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หนั งสือปฐมกาล 1:1

1

หนั งสือปฐมกาล 1:5

ประวัติความเป็นมาของ

หนังสือปฐมกาล

หนังสือปฐมกาล เป็นหนั งสือเล่มแรกในห้าเล่มทโี่ มเสสเขียน ห้าเล่มนเี้ ราเรียกกันว่า เพ็
นทะทูก (อพย 24:4; กดว 32:2; พบญ 31:9)

คนต่างๆที่ เข ีย นพระคัมภีร ์ใหม่ บอกว่า โมเสสเป็น ผู้ เข ียนหนั งสือ ห้า เล่ม แรกของพระ
คัมภีรเดิ
์ ม (มก 12:20; ลก 2:22; 5:14; 24:27, 44; ยน 1:17, 45; 7:19) หนังสือปฐมกาล
เริม
่ ต้ นก ่อ นมี มนุษย์ ที่ สามารถเป็น พยานหรือบ ัน ทึก ประวัติ ศาสตร์นั ้น ได้ คือ เริม
่ ต้น เมื่อ
พระเจ้า ทรงเนรมิต สร้างฟ้า และแผ่น ดิน เพราะฉะนั ้น หนั งสือ เล่ม แรกของพระคัมภีร เ์ ป็น
หนั งสือที่ อัศจรรย์ ที่ ได้รับจากพระเจ้า และที่ ถู กต้องในทุกประการ พระคัมภีรป
์ ระเสริฐยิง่
กว่า หนั งสือ เล่ มอ ่น
ื ๆทุก เล่ม แม้ว ่า เป็น หนั งสือ เกี่ยวกับ ศาสนาหรือ ประวั ติ ศาสตร์ก็ตาม
พระคัมภีรน
์ ั ้นคล้องจองกัน อัศจรรย์ ไม่มีความผิด และจะอยูเป็
่ นนิ ตย์
พระ เยซู คริสต์ ทรง อ้าง ถึง หนั งสือ ปฐม กาล (มธ 19:4-6; 24:37-39; มก 10:4-9; ลก
11:49-51; 17:26-29, 32; ยน 1:5; 7:21-23; 8:44-56) และพระเยซูตรัสว่าโมเสสเป็นผู้ที่
เขียนหนั งสือปฐมกาล (มธ 19:8; มก 10:3; ยน 7:21)
ในหนั งสือ ปฐมกาลนี้ เราพบรากฐานสําหรับ ความจริง ทุก อย่างซึ่ง อยู่ ในพระคัมภีร ์ใหม่
เช่นการที่มนุษย์ทําบาป การไถ่บาปด้วยโลหิต ความรอดโดย ความเชื่อ พระเจ้าที่ทรงตอบ
คํา อธิษฐาน การเสด็จ มาของพระผู้ ชว
่ ยให้ รอด และ “เชื้อ สาย � ของหญิง (ซึ่ง เล็ง ถึง การ
บังเกิดของพระเยซูคริสต์โดยสาวพรหมจารี�

เรารับ ว่าการลําดับ วัน เดือน ปี ที่ อยู่ ในหนั งสือ ปฐมกาลนั ้น ได้ รบ
ั การดลใจจากพระเจ้า
หน ังสือ เล่ม แรกในพระคัมภีร ์นี้ บันทึก เรือ
่ งนํ้า ท่วมโลกที่ ทําลายทุก คนในโลกนี้ นอกจาก
ครอบครัว เดียว นํ้า ท่วมนั ้น ได้ ล้างเมืองทัง้ หลาย และการพัฒนาของเมืองเหล่า นั ้น ไปจาก
พื้นแผ่นดิน นํ้าท่วมโลกนั ้นเป็นเหตุที่มีกระดูกสัตว์ (fossil) และถ่านหินเป็นชัน
้ ๆอยู่ใต้ดิน
และนํ้าท่วมนั ้นทําให้แผ่นดินโลกมีการเปลี่ยนแปลงทัว่ ไป
ทฤษฎี แกรฟ์เวลเฮาว์สัน อ้างว่า หนั งสือ ปฐมกาล (และทัง้ ห้าเล่ม แรกของพระคัมภีร เ์ ดิ
มด ้วย� มาจากธรรมเนี ยมต่างๆและแหล่ งอ่น
ื ๆ แต่ ทฤษฎี นี้ ถู กปฏิเสธโดยความจริง ที่ อยู่
ในหนั งสือ ปฐมกาล ทฤษฎี นี้ ถู กสําแดงว่า เป็น ความคิ ดอย ่างโง่ เขลาของคนที่ ไม่ เชื่อ ใน
พระเจ้า ซึ่ง พวกนี้ “แกล้ง ลืม� (2 ปต 3:3-7) เรือ
่ งของการเนรมิต สร้างโลกของพระเจ้า
และเรือ
่ งนํ้าท่วมโลกที่ได้สอนไว้ในพระวจนะเล่มนี้ที่ได้รับการดลใจจากพระเจ้า
การทรงสร้าง
ใน เริม
่ แรก นั ้น พระเจ้า ทรง เนรมิต สร้าง ฟ้า และ แผ่น ดิน โลก 2 แผ่ น ดิน โลก นั ้ นก ็
ปราศจากรู ป ร่างและว่างเปล่า อยู่ ความมื ดอย ู่ เหนื อ ผิ วน้าํ และพระวิญญาณของพระเจ้า
ปกอยูเ่ หนื อผิวน้าํ นั ้น
1

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

หนั งสือปฐมกาล 1:6

2
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วันที่สองมีเมฆปรากฏอยูเ่ หนื อผิวน้าํ นั ้น
“จงให้มี พื้น อากาศในระหว่างนํ้า และจงให้พ้น
ื อากาศนั ้น แยกนํ้า ออก
จากนํ้า� 7 พระเจ้า ทรงสร้างพื้น อากาศ และทรงแยกนํ้า ซึ่ง อยู่ ใต้ พื้น อากาศจากนํ้า ซึ่ง อยู่
เหนื อพื้นอากาศ ก็เป็นดังนั ้น 8 พระเจ้าทรงเรียกพื้นอากาศว่าฟ้า มีเวลาเย็นและเวลาเช้า
เป็นวันที่สอง
6 พระเจ้า ตรัสว ่า

วันที่สามปรากฏว่ามีทะเล แผ่นดินและพืชพันธุต่
์ างๆ

9 พระเจ้าตรัสว่า “จงให้น้ําที่อยูใต้
่ ฟ้ารวบรวมเข้าอยูแห่
่ งเดียวกัน และจงให้ที่แห้งปรากฏ

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

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

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

วันที่หกปรากฏมีชายหญิงคู่แรก
“จงให้พวกเราสร้างมนุษย์ตามแบบฉายาของพวกเรา ตามอย่าง
พวกเรา และให้ พวกเขาครอบครองฝูง ปลาในทะเล ฝูง นกในอากาศ และสัตว์ ใช้ งาน ให้
ครอบครองทั ่วท งั ้ แผ่น ดิน โลก และบรรดาสัตว์เลื้อยคลานที่ คลานไปมาบนแผ่น ดิน โลก�
27 ดัง นั ้น พระเจ้า ได้ ทรงสร้างมนุษย์ตามแบบพระฉายาของพระองค์ พระองค์ ได้ ทรงสร้าง
มนุษย์ ข้น
ึ ตามแบบพระฉายาของพระเจ้า พระองค์ ได้ ทรงสร้างพวกเขาให้ เป็น ชายและ
28
หญิง พระเจ้า ได้ ทรงอวยพรพวกเขา และพระเจ้า ตรัส แก่ พวกเขาว่า “จงมี ลูก ดกและ
26 และพระเจ้าตรัสว่า
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ทวีมากขึ้น จนเต็ม แผ่น ดิน จงมี อาํ นาจเหนื อ แผ่น ดิน นั ้น และครอบครองฝูง ปลาในทะเล
ฝูง นกในอากาศ และบรรดาสัตว์ที่ มี ชี วิต ที่ เคลื่อนไหวบนแผ่น ดิน โลก� 29 พระเจ้า ตรัสว ่า
“ดู เถิด เราให้บรรดาต้นผักที่ มีเมล็ดซึ่งอยู่ทัว่ พื้นแผ่นดินโลก และบรรดาต้นไม้ซ่ึงมีเมล็ด
ในผลแก่ เจ้า ให้ เป็น อาหารแก่ เจ้า 30 สําหรับ บรรดาสัตว์ป่า บนแผ่น ดิน โลก บรรดานกใน
อากาศ และบรรดาสัตว์ที่ เลื้อยคลานที่ มี ชีวิตบนแผ่นดินโลก เราให้บรรดาพืชผักเขียวสด
เป็นอาหาร� ก็เป็นดังนั ้น 31 พระเจ้าทอดพระเนตรบรรดาสิง่ ที่พระองค์ได้ทรงสร้าง และดู
เถิด เป็นสิง่ ที่ดียิง่ นั ก มีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่หก

2

วันที่เจ็ดพระเจ้าทรงหยุดพักการทรงสร้าง

1 ดังนี้ ฟ้าและแผ่นดินโลกและบรรดาบริวารก็ถูกสร้างขึ้นให้สําเร็จ 2 ในวันที่เจ็ดพระเจ้า

ก็ เสร็จ งานของพระองค์ ซ่ึง พระองค์ ได้ ทรงสร้างมาแล้ วน น
ั ้ และในวันที ่ เจ ็ด พระองค์ ทรง
พัก การงานทัง้ สิน
้ 3 พระเจ้า ทรงอวยพระ
้ ของพระองค์ ซ่ึง พระองค์ ได้ ทรงสร้างมาแล้ วน ัน
พรวันที ่เจ็ดและทรงตัง้ วันนี้ ไว้เป็ นวันบริสุทธิ์ เพราะในวันนั ้นพระองค์ ได้ ทรงหยุดพักจาก
การงานทัง้ สิน
ั้
้ ของพระองค์ซ่ึงพระเจ้าได้ทรงเนรมิตสร้างไว้แล้วนน
สรุ ปการทรงสร้าง

4 เรือ
่ งราวของฟ้าและแผ่นดินโลกเมื่อถูกเนรมิตสร้างนั ้นเป็นดังนี้

ในวันที่พระเยโฮวาห์
พระเจ้า ได้ ทรงสร้างแผ่น ดิน โลกและฟ้า 5 บรรดาต้นไม้ ตามท้องทุ่ง ยัง ไม่ เก ิด ขึ้น บนแผ่น
ดิน โลก และบรรดาผัก ตามท้องทุ่ง ยัง ไม่ งอกขึ้น เลย เพราะพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ยัง ไม่ ให้
ฝนตกบนแผ่น ดิน โลก และยัง ไม่ มี มนุษย์ ที่ จะทํา ไร่ไถนา 6 แต่ มี หมอกขึ้น มาจากแผ่น ดิน
โลก ทําให้พื้นแผ่นดินเปียกทัว่ ไป 7 พระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงปั้ นมนุษย์ด้วยผงคลี ดิน ทรง
ระบายลมปราณแห่งชีวต
ิ เข้าทางจมูกของเขา และมนุษย์จึงเกิดเป็นจิตวิญญาณมีชีวิตอยู่
8 พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ทรงปลูก สวนแห่ง หนึ่ ง ไว้ในเอเดนทางทิศ ตะวัน ออก และพระองค์
ได้ทรงให้มนุษย์ซึ่งพระองค์ได้ทรงปั้ นมานั ้นอาศัยอยู่ที่นั่น 9 แล้วพระเยโฮวาห์พระเจ้าทรง
ให้ บรรดาต้นไม้ ที่ งามน่า ดู และที่ เหมาะสําหรับ เป็น อาหารงอกขึ้น บนแผ่น ดิน โลก มีต ้น ไม้
แห่งชีวต
ิ อยู่ท่ามกลางสวนด้วย และมีต้นไม้แห่งความรู ดี
้ และรู ชั
้ ว่ 10 มีแม่น้าํ สายหนึ่ งไหล
ออกจากเอเดนรดสวนนั ้น จากที่นั่นได้แยกออกเป็นแม่น้ําสี่สาย 11 ชื่อของแม่น้ําสายที่หน
่งึ คือปิ โชน ซึ่งไหลรอบแผ่นดินฮาวิลาห์ ที่ นั ่ นมีแร่ทองคํา 12 ทองคําที่ แผ่นดินนั ้นเป็นทอง
คํา เนื้ อด ี มี ยางไม้ หอม และพลอยสี นํ้า ข้าว 13 ชื่อ แม่น้ํา สายที่ สองคื อก ิโฮน แม่น ้าํ สายนี้
ได้ ไหลรอบแผ่น ดิน เอธิโอเปีย 14 ชื่อ แม่น้ํา สายที่ สามคือ ไทกริส ซึ่ง ได้ ไหลไปทางทิศ ตะวัน
ออกของแผ่นดินอัสซีเรีย และแม่น้ําสายที่สี่คือยูเฟรติส 15 พระเยโฮวาห์พระเจ้าจึงทรงนํา
มนุษย์ไปอยู่ในสวนเอเดนให้ดูแลและรักษาสวน 16 พระเยโฮวาห์พระเจ้าจึงทรงมีพระดํารั
สสงั ่ มนุษย์นั้นว่า “บรรดาต้นไม้ทุกอย่างในสวนเจ้ากินได้ทัง้ หมด 17 แต่ต้นไม้แห่งความรู ดี
้
และรู ช
้ ว
ั ่ เจ้าอย่ากินผลจากต้นนั ้นเป็นอันขาด เพราะว่าเจ้ากินในวันใด เจ้าจะตายแน่ ในวัน
นั ้น�
การทรงสร้างผู้หญิง
พระ เย โฮ วาห์ พระ เจ้า ตรั สว ่า “ซึ่ง มนุษย์ นั ้น อยู่ คน เดียว ก็ ไม่ เหมาะ เรา จะ สร้าง ผู้
อุปถัมภ์ ให้ เขา � 19 พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ทรงปั้ นบรรดาสัตว์ ในท้องทุ่ง และบรรดานกใน
อากาศจากดิน แล้วจึงพามายังอาดัมเพื่อดูวา่ เขาจะเรียกชื่อพวกมันว่าอะไร อาดัมได้เรียก
ชื่อ บรรดาสัตว์ ที่ มี ชี วิ ตอย่างไร สัตว์ ก็ มี ชื่อ อย่างนั ้น 20 อาด ัม ได้ ตัง้ ชื่อ บรรดาสัตว์ ใช้ งาน
18
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บรรดานกในอากาศ และบรรดาสัตว์ในท้องทุ่ง แต่ว่าสําหรับอาดัมยังไม่พบผูอุ
้ ปถัมภ์ 21 แล
้วพระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงกระทําให้อาดัมหลับสนิ ท และเขาได้ หลับสนิ ท พระองค์ จึงทรง
ชัก กระดูก ซี่โครงอัน หนึ่ ง ของเขาออกมา และทรงกระทํา ให้ เนื้ อที่ ซี่ โครงติ ดก ัน 22 กระดูก
ซี่โครงซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ได้ ทรงชัก จากชายนั ้น พระองค์ ทรงสร้างให้ เป็น หญิง คน
หนึ่ ง และทรงนํา เธอมาให้ ชายนั ้น 23 อาด ัม จึง ว่า “บัดนี้ นี่ เป็นกระดูก จากกระดูก ของเรา
และเนื้ อ จากเนื้ อ ของเรา จะต้องเรียกเธอว่าหญิง เพราะว่า หญิง นี้ ออกมาจากชาย 24 เหตุ
ฉะนั ้นผู้ชายจะจากบิดามารดาของเขา จะไปผูกพันอยู่กับภรรยา และเขาทัง้ สองจะเป็นเนื้
ออันเดียวกัน� 25 เขาทัง้ สองยังเปลือยกายอยู่ ผู้ชายและภรรยาของเขายังไม่มีความอาย

3
เอวาถูกทดลอง

1 งู นั ้นเป็ นสัตว์ที่ ฉลาดกว่าบรรดาสัตว์ในท้องทุ่งซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าได้ ทรงสร้างไว้

มันกล่าวแก่หญิงนั ้นว่า “จริงหรือที่พระเจ้าตรัสว่า ‘เจ้าอย่ากินผลจากต้นไม้ทุกชนิ ดในสวน
นี้ � ” 2 หญิง นั ้น จึง กล่าวแก่ งู ว่า “ผลของต้นไม้ ชน ิด ต่างๆในสวนนี้ เรากิน ได้ 3 แต่ ผลของ
ต้นไม้ ต้นหน ่งึ ซึ่ง อยู่ ท่ามกลางสวน พระเจ้า ตรัสว ่า ‘เจ้ าอย่า กิน หรือ แตะต้องมัน มิ ฉะนั ้น
เจ้าจะตาย� ” 4 งูจึงกล่าวแก่หญิงนั ้นว่า “เจ้าจะไม่ตายแน่ 5 เพราะว่าพระเจ้าทรงทราบว่า
เจ้ากินผลไม้นั้นวันใด ตาของเจ้าจะสว่างขึ้นวันนั ้น และเจ้าจะเป็นเหมือนพระที่รู ด
้ ีรู ชั
้ ว่ �
การล้มลงในความบาปของมนุษย์
ต้นไม้ นั ้น เหมาะสําหรับ เป็น อาหารและมัน งามน่า ดู และต้นไม้ ต้น
นั ้นเป็นทีน
่ ่าปรารถนาเพื่อให้เกิดปัญญา หญิงจึงเก็บผลไม้นั้นแล้วกินเข้าไป แล้วส่งให้สามี
ของนางด้วย และเขาได้กิน 7 ตาของเขาทัง้ สองก็สว่างขึ้น เขาจึงรูว้ า่ เขาเปลือยกายอยู่ และ
เขาทัง้ สองก็เอาใบมะเดื่อมาเย็บเป็นเครือ
่ งปกปิดอวัยวะส่วนล่างของเขาไว้
6 เมื่อ หญิง นั ้น เห็นว ่า

อาดัมและเอวาไม่กล้าพบพระเจ้า

8 ในเวลาเย็นว ัน นั ้น เขาทัง
้ สองได้ยน
ิ พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าเสด็จดําเนิ น

อยู่ ใน สวน อาด ัม และ ภรรยา ของ เขา ซ่อน ตัว จาก พระ พักตร์ ของ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า
ท่ามกลางต้นไม้ ต่างๆในสวนนั ้น 9 พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ทรงเรียกอาดั ม และตรัส แก่ เขา
ว่า “เจ้ าอยู่ ที่ไหน � 10 เขาทูล ว่า “ข้า พระองค์ ได้ ยิน พระสุรเสียงของพระองค์ ในสวน และ
ข้า พระองค์ ก็ กลัว เพราะ ว่า ข้า พระองค์ เปล ือ ยกา ยอ ยู่ ข้า พระองค์ จึง ได้ ซ่อน ตัว เสีย�
11 พระองค์ ตรั สว ่า “ใครได้ บอกเจ้า ว่า เจ้า เปลือยกายอยู่ เจ้ าได้ กิน ผลจากต้นไม้ นั ้น ซึ่ง
เราสัง่ เจ้า ไว้ วา่ เจ้า อย่า กิน แล้ว หรือ� 12 ชายนั ้น ทูล ว่า “หญิง ซึ่ง พระองค์ ทรงประทานให้
อยู่กับข้าพระองค์ นั ้น นางได้ ส่งผลจากต้นไม้ ข้าพระองค์ จึงรับประทาน� 13 พระเยโฮวาห์
พระเจ้า ตรัส แก่ หญิง นั ้ นว ่า “เจ้ าทํา อะไรลงไป� หญิง นั ้น ทูล ว่า “งู ล่อลวงข้า พระองค์ ข้า
พระองค์จึงรับประทาน�
การสาปแช่ง

“เพราะเหตุที่เจ้าได้กระทําเช่นนี้ เจ้าถูกสาปแช่ง
มากกว่าบรรดาสัตว์ใช้งาน และบรรดาสัตว์ในท้องทุ่ง เจ้าจะเลื้อยไปด้วยท้องของเจ้า และ
เจ้าจะกินผงคลี ดิ นตลอดวันเวลาในชีวต
ิ ของเจ้า 15 เราจะให้เจ้ ากับหญิงนี้ เป็นปฏิปักษ์ กัน
ทัง้ เชื้อสายของเจ้ากับเชื้อสายของนาง เชื้อสายของนางจะกระทําให้หว
ั ของเจ้าฟกชํ้า และ
เจ้า จะกระทํา ให้ ส้น เท้า ของท่านฟกชํ้า� 16 พระองค์ ตรัส แก่ หญิง นั ้ นว ่า “เราจะเพิม
่ ความ
14 พระเยโฮวาห์พระเจ้าตรัสแก่งูนั ้นว่า
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ทุกข์ ยากให้ มากขึ้น แก่ เจ้ าและการตัง้ ครรภ์ ของเจ้า เจ้ าจะคลอดบุตรด้วยความเจ็บ ปวด
เจ้ ายังต้องการสามี ของเจ้า และเขาจะปกครองเจ้า� 17 พระองค์ ตรัสแก่ อาดัมว่า “เพราะ
เหตุเจ้าได้ฟังเสียงของภรรยาเจ้า และได้กินผลจากต้นไม้ ซึ่งเราได้สัง่ เจ้าว่า เจ้าอย่ากินผล
จากต้นนั ้น แผ่นดินจึงต้องถูกสาปแช่งเพราะตัวเจ้า เจ้ าจะต้องหากินบนแผ่นดินนั ้นด้วย
ความทุกข์ยากตลอดวันเวลาในชีวต
ิ ของเจ้า 18 แผ่นดินจะงอกต้นไม้ที่ มีหนามและผักที่ มี
หนามแก่เจ้า และเจ้าจะกินผักในท้องทุ่ง 19 เจ้าจะต้องหากินด้วยเหงื่อไหลโซมหน้าจนกว่า
เจ้ากลับไปเป็นดิน เพราะเจ้ามาจากดิน เจ้าเป็นผงคลี ดิน และเจ้าจะกลับไปเป็นผงคลี ดิน
� 20 อาด ัม เรียกชื่อ ภรรยาของเขาว่า เอวา เพราะว่า นางเป็น มารดาของบรรดาชนที่ มี ชว
ิ
ี ต
21 พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ทรงทํา เสื้อ คลุ มด ้วยหนั ง สัตว์แก่ อาด ัม และภรรยาและสวมใส่ ให้
เขาทัง้ สอง
พระเจ้าทรงไล่อาดัมและเอวาออกจากสวนเอเดน
“ดู เถิด มนุษย์กลายมาเป็น เหมือนผู้ หน่งึ ในพวกเราที่ รู ้
จักความดีและความชัว่ บัดนี้ เกรงว่าเขาจะยื่นมือไปหยิบผลจากต้นไม้แห่งชีวต
ิ มากินด้วย
กัน และมี ชี วิตน ิ รน
ั ดร์ตลอดไป � 23 เหตุ ฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ พระเจ้า จึง ทรงให้ เขาออกไป
จากสวนเอเดน เพื่อทําไร่ไถนาจากที่ดินที่เขากําเนิ ดมานั ้น 24 ดังนั ้นพระองค์ทรงไล่มนุษย์
ออกไป ทรงตัง้ พวกเครู บ ไว้ทางทิศ ตะวัน ออกของสวนเอเดน และตัง้ ดาบเพลิง ซึ่ง หมุน ได้
รอบทิศทาง เพื่อป้องกันทางเข้าไปสู่ต้นไม้แห่งชีวต
ิ
22 พระเยโฮวาห์พระเจ้า ตรัสว ่า

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

8 คาอินพู ดกับอาแบลน้ องชายของเขา

ต่อมาเมื่อเขาทัง้ สองอยู่ในที่นาด้วยกัน คาอินได้
ลุ กขึ้นต่อสู้ อาแบลน้ องชายของเขาและฆ่าเขา 9 พระเยโฮวาห์ตรัสแก่ คาอินว่า “อาแบลน้
องชายของเจ้า อยู่ ที่ไหน � เขาทูล ว่า “ข้า พระองค์ ไม่ ทราบ ข้า พระองค์ เป็น ผู้ ดู แลน ้ องชาย
หรือ�

การสาปแช่งคาอิน
“เจ้าทําอะไรไป เสียงร้องของโลหิตนอ
้ งชายของเจ้าร้องจากดินถึงเรา
11 บัดนี้ เจ้ าถูกสาปแช่งจากแผ่นดินแล้ว ซึ่งได้ อา
้ ปากรับโลหิตน้องชายของเจ้าจากมือเจ้า
12 เมื่อ เจ้า ทํา ไร่ไถนา มัน จะไม่ เก ิด ผลแก่ เจ้ าเหมือนเดิม เจ้ าจะต้องพเนจรร่อนเร่ไปมาใน
โลก� 13 คาอินทูลแก่พระเยโฮวาห์ว่า “โทษของข้าพระองค์หนักเหลือที่ข้าพระองค์จะแบก
รับได้ 14 ดูเถิด วันนี้ พระองค์ได้ทรงขับไล่ข้าพระองค์จากพื้นแผ่นดินโลก ข้าพระองค์จะถูก
10 พระองค์ตรัสว่า
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ซ่อนไว้จากพระพักตร์ของพระองค์ และข้า พระองค์ จะพเนจรร่อนเร่ไปมาในโลก จากนั ้น
ทุก คนที่ พบข้า พระองค์ จะฆ่า ข้า พระองค์ เสีย � 15 พระเยโฮวาห์ตรัส แก่ เขาว่า “เหตุ ฉะนั ้น
ใครก็ ตามที่ ฆ่า คาอิน จะรับ โทษถึง เจ็ด เท่า� แล ้ว เกรงว่า ใครที่ พบเขาจะฆ่า เขา พระเยโฮ
วาห์จึงทรงประทับตราที่ตัวคาอิน
เชื้อสายของคาอินและความเจริญทางด้านอารยธรรม
และอาศัยอยู่เมืองโนดทางด้านทิศ
ตะวัน ออกของเอเดน 17 คาอิน ได้ สมสู่ กับ ภรรยาของเขา นางได้ ตัง้ ครรภ์ และคลอดบุตร
ชื่อ เอโนค เขาสร้างเมืองขึ้น มาเมืองหนึ่ ง และเรียกชื่อ เมืองนั ้น ตามชื่ อบ ุตรชายของเขาว่า
เอโนค 18 เอโนคให้ กําเนิ ด บุตรชื่ ออ ิราด อิ ราดให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ เมหุ ยาเอล เมหุ ยาเอลให้
กําเนิ ด บุตรชื่อ เมธู ซาเอล เมธ ู ซาเอลให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ ลาเมค 19 ลาเมคได้ ภรรยาสองคน
คนหนึ่ งมช
ี ่อ
ี ่อ
ื ว่าอาดาห์ อีกคนหนึ่ งมช
ื ว่าศิลลาห์ 20 นางอาดาห์คลอดบุตรชื่อว่ายาบาล เขา
เป็นต้นตระกูลของคนที่ อาศัยอยู่ในเต็นท์ และคนที่ เลี้ยงสัตว์ 21 น้ องชายของเขามีช่อ
ื ว่ายู
22
บาล เขาเป็นต้นตระกูลของบรรดาคนที่ดีดพิณเขาคู่และเป่าขลุ่ย นางศิลลาห์คลอดบุตร
ด้วยชื่อ ว่า ทู บัล คาอิน ซึ่ง เป็น ผู้ สอนบรรดาช่างฝีมือ ทํา เครือ
่ งทองสัมฤทธิแ
์ ละเหล็ก ทูบ ัล
คาอินมีน้องสาวชื่อว่านาอามาห์ 23 ลาเมคพูดกับภรรยาทัง้ สองของเขาว่า “อาดาห์และศิล
ลาห์ จงฟัง เสียงของเรา ภรรยาทัง้ สองของลาเมค จงเชื่อ ฟัง ถ้อยคํา ของเรา เพราะเราได้
ฆ่า คนๆหนึ่ ง ที่ ทําให้ เราบาดเจ็บ ชายหนุ่ มท ี่ ทํา อันตรายแก่ เรา 24 ถ้า ผู้ ที่ ฆ่า คาอิน จะได้ รบ
ั
โทษเป็นเจ็ดเท่า แล้วผู้ที่ฆ่าลาเมคจะได้รบ
ั โทษเจ็ดสิบเจ็ดเท่าเป็นแน่ �
16 คาอิน ได้ ออกไปจากพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์

การกําเนิ ดของเสท

25 อาด ัม ได้ สมสู่ กับ ภรรยาของเขาอีก ครัง
้ หนึ่ ง

นางได้ คลอดบุตรชายคนหนึ่ ง และเรียก
ชื่อ ของเขาว่า เสท นางพูด ว่า “เพราะว่า พระเจ้า ทรงโปรดให้ ข้าพเจ้า มี เชื้อ สายอีก คนหนึ่ ง
แทนอาแบล ผู้ ซึ่ง ถูก คาอิน ฆ่า ตาย� 26 ฝ่ายเสทกําเนิ ด บุตรชายคนหนึ่ งด ้วย เขาเรียกชื่อ
ของเขาว่าเอโนช ตัง้ แต่นั ้นมามนุษย์เริม
่ ต้นที่จะร้องเรียกพระนามของพระเยโฮวาห์

5
ลําดับวงศ์วานจากอาดัมถึงโนอาห์

1 นี้ เป็ นหนั งสือลําดับพงศ์พันธุของอาดั
์
ม ในวันทีพ
่ ระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์นั ้น พระองค์

ทรงสร้างตามแบบพระฉายาของพระเจ้า 2 พระองค์ทรงสร้างให้เป็นผู้ชายและผูหญิ
้ ง และ
ทรงอวยพระพรแก่ เขา และทรงเรียกชื่อ เขาทัง้ สองว่า อาดั ม ในวั นที ่ เขาถูก สร้างขึ้น นั ้น
3 และอาดั มอยู่ มาได้ หน ่ง
ึ ร้อยสามสิบ ปี และให้ กําเนิ ด บุตรชายคนหนึ่ งม ี รู ปร่า งหน้า ตา
คล้ายคลึ งกันกับเขา และเรียกชื่อของเขาว่าเสท 4 ตัง้ แต่ อาดัมให้กําเนิ ดเสทแล้ว ก็ มีอายุ
ต่อไปอีกแปดร้อยปี และเขาให้กําเนิ ดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน 5 รวมอายุ ที่ อาดัมมี
ชี วิตอยู่ ได้ เก ้า ร้อยสามสิบ ปี และเขาได้ สิน
ิ 6 เสทอยู่ มาได้ รอ
้ ยห้า ปี และให้กําเนิ ด บุตร
้ ชีวต
ชื่อเอโนช 7 ตัง้ แต่ เสทให้กําเนิ ดเอโนชแล้ว ก็ มีอายุ ต่อไปอีกแปดร้อยเจ็ดปี และให้กําเนิ ด
บุตรชายและบุตรสาวหลายคน 8 รวมอายุ ของเสทได้ เก ้า ร้อยสิบ สองปี และเขาได้ สิน
ิ
้ ชีวต
9 เอโนชอยู่มาได้ เก ้า สิบ ปี และให้กําเนิ ด บุตรชื่อ เคนั น 10 ตัง
้ แต่ เอโนชให้กําเนิ ดเคนั นแล้ว
ก็มีอายุต่อไปอีกแปดร้อยสิบห้าปี และให้กําเนิ ดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน 11 รวมอายุ
ของเอโนชได้เก้าร้อยห้าปี และเขาได้สิน
ิ 12 เคนันอยู่มาได้เจ็ดสิบปี และให้กําเนิ ดบุตร
้ ชีวต
13
ชื่อมาหะลาเลล ตัง้ แต่เคนันให้กําเนิ ดมาหะลาเลลแล้ว ก็มีอายุต่อไปอีกแปดร้อยสี่สิบปี
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14 รวมอายุของเคนั นได้เก้าร้อยสิบปี และเขา

และให้กําเนิ ดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน
ได้ สิน
ิ 15 มาหะลาเลลอยู่มาได้ หกสิบห้าปี และให้กําเนิ ดบุตรชื่อยาเรด 16 ตัง้ แต่ มาหะ
้ ชีวต
ลาเลลให้กําเนิ ดยาเรดแล้ว ก็มีอายุต่อไปอีกแปดร้อยสามสิบปี และให้กําเนิ ดบุตรชายและ
บุตรสาวหลายคน 17 รวมอายุ ของมาหะลาเลลได้ แปดร้อยเก้า สิบ ห้า ปี และเขาได้ สิน
ิ
้ ชีวต
18 ยาเรดอยูม
่ าได้รอ
้ ยหกสิบสองปี และให้กําเนิ ดบุตรชื่อเอโนค 19 ตัง้ แต่ยาเรดให้กําเนิ ดเอ
โนคแล้ว ก็มีอายุต่อไปอีกแปดร้อยปี และให้กําเนิ ดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน 20 รวม
อายุของยาเรดได้เก้าร้อยหกสิบสองปีและเขาได้สิน
ิ 21 เอโนคอยูม
่ าได้หกสิบห้าปี และ
้ ชีวต
22
ให้กําเนิ ดบุตรชื่อเมธู เสลาห์ ตัง้ แต่ เอโนคให้กําเนิ ดเมธู เสลาห์แล้ว ก็ ดําเนิ นกับพระเจ้า
สามร้อยปี และให้กําเนิ ดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน 23 รวมอายุของเอโนคได้สามร้อย
หกสิบห้าปี 24 เอโนคได้ดําเนิ นกับพระเจ้า และหายไป เพราะพระเจ้าทรงรับเขาไป 25 เมธเู ส
ลาห์อยู่มาได้รอ
้ ยแปดสิบเจ็ดปี และให้กําเนิ ดบุตรชื่อลาเมค 26 ตัง้ แต่เมธูเสลาห์ให้กําเนิ ด
ลาเมคแล้ว ก็ มีอายุ ต่อ ไปอีก เจ็ด ร้อยแปดสิบ สองปี และให้ กําเนิ ด บุตรชายและบุตรสาว
หลายคน 27 รวมอายุของเมธูเสลาห์ได้เก้าร้อยหกสิบเก้าปี และเขาได้สิน
ิ 28 ลาเมคอยู่
้ ชีวต
29
มาได้ รอ
้ ยแปดสิบสองปี และให้กําเนิ ดบุตรชายคนหนึ่ ง เขาเรียกชื่อบุตรชายว่า โนอาห์
กล่าวว่า “คนนี้ จะเป็ นที ่ ปลอบประโลมใจเราเกี่ยวกับ การงานของเรา และความเหนื่ อย
ยากของมือเรา เพราะเหตุแผ่นดิ นที ่พระเยโฮวาห์ได้ ทรงสาปแช่งนั ้น� 30 ตัง้ แต่ ลาเมคให้
กําเนิ ดโนอาห์แล้ว ก็มีอายุต่อไปอีกห้าร้อยเก้าสิบห้าปี และให้กําเนิ ดบุตรชายและบุตรสาว
หลายคน 31 รวมอายุของลาเมคได้เจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดปี และเขาได้สิน
ิ 32 โนอาห์มีอายุ
้ ชีวต
ได้ห้าร้อยปี และโนอาห์ให้กําเนิ ดบุตรชื่อเชม ฮาม และยาเฟท

6
ความชัว่ ของมนุษยชาติ
ต่อ มาเมื่ อมนุษย์ เริม
่ ทวี มากขึ้น บนพื้น แผ่น ดิน โลก และพวกเขาให้ กําเนิ ด บุตรสาว
2
หลายคน บุตรชายทัง้ หลายของพระเจ้าเห็นว่าบุตรสาวทัง้ หลายของมนุษย์สวยงาม และ
พวกเขารับเธอทัง้ หลายไว้เป็นภรรยาตามชอบใจของพวกเขา
1

คําเตือนของพระเจ้าถึงการพิพากษา
“วิญญาณของเราจะไม่ วงิ วอนกับมนุษย์ตลอดไป เพราะเขาเป็น
แต่เนื้ อหนั ง อายุของเขาจะเพียงแค่รอ
้ ยยีสิ
่ บปี� 4 ในคราวนั ้นมพ
ี วกมนุษย์ยักษ์บนแผ่นดิน
โลก แล ้ว ภายหลัง เมื่ อบ ุตรชายทัง้ หลายของพระเจ้า สมสู่ กับ บุตรสาวทัง้ หลายของมนุษย์
และเธอทัง้ หลายคลอดบุตรให้ แก่ พวกเขา บุ ตรเหล่า นั ้น เป็น คนมี อาํ นาจมาก ตัง้ แต่ สม ัย
โบราณเป็น คนมี ชื่อ เสียง 5 และพระเจ้า ทรงเห็ นว ่า ความชัว่ ของมนุษย์ มี มากบนแผ่น ดิน
โลก และเจตนาทุกอย่างแห่งความคิดทัง้ หลายในใจของเขาล้วนแต่ชว
ั ่ ร้ายอย่างเดียวเสมอ
6
ไป พระเยโฮวาห์ทรงโทมนั สที่ พระองค์ ได้ ทรงสร้างมนุษย์บนแผ่นดินโลก และกระทําให้
พระองค์ ทรงเศร้า โศกภายในพระทัย ของพระองค์ 7 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “เราจะทําลาย
มนุษย์ที่เราได้สร้างมาจากพื้นแผ่นดินโลก ทัง้ มนุษย์และสัตว์และสัตว์เลื้อยคลานและนก
ในอากาศ เพราะว่าเราเสียใจที่เราได้สร้างพวกเขามา�
3 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า

โนอาห์ต่อนาวา
แต่ โนอาห์เป็ นที ่ โปรดปรานในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ 9 ต่อ ไปนี้ คือ พงศ์ พันธุ ์
ของโนอาห์ โนอาห์เป็น คนชอบธรรมและดี รอบคอบในสมัย ของท่าน และโนอาห์ดํา เนิ นก
8

หนั งสือปฐมกาล 6:10

8

หนั งสือปฐมกาล 7:16

ับ พระเจ้า โนอาห์ ให้ กําเนิ ด บุตรชายสามคน ชื่อ เชม ฮาม และยาเฟท 11 ดัง นั ้น มนุษย์
โลกจึง ชัว่ ช้า ต่อ พระพักตร์พระเจ้า และแผ่น ดิน โลกก็ เต็ม ไปด้วยความอํามหิต 12 พระเจ้า
ทอดพระเนตรบนแผ่นดินโลก และดู เถิด แผ่นดินโลกก็ ชัว่ ช้า เพราะว่าบรรดาเนื้ อหนั งได้
กระทําการชัว่ ช้าบนแผ่นดินโลก 13 พระเจ้าตรัสแก่โนอาห์ว่า “ต่อหน้าเราบรรดาเนื้ อหนั งก็
มาถึงวาระสุดท้ายแล้ว เพราะว่าแผ่นดินโลกเต็มไปด้วยความอํามหิตเพราะพวกเขา และ
ดูเถิด เราจะทําลายพวกเขาพร้อมกับแผ่นดินโลก 14 เจ้ าจงต่อนาวาด้วยไม้สนโกเฟอร์ เจ้
าจงทําเป็นห้องๆในนาวา และยาทัง้ ข้างในข้างนอกด้วยชัน 15 เจ้ าจงต่อนาวาตามนี้ นาวา
ยาวสามร้อยศอก กว้างห้าสิบศอก และสูงสามสิบศอก 16 เจ้าจงทําช่องในนาวา และให้อยู่
ข้างบนขนาดศอกหนึ่ ง และเจ้าจงตัง้ ประตูที่ ด้านข้างนาวา เจ้าจงทําเป็นชัน
้ ล่าง ชันที
้ ่สอง
และชั นที
้ ่ สาม 17 ดู เถิด เราเองเป็น ผู้ กระทํา ให้ น้ํา ท่วมบนแผ่น ดิน โลก เพื่อ ทําลายบรรดา
เนื้ อหนั งใต้ ฟ้าที่ มีลมปราณแห่งชีวต
ิ และทุกสิง่ บนแผ่นดินโลกจะตายสิน
้ 18 แต่ เราจะตัง้
พันธสัญญาของเราไว้กับ เจ้า และเจ้า จงเข้า อยู่ ในนาวา ทัง้ เจ้า บุตรชาย ภรรยาและบุตร
สะใภ้ ของเจ้า พร้อมกับ เจ้า 19 เจ้ าจงนํา สัตว์ทัง้ ปวงที่ มี ชี วิต ทัง้ ตัวผู้ และตัว เมีย ทุ กชนิ ดอย
่างละคู่ เข้าไปในนาวาเพื่อรักษาชีวต
ิ 20 นกตามชนิ ดของมัน และสัตว์ใช้งานตามชนิ ดของ
มัน สัตว์เลื้อยคลานตามชนิ ดของมัน อย่างละคู่ จะมาหาเจ้าเพื่อรักษาชีวต
ิ ไว้ 21 เจ้ าจงหา
อาหารทุกอย่างที่ กินได้ และสะสมไว้สําหรับเจ้า และมันจะเป็นอาหารสําหรับเจ้าและสัตว์
ทัง้ ปวง� 22 โนอาห์ได้กระทําตามทุกสิง่ ที่พระเจ้าทรงบัญชาแก่ท่าน ดังนั ้นท่านจึงกระทํา
10

7
โนอาห์ ครอบครัวของเขา และบรรดาสัตว์เข้าไปในนาวา

1 และพระเยโฮวาห์ตรัสแก่โนอาห์ว่า “เจ้าและครอบครัวทัง
้ หมดจงเข้าไปในนาวา เพราะ

ว่าเราเห็นว่า เจ้าชอบธรรมต่อหน้าเราในชัว่ อายุนี้ 2 เจ้าจงเอาสัตว์ทัง้ ปวงที่สะอาดทัง้ ตัวผู้
และตัว เมีย อย่างละเจ็ด คู่ และสัตว์ทัง้ ปวงที่ ไม่ สะอาดทัง้ ตัวผู้ และตัว เมีย อย่างละคู่ 3 นก
ในอากาศทัง้ ตัวผู้และตัวเมียอย่างละเจ็ดคู่ด้วย เพื่อรักษาชีวต
ิ ไว้ให้สืบเชื้อสายบนพื้นแผ่น
ดินโลก 4 เพราะว่าอีกเจ็ดวันเราจะบันดาลให้ฝนตกบนแผ่นดินโลกสี่สิบวันสี่สิบคืน และสิง่
ที่ มีชีวิตทัง้ ปวงที่ เราสร้างมานั ้นเราจะทําลายเสียจากพื้นแผ่นดินโลก� 5 โนอาห์ได้กระทํา
ตามทุก สิง่ ที่ พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาแก่ ท่าน 6 เมื่อ นํ้า ท่วมบนแผ่น ดิน โลกโนอาห์ มีอายุ
ได้ หกร้อยปี 7 โนอาห์ทั้ งบ ุตรชาย ภรรยาและบุตรสะใภ้ ทัง้ หลายจึง เข้าไปในนาวาเพราะ
เหตุ นํ้า ท่วม 8 สัตว์ทัง้ ปวงที่ สะอาดและสัตว์ทัง้ ปวงที่ ไม่ สะอาดและฝูง นกและบรรดาสัตว์
ที่ เลื้อยคลานบนแผ่นดินโลก 9 ได้ เข้าไปหาโนอาห์ในนาวาเป็นคู่ๆทัง้ ตัวผู้และตัวเมีย ตาม
ที่ พระเจ้าได้ทรงบัญชาไว้แก่โนอาห์ 10 ต่อมาอีกเจ็ดวันนํ้าก็ท่วมบนแผ่นดินโลก 11 เมื่อโน
อาห์ มี ชี วิตอยู่ ได้ หกร้อยปี ในเดือนที่ สอง วัน ที่ สิ บเจ็ด ของเดือนนั ้น ในวัน เดียวกัน นั ้น เอง
นํ้าพุทัง้ หลายที่ อยู่ที่ ลึกใต้บาดาลก็พลุ ่งขึ้นมา และช่องฟ้าก็เปิดออก 12 ฝนตกบนแผ่นดิน
โลกสี่ สิ บวันสี่ สิ บคืน 13 ในวันเดียวกันนั ้น เองโนอาห์และบุตรชายของโนอาห์ คือเชม ฮาม
และยาเฟท ภรรยาของโนอาห์ และบุตรสะใภ้ทัง้ สามได้เข้าไปในนาวา 14 เขาเหล่านั ้นและ
สัตว์ป่า ทัง้ ปวงตามชนิ ด ของมัน และสัตว์ใช้ งานทัง้ ปวงตามชนิ ด ของมัน และบรรดาสัตว์
เลื้อยคลานที่คลานไปมาบนแผ่นดินโลกตามชนิ ดของมัน และนกทัง้ ปวงตามชนิ ดของมัน
คือ บรรดานกทุก ชนิ ด ที่ มี ลักษณะแตกต่างกัน 15 สัตว์ทัง้ ปวงที่ มี ลมปราณแห่ง ชีวต
ิ ได้ เข ้า
ไปหาโนอาห์ ในนาวาเป็น คู่ ๆ 16 สัตว์ทัง้ ปวงที่ เข ้า ไปนั ้น ได้ เข ้า ไปทัง้ ตัวผู้ และตัว เมีย ตามที่
พระเจ้าได้ทรงบัญชาแก่ท่าน และพระเยโฮวาห์ทรงปิดประตูให้ท่าน
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นํ้าท่วม

17 นํ้าได้ ท่วมแผ่นดินโลกสี่ สิ บวัน

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

8
นํ้าลดลงและนาวาค้างอยูบ
่ นเทือกเขาอารารัต

1 พระเจ้าทรงระลึกถึงโนอาห์

บรรดาสัตว์ที่ มีชีวิตและสัตว์ใช้งานทัง้ ปวงที่ อยู่กับท่านใน
นาวา และพระเจ้า ทรงทําให้ ลมพัด มาเหนื อ แผ่น ดิน โลก และนํ้า ทัง้ ปวงก็ ลดลง 2 นํ้าพุ ทัง้
หลายที่อยู่ใต้บาดาลและช่องฟ้าทัง้ ปวงก็ปิด และฝนที่ตกจากฟ้าก็หยุด 3 นํ้าก็ค่อยๆลดลง
จากแผ่นดินโลก และล่วงไปร้อยห้าสิบวันแล้วน้าํ ก็ลดลง 4 ณ เดือนที่เจ็ดวันทีสิ
่ บเจ็ดนาวา
ก็ค้างอยู่บนเทือกเขาอารารัต 5 นํ้าก็ค่อยๆลดลงจนถึงเดือนที่สิบ ในเดือนที่สิบ ณ วันที่หน
่งึ ของเดือนนั ้น ยอดภูเขาต่างๆโผล่ข้น
ึ มา 6 ต่อจากนั ้นอีกสี่สิบวัน โนอาห์ก็เปิดช่องในนาวา
7
ที่ท่านได้ทําไว้นั ้น ท่านปล่อยกาตัวหนึ่ ง ซึ่งมันบินไปมาจนกระทัง้ นํ้าลดแห้งจากแผ่นดิน
โลก 8 ท่านจึง ปล่อยนกเขาตัว หนึ่ งด ้วยเพื่อ จะรู ว่
้ าน้าํ ได้ ลดลงจากพื้น แผ่น ดิน โลกหรือ ยัง
9 แต่ นกเขาไม่พบที่ ที่ จะจับอาศัยอยู่ได้ เพราะนํ้ายังท่วมทัว
่ พื้นแผ่นดินโลกอยู่ มันจึงได้กล
ับมาหาท่านในนาวา ดังนั ้นท่านจึงยื่นมือออกไปจับนกเขาเข้ามาไว้ด้วยกันในนาวา 10 ท่าน
คอยอยู่อีกเจ็ดวัน ท่านจึงปล่อยนกเขาไปจากนาวาอีกครัง้ หนึ่ ง 11 ในเวลาเย็นนกเขาก็ กล
ับมายังท่าน ดู เถิด มันคาบใบมะกอกเทศเขียวสดมา ดังนั ้นโนอาห์จึงรู ว่
้ า นํ้าได้ ลดลงจาก
แผ่นดินโลกแล้ว 12 ท่านคอยอยู่อีกเจ็ดวัน และปล่อยนกเขาออกไป แล้วมันไม่กลับมาหา
ท่านอีก เลย 13 ต่อ มาปี ที่ หกร้อยเอ็ด เดือนที่ หน่ง
ึ วันที ่ หน่ง
ึ ของเดือนนั ้น นํ้า ก็ แห ้ง จากแผ่น
ดินโลก โนอาห์ก็เปิดหลังคาของนาวาและมองดู ดูเถิด พื้นแผ่นดินแห้งแล้ว 14 ในเดือนที่
สองวันที่ยี่สิบเจ็ดของเดือนนั ้นแผ่นดินโลกก็แห้งสนิ ท 15 พระเจ้าตรัสแก่โนอาห์ว่า 16 “จง
ออกไปจากนาวา ทัง้ เจ้า ภรรยา บุตรชาย และบุตรสะใภ้ทัง้ หลายของเจ้า 17 จงพาสัตว์ที่ มี
ชีวิตทัง้ ปวงที่อยู่ด้วยกันกับเจ้า คือบรรดาเนื้ อหนั ง ทัง้ นก สัตว์ใช้งาน และสัตว์เลื้อยคลาน
ทัง้ ปวงที่ คลานไปมาบนแผ่น ดิน โลกให้ ออกมา เพื่อ พวกมัน จะทวีมากขึ้น บนแผ่น ดิน โลก
และมี ลูก ดกทวี มากขึ้น บนแผ่น ดิน โลก� 18 โนอาห์ จึง ออกไป พร ้ อมทั ้ งบ ุตรชาย ภรรยา
และบุตรสะใภ้ ทัง้ หลายที่ อยู่ กั บท ่าน 19 สัตว์ป่า ทัง้ ปวง บรรดาสัตว์เลื้อยคลาน นกทัง้ ปวง
และทุกสิง่ ที่คลานไปมาบนแผ่นดินโลกตามชนิ ดของพวกมันออกไปจากนาวา
โนอาห์ถวายเครือ
่ งบูชา

20 โนอาห์ก็ สร้างแท่น บูชาแด่ พระเยโฮวาห์

และเอาบรรดาสัตว์ที่ สะอาดและบรรดานก
ที่ สะอาดถวายเป็น เครือ
่ งเผาบูชาที่ แท่น นั ้น 21 พระเยโฮวาห์ ได้ ดมกลิน
่ หอมหวาน และ
พระเยโฮวาห์ ทรงดําริในพระทัย ว่า “เราจะไม่ สาปแช่ง แผ่นดิ นอ ีก เพราะเหตุ มนุษย์ ด้วย
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ว่า เจตนาในใจของเขาล้วนแต่ ชว
ั ่ ร้ายตัง้ แต่ เด็ก มา เราจะไม่ ประหารสิง่ ทัง้ ปวงที่ มี ชีวิตอ ีก
เหมือนอย่างที่ เราได้ กระทํา แล้ วน ัน
้ 22 ในขณะที่ โลกยัง ดํารงอยู่ นั ้น จะมี ฤดู หว่านฤดู เก็บ
เกี่ยว เวลาเย็นเวลาร้อน ฤดูร้อนฤดูหนาว กลางวันกลางคืนต่อไป�

9
คุณค่าของชีวต
ิ

1 พระเจ้าทรงอวยพระพรแก่โนอาห์และบุตรชายทัง
้ หลายของท่าน

และตรัสแก่พวกเขา
ว่า “จงมี ลูก ดก และทวี มากขึ้น จนเต็ม แผ่น ดิน 2 สัตว์ ป่า ทัง้ ปวงบนแผ่น ดิน โลก บรรดา
นกในอากาศ สิ่งทัง้ ปวงที่คลานไปมาบนแผ่นดินโลก และบรรดาปลาในทะเล จะเกรงกลัว
พวกเจ้าและหวาดกลัวต่อพวกเจ้า พวกมันจะถูกมอบอยูใ่ นมือพวกเจ้า 3 สิ่งทัง้ ปวงที่มีชีวิต
เคลื่อนไหวไปมาจะเป็นอาหารของพวกเจ้า เช่นเดียวกับพืชผักเขียวสด เรายกทุกสิง่ ให้แก่
พวกเจ้า 4 แต่เนื้ อกับชีวต
ิ ของมัน คือเลือดของมัน พวกเจ้าอย่ากินเลย
ผู้ที่ฆ่าคนมีโทษถึงประหารชีวต
ิ

โลหิต เจ้า ที่ เป็น ชีวต
ิ ของเจ้า เราจะเรียกเอาแน่ นอน เราจะเรียกเอาจากชีวต
ิ ของสัตว์
ป่าทัง้ ปวงและจากมือมนุษย์ เราจะเรียกเอาชีวต
ิ มนุษย์จากมือพี่น้องของตนทุกคน 6 ผู้ใด
ทําให้ โลหิต ของมนุษย์ ไหล ผู้ อื่น จะทําให้ ผู้ นั ้น โลหิต ไหล เพราะว่า พระเจ้า ทรงสร้างมนุษย์
ตามแบบพระฉายาของพระองค์ 7 เจ้ าจงมี ลูก ดกทวีมากขึ้ นอ ุ ดมบริบู รณ ์ ในแผ่น ดิน โลก
และทวีมากขึ้นในนั ้น� 8 พระเจ้าจึงตรัสแก่โนอาห์และบุตรชายทัง้ หลายที่อยูกั
่ บท่านว่า
5

พระเจ้าทรงกระทําพันธสัญญากับโนอาห์
เราตัง้ พันธสัญญาของเรากับพวกเจ้าและกับเชื้อสายของเจ้าสืบไป 10 และกับ
สัตว์ที่ มีชีวิตทัง้ ปวงที่ อยู่กับเจ้า ทัง้ นก สัตว์ใช้งาน และบรรดาสัตว์ป่าบนแผ่นดินโลกที่ อยู่
กับเจ้า สัตว์ทัง้ ปวงที่ออกจากนาวา รวมทัง้ บรรดาสัตว์ป่าบนแผ่นดินโลก 11 เราจะตัง้ พันธ
สัญญาของเราไว้กับพวกเจ้าว่า จะไม่มีการทําลายบรรดาเนื้ อหนั งโดยนํ้าท่วมอีก จะไม่มีน้าํ
มาท่วมทําลายโลกอีกต่อไป� 12 พระเจ้าตรัสว่า “นี่ เป็นหมายสําคัญแห่งพันธสัญญาซึ่งเรา
ตัง้ ไว้ระหว่างเรากับพวกเจ้า และสัตว์ที่มีชีวิตทัง้ ปวงที่อยูกั
่ บเจ้า ในทุกชัว่ อายุตลอดไปเป็น
13
นิ ตย์ เราได้ ตัง้ รุ ง้ ของเราไว้ ที่ เมฆและมัน จะเป็น หมายสําคัญ แห่ง พันธสัญญาระหว่าง
เรากับ แผ่น ดิน โลก 14 และต่อ มาเมื่อ เราให้ มี เมฆเหนื อ แผ่น ดิน โลก จะเห็ นร ุ้ง ที่ เมฆนั ้น
15 และเราจะระลึก ถึง พันธสัญญาของเราซึ่ งม ี ระหว่างเรากับ พวกเจ้า และสิง
่ ที่ มี ชี วิต ทัง้
ปวงแห่ง บรรดาเนื้ อ หนั ง และนํ้า จะไม่ มาท่วมทําลายบรรดาเนื้ อ หนั งอ ีก ต่อ ไป 16 จะมี รุง้ ที่
เมฆและเราจะมองดู มัน เพื่อ เราจะระลึก ถึง พันธสัญญานิ รัน ดร์ ระหว่างพระเจ้า กับ สิง่ ทัง้
ปวงที่มีชีวิตแห่งบรรดาเนื้ อหนั งที่อยูบนแผ่
่
นดินโลก� 17 และพระเจ้าตรัสแก่โนอาห์ว่า “นี่
เป็นหมายสําคัญแห่งพันธสัญญาซึ่งเราได้ ตัง้ ไว้ระหว่างเรากับบรรดาเนื้ อหนั งบนแผ่นดิน
โลก� 18 บุตรชายของโนอาห์ที่ได้ออกจากนาวา คือเชม ฮาม และยาเฟท และฮามเป็นบิดา
ของคานาอัน 19 นี่ เป็น บุตรชายสามคนของโนอาห์ และมนุษย์ที่ กระจัดกระจายออกไปทัว่
โลกมาจากคนเหล่านี้
9 “ดู เถิด

โนอาห์เมาเหล้าองุน
่

20 โนอาห์เริม
่ 21 ท่านได้ด่ืมเหล้าองุน
่ จนเมา
่ เป็นชาวสวนและเขาทําสวนองุน

เปลือยกายอยู่ในเต็นท์ ของท่าน

22 ฮาม

และท่านก็
บิดาของคานาอัน เห็นบิดาของตนเปลือยกายอยู่
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23 เชมกับยาเฟทเอาผ้าผืนหนึ่ งพาดบ่าของ

จึงบอกพี่น้องทัง้ สองคนของเขาที่อยู่ภายนอก
เขาทัง้ สองคนเดิน หัน หลัง เข้าไปปกปิด กายบิดาของพวกเขาที่ เปล ือ ยอยู่ และมิ ได้ หัน หน้า
ดูกายบิดาของพวกเขาที่ เปลือยอยู่นั ้น 24 โนอาห์สร่างเมาแล้วจึงรู ว้ า่ บุตรชายสุดท้องของ
เขาได้ทําอะไรแก่ท่าน
คานาอันถูกสาปแช่ง
“คานาอันจงถูกสาปแช่ง และเขาจะเป็นทาสแห่งทาสทัง้ หลายของพี่น้อง
ของเขา� 26 ท่านพูดว่า “สรรเสริญพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเชม และคานาอันจะเป็นทาส
ของเขา 27 พระเจ้า จะทรงเพิม
่ พูน ยาเฟทและเขาจะอาศัย อยู่ ในเต็นท์ ของเชม และคานา
28
อันจะเป็นทาสของเขา� หลังจากนํ้าท่วมโนอาห์มีชีวิตต่อไปอีกสามร้อยห้าสิบปี 29 รวม
อายุของโนอาห์ได้เก้าร้อยห้าสิบปีและท่านได้สิน
ิ
้ ชีวต
25 ท่านพูดว่า
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1 ต่อ ไปนี้ เป็ น พงศ์ พันธุ ์ของบุตรชายทัง
้ หลายของโนอาห์

พวกเขากําเนิ ดบุตรชายหลายคนหลังนํ้าท่วม

คือ เชม ฮาม และยาเฟท และ

เชื้อสายของยาเฟท

มาโกก มีเดีย ยาวาน ทูบัล เมเชค และทิ ราส
บุ ตรชายทัง้ หลายของโกเมอร์ช่ื ออ ัช เคนั ส รีฟาท และโทการมาห์ 4 บุ ตรชายทัง้ หลาย
ของยาวานชื่อ เอลี ชาห์ ทารชิช คิ ทธิม และโดดานิ ม 5 จากเชื้อ สายเหล่า นี้ อาณาเขตของ
ชนชาติ ทัง้ หลายได้ แบ ่ง แยกตามดิน แดนต่างๆของพวกเขา แต่ ละคนตามภาษาของเขา
ตามครอบครัวของพวกเขา ตามชาติของพวกเขา
3

2 บุ ตรชายทัง
้ หลายของยาเฟทชื่อโกเมอร์

เชื้อสายของฮาม

6 บุ ตรชายทัง
้ หลายของฮามชื่อ คูช

มิ สรายิม พู ต และคานาอัน 7 บุ ตรชายทัง้ หลายของ
คูชชื่อเส-บา ฮาวิลาห์ สับทาห์ ราอามาห์ และสับเทคา และบุตรชายทัง้ หลายของราอามาห์
ชื่อเชบา และเดดาน 8 คูชให้กําเนิ ดบุตรชื่อนิ มโรด เขาเริม
่ เป็นคนมีอาํ นาจมากบนแผ่นดิน
โลก 9 เขาเป็น พรานที่ มี กําลัง มากต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ดัง นั ้น จึง ว่า “เหมือ นกั บน ิม
โรดพรานที่ มี กําลัง มากต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์� 10 การเริม
่ ต้น ของอาณาจักรเขาคือ
เมือ งบาเบล เมืองเอเรก เมือ งอัคค ัด และเมืองคาลเนห์ในแผ่น ดิน ของชิ นาร์ 11 ฝ่ายอัส ซู
รจึง ออกไปจากแผ่น ดิน ของชินาร์นั ้น และสร้างเมืองนี นะเวห์ เมืองเรโหโบทและเมืองคา
ลาห์ 12 และเมืองเรเสนซึ่ง อยู่ระหว่างเมืองนี นะเวห์กับ เมืองคาลาห์ เมืองนี้ เป็น เมืองใหญ่
13 มิสรายิมให้กําเนิ ดบุตรชื่อลูดิม อานามิม เลหะบิม นั ฟทูฮม
ิ 14 ปัทรุสิม คัสลูฮม
ิ (ผูซึ
้ ่งออก
15
มาจากเขาคือคนฟีลิสเตีย� และคัฟโทริม คานาอันให้กําเนิ ดบุตรหัวปีช่อ
ื ไซดอนและเฮท
16 และคนเยบุส คนอาโมไรต์ คนเกอร์กาชี 17 คนฮีไวต์ คนอารคี คนสินี 18 คนอารวัด คนเศ
เมอร์ และคนฮามัท และภายหลังนั ้นครอบครัวต่างๆของคนคานาอันกก
็ ระจัดกระจายออก
19
ไป เขตแดนของคนคานาอัน จากเมืองไซดอน ไปทางเมืองเก-ราร์ จนถึง เมืองกาซา ไป
ทางเมืองโสโดม เมืองโกโมราห์ เมืองอัดมาห์ และเมืองเศโบยิมจนถึงเมืองลาชา 20 นี่ เป็น
บุตรชายทัง้ หลายของฮาม ตามครอบครัว ของพวกเขา ตามภาษาของพวกเขา ตามแผ่น
ดินของพวกเขาและตามชาติของพวกเขา
เชื้อสายของเชม
เชมผูเ้ ป็นบรรพบุรุษของบรรดาชนเอเบอร์ ผูเป็
้ นพีช
่ ายคนโตของยาเฟท
22
เขาก็ให้กําเนิ ดบุตรหลายคนด้วย บุตรของเชมชื่อเอลาม อัสชูร อารฟัคชาด ลูด และอา
21 เช่นเดียวกัน
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รัม บุ ตรอารัม ชื่ ออ ูส ฮุล เกเธอร์ และมัช อารฟัค ชาดให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ เชลาห์ และ
เชลาห์ ให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ เอเบอร์ 25 เอเบอร์ให้ กําเนิ ด บุตรชายสองคน คนหนึ่ ง ชื่อ เพเลก
เพราะในสมัยของเขาแผ่นดินถูกแบ่งแยก และน้ องชายของเขาชื่อโยกทาน 26 โยกทานให้
กําเนิ ดบุตรชื่ออัลโมดัด เชเลฟ ฮาซาร-มาเวท และเยราห์ 27 ฮาโดรัม อุซาล ดิคลาห์ 28 โอ
บาล อาบ ี มาเอล เชบา 29 โอฟีร ์ ฮาวิลาห์ และโยบับ คนเหล่า นี้ เป็น บุตรชายทัง้ หลายของ
โยกทาน 30 ที่อยู่อาศัยของพวกเขาเริม
่ จากเมืองเมชาไปทางเสฟาร์เทือกเขาทางทิศตะวัน
31
ออก นี่ เป็นบุตรชายทัง้ หลายของเชม ตามครอบครัวของพวกเขา ตามภาษาของพวกเขา
ตามแผ่นดินของพวกเขาและตามชาติ ของพวกเขา 32 นี่ เป็นครอบครัวต่างๆของบุตรชาย
ทัง้ หลายของโนอาห์ ตามพงศ์ พันธุ ของพวกเขา
์
ตามชาติ ของพวกเขา และจากคนเหล่านี้
ประชาชาติทัง้ หลายถูกแบ่งแยกในแผ่นดินโลกภายหลังนํ้าท่วม
23

24

11
หอบาเบล

1 ทัว
่ แผ่น ดิน โลกมี ภาษาเดียวและมี สําเนี ยงเดียวกัน 2 และต่อ มาเมื่อ พวกเขาเดิน ทาง

จากทิศ ตะวัน ออก ก็ พบที่ราบในแผ่น ดิน ชิ นาร์และพวกเขาอาศัย อยู่ ที่ นั่น 3 แล ้ว พวกเขา
ต่างคนต่างก็ พู ดก ั นว ่า “มาเถิด ให้ พวกเราทํา อิฐ และเผามัน ให้ แข็ง � พวกเขาจึ งม ี อฐ
ิ ใช้
4
ต่างหินและมียางมะตอยใช้ต่างปูนสอ เขาทัง้ หลายพูดว่า “มาเถิด ให้พวกเราสร้างเมือง
ขึ้น เมืองหนึ่ ง และก่อ หอให้ ยอดของมัน ไปถึง ฟ้า สวรรค์ และให้ พวกเราสร้างชื่อ เสียงของ
พวกเราไว้ เพื่อว่าพวกเราจะไม่กระจัดกระจายไปทัว่ พื้นแผ่นดินโลก�
พระเจ้าทรงทําให้เกิดภาษาต่างๆ

5 และพระเยโฮวาห์เสด็จลงมาทอดพระเนตรเมืองและหอนั ้นซึ่งบุตรทัง
้ หลายของมนุษย์

ได้ ก่อสร้างขึ้น 6 แล ้ว พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “ดู เถิด คนเหล่า นี้ เป็น อัน หนึ่ ง อัน เดียวกัน และ
พวก เขา ทัง้ ปวง มี ภาษา เดียว พวก เขา เริม
๋ วจะ ไม่ มี อะไร หยุด ยัง้
่ ทํา เช่น นี้ แล้ว ประเด ีย
7
พวก เขา ได้ ใน สิง่ ที่ พวก เขา คิด จะ ทํา มา เถิด ให้ พวก เรา ลง ไป และ ทําให้ ภาษา ของ เขา
วุน
่ วายที่ นั ่น เพื่อ ไม่ ให้ พวกเขาพูด เข้าใจกัน ได้� 8 ดัง นั ้น พระเยโฮวาห์ จึง ทรงทําให้ เขา
กระจัดกระจายจากที่ นั ่น ไปทัว่ พื้น แผ่น ดิน พวกเขาก็ เลิก สร้างเมืองนั ้น 9 เหตุ ฉะนั ้น จึง
เรียกชื่อ เมืองนั ้ นว ่า บาเบล เพราะว่าที่ นั่น พระเยโฮวาห์ทรงทําให้ภาษาของทัว่ โลกวุน
่ วาย
และ ณ จากที่ นั่น พระเยโฮวาห์ได้ ทรงทําให้พวกเขากระจัดกระจายออกไปทัว่ พื้น แผ่น ดิน
โลก

เชื้อสายของอับราม
ต่อ ไปนี้ เป็น พงศ์ พันธุ ์ ของเชม เชมมี อายุ ได้ ร้อยปี และให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ อารฟัค ชาด
หลังนํ้าท่วมสองปี 11 หลังจากเชมให้กําเนิ ดอารฟัคชาดแล้วก็มีอายุต่อไปอีกห้าร้อยปี และ
ให้กําเนิ ดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน 12 อารฟัคชาดมีอายุได้สามสิบห้าปีและให้กําเนิ ด
บุตรชื่อ เชลาห์ 13 หลัง จากอารฟัค ชาดให้ กําเนิ ด เชลาห์ แล้ว ก็ มีอายุ ต่อ ไปอีก สี่ รอ
้ ยสามปี
และให้ กําเนิ ด บุตรชายและบุตรสาวหลายคน 14 เชลาห์ มีอายุ ได้ สามสิบ ปี และให้ กําเนิ ด
บุตรชื่อ เอเบอร์ 15 หลัง จากเชลาห์ให้กําเนิ ด เอเบอร์แล้ว ก็ มีอายุ ต่อ ไปอีก สี่ รอ
้ ยสามปี และ
ให้กําเนิ ดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน 16 เอเบอร์มีอายุได้ สามสิบสี่ ปี และให้กําเนิ ดบุตร
ชื่อ เปเลก 17 หลัง จากเอเบอร์ให้กําเนิ ด เปเลกแล้ วก ็ มีอายุ ต่อ ไปอีก สี่ รอ
้ ยสามสิบ ปี และให้
18
กําเนิ ดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน เปเลกมีอายุได้สามสิบปีและให้กําเนิ ดบุตรชื่อเรอู
10
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19 หลัง จากเปเลกให้กําเนิ ด เรอู แล้ว ก็ มีอายุ ต่อ ไปอีก สองร้อยเก้า ปี

และให้กําเนิ ดบุตรชาย
และบุตรสาวหลายคน 20 เรอูมีอายุได้สามสิบสองปี และให้กําเนิ ดบุตรชื่อเสรุ ก 21 หลังจาก
เรอูให้กําเนิ ดเสรุ กแล้วก็มีอายุต่อไปอีกสองร้อยเจ็ดปี และให้กําเนิ ดบุตรชายและบุตรสาว
หลายคน 22 เสรุ กมีอายุได้สามสิบปีและให้กําเนิ ดบุตรชื่อนาโฮร์ 23 หลังจากเสรุ กให้กําเนิ ด
นาโฮร์แล้วก็ มีอายุต่อไปอีกสองร้อยปี และให้กําเนิ ดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน 24 นา
โฮร์มีอายุได้ยี่สิบเก้าปี และให้กําเนิ ดบุตรชื่อเทราห์ 25 หลังจากนาโฮร์ให้กําเนิ ดเทราห์แล้ว
ก็มีอายุต่อไปอีกร้อยสิบเก้าปี และให้กําเนิ ดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน 26 เทราห์มีอายุ
ได้ เจ ็ด สิบ ปี และให้กําเนิ ด บุตรชื่ ออ ับ ราม นาโฮร์ และฮาราน 27 ต่อ ไปนี้ เป็น พงศ์ พันธุ ์ของ
เทราห์ เทราห์ให้กําเนิ ดอับราม นาโฮร์ และฮาราน และฮารานให้กําเนิ ดบุตรชื่อโลท 28 ฮา
รานได้ สิ ้นชีวิตก่อนเทราห์ผู้เป็นบิดาของเขาในแผ่นดิ นที ่เขาบังเกิด ในเมืองเออร์ของชาว
เคลเดีย 29 อับรามและนาโฮร์ต่างก็ได้ภรรยา ภรรยาของอับรามมีช่อ
ื ว่าซาราย และภรรยา
ของนาโฮร์มีชื่อว่ามิลคาห์ผูเป็
้ นบุตรีของฮาราน ผูเป็
้ นบิดาของมิลคาห์และบิดาของอิสคาห์
30 แต่นางซารายได้เป็ นหมัน นางหามีบุตรไม่
อับรามในเมืองฮาราน
เทราห์ ก็ พาอับ รามบุตรชายของเขากับ โลทบุตรชายของฮารานผู้ เป็น หลานชายของ
เขาและนางซาราย บุตรสะใภ้ของเขาผูเ้ ป็นภรรยาของอับรามบุตรชายของเขา เขาทัง้ หลาย
ออกจากเมืองเออร์ของชาวเคลเดีย จะเข้ าไปยัง แผ่น ดิน คานาอัน พวกเขามาถึง เมืองฮา
รานแล้วก็อาศัยอยู่ที่นั่น 32 รวมอายุเทราห์ได้สองร้อยห้าปี และเทราห์ก็ได้สิ้นชีวต
ิ ในเมือง
ฮาราน
31

12
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“เจ้าจงออกไปจากประเทศของเจ้า จากญาติพี่
น้ องของเจ้า และจากบ้านบิดาของเจ้า ไปยังแผ่นดินที่เราจะชี้ให้เจ้าเห็น 2 เราจะทําให้เจ้า
เป็น ชนชาติ ใหญ่ ชนชาติ หนึ่ ง เราจะอวยพรเจ้า ทําให้เจ้ ามีช่อ
ื เสียงใหญ่ โต และเจ้า จะเป็น
3
แหล่งพระพร เราจะอวยพรผู้ที่อวยพรเจ้า และสาปแช่งผู้ที่สาปแช่งเจ้า บรรดาครอบครั
วทัว่ แผ่นดินโลกจะได้รบ
ั พระพรเพราะเจ้า�
1 พระเยโฮวาห์ได้ ตรัสแก่ อบ
ั รามแล้วว่า

อับรามในดินแดนปาเลสไตน์

4 ดังนั ้ นอับรามจึงออกไปตามที่พระเยโฮวาห์ได้ตรัสแก่ท่านและโลทก็ไปกับท่าน

อับราม
มีอายุได้เจ็ดสิบห้าปี ขณะเมื่อท่านออกจากเมืองฮาราน 5 อับรามพานางซารายภรรยาของ
ท่าน โลทบุตรชายของน้ องชายท่าน บรรดาทรัพย์ สิ ่ง ของของพวกเขาที่ ได้ สะสมไว้ และ
ผู้คนทัง้ หลายที่ได้ไว้ที่เมืองฮาราน พวกเขาออกไปเพื่อเข้าไปยังแผ่นดินคานาอัน และพวก
เขาไปถึง แผ่น ดิน คานาอัน 6 อับ รามเดิน ผ่านแผ่น ดิน นั ้น จนถึง สถานที่ เมืองเชเคม คือ ที่
ราบโมเรห์ คราวนั ้นชาวคานาอันยังอยูใ่ นแผ่นดินนั ้น 7 พระเยโฮวาห์ทรงปรากฏแก่อบ
ั ราม
และตรัสว่า “เราจะให้แผ่นดินนี้ แก่ เชื้อสายของเจ้า� อับรามจึงสร้างแท่นบูชาที่ นั่นถวาย
แด่ พระเยโฮวาห์ ผู้ ทรงปรากฏแก่ ท่าน 8 ท่านย้ายไปจากที่ นั่น มาถึง ภูเขาลูก หนึ่ ง ทางทิศ
ตะวัน ออกของเมืองเบธเอลแล้ว ตัง้ เต็นท์ ของท่าน โดยเมืองเบธเอลอยู่ ทางทิศ ตะวัน ตก
และเมือ งอัย อยู่ ทางทิศ ตะวัน ออก ณ ที่ นั ่น ท่านสร้างแท่น บูชาแด่ พระเยโฮวาห์ และร้อง
ออกพระนามของพระเยโฮวาห์ 9 และอับรามก็ยงั คงเดินทางเรือ
่ ยไป ไปทางทิศใต้
การกันดารอาหารทําให้อบ
ั รามไปยังประเทศอียป
ิ ต์
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เก ิ ดการกัน ดารอาหารที่ แผ่น ดิน อับ รามได้ ลงไปยั งอ ียป
ิ ต์ เพื่อ อาศัย อยู่ ที่ นั่น เพราะ
ว่าการกันดาร อาหารในแผ่น ดิน นั ้น มากยิง่ นั ก 11 ต่อ มาเมื่อ ท่าน ใกล้ จะเข้ าอียป
ิ ต์ ท่าน
จึง พู ดก ับ นางซารายภรรยาของท่านว่า “ดู เถิด บัดนี้ ข้าพเจ้า รู ว
้ า่ เจ้า เป็น หญิง รู ป งามน่า ดู
12 เพราะฉะนั ้นต่อมาเมื่อคนอียป
ิ ต์จะเห็นเจ้า พวกเขาจะพูดว่า ‘นี่ เป็นภรรยาของเขา� และ
พวกเขาจะฆ่า ข้าพเจ้า เสีย แต่ พวกเขาจะไว้ชี วิต เจ้า 13 กรุ ณาพูด ว่า เจ้า เป็น น้ องสาวของ
ข้าพเจ้า เพื่อ ข้าพเจ้า จะอยู่ อย่างสุข สบายเพราะเห็น แก่ เจ้า และข้าพเจ้า จะมี ชี วิต เพราะ
เหตุ เจ้า � 14 ต่อ มาเมื่ ออ ับ รามเข้าไปในอียป
ิ ต์ แล้ว คนอียป
ิ ต์ เห ็ นว ่า หญิง คนนี้ รู ปงามยิง่
นั ก 15 พวกเจ้านายของฟาโรห์เห็นนางด้วยเช่นกัน และทูลยกย่องนางต่อพระพักตร์ฟาโรห์
และหญิงนั ้นจึงถูกนําเข้าไปอยู่ในวังของฟาโรห์ 16 ฟาโรห์ได้ โปรดปรานอับรามมากเพราะ
เห็น แก่ นาง ท่านได้ แกะ วัว ลาตัวผู้ ทาส ทาสี ลาตัว เมีย และอูฐ จํานวนมาก 17 และพระ
เยโฮวาห์ทรงทําให้เกิดภัยพิบัติ แก่ ฟาโรห์และราชวงศ์ ของท่านด้วยภัยพิบัติ ร้ายแรงต่างๆ
เพราะเหตุ นางซารายภรรยาของอับ ราม 18 ฟาโรห์ จึง เรียกอับ รามมาและตรัสว ่า “ทําไม
เจ้า จึง ทํา เช่น นี้ แก่ เรา ทําไมเจ้า ไม่ บอกเราว่า นางเป็น ภรรยาของเจ้า 19 ทําไมเจ้า ว่า ‘เธอ
เป็นน้ องสาวของข้าพระองค์� ดัง นั ้นเราเกือบจะรับนางมาเป็น ภรรยาของเรา ฉะนั ้นบัดนี้
จงดูภรรยาของเจ้า จงรับนางไปและออกไปตามทางของเจ้า� 20 ฟาโรห์จึงรับสัง่ พวกคนใช้
เรือ
่ งท่าน และพวกเขาจึงนําท่าน ภรรยาและสิง่ สารพัดที่ท่านมีอยูออกไปเสี
่
ย
10

13
อับรามกลับไปเมืองเบธเอล
อับ รามจึง ขึ้น ไปจากอียป
ิ ต์ ท่านและภรรยาของท่านและสิง่ สารพัด ที่ ท่านมี อยู่ พร ้ อม
กับ โลท เข ้า ไปทางทิศ ใต้ 2 อับ รามก็ มัง่ คัง่ สมบู รณ ์ ด้วยฝูง สัตว์ เงิน และทองเป็ นอ ัน มาก
3 ท่านเดิน ทางต่อ ไปจากทิศ ใต้ จนถึง เมืองเบธเอล ถึง สถานที่ ที่ เต็นท์ ของท่านเคยตัง
้ อยู่
คราวก่อน ระหว่างเมืองเบธเอลกับ เมือ งอัย 4 จนถึง สถานที่ ตัง้ แท่น บูชาซึ่ง เมื่ อก ่อ นท่าน
เคยสร้างไว้ที่นั่น และอับรามร้องออกพระนามของพระเยโฮวาห์ที่นั่น
1

อับรามแยกจากโลท

5 โลทซึ่งไปกับอับรามมีฝูงแพะแกะ

ฝูงวัวและเต็นท์เช่นกัน 6 แผ่นดินไม่กว้างขวางพอที่
พวกเขาจะอาศัยอยูด
่ ้วยกันได้ เพราะทรัพย์สิ่งของของพวกเขามีอยูมาก
่
ดังนั ้นพวกเขาจึง
ไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ 7 เกิดมีการวิวาทกันระหว่างคนเลี้ยงสัตว์ของอับรามกับคนเลี้ยง
สัตว์ของโลท ขณะนั ้น คนคานาอัน และคนเปรีส ซี ยงั อาศัย อยู่ ที่ แผ่ นดิน นั ่น 8 อับ รามจึง พู
ดกับโลทว่า “กรุ ณาอย่าให้มีการวิวาทกันเลยระหว่างเรากับเจ้า และระหว่างคนเลี้ยงสัตว์
ของเรากับ คนเลี้ยงสัตว์ของเจ้า เพราะเราทัง้ สองเป็น ญาติ กัน 9 แผ่ นดิน ทัง้ หมดอยู่ ตรง
หน้าเจ้ามิใช่หรือ โปรดจงแยกไปจากเราเถิด ถ้าเจ้าไปทางซ้ายมือเราจะไปทางขวามือ หรือ
ถ้าเจ้าไปทางขวามือเราจะไปทางซ้ายมือ�
โลทเข้าไปเมืองโสโดม
โลทเงยหน้า ขึ้น แลดู และเห็ นว ่า บรรดาที่ราบลุ่ม ของแม่น้ํา จอร์แดนมี น้ํา บริบู รณ ์ อยู่
ทุกแห่ง เหมือนพระอุทยานของพระเยโฮวาห์ เหมือนกับแผ่นดินอียป
ิ ต์ไปทางเมืองโศอาร์
11
ก่อนที่พระเยโฮวาห์ทรงทําลายเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ ดังนั ้นโลทจึงเลือกบรรดา
ที่ราบลุ่มของแม่น้ําจอร์แดน โลทเดินทางไปทิศตะวันออกและเขาทัง้ สองจึงแยกจากกันไป
12 อับ รามอาศัย อยู่ ในแผ่น ดิน คานาอัน โลทอาศัย อยู่ ในเมืองต่างๆที่ราบลุ่ม และตัง
้ เต็นท์
10
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13 แต่ ชาวเมืองโสโดมเป็ น คนชัว
่ ช้าและเป็น คนบาปต่อพระพักตร์พระเย

ใกล้ เมืองโสโดม
โฮวาห์เป็นอันมาก

ทรงยํ้าพันธสัญญาต่ออับรามที่มัมเร

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

14
เมืองโสโดมถูกทําลายโดยกษั ตริย์เคโดร์ลาโอเมอร์

และต่อ มาในสมัย ของอัม ราเฟลกษั ตริย์ เมืองชิ นาร์ อารีโอคกษั ตริย์ เมืองเอลลาสาร์
เคโดร์ลาโอเมอร์กษั ตริย์ เมืองเอลาม และทิด าลกษั ตริย์ แห่งประชาชาติ 2 กษั ตริย์ เหล่า นี้
ได้ทําสงครามรบสู้กับเบรากษั ตริย์เมืองโสโดม บิรชากษั ตริย์เมืองโกโมราห์ ชินาบกษั ตริย์
เมืองอัด มาห์ เชเมเบอร์กษั ตริย์เมืองเศโบยิม และกษั ตริย์เมืองเบลาคือ เมืองโศอาร์ 3 บร
รดากษั ตริย์เหล่านี้ รวมทัพกัน ณ ที่หุบเขาสิดดิมซึ่งคือทะเลเกลือ 4 กษั ตริย์เหล่านี้ ยอมขึ้น
แก่กษั ตริย์เคโดร์ลาโอเมอร์สิบสองปี และในปี ที่สิบสามกษั ตริย์เหล่านี้ ก็กบฏ 5 และในปี ที่
สิบสี่กษั ตริยเคโดร์
์
ลาโอเมอร์และบรรดากษั ตริย์ที่อยูกั
่ บท่านยกมาตีคนเรฟาอิมที่เมืองอัช
ทาโรท คารนาอิม คนศูซิมทเี่ มืองฮาม และคนเอมิมทเี่ มืองชาเวห์ คีรย
ิ าธาอิม 6 ชาวโฮรีที่ภู
เขาเสอีรซ
์ ่ึงเป็นของพวกเขา จนถึงเมืองเอลปารานซึ่งอยู่ใกล้ถิน
่ ทุรกันดาร 7 กษั ตริย์เหล่า
นี้ กล ับ มาถึง เมืองเอนมิสปัท ซึ่ง คือ เมืองคาเดช และยกมาตี แผ่ นดิน ทัง้ สิน
้ ของคนอามา
เลข และคนอาโมไรต์ ที่ อาศัยอยู่ ณ เมืองฮาซาโซนทามาร์ด้วย 8 และกษั ตริย์เมืองโสโดม
กษั ตริย์เมืองโกโมราห์ กษั ตริย์เมืองอัดมาห์ กษั ตริย์เมืองเศโบยิม และกษั ตริย์เมืองเบลา
(คือเมืองโศอาร์� ก็ ออกไปทําสงครามรบสู้ กับกษั ตริย์เหล่านั ้น ณ ที่ หุบเขาสิดดิม 9 กับเค
โดร์ลาโอเมอร์กษั ตริย์เมืองเอลาม ทิดาลกษั ตริย์แห่งประชาชาติ อัมราเฟลกษั ตริย์เมืองชิ
นาร์ และอารีโอคกษั ตริย์เมืองเอลลาสาร์ กษั ตริย์สี ่องค์ ต่อห้าองค์ 10 ที่ หุบเขาสิดดิมมีบ่อ
ยางมะตอยเต็มไปหมด เหล่ากษั ตริย์เมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ได้หนี มาและตกลงไป
ที่ นั ่น และส่วนผู้ที่ เหลืออยู่ก็ หนี ไปยังภู เขา 11 กษั ตริย์เหล่ านั ้นจึงเก็บบรรดาทรัพย์สิ ่งของ
และเสบียงอาหารทัง้ สิน
้ ของเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์แล้วก็ไป 12 และได้จับโลทบุตร
ชายของน้ องชายอับรามผู้ซ่ึงอาศัยอยูใ่ นเมืองโสโดมและทรัพย์สิ่งของของเขาแล้วจากไป
1

อับรามช่วยชีวต
ิ โลท
แล ้ว มี คนหนึ่ ง ที่ หนี มาน ัน
้ ได้ บอกให้ อบ
ั รามชาวฮีบรู เพราะว่า ท่านอาศัย อยู่ ที่ ราบขอ
งมัมเรคนอาโมไรต์ พี่น้ องของเอชโคล์ และพี่น้องของอาเนอร์ คนเหล่านี้ เป็นพันธมิตรกับ
อับราม 14 เมื่ออับรามได้ยินว่าหลานชายของท่านถูกจับไปเป็นเชลย ท่านจึงนําคนชํานาญ
ศึกที่เกิดในบ้านท่าน จํานวนสามร้อยสิบแปดคน และตามไปทันทีเ่ มืองดาน 15 ท่านจึงแยก
คนของท่าน ทัง้ ท่านและคนใช้ของท่านออกเป็นกองๆในกลางคืน ก็เข้าตีและไล่ตามจนถึง
เมืองโฮบาห์ซ่ึงอยู่ทางด้านซ้ายเมืองดามัสกัส 16 และท่านนําบรรดาทรัพย์สิ ่งของกลับคืน
13
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มาหมด ทัง้ นําโลทหลานชายของท่าน ทรัพย์สิ่งของของเขา ผู้หญิง และประชาชนกลับมา
ด้วย
เมลคีเซเดคผู้เป็นปุโรหิตเมืองซาเล็มอวยพรอับราม

หลัง จากท่านกลับ จากการฆ่า กษั ตริย์เคโดร์ลาโอเมอร์และกษั ตริย์ ทัง้ หลายที่ รว่ ม
กําลั งกันนั ้นแล้ว กษั ตริย์เมืองโสโดมก็ ออกมารับท่าน ณ ที่ หุบเขาชาเวห์ ซึ่งคือหุบเขาขอ
งกษั ตริย์ 18 เมลคี เซเดคกษั ตริย์ เมืองซาเล็ม ได้ นํา ขนมปัง และนํ้า องุน
่ มาให้ และท่านก็
เป็นปุโรหิตของพระเจ้าผู้สูงสุด 19 ท่านก็อวยพรแก่อบ
ั รามว่า “ขอให้พระเจ้าผู้สูงสุดผู้ทรง
เป็นเจ้าของฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกโปรดให้อบ
ั รามได้รบ
ั พรเถิด 20 และจงสรรเสริญแด่
พระเจ้าผู้สูงสุดผู้ได้ ทรงมอบศั ตรู ทัง้ หลายของเจ้าไว้ในมือของเจ้า� และอับรามก็ ยกหนึ่ ง
ในสิบจากข้าวของทัง้ หมดถวายแก่ท่าน
17

อับรามคืนของที่ถูกปล้นและเชลยแก่กษั ตริยเมื
์ องโสโดม

กษั ตริย์ เมืองโสโดมตรัส แก่ อบ
ั รามว่า “ขอคืน คนให้ แก่ เราและทรัพย์ สิ ่ง ของนั ้น เจ้า
จงเอาไปเถิด� 22 อับรามกล่าวแก่กษั ตริยเมื
์ องโสโดมว่า “ข้าพเจ้าได้ยกมือของข้าพเจ้าต่อ
พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ผู้ สูงสุด ผู้ ทรงเป็น เจ้าของฟ้า สวรรค์ และแผ่น ดิน โลก 23 ว่า ข้าพเจ้า
จะไม่รบ
ั เอาเส้นด้ายหรือสายรัดร้องเท้าและข้าพเจ้าจะไม่รบ
ั เอาสิง่ ใดๆที่เป็นของท่าน เกรง
ว่าท่านจะกล่าวว่า ‘เราได้กระทําให้อบ
ั รามมังม
่ ี� 24 เว้นแต่สิ่งที่คนหนุ่มได้กินและส่วนของ
คนทัง้ หลายซึ่งไปกับข้าพเจ้าคืออาเนอร์ เอชโคล์ และมัมเร ให้พวกเขารับส่วนของพวกเขา
เถิด�
21

15

พระเยโฮวาห์ทรงมีพระสัญญาจะประทานบุตรชายคนหนึ่ งแก่อบ
ั ราม

ภายหลัง เหตุ การณ์ เหล่า นี้ พระดํารัส ของพระเยโฮวาห์ มาถึ งอ ับ รามด้วยนิ มิ ตว่า “อับ
ราม อย่ากลัวเลย เราเป็นโล่ของเจ้าและเป็นบําเหน็ จยิง่ ใหญ่ของเจ้า� 2 อับรามทูลว่า “ข้า
แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า พระองค์จะทรงโปรดประทานอะไรแก่ข้าพระองค์ ด้วยว่าข้า
พระองค์ ยงั ไม่ มี บุตร และคนต้น เรือนแห่ง ครัว เรือนของข้า พระองค์ คนนี้ แหละคือ เอลี เย
เซอร์ชาวเมืองดามัสกัส� 3 อับ รามทูล ว่า “ดู เถิด พระองค์ มิได้ ทรงประทานเชื้อ สายให้ แก่
ข้า พระองค์ และดู เถิด คนหนึ่ ง ที่ เก ิด ในบ้านข้า พระองค์ เป็น ผู้รบ
ั มรดกของข้า พระองค์�
4 ดู เถิด พระดํารัส ของพระเยโฮวาห์ มาถึง ท่านว่า “คนนี้ จะไม่ ได้ เป็ น ผู้รบ
ั มรดกของเจ้า
5
แต่ ผู้ ที่ จะออกมาจากบัน
้ เอวของเจ้า จะเป็น ผู้รบ
ั มรดกของเจ้า� พระองค์ จึง นํา ท่านออก
มากลางแจ้งและตรัสว่า “จงมองดูฟ้าและนั บดวงดาวทัง้ หลาย ถ้าเจ้าสามารถนั บมันได้�
และพระองค์ ตรัส แก่ ท่านว่า “เชื้อ สายของเจ้า จะเป็น เช่น นั ้น� 6 ท่านเชื่อ ในพระเยโฮวาห์
และพระองค์ทรงนั บว่าเป็นความชอบธรรมแก่ท่าน 7 พระองค์ตรัสแก่ท่านว่า “เราคือเยโฮ
วาห์ที่ได้พาเจ้าออกจากเมืองเออร์ของชาวเคลเดีย เพื่อยกดินแดนนี้ ให้เป็นมรดกแก่เจ้า�
8 ท่านทูล ว่า “ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็ น เจ้า พระเจ้า ข้า พระองค์ จะรู ได้
้ อย่างไรว่าข้า พระองค์ จะ
ได้ดินแดนนี้ เป็นมรดก� 9 พระองค์ตรัสแก่ท่านว่า “จงเอาวัวตัวเมียอายุสามปี แพะตัวเมีย
อายุสามปี แกะตัวผู้อายุสามปี นกเขาตัวหนึ่ งและนกพิราบหนุ่มตัวหนึ่ งมาให้เรา� 10 ท่าน
จึง นํา บรรดาสัตว์ เหล่า นี้ มาและผ่า กลางตัว มัน วางข้างละซีก ตรงกัน แต่ นกทัง้ หลายนั ้น
ท่านหาได้ผ่าไม่ 11 เมื่อฝูงเหยีย
่ วลงมาที่ซากสัตว์เหล่านั ้น อับรามก็ไล่มันไปเสีย 12 เมื่อดวง
อาทิตย์ใกล้ จะตก อับรามก็ นอนหลับสนิ ท และดู เถิด ความหวาดกลัวความหดหู่ใจอย่างยิ่
งก็ทับถมท่าน
1

หนั งสือปฐมกาล 15:13
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ชนชาติอิสราเอลจะเป็นทาส

13 พระองค์ตรัสแก่อบ
ั รามว่า “จงรูแน่
้ เถิดว่าเชื้อสายของเจ้าจะเป็นคนต่างด้าวในแผ่นดิ

นที ่ไม่ใช่ของพวกเขาและจะรับใช้พวกนั ้น พวกนั ้นจะกดขี่ข่มเหงพวกเขาสี่ รอ
้ ยปี 14 เช่นก
ัน เราจะพิพากษาประเทศนั ้น ซึ่ง พวกเขาจะรับ ใช้ และต่อ มาพวกเขาจะออกมาพร้อมกับ
ทรัพย์สิ่งของเป็นอันมาก 15 เจ้าจะไปตามบรรพบุรุษของเจ้าโดยผาสุก ในเวลาชรามากเจ้า
จะถูก ฝัง ไว้ 16 แต่ ในชัว่ อายุ ที่ สี่ พวกเขาจะกลับ มาที่ นี่ อีก ครัง้ เพราะว่า ความชัว่ ช้า ของคน
อาโมไรต์ ยงั ไม่ ครบถ้วน� 17 ต่อมาเมื่อดวงอาทิตย์ตกและคํ่ามืด ดู เถิด เตาที่ ควันพลุ่งอยู่
และคบเพลิงได้เลื่อนลอยมาที่ระหว่างกลางซีกสัตว์เหล่านั ้น
เขตแดนของแผ่นดินชาวอิสราเอล
ในวัน เดียวกัน นั ้น พระเยโฮวาห์ทรงกระทํา พันธสัญญากับ อับ รามว่า “เราได้ ยกแผ่น
ดิน นี้ แก่ เชื้อ สายของเจ้า แล้ว ตัง้ แต่ แม่น ้าํ อียป
ิ ต์ ไปจนถึง แม่น้ํา ใหญ่ คือ แม่ น้ํา ยู เฟรติ ส
19 ทัง
้ แผ่นดินของคนเคไนต์ คนเคนั ส คนขัดโมไนต์ 20 คนฮิตไทต์ คนเปริสซี คนเรฟาอิม
21 คนอาโมไรต์ คนคานาอัน คนเกอร์กาชี และคนเยบุส�
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ซารายยกสาวใช้ให้เป็นภรรยาของอับราม

1 นางซารายภรรยาของอับรามไม่มีบุตรให้ท่าน

และนางมีหญิงสาวใช้ชาวอียป
ิ ต์คนหนึ่ ง
ซึ่งมีช่อ
ื ว่าฮาการ์ 2 นางซารายจึงพู ดกับอับรามว่า “ดู เถิด บัดนี้ พระเยโฮวาห์ไม่ให้ข้าพเจ้า
มี บุตร ขอท่านกรุ ณาเข้าไปหาสาวใช้ ของข้าพเจ้า บางที ข้าพเจ้า อาจจะได้ บุ ตรโดยนาง�
และอับ รามก็ ฟัง เสียงนางซาราย 3 ภายหลั งอ ับ รามอาศัย อยู่ ในแผ่น ดิน คานาอัน ได้ สิ บปี
แล้ว นางซารายภรรยาของอับรามก็ยกฮาการ์คนอียป
ิ ต์สาวใช้ของตนให้เป็นภรรยาของอับ
รามสามี ของนาง 4 ท่านเข้าไปหานางฮาการ์ นางก็ ตัง้ ครรภ์ เมื่อนางรู ว้ า่ นางตัง้ ครรภ์ แล้ว
นางก็ ดู หมิน
่ นายผู้ หญิง ของนางในใจ 5 นางซารายจึง พู ดก ับ อับ รามว่า “ให้ ความผิด ของ
ข้าพเจ้าตกอยูก
่ ับท่านเถิด ข้าพเจ้าให้สาวใช้ของข้าพเจ้าไว้ในอ้อมอกของท่าน เมื่อนางรู ว้ า่
นางตัง้ ครรภ์แล้วนางก็ดูหมิน
่ ข้าพเจ้าในใจของนาง ขอพระเยโฮวาห์ทรงพิพากษาระหว่าง
6
ข้าพเจ้ากับท่าน� แต่อับรามพูดกับนางซารายว่า “ดูเถิด สาวใช้ของเจ้าอยู่ในมือของเจ้า
จงกระทํา แก่ เขาตามที่ เจ้ าเห็น ควร� เมื่อ นางซารายเคี่ยวเข็ญ หญิง นั ้น หญิง นั ้น จึง หนี ไป
ให้ พ้น หน้า ของนาง 7 ทูต สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ พบหญิง นั ้ นที ่ นํ้าพุ ในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร คือ
ที่ นํ้าพุ ในทางที่ จะไปเมืองชูร ์ 8 ทู ตน ัน
้ จึง พูด ว่า “ฮาการ์สาวใช้ ของนางซาราย เจ้ ามาจาก
ไหนและเจ้า จะไปไหน� นางจึง ทูล ว่า “ข้า พระองค์ หนี มาให้ พ้น หน้า จากนางซารายนายผู้
หญิง ของข้า พระองค์� 9 ทูต สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์กล ่าวแก่ นางว่า “จงกลับ ไปหานายผู้
หญิงของเจ้า และยอมอยู่ใต้ อํานาจของเขา� 10 แล้วทูตสวรรค์ ของพระเยโฮวาห์กล่าวแก่
หญิงนั ้นว่า “เราจะให้เชื้อสายของเจ้าทวีมากขึ้น เพราะว่าจะมีคนจํานวนมากมายจนนั บไม่
ถ้วน� 11 ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์กล่าวแก่นางว่า “ดูเถิด เจ้ามีครรภ์แล้วและจะคลอด
บุตรชายคนหนึ่ ง จะเรียกชื่อ ของเขาว่า อิ ชมาเอล เพราะว่า พระเยโฮวาห์ ทรงรับ ฟัง ความ
ทุกข์ของเจ้า 12 เขาจะเป็นคนป่า มือของเขาจะต่อสู้คนทัง้ ปวงและมือคนทัง้ ปวงจะต่อสู้เขา
และเขาจะอาศัย อยู่ ตรงหน้า บรรดาพี่ น้องของเขา� 13 นางจึง เรียกพระนามของพระเยโฮ
วาห์ผู้ตรัสแก่ นางว่า “พระองค์ พระเจ้าผู้ทรงทอดพระเนตรข้าพระองค์� เพราะนางพูดว่า
“ข้าพระองค์ได้เหน
็ พระองค์ที่น่ี ผูทรงทอดพระเนตรข้
้
าพระองค์ด้วยหรือ� 14 เหตุฉะนั ้นจึง
เรียกชื่อบ่อนํ้าว่า เบเออลาไฮรอย ดูเถิด อยูระหว่
่
างเมืองคาเดชกับเมืองเบเรด
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การกําเนิ ดของอิชมาเอล
นางฮาการ์คลอดบุตรชายคนหนึ่ ง ให้แก่ อับ ราม อับ รามจึง เรียกชื่ อบ ุตรชายของท่าน
ซึ่ง นางฮาการ์คลอดออกมาว่า อิ ชมาเอล 16 เมื่อ นางฮาการ์คลอดอิ ชมาเอลให้ แก่ อับ ราม
นั ้น อับรามอายุได้แปดสิบหกปี
15

17
พระเจ้าทรงเปลี่ยนชื่ออับรามเป็นชื่ออับราฮัม
พระเยโฮวาห์ทรงปรากฏแก่อบ
ั รามและตรัสแก่ท่านว่า
“เราเป็น พระเจ้า ผู้ ทรงมหิทธิ ฤทธิ์ จงดําเนิ น อยู่ ต่อ หน้า เราและเจ้า จงเป็น คนดี รอบคอบ
2 เราจะทํา พันธสัญญาของเราระหว่างเรากับ เจ้า และจะให้เจ้ าทวีมากขึ้น � 3 อับ รามก็ ซบ
หน้า ลงถึ งด ิน และพระเจ้า ทรงมี พระราชปฏิ สัน ถารกั บท ่า นว่า 4 “สําหรับ เรา ดู เถิด นี่ เป็น
พันธสัญญาของเรากับเจ้า และเจ้าจะเป็นบิดาของประชาชาติ มากมาย 5 ชื่อของเจ้าจะไม่
เรียกว่า อับ ราม อีก ต่อ ไป แต่ เจ้ าจะมี ชื่อ ว่า อับ ราฮัม เพราะเราจะกระทํา ให้ เจ้ าเป็น บิดา
ของประชาชาติ มากมาย 6 เราจะกระทํา ให้เจ้ ามี ลูก ดกทวีมากขึ้น เราจะกระทํา ให้เจ้ าเป็น
ชนหลายชาติ กษั ตริย์ หลายองค์ จะเกิด มาจากเจ้า 7 เราจะตัง้ พันธสัญญาของเราระหว่าง
เรากับเจ้าและเชื้อสายของเจ้าที่มาภายหลังเจ้าตลอดชัว่ อายุของเขาให้เป็นพันธสัญญานิ
รันดร์ เป็นพระเจ้าองค์เดียวแก่เจ้าและเชื้อสายของเจ้าที่มาภายหลังเจ้า 8 เราจะให้แผ่นดิ
นที ่เจ้ าอาศัยอยู่เป็นคนต่างด้าวนี้ คือบรรดาแผ่นดินคานาอันแก่ เจ้ าและเชื้อสายของเจ้า
ที่มาภายหลังเจ้าให้เป็นกรรมสิทธินิ
ั ดร์ และเราจะเป็นพระเจ้าของพวกเขา�
์ รน
1 เมื่ออายุอบ
ั รามได้เก้าสิบเก้าปี

พิธสุ
ี หนัตเป็นพันธสัญญาต่อชนชาติอิสราเอล

พระเจ้า ตรัส แก่ อับ รา ฮัม ว่า “เหตุ ฉะนั ้น เจ้า และ เชื้อ สาย ของ เจ้า ที่มา ภาย หลัง เจ้า
ตลอดชัว่ อายุ ของพวกเขาจะรักษาพันธสัญญาของเรา 10 นี่ เป็น พันธสัญญาของเราซึ่ง
เจ้าจะรักษาระหว่างเรากับเจ้าและเชื้อสายของเจ้าที่มาภายหลังเจ้า คือเด็กผู้ชายทุกคนใน
ท่ามกลางพวกเจ้าจะเข้าสุ หนัต 11 เจ้าจะเข้าสุ หนัตตัดหนั งหุม
้ ปลายองคชาตของเจ้า และ
มัน จะเป็น หมายสําคัญ แห่งพันธสัญญาระหว่างเรากับ เจ้า 12 ผู้ ชายที่ มีอายุ แปดวันจะเข้า
สุ หนัตในท่ามกลางพวกเจ้า เด็กผู้ชายทุกคนตลอดชัว่ อายุของพวกเจ้า ผู้ชายที่เกิดในบ้าน
หรือเอาเงินซื้อมาจากคนต่างด้าวใดๆซึ่งมิใช่เชื้อสายของเจ้า 13 ผู้ชายที่เกิดในบ้านของเจ้า
และผู้ชายที่ เอาเงิน ซื้อ มาจําเป็น ต้องเข้า สุ หน ัต และพันธสัญญาของเราจะอยู่ ที่ เนื้ อ ของ
เจ้า เป็นพันธสัญญานิ รน
ั ดร์ 14 เด็กผู้ชายที่มิได้เข้าสุหนั ต คือผู้ที่มิได้เข้าสุ หนัตตัดหนั งหุม
้
ปลายองคชาตของเขา ชีวิตนัน
้ จะถูกตัดขาดจากชนชาติของเขา เขาได้ละเมิดพันธสัญญา
ของเรา�
9

พระเจ้าทรงเปลี่ยนชื่อซารายเป็นชื่อซาราห์
“สําหรับซารายภรรยาของเจ้า เจ้ าจะไม่เรียกชื่อนาง
ว่า ซาราย แต่จะเรียกชื่อนางว่า ซาราห์ 16 เราจะอวยพรแก่นางและให้บุตรชายคนหนึ่ งแก่
เจ้ ากับนางด้วย ใช่ เราจะอวยพรนาง นางจะเป็นมารดาของชนหลายชาติ กษั ตริย์ของชน
หลายชาติจะมาจากนาง� 17 ดังนั ้นอับราฮัมจึงซบหน้าลงหัวเราะคิดในใจของท่านว่า “ชาย
ผู้ มีอายุ หน ่งึ ร้อยปี จะให้ กําเนิ ด บุตรได้ หรือ ซาราห์ ผู้ มีอายุ ได้ เก ้า สิบ ปี แล ้ วจะคลอดบุตร
หรือ� 18 อับราฮัมทูลพระเจ้าว่า “โอ ขอให้อิชมาเอลมีชีวิตอยู่ต่อพระพักตร์ของพระองค์�
19 พระเจ้า ตรัสว ่า “ซาราห์ ภรรยาของเจ้า จะคลอดบุตรชายคนหนึ่ ง แก่ เจ้ าเป็ น แน่ เจ้ าจะ
15 และพระเจ้า ตรัส แก่ อบ
ั ราฮัมว่า
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เรียกชื่อของเขาว่า อิสอัค และเราจะตัง้ พันธสัญญาของเรากับเขาและกับเชื้อสายของเขา
ที่มาภายหลังเขาให้เป็นพันธสัญญานิ รน
ั ดร์
อิชมาเอลจะเป็นบิดาของชนชาติใหญ่ชาติหนึ่ ง
สําหรับ อิ ชมาเอลนั ้น เราได้ ฟัง เจ้า แล้ว ดู เถิด เราได้ อวยพรเขาและจะกระทํา ให้ เขา
มี ลูก ดกทวี มากขึ้ นอ ุ ดมบริบู รณ ์ อย่างยิง่ เขาจะให้ กําเนิ ด เจ้า นายสิบ สององค์ และเราจะ
กระทํา ให้ เขาเป็น ชนชาติ ใหญ่ ชนชาติ หนึ่ ง 21 แต่ พันธสัญญาของเรา เราจะตัง้ ไว้ กับ อิส
อัค ซึ่ง ซาราห์ จะคลอดให้ แก่ เจ้ าปี หน ้า ในเวลานี้ � 22 พระองค์ มี พระราชปฏิ สัน ถารกั บท
่านเสร็จ แล้ว พระเจ้า ก็ เสด็จ ขึ้น ไปจากอับ ราฮัม 23 อับ ราฮัม จึง เอาอิ ชมาเอลบุตรชายของ
ท่าน บรรดาคนทัง้ ปวงที่ เกิดในบ้านของท่านและบรรดาคนทัง้ ปวงที่ ได้ ซื้อมาด้วยเงินของ
ท่าน คือผู้ชายทุกคนท่ามกลางคนที่ อยู่ในบ้านของอับราฮัม ให้เข้าสุ หนัตตัดหนั งหุม
้ ปลาย
องคชาตของพวกเขาในวัน นั ้น ตามที่ พระเจ้า ตรัส ไว้แก่ ท่าน 24 เมื่อ ท่านเข้า สุ หน ัต ตัด หนั ง
หุม
้ ปลายองคชาตของท่าน อับราฮัมมีอายุเก้าสิบเก้าปี 25 และอิชมาเอลบุตรชายของท่าน
มีอายุสิ บสามปี เมื่อเขาเข้าสุ หนัตตัดหนั งหุม
้ ปลายองคชาตของเขา 26 อับราฮัมและอิชมา
เอลบุตรชายของท่านเข้าสุหนัตในวันเดียวกันนั ้น 27 บรรดาผู้ชายในบ้านของท่าน ทัง้ ที่เกิด
ในบ้านของท่านและซื้อมาด้วยเงินจากคนต่างด้าวก็เข้าสุหนัตพร้อมกับท่าน
20

18
พระเจ้าและทูตสวรรค์สององค์เยีย
่ มอับราฮัม
พระเยโฮวาห์ ทรงปรากฏแก่ เขาที่ราบของมัมเร และเขานั ่ง อยู่ ที่ ประตู เต็นท์ ในเวลา
แดดร้อน 2 เขาจึง เงยหน้า ขึ้น มองดู และดู เถิด มี ชายสามคนยืน อยู่ ข้างเขา เมื่อ เขาเห็น
ท่านเหล่า นั ้น จึง วิง่ จากประตู เต็นท์ ไปต้อ นรับท ่านเหล่า นั ้น และก้ม หน้า ของเขาลงถึ งด ิน
3 และพูดว่า “เจ้านายของข้าพเจ้า ถ้าบัดนี้ ข้าพเจ้าเป็ นที่โปรดปรานในสายตาของท่าน ขอ
ท่านโปรดอย่าผ่านไปจากผูรั
้ บใช้ของท่านเลย 4 ข้าพเจ้าขอความกรุ ณาจากท่านยอมให้เอา
นํ้า นิ ด หน่ อยมาล้างเท้า ของท่าน และให้ ท่านทัง้ หลายพัก ใต้ ต้นไม้ เถิด 5 ข้าพเจ้า จะไปเอา
อาหารหน่ อยหนึ่ งมาให้และขอให้ท่านชื่นใจเถิด หลังจากนั ้นจึงค่อยออกเดินทาง เพราะว่า
ท่านมายัง ผู้ รับ ใช้ ของท่านแล้ว� ท่านเหล่า นั ้น จึง ว่า “จงทํา ตามที่ เจ้ ากล่าวเถิด� 6 อับ รา
ฮัม รีบ เข้าไปในเต็นท์ หานางซาราห์ และพูด ว่า “จงรีบ เอาแป้ง ละเอียดสามถัง มานวดแล้ว
ทํา ขนมบนเตา� 7 อับ ราฮัม จึง วิง่ ไปที่ ฝูง สัตว์เอาลูก วัวอ ่อนและดี ตัว หนึ่ ง มอบให้ชายหนุ่ม
คนหนึ่ งและเขาก็รีบปรุ งเป็นอาหาร 8 เขาเอาเนย นํ้านมและลูกวัวซึ่งเขาได้ปรุ งแล้วนัน
้ มา
วางไว้ต่อหน้าท่านเหล่านั ้น และเขายืนอยูข
่ ้างท่านเหล่านั ้นใต้ต้นไม้แลวท
้ ่านเหล่านั ้นได้รับ
ประทาน 9 ท่านเหล่านั ้นจึงกล่าวแก่เขาว่า “ซาราห์ภรรยาของเจ้าอยูที
่ ่ไหน� และเขาพูดว่า
“ดูเถิด อยูในเต็
่
นท์�
1

พระสัญญาถึงการกําเนิ ดอิสอัค
ท่านจึง กล่าวว่า “เราจะกลับ มาหาเจ้า แน่ นอนตามเวลาแห่ง ชีวต
ิ และดู เถิด ซาราห์
ภรรยาของเจ้า จะมี บุ ตรชายคนหนึ่ ง� ซาราห์ ได้ ฟัง อยู่ ที่ ประตู เต็นท์ ซึ่ง อยู่ ข้างหลัง ท่าน
11 อับราฮัมและซาราห์ก็ มีอายุแก่ ชรามากแล้ว และนางซาราห์ตามปกติ ของผู้หญิงก็หมด
แล้ว 12 ฉะนั ้นนางซาราห์จึงหัวเราะในใจพูดว่า “ข้าพเจ้าแก่แล้ว นายของข้าพเจ้าก็แก่ด้วย
ข้าพเจ้า จะมี ความยินดี อี กหรือ� 13 พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ อับ ราฮัม ว่า “ทําไมนางซาราห์
หัวเราะพูดว่า ‘ข้าพเจ้าจะคลอดบุตรคนหนึ่ งซึ่งข้าพเจ้าแก่แล้วจริงๆหรือ� 14 มีสิ่งใดที่ยาก
10
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เกินไปสําหรับพระเยโฮวาห์หรือ เมื่อถึงเวลากําหนดเราจะกลับมาหาเจ้าตามเวลาแห่งชีวต
ิ
และซาราห์จะมีบุตรชายคนหนึ่ ง� 15 ดังนั ้นนางซาราห์ปฏิเสธว่า “ข้าพระองค์มิได้หัวเราะ�
เพราะนางกลัว และพระองค์ตรัสว่า “ไม่ใช่ แต่เจ้าหัวเราะ�
แผนการทําลายเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์
บุ รุ ษ เหล่านั ้ นก ็ ลุ กขึ้น จากที่ นั่น และมองไปทางเมืองโสโดม อับ ราฮัม ไปกั บท ่านเหล่า
นั ้น เพื่อ ตามไปส่ง 17 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “เราจะซ่อนสิง่ ซึ่ง เรากระทํา จากอับ ราฮัม หรือ
18 ด้วยว่า อับ ราฮัม จะเป็ น ประชาชาติ ใหญ่ โตและมี กําลัง มากอย่างแน่ นอน และบรรดา
ประชาชาติ ทัง้ หลายในแผ่น ดิน โลกจะได้ รบ
ั พระพรเพราะเขา 19 เพราะว่า เรารู จ
้ ัก เขา เขา
จะสัง่ ลูก หลานและครอบครัว ของเขาที่ สืบ มา พวกเขาจะรักษาพระมรรคาของพระเยโฮ
วาห์ เพื่อทําความเที่ยงธรรมและความยุติธรรม เพื่อพระเยโฮวาห์จะประทานแก่อบ
ั ราฮัม
20
ตามสิง่ ซึ่ง พระองค์ ได้ ตรัส ไว้ เก ี่ย วกับ เขา� พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “เพราะเสียงร้องของ
เมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ดังมากและเพราะบาปของพวกเขาก็ หนักเหลือเกิน 21 เรา
จะลงไปเดีย
๋ วนี้ ดู ว่าพวกเขากระทําตามเสียงร้องทัง้ สิน
้
้ ซึ่งมาถึงเราหรือไม่ ถ้าไม่ เราจะรู �
22 บุ รุ ษ เหล่า นั ้น หัน หน้า จากที่ นั่น ไปทางเมืองโสโดม แต่ อับ ราฮัม ยัง ยืน อยู่ ต่อ พระพักตร์
พระเยโฮวาห์
16

อับราฮัมวิงวอนเพื่อคนชอบธรรม
อับ ราฮัม เข้า มาใกล้ ทูล ว่า “พระองค์ จะทรงทําลายคนชอบธรรมพร้อมกับ คนชัว่ ด้วย
หรือ 24 บางที มี คนชอบธรรมห้า สิบ คนในเมืองนั ้น พระองค์ จะทรงทําลายและไม่ ละเว้น
เมืองนั ้น เพราะคนชอบธรรมห้า สิบ คนที่ อยู่ ในนั ้น ด้วยหรือ 25 ขอพระองค์ อย่า กระทํา เช่น
นี้ เลย ที่ จะฆ่า คนชอบธรรมพร้อมกับ คนชัว่ และให้ คนชอบธรรมเหมือนอย่างคนชัว่ ให้
การนั ้น อยู่ หา่ งไกลจากพระองค์ ผู้ พิพากษาของทัว่ แผ่น ดิน โลกจะไม่ กระทํา การยุ ติ ธรรม
หรือ� 26 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “ถ้าเราพบคนชอบธรรมในท่ามกลางเมืองโสโดมห้าสิบคน
เราจะละเว้น ทัง้ เมืองเพราะเห็น แก่ พวกเขา � 27 อับ ราฮั มท ูล ตอบว่า “ดู เถิด กรุ ณาเถิด
ข้า พระองค์ มี เจตนาทูล ต่อ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ซึ่ง ข้า พระองค์ เป็น เพียงผงคลี ดิ นและขี้ เถ้า
28 บางที คนชอบธรรมห้า สิบ คนจะขาดไปห้า คน พระองค์ จะทรงทําลายเมืองนั ้น ทัง
้ เมือง
เพราะขาดห้า คนหรือ� พระองค์ ตรัสว ่า “ถ้า เราพบสี่ สิ บห้า คนที่ นั ่น เราจะไม่ ทําลายเมือง
นั ้น� 29 เขายังทูลต่อพระองค์ อีกครัง้ ว่า “บางที จะพบสี่ สิ บคนที่ นั ่น� และพระองค์ ตรัสว่า
“เราจะไม่กระทําเพราะเห็นแก่ สี ่สิ บคน� 30 เขาทูลต่อพระองค์ ว่า “โอ ขอทรงโปรดอย่าให้
องค์ พระผู้เป็นเจ้าทรงพระพิโรธเลย และข้าพระองค์ จะกราบทูล บางที จะพบสามสิบคนที่
นั ่น� และพระองค์ตรัสว่า “เราจะไม่กระทําถ้าเราพบสามสิบคนที่นั ่น� 31 เขาทูลว่า “ดูเถิด
กรุ ณาเถิด ข้า พระองค์ มี เจตนาทูล ต่อ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า บางที จะพบยี่ สิ บคนที่ นั ่น � และ
พระองค์ตรัสว่า “เราจะไม่ทําลายเมืองนั ้นเพราะเห็นแก่ยี่สิบคน� 32 เขาทูลว่า “โอ ขอทรง
โปรดอย่าให้องค์ พระผู้เป็นเจ้าทรงพระพิโรธเลย และข้าพระองค์ จะยังกราบทูลครัง้ นี้ ครัง้
เดียว บางที จะพบสิบคนที่ นั ่น� และพระองค์ ตรัสว่า “เราจะไม่ ทําลายเมืองนั ้นเพราะเห็น
แก่ สิ บคน� 33 เมื่อ พระองค์ ทรงมี พระราชปฏิสันถารกับ อับ ราฮัม จบลงแล้ว พระเยโฮวาห์
ได้เสด็จไปและอับราฮัมก็กลับไปที่อยูของตน
่
23

19
ทูตสวรรค์สององค์มาเยีย
่ มโลท
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1 ทูตสวรรค์สององค์มาถึงเมืองโสโดมในเวลาเย็น

โลทได้นั่งอยูที
่ ่ประตูเมืองโสโดม เมื่อ
โลทเห็นแล้ วก็ลุ กขึ้นไปพบทูต เหล่า นั ้น และได้ ก้มหน้า ของเขาลงถึ งดิน 2 แล้วเขากล่าวว่า
“ดูเถิด เจ้านายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านโปรดกรุ ณาแวะไปบ้านผู้รับใช้ของท่าน
ค้างแรมคืนนี้ ล้างเท้าของท่าน แล้วท่านจะได้ต่ืนแต่เช้าเดินทางต่อไป� ทูตเหล่านั ้นกล่าว
ว่า “อย่า เลย แต่ พวกเราจะค้างแรมที่ ถนนในคืน นี้ � 3 เขาได้ รบเร้า ทูต เหล่า นั ้น อย่างมาก
ทูตเหล่านั ้นจึงแวะเข้าไปในบ้านของเขา และเขาจึงจัดการเลี้ยงทูตเหล่านั ้น ทําขนมปังไร้
เชื้อและทูตเหล่านั ้นจึงรับประทาน
โลทเรียกพวกกามวิปริตว่า “พี่น้อง�

4 แต่ก่อนที่ทูตเหล่านั ้นเข้านอน พวกผู้ชายเมืองนั ้นคือพวกผู้ชายชาวเมืองโสโดม ทัง
้ แก่

และหนุ่ม ทุ กคนจากทุก สารทิศ มาล้อมเรือนนั ้น ไว้ 5 พวกเขาเรียกโลทและพู ดก ับ เขาว่า
“ผู้ ชายเหล่า นั ้น ซึ่ง มาหาท่านคืน นี้ อยู่ ที่ไหน จงนํา เขาเหล่า นั ้น ออกมาให้พวกเราเพื่อ พวก
เราจะได้สมสู่ กับเขา� 6 โลทก็ออกทางประตูไปหาพวกนั ้นและปิดประตูหลังจากที่ เขาออก
ไปแล้ว 7 และกล่าวว่า “พี่น้ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่าน อย่ากระทําชัว่ ช้าเช่นนี้ เลย
8 ดู เถิด ข้าพเจ้า มี บุ ตรสาวสองคนซึ่ง ไม่ เคยสมสู่ กับ ชายเลย ข้าพเจ้า ขอวิงวอนท่าน ขอให้
ข้าพเจ้านําพวกเธอออกมาให้ท่าน ให้ท่านกระทําแก่พวกเธอตามที่เห็นชอบในสายตาของ
ท่านเถิด เพียงแต่ อย่า กระทํา อะไรแก่ ชายเหล่า นี้ เลย เพราะเหตุ วา่ พวกเขาเหล่า นี้ เข ้า มา
อยู่ ใต้ ร่ม ชายคาของข้าพเจ้า� 9 พวกเขาพูด ว่า “ถอยไป� และพวกเขาพูด อี กว่า “คนนี้ เข
้า มาอาศัย อยู่ และเขาจะมาตัง้ ตัว เป็น ผู้ พิพากษา บัดนี้ เราจะทําการชัว่ ร้า ยกั บท ่านยิง่ กว่า
คนเหล่า นั ้น� พวกเขาจึง ผลัก คนนั ้น โดยแรงคือ โลทนั ่น เอง และเข้า มาใกล้ เพื่อ พัง ประตู
10 แต่ ทูต เหล่า นั ้น จึง ยื่นม ื อออกไปดึง โลทเข้า มาในบ้านและปิ ด ประตู 11 ทูต เหล่า นั ้น ทําให้
พวกผู้ชายที่อยูประตู
่
บ้านนั ้นตาบอดผู้ใหญ่ผู้น้อย ดังนั ้นพวกเขาจึงหาประตูจนเหนื่ อย
ทูตสวรรค์บอกให้โลทและครอบครัวรีบออกจากเมือง

“ที่นี่มีใครอีกไหม จงพาบุตรเขย บุตรชาย บุตรสาว และ
สิง่ ใดๆของเจ้าที่ อยู่ในเมืองนี้ ออกจากที่ นี่ 13 เพราะพวกเราจะทําลายสถานที่ แห่งนี้ เพราะ
ว่า เสียงร้องของพวกเขาดัง มากยิง่ ขึ้น ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ และพระเยโฮวาห์ ทรง
ส่ง พวกเรามาทําลายมัน เสีย� 14 โลทจึง ออกไปพู ดก ับ บุตรเขยของเขาซึ่ง ได้ แต่ งงานกับ
บุตรสาวของเขาว่า “ลุกขึ้น เจ้าจงออกไปจากสถานที่ นี้ เพราะพระเยโฮวาห์จะทรงทําลาย
เมืองนี้ � แต่ บุ ตรเขยของเขากลั บด ู เหมือนว่า เขาพู ดล ้อ เล่น 15 เมื่อ รุ ง่ เช้า ทูต สวรรค์ เหล่ า
นั ้นจึงเร่งเร้าโลทว่า “จงลุกขึ้น พาภรรยาของเจ้า และบุตรสาวทัง้ สองของเจ้า ซึ่งอยู่ที่นี่ไป
เสีย เกรงว่าพวกเจ้าจะถูกทําลายพร้อมกับความชัว่ ช้าของเมืองนี้ � 16 ขณะที่เขายังรีรออยู่
ทูต เหล่า นั ้น จึง คว้า จับ มือ เขา มือ ภรรยาของเขาและมื อบ ุต รสาวทัง้ สองของเขา พระเยโฮ
วาห์ทรงมีความเมตตาต่อเขา ทูตเหล่านั ้นจึงนําเขาออกมาและให้เขาอยูที
่ ่นอกเมือง 17 ต่อ
มาเมื่อทูตเหล่านั ้นนําพวกเขาออกมาภายนอกแล้ว ทูตพูดว่า “จงหนี เอาชีวต
ิ รอด อย่าได้
เหลียวหลังมาดูหรือพักอยูที
่ ่ราบลุ่มทง
ั ้ หลาย จงหนี ไปที่ภูเขาเกรงว่าเจ้าจะถูกทําลาย�
12 ทูตเหล่านั ้นจึงพูดกับโลทว่า

โลทวิงวอนขอเมืองเล็กๆคือเมืองโศอาร์

“โอ เจ้านายของข้าพเจ้า อย่าให้เป็นอย่างนั ้นเลย 19 ดู
เถิด ผู้รบ
ั ใช้ ของท่านได้ รบ
ั พระกรุ ณาในสายตาของท่านและท่านมี ความเมตตาอย่างยิง่
18 โลทจึงกล่าวแก่ทูตเหล่านั ้ นว่า
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ซึ่ง ท่านได้ สําแดงต่อ ข้าพเจ้า ในการช่วยชีวต
ิ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ไม่ สามารถหนี ไปยัง ภูเขาได้
เกรงว่า สิง่ ชัว่ ร้ายจะมาถึง ตัว ข้าพเจ้า และข้าพเจ้า จะตายเสีย 20 ดู เถิด กรุ ณาเถิด เมืองนี้
อยู่ใกล้ ที่ จะหนี ไปถึงได้ และเป็นเมืองเล็ก โอ โปรดให้ข้าพเจ้าหนี ไปที่ นั ่น (เป็นเมืองเล็กๆมิ
ใช่หรือ) และชีวต
ิ ของข้าพเจ้าจะรอด� 21 ทูตกล่าวแก่เขาว่า “ดูเถิด เรายอมรับเจ้าเกี่ยวกับ
เรือ
่ งนี้ ด้วยว่า เราจะไม่ ทําลายล้างเมืองนี้ ซ่ึง เจ้า ได้ กล่าวถึง 22 เจ้ าจงรีบ หนี ไปที่ นั ่น เพราะ
เราไม่ สามารถกระทํา อะไรได้ จนกว่า เจ้า ไปถึงที่ นั ่น � เหตุ ฉะนั ้น จึง เรียกชื่อ เมืองนั ้ นว ่าโศ
อาร์ 23 เมื่อโลทเข้าไปยังเมืองโศอาร์ ตะวันก็ข้น
ึ มาเหนื อแผ่นดินโลกแล้ว
เมืองโสโดม เมืองโกโมราห์ เมืองอัดมาห์และเมืองเศโบยิมถูกทําลาย

24 ดัง นั ้น พระเยโฮวาห์ทรงให้กํามะถัน และไฟจากพระเยโฮวาห์ ตกมาจากฟ้า สวรรค์ ลง

มาบนเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ 25 พระองค์ ทรงทําลายล้างเมืองทัง้ หลายเหล่า นั ้น
บรรดาที่ราบลุ่ม ชาวเมืองทัง้ ปวงและสิง่ ที่งอกขึ้นมาบนแผ่นดิน

ภรรยาของโลทกลายเป็นเสาเกลือ
แต่ ภรรยาของเขาผู้ ตามข้างหลัง เขาเหลียวกลับ ไปมองดู และนางจึง กลายเป็น เสา
เกลือ 27 อับราฮัมลุกขึ้นตัง้ แต่เช้าตรู ไปยั
่
งสถานที่ที่ท่านเคยยืนต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
28 ท่านมองไปทางเมืองโสโดม เมืองโกโมราห์ และดิน แดนที่ ราบลุ่ มท ง
ั ้ หลาย และดู เถิด
29
ก็ เห ็น ควัน จากแผ่น ดิน นั ้น พลุ่ง ขึ้น เหมือนควัน จากเตาไฟใหญ่ ต่อ มาเมื่อ พระเจ้า ทรง
ทําลายเมืองทัง้ หลายในที่ราบลุ่มแล้วนัน
้ พระเจ้าทรงระลึกถึงอับราฮัม และส่งโลทออกไป
จากท่ามกลางการทําลายล้าง เมื่อพระองค์ทรงทําลายล้างเมืองทัง้ หลายซึ่งโลทอาศัยอยู่
26

โลทอาศัยอยูใ่ นถํ้า บุตรสาวของโลททําการผิดประเวณี

โลท ขึ้น ไป จาก เมือง โศ อาร์ ไป อาศัย อยู่ บน ภูเขา พร้อม กับ บุตร สาว สอง คน ของ เขา
เพราะเขากลั วท ี่ อาศัย ในเมืองโศอาร์ เขาจึง ไปอาศัย อยู่ ในถํ้า ทัง้ เขากับ บุตรสาวสองคน
ของเขา 31 บุตรสาวหัวปีพูดกับน้องสาวว่า “บิดาของเราแก่แล้วและไม่มีชายใดในแผ่นดิน
โลกเข้ามาหาพวกเราตามธรรมเนี ยมของทัว่ โลก 32 มาเถิด พวกเราจงให้บิดาของพวกเรา
ดื่มเหล้าองุน
่ และพวกเราจะนอนกับท่าน เพื่อพวกเราจะสงวนเชื้อสายของบิดาพวกเรา�
33 ในคื นว ัน นั ้น พวกเธอจึง ให้ บิ ดาของพวกเธอดื่ม เหล้า องุน
่ บุ ตรสาวหัวปี เข ้า ไปนอนกับ
บิดาของเธอ และเขาไม่สังเกตว่าเธอมานอนด้วยเมื่อไรและเธอลุกขึ้นไปเมื่อไร 34 ต่อมาวั
นร ุ่ง ขึ้น บุตรสาวหัวปี พู ดก ั บน ้ องสาวว่า “ดู เถิด เมื่อ คืน นี้ เราได้ นอนกับ บิดาของเรา พวก
เราจงให้ ท่านดื่ม เหล้า องุน
่ ในคืน นี้ อีก และเจ้า จงเข้าไปนอนกั บท ่านเพื่อ พวกเราจะสงวน
เชื้อ สายของบิดาพวกเรา� 35 พวกเธอจึง ให้ บิ ดาของพวกเธอดื่ม เหล้า องุน
่ ในคื นว ัน นั ้น
ด้วย น้ องสาวก็ลุกขึ้นไปนอนกับเขา และเขาไม่สังเกตว่าเธอมานอนด้วยเมื่อไรและเธอลุก
ขึ้นไปเมื่อไร 36 ดังนั ้น บุ ตรสาวทัง้ สองของโลทก็ ตัง้ ครรภ์ กับบิดาของพวกเธอ 37 บุ ตรสาว
หัวปี คลอดบุตรชายคนหนึ่ งและเรียกชื่อของเขาว่า โมอับ เขาเป็นบรรพบุรุษของคนโมอับ
มาจนถึง ทุก วัน นี้ 38 ส่วนน้ องสาว เธอคลอดบุตรชายคนหนึ่ งด ้วยและเรียกชื่อ ของเขาว่า
เบน-อัมมี เขาเป็นบรรพบุรุษของคนอัมโมนมาจนถึงทุกวันนี้
30

20
อับราฮัมหลอกลวงอาบีเมเลค

หนั งสือปฐมกาล 20:1

23

หนั งสือปฐมกาล 21:4

1 อับราฮัมเดินทางจากที่นั่นไปยังดินแดนทางใต้

อาศัยอยูร่ ะหว่างเมืองคาเดชและเมือง
ชูร ์ และอาศัย อยู่ ในเมืองเก-ราร์ 2 อับ ราฮัม บอกถึง นางซาราห์ภรรยาของตนว่า “นางเป็น
น้ องสาวของข้าพเจ้า� อาบ ี เมเลคกษั ตริย์ แห่ งเมืองเก-ราร์จึง ใช้ คนมานํา นางซาราห์ ไป
3 แต่ พระเจ้า เสด็จ มาหาอาบี เมเลคทางพระสุ บิ นในเวลากลางคืน และตรัส กั บท ่า นว่า “ดู
เถิด เจ้ าเป็น เหมือนคนตาย เพราะหญิง นั ้น ซึ่ง เจ้า นํา มา ด้วยว่า นางเป็น ภรรยาของผู้ อ่น
ื
แล้ว� 4 แต่อาบเี มเลคยังไม่ได้เข้าใกล้นาง ท่านจึงทูลว่า “ข้าแต่องค์พระผูเ้ ป็นเจ้า พระองค์
จะประหารชนชาติ ที่ ชอบธรรมด้วยหรือ 5 เขาบอกแก่ ข้าพระองค์ มิใช่หรือว่า ‘นางเป็นน้ อง
สาวของข้าพเจ้า� และแม้แต่นางเองก็ว่า ‘เขาเป็นพี่ชายของข้าพเจ้า� ข้าพระองค์กระทํา
ดังนี้ ด้วยจิตใจอันซื่อตรงและด้วยมือที่บริสุทธิ�
์ 6 พระเจ้าตรัสกับท่านในพระสุ บินว่า “แท้
จร ิง เรารู ้แล ้ วว ่า เจ้า กระทํา ดังนี้ ด้วยจิตใจอัน ซื่อตรง เราจึง ยับยัง้ เจ้า ไม่ ให้ ทําบาปต่อ เรา
เหตุ ฉะนั ้นเราไม่ยอมให้เจ้ าถูกต้องนางนั ้น 7 ฉะนั ้นบัดนี้ จงคืนภรรยาให้แก่ ชายนั ้น เพราะ
เขาเป็นผู้พยากรณ์ เขาจะอธิษฐานเพื่อเจ้าแล้วเจ้าจะมีชีวิตอยู่ ถ้าเจ้าไม่คืนนางนั ้น เจ้าจง
รู ว้ า่ เจ้าจะตายเป็นแน่ ทัง้ เจ้าและทุกคนที่เป็นของเจ้า� 8 เหตุฉะนั ้นอาบีเมเลคตื่นบรรทม
ตัง้ แต่เช้าตรู ่ ทรงเรียกบรรดาข้าราชการของท่าน และทรงรับสัง่ เรือ
่ งทัง้ หมดนี้ ให้พวกเขา
ฟัง และคนเหล่านั ้นก็กลัวยิง่ นั ก
อาบีเมเลคคืนภรรยาแก่อับราฮัม

“เจ้าได้กระทําอะไรแก่พวก
เรา เราได้ กระทํา ผิด อะไรต่อ เจ้า ที่ เจ้ านํา บาปใหญ่ โตมายัง เราและราชอาณาจักรของเรา
เจ้าได้กระทําสิง่ ซึ่งไม่ควรกระทําแก่เรา� 10 อาบเี มเลคตรัสกับอับราฮัมว่า “เจ้าคิดอะไรเจ้า
จึงได้ กระทําสิง่ นี้ � 11 อับราฮัมทูลว่า “เพราะข้าพระองค์ คิดว่าไม่มีความเกรงกลัวพระเจ้า
ในสถานที่ นี่ เป็น แน่ พวกเขาจะฆ่า ข้า พระองค์ เพราะเห็น แก่ ภรรยาของข้า พระองค์ 12 ยิง่
กว่า นั ้น นางเป็น น้ องสาวของข้า พระองค์ จริงๆ นางเป็น บุตรสาวของบิดาข้า พระองค์ แต่
ไม่ใช่ บุ ตรสาวของมารดาข้า พระองค์ และนางได้ มาเป็น ภรรยาของข้า พระองค์ 13 ต่อ มา
เมื่อพระเจ้าทรงโปรดให้ข้าพระองค์ต้องเร่รอ
่ นจากบ้านบิดาของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จึง
พู ดก ับ นางว่า ‘นี่ เป็น ความกรุ ณาซึ่ง เจ้า จะสําแดงต่อ ข้าพเจ้า ในสถานที่ ทุ กๆแห่ง ที่ เราจะ
ไปนั ้นขอให้กล่าวถึงข้าพเจ้าว่า เขาเป็นพี่ชายของดิฉั น� ” 14 อาบีเมเลคจึงทรงนําแกะ วัว
และทาสชายหญิง และประทานให้แก่ อับ ราฮัม แล ้ว ทรงคืน ซาราห์ภรรยาของอับ ราฮัม ให้
ท่านไป 15 แล้วอาบีเมเลคตรัสว่า “ดูเถิด แผ่นดินของเราก็อยูต่
่ อหน้าเจ้า เจ้าจะอาศัยอยูที
่ ่
16
ไหนก็ได้ตามใจชอบ� พระองค์ตรัสกับซาราห์ว่า “ดูเถิด เราให้เงินหนึ่ งพันแผ่นแก่พีชาย
่
ของเจ้า ดู เถิด พี่ ชายจะคลุม ตาเจ้า ต่อ หน้า ทุก คนที่ อยู่ กับ เจ้า และคนทัง้ ปวง� นางก็ ถู กติ
เตียนด้วยถ้อยคําเหล่านี้ 17 เพราะฉะนั ้น อับราฮัมก็อธิษฐานต่อพระเจ้า พระเจ้าทรงรักษา
อาบีเมเลค และมเหสีของพระองค์และทาสหญิงให้หาย และเขาเหล่านั ้นก็มีบุตร 18 เพราะ
ว่าพระเยโฮวาห์ได้ทรงปิดครรภ์สตรีในราชสํานั กของอาบีเมเลคทุกคน เพราะเรือ
่ งซาราห์
ภรรยาอับราฮัม
9 ดังนั ้นอาบีเมเลคทรงเรียกอับราฮัมมาและตรัสกั บท่านว่า
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การกําเนิ ดของอิสอัค
พระเยโฮวาห์ ทรงเยีย
่ มซาราห์ เหมือนที่ พระองค์ ตรัส ไว้ และพระเยโฮวาห์ ทรงกระทํา
แก่ ซาราห์ดังที่ พระองค์ ทรงตรัสไว้ 2 เพราะซาราห์ตัง้ ครรภ์ และคลอดบุตรชายคนหนึ่ งให้
อับราฮัมเมื่อท่านชรา ตามเวลาซึ่งพระเจ้า ได้ ตรัสกั บท่าน 3 อับราฮัมตัง้ ชื่อบุตรชายที่ เกิด
แก่ ท่าน ผู้ ซึ่ง ซาราห์คลอดให้ท่านนั ้ นว ่า อิส อัค 4 แล ้ วอ ับ ราฮัมทํา พิธีเข ้าสุ หน ัต ให้แก่ อิสอั
1

หนั งสือปฐมกาล 21:5
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หนั งสือปฐมกาล 21:30
5 อับราฮัมมี อายุ หน่ง
ึ

คบุตรชายของตนเมื่อมีอายุแปดวัน ดังที่ พระเจ้าทรงบัญชาแก่ ท่าน
ร้อยปี เมื่ออิสอัคบุตรชายเกิดแก่ท่าน 6 นางซาราห์กล่าวว่า “พระเจ้าทรงกระทําให้ข้าพเจ้า
หัวเราะ ดังนั ้นทุกคนที่ได้ฟังจะพลอยหัวเราะกับข้าพเจ้า� 7 นางกล่าวอีกว่า “ใครจะพูดกับ
อับราฮัมได้วา่ ซาราห์จะให้ลูกอ่อนกินนม เพราะข้าพเจ้าก็ได้คลอดบุตรชายคนหนึ่ งให้ท่าน
เมื่อ ท่านชราแล้ว� 8 เด็ก นั ้ นก ็ เติบโตขึ้น และหย่านมและอับ ราฮัม จัดการเลี้ยงใหญ่ ในวัน
นั ้นเมื่ออิสอัคหย่านม
นางฮาการ์กับอิชมาเอลถูกไล่ออก

9 แต่ซาราห์เห็นบุตรชายของฮาการ์คนอียป
ิ ต์ซ่ึงนางคลอดให้อับราฮัม

กําลังหัวเราะเล่น
อยู่ นางจึง พู ดก ับ อับ ราฮัม ว่า “ไล่ ทาสหญิง คนนี้ กับ บุตรชายของนางไปเสีย เถิด เพราะ
ว่า บุตรชายของทาสหญิง คนนี้ จะเป็น ผู้รบ
ั มรดกร่วมกับ อิส อั คบ ุตรชายของข้าพเจ้า ไม่ ได้
� 11 อับ ราฮัม กลุ้ม ใจมาก เพราะเรือ
่ งบุตรชายของท่าน 12 แต่ พระเจ้า ตรัส กับ อับ ราฮัม ว่า
“เจ้ าอย่า โศกเศร้า ในสายตาของเจ้า เพราะเรือ
่ งเด็ก นั ้น และเพราะทาสหญิง ของเจ้า เลย
ทุ กสิ่ ง ที่ ซาราห์ กล ่า วกับ เจ้า เจ้ าก็ จงฟัง เสียงของนางเถิด เพราะเขาจะเรียกเชื้อ สายของ
เจ้าทางสายอิสอัค 13 ส่วนบุตรชายของทาสหญิงนั ้น เราจะกระทําให้เป็นชนชาติ หน่ึงด้วย
เพราะเขาเป็น เชื้อ สายของเจ้า� 14 อับ ราฮัม จึง ลุก ขึ้น แต่ เช้า มืด ให้ขนมปัง และนํ้า หนึ่ ง ถุง
หนั งแก่ฮาการ์ ใส่บ่าให้นางพร้อมกับเด็กนั ้นแล้วส่งนางออกไป นางก็จากไปและพเนจรไป
ในถิน
่ ทุรกันดารแห่งเบเออร์เชบา 15 และนํ้าในถุงหนั งนั ้ นก็หมดไป นางก็ วางเด็กนั ้นไว้ใต้
พุ่มไม้แห่งหน่งึ 16 แล้วนางก็ไปนั ่งลงห่างออกไปตรงหน้าเด็กนั ้น ประมาณเท่ากับระยะลูก
ธนู ตก เพราะนางพูด ว่า “อย่า ให้ ข้า เห็น ความตายของเด็ก นั ้น เลย� นางก็ นั่ง อยู่ ตรงหน้า
เด็กนั ้นแล้วตะเบ็งเสียงร้องไห้ 17 พระเจ้าทรงสดับเสียงร้องของเด็กนั ้น และทูตสวรรค์ของ
พระเจ้าจึงเรียกฮาการ์จากฟ้าสวรรค์กล่าวกับนางว่า “ฮาการ์ เจ้าเป็นอะไรไป อย่ากลัวเลย
เพราะว่า พระเจ้า ทรงสดับ เสียงของเด็ก ณ ที่ ที่ เขาอยู่นั้น แล้ว 18 ลุ กขึ้ นอ ุ้ม เด็ก นั ้น เอามือ
จับเขาไว้ให้แน่ น เพราะเราจะทําให้เขาเป็นชาติ ใหญ่ชาติ หนึ่ ง� 19 แล้วพระเจ้าทรงเบิกตา
ของนาง นางก็ เห ็ นบ่อ นํ้า แห่ง หนึ่ ง จึง ไปเติ มน้าํ เต็ม ถุง หนั ง และให้ เด็ก นั ้น ดื่ม 20 พระเจ้า
ทรงสถิตกับเด็กนั ้น เขาเติบโตขึ้น อาศัยอยูใ่ นถิน
่ ทุรกันดาร และเป็นนั กธนู 21 เขาอาศัยอยู่
ในถิน
ิ ต์ให้เขา
่ ทุรกันดารแห่งปาราน มารดาก็หาภรรยาคนหนึ่ งจากประเทศอียป
10

อับราฮัมอาศัยอยูที
่ ่เบเออร์เชบา อับราฮัมทําพันธสัญญากับกษั ตริย์อาบีเมเลค

22 และต่อมาในคราวนั ้น

อาบเี มเลคและฟีโคล์ผูบั
้ ญชาการทหารของพระองค์ พูดกับอับ
ราฮัมว่า “พระเจ้าทรงสถิ ตกับท่านในทุกสิง่ ที่ ท่านกระทํา 23 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ จงปฏิญาณ
ในพระนามพระเจ้าให้แก่เราที่นี่ ว่า ท่านจะไม่ประพฤติการคดโกงต่อเรา หรือโอรสของเรา
หรือ ต่อ หลานของเรา แต่ ดัง ที่ เราภั กด ี ต่อ ท่าน ท่านจงภั กด ี ต่อ เราและต่อ แผ่น ดิน ซึ่ง ท่าน
อาศัยอยู่นี้ � 24 อับราฮัมก็ทูลว่า “ข้าพเจ้ายอมปฏิญาณ� 25 อับราฮัมก็ ร้องทุกข์ต่ออาบีเม
เลค เรือ
่ งบ่อนํ้า ที่ ข้า ราชการอาบี เมเลคยึด เอาไป 26 อาบ ี เมเลคตรัสว ่า “เราไม่ รู ว่
้ า ใครทํา
อย่างนี้ ทัง้ ท่านก็ มิได้ บอกเรา เราก็ ยงั ไม่ ได้ ยิน เรือ
่ งจนวัน นี้ � 27 อับ ราฮัม จึง นํา แกะและ
วัว มาถวายแก่ อาบ ี เมเลค ทัง้ สองฝ่ายก็ ทํา พันธสัญญากัน 28 อับ ราฮัม ได้ แยกลูก แกะตัว
เมียจากฝูงไว้ต่างหากเจ็ด ตัว 29 อาบีเมเลคตรัสถามอับราฮัมว่า “ลูก แกะตัวเมียเจ็ด ตั วที่
ท่านแยกไว้ต่างหากนั ้นหมายความว่าอะไร� 30 ท่านทูลว่า “ขอพระองค์ รบลู
ั กแกะตัวเมีย
เจ็ดตั วนี้ จากมือ ข้าพระองค์ เพื่อจะได้ เป็น พยานแก่ ข้าพระองค์ ว่า ข้าพระองค์ ได้ ขุดบ่อนํ้า

หนั งสือปฐมกาล 21:31
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หนั งสือปฐมกาล 22:18

31 เหตุ ฉะนี้ ท่านจึง เรียกที่ นั้ นว ่า

นี้ �
เบเออร์เชบา เพราะว่าทัง้ สองได้ ปฏิญาณกันไว้ 32 ทัง้
สองกระทําพันธสัญญากันที่เบเออร์เชบาดังนี้ แหละ แลว
้ อาบีเมเลคและฟีโคล์ผูบั
้ ญชาการ
33
ทหารของพระองค์ได้ลุ กขึ้นแล้ วก็กลับไปยังแผ่นดินของชาวฟีลิสเตีย อับราฮัมปลูกต้น
แทมริสก์ ไว้ที่ เบเออร์เชบา และนมัสการออกพระนามพระเยโฮวาห์ พระเจ้า นิ รัน ดร์ที่ นั่น
34 อับราฮัมอาศัยอยูใ่ นแผ่นดินชาวฟีลิสเตียหลายวัน

22
การถวายอิสอัคเป็นเครือ
่ งบูชาในแผ่นดินโมริยาห์

1 และต่อ มาภายหลัง เหตุ การณ์ เหล่า นี้

พระเจ้าทรงลองใจอับราฮัม และตรัสกั บท่านว่า
“อับราฮัม� ท่านทูลว่า “ดูเถิด ข้าพระองค์อยูที
่ ่นี่ พระเจ้าข้า� 2 พระองค์ตรัสว่า “จงพาบุตร
ชายของเจ้าคืออิสอัค บุตรชายคนเดียวของเจ้าผู้ที่เจ้ารักไปยังแผ่นดินโมริยาห์ และถวาย
เขาที่นั่นเป็นเครือ
่ งเผาบูชา บนภูเขาลูกหนึ่ งซึ่งเราจะบอกแก่เจ้า� 3 อับราฮัมจึงลุกขึ้นแต่
เช้ามืด ผูกอานลาของท่านพาคนใช้หนุ่มไปกับท่านด้วยสองคนกับอิสอัคบุตรชายของท่าน
ท่านตัด ฟืน สําหรับ เครือ
่ งเผาบู ชา แล ้ว ลุก ขึ้น เดิน ทางไปยัง ที่ ซ่ึง พระเจ้า ทรงตรัส แก่ ท่าน
4 พอถึง วันที ่ สามอับ ราฮัม เงยหน้า ขึ้น แลเห็ นที ่ นั้น แต่ ไกล 5 อับ ราฮัม จึง พู ดก ับ คนใช้ หน ุ่ม
ของท่านว่า “อยู่กับ ลาที่ นี่ เถิด เรากับ เด็ก ชายจะเดิน ไปนมัสการที่ โน้ น แล ้ วจะกลับ มาพบ
เจ้า� 6 อับ ราฮัม เอาฟืน สําหรับ เครือ
่ งเผาบูชาใส่ บ่า อิส อั คบ ุตรชายของตน ถือ ไฟและมีด
แล้ว พ่อ ลูก ไปด้วยกัน 7 อิส อัค พู ดก ับ อับ ราฮัม บิ ดาว ่า “บิ ดาเจ้าข้า� และท่านตอบว่า “ลูก
เอ๋ย พ่อ อยู่ ที่ นี่ � ลูก จึง ว่า “นี่ ไฟและฟืน แต่ ลูก แกะสําหรับ เครือ
่ งเผาบูชาอยู่ ที่ไหน � 8 อับ
ราฮัมตอบว่า “ลูกเอ๋ย พระเจ้าจะทรงจัดหาลูกแกะสําหรับพระองค์เองเป็นเครือ
่ งเผาบูชา�
พ่อลูกทัง้ สองก็เดินต่อไปด้วยกัน 9 เขาทัง้ สองมาถึงที่ซ่ึงพระเจ้าตรัสบอกท่านไว้ อับราฮัมก็
สร้างแท่นบูชาที่นั ่น เรียงฟืนเป็นระเบียบ แล้วมัดอิสอัคบุตรชายวางไว้บนแท่นบูชาบนฟืน
10 แล้วอับราฮัมก็ ย่ ืนมือจับมีด จะฆ่าบุตรชาย 11 แต่ ทูต สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์เรียกท่าน
จากฟ้า สวรรค์ ว่า “อับ ราฮัม อับ ราฮัม � และท่านตอบว่า “ข้า พระองค์ อยู่ ที่ นี่ พระเจ้า ข้า�
12 และพระองค์ ตรัสว ่า “อย่า แตะต้องเด็ก นั ้น หรือ กระทํา อะไรแก่ เขาเลย เพราะบัดนี้ เรารู ้
แล ้ วว ่า เจ้า ยําเกรงพระเจ้า ด้วยเห็ นว ่า เจ้า มิ ได้ หวงบุตรชายของเจ้า คื อบ ุตรชายคนเดียว
ของเจ้าจากเรา�
อับราฮัมถวายแกะตัวผูแ
้ ทนอิสอัค

13 อับราฮัมเงยหน้าขึ้นมองดู

และดู เถิด ข้างหลังท่านมีแกะผู้ตัวหนึ่ ง เขาของมันติ ดอย
ใู่ นพุ่มไม้ทึบ อับราฮัมก็ไปจับแกะผูต
้ ัวนน
ั ้ มาถวายเป็นเครือ
่ งเผาบูชาแทนบุตรชายของท่าน
14 อับราฮัมจึงเรียกสถานที่ นั้นว่า เยโฮวาห์ยเิ รห์ อย่างที่ เขาพู ดกันทุกวันนี้ ว่า “ที่ ภู เขาของ
พระเยโฮวาห์นั ้น พระองค์ทรงทอดพระเนตร�
พระเจ้าทรงยํ้าพันธสัญญาต่ออับราฮัม

15 ทูตสวรรค์ ของพระเยโฮวาห์เรียกอับราฮัมครัง
้ ที่ สองมาจากฟ้าสวรรค์ 16 และตรัสว่า

“พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า เราปฏิญาณโดยตัว เราเองว่า เพราะเจ้า กระทํา อย่างนี้ และมิ ได้ หวง
บุตรชายของเจ้า คื อบ ุตรชายคนเดียวของเจ้า 17 เราจะอวยพรเจ้า แน่ เราจะทวีเชื้อ สาย
ของเจ้า ให้มากขึ้น ดัง ดวงดาวในท้องฟ้า และดัง เม็ด ทรายบนฝั่ งทะเล เชื้อ สายของเจ้า จะ
ได้ประตูเมืองศั ตรู ของเจ้าเป็นกรรมสิทธิ์ 18 ประชาชาติทัง้ หลายทัว่ โลกจะได้พรเพราะเชื้อ
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19 อับ ราฮัม จึง กลับ ไปหาคนใช้หน ุ่ม ของ

สายของเจ้า เพราะว่าเจ้าได้ เชื่อฟังเสียงของเรา�
ท่าน เขาก็ลุกขึ้นแล้วพากันกลับไปยังเมืองเบเออร์เชบา อับราฮัมก็อาศัยอยู่ที่เบเออร์เชบา
20 และต่อมาภายหลังเหตุการณ์ เหล่านี้ มีคนมาบอกอับราฮัมว่า “ดูเถิด มิลคาห์บังเกิดบุตร
ให้แก่นาโฮร์น้องชายของท่านด้วยแล้ว 21 คือฮูสบุตรหัวปี บูสนอ
้ งชายของเขา เคมูเอลบิดา
ของอารัม 22 เคเสด ฮาโซ ปิ ลดาช ยิดลาฟ และเบธู เอล� 23 เบธู เอลให้กําเนิ ดบุตรสาวชื่อ
เรเบคาห์ ทัง้ แปดนี้ มิ ลคาห์บังเกิดให้นาโฮร์ น้ องชายของอับราฮัม 24 และภรรยาน้ อยของ
เขาที่ช่อ
ื เรอูมาห์ ก็ได้บังเกิดเตบาห์ กาฮัม ทาหาช และมาอาคาห์

23
นางซาราห์สิ้นชีวต
ิ ที่เฮโบรน แล้วถูกฝังไว้ในถํ้ามัคเป-ลาห์
1 ซาราห์ มีอายุ หน ่ง
ึ ร้อยยี่ สิ บเจ็ด ปี ซาราห์ มี ชี วิ ต ถึง อายุ นี้ 2 แล ้ว ซาราห์ ก็ สิ ้น ชีวต
ิ ที่
เมืองคี ร ย
ิ าทอารบา คือ เมืองเฮโบรน ในแผ่น ดิน คานาอัน อับ ราฮัม ไว้ทุกข์ ให้ ซาราห์ และ
ร้องไห้ คิดถึง นาง 3 อับ ราฮัม ยืน ขึ้น หน้า ศพพู ดก ั บลู กหลานของเฮทว่า 4 “ข้าพเจ้า เป็น คน
ต่างด้าวและเป็น คนมาอาศัย อยู่ ท่ามกลางท่าน ขอท่านให้ ที่ ดิ นท่า มกลางท่านเป็น สุ สาน
เพื่อข้าพเจ้าจะได้ฝังผู้ตายของข้าพเจ้าให้พ้นสายตาไป� 5 ลูกหลานของเฮทตอบอับราฮัม
ว่า 6 “นายเจ้าข้า โปรดฟัง พวกเรา ท่านเป็น เจ้า นายจากพระเจ้า ท่ามกลางเรา ขอให้ ฝัง ผู้
ตายของท่านในอุโมงค์ ฝัง ศพที่ ดี ที่ สุด ของเราเถิด ไม่มี ผู้ ใดในพวกเราที่ จะหวงสุสานของ
เขาไว้ไม่ ให้ ท่าน หรือ ขัด ขวางท่านมิ ให้ ฝัง ผู้ ตายของท่าน� 7 อับ ราฮัม ก็ ลุ กขึ้น กราบลงต่อ
หน้าลูกหลานของเฮทชาวแผ่นดินนั ้น 8 และพูดกับพวกเขาว่า “ถ้าท่านยินยอมให้ข้าพเจ้า
ฝังผู้ตายของข้าพเจ้าให้พ้นสายตาไปแล้ว ขอฟังข้าพเจ้าเถิด และวิงวอนเอโฟรนบุตรชาย
โศหาร์เพื่อข้าพเจ้า 9 ขอให้เขาให้ถ้ํามัคเป-ลาห์ ซึ่งเขาถือกรรมสิทธิน
์ ั ้นแก่ ข้าพเจ้า มันอยู่
ที่ ปลายนาของเขา ขอให้ เขาขายให้ ข้าพเจ้า เต็ม ตามราคาให้ เป็น กรรมสิทธิ์สําหรับ ใช้ เป็น
สุสานท่ามกลางหมู่ พวกท่าน� 10 ฝ่ายเอโฟรนอาศัย อยู่ ท่ามกลางลูก หลานของเฮท เอโฟ
รนคนฮิต ไทต์ จึง ตอบอับ ราฮัม ให้ บรรดาลูก หลานของเฮทผู้ ที่ เข ้า ไปที่ ประตู เมืองของเขา
ฟังว่า 11 “อย่าเลย นายเจ้าข้า โปรดฟังข้าพเจ้า ข้าพเจ้าให้นานัน
้ แก่ท่านและให้ถ้ําที่ อยู่ใน
นานั ้นแก่ท่าน ด้วยข้าพเจ้าให้แก่ท่านต่อหน้าลูกหลานประชาชนของข้าพเจ้า ขอเชิญฝังผู้
ตายของท่านเถิด� 12 อับ ราฮัม ก็ กราบลงต่อ หน้า ชาวแผ่น ดิน นั ้น 13 และท่านพู ดก ับ เอโฟ
รนให้ชาวแผ่นดินนั ้นฟังว่า “แต่ถ้าท่านยินยอมให้แล้ว ขอฟังข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะจ่ายค่านา
นั ้น ขอรับ เงิน จากข้าพเจ้า เถิด และข้าพเจ้า จะได้ ฝัง ผู้ ตายของข้าพเจ้า ที่ นั ่น � 14 เอโฟรน
ตอบอับราฮัมว่า 15 “นายเจ้าข้า ขอฟังข้าพเจ้าเถิด ที่ดินแปลงนี้ มีราคาเป็นเงินสี่รอ
้ ยเชเขล
สําหรับท่านกับข้าพเจ้าก็ไม่เท่าไร ฝังผู้ตายของท่านเถิด� 16 อับราฮัมก็ฟังคําของเอโฟรน
แล้วอับราฮัมก็ ชงั ่ เงินให้เอโฟรนตามจํานวนที่ เขาบอกให้ลูกหลานของเฮทฟังแล้ว คือเงิน
สี่ รอ
้ ยเชเขลตามนํ้าหนั กที่ พวกพ่อค้าใช้กันในเวลานั ้น 17 นาของเอโฟรนในมัคเป-ลาห์ ซึ่ง
อยู่ หน ้ามัมเร มี นาก ับ ถํ้า ซึ่ง อยู่ ในนั ้น และต้นไม้ ทัง้ สิน
้ ซึ่ง อยู่ ในนาตลอดทัว่ บริเวณนั ้น จึง
18
ได้ ขาย ให้ แก่ อับ ราฮัม เป็น กรรมสิทธิต
์ ่อ หน้า ลูก หลานของเฮท คือ ต่อ หน้า บรรดาผู้ ที่ เข
้า ไปที่ ประตู เมืองของเขา 19 ต่อ มาอับ ราฮัม ก็ ฝัง ศพนางซาราห์ภรรยาของตน ในถํ้า ที่ นาม
ัคเป-ลาห์หน้ามัมเร คือเมืองเฮโบรน ในแผ่นดินคานาอัน 20 นาและถํ้าซึ่งอยูใ่ นนั ้นลูกหลาน
ของเฮทยอมขายให้แก่อับราฮัมเป็นกรรมสิทธิเ์ พื่อใช้เป็นสุสาน
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อับราฮัมส่งเอลีเยเซอร์ไปหาเจ้าสาวสําหรับอิสอัค
มีอายุมากทีเดียว และพระเยโฮวาห์ทรงอวยพระพรอับราฮัมท
2
ุก ประการ อับ ราฮัม พู ดก ับ คนใช้ของท่านที่ มี อาว ุโสที่สุด ในบ้าน ผู้ ดู แลทรัพย์สมบัติ ทุ กอ
ย่างของท่านว่า “เอามือเจ้าวางไว้ใต้ขาอ่อนของเรา 3 แล้วเราจะให้เจ้าปฏิญาณในพระนาม
พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ง ฟ้า สวรรค์ และพระเจ้า แห่ง แผ่น ดิน โลก ว่า เจ้า จะไม่ หาภรรยา
ให้ บุ ตรชายของเราจากบุตรสาวของคนคานาอัน ที่ เราอาศัย อยู่ ท่ามกลางเขานี้ 4 แต่ เจ้ า
จะไปยัง ประเทศและหมู่ ญาติ ของเราเพื่อ หาภรรยาคนหนึ่ ง ให้แก่ อิส อั คบ ุตรชายของเรา�
5 คนใช้ ก็ เรียนท่านว่า “หากว่า หญิง นั ้น จะไม่ เต็มใจมากับ ข้าพเจ้า ยัง แผ่น ดิน นี้ ถ้า เช่น นั ้น
ข้าพเจ้ามิต้องนําบุตรชายของท่านกลับไปยังแผ่นดินซึ่งท่านจากมานั ้นหรือ� 6 อับราฮัมพู
ดก ับ เขาว่า “ระวัง อย่า พาบุตรชายของเรากลับ ไปที่ นั่ นอ ีก 7 พระเยโฮวาห์พระเจ้า แห่ง ฟ้า
สวรรค์ ผู้ ทรงนํา เรามาจากบ้านบิดาเรา และจากแผ่น ดิน แห่ง ญาติ ของเรา พระองค์ ตรัส
กับ เราและทรงปฏิญาณกับ เราว่า ‘เราจะมอบแผ่น ดิน นี้ ให้ แก่ เชื้อ สายของเจ้า� พระองค์
จะทรงใช้ ทูต สวรรค์ ของพระองค์ ไปข้างหน้า เจ้า เจ้ าจงหาภรรยาคนหนึ่ ง ให้ บุ ตรชายของ
เราจากที่ นั ่น 8 ถ้าหญิงนั ้นไม่เต็มใจมากับเจ้า เจ้ าก็ จะพ้นจากคําปฏิญาณของเรานี้ แต่ เจ้
าอย่า พาบุตรชายของเรากลับ ไปที่ นั่ นก ็ แล้ว กัน � 9 คนใช้ จึง เอามือ ของเขาวางใต้ ขาอ่อน
ของอับราฮัมนายของตน และปฏิญาณต่อท่านตามเรือ
่ งนี้ 10 คนใช้นําอูฐสิบตัวของนายมา
แล้วออกเดินทางไป ด้วยว่าข้าวของทัง้ สิน
้ ของนายเขาอยูใ่ นอํานาจของเขา เขาลุกขึ้นไปยัง
เมโสโปเตเมีย ถึงเมืองของนาโฮร์ 11 เขาให้อูฐคุกเข่าลงที่ รม
ิ บ่อนํ้าข้างนอกเมืองเวลาเย็น
ซึ่งเป็นเวลาที่ ผู้หญิงออกมาตักนํ้า 12 เขาอธิษฐานว่า “โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
อับ ราฮัม นายของข้า พระองค์ ขอทรงประทานความสําเร็จ แก่ ข้า พระองค์ ในวัน นี้ และขอ
ทรงสําแดงความเมตตาแก่ อบ
ั ราฮัมนายของข้าพระองค์ 13 ดู เถิด ข้าพระองค์ กําลังยืนอยู่
ที่ ริม บ่อนํ้า และบรรดาบุตรสาวของชาวเมืองนี้ กําลัง ออกมาตัก นํ้า 14 ขอให้หญิง สาวคนที่
ข้าพระองค์ จะพู ดกับนางว่า ‘โปรดลดเหยือกของนางลงให้ข้าพเจ้าดื่ มน้าํ � และนางนั ้นจะ
ว่า ‘เชิญดื่มเถิดและข้าพเจ้าจะให้น้ําอูฐของท่านกินด้วย� ให้คนนั ้นเป็นคนที่ พระองค์ทรง
กําหนดสําหรับ อิส อัค ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ อย่างนี้ ข้า พระองค์ จะทราบได้ ว่า พระองค์ ทรง
สําแดงความเมตตาแก่นายของข้าพระองค์�
1 ฝ่ายอับราฮัมก็ชราแล้ว

พระเจ้าทรงนําเอลีเยเซอร์ให้พบกับเรเบคาห์
ดูเถิด เรเบคาห์ ผู้ที่เกิดแก่เบธูเอลบุตรชาย
ของนางมิล คาห์ ภรรยาของนาโฮร์น้องชายของอับ ราฮัม ก็ แบกไหนํ้า ของนางเดิน ออกมา
16 หญิง สาวนั ้น งามมาก เป็ น พรหมจารียง
ั ไม่ มี ชายใดสมสู่ นาง นางก็ ลงไปที่ บ่อน้าํ เติ มน้าํ
เต็มไหนํ้าแล้ วก็ข้น
ึ มา 17 คนใช้นั ้ นก็วงิ่ ไปต้อนรับนาง แล้วพูดว่า “ขอน้าํ จากไหนํ้าของนาง
ให้ข้าพเจ้า ดื่ม สัก หน่ อย� 18 นางตอบว่า “นายเจ้าข้า เชิญ ดื่ม เถิด� แล ้ วนางก็ รีบลดไหนํ้า
ของนางลงมาถือ ไว้แล ้ว ให้เขาดื่ม 19 เมื่อ ให้เขาดื่ม เสร็จ แล้ว นางจึง ว่า “ข้าพเจ้า จะตัก นํ้า
ให้อูฐของท่านกินจนอิมด
ิ่ ไปตักนํ้าที่บ่ออ
่ ้วย� 20 นางรีบเทนํ้าในไหนํ้าของนางใส่รางแล้ววง
21
ีก นางตัก นํ้า ให้อูฐ ทัง้ หมดของเขา ชายนั ้น เพ่ งด ู นางเงียบๆเพื่อ ตรึก ตรองดู วา่ พระเยโฮ
วาห์ทรงให้การเดินทางของตนบังเกิดผลหรือไม่ 22 และต่อมาเมื่ออูฐกินนํ้าเสร็จแล้ว ชาย
นั ้ นก็ให้แหวนทองคําหนั กครึง่ เชเขล และกําไลสําหรับข้อมือนางคู่ หน่งึ ทองหนั กสิบเชเขล
23 และพูด ว่า “ขอบอกข้าพเจ้า ว่า นางเป็ น บุตรสาวของใคร ในบ้านบิดาของนางนั ้ นม ี ที่ ให้
15 และต่อมาเมื่อเขาอธิษฐานยังไม่ทันเสร็จ
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พวกเราพักอาศัยบ้างไหม�
“ข้าพเจ้าเป็นบุตรสาวของเบธู เอลบุตรชาย
ของนางมิล คาห์ ซ่ึง นางบังเกิด ให้ กับ นาโฮร์� 25 นางพูด เสริม ว่า “เรามี ทัง้ ฟางและเสบียง
พอ และมี ที่ ให้ พั กด ้วย� 26 ชายนั ้ นก ็ ก้ม ศีรษะลงนมัสการพระเยโฮวาห์ 27 และอธิษฐาน
ว่า “สรรเสริญแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอับราฮัมนายของข้าพระองค์ ผู้มิได้ทรงทอดทิง้
ความกรุ ณา และความจริง ของพระองค์ ต่อ นาย ส่วนข้า พระองค์ นั้น พระเยโฮวาห์ ทรงนํา
มาตามทางจนถึงบ้านหมู่ญาติของนายข้าพระองค์� 28 แล้วหญิงสาวนั ้ นก็วงิ่ ไปบอกคนใน
ครอบครัว ของมารดาถึง เรือ
่ งเหล่า นี้ 29 เรเบคาห์มี พี่ ชายคนหนึ่ ง ชื่อ ลาบ ัน ลาบ ั นว ง
ิ่ ไปหา
ชายคนนั ้นทีบ่
่ อนํ้า 30 และต่อมาเมื่อท่านเห็นแหวนและกําไลที่ขอม
้ ือน้ องสาว และเมื่อท่าน
ได้ยน
ิ คําของเรเบคาห์น้องสาวว่า “ชายนั ้นพูดกับข้าพเจ้าอย่างนี้ � ท่านก็ไปหาชายนั ้น และ
ดูเถิด เขากําลังยืนอยูก
่ ับอูฐที่บ่อนํ้า 31 ท่านพูดว่า “ข้าแต่ท่านผู้รบ
ั พระพรของพระเยโฮวาห์
เชิญเข้ามาเถิด ท่านยืนอยูข
่ ้างนอกทําไม เพราะข้าพเจ้าเตรียมบ้านและเตรียมที่สําหรับอูฐ
แล้ว� 32 ชายนั ้นจึงเข้าไปในบ้าน ลาบันก็แก้อูฐของเขา ให้ฟางและอาหารสําหรับอูฐ ให้นํ้า
ล้างเท้า เขาและคนที่ มาก ับ เขา 33 แล ้ว จัด อาหารมาเลี้ยงเขา แต่ เขาว่า “ข้าพเจ้า จะไม่ รับ
ประทาน จนกว่าข้าพเจ้าจะพูดถึงธุระที่ข้าพเจ้าได้รบ
ั มอบหมายมานั ้นให้ท่านฟังเสียก่อน�
ลาบันก็ว่า “เชิญพูดเถิด�
24 นางตอบเขาว่า

เอลีเยเซอร์เล่าถึงธุระของเขาให้ลาบันฟัง
“ข้าพเจ้าเป็นคนใช้ของอับราฮัม 35 พระเยโฮวาห์ทรงอวยพระพรแก่นาย
ข้าพเจ้า อย่างมากมาย ท่านก็ เจริญ ขึ้น และพระองค์ ทรงประทานฝูง แพะแกะ และฝูง วัว
เงินและทอง คนใช้ชายหญิง อูฐและลา 36 และนางซาราห์ภรรยานายข้าพเจ้าได้บังเกิดบุตร
ชายคนหนึ่ งให้แก่นายเมื่อนางแก่แล้ว และนายก็ยกทรัพย์สมบัติทัง้ หมดให้บุตร 37 นายให้
ข้าพเจ้าปฏิญาณว่า ‘เจ้าอย่าหาภรรยาให้แก่บุตรชายของเราจากบุตรสาวของคนคานาอัน
ซึ่งเราอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเขานี้ 38 แต่ เจ้ าจงไปยังบ้านบิดาของเราและไปยังหมู่ ญาติ
ของเรา และหาภรรยาคนหนึ่ งให้แก่ บุ ตรชายของเรา� 39 ข้าพเจ้าพู ดกับนายว่า ‘หญิงนั ้น
อาจจะไม่ยอมมากับข้าพเจ้า� 40 แต่ท่านพูดกับข้าพเจ้าว่า ‘พระเยโฮวาห์ผูซึ
้ ่งเราดําเนิ นอยู่
ต่อ พระองค์ จะทรงใช้ ทูต สวรรค์ ของพระองค์ ไปกับ เจ้า และให้ ทางของเจ้า บังเกิด ผล และ
เจ้าจะหาภรรยาคนหนึ่ งให้บุ ตรชายของเราจากหมู่ญาติ ของเรา และจากบ้านบิดาของเรา
41 แล้วเจ้าจะพ้นจากคําปฏิญาณของเรา เมื่อเจ้ามาถึงหมู่ญาติของเราแล้ว ถ้าเขาไม่ยอม
ให้ หญิง นั ้น เจ้ าก็ พ้น จากคํา ปฏิญาณของเรา� 42 วัน นี้ ข้าพเจ้า มาถึ งบ ่อ นํ้า และทูล ว่า ‘โอ
ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอับราฮัมนายของข้าพระองค์ ถ้าบัดนี้ พระองค์ทรงโปรดให้
ทางที่ข้าพระองค์ไปนั ้นเกิดผล 43 ดูเถิด ข้าพระองค์กําลังยืนอยูที
่ ่บ่อนํ้า และต่อมาเมื่อสาว
พรหมจารีออกมาตักนํ้า และข้าพระองค์พูดกับนางด้วยว่า “ขอน้าํ ให้ข้าพเจ้าดื่มจากไหนํ้า
ของนางสัก หน่ อย� 44 และนางจะตอบข้า พระองค์ ว่า “เชิญ ดื่ม เถิด และข้าพเจ้า จะตัก นํ้า
ให้อูฐของท่านด้วย� ให้ผู้นั ้นเป็นหญิงที่พระเยโฮวาห์ทรงกําหนดตัวไว้สําหรับบุตรชายของ
นายข้าพระองค์� 45 เมื่อข้าพเจ้าอธิษฐานในใจไม่ทันขาดคํา ดูเถิด นางเรเบคาห์แบกไหนํ้า
ของนางเดิน ออกมา นางลงไปตัก นํ้า ที่ บ่อนํ้า ข้าพเจ้า พู ดก ับ นางว่า ‘ขอน ้าํ ให้ ข้าพเจ้า ดื่ม
หน่ อย� 46 นางก็ รีบลดไหนํ้า จากบ่า ของนางและว่า ‘เชิญ ดื่ม เถิด แล ้ว ข้าพเจ้า จะให้น้ํา แก่
อูฐของท่านด้วย� ข้าพเจ้าจึงด่ม
ื และนางก็ตักนํ้าให้อูฐกินด้วย 47 แล้วข้าพเจ้าถามนางว่า
‘นางเป็น บุตรสาวของใคร� นางตอบว่า ‘เป็น บุตรสาวของเบธู เอลบุตรชายของนาโฮร์ ซึ่ง
34 เขาจึงพูดว่า
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นางมิลคาห์กําเนิ ดให้แก่เขา� ข้าพเจ้าจึงใส่แหวนที่จมูกของนางแล้วสวมกําไลที่ขอม
้ ือนาง
48 แล ้ว ข้าพเจ้า ก็ ก้ม ศีรษะลงนมัสการพระเยโฮวาห์ และถวายสรรเสริญ แด่ พระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของอับ ราฮัม นายข้าพเจ้า ผู้ ทรงนํา ข้าพเจ้า มาตามทางที่ ถูก เพื่อ หาบุตรสาวของ
น้ องชายนายให้บุตรชายของนาย 49 บัดนี้ ถ้าท่านยอมแสดงความเมตตาและจริงใจต่อนาย
ข้าพเจ้าแล้ว ขอกรุ ณาบอกข้าพเจ้า ถ้ามิฉะนั ้ นก็ขอบอกข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะหันไปทาง
ขวาหรือซ้าย�
นางเรเบคาห์ไปจากลาบันกับเบธูเอล

“สิ่งนี้ มาจากพระเยโฮวาห์ เราจะพูดดีหรือร้ายกับท่านก็
ไม่ได้ 51 ดูเถิด เรเบคาห์ก็อยูต่
่ อหน้าท่าน พานางไปเถิด และให้นางเป็นภรรยาบุตรชายนาย
ของท่านดังที่พระเยโฮวาห์ตรัสแล้ว� 52 และต่อมาเมื่อคนใช้ของอับราฮัมได้ยน
ิ ถ้อยคําของ
ท่านทัง้ สอง ก็ กราบลงถึ งด ิน นมัสการพระเยโฮวาห์ 53 แล ้ว คนใช้ ก็ นํา เอาเครือ
่ งเงิน และ
เครือ
่ งทอง พร ้ อมกับ เสื้อผ้า มอบให้ แก่ เรเบคาห์ เขายัง มอบของอั นม ี ค่า ให้ แก่ พี่ ชายและ
มารดาของนางด้วย 54 แล ้ว พวกเขาก็ รบ
ั ประทานและดื่ม คือ เขากับ คนที่ มาก ับ เขา และ
ค้างคื นที ่ นั ่น และพวกเขาลุก ขึ้น ในเวลาเช้า คนใช้ นั ้ นก ็ กล่าวว่า “ขอให้ข้าพเจ้า กลับ ไปหา
นายข้าพเจ้าเถิด� 55 พี่ชายและมารดาของนางว่า “ขอให้หญิงสาวอยู่กับเราสักหน่ อยก่อน
อย่างน้ อยสักสิบวันแล้วนางจะไปก็ได้� 56 แต่ชายนั ้นพูดกับพวกเขาว่า “อย่าหน่วงข้าพเจ้า
ไว้เลย เพราะพระเยโฮวาห์ทรงให้ทางของข้าพเจ้า เกิด ผลแล้ว ขอให้ข้าพเจ้า ออกเดินทาง
เพื่อ ข้าพเจ้า จะได้ กล ับ ไปหานายข้าพเจ้า� 57 พวกเขาว่า “เราจะเรียกหญิง สาวมาถามดู�
58 พวกเขาก็ เรียกเรเบคาห์ มาหา และพู ดก ับ นางว่า “เจ้ าจะไปกับ ชายคนนี้ หรือ ไม่ � นาง
ตอบว่า “ข้าพเจ้าจะไป� 59 พวกเขาจึงส่งเรเบคาห์น้องสาวกับพี่เลี้ยงของนางไปพร้อมกับ
คนใช้ของอับราฮัม และคนของเขา 60 พวกเขาอวยพรเรเบคาห์ และกล่าวแก่นางว่า “น้ อง
สาวเอ๋ย ขอให้เจ้ าเป็น มารดาคนนั บ แสนนั บ ล้าน และขอให้เชื้อ สายของเจ้า ได้ ประตู เมือง
ของคนที่เกลียดชังเจ้าเป็นกรรมสิทธิ�
์
50 ลาบันและเบธูเอลจึงตอบว่า

อิสอัคพบและแต่งงานกับเรเบคาห์
แล ้วเรเบคาห์ และเหล่า สาวใช้ ของนางก็ข้ึ นอ ูฐ ไปกับ ชายนั ้น คนใช้ ก็ พาเรเบคาห์ ไป
62 ฝ่า ยอิสอัค มาจากบ่อ นํ้า ลาไฮรอย เพราะท่านไปอาศัย อยู่ ทางใต้ 63 เวลาเย็นอ ิ สอัค ออก
ไปตรึก ตรองที่ ทุ ่ง นาและท่านก็ เงยหน้า ขึ้น มองไป และดู เถิด มี อูฐ เดิน มา 64 เรเบคาห์เงย
หน้า ขึ้น เมื่อ แลเห็นอ ิ สอัค นางก็ ลงจากอูฐ 65 เพราะนางได้ พู ดก ับ คนใช้ นั้ นว ่า “ชายคนโน้
นที่กําลังเดินผ่านทุ่งนามาหาเรานั ้นคือใคร� คนใช้นั ้นตอบว่า “นายของข้าพเจ้าเอง� นาง
จึง หยิบ ผ้า คลุม หน้า มาคลุม 66 คนใช้ บอกให้ อส
ิ อัค ทราบทุก อย่างที่ เขาได้ กระทํา ไป 67 อิส
อัค ก็ พานางเข้า มาในเต็นท์ ของนางซาราห์ มารดาของท่านและรับ เรเบคาห์ ไว้ นางก็ เป็น
ภรรยาของท่าน และท่านก็รก
ั นาง อิสอัคก็ได้รับความปลอบประโลมภายหลังที่มารดาของ
ท่านสิน
ิ แล้ว
้ ชีวต
61

25
บุตรชายของอับราฮัมกับเคทูราห์

1 อับ ราฮัม ได้ ภรรยาอีก คนหนึ่ ง ชื่อ เคทู ราห์ 2 นางก็ คลอดบุตรให้แก่ ท่านชื่อ ศิ มราน

โยก
ชาน เมดาน มี เดีย น อิ ชบากและชู อาห์ 3 โยกชานให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ เชบาและเดดาน บุ
ตรชายของเดดาน คื ออ ัสชู ริม เลทู ชิ มและเลอุ ม มิม 4 บุ ตรชายของมี เดีย นคือ เอฟาห์ เอ
เฟอร์ ฮาโนค อาบีดาและเอลดาอาห์ ทัง้ หมดนี้ เป็นลูกหลานของนางเคทูราห์ 5 อับราฮัมได้
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6 แต่อับราฮัมให้ของขวัญแก่บุตรชายทัง
้ หลายของพวก

มอบทรัพย์สมบัติทัง้ หมดแก่อส
ิ อัค
ภรรยาน้ อยของท่าน และให้ พวกเขาแยกไปจากอิ สอั คบ ุตรชายของท่าน ไปทางทิศ ตะวัน
ออกยังประเทศตะวันออก เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่
อับราฮัมสิ้นชีวต
ิ เมื่ออายุ 175 ปี อับราฮัมถูกฝังไว้กับนางซาราห์

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

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

การกําเนิ ดของยาโคบกับเอซาว

19 ต่อไปนี้ เป็ นพงศ์ พันธุ ของอิ
์
สอัคบุตรชายของอับราฮัม

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

27 เด็กชายทัง
้ สองนั ้นโตขึ้น

เอซาวก็เป็นพรานที่ชํานาญ เป็นชาวทุ่ง ฝ่ายยาโคบเป็นคน
เงียบๆอาศัยอยู่ในเต็นท์ 28 อิสอัครักเอซาว เพราะท่านรับประทานเนื้ อที่ เขาล่ามา แต่ นาง
เรเบคาห์รก
ั ยาโคบ 29 และยาโคบต้มผักอยู่ เอซาวกลับมาจากท้องทุ่งแล้วรู ส
้ ึ กอ่อนกําลัง
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“ขอให้ข้ากินผักแดงนั ้น เพราะเราอ่อนกําลัง� เพราะฉะนั ้นเขา
จึงได้ชื่อว่า เอโดม 31 ยาโคบว่า “ขายสิทธิบุตรหัวปีของพีให้
่ ข้าพเจ้าก่อนในวันนี้ � 32 เอซาว
ว่า “ดูเถิด ข้ากําลังจะตายอยู่แล้ว สิทธิบุตรหัวปี จะเป็นประโยชน์ อะไรแก่ข้าเล่า� 33 ยาโค
บว่า “ปฏิญาณให้ข้าพเจ้าก่อนในวันนี้ � เอซาวจึงปฏิญาณให้กับเขา และขายสิทธิบุตรหัวปี
ของตนแก่ยาโคบ 34 ยาโคบจึงให้ขนมปังและถัว่ แดงต้มแก่เอซาว เขาก็กินและดื่ม แล้วลุก
ไป ดังนี้ เอซาวก็ดูหมิน
่ สิทธิบุตรหัวปีของตน
30 เอซาวพู ดก ับ ยาโคบว่า

26
อิสอัคได้รบ
ั พันธสัญญาเช่นเดียวกับอับราฮัม
นอกเหนื อจากการกันดารอาหารครังก
้ ่อนในสมัยอับ
ราฮัม และอิส อัค ไปหาอาบี เมเลคกษั ตริย์ แห่งชาวฟี ลิ ส เตีย ที่ เมืองเก-ราร์ 2 พระเยโฮวาห์
ทรงปรากฏแก่ท่านและตรัสว่า “อย่าลงไปอียป
ิ ต์เลย จงอาศัยในแผ่นดินซึ่งเราจะบอกเจ้า
เถิด 3 จงอาศัยอยูใ่ นแผ่นดินนี้ แล้วเราจะอยูก
่ ับเจ้าและอวยพรเจ้า เพราะว่าเราจะให้แผ่น
ดินเหล่านี้ ทัง้ หมดแก่เจ้าและแก่เชื้อสายของเจ้า เราจะทําให้คําปฏิญาณซึ่งเราได้ปฏิญาณ
ไว้กับ อับ ราฮัม บิดาของเจ้า นั ้น สําเร็จ 4 เราจะทวีเชื้อ สายของเจ้า ให้ มากขึ้น ดัง ดาวบนฟ้า
และจะให้แผ่นดินเหล่านี้ ทัง้ หมดแก่เชื้อสายของเจ้า ประชาชาติทัง้ หลายในโลกจะได้รบ
ั พร
ก็ เพราะเชื้อ สายของเจ้า 5 เพราะว่า อับ ราฮัม ได้ เชื่อ ฟัง เสียงของเราและได้ รก
ั ษาคํา กําชับ
ของเรา บัญญัติของเรา กฎเกณฑ์ของเรา และราชบัญญัติของเรา�
1 เกิดกันดารอาหารในแผ่นดินนั ้น

อิสอัคพูดมุสาเรือ
่ งภรรยาของตน

6 อิส อัค จึง อาศัย อยู่ ในเมืองเก-ราร์ 7 คนเมืองนั ้น จึง ถามท่านเรือ
่ งภรรยาของท่าน

ท่าน
จึง ว่า “เธอ เป็น น้ อง สาว ของ ข้าพเจ้า� เพราะ ท่า นกลั วท ี่ จะ พูด ว่า “เธอ เป็น ภรรยา ของ
ข้าพเจ้า� คิดไปว่า “มิฉะนั ้นแล้วคนเมืองนี้ จะฆ่าข้าพเจ้าเพื่อแย่งเอาเรเบคาห์� เพราะว่า
นางมี รู ป งาม 8 และต่อ มาเมื่อ ท่านอยู่ที่ นั ่น นานแล้ว อาบ ี เมเลคกษั ตริย์ชาวฟี ลิ ส เตีย ทอด
พระเนตรตามช่องพระแกล และดู เถิด เห ็ นอ ิ สอัค กํา ลัง หยอกเล่ นก ับเรเบคาห์ภรรยาของ
ตน 9 อาบ ี เมเลคจึง เรียกอิสอัคมาเฝ้า และตรัสว ่า “ดู เถิด นางเป็น ภรรยาของเจ้า แน่ แล้ว
ทําไมเจ้า จึง พูด ว่า ‘เธอเป็น น้ องสาวของข้า พระองค์� ” อิส อัค ทูล พระองค์ ว่า “เพราะข้า
พระองค์คิดว่า ‘มิฉะนั ้นข้าจะตายเพราะนาง� ” 10 อาบเี มเลคตรัสว่า “ท่านทําอะไรแก่พวก
เรา ดังนี้ ประชาชนคนหนึ่ ง อาจจะเข้าไปนอนกับ ภรรยาของเจ้า ง่ายๆ แล ้ว เจ้า จะนํา ความ
ผิด มาสู่ พวกเรา � 11 อาบ ี เมเลคจึง ทรงรับสัง่ ประชาชนทัง้ ปวงว่า “ผู้ ใดแตะต้องชายคนนี้
หรือภรรยาของเขาจะต้องถูกประหารชีวต
ิ เป็นแน่ � 12 อิสอัคได้หว่านพืชในแผ่นดินนั ้น ใน
ปี เดีย วกันนั ้ นก ็ เก ็บ ผลได้ หน ่ง
ึ ร้อยเท่า พระเยโฮวาห์ ทรงอวยพระพรแก่ ท่าน 13 อิส อัค ก็
14 ด้วยว่าท่านมีฝูงแพะแกะ และฝูงวัวเป็ น
จําเริญมีกําไรทวียงิ่ ขึ้นจนท่านเป็นคนมังม
่ มาก
ี
กรรมสิทธิแ
์ ละมีบริวารมากมาย ชาวฟีลิสเตียจึงอิจฉาท่าน 15 ฝ่ายชาวฟีลิสเตียได้อุดและ
เอาดินถมบ่อทุกบ่อ ซึ่งคนใช้ของบิดาท่านขุดไว้ในสมัยอับราฮัมบิดาของท่าน 16 อาบเี มเลค
ตรัสกับอิสอัคว่า “ไปเสียจากเราเถิด เพราะท่านมีกําลังมากกว่าพวกเรา�
อิสอัคขุดบ่อนํ้าที่เก-ราร์ อิสอัคย้ายไปอยูที
่ ่เบเออร์เชบา
ไปตัง้ เต็นท์ อยู่ที่ หุบเขาเก-ราร์และอาศัยอยู่ที่ นั่น 18 อิสอัคขุด
บ่อนํ้าซึ่งขุดไว้ในสมัยของอับราฮัมบิดาของท่านอีก เพราะหลังจากที่อบ
ั ราฮัมได้สิ้นชีพแล้ว
ชาวฟีลิสเตียได้อุดเสีย แลวท
้ ่านก็ตัง้ ชื่อตามชื่อที่บิดาของท่านตัง้ ไว้ 19 และคนใช้ของอิสอัค
ขุดในหุบเขาและพบบ่อนํ้าพุพลุ่งขึ้นมา 20 คนเลี้ยงสัตว์ของเมืองเก-ราร์ก็มาทะเลาะกับคน
17 อิสอัคจึงออกจากที่ นั ่น
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เลี้ยงสัตว์ของอิสอัคอ้างว่า “นํ้านั ้นเป็นของเรา� ท่านจึงเรียกชื่อบ่อนั ้นว่า เอเสก เพราะเขา
ทัง้ หลายมาทะเลาะกั บท่าน 21 แล้วพวกเขาก็ ขุดบ่อนํ้าอีกบ่อหนึ่ ง และทะเลาะกันเรือ
่ งบ่อ
นั ้น ด้วย ท่านจึง เรียกชื่ อบ ่อนั ้ นว ่า สิ ตนาห์ 22 ท่านย้ายจากที่ นั่น ไปขุด อี กบ ่อ หนึ่ ง แล ้ว เขา
ก็ มิได้ ทะเลาะกัน เรือ
่ งบ่อ นั ้น ท่านจึง เรียกชื่ อบ ่อนั ้ นว ่า เรโหโบท ท่านกล่าวว่า “เพราะบัด
นี้ พระเยโฮวาห์ทรงประทานที่ อยู่แก่ เรา และเราจะทวีมากขึ้นในแผ่นดินนี้ � 23 และท่านก็
ออกจากที่นั่นไปยังเมืองเบเออร์เชบา
อิสอัคสร้างแท่นบูชา

ตรัสว่า “เราเป็นพระเจ้าของอับรา
ฮัม บิดาของเจ้า อย่ากลัวเลย ด้วยว่าเราอยู่กับเจ้าและจะอวยพรเจ้า และทวีเชื้อสายของ
เจ้า ให้ มากขึ้น เพราะเห็น แก่ อบ
ั ราฮัม ผู้ รับ ใช้ ของเรา� 25 ท่านจึง สร้างแท่น บูชาที่ นั ่น และ
นมัสการออกพระนามพระเยโฮวาห์ และตัง้ เต็นท์ ของท่านที่ นั ่น แล ้ว คนใช้ ของอิ สอัค ขุด
บ่อนํ้าที่นั ่น
24 พระเยโฮวาห์ทรงปรากฏแก่ท่านในคืนเดียวกันนั ้น

อิสอัคทําพันธสัญญากับอาบีเมเลค

26 ฝ่ายอาบีเมเลคออกจากเมืองเก-ราร์พรอ
้ มกับอาฮุสซัทสหายคนหนึ่ งของพระองค์

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

27
อุบายของยาโคบกับเรเบคาห์เพื่อจะได้รบ
ั พร

1 และต่อมาเมื่ออส
ิ อัคแก่

ตามัวจนมองไม่เห็น ท่านก็เรียกเอซาวบุตรชายคนโตของท่าน
มาและกล่าวแก่เขาว่า “ลูกเอ๋ย� เขาตอบว่า “ดูเถิด ข้าพเจ้าอยูที
่ ่นี่� 2 ท่านว่า “ดูเถิด บัดนี้
พ่อแก่ แล้ว จะถึงวันตายเมื่อไรก็ ไม่รู ้ 3 ฉะนั ้นบัดนี้ เจ้ าจงเอาอาวุธของเจ้า คือแล่งธนูและ
คัน ธนู ออกไปที่ ท้องทุ่ง หาเนื้ อ มาให้ พ่อ 4 และจัด อาหารอร่อยอย่างที่ พ่อ ชอบนั ้น และนํา
มาให้ พ่ อก ิน เพื่อ จิต วิญญาณของพ่อ จะได้ อวยพรแก่ เจ้ าก่อนพ่อ ตาย� 5 เมื่ ออ ิ สอัค พู ดก
ับ เอซาวบุตรชายนั ้น นางเรเบคาห์ ได้ยน
ิ เอซาวก็ ออกไปท้องทุ่ง เพื่อ ล่า เนื้ อ มา 6 นางเรเบ
คาห์จึงพูดกับยาโคบบุตรชายของนางว่า “ดูเถิด แม่ได้ยินบิดาของเจ้าพูดกับเอซาวพี่ชาย
ของเจ้าว่า 7 ‘จงนําเนื้ อมาให้พ่อและจัดอาหารอร่อยให้พอก
่ ิน และเราจะอวยพรเจ้าต่อพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์ก่อนพ่อตาย� 8 เพราะฉะนั ้น ลูกเอ๋ย บัดนี้ จงฟังเสียงของแม่ตามที่แม่
สัง่ เจ้า 9 บัดนี้ ไปที่ฝูงแพะแกะ นําลูกแพะดีๆสองตัวมาให้แม่ แม่จะเอามันปรุ งอาหารอร่อย
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ให้ บิ ดาเจ้า อย่างที่ ท่านชอบ และเจ้า จะต้องนํา ไปให้ บิ ดาเจ้า รับ ประทาน เพื่อ ว่า ท่านจะ
อวยพรเจ้า ก่อนท่านสิน
ิ � 11 ยาโคบพู ดก ับ นางเรเบคาห์ มารดาของตนว่า “ดู เถิด เอ
้ ชีวต
ซาวพีช
่ ายของข้าพเจ้าเป็นคนมีขนดก และข้าพเจ้าเป็นคนเกลี้ยงเกลา 12 บิดาของข้าพเจ้า
คงจะคลํา ตัว ข้าพเจ้า และข้าพเจ้า จะดู เหมือนว่า เป็น ผู้ หลอกลวงท่าน แล ้ว ข้าพเจ้า จะนํา
การสาปแช่ง มาเหนื อ ข้าพเจ้า เอง หาใช่ นํา พรมาไม่� 13 มารดาของเขาพู ดก ับ เขาว่า “ลูก
เอ๋ย ขอให้การสาปแช่งของเจ้าตกอยู่กับ แม่ เถิด ฟัง เสียงของแม่ เท่านั ้น ไปเอาลูก แพะมา
ให้แม่เถิด� 14 เขาจึงไปจับเอามาให้มารดาของตน มารดาของเขาได้จัดอาหารอร่อยอย่าง
ที่ บิ ดาของเขาชอบนั ้น 15 แล ้ วนางเรเบคาห์ นํา เสื้อ อย่างดี ที่ สุด ของเอซาว บุ ตรชายคนโต
ของนาง ซึ่งอยู่กับนางในเรือนมาสวมให้ยาโคบบุตรชายคนเล็กของนาง 16 นางเอาหนั งลูก
แพะหุม
้ มือและคอที่เกลย
ี้ งเกลาของเขา 17 แลว
้ นางก็มอบอาหารอร่อยและขนมปัง ซึ่งนาง
จัดทํานั ้นไว้ในมือของยาโคบบุตรชายของนาง 18 เขาจึงเข้าไปหาบิดาของตนและพูดว่า “บิ
ดาเจ้าข้า� และท่านว่า “พ่อ อยู่ นี่ ลูก เอ๋ย เจ้ าคือ ใคร� 19 ยาโคบตอบบิดาของตนว่า “ลูก
เป็น เอซาวบุตรหัวปี ของท่าน ลูก ทํา ตามที่ ท่านสัง่ ลูก แล้ว เชิญ ลุก ขึ้น นั ่ง รับ ประทานเนื้ อที่
ลูก หามาเถิด เพื่อ จิต วิญญาณของท่านจะได้ อวยพรแก่ ลูก � 20 แต่ อิส อัค พู ดก ับ บุตรชาย
ของตนว่า “ลูกเอ๋ย เจ้าทําอย่างไรจึงพบมันเร็วนัก� บุตรจึงตอบว่า “เพราะว่าพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านนํามันมาให้แก่ลูก� 21 แลวอ
้ ส
ิ อัคจึงพูดกับยาโคบว่า “ลูกเอ๋ย มาใกล้ๆ พ่อ
จะได้คลําดูเจ้า เพื่อจะได้รู ว่้ าเจ้าเป็นเอซาวบุตรชายของพ่อแน่ หรือไม่� 22 ยาโคบจึงเข้าไป
ใกล้ อส
ิ อัคบิดาของตน อิสอัคคลําตัวเขาแล้วพูดว่า “เสียงก็เป็นเสียงของยาโคบ แต่มือเป็
นม ือ ของเอซาว� 23 ท่านก็ ไม่ ได้ สังเกต เพราะมือ ของเขามี ขนดกเหมือนมือ เอซาวพี่ ชาย
ของเขา ท่านจึง อวยพรแก่ เขา 24 ท่านถามว่า “เจ้ าเป็น เอซาวบุตรชายของพ่อ จริง หรือ�
เขาตอบว่า “ใช่ครับ� 25 ท่านจึงว่า “นําแกงมาให้พ่อ พ่อจะได้กินเนื้ อที่บุตรชายของพ่อหา
มา เพื่อ จิต วิญญาณของพ่อ จะอวยพรเจ้า� ยาโคบจึง นํา มัน มาให้ ท่าน ท่านก็ รับ ประทาน
ยาโคบนํานํ้าองุน
่ มาให้ท่านและท่านก็ดื่ม
10

อิสอัคอวยพรยาโคบ

“ลูกเอ๋ย เข้ามาใกล้ และจุบพ่อ� 27 เขาจึงเข้า
มาใกล้ และจุ บท ่าน และท่านก็ ดมกลิ่ นที ่ เสื้อ ของเขา และอวยพรเขาว่า “ดู ซิ กล น
ิ่ ลูกชาย
ข้า เหมือนกลิน
่ ท้องทุ่ง ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงอวยพระพร 28 ดัง นั ้น ขอพระเจ้า ทรงประทาน
นํ้าค้าง จากฟ้า แก่ เจ้า และประทานความอุ ดมสมบู รณ ์ ของแผ่น ดิน ทัง้ ข้าวและนํ้า องุน
่
29
มากมายแก่ เจ้า ขอให้ ชนชาติ ทัง้ หลายรับ ใช้ เจ้า และให้ ประชาชาติ กราบไหว้เจ้า ขอให้
เป็น เจ้า นายเหนื อ พี่ น้ อง และบุตรชายมารดาของเจ้า กราบไหว้เจ้า ผู้ ใดสาปแช่ง เจ้า ก็ ขอ
ให้ ผู้ นั ้น ถูก สาปและผู้ ใดอวยพรเจ้า ก็ ขอให้ ผู้ นั ้น ได้ รบ
ั พร� 30 และต่อ มาพออิส อัค อวยพร
ยาโคบเสร็จแล้ว เมื่อ ยาโคบพึ่งออกไปจากหน้าอิสอัคบิดา เอซาวพี่ชายก็ กลับจากการล่า
เนื้ อ 31 และเขาเตรียมอาหารอร่อยนํามาให้บิดาด้วย และพูดกับบิดาว่า “ขอท่านลุกขึ้นรับ
ประทานเนื้ อที่ลูกชายหามา เพื่อจิตวิญญาณของท่านจะได้อวยพรลูก� 32 อิสอัคบิดาพูดก
ับ เขาว่า “เจ้ าคือ ใคร� เขาตอบว่า “ข้าพเจ้า คือ เอซาวบุตรชายของท่าน เป็น บุตรหัวปี ของ
ท่าน� 33 อิสอัคก็ตัวสัน
่ มากพูดว่า “ใครเล่า คือผู้นั้นอยู่ที่ไหน ที่ ไปล่าเนื้ อ แล้วนํามาให้พ่อ
พ่อกินหมดแล้วก่อนเจ้ามาถึงและพ่ออวยพรเขาแล้ว เป็นที่แน่ว่าผู้นั้นจะได้รบ
ั พร�
26 แล้วอิสอัคบิดาของเขาจึงพู ดกับเขาว่า

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

ยาโคบหนี ไปจากเอซาว
ฝ่ายเอซาวก็ เกล ียดชัง ยาโคบเพราะเหตุ พรที่ บิ ดาได้ ให้ แก่ เขานั ้น เอซาวรําพึง ในใจ
ว่า “วัน ไว้ทุกข์ พ่อ ใกล้ เข ้า มาแล้ว หลัง จากนั ้น ข้า จะฆ่า ยาโคบน้ องชายของข้า เสีย� 42 แต่
คําของเอซาวบุตรชายคนโตไปถึงหูของนางเรเบคาห์ นางให้คนไปเรียกยาโคบบุตรชายคน
เล็กของนางมา และพูดกับเขาว่า “ดูเถิด เอซาวพีช
่ ายของเจ้าปลอบใจตนเองด้วยแผนการ
จะฆ่าเจ้า 43 เพราะฉะนั ้น ลูกเอ๋ย บัดนี้ ฟังเสียงของแม่เถิด จงลุกขึ้นหนี ไปหาลาบันพี่ชาย
ของแม่ที่ เมืองฮาราน 44 และอยู่กับเขาชัว่ คราวจนกว่าความเกรีย
้ วกราดของพี่ชายเจ้าจะ
คลายลง 45 จนกว่า ความโกรธของพี่ ชายเจ้า จะคลายลง และเขาลื มสิ ่ง ที่ เจ้ าได้ ทํา แก่ เขา
แล้วแม่จะส่งให้คนไปพาเจ้ากลับมาจากที่ นั ่น แม่ต้องสูญเสี ยลูกทัง้ สองคนในวันเดียวกัน
ทําไมเล่า� 46 นางเรเบคาห์พูดกับอิสอัคว่า “ข้าพเจ้าเบื่อชีวต
ิ ของข้าพเจ้าเหลือเกิน เพราะ
บุตรสาวของคนเฮท ถ้า ยาโคบแต่งงานกับ บุตรสาวคนเฮท ซึ่ง เป็น หญิง แผ่น ดิน นี้ ชี วิต
ข้าพเจ้าจะเป็นประโยชน์ อะไรแก่ข้าพเจ้าเล่า�
41

28
ยาโคบหนี ไปยังปัดดานอารัม
แล ้ วอ ิ สอัค ก็ เรียกยาโคบมาอวยพรให้ และกําชับ เขาว่า “เจ้ าอย่า แต่งงานกับ หญิง คา
นาอัน 2 แต่ ลุ กขึ้น ไปเมืองปัด ดานอารัม ไปยั งบ ้านเบธู เอลบิ ดาของแม่ เจ้า ที่ นั ่น เจ้า จง
แต่งงานกับบุตรสาวคนหนึ่ งของลาบันพี่ชายแม่ของเจ้า 3 ขอพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิทรง
์
4
อวยพระพรแก่ เจ้า และโปรดให้เจ้ ามี ลูกดกทวียิง่ ขึ้น จนได้ เป็นมวลชนชาติ ทัง้ หลาย ขอ
พระองค์ ทรงประทานพรของอับ ราฮัม แก่ เจ้า และแก่ เชื้อ สายของเจ้า ด้วย เพื่อ เจ้า จะได้
รับ เป็น มรดกแผ่น ดิน นี้ ที่ เจ้ าอาศัย อยู่ เป็น คนต่างด้าว ซึ่ง พระเจ้า ได้ ประทานแก่ อบ
ั ราฮัม
แล้ว� 5 อิสอัคก็ส่งยาโคบไป ยาโคบก็ไปปัดดานอารัมไปหาลาบัน บุตรชายของเบธูเอลคน
ซีเรีย พี่ ชายของนางเรเบคาห์ มารดาของยาโคบและเอซาว 6 ฝ่ายเอซาวเมื่อ เห็นว ่า อิส อัค
อวยพรยาโคบ และส่งเขาไปยังปัดดานอารัมเพื่อหาภรรยาจากที่นั ่น และเห็นว่าเมื่ออิสอัค
อวยพรเขานั ้น ท่านกําชับ เขาว่า “เจ้ าอย่า แต่งงานกับ หญิง คานาอัน เลย� 7 และเห็ นว ่า ยา
โคบเชื่อฟั งบิดามารดา และไปยังปัด ดานอารัม 8 เมื่อเอซาวเห็นว่าหญิงคานาอันไม่ เป็ นที
่ พอใจอิส อั คบ ิ ดาของตน 9 เอซาวจึง ไปหาอิ ชมาเอลและรับ มาหะลั ทบ ุต รสาวของอิ ชมาเอ
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ลบุตรชายของอับราฮัมน้องสาวของเนบาโยทมาเป็น ภรรยา นอกเหนื อ ภรรยาซึ่งเขามี อยู่
แล้ว
ความฝันเกี่ยวกับบันไดที่ทอดจากฟ้าสวรรค์ พระเจ้าทรงให้พันธสัญญาอีก

10 ยาโคบออกจากเมืองเบเออร์เชบาเดินไปยังเมืองฮาราน 11 เขามาถึงที่ แห่งหน่ง
ึ

และ
พัก อยู่ ที่ นั ่น ในคืน นั ้น เพราะดวงอาทิตย์ ตกแล้ว เขาเอาหิน จากที่ นั่น มาเป็น หมอนหนุน
ศีรษะ แล ้ วนอนลงที่ นั ่น 12 เขาฝัน และดู เถิด มี บันไดอัน หนึ่ ง ตัง้ ขึ้น บนแผ่น ดิน โลก ยอด
ถึง ฟ้า สวรรค์ ดู เถิด ทูต สวรรค์ ทัง้ หลายของพระเจ้า กําลัง ขึ้น ลงอยู่ บนนั ้น 13 และดู เถิด
พระเยโฮวาห์ประทับยืนอยู่เหนื อบันได และตรัสว่า “เราคือเยโฮวาห์พระเจ้าของอับราฮัม
บรรพบุรุษ ของเจ้า และพระเจ้า ของอิ สอัค แผ่ นดิน ซึ่ง เจ้า นอนอยู่ นั้น เราจะให้แก่ เจ้ าและ
เชื้อ สายของเจ้า 14 เชื้อ สายของเจ้า จะเป็น เหมือนผงคลี บนแผ่น ดิน และเจ้า จะแผ่ กว้าง
ออกไปทิศ ตะวัน ตกและทิศ ตะวัน ออก ทางทิศ เหนื อ และทิศ ใต้ บรรดาครอบครัวท ว
ั ่ แผ่น
ดินโลกจะได้รบ
ั พรเพราะเจ้าและเพราะเชื้อสายของเจ้า 15 ดูเถิด เราอยู่กับเจ้า และจะพิทั
กษ์รก
ั ษาเจ้าทุกแห่งหนที่เจ้าไป และจะนําเจ้ากลับมายังแผ่นดินนี้ เพราะเราจะไม่ทอดทิง้
เจ้าจนกว่าเราจะได้ ทําสิง่ ซึ่งเราพู ดกับเจ้าไว้นั้นแล้ว� 16 ยาโคบตื่นขึ้นและพูดว่า “พระเย
โฮวาห์ทรงสถิต ณ ที่นี้ แน่ ทีเดียว แต่ข้าหารู ไม่
้ � 17 เขากลัวและพูดว่า “สถานที่นี้ น่านั บถือ
สถานที่นี้ มิใช่อย่างอื่น แต่เป็นพระนิ เวศของพระเจ้าและประตูฟ้าสวรรค์�
คําปฏิญาณของยาโคบ
ยาโคบจึง ลุก ขึ้น แต่ เช้า มืด เอาก้อนหิ นที ่ ทํา หมอนหนุน ศีรษะ ตัง้ ขึ้น เป็น เสาสําคัญ
และเทนํ้ามัน บนยอดเสานั ้น 19 เขาเรียกสถานที่ นั้ นว ่า เบธเอล แต่ ก่อนเมืองนั ้น ชื่อ ลูส
20 แล ้ว ยาโคบปฏิญาณว่า “ถ้า พระเจ้า จะทรงอยู่ กับ ข้า พระองค์ และจะทรงพิทั กษ ์ รก
ั ษา
ในทางที่ ข้า พระองค์ ไป และจะประทานอาหารให้ ข้า พระองค์ รับ ประทาน และเสื้อผ้า ให้ ข้า
พระองค์ สวม 21 จนข้าพระองค์ กลับมาบ้านบิดาของข้าพระองค์ โดยสันติภาพแล้ว พระเย
โฮวาห์จะทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ 22 และก้อนหินซึ่งข้าพระองค์ตัง้ ไว้เป็นเสาสําคัญ
จะเป็นพระนิ เวศของพระเจ้า และทุกสิง่ ที่พระองค์ทรงประทานแก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์
จะถวายหนึ่ งในสิบแก่พระองค์�
18

29
ยาโคบอยูก
่ ับลาบัน ราเชลกับยาโคบ
ยาโคบเดิน ทางมาถึง แผ่น ดิน ของประชาชนชาวตะวัน ออก 2 เขาก็ มองไป และเห็น
บ่อนํ้า บ่อ หนึ่ ง ในทุ่ง นา ดู เถิด มี ฝูง แกะสามฝูง นอนอยู่ ข้างบ่อ นั ้น เพราะคนเลี้ยงแกะเคย
ตักนํ้าจากบ่อนั ้นให้ฝูงแกะกิน และหินใหญ่ก็ปิดปากบ่อนั ้น 3 และฝูงแกะมาพร้อมกันที่นั ่น
แล ้ว คนเลี้ยงแกะก็ กล งิ้ หิน ออกจากปากบ่อ ตัก นํ้า ให้ฝูง แกะกิน แล ้ว เอาหิน ปิดปากบ่อ นั ้น
เสียดังเดิม 4 ยาโคบถามเขาทัง้ หลายว่า “พี่น้ องเอ๋ย ท่านมาจากไหน� เขาตอบว่า “เรามา
จากเมืองฮาราน� 5 ยาโคบจึงถามเขาทัง้ หลายว่า “ท่านรู จ
้ ักลาบันบุตรชายนาโฮร์หรือไม่�
เขาตอบว่า “รู จ
้ ัก� 6 ยาโคบถามเขาทัง้ หลายว่า “ลาบันสบายดีหรือ� เขาตอบว่า “สบายดี
ดู เถิด บุ ตรสาวของเขาชื่อ ราเชลกําลัง มาพร้อมกับ ฝูง แกะ� 7 ยาโคบจึง ว่า “ดู เถิด เวลานี้
ยัง วัน อยู่ มาก ยัง ไม่ ถึง เวลาที่ จะให้ฝูง แพะแกะมารวมกัน จงเอานํ้า ให้แกะเหล่า นี้ กิน แล้ว
ให้ ไปกิน หญ้า อีก� 8 แต่ เขาทัง้ หลายตอบว่า “เราทํา ไม่ ได้ จนกว่า แกะทุกๆฝูง จะมาพร้อม
กัน และเขากลิง้ หิน ออกจากปากบ่อ นํ้า ก่อน แล ้ว เราจึง จะเอานํ้า ให้ ฝูง แกะกิน� 9 เมื่อ ยา
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โคบกํา ลัง พู ดก ับ เขาทัง้ หลายอยู่ ราเชลก็ มาถึง พร้อมกับ ฝูง แกะของบิดา เพราะนางเป็น
ผู้เลี้ยงมัน 10 และต่อมาครัน
้ ยาโคบแลเห็นราเชลบุตรสาวของลาบันพี่ชายมารดาของตน
และฝูงแกะของลาบันพี่ชายมารดาของตน ยาโคบก็ เข้าไปกลิง้ หินออกจากปากบ่อนํ้า เอา
นํ้าให้ฝูงแกะของลาบันพี่ชายมารดาของตนกิน 11 ยาโคบจุบราเชลแล้วร้องไห้ด้วยเสียงดัง
12 ยาโคบบอกราเชลว่าเขาเป็ นหลานบิดาของนาง และเป็ นบุตรชายของนางเรเบคาห์ นาง
ก็ วงิ่ ไปบอกบิดาของนาง 13 ต่อ มาครัน
้ ลาบัน ได้ยน
ิ ข่าวถึง ยาโคบบุตรชายน้ องสาวของตน
เขาก็วงิ่ ไปพบและกอดจุบยาโคบและพามาบ้านของเขา ยาโคบก็เล่าเรือ
่ งเหล่านี้ ทัง้ หมดให้
ลาบันฟัง 14 ลาบันจึงพู ดกับเขาว่า “เจ้ าเป็นกระดูกและเนื้ อของเราแท้ ๆ� ยาโคบก็ พักอยู่
กับเขาเดือนหนึ่ ง
ยาโคบทํางานเจ็ดปีเพื่อจะได้นางสาวราเชลที่เขารัก
“เพราะเจ้าเป็นหลานของเรา จึงไม่ควรที่เจ้าจะทํางานให้
เราเปล่าๆ เจ้ าจะเรียกค่า จ้างเท่าไร จงบอกมาเถิด� 16 ลาบั นม ี บุ ตรสาวสองคน พี่ สาวชื่อ
เลอาห์ น้ องสาวชื่อ ราเชล 17 นางสาวเลอาห์นั้น ตายิบ หยี แต่ นางสาวราเชลนั ้น สละสลวย
และงามน่าดู 18 ยาโคบก็รก
ั นางสาวราเชล และพูดว่า “ข้าพเจ้าจะรับใช้การงานให้ท่านเจ็ด
ปี เพื่อได้ราเชลบุตรสาวคนเล็กของท่าน� 19 ลาบันจึงว่า “ให้เรายกบุตรสาวให้เจ้านั ้นดีกว่า
จะยกให้คนอื่น จงอยู่กับเราเถิด� 20 ยาโคบก็รับใช้อยู่เจ็ดปี เพื่อได้นางสาวราเชล เห็นเป็น
เหมือนน้ อยวัน เพราะความรัก ที่ เขามี ต่อ นาง 21 ยาโคบบอกลาบั นว ่า “เวลาที่ กําหนดไว้ก็
ครบแล้ว ขอให้ภรรยาข้าพเจ้าเถิด เพื่อข้าพเจ้าจะได้เข้าไปหาเธอ� 22 ลาบันจึงเชิญบรรดา
ชาวบ้านมาพร้อมกัน แล้วจัดการเลี้ยง
15 แล้วลาบันพู ดกับยาโคบว่า

ลาบันหลอกลวงยาโคบ ยาโคบแต่งงานกับเลอาห์
ลาบนก
ั พ
็ าเลอาห์บุตรสาวของตนมามอบให้แก่ยาโคบ และยา
โคบก็ เข้าไปหานาง 24 ลาบันยกศิลปาห์สาวใช้ของตนให้เป็นสาวใช้ของนางเลอาห์ 25 และ
ต่อมาพอรุ ง่ ขึ้น ดู เถิด เป็นนางเลอาห์ ยาโคบจึงกล่าวแก่ ลาบันว่า “ลุ งทําอะไรกับข้าพเจ้า
เล่า ข้าพเจ้ารับใช้ลุงเพื่อได้ราเชลมิใช่หรือ ทําไมลุงจึงล่อลวงข้าพเจ้าเล่า� 26 ลาบันจึงตอบ
ว่า “ในแผ่น ดิน เราไม่ มี ธรรมเนี ยมที่ จะยกน้ องสาวให้ก่อนพี่ หัวปี 27 ขอให้ครบเจ็ด วัน ของ
หญิงนี้ ก่อน แล้วเราจะยกคนนั ้นให้ด้วย เพื่อตอบแทนที่เจ้าจะได้รับใช้ลุงอีกเจ็ดปี�
23 และต่อมาครัน
้ เวลาคํ่า

ยาโคบทํางานอีกเจ็ดปีเพื่อได้นางสาวราเชล
ยาโคบก็ ยอม และรอจนครบเจ็ด วัน ของนางแล้ว ลาบั นก ็ ยกราเชลบุต รสาวให้ เป็น
ภรรยาด้วย 29 ลาบ ัน ยกบิล ฮาห์ สาวใช้ ของตนให้ เป็น สาวใช้ ของนางราเชล 30 ฝ่ายยาโค
บก็ เข้าไปหาราเชลด้วย และเขารักราเชลมากกว่าเลอาห์ เขาจึงรับใช้ลาบันต่อไปอีกเจ็ดปี
31 เมื่อพระเยโฮวาห์ทรงเห็นว่ายาโคบชังเลอาห์ พระองค์จึงทรงเปิ ดครรภ์ของนาง แต่ราเช
ลนั ้นเป็นหมัน 32 นางเลอาห์ตัง้ ครรภ์คลอดบุตรเป็นชาย และตัง้ ชื่อว่ารูเบน ด้วยนางว่า “เพ
ราะพระเยโฮวาห์ทอดพระเนตรความทุกข์ใจของข้าพเจ้าแน่ ๆ บัดนี้ สามีจึงจะรักข้าพเจ้า�
33 นางเลอาห์ตัง
้ ครรภ์คลอดบุตรเป็นชายอีกคนหนึ่ งและว่า “เหตุพระเยโฮวาห์ทรงได้ยินว
่าข้าพเจ้าเป็นทีชั
่ ง พระองค์จึงทรงประทานบุตรชายคนนี้ ให้แก่ข้าพเจ้าด้วย� นางตัง้ ชื่อเขา
ว่า สิ เมโอน 34 นางตัง้ ครรภ์ และคลอดบุตรเป็น ชายอีก คนหนึ่ ง และกล่าวว่า “ครัง้ นี้ สามี
จะสนิ ทสนมกับข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าได้คลอดบุตรเป็นชายสามคนให้เขาแล้ว� เหตุนี้จึง
ตัง้ ชื่อ เขาว่า เลว ี 35 นางตัง้ ครรภ์ และคลอดบุตรเป็น ชายอีก คนหนึ่ ง นางกล่าวว่า “ครัง้ นี้
ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเยโฮวาห์� เหตุนี้นางจึงตัง้ ชื่อเขาว่า ยูดาห์ ต่อไปนางก็หยุดมบุ
ี ตร
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เลอาห์กับราเชลแข่งกันเพื่อมีบุตรให้ยาโคบ

เมื่อ นางราเชลเห็ นว ่า ตนไม่ มี บุ ตรกับ ยาโคบ ราเชลก็ อจ
ิ ฉาพี่ สาว และพู ดก ับ ยาโค
บว่า “ขอให้ ข้าพเจ้า มี บุ ตรด้วย หาไม่ ข้าพเจ้า จะตาย� 2 ยาโคบโกรธนางราเชล เขาจึง ว่า
“เราเป็น เหมือนพระเจ้า ผู้ ไม่ ให้ เจ้ ามี ผู้ บังเกิด จากครรภ์ หรือ � 3 นางจึง บอกว่า “ดู เถิด บิ
ลฮาห์ สาวใช้ ของข้าพเจ้า จงเข้าไปหานางเถิด นางจะได้ มี บุ ตรเลี้ยงไว้ ที่ ตัก ของข้าพเจ้า
เพื่อ ข้าพเจ้า จะได้ มี บุ ตรด้ว ยอาศัย หญิง คนนี้ � 4 นางจึง ยกบิล ฮาห์ สาวใช้ ของตนให้ เป็น
ภรรยาของยาโคบ ยาโคบก็ เข ้า ไปหานาง 5 บิ ลฮาห์ก็ ตัง้ ครรภ์ และคลอดบุตรชายให้แก่ ยา
โคบ 6 นางราเชลว่า “พระเจ้า ได้ ทรงตัดสิน เรือ
่ งข้าพเจ้า และได้ ทรงสดับ ฟัง เสียงทูล ของ
ข้าพเจ้า จึง ประทานบุตรชายแก่ ข้าพเจ้า � เหตุ ฉะนี้ นางจึง ตัง้ ชื่อบ ุต รนั ้ นว่า ดาน 7 บิ ลฮาห์
สาวใช้ ของนางราเชลตัง้ ครรภ์ อีก และคลอดบุตรชายคนที่ สองให้ แก่ ยาโคบ 8 นางราเชล
จึง ว่า “ข้าพเจ้า ปลํ้า สู้ กับ พี่ สาวของข้าพเจ้า เสีย ใหญ่ โต และข้าพเจ้า ได้ ชย
ั ชนะแล้ว� นาง
จึง ให้ช่ ือบ ุต รนั ้ นว ่า นั ฟ ทาลี 9 เมื่อ นางเลอาห์เห ็ นว ่า ตนหยุด คลอดบุตร นางจึง ยกศิลปาห์
สาวใช้ของตนให้เป็นภรรยาของยาโคบ 10 ศิลปาห์สาวใช้ของเลอาห์ก็คลอดบุตรชายให้แก่
ยาโคบ 11 นางเลอาห์ว่า “กองทหารกําลังมา� จึงตัง้ ชื่อบุตรนั ้นว่า กาด 12 แล้วศิลปาห์สาว
ใช้ ของเลอาห์ ก็ คลอดบุตรชายคนที่ สองให้แก่ ยาโคบ 13 นางเลอาห์ก็ ว่า “ข้าพเจ้า มี ความ
สุข เพราะพวกบุตรสาวจะเรียกข้าพเจ้า ว่า เป็นสุข� นางจึง ตัง้ ชื่ อบ ุต รนั ้ นว ่า อาเชอร์ 14 ใน
ฤดู เก ี่ยวข้าวสาลี รู เบนออกไปที่ นาพบมะเขื อด ู ดาอิม จึง เก็บ ผลมาให้ นางเลอาห์ มารดา
ราเชลจึงพู ดกับเลอาห์ว่า “ขอมะเขือดูดาอิมของบุตรชายของพี่ให้ฉั นบ้าง� 15 นางเลอาห์
ตอบนางว่า “ที่ น้ องแย่ง สามี ของฉั น ไปแล้ วน น
ั ้ ยัง น้ อยไปหรือ จึง จะมาเอามะเขื อด ู ดาอิม
ของบุตรชายฉั นด้วย� ราเชลตอบว่า “ฉะนั ้นถ้าให้มะเขือดูดาอิมของบุตรชายแก่ฉั น คืนว
ันนี้ เขาจะไปนอนกับพี่� 16 และยาโคบกลับมาจากนาเวลาเย็น นางเลอาห์ก็ออกไปต้อนรับ
เขาบอกว่า “จงเข้า มาหาฉั น เถิด เพราะฉั น ให้มะเขื อด ู ดาอิม ของบุตรชายเป็น สิน จ้างท่าน
แล้ว� คืนวันนั ้นยาโคบก็นอนกับนาง 17 พระเจ้าทรงสดับฟังนางเลอาห์ นางก็ตัง้ ครรภ์ และ
คลอดบุตรชายคนที่หา้ ให้แก่ยาโคบ 18 ฝ่ายนางเลอาห์พูดว่า “พระเจ้าทรงประทานสินจ้าง
นั ้นให้แก่ข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้ายกหญิงคนใช้ให้สามี� นางจึงตัง้ ชื่อบุตรนั ้ นว่า อิสสาคาร์
19 นางเลอาห์ก็ ตัง
้ ครรภ์อีก และคลอดบุตรชายคนที่ หกให้แก่ยาโคบ 20 แล้วนางเลอาห์จึง
ว่า “พระเจ้าทรงประทานของดีให้ข้าพเจ้า บัดนี้ สามีจะอาศัยอยู่กับข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้า
ได้ ให้ บุ ตรชายแก่ เขาหกคนแล้ว� นางจึง ตัง้ ชื่ อบ ุต รนั ้ นว ่า เศบู ลุ น 21 ต่อ มาภายหลัง นาง
ก็ คลอดบุตรสาวคนหนึ่ ง ตัง้ ชื่อ ว่า ดี นาห์ 22 พระเจ้า ทรงระลึก ถึง นางราเชล และพระเจ้า
ทรงสดับ ฟัง นาง ทรงเปิด ครรภ์ ของนาง 23 นางก็ ตัง้ ครรภ์ คลอดบุตรเป็น ชาย จึง กล่าวว่า
“พระเจ้า ทรงโปรดยกความอดสู ของข้าพเจ้า ไปเสีย� 24 นางจึง ตัง้ ชื่ อบ ุต รนั ้ นว ่า โยเซฟ
กล่าวว่า “พระเยโฮวาห์จะทรงโปรดเพิม
่ บุตรชายอีกคนหนึ่ งให้ข้าพเจ้า�
1

ลาบันหลอกลวงยาโคบ
และต่อ มาเมื่อ นางราเชลคลอดโยเซฟแล้ว ยาโคบก็ พู ดก ับ ลาบั นว ่า “ขอให้ ข้าพเจ้า
กลับ ไปบ้านเกิด และแผ่น ดิน ของข้าพเจ้า 26 ขอมอบภรรยากับ บุตรให้ข้าพเจ้า ซึ่ง ข้าพเจ้า
ได้ทํางานรับใช้ท่านเพื่อเขาแล้ว และให้ข้าพเจ้าไปเถิด เพราะท่านรู ว้ า่ ข้าพเจ้าได้รับใช้ท่าน
แล้ว� 27 แต่ลาบันตอบเขาว่า “ถ้าลุงเป็นทีพ
่ อใจเจ้าแล้ว จงอยูต
่ ่อเถิด เพราะลุงเรียนรูจ
้ าก
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ประสบการณ์ วา่ พระเยโฮวาห์ได้ทรงอวยพรเราเพราะเจ้า�
“เจ้าจะเรียก
ค่า จ้างเท่าไรก็ บอกมาเถิด ลุ งจะให้� 29 ยาโคบตอบเขาว่า “ข้าพเจ้า รับ ใช้ ลุ งอย่างไร และ
สัตว์ของลุงอยูก
่ ับข้าพเจ้าอย่างไร ลุงกท
็ ราบอยูแล้
่ ว 30 เพราะว่าก่อนข้าพเจ้ามานั ้นลุงมแต่
ี
น้ อย แต่ บัดนี้ ก็ มี ทวีขึ้น เป็ นอ ัน มาก ตัง้ แต่ ข้าพเจ้า มาถึง พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงอวยพระพร
แก่ ลุง และบัดนี้ เมื่อไรข้าพเจ้า จะบํารุ ง ครอบครัว ของตนเองได้ บ้างเล่า� 31 ลาบ ัน จึง ถาม
ว่า “ลุงควรจะให้อะไรเจ้า� ยาโคบตอบว่า “ลุงไม่ต้องให้อะไรข้าพเจ้าดอก แต่หากว่าลุงจะ
ทําสิง่ นี้ แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะเลี้ยงระวังสัตว์ของลุงต่อไป 32 คือวันนี้ ข้าพเจ้าจะไปตรวจดู
ฝูง สัตว์ของลุง ทัง้ ฝูง ข้าพเจ้า จะคัด แกะที่ มี จุ ดและด่างทุก ตัว ออกจากฝูง และคัด แกะดํา
ทุก ตัว ออกจากฝูง แกะ และแพะด่า งกั บท ี่ มี จุ ดออกจากฝูง แพะ ให้สัตว์เหล่า นี้ เป็น ค่า จ้าง
ของข้าพเจ้า 33 ดังนั ้นความชอบธรรมของข้าพเจ้าจะเป็นคําตอบของข้าพเจ้าในเวลาภาย
หน้า คือ เมื่อ ลุง มาตรวจดู ค่า จ้างของข้าพเจ้า ถ้า พบตัว ไม่ มี จุ ดและที่ ไม่ ด่างอยู่ ในฝูง แพะ
และตัวที่ไม่ดําในฝูงแกะ ก็ให้ถือเสียว่าข้าพเจ้ายักยอกสัตว์เหล่านี้ มา� 34 ลาบันจึงตอบว่า
“ดู เถิด ลุ งตกลงตามที่ เจ้ าพูด นั ้น� 35 วัน นั ้น เขาก็ คัด แพะตัวผู้ ที่ ลายและที่ ด่าง และแพะ
ตัวเมียที่มีจุดและที่ด่าง แพะที่ขาวบ้างทัง้ หมดและแกะดําทัง้ หมด มามอบให้บุตรชายของ
เขา 36 เขาแยกสัตว์ออกไปทัง้ หมดห่างจากยาโคบเป็น ระยะทางสามวัน ฝูง สัตว์ของลาบั
นที่เหลืออยูนั
่ ้นยาโคบก็เลี้ยงไว้
28 และเขาพูดว่า

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

31
ยาโคบต้องไปจากลาบัน
ยาโคบได้ยน
ิ บุตรชายของลาบัน พูด ว่า “ยาโคบได้ แย่ งทรัพย์ ของบิดาเราไปหมด เขา
ได้ ทรัพย์สมบัติทัง้ หมดนี้ มาจากบิดาเรา� 2 ยาโคบได้ สังเกตดู สี หน้าของลาบัน และดู เถิด
เห็นว่าไม่เหมือนแต่ ก่อน 3 พระเยโฮวาห์ตรัสสัง่ ยาโคบว่า “จงกลับไปยังแผ่นดินบิดาและ
ญาติ พี่น้ องของเจ้าเถิด และเราจะอยู่กับเจ้า� 4 ยาโคบก็ ให้คนไปเรียกนางราเชลและนาง
เลอาห์ ให้ มาที่ ทุ ่ง นาที่ เลี้ยงฝูง สัตว์ 5 แล ้ว บอกนางทัง้ สองว่า “ข้าพเจ้า เห็ นว ่าสี หน ้า บิดา
เจ้า ไม่ เหมือนแต่ ก่อน แต่ พระเจ้า ของบิดาข้าพเจ้า ทรงสถิต อยู่ กับ ข้าพเจ้า 6 เจ้ าทัง้ สองรู ้
แล ้ วว ่า ข้าพเจ้า รับใช้บิ ดาของเจ้า ด้วยเต็ม กําลัง 7 บิ ดาของเจ้า ยังโกงข้าพเจ้า และเปลี่ยน
ค่าจ้างของข้าพเจ้าเสียสิบครัง้ แล้ว แต่พระเจ้ามิได้ทรงอนุญาตให้เขาทําความเสียหายแก่
ข้าพเจ้า 8 ถ้า บิดาบอกว่า ‘สัตว์ที่ มี จุ ดจะเป็น ค่า จ้างของเจ้า� สัตว์ทุ กตั วก ็ มี ลูก มี จุด และ
ถ้าบิดาบอกว่า ‘สัตว์ตัวที่ลายเป็นค่าจ้างของเจ้า� สัตว์ทุกตัวก็มีลูกลายหมด 9 ดังนี้ แหละ
1
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10 ครัน
้ มาในฤดู ที่ สัตว์เหล่ านั ้น

พระเจ้า จึง ทรงยกสัตว์ของบิดาเจ้า ประทานให้แก่ ข้าพเจ้า
ตัง้ ท้อง ข้าพเจ้าแหงนหน้าขึ้นดู ก็เห็นในความฝันว่า ดูเถิด แพะตัวผู้ที่สมจรกับฝูงสัตว์นั้น
เป็นแพะลาย แพะจุด และแพะลายเป็นแถบๆ
พระเจ้าทรงเรียกยาโคบให้กลับไปยังเบธเอล
ในความฝัน นั ้น ทูต สวรรค์ ของพระเจ้า เรียกข้าพเจ้า ว่า ‘ยาโคบเอ๋ย� ข้าพเจ้า ตอบว่า
‘ข้าพเจ้า อยู่ ที่ นี่ พระเจ้า ข้า� 12 พระองค์ ตรัสว ่า ‘เงยหน้า ขึ้น ดู แพะตัวผู้ ทุ กตั วท ี่ สมจรกับ
ฝูง สัตว์นั ้น เป็น สัตว์ลายและมี จุ ดและลายเป็น แถบๆ เพราะเราเห็น ทุก สิง่ ที่ ลาบ ัน ทํา กับ
เจ้า 13 เราเป็น พระเจ้า แห่ง เบธเอลที่ เจ้ าเจิม เสาสําคัญ ไว้และปฏิญาณต่อ เรา บัดนี้ จงลุก
ขึ้นออกจากแผ่นดินนี้ และกลับไปยังแผ่นดินพี่น้องของเจ้า� ”
11

ราเชลกับเลอาห์เห็นด้วย ยาโคบหนี ไป
นางราเชลกับ นางเลอาห์ จึง ตอบเขาว่า “เรายั งม ี ส่วนทรัพย์ มรดกในบ้านบิดาเราอีก
หรือไม่ 15 บิดานับเราเหมือนคนต่างด้าวมิใช่หรือ เพราะบิดาขายเรา ทัง้ ยังกินเงินของเรา
เกือบหมด 16 ทรัพย์สมบัติ ทัง้ ปวงที่ พระเจ้า ทรงเอามาจากบิดาของเรา นั ่น แหละเป็น ของ
ของเรากั บลู กหลานของเรา บัดนี้ พระเจ้า ตรัสส ัง่ ท่านอย่างไร ก็ ขอให้ ทํา อย่างนั ้น เถิด�
17 ดัง นั ้น ยาโคบจึง ลุก ขึ้น ให้บุ ตรภรรยาขึ้น ขี่ อูฐ 18 แล ้ว เขาต้อนสัตว์เลี้ยงทัง
้ หมดของเขา
ไป ขนข้าวของทัง้ สิ้ นที ่ เขาได้ กําไรมา สัตว์เลี้ยงที่ เป็น กรรมสิทธิ์ของเขา ที่ เขาหามาได้ ใน
เมืองปัด ดานอารัม เพื่อ เดิน ทางกลับ ไปหาอิส อั คบ ิ ดาของเขาในแผ่น ดิน คานาอัน 19 และ
ลาบันออกไปตัดขนแกะ ฝ่ายนางราเชลก็ลักรูปเคารพของบิดาไปด้วย 20 ฝ่ายยาโคบก็หลบ
หนี ไปมิ ได้ บอกลาบันชาวซีเรียให้รู ว่
้ าตนจะหนี ไป 21 ยาโคบเอาทรัพย์สมบัติทัง้ หมดลุกขึ้น
หนี ข้ามแม่น้ําบ่ายหน้าไปยังถิน
่ เทือกเขากิเลอาด
14

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

นางราเชลลักรู ปเคารพของลาบัน ยาโคบต่อว่าลาบัน

บัดนี้ แม้ว ่า เจ้า จะไปเพราะคิด ถึ งบ ้า นบิ ดามาก ทําไมจึง ลัก พระของเรามาด้วยเล่า�
“เพราะว่าข้าพเจ้ากลัว ข้าพเจ้าจึงว่า ‘บางที ท่านจะริบบุตรสาว
ของท่านคืน จากข้าพเจ้า เสีย� 32 ส่วนพระของท่านนั ้น ถ้า พบที่ คนไหน ก็ อย่า ไว้ชี วิต ผู้ นั้น
เลย ค้นดูต่อหน้าญาติพี่น้ องของเรา ท่านพบสิง่ ใดที่เป็นของท่านกับข้าพเจ้า ก็เอาไปเถิด�
เพราะยาโคบไม่ รู ว่
้ า นางราเชลได้ ลั กรู ปเหล่า นั ้น มา 33 ลาบ ัน จึง เข้าไปในเต็นท์ ของยาโคบ
เต็นท์ของนางเลอาห์และเต็นท์สาวใช้ทัง้ สองคนนั ้น แต่หาไม่พบ จึงออกจากเต็นท์ของนาง
30

31 ยาโคบจึง ตอบลาบั นว ่า

หนั งสือปฐมกาล 31:34
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34 ส่วนนางราเชลเอารู ป เคารพเหล่า นั ้น ซ่อนไว้

เลอาห์ แล ้ว เข้าไปในเต็นท์ ของนางราเชล
ในกูบอูฐและนั ่งทับไว้ ลาบันได้ค้นดูทัว่ เต็นท์ ก็หาไม่พบ 35 นางราเชลก็ พู ดกับบิดาของตน
ว่า “ขอนายอย่าโกรธเลยที่ข้าพเจ้าลุกขึ้นต้อนรับไม่ได้ ด้วยว่าธรรมดาที่ผู้หญิงเคยมีกําลัง
เป็นอยูก
่ ับข้าพเจ้า� ลาบนก
ั ค
็ ้นดูแล้ว แต่ไม่พบรู ปเคารพนั ้นเลย 36 ส่วนยาโคบก็โกรธและ
ต่อว่า ลาบัน ยาโคบกล่า วกับ ลาบั นว ่า “ข้าพเจ้า ทําการละเมิด ต่อ ท่านประการใด ข้าพเจ้า
ทําบาปอะไรท่านจึง รีบ ติดตามข้าพเจ้า มาดังนี้ 37 ท่านค้น ดู ของของข้าพเจ้า ทัง้ หมดแล้ว
ท่านพบอะไรที่ เป็น ของมาจากบ้านของท่าน ก็ เอามาตัง้ ไว้ที่ นี่ ตรงหน้า ญาติ พี่ น้ องทัง้ สอง
ฝ่าย ให้ เขาตัดสิน ความระหว่างเราทัง้ สอง 38 ข้าพเจ้า อยู่ กั บท ่า นมายี่ สิ บปี แล้ว แกะตัว
เมีย และแพะตัว เมี ยม ิ ได้ แท้ง ลูก และแกะตัวผู้ ในฝูง ของท่าน ข้าพเจ้า ก็ มิได้ กิน เลย 39 ที่
สัตว์ร้ายกัดฉี กกินเสีย ข้าพเจ้าก็มิได้นํามาให้ท่าน ข้าพเจ้าเองสู้ใช้ให้ ที่ถูกขโมยไปในเวลา
กลางวัน หรือ กลางคืน ท่านก็ หก
ั จากข้าพเจ้า ทัง้ นั ้น 40 ข้าพเจ้า เคยเป็น เช่น นี้ เวลากลาง
วัน แดดก็เผาข้าพเจ้า เวลากลางคืนนํ้าค้างแข็งก็ผลาญข้าพเจ้า แล้วข้าพเจ้านอนไม่หลับ
41 ข้าพเจ้าอาศัยอยูใ่ นเรือนของท่านเช่นนี้ ยี่สิบปี แล้ว ข้าพเจ้าได้รับใช้ท่านสิบสี่ปี เพื่อได้บุต
รสาวสองคนของท่าน และรับใช้ท่านหกปี เพื่อได้ฝูงสัตว์ของท่าน ท่านยังได้เปลี่ยนค่าจ้าง
ของข้าพเจ้าสิบครัง้ 42 ถ้าแม้นพระเจ้าของบิดาข้าพเจ้า พระเจ้าของอับราฮัมและซึ่งอส
ิ อัค
ยําเกรง ไม่ทรงสถิตอยู่กับข้าพเจ้าแล้ว ครัง้ นี้ ท่านจะให้ข้าพเจ้าไปตัวเปล่าเป็นแน่ พระเจ้า
ทรงเห็น ความทุกข์ ใจของข้าพเจ้า และการงานตรากตรํา ที่ มือ ข้าพเจ้า ทํา จึง ทรงห้ามท่าน
เมื่อคืนวานนี้ �

พันธสัญญาระหว่างยาโคบกับลาบัน
“บุตรสาวเหล่านี้ ก็เป็นบุตรสาวของเรา เด็กเหล่านี้ ก็เป็นเด็ก
ของเรา ฝูงสัตว์ทัง้ ฝูงนี้ ก็เป็นฝูงสัตว์ของเรา ของทัง้ สิ้นที่เจ้าเห็นก็เป็นของเรา วันนี้ เราจะ
กระทําอะไรแก่ บุ ตรสาวของเราหรือแก่ เด็กๆที่ เกิดมาจากเขา 44 ฉะนั ้นมาเถิด บัดนี้ ให้เรา
ทําพันธสัญญา ทัง้ เรากับเจ้า ให้เป็นพยานระหว่างเรากับเจ้า� 45 ฝ่ายยาโคบก็เอาศิลาก้อน
หนึ่ งตัง้ ไว้เป็นเสาสําคัญ 46 แล้วยาโคบจึงพูดกับญาติพีน้
่ องว่า “เกบก
็ ้อนหินมา� เขาเก็บก
้อนหินมากองสุมไว้ แล้วก็ กินเลี้ยงกั นที ่กองหินนั ้น 47 ลาบันจึงตัง้ ชื่อกองหินนั ้ นว่า เยการ์
สหดูธา แต่ยาโคบตัง้ ชื่อว่า กาเลเอด 48 ลาบันกล่าวว่า “วันนี้ กองหินนี้ จะเป็นพยานระหว่าง
เรากับเจ้า� เหตุฉะนี้ เขาจึงตัง้ ชื่อว่า กาเลเอด 49 และมิสปาห์ เพราะเขากล่าวว่า “พระเยโฮ
วาห์ทรงเฝ้าอยู่ระหว่างเรากับเจ้า เมื่อเราจากกันไป 50 ถ้าเจ้าข่มเหงบุตรสาวของเรา หรือ
ถ้าเจ้าได้ภรรยาอื่นนอกจากบุตรสาวของเรา ถึงไม่มีใครอยู่กับเราด้วย จงรู เ้ ถิดว่า พระเจ้า
ทรงเป็นพยานระหว่างเรากับเจ้า� 51 ลาบันบอกยาโคบว่า “จงดูกองหินและเสาหินนี้ ที่เรา
ได้ตัง้ ไว้ระหว่างเรากับเจ้า 52 หินกองนี้ เป็นพยาน และเสานั ้ นก็เป็นพยานว่า เราจะไม่ข้าม
กองหินนี้ ไปหาเจ้า และเจ้าจะไม่ข้ามกองหินนี้ และเสานี้ มาหาเรา เพื่อทําอันตรายกัน 53 ให้
พระเจ้า ของอับ ราฮัม และพระเจ้า ของนาโฮร์ ซึ่ง เป็น พระเจ้า ของบิดาของท่านทรงตัดสิน
ความระหว่างเรา� ยาโคบก็ ปฏิญาณโดยอ้างถึง ผู้ ที่ อิส อั คบ ิ ดาของตนยําเกรง 54 แล ้ว ยา
โคบถวายเครือ
่ งบูชาบนถิน
่ เทือกเขา และเรียกญาติ พี่ น้ องของตนมารับ ประทานขนมปัง
พวกเขารับประทานขนมปังและอยู่บนถิน
่ เทือกเขาตลอดคื นวันนั ้น 55 ลาบันตื่นขึ้นแต่ เช้า
มืด จุบหลานและบุตรสาว อวยพรแก่พวกเขา แล้วลาบันก็ออกเดินทางกลับไปบ้าน
43 แล้วลาบันตอบยาโคบว่า
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ยาโคบเผชิญหน้ากับเอซาว

1 ยาโคบก็เดินทางไปแล้วเหล่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าพบเขา 2 เมื่อยาโคบเห็นทูตสวรรค์

เหล่านั ้นเขาจึงว่า “นี่ เป็นกองทัพของพระเจ้า� เขาจึงเรียกสถานที่นั้นว่า มาหะนาอิม 3 ยา
โคบส่ง ผู้ ส่ือสารหลายคนล่วงหน้า ไปหาเอซาวพี่ ชายของตนที่ แผ่ นดิน เสอีร ที
์ ่ เมืองเอโดม
4
ตัง้ อยู่ และสัง่ เขาว่า “จงไปบอกเอซาวนายของเราว่า ยาโคบผู้ รับ ใช้ ของท่านกล่าวดังนี้
‘ข้าพเจ้า ไปอาศัย อยู่ กับ ลาบัน จนบัดนี้ 5 ข้าพเจ้า มี ฝูง วัว ฝูง ลา ฝูง แพะแกะ มี คนใช้ ชาย
หญิง ข้าพเจ้า ใช้ คนมาเรียนนายของข้าพเจ้า เพื่อ ข้าพเจ้า จะได้ รบ
ั ความกรุ ณาในสายตา
ของท่าน� ” 6 ผู้สื่อสารนั ้นกลับมาบอกยาโคบว่า “ข้าพเจ้าไปพบเอซาวพี่ชายของท่านแล้ว
เขากําลังจะมาพบท่านด้วย มีพวกผู้ชายมากับเขาสี่รอ
้ ยคน� 7 ยาโคบมีความกลัวและเป็น
ทุกข์ยิง่ นั ก เขาจึงแบ่งคนทัง้ หลายที่มาด้วยเขา และฝูงแพะแกะ ฝูงวัว ฝูงอูฐ ออกเป็นสอง
พวก 8 คิดว่า “ถ้าเอซาวมาตีพวกหนึ่ ง อีกพวกหนึ่ งที่เหลือจะหนี ไปได้�
ยาโคบถ่อมใจลงขอพระเจ้าทรงช่วยเขาให้รอดพ้น
ยาโคบอธิษ ฐานว่า “โอ พระเจ้า ของอับ ราฮัม ปู่ ของข้า พระองค์ และพระเจ้า ของอิ สอั
คบ ิ ดาของข้า พระองค์ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ผู้ ตรัสส ง
ั ่ ข้า พระองค์ ไว้ ว่า ‘กล ับ ไปยัง แผ่น ดิน
และยัง ญาติ พี่ น้ องของเจ้า และเราจะกระทํา การดี แก่ เจ้ านั ้น� 10 ข้า พระองค์ ไม่ สมควร
จะรับ บรรดาพระกรุ ณาและความจริง แม้ เล็ก น้ อยที่ สุด ที่ พระองค์ ได้ ทรงโปรดสําแดงแก่
ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ ด้วยว่า ข้า พระองค์ ข้ามแม่น้ํา จอร์แดนนี้ เมื่ อม ี แต่ ไม้ เท้า และบัดนี้ ข้า
พระองค์มีผู้คนเป็นสองพวก 11 ขอพระองค์ทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากเงื้อมมือพี่
ชายข้า พระองค์ คือ จากเงื้อมมือ ของเอซาว เพราะข้า พระองค์ กล ัว เขา เกรงว่า เขาจะมาตี
ข้าพระองค์ ทัง้ มารดากั บลู กด้วย 12 แต่ พระองค์ ตรัสไว้แล้วว่า ‘เราจะกระทําการดี แก่ เจ้า
และทําให้เชื้อสายของเจ้าดุจเม็ดทรายที่ทะเล ซึ่งจะมากมายจนนั บไม่ถ้วน� ”
9

ยาโคบส่งฝูงสัตว์ให้เอซาว

คื นว ัน นั ้น ยาโคบพัก อยู่ ที่ นั ่น และคัด เอาของที่ มี อยู่ นั ้น ให้ เป็น ของกํานั ล แก่ เอซาวพี่
ชายของตน 14 คือ แพะตัว เมีย สองร้อย แพะตัวผู้ ยี ่ สิบ แกะตัว เมีย สองร้อย และแกะตัวผู้
ยี ่ สิบ 15 อูฐ แม่ ลู กอ ่อนสามสิ บก ั บลู กวัว ตัว เมีย สี่ สิบ วัว ตัวผู้ สิบ ลาตัว เมีย ยี่ สิบ และลูก ลา
สิบ 16 ยาโคบมอบสิง่ เหล่า นี้ ไว้ในความดูแลของคนใช้ แต่ ละฝูง อยู่ ต่างหาก และสัง่ พวก
คนใช้ว่า “ล่วงหน้าไปก่อนเรา และให้หมู่ สัตว์นี้ เว้นระยะห่างกันหน่ อย� 17 ยาโคบสัง่ หมู่ ที่
ขึ้น หน้า ว่า “เมื่อ เอซาวพี่ ชายของเรามาพบเจ้า และถามเจ้า ว่า ‘เจ้ าเป็น คนของใคร เจ้ าไป
ไหน และของที่อยูข้
่ างหน้าเจ้านี้ เป็นของใคร� 18 เจ้าจงตอบว่า ‘ของเหล่านี้ เป็นของยาโคบ
ผู้ รับ ใช้ ของท่าน เป็น ของกํานั ล ส่ง มาให้เอซาวนายของข้าพเจ้า และดู เถิด ยาโคบตามมา
ข้างหลัง� ” 19 ยาโคบสัง่ หมู่ที่สองและหมู่ที่สาม และบรรดาผูที
้ ่ติดตามหมู่เหล่านั ้นทํานอง
เดียวกั นว่า “เมื่อเจ้าพบเอซาว จงกล่าวแก่ เขาเช่นเดียวกัน 20 และเสริมว่า ‘ดู เถิด ยาโคบ
ผู้ รับ ใช้ ของท่านกําลัง ตามมาข้างหลัง พวกเรา� ” เพราะยาโคบคิด ว่า “ข้า จะระงับ ความ
โกรธของเอซาวได้ด้วยของกํานั ลที่ส่งล่วงหน้าไป และภายหลังข้าจะเห็นหน้าเขา บางทีเขา
จะยอมรับข้า� 21 ดังนั ้น ของกํานั ลต่างๆจึงล่วงหน้าไปก่อนเขา ส่วนตัวเขาคืนนั ้นยังค้างอยู่
ในค่าย
13
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22 กลางคืนนั ้นเอง

ยาโคบก็ลุกขึ้น พาภรรยาทัง้ สอง สาวใช้ทัง้ สองและบุตรชายสิบเอ็ด
คนข้ามลําธารชื่อ ยับ บอกไป 23 ยาโคบส่ง ครอบครัว ข้ามลําธารไป และส่ง ของทัง้ หมดของ
ตนข้ามไปด้วย 24 ยาโคบอยูที
่ ่นั ่นแต่ผูเ้ ดียว มีบุรุ ษผูหน
้ ่งึ มาปลํ้ากับเขาจนเวลารุ ง่ สาง 25 เมื่
อบุรุษผู้นั้นเห็นว่าจะเอาชนะยาโคบไม่ได้ ก็ถูกต้องที่ข้อต่อตะโพกของยาโคบ ข้อต่อตะโพก
ของยาโคบก็ เคล็ด เมื่อปลํ้าสู้ กันอยู่นั ้น 26 บุ รุ ษนั ้นจึงว่า “ปล่อยให้เราไปเถิดเพราะใกล้ สว
่างแล้ว� แต่ ยาโคบตอบว่า “ข้าพเจ้าไม่ยอมให้ท่านไป นอกจากท่านจะอวยพรแก่ ข้าพเจ้า
� 27 บุรุ ษผู้นั้นจึงถามยาโคบว่า “เจ้าชื่ออะไร� ยาโคบตอบว่า “ข้าพเจ้าชื่อยาโคบ�
ทรงเปลี่ยนชื่อ ยาโคบ มาเป็น อิสราเอล
บุ รุ ษ นั ้น จึง ว่า “เขาจะไม่ เรียกเจ้า ว่า ยาโคบต่อ ไป แต่ จะเรียกว่า อิสราเอล เพราะเจ้า
เหมือนเจ้า ชายได้ สู้ กับ พระเจ้า และมนุษย์ และได้ ชัยชนะ � 29 ยาโคบจึง ถามบุ รุษ ผู้ นั้ นว
่า “ขอท่านบอกข้าพเจ้าว่าท่านชื่ออะไร� แต่ บุ รุ ษนั ้นกล่าวว่า “เหตุ ไฉนเจ้าจึงถามชื่อเรา�
แล้วก็อวยพรยาโคบที่นั ่น 30 ยาโคบจึงเรียกสถานที่นั้นว่า เปนี เอล กล่าวว่า “เพราะข้าพเจ้า
ได้เหน
็ พระพักตร์พระเจ้า แล้วยังมชี
ี วิตอยู�
่ 31 เมื่อยาโคบผ่านเปนูเอล ดวงอาทิตย์ขึ้นแล้ว
32
เขาเดิน โขยกเขยกไป เหตุ ฉะนี้ คนอิสราเอลจึง ไม่ กิน เส้น เอ็ นที ่ ตะโพก ซึ่ง อยู่ ที่ ข้อ ต่อ
ตะโพกนั ้น จนทุก วัน นี้ เพราะพระองค์ ทรงถูก ต้องข้อ ต่อ ตะโพกของยาโคบตรงเส้น เอ็ นที ่
ตะโพก
28

33
เอซาวคืนดีกับยาโคบ
ยาโคบเงยหน้า ขึ้น ดู และดู เถิด เอซาวกําลัง มาพร้อมกับ พวกผู้ชายสี่ รอ
้ ยคน ยาโคบ
จึง แบ่ง ลูกๆให้ นางเลอาห์ นางราเชลและสาวใช้ ทัง้ สอง 2 เขาให้ สาวใช้ ทัง้ สองกั บลู กอยู่
ข้างหน้า ถัด มานางเลอาห์กั บลู ก ส่วนนางราเชลกับ โยเซฟอยู่ ท้ายสุด 3 ตัว เขาเองเดิน
ออกหน้า ไปก่อน กราบลงถึ งดินเจ็ด หน จนเข้ามาใกล้ พี่ชายของเขา 4 แต่ เอซาววิง่ ออกไป
ต้อนรับเขา กอดและซบหน้าลงที่ คอจุบเขา ต่างก็ร้องไห้ 5 เอซาวก็เงยหน้าขึ้นแลเห็นพวก
ผู้หญิงกับลูกๆจึงถามว่า “คนที่อยู่กับเจ้านี้ คือใคร� ยาโคบตอบว่า “คือลูกๆที่พระเจ้าโปรด
ประทานให้ แก่ ข้าพเจ้า ผู้ รับ ใช้ ของท่าน� 6 แล ้ วสาวใช้ ทัง้ สองคนกั บลู กๆก็ เข ้า มาใกล้ และ
กราบลง 7 นางเลอาห์กับลูกของเขาก็เข้ามาใกล้และกราบลงด้วย ภายหลังโยเซฟและนาง
ราเชลก็ เข ้า มาใกล้ และกราบลง 8 เอซาวถามว่า “ขบวนผู้คนและฝูง สัตว์ทัง้ หมดที่ เราพบ
นี้ มี ความหมายอย่างไร� ยาโคบตอบว่า “เพื่อ ข้าพเจ้า จะได้ รบ
ั ความกรุ ณาในสายตาของ
นายข้าพเจ้า� 9 เอซาวพูดว่า “น้ องเอ๋ย ข้ามีพออยูแล้
่ ว เก็บของๆเจ้าไว้เองเถิด� 10 ยาโคบ
ตอบว่า “มิได้ ข้าพเจ้าขอร้องท่านเถิด ถ้าข้าพเจ้าได้รบ
ั ความกรุ ณาในสายตาของท่านแล้ว
ขอรับของกํานั ลนัน
้ จากมือข้าพเจ้า เพราะเหตุวา่ ข้าพเจ้าได้เห็นหน้าท่านก็เหมือนเห็นพระ
พักตร์ของพระเจ้า และท่านได้ โปรดข้าพเจ้าแล้ว 11 ข้าพเจ้าอ้อนวอน ขอท่านรับของขวัญ
ที่ นํา มาให้ท่าน เพราะพระเจ้า ทรงโปรดกรุ ณาข้าพเจ้า และข้าพเจ้า ก็ มี พอเพียงแล้ว� เขา
อ้อนวอนและเอซาวจึงรับไว้ 12 เอซาวพูดว่า “ให้เราเดินทางไปกันเถิด ให้เราไปกันและข้า
จะนํา หน้า เจ้า� 13 แต่ ยาโคบตอบเขาว่า “นายท่านย่อมทราบอยู่ แล ้ วว ่า เด็กๆนั ้ นอ ่อนแอ
และข้าพเจ้ายังมีฝูงแพะแกะและโคที่มีลูกอ่อนยังกินนมอยู่ ถ้าจะต้อนให้เดินเกินไปสักวัน
หนึ่ ง ฝูง สัตว์ก็ จะตายหมด 14 ขอนายท่านล่วงหน้า ผู้ รับ ใช้ ของท่านไปก่อนเถิด ข้าพเจ้า จะ
ตามไปช้าๆตามกําลังของสัตว์ซ่ึงอยูข
่ ้างหน้าข้าพเจ้าและตามที่เด็กๆทนได้ จนกว่าข้าพเจ้า
1
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จะไปพบนายท่านที่ เสอีร�
์
“บัดนี้ ขอให้คนที ่ มาก ับ เราไปกับ เจ้า บ้าง�
ยาโคบตอบว่า “มีความจําเป็นอะไรหรือ ขอให้ข้าพเจ้าได้รบ
ั ความกรุ ณาในสายตาของนาย
ท่านเถิด� 16 ในวัน นั ้น เอซาวก็ กล ับ ไปทางเสอีร ์ 17 ส่วนยาโคบเดิน ทางไปถึง สุ คคท เขา
สร้างบ้านอยูที
่ ่นั่น และสร้างเพิงให้สัตว์ของเขา ฉะนั ้นจึงเรียกที่นั้นว่า สุคคท
15 เอซาวจึง กล่าวว่า

ยาโคบซื้อที่ดินและสร้างแท่นบูชา

เมื่อ ยาโคบเดิน ทางจากปัด ดานอารัม ก็ มาถึง เมืองเชเลมซึ่ง เป็น เมืองของเชเคมใน
แผ่นดินคานาอัน เขาตัง้ เต็นท์ อยู่หน้าเมืองนั ้น 19 ยาโคบซื้อที่ ดิ นแปลงหนึ่ งที่ ตัง้ เต็นท์ อยู่
นั ้น จากบุตรชายของฮาโมร์บิ ดาของเชเคมเป็น เงิน หนึ่ ง ร้อยเหรียญ 20 ยาโคบสร้างแท่น
บูชาที่นั ่น เรียกแท่นนั ้นว่า เอลเอโลเฮอิสราเอล
18

34
ดีนาห์บุตรสาวคนเดียวของยาโคบถูกข่มขืน

ฝ่ายดี นาห์ บุ ตรสาวของนางเลอาห์ ซ่ึง นางบังเกิด ให้ กับ ยาโคบนั ้ นออกไปเยีย
่ มผู้ หญิง
ในแผ่น ดิน นั ้น 2 เมื่อ เชเคมบุตรชายฮาโมร์คนฮีไวต์ ผู้ เป็น เจ้า เมืองเห็น นางสาวดี นาห์ เขา
ก็ เอานางไปหลับ นอนและทํา อนาจารต่อ นาง 3 จิ ตใจของเชเคมก็ ผูกพัน อยู่ กับ นางสาวดี
นาห์บุ ตรสาวยาโคบ และเขารักนางพูดจาเล้าโลมเอาใจนาง 4 เชเคมจึงพู ดกับฮาโมร์บิดา
ของตนว่า “จงขอหญิงสาวนี้ ให้เป็นภรรยาข้าพเจ้าเถิด� 5 ยาโคบได้ยน
ิ ข่าวว่าผู้นั้นทําการ
อนาจารกับ นางสาวดี นาห์บุ ตรสาวของตน เวลานั ้น พวกบุตรชายของท่านอยู่ กับ ฝูง สัตวที่
ในนา ยาโคบจึงนิ่ งคอยจนพวกบุตรชายกลับมาบ้าน 6 ฮาโมร์บิดาของเชเคมก็ไปหายาโคบ
เพื่อปรึกษากับท่าน 7 เมื่อพวกบุตรชายของยาโคบได้ยน
ิ ข่าวนั ้นก็กลับมาจากนา ต่างก็โศก
เศร้า และโกรธยิง่ นั ก เพราะเชเคมได้ กระทํา ความโง่เขลาในพวกอิสราเอล โดยข่มขืน บุตร
สาวของยาโคบ ซึ่ง เป็นการไม่ สมควร 8 ฮาโมร์ก็ ปรึกษากับ พวกเขาว่า “จิ ตใจเชเคมบุตร
ชายของเรานี้ ผูก พั นร ัก ใคร่บุ ตรสาวของท่านมาก ขอหญิง นั ้น เป็น ภรรยาบุตรชายของเรา
เถิด 9 และเชิญ พวกท่านจงทําการสมรสกับ พวกเรา ยกบุตรสาวของท่านให้พวกเรา และ
รับ บุตรสาวของเราให้ พวกท่าน 10 ท่านทัง้ หลายจะได้ อยู่ กับ พวกเรา แผ่ นดิน นี้ จะอยู่ ตรง
หน้าท่าน จงอาศัยเป็ นที ่ค้าขายและจงได้สมบัติมากในแผ่นดินนี้ � 11 เชเคมบอกบิดาและ
พวกพี่ชายของหญิงนั ้ นว่า “จงเห็นแก่ ข้าพเจ้าเถิด และท่านจะเรียกเท่าไร ข้าพเจ้าก็ จะให้
12 ท่านจะเอาเงินสินสอดและของขวัญสักเท่าไรก็ ตามใจ ท่านจะเรียกเท่าไร ข้าพเจ้าจะให้
แต่ขอยกหญิงนั ้นเป็นภรรยาข้าพเจ้า�
1

บุตรชายของยาโคบทําการแก้แค้น
ฝ่าย บุตร ชาย ของ ยา โค บก็ ตอบ แก่ เชเคม และ ฮา โมร์ บิ ดา ของ เชเคม เป็น กล อุ บาย
เพราะเหตุเขาทําอนาจารแก่นางสาวดีนาห์น้องสาวนั ้น จึงกล่าวว่า 14 โดยบอกเขาว่า “เรา
ทําสิง่ นี้ ไม่ได้ คือยกน้ องสาวของเราให้แก่คนทีย
่ งั ไม่ได้เข้าสุหนตน
ั น
ั ้ เพราะจะเป็นทีอ
่ บ
ั อาย
ขายหน้า แก่ เรา 15 แต่ เราจะยอมดังนี้ ถ้า ท่านจะยอมเป็น เหมือนพวกเรา โดยให้ ผู้ ชาย
ทุก คนของท่านเข้า สุ หน ัต 16 เราจึง จะยอมยกบุตรสาวของเราให้ แก่ พวกท่าน และเราจะ
รับบุตรสาวของพวกท่านเป็นภรรยาของพวกเรา และเราจะอยู่กับท่านและจะเป็นชนชาติ
เดียวกัน 17 แต่ถ้าท่านทัง้ หลายไม่ฟังคําเรา ไม่เข้าสุหนั ต เราจะเอาบุตรสาวของเราไปเสีย�
18 ถ้อยคําของเขาเป็ นที่พอใจฮาโมร์ และเชเคมบุตรชายของฮาโมร์ 19 หนุ่มคนนั ้นไม่รีรอที่
13
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จะทําตาม เพราะเขามีความรักใคร่ในบุตรสาวของยาโคบ เขาเป็นคนน่าเคารพนั บถือมาก
กว่า ใครๆในครอบครัว ของบิดา 20 ฮาโมร์กับ เชเคมบุตรชายจึง ออกไปที่ ประตู เมือง และ
ปรึกษากับชาวเมืองนั ้ นว่า 21 “คนเหล่านี้ เป็ นมิตรกับพวกเรา เพราะฉะนั ้นจงให้เขาอาศัย
ค้าขายในแผ่นดินนี้ เพราะดูเถิด แผ่นดินนี้ กว้างขวางพอให้เขาอยูได้
่ ให้เรารับบุตรสาวของ
22
เขาเป็น ภรรยาพวกเราและยกบุตรสาวของเราให้ เขา เพียงแต่ เราที่ เป็น ชายทุก คนจะ
ยอมเข้าสุหนัตเหมือนเขา ถ้ายอมกระทําดังนั ้นพวกนั ้นจะอาศัยอยูเ่ ป็นชนชาติเดียวกับเรา
23 ฝูงสัตว์เลี้ยงและทรัพย์สมบัติของเขา กับฝูงสัตว์ทัง
้ สิน
้ ของเขาก็จะเป็นของเราด้วยมิใช่
หรือ ขอแต่ให้เรายอมกระทําดังนั ้นเขาจะยอมอยู่กับเรา� 24 บรรดาชาวเมืองที่ออกไปจาก
ประตู เมืองก็ เห็นชอบด้วยฮาโมร์และเชเคมบุตรชาย และผู้ชายทัง้ ปวงที่ ออกไปจากประตู
เมืองก็ เข้าสุหนั ต 25 ครัน
้ อยู่มาถึงวันที ่สาม เมื่อคนเหล่านั ้นกําลังเจ็ บอยู่ บุ ตรชายสองคน
ของยาโคบชื่อสิเมโอนและเลวี เป็นพีช
่ ายนางสาวดีนาห์ ก็ถือดาบเข้าไปในเมืองด้วยใจกล้า
หาญฆ่าผู้ชายในเมืองนั ้นเสียสิน
้ 26 เขาฆ่าฮาโมร์และเชเคมบุตรชายเสียด้วยคมดาบ และ
พานางสาวดีนาห์ออกจากบ้านเชเคมไปเสีย 27 พวกบุตรชายของยาโคบเข้าไปตามบ้านคน
ตาย และปล้น เมืองนั ้น เพราะคนเหล่า นั ้น ได้ ทํา อนาจารต่อ น้ องสาวของเขา 28 เขาริบ เอา
ฝูง แกะ ฝูง วัว ฝูง ลา และข้าวของทัง้ ปวงในเมืองและในนาไป 29 เอาทรัพย์ สมบัติ ทัง้ หมด
ของเขาไป และจับบุตรภรรยาของคนเหล่านั ้นไปเป็นเชลย และริบของในบ้านไปเสียทัง้ สิน
้
ยาโคบลําบากใจ

“เจ้ าทําให้เราลําบากใจ โดยทํา ให้เราเป็ นที ่
เกลียดชังแก่คนแผ่นดินนี้ คือคนคานาอันกับคนเปริสซี เรามีผู้คนน้ อยนั ก เขาทัง้ หลายจะ
รุ มกันมาฆ่าเราเสีย จะทําให้เราและครอบครัวพินาศสิน
้ � 31 แต่เขาตอบว่า “มันจะทํากับน้
องสาวเราเหมือนหญิงแพศยาได้หรือ�
30 ฝ่ายยาโคบจึง พู ดก ับ สิ เมโอนและเลวีว่า

35
พระเจ้าทรงเรียกยาโคบให้กลับไปยังเบธเอล
“จงลุกขึ้นแล้วขึ้นไปยังเบธเอล และอาศัยอยู่ที่นั่น ทําแท่นที่
นั ่นบูชาพระเจ้าผู้สําแดงพระองค์แก่เจ้าเมื่อเจ้าหนี ไปจากหน้าเอซาวพี่ชายของเจ้า� 2 ดัง
นั ้น ยาโคบจึง บอกครอบครัว ของตน และคนทัง้ ปวงที่ อยู่ ด้วยกั นว ่า “จงทิง้ พระต่างด้าวที่
อยู่ท่ามกลางเจ้าเสียให้หมด ชําระตัว และเปลี่ยนเครือ
่ งนุ่งห่ม 3 และให้พวกเราลุกขึ้นแล้ว
ขึ้น ไปยัง เบธเอล ที่ นั ่น ข้า จะทํา แท่น บูชาแด่ พระเจ้า ผู้ ทรงตอบข้า ในวันที ่ ข้าม ี ความทุกข์
ใจ และทรงอยู่ กับ ข้า ในทางที่ ข้า ไปนั ้น� 4 คนทัง้ หลายเอาพระต่างด้าวทัง้ หมดที่ มี อยู่ กับ
ตุ้มหู ที่ หู ของเขามาให้ ยาโคบ ยาโคบก็ ซ่อนไว้ใต้ ต้น โอ๊ก ที่ อยู่ ใกล้ เมืองเชเคม 5 พวกเขาก็
ยกเดิน ไป เมืองต่างๆที่ อยู่ รอบข้างต่างมี ความเกรงกลัว พระเจ้า ชาวเมืองจึ งม ิ ได้ ไล่ ตาม
บรรดาบุตรชายของยาโคบ 6 ดังนั ้นยาโคบมาถึงตําบลลูส คือเบธเอล ซึ่งอยู่ในแผ่นดินคา
นาอัน ทัง้ ตัวเขาและทุกคนที่อยูกั
่ บเขา 7 ที่นั ่นยาโคบสร้างแท่นบูชาไว้ และเรียกตําบลนั ้นว
่าเอลเบธเอล เหตุว่าที่นั ่นพระเจ้าทรงสําแดงพระองค์แก่ยาโคบ เมื่อครัง้ ยาโคบหนี ไปจาก
8 ฝ่ายพีเ่ ลี้ยงของนางเรเบคาร์ ชื่อเดโบราห์ก็ถึงแก่ความตาย เขาฝังศพไว้ใต้ต้น
หน้าพีชาย
่
โอ๊กใต้เบธเอล เขาเรียกต้นไม้นั้นว่า อัลโลนบาคูท
1 พระเจ้าตรัสแก่ยาโคบว่า

พระเจ้าทรงอวยพรยาโคบและตรัสถึงพันธสัญญากับอับราฮัมอีก
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9 เมื่อยาโคบออกจากปั ดดานอารัมพระเจ้าก็ทรงสําแดงพระองค์ แก่ยาโคบอีก

และทรง
อวยพรเขา 10 พระเจ้า ตรัส แก่ เขาว่า “เจ้ ามีช่อ
ื ว่า ยาโคบ เขาจะไม่ เรียกเจ้า ว่า ยาโคบต่อ
ไปแต่ จะมีช่อ
ื ว่าอิสราเอล� ดังนั ้นพระองค์ จึงเรียกเขาว่า อิสราเอล 11 พระเจ้าตรัสแก่ เขา
ว่า “เราเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ เจ้าจงเกิดผู้คนทวีมากขึ้น ประชาชาติหน่ง
ึ และหลาย
ประชาชาติจะเกิดมาจากเจ้า กษั ตริย์หลายองค์จะออกมาจากบัน
้ เอวของเจ้า 12 แผ่นดินที
่ เราให้แก่ อับ ราฮัม และอิส อัค แล้ว เราจะให้แก่ เจ้า และเราจะให้แผ่ นดิน นี้ แก่ เชื้อ สายของ
เจ้า ที่มาภายหลังเจ้า� 13 พระเจ้าเสด็จ ขึ้น ไปจากยาโคบ ณ ที่ ที่ พระองค์ ตรัสแก่ เขา 14 ยา
โคบก็ ปักเสาสําคัญไว้ที่ นั ่ นที ่พระองค์ ตรัสแก่ ตน เป็นเสาหิน เขาก็ เอาเครือ
่ งดื่มบูชาเทลง
บนเสา และเทนํ้ามันบนนั ้น 15 ยาโคบเรียกตําบลที่พระเจ้าตรัสแก่ตนว่า เบธเอล
นางราเชลเสียชีวต
ิ ตอนคลอดเบนยามิน

16 เขาทัง
้ หลายไปจากเบธเอลใกล้ จะถึงเอฟราธาห์

นางราเชลจะคลอดบุตรก็ เจ็บครรภ์
นั ก 17 ต่อมาขณะที่ นางเจ็บครรภ์ นั ก หญิงผดุงครรภ์บอกนางว่า “อย่ากลัว ท่านจะได้ บุตร
ชายคนนี้ ด้วย� 18 อยู่มาเมื่อชีวต
ิ ใกล้ดับ (เพราะนางถึงแก่ความตาย) นางเรียกบุตรนั ้นว่า
เบนโอนี แต่ บิดาเรียกเขาว่า เบนยามิน 19 นางราเชลก็ สิน
ิ เขาฝังศพไว้รม
ิ ทางที่ จะไป
้ ชีวต
บ้านเอฟราธาห์ซ่ึงคือเบธเลเฮม 20 ยาโคบเอาเสาหินปักไว้ ณ ที่ ฝังศพซึ่งเป็นเสาหิน ณ ที่
ฝังศพนางราเชลจนทุกวันนี้ 21 อิสราเอลก็ ยกเดินต่อไปอีกไปตัง้ เต็นท์ อยู่เลยหอคอยแห่ง
เอเดอร์ 22 อยู่มาเมื่ ออิสราเอลอาศัยอยู่ที่ แผ่นดินนั ้น รู เบนไปนอนกับนางบิลฮาห์ ภรรยา
น้ อยของบิดา อิสราเอลก็ได้ยินเรือ
่ งนี้ ฝ่ายบุตรชายของยาโคบมีสิบสองคน
บุตรชายสิบสองคนของยาโคบ
รู เบน เป็นบุตรหัวปี ของยาโคบ สิเมโอน เลวี ยูดาห์ อิสสา
คาร์และเศบู ลุ น 24 บุ ตรชายของนางราเชลชื่อ โยเซฟ และเบนยามิน 25 บุ ตรชายของนาง
บิลฮาห์ สาวใช้ของนางราเชลชื่อ ดาน และนั ฟทาลี 26 บุตรชายของนางศิลปาห์ สาวใช้ของ
นางเลอาห์ชื่อ กาด และอาเชอร์ คนเหล่านี้ เป็นบุตรชายของยาโคบ ซึ่งเกิดที่ปัดดานอารัม
23 บุตรชายของนางเลอาห์ชื่อ

อิสอัคเสียชีวต
ิ
ฝ่ายยาโคบกลับ มาหาอิส อั คบ ิ ดาของตนที่ มัมเร คือ ที่ เมืองอารบา คือ เฮโบรน ที่ อับ
ราฮัมและอิสอัคเคยอาศั ยก่อน 28 อิสอัคมีอายุหน่ง
ึ ร้อยแปดสิบปี 29 อิสอัคก็ สิน
้ ลมหายใจ
ท่านชราและแก่ หง่อมมากเมื่อ สิน
ิ และไปอยู่ รว่ มบรรพบุรุษ ของท่าน เอซาวและยา
้ ชีวต
โคบบุตรชายของตนก็นําท่านไปฝังเสีย
27

36
พงศ์พันธุของเอซาว
์
(คือเอโดม�

1 ต่อ ไปนี้ เป็ น พงศ์ พันธุ ์ของเอซาวคือ เอโดม 2 เอซาวได้ หญิง คนคานาอัน มาเป็ น ภรรยา

คืออาดาห์บุตรสาวเอโลนคนฮิตไทต์ และโอโฮลีบามาห์ บุตรสาวอานาห์ผู้เป็นบุตรสาวศิเบ
โอนคนฮีไวต์ 3 กับบาเสมัท บุตรสาวอิชมาเอลเป็นน้ องสาวของเนบาโยท 4 ฝ่ายนางอาดาห์
คลอดบุตรให้เอซาวชื่อเอลี ฟัส นางบาเสมัทคลอดบุตรชื่อเรอูเอล 5 และนางโอโฮลี บามาห์
คลอดบุตรชื่อเยอูช ยาลาม และโคราห์ คนเหล่านี้ เป็นบุตรชายของเอซาวที่เกิดในแผ่นดิน
คานาอัน 6 เอซาวพาภรรยาบุตรชายหญิง และคนทัง้ ปวงในครอบครัว ของตน กับ ฝูง สัตว์
บรรดาสัตว์ใช้งาน และทรัพย์สิ่งของทัง้ หมดที่ ได้มาในแผ่นดินคานาอัน หันจากหน้ายาโค
บน้ องชายไปที่ เมืองอื่น 7 เพราะทรัพย์สมบัติของทัง้ สองมีมาก จะอยู่ด้วยกันมิได้ ดินแดน
ที่ เขาอาศัย นั ้น ไม่ พอให้ เขาเลี้ยงฝูง สัตว์ 8 เอซาวจึง ไปอยู่ ในถิน
่ เทือกเขาเสอีร ์ เอซาวคือ
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เอโดม ต่อ ไปนี้ เป็น พงศ์ พันธุ ์ของเอซาว บิ ดาคนเอโดม ชาวเมืองเทือกเขาเสอีร ์ 10 ชื่ อบ
ุตรชายของเอซาว คือ เอลีฟั สบ ุตรชายนางอาดาห์ ภรรยาเอซาว เรอ ู เอลบุตรชายนางบา
เสมัท ภรรยาเอซาว 11 ฝ่ายบุตรชายของเอลี ฟัส ชื่อ เทมาน โอมาร์ เศโฟ กาทาม และเคนั
ส 12 ทิม นาเป็น ภรรยาน้ อยของเอลีฟั สบ ุตรชายเอซาว นางคลอดบุตรให้ เอลี ฟัส ชื่อ อามา
เลข คนเหล่า นี้ เป็น บุตรชายของอาดาห์ ภรรยาเอซาว 13 ต่อ ไปนี้ เป็น บุตรชายของเรอู เอล
คือนาหาท เศ-ราห์ ชัมมาห์ และมิสซาห์ คนเหล่านี้ เป็นบุตรชายของบาเสมัทภรรยาของเอ
ซาว 14 ต่อไปนี้ เป็นบุตรชายภรรยาของเอซาว คือนางโอโฮลีบามาห์ บุตรสาวของอานาห์ผู้
เป็น บุตรสาวศิเบโอน นางคลอดบุตรให้เอซาวชื่อ เยอู ช ยาลาม และโคราห์ 15 ต่อ ไปนี้ เป็น
เจ้านายในบรรดาบุตรชายของเอซาว บรรดาบุตรชายของเอลีฟัส บุตรชายหัวปี ของเอซาว
คือเจ้า นายเทมาน เจ้ านายโอมาร์ เจ้ านายเศโฟ เจ้ านายเคนั ส 16 เจ้ านายโคราห์ เจ้ านาย
กาทาม เจ้ านายอามาเลข คนเหล่า นี้ เป็น เจ้า นายของเอลี ฟัส ในแผ่น ดิน เอโดม พวกเขา
เป็นลูกหลานของนางอาดาห์ 17 ต่อไปนี้ เป็นบุตรชายของเรอูเอลผู้เป็นบุตรชายของเอซาว
คือเจ้านายนาหาท เจ้านายเศ-ราห์ เจ้านายชัมมาห์และเจ้านายมิสซาห์ คนเหล่านี้ เป็นเจ้า
นายของเรอูเอลในแผ่นดินเอโดม พวกเขาเป็นลูกหลานของนางบาเสมัทภรรยาของเอซาว
18 ต่อ ไปนี้ เป็ น บุตรชายของนางโอโฮลี บามาห์ภรรยาของเอซาว คือ เจ้า นายเยอู ช เจ้ านาย
ยาลาม และเจ้านายโคราห์ คนเหล่านี้ เป็นเจ้านายเกิดจากนางโอโฮลี บามาห์บุ ตรสาวของ
อานาห์ ภรรยาเอซาว 19 คนเหล่านี้ เป็นบุตรชายของเอซาวคือเอโดมและคนเหล่านี้ เป็นเจ้า
นายของเขา
9

เชื้อสายของเสอีรใ์ นแผ่นดินเอโดม

20 ต่อ ไปนี้ เป็ น บุตรชายของเสอีร ค
์ นโฮรี

ชาวแผ่น ดิน นั ้น คือ โลทาน โชบาล ศิเบโอน อา
นาห์ 21 ดี โชน เอเซอร์และดี ชาน คนเหล่า นี้ เป็น เจ้า นายของคนโฮรี ผู้ เป็น บุตรของเสอีร ์
ในแผ่นดินเอโดม 22 บุ ตรชายโลทานชื่อโฮรีและเฮมาม และน้ องสาวของโลทานชื่อทิมนา
23 ต่อไปนี้ เป็ นบุตรของโชบาล คืออัลวาน มานาฮาท เอบาล เซโฟ และโอนั ม 24 ต่อไปนี้ เป็ น
บุตรของศิเบโอนคื ออ ัย ยาห์ และอานาห์ อานาห์ นั้น เป็น ผู้ ที่ ได้ พบฝูง ล่อ ในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร
เมื่อเลี้ยงฝูงลาของศิเบโอนบิดาของเขา 25 ต่อไปนี้ เป็นบุตรของอานาห์ คือดีโชน และโอโฮ
ลี บามาห์ ผู้ เป็น บุตรสาวของอานาห์ 26 ต่อ ไปนี้ เป็น บุตรของดี โชน คือ เฮมดาน เอชบาน อิ
ธราน และเคราน 27 ต่อไปนี้ เป็นบุตรของเอเซอร์ คือบิลฮาน ศาวาน และอาขาน 28 ต่อไปนี้
เป็นบุตรของดี ชาน คื ออูศและอารัน 29 ต่อไปนี้ เป็นเจ้านายของคนโฮรี คือเจ้านายโลทาน
เจ้านายโชบาล เจ้านายศิเบโอน เจ้านายอานาห์ 30 เจ้านายดีโชน เจ้านายเอเซอร์ เจ้านาย
ดีชาน คนเหล่านี้ เป็นเจ้านายของคนโฮรีตามพวกเจ้านายของเขาในแผ่นดินเสอีร ์
กษั ตริยแห่
์ งแผ่นดินเอโดม

31 ต่อไปนี้ เป็ นกษั ตริย์ที่ครอบครองในแผ่นดินเอโดม

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

37

เรือ
่ งของโยเซฟ ผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกไว้

1 ฝ่ายยาโคบมาอยู่ ในดิน แดนที่ บิ ดาของท่านเคยอาศัย เป็ น คนต่างด้าวนั ้น คือ

แผ่นดิน
คานาอัน
เมื่อโยเซฟอายุได้สิบเจ็ดปี ไปเลี้ยงสัตว์
อยูกั
่ บพวกพี่ชาย เด็กหนุ่มนัน
้ อยูก
่ ับบุตรชายของนางบิลฮาห์และกับบุตรชายของนางศิลป
าห์ ภรรยาบิดาของตน โยเซฟเอาความผิด ของพี่ ชายมาเล่า ให้ บิ ดาฟัง 3 ฝ่ายอิสราเอลรัก
โยเซฟมากกว่า บุตรทัง้ หมดของท่าน เพราะโยเซฟเป็น บุตรชายที่ เก ิ ดมาเมื่ อบ ิ ดาแก่ แล้ว
บิดาทําเสื้อยาวหลากสี ให้แก่ โยเซฟ 4 เมื่อพวกพี่ชายเห็นว่าบิดารักโยเซฟมากกว่าบรรดา
พี่ ชาย ก็ ชัง โยเซฟ และพูด ดี กับ เขาไม่ ได้ 5 คราวหนึ่ ง โยเซฟฝัน แล ้ว เล่า ให้ พวกพี่ ชายฟัง
พวกพี่ ชายยิง่ ชัง โยเซฟมากขึ้น 6 โยเซฟเล่า ว่า “ฟัง ความฝัน ซึ่ง ข้าพเจ้า ฝัน เห็น ซิ 7 ดู เถิด
พวกเรากําลังมัดฟ่อนข้าวอยูใ่ นนา ทันใดนั ้น ฟ่อนข้าวของข้าพเจ้าตัง้ ขึ้นยืนตรง และดูเถิด
ฟ่อนข้าวของพวกพี่ๆ มาแวดล้อมกราบไหว้ฟ่อนข้าวของข้าพเจ้า� 8 พวกพี่ ชายจึง ถามโย
เซฟว่า “เจ้ าจะปกครองเรากระนั ้น หรือ เจ้ าจะมี อาํ นาจครอบครองเราหรือ� พวกพี่ ชายก็
ยิง่ ชัง โยเซฟมากขึ้ นอ ีก เพราะความฝัน และเพราะคํา ของเขา 9 ต่อ มาโยเซฟก็ฝั นอ ีก จึง
เล่าให้พวกพี่ชายฟังว่า “ดูเถิด ข้าพเจ้าฝันอีกครัง้ หนึ่ ง เห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ และดาว
สิบเอ็ดดวงกําลังกราบไหว้ข้าพเจ้า� 10 เมื่อเล่าให้บิดาและพวกพี่ชายฟัง บิดาก็วา่ กล่าวโย
เซฟว่า “ความฝันที่เจ้าได้ฝันเห็นนั ้นหมายความว่าอะไร เรากับมารดาและพวกพี่ชายของ
เจ้าจะมาซบหน้าลงถึ งดินกราบไหว้เจ้ ากระนั ้นหรือ� 11 พวกพี่ชายอิจฉาโยเซฟ บิดาก็นิ่ง
ตรองเรือ
่ งนี้ อยูแต่
่ ในใจ
2 ต่อไปนี้ เป็ นประวัติพงศ์ พันธุของยาโคบ
์

พวกพีช
่ ายขีอ
้ จ
ิ ฉาขายโยเซฟให้เป็นทาส

12 ฝ่ายพวกพีช
่ ายพากันไปเลี้ยงแพะแกะของบิดาที่เมืองเชเคม 13 อิสราเอลจึงพูดกับโย

เซฟว่า “พี่ชายของเจ้าเลี้ยงแพะแกะอยู่ที่ เมืองเชเคมมิใช่หรือ มาพ่อจะใช้เจ้ าไปหาพี่ชาย
� โยเซฟตอบว่า “ข้าพเจ้าพร้อมแล้ว� 14 บิดาจึงพูดกับเขาว่า “เราขอร้องเจ้าให้ไปดูพี่ชาย
ของเจ้าและฝูงสัตว์ซิว่า สบายดีหรือไม่ แล้วกลับมาบอกพ่อ� บิดาใช้เขาไปจากที่ราบเฮโบ
รน เขาก็ มายังเมืองเชเคม 15 ดูเถิด ชายคนหนึ่ งพบโยเซฟเดินไปเดินมาในท้องนาจึงถาม
ว่า “เจ้ าหาอะไร� 16 โยเซฟตอบว่า “ข้าพเจ้าหาพี่ชายของข้าพเจ้า โปรดบอกข้าพเจ้าที ว่า
เขาเลี้ยงสัตว์อยู่ที่ไหน� 17 คนนั ้นตอบว่า “เขาไปแล้วเพราะเราได้ยน
ิ เขาพู ดกันว่า ‘ให้เรา
ไปเมืองโดธานกันเถิด� ” โยเซฟตามไปพบพวกพีช
่ ายที่เมืองโดธาน 18 เมื่อพวกพีช
่ ายเห็น
โยเซฟแต่ไกลยังมาไม่ถึง เขาก็พากันคิดปองร้ายจะฆ่าเสีย 19 เขาพูดกันว่า “ดูเถิด เจ้าช่าง
ฝันมานี่ แล้ว 20 ฉะนั ้น มาเถิด บัดนี้ ให้พวกเราฆ่ามันเสีย แล้วทง
ิ้ ลงไว้ในบ่อบ่อหนึ่ ง เราจะ
ว่า ‘สัตว์ร้า ยกั ดก ิ นม ัน เสีย� แล ้ว เราจะดู วา่ ความฝัน นั ้น จะเป็น จริง ได้ อย่างไร � 21 ฝ่ายรู
เบนพอได้ ยน
ิ ดังนั ้น ก็ อยากช่วยโยเซฟให้พ้นมือพวกพี่ชายจึงพูดว่า “เราอย่าฆ่ามันเลย�
22 รู เบนเตือนเขาว่า “อย่า ทําให้ โลหิต ไหล จงทิ้ งม ัน ในบ่อ นี้ ในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร อย่า แตะต้อง
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น้ องเลย� ทัง้ นี้ เพื่อ จะช่วยน้ องให้พ้ นม ือ เขา แล ้ วจะได้ ส่ง กลับ ไปยังบ ิดา 23 ต่อ มา ครัน
้ โย
เซฟมาถึงพวกพี่ชาย เขาก็จับโยเซฟถอดเสื้อออกเสีย คือเสื้อยาวหลากสีที่สวมอยู่ 24 แล้ว
เอาโยเซฟไปทิง้ ลงในบ่อ บ่อนันว
้ ่างเปล่าไม่มีน้าํ 25 ขณะที่นั ่งรับประทานอยู่เขาเงยหน้าขึ้น
ดูเถิด เห็นหมู่คนอิชมาเอลมาจากเมืองกิเลอาด มีฝูงอูฐบรรทุกยางไม้ พิมเสนและมดยอบ
เอาเดินทางลงไปยังอียป
ิ ต์ 26 ยูดาห์จึงพูดกับพีน
่ ้ องว่า “หากเราฆ่าน้ องและซ่อนโลหิตไว้จะ
27
มีประโยชน์ อันใดเล่า มาเถิด ให้เราขายน้ องแก่พวกอิชมาเอลโดยไม่แตะต้องเขา เพราะ
เขาก็เป็นน้ องและเป็นเลือดเนื้ อของเราเหมือนกัน� พี่น้ องทัง้ ปวงก็พอใจ
โยเซฟถูกนําไปยังอียป
ิ ต์

ขณะนั ้น พวกพ่อค้า ชาวมี เดีย นกํา ลัง ผ่านมา พวกพี่ ชายก็ ฉุ ดโยเซฟขึ้น จากบ่อ ขาย
ให้แก่ คนอิชมาเอลเป็นเงินยี่สิ บเหรียญ คนอิชมาเอลก็ พาโยเซฟไปยังอียป
ิ ต์ 29 ฝ่ายรู เบน
เมื่อกลับมาถึ งบ่อนั ้น และดู เถิด โยเซฟมิได้ อยู่ในบ่อนั ้น จึงฉี กเสื้อผ้าของตน 30 แล้วกลับ
ไปหาพวกน้ องบอกว่า “เด็กนั ้นหายไปเสียแล้ว แล้วข้าพเจ้าจะไปที่ไหนเล่า� 31 พวกเขาก็
เอาเสื้อ ของโยเซฟมา และฆ่า ลูก แพะผู้ ตัว หนึ่ ง จุ ่ม เสื้อ ของโยเซฟลงในเลื อด 32 แล้ว ก็ ส่ง
เสื้อยาวหลากสีนั้นไปยังบิดา บอกว่า “พวกเราได้พบเสื้อตัวนี้ ขอพ่อจงพิจารณาดูวา่ ใช่เสื้อ
ลูก ของพ่อ หรือ ไม่� 33 บิ ดารู จ
้ ัก แล้ว ร้องว่า “นี่ เป็น เสื้อ ลูก เรา สัตว์ร้า ยกั ดก ิน เขาเสีย แล้ว
โยเซฟย่อยยับเสียแล้วเป็นแน่ � 34 ยาโคบก็ ฉีกเสื้อผ้าเอาผ้ากระสอบคาดเอว ไว้ทุกข์ให้บุ
ตรชายหลายวัน 35 ฝ่ายบุตรชายหญิงทัง้ หมดก็พากันมาปลอบโยนบิดา แต่ท่านไม่ยอมรับ
การปลอบโยนกล่าวว่า “เราจะโศกเศร้า ถึง ลูก เราจนกว่า เราจะตามลงไปยัง หลุม ฝัง ศพ�
บิดาของเขาร้องไห้คิดถึงเขาดังนี้ 36 แล้วคนมีเดียนก็ขายโยเซฟในอียป
ิ ต์ไว้กับโปทิฟาร์ข้า
ราชสํานั กของฟาโรห์ ผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์
28

38
ความบาปของยูดาห์ นางทามาร์จึงเข้าราชวงศ์ของพระเยซู

1 ต่อ มา

ครัง้ นั ้นยูดาห์ลงไปจากพวกพี่น้ อง ไปอาศัยอยู่กับคนอดุลลามคนหนึ่ งชื่อฮีราห์
บิดาหญิงนั ้นชื่อชูวา จึงแต่งงานกับหญิง
นั ้น และเข้าไปหานาง 3 หญิง นั ้ นก ็ ตัง้ ครรภ์ คลอดบุตรชาย บิ ดาจึง ตัง้ ชื่อ ว่า เอร์ 4 หญิง นั ้
นก ็ ตัง้ ครรภ์ อี กคลอดบุตรชาย ตัง้ ชื่อ ว่า โอน ัน 5 นางตัง้ ครรภ์ อี กคลอดบุตรชาย ตัง้ ชื่อ ว่า
เช-ลาห์ นางอยู่ที่ เคซิบเมื่อนางให้กําเนิ ดเขา 6 ยู ดาห์ก็ได้ หาหญิงคนหนึ่ งชื่อทามาร์ให้เป็น
ภรรยาเอร์บุ ตรหัวปี ของตน 7 เอร์บุ ตรหัวปี ของยู ดาห์ เป็น คนชัว่ ในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์จึงทรงประหารเขาเสีย 8 ยูดาห์จึงบอกโอนั นว่า “เข้าไปหาภรรยาพี่
ชายของเจ้า เถิด และแต่งงานกับ นาง เพื่อจะได้ สืบเชื้อสายพี่ชายไว้� 9 โอนันรู้วา่ เชื้อสาย
จะไม่ได้นั บเป็นของตน ต่อมา เมื่อเขาเข้าไปหาภรรยาของพีชาย
่
จึงทําให้น้ํากามตกดินเสีย
ด้วยเกรงว่า จะสืบ เชื้อ สายให้แก่ พี่ ชาย 10 สิ ่ง ที่ โอน ัน กระทํา นั ้น ไม่ เป็ นที ่ พอพระทัย พระเย
โฮวาห์ พระองค์ จึง ทรงประหารชีวต
ิ เขาเสีย 11 ยู ดาห์จึง บอกทามาร์บุ ตรสะใภ้ ว่า “กล ับ ไป
เป็น หญิ งม ่ายที่ บ้านบิดาจนกว่า เช-ลาห์ บุ ตรชายของเราจะโต� ยู ดาห์ กล ั วว ่า เขาจะตาย
เสีย เหมือนพี่ ชาย นางทามาร์จึง ไปอาศัย อยู่ ในบ้านบิดา 12 อยู่ มาภรรยาของยู ดาห์ ผู้ เป็น
บุตรสาวชู วาก ็ ตาย เมื่อย ู ดาห์ ค่อยบรรเทาความโศก จึง ขึ้น ไปหาคนตัด ขนแกะของตนที่
บ้านทิมนาท กับเพื่อนชื่อฮีราห์ เป็นคนอดุลลาม 13 มีคนมาบอกนางทามาร์ว่า “ดู เถิด พ่อ
สามีของเจ้าไปบ้านทิมนาทจะตัดขนแกะ� 14 นางจึงผลัดเสื้อสําหรับหญิงม่ายออกเสีย เอา
2 ยูดาห์เหน
็ บุตรสาวของคนคานาอันคนหนึ่ งที่นั ่น
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ผ้า คลุม หน้า ห่ม ตัว ไว้ไปนั ่ง อยู่ ที่ สถานที่ กลางแจ้ง ริม ทางที่ จะไปบ้านทิม นาท ด้วยนางเห็
นว่าเช-ลาห์โตขึ้นแล้ว แต่นางยังมิได้เป็นภรรยาของเขา 15 เมื่อยูดาห์เห็นนางก็คิดว่าเป็น
หญิง โสเภณี เพราะนางได้ เอาผ้า คลุม หน้า ไว้ 16 ยู ดาห์จึง ได้ เข ้า ไปพู ดก ับ หญิง ริม ทางนั ้ นว
่า “มาเถิด ให้เราเข้านอนด้วย� (เพราะไม่ทราบว่านางเป็นสะใภ้ ของตน� นางจึงว่า “ท่าน
จะให้อะไรสําหรับการที่ เข้าหาข้าพเจ้า� 17 ยูดาห์ตอบว่า “เราจะส่งลูกแพะจากฝูงมาให้เจ้
าตัว หนึ่ ง� นางก็ ถามว่า “ท่านจะให้ ของมัดจํา ไว้ก่อนจนกว่า จะส่ง ลูก แพะนั ้น มาได้ ไหม �
18 ยูดาห์ถามว่า “เจ้ าจะเอาอะไรเป็ นของมัดจํา� นางจึงตอบว่า “จะขอแหวนตรากับเชือก
ทัง้ ไม้พลองที่มือท่านด้วย� ยูดาห์ก็ให้ และเข้าไปหานาง นางก็ตัง้ ครรภ์กับเขา 19 นางจึงลุก
ขึ้นไปเสียและเอาผ้าคลุมหน้านั ้นออก นุ่งห่มเสื้อผ้าสําหรับหญิงม่ายอีก 20 ฝ่ายยูดาห์ฝาก
ลูกแพะมากับเพื่อนคนอดุลลามให้ไถ่ของมัดจําจากมือหญิงนั ้น แต่เขาหานางไม่พบ 21 เขา
จึงถามคนที่อยู่ตําบลนั ้ นว่า “หญิงโสเภณี อยู่ที่สถานที่กลางแจ้งริมทางนี้ ไปไหน� เขาตอบ
ว่า “หญิงโสเภณี ที่นี่ไม่มี� 22 เพื่อนก็กลับไปบอกยูดาห์ว่า “ข้าพเจ้าหาไม่พบ ทัง้ ชาวตําบล
นั ้ นก ็ ว่า ‘หญิง โสเภณี ที่ นี่ ไม่มี � ” 23 ยู ดาห์ จึง ว่า “ให้ หญิง นั ้น เก็บ ของนั ้น ไว้ เถิด มิ ฉะนั ้น
เราจะละอายใจ ดูเถิด เราฝากลูกแพะตัวนี้ไปให้ แต่ท่านก็หาหญิงนั ้นไม่พบ� 24 อยู่มาอีก
ประมาณสามเดือน มีคนมาบอกยูดาห์ว่า “ทามาร์บุตรสะใภ้ของท่านเป็นหญิงแพศยา ยิง่
กว่านั ้นอีก ดูเถิด นางมีครรภ์เพราะการแพศยาแล้ว� ยูดาห์จึงสัง่ ว่า “พานางออกมานี่ จับ
คลอกไฟเสีย� 25 เมื่อ เขากําลัง พานางออกมา นางก็ ส่ง คนไปหาพ่อ สามี บอกว่า “ข้าพเจ้า
มีครรภ์กับคนที่เป็นเจ้าของสิง่ นี้ � และนางว่า “ขอท่านพิจารณาดูแหวนตรา เชือก และไม้
พลองเหล่านี้ วา่ เป็นของผู้ใด� 26 ยูดาห์รบ
ั ไปพิจารณาดูรู แล้
้ วก็ว่า “หญิงคนนี้ ชอบธรรมยิง่
กว่าเรา เหตุว่าเรามิได้ยกเขาให้แก่เช-ลาห์บุตรชายของเรา� ฝ่ายยูดาห์ก็มิได้สมสู่ กับนาง
ต่อ ไปอีก 27 อยู่ มาเมื่อ ถึง เวลากําหนดคลอดบุตร ดู เถิด ก็ มี ลูก แฝดอยู่ ในครรภ์ 28 ต่อ มา
เมื่อจะคลอดนั ้นบุตรคนหนึ่ งยื่นมอ
ื ออกมาก่อน หญิงผดุงครรภ์จึงเอาด้ายแดงผูกไว้ที่ข้อม
ือ และกล่าวว่า “คนนี้ คลอดก่อน� 29 ต่อ มาเมื่ อบ ุต รนั ้น หดมือ เข้าไป ดู เถิด บุ ตรอีก คนหนึ่
งก็คลอดออกมาก่อน หญิงผดุงครรภ์ จึงร้องว่า “เจ้ าแหวกออกมาได้ อย่างไร เจ้ าได้ แหวก
ออกมา� เหตุฉะนี้ จึงเรียกบุตรนั ้นว่า เปเรศ 30 ภายหลังน้ องชายเปเรศที่มีด้ายแดงผูกข้อม
ือนั ้นก็คลอด จึงให้ชื่อว่า เศ-ราห์

39
โยเซฟเจริญในเรือนของโปทิฟาร์
โยเซฟถูก พาลงไปยั งอ ียป
ิ ต์ แล ้ว โปทิฟาร์ข้า ราชสํานั ก ของฟาโรห์ ผู้ บัญชาการทหาร
รักษาพระองค์ เป็นคนอียป
ิ ต์ ซื้อโยเซฟไว้จากมือคนอิชมาเอลผู้พาเขาลงมาที่นั ่น 2 พระเย
โฮวาห์ทรงสถิต อยู่ กับ โยเซฟ โยเซฟจึง เจริญ รวดเร็ว เขาอยู่ ในบ้านคนอียป
ิ ต์ นายของเขา
3 นายก ็ เห ็ นว ่า พระเยโฮวาห์ ทรงสถิต อยู่ กับ โยเซฟ และพระเยโฮวาห์ ทรงโปรดให้การงาน
ทุก อย่างที่ กระทํา เจริญ ขึ้น มากในมือ ของโยเซฟ 4 โยเซฟได้ รบ
ั ความกรุ ณาในสายตาของ
นายและรับใช้ท่าน นายก็ตัง้ ให้ดู แลการงานในบ้านของท่าน และทุกสิง่ ที่ ท่านครอบครอง
อยู่ท่านก็มอบไว้ในมือของโยเซฟทัง้ สิน
้ 5 ต่อมาตัง้ แต่โปทิฟาร์ตัง้ โยเซฟให้เป็นผู้ดูแลการ
งานในบ้าน และทรัพย์ สิ ่ง ของทัง้ ปวงของท่านแล้ว พระเยโฮวาห์ ก็ได้ ทรงอํานวยพระพร
ให้ แก่ ครอบครัว ของคนอียป
ิ ต์ นั้น เพราะเห็น แก่ โยเซฟ ทัง้ พระเยโฮวาห์ ทรงอวยพรให้ สิ ่ง
ของทัง้ ปวงซึ่ง เขามี อยู่ ในบ้านและในนาให้ เจริญ ขึ้น 6 นายได้ มอบของสารพัด ไว้ในมือ โย
1
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เซฟ มิได้ เอาใจใส่ สิ ่ง ของอะไรเลย เว้น แต่ อาหารการกิน โยเซฟนั ้น เป็น คนรู ป งามและเป็
นที่โปรดปราน
ภรรยาของโปทิฟาร์ใส่ร้ายโยเซฟ

7 อยูมาภายหลั
่
งเหตุการณ์ เหล่านี้ ภรรยาของนายมองดูโยเซฟด้วยความเสน่ หาและชวน

ว่า “มานอนกับเราเถิด� 8 แต่โยเซฟไม่ยอม จึงตอบแก่ภรรยาของนายว่า “คิดดูเถิด นายก
มิ
็ ได้ห่วงสิง่ ใดซึ่งอยูใ่ นบ้านเรือน ได้มอบของทุกอย่างที่มีอยูไว้
่ ในมือข้าพเจ้า 9 ในบ้านนี้ ไม่มี
ใครใหญ่ กว่า ข้าพเจ้า นายมิ ได้ หวงสิง่ ใดจากข้าพเจ้า ยกเสีย แต่ ตั วท ่านเพราะเป็น ภรรยา
ของนาย ข้าพเจ้า จะทําความผิด ใหญ่ หลวงนี้ อัน เป็น บาปต่อ พระเจ้า อย่างไรได้� 10 ต่อ มา
แม้นางชวนโยเซฟวันแล้ ววันเล่า โยเซฟก็ ไม่ยอมฟังนาง ไม่ว่าจะนอนกับนางหรืออยู่ด้วย
กัน 11 อยู่มาคราวนั ้นโยเซฟเข้าไปในบ้านเพื่อทําธุระการงานของเขา ไม่มีชายประจําบ้าน
คนใดอยูนั
่ ้น 12 นางก็คว้าเสื้อผ้าโยเซฟเหนี่ ยวรัง้ ไว้ แล้วพูดว่า “มานอนอยูก
่ ับเราเถิด� แต่
13
โยเซฟทิง้ เสื้อผ้าไว้ในมือนางหนี ไปข้างนอก ต่อมาเมื่อนางเห็นว่าโยเซฟทิง้ เสื้อผ้าไว้ใน
มือ ของนาง หนี ไปข้างนอกแล้ว 14 นางก็ รอ
้ งเรียกชายประจํา บ้านของตนมาบอกว่า “ดู ซิ
นายเอาคนชาติ ฮี บรู มาไว้ทําความหยาบคายแก่ เรา มัน เข้า มาหาจะนอนกับ ข้า แต่ ข้า ร้อง
เสียงดัง 15 อยูมาเมื
่
่ อมันได้ยน
ิ ข้าร้องขึ้น มันกท
็ ิง้ เสื้อผ้าไว้กับข้าหนี ไปข้างนอก� 16 แลว
้ นา
17
งก็เก็บเสื้อผ้าไว้ใกล้ตัวจนนายกลับมาบ้าน แล้วนางก็บอกกับนายดังนี้ ว่า “อ้ายบ่าวชาติ
ฮีบรู ที่ ท่านนํามาไว้นั้นเข้ามาหาจะทําหยาบคายแก่ ข้าพเจ้า 18 ต่อมาเมื่อข้าพเจ้าร้องขึ้นมั
นก็ทิง้ เสื้อผ้าไว้กับข้าพเจ้าหนี ไปข้างนอก� 19 ต่อมาครัน
้ นายได้ฟังคําภรรยาบอกว่า “บ่าว
ของท่านทํากับข้าพเจ้าดังนั ้น� ก็โกรธนั ก 20 จึงเอาโยเซฟไปจําไว้ในคุกที่ที่ขังนั กโทษหลวง
โยเซฟก็ต้องจําอยูที
่ ่นั่น
พระเจ้าทรงอวยพรโยเซฟในคุก
แต่ ว่า พระเยโฮวาห์ทรงสถิต อยู่ กับ โยเซฟ และทรงสําแดงพระเมตตาแก่ เขา ทรงให้
เขาเป็ นที่โปรดปรานในสายตาของผู้คุมเรือนจํา 22 ผู้คุมเรือนจําก็มอบนั กโทษทัง้ ปวงที่ใน
เรือนจําไว้ในความดูแลของโยเซฟ การงานที่ทําในที่นั้นทุกอย่างโยเซฟเป็นผูกระทํ
้
า 23 ผูคุ
้
มเรือนจําไม่ได้เอาใจใส่การงานใดๆที่โยเซฟดูแล เพราะเหตุพระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยู่กับท
่าน และการงานใดๆที่ท่านกระทําพระเยโฮวาห์ก็ทรงโปรดให้เจริญ
21

40
พระเจ้าทรงช่วยโยเซฟแก้ฝัน

1 ต่อมาภายหลังเหตุการณ์ เหล่านี้ พนักงานนํ้าองุน
่ ของกษั ตริย์แห่งอียป
ิ ต์

และพนั กงาน
ขนมของพระองค์ ทํา ผิด ต่อ เจ้า นาย คือ กษั ตริย์ แห่งอ ียป
ิ ต์ 2 ฟาโรห์ทรงกริว้ ข้าราชการทัง้
สองนั ้น คือหัวหน้าพนั กงานนํ้าองุน
่ และหัวหน้าพนั กงานขนม 3 จึงให้จําคุกไว้ในบ้านของผู้
บัญชาการทหารรักษาพระองค์ในคุกที่โยเซฟติดอยู่นั ้น 4 ผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์
สัง่ โยเซฟให้รับใช้สองคนนั ้น โยเซฟก็ปรนนิ บัติเขา พนักงานทัง้ สองติดคุกอยูพ
่ ักหนึ่ ง 5 คืน
หนึ่ ง ข้าราชการทัง้ สองนั ้น ฝัน ไป คือ พนั กงานนํ้า องุน
่ และพนั กงานขนมของกษั ตริย์อียป
ิ ต์
ที่ ต้องจํา อยู่ ในคุก นั ้น ต่างคนต่างฝัน คนละเรือ
่ ง ความฝัน ของต่างคนก็ มี ความหมายต่าง
กัน 6 ครัน
้ เวลาเช้า โยเซฟเข้า มาหา เห ็ นข้า ราชการทัง้ สองนั ้น ดู เถิด เขามี หน ้า โศกเศร้า
7 จึง ถามข้าราชการของฟาโรห์ ที่ ถู กจํา อยู่ ในคุก ที่ บ้านนายของตนว่า “ทําไมวัน นี้ ท่านจึง
หน้า เศร้า� 8 เขาตอบว่า “เราทัง้ สองฝัน ไปและไม่ มี ผู้ ใดจะแก้ฝัน ได้� โยเซฟบอกเขาว่า
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“พระเจ้าเท่านั ้นแก้ฝันได้ มิใช่หรือ ขอท่านเล่าให้ข้าพเจ้าฟังเถิด�
นก็เล่าความฝันของตนให้โยเซฟฟังว่า “ดู เถิด เราฝันเห็นเถาองุน
่ อยู่ตรงหน้า 10 เถาองุน
่
11
นั ้ นม ี สามกิง่ พองอกใบอ่อนดอกตูม ก็ มี ดอกบานออกมา และช่ ออง ุ่ นก ็ สุก ถ้วยของ
ฟาโรห์ อยู่ ในมือ เรา แล ้ว เราเก็ บลู กอง ุ่น นั ้น บีบ ให้ น้ําลงในถ้วยของฟาโรห์ และวางถ้วย
นั ้นในพระหัตถ์ ของฟาโรห์� 12 โยเซฟบอกข้าราชการนั ้ นว่า “ขอแก้ฝันดังนี้ คื อกง
ิ่ สามกิง่
นั ้น ได้ แก่ สามวัน 13 ภายในสามวัน ฟาโรห์จะทรงยกศีรษะของท่านขึ้น และจะทรงตัง้ ท่าน
ไว้ ในตําแหน่ ง เหมือนแต่ ก่อน ท่านจะได้ ถวายถ้วยนั ้น แก่ ฟาโรห์ อีก ดัง ที่ ได้ กระทํา มาแต่
ก่อนเมื่อเป็นพนั กงานนํ้าองุน
่ 14 เมื่อท่านมี ความสุขแล้วขอให้ระลึกถึงข้าพเจ้าและแสดง
ความเมตตาปรานี แก่ ข้าพเจ้า ช่วยทูล ฟาโรห์ ให้ ข้าพเจ้า ได้ ออกจากบ้านนี้ 15 เพราะอั นที
่ จร ิง เขาลัก ข้าพเจ้า มาจากแคว้น ฮีบรู และที่ นี่ ก็ เหมือนกัน ข้าพเจ้า ไม่ ได้ ทํา ผิด อะไรที่ ควร
ต้องติด คุก ใต้ ดิ นนี้ � 16 เมื่อ หัวหน้า พนั กงานขนมเห็ นว ่า คํา แก้ ความฝัน นั ้น ดี จึง เล่า ให้
โยเซฟฟัง ว่า “เราฝัน ด้วย ดู เถิด เห ็ นม ี กระจาดขนมขาวสามใบ ตัง้ อยู่ บนศีรษะเรา 17 ใน
กระจาดใบบนนั ้ นม ี ขนมสารพัด สําหรับ ฟาโรห์ แล ้ว มี นกมากิน ของในกระจาดที่ ตัง้ อยู่ บน
ศีรษะเรา� 18 โยเซฟตอบว่า “ขอแก้ฝันดังนี้ คือกระจาดสามใบนั ้นได้แก่สามวัน 19 ภายใน
สามวัน ฟาโรห์ จะทรงยกศีรษะของท่านขึ้น ให้ พ้น ตัว และแขวนท่านไว้ ที่ ต้นไม้ ฝูง นกจะ
มากิน เนื้ อ ท่าน� 20 ครัน
้ ถึง วันที ่ สามเป็ นว ัน เฉลิม พระชนมพรรษาของฟาโรห์ พระองค์ จึง
ทรงจัดการเลี้ยงข้าราชการทัง้ ปวงของพระองค์ แล้วทรงยกศีรษะหัวหน้าพนั กงานนํ้าองุน
่
และหัวหน้า พนั กงานขนมเข้า มาอยู่ ท่ามกลางพวกข้าราชการ 21 ฝ่ายหัวหน้า พนั กงานนํ้า
องุน
่ นั ้นได้รบ
ั การแต่งตัง้ ในตําแหน่ งเดิม เขาก็วางถ้วยในพระหัตถ์ของฟาโรห์เช่นแต่ก่อน
22 ส่วนหัวหน้าพนั กงานขนมนั ้นให้แขวนคอเสีย สมจริงดังที่ โยเซฟแก้ฝันไว้ 23 แต่ หัวหน้า
พนั กงานนํ้าองุน
่ นั ้นมิได้ระลึกถึงโยเซฟ กลับลืมเขาเสีย

9 หัวหน้าพนั กงานนํ้าองุ ่

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

14 ฟาโรห์จึงรับสัง
่ ให้เรียกโยเซฟมา เขาก็รีบไปเบิกตัวโยเซฟออกมาจากคุกใต้ดิน โยเซฟ

โกนหนวดผลัดเสื้อผ้าแล้วก็เข้าเฝ้าฟาโรห์ 15 ฟาโรห์ตรัสแก่โยเซฟว่า “เราฝันไป และหามี
ผู้ใดแก้ฝันได้ไม่ เราได้ยน
ิ ถึงเจ้าว่าเจ้าสามารถเข้าใจความฝันเพื่อแก้ฝันนั ้นได้� 16 โยเซฟ
จึงทูลตอบฟาโรห์ว่า “การแก้ ฝันมิได้ อยู่ที่ ข้าพระองค์ พระเจ้าต่างหากจะประทานคําตอบ
อัน เป็นสุข แก่ ฟาโรห์ � 17 ฟาโรห์ จึง ตรัส แก่ โยเซฟว่า “ในความฝัน ของเรานั ้น ดู เถิด เรา
ยืนอยู่ที่ ฝั่ งแม่น้ํา 18 และดู เถิด มี วัวเจ็ดตั วอ้วนพีงามน่าดู ข้น
ึ มาจากแม่ นํ้า กินหญ้าอยู่ใน
ทุ่งหญ้าแห่งหนึ่ ง 19 แล้วดู เถิด วัวอีกเจ็ดตัวตามขึ้นมาไม่ งาม น่าเกลียดมากและซูบผอม
เราไม่เคยเห็นมีววั เลวอย่างนี้ ทัว่ แผ่นดินอียป
ิ ต์ เลย 20 วัวที่ซู บผอมไม่งามนั ้ นกินวัวอ้วนพี
21
เจ็ดตัวแรกนั ้นเสียหมด เมื่อกินหมดแล้วหามีใครรู ว้ า่ มันกินเข้าไปไม่ เพราะยังผอมอยู่
เหมือนแต่ก่อน แล้วเราก็ตื่นขึ้น 22 เราเห็นในความฝันของเรา ดูเถิด ต้นข้าวต้นหนึ่ ง มีรวง
เจ็ดรวงงอกขึ้นมา เป็นข้าวเมล็ดเต่งและงามดี 23 และดูเถิด ข้าวอีกเจ็ดรวงงอกขึ้นมาภาย
หลัง เป็น ข้าวเหีย
่ วลีบ และเกรียมเพราะลมตะวัน ออก 24 รวงข้าวลี บน ั น
้ กลื นก ิ นรวงข้าวดี
เจ ็ ดรวงนั ้น เสีย เราเล่า ความฝัน นี้ ให้ โหรฟัง แต่ ไม่มี ใครสามารถอธิบายให้ เราได้� 25 โย
เซฟจึงทูลฟาโรห์ว่า “พระสุ บินของฟาโรห์มีความหมายอันเดียวกัน พระเจ้าทรงสําแดงให้
ฟาโรห์ทราบถึงสิง่ ที่ พระองค์ จะทรงกระทํา 26 วัวอ้วนพีเจ็ดตั วนน
ั ้ คือเจ็ดปี และรวงข้าวดี
เจ็ดรวงนั ้นก็คือเจ็ดปี เป็นความฝันอันเดียวกัน 27 วัวเจ็ดตัวซูบผอมน่าเกลียดที่ข้น
ึ มาภาย
หลังคือเจ็ดปี กับรวงข้าวเจ็ดรวงลีบและเกรียมเพราะลมตะวันออกนั ้น คือเจ็ดปี ที่ กันดาร
อาหาร 28 นี่ คือ สิง่ ที่ ข้า พระองค์ ทูล ฟาโรห์ คือ พระเจ้า ทรงสําแดงให้ ฟาโรห์ รู สิ
้ ่ง ที่ พระองค์
จะทรงกระทํา 29 ดู เถิด จะมี อาหารบริบู รณ ์ ทัว่ ประเทศอียป
ิ ต์ ถึง เจ็ด ปี 30 หลัง จากนั ้น จะ
บังเกิดการกันดารอาหารอีกเจ็ดปี จนจะลืมความอุดมสมบูรณ์ในประเทศอียป
ิ ต์เสีย การก
ัน ดารอาหารจะล้างผลาญแผ่น ดิน 31 ทําให้จํา ความอุ ดมสมบู รณ ์ ในแผ่น ดิน ไม่ ได้ เพราะ
เหตุการกันดารอาหารที่ เกิดขึ้นตามหลังนี้ ด้วยว่าการกันดารอาหารนั ้นจะรุ นแรงนั ก 32 ที่
ฟาโรห์สุ บินสองครัง้ นั ้น ก็หมายว่าสิง่ นั ้นพระเจ้าทรงกําหนดไว้แล้ว และพระเจ้าจะทรงให้
บังเกิดในเร็วๆนี้
โยเซฟดูแลทัว่ ประเทศอียป
ิ ต์

33 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ ขอฟาโรห์เลือกคนที่มีความคิดดี

มีปัญญา ตัง้ ให้ดูแลประเทศอียป
ิ ต์

34 ขอฟาโรห์ทําดังนี้ และให้คนนั ้นจัดพนั กงานไว้ทัว
่ แผ่นดิน และเก็บผลหนึ่ งในห้าส่วนแห่ง

ประเทศอียป
ิ ต์ไว้ตลอดเจ็ดปีที่อุดมสมบูรณ์ นั ้น 35 ให้คนเหล่านั ้นรวบรวมอาหารในปีที่อุดม
เหล่า นั ้น ซึ่ง จะมาถึง นั ้น ไว้ และสะสมข้าวด้วยอํานาจของฟาโรห์ไว้และให้เก ็ บอาหารไว้ใน
เมืองต่างๆ 36 อาหารนี้ จะได้ เป็น เสบียงสํารองในแผ่นดิน สําหรับเจ็ดปี ที่ กันดารอาหาร ซึ่ง
จะเกิดขึ้นในประเทศอียป
ิ ต์ เพื่อแผ่นดินจะไม่พินาศเสียไปเพราะกันดารอาหาร� 37 ข้อเส
นอนี้ เป็ นที ่ เห ็น ชอบในสายพระเนตรของฟาโรห์ และในสายตาของข้าราชการทัง้ ปวงของ
พระองค์ 38 ฟาโรห์ตรัสกับบรรดาข้าราชการว่า “เราจะหาคนที่มีพระวิญญาณของพระเจ้า
อยู่ในตัวเหมือนคนนี้ ได้หรือ� 39 ฟาโรห์จึงตรัสกับโยเซฟว่า “เพราะพระเจ้าได้ทรงสําแดง
เรือ
่ งนี้ ทัง้ สิน
้ แก่ ท่าน จะหาผู้ ใดที่ มี ความคิด ดี และมี ปัญญาเหมือนท่านก็ ไม่ ได้ 40 ท่านจะ
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ดูแลราชสํานั ก ของเรา และประชาชนทัง้ หลายของเราจะปฏิ บั ติ ตามคํา ของท่าน เว้น แต่
ฝ่ายพระที่นั่ง เท่านั ้น เราจะเป็น ใหญ่ กว่า ท่าน� 41 ฟาโรห์ ตรัส กับ โยเซฟว่า “ดู เถิด เราตัง้
ท่านให้ดูแลทัว่ ประเทศอียป
ิ ต์แล้ว� 42 ฟาโรห์ทรงถอดธํามรงค์ตราออกจากพระหัตถ์ ของ
พระองค์ สวมที่มือโยเซฟ กับให้สวมเสื้อผ้าป่านเนื้ อละเอียด และสวมสร้อยทองคําให้ที่คอ
43 ให้ โยเซฟใช้ รถหลวงคั นที ่ สองซึ่ง ฟาโรห์ มี อยู่ และมี คนร้องประกาศข้างหน้า ท่านว่า “คุ
กเข่า ลงเถิด� ดังนี้ แหละ พระองค์ ทรงตัง้ ท่านให้ ดู แลทัว่ ประเทศอียป
ิ ต์ 44 ฟาโรห์ จึง ตรัส
กับ โยเซฟว่า “เราคือ ฟาโรห์ ไม่มี คนทัว่ แผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ จะยกมือ ยกเท้า ได้ เว้น แต่ ท่านจะ
อนุญาต� 45 ฟาโรห์เรียกนามโยเซฟว่า ศาเฟนาทปาเนอาห์ และประทานอาเสนั ทบุตรสาว
โปทิเฟรา ปุ โรหิต เมืองโอนให้ เป็น ภรรยา โยเซฟก็ ออกไปสํารวจทัว่ ประเทศอียป
ิ ต์ 46 เมื่อ
โยเซฟเข้า เฝ้า ฟาโรห์กษั ตริย์ แห่งอ ียป
ิ ต์ นั ้น ท่านอายุ ได้ สามสิบ ปี แล ้ว โยเซฟก็ ออกจากที่
เข ้า เฝ้า ฟาโรห์ เท ี่ยวไปทัว่ ประเทศอียป
ิ ต์ 47 ในเจ็ด ปี ที่ อุดมสมบูรณ์ นั ้น แผ่ นดิ นก ็ ออกผล
48
มากมาย โยเซฟรวบรวมอาหารทัง้ เจ็ดปีซ่ึงมีอยูในประเทศอี
่
ยป
ิ ต์ไว้หมด สะสมอาหารไว้
ในเมืองต่างๆ ผลที่ เก ิด ขึ้น ในนารอบเมืองใดๆก็ เก ็บ ไว้ในเมืองนั ้นๆ 49 โยเซฟสะสมข้าวไว้
ดุ จเม็ด ทรายในทะเลมากมายจนต้องหยุด คิด บัญชี เพราะนั บ ไม่ ถ้วน 50 ก่อนถึง ปี กันดาร
อาหาร มีบุตรชายสองคนเกิดแก่โยเซฟ ซึ่งนางอาเสนั ทบุตรสาวโปทิเฟราปุโรหิตเมืองโอน
บังเกิดให้ท่าน 51 โยเซฟเรียกบุตรหัวปีว่า มนัสเสห์ กล่าวว่า “เพราะว่าพระเจ้าทรงโปรดให้
ข้าพเจ้า ลืม ความยากลําบากทัง้ ปวง และวงศ์ วานทัง้ สิน
้ ของบิดาเสีย� 52 บุ ตรที่ สองท่าน
เรียกชื่อว่า เอฟราอิม “เพราะว่าพระเจ้าทรงโปรดให้ข้าพเจ้ามีเชื้อสายทวีข้น
ึ ในแผ่นดิ นที ่
ข้าพเจ้าได้รบ
ั ความทุกข์ใจ� 53 เจ็ดปีที่อุดมสมบูรณ์ ในประเทศอียป
ิ ต์ก็ล่วงไป
การกันดารอาหาร

54 จึงเกิ ดกันดารอาหารเจ็ดปี

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

42
พีชายโยเซฟไปอี
่
ยป
ิ ต์เพื่อซื้อข้าว
เมื่อ ยาโคบรู ว
้ า่ มี ข้าวในอียป
ิ ต์ ยาโคบจึง พู ดก ับ พวกบุตรชายของตนว่า “มาน ั ง่ มองดู
กันอยู่ทําไมเล่า� 2 ท่านพูดว่า “ดูเถิด เราได้ยินว่ามีข้าวในอียป
ิ ต์ ลงไปซื้อข้าวจากที่นั่นมา
3
ให้ พวกเรา เพื่อ พวกเราจะได้ มี ชี วิต และไม่ อดตาย � พี่ ชายของโยเซฟสิบ คนก็ ลงไปซื้อ
ข้าวที่ อียป
ิ ต์ 4 แต่ เบนยามินน้ องชายของโยเซฟนั ้นยาโคบไม่ให้ไปกับพวกพี่ชาย ด้วยท่าน
กล่าวว่า “เกรงว่า อาจจะเกิด อันตรายแก่ เขา � 5 บรรดาบุตรชายของอิสราเอลก็ ไปซื้อ ข้าว
พร้อมกับคนทัง้ หลายที่ไป เพราะการกันดารอาหารก็เกิดในแผ่นดินคานาอัน 6 ฝ่ายโยเซฟ
เป็นผูส
้ ําเร็จราชการแผ่นดิน ท่านเป็นผูที
้ ่ขายข้าวให้แก่บรรดาประชาชนแห่งแผ่นดิน พวก
พี่ชายของโยเซฟก็ มากราบไหว้ท่าน ก้มหน้าลงถึ งดิน 7 โยเซฟเห็นพวกพี่ชายของตนและ
รู จ
้ ักเขาแต่ทําเป็นไม่รู จั
้ กเขา และพูดจาดุดันกับเขา ท่านถามเขาว่า “พวกเจ้ามาจากไหน�
1
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เขาตอบว่า “มาจากแผ่น ดิน คานาอัน เพื่อ ซื้อ อาหาร� โยเซฟรู จ
้ ัก พวกพี่ ชาย แต่ พวกพี่
หารู้จักท่านไม่
8

โยเซฟหาโอกาสให้พวกพี่ชายกลับใจเสียใหม่
โยเซฟระลึก ถึง ความฝั นที ่ ท่านเคยฝัน ถึง พวกพี่ ๆ และกล่าวแก่ พวกเขาว่า “พวกเจ้า
เป็นคนสอดแนม แอบมาดู จุ ดอ่อนของบ้านเมือง� 10 พวกเขาจึงตอบท่านว่า “นายเจ้าข้า
มิใช่เช่นนั ้น แต่ข้าพเจ้าผู้รับใช้ของท่านมาซื้ออาหาร 11 ข้าพเจ้าทัง้ หลายเป็นบุตรชายร่วม
บิดาเดียวกัน เป็น คนสัตย์จริง ผู้รบ
ั ใช้ของท่านมิ ใช่คนสอดแนม� 12 โยเซฟบอกเขาอีกว่า
“มิใช่ แต่ พวกเจ้า มาเพื่ อด ู จุ ดอ่อนของบ้านเมือง� 13 พวกพี่ จึง ตอบว่า “ข้าพเจ้า ทัง้ หลาย
ผู้ รับ ใช้ ของท่านเป็น พี่ น้องสิบ สองคน เป็น บุตรชายร่วมบิดาเดียวกัน อยู่ ในแผ่น ดิน คานา
อัน ดูเถิด วันนี้ น้ องสุดท้องยังอยูก
่ ับบิดา แต่น้ องอีกคนหนึ่ งเสียไปแล้ว� 14 โยเซฟตอบเขา
ว่า “ที่ เราว่า ‘พวกเจ้า เป็น คนสอดแนม� นั ้น จริง แน่ ๆ 15 พวกเจ้า จะถูก ทดลองดังนี้ โดย
พระชนม์ ฟาโรห์พวกเจ้าจะไปจากที่ นี่ ไม่ ได้ เว้นแต่ น้ องชายสุดท้องมาที่ นี่ 16 พวกเจ้าต้อง
อยู่ในคุ กก่อน ให้คนหนึ่ งในพวกเจ้าไปพาน้ องชายมา เพื่อพิสูจน์ถ้อยคําของเจ้าว่าเจ้าพูด
จริงหรือไม่ มิฉะนั ้นโดยพระชนม์ฟาโรห์ พวกเจ้าเป็นคนสอดแนมแน่ � 17 แล้วโยเซฟก็ขัง
พวกพี่ ชายไว้ด้วยกัน ในคุก สามวัน 18 ในวันที ่ สามโยเซฟบอกเขาว่า “ทํา ดังนี้ แล ้ วจะรอด
ชีวต
ิ เพราะเรายําเกรงพระเจ้า 19 ถ้าพวกเจ้าเป็นคนสัตย์จริง จงให้คนหนึ่ งในพวกเจ้าถูก
จําอยู่ที่ ห้องเล็กในคุก คนอื่นนําข้าวไปเพื่อบรรเทาการกันดารอาหารที่ บ้านของเจ้า 20 แล
้ว พาน้ องชายสุด ท้องมาหาเรา ดัง นั ้น จึง จะเห็น ได้ วา่ พวกเจ้า พูด จริง แล ้ว พวกเจ้า จะไม่
ตาย � พวกพี่ ชายก็ ทํา ดัง นั ้น 21 พวกพี่ ชายจึง พู ดก ั นว ่า “ที่ จร ิง เรามี ความผิด เรือ
่ งน้ อง
ชายเรา เพราะเราได้ เห ็น ความทุกข์ ใจของน้ องเมื่อ เขาอ้อนวอนเราแต่ แล ้วมิ ได้ ฟัง เพราะ
ฉะนั ้น ความทุกข์ ใจทัง้ นี้ จึ งบ ัง เกิด แก่ เรา � 22 ฝ่ายรู เบนพู ดก ั บน ้ องทัง้ หลายว่า “ข้า ห้าม
เจ้า แล้ว มิ ใช่ หรือ ว่า ‘อย่า ทําบาปผิด ต่อ เด็ก นั ้น� แต่ พวกเจ้า ไม่ ฟัง เหตุ ฉะนั ้น ดู เถิด การ
พิพากษาเรือ
่ งโลหิต ของน้ องจึง มาถึง� 23 พวกพี่ ชายไม่ รู ว่
้ า โยเซฟฟังออก เพราะว่า ท่าน
พู ดกับเขาโดยใช้ล่าม 24 โยเซฟก็ หน
ั ไปจากเขาและร้องไห้ แล้วกลับมาพู ดกับเขาอีก และ
เอาสิ เมโอนออกมามัด ไว้ต่อ หน้า ต่อตาพวกเขา 25 แล ้ว โยเซฟบัญชาให้ใส่ ข้าวในถุง ของพี่
ชายให้เต็มและใส่เงินของแต่ละคนไว้ในกระสอบของทุกคน และให้เสบียงไปกินกลางทาง
ท่านก็ทําต่อเขาดังนี้ 26 พวกเขาบรรทุกข้าวใส่หลังลาแล้วก็ออกเดินทางไป 27 ครัน
้ คนหนึ่ ง
เปิด กระสอบออกจะเอาข้าวให้ ลาก ิน ณ ที่ หยุด พัก ดู เถิด เขาก็ เห ็น เงิน ของเขาอยู่ ที่ ปาก
กระสอบนั ้น 28 ผู้ นั ้น จึง บอกแก่ พี่ น้ องว่า “เงิน ของข้าพเจ้า กลับ คืน มา ดู เถิด เงิน นั ้น อยู่ ที่
ปากกระสอบของข้าพเจ้า� พี่น้ องตกใจกลัวจนตัวสัน
่ พูดกันว่า “ที่พระเจ้าทรงกระทําดังนี้
แก่เราจะเป็นอย่างไรหนอ�
9

พวกพี่น้องแจ้งแก่ยาโคบว่า เขาต้องพาเบนยามินไปอียป
ิ ต์
เขาก็ กล ับ ไปหายาโคบบิดาของเขาในแผ่น ดิน คานาอัน แล ้ว เล่า เรือ
่ งทัง้ หมดที่ เก ิด
ขึ้นแก่ตนให้บิดาฟังว่า 30 “ท่านผู้นั้นที่เป็นเจ้านายของประเทศพูดจาดุดันกับพวกข้าพเจ้า
เหมาเอาว่าพวกข้าพเจ้าเป็นผู้สอดแนมดูบ้านเมือง 31 พวกข้าพเจ้าเรียนท่านว่า ‘ข้าพเจ้า
ทัง้ หลายเป็น คนสัตย์ จริง หาได้ เป็น คนสอดแนมไม่ 32 ข้าพเจ้า ทัง้ หลายเป็น บุตรชายร่วม
บิดาเดียวกัน มีพี่น้ องสิบสองคน น้ องคนหนึ่ งเสียไปแล้ว น้ องสุดท้องยังอยูก
่ ับบิดาในแผ่น
33
ดินคานาอัน� แล้วท่านผู้เป็นเจ้านายของประเทศนั ้นตอบแก่เราว่า ‘เพื่อเราจะรู ว้ า่ พวก
29
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เจ้า เป็น คนสัตย์ จริง คือ ให้คนหนึ่ ง ในพวกพี่ น้องอยู่ กับ เรา พวกเจ้า เอาข้าวไปเพื่อ บรรเทา
การกันดารอาหารที่บ้านของเจ้า แล้วออกเดินทางไปเถิด 34 แล้วจงพาน้ องชายสุดท้องมา
หาเรา เราจึงจะรู แน่
้ ว่าพวกเจ้ามิได้เป็นคนสอดแนม แต่เป็นคนสัตย์จริง แล้วเราจะปล่อย
พี่ ชายไป พวกเจ้า ยัง จะได้ ค้าขายในประเทศนี้ � ” 35 และต่อ มาครัน
้ พวกเขาแก้ กระสอบ
ข้าวออก ดู เถิด เห ็น ห่อ เงิน ของแต่ละคนอยู่ ในกระสอบของตน เมื่อ เวลาพวกเขากับ บิดา
เห็นห่อเงินดังนั ้ นก็กลัว 36 ฝ่ายยาโคบบิดาของเขาจึงว่า “พวกเจ้าทําให้เราพลัดพรากจาก
ลูกของเรา โยเซฟก็เสียไปแล้ว สิเมโอนก็เสียไปแล้ว แล้วพวกเจ้ายังจะเอาเบนยามินไปอีก
คน สิ ่ง เหล่า นี้ ทัง้ หมดทําให้เรามี ความทุกข์ � 37 รู เบนจึง บอกบิดาของตนว่า “ถ้า ลูก ไม่ พา
เบนยามิ นกลับ มาให้พ่อ พ่อ จงเอาบุตรชายทัง้ สองคนของลูก ฆ่า เสีย จงมอบเบนยามิน ไว้
ในความดูแลของลูกเถิด แล้วลูกจะนําเขากลับมาหาพ่ออีก� 38 ยาโคบบอกว่า “ลูกของเรา
จะไม่ ลงไปกับเจ้า เพราะพี่ชายของเขาก็ ตายเสียแล้ว เหลือแต่ เบนยามิ นคนเดียว ถ้าเกิด
อันตรายแก่ เขาในเวลาเดิน ทางไปกับ เจ้า เจ้ าจะพาผมหงอกของเราลงสู่ หลุม ฝัง ศพด้วย
ความทุกข์�
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พวกพีน
่ ้ องของโยเซฟกลับไปอียป
ิ ต์ ยูดาห์ปฏิญาณว่าจะรับประกันเบนยามิน
1 การกันดารอาหารในแผ่นดินร้ายแรงยิง
่ 2 และต่อมาเมื่อครอบครัวยาโคบกินข้าวที่ได้

มาจากประเทศอียป
ิ ต์หมดแล้ว บิดาเขาจึงบอกแก่บุตรชายว่า “ไปซื้ออาหารมาอีกหน่ อย�
3 แต่ ยู ดาห์ ตอบบิ ดาว ่า “ท่านกําชับ พวกลูก อย่างเด็ด ขาดว่า ‘ถ้า ไม่ ได้ พาน ้ องชายมาด้วย
พวกเจ้าจะไม่เห็นหน้าเราอีก� 4 ถ้าพ่อใช้ให้น้ องชายไปกับพวกลูก ลูกจะลงไปซื้ออาหารให้
พ่อ 5 แต่ถ้าแม้พ่อไม่ให้น้ องไป พวกลูกจะไม่ลงไป เพราะเจ้านายท่านบัญชาแก่พวกลู กว่า
‘ถ้า ไม่ ได้ พาน ้ องชายมาด้วย พวกเจ้า จะไม่ เห ็น หน้า เราอีก� ” 6 อิสราเอลจึง ว่า “เหตุ ไฉน
เจ้า จึง ไปบอกท่านว่า มี น้องชายอีก คนหนึ่ ง ทําให้เราได้ รบ
ั ความชํ้าใจเช่น นี้ � 7 เขาจึง ตอบ
ว่า “เจ้านายท่านซักไซ้ไต่ถามถึงพวกลูก และญาติพี่น้ องของพวกลูกว่า ‘บิดายังอยูหรื
่ อ เจ้
ามี น้องชายอีก หรือ เปล่า� พวกลู กก ็ ตอบตามคําถามนั ้น จะล่วงรู ได้
้ อย่างไรว่า ท่านจะสัง่
ว่า ‘พาน้องชายของเจ้ามา� ” 8 ยูดาห์จึงพูดกับอิสราเอลบิดาของเขาว่า “ขอพ่อให้เด็กนั ้น
ไปกับ ข้าพเจ้า เราจะได้ ลุ กขึ้น ออกเดิน ทางไปเพื่อ จะได้ มี ชี วิต และไม่ ตาย ทัง้ พวกลูก และ
พ่ อก ั บลู กอ ่อ นทัง้ หลายของเราด้วย 9 ลู กร ับ ประกัน น้ องคนนี้ พ่อ จะเรียกร้องให้ลู กร ับ ผิด
ชอบก็ได้ ถ้าลูกไม่นําเขากลับมาหาพ่อและส่งเขาต่อหน้าพ่อ ก็ขอให้ลู กรับผิดต่อพ่อตลอด
ไปเป็นนิ ตย์ 10 ด้วยว่าถ้าพวกลูกไม่ชา้ อยู่เช่นนี้ ก็จะได้กลับมาเป็ นครัง้ ที่สองแล้วเป็นแน่ �
11 ฝ่ายอิสราเอลบิดาของพวกเขาจึง บอกบุตรชายทัง
้ หลายว่า “ถ้า อย่างนั ้น ให้ทํา ดังนี้ คือ
เอาผลิตผลอย่างดี ที่ สุดที่ มีในแผ่นดินนี้ คือพิมเสนบ้าง นํ้าผึ้งบ้าง ยางไม้และมดยอบ ลูก
นั ทและลูกอลม
ั ันด์ ใส่ภาชนะไปเป็นของกํานั ลแก่ท่าน 12 เอาเงินติดมือเจ้าไปสองเท่า คือเงิ
นที ่ติดมาในปากกระสอบของเจ้านั ้ นก็ให้ติดมือกลับไปด้วย เพราะบางที เขาเผลอไป 13 จง
พาน้ องชายของเจ้า ด้วย แล ้ว ลุก ขึ้น กลับ ไปหาท่านนั ้ นอ ีก 14 ขอพระเจ้า ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์
โปรดกรุ ณาพวกเจ้าต่อหน้าท่านนั ้น เพื่อท่านจะปล่อยพี่ชายกับเบนยามิ นกลับมา หากว่า
เราจะต้องพลัดพรากจากบุตรไปก็ตามเถิด� 15 คนเหล่านั ้ นก ็ เอาของกํานั ล และเงิน สอง
เท่าติดมือไปพร้อมกับเบนยามิน แล้วลุกขึ้นพากันเดินทางลงไปยังประเทศอียป
ิ ต์ และเข้า
เฝ้าโยเซฟ
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โยเซฟพบเบนยามินน้ องชาย

ท่านจึงสัง่ คนต้นเรือนว่า “จงพาคนเหล่านี้ เข้า
ไปในบ้าน ให้ฆ่าสัตว์และจัดโต๊ะไว้ เพราะคนเหล่านี้ จะมารับประทานด้วยกันกับเราในเวลา
เที่ยง� 17 คนต้นเรือนก็ทําตามคําโยเซฟสัง่ และพาคนเหล่านั ้นเข้าไปในบ้านโยเซฟ 18 คน
เหล่านั ้ นก ็ กล ัว เพราะเขาพาเข้าไปในบ้านโยเซฟ จึง พู ดก ั นว ่า “เพราะเหตุ เงินที ่ ติ ดมาใน
กระสอบของเราครังก
้ ่อนนั ้น เขาจึง พาพวกเรามาที่ นี่ เพื่อ ท่านจะหาเหตุ ใส่ เราจั บก ุม เรา
จับเราเป็นทาส ทัง้ จะริบเอาลาด้วย� 19 พวกเขาเข้าไปหาคนต้นเรือนของโยเซฟ และพูดก
ับ เขาที่ ประตู บ้าน 20 และกล่าวว่า “โอ นายเจ้าข้า ข้าพเจ้า ทัง้ หลายลงมาครังก
้ ่อนเพื่อ ซื้อ
อาหาร 21 และต่อ มาครัน
้ ข้าพเจ้า ทัง้ หลายไปถึงที่ พัก เราเปิด กระสอบของเราออก และดู
เถิด เงินของแต่ละคนก็อยู่ในปากกระสอบของตน เงินนั ้นยังอยู่ครบนํ้าหนั ก ข้าพเจ้าจึงได้
นํา เงิน นั ้น ติ ดม ื อกลับ มา 22 ข้าพเจ้า เอาเงินอ ีก ส่วนหนึ่ ง ติ ดม ื อมาเพื่อ จะซื้อ อาหารอีก เงิ
นที ่อยู่ในกระสอบของเรานั ้นผู้ใดใส่ ไว้ข้าพเจ้าไม่ทราบเลย� 23 คนต้นเรือนจึงตอบว่า “จง
เป็นสุข เถิด อย่า กลัว เลย พระเจ้า ของท่านและพระเจ้า ของบิดาท่านบันดาลให้มี ทรัพย์ อยู่
ในกระสอบเพื่อท่าน เงินของท่านนั ้นเราได้รบ
ั แล้ว� คนต้นเรือนก็พาสิเมโอนออกมาหาเขา
24 คนต้นเรือนพาคนเหล่านั ้นเข้าไปในบ้านของโยเซฟ แล้วเอานํ้าให้เขา เขาก็ ล้างเท้าและ
คนต้นเรือนจัดหญ้าฟางให้ลาเขากิน 25 พวกพี่ชายก็ จัดเตรียมของกํานั ลไว้คอยท่าโยเซฟ
ซึ่ง จะมาในเวลาเที่ยง เพราะเขาได้ ยิ นว ่า เขาจะรับ ประทานอาหารกั นที ่ นั ่น 26 เมื่อ โยเซฟ
กลับมาบ้าน เขาก็ ยกของกํานั ลที่ ติ ดมือนั ้นมาให้โยเซฟในบ้านแล้วกราบลงถึ งดินต่อท่าน
27 โยเซฟถามถึง ทุกข์ สุข ของเขาและกล่าวว่า “บิ ดาของเจ้า ผู้ ชราที่ พวกเจ้า กล่าวถึง ครังก
้
่อนนั ้นสบายดีหรือ บิดายังมีชีวิตอยู่หรือ� 28 เขาตอบว่า “บิดาของข้าพเจ้าผู้รับใช้ของท่าน
อยูสบายดี
่
ท่านยังมชี
ี วิตอยู�
่ แล้วเขาก็น้อมลงกราบไหว้อีก 29 โยเซฟเงยหน้าดูเห็นเบนยา
มิ น น้ องชายมารดาเดียวกัน แล ้ว ถามว่า “คนนี้ เป็น น้ องชายสุด ท้องที่ พวกเจ้า บอกแก่ เรา
ครังก
้ ่อนหรือ� โยเซฟกล่าวว่า “ลูกเอ๋ย ขอให้พระเจ้าทรงเมตตาแก่เจ้า� 30 แล้วโยเซฟรีบ
ไป เพราะรักน้ องจนกลัน
้ นํ้าตาไว้ไม่ได้ ท่านก็หาที่ที่จะร้องไห้ ท่านจึงเข้าไปในห้องร้องไห้อยู่
31
ที่นั่น โยเซฟล้างหน้าแล้วกลับออกมาแข็งใจกลัน
้ นํ้าตาสัง่ ว่า “ยกอาหารมาเถิด� 32 พวก
คนใช้ก็ ยกส่วนของโยเซฟมาตัง้ ไว้เฉพาะท่าน ส่วนของพี่ น้องก็ เฉพาะพี่ น้ อง ส่วนของคน
อียป
ิ ต์ที่จะมารับประทานด้วยนั ้ นก็เฉพาะเขา เพราะคนอียป
ิ ต์จะไม่รบ
ั ประทานอาหารร่วม
กับคนฮีบรู ด้วยว่าสิง่ นั ้นเป็นสิง่ ที่ พึงรังเกียจสําหรับคนอียป
ิ ต์ 33 พวกพี่น้องก็ นั่งตรงหน้า
โยเซฟ เรียงตัง้ แต่พี่ใหญ่ผู้มีสิทธิบุตรหัวปี ลงมาจนถึงน้ องสุดท้องตามวัย พี่น้ องทัง้ หลาย
มองดูตากันด้วยความประหลาดใจ 34 แล้วโยเซฟก็ส่งของรับประทานให้พี่น้ องเหล่านั ้นต่อ
หน้าท่าน แต่ ของที่ ส่งให้เบนยามินนั ้นมากกว่าของพี่ชายถึงห้าเท่า พวกเขาก็ กินดื่มกับโย
เซฟจนสําราญใจ
16 เมื่อโยเซฟเห็นเบนยามินมากับพี่ชาย

44
พวกพี่ชายโยเซฟถูกจับ

“จัดอาหารใส่กระสอบของคนเหล่านี้ ให้เต็มตามที่จะ
ขนไปได้ และเอาเงิน ของเขาใส่ ไว้ในปากกระสอบของทุก คน 2 ใส่ ถ้วยของเรา คือ ถ้วยเงิน
นั ้น ไว้ในปากกระสอบของคนสุด ท้องกับ เงิน ค่า ข้าวของเขาด้วย� คนต้น เรือนก็ ทํา ตามคํา
ที่ โยเซฟสัง่ 3 ครัน
้ เวลารุ ง่ เช้า คนต้น เรือนก็ ให้คนเหล่า นั ้น ออกเดิน ไปพร้อมกับ ลาของเขา
4 เมื่อพี่น้องออกไปจากเมืองยังไม่สู้ไกลนั กโยเซฟสัง
่ คนต้นเรือนว่า “ลุกขึ้นไปตามคนเหล่า
นั ้น เมื่อไปทันแล้วให้ถามพวกเขาว่า ‘ทําไมพวกเจ้าจึงทําความชัว่ ตอบความดีเล่า 5 ถ้วยนี้
1 โยเซฟสัง
่ คนต้นเรือนของท่านว่า
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เป็นถ้วยเฉพาะที่เจ้านายของข้าใช้ดื่ม และใช้ทํานายมิใช่หรือ เจ้าทําเช่นนี้ ผิดมาก� ” 6 คน
ต้น เรือนตามพวกเขาไปทัน แล ้ วว ่า แก่ พี่ น้ องตามคํา ที่ โยเซฟบอก 7 คนเหล่า นั ้น จึง ตอบ
เขาว่า “เหตุ ไฉนเจ้า นายของข้าพเจ้า จึง ว่า อย่างนี้ พระเจ้า ไม่ ทรงโปรดให้ ผู้รบ
ั ใช้ ของท่าน
8
กระทําเรือ
่ งเช่นนี้ เลย ดูเถิด เงินที่ข้าพเจ้าพบในปากกระสอบของข้าพเจ้านั ้น ข้าพเจ้ายัง
ได้ นํา มาจากแผ่น ดิน คานาอัน คืน แก่ ท่าน ข้าพเจ้า ทัง้ หลายจะลัก เงิน ทองไปจากบ้านนาย
ของท่านได้ อย่างไรเล่า 9 หากท่านพบของนั ้ นที ่ ใครในพวกข้าพเจ้า ผู้ รับ ใช้ ของท่านก็ ให้ ผู้
นั ้นตายเถิด และข้าพเจ้าทัง้ หลายจะเป็นทาสเจ้านายของข้าพเจ้าด้วย� 10 คนต้นเรือนจึง
ว่า “บัดนี้ ให้ เป็น ไปตามคํา ที่ ท่านว่า ถ้า เราพบของนั ้ นที ่ ผู้ ใด ผู้ นั ้น จะต้องเป็น ทาสของเรา
แต่ ท่านทัง้ หลายหามี ความผิด ไม่� 11 พวกเขาทุก คนจึง รีบ ยกกระสอบของตนวางลงบน
ดิน และเปิด กระสอบของตนออก 12 คนต้น เรือนก็ ค้น ดู ตัง้ แต่ คนหัวปี จนถึง คนสุด ท้อง ก็
พบถ้วยนั ้น ในกระสอบของเบนยามิน 13 พวกเขาก็ ฉีก เสื้อผ้า ของตน และบรรทุก ขึ้น หลัง
ลากลับมายังเมือง 14 ฝ่ายยูดาห์กับพวกพี่น้องก็มาบ้านโยเซฟ โยเซฟยังอยู่ที่ นั่น พวกเขา
กราบลงถึ งด ิน ต่อ หน้า ท่าน 15 โยเซฟจึง ถามเขาว่า “พวกเจ้า ทํา อะไรนี่ พวกเจ้า ไม่ รู ้หรือ
ว่า คนอย่างเราทํานายได้� 16 ยู ดาห์ ตอบว่า “ข้าพเจ้า ทัง้ หลายจะตอบอย่างไรกับ นายของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะพูดอย่างไร หรือข้าพเจ้าจะแก้ตัวอย่างไรได้ พระเจ้าทรงทราบความชัว่
ช้า ของพวกข้าพเจ้า ผู้ รับ ใช้ ของท่านแล้ว ข้า แต่ ท่าน ดู เถิด พวกข้าพเจ้า เป็น ทาสของท่าน
ทัง้ ข้าพเจ้าทัง้ หลายกับคนที่ เขาพบถ้วยอยู่นั้นด้วย� 17 แต่ โยเซฟตอบว่า “พระเจ้าไม่ ทรง
โปรดให้ เรากระทํา เช่น นั ้น เฉพาะคนที่ เขาพบถ้วยในมือ นั ้น จะเป็น ทาสของเรา ส่วนพวก
เจ้าจงกลับไปหาบิดาโดยสันติสุขเถิด�
ยูดาห์ยอมเป็นทาสแทนเบนยามิน

ยู ดาห์ จึง เข้าไปใกล้ โยเซฟ เรียนว่า “โอ นายเจ้าข้า ข้าพเจ้า ผู้ รับ ใช้ ของท่านขอกราบ
เรียนท่านสักคําหนึ่ ง ขอท่านอย่าได้ ถือโกรธข้าพเจ้าผู้รับใช้ของท่านเลย เพราะท่านก็ เป็น
เหมือนฟาโรห์ 19 นายของข้าพเจ้า ถามข้าพเจ้า ทัง้ หลายผู้ รับ ใช้ ของท่านว่า ‘เจ้ ายั งม ี บิ ดา
หรือ น้ องชายอยู่ หรือ � 20 พวกข้าพเจ้า ตอบนายของข้าพเจ้า ว่า ‘ข้าพเจ้า ทัง้ หลายมี บิ ดาที่
ชราแล้ว มีบุตรคนหนึ่ งเกิดเมื่อบิดาชรา เป็นน้ องเล็ก พี่ชายของเด็กนั ้นตายเสียแล้ว บุตร
ของมารดานั ้น ยัง อยู่ แต่ คนนี้ คนเดียวและบิดารัก เด็ก คนนี้ มาก � 21 แล ้ วท ่านสัง่ ข้าพเจ้า
ทัง้ หลายผู้ รับ ใช้ ของท่านว่า ‘พาน ้ องคนนั ้น มาที่ นี่ ให้เราดู� 22 ข้าพเจ้า ทัง้ หลายเรียนนาย
ของข้าพเจ้า ว่า ‘เด็ก หนุ่ม คนนี้ จะพรากจากบิดาไม่ ได้ เพราะถ้า จากบิดาไป บิ ดาจะตาย�
23 ท่านบอกข้าพเจ้า ทัง
้ หลายผู้ รับใช้ของท่านว่า ‘ถ้า เจ้า ทัง้ หลายไม่ พาน ้ องชายสุด ท้องมา
ด้วยกัน เจ้าจะไม่เห็นหน้าเราอีกเลย� 24 และต่อมาครัน
้ ข้าพเจ้าไปหาบิดาผู้รับใช้ของท่าน
แล้ว ข้าพเจ้า ทัง้ หลายก็ นํา ถ้อยคํา ของนายของข้าพเจ้า ไปเล่า ให้ บิ ดาฟัง 25 และบิดาของ
ข้าพเจ้าทัง้ หลายสัง่ ว่า ‘จงกลับไปอีกซื้ออาหารมาให้พวกเราหน่ อย� 26 ข้าพเจ้าทัง้ หลายว่า
‘เราลงไปไม่ได้ ถ้าน้ องชายสุดท้องไปด้วยเราจึงจะลงไป เพราะเราจะเห็นหน้าท่านนั ้นไม่ได้
เว้นแต่ น้ องชายสุด ท้องอยู่กับเรา� 27 บิดาผู้รับใช้ของท่านจึงบอกข้าพเจ้า ทัง้ หลายว่า ‘เจ้
ารู ว้ า่ ภรรยาของเราคลอดบุตรชายให้เราสองคน 28 บุตรคนหนึ่ งก็จากเราไปแล้ว เราจึงว่า
“สัตว์ร้ายกั ดกินเขาเสียเป็นแน่ � เราไม่ได้ เห็นบุตรนั ้นจนบัดนี้ 29 ถ้าพวกเจ้าเอาเด็กคนนี้
ไปจากเราด้วย และเขาเป็ นอ ัน ตรายขึ้น พวกเจ้า ก็ จะทํา ให้ เราซึ่ งม ี ผมหงอกลงสู่ หลุม ฝัง
ศพด้วยความทุกข์� 30 เหตุฉะนั ้นบัดนี้ เมื่อข้าพเจ้ากลับไปหาบิดาผู้รับใช้ของท่าน และเด็ก
หนุ่มนันม
้ ิได้กลับไปกับข้าพเจ้า เพราะชีวต
ิ ของท่านติดอยู่กับชีวต
ิ ของเด็ก 31 และต่อมาเมื่
18
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อบิดาเห็นว่าเด็กนั ้นไม่อยู่กับพวกข้าพเจ้า บิดาก็จะตาย ผู้รบ
ั ใช้ของท่านจะเป็นเหตุให้บิดา
ผู้ รับ ใช้ ของท่านผู้ มี ผมหงอกลงสู่ หลุม ฝัง ศพด้วยความทุกข์ 32 เพราะข้าพเจ้า ผู้ รับ ใช้ ของ
ท่านรับประกันน้ องไว้ต่อบิดาของข้าพเจ้าว่า ‘ถ้าข้าพเจ้าไม่พาน้องกลับมาหาบิดา ข้าพเจ้า
จะรับผิดต่อบด
ิ าตลอดไป� 33 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ ขอโปรดให้ข้าพเจ้าผูรั
้ บใช้ของท่านอยูแ
่ ทน
น้ องโดยเป็นทาสของนายของข้าพเจ้า ขอให้น้ องกลับไปกับพวกพี่ของตนเถิด 34 ด้วยว่าถ้า
น้ องมิ ได้ อยู่กับข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะกลับไปหาบิดาของข้าพเจ้า อย่างไรได้ น่า กลั วว่าจะเห็น
เหตุรา้ ยอุบัติขึ้นแก่บิดาข้าพเจ้า�

45
โยเซฟแสดงตนกับพี่น้ อง

ท่านก็รอ
้ งสัง่ ว่า “ให้ทุกคนออกไป
เสียเถิด� จึง ไม่ มี ผู้ ใดยืนอยู่กับท่านด้วย ขณะที่ โยเซฟแจ้ง ให้พี่น้ องรู จ
้ ัก ตั วท่าน 2 แล้วโย
เซฟร้องไห้ เสียงดัง คนอียป
ิ ต์ ทัง้ หลายและคนในสํานั ก พระราชวัง ฟาโรห์ ก็ได้ ยิน 3 โยเซฟ
บอกพวกพี่น้องของตนว่า “เราคือโยเซฟ บิดาเรายังมีชีวิตอยู่หรือ� ฝ่ายพวกพี่น้องไม่รู ท
้ ี่
จะตอบประการใดเพราะตกใจกลัวที่เผชิญหน้ากับโยเซฟ 4 โยเซฟจึงบอกพี่น้องของตนว่า
“เชิญเข้ามาใกล้เราเถิด� เขาก็เข้ามาใกล้แล้วโยเซฟว่า “เราคือโยเซฟน้ องที่พี่ขายมายังอ
ียป
ิ ต์ 5 ฉะนั ้นบัดนี้ อย่าเสียใจไปเลย อย่าโกรธตัวเองที่ ขายเรามาที่ นี่ เพราะว่าพระเจ้าทรง
ใช้เราให้มาก่อนหน้าพีเ่ พื่อจะได้ช่วยชีวต
ิ 6 เพราะมีการกันดารอาหารในแผ่นดินสองปีแล้ว
ยังอ ี กห ้า ปี จะทํา นาหรือ เกี่ยวข้าวไม่ ได้ เลย 7 พระเจ้า ทรงใช้เรามาก่อนพี่ เพื่อ สงวนหมู่ คน
จากพวกพี่ ไว้บนแผ่น ดิน และช่วยชีวต
ิ ของพี่ ไว้ด้วยการช่วยให้ พ้ นอ ัน ใหญ่ หลวง 8 ฉะนั ้น
บัดนี้ มิใช่ พี่ เป็น ผู้ ให้ เรามาที่ นี่ แต่ พระเจ้า ทรงให้ มา พระองค์ ทรงโปรดให้ เราเป็น เหมือน
บิดาแก่ฟาโรห์ เป็นเจ้าในราชวังทัง้ สิน
ิ ต์ทัง้ หมด
้ และเป็นผู้ครอบครองประเทศอียป
1 โยเซฟอดกลัน
้ ต่อหน้าบรรดาผู้ที่ยืนอยู่ต่อไปอีกมิได้

โยเซฟส่งข่าวไปถึงยาโคบบิดาของตน
เจ้ าจงรีบ ขึ้น ไปหาบิดาเราบอกท่านว่า ‘โยเซฟบุตรชายของท่านพูด ดังนี้ ว่า “พระเจ้า
ทรงโปรดให้ ลูก เป็น เจ้า เหนื ออ ียป
ิ ต์ ทัง้ สิน
้ ขอลงมาหาลูก อย่า ได้ ช้า 10 พ่อ จะได้ อาศัย อยู่
ในแผ่น ดิน โกเชน และพ่อ จะได้ อยู่ ใกล้ ลูก ทัง้ ตัว พ่ อก ั บลู กหลานและฝูง แพะแกะ ฝูง วัว
และทรัพย์ทัง้ หมดของพ่อ 11 ลูกจะบํารุ งรักษาพ่อที่ นั ่น ด้วยยังจะกันดารอาหารอีกห้าปี มิ
ฉะนั ้นพ่อและครอบครัวของพ่อและผู้คนที่พ่อมีอยู่จะยากจนไป� ’ 12 ดูเถิด นั ยน์ ตาพี่และ
นั ยน์ ตาของเบนยามิ น น้ องชายของข้าพเจ้า ได้ เห ็ นว ่า เป็น ปากของข้าพเจ้า เองที่ ได้ พู ดก ับ
พี่ 13 พี่ จงเล่า ให้ บิ ดาของเราฟัง ถึง ยศศั กด ิ์ ที่ ข้าพเจ้า มี อยู่ ในอียป
ิ ต์ และที่ พี่ ได้ เห ็น นั ้น ทุก
ประการ พี่ จงรีบ พาบิดาเราลงมาที่ นี่ เถิด � 14 โยเซฟกอดคอเบนยามิน ผู้ น้องแล้ว ร้องไห้
เบนยามิ นก ็ กอดคอโยเซฟร้องไห้ เหมือนกัน 15 ยิง่ กว่า นั ้น โยเซฟจึง จุบ พี่ ชายทัง้ ปวงและ
ร้องไห้ หลังจากนั ้นพี่น้องของท่านก็สนทนากับโยเซฟ
9

โยเซฟส่งรถถึงคานาอันไปรับยาโคบ
“พี่น้ องของโยเซฟมา� ไปถึงราชวังฟาโรห์ ฟาโรห์กับข้าราชการของพระองค์
ก็ พากัน ยินดี 17 ฟาโรห์ รับ สั ่งก ับ โยเซฟว่า “พู ดก ับ พี่ น้องของท่านว่า ‘ทํา ดังนี้ คือ เอาของ
บรรทุก สัตว์ กล ับ ไปแผ่น ดิน คานาอัน 18 พาบิดาและครอบครัว ของเจ้า มาหาเรา เราจะ
ประทานของดี ที่ สุดในแผ่นดิ นอียป
ิ ต์ ให้พวกเจ้า พวกเจ้าจะได้ รบ
ั ประทานผลอันอุดมบริบู
19
รณ ์ ของประเทศนี้ � เราสัง่ เจ้า แล้ว จงทํา ดังนี้ เอารถบรรทุก จากประเทศอียป
ิ ต์ ไปรับ
16 ข่าวว่า
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20 อย่าเสียดายทรัพย์สมบัติเลย

เด็กเล็กๆและภรรยาของเจ้ากับนําบิดาของเจ้ามา
เพราะ
ของดี ที่ สุด ทัว่ ประเทศอียป
ิ ต์ เป็น ของเจ้า แล้ว� 21 บรรดาบุตรของอิสราเอลก็ ทํา ตาม โย
เซฟจัด รถบรรทุก ให้เขาตามรับสัง่ ของฟาโรห์ กับ ให้เสบียงรับ ประทานตามทาง 22 โยเซฟ
ให้ เสื้อผ้า คนละสํารับ แต่ ให้ เงิน แก่ เบนยามิน สามร้อยเหรียญกับ เสื้อ ห้า สํารับ 23 โยเซฟ
ฝากของต่อ ไปนี้ ให้ บิดา คือ ลาสิบ ตัว บรรทุก ของดี ที่ สุด ในประเทศอียป
ิ ต์ และลาตัว เมี ยอ ี
กสิบตัวบรรทุกข้าว ขนมปัง และเสบียงอาหารสําหรับให้บิดารับประทานตามทาง 24 ดังนั ้น
โยเซฟส่งพี่น้องไป แล้วเขาก็ ออกไป แล้วท่านสัง่ เขาว่า “จงระวังให้ดี อย่าได้ ววาทก
ิ
ันตาม
ทาง� 25 พวกพี่ น้องก็ พากัน ขึ้น ไปจากอียป
ิ ต์ เข ้า ไปในแผ่น ดิน คานาอัน ไปหายาโคบบิดา
ของตน 26 บอกบิดาว่า “โยเซฟยังมีชีวิตอยู่ ท่านเป็นผู้ครอบครองประเทศอียป
ิ ต์ทัง้ หมด�
แต่ จิตใจยาโคบงงงันเพราะยังไม่เชื่อเขา 27 เขาจึงเล่าคําของโยเซฟให้บิดาฟังทุกประการ
คือคําที่โยเซฟสัง่ พวกเขาไว้ เมื่อยาโคบเห็นรถบรรทุกที่โยเซฟส่งมารับตน จิตใจของท่านก็
ฟื้ นแช่มชื่นขึ้น 28 อิสราเอลจึงว่า “เราอิม
่ ใจแล้ว โยเซฟลูกเรายังมีชีวิตอยู่ เราจะไปเห็นลู
กก่อนเราตาย�

46
ยาโคบลงไปยังอียป
ิ ต์

1 อิสราเอลเดินทางไปพร้อมกับทรัพย์ทัง
้ หมด

มาถึงเมืองเบเออร์เชบา และถวายเครือ
่ ง
บูชาแด่ พระเจ้าของอิสอัคบิดาของตน 2 พระเจ้าตรัสแก่ อส
ิ ราเอลโดยนิ มิตในเวลากลางคื
นว ่า “ยาโคบ ยาโคบเอ๋ย� ยาโคบทูล ว่า “ข้า พระองค์ อยู่ ที่ นี่ พระเจ้า ข้า� 3 พระองค์ จึง ตรั
สว ่า “เราคือ พระเจ้า คือ พระเจ้า ของบิดาเจ้า อย่า กลั วท ี่ จะลงไปยั งอ ียป
ิ ต์ เพราะเราจะให้
เจ้ าเป็น ประชาชาติ ใหญ่ ที่ นั่น 4 เราจะลงไปกับ เจ้า ถึ งอ ียป
ิ ต์ และเราจะพาเจ้า ขึ้น มาอี กด
้วยแน่ และโยเซฟจะวางมือบนตาเจ้า� 5 ยาโคบก็ ยกไปจากเบเออร์เชบา บรรดาบุตรชาย
อิสราเอลก็ พายาโคบบิดาขึ้น รถบรรทุก ที่ ฟาโรห์ ส่ง มารับ ไปกั บลู กหลานเล็กๆและภรรยา
ของเขา 6 เขาพาฝูงสัตว์ของตนและทรัพย์ที่ เขาได้ มาในแผ่นดินคานาอันนั ้นไปอียป
ิ ต์ ทัง้
ยาโคบกับ บรรดาเชื้อ สายของท่าน 7 คือ ลูก หลานชายหญิง และเชื้อ สายทัง้ หมดของท่าน
เข้าไปในอียป
ิ ต์ 8 ต่อไปนี้ เป็นชื่อลูกหลานของอิสราเอลที่เข้าไปในอียป
ิ ต์ ทัง้ ยาโคบและบุตร
ชายของท่านคือ รู เบน บุตรหัวปี ของยาโคบ 9 และบุตรชายของรู เบน คือ ฮาโนค ปัลลู เฮส
โรน และคารมี 10 บุตรชายของสิเมโอน คือ เยมูเอล ยามีน โอหาด ยาคีน และโศหาร์ กับชา
อูล บุตรชายของหญิงคนคานาอัน 11 บุตรชายของเลวี คือ เกอร์โชน โคฮาท และเมรารี 12 บุ
ตรชายของยูดาห์คือ เอร์ โอนัน เช-ลาห์ เปเรศ เศ-ราห์ แต่เอร์และโอนั นได้ถึงแก่ความตาย
ในแผ่นดินคานาอัน บุ ตรชายของเปเรศคือ เฮสโรน และฮามูล 13 บุ ตรชายของอิสสาคาร์
คือ โทลา ปู วาห์ โยบ และชิม โรน 14 บุ ตรชายของเศบู ลุ น คือ เสเรด เอโลน และยาเลเอล
15 พวกเหล่านี้ เป็ นบุตรชายของนางเลอาห์ ซึ่งนางคลอดให้ยาโคบในปั ดดานอารัม กับบุตร
สาวชื่อ ดีนาห์ บุตรชายหญิงหมดด้วยกันมส
ี ามสิบสามคน 16 บุตรชายของกาด คือ ศิฟีโอน
17
ฮักกี ชูนี เอสโบน เอรี อาโรดี และอาเรลี บุตรชายของอาเชอร์ คือ ยิมนาห์ อิชอูอาห์ อิช
อูไอ และเบรีอาห์ กับเสราห์น้องสาวของเขา และบุตรชายของเบรีอาห์คือ เฮเบอร์และมัลคี
เอล 18 พวกเหล่านี้ เป็นบุตรชายของนางศิลปาห์ ผู้ที่ลาบันยกให้แก่นางเลอาห์บุตรสาวของ
ตน และบุตรสิบ หกคนนี้ นางคลอดให้ ยาโคบ 19 บุ ตรชายของนางราเชลภรรยายาโคบคือ
โยเซฟและเบนยามิน 20 มนัสเสห์กับเอฟราอิม เกิดแก่โยเซฟในแผ่นดินอียป
ิ ต์ ซึ่งนางอา
เสนั ทบ ุต รสาวของโปทิเฟรา ปุ โรหิต เมืองโอนคลอดให้ท่าน 21 บุ ตรชายของเบนยามิ น คือ
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เบลา เบเคอร์ อัชเบล เก-รา นาอามาน เอไฮ โรช มุ ปปิม หุปปิม และอาร์ด 22 พวกเหล่า นี้
เป็นบุตรชายของนางราเชลที่เกิดแก่ยาโคบ มีสิบสี่คนด้วยกัน 23 บุตรชายของดานคือ หุชิม
24 บุ ตรชายของนั ฟ ทาลี คือ ยาเซเอล กูน ี เยเซอร์ และชิลเลม 25 พวกเหล่า นี้ เป็ น บุตรชาย
ของนางบิลฮาห์ ผู้ที่ลาบันยกให้แก่นางราเชลบุตรสาวของตน และบุตรเจ็ดคนนี้ นางคลอด
ให้ยาโคบ 26 บรรดาคนของยาโคบซึ่ง ออกมาจากบัน
้ เอวของท่านที่ เข ้า มาในอียป
ิ ต์ นั ้น ไม่
นั บภรรยาของบุตรชายยาโคบ มีหกสิบหกคนด้วยกัน 27 บุตรชายของโยเซฟซึ่งเกิดแก่ท่าน
ในอียป
ิ ต์มีสองคน นั บคนทัง้ ปวงในครอบครัวของยาโคบที่เข้ามาในอียป
ิ ต์ได้เจ็ดสิบคน
ญาติพีน้
่ องของโยเซฟไปอาศัยในเมืองโกเชน

28 ยาโคบให้ยูดาห์ล่วงหน้าไปหาโยเซฟเพื่อจะนําหน้าไปยังเมืองโกเชน

แล้วพวกเขาก็มา

29 โยเซฟก็จัดรถม้าของตนขึ้นไปยังเมืองโกเชนรับอิสราเอลบิดาของตน

ถึงแผ่นดินโกเชน
พอเห็นบิดาท่านก็กอดคอบิดาไว้ร้องไห้เป็นเวลานาน 30 อิสราเอลพูดกับโยเซฟว่า “เดีย
๋ วนี้
31
พ่อจะตายก็ตามเถิด เพราะพ่อได้ เห็นหน้า เจ้า แล้ว และรู ว้ า่ เจ้า ยังมีชีวิตอยู�
่
โยเซฟจึง
บอกพี่ น้องและครอบครัว ของบิ ดาว ่า “เราจะขึ้น ไปแสดงแก่ ฟาโรห์และทูล แก่ พระองค์ ว่า
‘พีน้
่ องและครอบครัวของบิดาผูเ้ คยอยูใ่ นแผ่นดินคานาอันนั ้นมาหาข้าพระองค์แล้ว 32 คน
เหล่า นั ้น เป็น ผู้ เลี้ยงแกะมี อาชีพ เลี้ยงสัตว์ เขาพาฝูง แพะแกะ ฝูง วัวก ับ ทรัพย์ สมบัติ ของ
เขาทัง้ สิน
้ มาด้วย� 33 และต่อมาเมื่อฟาโรห์จะรับสัง่ ให้ท่านเข้าเฝ้าและจะถามว่า ‘พวกเจ้า
เคยทํามาหาเลี้ยงชีพอย่างไร� 34 ท่านทัง้ หลายจงทูลว่า ‘การทํามาหาเลี้ยงชีพของผู้รับใช้
ของพระองค์ นั้น เกี่ยวข้องกับ พวกสัตว์ใช้ งานตัง้ แต่ เป็น เด็ก มาจนทุก วัน นี้ ทัง้ ข้า พระองค์
ทัง้ หลายและบรรพบุรุษ ของข้า พระองค์ ด้วย � เพื่อ ท่านทัง้ หลายจะได้ อาศัย อยู่ในแผ่น ดิน
โกเชน เหตุว่าคนเลี้ยงแพะแกะทุกคนนั ้นเป็นที่พึงรังเกียจสําหรับชาวอียป
ิ ต์�

47
ยาโคบเข้าเฝ้าฟาโรห์
โยเซฟเข้าไปทูล ฟาโรห์ ว่า “บิ ดาและพี่ น้องของข้า พระองค์ กับ ฝูง แพะแกะฝูง วัว และ
ทรัพย์ สมบัติ ของเขาทัง้ สิน
้ มาจากแผ่น ดิน คานาอัน แล้ว ดู เถิด พวกเขาอยู่ ในแผ่น ดิน โก
เชน� 2 โยเซฟเลือกคนจากหมู่ พี่ น้อง คือ ผู้ชายห้า คนพาไปเฝ้า ฟาโรห์ 3 ฟาโรห์ ตรัส ถาม
พี่ น้องของโยเซฟว่า “พวกเจ้า เคยทํา มาหาเลี้ยงชีพ อย่างไร� เขาทูล ฟาโรห์ ว่า “ผู้รบ
ั ใช้
ของพระองค์เป็นผู้เลี้ยงแพะแกะ ทัง้ พวกข้าพระองค์และบรรพบุรุษของพวกข้าพระองค์�
4 เขา ทูล ฟาโรห์ อี กว่า “พวก ข้า พระองค์ มา อาศัย อยู่ ใน แผ่น ดิน นี้ เพราะ ไม่ มี ทุ ่ง หญ้า จะ
เลี้ยงสัตว์ของข้าพระองค์ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ เพราะเหตุวา่ ในแผ่นดินคานาอันนั ้ นกันดาร
อาหารนั ก เหตุฉะนี้ บัดนี้ ขอโปรดให้ข้าพระองค์ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์อาศัยอยู่ในแผ่นดินโก
เชนเถิด� 5 ฟาโรห์ จึง ตรัส แก่ โยเซฟว่า “บิ ดาและพี่ น้องของท่านมาหาท่านแล้ว 6 ท่านมี
ประเทศอียป
ิ ต์อยู่ต่อหน้า ให้บิดาและพี่น้องของท่านตัง้ หลักแหล่งอยู่ในแผ่นดินดีที่สุดคือ
ให้ เขาอยู่ แผ่ นดิน โกเชน แล ้ว ในพวกพี่ น้องนั ้น ถ้า ท่านรู ้วา่ ผู้ ใดเป็น คนมี ความสามารถ
จงตัง้ ผู้นั้นให้เป็นหัวหน้ากองเลี้ยงสัตว์ของเรา� 7 โยเซฟก็ พายาโคบบิดาของท่านเข้าเฝ้า
ฟาโรห์ ยาโคบก็ ถวายพระพรแก่ ฟาโรห์ 8 ฟาโรห์จึงตรัสถามยาโคบว่า “อายุ ท่านได้ เท่าไร
� 9 ยาโคบทูลตอบฟาโรห์ว่า “ข้าพระองค์ดํารงชีวต
ิ สัญจรอยู่นับได้รอ
้ ยสามสิบปี ชีวิตของ
ข้า พระองค์ สัน
้ และมี ความลําบาก ไม่ เท่ าอายุ บรรพบุรุษ ของข้า พระองค์ ในวันที ่ ดํารงชีวต
ิ
10
11
สัญจรอยู่นั ้น� ยาโคบถวายพระพรแก่ฟาโรห์ แล้วทูลลาไปจากฟาโรห์ ฝ่ายโยเซฟให้
1
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บิดาและพวกพี่น้องของตนอยูแ
่ ละถือกรรมสิทธิที
ิ ต์ ในแผ่นดินที่ดีที่สุด
์ ่ดินในประเทศอียป
คือ ในแผ่นดินราเมเสส ตามรับสัง่ ของฟาโรห์ 12 โยเซฟเลี้ยงดูบิดาและพวกพี่น้องรวมทัง้
ครอบครัวของบิดา ให้มีอาหารรับประทานตามจํานวนคนในครอบครัว
โยเซฟขายอาหารให้แก่ประชาชนและซื้อที่ดินสําหรับฟาโรห์
และทัว่ แผ่น ดิน ขาดอาหารเพราะการกันดารอาหารร้ายแรง จนแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ และ
แผ่น ดิน คานาอัน ทัง้ สิน
้ หิวโหยเพราะการกันดารอาหาร 14 โยเซฟรวบรวมเงิน ทัง้ หมดที่
ได้ จากการขายข้าวในประเทศอียป
ิ ต์ และแผ่น ดิน คานาอัน และโยเซฟนํา เงิน นั ้น ไปไว้ใน
ราชวัง ฟาโรห์ 15 เมื่อ เงิน ในประเทศอียป
ิ ต์ และแผ่น ดิน คานาอัน หมดแล้ว ชาวอียป
ิ ต์ ทัง้
ปวงมากราบเรียนโยเซฟว่า “ขออาหารให้พวกข้าพเจ้า เถิด เหตุ ใดพวกข้าพเจ้า จะต้องอด
ตายต่อ หน้า ท่านเพราะเงิน หมดเล่า� 16 โยเซฟจึง บอกว่า “ถ้า เงิน หมดแล้ว จงเอาฝูง สัตว์
ของเจ้ามาและเราจะให้ข้าวแลกกับสัตว์� 17 เขาก็นําฝูงสัตว์มาให้โยเซฟ โยเซฟก็ให้อาหาร
แก่ เขาแลกกับ ม้า แพะแกะ ฝูง วัว และลา ในปี นั้น ท่านจ่ายอาหารแลกกับ สัตว์ ต่างๆของ
เขา 18 เมื่อปี นั้นสิน
้ สุดลงแล้ว เขาก็ มาหาท่านในปี ที่ สองกราบเรียนท่านว่า “พวกข้าพเจ้า
จะไม่ ปิดบัง เรือ
่ งนี้ ไว้ จากนายของข้าพเจ้า ว่า เงิน ของข้าพเจ้า หมดแล้ว และฝูง สัตว์ ของ
ข้าพเจ้า ก็ เป็น ของนายแล้ว ด้วย ข้าพเจ้า ไม่ มี สิ ่ง ใดเหลือ ในสายตาของท่านเลย เว้น แต่ ตัว
ข้าพเจ้ากับที่ดินเท่านั ้น 19 เหตุใดข้าพเจ้าทัง้ หลายจะต้องอดตายต่อหน้าต่อตาท่านเล่า ทัง้
ตัว ข้าพเจ้า กั บท ี่ ดิ นของข้าพเจ้า ทัง้ หลายด้วย ขอท่านโปรดซื้อ พวกข้าพเจ้า กั บท ี่ ดิ นแลก
กับ อาหาร ข้าพเจ้า ทัง้ หลายกั บท ี่ ดิ นจะเป็น ทาสของฟาโรห์ ขอท่านโปรดให้ เมล็ด ข้าวแก่
พวกข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าทัง้ หลายจะมีชีวิตอยู่ได้ และไม่ตายเพื่อที่ ดิ นนั ้นจะไม่รกร้างไป�
20 โยเซฟก็ ซ้ ือ ที่ ดิ นทัง
้ หมดในอียป
ิ ต์ ให้แก่ ฟาโรห์ เพราะคนอียป
ิ ต์ ทุ กคนขายไร่นาของตน
เนื่ องจากการกันดารอาหารรุ นแรงต่อเขายิง่ นั ก เพราะฉะนั ้นแผ่นดินจึงตกเป็นของฟาโรห์
21 ส่วนประชาชนเหล่านั ้นโยเซฟให้เขาย้ายไปอยูที
่ ่เมืองต่างๆทัว่ ประเทศอียป
ิ ต์ 22 เว้นแต่ที่
ดินของพวกปุโรหิตเท่านั ้นโยเซฟไม่ได้ซื้อ เพราะปุโรหิตได้รบ
ั ปันส่วนจากฟาโรห์ และดํารง
ชีวต
ิ อาศัยตามส่วนที่ ฟาโรห์พระราชทาน เหตุ ฉะนี้ เขาจึง ไม่ ได้ ขายที่ ดิ นของเขา 23 โยเซฟ
ชีแ
้ จงแก่ ประชาชนทัง้ ปวงว่า “ดู เถิด วัน นี้ เราซื้อ ตัว พวกเจ้า กั บท ี่ ดิ นของเจ้า ให้ เป็น ของ
ฟาโรห์แล้ว นี่ เราจะให้เมล็ดข้าวแก่ พวกเจ้าและพวกเจ้าจงเอาไปหว่านเถิด 24 และต่อมา
เมื่อ ได้ ผลแล้ว จงถวายส่วนหนึ่ ง ในห้า ส่วนแก่ ฟาโรห์ เก ็บ สี่ ส่วนไว้เป็น ของตน สําหรับ ใช้
เป็นเมล็ดข้าวบ้าง เป็นอาหารสําหรับเจ้าและครอบครัวกับเด็กเล็ กบ้าง� 25 คนทัง้ หลายก็
กล่าวว่า “ท่านช่วยชีวต
ิ ข้าพเจ้า ไว้ ขอให้ ข้าพเจ้า ทัง้ หลายได้ รบ
ั ความกรุ ณาในสายตาของ
26
นายข้าพเจ้าเถิด ข้าพเจ้าทัง้ หลายยอมเป็นทาสของฟาโรห์� โยเซฟตัง้ เป็นกฎหมายใน
ประเทศอียป
ิ ต์ตราบเท่าทุกวันนี้ ว่า ให้ฟาโรห์ได้ส่วนหนึ่ งในห้าส่วน เว้นแต่ที่ดินของปุโรหิต
เท่านั ้นไม่ตกเป็นของฟาโรห์
13

ยาโคบต้องการถูกฝังไว้ในเฮโบรน

พวกอิสราเอลอาศัย อยู่ ในประเทศอียป
ิ ต์ ณ แผ่ นดิน โกเชน เขามี ทรัพย์ สมบัติ ที่ นั่น
และมี ลูก หลานทวีข้น
ึ มากมาย 28 ยาโคบมี ชี วิตอยู่ ในแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ สิ บเจ็ด ปี รวมอายุ ยา
โคบได้ รอ
้ ยสี่ สิ บเจ็ด ปี 29 เวลาที่ อส
ิ ราเอลจะสิน
้ ชี พก ็ ใกล้ เข ้า มาแล้ว ท่านจึง เรียกโยเซฟ
บุตรชายท่านมาสัง่ ว่า “ถ้า เดีย
๋ วนี้ เราได้ รบ
ั ความกรุ ณาในสายตาของเจ้า เราขอร้องให้ เจ้
าเอามือ ของเจ้า วางไว้ ใต้ ขาอ่อนของเรา และปฏิ บั ติ ต่อ เราด้วยความเมตตากรุ ณาและ
จริงใจ ขอเจ้า โปรดอย่า ฝัง ศพเราไว้ ในอียป
ิ ต์ เลย 30 แต่ เราจะถูก ฝัง ไว้ กับ บรรพบุรุษ ของ
เรา แล ้ว เจ้า จงนํา เราออกจากอียป
ิ ต์ ไปฝัง ไว้ ณ ที่ ฝัง ศพบิดาเราเถิด� โยเซฟก็ สัญญาว่า
27
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“ข้าพเจ้า จะกระทํา ตามที่ ท่านสัง่ � อิสราเอลจึง บอกว่า “จงปฏิญาณตัว ให้ เราด้วย� โย
เซฟก็ปฏิญาณให้บิดา แล้วอิสราเอลก็กราบลงที่บนหัวนอน
31

48
บุตรชายโยเซฟเยีย
่ มเยียนยาโคบ
และต่อ มาภายหลัง เหตุ การณ์ เหล่า นี้ มี คนเรียนโยเซฟว่า “ดู เถิด บิ ดาของท่านป่วย�
โยเซฟก็พามนั สเสห์และเอฟราอิมบุตรชายทัง้ สองของตนไป 2 มีคนบอกยาโคบว่า “ดูเถิด
โยเซฟบุตรชายมาหาท่าน� อิสราเอลก็ รวบรวมกําลังลุกขึ้นนั ่งบนที่ นอน 3 ยาโคบจึงพู ดก
ับโยเซฟว่า “พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิได้
์ สําแดงพระองค์แก่พ่อที่ตําบลลูสในแผ่นดินคานา
อัน และทรงอวยพระพรแก่ พ่อ 4 และตรัส แก่ พ่อ ว่า ‘ดู เถิด เราจะให้ เจ้ ามี ลูก ดกทวียงิ่ ขึ้น
และเราจะทําให้ เจ้ าเป็น ชนชาติ ใหญ่ และจะยกแผ่น ดิน นี้ ให้ แก่ เชื้อ สายของเจ้า ที่มาภาย
หลัง เจ้า เป็น กรรมสิทธิ์เป็น นิ ตย์ � 5 ส่วนบุตรชายทัง้ สองของเจ้า ที่ เก ิด แก่ เจ้ าในประเทศ
อียป
ิ ต์ก่อนพ่อมาหาเจ้าในอียป
ิ ต์ก็เป็นบุตรของพ่อ เอฟราอิมและมนั สเสห์จะต้องเป็นของ
พ่อ เหมือนรู เบนและสิ เมโอน 6 ส่วนบุตรของเจ้า ที่ เกิดมาภายหลังเขาจะนั บเป็นบุตรของ
เจ้า เขาจะได้ช่อ
ื ตามพี่ชายในการรับมรดกของเขา 7 และสําหรับพ่อเมื่อพ่อจากปัดดานมา
นางราเชลซึ่งอยู่กับพ่อก็ได้สิ ้นชีวต
ิ ในแผ่นดินคานาอันขณะอยู่ตามทางยังห่างจากเอฟรา
ธาห์ แล ้ว พ่อ ได้ ฝัง ศพเธอไว้รม
ิ ทางไปเอฟราธาห์คือ เบธเลเฮม� 8 อิสราเอลเห็น บุตรชาย
ทัง้ สองของโยเซฟจึงถามว่า “นี่ ใคร� 9 โยเซฟตอบบิดาของตนว่า “นี่ เป็นบุตรชายของลูก
ที่ พระเจ้า ประทานแก่ ลูก ในแผ่น ดิน นี้ � อิสราเอลจึง ว่า “ขอเจ้า พาบุตรทัง้ สองเข้า มาเพื่อ
พ่อจะได้ให้พรแก่เขา� 10 คราวนั ้นตาของอิสราเอลมืดมัวไปเพราะชรา มองอะไรไม่เห็น โย
เซฟพาบุตรเข้ามาใกล้บิดา บิดากจุ
็ บกอดเขา 11 อิสราเอลบอกโยเซฟว่า “แต่ก่อนพ่อคิดว่า
จะไม่ ได้ เห ็น หน้า เจ้า แต่ ดู เถิด พระเจ้า ทรงโปรดให้พ่อ เห็นทัง้ เชื้อ สายของเจ้า ด้วย� 12 โย
เซฟเอาบุตรออกมาจากระหว่างเข่าของท่าน แล้วกราบลงถึงดิน
1

เอฟราอิมกับมนั สเสห์จะเป็นหัวหน้าตระกูลสองตระกูลของอิสราเอล
มือขวาจับเอฟราอิมให้อยูข้
่ างซ้ายอิสราเอล และ
14
มือ ซ้ายจับ มนั ส เสห์ ให้ อยู่ ข้างขวาอิสราเอล ฝ่ายอิสราเอลก็ เหย ีย ดมือ ขวาออกวางบน
ศีรษะเอฟราอิม ผู้ เป็น น้ อง และมือ ซ้ายวางไว้บนศีรษะมนั ส เสห์ โดยตัง้ ใจเหยียดมือ ออก
เช่น นั ้น เพราะมนั ส เสห์ เป็น บุตรหัวปี 15 แล ้ วอ ิส ราเอลกล่าวคํา อวยพรแก่ โยเซฟว่า “ขอ
พระเจ้าที่อบ
ั ราฮัมและอิสอัคบิดาข้าพเจ้าดําเนิ นอยู่เฉพาะพระพักตร์นั ้น ขอพระเจ้าผู้ทรง
บํารุ ง เลี้ยงชีวต
ิ ข้าพเจ้า ตัง้ แต่ เก ิ ดมาจนวัน นี้ 16 ขอทูต สวรรค์ ที่ ได้ ช่วยข้าพเจ้า ให้ พ้น จาก
ความชัว่ ร้ายทัง้ สิน
้ โปรดอวยพรแก่เด็กหนุ่มทัง้ สองนี้ ให้เขาสืบชื่อของข้าพเจ้าและชื่อของ
อับ ราฮัม และชื่อ ของอิ สอั คบ ิ ดาของข้าพเจ้า ไว้และขอให้เขาเจริญ ขึ้น เป็น มวลชนบนแผ่น
ดิน เถิด� 17 ฝ่ายโยเซฟเมื่อ เห็น บิดาวางมือ ข้างขวาบนศีรษะของเอฟราอิ มก็ ไม่ พอใจ จึง
จับ มื อบ ิ ดาจะยกจากศีรษะเอฟราอิม วางบนศีรษะมนั ส เสห์ 18 โยเซฟพู ดก ับ บิดาของตน
ว่า “ไม่ ถูก บิ ดาของข้าพเจ้า เพราะคนนี้ เป็น หัวปี ขอท่านวางมือ ขวาบนศีรษะคนนี้ เถิด �
19 บิดาก็ไม่ยอมจึงตอบว่า “พ่อรู แล้
้ ว ลูกเอ๋ย พ่อรู แล้
้ ว เขาจะเป็นคนตระกูลหนึ่ งด้วย และ
เขาจะใหญ่โตด้วย แต่แท้จริงน้ องชายจะใหญ่โตกว่าพี่ และเชื้อสายของน้ องนั ้นจะเป็นคน
หลายประชาชาติด้วยกัน� 20 วันนั ้นอิสราเอลก็ให้พรแก่ทัง้ สองคนว่า “พวกอิสราเอลจะใช้
ชื่อเจ้าให้พรว่า ‘ขอพระเจ้าทรงโปรดให้ท่านเป็นเหมือนเอฟราอิมและเหมือนมนั สเสห์เถิด
13 โยเซฟจูงบุตรทัง
้ สองเข้าไปใกล้บิดา
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� ” อิสราเอลจึงให้เอฟราอิมเป็นใหญ่กว่ามนั สเสห์
“ดู เถิด พ่อ
จะตายแล้ว แต่พระเจ้าจะทรงสถิตอยู่กับพวกเจ้าและจะพาพวกเจ้ากลับไปสู่แผ่นดินของ
บรรพบุรุษ ของเจ้า 22 ยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก พ่อ จะยกส่วนหนึ่ ง ที่ พ่อ ตี ได้ จากมือ คนอาโมไรต์ ด้วย
ดาบและธนูของพ่อนั ้นให้แก่เจ้าแทนที่จะให้พี่น้ องของเจ้า�
21 อิสราเอลบอกโยเซฟว่า

49
ศาสดาพยากรณ์ ยาโคบกล่าวคําอวยพรแก่ทุกตระกูล
ยาโคบเรียกบรรดาบุตรชายของตนมา สัง่ ว่า “พวกเจ้า มาชุ มนุ มกัน แล้ว เราจะบอก
เหตุ ที่ จะบังเกิด แก่ เจ้ าในยุค สุดท้าย 2 บุ ตรชายของยาโคบเอ๋ย จงมาประชุม กัน ฟัง จงฟัง
คํา อิสราเอลบิดาของเจ้า 3 รู เบนเอ๋ย เจ้ าเป็น บุตรหัวปี ของเรา เป็น กําลัง และเป็น ผลแรก
แห่งเรีย
่ วแรงของเรา เป็นยอดแห่งความมีเกียรติและยอดของความรุ นแรง 4 เจ้าไม่มัน
่ คง
เหมือนดัง่ นํ้า จึง เป็น ยอดไม่ ได้ ด้วยเจ้า ล่วงเข้าไปถึงที่ นอนบิดาของเจ้า เจ้ าทําให้ ที่ นอน
นั ้นเป็นมลทิน เขาล่วงเข้าไปถึงที่ นอนของเรา 5 สิ เมโอนกับเลวีเป็นพี่น้องกัน เครือ
่ งอาวุธ
6
ร้ายกาจอยู่ ในที่ อาศัย ของเขา โอ จิ ตวิญญาณของเราเอ๋ย อย่า เข้าไปในที่ ลึ กล ับ ของเขา
ยศบรรดาศักดิข
์ องเราเอ๋ย อย่าเข้าร่วมในที่ประชุมของเขาเลย เหตุว่าเขาฆ่าคนด้วยความ
โกรธ เขาทําลายกําแพงเมืองตามอําเภอใจเขา 7 ให้ ความโกรธอั นร ุน แรงของเขาเป็ นที
่ แช่ง ให้ ความโทโสดุรา้ ยของเขาเป็ นที ่ สาปเถิด เราจะให้ เขาแตกแยกกัน ในพวกยาโคบ
จะให้ เขาพลัดพรากไปในพวกอิสราเอล 8 ยู ดาห์ เอ๋ย พวกพี่ น้องจะสรรเสริญ เจ้า มือ ของ
เจ้า จะจับ คอของศั ตรู ของเจ้า บุ ตรทัง้ หลายของบิดาจะกราบเจ้า 9 ยู ดาห์เป็น ลูก สิงโต ลูก
เอ๋ย เจ้ าก็ ได้ ลุ กขึ้น จากการจับ สัตว์ เขาก้ม ลง เขาหมอบลงเหมือนสิงโตตัวผู้ และเหมือน
สิงโตแก่ ใครจะแหย่ เขาให้ ลุก ขึ้น 10 ธารพระกรจะไม่ ขาดไปจากยู ดาห์ หรือ ผู้ทรงตัง้ พระ
ราชบัญญั ติ จะไม่ ขาดไปจากหว่างเท้า ของเขา จนกว่า ชี โลห์จะมา และชนชาติ ทัง้ หลายจะ
รวบรวมเข้ากับผู้นั ้น 11 เขาผูกลาของเขาไว้ที่ เถาองุน
่ และผู กลูกลาของเขาไว้ที่ เถาองุน
่ ดี
ที่สุด เขาซัก ผ้า ของเขาด้วยนํ้า องุน
่ เขาซัก เสื้อผ้า ของเขาด้วยเลือดแห่ง ผลองุน
่ 12 ตาเขา
จะแดงด้วยนํ้าองุน
่ และฟันเขาขาวด้วยนํ้านม 13 เศบู ลุ นจะอาศัยอยู่ที่ ท่าเรือริมทะเล เขา
จะเป็น ท่า จอดเรือ เขตแดนของเขาจะต่ อก ัน ไปถึง เมืองไซดอน 14 ฝ่ายอิส สาคาร์เป็น ตัว
ลามี กําลัง มากหมอบลงกลางสัมภาระของมัน 15 เขาเห็ นว ่า ที่ พั กด ี และแผ่น ดิน สบาย จึง
ย่ อบ ่า ของตนลงรับ ไว้ ยอมเป็น ทาสรับ ใช้ การงาน 16 ส่วนดานจะปกครองพลไพร่ของตน
เหมือนเป็นตระกูลหนึ่ งในอิสราเอล 17 ดานจะเป็นงู อยู่ตามทาง เป็นงู พิษที่ อยู่ในหนทางที่
กัด ส้น เท้า ม้า ให้คนขี่ ตกหงายลง 18 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ รอคอยความรอด
จากพระองค์ 19 ฝ่ายกาดนั ้น จะมี กองทัพ มายํ่ายี เขา แต่ ในที่สุด เขาจะกลับ ตามไล่ ตี กอง
ทั พน น
ั ้ 20 อาหารบริบู รณ ์ จะเกิด จากอาเชอร์ และเขาจะผลิต เครือ
่ งเสวยสําหรับ กษั ตริ
21
ย์ นั ฟ ทาลี เป็นกวางตัว เมีย ที่ ปลดปล่อย เขากล่าวคํา อัน ไพเราะ 22 โยเซฟเป็ นก ง
ิ่ ที่ เก
ิด ผลดก เป็ นก งิ่ ที่ เก ิด ผลดกอยู่ รม
ิ บ่อนํ้า มี กิง่ พาดข้ามกําแพง 23 พวกพรานธนู ได้ ทําให้
เขาทุกข์ โศก ทัง้ ยิง และเกลียดชัง เขา 24 แต่ ธนู ของเขาเองยืน หยัด ต่อสู้ ลําแขนของเขามี
กําลังขึ้นโดยพระหัตถ์ ของพระเจ้าผู้ทรงเดชานุภาพของยาโคบ (ผู้เลี้ยงแกะคือศิลาแห่งอ
ิสราเอลมาจากพระองค์นั ้น) 25 โดยพระเจ้าของบิดาเจ้าผู้จะทรงช่วยเจ้า โดยพระองค์ทรง
ศักดานุภาพใหญ่ ยิง่ ผู้ จะทรงอวยพระพรแก่ เจ้ าด้วยพรที่มาจากฟ้า เบื้องบน พรที่มาจาก
ใต้ทะเลเบื้องล่าง พรที่มาจากนมและครรภ์ 26 ส่วนพรที่มาจากบิดาของเจ้า มีมากกว่าพร
ที่มาจากบรรพบุรุษ ของเรา จนถึง ที่สุด แห่ง เนิ น เขาเนื องนิ ตย์ ขอพรเหล่า นั ้น อยู่ บนศีรษะ
1
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ของโยเซฟ และอยูเ่ บื้องบนกระหม่อมศีรษะแห่งผูที
้ ่ต้องพรากจากพีน้
่ อง 27 ฝ่ายเบนยามิน
จะล่า เหยื่อ เหมือนสุนัข ป่า เวลาเช้า เขาจะกิน เหยื่อ เสีย เวลาเย็น เขาจะแบ่ง ปัน ของที่ แย่ ง
ชิงไว้� 28 ทัง้ หมดนี้ เป็นตระกูลทัง้ สิบสองของอิสราเอล นี่ เป็นถ้อยคําที่บิดากล่าวไว้แก่เขา
และอวยพรเขา ยาโคบให้พรแก่ทุกคนอย่างเหมาะสมกับแต่ละคน
สถานที่ฝังศพของยาโคบ
ยาโคบกําชับ เขาและกล่าวแก่ เขาว่า “เราจะไปอยู่ รว่ มกับ บรรพบุรุษ ของเรา จงฝัง
เราไว้กับ บรรพบุรุษ ของเราในถํ้า ที่ นาของเอโฟรนคนฮิต ไทต์ 30 ในถํ้า ที่ อยู่ในนาชื่ อม ัคเปลาห์ หน ้ามัมเรในแผ่น ดิน คานาอัน ซึ่ งอ ับ ราฮัม ได้ ซ้ื อก ับ นาของเอโฟรนคนฮิต ไทต์ ไว้เป็น
กรรมสิทธิเ์ พื่อใช้เป็นสุสาน 31 ณ ที่นั่น เขาฝังศพอับราฮัม และซาราห์ภรรยาของเขา ที่นั ่น
เขาได้ฝังศพอิสอัคและเรเบคาห์ภรรยาของเขา และที่นั่นเราฝังศพเลอาห์ 32 นากับถํ้าที่อยู่
ในนานั ้นเราซื้อจากลูกหลานของเฮท� 33 เมื่อยาโคบสังบ
่ ุตรชายของตนเสร็จแล้ว ก็ยกเท้า
ขึ้นบนที่นอน แล้วก็สิน
่ ับบรรพบุรุษของท่าน
้ ลมหายใจ และถูกรวบรวมไปอยูก
29

50
การฝังศพของยาโคบ
โยเซฟซบหน้า ลงที่ หน ้า บิดาแล้ว ร้องไห้ และจุ บท ่าน 2 โยเซฟบัญชาพวกหมอที่ เป็น
ข้าราชการของตน ให้ อาบยารักษาศพบิดาไว้ พวกหมอก็ อาบยารักษาศพอิสราเอล 3 เขา
ทําการอาบยารักษาศพนั ้น ถึง สี่ สิ บวัน จึง สําเร็จ เวลาของการอาบยารักษาศพ ชาวอียป
ิ ต์
ก็ ไว้ทุกข์ ให้ อิสราเอลถึง เจ็ด สิบ วัน 4 เมื่อ วัน เวลาที่ ไว้ทุกข์ ให้ ท่านผ่านพ้น ไปแล้ว โยเซฟก็
เรียนข้าราชสํานั กของฟาโรห์ว่า “ถ้าบัดนี้ ข้าพเจ้าได้ รบ
ั ความกรุ ณาในสายตาของท่าน ขอ
โปรดไปทูลที่พระกรรณของฟาโรห์ว่า 5 บิดาให้เราปฏิญาณไว้ โดยกล่าวว่า ‘ดูเถิด พ่อจวน
จะตายแล้ว จงเอาศพพ่อไปฝังไว้ในอุโมงค์ ที่ พ่อได้ ขุดไว้สําหรับพ่อ ณ แผ่นดินคานาอัน�
เหตุฉะนั ้นบัดนี้ ขออนุญาตให้ข้าพเจ้าขึ้นไปฝังศพบิดาแล้วข้าพเจ้าจะกลับมาอีก� 6 ฟาโรห์
ก็ รับสัง่ ว่า “จงขึ้น ไปฝัง ศพบิดาของท่านตามคํา ที่ บิ ดาให้ ท่านปฏิญาณไว้ นั้น เถิด� 7 โย
เซฟจึง ขึ้น ไปฝัง ศพบิดา พวกข้าราชการของฟาโรห์ ผู้ใหญ่ ในราชสํานั ก และบรรดาผู้ ใหญ่
ทัว่ แผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ ทัง้ สิ้ นก ็ ตามไปด้วย 8 กับ ครอบครัวท ัง้ หมดของโยเซฟ พวกพี่ น้องและ
ครอบครัวของบิดาท่านก็ ไปด้วยเหมือนกัน เว้นแต่ เด็กเล็กๆและฝูงแพะแกะฝูงวัวเท่านั ้น
เขาให้อยูในแผ่
่
นดินโกเชน 9 มีขบวนราชรถ ขบวนม้าไปกับท่าน เป็นขบวนใหญ่มาก 10 เขา
ก็ พากันมาถึงลานนวดข้าวแห่งอาทาด ซึ่งอยู่ฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างโน้ น ที่ นั ้นเขาร้องไห้
ครํา่ ครวญเป็ นอ ัน มาก โยเซฟก็ ไว้ทุกข์ ให้ บิ ดาเจ็ด วัน 11 เมื่อ ชาวแผ่น ดิน นั ้น คือ คนคานา
อันได้เห็นการไว้ทุกข์ที่ลานอาทาด เขาจึงพูดกันว่า “นี่ เป็นการไว้ทุกข์ใหญ่ของชาวอียป
ิ ต์�
เหตุฉะนั ้นเขาจึงเรียกชื่อตําบลนั ้นว่า อาเบลมิสราอิม ตําบลนั ้นอยู่ฟากแม่น้ําจอร์แดนข้าง
โน้ น 12 บุ ตรชายยาโคบกระทํา ตามคํา ที่ ท่านสัง่ เขาไว้ 13 คือ บรรดาบุตรชายเชิญ ศพไปยัง
แผ่นดินคานาอัน แล้วฝังไว้ในถํ้าที่อยู่ในนาชื่อมัคเป-ลาห์ ซึ่งอับราฮัมซื้อไว้กับนาจากเอโฟ
รนคนฮิตไทต์เป็นกรรมสิทธิเ์ พื่อใช้เป็นสุสาน อยูหน
่ ้ามัมเร 14 เมื่อฝังศพบิดาแล้ว โยเซฟก็
กลับมายังอียป
ิ ต์ ทัง้ ท่านกับพวกพี่น้องและคนทัง้ ปวงที่ไปในงานฝังศพบิดาของท่าน
1

โยเซฟปลอบประโลมพวกพี่น้ อง
เมื่อ พวกพี่ ชายของโยเซฟเห็ นว ่า บิดาสิน
ิ แล้ว เขาจึง พูด ว่า “บางที โยเซฟจะชัง
้ ชีวต
พวกเรา และจะแก้แค้นพวกเราแน่ นอนเพราะการประทุษร้ายที่พวกเราเคยกระทําแก่เขา
15
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� พวกพี่ ก็ ใช้ คนไปเรียนโยเซฟว่า “บิ ดาท่านเมื่ อก ่อนจะสิน
้ ใจนั ้น สัง่ ไว้ว่า 17 ‘พวกเจ้า
จงเรียนโยเซฟว่า บัดนี้ เราขอท่านโปรดให้อภัยการละเมิดและบาปของพวกพี่ชายที่ ประทุ
ษร้ายท่าน� บัดนี้ ขอท่านโปรดให้อภัย การละเมิดของข้าพเจ้า ทัง้ หลายผู้รับใช้ของพระเจ้า
ของบิดาท่าน� โยเซฟจึง ร้องไห้ เมื่อ ฟัง พี่ ชายเรียนดังนี้ 18 พี่ ชายก็ พากัน มากราบลงต่อ
หน้า โยเซฟด้วยว่า “ดู เถิด ข้าพเจ้า ทัง้ หลายเป็น ผู้ รับ ใช้ ของท่าน� 19 โยเซฟจึง บอกเขาว่า
“อย่ากลัวเลย เราเป็นดังพระเจ้าหรือ 20 สําหรับพวกท่าน พวกท่านคิดร้ายต่อเราก็จริง แต่
ฝ่ายพระเจ้าทรงดําริให้เกิดผลดี อย่างที่ บังเกิดขึ้นแล้วในวันนี้ คือช่วยชีวต
ิ คนเป็ นอันมาก
21 ฉะนั ้น บัดนี้ พี่ อย่า กลัว เลย เราจะบํารุ ง เลี้ยงพี่ ทั ้งบ ุต รด้วย� โยเซฟพูด ปลอบโยนพวกพี่
น้ องและพูดอย่างกรุ ณาต่อเขา
16

โยเซฟให้ลูกหลานอิสราเอลปฏิญาณไว้
โยเซฟอาศัย อยู่ ในอียป
ิ ต์ ทัง้ ท่านและครอบครัว บิดาของท่าน โยเซฟอายุ ยน
ื ได้ รอ
้ ย
สิบปี 23 โยเซฟได้เห็นลูกหลานเหลนของเอฟราอิม บุตรของมาคีรผู
์ ้เป็นบุตรชายของมนั ส
เสห์ ก็ เก ิ ดมาบนเข่า ของโยเซฟ 24 โยเซฟจึง บอกพวกพี่ น้องว่า “เราจวนจะตายแล้ว และ
พระเจ้าจะทรงเยีย
่ มเยียนพวกท่านเป็นแน่ และจะพาพวกท่านออกไปจากประเทศนี้ ให้ถึง
แผ่นดิ นที ่พระองค์ ทรงปฏิญาณไว้กับอับราฮัม อิสอัคและยาโคบ� 25 โยเซฟก็ ให้ลูกหลาน
ของอิสราเอลปฏิญาณตัวว่า “พระเจ้าจะทรงเยีย
่ มเยียนพวกท่านเป็นแน่ แลวท
้ ่านทัง้ หลาย
26
ต้องนํากระดูกของเราไปจากที่ นี่ � โยเซฟสิน
้ ชีพเมื่ออายุได้ ร้อยสิบปี เขาก็ อาบยารักษา
ศพไว้แล้วบรรจุไว้ในโลงที่อียป
ิ ต์
22
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ประวัติความเป็นมาของ

หนังสืออพยพ

หนังสือเล่มนเี้ ป็นเล่มทส
ี่ องในห้าเล่มทโี่ มเสสเขียนขึ้นห้าเล่มนเี้ ราเรียกกันว่า เพ็นทะทูก
คําว่า “อพยพ� หมายความว่า “ออกไป� ในหนั งสือปฐมกาล บทที่ 12-50 เราพบเรือ
่ งเกี่ยว
กับ อับ ราฮัม พร้อมกับ บุตร หลาน กับ เหลนของตน พระเจ้า ทรงทํา พันธสัญญาไว้กับ อับ รา
ฮัมว่า โดยเชื่อสายของอับราฮัม (ซึ่งคือพระเยซูคริสต์) ทุกประเทศในโลกนี้ จะได้รบ
ั พระพร
หน ังสื ออพยพนี้ บันทึก เรือ
่ งการที่ ชนชาติ อิสราเอลถูก ปล่อยจากประเทศอียป
ิ ต์ การพ้น
จากการเป็น ทาสของเขา และการรวบรวมชนชาติ นี้ ให้ เป็น ประเทศ คือ ประเทศอิสราเอล
พระเจ้าทรงรับประเทศนี้ เป็นประเทศพิเศษ และทรงประทานพิธต
ี ่างๆแห่งพระราชบัญญั
ติ ซึ่ง จารึก ไว้ ในชีวต
ิ ของทุก คนในประเทศนี้ พิธี ต่างๆเหล่า นี้ เล็ง ถึง พระคริสต์ และความ
รอดโดยความเชื่อ พิธีต่างๆเหล่านี้ (รวมทัง้ เครือ
่ งบู ชา พวกปุโรหิต และคําพยากรณ์ � ได้
เล็งถึงพระเยซู

หนังสือโรม 9:4-5 ได้กล่าวถึงชนชาติอส
ิ ราเอลนี้ ว่า “พวกเขาเป็นคนอิสราเอล ได้รับการ
ทรงให้เป็นบุตรของพระเจ้าและสง่าราศี และบรรดาพันธสัญญา และการทรงประทานพระ
ราชบัญญัติ และการปรนนิ บติ
ั พระเจ้าและพระสัญญาทัง้ หลาย ทัง้ บรรพบุรุษก็เป็นของเขา
ด้วย และพระคริสต์ ก็ได้ ทรงถือ กําเนิ ด ตามเนื้ อ หนั ง ในเชื้อ ชาติ ของเขา พระองค์ ผู้ ทรงอยู่
เหนื อสารพัด ผู้ซึ่งพระเจ้าจะทรงโปรดอวยพระพรเป็นนิ ตย์ เอเมน�
การ ลําดับ วัน เดือน ปี ของ อาจารย์ เจมส์ อัส ชูร ์ ว่า พวก อิสราเอล อพยพ จาก ประเทศ
อียป
ิ ต์ ในปี ก่อน ค�ศ� 14 91 พิธีต่างๆแห่ง พระราชบัญญั ติ (เช่น เครือ
่ งบูชา เทศกาล วัน
สะบาโต และพิธส
ี ุหนัต� ที่พูดถึงในหนั งสืออพยพนี้ ไม่ได้เป็นคําสัง่ สําหรับพวกเราในสมัย
นี้ “แต่ บรรดาเหตุ การณ์ เหล่า นี้ จึง ได้ บังเกิด แก่ เขาเพื่อ เป็น ตัวอย่าง และได้ บันทึก ไว้เพื่อ
เตือนสติเราทัง้ หลาย ผู้ซึ่งกําลังอยูใ่ นกาลสุดปลายของแผ่นดินโลก� (1 คร 10:11)
ครอบครัวของยาโคบอาศัยอยูใ่ นอียป
ิ ต์

1 นี่ แหละเป็ นชื่อบุตรของอิสราเอลที่เข้ามาในประเทศอียป
ิ ต์ ท่านเหล่านี้ กับทัง้ ครอบครัว

ของตนได้มากับยาโคบ 2 คือ รู เบน สิเมโอน เลวี และ ยูดาห์ 3 อิสสาคาร์ เศบูลุน และ เบน
ยามิน 4 ดาน และนั ฟ ทาลี กาดและอาเชอร์ 5 คนทัง้ ปวงที่ ออกมาจากบัน
้ เอวของยาโค
บรวมเจ็ดสิบคนด้วยกัน ส่วนโยเซฟนั ้นอยู่ที่ ประเทศอียป
ิ ต์แล้ว 6 แล้วโยเซฟกับพี่น้องทุก
คน ทัง้ บรรดาคนยุคนน
ั ้ ถึงแก่ความตายเสียหมด

การทวีเป็นประเทศ
และ บุตร ของ อิสราเอล มี ลูก หลาน มาก และ เพิม
่ จํานวน ขึ้น มาก พวก เขา ทวี มาก ขึ้น
และมี กําลัง มากที เดียว และแพร่หลายไปจนเต็ม แผ่น ดิน นั ้น 8 บัดนี้ มี กษั ตริย์องค์ ใหม่ ขึ้น
ครองราชสมบั ติ ในประเทศอียป
ิ ต์ ซึ่ งม ิ ได้ รู ้จั กก ับ โยเซฟ 9 และพระองค์ ทรงประกาศแก่
ชนชาติ ของพระองค์ ว่า “ดู เถิด ประชาชนชนชาติ อส
ิ ราเอลมี มากกว่า และมี กําลัง ยิง่ กว่า
เราอีก 10 มาเถิด ให้ เราใช้ สติ ปัญญาในเรือ
่ งพวกนี้ กับ เขา เกรงว่า เขาจะทวีมากขึ้น แล ้ว
ต่อ มาเมื่อ เกิด สงครามขึ้น เขาจะสมทบกับ พวกข้าศึก ของเราสู้ รบกับ เรา แล ้ วจะยกออก
ไปจากอาณาจั กร � 11 เหตุ ฉะนั ้น เขาจึง ตัง้ นายงานให้ เบียดเบียนคนอิสราเอลด้วยงาน
7
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ตรากตรํา และเขาทัง้ หลายสร้างเมืองเก็บราชสมบัติของฟาโรห์ คือเมืองปิธม และเมืองรา
อัมเสส 12 แต่ยิง่ เบียดเบียนชนชาติอิสราเอล ชนชาติอิสราเอลก็ยงิ่ ทวีมากขึ้น และยิง่ แพร่
หลายออกไป ชาวอียป
ิ ต์ ก็ ทุกข์ใจเนื่ องด้วยชนชาติ อิสราเอล 13 ชาวอียป
ิ ต์จึงบังคับชนชาติ
14
อิสราเอลให้ ทํางานหนั ก และทําให้ ชี วิต ของเขาขมขื่น เพราะงานหนั ก ที่ เขากระทํา นั ้น
เช่น ทํา ปูน สอ ทํา อิฐ และทํางานต่างๆที่ ทุ่ง นา เขาถู กบ ัง คับ ให้ ทํางานหนั ก ทุก ชนิ ด 15 และ
กษั ตริย์อียป
ิ ต์ ทรงตรัสกับนางผดุงครรภ์ ชาวฮีบรู ซึ่งคนหนึ่ งชื่อชิฟราห์และอีกคนหนึ่ งชื่อ
ปู อาห์ 16 และพระองค์ ตรัสว่า “เมื่อเจ้าไปทําการคลอดให้แก่ หญิงฮีบรู และเห็นเขาอยู่บน
แผ่นศิลา ถ้าเป็นเด็กชายก็ให้ฆ่าเสีย แต่ถ้าเป็นเด็กหญิงก็ให้ไว้ชว
ิ � 17 แต่นางผดุงครรภ์
ี ต
ยําเกรงพระเจ้า จึ งม ิ ได้ ทํา ตามที่ กษั ตริย์ อียป
ิ ต์ สัง่ เขานั ้น แต่ ปล่อยให้ บุ ตรชายรอดชีวต
ิ
18 กษั ตริย์ อียป
ิ ต์ จึง รับสัง่ ให้ นางผดุงครรภ์ เข้า เฝ้า และตรัส แก่ เขาว่า “เหตุ ไฉนเจ้า จึง ทํา
อย่างนี้ คือปล่อยให้เด็กชายรอดชีวต
ิ � 19 นางผดุงครรภ์จึงกราบทูลฟาโรห์ว่า “เพราะหญิง
ฮีบรู ไม่ เหมือ นหญิ งอ ียป
ิ ต์ เพราะเขามี กําลัง มากจึง คลอดบุตรโดยเร็ว และนางผดุงครรภ์
มาหาเขาไม่ ทัน � 20 เพราะฉะนั ้น พระเจ้า ทรงโปรดปรานนางผดุงครรภ์ นั ้น พลไพร่ยงิ่ ทวี
มากขึ้น และมี กําลัง เข้ม แข็ง มาก 21 และต่อ มา เพราะนางผดุงครรภ์ นั้น ยําเกรงพระเจ้า
พระองค์ จึงได้ ทรงให้เขาทัง้ สองมีครอบครัว 22 ฝ่ายฟาโรห์จึงรับสัง่ แก่ บ่าวไพร่ทัง้ ปวงของ
พระองค์ ว่า “บุ ตรชายทุก คนที่ เก ิ ดมาให้ เอาไปทิง้ เสีย ในแม่ นํ้า แต่ บุ ตรสาวทุก คนให้ รอด
ชีวต
ิ อยูได้
่ �

2
กําเนิ ดของโมเสส ธิดาฟาโรห์รบ
ั โมเสสไว้เป็นบุตรเลี้ยง
ได้หญิงสาวคนเลวีมาเป็นภรรยา 2 หญิงนั ้นตัง้ ครรภ์และ
คลอดบุตรชาย และเมื่อ นางเห็ นว ่า ทารกเป็น เด็ก ที่ มี รู ป งาม นางจึง ซ่อนทารกไว้ ถึง สาม
เดือน 3 ครัน
้ นางจะซ่อนทารกต่อ ไปอีก ไม่ ได้ แล้ว ก็ เอาตะกร้า สานด้วยต้น กก ยาด้วยยาง
มะตอยและชัน เอาทารกใส่ ลงในตะกร้า แล ้ วนางนํา ไปวางไว้ ที่ กอปร ื อริมแม่ นํ้า 4 ส่วน
พี่ สาวยืน อยู่ แต่ ไกล คอยดู วา่ จะมี เหตุการณ์ อะไรเกิด ขึ้น แก่ น้ อง 5 และพระราชธิดาของ
ฟาโรห์ลงไปสรงที่ แม่น้ํา และพวกสาวใช้เดินไปตามริมฝั่ งแม่น้ํานั ้น และเมื่อพระนางเห็น
ตะกร้าอยู่ระหว่างกอปรือ จึงสัง่ ให้สาวใช้ไปนํามา 6 และเมื่อเปิดตะกร้านั ้นออกก็เห็นทารก
และดูเถิด ทารกนั ้นกําลังร้องไห้ พระนางจึงทรงกรุ ณาทารกนั ้น และตรัสว่า “นี่ เป็นลูกชาว
ฮีบรู � 7 พี่สาวทารกจึงทูลถามพระราชธิดาของฟาโรห์ว่า “จะให้หม่อมฉั นไปหานางนมชาว
ฮีบรู มาเลี้ยงทารกนี้ ให้พระนางไหม� 8 พระราชธิดาของฟาโรห์จึงมีรบ
ั สัง่ แก่เธอว่า “ไปหา
เถิด� หญิง สาวนั ้น จึง ไปเรียกมารดาของทารกนั ้น มา 9 ฝ่ายพระราชธิดาของฟาโรห์จึง ตรั
สสง
ั ่ นางว่า “รับเด็กนี้ ไปเลี้ยงไว้ให้เรา แล้วเราจะให้ค่าจ้างแก่เจ้า� นางจึงรับทารกไปเลี้ยง
ไว้ 10 แล้วทารกนั ้นกโ็ ตขึ้น และนางก็พาเขามาถวายพระราชธิดาของฟาโรห์ และเขากลาย
เป็นบุตรเลี้ยงของพระนาง และพระนางประทานชื่อว่า โมเสส และตรัสว่า “เพราะเราได้ฉุ
ดเขาขึ้นมาจากนํ้า�
1 ยังมีชายวงศ์วานเลวีคนหนึ่ ง

โมเสสป้องกันชาวฮีบรู ที่ถูกกดขี่
ครัน
้ โมเสสเติบโตขึ้นแล้ว ท่านก็ ออกไปหาพวกพี่น้ อง และ
เห็น พวก เขา ต้อง ทํางาน ตรากตรํา โมเสส เห็น คน อียป
ิ ต์ คน หนึ่ ง กําลัง ตี คน ฮีบรู ซึ่ง เป็น
ชนชาติ เดีย วกั นก ับตน 12 ท่านก็ มองดู ซ้ายขวาและเมื่อ ท่านเห็นว ่า ไม่ มี ผู้ ใดอยู่ ที่ นั่น ท่าน
จึง ฆ่า คนอียป
ิ ต์ นั้น เสีย แล ้ว ซ่อนศพไว้ในทราย 13 และเมื่อ โมเสสออกไปอีก ในวันร ุ่ง ขึ้น ดู
11 และต่อ มาในวัน เหล่า นั ้น
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เถิด มีชาวฮีบรู สองคนต่อสู้กันอยู่ ท่านจึงกล่าวแก่คนทีท
่ ําผิดนั ้นว่า “ท่านตีพีน้
่ องของท่าน
เองทําไม� 14 และเขาตอบว่า “ใครแต่ง ตัง้ ท่านให้ เป็น เจ้า นาย และเป็น ตุลาการปกครอง
พวกข้าพเจ้า ท่านตัง้ ใจจะฆ่า ข้าพเจ้า เหมือ นกั บท ี่ ได้ ฆ่า คนอียป
ิ ต์ คนนั ้น หรือ� โมเสสจึง
กลัว และนึ กว่า “เรือ
่ งนั ้น ได้ ลื อก ัน ไปทัว่ แล้ว เป็น แน่ � 15 เมื่อ ฟาโรห์ทรงได้ยน
ิ ถึง เรือ
่ งนี้ ก็
หาช่องที่ จะประหารชีวต
ิ โมเสสเสีย แต่ โมเสสหนี จากพระพักตร์ของฟาโรห์ไปอาศัย อยู่ ใน
แผ่นดินมีเดียน ท่านจึงนั ่งลงที่รม
ิ บ่อนํ้าแห่งหนึ่ ง
โมเสสอยูที
่ ่แผ่นดินมีเดียนเป็นเวลาสี่สิบปี

16 ฝ่ายปุโรหิตของคนมีเดียนมีบุตรสาวเจ็ดคน

หญิงเหล่านั ้นกม
็ าตักนํ้าใส่รางให้ฝูงแพะ
แกะของบิดากิน 17 และพวกเลี้ยงแกะมาไล่ หญิงเหล่านั ้น แต่ โมเสสลุกขึ้นช่วยหญิงเหล่า
นั ้น และให้ฝูงแพะแกะของเธอกินนํ้า 18 และเมื่อหญิงเหล่านั ้นกลับไปหาเรอูเอลบิดาของ
เธอ บิ ดาถามว่า “วัน นี้ ทําไมพวกเจ้า จึง กลับ มาเร็ว� 19 และเธอตอบว่า “มี คนอียป
ิ ต์ คน
หนึ่ ง ช่วยพวกข้าพเจ้า ให้พ้น จากมือ ของพวกเลี้ยงแกะ ทัง้ ยัง ตัก นํ้า ให้พวกข้าพเจ้า และให้
ฝูงแพะแกะกินด้วย� 20 บิดาจึงถามบุตรสาวของท่านว่า “แล้วชายผู้นั้นอยู่ที่ไหน ทําไมจึง
ทิง้ เขาไว้ล่ะ ไปเชิญ เขามาเพื่อ จะรับ ประทานอาหารซิ� 21 โมเสสก็ เต็มใจอาศัย อยู่ กับ เรอู
เอล แล้วเรอูเอลก็ยกศิปโปราห์บุตรสาวให้แก่โมเสส 22 นางก็คลอดบุตรชายคนหนึ่ ง โมเสส
จึงตัง้ ชื่อว่า เกอร์โชม เพราะท่านกล่าวว่า “ข้าพเจ้าเป็นคนต่างด้าวอาศัยอยู่ต่างประเทศ�
23 และต่อมา ครัน
้ เวลาล่วงมาช้านาน กษั ตริยอี
์ ยป
ิ ต์ก็สิน
้ พระชนม์ ชนชาติอิสราเอลก็เศร้า
ใจมากเพราะเหตุ ที่ เขาเป็นทาส เขาจึงร้องครํา่ ครวญ และเสียงรํา่ ร้องของเขาดังขึ้นไปถึง
พระเจ้า ด้วยเหตุ ที่เป็นทาสนี้ 24 และพระเจ้า ทรงสดับฟังเสียงครํา่ ครวญของเขา พระเจ้า
จึงทรงระลึกถึงพันธสัญญาของพระองค์กับอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ 25 พระเจ้าจึงทอด
พระเนตรชนชาติอิสราเอล แล้วพระเจ้าทรงเอาใจใส่พวกเขา

3
พุ่มไม้ที่ไฟลุกโชนอยู่ พระเจ้าทรงเรียกโมเสส

1 ฝ่ายโมเสสเลี้ยงฝูงแพะแกะของเยโธรพ่อตาของเขา

ผู้เป็นปุโรหิตของคนมีเดียน และ
ท่านได้พาฝูงแพะแกะไปด้านหลังของถิน
่ ทุรกันดาร และมาถึงภูเขาของพระเจ้า คือโฮเรบ
2 ทูต สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ ก็ ปรากฏแก่ โมเสสในเปลวไฟซึ่ง อยู่ ท่ามกลางพุ่ม ไม้ โมเสส
จึงมองดูและดูเถิด พุ่มไม้นั ้นมไี ฟลุกโชนอยู่ แต่พุ่มไม้นั ้นมได้
ิ ไหม้โทรมไป 3 โมเสสจึงกล่าว
ว่า “ข้า จะแวะเข้าไปดู สิ ่ง แปลกประหลาดนี้ ว่า เหตุ ไฉนพุ่ม ไม้ จึง ไม่ ไหม้ � 4 และเมื่อ พระ
เยโฮวาห์ ทอดพระเนตรเห็น เขาเดิน เข้า มาดู พระเจ้า จึง ตรัส แก่ เขาออกมาจากท่ามกลาง
พุ่ม ไม้ นั้ นว ่า “โมเสส โมเสส � และโมเสสทูล ตอบว่า “ข้า พระองค์ อยู่ ที่ นี่ � 5 พระองค์ จึง
ตรัสว ่า “อย่า เข้า มาใกล้ ที่ นี่ จงถอดรองเท้า ของเจ้า ออกเสีย เพราะว่าที่ ซ่ึง เจ้า ยืน อยู่ นี้ เป็
นที ่ บริสุทธิ์� 6 แล ้ว พระองค์ ตรัส อี กว่า “เราเป็น พระเจ้า ของบิดาเจ้า เป็น พระเจ้า ของอับ
ราฮัม เป็นพระเจ้าของอิสอัค และเป็นพระเจ้าของยาโคบ� และโมเสสปิดหน้าเสีย เพราะ
กลัว ไม่ กล ้า มองดู พระเจ้า 7 และพระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “เราเห็น ความทุกข์ ของพลไพร่ของ
เราที่อยู่ในประเทศอียป
ิ ต์แล้ว และได้ยน
ิ เสียงร้องของเขา เพราะเหตุพวกนายงานของเขา
ด้วยเรารู ถ
้ ึง ความทุกข์ รอ
้ นต่างๆของเขา 8 และเราลงมาเพื่อ จะช่วยเขาให้รอดพ้น จากมือ
ของชาวอียป
ิ ต์ และนําเขาออกจากประเทศนั ้น ไปยังแผ่นดินที ่อุดมกว้างขวาง เป็นแผ่นดิ
นที ่ มีน ้าํ นมและนํ้า ผึ้ง ไหลบริบู รณ ์ คือ ไปยัง ที่ อยู่ ของชาวคานาอัน คนฮิต ไทต์ คนอาโม

หนั งสืออพยพ 3:9

69

หนั งสืออพยพ 4:3

ไรต์ คนเปริส ซี คนฮี ไวต์ และคนเยบุส เพราะฉะนั ้น ดู เถิด บัดนี้ คํา รํา่ ร้องของชนชาติ
อิสราเอลมาถึง เราแล้ว ทัง้ เราได้ เห ็ นการข่มเหงซึ่ง ชาวอียป
ิ ต์ กระทํา ต่อ เขาแล้ว 10 เพราะ
ฉะนั ้น จงมาเถิด บัดนี้ เราจะใช้เจ้าไปเฝ้าฟาโรห์ เพื่อเจ้าจะได้พาพลไพร่ของเรา คือชนชาติ
อิสราเอล ออกจากอียป
ิ ต์� 11 ฝ่ายโมเสสจึง ทูลพระเจ้า ว่า “ข้าพระองค์ เป็นผู้ ใดเล่า ซึ่งข้า
พระองค์ จะไปเฝ้า ฟาโรห์และจะนํา ชนชาติ อส
ิ ราเอลออกจากอียป
ิ ต์� 12 พระองค์ จึง ตรัสว
่า “เราจะอยู่ กับ เจ้า แน่ และนี่ จะเป็น หมายสําคัญ ให้ เจ้ ารู ว
้ า่ เราใช้ ให้ เจ้ าไป คือ เมื่อ เจ้า นํา
พลไพร่ออกจากอียป
ิ ต์ แล้ว เจ้ าทัง้ หลายจะมาปรนนิ บัติ พระเจ้าบนภูเขานี้ � 13 และโมเสส
ทูลพระเจ้าว่า “ดูเถิด เมื่อข้าพระองค์ไปหาชนชาติอิสราเอล และบอกพวกเขาว่า ‘พระเจ้า
แห่ง บรรพบุรุษ ของท่านทัง้ หลายทรงใช้ ข้าพเจ้า มาหาท่าน� และเขาจะพู ดก ับ ข้าพเจ้า ว่า
‘พระองค์ทรงพระนามว่ากระไร� ข้าพระองค์จะกล่าวแก่เขาอย่างไร� 14 พระเจ้าจึงตรัสกับ
โมเสสว่า “เราเป็น ผู้ ซ่ึง เราเป็น� แล ้ว พระองค์ ตรัสว ่า “เจ้ าจงไปบอกชนชาติ อส
ิ ราเอลว่า
‘เราเป็น ได้ทรงใช้ข้าพเจ้ามาหาท่านทัง้ หลาย� ”
9

ทรงเรียกโมเสสให้นําคนอิสราเอลออกจากอียป
ิ ต์
พระเจ้า จึง ตรัส กับ โมเสส อี กว่า “เจ้ า จง กล่าว แก่ ชนชาติ อิสราเอล ว่า ดังนี้ ‘พระ เย
โฮวาห์ พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ของท่าน คือ พระเจ้า ของอับ ราฮัม พระเจ้า ของอิ สอัค และ
พระเจ้า ของ ยา โคบ ทรง ใช้ ให้ ข้าพเจ้า มา หา ท่าน� นี่ เป็น นาม ของ เรา ตลอด ไป เป็น นิ ตย์
และนี่ เป็ นที ่ระลึกของเราตลอดทุกชัว่ อายุ 16 จงไปรวบรวมพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอลให้มา
ประชุม พร้อมกัน แล ้ วกล่า วแก่ เขาว่า ‘พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ของท่าน คือ
พระเจ้าของอับราฮัม ของอิสอัค และของยาโคบ ปรากฏแก่ข้าพเจ้า ตรัสว่า “แท้จริงเราลง
มาเยีย
่ มเจ้าทัง้ หลายแล้ว และได้เห็นสิง่ ซึ่งเขาได้กระทําแก่เจ้าในอียป
ิ ต์ 17 และเราได้กล่าว
ไว้แลวว
้ ่า เราจะพาเจ้าทัง้ หลายไปให้พ้นจากความทุกข์ในประเทศอียป
ิ ต์ ไปยังแผ่นดินของ
ชาวคานาอัน คนฮิตไทต์ คนอาโมไรต์ คนเปริสซี คนฮีไวต์และคนเยบุส ไปยังแผ่นดินซึ่งมี
นํ้านมและนํ้า ผึ้ง ไหลบริบู รณ ์� ’ 18 และเขาก็ จะเชื่อ ฟัง คํา ของเจ้า แล ้ว พวกเจ้า ทัง้ เจ้า กับ
พวกผู้ ใหญ่ ของคนอิสราเอล จงพากัน ไปเฝ้า กษั ตริย์ ของอียป
ิ ต์ และเจ้า จงทูล พระองค์ ว่า
‘พระเยโฮวาห์พระเจ้าของคนฮีบรู ทรงปรากฏแก่ ข้าพระองค์ ทัง้ หลาย บัดนี้ ขอได้ โปรดให้
ข้าพระองค์ เดินทางไปในถิน
่ งบูชาแด่ พระเยโฮวาห์
่ ทุรกันดารสักสามวันเพื่อจะถวายเครือ
พระเจ้าของเรา� 19 เรารู แน่
้ แล้วว่า กษั ตริย์แห่งอียป
ิ ต์ จะไม่ยอมให้พวกเจ้าไป แม้กระทัง่
โดยหัตถ์ อัน ทรงฤทธิ์ 20 และเราจะเหยียดมือ ของเราออกประหารอียป
ิ ต์ ด้วยมหัศจรรย์
ต่างๆของเราที่ เราจะกระทํา ในท่ามกลางประเทศนั ้น แล ้ว หลัง จากนั ้น กษั ตริย์ ก็ จะยอม
ปล่อยพวกเจ้าไป 21 และเราจะให้พลไพร่นี้ เป็ นที ่โปรดปรานในสายตาของชาวอียป
ิ ต์ และ
ต่อ มา เมื่อ เจ้า ทัง้ หลายออกไปก็ จะไม่ ต้องไปมือ เปล่า 22 แต่ ผู้ หญิง ทุก คนจะขอเครือ
่ งเงิน
เครือ
่ งทองและเสื้อผ้าจากเพื่อนบ้านของเขา และจากหญิงที่อาศัยอยูใ่ นเรือนของเขา และ
เจ้าจงเอาของเหล่านั ้นไปแต่งให้บุตรชายหญิงของเจ้า และเจ้าจะได้รบ
ิ เอาสิง่ ของของชาว
อียป
ิ ต์�
15

4
การอัศจรรย์สําหรับคนที่ไม่เชื่อ
“แต่ ดู เถิด เขาจะไม่เชื่อข้าพระองค์ หรือฟังเสียงของข้าพระองค์
เพราะเขาจะว่า ‘พระเยโฮวาห์ มิได้ ทรงปรากฏแก่ ท่านเลย� ” 2 พระเยโฮวาห์ จึง ตรัส กับ
โมเสสว่า “อะไรอยู่ ในมือ ของเจ้า� และท่านทูล ว่า “ไม้ เท้า � 3 และพระองค์ ตรัสว ่า “โยน
1 โมเสสจึง ทูล ตอบว่า
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ลงที่ พ้น
ื ดินเถิด� ท่านจึงโยนไม้ เท้าลงบนพื้นดิน ไม้ เท้านั ้ นก็กลายเป็นงู โมเสสก็ หลบหนี
จากงู ไป 4 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “เอ้ือมมือของเจ้าและจับหางงู ไว้� ท่านก็ เอ
้ื อมมือ ของท่านและจับ หางงู มั นก ็ กลายเป็น ไม้ เท ้า อยู่ ในมือ ของท่าน 5 “เพื่อ เขาทัง้ หลาย
จะได้ เชื่อว่า พระเยโฮวาห์พระเจ้าของบรรพบุรุษของเขา พระเจ้าของอับราฮัม พระเจ้าขอ
งอิ สอัค และพระเจ้า ของยาโคบ ได้ ทรงปรากฏแก่ เจ้ าแล้ว� 6 และพระเยโฮวาห์ ตรัส กับ
โมเสสอีกว่า “เอามือของเจ้าสอดไว้ที่ อกของเจ้า� ท่านก็ สอดมือของท่านไว้ที่ อกของท่าน
และเมื่อชักมือออก ดูเถิด มือของท่านก็เป็นโรคเรือ
้ น ขาวเหมือนหิมะ 7 พระองค์จึงตรัสว่า
“เอามือของเจ้าสอดไว้ที่ อกของเจ้าอีกครัง้ หนึ่ ง� โมเสสก็สอดมือของท่านเข้าอกของท่าน
อีก แล้วท่านชักมือออกจากอกมา และดูเถิด มือนั ้นกลับกลายเป็นเหมือนเนื้ อหนั งส่วนอื่น
ของท่าน 8 “และต่อ มา ถ้า เขาจะไม่ เชื่อ เจ้า และไม่ ฟัง เสียงแห่ง หมายสําคัญ แรก เขาก็ จะ
เชื่อเสียงแห่งหมายสําคัญที่สอง 9 และต่อมา ถ้าเขาไม่เชื่อหมายสําคัญทัง้ สองครัง้ นี้ ทัง้ ไม่
ฟังเสียงของเจ้า เจ้าจงตักนํ้าในแม่น้ําและเทลงที่ดินแห้ง แลวน
้ ้าํ ที่เจ้าตักมาจากแม่น้ํานั ้น
จะกลายเป็นเลือดบนดินแห้งนั ้น�
อาโรนจะเป็นผู้พูดแทนโมเสส

10 แต่โมเสสทูลพระเยโฮวาห์ว่า “โอ ข้าแต่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของข้าพระองค์

ข้าพระองค์
มิใช่คนพูดคล่อง ทัง้ ในกาลก่อน และตัง้ แต่เวลาที่พระองค์ตรัสกับผู้รับใช้ของพระองค์ แต่
ข้าพระองค์ เป็นคนพูดไม่คล่อง และพูดช้า� 11 พระเยโฮวาห์จึงตรัสกั บท่านว่า “ผู้ใดเล่าที่
สร้างปากมนุษย์ หรือ ทําให้เป็น ใบ้ หู หนวก ตาด ี หรือ ตาบอด เราพระเยโฮวาห์เป็น ผู้ ทําไม ่
ใช่หรือ 12 เพราะฉะนั ้น จงไปเถิด บัดนี้ เราจะอยู่ที่ปากของเจ้า และจะสอนคําซึ่งเจ้าควรจะ
พูด� 13 แต่ท่านทูลว่า “โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงโปรดใช้ผู้อื่นไป
เถิด� 14 ฝ่ายพระเยโฮวาห์ทรงกริว้ ต่อโมเสส พระองค์จึงตรัสว่า “เจ้ามีพี่ชายคืออาโรนคน
เลวีไม่ใช่ หรือ เรารู แล
้ ้ วว ่า เขาเป็น คนพูด เก่ง และดู เถิด เขากําลัง เดิน ทางมาพบเจ้า ด้วย
เมื่อ เขาเห็น เจ้า เขาก็ จะดี ใจ 15 เจ้ าจะพู ดก ับ เขา และบอกสิง่ ซึ่ง เขาควรจะพูด แล ้ว เราจะ
อยูที
่ ่ปากของเจ้า และปากของเขา และเราจะสอนเจ้าว่าควรจะทําประการใด 16 และเขาจะ
เป็นผู้พูดแก่พลไพร่แทนเจ้า และเขา คือเขาเองจะเป็นปากแทนเจ้า และเจ้าจะเป็นผู้แทน
พระเจ้าแก่เขา 17 เจ้าจงถือไม้เท้านี้ ไว้ในมือของเจ้า สําหรับทําหมายสําคัญ�
โมเสสกลับไปยังอียป
ิ ต์
โมเสสจึง กลับ ไปหาเยโธร พ่อตาของตน และบอกกับ เขาว่า “ข้าพเจ้า ขอลากลับ ไป
หาพี่ น้องของข้าพเจ้า ซึ่ง อยู่ ในอียป
ิ ต์ เพื่อ จะได้ ดู ว่า เขายั งม ี ชี วิ ตอยู่ หรือ ไม่ � ฝ่ายเยโธร
ตอบโมเสสว่า “ไปโดยสันติภาพเถิด� 19 พระเยโฮวาห์ จึง ตรัส กับ โมเสสในแผ่นดิ นม ี เดีย
นว่า “กลับไปอียป
ิ ต์ เพราะคนทัง้ หมดที่ หาช่องประหารชีวต
ิ เจ้านั ้นตายแล้ว� 20 โมเสสจึง
ให้ ภรรยาและบุตรชายของตนขี่ ลากลับ ไปยัง แผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ ส่วนโมเสสก็ ถือ ไม้ เท ้า ของ
21
พระเจ้า ในมือ ของท่านไปด้วย พระเยโฮวาห์ตรัส กับ โมเสสว่า “เมื่อ เจ้า กลับ ไปถึ งอ ียป
ิ ต์
จงกระทํามหัศจรรย์ต่างๆซึ่งเรามอบไว้ในมือของเจ้าแล้วนน
ั ้ ต่อหน้าฟาโรห์ แต่เราจะทําให้
ใจของฟาโรห์แข็งกระด้าง เพื่อเขาจะไม่ยอมให้พลไพร่ไป 22 และเจ้าจะทูลฟาโรห์ว่า ‘พระ
เยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า คนอิสราเอลเป็น บุตรชายของเรา คือ เป็น บุตรหัวปี ของเรา 23 เราจึง
บอกแก่ เจ้ าว่า “จงปล่อยบุตรของเราไป เพื่อ เขาจะได้ ปรนนิ บัติ เรา � และถ้า เจ้า ไม่ ยอมให้
เขาไป ดู เถิด เราจะประหารชี วิตบ ุตรชายของเจ้า คื อบ ุตรหัวปี ของเจ้า เสีย� ” 24 และต่อ
มา ณ ที่พักระหว่างทาง พระเยโฮวาห์เสด็จมาพบโมเสส และจะประหารชีวต
ิ ของท่านเสีย
18
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25 ครัง
้ นั ้นนางศิปโปราห์จึงเอาหินคมตัดหนั งที่ปลายองคชาตบุตรชายของตนออกแล้วทง
ิ้

ไว้ที่ เท ้า ของโมเสสกล่าวว่า “จร ิงนะ ท่านเป็น สามี ผู้ ทําให้โลหิต ตก� 26 พระองค์ จึง ทรงละ
ท่านไว้ นางจึงกล่าวว่า “ท่านเป็นสามีผู้ทําให้โลหิตตก� เนื่ องจากพิธเข้
ี าสุหนั ต
อาโรนและคนอิสราเอลเชื่อโมเสส

27 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับอาโรนว่า “จงไปพบกับโมเสสในถิน
่ ทุรกันดาร� เขาก็ไปพบกั

บท่านที่ภูเขาของพระเจ้าและจุบท่าน 28 โมเสสจึงเล่าให้อาโรนฟังถึงพระดํารัสของพระเย
โฮวาห์ทัง้ หมด ผู้ซึ่งทรงใช้ตน และถึงหมายสําคัญทัง้ ปวงซึ่งพระองค์ได้ทรงบัญชาแก่ท่าน
29 โมเสสกับ อาโรนไปเรียกประชุม บรรดาผู้ ใหญ่ ของชนชาติ อส
ิ ราเอลพร้อมกัน 30 แล ้ วอา
โรนจึงกล่าวถึงพระดํารัสทัง้ หมดซึ่งพระเยโฮวาห์ตรัสแก่โมเสส และทําหมายสําคัญต่างๆ
นั ้น ท่ามกลางสายตาของพลไพร่ 31 ฝ่ายพลไพร่ก็ เชื่อ และเมื่อ เขาได้ ยิ นว ่า พระเยโฮวาห์
เสด็จ มาเยีย
่ มเยียนชนชาติ อิสราเอล และทอดพระเนตรเห็น ความทุกข์ ยากของเขาแล้ว
เขาก็ก้มศีรษะลงและนมัสการ

5
โมเสสเข้าเฝ้าฟาโรห์ ความทุกข์ยากของอิสราเอลทวีขึ้น

1 ต่อมาภายหลังโมเสสกับอาโรนเข้าเฝ้า และทูลฟาโรห์ว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิส

ราเอลตรัสดังนี้ ว่า ‘จงปล่อยพลไพร่ของเราไป เพื่อเขาจะได้ทําการเลี้ยงนมัสการเราในถิน
่
ทุ รกันดาร� ” 2 ฟาโรห์จึงตรัสว่า “พระเยโฮวาห์นั้นเป็นผู้ใดเล่าเราจึงจะต้องเชื่อฟังเสียง
ของพระองค์และปล่อยคนอิสราเอลไป เราไม่รู จั
้ กพระเยโฮวาห์ ทัง้ เราจะไม่ยอมปล่อยคน
อิสราเอลไป� 3 เขาทัง้ สองจึง ทูล ว่า “พระเจ้า ของคนฮีบรู ได้ ทรงปรากฏกับ ข้า พระองค์ ขอ
โปรดให้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายเดิน ทางไปในถิน
่ งบูชาแด่
่ ทุ รก ัน ดารสามวัน และถวายเครือ
พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้า พระองค์ เกรงว่า พระองค์ จะทรงลงโทษพวกข้า พระองค์ ด้วย
โรคภัย หรือด ้วยดาบ� 4 แล ้ วกษั ตริย์ แห่ งอ ียป
ิ ต์ ตรัส กับ เขาว่า “เจ้ าโมเสสกับ อาโรน เจ้ า
จะให้ พลไพร่ละทิง้ การงานของเขาเสีย ทําไม เจ้ าจงกลับ ไปรับ ภาระงานของเจ้า� 5 และ
ฟาโรห์ตรัสว่า “ดู เถิด พวกไพร่ในประเทศนี้ มี มาก และเจ้าทัง้ สองทําให้เขาหยุดภาระงาน
ของเขาเสีย� 6 ในวัน นั ้น เองฟาโรห์ มี พระบัญชาสัง่ นายงานและนายกองของพลไพร่ว่า
7 “ตัง
้ แต่นี้ไป เจ้าอย่าให้ฟางแก่พวกไพร่สําหรับใช้ทําอิฐเหมือนแต่ก่อน แต่ให้เขาไปเที่ยว
หาฟางเอาเอง 8 ส่วนจํานวนอิฐ ซึ่ง แต่ ก่อนเกณฑ์ ให้ เขาทํา เท่าไร เจ้ าก็ จงเกณฑ์ ให้ เขาทํา
เท่านั ้น เจ้าอย่าได้หย่อนลง เพราะว่าเขาเกียจคร้าน เหตุฉะนั ้นเขาจึงร้องว่า ‘ขอให้พวกข้า
พระองค์ไปถวายเครือ
่ งบูชาแด่พระเจ้าของพวกข้าพระองค์� 9 จงจัดหางานให้เขาทําหนั ก
กว่า แต่ ก่อน เพื่อ เขาจะทํางาน และไม่ ฟัง คํา พูด เหลวไหล� 10 ฝ่ายนายงานและนายกอง
ของพลไพร่ก็ ออกไปและกล่าวแก่ พลไพร่ว่า “ฟาโรห์ รับ สั ่ งด ัง นี้ ว่า ‘เราจะไม่ ยอมให้ ฟาง
แก่ พวกเจ้าเลย 11 เจ้ าจงไปหาฟางมาเอง ตามแต่ จะหามาได้ เถิด แต่งานของเจ้าที่ เกณฑ์
นั ้ นก ็ ไม่ ลดหย่อนให้ เลย � ” 12 พลไพร่เหล่ านั ้น จึง แยกย้ายกัน ไปทัว่ แผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ เพื่อ
เก็บ ตอฟางมาแทนฟาง 13 นายงานก็ เร่งรัด ว่า “จงทํางาน คือ งานประจํา วัน ของเจ้า ให้
เสร็จครบเหมือนเมื่อยังมฟ
ี างอยู�
่ 14 นายกองของชนชาติอิสราเอล ซึ่งนายงานของฟาโรห์
ตัง้ ให้ เป็น ผู้ บังคับ เขานั ้น ก็ ถู กโบยตี และถูก ถามว่า “ทําไมหมู่ นี้ จึง ไม่ ได้ อิฐ ที่ เกณฑ์ ไว้เต็ม
จํานวน ทัง้ วานนี้ และวันนี้ เหมือนแต่ก่อน� 15 นายกองของชนชาติอส
ิ ราเอลจึงมาร้องทูล
ต่อ ฟาโรห์ ว่า “เหตุ ไฉนพระองค์ จึง ทรงกระทํา ดังนี้ แก่ พวกทาสของพระองค์ 16 พวกเขา
กล่าวกับพวกเราว่า ‘ทําอิฐซิ� แต่มิได้ให้ฟางแก่พวกทาสของพระองค์เลย และดูเถิด พวก
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ทาสของพระองค์ถูกโบยตี แต่ข้าราชการของพระองค์เองเป็นฝ่ายผิด�
่า “พวกเจ้าเกียจคร้าน พวกเจ้าเกียจคร้าน พวกเจ้าจึงมาร้องว่า ‘ขอให้ข้าพระองค์ไปถวาย
เครือ
่ งบูชาแด่พระเยโฮวาห์� 18 เหตุฉะนั ้นเจ้าจงไปทํางานเดีย
๋ วนี้ ฟางนั ้นจะไม่ให้พวกเจ้า
เลย แต่ จํานวนอิฐที่ เกณฑ์ ไว้นั ้น พวกเจ้าจะต้องทํามาให้ครบจํานวน� 19 นายกองชนชาติ
อิสราเอลก็เห็นว่าตนมีปัญหาแล้ว หลังจากถูกสัง่ ว่า “ไม่ให้ลดหย่อนจํานวนอิฐที่ถูกเกณฑ์
ให้ ทํา ทุกๆวัน ลง� 20 ครัน
้ ออกมาจากเฝ้า ฟาโรห์ เขาพบโมเสสกับ อาโรนยืน อยู่ กลางทาง
21 เขาจึง กล่าวแก่ เขาทัง
้ สองว่า “ขอพระเยโฮวาห์ ทรงมองดู พวกท่านและพิพากษาเถิด
เพราะท่านกระทําให้ช่อ
ื ของพวกข้าพเจ้าเป็ นที ่เกลียดชังในสายพระเนตรของฟาโรห์ และ
ในสายตาของข้าราชการของพระองค์ เหมือนหนึ่ งเอาดาบใส่มือเขาให้สังหารพวกข้าพเจ้า
เสีย� 22 โมเสสจึง กลับ ไปทูล พระเยโฮวาห์ ว่า “ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า เหตุ ไฉนพระองค์
ทรงทําการร้ายแก่ชนชาตินี้ เหตุไฉนพระองค์จึงทรงใช้ข้าพระองค์มา 23 เพราะว่าตัง้ แต่ข้า
พระองค์ ไปเฝ้าฟาโรห์เพื่อทูลในพระนามของพระองค์ แล้ว ฟาโรห์ก็ ทําทารุ ณแก่ ชนชาติ นี้
ส่วนพระองค์ก็มิได้ทรงช่วยพลไพร่ของพระองค์ให้พ้นเลย�

6

พระเจ้าทรงกล่าวถึงพันธสัญญากับอิสราเอล
1 พระเยโฮวาห์ จึง ตรัส กับ โมเสสว่า “บัดนี้ เจ้ าจะได้ เห ็น เหตุ การณ์ ซึ่ง เราจะกระทํา แก่
ฟาโรห์ คื อด ้ว ยมื ออ ัน ทรงฤทธิ์ เขาจะปล่อยพลไพร่ไป และด้วยมื ออ ัน เข้ม แข็ง เขาจะไล่
พลไพร่ออกจากแผ่น ดิน ของเขา� 2 พระเจ้า ตรัส กับ โมเสสว่า “เราคือ พระเยโฮวาห์ 3 เรา
ปรากฏแก่ อับราฮัม แก่ อิสอัค และแก่ ยาโคบด้วยนามว่า พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ แต่ เรา
มิได้สําแดงให้เขารู จ
้ ักเราในนามพระเยโฮวาห์ 4 และเราได้ตัง้ พันธสัญญาของเราไว้กับเขา
ทัง้ หลายด้วยว่า จะยกแผ่น ดิน คานาอัน ให้แก่ เขา เป็น แผ่นดิ นที ่ เขาเคยอาศัย อยู่ในฐานะ
คนต่างด้าว 5 และเราได้ยน
ิ เสียงครํา่ ครวญของชนชาติ อส
ิ ราเอลด้วย ซึ่ง ชาวอียป
ิ ต์ กัก ไว้
ให้เป็นทาส และเราได้ระลึกถึงพันธสัญญาของเรา 6 เหตุฉะนี้ จงกล่าวแก่ชนชาติอิสราเอล
ว่า ‘เราคือพระเยโฮวาห์ เราจะนําพวกเจ้าไปให้พ้นจากงานตรากตรําที่ชาวอียป
ิ ต์เกณฑ์ให้
ทํา และจะให้พ้นจากการเป็นทาสเขา เราจะช่วยเจ้าให้พ้นด้วยแขนที่เหยียดออก และด้วย
การพิพากษาอันใหญ่หลวง 7 เราจะรับพวกเจ้าเป็นพลไพร่ของเรา และเราจะเป็นพระเจ้า
ของพวกเจ้า พวกเจ้าจะรู ว่้ า เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ผู้นําเจ้าไปให้พ้นจากงาน
ตรากตรํา ที่ ชาวอียป
ิ ต์ เกณฑ์ ให้ทํา 8 เราจะนํา พวกเจ้า เข้าไปในแผ่น ดิน ซึ่ง เราได้ ปฏิญาณ
ไว้วา่ จะให้ แก่ อับ ราฮัม แก่ อิส อัค และแก่ ยาโคบ เราจะยกแผ่น ดิน นั ้น ให้ แก่ เจ้ าเป็น มรดก
เราคือ พระเยโฮวาห์� ” 9 โมเสสจึง นํา ความนั ้น ไปเล่า ให้ ชนชาติ อิสราเอลฟัง แต่ เขามิ ได้
เชื่อฟังโมเสสเพราะระอาใจ และถูกเกณฑ์ ให้ทําการหนั กอย่างสาหัส 10 พระเยโฮวาห์ตรัส
กับ โมเสสว่า 11 “จงเข้าไปเฝ้า ฟาโรห์ กษั ตริย์ แห่ งอ ียป
ิ ต์ บอกให้ ปล่อยชนชาติ อส
ิ ราเอลไป
จากแผ่นดินของเขา� 12 และโมเสสกราบทูลต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ว่า “ดูเถิด แม้แต่
ชนชาติอิสราเอลก็มิได้เชื่อฟังข้าพระองค์ ฟาโรห์จะฟังข้าพระองค์อย่างไร ข้าพระองค์เป็น
คนพูดไม่คล่อง� 13 พระเยโฮวาห์จึงตรัสแก่โมเสสและอาโรน ให้แจ้งแก่ชนชาติอิสราเอล
และฟาโรห์กษั ตริยอี
์ ยป
ิ ต์ว่า ให้พาชนชาติอส
ิ ราเอลออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์
ต้นตระกูลของอิสราเอล
คนเหล่า นี้ เป็น หัวหน้า ในวงศ์ วานบรรพบุรุษ ของเขา บุ ตรชายของรู เบนผู้ เป็น บุตร
หัวปี ของอิสราเอล ชื่อ ฮาโนค ปัลลู เฮสโรน และคารมี คนเหล่า นี้ เป็น ครอบครัว ต่างๆของ
รู เบน 15 บุ ตรชายของสิ เมโอนชื่อ เยมู เอล ยาม ีน โอหาด ยาคีน โศหาร์ และชาอูล ผู้ เป็น
14
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บุตรชายของหญิงชาวคานาอัน คนเหล่านี้ เป็นครอบครัวต่างๆของสิเมโอน
นี้ เป็น ชื่ อบ ุตรชายของเลวี ตามพงศ์ พันธุ ์ ของเขาคือ เกอร์โชน โคฮาทและเมรารี เลว ีนั้
นม ี อายุ ได้ ร้อยสามสิบ เจ็ด ปี 17 บุ ตรชายของเกอร์โชนชื่อ ลิ บน ี และซิ มอ ี ตามครอบครัว
ของเขา 18 บุ ตรชายของโคฮาทชื่อ อัม ราม อิส ฮาร์ เฮโบรน และอุส ซี เอล โคฮาทมี อายุ
ได้ ร้อยสามสิบ สามปี 19 บุ ตรชายของเมรารีชื่อ มาฮาลี และมู ชี คนเหล่า นี้ เป็น ครอบครัว
ต่างๆของเลวี ตามพงศ์ พันธุ ์ ของเขา 20 ฝ่ายอัม รามได้ นางโยเคเบดน้ องสาวบิดาของตน
เป็นภรรยา แล้วนางให้กําเนิ ดบุตรแก่เขาชื่ออาโรนและโมเสส อัมรามมีอายุได้ร้อยสามสิบ
เจ็ด ปี 21 บุ ตรชายของอิส ฮาร์ชื่อ โคราห์ เนเฟก และศิค รี 22 บุ ตรชายของอุส ชี เอลชื่อ มิ
ชาเอล เอลซาฟาน และสิ ธรี 23 ฝ่ายอาโรนได้ นางเอลี เชบาบุตรสาวของอัม มี นาดับ น้ อง
สาวของนาโชนเป็นภรรยา นางคลอดบุตรให้เขาชื่อ นาดับ อาบีฮู เอเลอาซาร์และอิธามาร์
24 บุ ตรชายของโคราห์ ชื่อ อั สส ีร ์ เอลคานาห์ และอาบี ยาสาฟ คนเหล่า นี้ เป็ น ครอบครัว
ต่างๆของคนโคราห์ 25 ฝ่ายเอเลอาซาร์บุ ตรชายอาโรน ได้ รับ บุตรสาวคนหนึ่ ง ของปู ทิ เอล
เป็น ภรรยา นางคลอดบุตรให้ เขาชื่อ ฟี เนหัส คนเหล่า นี้ เป็น หัวหน้า บรรพบุรุษ ของคนเลวี
ตามครอบครัว ของเขา 26 อาโรนและโมเสสสองคนนี้ แหละ คือ ผู้ ที่ พระเยโฮวาห์ ได้ ตรัสว
่า “จงพาชนชาติ อส
ิ ราเอลออกจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ ตามหมู่ ตามกองของเขา� 27 สองคนนี้
แหละเป็นผูที
้ ่กราบทูลฟาโรห์กษั ตริยของอี
์
ยป
ิ ต์เพื่อพาชนชาติอส
ิ ราเอลออกจากอียป
ิ ต์ คือ
โมเสสและอาโรนนี้ แหละ 28 และต่อ มาในวั นที ่ พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสในแผ่นดิ นอ
ียป
ิ ต์นั ้น 29 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “เราคือพระเยโฮวาห์ เจ้าจงบอกฟาโรห์กษั ตริย์
ของอียป
ิ ต์ ตามข้อความทัง้ สิน
้ ซึ่ง เราได้ บอกแก่ เจ้า � 30 ฝ่ายโมเสสกราบทูล ต่อ พระพักตร์
พระเยโฮวาห์ว่า “ดูเถิด ข้าพระองค์เป็นคนพูดไม่คล่อง ที่ไหนฟาโรห์จะเชื่อฟังข้าพระองค์�

7
พระเจ้าจะทรงทําให้ใจของฟาโรห์แข็งกระด้างไป
พระเยโฮวาห์ จึง ตรัส กับ โมเสสว่า “ดู ซี เราได้ ตัง้ เจ้า ไว้เป็น ดัง พระเจ้า ต่อ ฟาโรห์ และ
อาโรนพี่ชายของเจ้าจะเป็นผู้พยากรณ์ แทนเจ้า 2 เจ้ าจงบอกข้อความทัง้ หมดที่ เราสัง่ เจ้า
แล ้ วอาโรนพี่ ชายของเจ้า จะบอกแก่ ฟาโรห์ ให้ ปล่อยชนชาติ อส
ิ ราเอลออกไปจากแผ่น ดิน
ของเขา 3 เราจะทําให้ ใจของฟาโรห์ แข ็ งกระด้างไป และเราจะกระทํา หมายสําคัญ และ
มหัศจรรย์ ของเราให้ ทวีมากขึ้น ในประเทศอียป
ิ ต์ 4 แต่ ฟาโรห์ จะไม่ เชื่อ ฟัง เจ้า เพื่อ เราจะ
ยกมือของเราขึ้นเหนื อประเทศอียป
ิ ต์ และจะพาพลโยธาของเรา และชนชาติอส
ิ ราเอลพล
ไพร่ของเราให้พ้นจากแผ่นดิ นอียป
ิ ต์ ด้วยการพิพากษาอันใหญ่หลวง 5 และชาวอียป
ิ ต์ จะรู ้
ว่า เราคือ พระเยโฮวาห์ เมื่อ เราได้ ยกมือ ขึ้น เหนื ออ ียป
ิ ต์ และพาชนชาติ อส
ิ ราเอลออกจาก
พวกเขา� 6 โมเสสและอาโรนก็ กระทํา ตามนั ้น คือ กระทํา ตามที่ พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชา
เขา 7 เมื่อเขาทัง้ สองไปทูลฟาโรห์นั ้น โมเสสมีอายุแปดสิบปี และอาโรนมีอายุแปดสิบสาม
ปี 8 พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสและอาโรนว่า 9 “เมื่อ ฟาโรห์ สัง่ เจ้า ว่า ‘จงแสดงอัศจรรย์
พิสูจน์ งานของเจ้า� เจ้าจงพูดกับอาโรนว่า ‘เอาไม้เท้าของท่านโยนลงต่อหน้าฟาโรห์� และ
ไม้เท้านั ้นจะกลายเป็นงู�
1

ไม้เท้าของอาโรนกลายเป็นงู

10 โมเสสกับอาโรนจึงเข้าไปเฝ้าฟาโรห์

เขากระทําตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชา อาโรน
โยนไม้ เท ้า ของท่านลงต่อ หน้า ฟาโรห์และต่อ หน้า ข้าราชการทัง้ ปวง ไม้ เท ้านั ้ นก ็ กลายเป็น
งู 11 ฝ่ายฟาโรห์ก็ เรียกพวกนั กปราชญ์ และพวกนั กวิทยากลมาด้วย พวกนั กแสดงกลแห่
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งอ ียป
ิ ต์ จึง ทําได้ เหมือนกัน ด้วยเล่ห์ กลของเขา ด้วยว่า เขาต่างคนต่างโยนไม้ เท ้าลง ไม้
เท้าเหล่านั ้ นก็กลายเป็นงู แต่ไม้เท้าของอาโรนกลืนไม้เท้าของพวกเขาเสียทัง้ หมด 13 และ
พระองค์ ทรงทําให้พระทัย ของฟาโรห์แข ็ งกระด้างเพื่อ ฟาโรห์หายอมเชื่อ ฟัง เขาทัง้ สองไม่
เหมือนที่พระเยโฮวาห์ได้ตรัสไว้แล้ว
12

นํ้ากลายเป็นเลือด

“ใจของฟาโรห์แข็งกระด้าง ไม่ยอมปล่อยให้พลไพร่ไป
เจ้ าจงถือ ไม้ เท ้า ที่ กลายเป็น งู ไปเฝ้า ฟาโรห์ ในเวลาเช้า ดู เถิด เขาไปที่ แม่น้ํา เจ้ าจงยืน
คอยเขาอยู่ที่ ริมฝั่ งแม่นํ้า 16 และเจ้าจงกล่าวแก่ เขาว่า ‘พระเยโฮวาห์พระเจ้าของชาวฮีบรู
ตรัสสง
ั ่ ให้ข้าพระองค์มาเฝ้าโดยมีพระดํารัสว่า “จงปล่อยพลไพร่ของเราเพื่อเขาจะไปปรน
นิ บัติเราในถิน
่ ทุรกันดาร ดูเถิด จนบัดนี้ เจ้าก็ยงั หาได้เชื่อฟังไม่� 17 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้
ว่า “ท่านจะทราบว่า เราคือพระเยโฮวาห์ด้วยอาศัยการกระทําดังนี้ ดูเถิด เราจะเอาไม้เท้าที่
ถือไว้นั้นฟาดนํ้าในแม่นํ้า นํ้านั ้นจะกลายเป็นเลือด 18 ปลาซึ่งอยูใ่ นแม่น้ําจะตาย และแม่น้ํา
จะเหม็น ชาวอียป
ิ ต์จะดื่มน้าํ ในแม่น้ําไม่ได้� ’ ” 19 พระเยโฮวาห์ตรัสสง
ั ่ โมเสสว่า “จงบอก
อาโรนว่า ‘เอาไม้เท้าของท่านชี้ไปเหนื อนํ้าทัง้ หลายแห่งอียป
ิ ต์ คือเหนื อลําคลอง แม่น้ํา บึง
และสระทัง้ หมดของเขา เพื่อน้าํ จะกลายเป็นเลือดและจะมีเลือดทัว่ แผ่นดินอียป
ิ ต์ ทัง้ ที่อยู่
20
ในภาชนะไม้ และภาชนะหิน� ” โมเสสกับอาโรนก็ กระทําตามที่ พระเยโฮวาห์บัญชา คือ
ท่านได้ ยกไม้ เท ้า ขึ้น ตี น้ํา ในแม่น้ํา ต่อ สายพระเนตรของฟาโรห์ และท่ามกลางสายตาของ
พวกข้าราชการของฟาโรห์ แล ้ วน้าํ ในแม่น้ํา ก็ กลายเป็น เลือดทัง้ สิน
้ 21 ปลาที่ อยู่ ในแม่น้ํา
ก็ ตาย แม่น ้าํ ก็ เหม็น และชาวอียป
ิ ต์ ก็ ดื่ มน ้าํ ในแม่น้ํา นั ้น ไม่ ได้ มี เลือดทัว่ แผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์
22 แต่ พวกนั ก แสดงกลแห่งอ ียป
ิ ต์ ก็ กระทําได้ เหมือนกันอาศัยเล่ห์กลของเขา และพระทัย
ของฟาโรห์ ก็ แข็ง กระด้าง ฟาโรห์ หาเชื่อ ฟัง ท่านทัง้ สองไม่ เหมือนที่ พระเยโฮวาห์ ได้ ตรัส
ไว้ 23 ฟาโรห์ เสด็จ กลับ เข้า ในวัง มิได้ เอาพระทัย ใส่ ในเหตุ การณ์ ครัง้ นี้ เหมือนกัน 24 ชาว
อียป
ิ ต์ทัง้ ปวงก็พากันขุดหลุมตามริมแม่น้ําหานํ้าดื่ม เพราะเขาดื่มน้าํ ในแม่น้ําไม่ได้ 25 ครบ
กําหนดเจ็ดวันนั บตัง้ แต่พระเยโฮวาห์ทรงบันดาลให้แม่น้าํ เป็นเลือด
15

14 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

8
ภัยพิบัติจากฝูงกบ

“ไปหาฟาโรห์บอกเขาว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “จง
ปล่อยพลไพร่ของเราเพื่อ เขาจะได้ ไปปรนนิ บั ติ เรา 2 ถ้า ท่านไม่ ยอมให้เขาไป ดู เถิด เราจะ
ให้ฝูง กบขึ้น มารังควานทัว่ เขตแดนของท่าน 3 ฝูง กบจะเต็ม ไปทัง้ แม่ นํ้า จะขึ้น มาอยู่ ในวัง
ในห้องบรรทม และบนแท่นบรรทมของท่าน ในเรือนข้าราชการ ตามตัวพลเมือง ในเตาปิ้ ง
ขนมและในอ่างขยํา แป้ง ของท่านด้วย 4 ฝูง กบนั ้น จะขึ้น มาที่ ตัว ฟาโรห์ ที่ ตัว พลเมืองและ
ที่ ตัว ข้าราชการทัง้ ปวงของท่าน� ’ ” 5 แล ้ว พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า “จงบอกอาโร
นว่า ‘ให้เหยียดมือที่ ถือไม้เท้าออกเหนื อลําคลอง เหนื อแม่นํ้า และเหนื อบึงให้ฝูงกบขึ้นมา
บนแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์� ” 6 อาโรนก็ เหย ีย ดมื อออกเหนื อ พื้น นํ้า ทัง้ หลายในอียป
ิ ต์ ฝูง กบก็ ข้น
ึ
มาเต็มแผ่นดินอียป
ิ ต์ 7 ฝ่ายพวกนั กแสดงกลก็ทําตามเล่ห์กลของเขา ให้มีฝูงกบขึ้นมาบน
แผ่นดิ นอียป
ิ ต์ เหมือนกัน 8 ฟาโรห์จึงตรัสเรียกโมเสสกับอาโรนมาว่า “จงกราบทูลวิงวอน
ขอพระเยโฮวาห์ ทรงบันดาลให้ ฝูง กบไปเสีย จากเรา และจากพลเมืองของเรา แล ้ว เราจะ
ยอมปล่อยให้บ่าวไพร่เหล่ านั ้นไปเพื่อเขาจะถวายเครือ
่ งบูชาแด่พระเยโฮวาห์� 9 โมเสสจึง
ทูล ฟาโรห์ ว่า “ข้า พระองค์ ได้ รับ เกียรติ มาก เวลาใดที่ ข้า พระองค์ ควรวิงวอนเพื่อ พระองค์
ข้าราชบริพาร และพลเมืองของพระองค์ เพื่อให้ทรงทําลายฝูงกบไปเสียจากพระองค์ และ
1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
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ราชสํานั กให้อยูในแม่
่
น้ําเท่านั ้น� 10 ฟาโรห์ตรัสตอบว่า “พรุ ง่ นี้ � โมเสสจึงทูลว่า “ให้เป็นไป
ตามคําตรัสของพระองค์ เพื่อพระองค์ จะได้ ทราบว่าไม่มีผู้ใดเหมือนพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย 11 ฝูง กบจะไปจากพระองค์ จากราชสํานั ก จากข้าราชการและ
พลเมืองของพระองค์ เหลืออยูเฉพาะแต่
่
ในแม่น้ําเท่านั ้น�
ฝูงกบตายในแผ่นดินอียป
ิ ต์

โมเสสกับ อาโรนทูล ลาไปจากฟาโรห์ แล ้ว โมเสสร้องทูล พระเยโฮวาห์ เรือ
่ งฝูง กบที่
พระองค์ ได้ ทรงให้ มาทรมานฟาโรห์ 13 พระเยโฮวาห์ ทรงกระทํา ตามคํา ทูล ขอของโมเสส
ฝูงกบเหล่านั ้นก็ตายเกลื่อนบ้านเรือน เกล่อ
ื นหมู่บ้านและทุ่งนา 14 เขาก็เก็บซากกบไว้เป็น
กองๆ แผ่นดิ นก็เหม็นตลบไป 15 แต่ เมื่อฟาโรห์ทรงเห็นว่าความเดือดร้อนลดน้ อยลงแล้ว
ก็กลับมีพระทัยแข็งกระด้าง ไม่ยอมเชื่อฟังโมเสสและอาโรน เหมือนที่พระเยโฮวาห์ได้ตรัส
ไว้แล้ว 16 พระเยโฮวาห์จึงตรัสกับโมเสสว่า “บอกอาโรนว่า ‘จงเหยียดไม้เท้าออกและตีฝุ่น
ดิน ให้กลายเป็ นร ิ้นทัว่ ประเทศอียป
ิ ต์� ” 17 เขาทัง้ สองก็ กระทํา ตาม ด้วยว่า อาโรนเหยียด
มือออกยกไม้เท้าและตีฝุ่นดิน ก็กลายเป็ นริน
้ มาตอมมนุษย์และสัตว์ ฝุ่นดินทัง้ หมดกลาย
เป็ นร ิ้ นทัว่ ประเทศอียป
ิ ต์ 18 ฝ่ายพวกนั ก แสดงกลก็ พยายามใช้ เล่ห์ กลของเขา เพื่อ ทําให้
เก ิ ดริน
้ แต่ ก็ ทําไม ่ ได้ ริน
้ พากัน มาตอมมนุษย์ และสัตว์ทัง้ ปวง 19 พวกนั ก แสดงกลจึง ทูล
ฟาโรห์ว่า “นี่ เป็นนิว
้ พระหัตถ์ พระเจ้า� ฝ่ายฟาโรห์มี พระทัยแข็งกระด้าง หาเชื่อฟังเขาไม่
เหมือนที่พระเยโฮวาห์ได้ตรัสไว้แล้ว
12

ภัยพิบัติจากฝูงเหลือบ

“ลุกขึ้นแต่เช้าไปคอยเฝ้าฟาโรห์ ดูเถิด ฟาโรห์จะมายัง
แม่นํ้า แล้วบอกฟาโรห์ว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “จงปล่อยพลไพร่ของเราเพื่อเขาจะไป
ปรนนิ บัติ เรา 21 ถ้าแม้ ไม่ ปล่อยพลไพร่ของเราไป ดู เถิด เราจะใช้ให้ฝูงเหลือบมาตอมกาย
ของเจ้า ตอมข้าราชการและพลเมืองของเจ้า ด้วย ในราชสํานั ก บ้านเรือนของชาวอียป
ิ ต์
และพื้น ดิ นที ่ เขาอยู่ นั้น จะเต็ม ไปด้วยฝูง เหลื อบ 22 ในวัน นั ้น เราจะแยกแผ่น ดิน โกเชน ที่
พลไพร่ของเราอาศัย อยู่ นั้น ออก มิ ให้ มี ฝูง เหลือบที่ นั ่น เพื่อ เจ้า จะได้ รู ้ว่า เราคือ พระเยโฮ
วาห์ สถิต อยู่ ท่ามกลางแผ่น ดิน โลก 23 เราจะแบ่ง เขตแดนในระหว่างชนชาติ ของเรากับ
ชนชาติ ของเจ้า หมายสําคัญ นี้ จะบังเกิด ขึ้น ในวัน พรุ ง่ นี้ � ’ ” 24 แล ้ว พระเยโฮวาห์ ก็ ทรง
กระทําดังนั ้น เหลือบฝูงใหญ่ยงิ่ นั กเข้าไปในพระราชวังของฟาโรห์ ในเรือนข้าราชการ และ
ทัว่ แผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ แผ่ นดิน ได้ รบ
ั ความเสีย หายเพราะเหตุ ฝูง เหลือบนั ้น 25 ฟาโรห์ จึง ตรัส
เรียกโมเสสกับอาโรนมา รับสัง่ ว่า “จงไปถวายเครือ
่ งบูชาแด่พระเจ้าของเจ้าในเขตแผ่นดิน
นี้ � 26 โมเสสทูลว่า “การกระทําเช่นนั ้นหาควรไม่ เพราะข้าพระองค์ ทัง้ หลายจะต้องถวาย
เครือ
่ งบูชาซึ่งเป็นสิง่ ที่น่าเกลียดสําหรับชาวอียป
ิ ต์แด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์
ดู เถิด ข้า พระองค์ ทัง้ หลายจะถวายเครือ
่ งบูชาซึ่ง เป็น สิง่ ที่ น่า เกลียดสําหรับ ชาวอียป
ิ ต์ ต่อ
หน้าต่อตาเขา แล้วเขาจะไม่เอาก้อนหินขว้างข้าพระองค์ทัง้ หลายหรอกหรือ 27 ข้าพระองค์
ทัง้ หลายจะเดินทางไปในถิน
่ งบูชาแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้า
่ ทุรกันดารสักสามวันถวายเครือ
ของพวกข้าพระองค์ ตามที่พระองค์จะทรงบัญชาพวกข้าพระองค์�
20 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

ฝูงเหลือบไปจากอียป
ิ ต์

ฟาโรห์ จึง รับสัง่ ว่า “เราจะปล่อยพวกเจ้า ไป เพื่อ พวกเจ้า จะได้ ถวายเครือ
่ งบูชาแด่
พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า ในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร แต่ ว่า พวกเจ้า อย่า ไปให้ ไกลนั ก จงวิงวอน
28
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เพื่อ เราด้วย� โมเสสจึง ทูล ว่า “ดู เถิด พอข้า พระองค์ ทูล ลาพระองค์ ไป และข้า พระองค์
จะอธิษฐานทูล พระเยโฮวาห์ ขอให้ ฝูง เหลือบไปเสีย จากฟาโรห์ จากข้าราชการและจาก
พลเมืองในเวลาพรุ ง่ นี้ แต่ขอฟาโรห์อย่าทรงทํากลับกลอกอีกโดยไม่ยอมปล่อยบ่าวไพร่ให้
ไปถวายเครือ
่ งบูชาแด่พระเยโฮวาห์� 30 โมเสสทูลลาฟาโรห์ไปแล้วก็อธิษฐานต่อพระเยโฮ
31
วาห์ พระเยโฮวาห์ทรงกระทําตามคําทูลขอของโมเสส พระองค์ ทรงให้ฝูงเหลือบไปเสีย
จากฟาโรห์ จากข้าราชการและจากพลเมืองของพระองค์ มิได้เหลืออยู่สักตัวเดียว 32 ฝ่าย
ฟาโรห์ก็กลับมีพระทัยแข็งกระด้างในคราวนี้ อีก มิได้ทรงปล่อยบ่าวไพร่นั้นไป
29

9

ภัยพิบัติจากโรคระบาดต่อฝูงสัตว์

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

ภัยพิบัติจากฝีต่อคนและสัตว์
พระเยโฮวาห์ จึง ตรัส แก่ โมเสสและอาโรนว่า “เจ้ าจงกํา ขี้ เถ้า จากเตาให้ เต็ม กํา มือ
แล้วให้โมเสสซัดขึ้นไปในอากาศในสายตาของฟาโรห์ 9 และมันจะกลายเป็นฝุ่นปลิวไปทัว่
แผ่นดินอียป
ิ ต์ทําให้เกิดเป็นฝีแตกลามทัง้ ตัวคนและสัตว์ทัว่ แผ่นดินอียป
ิ ต์� 10 เขาทัง้ สอง
จึง นํา ขี้ เถ้า จากเตาไปยืน อยู่ ต่อ พระพักตร์ฟาโรห์ และโมเสสก็ ซัด ขี้ เถ้า ขึ้น ไปในท้องฟ้า ขี้
เถ้า นั ้ นก ็ กลายเป็น ฝี แตกลามไปทัง้ ตัว คนและสัตว์ 11 ฝ่ายพวกนั ก แสดงกลก็ ไม่ สามารถ
ยืนอยู่ต่อหน้าโมเสสเพราะเหตุฝีนั ้น เพราะนั กแสดงกลและชาวอียป
ิ ต์ทัง้ ปวง ก็เป็นฝีด้วย
เหมือนกัน 12 แต่พระเยโฮวาห์ทรงทําให้พระทัยของฟาโรห์แข็งกระด้าง ฟาโรห์ไม่ยอมเชื่อ
ฟังโมเสสและอาโรน เหมือนที่พระเยโฮวาห์ได้ตรัสกับโมเสสไว้แล้ว
8

ภัยพิบัติจากลูกเห็บที่ฆ่าคนและสัตว์
พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า “จงตื่น แต่ เช้า ไปยืน ต่อ หน้า ฟาโรห์ บอกเขาว่า ‘พระ
เยโฮวาห์พระเจ้า ของคนฮีบรู ตรัสด ัง นี้ ว่า “จงปล่อยพลไพร่ของเราเพื่อ เขาจะไปปรนนิ บั ติ
เรา 14 ด้วยว่าคราวนี้ เราจะบันดาลให้เกิดภัยพิบัติ ทัง้ หมดแก่ จิ ตใจเจ้า และแก่ ข้าราชการ
และแก่พลเมืองของเจ้า เพื่อเจ้าจะได้รู แน่
้ ว่า ทัว่ โลกไม่มีผู้ใดจะเปรียบกับเราได้ 15 เพราะ
เดีย
๋ วนี้ เราจะเหยียดมือของเราออกเพื่อจะฟาดเจ้าและประชาชนของเจ้าด้วยภัยพิบติ
ั และ
เจ้าจะถูกตัด ออกไปจากแผ่นดินโลก 16 และเพราะเหตุ นี้ เราให้เจ้ ามี ตําแหน่ ง สูง ก็ เพื่อจะ
แสดงฤทธานุภาพของเราโดยเจ้า และเพื่อ ให้นามของเราถูก ประกาศออกไปทัว่ โลก 17 เจ้
ายัง ถือ ทิฐิ ต่อสู้ พลไพร่ของเรา เจ้ าจึง ไม่ ยอมปล่อยเขาไปหรือ 18 ดู เถิด พรุ ง่ นี้ ประมาณ
เวลานี้ เราจะทําให้ลูกเห็บตกลงมาอย่างหนั ก อย่างที่ไม่เคยมีในอียป
ิ ต์ ตัง้ แต่เริม
่ สร้างบ้าน
19
เมืองมาจนบัดนี้ เหตุ ฉะนั ้น บัดนี้ จงต้อนฝูง สัตว์ และทุก สิง่ ที่ เจ้ ามี อยู่ ในทุ่ง นาให้ เข้า ที่
13
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กําบัง เพราะคนทุกคนและสัตว์ทุกตัวทอยู
ี่ ในทุ
่
่งนาที่มิได้เข้ามาอยูใ่ นบ้านจะถูกลูกเห็บตาย
หมด� ’ ” 20 บรรดาข้าราชการของฟาโรห์ที่ เกรงกลัว พระดํารัส ของพระเยโฮวาห์ก็ ให้ทาส
และสัตว์ของตนกลับเข้าบ้าน 21 แต่ ผู้ที่ ไม่นั บถือพระดํารัสของพระเยโฮวาห์ก็ ยังคงปล่อย
ให้ทาสและสัตว์ของตนอยูใ่ นทุ่งนา 22 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “จงชูมือขึ้นยังท้องฟ้า
เพื่อลูกเห็บจะได้ตกลงมาทัว่ แผ่นดินอียป
ิ ต์ บนมนุษย์ บนสัตว์และบนผักหญ้าทุกอย่างซึ่ง
อยู่ในทุ่งนาทัว่ แผ่นดิ นอียป
ิ ต์� 23 โมเสสก็ ชู ไม้ เท้าของตนขึ้นยังท้องฟ้าแล้วพระเยโฮวาห์
ทรงบันดาลให้มี เสียงฟ้าร้อง มี ลูกเห็บ และไฟตกลงมาบนแผ่นดิน และพระเยโฮวาห์ทรง
บันดาลให้ลูกเห็บตกบนแผ่นดินอียป
ิ ต์ 24 มีลูกเห็บและลูกเห็บปนไฟตกหนั กยิง่ นั กอย่างที่
ไม่เคยมีทัว่ แผ่นดินอียป
ิ ต์ ตัง้ แต่เริม
่
่งนาทัว่ แผ่นดิ
่ ตัง้ เป็นประเทศมา 25 สิ่งทัง้ ปวงที่อยูในทุ
นอียป
ิ ต์ ก็ถูกลูกเห็บทําลายเสียสิน
้ ทัง้ คนและสัตว์ ลูกเห็บยังทําลายผักและต้นไม้ทุกอย่าง
ที่ อยู่ในทุ่ง นาหัก โค่น ลง 26 เว้น แต่ ที่ แผ่ นดิน โกเชน ที่ ชนชาติ อิสราเอลอยู่นั ้น หาม ี ลูกเห็บ
ตกไม่
ฟาโรห์อนุญาตให้อส
ิ ราเอลไปจากอียป
ิ ต์ แต่กลับใจแข็งกระด้างไป

27 ฟาโรห์จึงทรงใช้คนไปเรียกโมเสสและอาโรนมาเฝ้า แล้วตรัสว่า “ครัง
้ นี้ เราทําบาปแน่

แล้ว พระเยโฮวาห์ทรงชอบธรรม เราและชนชาติของเรานั ้นก็ชัว่ 28 ขอทูลวิงวอนพระเยโฮ
วาห์ (เพราะภัย พิบั ติ เสียที) ให้เลิก มี ฟ้าร้องและลูกเห็บ และเราจะปล่อยพวกท่านไป และ
พวกท่านจะไม่ถูกกักต่อไปอีก� 29 โมเสสทูลฟาโรห์ว่า “ทันทีที่ข้าพระองค์ออกไปจากกรุ งนี้
แล้วข้าพระองค์จะยกมือทูลพระเยโฮวาห์ เสียงฟ้าร้องก็จะเงียบ และจะไม่มีลูกเห็บตกอีก
เพื่อ พระองค์ จะได้ ทราบว่าโลกนี้ เป็น ของพระเยโฮวาห์ 30 แต่ ฝ่ายพระองค์ และข้าราชการ
นั ้น ข้าพระองค์ทราบว่า พระองค์จะยังไม่ยาํ เกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้า� 31 ต้นป่านและต้น
ข้าวบาร์เลย ์ ถู กทําลายเสีย เพราะต้น ข้าวบาร์เลย ์ ก็ กําลัง ออกรวง และต้น ป่านก็ ออกดอก
แล้ว 32 ส่วนข้าวสาลี และข้าวไรนั ้ นม ิ ได้ ถู กทําลาย เพราะยัง ไม่ งอกขึ้น 33 โมเสสทูล ลา
ฟาโรห์ไปจากกรุง และก็ ยกมือขึ้นทูลพระเยโฮวาห์ เสียงฟ้าร้องกั บลู กเห็บนันก
้ ็หยุด ฝนก็
มิได้ตกบนแผ่นดิน 34 เมื่อฟาโรห์เห็นว่า ฝน ลูกเห็บและฟ้าร้องนั ้นหยุดแล้ว พระองค์ก็กล
ับ ทรงกระทํา ผิด บาปต่อ ไปอีก พระทัย แข็ง กระด้าง ทัง้ พระองค์ และข้าราชการ 35 พระทัย
ของฟาโรห์แขง็ กระด้างและไม่ยอมปล่อยชนชาติอส
ิ ราเอลไปจริง เหมือนที่พระเยโฮวาห์ได้
ตรัสไว้กับโมเสส

10
โมเสสเตือนว่าจะมีภัยพิบัติจากตัก
๊ แตน
“จงเข้าไปหาฟาโรห์ เพราะเราได้ทําให้ใจของฟาโรห์
และใจของข้าราชการแข็ง กระด้าง เพื่อ เราจะได้ แสดงหมายสําคัญ เหล่า นี้ ของเราต่อ หน้า
พวกเขา 2 เพื่อ เจ้า จะได้ เล่า เหตุ การณ์ ที่ เราได้ กระทํา แก่ ชาวอียป
ิ ต์ ให้ลูก หลานฟัง รวมทัง้
หมายสําคัญซึ่งเราได้กระทําท่ามกลางพวกเขา เพื่อพวกเจ้าจะได้รู ว่้ าเราคือพระเยโฮวาห์�
3 โมเสสและอาโรนจึงเข้าไปเฝ้าฟาโรห์ทูลฟาโรห์ว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าของคนฮีบรู ตรั
สด ัง นี้ ว่า ‘เจ้ าจะขัดขืน ไม่ ยอมอ่อนน้ อมต่อ เรานานสัก เท่าใด จงปล่อยพลไพร่ของเราเพื่อ
เขาจะไปปรนนิ บติ
ั เรา 4 มิฉะนั ้นถ้าเจ้าไม่ยอมปล่อยพลไพร่ของเราไป ดูเถิด พรุ ง่ นี้ เราจะให้
ตัก
๊ แตนเข้ามาในเขตแดนของเจ้า 5 ฝูงตัก
๊ แตนนั ้นจะปกคลุมพื้นแผ่นดินจนแลไม่เห็นพื้น
ดิน และสิง่ ที่ เหลือจากลูกเห็บทําลาย มันจะกิน และต้นไม้ทุกต้นซึ่งงอกขึ้นให้เจ้าในทุ่งนา
นั ้น มันจะกินเสียหมด 6 มันจะเข้าไปในราชสํานั ก ในบ้านเรือนของข้าราชการ และในบ้าน
1 พระเยโฮวาห์จึงตรัสกับโมเสสว่า
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เรือนของบรรดาชาวอียป
ิ ต์จนเต็มหมด อย่างที่บิดาและปู่ทวด ตัง้ แต่เกิดมาจนทุกวันนี้ ไม่
เคยเห็น เช่น นี้ เลย � ” แล ้ว โมเสสก็ กล ับ ออกไปจากฟาโรห์ 7 บรรดาข้าราชการของฟาโรห์
ทูลฟาโรห์ว่า “คนนี้ จะเป็นบ่วงแร้วดักเราไปนานสักเท่าใด ขอทรงพระกรุ ณาปลดปล่อยคน
เหล่า นั ้น ให้ ไปปรนนิ บั ติ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเขาเถิด พระองค์ ยัง ไม่ ทรงทราบหรือ ว่า
อียป
ิ ต์กําลังพินาศแล้ว�
ฟาโรห์ยอมให้พวกผู้ชายไปปรนนิ บัติเท่านั ้น

พระองค์ จึงตรัสแก่ เขาว่า “ไปปรนนิ บั
ติ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า แต่ ใครจะไปบ้าง� 9 โมเสสทูล ว่า “ข้า พระองค์ จะต้องพา
กัน ไปทัง้ คนหนุ่ม และคนแก่ บุ ตรชายและบุตรสาวและฝูง แพะแกะ และฝูง วัว เพราะข้า
พระองค์ ทัง้ หลายต้องมีเทศกาลเลี้ยงถวายพระเยโฮวาห์� 10 ฟาโรห์ตรัสกับเขาทัง้ สองว่า
“ถ้าเรายอมให้เจ้าไปกับบุตรด้วย ก็ให้พระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยู่กับพวกเจ้าเถิด ระวังตัวให้
ดี เถิด เจ้ ากําลั งมุ่งไปในทางทุจริตเสียแล้ว 11 อนุญาตไม่ได้ จงพาเฉพาะแต่ ผู้ชายไปปรน
นิ บัติพระเยโฮวาห์ เพราะเจ้าปรารถนาเช่นนี้ เท่านั ้น� แล้วโมเสสกับอาโรนก็ถูกขับไล่ออก
ไปเสียจากพระพักตร์ของฟาโรห์
8 โมเสสและอาโรนถูก นํา ตัว เข้า มาเฝ้า ฟาโรห์อีก

ภัยพิบัติจากตัก
๊ แตน
พระ เย โฮ วาห์ จึง ตรัส กับ โมเสส ว่า “จง เหยียด มือ ออก เหนื อ ประเทศ อียป
ิ ต์ ให้ ฝูง
ตัก
๊ แตนมาเหนื อ แผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ ให้ กิน ผัก ทัว่ ไปของแผ่น ดิน ซึ่ง เหลือ จากลูกเห็บ ทําลาย�
13 โมเสสจึงยื่นไม้เท้าออกเหนื อแผ่นดินอียป
ิ ต์ พระเยโฮวาห์ก็ทรงบันดาลให้ลมตะวันออก
พัด มาเหนื อ พื้น แผ่น ดิน ทัง้ กลางวัน และกลางคืน ตลอดวัน นั ้น ครัน
้ เวลารุ ง่ เช้า ลมตะวัน
ออกก็ พัด หอบฝูง ตัก
๊ แตนมา 14 ฝูง ตัก
๊ แตนลงทัว่ แผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ และจั บอย ู่ ทัว่ เขตแดน
อียป
ิ ต์ ทัง้ หมด มั นร ุน แรงมาก แต่ ก่อนไม่ เคยมี ตัก
๊ แตนอย่างนี้ เลย และต่อ ไปข้างหน้า จะ
หามีอย่างนั ้ นอีกไม่ 15 เพราะมันปกคลุมพื้นแผ่นดินจนแลมืดไป มันกินผักในแผ่นดินทุก
อย่าง และผลไม้ทุกอย่างซึ่งเหลือจากลูกเห็บทําลาย ไม่มีพืชใบเขียวเหลือเลย ไม่ว่าต้นไม้
หรือผักในทุ่ง ทัว่ แผ่นดิ นอียป
ิ ต์ 16 ฟาโรห์จึงรีบให้คนไปตามโมเสสและอาโรนเข้าเฝ้า แล
้ว ฟาโรห์ ตรัสว ่า “เราได้ ทําบาปต่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า และต่อ เจ้า ทัง้ สองด้วย
17 เหตุ ฉะนั ้น บัดนี้ ขอเจ้า ยกโทษบาปให้ เราครัง
้ นี้ สัก ครัง้ เถิด และวิงวอนขอพระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของเจ้า เพื่อ พระองค์ จะได้ ทรงโปรดให้ ความตายนี้ พ้น ไปจากเรา� 18 โมเสสก็ ไป
จากฟาโรห์ และทูลวิงวอนพระเยโฮวาห์ 19 พระเยโฮวาห์จึงทรงบันดาลให้ลมพายุพัดกลับ
มาจากทิศตะวันตกหอบฝูงตัก
๊ แตนไปตกในทะเลแดง จนไม่มีตก
ั ๊ แตนเหลือเลยสักตัวเดียว
ตลอดเขตแดนอียป
ิ ต์ 20 แต่ พระเยโฮวาห์ ทรงทําให้ พระทัย ของฟาโรห์ แข ็ งกระด้างเพื่อ
พระองค์จะไม่ยอมปล่อยชนชาติอส
ิ ราเอลไป
12

ภัยพิบัติจากความมืด

“จงชู มือ ของเจ้า ขึ้น สู่ ท้องฟ้า เพื่อ จะให้มี ความมืด ทัว่
แผ่นดินอียป
ิ ต์ เป็นความมืดจนจับคลําได้� 22 โมเสสจึงชูมือขึ้นสู่ท้องฟ้า แล้วก็เกดม
ิ ค
ี วาม
มืดทึ บทว
ั ่ ไปในแผ่นดิ นอียป
ิ ต์ ตลอดสามวัน 23 เขามองกันไม่ เห็น ไม่มีใครลุกไปจากที่ ของ
เขาสามวัน แต่ บรรดาชนชาติ อส
ิ ราเอลนั ้ นม ี แสงสว่างอยู่ ในที่ อาศัย ของเขา 24 ฟาโรห์ จึง
ให้ ตามตัว โมเสสเข้า เฝ้า ตรัสว ่า “พวกเจ้า จงไปปรนนิ บั ติ พระเยโฮวาห์ เถิด เพียงแต่ ให้
ฝูง แกะและฝูง วัว อยู่ ส่วนเด็ก ไปกับ เจ้า ได้ ด้วย � 25 ฝ่ายโมเสสจึง ทูล ว่า “พระองค์ ต้องให้
เรามีเครือ
่ งบูชาและเครือ
่ งเผาบูชาไปด้วย เพื่อพวกข้าพระองค์ จะได้ บูชาต่อพระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของข้า พระองค์ 26 ข้า พระองค์ ต้องนํา ฝูง สัตว์ไปด้วย ขาดไม่ ได้ สั กก ีบ เดียว เพราะ
21 พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า
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ว่า จะต้องเอาสัตว์ จากฝูง เหล่า นั ้น ไปถวายพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้า พระองค์ และข้า
พระองค์ ยงั ไม่ ทราบว่า จะต้องการสัตว์ ตัว ใดถวายพระเยโฮวาห์ จนกว่า เราจะถึงที่ นั ่น �
27 แต่พระเยโฮวาห์ทรงทําให้พระทัยฟาโรห์แข็งกระด้าง พระองค์จึงไม่ยอมปล่อยเขาไป
ฟาโรห์เสียโอกาสสุดท้ายของตน

“ไปให้พ้นจากเรา ระวังตัวให้ดี เถอะ อย่ามาเห็นหน้าเราอีก
เลยเพราะถ้า เจ้า เห็น หน้า เราวัน ใด เจ้ าจะต้องตายวัน นั ้น� 29 โมเสสจึง ทูล ว่า “พระองค์
ตรัสถูกแล้ว ข้าพระองค์จะไม่มาเห็นพระพักตร์ของพระองค์อีกเลย�
28 ฟาโรห์รับสัง
่ แก่ โมเสสว่า

11
ทรงพยากรณ์ ถึงความตายของบุตรหัวปี
“เราจะนําภัยพิบัติมาสู่ ฟาโรห์และอียป
ิ ต์อีกอย่างเดียว
หลัง จาก นั ้น เขา จะ ปล่อย พวก เจ้า ไป จาก ที่ นี่ เมื่อ เขา ให้ พวก เจ้า ไป คราว นี้ เขา จะ ขับ ไล่
พวก เจ้า ออก ไป ที เดียว 2 บัดนี้ เจ้ า จง สัง่ ให้ ประชาชน ทัง้ ปวง ให้ ผู้ ชาย ผู้ หญิง ทุก คน ขอ
เครือ
่ งเงินเครือ
่ งทองจากเพื่อนบ้านของตน� 3 พระเยโฮวาห์ทรงบันดาลให้ประชาชนเป็นที่
โปรดปรานในสายตาของชาวอียป
ิ ต์ นอกจากนี้ บุ รุ ษผู้นั้นคือโมเสสก็ ยิง่ ใหญ่มากในแผ่นดิ
นอียป
ิ ต์ ทัง้ ในสายตาข้าราชการของฟาโรห์และในสายตาพลเมืองทัง้ ปวง 4 โมเสสประกาศ
ว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ‘เวลาประมาณเที่ยงคืน เราจะออกไปท่ามกลางอียป
ิ ต์ 5 และ
พวกลู กห ัว ปี ทัง้ หมดในแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ ตัง้ แต่ ราชบุตรหัวปี ของฟาโรห์ ผู้ ประทับ บนพระที่
นั ่ง จนถึงบุตรหัวปี ของทาสหญิง ซึ่งอยู่หลังหินโม่แป้ง ทัง้ ลูกหัวปี ของสัตว์เดียรัจฉานด้วย
จะต้องตาย 6 แล ้ วจะมี การพิลาปร้องไห้ทัว่ แผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ อย่างที่ ไม่ เคยมี มาก ่อน และต่อ
ไปภายหน้า ก็ จะไม่ มี อี กเลย 7 ฝ่ายคนหรือ สัตว์ของชนชาติ อส
ิ ราเอลทัง้ ปวงจะไม่ มี แม้แต่
เสียงสุนัขขู่ เพื่อให้ทราบว่าพระเยโฮวาห์ทรงกระทําต่อชาวอียป
ิ ต์ต่างกับชนชาติ อิสราเอล
8 ข้าราชการของพระองค์จะลงมาหาเรากราบลงต่อหน้าเรากล่าวว่า “ขอท่านกับพรรคพวก
ไปเสียจากที่ นี่ เถิด � หลังจากนั ้นเราก็ จะออกไป� ” โมเสสทูล ลาฟาโรห์ไปด้วยความโกรธ
ยิง่ นั ก 9 แล ้ว พระเยโฮวาห์ตรัส ตอบโมเสสว่า “ฟาโรห์จะไม่ เชื่อ ฟัง เจ้า เพื่อ มหัศจรรย์ของ
เราจะได้เพิม
ิ ต์� 10 โมเสสกับอาโรนก็ได้กระทําบรรดามหัศจรรย์เหล่
่ ขึ้นอีกในแผ่นดินอียป
านั ้น ต่อ พระพักตร์ฟาโรห์ และพระเยโฮวาห์ทรงกระทํา ให้พระทัย ของฟาโรห์แข ็ งกระด้าง
ไป ท่านจึงไม่ยอมปล่อยชนชาติอส
ิ ราเอลให้ออกไปจากแผ่นดินของท่าน
1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

12
ลูกแกะแห่งพิธป
ี ัสกา

1 พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสและอาโรนในประเทศอียป
ิ ต์ ว่า 2 “ให้ เดือนนี้ เป็น เดือน
เริม
่ ต้น สําหรับ เจ้า ทัง้ หลาย ให้ เป็น เดือนแรกในปี ใหม่ สําหรับ พวกเจ้า 3 จงสัง่ ชุ มนุ มคน
อิสราเอลทัง้ หมดว่า ในวันที่สิบเดือนนี้ ให้ผู้ชายทุกคนเตรียมลูกแกะ ครอบครัวละตัวตาม
เรือนบรรพบุรุษ ของตน 4 ถ้า ครอบครัวใดมี คนน้ อยกิน ลูก แกะตัว หนึ่ ง ไม่ หมด ก็ ให้รวมกับ
เพื่อนบ้านที่ อยู่ใกล้ เคียงกันเตรียมลูกแกะตัวหนึ่ งตามจํานวนคนตามที่ เขาจะกินได้ กี่ มาก
น้ อย ให้ นั บ จํานวนคนที่ จะกิน ลูก แกะนั ้น 5 ลูก แกะของเจ้า ต้องปราศจากตําหนิ เป็น ตัวผู้
อายุไม่เกินหนึ่ งขวบ เจ้าจงเอามาจากฝูงแกะ หรือฝูงแพะ 6 จงเก็บไว้ให้ดีถึงวันทีสิ
่ บสี่เดือน
นี้ แล้วในเย็นวันนั ้นให้ที่ประชุมของคนอิสราเอลทัง้ หมดฆ่าลูกแกะของเขา 7 แล้วเอาเลือด
ทาที่ไม้วงกบประตูทัง้ สองข้าง และไม้ข้างบน ณ เรือนที่เขาเลี้ยงกันนั ้นด้วย 8 ในคืนวันนั ้น
ให้เขากินเนื้ อปิ้ ง กับขนมปังไร้เชื้อและผักรสขม 9 เนื้ อที่ยังดิบหรือเนื้ อต้มอย่ากินเลย แต่จง
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10 จงกิน ให้หมดอย่า ให้มี เศษเหลือ จนถึง เวลาเช้า

ปิ้ งทัง้ หัวและขา และเครือ
่ งในด้วย
เศษ
เหลือ ถึง เวลาเช้า ก็ ให้ เผาเสีย 11 เจ้ าทัง้ หลายจงเลี้ยงกัน ดังนี้ คือ ให้ คาดเอว สวมรองเท้า
และถือไม้เท้าไว้ และรีบกินโดยเร็ว การเลี้ยงนี้ เป็นปัสกาของพระเยโฮวาห์
เลือดที่ทาไว้รอบประตู
เราจะผ่านไปในประเทศอียป
ิ ต์ และเราจะประหารลูกหัวปี ทัง้ หมด
ในประเทศอียป
ิ ต์ ทัง้ ของมนุษย์ และของสัตว์ และเราจะพิพากษาลงโทษพระทัง้ ปวงของ
อียป
ิ ต์ เราคือ พระเยโฮวาห์ 13 แต่ เลือดที่ บ้านที่ เจ้ าทัง้ หลายอยู่ นั ้น จะเป็น หมายสําคัญ
สําหรับ เจ้า เมื่อ เราเห็น เลือดนั ้น เราจะผ่านเว้น เจ้า ทัง้ หลายไป จะไม่ มี ภัย พิบัติ ทําลายเจ้า
ขณะที่เราประหารประเทศอียป
ิ ต์
12 เพราะในคืนวันนั ้น

การเลี้ยงแห่งขนมปังไร้เชื้อเจ็ดวัน

14 วันนั ้นจะเป็ นวันที ่ระลึกสําหรับเจ้า

ให้เจ้าทัง้ หลายถือไว้เป็นเทศกาลแด่พระเยโฮวาห์
ตลอดชัว่ อายุ ของเจ้า เจ้ าจงฉลองเทศกาลนี้ และถือ เป็น กฎถาวร 15 เจ้ าทัง้ หลายจงกิน
ขนมปังไร้เชื้อให้ครบเจ็ดวัน วันแรกจงชําระบ้านเจ้าให้ปราศจากเชื้อ ถ้าผู้ใดขืนกินขนมปัง
ที่มีเชื้อตัง้ แต่วน
ั แรกจนถึงวันที่เจ็ด ผู้นั ้นจะต้องถูกตัดขาดจากอิสราเอล 16 ในวันแรกนั ้น
ให้มีการประชุมบริสุทธิ์ และในวันที่เจ็ดนั ้นจะเป็ นวันประชุมอันบริสุทธิ์แก่ท่าน ในวันเหล่า
นั ้นอย่าให้ผูใดทํ
้
างานเลย เว้นไว้แต่การจัดเตรียมอาหารสําหรับรับประทาน 17 เจ้าทัง้ หลาย
จงถือ เทศกาลกิน ขนมปัง ไร้เชื้อ เพราะในวัน นั ้น เราได้ นํา พลโยธาของเจ้า ทัง้ หลายออกไป
จากแผ่นดิ นอียป
ิ ต์ เหตุ ฉะนี้ เจ้ าจงฉลองวันนั ้นและถือเป็นกฎถาวรตลอดชัว่ อายุ ของเจ้า
18 ในตอนเย็นวันที ่สิ บสี่ เดือนแรก เจ้ าทัง
้ หลายจงกินขนมปังไร้เชื้อจนถึงเวลาเย็นวันที่ยี่สิ
บเอ็ดของเดือนนั ้น 19 ในเจ็ดวันนั ้นอย่าให้พบเชื้อในบ้านของเจ้าเลย เพราะว่าถ้าผูใ้ ดที่เป็น
คนต่างด้าวก็ ดี หรือ คนเกิด ในเมืองก็ ดี ขื นก ิน สิง่ ใดๆที่ มี เชื้อ ผู้ นั ้น จะต้องถูก ตัดขาดจากที่
ชุมนุมของอิสราเอล 20 อย่ากินสิง่ ใดที่มีเชื้อ ในที่อาศัยของเจ้า เจ้าจงกินแต่ขนมปังไร้เชื้อ
เท่านั ้น� 21 แล ้ว โมเสสเรียกบรรดาพวกผู้ ใหญ่ ของคนอิสราเอลมาพร้อมกัน สัง่ ว่า “ท่าน
ทัง้ หลายจงไปเอาลูกแกะตามครอบครัวของท่านมาฆ่าเป็นลูกแกะปัสกา 22 เอาต้นหุสบกํา
หนึ่ ง จุ่ม ลงในเลือดที่ อยู่ในอ่าง แล ้ว ป้ายเลือดนั ้น ไว้ที่ ไม้ ข้างบน และไม้ วงกบประตู ทัง้ สอง
ข้างด้วยเลือดที่ อยู่ ในอ่าง อย่า ให้ ผู้ ใดออกไปพ้น ประตู บ้านของตนจนถึง รุ ง่ เช้า 23 เพราะ
พระเยโฮวาห์ จะเสด็จ ผ่านไปเพื่อ จะได้ ประหารคนอียป
ิ ต์ เมื่อ พระองค์ ทรงเห็น เลือดที่ ไม้
ประตูข้างบนและที่ไม้วงกบประตูทัง้ สองข้าง พระเยโฮวาห์จะทรงผ่านเว้นประตูนั ้น ไม่ทรง
ยอมให้ผู้ สังหารเข้าไปในบ้านท่าน เพื่อ จะประหารท่าน 24 ท่านทัง้ หลายจงถือ พิธีนี้ ให้ เป็น
กฎถาวรของท่านและของลูกหลานท่าน 25 ต่อมาครัน
้ ท่านไปถึงแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์จะ
ทรงประทานแก่ท่านตามที่ ได้ทรงสัญญาไว้แล้วนัน
้ ท่านจงถือพิธนี
ี ้ ไว้ปฏิบัติ 26 ครัน
้ สืบไป
ภายหน้าเมื่อลูกหลานของท่านถามว่า ‘พิธนี
ี ้ หมายความว่ากระไร� 27 ท่านทัง้ หลายจงตอบ
ว่า ‘เป็นการถวายสัตวบูชาปัสกาแด่พระเยโฮวาห์ ผู้ทรงผ่านเว้นบ้านของชนชาติอส
ิ ราเอล
ในอียป
ิ ต์ เมื่อ พระองค์ ทรงประหารคนอียป
ิ ต์ แต่ ไว้ชี วิต ครอบครัว ของเราทัง้ หลาย� ” พล
ไพร่ทัง้ ปวงก็ กราบลงนมัสการ 28 แล้วคนชาติ อส
ิ ราเอลก็ ไปทําตามคํา สัง่ ทุกประการ พระ
เยโฮวาห์ทรงรับสังก
่ ับโมเสสและอาโรนอย่างไร เขาทัง้ หลายก็กระทําตามทุกประการ
บุตรหัวปีแห่งอียป
ิ ต์เสียชีวต
ิ
ต่อ มาในเวลาเที่ยงคืน พระเยโฮวาห์ ทรงประหารบุตรหัวปี ทุ กคนในประเทศอียป
ิ ต์
ตัง้ แต่ พระราชบุตรหัวปี ของฟาโรห์ผู้ ประทับ บนพระที่ นั ่ง จนถึ งบ ุตรหัวปี ของเชลยที่ อยู่ ใน
29
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30 ฟาโรห์กับข้าราชการ

คุกใต้ดิน ทัง้ ลูกหัวปีของสัตว์เลี้ยงทุกตัว
และชาวอียป
ิ ต์ทัง้ ปวงตื่น
ขึ้นในตอนกลางคืน มีเสียงร้องไห้ครํา่ ครวญดังทัวท
่ งอ
ั ้ ียป
ิ ต์ เนื่ องด้วยไม่มีบ้านใดเลยที่ไม่มี
คนตาย 31 ฟาโรห์ จึง ตรัส เรียกโมเสสกับ อาโรนให้ มาเฝ้า ในคื นว ัน นั ้น ตรัสว ่า “เจ้ าทัง้ สอ
งกั บทง
ั ้ ชนชาติ อส
ิ ราเอลจงยกออกไปจากประชาชนของเราเถิด ไปปรนนิ บัติ พระเยโฮวาห์
ตามที่ ได้ พู ดไว้นั ้น 32 เอาฝูง แพะแกะและฝูง วัว ของเจ้า ไปด้วยตามที่ เจ้ าได้ พู ดไว้แล้ว ไป
และอวยพรให้เราด้วย� 33 ฝ่ายชาวอียป
ิ ต์ก็เร่งรัดให้พลไพร่นั้นออกไปจากประเทศโดยเร็ว
เพราะเขาพูด ว่า “พวกเราตายกัน หมดแล้ว� 34 พลไพร่นั้น เอาก้อนแป้ งด ิ บท ี่ยังม ิ ได้ ใส่ เชื้
อก ับ อ่างขยํา แป้ง ห่อ ผ้า ใส่ บ่า แบกไป 35 ชนชาติ อิสราเอลกระทํา ตามคํา สัง่ ของโมเสสคือ
ขอเครือ
่ งเงิน เครือ
่ งทองและเครือ
่ งนุ่งห่มจากชาวอียป
ิ ต์ 36 และพระเยโฮวาห์ทรงบันดาล
ให้พลไพร่นั้ นเป็ นที ่ โปรดปรานในสายตาของชาวอียป
ิ ต์ เขาจึง ให้สิ ่ง ของทัง้ ปวงตามที่ เขา
ขอ เขาจึงได้รบ
ิ เอาสิง่ ของต่างๆของชาวอียป
ิ ต์เสีย
การเดินทางออกจากอียป
ิ ต์
ชนชาติ อิสราเอลยกเดิน ออกจากเมืองราเมเสสไปถึง เมืองสุ คคท นั บ แต่ ผู้ ชายได้
ประมาณหกแสนคน เด็กต่างหาก 38 มีฝูงชนชาติอ่น
ื เป็นจํานวนมากติดตามไปด้วยพร้อม
ทัง้ ฝูงสัตว์ คือฝูงแพะแกะ และวัวจํานวนมากมาย 39 เขาเอาก้อนแป้งไร้เชื้อซึ่งนํามาจาก
อียป
ิ ต์ นั ้น ปิ้ งเป็น ขนมไร้เชื้อ เพราะเขาถูก เร่งรัดให้ออกจากอียป
ิ ต์ จึง ไม่ทัน เตรียมเสบียง
40 ชนชาติอิสราเอลอยู่ในอียป
41
ิ ต์เป็นเวลาสี่รอ
้ ยสามสิบปี ครัน
้ สิน
้ ยสามสิบปี แล้ว ใน
้ สี่รอ
วันนั ้นเองพลโยธาทัง้ หมดของพระเยโฮวาห์ก็ยกออกจากประเทศอียป
ิ ต์ 42 คืนวันนั ้นเป็นคื
นทีค
่ วรจดจําไว้เป็นทีร่ ะลึกอย่างยิง่ ถึงพระเยโฮวาห์ ด้วยทรงนําเขาออกจากประเทศอียป
ิ ต์
คื นว ัน นั ้น จึง เป็น คืน ของพระเยโฮวาห์ ที่ ชนชาติ อิสราเอลทัง้ ปวงถือ เป็ นที ่ ระลึก ตลอดชัว่
อายุของเขา
37

คําสัง่ เรือ
่ งพิธป
ี ัสกา
พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสและอาโรนว่า “ระเบียบพิธีปัส กาเป็น ดังนี้ คือ อย่า ให้ คน
ต่างชาติ กิน เลย 44 ส่วนทาสซึ่ง นายเอาเงิน ซื้อ มา เมื่อ ให้ ทาสนั ้น เข้า สุ หน ัต แล้ว จึง ให้ เขา
กินได้ 45 ส่วนแขกหรือลูกจ้างอย่าให้กินเลย 46 ให้กินปัสกาแต่ ในบ้าน อย่าเอาเนื้ อไปนอก
บ้าน และอย่า หัก กระดูก ของมัน เลย 47 ให้ ชุ มนุ มคนอิสราเอลทัง้ ปวงถือ และปฏิ บั ติ ตาม
พิธีนี้ 48 เมื่ อมีคนต่างด้าวมาอาศัยอยู่กับเจ้า และใคร่จะถือปัสกาถวายพระเยโฮวาห์ ก็ ให้
ชายพวกนั ้นเข้าสุ หนัตเสี ยก่อนทุกคนแล้วจึงให้เขามาใกล้ และถือพิธน
ี ั ้นได้ เขาจึงจะเป็น
เหมือนคนเกิดในแผ่นดินนั ้น แต่ ผู้ใดที่ ยังมิได้ เข้าสุหนั ต อย่าให้เข้าร่วมกินเลี้ยงในพิธีปัส
กานั ้นเลย 49 พระราชบัญญัติสําหรับคนเกิดในเมืองและคนต่างด้าวซึ่งอาศัยอยูด
่ ้วยกันกับ
เจ้าทัง้ หลายจะต้องเป็ นอันเดียวกัน� 50 คนอิสราเอลทัง้ ปวงก็ ปฏิบัติตามทุกประการ พระ
เยโฮวาห์รบ
ั สัง่ แก่โมเสสและอาโรนอย่างไร พวกเขาก็กระทําอย่างนั ้น 51 วันนั ้นแหละพระ
เยโฮวาห์ทรงนําชนชาติอส
ิ ราเอลออกจากประเทศอียป
ิ ต์ แยกเป็นกระบวนพลโยธา
43

13
บุตรหัวปีถูกแยกตัง้ ไว้เฉพาะพระเจ้า

1 พระเยโฮวาห์ตรัส กับ โมเสสว่า 2 “จงถวายลู กห ัว ปี ทัง
้ ปวงแก่ เรา

คือทุกสิง่ ของชนชาติ
อิสราเอลที่ออกจากครรภ์ครัง้ แรก จะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ สิ่งนั ้นเป็นของของเรา� 3 โมเสส
จึงกล่าวแก่ประชาชนว่า “จงระลึกถึงวันนี้ ที่ท่านทัง้ หลายออกมาจากอียป
ิ ต์ จากเรือนทาส
เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงนํา ท่านทัง้ หลายออกจากที่ นั่น ด้วยฤทธิพ
์ ระหัตถ์ อย่า กิน ขนมปัง
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ที่ มี เชื้อ เลย ท่านทัง้ หลายยกออกไปในวัน นี้ ในเดือนอาบีบ ครัน
้ พระเยโฮวาห์ ทรงนํา
พวกท่านมาถึงแผ่นดินของคนคานาอัน คนฮิตไทต์ คนอาโมไรต์ คนฮีไวต์ และคนเยบุส ที่
พระองค์ ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของท่านว่า จะยกแผ่นดินนี้ ให้พวกท่าน เป็นแผ่นดิ
นที ่ มีน้าํ นมและนํ้า ผึ้ง ไหลบริบู รณ ์ ท่านทัง้ หลายจงถือ พิธีนี้ ในเดือนนั ้น 6 จงกิน ขนมปัง ไร้
เชื้อเป็นเวลาเจ็ดวัน และวันที ่เจ็ดจงมีเทศกาลเลี้ยงถวายพระเยโฮวาห์ 7 จงกินขนมปังไร้
เชื้อ ให้ ครบกําหนดเจ็ด วัน อย่า ให้ เห ็ นขนมปัง ซึ่ งม ี เชื้อ หรือ ให้ เห ็น เชื้อ ขนมปัง ในเขตของ
พวกท่าน 8 ในวัน นั ้น จงบอกบุตรของท่านว่า ‘ที่ ได้ ทํา ดังนี้ ก็ เพราะเหตุ การณ์ ซึ่ง พระเยโฮ
วาห์ ได้ ทรงกระทํา สําหรับ เรา ขณะเมื่อ เราออกจากอียป
ิ ต์� 9 สํา หรับท ่า นพิธี นี้ จะเป็น ดัง
รอยสําคัญ ที่ มือ ของท่าน และดัง เครือ
่ งระลึก ระหว่างนั ยน์ ตาของท่าน เพื่อ พระราชบัญญั
ติ ของพระเยโฮวาห์ จะได้ อยู่ ในปากของท่าน เพราะพระเยโฮวาห์ ได้ ทรงนํา พวกท่านออก
มาจากอียป
ิ ต์ ด้วยพระหัตถ์ อน
ั ทรงฤทธิ์ 10 เพราะฉะนั ้น พวกท่านจงปฏิ บั ติ ตามกฎพิธี นี้
ตามกํา หนดทุกๆปี ไป 11 เมื่อ พระเยโฮวาห์ ทรงนํา ท่านไปยัง แผ่น ดิน ของคนคานาอัน ดัง
ที่ พระองค์ ได้ ทรงปฏิ ญาณไว้กั บท ่านและบรรพบุรุษ ของท่านว่า จะทรงยกแผ่น ดิน นั ้น ให้
แก่ ท่าน 12 ทุ กอย่างที่ เบิก ครรภ์ ครัง้ แรกนั ้น ท่านจงแยกถวายแด่ พระเยโฮวาห์ และลูก
สัตว์หัวปี ตัวผู้ ที่ เก ิด จากสัตว์ใช้งานของท่าน จงเป็น ของพระเยโฮวาห์ 13 จงเอาลูก แกะไถ่
ลูกลาหัวปี ถ้าไม่ ไถ่ จงหักคอมันเสีย จงไถ่ บุ ตรหัวปี ทัง้ หลายของมนุษย์ไว้ทัง้ หมด 14 ต่อไป
ภายหน้า เมื่ อบ ุตรของท่านจะถามว่า ‘ทําไมจึง ทํา อย่างนี้ � จงเล่า ให้ เขาฟัง ว่า ‘พระเยโฮ
วาห์ทรงนํา พวกเราออกจากอียป
ิ ต์ จากเรือนทาสด้วยฤทธิพ
้ พระทัย
์ ระหัตถ์ 15 ต่อ มาครัน
ของฟาโรห์ด้ือไม่ยอมปล่อยให้พวกเราไป พระเยโฮวาห์จึงทรงประหารลู กหัวปี ทัง้ หลายใน
ประเทศอียป
ิ ต์ ทัง้ ลูกหัวปีของมนุษย์และลูกหัวปีของสัตว์ด้วย เหตุฉะนี้ เราจึงถวายบรรดา
สัตว์หัวปีตัวผู้ที่เบิกครรภ์ครัง้ แรกแด่พระเยโฮวาห์ แต่บุตรหัวปีทัง้ หลายของเรา เราก็ไถ่ไว้
� 16 พิธนี
ี ้ จะเป็นดังรอยสําคัญที่ มือของท่าน และดังเครือ
่ งหมายระหว่างนั ยน์ ตาของท่าน
เพราะพระเยโฮวาห์ได้ทรงนําพวกเราออกจากอียป
ิ ต์ด้วยฤทธิพ
์ ระหัตถ์�
4

5

การเดินทางหลีกเลี่ยงชาวฟีลิสเตีย

17 ต่อมาเมื่อฟาโรห์ปล่อยพลไพร่ไปแล้ว

พระเจ้ามิได้ทรงนําเขาไปทางแผ่นดินของชาว
ฟีลิสเตีย แม้ว่าจะเป็นทางใกล้ เพราะพระเจ้าตรัสว่า “เกรงว่าเมื่อพลไพร่ไปเผชิญสงคราม
เข้า เขาจะเปลี่ยนใจและกลับ ไปยั งอ ียป
ิ ต์ เสีย � 18 พระเจ้า จึง ทรงนํา เขาอ้อมไปทางถิน
่ ทุ
รก ัน ดารยัง ทะเลแดง ชนชาติ อิสราเอลก็ ออกไปจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ มี อาว ุธ พร้อมที่ จะทํา
สงคราม 19 โมเสสเอากระดูกของโยเซฟไปด้วย เพราะโยเซฟให้ชนชาติอิสราเอลปฏิญาณ
ไว้ว่า “พระเจ้าจะเสด็จมาเยีย
่ มท่านทัง้ หลายเป็นแน่ แล้วท่านจงเอากระดูกของเราไปจาก
ที่นี่ ด้วย� 20 คนอิสราเอลยกออกจากเมืองสุคคท ไปตัง้ ค่ายที่ตําบลเอธามบริเวณชายถิน
่ ทุ
รกันดาร
เสาเมฆกับเสาเพลิงนําและป้องกันพวกอิสราเอล
พระเยโฮวาห์ เสด็จ นําทางพวกเขาในเวลากลางวัน ด้วยเสาเมฆ และตอนกลางคืน
ด้วยเสาเพลิง ให้เขามี แสงสว่างเพื่อ จะได้ เดิน ทางได้ ทัง้ กลางวัน และกลางคืน 22 เสาเมฆ
ในเวลากลางวันและเสาเพลิงในเวลากลางคืน พระองค์มิได้ให้คลาดจากเบื้องหน้าพลไพร่
เลย
21

14
ฟาโรห์ตามพวกอิสราเอลไปแล้วถูกทําลาย
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พระเยโฮวาห์ รบ
ั สัง่ แก่ โมเสสว่า “จงสัง่ ชนชาติ อส
ิ ราเอลให้ ยอ
้ นกลับ ไปยัง ค่ายหน้า
ตําบลปี หะหิโรท ระหว่างมิ กดลและทะเล หน้าตําบลบาอัลเซโฟน แล้วตัง้ ค่ายตรงนั ้นใกล้
ทะเล 3 ฟาโรห์จะกล่าวถึง ชนชาติ อส
ิ ราเอลว่า ‘พวกเขาติ ดอย ู่ บนบก ถิน
้
่ ทุ รก ัน ดารนั ้ นก ัน
4
เขาไว้แล้ว� เราจะบันดาลให้ใจฟาโรห์แข็งกระด้างไป ฟาโรห์จะไล่ ตามมา แล้วเราจะได้
รับเกียรติยศเพราะฟาโรห์และบรรดาพลโยธาของเขา แล้วชาวอียป
ิ ต์ จะรู ว้ า่ เราคือพระเย
โฮวาห์� เขาทัง้ หลายก็กระทําตามรับสัง่ นั ้น 5 เมื่อกษั ตริย์อียป
ิ ต์ทราบความว่าบ่าวไพร่เหล่
านั ้นหนี ไปแล้ว พระดําริของฟาโรห์และความคิดของข้าราชการก็เปลี่ยนไปจากที่มีต่อบ่าว
ไพร่นั ้น เขาจึงว่า “ทําไมเราจึงทําเช่นนี้ ไฉนเราจึงได้ปล่อยพวกอิสราเอลไปให้พ้นจากการ
รับใช้เราเล่า� 6 ฝ่ายฟาโรห์ก็ จัดราชรถ และนําพลโยธาไปด้วย 7 ท่านเอารถรบอย่างดี หก
ร้อยคัน กับ รถรบทัง้ หมดในอียป
ิ ต์ มี ทหารประจํา อยู่ ทุ กค ัน 8 พระเยโฮวาห์ ทรงให้ พระทัย
ของฟาโรห์กษั ตริย์ แห่งอ ียป
ิ ต์ แข ็ งกระด้างไป ท่านจึง ไล่ ตามชนชาติ อิสราเอล ซึ่ง เดิน ทาง
ไปโดยมี พระหัตถ์ ของพระเจ้า คุ้มครอง 9 ชาวอียป
ิ ต์ ไล่ ตามไปมี ทั้ งม ้า และรถรบทัง้ หมด
ของฟาโรห์และทหารม้า กองทัพของท่านมาทันชนชาติอส
ิ ราเอลที่ตัง้ ค่ายอยู่ริมทะเล ใกล้
ตําบลปี หะหิ โรท หน ้า ตําบลบาอัล เซโฟน 10 เมื่อ ฟาโรห์ เข ้า มาใกล้ ชนชาติ อิสราเอลก็ เงย
หน้า ขึ้น ดู และดู เถิด ชาวอียป
ิ ต์ ยกติดตามมา เขาก็ มี ความกลัวยิง่ นั ก คนอิสราเอลจึง ร้อง
ทูลพระเยโฮวาห์ 11 เขาบอกโมเสสว่า “หลุมฝังศพในอียป
ิ ต์ไม่มีหรือ ท่านจึงพาเราออกมา
ให้ตายในถิน
ิ ต์ 12 พวกเรา
่ ทุรกันดาร ทําไมหนอท่านจึงทําเช่นนี้ คือพาเราออกมาจากอียป
บอกท่านในอียป
ิ ต์แล้วมิใช่หรือว่า ‘ปล่อยพวกเราแต่ลําพัง ให้พวกเรารับใช้ชาวอียป
ิ ต์เถิด
� เพราะการรับใช้ชาวอียป
ิ ต์นั ้น ก็ยังดีกว่าที่จะมาตายในถิน
่ ทุรกันดาร� 13 โมเสสจึงเตือน
พลไพร่ว่า “อย่ากลัวเลย มัน
่ คงไว้ คอยดูความรอดที่จะมาจากพระเยโฮวาห์ ซึ่งพระองค์จะ
ประทานให้แก่ ท่านทัง้ หลายในวัน นี้ ด้วยคนอียป
ิ ต์ ซ่ึง ท่านทัง้ หลายเห็น ในวัน นี้ แต่ นี้ ไปจะ
ไม่ได้เห็นอีกเลย 14 พระเยโฮวาห์จะทรงรบแทนท่านทัง้ หลาย ท่านทัง้ หลายจงสงบอยู่เถิด
�
1

2

ทะเลแดงก็แยกออก
พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ โมเสส ว่า “เหตุ ไฉน เจ้า จึง มา ร้อง ทุกข์ ต่อ เรา จง สัง่ ชนชาติ
อิสราเอลให้ เดิน ต่อ ไปข้างหน้า เถิด 16 ฝ่ายเจ้า จงยกไม้ เท ้า ของเจ้า แล ้วยื่ นม ือ ของเจ้า
ออกไปเหนื อ ทะเล ทําให้ ทะเลนั ้น แยกออก เพื่อ คนอิสราเอลจะได้ เดิน บนดิน แห้ง กลาง
ทะเลแล้ว ข้ามไปได้ 17 ดู เถิด ส่วนเราก็ จะบัน ดาลให้ ใจชาวอียป
ิ ต์ แข ็ งกระด้างไล่ ตามมา
แล้วเราจะได้รบ
ั เกียรติเพราะฟาโรห์ พลโยธา รถรบ และพลม้าทัง้ หมดของเขา 18 เมื่อเรา
ได้ รบ
ั เกียรติ เพราะฟาโรห์ รถรบและพลม้า ของเขาแล้ว ชาวอียป
ิ ต์ ก็ จะรู ว
้ า่ เรานี่ แหละคือ
พระเยโฮวาห์� 19 ฝ่ายทูตสวรรค์ของพระเจ้าซึ่งนําพลโยธาอิสราเอลนั ้นกลับไปอยูข้
่ างหลัง
และเสาเมฆซึ่งอยูข้
่ างหน้า ก็กลับมาตัง้ อยูข
่ ้างหลังเขา 20 คือเสานั ้นมาอยูร่ ะหว่างค่ายของ
ชาติอียป
ิ ต์และค่ายของชนชาติอิสราเอล และเป็นเมฆมืดแก่ชาวอียป
ิ ต์ แต่มีแสงส่องสว่าง
ในเวลากลางคืน แก่ ชนชาติ อิสราเอล ทัง้ สองฝ่ายมิ ได้ เข้า ใกล้ กัน ตลอดคืน 21 โมเสสยื่ นม
ือ ของท่านออกไปเหนื อ ทะเล และพระเยโฮวาห์ ก็ ทรงบันดาลให้ ลมทิศ ตะวัน ออกพัด โหม
ไล่น้ําทะเลตลอดคืน ทําให้ทะเลกลายเป็นดินแห้ง นํ้าแยกออกจากกัน 22 ชนชาติอิสราเอล
ก็พากันเดินบนดินแห้งกลางทะเล ส่วนนํ้านั ้นตัง้ เป็นเหมือนกําแพงสําหรับเขา ทัง้ ทางขวา
และทางซ้าย
15

ทหารอียป
ิ ต์ถูกทําลาย

23 คนอียป
ิ ต์ ก็ ไล่ ตามเขาเข้าไปกลางทะเล

ทัง้ กองม้า และราชรถ และพลม้า ทัง้ ปวงของ
ฟาโรห์ 24 ครัน
้ ในเวลายํ่ารุ ง่ พระเยโฮวาห์ทอดพระเนตรจากเสาเพลิงและเสาเมฆทรงเห็น
พลโยธาอียป
ิ ต์ ก็ทรงบันดาลให้กองทัพอียป
ิ ต์เกิดโกลาหล 25 พระองค์ทรงกระทําให้ล้อรถ
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ฝืดจนแล่นไปแทบไม่ไหว คนอียป
ิ ต์จึงพูดกันว่า “ให้เราหนี ไปจากหน้าคนอิสราเอลเถิด เพ
ราะพระเยโฮวาห์ ทรงต่อสู้ กับ คนอียป
ิ ต์ แทนเขา� 26 ขณะนั ้น พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสส
ว่า “จงยื่นมือออกไปเหนื อทะเล เพื่อให้นํ้าทะเลไหลกลับคืนมาท่วมคนอียป
ิ ต์ ทัง้ รถรบและ
พลม้า ของเขา� 27 โมเสสจึง ยื่ นม ื อออกไปเหนื อ ทะเล ครันร
้ ุ่ง เช้า ทะเลก็ กล ับ ไหลดัง เก่า
คนอียป
ิ ต์พากันหนี กระแสนํ้า แต่พระเยโฮวาห์ทรงสลัดคนอียป
ิ ต์ลงกลางทะเล 28 นํ้าก็กลั
บท่วมพลรถและพลม้า คือพลโยธาทัง้ หมดของฟาโรห์ซ่ึงไล่ตามเขาเข้าไปในทะเล ไม่เหลือ
สัก คนเดียว 29 ฝ่ายชนชาติ อส
ิ ราเอลเดิน ไปตามดิน แห้ง กลางท้องทะเล นํ้า ตัง้ ขึ้น เหมือน
กําแพงสําหรับเขาทัง้ ทางขวาและทางซ้าย 30 ดังนี้ ในวันนั ้นพระเยโฮวาห์ทรงโปรดช่วยให้
คนอิสราเอลรอดจากเงื้อมมือคนอียป
ิ ต์ อิสราเอลเห็นศพคนอียป
ิ ต์อยู่ที่ชายทะเล 31 อิสรา
เอลเห็นกิจการใหญ่ ซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงกระทําแก่คนอียป
ิ ต์ พลไพร่นั้นก็เกรงกลัวพระ
เยโฮวาห์ เขาทัง้ หลายเชื่อถือพระเยโฮวาห์และเชื่อโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์ด้วย

15
การร้องเพลงแห่งชัยชนะของโมเสส
ขณะ นั ้น โมเสส กับ ชนชาติ อิสราเอล ร้องเพลง บท นี้ ถวาย พระ เย โฮ วาห์ ว่า “ข้าพเจ้า
จะร้องเพลงถวายพระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ ทรงได้ ชัยชนะอย่างใหญ่ หลวง พระองค์
ทรงกวาดม้า และพลม้า ลงในทะเล 2 พระเยโฮวาห์ ทรงเป็น กําลัง และเป็น บทเพลงแห่ง
ข้าพเจ้า พระองค์ ทรงเป็น ผู้ ชว
่ ยให้ ข้าพเจ้า รอด พระองค์ นี่ แหละเป็น พระเจ้า ของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้า จะ สรรเสริญ พระองค์ ทรง เป็น พระเจ้า ของ บรรพบุรุษ ของ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะ
ยกย่องสรรเสริญ พระองค์ 3 พระเยโฮวาห์ ทรงเป็น นั กรบ พระนามของพระองค์ คือ พระ
เยโฮวาห์ 4 พระองค์ทรงเหวีย
่ งรถรบ และโยนพลโยธาของฟาโรห์ลงในทะเล นายทหารรถ
รบชัน
้ ยอดของฟาโรห์ ก็ จมในทะเลแดง 5 นํ้า ท่วมเขา เขาจมลงในทะเลที่ ลึก ประดุจ ก้อน
หิน 6 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระหัตถ์ขวาของพระองค์ทรงอานุภาพยิง่ โอ ข้าแต่พระเยโฮ
วาห์ พระหัตถ์ ขวาของพระองค์ ฟาดศั ตรู แหลกเป็น ชิน
้ ๆ 7 ด้วยเดชานุภาพอัน ยิง่ ใหญ่ ของ
พระองค์ พระองค์ทรงควํา่ ปฏิปักษ์ ของพระองค์เสีย พระองค์ทรงใช้พระพิโรธของพระองค์
เผาผลาญเขาเสียอย่างตอฟาง 8 โดยลมที่ระบายจากช่องพระนาสิกนํ้าก็ท่วมสูงขึ้นไป นํ้าก็
ท่วมท้นสูงขึ้น นํ้าก็แข็งขึ้นในท้องทะเล 9 พวกข้าศึกกล่าวว่า ‘เราจะติดตาม เราจะจับให้ทัน
เราจะริบสิง่ ของมาแบ่งปั นกัน เราจึงจะพอใจที่ ได้ กระทํากับพวกนั ้นดังประสงค์ เราจะชัก
ดาบออก มือเราจะทําลายเขาเสีย� 10 พระองค์ทรงบันดาลให้ลมพัดมา นํ้าทะเลก็ท่วมเขา
มิด เขาจมลงในกระแสนํ้าอันไหลแรงนั ้นเหมือนตะกัว่ 11 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ในบรรดา
พระทัง้ ปวงองค์ ไหนจะเป็นเหมือนพระองค์ เล่า องค์ ไหนจะเหมือนพระองค์ ผู้ทรงประกอบ
ด้วยความบริสุทธิ์อันรุ่งเรือง และน่าเกรงขามเนื่ องด้วยการสรรเสริญ และการมหัศจรรย์
ที่พระองค์ทรงกระทํา 12 พระองค์ทรงเหยียดพระหัตถ์ขวาออก แผ่นดินก็กลืนพวกเขาเสีย
13 พระองค์ ทรงนํา ชนชาติ ซึ่ง พระองค์ ทรงไถ่ ไว้ด้วยพระเมตตาของพระองค์ พระองค์ ทรง
พาเขามาถึง ที่ สถิ ตอ ัน บริสุทธิ์ ของพระองค์ ด้วยพระเดชานุภาพ 14 ชนชาติ ทัง้ หลายจะได้
ยิน แล ้ วจะพากัน หวาดกลัว ชาวประเทศฟี ลิ ส เตีย จะรู ส
้ ึก เสียวสยอง 15 ครัง้ นั ้น พวกเจ้า
นายในเมืองเอโดมก็ จะพากัน หวาดกลัว และพวกหัวหน้า ในเมืองโมอั บก ็ จะสะทกสะท้าน
ชาวเมืองคานาอันทัง้ ปวงก็จะระสํ่าระสายไป 16 ความรู สึ
้ กเสียวสยอง และความตกใจกลัว
จะอุบั ติ ขึ้น ในใจของเขา เนื่ องด้วยฤทธานุภาพแห่ง พระกรของพระองค์ เขาจะหยุด นิ่ ง อยู่
เหมือนก้อนหิน โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ จนพลไพร่ของพระองค์ ผ่านพ้น ไป จนชนชาติ ซ่ึง
พระองค์ ทรงไถ่ ไว้แล ้ว ผ่านไป 17 พระองค์ จะทรงนํา เขาเข้า มา และทรงตัง้ เขาไว้บนภูเขา
1
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ซึ่งเป็นมรดกของพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เป็นสถานที่ซ่ึงพระองค์ทรงสร้างไว้ เพื่อ
เป็ นที ่ สถิต ของพระองค์ โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ สถานบริ สุทธิ ์ ซ่ึง พระหัตถ์ ของพระองค์
สถาปนาไว้ 18 พระเยโฮวาห์ จะทรงครอบครองอยู่ เป็น นิ ตย์ นิ รัน ดร์ 19 เพราะเมื่อ กองม้า
ของฟาโรห์กับราชรถ และพลม้าของท่านลงไปในทะเล พระเยโฮวาห์ก็ ทรงให้น้ําทะเลไหล
กลับมาท่วมเสีย แต่ชนชาติอิสราเอลเดินไปบนดินแห้งกลางทะเลนั ้น� 20 ฝ่ายมิเรียมหญิง
ผู้ พยากรณ์ พี่ สาวของอาโรนก็ ถือ รํามะนา และหญิง ทัง้ ปวงก็ ถือ รํามะนาเดิน ตาม พร ้ อม
เต้นรําไปด้วย 21 มิเรียมจึงร้องนําว่า “จงร้องเพลงถวายพระเยโฮวาห์เถิด เพราะพระองค์
ทรงได้ชย
ั ชนะอย่างใหญ่หลวง พระองค์ทรงกวาดม้าและพลม้าให้ตกลงไปในทะเล�
พวกอิสราเอลเข้าไปในถิน
่ ทุรกันดาร เมื่อกระหายนํ้าพระเจ้าทรงประทานให้
ต่อ มาโมเสสนํา พวกอิสราเอลออกจากทะเลแดงไปยัง ถิน
่ ทุ รก ัน ดารชูร ์ เดิน ไปในถิน
่
ทุ รก ัน ดารสามวัน ก็ มิได้ พบนํ้า เลย 23 ครัน
้ มาถึง ตําบลมาราห์ เขาก็ กิน นํ้า ที่ ตําบลมาราห์
นั ้น ไม่ ได้ เพราะนํ้า ขม เหตุ ฉะนั ้น จึง ตัง้ ชื่อ ว่า มาราห์ 24 และพลไพร่นั้ นก ็ พากัน บ่น ต่อว่า
โมเสสว่า “พวกเราจะเอาอะไรดื่ม� 25 โมเสสก็รอ
้ งทูลพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์จึงทรงชี้
ให้ท่านเห็นต้นไม้ต้นหน่งึ เมื่อโยนต้นไม้นั้นลงในนํ้า นํ้าก็จืด ณ ที่นั ้นพระองค์ทรงประทาน
กฎเกณฑ์ และกฎไว้ และทรงลองใจเขาที่ นั ่น 26 พระองค์ ตรัสว ่า “ถ้า เจ้า ทัง้ หลายฟัง พระ
สุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าอย่างขะมักเขม้น และกระทําสิง่ ที่ ถู กต้องในสาย
พระเนตรของพระองค์ เงีย
่ หูฟังพระบัญญัติของพระองค์ และรักษากฎเกณฑ์ของพระองค์
ทุกประการ แล้วโรคต่างๆซึ่งเราบันดาลให้เกิดแก่ชาวอียป
ิ ต์นั ้น เราจะไม่ให้บังเกิดแก่พวก
เจ้าเลย เพราะเราคือพระเยโฮวาห์เป็นผู้รก
ั ษาเจ้าให้หาย� 27 พวกเขามาถึงตําบลเอลิม ที่
มีบ่อนํ้าพุสิบสองบ่อ มีต้นอินทผลัมเจ็ดสิบต้น พวกเขาจึงตัง้ ค่ายใกล้บ่อน้าํ นั ้น
22

16
ได้รับอาหารโดยการอัศจรรย์

1 พวกเขายกไปจากเอลิม และในวันทีสิ
่ บห้าเดือนที่สอง นั บตัง้ แต่เวลายกออกจากแผ่นดิ

นอ ียป
ิ ต์ ชุ มนุมชนชาติ อส
ิ ราเอลทัง้ หมดก็ มาถึง ถิน
่ ทุ รก ัน ดารสีน ซึ่ง อยู่ระหว่างตําบลเอลิ
2
มกับภูเขาซีนาย ชุมนุมชนชาติอส
ิ ราเอลทัง้ ปวงก็พากันบ่นต่อโมเสสและอาโรนในถิน
่ ทุรก
ันดาร 3 คนอิสราเอลกล่าวแก่ ท่านทัง้ สองว่า “พวกข้าพเจ้าตายเสียด้วยพระหัตถ์ ของพระ
เยโฮวาห์ ตัง้ แต่ อยู่ ในประเทศอียป
ิ ต์ ขณะเมื่อ นั ่ง อยู่ ใกล้ หม้อ เนื้ อ และรับ ประทานอาหาร
อิม
่ หนํา จะดี กว่า นี่ ท่านกลับ นํา พวกข้าพเจ้า ออกมาในถิน
่ ทุ รก ัน ดารอย่างนี้ เพื่อ จะให้ ชุ
มนุมชนทัง้ หมดหิว ตายเท่านั ้น� 4 แล ้ว พระเยโฮวาห์ได้ ตรัส กับ โมเสสว่า “ดู เถิด เราจะให้
อาหารตกลงมาจากท้องฟ้าดุจฝนสําหรับพวกเจ้า ให้พลไพร่ออกไปเก็บทุกวันพอกินเฉพาะ
วัน หนึ่ งๆ เพื่อ เราจะได้ ลองใจว่า เขาจะดําเนิ น ตามราชบัญญั ติ ของเราหรือ ไม่ 5 ต่อ มาในวั
นที ่ หก เมื่อ เขาเตรียมของที่ เก ็บมา อาหารนั ้ นก ็ จะเพิม
่ เป็น สองเท่า ของที่ เขาเก็ บท ุก วัน�
6 โมเสสกับ อาโรนจึง บอกชนชาติ อส
ิ ราเอลทัง้ ปวงว่า “ในเวลาเย็น ท่านทัง้ หลายจะได้ รู ว่
้ า
พระเยโฮวาห์เป็นผู้ทรงนําพวกท่านออกจากประเทศอียป
ิ ต์ 7 ในเวลาเช้าพวกท่านจะได้เห
็นสง่าราศีแห่งพระเยโฮวาห์ เพราะคําบ่นต่อว่าของพวกท่านต่อพระเยโฮวาห์ พระองค์ทรง
สดับ แล้ว เราทัง้ สองเป็น ผู้ ใดเล่า พวกท่านจึง มาบ่น ต่อว่าเรา� 8 โมเสสกล่าวว่า “ในเวลา
เย็น พระเยโฮวาห์ จะประทานเนื้ อ ให้ ท่านรับ ประทานและในเวลาเช้า พวกท่านจะมี อาหาร
รับ ประทานจนอิม
่ เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงสดับ คํา บ่น ของท่านต่อ พระองค์ เราทัง้ สองนี้
เป็นผู้ใดเล่า พวกท่านมิได้บ่นต่อว่าเรา แต่ได้บ่นต่อว่าพระเยโฮวาห์� 9 โมเสสจึงกล่าวแก่
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อาโรนว่า “จงบอกชุ มนุ มชนชาติ อส
ิ ราเอลทัง้ ปวงว่า ‘เข ้า มาใกล้ พระพักตร์พระเยโฮวาห์
เพราะพระองค์ทรงสดับคําบ่นของท่านแล้ว� ” 10 ต่อมาขณะที่อาโรนกล่าวแก่บรรดาชุมนุ
มชนอิสราเอลอยู่นั ้น เขาทัง้ หลายมองไปทางถิน
่ ทุรกันดาร แล้วดูเถิด สง่าราศี ของพระเย
โฮวาห์ปรากฏอยู่ในเมฆ 11 พระเยโฮวาห์ตรัส กับ โมเสสว่า 12 “เราได้ยน
ิ คํา บ่น ของชนชาติ
อิสราเอลแล้ว จงกล่าวแก่ เขาว่า ‘ในเวลาเย็น พวกเจ้า จะได้ กิน เนื้ อ ทัง้ ในเวลาเช้า เจ้ าจะ
ได้อาหารกินจนอิม
้ า เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเจ้า� ” 13 ครัน
้ ถึง
่ แล้วเจ้าจะรู ว่
เวลาเย็นฝูงนกคุ่มบินมาเต็มค่าย ในเวลาเช้าก็มีน้าํ ค้างตกรอบค่ายที่พัก
มานาเปรียบเทียบกับพระเยซู ซึ่งเป็นอาหารทิพย์มาจากสวรรค์
14 เมื่อนํ้าค้างระเหยไปแล้ว

ดูเถิด สิ่งหนึ่ งเหมือนเกล็ดเล็กๆเท่าเม็ดนํ้าค้างแข็งอยู่ที่พื้น
ดิน ในถิน
ิ ราเอลเห็น จึง พู ดก ั นว ่า “นี่ คือ มานา� เพราะเขา
่ ทุ รก ัน ดารนั ้น เมื่อ ชนชาติ อส
ไม่ ทราบว่า เป็น สิง่ ใด โมเสสจึง บอกเขาว่า “นี่ แหละเป็น อาหารที่ พระเยโฮวาห์ ประทานให้
พวกท่านรับ ประทาน 16 นี่ เป็น สิง่ ที่ พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาไว้ ว่า ‘ให้ ทุ กคนเก็บ เท่า ที่ พอ
รับประทานอิม
่ ให้เก็บคนละโอเมอร์ ตามจํานวนคนมากน้ อย ซึ่งพักอยู่ในเต็นท์ของตน� ”
17 ชนชาติอิสราเอลก็กระทําตาม บางคนเก็บมาก บางคนเก็บน้อย 18 แต่เมื่อเขาใช้โอเมอร์
ตวงคนที่เก็บได้มากก็ไม่มเหลื
ี
อ และคนที่เก็บได้น้อยก็หาขาดไม่ ทุกคนเก็บได้เท่าที่คนหนึ่ ง
รับ ประทานพอดี 19 โมเสสจึง สัง่ ว่า “อย่า ให้ผู้ ใดเก็บ เหลือ ไว้จนรุ ง่ เช้า� 20 แต่ เขามิ ได้ เชื่อ
ฟังโมเสส บางคนเก็บส่วนหนึ่ งไว้จนรุ ง่ เช้า อาหารนั ้นก็เน่าเป็นหนอนและบูดเหม็น โมเสส
จึงโกรธคนเหล่านั ้น 21 เขาเก็ บกันทุกๆเช้าเท่าที่ คนหนึ่ งรับประทานพอดี แต่ พอแดดออก
ร้อนจัดแล้วอาหารนั ้นก็ละลายไป 22 อยูมาเมื
่
่ อถึงวันที่หก เขาเก็บอาหารสองเท่า คือคนละ
สองโอเมอร์ บรรดาหัวหน้าของชุมนุมชนจึงมารายงานต่อโมเสส
15

อธิบายเรือ
่ งวันสะบาโต
“พระเยโฮวาห์ทรงพระบัญชาว่า ‘พรุ ง่ นี้ เป็ นวันหยุดงาน เป็นสะบา
โต วันบริสุทธิข
์ องพระเยโฮวาห์ วันนี้ จะปิ้ งอะไรก็ให้ปิ้ ง จะต้มอะไรก็ต้มเสีย และส่วนที่เหลือ
ทัง้ หมดจงเก็บไว้จนถึงวันรุ่งขึ้น� ” 24 เมื่อเขาเก็บไว้จนถึงวันรุ่งขึ้นตามโมเสสสัง่ อาหารนั ้
นกมิ
็ ได้บูดเหม็นเป็นหนอนเลย 25 โมเสสจึงบอกว่า “วันนี้ จงกินอาหารนั ้น เพราะว่าวันนี้ เป็
นวันสะบาโตของพระเยโฮวาห์ วันนี้ ท่านจะไม่พบอาหารอย่างนั ้นในทุ่งเลย 26 จงเก็บหกวัน
แต่ในวันทีเจ
่ ็ดซึ่งเป็นสะบาโตจะไม่มีเลย� 27 อยูมาเมื
่
่ อวันทีเจ
่ ดม
็ บ
ี างคนออกไปเก็บ แต่ไม่
28
ได้พบ พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “พวกเจ้าจะขัดขืนบัญญัติและราชบัญญัติของเรา
นานสักเท่าไร 29 ดูซิ พระเยโฮวาห์ทรงกําหนดวันสะบาโตให้เจ้า คือในวันที่หก พระองค์จึง
ประทานอาหารให้พอรับประทานสองวัน ให้ทุกคนพักอยูใ่ นที่ของตน อย่าให้ผู้ใดออกจากที่
พัก ในวันที ่ เจ ็ด นั ้น เลย� 30 เหตุ ฉะนั ้น พลไพร่ทัง้ ปวงจึง ได้ พัก งานในวันที ่ เจ็ด 31 เหล่ าวงศ์
วานของอิสราเอลเรียกชื่อ อาหารนั ้ นว ่า มานา เป็น เม็ด ขาวเหมือนเมล็ด ผักชี มี รสเหมือน
ขนมแผ่น ประสมนํ้า ผึ้ง 32 โมเสสกล่าวว่า “พระเยโฮวาห์ มี รับสัง่ ว่า ‘จงตวงมานาโอเมอร์
หนึ่ ง เก็บไว้ตลอดชัว่ อายุ ของเจ้า เพื่อเขาทัง้ หลายจะได้ เห็นอาหารซึ่งเราเลี้ยงเจ้าในถิน
่ ทุ
รกันดารนี้ เมื่อเรานําพวกเจ้าออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์� ” 33 โมเสสบอกอาโรนว่า “เอาหม้อ
ลูกหนึ่ ง ตวงมานาให้เต็มโอเมอร์หนึ่ ง เก็บไว้ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ตลอดชัว่ อายุของ
ท่าน� 34 อาโรนก็ วางมานานั ้น ลงหน้า หีบ พระโอวาท เพื่อ รักษาไว้ตามพระดํารัส ที่ พระเย
โฮวาห์ ทรงบัญชาแก่ โมเสส 35 ชนชาติ อิสราเอลได้ กิน มานาสี่ สิ บปี จนเขามาถึง เมืองที่ จะ
23 โมเสสบอกเขาว่า

หนั งสืออพยพ 16:36

87
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17

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

การสู้รบกับคนอามาเลข

ครัง้ นั ้น คน อา มา เลข ยก มา รบ กับ คน อิสราเอลที่ ตําบล เรฟี ดิ ม 9 โมเสส สัง่ โย ชู วาว
่า “จงเลือกชายฉกรรจ์ ฝ่ายเราออกไปสู้ รบกับ พวกอามาเลข พรุ ง่ นี้ เราจะยืน ถือ ไม้ เท ้า
ของพระเจ้า อยู่บนยอดภู เขา � 10 โยชู วาก ็ ทํา ตามคํา สัง่ ของโมเสส ออกสู้ รบกับ พวกอามา
เลข ส่วนโมเสส อาโรน และเฮอร์ ก็ ขึ้นไปบนยอดภูเขานั ้น 11 ต่อมาโมเสสยกมือขึ้นเมื่อไร
อิสราเอลก็ได้เปรียบเมื่อนั ้น ท่านลดมือลงเมื่อไร พวกอามาเลขก็เป็นต่อเมื่อนั ้น 12 แต่มือ
ของโมเสสเมื่อยล้า เขาทัง้ สองก็นําก้อนหินมาวางไว้ให้โมเสส ท่านนั ่ง อาโรนกับเฮอร์ก็ช่วย
ยกมือท่านขึ้นคนละข้าง มือของท่านก็ชูอยูจนตะวั
่
นตกดิน 13 ฝ่ายโยชูวาปราบอามาเลขกับ
14
พลไพร่ของเขาพ่ายแพ้ไปด้วยคมดาบ พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “จงเขียนข้อความ
ต่อ ไปนี้ ลงไว้ในหนั งสือ เพื่อ เป็ นที ่ ระลึก ทัง้ เล่า ให้ โยชู วาฟัง คือ ว่า เราจะลบล้างชื่อ ชนชาติ
อามาเลขไม่ให้ปรากฏในความทรงจําของพลไพร่ภายใต้ ฟ้านี้ เลย� 15 โมเสสจึงสร้างแท่น
เรียกชื่อว่า เยโฮวาห์นิสสี 16 กล่าวว่า “เพราะพระเยโฮวาห์ได้ทรงปฏิญาณว่าพระเยโฮวาห์
จะทรงกระทําสงครามกับอามาเลขต่อไปทุกชัว่ อายุ�
8

18
พ่อตาของโมเสสมาเยีย
่ มชนชาติอิสราเอล
ปุโรหิตแห่งมเี ดียน พ่อตาของโมเสส ได้ยินถึงกจ
ิ การทัง้ หลายที่พระเจ้าทรง
กระทําเพื่อโมเสส และอิสราเอลพลไพร่ของพระองค์ว่า พระเยโฮวาห์ทรงนําอิสราเอลออก
จากอียป
ิ ต์ 2 เยโธรพ่อตาของโมเสสจึงพาศิปโปราห์ภรรยาของโมเสสซึ่งโมเสสได้ ส่งกลับ
ไปแต่ คราวก่อนนั ้น 3 พร ้ อมกับ บุตรชายทัง้ สองคนของนาง คนหนึ่ ง ชื่อ เกอร์โชม เพราะ
โมเสสกล่าวว่า “ข้าพเจ้า เป็น คนต่างด้าวอาศัย อยู่ ต่างประเทศ � 4 อี กคนหนึ่ ง ชื่อ เอลี เย
เซอร์ เพราะท่านกล่าวว่า “พระเจ้าของบิดาข้าพเจ้าเป็นผู้อุปถัมภ์ของข้าพเจ้า และทรงให้
1 เมื่อเยโธร
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ข้าพเจ้า รอดจากพระแสงดาบของฟาโรห์� เยโธรพ่อ ตาของโมเสส พาภรรยาและบุตร
ชายทัง้ สองคนนั ้นมาหาโมเสสที่ในถิน
่ ทุรกันดารที่เขาตัง้ ค่ายอยู่ที่ภูเขาของพระเจ้า 6 ท่าน
บอกโมเสสว่า “เราคือ เยโธรพ่อ ตาของท่านพาภรรยากับ บุตรชายทัง้ สองของนางมาหา
ท่าน� 7 โมเสสออกไปต้อนรับ พ่อตากราบลงและจุ บท ่าน ท่านทัง้ สองไต่ถามถึง ทุกข์ สุข ซึ่
งกันและกันแล้วพากันเข้าไปในเต็นท์ 8 โมเสสเล่าให้พ่อตาฟังถึงเหตุการณ์ ทุกประการซึ่ง
พระเยโฮวาห์ทรงกระทํากับฟาโรห์ และแก่ ชาวอียป
ิ ต์ เพราะทรงเห็นแก่ พวกอิสราเอล ทัง้
ความทุกข์ ยากลําบากทัง้ ปวงซึ่ง เกิด ขึ้น แก่ คนอิสราเอลในระหว่างทาง และพระเยโฮวาห์
ได้ทรงช่วยเขาให้พ้นภัยอย่างไร 9 เยโธรก็มีความยินดีที่ได้ทราบพระกรุ ณาทัง้ สิน
้ ซึ่งพระเย
โฮวาห์ได้ ทรงสําแดงแก่ คนอิสราเอล เมื่อพระองค์ทรงช่วยเขาให้รอดพ้นจากเงื้อมมือชาว
อียป
ิ ต์ 10 เยโธรจึง กล่าวว่า “สาธุ การแด่ พระเยโฮวาห์ผู้ ทรงช่วยท่านทัง้ หลายให้รอดจาก
เงื้อมมือ ชาวอียป
ิ ต์ และจากหัตถ์ ของฟาโรห์ และทรงช่วยพลไพร่ให้ พ้น จากมือ ของชาว
อียป
ิ ต์ 11 บัดนี้ เราทราบว่าพระเยโฮวาห์ทรงเป็นใหญ่กว่าพระทัง้ ปวง ใหญ่กว่าพระเหล่านั ้
นที ่ ได้ กระทํา ต่อ ชนชาติ อส
ิ ราเอลอย่างทะนง� 12 เยโธรพ่อ ตาของโมเสสก็ นํา เครือ
่ งเผาบู
ชา และเครือ
่ งสัตวบูชาถวายแด่ พระเจ้า ฝ่ายอาโรนกับ บรรดาผู้ ใหญ่ แห่ งอ ิส ราเอลมารับ
ประทานเลี้ยงกับพ่อตาของโมเสสเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า 13 ต่อมาวันรุ่งขึ้น โมเสสออก
นั ่งพิจารณาพิพากษาความให้พลไพร่ พลไพร่ก็ยืนห้อมล้อมโมเสสตัง้ แต่เช้าจนเย็น 14 เมื่อ
พ่อตาของโมเสสเห็นงานทัง้ ปวงที่ โมเสสกระทําเพื่อพลไพร่เช่นนั ้น จึงกล่าวว่า “นี่ ท่านใช้
วิธอะไรปฏิ
ี
บัติกับพลไพร่เล่า เหตุไรท่านจึงนั ่งทํางานอยูแต่
่ ผู้เดียว และพลไพร่ทัง้ ปวงก็ยน
ื
15
ล้อมท่านตัง้ แต่ เช้า จนเย็น� โมเสสจึง ตอบพ่อตาว่า “เพราะพลไพร่มาหาข้าพเจ้า เพื่อ
ขอให้ ทูล ถามพระเจ้า 16 เมื่อ เขามี การโต ้ เถียงกั นก ็ มาหาข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ก็ ตัดสิน ความ
ระหว่างเขากับ เพื่อนบ้าน สอนเขาให้ รู ้จัก กฎเกณฑ์ ของพระเจ้า และพระราชบัญญั ติ ของ
พระองค์� 17 ฝ่ายพ่อตาของโมเสสจึงกล่าวแก่ท่านว่า “ท่านทําอย่างนี้ ไม่ดี 18 ทัง้ ท่านและ
พลไพร่ที่ มาหาท่านนั ้น จะอ่อนระอาใจ เพราะภาระอัน หนั ก นี้ เหลือ กําลัง ของท่าน ท่านไม่
สามารถที่ จะทํา แต่ ผู้ เดียวได้ 19 ฟัง เสียงของเราบ้าง เราจะให้ คํา แนะนํา แก่ ท่าน และขอ
ให้พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับท่าน ท่านจงเป็นผู้แทนของพลไพร่ต่อพระเจ้า นําความกราบทูล
พระเจ้า 20 ท่านจงสัง่ สอนเขาให้รู กฎและพระราชบั
้
ญญั ติ ต่างๆ และแสดงให้เขารู จ
้ ัก ทาง
ที่ เขาต้องดําเนิ น ชีวต
ิ และสิง่ ที่ ต้องปฏิ บั ติ 21 ยิง่ กว่า นั ้น ท่านจงเลือกคนที่ สามารถจาก
พวกพลไพร่ คือคนที่ ยาํ เกรงพระเจ้า ไว้ใจได้ และเกลียดสินบน แต่ งตัง้ คนอย่างนี้ ไว้เป็นผู้
ปกครองคน พันคนบ้าง ร้อยคนบ้าง ห้าสิบคนบ้าง สิบคนบ้าง 22 ให้เขาพิพากษาความของ
พลไพร่อยู่ เสมอ ส่วนคดี ใหญ่ ๆก็ ให้ เขานํา มาแจ้ง ต่อ ท่าน แต่ คดี เล็กๆน้ อยๆให้ เขาตัดสิน
เอง การงานของท่านจะเบาลง และพวกเขาจะแบกภาระร่วมกั บท ่าน 23 ถ้า ทํา ดังนี้ และ
พระเจ้าทรงบัญชาแล้ว ท่านก็ จะสามารถทนได้ พลไพร่ทัง้ ปวงนี้ ก็ จะไปยังที่ อาศัยของเขา
ด้วยความสงบสุข� 24 โมเสสก็ ฟัง เสียงของพ่อตา และทํา ตามที่ เขาแนะนํา ทุก ประการ
25 โมเสสจึง ได้ เลือกคนที่ สามารถจากคนอิสราเอลทัง
้ ปวงตัง้ ให้ เป็น หัวหน้า พลไพร่ เป็น
ผู้ ปกครองคนพัน คนบ้าง ร้อยคนบ้าง ห้า สิบ คนบ้าง สิ บคนบ้าง 26 คนเหล่า นั ้น พิพากษา
ความของพลไพร่อยู่เสมอ แต่ คดี ยากๆเขานํา ไปแจ้ง โมเสส ส่วนคดี เล็กๆน้ อยๆเขาตัดสิน
เอง 27 โมเสสส่งพ่อตาของตนกลับไป พ่อตาก็กลับไปยังเมืองของเขา
5

19
คนอิสราเอลมาถึงถิน
่ ทุรกันดารซีนาย
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1 ในเดือนที่สามนั บตัง
้ แต่ชนชาติอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์

ในวันนั ้นเขามาถึงถิน
่
ทุรกันดารซีนาย 2 เมื่อยกออกจากตําบลเรฟีดิม มาถึงถิน
่ ทุรกันดารซีนาย พวกเขาก็ตัง้ ค่าย
อยู่ในถิน
่ ทุรกันดาร ชาวอิสราเอลตัง้ ค่ายอยู่ที่หน้าภูเขานั ้น 3 โมเสสขึ้นไปเฝ้าพระเจ้า พระ
เยโฮวาห์ ตรัส จากภู เขานั ้ นว ่า “บอกวงศ์ วานยาโคบและชนชาติ อส
ิ ราเอลดังนี้ ว่า 4 ‘พวก
เจ้าได้ เห็นกิจการซึ่งเรากระทํากับชาวอียป
ิ ต์ แล้ว และที่ เราเทิดชู เจ้ าขึ้น ดุ จดังด้วยปีกนก
อินทรี เพื่อนําเจ้ามาถึงเรา 5 เหตุฉะนั ้นบัดนี้ ถ้าเจ้าเชื่อฟังเสียงเรา และรักษาพันธสัญญา
ของเราไว้ เจ้ าจะเป็น ทรัพย์ อน
ั ประเสริฐ ของเรา ยิง่ กว่า ชาติ ทัง้ ปวง เพราะแผ่น ดิน ทัง้ สิน
้
เป็น ของเรา 6 เจ้ าทัง้ หลายจะเป็น อาณาจักรแห่ง ปุโรหิต และเป็น ชนชาติ บริสุทธิ์สําหรับ
เรา� นี่ เป็นถ้อยคําที่ เจ้ าต้องบอกให้ชนชาติ อิสราเอลฟัง� 7 โมเสสจึงมาเรียกประชุมพวก
ผู้ ใหญ่ ของพลไพร่ แล ้ว เล่า ข้อความเหล่า นี้ ที่ พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาท่านให้ เขาฟัง ทุก
ประการ 8 บรรดาพลไพร่ก็ตอบพร้อมกันว่า “สิ่งทัง้ ปวงที่พระเยโฮวาห์ตรัสนัน
้ ข้าพเจ้าทัง้
หลายจะกระทําตาม� โมเสสจึงนําถ้อยคําของพลไพร่ไปกราบทูลพระเยโฮวาห์
พลไพร่จงเตรียมตัวที่จะฟังคําสัง่ จากพระเจ้า
พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า “ดู เถิด เราจะมาหาเจ้า ในเมฆหนาทึบ เพื่อ พลไพร่จะ
ได้ยน
ิ ขณะที่เราพูดกับเจ้า แลว
้ จะได้เชื่อเจ้าตลอดไป� โมเสสนําคําของพลไพร่นั้นกราบทูล
พระเยโฮวาห์ 10 พระเยโฮวาห์ จึง รับ สั ่งก ับ โมเสสว่า “ไปบอกให้ พลไพร่ชาํ ระตัว ให้ บริสุทธิ์
ในวัน นี้ และพรุ ง่ นี้ ให้ เขาซัก เสื้อผ้า เสีย ให้ สะอาด 11 เตรียมตัว ไว้ให้ พร ้ อมในวันที ่ สาม เพ
ราะในวันที่สามนั ้นพระเยโฮวาห์จะเสด็จลงมาบนภูเขาซีนายท่ามกลางสายตาของพลไพร่
ทัง้ ปวง 12 จงกําหนดเขตให้พลไพร่อยู่รอบภู เขา แล้วกําชับเขาว่า ‘เจ้ าทัง้ หลายจงระวังตัว
ให้ ดี อย่า ล่วงลํ้า เขตขึ้น ไปหรือ ถูก ต้องเชิง ภูเขานั ้น ผู้ ใดถูก ภูเขาต้องมี โทษถึง ตายเป็น แน่
13 อย่าใช้มือฆ่าผู้นั้นเลย ให้เอาหินขว้างหรือยิงเสีย จะเป็ นสัตว์ก็ดีหรือเป็ นมนุษย์ก็ดี อย่า
ไว้ชีวต
ิ � เมื่อได้ยน
ิ เสียงแตรเป่ายาว ให้เขาทัง้ หลายมายังภูเขานั ้น� 14 โมเสสลงจากภูเขา
มายังพลไพร่ แล้วพลไพร่ชาํ ระตัวให้บริสุทธิและซั
กเสื้อผ้าให้สะอาด 15 แล้วท่านกล่าวแก่
์
พลไพร่ว่า “ท่านทัง้ หลายจงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมในวันที ่สาม อย่าเข้าใกล้ ภรรยาของท่าน
เลย� 16 อยูมาพอถึ
่
งรุ ง่ เช้าวันทีสาม
่
ก็บังเกิดฟ้าร้องฟ้าแลบ มีเมฆอันหนาทึบปกคลุมภูเขา
นั ้นไว้กับมีเสียงแตรดังสนั ่น จนคนทัง้ ปวงที่ อยู่ค่ายต่างก็ พากันกลัวจนตัวสัน
่ 17 โมเสสก็
นําประชาชนออกจากค่ายไปเฝ้าพระเจ้า พวกเขามายืนอยู่ที่เชิงภูเขา 18 ภูเขาซีนายมีควัน
กลุ้มหุม
้ อยูท
่ ัว่ ไปเพราะพระเยโฮวาห์เสด็จลงมาบนภูเขานั ้นโดยอาศัยเพลิง ควันไฟพลุ่งขึ้น
เหมือนควันจากเตาใหญ่ ภูเขาก็สะท้านหวัน
่ ไหวไปหมด 19 เมื่อเสียงแตรยิงด
่ ังขึ้น โมเสสก็
กราบทูล พระเจ้า ก็ ตรัส ตอบเป็น เสียงร้อง 20 พระเยโฮวาห์เสด็จ ลงมาบนยอดภูเขาซี นาย
พระเยโฮวาห์ ทรงเรียกโมเสสให้ ข้น
ึ ไปบนยอดเขา โมเสสก็ ขึ้น ไป 21 พระเยโฮวาห์ตรัสส ง
ั่
โมเสสว่า “เจ้ าจงลงไปกําชับ พลไพร่ เกรงว่า เขาจะล่วงลํ้า เข้า มาถึง พระเยโฮวาห์ เพราะ
อยากเห็น แล ้ว เขาจะพินาศเสีย เป็น จํานวนมาก 22 อี กประการหนึ่ ง พวกปุโรหิต ที่ เข ้า มา
เฝ้าพระเยโฮวาห์นั้นให้เขาชําระตัวให้บริสุทธิ์ ด้วยเกรงว่าพระเยโฮวาห์จะทรงลงโทษเขา�
23 ฝ่ายโมเสสกราบทูล พระเยโฮวาห์ ว่า “พลไพร่ข้น
ึ มาบนภูเขาซี นายไม่ ได้ เพราะพระองค์
ทรงสัง่ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายว่า ‘จงกัน
้ เขตรอบภูเขานั ้น ชํา ระให้ เป็ นที ่ บริสุทธิ์� ” 24 พระ
เยโฮวาห์จึง ตรัส กับ โมเสสว่า “ลงไปเถิด แล ้ วกลับ ขึ้น มาอีก พาอาโรนขึ้ นมาด้วย แต่ อย่า
ให้ พวกปุโรหิต และพลไพร่ล่วงลํ้า ขึ้น มาถึง พระเยโฮวาห์ เกรงว่า พระองค์ จะลงโทษเขา�
25 โมเสสก็ลงไปบอกพลไพร่ตามนั ้น
9
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พระเจ้าทรงตรัสพระบัญญัติสิบประการจากสวรรค์

1 พระเจ้าตรัสพระวจนะทัง
้ สิน
้ ต่อไปนี้ ว่า 2 “เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า

ผู้ได้นํา
เจ้าออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์คือจากเรือนทาส 3 อย่ามีพระอื่นใดนอกเหนื อจากเรา 4 อย่าทํา
รู ป เคารพสลัก สําหรับ ตนเป็ นร ูป สิง่ หนึ่ ง สิง่ ใด ซึ่ งม ี อยู่ ในฟ้า เบื้องบน หรือ ซึ่ งม ี อยู่ ที่ แผ่ น
ดินเบื้องล่าง หรือซึ่งมีอยู่ในนํ้าใต้แผ่นดิน 5 อย่ากราบไหว้หรือปรนนิ บัติรู ปเหล่านั ้น เพราะ
เราคือ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า เป็น พระเจ้า ที่ หวงแหน ให้ โทษเพราะความชัว่ ช้า ของ
บิดาตกทอดไปถึงลูกหลานของผูที
้ ่ชังเราจนถึงสามชัว่ สี่ชัว่ อายุคน 6 แต่แสดงความเมตตา
ต่อ คนที่รก
ั เรา และรักษาบัญญั ติ ของเรา จนถึง พัน ชัว่ อายุ คน 7 อย่า ออกพระนามพระเย
โฮวาห์พระเจ้าของเจ้าอย่างไร้ประโยชน์ เพราะผู้ที่ออกพระนามพระองค์อย่างไร้ประโยชน์
นั ้น พระเยโฮวาห์ จะทรงถือว่า ไม่ มี โทษก็ หามิได้ 8 จงระลึก ถึง วัน สะบาโต ถือ เป็ นว ัน บริ
สุทธิ์ 9 จงทําการงานทัง้ สิน
้ ของเจ้าหกวัน 10 แต่วันที่เจ็ดนั ้นเป็นสะบาโตของพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเจ้า ในวันนั ้นอย่ากระทําการงานใดๆ ไม่ว่าเจ้าเอง หรือบุตรชาย บุ ตรสาวของ
เจ้า หรือทาสทาสีของเจ้า หรือสัตว์ใช้งานของเจ้า หรือแขกที่อาศัยอยูใ่ นประตูเมืองของเจ้า
11 เพราะในหกวัน พระเยโฮวาห์ทรงสร้างฟ้า และแผ่น ดิน ทะเล และสรรพสิง
่ ซึ่งมีอยู่ในที่
เหล่านั ้น แต่ในวันที่เจ็ดทรงพัก เพราะฉะนั ้นพระเยโฮวาห์ทรงอวยพระพรวันสะบาโต และ
ทรงตัง้ วันนั ้นไว้เป็นวันบริสุทธิ์ 12 จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า เพื่ออายุของเจ้าจะได้
ยืนนานบนแผ่นดิน ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าประทานให้แก่เจ้า 13 อย่าฆ่าคน 14 อย่า
ล่วงประเวณี ผัวเมียเขา 15 อย่าลักทรัพย์ 16 อย่าเป็นพยานเท็จใส่รา้ ยเพื่อนบ้าน 17 อย่าโลภ
ครัว เรือนของเพื่อนบ้าน อย่า โลภภรรยาของเพื่อนบ้าน หรือ ทาสทาสี ของเขา หรือ วัว ลา
ของเขา หรือ สิง่ ใดๆซึ่ง เป็น ของของเพื่อนบ้าน� 18 คนทัง้ หลายเมื่อ ได้ ยิน ได้ เห ็น ฟ้าร้อง
ฟ้าแลบ เสียงแตร และควันที่พลุ่งขึ้นจากภูเขาเช่นนั ้น ต่างก็ยน
ื ตัวสัน
่ อยู่แต่ไกล 19 เขาจึง
กล่าวแก่ โมเสสว่า “ท่านจงนําความมาเล่าเถิด พวกข้าพเจ้าจะฟัง แต่ อย่าให้พระเจ้าตรัส
กับพวกข้าพเจ้าเลย เกรงว่าข้าพเจ้าจะตาย� 20 โมเสสจึงกล่าวแก่พลไพร่ว่า “อย่ากลัวเลย
เพราะว่าพระเจ้าเสด็จมาเพื่อลองใจท่านทัง้ หลาย เพื่อพวกท่านจะได้ยาํ เกรงพระองค์ และ
จะได้ ไม่ ทําบาป � 21 พลไพร่ยน
ื อยู่ แต่ ไกล แต่ โมเสสเข้าไปใกล้ ความมืด ทึ บท ี่ พระเจ้า ทรง
สถิตอยู่นั ้น 22 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “บอกชนชาติ อส
ิ ราเอลดังนี้ ว่า ‘เจ้ าทัง้ หลาย
ได้ เห ็น แล้ วว ่า เราพู ดก ับ พวกเจ้า จากท้องฟ้า 23 เจ้ าอย่า ทํา รู ป พระด้วยเงิน ไว้สําหรับ บูชา
เทียมเท่ากับ เรา หรือ ทํา รู ป พระด้วยทองคํา สําหรับ ตัว 24 จงใช้ ดิ นก ่อ แท่น บูชาสําหรับ เรา
และบนแท่นนั ้นจงใช้แกะและวัวของเจ้าเป็นเครือ
่ งเผาบูชา และเป็นสันติบูชาแก่เรา ในทุก
ตําบลที่เราให้ระลึกถึงนามของเรา เราจะมาหาเจ้าและอวยพรเจ้า 25 ถ้าจะก่อแท่นบูชาด้ว
ยศิ ลาสําหรับเรา อย่าก่ อด้วยศิ ลาที่ ตกแต่ง แล้ว เพราะถ้าเจ้าใช้เครือ
่ งมือตกแต่งศิ ลานน
ั้
เจ้าก็จะทําให้ศิลานน
ั ้ เป็นมลทิน 26 และเจ้าอย่าเดินตามขัน
้ บันไดขึ้นไปยังแท่นบูชาของเรา
เพื่อว่าการเปลือยเปล่าของเจ้าจะไม่ได้ถูกเปิดเผยเสียที่นั ่น� ”

21
ความยุติธรรมระหว่างนายกับทาส

1 “ต่อไปนี้ เป็ นคําตัดสินซึ่งเจ้าต้องประกาศให้เขาทัง
้ หลายทราบไว้ 2 ถ้าเจ้าจะซื้อคนฮีบรู

ไว้เป็น ทาส เขาจะต้องปรนนิ บั ติ เจ้ าหกปี แต่ ปี ที่ เจ ็ด เขาจะได้ เป็ นอ ิ สระโดยไม่ ต้องเสีย ค่า
ไถ่ 3 ถ้าทาสได้มาแต่ผู้เดียวจงปล่อยเขาไปแต่ผู้เดียว ถ้าเขามีภรรยาต้องปล่อยภรรยาของ

หนั งสืออพยพ 21:4

91

หนั งสืออพยพ 21:32

เขาไปด้วย ถ้า นายหาภรรยาให้ เขา และภรรยานั ้น เกิด บุตรชายก็ ดี บุ ตรสาวก็ ดีด ้ว ยกัน
ภรรยากับบุตรนั ้นจะเป็นคนของนาย เขาจะเป็นอส
ิ ระได้แต่ตัวผูเดี
้ ยว 5 ถ้าทาสนั ้นมากล่าว
เป็นที่เข้าใจชัดเจนว่า ‘ข้าพเจ้ารักนายและลูกเมียของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่อยากออกไปเป็น
ไทย� 6 ให้ นายพาทาสนั ้น ไปถึง พวกผู้ พิพากษา พาเขาไปที่ ประตู หรือ ไม้ วงกบประตู แล ้ว
ให้ นายเจาะหู เขาด้วยเหล็ก หมาด เขาก็ จะอยู่ ปรนนิ บัติ นายต่อ ไปจนชีวต
ิ หาไม่ 7 ถ้า คนใด
ขายบุตรสาวเป็น ทาสี หญิง นั ้น จะมิ ได้ เป็ นอ ิ สระเหมือนทาส 8 ถ้า หญิง นั ้น ไม่ เป็ นที ่ พอใจ
ของนายที่ รบ
ั เธอไว้เป็น ภรรยา ต้องยอมให้คนอื่น ไถ่ เธอไป แต่ ไม่มี สิทธิจะขายหญิ
ง นั ้น ให้
์
แก่ชาวต่างประเทศ เพราะมิได้สัตย์ซื่อต่อหญิงนั ้นแล้ว 9 ถ้านายยกหญิงนั ้นให้เป็นภรรยา
บุตรชายของตน ก็ให้เขาปฏิบัติต่อหญิงนั ้นดุจเป็นบุตรสาวของตน 10 ถ้าเขาหาหญิงอ่ืนมา
เป็นภรรยา อย่าให้เขาลดอาหารการกิน เสื้อผ้าและประเพณี ผัวเมียกับคนเก่า 11 ถ้าเขามิ
ได้กระทําตามประการใดในสามประการนี้ แก่เธอ หญิงนั ้นจะไปเสี ยก็ได้โดยไม่ต้องมีค่าไถ่
ไม่ต้องเสียเงิน
4

ความยุติธรรมเกี่ยวกับความเจ็บป่วยและการกระทําผิดต่อคนอื่น

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

พระราชบัญญัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าของสัตว์

26 ถ้าผู้ใดตีนั ยน์ ตาของทาสชายหญิงให้บอดไป

เขาต้องปล่อยทาสผู้นั้นให้เป็นไทยเนื่ อง
ด้วยนั ยน์ ตาของเขา 27 ถ้าผู้ใดทําให้ฟันทาสชายหญิงหลุดไป เขาต้องปล่อยทาสผู้นั้นเป็น
ไทยเนื่ องด้วยฟัน ของเขา 28 ถ้า วัว ขวิด ชายหรือ หญิง ถึง ตายจงเอาหิน ขว้างวัวน น
ั ้ ให้ ตาย
เป็นแน่ และอย่ากินเนื้ อของมันเลย แต่ เจ้ าของวัวตั วนน
ั ้ ไม่มีโทษ 29 แต่ ถ้าวัวนัน
้ เคยขวิด
คนมาก่อน และมีผู้มาเตือนให้เจ้าของทราบ แต่เจ้าของมิได้กักขังมันไว้ มันจึงได้ขวิดชาย
หรือหญิงถึงตาย ให้เอาหินขว้างวัวนน
ั ้ เสียให้ตายและให้ลงโทษเจ้าของถึงตายด้วย 30 ถ้า
จะเรียกร้องเอาค่าไถ่จากผูนั
้ ้น เขาต้องเสียค่าไถ่แทนชีวต
ิ ของเขาตามที่ได้เรียกร้อง 31 หาก
วัวน ั ้นขวิด บุตรชายและบุตรสาว ก็ จงปรับ โทษตามคํา ตัดสิน ข้อ นี้ ดุ จกัน 32 ถ้า วัวน ั ้นขวิด
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ทาสชายหญิง ของผู้ ใด เจ้ าของวัว ต้องให้ เงิน แก่ นายของทาสนั ้น สามสิ บเชเขล แล ้ว ต้อง
เอาหินขว้างวัวนัน
้ ให้ตายเสียด้วย 33 ถ้า ผู้ ใดเปิดบ่อหรือขุดบ่อแต่ มิได้ ปิดไว้ แล้วมี ววั หรือ
ลาตกลงไปตายในบ่อ นั ้น 34 เจ้ าของบ่อ ต้องให้ ค่า ชดใช้ เขา ต้องเสีย เงิน ค่า สัตว์นั้น ให้ แก่
เจ้าของ ซากสัตว์ที่ ตายนั ้น จะตกเป็น ของเจ้าของบ่อ 35 ถ้า วัว ของผู้ ใดขวิด วัว ของผู้ อ่น
ื ให้
36
ตาย เขาต้องขายวัวที่เป็นอยูแล
่ ้วมาแบ่งเงินกัน และวัวที่ตายนั ้นให้แบ่งกันด้วย หรือถ้า
รู แล
้ ้วว่าวัวนน
ั ้ เคยขวิดมาก่อน แต่เจ้าของมิได้กักขังไว้ เจ้าของต้องใช้ววั แทนวัว และวัวที่
ตายนั ้นก็ตกเป็นของตัว�

22
สิทธิอํานาจของเจ้าของสัตว์และสิง่ ของ
“ถ้า ผู้ ใดลัก วัว หรือ แกะไปฆ่า หรือ ขาย ให้ ผู้ นั ้น ใช้ ววั ห้า ตัวแทนวัว หนึ่ ง ตัว และแกะสี่
ตัวแทนแกะตัวหนึ่ ง 2 ถ้าผูใ้ ดเห็นขโมยกําลังขุดช่องเข้าไปแล้วตีขโมยนั ้นตาย ไม่ต้องทําให้
โลหิตตกเพราะการตีคนนั ้น 3 ถ้าดวงอาทิตย์ข้น
ึ แล้ว ต้องทําให้โลหิตตกเพราะการตีคนนั ้น
แต่ผู้ร้ายนั ้นต้องให้ค่าชดใช้ ถ้าเขาไม่มีอะไรจะใช้ให้ ต้องขายตัวเขาเป็นค่าของที่ ลักไปนั ้น
4 ถ้าจับของที่ลักไปนั ้นได้อยูในมื
่
อของเขาจะเป็นววก
ั ดี
็ หรือลาก็ดี หรือแกะก็ดี ซึ่งยังเป็นอยู่
ขโมยนั ้น ต้องให้ค่า ชดใช้เป็น สองเท่า 5 ถ้า ผู้ ใดปล่อยให้สัตว์กิน ของในนา หรือ ในสวนองุน
่
เสียไป หรือปล่อยสัตว์ของตน แล้วมันไปกินในนาของผู้อื่น เขาต้องให้ค่าชดใช้ โดยให้ของ
ที่ดีที่สุดในนาของตน และของที่ดีที่สุดในสวนองุน
่ ของตนเป็นค่าเสียหาย 6 ถ้าจุดไฟที่กอง
หนาม และไฟลามไปติดกองข้าว หรือติดต้นข้าวซึ่งมิได้เกี่ยว หรือติดทุ่งนาให้ไหม้เสีย ผู้ที่
จุ ดไฟนั ้น ต้องใช้ ค่า เสีย หายเต็ม จํานวน 7 ถ้า ผู้ ใดฝากเงิน หรือ สิง่ ของไว้กับ เพื่อนบ้านแล้ว
ของนั ้นถูกขโมยลักไปจากเรือนผู้นั ้น ถ้าจับขโมยได้ ขโมยต้องใช้แทนเป็นสองเท่า 8 ถ้าจับ
ขโมยไม่ได้ จงนําเจ้าของเรือนมาถึงพวกผู้พิพากษาเพื่อจะดูวา่ มือของตนเองได้ลักสิง่ ของ
ของเพื่อนบ้านนั ้นหรือไม่ 9 ในคดีฟ้องร้องทุกอย่าง จะเป็นเรือ
่ งวัว ลา แกะ หรือเสื้อผ้า หรือ
เรือ
่ งสิง่ ของใดๆที่หายไป ถ้ามีคนมาอ้างว่าสิง่ นี้ สิ่งนั ้นเป็นของตน จงนําคดีของคู่ความนั ้น
ไปถึง พวกผู้ พิพากษา พวกผู้ พิพากษานั ้น จะตัด สิ นว ่า ผู้ ใดผิด ผู้ นั ้น จะต้องใช้ ค่า ชดใช้ เป็น
สองเท่า 10 ถ้า ผู้ ใดฝากลาหรือ วัว หรือ แกะ หรือ สัตว์ใดๆไว้กับ เพื่อนบ้าน และสัตว์นั้น เกิด
ตายลงหรือเป็นอันตราย หรือมีผู้ไล่ต้อนไปจากบ้านนั ้นโดยไม่มีใครเห็น 11 ต้องให้ผู้รับฝาก
นั ้น ปฏิญาณตัว ต่อ เพื่อนบ้านต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ เพื่ อด ู ว่า มือ ของเขาลัก ของของ
เพื่อนบ้านนั ้น จริง หรือ ไม่ แล ้ว เจ้าของนั ้น จะต้องยินยอม ผู้ รับ ฝากนั ้น ไม่ ต้องให้ ค่า ชดใช้
12 แต่ ถ้า สัตว์นั้น ถู กล ักไป ขณะเมื่อ ผู้รบ
ั ฝากอยู่ ด้วย ผู้ รับ ฝากต้องให้ ค่า ชดใช้ แก่ เจ้าของ
13 ถ้า มี สัตว์ร้ายมากัด ฉี ก สัตว์นั้น ตาย จงเอาซากมาให้ตรวจดู เป็ น หลัก ฐาน แล ้ว ผู้รบ
ั ฝาก
ไม่ต้องให้ค่าชดใช้แทนสัตว์ถู กกัดฉี กนั ้น 14 ถ้าผู้ใดยืมสิ ่งใดๆไปจากเพื่อนบ้านแล้วเกิดเป็
นอันตราย หรือตายระหว่างเวลาที่ เจ้ าของไม่อยู่ ผู้ยืมต้องให้ค่าชดใช้เต็มตามจํานวนเป็น
แน่ 15 แต่ถ้าเจ้าของอยูด้
่ วย ผู้ยืมไม่ต้องให้ค่าชดใช้ ถ้าเป็นของเช่า ให้คิดแต่ค่าเช่าเท่านั ้น
1

การล่วงประเวณี การไหว้รู ปเคารพ ความกรุ ณา

ถ้า ผู้ ใดล่อลวงหญิง พรหมจารีที่ ยัง ไม่ มี คู่ หมัน
้ และนอนร่วมกับ หญิง นั ้น ผู้ นั ้น จะต้อง
เสียเงินสินสอด และต้องรับหญิงนั ้นเป็นภรรยาของตน 17 ถ้าบิดาไม่ยอมอย่างเด็ดขาดที่จะ
ยกหญิงนั ้นให้เป็นภรรยา เขาก็ต้องเสียเงินเท่าสินสอดตามธรรมเนี ยมสู่ขอหญิงพรหมจารี
16
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18 สําหรับหญิงแม่มด
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19 ผู้ใดร่วมประเวณี กับสัตว์

นั ้นดุจกัน
เจ้าอย่าให้รอดชีวต
ิ อยู่เลย
ผู้
นั ้นจะต้องถูกลงโทษถึงตายเป็นแน่ 20 ผูใดถวายบู
้
ชาแด่พระต่างๆเว้นแต่พระเยโฮวาห์องค์
เดียว ผูนั
้ ้นต้องถูกทําลายเสียสิน
้ 21 เจ้าอย่าบีบบังคับหรือข่มเหงคนต่างด้าวเลย เพราะเจ้า
ทัง้ หลายเคยเป็นคนต่างด้าวอยูใ่ นประเทศอียป
ิ ต์ 22 อย่าข่มเหงหญิงม่ายหรือลูกกําพร้าพ่อ
เลย 23 ถ้าเจ้าข่มเหงเขาโดยวิธีใดก็ ตาม และเขาร้องทุกข์ถึงเรา เราจะฟังคําร้องทุกข์ของ
เขาแน่ ๆ 24 ความโกรธของเราจะพลุ่งขึ้น และเราจะประหารเจ้าด้วยดาบ ภรรยาของเจ้าจะ
ต้องเป็นม่าย และบุตรของเจ้าจะต้องเป็นกําพร้าพ่อ 25 ถ้าเจ้าให้พลไพร่ของเราคนใดที่เป็น
คนจนและอยูก
่ ับเจ้ายืมเงินไป อย่าถือว่าตนเป็นเจ้าหนี้ และอย่าคิดดอกเบี้ยจากเขา 26 ถ้า
เจ้า ได้ รบ
ั เสื้อ คลุม ของเพื่อนบ้านไว้เป็น ของประกัน จงคืน ของนั ้น ให้ เขาก่อนตะวัน ตกดิน
27 เพราะเขามี เสื้อ คลุม ตั วน น
ั ้ ตัวเดียวเป็นเครือ
่ งปกคลุมร่างกาย มิฉะนั ้นเวลานอนเขาจะ
เอาอะไรห่ม เล่า ต่อ มาเมื่อ เขาทูล ร้องทุกข์ ต่อ เรา เราจะสดับ ฟัง เพราะเราเป็น ผู้ มี เมตตา
กรุ ณา 28 อย่า ด่า ผู้ เป็น พระ หรือ สาปแช่ง ผู้ ปกครองชนชาติ ของเจ้า เลย 29 อย่า ชักช้า ที่ จะ
นําพืชผลและนํ้าผลไม้อน
ั แรกของเจ้ามาถวายพระเจ้า จงถวายบุตรชายหัวปีของเจ้าให้แก่
30
เรา สําหรับวัวและแพะแกะของเจ้า จงทําดังนั ้นเหมือนกัน ให้ลูกมันอยูก
่ ับแม่เจ็ดวัน ถึง
วันที ่ แปดจงพามาถวายแก่ เรา 31 เจ้ าทัง้ หลายเป็น คนบริสุทธิ์ อุ ทิศ แก่ เรา เหตุ ฉะนั ้น เนื้ อ
สัตว์ที่ถูกกัดตายในทุ่งนา เจ้าอย่ากินเลย จงทิง้ ให้สุนัขกินเสีย�

23
กฎศีลธรรม

1 “อย่านําเรือ
่ งเท็จไปเล่าต่อๆกัน

อย่าร่วมมือเป็นพยานใส่รา้ ยกับคนชัว่ 2 อย่าทําชัว่ ตาม
อย่างคนจํานวนมากที่เขาทํากันนั ้นเลย อย่าอ้างพยานลําเอียงเข้าข้างหมูมาก
่
จะทําให้ขาด
ความยุ ติ ธรรมไป 3 ทัง้ อย่า ลําเอียงเข้า ข้างคนจนในคดี ของเขา 4 ถ้า เจ้า พบวัว หรือ ลาของ
ศั ตรู หลงมา จงพาไปส่ง คืนให้เจ้ าของจงได้ 5 ถ้า เห็น ลาของผู้ ที่ เกล ียดชัง เจ้า ล้ม ลงเพราะ
บรรทุกของหนั ก อย่าได้เมินเฉยเสีย จงช่วยเขายกมันขึ้น 6 เจ้าอย่าบิดเบือนคําพิพากษาให้
ผิด ไปจากความยุ ติ ธรรมที่ คนจนควรได้ รบ
ั ในคดี ของเขา 7 เจ้ าจงหลีก ให้หา่ งไกลจากการ
ใส่ ความคนอื่น อย่า ประหารชีวต
ิ คนที่ ปราศจากความผิด และคนชอบธรรม เพราะเราจะ
ไม่ ยกโทษให้คนชัว่ 8 อย่ารับสินบนเลย เพราะว่าสินบนทําให้คนตาดี กลายเป็นคนตาบอด
ไป และพลิก คดี ของคนชอบธรรมเสีย ได้ 9 เจ้ าอย่า ข่มเหงคนต่างด้าวเพราะเจ้า รู จ
้ ัก ใจคน
ต่างด้าวแล้ว เพราะว่าเจ้าทัง้ หลายก็เคยเป็นคนต่างด้าวในประเทศอียป
ิ ต์มาก่อน
ปีแห่งการหยุดพัก

จงหว่านพืช และเกี่ยวเก็บ ผลในนาของเจ้า ตลอดหกปี 11 แต่ ปี ที่ เจ ็ด นั ้น จงงดเสีย
ปล่อยให้นานันว
้ ่างอยู่ เพื่อให้คนจนในชนชาติของเจ้าเก็บกิน ส่วนที่เหลือนอกนั ้ นก็ให้สัตว์
ป่า กิน ส่วนสวนองุน
่ และสวนมะกอกเทศเจ้า จงกระทํา เช่น เดียวกัน 12 จงทําการงานของ
เจ้า หกวัน แต่ ในวันที ่ เจ ็ด นั ้น จงหยุด งาน เพื่อ วัว ลาของเจ้า จะได้ พัก และลูกชายทาสี ของ
เจ้า กับคนต่างด้าวจะได้พักผ่อนให้สดชื่นด้วย 13 สิ่งทัง้ ปวงที่เราสัง่ เจ้าไว้นั้นจงระวังถือให้
ดี และอย่าออกชื่อพระอื่นเลย อย่าให้ได้ยินชื่อของพระเหล่านั ้นออกจากปากของเจ้า
10

เทศกาลประจําปี

14 จงถือ เทศกาลถวายแก่ เราปี ละสามครัง
้ 15 จงถือ เทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อตามเวลา

ที่ กําหนดไว้ (ในเดือนอาบีบ อัน เป็น เดือนซึ่ง เราบัญชาไว้ เจ้ าจงกิน ขนมปัง ไร้เชื้อ เจ็ด วัน
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ตามที่เราสัง่ เจ้าไว้แล้ว เพราะในเดือนนั ้นเจ้าออกจากอียป
ิ ต์ อย่าให้ผู้ใดมาเฝ้าเรามือเปล่า
เลย� 16 จงถือ เทศกาลเลี้ยงฉลองการเก็บ เกี่ยว ถวายพืช ผลแรกที่ เก ิด จากแรงงานของ
เจ้า ซึ่งเจ้าได้หว่านพืชลงในนา เจ้าจงถือเทศกาลเลี้ยงฉลองการเก็บพืชผลปลายปี เมื่อเจ้า
เก็บพืชผลจากทุ่งนาอันเป็นผลงานของเจ้า 17 ให้ผูชายทั
้
ง้ ปวงเข้าเฝ้าพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ปี ละสามครัง้ 18 อย่าถวายเลือดจากเครือ
่ งบูชาของเรา พร้อมกับขนมปั งมีเชื้อ หรือปล่อย
ให้มี ไขมัน ในเครือ
่ งบูชาของเราเหลือ อยู่จนถึง รุ ง่ เช้า 19 พืช ผลอัน ดี เลิศ ซึ่ง ได้ เก ็บ ครัง้ แรก
จากไร่นาของเจ้า นั ้น จงนํา มาถวายในพระนิ เวศพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเจ้า อย่า ต้ม เนื้ อ
ลูกแพะด้วยนํ้านมของแม่มันเลย
ระเบียบในการชนะแผ่นดินคานาอัน
เราใช้ทูตสวรรค์ องค์ หน่งึ เดินนําหน้าพวกเจ้าเพื่อคอยระวังรักษาพวกเจ้าตาม
ทาง นําไปถึงที่ ซ่ึงเราได้เตรียมไว้ 21 จงเอาใจใส่ ทูตนน
ั ้ และเชื่อฟังเสียงของเขา อย่าฝ่าฝืน
เขาเพราะเขาจะไม่ยกโทษการละเมิดให้เจ้าเลย ด้วยว่าเขากระทําในนามของเรา 22 แต่ถ้า
เจ้า ทัง้ หลายเชื่อ ฟัง เสียงของเขาจริงๆ และทํา ทุก สิง่ ตามที่ เราสัง่ ไว้ เราจะเป็น ศั ตรู ต่อ ศั
ตรู ของพวกเจ้า และจะเป็น ปฏิ ปักษ์ ต่อ ปฏิ ปักษ์ ของพวกเจ้า 23 ด้วยว่า ทูต สวรรค์ ของเรา
จะไปข้างหน้า พวกเจ้า และจะนํา พวกเจ้า ไปถึง คนอาโมไรต์ คนฮิต ไทต์ คนเปริส ซี คนคา
นาอัน คนฮีไวต์ และคนเยบุส แล้วเราจะตัดคนเหล่านั ้นออกเสีย 24 อย่ากราบไหว้พระของ
เขา หรือ ปรนนิ บั ติ หรือ ทํา ตามแบบอย่างที่ พวกเขากระทํา แต่ จงทําลายรู ป เคารพของเขา
และทุบเสาศักดสิ
ิ์ ทธิของเขาเสี
ยให้แหลกละเอียด 25 จงปรนนิ บติ
ั พระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
์
เจ้า แล้วพระองค์จะทรงอวยพรแก่อาหารและนํ้าของเจ้า เราจะบันดาลให้โรคต่างๆหายไป
จากท่ามกลางพวกเจ้า 26 จะไม่มีการแท้งลูก หรือเป็นหมันในดินแดนของเจ้า เราจะให้เจ้
ามีอายุยืนนาน 27 เราจะบันดาลให้เกิดความสยดสยองขึ้นก่อนหน้าพวกเจ้า เราจะทําลาย
ชาวเมืองทัง้ ปวงที่ พวกเจ้า ไปเผชิญ หน้า นั ้น เราจะให้พวกศั ตรู ทัง้ ปวงหัน หลัง หนี พวกเจ้า
28 เราจะใช้ ให้ ฝูง ต่อ ล่วงหน้า ไปก่อนพวกเจ้า จะขับ ไล่ คนฮี ไวต์ คนคานาอัน คนฮิต ไทต์ ไป
ให้ พ้น หน้า พวกเจ้า 29 เราจะไม่ ไล่ เขาไปให้ พ้น หน้า พวกเจ้า ในระยะปี เดียว เกรงว่า แผ่น
ดิน จะรกร้างไปและสัตว์ ป่า จะทวี จํานวนขึ้น ต่อสู้ กับ พวกเจ้า 30 แต่ เราจะไล่ เขาไปให้ พ้น
หน้าพวกเจ้าที ละเล็กละน้ อยจนพวกเจ้าทวีจํานวนมากขึ้น แล้วได้ รบ
ั มอบดินแดนนั ้นเป็น
กรรมสิทธิ์ 31 เราจะกําหนดเขตแดนของพวกเจ้าไว้ตัง้ แต่ทะเลแดงจนถึงทะเลของชาวฟีลิ
สเตีย ตัง้ แต่ถิน
่ ทุรกันดารจนจดแม่นํ้า เพราะเราจะมอบชาวเมืองนั ้นไว้ในมือของพวกเจ้า
ให้พวกเจ้า ไล่ เขาไปเสีย ให้พ้น หน้า 32 พวกเจ้า อย่า ทํา พันธสัญญากับ เขา หรือก ับ พระของ
เขาเลย 33 เขาจะอาศัย ในดิน แดนของเจ้า ไม่ ได้ เกรงว่า เขาจะชักจูง ให้ เจ้ ากระทํา บาปต่อ
เรา เพราะว่าถ้าพวกเจ้าปรนนิ บัติพระของเขา เรือ
่ งนี้ ก็จะเป็นบ่วงแร้วดักเจ้าเป็นแน่ �
20 ดู เถิด

24
พระเจ้าทรงประทานคําสัง่ แก่โมเสส
พระองค์ ตรัส กับ โมเสส ว่า “เจ้ า กับ อา โรน นาดับ และ อาบี ฮู กับ พวก ผู้ ใหญ่ เจ ็ด สิบ
คนของอิสราเอลจงขึ้น มาเฝ้า พระเยโฮวาห์ แล ้ วนมัส การอยู่ แต่ ไกล 2 ให้ เฉพาะโมเสสผู้
เดียวเข้า มาใกล้ พระเยโฮวาห์ ส่วนคนอื่นๆอย่า ให้ เข ้า มาใกล้ และอย่า ให้ ประชาชนขึ้น มา
กับ โมเสสเลย� 3 โมเสสจึง นํา พระวจนะของพระเยโฮวาห์และคํา ตัดสิน ทัง้ สิน
้ จงให้
้ มาชีแ
ประชาชนทราบ ประชาชนทัง้ ปวงก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า “พระวจนะทัง้ หมดซึ่งพระเย
โฮวาห์ตรัสไว้นั ้น พวกเราจะกระทําตาม� 4 โมเสสจึงจารึกพระวจนะของพระเยโฮวาห์ไว้ทุ
1
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กคํา แล้วตื่นขึ้นแต่เช้าจัดแจงสร้างแท่นบูชาขึ้นที่เชิงภูเขา ปักเสาหินขึ้นสิบสองก้อนตาม
จํานวนตระกูลทัง้ สิบสองของอิสราเอล 5 ท่านใช้ให้หนุ่มๆชนชาติอส
ิ ราเอลถวายเครือ
่ งเผา
6
บูชาและถวายวัว เป็น เครือ
่ งสันติ บูชาแด่ พระเยโฮวาห์ โมเสสเก็บ เลือดวัว ครึง่ หนึ่ ง ไว้ใน
ชาม อีกครึง่ หนึ่ งประพรมที่แท่นบูชานัน
้ 7 ท่านถือหนั งสือพันธสัญญาอ่านให้ประชาชนฟัง
พวกเขากล่าวว่า “บรรดาสิง่ ที่พระเยโฮวาห์ตรัสไว้นั้นพวกเราจะกระทําตาม และเราจะเชื่อ
ฟัง� 8 โมเสสก็ เอาเลือดพรมประชาชนและกล่าวว่า “ดู เถิด นี่ เป็น เลือดแห่ง พันธสัญญา
ซึ่งพระเยโฮวาห์กระทํากับเจ้าตามพระวจนะทัง้ หมดนี้ �
โมเสสอยูบ
่ นภูเขาซีนายสี่สิบวัน

9 ครัง
้ นั ้น โมเสสกับ อาโรน

นาดับ และอาบี ฮู และพวกผู้ ใหญ่ เจ ็ด สิบ คนของอิสราเอลขึ้น
ไปอีก 10 เขาทัง้ หลายได้เห็นพระเจ้าแห่งอิสราเอล และพื้นที่รองพระบาทเป็นดุจพลอยไพ
ทูรย์สุกใสเหมือนท้องฟ้าทีเดียว 11 พระองค์มิได้ลงโทษบรรดาหัวหน้าชนชาติอิสราเอล เขา
ทัง้ หลายได้ เห็นพระเจ้าและได้ กินและดื่ม 12 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “ขึ้นมาหาเรา
บนภูเขาแล้วคอยอยู่ที่ นั่น เราจะให้แผ่นศิลาอันมีราชบัญญัติ และข้อบัญญัติ ซึ่ง เราจารึก
ไว้เพื่อเก็บไว้สอนเขา� 13 โมเสสจึงลุกขึ้นพร้อมกับโยชูวาผู้รับใช้ โมเสสขึ้นไปบนภูเขาของ
พระเจ้า 14 และกล่าวแก่ พวกผู้ ใหญ่ เหล่ านั ้ นว ่า “คอยเราอยู่ ที่ นี่ จนกว่า เราจะกลับ มาหา
พวกท่านอีก ดู เถิด อาโรนและเฮอร์อยู่กับ พวกท่าน ใครมี เรือ
่ งราวอะไรก็ จงมาหาท่านทัง้
สองนี้ เถิด� 15 แล้วโมเสสขึ้นไปบนภูเขา เมฆก็คลุมภูเขาไว้ 16 สง่าราศีของพระเยโฮวาห์มา
อยูบ
่ นภูเขาซีนาย เมฆนั ้นปกคลุมภูเขาอยูห
่ กวัน ครันว
้ นที
ั เจ
่ ็ดพระองค์ทรงเรียกโมเสสจาก
17
หมู่เมฆ สง่าราศี ของพระเยโฮวาห์ปรากฏแก่ตาชนชาติอส
ิ ราเอลเหมือนเปลวไฟไหม้อยู่
บนยอดภู เขา 18 โมเสสเข้าไปในหมู่ เมฆนั ้น และขึ้น ไปบนภู เขา โมเสสอยู่ บนภูเขานั ้น สี่ สิ บ
วันสี่สิบคืน

25

อิสราเอลช่วยกันถวายเพื่อสร้างพลับพลา

1 ฝ่ายพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 2 “จงสัง
่ ชนชาติอส
ิ ราเอลให้นําของมาถวายแก่เรา

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

10 ให้เขาทําหีบใบหนึ่ งด้วยไม้กระถินเทศ

ยาวสองศอกคืบ กว้างศอกคืบ และสูงศอกคืบ
แล้วทํากระจังคาดรอบหีบนัน
้ ด้วย
ทองคํา 12 ให้หล่อห่วงทองคําสี่ หว
่ งสําหรับหีบนน
ั ้ ติ ดไว้ที่ มุ มทงั ้ สี่ ด้านนี้ สองห่วงและด้าน
นั ้น สองห่วง 13 ให้ทํา คานหามด้วยไม้ กระถิน เทศหุ้มด ้วยทองคํา 14 แล ้ว สอดคานหามเข้า
ที่หว
่ งข้างหีบสําหรับใช้ยกหามหีบนัน
้ 15 ไม้คานหามให้สอดไว้ในห่วงของหีบ อย่าถอดออก
16
เลย พระโอวาทที่เราจะให้แก่เจ้าจงเก็บไว้ในหีบนัน
้ 17 แล้วจงทําพระที่นั่งกรุ ณาด้วยทอง
11 หีบนัน
้ หุมด
้ ้วยทองคําบริสุทธิ์ทังด
้ ้านในและด้านนอก
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18 จงทําเครู บทองคําสองรู ป

คําบริสุทธิ์ ยาวสองศอกคืบ กว้างศอกคืบ
โดยใช้ฝีค้อนทําตัง้
ไว้ที่ ปลายพระที่นั่งกรุ ณาทัง้ สองข้าง 19 ทําเครู บไว้ที่ ปลายพระที่นั่งกรุ ณาข้างละรู ป ทําเค
รู บนัน
้ และให้ตอนปลายทัง้ สองข้างติดเป็นเนื้ อเดียวกับพระที่นั่งกรุ ณา 20 ให้เครู บกางปีก
ออกไว้เบื้องบน ปกพระที่นั่ง กรุ ณาไว้ด้วยปีก และให้หน
ั หน้า เข้าหากัน ให้เครู บ หัน หน้า มา
ตรงพระที่นั่งกรุ ณา 21 แล้วจงตัง้ พระที่นั่งกรุ ณานั ้นไว้บนหีบ จงบรรจุพระโอวาทซึ่งเราจะ
ให้ไว้แก่เจ้าไว้ในหีบนน
ั ้ 22 ณ ที่นั ้น เราจะอยู่ให้เจ้าเข้าเฝ้า และจะสนทนากับเจ้าจากเหนื อ
พระที่นั่งกรุ ณาระหว่างกลางเครู บทง
ั ้ สองซึ่งตัง้ อยู่บนหีบพระโอวาท เราจะสนทนากับเจ้า
ทุกเรือ
่ งซึ่งเราจะสัง่ เจ้าให้ประกาศแก่ชนชาติอิสราเอล
โต๊ะขนมปังหน้าพระพักตร์

23 แล ้ว จงเอาไม้ กระถิน เทศมาทํา โต๊ะ ตัว หนึ่ ง

ยาวสองศอก กว้างหนึ่ งศอก และสูงศอก

คืบ 24 เจ้าจงหุม
้ โต๊ะนั ้นด้วยทองคําบริสุทธิ์ และทํากระจังทองคํารอบโต๊ะนั ้นด้วย 25 ประกับ

โต๊ะ นั ้น ทําให้ กว้างหนึ่ ง ฝ่ามือ โดยรอบ แล ้ว ทํา กระจัง ทองคํา ประกอบให้ รอบประกั บน น
ั้
26 จงทํา ห่วงทองคํา สี่ หว
่ งติด ไว้ที่ มุ มขาโต๊ะ ทัง้ สี่ 27 ห่วงนั ้น ให้ติ ดชิ ดก ับ ประกับ เพื่อ เอาไว้
สอดคานหาม 28 เจ้าจงทําคานหามด้วยไม้กระถินเทศ หุ้มด้วยทองคํา ให้หามโต๊ะด้วยไม้นี้
29 เจ้ าจงทําจานและช้อน คนโท และอ่างนํ้าที่ ใช้สําหรับรินเครือ
่ งดื่มบูชา สิ ่งเหล่านี้ เจ้าจง
ทําด้วยทองคําบริสุทธิ์ 30 และเจ้าจงวางขนมปังหน้าพระพักตร์ไว้บนโต๊ะนั ้นต่อหน้าเราเป็น
นิ ตย์
คันประทีปทองคํา

31 เจ้าจงทําคันประทีปอันหนึ่ งด้วยทองคําบริสุ ทธิ์

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

26
ม่านสําหรับพลับพลา
“นอกจากนั ้น เจ้ าจงทํา พลับพลาด้วยม่านสิบ ผืน ทํา ด้วยผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียด และผ้า
ทอด้วยด้ายย้อมสี ฟ้า สี ม่วง สี แดงเข้ม กับ ให้ มี ภาพเครู บ ฝีมือ ช่างออกแบบไว้ 2 ม่านผืน
หนึ่ ง ให้ ยาวยี่ สิ บแปดศอก กว้างสี่ ศอก ม่านทุก ผืน ให้ เท่า กัน 3 ม่านห้า ผืน ให้ เก ี่ยวติ ดก ัน
และอีกห้าผืนนั ้ นก็ให้เกี่ยวติ ดกันด้วย 4 จงทําหูม่านด้วยด้ายสี ฟ้าติดไว้ตามขอบม่านด้าน
นอกสุดชุดที่ หนึ่ ง และตามขอบม่านด้านนอกสุดชุดที่ สอง จงติดหูไว้เหมือนกัน 5 ม่านผืน
หนึ่ งให้ทําหูหา้ สิบหู และตามขอบม่านชุดที่สอง ให้ทําหูหา้ สิบหูให้ตรงกัน 6 จงทําขอทองคํา
1
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ห้าสิบขอสําหรับใช้เกี่ยวม่าน เพื่อให้เป็นพลับพลาเดียวกัน 7 จงทําม่านด้วยขนแพะ สําหรับ

เป็น เต็นท์ คลุม พลับพลาชัน
้ นอกอีก สิบ เอ็ด ผืน 8 ม่านผืน หนึ่ ง ให้ทํา ยาวสามสิบ ศอก กว้าง
สี่ ศอก ทัง้ สิบ เอ็ด ผืน ให้ เท่า กัน 9 ม่านห้า ผืน ให้ เก ี่ยวติ ดก ัน ต่างหากและม่านอีก หกผืน ให้
เก ี่ยวติ ดก ัน ต่างหากเช่ นก ัน และม่านผื นที ่ หกนั ้น จงให้ หอ
้ ยซ้อนลงมาข้างหน้า พลับพลา
10 ทํา หู หา
้ สิบ หู ติ ดก ับ ขอบม่านด้านนอกสุด ชุด ที่ หนึ่ ง และหู หา้ สิบ หู ติ ดก ับ ขอบม่านด้าน
นอกสุดชุดที่สอง 11 แล้วทําขอทองสัมฤทธิห
์ า้ สิบขอ เกี่ยวขอเข้าที่หู เกี่ยวให้ติดเป็นเต็นท์
หลัง เดียวกัน 12 ม่านเต็นท์ ส่วนที่ เก ิ นอยู่ คือ ชายม่านครึง่ หนึ่ ง ที่ เหลือ อยู่นั ้น จงให้หอ
้ ยลง
มาด้านหลังพลับพลา 13 ส่วนม่านคลุมพลับพลา ซึ่งยาวเกินไปข้างละหนึ่ งศอกนั ้น ให้ห้อย
ลงมาข้างๆพลับพลาทัง้ ข้างนี้ และข้างโน้ น สําหรับใช้กําบัง 14 เครือ
่ งดาดเต็นท์ข้างบน เจ้า
จงทําด้วยหนั งแกะตัวผู้ย้อมสีแดงชัน
้ หนึ่ ง และคลุมด้วยหนั งของตัวแบดเจอร์อีกชัน
้ หนึ่ ง
ไม้กรอบสําหรับพลับพลา
ไม้ กรอบสําหรับ ทํา ฝาพลับพลานั ้น ให้ ใช้ ไม้ กระถิน เทศตัง้ ตรงขึ้น 16 ไม้ กรอบนั ้น ให้
ยาวแผ่น ละสิบ ศอก กว้างศอกคืบ 17 ให้ มี เดือยกรอบละสองเดือย เดือยกรอบหนึ่ งม ี ไม้
ประกับ ติ ดก ับ เดือยอีก กรอบหนึ่ ง ไม้ กรอบพลับพลาทัง้ หมดให้ ทํา อย่างนี้ 18 เจ้ าจงทํา ไม้
กรอบพลับพลาดังนี้ ด้านใต้ ให้ทํา ยี่ สิ บแผ่น 19 จงทํา ฐานรองรับด ้วยเงิน สี่ สิ บฐานสําหรับ
ไม้กรอบยี่สิ บแผ่น ใต้ไม้กรอบแผ่นหนึ่ งให้มีฐานรองรับแผ่นละสองฐาน สําหรับสวมเดือย
สองอัน 20 ด้านที่สองของพลับพลาข้างทิศเหนื อนั ้น ให้ใช้ไม้กรอบยีสิ
่ บแผ่น 21 และทําฐาน
เงินรองรับสี่ สิ บฐาน ใต้ กรอบให้ทําฐานแผ่นละสองฐาน 22 ส่วนด้านหลังทิศ ตะวันตกของ
พลับพลา ให้ทําไมก
้ รอบหกแผ่น 23 และทําอีกสองแผ่นสําหรับมุมพลับพลาด้านหลัง 24 ไม้
กรอบนั ้นข้างล่างให้แยกกัน แต่ตอนบนยอดให้ติดกนที
ั ห
่ ว
่ งแรกทัง้ สองแห่ง ให้กระทําดังนี้
ก็ จะทําให้เก ิ ดม ุม สองมุม 25 คือ รวมเป็น ไม้ กรอบแปดแผ่น ด้วยกัน และฐานเงิน สิบ หกอัน
ใต้กรอบไม้ให้มีฐานรองรับแผ่นละสองฐาน
15

ไม้กรอบหุมด
้ ้วยทองคํา

26 เจ้าจงทํากลอนด้วยไม้กระถินเทศห้าอัน สําหรับไม้กรอบฝาพลับพลาด้านหนึ่ ง 27 และ

กลอนอีกห้าอันสําหรับขัดไม้กรอบฝาพลับพลาอีกด้านหนึ่ ง และกลอนอีกห้าอันสําหรับขัด
ไม้ กรอบฝาพลับพลาด้านหลัง คื อด ้านตะวัน ตก 28 กลอนตัวกลางคือ อยู่ ตอนกลางของ
ไม้ กรอบสําหรับ ขัด ฝาร้อยให้ ติด กัน 29 จงหุม
้ ไม้ กรอบเหล่า นั ้น ด้วยทองคํา และทํา ห่วงไม้
กรอบด้วยทองคํา สําหรับ ร้อยกลอน และกลอนนั ้น ให้ หุ้ มด ้วยทองคํา 30 พล ับ พลานั ้น เจ้ า
จงจัดตัง้ ไว้ตามแบบอย่างที่เราได้แจ้งแก่เจ้าแล้วที่บนภูเขา
ม่านที่อยูระหว่
่
างที่บริสุทธิกั
์ บที่บริสุทธิที
์ ่สุด

จงทํา ม่านผืน หนึ่ ง ทอด ้วยด้ายสี ฟ้า สี ม่วง สี แดงเข้ม และด้วยผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียด
ให้ มี ภาพเครู บ ฝีมือ ช่างออกแบบไว้ 32 ม่านนั ้น ให้ แขวนไว้ ด้วยขอทองคํา ที่ เสาไม้ กระถิน
เทศสี่ เสาที่ หุ้ มด ้วยทองคํา และซึ่ง ตัง้ อยู่ บนฐานเงิน สี่ อัน 33 ม่านนั ้น ให้ เขาแขวนไว้ กับ
ขอสําหรับ เกี่ยวม่าน แล ้ว เอาหีบ พระโอวาทเข้า มาไว้ข้างในภายในม่าน และม่านนั ้น จะเป็
นที ่ แบ ่ง พลับพลาระหว่างที่ บริสุทธิ์กั บท ี่ บริสุทธิ์ที่สุด 34 พระที่นั่ง กรุ ณานั ้น ให้ ตัง้ ไว้บนหีบ
พระโอวาทในที่ บริสุทธิที
์ ่สุด 35 จงตัง้ โต๊ะไว้ข้างนอกม่าน และจงตัง้ คันประทีปไว้ด้านใต้ใน
พลับพลาตรงข้ามกับโต๊ะ เจ้าจงตัง้ โต๊ะไว้ทางด้านเหนื อ
31

ม่านสําหรับประตูพลับพลา
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เจ้ าจงทํา บังตาที่ ประตู เต็นท์ นั ้น ด้วย ด้ายสี ฟ้า สี ม่วง สี แดงเข้ม และด้วย ผ้า ป่าน
เนื้ อ ละเอียดประกอบด้วยฝีมือ ช่างด้ายสี 37 จงทํา เสาห้า ต้น ด้วยไม้ กระถิน เทศสําหรับ ติด
บังตาที่ ประตูแล้วหุม
้ เสานั ้นด้วยทองคํา ขอแขวนเสาจงทําด้วยทองคํา แล้วหล่อฐานทอง
สัมฤทธิห
์ า้ ฐานสําหรับรองรับเสานั ้น�
36

27
แท่นบูชาหุมด
้ ้วยทองเหลือง
1 “เจ้ าจงทํา แท่ นบู ชาด ้วยไม้ กระถิน เทศให้ ยาวห้า ศอก กว้างห้า ศอก ให้ เป็ น แท่น สี่ เหลี่
ยมจั ตุ รัส สูง สามศอก 2 จงทํา เชิง งอนติด ไว้ทัง้ สี่ มุ มของแท่น ให้ เป็น ชิน
้ เดีย วกั นก ับ แท่น
และจงหุม
้ แท่น ด้วยทองสัมฤทธิ์ 3 เจ้ าจงทํา หม้อ สําหรับ ใส่ ขี้ เถ้า พล ว
ั ่ ชาม ขอเกี่ยวเนื้ อ
และถาดรองไฟ คือเครือ
่ งใช้สําหรับแท่นทัง้ หมด เจ้าจงทําด้วยทองสัมฤทธิ์ 4 แล้วเอาทอง
สัมฤทธิท
ั ้ สี่ของตาข่าย 5 ตาข่าย
์ ําตาข่ายประดับแท่นนั ้น กับทําห่วงทองสัมฤทธิติ
์ ดที่มุมทง
6
นั ้นให้อยู่ใต้กระจังของแท่น และให้หอ
้ ยอยู่ตัง้ แต่กลางแท่นลงมา ไม้คานหามแท่นให้ทํา
ด้วยไม้ กระถิน เทศและหุ้ มด ้วยทองสัมฤทธิ์ 7 ไม้ คานนั ้น ให้ สอดไว้ในห่ วง ในเวลาหามไม้
คานจะอยูข
่ ้างแท่นข้างละอัน 8 แท่นนั ้นทําด้วยไม้กระดาน แต่ข้างในแท่นกลวงตามแบบที่
แจ้งแก่เจ้าแล้วที่ภูเขา จงให้เขาทําอย่างนั ้น
ลานพลับพลา

9 เจ้ าจงสร้างลานพลับพลา

ให้รัว้ ด้านใต้มีผ้าบังลานนั ้นทําด้วยผ้าป่านเนื้ อละเอียดยาว
หนึ่ ง ร้อยศอก 10 ให้ มี เสายี่ สิ บต้ นก ับ ฐานทองสัมฤทธิ์รองรับ เสายี่ สิ บฐาน ขอติด เสาและ
ราวยึด เสานั ้น ให้ ทํา ด้วยเงิน 11 ทํานองเดียวกัน ด้านทิศ เหนื อ ให้ มี ผ้า บัง ยาวร้อยศอก เห
มือนกั นกับเสายี่สิ บต้น และฐานทองสัมฤทธิยี
์ ่สิ บฐาน ขอติดเสาและราวยึดเสานั ้น ให้ทํา
ด้วยเงิน 12 ตามส่วนกว้างของลานด้านตะวัน ตก ให้ มี ผ้า บัง ยาวห้า สิบ ศอก กับ เสาสิบ ต้น
และฐานรองรับเสาสิบฐาน 13 ส่วนกว้างของลานด้านตะวันออก ให้ยาวห้าสิบศอก 14 ผ้าบั
งด ้า นริม ประตู ข้างหนึ่ ง ให้ ยาวสิบ ห้า ศอก มี เสาสามต้น และฐานรองรับ เสาสามฐาน 15 อี
กข้างหนึ่ ง ให้มี ผ้า บัง ยาวสิบ ห้า ศอก มี เสาสามต้น และฐานรองรับ เสาสามฐาน 16 ให้มี ผ้า
บังตาที่ประตูลานยาวยีสิ
่ บศอก ผ้าสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม และผ้าป่านเนื้ อละเอียด ประกอบ
ด้วยฝีมือของช่างด้ายสี กับเสาสี่ต้นและฐานรองรับเสาสี่ฐาน
เสาแห่งพลับพลา
เสาล้อมรอบลานทัง้ หมด ให้ มี ราวสําหรับ ยึด เสาให้ ติ ดต่ อก ัน ทํา ด้วยเงิน และให้ ทํา
ขอด้วยเงิน ฐานรองรับ เสานั ้น ทํา ด้วยทองสัมฤทธิ์ 18 ด้านยาวของลานนั ้น จะเป็ นร ้อ ยศ
อก ด้านกว้างห้า สิบ ศอก สูง ห้า ศอก กัน
้ ด้วยผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียด และมี ฐานทองสัมฤทธิ์
19 เครือ
่ งใช้สอยทัง้ ปวงของพลับพลาพร้อมทัง้ หลักหมุดของพลับพลา กับหลักหมุดสําหรับ
รัวท
้ ี่กัน
้ ลานทัง้ หมด ให้ทําด้วยทองสัมฤทธิ์
17

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

“จงนํา อาโรนพี่ ชายของเจ้า กับ บุตรชายของเขาแยกออกมาจากหมู่ ชนชาติ อิสราเอล
ให้ มาอยู่ ใกล้ เจ้า เพื่อ จะให้ ปรนนิ บัติ เราในตําแหน่ ง ปุโรหิต คือ ทัง้ อาโรนกับ บุตรชายของ
อาโรน คือนาดับ อาบีฮู เอเลอาซาร์ กับอิธามาร์ 2 แล้วให้ทําเครือ
่ งยศบริสุทธิ์สําหรับอาโร
3
นพี่ ชายของเจ้า ให้ สมเกียรติ และงดงาม ให้ กล ่าวแก่ คนทัง้ ปวงผู้ เฉลียวฉลาดซึ่ง เราได้
บันดาลให้เขามีจิตใจอันประกอบด้วยสติปัญญานั ้น ให้เขาทําเครือ
่ งยศสําหรับสถาปนาอา
โรนให้ปรนนิ บัติเราในตําแหน่ งปุโรหิต
1

เครือ
่ งยศของพวกปุโรหิต

4 ให้เขาทําเครือ
่ งยศดังต่อไปนี้ คือทับทรวง เสื้อเอโฟด เสื้อคลุม เสื้อตาสมุก ผ้ามาลาและ

รัดประคด และให้เขาทําเครือ
่ งยศบริสุทธิ์สําหรับอาโรนพี่ชายของเจ้าและบุตรชายของเขา
เพื่อ จะให้ ปรนนิ บัติ เราในตําแหน่ ง ปุโรหิต 5 ให้ เขาเหล่านั ้ นร ับ เอาทองคํา ด้ายสี ฟ้า สี ม่วง
สี แดงเข้ม และผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียด 6 ให้ เขาทํา เอโฟดด้วยทองคํา ด้วยด้ายสี ฟ้า สี ม่วง สี
แดงเข้ม และผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียด ตัด ด้วยฝีมือ ช่างออกแบบ 7 แถบที่ผู กบ ่า ของเอโฟดนั ้น
ให้ ติ ดก ับ ริม ตอนบนทัง้ สองชิน
้ เพื่อ จะติด เป็ นอ ัน เดียวกัน 8 รัด ประคดทออย่างประณี ต
สําหรับคาดทับเอโฟด ให้ทําด้วยฝีมืออย่างเดียวกัน และใช้วัตถุอย่างเดียวกับเอโฟด คือทํา
ด้วยทองคํา ด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม และผ้าป่านเนื้ อละเอียด 9 แล้วให้ใช้พลอยสีน้ําข้าว
สองแผ่น สําหรับจารึกชื่อบุตรของอิสราเอลไว้ 10 ที่ พลอยแผ่นหนึ่ งให้จารึกชื่อหกชื่อ และ
แผ่นที ่สองก็ให้จารึกชื่อไว้อีกหกชื่อที่ เหลืออยู่ตามกําเนิ ด 11 ให้ช่างแกะจารึกชื่อเหล่าบุตร
อิสราเอลไว้ที่ พลอยทัง้ สองแผ่น นั ้น เช่น อย่างแกะตราแล้ว ฝัง ไว้บนกระเปาะทองคํา ซึ่ งม ี
ลวดลายละเอียด 12 พลอยทัง้ สองแผ่นนั ้นให้ติดไว้กับเอโฟดบนบ่าทัง้ สองข้าง พลอยนั ้นจะ
เป็ นที่ระลึกถึงบรรดาบุตรแห่งอิสราเอล และอาโรนจะแบกชื่อเขาทัง้ หลายไว้บนบ่าทัง้ สอง
เฉพาะพระพักตร์พระเยโฮวาห์เป็ นที่ระลึก 13 เจ้าจงทํากระเปาะทองคํามีลวดลายละเอียด
14 กับทําสร้อยสองสายด้วยทองคําบริสุ ทธิ์ เป็ นสร้อยถักเกลียวแล้วติดไว้ที่กระเปาะนั ้น
ทับทรวงสําหรับพวกปุโรหิต

15 จงทํา ทับทรวงแห่ง การพิพากษา

ด้วยฝีมือ ช่างออกแบบฝีมือ เหมือนทํา เอโฟดคือ ทํา
ด้วยทองคํา ด้ายสี ฟ้า สี ม่วง สี แดงเข้ม และผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียด 16 ให้ ทํา ทับ ทรวงเป็ นร ูป
สี่ เหลี่ ยมจั ตุ รัส พับ ทบกลาง ยาวคืบ หนึ่ ง กว้างคืบ หนึ่ ง 17 จงฝัง พลอยสี่ แถวบนทับทรวง
นั ้น แถวที่ หน ่งึ ฝัง ทั บท ิม บุ ษราคั ม และพลอยสี แดงเข้ม 18 แถวที่ สองฝัง มรกต ไพทูร ย์
และเพชร 19 แถวที่สามฝังนิ ล โมรา และพลอยสีม่วง 20 แถวที่สี่ฝังพลอยเขียว พลอยสีน้ํา
ข้าวและหยก พลอยทัง้ หมดนี้ ให้ฝังในลวดลายอันละเอียดที่ ทําด้วยทองคํา 21 พลอยเหล่า
นั ้นให้มีชื่อเหล่าบุตรอิสราเอลสิบสองชื่อจารึกไว้เหมือนแกะตรา จะมีช่อ
ื ตระกูลทุกตระกูล
ตามลําดับ สิบ สองตระกูล 22 และเจ้า จงทํา สร้อยถัก เกลี ยวด ้วยทองคํา บริสุทธิ์ สํา หรับท ับ
ทรวง 23 และเจ้าจงทําห่วงทองคําสองห่วงติดไว้ที่มุมบนทัง้ สองของทับทรวง 24 ส่วนสร้อย
ที่ทําด้วยทองคํานั ้น ให้เกี่ยวด้วยห่วงที่มุมทับทรวง 25 และปลายสร้อยอีกสองข้าง ให้ติดก
ับกระเปาะที่ มีลวดลายละเอียดทัง้ สอง ให้ติ ดไว้ข้างหน้าที่ แถบยึดเอโฟดทัง้ สองข้างบนบ่า
26 จงทําห่วงทองคําสองอันติดไว้ที่มุมล่างทัง
้ สองข้างของทับทรวงข้างในที่ติดเอโฟด 27 จง
ทํา ห่วงสองอันด้วยทองคําใส่ ไว้ริมเอโฟดเบื้องหน้า ใต้ แถบที่ ตะเข็บเหนื อ รัดประคดซึ่ง ทอ
ด้วยฝีมือประณี ตของเอโฟด 28 ให้ผูกทับทรวงนั ้นติดกับเอโฟดด้วย ใช้ด้ายถักสีฟ้าร้อยผูก
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ที่ ห่วง ให้ทับทรวงทับรัดประคดที่ ทําด้วยฝีมือประณี ตของเอโฟด เพื่อมิให้ทับทรวงหลุดไป
จากเอโฟด 29 อาโรนจึงจะมีช่อ
ื เหล่าบุตรอิสราเอลจารึกไว้ที่ทับทรวงแห่งการพิพากษาติด
ไว้ที่หัวใจของตน ให้เป็นที่ระลึกต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์เสมอ เมื่อเขาเข้าไปในที่บริสุทธิ์
นั ้น 30 จงใส่อูรม
ิ และทูมมิมไว้ในทับทรวงแห่งการพิพากษา และของสองสิง่ นี้ จะอยู่ที่หัวใจ
ของอาโรนเมื่อเข้าเฝ้าพระเยโฮวาห์ อาโรนจะรับภาระการพิพากษาเหล่าบุตรอิสราเอลไว้ที่
หัวใจของตนเสมอเฉพาะพระพักตร์พระเยโฮวาห์
เสื้อคลุมสีฟ้า
เจ้ าจงทํา เสื้อ คลุม ให้เข ้าชุ ดก ับ เอโฟดด้วยผ้า สี ฟ้า ล้ วน 32 ให้ทํา ช่องคอกลางผืน เสื้อ
แล้วขลิบรอบคอด้วยผ้าทอ เช่นเดียวกับคอเสื้อทหาร เพื่อจะมิให้ขาด 33 ที่ชายล่างของเสื้อ
คลุมให้ปักรู ปทับทิม ใช้ด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้มรอบชายเสื้อ และติดลูกพรวนทองคําสลั
บก ับ ผลทั บท ิม 34 ลูก พรวนทองคํา ลูก หนึ่ ง ผลทั บท ิม ผลหนึ่ ง ลูก พรวนทองคํา อี กล ูก หนึ่ ง
ผลทับทิมอีกผลหนึ่ งรอบชายล่างของเสื้อคลุม 35 อาโรนจะสวมเสื้อตัวนน
ั ้ เมื่อทํางานปรน
นิ บัติ และจะได้ยน
ิ เสียงลูกพรวนเมื่อเข้าเฝ้าพระเยโฮวาห์ในที่บริสุทธิ์ และเมื่อเดินออกมา
ด้วยเกรงว่าเขาจะต้องตาย
31

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

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

29
การสถาปนาพวกปุโรหิต

1 “ต่อ ไปนี้ เป็ นการซึ่ง เจ้า ควรกระทํา เพื่อ ชําระตัว เขาทัง
้ หลายให้บริสุทธิ์

เพื่อเขาจะปรน
นิ บั ติ เราในตําแหน่ ง ปุโรหิต คือ จงเอาวัว หนุ่ม ตัว หนึ่ ง และแกะตัวผู้ สองตัว ซึ่ง ปราศจาก
ตําหนิ 2 ขนมปัง ไร้เชื้อ ขนมไร้เชื้อ คลุก นํ้ามัน และขนมแผ่น บางไร้เชื้อ ทานํ้ามัน ขนมเหล่า
นี้ จงทําด้วยยอดแป้งข้าวสาลี 3 แล้วจงใส่ขนมปังต่างๆเหล่านั ้นไว้ในกระบุงเดียวกัน จงนํา
มาในกระบุงพร้อมกับวัวตัวผู้ และลูกแกะตัวผู้สองตัว 4 จงนําอาโรนและบุตรชายทัง้ หลาย
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ของเขามาที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุม แล้วจงชําระตัวเขาทัง้ หลายด้วยนํ้า 5 จงสวมเครือ
่ ง
ยศให้อาโรน คือ เสื้อ ในกับ เสื้อ เอโฟด กับ เอโฟดและทับทรวง และเอารัด ประคดที่ ทอด ้วย
ฝีมือ ประณี ต สําหรับ ใช้ กับ เอโฟดนั ้น คาดเอวไว้ 6 จงสวมมาลาที่ ศีรษะของอาโรน และจง
สวมมงกุฎบริสุทธิท
์ ับมาลา 7 จงเอานํ้ามันเจิมเทลงบนศีรษะของเขา และเจิมตัง้ เขาไว้ 8 จง
นําบุตรชายทัง้ หลายของเขามาและสวมเสื้อให้ 9 แล้วจงเอารัดประคดคาดเอวเขาไว้ ทัง้ ตัว
อาโรนเองและบุตรชายของเขา และคาดมาลาให้เขา แล้วเขาก็ จะรับตําแหน่ งเป็นปุโรหิต
ตามกฎเกณฑ์เนื องนิ ตย์ ดังนี้ แหละ เจ้าจงสถาปนาอาโรนและบุตรชายทัง้ หลายของเขาไว้
เครือ
่ งบูชาสําหรับพวกปุโรหิต
เจ้ าจงนํา วัว ตัวผู้ มาที่ หน ้า พลับพลาแห่ง ชุ มนุ ม ให้ อาโรนกับ บุตรชายของเขาเอามือ
วางลงบนหัวว ัว ตัวผู้ 11 แล ้ว จงฆ่า วัว ตัวผู้ นั้น ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ที่ ประตู พล ับ พลา
แห่งชุมนุม 12 จงเอานิว
้ ้น ทาไว้ที่เชิงงอนริมแท่นบ้าง ส่วนเลือดที่เหลือ
้ มือจุ่มเลือดวัวตัวผูนั
ทัง้ หมดจงเทไว้ที่ เชิงแท่ นบู ชา 13 เจ้ าจงเอาไขมันทัง้ หมดที่ หม
ุ้ เครือ
่ งใน พังผืดที่ ติ ดอยู่กับ
ตับและไตทัง้ สองกับไขมันที่ติดไตนั ้นมาเผาบนแท่น 14 แต่เนื้ อกับหนั ง และมูลของวัวตัวผู้
นั ้นจงเผาไฟเสียข้างนอกค่าย ทัง้ นี้ เป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป 15 เจ้าจงนําแกะผูต
้ ัวหนึ่ งมาให้อา
โรนกับบุตรชายเขาเอามือของตนวางบนหัวแกะตัวผู้นั ้น 16 แล้วจงฆ่าแกะตั วนัน
้ เสีย เอา
เลือดพรมรอบๆแท่น 17 จงชําแหละแกะตัวนน
ั ้ ออกเป็นท่อนๆและเครือ
่ งในกับขาจงล้างนํ้า
วางไว้กับเนื้ อและหัว 18 แล้วจงเผาแกะตัวนัน
้ ทัง้ ตัวบนแท่นบูชา เป็นเครือ
่ งเผาบูชาถวาย
แด่ พระเยโฮวาห์ เป็นกลิน
่ งบู ชาด ้วยไฟถวายแด่ พระเยโฮวาห์ 19 เจ้
่ พอพระทัย เป็น เครือ
าจงนํา แกะตัวผู้ อี กตัว หนึ่ ง มา แล ้ว ให้อาโรนกับ บุตรชายเขาเอามือ ของตนวางบนหัว แกะ
ผู้ ตั วน ัน
้ 20 แล ้ วท ่านจงฆ่า แกะตั วน ัน
้ เสีย เอาเลือดส่วนหนึ่ ง เจิ มท ี่ ปลายใบหู ข้างขวาของ
อาโรน และที่ปลายใบหูข้างขวาของบุตรชายของเขาทุกคน และที่หว
ั แม่มือข้างขวา และที่
หัวแม่เท้าข้างขวาของเขาบ้าง แล้วจงเอาเลือดที่ เหลือพรมรอบๆแท่ นบูชา 21 จงเอาเลือด
ส่วนหนึ่ งที่อยูบนแท่
่
นและนํ้ามันเจิมนัน
้ พรมอาโรนและเครือ
่ งยศของเขา จงพรมบุตรชาย
ทัง้ หลายของเขา และเครือ
่ งยศของบุตรชายเหล่านั ้นด้วย อาโรนและเครือ
่ งยศของเขาจะ
บริสุทธิ์รวมทังบ
้ ุตรชายของเขาและเครือ
่ งยศของเขาด้วย 22 เจ้าจงเอาไขมันแกะตัวผู้และ
หางที่ เป็น ไขมัน กับ ไขมั นที ่ ติ ดเครือ
่ งใน และพังผืด ที่ ติ ดอย ู่ กับ ตับ กับ ไตทัง้ สองและไขมั
นที ่ ติ ดอย ู่ กับ ไต กับ โคนขาข้างขวาด้วย เพราะเป็น แกะใช้ สําหรับ การสถาปนา 23 กับ ขนม
ปังก้อนหนึ่ งและขนมปังคลุกนํ้ามันแผ่นหนึ่ ง และขนมปังบางแผ่นหนึ่ งจากกระบุงขนมปัง
ไร้เชื้อ ซึ่งอยู่ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 24 แล้วจงวางสิง่ เหล่านั ้นไว้ในมือของอาโรน และ
ในมือบุตรชายของเขา ให้แกว่งไปแกว่งมาเป็นเครือ
่ งบูชาแกว่งถวายต่อพระพักตร์พระเย
โฮวาห์ 25 แล้วจงรับสิง่ เหล่านี้ จากมือของเขานําไปเผาบนแท่นบูชาเป็นเครือ
่ งเผาบูชา เป็น
กลินที
่ งบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์
่ ่พอพระทัยต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เป็นเครือ
10

อาหารสําหรับพวกปุโรหิต
จงเอาเนื้ อที่ อกแกะตัวผู้ ซ่ึง เป็น แกะสถาปนาอาโรน แล ้ว ให้ แกว ่ง ไปแกว่ง มาเป็น
เครือ
่ งบูชาแกว่ง ถวายต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ และนั ่น จะเป็น ส่วนของเจ้า 27 และจง
เอาเนื้ อที่ อกแกะตัวผู้ซ่ึงเป็นเครือ
่ งบูชาแกว่งนั ้นไว้ และเนื้ อโคนขาอันเป็นส่วนยกให้แก่ ปุ
โรหิต ซึ่ง แกว่ง ไปแกว่ง มา และซึ่ง เป็น ของถวายจากแกะใช้ สําหรับ การสถาปนา ด้วยเป็น
ส่วน ของอาโรนและบุตรชายเขา 28 นั ่น แหละเป็น ส่วนซึ่ง อาโรนและบุตร ชายเขาจะได้
26
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รับ จากชนชาติ อส
ิ ราเอลเป็น กฎเกณฑ์ เนื องนิ ตย์ เพราะเป็น ส่วนที่ ยกให้ แก่ ปุ โรหิต และ
ชนชาติ อส
ิ ราเอลจะยกให้ จากเครือ
่ งสันติ บูชา เป็น เครือ
่ งบูชาของเขาถวายแด่ พระเยโฮ
29
วาห์ เครือ
่ งยศบริสุทธิ์ของอาโรนจะเป็นของบุตรชายของเขาต่อๆไป ให้เขาสวมเมื่อเขา
รับ การเจิม และได้ รบ
ั การสถาปนาไว้ในตําแหน่ ง 30 จงให้ บุ ตรชายซึ่ง จะเป็น ปุโรหิต แทน
เขานั ้น สวมเครือ
่ งยศเหล่า นั ้น ครบเจ็ด วัน ขณะที่ เขามายัง พลับพลาแห่ง ชุ มนุ มเพื่อ ปรน
นิ บั ติ ในที่ บริสุทธิ์ 31 จงต้ม เนื้ อ แกะตัวผู้ สําหรับ การสถาปนาในที่ บริสุทธิ์ 32 แล ้ว ให้ อาโร
นกับบุตรชายของเขากินเนื้ อแกะตัวผูนั
้ ้น และขนมปังซึ่งอยูใ่ นกระบุงที่ประตูพลับพลาแห่ง
ชุ มนุ ม 33 ให้ เขากิน ของซึ่ง นํา มาบูชาลบมลทิน เพื่อ จะสถาปนาและชําระเขาเหล่า นั ้น ให้
บริสุทธิ์ แต่คนภายนอกอย่าให้รับประทาน เพราะเป็นของบริสุทธิ์ 34 และถ้าแม้เนื้ อที่ใช้ใน
พิธีสถาปนา และขนมปัง นั ้น ยัง เหลือ อยู่ จนรุ ง่ เช้า บ้าง ก็ ให้ เผาส่วนที่ เหลือ นั ้น ด้วยไฟเสีย
อย่าให้รบ
ั ประทานเพราะเป็นของบริสุทธิ์
เจ็ดวันแห่งพิธสถาปนา
ี
เจ้ าจงกระทํา ให้แก่ อาโรน และบุตรชายเขาตามคํา ที่ เราได้ บัญชาเจ้า ไว้
จงทําพิธส
ี ถาปนาเขาให้ครบเจ็ดวัน 36 จงนําวัวผู้ตัวหนึ่ งมาถวายทุกๆวัน เป็นเครือ
่ งบูชาไถ่
บาป เพื่อทําการลบมลทินและจงชําระแท่ นบูชา ด้วยทําการลบมลทินของแท่นนั ้น จงเจิม
แท่น นั ้น เพื่อ จะชําระให้ บริสุทธิ์ 37 จงทําการลบมลทิน แท่น นั ้น ครบเจ็ด วัน และชําระแท่น
นั ้นให้บริสุทธิ์ แล้วแท่นนั ้นจะบริสุทธิ์ที่สุด สิ่งหนึ่ งสิง่ ใดที่ถูกต้องแท่นนั ้นก็จะบริสุทธิ์ด้วย
35 ดัง นั ้น แหละ

เครือ
่ งบูชาประจําวัน

38 ต่อ ไปนี้ เป็ น สิง
่ ซึ่งเจ้าต้องถวายบนแท่นนั ้นทุกวันเสมอไป

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

30
แท่นสําหรับเผาเครือ
่ งหอม

1 “เจ้าจงสร้างแท่นสําหรับเผาเครือ
่ งหอม จงทําแท่นนั ้นด้วยไม้กระถินเทศ 2 ให้ยาวศอก

หนึ่ ง กว้างศอกหนึ่ ง เป็ นรูปสี่ เหลี่ ยมจั ตุ รัส และสูงสองศอก เชิงงอนมุมแท่นนั ้นให้เป็นไม้
ท่อนเดียวกับ แท่น 3 และจงหุม
้ แท่น ด้วยทองคํา บริสุทธิ์ ทั ้งด ้า นบนและด้านข้างทุ กด ้าน
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4 จงทําห่วงทองคําสองห่วง

และเชิงงอนด้วย และจงทํากระจังทองคําล้อมรอบแท่น
ติดไว้
ใต้กระจังด้านละห่วงตรงกันข้าม ห่วงนั ้นสําหรับสอดใส่ไม้คานหาม 5 ไม้คานหามนั ้นจงทํา
ด้วยไม้กระถินเทศหุ้มด้วยทองคํา 6 จงตัง้ แท่นนั ้นไว้ข้างนอกม่านซึ่งอยู่ใกล้ หีบพระโอวาท
ข้างหน้า พระที่นั่ง กรุ ณาซึ่ง อยู่ เหนื อ หีบ พระโอวาท ที่ ที่ เราจะพบกับ เจ้า 7 จงให้ อาโรนเผา
เครือ
่ งหอมบนแท่น นั ้น ทุก เวลาเช้า เมื่อ เขาแต่ง ประที ปก ็ จงเผาเครือ
่ งหอมด้วย 8 และใน
เวลาเย็นเมื่ออาโรนจุดประทีป ให้เผาเครือ
่ งหอมบนแท่น เป็นเครือ
่ งหอมเนื องนิ ตย์ต่อพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์ตลอดชัว่ อายุ ของเจ้า 9 แต่ เครือ
่ งหอมอย่างที่ ห้าม อย่าได้ เผาบนแท่น
นั ้นเลย หรือเผาเครือ
่ งเผาบูชา หรือเครือ
่ งธัญญบูชา หรือเทเครือ
่ งดื่มบูชาบนนั ้น 10 ให้อา
โรนทํา การบูชาไถ่บาปที่ เชิง งอนปี ละหนด้วยเลือดของเครือ
่ งบูชาไถ่บาปลบมลทิน ให้ เขา
ทําการลบมลทินแท่นนั ้นปีละหนตลอดชัว่ อายุของเจ้า แท่นนั ้นจะบริสุทธิที
์ ่สุดแด่พระเยโฮ
วาห์�
เงินคร่งึ เชเขลเป็นค่าไถ่ชีวต
ิ
พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 12 “เมื่อ เจ้า จะจดสํามะโนครัว ชนชาติ อส
ิ ราเอลจงให้
เขาต่างนํา ทรัพย์ สิ นมาถวายพระเยโฮวาห์ เป็น ค่า ไถ่ ชีวต
ิ เมื่อ เจ้า นั บ จํานวนเขา เพื่อ จะมิ
ได้เกิดภัยพิบัติขึ้นในหมู่พวกเขาเมื่อเจ้านั บเขา 13 ทุกคนที่ข้น
ึ ทะเบียนสํามะโนครัว จะต้อง
ถวายของอย่างนี้ คือเงินคร่ง
ึ เชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ (เชเขลหนึ่ งมยี
ี สิ
่ บเก-ราห์�
ครึ่งเชเขลเป็นเงินถวายแด่พระเยโฮวาห์ 14 ทุกๆคนที่ข้น
ึ ทะเบียนสํามะโนครัว อายุตัง้ แต่ยี่
สิบปีขึ้นไป ให้นําเงินมาถวายพระเยโฮวาห์ 15 เมื่อเจ้าทัง้ หลายนําเงินมาถวายพระเยโฮวาห์
เพื่อ จะได้ ไถ่ ชี วิต ของเจ้า ทัง้ หลายนั ้น สําหรับ คนมั ่งม ี ก็ อย่า ถวายเกิน และสําหรับ คนจนก็
อย่าถวายน้ อยกว่าครึง่ เชเขล 16 จงเก็บ เงินค่าไถ่ จากชนชาติ อิสราเอล และจงกําหนดเงิน
ไว้ใช้จ่ายในพลับพลาแห่งชุ มนุม เพื่อเป็ นที ่ระลึกแก่ ชนชาติ อิสราเอลต่อพระพักตร์พระเย
โฮวาห์ สําหรับการไถ่ชีวิตของเจ้าทัง้ หลาย�
11

ขันทองเหลืองสําหรับล้างชําระมือและเท้าของพวกปุโรหิต

พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ โมเสส ว่า 18 “เจ้ า จง ทํา ขันทอง สัมฤทธิ์ และ พานร อง ขันทอง
สัมฤทธิด้
์ วย สําหรับล้างชําระ จงตัง้ ขันนั ้นไว้ระหว่างพลับพลาแห่งชุมนุมและแท่นบูชา แล
้วจงตักนํ้าใส่ ไว้ในขันนั ้น 19 ให้อาโรนและบุตรชายของเขาใช้ล้างมือและเท้า 20 เมื่อเขาจะ
เข้าไปในพลับพลาแห่งชุมนุม เขาจะต้องชําระด้วยนํ้าเพื่อจะไม่ตาย หรือเมื่อเขาเข้ามาใกล้
แท่นทําการปรนนิ บติ
ั เพื่อถวายเครือ
่ งบูชาด้วยไฟแด่พระเยโฮวาห์ 21 จงให้เขาล้างมือและ
เท้าเพื่อจะมิได้ตาย และให้เป็นกฎเกณฑ์เนื องนิ ตย์ประจําตัวเขา คืออาโรนกับเชื้อสายของ
เขาตลอดชัว่ อายุของเขา�
17

นํ้ามันเจิมอันบริสุทธิ์

ยิง่ กว่า นั ้น พระเยโฮวาห์ ยงั ตรัส กับ โมเสสว่า 23 “จงเอาเครือ
่ งเทศพิเศษคือ มดยอบ
นํ้า ซึ่ง หนั กห ้า ร้อยเชเขล และอบเชยหอมครึง่ จํานวนคือ สองร้อยห้า สิบ เชเขล และตะไคร้
สองร้อยห้าสิบเชเขล 24 และการบูรห้าร้อยเชเขล ตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ และนํ้ามัน
มะกอกเทศหนึ่ งฮิน 25 เจ้าจงเอาสิง่ เหล่านี้ มาทําเป็นนํ้ามันเจิมอันบริสุทธิ์ เป็นนํ้าหอมปรุ ง
ตามศิลปช่างปรุ งนํ้ามันนั ้น จะเป็นนํ้ามันเจิมอันบริสุทธิ์ 26 แล้วจงเอานํ้ามันเจิมพลับพลา
แห่งชุ มนุมและหีบพระโอวาทด้วย 27 โต๊ะและเครือ
่ งใช้ประจําโต๊ะ คันประที ปกับเครือ
่ งใช้
ประจําคันประทีป และแท่นเผาเครือ
่ งหอม 28 แท่นเครือ
่ งเผาบูชาและเครือ
่ งใช้ประจําแท่น
ทัง้ ขันและพานรองขันนั ้น 29 จงชําระให้บริสุทธิ์ เพื่อจะได้บริสุทธิที
์ ่สุด และอะไรมาถูกสิง่ เห
22
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30 อนึ่ งจงเจิมอาโรนและบุตรชายเขา

ล่านั ้ นก็บริสุทธิด้
และสถาปนาเขาไว้ให้ปรนนิ บัติ
์ วย
เราในตําแหน่ ง ปุโรหิต 31 ท่านจงกล่าวแก่ ชนชาติ อิสราเอลว่า ‘นี่ แหละ เป็น นํ้า มัน เจิ มอ ัน
บริสุทธิ์สําหรับเราตลอดชัว่ อายุของเจ้า 32 นํ้ามันนี่ อย่าให้เจิมคนสามัญเลย และอย่าผสม
ทํา นํ้า มั นอ่น
ื เหมือนอย่างนํ้ามัน นี้ นํ้ามัน นี้ เป็น นํ้า มัน บริสุทธิ์ เจ้ าทัง้ หลายจงถือ ไว้เป็น บริ
สุทธิ์ 33 ผู้ ใดจะผสมนํ้ามัน อย่างนี้ หรือ ผู้ ใดจะใช้ ชโลมคนต่างด้าว ผู้ นั ้น จะถูก ตัดขาดจาก
ชนชาติของเขา� ”
เครือ
่ งหอมสําหรับแท่นเผาเครือ
่ งหอม
“จงเอาเครือ
่ งเทศคือยางไม้ ชะมด และมหาหิงค์ ผสม
กับกํายานบริสุทธิ์ ให้เท่าๆกันทุกอย่าง 35 จงผสมเครือ
่ งหอมปรุ งตามศิลปช่างปรุ งเจือด้วย
36
เกลือให้เป็นของบริสุทธิ์และศักดิสิ
์ ทธิ์ จงเอาส่วนหนึ่ งมาตําให้ละเอียด และวางอีกส่วน
หนึ่ ง ไว้หน ้า หีบ พระโอวาทในพลับพลาแห่ง ชุ มนุมท ี่ เราจะพบกับ เจ้า เครือ
่ งหอมนั ้น เจ้า จง
ถือว่าบริสุทธิ์ที่สุด 37 เครือ
่ งหอมที่เจ้ากระทําตามส่วนที่ผสมนั ้น เจ้าอย่าทําใช้เอง ให้ถือว่า
นี่ เป็น เครือ
่ งหอมบริสุทธิ์ แด่ พระเยโฮวาห์ 38 ผู้ ใดทํา เครือ
่ งเช่น นี้ ไว้ใช้สูด ดม ผู้ นั ้น ต้องถูก
ตัดขาดจากชนชาติของเขา�
34 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
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ช่างที่สร้างพลับพลาประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์

1 พระเยโฮวาห์ตรัส กับ โมเสสว่า 2 “ดู ซี

เราได้ ออกชื่อเบซาเลล ผู้เป็นบุตรชายอุ รี ผู้เป็น
บุตรชายเฮอร์แห่งตระกูลยูดาห์ 3 และได้ ให้เขาประกอบด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าคือ
ให้ เขามี สติ ปัญญา ความเข้าใจและความรู ้ในวิชาการทุก อย่าง 4 จะได้ คิด ออกแบบอย่าง
ประณี ตในการทําเครือ
่ งทองคํา เงิน และทองสัมฤทธิ์ 5 เจียระไนพลอยต่างๆสําหรับฝังใน
กระเปาะและแกะสลัก ไม้ ได้ คือ ประกอบวิชาการทุก อย่าง 6 และดู เถิด เราได้ ตัง้ ผู้ ชว
่ ยอีก
คนหนึ่ ง ชื่อ โอโฮลี อับ บุ ตรชายอาหิสะมัค แห่ง ตระกูล ดาน และสําหรับ คนทัง้ ปวงผู้ เฉลียว
ฉลาดเราได้ บันดาลให้ เขามี จิ ตใจอัน ประกอบด้วยสติ ปัญญา เพื่อ เขาจะได้ ทํา สิง่ สารพัด
ซึ่ง เราได้ สัง่ เจ้า ไว้นั ้น 7 คือ พลับพลาแห่ง ชุ มนุ ม หี บพระโอวาทและพระที่นั่ง กรุ ณา ซึ่ง อยู่
บนหีบ พระโอวาท และเครือ
่ งใช้ ทุ กอย่างสําหรับ พลับพลา 8 โต ๊ะ กับ เครือ
่ งใช้ สําหรับ โต๊ะ
9
คัน ประที ปบริสุทธิ ์ กับ เครือ
่ งใช้ สําหรับ คัน ประทีป และแท่น เครือ
่ งหอม แท่น เครือ
่ งเผา
บูชากับเครือ
่ งใช้ประจําแท่น ขันกับพานรองขันนั ้น 10 เสื้อยศเย็บด้วยฝีมือประณี ต คือเสื้อ
ยศอันบริสุทธิ์ ของอาโรนปุโรหิต และเสื้อ ยศของบุตรชายของเขา เพื่อ จะได้ สวมปฏิ บั ติ ใน
ตําแหน่ งปุโรหิต 11 และนํ้ามันเจิมกับเครือ
่ งหอมสําหรับที่บริสุทธิ์ ที่เราบัญชาเจ้านั ้นให้เขา
กระทําตามทุกประการ�
วันสะบาโตเป็นหมายสําคัญระหว่างพระเจ้ากับอิสราเอล
พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 13 “จงสัง่ ชนชาติ อส
ิ ราเอลว่า ‘เจ้ าทัง้ หลายจงรักษา
วัน สะบาโตของเราไว้ เพราะนี่ จะเป็น หมายสําคัญ ระหว่างเรากับ เจ้า ตลอดชัว่ อายุ ของเจ้า
เพื่อเจ้าจะได้รู ว่้ าเราคือพระเยโฮวาห์ ผู้ได้กระทําเจ้าให้บริสุทธิ์ 14 เหตุฉะนี้ เจ้าทัง้ หลายจง
รักษาวันสะบาโตไว้ เพราะเป็ นวันบริสุทธิ์สําหรับเจ้า ทุกคนที่กระทําให้วน
ั นั ้นเป็นมลทินจะ
ต้องถูก ประหารให้ตายเป็น แน่ เพราะผู้ ใดก็ตามทําการงานในวัน นั ้น ผู้ นั ้น ต้องถูก ตัดขาด
จากท่ามกลางชนชาติของเขา 15 จงทํางานแต่ในกําหนดหกวัน แต่ในวันทีเจ
่ ็ดเป็นวันสะบา
โต เป็ นวันหยุดพักสงบ เป็ นวันบริสุทธิ์แด่ พระเยโฮวาห์ ผู้ใดทํางานในวันสะบาโตนั ้นต้อง
12
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16 เหตุ ฉะนี้

ถูกลงโทษถึงตายเป็นแน่
ชนชาติอิสราเอลจงรักษาวันสะบาโตไว้ คือถือวันสะ
บาโตตลอดชัว่ อายุ ของเขาเป็น พันธสัญญาเนื องนิ ตย์ 17 เป็น หมายสําคัญ ระหว่างเรากับ
ชนชาติ อส
ิ ราเอลว่า ในหกวันพระเยโฮวาห์ได้ ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ และแผ่นดินโลก แต่ ในวั
นที่เจ็ดพระองค์ได้ทรงงดการงานไว้ และได้ทรงหย่อนพระทัยในวันนั ้น� ” 18 เมื่อพระองค์
ตรัสแก่ โมเสสบนภูเขาซีนายเสร็จแล้ว พระองค์ ได้ ประทานแผ่นพระโอวาทสองแผ่น เป็น
แผ่นศิลาจารึกด้วยนิว
้ พระหัตถ์ของพระเจ้า

32
รู ปเคารพวัวทองคํา

ไม่ลงมาจากภูเขาจึงได้พากันมาหาอาโรน เรียนว่า “ลุก
ขึ้น ขอท่านสร้างพระให้ แก่ พวกข้าพเจ้า ซึ่ง จะนํา พวกข้าพเจ้า ไป ด้วยว่า โมเสสคนนี้ ที่ ได้
นําข้าพเจ้าออกมาจากประเทศอียป
ิ ต์ เป็นอะไรไปเสียแล้ว ข้าพเจ้าไม่ทราบ� 2 ฝ่ายอาโรน
ได้ กล ่าวแก่ เขาว่า “จงปลดตุ้มหู ทองคํา ออกจากหู ภรรยา และหู บุ ตรชายหญิง ของเจ้า ทัง้
หลายแล้วนํามาให้เราเถิด� 3 พลไพร่ทัง้ ปวงจึงได้ปลดตุ้มหูทองคําจากหูของตนมามอบให้
กับอาโรน 4 เมื่ออาโรนได้รบ
ั ทองคําจากมือเขาแล้ว จึงใช้เครือ
่ งมือสลักหล่อรู ปเป็นวัวหนุ่ม
แล้วเขาทัง้ หลายประกาศว่า “โอ อิสราเอล สิ่งเหล่านี้ แหละเป็นพระของเจ้า ซึ่งนําเจ้าออก
จากแผ่นดินอียป
ิ ต์� 5 เมื่ออาโรนได้ยน
ิ ดังนั ้นแล้วจึงสร้างแท่นบูชาไว้ตรงหน้ารู ปวัวหนุ่มน
ัน
้ แล้วอาโรนประกาศว่า “พรุ ง่ นี้ จะเป็ นวันเทศกาลเลี้ยงถวายพระเยโฮวาห์� 6 ครันร
้ ุ่งขึ้น
เขาตื่นขึ้นแต่เช้ามืด ถวายเครือ
่ งเผาบูชา และนําเครือ
่ งสันติบูชามา พลไพร่ก็นั ่งลงกินและ
ดื่มแล้วก็ลุกขึ้นเล่นสนุกกัน
1 เมื่อพลไพร่เห็นโมเสสล่าช้าอยู่

โมเสสอ้อนวอนเพื่ออิสราเอล
ฝ่ายพระเยโฮวาห์ตรัส กับ โมเสสว่า “เจ้ าลงไปเถิด ด้วยว่า ชนชาติ ของเจ้า ซึ่ง เจ้า ได้ นํา
ออกจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ นั ้น ได้ ทําความเสื่อมเสีย มากแล้ว 8 เขาได้ หน
ั เหออกจากทางซึ่ง
เราสัง่ เขาไว้ อย่างรวดเร็ว คือ หล่อ รู ป วัว ขึ้ นร ูป หนึ่ ง สําหรับ ตน และกราบไหว้ รู ปน ัน
้ และ
ถวายสัตวบูชาแก่ รู ปน ัน
้ และกล่าวว่า ‘โอ อิสราเอล สิ ่ง เหล่า นี้ แหละเป็น พระของเจ้า ซึ่ง
นํา เจ้า ออกจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์� ” 9 แล ้ว พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า “เราเห็น พลไพร่
นี้ แล้ว ดู เถิด เขาเป็น ชนชาติ คอแข็ง 10 ฉะนั ้น บัดนี้ เจ้ าจงปล่อยเราตามลําพัง เพื่อ ความ
พิโรธของเราจะเดือดพลุ่งขึ้นต่อเขาและเพื่อเราจะผลาญทําลายเขาเสีย ส่วนเจ้าเราจะให้
เป็นประชาชาติใหญ่� 11 ฝ่ายโมเสสก็วงิ วอนกราบทูลพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านว่า “ข้า
แต่ พระเยโฮวาห์ ไฉนพระองค์ จึง ทรงพระพิโรธอย่างแรงกล้า ต่อ พลไพร่ของพระองค์ ซึ่ง
พระองค์ ทรงนํา ออกมาจากแผ่นดิ นอียป
ิ ต์ ด้วยฤทธานุภาพอันใหญ่ ยิง่ และด้วยพระหัตถ์
12
อัน ทรงฤทธิ์ของพระองค์ เล่า เหตุ ไฉนจะให้ ชนชาวอียป
ิ ต์ กล่าวว่า ‘พระองค์ ทรงนํา เขา
ออกมาเพื่อ จะทรงทําร้ายเขา เพื่อ จะประหารชีวต
ิ เขาที่ ภู เขาและทําลายเขาเสีย จากพื้น
แผ่น ดิน โลก� ขอพระองค์ ทรงหัน กลับ เสีย จากความพิโรธอัน แรงกล้า ของพระองค์ และ
ทรงกลับ พระทัย อย่า ทํา อันตรายแก่ พลไพร่ของพระองค์ เอง 13 ขอพระองค์ ได้ ทรงระลึก ถึ
งอับราฮัม อิสอัค และอิสราเอลผู้รับใช้ของพระองค์ เป็นผู้ซ่ึงพระองค์ได้ทรงปฏิญาณด้วย
พระองค์ เองแก่ เขาเหล่า นั ้น ไว้ ว่า ‘เราจะให้ เชื้อ สายของเจ้า ทวี ข้น
ึ ดุจ ดวงดาวในท้องฟ้า
และแผ่นดินนี้ ทัง้ หมดซึ่งเราสัญญาไว้แล้ว เราจะยกให้แก่เชื้อสายของเจ้า และเขาจะรับไว้
เป็นมรดกตลอดไป� ” 14 แล้วพระเยโฮวาห์จึงทรงกลับพระทัย มิได้ ทรงทําอันตรายอย่าง
ที่พระองค์ทรงดําริวา่ จะกระทําแก่พลไพร่ของพระองค์
7
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อิสราเอลเปลือยกายและไหว้รู ปเคารพ โมเสสทําลายรู ปเคารพ

ฝ่ายโมเสสกลับ ลงมาจากภูเขาถือ แผ่น ศิลาพระโอวาทมาสองแผ่น ซึ่ง จารึก ทัง้ สอง
ด้าน จารึกทั งด
้ ้านนี้ และด้านนั ้น 16 แผ่นศิลาเหล่านั ้นเป็นงานจากฝีพระหัตถ์ ของพระเจ้า
และอักษรที่ จาร ึ กนั ้น เป็น ลายพระหัตถ์ ของพระเจ้า สลัก ไว้ บนแผ่น ศิ ลาน ัน
้ 17 เมื่อ โยชู
วาได้ยน
ิ เสียงพลไพร่อ้ื ออ ึ งอยู่ เขาจึง เรียนโมเสสว่า “ที่ ค่ายมี เสียงเหมือนเกิด สงคราม�
18 ฝ่ายโมเสสตอบว่า “ที่ เราได้ ยิ นม ิ ใช่ เสีย งอื้ ออ ึง ของคนที่ มี ชัยชนะ และมิ ใช่ เสียงคนที่
แพ้ แต่ เป็น เสียงคนร้องเพลงกัน� 19 ต่อ มาพอโมเสสเข้า มาใกล้ ค่าย ได้ เห ็ นร ูป วัว หนุ่ม
และคนเต้นรํา โทสะของโมเสสก็เดือดพลุ่งขึ้น ท่านโยนแผ่นศิลาทิง้ ตกแตกเสียที่เชิงภูเขา
นั ่นเอง 20 แล ้ วท ่านเอารู ป วัว หนุ่ มท ี่ พลไพร่ทํา ไว้ นั้น เผาเสีย และบดเป็น ผงโรยลงในนํ้า
และบังคับ ให้ชนชาติ อิส ราเอลดื่ มน้าํ นั ้น 21 โมเสสจึง ถามอาโรนว่า “พลไพร่นี้ กระทํา อะไร
แก่ ท่านเล่า ท่านจึง นํา บาปอัน ใหญ่ นี้ มาสู่ พวกเขา � 22 ฝ่ายอาโรนตอบว่า “อย่า ให้ ความ
โกรธของเจ้า นายของข้าพเจ้า เดือดพลุ่ง ขึ้น เลย ท่านก็ รู จั
้ ก พลไพร่พวกนี้ แล ้ วว ่า เขาเอน
23
เอียงไปในทางชัว่
เขามาร้องขอข้าพเจ้า ว่า ‘ขอจงทํา พระให้ พวกข้าพเจ้า ซึ่ง จะนํา พวก
ข้าพเจ้าไป ด้วยว่าโมเสสคนนี้ ที่ได้นําพวกข้าพเจ้าออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์นั้นเกิดอะไรขึ้นก
ับเขา ข้าพเจ้าไม่ทราบ� 24 แล้วข้าพเจ้าตอบแก่เขาว่า ‘ผู้ใดมีทองคําให้ปลดออกมา� เขาก็
มอบทองคําให้แก่ข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจึงโยนลงไปในไฟแล้ววัวนี้ก็ออกมา� 25 เมื่อโมเสส
เห็น ประชาชนแสดงออกถึง การเปลือยเปล่า เสีย แล้ว (เพราะว่า อาโรนปล่อยให้เขาเปลือย
เปล่าจนน่าละอายท่ามกลางพวกศัตรู )
15

สามพันคนที่ไหว้รู ปเคารพถูกประหารชีวต
ิ

“ผู้ใดอยูฝ
่ ่ายพระเยโฮวาห์ให้ผู้นั ้นมาหาเราเถิด�
ฝ่ายลูกหลานของเลวีได้ มาหาโมเสสพร้อมกัน 27 โมเสสจึงกล่าวแก่ เขาว่า “พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของอิสราเอลตรัสสงด
ั ่ ังนี้ ว่า ‘จงเอาดาบสะพายทุกคนแล้วจงไปมาตามประตูต่างๆ
ทัว่ ค่าย ทุ กๆคนจงฆ่า พี่ น้องและมิตรสหายและเพื่อนบ้านของตัว เอง� ” 28 ฝ่ายลูก หลาน
ของเลวีก็ทําตามโมเสสสัง่ และพลไพร่ประมาณสามพันคนตายลงในวันนั ้น 29 ด้วยโมเสส
กล่าวไว้แล ้ วว ่า “ในวันนี้ ท่านทัง้ หลายจงสถาปนาตัว เองรับ ใช้พระเยโฮวาห์ จงให้ทุ กคนสู้
รบกับบุตรชายและพี่น้องของตน เพื่อวันนี้ พระองค์ จะได้ อาํ นวยพระพรแก่ ท่านทัง้ หลาย�
30 ครันว
้ ั นร ุ่ง ขึ้น โมเสสจึง กล่าวแก่ พลไพร่ว่า “ท่านทัง้ หลายทําบาปอัน ใหญ่ ยิง่ แต่ บัดนี้
เราจะขึ้นไปเฝ้าพระเยโฮวาห์ ชะรอยเราจะทําการลบมลทินบาปของท่านได้� 31 โมเสสจึง
กลับไปเฝ้าพระเยโฮวาห์ทูลว่า “โอ พระเจ้าข้า พลไพร่นี้ ทําบาปอันใหญ่ยิง่ เขาทําพระด้วย
ทองคําสําหรับตัวเอง 32 แต่บัดนี้ ขอพระองค์โปรดยกโทษบาปของเขา ถ้าหาไม่ ขอพระองค์
ทรงลบชื่อของข้าพระองค์เสียจากทะเบียนที่พระองค์ทรงจดไว้� 33 ฝ่ายพระเยโฮวาห์ตรัส
กับ โมเสสว่า “ผู้ ใดทําบาปต่อ เราแล้ว เราจะลบชื่อ ผู้ นั้น เสีย จากทะเบียนของเรา 34 ฉะนั ้น
บัดนี้ จงไปเถอะ นําพลไพร่ไปยังที่ซ่ึงเราบอกแก่เจ้าแล้ว ดูเถิด ทูตสวรรค์ของเราจะนําหน้า
เจ้า แต่ ว่า ในวัน นั ้น เมื่อ เราจะพิพากษาเขา เราจะลงโทษเขา� 35 ฝ่ายพระเยโฮวาห์ ทรง
บันดาลให้ภัยพิบัติเกิดขึ้นแก่พลไพร่ เพราะเหตุเขาทํารู ปวัวหนุ่มซึ่งอาโรนทํานั ้น
26 แล้วโมเสสยืนอยูที
่ ่ประตูค่ายร้องว่า

33
พระเจ้าต้องการทําลายอิสราเอล โมเสสยกย้ายพลับพลา
“ไปเถิด จงยกไปจากที่นี่ เจ้ากับพลไพร่ซ่ึงเจ้านําขึ้นมา
จากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ ไปยัง แผ่น ดิน ซึ่ง เราปฏิญาณกับ อับ ราฮัม อิส อัค และยาโคบว่า ‘แผ่ น
1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
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ดิน นั ้น เราจะให้ แก่ เชื้อ สายของเจ้า� เราจะใช้ ทูต สวรรค์ องค์ หน ่งึ นํา หน้า เจ้า ไป และจะ
ไล่ คนคานาอัน คนอาโมไรต์ คนฮิต ไทต์ คนเปริส ซี คนฮี ไวต์ คนเยบุส ออกเสีย จากที่ นั ่น
3 จงนําไปถึงแผ่นดินซึ่งมีน้ํานมและนํ้าผึ้งไหลบริบูรณ์ แต่ เราจะไม่ข้น
ึ ไปกับพวกเจ้า เกรง
ว่าเราจะทําลายล้างพวกเจ้าเสียกลางทาง เพราะว่าเจ้าเป็นชนชาติคอแข็ง� 4 เมื่อพลไพร่
ได้ ยิน ข่าวร้ายนั ้น เขามี ความโศกเศร้า และไม่ มี ผู้ ใดใส่ เครือ
่ งประดับ เลย 5 เพราะพระเย
โฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “จงกล่าวแก่ ชนชาติ อิสราเอลว่า ‘เจ้ าทัง้ หลายเป็นชนชาติ คอแข็ง
ถ้า เราจะขึ้น ไปกับ เจ้า เพียงครู เดี
่ ยว เราก็ จะทําลายล้างเจ้า เสีย ฉะนั ้น บัดนี้ จงถอดเครือ
่ ง
6
ประดับ ออกเสีย เพื่อ เราจะรู ้ว่า ควรจะกระทํา อย่างไรกับ เจ้า� ” ฝ่ายชนชาติ อส
ิ ราเอลก็
ถอดเครือ
่ งประดับออกตอนที่ เขาอยู่แถบภู เขาโฮเรบ 7 ฝ่ายโมเสสตัง้ พลับพลาหลังหนึ่ งไว้
ข้างนอกไกลจากค่าย และเรียกว่าพลับพลาแห่งชุมนุม ต่อมาทุกคนซึ่งปรารถนาจะเข้าเฝ้า
พระเยโฮวาห์ก็ออกไปยังพลับพลาแห่งชุมนุม ซึ่งตัง้ อยูน
่ อกบริเวณค่าย 8 และต่อมาเมื่อไร
ที่โมเสสออกไปยังพลับพลานั ้น พลไพร่ทัง้ ปวงก็จะลุกขึ้นยืนอยูที
่ ่ประตูเต็นท์ของตน มองดู
โมเสสจนท่านเข้าไปในพลับพลา 9 ครัน
้ โมเสสเข้าไปในพลับพลาแล้ว เสาเมฆก็ ลอยลงมา
ตัง้ อยู่ ที่ ประตู พลับพลา แล ้ว พระเยโฮวาห์ ก็ ตรัส สนทนากับ โมเสส 10 เวลาพลไพร่ทัง้ ปวง
เห็นเสาเมฆนั ้นตัง้ อยูที
่ ่ประตูพลับพลาเมื่อไร ทุกคนก็จะลุกขึ้นยืนนมัสการอยูที
่ ่ประตูเต็นท์
ของตน 11 ดังนี้ แหละพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสสองต่อสอง เหมือนมิตรสหายสนทนากัน
แล้วโมเสสก็ กลับไปยังค่าย แต่ โยชู วาผู้รับใช้หนุ่ม ผู้เป็นบุตรชายของนูน มิได้ ออกไปจาก
พลับพลา
2

โมเสสอ้อนวอนพระเจ้าให้พระองค์อยูกั
่ บอิสราเอล
โมเสสกราบทูล พระเยโฮวาห์ ว่า “ดู เถิด พระองค์ ได้ ตรัสส ัง่ ข้า พระองค์ ว่า ‘จงนํา พล
ไพร่นี้ ขึ้น ไป � แต่ พระองค์ มิได้ แจ ้ง ให้ ข้า พระองค์ ทราบว่า จะใช้ ผู้ ใดขึ้น ไปกับ ข้า พระองค์
แม้ กระนั ้น พระองค์ ก็ ยัง ตรัส กับ ข้า พระองค์ ว่า ‘เรารู จ
้ ัก เจ้า ตามชื่อ ของเจ้า และเจ้า ก็ ได้
รับ ความกรุ ณาในสายตาของเราด้วย� 13 ฉะนั ้น บัดนี้ ข้า พระองค์ ทูล วิงวอนต่อ พระองค์
ถ้า แม้ ข้า พระองค์ ได้ รับ พระกรุ ณาในสายพระเนตรของพระองค์ แล้ว ขอทรงโปรดสําแดง
พระมรรคาของพระองค์ให้ข้าพระองค์เห็นในกาลบัดนี้ เพื่อข้าพระองค์จะรู จ
้ ักพระองค์ แล้
วจะรับพระกรุ ณาในสายพระเนตรของพระองค์ และขอทรงถือว่าชนชาตินี้ เป็นพลไพร่ของ
พระองค์� 14 ฝ่ายพระองค์ตรัสว่า “เราเองจะไปกับเจ้า และให้เจ้าได้พัก� 15 ฝ่ายโมเสสจึง
กราบทูล พระองค์ ว่า “ถ้า พระองค์ มิได้ เสด็จ ไปกับ ข้า พระองค์ ก็ ขออย่า นํา พวกข้า พระองค์
ขึ้นไปจากที่นี่ เลย 16 ทําอย่างไรจะทราบได้ตรงนี้ ว่า ข้าพระองค์และพลไพร่ของพระองค์ได้
รับพระกรุ ณาในสายพระเนตรของพระองค์แล้ว ก็เมื่อพระองค์เสด็จไปกับพวกข้าพระองค์
ด้วยมิใช่หรือ ดังนี้ เราทัง้ หลายทัง้ ข้าพระองค์ และพลไพร่ของพระองค์ จึงจะแยกออกจาก
ชนชาติ ทัง้ ปวงที่ อยู่ บนพื้น แผ่น ดิน โลก� 17 ฝ่ายพระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า “เราจะ
กระทํา สิง่ ที่ เจ้ ากล่าวถึง นี้ ด้วยเพราะว่า เจ้า ได้ รบ
ั ความกรุ ณาในสายตาของเราแล้ว และ
เรารู จ
้ ัก เจ้า ตามชื่อ ของเจ้า� 18 โมเสสจึง กราบทูล ว่า “ขอทรงโปรดสําแดงสง่า ราศี ของ
พระองค์ แก่ ข้าพระองค์ เถิด� 19 พระองค์ จึงตรัสตอบว่า “เราจะให้คุณความดี ของเราประ
จั กษ ์ แจ ้ง ต่อ หน้า เจ้า และเราจะประกาศนามของเราคือ เยโฮวาห์ ให้ประจักษ์ ต่อ หน้า เจ้า
เราประสงค์ จะโปรดปรานผู้ใด เราก็ จะโปรดปรานผู้นั ้น และเราประสงค์ จะเมตตาแก่ ผู้ใด
เราก็จะเมตตาผู้นั ้น� 20 พระองค์จึงตรัสว่า “เจ้าจะเห็นหน้าของเราไม่ได้ เพราะมนุษย์เห็น
หน้าเราแล้วจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้ � 21 พระเยโฮวาห์ตรัสอีกว่า “ดู เถิด มีที่ แห่งหน่ึงอยู่ใกล้ เรา
12
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เจ้ าจงไปยืนอยู่บนศิ ลานน
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22 แล ้ว ขณะเมื่อ สง่า ราศี ของเรากําลัง ผ่านไป
23

เราจะซ่อนเจ้าไว้
เมื่อ เราเอามือ ของเราออก

34
โมเสสจะทําแผ่นศิลาใหม่สําหรับพันธสัญญา

พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า “จงสกัด ศิลาอีก สองแผ่น เหมือนเดิม แล้ว เราจะจารึก
คํา เหมือนในแผ่น เก่า ที่ เจ้ าทํา แตกนั ้น ให้ 2 จงเตรียมให้ พร ้ อมเวลาเช้า แล ้ว จงขึ้น มาบน
ภูเขาซี นายแต่ เช้า จงคอยเฝ้า เราบนยอดภูเขานั ้น 3 อย่า ให้ ผู้ ใดขึ้น มาด้วย และอย่า ให้ ผู้
ใดมาอยู่ ตลอดทั ่วท ัง้ ภู เขา อย่า ให้ ฝูง แพะแกะ ฝูง วัวก ิน หญ้า อยู่ หน ้า ภูเขานี้ เลย � 4 ฝ่าย
โมเสสจึงสกัดศิลาสองแผ่นเหมือนสองแผ่นแรก แลวท
้ ่านก็ต่ืนแต่เช้าขึ้นไปบนภูเขาซีนาย
ตามรับสัง่ ของพระเยโฮวาห์ถือศิลาไปสองแผ่น 5 ฝ่ายพระเยโฮวาห์เสด็จลงมาในเมฆ และ
โมเสสยืน อยู่ กับ พระองค์ ที่ นั่น และออกพระนามพระเยโฮวาห์ 6 พระเยโฮวาห์ เสด็จ ผ่าน
ไปข้างหน้า ท่าน ตรัสว ่า “พระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ผู้ ทรงพระกรุ ณา ทรงกอปร
ด้วยพระคุณ ทรงกริว้ ช้า และบริบูรณด
์ ้วยความเมตตาและความจริง 7 ผูทรงสํ
้
าแดงความ
เมตตาต่อมนุษย์กระทัง่ พันชัว่ อายุ ผู้ทรงโปรดยกโทษความชัว่ ช้า การละเมิดและบาปของ
เขาเสีย แต่ จะทรงถือว่า ไม่ มี โทษก็ หามิได้ และให้ โทษเพราะความชัว่ ช้า ของบิดาตกทอด
ไปถึง ลูก หลานสามชัว่ สี่ ชัว่ อายุ คน � 8 ฝ่ายโมเสสจึง รีบ กราบลงที่ พ้น
ื ดิน นมัสการ 9 แล ้
วท ูล ว่า “โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ถ้า แม้ ข้า พระองค์ ได้ รับ พระกรุ ณาในสายพระเนตร
ของพระองค์ ข้าพระองค์ทูลวิงวอนต่อพระองค์ ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์โปรด
เสด็จ ไปท่ามกลางพวกข้า พระองค์ เพราะเป็น ชนชาติ คอแข็ งด ้ื อด ึง และขอทรงโปรดยก
โทษความชัว่ ช้าและความบาปของพวกข้าพระองค์ และโปรดรับพวกข้าพระองค์เป็นมรดก
ของพระองค์ด้วย�
1

ทรงห้ามไม่ให้อิสราเอลร่วมกับคนต่างชาติในคานาอัน
“ดู เถิด เราจะทํา พันธสัญญาไว้ เราจะทําการมหัศจรรย์ต่อ หน้า
ชนชาติของเจ้าทุกคน ซึ่งไม่มีผูใดกระทํ
้
าในประชาชาติใดทัว่ พิภพ และประชาชนทัง้ ปวงซึ่ง
เจ้าอยู่ท่ามกลางเขานั ้น จะเห็นกิจการของพระเยโฮวาห์ เพราะการซึ่งเราจะทําต่อเจ้านั ้น
จะเป็นสิง่ ที่ น่ากลัวยิง่ นั ก 11 จงถือตามคําซึ่งเราบัญชาเจ้าในวันนี้ ดูเถิด เราจะไล่ คนอาโม
ไรต์ คนคานาอัน คนฮิตไทต์ คนเปริสซี คนฮีไวต์ และคนเยบุส ไปให้พ้นหน้าเจ้า 12 จงระวัง
ตัว ให้ดี อย่า กระทํา พันธสัญญากับ ชาวเมืองซึ่ง เจ้า จะไปถึง นั ้น เกรงว่า จะเป็น บ่วงแร้ว ดัก
พวกเจ้า 13 แต่ เจ้ าทัง้ หลายจงทําลายแท่น บูชาและทุบ เสาอัน ศั กด ิ์ สิทธิ์ของเขาให้ แหลก
ละเอียด และโค่นเสารู ปเคารพของเขาเสีย 14 เจ้าอย่านมัสการพระอื่นเลย เพราะพระเยโฮ
วาห์ผู้ทรงพระนามว่าหวงแหนเป็นพระเจ้าผู้ทรงหวงแหน 15 เกรงว่าเจ้าจะทําพันธสัญญา
กับ ชาวเมืองนั ้น และเมื่อ เขาเล่น ชู้ กับ พระของเขา และถวายสัตวบูชาแก่ บรรดาพระนั ้น
เขาจะเชิญพวกเจ้าไปร่วมด้วย และพวกเจ้าจะไปกินของที่เขาถวายบูชานน
ั ้ 16 เกรงว่าเจ้า
จะรับ บุตรสาวของเขามาเป็น ภรรยาบุตรชายของเจ้า และบุตรสาวของเขานั ้น จะไปเล่น ชู้
กับพระของเขา และชักชวนให้บุ ตรชายของเจ้าไปเล่นชู้กับพระนั ้นด้วย 17 เจ้ าอย่าหล่อรู ป
พระไว้สําหรับตัวเองเลย
10 ฝ่ายพระองค์ ตรัสว ่า

คําบัญชาซํ้าเรือ
่ งเครือ
่ งบูชา
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เจ้ าทัง้ หลายจงถือ เทศกาลกิน ขนมปัง ไร้เชื้อ จงกิน ขนมปัง ไร้เชื้อ ให้ ครบเจ็ด วัน ตาม
กําหนดในเดือนอาบีบตามที่เราบัญชาเจ้า เพราะเจ้าออกจากอียป
ิ ต์ในเดือนอาบีบ 19 ทุกสิ่
งซึ่ง ออกจากครรภ์ ครัง้ แรกเป็น ของเรา คือ สัตว์ ตัวผู้ ทัง้ หมดของเจ้า ลูก หัวปี ของวัว และ
ของแกะ 20 ส่วนลูกลาหัวปี นั้นเจ้าจงนําลูกแกะมาไถ่ไว้ ถ้าแม้เจ้ามิได้ไถ่ก็จงหักคอมันเสีย
บุ ตรชายหัวปี ทัง้ หลายของพวกเจ้า นั ้น จะต้องไถ่ ไว้ด้วย อย่า ให้ผู้ ใดมาเฝ้า เรามือ เปล่า เลย
21 เจ้าจงทําการงานในกําหนดหกวัน แต่วันที่เจ็ดจงพัก แม้ว่าในฤดูไถนาและฤดูเกี่ยวข้าว
ก็ จงพัก 22 จงถือ เทศกาลสัปดาห์ คือ เทศกาลเลี้ยงฉลองผลต้น ฤดู เก ี่ยวข้าวสาลี และถือ
เทศกาลเลี้ยงฉลองการเก็บ ผลิตผลในปลายปี 23 บรรดาผู้ชายทัง้ หลายของพวกเจ้า ต้อง
มาประชุม กัน ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ พระเจ้า คือ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอลปี ละสามครัง้
24 เพราะเราจะขับไล่ ชนชาติทัง
้ หลายออกไปให้พ้นหน้าพวกเจ้าและจะขยายเขตแดนเมือง
ของเจ้าให้กว้างออกไป เมื่อพวกเจ้าจะขึ้นไปเฝ้าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าปี ละสามครัง้
นั ้น จะไม่มีใครอยากได้ แผ่นดินของเจ้าเลย 25 อย่าถวายเลือดบูชาพร้อมกับขนมปั งมีเชื้อ
และเครือ
่ งบูชาอันเกี่ยวกับเทศกาลเลี้ยงปัสกานั ้น อย่าให้เหลือไว้จนถึงวันรุ่งขึ้น 26 จงคัด
พืช ผลแรกจากผลรุ น
่ แรกในไร่นามาถวายในพระนิ เวศพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเจ้า อย่า
ต้มเนื้ อลูกแพะด้วยนํ้านมแม่ของมันเลย� 27 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “คําเหล่านี้ จง
เขียนไว้ เพราะเราทําพันธสัญญาไว้กับเจ้าและพวกอิสราเอลตามข้อความเหล่านี้ แล้ว�
18

โมเสสกลับมาด้วยแผ่นศิลาใหม่สําหรับพันธสัญญา
ฝ่ายโมเสสเฝ้า พระเยโฮวาห์ อยู่ ที่ นั ่น สี่ สิ บวัน สี่ สิ บคืน มิได้ รับ ประทานอาหารหรือ นํ้า
เลย และท่านจารึก คํา พันธสัญญาไว้ที่ แผ่ นศิ ลา คือ พระบัญญั ติ สิ บประการ 29 อยู่ ต่อ มา
โมเสสได้ลงมาจากภูเขาซีนาย ถือแผ่นพระโอวาทสองแผ่นมาด้วย เวลาที่ ลงมาจากภูเขา
นั ้นโมเสสก็ไม่ทราบว่า ผิวหน้าของตนทอแสงเนื่ องด้วยพระเจ้าทรงสนทนากับท่าน 30 เมื่อ
อาโรนและคนอิสราเอลทัง้ ปวงมองดู โมเสส ดู เถิด ผิวหน้าของท่านทอแสง และเขาก็ กลัว
ไม่กล้าเข้ามาใกล้ท่าน 31 ฝ่ายโมเสสเรียกเขามา แล้วอาโรนกับบรรดาประมุขของชุมนุมก็
กลับมาหาโมเสสและท่านสนทนากับเขา 32 แล้วภายหลังคนอิสราเอลทัง้ หลายเข้ามาใกล้
โมเสสจึงให้บัญญัติแก่เขาตามที่พระเยโฮวาห์ตรัสแก่ท่านทุกข้อบนภูเขาซีนาย 33 เมื่อท่าน
พูด จบแล้ วก ็ ใช้ ผ้า คลุม หน้า ไว้ 34 แต่ เมื่อไรที่ โมเสสเข้า เฝ้า ทูล ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์
ท่านก็ ปลดผ้า นั ้น ออกเสีย จนกว่า จะกลับ ออกมา แล ้ วท ่า นออกมาเล่า ให้ คนอิสราเอลฟัง
ตามที่ ท่านรับ พระบัญชามาแล้ วน น
ั ้ 35 และคนอิสราเอลดู หน ้า ของโมเสสคือ เห็น ผิว หน้า
ของโมเสสทอแสง ฝ่ายโมเสสใช้ผ้าคลุมหน้าไว้อีกทุกครัง้ จนกว่าจะเข้าไปทูลพระองค์
28

35
ทรงห้ามไม่ให้ก่อไฟในวันสะบาโต

“ต่อไปนี้ เป็นสิง่ ซึ่ง
พระเยโฮวาห์ บัญชาให้ ท่านทัง้ หลายกระทํา 2 จงทํางานในกําหนดหกวัน แต่ วัน ที่ เจ ็ด ให้
ท่านถือเป็ นวันบริสุทธิ์ เป็ นวันสะบาโตแด่พระเยโฮวาห์ สําหรับใช้พัก ผู้ใดทํางานในวันนั ้น
ต้องถูกลงโทษถึงตาย 3 ในวันสะบาโตนั ้นอย่าก่อไฟเลย ทัว่ ตลอดที่อาศัยของท่าน�
1 ฝ่ายโมเสสให้ชุมนุมชนอิสราเอลทัง
้ หมดประชุมกันกล่าวแก่ เขาว่า

ขอให้พลไพร่ถวายแด่พระเจ้า
โมเสสได้ กล ่าวแก่ ชุ มนุมชนอิสราเอลทัง้ หมดว่า “ต่อ ไปนี้ เป็น สิง่ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ทรง
บัญชาว่า 5 ท่านทัง้ หลายจงนํา ของจากของที่ มี อยู่มาถวายพระเยโฮวาห์ ผู้ ใดมี น้ําใจกว้าง
4
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ขวางให้ ผู้ นั ้น นํา ของมาถวายพระเยโฮวาห์ คือ ทองคํา เงิน และทองสัมฤทธิ์ 6 ผ้า สี ฟ้า สี
ม่วง สี แดงเข้ม ผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียด และขนแพะ 7 หน ัง แกะตัวผู้ ย้อมสี แดง หน ัง ของตัว
แบดเจอร์และไม้กระถินเทศ 8 นํ้ามันเติมตะเกียง เครือ
่ งเทศสําหรับเจือนํ้ามันเจิม และปรุ ง
เครือ
่ งหอมสําหรับการเผาถวาย 9 พลอยสีน้ําข้าวและพลอยต่างๆสําหรับฝังทําเอโฟดและ
ทับทรวง 10 จงให้ ทุ กคนที่ เฉลียวฉลาดในหมู่ พวกท่าน พากัน มาทํา สิง่ ทัง้ ปวงซึ่ง พระเย
โฮวาห์ ทรงบัญชาให้ ทํา แล้ว 11 คือ พลับพลา เต็นท์ และผ้า คลุม พลับพลา ขอเกี่ยวและไม้
กรอบ กลอน เสา และฐานรองรับเสาของพลับพลานั ้น 12 หีบและไม้คานหามหีบ พระที่นั่ง
กรุ ณากับ ม่านบังตา 13 โต ๊ะ กับ ไม้ คานหามโต๊ะ เครือ
่ งใช้ ทัง้ ปวงสําหรับ โต๊ะ และขนมปัง
หน้าพระพักตร์ 14 คันประทีปที่ให้แสงสว่างกับเครือ
่ งอุปกรณ์ และตะเกียง และนํ้ามันเติม
ตะเกียง 15 แท่นเผาเครือ
่ งหอมกับ ไม้ คานหามแท่น นั ้น นํ้ามัน เจิม และเครือ
่ งหอมสําหรับ
เผาถวาย และม่านบังตาสําหรับ ประตู ที่ ประตู พลับพลา 16 แท่น เครือ
่ งเผาบูชากับ ตาข่าย
ทองสัมฤทธิ์ ไม้ คานหามและเครือ
่ งใช้ ทัง้ ปวงของแท่น ขั นก ับ พานรองขัน นั ้น 17 ผ้า ม่าน
สําหรับกน
ั ้ ลานพลับพลากับเสา และฐานรองรับเสา และผ้าม่านสําหรับประตูลาน 18 หลัก
หมุด สําหรับ พลับพลา และหลัก หมุด สําหรับ ลานพลับพลาพร้อมกับ เชื อก 19 เสื้อ ยศเย็ บด
้วยฝีมือ ประณี ต สําหรับ แต่ง เวลาปรนนิ บั ติ ในที่ บริสุทธิ์ คือ เสื้อ ยศบริสุทธิ ์ สําหรับ อาโรน
ปุโรหิต และเสื้อ ยศสําหรับ บุตรชายของท่าน เพื่อ ใช้ ปฏิบัติ ในตําแหน่ ง ปุโรหิต� 20 แล ้วชุ
มนุมชนอิสราเอลทัง้ หมดก็ แยกย้ายกันจากโมเสสไป 21 ทุกคนที่ มีใจปรารถนา และที่ มีใจ
สมั ครก ็ นํา สิง่ ของมาถวายพระเยโฮวาห์สําหรับ พลับพลาแห่ง ชุ มนุมและการปรนนิ บั ติ ทัง้
หลาย และสําหรับ เครือ
่ งยศบริสุทธิ์ 22 เขาจึง พากัน มาทัง้ ชายและหญิง บรรดาผู้ มีน ้าํ ใจ
สมัครนํา มาซึ่ง เข็ม กลัด ตุ้มหู แหวนตราและกําไล เป็น ทองรู ป พรรณทัง้ นั ้น คือ ทุก คนนํา
ทองคํา มาแกว่ง ไปแกว่ง มาถวายพระเยโฮวาห์ 23 ส่วนทุก คนที่ มีด ้ายสี ฟ้า สี ม่วง สี แดง
เข้ม หรือ ที่ มี ผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียด ขนแพะ หน ัง แกะตัวผู้ ย้อมสี แดง และหนั ง ของตัว แบด
เจอร์ก็ เอาของเหล่า นั ้น มาถวาย 24 ทุ กคนที่ มี เงิน หรือ ทองสัมฤทธิ์จะถวายก็ นํา มาถวาย
พระเยโฮวาห์ และทุก คนที่ มี ไม้ กระถิน เทศใช้ การได้ ก็ นํา ไม้ นั้น มาถวาย 25 ส่วนผู้ หญิง ทัง้
ปวงที่ ชํานาญก็ ปั่นด้ายด้วยมือ ของตน แล ้ วนํา ด้ายซึ่ง ปั่ นนั ้น มาถวายทัง้ สี ฟ้า สี ม่วง สี
แดงเข้ม และเส้น ป่านปั่ นอย่างดี 26 ฝ่ายบรรดาผู้ หญิง ที่ มี ใจปรารถนาก็ ปั่นขนแพะด้วย
ความชํานาญ 27 บรรดาประมุขก็นําพลอยสีน้ําข้าวและพลอยต่างๆมาสําหรับฝังทําเอโฟด
และทับทรวง 28 กับเครือ
่ งเทศและนํ้ามันเติมตะเกียง นํ้ามันเจิม และนํ้ามันปรุ งเครือ
่ งหอม
29
สําหรับเผาบูชา คนอิสราเอลทัง้ ชายหญิงทุกคนที่มีใจสมัครนําของถวายสําหรับการงาน
ต่างๆ ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้ให้กระทําก็นําของมาตามอําเภอใจถวายแด่พระ
เยโฮวาห์
เบซาเลลและโอโฮลีอบ
ั เป็นช่างและผู้สอน
โมเสสจึง กล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า “ดู ก่อนท่าน พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงออกชื่อเบซาเล
ลบุตรชายอุรี ผู้เป็นบุตรชายของเฮอร์ตระกูลยูดาห์ 31 และพระองค์ได้ทรงให้ผู้นั ้นประกอบ
ด้วยพระวิญญาณของพระเจ้า ให้มี สติ ปัญญาและความเข้าใจ และความรู ใ้ นการช่างฝีมือ
ทัง้ ปวง 32 เพื่อจะคิดประดิษฐ์ลวดลายอย่างฉลาด ทําด้วยทองคําและเงินและทองสัมฤทธิ์
33 และเจียระไนพลอยต่างๆสําหรับ ฝัง ในกระเปาะ และการแกะสลัก ไม้ คือ ให้มี ฝีมือ ดี เลิศ
ทุก อย่าง 34 อนึ่ ง พระองค์ ทรงดลใจให้ผู้ นั ้ นม ี น้ําใจที่ จะสอนคนอื่น ได้ ด้วย พร ้ อมด้วยโอโฮ
30
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35 คนทัง
้ สองนี้ พระองค์ทรงประทานสติปัญญาแก่จิต

ลีอบ
ั บุตรชายอาหิสะมัคตระกูลดาน
ใจของเขาให้มี ความสามารถในการที่ จะกระทํา งานได้ ทุก อย่าง เช่น การช่างฝี มือ การช่าง
ออกแบบ และการช่างด้ายสี คือสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้มและเส้นป่านปั่ นอย่างดี และช่างทอ
คือทําการช่างฝีมือได้ทุกอย่าง และเป็นช่างออกแบบอย่างฉลาดด้วย�

36
พลไพร่ถวายมากมาย การสร้างพลับพลาก้าวหน้า

1 ฝ่ายเบซาเลล และโอโฮลีอับ กับคนทัง
้ ปวงที่เฉลียวฉลาด ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงประทาน

สติปัญญาและความเข้าใจให้พอที่จะทําการทุกอย่างในการสร้างสถานบริสุทธิ์ ตามที่พระ
เยโฮวาห์ทรงบัญชาไว้แล ้ วท ุก ประการ 2 โมเสสจึง เรียกเบซาเลลและโอโฮลี อับ กับ คนทัง้
ปวงที่ เฉลียวฉลาดซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงประทานสติ ปัญญาให้แก่ จิ ตใจของเขา และใจของ
เขาปรารถนาให้มาทํางาน 3 คนเหล่านี้ ได้รับของถวายทัง้ หมดนั ้นจากโมเสสที่คนอิสราเอล
นํามาถวายเพื่อนําไปทําสถานบริสุทธิ์ พลไพร่ยงั นําของที่สมัครใจจะถวายมาถวายอีกทุกๆ
เวลาเช้า 4 ฝ่ายคนทัง้ ปวงที่เฉลียวฉลาดซึ่งทํางานต่างๆที่สถานบริสุทธิ์นั้นมาถึงแล้ว ต่าง
ก็ หยุดทํางานในหน้าที่ ของตน 5 พากันมาเรียนโมเสสว่า “พลไพร่นําของมาถวายมากเกิน
ความต้องการที่ จะใช้ ในงานนั ้นๆซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาให้ กระทํา � 6 โมเสสจึง สัง่ ให้
ประกาศไปทัว่ ค่ายว่า “อย่า ให้ ชายหญิง นํา ของสําหรับ ทํา สถานบริสุทธิ ์ มาถวายอีก เลย�
เหตุ ฉะนั ้น พลไพร่จึง ยับยัง้ ไม่ นํา ของมาถวายอีก 7 เพราะของที่ เขามี อยู่ แล้ว ก็ พอสําหรับ
งานทัง้ ปวงนั ้น และยั งม ี เหลื ออ ีก 8 บรรดาช่างผู้ เฉลียวฉลาดได้ ทํา พลับพลาด้วยม่านสิบ
ผืน ด้วยผ้าป่านเนื้ อละเอียด ด้วยด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม มีรูปเครู บฝีมือช่างออกแบบไว้
9 ม่านผืนหนึ่ งยาวยี่สิ บแปดศอก กว้างสี่ ศอก ม่านทุกผืนเท่ากัน 10 ม่านห้าผืนเขาทําให้เก
ี่ยวติ ดก ัน และอีกห ้า ผืน นั ้น เกี่ยวติ ดก ัน ด้วย 11 เขาทํา หู ด้วยด้ายสี ฟ้า ติ ดไว้ตามขอบม่าน
ด้านนอกสุดชุดที่ หนึ่ ง และตามขอบม่านด้านนอกสุดชุดที่ สองก็ ทําหูไว้เหมือนกัน 12 ม่าน
ผืน หนึ่ ง เขาทํา หู หา้ สิบ หู และตามขอบม่านชุด ที่ สองเขาก็ ทํา หู หา้ สิบ หู ให้ ตรงกัน 13 และ
เขาทํา ขอทองคํา ห้า สิบ ขอ สําหรับ ใช้ เก ี่ยวม่านเพื่อ ให้ พล ับ พลาเป็น ชิน
้ เดียวกัน 14 เขาทํา
ม่านด้วยขนแพะสําหรับเป็นเต็นท์คลุมพลับพลาอีกสิบเอ็ดผืน 15 ม่านผืนหนึ่ งยาวสามสิบ
ศอก กว้างสี่ ศอก ทัง้ สิบ เอ็ด ผืน เท่า กัน 16 เขาเกี่ยวม่านห้า ผืน ให้ติ ดก ัน ต่างหาก และม่าน
อีก หกผื นก ็ เก ี่ยวติ ดก ั นอ ีก ต่างหาก 17 และเขาทํา หู หา้ สิบ หู ติ ดก ับ ม่านด้านนอกสุด ชุด ที่
หนึ่ ง และเขาทําหูหา้ สิบหูติดกับขอบม่านด้านนอกสุดชุดที่สอง 18 เขาทําขอทองสัมฤทธิห
์ า้
19
สิบ ขอเกี่ยวขอเข้าที่ หูให้ติ ดต่อเป็นเต็นท์ หลังเดียวกัน เขาทําเครือ
่ งดาดเต็นท์ ด้วยหนั ง
แกะตัวผู้ ย้อมสี แดงชัน
้ หนึ่ ง และคลุ มท ั บด ้วยหนั ง ของตัว แบดเจอร์อี กชัน
้ หนึ่ ง 20 เขาทํา
ไม้ กรอบสําหรับ พลับพลาด้วยไม้ กระถิน เทศยกตัง้ ขึ้น ตรงๆ 21 ไม้ กรอบนั ้น ยาวแผ่น ละสิบ
ศอก กว้างศอกคืบ 22 มี เดือยกรอบละสองเดือย เดือยกรอบหนึ่ งม ี ไม้ ประกับ ติ ดก ับ เดือย
อีก กรอบหนึ่ ง เขาได้ ทําไม ้ กรอบพลับพลาทัง้ หมดอย่างนี้ 23 เขาทํา ไม้ กรอบพลับพลาดังนี้
ด้านใต้ เขาใช้ ยี ่ สิ บแผ่น 24 เขาทํา ฐานด้วยเงิน สี่ สิ บฐานสําหรับ ไม้ กรอบยี่ สิ บแผ่น ใต้ ไม้
กรอบแผ่น หนึ่ งม ี ฐานรองรับ แผ่น ละสองฐานสําหรับ สวมเดือยสองอัน 25 ด้านที่ สองของ
พลับพลาข้างทิศเหนื อนั ้นเขาทําไม้กรอบยีสิ
่ บแผ่น 26 เขาทําฐานเงินรองรับสี่สิบฐาน ใต้ไม้
กรอบมีฐานแผ่นละสองฐาน 27 ส่วนด้านหลังทิศตะวันตกของพลับพลาเขาทําไม้กรอบหก
แผ่น 28 เขาทําไม้กรอบอีกสองแผ่นสําหรับมุมพลับพลาด้านหลัง 29 ไม้กรอบนั ้นข้างล่างให้
แยกกัน แต่ตอนบนยอดติดต่อกันที่หว
่ งแรก เขาทําอย่างนี้ ทําให้เกิดมุมสองมุม 30 คือรวม
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เป็น ไม้ กรอบแปดแผ่น ด้วยกัน และฐานเงิน สิบ หกอัน ใต้ ไม้ กรอบมี ฐานแผ่น ละสองฐาน
31 เขาทํา กลอนด้วยไม้ กระถิน เทศห้า อัน สําหรับ ขัด ไม้ กรอบฝาพลับพลาด้านหนึ่ ง 32 และ
กลอนอีกห้าอันสําหรับขัดไม้กรอบฝาพลับพลาอีกด้านหนึ่ ง และกลอนอีกห้าอันสําหรับขัด
ไม้ กรอบฝาพลับพลาด้านตะวันตก 33 เขาทํากลอนตัวกลางให้รอ
้ ยตอนกลางของไม้ กรอบ
สําหรับขัดฝาตัง้ แต่มุมหนึ่ งไปจดอีกมุมหนึ่ ง 34 เขาหุม
้ ไม้กรอบเหล่านั ้นด้วยทองคํา และทํา
ห่วงกรอบด้วยทองคําสําหรับร้อยกลอน และกลอนนั ้นเขาหุมด
้ ้วยทองคําเช่นกัน 35 เขาทํา
ม่านนั ้นด้วยด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม และด้วยผ้าป่านเนื้ อละเอียด มีภาพเครู บฝีมือช่าง
ออกแบบไว้ 36 เขาทําเสาไม้กระถินเทศสี่เสาหุมด
้ ้วยทองคํา ขอติดเสานั ้นกเ็ ป็นทองคํา เขา
หล่อ ฐานเงิน สี่ อน
ั สําหรับ รองรับ เสานั ้น 37 และเขาทํา บังตาที่ ประตู พล ับ พลานั ้น ด้วยด้าย
สี ฟ้า สี ม่วง สี แดงเข้ม และผ้าป่านเนื้ อละเอียดประกอบด้วยฝีมือช่างปัก 38 และทําเสาห้า
ต้นสําหรับม่านนั ้นพร้อมด้วยขอเกี่ยว บัวควํา่ และราวยึดเสานั ้นหุมด
้ ้วยทองคํา แต่ฐานห้า
ฐานสําหรับรองรับเสานั ้นทําด้วยทองสัมฤทธิ์

37
หีบพันธสัญญาและพระที่นั่งกรุ ณา
ยาวสองศอกคืบ กว้างศอกคืบ และสูงศอกคืบ 2 หี
บน ัน
้ เขาหุ้ มด ้วยทองคํา บริสุทธิ์ ทัง้ ข้างในและข้างนอก และได้ ทํา กระจัง รอบหี บน น
ั ้ ด้วย
ทองคํา 3 เขาหล่อ ห่วงทองคํา สี่ หว
่ งติด ไว้ ที่ มุ มท ง
ั ้ สี่ ด้านนี้ สองห่วงและด้านนั ้น สองห่ วง
4 เขาทํา คานหามด้วยไม้ กระถิน เทศหุ้ มด ้วยทองคํา 5 เขาสอดคานหามเข้า ที่ หว
่ งข้างหีบ
6
สําหรับใช้ยกหีบนน
ั ้ แล้วเขาทําพระที่นั่งกรุ ณาด้วยทองคําบริสุทธิ์ ยาวสองศอกคืบ กว้าง
ศอกคืบ 7 เขาทํา เครู บทองคํา สองรู ป โดยใช้ ค้อนทํา ตัง้ ไว้ที่ ปลายพระที่นั่ง กรุ ณาทัง้ สอง
ข้าง 8 เขาทําเครู บไว้ที่ปลายพระที่นั่งกรุ ณาข้างละรู ป เขาทําเครูบนน
ั ้ ตอนปลายทัง้ สองข้าง
เป็น เนื้ อ เดียวกับ พระที่นั่ง กรุ ณา 9 ให้ เครู บกางปีก ออกเบื้องบน ปกพระที่นั่ง กรุ ณาไว้ด้วย
ปีก และให้หน
ั หน้าเข้าหากัน คือให้เครู บหันหน้ามาตรงพระที่นั่งกรุ ณา
1 เบซาเลลทํา หีบด ้วยไม้ กระถิน เทศ

โต๊ะสําหรับขนมปังหน้าพระพักตร์และคันประทีป
เขาเอาไม้ กระถิน เทศทํา โต๊ะ ตัว หนึ่ ง ยาวสองศอก กว้างหนึ่ ง ศอก และสูง ศอกคืบ
11 เขาหุม
้ โต๊ะนั ้นด้วยทองคําบริสุทธิ์ และทํากระจังทองคํารอบโต๊ะนั ้นด้วย 12 เขาทําประกับ
ขอบโต๊ะนั ้นกว้างหนึ่ งฝ่ามือโดยรอบ แล้วทํากระจังทองคําประกอบรอบประกั บนัน
้ 13 เขา
หล่อห่วงทองคําสี่อน
ั ติดไว้ที่มุมโต๊ะทัง้ สี่ตรงขาโต๊ะ 14 ห่วงนั ้นติดชิดกับกระจัง สําหรับสอด
คานหามโต๊ะ นั ้น 15 เขาทํา คานหามด้วยไม้ กระถิน เทศหุ้ มด ้วยทองคํา สําหรับ หามโต๊ะ นั ้น
16 และเขาทํา เครือ
่ งใช้ สําหรับ โต๊ะ นั ้ นม ี จาน ช้อน กับ อ่างนํ้า และคนโทที่ ใช้ริน เครือ
่ งดื่ม บู
ชา ซึ่งทําด้วยทองคําบริสุทธิ์ทัง้ สิน
้ 17 เขาทําคันประที ปอันหนึ่ งด้วยทองคําบริสุทธิ์ เขาใช้
ฝี ค้อนทํา คัน ประทีป ให้ทัง้ ลํา ตัว กิง่ ดอก ดอกตูม และกลีบ ติด เป็น เนื้ อ เดียวกัน คัน ประที
ปน น
ั ้ 18 มี กิง่ หกกิง่ แยกออกจากลํา คัน ประที ปน ั ้นข้างละสามกิง่ 19 แต่ ละกิ่ งม ี ดอกเหมือ
นดอกอัลมันด์ สามดอก ทุกๆดอกมีดอกตูมและกลีบ เป็นดังนี้ ทัง้ หกกิง่ ซึ่งยื่นออกจากลํา
คัน ประทีป 20 สําหรับ ลํา คัน ประที ปน ั ้นม ี ดอกสี่ ดอกเหมือ นดอกอั ลม ันด์ ทัง้ ดอกตูม และ
กลีบ 21 ใต้กิง่ ทุกๆคู่ทัง้ หกกิง่ ที่ลําคันประทีปนน
ั ้ ให้มีดอกตูมเป็นเนื้ อเดียวกันกับคันประทีป
22 ดอกตูม และกิง
่ เป็น เนื้ อ เดีย วกั นก ับ คัน ประทีป ทํา ทุก ส่วนเป็น เนื้ อ เดียวกัน ด้วยทองคํา
บริสุทธิแ
์ ละใช้ค้อนทํา 23 เขาทําตะเกียงเจ็ดดวงสําหรับคันประทีปนัน
้ ตะไกรตัดไส้ตะเกียง
10
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24 คัน ประทีป และเครือ
่ งใช้ทัง้ หมดสําหรับ คัน ประที

และถาดใส่ ตะไกรด้วยทองคํา บริสุทธิ์
ปนัน
้ เขาทําด้วยทองคําบริสุทธิ์หนักหนึ่ งตะลันต์

แท่นบูชาสําหรับเผาเครือ
่ งหอมและนํ้ามันเจิม

25 เขาสร้างแท่น บูชาสําหรับ เผาเครือ
่ งหอมด้วยไม้ กระถินเทศ

ยาวศอกหนึ่ ง กว้างศอก
หนึ่ ง เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และสูงสองศอก เชิงงอนที่มุมแท่นนั ้นกเ็ ป็นไม้ท่อนเดียวกันกับ
แท่น 26 เขาหุม
้ แท่นนั ้นด้วยทองคําบริสุทธิ์ ทังด
้ ้านบนและด้านข้างทัง้ สี่ด้าน และเชิงงอน
ด้วย และเขาทํา กระจัง ทองคํา รอบแท่น นั ้น 27 เขาทํา ห่วงทองคํา สองห่วงติด ไว้ใต้ กระจัง
ทัง้ สองด้าน ตรงข้ามกัน เป็ นที ่ สําหรับ สอดใส่ ไม้ คานหาม 28 เขาทํา ไม้ คานหามนั ้น ด้วยไม้
กระถินเทศหุมด
้ ้วยทองคํา 29 เขาปรุ งนํ้ามันเจิมอันบริสุทธิ์ และปรุ งเครือ
่ งหอมบริสุทธิด
์ ้ วย
เครือ
่ งเทศตามศิลปของช่างปรุ ง

38
แท่นเครือ
่ งเผาบูชาและขันทองเหลือง
เขาทํา แท่น เครือ
่ งเผาบู ชาด ้วยไม้ กระถิน เทศ ยาวห้า ศอก กว้างห้า ศอก เป็น แท่น สี่
เหลี่ ยมจั ตุ รัส สูง สามศอก 2 เขาทํา เชิง งอนติด ไว้ทัง้ สี่ มุ มของแท่น นั ้น เชิง งอนนั ้น เป็น ไม้
ชิ ้น เดีย วกั นก ับ แท่ นบู ชา เขาหุม
้ แท่น ด้วยทองสัมฤทธิ์ 3 เขาทํา เครือ
่ งใช้บนแท่น นั ้น ทุก
อย่าง คือ หม้อ พล ว
ั ่ ชาม ขอเกี่ยวเนื้ อ และถาดรองไฟ เครือ
่ งใช้ สําหรับ แท่น ทัง้ หมดนั ้น
เขาทํา ด้วยทองสัมฤทธิ์ 4 และเขาเอาทองสัมฤทธิ์ทํา เป็น ตาข่ายประดับ แท่น นั ้น ให้ อยู่ ใต้
กระจัง ของแท่น และห้อยอยู่ตัง้ แต่ กลางแท่นลงมา 5 เขาหล่อ ห่วงสี่ หว
่ งติด ที่ มุ มทง
ั ้ สี่ ของ
ตาข่ายทองสัมฤทธิ์สําหรับ สอดไม้ คานหาม 6 เขาทํา ไม้ คานหามด้วยไม้ กระถิน เทศและหุ้
มด ้วยทองสัมฤทธิ์ 7 เขาสอดไม้ คานนั ้น ไว้ ในห่วงที่ ข้างแท่น สําหรับ หาม เขาทํา แท่น นั ้น
ด้วยไม้ กระดานให้ ข้างในกลวง 8 เขาทํา ขันทองสัมฤทธิ์และพานรองขันทองสัมฤทธิ์จาก
กระจกเงาของบรรดาผู้หญิงที่ปรนนิ บัติณประตูพลับพลาแห่งชุมนุม
1

ลานและประตู
และเขาทํา ลานไว้ด้วย ให้ รัว้ ด้านใต้ มี ผ้า บัง ทํา ด้วยผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียด ยาวร้อยศอก
10 มี เสายี่ สิ บต้ นก ับ ฐานทองสัมฤทธิ์รองรับ เสายี่ สิ บฐาน ขอติด เสาและราวยึด เสานั ้น ทํา
ด้วยเงิน 11 ด้านเหนื อม ี ผ้า บัง ยาวร้อยศอก กับ เสายี่สิ บต้น และฐานทองสัมฤทธิยี
์ ่ สิ บฐาน
ขอติด เสาและราวยึด เสานั ้น ทํา ด้วยเงิน 12 ส่วนด้านตะวัน ตกมี ผ้า บัง ยาวห้า สิบ ศอก กับ
เสาสิบ ต้น และฐานรองรับ เสาสิบ ฐาน ขอติด เสาและราวยึด เสาทํา ด้วยเงิน 13 ด้านตะวัน
ออกใช้ผ้ายาวห้าสิบศอก 14 ผ้าบังด้านริมประตู ข้างหนึ่ งยาวสิบห้าศอก มี เสาสามต้นและ
ฐานรองรับเสาสามฐาน 15 และอีกข้างหนึ่ ง ริมประตูข้างนี้ และข้างโน้ น มีผ้าบังยาวสิบห้า
ศอก มีเสาสามต้นและฐานรองรับเสาสามฐาน 16 ผ้าบังลานโดยรอบนั ้นทําด้วยผ้าป่านเนื้ อ
ละเอียด 17 ฐานรองรับ เสานั ้น ทํา ด้วยทองสัมฤทธิ์ ขอติด เสาและราวยึด เสาเป็น เงิน และ
บัวควํา่ ของเสานั ้นหุมด
้ ้วยเงิน และเสาทุกต้นของลานมีราวยึดเสาทําด้วยเงิน 18 ม่านบังตา
ที่ประตูลานนั ้นปักด้วยฝีมือของช่างปัก เป็นสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้มและผ้าป่านเนื้ อละเอียด
ยาวยีสิ
่ บศอก สูงห้าศอก เสมอกับผ้าบังลาน 19 มีเสาสี่ต้นกับฐานรองรับเสาสี่ฐานเป็นทอง
สัมฤทธิ์ ขอติดเสาทําด้วยเงิน และส่วนที่ หุม
้ บัวควํา่ กับราวยึดเสาเป็นเงิน 20 หลักหมุดทุก
หลักของพลับพลาและของลานรอบพลับพลานั ้นทําด้วยทองสัมฤทธิ์ 21 นี่ แหละเป็นบัญชี
สิ ่ง ของที่ ใช้ ในพลับพลา คือ พลับพลาพระโอวาท ซึ่ง เขาทัง้ หลายนั บ ตามคํา สัง่ ของโมเสส
9

หนั งสืออพยพ 38:22

114

หนั งสืออพยพ 39:17

มี คนเลว ี จัด ทํา ตามบัญชาของอิธามาร์บุ ตรชายอาโรนปุโรหิต ส่วนเบซาเลลบุตรชาย
อี รีผู้ เป็น บุตรชายของเฮอร์แห่ งตระกูล ยู ดาห์ ทํา สิง่ สารพัด ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงบัญชา
โมเสสแล้ว 23 ผู้ร่วมงานกับเขาคือ โอโฮลีอับ บุตรชายอาหิสะมัคแห่งตระกูลดาน เป็นช่าง
ฝี มือ ช่างออกแบบและช่างด้ายสี ใช้ ด้ายสี ฟ้า สี ม่วง สี แดงเข้ม และผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียด
24 ทองคําทัง
้ หมดซึ่งเขาใช้ในการสร้างที่บริสุทธินั
์ ้น คือทองคําที่เขานํามาถวาย มีน้าํ หนั กยี่
สิบเก้าตะลันต์เจ็ดร้อยสามสิบเชเขล ตามเชเขลแห่งสถานบริสุทธิ์ 25 เงินตามจํานวนชุมนุ
มชนได้นับไว้ รวมเป็นหนึ่ งร้อยตะลันต์กับหนึ่ งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าเชเขล ตามเชเขลแห่ง
สถานบริสุทธิ์ 26 คนละเบคา คือครึง่ เชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ อันเก็บมาจากทุก
คนที่ ไปจดทะเบียนสํามะโนครัว คือ นั บ ตัง้ แต่ อายุ ยี่ สิ บปี ข้น
ึ ไปรวมหกแสนสามพัน ห้า ร้อย
ห้า สิบ คน 27 เงิน หนึ่ ง ร้อยตะลัน ต์ นั ้น เขาใช้ หล่อ ทํา ฐานรองรับ เสาของสถานบริสุทธิ์ และ
ฐานของม่าน ฐานร้อยฐานเป็นเงินหนึ่ งร้อยตะลันต์ คือฐานละหนึ่ งตะลันต์ 28 แต่เงินหนึ่ ง
พัน เจ็ด ร้อยเจ็ด สิบ ห้า เชเขลนั ้น เขาใช้ ทํา ขอสําหรับ เสาและหุม
้ บัว ควํา่ ของเสานั ้น และทํา
29
ราวยึดเสาด้วย ทองสัมฤทธิเขานํ
ามาถวายหนั กเจ็ดสิบตะลันต์ กับสองพันสี่ รอ
้ ยเชเขล
์
30 ทองสัมฤทธิ์นั ้น เขาใช้ ทํา ฐานประตู พล ับ พลาแห่ง ชุ มนุ มและทํา แท่น ทองสัมฤทธิ์ และ
ตาข่ายทองสัมฤทธิ์ประดับ แท่น และทํา เครือ
่ งใช้ ทัง้ หมดของแท่น นั ้น 31 ทํา ฐานล้อมรอบ
ลานและฐานที่ประตูลาน หลักหมุดทัง้ หมดของพลับพลาและหลักหมุดรอบลานนั ้น
22

39
เครือ
่ งยศบริสุทธิ์สําหรับอาโรน

ด้ายสี ฟ้า สี ม่วง สี แดงเข้ มน น
ั ้ เขาใช้ ทํา เสื้อ ยศเย็ บด ้วยฝีมือ ประณี ต สําหรับ ใส่ เวลา
ปรนนิ บั ติ ในที่ บริสุทธิ์ และได้ ทํา เครือ
่ งยศบริสุทธิ์ สําหรับ อาโรน ตามที่ พระเยโฮวาห์ ทรง
บัญชาแก่โมเสส 2 เขาทําเอโฟดด้วยทองคํา ด้วยด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม และผ้าป่านเนื้ อ
ละเอียด 3 เขาตีทองใบแผ่ ออกเป็น แผ่ นบางๆแล้ว ตัด เป็น เส้นๆเพื่อ จะทอเข้า กั บด ้ายสี ฟ้า
เข ้ากั บด ้ายสี ม่วง เข ้ากั บด ้ายสี แดงเข้ม และเข้า กับ เส้น ป่านอย่างดี ด้วยฝีมือ ช่างชํานาญ
4 เขาทําแถบติดไว้ที่บ่าเพื่อโยงเอโฟด ให้ติดกับริมตอนบนทัง
้ สองชิน
้ 5 รัดประคดทออย่าง
ประณี ตสําหรับคาดทับเอโฟดนั ้น เขาทําด้วยวัตถุ อย่างเดียวกันและฝีมืออย่างเดียวกับเอ
โฟด คือ ทํา ด้วยทองคํา ด้ายสี ฟ้า สี ม่วง สี แดงเข้ม และผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียดตามที่ พระเย
โฮวาห์ทรงบัญชาแก่ โมเสส 6 เขาเอาพลอยสี น้ําข้าวฝังไว้ในกระเปาะทองคําซึ่ งมีลวดลาย
ละเอียด และแกะอย่างแกะตรา เป็นชื่อบุตรอิสราเอล 7 แล้วเขาติดไว้กับเอโฟดบนแถบบ่า
นั ้นเพื่อให้พลอยนั ้นเป็นทีร่ ะลึกถึงบรรดาบุตรแห่งอิสราเอล ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชา
แก่ โมเสส 8 เขาทํา ทับทรวงด้วยฝีมือ ช่างออกแบบให้ฝี มือ เหมือนกับ ทํา เอโฟด คือ ทํา ด้วย
ทองคํา ด้ายสี ฟ้า สี ม่วง สี แดงเข้ม และผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียด 9 เขาทํา ทับ ทรวงเป็ นร ูป สี่ เห
ลี่ ยมจั ตุ รัส พับ ทบกลาง ยาวคืบ หนึ่ ง กว้างคืบ หนึ่ ง เป็น สองทบด้วยกัน 10 เขาฝัง พลอยสี่
แถวบนทับทรวงนั ้น แถวที่ หน่งึ ฝังทั บทิม บุ ษราคั มและพลอยสี แดงเข้ม 11 แถวที่ สองฝัง
มรกต ไพทูร ย์ และเพชร 12 แถวที่ สามฝัง นิ ล โมราและพลอยสี ม่วง 13 แถวที่ สี ่ ฝัง พลอย
เขียว พลอยสี นํ้า ข้าว และหยก พลอยทัง้ หมดนี้ เขาได้ ฝัง ในกระเปาะลวดลายละเอียดทํา
ด้วยทองคํา 14 พลอยเหล่านั ้ นม ี ช่อ
ื เหล่า บุตรอิสราเอลสิบ สองชื่อ จาร ึก ไว้เหมือนแกะตรา
มี ชื่อ ตระกูล ทุก ตระกูล ตามลําดับ สิบ สองตระกูล 15 เขาทํา สร้อยถัก เกลี ยวด ้วยทองคํา บริ
สุทธิ์สําหรับทับทรวง 16 และเขาทัง้ หลายทํากระเปาะลวดลายละเอียดด้วยทองคําสองอัน
และห่วงทองคําสองห่วง ติดไว้ที่ ปลายทัง้ สองของทับทรวง 17 เขาทัง้ หลายสอดสร้อยที่ ทํา
1
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ด้วยทองคํา นั ้น ในห่วงที่ ปลายทับทรวง และปลายสร้อยอีก สองข้างนั ้น เขาทัง้ หลายทํา
ติ ดก ับ กระเปาะลวดลายละเอียดทัง้ สอง ให้ ติ ดไว้ข้างหน้าที่ แถบยึด เอโฟดทัง้ สองข้างบน
บ่า 19 เขาทัง้ หลายทํา ห่วงทองคํา สองอัน ติด ไว้ที่ ขอบด้านล่างทัง้ สองของทับทรวงข้างใน
ติด เอโฟด 20 และเขาทัง้ หลายทํา ห่วงสองอันด้วยทองคํา ใส่ ไว้ริมเอโฟดด้านหน้า ใต้ แถบ
ที่ตะเข็บเหนื อรัดประคดที่ทอด้วยฝีมือประณี ตของเอโฟด 21 และเขาทัง้ หลายผูกทับทรวง
นั ้นติดกับเอโฟดด้วย ใช้ด้ายถักสีฟ้าร้อยผูกที่ห่วง ให้ทับทรวงทับรัดประคดซึ่งทอด้วยฝีมือ
ประณี ตของเอโฟด เพื่อมิให้ทับทรวงหลุดไปจากเอโฟด ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่
โมเสส 22 เขาทําเสื้อคลุมเข้าชุดกับเอโฟดด้วยด้ายสีฟ้าล้วนเป็นฝีมือทอ 23 และช่องกลาง
ผืนเสื้อนั ้น เขาทําเป็นคอเสื้อเช่นเดียวกับคอเสื้อทหารและมีขลิบรอบคอเพื่อมิให้ขาด 24 ที่
ชายเสื้อ คลุม เขาทัง้ หลายปัก เป็ นร ู ปลูก ทั บท ิม ใช้ ด้ายสี ฟ้า สี ม่วง สี แดงเข้ม และผ้า ป่าน
เนื้ อละเอียด 25 เขาทัง้ หลายทําลูกพรวนด้วยทองคําบริสุทธิ์แล้วติดลูกพรวนระหว่างผลทั
บท ิ มรอบชายเสื้อ คลุ มน น
ั ้ 26 คือ ลูก พรวนลูก หนึ่ ง ผลทั บท ิม ผลหนึ่ ง และลูก พรวนอี กล ูก
หนึ่ ง ผลทั บท ิ มอ ีก ผลหนึ่ ง สลั บก ัน ดังนี้ รอบชายเสื้อ คลุ มน ัน
้ สําหรับ สวมเวลาปรนนิ บั ติ
พระองค์ ตามที่ พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาแก่ โมเสส 27 เขาทัง้ หลายทํา เสื้ อด ้วยผ้า ป่านเนื้ อ
ละเอียดของช่างทอผ้าสําหรับอาโรนและสําหรับบุตรชายของท่าน 28 และทํามาลาด้วยผ้า
ป่านเนื้ อ ละเอียด และมาลางามด้วยผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียด และทํา กางเกงด้วยผ้า ป่านเนื้ อ
ละเอียด 29 และทํา รัด ประคดด้วยผ้า ป่านปั่ นเนื้ อ ละเอียด และปั กด ้วยด้ายสี ฟ้า สี ม่วง สี
แดงเข้ม ด้วยฝีมือช่างปัก ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส 30 เขาทัง้ หลายทําแผ่น
มงกุฎ บริสุทธิ ์ ด้วยทองคํา บริสุทธิ ์ จาร ึก คํา ว่า “บริสุทธิ์แด่ พระเยโฮวาห์� ไว้เหมือนอย่าง
แกะตรา 31 แล้วเขาเอาด้ายถักสีฟ้าผูกแผ่นทองคํานั ้นไว้บนมาลา ตามที่พระเยโฮวาห์ทรง
บัญชาแก่ โมเสส 32 ดังนี้ แหละเขาทํางานสําหรับ พลับพลาของเต็นท์ แห่ งชุ มนุ มให้ สําเร็จ
ทุกประการ พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสสไว้อย่างไร คนอิสราเอลก็กระทําอย่างนั ้นทุก
ประการ 33 เขาจึงได้ นําพลับพลามามอบไว้กับโมเสส ทัง้ เต็นท์ และเครือ
่ งใช้ทัง้ ปวงคือ ขอ
ไม้ กรอบ กลอน เสา และฐานรองรับ เสา 34 เครือ
่ งดาดพลับพลาข้างบนทํา ด้วยหนั ง แกะ
ตัวผู้ ย้อมสี แดง และหนั ง ของตัว แบดเจอร์ และม่านสําหรับ บังตา 35 หี บพระโอวาทกับ ไม้
คานหามของหีบนน
ั ้ และพระที่นั่งกรุ ณา 36 โต๊ะกับเครือ
่ งใช้ทัง้ หมดบนโต๊ะนั ้น และขนมปัง
37
หน้า พระพักตร์ คัน ประที ปบริสุทธิ์ กับ ตะเกียง คือ ตะเกียงที่ เข้า ที่ และเครือ
่ งใช้ ทัง้ หมด
ของคัน ประที ปน น
ั ้ และนํ้ามัน สําหรับ เติม ตะเกียง 38 แท่น ทองคํา นํ้ามัน เจิม เครือ
่ งหอม
สําหรับ เผาบู ชา และผ้า บังตาสําหรับ ประตู พลับพลา 39 แท่น บูชาทองสัมฤทธิ์ กับ ตาข่าย
ทองสัมฤทธิ์ สําหรับ แท่น นั ้น ไม้ คานหามและเครือ
่ งใช้ ทัง้ หมดของแท่น ขั นก ับ พานรอง
ขัน 40 ม่านบัง ลาน เสากับ ฐานรองรับ ผ้า บังตาประตู ลาน เชือกและหลัก หมุด สําหรับ ลาน
และเครือ
่ งใช้ ทัง้ หมดของการปรนนิ บั ติ ที่ พลับพลา สําหรับ เต็นท์ แห่ งชุ มนุ ม 41 เสื้อ ยศเย็
บด ้วยฝีมือ ประณี ต สําหรับ สวมในเวลาปรนนิ บั ติ ในที่ บริสุทธิ์ เครือ
่ งยศบริสุทธิ ์ สําหรับ อา
โรนปุโรหิต เครือ
่ งยศสําหรับบุตรชายอาโรน สําหรับใช้สวมในเวลาปฏิ บัติ ตําแหน่ งปุโรหิต
42 สิ่งสารพัดที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสสแล้ว ชนชาติอิสราเอลกระทําให้สําเร็จทุก
ประการ 43 โมเสสจึงตรวจดู งานทัง้ ปวง และดู เถิด พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาไว้อย่างไร เขา
ก็ทําเสร็จสิน
้ ทุกอย่าง โมเสสจึงอวยพรแก่เขา
18
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1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 2 “ในวันที่หน่ง
ึ ของเดือนแรก

จงตัง้ พลับพลาแห่งเต็นท์
ของชุ มนุ ม 3 จงตัง้ หีบ พระโอวาทไว้ในพลับ พลาและกั ้นม ่า นบัง หี บน ัน
้ ไว้ 4 จงยกโต๊ะ เข้า
มาตัง้ ไว้ และจัด เครือ
่ งบนโต๊ะ ไว้ตามที่ ของมัน แล ้ว จงนํา คัน ประที ปน น
ั ้ เข้า มาและจุด ไฟ
ที่ตะเกียงนั ้น 5 จงตัง้ แท่นบูชาทองคําสําหรับเผาเครือ
่ งหอมตรงหน้าหีบพระโอวาท แล้วติ
ดม ่า นบัง ตาของประตู พลับพลา 6 จงตัง้ แท่น สําหรับ เครือ
่ งเผาบูชาไว้ตรงหน้า ประตู พล ับ
พลาแห่ง เต็นท์ ของชุ มนุ ม 7 จงตัง้ ขัน ไว้ระหว่างเต็นท์ แห่ งชุ มนุ มกับ แท่ นบู ชา แล ้ว จงตัก
นํ้า ใส่ ไว้ในขัน นั ้น 8 จงตัง้ ข้างฝาลานไว้รอบพลับพลา และติ ดม ่า นบัง ตาไว้ที่ ประตู ลานนั ้น
9 จงเอานํ้ามันเจิม เจิมพลับพลากับสิง
่ สารพัดซึ่งอยูใ่ นพลับพลานั ้น และชําระพลับพลากับ
เครือ
่ งใช้ทัง้ หมดให้บริสุทธิ์ แล้วพลับพลานั ้นจะบริสุทธิ์ 10 จงเจิมแท่นสําหรับเครือ
่ งเผาบู
ชาด ้วย และเครือ
่ งใช้ ทัง้ หมดบนแท่น นั ้น และชําระแท่น นั ้น ให้บริสุทธิ์ แท่น นั ้น จะบริสุทธิ
์ ที่สุด 11 จงเจิม ขัน ทัง้ พานรองขัน ด้วย และชําระให้ บริสุทธิ์ 12 แล ้ว จงนํา อาโรน และบุตร
ชายของท่านมาที่ ประตู พลับพลาแห่งชุ มนุม ใช้นํ้าล้างชําระตัวเขาเสีย 13 จงนําเสื้อผ้ายศ
บริสุทธิ์สวมให้อาโรน แล้วเจิมและชําระเขาให้บริสุทธิ์ เพื่อเขาจะปรนนิ บัติเราในตําแหน่ ง
ปุโรหิต 14 แล ้ว จงนํา บุตรชายอาโรนมาด้วยและสวมเสื้อ ยศให้ 15 จงเจิม เขาเช่น เจิม บิดา
ของเขา เพื่อเขาจะปรนนิ บติ
ั เราในตําแหน่ งปุโรหิต การเจิมนัน
้ จะเป็นการเจิมแต่งตัง้ เขาไว้
16
เป็นปุโรหิตเนื องนิ ตย์ตลอดชัว่ อายุของเขา� พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสสให้กระทํา
สิง่ ใด ท่านก็ กระทํา สิง่ นั ้น ทุก ประการ 17 ต่อ มาในวันที ่ หน ่ง
ึ เดือนแรกของปี ที่ สองท่านติด
ตัง้ พลับพลา 18 โมเสสติด ตัง้ พลับพลาขึ้น คือ วางฐานและตัง้ ไม้ กรอบขึ้น ไว้ สอดไม้ กลอน
และตัง้ เสาขึ้น 19 ท่านกางผ้าเต็นท์ทับบนพลับพลา แล้วเอาเครือ
่ งดาดคลุมบนเต็นท์ ตาม
20
ที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส ท่านเก็บพระโอวาทไว้ในหีบนัน
้ และสอดไม้คานหาม
ไว้ในหี บน น
ั ้ และตัง้ พระที่นั่ง กรุ ณาไว้บนหีบ 21 แล ้ วท ่านนํา หีบ เข้าไปไว้ในพลับพลา และ
กั ้นม ่า นบัง ตาบัง หีบ พระโอวาทนั ้น ไว้ ตามที่ พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาแก่ โมเสส 22 ท่านตัง้
โต๊ะไว้ในเต็นท์ แห่งชุ มนุมทางทิศเหนื อของพลับพลานอกม่านนั ้น 23 แล้วจัดขนมปังไว้บน
โต๊ะเป็นระเบียบต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้ 24 และ
ท่านตัง้ คันประทีปไว้ในเต็นท์ แห่งชุ มนุมทางทิศใต้ ของพลับพลาตรงหน้าโต๊ะนั ้น 25 แล้วก็
จุดไฟตะเกียงต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส 26 ท่าน
ตัง้ แท่นทองคําไว้ในเต็นท์แห่งชุมนุมตรงหน้าม่าน 27 และเผาเครือ
่ งหอมบนแท่นนั ้น ตาม
ที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส 28 ท่านกันม
้ ่านบังตาที่ประตูพลับพลา 29 ท่านตัง้ แท่น
สําหรับเครือ
่ งเผาบูชาไว้ตรงประตูพลับพลาแห่งเต็นท์ของชุมนุม แล้วถวายเครือ
่ งเผาบูชา
และเครือ
่ งธัญ ญบูชาบนแท่น นั ้น ตามที่ พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาแก่ โมเสส 30 ท่านตัง้ ขัน
ไว้ระหว่างเต็นท์ แห่ งชุ มนุ มกับ แท่ นบู ชา แล ้ว ใส่ นํ้าไว ้ ในขัน สําหรับ ชําระล้าง 31 โมเสสกับ
อาโรน และบุตรชายของท่าน ล้างมือและเท้าที่ ขันนั ้น 32 เวลาเขาทัง้ หลายเข้าไปในเต็นท์
แห่งชุ มนุม หรือเข้าไปใกล้ แท่นนั ้นเมื่อไร เขาก็ ชาํ ระล้างเสี ยก่อน ตามที่ พระเยโฮวาห์ทรง
บัญชาแก่โมเสส 33 ท่านกัน
้ บริเวณลานรอบพลับพลาและแท่นนั ้น แลวก
้ นม
ั ้ ่านบังตาที่ตรง
ประตูลาน โมเสสก็จัดการนั ้นให้เสร็จสิน
้ ไปทุกประการ
เมฆของพระเจ้าแสดงว่าพระเจ้าทรงพอพระทัย
ใน ขณะ นั ้ นม ี เมฆ มาปก คลุม เต็นท์ แห่ งชุ มนุ มไว้ และ สง่า ราศี ของ พระ เย โฮ วาห์ ก็
ปรากฏอยู่เต็มพลับพลานั ้น 35 โมเสสเข้าไปในเต็นท์แห่งชุมนุมไม่ได้เพราะเมฆปกคลุมอยู่
34
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36 ตลอดการเดินทางของเขา

และสง่าราศีของพระเยโฮวาห์ก็อยู่เต็มพลับพลานั ้น
เมฆนั ้น
ถูก ยกขึ้น จากพลับพลาเมื่อ ใด ชนชาติ อิสราเอลก็ ยกเดิน ต่อ ไปทุก ครัง้ 37 แต่ หากว่า เมฆ
นั ้ นม ิ ได้ ถู กยกขึ้น ไป เขาก็ ไม่ ออกเดิน ทางเลย จนกว่า จะถึง วั นที ่ เมฆนั ้น จะถูก ยกขึ้น ไป
38 เพราะตลอดทางที่ เขายกเดินไปนั ้น ในกลางวันเมฆของพระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยู่เหนื อ
พลับพลา และในตอนกลางคืนมีไฟสถิตอยู่เหนื อพลับพลานั ้นประจักษ์แก่ตาของวงศ์ วาน
อิสราเอลทัง้ ปวง
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ประวัติความเป็นมาของ

หนังสือเลวีนิ ติ

คํา ว่า เวล ี นิ ติ หมายความว่า “สิ ่ง ที่ เก ี่ยวข้องกับ เลวี� เล่ มน ี้ เป็น เล่ มท ี่ สามในห้า เล่ มท
ี่ โมเสสเขียนขึ้น โดยได้ รบ
ั การดลใจจากพระเจ้า ห้า เล่ มน ี้ เราเรียกกั นว ่า เพ็ นทะทูก เล่ มน
ี้ มี การอธิบายถึง หน้าที่ พิธี การรับ ใช้ และเทศกาลต่างๆของพวกฮีบรู สิ ่ง เหล่า นี้ เป็นการ
เปรียบเทียบถึงความจริงซึ่งปรากฏชัดในพระคัมภีรใหม่
์
เวลาเราศึกษาเกี่ยวกับสิง่ เหล่านี้
เราจะเข้าใจว่าสิง่ เหล่านี้ ได้เปรียบเทียบกับพระเยซูคริสต์ มีแต่พระเจ้าองค์เดียวที่สามารถ
ตัง้ การเปรียบเทียบแบบนี้ ข้น
ึ มา ซึ่งเปรียบเทียบอย่างสวยงามถึงพระเยซูเจ้า
ในหนั งสือ อพยพ พระเจ้าตรัสกับโมเสส “จากภูเขา� พระเจ้าทรงปรากฏในลักษณะเป็น
เปลวไฟ พระสุรเสียงของพระเจ้ามีลักษณะเป็นฟ้าร้อง และประชาชนกลัวพระองค์ แต่ ใน
หนั งสือ เลวีนิ ติ นี้ พระเจ้า ปรากฏอยู่ ในที่ บริสุทธิ์ที่สุด และตรัส กับ ประชาชนจากพลับพลา
คือ จากพระที่นั่ง กรุ ณาซึ่ง อยู่ ในที่ บริสุทธิ์ที่ สุด แห่ง พลับพลานั ้น พระเจ้า ทรงเป็น พระเจ้า
แห่งพระคุณ
ทัง้ ใน สมัย นี้ และ ใน สมัย นั ้น คือ สมัย 2000 ปี ก่อน พระ เยซู ประสูติ ใน โลก นี้ พระเจ้า
ทรงเปิด เผยถึง พระเมตตากรุ ณาของพระองค์ โดยพระเยซู คริสต์ และก่อนนั ้น ด้วยโดย
ใช้เครือ
่ งหมายและแบบต่างๆซึ่งเปรียบเทียบถึงพระเยซูนั ้น
พวกเลวีมาจากตระกูลเลวี ซึ่งพวกนี้ ได้ ใช้ชีวิตเป็นปุโรหิตและนมัสการพระเจ้า หนังสือ
เลวีนิ ติ นี้ ได้ เปิด เผยถึง พระราชบัญญั ติ ต่างๆเกี่ยวกับ การรับ ใช้ นี้ ในเล่ มน ี้ คํา ที่ สําคัญ คือ
“ความบริสุทธิ�
ี ่ึงเปรียบเทียบกับการ
์ ซึ่งเราเจอ 87 ครัง้ คํานี้ เล็งถึงการแยกตัง้ ไว้ฝ่ายพิธซ
แยกตัง้ ไว้ฝ่ายจิตวิญญาณ
เครือ
่ งบูชาด้วยไฟเป็นกลินที
่ ่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์

1 พระเยโฮวาห์ทรงเรียกโมเสสตรัสกั บท่านจากพลับพลาแห่งชุ มนุมว่า 2 “จงพู ดกับคน

อิสราเอลและกล่าวแก่เขาว่า เมื่อคนใดในพวกท่านนําเครือ
่ งบูชามาถวายพระเยโฮวาห์ ให้
นําสัตว์เลี้ยงอันเป็นเครือ
่ งบูชาของท่านมาจากฝูงวัวหรือฝูงแพะแกะ 3 ถ้าเครือ
่ งบูชาของ
เขาเป็นเครือ
่ งเผาบูชามาจากฝูงวัว ก็ให้เขานําสัตว์ตัวผู้ที่ไม่มีตําหนิ ให้เขานําเครือ
่ งบูชานั ้
นมาที่ ประตู พล ับ พลาแห่ง ชุ มนุมด ้วยความเต็มใจต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ 4 ให้เขาเอา
มือวางบนหัวสัตว์ซ่ึงเป็นเครือ
่ งเผาบูชานัน
้ และเครือ
่ งเผาบูชานน
ั ้ จะเป็ นที่ทรงโปรดปราน
เพื่อ ทําการลบมลทิน ของผู้ นั ้น 5 แล ้ว ให้ เขาฆ่า วัว ตัวผู้ นั้น ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ แล
้ว พวกปุโรหิต คื อบ ุตรชายของอาโรน จะถวายเลื อด และเอาเลือดมาประพรมที่ แท่น และ
รอบแท่ นบู ชา ซึ่งอยู่ตรงประตูพลับพลาแห่งชุ มนุม 6 และให้เขาถลกหนั งเครือ
่ งเผาบู ชาน
ัน
้ ออกเสีย แล ้ว ตัด เป็น ท่อนๆ 7 และบุตรชายของอาโรนผู้ เป็น ปุโรหิต จะก่อ ไฟที่ แท่น และ
เรียงฟืนบนไฟ 8 และพวกปุโรหิต คือบุตรชายของอาโรน จะวางท่อนเนื้ อ หัว และไขมันสัตว์
ตามลําดับไว้บนฟืนบนไฟที่แท่นบูชา 9 แต่ให้เขาเอานํ้าล้างเครือ
่ งในและขาสัตว์เสีย แล้วปุ
โรหิตจึง เผาของทัง้ หมดบนแท่น เป็น เครือ
่ งเผาบู ชา เป็น เครือ
่ งบู ชาด ้วยไฟ เป็น กลิ่นที ่ พอ
พระทัยแด่ พระเยโฮวาห์ 10 ถ้าของถวายที่ ผู้ใดจะใช้เป็นเครือ
่ งเผาบูชามาจากฝูงแกะหรือ
11
ฝูงแพะ ให้ผู้นั ้นเลือกเอาสัตว์ตัวผู้ที่ไม่มีตําหนิ ให้เขาฆ่าสัตว์นั้นเสียที่แท่นบูชาข้างด้าน
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เหนื อต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และพวกปุโรหิต คือบุตรชายของอาโรน จะเอาเลือดสัตว์
นั ้น ประพรมที่ แท่น และรอบแท่ นบู ชา 12 ให้เขาฟัน สัตว์นั้น เป็น ท่อนๆทัง้ หัว และไขมัน ด้วย
และปุโรหิตจะวางเครือ
่ งเหล่านี้ ตามลําดับไว้บนฟืนบนไฟที่แท่นบูชา 13 แต่เครือ
่ งในกับขา
นั ้น ผู้ ถวายบูชาจะล้างเสีย ด้วยนํ้า และให้ปุ โรหิต เอาเครือ
่ งทัง้ หมดเหล่า นี้ เผาบู ชาด ้ว ยกัน
บนแท่น เป็น เครือ
่ งเผาบู ชา คือ เป็น เครือ
่ งบู ชาด ้วยไฟ เป็น กลิ่นที ่ พอพระทัย แด่ พระเยโฮ
วาห์ 14 ถ้าผู้ ใดจะนํา นกมาถวายเป็นเครือ
่ งเผาบูชาแด่ พระเยโฮวาห์ ก็ ให้ผู้ นั ้นนํา ของบูชา
15
ที่เป็นนกเขาหรือนกพิราบหนุ่มมาถวาย จงให้ปุโรหิตนํานกนั ้นมาที่แท่น บิดหัวเสียแล้ว
เผาบูชาบนแท่น ให้เลือดไหลออกมาข้างๆแท่น 16 และให้ฉีกกระเพาะข้าวและถอนขนนกอ
อกเสีย ทิง้ ลงริมแท่นด้านตะวันออกในที่ที่ทิงม
้ ูลเถ้า 17 และให้เขาฉี กปีกอย่าให้ขาดจากตัว
และปุโรหิต จะเผานกนั ้น บนแท่ นที ่ กองฟืน บนไฟ เป็น เครือ
่ งเผาบู ชา คือ เป็น เครือ
่ งบู ชาด
้วยไฟ เป็นกลินที
่ ่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์�

2
ธัญญบูชา
1 “เมื่อ ผู้ ใดนํา ธัญ ญบูชามาเป็ น เครือ
่ งบูชาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ ก็ ให้ผู้นั ้นนํายอดแป้ง
มาถวาย ให้เขาเทนํ้ามันลงที่แป้งและใส่กํายานด้วย 2 แลว
้ นํามาให้พวกปุโรหิต คือบุตรชาย
ของอาโรน ผู้ถวายบูชาจะหยิบยอดแป้งคลุกนํ้ามันกํามือหนึ่ งกับกํายานทัง้ หมดออก และ
ปุโรหิต จะเผาเครือ
่ งบูชาส่วนนี้ เป็ นที ่ ระลึก บนแท่น คื อบ ู ชาด ้วยไฟ เป็น กลิ่ นที ่ พอพระทัย
แด่ พระเยโฮวาห์ 3 ส่วนธัญ ญบูชาที่ เหลือ อยู่ นั ้น จะเป็น ของอาโรนและบุตรชายของเขา
เป็นส่วนบริสุทธิ์อย่างยิง่ จากเครือ
่ งบู ชาด้วยไฟถวายแด่ พระเยโฮวาห์ 4 เมื่อท่านนําธัญญ
บูชาเป็นขนมอบในเตาอบมาถวายเป็นเครือ
่ งบู ชา ให้เป็นขนมไร้เชื้อทําด้วยยอดแป้งคลุก
นํ้ามัน หรือ ขนมแผ่น ไร้เชื้อ ทานํ้ามัน 5 และถ้า ท่านนํา ธัญ ญบูชาเป็น ขนมปิ้ งบนกระทะ ก็
ให้ เป็น ขนมทํา ด้วยยอดแป้ง ไร้เชื้อ คลุก นํ้ามัน 6 ท่านจงหัก ขนมนั ้น เป็น ชิน
้ ๆเทนํ้ามัน ราด
7
เป็นธัญญบูชา ถ้าเครือ
่ งบูชาของท่านเป็นธัญญบูชาทอดด้วยกระทะ ให้ทําด้วยยอดแป้ง
คลุก นํ้ามัน 8 ท่านจงนํา ธัญ ญบูชาซึ่ง ทํา ด้วยสิง่ เหล่า นี้ มาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ เมื่อ นํา
มาให้ปุ โรหิต แล้ว ปุโรหิต จะนํา มาถึง แท่ นบู ชา 9 และปุโรหิต จะนํา ส่วนที่ ระลึก ออกจากธัญ
ญบูชา และเผาเสียบนแท่น เป็นเครือ
่ งบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นที ่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์
10 ส่วนธัญ ญบูชาที่ เหลือ อยู่ นั ้น ตกเป็ น ของอาโรนและของบุตรชายท่าน เป็ น ส่วนบริสุ ทธิ์
อย่างยิง่ จากเครือ
่ งบู ชาด ้วยไฟถวายแด่ พระเยโฮวาห์ 11 บรรดาธัญ ญบูชาซึ่ง นํา มาถวาย
แด่พระเยโฮวาห์นั้นอย่าให้มีเชื้อ เจ้าอย่าเผาเชื้อหรือนํ้าผึ้งเป็นเครือ
่ งบูชาด้วยไฟถวายแด่
พระเยโฮวาห์ 12 ถ้า เจ้าจะนํา สิง่ ทัง้ สองนี้ เป็น ผลรุ น
่ แรกมาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ก็ได้ แต่
อย่าเผาถวายบนแท่นให้เป็นกลิ่นที่พอพระทัย 13 เจ้าจงปรุ งบรรดาธัญญบูชาด้วยใส่เกลือ
เจ้ าอย่าให้เกลือแห่งพันธสัญญากับพระเจ้าของเจ้าขาดเสียจากธัญญบูชาของเจ้า เจ้ าจง
ถวายเกลือพร้อมกับบรรดาเครือ
่ งบูชาของเจ้า 14 ถ้าเจ้าถวายธัญญบูชาเป็นผลรุ น
่ แรกแด่
พระเยโฮวาห์ ธัญญบูชาอันเป็นผลรุ น
่ แรกนั ้นเจ้าจงถวายรวงใหม่ๆย่างไฟให้แห้ง บดเมล็ด
ให้ ละเอียด 15 เจ้ าจงใส่ น้ํามัน และวางเครือ
่ งกํายานไว้บนนั ้น เป็น ธัญ ญบู ชา 16 ปุ โรหิต จะ
เอาส่วนหนึ่ งของเมล็ดที่ บด นํ้ามันและเครือ
่ งกํายานเผาถวายเป็นส่วนที่ ระลึก เป็นเครือ
่ ง
บูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์�
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สันติบูชา

1 “ถ้าผู้หน่ง
ึ ผู้ใดถวายเครือ
่ งบูชาเป็นสันติบูชา

ถ้าเขาถวายวัวผู้หรือวัวเมียจากฝูง ให้เขา
ถวายสัตว์ตั วท ี่ ไม่มี ตําหนิ ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ 2 ให้ เขาเอามือ วางบนหัว ของสัตว์ตั
วที่จะถวาย และจงฆ่าเสียที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุม พวกปุโรหิต คือบุตรชายของอาโรน
จะเอาเลือดประพรมที่ แท่น และรอบแท่ นบู ชา 3 จากเครือ
่ งบูชาที่ ถวายเป็น สันติ บูชา เป็น
เครือ
่ งบู ชาด้วยไฟถวายแด่ พระเยโฮวาห์ ผู้ถวายจะนําไขมั นที ่ติ ดกับเครือ
่ งในและไขมั นที ่
4
อยูในเครื
่
อ
่ งในทัง้ หมด และไตทัง้ สองลูกกับไขมันทีติ
่ ดอยต
ู่ รงบัน
้ เอวนั ้น และให้เอาพังผืด
ที่ติดอยเู่ หนื อตับนน
ั ้ ออกเสียพร้อมกับไต 5 บุตรชายอาโรนจะเผาเสียบนแท่นบูชาบนเครือ
่ ง
เผาบูชาซึ่ง อยู่บนฟืน บนไฟ เป็น เครือ
่ งบู ชาด ้วยไฟ เป็น กลิ่นที ่ พอพระทัย แด่ พระเยโฮวาห์
6 ถ้าผู้ใดนําเครือ
่ งบูชาที่เป็นสันติบูชามาถวายแด่พระเยโฮวาห์ เป็นสัตว์ตัวผู้หรือตัวเมียที่
ได้มาจากฝูงแพะแกะ ก็อย่าให้สัตว์นั ้นมีตําหนิ 7 ถ้าเขาจะถวายลูกแกะเป็นเครือ
่ งบูชาก็ให้
เขานํามาถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 8 ให้เขาเอามือวางบนหัวของสัตว์ที่ จะถวายนั ้น
และให้ฆ่า เสีย ที่ หน ้า พลับพลาแห่ง ชุ มนุม และบุตรชายอาโรนจะเอาเลือดประพรมที่ แท่น
และรอบแท่น 9 จากเครือ
่ งบูชาที่ถวายเป็นสันติบูชา คือบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์
ให้เขาถวายไขมัน หางที่เป็นไขมันทัง้ หมดตัดชิดกระดูกสันหลังและไขมันทีห
่ ุม
้ เครือ
่ งใน กับ
10
ไขมันที่อยู่ในเครือ
่ งในทัง้ หมด และไตทัง้ สองลูกกับไขมันที่ติดอยู่ตรงบัน
้ เอวนั ้น และให้
เอาพังผืดที่ ติ ดอยู่เหนื อตั บนัน
้ ออกเสียพร้อมกับไต 11 และปุโรหิตจะเอาสิง่ เหล่านี้ เผาบน
แท่น เป็น อาหารเผาด้วยไฟถวายแด่ พระเยโฮวาห์ 12 ถ้า เครือ
่ งบูชาของเขาเป็น แพะก็ ให้
เขานํามาถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 13 ให้เขาเอามือวางบนหัวของมันและฆ่ามันเสีย
ที่ หน ้า พลับพลาแห่ง ชุ มนุ ม และบุตรชายของอาโรนจะเอาเลือดประพรมที่ แท่น และรอบ
แท่นบูชา 14 แล้วให้เขาเอาสิง่ เหล่านี้ จากแพะตัวนน
ั ้ เป็นเครือ
่ งบูชา เป็นเครือ
่ งบูชาด้วยไฟ
ถวายแด่พระเยโฮวาห์ คือไขมันทีห
่ ุม
้ เครือ
่ งใน และไขมันทีอยู
่ ในเครื
่
อ
่ งใน 15 และไตทัง้ สอง
ลูกกับไขมันที่ติดอยู่ตรงบัน
้ เอวนั ้น และให้เอาพังผืดที่ติดอยู่เหนื อตับนัน
้ ออกเสียพร้อมกับ
ไต 16 และปุโรหิต จะเผาสิง่ เหล่า นี้ บนแท่น เป็น อาหารเผาไฟ เป็น กลิ่ นที ่ พอพระทัย ไขมัน
ทัง้ หมดเป็นของพระเยโฮวาห์ 17 ให้เป็นกฎเกณฑ์เนื องนิ ตย์ตลอดชัว่ อายุของเจ้าในที่ที่เจ้า
อาศัยอยูท
่ ัว่ ๆไปว่า เจ้าอย่ารับประทานไขมันหรือเลือด�

4
เครือ
่ งบูชาไถ่บาป
พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 2 “จงกล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า ถ้า ผู้ หน ่ง
ึ ผู้ ใดกระทํา
ผิด สิง่ ใดซึ่ง พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงบัญชามิ ให้ กระทํา โดยเขามิ ได้ เจตนากระทํา สิง่ เหล่า นั ้น
ประการหนึ่ งประการใด 3 ถ้าปุโรหิตที่ ได้ รับการเจิมไว้เป็นผู้กระทําบาป เป็นเหตุ ให้พลไพร่
หลงทําบาปไปด้วย เหตุด้วยบาปที่เขาได้กระทําไป ก็ให้เขานําวัวหนุ่มซึ่งไม่มีตําหนิ มาถวาย
แด่ พระเยโฮวาห์ เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป 4 ให้ เขานําวัวน ั ้นมาที่ ประตู พล ับ พลาแห่ง ชุ มนุ ม
ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และให้เขาเอามือวางบนหัววัวตั วนัน
้ และให้ฆ่ามันเสียต่อพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์ 5 และปุโรหิตผู้ได้รับการเจิมแล้วจะนําเลือดวัวนัน
้ มาที่พลับพลาแห่งชุ
มนุมบ้าง 6 ปุ โรหิตจะเอานิว
้ จุ่มลงในเลื อด และประพรมเลือดนั ้ นที ่หน้าม่านสถานบริสุทธิ
์ เจ ็ด ครัง้ ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ 7 และปุโรหิต จะเอาเลือดเล็ก น้ อยเจิ มท ี่ เชิง งอนของ
1
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แท่น เผาเครือ
่ งหอมซึ่ง อยู่ ในพลับพลาแห่ง ชุ มนุมต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ส่วนเลือดวั
วท ี่ เหลือ อยู่นั ้น เขาจะเทลงที่ ฐานแท่น เผาเครือ
่ งเผาบูชาซึ่ง อยู่ที่ ประตู พล ับ พลาแห่ง ชุ มนุ
8
ม และเขาจะเอาไขมันทัง้ หมดออกเสียจากวัวตัวที่เป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาปนี้ คือไขมันที่หุม
้
เครือ
่ งในและไขมั นที ่ ติ ดอย ู่ กับ เครือ
่ งในทัง้ หมด 9 และไตทัง้ สองลู กก ับ ไขมั นที ่ ติ ดอย ู่ ตรง
บัน
้ เอวนั ้น และให้ เอาพังผืด ที่ ติ ดอย ู่ เหนื อ ตั บน ั ้นออกเสีย พร้อมกับ ไต 10 ให้ เอาออกเช่น
เดียวกับ เอาออกจากวัวท ี่ ถวายเป็น สันติ บูชา และปุโรหิต จะเผาสิง่ เหล่า นี้ บนแท่น เครือ
่ ง
11
12
เผาบู ชา แต่ หน ัง ของวัว พร้อมกับ เนื้ อ วัวท ง
ั ้ หมด หัว ขา เครือ
่ งในและมูล ของมัน คือ
วัวท ัง้ ตั วน ี้ ให้ เอาออกไปเสีย จากค่ายถึงที่ สะอาดที่ ทิ้ งม ูล เถ้า และให้ สุม ไฟเผาเสีย ที่ ทิ้ งม
ูล เถ้า อยู่ ที่ ไหนก็ ให้ เผาที่ นั ่น 13 ถ้า ชุ มนุ มชนอิสราเอลทัง้ หมดกระทํา ผิด โดยไม่ รู ้ตัว และ
ความผิดนั ้นยังไม่ปรากฏแจ้งแก่ ที่ ประชุม และเขาได้ กระทําสิง่ หนึ่ งสิง่ ใดซึ่งพระเยโฮวาห์
บัญชามิให้กระทํา เขาก็มีความผิด 14 เมื่อความผิดที่เขาได้กระทํานั ้นเป็ นที่ประจักษ์ ขึ้น ให้
ที่ ประชุม ถวายวัว หนุ่ม ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป ให้นําวัวน ั น
้ มาที่ หน ้า พลับพลาแห่ง ชุ
มนุม 15 และผู้ใหญ่ของชุมนุมชนจะเอามือวางบนหัวของวัวนัน
้ ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
และให้ฆ่า วัวตั วน ัน
้ เสีย ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ 16 แล ้ วปุ โรหิต ผู้รบ
ั การเจิม จะนํา เลือด
17
ของวัว มาที่ พล ับ พลาแห่ง ชุ มนุ มบ้าง และปุโรหิต จะเอานิว
้ จุ่ม ลงในเลือดและประพรม
ที่ หน ้า ม่านเจ็ด ครัง้ ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ 18 และปุโรหิต จะเอาเลือดสัก หน่ อยเจิ มท
ี่ เชิง งอนของแท่น บูชาซึ่ง อยู่ในพลับพลาแห่ง ชุ มนุมต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ส่วนเลือด
ที่ เหลือ อยู่ นั ้น เขาจะเทลงที่ ฐานแท่น เครือ
่ งเผาบูชาซึ่ง อยู่ ที่ ประตู พล ับ พลาแห่ง ชุ มนุ ม
19 และเขาจะเอาไขมันออกจากวัวนน
ั ้ หมด นําไปเผาเสียบนแท่น 20 เขาจะกระทําดังนี้ แก่ว
ัวตั วน ี้ เขาได้ กระทํา กับ วัว ตั วท ี่ ถวายเป็น เครือ
่ งบูชาไถ่บาปอย่างไร ก็ ให้เขากระทํา แก่ ววั ตั
วน ี้ อย่างนั ้น ดังนี้ ปุ โรหิต จะทําการลบมลทิน ของชุ มนุ มชนแล้ว เขาทัง้ หลายจะได้ รบ
ั การ
อภัย 21 แล ้ว เขาจะนํา วัว ออกไปนอกค่าย และเผาเสีย อย่างกับ เผาวัว ตั วก ่อน เป็น เครือ
่ ง
บูชาไถ่บาปของที่ ประชุม 22 ถ้า ผู้ ครอบครองกระทํา ความบาป กระทํา สิง่ ซึ่ง พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเขาทรงบัญชามิให้กระทําโดยไม่รู ต
้ ัว เขาก็มีความผิด 23 เมื่อเขารู ต
้ ัวว่ากระทํา
ผิด ดัง นั ้น แล้ว ก็ ให้เขานํา ลูก แพะตัวผู้ ที่ ไม่มี ตําหนิ ตัว หนึ่ ง มาเป็น เครือ
่ งบู ชา 24 ให้เขาเอา
มือวางบนหัวแพะ และให้ฆ่าแพะเสียในที่ที่เขาฆ่าสัตว์เป็นเครือ
่ งเผาบูชาต่อพระพักตร์พระ
เยโฮวาห์ นี่ เป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป 25 ปุโรหิตจะเอานิว
่ งบูชาไถ่บาปบ้าง นําไป
้ จุ่มเลือดเครือ
เจิ มที่เชิงงอนบนแท่นเครือ
่ งเผาบู ชา และเทเลือดที่ เหลืออยู่นั ้ นที ่ฐานของแท่นเครือ
่ งเผา
บู ชา 26 และเขาจะเผาไขมัน ทัง้ หมดบนแท่น เช่น เดียวกับ เผาไขมัน เครือ
่ งสันติ บูชา ดังนี้
แหละปุโรหิต จะทําการลบมลทิน แทนผู้ กระทํา ผิด นั ้น และเขาจะได้ รบ
ั การอภัย 27 ถ้า พล
ไพร่สาม ัญ คนหนึ่ ง คนใดกระทํา ความผิด โดยมิ ได้ เจตนาคือ กระทํา สิง่ หนึ่ ง สิง่ ใดซึ่ง พระเย
โฮวาห์ทรงบัญชามิให้เขากระทํา เขาก็มีความผิด 28 เมื่อเขารู ต
้ ัวว่ากระทําผิดดังนั ้นแล้ว ก็
ให้เขานําลูกแพะตัวเมียตัวหนึ่ งซึ่งไม่มีตําหนิ มาเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาปที่เขาได้กระทําไปนั ้น
29 และเขาจะเอามือวางบนหัวของเครือ
่ งบูชาไถ่บาป และฆ่าเครือ
่ งบูชาไถ่บาปนั ้นในที่ที่เขา
ถวายเครือ
่ งเผาบู ชา 30 ปุ โรหิต จะเอานิว
่ ง
้ จุ่ม เลือดแพะนั ้น ไปเจิ มท ี่ เชิง งอนของแท่น เครือ
เผาบู ชา และเทเลือดส่วนที่ เหลือลงที่ ฐานของแท่นนั ้น 31 และเขาจะเอาไขมันออกเสียให้
หมดอย่างที่เอาไขมันออกเสียจากเครือ
่ งสันติบูชา และปุโรหิตจะเผาไขมันนั ้นบนแท่น เป็น
กลิ่นที ่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์ และปุโรหิตจะทําการลบมลทินของเขาและเขาจะได้รบ
ั
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32 ถ้าเขานํา ลูกแกะมาเป็ นเครือ
่ งบูชาไถ่บาปก็ ให้เขานําลูกแกะตัวเมียไม่มีตําหนิ

การอภัย
มา 33 เขาจะเอามือวางบนหัวของเครือ
่ งบูชาไถ่บาปและฆ่าเสียเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาปในที่ที่
34
เขาฆ่าเครือ
่ งเผาบูชา และปุโรหิตจะเอานิว
่ งบูชาไถ่บาปนั ้นบ้าง นําไปเจิมท
้ จุ่มเลือดเครือ
ี่ เชิง งอนของแท่น เครือ
่ งเผาบู ชา และเทเลือดที่ เหลือ นั ้น ลงที่ ฐานของแท่น 35 และเขาจะ
เอาไขมันทัง้ หมดออกเสียอย่างที่เอาไขมันของลูกแกะออกจากเครือ
่ งสันติบูชา และปุโรหิต
จะเผาไขมันบนแท่นเหมือนเครือ
่ งบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ และปุโรหิตจะทําการ
ลบมลทินของเขาซึ่งเขาได้กระทําผิด และเขาจะได้รบ
ั การอภัย�

5
เครือ
่ งบูชาไถ่การละเมิด

“ถ้า ผู้ ใดกระทํา ความผิด ในข้อ ที่ ได้ ยิน เสียงแห่ง การปฏิญาณตัว และเป็น พยาน และ
แม้วา่ เขาเป็นพยานโดยที่เขาเห็นหรือรูเ้ รือ
่ งก็ตาม แต่เขาไม่ยอมให้การเป็นพยาน เขาต้อง
รับ โทษความชัว่ ช้า ของเขา 2 หรือ ผู้ หน ่ง
ึ ผู้ ใดแตะต้องสิง่ ที่ เป็น มลทิน จะเป็น ซากสัตว์ป่า
ที่ มลทิน หรือ ซากสัตว์เลี้ยงที่ มลทิน หรือ ซากสัตว์เลื้อยคลานที่ เป็น มลทิน โดยไม่ ทั นร ู้ ตัว
เขาจึงเป็นคนมี มลทิน เขาก็ มี ความผิด 3 หรือถ้าเขาแตะต้องมลทินของคน จะเป็นสิง่ ใดๆ
ซึ่งเป็นมลทิน อันเป็นสิง่ ที่กระทําให้คนนั ้นเป็นมลทิน โดยเขาไม่รู ต
้ ัว เมื่อเขารู แล้
้ ว เขาก็มี
ความผิด 4 หรือถ้าคนหนึ่ งคนใดเผลอตัวกล่าวคําปฏิญาณด้วยริมฝีปากว่าจะกระทําชัว่ หรื
อดี หรือเผลอตัวกล่าวคําปฏิญาณใดๆ และเขากระทําโดยไม่ทันรตั
ู้ ว เมื่อเขารู ส
้ ึกตัวแล้วใน
ประการใดก็ตาม เขาก็มีความผิด 5 เมื่อผู้หน่ง
ึ ผู้ใดกระทําความผิดใดๆที่กล่าวมานี้ ก็ให้เขา
สารภาพความผิด ที่ เขาได้ กระทํา 6 และให้เขานํา เครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด มาถวายแด่ พระ
เยโฮวาห์ เพราะบาปซึ่ง เขาได้ กระทํา นั ้น เครือ
่ งบู ชาน น
ั ้ จะเป็น สัตว์ตัว เมีย จากฝูง คือ ลูก
แกะหรือลูกแพะ ก็เป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาปได้ ดังนี้ ปุโรหิตจะทําการลบมลทินแทนผู้ที่กระทํา
ผิดนั ้น 7 ถ้าเขาไม่สามารถถวายลูกแกะตัวหนึ่ ง ก็ให้เขานํานกเขาสองตัวหรือนกพิราบหนุ่ม
สองตัว มาเป็น เครือ
่ งถวายพระเยโฮวาห์ ไถ่ การละเมิด นกตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป
และนกอีก ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งเผาบู ชา 8 ให้เขานํา นกทัง้ สองนี้ มาให้ปุ โรหิต ปุ โรหิตก ็ ถวาย
นกตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่บาปก่อน ให้ เขาบิด หัว นกหลุด จากคอแต่ อย่า ให้ ขาด 9 และ
ปุโรหิต จะเอาเลือดเครือ
่ งบูชาไถ่บาปประพรมที่ ข้างแท่น เสีย บ้าง ส่วนเลือดที่ เหลือ อยู่ นั ้น
จะรีด ให้ไหลออกที่ ฐานแท่น นี่ เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป 10 แล ้ว เขาจะถวายนกตั วท ี่ สองเป็น
เครือ
่ งเผาบูชาตามลักษณะ และปุโรหิตจะทําการลบมลทินของเขาซึ่งเขาได้กระทําไปและ
เขาจะได้ รบ
ั การอภัย 11 แต่ ถ้า เขาไม่ สามารถที่ จะนํา นกเขาสองตัว หรือ นกพิราบหนุ่ม สอง
ตัว มา ก็ ให้ เขานํา เครือ
่ งบูชาไถ่บาปซึ่ง เขาได้ กระทํา นั ้น มา คือ ยอดแป้ง หนึ่ ง ในสิบ เอฟาห์
เอามาเป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป อย่า ใส่ นํ้ามัน หรือ ใส่ เครือ
่ งกํายานในแป้ง เพราะเป็น เครือ
่ ง
บูชาไถ่ บาป 12 ให้เขานําแป้งมาให้ปุโรหิตและปุโรหิตจะเอาแป้งกํามือหนึ่ งเป็นส่วนที่ระลึก
และเผาเสียบนแท่นเหมือนเครือ
่ งเผาบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ เป็นเครือ
่ งบูชาไถ่
บาป 13 และปุโรหิตจะทําการลบมลทินของเขาเพราะบาปซึ่งเขาได้กระทําในเรือ
่ งหนึ่ งเรือ
่ ง
ใดที่ กล ่าวมานี้ และเขาจะได้ รบ
ั การอภัย และส่วนที่ เหลือ นั ้น จะเป็น ของปุโรหิต เช่น เดียว
กับธัญญบูชา� 14 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 15 “ถ้าผู้ใดทําการละเมิดและทําบาปโดย
ไม่รู ตั
้ วในเรือ
่ งของบริสุทธิ์แห่งพระเยโฮวาห์ ให้ผู้นั ้นนําแกะตัวผู้ที่ ปราศจากตําหนิ จากฝูง
1
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เป็นเครือ
่ งบูชาไถ่การละเมิดถวายแด่พระเยโฮวาห์ ให้เจ้าตีราคาเป็นเงินเชเขลตามเชเขล
ของสถานบริสุทธิ์ เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด 16 และให้ผู้ นั ้น ชดใช้ ของบริสุทธิ์ ที่ ขาดไป
และเพิ่มอีกหนึ่ งในห้าของราคาสิง่ ที่ ขาดไปนั ้น นํามอบให้แก่ ปุ โรหิต และปุโรหิตจะทําการ
ลบมลทินของเขาด้วยแกะผู้ที่ ถวายเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด และเขาจะได้ รบ
ั การอภัย
17 ถ้าผูใ้ ดกระทําผิด คือกระทําสิง
่ ที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชามิให้กระทํา ถึงแม้ว่าเขากระทํา
โดยไม่ รู ้ เท่ าถึง การณ์ เขาก็ มี ความผิด จะต้องรับ โทษความชัว่ ช้า ของเขา 18 ให้ ผู้ นั ้น นํา
แกะตัวผู้ ที่ ปราศจากตําหนิ มาจากฝูง มาถึง ปุโรหิต ให้ เจ้ าตี ราคา เป็น ราคาเครือ
่ งบูชาไถ่
การละเมิด และให้ปุ โรหิต ทําการลบมลทิน ของเขาตามความผิด ซึ่ง เขาได้ กระทํา ด้วยมิ ได้
เจตนานั ้น และเขาจะได้ รบ
ั การอภัย 19 เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด เพราะเขาได้ กระทํา
การละเมิดต่อพระเยโฮวาห์�

6

เครือ
่ งบูชาไถ่การละเมิดและการคืนดีกัน

1 พระเยโฮวาห์ตรัส กับ โมเสสว่า 2 “ถ้า ผู้ หน่ง
ึ ผู้ใดทําบาปและทําการละเมิดต่อพระเยโฮ

วาห์ ด้วยการมุสาต่อเพื่อนบ้านของเขาในสิง่ ที่ฝากเขาให้เก็บรักษาไว้หรือในเรือ
่ งมิตรภาพ
หรือในสิง่ ที่ใช้ความรุ นแรงไปแย่งชิงมา หรือได้หลอกลวงเพื่อนบ้านของเขา 3 หรือพบสิง่ ที่
หายไปแล้วแต่ไม่ยอมรับ ปฏิญาณตนเป็นความเท็จ ในข้อเหล่านี้ ถ้าผูใ้ ดกระทําก็เป็นความ
ผิด 4 ก็ให้ผู้ที่กระทําผิดมีโทษเพราะความผิดของเขา ให้ผู้นั ้นคืนของที่ได้มาจากการชิงมา
นั ้น เสีย หรือ สิง่ ใดที่ เขาได้ มาด ้ว ยการหลอกลวง หรือ สิง่ ที่ ฝากเขาไว้ หรือ สิง่ สูญหายที่ เขา
ได้ พบเข้า 5 หรือ สิง่ ใดๆที่ ได้ ปฏิญาณเท็จ ไว้ เขาต้องคืนให้ เต็ม ตามจํานวน และจงเพิ่มอ ีก
หนึ่ งในห้าและมอบให้แก่เจ้าของในวันทีเ่ ขาถวายเครือ
่ งบูชาไถ่การละเมิด 6 ให้ผูนั
้ ้นนําแกะ
ตัวผู้ที่ ไม่มีตําหนิ มาจากฝูงเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิดถวายแด่พระเยโฮวาห์มามอบให้ปุ
โรหิต ให้เจ้าตีราคาเอง เป็นราคาเครือ
่ งบูชาไถ่การละเมิด 7 และให้ปุโรหิตทําการลบมลทิน
ของเขาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และเขาจะได้ รบ
ั การอภัยในทุกสิง่ ที่ เขาได้ กระทําไปซึ่ง
เป็นการละเมิด�
ปุโรหิตกับเครือ
่ งเผาบูชา
พระเยโฮวาห์ตรัส กับ โมเสสว่า 9 “จงบัญชาแก่ อาโรนและบุตรชายของเขาว่า ต่อ ไปนี้
เป็นพระราชบัญญัติเรือ
่ งเครือ
่ งเผาบูชา เครือ
่ งเผาบูชานน
ั ้ จะต้องเผาอยูบ
่ นแท่นตลอดคืน
จนรุ ง่ เช้า จงให้ ไฟบนแท่น เผาเครือ
่ งบูชาลุก อยู่ เรือ
่ ยไป 10 ให้ ปุ โรหิต สวมเสื้อผ้า ป่านและ
สวมกางเกงผ้า ป่านและให้ ตัก มูล เถ้า ออกจากไฟที่ ไหม้ เครือ
่ งเผาบูชาอยู่ บนแท่น นํา ไปไว้
11
ข้างแท่น ให้ถอดเสื้อที่สวมอยู่ออกแล้วสวมเสื้ออีกตัวหนึ่ ง นํามูลเถ้าออกไปนอกค่ายยัง
ที่สะอาด 12 ให้รักษาไฟที่บนแท่นให้ลุกอยู่ อย่าให้ดับเลยทีเดียว ให้ปุโรหิตใส่ฟืนทุกเช้าและ
ให้เรียงเครือ
่ งเผาบูชาให้เป็น ระเบียบไว้บนแท่น และเผาไขมัน ของเครือ
่ งสันติ บูชาบนนั ้น
13 ต้องรักษาให้ไฟติดอยู่บนแท่นเรือ
่ ยไป อย่าให้ดับเป็นอันขาด
8

พระราชบัญญัติของการถวายธัญญบูชา
ต่อ ไปนี้ เป็น พระราชบัญญั ติ ของการถวายธัญ ญบู ชา ให้ บุ ตรชายอาโรนถวายเครือ
่ ง
บู ชาน ี้ ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ที่ หน ้า แท่ นบู ชา 15 ให้ ปุ โรหิต คนหนึ่ ง หยิบ ยอดแป้ง กํา
มือ หนึ่ ง มาจากธัญ ญบู ชา คลุก นํ้ามัน และเครือ
่ งกํายานทัง้ หมดซึ่ง อยู่ บนธัญ ญบู ชา และ
14
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เผาส่วนนี้ บนแท่น เป็ นที ่ ระลึก เป็น กลิ่ นที ่ พอพระทัย แด่ พระเยโฮวาห์ ส่วนที่ เหลือ อยู่
ให้ อาโรนและบุตรชายของเขารับ ประทาน ให้ รับ ประทานกับ ขนมปัง ไร้เชื้อ ในที่ บริสุทธิ์ ให้
รับประทานในลานของพลับพลาแห่งชุ มนุม 17 อย่าใส่ เชื้อในขนมนั ้นแล้วปิ้ ง เราได้ให้ส่วน
นี้ เป็น ส่วนเครือ
่ งบู ชาด ้วยไฟของเราอันตกแก่ เขาเป็น สิง่ บริสุทธิ์ ที่สุด เช่น เดียวกับ เครือ
่ ง
บูชาไถ่ บาป และเครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด 18 ให้บุตรชายทัง้ หลายของอาโรนรับประทานสิง่
นี้ เป็นกฎเกณฑ์ถาวรตลอดชัว่ อายุของเจ้าจากเครือ
่ งบูชาด้วยไฟของพระเยโฮวาห์ ผู้ใดที่
ถูกต้องสิง่ เหล่านี้ จะบริสุทธิ์�
16

ธัญญบูชาของปุโรหิตทุกรายให้เผาเสียให้หมด
พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 20 “ต่อ ไปนี้ เป็น เครือ
่ งบูชาที่ อาโรนและบุตรชายทัง้
หลายของเขาจะต้องถวายแด่ พระเยโฮวาห์ ในวันที ่ เขารับ การเจิม คือ ยอดแป้ง หนึ่ ง ในสิบ
เอฟาห์ เป็น ธัญ ญบูชาประจํา ให้ ถวายตอนเช้า ครึง่ หนึ่ ง ตอนเย็ นคร่งึ หนึ่ ง 21 ให้ คลุ กก ั บน
้ํา มัน ให้เข ้า กัน ดี แล ้ว ทอดบนเหล็ก ทํา เป็น แผ่น เหมือ นธัญ ญบูชาแล้ว ถวายเป็น กลิ่นที ่ พอ
พระทัย แด่ พระเยโฮวาห์ 22 ให้ปุ โรหิต จากบรรดาบุตรชายของอาโรนผู้รบ
ั การเจิม ตัง้ แทน
เขาถวายสิง่ นี้ เป็นกฎเกณฑ์สืบไปเนื องนิ ตย์แด่พระเยโฮวาห์ ให้เผาเครือ
่ งบูชาทัง้ หมดเสีย
23 ธัญญบูชาของปุโรหิตทุกรายให้เผาเสียให้หมด อย่าให้รับประทาน�
19

เครือ
่ งบูชาไถ่บาปก็บริสุทธิ์

24 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 25 “จงกล่าวแก่อาโรนและบุตรชายของเขาว่า

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

7

วิธถวายเครื
ี
อ
่ งบูชาไถ่การละเมิด

1 “เช่น เดียวกัน นี่ เป็ น พระราชบัญญั ติ เรือ
่ งเครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด

เป็นสิง่ บริสุทธิ์ที่สุด
และให้เอา
เลือดสัตว์ นั้น ประพรมที่ แท่น และรอบแท่น 3 และให้ เอาไขมัน ของสัตว์ นั้น ถวายบูชาเสีย
ทัง้ หมดด้วย หางที่เป็นไขมัน ไขมันที่หุม
้ เครือ
่ งใน 4 และไตทัง้ สองลูกกับไขมันที่ติดอยู่ตรง
บัน
้ เอวนั ้น และให้ เอาพังผืด ที่ ติ ดอย ู่ เหนื อ ตั บน ั ้นออกเสีย พร้อมกับ ไต 5 ให้ ปุ โรหิต เผาสิง่
เหล่านี้ บนแท่นเป็นเครือ
่ งบู ชาด้วยไฟถวายแด่ พระเยโฮวาห์ เป็นเครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด
6 ผู้ ชายทุก คนที่ เป็ น ปุโรหิต รับ ประทานได้ ให้รับ ประทานในสถานบริสุ ทธิ์ เป็ น ของบริสุ ทธิ์
ที่สุด 7 เครือ
่ งบูชาไถ่การละเมิดกเ็ หมือนเครือ
่ งบูชาไถ่บาป มีพระราชบัญญัติอย่างเดียวกัน
ปุโรหิตผู้ใช้เครือ
่ งบูชาทําการลบมลทินจะได้เครือ
่ งบูชานัน
้ 8 ปุ โรหิตคนใดถวายเครือ
่ งเผา
2 ให้ฆ่าสัตว์อน
ั เป็นเครือ
่ งบูชาไถ่การละเมิดในที่ที่ฆ่าสัตว์อน
ั เป็นเครือ
่ งเผาบูชา
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9 เครือ
่ งธัญญบูชาทุก

บูชาของผู้ใด ปุ โรหิตผู้นั้นย่อมได้ หนังของเครือ
่ งเผาบูชาที่ ตนถวาย
อย่างที่ปิ้งในเตาอบ และสิง่ ทัง้ หมดซึ่งเตรียมในกระทะหรือที่เหล็ก ให้ตกเป็นของปุโรหิตผู้
ถวายของเหล่านั ้น 10 ธัญญบูชาทุกอย่างที่ เคล้านํ้ามันหรือไม่เคล้าจะตกเป็นของบุตรชาย
อาโรนทัวก
่ ัน
วิธถวายเครื
ี
อ
่ งสันติบูชา

ต่อ ไปนี้ เป็น พระราชบัญญั ติ เรือ
่ งเครือ
่ งสันติ บูชาซึ่ง ผู้ หน่งึ ผู้ ใดนํา มาถวายแด่ พระเย
โฮวาห์ 12 ถ้าเขาถวายเป็นเครือ
่ งโมทนาพระคุ ณ ก็ ให้เขาถวายขนมไร้เชื้อคลุกนํ้ามัน ขนม
แผ่นไร้เชื้อทานํ้ามัน ขนมยอดแป้งคลุกนํ้ามันให้ดีพร้อมกับเครือ
่ งบูชาโมทนา 13 นอกจาก
ขนมเหล่า นี้ ให้เขานํา ขนมปัง ใส่ เชื้อ มาถวายเป็น ส่วนของเครือ
่ งบู ชา พร ้ อมกับ เครือ
่ งสันติ
บูชาที่ ถวายเป็นการโมทนาพระคุ ณ 14 ให้ เขาถวายของบูชาเหล่า นี้ ส่วนหนึ่ ง จากทัง้ หมด
แด่ พระเยโฮวาห์ ซึ่ง เป็น ส่วนยกให้ แก่ ปุ โรหิต ผู้ เอาเลือดสันติ บูชาประพรม 15 ส่วนเนื้ อ
สัตว์เครือ
่ งสันติ บูชาเพื่อ โมทนาพระคุณ นั ้น เขาจะต้องรับ ประทานเสีย ในวัน ทํา การถวาย
บู ชา อย่า เหลือ ไว้ จนวั นร ุ่ง เช้า เลย 16 แต่ ถ้า เครือ
่ งบู ชาน น
ั ้ เป็น เครือ
่ งบูชาปฏิ ญาณ หรือ
เป็น เครือ
่ งบูชาตามใจสมัคร ให้ เขารับ ประทานเสีย ในวัน ทํา การถวายบู ชา และในวั นร ุ่ง
ขึ้น เขายัง รับ ประทานส่วนที่ เหลือ ได้ 17 ส่วนเนื้ อ ของเครือ
่ งบูชาที่ เหลือ ถึง วันที ่ สามให้ เผา
เสียด้วยไฟ 18 ถ้าเอาเนื้ อสัตว์อน
ั เป็นเครือ
่ งสันติ บูชามารับประทานในวันที ่สาม ก็ จะไม่ เป็
นที ่พอพระทัยเลย และผู้ที่ ถวายนั ้นจะไม่ เป็ นที ่โปรดปรานด้วย แต่ จะเป็นการกระทําที่ น่า
สะอิดสะเอียน และผู้ ที่ รับ ประทานนั ้น จะต้องได้ รบ
ั โทษความชัว่ ช้า ของเขา 19 เนื้ อที่ ไปถูก
ของที่ เป็นมลทินใดๆ อย่ารับประทาน จงเผาเสียด้วยไฟ บุ คคลที่ สะอาดทุกคนรับประทาน
เนื้ อ ได้ 20 แต่ ผู้ ใดรับ ประทานเนื้ อ สัตวบูชาอัน เป็น เครือ
่ งสันติ บูชาแด่ พระเยโฮวาห์ โดยที่
ตนยังมีมลทินติดตัวอยู่ ผู้นั ้นจะต้องถูกตัดขาดจากพลไพร่ของตน 21 ยิง่ กว่านั ้นอีกถ้าผู้ใด
แตะต้องสิง่ มลทินใดๆ ไม่ว่าจะเป็นมลทินของคน หรือสัตว์มลทินใดๆ หรือสิง่ มลทินทีน
่ ่าสะ
อิด สะเอียนใดๆ และผู้ นั้น มารับ ประทานเนื้ อ สัตวบูชาอัน เป็น เครือ
่ งสันติ บูชาแด่ พระเยโฮ
วาห์ ผู้นั ้นจะต้องถูกตัดขาดจากพลไพร่ของตน� 22 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 23 “จง
กล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า เจ้ าทัง้ หลายอย่า รับ ประทานไขมัน ของวัว ของแกะหรือ ของแพะ
24 ไขมัน ของสัตว์ที่ ตายเอง และไขมัน ของสัตว์ที่ สัตว์กัด ตายจะนํา ไปใช้ อย่า งอื่ นก ็ ได้ แต่
อย่า รับ ประทานเลยเป็ นอ ัน ขาด 25 ด้วยผู้ ใดก็ตามรับ ประทานไขมัน สัตว์ อน
ั เป็น เครือ
่ งบู
ชาด ้วยไฟถวายแด่ พระเยโฮวาห์ ผู้ ที่ รับ ประทานนั ้น จะต้องถูก ตัดขาดจากพลไพร่ของตน
26 ยิง
่ กว่านั ้ นอีกเจ้าอย่ารับประทานเลือดเลยทีเดียว ไม่ว่าเลือดของสัตว์ปี กหรือเลือดสัตว์
ในที่ใดๆที่เจ้าอาศัยอยู่ 27 ผู้ใดก็ตามที่รับประทานเลือดในลักษณะใดลักษณะหนึ่ ง ผู้นั ้นจะ
ต้องถูกตัดขาดจากพลไพร่ของตน�
11

ส่วนสําหรับพวกปุโรหิต

พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 29 “กล ่าวแก่ คนอิสราเอลว่า ผู้ ใดจะถวายเครือ
่ งบูชา
อัน เป็น สันติ บูชาแด่ พระเยโฮวาห์ ให้ผู้ นั ้น นํา เครือ
่ งบูชาของเขามาถวายแด่ พระเยโฮวาห์
จากเครือ
่ งบูชาอัน เป็น สันติ บูชาของเขา 30 ให้ เขานํา เครือ
่ งถวายบู ชาด ้วยไฟแด่ พระเยโฮ
วาห์มาด้วยมือ ของตนเอง ให้เขานําไขมัน มาพร้อมกับเนื้ อ อกนั ้น เพื่อ เอาเนื้ ออกนั ้น แกว่ง
ไปแกว่ง มาเป็น เครือ
่ งบูชาแกว่ง ถวายต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ 31 ให้ ปุ โรหิต เผาไขมัน
เสียบนแท่นบูชา แต่เนื้ ออกนั ้นจะตกเป็นของอาโรนและบุตรชายของเขา 32 แต่โคนขาข้าง
28
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ขวาของสัตว์นั้นเจ้าจงให้ปุโรหิตเป็นส่วนถวายจากเครือ
่ งบูชาแห่งสันติบูชา 33 บุตรชายอา
โรนผู้ถวายเลือดแห่งสันติบูชาและไขมันจะได้รบ
ั โคนขาข้างขวาเป็นส่วนของเขา 34 เพราะ
ว่า เนื้ อ อกที่ แกว ่ง ถวาย และเนื้ อ โคนขาที่ ถวายนั ้น เราได้ เอาจากคนอิสราเอลจากเครือ
่ ง
สันติบูชาของเขา และเราได้มอบให้แก่อาโรนปุโรหิตและบุตรชายของเขาเป็นกฎเกณฑ์อน
ั
ถาวรจากคนอิสราเอล 35 นี่ เป็น ส่วนจากการเจิม อาโรนและการเจิม บุตรชายของเขา ได้
จากเครือ
่ งบู ชาด ้วยไฟถวายแด่ พระเยโฮวาห์ มอบหมายให้ แก่ เขาทัง้ หลายในวันที ่ เขาทัง้
หลายถูกถวายให้ปรนนิ บัติพระเยโฮวาห์ในตําแหน่ งปุโรหิต 36 ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชา
คนอิสราเอลให้มอบสิง่ เหล่านี้ แก่เขาทัง้ หลาย ในวันทีเ่ ขาทัง้ หลายได้รบ
ั การเจิมเป็นปุโรหิต
เป็นกฎเกณฑ์อน
ั ถาวรตลอดชัว่ อายุของเขา� 37 ทัง้ หมดนี้ เป็นพระราชบัญญัติเรือ
่ งเครือ
่ ง
เผาบู ชา เครือ
่ งธัญญบู ชา เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป เครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด เครือ
่ งสถาปนาบู ชา
และเครือ
่ งสันติ บูชา 38 ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาโมเสสบนภูเขาซี นาย ในวันที ่ พระองค์
ทรงบัญชาคนอิสราเอลให้นําเครือ
่ งบูชามาถวายแด่พระเยโฮวาห์ในถิน
่ ทุรกันดารซีนาย

8
การเจิมตัง้ พวกปุโรหิต
พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 2 “จงนํา อาโรนและบุตรชายของเขามาพร้อมกับ เสื้อ
ยศ นํ้ามัน เจิม วัวอ ัน เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป แกะผู้ สองตัว กระบุง ขนมปัง ไร้เชื้อ 3 และจง
เรียกชุ มนุ มชนทัง้ หมดให้ ประชุ มกั นที ่ ประตู พล ับ พลาแห่ง ชุ มนุ ม� 4 และโมเสสก็ กระทํา
ดัง ที่ พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาแก่ ท่าน และชุ มนุ มชนก็ ประชุ มกั นที ่ ประตู พล ับ พลาแห่ง ชุ
มนุม 5 โมเสสกล่าวแก่ชุมนุมชนว่า “ต่อไปนี้ เป็นสิง่ ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาให้กระทํา�
6 โมเสสก็นําอาโรนและบุตรชายทัง
้ หลายของเขามาชําระกายด้วยนํ้า 7 แล้วสวมเสื้อให้และ
คาดรัด ประคดให้ แล ้ว สวมเสื้อ คลุม ยาวให้ และสวมเอโฟดให้ เขา เอารัด ประคดทออย่าง
ประณี ตสําหรับคาดทับเอโฟดคาดเอวให้ ผูกเอโฟดให้ติดเขาไว้
1

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

เครือ
่ งถวายสําหรับการเจิมพวกปุโรหิต
แล ้ วท ่านจึง นํา วัว ตัวผู้ อน
ั เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่บาปเข้า มา อาโรนและบุตรชายทัง้ หลาย
ของเขาก็ เอามือ ของตนวางบนหัวว ั วอ ัน เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่บาปนั ้น 15 โมเสสก็ ฆ่า วัว ตั วน น
ั้
เสีย เอานิว
้ จุ่มเลือดไปเจิมที่เชิงงอนรอบแท่น ชําระแท่นให้บริสุทธิแล
์ ้วเทเลือดที่ ฐานของ
แท่น ถวายแท่น ไว้เป็น สิง่ บริสุทธิ์ เพื่อ ทําการลบมลทิน ของแท่น นั ้น 16 และท่านนํา ไขมัน
ทัง้ หมดที่ อยู่ กับ เครือ
่ งในและพังผืด เหนื อ ตับ และไตสองลูก พร้อมกับ ไขมัน แล้ว โมเสสก็
14
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เผาสิง่ เหล่านี้ เสียบนแท่น
กับเนื้ อและมูลของมัน ท่านเผาเสียด้วยไฟ
ข้างนอกค่าย ดัง ที่ พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้ 18 แล ้ วท ่า นก็ นํา แกะผู้ อน
ั เป็น เครือ
่ ง
เผาบูชาเข้า มา อาโรนกับ บุตรชายทัง้ หลายของเขาก็ เอามือ ของตนวางบนหัว ของแกะผู้
นั ้น 19 โมเสสก็ ฆ่า แกะนั ้น เสีย เอาเลือดประพรมที่ แท่น และรอบแท่น 20 เมื่อ ท่านฟัน แกะ
ออกเป็นท่อนๆ โมเสสก็เผาหัวและแกะท่อนๆกับไขมันเสีย 21 เมื่อเอานํ้าล้างเครือ
่ งในและ
ขาแกะแล้ว โมเสสก็เผาแกะทัง้ ตัวบนแท่น เป็นเครือ
่ งเผาบูชา เป็นกลิ่นที ่พอพระทัย เป็น
เครือ
่ งบู ชาด ้วยไฟถวายแด่ พระเยโฮวาห์ ดัง ที่ พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาโมเสส 22 ท่านจึง
นําแกะผู้อีกตัวหนึ่ งนั ้นเข้ามาคือแกะตัวผู้ที่ เป็นเครือ
่ งสถาปนา และอาโรนกับบุตรชายทัง้
หลายของเขาก็เอามือของตนวางบนหัวของแกะผู้นั ้น 23 โมเสสก็ฆ่าแกะนั ้นเสีย เอาเลือด
เจิมทป
ี่ ลายหูข้างขวาของอาโรน และที่นิว
้ หัวแม่มือขวาของเขา และที่นิว
้ หัวแม่เท้าขวาของ
เขา 24 แลว
้ นําบุตรชายทัง้ หลายของอาโรนเข้ามา และโมเสสเอาเลือดเจิมทป
ี่ ลายหูข้างขวา
ที่ นิว
้ หัวแม่มือข้างขวา ที่นิว
้ หัวแม่เท้าข้างขวาของเขา และโมเสสเอาเลือดประพรมที่แท่น
และรอบแท่น 25 แลวท
้ ่านจึงนําไขมันและหางที่เป็นไขมัน และไขมันทัง้ หมดที่อยูกั
่ บเครือ
่ ง
ใน และพังผืดเหนื อตับและไตสองลูกกับไขมันทีติ
่ ดอยู่ และโคนขาข้างขวา 26 และท่านหยิบ
ขนมไร้เชื้อ หนึ่ งก ้อนจากกระบุง ขนมปัง ไร้เชื้อ ซึ่ง อยู่ ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ และหยิบ
ขนมคลุกนํ้ามันก้อนหนึ่ ง และขนมแผ่นแผ่นหนึ่ ง วางของเหล่านี้ ไว้บนไขมัน และบนโคน
ขาข้างขวา 27 ท่านเอาสิง่ เหล่านี้ วางไว้ในมือของอาโรน และมือของบุตรชายทัง้ หลายของ
เขา และให้แกว ่ง ไปแกว่ง มาเป็น เครือ
่ งบูชาแกว่ง ถวายต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ 28 แล
้ว โมเสสก็ รบ
ั ของเหล่า นั ้น มาจากมือ ของเขาทัง้ หลายและเผาเสียบนแท่น บนเครือ
่ งเผาบู
ชา เป็นเครือ
่ งสถาปนาบูชา เป็นกลินที
่ อพระทัย เป็นเครือ
่ งบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮ
่ พ
วาห์ 29 และโมเสสเอาเนื้ ออกแกว่งไปแกว่งมาเป็น เครือ
่ งแกว่งถวายต่อ พระพักตร์พระเย
โฮวาห์ นี่ เป็นแกะตัวผู้สถาปนาส่วนของโมเสส ดังที่ พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสส 30 แล
้ว โมเสสนํา นํ้ามัน เจิม และเลือดซึ่ง อยู่ บนแท่น ประพรมบนอาโรนและเครือ
่ งยศของเขา
และบนบุตรชายทัง้ หลาย กับบนเครือ
่ งยศของบุตรชายทัง้ หลายของเขา ดังนี้ แหละท่านก็
ชําระอาโรนกับเครือ
่ งยศของเขาให้บริสุทธิ์ บุตรชายทัง้ หลายของเขากับเครือ
่ งยศของบุตร
ชายนั ้น ด้วย 31 โมเสสสัง่ อาโรนและบุตรชายทัง้ หลายของเขาว่า “จงต้ม เนื้ อ เสีย ที่ ประตู
พลับพลาแห่งชุมนุม และรับประทานเสียที่ นั่นกับขนมปังซึ่งอยู่ในกระบุงเครือ
่ งสถาปนาบู
ชา ดัง ที่ ข้าพเจ้า บัญชาท่านว่า อาโรนและบุตรชายทัง้ หลายของเขาจะรับ ประทาน 32 เนื้ อ
และขนมปัง ที่ เหลือ นั ้น ท่านจงเผาเสีย ด้วยไฟ 33 และท่านทัง้ หลายอย่า ออกไปนอกประตู
พลับพลาแห่งชุ มนุมตลอดเจ็ดวัน จนกว่าวันกําหนดสถาปนาของท่านจะครบ เพราะที่ จะ
สถาปนาท่านนั ้ นก ็ กิน เวลาเจ็ด วัน 34 สิ ่ง ที่ ได้ กระทํา ในวัน นี้ พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาให้
กระทํา เพื่อ ลบมลทิน ของท่าน 35 ท่านจงอยู่ ที่ ประตู พล ับ พลาแห่ง ชุ มนุ มท ั ้งกลางวัน และ
กลางคืนตลอดเจ็ดวัน กระทํากิจที่ พระเยโฮวาห์ทรงกําชับไว้ เกลือกว่าท่านจะต้องถึงตาย
เพราะนี่ เป็นสิง่ ที่ ข้าพเจ้าได้รบ
ั บัญชามา� 36 อาโรนกับบุตรชายทัง้ หลายของเขาได้กระทํา
ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาทางโมเสสทุกประการ

9
การเริม
่ ต้นแห่งการปรนนิ บัติของพวกปุโรหิต

หนั งสือเลวีนิ ติ 9:1

128

1 ต่อมาวันที่แปดโมเสสก็เรียกอาโรนและบุตรชายทัง
้ หลายของเขา

หนั งสือเลวีนิ ติ 9:24

และพวกผู้ใหญ่ของ
อิสราเอล 2 และท่านกล่าวแก่อาโรนว่า “จงนําลูกวัวตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป และแกะ
ผู้ ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งเผาบู ชา ทัง้ สองอย่า ให้ มี ตําหนิ จงถวายบู ชาต ่อ พระพักตร์พระเยโฮ
วาห์ 3 และกล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า ‘จงเอาลูก แพะผู้ ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป และ
ลูกวัวตัวหนึ่ งกับลูกแกะตัวหนึ่ ง ทัง้ สองให้มีอายุหน่งึ ขวบ ปราศจากตําหนิ เป็นเครือ
่ งเผาบู
ชา 4 และเอาวัวผู้ตัวหนึ่ งและแกะผู้ตัวหนึ่ งเป็นสันติบูชาบูชาถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮ
วาห์ และเอาธัญญบูชาคลุกนํ้ามันมาถวาย เพราะว่าพระเยโฮวาห์จะทรงปรากฏแก่ท่านใน
วัน นี้ � ” 5 เขาทัง้ หลายก็ นํา สิง่ ที่ โมเสสบัญชานั ้น มาที่ หน ้า พลับพลาแห่ง ชุ มนุ ม และชุ มนุ
มชนทัง้ หมดก็เข้ามาใกล้ ยืนอยู่ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 6 โมเสสกล่าวว่า “นี่ เป็นสิง่ ซึ่ง
พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาให้ ท่านทัง้ หลายกระทํา และสง่า ราศี ของพระเยโฮวาห์ จะปรากฏ
แก่ ท่านทัง้ หลาย� 7 แล ้ว โมเสสจึง สัง่ อาโรนว่า “จงเข้าไปใกล้ แท่น บูชา ถวายเครือ
่ งบูชา
ไถ่ บาป และเครือ
่ งเผาบูชาของท่านเสีย และทําการลบมลทิน บาปของตั วท ่า นกับ พลไพร่
ทัง้ หลาย และจงนําเครือ
่ งถวายบูชาของพลไพร่มา และทําการลบมลทินบาปของเขา ดังที่
พระเยโฮวาห์ทรงบัญชา� ” 8 อาโรนจึงเข้าไปใกล้แท่นบูชาและฆ่าลูกวัวอันเป็นเครือ
่ งบูชา
ไถ่บาปซึ่งเป็นของเพื่อตน 9 และบุตรชายอาโรนก็นําเลือดมาให้เขา เขาก็เอานิว
้ จุ่มเลือดไป
เจิม เชิง งอนของแท่น และเทเลือดลงที่ ฐานแท่น 10 ส่วนไขมัน และไต กับ พังผืด เหนื อ ตับ
จากเครือ
่ งบูชาไถ่บาปนั ้น เขาเผาเสียบนแท่น ดังที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสส 11 เขาก็
เผาเนื้ อและหนั งเสียด้วยไฟที่ ภายนอกค่าย 12 เขาฆ่าสัตว์เครือ
่ งเผาบู ชา แล้วบุตรชายอา
โรนก็ นํา เลือดมาให้ เขา เขาจึง เอาเลือดนั ้น ประพรมที่ แท่น และรอบแท่น 13 และบุตรชาย
ทัง้ หลายของอาโรนก็ ส่งเครือ
่ งเผาบูชาที ละท่อนกับหัวมาให้อาโรน อาโรนก็ เผาสิง่ เหล่านี้
บนแท่น 14 อาโรนจึงล้างเครือ
่ งในและขาสัตว์และเผาเสียบนเครือ
่ งเผาบูชาที่บนแท่นบูชา
15 แล ้ วอาโรนก็ นํา เครือ
่ งบูชาของพลไพร่มาถวาย คือ นํา แพะซึ่ง เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่บาปซึ่ง
เป็น ของเพื่อ พลไพร่มาฆ่า เสีย บูชาไถ่ บาป ดัง เครือ
่ งบูชาไถ่ บาปครังก
้ ่อนนั ้น 16 และเขาก็
ถวายเครือ
่ งเผาบูชาถวายตามลักษณะ 17 และเขาก็ถวายธัญญบูชาโดยหยิบมากํามือหนึ่ ง
เผาเสียบนแท่นนอกเหนื อเครือ
่ งเผาบูชาประจําเวลาเช้า 18 เขาฆ่าวัวผู้ด้วย และแกะผูเ้ ป็น
เครือ
่ งสันติบูชาสําหรับพลไพร่ และบุตรชายอาโรนนําเลือดมาให้อาโรน อาโรนก็เอาเลือด
ประพรมที่ แท่น และรอบแท่น 19 และนํา ไขมั นว ัว และไขมัน แกะ กับ หางที่ เป็น ไขมัน และ
ไขมันที ่หุม
้ เครือ
่ งใน และไตกับพังผืดเหนื อตับมาให้ 20 และเขาทัง้ หลายวางไขมันไว้บนเนื้
ออก และอาโรนก็ เผาไขมัน เสียบนแท่น 21 ส่วนเนื้ อ อกและเนื้ อ โคนขาข้างขวานั ้น อาโรน
แกว่งไปแกว่งมาเป็นเครือ
่ งบูชาแกว่งถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ดังที่ โมเสสบัญชา
ไว้ 22 แล ้ วอาโรนยกมือ ขึ้น อวยพรพลไพร่ และอาโรนก็ ลงมาจากการถวายเครือ
่ งบูชาไถ่
บาป เครือ
่ งเผาบูชาและสันติบูชา 23 โมเสสกับอาโรนจึงเข้าไปในพลับพลาแห่งชุมนุม เมื่อ
เขาทัง้ สองออกมา เขาก็อวยพรพลไพร่ และสง่าราศี ของพระเยโฮวาห์ก็ปรากฏแก่พลไพร่
ทัง้ มวล 24 เปลวเพลิงพลุ่งออกมาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เผาเครือ
่ งเผาบูชาและไขมัน
ซึ่งอยูบ
่ นแท่น เมื่อพลไพร่ทัง้ หลายเห็นก็โห่ร้องและซบหน้าลง

10
นาดับกับอาบีฮูถูกฆ่าเสียเนื่ องด้วยไฟที่ต้องห้าม
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ฝ่ายนาดั บก ับ อาบี ฮู บุ ตรชายของอาโรน ต่างนํา กระถางไฟของเขามาและเอาไฟใส่
ในนั ้น แล้ว ใส่ เครือ
่ งหอมลง เอาไฟที่ ผิด รู ป แบบมาเผาถวายบู ชาต ่อ พระพักตร์พระเยโฮ
วาห์ ซึ่งพระองค์มิได้ทรงบัญชาให้เขากระทําเช่นนั ้น 2 ไฟก็พุ่งขึ้นมาจากพระเยโฮวาห์ ไหม้
เขาทัง้ สองและเขาก็ ตายต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ 3 โมเสสจึง บอกอาโรนว่า “พระเยโฮ
วาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า ‘เราจะสําแดงความบริสุทธิ์ ของเราท่ามกลางผู้ ที่ อยู่ ใกล้ เรา เขาจะถวาย
สง่าราศีแก่เราต่อหน้าพลไพร่ทัง้ ปวง� ” และอาโรนก็นิ่งอยู่ 4 โมเสสเรียกมิชาเอลและเอล
ซาฟาน บุตรชายของอุสซีเอล อาของอาโรน บอกเขาว่า “จงเข้ามาใกล้ หามเอาพี่น้องของ
เจ้าออกไปเสียนอกค่ายจากหน้าสถานบริสุทธิ์� 5 เขาก็เข้ามาใกล้หามศพทัง้ เสื้อออกไปไว้
นอกค่ายตามที่ โมเสสสัง่ 6 และโมเสสกล่าวแก่ อาโรนและเอเลอาซาร์และอิธามาร์ บุ ตร
ชายอาโรนว่า “ท่านทัง้ หลายอย่า ปล่อยผมห้อย หรือ ฉี ก เสื้อผ้า ของท่าน เกล ื อกว่า ท่านจะ
ต้องตายและเกลือกว่า พระพิโรธจะตกเหนื อ ชุ มนุ มชนทัง้ หมด แต่ พี่ น้ องของท่านคือ วงศ์
วานอิสราเอลทัง้ มวล จะไว้ทุกข์ เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงให้ บังเกิด การเผาไหม้ ก็ได้ 7 และ
อย่าออกไปจากประตูพลับพลาแห่งชุมนุม เกลือกว่าท่านต้องตาย เพราะว่านํ้ามันเจิมแห่ง
พระเยโฮวาห์อยูเหนื
่
อท่านทัง้ หลาย� และเขาทัง้ หลายก็กระทําตามคําของโมเสส
1

ข้อปฏิบัติแห่งบรรดาปุโรหิต
8 พระเยโฮวาห์ตรัสกับอาโรนว่า 9 “เมื่อตัวเจ้าหรือบุตรชายของเจ้าจะเข้าไปในพลับพลา

แห่งชุ มนุม อย่าดื่มเหล้าองุน
่ หรือสุราเกลือกว่าเจ้าจะต้องตาย ทัง้ นี้ ให้เป็นกฎเกณฑ์ ถาวร
10
อยู่ ตลอดชัว่ อายุ ของเจ้า เจ้ าจงแยกของบริสุทธิ์ จากของไม่ บริสุทธิและของมลทิ
น จาก
์
ของไม่ มลทิน 11 และเจ้า จะต้องสอนพลไพร่อส
ิ ราเอลให้ทราบถึง กฎเกณฑ์ ทัง้ มวลซึ่ง พระ
เยโฮวาห์ได้ตรัสแก่เขาทัง้ หลายทางโมเสส� 12 โมเสสกล่าวแก่อาโรนและเอเลอาซาร์ และ
อิธามาร์ บุ ตรชายของเขาผู้ ที่ เหลือ อยู่ ว่า “จงเอาธัญ ญบูชาซึ่ง เหลือ จากการบู ชาด ้วยไฟ
ถวายแด่ พระเยโฮวาห์ มาร ับ ประทานที่ รม
ิ แท่น บูชาไม่ ใส่ เชื้อ เพราะเป็น ของบริสุทธิ์ ที่สุด
13 ท่านจงรับ ประทานในที่ บริสุทธิเพราะเป็
น ส่วนของท่าน และส่วนของบุตรชายของท่าน
์
จากเครือ
่ งบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ เพราะข้าพเจ้าได้รบ
ั บัญชาดังนี้ 14 แต่เนื้ ออก
ที่ แกว ่ง ถวาย และเนื้ อ โคนขาที่ ถวายแล้ วน น
ั ้ ท่านจงรับ ประทานในที่ สะอาด ทัง้ ตั วท ่าน
และบุตรชายบุตรสาวของท่านก็รบ
ั ประทานได้ เพราะเป็นส่วนที่ได้มาจากสันติบูชาของคน
อิสราเอล อันตกอยู่ กั บท ่า นทั ้ งบ ุตรชายทัง้ หลายของท่านด้วย 15 เนื้ อ โคนขาที่ ถวายและ
เนื้ อ อกที่ แกว ่ง ถวายเขาจะนํา มาบูชาพร้อมกับ เครือ
่ งไขมั นที ่บู ชาด ้วยไฟ เพื่อ แกว่ง เป็น
เครือ
่ งบูชาแกว่งถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ สิ ่งเหล่านี้ เป็นของท่านและบุตรชายทัง้
หลายของท่าน ให้เป็นกฎเกณฑ์เนื องนิ ตย์ ดังที่ พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาไว้� 16 ฝ่ายโมเสส
ได้ พยายามไต่ถามถึงเรือ
่ งแพะซึ่งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่ บาป และดู เถิด แพะตั วนัน
้ ถูกเผาเสีย
แล้ว ท่านจึง โกรธเอเลอาซาร์และอิธามาร์บุ ตรชายของอาโรนที่ เหลือ อยู่ ท่านว่า เขาว่า
17 “เหตุ ไฉนท่านจึ งม ิ ได้ รับ ประทานเครือ
่ งบูชาไถ่บาปในที่ บริสุทธิ์ ในเมื่อ เป็น ของบริสุทธิ์
ที่สุด และพระเจ้าได้ประทานของเหล่านั ้นให้แก่ท่านเพื่อท่านจะได้รบ
ั ความชัว่ ช้าของชุมนุ
มชน เพื่อทําการลบมลทินบาปของเขาทัง้ หลายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 18 ดูเถิด เลือด
สัตว์นั้ นก ็ มิได้ นํา เข้า มายัง ที่ บริสุทธิ์ที่ ห้องชัน
ั ประทานสิง่ เหล่า นี้ ในที่
้ ใน ท่านควรจะได้ รบ
บริสุทธิ์ ดัง ที่ ข้าพเจ้า ได้ บัญชาแล้ วน ัน
้ � 19 อาโรนจึง กล่าวแก่ โมเสสว่า “ดู เถิด วัน นี้ เขา
ได้ถวายเครือ
่ งบูชาไถ่บาปและเครือ
่ งเผาบูชาของเขาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์แล้ว และ

หนั งสือเลวีนิ ติ 10:20

130

หนั งสือเลวีนิ ติ 11:34

เหตุการณ์ เหล่านี้ ก็ตกที่ข้าพเจ้าแล้ว ถ้าวันนี้ ข้าพเจ้าได้รบ
ั ประทานเครือ
่ งบูชาไถ่บาป จะเป็
นที ่ โปรดปรานในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ หรือ � 20 เมื่อ โมเสสได้ ฟั งด ัง นั ้น ท่านก็
พอใจ

11
พระราชบัญญัติต่างๆเรือ
่ งอาหาร
พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสและอาโรนว่า 2 “จงกล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า ต่อ ไปนี้ เป็น
สัตว์ที่ มีชีวิตในบรรดาสัตว์ในโลกซึ่งเจ้าจะรับประทานได้ 3 บรรดาสัตว์ที่ แยกกีบและมีกีบ
ผ่าและสัตว์เคี้ยวเอื้อง เจ้ารับประทานได้ 4 อย่างไรก็ตามสัตว์ต่อไปนี้ ที่เคี้ยวเอื้องหรือแยก
กีบ เจ้าก็อย่ารับประทาน อูฐ เพราะมันเคี้ยวเอื้องแต่ไม่แยกกีบ เป็นสัตว์มลทินแก่เจ้า 5 ตัว
กระจงผาเพราะว่า มัน เป็น สัตว์เคี้ยวเอื้องแต่ ไม่ แยกกีบ เป็น สัตว์มลทิน แก่ เจ้า 6 กระต่าย
เพราะว่า มัน เป็น สัตว์เคี้ยวเอื้องแต่ ไม่ แยกกีบ เป็น สัตว์มลทิน แก่ เจ้า 7 หมู เพราะมัน เป็น
สัตว์แยกกีบ และมี กีบ ผ่า แต่ ไม่ เคี้ยวเอื้อง จึง เป็น สัตว์มลทิน แก่ เจ้า 8 อย่า รับ ประทานเนื้ อ
ของสัตว์เหล่า นี้ เลย และเจ้า อย่า แตะต้องซากของมัน มัน เป็น ของมลทิน แก่ เจ้า 9 สัตว์ที่
อยู่ในนํ้าทัง้ หมดเหล่านี้ เจ้ ารับประทานได้ ของทุกอย่างซึ่งอยู่ในนํ้าที่ มี ครีบและมี เกล็ด จะ
อยู่ ในทะเลหรือ ในแม่น้ํา ก็ ตาม เจ้ ารับ ประทานได้ 10 แต่ ทุ กอย่างในทะเลและในแม่ นํ้า ทุ
กอย่างที่เคลื่อนไหวในนํ้า และสิงม
่ ีชีวิตใดๆซึ่งอยู่ในนํ้า ไม่มีครีบและเกล็ด สัตว์เหล่านี้ เป็น
สิง่ ที่พึงรังเกียจแก่เจ้า 11 สัตว์เหล่านี้ ยังคงเป็นสิง่ ที่พึงรังเกียจแก่เจ้า เจ้าอย่ารับประทาน
เนื้ อของมัน แต่ให้เจ้าถือว่าซากของมันเป็ นที ่พึงรังเกียจ 12 อะไรก็ตามที่ อยู่ในนํ้าไม่มีครีบ
และเกล็ด เป็นสิง่ ที่พึงรังเกียจแก่เจ้า 13 ต่อไปนี้ เป็นนกซึ่งให้เจ้าถือว่าเป็นสิง่ ที่พึงรังเกียจ
ท่ามกลางนกทัง้ หลาย นกเหล่านี้ รบ
ั ประทานไม่ได้ มันเป็นสิง่ ที่ พึงรังเกียจคือนกอินทรี นก
แร้ง นกออก 14 นกเหยีย
่ วหางยาว เหย ี่ ยวดํา ตามชนิ ด ของมัน 15 นกแกตามชนิ ด ของมัน
16 นกเค้าแมว นกเค้า โมง นกนางนวล เหย ี่ ยวนกเขาตามชนิ ด ของมัน 17 นกเค้าแมวเล็ก
นกอ้ายงัว่ นกทึดทือ 18 นกอี โก้ ง นกกระทุง นกแร้ง 19 นกกระสาดํา นกกระสาตามชนิ ด
ของมัน นกหัวขวาน และค้างคาว 20 แมลงมีปี กซึ่งคลานสี่ขา เป็นสัตว์ที่พึงรังเกียจแก่เจ้า
21 แต่ ในบรรดาแมลงมี ปี กที่ คลานสี่ ขาน ี้ เจ้ าจะรับ ประทานจําพวกที่ มี ขาพับ ใช้กระโดดไป
บนดิน ได้ 22 ในจําพวกแมลงต่อ ไปนี้ เจ้ ารับ ประทานได้ ตัก
๊ แตนวัย บิน ตามชนิ ด ของมัน จิ
้ง หรีด โกร่ง ตามชนิ ด ของมัน จักจัน
่ ตามชนิ ด ของมัน และตัก
๊ แตนตามชนิ ด ของมัน 23 แต่
แมลงมี ปี กอย่า งอื่นซึ่ งม ี สี ่ ขา เป็น สัตว์ที่ พึง รังเกียจแก่ เจ้า 24 สิ ่ง เหล่า นั ้น จะกระทํา ให้เจ้ า
มลทิน ได้ คือ ผู้ หน ่งึ ผู้ ใดแตะต้องซากของมัน จะต้องมลทิน ไปถึง เวลาเย็น 25 ผู้ ใดถือ ซาก
สัตว์ส่วนใดๆไปต้องซักเสื้อผ้าของตน และมลทินไปจนถึงเวลาเย็น 26 ซากของสัตว์ทัง้ ปวง
ที่ แยกกีบ และไม่ มี กีบ ผ่า ไม่ เคี้ยวเอื้องเป็น สัตว์มลทิน แก่ เจ้า ผู้ ใดแตะต้องสัตว์เหล่า นี้ จะ
มลทิน 27 ในบรรดาสัตว์สี่เท้าทุกอย่างซึ่งเดินด้วยขยุม
้ เท้าเป็นสัตว์มลทินแก่เจ้า ผู้ใดแตะ
28
ต้องซากสัตว์นี้ จะต้องมลทิน ไปถึง เวลาเย็น ผู้ ใดนํา ซากมัน ไปจะต้องซัก เสื้อผ้า ของตน
และมลทินไปจนถึงเวลาเย็น เป็นสัตว์มลทินแก่เจ้า 29 ในบรรดาสัตว์ที่เลื้อยคลานไปบนดิน
ชนิดต่อไปนี้ เป็นสัตว์มลทินแก่เจ้า คือ อีเห็น หนู เหี้ยตามชนิ ดของมัน 30 จิง้ จก ตะกวด แย้
จิ้งเหลนและกิงก
้
อง
้ ่า 31 ในบรรดาสัตว์เลื้อยคลาน ชนิดเหล่านี้ เป็นมลทินแก่เจ้า ผูใดแตะต้
เมื่อมันตายแล้ว ผู้นั ้นจะมลทินไปถึงเวลาเย็น 32 และเมื่อมันตายตกทับสิง่ ใด สิ่งนั ้ นก็เป็น
มลทิน ไม่ว่าจะเป็นสิง่ ที่เป็นไม้ หรือเสื้อผ้า หรือหนั งสัตว์ หรือกระสอบ หรือภาชนะใดๆที่ใช้
เพื่อ ประโยชน์ อย่างใด จะต้องแช่ นํ้า และจะมลทิน ไปจนถึง เวลาเย็น ต่อ ไปก็ นับ ว่า สะอาด
ได้ 33 และถ้ามันตกลงไปในภาชนะดิน สิ่งที่อยู่ในภาชนะนั ้นจะมลทิน จงทุบภาชนะนั ้นเสีย
34 อาหารในภาชนะนั ้นทีร
่ บ
ั ประทานได้ซ่ึงมน
ี ้ําปนอยูก็
่ เป็นมลทิน และนํ้าดื่มทง
ั ้ สิน
้ ซึ่งจะดื่ม
1
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35 ถ้า ส่วนใดของซากสัตว์ตกใส่ สิ ่ง ใดๆ

ได้ จากภาชนะอย่างนี้ จะมลทิน
สิ ่งนั ้นๆก็ มลทิน ไม่
ว่าเป็นเตาอบหรือเตา ต้องทุบเสีย เป็นมลทิน และเป็นของมลทินแก่ เจ้า 36 อย่างไรก็ตาม
นํ้าพุ หรือนํ้าในแอ่งเก็ บน้าํ เป็นของสะอาด แต่ สิ ่งใดที่ แตะต้องซากสัตว์นั้นจะมลทิน 37 ถ้า
ส่วนใดของซากตกใส่ เมล็ดพืชที่ ใช้หว่าน พืชนน
ั ้ นั บว่าสะอาด 38 แต่ถ้าเอาเมล็ดพืชนัน
้ แช่
นํ้าไว้ และซากสัตว์ส่วนใดตกใส่น้ํานั ้นกเ็ ป็นมลทินแก่เจ้า 39 ถ้าสัตว์ซ่ึงเจ้าจะรับประทานได้
นั ้น ตายเอง ผู้ ที่ แตะต้องซากสัตว์นั้น จะมลทิน ไปจนถึง เวลาเย็น 40 และผู้ ใดที่ รบ
ั ประทาน
ซากนั ้น จะต้องซัก เสื้อผ้า ของเขาเสีย และเป็น มลทิน ไปจนถึง เวลาเย็น ผู้ ใดที่ จับ ถือ ซาก
นั ้นไปก็ ต้องซักเสื้อผ้าของตน และเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเย็น 41 บรรดาสัตว์เลื้อยคลาน
ที่ ไปบนแผ่น ดิน เป็น สิง่ พึง รังเกียจ อย่า รับ ประทาน 42 สิ ่ง ใดที่ เลื้อยไปด้วยท้อง หรือ สิง่ ที่
เดิน สี่ ขา หรือ สิง่ ที่ มี หลายขา ทุ กสิ่ง ที่ คลานไปบนแผ่น ดิน เจ้ าอย่า รับ ประทาน เพราะเป็น
สิง่ พึง รังเกียจ 43 เจ้ าอย่า กระทํา ให้ ตัว เองเป็ นที ่ พึง รังเกียจด้วยสัตว์เลื้อยคลานใดๆ อย่า
ทําตัวให้เป็นมลทินไปด้วยสัตว์เหล่านี้ เลย เกรงว่าเจ้าจะเป็นมลทินไปด้วย 44 เพราะเราคือ
พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า จงชําระตัว ไว้ให้ บริสุทธิ์ เพราะเราบริสุทธิ์ เจ้ าอย่า ทําตัว ให้
เป็นมลทินไปด้วยสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่ งซึ่งคลานไปบนแผ่นดิน 45 เพราะเราคือพระเยโฮ
วาห์ ผู้ นํา เจ้า ออกจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ เพื่อ เป็น พระเจ้า ของเจ้า เพราะฉะนั ้น เจ้า จึง ต้อ งบริ
สุทธิ์ เพราะเราบริสุทธิ์� 46 เหล่านี้ เป็นพระราชบัญญัติกล่าวถึงเรือ
่ งสัตว์และนก และสิ่งม
ี ชี วิต ที่ เคลื่อนไหวไปมาในนํ้า และสัตว์ทุ กชนิ ด ที่ เลื้อยคลานบนแผ่น ดิน 47 เพื่อ ให้ สังเกต
ความแตกต่างระหว่างสิง่ ที่ เป็น มลทิน และสิง่ ที่ ไม่ เป็น มลทิน และระหว่างสัตว์ที่ มี ชี วิตรับ
ประทานได้ และสัตว์มีชีวิตที่รบ
ั ประทานไม่ได้

12
การกําเนิ ดบุตรและความเป็นมลทิน

พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 2 “จงกล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า ถ้า หญิง คนใดมี ครรภ์
คลอดบุตรเป็นชาย นางต้องเป็นมลทินเจ็ดวัน นางจะเป็นมลทินอย่างเดียวกับมลทินเวลา
ที่ นางมี ประจํา เดือน 3 ในวั นที ่ แปดให้ ตัด หนั ง ปลายองคชาตของเด็ก นั ้น เสีย เพื่อ เป็นการ
เข้าสุ หนัต 4 ให้นางคอยอยู่อีกสามสิบสามวันด้วยเรือ
่ งโลหิตชําระของนาง อย่าให้นางแตะ
ต้องของบริสุทธิ์อน
ั ใด หรือเข้าไปในสถานบริสุทธิ์ จนกว่าจะครบวันชําระของนาง 5 แต่ถ้า
นางคลอดบุตรเป็นหญิง นางจะมลทินไปสองสัปดาห์ อย่างเดียวกับเรือ
่ งการมีประจําเดือน
และนางจะต้องคอยอยู่ หกสิบ หกวัน ด้วยเรือ
่ งโลหิต ชําระของนาง 6 และเมื่อ วัน ชําระของ
นางครบแล้ว ไม่ว่าเป็นกําหนดของบุตรชายหรือบุตรสาว ให้นางไปหาปุโรหิตที่ ประตู พลับ
พลาแห่ง ชุ มนุ ม นํา ลูก แกะอายุ หน ่ง
ึ ขวบตัว หนึ่ ง ไปเป็น เครือ
่ งเผาบูชาและนกพิราบหนุ่ม
ตัวหนึ่ งหรือนกเขาตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่ บาป 7 ให้ปุ โรหิตนําถวายต่อพระพักตร์พระเย
โฮวาห์ และทําการลบมลทินให้นาง แล้วนางจะสะอาดในเรือ
่ งโลหิตของนางตก นี่ เป็นพระ
ราชบัญญัติกล่าวด้วยเรือ
่ งการคลอดบุตร ไม่ว่าเป็นชายหรือหญิง 8 และถ้านางไม่สามารถ
หาลูกแกะตัวหนึ่ งได้ก็ให้นางนํานกเขาสองตัวหรือนกพิราบหนุ่มสองตัว ตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ ง
เผาบูชาและอีก ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป และให้ ปุ โรหิต ทําการลบมลทิน ให้ นาง แล ้
วนางจะสะอาด�
1

13
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้ น แบบอย่างของความบาป
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พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสและอาโรนว่า “ถ้า ผู้ ใดเกิด อาการบวมหรือ พุ หรือด ่างขึ้
นที ่ ผิวหนั ง แล ้ว ผิวหนั ง ของเขาเป็น โรคเรือ
้ น ก็ ให้ พาผู้ นั้น มาหาอาโรนปุโรหิต หรือ มาหา
บุตรชายคนหนึ่ ง คนใดของเขาที่ เป็น ปุโรหิต 3 ให้ปุ โรหิตตรวจผิวหนั ง ตรงที่ เป็นโรค ถ้าขน
ในที่นั้นเปลี่ยนเป็นสีขาวและเห็นว่าโรคนั ้นอยูล
่ ึกกว่าผิวหนั งลงไป นั บว่าเป็นโรคเรือ
้ น เมื่อ
ปุโรหิต ตรวจเขาเสร็จ แล้ว ให้ ประกาศว่า เขาเป็น มลทิน 4 ถ้า ผิวหนั ง ตรงที่ ด่างขึ้น นั ้น ขาว
และปรากฏว่ากินไม่ลึกไปกว่าผิวหนั ง และขนในบริเวณนั ้ นก็ไม่เปลี่ยนเป็นสี ขาว ให้ปุ โรหิ
ตกักตัวผู้ป่วยไว้เจ็ดวัน 5 และให้ปุ โรหิตตรวจเขาอีกในวันที ่เจ็ด ดู เถิด ถ้าตามสายตาของ
เขาเห็ นว ่า โรคนั ้น ทรงอยู่ ไม่ ลามออกไปในผิวหนั ง ก็ ให้ ปุ โรหิ ตก ัก ตัว เขาต่อ ไปอีก เจ็ด วัน
6 พอถึงวันที ่เจ็ดให้ปุ โรหิตตรวจเขาอีกครัง
้ หนึ่ ง ดูเถิด ถ้าบริเวณที่ป่วยนั ้นจางลง และโรค
มิได้ ลามออกไปในผิวหนั ง ก็ ให้ปุ โรหิตประกาศว่า เขาสะอาดแล้ว เขาเป็นโรคพุ เท่านั ้น ให้
เขาซักเสื้อผ้าแล้วเขาก็จะสะอาดได้ 7 แต่ถ้าหากว่าภายหลังจากที่เขาสําแดงตัวแก่ปุโรหิต
เพื่อ รับ การชําระแล้ วน น
ั ้ ปรากฏว่า บริเวณที่ พุ ลามออกไปในผิวหนั ง เขาต้องกลับ ไปหาปุ
โรหิตอีก 8 ให้ปุ โรหิตทําการตรวจ ดู เถิด ถ้าบริเวณพุ นั้นลามออกไปในผิวหนั ง ก็ ให้ปุ โรหิต
ประกาศว่าเขาเป็นมลทิน เขาเป็นโรคเรือ
้ น 9 ถ้าผู้ใดเป็นโรคเรือ
้ นก็ให้พาเขามาหาปุโรหิต
10 และให้ ปุ โรหิต ตรวจดู ตัว เขา ดู เถิด ถ้า มี บริเวณบวมสี ขาวเกิด ขึ้ นที ่ ผิวหนั ง ซึ่ง ทําให้ ขน
ที่ นั่น เปลี่ยนเป็น สี ขาว และมี เนื้ อ แผลสดในที่ ที่ บวมนั ้น 11 แสดงว่า เป็น โรคเรือ
้ นเรือ
้ รัง ที่
ผิวหนั ง ให้ปุโรหิตประกาศว่าเขามลทิน อย่ากักตัวเขาไว้ เพราะว่าเขาเป็นมลทิน 12 ถ้าโรค
เรือ
้ นนั ้น ลามไปตามผิวหนั ง ตามที่ ปุ โรหิต เห็ นก ็ ปรากฏว่า ลามไปตามผิวหนั ง ทัว่ ตัวผู้ ป่วย
ตัง้ แต่ ศีรษะจนเท้า 13 ปุ โรหิต ต้องตรวจดู และดู เถิด ถ้า เรือ
้ นนั ้น แผ่ ไปทัว่ ตัว ให้ ปุ โรหิต
ประกาศว่าเขาสะอาดด้วยโรคของเขาแล้วตัวของเขาเผือก เขาสะอาด 14 ถ้ามีเนื้ อแผลสด
ปรากฏขึ้นมาเมื่อไร เขาก็ เป็นมลทิน 15 ให้ปุ โรหิตตรวจดู ที่ เนื้ อแผลสดและประกาศว่าเขา
เป็น มลทิน เพราะเนื้ อ แผลสดนั ้น ทําให้มลทิน เขาเป็น โรคเรือ
้ น 16 หรือ ถ้า เนื้ อ แผลสดนั ้น
เปลี่ยนไปอีกกลายเป็นสี ขาว ให้เขามาหาปุโรหิต 17 และให้ปุ โรหิตตรวจเขา และดู เถิด ถ้า
โรคนั ้นกลายเป็นโรคเผือก ให้ปุโรหิตประกาศว่า คนที่เป็นโรคนั ้นสะอาด เขาสะอาด 18 ถ้า
ที่ รา่ งกายคือผิวหนั งของคนใดมี แผลฝี ซ่ึงหายแล้ว 19 ถ้าที่ แผลเป็นนั ้ นมีสี ขาวบวมขึ้นมา
หรือมที
ี ่ด่างขึ้นสีแดงเรือ
่ ๆปรากฏ ก็ให้ผูนั
้ ้นไปสําแดงตัวต่อปุโรหิต 20 และปุโรหิตจะตรวจดู
ดูเถิด ถ้าที่เป็นนั ้นลึกกว่าผิวหนั ง และขนที่บริเวณนั ้นเปลี่ยนเป็นสีขาว ให้ปุโรหิตประกาศ
ว่า เขาเป็น มลทิน โรคนั ้น เป็น โรคเรือ
้ น มัน พุ ข้น
ึ มาที่ แผลฝี 21 แต่ ถ้า ปุโรหิต ตรวจดู แล้ว
และดู เถิด ขนที่ นั่ นก ็ ไม่ เปล ี่ยนเป็น สี ขาว และเป็น ไม่ ลึก กว่า ผิวหนั ง แต่ จาง ให้ ปุ โรหิ ตก ัก
ตัว เขาไว้เจ ็ด วัน 22 ถ้า โรคนั ้น ลามออกไปในผิวหนั ง ก็ ให้ ปุ โรหิต ประกาศว่า เขาเป็น มลทิน
เขาเป็น โรคแล้ว 23 แต่ ถ้า ที่ ด่างขึ้น นั ้น คงที่ อยู่ ไม่ ลามออกไป ก็ เป็น แต่ เพียงแผลเป็น ของ
ฝี ให้ ปุ โรหิต ประกาศว่า เขาสะอาด 24 หรือ เมื่อ ส่วนของร่างกายคือ ผิวหนั ง ถูก ไฟลวกและ
เนื้ อ แผลสดที่ ตรงนั ้น เป็ นที ่ ด่างขึ้น สี แดงเรือ
่ ๆหรือ สี ขาว 25 ให้ ปุ โรหิต ตรวจดู และดู เถิด
ถ้า ขนในบริเวณนั ้น เปลี่ยนเป็น สี ขาวและปรากฏว่า เป็น ลึก กว่า ผิว หนั งก ็ เป็น โรคเรือ
้ น มัน
26
พุ ข้น
ึ มาที่ แผลไฟลวก และให้ปุ โรหิตประกาศว่าเขาเป็น มลทิน เขาเป็นโรคเรือ
้ น แต่ ถ้า
ปุโรหิตตรวจดู และดูเถิด ขนในที่ด่างขึ้นนั ้นไม่เปลี่ยนเป็นสีขาว และเป็นไม่ลึกกว่าผิวหนั ง
แต่จาง ให้ปุโรหิตกักตัวเขาไว้เจ็ดวัน 27 พอถึงวันที่เจ็ดก็ให้ปุโรหิตตรวจดูเขา ถ้าที่เป็นนั ้น
ลามออกไปในผิวหนั ง ก็ ให้ปุ โรหิต ประกาศว่า เขาเป็น มลทิน เขาเป็น โรคเรือ
้ น 28 ถ้า ที่ ด่าง
1

2
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ขึ้น นั ้น คงที่ อยู่ ไม่ ลามออกไปในผิวหนั ง แต่ จาง บวมเพราะไฟลวก ให้ ปุ โรหิต ประกาศว่า
เขาสะอาด เพราะมันเป็นเพียงแผลเป็นของไฟลวก 29 ถ้าชายหรือหญิงคนใดมีโรคที่ศีรษะ
หรือ ที่ เครา 30 ให้ ปุ โรหิต ตรวจดู โรคนั ้น และดู เถิด ถ้า เป็น ลึก กว่า ผิวหนั ง และผมตรงนั ้น
เหลืองและบาง ให้ ปุ โรหิต ประกาศว่า เขาเป็น มลทิน เขาเป็น โรคคัน เป็น โรคเรือ
้ นที่ ศีรษะ
หรือที่ เครา 31 และถ้าปุโรหิตตรวจดู โรคคันนั ้น และดู เถิด เป็นไม่ ลึกกว่าผิวหนั ง และไม่ มี
ผมดําอยูใ่ นบริเวณนั ้น ให้ปุโรหิตกักตัวบุคคลที่เป็นโรคคันนั ้นไว้เจ็ดวัน 32 พอถึงวันทีเจ
่ ดก
็ ็
ให้ปุ โรหิตตรวจโรคนั ้น ดู เถิด ถ้าอาการคันนั ้นไม่ลามออกไป และไม่มีขนเหลืองในบริเวณ
นั ้น และปรากฏว่า อาการคัน ไม่ ลึก กว่า ผิวหนั ง 33 ก็ ให้ คนนั ้น โกนผมเสีย แต่ อย่า โกนตรง
บริเวณที่ คัน ให้ปุ โรหิตก ัก ตัว บุคคลที่ เป็น โรคคัน นั ้น ไว้อี กเจ็ด วัน 34 พอถึง วันที ่ เจ ็ ดก ็ ให้ปุ
โรหิตตรวจดู ตรงที่ คัน ดู เถิด ถ้าที่ คันนั ้นไม่ลามออกไปในผิวหนั ง และปรากฏว่าเป็นไม่ลึก
ไปกว่าผิวหนั ง ให้ปุโรหิตประกาศว่าเขาสะอาด ให้เขาซักเสื้อผ้า แลว
้ จะสะอาด 35 แต่ถ้าเขา
36
ชําระตัว แล้ว ยังปรากฏว่า โรคคัน นั ้น ลามออกไปในผิวหนั ง ก็ ให้ปุ โรหิตตรวจเขา และดู
เถิด ถ้าโรคคันนั ้น ลามออกไปในผิวหนั ง แล้ว ปุ โรหิตไม่ จําเป็น ต้องมองหาขนสี เหลือง เขา
เป็น มลทิน แล้ว 37 แต่ ถ้า ตามสายตาของเขาโรคคัน นั ้น ระงับ แล้ว และมี ผมดํา งอกอยู่ ใน
บริเวณนั ้น โรคคัน นั ้น หายแล้ว เขาก็ สะอาด และให้ปุ โรหิต ประกาศว่า เขาสะอาด 38 เมื่อ
ผู้ชายหรือผู้หญิงมีที่ ด่างขึ้นที ่ผิวหนั ง คือที่ ด่างขึ้นสี ขาว 39 ให้ปุ โรหิตตรวจเขา ดู เถิด ถ้าที่
ด่างขึ้ นที ่ ผิว กายนั ้น เป็น สี ขาวหม่น นั ่น เป็น เกลื้อนที่ พุ ขึ้น ในผิวหนั ง เขาสะอาด 40 ถ้า ชาย
คนใดมี ผมร่วงจากศีรษะ เขาเป็น คนศีรษะล้าน แต่ เขาสะอาด 41 ถ้า ชายคนใดมี ผมที่ หน
้า ผากและที่ ขม ับร่วง หน ้า ผากของเขาล้าน แต่ เขาสะอาด 42 แต่ ถ้า ตรงบริเวณศีรษะล้าน
หรือ หน้า ผากล้าน มี บริเวณเป็น โรคสี แดงเรือ
่ ๆ เขาเป็น เรือ
้ นพุข้ึ นที ่ ศีรษะล้านหรือ ที่ หน ้า
ผากล้านนั ้น 43 ให้ปุโรหิตตรวจดูเขา ดูเถิด ถ้าโรคบวมนั ้นสีแดงเรือ
่ ๆอยู่ที่ศีรษะล้านหรือที่
หน ้า ผากล้านของเขา เหมือนกับ โรคเรือ
้ นที่ ปรากฏตามผิวหนั ง 44 ชายผู้ นั้น เป็น โรคเรือ
้ น
45
เขาเป็นมลทิน ปุโรหิตต้องประกาศว่า เขาเป็นมลทิน โรคของเขาอยู่ที่ ศีรษะ ให้บุคคลที่
เป็นโรคเรือ
้ นสวมเสื้อผ้าที่ขาด และให้ปล่อยผม และให้เขาปิดริมฝีปากบนไว้ แล้วร้องไปว่า
‘มลทิน มลทิน� 46 เขาจะเป็นมลทินอยู่ตลอดเวลาที่เขาเป็นโรค เขาเป็นมลทิน เขาจะต้อง
อยู่แต่ลําพังภายนอกค่าย 47 เมื่อในเครือ
่ งแต่งกายมีโรคเรือ
้ น ไม่ว่าจะเป็นเครือ
่ งแต่งกาย
ขนสัตว์หรือผ้าป่าน 48 อยู่ที่ ด้ายเส้นยืนหรือเส้นพุ่ง อยู่ที่ ผ้าป่านหรือผ้าขนสัตว์ หรืออยู่ใน
หนั ง หรือสิง่ ใดๆที่ทําด้วยหนั ง 49 ถ้าโรคนั ้นทําให้เครือ
่ งแต่งกายมีสีเขียวๆหรือแดงๆที่ด้าย
เส้นยืนหรือเส้นพุ่งที่หนังหรือสิง่ ใดๆที่ทําด้วยหนั ง นั ่นเป็นโรคเรือ
้ น จะต้องนําไปแสดงต่อ
50
ปุโรหิต และให้ปุโรหิตตรวจโรคนั ้น และให้กักสิง่ ที่เป็นโรคนั ้นไว้เจ็ดวัน 51 พอถึงวันที่เจ็
ดก็ให้ตรวจดูโรคนั ้ นอีก ถ้าโรคนั ้นลามไปในเสื้อผ้าเครือ
่ งแต่งกาย ไม่ว่าที่ ด้ายเส้นยืนหรือ
เส้นพุ่ง เป็ นที ่หนังสัตว์ หรือสิง่ ใดที่ ทําด้วยหนั งสัตว์ โรคนั ้นเป็นโรคเรือ
้ นอย่างร้าย นั บว่า
52
เป็นมลทิน ให้ปุ โรหิตเผาเครือ
่ งแต่งกายนั ้นเสีย ไม่ว่าเป็นโรคที่ ด้ายเส้นยืนหรือเส้นพุ่ง
เป็นที่ผ้าขนสัตว์หรือผ้าป่าน หรือสิง่ ใดๆที่ทําด้วยหนั งสัตว์ เพราะเป็นโรคเรือ
้ นที่ร้าย จึงให้
เผาเสีย ในไฟ 53 และถ้า ปุ โรหิ ตน ัน
้ ตรวจดู และดู เถิด โรคนั ้ นม ิ ได้ ลามไปในเสื้อ ทัง้ ที่ ด้าย
เส้นยืนหรือเส้นพุ่ง หรือในสิง่ ใดที่ ทําด้วยหนั งสัตว์ 54 ก็ให้ปุโรหิตบัญชาให้เขาซักตัวที่เป็น
โรคนั ้นเสีย และให้กักไว้อีกเจ็ดวัน 55 เมื่อซักแล้ วก็ให้ปุ โรหิตตรวจดูตัวที่เป็นโรคนั ้ นอีก ดู
เถิด ถ้าบริเวณที่เป็นโรคไม่เปลี่ยนสี แม้ว่าโรคนั ้นไม่ลามไป ก็เป็นมลทิน เจ้าจงเอาใส่ในไฟ
เผาเสีย ไม่ว่าบริเวณที่ เป็นโรคเรือ
้ นนั ้นจะอยู่ข้างในหรือข้างนอก 56 ถ้าปุโรหิตตรวจดู เมื่อ
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ซัก แล้ว และดู เถิด โรคนั ้น จาง ก็ ให้ฉี ก บริเวณนั ้น ออกเสีย จากเสื้อ หรือ หนั ง สัตว์ หรือ เส้น
ยืนหรือเส้นพุ่ง 57 ถ้าปรากฏขึ้นอีกในเครือ
่ งแต่งกายไม่ว่าที่ด้ายเส้นยืนหรือเส้นพุ่ง หรือใน
สิง่ ใดๆที่ ทํา ด้วยหนั ง สัตว์ โรคนั ้น ลามไปแล้ว เจ้ าจงเผาสิง่ ที่ เป็น โรคนั ้น ด้วยไฟ 58 ถ้า เสื้อ
ทัง้ ที่ด้วยเส้นยืนหรือเส้นพุ่ง หรือสิง่ ใดๆที่ทําด้วยหนั งสัตว์ ซึ่งเมื่อซักแล้วโรคนั ้นหมดไป ก็
ให้ซักอีกเป็ นครัง้ ที่ สอง สะอาดได้ แล้ว� 59 นี่ เป็นพระราชบัญญัติว่าด้วยโรคเรือ
้ นในเสื้อที่
ทําด้วยขนสัตว์หรือผ้าป่าน ไม่ ว่าเป็ นที ่ด้ายเส้นยืนหรือเส้นพุ่ง หรือเป็ นที ่สิ ่งใดๆที่ ทําด้วย
หนั งสัตว์ เพื่อให้พิจารณาว่าอย่างใดสะอาด อย่างใดเป็นมลทิน

14

การชําระคนที่เคยเป็นโรคเรือ
้ น

1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 2 “ต่อไปนี้ จะเป็ นพระราชบัญญัติ เรือ
่ งคนเป็นโรคเรือ
้ น

ในวัน ชําระตัว ของเขา ให้ พาเขามาหาปุโรหิต 3 และให้ ปุ โรหิต ออกไปนอกค่าย และให้ ปุ
โรหิตทําการตรวจ ดูเถิด ถ้าผู้ป่วยหายจากโรคเรือ
้ นแล้ว 4 ก็ให้ปุโรหิตบัญชาเขาให้จัดของ
สําหรับผู้จะรับการชําระ คือนกสะอาดที่มีชีวิตสองตัว ไม้สนสีดาร์ กับด้ายสีแดง และต้นหุ
สบ 5 ให้ปุโรหิตบัญชาให้ฆ่านกตัวหนึ่ งในภาชนะดินข้างบนนํ้าไหล 6 สําหรับนกตัวที่ยงั เป็น
อยูนั
่ ้น ให้ปุโรหิตเอานกตัวทย
ี่ งั เป็นอยูก
่ ับไม้สนสีดาร์ ด้ายสีแดง ต้นหุสบ จุ่มเข้าไปในเลือด
ของนกที่ถูกฆ่าข้างบนนํ้าไหล 7 และให้ปุโรหิตประพรมคนที่จะรับการชําระจากโรคเรือ
้ นนั ้น
เจ็ดครัง้ แล้วประกาศว่า เขาสะอาด และให้ปล่อยนกตั วที่ยังมีชีวิตนน
ั ้ ไปในท้องทุ่ง 8 และ
ให้ผู้ที่รับการชําระนั ้นซักเสื้อผ้าของตน และให้โกนผมกับขนทัง้ หมดเสีย และอาบนํ้า เขาก็
จะสะอาด ต่อจากนั ้ นก็ให้เขาเข้าค่ายได้ แต่ให้นอนอยู่นอกเต็นท์ ของเขาเจ็ดวัน 9 พอวันที ่
เจ็ดให้เขาโกนผมจากศีรษะของเขาให้หมด ให้เขาโกนเคราและโกนขนคิว
้ คือโกนให้หมด
แล ้ว ให้ ซัก เสื้อผ้า และอาบนํ้า เขาก็ จะสะอาด 10 ในวั นที ่ แปดให้ เขาเอาลูก แกะผู้ สองตัว
ปราศจากตําหนิ และลูก แกะเมีย อายุ หน่งึ ขวบตัว หนึ่ ง ปราศจากตําหนิ และยอดแป้ง คลุก
นํ้ามัน สามในสิบ เอฟาห์ เป็น ธัญ ญบู ชา กั บน้าํ มัน ลกหนึ่ ง 11 ให้ ปุ โรหิต ผู้ ทําการชําระ นํา ผู้
ที่ รับการชําระกับสิง่ ของเหล่านี้ มาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ที่ ประตู พลับพลาแห่งชุ มนุม
12 ให้ ปุ โรหิต นํา ลูก แกะผู้ นั้น ตัว หนึ่ ง ไปถวายเป็ น เครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด พร้อมกั บน้าํ มัน
ลกหนึ่ ง ให้แกว่งไปแกว่งมาเป็นเครือ
่ งบูชาแกว่งถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 13 ให้ปุ
โรหิต ฆ่า ลูก แกะนั ้น ในที่ ที่ เขาฆ่า สัตว์อน
ั เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่บาปและสัตว์อน
ั เป็น เครือ
่ งเผา
บูชาในที่ บริสุทธิ์ เพราะว่า เครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิ ดก ็ เหมือนเครือ
่ งบูชาไถ่ บาป เป็น ของที่
ตกแก่ ปุ โรหิต เป็น ของบริสุทธิ์ ที่สุด 14 ปุ โรหิต จะนํา เลือดของเครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด มา
บ้าง และปุโรหิต จะเจิ มท ี่ ปลายหู ข้างขวาของผู้ ที่ รับ การชําระ และเจิ มท ี่ นิว
้ หัว แม่ มือขวา
15
และที่ นิว
้ หัว แม่ เท ้า ขวาของเขา และปุโรหิต จะนํา นํ้า มัน หนึ่ ง ลกนั ้ นมาบ้าง เทใส่ ฝ่ามือ
ซ้ายของตน 16 และเอานิว
้ มือขวาจิ้มน้าํ มันซึ่งอยู่ในมือซ้าย ประพรมนํ้ามันด้วยนิว
้ ของเขา
เจ็ดครัง้ ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 17 ส่วนนํ้ามันที่เหลืออยู่ในมือนั ้น ปุโรหิตจะเอามาบ้าง
เจ ิ มท ี่ ปลายหู ขวาของผู้ ที่ รับ การชําระ และที่ นิว
้ หัว แม่ มือขวาและที่ นิว
้ หัว แม่ เท ้า ขวา ทับ
บนเลือดเครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด 18 ส่วนนํ้า มั นที ่ ยงั เหลือ อยู่ ในมือ ของปุ โรหิ ตน น
ั ้ เขาจะ
เจิม ศีรษะของผู้รบ
ั การชําระ แล ้ วปุ โรหิต จะทําการลบมลทิน ของเขาต่อ พระพักตร์พระเย
โฮวาห์ 19 ปุ โรหิต จะถวายเครือ
่ งบูชาไถ่ บาป เพื่อ ทําการลบมลทิน ของผู้รบ
ั การชําระให้พ้น
20
จากมลทินของเขา ภายหลังปุโรหิตจะฆ่าสัตว์อน
ั เป็นเครือ
่ งเผาบูชา และปุโรหิตจะถวาย
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เครือ
่ งเผาบูชาและธัญญบูชาบนแท่น ปุโรหิตจะทําการลบมลทินของเขาดังนี้ และเขาก็จะ
สะอาดได้ 21 ถ้าผูน
้ ั ้นเป็นคนยากจนและไม่สามารถจะหามาได้เท่านั ้น ก็ให้เขานําลูกแกะตัว
หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด เพื่อ แกว่ง ไปแกว่ง มา กระทํา การลบมลทิน ของเขา และ
นํายอดแป้งหนึ่ งในสิบเอฟาห์คลุ กกับน้าํ มัน เป็นธัญญบูชากั บน้าํ มันลกหนึ่ ง 22 พร้อมกับ
นกเขาสองตัว หรือนกพิราบหนุ่มสองตัว ตามที่เขาสามารถหามาได้ นกตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ ง
บูชาไถ่บาป นกอีกตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งเผาบูชา 23 ในวันที ่แปดให้เขานํามามอบให้แก่ปุโรหิต
เพื่อการชําระของตนที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 24 และ
ปุโรหิต จะนํา ลูก แกะที่ เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด และนํ้า มัน ลกหนึ่ ง นั ้น และปุโรหิต จะ
แกว่งไปแกว่งมาเป็นเครือ
่ งบูชาแกว่งถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 25 และเขาจะฆ่าลูก
แกะเครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด และปุโรหิต จะเอาเลือดของเครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด มาบ้าง
เจิมที่ปลายหูข้างขวาของผู้รบ
ั การชําระ และที่ นิว
้ หัวแม่มือขวา กั บที่นิว
้ หัวแม่เท้าขวาของ
เขา 26 แล ้ วปุ โรหิต จะเทนํ้ามัน ใส่ ฝ่ามือ ซ้ายของตนบ้าง 27 และเอานํ้า มั นที ่ อยู่ ในมือ ซ้าย
นั ้น ประพรมด้วยนิว
้ มือขวาเจ็ด ครัง้ ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ 28 และปุโรหิต จะเอานํ้า มั
นที ่อยู่ในมือเจิ มที่ปลายหูข้างขวาของผู้รบ
ั การชําระ และที่ หว
ั แม่มือขวากับหัวแม่เท้าขวา
ของเขา ตรงที่ที่เจิมด้วยเลือดของเครือ
่ งบูชาไถ่การละเมิด 29 นํ้ามันที่เหลืออยู่ในมือของปุ
โรหิตน น
ั ้ เขาจะเจิม ศีรษะของผู้ ที่ รับ การชําระ ทําการลบมลทิน ของเขาต่อ พระพักตร์พระ
เยโฮวาห์ 30 และเขาจะถวายนกเขาหรือ นกพิราบหนุ่ม ตัว หนึ่ ง ตามที่ เขาสามารถหามาได้
31 คือ ตามที่ เขาสามารถหามาได้ ให้ ถวายนกตัว หนึ่ ง เป็ น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป นกอีก ตัว หนึ่ ง
เป็น เครือ
่ งเผาบู ชา พร้อมกับธัญญบู ชา และปุโรหิตจะทําการลบมลทินของผู้รบ
ั การชําระ
ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 32 นี่ เป็นพระราชบัญญัติสําหรับผู้ที่เป็นโรคเรือ
้ นไม่สามารถหา
เครือ
่ งบูชาเพื่อการชําระของตนได้� 33 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสและอาโรนว่า 34 “เมื่อ
เจ้าเข้าไปในแผ่นดินคานาอัน ซึ่งเราให้แก่เจ้าเป็นกรรมสิทธินั
้ นเข้า
์ ้น และเราจะใส่โรคเรือ
ที่ เรือนหลัง หนึ่ ง หลัง ใดในแผ่นดิ นที ่ เจ้ าถือ กรรมสิทธินั
์ ้น 35 ผู้ ใดที่ ถือ กรรมสิทธิข
์ องเรือน
นั ้นจะต้องมาบอกแก่ ปุ โรหิตว่า ‘ข้าพเจ้าเห็นโรคอะไรอย่างหนึ่ งเกิดในเรือนของข้าพเจ้า�
36 แล ้ วปุ โรหิต จะบัญชาให้ เขาขนของออกจากเรือนให้ หมด ก่อนที่ ปุ โรหิต จะเข้าไปตรวจ
โรค เกรงว่าของทุกอย่างที่ อยู่ในเรือนนั ้นจะถูกประกาศว่า มลทิน ต่อจากนั ้นปุโรหิตจึงจะ
เข้าไปตรวจดู เรือน 37 และปุโรหิต จะตรวจดู โรค ดู เถิด ถ้า โรคนั ้น อยู่ ที่ ผนั ง ของเรือนเป็น
รอยสีเขียวๆแดงๆและปรากฏว่าอยูล
่ ึกกว่าผิว 38 แลว
้ ปุโรหิตจะออกจากเรือนไปอยูที
่ ่ประตู
39
เรือนแล้วปิดเรือนเสียเจ็ดวัน พอถึงวันที ่เจ็ดปุโรหิตจะกลับมาตรวจดู อีก ดู เถิด ถ้าโรค
นั ้น ลามไปในผนั ง เรือน 40 แล ้ วปุ โรหิต จะบัญชาให้ เอาหิ นก ้อ นที่ ติ ดโรคนั ้น ออกเสีย นํา ไป
โยนทิง้ ในที่มลทินภายนอกเมือง 41 และสัง่ ให้ขูดข้างในเรือนทัว่ ๆไป ผงปูนที่ขูดออกมานั ้น
ให้ นํา ไปทิง้ เสีย ในที่ มลทิน ภายนอกเมือง 42 แล ้ว ให้ หาหิ นอ่ื นมาแทนหิ นก ้อ นที่ นํา ออกไป
และเอาปูนอ่ืนมาโบกผนั งเรือนนั ้น 43 เมื่อเขาเอาหินออก ขูดเรือนและโบกปูนใหม่แล้ว ยัง
เกิดโรคขึ้นในเรือนนั ้ นอีก 44 แล้วปุโรหิตจะไปตรวจดู ดูเถิด ถ้าโรคนั ้นลามไปในเรือน เป็น
โรคเรือ
้ นอย่างร้ายในเรือน เรือนนั ้ นก็เป็นมลทิน 45 ให้เขาพังเรือนนั ้นลง หิน ไม้และปู นที ่
ทําเรือนนั ้นให้ขนไปทิง้ เสียในที่ที่มลทินภายนอกเมือง 46 ยิง่ กว่านั ้นอีกเมื่อเรือนปิ ดอยู่ มีผู้
ใดเข้าไป ผู้นั ้นจะเป็นมลทินจนถึงเวลาเย็น 47 ผู้ใดที่นอนลงในเรือนนั ้นต้องซักเสื้อผ้าของ
เขา และผูที
้ ่รับประทานในเรือนนั ้นต้องซักเสื้อผ้าของเขาด้วย 48 แต่ปุโรหิตมาทําการตรวจ
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ดู เถิด เมื่อ โบกปูน ใหม่ แล้ว โรคนั ้ นม ิ ได้ ลามไปในเรือนแล้ว ปุ โรหิต จะประกาศว่า เรือนนั ้น
สะอาด เพราะโรคหายแล้ว 49 และเพื่อจะชําระเรือนนั ้นให้เขานํานกสองตัวกับไม้สนสีดาร์
ด้ายสีแดง และต้นหุสบ 50 ให้ฆ่านกตัวหนึ่ งในภาชนะดินข้างบนนํ้าที่ไหล 51 เอาไม้สนสีดาร์
ต้น หุ สบและด้ายสี แดง พร ้ อมกับ นกตั วท ี่ยั งม ี ชี วิตอยู่ จุ ่ มลงในเลือดนกที่ ได้ ฆ่า และในนํ้า
ที่ ไหลนั ้น แล ้ว ประพรมเรือนนั ้น เจ็ด ครัง้ 52 ดังนี้ เขาจะได้ ชาํ ระเรือนด้วยเลือดนก ด้วยนํ้า
ไหลและด้วยนกที่ มี ชว
ิ ด้วยไม้ สนสี ดาร์ ต้นหุสบ และด้ายสี แดง 53 ให้เขาปล่อยนกที่ มี ชี
ี ต
วิตออกไปจากเมืองยัง ท้องทุ่ง ดังนี้ แหละเขาจะได้ ทําการลบมลทิน ของเรือน และเรือนนั ้
นก็สะอาด� 54 นี่ เป็นพระราชบัญญัติเกี่ยวกับโรคเรือ
้ นต่างๆ โรคคัน 55 โรคเรือ
้ นในเครือ
่ ง
56
57
แต่งกายหรือในเรือน ที่บวมหรือพุ หรือที่ด่าง เพื่อจะแสดงว่าเมื่อไรจึงเรียกว่ามลทิน
เมื่อไรเรียกว่าสะอาด นี่ เป็นพระราชบัญญัติเรือ
่ งโรคเรือ
้ น

15
เรือ
่ งอื่นๆเกี่ยวกับการเป็นมลทินและการชําระ

พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสและอาโรนว่า 2 “จงกล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า เมื่อ ผู้ ใดมี สิ
่งไหลออกจากร่างกาย เพราะเหตุ สิ ่งที่ ไหลออกนั ้น เขาเป็นมลทิน 3 ต่อ ไปนี้ เป็นกฎเกี่ ยวด
้วยเรือ
่ งมลทินของเขาเนื่ องด้วยสิง่ ที่ไหลออก ร่างกายของเขาจะมีสิ่งไหลออกหรือสิง่ ที่ไหล
ออกคัง่ อยูใ่ นร่างกายของเขาก็ดี เรือ
่ งนี้ เป็นมลทินแก่เขา 4 เตียงนอนซึ่งผูใ้ ดที่มีสิ่งไหลออก
ขึ้นไปนอน เตียงนั ้นก็เป็นมลทิน ทุกสิ่งที่เขารองนั ่งก็เป็นมลทิน 5 ผู้ใดที่แตะต้องเตียงของ
เขาต้องซัก เสื้อผ้า ของตนและอาบนํ้า และจะเป็น มลทิน ไปจนถึง เวลาเย็น 6 ผู้ ใดไปนั ่ง บน
สิง่ ที่ผู้มีสิ่งไหลออกได้นั่งก่อน ผู้นั ้นต้องซักเสื้อผ้าของตนและอาบนํ้า และจะเป็นมลทินไป
จนถึงเวลาเย็น 7 ผู้ใดไปแตะต้องร่างกายของผู้ที่ มีสิ ่งไหลออก ผู้นั ้นต้องซักเสื้อผ้าของตน
และอาบนํ้า และเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเย็น 8 และถ้าผู้ใดที่มีสิ่งไหลออกนั ้นถ่มน้าํ ลายรด
ผูที
้ ่สะอาดเข้า ผูที
้ ่ถูกนํ้าลายรดต้องซักเสื้อผ้าและอาบนํ้า และเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเย็น
9 และอานใดๆซึ่งผู้มีสิ่งไหลออกนั ่งอยู่ อานนันก
้ ็เป็นมลทิน 10 ผู้หน่งึ ผู้ใดแตะต้องสิง่ ที่รอง
เขาอยูนั
่ ้น ผู้นั ้นจะเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเย็น และผู้ใดที่หยิบถือสิง่ นั ้นต้องซักเสื้อผ้าของ
ตัว และอาบนํ้า และเป็น มลทิน ไปจนถึง เวลาเย็น 11 ผู้ ที่ มี สิ ่ง ไหลออกแตะต้องผู้ ใดด้วยมือ
ที่มิได้ล้าง ผู้ถูกแตะต้องนั ้นต้องซักเสื้อผ้าของตัวและอาบนํ้า และเป็นมลทินไปจนถึงเวลา
เย็น 12 ภาชนะดิน ซึ่ง ผู้ มี สิ ่ง ไหลออกแตะต้องให้ ทุ บเสีย และภาชนะไม้ ทุ กอย่างก็ ให้ ชําระ
เสียด้วยนํ้า 13 เมื่อผู้มีสิ่งไหลออกได้ชาํ ระสิง่ ไหลออกของเขาแล้ว เขาต้องนั บการชําระของ
เขาให้ครบเจ็ดวัน และเขาต้องซักเสื้อผ้าและอาบนํ้าที่ไหล เขาจึงจะสะอาด 14 ในวันที่แปด
ให้เขานํานกเขาสองตัว หรือนกพิราบหนุ่มสองตัวมาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ที่ประตูพล
ับ พลาแห่ง ชุ มนุม และมอบของเหล่า นั ้น ให้แก่ ปุ โรหิต 15 ให้ปุ โรหิต ถวายบู ชา คือ ถวายนก
ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งถวายบูชาไถ่ บาป และนกอีก ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งเผาบู ชา และปุโรหิต จะ
ทําการลบมลทิน ของเขาต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ด้วยเรือ
่ งสิง่ ไหลออกของเขา 16 ชาย
คนใดมีน้ํากามไหลออก ให้เขาอาบนํ้า และเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเย็น 17 เครือ
่ งแต่งกาย
ทุกชิน
้ และผิวหนั งทุกส่วนที่น้ํากามไหลรดต้องชําระเสียในนํ้า และเป็นมลทินไปจนถึงเวลา
เย็น 18 ชายคนใดสมสู่กับหญิงคนใด และมีน้ํากามไหลออกทัง้ สองจะต้องอาบนํ้า และเป็น
มลทินไปจนถึงเวลาเย็น 19 เมื่อสตรีมีสิ่งไหลออกเป็นโลหิตประจําเดือน เธอจะต้องอยู่ต่าง
หากเจ็ดวัน และผู้ใดแตะต้องเธอ จะต้องเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเย็น 20 และทุกสิง่ ที่ เธอ
1
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นอนทับในเวลาที่ เธอต้องแยกออกนั ้ นก็เป็นมลทิน สิ่งใดที่เธอไปนั ่งทับสิง่ นั ้ นก็เป็นมลทิน
21 ผู้ ใดไปแตะต้องที่นอนของเธอ ผู้ นั ้น ต้องซัก เสื้อผ้า และอาบนํ้า และเป็ น มลทิน ไปจนถึง
เวลาเย็น 22 และผู้ หน่งึ ผู้ ใดแตะต้องสิง่ ใดๆที่ เธอนั ่ง ผู้ นั ้น ต้องซัก เสื้อผ้า และอาบนํ้า และ
เป็น มลทิน ไปจนถึง เวลาเย็น 23 สิ ่งที่ เธอนั ่งทับจะเป็ นที ่นอนหรือสิง่ ใดก็ ดี เมื่อผู้ใดไปแตะ
ต้องเข้า ผู้ นั ้น จะเป็น มลทิน ไปจนถึง เวลาเย็น 24 ถ้า ชายใดไปสมสู่ กับ เธอและมลทิน ของ
เธอมาติด ที่ ชายนั ้น ชายนั ้น จะเป็น มลทิน ไปเจ็ด วัน เขาไปนอนที่ เตียงใด เตียงนั ้ นก ็ เป็น
มลทิน 25 ถ้าสตรีใดมีโลหิตไหลออกหลายวัน ไม่ใช่เป็นเวลาที่ เธอต้องอยู่ต่างหากนั ้น หรือ
ถ้าเธอมีโลหิตไหลออกเลยกําหนดที่เธอต้องอยู่ต่างหากนั ้น ทุกวันที่มีโลหิตไหลออกเธอจะ
เป็นมลทิน เธอจะเป็นมลทินอย่างเดียวกับเวลาที่เธอต้องอยู่ต่างหากนั ้น 26 ที่นอนทุกหลัง
ที่ เธอนอนเมื่อ วัน เธอมี สิ ่ง ไหลออก ที่ นอนนั ้น เป็น ดัง ที่นอนในเวลาที่ เธอต้องอยู่ ต่างหาก
นั ้น และทุกสิง่ ที่เธอนั ่งทับจะเป็นมลทิน อย่างเดียวกับมลทินในเวลาที่เธอต้องอยู่ต่างหาก
นั ้น 27 ผู้ใดแตะต้องสิง่ เหล่านั ้น ผู้นั ้ นก็เป็นมลทินด้วย เขาต้องซักเสื้อผ้าและอาบนํ้า และ
เป็น มลทิน ไปจนถึง เวลาเย็น 28 แต่ ถ้า เธอชําระสิง่ ไหลออกของเธอแล้ว ให้ เธอนั บ เองให้
ครบเจ็ดวัน ต่อจากนั ้นเธอจึงจะสะอาด 29 และในวันทีแ
่ ปดให้เธอนํานกเขาสองตัว หรือนก
พิราบหนุ่ม สองตัว ไปให้ ปุ โรหิต ที่ ประตู พล ับ พลาแห่ง ชุ มนุ ม 30 และปุโรหิต จะถวายนกตัว
หนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่ บาป และนกอีกตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งเผาบู ชา และปุโรหิตจะทําการลบ
มลทินให้เธอต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ด้วยเรือ
่ งสิง่ ไหลออกที่เป็นมลทินของเธอ 31 ดังนี้
แหละพวกเจ้าจะให้คนอิสราเอลแยกจากมลทินของเขาทัง้ หลาย เกลือกว่าเขาจะต้องตาย
ด้วยมลทิน ของเขา เมื่อ เขาทําให้ พล ับ พลาของเราที่ อยู่ ท่ามกลางเขาเป็น มลทิน ไป� 32 นี่
เป็น พระราชบัญญั ติ เรือ
่ งผู้ มี สิ ่ง ไหลออกและชายที่ มีน้าํ กามไหลออก ซึ่ง กระทํา ให้ ตัว เป็น
33
มลทิน และเกี่ยวกับสตรีที่ป่วยด้วยมลทินของเธอ คือทัง้ นี้ เกี่ยวกับผูที
้ ่มีสิ่งไหลออกไม่วา่
ชายหรือหญิง และเกี่ยวกับชายผู้สมสู่กับหญิงผู้มีมลทิน

16
วันทําการลบมลทิน
พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสหลัง จากที่ บุ ตรชายทัง้ สองของอาโรนสิน
ิ คือ เมื่อ เขา
้ ชีวต
กระทําบูชาถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์และถึงแก่ ความตาย 2 และพระเยโฮวาห์ตรัส
กับ โมเสสว่า “เจ้ าจงบอกอาโรนพี่ ชายว่า อย่า เข้าไปในสถานที่ บริสุทธิ์ ที่ อยู่ ในม่านหน้า
พระที่นั่ง พระกรุ ณา ซึ่ง อยู่ บนหลัง หีบ ตลอดทุก เวลา เพื่อ เขาจะไม่ ตาย เพราะว่า เราจะ
ปรากฏในเมฆเหนื อ พระที่นั่ง กรุ ณา 3 แต่ อาโรนจะเข้า มาในที่ บริสุทธิ์ได้ ดังนี้ คือ ให้ เอาวัว
หนุ่ม ตัว หนึ่ ง ไปเป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป และแกะผู้ ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งเผาบู ชา 4 ให้ เขาสวม
เสื้อ ป่า นบริสุทธิ์ และสวมกางเกงผ้า ป่าน คาดรัด ประคดผ้า ป่าน และสวมผ้า มาลาป่าน นี่
เป็น เครือ
่ งแต่ง กายบริสุทธิ ์ เขาจะต้องอาบนํ้า แล้ว จึง สวม 5 และให้ เขานํา แพะผู้ สองตัว
เป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาปกับแกะผู้ตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งเผาบูชาจากชุมนุมชนอิสราเอล 6 และอา
โรนจะถวายวัว เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่บาปของตนเอง และจะทําการลบมลทิน บาปตนเองและ
ครอบครัว ของตน 7 แล ้ว เขาจะนํา แพะสองตั วน น
ั ้ ไปถวายต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ที่
ประตูพลับพลาแห่งชุมนุม 8 และอาโรนจะจับสลากแพะสองตัวนัน
้ สลากหนึ่ งตกเป็นของ
9
พระเยโฮวาห์ และอีกสลากหนึ่ งเพื่อแพะรับบาป แพะตัวทส
ี่ ลากตกเป็นของพระเยโฮวาห์
นั ้น อาโรนจะนํามาถวายเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่ บาป 10 แต่ แพะอีกตัวหนึ่ งซึ่งสลากตกเพื่อเป็น
แพะรับ บาปนั ้น จะนํา ถวายต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์เป็น สัตว์เป็น เพื่อ ทําการลบมลทิน
1
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บาปให้ ตกที่ มัน แล ้ วจะได้ เอามัน ไปปล่อยเสีย ในถิน
่ ทุ รก ัน ดารเป็น แพะรับ บาป 11 อาโรน
จะถวายวัวเป็นเครือ
่ งไถ่บาปของตน และจะทําการลบมลทินบาปตนเอง กับครอบครัวของ
ตน เขาจะฆ่า วัว เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่บาปของเขาเอง 12 และอาโรนจะเอากระถางไฟที่ มี ถ่าน
ลุกอยู่เต็มมาจากแท่ นบู ชาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และเครือ
่ งหอมทุบละเอียดสองกํา
13
มือนําเข้าไปภายในม่าน แล้วเอาเครือ
่ งหอมนั ้นใส่ไฟถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ให้
ควันเครือ
่ งหอมขึ้นคลุมพระที่นั่งกรุ ณาซึ่งอยู่เหนื อหีบพระโอวาท เพื่อเขาจะไม่ตาย 14 เขา
จะ เอา เลือด วัว มา ประพรม ด้วย นิว
้ มือ ของ ตน บน พระที่นั่ง กรุ ณา ข้าง ตะวัน ออก แล ้ วจะ
ประพรมเลือดที่ หน ้า พระที่นั่ง กรุ ณาเจ็ด ครังด
้ ้วยนิว
้ ของเขา 15 แล ้ วอาโรนจะฆ่า แพะอัน
เป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาปสําหรับประชาชน และนําเลือดแพะเข้าไปภายในม่าน และเอาเลือด
แพะไปกระทํา เช่น เดียวกับ กระทํา เลือดวัว คือ ประพรมบนพระที่นั่ง กรุ ณาและที่ ข้างหน้า
พระที่นั่ง กรุ ณานั ้น 16 ดังนี้ แหละเขาจะทําการลบมลทิน ของสถานที่ บริสุทธินั
์ ้น เพราะเหตุ
มลทินของคนอิสราเอลและเพราะเหตุการละเมิด เพราะบาปทัง้ สิน
้ ของเขา และอาโรนจะ
กระทําต่อพลับพลาแห่งชุมนุมซึ่งอยูก
่ ับเขาท่ามกลางมลทินของประชาชน 17 อย่าให้มีผู้ใด
อยู่ในพลับพลาแห่งชุ มนุมเมื่ออาโรนเข้าไปทําการลบมลทิน ในสถานที่ บริสุทธินั
์ ้น จนกว่า
เขาจะออกมาและทําการลบมลทินสําหรับตัวเขาและสําหรับครอบครัวของเขาและสําหรับ
บรรดาชุ มนุ มชนอิสราเอล 18 และอาโรนจะออกไปยัง แท่น ซึ่ง อยู่ ต่อ พระพักตร์พระเยโฮ
วาห์ และทําการลบมลทินแท่นนั ้น เขาจะเอาเลือดวัวเลือดแพะเจิมที่เชิงงอนของแท่นโดย
รอบ 19 และเอานิว
้ จุ่ม เลือดประพรมบนแท่น นั ้น เจ็ด ครัง้ และชําระกระทํา ให้ แท่ นบริสุทธิ์
พ้น จากมลทิน ของคนอิสราเอล 20 เมื่อ อาโรนเสร็จ การลบมลทิน ของสถานที่ บริสุทธิ์ และ
พลับพลาแห่ง ชุ มนุ มและแท่น บูชาแล้ว เขาจะนํา แพะตั วท ี่ เป็น อยู่ ออกมา 21 และอาโรน
จะเอามือ ทัง้ สองวางบนหัว แพะที่ มี ชี วิตน น
ั ้ และกล่าวคํา สารภาพบรรดาความชัว่ ช้า ของ
คนอิสราเอล และการละเมิด ทัง้ หมด และบาปทัง้ สิน
้ ให้ ตกลงบนหัว แพะนั ้น และให้ คนที ่
เตรียมมือไว้พร้อมแล้วมานําแพะไปปล่อยเสียในถิน
่ ทุรกันดาร 22 แพะนั ้นจะแบกความชัว่
ช้าทัง้ หมดไปยังที่เปลี่ยว แล้วเขาก็ปล่อยให้แพะนั ้นเข้าไปในถิน
้ อาโรนจะ
่ ทุรกันดาร 23 แลว
เข้ามาในพลับพลาแห่งชุมนุม เขาจะเปลื้องเครือ
่ งแต่งกายผ้าป่านชุดที่แต่งเข้าไปในสถาน
ที่ บริสุทธิออกเสี
ย เก็บ ไว้ที่ นั่น 24 และเขาจะชําระตัว ในนํ้า ในที่ บริสุทธิแล
่ งแต่ง
์
์ ้ว สวมเครือ
กายของตน และเดินออกมาถวายเครือ
่ งเผาบูชาของตน และเครือ
่ งเผาบูชาของประชาชน
และทําการลบมลทิน ของตนเองกับ ประชาชนทัง้ หลาย 25 เขาจะเอาไขมัน ของเครือ
่ งบูชา
ไถ่บาปไปเผาเสียบนแท่น 26 ผู้ ที่ นํา แพะซึ่ง เป็น แพะรับ บาปนั ้น จะต้องซัก เสื้อผ้า ของตน
และอาบนํ้า แล ้ว ต่อ มาจึง จะเข้า ในค่ายได้ 27 เขาจะเอาวัว ซึ่ง เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป และ
แพะซึ่งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป ที่อาโรนเอาเลือดไปทําการลบมลทินสถานบริสุทธิ์นั้นไปเสีย
ข้างนอกค่าย และเขาจะเผาเนื้ อหนั งและมูลเสียด้วยไฟ 28 ผู้ที่ ทําการเผาก็ ต้องซักเสื้อผ้า
ของตนและอาบนํ้า ภายหลัง เขาจึง จะกลับ เข้า ค่ายได้ 29 ให้ เป็น กฎเกณฑ์ ถาวรแก่ เจ้ าทัง้
หลายว่า ในวันที ่สิ บเดือนที่ เจ็ด เจ้าต้องถ่อมใจลง ไม่กระทําการงานสิง่ ใด ทัง้ ตัวชาวเมือง
เองหรือคนต่างด้าวที่ อาศัยอยู่ท่ามกลางเจ้า 30 เพราะว่าในวันนั ้นปุโรหิตจะกระทําการลบ
มลทินบาปของเจ้า และชําระเจ้า เจ้าจะสะอาดต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ พ้นจากบาปทัง้
สิน
้ ของเจ้า 31 เป็ นว ัน สะบาโตให้เจ้ าทัง้ หลายหยุด พัก สงบ และเจ้า ต้องถ่อมใจลง ทัง้ นี้ ให้
เป็นกฎเกณฑ์ถาวรตลอดไป 32 ปุโรหิตผู้ที่ถูกเจิม และถูกสถาปนาให้ปรนนิ บัติในตําแหน่ ง
ปุโรหิตแทนบิดาของตน จะต้องทําการลบมลทินโดยสวมเสื้อป่าน คือเครือ
่ งยศอันบริสุทธิ

์
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ให้ เขาทําการลบมลทิน แก่ สถานที่ บริสุทธิ์ และเขาจะทําการลบมลทิน ให้ แก่ พล ับ พลา
แห่งชุมนุม และให้แก่แท่น และเขาจะทําการลบมลทินให้แก่ปุโรหิตและประชาชนทัง้ หมด
ในชุมนุมชนนั ้น 34 ทัง้ นี้ ให้เป็นกฎเกณฑ์ถาวรแก่เจ้าทัง้ หลาย ให้ทําการลบมลทินบาปเพื่อ
คนอิสราเอลปี ละครัง้ เพราะบาปทัง้ สิน
้ ของเขา� และเขาก็กระทําตามที่ พระเยโฮวาห์ทรง
บัญชากับโมเสสไว้
33

17
ชีวิตของบรรดาเนื้ อหนั งอยูใ่ นเลือด

1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 2 “จงกล่าวแก่อาโรนและบุตรชายทัง
้ หลายของเขา

และ
แก่ บรรดาคนอิสราเอลว่า ต่อ ไปนี้ เป็น สิง่ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ได้ ทรงบัญชาไว้ว่า 3 ถ้า คนใดใน
วงศ์ วานอิสราเอลฆ่า วัว หรือ ลูก แกะ หรือ แพะในค่าย หรือ ฆ่า ภายนอกค่าย 4 และมิ ได้ นํา
มาที่ ประตู พล ับ พลาแห่ง ชุ มนุ มเพื่อ ถวายเป็น ของบูชาแด่ พระเยโฮวาห์ ที่ หน ้า พลับพลา
แห่ง พระเยโฮวาห์ ผู้ นั ้น ต้องมี โทษด้วยมี บาปเรือ
่ งเลื อด คือ เขาทําให้ เลือดตก ผู้ นั ้น จะ
ต้องถูก ตัดขาดจากชนชาติ ของตน 5 ทัง้ นี้ เพื่อ ประสงค์ ให้ คนอิสราเอลนํา เครือ
่ งถวายซึ่ง
เขาฆ่าที่พ้น
ื ทุ่งมาถวายแด่พระเยโฮวาห์มายังปุโรหิตที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุม และเอา
สัตว์นั้นเป็นสันติ บูชาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ 6 และปุโรหิตจะเอาเลือดสัตว์นั้นประพรมบน
แท่นบูชาพระเยโฮวาห์ที่ ประตูพลับพลาแห่งชุมนุม และเผาไขมันให้เป็นกลิ่นที ่พอพระทัย
ถวายแด่ พระเยโฮวาห์ 7 เขาก็ จะไม่ ถวายบูชาแก่ ภูตผีปี ศาจอีกต่อ ไปซึ่ง เขาทัง้ หลายเล่น ชู้
นั ้น ให้ เรือ
่ งนี้ เป็น กฎเกณฑ์ แก่ เขาตลอดชัว่ อายุ ของเขา 8 และเจ้า จงกล่าวแก่ เขาว่า วงศ์
วานอิสราเอลคนใดหรือคนต่างด้าวคนใดผู้ อาศัย อยู่ในหมู่ พวกเจ้า ผู้ถวายเครือ
่ งเผาบูชา
หรือ เครือ
่ งสัตวบู ชา 9 และมิ ได้ นํา เครือ
่ งบู ชาน ั น
้ มาที่ ประตู พล ับ พลาแห่ง ชุ มนุมเพื่อ ถวาย
แด่ พระเยโฮวาห์ ผู้ นั ้น จะต้องถูก ตัดขาดจากชนชาติ ของตน 10 ถ้า ผู้ ใดก็ตามในวงศ์ วาน
อิสราเอลหรือ ในพวกคนต่างด้าวที่ อาศัย อยู่ ท่ามกลางเจ้า รับ ประทานเลือดในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ ง เราจะตัง้ หน้า ของเราต่อสู้ ผู้รับประทานเลือดนั ้น และจะตัดเขาออกเสีย จาก
ชนชาติ ของตน 11 เพราะว่า ชีวต
ิ ของเนื้ อ หนั ง อยู่ ในเลื อด เราได้ ให้ เลือดแก่ เจ้ าเพื่อ ใช้บน
แท่น เพื่อ กระทํา การลบมลทิน บาปแห่ง จิต วิญญาณของเจ้า เพราะว่า เลือดเป็ นที ่ ทําการ
ลบมลทินบาปแห่งจิตวิญญาณ 12 เพราะฉะนั ้นเราจึงได้พูดกับคนอิสราเอลว่า ในพวกเจ้า
อย่า ให้ คนใดรับ ประทานเลือดเลย หรือ คนต่างด้าวผู้ อาศัย ท่ามกลางเจ้า ก็ อย่า ได้ รบ
ั ประ
ทานเลื อด 13 คนอิสราเอลคนใดหรือ คนต่างด้าวที่ อาศัย อยู่ ท่ามกลางเจ้า ไปล่า สัตว์ หรือ
นกเพื่อนํามารับประทานก็ ให้หลัง่ เลือดออกแล้วเอาฝุ่นกลบ 14 เพราะว่าชีวต
ิ ของเนื้ อหนั ง
ทัง้ ปวงอยู่ ในเลื อด เลือดของสิง่ ใดก็ คือ ชีวต
ิ ของสิง่ นั ้น เอง เพราะฉะนั ้น เราจึง ได้ กล ่าวแก่
ลูกหลานอิสราเอลว่า เจ้าอย่ารับประทานเลือดของเนื้ อหนั งใดๆเลย เพราะว่าชีวต
ิ ของเนื้ อ
หนั งทัง้ ปวงคือเลือดนั ่นเอง ผู้ใดก็ตามรับประทานเลือดนั ้นก็ต้องถูกตัดขาดเสีย 15 และทุก
คนไม่วา่ ชาวเมืองหรือคนต่างด้าว ผูรั
้ บประทานสัตว์ที่ตายเองหรือสัตว์ที่ถูกสัตว์อ่นก
ื ัดตาย
ต้องซักเสื้อผ้าและอาบนํ้า และเป็นมลทินอยู่จนถึงเวลาเย็น แล้วจึงจะสะอาดได้ 16 แต่ถ้า
เขาไม่ซักเสื้อผ้าหรืออาบนํ้า เขาต้องรับโทษความชัว่ ช้าของเขา�
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พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า “จงกล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า เราคือ พระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของเจ้า 3 เจ้ าทัง้ หลายอย่า กระทํา ดัง ที่ เขากระทํา กัน ในแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ ซ่ึง เจ้า เคย
อาศัยอยู่นั ้น และเจ้าอย่ากระทําดังที่เขากระทํากันในแผ่นดินคานาอัน ซึ่งเรากําลังพาเจ้า
ไปนั ้น เจ้ าอย่า ดําเนิ น ตามกฎของเขา 4 เจ้ าทัง้ หลายจงกระทํา ตามคํา ตัดสิน ของเราและ
รักษากฎของเราและดําเนิ นตาม เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า 5 เพราะฉะนั ้นเจ้าทัง้
หลายจึง ต้องรักษากฎเกณฑ์ ของเรา และคํา ตัดสิน ของเรา ด้วยการกระทํา ตามนั ่น แหละ
มนุษย์จึงจะมีชีวิตอยูได้
่ เราคือพระเยโฮวาห์ 6 อย่าให้ผู้ใดในพวกเจ้าเข้าใกล้ญาติสนิทของ
ตนเพื่อเปิดกายที่เปลือยเปล่าของเขา เราคือพระเยโฮวาห์ 7 เจ้าอย่าเปิดกายที่เปลือยเปล่า
ของบิดาเจ้าหรือกายที่เปลือยเปล่าของมารดาเจ้า นางเป็นมารดาของเจ้า เจ้าอย่าเปิดกาย
ที่ เปลือยเปล่าของนางเลย 8 เจ้าอย่าเปิดกายที่ เปลือยเปล่าของภรรยาของบิดาเจ้า เพราะ
เป็นกายที่เปลือยเปล่าของบิดาเจ้า 9 เจ้าอย่าเปิดกายที่เปลือยเปล่าของพีส
่ าวหรือน้ องสาว
ของเจ้า คื อบ ุต รสาวของบิดาเจ้า หรือบ ุต รสาวของมารดาเจ้า ไม่ ว่า เธอจะเกิด ที่ บ้านหรือ
เกิด ต่างแดนก็ ตาม 10 เจ้ าอย่า เปิด กายที่ เปล ือยเปล่า ของบุตรสาวของบุตรชายเจ้า หรือ
กายที่ เปลือยเปล่าของบุตรสาวของบุตรสาวเจ้า เพราะว่ากายที่ เปลือยเปล่าของเขาก็ เป็น
กายที่ เปล ือยเปล่า ของเจ้า เอง 11 เจ้ าอย่า เปิด กายที่ เปล ือยเปล่า ของบุตรสาวของภรรยา
ของบิดาเจ้า ซึ่ง เกิด จากบิดาเจ้า เอง เพราะว่า เธอเป็น พี่ สาวหรือ น้ องสาวของเจ้า 12 เจ้ า
อย่าเปิดกายที่ เปลือยเปล่าของพี่สาวหรือน้ องสาวของบิดาเจ้า เพราะเธอเป็นญาติ ผู้หญิง
ที่ ใกล้ ชิดของบิดาเจ้า 13 เจ้ าอย่าเปิดกายที่ เปลือยเปล่าของพี่สาวหรือน้ องสาวของมารดา
เจ้า เพราะเธอเป็น ญาติ ผู้ หญิง ที่ ใกล้ ชิ ดของมารดาเจ้า 14 เจ้ าอย่า เปิด กายที่ เปล ือยเปล่า
ของพีช
่ ายหรือน้ องชายของบิดาเจ้า คือเจ้าอย่าเข้าหาภรรยาของเขา เพราะเธอเป็นป้าของ
เจ้า 15 เจ้ าอย่า เปิด กายที่ เปล ือยเปล่า ของลูก สะใภ้ ของเจ้า เธอเป็น ภรรยาบุตรชายเจ้า เจ้
าอย่าเปิดกายที่ เปลือยเปล่าของเธอเลย 16 เจ้ าอย่าเปิดกายที่ เปลือยเปล่าของภรรยาของ
พี่ ชายหรือ น้ องชายของเจ้า เพราะเป็น กายที่ เปล ือยเปล่า ของพี่ น้องผู้ชายของเจ้า 17 เจ้ า
อย่าเปิดกายที่เปลือยเปล่าของผู้หญิงคนใดคนหนึ่ งและของบุตรสาวของนาง และเจ้าอย่า
นํา บุตรสาวของบุตรชายของนาง หรือบ ุต รสาวของบุตรสาวของนางไปเปิด กายที่ เปลือย
เปล่า เพราะว่า พวกเธอเป็น ญาติ ผู้ หญิง ที่ ใกล้ ชิ ดของนาง เป็นการชัว่ ร้ายนั ก 18 และเจ้า
อย่า พาภรรยาไปหาพี่ สาวหรือ น้ องสาวของนางเพื่อ จะก่อกวนและเปิด กายที่ เปล ือยเปล่า
ของเธอ ขณะเมื่อภรรยายังมีชีวิตอยู่ 19 และเจ้าอย่าเข้าใกล้ ผู้หญิงคนใดคนหนึ่ งเพื่อเปิด
กายที่เปลือยเปล่าของนาง ตราบใดที่นางยังถูกแยกไว้ต่างหากเพราะมลทินของนาง 20 เจ้
าอย่า สมสู่ กับ ภรรยาของเพื่อนบ้านของเจ้า กระทํา ให้ ตัว เจ้า ลามกอนาจารกับ นาง 21 เจ้ า
อย่า ถวายเชื้อ สายของเจ้า ให้ พระโมเลคด้วยให้ ลุ ยไฟ และอย่า กระทํา ให้ พระนามพระเจ้า
ของเจ้า เสื่อมเกียรติ เราคือ พระเยโฮวาห์ 22 เจ้ าอย่า สมสู่ กับ ผู้ชายใช้ต่างผู้ หญิง เป็น สิง่ ที่
น่าสะอิดสะเอียน 23 เจ้ าอย่าสมสู่ กับ สัตว์เดียรัจฉาน กระทําตนให้ลามกอนาจาร หรืออย่า
ให้หญิงคนใดยอมตัวสมสู่กับสัตว์เดียรัจฉาน ดังนี้ เป็นเรือ
่ งกามวิปลาส 24 เจ้าทัง้ หลายอย่า
กระทําตัวให้ลามกอนาจารด้วยสิง่ เหล่านี้ เลย เพราะว่าบรรดาประชาชาติ ที่ เราได้ ไล่ ไปเสีย
ต่อ หน้า เจ้า นั ้น กระทํา บรรดาลามกอนาจารอย่างนี้ เอง 25 และแผ่น ดิน นั ้ นก ็ ลามก เราจึง
ต้องลงโทษความชัว่ ช้า แก่ แผ่ นดิน นั ้น และแผ่นดิ นก ็ สํารอกเอาพลเมืองของตนออกเสีย
26 เหตุ ฉะนั ้น เจ้า ทัง
้ หลายจะต้องรักษากฎเกณฑ์ ของเราและคํา ตัดสิน ของเรา และอย่า
กระทํา สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนเหล่า นี้ ไม่ ว่า จะเป็น ผู้ ใดในชาติ ของเจ้า เองหรือ คนต่างด้าว
ใดๆที่อาศัยอยูใ่ นหมู่พวกเจ้า 27 (ประชาชนในแผ่นดินผูอยู
้ ก่
่ อนเจ้าได้กระทําบรรดาสิง่ ที่น่า
1

2
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28 เกลือกว่าเมื่อเจ้าทัง
้ หลายทําให้แผ่

สะอิดสะเอียนเหล่านี้ ดังนั ้นแผ่นดินจึงเป็นมลทิน�
นดิน เป็น ลามก แผ่ นดิ นก ็ จะสํารอกเจ้า ออก ดัง ที่ แผ่ นดิน ได้ สํารอกประชาชาติ ที่ อยู่ ก่อน
เจ้าออกไปนั ้น 29 เพราะผูใ้ ดก็ตามกระทําสิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียนใดๆเหล่านี้ ผูกระทํ
้
าสิง่ เหล่า
นี้ จะต้องถูก ตัดขาดจากชนชาติ ของตน 30 เหตุ ฉะนั ้น เจ้า ทัง้ หลายจงรักษากฎของเรา เจ้
าอย่า ประพฤติ ตามธรรมเนี ยมอัน น่า สะอิดสะเอียนเหล่า นี้ ซึ่ง เขาประพฤติ กัน มาก่อนเจ้า
และอย่าทําตัวเจ้าให้เป็นมลทินด้วยสิง่ เหล่านี้ เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า�

19
วิธใี ช้พระราชบัญญัติของพระเจ้า

1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 2 “จงกล่าวแก่บรรดาชุมนุมชนอิสราเอลว่า เจ้าทัง
้ หลาย

จงเป็นคนบริสุทธิ์ เพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าเป็นผูบริ
้ สุทธิ์ 3 เจ้าทุกคนต้อง
เคารพมารดาและบิดาของตน และเจ้า ต้องรักษาบรรดาสะบาโตของเรา เราคือ พระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของเจ้า 4 อย่าให้ผูใดกลั
้
บนับถือรู ปเคารพ หรือหล่อพระไว้เป็นรูปเคารพสําหรับ
ตน เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า 5 เมื่อเจ้าถวายสันติบูชาแด่พระเยโฮวาห์ จงถวาย
ด้วยความเต็มใจ 6 เจ้ าจงรับ ประทานเครือ
่ งบู ชาน ัน
้ เสีย ในวันที ่ เจ้ าถวายบูชาหรือ ในวันร ุ่ง
ขึ้น ถ้ามีส่วนใดเหลืออยูจ
่ นวันทีสาม
่
จงเผาไฟเสีย 7 ถ้าเอาเครือ
่ งบูชานน
ั ้ มารับประทานในวั
8
นทีส
่ ามก็เป็นทีน่
่ าสะอิดสะเอียน ไม่เป็นทีโ่ ปรดปรานเลย เพราะฉะนั ้นทุกคนที่รบ
ั ประทาน
เครือ
่ งบู ชาน ัน
้ ต้องรับ โทษความชัว่ ช้า ของเขา เพราะเขาได้ ลบหลู่ สิ ่ งบริสุทธิ์ ของพระเยโฮ
วาห์ ผูนั
้ ้นจะต้องถูกตัดขาดจากชนชาติของตน 9 เมื่อเจ้าทัง้ หลายเกี่ยวข้าวในนา อย่าเกี่ยว
เก็บข้าวที่ขอบนาให้หมด เมื่อเกี่ยวแล้วกอ
็ ย่าเก็บข้าวที่ตก 10 อย่าเก็บผลที่สวนองุน
่ ให้หมด
เจ้ าอย่า เก็บ องุ ่นที ่ ตกในสวนของเจ้า จงเหลือ ไว้ให้ คนยากจนและคนต่างด้าวบ้าง เราคือ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า 11 เจ้าอย่าลักทรัพย์ หรือโกงหรือมุสาต่อกัน 12 อย่าปฏิญาณ
ออกนามของเราเป็น ความเท็จ หรือ กระทํา ให้พระนามพระเจ้า ของเจ้า เป็ นที ่ เหยียดหยาม
เราคือพระเยโฮวาห์ 13 เจ้าอย่าฉ้ อโกงเพื่อนบ้านหรือปล้นเขา อย่าให้ค่าจ้างของลูกจ้างค้าง
อยู่กับ เจ้า จนถึง รุ ง่ เช้า 14 เจ้ าอย่า แช่ง คนหู หนวก หรือ วางของให้คนตาบอดสะดุด แต่ เจ้ า
จงยําเกรงพระเจ้าของเจ้า เราคือพระเยโฮวาห์ 15 เจ้าอย่าพิพากษาด้วยความอยุติธรรม เจ้
าอย่า ลําเอียงเข้า ข้างคนจนหรือ เห็น แก่ หน ้า ผู้ เป็น ใหญ่ แต่ เจ้ าจงพิพากษาเพื่อนบ้านของ
เจ้า ด้วยความชอบธรรม 16 อย่า เทียวขึ้น เทียวล่องคอยส่อ เสียดท่ามกลางชนชาติ ของตน
และอย่าปองร้ายต่อ เลือดของเพื่อนบ้าน เราคือ พระเยโฮวาห์ 17 อย่าเกลียดชังพี่น้องของ
เจ้าอยู่ในใจ แต่เจ้าจงตักเตือนเพื่อนบ้านของเจ้า เพื่อเจ้าจะไม่ต้องรับโทษเพราะเขา 18 เจ้
าอย่าแก้แค้นหรือผูกพยาบาทลูกหลานญาติพี่น้ องของเจ้า แต่เจ้าจงรักเพื่อนบ้านเหมือน
รักตนเอง เราคือพระเยโฮวาห์ 19 เจ้าจงรักษากฎเกณฑ์ของเรา เจ้าอย่าประสมสัตว์ของเจ้า
กับสัตว์ประเภทอื่น เจ้าอย่าหว่านพืชปนกันสองชนิ ดในนาของเจ้า อย่าใช้เครือ
่ งแต่งกายที่
ทําด้วยขนสัตว์ปนด้วยป่าน 20 ถ้าผูใ้ ดเข้านอนกับผูห
้ ญิงที่เป็นทาสี ที่ชายอีกคนหนึ่ งสู่ขอไว้
แล้วแต่ยังมได้
ิ ไถ่ถอนหรือปล่อยเป็นอสระ
ิ
ต้องลงโทษเธอ แต่อย่าให้ถึงตาย เพราะว่าทาสี
นั ้นยังไม่เป็นอิสระ 21 แต่ให้ผู้นั ้นนําเครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิดสําหรับตัวเขาถวายแด่ พระเย
โฮวาห์ที่ ประตู พล ับ พลาแห่ง ชุ มนุม คือ แกะผู้ ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด 22 และ
ปุโรหิตจะทําการลบมลทินบาปของเขาด้วยถวายแกะผู้นั้นเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่การละเมิดต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ เพราะบาปซึ่งเขาได้ กระทําไป และให้เขาได้ รบ
ั การอภัยบาปที่ เขา
ได้ กระทํา ไปนั ้น เสีย 23 เมื่อ เจ้า เข้าไปในแผ่น ดิน และปลูก ต้นไม้ ทุ กชนิ ด ที่ มี ผลเป็น อาหาร
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ผลที่ ได้ นั ้นต้องเป็นผลที่ ต้องห้าม สามปี เป็นผลที่ ต้องห้ามแก่ เจ้ าเจ้า อย่ารับประทานเลย
24 และปี ที่ สี่ ผลที่ ได้ทัง
้ หมดจะเป็นของบริสุทธิ์เพื่อใช้ในการสรรเสริญพระเยโฮวาห์ 25 แต่
ในปีที่ห้าเจ้าจงรับประทานผลไม้นั้นได้ เพื่อจะบังเกิดผลทวีข้น
ึ เพื่อเจ้า เราคือพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเจ้า 26 เจ้าอย่ารับประทานเนื้ อสัตว์ที่ มีเลือดในเนื้ อนั ้น เจ้าอย่าเป็นหมอผีหรือ
เป็น หมอดู 27 เจ้ าอย่า กัน ผมที่ จอนหู หรือก ั นร ิม เคราของเจ้า 28 เจ้ าอย่า เชือดเนื้ อ ของเจ้า
เพราะเหตุมีคนตาย หรือสักเป็นเครือ
่ งหมายใดๆลงที่ตัวเจ้า เราคือพระเยโฮวาห์ 29 อย่าทํา
บุตรสาวของตนให้ เป็น คนลามกด้วยให้ เป็น หญิง โสเภณี เกล ื อกว่า แผ่น ดิน นั ้น จะเป็น ถิน
่
การโสเภณี และแผ่น ดิน จะเต็ มด ้วยความลามก 30 เจ้ าจงรักษาสะบาโตทัง้ หลายของเรา
และเคารพต่อสถานบริสุทธิข
์ องเรา เราคือพระเยโฮวาห์ 31 อย่าไปหาคนทรงหรือพ่อมดแม่
มด อย่าเที่ยวค้นหา ให้ตนมลทินไปเพราะเขาเลย เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า 32 เจ้
าจงลุก ขึ้น คํานั บ คนผมหงอก และเคารพต่อ หน้า คนชรา และจงยําเกรงพระเจ้า ของเจ้า
เราคือ พระเยโฮวาห์ 33 เมื่อ คนต่างด้าวอาศัย อยู่กับ เจ้า ในแผ่น ดิน ของเจ้า อย่า ข่มเหงเขา
34 คนต่างด้าวที่ อาศัย อยู่ กับ เจ้า นั ้ นก ็ เหมือนกับ ชาวเมืองของเจ้า เจ้ าจงรัก เขาเหมือนกับ
รัก ตัว เอง เพราะว่า เจ้า เคยเป็น คนต่างด้าวในแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ เราคือ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ของเจ้า 35 เจ้าอย่ากระทําผิดในการพิพากษา ในการวัดยาว หรือชัง่ นํ้าหนั กหรือนั บจํานวน
36 เจ้ าจงใช้ตาชัง
่ เที่ยงตรง ลูกตุ้มเที่ยงตรง เอฟาห์เที่ยงตรง และฮินเที่ยงตรง เราคือพระ
เยโฮวาห์พระเจ้า ของเจ้า ผู้ ได้ พาเจ้า ออกมาจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ 37 ดังนี้ แหละเจ้า จงรักษา
กฎเกณฑ์ทัง้ หมดของเราและคําตัดสินของเราทัง้ สิน
้ และกระทําตาม เราคือพระเยโฮวาห์�

20
โทษสําหรับการผิดศีลธรรม

1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 2 “จงกล่าวแก่คนอิสราเอลซํ้าอีกว่า

คนอิสราเอลคนใด
หรือ คนต่างด้าวคนใดที่ อาศัย อยู่ ในอิสราเอล ผู้ ที่ มอบเชื้อ สายของตนให้ แก่ พระโมเลค ผู้
นั ้น ต้องมี โทษถึง ตายเป็น แน่ ให้ ประชาชนแห่ง แผ่น ดิน เอาหิน ขว้างเขาเสีย ให้ ตาย 3 และ
เราจะตัง้ หน้าของเราต่อสู้ผูนั
้ ้น และจะตัดเขาออกเสียจากท่ามกลางชนชาติของตน เพราะ
ว่าเขาได้มอบเชื้อสายของเขาแก่พระโมเลค กระทําให้สถานบริสุทธิข
์ องเราเป็นมลทิน และ
ลบหลู่ นามบริสุทธิ์ของเรา 4 และถ้าประชาชนในแผ่นดินนั ้นไม่ เอาใจใส่ ที่ จะฆ่าคนนั ้นเมื่อ
เขาให้เชื้อสายแก่ พระโมเลค 5 เราจะตัง้ หน้าของเราต่อสู้ ผู้นั ้น และต่อสู้ กับครอบครัวของ
เขา และจะตัดเขาและผู้ใดที่ทําตามเขาในการเล่นชูก
้ ับพระโมเลคออกเสียจากชนชาติของ
6
ตน ผูที
้ ่หันไปหาคนทรงเจ้าเข้าผีหรือพวกพ่อมดหมอผี เล่นชูกั
้ บเขา เราจะตัง้ หน้าของเรา
ต่อสู้ ผู้ นั ้น และจะตัด เขาออกเสีย จากชนชาติ ของตน 7 เหตุ ฉะนั ้น เจ้า จงชําระตัว ให้บริสุทธิ์
เพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า 8 จงรักษากฎเกณฑ์ของเราและกระทําตาม เรา
คือ พระเยโฮวาห์ ผู้ ตัง้ เจ้า ไว้ให้ บริสุทธิ์ 9 เพราะว่า ทุก คนที่ แช่ งบ ิ ดาหรือ มารดาของตนจะ
ต้องมี โทษถึง ตายเป็น แน่ เขาได้ แช่ งบ ิ ดาหรือ มารดาของเขา ให้ โลหิต ของผู้ นั้น ตกอยู่ บน
ผู้ นั้น เอง 10 ถ้า ผู้ ใดร่วมประเวณี กับ ภรรยาของผู้ อื่น คือ เขาได้ ร่วมประเวณี กับ ภรรยาของ
เพื่อนบ้าน ต้องให้ผู้ร่วมประเวณี ทัง้ ชายและหญิงนั ้ นมีโทษถึงตายเป็นแน่ 11 ผู้ชายที่ หลับ
นอนกับภรรยาของบิดาตนก็ได้เปิดกายที่เปลือยเปล่าของบิดาตน ทัง้ สองคนนั ้นจะต้องถูก
ประหารให้ตายอย่างแน่ นอน ให้โลหิตของผู้นั้นตกอยู่บนผู้นั้นเอง 12 ถ้าผู้ใดเข้านอนกั บลู
กสะใภ้ ต้องให้ทัง้ สองคนนั ้นมีโทษถึงตายเป็นแน่ เพราะเขาได้กระทํากามวิปลาส ให้โลหิต
ของผูน
้ ั ้นตกอยูบ
่ นผูน
้ ั ้นเอง 13 ถ้าชายคนใดคนหนึ่ งหลับนอนกับผู้ชายด้วยกันเหมือนอย่าง
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ที่เขาหลับนอนกับผู้หญิง ทัง้ สองคนก็ได้กระทําสิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียน ทัง้ สองคนนั ้นจะต้อง
ถูก ประหารให้ตายอย่างแน่ นอน ให้โลหิต ของผู้ นั้น ตกอยู่ บนผู้ นั้น เอง 14 และถ้า ชายใดได้
ภรรยาและได้ มารดาของนางมาเป็น ภรรยาด้วย นี่ เป็น เรือ
่ งชั ่วน ัก ให้ เผาทัง้ ชายนั ้น และ
หญิงทัง้ สองนั ้นเสียด้วยไฟ เพื่อว่าจะไม่มีความชัว่ ร้ายในหมู่พวกเจ้า 15 ถ้าชายใดสมสู่ กับ
สัตว์เดียรัจฉาน ต้องให้ชายคนนั ้ นม ี โทษถึง ตายเป็น แน่ และเจ้า จงฆ่า สัตว์เดียรัจฉานนั ้น
เสียให้ตาย 16 ถ้าหญิงคนใดเข้าใกล้สัตว์เดียรัจฉาน และเข้านอนกับมัน เจ้าจงฆ่าหญิงนั ้น
และสัตว์เดียรัจฉานนั ้นเสียให้ตาย ทัง้ สองต้องมีโทษถึงตายเป็นแน่ ให้โลหิตของผู้นั้นตก
อยู่ บนผู้ นั้น เอง 17 ถ้า ชายใดพาพี่ สาวหรือ น้ องสาวของตน คื อบ ุต รสาวของบิดา หรือบ ุต
รสาวของมารดา และดู การเปลือยกายของเธอและเธอก็ ดู การเปลือยกายของเขา นี่ เป็น
สิง่ ที่ น่า อายมาก เขาจะต้องถูก ตัดขาดท่ามกลางสายตาของชนชาติ ของเขา เพราะเขาได้
เปิดกายที่เปลือยเปล่าของพี่สาวน้ องสาวของเขา เขาต้องรับโทษความชัว่ ช้าของเขา 18 ถ้า
ชายใดเข้า นอนกับ หญิง ผู้ มี ประจํา เดือน และเปิด กายที่ เปล ือยเปล่า ของเธอ เขาได้ กระทํา
ให้แหล่งโลหิตของเธอเปิด ส่วนเธอก็เปิดแหล่งโลหิตของเธอ เขาทัง้ สองจะต้องถูกตัดขาด
จากชนชาติ ของเขา 19 เจ้ าอย่า เปิด กายที่ เปล ือยเปล่า ของพี่ สาวหรือ น้ องสาวมารดาเจ้า
หรือ พี่ สาวน้ องสาวของบิดาเจ้า เพราะผู้ นั้น ได้ เปิด กายที่ เปล ือยเปล่า ของญาติ สนิ ท เขา
จะต้องรับ โทษความชัว่ ช้า ของเขา 20 ถ้า ชายคนใดคนหนึ่ ง หลับ นอนกับ ภรรยาของลุง เขา
ได้ เปิดกายที่ เปลือยเปล่าของลุง ทัง้ สองจะต้องรับโทษบาปของเขา เขาจะต้องตายโดยไม่
มี บุตร 21 ถ้า ชายคนใดคนหนึ่ ง เอาภรรยาของพี่ ชายหรือ น้ องชายไป ก็ เป็นการมลทิน เขา
ได้ เปิด กายที่ เปล ือยเปล่า ของพี่ ชายหรือ น้ องชาย เขาเหล่า นั ้น จะต้องไม่ มี บุตร 22 เพราะ
ฉะนั ้น เจ้า จงรักษากฎเกณฑ์ ทัง้ สิน
้ ของเรา และคํา ตัดสิน ทัง้ สิน
้ ของเราและกระทํา ตาม
เพื่อ ว่า แผ่น ดิน ซึ่ง เรานํา เจ้า ให้ มาอยู่ นั้น จะมิ ได้ สํารอกเจ้า ให้ ออกไปเสีย 23 และเจ้า อย่า
ดําเนิ นตามธรรมเนี ยมของประชาชาติ ที่ เราไล่ ไปเสียให้พ้นหน้าเจ้า ด้วยว่าเขาทัง้ หลายได้
ประพฤติผิดในสิง่ ทัง้ ปวงเหล่านี้ เราจึงเกลียดชังเขา
แผ่นดินที่มีน้าํ นมและนํ้าผึ้งไหลบริบูรณ์

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

21
พฤติกรรมและคุณสมบัติของพวกปุโรหิต
“จงกล่าวแก่บรรดาปุโรหิต คือลูกหลานของอาโรนและ
สัง่ เขาว่า อย่า ให้ ผู้ ใดกระทํา ตัว ให้ มลทิน ด้วยเรือ
่ งศพในหมู่ ประชาชน 2 เว้น แต่ ญาติ ที่ สน
ิท ที่สุด คือ มารดา บิดา บุ ตรชายหญิง พี่ ชายน้ องชาย 3 หรือ พี่ สาวน้ องสาวพรหมจารี ผู้ ที่
1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
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ยังสนิ ทกับเขา เพราะเธอยังไม่มีสามี เขาจึงยอมตัวเป็นมลทินเพราะเธอได้ 4 อย่าให้เขามี
มลทินคือกระทําให้ตนเองเป็นมลทิน เพราะเหตุเขาเป็นผู้ใหญ่ในหมู่ชนชาติของเขา 5 ห้าม
มิให้เขาทัง้ หลายโกนศีรษะ หรือกันริมเครา หรือเชือดเนื้ อตัวเอง 6 พวกปุโรหิตต้องเป็นคน
บริสุทธิ์ต่อพระเจ้าของตน และไม่กระทําให้พระนามของพระเจ้าเป็นที่เหยียดหยาม เพราะ
เขาทัง้ หลายถวายเครือ
่ งบูชาด้วยไฟแด่พระเยโฮวาห์ และพระกระยาหารแห่งพระเจ้าของ
เขาทัง้ หลาย เพราะฉะนั ้นเขาทัง้ หลายจึงต้องบริสุทธิ์ 7 ปุโรหิตจะแต่งงานกับหญิงโสเภณี
หรือ หญิง ที่ มี มลทิน ไม่ ได้ หรือ จะแต่งงานกับ หญิง ที่ หย่า จากสามี ก็ ไม่ ได้ เพราะปุโรหิต จะ
ต้องบริสุทธิ์แด่พระเจ้าของเขา 8 เจ้าจงชําระเขาให้บริสุทธิ์ เพราะเขาถวายพระกระยาหาร
แห่งพระเจ้าของเจ้า เขาจะต้องบริสุทธิส
์ ําหรับเจ้า เพราะเราคือพระเยโฮวาห์ผู้ชําระเจ้าทัง้
9
หลายให้บริสุทธิ์ เราบริสุทธิ์ บุ ตรสาวของปุโรหิต คนใด ถ้า เธอกระทํา ตัว ให้มลทิน โดยไป
เป็นหญิงโสเภณี ก็ กระทําให้บิดาเป็นมลทิน จะต้องเผาเธอเสียด้วยไฟ 10 และผู้ที่ เป็นมหา
ปุโรหิต ในหมู่ พวกพี่ น้ อง ผู้ ถู กเจิ มท ี่ ศีรษะด้วยนํ้ามัน และผู้ ที่ ได้ รับ การสถาปนาที่ จะสวม
เสื้อยศ อย่าปล่อยผม หรือฉี กเสื้อผ้าของตน 11 อย่าให้เขาเข้าไปถูกต้องศพหรือกระทําตัว
ให้มลทิน แม้ว่าศพนั ้นเป็นบิดาหรือมารดาของเขา 12 อย่าให้เขาออกไปจากสถานบริสุทธิ
์ หรือ กระทํา สถานบริสุทธิ์ ของพระเจ้า ให้ เป็น มลทิน เพราะว่าการสถาปนาด้วยนํ้ามัน เจิม
ของพระเจ้า อยู่ บนตัว เขา เราคือ พระเยโฮวาห์ 13 เขาจะต้องมี ภรรยาเป็น หญิง พรหมจารี
14 อย่าให้เขาแต่งงานกับหญิงม่าย แม่รา
้ ง หญิงที่มีมลทิน หรือหญิงโสเภณี เขาจะต้องหา
หญิงพรหมจารีในชนชาติของเขามาเป็นภรรยา 15 เพื่อเขาจะมิได้กระทําให้เชื้อสายของเขา
ในหมู่ ชนชาติ ของเขาเป็น มลทิน เพราะเราคือ พระเยโฮวาห์ผู้ ตัง้ เขาไว้ให้บริสุทธิ�
์ 16 พระ
17
เยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า “จงกล่าวแก่ อาโรนว่า ผู้ ใดก็ตามในเชื้อ สายของเจ้า ตลอด
ชัว่ อายุ ที่ มี ตําหนิ พิการใดๆ อย่า ให้ ผู้ นั ้น เข้าไปถวายพระกระยาหารแห่ง พระเจ้า ของเขา
18 เพราะว่าผูใ้ ดที่มีตําหนิ จะเข้าใกล้ไม่ได้ ไม่ว่าเป็ นคนตาบอดหรือเป็ นคนง่อย หรือที่หน้ามี
แผลเป็น หรือแขนขายาวเกิน 19 หรือมเท
ี ้าพิการหรือมือพิการ 20 คนหลังค่อม คนแคระ คน
เสียตา คนเป็นขีก
้ ลากหรือหิด หรือคนมีลูกอัณฑะฝ่อ 21 ผูใดในเชื
้
้อสายของอาโรนปุโรหิตที่
มีตําหนิ อย่าให้เข้ามาถวายเครือ
่ งบูชาด้วยไฟแด่พระเยโฮวาห์ เพราะว่าเขาเป็นคนมีตําหนิ
อย่า ให้ เขาเข้า มาใกล้ ถวายพระกระยาหารแห่ง พระเจ้า ของเขา 22 เขาจะรับ ประทานพระ
กระยาหารแห่งพระเจ้าของเขาได้ ทัง้ ของที่ บริสุทธิที
์ ่สุด และของบริสุทธิ์ 23 แต่อย่าให้เขา
เข้า มาใกล้ ม่านหรือ ใกล้ แท่น เพราะเขามี ตําหนิ เพื่อ เขาจะไม่ กระทํา ให้ สถานบริสุทธิ์ ของ
เราเป็น มลทิน เพราะเราคือ พระเยโฮวาห์ ผู้ ตัง้ เขาไว้ ให้ บริสุทธิ์� 24 โมเสสจึง บอกอาโรน
และลูกหลานของอาโรนและบรรดาคนอิสราเอลดังนั ้น

22
ข้อจํากัดสําหรับปุโรหิตและครอบครัว

1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 2 “จงบอกอาโรนกับลูกหลานของเขาให้ออกห่างเสียจาก

สิง่ บริสุทธิ์ ของคนอิสราเอล เพื่อ ว่า เขาทัง้ หลายจะมิ ได้ ลบหลู่ นามบริสุทธิ์ ของเราด้วยสิง่
ที่ เขาทัง้ หลายถวายแก่ เรา เราคือพระเยโฮวาห์ 3 จงกล่าวแก่ เขาทัง้ หลายว่า ‘คนใดก็ตาม
ในเชื้อสายของเจ้าตลอดชัว่ อายุเข้าใกล้ของบริสุทธิ์ ซึ่งคนอิสราเอลถวายแด่พระเยโฮวาห์
ขณะที่ เขามี มลทิน อยู่ คนนั ้น จะต้องถูก ตัดขาดให้ พ้น หน้า เรา เราคือ พระเยโฮวาห์ 4 อย่า
ให้เชื้อ สายอาโรนคนใดที่ เป็น โรคเรือ
้ นหรือม ี สิ ่ง ไหลออกมารับ ประทานของบริสุทธิ์ ให้รอ
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จนกว่าเขาสะอาดแล้ วก่อน ผู้ใดแตะต้องสิง่ ที่ มลทินโดยแตะต้องศพหรือผู้ที่ มีน้าํ กามไหล
ออก 5 หรือ ผู้ ใดที่ แตะต้องสิง่ เลื้อยคลาน ซึ่ง กระทํา ให้ เขามลทิน หรือ แตะต้องคนซึ่ง อาจ
ทําให้เขามลทิน ไม่ว่าจะเป็นมลทินชนิ ดใด 6 บุคคลผูแ
้ ตะต้องสิง่ เหล่านี้ ต้องมลทินไปจนถึง
เวลาเย็น และจะรับประทานสิง่ บริสุทธิ์ไม่ได้ นอกจากเขาจะอาบนํ้าชําระตัวเสียก่อน 7 เมื่อ
ดวงอาทิตย์ตกเขาก็สะอาด ภายหลังเขาจึงรับประทานสิง่ บริสุทธิ์ได้เพราะสิง่ เหล่านั ้นเป็น
อาหารของเขา 8 สิ่งใดที่ตายเอง หรือถูกสัตว์กัดตาย อย่ารับประทาน เขาจะเป็นมลทินด้วย
สิง่ เหล่านี้ เราคือพระเยโฮวาห์� 9 เพราะฉะนั ้นเขาทัง้ หลายต้องรักษากฎของเรา เกลอ
ื กว่า
เขาจะต้องรับโทษบาปเพราะสิง่ นั ้นและจะต้องตาย เมื่อเขากระทําสิง่ นั ้นให้เป็นมลทิน เรา
คือพระเยโฮวาห์ผู้ที่ตัง้ เขาไว้ให้บริสุทธิ์ 10 อย่าให้คนภายนอกรับประทานสิง่ บริสุทธิ์ ผู้ที่มา
อาศัยอยูก
่ ับปุโรหิตหรือลูกจ้างอย่าให้รบ
ั ประทานสิง่ บริสุทธิ์นั ้น 11 แต่ถ้าปุโรหิตคนหนึ่ งซื้อ
ทาสมาด้วยเงินเป็นทรัพย์ของตน ทาสนั ้นจะรับประทานก็ได้ และผู้ที่ เกิดในครัวเรือนของ
ปุโรหิตรับประทานอาหารนั ้นได้ 12 ถ้าบุตรสาวของปุโรหิตไปแต่งงานกับคนภายนอก เธอก็
รับประทานของถวายแห่งสิง่ บริสุทธิน
์ ั ้นไม่ได้ 13 แต่ถ้าบุตรสาวของปุโรหิตเป็นแม่ม่ายหรือ
แม่ รา้ งและไม่ มี บุตร และกลับ มาอยู่ ที่ เรือนของบิดาอย่างเมื่อ เธอยัง สาว เธอรับ ประทาน
อาหารของบิดาได้ แต่ คนภายนอกรับประทานไม่ได้ 14 ถ้าคนใดรับประทานสิง่ บริสุทธิ์โดย
มิได้เจตนา เขาจะต้องเพิม
์ ้น
่ ค่าของนั ้นหนึ่ งในห้า และมอบแก่ปุโรหิตพร้อมกับสิง่ บริสุทธินั
15 อย่า ให้ ปุ โรหิต กระทํา สิง
่ บริสุทธิ ์ ของคนอิสราเอลที่ นํา มาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ ให้ เป็น
มลทิน 16 ซึ่งจะกระทําให้เขาได้รบ
ั โทษความชัว่ ช้าด้วยมีการละเมิดที่รบ
ั ประทานสิง่ บริสุทธิ์
เพราะเราคือพระเยโฮวาห์ผู้ตัง้ เขาไว้ให้บริสุทธิ�
์
เครือ
่ งบูชาต้องปราศจากตําหนิ
17 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 18 “จงกล่าวแก่อาโรนและลูกหลานของอาโรน

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

23

วันสะบาโต

1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 2 “จงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่า เทศกาลเลี้ยงตามกําหนด

แด่ พระเยโฮวาห์ ซึ่ง เจ้า จะต้องประกาศว่า เป็นการประชุม บริสุทธิ ์ คือ เทศกาลเลี้ยงตาม
กําหนดของเรานั ้ นม ี ดังนี้ 3 จงทําการงานในหกวัน แต่ วัน ที่ เจ ็ด นั ้น เป็น สะบาโตแห่ง การ
หยุดพักสงบ เป็ นวันประชุมบริสุทธิ์ เจ้ าอย่าทําการงานใดๆ เป็นสะบาโตแด่ พระเยโฮวาห์
ตามที่อยูทั
่ ว่ ไปของเจ้า
เทศกาลปัสกาและเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อ

4 ต่อ ไปนี้ เป็ น เทศกาลเลี้ยงตามกําหนดแด่ พระเยโฮวาห์

เป็นการประชุมบริสุทธิ์ ซึ่งเจ้า
จะต้องประกาศตามเวลากําหนดให้เขาทราบ 5 ในเวลาเย็นวันที่สิบสี่เดือนที่หน่งึ เป็ นวันเท
ศกาลปัสกาของพระเยโฮวาห์ 6 และในวันที่สิบห้าเดือนเดียวกัน เป็นเทศกาลกินขนมปังไร้
เชื้อ ถวายแด่ พระเยโฮวาห์ ให้เจ้ ารับ ประทานขนมปัง ไร้เชื้อ เจ็ด วัน 7 ในวัน ต้น เจ้า จงมี การ
ประชุมบริสุทธิ์ เจ้าอย่าทํางานหนั ก 8 แต่เจ้าจงถวายเครือ
่ งบูชาด้วยไฟแด่พระเยโฮวาห์ให้
ครบเจ็ดวัน ในวันที่เจ็ดเป็นวันประชุมบริสุทธิ์ เจ้าอย่าทํางานหนั ก�
ผลรุ น
่ แรก
พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 10 “จงกล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า เมื่อ เจ้า มาถึง แผ่น ดิน
ซึ่งเราให้เจ้า และเกี่ยวพืชผลของแผ่นดินนั ้น เจ้าจงเอาฟ่อนข้าวที่เกี่ยวในรุ น
่ แรกนําไปให้
ปุโรหิต 11 และปุโรหิตจะนําฟ่อนข้าวนั ้น แกว่งไปแกว่งมาถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
เพื่อเจ้าจะเป็นทีโปรดปราน
่
รุ ง่ ขึ้นหลังวันสะบาโตปุโรหิตจะแกว่งถวาย 12 ในวันทีเจ้
่ าแกว่ง
ถวายฟ่อนข้าว เจ้ าจงถวายลูก แกะผู้ อายุ หน ่งึ ขวบไม่ มี ตําหนิ เป็น เครือ
่ งเผาบูชาถวายแด่
พระเยโฮวาห์ 13 และเครือ
่ งธัญญบูชาที่ คู่ กันนั ้น คือยอดแป้งสองในสิบเอฟาห์คลุ กกับน้าํ
มัน เผาด้วยไฟถวายแด่ พระเยโฮวาห์เป็นกลิน
่ งดื่มบูชาที่ คู่ กันคือนํ้า
่ พอพระทัย และเครือ
องุน
่ หนึ่ งในสี่ฮน
ิ 14 เจ้าอย่ารับประทานขนมปังหรือข้าวคัว่ ข้าวสดจนกว่าจะถึงวันเดียวกัน
นี้ คือ กว่า เจ้า จะนํา เครือ
่ งบูชาถวายแด่ พระเจ้า ของเจ้า ทัง้ นี้ เป็น กฎเกณฑ์ ถาวรตลอดชัว่
อายุของเจ้าในที่อยูของเจ้
่
าทัว่ ไป
9

เครือ
่ งบูชาแกว่ง เทศกาลเพ็นเทคอสต์
เจ้ าทัง้ หลายจงนั บ ตัง้ แต่ วันร ุ่ง ขึ้น หลัง วัน สะบาโต จากวันที ่ เจ้ าทัง้ หลายได้ นํา ฟ่อน
ข้าวแกว่ง ถวายครบเจ็ด วัน สะบาโต 16 นั บ ไปให้ได้ ห้า สิบ วัน จนถึง วัน ถัด วัน สะบาโตที่ เจ ็ด
แล้ว เจ้าจงถวายธัญญบูชาใหม่แด่พระเยโฮวาห์ 17 จงนําขนมปังสองก้อนทําด้วยแป้งสอง
ในสิบ เอฟาห์ จากที่ อาศัย ของเจ้า มาแกว่ง ถวาย ให้ ทํา ด้วยยอดแป้ง ใส่ เชื้อ ปิ้ ง เป็น ผลรุ น
่
แรกถวายแด่ พระเยโฮวาห์ 18 พร ้ อมกับ ขนมปัง นั ้น เจ้า จงนํา ลูก แกะเจ็ด ตัว อายุ หน ่ง
ึ ขวบ
ปราศจากตําหนิ วัวหนุ่มตัวหนึ่ ง แกะผูส
้ องตัว มาเป็นเครือ
่ งเผาบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์
15
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พร้อมกับธัญญบูชาและเครือ
่ งดื่มบูชาอันเป็นคู่ กัน ให้เป็นเครือ
่ งบู ชาด้วยไฟ เป็นกลิน
่ พอ
พระทัยถวายแด่พระเยโฮวาห์ 19 เจ้าจงถวายลูกแพะตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป และลูก
แกะอายุหน่งึ ขวบสองตัวเป็นเครือ
่ งสันติบูชา 20 ให้ปุโรหิตแกว่งไปแกว่งมาถวายพร้อมกับ
ขนมปัง ซึ่ง เป็น ผลรุ น
่ แรกเป็น เครือ
่ งแกว่ง ถวายต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ พร ้ อมกั บลู ก
แกะสองตัว จะเป็นสิง่ บริสุทธิ์แด่ พระเยโฮวาห์สําหรับปุโรหิต 21 และในวันเดียวกันนั ้น เจ้
าจงประกาศว่า เจ้า จงมี การประชุม บริสุทธิ์ แก่ เจ้า เจ้ าอย่า ทํางานหนั ก ทัง้ นี้ เป็น กฎเกณฑ์
ถาวรทัว่ ไปในที่อาศัยของเจ้าตลอดชัว่ อายุของเจ้า 22 และเมื่อเจ้าเกี่ยวข้าวในแผ่นดินของ
เจ้า เจ้าอย่าเกี่ยวไปที่ ขอบนาให้หมด และอย่าเก็บข้าวที่ เกี่ยวตก เจ้าจงทิง้ ไว้ให้คนยากจน
และคนต่างด้าว เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า�
เทศกาลเสียงแตร

23 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 24 “จงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่า

ในวันทีหน
่ ่ง
ึ ของเดือนที่
เจ็ด เจ้าทัง้ หลายจงถือเป็นวันสะบาโต เป็นวันประชุมบริสุทธิป
์ ระกาศเป็นทีร่ ะลึกด้วยเสียง
แตร 25 เจ้าอย่าทํางานหนั ก และเจ้าจงนําเครือ
่ งบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์�
วันทําการลบมลทิน

26 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 27 “ในวันทีสิ
่ บของเดือนที่เจ็ดนี้ เป็นวันทําการลบมลทิน

จะเป็ นวันประชุมบริสุทธิ์แก่เจ้า และเจ้าต้องถ่อมใจลง และนําเครือ
่ งบูชาด้วยไฟถวายแด่
พระเยโฮวาห์ 28 ในวันเดียวกันนั ้นเจ้าอย่าทํางานใดๆ เพราะเป็ นวันทําการลบมลทิน ที่ จะ
ทําการลบมลทิน ของเจ้า ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า 29 ในวัน เดียวกัน นั ้น
ผู้ใดก็ตามไม่ถ่อมใจลง ผู้นั ้นจะต้องถูกตัดขาดจากท่ามกลางชนชาติ ของตน 30 และในวัน
เดียวกัน นี้ ถ้า ผู้ ใดทํา งานใดๆ เราจะทําลายผู้ นั้น เสีย จากท่ามกลางชนชาติ ของเขา 31 เจ้ า
อย่าทํางานสิง่ ใดเลย ทัง้ นี้ เป็นกฎเกณฑ์ถาวรตลอดชัว่ อายุของเจ้าทัว่ ไปในที่อาศัยของเจ้า
32 จะเป็ นวันสะบาโตสําหรับหยุดพักสงบแก่ เจ้า และเจ้าจงถ่อมใจลง เริม
่ แต่เวลาเย็นในวั
นที่เก้าของเดือน เจ้าต้องรักษาวันสะบาโตจากเวลาเย็นถึงเวลาเย็น�
เทศกาลอยูเพิ
่ ง

พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 34 “จงกล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า ในวันที ่ สิ บห้า เดือนที่
เจ ็ด นี้ เป็ นว ัน เทศกาลอยู่เพิง ถวายแด่ พระเยโฮวาห์สิ ้น เจ็ด วัน 35 จะมี การประชุม บริสุทธิ์
ในวันแรก เจ้าอย่าทํางานหนั ก 36 ในเจ็ดวันเจ้าจงถวายบูชากระทําด้วยไฟแด่พระเยโฮวาห์
และในวันทีแ
่ ปดจะเป็นวันประชุมอันบริสุทธิแก่
์ เจ้า และเจ้าจงถวายเครือ
่ งบูชากระทําด้วย
ไฟแด่ พระเยโฮวาห์ เป็นประชุ มอันศั กดิ์สิทธิ์ และเจ้าทัง้ หลายอย่าทํางานหนั ก 37 นี้ แหละ
เป็น เทศกาลเลี้ยงของพระเยโฮวาห์ ซึ่ง เจ้า ต้องประกาศเป็ นว ัน ประชุ มอ ัน บริสุทธิ์ เพื่อ ให้
นํา ถวายแด่ พระเยโฮวาห์ ซ่ึง เครือ
่ งบู ชาด ้วยไฟ เครือ
่ งเผาบูชาและธัญ ญบู ชา ทัง้ เครือ
่ ง
38
สัตวบูชาและเครือ
่ งดื่มบูชาตามวันกําหนดนั ้นๆ นอกเหนื อวันสะบาโตแห่งพระเยโฮวาห์
และนอกเหนื อของถวายของเจ้า และนอกเหนื อเครือ
่ งปฏิญาณทัง้ หลายของเจ้า และนอก
เหนื อเครือ
่ งบู ชาด้วยใจสมัครทัง้ หลายของเจ้า ซึ่งเจ้านํามาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ 39 แล้ว
ในวันที ่ สิ บห้า ของเดือนที่ เจ ็ด เมื่อ เจ้า ได้ เก ็บ พืช ผลที่ ได้ จากแผ่น ดิน นั ้น เข้า มาแล้ว เจ้ าจง
มีเทศกาลเลี้ยงแห่งพระเยโฮวาห์เจ็ดวัน ในวันแรกจะเป็ นวันสะบาโต และในวันที ่แปดจะ
เป็ นวันสะบาโต 40 ในวันแรกเจ้าจงนํามาซึ่งผลจากต้นมะงัว่ ใบอินทผลัม กิง่ ไม้ที่ มีใบมาก
กิง่ ต้นหลิวแห่งธารนํ้า และเจ้าจงปีติยินดีอยูเจ
่ ็ดวันต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
41
เจ้า เจ้ าจงถือ เป็น เทศกาลเลี้ยงปี ละเจ็ด วัน ถวายแด่ พระเยโฮวาห์ ทัง้ นี้ เป็น กฎเกณฑ์
33
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ถาวรตลอดชัว่ อายุของเจ้า เจ้ าจงถือเทศกาลเลี้ยงนี้ ในเดือนที่ เจ็ด
วัน ทุ กคนที่ เก ิด ในวงศ์ วานพวกอิสราเอลให้เข ้า อยู่ ในเพิง 43 เพื่อ ตลอดชัว่ อายุ ของเจ้า จะ
ได้ทราบว่า เมื่อเราพาคนอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์นั้นเราได้ให้เขาอยูใ่ นเพิง เราคือ
พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเจ้า� 44 ดังนี้ แหละโมเสสจึง ได้ ประกาศให้คนอิสราเอลทราบถึง
เทศกาลเลี้ยงตามกําหนดของพระเยโฮวาห์

24

การเตรียมนํ้ามันอย่างบริสุทธิ์เพื่อเติมประทีป

1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 2 “เจ้าจงบัญชาแก่คนอิสราเอลให้นํานํ้ามันอย่างบริสุ ทธิ์

สกัด จากมะกอกเทศเพื่อ เติม ประทีป เพื่อ ให้ ตะเกียงลุก อยู่ เสมอ 3 ภายในพลับพลาแห่ง ชุ
มนุมข้างนอกม่านหีบพระโอวาทนั ้น ให้อาโรนจัดประทีปให้เป็นระเบียบตัง้ แต่เวลาเย็นจน
เวลาเช้าเสมอต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ทัง้ นี้ ให้เป็นกฎเกณฑ์ถาวรตลอดชัว่ อายุของเจ้า
4 ให้อาโรนจัด ประทีปให้เป็ น ระเบียบอยู่บนคันประที ปบริสุ ทธิ์เสมอต่อพระพักตร์พระเยโฮ
วาห์

ขนมปังหน้าพระพักตร์สิบสองก้อน
และเจ้า จงเอายอดแป้ง ปิ้ งขนมปัง สิบ สองก้อน แต่ ละก้อนใช้ แป ้ง สองในสิบ เอฟาห์
6 เจ้ าจงจัด ขนมปั ง นั ้น วางบนโต๊ะ บริสุ ทธิ์ ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ เป็ น สองแถวๆละหก
ก้อน 7 และเจ้า จงเอาเครือ
่ งกํา ยานบริสุทธิ์ ใส่ ไว้แต่ ละแถว เพื่อ จะคู่ กับ ขนมปัง เป็น ส่วนที่
ระลึก เป็น เครือ
่ งบูชากระทํา ด้วยไฟถวายแด่ พระเยโฮวาห์ 8 ทุ กๆวัน สะบาโตให้ อาโรนจัด
ไว้ให้เป็นระเบียบถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์เสมอ ในนามของคนอิสราเอลเป็นพันธ
สัญญาเนื องนิ ตย์ 9 ขนมปังนี้ ตกเป็นของอาโรนและบุตรชายของเขา ให้เขารับประทานได้
ในที่ บริสุทธิ์ เพราะเป็นส่วนบริสุทธิ์ที่ สุดที่ ได้ จากเครือ
่ งบูชากระทําด้วยไฟถวายแด่ พระเย
โฮวาห์เป็นกฎเกณฑ์เนื องนิ ตย์�
5

โทษสําหรับการหมิน
่ ประมาทและอาชญากรรมอื่นๆ

10 ครัง
้ นั ้ นมีชายคนหนึ่ งเป็นบุตรชายของหญิงคนอิสราเอล

ซึ่งบิดาเป็นชาวอียป
ิ ต์ ออก
ไปท่ามกลางคนอิสราเอล และบุตรชายของหญิงอิสราเอลทะเลาะกับชายอิสราเอลคนหนึ่ ง
ในค่าย 11 และบุตรชายหญิ งอ ิส ราเอลคนนั ้น ได้ เหย ียดหยามพระนามของพระเยโฮวาห์
และได้ แช่ง ด่า เขาจึง นํา ตัว มาให้ โมเสส (มารดาของเขาชื่อ เชโลมิ ทบ ุต รสาวของดิบ รีคน
ตระกูล ดาน� 12 เขาจึง จองจํา ชายคนนั ้น ไว้ จนกว่า นํ้า พระทัย ของพระเยโฮวาห์ จะเป็ นที ่
กระจ่างต่อ เขาทัง้ หลาย 13 พระเยโฮวาห์ตรัสกับ โมเสสว่า 14 “จงนําผู้ ที่ แช่งด่านั ้นออกมา
จากค่าย ให้บรรดาผู้ที่ได้ยินคําแช่งด่าเอามือของตนวางไว้บนศีรษะของเขา และให้บรรดา
ชุ มนุ มชนเอาหิน ขว้างเขาให้ ตาย 15 และจงกล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า ผู้ ใดแช่ งด ่า พระเจ้า
ของเขา ผูนั
้ ้นจะต้องได้รบ
ั โทษบาป 16 ผูใดที
้
่เหยียดหยามพระนามของพระเยโฮวาห์จะต้อง
ถูกโทษถึงตายเป็นแน่ และให้ชุมนุมชนทัง้ หมดเอาหินขว้างเขา คนต่างด้าวหรือชาวเมือง
ก็ ดี เมื่อ เขาเหยียดหยามพระนามของพระเยโฮวาห์ จะต้องถูก โทษถึง ตาย 17 ผู้ ที่ ฆ่า คน
ตาย จะต้องถูก โทษถึง ตายเป็น แน่ 18 ผู้ ใดที่ ฆ่า สัตว์ต้องชดใช้ สิ ่ง นั ้น สัตว์แทนสัตว์ 19 ถ้า
ผู้ใดกระทําให้เพื่อนบ้านเสียโฉม เขากระทําให้เสียโฉมอย่างไร ก็ให้กระทําแก่เขาอย่างนั ้น
20 กระดู กห ัก แทนกระดู กห ัก ตาแทนตา ฟัน แทนฟัน เขากระทํา ให้ เสีย โฉมอย่างไร เขาก็
ต้องถูก ทําให้เสีย โฉมอย่างนั ้น 21 ผู้ ใดที่ ฆ่า สัตว์ต้องเสีย ค่า ชดใช้ และผู้ ใดที่ ฆ่า คนให้ผู้ นั ้น
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ถูก โทษถึง ตาย เจ้ าจงมี พระราชบัญญัติ อย่างเดียวกัน สําหรับ คนต่างด้าว และสําหรับ
ชาวเมือง เพราะเราคือ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า� 23 โมเสสก็ บอกแก่ คนอิสราเอลให้
เขาพาคนที่แช่งด่านั ้นออกมาจากค่าย และเอาหินขว้างเขา คนอิสราเอลกระทําดังนี้ ตามที่
พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้
22

25
ปีสะบาโตแห่งการหยุดพักผ่อน

1 พระเยโฮวาห์ตรัส กับ โมเสสที่ ภู เขาซี นายว่า 2 “จงกล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า

เมื่อเจ้าทัง้
หลายเข้า แผ่นดิ นที ่ เราให้ เจ้ านั ้น จงให้ แผ่ นดิน นั ้น ถือ สะบาโตแด่ พระเยโฮวาห์ 3 เจ้ าจง
หว่านพืชในนาของเจ้าหกปี และจงลิดแขนงสวนองุน
่ ของเจ้าและเก็บผลหกปี 4 แต่ ในปี ที่
เจ็ดนั ้นเป็นปี สะบาโตแห่งการหยุดพักผ่อนสําหรับแผ่นดิน เป็นปี สะบาโตแด่พระเยโฮวาห์
เจ้าอย่าหว่านพืชในนา หรือลิดแขนงสวนองุน
่ ของเจ้า 5 สิ่งใดที่งอกขึ้นมาเอง เจ้าอย่าเก็บ
เกี่ยว องุ ่ นอ ัน เกิ ดอย ู่ ที่ เถาอัน เจ้า มิ ได้ ตกแต่ งก ็ อย่า เก็บ ให้ เป็น ปี ที่ แผ่ นดิน หยุด พัก สงบ
6 แผ่นดินในปี สะบาโตนั ้นจะยังพืชผลให้แก่เจ้าทัง
้ หลาย คือแก่ตัวเจ้าเอง แก่ทาสชายทาส
หญิงของเจ้า แก่ลูกจ้างของเจ้า และแก่คนต่างด้าวที่อยูกั
่ บเจ้า 7 พืชผลแห่งแผ่นดินทัง้ สิน
้
จะเป็นอาหารของสัตว์เลี้ยงของเจ้า และของสัตว์ป่าที่อยูในแผ่
่
นดินของเจ้า
ทุกปีที่ห้าสิบคือปีเสียงแตร

8 เจ้าจงนั บปีสะบาโตเจ็ดปีคือเจ็ดคูณเจ็ดปี

เวลาปีสะบาโตเจ็ดปีจึงเป็นสี่สิบเก้าปีแก่เจ้า
เจ้าจงให้เป่าแตรทัว่ แผ่นดินในวันทําการ
ลบมลทิน 10 เจ้าจงถือปีที่ห้าสิบไว้เป็นปีบริสุทธิ์ และประกาศอิสรภาพแก่บรรดาคนที่อาศัย
อยูท
่ ัว่ แผ่นดินของเจ้า ให้เป็นปีเสียงแตรแก่เจ้า ให้ทุกคนกลับไปยังภูมิลําเนาอันเป็นทรัพย์
สิ นของตน และกลับ ไปสู่ ครอบครัว ของตน 11 ปี ที่ ห้า สิ บน ัน
้ เป็น ปี เสียงแตรของเจ้า ในปี
นั ้น เจ้า อย่า หว่านพืช หรือ เกี่ยวเก็บ ผลที่ เก ิด ขึ้น มาเอง หรือ เก็บ องุน
่ จากเถาที่ มิได้ ตกแต่ง
12 เพราะเป็ นปี เสียงแตร จะเป็ นปี บริสุทธิแก่
์ เจ้า เจ้าจงรับประทานพืชผลที่ งอกมาจากนา
ในปี นั ้น 13 ในปี เสียงแตรนี้ ให้ทุ กคนกลับไปสู่ ภู มิ ลําเนาอันเป็น ทรัพย์สิ นของตน 14 ถ้าเจ้า
ขายนาให้เพื่อนบ้านก็ดี หรือซื้อจากเพื่อนบ้านก็ดี เจ้าอย่าโกงกัน 15 ตามจํานวนปีหลังจาก
ปี เสียงแตร เจ้ าจงซื้อ นาจากเพื่อนบ้านของเจ้า และให้เขาขายแก่ เจ้ าตามจํานวนปี ที่ ปลูก
พืชได้ 16 ถ้ามากปี ก็ต้องเพิม
่ ราคาสูงขึ้น ถ้าน้ อยปี เจ้าจงลดราคาให้ต่ําลง เพราะที่ เขาขาย
นั ้น เขาก็ ขายตามจํานวนปี ที่ ปลูก พืช 17 เจ้ าอย่า โกงกัน แต่ เจ้ าจงยําเกรงพระเจ้า ของเจ้า
เพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า 18 เพราะฉะนั ้นเจ้าจงกระทําตามกฎเกณฑ์ของ
เรา และรักษาคําตัดสินของเราและปฏิ บัติ ตาม ดังนั ้นเจ้าจะอาศัยอยู่ในแผ่นดินนั ้นอย่าง
ปลอดภัยได้ 19 แผ่นดินจะอํานวยผลให้เจ้าได้รบ
ั ประทานอย่างอิม
่ หนํา และอาศัยอยู่อย่าง
ปลอดภัย 20 ถ้าเจ้าจะพูดว่า ‘ดูเถิด ถ้าเราทัง้ หลายหว่านหรือเกี่ยวพืชผลของเราไม่ได้ ในปี
ที่เจ็ดเราจะเอาอะไรรับประทาน� 21 เราจะบัญชาพรของเราให้มีเหนื อเจ้าในปี ที่หก เพื่อจะ
มีพืชผลพอสําหรับสามปี 22 เมื่อเจ้าหว่านในปีที่แปดเจ้าจะรับประทานของเก่าของเจ้าจนปี
ที่เก้า เมื่อเจ้าได้พืชผลใหม่เข้ามาเจ้าก็ยงั รับประทานพืชผลเก่าของเจ้าอยู่ 23 เจ้าทัง้ หลาย
จะขายที่ดินของเจ้าให้ขาดไม่ได้เพราะว่าดินนั ้นเป็นของเรา เพราะเจ้าเป็นคนต่างด้าวและ
เป็นคนอาศัยอยูก
่ ับเรา 24 ทัว่ ไปในแผ่นดินที่เจ้ายึดถืออยู่ เจ้าจงให้มีการไถ่ถอนที่ดินคืน
9 เจ้าจงให้เป่ าแตรดังสนั ่นในวันที่สิบเดือนที่เจ็ด

การไถ่ถอนที่ดิน
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25 ถ้าพี่น้องของเจ้ายากจนลงและขายที่ ดิ นส่วนหนึ่ งของเขา

หากว่ามีผู้ใดในพี่น้องของ
เขามาไถ่ถอนที่ นั ้น ก็ จงให้ เขาไถ่ถอนที่ ซ่ึง พี่ น้องของเขาขายไปนั ้น 26 ถ้า ชายคนนั ้น ไม่ มี
ญาติมาไถ่ถอนให้ และตัวเขาสามารถจะไถ่ถอนเอง 27 ก็จงให้คนทีจ
่ ะไถ่นับปีทัง้ หลายที่เขา
ขายไป และเงินที่เหลือนั ้นจงคืนให้แก่คนที่เขาขายให้และคนไถ่ก็เข้าอยู่ในที่ดินของเขาได้
28 แต่ ถ้า เขาไม่ สามารถที่ จะไถ่ คืน มา ที่ ดิ นที ่ เขาได้ ขายไปจะคงอยู่ ในมือ ของผู้ ซ้ ือ จนถึง ปี
เสียงแตร และในปี เสียงแตรนี้ ที่ ดิ นจะออกไปและเขาจะได้ ที่ ดิ นของเขากลับ คืน 29 ถ้า ผู้
ใดขายเรือนซึ่งอยู่ในเมืองที่ มีกําแพง เมื่อขายไปแล้วให้เขาไถ่ถอนคืนได้ภายในหนึ่ งปี แรก
ให้เขามีสิทธิในการไถ่
ถอนคืนได้ หน่งึ ปี เต็ม 30 ถ้าในเวลาหนึ่ งปี เต็มเขาไม่ทําการไถ่ ถอน ก็
์
ให้จัดการเสียให้เป็นการแน่ นอนว่า ผู้ที่ ซื้อไปมี สิทธิเหนื
อเรือนที่ อยู่ในเมืองที่ มีกําแพงนั ้น
์
สิทธิข
์ าดแล้ว ตลอดชัว่ อายุ ของเขา ในปี เสียงแตรเขาก็ ไม่ ต้องคืนให้ 31 แต่ เรือนในชนบท
ที่ ไม่มี กําแพงล้อมให้นับ เข้า เป็น พวกเดีย วกั บท ้ องนาในประเทศนั ้น คือ ไถ่ถอนคืน ได้ และ
จะต้องคืนกลับให้เจ้าของเดิมในปีเสียงแตร 32 แต่อย่างไรก็ตามเมืองของคนเลวี หรือบ้าน
ในเมืองที่ เขาถือ กรรมสิทธิ์ คนเลว ี จะไถ่ถอนคืน ได้ ทุก เวลา 33 ถ้า ผู้ ใดซื้อ ของจากคนเลวี
เรือนซึ่งถูกขายไปนั ้นกับเมืองที่เขาถือกรรมสิทธิต
์ ้องกลับคืนในปีเสียงแตร เพราะเรือนทัง้
หลายในหัวเมืองของพวกเลวีก็เป็นกรรมสิทธิข
์ องเขาท่ามกลางพวกอิสราเอล 34 แต่ทุ่งนา
ที่ล้อมรอบหัวเมืองทัง้ หลายของพวกเขานั ้นจะขายไม่ได้ เพราะว่าเป็นกรรมสิทธิถ
์ าวรของ
เขาทัง้ หลาย
ข้อยกเว้นต่างๆเรือ
่ งการไถ่ถอนที่ดิน

35 ถ้า พี่ น้องของเจ้า ยากจนลงและเลี้ยงตัว เองอยู่กับ เจ้า ไม่ ได้

เจ้ าจะต้องชู กําลังเขา ถึง
เขาเป็น คนต่างด้าวหรือ คนอาศัย เพื่อ เขาจะอาศัย อยู่ กับ เจ้า 36 อย่า เอาดอกเบี้ย หรือ เงิน
เพิม
่ อะไรจากเขา แต่ จงยําเกรงพระเจ้า เพื่อว่าพี่น้องของเจ้าจะอยู่ใกล้ ชิดกับเจ้าได้ 37 เจ้
าอย่า ให้เขายืม เงิน ด้วยคิด ดอกเบี้ย หรือ อย่า ให้อาหารเพื่อ เอากําไรจากเขา 38 เราคือ พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ซึ่งนําเจ้าออกจากแผ่นดิ นอียป
ิ ต์ เพื่อยกแผ่นดินคานาอันให้แก่
เจ้า และที่ จะเป็นพระเจ้าของเจ้า 39 ถ้าพี่น้องที่ อยู่ใกล้ ชิดกับเจ้ายากจนลง และขายตัวให้
แก่เจ้า เจ้าอย่าให้เขาทํางานเหมือนทาส 40 ให้เขาอยูก
่ ับเจ้าอย่างลูกจ้างหรือคนที่อาศัยอยู่
ด้วย ให้ เขาปรนนิ บั ติ เจ้ าไปถึง ปี เสียงแตร 41 แล ้ว เขาและลูก หลานของเขาจะออกไปจาก
เจ้า กลับ ไปสู่ ครอบครัว ของเขา และกลับ ไปอยู่ในที่ ดิ นของบิดาของเขา 42 เพราะว่า เขาทัง้
หลายเป็น ทาสของเราที่ เราพาออกจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ เขาจะขายตัว เป็น ทาสไม่ ได้ 43 เจ้ า
อย่าข่มขี่เขาให้ลําบาก แต่จงยําเกรงพระเจ้าของเจ้า 44 ส่วนทาสชายหญิงซึ่งจะมีได้นั ้น เจ้
าจะซื้อ ทาสชายหญิง จากท่ามกลางบรรดาประชาชาติ ที่ อยู่ข้างเคียงเจ้า ก็ ได้ 45 ยิง่ กว่า นั ้น
เจ้า จะซื้อ จากคนต่างด้าวที่ อาศัย อยู่ ในหมู่ พวกเจ้า ทัง้ ครอบครัว ของเขาซึ่ง เป็น คนเกิด ใน
แผ่นดินของเจ้า และเขาจะตกเป็นทรัพย์สิ นของเจ้าก็ ได้ 46 เจ้ าจะทําพินัยกรรมยกเขาให้
แก่ลูกหลานของเจ้า ให้เป็นมรดกแก่เขาเป็นกรรมสิทธิ์ เจ้าใช้เขาได้อย่างทาสเป็นนิ ตย์ก็ได้
แต่เจ้าทัง้ หลายอย่าปกครองพีน
่ ้ องคนอิสราเอลด้วยความรุ นแรง
การไถ่ถอนคนอิสราเอลที่เป็นทาส
ถ้า คนต่างด้าวหรือ คนที่ อาศัย อยู่ กับ เจ้า มั ่งม ี ขึ้น และพี่ น้องของเจ้า ที่ อยู่ ใกล้ ชิ ดก ับ
เขายากจนลง และขายตัวให้แก่คนต่างด้าวหรือผู้ที่อาศัยอยูก
่ ับเจ้านั ้น หรือขายให้แก่ญาติ
คนหนึ่ ง คนใดของคนต่างด้าวนั ้น 48 เมื่อ เขาขายตัว แล้ วก ็ ให้ มี การไถ่ ถอน คือ พี่ น้องคน
หนึ่ งคนใดของเขาทําการไถ่ถอนเขาได้ 49 หรือลุงหรือลูกพี่ลูกน้ องจะทําการไถ่ถอนเขาก็ได้
47
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หรือ ญาติ สน ิท ของครอบครัว ของเขาจะไถ่ถอนเขาก็ ได้ หรือ ถ้า เขามี ความสามารถ เขาจะ
ไถ่ถอนตัว เองก็ ได้ 50 จงให้ผู้ ที่ ขายตั วน ับ ปี ทัง้ หลายที่ ขายตั วก ับ ผู้ ที่ ซื้อ ตัว เขาไป ว่า เขาได้
ขายตั วก ี่ ปี จนถึง ปี เสียงแตร ค่าตัว ของเขาเป็น ค่า ตามจํานวนปี เหล่า นั ้น เวลาที่ เขาอยู่ กับ
เจ้าของตัวเขานั ้นคิดตามเวลาของลูกจ้าง 51 ถ้ามีเวลาอีกหลายปี เขาต้องชําระเงินคืนเท่า
กับเงินทีถู
่ กซื้อมา นั บเป็นค่าไถ่ถอนตัวเขา 52 ถ้ายังเหลือน้ อยปีจะถึงปีเสียงแตร ก็ให้ผูขาย
้
ตัวคิ ดกับผู้ซ้ือตัวไว้เป็นราคาค่าไถ่ ของเขานั ้น และตามจํานวนปี เหล่านั ้น เขาจะคืนเงินให้
กับผู้ซ้ือตัว 53 ผู้ขายตัวนน
ั ้ จะต้องอยู่กับผู้ซ้ือตัวดังลูกจ้างที่จ้างเป็นปี อย่าให้นายปกครอง
เขาอย่างกดขีใ่ นสายตาของเจ้า 54 ถ้าเขาไม่ไถ่ถอนตามที่กล่าวมานี้ ก็ให้ปล่อยเขาในปีเสียง
แตร ทัง้ เขาพร้อมกั บลู กของเขา 55 สําหรับ เรา คนอิสราเอลเป็น ทาสของเรา เขาเป็น ทาส
ของเราที่เราพาออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า�
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พระราชบัญญัติต่างๆเรือ
่ งวันสะบาโตและรู ปเคารพ
“เจ้ าทัง้ หลายอย่า กระทํา รู ป เคารพหรือ รู ป แกะสลัก สําหรับ ตัว หรือ ตัง้ เสาศั กด ิ์ สิทธิ์
และเจ้าทัง้ หลายอย่าตัง้ สิง่ ใดๆที่เป็นรูปสัณฐานสิง่ หนึ่ งสิง่ ใดด้วยศิลาไว้ในแผ่นดินของเจ้า
เพื่อแก่การกราบไหว้ เพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า 2 เจ้าจงถือรักษาสะบาโต
ทัง้ หลายของเรา และคารวะต่อสถานบริสุทธิ์ของเรา เราคือพระเยโฮวาห์
1

พระพรสําหรับคนที่ประพฤติชอบธรรม

3 ถ้าเจ้าทัง
้ หลายดําเนิ นตามกฎเกณฑ์ของเราและรักษาบัญญัติของเราและกระทําตาม

4 เราจะประทานฝนตามฤดูแก่ เจ้า

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

โทษต่างๆที่เป็นผลแห่งความบาป
และจะไม่กระทําตามบัญญัติทัง้ หมดเหล่านี้ 15 ถ้าเจ้าปฏิเสธ
กฎเกณฑ์ของเรา และใจของเจ้าเกลียดชังต่อคําตัดสินของเรา เจ้าจึงไม่กระทําตามบัญญั
ติ ทัง้ สิน
้ ของเรา แต่ ทําลายพันธสัญญาของเรา 16 เราก็ จะกระทํา ดังนี้ แก่ เจ้า คือ เราจะตัง้
ความหวาดกลัว ต่อ หน้า เจ้า ความผ่ายผอม และความเจ็บ ไข้ ซึ่ง ทําให้ นั ยน์ ตาทรุ ด โทรม
และกระทําให้จิ ตใจเศร้าหมอง เจ้ าทัง้ หลายจะหว่านพืชไว้เสียเปล่า เพราะศั ตรู ของเจ้าจะ
14 แต่ถ้าเจ้ามิได้เชื่อฟังเรา
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มากิน เราจะตัง้ หน้า ของเราต่อสู้ เจ้า เจ้ าจะล้ม ตายต่อ หน้า ศั ตรู ของเจ้า ทัง้ หลาย คนที
่ เกล ียดชัง เจ้า จะปกครองอยู่ เหนื อ เจ้า เจ้ าจะหลบหนี ไปทัง้ ที่ ไม่มี ใครไล่ ติดตาม 18 ถ้า เจ้า
ทัง้ หลายยังไม่ เชื่อฟังเราเพราะสิง่ ทัง้ ปวงเหล่านี้ เราจึงจะลงโทษเจ้าทัง้ หลายให้ทวีขึ้นอีก
เจ็ด เท่า เพราะการบาปของเจ้า 19 เราจะทําลายความเห่อเหิม ในกําลัง อํานาจของเจ้า เรา
จะกระทํา ให้ ฟ้า สวรรค์ ของเจ้า เหมือนเหล็ก และพื้น ดิน ของเจ้า เหมือนทองสัมฤทธิ์ 20 เจ้
าทัง้ หลายจะเปลืองกําลัง เสีย เปล่าๆ เพราะว่า แผ่น ดิน ของเจ้า จะไม่ มี พืช ผล และต้นไม้ ใน
แผ่นดิ นก็จะไม่บังเกิดผล 21 ถ้าเจ้ายังดําเนิ นขัดแย้งเราอยู่และไม่เชื่อฟังเรา เราจะนําภัย
พิบั ติ ให้ ทวีอี กเจ็ด เท่า มายัง เจ้า ตามการบาปทัง้ หลายของเจ้า 22 เราจะปล่อยสัตว์ป่า เข้า
มาท่ามกลางพวกเจ้า ด้วย มัน จะแย่ง ชิง ลูก หลานของเจ้า และทําลายสัตว์ใช้ งานของเจ้า
และทําให้เจ้าเหลือน้ อย และถนนหลวงของเจ้าก็จะร้างเปล่าไป 23 และถ้าด้วยสิง่ เหล่านี้ เจ้
ายัง ไม่ หน
ั มาหาเรา และยัง ดําเนิ น การขัด แย้ง เราอยู่ 24 แล ้ว เราจะดําเนิ น การขัด แย้ง เจ้า
ทัง้ หลายด้วย และจะลงโทษแก่เจ้าให้ทวีอีกเจ็ดเท่าเพราะการบาปทัง้ หลายของเจ้า 25 เรา
จะนําดาบมาเหนื อเจ้า ซึ่งลงโทษเจ้าตามพันธสัญญา ถ้าเจ้าเข้ามารวมกันอยู่ในเมือง เรา
จะนํา โรคร้ายมาในหมู่ พวกเจ้า และเจ้า จะตกอยู่ ในมือ ของศั ตรู 26 เมื่อ เราทําลายเสบียง
อาหารของเจ้า ผู้ หญิง สิบ คนจะปิ้ งขนมของเจ้า ด้วยเตาอบอัน เดียว แล ้ว เอาขนมมาชัง่ ให้
เจ้า เจ้าจะรับประทานแต่จะไม่อิม
่ 27 แล้วถ้าเป็นอย่างนี้ แล้ว เจ้ายังไม่เชื่อฟังเรา แต่ดําเนิ น
การขัดแย้งเรา 28 เราจะดําเนิ นการขัดแย้งเจ้าอย่างรุ นแรง และเราเองจะลงโทษแก่เจ้าให้
ทวีอีกเจ็ดเท่าเพราะการบาปทัง้ หลายของเจ้า 29 เจ้าจะกินเนื้ อบุตรชายของเจ้า และเจ้าจะ
กินเนื้ อบุตรสาวของเจ้า 30 เราจะทําลายปูชนียสถานสูงทัง้ หลายของเจ้า และตัดทําลายรู ป
เคารพทัง้ หลายของเจ้า และโยนศพของเจ้าลงเหนื อซากรู ปเคารพของเจ้า และจิตใจของ
เราจะเกลียดชัง เจ้า 31 เราจะให้เมืองของเจ้า ถูก ทิง้ ไว้เสีย เปล่า และจะกระทํา ให้สถานบริ
สุทธิ์ของเจ้ารกร้างไป และเราจะไม่ดมกลินอ
่ ันหอมหวานของเจ้า
17

คําพยากรณ์ ถึงการเป็นเชลยและการกระจัดกระจายไป

32 และเราจะนํา แผ่น ดิน นั ้น ไปสู่ การรกร้างและศั ตรู ของเจ้า ที่ อาศัย อยู่ ในนั ้น จะตกตะลึ

งก ับ แผ่น ดิน นั ้น 33 และเราจะให้ พวกเจ้า กระจัดกระจายไปอยู่ ท่ามกลางประชาชาติ และ
เราจะชักดาบออกมาไล่ ตามเจ้า และแผ่นดินของเจ้าจะรกร้าง และเมืองของเจ้าจะถูกทิง้
เสีย เปล่าๆ 34 แผ่ นดิน จะชื่นชมกับ สะบาโตเหล่า นั ้น ของมัน ตราบเท่า ที่ แผ่ นดิน นั ้น ยัง ว่าง
เปล่า อยู่ และเจ้า ต้องไปอยู่ ในแผ่น ดิน ของศั ตรู ซึ่ง ขณะนั ้น แผ่นดิ นก ็ จะได้ หยุด พัก และ
ชื่นชมกับสะบาโตเหล่านั ้นของมัน 35 ตราบเท่าที่แผ่นดินยังว่างเปล่าอยู่ มันกจ
็ ะได้หยุดพัก
เพราะมิได้หยุดพักในสะบาโตของพวกเจ้าขณะเมื่อเจ้าอาศัยอยูใ่ นแผ่นดินนั ้น 36 ส่วนพวก
เจ้าทัง้ หลายที่ยงั เหลืออยู่เราจะให้เขามีใจอ่อนแอในแผ่นดินของศัตรู จนเสียงใบไม้ไหวจะ
ไล่ ตามเขา และเขาจะหนี เหมือนคนหนี จากดาบ และเขาจะล้ม ลงทัง้ ที่ ไม่มี คนไล่ ติดตาม
37 และเขาทัง
้ หลายจะล้มลงทับกันและกัน เหมือนคนหนี ดาบทัง้ ที่ไม่มีคนตามมา และเจ้า
จะไม่มีกําลังต่อต้านศัตรู ของเจ้า 38 เจ้าทัง้ หลายจะพินาศท่ามกลางบรรดาประชาชาติและ
แผ่น ดิน ของศั ตรู ของเจ้า จะกิน เจ้า เสีย 39 ส่วนเจ้า ทัง้ หลายที่ เหลือ อยู่ จะทรุ ด โทรมไปใน
แผ่น ดิน ศั ตรู ของเจ้า นั ้น เพราะความชัว่ ช้า ของตน และเพราะความชัว่ ช้า ของบรรพบุรุษ
ของตน เขาจะต้องทรุ ดโทรมไปอย่างบรรพบุรุษด้วย
พระเจ้าจะทรงรักษาพันธสัญญาของพระองค์ต่ออับราฮัม
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40 แต่ถ้าเขาทัง
้ หลายสารภาพความชัว่ ช้าของเขา

และความชัว่ ช้าของบรรพบุรุษ ซึ่งเขา
ทัง้ หลายกระทํา การละเมิด ต่อ เรา ด้วยการละเมิด ของเขานั ้น และที่ ได้ ดําเนิ น การขัด แย้ง
เราด้วย 41 และเราจึงดําเนิ นการขัดแย้งเขาทัง้ หลายด้วย และได้นําเขาเข้าแผ่นดินแห่งศั
ตรู ของเขา ถ้าเมื่อนั ้นจิตใจอันนอกรีตของเขาถ่อมลงแล้ว และเขายอมรับโทษเพราะความ
ชัว่ ช้าของเขาแล้ว 42 เราจึงจะระลึกถึงพันธสัญญาของเราซึ่งมีต่อยาโคบ และพันธสัญญา
ของเราซึ่ งม ีต่ ออ ิ สอัค และพันธสัญญาของเราซึ่ งม ีต่ ออ ับ ราฮัม และเราจะระลึก ถึง แผ่น
ดิน นั ้น 43 แต่ แผ่ นดิน จะต้องถูก ละไว้จากเขาและจะได้ ช่น
ื ชมกับ สะบาโตเหล่า นั ้น ของมัน
ขณะที่ มัน ยัง ว่างเปล่า อยู่ โดยไม่ มี พวกเขาทัง้ หลาย เขาทัง้ หลายจะยอมรับ การลงโทษใน
ความชัว่ ช้าของเขา เพราะเขาได้ รงั เกียจคําตัดสินของเรา และเพราะจิตใจของเขาเกลียด
ชัง กฎเกณฑ์ ของเรา 44 ถึง เพียงนั ้ นก ็ ดี เมื่อ เขาทัง้ หลายอยู่ในแผ่น ดิน ศั ตรู ของเขา เราจะ
ไม่ละทิง้ เขา เราจะไม่เกลียดชังเขาถึงกับจะทําลายเขาเสียให้หมดทีเดียว และทําลายพันธ
สัญญาซึ่งมีกับเขาเสีย เพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา 45 เพราะเห็นแก่ เขาเรา
จะรําลึกถึง พันธสัญญาซึ่ งมี ต่อ บรรพบุรุษ ของเขา ผู้ ซึ่ง เราได้ พาเขาออกมาจากแผ่นดิ นอ
ียป
ิ ต์ ท่ามกลางสายตาของบรรดาประชาชาติ เพื่อเราจะได้ เป็นพระเจ้าของเขา เราคือพระ
เยโฮวาห์� 46 สิ ่งเหล่านี้ เป็นกฎเกณฑ์และคําตัดสิน และพระราชบัญญัติ ซึ่งพระเยโฮวาห์
ทรงกระทําไว้ระหว่างพระองค์กับชนชาติอส
ิ ราเอลบนภูเขาซีนายโดยมือโมเสส

27
พระราชบัญญัติต่างๆเรือ
่ งการปฏิญาณ

พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 2 “จงกล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า เมื่อ ผู้ ใดปฏิญาณเป็น
พิเศษไว้ บุ คคลผู้ ที่ ถู กปฏิญาณไว้ นั้น เป็น ของพระเยโฮวาห์ ตามราคาของท่าน 3 ให้ เจ้ า
กําหนดราคาดังนี้ ผู้ ชายอายุ ตัง้ แต่ ยี ่ สิ บถึง หกสิบ ปี จะเป็น ค่า เงิน ห้า สิบ เชเขลตามเชเขล
ของสถานบริสุทธิ์ 4 ถ้าผู้นั้นเป็นผู้หญิง ให้เจ้ ากําหนดราคาเป็นค่าเงินสามสิ บเชเขล 5 ถ้า
ผู้ นั้น อายุ หา้ ขวบถึง ยี่สิ บปี ให้เจ้ ากําหนดราคาผู้ชายเป็น ค่า เงิน ยี่สิ บเชเขล และผู้ หญิง สิบ
เชเขล 6 ถ้าผู้นั้นอายุหน่งึ เดือนถึงห้าขวบ ให้เจ้ากําหนดราคาผู้ชายเป็นค่าเงินห้าเชเขล ให้
เจ้ ากําหนดราคาผู้ หญิงเป็นเงินสามเชเขล 7 ถ้าเป็นบุคคลอายุ ตัง้ แต่ หกสิบ ปี ขึ้น ไป ให้เจ้ า
กําหนดราคาผู้ชายเป็นค่าเงินสิบห้าเชเขลและผูห
้ ญิงเป็นสิบเชเขล 8 แต่ถ้าผูน
้ ั ้นเป็นคนจน
มีน้อยกว่าค่าตั วก็ให้เขาไปหาปุโรหิต ให้ปุ โรหิตกําหนดราคาตามกําลังของผู้ที่ ปฏิญาณ ปุ
โรหิต จะกําหนดราคาของคนนั ้น 9 ถ้า เป็น สัตว์อย่างที่ มนุษย์ นํา มาถวายพระเยโฮวาห์ สิ ่ง
ใดๆที่มนุษย์ถวายแด่พระเยโฮวาห์ถือว่าเป็นของบริสุทธิ์ 10 อย่าให้เขานําอะไรมาแทนหรือ
เปลี่ยน เอาดี มาเปลี่ยนไม่ดี หรือเอาไม่ดี มาเปลี่ยนดี ถ้าเขาทําการเปลี่ยนสัตว์ ทัง้ ตั วที่นํา
มาเปลี่ยนและตั วที่ถู กเปลี่ยนจะต้องบริสุทธิ์ 11 ถ้าเป็นสัตว์มลทินซึ่งไม่พึงนํามาถวายแด่
พระเยโฮวาห์ ให้ผูนั
้ ้นนําสัตว์ตัวนน
ั ้ ไปหาปุโรหิต 12 แลว
้ ปุโรหิตจะตีค่าว่าเป็นของดีของไม่ดี
ท่านผู้เป็นปุโรหิตกําหนดราคาเท่าใดก็ ให้เป็นเท่านั ้น 13 แต่ ถ้าเขาจะมาไถ่ สัตว์นั ้ นก็ให้เขา
เพิมอ
่ ีกหนึ่ งในห้าของราคาที่ตีไว้ 14 เมื่อคนใดถวายเรือนของตนไว้เป็นของบริสุทธิ์แด่พระ
เยโฮวาห์ ปุ โรหิต ต้องกําหนดราคาตามดี ไม่ ดี ปุ โรหิต กําหนดราคาเท่าใดก็ ให้ เป็น เท่านั ้น
15 ถ้าผู้ที่ ถวายเรือนไว้ประสงค์ จะไถ่ เรือนของเขา ก็ ให้ผู้นั ้นเพิม
่ เงินอีกหนึ่ งในห้าของราคา
เรือนที่ ตี ไว้ แล ้ว เรือนนั ้น จึง ตกเป็น ของเขาได้ 16 ถ้า ผู้ ใดถวายที่ ดิ นส่วนหนึ่ ง แด่ พระเยโฮ
วาห์ซ่ึงเป็นมรดกตกแก่เขา ให้เจ้ากําหนดราคาของที่ดินตามจํานวนเมล็ดพืชที่หว่านลงใน
1
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ดินนั ้น ถ้าที่นาใช้เมล็ดข้าวบาร์เลย์หน่ง
ึ โฮเมอร์ ให้กําหนดราคาเป็นเงินห้าสิบเชเขล 17 ถ้า
เขาถวายนาในปี เสียงแตร ก็ ให้คงเต็ม ราคาที่ เจ้ ากําหนด 18 แต่ ถ้า เขาถวายที่ นาภายหลัง
ปี เสียงแตร ก็ ให้ปุ โรหิตคํานวณค่าเงินตามจํานวนปี ที่ เหลืออยู่กว่าจะถึงปี เสียงแตร ให้หัก
เสียจากราคาที่เจ้ากําหนด 19 ถ้าผูที
้ ่ถวายนาประสงค์จะไถ่นานนก
ั ้ ให้
็ เขาเพิม
่ ค่าเงินอีกหนึ่ ง
ในห้า ของกําหนดราคาที่ ตี ไว้ แล ้ วนานั ้น จะเป็น ของเขา 20 แต่ ถ้า เขาไม่ ประสงค์ ที่ จะไถ่ นา
หรือเขาได้ ขายนานั ้นให้แก่ อีกคนหนึ่ งแล้ว ก็ อย่าให้ไถ่ อีกเลย 21 แต่ นานน
ั ้ เมื่อออกไปในปี
เสียงแตรก็ เป็น ของบริสุทธิ์ แด่ พระเยโฮวาห์ ดุ จนาที่ ตัง้ ถวายจึง เป็น ของปุโรหิต 22 ถ้า คน
ใดซื้อนามาถวายแด่พระเยโฮวาห์ ซึ่งไม่ใช่ส่วนมรดกที่ตกเป็นกรรมสิทธิข
์ องเขา 23 ปุโรหิต
จะคํานวณค่านานั บจนถึงปีเสียงแตร ในวันนั ้นเจ้าของนาต้องถวายเงินเท่ากําหนดค่านาที่
ตีไว้ เป็นสิง่ บริสุทธิแด่
์ พระเยโฮวาห์ 24 พอถึงปีเสียงแตรนานั ้นต้องกลับไปตกแก่ผูที
้ ่ขายให้
25
เขาซึ่งเป็นเจ้าของเดิม ตามมรดกที่ตกมาเป็นของเขา การกําหนดราคาทุกอย่างจะต้อง
เป็นไปตามค่าเงินเชเขลของสถานบริสุทธิ์ ยี่สิบเก-ราห์เป็นหนึ่ งเชเขล
อย่าให้ใครขายลูกสัตว์หัวปีหรือสิง่ ที่ถวายแล้ว
แต่ ลูก สัตว์หัวปี นั ้น อย่า ให้ ใครนํา มาถวาย เพราะที่ เป็น สัตว์หัวปี ก็ ตกเป็น ของพระเย
โฮวาห์แล้ว วัวก็ดี แกะก็ดี เป็นของพระเยโฮวาห์ 27 ถ้าเป็นสัตว์มลทินจงให้เขาซื้อคืนตาม
กําหนดราคาของเจ้า โดยเพิม
่ หนึ่ ง ในห้า ของกําหนดราคาที่ ตี ไว้ ถ้า เขาไม่ ไถ่ ก็ ให้ ขายเสีย
ตามกําหนดราคาที่ตีไว้ 28 แต่สิ่งใดที่ถวายแด่พระเยโฮวาห์ เป็นสิง่ ที่เขามีอยู่ ไม่ว่าเป็นคน
หรือสัตว์ หรือที่นาอันเป็นมรดกตกแก่เขาจะขายหรือไถ่ไม่ได้เลย เพราะสิง่ ที่ถวายแล้วเป็น
สิง่ บริสุทธิที
์ ่สุดแด่พระเยโฮวาห์ 29 ทุกสิง่ ที่ถูกถวายแล้ว คือสิง่ ที่ต้องทําลายเสียจากมนุษย์
อย่าให้ไถ่ถอน แต่ต้องถูกฆ่าเสียแน่ นอน
26

สิบชักหนึ่ งทัง้ สิน
้ เป็นของพระเยโฮวาห์
เป็นพืชที่ ได้ จากแผ่นดิ นก็ดี หรือผลจากต้นไม้ก็ดี
เป็นของพระเยโฮวาห์ เป็นสิง่ บริสุทธิ์แด่พระเยโฮวาห์ 31 ถ้าคนใดประสงค์จะไถ่สิบชักหนึ่ ง
ส่วนใดของเขา เขาต้องเพิมอ
่ ีกหนึ่ งในห้าของสิบชักหนึ่ งนั ้น 32 และสิบชักหนึ่ งที่ ได้มาจาก
ฝูงวัว หรือฝูงแพะแกะ คือสัตว์หน่งึ ในสิบตั วที่ลอดใต้ ไม้ เท้าของผู้เลี้ยง จะเป็นสิง่ บริสุทธิ
์ แด่ พระเยโฮวาห์ 33 อย่า ให้ พิจารณาว่า ดี หรือ ไม่ ดี อย่า ให้ เขาสับ เปลี่ยน ถ้า เขาสับ เปลี่ยน
ทัง้ ตัวที่นํามาเปลี่ยนกับตัวที่ถูกเปลี่ยนเป็นของบริสุทธิ์ ไถ่ไม่ได้� 34 เหล่านี้ เป็นบทบัญญัติ
ที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญญัติไว้กับโมเสสสําหรับคนอิสราเอลบนภูเขาซีนาย
30 สิ บชัก หนึ่ ง ทัง
้ สิ้นที ่ได้ จากแผ่นดิน
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

กันดารวิถี

เล่ มน ี้ เป็น เล่ มท ี่ สี ่ ในห้า เล่ มท ี่ โมเสสเขียนขึ้น ห้า เล่ มน ี้ เราเรียกกั นว ่า เพ็ นทะทูก เล่
มน ี้ เรียกว่า “กันดารวิถี� เพราะว่าการนั บ จํานวนคนของอิสราเอลได้ บันทึก ไว้ในเล่ มน ี้ อี
กชื่อ หนึ่ ง สําหรับ เล่ มน ี้ ก็ คือ “หน ังสือ เกี่ยวกับ การเดิน ทาง� เพราะว่า เล่ มน ี้ เริม
่ ต้น เมื่อ
ประชาชนอิสราเอลอยู่ที่ภูเขาซีนาย แล้วสิน
้ สุดลงเมื่อพวกเขาตัง้ ค่ายที่เขตแดนฝ่ายเหนื อ
ของ ประ เทศ โมอั บท ี่ แม่น ้าํ จอร์ แดน และ ตอน นั ้น ชาว อิสราเอล กําลัง วางแผน ที่ จะ ข้าม
แม่น้ํา จอร์แดนแล้ว เข้าไปอยู่ ในแผ่นดิ นที ่ พระเจ้า ทรงสัญญาไว้ กับ พวกเขา ตามประวั ติ
ศาสตร์เล่ มน ี้ ต่อ จากหนั งสือ อพยพ แล ้ว หนั งสือ เลวี นิ ติ ซึ่ง เกี่ยวกับ พระราชบัญญั ติ ของ
พระเจ้า อยูระหว่
่
างสองเล่มนี้
มีอยู่สองบทที่ บันทึกจํานวนคนของอิสราเอล คือบทที่ 1 และ 26 ที่ เหลือบันทึกการเดิน
ทางของชนชาติอส
ิ ราเอลจากภูเขาซีนายไปถึงแม่น้ําจอร์แดน
การนั บบรรดาผู้ชายที่สามารถเข้าสงครามได้
ณ วัน ที่ หน ่งึ เดือนที่ สองปี ที่ สองตัง้ แต่ เขาทัง้ หลายออกจากประเทศอียป
ิ ต์ พระเยโฮ
วาห์ ตรัส กับ โมเสสในพลับพลาแห่ง ชุ มนุ ม ณ ถิน
่ ทุ รก ัน ดารซี นายว่า 2 “เจ้ าจงนั บ ชุ มนุ ม
ชนอิสราเอลทัง้ หมดตามครอบครัวตามเรือนบรรพบุรุษตามจํานวนรายชื่อผู้ชายเรียงตัวท
ุกคน 3 ตัง้ แต่ อายุ ได้ ยี่สิ บปี ข้น
ึ ไปบรรดาคนที่ ออกรบได้ ในกองทัพพวกอิสราเอล เจ้ ากับอา
โรนจงจัดตัง้ เขาทัง้ หลายไว้เป็นกองๆ 4 และจงมีคนอยูด
่ ้วยเจ้าจากทุกตระกูล ทุกคนนั ้นให้
เป็นหัวหน้าในเรือนบรรพบุรุษของเขา 5 และเหล่านี้ คือชื่อชายทัง้ ปวงที่ จะยืนอยู่กับเจ้าคือ
เอลี ซู ร์บุ ตรชายเชเดเออร์ จากตระกูลรู เบน 6 เชลู มิเอลบุตรชายศู รช
ิ ด
ั ดัย จากตระกูลสิ เม
โอน 7 นาโชนบุตรชายอัมมีนาดับ จากตระกูลยูดาห์ 8 เนธันเอลบุตรชายศุ อาร์ จากตระกูล
อิส สาคาร์ 9 เอลี อบ
ั บุตรชายเฮโลน จากตระกูล เศบู ลุ น 10 จากลูก หลานของโยเซฟ มี เอลี
ชามาบุตรชายอัมมีฮูด จากตระกูลเอฟราอิม และกามาลิเอลบุตรชายเปดาซูร ์ จากตระกูล
มนั ส เสห์ 11 อาบ ี ดัน บุตรชายกิเดโอนี จากตระกูล เบนยามิน 12 อาหิเยเซอร์บุ ตรชายอัม มี
ชัดดัย จากตระกูลดาน 13 ปากีเอลบุตรชายโอคราน จากตระกูลอาเชอร์ 14 เอลียาสาฟบุตร
ชายเดอู เอล จากตระกูลกาด 15 อาหิราบุตรชายเอนั น จากตระกู ลนัฟทาลี� 16 คนเหล่านี้
เป็น คนที่ ชุ มนุ มชนเลือกให้ เป็น ประมุข แห่ง ตระกูล ของบรรพบุรุษ ของเขา เป็น หัวหน้า คน
อิสราเอลที่ นับ เป็น พันๆ 17 โมเสสและอาโรนได้ นํา คนเหล่า นี้ ที่ ระบุ ชื่อ มาแล้ว 18 และในวั
นที ่ หน่งึ เดือนที่ สองคนเหล่า นี้ ก็ เรียกประชุม ชนทัง้ หมด เข ้า มาขึ้น ทะเบียนตามครอบครัว
และตามเรือนบรรพบุรุษ ตามจํานวนรายชื่อ เรียงตัว คนทัง้ ปวงที่ มีอายุ ตัง้ แต่ ยี ่ สิ บปี ขึ้น ไป
19 ตามที่ พระเยโฮวาห์ตรัสส ัง
่ โมเสสไว้ ท่านจึง นั บ คนที่ ถิน
่ ทุ รก ัน ดารซี นายดังนี้ 20 คนรู
เบนบุตรหัวปีของอิสราเอล โดยพงศ์พันธุของเขา
์
ตามครอบครัว ตามเรือนบรรพบุรุษ ตาม
จํานวนรายชื่อผูช
้ ายเรียงตัวทุกคน ที่มีอายุตัง้ แต่ยีสิ
่ บปีข้น
ึ ไปที่ออกรบได้ทัง้ หมด 21 จํานวน
22
คนในตระกูล รู เบนเป็นสี่ หมื่นหกพันห้าร้อยคน คนสิ เมโอน โดยพงศ์ พันธุ ์ของเขา ตาม
ครอบครัว ตามเรือนบรรพบุรุษ ทุ กคนที่ เขานั บ ตามจํานวนรายชื่อ ผู้ ชายเรียงตั วท ุกคน ที่
มีอายุ ตัง้ แต่ ยี ่ สิ บปี ข้น
ึ ไปที่ ออกรบได้ ทัง้ หมด 23 จํานวนคนในตระกูล สิ เมโอนเป็น ห้า หมื่น
1
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24 คนกาด

เก้าพันสามร้อยคน
โดยพงศ์ พันธุ ์ของเขา ตามครอบครัว ตามเรือนบรรพบุรุษ
ตามจํานวนรายชื่อคนที่มีอายุตัง้ แต่ยีสิ
่ บปีข้น
ึ ไปที่ออกรบได้ทัง้ หมด 25 จํานวนคนในตระกูล
26
กาดเป็น สี่ หมื่น ห้า พัน หกร้อยห้า สิบ คน คนยู ดาห์ โดยพงศ์ พันธุ ์ของเขา ตามครอบครัว
ตามเรือนบรรพบุรุษ ตามจํานวนรายชื่อ คนที่ มีอายุ ตัง้ แต่ ยี ่ สิ บปี ข้น
ึ ไปที่ ออกรบได้ ทัง้ หมด
27 จํานวนคนในตระกูล ยู ดาห์เป็ น เจ็ด หมื่น สี่ พัน หกร้อยคน 28 คนอิส สาคาร์ โดยพงศ์ พันธุ ์
ของเขา ตามครอบครัว ตามเรือนบรรพบุรุษ ตามจํานวนรายชื่อคนที่มีอายุตัง้ แต่ยี่สิบปีข้น
ึ
29
30
ไปที่ ออกรบได้ ทัง้ หมด จํานวนคนในตระกูล อิส สาคาร์เป็น ห้า หมื่น สี่ พัน สี่ รอ
้ ยคน คน
เศบู ลุ น โดยพงศ์ พันธุ ์ของเขา ตามครอบครัว ตามเรือนบรรพบุรุษ ตามจํานวนรายชื่อ คน
ที่ มีอายุ ตัง้ แต่ ยี ่ สิ บปี ข้น
ึ ไปที่ ออกรบได้ ทัง้ หมด 31 จํานวนคนในตระกูล เศบู ลุ นเป็น ห้า หมื่น
32
เจ็ดพันสี่ รอ
้ ยคน จากลูกหลานของโยเซฟ คือคนเอฟราอิม โดยพงศ์ พันธุ ์ของเขา ตาม
ครอบครัว ตามเรือนบรรพบุรุษ ตามจํานวนรายชื่อคนที่ มีอายุตัง้ แต่ ยี่สิ บปี ข้น
ึ ไปที่ ออกรบ
ได้ ทัง้ หมด 33 จํานวนคนตระกูล เอฟราอิม เป็น สี่ หมื่น ห้า ร้อยคน 34 คนมนั ส เสห์ โดยพงศ์
พันธุของเขา
์
ตามครอบครัว ตามเรือนบรรพบุรุษ ตามจํานวนรายชื่อคนที่มีอายุตัง้ แต่ยีสิ
่ บ
35
ปี ข้น
ึ ไปที่ ออกรบได้ทัง้ หมด จํานวนคนในตระกูลมนั สเสห์เป็นสามหมื่นสองพันสองร้อย
คน 36 คนเบนยามิน โดยพงศ์พันธุของเขา
์
ตามครอบครัว ตามเรือนบรรพบุรุษ ตามจํานวน
รายชื่อคนที่มีอายุตัง้ แต่ยี่สิบปี ข้น
ึ ไปที่ออกรบได้ทัง้ หมด 37 จํานวนคนในตระกูลเบนยามิน
เป็น สามหมื่น ห้า พัน สี่ รอ
้ ยคน 38 คนดาน โดยพงศ์ พันธุ ์ของเขา ตามครอบครัว ตามเรือน
บรรพบุรุษ ตามจํานวนรายชื่อคนที่ มีอายุตัง้ แต่ ยี่สิ บปี ข้น
ึ ไปที่ ออกรบได้ ทัง้ หมด 39 จํานวน
40
คนในตระกูล ดานเป็น หกหมื่น สองพัน เจ็ด ร้อยคน คนอาเชอร์ โดยพงศ์ พันธุ ์ ของเขา
ตามครอบครัว ตามเรือนบรรพบุรุษ ตามจํานวนรายชื่อคนที่มีอายุตัง้ แต่ยีสิ
่ บปีข้น
ึ ไปที่ออก
รบได้ ทัง้ หมด 41 จํานวนคนในตระกูล อาเชอร์เป็น สี่ หมื่น หนึ่ ง พัน ห้า ร้อยคน 42 คนนั ฟ ทาลี
โดยพงศ์ พันธุ ์ของเขา ตามครอบครัว ตามเรือนบรรพบุรุษ ตามจํานวนรายชื่อ คนที่ มีอายุ
ตัง้ แต่ยี่สิ บปี ข้น
ึ ไปที่ ออกรบได้ทัง้ หมด 43 จํานวนคนในตระกูลนัฟทาลี เป็นห้าหมื่นสามพัน
สี่ รอ
้ ยคน 44 จํานวนคนเหล่านี้ เป็นคนที่ โมเสสกับอาโรน และประมุขทัง้ สิบสองคนของคน
อิสราเอล ผูแทนเรื
้
อนบรรพบุรุษของตนได้นับไว้ 45 ฉะนั ้นจํานวนคนอิสราเอลทัง้ หมดที่นับ
ตามเรือนบรรพบุรุษ ตามจํานวนคนที่ มีอายุ ตัง้ แต่ ยี ่ สิ บปี ข้น
ึ ไปทุก คนในอิสราเอลซึ่ง ออก
รบได้ 46 จํานวนคนทัง้ หมดที่นับนัน
้ เป็นหกแสนสามพันห้าร้อยห้าสิบคน 47 แต่มิได้นั บคน
เลวีตามตระกูลบรรพบุรุษของตนรวมด้วย 48 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
คนเลวีไม่ต้องเข้าสงคราม
“เฉพาะตระกูล เลวี เจ้ าอย่า นั บ และอย่า ทํา สํามะโนครัว ไว้ ในคนอิสราเอล 50 แต่ เจ้ า
จงตัง้ คนเลวี ไว้ สําหรับ พลับพลาพระโอวาท สําหรับ บรรดาเครือ
่ งใช้ กั บท ุ กสิ่ ง ที่ เก ี่ยวข้อง
กับ พลับพลา ให้ เขาขนพลับพลาและบรรดาเครือ
่ งใช้ กับ ปฏิ บั ติ งานพลับพลานั ้น และตัง้
เต็นท์ อยู่รอบพลับพลา 51 เมื่อจะยกพลับพลาไปคนเลวีจะต้องรือ
้ พลับพลาลง และเมื่อจะ
ตัง้ พลับพลาขึ้นก็ให้คนเลวีเป็นผู้จัดตัง้ ผู้อื่นเข้ามาใกล้ พลับพลา ผู้นั ้นต้องถูกโทษถึงตาย
52 ให้ คนอิสราเอลตัง
้ เต็นท์ ตามที่ ของตนแต่ละพวก และแต่ละคนตามค่ายของตน และ
แต่ละคนตามธงตระกูล ของตน 53 แต่ ให้ คนเลว ี ตัง้ เต็นท์ รอบพลับพลาพระโอวาท เพื่ อม ิ
ให้ พระพิโรธเกิด เหนื อ ชุ มนุ มชนอิสราเอล ให้ ตระกูล เลวีปฏิบัติ งานพลับพลาพระโอวาท�
49
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เขาทัง้ หลายกระทําตามที่ พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้

2
การจัดค่ายและผู้นําให้แต่ละตระกูล
1 พระเยโฮวาห์ตรัส กับ โมเสสและอาโรนว่า 2 “ให้คนอิสราเอลตัง
้ ค่ายอยู่ตามธงของตน

ทุกคน ตามธงตราเรือนบรรพบุรุษของตน ให้ตัง้ เต็นท์หน
ั หน้าเข้าหาพลับพลาแห่งชุมนุมทุ
กด้าน 3 พวกที่ตัง้ ค่ายด้านตะวันออกทางดวงอาทิตย์ขึ้น ให้เป็นของธงค่ายยูดาห์ตามกอง
ของเขา นาโชนบุตรชายอัมมีนาดับจะเป็นนายกองของคนยูดาห์ 4 พลโยธาที่นับไว้นี้ มีเจ็ด
หมื่น สี่ พัน หกร้อยคน 5 ให้ตระกูล อิส สาคาร์ตัง้ ค่ายเรียงถัด มา เนธัน เอลบุตรชายศุ อาร์จะ
เป็นนายกองของคนอิสสาคาร์ 6 พลโยธาที่นับไว้นี้ มีห้าหมื่นสี่พันสี่รอ
้ ยคน 7 ให้ตระกูลเศบู
ลุ นเรียงถัดยูดาห์ไป เอลี อบ
ั บุตรชายเฮโลนจะเป็นนายกองของคนเศบู ลุ น 8 พลโยธาที่ นับ
ไว้นี้ มี ห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ รอ
้ ยคน 9 จํานวนชนทัง้ หมดที่ นับเข้าในค่ายยู ดาห์ตามกองของเขา
เป็นหนึ่ งแสนแปดหมื่นหกพันสี่ รอ
้ ยคน เมื่อออกเดินคนเหล่านี้ จะยกไปก่อน 10 ให้ธงค่าย
ของรู เบนตัง้ ทางทิศ ใต้ ตามกองของเขา เอลี ซู ร์บุ ตรชายเชเดเออร์จะเป็น นายกองของคน
รู เบน 11 พลโยธาที่ นับ ไว้นี้ มี สี ่ หมื่น หกพัน ห้า ร้อยคน 12 ให้ตระกูล สิ เมโอนตัง้ ค่ายเรียงถัด
มา เชลู มิ เอลบุตรชายศู ร ช
ิ ด
ั ดัย จะเป็น นายกองของคนสิ เมโอน 13 พลโยธาที่ นับ ไว้นี้ มี ห้า
หมื่นเก้าพันสามร้อยคน 14 ให้ตระกูลกาดเรียงถัดรู เบนไป เอลี ยาสาฟบุตรชายเรอู เอลจะ
เป็นนายกองของคนกาด 15 พลโยธาที่นับไว้นี้ มีสีห
่ มื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบคน 16 จํานวนคน
ทัง้ หมดที่นับเข้าในค่ายรู เบนตามกองของเขาเป็นหนึ่ งแสนห้าหมื่นหนึ่ งพันสี่รอ
้ ยห้าสิบคน
17
เมื่อออกเดินคนเหล่านี้ จะเป็นพวกที่ สอง แล้วให้ยกพลับพลาแห่งชุ มนุมเดินตามไป ให้
ค่ายคนเลวีอยู่กลางกระบวนค่าย เขาตัง้ ค่ายอยู่อน
ั ดับ ใดก็ ให้ออกเดิน ไปตามอันดั บน น
ั ้ ทุ
กค่ายตามอันดับตามธงตระกูลของตน 18 ให้ธงค่ายของเอฟราอิมตัง้ ทางทิศตะวันตกตาม
กองของเขา เอลี ชามาบุตรชายอัมมีฮูดจะเป็นนายกองของคนเอฟราอิม 19 พลโยธาที่ นับ
ไว้นี้ มี สี ่ หมื่น ห้า ร้อยคน 20 ให้ คนตระกูล มนั ส เสห์ เรียงถัด มา กามาลิ เอลบุตรชายเปดาซูร ์
จะเป็นนายกองของคนมนั สเสห์ 21 พลโยธาที่นับไว้นี้ มีสามหมื่นสองพันสองร้อยคน 22 ให้
ตระกูลเบนยามินเรียงถัดเอฟราอิมไป อาบด
ี ันบุตรชายกิเดโอนี จะเป็นนายกองของคนเบน
23
ยามิน พลโยธาที่นับไว้นี้ มีสามหมื่นห้าพันสี่รอ
้ ยคน 24 จํานวนคนทัง้ หมดที่นับเข้าในค่าย
เอฟราอิม ตามกองของเขาเป็น หนึ่ ง แสนแปดพัน หนึ่ ง ร้อยคน เมื่อ ออกเดิน คนเหล่า นี้ จะ
เป็นพวกที่สาม 25 ให้ธงค่ายของดานตัง้ ทางทิศเหนื อตามกองของเขา อาหิเยเซอร์บุตรชาย
อัมมี ชด
ั ดัยจะเป็นนายกองของคนดาน 26 พลโยธาที่ นับไว้นี้ มี หกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยคน
27 ให้ ตระกูล อาเชอร์ตัง
้ ค่ายเรียงถัด มา ปากี เอลบุตรชายโอครานจะเป็น นายกองของคน
อาเชอร์ 28 พลโยธาที่ นับไว้นี้ มีสี ่หมื่นหนึ่ งพันห้าร้อยคน 29 ให้ตระกูลนัฟทาลี เรียงถัดดาน
ไป อาหิราบุตรชายเอนั นจะเป็นนายกองของคนนั ฟทาลี 30 พลโยธาที่นับไว้นี้ มีห้าหมื่นสาม
พัน สี่ รอ
้ ยคน 31 จํานวนคนทัง้ หมดที่ นับ เข้า ในค่ายดาน เป็น หนึ่ ง แสนห้า หมื่น เจ็ด พัน หก
ร้อยคน เมื่อออกเดินคนเหล่านี้ จะเป็นพวกสุดท้าย เดินตามธงตระกูลของตน� 32 คนเหล่า
นี้ เป็น ชนชาติ อส
ิ ราเอลที่ นับ ตามเรือนบรรพบุรุษ คนทัง้ หมดที่ อยู่ ในค่ายนั บ ตามกองมี หก
แสนสามพัน ห้าร้อยห้าสิบ คน 33 แต่ มิได้ นั บ พวกเลวีรวมเข้า ในคนอิสราเอล ตามที่ พระเย
โฮวาห์ทรงบัญชาโมเสส 34 คนอิสราเอลก็กระทําดังนั ้น เขาทัง้ หลายตัง้ ค่ายอยูต
่ ามธง และ
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ยกออกเดิน ไปทุก คนตามครอบครัว ของตน ตามเรือนบรรพบุรุษ ของตน ตามที่ พระเยโฮ
วาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้ทุกประการ

3
พวกปุโรหิตและคนเลวีถูกแยกตัง้ ไว้

ต่อ ไปนี้ เป็น พงศ์ พันธุ ์ ของอาโรนและโมเสสครัง้ เมื่อ พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสบน
ภูเขาซีนาย 2 ชื่อบุตรชายของอาโรนมีดังนี้ นาดับบุตรหัวปี อาบีฮู เอเลอาซาร์และอิธามาร์
3 นี่ แหละเป็ นชื่อบุตรชายของอาโรนที่ได้เจิมไว้เป็ นปุโรหิต เป็ นผูที
้ ่ท่านสถาปนาไว้ให้ปฏิบัติ
ในตําแหน่ ง ปุโรหิต 4 แต่ นาดับ และอาบี ฮู ตายต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ เมื่อ เขาเอาไฟที่
ผิด รู ป แบบมาถวายบู ชาต ่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ที่ ถิน
่ ทุ รก ัน ดารซี นาย และต่างก็ ไม่มี
บุตร ดังนั ้นเอเลอาซาร์และอิธามาร์จึงได้ ปรนนิ บัติในตําแหน่ งปุโรหิตอยู่ในสายตาของอา
โรนบิ ดาของเขา 5 พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 6 “จงนํา ตระกูล เลวีเข ้า มาใกล้ และตัง้
เขาไว้ต่อ หน้า อาโรนปุโรหิต ให้ เขาปรนนิ บั ติ อาโรน 7 เขาจะปฏิ บั ติ หน้าที่ แทนอาโรนและ
แทนชุ มนุ มชนทัง้ หมดหน้า พลับพลาแห่ง ชุ มนุ ม ขณะเขาปฏิ บั ติ งานที่ พลับพลา 8 เขาจะ
ดูแลบรรดาเครือ
่ งใช้ของพลับพลาแห่งชุ มนุม และปฏิ บัติ หน้าที่ แทนคนอิสราเอล เมื่อเขา
ปฏิ บั ติ งานที่ พลับพลา 9 จงมอบคนเลวี ไว้ กับ อาโรนและกับ บุตรชายทัง้ หลายของอาโรน
เขาทัง้ หลายรับ เลือกจากคนอิสราเอลมอบไว้กับ อาโรนแล้ว 10 เจ้ าจงแต่ง ตัง้ อาโรนและ
บุตรชายทัง้ หลายของอาโรนให้ ปฏิบัติ งานตามตําแหน่ ง ปุโรหิต แต่ คนอื่ นที ่ เข ้า มาใกล้ จะ
ต้องถูกลงโทษถึงตาย� 11 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 12 “ดูเถิด เราเองได้เลือกคน
เลวีจากคนอิสราเอลแทนบรรดาบุตรหัวปี ท่ามกลางคนอิสราเอลที่คลอดจากครรภ์มารดา
ก่อน คนเลวีจะเป็นของเรา 13 เพราะบรรดาบุตรหัวปี เป็นของเรา ในวันที ่เราได้ประหารชีวิ
ตบุตรหัวปีทัง้ หลายในประเทศอียป
ิ ต์นั ้น เราได้เลือกบรรดาบุตรหัวปีในอิสราเอล ทัง้ มนุษย์
และสัตว์เดียรัจฉานไว้เป็นของเรา ทัง้ หลายเหล่านี้ ต้องเป็นของเรา เราคือพระเยโฮวาห์�
1

แต่ละครอบครัวของคนเลวี คือเกอร์โชน โคฮาท และเมรารี
พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ โมเสส ที่ ถิน
่ ทุ รก ัน ดาร ซี นาย ว่า 15 “จง นั บ คน เลวี ตาม เรือน
บรรพบุรุษ และตามครอบครัว คือ ท่านจงนั บ ผู้ชายทุก คนที่ มีอายุ ตัง้ แต่ เดือนหนึ่ ง ขึ้น ไป�
16 โมเสสจึง ได้ นั บ เขาทัง
้ หลายตามพระดํารัส ของพระเยโฮวาห์ ดัง ที่ พระองค์ ตรั สส ง
ั ่ ไว้
17 ต่อ ไปนี้ เป็ น ชื่ อบ ุตรชายของเลวี คือ เกอร์ โชน โคฮาท และเมรารี 18 ชื่ อบ ุตรชายของ
เกอร์โชนตามครอบครัว คือ ลิ บน ี และชิ เมอี 19 บุ ตรชายของโคฮาทตามครอบครัว คื ออ ัม
ราม อิสฮาร์ เฮโบรน และอุสซีเอล 20 และบุตรชายของเมรารีตามครอบครัว คือมาลี และ
มู ชี นี่ เป็นครอบครัวคนเลวี ตามเรือนบรรพบุรุษของเขา 21 วงศ์ เกอร์โชนมีครอบครัวลิ บน
แ
ี ละครอบครัวชิเมอี เหล่านี้ เป็นครอบครัวเกอร์โชน 22 จํานวนคนทัง้ หลาย คือจํานวนผู้ชาย
ทัง้ หมดที่ มีอายุ ตัง้ แต่ เดือนหนึ่ ง ขึ้น ไปเป็น เจ็ด พัน ห้า ร้อยคน 23 ครอบครัว เกอร์โชนนั ้น จะ
ต้องตัง้ ค่ายอยู่ข้างหลังพลับพลาด้านตะวันตก 24 มีเอลียาสาฟบุตรชายลาเอลเป็นหัวหน้า
เรือนบรรพบุรุษของเกอร์โชน
14

การจัดค่ายและการแบ่งงานต่างๆของครอบครัวเลวี
งานที่ วงศ์ เกอร์โชนปฏิ บั ติ ในพลับพลาแห่ง ชุ มนุ มมี งานพลับพลา งานเต็นท์ พร ้ อม
กับ เครือ
่ งคลุม เต็นท์ และม่านประตู พล ับ พลาแห่ง ชุ มนุ ม 26 ม่านบัง ลานและม่านประตู
25
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ลาน ซึ่ง อยู่รอบพลับพลาและแท่ นบู ชา รวมทัง้ เชือกโยงทัง้ งานสารพัด ที่ เก ี่ย วกับ สิง่ เหล่า
นี้ 27 วงศ์ โคฮาทมี ครอบครัวอ ัม ราม ครอบครัวอ ิส ฮาร์ ครอบครัว เฮโบรน ครอบครัวอ ุส ซี
เอล เหล่า นี้ เป็น ครอบครัว โคฮาท 28 ตามจํานวนผู้ชายทัง้ หมดที่ มีอายุ ตัง้ แต่ เดือนหนึ่ ง ขึ้น
ไปเป็นแปดพันหกร้อยคน เป็นคนปฏิบัติหน้าที่สถานบริสุทธิ์ 29 บรรดาครอบครัวลูกหลาน
ของโคฮาทจะตัง้ ค่ายอยู่ ทางด้านใต้ ของพลับพลา 30 มี เอลี ซาฟานบุตรชายอุส ซี เอลเป็น
หัวหน้าเรือนบรรพบุรุษของครอบครัวโคฮาท 31 คนเหล่านี้ มีหน้าที่ ดูแลหีบพระโอวาท โต๊ะ
คัน ประทีป แท่น บูชาทัง้ สองและเครือ
่ งใช้ ต่างๆของสถานบริสุทธิ์ ซึ่ง ปุโรหิต ใช้ ปฏิบัติ งาน
และม่าน ทัง้ งานสารพัดที่เกี่ยวกับสิง่ เหล่านี้ 32 เอเลอาซาร์บุตรชายของอาโรนปุโรหิตเป็น
นายใหญ่เหนื อหัวหน้าของคนเลวีและตรวจตราผู้ที่ มี หน้าที่ ปฏิบัติสถานบริสุทธิ์ 33 วงศ์ เม
รารีมีครอบครัวมาลี และครอบครัวมูชี เหล่านี้ เป็นครอบครัวเมรารี 34 จํานวนคนทัง้ หลาย
คือ จํานวนผู้ชายทัง้ หมดที่ มีอายุ ตัง้ แต่ หน ่ง
ึ เดือนขึ้น ไปเป็น หกพัน สองร้อยคน 35 และศุ รี
เอลบุตรชายอาบี ฮาอิล เป็น หัวหน้า เรือนบรรพบุรุษ ของครอบครัว เมรารี คนเหล่า นี้ จะตัง้
ค่ายอยู่ด้านเหนื อของพลับพลา 36 งานที่กําหนดให้แก่ลูกหลานเมรารีคืองานดูแลไม้กรอบ
พลับพลา ไม้กลอน ไม้เสา ฐานรองและเครือ
่ งประกอบสิง่ เหล่านี้ ทัง้ หมด ทัง้ งานสารพัดที่
เก ี่ย วกับ สิง่ เหล่า นี้ 37 และเสารอบลาน พร ้ อมกับ ฐานรอง หลัก หมุด และเชือกโยง 38 และ
บุคคลที่ จะตัง้ ค่ายอยู่ หน ้า พลับพลาด้านตะวัน ออกหน้า พลับพลาแห่ง ชุ มนุ ม ด้านที่ ดวง
อาทิตย์ ขึ้น มี โมเสสและอาโรนกั บลู กหลานของท่าน มี หน้าที่ ดู แลการปรนนิ บั ติ ภายใน
สถานบริสุทธิ์ และบรรดากิจการที่ พึง กระทํา เพื่อ คนอิสราเอล และผู้ ใดอื่ นที ่ เข ้า มาใกล้ จะ
ต้องถูกลงโทษถึงตาย 39 บรรดาคนที่นับเข้าในคนเลวี ซึ่งโมเสสและอาโรนได้นับตามพระ
ดํารัส ของพระเยโฮวาห์ เป็น บรรดาผู้ชายทัง้ หมดตามครอบครัวท ี่ มีอายุ ตัง้ แต่ หน ่งึ เดือน
ขึ้นไปเป็นสองหมื่นสองพันคน
การไถ่ถอนบุตรหัวปี

“จงนั บบุตรชายหัวปี ทัง้ หลายของคนอิสราเอล ที่
มีอายุ ตัง้ แต่ หน่งึ เดือนขึ้น ไป จงจดจํา นวนรายชื่อไว้ 41 เจ้ าจงกันพวกเลวีไว้ให้เรา (เราคือ
พระเยโฮวาห์� ทัง้ นี้ เพื่อ แทนบรรดาบุตรหัวปี ท่ามกลางคนอิสราเอล และให้ สัตว์ ทัง้ ปวง
ของคนเลวีแทนสัตว์หัวปี ทัง้ หลายของคนอิสราเอล� 42 ดัง นั ้น โมเสสจึง ได้ นับ บรรดาบุตร
หัวปี ท่ามกลางคนอิสราเอล ตามที่พระเยโฮวาห์ตรัสสัง่ ท่าน 43 บุตรชายหัวปี ทัง้ หลายตาม
จํานวนชื่อที่ นับได้ ซึ่งมีอายุตัง้ แต่ หน่งึ เดือนขึ้นไป มีสองหมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบสาม
คน 44 และพระเยโฮวาห์ตรัส กับ โมเสสว่า 45 “จงเอาคนเลวีแทนบุตรหัวปี ทัง้ หมดของคน
อิสราเอล และเอาสัตว์ทัง้ หลายของคนเลวีแทนสัตว์ของคนอิสราเอล คนเลว ี จะเป็น ของ
เรา เราคือพระเยโฮวาห์ 46 สําหรับเป็นค่าไถ่บุตรหัวปี ของคนอิสราเอลจํานวนสองร้อยเจ็ด
สิบสามคนที่เกินจํานวนผู้ชายคนเลวีนั ้น 47 เจ้าจงเก็บคนละห้าเชเขล คือจงเก็บตามเชเขล
ของสถานบริสุทธิ์ (เชเขลหนึ่ งมียี่สิบเก-ราห์� 48 และมอบเงินซึ่งต้องเสียเป็นค่าไถ่ของคน
ที่ เกินเหล่านั ้นให้ไว้แก่ อาโรนและลูกหลานของท่าน� 49 โมเสสจึงเก็บเงินค่าไถ่ จากคนเห
ล่านั ้ นที ่เกินกว่าจํานวนคนที่ คนเลวีไถ่ ไว้ 50 คือท่านเก็บเงินจากบุตรหัวปี ของคนอิสราเอล
เป็น เงิน จํานวนหนึ่ ง พัน สามร้อยหกสิบ ห้า เชเขล นั บ ตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ 51 และ
โมเสสได้นําเอาเงินค่าไถ่ให้แก่อาโรนและลูกหลานของอาโรน ตามพระดํารัสของพระเยโฮ
วาห์ ดังที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้
40 และพระเยโฮวาห์ตรัส กับ โมเสสว่า
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คนโคฮาทรับผิดชอบต่อสิง่ บริสุทธิ์ที่สุดในพลับพลา

พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสและอาโรนว่า 2 “จงทํา สํามะโนครัว ลูก หลานโคฮาท จาก
คนเลวี ตามครอบครัว และตามเรือนบรรพบุรุษ 3 จากคนที่ มีอายุ สามสิบ ปี ถึง ห้า สิบ ปี ทุ ก
คนที่ เข ้า ปฏิ บั ติ งานได้ เพื่อ ทํางานในพลับพลาแห่ง ชุ มนุ ม 4 นี่ เป็น งานที่ ลูก หลานโคฮาท
จะกระทํา ในพลับพลาแห่ง ชุ มนุม คือ งานที่ กระทํา ต่อ สิง่ บริสุทธิ์ ที่สุด 5 เมื่อ จะเคลื่อนย้าย
ค่ายไป อาโรนและบุตรชายของท่านจะเข้าไปข้างใน และปลดม่านกําบัง ออกเอาคลุม หีบ
พระโอวาทไว้ 6 แล ้ว เอาหนั ง ของตัว แบดเจอร์คลุม และเอาผ้า สี ฟ้า ล้วนคลุม บนนั ้น และ
สอดคานหาม 7 และเอาผ้าสีฟ้าปูลงบนโต๊ะสําหรับขนมปังหน้าพระพักตร์แล้ววางจานและ
ช้อน อ่างนํ้าและคนโทที่ รน
ิ เครือ
่ งดื่มบู ชา และขนมปังหน้าพระพักตร์เป็นนิ ตย์ก็ ให้วางอยู่
8
บนผ้า สี ฟ้า นั ้น ด้วย แล ้ว เอาผ้า สี แดงคลุม บนนี้ เอาหนั ง ของตัว แบดเจอร์ค ลุ มอ ีก แล
้ว สอดคานหาม 9 แล ้ว ให้ เขาเอาผ้า สี ฟ้า คลุม คัน ประทีป ที่ ใช้ จุด คลุม ตะเกียง ตะไกรตัด
ไส้ ตะเกียง ถาดใส่ ตะไกร และบรรดาภาชนะใส่ น้ํามัน เติม ตะเกียง 10 เอาหนั ง ของตัว แบด
เจอร์หอ
่ ตะเกียงและเครือ
่ งประกอบทัง้ หมด แล้วใส่ไว้บนโครงหาม 11 ให้เขาเอาผ้าสีฟ้ามา
คลุมแท่นทองคํา เอาหนั งของตัวแบดเจอร์คลุมไว้ แล้วสอดคานหาม 12 และให้เขาเอาผ้า
สี ฟ้า ห่อ ภาชนะเครือ
่ งใช้ ซ่ึง ใช้ อยู่ ในสถานบริสุทธิ์ และคลุม เสีย ด้วยหนั ง ของตัว แบดเจอร์
และใส่ ไว้บนโครงหาม 13 ให้เอาขี้ เถ้า ออกจากแท่ นบู ชา เอาผ้า สี ม่วงคลุม แท่น เสีย 14 เอา
ภาชนะประจําแท่นทัง้ หมดซึ่งเป็นเครือ
่ งใช้ประจําแท่น มีกระถางไฟ ขอเกี่ยวเนื้ อ พลว
ั ่ ชาม
และภาชนะประจํา แท่น ทัง้ สิน
้ วางไว้ข้างบน แล ้ว เอาหนั ง ของตัว แบดเจอร์คลุม และสอด
คานหาม 15 เมื่ออาโรนและบุตรชายคลุมสถานบริสุทธิ์และคลุมบรรดาเครือ
่ งใช้ของสถาน
บริสุทธิ์เสร็จแล้ว เมื่อถึงเวลาเคลื่อนย้ายค่ายลูกหลานโคฮาทจึงจะเข้ามาหาม แต่เขาต้อง
ไม่แตะต้องของบริสุทธิ์เหล่านั ้นเกลือกว่าเขาจะต้องตาย สิ่งเหล่านี้ แหละที่เป็นของประจํา
พลับพลาแห่งชุมนุมซึ่งลูกหลานของโคฮาทจะต้องหาม 16 แล้วเอเลอาซาร์บุตรชายของอา
โรนปุโรหิต จะต้องดู แลน้าํ มัน สําหรับ ตะเกียง เครือ
่ งหอม เครือ
่ งธัญ ญบูชาประจํา วัน และ
นํ้ามัน เจิม และดูแลพลับพลาทัง้ หมดกับ บรรดาสิง่ ของในพลับพลานั ้น คือ สถานบริสุทธิ ์
และเครือ
่ งประกอบด้วย� 17 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสและอาโรนว่า 18 “อย่าตัดตระกูล
ครอบครัวคนโคฮาทออกเสียจากคนเลวี 19 แต่จงกระทําแก่เขาเพื่อจะให้มีชีวิตและไม่ตาย
เมื่อเขาทัง้ หลายเข้ามาใกล้ ของบริสุทธิ์ที่ สุดเหล่านั ้น คืออาโรนและบุตรชายทัง้ หลายของ
อาโรนจะเข้าไปตัง้ เขาทัง้ หลายไว้ตามงานและภาระของเขาทุกคน 20 แต่อย่าให้คนโคฮาท
เข้าไปมองของบริสุทธิ์แม้แต่อึดใจเดียวเกลือกว่าเขาจะต้องตาย�
1

หน้าที่ต่างๆของคนเกอร์โชน

พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 22 “จงทํา สํามะโนครัว ลูก หลานเกอร์โชน ตามเรือน
บรรพบุรุษ ตามครอบครัว ของเขาด้วย 23 เจ้ าจงนั บ คนที่ มีอายุ ตัง้ แต่ สามสิบ ปี ถึง ห้า สิบ
ปี ทุ กคนที่ เข ้า ปฏิ บั ติ งานได้ เพื่อ ทํางานในพลับพลาแห่ง ชุ มนุ ม 24 ต่อ ไปนี้ เป็นการงาน
ของครอบครัว เกอร์ โชน คือ งานปรนนิ บั ติ และงานแบกภาระ 25 ให้ เขาทัง้ หลายขนม่าน
พลับพลา และขนพลับพลาแห่ง ชุ มนุ มพร้อมกับ ผ้า คลุม และหนั ง ของตัว แบดเจอร์ที่ คลุม
อยู่ข้างบน และผ้าม่านสําหรับบังประตู พลับพลาแห่งชุ มนุม 26 และม่านบังลาน และม่าน
ทางเข้าประตูลานซึ่งอยูร่ อบพลับพลาและแท่นบูชา และเชือกโยง และเครือ
่ งใช้สอยทัง้ สิน
้
21
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เขาจะต้องกระทํางานที่ ควรกระทําทุกอย่างที่ เกี่ยวกับสิง่ เหล่านี้
ทัง้ หลายของอาโรนบังคับบัญชาบุตรชายทัง้ หลายของเกอร์โชนเรือ
่ งทุกสิง่ ที่เขาจะต้องขน
และงานทุก อย่างที่ เขาจะต้องกระทํา และเจ้า จะต้องกําหนดทุก สิง่ ที่ เขาจะต้องขน 28 นี่
เป็นการงานของครอบครัวคนเกอร์โชนในพลับพลาแห่งชุ มนุม และอิธามาร์บุ ตรชายของ
อาโรนปุโรหิตจะบังคับดูแลงานของคนเหล่านั ้น

หน้าที่ต่างๆของคนเมรารี
ฝ่ายคนเมรารีนั ้น เจ้ าจงนั บ เขาตามครอบครัว ตามเรือนบรรพบุรุษ 30 เจ้ าจงนั บ คน
ที่ มีอายุ สามสิบ ปี ข้น
ึ ไปถึง ห้า สิบ ปี ทุ กคนที่ เข ้า ปฏิ บั ติ งานได้ เพื่อ ทํางานในพลับพลาแห่ง ชุ
มนุ ม 31 และต่อ ไปนี้ เป็น สิง่ ที่ กําหนดให้ เขาขน งานทัง้ หมดของเขาในการปรนนิ บั ติ พล ับ
พลาแห่งชุ มนุม คือ ไม้ กรอบพลับพลา ไม้ กลอน ไม้ เสาและฐานรอง 32 เสารอบลานพร้อม
กับฐานรอง หลักหมุดและเชือกโยง เครือ
่ งใช้และเครือ
่ งประกอบสิง่ เหล่านี้ ทัง้ หมด เจ้ าจง
กําหนดชื่อสิง่ ของที่เขาต้องหาม 33 นี่ เป็นการงานของครอบครัวคนเมรารี เป็นงานทัง้ หมด
ของเขาในการปรนนิ บัติ พลับพลาแห่งชุ มนุม ในบังคับบัญชาของอิธามาร์บุ ตรชายของอา
โรนปุโรหิต�
29

การสํารวจสํามะโนครัวของคนโคฮาท คนเกอร์โชน และคนเมรารี
โมเสสและอาโรนและบรรดาหัวหน้า ของชุ มนุ มชนได้ นับ คนโคฮาท ตามครอบครัว
และตามเรือนบรรพบุรุษ 35 ทุ กคนที่ มีอายุ ตัง้ แต่ สามสิบ ปี ขึ้น ไปถึง ห้า สิบ ปี ที่ เข ้า ปฏิ บั ติ
งานได้เพื่อทํางานในพลับพลาแห่งชุมนุม 36 และจํานวนคนตามครอบครัวของเขาเป็นสอง
พัน เจ็ด ร้อยห้า สิบ คน 37 นี่ แหละเป็น จํานวนคนในครอบครัว ของโคฮาท บรรดาผู้ ปฏิบัติ
งานในพลับพลาแห่ง ชุ มนุ ม ซึ่ง โมเสสและอาโรนได้ นับ ไว้ตามที่ พระเยโฮวาห์ตรัสส ง
ั ่ โดย
โมเสส 38 จํานวนคนในลูก หลานเกอร์โชน ตามครอบครัว ตามเรือนบรรพบุรุษ 39 ทุ กคนที่
มีอายุ ตัง้ แต่ สามสิบ ปี ข้น
ึ ไปถึง ห้า สิบ ปี ที่ เข ้า ปฏิ บั ติ งานได้ เพื่อ ทํางานในพลับพลาแห่ง ชุ
40
มนุม จํานวนคนตามครอบครัวตามเรือนบรรพบุรุษ เป็นสองพันหกร้อยสามสิบคน 41 นี่
เป็น จํานวนคนในครอบครัว คนเกอร์โชน บรรดาผู้ ปฏิบัติ งานในพลับพลาแห่ง ชุ มนุ ม ซึ่ง
โมเสสและอาโรนได้ นับ ไว้ตามพระดํารัส ของพระเยโฮวาห์ 42 จํานวนคนในครอบครัว คน
เมรารี ตามครอบครัวตามเรือนบรรพบุรุษ 43 ทุกคนที่มีอายุตัง้ แต่สามสิบปี ข้น
ึ ไปถึงห้าสิบ
ปี ที่ เข ้า ปฏิ บั ติ งานได้ เพื่อ ทํางานในพลับพลาแห่ง ชุ มนุม 44 จํานวนคนตามครอบครัว ของ
เขาเป็น สามพัน สองร้อยคน 45 นี่ แหละเป็น จํานวนคนที่ นับ ได้ ในครอบครัว คนเมรารี ซึ่ง
โมเสสและอาโรนได้ นับ ไว้ตามที่ พระเยโฮวาห์ตรัสส ง
ั ่ โดยโมเสส 46 บรรดาคนเลวีที่ นั บ ได้
ผู้ที่โมเสสและอาโรนและบรรดาหัวหน้าของคนอิสราเอลได้นับไว้ ตามครอบครัวตามเรือน
บรรพบุรุษ 47 ทุกคนที่มีอายุตัง้ แต่สามสิบปี ถึงห้าสิบปี ที่เข้าปฏิบัติงานและทํางานขนภาระ
ได้ ในพลับพลาแห่ง ชุ มนุม 48 จํานวนคนที่ นับ ได้ นั้น เป็น แปดพัน ห้า ร้อยแปดสิบ คน 49 เขา
ทัง้ หลายได้ถูกนั บตามที่พระเยโฮวาห์ตรัสสง
ั ่ ทางโมเสส ให้ทุกคนทํางานปรนนิ บัติหรืองาน
ขนของเขา ดังนี้ แหละโมเสสได้นับเขาไว้ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสส
34

5
คนโรคเรือ
้ นต้องไปนอกค่าย

1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 2 “จงบัญชาคนอิสราเอลให้สัง
่ บรรดาคนโรคเรือ
้ น

ทุกคนที่มีสิ่งไหลออก และคนใดที่มลทินเพราะการถูกซากศพให้ไปนอกค่าย

และ

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

ถ้าภรรยาของผู้ชายคนใดหลงประพฤตินอกใจสามี 13 มี
ชายอื่น มานอนร่วมกับ นางพ้น ตาสามี ของนาง แม้ นางได้ กระทํา ตัว ให้เป็น มลทิน แล้ว แต่
ไม่มีใครรู เห
้ ็นและยังไม่มีพยาน เพราะจับไม่ได้คาที่ 14 จิตหึงหวงก็มาสิงสามี เขาจึงหึงหวง
ภรรยาของเขา และภรรยาได้ กระทํา ตัว ให้ มลทิน หรือ จิต หึง หวงมาสิง สามี เขาจึง หึง หวง
ภรรยาของเขา แม้ว ่า ภรรยามิ ได้ กระทํา ตัว ให้มลทิน 15 ก็ ให้ชายผู้ นั้น พาภรรยาของตนไป
หาปุโรหิต นํา เครือ
่ งบูชาสําหรับ ภรรยาไป มี แป ้ง ข้าวบาร์เลย ์ หน่งึ ในสิบ เอฟาห์ อย่า ให้เขา
เทนํ้ามัน หรือ ใส่ กํายานในแป้ง นั ้น เพราะเป็น ธัญ ญบูชาเรือ
่ งความหึง หวง เป็น ธัญ ญบูชา
แห่งความรําลึกฟื้ นให้ระลึกถึงความชัว่ ช้า 16 และปุโรหิตจะนํานางมาใกล้ให้เข้าเฝ้าพระเย
โฮวาห์ 17 และปุโรหิตจะเอานํ้าบริสุทธิ์ที่ใส่ภาชนะดิน ปุโรหิตจะเอาผงคลีที่พื้นพลับพลาใส่
ในนํ้านั ้น 18 และปุโรหิตจะให้นางเข้าเฝ้าพระเยโฮวาห์ และแก้มวยผมของนางออก และส่ง
ธัญญบูชาแห่งความรําลึกให้นางถือไว้ อันเป็นธัญญบูชาแห่งความหึงหวง แล้วปุ โรหิตจะ
ถือ นํ้า แห่ง ความขมขื่ นที ่ นํา การสาปแช่ง นั ้น ไว้เอง 19 แล ้ วปุ โรหิต จะให้นางปฏิ ญาณตั วว ่า
‘ถ้าไม่มีชายใดมานอนกับเจ้า หรือเจ้าไม่หน
ั เหไปกระทํามลทิน เมื่อเจ้ายังอยู่ในอํานาจของ
สามี ก็ ให้เจ้ าพ้นเสียจากนํ้าแห่งความขมขื่นที ่นําการสาปแช่งนี้ 20 แต่ ถ้าเจ้าได้ หลงไปแม้
เจ้ าอยู่ในอํานาจของสามี และได้ กระทํา ตัวเองให้เป็นมลทินและชายอื่นนอกจากสามี ได้ เข
้า นอนด้วยแล้ว� 21 ก็ ให้ ปุ โรหิต กระทํา ให้ หญิง นั ้น กล่าวคํา ปฏิญาณสาปแช่ง และปุโรหิต
จะกล่าวแก่ผู้หญิงนั ้ นว่า ‘ขอให้พระเยโฮวาห์ทรงกระทําเจ้าให้เป็นคําสาปแช่ง และเป็นคํา
ปฏิญาณท่ามกลางชนชาติของเจ้า ในเมื่อพระเยโฮวาห์กระทําให้โคนขาเจ้าลีบและกระทํา
ท้องเจ้าให้ป่องแล้ว 22 ขอให้นํ้าแห่งคําสาปแช่งนี้ เข้าในตัวเจ้ากระทําให้ท้องเจ้าป่อง และ
กระทําให้โคนขาเจ้าลีบไป� และนางนั ้นจะต้องกล่าวว่า ‘เอเมน เอเมน� 23 แล้วปุโรหิตจะ
เขียนคํา สาปนี้ ลงในหนั งสือ และลบความนั ้น ออกเสีย ด้วยนํ้า แห่ง ความขมขื่น 24 แล ้ว ให้
หญิง นั ้น ดื่ มน ้าํ แห่ง ความขมขื่ นที ่ นํา การสาปแช่ง แล ้ วน ้าํ ที่ นํา การสาปแช่ง นั ้น จะเข้าไป
ในตัวนางเป็น ความเฝื่ อนฝาด 25 และปุโรหิต จะเอาธัญ ญบูชาแห่ง ความหึง หวงออกจาก
มือนาง แกว่งไปแกว่งมาถวายธัญญบูชานัน
้ ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ แล้วนําไปถวายที่
แท่น บูชา 26 และปุโรหิต จะหยิบ ธัญ ญบูชากํา มือ หนึ่ ง เป็น ส่วนที่ ระลึก แล ้ว เผาเสียบนแท่
นบู ชา แล ้ว จึง ให้หญิง นั ้น ดื่ มน้าํ นั ้น 27 เมื่อ ให้หญิง นั ้น ดื่ มน้าํ แล้ว ต่อ มา ถ้า นางกระทํา ตัว
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ให้มลทินและประพฤตินอกใจสามี นํ้าที่นําการสาปแช่งนั ้นจะเข้าในตัวนางเป็นความเฝื่ อน
ฝาด ท้องจะป่องและโคนขาจะลีบไป และหญิงนั ้นจะเป็นคําสาปแช่งท่ามกลางชนชาติของ
นาง 28 ถ้าหญิงนั ้ นมิได้มีมลทิน แต่บริสุทธิ์ นางจะพ้นความผิดและตัง้ ครรภ์ 29 นี่ เป็นพระ
ราชบัญญัติเรือ
่ งความหึงหวงเมื่อภรรยาแม้จะอยู่ในอํานาจของสามีได้หลงไปกระทําตนให้
มีมลทิน 30 หรือเมื่อจิตหึงหวงสิงผู้ชาย และเขาหึงหวงภรรยาของเขา แล้วเขาต้องให้นาง
ไปเข้าเฝ้าพระเยโฮวาห์ และปุโรหิตจะปฏิบติ
ั ต่อนางตามพระราชบัญญัตินี้ ทุกประการ 31 ผู้
ชายจึงจะพ้นความชัว่ ช้า แต่ผู้หญิงจะต้องรับโทษความชัว่ ช้าของนาง�

6
คนที่ปฏิญาณเป็นนาศีร ์

1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 2 “จงกล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า

เมื่อผู้ชายก็ ดี ผู้หญิงก็ดี
ปลี กตัวด้วยการกระทําสัตย์ปฏิญาณ คือปฏิญาณเป็นนาศี ร ์ คือปลีกตัวออกถวายแด่ พระ
เยโฮวาห์ 3 ก็ให้ผู้นั ้นปลีกตัวออกจากเหล้าองุน
่ และสุ รา เขาต้องไม่ด่ืมน้าํ ส้มที่ได้จากเหล้า
องุน
่ หรือ สุ รา ไม่ ดื่ มน้าํ องุน
่ หรือ รับ ประทานองุน
่ ไม่ ว่า สดหรือ แห้ง 4 ตลอดเวลาที่ เขาปลีก
ตัวออกมานั ้น เขาต้องไม่รบ
ั ประทานสิง่ ใดที่ได้จากต้นองุ่น แม้เป็นเมล็ดหรือเปลือกองุ นก
่
็ ดี 5 ตลอดเวลาที่ เขาปฏิญาณปลีก ตัว ออกมานั ้น อย่า ให้ มี ดโกนถูก ศีรษะของเขา เขาต้อ
งบริสุทธิ์จนกว่าจะสิน
้ กําหนดเวลาที่ เขาปลีกตัวออกมาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ เขาจะต้อง
ไว้ผมยาว 6 ตลอดเวลาที่ เขาปลีก ตัว ออกมาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ เขาต้องไม่ เข้า ใกล้ ศพ
7 อย่า ทําตัว ให้มี มลทิน ด้วยบิดามารดาหรือ พี่ น้องชายหญิง ที่ ตาย เพราะที่ เขาปลีก ตัว ออก
มาถวายแด่ พระเจ้า นั ้น เป็น พันธนะของเขา 8 ตลอดเวลาที่ เขาปลีก ตัว ออกมา เขาต้อ งบริ
สุทธิ ์ แด่ พระเยโฮวาห์ 9 และถ้า มี คนมาตายอยู่ ใกล้ ตัว เขาปัจจุบัน ทัน ด่ วน ศีรษะของเขา
ที่ ชาํ ระให้ บริสุทธิ์ไว้ ก็ เป็น มลทิน เสีย แล้ว เขาต้องโกนศีรษะของเขาในวัน ชําระตัว คือ ในวั
นที ่ เจ ็ด นั ้น เขาต้องโกนศีรษะ 10 ในวันที ่ แปดเขาต้องนํา นกเขาสองตัว หรือ นกพิราบหนุ่ม
สองตัว ไปให้ ปุ โรหิต ที่ ประตู พล ับ พลาแห่ง ชุ มนุ ม 11 และปุโรหิต จะถวายบู ชาต ัว หนึ่ ง เป็น
เครือ
่ งบูชาไถ่บาป อีกตัวหนึ่ งถวายเป็นเครือ
่ งเผาบูชา ลบมลทินให้เขา เพราะเขาได้กระทํา
ผิด เหตุ เรือ
่ งศพ และเขาต้องชําระศีรษะให้ บริสุทธิในวั
น นั ้ นอ ีก 12 และให้ เขาปลีก ตัว ออก
์
ถวายแด่ พระเยโฮวาห์ตลอดเวลาการปลีกตัวของเขา และนําลูกแกะอายุ หน่ง
ึ ขวบมาเป็น
เครือ
่ งบูชาไถ่การละเมิด แต่เวลาก่อนนั ้นนั บไม่ได้ เพราะการปฏิญาณปลีกตัวของเขานั ้นม
ี มลทิน เสีย แล้ว 13 เมื่อ เวลาปลีก ตัว ของเขาครบแล้ว พระราชบัญญัติ ของพวกนาศี ร มี
์ ด ัง
นี้ ให้นําเขามาที่ ประตู พลับพลาแห่งชุ มนุม 14 ให้เขาถวายเครือ
่ งบูชาแด่ พระเยโฮวาห์ คือ
ลูกแกะผู้อายุขวบหนึ่ งที่ ปราศจากตําหนิ เป็นเครือ
่ งเผาบู ชา และลูกแกะเมียอายุ ขวบหนึ่ ง
ที่ ปราศจากตําหนิ เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป และแกะผู้ ตัว หนึ่ ง ที่ ปราศจากตําหนิ เป็น เครือ
่ ง
สันติ บูชา 15 และขนมปังไร้เชื้อกระจาดหนึ่ ง ขนมทําด้วยยอดแป้งคลุกนํ้ามัน ขนมแผ่นไร้
เชื้อ ทานํ้ามัน พร้อมกับ เครือ
่ งธัญญบูชาและเครือ
่ งดื่ม บูชาที่ คู่ กัน 16 และปุโรหิตจะนํา ของ
เหล่า นี้ ถวายต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ แล ้ว ถวายเครือ
่ งบูชาไถ่บาปและเครือ
่ งเผาบู ชา
17 และปุโรหิต จะถวายแกะผู้ เป็ น เครือ
่ งสันติ บูชาแด่ พระเยโฮวาห์ พร้อมกับขนมปังไร้เชื้อ
กระจาดหนึ่ ง ปุ โรหิต จะถวายธัญ ญบูชาและเครือ
่ งดื่ม บูชาที่ คู่ กัน ด้วย 18 และผู้ เป็น นาศี ร ์
จะโกนศีรษะแห่ง การปลีก ตั วน ั ้นที ่ ประตู พล ับ พลาแห่ง ชุ มนุ ม และนํา เอาผมที่ ศีรษะแห่ง
การปลีกตัวนัน
้ ไปใส่ไฟที่อยู่ใต้เครือ
่ งสันติบูชาเสีย 19 เมื่อผู้เป็นนาศี รโ์ กนผมแห่งการปลีก
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ตัว เสร็จ แล้ว ปุ โรหิต จะนํา เนื้ อ สัน ขาหน้า ของแกะตัวผู้ ที่ ต้ม แล้ว กับ ขนมไร้เชื้ อก ้อนหนึ่ ง
จากกระจาด และขนมแผ่นไร้เชื้อแผ่นหนึ่ งวางไว้ในมือทัง้ สองของผูเ้ ป็นนาศีรนั
์ ้น 20 แลว
้ ปุ
โรหิตจะนําของเหล่านั ้นแกว่งไปแกว่งมาเป็นเครือ
่ งบูชาแกว่งถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮ
วาห์ เป็นส่วนบริสุทธิ์ที่ กันไว้สําหรับปุโรหิต พร้อมกับเนื้ ออกที่ แกว่งถวาย และเนื้ อโคนขา
ที่ ถวายแล้ว ต่อจากนี้ ผู้เป็นนาศี รก็
์ ดื่ มน้าํ องุน
่ ได้ 21 นี่ เป็นพระราชบัญญัติ ของผู้เป็นนาศี ร ์
ผู้ปฏิญาณ และเครือ
่ งบูชาของเขาที่ถวายแด่พระเยโฮวาห์ในการปลีกตัว นอกจากสิ่งอ่น
ื ๆ
ที่ เขาถวายได้ ดังนั ้นแหละเขาต้องกระทําตามพระราชบัญญัติ ของการปลีกตัวออกไปเป็น
นาศี ร ์ ตามที่ เขาได้ ปฏิญาณไว้� 22 พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 23 “จงกล่าวแก่ อาโรน
และบุตรชายทัง้ หลายของอาโรนว่า ท่านทัง้ หลายจงอวยพรแก่คนอิสราเอลดังต่อไปนี้ คือ
ว่าแก่เขาทัง้ หลายว่า 24 ขอพระเยโฮวาห์ทรงอํานวยพระพรแก่ท่าน และพิทักษ์รก
ั ษาท่าน
25 ขอพระเยโฮวาห์ทรงให้พระพักตร์ของพระองค์ ทอแสงแก่ ท่าน และทรงพระกรุ ณาท่าน
26 ขอพระเยโฮวาห์ ทรงมี สี พระพักตร์แช่ มชื่น ต่อ ท่านและประทานสันติสุข แก่ ท่าน 27 ดัง
นั ้นแหละให้เขาประทับนามของเราเหนื อคนอิสราเอล และเราจะได้อวยพรแก่เขาทัง้ หลาย
�

7
การถวายสิง่ ของของบรรดาประมุขคนอิสราเอล

1 เมื่อวันที่โมเสสจัดตัง
้ พลับพลาเสร็จ

และได้เจิมและได้ชาํ ระพลับพลากับบรรดาเครือ
่ ง
ใช้สอยประจํา พลับพลาให้บริสุทธิ์ และได้ เจิมและชําระแท่นบูชากับ ภาชนะประจําทัง้ หมด
ให้ บริสุทธิ์ แล้ว 2 บรรดาประมุข ของคนอิสราเอล หัวหน้า เรือนบรรพบุรุษ คือ ประมุข ของ
ตระกูลต่างๆ ผู้อยู่เหนื อผู้ที่ขึ้นทะเบียนไว้ ได้เข้ามาถวายของ 3 และได้นําของบูชามาถวาย
ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ มี เกวียนประทุน หกเล่ม กับ วัว หกคู่ ประมุข สองคนนํา เกวียน
เล่ม หนึ่ ง และวัว คนละตัว ถวายเสีย ที่ หน ้า พลับพลา 4 แล ้ว พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า
5 “จงรับ ของเหล่า นี้ ไว้จากเขาเพื่อ จะได้ ใช้ ในการปรนนิ บั ติ ที่ พล ับ พลาแห่ง ชุ มนุ ม จงมอบ
ไว้กับ คนเลวีแก่ ทุ กคนตามงานปรนนิ บั ติ ของเขา� 6 โมเสสจึง นํา เกวียนและวัว ไปมอบให้
แก่คนเลวี 7 ท่านให้เกวียนสองเล่มกับวัวสองคู่แก่บุตรชายทัง้ หลายของเกอร์โชนตามงาน
ปรนนิ บั ติ ของเขา 8 ท่านมอบเกวียนสี่ เล่ม และวัว สี่ คู่ ให้ แก่ บุ ตรชายทัง้ หลายของเมรารี
ตามงานปรนนิ บั ติ ของเขา ซึ่ง เป็น ตามคํา ชีแ
้ จงของอิธามาร์บุ ตรชายอาโรนปุโรหิต 9 แต่
ท่านมิ ได้ มอบอะไรให้ แก่ บุ ตรชายของโคฮาท เพราะงานปรนนิ บั ติ ของเขาเป็น งานที่ ต้อง
หามสิง่ ของบริสุทธิ์บนบ่า 10 และบรรดาประมุขก็นําของบูชามาเพื่อแก่งานมอบถวายแท่น
บูชาในวันที ่ทําพิธีเจิมแท่ นบู ชานัน
้ และพวกประมุขต่างก็ ถวายเครือ
่ งบูชาของตนหน้าแท่
11
นบู ชา พระเยโฮวาห์ตรัสกับ โมเสสว่า “ให้พวกประมุข มาถวายเครือ
่ งบูชาของเขาวัน ละ
คนในงานมอบถวายแท่ นบู ชา � 12 ผู้ ที่ ถวายเครือ
่ งบูชาในวัน แรกคือ นาโชนบุตรชายอัม มี
นาดับ แห่ง ตระกูล ยู ดาห์ 13 ของถวายของเขาคือ จานเงิน ลูก หนึ่ ง หนั ก หนึ่ ง ร้อยสามสิ บเช
เขล และชามเงินลูกหนึ่ งหนั กเจ็ดสิบเชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ ภาชนะทัง้ สองนี้ มี
ยอดแป้งคลุกนํ้ามันเต็มเพื่อเป็นธัญญบู ชา 14 ช้อนทองคําลูกหนึ่ ง หนั ก สิบเชเขล มี เครือ
่ ง
หอมสําหรับ เผาเต็ม 15 วัว หนุ่ม ตัว หนึ่ ง แกะผู้ ตัว หนึ่ ง ลูก แกะอายุ หน ่ง
ึ ขวบตัว หนึ่ ง เป็น
เครือ
่ งเผาบู ชา 16 ลูก แพะผู้ ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป 17 วัวผู้ สองตัว แกะผู้ ห้า แพะผู้
ห้า ลูก แกะอายุ หน ่งึ ขวบห้า เป็น เครือ
่ งสันติ บูชา สิ ่ง เหล่า นี้ เป็น ของถวายของนาโชนบุตร

กันดารวิถี 7:18

165

กันดารวิถี 7:51

18 วันที่สองเนธันเอลบุตรชายศุ อาร์ประมุขของตระกูลอิสสาคาร์ถวาย

ชายของอัมมีนาดับ
ของ 19 เขาถวายของถวายของเขาเป็นจานเงินลูกหนึ่ งหนั กหนึ่ งร้อยสามสิบเชเขล ชามเงิน
ลูก หนึ่ ง หนั ก เจ็ด สิบ เชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ ์ ภาชนะทัง้ สองนี้ มี ยอดแป้ง คลุก
นํ้ามัน เต็ม เพื่อ เป็น ธัญ ญบู ชา 20 ช้อนทองคํา ลูก หนึ่ ง หนั ก สิบ เชเขล มี เครือ
่ งหอมสําหรับ
เผาเต็ม 21 วัว หนุ่ม ตัว หนึ่ ง แกะผู้ ตัว หนึ่ ง ลูก แกะอายุ หน ่งึ ขวบตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งเผาบู
ชา 22 ลูก แพะผู้ ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป 23 และวัว ผู้ สองตัว แกะผู้ ห้า แพะผู้ ห้า ลูก
แกะอายุ หน ่งึ ขวบห้า เป็น เครือ
่ งสันติ บูชา สิ ่ง เหล่า นี้ เป็น ของถวายของเนธัน เอลบุตรชาย
ของศุ อาร์ 24 วันที่สามเอลีอบ
ั บุตรชายเฮโลนประมุขของคนเศบูลุนถวายของ 25 ของถวาย
ของเขาคือจานเงินลูกหนึ่ งหนั กหนึ่ งร้อยสามสิ บเชเขล ชามเงินลูกหนึ่ งหนั กเจ็ดสิบเชเขล
ตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ ภาชนะทัง้ สองนี้ มียอดแป้งคลุกนํ้ามันเต็มเพื่อเป็นธัญญบูชา
26 ช้อนทองคํา ลูก หนึ่ ง หนั ก สิบ เชเขล มี เครือ
่ งหอมสําหรับเผาเต็ม 27 วัว หนุ่ม ตัว หนึ่ ง แกะ
ผู้ ตัว หนึ่ ง ลูก แกะอายุ หน่งึ ขวบตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งเผาบู ชา 28 ลูก แพะผู้ ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ ง
บูชาไถ่บาป 29 วัวผูส
้ องตัว แกะผูห้
้ า แพะผู้ห้า ลูกแกะอายุหน่ง
ึ ขวบห้า เป็นเครือ
่ งสันติบูชา
สิ ่งเหล่านี้ เป็นของถวายของเอลี อบ
ั บุตรชายของเฮโลน 30 วันที่ สี ่เอลี ซู ร์บุ ตรชายของเชเด
เออร์ประมุข ของคนรู เบนถวายของ 31 ของถวายของเขาคือ จานเงินลูก หนึ่ ง หนั ก หนึ่ ง ร้อย
สามสิ บเชเขล ชามเงิน ลูก หนึ่ ง หนั ก เจ็ด สิบ เชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ ภาชนะทัง้
สองนี้ มียอดแป้งคลุกนํ้ามันเต็มเพื่อเป็นธัญญบูชา 32 ช้อนทองคําลูกหนึ่ งหนั กสิบเชเขล มี
เครือ
่ งหอมสําหรับ เผาเต็ม 33 วัว หนุ่ม ตัว หนึ่ ง แกะผู้ ตัว หนึ่ ง ลูก แกะอายุ หน่งึ ขวบตัว หนึ่ ง
เป็นเครือ
่ งเผาบูชา 34 ลูกแพะผูต
้ ัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป 35 วัวผูส
้ องตัว แกะผูห้
้ า แพะ
ผู้ ห้า ลูก แกะอายุ หน ่งึ ขวบห้า เป็น เครือ
่ งสันติ บูชา สิ ่ง เหล่า นี้ เป็น ของถวายของเอลี ซู ร์บุ
ตรชายของเชเดเออร์ 36 วัน ที่ ห้า เชลู มิ เอลบุตรชายศุ ร ช
ิ ด
ั ดัย ประมุข ของคนสิ เมโอนถวาย
ของ 37 ของถวายของเขาคือ จานเงิน ลูก หนึ่ ง หนั ก หนึ่ ง ร้อยสามสิ บเชเขล ชามเงิน ลูก หนึ่ ง
หนั กเจ็ดสิบเชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ ภาชนะทัง้ สองนี้ มียอดแป้งคลุกนํ้ามันเต็ม
เพื่อเป็นธัญญบูชา 38 ช้อนทองคําลูกหนึ่ งหนั กสิบเชเขล มีเครือ
่ งหอมสําหรับเผาเต็ม 39 วัว
หนุ่ม ตัว หนึ่ ง แกะผู้ ตัว หนึ่ ง ลูก แกะอายุ หน่งึ ขวบตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งเผาบู ชา 40 ลูก แพะผู้
41
ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป วัว ผู้ สองตัว แกะผู้ ห้า แพะผู้ ห้า ลูก แกะอายุ หน่ง
ึ ขวบห้า
เป็น เครือ
่ งสันติ บูชา สิ ่ง เหล่า นี้ เป็น ของถวายของเชลู มิ เอลบุตรชายของศุ ร ช
ิ ด
ั ดัย 42 วัน ที่
หกเอลี ยาสาฟบุตรชายเดอู เอลประมุข ของคนกาดถวายของ 43 ของถวายของเขาคือ จาน
เงิน ลูก หนึ่ ง หนั ก หนึ่ ง ร้อยสามสิ บเชเขล ชามเงินลูก หนึ่ ง หนั ก เจ็ด สิบ เชเขลตามเชเขลของ
สถานบริสุทธิ์ ภาชนะทัง้ สองนี้ มียอดแป้งคลุกนํ้ามันเต็มเพื่อเป็นธัญญบูชา 44 ช้อนทองคํา
ลูก หนึ่ ง หนั ก สิบ เชเขล มี เครือ
่ งหอมสําหรับ เผาเต็ม 45 วัว หนุ่ม ตัว หนึ่ ง แกะผู้ ตัว หนึ่ ง ลูก
แกะอายุ หน ่งึ ขวบตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งเผาบู ชา 46 ลูก แพะผู้ ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป
47 วัว ผู้ สองตัว แกะผู้ ห้า แพะผู้ ห้า ลูก แกะอายุ หน ่ง
ึ ขวบห้า เป็น เครือ
่ งสันติ บูชา สิ ่ง เหล่า
นี้ เป็น ของถวายของเอลี ยาสาฟบุตรชายของเดอู เอล 48 วัน ที่ เจ ็ด เอลี ชามาบุตรชายอัม มี
ฮูด ประมุข ของคนเอฟราอิม ถวายของ 49 ของถวายของเขาคือ จานเงิน ลูก หนึ่ ง หนั ก หนึ่ ง
ร้อยสามสิ บเชเขล ชามเงินลูกหนึ่ งหนั กเจ็ดสิบเชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ ภาชนะ
ทัง้ สองนี้ มี ยอดแป้ง คลุก นํ้ามัน เต็ม เพื่อ เป็น ธัญ ญบู ชา 50 ช้อนทองคํา ลูก หนึ่ ง หนั ก สิบ เช
เขล มีเครือ
่ งหอมสําหรับเผาเต็ม 51 วัวหนุ่มตัวหนึ่ ง แกะผู้ตัวหนึ่ ง ลูกแกะอายุหน่งึ ขวบตัว
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หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งเผาบู ชา ลูก แพะผู้ ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป วัว ผู้ สองตัว แกะผู้
ห้า แพะผู้ห้า ลูกแกะอายุ หน่ง
ึ ขวบห้า เป็นเครือ
่ งสันติ บูชา สิ ่งเหล่านี้ เป็นของถวายของเอ
ลี ชามาบุตรชายของอัมมี ฮูด 54 วันที่ แปดกามาลิ เอลบุตรชายเปดาซูรป
์ ระมุขของคนมนั ส
เสห์ถวายของ 55 ของถวายของเขาคือจานเงินลูกหนึ่ งหนั กหนึ่ งร้อยสามสิบเชเขล ชามเงิน
ลูก หนึ่ ง หนั ก เจ็ด สิบ เชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ ์ ภาชนะทัง้ สองนี้ มี ยอดแป้ง คลุก
นํ้ามัน เต็ม เพื่อ เป็น ธัญ ญบู ชา 56 ช้อนทองคํา ลูก หนึ่ ง หนั ก สิบ เชเขล มี เครือ
่ งหอมสําหรับ
57
เผาเต็ม วัวหนุ่มตัวหนึ่ ง แกะผู้ตัวหนึ่ ง ลูกแกะอายุหน่งึ ขวบตัวหนึ่ ง เป็นเครือ
่ งเผาบู ชา
58 ลูก แพะผู้ ตัว หนึ่ ง เป็ น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป 59 วัวผู้ สองตัว แกะผู้ ห้า แพะผู้ ห้า ลูก แกะอายุ
หน ่ง
ึ ขวบห้า เป็น เครือ
่ งสันติ บูชา สิ ่ง เหล่า นี้ เป็น ของถวายของกามาลิ เอลบุตรชายของเป
60
ดาซูร ์ วันที่เก้าอาบีดันบุตรชายกิเดโอนี ประมุขของคนเบนยามินถวายของ 61 ของถวาย
ของเขาคือจานเงินลูกหนึ่ งหนั กหนึ่ งร้อยสามสิ บเชเขล ชามเงินลูกหนึ่ งหนั กเจ็ดสิบเชเขล
ตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ ภาชนะทัง้ สองนี้ มียอดแป้งคลุกนํ้ามันเต็มเพื่อเป็นธัญญบูชา
62 ช้อนทองคํา ลูก หนึ่ ง หนั ก สิบ เชเขล มี เครือ
่ งหอมสําหรับ เผาเต็ม 63 วัวหนุ่ม ตัว หนึ่ ง แกะ
ผู้ ตัว หนึ่ ง ลูก แกะอายุ หน่งึ ขวบตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งเผาบู ชา 64 ลูก แพะผู้ ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ ง
65
บูชาไถ่บาป วัวผู้สองตัว แกะผู้ห้า แพะผู้ห้า ลูกแกะอายุหน่ง
ึ ขวบห้า เป็นเครือ
่ งสันติบูชา
สิ ่งเหล่านี้ เป็นของถวายของอาบีดันบุตรชายของกิเดโอนี 66 วันที่ สิ บอาหิเยเซอร์บุ ตรชาย
อัมมีชด
ั ดัยประมุขของคนดานถวายของ 67 ของถวายของเขาคือจานเงินลูกหนึ่ งหนั กหนึ่ ง
ร้อยสามสิ บเชเขล ชามเงินลูกหนึ่ งหนั กเจ็ดสิบเชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ ภาชนะ
ทัง้ สองนี้ มียอดแป้งคลุกนํ้ามันเต็มเพื่อเป็นธัญญบูชา 68 ช้อนทองคําลูกหนึ่ งหนั กสิบเชเขล
มีเครือ
่ งหอมสําหรับเผาเต็ม 69 วัวหนุ่มตัวหนึ่ ง แกะผู้ตัวหนึ่ ง ลูกแกะอายุหน่ง
ึ ขวบตัวหนึ่ ง
70
71
เป็นเครือ
่ งเผาบูชา ลูกแพะผูต
้ ัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป วัวผูส
้ องตัว แกะผูห้
้ า แพะ
ผู้ห้า ลูกแกะอายุหน่งึ ขวบห้า เป็นเครือ
่ งสันติบูชา สิ่งเหล่านี้ เป็นของถวายของอาหิเยเซอร์
บุ ตรชายของอัม มี ชด
ั ดัย 72 วัน ที่ สิ บเอ็ด ปากี เอลบุตรชายโอครานประมุข ของคนอาเชอร์
ถวายของ 73 ของถวายของเขาคือจานเงินลูกหนึ่ งหนั กหนึ่ งร้อยสามสิ บเชเขล ชามเงินลูก
หนึ่ งหนั กเจ็ดสิบเชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ ภาชนะทัง้ สองนี้ มียอดแป้งคลุกนํ้ามัน
เต็ม เพื่อ เป็น ธัญ ญบู ชา 74 ช้อนทองคํา ลูก หนึ่ ง หนั ก สิบ เชเขล มี เครือ
่ งหอมสําหรับ เผาเต็ม
75 วัวหนุ่มตัวหนึ่ ง แกะผูต
้ ัวหนึ่ ง ลูกแกะอายุหน่ง
ึ ขวบตัวหนึ่ ง เป็นเครือ
่ งเผาบูชา 76 ลูกแพะ
ผู้ตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป 77 วัวผู้สองตัว แกะผู้ห้า แพะผู้ห้า ลูกแกะอายุหน่งึ ขวบห้า
เป็น เครือ
่ งสันติ บูชา สิ ่ง เหล่า นี้ เป็น ของถวายของปากี เอลบุตรชายของโอคราน 78 วัน ที่ สิ
บสองอาหิราบ ุตรชายเอนั น ประมุข ของคนนั ฟ ทาลี ถวายของ 79 ของถวายของเขาคือ จาน
เงินลูก หนึ่ ง หนั ก หนึ่ ง ร้อยสามสิ บเชเขล ชามเงิน ลูก หนึ่ ง หนั ก เจ็ด สิบ เชเขลตามเชเขลของ
สถานบริสุทธิ์ ภาชนะทัง้ สองนี้ มียอดแป้งคลุกนํ้ามันเต็มเพื่อเป็นธัญญบูชา 80 ช้อนทองคํา
ลูก หนึ่ ง หนั ก สิบ เชเขล มี เครือ
่ งหอมสําหรับ เผาเต็ม 81 วัว หนุ่ม ตัว หนึ่ ง แกะผู้ ตัว หนึ่ ง ลูก
แกะอายุ หน ่งึ ขวบตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งเผาบู ชา 82 ลูก แพะผู้ ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป
83 วัว ผู้ สองตัว แกะผู้ ห้า แพะผู้ ห้า ลูก แกะอายุ หน ่ง
ึ ขวบห้า เป็น เครือ
่ งสันติ บูชา สิ ่ง เหล่า
นี้ เป็น ของถวายของอาหิ ราบ ุตรชายของเอนั น 84 ต่อ ไปนี้ เป็น ของถวายในงานมอบถวาย
แท่นบูชาจากประมุขของคนอิสราเอล ในวันที ่มีพิธเจ
ี ิมแท่ นบูชานัน
้ คือจานเงินสิบสองลูก
85
ชามเงินสิบ สองลูก ช้อนทองคํา สิบ สองลูก จานเงิน ลูก หนึ่ ง หนั ก หนึ่ ง ร้อยสามสิ บเชเขล
52

53
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และชามลูกหนึ่ งหนั กเจ็ดสิบเชเขล เงินที ่ทําภาชนะทัง้ หมดหนั กสองพันสี่ รอ
้ ยเชเขล ตาม
เชเขลของสถานบริสุทธิ์ 86 ช้อนทองคําสิบสองลูกมีเครือ
่ งหอมสําหรับเผาเต็ม หนักลูกละ
สิบ เชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ ทองคํา ที่ ทํา ช้อนทัง้ หมดหนั ก หนึ่ ง ร้อยยี่ สิ บเชเขล
87 สัตว์สําหรับเครือ
่ งเผาบูชา มีวัวผู้สิบสองตัว แกะผู้สิบสอง ลูกแกะอายุหน่งึ ขวบสิบสอง
พร้อมกับเครือ
่ งธัญญบูชาคู่กัน และแพะผู้สิบสองตัวสําหรับเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป 88 สัตว์
ทัง้ หมดที่ ถวายเป็น เครือ
่ งสันติ บูชา มี วัว ผู้ ยี ่ สิ บสี่ แกะผู้ หกสิบ แพะผู้ หกสิบ และลูก แกะ
อายุหน่ง
ึ ขวบหกสิบ นี่ แหละเป็นของถวายในงานมอบถวายแท่นบูชาเมื่อได้กระทําการเจิม
แล้ว 89 เมื่อโมเสสได้เข้าไปในพลับพลาแห่งชุมนุมเพื่อจะกราบทูลพระองค์ ท่านได้ยน
ิ พระ
สุรเสียงตรัสกับท่านมาจากพระที่นั่งกรุ ณา ซึ่งอยู่บนหีบพระโอวาทท่ามกลางเครู บทัง้ สอง
และพระสุรเสียงนั ้นได้สนทนากับท่าน

8
การตัง้ ตะเกียงให้ส่องแสง

1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 2 “จงกล่าวแก่อาโรนว่า

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

5 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 6 “จงยกคนเลวีออกจากคนอิสราเอลและชําระเขา

ทัง้ หลายเสีย 7 เจ้ าจงชําระเขาดังนี้ จงเอานํ้า ชําระมาประพรมเขา ให้เขาโกนตลอดทัง้ ตัว
ให้ซัก เสื้อผ้า และชําระตัว ให้สะอาด 8 แล ้ว ให้เขาทัง้ หลายนํา วัว หนุ่ม ตัว หนึ่ ง กับ เครือ
่ งธัญ
ญบูชาคู่กัน คือยอดแป้งคลุกนํ้ามัน และเจ้าจงนําวัวหนุ่มอีกตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป
9 แล้วจงพาคนเลวีมาหน้าพลับพลาแห่งชุมนุม และให้คนอิสราเอลมาชุมนุมพร้อมกันหมด
10 เมื่อเจ้านําคนเลวีมากราบทูลต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ให้คนอิสราเอลเอามือของเขา
วางบนคนเลวี 11 และให้อาโรนถวายคนเลวีต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ให้เป็น เครือ
่ งบูชา
แกว่งถวายจากประชาชนอิสราเอล เพื่อเขาจะได้ทํางานปรนนิ บัติพระเยโฮวาห์ 12 แล้วคน
เลวีจะเอามือของตนวางบนหัววัวผูทั
้ ง้ สอง เจ้าจงเอาตัวหนึ่ งมาถวายเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป
และอีกตัวหนึ่ งให้เป็นเครือ
่ งเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์ เพื่อลบมลทินบาปของคนเลวี 13 เจ้า
จงตัง้ คนเลวีให้คอยรับใช้อาโรนและบุตรชายทัง้ หลายของอาโรน และจงถวายเขาทัง้ หลาย
ให้เป็นเครือ
่ งบูชาแกว่งถวายแด่พระเยโฮวาห์ 14 ฉะนี้ แหละเจ้าจงแยกคนเลวีออกจากคน
อิสราเอล และคนเลวีจะเป็นของเรา 15 ตัง้ แต่นั ้นไปคนเลวีจะเข้าปฏิบติ
ั งานที่พลับพลาแห่ง
ชุมนุม ในเมื่อเจ้าได้ชาํ ระเขาและกระทําเป็นเครือ
่ งบูชาแกว่งถวายเขาไว้แล้ว 16 เพราะเขา
ทัง้ หมดถูก แยกออกจากคนอิสราเอล และมอบไว้แก่ เรา เราได้ รบ
ั เขามาเป็น ของเราแล้ว
แทนทุก คนที่ เก ิด จากครรภ์ มารดาก่อนคือ แทนบุตรหัวปี ของประชาชนอิสราเอลทัง้ หมด
17 เพราะว่า ลู กห ัว ปี ทัง
้ หมดของคนอิสราเอลเป็น ของเรา ทัง้ คนและสัตว์ ในวั นที ่ เราได้
สังหารบรรดาลู กห ัว ปี ในแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ เราได้ เลือกเขาไว้เป็น ของเรา 18 และเราได้ เลือก
คนเลวีแทนบุตรหัวปี ทัง้ หมดของคนอิสราเอล 19 และเราได้ ให้ คนเลว ี จากคนอิสราเอลไว้
กับ อาโรนและบุตรชายของอาโรน ให้ ปฏิบัติ งานแทนคนอิสราเอลที่ พล ับ พลาแห่ง ชุ มนุ ม
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และทําการลบมลทินให้คนอิสราเอล เพื่อว่าจะไม่มีภัยพิบัติบังเกิดแก่คนอิสราเอล เมื่อคน
อิสราเอลเข้ามาใกล้สถานบริสุทธิ์� 20 โมเสสและอาโรนและชุมนุมชนอิสราเอลทัง้ หมดได้
กระทํา ต่อ คนเลวีดัง นั ้น ตามที่ พระเยโฮวาห์ตรัสส ัง่ โมเสสในเรือ
่ งคนเลวีทุ กประการ คน
อิสราเอลก็ กระทํา ดัง นั ้น 21 คนเลว ี ได้ ชําระตนให้สิ ้ นบาป และซัก เสื้อผ้า ของตน และอาโร
นก็ ถวายเขาเป็น เครือ
่ งบูชาแกว่ง ถวายต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ และอาโรนทํา การลบ
มลทิน ชําระเขา 22 แต่ นั ้น มาคนเลวีก็ เข ้า ไปปฏิ บั ติ ในพลับพลาแห่ง ชุ มนุม ในการรับ ใช้ อา
โรนและบุตรชายของอาโรน ตามที่พระเยโฮวาห์ตรัสสัง่ โมเสสเรือ
่ งคนเลวี เขาจึงได้กระทํา
23
24
อย่างนั ้นแก่เขาทัง้ หลาย พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “เรือ
่ งนี้ เกี่ยวกับคนเลวี ให้คน
เลวีที่มีอายุตัง้ แต่ยี่สิบห้าปี ขึ้นไป เข้าไปปฏิบัติงานในพลับพลาแห่งชุมนุม 25 พออายุได้ห้า
สิบปีให้เขาหยุดปฏิบติ
ั ไม่ต้องทํางานต่อไป 26 แต่ให้เขาช่วยพีน
่ ้ องในพลับพลาแห่งชุมนุมดู
แลการงาน ไม่ต้องลงมือทําเอง เจ้าจงกระทําเช่นนี้ แก่คนเลวีเมื่อกําหนดงานให้เขา�

9
คําสัง่ สอนเรือ
่ งเทศกาลปัสกา

1 ในเดือนที่ หน่ง
ึ ปี ที่สองตัง้ แต่เขาทัง้ หลายออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์

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

15 ในวันที่จัดตัง
้ พลับพลานั ้นมีเมฆมาปกคลุมพลับพลาไว้

คือเต็นท์พระโอวาท เวลาเย็น
เมฆนั ้ นก ็ อยู่ เหนื อ พลับพลาปรากฏเหมือนเพลิง จนรุ ง่ เช้า 16 เป็น อย่างนั ้น เสมอมา มี เมฆ
คลุมกลางวัน แต่กลางคืนปรากฏเหมือนเพลิง 17 เมื่อไรเมฆลอยขึ้นจากพลับพลา ภายหลัง
นั ้น พวกอิสราเอลก็ ยกเดิน ไป ครัน
้ เมฆนั ้น ลอยหยุ ดอย ู่ ที่ ใด คนอิสราเอลก็ ตัง้ ค่ายอยู่ที่ นั่น
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คนอิสราเอลออกเดิน ตามพระดํารัส ของพระเยโฮวาห์ และเขาตัง้ ค่ายตามพระดํารัส
ของพระเยโฮวาห์ ตราบใดที่เมฆพักอยู่เหนื อพลับพลาเขาก็ยงั ตัง้ ค่ายอยู่ 19 แม้เมื่อเมฆอยู่
เหนื อพลับพลานานหลายวัน คนอิสราเอลก็ปฏิบัติตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์ ไม่ยก
เดิน ไป 20 เมื่อ เมฆอยู่เหนื อ พลับพลาน้ อยวัน ตามพระดํารัส ของพระเยโฮวาห์ เขาก็ ยงั อยู่
ในค่าย แล้วตามพระดํารัสของพระเยโฮวาห์เขาก็ ยกออกเดินทาง 21 เมื่อเมฆคงอยู่ตัง้ แต่
เย็นจนเช้า ครัน
้ เมฆลอยขึ้นในตอนเช้าเขาก็ยกออกเดิน ไม่ว่าเป็นกลางวันหรือกลางคืนก
็ ตาม เมื่อ เมฆลอยขึ้น เขาก็ ยกออกเดิน 22 ไม่ ว่า เมฆจะคงอยู่ เหนื อ พลับพลาสองวัน หรือ
เดือนหนึ่ งหรือปี หนึ่ ง คนอิสราเอลก็ อยู่ในค่ายนานเท่านั ้น มิได้ ยกออกไป แต่ เมื่อเมฆลอย
ขึ้น เมื่อ ใด เขาก็ ยกออกไปเมื่อ นั ้น 23 เขาตัง้ ค่ายอยู่ ตามพระดํารัส ของพระเยโฮวาห์ และ
เขายกออกเดินตามพระดํารัสของพระเยโฮวาห์ เขาทัง้ หลายก็ปฏิบัติงานของพระเยโฮวาห์
ตามพระดํารัสที่พระเยโฮวาห์ตรัสสัง่ โมเสส
18

10

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

11 ต่อ มาวันที ่ ยี่ สิ บเดือนที่ สองปี ที่ สองทรงให้เมฆนั ้น ขึ้น จากพลับพลาพระโอวาท 12 คน

อิสราเอลก็ ยกเดิน ทางไปจากถิน
่ ทุ รก ัน ดารซี นาย และเมฆนั ้น มายัง้ อยู่ที่ ถิน
่ ทุ รก ัน ดารปา
ราน 13 เขาทัง้ หลายได้ยกออกเดินไปเป็นครง
ั ้ แรกตามพระดํารัสของพระเยโฮวาห์ที่ตรัสสง
ั่
โมเสส 14 ธงค่ายของคนยูดาห์ออกเดินไปเป็นกองๆก่อน มีนาโชนบุตรชายอัมมีนาดับเป็น
ผู้นํา พลโยธา 15 เนธัน เอลบุตรชายศุ อาร์นํา พลโยธาตระกูล คนอิส สาคาร์ 16 และเอลี อบ
ั
บุตรชายเฮโลนนํา พลโยธาตระกูล คนเศบู ลุ น 17 เมื่อ รือ
้ พลับพลาลงแล้ว บรรดาบุตรชาย
ของเกอร์โชนและบุตรชายของเมรารีผู้แบกหามพลับพลานั ้นกย
็ กเดินไป 18 ธงค่ายของคน
รู เบนออกเดินไปเป็นกองๆ เอลีซูร์บุตรชายเชเดเออร์เป็นผู้นําพลโยธา 19 เชลูมิเอลบุตรชา
ยศุรีชัดดัยนําพลโยธาตระกูลคนสิเมโอน 20 เอลียาสาฟบุตรชายเดอูเอลนําพลโยธาตระกูล
คนกาด 21 แล ้ว คนโคฮาทก็ ยกออกเดิน แบกหามสถานบริสุทธิ ์ ก่อนที่ พวกนี้ ไปถึง เขาก็
ตัง้ พลับพลาเสร็จ แล้ว 22 ธงค่ายคนเอฟราอิ มออกเดิน ไปเป็น กองๆ มี เอลี ชามาบุตรชาย
อัมมีฮูดนําพลโยธา 23 กาเมลิ เอลบุตรชายเปดาซูรน
์ ําพลโยธาตระกูลคนมนั สเสห์ 24 อาบี

กันดารวิถี 10:25

170

กันดารวิถี 11:14
25 แล้วธงค่ายคนดานเป็ นพวกระวัง

ดันบุตรชายกิเดโอนี นําพลโยธาตระกูลคนเบนยามิน
ท้ายของค่ายทัง้ หมด ได้ ยกออกเดิน ไปเป็น กองๆ มี อาหิเยเซอร์บุ ตรชายอัม มี ชด
ั ดัย นํา พล
26
27
โยธา ปากี เอลบุตรชายโอครานนํา พลโยธาตระกูล คนอาเชอร์ อาหิราบ ุตรชายเอนั น
นํา พลโยธาตระกูล คนนั ฟ ทาลี 28 นี่ เป็ นอ ัน ดับ การเดิน ทางของคนอิสราเอลตามเหล่า พล
โยธาของเขา เมื่อ เขายกออกเดิน ไป 29 โมเสสพู ดก ับ โฮบับ บุตรชายเรอู เอลคนมี เดีย นพ่อ
ตาของโมเสสว่า “เราทัง้ หลายออกเดินไปสู่ ที่ ซึ่งพระเยโฮวาห์ตรัสไว้ว่า ‘เราจะยกให้แก่ เจ้
าทัง้ หลาย� เชิญ ไปกับ เราเถิด และเราทัง้ หลายจะทํา ดี แก่ ท่าน เพราะพระเยโฮวาห์ ทรง
สัญญาให้ของดีแก่คนอิสราเอล� 30 แต่เขาตอบโมเสสว่า “เราจะไม่ไป เราจะกลับไปเมือง
ของเรา ยังวงศ์ ญาติของเรา� 31 และโมเสสว่า “ขออย่าพรากจากเราไปเลย ท่านทราบอยู่
แล้วว่า เราต้องตัง้ ค่ายอยู่ในถิน
่ ทุรกันดาร และท่านจะได้เป็นดังนั ยน์ ตาของเรา 32 ถ้าท่าน
ไปกับ เราทัง้ หลาย พระเยโฮวาห์ ทรงกระทํา ดี อะไรแก่ เรา เราจะกระทํา อย่างนั ้น แก่ ท่าน
� 33 เขาทัง้ หลายก็ ออกเดิน จากภูเขาของพระเยโฮวาห์ ระยะทางสามวัน หี บพันธสัญญา
ของพระเยโฮวาห์นํา หน้า เขาไปสามวัน เพื่อ หาที่พัก ให้เขา 34 เขาทัง้ หลายยกค่ายไปเมื่อไร
เมฆของพระเยโฮวาห์ก็ อยู่เหนื อเขาในกลางวันเมื่อนั ้น 35 ต่อมาเมื่อหีบยกออกเดินเมื่อไร
โมเสสกราบทูล ว่า “ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงลุก ขึ้น เถิด ให้ ศัตรู ทัง้ หลายของพระองค์
กระจัดกระจายไป ให้ผู้ที่ ชังพระองค์ หลีกหนี พระองค์ ไป� 36 เมื่อหีบยับยัง้ ท่านกราบทูลว่า
“โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอเสด็จกลับมาสู่คนอิสราเอลที่นับเป็นพันๆเถิด�

11
พระเจ้าทรงพระพิโรธประชาชนขีบ่
้ น
เมื่อ ประชาชน บ่น พระ เย โฮ วาห์ ทรง ไม่ พอ พระทัย พระ เย โฮ วาห์ ทรง สดับ แล้ว ทรง
พระพิโรธ มีไฟของพระเยโฮวาห์มาไหม้อยู่ท่ามกลางเขา เผาค่ายรอบนอกเสียบ้าง 2 แล้ว
คนทัง้ หลายจึงร้องต่อโมเสส และเมื่อโมเสสได้ อธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์ ไฟก็ ดับ 3 เขาจึง
เรียกชื่อตําบลนั ้ นว่าทาเบราห์ เพราะไฟของพระเยโฮวาห์มาไหม้อยู่ท่ามกลางเขาทัง้ หลาย
4 คนที ่ ปะปนมากับ เขาทัง
้ หลายเป็น คนโลภมาก ทัง้ คนอิสราเอลก็ ร้องไห้ ครํา่ ครวญอี กว่า
“ผู้ ใดจะให้ เนื้ อ เรากิน 5 เราระลึก ถึง ปลาที่ เราเคยกิน ในอียป
ิ ต์ โดยไม่ ต้องซื้อ ทัง้ แตงกวา
6
แตงโม กระเทียมจีน หอมใหญ่ หัวกระเทียม บัดนี้ จิตใจของเราก็เหี่ยวแห้งลง ไม่มอะไรให้
ี
เราดู เลยนอกจากมานานี้ � 7 มานานั ้นเหมือนเมล็ดผักชี สี เหมือนยางไม้หอม 8 ประชาชน
ก็เที่ยวออกไปเก็บมาโม่หรือตําในครกและใส่หม้อต้มทําขนม รสของมานาเหมือนรสนํ้ามัน
สด 9 กลางคืนเมื่อนํ้าค้างตกมาเหนื อค่าย มานาก็ตกมาด้วย
1

โมเสสบ่นเรือ
่ งภาระของท่าน
โมเสสได้ยน
ิ ประชาชนร้องไห้ ไปทัว่ ครอบครัวท ัง้ หลาย ต่างคนต่างอยู่ ที่ ประตู เต็นท์
ของตน พระเยโฮวาห์ทรงกริว้ ยิง่ นั ก โมเสสก็ ไม่ พอใจด้วย 11 โมเสสจึง กราบทูล พระเยโฮ
วาห์ว่า “ไฉนพระองค์จึงให้ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ลําบากลําบนเช่นนี้ เหตุใดข้าพระองค์ไม่เป็
นที ่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์ พระองค์ จึงทรงวางภาระของชนชาติ ทัง้ หมด
นี้ ลงบนข้า พระองค์ 12 ข้า พระองค์ ตัง้ ครรภ์ คนเหล่า นี้ มาหรือ ข้า พระองค์ ยงั คนเหล่า นี้ ให้
เกิดมาหรือ พระองค์จึงตรัสแก่ข้าพระองค์ว่า ‘จงอุม
้ เขาไว้ในอกของเจ้าอย่างพ่อบุญธรรม
อุ้มลูกแดงนํามาสู่ แผ่นดิ นที ่พระองค์ ปฏิญาณจะให้แก่ บรรพบุรุษของเขา� 13 ข้าพระองค์
จะได้ เนื้ อมาจากไหนให้คนทัง้ หมดนี้ เพราะเขาร้องไห้ต่อข้าพระองค์ ว่า ‘ขอเนื้ อให้เรากิน�
14 ข้า พระองค์ ไม่ สามารถหอบอุม
้ คนเหล่า นี้ แต่ ลําพัง ได้ เป็น ภาระหนั ก เกิน แก่ ข้า พระองค์
10
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ถ้า พระองค์ จะทรงปฏิ บั ติ แก่ ข้า พระองค์ อย่างนี้ แล้ว ข้า พระองค์ ทูล วิงวอนต่อ พระองค์
ถ้า ข้า พระองค์ เป็ นที ่ โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์ ขอทรงประหารข้า พระองค์
เสียทันทีเถิด อย่าให้ข้าพระองค์แลเห็นความทุเรศของข้าพระองค์เลย�
15

ผู้ใหญ่เจ็ดสิบคน
พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า “จงรวบรวมพวกผู้ ใหญ่ ในอิสราเอลให้ เราเจ็ด สิบ คน
เป็น คนที่ เจ้ าทราบว่า เป็น คนผู้ ใหญ่ ในประชาชนและเป็น เจ้า หน้าที่ เหนื อ เขาทัง้ หลาย จง
พาเขามาที่ พลับพลาแห่งชุ มนุมให้เขายืนอยู่พร้อมกับเจ้าที่ นั ่น 17 เราจะลงมาสนทนากับ
เจ้าที่นั ่น และเราจะเอาวิญญาณที่มีอยูบนเจ้
่
ามาใส่บนคนเหล่านั ้นเสียบ้าง ให้เขาทัง้ หลาย
แบกภาระของชนชาตินี้ ด้วยกันกับเจ้า เพื่อเจ้าจะมิได้ทนแบกอยู่แต่ลําพัง 18 และจงกล่าว
แก่ คนทัง้ ปวงว่า ‘ท่านทัง้ หลายจงชําระตัว ให้ บริสุทธิ์สําหรับ พรุ ง่ นี้ ท่านจะได้ รบ
ั ประทาน
เนื้ อ เพราะท่านร้องไห้ต่อพระกรรณของพระเยโฮวาห์ว่า “ผู้ใดจะให้เนื้ อเรากิน เมื่อเราอยู่
ในอียป
ิ ต์ เราก็ สุขสบาย� เพราะเหตุ นี้พระเยโฮวาห์จะทรงประทานเนื้ อให้ท่านทัง้ หลายรับ
ประทาน 19 ท่านจะมิได้รับประทานวันเดียว หรือสองวัน หรือห้าวัน หรือสิบวัน หรือยีสิ
่ บวัน
20 แต่ หน่ง
ึ เดือนเต็ม จนเนื้ อจะล้นออกมาทางรู จมูกของท่าน จนท่านเอือม เพราะท่านได้
ทอดทิง้ พระเยโฮวาห์ผู้อยู่ท่ามกลางท่านทัง้ หลาย และได้ร้องไห้ต่อพระองค์กล่าวว่า “ไฉน
เราจึงได้ออกมาจากอียป
ิ ต์� ’ ” 21 แต่โมเสสกราบทูลว่า “คนทีข
่ ้าพระองค์อยูท่
่ ามกลางเขา
นั ้นเป็นทหารราบหกแสนคน และพระองค์ตรัสว่า ‘เราจะให้เนื้ อเขาทัง้ หลายกินครบเดือน
หนึ่ ง� 22 จะเอาฝูง แพะแกะฝูง วัว มาฆ่า ให้ เขาให้ พอเขากิน หรือ จะรวบรวมปลาทัง้ หมด
ในทะเลให้ เขาให้ พอเขากิน หรือ� 23 พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า “พระหัตถ์ ของพระเย
โฮวาห์ สัน
้ ไปหรือ บัดนี้ เจ้ าจะเห็ นว ่า คํา ของเราจะสําเร็จ เพื่อ เจ้า จริง หรือ ไม่� 24 โมเสสก็
ออกไปบอกแก่คนทัง้ ปวงถึงพระดํารัสของพระเยโฮวาห์ และท่านได้รวบรวมพวกผู้ใหญ่ใน
ประชาชนได้ เจ็ดสิบคน แต่ งตัง้ เขาไว้ให้ยืนรอบพลับพลา 25 แล้วพระเยโฮวาห์เสด็จลงมา
ในเมฆและตรัส กับ โมเสส และเอาวิญญาณที่ มี อยู่ บนโมเสสบ้างใส่ บนพวกผู้ ใหญ่ เจ ็ด สิบ
คนนั ้น และต่อมาเมื่อวิญญาณอยู่บนเขาทัง้ หลายแล้ว เขาทัง้ หลายก็ พยากรณ์ แต่เขาทัง้
หลายก็ไม่ทําอีก 26 ยังมีสองคนที่อยู่ในค่าย คนหนึ่ งชื่อเอลดาด อีกคนหนึ่ งชื่อเมดาด และ
วิญญาณอยู่ บนเขา เขาเป็น คนที่ ได้ ลงทะเบียนไว้ แต่ ไม่ ได้ มาที่ พลับพลา เขาพยากรณ์ ใน
ค่าย 27 มี ชายหนุ่ม คนหนึ่ ง วิง่ มาบอกโมเสสว่า “เอลดาดและเมดาดกําลัง พยากรณ์ อยู่ ใน
ค่าย� 28 และโยชู วาบ ุตรชายนูน เป็น ผู้ รับ ใช้ ของโมเสส เป็น คนหนุ่ม มากล่าวว่า “โมเสส
เจ้านายของข้าพเจ้า ขอห้ามเขาเสีย� 29 แต่ โมเสสบอกเขาว่า “ท่านเจ็บร้อนแทนเราหรือ
เราใคร่ให้ประชาชนของพระเยโฮวาห์เป็น ผู้ พยากรณ์ ทุก คน และใคร่ให้พระเยโฮวาห์ทรง
ใส่ วญ
ิ ญาณของพระองค์ ไว้บนเขาเหล่า นั ้น� 30 โมเสสและพวกผู้ ใหญ่ ของคนอิสราเอลก็
กลับไปค่าย
16

ฝูงนกคุ่มและภัยพิบัติมาสู่ประชาชนขีบ่
้ น

มี ลมพัด มาจากพระเยโฮวาห์ พาฝูง นกคุ่ม มาจากทะเล ให้ มาตกอยู่ ที่ ข้างค่ายรอบ
ค่ายทุก ทิศ ห่างออกไปเป็น หนทางเดิ นว ัน หนึ่ ง สูง พ้น พื้น ดิน ประมาณสองศอก 32 วัน นั ้น
ประชาชนก็ลุกขึ้นเที่ยวจับนกคุ่มทัง้ วันและคืนและตลอดวันรุ่งขึ้นด้วย คนทีจั
่ บได้น้ อยที่สุด
33
ได้ ถึง สิบ โฮเมอร์ แล ้ว เขาเอามาวางตากทัว่ ค่าย เมื่อ เนื้ อ ยัง ติด ฟัน เขาทัง้ หลายอยู่ ยัง
รับ ประทานไม่ทัน หมด พระเยโฮวาห์ทรงกริว้ ประชาชนยิง่ นั ก พระเยโฮวาห์ก็ ทรงประหาร
ประชาชนเสียด้วยภัยพิบติ
ั อย่างร้ายแรง 34 เขาจึงเรียกชื่อตําบลนั ้นว่า ขิบโรทหัทธาอาวาห์
31
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12

อาโรนและมิเรียมอิจฉาโมเสส

1 มิ เรียมและอาโรนได้ พู ดติ โมเสส

เหตุ หญิงคนเอธิโอเปียที่ ท่านได้ แต่ งงานด้วย เพราะ
โมเสสได้ แต่ งงานกับ หญิง คนเอธิโอเปีย คนหนึ่ ง 2 เขาทัง้ สองกล่าวว่า “พระเยโฮวาห์ตรัส
ทางโมเสสคนเดียวเท่านั ้นจริงหรือ พระองค์ไม่ตรัสทางเราบ้างหรือ� พระเยโฮวาห์ทรงได้
ยิน 3 (โมเสสเป็นคนถ่อมใจมากยิง่ กว่าคนทัง้ ปวงที่ พ้น
ื แผ่นดิน� 4 ทันใดนั ้นพระเยโฮวาห์
ตรัสกับโมเสสและอาโรนกับมิเรียมว่า “เจ้าทัง้ สามจงออกมาที่ พลับพลาแห่งชุ มนุม� เขา
ทัง้ สามก็ออกมา 5 พระเยโฮวาห์ก็เสด็จลงมาในเสาเมฆ ประทับยืนที่ประตูพลับพลาแห่งชุ
มนุม ทรงเรียกอาโรนและมิเรียม เขาทัง้ สองก็มาข้างหน้า 6 พระองค์ตรัสว่า “จงฟังถ้อยคํา
ของเรา ถ้า จะมี ผู้ พยากรณ์ ท่ามกลางเจ้า ทัง้ หลาย เราพระเยโฮวาห์จะสําแดงตัว แก่ ผู้ นั ้น
เป็น นิ มิ ต เราจะพู ดก ับ เขาทางฝัน 7 สําหรับ โมเสสผู้ รับ ใช้ ของเราก็ ไม่ เป็น เช่น นั ้น ในวงศ์
วานทัง้ หมดของเราเขาสัตย์ซื่อ 8 เราพูดกับเขาปากต่อปากอย่างชัดเจน ไม่พูดเร้นลับ และ
เขาเห็น สัณฐานของพระเยโฮวาห์ ไฉนเจ้า ไม่ กล ั วท ี่ จะพูด ติ โมเสสผู้ รับ ใช้ ของเรา� 9 พระ
เยโฮวาห์ทรงกริว้ เขามาก แล้วเสด็จไปเสีย 10 เมื่อเมฆลอยพ้นพลับพลาไป ดูเถิด มิเรียมก็
เป็น โรคเรือ
้ น ขาวดุจ หิมะ อาโรนหัน ไปดู มิ เรียมและดู เถิด นางเป็น โรคเรือ
้ น 11 และอาโร
นพูดกับโมเสสว่า “ข้าแต่เจ้านายของข้าพเจ้า อนิ จจาเอ๋ย ขออย่าลงโทษบาปเราทัง้ สองที่
ได้กระทําความเขลาและบาปเช่นนี้ 12 ขออย่าให้มิเรียมเป็นเหมือนคนที่ ตายแล้ว ดุจคนที่
คลอดจากครรภ์มารดามีเนื้ อกุดไปครึง่ หนึ่ ง� 13 และโมเสสได้รอ
้ งทูลพระเยโฮวาห์ว่า “โอ
ข้าแต่ พระเจ้า ขอพระองค์ ทรงรักษานาง ข้าพระองค์ ทูลวิงวอนต่อพระองค์� 14 แต่ พระเย
โฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “ถ้าพ่อของนางถ่มน้าํ ลายรดหน้านาง นางจะละอายอยูเจ
่ ็ดวันมิใช่
หรือ จงกักนางไว้นอกค่ายเจ็ดวัน ภายหลังจึงให้กลับเข้ามาได้� 15 ดังนั ้ นมิเรียมจึงถู กกัก
อยูน
่ อกค่ายเจ็ดวัน และประชาชนก็มิได้ยกเดินไปจนกว่ามิเรียมกลับเข้ามาอีก 16 แล้วภาย
หลังประชาชนก็ยกเดินจากตําบลฮาเซโรทไปตัง้ ค่ายอยูที
่ ่ถิน
่ ทุรกันดารปาราน

13
สิบสองคนไปสอดแนมดูที่แผ่นดินคานาอัน
พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 2 “จงส่ง คนไปสอดแนมดู ที่ แผ่ นดิน คานาอั นที ่ เราให้
แก่คนอิสราเอลนั ้น จงส่งคนจากตระกูลของบรรพบุรุษตระกูลละคน ให้ทุกคนเป็นหัวหน้า
ในตระกู ลน น
ั ้ � 3 โมเสสจึง ใช้ เขาไปจากถิน
่ ทุ รก ัน ดารปารานตามพระดํารัส ของพระเยโฮ
4
วาห์ ทุ กคนเป็น หัวหน้า ในคนอิสราเอล ต่อ ไปนี้ เป็น ชื่อ ของคนเหล่า นั ้น ชัม มุ วาบ ุตรชา
ยศัก เกอร์เป็น ตระกูล รู เบน 5 ชาฟั ทบ ุตรชายโฮรีเป็น ตระกูล สิ เมโอน 6 คาเลบบุตรชายเย
ฟุน เนห์เป็น ตระกูล ยู ดาห์ 7 อิกาลบุตรชายโยเซฟเป็น ตระกูล อิส สาคาร์ 8 โฮเชยาบุตรชาย
นูน เป็น ตระกูล เอฟราอิม 9 ปัล ที บุ ตรชายราฟู เป็น ตระกูล เบนยามิน 10 กัด เดีย ลบุตรชา
ยโสดี เป็น ตระกูล เศบู ลุ น 11 ตระกูล โยเซฟคือ ตระกูล มนั ส เสห์ มี กัด ดี บุ ตรชายสุ สี 12 อัม มี
เอลบุตรชายเกมั ล ลี เป็น ตระกูล ดาน 13 เสธูร บุ
์ ตรชายมี คาเอลเป็น ตระกูล อาเชอร์ 14 นาบ ี
บุ ตรชายโวฟสี เป็น ตระกู ลน ัฟ ทาลี 15 เกอู เอลบุตรชายมาคี เป็น ตระกูล กาด 16 ชื่อ เหล่า นี้
เป็นชื่อคนที่ โมเสสใช้ไปสอดแนมที่ แผ่นดินนั ้น และโมเสสเรียกชื่อโฮเชยาบุตรชายนูนว่า
1
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โยชูวา
และสัง่ เขาทัง้ หลายว่า “จง
ขึ้นไปทางใต้ นี้ แล้วขึ้นไปตามภู เขา 18 ตรวจดู แผ่นดินนั ้ นว่าเป็นอย่างไร และว่าคนที่ อยู่ใน
แผ่นดินนั ้ นมีกําลังแข็งแรงหรืออ่อนแอ มีคนน้ อยหรือมาก 19 ดู ว่าแผ่นดิ นที ่เขาอาศัยอยู่
เป็นอย่างไรบ้าง เป็นแผ่นดิ นที ่ดี หรือเลวอย่างไร และบ้านเมืองที่ เขาอาศัยอยู่เป็นอย่างไร
เป็น เต็นท์ หรือ เป็น ป้อมปราการที่ เข้ม แข็ง 20 ดู ว่า แผ่นดิ นอ ุ ดมหรือ จืด มี ป่า ไม้ หรือ เปล่า
ท่านทัง้ หลายจงมี ใจกล้า หาญ และนํา ผลไม้ ที่ เมืองนั ้น กลับ มาบ้างด้วย� เวลานั ้น เป็น ฤดู
ผลองุน
่ สุกรุ ่นแรก 21 คนเหล่านั ้นจึงขึ้นไปสอดแนมแผ่นดิน ตัง้ แต่ถิน
่ ทุรกันดารศิน จนถึง
เรโหบ ที่ทางเข้าเมืองฮามัท 22 เขาขึ้นไปทางใต้ถึงเมืองเฮโบรน และอาหิมาน เชชัย และทั
ลมัย คือคนอานาคอยู่ที่นั่น (เมืองเฮโบรนนี้ เขาสร้างมาก่อนเมืองโศอันในอียป
ิ ต์ได้เจ็ดปี�
23 เขาทัง
้ หลายมาถึง ลํา ธารเอชโคล์ ที่ นั ่น เขาตั ดอง ุ่ นก ง
ิ่ หนึ่ งม ี องุน
่ พวงหนึ่ ง สองคนใช้ไม้
คานหามมา เขาเก็บ ผลทั บท ิม และมะเดื่อ มาบ้าง 24 เขาเรียกที่ นั่ นว ่า ห้วยเอชโคล์ เพราะ
พวงผลองุน
่ ซึ่งคนอิสราเอลได้ตัดมาจากที่นั ่น 25 ล่วงมาสี่สิบวันเขาทัง้ หลายก็กลับมาจาก
การไปสอดแนมที่ แผ่นดินนั ้น 26 เขาทัง้ หลายกลับมาถึงโมเสสและอาโรน และมาถึงชุ มนุ
มชนอิสราเอลในถิน
่ งให้ ท่านทัง้ สองและบรรดาคน
่ ทุ รก ัน ดารปารานที่ คาเดช เขาเล่า เรือ
27
อิสราเอลฟัง และให้ดูผลไม้แห่งแผ่นดินนั ้น เขาทัง้ หลายเล่าให้โมเสสฟังว่า “ข้าพเจ้าทัง้
หลายได้ ไปถึงแผ่นดินซึ่งท่านใช้ไป มีน้าํ นมและนํ้าผึ้งไหลบริบูรณ์ที่ นั ่นจริง และนี่ เป็นผล
ไม้ ของเมืองนั ้น 28 แต่ คนที ่อยู่ในเมืองนั ้ นมีกําลังมากและเมืองของเขาก็ ใหญ่โตมี กําแพง
ล้อมรอบ นอกจากนั ้น ข้าพเจ้า ทัง้ หลายยัง เห็น คนอานาคที่ นั่น ด้วย 29 คนอามาเลขอยู่ ใน
แผ่น ดิน ทางใต้ คนฮิต ไทต์ คนเยบุส และคนอาโมไรต์ อยู่ บนภู เขา คนคานาอัน อาศัย อยู่
ที่ ริม ทะเล และตามฝั่ งแม่ น้ํา จอร์แดน � 30 แต่ คาเลบได้ ให้ คนทัง้ ปวงเงียบต่อ หน้า โมเสส
กล่าวว่า “ให้เราขึ้นไปทั นที และยึดเมืองนั ้น เพราะพวกเรามีกําลังสามารถที่ จะเอาชัยชนะ
ได้� 31 ฝ่ายคนทัง้ ปวงที่ ข้น
ึ ไปสอดแนมด้วยกัน กล่าวว่า “เราไม่ สามารถสู้ คนเหล่า นั ้น ได้
เพราะเขามีกําลังมากกว่าเรา� 32 และเขาได้กล่าวร้ายเรือ
่ งแผ่นดินทีเ่ ขาได้ไปสอดแนมมา
เล่า ให้ คนอิสราเอลฟัง ว่า “แผ่ นดิ นที ่ เราได้ ไปสื บด ู ตลอดแล้ วน ัน
้ เป็น แผ่นดิ นที ่ กิน คนซึ่ง
อยู่ในนั ้น บรรดาชาวเมืองที่ เราเห็นเป็นคนรู ปร่างใหญ่โต 33 ที่ นั ่นเราเห็นพวกมนุษย์ยักษ์
คือบุตรของคนอานาคซึ่งมาจากพวกมนุษย์ยักษ์ เราเป็นเหมือนตัก
๊ แตนในสายตาของเรา
ในสายตาของเขาก็เหมือนกัน�
17 โมเสสใช้เขาทัง
้ หลายไปสอดแนมที่แผ่นดินคานาอัน

14
ประชาชนไม่กล้าเข้าไปแผ่นดินคานาอัน
แล ้ว บรรดาชุ มนุ มชนนั ้ นก ็ รอ
้ งลัน
่ ขึ้น มา ประชาชนร้องไห้ ในคื นว ัน นั ้น 2 บรรดาคน
อิสราเอลได้ บ่ นว ่า โมเสสและอาโรน ชุ มนุ มชนทัง้ หมดกล่าวแก่ ท่านว่า “ให้ เราตายเสีย ที่
แผ่นดินอียป
ิ ต์ หรือให้เราตายเสียที่ ถิน
่ ทุรกันดารนี้ ก็ดีกว่า 3 พระเยโฮวาห์นําเราเข้ามาใน
ประเทศนี้ ให้ตายด้วยดาบทําไมเล่า ลูกเมียของเราต้องตกเป็นเหยื่อ ที่ เราจะกลับไปอียป
ิ ต์
ไม่ดีกว่าหรือ� 4 เขาพูดแก่กันและกันว่า “ให้เราตัง้ คนหนึ่ งขึ้นเป็นหัวหน้าแล้วกลับไปยังอ
ียป
ิ ต์เถิด� 5 โมเสสกับอาโรนได้ซบหน้าลงถึงพื้นดินต่อหน้าที่ประชุมทง
ั ้ หมดของชุมนุมชน
อิสราเอล 6 และโยชูวาบุตรชายนูนกับคาเลบบุตรชายเยฟุนเนห์ เป็นผูที
้ ่ได้ร่วมไปสอดแนม
ที่แผ่นดินนั ้น ได้ฉี กเสื้อผ้าของตน 7 และกล่าวแก่บรรดาชุมนุมชนอิสราเอลว่า “แผ่นดินที่
เราได้เที่ยวสอดแนมดูตลอดนั ้นเป็นแผ่นดินที่ดีเหลือเกิน 8 ถ้าพระเยโฮวาห์พอพระทัยใน
1
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พวกเรา พระองค์ จะทรงนํา เราเข้าไปในแผ่น ดิน นี้ และทรงประทานแก่ เรา เป็น แผ่นดิ นที
่ มีน ้าํ นมและนํ้า ผึ้ง ไหลบริบู รณ ์ 9 ขอแต่ อย่า ให้ พวกเรากบฏต่อ พระเยโฮวาห์ เท่านั ้น อย่า
กลัวชาวแผ่นดินนั ้น เพราะเขาทัง้ หลายเป็นขนมของเราแล้ว ร่มฤทธิข
์ องเขาก็ สูญไปแล้ว
พระเยโฮวาห์ สถิต ฝ่ายเรา อย่า กลัว เขาเลย� 10 แต่ ชุ มนุ มชนทัง้ หมดนั ้น พู ดก ั นว ่า ให้ เอา
ก้อนหิน ขว้างเขาเสีย ขณะนั ้น สง่า ราศี ของพระเยโฮวาห์ปรากฏที่ พล ับ พลาแห่ง ชุ มนุมต่อ
หน้าบรรดาคนอิสราเอล
โมเสสอ้อนวอนต่อพระเจ้า

“ชนชาตินี้ จะสบประมาทเรานานสักเท่าใด แม้ว่า
เราได้ กระทํา หมายสําคัญ ต่างๆท่ามกลางเขามาแล้ว เขาทัง้ หลายจะไม่ เชื่อ เรานานเท่าใด
12 เราจะประหารเขาเสีย ด้วยโรคร้ายและตัด เขาเสีย จากการสืบ มรดก เราจะกระทํา ให้ เจ้
าเป็น ประเทศใหญ่ โตและแข็ง แรงกว่า เขาอีก� 13 แต่ โมเสสได้ กราบทูล พระเยโฮวาห์ ว่า
“ชาวอียป
ิ ต์ จะได้ยน
ิ เรือ
่ งนี้ (เพราะพระองค์ ทรงพาชาติ นี้ ออกมาจากท่ามกลางเขาด้วย
ฤทธานุภาพของพระองค์� 14 ชาวอียป
ิ ต์ จะเล่าความนั ้นแก่ ชาวประเทศนี้ ข้าแต่ พระเยโฮ
วาห์ เขาทัง้ หลายได้ ยิ นว ่า พระองค์ สถิต ท่ามกลางชนชาติ นี้ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ เขาได้ เห ็
นพระพักตร์ของพระองค์ เมฆของพระองค์ตัง้ อยู่เหนื อเขาทัง้ หลาย พระองค์ทรงนําเขาใน
เวลากลางวันด้วยเสาเมฆ และในกลางคืนด้วยเสาเพลิง 15 บัดนี้ ถ้าพระองค์จะทรงประหาร
ชนชาติ นี้ ดุ จคนๆเดียว ประเทศทัง้ หลายที่ ได้ ยิ นก ิตติ ศัพท์ ถึง พระองค์ จะพู ดก ั นว ่า 16 ‘เพ
ราะพระเยโฮวาห์ ไม่ สามารถพาชนชาติ นี้ ไปถึง แผ่นดิ นที ่ พระองค์ ทรงปฏิญาณไว้ แก่ เขา
นั ้นไม่ได้ พระองค์จึงทรงประหารเขาเสียที่ในถิน
่ ทุรกันดาร� 17 บัดนี้ ข้าพระองค์ทูลวิงวอน
ขอพระองค์ ทรงบันดาลให้ฤทธิอํ
์ านาจขององค์ พระผู้เป็นเจ้าให้ใหญ่ยิ่งดังพระสัญญาที่ ว่า
18 ‘พระเยโฮวาห์ ทรงพระพิโรธช้า ทรงอุดมในความเมตตา ทรงโปรดยกโทษความชัว
่ ช้า
และให้อภัยการละเมิด แต่ถือว่าไม่มีโทษหามิได้ ให้โทษเพราะความชัว่ ช้าของบิดาตกทอด
ไปถึง ลูก หลานสามชัว่ สี่ ชัว่ อายุ � 19 ขอทรงประทานอภัย ความชัว่ ช้า ของชนชาติ นี้ ตาม
ความยิง่ ใหญ่แห่งความเมตตาของพระองค์ ดังที่พระองค์ทรงประทานอภัยชนชาตินี้ ตัง้ แต่
อียป
ิ ต์จนบัดนี้ �
11 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

ทรงพยากรณ์ ถึงการพเนจรอยูใ่ นถิน
่ ทุรกันดารถึงสี่สิบปี
“เราให้อภัยตามคําของเจ้า 21 แต่แท้จริง เรามีชีวิตอยูแน่
่
ฉั นใด และบรรดาโลกจะเต็มไปด้วยสง่าราศีของพระเยโฮวาห์แน่ ฉั นใด 22 คนทัง้ หลายที่ได้
เห็นสง่าราศีของเรา และได้เห็นการอัศจรรย์ต่างๆที่เราได้กระทําในอียป
ิ ต์และในถิน
่ ทุรกัน
ดาร และยังได้ทดลองเรามาตัง้ สิบครัง้ และยังมิได้ฟังเสียงของเรา 23 คนเหล่านี้ จะมิได้เห
็นแผ่นดิ นที ่เราปฏิญาณไว้กับปู่ ยาตายายของเขาฉั นนั ้น คนทัง้ ปวงที่ สบประมาทเราจะไม่
ได้ เห็นแผ่นดินนั ้นสักคนเดียว 24 แต่ ส่วนคาเลบผู้รับใช้ของเรา เพราะมีจิ ตใจต่างกันและ
ได้ตามเรามาอย่างเต็มที่ เราก็จะได้นําเขาไปถึงแผ่นดินที ่เขาได้ไปมาและเชื้อสายของเขา
จะได้ กรรมสิทธิเมื
์ องนั ้น 25 (พวกอามาเลขและพวกคานาอันอยู่ที่ หว่างเขา� พรุ ง่ นี้ เจ้ าจง
กลับไปในถิน
่ ทุรกันดารตามทางถึงทะเลแดง� 26 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสและอาโรนว่า
27 “เราจะทนชุมนุมชนชัว
ิ เสียงบ่นของคนอิสราเอล
่ ร้ายนี้ บ่นต่อเรานานสักเท่าใด เราได้ยน
28
ซึ่งเขาบ่นว่าเรา เจ้ าจงกล่าวแก่ เขาว่า พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ‘เรามี ชีวิตอยู่แน่ ฉั นใด เรา
จะกระทํา สิง่ ที่ เจ้ าทัง้ หลายบ่น ให้ เราได้ยน
ิ แก่ เจ้ าฉั น นั ้น 29 ซากศพของเจ้า จะตกหล่น อยู่
ในถิน
่ ทุ รก ัน ดารนี้ จํานวนคนทัง้ หมดของเจ้า นั บ ตัง้ แต่ อายุ ยี ่ สิ บปี ขึ้น ไป ผู้ ใดที่ บ่ นว ่า เรา
30 จะไม่มีสักคนหนึ่ งที่มาถึงแผ่นดินที่เราปฏิญาณว่าจะให้เจ้าอาศัยอยู่ เว้นแต่คาเลบบุตร
20 แล้วพระเยโฮวาห์จึงตรัสว่า
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31 แต่ลูกเล็กที่ เจ้าทัง
้ หลายว่าจะเป็นเหยื่อนั ้นเราจะ

ชายเยฟุนเนห์และโยชูวาบุตรชายนูน
พาเขาทัง้ หลายเข้าไป และเขาจะรู จ
้ ัก แผ่นดิ นที ่ เจ้ าทัง้ หลายได้ สบประมาท 32 ส่วนเจ้า ทัง้
หลาย ศพของเจ้า จะตกหล่น อยู่ ในถิน
่ ทุ รก ัน ดารนี้ 33 ลูก หลานของเจ้า ทัง้ หลายจะพเนจร
อยู่ ในถิน
่ ทุ รก ัน ดารถึง สี่ สิ บปี เขาจะทนโทษการเล่น ชู้ ของเจ้า จนกว่า จํานวนซากศพของ
เจ้าจะอยู่ในถิน
่ ทุรกันดารนี้ ครบ 34 ตามจํานวนวันที่เจ้าเข้าไปสอดแนมในแผ่นดินนั ้นซึ่งมี
สี ่ สิ บวัน วัน หนึ่ ง จะเป็น ปี หนึ่ ง เจ้ าทัง้ หลายจะรับ โทษความชัว่ ช้า ของเจ้า อยู่สี ่ สิ บปี เจ้ าทัง้
หลายจะทราบถึงการฝ่าฝืนคําสัญญาของเรา 35 เราผูเ้ ป็นพระเยโฮวาห์ได้ลัน
่ วาจาแล้ว เรา
จะกระทําดังนั ้นแก่บรรดาชุมนุมชนที่ชว
ั ่ ร้ายซึ่งร่วมกันคิดต่อสู้เรา เขาจะสิน
้ สุดลงในถิน
่ ทุ
รกันดาร เขาจะตายอยูที
่ ่นั่น� 36 คนที่โมเสสใช้ไปสอดแนมที่แผ่นดิน ผู้ที่กลับมาเล่าความ
ใส่รา้ ยแผ่นดินนั ้น ซึ่งกระทําให้บรรดาชุมนุมชนบ่นว่าโมเสส 37 คนที่มารายงานความร้าย
เรือ
่ งแผ่น ดิน นั ้น ได้ ตายเสีย ด้วยโรคภัย ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ 38 แต่ โยชู วาบ ุตรชาย
นูน และคาเลบบุตรชายเยฟุน เนห์ ในหมู่ คนที ่ ไปสอดแนมที่ แผ่ นดิน ยั งม ี ชี วิตอยู่ 39 และ
โมเสสเล่า ข้อความนี้ ให้คนอิสราเอลทัง้ หมดฟัง ประชาชนก็ ร้องไห้โศกเศร้า ยิง่ นั ก 40 และ
คนทัง้ ปวงได้ลุกขึ้นแต่เช้า ขึ้นไปยังที่สูงบนภูเขากล่าวว่า “ดูเถิด เราทัง้ หลายมาอยูที
่ ่นี่แล้ว
เราจะเข้าไปยังที่ ซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงสัญญาไว้ เพราะเราได้ กระทําผิดแล้ว� 41 แต่ โมเสส
กล่าวว่า “เหตุ ไฉนท่านขัดขืน พระดํารัส ของพระเยโฮวาห์ การนี้ จะไม่ สําเร็จ 42 อย่า ขึ้น ไป
เลย เพราะพระเยโฮวาห์มิได้อยูท่
่ ามกลางท่าน เกลอ
ื กว่าท่านทัง้ หลายจะล้มตายอยูต
่ ่อหน้า
ศัตรู 43 เพราะคนอามาเลขและคนคานาอันอยู่ข้างหน้าท่าน ท่านจะล้มลงด้วยดาบ เพราะ
ท่านได้หน
ั กลับจากการตามพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์จะไม่สถิตท่ามกลางท่านทัง้ หลาย�
44 แต่ เขาทัง
้ หลายยั งบ ัง อาจขึ้น ไปที่ ยงั ที่ สูง บนเนิ น เขา แต่ หี บพันธสัญญาแห่ง พระเยโฮ
วาห์และโมเสสมิได้ ออกจากค่าย 45 แล้วคนอามาเลขและคนคานาอันที ่อยู่บนเนิ นเขานั ้น
ได้ลงมาขับไล่เขาให้พ่ายแพ้จนไปถึงตําบลโฮรมาห์

15
คําสัง่ สอนเรือ
่ งการถวายเครือ
่ งบูชา

1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 2 “จงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่า

เมื่อเจ้าทัง้ หลายจะเข้าใน
แผ่นดิ นที ่ เจ้ าจะเข้า อาศัย อยู่ ซึ่ง เราให้แก่ เจ้ านั ้น 3 ถ้า ผู้ ใดจะนํา เครือ
่ งบูชาจากฝูง วัว หรือ
จากฝูงแพะแกะไปถวายพระเยโฮวาห์เป็นเครือ
่ งบูชาด้วยไฟ คือเครือ
่ งเผาบูชา หรือเครือ
่ ง
สัตวบูชาทําตามคําปฏิญาณ หรือเป็นเครือ
่ งบูชาด้วยใจสมัคร หรือในการเลี้ยงตามกําหนด
กระทําให้มีกลนที
ิ่ พ
่ อพระทัยแด่พระเยโฮวาห์ 4 ก็ให้ผูที
้ ่นําเครือ
่ งบูชานัน
้ นําธัญญบูชาถวาย
แด่พระเยโฮวาห์ คือยอดแป้งหนึ่ งในสิบเอฟาห์คลุ กกับน้าํ มันหนึ่ งในสี่ ฮน
ิ 5 และเจ้าจงจัด
นํ้าองุน
่ หนึ่ งในสี่ฮน
ิ สําหรับลูกแกะทุกตัว เป็นเครือ
่ งดื่มบูชาคู่กับเครือ
่ งเผาบูชาคู่กับเครือ
่ ง
สัตวบู ชา 6 หรือ สําหรับ แกะผู้ ตัว หนึ่ ง เจ้า จงจัด ธัญ ญบู ชาด ้วยยอดแป้ง สองในสิบ เอฟาห์
คลุกนํ้ามันหนึ่ งในสามฮิน 7 และสําหรับเป็นเครือ
่ งดื่มบูชา เจ้าจงถวายนํ้าองุน
่ หนึ่ งในสาม
ฮิน ให้เป็นกลิ่นที่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์ 8 เมื่อเจ้าจัดวัวผู้เป็นเครือ
่ งเผาบูชา หรือเป็น
เครือ
่ งสัตวบูชาทําตามคําปฏิ ญาณ หรือให้เป็นสันติ บูชาแด่ พระเยโฮวาห์ 9 ก็ ให้นําธัญญบู
ชาม ี ยอดแป้ง สามในสิบ เอฟาห์ คลุก นํ้า มั นคร ่ง
ึ ฮิ นมาบูชาพร้อมกับ วัว ผู้ นั ้น 10 และให้ นํา
เครือ
่ งดื่ม บู ชาม ี น้ํา องุ ่นคร ่งึ ฮิน ให้ เป็น การบู ชาด ้วยไฟ เป็น กลิ่ นที ่ พอพระทัย แด่ พระเยโฮ
วาห์ 11 จงกระทําอย่างนี้ สําหรับวัวผูห
้ รือแกะผูทุ
้ กตัว หรือสําหรับลูกแกะหรือลูกแพะทุกตัว
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12 ตามจํานวนสัตว์ที่จัดมา
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13 บรรดาชาวพื้นเมืองต้อง

จงกระทําตามส่วนนี้ แก่สัตว์ทุกๆตัว
กระทําอย่างนี้ ทุกคน เมื่อจะถวายเครือ
่ งบูชาด้วยไฟ เป็นกลินที
่ อพระทัยแด่พระเยโฮวาห์
่ พ
14 ถ้า คนต่างด้าวที่มาอาศัย อยู่ กับ เจ้า หรือ คนหนึ่ ง คนใดท่ามกลางเจ้า ตลอดชัว
่ อายุ ของ
เจ้าใคร่จะถวายเครือ
่ งบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นที่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์ ก็ให้เขาทัง้ หลาย
กระทํา เหมือนเจ้า ทัง้ หลายได้ กระทํา นั ้น 15 จะต้องมี กฎอย่างเดียวกัน สําหรับ ชุ มนุ มชน
และสําหรับคนต่างด้าวผู้มาอาศัยอยู่กับเจ้า เป็นกฎถาวรตลอดชัว่ อายุของเจ้า คือเจ้าเป็น
อย่างใด คนต่างด้าวก็เป็นอย่างนั ้นต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 16 จะต้องมีพระราชบัญญัติ
อย่างเดียวกัน และลักษณะอย่างเดียวกัน สําหรับ เจ้า และสําหรับ คนต่างด้าวที่มาอาศัย อยู่
กับเจ้า� 17 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 18 “จงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่า เมื่อเจ้าทัง้ หลาย
มาถึง แผ่นดิ นที ่ เราจะพาเจ้า ไป 19 และเมื่อ เจ้า รับ ประทานอาหารแห่ง แผ่น ดิน นั ้น เจ้ าจง
นําเครือ
่ งบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์ 20 จงเอาแป้งเปียกผลแรกทําขนมก้อนหนึ่ งถวายเป็น
เครือ
่ งบู ชา เป็นเครือ
่ งบูชาที่ ได้ จากลานนวดข้าว เจ้ าจงถวายเช่นว่านี้ 21 จงเอาแป้งเปียก
ผลแรกถวายเป็น เครือ
่ งบูชาแด่ พระเยโฮวาห์ ตลอดชัว่ อายุ ของเจ้า 22 ถ้า เจ้า ทัง้ หลายได้
ประพฤติ ผิ ดม ิ ได้ รักษาพระบัญญั ติ เหล่า นี้ ทุ กประการ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ตรัสส ัง่ แก่ โมเสส
23 ทุ กประการซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาไว้ทางโมเสส ตัง
้ แต่ วัน ที่ พระเยโฮวาห์ ประทาน
24
พระบัญชาแก่ โมเสส และต่อๆไปตลอดชัว่ อายุ ของเจ้า แล ้ว ถ้า ประชาชนได้ กระทํา ผิด
โดยไม่ เจตนา โดยที่ ชุ มนุ มชนไม่ รู ้ เห็น ชุ มนุ มชนทัง้ หมดต้องถวายวัว หนุ่ม ตัว หนึ่ ง เป็น
เครือ
่ งเผาบูชา ให้เป็นกลินที
่ อพระทัยแด่พระเยโฮวาห์ พรอ
้ มกับธัญญบูชาและเครือ
่ งดื่ม
่ พ
25
บูชาคู่ กันตามลักษณะ และถวายลูกแพะผู้ตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่ บาป และให้ปุ โรหิต
ทําการลบมลทิน บาปให้แก่ ชุ มนุมชนอิสราเอลทัง้ หมด และเขาทัง้ หลายจะได้ รบ
ั อภัยโทษ
เพราะเป็นการผิด โดยไม่ เจตนา และเขาจะนํา เครือ
่ งบูชาของเขามาถวายด้วยไฟแด่ พระ
เยโฮวาห์ และถวายเครือ
่ งบูชาไถ่บาปต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ เพราะความผิด โดยไม่
26
เจตนาของเขา และชุมนุมชนอิสราเอลทัง้ หมดจะได้รบ
ั อภัยโทษ พร้อมกับคนต่างด้าวผู้
อยูท่
่ ามกลางเขาทัง้ หลาย เพราะว่าพลเมืองทัง้ หมดเกี่ยวพันกับความผิดนั ้นอันเกิดขึ้นโดย
ไม่ เจตนา 27 ถ้า บุคคลคนหนึ่ ง คนใดกระทํา ผิด โดยไม่ รู ต
้ ัว ก็ ให้ ผู้ นั ้น เอาแพะเมีย อายุ ขวบ
หนึ่ งไปเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป 28 และให้ปุโรหิตกระทําการลบมลทินบาปต่อพระพักตร์พระ
เยโฮวาห์ให้บุคคลนั ้น ผู้กระทําผิดเมื่อเขากระทําบาปโดยไม่รู ต
้ ัว เพื่อทําการลบมลทินบาป
เขาเสีย และเขาจะได้ รบ
ั อภัยโทษ 29 ให้ เจ้ ามี พระราชบัญญัติ อย่างเดียวสําหรับ ผู้ กระทํา
ผิดโดยไม่รู ต
้ ัว คือคนอิสราเอลผู้เป็นชาวพื้นเมืองและผู้เป็นคนต่างด้าวที่อยู่ท่ามกลางเขา
30 แต่ บุ คคลที่ บังอาจกระทํา การใดๆโดยพลการ ไม่ ว่า เขาจะเกิด ในแผ่น ดิน นั ้น หรือ เป็ น
คนต่างด้าวก็ดี ผู้นั ้นเหยียดหยามพระเยโฮวาห์ ผู้นั ้นจะต้องถูกตัดขาดจากชนชาติของตน
31 เพราะเขาได้สบประมาทพระดํารัสของพระเยโฮวาห์และละเมิดพระบัญญัติของพระองค์
ผู้นั ้นจะต้องถูกตัดขาดอย่างสิน
้ เชิง ให้เขารับโทษความชัว่ ช้าของตน�
พระเจ้าทรงพิพากษาคนที่ไม่รักษาวันสะบาโต
เขาพบคนหนึ่ งไปเก็บฟืนในวันสะบาโต 33 ผู้
ที่ พบเขาเก็บฟื นก็พาเขามาหาโมเสสและอาโรน และมาหาชุ มนุมชนทัง้ หมด 34 เขาจึงจํา
คนนั ้นไว้ เพราะยังไม่แจ้งว่าจะกระทําอย่างไรแก่เขา 35 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
“ชายผู้ นั้น ต้องถูก โทษถึง ตายเป็น แน่ ชุ มนุ มชนทัง้ หมดต้องเอาหิน ขว้างเขาที่ นอกค่าย�
32 ขณะเมื่อคนอิสราเอลอยูใ่ นถิน
่ ทุรกันดาร
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36 และชุมนุมชนทัง
้ หมดจึงพาเขามานอกค่าย

วาห์ทรงบัญชาโมเสส
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และเอาหินขว้างเขาจนตาย ตามที่พระเยโฮ

ด้ายสีฟ้า

37 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 38 “จงพู ดกับคนอิสราเอลและสัง
่ เขาให้ทําพู่ที่ มุ มชาย

เสื้อตลอดชัว่ อายุของเขา ให้เอาด้ายสีฟ้าติดพูที
่ ่มุมทก
ุ มุม 39 เพื่อเจ้าจะมองดูพูนั
่ ้น และจด
จําพระบัญญัติทัง้ สิน
ั ตาม เพื่อเจ้าจะไม่กระทําอะไรตามความ
้ ของพระเยโฮวาห์ และปฏิบติ
พอใจพอตาของเจ้าซึ่งเจ้ามักหลงตามนั ้น 40 เพื่อว่าเจ้าจะจดจําและกระทําตามบัญญัติทัง้
สิน
้ ของเรา และเป็นคนบริสุทธิ์แด่ พระเจ้าของเจ้า 41 เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า
ผู้นํา เจ้า ออกจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ เพื่อ เป็น พระเจ้า ของเจ้า เราคือ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของ
เจ้า�

16

การกบฏของโคราห์ ดาธานและอาบีรม
ั

1 โคราห์ บุตรชายอิสฮาร์ ผูเป็
้ นบุตรชายโคฮาท ผูเป็
้ นบุตรชายเลวี กับดาธานและอาบีรม
ั

บุตรชายเอลีอับ กับโอนบุตรชายเปเลท บุตรชายรู เบน พาคนไป 2 และไปยืนต่อหน้าโมเสส
พร้อมกับคนอิสราเอลจํานวนหนึ่ ง เป็นเจ้านายของชุมนุมชนมีสองร้อยห้าสิบคนที่เลือกมา
จากที่ ประชุม เป็น คนมี ชื่อ 3 และเขาทัง้ หลายมาประชุม กัน ต่อ โมเสสต่อ อาโรน กล ่าวแก่
ท่านทัง้ สองว่า “ท่านทํา เกิน เหตุ ไป เพราะว่า ชุ มนุ มชนทัง้ หมดก็ บริสุทธิทุ
์ กๆคน และพระ
เยโฮวาห์ทรงสถิตท่ามกลางเขา เหตุใดท่านจึงผยองขึ้นเหนื อชุมนุมชนของพระเยโฮวาห์�
4 ครัน
้ โมเสสได้ยนก
ิ ็ซบหน้าลงถึงดิน 5 ท่านจึงพูดกับโคราห์และพรรคพวกทัง้ หมดของเขา
ว่า “พรุ ง่ นี้ เช้า พระเยโฮวาห์จะทรงสําแดงให้เห ็ นว่า ผู้ ใดเป็น ของพระองค์ และใครเป็น คน
บริสุทธิ์ และจะทรงให้ผู้นั ้นเข้าใกล้ พระองค์ ผู้ใดที่พระองค์ทรงเลื อก พระองค์จะทรงให้เข
้าไปใกล้พระองค์ 6 จงกระทําอย่างนี้ ให้โคราห์และพรรคพวกทัง้ หมดของเขานํากระถางไฟ
มา 7 จงเอาไฟใส่และใส่เครือ
่ งหอมต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ในวันพรุ ง่ นี้ ผู้ใดที่พระเยโฮ
วาห์ทรงเลือกก็ จะเป็น คนบริสุทธิ์ บุ ตรชายของเลวีเอ๋ย ท่านทัง้ หลายได้ กระทํา เกินเหตุ ไป
� 8 และโมเสสพูดกับโคราห์ว่า “พวกท่านผู้เป็นบุตรชายของเลวีจงฟัง 9 เป็นการเล็กน้ อย
สําหรับท่านอยู่หรือซึ่งพระเจ้าแห่งอิสราเอลได้ แยกท่านออกจากชุ มนุมชนอิสราเอล เพื่อ
นําท่านให้มาใกล้ พระองค์ ให้ปฏิบัติงานในพลับพลาของพระเยโฮวาห์และยืนอยู่ต่อหน้าชุ
มนุมชนเพื่อปรนนิ บัติ เขา 10 และพระองค์ ทรงนําท่านมาใกล้ พระองค์ รวมทัง้ พี่น้องทัง้ สิน
้
ของท่าน คือลูกหลานของเลวี ท่านทัง้ หลายแสวงหาตําแหน่ งปุโรหิตด้วยหรือ 11 เพราะฉะ
นั ้นที่ท่านและพรรคพวกทัง้ หมดของท่านได้ประชุมกันก็เป็นการต่อสู้พระเยโฮวาห์ ส่วนอา
โรนเป็นอะไรเล่าที่ท่านได้บนว
่ ่าเขา� 12 โมเสสใช้ให้ไปเรียกดาธานและอาบีรม
ั บุตรชายเอลี
13
อับ เขาทัง้ สองว่า “เราจะไม่ขึ้นไป เป็นการเล็กน้ อยอยู่หรือที่ ท่านนําพวกเราจากแผ่นดิ
นที่มีน้าํ นมและนํ้าผึ้งไหลบริบูรณ์ เพื่อจะฆ่าพวกเราเสียในถิน
่ ทุรกันดาร และท่านจะได้ตัง้
ตัว ขึ้น เป็น เจ้า นายเหนื อ พวกเราด้วย 14 ยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก ท่านมิ ได้ นํา พวกเราเข้าไปยัง แผ่นดิ
นที ่ มีน้าํ นมและนํ้า ผึ้ง ไหลบริบู รณ ์ มิได้ ให้พวกเรารับท ี่ นาหรือ สวนองุน
่ เป็น มรดก ท่านจะ
ควักตาคนเหล่านี้ ออกเสียหรือ เราจะไม่ขึ้นไป� 15 โมเสสโกรธมากและกราบทูลพระเยโฮ
วาห์ว่า “ขออย่าทรงโปรดปรานเครือ
่ งบูชาของเขาเลย ข้าพระองค์มิได้เอาลาของเขามาสัก
ตัวหนึ่ ง และข้าพระองค์มิได้ทําอันตรายเขาสักคนเดียว� 16 และโมเสสพูดกับโคราห์ว่า “ตั

กันดารวิถี 16:17

178

กันดารวิถี 16:41

วท่านและพรรคพวกทัง้ หมดของท่านจงเข้าเฝ้าพระเยโฮวาห์ในวันพรุ ง่ นี้ ทัง้ ตัวท่าน พรรค
พวกของท่านและอาโรน 17 ให้ทุกคนนํากระถางไฟของตนไป ใส่เครือ
่ งหอมในนั ้น ให้ทุกคน
นํากระถางไฟเข้าเฝ้าพระเยโฮวาห์ มีกระถางไฟสองร้อยห้าสิบด้วยกัน ตัวท่านด้วย และอา
โรน ต่างจงเอากระถางไฟของตนไป� 18 ดังนั ้นทุกคนจึงนํากระถางไฟของเขา ต่างเอาไฟ
ใส่และเอาเครือ
่ งหอมใส่ และเข้าไปยืนอยู่ที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมพร้อมกับโมเสสและ
19
อาโรน โคราห์ก็ร่วมชุมนุมชนทัง้ หมดที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมประจัญหน้าเขาทัง้ สอง
และสง่าราศีของพระเยโฮวาห์ก็ปรากฏต่อบรรดาชุมนุมชน 20 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
และอาโรนว่า 21 “จงแยกตัว ออกเสีย จากชุ มนุมชนนี้ เพื่อ เราจะผลาญเขาเสีย ในพริบ ตา
เดียว� 22 เขาทัง้ สองซบหน้าลงถึงดน
ิ กราบทูลว่า “โอ ข้าแต่พระเจ้า ผูทรงเป็
้
นพระเจ้าแห่ง
จิตวิญญาณของมนุษย์ทัง้ สิน
้ เมื่อคนเดียวกระทําผิด พระองค์ จะทรงพระพิโรธแก่ ชุมนุม
ชนทัง้ หมดหรือ�
แผ่นธรณี ก็อ้าปากออกกลืนพวกกบฏ

23 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 24 “จงกล่าวแก่ชุมนุมชนว่า

จงออกไปให้หา่ งจากเต็นท์
ของโคราห์ ดาธาน และอาบี รม
ั � 25 แล ้ว โมเสสลุก ขึ้น ไปหาดาธานและอาบี รม
ั และพวก
ผู้ ใหญ่ แห่ งอ ิส ราเอลก็ตามท่านไป 26 โมเสสจึง กล่าวแก่ ชุ มนุ มชนนั ้ นว ่า “ท่านทัง้ หลาย
ออกไปเสียให้หา่ งจากเต็นท์ของคนชัว่ เหล่านี้ อย่าแตะต้องอะไรของเขาเลย เกลือกว่าท่าน
ทัง้ หลายจะต้องถูก กวาดไปกับ บรรดาการบาปของเขาด้วย� 27 ดัง นั ้น เขาทัง้ หลายก็ ออก
ไปให้ หา่ งจากเต็นท์ ของโคราห์ ดาธาน และอาบี รม
ั และดาธานกับ อาบี รม
ั ออกมายืน อยู่
28
ที่ ประตู เต็นท์ ของตน พร ้ อมกับ ภรรยา บุ ตรชายและลูก เล็กๆของเขา และโมเสสพูด ว่า
“ดังนี้ แหละท่านทัง้ หลายจะได้ทราบว่า พระเยโฮวาห์ใช้ให้ข้ามากระทําการทัง้ สิน
้ นี้ ข้ามิได้
กระทํา ตามอําเภอใจข้า เอง 29 ถ้า คนเหล่า นี้ ตายอย่างคนธรรมดาทัง้ ปวง หรือ เหตุ การณ์
อย่างคนธรรมดามาเยีย
่ มเยียนเขา ก็หมายว่าพระเยโฮวาห์มิได้ทรงใช้ข้ามา 30 แต่ถ้าพระ
เยโฮวาห์บันดาลอะไรใหม่เกิดขึ้นและแผ่นธรณี อา้ ปากกลืนคนเหล่านี้ เข้าไปพร้อมกับข้าว
ของทัง้ หมดของเขา และเขาทัง้ หลายลงไปสู่ แดนคนตายทัง้ เป็น ท่านทัง้ หลายจงทราบ
เถิด ว่า คนเหล่า นี้ ได้ สบประมาทพระเยโฮวาห์� 31 ต่อ มาเมื่อ ท่านกล่าวบรรดาคํา เหล่า นี้
จบ แผ่ นดิน ใต้ ที่ เขาเหล่า นั ้น ยืน อยู่ ก็ แยกออก 32 และแผ่น ธรณี ก็ อ้า ปากออกกลืน เขาทัง้
หลายกับครอบครัว และบรรดาคนของโคราห์และข้าวของทัง้ หมดของเขา 33 ดังนั ้นเขาทัง้
หลายพร้อมกับข้าวของทัง้ หมดของเขาลงไปสู่ แดนคนตายทัง้ เป็น และแผ่นดิ นก ็ งบ
ั เขา
ไว้ และเขาทัง้ หลายก็ พินาศเสีย จากท่ามกลางที่ ประชุม 34 อิสราเอลทัง้ หมดที่ อยู่ รอบเขา
ได้ยน
ิ เสียงร้องของเขาก็หนี ไป เพราะเขากล่าวว่า “เกลือกว่าธรณี จะกลืนเราเสีย� 35 และ
ไฟออกมาจากพระเยโฮวาห์ เผาผลาญคนทัง้ สองร้อยห้า สิ บท ี่ ได้ ถวายเครือ
่ งหอมนั ้น เสีย
36 แล้วพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 37 “จงบอกเอเลอาซาร์บุตรชายอาโรนปุโรหิต ให้เอา
กระถางไฟออกเสียจากเปลวเพลิง และเจ้าจงกระจายก้อนไฟออกห่างๆกัน เพราะกระถาง
ไฟเหล่านั ้นบริสุทธิ์ 38 คือกระถางไฟของคนเหล่านี้ ที่ ได้ กระทําบาปจนถึงเสียชีวตน
ิ น
ั ้ จงตี
แผ่ ทํา เป็น แผ่น คลุม แท่ นบู ชา เพราะได้ ถวายกระถางเหล่า นั ้น ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์
จึง เป็น สิง่ บริสุทธิ์ ดัง นั ้น สิง่ เหล่า นี้ จะเป็น หมายสําคัญ แก่ คนอิสราเอล� 39 ดัง นั ้น เอเลอา
ซาร์ปุ โรหิต จึง นํา กระถางไฟทองสัมฤทธิ์ ซึ่ง ผู้ ที่ ถู กไฟเผานํา ไปบู ชา มาตี แผ่ ออกเป็น แผ่น
คลุม แท่ นบู ชา 40 ให้เป็น เครือ
่ งเตือนใจคนอิสราเอล เพื่อ ว่า คนสามัญ ผู้ ที่ มิใช่เป็น เชื้อ สาย
ของอาโรน จะมิได้เข้าไปเผาเครือ
่ งหอมถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เกลือกว่าจะเป็น
อย่างโคราห์และพรรคพวกของเขา ดังที่พระเยโฮวาห์ตรัสกับเอเลอาซาร์ทางโมเสส 41 พอ
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รุ ง่ ขึ้น บรรดาชุ มนุมชนอิสราเอลก็ บ่ นว ่า โมเสสและอาโรนว่า “ท่านได้ ประหารชีวต
ิ คนของ
พระเยโฮวาห์เสีย� 42 ต่อมาเมื่อชุมนุมชนมาประชุมประจัญหน้าโมเสสและอาโรน เขาหัน
หน้ามาสู่พลับพลาแห่งชุมนุม และดูเถิด เมฆมาคลุมพลับพลานั ้น และสง่าราศีของพระเย
โฮวาห์ก็ปรากฏ 43 โมเสสกับอาโรนจึงมาหน้าพลับพลาแห่งชุมนุม
การอ้อนวอนของโมเสสช่วยคนอิสราเอลให้รอด

44 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 45 “จงออกไปเสียจากท่ามกลางประชุมชนนี้

เพื่อ

เราจะผลาญเขาทัง้ หลายเสียในพริบตาเดียว� และท่านทัง้ สองก็ซบหน้าลงถึงดิน 46 โมเสส

พู ดกับอาโรนว่า “จงเอากระถางไฟ เอาไฟจากแท่นบูชาใส่ ไว้ แล้วใส่ เครือ
่ งหอมรีบนําไปที่
ชุมนุมชน ทําการลบมลทินบาปของชุมนุมชนนั ้นเสีย เพราะพระพิโรธพลุ่งออกมาจากพระ
เยโฮวาห์ แล้ว ภัย พิบัติ ได้ บังเกิด ขึ้น� 47 อาโรนจึง นํา กระถางไฟดัง ที่ โมเสสบอกวิง่ เข้าไป
ท่ามกลางที่ประชุม และดูเถิด ภัยพิบัติได้บังเกิดขึ้นแก่ประชาชนแล้ว และท่านได้ใส่เครือ
่ ง
หอมและทําการลบมลทิน บาปของประชาชน 48 ท่านได้ ยน
ื อยู่ ระหว่างคนตายกับ คนเป็น
และภัยพิบติ
ั นั ้นกถู
็ กระงับแล้ว 49 บรรดาคนที่ตายด้วยภัยพิบติ
ั มีหน่ง
ึ หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยคน
ไม่นั บคนที่ตายด้วยเรือ
่ งของโคราห์ 50 เมื่อภัยพิบัติถูกระงับแล้ว อาโรนก็กลับไปหาโมเสส
ที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุม

17
ไม้เท้าของอาโรนได้งอก มีดอกตูมและดอกบาน

1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 2 “จงพูดกับคนอิสราเอลและเอาไม้เท้ามาจากเขา

เรือน
บรรพบุรุษละอันจากประมุขทุกคนตามเรือนบรรพบุรุษ เป็นไม้เท้าสิบสองอัน เขียนชื่อชาย
เจ้าของไม้ไว้บนไม้เท้าทุกอัน 3 เขียนชื่อของอาโรนไว้บนไม้เท้าของคนเลวี เพราะจะมีไม้เท
้าอันเดียวสําหรับหัวหน้าเรือนบรรพบุรุษหนึ่ ง 4 จงวางไม้เท้าเหล่านั ้นไว้ในพลับพลาแห่งชุ
มนุม ต่อหน้าพระโอวาทที่ที่เราพบกับเจ้าทัง้ หลาย 5 และต่อมาไม้เท้าของชายผู้ที่เราโปรด
เลือกนั ้น จะงอก เช่น นี้ เราจะกระทํา ให้ เสียงบ่น ของคนอิสราเอล ซึ่ง เขาบ่น ต่อ เจ้า สงบลง
เสีย จากเรา� 6 โมเสสจึง สัง่ คนอิสราเอล และประมุข ของท่านทุก คนก็ มอบไม้ เท ้า แก่ ท่าน
คนละอัน ตามเรือนบรรพบุรุษ เป็น ไม้ เท ้า สิบ สองอัน และไม้ เท ้า ของอาโรนก็ อยู่ ในไม้ เท
้า เหล่า นั ้น ด้วย 7 และโมเสสวางไม้ เท ้า เหล่า นั ้น ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ที่ ในพลับพลา
พระโอวาท 8 อยู่ มาวั นร ุ่ง ขึ้น โมเสสได้ เข ้า ไปในพลับพลาพระโอวาท ดู เถิด ไม้ เท ้า ของอา
โรนสําหรับ วงศ์ วานเลวีได้ งอก มี ดอกตูม และดอกบาน และเกิด ผลอัลม ันด์ สุ กบ ้าง 9 แล ้ว
โมเสสนํา ไม้ เท ้า ทัง้ หมดจากที่ ตรงพระพักตร์พระเยโฮวาห์ มาย ัง คนอิสราเอลทัง้ หมด เขา
ได้ตรวจดู และทุกคนก็นําไม้เท้าของตนไป 10 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “จงนําไม้เท้า
ของอาโรนกลับไปวางไว้ต่อหน้าพระโอวาท เก็บไว้เป็นหมายสําคัญสําหรับเตือนพวกกบฏ
เพื่อเจ้าจะให้เขาทัง้ หลายยุติการบ่นว่าเรา เพื่อเขาจะไม่ต้องตาย� 11 โมเสสก็กระทําเช่นนี้
พระเยโฮวาห์ตรัสสงั ่ ท่านอย่างไร ท่านก็กระทําอย่างนั ้น 12 และคนอิสราเอลพูดกับโมเสส
ว่า “ดู เถิด เราพินาศ เราถึง หายนะ เราถึง หายนะหมดแล้ว 13 ผู้ ใดที่มาใกล้ พล ับ พลาแห่ง
พระเยโฮวาห์ต้องตาย เราจะต้องตายหมดหรือ�

18
คําสัง่ สอนและคําบัญชาสําหรับอาโรนและคนเลวี

กันดารวิถี 18:1

180

กันดารวิถี 18:20

“เจ้ าและบุตรชายของเจ้า และวงศ์ วานบิดาของ
เจ้า จะต้องรับ โทษความชัว่ ช้า เนื่ องด้วยสถานบริสุทธิ์ ทัง้ เจ้า และบุตรชายของเจ้า จะต้อง
รับ โทษความชัว่ ช้า เนื่ องด้วยหน้าที่ ปุ โรหิต ของเจ้า 2 และจงนํา พี่ น้องของเจ้า มาใกล้ เจ้า
ซึ่ง เป็น ตระกูล เลวี ตระกู ลบ ิ ดาของเจ้า เพื่อ เขาจะสมทบกับ เจ้า และปรนนิ บั ติ เจ้า ขณะที่
เจ้ าและบุตรชายปรนนิ บั ติ อยู่ ต่อ หน้า พลับพลาพระโอวาท 3 เขาทัง้ หลายจะคอยรับ ใช้ เจ้า
และรับ ใช้ บรรดาหน้าที่ ต่างๆของพลับพลา แต่ อย่า ให้ เข้า ใกล้ เครือ
่ งใช้ ของสถานบริสุทธิ ์
4
หรือ แท่ นบู ชา เกล ื อกว่า เขาทัง้ หลายและเจ้า จะต้องตาย เขาทัง้ หลายจะสมทบกับ พวก
เจ้า และคอยรับใช้อยูที
่ ่พลับพลาแห่งชุมนุม ในงานปรนนิ บัติทัง้ สิน
้ ของพลับพลา และอย่า
ให้ ผู้ อื่น ใดมาใกล้ เจ้า 5 พวกเจ้า ต้องคอยรับ ใช้ ในหน้าที่ ของสถานบริสุทธิ ์ และหน้าที่ ของ
แท่ นบู ชา เพื่อพระพิโรธจะไม่ เกิดขึ้นแก่ คนอิสราเอลอีก 6 และดู เถิด เราได้ เลือกคนเลวีพี่
น้ องของเจ้า ออกจากคนอิสราเอล เป็น ของประทานแก่ เจ้ าถวายแด่ พระเยโฮวาห์ เพื่อ ให้
ปฏิบัติงานของพลับพลาแห่งชุมนุม 7 ทัง้ เจ้าและบุตรชายจงคอยรับใช้ในหน้าที่ปุโรหิต เพื่อ
งานทุกอย่างที่ เกี่ยวข้องกับแท่นบูชาและสิง่ ที่ อยู่ภายในม่าน เจ้ าต้องอยู่ปฏิบัติงาน เราให้
ตําแหน่ ง ปุโรหิต แก่ เจ้ าเป็น ของประทานสําหรับ งานปฏิ บั ติ และผู้ ใดอื่ นที ่ เข ้า มาใกล้ ต้อง
ให้ถึงแก่ ความตาย� 8 แล้วพระเยโฮวาห์ตรัสกับอาโรนว่า “ดู เถิด เราได้ ให้เครือ
่ งบูชาของ
เราส่วนหนึ่ งแก่เจ้า คือบรรดาของถวายของคนอิสราเอล เราให้แก่เจ้าส่วนหนึ่ งและแก่ลูก
หลานของเจ้าเป็นกฎถาวรเพราะเหตุ พวกเจ้าได้ รบ
ั การเจิมแล้ว 9 ในบรรดาของบริสุทธิ์ที่
สุดส่วนซึ่งไม่ได้เผาไฟที่เป็นของของเจ้ามีดังนี้ บรรดาของถวายของเขา บรรดาธัญญบูชา
ของเขา บรรดาเครือ
่ งบูชาไถ่บาปของเขา บรรดาเครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด ของเขา ซึ่ง เขา
ถวายแก่เรา จะเป็นของบริสุทธิ์ที่ สุดแก่ เจ้าและแก่ ลูกหลานของเจ้า 10 เจ้าจงรับประทาน
สิง่ เหล่านี้ ในที่ บริสุทธิที
์ ่สุด ผู้ชายทุกคนรับประทานได้ เป็นของบริสุทธิ์แก่ เจ้า 11 สิ ่งต่อไป
นี้ ก็ เป็น ของเจ้า ด้วย คือ ของให้ ที่ เขาถวาย บรรดาเครือ
่ งบูชาแกว่ง ถวายของคนอิสราเอล
เราได้ ให้ ไว้แก่ เจ้ าและแก่ บุ ตรชายหญิง ซึ่ง อยู่ กับ เจ้า เป็น กฎเกณฑ์ ถาวร ทุ กคนที่ สะอาด
อยู่ในครอบครัวของเจ้ารับประทานได้ 12 นํ้ามั นที ่ดี ที่ สุดทัง้ หมด และนํ้าองุ นที
่ ่ดี ที่สุด และ
เมล็ดพืชทัง้ หมด และผลรุ น
่ แรกที่เขาถวายแด่พระเยโฮวาห์ เราให้แก่เจ้า 13 ผลสุกรุ ่นแรก
ของของทุกอย่างซึ่งอยู่ในแผ่นดิน ที่ เขานํามาถวายพระเยโฮวาห์ จะเป็นของเจ้า ทุกคนที่
สะอาดอยู่ ในครอบครัว ของเจ้า รับ ประทานได้ 14 บรรดาของมอบถวายในอิสราเอลจะเป็น
ของเจ้า 15 บรรดาเนื้ อหนั งที่ เบิกครรภ์ ไม่ ว่ามนุษย์หรือสัตว์ ซึ่งเขาถวายแด่ พระเยโฮวาห์
จะเป็น ของเจ้า แต่ อย่างไรก็ตาม บุ ตรหัวปี ของมนุษย์ เจ้ าจะต้องไถ่ ไว้ เจ้ าต้องไถ่ ลูก หัวปี
ของบรรดาสัตว์ทัง้ ปวงที่ มลทิน ด้วย 16 และค่า ไถ่ พออายุ ได้ หน ่งึ เดือนเจ้า ก็ ต้องไถ่ ให้ เจ้
ากําหนดว่า เป็น เงิน ห้า เชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ ์ ซึ่ง เป็น ยี่ สิ บเก-ราห์ 17 แต่ ลูก
หัวปี ของวัว หรือ ลู กห ัว ปี ของแกะ หรือ ลู กห ัว ปี ของแพะ เจ้ าไม่ ต้องไถ่ เพราะเป็น ของบริ
สุทธิ์ เจ้ าจงเอาเลือดของมัน พรมบนแท่ นบู ชา และเอาไขมัน ของมัน เผาเป็น เครือ
่ งบู ชาด
้วยไฟ ให้เป็นกลิ่นที่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์ 18 แต่เนื้ อของมันจะเป็นของเจ้า เช่นเดียว
กับ เนื้ อ อกที่ แกว ่ง ถวายหรือ เนื้ อ โคนขาขวาเป็น ของเจ้า 19 บรรดาเครือ
่ งบูชาบริสุทธิ์ ที่ คน
อิสราเอลมอบถวายแด่ พระเยโฮวาห์ เราให้แก่ เจ้ าและแก่ บุ ตรชายหญิงซึ่งอยู่กับเจ้า เป็น
กฎเกณฑ์ถาวร เป็นพันธสัญญาเกลือเป็นนิ ตย์ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์สําหรับเจ้า และ
เชื้อสายของเจ้าด้วย� 20 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับอาโรนว่า “เจ้าจะไม่ได้รับมรดกในแผ่น
1 ดังนั ้นพระเยโฮวาห์ตรัสกับอาโรนว่า
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ดิน ของเขา ทัง้ เจ้า จะไม่ มี ส่วนอัน ใดกับ เขาเลย เราเป็น ส่วนแบ่ง ของเจ้า และเป็น มรดก
ของเจ้าท่ามกลางคนอิสราเอล 21 ดูเถิด เราให้บรรดาสิบชักหนึ่ งในอิสราเอลแก่คนเลวเี ป็น
มรดก เป็น ค่า ตอบแทนงานที่ เขาปฏิ บั ติ คือ งานปฏิ บั ติ ที่ พล ับ พลาแห่ง ชุ มนุ ม 22 ตัง้ แต่ นี้
ต่อไปคนอิสราเอลจะมิได้เข้ามาใกล้ พลับพลาแห่งชุ มนุม เกลือกว่าเขาจะรับโทษบาปและ
จะต้องตาย 23 แต่ คนเลว ี จะต้องปฏิ บั ติ งานของพลับพลาแห่ง ชุ มนุ ม และเขาจะต้องรับ
โทษความชัว่ ช้าของเขา จะเป็นกฎเกณฑ์ ถาวรตลอดชัว่ อายุของเจ้า เขาจะไม่มีส่วนมรดก
ท่ามกลางคนอิสราเอล 24 เพราะว่าส่วนสิบชักหนึ่ งของคนอิสราเอล ซึ่งนํามาถวายแด่พระ
เยโฮวาห์ เราได้ ให้ แก่ คนเลว ี เป็น มรดก เพราะฉะนั ้น เราจึง ได้ บอกเขาว่า ‘เขาจะไม่ มี ส่วน
มรดกท่ามกลางคนอิสราเอล� ” 25 พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 26 “ยิง่ กว่า นั ้น เจ้ าจง
กล่าวแก่คนเลวีว่า ‘เมื่อพวกเจ้ารับสิบชักหนึ่ งจากคนอิสราเอล ซึ่งเราให้แก่เจ้าอันมาจาก
เขาเป็นมรดกของเจ้านั ้น เจ้าจงนําสิบชักหนึ่ งของสิบชักหนึ่ งที่เจ้าได้มานน
ั ้ ถวายแด่พระเย
โฮวาห์ 27 และส่วนถวายของเจ้านั ้นจะนั บเหมือนหนึ่ งเป็นพืชที่ได้มาจากลานนวดข้าว และ
เหมือนส่วนที่ เต็ม เปี่ ยมจากบ่อ ยํ่า องุน
่ 28 เพราะฉะนั ้น เจ้า ต้องนํา ของบูชาจากสิบ ชัก หนึ่ ง
ทัง้ สิน
้ ของเจ้าถวายแด่ พระเยโฮวาห์ คือสิบชักหนึ่ งที่ เจ้ ารับจากคนอิสราเอลนั ้น จากส่วน
ได้ นี้ พวกเจ้า จงมอบของถวายแด่ พระเยโฮวาห์แด่ อาโรนปุโรหิต 29 จากบรรดาของที่ พวก
เจ้า ได้ รับ เจ้ าจงนํา เครือ
่ งถวายทุก สิง่ ที่ ต้องถวายแด่ พระเยโฮวาห์ จากบรรดาของดี ที่ สุด
นั ้นคือส่วนของที่ บริสุทธิ�
์ 30 ฉะนั ้นเจ้าจงพู ดกับเขาว่า ‘เมื่อเจ้าได้ ถวายส่วนที่ ดี ที่ สุดแล้ว
ให้คนเลวีนับส่วนที่เหลืออยู่เป็นเหมือนหนึ่ งพืชที่ได้มาจากลานนวดข้าวและเป็นผลได้จาก
บ่อยํ่าองุน
่ 31 และเจ้าจะรับประทานส่วนนั ้น ณ ที่ใดๆก็ได้ ทัง้ ตัวเจ้าและครอบครัวของเจ้า
เพราะว่าเป็นรางวัลตอบแทนงานปฏิบติ
ั ของเจ้าในพลับพลาแห่งชุมนุม 32 เมื่อเจ้าได้ถวาย
ส่วนที่ดีที่สุดแล้วเจ้าจะหามีโทษบาปโดยของถวายนั ้นไม่ และเจ้าอย่าทําสิง่ บริสุทธิข
์ องคน
อิสราเอลให้มลทินเกลือกว่าเจ้าจะต้องตาย� ”

19
วัวตัวเมียสีแดงกับขีเถ้
้ า
พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสและอาโรนว่า 2 “ต่อ ไปนี้ เป็น กฎพระราชบัญญั ติ ซึ่ง พระ
เยโฮวาห์ได้ ทรงบัญชาว่า จงบอกคนอิสราเอลให้นํา วัว ตัว เมีย สี แดงไม่ พิการซึ่ง ไม่ มี ตําหนิ
และยังไม่ เคยเข้าเทียมแอก 3 และเจ้าจงให้ววน
ั น
ั ้ แก่ เอเลอาซาร์ปุ โรหิต และให้เอาวัวนัน
้
ไปนอกค่ายฆ่าเสียต่อหน้าเขา 4 และเอเลอาซาร์ปุ โรหิตจะเอานิว
้ มือจุ่มเลือดวัวพรมที่ ข้าง
หน้าพลับพลาแห่งชุมนุมเจ็ดครัง้ 5 และให้มีคนเผาวัวตัวเมียนั ้นเสียในสายตาของเขา คือ
เขาจะต้องเผาหนั ง เนื้ อ และเลื อด กับ มูล ของมัน เสีย ให้ หมด 6 และปุโรหิต จะเอาไม้ สนสี
ดาร์ ไม้หุสบกับด้ายสีแดงโยนเข้าไปในไฟที่เผาวัวตัวเมียนั ้น 7 แลว
้ ปุโรหิตจะซักเสื้อผ้าของ
ตน และชําระร่างกายเสีย ในนํ้า ภายหลัง จึง เข้าไปในค่ายและปุ โรหิ ตน ัน
้ จึง เป็น มลทิน อยู่
8
จนถึงเวลาเย็น ผู้ใดที่ทําการเผาวัวตัวเมียต้องซักเสื้อผ้าและชําระร่างกายของตนเสียใน
นํ้า และเขาจะเป็นมลทินอยู่จนถึงเวลาเย็น 9 ให้ชายคนที่สะอาดเก็บขี้เถ้าวัวตัวเมียนั ้น นํา
ไปไว้นอกค่ายในที่สะอาด และให้เก็บขี้เถ้านั ้นไว้ทําเป็นนํ้าแห่งการแยกตัง้ ไว้สําหรับที่ชุมนุ
มชนอิสราเอลเพื่อเป็นการชําระล้างบาปออกเสีย 10 และคนที่ เก็บขี้เถ้าของวัวตัวเมียต้อง
ซัก เสื้อผ้า ของตน และเขาจะเป็น มลทิน อยู่ จนถึง เวลาเย็น จะเป็น อย่างนี้ แก่ คนอิสราเอล
และแก่ คนต่างด้าวผู้ อาศัย อยู่ ท่ามกลางเขา เป็น กฎเกณฑ์ ถาวร 11 ผู้ ที่ แตะต้องศพของผู้
ใดก็ตามต้องเป็นมลทินอยู่เจ็ดวัน 12 ในวันที ่สามเขาต้องชําระตัวด้วยนํ้า แล้วในวันที ่เจ็ด
1
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เขาจะสะอาด แต่ถ้าเขาไม่ชาํ ระตัวในวันที่สาม ในวันที่เจ็ดเขาจะสะอาดไม่ได้ 13 ผู้ใดก็ตาม
แตะต้องคนตาย คือร่างกายของคนที่ ตายแล้ว และมิ ได้ ชําระตนให้บริสุทธิ์ ผู้นั ้ นก็กระทํา
ให้ พล ับ พลาของพระเยโฮวาห์ มี มลทิน คนนั ้น จะต้องถูก ตัดขาดจากอิสราเอล เพราะนํ้า
แห่งการแยกตัง้ ไว้ไม่ ได้ พรมถูกตัวเขา เขาจะเป็นมลทิน มลทินยังค้างอยู่ที่ เขา 14 ต่อไปนี้
เป็นพระราชบัญญัติเรือ
่ งคนตายในเต็นท์ ทุกคนที่เข้ามาในเต็นท์ และสารพัดที่อยูในเต็
่
นท์
จะเป็นมลทินไปเจ็ดวัน 15 ภาชนะทุกลูกที่ไม่มีฝาปิดต้องเป็นมลทิน 16 คนใดที่อยู่ในพื้นทุ่ง
ไปแตะต้องคนที่ ถู กดาบตาย หรือ แตะต้องศพ หรือ กระดูก คน หรือหลุม ศพ จะเป็น มลทิน
ไปเจ็ดวัน 17 สําหรับคนที่ เป็นมลทินนี้ จงเอาขี้เถ้าจากการเผาวัวตัวเมียในการบูชาไถ่ บาป
และเอานํ้า ที่ ไหลเติม เข้าไปปนในภาชนะ 18 ให้ คนสะอาดเอากิง่ หุ สบจุ่ มน ้าํ นั ้น ประพรมที่
เต็นท์และเครือ
่ งใช้สอยทัง้ สิน
่ ่นั ่นและบนตัวคนที่แตะต้องกระดูกหรือ
้ และบนตัวคนที่อยูที
คนถูก ฆ่า หรือ คนตายหรือ หลุม ศพ 19 ให้ คนสะอาดประพรมคนที่ เป็น มลทิน ในวั นที ่ สาม
และวันที่เจ็ด อย่างนี้ พอวันที่เจ็ดเขาจะทําให้คนนั ้นสะอาด และเขาต้องซักเสื้อผ้าและอาบ
นํ้า พอถึงเวลาเย็นเขาจะสะอาด 20 แต่คนที่เป็นมลทินและไม่ชาํ ระตัวให้บริสุทธิ์ คนนั ้นจะ
ต้องถูก ตัดขาดจากท่ามกลางที่ ชุมนุม เพราะเขาได้ กระทํา ให้ สถานบริสุทธิ ์ ของพระเยโฮ
วาห์เป็นมลทิน คือว่านํ้าแห่งการแยกตัง้ ไว้ไม่ได้พรมถูกตัวเขา เขาจึงเป็นมลทิน 21 และให้
เป็นกฎเกณฑ์แก่พวกเขาอยู่เนื องนิ ตย์ ผู้ที่ประพรมนํ้าแห่งการแยกตัง้ ไว้จะต้องซักเสื้อผ้า
ของตน และผู้ที่แตะต้องนํ้าแห่งการแยกตัง้ ไว้จะเป็นมลทินจนถึงเวลาเย็น 22 และสิง่ ใดที่
ผู้เป็นมลทินแตะต้อง สิ่งนั ้นจะเป็นมลทิน และผู้ที่แตะต้องสิง่ นั ้นจะเป็นมลทินจนถึงเวลา
เย็น�

20
มิเรียมสิน
ิ ประชาชนกระหายนํ้า
้ ชีวต

1 ชุ มนุมชนทัง
้ หมดของคนอิสราเอลเข้ามาในถิน
่ ทุรกันดารศินในเดือนที่หนึ่ ง

ประชาชน
พักอยู่ในคาเดช มิเรียมก็สิ้นชีวต
ิ และฝังไว้ที่นั่น
เขาประชุมกันว
่าโมเสสและอาโรน 3 ประชาชนตัดพ้อต่อว่าโมเสสว่า “เมื่อพีน
่ ้ องเราตายต่อพระพักตร์พระ
เยโฮวาห์นั ้น เราตายเสียด้วยก็ดี 4 ท่านพาชุมนุมชนของพระเยโฮวาห์มาในถิน
่ ทุรกันดารนี้
ให้ตายเสียที่นี่ ทัง้ ตัวเราและสัตว์ของเราทําไม 5 และทําไมท่านจึงให้เราออกจากอียป
ิ ต์ นํา
เรามายังที่เลวทรามนี้ เป็นทีซ
่ ่ึงไม่มีพืช ไม่มีมะเดื่อ องุน
่ หรือทับทิม และไม่มีน้าํ ดื่ม� 6 แล้ว
โมเสสและอาโรนออกจากที่ประชุมไปที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมและซบหน้าลง และสง่า
ราศีของพระเยโฮวาห์ปรากฏแก่เขา
2 ครัง
้ นั ้นชุมนุมชนไม่มีน้าํ

นํ้าไหลออกจากหิน โมเสสทําบาป

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

ทัง้ เจ้า และ
อาโรนพี่ชายของเจ้า และบอกหินต่อหน้าต่อตาประชาชนให้หน
ิ หลัง่ นํ้า ดังนั ้นเจ้าจะเอานํ้า
ออกจากหิน ให้เขา ดัง นั ้น แหละเจ้า จะให้น้ํา แก่ ชุ มนุมชนและสัตว์ดื่ม � 9 โมเสสก็ นํา ไม้ เท
้าไปจากหน้าพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ดังที่ พระองค์ ทรงบัญชา 10 โมเสสกับอาโรนก็ เรียกชุ
มนุมชนให้ไปพร้อมกั นที ่หิน โมเสสกล่าวแก่ เขาว่า “เจ้ าผู้กบฏจงฟัง ณ บัดนี้ จะให้เราเอา
นํ้าออกจากหินนี้ ให้พวกเจ้าดื่มหรือ� 11 และโมเสสก็ยกมือขึ้นตีหน
ิ นั ้นสองครังด
้ ้วยไม้เท้า
และนํ้า ก็ ไหลออกมามากมาย ชุ มนุ มชนและสัตว์ของเขาก็ ได้ ดื่ มน้าํ 12 พระเยโฮวาห์ ตรัส
กับโมเสสและอาโรนว่า “เพราะเจ้ามิได้เชื่อเราจึงมิได้กระทําให้เราเป็ นที่บริสุทธิในสายตา
์

กันดารวิถี 20:13

183

กันดารวิถี 21:3

ของคนอิสราเอล เพราะฉะนั ้นเจ้าจึงจะมิได้นําชุ มนุมชนนี้ เข้าไปในแผ่นดินซึ่งเราได้ให้แก่
เขา� 13 นํ้านั ้นคือนํ้าเมรีบาห์ เพราะว่าคนอิสราเอลได้ต่อว่าพระเยโฮวาห์ และพระองค์ทรง
สําแดงความบริสุทธิ์ท่ามกลางเขา
คนเอโดมไม่ให้คนอิสราเอลผ่านประเทศของเขา
โมเสส ได้ ส่ง ผู้ สื่อสาร จาก คา เดช ไป ถึง กษั ตริ ย์ แห่ ง เอ โดม ว่า “พี่ น้ อง ซึ่ง เป็น คน
อิสราเอลกล่าวดังนี้ ว่า ท่านก็ ทราบถึง บรรดาความทุกข์ ยากที่ เก ิด ขึ้น แก่ เราแล้ว 15 ว่า
บรรพบุรุษ ของเราลงไปยั งอ ียป
ิ ต์ และเราอยู่ ในอียป
ิ ต์ ช้า นาน และชาวอียป
ิ ต์ ได้ ข่มเหงเรา
16
และบรรพบุรุษของเรา และเมื่อเราร้องทูลพระเยโฮวาห์ พระองค์ทรงสดับเสียงของเรา
และได้ส่งทูตสวรรค์องค์หน่งึ นําเราออกจากอียป
ิ ต์ และดูเถิด เรามาอยู่ในคาเดชเป็นเมือง
ที่ อยู่ ชิ ดพรมแดนของท่าน 17 ขอให้ เรายกผ่านเขตแดนของท่าน เราจะไม่ ผ่านไร่นาหรือ
สวนองุน
่ ของท่าน เราจะไม่ ด่ื มน้าํ จากบ่อ เราจะเดิน ไปตามทางหลวง เราจะไม่ หน
ั ไปทาง
18
ขวามือ หรือ ทางซ้ายมือ จนกว่า เราจะผ่านพ้น เขตแดนของท่าน� แต่ เอโดมกล่าวแก่
ท่านว่า “ท่านจะยกผ่านไปไม่ ได้ เกล ื อกว่า เราจะยกออกมาสู้ ท่านด้วยดาบ� 19 และคน
อิสราเอลพูดกับกษั ตริย์แห่งเอโดมว่า “เราจะขึ้นไปตามทางหลวง ถ้าเราดื่มน้าํ ของท่านไม่
ว่า ตัว เราหรือ สัตว์ เราจะชําระเงิน ให้ ขอให้ เราเดิน ผ่านไป เราไม่ ต้องการอะไรอีก� 20 แต่
ท่านตอบว่า “เจ้ าจะยกผ่านไปไม่ ได้ � แล้วเอโดมก็ ยกพลเป็ นอันมากมาต่อสู้ เขาทัง้ หลาย
ด้วยมื ออ ัน เข้ม แข็ง 21 เช่น นี้ แหละเอโดมปฏิเสธไม่ ให้อิสราเอลยกผ่านพรมแดนของท่าน
ดังนั ้นอิสราเอลจึงหันไปจากท่าน 22 และชุมนุมชนอิสราเอลทัง้ หมดเดินทางจากคาเดชมา
ถึงภูเขาโฮร์
14

อาโรนสิน
ิ
้ ชีวต
ที่ ภู เขาโฮร์ นี้ พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสและอาโรนริม เขตแดนแผ่น ดิน เอโดมว่า
24 “อาโรนจะต้องถูก รวบไปอยู่ กับ พวกของเขา เพราะเขาจะไม่ ได้ เข ้า ไปในแผ่น ดิน ซึ่ง เรา
ยกให้แก่ คนอิสราเอล เพราะเจ้าทัง้ สองกบฏต่อคําสัง่ ของเราที่ น้ําเมรีบาห์ 25 จงนําอาโรน
และเอเลอาซาร์บุ ตรชายของเขา นํา เขาขึ้น มาบนภู เขาโฮร์ 26 จงถอดเสื้อ ของอาโรนสวม
ให้แก่ เอเลอาซาร์บุ ตรชายของเขา และอาโรนจะถูก รวบไปอยู่ กับ พวกของเขา เขาจะตาย
ที่ นั ่น� 27 โมเสสก็กระทําตามที่ พระเยโฮวาห์ทรงบัญชา และพวกท่านก็ข้น
ึ ไปบนภูเขาโฮร์
28
ท่ามกลางสายตาของชุ มนุ มชนทัง้ หมด และโมเสสถอดเสื้อผ้า ของอาโรน และสวมให้
แก่ เอเลอาซาร์บุ ตรชายของเขา และอาโรนก็ สิ ้นชีวต
ิ อยู่ที่ ยอดภูเขานั ้น แล้วโมเสสและเอ
เลอาซาร์ลงมาจากภู เขา 29 เมื่อ บรรดาชุ มนุ มชนเห็ นว ่า อาโรนสิน
ิ เสีย แล้ว วงศ์ วาน
้ ชีวต
อิสราเอลทัง้ หมดก็ร้องไห้ไว้ทุกข์ให้อาโรนอยูส
่ ามสิบวัน
23

21
กษั ตริยเมื
์ องอาราดกับชาวคานาอันถูกทําลาย

เมื่อ กษั ตริย์ เมืองอาราด ชาวคานาอัน ผู้ อยู่ ทางภาคใต้ ได้ ยิ นว ่า อิสราเอลกําลัง ยกมา
ตามทางที่ พวกสอดแนมใช้นั ้น ท่านต่อสู้ กับคนอิสราเอลและจับไปเป็นเชลยได้ บ้าง 2 และ
คน อิสราเอล ปฏิญาณ ไว้ กับ พระ เย โฮ วาห์ ว่า “ถ้า พระองค์ จะ ทรง มอบ ชนชาติ นี้ ไว้ ใน มือ
ข้า พระองค์ แน่ แล้ว ข้า พระองค์ จะทําลายบ้านเมืองเขาเสีย ให้ สิน
้ � 3 และพระเยโฮวาห์
ทรงสดับเสียงของคนอิสราเอลและมอบชาวคานาอันไว้ เขาก็ทําลายชาวคานาอันและบ้าน
1

กันดารวิถี 21:4

184

กันดารวิถี 21:28

เมืองของเขาเสียสิน
้ จึงได้เรียกชื่อตําบลนั ้นว่าโฮรมาห์ 4 เขาทัง้ หลายออกเดินจากภูเขาโฮร์
ตามทางที่ไปทะเลแดงเพื่อจะอ้อมแผ่นดินเอโดม ประชาชนท้อใจมากเพราะเหตุหนทาง
งูแมวเซากับงูทองเหลือง

“ทําไมพาเราออกจากอียป
ิ ต์ มาตายใน
ถิน
่ ทุรกันดาร เพราะไม่มีอาหารและไม่มีน้าํ เราเบื่ออาหารอันไร้ค่านี้ � 6 และพระเยโฮวาห์
ก็ ทรงให้ งู แมวเซามาในหมู่ ประชาชน งู ก็ กัด ประชาชน และคนอิสราเอลตายมาก 7 และ
ประชาชนมาหาโมเสสกล่าวว่า “เราทัง้ หลายได้กระทําบาปเพราะเราทัง้ หลายได้บ่นว่าพระ
เยโฮวาห์และบ่นว่าท่าน ขอทูลแด่พระเยโฮวาห์ ขอพระองค์ทรงนํางูไปจากเราเสีย� ดังนั ้น
โมเสสจึงอธิษฐานเพื่อประชาชน 8 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “จงทํางู แมวเซาตัว
หนึ่ ง ติด ไว้ที่ เสา และต่อ มาทุก คนที่ ถู กง ู กัด เมื่อ เขามองดู เขาจะยั งม ี ชี วิตอยู่ ได้ � 9 ดัง นั ้น
โมเสสจึง ทํา งู ทองสัมฤทธิตั
์ ว หนึ่ ง และติด ไว้ที่ เสา แล ้ว ต่อ มาถ้า งู กัด คนใด ถ้า เขามองดู งู
ทองสัมฤทธินั
์ ้น เขาก็ มี ชี วิตอยู่ ได้ 10 และคนอิสราเอลก็ ยกออกเดิน ไปตัง้ ค่ายอยู่ ที่ โอโบท
11 และเขาออกเดิน จากโอโบทไปตัง
้ ค่ายอยู่ ที่ อิ เยอาบาริม อยู่ ในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร ตรงข้าม
12
โมอับ ทางทิศตะวันขึ้น เขายกออกจากที่ นั่นมาตัง้ ค่ายอยู่ที่ หุบเขาเศเรด 13 เขายกออก
จากที่นั่นไปตัง้ อยู่ฟากแม่น้ําอารโนนข้างโน้ น ซึ่งอยู่ในถิน
ื มาจากพรมแดน
่ ทุรกันดารที่ยด
ของคนอาโมไรต์ เพราะว่า แม่ น้ํา อารโนนเป็น พรมแดนของโมอับ ระหว่างโมอั บก ับ คนอา
โมไรต์ 14 ดังนั ้นในหนั งสือสงครามของพระเยโฮวาห์จึงมีว่า “พระองค์ทรงชนะที่ทะเลแดง
และลุ่มแม่น้ําอารโนน 15 และที่เชิงลาดของที่ลุ่มเหล่านั ้นซึ่งยืดไปจนถึงที่ตัง้ เมืองอาร์ และ
พาดพิงไปถึงพรมแดนโมอับ� 16 จากที่นั่นเขาออกเดินต่อไปถึงเมืองเบเออร์ ซึ่งเป็นบ่อนํ้า
ที่ พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า “จงรวบรวมประชาชนเข้า ด้วยกัน เราจะให้ น้ํา แก่ เขา �
17 แล้วอิสราเอลจึงร้องเพลงนี้ ว่า “โอ บ่อน้า
ํ เอ๋ย จงมีน้ําพลุ่งขึ้นมา ให้เรามาร้องเพลงกัน
18 เป็ น บ่อนํ้า ที่ เจ้ านายได้ ขุด ไว้ เป็ น บ่อ ที่ ขุนนางของประชาชนเจาะไว้ ด้วยคทาและไม้ เท ้า
ของผู้ทรงตัง้ พระราชบัญญัติ� และจากถิน
่ ทุรกันดารนั ้นไป เขาก็ มาถึ งมัทธานาห์ 19 และ
จากมัทธานาห์ถึงตําบลนาหะลีเอล และจากนาหะลีเอลถึงตําบลบาโมท 20 และจากบาโมท
ถึงหุบเขาซึ่งอยูใ่ นท้องถิน
่ โมอับข้างยอดเขาปิสกาห์ซ่ึงมองลงมาเห็นเยชิโมน
5 และประชาชนก็ บ่ นว ่า พระเจ้า และว่า โมเสสว่า

เขา

คนอาโมไรต์ ไม่ ให้ คนอิสราเอลผ่านประเทศของเขา อิสราเอลจึง ยึด เอาแผ่น ดิน ของ

21 แล ้ วอ ิส ราเอลส่ง ผู้ ส่ ือสารไปหาสิ โหนกษั ตริย์ คนอาโมไรต์ กล่าวว่า 22 “ขอให้ข้าพเจ้า

ผ่านแผ่น ดิน ของท่าน พวกเราจะไม่ เลี้ยวเข้าไปในนาหรือ ในสวนองุน
่ เราจะไม่ ด่ื มน้าํ จาก
บ่อ เราจะเดินไปตามทางหลวงจนเราได้ผ่านพรมแดนเมืองของท่าน� 23 แต่สิโหนไม่ยอม
ให้ อิสราเอลยกผ่านพรมแดนของท่าน สิ โหนรวบรวมพลทัง้ หมดของท่านยกออกสู้ รบกับ
อิสราเอลในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร และท่านมาถึง ยาฮาสรบกับ อิสราเอลที่ นั ่น 24 และอิสราเอลได้
ประหารท่านเสียด้วยคมดาบ ยึดเอาแผ่นดินของท่านจากแม่น้ําอารโนนจนถึงแถวยับบอก
ไกลไปจนถึง แดนคนอัม โมนเพราะว่า พรมแดนของคนอัม โมนเข้ม แข็ง 25 และอิสราเอล
ยึดเมืองเหล่านี้ ทัง้ หมด และอิสราเอลเข้าตัง้ อยู่ในบรรดาหัวเมืองของคนอาโมไรต์ ในเฮช
โบน และตามชนบททัง้ หมด 26 เพราะว่าเฮชโบนเป็นเมืองหลวงของสิ โหนกษั ตริย์ของคน
อาโมไรต์ ผู้ ที่ ต่อสู้ กับ กษั ตริย์ชาวโมอับ องค์ ก่อน และยึด ได้ แผ่ นดิน ของท่านทัง้ สิน
้ ไกลไป
27
ถึงแม่น้ําอารโนน เพราะฉะนั ้นนั กร้องบทสุภาษิ ตจึงร้องว่า “มาที่ เฮชโบน ให้สร้างและ
สถาปนาเมืองแห่งสิโหนขึ้น 28 เพราะว่ามีไฟออกไปจากเฮชโบน มีเปลวไฟออกไปจากเมือง
แห่ง สิ โหน ได้ ทําลายเมือ งอาร์ของโมอับ เจ้ าของแห่ง ปู ชน ีย สถานสูง ของแม่ น้ํา อารโนน
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29 โมอับเอ๋ย

วิบัติแก่เจ้า โอ ชนชาติแห่งพระเคโมชเอ๋ย เจ้าต้องพินาศ พระเคโมชได้มอบทั ้
งบุตรชายของตนที่หลบภัยแล้วกับบุตรสาวของตน ให้เป็นเชลยของสิโหนกษั ตริย์คนอาโม
ไรต์ 30 เราทัง้ หลายได้ ยงิ เขาทัง้ ปวง เฮชโบนพินาศจนถึ งดีโบน เราได้ กวาดล้างถึงโนฟาห์
เสียคือถึงเมเดบา� 31 ดังนั ้นอิสราเอลได้อาศัยอยูใ่ นแผ่นดินคนอาโมไรต์
อิสราเอลยึดแผ่นดินของเมืองบาชาน

32 และโมเสสใช้คนไปสอดแนมเมืองยาเซอร์ และเขาทัง
้ หลายได้ยด
ึ ชนบทของเมืองนั ้น

และขับไล่คนอาโมไรต์ที่อยูที
่ ่นั ่นเสีย 33 แล้วเขาก็เลี้ยวยกเดินไปตามทางเมืองบาชาน และ
โอกกษั ตริย์เมืองบาชานก็ออกมา ทัง้ ตัวท่านกับพลไพร่ทัง้ สิน
้ ของท่าน เพื่อสู้รบกับเขาที่เอ
เดรอี 34 แต่พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “อย่ากลัวเขาเลย เพราะเราได้มอบเขาไว้ในมือ
ของเจ้าแล้ว ทัง้ บรรดาพลไพร่ของเขา และแผ่นดินของเขา และเจ้าจะกระทําแก่เขาอย่าง
เจ้าได้กระทําแก่สิโหนกษั ตริย์คนอาโมไรต์ผู้อยู่ที่เฮชโบน� 35 ดังนั ้นเขาทัง้ หลายจึงฆ่าโอก
และโอรสของท่านเสีย ทัง้ ประชาชนทัง้ สิน
้ ของท่าน ไม่มีเหลือให้ท่านสักคนเดียว และเขา
ทัง้ หลายก็เข้ายึดแผ่นดินของท่าน

22

กษั ตริยเมื
์ องโมอับจ้างบาลาอัมให้สาปแช่งคนอิสราเอล
ณ ที่ราบโมอับซึ่งอยู่ฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างนี้
2
ใกล้ เมืองเยรีโค ฝ่ายบาลาคบุตรชายศิป โปร์ได้ เห ็ นการทัง้ ปวงซึ่ งอ ิส ราเอลได้ กระทํา ต่อ
คนอาโมไรต์ 3 ทัง้ โมอั บก ็ครันคร
่
้ามต่อ ชนชาติ นั้น นั กหนา เพราะเขามี คนมากด้วยกัน โม
อับกลัวคนอิสราเอลลานทีเดียว 4 โมอับจึงพูดกับพวกผู้ใหญ่ของเมืองมีเดียนว่า “คนเหล่า
นี้ จะมาเลี ยกินสารพัดที่ ล้อมรอบเราอยู่หมด เหมือนวัวเลี ยกินหญ้าในนา� บาลาคบุตรชา
ยศิป โปร์เป็นกษั ตริย์ เมืองโมอับ ในเวลานั ้น 5 ท่านใช้ ผู้ สื่อสารไปยัง บาลาอัม บุตรชายเบ
โอร์ที่ เปโธร์ใกล้ แม่น้าํ ในแผ่นดิ นอ ัน เป็น บ้านเกิด เมืองนอนของท่าน โดยกล่าวว่า “ดู เถิด
ชนชาติหน่ึงออกมาจากอียป
ิ ต์ ดูเถิด เขาทัง้ หลายเข้าแผ่คลุมพื้นแผ่นดินโลก กําลังพักอยู่
ตรงข้ามข้าพเจ้า 6 ฉะนั ้น ขอเชิญ มาเถิด บัดนี้ ขอสาปแช่ง ชนชาติ นี้ ให้ แก่ ข้าพเจ้า เพราะ
เขาเข้ม แข็ง กว่า ข้าพเจ้า มาก ชะรอยข้าพเจ้า จะสามารถรบชนะเขาและขับ ไล่ เขาออกไป
จากแผ่น ดิน ได้ เพราะข้าพเจ้า ทราบอยู่ ว่า ถ้า ท่านอวยพรแก่ ผู้ ใด ผู้ นั ้น จะเป็น ไปตามพร
นั ้น และท่านสาปแช่งผู้ใด ผู้นั ้นก็ถูกสาปแช่ง� 7 ดังนั ้นพวกผู้ใหญ่ของเมืองโมอับกับพวก
ผู้ใหญ่ของเมืองมีเดียนก็ ถือค่าการทําอาถรรพ์นั้นออกไป ครัน
้ เขาทัง้ หลายมาถึงบาลาอัม
ก็ บอกคํา ของบาลาคแก่ เขา 8 บาลาอัม กล่าวแก่ คนเหล่านั ้ นว ่า “คืน นี้ จงค้างที่ นี่ ก่อน เมื่อ
พระเยโฮวาห์ตรัสอย่างไรแก่ข้าแล้ว ข้าจึงจะนําคํานั ้นมาแจ้งแก่ท่านทัง้ หลาย� ดังนั ้นเจ้า
เมืองแห่งโมอับจึงยับยัง้ อยูก
่ ับบาลาอัม 9 และพระเจ้าเสด็จมาหาบาลาอัมตรัสว่า “คนทีม
่ า
10
อยู่ กับ เจ้า คือ ผู้ ใด � บาลาอั มท ูล พระเจ้า ว่า “บาลาคบุตรชายศิป โปร์กษั ตริย์ เมืองโมอับ
ได้ใช้เขาทัง้ หลายมาแจ้งแก่ข้าพระองค์ว่า 11 ‘ดูเถิด ชนชาติหน่ง
ึ ออกจากอียป
ิ ต์มาแผ่คลุม
พื้น แผ่น ดิน โลก ขอเชิญ มาเถิด ขอสาปแช่ง เขาทัง้ หลายให้ แก่ ข้าพเจ้า ชะรอยข้าพเจ้า จะ
รบชนะเขาและขับไล่ เขาออกไปได้� ” 12 พระเจ้าตรัสกับบาลาอัมว่า “เจ้าอย่าไปกับเขาทัง้
หลาย เจ้าอย่าแช่งชนชาตินั ้น เพราะเขาทัง้ หลายเป็นคนที่ได้รับพร� 13 รุ ง่ เช้าบาลาอัมก็ลุ
กขึ้นกล่าวแก่ เจ้ านายของบาลาคว่า “จงกลับไปแผ่นดินของท่านเถิด เพราะพระเยโฮวาห์
ทรงปฏิเสธมิให้เราไปกับท่าน� 14 เพราะฉะนั ้นเจ้านายแห่งโมอับก็ลุกขึ้นกลับไปหาบาลาค
กล่าวว่า “บาลาอัม ปฏิเสธไม่ ยอมมากับ เรา� 15 บาลาคได้ ส่ง พวกเจ้า นายไปอีก ครัง้ หนึ่ ง
มี จํานวนมากกว่า และมี เกียรติ ยศมากกว่า รุ ่นก ่อน 16 เขาทัง้ หลายมาถึง บาลาอัม กล่าว
1 แล้วคนอิสราเอลก็ยกออกไปตัง
้ ค่ายอยู่
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แก่ ท่านว่า “บาลาคบุตรชายศิป โปร์กล ่าวดังนี้ ว่า ‘ขออย่า ให้มี อะไรขัด ขวางท่านที่ จะไปหา
ข้าพเจ้า เลย 17 เพราะข้าพเจ้า จะให้ เกียรติ แก่ ท่านอย่างสูง แน่ ท่านจะให้ ข้าพเจ้า ทํา อะไร
ให้ ข้าพเจ้าจะกระทําตาม ขอเชิญมาสาปแช่งชนชาตินี้ ให้แก่ข้าพเจ้า� ” 18 แต่บาลาอัมได้
ตอบคนใช้ ของบาลาคว่า “แม้ว ่า บาลาคจะให้ เงิน และทองเต็ม บ้านเต็ม เรือนของท่านแก่
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะกระทําอะไรนอกเหนื อพระบัญชาของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้า
ไม่ได้ ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ 19 ฉะนั ้นบัดนี้ ขอท่านยับยัง้ อยูที
่ ่นี่สักคืนหนึ่ งก่อนด้วย เพื่อข้าพเจ้า
จะทราบว่าพระเยโฮวาห์จะตรัสเพิม
่ เติมประการใดแก่ ข้าพเจ้าบ้าง� 20 และพระเจ้าเสด็จ
มาหาบาลาอัมในกลางคืน ตรัสแก่ เขาว่า “ถ้า มี ผู้ ชายมาเรียกเจ้า จงลุก ขึ้น ไปกับ เขา แต่ เจ้
าจงกระทํา ตามที่ เราสัง่ เจ้า เท่านั ้น� 21 ดัง นั ้ นรุ่งเช้าบาลาอัมก็ ลุ กขึ้น ผูก อานลา ไปกับเจ้า
นายแห่งโมอับ 22 แต่พระเจ้าทรงกริว้ ต่อบาลาอัมเพราะเขาไป ดังนั ้นทูตสวรรค์ของพระเย
โฮวาห์มาย ืน เป็น ผู้ สกัด ทางบาลาอัม ไว้ ฝ่ายบาลาอัม ขี่ ลาม ี คนใช้สองคนไปกับ เขา 23 เมื่อ
ลานั ้นเห็นทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ถือดาบยืนอยู่ในหนทาง ลาก็เลี้ยวออกนอกทาง เข้า
ไปในทุ่งนา บาลาอัมจึงตีลาให้กลับไปทางเดิม 24 แล้วทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์มายืนอยู่
ในทางแคบระหว่างสวนองุน
่ มีกําแพงทัง้ สองข้างทาง 25 เมื่อลาเห็นทูตสวรรค์ของพระเย
โฮวาห์มันก็ดันไปติดกําแพง หนี บเท้าของบาลาอัมเข้ากับกําแพง บาลาอัมก็ตีลาอีก 26 แล้
วทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ก็เดินไปข้างหน้ายืนอยู่ในที่แคบ ไม่มีทางที่จะหลีกไปข้างขวา
หรือข้างซ้าย 27 เมื่อลาเห็นทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์มันก็หมอบลง บาลาอัมยังคงนั ่งอยู่
บนหลัง บาลาอัมก็ โกรธ จึงเอาไม้เท้าของเขาตี ลา 28 แล้วพระเยโฮวาห์เปิดปากลา มันจึง
พูดกับบาลาอัมว่า “ข้าพเจ้าได้กระทําอะไรแก่ท่าน ท่านจึงได้ตีข้าพเจ้าถึงสามครัง้ � 29 บา
ลาอัมพู ดก ับ ลาว่า “เพราะเจ้า ได้ แกล้ง เรา เราอยากจะมี ดาบอยู่ในมือ เดีย
๋ วนี้ เราจะได้ ฆ่า
เจ้า เสีย� 30 ลาก ็ พู ดก ับ บาลาอัม ว่า “ข้าพเจ้า ไม่ ใช่ ลาของท่านที่ ท่านขับขี่ อยู่ ทุ กวัน ตลอด
ชีวต
ิ จนบัดนี้ ดอกหรือ ข้าพเจ้าได้เคยกระทําเช่นนี้ แก่ท่านหรือ� บาลาอัมก็บอกว่า “ไม่เคย
� 31 แล้วพระเยโฮวาห์ทรงเบิกตาบาลาอัม เขาจึงเห็นทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ถือดาบ
ยืน อยู่ ในหนทาง บาลาอัม ก็ ก้ม ศีรษะซบหน้า ลงกราบ 32 และทูต สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์
พู ดก ับ บาลาอัม ว่า “ทําไมเจ้า จึง ตี ลาของเจ้า ถึง สามครัง้ ดู เถิด เรามาห้ามเจ้า เพราะการ
ประพฤติ ของเจ้า ขัดขืน เรา 33 ลาได้ เห ็น เราและหลีก ไปต่อ หน้า เราถึง สามครัง้ ถ้า มั นม ิ ได้
หลี กไปจากเรา เราจะได้ฆ่าเจ้าเสียแล้วเมื่อตะกี้นี้ แน่ และให้ลารอดตายไป� 34 แล้วบาลา
อัม พู ดก ั บท ูต สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ ว่า “ข้าพเจ้า ได้ กระทํา บาป เพราะข้าพเจ้า ไม่ ทราบ
ว่าท่านยืนอยู่ในหนทางกัน
้ ข้าพเจ้า ฉะนั ้นบัดนี้ ถ้าท่านไม่เห็นชอบ ข้าพเจ้าจะกลับไปเสีย�
35 แล ้ วท ูต สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ พู ดก ับ บาลาอัม ว่า “จงไปกับ ชายเหล่า นั ้น เถิด แต่ เจ้ า
จงพูดเฉพาะคําที่เราให้เจ้าพูด� ดังนั ้นบาลาอัมก็ไปกับเจ้านายของบาลาคต่อไป 36 เมื่อบา
ลาคได้ ยินว่าบาลาอัมมาแล้ว ท่านจึงออกไปรับบาลาอัมที่เมืองโมอับที่สุดปลายพรมแดน
ซึ่งเกิดขึ้นด้วยแม่น้ําอารโนน 37 บาลาคพูดกับบาลาอัมว่า “เราได้อุตส่าห์ใช้คนไปเชิญท่าน
มามิใช่หรือ เหตุ ไฉนท่านไม่มาหาเราเล่า เราไม่สามารถที่ จะให้เกียรติ แก่ ท่านหรือ� 38 บา
ลาอัมพูดกับบาลาคว่า “ดูเถิด ข้าพเจ้ามาหาท่านแล้ว บัดนี้ ข้าพเจ้าจะกล่าวอะไรได้เล่า คํา
ซึ่งพระเจ้าใส่ปากข้าพเจ้า ข้าพเจ้าต้องกล่าว� 39 แล้วบาลาอัมไปกับบาลาคถึงตําบลคีรย
ิ า
ทหุโซท 40 ณ ที่นั ่นบาลาคเอาวัวและแกะถวายบูชา แล้วส่งไปให้บาลาอัมและเจ้านายที่อยู่
กับเขาบ้าง 41 ต่อมารุ ง่ ขึ้นบาลาคก็พาบาลาอัมขึ้นไปยังปูชนียสถานสูงของพระบาอัล จาก
ที่นั่นก็ได้เห็นประชาชนส่วนที่อยูใกล้
่
ที่สุด
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พระเจ้าทรงดลใจบาลาอัมให้อวยพรคนอิสราเอล
บาลาอัม พู ดก ับ บาลาคว่า “ท่านจงสร้างแท่น บูชาให้ ข้าพเจ้า ที่ นี่ เจ ็ด แท่น และจัด วัว
ผู้ เจ ็ด ตัว แกะผู้ เจ ็ด ตัว ให้ข้าพเจ้า � 2 บาลาคก็ กระทํา ตามคํา ของบาลาอัม บาลาคและบา
ลาอัม เอาวัว ผู้ ตัว หนึ่ ง แกะผู้ ตัว หนึ่ ง กระทํา บูชาที่ แท่น บูชาทุก แท่น 3 แล ้ว บาลาอัม พู ดก ับ
บาลาคว่า “จงยืน อยู่ ใกล้ เครือ
่ งเผาบูชาของท่านแล้ว ข้าพเจ้า จะไป ชะรอยพระเยโฮวาห์
จะเสด็จ มาหาข้าพเจ้า และสิง่ ใดที่ พระองค์ สําแดงแก่ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะบอกท่าน� แล
้ว เขาก็ ข้น
ึ ไปยัง ที่ สูง 4 พระเจ้า ทรงพบกับ บาลาอัม และบาลาอัม กราบทูล พระองค์ ว่า “ข้า
พระองค์ ได้ จัดแท่นบูชาเจ็ดแท่น ทัง้ ได้ จัดวัวผู้ตัวหนึ่ งและแกะผู้ตัวหนึ่ งบูชาอยู่ทุกแท่น�
5 พระเยโฮวาห์ทรงใส่ ถ้อยคําในปากของบาลาอัมและตรัสว่า “จงกลับไปหาบาลาคแล้วจง
พู ดอย่างนั ้น� 6 บาลาอัมจึงกลับไปหาบาลาค และดู เถิด บาลาคกับบรรดาเจ้านายแห่งโม
อับยืนอยู่ที่ข้างเครือ
่ งเผาบูชาของท่าน 7 บาลาอัมได้กล่าวกลอนภาษิ ตของเขาว่า “บาลาค
ได้พาข้าพเจ้ามาจากอารัม ท่านกษั ตริย์ของโมอับได้พาข้าพเจ้ามาจากภูเขาทางตะวันออก
กล่าวว่า ‘มาเถิด มาแช่ง ยาโคบเพื่อ ข้าพเจ้า มาเถิด มาประณามอิสราเอล� 8 ข้าพเจ้า จะ
แช่งผูที
้ ่พระเจ้าไม่ทรงแช่งได้อย่างไร ข้าพเจ้าจะประณามผูที
้ ่พระเยโฮวาห์ไม่ทรงประณาม
ได้ อย่างไร 9 เพราะข้าพเจ้า ได้ ดู เขาจากยอดผา จากเนิ น สูง ข้าพเจ้า ได้ เห ็น เขาแน่ ะ ดู เถิด
ชนชาติ หน ่ึ งอยู่ ลําพัง และมิ ได้ นั บ เข้า ในหมู่ ประชาชาติ 10 ใครจะนั บ ผงคลี ดิ นของยาโคบ
ได้ หรือ นั บ หนึ่ ง ในสี่ ของอิสราเอลได้ ขอให้ ข้าพเจ้า ตายอย่างคนชอบธรรม และขอให้ สุด
ปลายชีวต
ิ ของข้าพเจ้า เหมือนอย่างของเขา� 11 แล ้ว บาลาคพู ดก ับ บาลาอัม ว่า “ท่านได้
กระทําอะไรแก่เราเล่า เราเชิญท่านให้มาแช่งพวกศัตรู ของเรา ดูเถิด ท่านไม่ได้กระทําอะไร
แก่เขานอกจากอวยพรเขา� 12 เขาจึงตอบว่า “ข้าพเจ้าไม่ต้องระวังที่จะกล่าวคําซึ่งพระเย
โฮวาห์ ใส่ ในปากข้าพเจ้า หรือ� 13 บาลาคพู ดก ับ เขาว่า “เชิญ ท่านไปอีก ที่ หน ่ึ งก ับ ข้าพเจ้า
เถิด ซึ่งท่านจะดูเขาจากที่นั่นได้ ท่านจะเห็นเพียงส่วนที่ใกล้ที่สุด และจะไม่เห็นคนทัง้ หมด
จากที่ นั่น ท่านจงแช่ง เขาทัง้ หลายให้ ข้าพเจ้า เถิด� 14 แล ้ว บาลาคก็ พาบาลาอัม มาถึง นา
ของโศฟิม ขึ้น ถึง ยอดเขาปิ สกาห์ สร้างแท่น บูชาเจ็ด แท่น และจัด วัว ผู้ ตัว หนึ่ ง และแกะผู้
ตัวหนึ่ งบูชาอยู่บนทุกแท่น 15 บาลาอัมพู ดกับบาลาคว่า “จงยืนอยู่ข้างเครือ
่ งเผาบูชาของ
ท่านเถิด ขณะที่ ข้าพเจ้า ไปพบพระเยโฮวาห์ ตรงโน้ น� 16 แล ้ว พระเยโฮวาห์ ทรงพบบาลา
อัม และทรงใส่ ถ้อยคํา ในปากของเขาตรัสว ่า “จงกลับ ไปหาบาลาค และจงพู ดอย ่างนั ้น�
17 บาลาอัมก็กลับมาหาบาลาค ดูเถิด เขายืนอยู่ข้างเครือ
่ งเผาบูชาของท่าน มีเจ้านายแห่ง
โมอับ ยืน อยู่ กั บท ่าน บาลาคจึง ถามเขาว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า กระไร� 18 บาลาอัม ก็ ได้
กล ่า วกลอนภาษิ ต ของเขาว่า “บาลาค ลุ กขึ้น เถิด และคอยฟัง บุ ตรชายของศิป โปร์ จงฟัง
ข้าพเจ้า เถิด 19 พระเจ้า มิ ใช่มนุษย์จึ งม ิ ได้ มุสา และมิ ได้ เป็น บุตรของมนุษย์จึง ไม่ ต้องกลับ
ใจ ที่ พระองค์ ตรัส ไปแล้ว พระองค์ ก็ จะมิ ทรงกระทํา ตามหรือ ที่ พระองค์ ทรงลัน
่ วาจาแล้ว
จะไม่ทรงกระทําให้สําเร็จหรือ 20 ดูเถิด ข้าพเจ้าได้รบ
ั พระบัญชาให้อวยพร พระองค์ได้ทรง
อํานวยพร และข้าพเจ้า จะเรียกกลับ ไม่ ได้ 21 พระองค์ ได้ ทอดพระเนตรว่า ไม่ มี ความชัว่ ช้า
ในยาโคบ และทรงเห็นว่าไม่มีความชัว่ ร้ายในอิสราเอล พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาอยูก
่ ับ
22
เขา และเสียงโห่รอ
้ งถวายพรพระมหากษั ตริย์อยู่ท่ามกลางเขา พระเจ้าทรงนําพวกเขา
ออกจากอียป
ิ ต์ พระองค์ทรงเป็นเสมือนพลังแห่งม้ายูนิคอน 23 ไม่มีการถือลางต่อต้านยา
โคบ ไม่มี การทํานายต่อ ต้านอิสราเอล ถึง เวลาแล้ว ยาโคบและอิสราเอลก็ จะได้ รบ
ั คํา บอก
ว่า ‘พระเจ้า จะทรงกระทํา อะไร� 24 ดู เถิด ชนชาติ หน ่งึ ซึ่ง ลุก ขึ้น อย่างสิงโตผู้ ยิง่ ใหญ่ และ
1
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ยืนขึ้นอย่างสิงโตหนุ่ม ไม่ยอมนอนจนกว่าจะกินเหยื่อเสีย และดื่มเลือดของสิง่ ที่ ฆ่าตาย�
25 แล้วบาลาคจึงพู ดกับบาลาอัม “อย่าแช่งเขาเลย ทัง
้ อย่าอวยพรแก่เขา� 26 แต่บาลาอัม
ตอบบาลาคว่า “ข้าพเจ้า ไม่ ได้ บอกท่านแล้ว หรือว่า ‘ทุ กสิ่ง ที่ พระเยโฮวาห์ตรัส ข้าพเจ้า จะ
ต้องกระทําตาม� ” 27 บาลาคจึงพูดกับบาลาอัมว่า “มาเถิด ข้าพเจ้าจะพาท่านไปอีกที่หนึ่ ง
ชะรอยพระเจ้าจะทรงโปรดให้ท่านแช่งเขาเพื่อข้าพเจ้าจากที่นั ่น� 28 บาลาคก็พาบาลาอัม
ไปถึงยอดเขาเปโอร์ ซึ่งมองลงมาเห็นเยชิโมน 29 แล้วบาลาอัมบอกกับบาลาคว่า “จงสร้าง
แท่นบูชาที่นี่ เจ็ดแท่นให้ข้าพเจ้า จัดวัวผูเจ
้ ็ดตัวและแกะผูเจ
้ ็ดตัวให้ข้าพเจ้าที่นี่ � 30 บาลาค
จึง กระทํา ตามที่ บาลาอัม ได้ บอก และถวายบู ชาว ัว ผู้ ตัว หนึ่ ง และแกะผู้ ตัว หนึ่ ง บนแท่น ทุก
แท่น

24

บาลาอัมพยากรณ์ ถึงอนาคตของอิสราเอลและการเสด็จมาของพระเยซู

1 เมื่อ บาลาอัม เห็ นว ่า พระเยโฮวาห์ ทรงพอพระทัย ที่ จะให้ อวยพรแก่ อิสราเอล

บาลาอัม
ก็ หาได้ ไปแสวงหาลางอย่างครังก
้ ่อนๆไม่ แต่ มุ ่ง หน้า ตรงไปยัง ถิน
่ ทุ รก ัน ดาร 2 บาลาอัม
เงยหน้า ดู เห ็ นอ ิส ราเอลอยู่ เป็น ค่ายๆตามตระกูล แล ้ว พระวิญญาณของพระเจ้า มาอยู่ บน
เขา 3 เขาจึง กล่าวกลอนภาษิ ต ของเขาว่า “คํา พยากรณ์ ของบาลาอัม บุตรชายเบโอร์ คํา
พยากรณ์ ของชายที่ หูตาแจ้ง 4 คําพยากรณ์ ของผู้ที่ ได้ ยินพระวจนะของพระเจ้า ผู้เห็นนิ มิ
ตขององค์ ผู้ ทรงมหิทธิฤทธิ์ ได้ ล้ม ลงจนเกิด ความมึนงง แต่ ตาไม่ มี สิ ่ง ใดบัง 5 โอ ยาโคบ
เอ๋ย เต็นท์ของท่านช่างงามเหลือเกิน โอ อิสราเอลเอ๋ย ค่ายของท่านก็งาม 6 เหมือนหุบเขา
ที่ ยด
ื ไปไกล เหมือนสวนซึ่ง อยู่ ข้างแม่ นํ้า เหมือนต้น กฤษณาซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงปลูก ไว้
เหมือนต้นสนสีดาร์ที่อยูข้
่ างลํานํ้า 7 นํ้าจะไหลออกจากถังของเขา และเชื้อสายของเขาจะมี
อยูตามลํ
่
านํ้าเป็นอันมาก กษั ตริยของเขาจะสู
์
งกว่ากษั ตริย์อากัก ราชอาณาจักรของเขาจะ
รุ ง่ เรือง 8 พระเจ้าผู้ทรงนําเขาออกมาจากอียป
ิ ต์ ทรงเป็นเสมือนพลังแห่งม้ายูนิคอน เขาจะ
กินประชาชาติซ่ึงเป็นศั ตรู เสีย และหักกระดูกของศั ตรู เหล่านั ้น และแทงเขาทัง้ หลายทะลุ
ด้วยลูก ศร 9 เขาหมอบลงและนอนลงอย่างสิงโต เขาเหมือนสิงโตผู้ ยิง่ ใหญ่ ใครเล่า จะมา
ปลุกให้เขาลุกขึ้น ผูใดที
้
่อวยพรแก่ท่าน ขอให้เขาได้รบ
ั พร ผูใดที
้
่แช่งท่าน ขอให้เขาได้รบ
ั คํา
10
แช่ง� บาลาคก็โกรธบาลาอัม จึงตบมือ แล้วบาลาคพูดกับบาลาอัมว่า “เราเชิญท่านมา
ให้แช่งศัตรู ของเรา และดูเถิด ท่านได้อวยพรแก่เขาถึงสามครัง้ 11 ฉะนั ้นบัดนี้ จงหนี ไปยัง
ที่อยูของท่
่
านเถิด เราได้กล่าวว่า เราจะให้เกียรติแก่ท่านแน่ แท้ แต่ดูเถิด พระเยโฮวาห์ทรง
ขัดขวางมิให้ท่านได้รบ
ั เกียรติ� 12 แต่บาลาอัมพูดกับบาลาคว่า “ข้าพเจ้ามิได้บอกผู้ส่ ือสาร
ซึ่ง ท่านใช้ให้ไปหาข้าพเจ้า นั ้น แล้ว หรือ ว่า 13 ‘แม้ว ่า บาลาคจะให้เงิน และทองเต็ม บ้านเต็ม
เรือนของเขาแก่ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะกระทําอะไรนอกเหนื อพระบัญชาของพระเยโฮวาห์ไม่
ได้ ที่ จะทําตามใจข้าพเจ้าไม่วา่ ดี หรือชัว่ พระเยโฮวาห์ตรัสประการใด ข้าพเจ้าจะพู ดอย่าง
นั ้น� 14 ดูเถิด บัดนี้ ข้าพเจ้าจะกลับไปสู่ชนชาติของข้าพเจ้า มาเถิด ข้าพเจ้าจะสําแดงให้ท่า
นทราบว่า ชนชาตินี้ จะกระทําประการใดแก่ชนชาติของท่านในวันข้างหน้า� 15 เขาก็กล่าวก
ลอนภาษิ ตของเขาว่า “คําพยากรณ์ ของบาลาอัมบุตรชายเบโอร์ คําพยากรณ์ ของชายผู้ที่
หูตาแจ้ง 16 คําพยากรณ์ ของผู้ที่ได้ยินพระวจนะของพระเจ้า และทราบถึงพระปัญญาของ
พระองค์ผูสู
้ งสุด ผูเห
้ ็นนิ มิตขององค์ผูทรงมหิ
้
ทธิฤทธิ์ ได้ล้มลงจนเกิดความมึนงง แต่ตาไม่
มีสิ่งใดบัง 17 ข้าพเจ้าจะเห็นเขา แต่ไม่ใช่อย่างเดีย
๋ วนี้ ข้าพเจ้าจะดูเขา แต่ไม่ใช่อย่างใกล้ๆ
นี้ ดาวดวงหนึ่ ง จะเดิน ออกมาจากยาโคบ และธารพระกรอัน หนึ่ ง จะขึ้น มาจากอิสราเอล
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จะตี เขตแดนของโมอับ และทําลายบรรดาลูก หลานของเชท ฝ่ายเอโดมจะตกเป็น ของ
คนอื่น เสอีรจ
์ ะตกเป็นของศั ตรู ของเขาด้วย ฝ่ายอิสราเอลได้ แสดงวีรกรรมแล้ว 19 ผู้หน่งึ
ที่ ออกมาจากยาโคบจะครอบครอง และชาวเมืองที่ รอดตาย ผู้ นั ้น จะทําลายเสีย� 20 แล ้ว
บาลาอัมมองดูคนอามาเลข และกล่าวกลอนภาษิ ตของเขาว่า “อามาเลขเป็นประชาชาติที่
หนึ่ ง แต่ในที่สุดจะถึงซึ่งการทําลายอันถาวร� 21 และเขามองดูคนเคไนต์ และกล่าวกลอน
ภาษิ ต ของเขาว่า “ที่ อาศัย ของท่านเข้ม แข็ง มาก และรัง ของท่านก็ วางอยู่ ในศิ ลา 22 แต่
อย่างไรก็ ตามคนเคไนต์ ก็ ต้องถูก กวาดล้าง อี กนานเท่าใดเล่า พวกอัส ชู ร จะมากวาดเจ้า
ไปเป็น เชลย� 23 และบาลาอัม กล่าวกลอนภาษิ ต ของเขาว่า “อนิ จจาเอ๋ย เมื่อ พระเจ้า ทรง
กระทํา เช่น นี้ ใครจะมี ชี วิตอยู่ ได้ 24 แต่ กําปั่ นจะมาจากเขตแดนเมืองคิ ทธิม ทําลายอัส ชูร
และเอเบอร์ และเขาจะถูกทําลายอันถาวรด้วย� 25 แล้วบาลาอัมก็ ลุ กขึ้นกลับไปที่ อยู่ของ
เขา และบาลาคก็ไปตามทางของตนด้วย
18

25
อิสราเอลไหว้รู ปเคารพและเล่นชูก
้ ับหญิงชาวโมอับ
เมื่ ออ ิส ราเอลพัก อยู่ ในเมืองชิ ทธิม ประชาชนก็ ได้ เริม
่ เล่น ชู้ กับ หญิง ชาวโมอับ 2 หญิง
เหล่านี้ ก็ เชิญประชาชนให้ไปกระทําบู ชาต่อพระของนาง ประชาชนก็ รบ
ั ประทานและกราบ
ไหว้ พระ ของ นาง 3 ดัง นั ้ นอ ิส รา เอ ล ก็ เข ้า ถือ พระ บา อัล แห่ง เป โอร์ และ พระ เย โฮ วาห์
ทรงพระพิโรธต่ ออ ิส ราเอล 4 และพระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า “จงนํา หัวหน้า ทัง้ หลาย
ของประชาชนแขวนตากแดดไว้ ต่อ พระพักตร์ พระเยโฮวาห์ เพื่อ ว่า พระพิโรธอัน เกรีย
้ ว
กราดของพระเยโฮวาห์จะหันเหไปจากอิสราเอลเสีย� 5 และโมเสสบอกพวกผู้วินิจฉั ยของ
อิสราเอลว่า “ท่านทุกคนจงฆ่าคนของท่านที่เข้าถือพระบาอัลแห่งเปโอร์เสีย� 6 และดูเถิด
มี ชายอิสราเอลคนหนึ่ ง พาหญิง คนมี เดีย นคนหนึ่ ง เข้า มาในหมู่ พี่ น้ องของเขาต่อ สายตา
ของโมเสส และท่ามกลางสายตาของชุมนุมชนทัง้ หมดของคนอิสราเอล ซึ่งกําลังร้องไห้อยู่
หน ้า ประตู พล ับ พลาแห่ง ที่ ชุมนุม 7 ครัน
้ ฟีเนหั สบ ุตรชายเอเลอาซาร์ บุ ตรชายของอาโรน
ปุโรหิตเห็นดังนั ้นก็ลุกขึ้นไปจากชุมนุมชน มือถือทวน 8 ติดตามชายอิสราเอลคนนั ้นเข้าไป
ในเต็นท์ และแทงทะลุ เขาทัง้ คู่ ทัง้ ชายอิสราเอลและหญิงคนนั ้น ท้องของนางก็ ทะลุ แล้ว
ภัยพิบติ
ั ในคนอิสราเอลก็สงบ 9 แต่อย่างไรก็ตาม คนทีต
่ ายด้วยภัยพิบติ
ั มีสองหมื่นสี่พันคน
10 พระเยโฮวาห์ตรัสกับ โมเสสว่า 11 “ฟี เนหัส บุ ตรชายเอเลอาซาร์ บุ ตรชายอาโรนปุโรหิต
ได้ ยับยัง้ ความกริว้ ของเราต่อ คนอิสราเอล ในการที่ เขามี ความกระตือรือร้น เพราะเห็น แก่
เราในท่ามกลางประชาชน ดัง นั ้น เราจึ งม ิ ได้ เผาผลาญคนอิสราเอลเสีย ด้วยความหึง หวง
ของเรา 12 ดังนั ้นจงกล่าวว่า ‘ดูเถิด เราให้พันธสัญญาสันติสุขแก่เขา 13 พันธสัญญานั ้นจะ
เป็นของเขา และของเชื้อสายของเขาที่มาภายหลังเขา เป็นพันธสัญญาแห่งตําแหน่ งปุโรหิ
ตอันถาวร เพราะเขามีความกระตือรือร้นเพื่อพระเจ้าของเขา และได้ทําการลบมลทินบาป
คนอิสราเอล� ” 14 ชื่อของชายอิสราเอลคนที่ถูกฆ่าร่วมกับหญิงชาวมีเดียนคนนั ้น ชื่อศิมรี
บุ ตรชายของสาลู เจ้ านายของครอบครัวสําคัญในตระกูลสิ เมโอน 15 และชื่อของหญิงชาว
มีเดียนผูถู
้ กฆ่า คือคสบี บุตรสาวของศูร ์ ผูเป็
้ นหัวหน้าตระกูลและครอบครัวสําคัญในมีเดีย
น 16 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 17 “จงรบกวนคนมีเดียน และสู้รบกับเขา 18 เพราะเขา
รบกวนเจ้าด้วยอุบาย ซึ่งเขาล่อเจ้าในเรือ
่ งเปโอร์ และในเรือ
่ งนางคสบี บุตรสาวเจ้านายแห่
งมีเดียน ผู้เป็นน้ องสาวของพวกเขา ผู้ที่ถูกฆ่าตายในวันที่บังเกิดภัยพิบติ
ั ด้วยเรือ
่ งเปโอร์�
1
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การทําสํามะโนครัวคนอิสราเอลเป็นครัง้ ที่สอง
ต่อ มาภายหลัง ภัย พิบั ติ นั ้น พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสและเอเลอาซาร์บุ ตรชายอา
โรนปุโรหิตว่า 2 “จงทําสํามะโนครัวชุมนุมชนอิสราเอลทัง้ หมด อายุตัง้ แต่ยี่สิบปี ข้น
ึ ไปตาม
เรือนบรรพบุรุษของเขาทัง้ หมดในอิสราเอล ผู้ที่จะเข้าสงครามได้� 3 โมเสสกับเอเลอาซาร์
ปุโรหิต ปราศรัยกับเขาทัง้ หลาย ณ ที่ราบโมอับ ริมแม่น้ําจอร์แดนใกล้เมืองเยรีโคว่า 4 “จง
ทํา สํามะโนครัว ประชาชน อายุ ตัง้ แต่ ยี ่ สิ บปี ขึ้น ไป � ตามที่ พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาโมเสส
และคนอิสราเอล ผู้ ที่ ออกจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ คือ 5 รู เบน บุ ตรชายหัวปี ของอิสราเอล บุ ตร
ของรู เบน คือฮาโนค คนครอบครัวฮาโนค ปัลลู คนครอบครัวปัลลู 6 เฮสโรน คนครอบครัว
เฮสโรน คารมี คนครอบครัวคารมี 7 เหล่านี้ เป็นครอบครัวของคนรูเบน มีจํานวนสี่หมื่นสาม
พัน เจ็ด ร้อยสามสิบ คน 8 และบุตรชายของปัลลู คือ เอลี อับ 9 บุ ตรชายของเอลี อบ
ั คือ เนม
ูเอล ดาธาน และอาบีรม
ั นี่ คือดาธานและอาบีรมท
ั เี่ ลือกจากชุมนุมชน เป็นผูข
้ ัดขวางโมเสส
และอาโรนในพรรคพวกโคราห์ เมื่อ เขาขัด ขวางพระเยโฮวาห์ 10 และแผ่น ธรณี ได้ อ้า ปาก
ออกกลืน เขาพร้อมกับ โคราห์ เมื่อ พรรคพวกนั ้น ถึง ตาย เมื่อ ไฟเผาผลาญเสีย สองร้อยห้า
สิบคนและเขาทัง้ หลายเป็นเรือ
่ งเตือนใจ 11 แต่บุตรของโคราห์นั้นหาได้ตายไม่ 12 บุตรชาย
ของสิเมโอนตามครอบครัวของเขา คือเนมูเอล คนครอบครัวเนมูเอล ยามีน คนครอบครัว
ยามีน ยาคีน คนครอบครัว ยาคีน 13 เศ-ราห์ คนครอบครัว เศ-ราห์ ชาอูล คนครอบครัว ชา
อูล 14 เหล่า นี้ เป็น ครอบครัว ของคนสิ เมโอน มี จํานวนสองหมื่น สองพัน สองร้อยคน 15 บุ
ตรของกาด ตามครอบครัว ของเขา คือ เศโฟน คนครอบครัว เศโฟน ฮั กก ี คนครอบครัว ฮั
กกี ชู นี คนครอบครัวชู นี 16 โอสนี คนครอบครัวโอสนี เอรี คนครอบครัวเอรี 17 อาโรด คน
ครอบครัว อาโรด อาเรลี คนครอบครัว อาเรลี 18 เหล่า นี้ เป็น ครอบครัว ของบุตรของกาด
ตามจํานวนของเขามีสี่หมื่นห้าร้อยคน 19 บุตรชายของยูดาห์คือ เอร์และโอนั น เอร์กับโอนั
นตายเสียในแผ่นดินคานาอัน 20 และบุตรชายของยูดาห์ตามครอบครัวของเขา คือเช-ลาห์
คนครอบครัวเช-ลาห์ เปเรศ คนครอบครัวเปเรศ เศ-ราห์ คนครอบครัวเศ-ราห์ 21 และบุตร
ชายของเปเรศคือ เฮสโรน คนครอบครัวเฮสโรน ฮามูล คนครอบครัวฮามูล 22 เหล่านี้ เป็น
ครอบครัว ของยู ดาห์ ตามจํานวนของเขามี เจ ็ด หมื่น หกพัน ห้า ร้อยคน 23 บุ ตรชายของอิส
สาคาร์ตามครอบครัวของเขา คือโทลา คนครอบครัวโทลา ปูวาห์ คนครอบครัวปูวาห์ 24 ยา
ชูบ คนครอบครัวยาชูบ ชิมโรน คนครอบครัวชิมโรน 25 เหล่านี้ เป็นครอบครัวของอิสสาคาร์
ตามจํานวนของเขามีหกหมื่นสี่ พันสามร้อยคน 26 บุ ตรชายของเศบู ลุ นตามครอบครัวของ
เขา คือเสเรด คนครอบครัวเสเรด เอโลน คนครอบครัวเอโลน ยาเลเอล คนครอบครัวยาเล
เอล 27 เหล่านี้ เป็นครอบครัวของคนเศบู ลุ น ตามจํานวนของเขามี หกหมื่นห้าร้อยคน 28 บุ
ตรชายของโยเซฟตามครอบครัวของเขา คือมนั สเสห์และเอฟราอิม 29 บุ ตรชายของมนั ส
เสห์ คือ มาคีร ์ คนครอบครัว มาคีร ์ มาคีร ์ให้ กําเนิ ด บุตรชื่ อก ิ เลอาด กิ เลอาด คนครอบครั
วก ิ เลอาด 30 บุ ตรชายของกิ เลอาด คื ออ ีเยเซอร์ คนครอบครัวอ ีเยเซอร์ เฮเลค คนครอบ
ครัว เฮเลค 31 และอัส รีเอล คนครอบครัวอ ัส รีเอล เชเคม คนครอบครัว เชเคม 32 และเชมิ
ดา คนครอบครัวเชมิดา เฮเฟอร์ คนครอบครัวเฮเฟอร์ 33 ส่วนเศโลเฟหัดบุตรชายเฮเฟอร์
ไม่มีบุตรชายมีแต่บุตรสาว ชื่อบุตรสาวของเศโลเฟหัดคือ มาลาห์ โนอาห์ โฮกลาห์ มิลคาห์
และทีร ซาห์ 34 เหล่า นี้ เป็น ครอบครัว ของมนั ส เสห์ และจํานวนของเขามี หา้ หมื่น สองพัน
เจ็ด ร้อยคน 35 ต่อ ไปนี้ เป็น บุตรชายของเอฟราอิม ตามครอบครัว ของเขาคือ ชู เธลาห์ คน
ครอบครัวชูเธลาห์ เบเคอร์ คนครอบครัวเบเคอร์ ทาหาน คนครอบครัวทาหาน 36 บุตรชาย
1
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ของชู เธลาห์ คือ เอราน คนครอบครัว เอราน เหล่า นี้ เป็น ครอบครัว ของบุตรชายเอฟรา
อิม ตามจํานวนของเขา มีสามหมื่นสองพันห้าร้อยคน เหล่านี้ เป็นบุตรชายของโยเซฟตาม
ครอบครัวของเขา 38 บุตรชายของเบนยามินตามครอบครัวของเขา คือ เบลา คนครอบครัว
เบลา อัชเบล คนครอบครัวอัชเบล อาหิรม
ั คนครอบครัวอาหิรม
ั 39 เชฟูฟาม คนครอบครัว
40
เชฟูฟาม หุฟาม คนครอบครัวหุฟาม และบุตรชายของเบลา คืออาร์ดและนาอามาน อาร์
ด คนครอบครัวอาร์ด นาอามาน คนครอบครัวนาอามาน 41 เหล่านี้ เป็นบุตรชายของเบนยา
มินตามครอบครัว ของเขา และจํานวนของเขาเป็น สี่ หมื่น ห้า พัน หกร้อยคน 42 ต่อ ไปนี้ เป็น
บุตรชายของดานตามครอบครัว ของเขา คือ ชู ฮัม คนครอบครัว ชู ฮัม นี่ เป็น ครอบครัว ของ
ดานตามครอบครัวของเขา 43 ครอบครัวทัง้ หมดของคนชูฮม
ั ตามจํานวนของเขา มีหกหมื่น
สี่พันสี่รอ
้ ยคน 44 บุตรของอาเชอร์ตามครอบครัวของเขา คืออิมนาห์ คนครอบครัวอิมนาห์
อิชวี คนครอบครัวอิชวี เบรียาห์ คนครอบครัวเบรียาห์ 45 บุตรชายของเบรียาห์คือ เฮเบอร์
คนครอบครัว เฮเบอร์ มัล คี เอล คนครอบครัว มัล คี เอล 46 บุ ตรสาวของอาเชอร์ คือ เสราห์
47 เหล่า นี้ เป็ น ครอบครัว ของบุตรชายอาเชอร์ตามจํานวนของเขา มี ห้า หมื่น สามพัน สี่ รอ
้ ย
คน 48 บุตรชายของนั ฟทาลีตามครอบครัวของเขา คือยาเซเอล คนครอบครัวยาเซเอล กูนี
คนครอบครัวก ูนี 49 เยเซอร์ คนครอบครัว เยเซอร์ ชิ ลเลม คนครอบครัว ชิลเลม 50 เหล่า นี้
เป็นครอบครัวของนั ฟทาลีตามครอบครัวของเขา และตามจํานวนของเขามีสี่หมื่นห้าพันสี่
ร้อยคน 51 จํานวนคนอิสราเอล มีหกแสนหนึ่ งพันเจ็ดร้อยสามสิบคน 52 พระเยโฮวาห์ตรัส
กับ โมเสสว่า 53 “ให้ แบ ่ง แผ่น ดิน นั ้น เป็น มรดกแก่ คนเหล่า นี้ ตามจํานวนรายชื่อ 54 มรดก
ส่วนใหญ่ ก็ ให้ แบ ่ง แก่ คนตระกูล ใหญ่ และมรดกส่วนน้ อยก็ ให้ แบ ่ง แก่ คนตระกูล ย่ อม ทุ ก
ตระกูล จะได้ รบ
ั ส่วนมรดกตามจํานวนคน 55 แต่ ให้ จับ สลากแบ่ง แผ่น ดิน นั ้น ให้ เขาได้ รบ
ั
มรดกตามรายชื่อ ตระกูล ของบรรพบุรุษ ของเขา 56 ให้จับ สลากแบ่ง มรดกของเขานั ้น ตาม
ส่วนตระกูล ใหญ่ และตระกูล ย่ อม � 57 ต่อ ไปนี้ เป็น คนเลวีที่ นั บ ตามครอบครัว ของเขา คือ
เกอร์โชน คนครอบครัวเกอร์โชน โคฮาท คนครอบครัวโคฮาท เมรารี คนครอบครัวเมรารี
58 ต่อไปนี้ เป็ นครอบครัวของเลวี คือคนครอบครัวลิบนี คนครอบครัวเฮโบรน คนครอบครัว
มาลี คนครอบครัวมู ชี คนครอบครัวโคราห์ และโคฮาทให้กําเนิ ดบุตรชื่ออัมราม 59 ภรรยา
ของอัมรามคือโยเคเบดบุตรสาวของเลวีเกิดแก่ เลวีที่ อียป
ิ ต์ และนางคลอดบุตรให้อม
ั ราม
ชื่อ อาโรนและโมเสส และมิ เรียมพี่ สาวของเขาทัง้ สอง 60 และอาโรนให้กําเนิ ด บุตรชื่อ นา
ดับ อาบีฮู เอเลอาซาร์ และอิธามาร์ 61 แต่นาดับและอาบีฮูนั้นได้เสียชีวต
ิ เมื่อเขาบูชาด้วย
ไฟที่ผิดรู ปแบบต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 62 และจํานวนของเขาเป็นสองหมื่นสามพันคน
เป็นผู้ชายทุกคนอายุตัง้ แต่หน่ง
ึ เดือนขึ้นไป เพราะเขามิได้นั บรวมไว้ในคนอิสราเอล เพราะ
ไม่ มี มรดกให้ แก่ เขาท่ามกลางคนอิสราเอล 63 จํานวนคนเหล่า นี้ โมเสสและเอเลอาซาร์ปุ
โรหิต ได้ นับ ไว้ ครัง้ เมื่อ นั บ คนอิสราเอล ณ ที่ ราบโมอับ ริม แม่น้ํา จอร์แดนใกล้ เมืองเยรีโค
64 แต่ ตามรายชื่อ เหล่า นี้ ไม่มี ชายสัก คนหนึ่ ง ซึ่ง โมเสสและอาโรนปุโรหิต ได้ นับ ไว้ครัง
้ เมื่อ
65
นั บคนอิสราเอลในถิน
่ งเขาเหล่านั ้นว่า “เขา
่ ทุรกันดารซีนาย เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสเรือ
จะต้องตายแน่ ในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร� ไม่มี ชายสัก คนหนึ่ ง เหลือ อยู่ นอกจากคาเลบบุตรชายเย
ฟุนเนห์และโยชูวาบุตรชายนูน
37
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1 ครัง
้ นั ้นบุตรสาวทัง้ หลายของเศโลเฟหัดบุตรชายของเฮเฟอร์ ผู้เป็นบุตรชายของกิเลอ

าด ผู้เป็นบุตรชายของมาคีร ์ ผู้เป็นบุตรชายของมนั สเสห์ จากครอบครัวต่างๆของมนั สเสห์
บุตรชายของโยเซฟเข้ามาใกล้ ชื่อบุตรสาวทัง้ หลายของเขาคือ มาลาห์ โนอาห์ โฮกลาห์ มิล
คาห์ และทีรซาห์ 2 และเขาทัง้ หลายมายืนอยู่ต่อหน้าโมเสสและต่อหน้าเอเลอาซาร์ปุโรหิต
และต่อหน้าประมุข และต่อหน้าบรรดาชุมนุมชนที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุม กล่าวว่า 3 “บิ
ดาของเราตายเสีย ในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร ท่านมิ ได้ อยู่ ในพวกที่ ส้องสุม กัน ต่อ สู้ พระเยโฮวาห์ใน
พรรคพวกโคราห์ แต่ ท่านเสีย ชีวต
ิ เพราะบาปของตน และท่านไม่ มี บุ ตรชายเลย 4 เหตุ ใด
จึง ลบชื่ อบ ิ ดาของเราจากครอบครัว ของท่าน เพราะเหตุ ที่ ท่านไม่ มี บุ ตรชายเลย ขอให้เรา
มี กรรมสิทธิ์ที่ ดิ นท่า มกลางพี่ น้องบิดาของเราด้วย� 5 โมเสสได้ นํา เรือ
่ งของเขากราบทูล
ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ 6 และพระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 7 “บุ ตรสาวของเศโลเฟ
หัด พูด ถูก ต้องแล้ว เจ้ าจงให้ กรรมสิทธิ์ที่ ดิ นเป็น มรดกท่ามกลางพี่ น้องบิดาของเขา และ
กระทํา ให้ มรดกบิดาของเขาตกทอดมาถึง เขา 8 เจ้ าจงกล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า ‘ถ้า ผู้ชาย
คนหนึ่ งตายและไม่มีบุตรชาย เจ้าจงให้มรดกของเขาตกไปยังบุตรสาวของเขา 9 และถ้าเขา
ไม่ มี บุตรสาว เจ้ าจงให้ มรดกของเขาแก่ พี่ น้ องของเขา 10 และถ้า เขาไม่ มี พี่ น้อง เจ้ าจงให้
มรดกของเขาแก่ พี่น้ องบิดาของเขา 11 และถ้าบิดาของเขาไม่มีพี่น้อง เจ้ าจงให้มรดกของ
เขาแก่ญาติถัดตัวเขาไปในครอบครัวของเขา ให้ผูนั
้ ้นถือกรรมสิทธิได้
์ ให้เป็นกฎเกณฑ์แห่ง
คําตัดสินแก่ประชาชนอิสราเอล ดังที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้� ”
โมเสสจะสิน
ิ
้ ชีวต

“จงขึ้นไปบนภูเขาอาบาริมนี้ และมองดูแผ่นดินซึ่งเรา
มอบให้แก่คนอิสราเอล 13 และเมื่อเจ้าได้เห็นแล้ว เจ้าจะถูกรวบไปอยูก
่ ับประชาชนของเจ้า
อย่างอาโรนพี่ชายของเจ้าได้ถูกรวบไปนั ้น 14 เพราะว่าเจ้าทัง้ สองกบฏต่อบัญชาของเราใน
ถิน
่ ทุ รก ัน ดารศิ นระหว่างที่ ชุ มนุ มชนได้ โต้ แย้ งขึ้น เจ้ ามิ ได้ นั บถือ เราต่อ หน้า ต่อตาเขาทัง้
หลายที่น้ํานั ้น� นี่ คือนํ้าเมรีบาห์แห่งคาเดชในถิน
่ ทุรกันดารศิน
12 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

โยชูวาจะเป็นผู้นําคนอิสราเอลแทนโมเสส
15 โมเสสกราบทูล พระเยโฮวาห์ว่า 16 “ขอพระเยโฮวาห์พระเจ้า แห่ง จิต วิญญาณมนุษย์

ทัง้ ปวงทรงแต่งตัง้ ชายผูหน
้ ่ง
ึ ไว้เหนื อชุมนุมชนนี้ 17 ผูซึ
้ ่งจะเข้านอกออกในต่อหน้าเขา ผูซึ
้ ่ง
จะนําเขาเข้าออก เพื่อว่าชุมนุมชนของพระเยโฮวาห์จะมิได้เหมือนกับฝูงแกะที่ไม่มผู
ี เลี
้ ้ยง�
18 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “จงนําโยชูวาบุตรชายนูนผู้มีพระวิญญาณอยูภ
่ ายใน
19
เขามา จงเอามือ ของเจ้า วางบนเขา ตัง้ เขาไว้ต่อ หน้า เอเลอาซาร์ปุ โรหิต และต่อ หน้า ชุ
มนุมชนทัง้ หมด และเจ้าจงกําชับเขาท่ามกลางสายตาของชุมนุมชน 20 เจ้าจงให้เกียรติยศ
อย่างของเจ้าแก่เขาบ้าง เพื่อให้ชุ มนุมชนอิสราเอลทัง้ หมดเชื่อฟังเขา 21 และเขาจะยืนอยู่
ต่อ หน้า เอเลอาซาร์ปุ โรหิต ผู้ ซึ่ง จะทูล ถามเพื่อ เขาตามหลัก ตัดสิน ของอู รม
ิ ต่อ พระพักตร์
พระเยโฮวาห์ และคนทัง้ ปวงจะออกไปและเข้ามาตามคําของปุโรหิต ทัง้ เขากับคนทัง้ ปวง
ในอิสราเอลนั ้นคือชุ มนุมชนทัง้ หมด� 22 และโมเสสกระทําตามที่ พระเยโฮวาห์ทรงบัญชา
ท่าน ท่านจึง นํา โยชู วาให้ มาย ืน ต่อ หน้า เอเลอาซาร์ปุ โรหิต และต่อ หน้า ชุ มนุ มชนทัง้ หมด
23 และท่านเอามือวางบนโยชูวา และกําชับเขา ตามที่พระเยโฮวาห์ตรัสสัง
่ ทางโมเสส
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คําสัง่ สอนเรือ
่ งเครือ
่ งบูชาต่างๆ
พระเยโฮวาห์ตรัส กับ โมเสสว่า 2 “จงบัญชาคนอิสราเอลและกล่าวแก่ เขาว่า ของบูชา
ของเรา อาหารของเราซึ่งเป็นของบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นที่พอพระทัย เจ้าทัง้ หลายจงเอาใจ
ใส่ ที่ จะถวายบูชาแก่ เราตามกาลกําหนด 3 และเจ้า จงกล่าวแก่ เขาว่า นี่ เป็น เครือ
่ งบู ชาด
้วยไฟซึ่ง เจ้า ทัง้ หลายควรถวายแด่ พระเยโฮวาห์ คือ ลูก แกะอายุ หน ่งึ ขวบไม่ มี ตําหนิ สอง
ตัว เป็นเครือ
่ งบูชาเนื องนิ ตย์ทุกวัน 4 เจ้าจงถวายลูกแกะเป็นเครือ
่ งบูชาในตอนเช้าตัวหนึ่ ง
และลูก แกะอีก ตัว หนึ่ ง นั ้น เจ้า จงถวายบูชาเวลาเย็น 5 และยอดแป้ง หนึ่ ง ในสิบ เอฟาห์เป็น
ธัญ ญบู ชา คลุ กก ั บน้าํ มัน สกัด หนึ่ ง ในสี่ ฮน
ิ 6 เป็น เครือ
่ งเผาบูชาเนื องนิ ตย์ ซึ่ง ได้ บัญชาตัง้
ไว้ที่ ภู เขาซี นายเป็น กลิ่นที ่ พอพระทัย เป็น เครือ
่ งบู ชาด ้วยไฟถวายแด่ พระเยโฮวาห์ 7 ส่วน
เครือ
่ งดื่มบูชาคู่ กันนั ้นให้ถวายหนึ่ งในสี่ ฮินกับแกะตัวหนึ่ ง ในที่ บริสุทธิเจ้
่ งดื่ม
์ าจงเทเครือ
บูชาซึ่งเป็นเหล้าองุน
่ ถวายแด่ พระเยโฮวาห์ 8 ลูกแกะอีกตัวหนึ่ งเจ้าจงถวายบูชาเวลาเย็น
เจ้ าจงถวายบู ชาด ้วยไฟเช่น เดียวกับ ธัญ ญบูชาของเวลาเช้า และเช่น เดียวกับ เครือ
่ งดื่ม
9
บูชาที่ คู่ กัน เป็น กลิ่ นที ่ พอพระทัย พระเยโฮวาห์ ในวัน สะบาโตลูก แกะอายุ หน ่งึ ขวบสอง
ตัวที่ไม่มีตําหนิ และยอดแป้งสองในสิบเอฟาห์คลุ กกับน้าํ มันให้เป็นธัญญบูชา และเครือ
่ ง
ดื่มบูชาคู่กัน 10 นี่ เป็นเครือ
่ งเผาบูชาทุกวันสะบาโตนอกเหนื อเครือ
่ งเผาบูชาเนื องนิ ตย์และ
เครือ
่ งดื่มบูชาคู่ กัน 11 เวลาต้นเดือนทุกเดือน เจ้ าทัง้ หลายจงถวายเครือ
่ งเผาบูชาแด่ พระ
เยโฮวาห์ คือวัวหนุ่มสองตัว แกะผู้ตัวหนึ่ ง ลูกแกะหนึ่ งขวบไม่มีตําหนิ เจ็ดตัว 12 สําหรับวัว
ตัว หนึ่ ง จงเอายอดแป้ง สามในสิบ เอฟาห์ค ลุ กก ั บน้าํ มัน สําหรับ เป็น ธัญ ญบู ชา และสําหรับ
แกะผูต
้ ัวหนึ่ งนั ้นจงเอายอดแป้งสองในสิบเอฟาห์คลุกกบน
ั ้าํ มันเป็นธัญญบูชา 13 สําหรับลู
กแกะทุก ตัว จงเอายอดแป้ง หนึ่ ง ในสิบ เอฟาห์ค ลุ กก ั บน้าํ มัน เป็น ธัญ ญบู ชา ให้ เป็น เครือ
่ ง
เผาบูชาเป็นกลิ่นที ่พอพระทัย เป็นเครือ
่ งบู ชาด้วยไฟถวายแด่ พระเยโฮวาห์ 14 ส่วนเครือ
่ ง
ดื่มบูชาคู่กันนั ้น สําหรับวัวผู้ตัวหนึ่ งจงเอานํ้าองุ นคร
่
่งึ ฮิน สําหรับแกะผู้ตัวหนึ่ งจงเอาหนึ่ ง
ในสามฮิน สํา หรับลู กแกะตัว หนึ่ ง จงเอาหนึ่ ง ในสี่ ฮน
ิ นี่ เป็น เครือ
่ งเผาบูชาประจํา เดือน ทุ
15
กเดือนตลอดปี และเอาลูก แพะผู้ ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่บาปถวายแด่ พระเยโฮวาห์
ให้ นํา มาบูชานอกเหนื อ เครือ
่ งเผาบูชาเนื องนิ ตย์ และเครือ
่ งดื่ม บูชาคู่ กัน 16 เดือนที่ หน ่ง
ึ วั
นที ่สิ บสี่ เป็นปัสกาของพระเยโฮวาห์ 17 และวันที ่สิ บห้าของเดือนนี้ เป็ นวันการเลี้ยง จงรับ
ประทานขนมปังไร้เชื้อเจ็ดวัน 18 ในวันต้นให้มีการประชุมบริสุทธิ์ เจ้ าทัง้ หลายอย่ากระทํา
งานหนั กในวันนั ้น 19 แต่จงถวายบูชาด้วยไฟ เป็นเครือ
่ งเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์ คือเอาวัว
หนุ่มสองตัว แกะผู้ตัวหนึ่ ง และลูกแกะอายุหน่งึ ขวบเจ็ดตัว ดูให้ดีว่าไม่มีตําหนิ 20 และเอา
ยอดแป้งคลุกนํ้ามันเป็นธัญญบูชาของสัตว์เหล่านี้ สําหรับวัวผู้ตัวหนึ่ งเจ้าจงถวายสามใน
สิบเอฟาห์ และสําหรับแกะผู้ตัวหนึ่ งสองในสิบเอฟาห์ 21 สําหรับลูกแกะตัวหนึ่ งๆในลูกแกะ
เจ็ดตัวนัน
้ จงเอาแป้งหนึ่ งในสิบเอฟาห์ 22 และเอาแพะผูต
้ ัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาปเพื่อ
ทําการลบมลทิน บาปของเจ้า 23 เจ้ าจงถวายเครือ
่ งบูชาเหล่า นี้ นอกเหนื อ เครือ
่ งเผาบูชา
24
ตอนเช้า ซึ่งเป็นเครือ
่ งบูชาเนื องนิ ตย์นั ้น ในทํานองเดียวกัน เจ้ าจงถวายเครือ
่ งบูชาทุก
วันตลอดทัง้ เจ็ดวัน คือถวายอาหารเป็นเครือ
่ งบู ชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นที ่พอพระทัยพระเยโฮ
วาห์ จงถวายบูชานอกเหนื อ เครือ
่ งเผาบูชาเนื องนิ ตย์ และเครือ
่ งดื่ม บูชาคู่ กัน 25 และในวั
นที ่เจ็ดพวกเจ้าจงมีการประชุมบริสุทธิ์ เจ้าอย่าทํางานหนั กในวันนั ้น 26 ในวันถวายผลรุ น
่
1
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แรก เมื่อเจ้าเอาข้าวใหม่มาเป็นธัญญบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์ในเทศกาลสัปดาห์นั ้น เจ้า
จงมีการประชุมบริสุทธิ์ เจ้าอย่าทํางานหนั กในวันนั ้น 27 แต่จงถวายเครือ
่ งเผาบูชาให้เป็นก
ลิน
้ ัวหนึ่ ง ลูกแกะอายุหน่งึ ขวบ
่ พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์ คือถวายวัวหนุ่มสองตัว แกะผูต
เจ็ดตัว 28 และถวายยอดแป้งคลุกนํ้ามันเป็นธัญญบูชา คือสําหรับวัวตัวหนึ่ งถวายแป้งสาม
ในสิบเอฟาห์ สําหรับแกะผู้หน่งึ ตั วนน
ั ้ สองในสิบเอฟาห์ 29 สําหรับลู กแกะเจ็ดตัวๆละหนึ่ ง
ในสิบเอฟาห์ 30 พร้อมกับลูกแพะผู้ตัวหนึ่ งสําหรับลบมลทินของเจ้า 31 นอกจากเครือ
่ งเผา
บูชาเนื องนิ ตย์ และธัญ ญบูชาคู่ กัน นั ้น เจ้ าจงถวายเครือ
่ งบูชาเหล่า นี้ และเครือ
่ งดื่ม บูชาคู่
กันด้วย (ดูให้ดีว่าให้ปราศจากตําหนิ �”

29
เทศกาลเป่าแตรและการประชุมบริสุทธิ์

1 “ในวันที ่หน่ง
ึ เดือนที่เจ็ดเจ้าจงมีการประชุมบริสุทธิ์

เจ้าอย่าทํางานหนั ก เป็ นวันให้เจ้า
ทัง้ หลายเป่าแตร
เป็นกลินที
่ อพระทัยพระเยโฮวาห์ คือถวาย
่ พ
วัวหนุ่มตัวหนึ่ ง แกะผู้ตัวหนึ่ ง ลูกแกะอายุหน่งึ ขวบไม่มีตําหนิ เจ็ดตัว 3 และถวายยอดแป้ง
คลุก นํ้ามัน เป็น ธัญ ญบู ชา คือ สําหรับ วัว ผู้ นั้น จงถวายแป้ง สามในสิบ เอฟาห์ สําหรับ แกะผู้
ตั วนน
ั ้ สองในสิบเอฟาห์ 4 ลูกแกะเจ็ดตัว ตัวละหนึ่ งในสิบเอฟาห์ 5 และถวายลูกแพะผู้ตัว
หนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป เพื่อลบมลทินบาปของเจ้า 6 นอกเหนื อเครือ
่ งเผาบูชาในวันข้าง
ขึ้น และธัญ ญบูชาคู่ กัน และเครือ
่ งเผาบูชาประจํา วัน คู่ กับ ธัญ ญบู ชา และเครือ
่ งดื่ม บูชาคู่
กัน ตามลักษณะเครือ
่ งบูชาเหล่า นี้ เป็น กลิ่นที ่ พอพระทัย เป็น เครือ
่ งบู ชาด ้วยไฟถวายแด่
พระเยโฮวาห์ 7 ในวันที ่สิ บเดือนที่ เจ็ดนี้ เจ้ าทัง้ หลายจงมีการประชุมบริสุทธิ์ เจ้ าต้องถ่อม
ใจลง อย่าทําการงานสิง่ ใด 8 แต่เจ้าจงถวายเครือ
่ งเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์ ให้เป็นกลิ่นที
่ พอพระทัย คือ ถวายวัว หนุ่ม ตัว หนึ่ ง แกะผู้ ตัว หนึ่ ง ลูก แกะอายุ หน ่งึ ขวบเจ็ด ตัว เจ้ าอย่า
ให้มีตําหนิ 9 และยอดแป้งคลุกนํ้ามันเป็นธัญญบู ชา สําหรับวัวตั วนน
ั ้ ถวายแป้งสามในสิบ
10
เอฟาห์ สําหรับแกะผู้ ตัว หนึ่ งนั ้นสองในสิบ เอฟาห์ สํา หรับลู กแกะเจ็ด ตั วนัน
้ ตัวละหนึ่ ง
ในสิบ เอฟาห์ 11 และถวายลูก แพะผู้ ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป นอกเหนื อ เครือ
่ งบูชา
ไถ่บาปลบมลทิน และเครือ
่ งเผาบูชาเนื องนิ ตย์ ซ่ึง คู่ กับ ธัญ ญบู ชา และเครือ
่ งดื่ม บูชาคู่ กัน
12 ในวันที ่ สิ บห้า เดือนที่ เจ ็ด เจ้า ทัง
้ หลายจงมี การประชุมบริสุทธิ์ เจ้ าอย่าทํางานหนั ก และ
เจ้าจงมีการเลี้ยงเจ็ดวันแด่พระเยโฮวาห์ 13 เจ้าจงถวายเครือ
่ งเผาบูชา เครือ
่ งบูชาด้วยไฟ
เป็น กลิ่ นที ่ พอพระทัย พระเยโฮวาห์ คือ วัว หนุ่มสิ บสามตัว แกะผู้ สองตัว ลูก แกะอายุ หน่ง
ึ
ขวบสิบ สี่ ตัว สัตว์เหล่า นี้ อย่า ให้มี ตําหนิ 14 และถวายยอดแป้ง คลุก นํ้ามัน เป็น ธัญ ญบูชาคู่
กัน สําหรับ วัว สิบ สามตัว ตัว หนึ่ ง ถวายแป้ง สามในสิบ เอฟาห์ สําหรับ แกะผู้ สองตัว ตัว ละ
สองในสิบ เอฟาห์ 15 สํา หรับลู กแกะสิบ สี่ ตัว ตัว ละหนึ่ ง ในสิบ เอฟาห์ 16 และถวายลูก แพะ
ผู้ตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป นอกเหนื อเครือ
่ งเผาบูชาเนื องนิ ตย์ ซึ่งคู่กับธัญญบูชาและ
เครือ
่ งดื่มบูชาคู่กัน 17 ในวันทีส
่ องจงถวายวัวหนุ่มสิบสองตัว แกะผูส
้ องตัว ลูกแกะอายุหน่ง
ึ
18
ขวบไม่มีตําหนิ สิบสี่ตัว กับธัญญบูชาและเครือ
่ งดื่มบูชาคู่กันนั ้นสําหรับวัว แกะผู้ และลูก
แกะนั ้นตามจํานวนตามลักษณะ 19 และถวายลูกแพะผู้ตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป นอก
เหนื อ เครือ
่ งเผาบูชาเนื องนิ ตย์ ซึ่ง คู่ กับ ธัญ ญบูชาและเครือ
่ งดื่ม บูชาคู่ กัน 20 ในวันที ่ สาม
จงถวายวัว สิบ เอ็ด ตัว แกะผู้ สองตัว ลูก แกะอายุ หน ่งึ ขวบไม่ มี ตําหนิ สิ บสี่ ตัว 21 กับ ธัญ ญ
2 เจ้าจงถวายเครือ
่ งเผาบูชา
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บูชาและเครือ
่ งดื่มบูชาคู่กันนั ้น สําหรับวัว แกะผู้ และลูกแกะนั ้น ตามจํานวนตามลักษณะ
22 และถวายแพะผู้ตัวหนึ่ งเป็ นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป นอกเหนื อเครือ
่ งเผาบูชาเนื องนิ ตย์ ซึ่งคู่
23
กัน ธัญญบูชาและเครือ
่ งดื่ม บูชาคู่ กัน ในวันที ่สี ่ จงถวายวัวสิบตัว แกะผู้ สองตัว ลูก แกะ
อายุหน่งึ ขวบไม่มีตําหนิ สิบสี่ตัว 24 กับธัญญบูชาและเครือ
่ งดื่มบูชาคู่กันนั ้น สําหรับวัว แกะ
ผู้ และลูกแกะนั ้น ตามจํานวนตามลักษณะ 25 และถวายลูกแพะผูต
้ ัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่
บาป นอกเหนื อเครือ
่ งเผาบูชาเนื องนิ ตย์ ซึ่งคู่กับธัญญบูชาและเครือ
่ งดื่มบูชาคู่กัน 26 ในวั
นที่หา้ จงถวายวัวเก้าตัว แกะผู้สองตัว ลูกแกะอายุหน่งึ ขวบไม่มีตําหนิ สิบสี่ตัว 27 กับธัญญ
บูชาและเครือ
่ งดื่มบูชาคู่กันนั ้น สําหรับวัว แกะผู้ และลูกแกะนั ้น ตามจํานวนตามลักษณะ
28 และถวายแพะผู้ ตัว หนึ่ ง เป็ น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป นอกเหนื อ เครือ
่ งเผาบูชาเนื องนิ ตย์ ซึ่ง
29
คู่ กับธัญญบูชาและเครือ
่ งดื่มบูชาคู่ กัน ในวันที ่หกจงถวายวัวแปดตัว แกะผู้สองตัว ลูก
แกะอายุ หน ่งึ ขวบไม่ มี ตําหนิ สิ บสี่ ตัว 30 กับ ธัญ ญบูชาและเครือ
่ งดื่ม บูชาคู่ กัน นั ้น สําหรับ
วัว แกะผู้ และลูกแกะนั ้น ตามจํานวนตามลักษณะ 31 และถวายแพะผู้ ตัวหนึ่ ง เป็น เครือ
่ ง
บูชาไถ่ บาป นอกเหนื อเครือ
่ งเผาบูชาเนื องนิ ตย์ ซึ่งคู่ กับธัญญบูชาและเครือ
่ งดื่มบูชาคู่ กัน
32 ในวันที ่ เจ ็ด เจ้า จงถวายวัว เจ็ด ตัว แกะผู้ สองตัว ลูก แกะอายุ หน่ง
ึ ขวบไม่มีตําหนิ สิ บสี่ ตัว
33 กับ ธัญ ญบูชาและเครือ
่ งดื่ม บูชาคู่ กันนั ้น สําหรับวัว แกะผู้ และลูกแกะนั ้น ตามจํานวน
ตามลักษณะ 34 และถวายแพะผู้ ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป นอกเหนื อ เครือ
่ งเผาบูชา
เนื องนิ ตย์ ซึ่ง คู่ กับ ธัญ ญบูชาและเครือ
่ งดื่ม บูชาคู่ กัน 35 ในวันที ่ แปดเจ้า จงมี การประชุ มอ
ันศั กด ิ์สิทธิ์ เจ้ าอย่า ทํางานหนั ก 36 แต่ เจ้ าจงถวายเครือ
่ งเผาบู ชา เครือ
่ งบู ชาด ้วยไฟ เป็น
กลิ่ นที ่ พอพระทัย พระเยโฮวาห์ คือ วัว ผู้ ตัว หนึ่ ง แกะผู้ ตัว หนึ่ ง ลูก แกะอายุ หน ่ง
ึ ขวบไม่ มี
ตําหนิ เจ็ดตัว 37 และถวายธัญญบูชาและเครือ
่ งดื่มบูชาคู่ กันนั ้น สําหรับวัว แกะผู้ และลูก
แกะนั ้น ตามจํานวนตามลักษณะ 38 และถวายแพะผู้ ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป นอก
เหนื อเครือ
่ งเผาบูชาเนื องนิ ตย์ ซึ่งคู่ กับธัญญบูชาและเครือ
่ งดื่มบูชาคู่ กัน 39 สิ ่งเหล่านี้ เจ้ า
ทัง้ หลายจงถวายแด่ พระเยโฮวาห์ตามเทศกาลกําหนดของเจ้า เพิม
่ เข้า กับ การถวายตาม
คําปฏิญาณของเจ้า และการถวายด้วยใจสมัครของเจ้า เป็นเครือ
่ งเผาบูชาของเจ้า เครือ
่ ง
ธัญ ญบูชาของเจ้า เครือ
่ งดื่ม บูชาของเจ้า และเครือ
่ งสันติ บูชาของเจ้า� 40 และโมเสสได้
บอกคนอิสราเอลตามที่พระเยโฮวาห์ได้ทรงบัญชาท่านไว้ทุกประการ

30
พระราชบัญญัติเรือ
่ งการปฏิญาณไว้กับพระเจ้า

“นี่ เป็นสิง่ ที่พระเยโฮวาห์ได้ทรง
บัญชา 2 เมื่อชายผู้ใดปฏิญาณไว้กับพระเยโฮวาห์ หรือให้สัตย์ปฏิญาณผูกมัดตัวไว้ด้วยคํา
สัญญาวิรต
ั อย่างหนึ่ ง อย่างใด อย่า ให้ เขาเสีย วาจา เขาต้องกระทํา ตามคํา ที่ ออกจากปาก
ของเขาทัง้ สิน
้ 3 หรือเมื่อสตรีคนหนึ่ งคนใดปฏิญาณไว้แด่ พระเยโฮวาห์ และผูกมัดตัวเอง
ไว้ด้วยคําสัญญาวิรัต เมื่อเธอยังสาวอยู่ในเรือนของบิดา 4 และบิดาของเธอได้ยน
ิ คําที่ เธอ
ปฏิญาณไว้และคําสัญญาวิรต
ั ที่เธอผูกมัดตัวเอง แต่มิได้พูดอะไรกับเธอ ก็ให้คําที่ปฏิญาณ
ไว้นั้นทัง้ สิน
ั ที่ ผูกมัดเธอไว้นั้นทุกอย่างคงอยู่ 5 แต่ ถ้าบิดาของ
้ คงอยู่ และให้คําสัญญาวิรต
เธอคัด ค้านในวันที ่ เขาได้ยน
ิ นั ้น การที่ เธอปฏิญาณไว้ก็ดี คํา สัญญาวิรต
ั ที่ ผูกมัด เธอไว้ก็ดี
ย่อมไม่ คงอยู่ และพระเยโฮวาห์ จะทรงอภัย ให้ แก่ เธอ เพราะบิดาของเธอได้ คัดค้านเธอ
1 โมเสสได้พูดกับหัวหน้าตระกูลเกี่ยวกับคนอิสราเอลว่า
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ไว้ และถ้า นางแต่งงานมี สามี แล้ว สิ ่ง ที่ นางปฏิญาณไว้ หรือ กล่าวด้วยริม ฝีปากที่ ไม่ ทัน
คิด ซึ่ง ผูกมัด นาง 7 ฝ่ายสามี ก็ได้ ยิน แล้ว และในวันที ่ ได้ ยิน เขาก็ มิได้ พู ดอะไรกับ นาง สิ ่ง ที่
นางปฏิญาณไว้นั้น และคํา สัญญาวิรต
ั ที่ ผูกมัด นางย่อมคงอยู่ด้วย 8 แต่ ถ้า ในวัน นั ้ นที ่ สามี
มาได้ยน
ิ นางและเขาคัดค้าน ก็ ทําให้คํา ที่ นางปฏิญาณไว้นั้น เป็น โมฆะ ทัง้ คํา กล่าวด้วยริม
ฝีปากที่ ไม่ ทัน คิด ของนาง ซึ่ง ผูก มัด นางนั ้ นก ็ เป็น โมฆะด้วย และพระเยโฮวาห์จะทรงอภัย
ให้แก่นาง 9 แต่คําปฏิญาณที่แม่ม่ายหรือแม่รา้ งกระทําไว้หรือคําใดที่นางพูดผูกมัดตนเอง
คํา พูด นั ้น ย่อมคงอยู่ 10 และถ้า นางปฏิญาณไว้ ในบ้านสามี ของนาง หรือ ให้ สัญญาวิร ัตด
้วยสัตย์ปฏิญาณผูกมัดตนเองไว้ 11 และสามีของนางได้ยน
ิ แล้ว แต่ไม่ว่าอะไรแก่นาง และ
ไม่ คัดค้านนาง คํา ปฏิญาณของนางทัง้ สิน
ั ทุก อย่างซึ่ง นาง
้ ย่อมคงอยู่ และคํา สัญญาวิรต
ผูกมัด ตัว เองย่อมคงอยู่ 12 แต่ ถ้า สามี ของนางได้ กระทํา ให้ ไม่ คงอยู่ หรือ เป็น โมฆะในวันที
่ เขาได้ยน
ิ แล้ว สิ ่ง ใดที่ ออกจากริม ฝีปากของนางเกี่ ยวด ้วยคํา ปฏิญาณหรือ เกี่ ยวด ้วยคํา
สัญญาวิรต
ั ของนางย่อมไม่คงอยู่ สามีของนางได้ กระทําให้เป็นโมฆะ และพระเยโฮวาห์จะ
ทรงอภัย ให้แก่ นาง 13 คํา ปฏิญาณหรือ คํา สัตย์ ปฏิญาณทัง้ สิ้ นที ่ ทําให้นางถ่อมใจเอง สามี
ของนางย่อมให้คงอยู่หรือให้เป็นโมฆะได้ 14 แต่ถ้าสามีของนางไม่กล่าวสิง่ ใดแก่นางวันแล้
วว ัน เล่า เขาย่อมกระทํา ให้คํา ปฏิญาณและคํา สัญญาวิรต
ั ทัง้ สิน
้ ของนาง ซึ่ง จะตกแก่ นาง
ให้คงอยู่ เพราะเขาไม่พูดสิง่ ใดในวันที ่เขาได้ยิน เขาจึงกระทําให้คงอยู่ 15 แต่ถ้าภายหลังที่
เขาได้ยน
ิ แล้วมากระทําให้ไม่คงอยูหรื
่ อเป็นโมฆะ เขาย่อมต้องรับโทษความชัว่ ช้าของนาง�
16 ข้อความเหล่านี้ เป็ นกฎเกณฑ์ซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้ เป็ นเรือ
่ งระหว่างชาย
กับภรรยาของเขา เรือ
่ งระหว่างบิดากับบุตรสาว ขณะเมื่อเธอยังสาวอยู่ ยังอยู่ในเรือนบิดา
ของเธอ
6

31
การแก้แค้นคนมีเดียน
พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 2 “จงแก้ แค้น คนมี เดีย นเพื่อ คนอิสราเอล แล ้ว ภาย
หลัง เจ้า จะถูก รวบให้ ไปอยู่ กับ ประชาชนของเจ้า� 3 และโมเสสกล่าวกับ ประชาชนว่า “จง
เตรียมคนบางคนในพวกเจ้า ให้ พร ้ อมด้วยอาวุธ เพื่อ ทํา สงคราม แล ้ว ยกไปสู้ พวกมี เดีย น
เพื่อกระทําการแก้แค้นของพระเยโฮวาห์ต่อคนมีเดียน 4 เจ้าจงส่งคนจากตระกูลอิสราเอล
ทัง้ หมดตระกูลละพันคนเข้าทําสงคราม� 5 ดังนั ้นเขาจึงจัดคนจากอิสราเอลที่ นับพันๆนั ้น
ตระกูลละพันคน เป็นคนหมื่นสองพันสรรพด้วยอาวุธเพื่อเข้าสงคราม 6 และโมเสสส่งคน
ตระกูลละพันคนออกไปทําสงคราม ทัง้ คนเหล่านั ้ นกับฟีเนหัสบุตรชายเอเลอาซาร์ปุ โรหิต
ไปทําสงคราม พรอ
้ มกับเครือ
่ งใช้อน
ั บริสุทธิ์ และมีแตรปลุกอยูใ่ นมือ 7 เขาทําสงครามต่อสู้
คนมี เดียนดังที่ พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสและได้ ฆ่าผู้ชายเสียทุกคน 8 เขาได้ ประหาร
ชีวต
ิ บรรดากษั ตริย์ คนมี เดีย นพร้อมกับ คนอื่ นที ่ เขาฆ่า เสีย มี เอว ี เรเคม ศูร ์ เฮอร์ และ
เรบา กษั ตริย์ ทัง้ ห้า แห่ง คนมี เดีย น และได้ ประหารชีวต
ิ บาลาอัม บุตรชายเบโอร์เสียด ้วย
ดาบ 9 และคนอิสราเอลได้ จับ สตรีชาวมี เดีย นทัง้ หมดมาเป็น เชลย พร ้ อมกับ พวกเด็ก เล็ก
ทัง้ หลาย และกวาดเอาฝูง วัว ฝูง แพะแกะและข้าวของทัง้ ปวงไปสิน
้ เป็น ทรัพย์ ที่ ปล้น ได้
10 และเอาไฟเผาบรรดาเมืองที่ อาศัย ของเขา และเผาค่ายทัง
้ สิน
้ ของเขาเสีย ด้วย 11 แล ้ว
เก็บบรรดาของที่รบ
ิ ได้และทรัพย์ที่ปล้นได้ทัง้ คนและสัตว์ไปเสียสิน
้ 12 แล้วเขานําเชลยและ
ทรัพย์สิ นที ่ ปล้น ได้ กับ ของที่ รบ
ิ ได้ ทัง้ หมดมายัง โมเสส และเอเลอาซาร์ปุ โรหิต และชุ มนุม
ชนอิสราเอลที่ ค่าย ณ ที่ ราบโมอับ ริมแม่น้ําจอร์แดนใกล้ เมืองเยรีโค 13 โมเสสและเอเลอ
1
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าซาร์ปุ โรหิต และบรรดาประมุข แห่ง ชุ มนุ มชนออกไปต้อนรับ เขานอกค่าย และโมเสส
โกรธพวกนายทหาร คือ นายพัน และนายร้อยผู้ กล ับ จากการทํา สงคราม 15 โมเสสพู ดก ับ
เขาทัง้ หลายว่า “ท่านทัง้ หลายได้ ไว้ชี วิต พวกผู้ หญิง ทัง้ หมดหรือ 16 ดู เถิด โดยคํา ปรึกษา
ของบาลาอัม หญิงเหล่านี้ ได้กระทําให้คนอิสราเอลหลงกระทําการละเมิดต่อพระเยโฮวาห์
ในเรือ
่ งเปโอร์ และภัย พิบั ติ จึง ได้ เก ิด ขึ้น ท่ามกลางชุ มนุ มชนของพระเยโฮวาห์ 17 ฉะนั ้น
บัดนี้ จงประหารชีวต
ิ เด็ก ผู้ ชายเล ็ก เสีย ทุก คน และประหารชีวต
ิ ผู้ หญิง ซึ่ง ได้ เคยนอนร่วม
18
กับชายเสียทุกคน แต่จงไว้ชีวิตเด็กผู้หญิงที่ ยงั ไม่เคยนอนร่วมกับชายไว้สําหรับท่านทัง้
หลายเอง 19 จงอยู่ ภายนอกค่ายเจ็ด วัน ท่านผู้ ใดที่ ได้ ฆ่า คน และท่านผู้ ใดที่ ได้ แตะต้อง
ผู้ ที่ ถู กฆ่า จงชําระตัว และเชลยของตัว ในวั นที ่ สามและวันที ่ เจ็ด 20 ท่านต้องชําระเครือ
่ ง
แต่งกายทุกชิน
่ งหนั งสัตว์ทุกชิน
่ งขนแพะทัง้ หมดและเครือ
่ งที่ ทําด้วยไม้ทุ
้ เครือ
้ และเครือ
กชิน
้ � 21 และเอเลอาซาร์ปุ โรหิต ได้ กล ่าวแก่ ทหารผู้ ออกไปทํา สงครามว่า “นี่ เป็น กฎพระ
ราชบัญญัติซึ่งพระเยโฮวาห์ได้บัญชาโมเสส 22 เฉพาะทองคํา เงิน ทองสัมฤทธิ์ เหล็ก ดีบุก
และตะกัว่ 23 ทุกสิง่ ที่ทนไฟได้ เจ้าทัง้ หลายจงลนเสียด้วยไฟ แลว
้ จะสะอาด ถึงอย่างไรก็จะ
ต้องชําระล้างให้บริสุทธิด้
์ วยนํ้าแห่งการแยกตัง้ ไว้ และทุกสิง่ ที่ทนไฟไม่ได้ท่านต้องให้ผ่าน
นํ้านั ้น 24 ท่านต้องซักเสื้อผ้าของท่านในวันทีเจ็
่ ด และท่านจะสะอาด ภายหลังท่านจึงจะเข้า
มาในค่ายได้� 25 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 26 “เจ้ าและเอเลอาซาร์ปุ โรหิตกับบรรดา
หัวหน้าของชุมนุมชน จงนั บสิง่ ของที่ได้มาทัง้ คนและสัตว์ 27 และแบ่งสิง่ ของเหล่านั ้นออก
เป็นสองส่วน ให้ทหารผู้ออกไปทําสงครามส่วนหนึ่ ง และให้บรรดาชุมนุมชนนี้ อีกส่วนหนึ่ ง
28 และจงชักส่วนหนึ่ งจากทหารที่ออกไปทําสงครามเป็ นของถวายแด่พระเยโฮวาห์ ห้าร้อย
ชักหนึ่ ง ทัง้ คนและวัว และลาและฝูงแพะแกะ 29 จงเอาจากครึง่ ส่วนของเขา มอบให้แก่เอ
เลอาซาร์ปุ โรหิตเป็นเครือ
่ งบูชาแด่ พระเยโฮวาห์ 30 และจากครึง่ ส่วนของคนอิสราเอลนั ้น
เจ้ าจงนําห้าสิบชักหนึ่ งจากคน ฝูงวัว ฝูงลา และฝูงแพะแกะ และสัตว์ทัง้ หมด มอบให้แก่
คนเลว ี ผู้ ดู แลพลับพลาของพระเยโฮวาห์� 31 และโมเสสกับ เอเลอาซาร์ปุ โรหิต ได้ กระทํา
ตามที่ พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่ โมเสส 32 บรรดาทรัพย์ที่ ปล้นได้ อน
ั เหลือจากสิง่ ที่ ทหาร
ริบ มาได้ นั ้น คือ แกะหกแสนเจ็ด หมื่น ห้า พัน ตัว 33 วัว เจ็ด หมื่น สองพัน ตัว 34 ลาหกหมื่น
หนึ่ ง พัน ตัว 35 และคน คือ ผู้ หญิง ที่ ยงั ไม่ เคยนอนร่วมกับ ชาย ทัง้ หมดมี สามหมื่น สองพัน
คน 36 และในครึง่ ส่วนได้ ของคนที่ ออกไปทํา สงคราม มี แกะสามแสนสามหมื่น เจ็ด พัน ห้า
ร้อยตัว 37 และส่วนแกะที่เป็นของพระเยโฮวาห์มีหกร้อยเจ็ดสิบห้าตัว 38 มีวัวสามหมื่นหก
พันตัว วัวอันเป็นส่วนของพระเยโฮวาห์เจ็ดสิบสองตัว 39 มี ลาสามหมื่นห้าร้อยตัว ซึ่งเป็น
ส่วนของพระเยโฮวาห์หกสิบเอ็ดตัว 40 ส่วนคนนั ้ นมีหน่ง
ึ หมื่นหกพัน ซึ่งเป็นส่วนของพระ
เยโฮวาห์สามสิบสองคน 41 โมเสสได้มอบส่วนที่ชก
ั มาซึ่งเป็นของถวายแด่พระเยโฮวาห์นั้น
แก่ เอเลอาซาร์ปุ โรหิต ตามที่ พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาไว้กับ โมเสส 42 จากครึง่ ส่วนของคน
อิสราเอลซึ่งโมเสสได้แบ่งมาจากส่วนที่ทหารไปทําสงครามได้มานัน
้ 43 (ครึ่งส่วนของชุมนุ
44
มชน คือ แกะสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยตัว วัวสามหมื่นหกพันตัว 45 ลาสามหมื่น
ห้า ร้อยตัว 46 และคนหนึ่ ง หมื่น หกพัน คน� 47 จากครึง่ ส่วนของคนอิสราเอลนั ้น โมเสสได้
เอาส่วนห้าสิบชักหนึ่ ง ทัง้ คนและสัตว์ มอบให้แก่คนเลวีผู้ดูแลพลับพลาของพระเยโฮวาห์
ดังที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้ 48 แล้วนายทหารผู้บังคับกองพันทัง้ ปวง คือนายพัน
นายร้อยได้ เข ้า มาใกล้ โมเสส 49 และกล่าวแก่ โมเสสว่า “คนใช้ ของท่านได้ ตรวจนั บ ทหาร
ผู้ อยู่ ใต้ บังคับ บัญชาของข้าพเจ้า ทัง้ หลายแล้ว ไม่ มี คนหายไปสัก คนเดียว 50 และข้าพเจ้า
ทัง้ หลายได้นําส่วนที่ ถวายแด่พระเยโฮวาห์ ซึ่งต่างคนต่างได้มา คือ สิ่งที่ ทําด้วยทองคํา มี
14
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กําไลขาและสร้อยคอ แหวนตรา ตุ้มหู และกําไล เพื่อทําการลบมลทินบาปของพวกเราทัง้
หลายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์� 51 โมเสสและเอเลอาซาร์ปุโรหิตกร็ บ
ั บรรดาสิง่ ของที่ทํา
52
ด้วยทองคํา จากเขา และทองคํา ทัง้ สิน
่ งถวายซึ่ง เขาได้ ถวายแด่ พระเยโฮวาห์
้ จากเครือ
จากนายพันและนายร้อย มีน้าํ หนั กหนึ่ งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบเชเขล 53 (ทหารเหล่านั ้น
ต่างคนต่างได้เก็บข้าวของของข้าศึกมา� 54 โมเสสและเอเลอาซาร์ปุโรหิตได้รบ
ั ทองคําจาก
นายพัน นายร้อย นํา มาในพลับพลาแห่ง ชุ มนุ ม เป็ นที ่ ระลึก แก่ คนอิสราเอลต่อ พระพักตร์
พระเยโฮวาห์

32
ตระกูลรู เบน ตระกูลกาดและครึง่ หนึ่ งของตระกูลมนั สเสห์จะได้รบ
ั แผ่นดินด้านตะวัน
ออกของแม่น้ําจอร์แดน
1 คนรู เบนและคนกาดมีฝูงวัวเป็ นอันมาก เขาได้เห็นแผ่นดินยาเซอร์และแผ่นดินกิเลอ
าด ดูเถิด ที่นั ่นเป็ นที่เหมาะแก่ฝูงสัตว์ 2 ดังนั ้นคนกาดและคนรู เบนจึงมาหาโมเสสและเอ
เลอาซาร์ปุโรหิตและประมุขของชุมนุมชนกล่าวว่า 3 “อาทาโรท ดีโบน ยาเซอร์ นิ มราห์ เฮ
ชโบน เอเลอาเลห์ เสบาม เนโบ และเบโอน 4 เป็น แผ่น ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์ทรงทําลายต่อ
หน้า คนอิสราเอล เป็น แผ่น ดิน เหมาะกับ ฝูง สัตว์ และข้าพเจ้า ทัง้ หลายคนใช้ ของท่านมี ฝูง
วัว� 5 และเขาทัง้ หลายกล่าวว่า “ถ้าข้าพเจ้าทัง้ หลายได้ รบ
ั ความกรุ ณาในสายตาของท่าน
ขอมอบแผ่น ดิน นี้ เป็น กรรมสิทธิแก่
์ คนใช้ ของท่าน ขออย่า พาข้าพเจ้า ทัง้ หลายข้ามแม่น้ํา
จอร์แดนไปเลย� 6 แต่ โมเสสพู ดก ับ คนกาดและคนรู เบนว่า “ควรให้พี่ น้ องของท่านไปทํา
สงคราม ฝ่ายพวกท่านจะยับยัง้ อยู่ ที่ นี่ อย่างนั ้น หรือ 7 ทําไมท่านทัง้ หลายกระทํา ให้ จิ ตใจ
ของคนอิสราเอลท้อถอยที่ จะยกข้ามไปยัง แผ่น ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์ได้ ทรงประทานแก่ เขา
8 บิ ดาของท่านทัง
้ หลายได้ กระทํา เช่น นี้ เมื่อ เราใช้ เขาไปจากคาเดชบารเนี ย ให้ สอดแนม
ดู แผ่ นดิน นั ้น 9 เมื่อ เขาขึ้น ไปยัง หุบ เขาเอชโคล์ และได้ เห ็น แผ่น ดิน นั ้น แล้ว เขาก็ กระทํา
ให้ จิ ตใจคนอิสราเอลท้อถอยที่ จะยกเข้าไปในแผ่น ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงประทานแก่
เขา 10 ในวัน นั ้น พระเยโฮวาห์ทรงกริว้ เขานั ก พระองค์ ทรงตัง้ สัตย์ ปฏิญาณไว้ว่า 11 ‘แน่ ที
เดียวที่ ทุ กคนซึ่งยกออกจากอียป
ิ ต์ อายุ ตัง้ แต่ ยี่สิ บปี ขึ้นไป จะมิ ได้ เห็นแผ่นดินซึ่งเราได้ ตัง้
สัตย์ปฏิญาณที่ จะมอบให้อับราฮัม อิสอัค และยาโคบ เพราะเขาทัง้ หลายมิได้ ตามเราด้วย
ใจจริง 12 เว้น แต่ คาเลบบุตรชายเยฟุน เนห์คนเคนั ส และโยชู วาบ ุตรชายนูน เพราะว่า เขา
ทัง้ สองตามพระเยโฮวาห์ด้วยใจจริง� 13 และความกริว้ โกรธของพระเยโฮวาห์ก็ พลุ ่งขึ้นต่
ออ ิส ราเอล พระองค์ จึง ทรงให้ เขาเร่รอ
่ นอยู่ ในถิน
่ ทุ รก ัน ดารสี่ สิ บปี จนชัว่ อายุ ที่ กระทํา ชัว่
ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ถู กผลาญไปหมดสิน
้ 14 และดู เถิด ท่านได้ เติบโตขึ้น มา
แทนบิดาของท่าน เป็นเชื้อสายคนบาปที่ จะทวีพระพิโรธของพระเยโฮวาห์ต่ออิสราเอลให้
มากยิง่ ขึ้น 15 เพราะว่า ถ้า ท่านทัง้ หลายหัน จากการตามพระองค์ พระองค์ จะทรงทอดทิง้
เขาทัง้ หลายในถิน
่ ทุรกันดารอีก และท่านทัง้ หลายจะทําลายชนชาติทัง้ หมดนี้ เสีย� 16 แล้ว
เขาทัง้ หลายเข้ามาใกล้ท่านกล่าวว่า “ข้าพเจ้าทัง้ หลายจะสร้างคอกสําหรับฝูงแพะแกะที่นี่
และสร้างเมืองสําหรับลูกเด็กเล็กๆทัง้ หลาย 17 แต่เราทัง้ หลายจะถืออาวุธพร้อมที่จะไปข้าง
หน้า คนอิสราเอล จนกว่า เราทัง้ หลายจะนํา เขาไปถึงที่ ของเขา เด็ก เล็ก ของเราจะได้ อยู่ ใน
เมืองที่มีกําแพงล้อมรอบเพราะกลัวชาวแผ่นดินนี้ 18 เราทัง้ หลายจะไม่ยอมกลับบ้านจนก
ว่าคนอิสราเอลจะได้รบ
ั มรดกของเขาทุกคน 19 เพราะเราจะมิได้รับมรดกกับเขาซึ่งอยู่ฟาก
แม่น้ํา จอร์แดนข้างโน้ น และนอกออกไป เพราะว่า มรดกที่ ตกทอดมาถึง เราอยู่ ฟากแม่น้ํา
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จอร์แดนข้างตะวันออกนี้ � 20 โมเสสจึงกล่าวแก่เขาทัง้ หลายว่า “ถ้าท่านทัง้ หลายจะกระทํา

เช่น นี้ คือ หยิบ อาวุธ ขึ้น เข้า สู่ สงครามต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ 21 และคนของท่านที่ ถือ
อาวุธทุกคนจะข้ามแม่น้ําจอร์แดนไปต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ จนกว่าพระองค์จะทรงขับ
ไล่ ศัตรู ให้พ้น พระองค์ 22 และแผ่น ดิน นั ้น จะพ่ายแพ้ ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์แล้ว ภาย
หลังท่านจึงจะกลับและพ้นจากพันธะที่ มีต่อพระเยโฮวาห์และอิสราเอล และแผ่นดินนี้ จะ
ตกเป็น กรรมสิทธิ์ของท่านต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ 23 แต่ ถ้า ท่านทัง้ หลายมิ ได้ กระทํา
เช่นนี้ ดูเถิด ท่านทัง้ หลายได้กระทําบาปต่อพระเยโฮวาห์ จงรู แน่
้ เถิดว่า บาปของท่านก็จะ
ตามทัน 24 จงสร้างเมืองสําหรับเด็กเล็กๆทัง้ หลายของท่าน และสร้างคอกสําหรับแพะแกะ
ของท่าน และกระทําตามคําที่ออกจากปากของท่าน� 25 และคนกาดกับคนรู เบนกล่าวแก่
โมเสสว่า “คนใช้ ของท่านจะกระทํา ดัง ที่ เจ้ านายของข้าพเจ้า บัญชา 26 เด็ก เล็กๆทัง้ หลาย
ภรรยาทัง้ หลาย ฝูงสัตว์และสัตว์ใช้ทัง้ หมดของเรา จะอยู่ที่ นี่ในเมืองกิ เลอาด 27 แต่ คนใช้
ของท่านทุกคนผู้มี อาวุธทําสงครามจะข้ามไปเพื่อสู้ รบต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ดังที่ เจ้
านายของข้าพเจ้า สัง่ � 28 เก ี่ย วกับ เรือ
่ งเขาทัง้ หลายนี้ โมเสสจึง ออกคํา สัง่ แก่ เอเลอาซาร์
ปุ โรหิต และแก่ โยชู วาบ ุตรชายนูน และแก่ หว
ั หน้า ตระกูล ของคนอิสราเอล 29 และโมเสส
กล่าวแก่ เขาว่า “ถ้า คนกาดและคนรู เบน ทุ กคนผู้ มี อาว ุธ ที่ จะทํา สงครามต่อ พระพักตร์
พระเยโฮวาห์ จะข้ามแม่น้ํา จอร์แดนไปพร้อมกั บท ่า นทัง้ หลาย และแผ่น ดิน นั ้น จะพ่าย
แพ้ต่อหน้าท่านแล้ว ท่านจงมอบแผ่นดิ นกิเลอาดให้เป็นกรรมสิทธิแก่
์ เขา 30 แต่ ถ้าเขาไม่
ถือ อาวุธ ข้ามไปกั บท ่าน เขาจะต้องได้ ส่วนแผ่น ดิน คานาอั นร ่ว มกั บท ่านเป็น กรรมสิทธิ�
์
31 คนกาดกับ คนรู เบนตอบว่า “พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ คนใช้ ของท่านอย่างไร เราทัง
้ หลาย
จะกระทําอย่างนั ้น 32 เราจะถืออาวุธข้ามไปต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์สู่ แผ่นดินคานาอัน
และที่ ดิ นมรดกของเรานั ้น จะคงอยู่ ฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้างนี้ � 33 โมเสสได้ มอบดิน แดน
เหล่า นี้ แก่ คนกาด และแก่ คนรู เบน และแก่ ครึ่ง หนึ่ ง ของตระกูล มนั ส เสห์ บุ ตรชายโยเซฟ
คือ อาณาจักรของสิ โหนกษั ตริย์ แห่ งคนอาโมไรต์ และอาณาจักรของโอกกษั ตริย์ แห่ งบา
ชาน ทัง้ แผ่นดิน และหัวเมืองตลอดพรมแดน คือหัวเมืองใหญ่ในแผ่นดินนี้ ตลอดประเทศ
34 และคนกาดก็ สร้างเมืองดี โบน อาทาโรท อาโรเออร์ 35 อัท โรท โชฟาน ยาเซอร์ โยกเบ
ฮาห์ 36 เบธนิ มราห์ และเบธฮาราน ให้ เป็น เมืองมี กําแพงล้อมรอบ และสร้างคอกให้ แกะ
37 และคนรู เบนก็สร้างเมืองเฮชโบน เอเลอาเลห์ คีรย
ิ าธาอิม 38 เนโบ และบาอัลเมโอน (ชื่อ
เหล่า นี้ ต้องเปลี่ยนใหม่� และสิบ มาห์ และตัง้ ชื่อ ใหม่ ให้ แก่ เมืองที่ เขาสร้างขึ้น นั ้น 39 และ
คนมรคีร บุ
์ ตรชายมนั ส เสห์เข ้า ไปยึด เมือ งกิ เลอาด และขับ ไล่ พวกอาโมไรต์ ซ่ึง อยู่ ในเมือง
นั ้น 40 และโมเสสยกกิ เลอาดให้แก่ มาคีรบุ
์ ตรชายมนั สเสห์และเขาก็ เข้าตัง้ อยู่ในเมืองนั ้น
41 และยาอีร ์บุ ตรชายมนั ส เสห์ ยกไปยึด เมืองเล็กๆของเขาเหล่า นั ้น และเรียกชื่อ ว่า ฮาโว
ทยาอีร ์ 42 และโนบาห์ไปยึดเคนาทและชนบทของเมืองนี้ และเรียกว่าเมืองโนบาห์ตามชื่อ
ของเขา

33
การทบทวนการเดินทางจากอียป
ิ ต์
ต่อ ไปนี้ เป็น เรือ
่ งระยะทางเดิน ของคนอิสราเอล เมื่อ เขาออกเดิน จากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์
เป็นหมวดหมู่ภายใต้การนําของโมเสสและอาโรน 2 โมเสสได้จดสถานที่ที่เขาออกเดินทีละ
ระยะๆตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์ ต่อไปนี้ เป็นระยะตามสถานที่ ที่ เขาออกเดิน 3 เขา
ทัง้ หลายพากัน เดิน จากราเมเสสในเดือนต้น ในวันที ่ สิ บห้า ของเดือนต้น นั ้น ถัด วัน ปัส กา
ไปวันหนึ่ งคนอิสราเอลก็ ออกเดิน ด้วยชู มือ แห่งชัยชนะท่ามกลางสายตาของชาวอียป
ิ ต์ ทัง้
1
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สิน
ขณะนั ้น ชาวอียป
ิ ต์ กําลัง ฝัง ศพลู กห ัว ปี ทัง้ หลายของตน เป็น ผู้ ที่ พระเยโฮวาห์ ทรง
้
ประหารชีวต
ิ ท่ามกลางพวกเขา พระเยโฮวาห์ทรงลงโทษพระทัง้ หลายของเขาด้วย 5 ดังนั ้น
คนอิสราเอลจึงยกเดินจากราเมเสส และตัง้ ค่ายที่ สุคคท 6 และเขาทัง้ หลายยกเดินจากสุ
คคท และตัง้ ค่ายที่เอธามซึ่งอยูช
่ ายถิน
่ ทุรกันดาร 7 และเขาทัง้ หลายยกเดินจากเอธาม หัน
กลับ ไปยังปี หะหิโรท ซึ่ง อยู่ตรงหน้า บาอัล เซโฟน และเขาตัง้ ค่ายที่ หน ้า เมืองมิ กดล 8 และ
เขาทัง้ หลายยกเดิน จากหน้า ปี หะหิโรท ข้ามกลางทะเลเข้าไปในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร และเขาทัง้
หลายเดิน ในถิน
่ ทุ รก ัน ดารเอธามระยะทางสามวัน และมาตัง้ ค่ายที่ มาราห์ 9 และเขายก
เดินจากมาราห์มาถึงเอลิม ที่เอลิมมีนํ้าพุสิบสองแห่งและต้นอินทผลัมเจ็ดสิบต้น และเขา
ตัง้ ค่ายที่นั ่น 10 เขายกเดินจากเอลิมมาตัง้ ค่ายที่ทะเลแดง 11 และเขายกเดินจากทะเลแดง
มาตัง้ ค่ายอยู่ในถิน
่ ทุรกันดารสีน 12 และเขายกเดินจากถิน
่ ทุรกันดารสี นมาตัง้ ค่ายที่ โดฟ
13
14
คาห์ และเขายกเดิน จากโดฟคาห์และตัง้ ค่ายที่ อาลูช และเขายกเดิน จากอาลูช และ
ตัง้ ค่ายที่ เรฟี ดิ ม ที่ นั ่น ไม่ มีน ้าํ ให้ ประชาชนดื่ม 15 และเขายกเดิน จากเรฟี ดิ มและตัง้ ค่าย
ในถิน
่ ทุรกันดารซีนาย 16 และเขายกเดินจากถิน
่ ทุรกันดารซีนายมาตัง้ ค่ายที่ ขิบโรทหัทธา
17
อาวาห์ และเขาออกเดิน จากขิบ โรทหัทธาอาวาห์ มาตัง้ ค่ายที่ ฮาเซโรท 18 และเขายก
เดินจากฮาเซโรท และตัง้ ค่ายที่ รท
ิ มาห์ 19 และเขายกเดินจากริทมาห์ และตัง้ ค่ายที่ รม
ิ โม
นเปเรศ 20 และเขายกเดินจากริมโมนเปเรศ และตัง้ ค่ายที่ลิบนาห์ 21 และเขายกเดินจากลิ
บนาห์ และตัง้ ค่ายที่รส
ิ สาห์ 22 และเขายกเดินจากริสสาห์ และตัง้ ค่ายที่เคเฮลาธาห์ 23 และ
เขายกเดินจากเคเฮลาธาห์และตัง้ ค่ายที่ภูเขาเชเฟอร์ 24 และเขายกเดินจากภูเขาเชเฟอร์
และตัง้ ค่ายที่ ฮาราดาห์ 25 และเขายกเดิน จากฮาราดาห์ และตัง้ ค่ายที่ มัก เฮโลท 26 และ
เขายกเดิน จากมัก เฮโลทและตัง้ ค่ายที่ ทาหัท 27 และเขายกเดิน จากทาหัท และตัง้ ค่ายที่
เทราห์ 28 และเขายกเดินจากเทราห์ และตัง้ ค่ายที่ มิ ทคาห์ 29 และเขายกเดินจากมิทคาห์
และตัง้ ค่ายที่ ฮช
ั โมเนาห์ 30 และเขายกเดินจากฮัชโมเนาห์ และตัง้ ค่ายที่ โมเสโรท 31 และ
เขายกเดินจากโมเสโรท และตัง้ ค่ายที่ เบเนยาอะคัน 32 และเขายกเดิน จากเบเนยาอะคัน
และตัง้ ค่ายที่โฮร์ฮกก
ั ีดกาด 33 และเขายกเดินจากโฮร์ฮกก
ั ีดกาด และตัง้ ค่ายที่โยทบาธาห์
34 และเขายกเดินจากโยทบาธาห์ และตัง
้ ค่ายที่อบ
ั โรนาห์ 35 และเขายกเดินจากอับโรนาห์
และตัง้ ค่ายที่ เอซี โอนเกเบอร์ 36 และเขายกเดิน จากเอซี โอนเกเบอร์ และตัง้ ค่ายในถิน
่ ทุ
รกันดารศิน คือคาเดช 37 และยกเดินจากคาเดชและตัง้ ค่ายที่ภูเขาโฮร์ ริมแผ่นดินเอโดม
38 และอาโรนปุโรหิต ได้ ข้น
ึ บนภู เขาโฮร์ตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์และสิน
ิ ที่ นั ่น
้ ชีวต
ในวันทีหน
่ ่งึ เดือนที่หา้ ปีที่สี่สิบนับตัง้ แต่วันที่คนอิสราเอลยกออกจากประเทศอียป
ิ ต์ 39 เมื่อ
อาโรนสิน
ิ ที่ภูเขาโฮร์นั ้น มีอายุหน่งึ ร้อยยี่สิบสามปี 40 และกษั ตริย์เมืองอาราด ชาวคา
้ ชีวต
นาอัน ผู้ที่อยูทางภาคใต้
่
ในแผ่นดินคานาอัน ได้ยินข่าวว่าคนอิสราเอลยกมา 41 และเขายก
เดินจากภูเขาโฮร์และตัง้ ค่ายที่ศัลโมนาห์ 42 และเขายกเดินจากศัลโมนาห์ และตัง้ ค่ายที่ปู
โนน 43 และเขายกเดินจากปูโนน และตัง้ ค่ายที่โอโบท 44 และเขายกเดินจากโอโบท มาตัง้
ค่ายที่อิเยอาบาริม ในดินแดนโมอับ 45 และเขาออกเดินจากไอยิม และตัง้ ค่ายที่ดีโบนกาด
46 และเขายกเดิน จากดี โบนกาด และตัง
้ ค่ายที่ อล
ั โมนดิบ ลาธาอิม 47 และเขายกเดิน จา
กอัลโมนดิบลาธาอิม และตัง้ ค่ายในภูเขาอาบาริมหน้าเนโบ 48 และเขายกเดินจากภูเขาอา
บาริม และตัง้ ค่าย ณ ที่ ราบโมอับ ริม แม่น้ํา จอร์แดนใกล้ เมืองเยรีโค 49 เขาตัง้ ค่ายอยู่ รม
ิ
แม่น้ํา จอร์แดนตัง้ แต่ เบธเยชิ โมท ไกลไปจนถึง อาเบลชิ ทธิ ม ณ ที่ ราบโมอับ 50 และพระ
เยโฮวาห์ตรัส กับ โมเสส ณ ที่ ราบโมอับ ริม แม่น้ํา จอร์แดนใกล้ เมืองเยรีโคว่า 51 “จงกล่าว
แก่ คนอิสราเอลว่า เมื่อ เจ้า ข้ามแม่น้ํา จอร์แดนเข้าไปในแผ่น ดิน คานาอัน 52 เจ้ าจงขับ ไล่
ชาวเมืองนั ้นออกเสียทัง้ หมดให้พ้นหน้าเจ้า และทําลายศิลารู ปแกะสลักของเขาเสียให้สิน
้
และทําลายรู ป เคารพที่ หล่อ ของเขาเสีย ให้ สิน
้ และทําลายบรรดาปู ชน ีย สถานสูง ของเขา
4
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เสีย และเจ้า จงขับ ชาวแผ่น ดิน นั ้น ออก และเข้าไปตัง้ อยู่ ในนั ้น เพราะเราได้ ให้แผ่ นดิน
นั ้น ให้ เจ้ าถือ กรรมสิทธิ์ 54 เจ้ าทัง้ หลายจงจับ สลากมรดกที่ ดิ นนั ้น ตามครอบครัว ของเจ้า
ครอบครัวที่ใหญ่เจ้าจงให้มรดกส่วนใหญ่ ครอบครัวที่ยอ
่ มเจ้าจงให้มรดกส่วนน้ อย ดินผืน
ใดที่ สลากตกแก่คนใดก็เป็นของคนนั ้น เจ้าจงรับมรดกตามตระกูลของบรรพบุรุษของเจ้า
55 แต่ถ้าเจ้าทัง
้ หลายมิได้ขับไล่ชาวเมืองนั ้นออกเสียให้พ้นหน้าเจ้า ต่อมาผูที
้ ่เจ้าให้เหลืออยู่
นั ้ นก็จะเป็นอย่างเสี้ยนในนั ยน์ ตาของเจ้า และเป็น อย่างหนามอยู่ที่ สี ข้างของเจ้า และเขา
ทัง้ หลายจะรบกวนเจ้า ในแผ่นดิ นที ่ เจ้ าเข้า อาศัย อยู่ นั ้น 56 และต่อ มาเราจะกระทํา แก่ เจ้ า
ทัง้ หลายดังที่เราคิดจะกระทําแก่เขาทัง้ หลายนั ้น�
53

34
การเตรียมที่จะแบ่งแผ่นดินคานาอัน
พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 2 “จงบัญชาคนอิสราเอลว่า เมื่อ เจ้า เข้าไปในแผ่น ดิน
คานาอัน (อันเป็นแผ่นดินที่เราให้แก่เจ้าเป็นมรดก คือแผ่นดินคานาอันตามเขตพรมแดน
ทัง้ หมด� นั ้น 3 เขตด้านใต้ของเจ้านั บจากถิน
่ ทุรกันดารศินตามด้านเอโดม และอาณาเขต
ด้านใต้ ของเจ้านั ้นนั บจากปลายทะเลเกลือทางด้านตะวันออก 4 และอาณาเขตของเจ้าจะ
เลี้ยวไปทางใต้ เนิ น สูง อาครับ บิม ข้ามไปยัง ศิน ไปสุด ลงที่ ด้านใต้ คาเดชบารเนี ย เรือ
่ ยไป
5
ถึงฮาซารัดดาร์ผ่านเรือ
่ ยไปถึงอัสโมน และอาณาเขตจะเลี้ยวจากอัสโมนถึงแม่น้ําอียป
ิ ต์
ไปสิน
้ สุด ลงที่ ทะเล 6 อาณาเขตตะวัน ตกเจ้า จะได้ ทะเลใหญ่ และฝั่ งทะเลนั ้น นี่ จะเป็น เขต
ด้านตะวัน ตกของเจ้า 7 ต่อ ไปนี้ เป็น อาณาเขตด้านเหนื อ ของเจ้า คือ จากทะเลใหญ่ เจ้ าจง
ทําเครือ
่ งหมายเรือ
่ ยไปถึงภูเขาโฮร์ 8 จากภูเขาโฮร์เจ้าจงทําเครือ
่ งหมายเรือ
่ ยไปจนถึงทาง
เข้า เมืองฮามั ท และปลายสุด ของอาณาเขตด้านนี้ คือ เศดัด 9 แล ้ วอาณาเขตจะยื่น ไปถึง
ศิโฟรน ไปสิน
่ งหมาย
้ สุดที่ฮาซาเรนั น นี่ เป็นอาณาเขตด้านเหนื อของเจ้า 10 เจ้าจงทําเครือ
อาณาเขตด้านตะวันออกของเจ้าจากฮาซาเรนั นถึงเชฟาม 11 และอาณาเขตจะลงมาจาก
เชฟามถึง ริบ ลาห์ข้างตะวัน ออกของเมืองอายิน และอาณาเขตจะลงมาถึง ไหล่ ทะเลคินเน
เรททางด้านตะวัน ออก 12 และอาณาเขตจะลงมาถึง แม่น้ํา จอร์แดนสุด ลงที่ ทะเลเกลือ นี่
เป็นแผ่นดินของเจ้าตามอาณาเขตโดยรอบ� 13 โมเสสบัญชาคนอิสราเอลกล่าวว่า “นี่ เป็น
แผ่นดิ นที ่เจ้ าทัง้ หลายจะได้ จับสลากรับเป็นมรดก ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาว่า ให้ยกให้
แก่ ทัง้ เก้า ตระกู ลก ับ อีก ครึง่ ตระกูล 14 เพราะว่า ตระกูล คนรู เบนตามเรือนบรรพบุรุษ และ
ตระกูล คนกาดตามเรือนบรรพบุรุษ ได้ รบ
ั มรดกของเขาแล้ว คนครึง่ ตระกูล มนั ส เสห์ ก็ได้
15
รับ มรดกของเขาแล้ว ด้วย ทัง้ สองตระกูล และครึง่ ตระกู ลน ัน
้ ได้ รบ
ั มรดกของเขาที่ ฟาก
แม่น้ําจอร์แดนข้างนี้ ใกล้ เมืองเยรีโคด้านตะวันออก ทางดวงอาทิตย์ขึ้น� 16 พระเยโฮวาห์
ตรัสกับโมเสสว่า 17 “ต่อไปนี้ เป็นชื่อบุคคลที่จะแบ่งดินแดนแก่เจ้าทัง้ หลาย คือเอเลอาซาร์
ปุโรหิต และโยชูวาบุตรชายนูน 18 ท่านจงนําประมุขของคนทุกตระกูลไป แบ่งดินแดนเพื่อ
เป็น มรดก 19 ต่อ ไปนี้ เป็น ชื่อ ของประมุข เหล่า นั ้น คาเลบบุตรชายเยฟุน เนห์ จากตระกูล ยู
ดาห์ 20 เชมู เอลบุตรชายอัมมีฮูด จากตระกูลคนสิ เมโอน 21 เอลี ดาดบุตรชายคิสโลน จาก
ตระกูลเบนยามิน 22 จากตระกูลคนดานมีประมุขคนหนึ่ ง ชื่อบุคคีบุตรชายโยกลี 23 จากลูก
หลานของโยเซฟ จากตระกูลคนมนั สเสห์ มีประมุขชื่อฮันนี เอลบุตรชายเอโฟด 24 และจาก
ตระกูล คนเอฟราอิม มี ประมุข คนหนึ่ ง ชื่อ เคมู เอลบุตรชายชิฟ ทาน 25 จากตระกูล คนเศบู ลุ
นม ี ประมุข คนหนึ่ ง ชื่อ เอลี ซาฟานบุตรชายปารนาค 26 จากตระกูล คนอิส สาคาร์ มี ประมุข
คนหนึ่ ง ชื่อปัลที เอลบุตรชายอัสซาน 27 และจากตระกูล คนอาเชอร์มี ประมุข คนหนึ่ ง ชื่ออา
1
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28 จากตระกูล คนนั ฟ ทาลี มี ประมุข คนหนึ่ ง ชื่อ เปดาเฮลบุตรชายอัม มี

หิฮูดบุตรชายเชโลมี
ฮูด� 29 บุคคลเหล่านี้ เป็นคนที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาให้แบง่ มรดกให้คนอิสราเอลในแผ่น
ดินคานาอัน

35
เมืองลี้ภัย

ณ ที่ราบโมอับ ริมแม่น้ําจอร์แดนใกล้เมืองเยรีโคว่า 2 “จง
บัญชาคนอิสราเอล ให้เขายกเมืองให้คนเลวีได้ อาศัยอยู่จากมรดกที่ เขาได้ รบน
ั ัน
้ บ้าง และ
ยกทุ่งหญ้ารอบๆเมืองนั ้นให้คนเลวีด้วย 3 ให้เมืองนั ้นเป็นของเขาเพื่อจะได้อาศัยอยู่ ให้ทุ่ง
หญ้า เพื่อ ฝูง สัตว์และทรัพย์ สิ ่ง ของและสัตว์ทัง้ สิน
้ ของเขา 4 ทุ ่ง หญ้า ของเมืองที่ เจ้ ายกให้
แก่ คนเลวีนั้นให้มี เขตจากกําแพงเมืองและห่างออกไปหนึ่ งพันศอกโดยรอบ 5 และเจ้าจง
วัดภายนอกเมืองสองพันศอกเป็นด้านตะวันออก สองพันศอกเป็นด้านใต้ สองพันศอกเป็น
ด้านตะวัน ตก สองพัน ศอกเป็น ด้านเหนื อ ให้ ตัว เมืองอยู่ กลาง นี่ เป็น ทุ่ง หญ้า ประจํา เมือง
เหล่านั ้น 6 เมืองซึ่งเจ้าจะยกให้แก่คนเลวี คือ เมืองลี้ภัยหกเมือง ซึ่งเจ้าจะอนุญาตให้คนฆ่า
คนหนี ไปอยู่ และเจ้าจงเพิม
่ ให้เขาอีกสี่สิบสองเมือง 7 เมืองทัง้ หมดที่เจ้ายกให้คนเลวีเป็นสี่
สิ บแปดหัวเมือง มีทุ่งหญ้าตามเมืองด้วย 8 และหัวเมืองที่ เจ้ าจะให้เขาจากกรรมสิทธิข
์ อง
คนอิสราเอลนั ้น จากตระกูล ใหญ่ เจ้ าก็ เอาเมืองมากหน่ อย จากตระกูล ย่อมเจ้า ก็ เอาเมือง
น้ อยหน่ อย ทุกตระกูลตามส่วนของมรดกซึ่งเขาได้รับ ให้ยกให้แก่คนเลวี� 9 พระเยโฮวาห์
ตรัสกับโมเสสว่า 10 “จงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่า เมื่อเจ้าทัง้ หลายข้ามแม่น้ําจอร์แดน เข้า
ในแผ่นดินคานาอัน 11 เจ้าจงเลือกเมืองให้เป็นเมืองลี้ภัยสําหรับเจ้า เพื่อคนที่ได้ฆ่าคนด้วย
มิ ได้ เจตนาจะหลบหนี ไปอยู่ที่ นั ่ นก็ได้ 12 ให้เมืองเหล่านั ้นเป็นเมืองลี้ ภัยจากผู้ที่ อาฆาต เพื่
อม ิ ให้คนฆ่า คนจะต้องตายก่อนที่ เขาจะยืน ต่อ หน้า ชุ มนุมชนเพื่อ รับ การพิพากษา 13 และ
เมืองที่เจ้ายกไว้นั้นให้เป็นเมืองลี้ภัยหกเมือง 14 เจ้าจงให้ทางฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างนี้ สาม
เมือง และอีกสามเมืองในแผ่นดินคานาอัน ให้เป็นเมืองลี้ ภัย 15 ทัง้ หกเมืองนี้ ให้เป็นเมือง
ลี้ภัยของคนอิสราเอลและสําหรับคนต่างด้าว และสําหรับคนที่อาศัยอยู่ท่ามกลางเขา เพื่อ
คนหนึ่ งคนใดที่ได้ฆ่าเขาโดยมิได้เจตนาจะได้หลบหนี ไปที่นั ่น 16 ถ้าผู้ใดตีเขาด้วยเครือ
่ งมือ
เหล็ก จนคนนั ้น ถึง ตาย ผู้ นั ้น เป็น ฆาตกร ให้ประหารชีวต
ิ ฆาตกรนั ้น เสีย เป็น แน่ 17 ผู้ ใดทุบ
เขาให้ล้มลงด้วยก้อนหินในมือขนาดฆ่าคนได้ และเขาถึงตาย ผู้นั ้นเป็นฆาตกร ให้ประหาร
ชีวต
ิ ฆาตกรนั ้นเสียเป็นแน่ 18 หรือผู้ใดใช้อาวุธไม้ที่อยู่ในมือขนาดฆ่าคนได้ตีเขาล้มลงและ
คนนั ้นถึงตาย ผู้นั ้นเป็นฆาตกร ให้ประหารชีวต
ิ ฆาตกรนั ้นเสียเป็นแน่ 19 ให้ผู้อาฆาตโลหิต
เองเป็นผูป
้ ระหารชีวต
ิ ฆาตกรนั ้น ถ้าผูอ
้ าฆาตพบเขาเมื่อใดก็ให้ประหารชีวต
ิ เสีย 20 แต่ถ้าผู้
21
ใดแทงเขาด้วยความเกลียดชัง หรือซุ่มคอยขว้างเขาจนเขาตาย หรือเพราะเป็นศัตรู กัน
ชกเขาล้ม ลง จนเขาตาย ให้ ประหารชีวต
ิ ผู้ ที่ ชกเขานั ้น เสีย เป็น แน่ ด้วยว่า เขาเป็น ฆาตกร
เมื่อผูอ
้ าฆาตโลหิตพบเขาเมื่อใด ก็ให้ประหารชีวต
ิ ฆาตกรนั ้นเสีย 22 แต่ถ้าผูใ้ ดโดยมิได้เป็น
ศัตรู กันแทงเขาทันที หรือเอาอะไรขว้างเขาโดยมิได้คอยซุ่มดักอยู่ 23 หรือใช้ก้อนหินขนาด
ฆ่า คนได้ ขว้างถูก เขาเข้า โดยมิ ได้ เห็น และเขาถึง ตาย และเขามิ ได้ เป็น ศั ตรู และมิ ได้ มุ ่ง
ทําร้ายเขา 24 ก็ ให้ ชุ มนุ มชนตัดสิน ความระหว่างผู้ ฆ่า และผู้ อาฆาตโลหิต ตามคํา ตัดสิน นี้
25 ให้ชุมนุมชนช่วยผู้ฆ่าให้พ้นจากมือผู้อาฆาตโลหิต ให้ชุ มนุมชนพาตัวเขากลับไปถึงเมือง
ลี้ ภัย ซึ่ง เขาได้ หนี ไปอยู่ นั ้น ให้ เขาอยู่ ที่ นั ่น จนกว่า มหาปุโรหิต ผู้ ได้ ถู กเจิม ไว้ด้วยนํ้า มัน บริ
สุทธิ์ถึงแก่ความตาย 26 แต่ถ้าผู้ฆ่าคนออกไปพ้นเขตเมืองลี้ภัย ซึ่งเขาหนี เข้าไปอยู่ในเวลา
1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
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ใด และผู้ อาฆาตโลหิต พบเขานอกเขตเมืองลี้ ภัย และผู้ อาฆาตโลหิต ได้ ฆ่า ผู้ ฆ่า คนนั ้น
เสีย ผู้ อาฆาตโลหิต จะไม่ มี ความผิด เนื่ องด้วยโลหิต ตกของเขา 28 เพราะว่า ชายผู้ นั้น ต้อง
อยู่ ในเขตเมืองลี้ ภัย จนมหาปุโรหิต ถึงแก่ ความตาย ภายหลัง เมื่อ มหาปุโรหิต ถึงแก่ ความ
ตายแล้ว ผู้ฆ่าคนนั ้นจะกลับไปยังแผ่นดิ นที ่เขาถือกรรมสิทธิอยู
์ ่ก็ได้ 29 สิ ่งเหล่านี้ ควรเป็น
กฎเกณฑ์ แห่งคํา ตัดสิน ของเจ้า ตลอดชัว่ อายุ ของเจ้า ในที่ อาศัย ทัง้ ปวงของเจ้า 30 ผู้ ใดฆ่า
เขาตาย ให้ประหารชีวต
ิ ฆาตกรนั ้นเสียตามปากของพยาน แต่ อย่าประหารชีวต
ิ ผู้ใดด้วยมี
31
พยานปากเดียว ยิง่ กว่านั ้ นอีก เจ้ าอย่ารับค่าไถ่ ชีวิตของฆาตกรผู้มี ความผิดถึงตายนั ้น
แต่ เขาต้องตายแน่ 32 และเจ้า อย่ารับ ค่า ไถ่ คนที ่ หลบหนี ไปยัง เมืองลี้ ภัย เพื่อ ให้กล ับ มาอยู่
ในแผ่นดินของเขาก่อนที่ มหาปุโรหิตสิน
ิ 33 ดังนั ้นเจ้าจึงไม่กระทําให้แผ่นดิ นที ่เจ้ าทัง้
้ ชีวต
หลายอาศัย อยู่ มี มลทิน เพราะว่า โลหิต ทําให้ แผ่ นดิน เป็น มลทิน และไม่ มี สิ ่ง ใดที่ จะชําระ
แผ่น ดิน ให้ หมดมลทิ นที ่ เก ิด ขึ้น เพราะโลหิต ตกในแผ่น ดิน นั ้น ได้ นอกจากโลหิต ของผู้ ที่
ทําให้โลหิตตก 34 เจ้าอย่ากระทําให้เกิดมลทินในแผ่นดินที่เจ้าอาศัยอยู่ ที่เราอยู่ท่ามกลาง
เพราะว่าเราคือพระเยโฮวาห์อยูท่
่ ามกลางคนอิสราเอล�
27

36
กฎต่างๆเรือ
่ งมรดก
หัวหน้า ครอบ ครัว คน กิ เลอ าด บุ ตร ชาย ของ มา คีร ์ ผู้ เป็น บุตร ชาย ของ มนั ส เสห์
ครอบครัว ต่างๆของบุตรชายโยเซฟ เข ้า มาใกล้ และพูด ต่อ หน้า โมเสสและต่อ หน้า ประมุข
คือบรรดาหัวหน้าคนอิสราเอล 2 เขาพูดว่า “พระเยโฮวาห์ได้ บัญชาเจ้านายของข้าพเจ้าให้
จับ สลากยกแผ่น ดิน ให้ เป็น มรดกแก่ คนอิสราเอล และเจ้า นายของข้าพเจ้า ได้ รบ
ั บัญชา
จาก พระ เย โฮ วาห์ ให้ ยก มร ดก ของ เศโลเฟ หัด พี่ น้ อง ของ เรา แก่ บุ ต รสาว ของ เขา 3 ถ้า
เธอ ทัง้ หลาย แต่งงาน กับ บุตร ชาย ทัง้ หลาย ของ คน อิสราเอล ตระกูล อื่น แล้ว ส่วน มรดก
ของบรรพบุรุษ ของเราจะเพิม
่ ให้ กับ มรดกของคนตระกูล ที่ เธอไปอยู่ ด้วย เพราะฉะนั ้น จึง
เป็นการที่ นํา มรดกไปจากส่วนที่ เป็น ของเรา 4 และเมื่อ ถึง ปี เสียงแตรของคนอิสราเอล
มรดก ที่ เป็น ส่วน ของ เธอ ก็ จะ ถูก ยก ไป เพิม
่ เข้า กับ ส่วน ของ ตระกูล ที่ เธอ ไป อยู่ ด้วย จึง
เป็นการที่ นํา ส่วนมรดกของเธอไปจากส่วนมรดกของตระกู ลบ ิ ดาของเรา� 5 และโมเสส
บัญชาคนอิสราเอลตามพระดํารัส ของพระเยโฮวาห์ว่า “ตระกูล คนโยเซฟพูด ถูก ต้องแล้ว
6 นี่ คือ สิง
่ ที่ พระ เย โฮ วาห์ ทรง บัญชา เกี่ยว กับ บุตร สาว ของ เศโลเฟ หัด ซึ่ง ว่า ‘จง ให้ เธอ
แต่งงานกับ ใครที่ เธอพอใจ แต่ เธอต้องแต่งงานกับ คนภายในครอบครัว ตระกู ลบ ิ ดาของ
เธอ 7 ดังนี้ แหละส่วนมรดกของคนอิสราเอลจะไม่ ถู กโยกย้ายจากตระกูล หนึ่ ง ไปให้ อี ก
ตระกูลหนึ่ ง คนอิสราเอลทุกคนต้องอยูใ่ นที่มรดกแห่งตระกูลบรรพบุรุษของตน 8 และบุตร
สาวทุก คนผู้รบ
ั กรรมสิทธิม
์ รดกในตระกูล คนอิสราเอลตระกูล ใด ให้ เป็น ภรรยาของคนใด
คนหนึ่ งในครอบครัวในตระกู ลบิดาของตน เพื่อคนอิสราเอลทุกคนจะถือกรรมสิทธิม
์ รดก
9
ของบิดาของเขา ดัง นั ้น จะไม่ มี มรดกที่ ถู กโยกย้ายจากตระกูล หนึ่ ง ไปยั งอ ีก ตระกูล หนึ่ ง
เพราะว่า คนอิสราเอลแต่ละตระกูล ควรคงอยู่ ในที่ มรดกของตน� ” 10 พระเยโฮวาห์ ทรง
บัญชาโมเสสอย่างไร บุ ตรสาวทัง้ หลายของเศโลเฟหั ดก ็ กระทํา อย่างนั ้น 11 เพราะว่า มา
ลาห์ ที รซาห์ โฮกลาห์ มิ ลคาห์ และโนอาห์ บุ ตรสาวของเศโลเฟหัด ได้ แต่ งงานกับ บุตร
ชายทัง้ หลายของพี่ น้องแห่ งบ ิ ดาของตน 12 เธอได้ แต่ งงานกับ ครอบครัว คนมนั ส เสห์ บุ
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ตรชายของโยเซฟ และส่วนมรดกของเธอก็ คงอยู่ ในตระกูล แห่ง ครอบครัว บิดาของเธอ
13 ข้อความเหล่า นี้ เป็ น บทบัญญั ติ และคํา ตัดสิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงบัญชาทางโมเสส
แก่คนอิสราเอล ณ ที่ราบโมอับ ริมแม่น้ําจอร์แดนใกล้เมืองเยรีโค
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ประวัติความเป็นมาของ

หนังสือพระราชบัญญัติ

เล่ มนี้เป็นเล่ มที่หา้ ในห้าเล่ มที่โมเสสเขียนขึ้น ห้าเล่ มนี้เราเรียกกั นว่า เพ็นทะทูก เล่ มน
ี้ ได้ บัน ทึก พระบัญญั ติ สิ บประการของพระเจ้า ไว้ เป็ นคร ง
ั ้ ที่ สอง คือ ครัง้ แรกอยู่ ในหนั งสือ
อพยพ บทที่ 20 และครัง้ ที่สองอยูใ่ นหนั งสือพระราชบัญญัติ บทที่ 5 หนังสือพระราชบัญญั
ติส่วนใหญ่ได้บันทึกและอธิบายข้อกล่าวจากหนั งสืออพยพ หนังสือเลวีนิ ติ และหนั งสือกัน
ดารวิถีซํ้า
เล่มนี้บันทึกการปรึกษาของโมเสส และวิจารณ์ ถึงการเดินทางของชาวอิสราเอลและคํา
สัง่ ของพระเจ้าต่ออิสราเอล หนังสือพระราชบัญญัติกล่าวถึงตอนที่ พระเจ้าทรงทําสัญญา
ไมตรีไว้กับอิสราเอลเป็ นครัง้ ที่ สองที่ราบของโมอับซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่ อส
ิ ราเอลจะเข้าแผ่นดิ
นที ่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ โมเสส ซึ่งตอนนี้ อายุ 120 ปี ได้กล่าวคําอําลาแก่ประชาชน ชีวิต
ของโมเสสได้ประสบความสําเร็จอย่างดี เขาอาศัยอยู่ในพระราชวังของกษั ตริย์ฟาโรห์เป็น
เวลา 40 ปี แล ้ว เขาอาศัย อยู่ ที่ แผ่ นดิ นม ี เดีย นเป็น เวลา 40 ปี และอีก 40 ปี เขานํา พวก
อิสราเอลในป่าซีนาย คือเขาได้นําสามล้านคนให้ยา้ ยจากประเทศอียป
ิ ต์ไปยังแผ่นดินอิสรา
เอล
พระคัมภีรใหม่
์
อ้างถึงหนั งสือพระราชบัญญัติมากกว่า 80 ครัง้

“บางข้อในหนั งสือพระราชบัญญัติแสดงความหมายอย่างลึกซึ้งดก
ี ว่าคําเขียนของเดมอ
สแตนี ส์ ซีซีโร พิท หรือเวบเสตอร์� (จาก Halley's Bible Handbook, หน้า 150)
โมเสสทบทวนเรือ
่ งการเดินทางในถิน
่ ทุรกันดารกับคนอิสราเอล

ข้อความต่อ ไปนี้ เป็น คํา ที่ โมเสสกล่าวแก่ คนอิสราเอลทัง้ ปวงที่ ในถิน
่ ทุ รก ัน ดารฟาก
แม่น้ําจอร์แดนข้างนี้ คือในที่ราบข้างหน้าทะเลแดงระหว่างปารานและโทเฟล ลาบาน ฮา
เซโรท และดี ซาหับ 2 (หนทางจากโฮเรบตามทางภูเขาเสอีร จ
์ นถึง คาเดชบารเนี ย นั ้น เป็น
ทางเดิน สิบ เอ็ด วัน� 3 อยู่ มาในวั นที ่ หน ่ง
ึ เดือนที่ สิ บเอ็ด ปี ที่ สี่ สิ บโมเสสได้ กล ่าวแก่ คน
อิสราเอล ตามบรรดาพระดํารัสที่พระเยโฮวาห์ทรงประทานแก่ท่าน เป็นพระบัญญัติให้แก่
เขาทัง้ หลาย 4 หลัง จากที่ ท่านได้ ฆ่า สิ โหนกษั ตริย์ คนอาโมไรต์ ที่ อยู่ เมืองเฮชโบน และโอ
กกษั ตริย์เมืองบาชาน ผู้ซึ่งอยู่ในอัชทาโรท ณ ตําบลเอเดรอีนั้นแล้ว 5 โมเสสได้เริม
่ อธิบาย
พระราชบัญญัติ นี้ ที่ ในแผ่นดินโมอับฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างนี้ ว่า 6 “พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของเราได้ ตรัสส งั ่ เราทัง้ หลายที่ โฮเรบว่า ‘เจ้ าทัง้ หลายได้ พัก ที่ ภู เขานี้ นานพอแล้ว 7 เจ้ า
ทัง้ หลายจงหัน ไปเดิน ตามทางที่ ไปยัง แดนเทือกเขาของคนอาโมไรต์ และที่ ใกล้ เคียงกัน
ในที่ ราบ และในแดนเทือกเขา และในหุบเขา ในทางใต้ และที่ ฝั่ งทะเล แผ่ นดิน ของคน
คานาอัน และที่ เลบานอน จนถึง แม่น้ํา ใหญ่ คือ แม่ น้ํา ยู เฟรติ ส 8 ดู เถิด เราได้ ตัง้ แผ่น ดิน
นั ้น ไว้ ตรงหน้า เจ้า ทัง้ หลาย เจ้ าทัง้ หลายจงเข้าไปยึด ครองแผ่น ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรง
ปฏิญาณกับ บรรพบุรุษ ของเจ้า คื ออ ับ ราฮัม อิส อัค และยาโคบ ว่า จะให้ แก่ เขาทัง้ หลาย
และแก่ เชื้อ สายของเขาที่มาภายหลัง เขาด้วย� 9 ครัง้ นั ้น ข้าพเจ้า ได้ บอกท่านทัง้ หลายว่า
‘ข้าพเจ้า ผู้ เดียวแบกพวกท่านทัง้ หลายไม่ ไหว 10 พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านได้ ทรงให้
ท่านทัง้ หลายทวีมากขึ้น และดูเถิด ทุกวันนี้ พวกท่านทัง้ หลายมีจํานวนมากดุจดวงดาวทัง้
หลายในท้องฟ้า 11 (ขอพระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ของท่านทัง้ หลายทรงกระทํา
1
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ให้ ท่านทัง้ หลายทวีข้น
ึ พัน เท่า และทรงอํานวยพระพรแก่ ท่าน ดัง ที่ พระองค์ ได้ ทรงสัญญา
ไว้แก่ ท่านทัง้ หลายแล้ วนัน
้ � 12 ข้าพเจ้าคนเดียวจะแบกท่านทัง้ หลายผู้เป็นภาระและเป็น
ความยากลําบากและการทุ่มเถียงของท่านทัง้ หลายอย่างไรได้ 13 จงเลือกคนที่มีปัญญา มี
ความเข้าใจและมีช่อ
ื ตามตระกูลของท่านทัง้ หลาย และข้าพเจ้าจะตัง้ เขาให้เป็นหัวหน้าของ
ท่านทัง้ หลาย� 14 ท่านทัง้ หลายได้ตอบข้าพเจ้าว่า ‘สิ่งที่ท่านกล่าวนั ้นดีแล้ว ควรที่ข้าพเจ้า
ทัง้ หลายจะกระทํา� 15 ข้าพเจ้า จึง ได้ เลือกหัวหน้า จากทุก ตระกูล ซึ่ง เป็น คนมี ปัญญาและ
มี ชื่อ ตัง้ ไว้เป็น ใหญ่ เหนื อ ท่านทัง้ หลาย ให้ เป็น นายพัน นายร้อย นายห้า สิบ นายสิบ และ
พนั กงานต่างๆตามตระกูลของท่าน 16 ครัง้ นั ้นข้าพเจ้าได้กล่าวกําชับพวกตุลาการของท่าน
ทัง้ หลายว่า ‘จงพิจารณาคดี ของพี่ น้องและตัดสิน ความตามยุ ติ ธรรมระหว่างชายคนหนึ่ ง
และ พี่ น้ อง ของ ตน หรือ คน ต่างด้าว ที่ อาศัย อยู่ กั บท ่าน 17 ท่าน ทัง้ หลาย อย่า ลําเอียง ใน
การพิพากษา จงฟัง ผู้ น้อยและผู้ ใหญ่ ให้ เหมือนกัน ท่านทัง้ หลายอย่า กลัว หน้า มนุษย์ เลย
เพราะการพิพากษานั ้น เป็นการของพระเจ้า และคดี ใดที่ ยากเกิน ไปสํา หรับท ่านจงนํา มา
ให้ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะพิจารณาเอง� 18 ครัง้ นั ้น ข้าพเจ้า ได้ สัง่ ท่านทัง้ หลายถึง บรรดาสิง่ ที่
ท่านทัง้ หลายควรกระทํา 19 เราได้ออกไปจากโฮเรบเดินทะลุถิน
ั เป็นที่น่า
่ ทุรกันดารใหญ่อน
กลัวตามที่ ท่านทัง้ หลายได้ เห็นนั ้น เดินไปตามแดนเทือกเขาของคนอาโมไรต์ ดังที่ พระเย
โฮวาห์พระเจ้าของเราได้ตรัสสง
ั ่ เราไว้ และเรามาถึงคาเดชบารเนี ย 20 และข้าพเจ้าได้กล่าว
แก่ ท่านทัง้ หลายว่า ‘ท่านทัง้ หลายมาถึงแดนเทือกเขาของคนอาโมไรต์ แล้ว เป็ นที ่ซ่ึงพระ
เยโฮวาห์พระเจ้า ของเราประทานแก่ เราทัง้ หลาย 21 ดู เถิด พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของพวก
ท่านได้ ทรงตัง้ แผ่น ดิน นั ้น ไว้ตรงหน้า ท่านแล้ว จงขึ้น ไปยึด แผ่น ดิน นั ้น ดัง ที่ พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของบรรพบุรุษของพวกท่านได้ตรัสสัง่ ไว้ อย่ากลัวหรืออย่าตกใจไปเลย� 22 แลวท
้ ่า
นทัง้ หลายทุกคนได้เข้ามาหาข้าพเจ้าพูดว่า ‘ให้เราทัง้ หลายใช้คนไปก่อนเราและสอดแนม
ดู แผ่ นดิน นั ้น แทนเรา นํา ข่าวเรือ
่ งทางที่ เราจะต้องขึ้น ไป และเรือ
่ งหัว เมืองที่ เราจะไป
นั ้น มาให้เรา � 23 เรือ
่ งนั ้น ข้าพเจ้า เห็นดี ด้วย ข้าพเจ้า จึง ได้ เลือกสิบ สองคนมาจากท่านทัง้
หลายตระกูลละคน 24 แล้วคนเหล่านั ้นได้หน
ั ไปขึ้นแดนเทือกเขา มาถึงหุบเขาเอชโคล์ และ
สอดแนมดู ที่ นั่น 25 เขาทัง้ หลายได้ เก ็บ ผลไม้ เมืองนั ้น ติ ดม ื อมาให้เราทัง้ หลายและนํา ข่าว
มาให้เราว่า ‘ที่ ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราประทานแก่ เรานั ้นเป็นแผ่นดิ นที ่ดี � 26 แต่
กระนั ้น ท่านทัง้ หลายก็ ไม่ ยอมขึ้น ไป กล ับ ขัดขืน พระบัญชาของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของ
ท่านทัง้ หลาย 27 และท่านทัง้ หลายได้ บ่น อยู่ ในเต็นท์ ของตน และว่า ‘เพราะพระเยโฮวาห์
ทรงชังพวกเรา พระองค์ จึงทรงพาเราทัง้ หลายออกมาจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ จะได้ มอบเราไว้
ในมือคนอาโมไรต์ เพื่อจะทําลายเราเสีย 28 เราทัง้ หลายจะขึ้นไปที่ไหนเล่า พวกพี่น้องของ
เราได้ ทํา อกใจของเราให้ฝ่อ ท้อถอยไปโดยที่ ว่า “คนเหล่า นั ้น ใหญ่ กว่า และสูง กว่า พวกเรา
อีก เมืองเหล่านั ้ นก็ใหญ่มี กําแพงสูงเทียมฟ้า และยิง่ กว่านั ้นเราได้ เห็นพวกคนอานาคอยู่
ที่ นั ่น ด้วย� ’ 29 แล ้ว ข้าพเจ้า จึง ได้ พู ดก ั บท ่า นทัง้ หลายว่า ‘อย่า ครันคร
่
้ามหรือ กลัว เขาเลย
30 พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านผู้นํา หน้า ท่านทัง
้ หลาย พระองค์ จะทรงต่อสู้ เผื่อ ท่านทัง้
หลาย ดัง ที่ พระองค์ ได้ ทรงกระทํา ให้แก่ ท่านทัง้ หลายในอียป
ิ ต์ ต่อ หน้า ต่อตาท่านทัง้ หลาย
31 และในถิน
้ ชู
่ ทุรกันดาร ซึ่งในที่ นั้นพวกท่านได้เห็นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงอุม
พวกท่าน ดังพ่ออมล
ุ้ ก
ู ชายของตน ตลอดทางที่ท่านได้ไปนั ้น จนท่านทัง้ หลายได้มาถึงที่นี่ �
32 แต่ อย่างไรก็ตาม ท่านทัง
้ หลายมิ ได้ เชื่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทัง้ หลาย 33 ผู้ ได้
ทรงนําทางข้างหน้าท่าน เพื่อจะหาที่ ให้ท่านทัง้ หลายตัง้ เต็นท์ ของท่าน เป็นไฟในกลางคืน
เพื่อโปรดให้ท่านทัง้ หลายเห็นทางที่ ควรจะไป และเป็นเมฆในกลางวัน 34 พระเยโฮวาห์ได้
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ทรงสดับเสียงคําพูดของท่านทัง้ หลาย จึงทรงกริว้ และปฏิญาณว่า 35 ‘แท้จริงจะไม่มีผูใดใน
้

ยุคที่ ชัวน
่ ี้สักคนเดียวที่ จะได้ เห็นแผ่นดินดี นั ้น ที่ เราได้ ปฏิญาณว่าจะให้แก่ บรรพบุรุษของ
เจ้า ทัง้ หลาย 36 เว้น แต่ คาเลบบุตรชายเยฟุน เนห์ เขาจะเห็น แผ่น ดิน นั ้น และเราจะให้แผ่
นดินทีเ่ ขาได้เหยียบนั ้นแก่เขาและแก่ลูกหลาน เพราะเขาได้ตามพระเยโฮวาห์อย่างสุดใจ�
37 เพราะเหตุท่านทัง
้ หลายพระเยโฮวาห์ก็ทรงพิโรธเราด้วย ตรัสว่า ‘เจ้าจะไม่ได้เข้าไปในที่
นั ้นด้วยเหมือนกัน 38 แต่ โยชู วาบุตรชายนูนผู้ยน
ื อยู่ตรงหน้าเจ้า จะได้ เข้าไป จงสนั บสนุน
เขาเพราะเขาจะพาคนอิสราเอลไปถือ กรรมสิทธิ์พ้น
ื ดิน นั ้น 39 ยิง่ กว่า นั ้น เด็ก เล็ก ของเจ้า
ทัง้ หลายที่ เจ้าทัง้ หลายว่าจะตกเป็นเหยื่อ และบุตรของเจ้าที่ ในวันนี้ ยงั ไม่รู จั
้ กผิดและชอบ
จะได้ เข ้า ไปที่ นั ่น เราจะให้แผ่ นดิน นั ้น แก่ เขา และเขาจะถือ กรรมสิทธิอยู
์ ่ ที่ นั่น 40 แต่ ฝ่าย
เจ้า ทัง้ หลายจงกลับ เดิน เข้า ถิน
่ ทุ รก ัน ดาร ตามทางที่ ไปสู่ ทะเลแดงเถิด� 41 ครัง้ นั ้น ท่าน
ทัง้ หลายได้ ตอบข้าพเจ้า ว่า ‘เราทัง้ หลายได้ กระทํา บาปต่อ พระเยโฮวาห์ แล้ว เราทัง้ หลาย
จะขึ้น ไปสู้ รบตามบรรดาพระดํารัส ที่ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเราทัง้ หลายได้ ตรัสส ัง่ นั ้น�
และท่านทัง้ หลายได้คาดอาวุธเตรียมตัวไว้ทุกคน คิดว่าที่จะขึ้นไปยังแดนเทือกเขานั ้นเป็น
เรือ
่ งง่าย 42 พระเยโฮวาห์ตรัสสง
ั ่ ข้าพเจ้าว่า ‘จงกล่าวแก่คนทัง้ หลายนั ้ นว่า อย่าขึ้นไปสู้รบ
เลย เกรงว่า เจ้า ทัง้ หลายจะแพ้ ศัตรู เพราะเรามิ ได้ อยู่ ท่ามกลางเจ้า ทัง้ หลาย� 43 ข้าพเจ้า
จึงได้กล่าวแก่ท่านดังนั ้น และท่านทัง้ หลายไม่ฟัง แต่ได้ขัดขืนพระบัญชาของพระเยโฮวาห์
มีใจองอาจและได้ข้น
ึ ไปที่แดนเทือกเขานั ้น 44 และคนอาโมไรต์ที่อยูในแดนเทื
่
อกเขานั ้น ได้
ออกมาต่อสู้ และไล่ ตีท่านทัง้ หลายดุจฝูงผึ้งไล่ และได้ฆ่าท่านทัง้ หลายในตําบลเสอีรจ
์ นถึง
45
โฮรมาห์ และท่านทัง้ หลายกลับ มาร้องไห้ ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ แต่ พระเยโฮวาห์
มิได้ ทรงฟัง เสียงร้องหรือ เงีย
่ พระกรรณสดั บท ่า นทัง้ หลาย 46 ท่านทัง้ หลายจึง พัก อยู่ ที่ คา
เดชหลายวันตามวันที่ท่านทัง้ หลายได้อยูนั
่ ้ น�

2
โมเสสทบทวนต่อไปเรือ
่ งการเดินทางในถิน
่ ทุรกันดาร

1 “ครัง
้ นั ้นเราทัง้ หลายได้กลับเดินเข้าถิน
่ ทุรกันดารตามทางที่ไปสู่ทะเลแดงตามที่พระเย

โฮวาห์สัง่ ข้าพเจ้า และเราทัง้ หลายได้เดินเวียนภูเขาเสอีรห
์ ลายวัน 2 แล้วพระเยโฮวาห์ตรั
สสัง่ ข้าพเจ้าว่า 3 ‘เจ้าทัง้ หลายได้เดินเวียนที่แดนเทือกเขานี้ นานพอแล้ว จงหันไปเดินทาง
ทิศ เหนื อ เถิด 4 และจงบัญชาคนทัง้ ปวงว่า เจ้ าทัง้ หลายจวนจะเดิน ผ่านเขตแดนเมืองพี่
น้ องของเจ้า คือลูกหลานของเอซาวที่ อยู่ตําบลเสอีรแล้
์ ว และเขาทัง้ หลายจะกลัวพวกเจ้า
ฉะนั ้น เจ้า ทัง้ หลายจงระวังตัว 5 อย่า ต่อสู้ เขา เพราะเราจะไม่ ให้ที่ ของเขาแก่ เจ้ าเลย จะไม่
ให้ที่ ดิ นแม้ เพียงฝ่าเท้า เหยียบได้ ด้วยว่า ภูเขาเสอีร น
์ ั ้น เราได้ ให้เอซาวยึด ครองแล้ว 6 เจ้ า
ทัง้ หลายจงเอาเงินซื้อเสบียงอาหารจากเขาเพื่อจะได้กิน และจงเอาเงินซื้อนํ้าจากเขาด้วย
เพื่อ จะได้ ดื่ม 7 เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของพวกเจ้า ได้ อาํ นวยพระพรแก่ บรรดาการที่
มือ ของพวกเจ้า ได้ กระทํา พระองค์ ทรงทราบทางที่ เจ้ าได้ เดิน ในถิน
่ ทุ รก ัน ดารใหญ่ นี้ พระ
เยโฮวาห์ พระเจ้า ของพวกเจ้า ได้ อยู่ กับ เจ้า สี่ สิ บปี นี้ มาแล้ว พวกเจ้า มิ ได้ ขัดสนสิง่ ใดเลย�
8 แล้วเราทัง
้ หลายได้ เดินเลยไปจากพี่น้องของเราพวกลูกหลานเอซาวผู้อยู่ที่ เสอีร ์ ไปจาก
ทางที่ราบจากเอลัทและจากเอซีโอนเกเบอร์ และเราได้เลี้ยวไปเดินตามทางถิน
่ ทุรกันดาร
โมอับ 9 และพระเยโฮวาห์ ได้ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า ‘เจ้ าทัง้ หลายอย่า ราวีพวกโมอับ หรือ สู้ รบ
กับเขาเลย เพราะเราจะไม่ให้ที่ของเขาแก่เจ้าเพื่อยึดครอง ด้วยเราได้ให้ที่ตําบลอาร์นั้นแก่
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10 แต่ ก่อนคนเอมิ มอยู่ ที่ นั ่น เป็ น ชนชาติ ใหญ่ และมาก

ลูก หลานของโลทให้ปกครองแล้ว�
และสูง อย่างคนอานาค 11 คนเหล่า นี้ ได้ นั บ ว่า เป็น พวกมนุษย์ ยักษ์ เหมือนคนอานาค แต่
คนโมอับเรียกชื่อพวกนี้ วา่ เอมิม 12 เมื่อก่อนพวกโฮรีได้ อยู่ที่ เสอีรด้
์ วย แต่ ลูกหลานเอซาว
ได้มาอยูแ
่ ทนเขา และได้ทําลายเขาเสียให้พ้นหน้า และได้อาศัยอยูใ่ นที่ของเขาเหมือนพวก
อิสราเอลได้ กระทําแก่ เมืองที่ พระเยโฮวาห์ประทานให้เขายึดครองนั ้น 13 ข้าพเจ้ากล่าวว่า
‘บัดนี้ เจ้าทัง้ หลายจงยกเดินข้ามลําธารเศเรด� เราทัง้ หลายจึงข้ามลําธารเศเรด 14 และนั บ
ตัง้ แต่เรามาจากคาเดชบารเนี ย จนถึงได้ข้ามลําธารเศเรดนั ้นได้สามสิบแปดปี จนสิน
้ ยุคน
ัน
้ คือ คนทัง้ หลายที่ จะออกทัพ ได้ นั้น ตายหมดจากท่ามกลางค่าย ตามที่ พระเยโฮวาห์ทรง
ปฏิญาณกับเขาไว้ 15 แท้จริงพระหัตถ์พระเยโฮวาห์ได้ทรงต่อสู้เขา เพื่อทรงทําลายเขาจาก
ท่ามกลางค่ายจนเขาทัง้ หลายสูญ เสีย หมด 16 ต่อ มาเมื่อ คนที่ ออกทัพ ได้ มาตายเสีย หมด
จากท่ามกลางคนเหล่านั ้นแล้ว 17 พระเยโฮวาห์ได้ตรัสแก่ข้าพเจ้าว่า 18 ‘วันนี้ เจ้าทัง้ หลาย
จะเดินข้ามตําบลอาร์เขตแดนของคนโมอับ 19 และเมื่อเข้าใกล้แนวหน้าของคนอัมโมนอย่า
ราวีหรือรบกับเขาเลย เพราะเราจะไม่ให้ที่อยูของลู
่
กหลานคนอัมโมนแก่เจ้าให้ยด
ึ ครองเลย
ด้วยเราได้ ให้ที่ นั ่น แก่ ลูก หลานของโลทเป็น ผู้ ยด
ึ ครองแล้ว� 20 (ทัง้ ที่ นั ่ นก ็ นับ ว่า เป็น แผ่น
ดิน ของพวกมนุษย์ยักษ์ แต่ ก่อนมนุษย์ยักษ์ ได้ อยู่ในนั ้น แต่ คนอัม โมนได้ เรียกชื่อ ของเขา
ว่าศัมซุม มิม 21 คนเหล่า นั ้น ใหญ่ และมากและสูง อย่างคนอานาค แต่ พระเยโฮวาห์ได้ ทรง
ทําลายเขาเสีย ให้ พ้น หน้า และพวกอัม โมนได้ เข ้า ยึด ที่ ของเขาและตัง้ อยู่ แทน 22 เหมือน
พระองค์ได้ทรงกระทําให้แก่พวกลูกหลานเอซาวผู้อยู่ที่เสอีร ์ เมื่อพระองค์ทรงทําลายพวก
โฮรีเสียให้พ้นหน้า และเขาได้ ยด
ึ ที่ ของพวกโฮรีแล้วตัง้ อยู่แทนจนทุกวันนี้ 23 ส่วนชาวอิฟ
วาห์ที่ อยู่ ในเฮเซริม จนถึง กาซา คนคัฟ โทร์ซ่ึง มาจากตําบลคัฟ โทร์ ก็ได้ ทําลายเขาและตัง้
อยูแทน
่
) 24 ‘พวกเจ้าจงลุกเดินทางไปข้ามลุ่มแม่น้ําอารโนน ดูเถิด เราได้มอบสิโหนชาวอา
โมไรต์ผูเป็
้ นกษั ตริย์เมืองเฮชโบน และเมืองของเขาไว้ในมือของพวกเจ้า เจ้าทัง้ หลายจงตัง้
ต้น ยึด เมืองนั ้น และสู้ รบกับ เขา 25 ตัง้ แต่ วัน นี้ ไปเราจะให้ชนชาติ ทัง้ หลายทัว่ ใต้ ฟ้า ครันคร
่
้ามต่อ พวกเจ้า และกลัว เจ้า คนประเทศผู้ จะได้ยน
ิ ข่าวเรือ
่ งเจ้า จะกลัว ตัว สัน
่ และมี ความ
ระทมเพราะเจ้า� 26 ฉะนั ้นข้าพเจ้าจึงใช้ผู้สื่อสารจากถิน
่ ทุรกันดารเคเดโมทไปเฝ้าสิโหนก
27
ษั ตริย์ เมืองเฮชโบนนั ้น ทูล ถ้อยคํา อัน สันติ ว่า ‘ขอให้ข้าพเจ้า เดิน ข้ามแผ่น ดิน ของท่าน
ข้าพเจ้าจะเดินไปตามทางหลวง จะไม่เลี้ยวไปทางขวามือหรือซ้ายมือเลย 28 ขอท่านได้ขาย
เสบียงเอาเงิน ของข้าพเจ้า เพื่อ ข้าพเจ้า จะได้ กิน และขอขายนํ้า เอาเงิน ของข้าพเจ้า เพื่อ
ข้าพเจ้า จะได้ ดื่ม ขอให้ข้าพเจ้า เดิน เท้า ข้ามประเทศของท่านเท่านั ้น 29 (ดุ จพวกลูก หลาน
เอซาวที่อยูตํ
่ าบลเสอีร ์ และพวกโมอับทอยู
ี่ ตํ
่ าบลอาร์ ได้กระทําแก่ข้าพเจ้านั ้น� จนข้าพเจ้า
ข้ามแม่น้ํา จอร์แดนเข้าไปในแผ่นดิ นที ่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้าพเจ้า ทัง้ หลายได้ ทรง
ประทานแก่ข้าพเจ้า� 30 แต่สิโหนกษั ตริย์เมืองเฮชโบน ไม่ยอมให้เราทัง้ หลายข้ามประเทศ
ของท่าน เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านได้ทรงกระทําจิตใจของสิโหนให้กระด้าง
กระทําใจของท่านให้แข็งไป เพื่อจะได้ทรงมอบเขาไว้ในมือของพวกท่าน ดังเป็นอยูทุ
่ กวันนี้
31 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘ดู เถิด เราได้ เริม
่ มอบสิโหนและเมืองของเขาไว้กับ
เจ้า จงตัง้ ต้นเข้ายึดครองที่นั่นเพื่อเจ้าจะได้แผ่นดินของเขาเป็นกรรมสิทธิ�
์ 32 แล้วสิโหน
ยกออกมาต่อสู้กับเรา ทัง้ ท่านและพลโยธาทัง้ หลายของท่านที่ตําบลยาฮาส 33 และพระเย
โฮวาห์ พระเจ้า ของเราทัง้ หลายได้ ทรงมอบท่านไว้ต่อ หน้า เรา และเราได้ ตี ทําลายท่านกับ
โอรสและพลโยธาทัง้ หลายของท่านเสีย 34 ครัง้ นั ้นเราได้ยด
ึ เมืองทัง้ ปวงของท่าน และเรา
ได้ ทําลายเสีย สิน
้ คือ ผู้ชายผู้ หญิง และเด็ก ทัง้ หลายในทุก เมือง ไม่ ให้มี เหลือ เลย 35 แต่ ฝูง
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สัตว์เราได้ ยด
ึ มาเป็นของเรา ทัง้ ของริบได้ ในเมืองเหล่านั ้ นที ่เราตี มา 36 ตัง้ แต่ อาโรเออร์ที่
อยู่ริมลุ่มแม่น้ําอารโนนและตัง้ แต่เมืองที่ อยู่ในลุ่มแม่น้ํานั ้นจนถึงเมืองกิเลอาด ไม่มีเมือง
ใดที่ต่อต้านเราได้ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราได้ทรงมอบทัง้ หมดไว้แก่เรา 37 แต่ท่านทัง้
หลายมิได้เข้าใกล้แผ่นดินคนอัมโมน คือฝั่ งแม่น้ํายับบอกและเมืองที่อยูบนภู
่
เขา และที่ใดๆ
ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราตรัสห้ามเรานั ้น�

3

อิสราเอลยึดแผ่นดินของโอกกษั ตริย์เมืองบาชาน
แล้วโอกกษั ตริย์เมืองบาชานก็ ออกมา
สู้ รบกับเรา ตัวโอกเองและพลโยธาทัง้ หมดของท่านมารบกับเราที่ตําบลเอเดรอี 2 แต่พระ
เยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘เจ้าอย่ากลัวเขาเลย เพราะเราจะมอบเขากับพลโยธาทัง้ หมด
ของเขาและแผ่น ดิน ของเขาไว้ในมือ ของเจ้า เจ้ าจะกระทํา แก่ เขาเหมือนเจ้า ได้ กระทํา แก่
สิ โหนกษั ตริย์ ของคนอาโมไรต์ ซ่ึง อยู่ ตําบลเฮชโบนนั ้น� 3 พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเรา
จึงได้ ทรงมอบไว้ในมือของเรา ทัง้ โอกกษั ตริย์เมืองบาชาน และพลโยธาทัง้ หลายของท่าน
และเราทัง้ หลายได้ ฆ่าตี เขาจนไม่ มี เหลือ 4 ครัง้ นั ้นเราทัง้ หลายได้ ตี เอาบ้านเมืองทัง้ หลาย
ของเขาจนไม่ มี เหลือ สัก เมืองเดียวซึ่ง เราไม่ ได้ ยึด มารวมหกสิบ เมือง ดิ นแดนอารโกบทัง้
หมด ซึ่ง เป็น ราชอาณาจักรของโอกกษั ตริย์ เมืองบาชาน 5 บรรดาเมืองเหล่า นี้ เป็น เมืองที่
มี กําแพงสูง โดยรอบ มี ประตู มี ดาลประตู และยั งม ี เมืองอีก มากที่ ไม่มี กําแพง 6 เราได้ ตี
ทําลายสิน
้ ได้ทําลายทุกๆเมืองเสียสิน
้ รวมทัง้ ผู้ชายผู้หญิงและเด็กทัง้ หลาย เหมือนเราได้
กระทํากับสิ โหนกษั ตริย์เมืองเฮชโบนนั ้น 7 แต่ ฝูงสัตว์ทัง้ หมด และของริบได้ ในเมืองเหล่า
นั ้นเราได้ ยด
ึ มาเป็นของเรา 8 ครัง้ นั ้นเราได้ ยด
ึ แผ่นดินเสียจากมือของกษั ตริย์ทัง้ สองของ
คนอาโมไรต์ ผู้อยูฟากแม่
่
น้ําจอร์แดนข้างนี้ ตัง้ แต่ลุ่มแม่น้ําอารโนนถึงภูเขาเฮอร์โมน 9 (ภู
เขาเฮอร์โมนนั ้น ชาวไซดอนเรียกชื่อ ว่า สี รีออน และชาวอาโมไรต์ เรียกชื่อ ว่า เสนี ร�
์ 10 คือ
เมืองทัง้ หลายในที่ราบสูง และกิเลอาดทัง้ หมด และบาชานทัง้ หมด จนถึงสาเลคาห์และเอ
เดรอี ซึ่งเป็นหัวเมืองแห่งราชอาณาจักรโอกในเมืองบาชาน 11 ด้วยยังเหลืออยู่แต่ โอกกษั
ตริย์เมืองบาชานซึ่งเป็นพวกมนุษย์ยักษ์ ดูเถิด เตียงนอนของท่านทําด้วยเหล็ก เตียงนอน
นั ้นไม่อยู่ที่เมืองรับบาห์แห่งคนอัมโมนดอกหรือ ยาวตัง้ เก้าศอก กว้างสี่ศอกขนาดศอกคน
เรา 12 แผ่ นดิน นี้ ที่ เรายึด ครองได้ ครัง้ นั ้น คือ ตัง้ แต่ อาโรเออร์ ซึ่ง อยู่ ร มล
ิ ุ่ม แม่ น้ํา อารโนน
และแดนเทือกเขากิ เลอาดครึง่ หนึ่ ง กับ หัว เมืองทัง้ หลายเหล่า นั ้น เราก็ ได้ ให้ แก่ คนรู เบน
และคนกาด 13 ส่วนกิ เลอาดที่ ยงั เหลือ อยู่ กับ เมืองบาชานทัง้ หมด ซึ่ง เป็น ราชอาณาจักร
ของ โอก คื อด ิน แด นอาร โก บทัง้ หมด เรา ก็ ได้ ให้ ไว้ กับ ครึง่ หนึ่ ง ของ คน ตระกูล มนั ส เสห์
ทัง้ หมดเมืองบาชานนั ้น เรียกว่า ดิน แดนของพวกมนุษย์ยักษ์ 14 ยาอีร ค
์ นมนั ส เสห์ก็ ตี ได้ ดิ
นแดนอารโกบทัง้ หมด จนถึงเขตแดนเมืองชาวเกชูร ์ และเมืองมาอาคาห์ และได้ เรียกชื่อ
เมืองเหล่านั ้นตามชื่อของตนว่า บาชานฮาโวทยาอีร ์ จนถึงทุกวันนี้ 15 เมืองกิเลอาดนั ้นเรา
ให้แก่มาคีร ์ 16 แก่คนรู เบนและคนกาดนั ้นเราให้ตําบลตัง้ แต่กิเลอาดถึงลุ่มแม่น้ําอารโนน
ถือเอากลางลุ่มน้าํ เป็นแดนเรือ
่ ยมาถึงแม่น้ํายับบอกอันเป็นแดนของคนอัมโมน 17 ทัง้ แถบ
ที่ราบด้วย มี แม่น้าํ จอร์แดนเป็นพรมแดน ตัง้ แต่ ทะเลคินเนเรทจนถึงทะเลแห่งที่ ราบ คือ
ทะเลเค็ม ที่ อัช โดดปิ สกาห์ ซึ่ง อยู่ ทิศ ตะวัน ออก 18 ครัง้ นั ้น ข้าพเจ้า ได้ บัญชาท่านทัง้ หลาย
ว่า ‘พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้ทรงให้ท่านทัง้ หลายยึดครองแผ่นดินนี้ ทแกล้วทหาร
ทัง้ สิน
้ ของท่าน จงถืออาวุธยกข้ามไปก่อนคนอิสราเอลผู้เป็นพี่น้องของท่าน 19 แต่ ภรรยา
ของท่าน บุ ตรเล็กๆทัง้ หลายของท่านกับ ฝูง สัตว์ของท่าน (เพราะข้าพเจ้า ทราบอยู่ แล ้ วว ่า
1 “เราทัง
้ หลายจึงได้ หน
ั ไปขึ้นทางสู่ เมืองบาชาน
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ท่านทัง้ หลายมีฝูงสัตว์เป็นอันมาก) จงอยู่ในเขตเมืองที่ เรายกให้นั้นก่อน 20 กว่าพระเยโฮ
วาห์ จะโปรดให้ พี่ น้ องของท่านได้ หยุด พัก เหมือนได้ ประทานแก่ ท่านแล้ว จนเขาทัง้ หลาย
จะยึดครองแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่เขาที่ฟากแม่น้ําจอร์แดน
ข้างโน้ น แล้ว ท่านทัง้ หลายต่างจึง จะกลับ มายัง ที่ อยู่ ของตน ซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ ให้ แก่ ท่านทัง้
หลาย� 21 ครัง้ นั ้นข้าพเจ้าได้ สัง่ โยชู วาว่า ‘นั ยน์ ตาของท่านได้ เห็นบรรดากิจการซึ่งพระเย
โฮวาห์พระเจ้าของท่านได้ทรงกระทําแก่กษั ตริยทั
์ ง้ สองนั ้นแล้ว ดังนั ้นพระเยโฮวาห์จะทรง
กระทํา แก่ อาณาจักรทัง้ ปวงซึ่ง ท่านจะข้ามไปอยู่ เช่น เดียวกัน 22 ท่านอย่า ได้ กล ัว เขาเลย
เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน พระองค์นั ้นทรงสู้รบเพื่อท่าน� 23 ครัง้ นั ้นข้าพเจ้าได้
อ้อนวอนพระเยโฮวาห์ว่า 24 ‘โอ ข้าแต่ องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า พระองค์ เพิง่ ทรงสําแดง
อานุภาพและฤทธิ์พระหัตถ์ ของพระองค์ แก่ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ เพราะมี พระเจ้า องค์ ไหน
เล่า ในสวรรค์ หรือ ในแผ่น ดิน โลกซึ่ง สามารถกระทํา ตามการสําคัญ และการอิทธิ ฤทธิ์ดัง
พระองค์ ได้ 25 ขอพระองค์ ทรงโปรดอนุญาตให้ข้าพระองค์ ข้ามไปดู แผ่นดิ นอันดี ที่ อยู่ฟาก
แม่น้ํา จอร์แดนข้างโน้ น ดู แดนเทือกเขางดงามและเลบานอนด้วย� 26 แต่ พระเยโฮวาห์
ได้พระพิโรธต่อข้าพเจ้า เพราะท่านทัง้ หลายเป็นเหตุ พระองค์จึงมิได้ทรงโปรดฟังข้าพเจ้า
และพระเยโฮวาห์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า ‘พอแล้ว เจ้ าอย่า ได้ พู ดก ับ เราด้วยเรือ
่ งนี้ ต่อ ไปเลย
27 เจ้ าจงขึ้น ไปถึง ยอดเขาปิ สกาห์ และเพ่ง ตาของเจ้า ดู ทิศ ตะวัน ตก ทิศ เหนื อ ทิศ ใต้ และ
ทิศตะวันออก และดูแผ่นดินนั ้นด้วยนั ยน์ ตาของเจ้า เพราะเจ้าจะข้ามแม่น้ําจอร์แดนนี้ ไป
ไม่ ได้ เลย 28 แต่ เจ้ าจงกําชับ โยชู วา จงสนั บสนุน และชูใจของเขาให้ เข้ม แข็ง เพราะเขาจะ
ต้องนํา หน้า ชนชาติ นี้ ข้ามไป และจะให้ เขาทัง้ หลายเข้า ถือ กรรมสิทธิ์ในแผ่นดิ นที ่ เจ้ าแล
เห็นนั ้น� 29 ฉะนั ้นเราทัง้ หลายจึงยับยัง้ อยูใ่ นหุบเขาตรงหน้าเบธเปโอร์�

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

ชื่อของเมืองลี้ภัยต่างๆ
แต่ ท่านทัง้ หลายผู้ ได้ ยึด พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทัง้ หลายมัน
่ คงอยู่ ทุ กคนได้ มี
5
ชี วิตอยู่ ถึง วัน นี้ ดู เถิด ข้าพเจ้า ได้ สัง่ สอนกฎเกณฑ์ และคํา ตัดสิน แก่ ท่าน ดัง ที่ พระเยโฮ
วาห์ พระเจ้า ของข้าพเจ้า ได้ ทรงบัญชาข้าพเจ้า ไว้ เพื่อ ท่านทัง้ หลายจะกระทํา ตามในแผ่น
ดินซึ่งท่านทัง้ หลายกําลังเข้าไปยึดครองนั ้น 6 จงรักษากฎเหล่านั ้นและกระทําตาม เพราะ
นี่ เป็นสติปัญญาของท่านทัง้ หลายและความเข้าใจของท่านทัง้ หลายท่ามกลางสายตาของ
ชนชาติทัง้ หลาย ซึ่งจะได้ยน
ิ ถึงกฎเกณฑ์เหล่านี้ แล้วเขาจะกล่าวว่า ‘แน่ ทีเดียวประชาชาติ
ใหญ่ นี้ เป็น ชนชาติ ที่ มี ปัญญาและความเข้าใจ� 7 เพราะมี ประชาชาติ ใหญ่ ชาติ ใดเล่า ซึ่ งม ี
4
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พระเจ้า อยู่ใกล้ ตน อย่างกับ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของพวกเราทรงอยู่ใกล้ เราในสิง่ สารพัด
เมื่อ เราร้องทูล ต่อ พระองค์ 8 และมี ประชาชาติ ใหญ่ ชาติ ใดเล่า ซึ่ งม ี กฎเกณฑ์ และคํา ตัด สิ
นอันชอบธรรมอย่างกับพระราชบัญญัติทัง้ หมดนี้ ซึ่งข้าพเจ้าได้ตัง้ ไว้ต่อหน้าท่านทัง้ หลาย
ในวัน นี้ 9 แต่ จงระวัง ตัว และรักษาจิต วิญญาณของตัว ให้ ดี เกรงว่า พวกท่านจะลื มสิ ่ง ซึ่ง
นั ยน์ ตาได้ เห ็น นั ้น และเกรงว่า สิง่ เหล่า นั ้น จะหัน ไปเสีย จากใจของท่านตลอดวัน คืน แห่ง
ชีวต
ิ ของพวกท่าน จงสอนเรือ
่ งเหล่า นี้ ให้ แก่ ลูก ของพวกท่านและหลานของพวกท่านว่า
10 ในวัน นั ้ นที ่ พวกท่านได้ ยน
ื อยู่ ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของพวกท่านที่ โฮเรบ
พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า ‘จงรวบรวมประชาชนให้ เข ้า มาต่อ หน้า เรา เพื่อ เราจะให้
เขาได้ยน
ิ คํา ของเรา เพื่อ เขาทัง้ หลายจะได้ ฝึก ตนที่ จะยําเกรงเราตลอดวัน คื นที ่ เขามี ชี
วิ ตอยู่ ในโลก และเพื่อ ว่า เขาจะได้ สอนลูก หลานของเขาด้วย� 11 ท่านทัง้ หลายได้ เข ้า มา
ใกล้ ยน
ื อยู่ที่ เชิงภู เขา และภู เขานั ้ นมีเพลิงลุกขึ้นถึงท้องฟ้า มีความมืด เมฆ และความมืด
คลุ้มคลุมอยู่ 12 แล้วพระเยโฮวาห์ตรัสกับท่านทัง้ หลายออกมาจากท่ามกลางเพลิง ท่านทัง้
หลายได้ยน
ิ สําเนี ยงพระวจนะ แต่ไม่เห็นรูปสัณฐาน มีแต่ได้ยินพระสุรเสียงเท่านั ้น 13 และ
พระองค์ ทรงประกาศพันธสัญญาของพระองค์ แก่ ท่าน ซึ่ง พระองค์ ทรงบัญชาให้ ท่านทัง้
หลายปฏิ บั ติ ตามคือ พระบัญญั ติ สิ บประการ และพระองค์ ทรงจารึก พระบัญญั ติ นั ้น ไว้บน
ศิลาสองแผ่น 14 ในครัง้ นั ้น พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาให้ ข้าพเจ้า สัง่ สอนกฎเกณฑ์ และคํา
ตัดสินแก่ ท่านทัง้ หลาย เพื่อท่านทัง้ หลายจะได้ กระทําตามในแผ่นดินซึ่งท่านกําลังจะข้าม
ไปยึดครองนั ้น 15 เหตุ ฉะนั ้นท่านทัง้ หลายจงระวังตัวให้ดี เพราะในวันนั ้นพวกท่านไม่ เห็น
สัณฐานอันใด เมื่อพระเยโฮวาห์ตรัสกับท่านทัง้ หลายที่ โฮเรบจากท่ามกลางเพลิง 16 เกรง
ว่า ท่านทัง้ หลายจะหลงทํา รู ป เคารพแกะสลัก สําหรับ ตั วท ่า นทัง้ หลายเป็น สัณฐานสิง่ หนึ่ ง
สิง่ ใด เป็ นรูปตัวผู้หรือตัวเมีย 17 เหมือนสัตว์เดียรัจฉานอย่างใดในโลก เหมือนนกที่มีปี กบ
ิน ไปในอากาศ 18 เหมือนสิง่ ใดๆที่ คลานอยู่ บนดิน เหมือนปลาอย่างใดที่ อยู่ ในนํ้า ใต้ แผ่ น
ดิน โลก 19 เกรงว่า พวกท่านเงยหน้า ขึ้น ดู ท้องฟ้า และเมื่อ ท่านเห็น ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์
และดวงดาว คือ บริวารของท้องฟ้า พวกท่านจะถูก เหนี่ ยวรัง้ ให้นม ัส การและปรนนิ บั ติ สิ ่ง
เหล่า นั ้น เป็น สิง่ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของพวกท่านทรงแบ่ง แก่ ชนชาติ ทัง้ หลายทัว่ ใต้
ฟ้าทัง้ สิน
้ 20 แต่ พระเยโฮวาห์ทรงเลือกท่านทัง้ หลายและนําท่านออกมาจากเตาเหล็ก คือ
จากอียป
ิ ต์ ให้ เป็น ประชาชนในกรรมสิทธิ์ของพระองค์ อย่างที่ เป็น อยู่ ทุก วัน นี้ 21 ยิง่ กว่า
นั ้น เพราะท่านทัง้ หลายเป็นเหตุ พระเยโฮวาห์ทรงพระพิโรธต่อข้าพเจ้า และทรงปฏิญาณ
ว่า ข้าพเจ้า จะไม่ ได้ ข้ามแม่ น้ํา จอร์แดน และข้าพเจ้า จะไม่ ได้ เข ้า ไปในแผ่น ดิน ดี ซ่ึง พระเย
โฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทัง้ หลายประทานแก่ ท่านให้ เป็น มรดก 22 แต่ ข้าพเจ้า จะตายเสีย
ในแผ่น ดิน นี้ ข้าพเจ้า จะไม่ ได้ ข้ามแม่ น้ํา จอร์แดน แต่ ท่านทัง้ หลายจะได้ ข้ามไป และถือ
แผ่น ดิน ดี นั้น เป็น กรรมสิทธิ์ 23 จงระวัง ตัว ให้ ดี เกรงว่า ท่านทัง้ หลายจะลืม พันธสัญญา
ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้ หลาย ซึ่งพระองค์ทรงกระทําไว้แก่ท่าน และสร้างรู ป
เคารพสลัก เป็น สัณฐานสิง่ หนึ่ ง สิง่ ใดซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทัง้ หลายทรงห้าม
ไว้นั ้น 24 เพราะว่า พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านเป็น เพลิง ที่ เผาผลาญ เป็น พระเจ้า ผู้ทรง
หวงแหน 25 เมื่อ พวกท่านมี ลูก และมี หลานและได้ อยู่ ในแผ่น ดิน นั ้น มาช้า นาน และท่าน
กระทํา ตัว ให้เสื่อมทรามโดยการทํารู ป เคารพสลักเป็น สัญ ฐานสิง่ ใด และกระทํา ชัว่ ในสาย
พระเนตรพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้ หลาย ซึ่งเป็นการยัว่ ยุให้พระองค์ทรงกริว้ โกรธ
26 ข้าพเจ้า ขออัญเชิญ ฟ้า และดิน มาเป็ น พยานกล่าวโทษท่านในวัน นี้ ว่า ท่านทัง
้ หลายจะ
พินาศอย่างสิน
้ เชิง จากแผ่น ดิน ซึ่ง ท่านทัง้ หลายกําลัง จะข้ามแม่น้ํา จอร์แดนไปยึด ครอง
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นั ้น ท่านจะไม่ ได้ อยู่ ในแผ่น ดิน นั ้น นาน แต่ ท่านจะถูก ทําลายอย่างสิน
้ เชิง 27 และพระเย
โฮวาห์จะทรงกระทํา ให้ท่านทัง้ หลายกระจัดกระจายไปอยู่ท่ามกลางชนชาติ ทัง้ หลาย และ
ท่านทัง้ หลายจะเหลือจํานวนน้ อยในท่ามกลางประชาชาติซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงขับไล่ให้ท่าน
เข้าไปอยู่ นั ้น 28 ณ ที่ นั ่น ท่านทัง้ หลายจะปรนนิ บั ติ พระที่ ทํา ด้วยไม้ และศิ ลา เป็น งานที่ มือ
คนทํา ไว้ ซึ่ง ไม่ ดู ไม่ ฟัง ไม่ รับ ประทาน ไม่ ดมกลิน
่ 29 แต่ ณ ที่ นั ่น แหละท่านทัง้ หลายจะ
แสวงหาพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน ถ้า พวกท่านค้นหาพระองค์ ด้วยสุดจิต และสุดใจ
พวกท่านจะพบพระองค์ 30 เมื่อ พวกท่านมี ความทุกข์ ลําบาก ซึ่ง สิง่ สารพัด เหล่า นี้ มาถึง
ท่าน ในกาลภายหลัง ถ้าพวกท่านจะกลับมาหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และเชื่อฟัง
พระสุรเสียงของพระองค์ 31 (เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้ หลายเป็นพระเจ้า
ผู้ทรงกอปรด้วยพระเมตตา� พระองค์ จะไม่ ทรงละทิง้ หรือ ทําลายท่านทัง้ หลาย หรือ ลืม
พันธสัญญาซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา ไว้ กับ บรรพบุรุษ ของท่านโดยการปฏิ ญาณ 32 เพราะ
บัดนี้ จงถามดูเถอะว่า ในกาลวั นที ่ ล่วงมาแล้ วน น
ั ้ คือ วั นที ่ อยู่ ก่อนท่านทัง้ หลาย ตัง้ แต่
วัน ที่ พระเจ้า ทรงสร้างมนุษย์ ไว้ บนโลก และถามดู จากฟ้า ข้างนี้ ถึง ฟ้า ข้างโน้ นว ่า เคยมี
เรือ
่ งใหญ่ โตอย่างนี้ เก ิด ขึ้น บ้างหรือ หรือ เคยได้ยน
ิ ถึง เรือ
่ งอย่างนี้ บ้างหรือ 33 มี ชนชาติ ใด
ได้ยน
ิ พระสุรเสียงของพระเจ้าตรัสออกมาจากท่ามกลางเพลิง ดังที่ ท่านได้ยน
ิ และยังมีชีวิ
34
ตอยู่ ได้ หรือม ี พระเจ้า องค์ ใดได้ ทรงเพียรพยายามไปนํา ประชาชาติ หน ่ง
ึ จากท่ามกลาง
อีก ประชาชาติ หน ่ึ งด ้ว ยการลองใจ ด้วยการทํา หมายสําคัญ ด้วยการมหัศจรรย์ ด้วยการ
สงคราม ด้วยพระหัตถ์ ทรงฤทธิ์ และด้วยพระกรที่ ทรงเหยียดออก และด้วยเหตุ น่า กลัว
ยิง่ ตามสิง่ สารพัดซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้ หลายทรงกระทําเพื่อท่านในอียป
ิ ต์
ต่อ หน้า ต่อตาท่าน 35 ที่ ได้ ทรงสําแดงแก่ ท่านทัง้ หลายนั ้ นก ็ เพื่อ ท่านจะได้ ทราบว่า พระเย
โฮวาห์ ทรงเป็น พระเจ้า นอกจากพระองค์ แล้ว ไม่มี พระเจ้า อื่น ใดอีก เลย 36 พระองค์ ทรง
โปรดให้ พวกท่านได้ยน
ิ พระสุรเสียงของพระองค์ จากฟ้า สวรรค์ เพื่อ ว่า ท่านจะอยู่ ในวินัย
ปกครอง พระองค์ ทรงโปรดให้ท่านเห็น เพลิง ใหญ่ ของพระองค์ ในโลก และพวกท่านได้ยน
ิ
พระวจนะของพระองค์จากกองเพลิง 37 และเพราะพระองค์ทรงรักบรรพบุรุษของพวกท่าน
จึง ทรงเลือกเชื้อ สายของเขาที่มาภายหลัง เขา และทรงพาท่านออกจากอียป
ิ ต์ ท่ามกลาง
สายพระเนตรของพระองค์ ด้วยเดชานุภาพยิง่ ใหญ่ ของพระองค์ 38 ทรงขับ ไล่ ประชาชาติ
ที่ ใหญ่ กว่า และมี กําลัง มากกว่า พวกท่านเสีย ให้ พ้น หน้า ท่าน และนํา ท่านเข้า มา และทรง
ประทานแผ่นดินของเขาให้แก่ท่านเป็นมรดกดังทุกวันนี้ 39 เหตุฉะนั ้นจงทราบเสียในวันนี้
และตรึกตรองอยู่ในใจว่า พระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระเจ้าในฟ้าสวรรค์เบื้องบนและบนแผ่น
ดินเบื้องล่าง หามีพระเจ้าอื่นใดอีกไม่เลย 40 เพราะฉะนั ้นพวกท่านจงรักษากฎเกณฑ์ และ
พระบัญญั ติ ของพระองค์ ซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ บัญชาแก่ ท่านในวัน นี้ เพื่อ ท่านและลูก หลานที่ เก ิ
ดมาภายหลังท่านจะไปดีมาดี และวันคืนของท่านจะยืนนานอยูใ่ นแผ่นดิน ซึ่งพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของพวกท่านประทานแก่ท่านเป็นนิ ตย์นั ้น� 41 แล้วโมเสสกําหนดหัวเมืองทางดวง
อาทิตย์ข้น
ึ ฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างนี้ สามหัวเมือง 42 เพื่อผู้ใดที่ ฆ่าคนจะได้ หลบหนี ไปอยู่ที่
นั ่น คือ ผู้ ที่ ฆ่า เพื่อนบ้านโดยมิ ได้ เจตนา โดยมิ ได้ เกล ียดชัง เขาแต่ ก่อน และเมื่อ หนี ไปอยู่
ในเมืองนี้ เมืองใดเมืองหนึ่ งก ็ จะรอดชีวต
ิ 43 หัว เมืองเหล่า นี้ คือ เมืองเบเซอร์อยู่ ในถิน
่ ทุ รก
ันดารบนที่ราบสูงสําหรับคนรู เบน และเมืองราโมทที่ กิเลอาดสําหรับคนกาด และเมืองโก
ลานในบาชานสําหรับ คนมนั ส เสห์ 44 ต่อ ไปนี้ เป็น พระราชบัญญั ติ ที่ โมเสสได้ ตัง้ ไว้ต่อ หน้า
คนอิสราเอล 45 เหล่า นี้ เป็น พระโอวาท เป็น กฎเกณฑ์ และคํา ตัดสิน ซึ่ง โมเสสกล่าวแก่ คน
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46 ฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้างนี้ ที่ หุบเขาตรงข้ามเบธเป

อิสราเอลเมื่อ เขาออกจากอียป
ิ ต์ แล้ว
โอร์ ในแผ่น ดิน ของสิ โหนกษั ตริย์ คนอาโมไรต์ ผู้ อยู่ ที่ เฮชโบนซึ่ง โมเสสและคนอิสราเอล
ได้ ตี พ่ายไปครัง้ เมื่อออกมาจากอียป
ิ ต์ แล้ว 47 คนอิสราเอลได้ เข้ายึดแผ่นดินของท่านและ
แผ่นดิน ของโอกกษั ตริย์เมืองบาชาน เป็นกษั ตริย์สององค์ ของคนอาโมไรต์ ผู้อยู่ทางดวง
อาทิตย์ข้น
ึ ฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างนี้ 48 ตัง้ แต่อาโรเออร์ที่อยูริ
่ มลุ่มแม่น้ําอารโนน ไปจนถึง
49
ภูเขาสีออน คือเฮอร์โมน รวมกับที่ราบทัง้ หมด ซึ่งอยู่ฟากตะวันออกของแม่น้ําจอร์แดน
ข้างนี้ จนถึงทะเลแห่งที่ราบ ที่นํ้าพุแห่งปิสกาห์

5
พันธสัญญาที่โฮเรบ
โมเสส ได้ เรียก คน อิสราเอล ทัง้ หมด เข้า มา แล้ว กล่าว แก่ เขา ทัง้ หลาย ว่า “โอ คน
อิสราเอลทัง้ หลาย จงฟังกฎเกณฑ์และคําตัดสิน ซึ่งข้าพเจ้ากล่าวให้เข้าหูของท่านทัง้ หลาย
ในวันนี้ เพื่อท่านทัง้ หลายจะได้เรียนรู ้ รักษาไว้และกระทําตาม 2 พระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
เราทรงกระทํา พันธสัญญากับ เราทัง้ หลายที่ โฮเรบ 3 มิใช่ พระเยโฮวาห์จะทรงกระทํา พันธ
สัญญานี้ กับบรรพบุรุษของเราทัง้ หลาย แต่ทรงกระทํากับเรา คือเราทัง้ หลายผู้มีชีวิตอยู่ที่
นี่ ในวัน นี้ 4 พระเยโฮวาห์ ตรัส กั บท ่า นทัง้ หลายที่ ภู เขานั ้น จากท่ามกลางเพลิง หน้า ต่อ หน้า
5 (ครัง
้ นั ้น ข้าพเจ้า ยืน อยู่ ระหว่างพระเยโฮวาห์กั บท ่า นทัง้ หลาย เพื่อ จะประกาศพระวจนะ
ของพระเยโฮวาห์ แก่ ท่านทัง้ หลาย เพราะท่านทัง้ หลายกลัว เพลิง จึ งม ิ ได้ ขึ้น ไปบนภู เขา)
พระองค์ ตรัสว่า 6 ‘เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ผู้ได้ นําเจ้าออกจากแผ่นดิ นอียป
ิ ต์
ออกจากเรือนทาส
1

การกล่าวซํ้าถึงพระบัญญัติสิบประการ
อย่า มี พระอื่น ใดนอกเหนื อ จากเรา 8 อย่า ทํา รู ป เคารพสลัก สําหรับ ตนเป็ นร ูป สิง่ หนึ่ ง
สิง่ ใด ซึ่ งม ี อยู่ ในฟ้า เบื้องบน หรือ ซึ่ งม ี อยู่ ที่ แผ่ นดิน เบื้องล่าง หรือ ซึ่ งม ี อยู่ ในนํ้า ใต้ แผ่น
ดิน 9 อย่า กราบไหว้หรือ ปรนนิ บั ติ รู ปเหล่า นั ้น เพราะเราคือ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า
เป็น พระเจ้า ที่ หวงแหน ให้ โทษเพราะความชัว่ ช้า ของบิดาตกทอดไปถึง ลูก หลานของผู้ ที่
ชัง เราจนถึง สามชัว่ สี่ ชัว่ อายุ คน 10 แต่ แสดงความเมตตาต่อ คนที่รก
ั เรา และรักษาบัญญั
11
ติ ของเรา จนถึง พัน ชัว่ อายุ คน อย่า ออกพระนามพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า อย่างไร้
ประโยชน์ เพราะผู้ที่ออกพระนามพระองค์อย่างไร้ประโยชน์ นั ้น พระเยโฮวาห์จะทรงถือว่า
ไม่มีโทษก็หามิได้ 12 จงถือวันสะบาโต ถือเป็นวันบริสุทธิ์ ดังที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า
ทรงบัญชาไว้แก่ เจ้า 13 จงทําการงานทัง้ สิน
้ ของเจ้า หกวัน 14 แต่ วัน ที่ เจ ็ด นั ้น เป็น สะบาโต
ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ในวันนั ้นอย่ากระทําการงานใดๆ ไม่ ว่าเจ้าเอง หรือบุตร
ชาย บุตรสาวของเจ้า หรือทาสทาสีของเจ้า หรือวัวของเจ้า หรือลาของเจ้า หรือสัตว์ใช้งาน
ของเจ้า หรือแขกที่อาศัยอยู่ในประตูเมืองของเจ้า เพื่อทาสทาสีของเจ้าจะได้หยุดพักอย่าง
เจ้า 15 จงระลึกว่าเจ้าเคยเป็นทาสอยูใ่ นแผ่นดินอียป
ิ ต์ และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าได้
พาเจ้า ออกมาจากที่ นั่น ด้วยพระหัตถ์ อน
ั ทรงฤทธิ์ และด้วยพระกรที่ เหย ียดออก เหตุ ฉะนี้
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าได้ ทรงบัญชาให้เจ้ ารักษาวันสะบาโต 16 จงให้เกียรติ แก่ บิดา
มารดาของเจ้า ดังที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทรงบัญชาเจ้าไว้ เพื่อเจ้าจะมีชีวิตยืนนาน
และเจ้า จะไปดี มาด ี ในแผ่น ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า ประทานให้ แก่ เจ้า 17 อย่า
ฆ่า คน 18 อย่า ล่วงประเวณี ผัว เมีย เขา 19 อย่า ลัก ทรัพย์ 20 อย่า เป็น พยานเท็จ ใส่ รา้ ยเพื่อน
7
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บ้าน อย่า อยากได้ ภรรยาของเพื่อนบ้าน และอย่า โลภครัว เรือนของเพื่อนบ้าน คือ ไร่นา
ของเขา หรือ ทาสทาสี ของเขา หรือ วัว ลาของเขา หรือ สิง่ ใดๆซึ่ง เป็น ของของเพื่อนบ้าน�
22 พระวจนะเหล่า นี้ พระเยโฮวาห์ ได้ ตรัส แก่ ชุ มนุ มชนทัง
้ ปวงของท่านที่ ภูเขา ออกมาจาก
ท่ามกลางเพลิง เมฆและความมืดคลุ้มหนาทึบ ด้วยพระสุรเสียงอันดัง และมิได้ทรงเพิม
่ เติ
มสิ ่ง ใดอีก และพระองค์ ทรงจารึก ไว้บนแผ่น ศิลาสองแผ่น และประทานแก่ ข้าพเจ้า 23 ต่อ
มาเมื่อท่านทัง้ หลายได้ยน
ิ พระสุรเสียงออกมาจากท่ามกลางความมืดนั ้น (ขณะเมื่อภูเขานั ้
นมีเพลิงลุกอยู�
่ ท่านทัง้ หลายเข้ามาใกล้ ข้าพเจ้า คือหัวหน้าตระกูลของท่านทัง้ หมด และ
พวกผู้ ใหญ่ ของท่าน 24 และท่านทัง้ หลายกล่าวว่า ‘ดู เถิด พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเราได้
ทรงสําแดงสง่าราศีและความใหญ่ยงิ่ ของพระองค์ และเราได้ยน
ิ พระสุรเสียงของพระองค์
จากท่ามกลางเพลิง ในวัน นี้ เราได้ เห ็ นพระเจ้า ตรัส กับ มนุษย์ และมนุษย์ ยงั คงชีวต
ิ อยู่ ได้
25 ฉะนั ้น บัดนี้ เราทัง
้ หลายจะต้องตายเสียทําไม เพราะเพลิงใหญ่ยงิ่ นี้ จะเผาผลาญเรา ถ้า
เราได้ยน
ิ พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเราอีก เราก็ จะต้องตาย 26 เพราะใน
บรรดามนุษย์ทัง้ หลายใครเล่า ผู้ได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ ตรัสออกมา
จากท่ามกลางเพลิงอย่างที่เราได้ยน
ิ และยังมีชีวิตอยูได้
่ 27 ท่านจงเข้าไปใกล้ และฟังทุกสิง่
ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราตรัส และนําพระวจนะทัง้ สินที
่ ระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา
้ พ
ตรัส แก่ ท่านนั ้น มากล่าวแก่ เราทัง้ หลาย และเราทัง้ หลายจะฟัง และกระทํา ตาม� 28 เมื่อ
ท่านทัง้ หลายพูดกับข้าพเจ้านั ้น พระเยโฮวาห์ทรงสดับเสียงแห่งถ้อยคําของท่านทัง้ หลาย
และพระเยโฮวาห์ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า ‘เราได้ยน
ิ เสียงแห่ง ถ้อยคํา ของชนชาติ ซ่ึง เขาพู ดก ับ
เจ้าแล้ว สารพัดซึ่งเขาพูดกับเจ้าเช่นนั ้นก็ดีอยู่ 29 โอ อยากให้มีจิตใจเช่นนี้ อยู่เสมอไปหนอ
คือ ที่ จะยําเกรงเราและรักษาบัญญั ติ ทัง้ สิน
้ ของเรา เขาทัง้ หลายก็ จะสุข เจริญ อยู่ตลอดชัว่
ลูกหลานของเขาเป็น นิ ตย์ 30 จงกลับ ไปบอกแก่ เขาว่า “เจ้ าจงกลับไปเต็นท์ ของเจ้า ทุก คน
เถิด� 31 แต่ ตัว เจ้า จงยืน อยู่ ที่ นี่ ใกล้ เรา และเราจะบอกข้ อบ ัญญั ติ และกฎเกณฑ์ และคํา
ตัดสินทัง้ สิน
้ แก่ เจ้า ซึ่งเจ้าจะต้องสอนเขาทัง้ หลายเพื่อเขาทัง้ หลายจะกระทําตามในแผ่น
ดินซึ่งเราให้เขายึดครองนั ้น� 32 เหตุฉะนั ้นท่านทัง้ หลายจงระวังที่ จะกระทําดังที่ พระเยโฮ
วาห์พระเจ้า ของท่านทัง้ หลายได้ ทรงบัญชาไว้นั ้น ท่านทัง้ หลายอย่า หัน ไปทางขวามือ หรือ
ทางซ้ายเลย 33 ท่านจงดําเนิ น ตามวิถี ทางทัง้ สิน
้ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านได้ ทรง
บัญชาท่านไว้ เพื่อท่านจะมีชีวิตอยู่และเพื่อท่านจะไปดี มาดี และมีชีวิตยืนนานอยู่ในแผ่น
ดินซึ่งท่านจะยึดครองนั ้น�
21
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พระบัญญัติที่ใหญ่ที่สุด
1 “ต่อ ไปนี้ เป็ น พระบัญญั ติ

กฎเกณฑ์ และคํา ตัดสิน ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านทัง้
หลายทรงบัญชาให้สอนท่าน เพื่อท่านทัง้ หลายจะได้ กระทําตามในแผ่นดินซึ่งท่านจะข้าม
ไปยึดครองนั ้น 2 เพื่อว่าพวกท่านจะได้ ยาํ เกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านโดยรักษากฎ
เกณฑ์และพระบัญญัติของพระองค์ทัง้ สิน
้ ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่าน ทัง้ ตัวท่านและลูกหลาน
ของท่าน ตลอดวัน คืน แห่ง ชีวต
ิ ของท่านเพื่อ ว่า วัน คืน ของพวกท่านจะได้ ยืนยาว 3 โอ คน
อิสราเอลทัง้ หลาย เหตุ ฉะนั ้น ขอจงฟัง และจงระวัง ที่ จะกระทํา ตามเพื่อ พวกท่านจะไปดี
มาดี และเพื่อท่านทัง้ หลายจะทวีมากยิง่ นั กในแผ่นดินที่มีน้าํ นมและนํ้าผึ้งไหลบริบูรณ์ ดัง
ที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านได้ทรงสัญญากับท่าน 4 โอ คนอิสราเอล จง
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ฟังเถิด พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทัง้ หลายเป็นพระเยโฮวาห์เดียว 5 พวกท่านจงรักพระ
เยโฮวาห์ผู้เป็นพระเจ้าของท่าน ด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน และด้วยสิน
้ สุดกําลังของท่าน
จงอุตส่าห์สอนพระวจนะของพระเจ้าแก่ลูกหลานของตน

6 และจงให้ถ้อยคําที่ ข้าพเจ้าบัญชาพวกท่านในวันนี้ อยู่ในใจของท่าน 7 และพวกท่านจง

อุตส่าห์ สอนถ้อยคํา เหล่า นี้ แก่ ลูก หลานของท่าน เมื่อ ท่านนั ่ง อยู่ ในเรือน เดิน อยู่ ตามทาง
และนอนลงหรือ ลุก ขึ้น จงพูด ถึง ถ้อยคํา นี้ 8 จงเอาถ้อยคํา เหล่า นี้ พัน ไว้ที่ มือ ของท่านเป็น
หมายสําคัญ และจงเป็นดังเครือ
่ งหมายระหว่างนั ยน์ ตาของท่าน 9 และเขียนไว้ที่เสาประตู
เรือน และที่ประตูของท่าน 10 เมื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านจะพาท่านมาถึงแผ่น
ดินซึ่งพระองค์ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของท่าน คือแก่อับราฮัม อิสอัค และยาโคบ ว่า
จะให้แก่ท่าน มีหัวเมืองใหญ่โตและดีซ่ึงท่านไม่ได้สร้าง 11 และเรือนที่มีของดีเต็ม ซึ่งพวก
ท่านมิได้สะสมไว้ และบ่อขังนํ้า ที่ท่านมิได้ขุด และสวนองุนก
่ ับต้นมะกอกเทศ ซึ่งท่านมิได้
ปลูก ไว้ และเมื่อ ท่านได้ รบ
ั ประทานก็ อิม
่ หนํา 12 แล ้ว จงระวังกลั วว ่า พวกท่านจะลืม พระเย
โฮวาห์ผู้ ทรงพาท่านออกจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ ออกจากเรือนทาสนั ้น 13 พวกท่านจงยําเกรง
พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน ท่านจงปรนนิ บั ติ พระองค์ และปฏิญาณโดยออกพระนาม
ของพระองค์ 14 ท่านทัง้ หลายอย่า ติดตามพระอื่น ซึ่ง เป็น พระของชนชาติ ทัง้ หลายที่ อยู่
ล้อมรอบท่าน 15 (เพราะว่า พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของพวกท่าน ผู้ ทรงสถิต ท่ามกลางท่าน
เป็นพระเจ้าหวงแหน� กลวว
ั ่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านจะทรงพิโรธต่อท่าน และ
ทําลายท่านเสียจากพื้นแผ่นดินโลก 16 อย่าทดลองพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้ หลาย
ดังที่ได้ทดลองพระองค์ที่มัสสาห์ 17 ท่านทัง้ หลายจงอุตส่าห์รก
ั ษาพระบัญญัติของพระเยโฮ
วาห์พระเจ้า ของท่าน และพระโอวาทของพระองค์ และกฎเกณฑ์ ของพระองค์ ซึ่ง พระองค์
ทรงบัญชาท่านไว้ 18 พวกท่านจงกระทํา สิง่ ที่ ถู กต้องและที่ ประเสริฐ ในสายพระเนตรพระ
เยโฮวาห์ เพื่อพวกท่านจะมีสวัสดิภาพ และเพื่อท่านจะได้เข้าไปครอบครองแผ่นดินที่ดีซึ่ง
พระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของท่าน 19 โดยขับไล่ศัตรูทัง้ สิน
้ ของท่านออกไป
ให้พ้นหน้าพวกท่าน ดังที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาไว้ 20 เมื่อเวลาต่อไปบุตรชายของท่านจะ
ถามท่านว่า ‘พระโอวาท กฎเกณฑ์ และคํา ตัดสิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเราทัง้ หลาย
ได้บัญชาท่านทัง้ หลายไว้นั้นมีความหมายว่ากระไร� 21 แล้วท่านจะตอบบุตรชายของท่าน
ว่า ‘เราเป็น ทาสของฟาโรห์อยู่ในอียป
ิ ต์ และพระเยโฮวาห์ได้ ทรงพาเราออกมาจากอียป
ิ ต์
ด้วยพระหัตถ์อน
ั ทรงฤทธิ์ 22 และพระเยโฮวาห์ทรงสําแดงหมายสําคัญและการมหัศจรรย์
ทัง้ ที่ ใหญ่โตและที่ รา้ ยเหนื ออียป
ิ ต์ และเหนื อฟาโรห์ ตลอดจนทัง้ ราชวงศ์ ของท่าน ต่อหน้า
ต่อตาเราทัง้ หลาย 23 แล้วพระองค์ ได้ ทรงพาเราออกมาจากที่ นั ่น เพื่อจะทรงนําเราเข้าไป
ในแผ่นดิน ซึ่งพระองค์ทรงปฏิญาณว่าจะประทานแก่บรรพบุรุษของเรา และประทานแผ่น
ดินนั ้นแก่เรา 24 พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาให้เรากระทําตามกฎเกณฑ์เหล่านี้ ทัง้ สิน
้ คือให้ยาํ
เกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา เพื่อเป็นผลดีแก่เราเสมอ เพื่อพระองค์จะทรงรักษาชีวต
ิ
ของเราไว้ให้คงอยู่ ดังทุกวันนี้ 25 ถ้าเราทัง้ หลายจะระวังที่จะกระทําตามพระบัญญัติทัง้ สิน
้
นี้ ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา ดังที่พระองค์ทรงบัญชาเราไว้ ก็จะเป็นความ
ชอบธรรมแก่เราทัง้ หลาย� ”

7
ห้ามแต่งงานหรือนมัสการกับคนต่างความเชื่อ
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“เมื่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทัง้ หลายจะทรงพาท่านเข้า ในแผ่น ดิน ซึ่ง ท่านทัง้
หลายกําลัง จะเข้า ยึด ครอง และกวาดไล่ ประชาชาติ หลายชาติ ให้ ออกไปพ้น หน้า ท่าน คือ
คนฮิตไทต์ คนเกอร์กาชี คนอาโมไรต์ คนคานาอัน คนเปริสซี คนฮีไวต์ และคนเยบุส เป็น
เจ็ดประชาชาติซ่ึงใหญ่โตกว่าและมีกําลังมากกว่าท่าน 2 และเมื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่านจะทรงมอบเขาทัง้ หลายไว้ ต่อ หน้า ท่าน พวกท่านจะต้องตี เขาให้ พ่ายแพ้ ไปนั ้น และ
ทําลายเขาให้ สิ ้ นที เดียว อย่า ได้ กระทํา พันธสัญญาใดๆกับ เขาเลยและอย่า มี ความเมตตา
ต่อ เขาด้วย 3 พวกท่านอย่า ทําการแต่งงานกับ พวกเขา อย่า ยกบุตรสาวของท่านให้ แก่ บุ
ตรชายของเขา หรือ รับ บุตรสาวของเขามาให้ แก่ บุ ตรชายของท่าน 4 เพราะว่า พวกเขาจะ
ทําให้ บุ ตรชายของพวกเจ้า หันเหไปจากการติดตามเรา ไปปฏิ บั ติ พระอื่นๆ พระเยโฮวาห์
จะทรงพระพิโรธต่อท่านทัง้ หลายและจะทรงทําลายท่านเสียโดยเร็ว 5 แต่จงกระทําแก่เขา
ทัง้ หลายอย่างนี้ ท่านทัง้ หลายจงทําลายแท่นบูชาของเขาเสีย และหักทําลายเสาศักดิสิ
์ ทธิ์
ของเขาเสีย จงโค่น เสารู ป เคารพของเขาลงเสีย และเผารู ป เคารพแกะสลัก ของเขาเสีย
ด้วยไฟ 6 เพราะว่าพวกท่านเป็นชนชาติ บริสุทธิสํ
์ าหรับพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน พระ
เยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทรงเลือกท่านออกจากชนชาติ ทัง้ หลายที่ อยู่ บนพื้น โลก ให้ มา
เป็นชนชาติในกรรมสิทธิข
์ องพระองค์ 7 ที่ พระเยโฮวาห์ทรงรักและทรงเลือกท่านทัง้ หลาย
นั ้น มิใช่ เพราะท่านทัง้ หลายมี จํานวนมากกว่า ประชาชนชาติ อื่น ด้วยว่า ในบรรดาชนชาติ
ทัง้ หลาย ท่านเป็น จํานวนน้ อยที่ สุด 8 แต่ เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงรัก ท่านทัง้ หลาย และ
พระองค์ ทรงรักษาคํา ปฏิญาณซึ่ง พระองค์ ทรงปฏิญาณไว้กับ บรรพบุรุษ ของท่านทัง้ หลาย
พระเยโฮวาห์จึงทรงพาท่านทัง้ หลายออกมาด้วยพระหัตถ์ อน
ั ทรงฤทธิ์ และทรงไถ่ ท่านทัง้
9
หลายให้พ้นจากเรือนทาส จากหัตถ์ฟาโรห์กษั ตริยอี
์ ยป
ิ ต์ เหตุฉะนี้ พึงทราบเถิดว่า พระเย
โฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านเป็นพระเจ้า เป็นพระเจ้าสัตย์ซื่อ ผู้ทรงรักษาพันธสัญญาและ
ความเมตตาต่อ บรรดาผู้ ที่ รัก พระองค์ และรักษาพระบัญญั ติ ของพระองค์ ถึง พัน ชัว่ อายุ
คน 10 และทรงตอบแทนผู้ ที่ เกล ียดชัง พระองค์ ต่อ หน้า ตัว เขาเองด้วยทรงทําลายเขาเสีย
พระองค์จะไม่ทรงลดหย่อนโทษผู้ที่เกลียดชังพระองค์ พระองค์จะทรงตอบแทนต่อหน้าตัว
เขาเอง 11 เหตุ ฉะนี้ พวกท่านจงระวังที่ จะกระทําตามพระบัญญัติ กฎเกณฑ์ และคําตัดสิน
ซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวันนี้
1

ผลของการเชื่อฟังพระเจ้าคือจะมีชย
ั และรับพระพร
ต่อ มาถ้า ท่านทัง้ หลายเชื่อ ฟัง คํา ตัดสิน เหล่า นี้ รักษาและกระทํา ตาม พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของพวกท่านจะทรงกระทําตามพันธสัญญาและความเมตตากั บท่าน ซึ่งพระองค์
ทรงปฏิญาณไว้ กับ บรรพบุรุษ ของท่าน 13 พระองค์ จะทรงรัก ท่าน อวยพระพรแก่ ท่านให้
จําเริญ ยิง่ ทวี ขึ้น พระองค์ จะทรงอํานวยพระพรผู้ บังเกิด จากครรภ์ ของพวกท่าน และผล
แห่งพื้นดินของท่าน ทัง้ ข้าว นํ้าองุน
่ และนํ้ามันของท่านทัง้ หลาย ให้ลูกวัวและลูกแพะแกะ
ของท่านทวีข้น
ึ ในแผ่น ดิน ซึ่ง พระองค์ ทรงปฏิญาณแก่ บรรพบุรุษ ของท่านที่ จะให้แก่ ท่าน
14 ท่านทัง
้ หลายจะได้ รบ
ั พระพรเหนื อชนชาติ ทัง้ หลายหมด จะไม่ มี ชายหรือหญิงเป็นหมัน
ท่ามกลางท่าน หรือในหมู่สัตว์เลี้ยงของท่านด้วย 15 และพระเยโฮวาห์จะทรงยกความเจ็บ
ไข้ทัง้ สิน
ิ ต์ซ่ึงท่านได้ทราบนั ้น พระองค์จะไม่
้ ไปเสียจากพวกท่าน และโรคร้ายอย่างในอียป
ทรงให้เกิดแก่ท่าน แต่จะทรงให้เกิดแก่ทุกคนที่ เกลียดชังพวกท่าน 16 พวกท่านจงทําลาย
ชนชาติ ทัง้ หลายซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของพวกท่านจะทรงมอบให้ ท่าน อย่า ให้ นั ยน์ ตา
ของท่านมี เมตตาต่อ เขาเลย พวกท่านอย่า ปฏิ บั ติ พระของเขา เพราะการอย่างนั ้น จะเป็น
บ่วงดัก ท่านทัง้ หลาย 17 ถ้า ท่านทัง้ หลายจะนึ ก ในใจว่า ‘ประชาชาติ เหล่า นี้ โตกว่า เรา เรา
12
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จะขับ ไล่ เขาอย่างไรได้� ท่านทัง้ หลายอย่า กลัว เขาเลย แต่ จงระลึก ถึง การที่ พระเยโฮ
วาห์ พระเจ้า ของท่านกระทํา ต่อ ฟาโรห์ และต่อ ชาวอียป
ิ ต์ ทัง้ สิน
้ นั ้น 19 การทดลองใหญ่ ยงิ่
ซึ่ง นั ยน์ ตาท่านได้ เห ็น แล้ว ทัง้ หมายสําคัญ การมหัศจรรย์ พระหัตถ์ ทรงฤทธิ์ และพระกร
ที่เหยียดออก ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้ทรงใช้พาท่านทัง้ หลายออกมา พระเยโฮ
วาห์พระเจ้า ของท่านทัง้ หลายจะทรงกระทํา ต่อ ชนชาติ ทัง้ หลายที่ ท่านกลัว อย่างนั ้น แหละ
20 ยิง
่ กว่า นั ้ นอ ีก พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทัง้ หลายจะทรงใช้ ฝูง ต่อ มาท่ามกลางเขา
จนกว่าผู้ที่ เหลืออยู่และซ่อนตัวหลบจากท่านจะถูกทําลายสิน
้ 21 พวกท่านอย่าวิตกเพราะ
เขา ด้วยว่า พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของพวกท่านอยู่ ท่ามกลางท่าน ทรงเป็น พระเจ้า ยิง่ ใหญ่
ที่ น่า กลัว 22 พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของพวกท่านจะกวาดไล่ ประชาชาติ เหล่า นี้ ให้ พ้น หน้า
ท่านที ละเล็ก ที ละน้ อย ท่านอย่า กําจัด เขาเสีย ทั นที กล ั วว ่า สัตว์ทุ ่ง จะเพิม
่ แก่ ท่านขึ้น มาก
ไป 23 แต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงมอบเขาไว้ให้ท่านทัง้ หลาย และจะกระทําให้
เขาเกิดโกลาหลใหญ่จนเขาทัง้ หลายจะพินาศ 24 และพระองค์ จะทรงมอบกษั ตริย์ของเขา
ไว้ในมือของท่าน และท่านทัง้ หลายจะกระทําให้ช่อ
ื ของเขาพินาศไปจากใต้ ฟ้า จะไม่มีผู้ใด
ต่อ ต้านท่านทัง้ หลายได้ จนกว่า ท่านจะทําลายเขาเสีย 25 ท่านทัง้ หลายจงเผารู ป แกะสลั
กอ ันเป็ นร ูป พระทัง้ หลายของเขาเสีย ด้วยไฟ ท่านทัง้ หลายอย่า ปรารถนาอยากได้ เงิน หรือ
ทองซึ่งปิดรู ปพระอยู่นั ้น หรือนําไปเป็นของท่าน เกรงว่าท่านจะติดกับดักอยู่ภายในนั ้นเอง
เพราะว่า นั ่น เป็น สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนต่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน 26 พวกท่านอย่า
นําสิง่ พึงรังเกียจเข้าไปในเรือนของท่าน กลัวว่าท่านจะเป็ นที่ต้องห้ามเหมือนของนั ้น พวก
ท่านจงรังเกียจและเกลียดมันอย่างที่สุด ด้วยเป็นของที่ต้องห้าม�
18

8
คําตักเตือนและคําเตือนใจ
“บัญญัติ ทัง้ สิน
้ ซึ่ง ข้าพเจ้า บัญชา ท่าน ใน วัน นี้ นั ้น ท่าน ทัง้ หลาย จง ระวัง กระทํา ตาม
เพื่อท่านทัง้ หลายจะมีชีวิตและทวีมากขึ้น และเข้าไปยึดครองแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์ทรง
ปฏิญาณกับบรรพบุรุษของท่าน 2 ท่านทัง้ หลายจงระลึกถึงทางซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่านทรงนําท่านอยูใ่ นถิน
่ ทุรกันดารถึงสี่สิบปี เพื่อพระองค์จะทรงกระทําให้ท่านถ่อมใจและ
ทดลองให้ ทราบว่า จิตใจของท่านเป็น อย่างไร ดู ว่า ท่านจะรักษาพระบัญญั ติ ของพระองค์
หรือไม่ 3 พระองค์ทรงกระทําให้ท่านถ่อมใจ และปล่อยท่านให้หิว และเลี้ยงท่านด้วยมานา
ซึ่งท่านเองหรือบรรพบุรุษของท่านก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไร เพื่อพระองค์จะทรงกระทําให้ท่าน
ตระหนั กแก่ใจว่า มนุษย์จะบํารุ งชีวตด
ิ ้วยอาหารสิง่ เดียวก็หามิได้ แต่มนุษย์จะมีชีวิตอยู่ได้
ด้วยพระวจนะทุกคําซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเยโฮวาห์ 4 ในเวลาสี่สิบปี นั ้น เสื้อผ้า
ของท่านก็ไม่ขาดวิน
่ และเท้าของท่านก็ไม่บวม 5 ท่านทัง้ หลายจงพิจารณาอยูใ่ นใจเถอะว่า
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้ หลายทรงตีสอนท่าน เหมือนกับบิดาตีสอนบุตรของตนเช่
นกัน 6 เหตุ ฉะนั ้นท่านจงรักษาพระบัญญัติ ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน โดยดําเนิ น
ตามพระมรรคาของพระองค์และเกรงกลัวพระองค์ 7 เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
จะทรงพาท่านเข้าไปในแผ่นดิ นที ่ ดี เป็น แผ่นดิ นที ่ มี ธารนํ้า นํ้าพุ และนํ้า บาดาลไหลออก
มากลางหุบเขาและเนิ นเขา 8 แผ่นดินที่มีข้าวสาลีและข้าวบาร์เลย์ เถาองุน
่ ต้นมะเดื่อ ต้น
9
ทั บท ิม เป็น แผ่นดิ นที ่ มีน ้าํ มัน มะกอกเทศและนํ้า ผึ้ง เป็น แผ่นดิ นที ่ ท่านจะรับ ประทาน
อาหารอย่างอุดมซึ่ง ท่านจะไม่ ขาดสิง่ ใดเลย เป็น แผ่นดิ นที ่ ศิลาเป็น เหล็ก และท่านจะขุด
ทองสัมฤทธิ์ได้ จากภู เขา 10 เมื่อ ท่านได้ รบ
ั ประทานอิม
่ หนํา แล้ว ท่านจงสรรเสริญ พระเย
1
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โฮวาห์พระเจ้า ของพวกท่านในเรือ
่ งแผ่นดิ นอ ันดี ซึ่ง พระองค์ ประทานแก่ ท่านนั ้น 11 ท่าน
ทัง้ หลายจงระวัง ตัว อย่า ลืม พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน ด้วยไม่ รก
ั ษาพระบัญญั ติ และ
คํา ตัดสิน และกฎเกณฑ์ ของพระองค์ ซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ บัญชาท่านในวัน นี้ 12 เกรงว่า เมื่อ ท่าน
ได้รบ
ั ประทานอิม
่ หนํา ได้สร้างบ้านเรือนดีๆและได้อาศัยอยู่ในนั ้น 13 และเมื่อฝูงวัวและฝูง
แพะแกะของท่านทวีขึ้น มี เงิน ทองมากขึ้น และบรรดาซึ่ง ท่านมี อยู่ ก็ ทวีขึ้น 14 จิ ตใจของ
ท่านทัง้ หลายจะผยองขึ้น และท่านทัง้ หลายก็ลืมพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้ หลาย ผู้
ทรงนําท่านทัง้ หลายออกจากแผ่นดิ นอียป
ิ ต์ ออกจากเรือนทาส 15 ผู้ทรงนําท่านมาตลอด
ถิน
่ ทุ รก ัน ดารใหญ่ น่า กลัว ซึ่ งม ี งู แมวเซาและแมลงป่อง และดิน แห้ง แล้ง ไม่ มีน ้าํ ผู้ ทรง
ประทานนํ้า จากหิน แข็ง ให้ แก่ ท่าน 16 ผู้ ทรงเลี้ยงท่านทัง้ หลายด้วยมานาในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร
ซึ่ง บรรพบุรุษ ของท่านไม่ ทราบ เพื่อ ว่า พระองค์ จะทรงกระทํา ให้ ท่านถ่อมใจและทดลอง
ท่าน เพื่อ กระทํา ให้ เก ิด ประโยชน์ แก่ ท่านในบัน
้ ปลาย 17 เกรงว่า ท่านจะนึ ก ในใจว่า ‘กําลัง
18
และเรีย
่ วแรงของข้า นํา ทรัพย์ มี ค่า นี้ มาให้� ท่านทัง้ หลายจงจํา พระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ของท่านทัง้ หลาย เพราะว่า พระองค์ ทรงเป็น ผู้ ให้ กําลัง แก่ ท่านที่ จะได้ ทรัพย์ สมบัติ นี้ เพื่อ
ว่าพระองค์จะทรงดํารงพันธสัญญาซึ่งพระองค์ทรงกระทําโดยปฏิญาณต่อบรรพบุรุษของ
ท่าน ดังวันนี้ 19 และถ้าท่านลืมพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ไปดําเนิ นตามพระอื่นและปฏิ
บั ติ นม ัส การพระเหล่า นั ้น ข้าพเจ้า ขอเตือนท่านจริงๆในวัน นี้ ว่า ท่านจะต้องพินาศเป็น แน่
20 อย่างกับ บรรดาประชาชาติ ซ่ึง พระเยโฮวาห์ ทรงกระทํา ให้ พินาศไปต่อ หน้า ท่าน ท่านทัง
้
หลายจะพินาศอย่างนั ้น แหละ เพราะท่านไม่ เชื่อ ฟัง พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านทัง้ หลาย�

9
รู ปวัวทองคําและแผ่นศิลาที่แตก

“โอ คนอิสราเอล จงฟัง เถิด ท่านกําลัง จะข้ามแม่น้ํา จอร์แดนไปในวัน นี้ เพื่อ จะเข้าไป
ยึด ครองประชาชาติ ที่ ใหญ่ กว่า และมี กําลัง มากกว่า ท่าน ทัง้ เมืองที่ ใหญ่ มี กําแพงสูง เทียม
ฟ้า 2 ประชาชนที่ สูง ใหญ่ เป็น ลูก หลานของคนอานาค ผู้ ที่ ท่านทัง้ หลายรู จ
้ ัก แล้ว และผู้ ที่
ท่านได้ยน
ิ เขาพูด ว่า ‘ใครจะยืน หยัดต่อ สู้ กั บลู กหลานของอานาคได้� 3 วัน นี้ ท่านทัง้ หลาย
จงเข้าใจเถอะว่า ผู้ ที่ ไปข้างหน้า ท่านนั ้น คือ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่าน พระองค์ จะทรง
ทําลายเขาดัง เพลิง เผาผลาญและทรงกระทํา ให้ เขาพ่ายแพ้ ต่อ หน้า ท่าน ดัง นั ้น ท่านจะ
ได้ ขับ ไล่ เขาออกไป กระทํา ให้ เขาพินาศโดยเร็ว ดัง ที่ พระเยโฮวาห์ ทรงตรัส ไว้ กั บท ่า นทัง้
หลายแล้วนน
ั ้ 4 เมื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้ขับไล่เขาออกไปต่อหน้าท่านทัง้ หลาย
แล้ว ท่านทัง้ หลายอย่า นึ ก ในใจว่า ‘เพราะความชอบธรรมของข้า พระเยโฮวาห์ จึง ทรงนํา
ข้า มาให้ ยด
ึ ครองแผ่น ดิน นี้ � แต่ เพราะความชัว่ ของประชาชาติ เหล่า นี้ พระเยโฮวาห์ จึง
ทรงขับไล่ เขาออกไปต่อหน้าท่าน 5 ซึ่งท่านทัง้ หลายกําลังเข้าไปยึดครองแผ่นดินนี้ นั ้น มิใช่
เพราะความชอบธรรมของท่านหรือความสัตย์ธรรมในใจของท่าน แต่ เป็น เพราะความชัว่
ของประชาชาติ นี้ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านต้องขับ ไล่ เขาออกเสีย ต่อ หน้า ท่านทัง้
หลาย และเพื่อ ว่า พระองค์ จะทรงให้ เป็น จริง ตามพระวจนะซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงปฏิญาณ
ต่อบรรพบุรุษของท่าน คือต่ออับราฮัม ต่ออส
ิ อัค และต่อยาโคบ 6 เพราะฉะนั ้นท่านทัง้ หลาย
จงเข้าใจเถิด ว่า ซึ่ง พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านประทานแผ่น ดิน ดี นี้ ให้ท่านยึด ครองนั ้น
มิใช่ เพราะความชอบธรรมของท่าน เพราะว่า ท่านทัง้ หลายเป็น ชนชาติ คอแข็ง 7 จงจํา ไว้
และอย่าลืมเสียว่าพวกท่านได้ กระทําให้พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านพิโรธที่ ในถิน
่ ทุรกัน
ดาร ตัง้ แต่ วัน ที่ ท่านออกจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ กระทัง่ ท่านมาถึงที่ นี่ ท่านมัก กบฏต่อ พระเย
1
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โฮวาห์อยู่
และพระเยโฮวาห์ก็ ทรง
กริว้ มากถึงกับจะทําลายท่านทัง้ หลายเสีย 9 เมื่อข้าพเจ้าขึ้นไปบนภูเขาเพื่อจะรับแผ่นศิ ลา
เป็นแผ่นศิลาพันธสัญญาซึ่งพระเยโฮวาห์กระทําไว้กับท่าน ข้าพเจ้าอยูบ
่ นภูเขาสี่สิบวันสี่สิ
บคืน ข้าพเจ้าไม่ได้รับประทานอาหารหรือด่ืมน้าํ 10 และพระเยโฮวาห์ได้ประทานแผ่นศิลา
สองแผ่นที ่จารึกด้วยนิว
้ ีพระวจนะทัง้ สิน
้ พระหัตถ์ ของพระเจ้าให้แก่ ข้าพเจ้า บนศิ ลานันม
้
ซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ ตรัสกั บท่านทัง้ หลายบนภูเขาจากท่ามกลางเพลิงในวันที ่ประชุมกันอยู่
11 ต่อ มาเมื่อ สิน
้ สี่ สิ บวัน สี่ สิ บคืน แล้ว พระเยโฮวาห์ ประทานแผ่น ศิลาสองแผ่น เป็น แผ่น
ศิลาพันธสัญญา 12 แล้วพระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘จงลุกขึ้นลงไปจากที่นี่ โดยเร็วเถิด
เพราะชนชาติ ของเจ้า ซึ่ง เจ้า นํา ออกจากอียป
ิ ต์ ได้ หลงกระทํา ผิด เขาได้ หน
ั เสีย จากทางซึ่ง
เราบัญชาเขาไว้นั้นอย่างรวดเร็ว เขาได้หล่อรู ปเคารพไว้สําหรับตัวเขาทัง้ หลาย� 13 ยิง่ กว่า
นั ้นอีกพระเยโฮวาห์ยงั ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘เราได้เห็นชนชาตินี้ แล้ว และดูเถิด เขาทัง้ หลาย
เป็นชนชาติคอแข็ง 14 ขออย่าทักท้วงเรา ให้เราทําลายเขา และลบชื่อของเขาเสียจากใต้ฟ้า
และเราจะตัง้ เจ้า ให้ เป็น ประชาชาติ ที่ มี กําลัง กว่า และใหญ่ กว่า เขา� 15 ข้าพเจ้า จึง กลับ ลง
มาจากภู เขา และภู เขานั ้ นก็มีเพลิงลุกอยู่ และศิลาพันธสัญญาสองแผ่นนั ้ นก็อยู่ในมือทัง้
สองของข้าพเจ้า 16 ดู เถิด เมื่อ ข้าพเจ้า มองดู ก็ แลเห็น ท่านทัง้ หลายกระทํา บาปต่อ พระเย
โฮวาห์พระเจ้า ของท่านทัง้ หลายแล้ว ท่านทัง้ หลายได้ หล่อ รู ป ลูกวัว ไว้สํา หรับท ่าน ท่านได้
หันจากพระมรรคาซึ่งพระเยโฮวาห์ได้บัญชาแก่ท่านอย่างรวดเร็ว 17 ข้าพเจ้าจึงยกศิลาทัง้
สองแผ่น เหวีย
่ งเสีย จากมือ ทัง้ สองของข้าพเจ้า และทํา ศิลาให้ แตกต่อ หน้า ต่อตาของท่าน
ทัง้ หลาย 18 แล้วข้าพเจ้าก็ทรุ ดกราบลงต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์อย่างครังก
้ ่อนสี่สิบวันสี่
สิบคืน มิได้รับประทานอาหารหรือด่มน
ื ้าํ เพราะเหตุบาปทัง้ สินที
่ ่านทัง้ หลายได้กระทํา คือ
้ ท
ได้ ประพฤติ อย่างชัว่ ช้า ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ซึ่ง เป็นการยัว่ ยุ ให้พระองค์ ทรง
กริว้ โกรธ 19 เพราะข้าพเจ้ากลัวพระพิโรธและความไม่พอพระทัยอย่างรุ นแรงซึ่งพระเยโฮ
วาห์ ทรงมี ต่อ ท่าน พระองค์ ก็ จะทรงทําลายท่านอยู่ แล้ว แต่ พระเยโฮวาห์ ทรงฟัง ข้าพเจ้า
ในครัง้ นั ้น ด้วย 20 พระเยโฮวาห์ ทรงพิโรธต่อ อาโรนมากจะทําลายเขาอยู่ แล้ว ในครัง้ นั ้น
ข้าพเจ้า ก็ อธิษฐานเผื่อ อาโรนด้วย 21 แล ้ว ข้าพเจ้า จึง เอาสิง่ ที่ บาปหนานั ้น คือ รู ป ลูกวัว ซึ่ง
ท่านสร้างขึ้นนั ้นเผาเสียด้วยไฟ แลวท
้ ุบแล้วบดให้เป็นผงละเอียดอย่างกับฝุ่น แล้วข้าพเจ้า
ก็โยนผงนั ้นลงไปในลําธารซึ่งไหลลงมาจากภูเขา 22 ท่านทัง้ หลายได้กระทําให้พระเยโฮวาห์
ทรงพิโรธที่ ทาเบราห์ และที่ มัส สาห์ และที่ ขิบ โรทหัทธาอาวาห์ 23 และเมื่อ พระเยโฮวาห์
ทรงใช้ท่านไปจากคาเดชบารเนี ย ตรัสว่า ‘จงขึ้นไปยึดครองแผ่นดินนั ้นซึ่งเราได้ ให้แก่ เจ้า
� และท่านก็ กบฏต่อ พระบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน ไม่ ยอมเชื่อ พระองค์
หรือเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์ 24 ท่านทัง้ หลายได้ กบฏต่อพระเยโฮวาห์เสมอตัง้ แต่
วัน ที่ ข้าพเจ้า รู จ
้ ัก ท่านทัง้ หลาย 25 ข้าพเจ้า จึง กราบลงต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ สี ่ สิ บวัน
สี่ สิ บคืนนี้ อย่างข้าพเจ้ากราบลงครังก
้ ่อนนั ้น เพราะพระเยโฮวาห์ได้ ตรัสว่าจะทรงทําลาย
ท่านทัง้ หลายเสีย 26 ข้าพเจ้า ได้ อธิษฐานต่อ พระเยโฮวาห์ ว่า ‘โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า
พระเจ้า ขออย่าทรงทําลายประชาชนของพระองค์ และมรดกของพระองค์ ซึ่งพระองค์ทรง
ไถ่ เขาทัง้ หลายมาด้วยความยิง่ ใหญ่ ของพระองค์ เป็น คนที่ พระองค์ ทรงนํา ออกมาจาก
อียป
ิ ต์ด้วยพระหัตถ์อน
ั ทรงฤทธิ์ 27 ขอทรงระลึกถึงบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ คืออับราฮัม
อิส อัค และยาโคบ ขออย่า ทรงใส่ พระทัย ในความดื้ อด ึง ความชัว่ ร้าย หรือ บาปของชนชาติ
นี้ 28 กล ั วว ่า ชาวแผ่น ดิน ซึ่ง พระองค์ ทรงพาข้า พระองค์ ทัง้ หลายจากมานั ้น จะว่า เพราะ
พระเยโฮวาห์ไม่สามารถจะพาเขาทัง้ หลายเข้าไปในแผ่นดินซึ่งพระองค์ทรงสัญญากับเขา
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ไว้ และเพราะว่า พระองค์ ทรงเกลียดชัง เขา พระองค์ จึง ทรงพาเขาออกมาฆ่า เสีย ในถิน
่ ทุ
รก ัน ดาร 29 เพราะว่า เขาทัง้ หลายเป็น ประชาชนของพระองค์ และเป็น มรดกของพระองค์
ซึ่ง พระองค์ ทรงนํา เขาออกมาด้วยเดชานุภาพยิง่ ใหญ่ และด้วยพระกรที่ เหย ียดออกของ
พระองค์� ”

10

ไม่มีพระอื่นใดเหมือนพระเยโฮวาห์
“ครัง้ นั ้น พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า ‘จงสกัด ศิลาสองแผ่น ให้ เหมือนอย่างเดิม
และขึ้นมาหาเราที่ บนภูเขาและทําหีบไม้ไว้ด้วย 2 และเราจะจารึกถ้อยคําที่ อยู่ในแผ่นศิลา
แผ่นเดิมที่เจ้าทําแตกเสียนั ้น จงเก็บศิลานัน
้ ไว้ในหีบไม้� 3 ข้าพเจ้าจึงทําหีบด้วยไม้กระถิน
เทศ และสกัด ศิลาสองแผ่น เหมือนอย่างเดิม ขึ้น ไปบนภู เขา มี ศิลาสองแผ่น อยู่ในมือ ของ
ข้าพเจ้า 4 แล้วพระองค์จึงทรงจารึกพระบัญญัติสิ บประการลงบนแผ่นศิลาอย่างครังก
้ ่อน
ซึ่ง เป็น พระวจนะที่ พระเยโฮวาห์ ตรัส กั บท ่า นบนภู เขาจากท่ามกลางเพลิง ในวั นที ่ ประชุ
มน ัน
้ และพระเยโฮวาห์ ทรงประทานแผ่น ศิ ลาน น
ั ้ แก่ ข้าพเจ้า 5 แล ้ว ข้าพเจ้า ก็ กล ับ ลงมา
จากภู เขา และเก็บ แผ่น ศิ ลาน ัน
้ ไว้ในหีบ ซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ ทํา ขึ้น และแผ่น ศิ ลาก ็ ยงั อยู่ ในหี บน
ัน
้ ดัง ที่ พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาข้าพเจ้า ไว้ 6 คนอิสราเอลเดิน ทางจากเบเอโรทของคนยา
อาคัน มาถึง โมเสราห์ อาโรนก็ สิ ้น ชีวต
ิ และฝัง ไว้ ที่ นั่น และเอเลอาซาร์บุ ตรชายของเขา
จึงปฏิ บัติ หน้าที่ ปุ โรหิตแทนเขา 7 เขาทัง้ หลายเดินทางออกจากที่ นั่นมาถึ งกุดโกดาห์ และ
จากกุด โกดาห์ ถึง โยทบาธาห์ เป็น แผ่นดิ นที ่ มี แม่น้าํ ลําธารมาก 8 ครัง้ นั ้น พระเยโฮวาห์ ได้
แยกตระกูลเลวี ให้หามหีบพันธสัญญาแห่งพระเยโฮวาห์ ให้เฝ้าพระเยโฮวาห์เพื่อปรนนิ บั
ติ พระองค์ และให้ อาํ นวยพรในพระนามของพระองค์ จนถึง ทุก วัน นี้ 9 เหตุ ฉะนี้ คนเลว ี จึง
หามีส่วนแบ่งหรือมรดกกับพวกพี่น้องของตนไม่ พระเยโฮวาห์ทรงเป็นส่วนมรดกของเขา
ดังที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้ หลายทรงสัญญากับเขานั ้น 10 ข้าพเจ้าก็อยู่บนภูเขา
อย่างครังก
้ ่อนสี่ สิ บวัน สี่ สิ บคืน ครัง้ นั ้น พระเยโฮวาห์ทรงฟัง ข้าพเจ้า ด้วย พระเยโฮวาห์ไม่
พอพระทัยที่จะทําลายท่านทัง้ หลาย 11 พระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘จงลุกขึ้นเดินทาง
นํา หน้า ประชาชนต่อ ไปเถิด เพื่อ เขาทัง้ หลายจะได้ เข ้า ไปยึด แผ่น ดิน ซึ่ง เราปฏิญาณไว้แก่
บรรพบุรุษว่าจะให้แก่เขานั ้น� 12 และบัดนี้ คนอิสราเอล พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรง
ประสงค์ให้ท่านกระทําอย่างไร คือให้ยาํ เกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ให้ดําเนิ นตามพ
ระมรรคาทัง้ ปวงของพระองค์ ให้ รัก พระองค์ ให้ ปรนนิ บัติ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน
ด้วยสุดจิตสุดใจของท่านทัง้ หลาย 13 และให้รก
ั ษาพระบัญญัติและกฎเกณฑ์ของพระเยโฮ
วาห์ ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้ เพื่อประโยชน์ ของท่านทัง้ หลาย 14 ดูเถิด ฟ้าสวรรค์และ
ฟ้าสวรรค์อน
ั สูงสุด และโลกกับบรรดาสิง่ สารพัดที่อยู่ในโลกเป็นของพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่าน 15 แต่พระเยโฮวาห์ทรงฝังพระทัยในบรรพบุรุษของท่านและทรงรักเขา และทรง
เลือกเชื้อสายของเขาที่มาภายหลังเขาคือ ท่านทัง้ หลายจากชนชาติทัง้ หลาย อย่างเป็นอยู่
ทุกวันนี้ 16 เพราะฉะนั ้นจงตัดหนั งปลายหัวใจของท่านเสีย อย่าคอแข็งอีกต่อไป 17 เพราะ
ว่า พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านเป็น พระเจ้า ของพระทัง้ หลาย และเป็น จอมของเจ้า ทัง้
ปวง เป็น พระเจ้า ที่ ยิง่ ใหญ่ ทรงฤทธิ์และน่า กลัว ทรงปราศจากอคติ และมิ ได้ ทรงเห็น แก่
อามิษสินบน 18 พระองค์ ประทานความยุติ ธรรมแก่ ลูกกําพร้าพ่อและแม่ม่าย และทรงรัก
คนต่างด้าวประทานอาหารและเครือ
่ งนุ่ง ห่ม แก่ เขา 19 เพราะฉะนั ้น ท่านจงมี ความรัก ต่อ
คนต่างด้าว เพราะท่านทัง้ หลายก็ เป็นคนต่างด้าวในแผ่นดิ นอียป
ิ ต์ 20 ท่านทัง้ หลายจงยํา
เกรงพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน จงปรนนิ บั ติ พระองค์ และติดพัน อยู่ กับ พระองค์ จง
1
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21 พระองค์ ทรงเป็ นที ่สรรเสริญของท่านทัง
้ หลาย

ปฏิญาณด้วยออกพระนามของพระองค์
พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของท่าน ผู้ทรงกระทําการใหญ่และน่ากลัวซึ่งนั ยน์ ตาของท่านได้
เห็น นี้ 22 บรรพบุรุษ ของท่านลงไปในอียป
ิ ต์ เจ็ดสิบ คน และบัดนี้ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของ
ท่านทรงกระทําให้ท่านทัง้ หลายมีมากดังดวงดาวในท้องฟ้า�

11
บทเรียนต่างๆจากการอพยพและภัยพิบัติทัง้ หลาย
1 “เหตุฉะนี้ พวกท่านจงรักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน จงรักษาพระดํารัสสัง
่ กฎเกณฑ์

และคําตัดสิน และพระบัญญัติของพระองค์เสมอไป 2 ท่านทัง้ หลายจงทราบในวันนี้ เพราะ
ข้าพเจ้ามิได้กล่าวกับลูกหลานของท่านทัง้ หลาย ผูไม่
้ ได้รูเรื
้ อ
่ งหรือเห็นถึงวินัยของพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของท่าน ความยิง่ ใหญ่ของพระองค์ พระหัตถ์อน
ั ทรงฤทธิ์ และพระกรที่เหยียด
ออกของพระองค์ 3 ถึงการอัศจรรย์และถึงพระราชกิจของพระองค์ ซึ่งพระองค์ทรงกระทํา
ในอียป
ิ ต์ ต่อ ฟาโรห์ กษั ตริย์ อียป
ิ ต์ และต่อ แผ่น ดิน ทัง้ สิน
้ ของท่าน 4 และซึ่ง พระองค์ ทรง
กระทําต่อกองทั พอียป
ิ ต์ ต่อม้าของเขา และต่อรถรบของเขา และที่ พระองค์ทรงกระทําให้
นํ้าในทะเลแดงท่วมเขาเมื่อเขาไล่ติดตามท่านทัง้ หลาย และที่พระเยโฮวาห์ทรงทําลายเขา
ทัง้ หลายจนทุกวันนี้ 5 และที่ พระองค์ทรงกระทําแก่ท่านทัง้ หลายในถิน
่ ทุรกันดาร จนท่าน
ทัง้ หลายมาถึงที่นี่ 6 และที่ทรงกระทําต่อดาธาน และอาบีรม
ั บุตรชายของเอลีอับ บุตรชาย
ของรู เบน คือแผ่นดินได้อา้ ปากกลืนเขาเข้าไป ทัง้ ครัวเรือน เต็นท์ และสิ่งมีชีวิตทุกอย่างที่
ติดตามเขาไป ในท่ามกลางคนอิสราเอลทัง้ ปวง 7 เพราะนั ยน์ ตาของท่านทัง้ หลายได้เห็นพ
ระราชกิจอันยิง่ ใหญ่ทัง้ หมดของพระเยโฮวาห์ซ่ึงพระองค์ทรงกระทํานั ้น 8 เหตุฉะนี้ ท่านทัง้
หลายจงรักษาบัญญัติทัง้ สิน
้ ซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาแก่ท่านทัง้ หลายในวันนี้ เพื่อท่านทัง้ หลาย
จะเข้ม แข็ง และเข้าไปยึด ครองแผ่น ดิน ซึ่ง ท่านทัง้ หลายกําลัง จะข้ามไปครอบครองนั ้น มา
เป็นกรรมสิทธิ์ 9 และเพื่อท่านจะมีชีวิตยืนนานในแผ่นดิน ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณแก่
บรรพบุรุษว่าจะให้แก่เขาและแก่เชื้อสายของเขา เป็นแผ่นดินที่มีน้าํ นมและนํ้าผึ้งไหลบริบู
รณ์ 10 เพราะว่าแผ่นดินซึ่งท่านทัง้ หลายกําลังเข้าไปยึดครองนั ้น ไม่เหมือนแผ่นดินอียป
ิ ต์
ซึ่ง ท่านได้ จากมา ในที่ นั้น ท่านหว่านพืช และเอาเท้า รดนํ้า เหมือนเป็น สวนผัก 11 แต่ แผ่ น
ดิน ซึ่ง ท่านจะไปยึด ครองนั ้น เป็น แผ่นดิ นที ่ มี เนิ น เขาและหุบเขา ซึ่ งม ี น้ํา ฝนจากฟ้า รดอยู่
12 เป็ น แผ่น ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทัง
้ หลายทรงดู แล พระเนตรของพระเย
โฮวาห์พระเจ้า ของท่านอยู่เหนื อ แผ่น ดิน นั ้น เสมอ ตัง้ แต่ ต้น ปี จนถึง สิน
้ ปี 13 ต่อ มาถ้า ท่าน
ทัง้ หลายจะเชื่อฟังบัญญัติของข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านไว้ในวันนี้ ให้รักพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านทัง้ หลายและปรนนิ บัติ พระองค์ ด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน 14 ‘เราจะให้ฝน
ตกบนแผ่น ดิน ของเจ้า ตามฤดู กาล คือ ฝนต้น ฤดู และฝนชุก ปลายฤดู เพื่อ เจ้า ทัง้ หลายจะ
ได้เก็บพืชผล นํ้าองุน
่ และนํ้ามัน 15 และเราจะให้หญ้าในทุ่งสําหรับฝูงสัตว์ของเจ้า และเจ้า
จะได้ รบ
ั ประทานอิม
่ หนํา� 16 จงระวัง ตัว อย่า ให้ จิ ตใจของท่านทัง้ หลายลุ่ม หลงและหันเห
ไปปรนนิ บั ติ นม ัส การพระอื่น 17 และพระเยโฮวาห์ จึง ทรงกริว้ ต่อ ท่าน ปิด ฟ้า สวรรค์ ไม่ ให้
ฝนตก และแผ่นดิ นก็ไม่ งอกพืชผล และท่านทัง้ หลายจะพินาศจากแผ่นดินดี ซ่ึงพระเยโฮ
วาห์ประทานแก่ท่านนั ้นเสียอย่างรวดเร็ว 18 เหตุฉะนั ้นท่านทัง้ หลายจงจดจําถ้อยคําเหล่า
นี้ ของข้าพเจ้าไว้ในจิตในใจของท่านทัง้ หลาย จงเอาถ้อยคําเหล่านี้ พันไว้ที่มือของท่านเป็น
หมายสําคัญ จงเป็น ดัง เครือ
่ งหมายระหว่างนั ยน์ ตาของท่าน 19 และท่านจงสอนถ้อยคํา
เหล่า นี้ แก่ ลูก หลานของท่านทัง้ หลาย จงพูด ถึง ถ้อยคํา เหล่า นี้ เมื่อ ท่านนั ่ง อยู่ในเรือน และ
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เมื่อท่านเดินอยูต
่ ามทาง เมื่อท่านนอนลงหรือลุกขึ้น 20 ท่านจงเขียนคําเหล่านี้ ไว้ที่เสาประตู

เรือน และที่ประตูของท่าน 21 เพื่ออายุของท่านและอายุของลูกหลานของท่านจะได้ยน
ื นาน
ในแผ่นดิน ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณที่จะประทานแก่บรรพบุรุษของท่าน ตราบเท่าบร
รดาวันที ่ ฟ้า สวรรค์ อยู่ เหนื อ โลก 22 เพราะถ้า ท่านระวัง ที่ จะกระทํา ตามบัญญั ติ ทัง้ ปวงซึ่ง
ข้าพเจ้าได้บัญชาท่าน คือรักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ดําเนิ นในพระมรรคาทัง้ สิน
้ ของ
พระองค์ และติด สนิ ทอย ู่ กับ พระองค์ แล้ว 23 พระเยโฮวาห์จะทรงขับ ไล่ บรรดาประชาชาติ
เหล่า นี้ ให้ ออกไปพ้น หน้า ท่านทัง้ หลาย แล ้ วท ่านจะเข้า ยึด ครองแผ่น ดิน ของประชาชาติ ที่
ใหญ่กว่าและมีกําลังมากกว่าท่าน 24 ฝ่าเท้าของท่านทัง้ หลายจะเหยียบลงที่ใด ที่นั ่นจะเป็น
ของท่าน อาณาเขตของท่านจะเริม
่ จากถิน
่ ทุรกันดารไปจนถึงเลบานอน และจากแม่น้ําคือ
25
แม่น้ํายูเฟรติสไปจนถึงทะเลตะวันตก จะไม่มีผู้ใดสามารถต่อต้านท่านได้ เพราะพระเย
โฮวาห์ พระเจ้า ของท่านจะทรงกระทํา ให้ ท่านทัง้ หลายเป็ นที ่ เกรงขาม และตกใจกลัว ของ
แผ่นดินที่ท่านทัง้ หลายจะเหยียบยํ่าไป ตามที่พระองค์ทรงสัญญาไว้กับท่าน 26 ดูเถิด วันนี้
ข้าพเจ้าได้ นําคําอวยพรและคําสาปแช่งมาไว้ตรงหน้าท่านทัง้ หลาย 27 ถ้าท่านเชื่อฟังพระ
บัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่าน ซึ่ง ข้าพเจ้า บัญชาท่านในวัน นี้ ท่านก็ จะเป็น ไป
ตามพรนั ้น 28 ถ้า ท่านไม่ เชื่อ ฟัง พระบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน แต่ หันเห
ไปเสียจากทางซึ่งข้าพเจ้าได้ บัญชาท่านในวันนี้ ไปติดตามพระอื่นซึ่งท่านไม่รู จ
้ ัก ท่านก็ จะ
เป็น ไปตามคํา สาปแช่ง นั ้น 29 และต่อ มาเมื่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านนํา ท่านเข้าไป
ในแผ่นดินซึ่งท่านจะเข้าไปยึดครองนั ้น ท่านจงตัง้ คําอวยพรไว้บนภูเขาเกริซิม และตัง้ คํา
สาปแช่งไว้บนภูเขาเอบาล 30 ภูเขาเหล่านี้ อยูฟากแม่
่
น้ําจอร์แดนข้างโน้ น ไปตามทางที่ดวง
อาทิตย์ตกในแผ่นดินคนคานาอัน ผู้อาศัยอยู่ในที่ราบตรงหน้ากิลกาลข้างที่ราบโมเรห์มิใช่
หรือ 31 เพราะท่านทัง้ หลายจะต้องข้ามแม่น้ําจอร์แดนไปยึดครองแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน และท่านจะยึดครองและอาศัยอยู่ในแผ่นดินนั ้น 32 ท่าน
จงระวัง ที่ จะรักษากฎเกณฑ์ และคํา ตัดสิน ทัง้ ปวงซึ่ง ข้าพเจ้า ตัง้ ไว้ต่อ หน้า ท่านทัง้ หลายใน
วันนี้ �

12
กฎเกณฑ์และคําตัดสินต่างๆสําหรับอิสราเอลในแผ่นดินคานาอัน

1 “ต่อไปนี้ เป็ นกฎเกณฑ์และคําตัดสินซึ่งท่านจะต้องระวังที่จะกระทําตามในแผ่นดิน

ซึ่ง
พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านประทานให้ท่านยึดครองตลอดวันคืนซึ่งท่าน
มี ชี วิตอยู่ ในโลก 2 ท่านทัง้ หลายจงทําลายบรรดาสถานที่ ซ่ึง ประชาชาติ ที่ ท่านจะยึด ครอง
นั ้น ใช้ เป็ นที ่ ปรนนิ บัติ พระของเขา ซึ่ง อยู่บนภูเขาสูง และบนเนิ น เขา และใต้ ต้นไม้ เข ียวสด
ทุกต้น 3 ท่านจงรือ
้ แท่นบูชาของเขา และทุ่มเสาศักดิสิ
แตกเป็นชิน
์ ทธิของเขาให้
์
้ ๆ และเผา
เสารู ปเคารพของเขาเสียด้วยไฟ ท่านจงฟันทําลายรู ปแกะสลั กอันเป็ นรูปพระของเขาเสีย
และลบชื่อของพระเหล่านั ้นออกเสียจากที่นั ่น 4 ท่านทัง้ หลายอย่ากระทําดังนั ้นแก่พระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของท่าน 5 ท่านจงแสวงหาสถานที่จากเขตแดนของบรรดาตระกูลของท่าน ซึ่ง
พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านทัง้ หลายจะทรงเลื อก เพื่อ สถาปนาพระนามของพระองค์ ไว้
คือ ให้เป็ นที ่ ประทับ ของพระองค์ ท่านทัง้ หลายจงไปเฝ้า พระองค์ ที่ นั่น 6 และท่านทัง้ หลาย
จงนํา เครือ
่ งเผาบูชาและเครือ
่ งสัตวบูชาของท่านไปที่ นั ่น ทัง้ สิบ ชัก หนึ่ ง และเครือ
่ งบูชาที่
จะยื่นถวาย ทัง้ เครือ
่ งบูชาปฏิญาณ เครือ
่ งบูชาตามใจสมัคร และผลรุ น
่ แรกที่ ได้จากฝูงวัว
และฝูงแพะแกะ 7 ท่านทัง้ หลายจงรับประทานที่นั่นต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของ

หนั งสือพระราชบัญญัติ 12:8

223

หนั งสือพระราชบัญญัติ 12:26

ท่าน ทัง้ ท่านและครอบครัว ของท่านจงปี ติ ร่าเริง ในบรรดากิจ การซึ่ งม ือ ท่านได้ กระทํา นั ้น
ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านอวยพระพรแก่ ท่านทัง้ หลาย 8 ท่านทัง้ หลายอย่า กระทํา
ตามบรรดากิจการที่ เรากระทํา อยู่ ที่ นี่ ทุก วัน นี้ คือ ทุก คนทํา ตามอะไรก็ ตามที่ ถู กต้องใน
สายตาของตนเอง 9 เพราะว่า ท่านทัง้ หลายยัง ไปไม่ ถึงที่ หยุด พัก และถึง มรดก ซึ่ง พระเย
โฮวาห์ พระเจ้า ของท่านประทานแก่ ท่าน 10 แต่ เมื่อ ท่านข้ามแม่น้ํา จอร์แดนไปแล้ว และ
อาศัย อยู่ ในแผ่น ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทัง้ หลายประทานเป็น มรดกแก่ ท่าน
และเมื่อพระองค์โปรดให้ท่านพักพ้นศัตรูรอบข้างของท่านทัง้ สิน
่ างปลอดภัย
้ ท่านจึงอยูอย่
11 แล ้ว จงไปยัง สถานที่ ซ่ึง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านจะทรงเลือกไว้ ให้ พระนามของ
พระองค์ ประทั บท ี่ นั ่น จงนํา บรรดาสิง่ ต่างๆไปด้วยซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ บัญชาท่านทัง้ หลาย คือ
เครือ
่ งเผาบู ชา และเครือ
่ งสัตวบูชาของท่าน ทัง้ สิบ ชัก หนึ่ ง และเครือ
่ งบูชาที่ จะยื่น ถวาย
ทัง้ บรรดาเครือ
่ งบูชาปฏิญาณที่ ดี ที่ สุด ซึ่ง ท่านได้ ปฏิญาณไว้ต่อ พระเยโฮวาห์ 12 และท่าน
ทัง้ หลายจงปี ติ ร่าเริงต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ทัง้ ตั วท่านทัง้ หลายและ
บุตรชายบุตรสาวของท่าน ทัง้ ทาสชายหญิง ของท่านและคนเลวีซ่ึง อยู่ ภายในประตู เมือง
ของท่าน เพราะเขาไม่ มี ส่วนแบ่ง หรือ ส่วนมรดกกั บท ่าน 13 ท่านทัง้ หลายจงระวัง ให้ดี อย่า
ถวายเครือ
่ งเผาบูชาตามที่ทุกแห่งซึ่งท่านเห็น 14 แต่จงถวายในสถานที่ซ่ึงพระเยโฮวาห์จะ
ทรงเลือกในท่ามกลางตระกูลหนึ่ งของท่าน ท่านจงถวายเครือ
่ งเผาบูชาของท่านที่นั ่น และ
15
ที่ นั่น ท่านจงกระทํา ทุก สิง่ ที่ ข้าพเจ้า ได้ บัญชาท่านไว้ อย่างไรก็ตาม ท่านจะฆ่า สัตว์และ
รับประทานเนื้ อในประตู เมืองทัง้ หลายของท่านตามที่ ท่านปรารถนาก็ ได้ ตามซึ่งพระเยโฮ
วาห์ พระเจ้า ของท่านอํานวยพระพรประทานแก่ ท่านทัง้ หลาย ทัง้ ผู้ ที่ สะอาดและผู้ ที่ มลทิ
นก ็ รบ
ั ประทานได้ อย่างที่ รบ
ั ประทานเนื้ อ ละมัง่ และเนื้ อ กวาง 16 แต่ ท่านทัง้ หลายอย่า รับ
ประทานเลือดสัตว์เลย ท่านจงเทลงบนพื้นดินเหมือนเทนํ้า 17 ส่วนสิบชักหนึ่ งของพืช หรือ
นํ้าองุน
่ หรือนํ้ามัน หรือลูกคอกรุ น
่ แรกจากฝูงวัวหรือฝูงแพะแกะ หรือของถวายปฏิญาณ
ตามที่ ท่านปฏิญาณไว้ หรือ ของถวายตามใจสมัคร หรือ ของที่ ท่านนํา มายื่น ถวาย ท่านทัง้
หลายอย่า รับ ประทานภายในประตู เมืองของท่าน 18 แต่ ว่า ท่านจงรับ ประทานของเหล่า นี้
ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ในสถานที่ซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะ
ทรงเลือกไว้ ทัง้ ตั วท่านและบุตรชายบุตรสาวของท่าน ทาสชายหญิงของท่าน และคนเลวี
ผู้ อยู่ ภายในประตู เมืองของท่าน และท่านจงปี ติ ร่าเริง ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ของท่าน ในบรรดากิจการซึ่งมือท่านได้กระทํานั ้น 19 ท่านจงระวังอย่าทอดทิง้ คนเลวีตราบ
เท่า วั นที ่ ท่านอาศัย อยู่ ในโลก 20 เมื่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทรงขยายอาณาเขต
ของท่าน ดังที่พระองค์ทรงสัญญาไว้กับท่านแล้วนัน
้ และท่านกล่าวว่า ‘เราจะกินเนื้ อสัตว์�
เพราะพวกท่านอยากรับประทานเนื้ อสัตว์ ท่านจะรับประทานเนื้ อตามใจปรารถนาของท่าน
ได้ 21 ถ้า สถานที่ ซ่ึง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทรงเลือกไว้ เพื่อ สถาปนาพระนามของ
พระองค์ ที่ นั ่น นั ้น ห่างจากท่านเกิน ไป ท่านจงฆ่า สัตว์จากฝูง วัว ฝูง แพะแกะของท่านเถอะ
ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงประทานแก่ท่าน ดังที่ข้าพเจ้าบัญชาท่านไว้แลวน
้ น
ั ้ ท่านจงรับประทาน
ในประตูเมืองของท่านตามที่ใจของท่านปรารถนาเถิด 22 ท่านจะรับประทานได้อย่างที่ท่าน
รับประทานเนื้ อละมัง่ หรือเนื้ อกวาง ทัง้ ผู้ที่มลทินและผู้ที่สะอาดด้วยก็รบ
ั ประทานได้ 23 แต่
พึง แน่ ใจว่า ท่านไม่ รบ
ั ประทานเลือดสัตว์เลย เพราะว่า เลือดเป็น ชีวต
ิ ของมัน ท่านอย่า รับ
ประทานชีวต
ิ พร้อมกับเนื้ อ 24 ท่านอย่ารับประทานเลือด แต่ท่านจงเทเลือดลงบนดินอย่าง
เทนํ้า 25 ท่านอย่า รับ ประทานเลื อด เพื่อ ท่านเองและลูก หลานของท่านที่มาภายหลัง ท่าน
จะจําเริญเป็นสุข เมื่อท่านกระทําสิง่ ที่ถูกต้องตามสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ 26 แต่สิ่
งบริสุทธิ์ซ่ึงเป็นส่วนกําหนดจากท่านและของปฏิญาณของท่านนั ้น ท่านจงนําไปยังสถาน
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27 และถวายเครือ
่ งเผาบูชาทัง้ เนื้ อและเลือดบนแท่นบูชา

ที่ซ่ึงพระเยโฮวาห์จะทรงเลือกไว้
ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ท่านจงเทเลือดแห่งเครือ
่ งสัตวบูชาลงบนแท่นบูชาของ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน แต่ส่วนเนื้ อนั ้นท่านรับประทานได้ 28 จงระวังที่จะฟังบรรดา
ถ้อยคําเหล่านี้ ซ่ึงข้าพเจ้าได้บัญชาท่านไว้ เพื่อท่านเองและลูกหลานของท่านที่มาภายหลัง
ท่านจะจําเริญเป็นนิ ตย์ เมื่อท่านกระทําสิง่ ที่ประเสริฐและถูกต้องในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน 29 เมื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะขจัดประชาชาติ ซ่ึงท่าน
เข้าไปยึด ครองนั ้น ออกไปให้ พ้น หน้า ท่าน และท่านก็ ยด
ึ ครองเข้า อาศัย อยู่ ในแผ่น ดิน นั ้น
30 จงระวัง ตั วว ่า ท่านจะไม่ หลงติดตามเขา ภายหลัง จากที่ เขาถูก ทําลายต่อ หน้า ท่านแล้
วน ัน
้ และจะไม่ ไต่ ถามเรือ
่ งพระของเขาโดยกล่าวว่า ‘ประชาชาติ นี้ นม ัส การพระของเขา
อย่างไร เพื่อ เราจะกระทํา ด้วย� 31 ท่านอย่า กระทํา อย่างนั ้น แด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของ
ท่านทัง้ หลาย เพราะว่าสิง่ ที่ น่าสะอิดสะเอียนทุกอย่างซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงเกลียดชัง พวก
เขากระทํา สิง่ นั ้น ต่อ พระทัง้ หลายของเขา แม้แต่ บุ ตรชายและบุตรสาวของเขา เขาก็ เผา
ด้วยไฟบูชาแด่ พระของเขา 32 ทุ กสิ่ ง ที่ ข้าพเจ้า บัญชาท่านไว้นั ้น จงระวัง ที่ จะกระทํา ตาม
ท่านอย่าเพิม
่ อะไรเข้าหรือตัดอะไรออกไปจากสิง่ เหล่านั ้น�

13
คําตักเตือนเรือ
่ งผู้พยากรณ์ เท็จ

“ถ้า ในหมู่ พวกท่านเกิ ดม ี ผู้ พยากรณ์ หรือ ผู้ ฝัน เห็น เหตุ การณ์ ขึ้น และสําแดงหมาย
สําคัญหรือการมหัศจรรย์แก่ท่าน 2 และหมายสําคัญหรือการมหัศจรรย์ซ่ึงเขาบอกท่านนั ้น
สําเร็จ จริง ถ้า เขากล่าวว่า ‘ให้ เราติด ตามพระอื่ นก ัน เถิด� ซึ่ง เป็น พระที่ ท่านไม่ รู จ
้ ัก ‘และ
ให้เรามาปรนนิ บั ติ พระนั ้น� 3 ท่านอย่า เชื่อ ฟัง คํา ของผู้ พยากรณ์ หรือ ผู้ ฝัน เห็น เหตุ การณ์
คน นั ้น เพ ราะ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน ลองใจ ท่าน ดู เพื่อ ให้ ทรง ทราบ ว่า ท่าน ทัง้
หลายรักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจของท่านหรือไม่ 4 ท่านทัง้ หลายจง
ดําเนิ นตามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และยําเกรงพระองค์ และรักษาพระบัญญัติของ
พระองค์ และเชื่อ ฟัง พระสุรเสียงของพระองค์ และท่านจงปรนนิ บั ติ พระองค์ และติด สนิ
ทอยู่กับพระองค์ 5 แต่ ผู้พยากรณ์ หรือผู้ฝันเห็นเหตุ การณ์ คนนั ้นต้องมีโทษถึงตาย เพราะ
ว่า เขาได้ สัง่ สอนให้ กบฏต่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน ผู้ ทรงนํา ท่านออกจากแผ่นดิ
นอ ียป
ิ ต์ และทรงไถ่ ท่านออกจากเรือนทาส เขากระทํา ให้ ท่านทิง้ หนทางซึ่ง พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านบัญชาให้ท่านดําเนิ นตามเสีย ดังนั ้นแหละท่านจะต้องล้างความชัว่ เช่นนี้
จากท่ามกลางท่าน 6 ถ้าพี่ชายน้ องชายของท่านมารดาเดียวกันกับท่าน หรือบุตรชายบุตร
สาวของท่าน หรือ ภรรยาที่ อยู่ ในอ้อมอกของท่าน หรือม ิต รสหายร่วมใจของท่าน ชักชวน
ท่านอย่างลับๆว่า ‘ให้เราไปปรนนิ บัติพระอื่นกันเถิด� ซึ่งเป็นพระที่ท่านเองหรือบรรพบุรุษ
ของท่านไม่ รู จ
้ ัก 7 เป็น พระบางองค์ ของชนชาติ ทัง้ หลายซึ่ง อยู่ รอบท่าน ไม่ ว่า ใกล้ หรือ ไกล
จากสุดปลายแผ่นดินโลกข้างนี้ ถึงที่ สุดปลายโลกข้างโน้ น 8 ท่านอย่ายอมตามหรือเชื่อฟัง
เขา อย่า ให้ นั ยน์ ตาของท่านเมตตาปรานี เขา ท่านอย่า ไว้ชี วิต เขา หรือ อย่า ซ่อนเขาไว้เลย
9 ท่านจงประหารชีวต
ิ เขาเสียเป็นแน่ ท่านควรลงมือก่อนในการทําโทษเขาถึงตาย และต่อ
ไปให้บรรดาประชาชนร่วมมือด้วย 10 ท่านจงเอาหินขว้างเขาให้ตาย เพราะเขาแสวงหาช่อง
ที่ จะพาท่านไปจากพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน ผู้ ทรงพาท่านออกจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์
ออกจากเรือนทาส 11 และคนอิสราเอลทัง้ ปวงจะฟัง และยําเกรง ไม่ กระทํา ความชัว่ เช่น นี้
ท่ามกลางท่านทัง้ หลายอีก เลย 12 ถ้า ท่านทัง้ หลายได้ ยิ นว ่า ในหัว เมืองหนึ่ ง หัว เมืองใดซึ่ง
1
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พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานให้ท่านอาศัยอยู่นั ้น
ได้ ออกไปจากท่ามกลางท่าน ชักชวนชาวเมืองนั ้ นว ่า ‘ให้ เราไปปรนนิ บั ติ พระอื่ นก ัน เถิด�
ซึ่ง เป็น พระที่ ท่านไม่ รู จ
้ ัก 14 ท่านทัง้ หลายจงสอบถามและอุตสาห์ ค้นหาและถามดู อย่าง
ขะมักเขม้น และดู เถิด ถ้า เป็น ความจริง และเป็น เรือ
่ งแน่ นอนว่า สิ ่ง ที่ น่า สะอิด สะเอียนนั ้
15
นมีคนกระทํากันอยู่ในหมู่พวกท่าน ท่านจงฆ่าชาวเมืองนั ้นเสียด้วยคมดาบ ทําลายเสีย
ให้ สิ ้นเชิ งด ้วยคมดาบ ทัง้ คนทัง้ หลายที่ อาศัย ในเมืองนั ้น และฝูง สัตว์ด้วย 16 ท่านจงเก็บ
ข้าวของทัง้ สิน
้ ในเมืองนั ้นไปกองไว้ที่กลางถนน และเผาเมืองนั ้นกับบรรดาข้าวของในเมือง
นั ้นเสียด้วยไฟ เพื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ให้เมืองนั ้นร้างอยูเป็
่ นนิ ตย์ อย่าสร้างขึ้น
มาใหม่อีกเลย 17 อย่าให้ของต้องห้ามนั ้นมาติดพันมือของท่าน เพื่อว่าพระเยโฮวาห์จะทรง
หัน จากพระพิโรธยิง่ ของพระองค์ และทรงสําแดงพระกรุ ณาคุณ ต่อ ท่าน และทรงเมตตา
ท่าน ให้ท่านทวีมากขึ้น ดังที่ พระองค์ ปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของท่านนั ้น 18 เมื่อท่านทัง้
หลายเชื่อ ฟัง พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน คือ รักษาพระบัญญั ติ ทัง้ สิน
้
ของพระองค์ ดัง ที่ ข้าพเจ้า บัญชาท่านไว้ในวัน นี้ และกระทํา สิง่ ที่ ถู กต้องตามสายพระเนต
รพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน�

14
คําสัง่ สอนเรือ
่ งอาหาร
“ท่านทัง้ หลายเป็น บุตรของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน ท่านอย่า เชือดเนื้ อ ตัว เอง
หรือ กระทํา หน้า ผากให้ โล้ นเพื่อ คนตาย 2 เพราะท่านทัง้ หลายเป็น ชนชาติ บริสุทธิ์แด่ พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และพระเยโฮวาห์ทรงเลือกจากประชาชาติทัง้ หลายที่อยู่บนพื้น
โลกให้เป็นชนชาติในกรรมสิทธิข
์ องพระองค์ 3 ท่านทัง้ หลายอย่ารับประทานสิง่ พึงรังเกียจ
ใดๆเลย 4 สัตว์ที่ รับ ประทานได้ มีด ัง ต่อ ไปนี้ คือ วัว แกะ แพะ 5 กวาง ละมัง่ อีเก้ง แพะป่า
สม ัน โคป่า และแกะป่า 6 ท่านรับ ประทานสัตว์ทุ กชนิ ด ที่ แยกกีบ และกีบ ผ่า ออกเป็น สอง
และเคี้ยวเอื้องนั ้นได้ 7 อย่างไรก็ตามในจําพวกสัตว์ทัง้ หลายที่เคี้ยวเอื้องหรือมีกีบผ่า ท่าน
อย่า รับ ประทานสัตว์ต่อ ไปนี้ คือ อูฐ กระต่าย ตัว กระจงผา เพราะว่า สัตว์เหล่า นี้ เคี้ยวเอื้อง
แต่กีบไม่ผ่า จึงเป็นสัตว์มลทินแก่ท่าน 8 และหมูด้วยเพราะหมูมีกีบผ่าแต่ไม่เคี้ยวเอื้อง จึง
เป็น สัตว์มลทิน แก่ ท่าน ท่านอย่า รับ ประทานเนื้ อ ของมัน และซากของมัน ท่านก็ อย่า แตะ
ต้อง 9 ในบรรดาสัตว์น้ําทัง้ สิน
้ ท่านรับประทานสัตว์เหล่านี้ ได้ คือ สัตว์ใดๆที่มีครีบและเกล็ด
ท่านรับประทานได้ 10 แต่สัตว์ใดๆที่ไม่มีครีบและเกล็ดท่านอย่ารับประทาน เป็นสัตว์มลทิน
แก่ ท่าน 11 นกสะอาดทุก ชนิ ด ท่านรับ ประทานได้ 12 แต่ นกเหล่า นี้ ท่านอย่า รับ ประทานคือ
นกอินทรี นกแร้งหนวดแพะ นกออก 13 นกเหยีย
่ วหางยาว นกเหยีย
่ วดํา นกแร้งตามชนิ ด
ของมัน 14 บรรดานกแกตามชนิ ดของมัน 15 นกเค้าแมว นกเค้าโมง นกนางนวล เหยี่ยวน
กเขาตามชนิ ด ของมัน 16 นกเค้าแมวเล็ก นกทึดทือ นกอี โก้ ง 17 นกกระทุง แร ้ง และนก
อ้ายงัว่ 18 นกกระสาดํา นกกระสาตามชนิ ด ของมัน นกหัว ขวาน และค้างคาว 19 แมลงมี
ปี กทุกชนิ ดเป็นสัตว์มลทินแก่ ท่าน อย่ารับประทานเลย 20 สัตว์มี ปี กที่ สะอาดทุกชนิ ดท่าน
รับ ประทานได้ 21 ท่านอย่า รับ ประทานสัตว์ ชน ิด ใดที่ ตายเอง ท่านจะให้ แก่ คนต่างด้าวที่
อยู่ ภายในประตู เมืองของท่านรับ ประทานก็ ได้ หรือ ท่านจะขายให้ แก่ คนต่างประเทศก็ ได้
เพราะว่า ท่านเป็น ชนชาติ ที่ บริสุทธิ์แด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทัง้ หลาย ท่า นอย่า ต้
มลูกแพะด้วยนํ้านมแม่ของมันเลย 22 ผลได้เป็นปีๆจากพืชในนาของท่านนั ้น ท่านจงถวาย
สิบ ชัก หนึ่ ง 23 ท่านจงรับ ประทานสิบ ชัก หนึ่ ง ที่ ได้ จากข้าวหรือ นํ้า องุน
่ ของท่าน หรือ นํ้ามัน
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ของท่าน และผลรุ น
่ แรกจากฝูง วัว และฝูง แพะแกะของท่าน ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของท่านในสถานที่ ซ่ึง พระองค์ จะทรงเลือกไว้ เพื่อ ให้พระนามของพระองค์ สถิต ที่
นั ่น เพื่อท่านทัง้ หลายจะได้เรียนรู ที
้ ่จะยําเกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้ หลายเสมอ
24 ถ้าระยะทางไกลเกินไป ท่านไม่สามารถนําสิบชักหนึ่ งมาได้ ในเมื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านอวยพรแก่ ท่าน เพราะว่า สถานที่ ซ่ึง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านจะทรงเลือก
เพื่อ เป็ นที ่ ตัง้ พระนามของพระองค์ นั ้น อยู่ ห่างไกลจากท่านเกิน ไป 25 ท่านจงขายของนั ้น
เอาเงิน และห่อเงินถือไว้ และไปยังสถานที่ซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงเลือกไว้
26 และเอาเงินนั ้นซื้อสิง
่ หรือสุราและสิง่ ใดๆ
่ ใดๆที่ท่านปรารถนา จะเป็นวัว แกะ หรือนํ้าองุน
ที่ ท่านปรารถนา และท่านจงรับประทานที่ นั่นต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
และจงปี ติ ร่า เริง ทัง้ ตั วท ่านและครอบครัว ของท่านด้วย 27 ท่านทัง้ หลายอย่า ทอดทิง้ คน
เลวีซ่ึงอยู่ภายในประตูเมืองของท่าน เพราะเขาไม่มีส่วนแบ่งหรือมรดกกับท่าน 28 พอครบ
สามปี ทุกที ท่านทัง้ หลายจงนํา สิบ ชัก หนึ่ ง จากพืช ผลที่ ได้ ในปี นั ้น มาสะสมไว้ภายในประตู
เมืองของท่าน 29 คนเลวี (เพราะเขาไม่มีส่วนแบ่งหรือมรดกกับท่าน� และคนต่างด้าวและ
ลูกกําพร้าพ่อและแม่ม่าย ผู้ซึ่งอยู่ภายในประตูเมืองของท่าน จะได้มารับประทานอย่างอิม
่
หนํา เพื่อ ว่า พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านจะทรงอํานวยพระพรแก่ บรรดากิจ การซึ่ งม ือ
ของท่านทัง้ หลายได้กระทํานั ้น�

15
การปลดปล่อยทุกๆเจ็ดปี
1 “ทุ กๆสิน
้ เจ็ด ปี ท่านทัง้ หลายต้องมี การปลดปล่อย 2 ให้กระทํา การปลดปล่อยดังนี้

เจ้า
หนี้ ทุ กคนจะต้องยกสิง่ ที่ ตนให้ เพื่อนบ้านยืม ไปนั ้น เสีย อย่า ทวงสิง่ นั ้น คืน จากเพื่อนบ้าน
หรือพี่น้องของตนเลย เพราะว่าได้ประกาศการปลดปล่อยของพระเยโฮวาห์แล้ว 3 ท่านทัง้
หลายจะทวงจากคนต่างประเทศคืน ได้ แต่ ถ้า มี สิ ่ง ใดของท่านซึ่ง อยู่ กับ พี่ น้องก็ ให้มือ ของ
ท่านปล่อยไป 4 ยกเว้น เมื่อ ไม่ มี คนยากจนในหมู่ พวกท่านทัง้ หลาย เพราะว่า พระเยโฮวาห์
จะทรงอํานวยพระพรแก่ท่านในแผ่นดิน ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานให้ท่าน
เป็นมรดกยึดครองนั ้น 5 ถ้าท่านเพียงแต่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่าน พึงระวังที่จะกระทําตามพระบัญญัติทัง้ หลายซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวันนี้ 6 เพราะ
พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านจะทรงอํานวยพระพรท่านดัง ที่ พระองค์ สัญญาต่อ ท่านนั ้น
ท่านทัง้ หลายจะให้ประชาชาติ หลายชาติ ยม
ื ของของท่าน แต่ ท่านอย่ายืมของเขาเลย ท่าน
ทัง้ หลายจะปกครองอยู่ เหนื อ หลายประชาชาติ แต่ เขาทัง้ หลายจะไม่ ปกครองเหนื อ ท่าน
7 ถ้าในท่ามกลางท่านทัง
้ หลายมีคนจนสักคนหนึ่ งเป็นพี่น้องของท่านอยู่ภายในประตูเมือง
ใดๆ ในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ ท่าน ท่านอย่ามีใจแข็งหดมือ
ของท่านไว้เสีย ต่อ หน้า พี่ น้องของท่านที่ ยากจนนั ้น 8 แต่ ท่านทัง้ หลายจงยื่ นม ือ ของท่าน
อย่างใจกว้างให้เขา และให้เขายืมข้าวของพอแก่ ความต้องการของเขา ไม่ ว่าเป็นข้าวของ
สิง่ ใดๆ 9 จงระวังให้ดี เกรงว่าจะมี ความคิดในจิตใจชัว่ ของท่านว่า ‘ปี ที่ เจ็ด ปี ที่ จะต้องปลด
ปล่อยมาถึงแล้ว� และตาท่านก็รษ
ิ ยาต่อพีน
่ ้ องของท่าน ท่านจึงไม่ยอมให้อะไรเขาเลย และ
เขาจะร้องทูลพระเยโฮวาห์เรือ
่ งท่าน บาปก็ จะตกแก่ ท่าน 10 ท่านจงให้เขา และเมื่อให้เขา
แล้วอย่ามีจิตคิดเสียดาย เพราะเหตุนี้พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงอํานวยพระพร
แก่ท่านในบรรดากิจการทัง้ สิน
้ ของท่าน ไม่ว่าท่านจะลงมือกระทําสิง่ ใด 11 เพราะว่าคนจน
จะไม่หมดไปจากแผ่นดิน เพราะฉะนั ้นข้าพเจ้าจึงบัญชาท่านว่า ‘ท่านต้องยื่นมือให้อย่างใจ
กว้างต่อพีน
่ ้ องของท่าน คือต่อคนยากจนคนขัดสนซึ่งอยูใ่ นแผ่นดินของท่าน� 12 ถ้าพีน
่ ้ อง
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ของท่านซึ่ง เป็น คนฮีบรู ไม่ ว่า ชายหรือ หญิง ที่ เขาขายไว้แก่ ท่าน จงให้ ปรนนิ บัติ ท่านหกปี
เมื่อถึงปีที่เจดก
็ ให้
็ ปล่อยเขาเป็นอส
ิ ระพ้นไปจากท่าน 13 และเมื่อท่านปล่อยเขาเป็นอส
ิ ระไป
จากท่าน ท่านอย่าปล่อยเขาไปมือเปล่า 14 ท่านจงมีใจกว้างขวางจัดของให้แก่เขา เป็นของ
จากฝูงแพะแกะของท่าน จากลานนวดข้าวของท่าน และจากบ่อยํ่าองุน
่ ของท่าน ท่านจงให้
แก่เขาตามสมควรตามที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงอํานวยพระพรแก่ท่าน 15 ท่าน
จงจํา ไว้วา่ ท่านเคยเป็น ทาสในแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ และพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านได้ ทรงไถ่
ท่านไว้ เพราะฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึ งบ ัญ ชาเรือ
่ งนี้ แก่ ท่านในวัน นี้ 16 แต่ ถ้า ทาสนั ้น จะกล่าวแก่
ท่านว่า ‘ข้าพเจ้า จะไม่ ไปจากท่าน� เพราะเขารัก ท่านและครอบครัว ของท่าน เพราะเขา
อยู่กั บท ่านสบายดี 17 จงเอาเหล็ก แทงใบหู ของเขาให้ทะลุ ไปติ ดก ับ ประตู เรือน ดังนี้ เขาจะ
เป็น ทาสของท่านตลอดไป ท่านจงกระทํา เช่น นี้ แก่ ทาสหญิ งด ้วย 18 เมื่อ ท่านปล่อยเขาให้
เป็ นอ ิ สระนั ้น ท่านอย่า รู ส
้ ึก หนั กอกหนั กใจ เพราะว่า เขาได้ รับ ใช้ ท่านมาหกปี ด้วยมี ค่าแรง
มากกว่า ลูกจ้างเป็น สองเท่า พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านจะทรงอํานวยพระพรแก่ ท่าน
ในการทัง้ ปวงที่ท่านได้กระทํานั ้น 19 สัตว์ตัวผู้หัวปีซึ่งเกิดในฝูงวัวหรือฝูงแพะแกะนั ้น ท่าน
ทัง้ หลายจงถวายไว้แด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ท่านอย่าใช้ววั หัวปีทํางาน หรือตัดขน
จากแกะหัวปี 20 ท่านและครอบครัวของท่านจงรับประทานสัตว์หัวปี นั ้นต่อพระพักตร์พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทุกๆปี ในสถานที่ ซ่ึงพระเยโฮวาห์จะทรงกําหนดไว้นั ้น 21 แต่ ถ้า
สัตว์นั้ นม ี ตําหนิ ใดๆคือ ขาเกหรือ ตาบอด หรือม ี ตําหนิ เลวร้ายอย่างใด ท่านอย่า ถวายบูชา
แด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน 22 ท่านจงรับประทานสัตว์นั้นภายในประตูเมืองของท่าน
ทัง้ ผู้ที่มลทินและผู้ที่สะอาดด้วยก็รบ
ั ประทานได้ ดังว่าเป็นละมัง่ หรือกวาง 23 เพียงแต่ท่าน
อย่ารับประทานเลือดของมันเท่านั ้น ท่านจงเทออกทิง้ บนดินเหมือนเทนํ้า�

16
เทศกาลปัสกาและขนมปังไร้เชื้อ
“ท่านจงถือ เดือนอาบีบ ท่านทัง้ หลายจงถือ ปัส กาแด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน
เพราะว่า ในเดือนอาบี บน ั ้ นพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทรงนํา ท่านออกจากอียป
ิ ต์ ใน
เวลากลางคืน 2 และท่านจงถวายปัส กา เป็น เครือ
่ งบูชาแด่ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่าน
จากฝูง แพะแกะหรือ ฝูง วัว ณ ที่ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ จะทรงเลือกไว้ ให้ พระนามของพระองค์
ประทั บท ี่ นั ่น 3 อย่า รับ ประทานขนมปั งม ีเชื้ อก ับปัส กา ตลอดเจ็ด วัน ท่านจงรับ ประทาน
ขนมปัง ไร้เชื้อ เป็น ขนมปัง แห่ง ความทุกข์ ใจ เพราะท่านรีบ หนี ออกมาจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์
4
เพื่อ ท่านจะระลึก ถึง วันที ่ ท่านออกจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ นั้น ตลอดชีวต
ิ ของท่าน ตลอดเจ็ด
วันนั ้นอย่าให้เห็นเชื้อขนมภายในอาณาเขตประเทศของท่าน หรือเนื้ อสัตว์ซ่ึงท่านได้บูชาใน
เวลาเย็นวัน แรกเหลือ อยู่ตลอดคืน จนเช้า วันร ุ่ง ขึ้น 5 ท่านทัง้ หลายอย่า ถวายปัส กาภายใน
ประตูเมืองใดๆซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงประทานแก่ท่าน 6 แต่ท่านจงถวายปัส
กา ณ สถานที่ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงเลือกไว้ให้พระนามของพระองค์ประ
ทั บที่นั ่น ในเวลาเย็นเมื่อดวงอาทิตย์ตกแล้ว ในเวลาเดียวกั บที่ท่านออกจากอียป
ิ ต์ 7 ท่าน
จงทําให้สุกและรับประทานในสถานที่ ซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงเลือกไว้ พอ
รุ ง่ เช้าท่านจงกลับไปสู่ เต็นท์ ของท่าน 8 ท่านจงรับประทานขนมปังไร้เชื้อหกวัน แต่ ในวันที
่ เจ ็ด เป็น ประชุ มอ ันศั กด ิ์สิทธิถวายแด่
พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่าน ในวัน นั ้น อย่า กระทํา
์
การงานใดๆ
1

เทศกาลสัปดาห์
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ท่านทัง้ หลายจงนั บ ให้ ครบเจ็ด สัปดาห์ จงตัง้ ต้น นั บ ให้ ครบเจ็ด สัปดาห์ เริ่มด ้วยวัน
แรกที่ ท่านเอาเคียวเกี่ยวข้าว 10 ท่านทัง้ หลายจงถือ เทศกาลสัปดาห์ ถวายแด่ พระเยโฮ
วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน ด้วย การ ถวาย ตามใจ สมัคร จาก มือ ของ ท่าน ซึ่ง ท่าน จะ ถวาย แด่
พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน ตามที่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทรงอํานวยพระพร
แก่ ท่าน 11 ท่านจงปี ติ ร่าเริง ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน ทัง้ ตั วท ่านและ
บุตรชายหญิง ของท่าน ทัง้ ทาสชายหญิง ของท่าน ทัง้ คนเลวีซ่ึง อยู่ ภายในประตู เมืองของ
ท่าน ทัง้ คนต่างด้าว เด็ก กําพร้าพ่อ และแม่ ม่ายซึ่ง อยู่ท่ามกลางท่าน ณ สถานที่ ซึ่ง พระเย
โฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงเลือกไว้ให้พระนามของพระองค์ประทับที่นั ่น 12 ท่านพึงจําไว้วา่
ท่านเคยเป็นทาสในอียป
ิ ต์ ท่านพึงระวังที่จะปฏิบติ
ั ตามกฎเกณฑ์เหล่านี้
9

เทศกาลอยูเพิ
่ ง

ท่านจงถือ เทศกาลอยู่ เพิง เจ็ด วัน เมื่อ ท่านเก็บ รวบรวมพืช ผลของท่านจากลานนวด
ข้าวและจากบ่อ ยํ่า องุน
่ ของท่านแล้ว 14 ในการเลี้ยงนั ้น ท่านจงปี ติ ร่าเริง ทัง้ ท่านและบุตร
ชายหญิง ของท่าน และทาสชายหญิง ของท่าน ทัง้ คนเลวี และคนต่างด้าว ทัง้ เด็ก กําพร้า
พ่อและแม่ม่ายซึ่งอยูภ
่ ายในประตูเมืองของท่าน 15 ท่านจงถือเทศกาลนั ้นแด่พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านเจ็ดวัน ณ สถานที่ ซึ่งพระเยโฮวาห์จะทรงเลือกไว้ เพราะว่าพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านจะทรงอํานวยพระพรแก่ พืชผลทัง้ หลายของท่าน และแก่ ผลงานทัง้ สิ้นที ่
มือท่านกระทํา เพื่อว่าท่านจะมีแต่ความปีติยินดี
13

บรรดาผู้ชายจะต้องเข้าเฝ้าพระเจ้าปีละสามครัง้

บรรดาผู้ชายทัง้ สิน
้ จะต้องเข้า มาเฝ้า พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านปี ละสามครัง้ ณ
สถานที่ ซึ่ง พระองค์ จะทรงเลือกไว้ คือ ณ เทศกาลกิน ขนมปัง ไร้เชื้อ เทศกาลสัปดาห์ และ
เทศกาล อยู่ เพิง อย่า ให้ เขา ไป เฝ้า พระ เย โฮ วาห์ มือ เปล่าๆ 17 ให้ ทุ ก คน ถวาย ตาม ความ
สามารถของเขา ตามส่วนพระพรที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้ หลายประทานแก่ท่าน
16

ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ต่างๆ

18 ท่านทัง
้ หลายจงเลือกตัง้ ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ตามบรรดาประตูเมืองของท่าน

ซึ่ง
พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านประทานแก่ ท่าน ตามตระกูล คนของท่าน ให้ เขาพิพากษา
ประชาชนตามความยุ ติ ธรรม 19 ท่านอย่า กระทํา ให้ เสีย ความยุ ติ ธรรม อย่า ลําเอียง อย่า
รับสินบน เพราะว่าสินบนทําให้ตาของคนมีปัญญามืดมัวไป และกลับคดีของคนชอบธรรม
เสีย 20 ท่านจงติดตามความยุติธรรมเท่านั ้น เพื่อท่านจะมีชีวิตและสืบมรดกในแผ่นดิน ซึ่ง
พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านประทานแก่ ท่าน 21 ท่านทัง้ หลายอย่า ปลูก ต้น ไม้ ใดๆใช้ เป็น
เสารู ป เคารพข้างแท่น บูชาพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านซึ่ง ท่านจะสร้างไว้ 22 และท่าน
อย่าตัง้ เสาศักดสิ
ิ์ ทธิเป็
์ นรูปเคารพ ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงรังเกียจ�

17
จงถวายเฉพาะสิงด
่ ีที่สุดแด่พระเจ้า

“ท่านทัง้ หลายอย่า นํา วัว ผู้ หรือ แกะที่ มี ตําหนิ หรือ ความพิการใดๆเป็น เครือ
่ งบูชาแด่
พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน เพราะเป็น สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนต่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ของท่าน
1

จงเอาหินขว้างคนไหว้รู ปเคารพเสียให้ตาย
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ภายใน ประตู เมือง ใดๆ ของ ท่าน ทัง้ หลาย ซึ่ง พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน ประทาน
แก่ ท่านนั ้น ถ้า พบว่า ในท่ามกลางพวกท่านมี ชายหรือ หญิง คนใดกระทํา ความชัว่ ในสาย
พระเนตรของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน โดยละเมิด พันธสัญญาของพระองค์ 3 และ
ไปปรนนิ บั ติ พระอื่น และนมัสการพระเหล่า นั ้น หรือ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ หรืออ ัน ใดที่
เป็น บริวารท้องฟ้า ซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ หา้ มไว้ 4 มี คนมาบอกท่านแล้ว และท่านก็ ได้ยน
ิ และได้
สอบถามอย่างขะมักเขม้น และดูเถิด ถ้าเป็นความจริงและเป็นเรือ
่ งแน่ นอนว่า สิ่งที่น่าสะ
อิด สะเอียนนั ้ นม ี คนกระทํา กัน ในอิสราเอล 5 ท่านจงนํา ชายหรือ หญิง ผู้ กระทํา สิง่ ที่ ชว
ั ่ ร้าย
นั ้นมาที่ประตูเมือง และท่านจงเอาหินขว้างชายหรือหญิงนั ้นเสียให้ตาย 6 ผู้ที่ถูกกล่าวโทษ
ถึงตายนั ้น ให้มีพยานสองหรือสามปากยืนยันว่าผู้นั้นมีความผิด จึงให้ปรับโทษถึงตายได้
อย่า ลงโทษผู้ ใดถึง ตายด้วยพยานปากเดียว 7 ผู้ ที่ เป็น พยานต้องลงมื อก ่อนในการทําโทษ
เขาถึงตาย ต่อไปคนทัง้ ปวงจึงร่วมมือด้วยกัน ทัง้ นี้ เพื่อท่านทัง้ หลายจะกําจัดความชัว่ เสีย
จากท่ามกลางท่าน
2

จงให้คนเลวีซ่ึงเป็นปุโรหิตพิพากษาเรือ
่ งต่างๆ
เป็นคดีฆ่าคนตายโดยเจตนาหรือไม่ เป็น
คดี เก ี่ ยวด ้ว ยการเกี่ยงกรรมสิทธิใ์ นทรัพย์ เป็น คดี ทําร้ายร่างกาย เป็น คดี ใดๆซึ่ง โต้ แย้ งก
ัน ภายในประตู เมืองของท่าน ท่านจงลุก ขึ้น พากัน ไปยัง สถานที่ ซ่ึง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ของท่านทรงเลือกไว้ 9 จงไปหาคนเลวีซ่ึง เป็น ปุโรหิต และไปหาผู้ พิพากษาประจํา การใน
สมัย นั ้น ท่านจงปรึกษาหารือก ับ เขา และเขาจะชีแ
้ จงให้ท่า นทราบถึง คํา ตัดสิน 10 แล ้ วท
่านจงกระทําตามคําแนะนําซึ่งเขาชีแ
้ จงแก่ท่าน จากสถานที่ ซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงเลือกนั ้น
และท่านจงระวังกระทําตามทุกสิง่ ซึ่งเขาแนะนําท่าน 11 ท่านจงกระทําตามคําแนะนําจาก
พระราชบัญญัติ ซึ่งเขาให้แก่ ท่าน และกระทําตามคําตัดสินซึ่งเขาได้ สัง่ ท่าน ท่านทัง้ หลาย
อย่าหันเหไปจากคําตัดสินซึ่งเขาชีแ
้ จงแก่ท่าน อย่าหันไปทางขวามือหรือซ้ายมือ 12 ผู้ใดที่
บังอาจมิ ได้ กระทําตาม คือไม่ ได้ เชื่อฟังปุโรหิตผู้ที่ ยืนปรนนิ บัติ ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านที่นั ่น หรือเชื่อฟังผูพิ
้ พากษา ผูนั
้ ้นต้องตาย ทัง้ นี้ เพื่อท่านทัง้ หลายจะกําจัด
13
ความชัว่ เสีย จากอิสราเอล และประชาชนทัง้ หลายจะได้ยน
ิ และยําเกรง และมิ ได้ ขัดขืน
ต่อไปอีก
8 ถ้าคดีใดเกิดขึ้นเป็ นเรือ
่ งยากที่จะตัดสินได้ว่า

การเลือกกษั ตริย์สําหรับคนอิสราเอล
เมื่อ ท่านมาถึง แผ่นดิ นที ่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านประทานแก่ ท่าน และท่าน
ถือ กรรมสิทธิ์อาศัย อยู่ ในแผ่น ดิน นั ้น แล ้ วท ่านจะกล่าวว่า ‘เราจะตัง้ กษั ตริย์ ไว้ เหนื อ เรา
เหมือนประชาชาติ อ่น
ื ซึ่ง อยู่ รอบเรา� 15 ก็ จงตัง้ ผู้ ซ่ึง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทรง
เลือกไว้ ให้ เป็นกษั ตริย์ เหนื อ ท่าน คือ ตัง้ ผู้ หน ่ง
ึ ผู้ ใดในพวกพี่ น้องของท่านให้ เป็นกษั ตริย์
เหนื อ ท่าน ท่านอย่า ตัง้ คนต่างด้าวซึ่ งม ิ ใช่ พี่ น้ องของท่านให้อยู่ เหนื อ ท่าน 16 แต่ ว่า อย่า ให้
ผู้ นั ้ นม ี ม้า ของตนเองมากเกิน ไป หรือ เป็น เหตุ ให้ประชาชนกลับ ไปอียป
ิ ต์ เพื่อ จะมี ม้า มากๆ
เพราะพระเยโฮวาห์ ได้ ตรัส กั บท ่า นทัง้ หลายแล้ วว ่า ‘เจ้ าทัง้ หลายจะไม่ ได้ กล ับ ไปทางนั ้
นอ ีก เลย� 17 และอย่า ให้ผู้ นั ้ นม ี ภรรยามาก เกรงว่า จิตใจของเขาจะหันเหไปเสีย หรือ อย่า
ให้ มี เงินม ี ทองเป็น ของตนอย่างมากมาย 18 เมื่อ ผู้ นั้น นั ่ งบ ัลลั งก ์ ในราชอาณาจั กร ก็ ให้ ผู้
นั ้น คัด ลอกพระราชบัญญั ติ นี้ ไว้ในหนั งสือ เพื่อ ประโยชน์ แก่ ตนเอง จากหนั งสือ ซึ่ง อยู่ ตรง
หน้าพวกปุโรหิตที่เป็นคนเลวี 19 ให้พระราชบัญญัตินั ้นอยู่กับผู้นั ้น และให้เขาอ่านอยู่เสมอ
ตลอดชีวต
ิ ของตน เพื่อเขาจะได้เรียนรู ที
้ ่จะยําเกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา โดยรักษา
บรรดาถ้อยคํา ในพระราชบัญญั ติ นี้ และกฎเกณฑ์ เหล่า นี้ และกระทํา ตาม 20 เพื่อ ว่า จิตใจ
14
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ของเขาจะมิ ได้ พองขึ้น สูง กว่าพี่น้องของตน และเพื่อเขาเองจะมิ ได้ หันเหจากพระบัญญัติ
ไปทางขวามือ หรือ ทางซ้ายมือ เพื่อ เขาจะได้ ปกครองราชอาณาจักรของเขาอยู่ ได้ นาน ทัง้
ตนเองและลูกหลานของตนในอิสราเอล�

18
มรดกสําหรับคนเลวีและพวกปุโรหิต

“คนเลว ี ซ่ึง เป็น ปุโรหิต และตระกูล เลวีทัง้ หมด จะไม่ มี ส่วนแบ่ง หรือ มรดกร่วมกับ คน
อิสราเอล เขาจะรับ ประทานเครือ
่ งบูชาที่ ถวายด้วยไฟแด่ พระเยโฮวาห์ และส่วนที่ ตกเป็น
ของพระองค์ 2 ฉะนั ้นเขาจะไม่มีมรดกในหมูพ
่ วกพีน
่ ้ องของเขา พระเยโฮวาห์ทรงเป็นมรดก
ของเขา ตามที่ พระองค์ ทรงสัญญาไว้แก่ เขาแล้ วน ัน
้ 3 ให้ส่วนต่อ ไปนี้ เป็น ส่วนที่ ปุ โรหิต ได้
อันตกจากประชาชน คือส่วนที่ ได้จากผู้ที่ ถวายสัตวบูชา ไม่ว่าจะเป็ นวัวผู้หรือแกะ ก็ให้เขา
มอบเนื้ อ สัน ขาหน้า เนื้ อ แก้ มท ง
ั ้ สองข้าง และเนื้ อ ท้องให้แก่ ปุ โรหิต 4 ผลรุ น
่ แรกของท่าน
คือ ผลข้าว ผลนํ้า องุน
่ ผลนํ้ามัน และขนแกะรุ น
่ แรกที่ ได้ จากแกะของท่าน จงมอบให้ แก่
ปุโรหิต 5 เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้เลือกเขาจากตระกูลชนทัง้ สิน
้ ของท่าน
ให้ ยืน ปรนนิ บั ติ ในพระนามพระเยโฮวาห์ ทัง้ ตัว เขาและลูก หลานของเขาสืบ ต่ อก ัน ไปเป็น
นิ ตย์ 6 ถ้าคนเลวีคนใดมาจากประตูเมืองใดในอิสราเอลอันเป็นทีอยู
่ ของเขา
่
จะมายังสถาน
ที่ ซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงเลือกไว้ก็ ให้เขามาได้ ตามใจปรารถนา 7 แล้วเขาจะปรนนิ บัติ ในพระ
นามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา เช่นเดียวกับบรรดาคนเลวีพี่น้ องของเขา ผู้ยืนปรนนิ บัติ
ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์อยูที
่ ่นั่น 8 ให้เขาได้ส่วนที่จะรับประทานเท่าๆกัน นอกเหนื อจาก
ส่วนที่เขาได้มาด้วยการขายทรัพย์สินของเขาเอง
1

คําตักเตือนเรือ
่ งการไหว้รู ปเคารพ การเป็นคนทรง การเป็นพ่อมดแม่มดและการเป็น
หมอดู

9 เมื่อ ท่านทัง
้ หลายเข้าไปในแผ่น ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านประทานแก่ ท่าน
ท่านอย่า เรียนรู ที
้ ่ จะกระทํา ตามสิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนของประชาชาติ เหล่า นั ้น 10 อย่า ให้มี
คนหนึ่ งคนใดในหมู่ พวกท่านซึ่งให้บุ ตรชายหรือบุตรสาวของเขาลุยไฟ อย่าให้ผู้ใดเป็นคน
ทํานาย เป็น หมอดู เป็น หมอจับยามดู เหตุการณ์ หรือ เป็น นั ก วิทยาคม 11 เป็น หมอผี เป็น
คนทรง เป็น พ่อ มดแม่ มด หรือ เป็น หมอพราย 12 เพราะทุก คนที่ กระทํา สิง่ เหล่า นี้ ย่อมเป็
นที ่สะอิดสะเอียนแด่ พระเยโฮวาห์ และด้วยเหตุ จากการกระทําที่ น่าสะอิดสะเอียนเหล่านี้
พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านทัง้ หลายจึง ทรงขับ ไล่ เขาออกไปจากเบื้องหน้า ท่าน 13 ท่าน
ทัง้ หลายจงเป็น คนปราศจากตําหนิ ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่าน 14 เพราะ
ว่า ประชาชาติ เหล่า นี้ ซึ่ง ท่านกําลัง จะยึด ครองนั ้น เชื่อ ฟัง หมอดู และพวกโหร แต่ ส่วนตั วท
่านนั ้น พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านไม่ทรงยินยอมให้ท่านกระทําเช่นนั ้น

คําพยากรณ์ ถึงพระเยซูคริสต์ผู้เป็นผู้พยากรณ์ ยิง่ ใหญ่

15 พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะโปรดให้ผูพยากรณ์
้
อย่างข้าพเจ้านี้ เกิดขึ้นในหมู่พวก

ท่านจากพี่ น้องของท่าน ท่านทัง้ หลายจงเชื่อ ฟัง เขา 16 อย่างที่ ท่านปรารถนาจากพระเย
โฮวาห์ พระเจ้า ของท่านที่ โฮเรบในวัน ประชุม เมื่อ ท่านกล่าวว่า ‘อย่า ให้ ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ พระ
สุรเสียงของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้าพเจ้า หรือ ได้ เห ็น เพลิ งมหึ มานี ้ อี กเลย เกรงว่า
ข้าพเจ้า จะตายเสีย� 17 และพระเยโฮวาห์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า ‘ซึ่ง เขาพูด มาเช่น นั ้ นก ็ ดี อยู่
18 เราจะโปรดให้บังเกิดผู้พยากรณ์ อย่างเจ้าในหมู่พวกพี่น้องของเขา และเราจะใส่ถ้อยคํา
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ของเราในปากของเขา และเขาจะกล่าวบรรดาสิง่ ที่ เราบัญชาเขาไว้ นั้น แก่ ประชาชนทัง้
หลาย 19 ต่อ มาผู้ ใดไม่ เชื่อ ฟัง ถ้อยคํา ของเรา ซึ่ง ผู้ พยากรณ์ กล ่าวในนามของเรา เราจะ
กําหนดโทษผู้นั ้น
คําตักเตือนเรือ
่ งผู้พยากรณ์ เท็จ (มธ 7:15-16)

20 แต่ผูพยากรณ์
้
คนใดบังอาจกล่าวคําในนามของเราซึ่งเรามิได้บัญชาให้กล่าวหรือผูน
้ ั ้น

กล่าวในนามของพระอื่น ผู้พยากรณ์ นั ้นต้องมีโทษถึงตาย� 21 และถ้าท่านนึ กในใจว่า ‘ทํา
อย่างไรเราจึงจะรู พ
้ ระวจนะที่ พระเยโฮวาห์ยังมิได้ ตรัสนน
ั ้ ได้� 22 เมื่อผู้พยากรณ์ กล่าวคํา
ในพระนามของพระเยโฮวาห์ ถ้ามิได้เป็นไปจริงตามถ้อยคําของผูกล่
้ าว ถ้อยคํานั ้นมได้
ิ เป็น
พระวจนะที่ พระเยโฮวาห์ตรัส ผู้พยากรณ์ นั ้นบังอาจกล่าวเอง ท่านทัง้ หลายอย่าเกรงกลัว
เขาเลย�

19
เมืองลี้ภัย
“เมื่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทัง้ หลายทรงขจัด บรรดาประชาชาติ ผู้ ซึ่ง พระเย
โฮวาห์ พระเจ้า ของท่านประทานแผ่น ดิน ของเขาแก่ ท่าน และท่านทัง้ หลายยึด ครองและ
เข้าไปอาศัยอยูใ่ นหัวเมืองและในบ้านเรือนของเขาเหล่านั ้น 2 ท่านจงแยกเมืองไว้สามเมือง
สําหรับ พวกท่านทัง้ หลายในท่ามกลางแผ่น ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านประทาน
แก่ ท่านเป็น กรรมสิทธินั
์ ้น 3 ท่านจงจัด เตรียมให้ มี ทาง และจงแบ่ง อาณาเขตแผ่น ดิน ซึ่ง
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านเป็นกรรมสิทธิน
์ ั ้นออกเป็นสามส่วน เพื่อว่า
ผู้ใดที่ ได้ ฆ่าคนแล้วจะหลบหนี ไปอยู่ในเมืองเหล่านั ้นได้ 4 ต่อไปนี้ เป็นเรือ
่ งของคนฆ่าคนผู้
ที่ หนี ไปอยู่ ในเมืองเหล่า นั ้น ได้ และรอดชีวต
ิ อยู่ คือ ผู้ ใดที่ ได้ ฆ่า เพื่อนบ้านของตนโดยมิ ได้
เจตนา โดยมิ ได้ เกล ียดชัง เขาแต่ ก่อน 5 อาทิ เช่น ชายคนหนึ่ ง เข้าไปในป่า พร้อมกับ เพื่อน
บ้านของเขาเพื่อ จะตัด ไม้ เมื่อ เขาเหวีย
่ งขวานเพื่อ จะโค่น ต้นไม้ ลง หัว ขวานหลุด จากด้าม
ถูก เพื่อนบ้านของเขาและคนนั ้ นก ็ ถึง ตาย ก็ ให้เขาหนี ไปยัง เมืองเหล่า นี้ เมืองใดเมืองหนึ่ ง
และรอดตายได้ 6 ด้วยเกรงว่า ผู้ อาฆาตโลหิต กําลัง โกรธจัด จะไล่ ตามชายผู้ ฆ่า คนคนนั ้น
ทัน เพราะหนทางไกลแล้ว ฆ่า เขาเสีย แม้ว ่า ชายผู้ นั้น ไม่ มี โทษถึง ตาย เพราะเขามิ ได้ เกล
ียดชังเพื่อนบ้านของเขาแต่ก่อน 7 เพราะฉะนั ้นข้าพเจ้าจึงบัญชาท่านว่า ให้ท่านจัดแยกหัว
เมืองไว้สามหัวเมือง 8 และถ้าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านขยายอาณาเขตของท่าน ดังที่
พระองค์ ได้ ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษ ของท่าน และประทานแผ่นดิน ทัง้ สิน
้ ซึ่ง พระองค์
ทรงสัญญาจะประทานแก่ บรรพบุรุษของท่านให้แก่ ท่าน 9 ถ้าท่านได้ ระวังที่ จะรักษาบัญญั
ติ ทัง้ หมดนี้ ซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ บัญชาท่านในวัน นี้ โดยที่ ท่านทัง้ หลายรัก พระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ของท่าน และดําเนิ นอยู่ในพระมรรคาของพระองค์ เสมอ แล้วท่านจงเพิม
่ หัวเมืองอีกสาม
10
หัวเมืองนอกจากสามหัวเมืองเหล่านั ้น ด้วยเกรงว่าโลหิตที่ ไร้ความผิดจะตกในแผ่นดิน
ของท่าน ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านประทานแก่ ท่านเป็น มรดก และท่านทัง้ หลาย
จึง ต้องรับ ผิด ชอบโลหิตน น
ั ้ 11 แต่ ถ้า ผู้ ใดเกลียดชัง เพื่อนบ้านของตน และซุ่ม คอยดัก เขา
อยู่และได้ ลอบตี เขาถึงแก่ ความตาย แล้วชายผู้นั้นก็หนี เข้าไปในหัวเมืองเหล่านั ้นเมืองใด
เมืองหนึ่ ง 12 แล ้ว พวกผู้ ใหญ่ ในเมืองของชายผู้ นั้น จะส่ง คนให้ไปรับ ตัว ชายผู้ นั้น มาจากที่
นั ่น และส่งตัว เขาไว้ในมือ ผู้ อาฆาตโลหิต เพื่อ เขาจะต้องถูก โทษถึง ตาย 13 อย่า ให้นั ยน์ ตา
ของท่านเมตตาสงสารเขาเลย แต่ ท่านจงกําจัด ความผิด อัน เนื่ องจากโลหิต ที่ ไร้ความผิด
นั ้นให้สิ้นไปจากอิสราเอล เพื่อท่านทัง้ หลายจะได้ไปดีมาดี
1
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จงรักษาเสาเขตของเพื่อนบ้านของตน
ในเรือ
่ งมรดกซึ่ง ท่านจะรับ ในแผ่น ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านประทานแก่
ท่านเป็นกรรมสิทธินั
์ ้น ท่านอย่าย้ายเสาเขตของเพื่อนบ้านของท่าน ซึ่งคนโบราณได้ปักไว้
14

การพิพากษาพยานเท็จ
อย่า ให้ พยานปากเดียวยืนยัน กล่าวโทษผู้ หน ่ง
ึ ผู้ ใด ไม่ ว่า ในเรือ
่ งความชัว่ ช้า หรือ ใน
เรือ
่ งความผิด ใดๆ ซึ่ง เขาได้ กระทํา ผิด ไป แต่ ต้องมี พยานสองหรือ สามปาก คํา พยานนั ้น
จึง จะเป็ นที ่ เชื่อ ถือ ได้ 16 ถ้า มี พยานเท็จ กล่าวปรักปรํา ความผิด ของคนหนึ่ ง คนใด 17 ก็ ให้
ทัง้ สองฝ่ายที่ ต่อสู้ คดี กันนั ้นเข้าเฝ้าพระเยโฮวาห์ ต่อหน้าปุโรหิตและผู้พิพากษาซึ่งประจํา
หน้าที่ อยู่ ใน กา ลนั ้นๆ 18 พวก ผู้ พิพากษา จะ อุตส่าห์ ไต่สวน และ ดู เถิด ถ้า พยาน นั ้น เป็น
พยานเท็จกล่าวปรักปรําพี่น้องของตนเป็นความเท็จ 19 ท่านจงกระทําต่อพยานคนนั ้นดัง
ที่ เขาตัง้ ใจจะกระทําแก่ พี่น้ องของตน ดังนี้ แหละท่านจะกําจัดความชัว่ จากท่ามกลางท่าน
เสีย 20 คนอื่นๆจะได้ยน
ิ ได้ฟังและยําเกรงไม่กระทําผิดเช่นนั ้นท่ามกลางพวกท่านทัง้ หลาย
อีก 21 อย่าให้นั ยน์ ตาของท่านเมตตาสงสาร ควรให้ชีวิตแทนชีวต
ิ ตาแทนตา ฟันแทนฟัน
มือแทนมือ เท้าแทนเท้า�
15

20

กฎต่างๆเรือ
่ งสงคราม

1 “เมื่อท่านทัง
้ หลายจะยกไปทําสงครามกับพวกศัตรูของท่าน

เหนม
็ ้า รถรบ และกองทัพ
มากมายใหญ่โตกว่าของท่าน ท่านอย่ากลัวเขาเลย เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
ทรงสถิตอยู่กับท่าน ผู้ทรงนําท่านขึ้นมาจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ 2 และเมื่อใกล้จะรบกัน ปุโรหิต
3
จะออกมาอยู่ ข้างหน้า และกล่าวแก่ ประชาชน และจะกล่าวว่า ‘โอ อิสราเอล จงฟัง เถิด
วัน นี้ ท่านมาใกล้ จะสู้ รบกับ ศั ตรู ของท่าน อย่า ให้ ใจของท่านทัง้ หลายวิ ตก อย่า กลัว หรือ
หวาดหวัน
่ หรือ ครันคร
่
้ามต่อ ศั ตรู เลย 4 เพราะว่า พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านเสด็จ ไปกั
บท ่าน ทรงต่อสู้ ศัตรู ของท่านเพื่อ ท่าน จะประทานชัยชนะแก่ ท่าน � 5 แล ้ วนายทหารจะพู
ดกับประชาชนว่า ‘ใครที่สร้างบ้านใหม่ และยังไม่ได้ทําพิธถวายบ้
ี
านนั ้น ให้ผูนั
้ ้นกลับไปบ้าน
ของตน เกรงว่าเขาจะตายเสียในสงคราม และคนอื่นจะถวายบ้านนั ้น 6 ใครที่ปลูกสวนองุน
่
และยั งม ิ ได้ รับ ประทานผลจากสวนองุน
่ นั ้น ให้ผู้ นั ้น กลับ ไปบ้าน เกรงว่า เขาจะตายเสีย ใน
สงคราม และคนอื่นจะรับประทานผลองุน
่ นั ้น 7 ผูใดที
้
่หมัน
้ หญิงไว้เป็นภรรยาแล้ว แต่ยังไม่
ได้ แต่ งงานกัน ให้ผู้ นั ้น กลับ ไปบ้านของตน เกรงว่า เขาจะตายเสีย ในสงคราม และชายอื่น
จะได้นางไปเสีย� 8 และนายทหารจะพูดกับประชาชนต่อไปอีกว่า ‘ผู้ใดที่อยู่ที่นี่มีจิตใจกลัว
และวิตก ให้ ผู้ นั ้น กลับ ไปบ้านของตนเสีย เกรงว่า จิตใจพี่ น้องของเขาจะละลายไปเหมือน
กับ จิตใจของเขา� 9 เมื่อ นายทหารพู ดก ับ ประชาชนจบลงแล้ว ก็ ให้เลือกตัง้ ผู้ บังคับ บัญชา
กองต่างๆให้เป็นหัวหน้าประชาชน 10 เมื่อพวกท่านเข้าไปใกล้เมืองซึ่งท่านจะไปสู้รบนั ้น จง
เสนอหลัก สันติภาพแก่ เมืองนั ้ นก ่อน 11 ถ้า เขาตอบท่านอย่างสันติ และเปิด ประตู เมืองให้
แก่ท่าน ก็ให้ประชาชนทัง้ ปวงที่พบอยูใ่ นเมืองนั ้นทํางานโยธาให้แก่ท่านและปรนนิ บัติท่าน
12 ถ้าเมืองนั ้นไม่รว
่ มสันติกับท่าน แต่กลับออกมารบ ก็ให้ท่านเข้าล้อมตีเมืองนั ้นได้ 13 เมื่อ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าประทานเมืองนั ้นไว้ในมือท่านแล้ว ท่านจงฆ่าชายทุกคนเสียด้วยคม
ดาบ 14 แต่ผูหญิ
้
งและเด็ก สัตว์และทุกสิง่ ในเมืองนั ้น คือของที่รบ
ิ ไว้ทัง้ หมด ท่านจงยึดเอา
เป็นของตัว ท่านจงอิม
ิ มาจากศัตรู ของท่าน ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
่ ใจในของที่รบ
ประทานแก่ ท่าน 15 ท่านทัง้ หลายจงกระทํา เช่น นี้ แก่ ทุ กห ัว เมืองที่ อยู่ ไกลจากท่าน ซึ่ง ไม่
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16 แต่ ในหัวเมืองของชนชาติ ทัง
้ หลายนี้

ใช่หัวเมืองของประชาชาติใกล้ๆนี้
ซึ่งพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านเป็นมรดก ท่านอย่าไว้ชีวิตสิง่ ใดๆที่หายใจได้เลย 17 แต่จง
ทําลายเขาเสียให้สิน
้ เชิง คือคนฮิตไทต์ คนอาโมไรต์ คนคานาอัน คนเปริสซี คนฮีไวต์ และ
คนเยบุส ดัง ที่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทรงบัญชาไว้ 18 เพื่อ ว่า เขาจะมิ ได้ สอนท่าน
ให้ กระทํา สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนทัง้ สิน
้ ของเขาซึ่ง เขาได้ กระทํา ต่อ พวกพระของเขา เพราะ
การกระทํา เช่น นั ้น เป็นการกระทํา บาปต่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน 19 เมื่อ ท่านล้อม
หัวเมืองหนึ่ งอยู่ช้านาน เพื่อจะสู้ รบเอาหัวเมืองนั ้น อย่าใช้ขวานฟันทําลายต้นไม้ของเมือง
นั ้น เสีย เพราะท่านทัง้ หลายจะรับประทานผลจากต้นไม้ นั ้น อย่าโค่น ลงเพื่อใช้ในการล้อม
เมืองนั ้น เลย (เพราะต้นไม้ ในทุ่ง นาเป็น ชีวต
ิ มนุษย์� 20 เฉพาะต้นไม้ ที่ ท่านทราบว่า ไม่ ใช้
เป็น อาหาร ท่านจะทําลายและโค่น ลงก็ ได้ เพื่อ จะใช้สร้างเครือ
่ งล้อมเมืองซึ่ง สู้ รบกั บท ่าน
จนกว่าเมืองนั ้นจะแตก�

21
การสอบสวนคดีฆาตกรรม

1 “ในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานให้ท่านเป็ นกรรมสิทธินั
์ ้น

ถ้าพบ
ศพคนที่ถูกฆ่าทิง้ อยูกลางแจ้
่
ง ไม่ทราบว่าผู้ใดฆ่าเขาตาย 2 ก็ให้พวกผู้ใหญ่และผู้พิพากษา
ของท่านออกมาวัด ดู ระยะทางถึง เมืองต่างๆที่ อยู่ รอบๆศพผู้ ตายนั ้น 3 แล ้ว เมืองที่ อยู่ ใกล้
ที่ สุ ดก ับ ศพผู้ ตายนั ้น ให้ พวกผู้ ใหญ่ ของเมืองนั ้น นํา วัว ตัว เมีย ตัว หนึ่ ง ซึ่ง ยัง ไม่ เคยใช้ งาน
และยัง ไม่ เคยเทียมแอก 4 และให้ พวกผู้ ใหญ่ ของเมืองนั ้น นํา วัว เมีย ตั วน ัน
้ ไปที่ หุบ เขาซึ่
งม ี น้ํา ไหล ซึ่ง ไม่ มี ใครไถหรือ หว่านเลย และให้ หก
ั คอวัว เมีย ที่ หุบเขานั ้น 5 และปุโรหิต ผู้
เป็นลูกหลานของเลวีจะต้องเข้ามาใกล้ ด้วยพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้ทรงเลือกเขา
ไว้ให้ ปรนนิ บัติ พระองค์ และให้ อวยพรในพระนามของพระเยโฮวาห์ ให้ การวิวาทและการ
ทําร้ายทุก เรือ
่ งสิน
้ สุด ลงด้วยคํา ของปุโรหิต เหล่า นี้ 6 และพวกผู้ ใหญ่ ทุ กคนของเมืองที่ อยู่
ใกล้ ที่ สุด ผู้ ถู กฆ่า นั ้น จะล้างมือ ของเขาทัง้ หลายเหนื อ วัว เมีย ซึ่ง ถู กห ัก คอที่ ในหุบเขานั ้น
7 และเขาจะเป็ น พยานว่า ‘มือ ของเราทัง
้ หลายมิ ได้ กระทํา ให้โลหิตของชายผู้ นี้ ตก และตา
ของเราทัง้ หลายก็ มิได้ แลเห็น โลหิต ของเขาตก 8 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงลบมลทิน
บาปของประชาชนชาวอิสราเอลของพระองค์ ผู้ซึ่งพระองค์ได้ทรงไถ่ไว้ ขออย่าทรงถือโทษ
ประชาชนชาวอิสราเอลของพระองค์เนื่ องด้วยโลหิตที่ไร้ความผิด� และจะทรงอภัยโทษอัน
เนื่ องจากโลหิตนี้ให้แก่เขา 9 ดังนี้ แหละท่านจะกําจัดความผิดอันเนื่ องจากโลหิตที่ไร้ความ
ผิด นั ้น เสีย จากท่ามกลางท่าน เมื่อ ท่านกระทํา สิง่ ที่ ถู กต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮ
วาห์
การแต่งงานกับเชลย จงรักษาสิทธิบุตรหัวปีไว้

10 เมื่อท่านออกไปสู้ รบกับศั ตรู ของท่าน

และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงมอบเขา
ไว้ในมือของท่านแล้ว และท่านจับเขามาเป็นเชลย 11 และท่านเห็นหญิงงามคนหนึ่ งในหมู่
เชลยนั ้น และปรารถนาอยากได้มาเป็นภรรยาของท่าน 12 ท่านจงพาหญิงมาไว้ที่เรือนของ
ท่าน ให้ นางโกนศีรษะและตัด เล็บ มือ เสีย 13 และให้ นางเปลื้องเครือ
่ งแต่ง กายอย่างเชลย
ออกและให้ อยู่ ในเรือนของท่าน ให้ ไว้ทุกข์ ถึ งบ ิ ดามารดาของนางหนึ่ ง เดือนเต็ม หลัง จาก
นั ้นท่านจึงจะเข้าไปหานางและเป็นสามีของนางได้ และให้นางเป็นภรรยาของท่าน 14 ภาย
หลัง ถ้า ท่านไม่ พอใจนางนั ้น เสีย แล้ว จงปล่อยนางไปตามแต่ นางจะพอใจไปไหน อย่า ขาย
นางเอาเงิน อย่ากระทําให้นางเป็นสินค้า เพราะท่านได้หยามเกียรตินางแล้ว 15 ถ้าชายคน
หนึ่ งม ี ภรรยาสองคน รัก คนหนึ่ ง ชั งอ ีก คนหนึ่ ง ภรรยาทัง้ สองคือ ทัง้ คนที่รก
ั และคนที่ ชั
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งก็กําเนิ ดบุตรด้วยกัน และบุตรชายหัวปี เป็นบุตรของภรรยาคนที่ ตนชัง 16 เมื่อถึงวันแบ่ง
ทรัพย์สินให้แก่บุตรชายเป็นมรดกนั ้น อย่าให้เขากระทําแก่บุตรชายของภรรยาคนที่ตนรัก
นั ้นอย่างกับเป็นบุตรหัวปี แทนบุตรชายของภรรยาที่ตนชัง ซึ่งเป็นบุตรหัวปี 17 แต่เขาต้อง
ยอมรับ บุตรหัว ปีคื อบ ุตรชายของภรรยาคนที่ ตนชัง โดยแบ่ง ข้าวของให้ แก่ บุ ตรหัวปี สอง
เท่า เพราะว่าคนนี้ เป็นต้นกําลังของบิดา สิทธิของบุตรหัวปีเป็นของเขา
บุตรชายที่ด้ ือและไม่อยูใ่ นโอวาท

18 ถ้าชายคนใดมีบุ ตรชายที่ ด้ ือและไม่ อยู่ในโอวาท

ไม่เชื่อฟังเสียงของบิดาของตน หรือ
เสียงของมารดาของตน แม้ว่าบิดามารดาจะได้ตีสอน เขาก็ไม่ยอมฟัง 19 ให้บิดามารดาจับ
ตัวเขาให้ออกมาหาพวกผูใหญ่
้
ของเมืองนั ้น ณ ประตูเมืองที่เขาอาศัยอยู่ 20 และเขาจะพูดก
ับพวกผูใหญ่
้
ของเมืองนั ้นว่า ‘บุตรชายของเราคนนี้ เป็นคนดื้อดึงและไม่อยูใ่ นโอวาท ไม่เชื่อ
ฟังเสียงเรา เป็น คนตะกละและขี้เมา� 21 แล้วบรรดาผู้ชายในเมืองนั ้นจะเอาหินขว้างเขา
ให้ตาย ดังนั ้นท่านจะได้กําจัดความชัว่ เสียจากท่ามกลางท่าน คนอิสราเอลทัง้ ปวงจะได้ยน
ิ
และยําเกรง 22 ถ้า คนใดได้ กระทําความผิดอันมีโทษถึงตาย และเขาถูก ประหารชีวต
ิ และ
แขวนเขาไว้ที่ ต้นไม้ 23 อย่า ให้ ศพค้างอยู่ ที่ ต้นไม้ ข้ามคืน ท่านจงฝัง เขาเสีย ในวัน เดียวกัน
นั ้น (ด้วยว่า ผู้ ที่ ต้องถูก แขวนไว้บนต้นไม้ ก็ ต้องถูก สาปแช่ง โดยพระเจ้า� ท่านอย่า กระทํา
ให้แผ่นดินของท่านซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านให้เป็นมรดกนั ้นเป็น
มลทิน�

22
ความรับผิดชอบช่วยเพื่อนบ้าน
“เมื่อ ท่านทัง้ หลายเห็ นว ัว หรือ แกะของพี่ น้องของท่านหลงมาอย่า นิ่ ง เฉยเสีย จงพา
สัตว์เหล่านั ้นกลับไปให้พี่น้ องของท่าน 2 ถ้าบ้านเขาอยู่ไม่ใกล้ หรือท่านไม่รู จั
้ กตัวเขา จงนํา
สัตว์นั้นมาไว้ที่บ้านของท่านและให้อยู่กับท่านจนพี่น้องมาเที่ยวหา แล้วท่านจงมอบคืนให้
เขาไป 3 ลาของพี่น้องท่านก็จงคืนให้เหมือนกัน เสื้อผ้าของพี่น้องท่านก็จงคืนให้เหมือนกัน
สิ ่ง ใดของพี่ น้องที่ หายไป และที่ ท่านพบเข้า ท่านจงคืนให้ เหมือนกัน ท่านอย่า นิ่ ง เฉยเสีย
4 ถ้าท่านเห็นลาหรือวัวของพี่น้องล้มอยู่ตามทาง อย่านิ่ งเฉยเสีย ท่านจงช่วยพยุงสัตว์เหล่
านั ้นขึ้นอีก
1

วิธแต่
ี งตัวที่ถูกต้องสําหรับชายและหญิง

5 อย่า ให้ผู้ หญิง สวมใส่ สิ ่ง ที่ เป็ น ของผู้ ชาย

และอย่าให้ผู้ชายคนใดคนหนึ่ งสวมใส่ เสื้อผ้า
ของผู้ หญิง เพราะทุก คนที่ กระทํา เช่น นั ้ นก ็เป็ นที ่ สะอิดสะเอียนต่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ของท่าน 6 ถ้าท่านเผอิญไปพบรังนกอยู่ตามทาง บนต้นไม้หรือพื้นดิน มีลูกนกหรือไข่และ
แม่นกกกอยู่บนลูกนกหรือไข่นั ้น ท่านอย่าเอาแม่นกกั บลู กนกไป 7 ท่านจงปล่อยแม่นกไป
เสีย แต่ ลูก นกนั ้น ท่านจะเอาไปเป็น ของท่านก็ ได้ เพื่อ ท่านจะไปดี มาด ี และท่านจะมี อายุ
ยืนนาน 8 เมื่อท่านก่อเรือนใหม่ จงก่อขอบขึ้นกันไว้ที่ดาดฟ้าหลังคา เพื่อท่านจะมิได้นําโทษ
เนื่ องด้วยโลหิตตกมาสู่เรือนนั ้น เพราะมีคนพลัดตกลงมาจากหลังคาตาย
พระราชบัญญัติของโมเสสสอนเรือ
่ งการแยกออกจากความชัว่

9 อย่า เอาเมล็ด พืช สองชนิ ด หว่านลงในสวนองุน
่ ของท่าน

และผลองุน
่ ของสวนนั ้น เป็น มลทิน

10

เกรงว่าทัง้ พืชผลที่ ท่านหว่าน
ท่านอย่า เอาวัว และลาเข้า เทียมไถด้วยกัน 11 ท่าน
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อย่าสวมเครือ
่ งแต่งกายที่ทอด้วยขนสัตว์ปนด้วยป่าน
ชายเสื้อคลุมของท่าน ซึ่งท่านใช้คลุมตัว
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12 ท่านจงทําพู่หอ
้ ยไว้ที่มุ มทัง้ สี่ของ

จงลงโทษผู้ชายที่กล่าวร้ายเรือ
่ งภรรยาที่ไร้ความผิด
13 ถ้าชายคนใดได้ภรรยา

และได้สมสู่อยูกั
่ บนาง แล้วเกิดเกลียดชังนาง 14 และหาเหตุวา่
หญิงนั ้นประพฤติสิ่งน่าอาย กระทําให้ช่อ
ื เสียงของนางเสียหาย โดยกล่าวว่า ‘ข้ารับหญิงคน
นี้ มาเป็นภรรยา ครัน
้ ข้าเข้าสมสู่ กับนางก็ เห็นว่านางมิได้ เป็นพรหมจารี� 15 บิดาของหญิง
สาวคนนั ้น และมารดาจะต้องนํา ของสําคัญ อัน เป็น พยานว่า หญิง นั ้น เป็น พรหมจารีมาให้
พวกผู้ ใหญ่ ของเมืองนั ้ นที ่ ประตู เมือง 16 และบิดาของหญิง สาวนั ้น จะบอกกับ พวกผู้ ใหญ่
ว่า ‘ข้า ได้ ยกลูกสาวของข้า ให้ เป็น ภรรยาชายคนนี้ และเขากลับ เกลียดชัง 17 ดู เถิด ชายผู้
นี้ หาเหตุ กล่าวติ เตียนว่า “ข้าพเจ้าไม่เห็นว่าบุตรสาวของท่านเป็นพรหมจารีเลย� นี่ แหละ
เป็น ของสําคัญ ว่า ลูกสาวของข้า เป็น หญิง พรหมจารี� แล ้ว เขาจะคลี่ ผ้า นั ้น ออกต่อ หน้า
พวกผู้ใหญ่ของเมืองนั ้นให้เป็นพยาน 18 ให้พวกผู้ใหญ่ของเมืองนั ้นจับชายคนนั ้นมาเฆี่ยน
19 และปรับเขาเป็ นเงินหนึ่ งร้อยเชเขล และมอบเงินนั ้นให้แก่ บิดาของหญิงสาว เพราะเขา
ทําให้ หญิง พรหมจารีอส
ิ ราเอลคนหนึ่ ง เสีย ชื่อ หญิง นั ้น จะเป็น ภรรยาของเขาต่อ ไป เขาจะ
หย่าร้างไม่ได้เลยตลอดชีวต
ิ
จงเอาหินขว้างคนผิดประเวณี ให้ตายเสีย
แต่ ถ้า เรือ
่ ง นั ้น เป็น ความ จริง และ หา ของ สําคัญ อัน เป็น พยาน ว่า หญิง นั ้น เป็น
พรหมจารีสําหรับ หญิง สาวนั ้น ไม่ ได้ 21 เขาจะพาหญิง สาวนั ้น ออกมานอกประตู เรือนบิดา
ของเธอ แล ้ว พวกผู้ชายในเมืองของเธอจะเอาหิน ขว้างเธอให้ ตาย เพราะเธอได้ กระทํา
ความโง่ เขลาในอิสราเอล คือ เป็น หญิง โสเภณี ในเรือนของบิดา ดังนี้ แหละท่านจะกําจัด
ความชัว่ ออกจากท่ามกลางท่าน 22 ถ้าพบชายคนหนึ่ งไปร่วมกับภรรยาของคนอื่น ทัง้ สอง
คน คือชายที่ ไปร่วมกับหญิงและหญิงคนนั ้นจะต้องมีโทษถึงตาย ดังนี้ แหละท่านจะกําจัด
ความชัว่ จากอิสราเอล 23 ถ้า มี หญิง พรหมจารีคนหนึ่ ง หมัน
้ ไว้ กับ สามี แล้ว และมี ชายคน
24
หนึ่ ง ไปพบเธอในเมือง และได้ รว่ มกับ เธอ ท่านจงพาเขาทัง้ สองออกไปยัง ประตู เมือง
นั ้น และท่านจงขว้างเขาทัง้ สองด้วยหินให้ตายเสีย หญิงสาวคนนั ้นเพราะมิได้ร้องโวยวาย
ขึ้นแม้วา่ จะอยู่ในเมือง ชายคนนั ้นเพราะว่าเขาได้ หยามเกียรติ ภรรยาของเพื่อนบ้าน ดังนี้
แหละท่านทัง้ หลายจะขจัดความชัว่ เสียจากท่ามกลางท่าน 25 แต่ถ้าชายคนหนึ่ งไปพบหญิง
สาวที่ คนอื่นหมัน
้ ไว้แล้วที่กลางทุ่ง ชายคนนั ้นจับตัวหญิงคนนั ้นและได้รว่ มกับเธอ เฉพาะ
ผู้ชายคนที่ รว่ มกับเธอเท่านั ้นจะต้องมี โทษถึงตาย 26 แต่ ท่านอย่าทําโทษหญิงสาวนั ้นเลย
ฝ่ายหญิงสาวนั ้นไม่มีความผิดสิง่ ใดที่จะต้องมีโทษถึงตาย เพราะคดีเรือ
่ งนี้ ก็เหมือนกับคดี
เรือ
่ งชายคนหนึ่ งเข้าต่อสู้และฆ่าเพื่อนบ้านของตน 27 เพราะชายนั ้นพบเธอที่กลางทุ่ง แม้ว
่า หญิง สาวที่ เขาหมัน
้ ไว้คนนั ้น จะร้องขอความช่วยเหลื อก ็ ไม่มี ผู้ ใดมาช่วยได้ 28 ถ้า ชายคน
หนึ่ งพบหญิงพรหมจารียงั ไม่มีคนหมัน
้ เขาจึงจับตัวเธอและได้ รว่ มกับเธอมีผู้รูเ้ ห็น 29 แล
้วชายผู้ที่ได้ร่วมกับเธอนั ้นจะต้องมอบเงินห้าสิบเชเขลให้แก่บิดาของหญิงสาวคนนั ้น และ
เธอจะตกเป็น ภรรยาของเขา เพราะเขาได้ หยามเกียรติ เธอ เขาจะหย่า ร้างเธอไม่ ได้ ตลอด
ชีวต
ิ ของเขา 30 ห้ามมิให้ผูชายคนใดเอาภรรยาของบิ
้
ดามาเป็นภรรยาของตน และห้ามมิให้
เปิดผ้าของนางผู้เป็นของบิดา�
20
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บางคนเข้าในชุมนุมชนของพระเยโฮวาห์ไม่ได้

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

การชําระตัว
เมื่อ ท่านออกไปสู้ รบกับ ศั ตรู ของท่าน ท่านจงระวัง ตัว ให้ พ้น จากสิ่ งชั วท
่ ุ กอย่าง 10 ถ้า
คนใดในพวกท่านไม่ สะอาดด้วยเหตุ การณ์ ที่ เก ิด ขึ้น ในเวลากลางคืน เขาต้องไปอยู่ นอก
ค่าย อย่าให้เขาเข้ามาในค่าย 11 แต่เมื่อถึงเวลาเย็นแล้วให้เขาอาบนํ้าชําระตัว และเมื่อดวง
อาทิตย์ตกแล้วเขาจะกลับเข้ามาในค่ายก็ได้ 12 ท่านทัง้ หลายต้องมีที่ ภายนอกค่าย เพื่อจะ
ออกไปถึง ได้ 13 และท่านต้องมี ไม้ เสี้ยมรวมไว้กับ เครือ
่ งอาวุธ และเมื่อ ท่านนั ่ง ลงในที่ ข้าง
นอกนั ้น ท่านจงใช้ ไม้ ขุด หลุม ไว้ และหัน ไปกลบสิง่ ปฏิ กู ลของท่านเสีย 14 เพราะว่า พระเย
โฮวาห์พระเจ้า ของท่านทรงดําเนิ น อยู่ ท่ามกลางค่ายของท่าน เพื่อ จะช่วยท่านให้พ้น และ
มอบศัตรู ของท่านไว้ต่อหน้าท่าน เพราะฉะนั ้นค่ายของท่านต้องบริสุทธิ์ เพื่อพระองค์จะไม่
ทอดพระเนตรสิง่ โสโครกในหมู่พวกท่าน และเสด็จไปเสียจากท่าน
9

เรือ
่ งทาสที่หนี ไป ห้ามเป็นหญิงโสเภณี กะเทยหรือเอาดอกเบี้ย
ถ้า มี ทาสหนี จากนายของเขามาอยู่ กั บท ่าน อย่า จับ ทาสนั ้น ไปส่ง นายของเขา 16 จง
ให้ ทาส นั ้น อยู่ กั บท ่าน อยู่ ใน หมู่ พวก ท่าน ให้ อยู่ ใน ที่ ซึ่ง เขา จะ เลือก ใน ประตู เมือง หนึ่ ง
ประตู เมืองใดตามความพอใจของเขา อย่า กดขี่ ข่มเหงเขาเลย 17 ผู้ หญิง ชาวอิสราเอลนั ้น
อย่า ให้ คนหนึ่ ง คนใดเป็น หญิง โสเภณี อย่า ให้ บุ ตรชายอิสราเอลคนหนึ่ ง คนใดเป็น กะเทย
18 ท่านอย่า นํา ค่า จ้างของหญิง โสเภณี หรือ ค่า ซื้อ ขายสุ นัข มาในพระนิ เวศของพระเยโฮ
วาห์ พระเจ้า ของท่านเพื่อ กระทํา ตามคํา สัตย์ ปฏิ ญาณใดๆ เพราะของทัง้ สองอย่างนี้ เป็น
สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนต่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน 19 ท่านอย่า ให้ พี่ น้ องของท่านยืม
เงิน เพื่อ เอาดอกเบี้ย ไม่ ว่า ดอกเบี้ย เงินก ู้ หรือ ดอกเบี้ย เครือ
่ งบริโภค หรือ ดอกเบี้ย ของสิง่
ใดๆที่ ให้ ยืม เพื่อ เอาดอกเบี้ย 20 ท่านจะให้ คนต่างด้าวยืม เพื่อ เอาดอกเบี้ ยก ็ ได้ แต่ สําหรับ
พี่ น้องของท่าน ท่านอย่า ให้ยม
ื เพื่อ เอาดอกเบี้ย เพื่อ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านจะทรง
อํานวยพระพรแก่ท่านในทุกสิง่ ซึ่งมือท่านกระทําในแผ่นดิน ซึ่งท่านกําลังจะเข้าไปยึดครอง
นั ้น 21 เมื่อ ท่านปฏิญาณต่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน ท่านอย่า ละเลยไม่ ทํา ตามคํา
ปฏิญาณนั ้น เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงเรียกเอาจากท่านเป็นแน่ และ
15
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ท่านจะมี บาป แต่ ถ้า ท่านงดไม่ ปฏิญาณ ท่านก็ จะไม่ มี บาป ท่านจงระวัง ที่ จะกระทํา
ตามถ้อยคําที่ ผ่านออกมาจากริมฝีปากของท่าน ตามที่ ท่านได้สมัครใจปฏิญาณต่อพระเย
โฮวาห์พระเจ้าของท่าน ซึ่งท่านสัญญาด้วยปากของท่านแล้ว 24 เมื่อท่านเข้าไปในสวนองุน
่
แห่งเพื่อนบ้านของท่าน ท่านจะรับประทานผลองุน
่ ให้อม
ิ่ หนําตามที่ท่านปรารถนาก็ได้ แต่
อย่าใส่ในภาชนะของท่านไป 25 เมื่อท่านเข้าไปในนาของเพื่อนบ้านของท่าน ท่านจะเอามือ
เด็ดรวงข้าวมาก็ได้ แต่ท่านจะใช้เคียวเกี่ยวข้าวของเพื่อนบ้านของท่านไม่ได้�
22
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พระราชบัญญัติของโมเสสอนุญาตให้หย่ากัน

1 “เมื่อชายคนใดคนหนึ่ งมีภรรยาแต่งงานอยู่กินด้วยกั นกับนาง

และต่อมานางไม่เป็ นที่
ชอบในสายตาของสามี เพราะเขาพบสิง่ มลทิน ในตัวนาง ก็ ให้เขาทํา หนั งสือ หย่า ใส่ มือ นาง
แล ้ว ไล่ ออกจากเรือนไป 2 และนางก็ ออกจากเรือนไปเสีย และถ้า นางไปเป็น ภรรยาของ
ชายอีกคนหนึ่ ง 3 และสามีคนหลังนี้ ชงั นางจึงทําหนั งสือหย่าใส่มือนางแล้วไล่นางออกจาก
เรือน หรือ สามี คนหลัง นี้ ที่ ได้ นางเป็น ภรรยาถึงแก่ ความตาย 4 สามี คนเดิ มท ี่ ได้ ไล่ นางไป
นั ้น จะรับ นางหลัง จากที่ นางเป็น มลทิน แล้วกลับ มาเป็น ภรรยาอีก ไม่ ได้ เพราะเป็น สิง่ ที่ น่า
สะอิดสะเอียนต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ท่านทัง้ หลายอย่ากระทําให้แผ่นดินซึ่งพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านให้เป็นมรดกนั ้นมีบาป
กฎต่างๆเรือ
่ งชีวต
ิ ประจําวัน การเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและการช่วยเหลือคนอื่น
อย่าให้ผู้นั ้นต้องไปทัพ หรือทําราชการอย่างใด ให้เขาอยู่
บ้านปี หน่งึ เพื่อเขาจะให้ภรรยาซึ่งเขาได้ มานันม
้ ีความสุข 6 อย่าให้ผู้ใดยึดโม่หรือหินโม่ลูก
ปฏิญาณไว้เป็น ประกัน เพราะสิง่ ที่ ยด
ึ เป็น ประกัน นั ้น เขาใช้ เลี้ยงชีพ ของเขา 7 ถ้า ชายคน
ใดถูก เขาจับ ได้ วา่ ได้ ลัก พี่ น้องคนอิสราเอลคนหนึ่ ง คนใดไปใช้ เป็น ทาสหรือ ขายเสีย ขโมย
คนนั ้นจะต้องมีโทษถึงตาย ดังนี้ แหละท่านจะกําจัดความชัว่ เสียจากท่ามกลางท่าน 8 ท่าน
ทัง้ หลายจงระวัง เรือ
่ งโรคเรือ
้ น จงระวัง ที่ จะกระทํา ตามคํา ชีแ
้ จงของปุโรหิต คนเลวี ดัง ที่
ข้าพเจ้าได้บัญชาเขาไว้ ท่านจงระวังที่จะทําตามอย่างนั ้น 9 จงระลึกถึงเรือ
่ งที่พระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของท่านกระทํา แก่ มิ เรียมตามทาง เมื่อ ท่านทัง้ หลายออกจากอียป
ิ ต์ แล้ว 10 เมื่อ
ท่านทัง้ หลายให้พีน้
่ องขอยืมสิ่งใด อย่าเข้าไปในเรือนของเขาและเอาสิง่ ที่เขาใช้เป็นประกัน
11 ท่านจงยืนอยูภายนอก
่
และคนที่ยมน
ื น
ั ้ จะนําของประกันออกมาให้ท่านเอง 12 ถ้าเขาเป็น
คนยากจน อย่า เอาของประกัน นั ้น เก็บ ไว้จนข้ามคืน 13 เมื่อ ดวงอาทิตย์ตกท่านจงเอาของ
ประกัน นั ้น มาคืนให้ เขา เพื่อ เขาจะมี ของคลุม ตัว เมื่อ เวลานอน และอวยพรแก่ ท่าน นี่ จะ
เป็น ความชอบธรรมแก่ ท่าน เฉพาะพระพักตร์พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน 14 ท่านอย่า
ข่มขี่ ลูกจ้างที่ เป็น คนยากจนและขัดสน ไม่ ว่า เขาจะเป็น พี่ น้องของท่าน หรือ คนต่างด้าว
อยู่ ในแผ่น ดิน ภายในประตู เมืองของท่าน 15 ท่านจงจ่ายเงิน ค่า จ้างวัน นั ้น ให้ แก่ เขา ก่อน
ดวงอาทิตย์ ตก เพราะเขาเป็น คนยากจน และมี ใจจดจ่อ อยู่ ที่ ค่า จ้างนั ้น ด้วยเกรงว่า เขา
จะกล่าวหาท่านต่อ พระเยโฮวาห์ และจะเป็น ความบาปแก่ ท่าน 16 อย่า ให้บิ ดาต้องรับ โทษ
ถึงตายแทนบุตรของตน หรือให้บุตรต้องรับโทษถึงตายแทนบิดาของตน ให้ทุกคนรับโทษ
ถึง ตายเนื่ องด้วยบาปของคนนั ้น เอง 17 ท่านทัง้ หลายอย่า ให้ เสีย ความยุ ติ ธรรมซึ่ง ควรได้
แก่ คนต่างด้าว หรือ ควรได้ แก่ ลูก กําพร้า พ่อ และอย่า รับ เสื้อผ้า ของแม่ ม่ายไว้เป็น ประกัน
18 แต่ ท่านพึง จํา ไว้ว่า ท่านเคยเป็ น ทาสอยู่ ในอียป
ิ ต์ และพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านไถ่
ท่านออกจากที่ นั ่น เพราะฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึ งบ ัญ ชาท่านให้ กระทํา เช่น นี้ 19 เมื่อ ท่านเกี่ยว
ข้าวในนาของท่าน และลืม ฟ่อนข้าวไว้ ในนาฟ่อนหนึ่ ง อย่า กลับ ไปเอามาเลย ให้ เป็น ของ
5 เมื่อชายคนใดมี ภรรยาใหม่ ๆ
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คนต่างด้าว ลูก กําพร้า พ่อ และแม่ ม่าย เพื่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านจะอวยพระพร
แก่กิจการทัง้ หลายแห่งมือของท่าน 20 เมื่อท่านฟาดต้นมะกอกเทศ ท่านอย่าเก็บที่กิง่ เดิม
ซํ้า ครัง้ ที่ สอง ให้เหลือ ไว้สําหรับ คนต่างด้าว ลูก กําพร้า พ่อ และแม่ ม่าย 21 เมื่อ ท่านเก็บ ผล
องุน
่ จากสวนองุน
่ ของท่าน ท่านอย่า ไปเก็บ เล็ มอ ีก จงเหลือ ไว้ สําหรับ คนต่างด้าว ทัง้ ลูก
กําพร้าพ่อและแม่ม่าย 22 ท่านจงจําไว้ว่า ท่านเคยเป็นทาสอยู่ในแผ่นดิ นอียป
ิ ต์ เพราะฉะ
นั ้นข้าพเจ้าจึงบัญชาท่านให้กระทําเช่นนี้ �

25
กฎต่างๆเรือ
่ งความสัมพันธ์กับคนอื่น
1 “ถ้าสองคนเป็ นความกันถึงโรงศาล

เมื่อพวกผูพ
้ ิพากษาพิจารณาความของเขาทัง้ สอง
แล้ว และประกาศความบริสุทธิ ์ ของฝ่ายถูก และกล่าวโทษฝ่ายผิด 2 ถ้า ผู้ ผิด สมควรถูก
โบยก็ ให้ ผู้ พิพากษาให้ เขานอนลง แล ้ วกํา หนดให้ โบยต่อ หน้า มากน้ อยตามความผิด ของ
ผู้ นั ้น 3 ให้ โบยเขาสี่ สิ บท ี ก็ได้ แต่ อย่า ให้ เก ิน นั ้น ไปเลย เกรงว่า ถ้า โบยเขาเกิน นั ้น พี่ น้ อง
ของท่านก็เป็นที่ดูถูกของท่าน 4 อย่าเอาตะกร้าครอบปากวัว เมื่อมันกําลังนวดข้าวอยู่ 5 ถ้า
พี่ น้องอยู่ ด้วยกัน และคนหนึ่ ง ตายเสีย หามี บุ ตรไม่ ภรรยาของผู้ ที่ ตายนั ้น จะออกไปเป็น
ภรรยาของคนนอกไม่ได้ ให้พี่น้ องของสามีนางเข้าไปหานางและรับหญิงนั ้นมาเป็นภรรยา
และทําหน้าที่ ของสามี แก่ นาง 6 บุ ตรหัวปี ที่ เกิดมากับหญิงคนนั ้นให้สืบชื่อพี่น้องคนที่ ตาย
ไปนั ้น เพื่อ ชื่อ ของเขาจะมิ ได้ ลบไปจากอิสราเอล 7 ถ้า ชายคนนั ้น ไม่ ประสงค์ จะรับ ภรรยา
ของพี่ น้องของเขา ก็ ให้ ภรรยาของพี่ น้องของเขาไปหาพวกผู้ ใหญ่ ที่ ประตู เมืองและกล่าว
ว่า ‘พี่ น้ องของสามี ดิ ฉั น ไม่ ยอมสืบ ชื่อ ของพี่ น้องของเขาในอิสราเอล เขาไม่ ยอมรับ หน้าที่
ของสามีของดิฉั น� 8 แล้วพวกผู้ใหญ่ของเมืองนั ้นจะเรียกชายคนนั ้นมาพูดกับเขา ถ้าเขา
ยัง ยืนยัน โดยกล่าวว่า ‘ข้าพเจ้า ไม่ ประสงค์ จะรับ นาง� 9 แล ้ วนางนั ้น จะเข้าไปใกล้ ชายคน
นั ้นต่อหน้าพวกผูใหญ่
้
ดึงเอารองเท้าของชายคนนั ้นออกมาข้างหนึ่ ง และถ่มน้าํ ลายรดหน้า
ชายนั ้น แล้ว กล่าวว่า ‘ต้องกระทํา เช่น นี้ กับ ผู้ชายที่ ไม่ ยอมสร้างครอบครัว ของพี่ น้องของ
ตน� 10 ในอิสราเอลเขาจะเรียกชื่อครอบครัวนว่
ี้ า ‘วงศ์วานที่รองเท้าถูกดงึ ออก� 11 ถ้าชาย
สองคนวิวาททุบตี กันและภรรยาของชายคนหนึ่ งเข้ามาใกล้ จะช่วยสามี ของตนให้พ้นจาก
มือของผู้ที่ ตี และนางยื่นมือออกเค้นของลับของผู้ชายคนนั ้น 12 ท่านจงตัดมือของนางทิง้
เสีย อย่าให้ตาของท่านสงสารนางเลย 13 ท่านอย่ามีลูกตุ้มสําหรับตาชัง่ ต่างกันไว้ในถุง อัน
หนึ่ งหนั กอันหนึ่ งเบา 14 ในเรือนของท่านอย่าให้มีเครือ
่ งตวงสองชนิ ด ใหญ่อันหนึ่ งเล็ กอัน
หนึ่ ง 15 ท่านจงมี ลูก ตุ้ มอ ัน สมบู รณ ์ และเที่ยงตรงและมี ถัง ตวงอัน สมบู รณ ์ และเที่ยงตรง
เพื่อ ว่า วัน คืน ของท่านจะยืนนานในแผ่น ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านประทานแก่
ท่าน 16 เพราะว่าทุกคนที่กระทําสิง่ เหล่านั ้น และทุกคนที่กระทําสิง่ ต่างๆอย่างไม่ชอบธรรม
ก็เป็นผู้ที่น่าสะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
การทําลายคนอามาเลข

17 จงระลึก ถึง การที่ คนอามาเลขกระทํา แก่ ท่านทัง
้ หลายตามทางที่ ท่านออกจากอียป
ิ ต์

เขาได้ ออกมาพบท่านตามทาง และโจมตี พวกที่ อยู่ รัง้ ท้าย คือ บรรดาคนที่ ออ
่ นกําลัง ที่
อยู่รัง้ ท้าย เมื่อ ท่านอ่อนเพลีย เมื่อยล้า เขามิ ได้ ยําเกรงพระเจ้า 19 เพราะฉะนั ้น เมื่อ พระเย
โฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานให้ท่านหยุดพักจากบรรดาศัตรูที่อยูรอบข้
่
างแล้ว ในแผ่นดิ
18
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นที ่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ ท่านเป็นมรดกให้เป็นกรรมสิทธินั
์ ้น ท่านทัง้
หลายจงทําลายล้างคนอามาเลขเสียจากความทรงจําภายใต้ฟ้า ท่านทัง้ หลายอย่าลืมเสีย�

26
การถวายผลรุ น
่ แรก

1 “เมื่อ ท่านทัง
้ หลายเข้าไปในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ ท่าน

เป็นมรดก และท่านเข้ายึดเป็นกรรมสิทธิ์ และอาศัยอยูใ่ นแผ่นดินนั ้นแล้ว 2 ท่านจงเอาผล
แรกทัง้ หมดจากดินซึ่งท่านเกี่ยวเก็บมาจากแผ่นดินของท่าน ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่านประทานแก่ ท่าน จงนํา ผลนั ้น ใส่ กระจาด นํา ไปยัง ที่ ซ่ึง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน
จะทรงเลือกไว้ เพื่อ ให้ พระนามของพระองค์ ประทั บท ี่ นั ่น 3 ท่านจงไปหาปุโรหิต ผู้ ประจํา
เวรอยู่ ในเวลานั ้น และกล่าวแก่ เขาว่า ‘ข้าพเจ้า ยอมรับ ในวัน นี้ แด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ของท่านว่า ข้าพเจ้า ได้ เข ้า มาในแผ่น ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณแก่ บรรพบุรุษ ว่า จะ
ประทานแก่เราทัง้ หลาย� 4 แล้วปุโรหิตจะรับกระจาดไปจากมือของท่าน และวางไว้ที่หน้า
แท่นบูชาแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน 5 และท่านจงตอบสนองต่อพระพักตร์พระเย
โฮวาห์ พระเจ้า ของท่านว่า ‘บิ ดาของข้า พระองค์ เป็น ชาวซีเรีย ที่ กําลัง พินาศอยู่ ท่านลงไป
ในอียป
ิ ต์และอาศัยอยู่ที่ นั ่ นมีแต่ จํานวนน้ อย ที่ นั ่นท่านก็ กลายเป็นประชาชาติ หน่ง
ึ ใหญ่โต
แข็ง แรงและมี พลเมืองมาก 6 และชาวอียป
ิ ต์ ทํา แก่ เราอย่างเลวทราม และข่ม ใจเรา และ
ทําให้เราทํางานหนั ก 7 แล้วเมื่อเราร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเรา
พระเยโฮวาห์ทรงสดับเสียงของเรา ทอดพระเนตรความทุกข์ใจของเรา การลําบากของเรา
การถู กบีบคัน
้ ของเรา 8 และพระเยโฮวาห์ทรงนําเราทัง้ หลายออกจากอียป
ิ ต์ ด้วยพระหัตถ์
อัน ทรงฤทธิแ
์ ละด้วยพระกรที่ เหย ียดออก ด้วยความน่า กลัว ยิง่ ด้วยหมายสําคัญ และการ
มหัศจรรย์ ต่างๆ 9 พระองค์ ทรงนํา เรามาที่ นี่ และประทานแผ่น ดิน นี้ แก่ เรา เป็น แผ่นดิ นที ่
มีน้าํ นมและนํ้า ผึ้งไหลบริบูรณ์ 10 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์เจ้าข้า ดู เถิด บัดนี้ ข้าพระองค์ นํา
ผลรุ น
่ แรกมาจากแผ่นดินนั ้นซึ่งพระองค์ ประทานแก่ ข้าพระองค์� และท่านจงวางสิง่ ของ
นั ้น ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน และกราบนมัสการต่อ พระพักตร์พระเย
โฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน 11 ท่านจงปี ติ ร่า เริงด ้วยของดี ทุ กสิ่ ง ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของ
ท่านประทานแก่ท่าน แก่ครอบครัวของท่าน แก่ตัวท่านเอง และคนเลวี และคนต่างด้าวที่
อาศัยอยู่ในหมู่พวกท่าน 12 เมื่อท่านถวายสิบชักหนึ่ งทัง้ หลายจากผลไม้ของท่านเสร็จแล้ว
ในปี ที่ สามอัน เป็น ปี สิ บชัก หนึ่ ง คือ ให้สิ บชัก หนึ่ ง นั ้น แก่ คนเลว ี และคนต่างด้าว ลูก กําพร้า
พ่อ และแม่ ม่าย เพื่อ เขาจะได้ รบ
ั ประทานให้ อม
ิ่ หนํา ภายในประตู เมืองของท่าน 13 แล ้ วท
่านจงทูลต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านว่า ‘ข้าพระองค์ยกส่วนศักดิสิ
์ ทธิออก
์
จากบ้านของข้าพระองค์แล้ว และยิง่ กว่านั ้นข้าพระองค์ได้ให้แก่คนเลวแ
ี ละคนต่างด้าว ลูก
กําพร้าพ่อและแม่ม่าย ตามพระบัญญัติซึ่งพระองค์ทรงบัญชาไว้แก่ข้าพระองค์ทุกประการ
ข้า พระองค์ มิได้ ละเมิด พระบัญญั ติ ของพระองค์ ในข้อ ใดเลย และข้า พระองค์ มิได้ ลืม เลย
14 ข้า พระองค์ มิได้ รับ ประทานสิบ ชัก หนึ่ ง เมื่อ ข้า พระองค์ ไว้ทุกข์ หรือ ยกส่วนใดออกไปเมื่อ
ข้าพระองค์เป็นมลทิน หรืออท
ุ ิศส่วนใดเพื่อผูตาย
้
แต่ข้าพระองค์ได้เชื่อฟังพระสุรเสียงของ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้กระทําตามทุกสิง่ ที่พระองค์ทรงบัญชา
ไว้ 15 ขอพระองค์ ทอดพระเนตรจากสถานประทับบริสุทธิ์ของพระองค์ คือจากสวรรค์ และ
ขอทรงอํานวยพระพรแก่อส
ิ ราเอลประชาชนของพระองค์ และแก่ที่ดินซึ่งพระองค์ประทาน
แก่ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ดัง ที่ พระองค์ ทรงปฏิญาณไว้ กับ บรรพบุรุษ ของข้า พระองค์ เป็น
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16 วันนี้ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงบัญชา

แผ่นดินทีมี
่ น้าํ นมและนํ้าผึ้งไหลบริบูรณ์�
ท่าน ให้กระทําตามกฎเกณฑ์และคําตัดสินเหล่านี้ ฉะนั ้นท่านจงระวังที่ จะกระทําตามด้วย
สุดจิต สุดใจของท่าน 17 ในวัน นี้ ท่านได้ ยอมรับ แล้ วว ่า พระเยโฮวาห์ เป็น พระเจ้า ของท่าน
และท่านจะดําเนิ น ตามพระมรรคาของพระองค์ และรักษากฎเกณฑ์ พระบัญญั ติ และคํา
ตัดสิน ของพระองค์ และจะเชื่อ ฟัง พระสุรเสียงของพระองค์ 18 และในวัน นี้ พระเยโฮวาห์
ทรงรับ ว่า ท่านทัง้ หลายเป็น ชนชาติ ในกรรมสิทธิ์ ของพระองค์ ดัง ที่ พระองค์ ทรงสัญญา
ไว้กั บท ่าน และว่า ท่านจะรักษาพระบัญญั ติ ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ 19 และว่า พระองค์ จะทรง
ตัง้ ท่านให้ สูง เหนื อ บรรดาประชาชาติ ซ่ึง พระองค์ ได้ ทรงสร้าง ในเรือ
่ งสรรเสริญ ชื่อ เสียง
และเกียรติ ยศ และว่าท่านจะเป็นชนชาติ ที่ บริสุทธิแด่
พระเยโฮวาห์
พ
ระเจ้าของท่าน ดังที่
์
พระองค์ตรัสแล้ว�

27
จงจารึกพระราชบัญญัติบนศิลาก้อนใหญ่และตัง้ ไว้บนภูเขาเอบาล
โมเสสและพวกผู้ ใหญ่ ของคนอิสราเอลได้ บัญชาประชาชนว่า “จงรักษาพระบัญญั ติ
ทัง้ สิน
้ ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านทัง้ หลายในวันนี้ 2 ในวันที่ท่านทัง้ หลายจะข้ามแม่น้ําจอร์แดน
เข้าสู่ แผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ ท่าน ท่านจงตัง้ ศิ ลาก้อนใหญ่ๆ
ขึ้น เอาปูน โบกเสีย 3 แล ้ วท ่านจงจารึก บรรดาถ้อยคํา ของพระราชบัญญั ติ นี้ ไว้บนนั ้น เมื่อ
ท่านข้ามไปเพื่อ เข้า แผ่น ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านประทานแก่ ท่าน เป็น แผ่น
ดินซึ่งมีน้ํานมและนํ้าผึ้งไหลบริบูรณ์ ดังที่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านได้
ทรงสัญญาไว้กั บท ่าน 4 ฉะนั ้น เมื่อ ท่านข้ามแม่น้ํา จอร์แดนไปแล้ว บนภูเขาเอบาลท่านจง
ตัง้ ศิลาเหล่า นี้ ตามเรือ
่ งที่ ข้าพเจ้า บัญชาท่านในวัน นี้ แล ้ว จงโบกเสีย ด้วยปูน 5 และท่าน
จงสร้างแท่น บูชาแด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านที่ นั ่น เป็น แท่น ศิ ลา อย่า ใช้ เครือ
่ งมือ
เหล็กสกัดศิ ลานัน
้ 6 ท่านจงสร้างแท่นบูชาแด่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านด้วยศิลาที่ ไม่
ต้องตกแต่ง และท่านจงถวายเครือ
่ งเผาบูชาบนแท่นนั ้นแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
7 และท่านจงถวายสันติ บูชา และรับประทานเสียที่ นั ่น และท่านจงปี ติ ร่าเริงต่อ พระพักตร์
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน 8 และท่านจงจารึกบรรดาถ้อยคําของพระราชบัญญัตินี้ บนศิ
ลานน
ั ้ อย่างชัดเจน�
1

การกล่าวถึงพระพรและคําสาปแช่งต่างๆบนภูเขาเกริซิมและภูเขาเอบาล

โมเสสและปุโรหิต คนเลวีได้ กล ่าวแก่ คนอิสราเอลทัง้ หลายว่า “โอ อิสราเอล จงเงียบ
และสดับ ตรับ ฟัง วัน นี้ ท่านทัง้ หลายได้ เป็น ประชาชนของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน
10 เพราะฉะนั ้นท่านจงเชื่อฟังพระสุ รเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน คือรักษาพระ
บัญญัติและกฎเกณฑ์ของพระองค์ ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านไว้ในวันนี้ � 11 ในวันเดียวกันนั ้น
โมเสสได้กําชับประชาชนว่า 12 “เมื่อท่านทัง้ หลายยกข้ามแม่น้ําจอร์แดนนั ้นแล้ว ให้คนต่อ
ไปนี้ ยน
ื บนภูเขาเกริซิมกล่าวคําอวยพรแก่ ประชาชน คือสิ เมโอน เลวี ยูดาห์ อิสสาคาร์ โย
เซฟและเบนยามิน 13 และให้คนต่อไปนี้ ยน
ื แช่งอยู่บนภูเขาเอบาล คือรู เบน กาด อาเชอร์
เศบูลุ น ดานและนั ฟทาลี 14 และให้คนเลวีกล่าวประกาศแก่คนอิสราเอลทัง้ ปวงด้วยเสียง
ดังว่า 15 ‘ผู้ที่กระทํารู ปเคารพเป็ นรูปสลักหรือรู ปหล่อ ซึ่งเป็นสิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียนต่อพระ
เยโฮวาห์ เป็นสิง่ ที่ทําด้วยฝีมือช่าง และตัง้ ไว้ในที่ลับกให้
็ ผูนั
้ ้นถูกสาปแช่ง� ให้ประชาชนทัง้
16
ปวงตอบและกล่าวว่า ‘เอเมน� ‘ผู้ ใดหมิน
่ ประมาทบิดาของตนหรือ มารดาของตน ให้ผู้
9
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17 ‘ผู้ใดที่ ยก
ั ย้ายเสาเขตของเพื่อน

นั ้นถูกสาปแช่ง� ให้ประชาชนทัง้ ปวงกล่าวว่า ‘เอเมน�
บ้าน ให้ผู้ นั ้น ถูก สาปแช่ง� ให้ประชาชนทัง้ ปวงกล่าวว่า ‘เอเมน� 18 ‘ผู้ ใดทําให้คนตาบอด
หลงทาง ให้ ผู้ นั ้น ถูก สาปแช่ง� ให้ ประชาชนทัง้ ปวงกล่าวว่า ‘เอเมน� 19 ‘ผู้ ใดทําให้ เสีย
ความยุติธรรมอันควรได้แก่คนต่างด้าว ลูกกําพร้าพ่อและแม่ม่าย ให้ผูนั
้ ้นถูกสาปแช่ง� ให้
ประชาชนทัง้ ปวงกล่าวว่า ‘เอเมน� 20 ‘ผู้ใดสมสู่กับภรรยาของบิดาตน เพราะเขาได้เปิดผ้า
ของนางผูเ้ ป็นของบิดา ให้ผูนั
้ ้นถูกสาปแช่ง� ให้ประชาชนทัง้ ปวงกล่าวว่า ‘เอเมน� 21 ‘ผูใด
้
สมสู่ กับสัตว์เดียรัจฉานชนิ ด ใดๆก็ ตาม ให้ผู้นั ้น ถูกสาปแช่ง� ให้ประชาชนทัง้ ปวงกล่าวว่า
‘เอเมน� 22 ‘ผู้ ใดที่ สมสู่ กับ พี่ สาวหรือ น้ องสาว จะเป็น บุตรสาวของบิดา หรือบ ุต รสาวของ
มารดาของตนก็ ตาม ให้ผู้ นั ้น ถูก สาปแช่ง� ให้ประชาชนทัง้ ปวงกล่าวว่า ‘เอเมน� 23 ‘ผู้ ใด
สมสู่ กับ แม่ยายของตน ให้ผู้ นั ้น ถูก สาปแช่ง� ให้ประชาชนทัง้ ปวงกล่าวว่า ‘เอเมน� 24 ‘ผู้
ใดฆ่า เพื่อนบ้านของตนอย่างลับๆ ให้ ผู้ นั ้น ถูก สาปแช่ง� ให้ ประชาชนทัง้ ปวงกล่าวว่า ‘เอ
เมน� 25 ‘ผู้ใดรับสินบนให้ฆ่าบุคคลที่ มิได้ กระทําผิด ให้ผู้นั ้นถูกสาปแช่ง� ให้ประชาชนทัง้
ปวงกล่าวว่า ‘เอเมน� 26 ‘ผู้ใดไม่ดํารงบรรดาถ้อยคําแห่งพระราชบัญญัตินี้ โดยการกระทํา
ตาม ให้ผู้นั ้นถูกสาปแช่ง� ให้ประชาชนทัง้ ปวงกล่าวว่า ‘เอเมน� ”

28
คนที่เชื่อฟังพระเจ้าจะได้รบ
ั พระพรยิง่ ใหญ่

“ต่อ มาถ้า ท่านทัง้ หลายเชื่อ ฟัง พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน และ
ระวัง ที่ จะกระทํา ตามบรรดาพระบัญญั ติ ของพระองค์ ซ่ึง ข้าพเจ้า บัญชาท่านในวัน นี้ พระ
เยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านจะทรงตัง้ ท่านไว้ ให้ สูง กว่า บรรดาประชาชาติ ทัง้ หลายทัว่ โลก
2 บรรดาพระพรเหล่า นี้ จะตามมาทัน ท่าน ถ้า ท่านทัง
้ หลายเชื่อ ฟัง พระสุรเสียงของพระเย
3
โฮวาห์พระเจ้าของท่าน ท่านทัง้ หลายจะรับพระพรในเมือง ท่านทัง้ หลายจะรับพระพรใน
ทุ่งนา 4 ผลแห่งตัวของท่าน ผลแห่งพื้นดินของท่านและผลแห่งสัตว์ของท่านจะรับพระพร
คือฝูงวัวของท่านที่ เพิม
่ ขึ้น ฝูงแกะของท่านที่ เพิ่มลูกขึ้น 5 กระจาดของท่าน และรางนวด
แป้ง ของท่านจะรับ พระพร 6 ท่านจะรับ พระพรเมื่อ ท่านเข้า มา และท่านจะรับ พระพรเมื่อ
ท่านออกไป 7 พระเยโฮวาห์ จะทรงกระทํา ให้ ศัตรู ผู้ ลุ กขึ้น ต่อสู้ ท่านพ่ายแพ้ ต่อ หน้า ท่าน
เขาจะออกมาต่อสู้ ท่านทางหนึ่ ง และหนี ให้ พ้น หน้า ท่านเจ็ด ทาง 8 พระเยโฮวาห์ จะทรง
บัญชาพระพรให้แก่ ฉางของท่าน และบรรดากิจการที่ มือ ท่านกระทํา และพระองค์ จะทรง
อํานวยพระพรแก่ท่านในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน 9 พระ
เยโฮวาห์ จะทรงตัง้ ท่านให้ เป็น ชนชาติ บริสุทธิ์แด่ พระองค์ ดัง ที่ พระองค์ ทรงปฏิญาณแก่
ท่านแล้ว ถ้า ท่านรักษาพระบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่าน และดําเนิ น ในพระ
มรรคาของพระองค์ 10 และชนชาติ ทัง้ หลายในโลกจะเห็ นว ่า เขาเรียกท่านตามพระนาม
พระเยโฮวาห์ และเขาทัง้ หลายจะเกรงกลั วท ่าน 11 พระเยโฮวาห์จะทรงกระทํา ให้ท่านทัง้
หลายอุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลแห่งตัวของท่าน ผลของฝูงสัตว์ของท่าน และผลแห่งพื้นดิน
ของท่าน ในแผ่น ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณแก่ บรรพบุรุษ ว่า จะให้ท่าน 12 พระเยโฮ
วาห์จะทรงเปิดคลังฟ้าอันดีของพระองค์ ประทานฝนแก่แผ่นดินของท่านตามฤดูกาล และ
ทรงอํานวยพระพรแก่ กิจการนํ้ามือ ของท่าน และท่านจะให้ ประชาชาติ หลายประชาชาติ
ขอยืม แต่ ท่านจะไม่ขอยืมเขา 13 ถ้าท่านเชื่อฟังพระบัญญัติ ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่าน ซึ่ง ข้าพเจ้า บัญชาท่านในวัน นี้ และระวัง ที่ จะกระทํา ตาม พระเยโฮวาห์จะทรงกระทํา
1
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ให้ท่านเป็นหัว ไม่ใช่เป็นหาง กระทําให้สูงขึ้นทางเดียว มิใช่ให้ตํ่าลง 14 และท่านจะไม่หน
ั เห
ไปจากถ้อยคําซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้ โดยหันไปทางขวามือหรือทางซ้าย ไปติดตาม
ปรนนิ บัติพระอื่น
ชนชาติที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าจะถูกสาปแช่งและภัยพิบัติต่างๆ
15 แต่ต่อมาถ้าท่านไม่เชื่อฟังพระสุ รเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และไม่ระวัง
ที่ จะกระทําตามพระบัญญัติและกฎเกณฑ์ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวัน
นี้ แล ้ว บรรดาคํา สาปแช่ง เหล่า นี้ จะตามมาทัน ท่าน 16 ท่านทัง้ หลายจะรับคํา สาปแช่ง ใน
เมือง ท่านทัง้ หลายจะรับคํา สาปแช่ง ในทุ่ง นา 17 กระจาดของท่านและรางนวดแป้ง ของ
ท่านจะรับคํา สาปแช่ง 18 ผลแห่ง ตัว ของท่าน ผลแห่ง พื้น ดิน ของท่าน ฝูง วัว ของท่านที่
เพิม
่ ขึ้น ฝูง แกะของท่านที่ เพิม
่ จะรับคํา สาปแช่ง 19 ท่านจะรับคํา สาปแช่ง เมื่อ ท่านเข้า มา
และท่านจะรับคํา สาปแช่ง เมื่อ ท่านออกไป 20 พระเยโฮวาห์ จะทรงบันดาลให้ คํา สาปแช่ง
ความวุน
่ วาย และการตําหนิ มี ขึ้น แก่ บรรดากิจการที่ มือ ท่านกระทํา จนท่านจะถูก ทําลาย
และพินาศอย่างรวดเร็ว เนื่ องด้วยความชัว่ ซึ่ง ท่านได้ กระทํา เพราะท่านได้ ทอดทิง้ เราเสีย
21 พระเยโฮวาห์ จะทรงบันดาลให้ โรคร้ายติดพัน ท่าน จนพระองค์ จะทรงเผาผลาญท่าน
ให้สิ ้นเสีย จากแผ่นดิน ซึ่ง ท่านเข้าไปยึดครองนั ้น 22 พระเยโฮวาห์จะทรงเฆี่ยนตี ท่านด้วย
ความซูบ ผอม และด้วยความไข้ ความอักเสบ ความร้อนอย่างรุ นแรง ด้วยดาบ ด้วยพายุ
ร้อนกล้า ด้วยราขึ้น และสิง่ เหล่า นี้ จะติดตามท่านไปจนท่านพินาศ 23 และฟ้า สวรรค์ ที่ อยู่
เหนื อศีรษะของท่านจะเป็นทองสัมฤทธิ์ และแผ่นดินที่อยู่ใต้ท่านจะเป็นเหล็ก 24 พระเยโฮ
วาห์จะทรงบันดาลให้ฝนในแผ่นดินของท่านเป็นฝุ่นและละออง ลงมาจากอากาศอยู่เหนื อ
ท่านทัง้ หลายจนกว่า ท่านจะถูก ทําลาย 25 พระเยโฮวาห์ จะทรงกระทํา ให้ ท่านพ่ายแพ้ ต่อ
หน้า ศั ตรู ของท่าน ท่านจะออกไปต่อสู้ เขาทางเดียว แต่ จะหนี ให้ พ้น หน้า เขาเจ็ด ทาง และ
ท่านทัง้ หลายจะถูกถอนออกไปอยูต
่ ามบรรดาราชอาณาจักรทัว่ โลก 26 ซากศพของท่านทัง้
หลายจะเป็น อาหารของนกทัง้ หลายในอากาศ และสําหรับสัตว์ป่า ในโลก และไม่ มี ผู้ ใดขับ
ไล่ ฝูง สัตว์เหล่ านั ้น ไป 27 พระเยโฮวาห์จะทรงเฆี่ยนตี ท่านด้วยฝี อียป
ิ ต์ ด้วยริดสีดวงทวาร
ขั ้นร ุน แรง ด้วยโรคลัก ปิ ดล ัก เปิด และด้วยโรคคัน ซึ่ง จะรักษาไม่ ได้ 28 พระเยโฮวาห์ จะ
ทรงเฆี่ยนตี ท่านด้วยโรควิกลจริต โรคตาบอด และให้จิ ตใจยุง่ เหยิง 29 ท่านจะต้องคลํา ไป
ในเวลาเที่ยง เหมือนคนตาบอดคลํา ไปในความมืด และท่านจะไม่ มี ความเจริญ ในหนทาง
ของท่าน ท่านจะถู กบีบคัน
้ และถูกปล้นอยู่เสมอ และจะไม่มีใครช่วยท่านได้ เลย 30 ท่านจะ
หมัน
้ หญิงคนหนึ่ งไว้เป็นภรรยา และชายอื่นจะเข้าไปสมสู่กับนาง ท่านจะก่อสร้างเรือน แต่
จะไม่ได้ อาศัยอยู่ในนั ้น ท่านจะปลูกสวนองุน
่ แต่ ท่านจะไม่ได้ เก็บผลองุน
่ นั ้นเข้ามา 31 คน
จะฆ่าวัวของท่านต่อหน้าต่อตาท่าน ท่านจะมิได้ รับประทานเนื้ อวัวนน
ั ้ เขาจะมาแย่งชิงลา
ไปต่อ หน้า ต่อตาท่าน และเขาจะไม่ เอากลับ คืน มาให้ท่าน ฝูง แพะแกะของท่านจะต้องเอา
ไปให้ศัตรู ของท่าน และจะไม่ มี ใครช่วยท่านได้ เลย 32 เขาจะเอาบุตรชายและบุตรสาวของ
ท่านไปให้แก่ประชาชาติอื่น ส่วนตาของท่านจะมองดูและมืดมัวลงด้วยความอาลัยอาวรณ์
ตลอดเวลา อํานาจนํ้ามือของท่านก็ไม่สามารถจะป้องกันได้ 33 ชนชาติที่ท่านไม่เคยรู จ
้ ักมา
แต่ก่อนจะมารับประทานพืชผลแห่งแผ่นดินของท่าน และกินผลงานทัง้ ปวงของท่าน เขา
จะบีบคัน
้ และเหยียบยํ่าท่านเสมอไป 34 ดังนั ้นภาพที่ท่านเห็นจึงจะกระทําให้ท่านบ้าคลัง่ ไป
35 พระเยโฮวาห์จะทรงเฆี่ยนตี ท่านด้วยฝี รา
้ ยที่ หัวเข่า และที่ ขา ซึ่งท่านจะรักษาให้หายไม่
ได้ เป็น ตัง้ แต่ ฝ่าเท้า จนถึง กระหม่อมของท่าน 36 พระเยโฮวาห์ จะทรงนํา ท่าน และกษั ตริ
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ย์ ผู้ ที่ ท่านแต่ง ตัง้ ไว้เหนื อ ท่านนั ้น ไปยัง ประชาชาติ ซ่ึง ท่านและบรรพบุรุษ ของท่านไม่ รู จั
้ ก
มาก่อน ณ ที่ นั ้น ท่านจะปรนนิ บั ติ พระอื่ นที ่ ทํา ด้วยไม้ และด้วยหิน 37 ท่านจะเป็ นที ่ น่า ตก
ตะลึง เป็นคําภาษิ ต เป็ นที ่คําครหาท่ามกลางชนชาติ ทัง้ ปวงที่ พระเยโฮวาห์ทรงนําท่านไป
นั ้น 38 ท่านจะต้องเอาพืช ไปหว่านไว้ในนามากและเก็บ ผลเข้า มาแต่ น้ อย เพราะตัก
๊ แตน
จะกัดกินเสีย 39 ท่านจะปลูกและแต่งต้นองุ่น แต่ท่านจะไม่ได้ดื่มน้าํ องุน
่ หรือเก็บผลเข้ามา
เพราะตัวหนอนจะกินมันเสีย 40 ท่านจะมีต้นมะกอกเทศอยู่ทัว่ อาณาเขตของท่าน แต่ท่าน
จะไม่ได้นํ้ามันมาชโลมตัวท่าน เพราะว่าผลมะกอกเทศของท่านจะร่วงหล่นเสีย 41 ท่านจะ
ให้กําเนิ ดบุตรชายและบุตรสาว แต่จะไม่เป็นของท่าน เพราะเขาจะตกไปเป็นเชลย 42 ต้นไม้
ทัง้ หลายของท่านและผลจากพื้น ดิน ของท่านนั ้น ตัก
๊ แตนจะถือ กรรมสิทธิ์ 43 คนต่างด้าว
ซึ่ง อยู่ ท่ามกลางท่าน จะสูง ขึ้น ไปเหนื อ ท่านทุกที ๆ และท่านจะตํ่า ลงทุกที ๆ 44 เขาจะให้
ท่านทัง้ หลายยืม ของของเขาได้ และท่านจะไม่ มี ให้ เขายืม เขาจะเป็น หัว และท่านจะเป็น
หาง 45 ยิง่ กว่านั ้นคําสาปแช่งทัง้ หมดนี้ จะตามหาท่าน และตามทันท่านจนกว่าท่านจะถูก
ทําลาย เพราะว่า ท่านไม่ เชื่อ ฟัง พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่าน ที่ จะรักษา
พระบัญญัติและกฎเกณฑ์ของพระองค์ซ่ึงพระองค์บัญชาท่านไว้ 46 สิ่งเหล่านี้ จะเป็นหมาย
สําคัญและการมหัศจรรย์อยู่เหนื อท่าน และเหนื อเชื้อสายของท่านเป็นนิ ตย์ 47 เพราะท่าน
มิ ได้ ปรนนิ บัติ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านด้วยความร่าเริง และใจยินดี เพราะเหตุ มี สิ ่ง
สารพัดบริบูรณ์ 48 เพราะฉะนั ้นท่านจึงต้องปรนนิ บัติศัตรู ของท่าน ซึ่งพระเยโฮวาห์จะทรง
ใช้มาต่อสู้ ท่าน ด้วยความหิวและกระหาย เปลือยกายและขัดสนทุกอย่าง และพระองค์ จะ
ทรงวางแอกเหล็กบนคอของท่าน จนกว่าพระองค์จะทําลายท่านเสียสิน
้ 49 พระเยโฮวาห์จะ
ทรงนําประชาชาติหน่ึงมาต่อสู้กับท่านจากทางไกล จากที่สุดปลายแผ่นดินโลก เร็วเหมือน
นกอินทรีบินมา เป็นประชาชาติที่ท่านไม่รู จั
้ กภาษาของเขา 50 เป็นประชาชาติที่มีหน้าตาดุ
ร้าย คือผู้ซ่ึงไม่เคารพคนแก่ และไม่โปรดปรานคนหนุ่มสาว 51 และจะรับประทานผลของ
ฝูง สัตว์ของท่าน และพืช ผลจากพื้น ดิน ของท่าน จนท่านจะถูก ทําลาย ทัง้ เขาจะไม่ เหลือ
ข้าว นํ้าองุน
่ หรือนํ้ามัน ลูกวัว หรือลูกแกะอ่อนไว้ให้ท่าน จนกว่าเขาจะกระทําให้ท่านพินาศ
52 เขาจะล้อมท่านไว้ทุ กประตู เมืองจนกําแพงสู งและเข้มแข็งซึ่งท่านไว้วางใจนั ้นพังทลาย
ลงทัว่ แผ่น ดิน ของท่าน คือ เขาจะล้อมท่านไว้ทุ กประตู เมืองทัว่ แผ่น ดิน ของท่านซึ่ง พระเย
โฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน 53 ท่านจะต้องรับประทานผลแห่งตัวของท่านเป็น
อาหาร คือเนื้ อบุตรชายและบุตรสาวของท่าน ผู้ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทาน
แก่ ท่าน ในการล้อมและในความทุกข์ ลํา บากซึ่ง ศั ตรู ของท่านมาทําให้ ท่านทัง้ หลายทุกข์
ลําบากนั ้น 54 ผู้ ชายสํารวยและสําอางเหลือ เกิน ในหมู่ พวกท่านทัง้ หลาย ตาเขาจะชัว่ ร้าย
ต่อพี่น้องของตน ต่อภรรยาที่อยู่ในอ้อมอกของตนและต่อลูกๆคนสุดท้ายที่เหลืออยู่กับตน
55 จนเขาจะไม่ ยอมให้ ใครกิน เนื้ อ ลูก ของตนซึ่ง กําลั งก ิ นอยู่ เพราะไม่ มี อะไรเหลือ ให้ เขา
อีก แล้ว ในการล้อมและในความทุกข์ ลําบาก ซึ่ง ศั ตรู ของท่านมาทําให้ ท่านทัง้ หลายทุกข์
ลําบากทุก ประตู เมือง 56 ผู้ หญิง สํารวยและสําอางเหลือ เกิน ในหมู่ พวกท่าน ซึ่ง ไม่ เคยย่าง
เท้าลงที่พ้น
ื ดินเพราะเป็นคนสําอางและสํารวยอย่างนั ้น ตาเขาจะชัว่ ร้ายต่อสามีในอ้อมอก
ของเธอ และต่อบุตรชายและบุตรสาวของเธอ 57 ต่อรกซึ่งเพิง่ ออกมาจากหว่างขาของเธอ
และต่อลูกแดงที่ เพิง่ คลอด เพราะว่าเธอจะกินเป็นอาหารเงียบๆเพราะขัดสนทุกอย่าง ใน
การถูกล้อมและในความทุกข์ลําบาก ซึ่งศัตรู ของท่านมาทําให้ท่านทัง้ หลายทุกข์ลําบากทุก
ประตู เมือง 58 ถ้า ท่านทัง้ หลายไม่ ระวัง ที่ จะกระทํา ตามถ้อยคํา ทัง้ สิน
้ ของพระราชบัญญั ติ
ซึ่ง เขียนไว้ในหนั ง สื อม ้ วนนี้ ที่ จะให้ ยาํ เกรงพระนามที่ ทรงสง่า ราศี และที่ น่า สะพรึง กลั วน ี้
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59 แล้วพระเยโฮวาห์จะทรงนํามาสู่ท่านและเชื้อ

คือพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
สายของท่านด้วยภัยพิบัติ อย่างผิดธรรมดา ภัยพิบัติร้ายแรงและช้านาน และความเจ็บไข้
ต่างๆที่ รา้ ยแรงและช้านาน 60 ยิง่ กว่านั ้นพระองค์ จะทรงนําโรคทัง้ หลายแห่งอียป
ิ ต์ ซึ่งท่า
นกลั วน ั น
้ มาสู่ ท่าน และมัน จะติดพัน ท่านอยู่ 61 เช่น เดียวกัน โรคทุก อย่างและภัย พิบั ติ ทุก
อย่าง ซึ่งมิได้ระบุไว้ในหนั งสือพระราชบัญญัตินี้ พระเยโฮวาห์จะทรงนํามายังท่าน จนกว่า
ท่านทัง้ หลายจะถูกทําลาย 62 ซึ่งพวกท่านทัง้ หลายมีมากอย่างดวงดาวในท้องฟ้านั ้น ท่าน
ก็ จะเหลือ แต่ จํานวนน้ อย เพราะว่า ท่านไม่ เชื่อ ฟัง พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ของท่าน
คําพยากรณ์ ถึงการกระจัดกระจายไปทัว่ โลก
และต่อ มาซึ่ง พระเยโฮวาห์ พอพระทัย ที่ จะทรงกระทํา ดี ต่อ ท่านและอํานวยพระพร
ให้ท่านทวีมากขึ้นนั ้น พระเยโฮวาห์ก็จะทรงพอพระทัยที่จะทรงทําให้ท่านพินาศและทําลาย
ท่านเสีย เช่น เดียวกัน ท่านจะต้องถูก เด็ด ทิง้ ไปเสีย จากแผ่น ดิน ซึ่ง ท่านกําลัง จะเข้าไปยึด
ครองนั ้น 64 และพระเยโฮวาห์ จะทรงกระทํา ให้ ท่านทัง้ หลายกระจัดกระจายไปท่ามกลาง
ชนชาติ ทัง้ หลาย ตัง้ แต่ ที่ สุด ปลายโลกข้างนี้ ไปถึง ข้างโน้ น ณ ที่ นั ้น ท่านจะปรนนิ บั ติ พระ
อื่นๆ ซึ่ง ท่านและบรรพบุรุษ ของท่านไม่ รู จั
้ กค ือ พระซึ่ง ทํา ด้วยไม้ และศิ ลา 65 เมื่อ ท่านอยู่
ท่ามกลางประชาชาติต่างๆนั ้น ท่านจะไม่พบความสบายเลย ฝ่าเท้าของท่านจะไม่มีที่ หยุด
พัก เพราะพระเยโฮวาห์จะประทานให้ท่านมี จิ ตใจที่ หวาดหวัน
่ มี ตาที่ มื ดม ัว ลงและมี ชีวิต
ที่ ค่อยๆวอดลง 66 และชีวต
ิ ของท่านก็ จะแขวนอยู่ข้างหน้าท่านอย่างสงสัย ท่านจะครันคร
่
้ามอยู่ทัง้ กลางวันและกลางคืน ไม่มีความแน่ ใจในชีวต
ิ ของท่านเลย 67 ในเวลาเช้าท่านจะ
กล่าวว่า ‘ถ้าเป็นเวลาเย็นก็จะดี� และในเวลาเย็นท่านจะกล่าวว่า ‘ถ้าเป็นเวลาเช้าก็จะดี�
เพราะความครันคร
่
้ามซึ่ งมีอยู่ในจิตใจท่านนั ้น และเพราะสิง่ ที่ ตาท่านจะเห็น 68 และพระ
เยโฮวาห์จะนําท่านกลับมาทางเรือถึงอียป
ิ ต์ เป็นการเดินทางซึ่งข้าพเจ้าได้กล่าวว่า ท่านจะ
ไม่พบเห็นอีกเลย ณ ที่นั ่นท่านจะต้องมอบตัวขายให้ศัตรู เป็นทาสชายและทาสหญิง แต่จะ
ไม่มีผู้ใดซื้อท่าน�
63

29
คําเตือนใจเรือ
่ งพันธสัญญาเกี่ยวกับคานาอัน
ต่อ ไปนี้ เป็น ถ้อยคํา ในพันธสัญญาซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาโมเสสให้ กระทํา กับ คน
อิสราเอลในแผ่น ดิน โมอับ นอกเหนื อ พันธสัญญาซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา กับ พวกเขาที่ โฮ
เรบ 2 โมเสสเรียกบรรดาคนอิสราเอลมาและกล่าวแก่เขาว่า “ท่านทัง้ หลายได้เหน
็ ทุกสิง่ ซึ่ง
พระเยโฮวาห์ทรงกระทําต่อหน้าต่อตาของท่านในแผ่นดินอียป
ิ ต์ ต่อฟาโรห์และต่อบรรดา
ข้าราชบริพารของท่าน และต่อประเทศของท่านทัง้ สิน
้ 3 ทัง้ การทดลองใหญ่ซ่ึงนั ยน์ ตาของ
ท่านได้ เห็น ทัง้ หมายสําคัญ และการอัศจรรย์ ยิง่ ใหญ่ เหล่า นั ้น 4 แต่ จนกระทัง่ วัน นี้ พระเย
โฮวาห์มิได้ ประทานจิตใจที่ เข้าใจ ตาที่ มองเห็นได้ และหู ที่ ยินได้ ให้แก่ ท่าน 5 ‘เราได้ นํา เจ้า
อยู่ในถิน
่ ทุรกันดารสี่ สิ บปี เสื้อผ้าของเจ้ามิได้ ขาดวิน
่ ไปจากเจ้า และรองเท้ามิได้ ขาดหลุด
ไปจากเท้าของเจ้า 6 เจ้ าทัง้ หลายมิได้ รับประทานขนมปัง เจ้ ามิได้ ดื่ มน้าํ องุน
่ หรือสุ รา เพื่อ
เจ้าจะได้รู ว่้ า เราเป็นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า� 7 และเมื่อท่านมาถึงที่นี้ สิโหนกษั ตริย์
เมืองเฮชโบน และโอกกษั ตริย์เมืองบาชาน ออกมาทําสงครามกับเรา แต่เราทัง้ หลายก็ได้
กระทําให้เขาพ่ายแพ้ไป 8 เราริบแผ่นดินของเขาและมอบให้เป็นมรดกแก่คนรูเบน คนกาด
และคนครึง่ ตระกูลมนั สเสห์ 9 เพราะฉะนั ้นจงระวังที่จะกระทําตามถ้อยคําแห่งพันธสัญญา
1

หนั งสือพระราชบัญญัติ 29:10

245

หนั งสือพระราชบัญญัติ 29:29

นี้ เพื่อ ท่านทัง้ หลายจะจําเริญ ในบรรดากิจการซึ่ง ท่านกระทํา ในวัน นี้ ท่านทัง้ หลายทุก
คนยืนอยู่ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน คือบรรดาผู้หว
ั หน้าตระกูลทัง้ หลาย
พวกผู้ ใหญ่ ของท่าน และเจ้า หน้าที่ ของท่าน บรรดาผู้ชายของอิสราเอล 11 เด็กๆของท่าน
ภรรยาของท่าน และคนต่างด้าวที่ อยู่ในค่ายของท่าน ทัง้ คนที่ ตัด ฟืน ให้ท่าน และคนที่ ตัก
นํ้า ให้ ท่าน 12 เพื่อ ท่านจะได้ เข ้า มาในพันธสัญญาแห่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน คือ
ในพันธสัญญาที่ ปฏิญาณไว้ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทรงกระทํากั บท ่านในวัน นี้
13 เพื่อพระองค์ จะทรงแต่งตัง
้ ท่านทัง้ หลายในวันนี้ ให้เป็นประชาชนของพระองค์ และเพื่อ
พระองค์ จะเป็น พระเจ้า ของท่าน ดัง ที่ พระองค์ ทรงตรัส กั บท ่านนั ้น และดัง ที่ พระองค์ ทรง
ปฏิญาณกับ บรรพบุรุษ ของท่าน คื อก ับ อับ ราฮัม กับ อิส อัค และกับ ยาโคบ 14 ข้าพเจ้า มิ ได้
กระทําพันธสัญญากับคําปฏิญาณนี้ กบท
ั ่านเท่านั ้น 15 แต่กับผูที
้ ่ยืนอยูก
่ ับเราทัง้ หลายในวัน
นี้ ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา และกับผูที
้ ่ไม่ได้อยูที
่ ่นี่กับเราในวันนี้ 16 (ท่าน
ทราบอยู่ แล ้ วว ่า เราอาศัย อยู่ ในแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ อย่างไร และเราทัง้ หลายได้ ผ่านท่ามกลาง
ประชาชาติ ซึ่ง ท่านทัง้ หลายผ่านพ้นอย่างไร 17 ท่านทัง้ หลายได้ เห็นสิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียน
ของเขาทัง้ หลายแล้ว คือ เห็ นร ูป เคารพที่ ทํา ด้วยไม้ ด้วยหิน และด้วยเงิน และทอง ซึ่ง อยู่
ท่ามกลางเขาทัง้ หลาย� 18 จงระวังให้ดี เกรงว่าจะมีชายหรือหญิงคนใด หรือครอบครัวใด
หรือตระกูลใด ซึ่งในวันนี้ จิ ตใจของเขาหันไปจากพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราไปปรนนิ บัติ
พระของประชาชาติเหล่านั ้น เกรงว่าท่ามกลางท่านจะมีรากซึ่งเกิดเป็นดีหมีและบอระเพ็ด
19 และต่อ มาเมื่อ คนนั ้น ได้ยน
ิ ถ้อยคํา แห่ง คํา สาปแช่ง นี้ จะนึ ก อวยพรตัว เองในใจว่า ‘แม้
ข้าจะเดินด้วยความดื้อดึงตามใจของข้า ข้าก็จะเป็นสุข ไม่ว่าจะเอาการเมาเหล้าซ้อนความ
กระหายนํ้า� 20 พระเยโฮวาห์จะมิได้ ทรงให้อภัยแก่ คนนั ้น แต่ พระพิโรธของพระเยโฮวาห์
และความหวงแหนของพระองค์จะพลุ่งขึ้นต่อชายคนนั ้น และคําสาปแช่งทัง้ สิน
้ ซึ่งเขียนไว้
ในหนั ง สื อม ้ วนนี้ จะตกอยู่ เหนื อ เขา และพระเยโฮวาห์จะทรงลบชื่อ ของเขาเสีย จากใต้ ฟ้า
21 แล ้ว พระเยโฮวาห์ จะทรงแยกเขาออกจากตระกูล คนอิสราเอลทัง
้ ปวงให้ประสบหายนะ
ตามคําสาปแช่งทัง้ สิน
้ ของพันธสัญญา ซึ่งจารึกไว้ในหนั งสือพระราชบัญญัติ นี้ 22 และคน
ชัว่ อายุ ต่อ มาคือ ลูก หลานซึ่ง เกิด มาภายหลัง ท่าน และชนต่างด้าวซึ่ง มาจากแผ่นดิ นที ่ อยู่
ห่างไกล จะกล่าวเมื่อเขาเห็นภัยพิบัติต่างๆของแผ่นดินนั ้นและโรคภัยซึ่งพระเยโฮวาห์ทรง
บันดาลให้ เป็น 23 คือ แผ่น ดิน ทัง้ หมดเป็น กํามะถัน และเป็น เกลือ และถูก เผาไฟ ไม่มี ใคร
ปลูกหว่าน และไม่มีอะไรงอกขึ้น เป็ นที่ที่หญ้าไม่งอก เป็นการที่ถูกควํา่ อย่างโสโดมและโก
โมราห์ เมืองอัด มาห์ เมืองเศโบอิม ซึ่ง พระเยโฮวาห์ทรงควํา่ ด้วยความกริว้ และพระพิโรธ
24 เออ ประชาชาติ ทัง
้ หลายจะกล่าวว่า ‘ทําไมพระเยโฮวาห์ทรงกระทํา เช่น นี้ แก่ แผ่ นดิน นี้
พระพิโรธมากมายเช่น นี้ หมายความว่า กระไร� 25 แล ้ว คนจะพู ดก ั นว ่า ‘เพราะเขาทอดทิง้
พันธสัญญาของพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของบรรพบุรุษ ของเขา ซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา ไว้กับ
เขาเมื่อ พระองค์ ทรงพาเขาออกจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ 26 ไปปรนนิ บั ติ นม ัส การพระอื่น เป็น
พระซึ่ง เขาไม่ เคยรู จั
้ ก และซึ่ง พระองค์ มิได้ ประทานแก่ เขา 27 เพราะฉะนั ้น พระพิโรธของ
พระเยโฮวาห์จึง พลุ่ง ขึ้น ต่อ แผ่น ดิน นี้ นํา เอาบรรดาคํา สาปแช่ง ซึ่ง จารึก ไว้ในหนั งสือ นี้ มา
ถึง 28 และพระเยโฮวาห์จึงทรงถอนรากเขาเสียจากแผ่นดินด้วยความกริว้ พระพิโรธและ
ความเดือดดาลอัน มากมาย และทิง้ เขาไปในอีกแผ่น ดิน หนึ่ ง ดัง ที่ เป็น อยู่วัน นี้ � 29 สิ ่ง ลี้ ลั
บท ง
ั ้ ปวงเป็น ของพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเราทัง้ หลาย แต่ สิ ่ง ทรงสําแดงนั ้น เป็น ของเรา
ทัง้ หลาย และของลูก หลานของเราเป็น นิ ตย์ เพื่อ เราจะกระทํา ตามถ้อยคํา ทัง้ สิน
้ ของพระ
ราชบัญญัตินี้ �
10
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คําพยากรณ์ เรือ
่ งการรวบรวมคนอิสราเอลเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมา

1 “ต่อ มาเมื่อ บรรดาเหตุ การณ์ เหล่า นี้

คือพระพรและคําสาปแช่งซึ่งข้าพเจ้ากล่าวไว้ต่อ
หน้า ท่านมาถึง ท่านทัง้ หลายแล้ว และท่านทัง้ หลายระลึก ขึ้น ได้ ในเมื่อ ท่านทัง้ หลายอยู่
ท่ามกลางบรรดาประชาชาติ ซึ่ง พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านทรงขับ ไล่ ท่านไปนั ้น 2 และ
ท่านก็ หน
ั กลับ มาหาพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่าน ทัง้ ตั วท ่านและลูก หลานของท่าน และ
เชื่อ ฟัง พระสุรเสียงของพระองค์ ในทุก สิง่ ทุก อย่างซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ บัญชาท่านในวัน นี้ ด้วย
สุดจิต สุดใจของท่าน 3 แล ้ว พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทัง้ หลายจะทรงให้ ท่านคืน สู่
สภาพเดิมและทรงพระกรุ ณาต่อท่าน และจะรวบรวมพวกท่านทัง้ หลายอีกจากชนชาติทัง้
หลายซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงให้ท่านทัง้ หลายกระจายไปอยูนั
่ ้น 4 ถ้ามีคนของ
ท่านที่ ถู กขับ ไล่ ไปอยู่ สุดท้ายปลายสวรรค์ จากที่ นั่น พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านจะทรง
รวบรวมท่านให้ มา จากที่ นั่น พระองค์ จะทรงนํา ท่านกลับ 5 และพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของ
ท่านจะนํา ท่านเข้า มาในแผ่น ดิน ซึ่ง บรรพบุรุษ ของท่านยึด ครองเพื่อ ท่านจะได้ ยึด ครอง
และพระองค์จะทรงกระทําดีแก่ท่าน และทวีมากขึ้นยิง่ กว่าบรรพบุรุษของท่าน 6 แล้วพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงตัดใจของท่าน และใจของเชื้อสายของท่าน เพื่อท่านจะได้
รัก พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านด้วยสุดจิต สุดใจของท่าน เพื่อ ท่านทัง้ หลายจะมี ชี วิตอยู่
ได้ 7 และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงให้คําสาปแช่งเหล่านี้ ตกอยู่บนข้าศึกและผู้
ที่ เกล ียดชัง ท่าน คือ ผู้ ข่มเหงท่านทัง้ หลาย 8 และท่านทัง้ หลายจะเชื่อ ฟัง พระสุรเสียงของ
พระเยโฮวาห์อีก และกระทําตามพระบัญญัติทัง้ สิน
้ ของพระองค์ ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านทัง้
หลายในวันนี้ 9 พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงกระทําให้ท่านจําเริญมัง่ คัง่ อย่างยิง่ ใน
บรรดากิจการที่มือท่านกระทํา ในผลแห่งตัวของท่าน และในผลแห่งฝูงสัตว์ของท่าน และ
ในผลแห่ง พื้น ดิน ของท่าน เพราะพระเยโฮวาห์ จะทรงปลื้ม ปี ติ ที่ จะให้ ท่านจําเริญ มัง่ คั ่งอ
ีก ดัง ที่ พระองค์ ทรงปลื้ม ปี ติ ในบรรพบุรุษ ของท่าน 10 ถ้า ท่านเชื่อ ฟัง พระสุรเสียงแห่ง พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน โดยรักษาพระบัญญัติ และกฎเกณฑ์ ของพระองค์ ซึ่งจารึกไว้ใน
หนั งสือของพระราชบัญญัตินี้ ถ้าท่านทัง้ หลายหันกลับมาหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
ด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน
คําตักเตือนว่าจงเลือกชีวต
ิ หรือความตาย
เพราะว่า พระบัญญั ติ ซึ่ง ข้าพเจ้า บัญชาท่านในวัน นี้ ไม่ ได้ ปิดบัง ไว้ จากท่าน และไม่
ห่างเห ิน เกิน ไปด้วย 12 มิใช่ พระบัญญั ติ นั ้น อยู่ บนสวรรค์ แล ้ วท ่านจะกล่าวว่า ‘ใครจะแทน
เราขึ้นไปบนสวรรค์ และนํามาให้เรา และกระทําให้เราได้ ฟังและประพฤติ ตาม� 13 มิใช่อยู่
พ้นทะเล ซึ่งท่านจะกล่าวว่า ‘ใครจะข้ามทะเลไปแทนเราและนํามาให้เรา และกระทําให้เรา
ได้ ฟัง และประพฤติ ตาม � 14 แต่ ถ้อยคํา นั ้น อยู่ ใกล้ ท่านทัง้ หลายมาก อยู่ ในปากของท่าน
และอยู่ ในใจของท่าน ฉะนั ้น ท่านจึง กระทํา ตามได้ 15 จงดู เถิด ในวัน นี้ ข้าพเจ้า ได้ วางชีวต
ิ
16
และสิ่ งด ี ความตายและสิง่ ร้ายไว้ต่อ หน้า ท่าน คือ ในการที่ ข้าพเจ้า ได้ บัญชาท่านในวัน
นี้ ให้รักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ให้ดําเนิ นในพระมรรคาทัง้ หลายของพระองค์ และ
ให้ รก
ั ษาพระบัญญั ติ และกฎเกณฑ์ และคํา ตัดสิน ของพระองค์ แล ้ วท ่านจะมี ชี วิตอยู่ และ
ทวีมากขึ้น และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะอํานวยพระพรแก่ ท่านในแผ่นดินซึ่งท่าน
เข้าไปยึดครองนั ้น 17 แต่ถ้าใจของท่านหันเหไป และท่านมิได้ฟัง แต่ถู กลวงให้ไปนมัสการ
พระอื่น และปรนนิ บั ติ พระนั ้น 18 ข้าพเจ้า ขอประกาศแก่ ท่านทัง้ หลายในวัน นี้ ว่า ท่านทัง้
11
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หลายจะพินาศเป็น แน่ ท่านจะไม่ มี ชี วิตอยู่ นานในแผ่น ดิน ซึ่ง ท่านกําลัง จะยกข้ามแม่น้ํา
จอร์แดนเข้าไปยึด ครองนั ้น 19 ข้าพเจ้า ขออัญเชิญ สวรรค์ และโลกให้เป็น พยานต่อ ท่านใน
วันนี้ ว่า ข้าพเจ้าตัง้ ชีวต
ิ และความตาย พระพรและคําสาปแช่งไว้ต่อหน้าท่าน เพราะฉะนั ้น
ท่านจงเลือกเอาข้างชีวต
ิ เพื่อท่านและเชื้อสายของท่านจะได้มีชีวิตอยู่ 20 ด้วยมีความรักต่อ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์ และติดพันอยู่กับพระองค์
เพราะพระองค์ทรงเป็นชีวต
ิ และความยืนนานของท่าน เพื่อท่านจะได้อยูในแผ่
่
นดินซึ่งพระ
เยโฮวาห์ ปฏิญาณแก่ บรรพบุรุษ ของท่าน คือ แก่ อับ ราฮัม แก่ อิส อัค และแก่ ยาโคบ ว่า จะ
ประทานแก่ท่านเหล่านั ้น�

31
คําปรึกษาครัง้ สุดท้ายของโมเสสต่อคนอิสราเอลและโยชูวา
“วันนี้
ข้าพเจ้า มี อายุ หน ่งึ ร้อยยี่ สิ บปี แล้ว ข้าพเจ้า จะออกไปและเข้า มาอีก ไม่ ไหวแล้ว พระเยโฮ
วาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘เจ้าจะไม่ได้ข้ามแม่น้ําจอร์แดนนี้ � 3 พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
จะข้ามไปข้างหน้าท่านเอง พระองค์จะทรงทําลายประชาชาติเหล่านี้ ให้พ้นหน้าท่าน เพื่อว่า
ท่านจะยึดครองเขานั ้น โยชูวาจะข้ามไปนําหน้าท่านทัง้ หลาย ดังที่พระเยโฮวาห์ตรัสไว้แล้ว
4 พระเยโฮวาห์จะทรงกระทํา แก่ เขาอย่างที่ พระองค์ ได้ ทรงกระทํา แก่ สิ โหนและโอกกษั ตริ
ย์ ของคนอาโมไรต์ และแก่ แผ่ นดิน ของเขา ผู้ ที่ พระองค์ ทรงทําลายแล้ว 5 แล ้ว พระเยโฮ
วาห์จะทรงมอบเขาไว้ต่อหน้าท่าน และท่านทัง้ หลายจะกระทําแก่เขาตามบัญญัติทัง้ สิน
้ ซึ่ง
ข้าพเจ้า ได้ บัญชาท่านไว้แล้ว 6 จงเข้ม แข็ง และกล้า หาญเถิด อย่า กลัว หรือ อย่า ครันคร
่
้าม
เขาเลย เพราะว่าผู้ที่ ไปกั บท่านคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน พระองค์ จะไม่ ทรงปล่อย
ท่านให้ ล้ม เหลวหรือ ทอดทิง้ ท่านเสีย� 7 แล ้ว โมเสสเรียกโยชู วาเข้า มาและกล่าวแก่ ท่าน
ท่ามกลางสายตาของบรรดาคนอิสราเอลว่า “จงเข้ม แข็ง และกล้า หาญเถิด เพราะท่าน
จะต้องไปกับ ชนชาติ นี้ เข ้า ไปในแผ่น ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงปฏิญาณแก่ บรรพบุรุษ ว่า จะ
ประทานแก่เขา ท่านจงกระทําให้เขาได้แผ่นดินนั ้นมาเป็นมรดก 8 ผู้ที่ไปข้างหน้าคือพระเย
โฮวาห์ พระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วย พระองค์จะไม่ทรงปล่อยท่านให้ล้มเหลวหรือทอดทิง้ ท่าน
เสีย อย่ากลัวและอย่าขยาดเลย� 9 โมเสสได้เขียนพระราชบัญญัตินี้ และมอบให้แก่ปุโรหิต
ลูกหลานของเลวี ผูซึ
้ ่งหามหีบพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ และแก่พวกผูใหญ่
้
ทัง้ ปวงของ
คนอิสราเอล 10 และโมเสสบัญชาเขาว่า “เมื่อครบทุกๆเจ็ดปี ตามเวลากําหนดปีปลดปล่อย
ณ เทศกาลอยู่ เพิง 11 เมื่อ คนอิสราเอลทัง้ หลายมาประชุม พร้อมกัน ต่อ พระพักตร์พระเย
โฮวาห์พระเจ้าของท่าน ณ สถานที่ซึ่งพระองค์จะทรงเลือกไว้นั ้น ท่านทัง้ หลายจงอ่านพระ
ราชบัญญัตินี้ ให้คนอิสราเอลทัง้ ปวงฟัง 12 จงเรียกประชาชนให้มาประชุมกัน ทัง้ ชาย หญิง
และเด็ก ทัง้ คนต่างด้าวภายในประตู เมืองของท่าน เพื่อ ให้ เขาได้ยน
ิ และเรียนรู ที
้ ่ จะยํา เก
รงพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน และให้ ระวัง ที่ จะกระทํา ตามถ้อยคํา ทัง้ สิน
้ ของพระราช
บัญญัตินี้ 13 และเพื่อลูกหลานทัง้ หลายของเขา ผู้ยังไม่ทราบจะได้ยน
ิ และเรียนรู ที
้ ่จะยําเก
รงพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่าน ตราบเท่า เวลาซึ่ง ท่านอยู่ในแผ่น ดิน ซึ่ง ท่านกําลัง จะยก
ข้ามแม่น้ําจอร์แดนไปยึดครองนั ้น�
1 โมเสสยัง กล่าวถ้อยคํา เหล่า นี้ แก่ คนอิสราเอลทุก คน 2 และท่านกล่าวแก่ เขาว่า

โมเสสจะสิน
ิ โยชูวาได้รบ
ั พระบัญชา บทเพลงของโมเสส
้ ชีวต
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และพระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า “ดู เถิด วัน ซึ่ง เจ้า ต้องตายก็ ใกล้ เข ้า มาแล้ว จง
เรียกโยชู วามา และเจ้า ทัง้ สองจงมาเฝ้า เราในพลับพลาแห่ง ชุ มนุ ม เพื่อ เราจะได้ กําชับ
เขา� โมเสสและโยชู วาก็เข้าไปและเข้าเฝ้าพระองค์ในพลับพลาแห่งชุ มนุม 15 และพระเย
โฮวาห์ทรงปรากฏในเสาเมฆในพลับพลาแห่ง ชุ มนุม และเสาเมฆนั ้น อยู่ ที่ ประตู พล ับ พลา
แห่ง ชุ มนุ ม 16 และพระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า “ดู เถิด ตัว เจ้า จวนจะต้องหลั บอย ู่ กับ
บรรพบุรุษของเจ้าแล้ว และชนชาติ นี้ จะลุกขึ้นและเล่นชู้กับพระของคนต่างด้าวแห่งแผ่น
ดิน นี้ ในที่ ที่ เขาไปอยู่ ท่ามกลางนั ้น เขาทัง้ หลายจะทอดทิง้ เราเสีย และหัก พันธสัญญาซึ่ง
เราได้ กระทํา ไว้ กับ เขา 17 แล ้ว ในวัน นั ้น เราจะกริว้ ต่อ เขา และเราจะทอดทิง้ เขาเสีย และ
ซ่อนหน้า ของเราเสีย จากเขา เขาทัง้ หลายจะถูก กลืน และสิง่ ร้ายกับ ความลํา บากเป็ นอ ัน
มากจะมาถึงเขา ในวันนั ้นเขาจึงจะกล่าวว่า ‘สิ่งร้ายเหล่านี้ ตกแก่เรา เพราะพระเจ้าไม่ทรง
สถิตท่ามกลางเราไม่ ใช่หรือ� 18 ในวันนั ้นเราจะซ่อนหน้าของเราเสียจากเขาเป็นแน่ ด้วย
เหตุ ความชั ่วท ัง้ หลายซึ่ง เขาได้ กระทํา เพราะเขาได้ หน
ั ไปหาพระอื่น 19 เพราะฉะนั ้น บัดนี้
เจ้ าทัง้ สองจงเขียนบทเพลงนี้ และสอนคนอิสราเอลให้ รอ
้ งจนติดปาก เพื่อ บทเพลงนี้ จะ
เป็น พยานของเราปรักปรํา คนอิสราเอล 20 เพราะว่า เมื่อ เราจะได้ นํา เขาเข้า มาในแผ่น ดิน
ซึ่ งม ี น้ํานมและนํ้า ผึ้ง ไหลบริบู รณ ์ ซึ่ง เราได้ ปฏิญาณแก่ บรรพบุรุษ ของเขา และเขาได้ รบ
ั
ประทานอิม
่ หนํา และอ้วนพี เขาจะหัน ไปปรนนิ บั ติ พระอื่น และหมิน
่ ประมาทเรา และผิด
พันธสัญญาของเรา 21 และต่อ มาเมื่อ สิง่ ร้ายและความลําบากหลายอย่างมาถึง เขาแล้ว
เพลงบทนี้ จะเผชิญหน้าเป็นพยาน เพราะว่าเพลงนี้ จะอยู่ที่ ปากเชื้อสายของเขาไม่มีวันลืม
เพราะแม้แต่ เวลานี้ เองเรารู ถ
้ ึงความมุ่งหมายที่ เขากําลังจะก่อขึ้นมาแล้ว ก่อนที่ เราจะนํา
เขาเข้าไปในแผ่น ดิน ซึ่ง เราปฏิญาณไว้นั ้น � 22 โมเสสจึง ได้ เข ีย นบทเพลงนี้ ในวัน เดียวกัน
นั ้น และสอนให้ แก่ ประชาชนอิสราเอล 23 พระองค์ ตรัสส ง
ั ่ โยชู วาบ ุตรชายนู นว ่า “จงเข้ม
แข็ง และกล้า หาญเถิด เพราะเจ้า จะนํา คนอิสราเอลเข้าไปในแผ่น ดิน ซึ่ง เราปฏิญาณว่าจะ
ให้แก่เขา เราจะอยูก
่ ับเจ้า�
14

โมเสสเขียนหนั งสือจบแล้ว อิสราเอลจะประพฤติหลงผิดไป

24 ต่อมาเมื่อโมเสสเขียนถ้อยคําของพระราชบัญญัตินี้ ลงในหนั งสือจนจบแล้ว 25 โมเสส

ก็บัญชาคนเลวีผู้หามหีบพันธสัญญาแห่งพระเยโฮวาห์ว่า 26 “จงรับหนั งสือพระราชบัญญั
ตินี้ วางไว้ข้างหีบพันธสัญญาแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ให้อยู่ที่ นั ่นเพื่อเป็นพยาน
ปรักปรํา ท่าน 27 เพราะข้าพเจ้า รู ้ว่า ท่านทัง้ หลายเป็น คนมัก กบฏและคอแข็ง ดู เถิด เมื่อ
ข้าพเจ้า ยั งม ี ชี วิ ตอยู่ กั บท ่า นวัน นี้ ท่านก็ ยงั กบฏต่อ พระเยโฮวาห์ เมื่อ ข้าพเจ้า ตายแล้ว
จะร้ายกว่า นี้ สัก เท่าใด 28 ท่านจงเรียกประชุม พวกผู้ ใหญ่ ของทุก ตระกูล และเจ้า หน้าที่
ทัง้ หมด เพื่อ ข้าพเจ้า จะได้ กล ่าวถ้อยคํา เหล่า นี้ ให้ เขาฟัง และอัญเชิญ สวรรค์ และโลกให้
เป็นพยานปรักปรําเขา 29 เพราะข้าพเจ้าทราบว่าเมื่อข้าพเจ้าตายแล้ว ท่านจะประพฤติตัว
เสื่อมทรามอย่างที่สุด และหันเหไปจากทางซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านไว้ ความชัว่ ร้ายจะตก
แก่ ท่านในวัน ข้างหน้า เพราะว่า ท่านจะกระทํา สิง่ ที่ ชว
ั ่ ร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮ
วาห์ ซึ่ง เป็นการยัว่ ยุ ให้พระองค์ ทรงกริว้ โกรธด้วยการที่ มือ ท่านกระทํา� 30 โมเสสก็ ได้ กล
่าวถ้อยคําในบทเพลงต่อไปนี้ ให้เข้าหูประชุมชนอิสราเอลทัง้ หมดจนจบ

32
บทเพลงของโมเสส
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ฟ้าสวรรค์ จงเงีย
่ หูฟัง ข้าพเจ้าจะพูด โอ พิภพโลก ขอจงสดับถ้อยคําจากปากของ
ข้าพเจ้า 2 ขอให้คําสอนของข้าพเจ้าหยดลงอย่างเม็ดฝน และคําปราศรัยของข้าพเจ้ากลัน
่
ตัว ลงอย่างนํ้าค้าง อย่างฝนตกปรอยๆอยู่ เหนื อ หญ้า อ่อน อย่างห่า ฝนตกลงเหนื อ ผัก สด
3 เพราะข้าพเจ้า จะประกาศพระนามของพระเยโฮวาห์ จงถวายความยิง
่ ใหญ่ แด่ พระเจ้า
ของเรา 4 พระองค์ ทรงเป็น ศิ ลา พระราชกิจ ของพระองค์ ก็ สมบูรณ์ พระมรรคาทัง้ หลาย
ของพระองค์ ก็ ยุติธรรม พระเจ้า ที่ เท ี่ ยงธรรมและปราศจากความชัว่ ช้า พระองค์ ทรงยุ ติ
ธรรมและเที่ยงตรง 5 เขาทัง้ หลายประพฤติ ชว
ั ่ ช้า แล้ว ตําหนิ ของเขาทัง้ หลายหาใช่ เป็น
ตําหนิ ของบุตรของพระองค์ เขาเป็น ยุค วิปลาสและคดโกง 6 โอ ชนชาติ โฉดเขลาและเบา
ความเอ๋ย ท่านจะตอบสนองพระเยโฮวาห์ อย่างนี้ ละหรือ พระองค์ มิใช่ พระบิดา ผู้ ทรงไถ่
ท่านไว้ดอกหรือ ผู้ทรงสรรค์ท่าน และตัง้ ท่านไว้แล้ว 7 จงระลึกถึงโบราณกาล จงพิจารณา
ถึง จํานวนปี ที่ ผ่านมาหลายชัว่ อายุ คนแล้ วน ัน
้ จงถามบิดาของท่าน แล ้ว เขาจะสําแดง
ให้ท่านทราบ จงถามพวกผู้ใหญ่ของท่าน แล้วเขาจะบอกท่าน 8 เมื่อผู้สูงสุดประทานมรดก
แก่ บรรดาประชาชาติ เมื่อ พระองค์ ทรงแยกลูก หลานของอาดัม พระองค์ ทรงกัน
้ เขตของ
9
ชนชาติ ทัง้ หลายตามจํานวนคนอิสราเอล เพราะว่า ส่วนของพระเยโฮวาห์ คือ ประชาชน
ของพระองค์ ยาโคบเป็นส่วนมรดกของพระองค์เอง 10 พระองค์ทรงพบเขาในแผ่นดินทุรก
ันดาร ในที่เปลี่ยวเปล่าซึ่งมแต่
ี เสียงเห่าหอน พระองค์ทรงนําเขาไปทัว่ และทรงสอนเขาอยู่
ทรงรักษาเขาไว้ดังแก้วพระเนตรของพระองค์ 11 เหมือนนกอินทรีที่กวนรังของมัน กระพือ
ปีกอยูเ่ หนื อลูกโต กางปีกออกรองรับลูกไว้ให้เกาะอยูบ
่ นปีก 12 พระเยโฮวาห์องค์เดียวก็ทรง
13
นําเขามา ไม่มีพระต่างด้าวองค์ใดอยู่กับเขา พระองค์ทรงโปรดเขาให้ขี่ไปบนโลกส่วนสูง
ให้เขากินพืชผลที่ได้จากนา พระองค์ทรงให้เขาดูดนํ้าผึ้งจากศิ ลา และให้ด่ืมน้าํ มันจากหิน
แข็งกล้า 14 ให้ได้นมเปรีย
้ วจากวัว และให้ได้นํ้านมจากแพะแกะ ได้ไขมันจากลูกแกะ และ
แกะผู้ พันธุ ์บาชาน และฝูง แพะ กับข้าวสาลี อย่างดี ที่สุด และท่านได้ ด่ืม เลือดขององุน
่ คือ
15
นํ้า องุน
่
แต่ เยชุ รู นอ ้ วนพี ข้น
ึ แล้ วก ็ มี พยศ พอเจ้า อ้วนใหญ่ เนื้ อ หนานุ่ มน ม
ิ่ เขาทอดทิง้
พระเจ้า ผู้ สร้างเขามา แล ้ว ดู หมิน
่ ศิลาแห่ง ความรอดของเขา 16 เขายัว่ ยุ ให้ พระองค์ ทรง
อิจฉาด้วยพระต่างด้าว ด้วยสิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนทัง้ หลายเขาก็ ยัว่ ยุ ให้ พระองค์ ทรงกริว้
17 เขาบูชาพวกปี ศาจแทนพระเจ้า บูชาพระซึ่ง เขาไม่ รู จั
้ กมาก่อน บูชาพระใหม่ๆซึ่งเกิดมา
18
เร็วๆนี้ ซึ่งบรรพบุรุษของท่านไม่เกรงกลัว ท่านมิได้ใส่ ใจในศิลาที่ ให้กําเนิ ดท่านมา ท่าน
หลงลืม พระเจ้า ซึ่ง ทรงปั้ นท่าน 19 พระเยโฮวาห์ ทอดพระเนตรและทรงชัง เขา เพราะเหตุ
บุ ตรชายหญิง ของพระองค์ ได้ ยัว่ พระองค์ 20 และพระองค์ ตรัสว ่า ‘เราจะซ่อนหน้า ของเรา
เสียจากเขา เราจะคอยดูวา่ ปลายทางของเขาจะเป็นอย่างไร เพราะเขาเป็นยุคที่ดื้อรัน
้ เป็น
ลูก เต้า ที่ ไม่มี ความเชื่อ 21 เขาทําให้เราอิจฉาด้วยสิง่ ที่ ไม่ใช่พระเจ้า เขาได้ ยว
ั ่ โทสะเราด้วย
ความไร้ประโยชน์ ของเขา ดังนั ้นเราจึงทําให้เขาอิจฉาผู้ที่ ไม่ใช่ชนชาติ และจะยัว่ โทสะเขา
ด้วยประชาชาติที่เขลาชาติหนึ่ ง 22 เพราะมีไฟก่อขึ้นด้วยเหตุความกริว้ ของเรานั ้น ไฟก็ไหม้
ลุกลามไปจนถึงก้นลึกของนรก เผาแผ่นดินโลกและพืชผลในนั ้น และก่อเพลิงติดรากภูเขา
23 เราจะสุ มสิ ่ง ร้ายไว้บนเขาทัง
้ หลาย และปล่อยลูกธนูของเรามายิงเขา 24 เขาจะซูบผอม
ไปเพราะความหิว ความร้อนอันแรงกล้าและการทําลายอันขมขื่นจะเผาผลาญเขาเสีย เรา
จะส่ง ฟัน สัตว์รา้ ยให้ มาขบกับ พิษ ของสัตว์เลื้อยคลานในผงคลี 25 ภายนอกจะมี ดาบและ
ภายในจะมีความกลัวมาทําลายทัง้ ชายหนุ่มและหญิงพรหมจารี ทัง้ เด็กที่ยงด
ั ูดนมและคน
ที่ ผมหงอก 26 เราพูด แล้ วว ่า “เราจะให้เขากระจัด กระจายไปถึ งม ุม ต่างๆ เราจะให้ช่อ
ื ของ
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27 ถ้าหากว่าเราไม่กลัวความกริว
้ โกรธของศัตรู

เขาสูญไปจากความทรงจําของมนุษย์�
เก
รงว่า ศั ตรู จะประพฤติ ผิด ไป กล ั วว ่าศั ตรู ทัง้ หลายจะพูด ว่า “กําลั งม ือ ของเราจะมี ชัย พระ
เยโฮวาห์ หาได้ ทรงกระทํา กิจการทัง้ ปวงนี้ ไม่ � 28 เพราะว่า เขาทัง้ หลายเป็น ประชาชาติ ที่
ไม่ ยอมฟังคํา ปรึกษา ในพวกเขาไม่ มี ความเข้าใจ 29 โอ ถ้าเขาฉลาดแล้ว เขาจะเข้าใจเรือ
่ ง
นี้ และทราบเรือ
่ งสุดท้ายปลายมือ 30 คนเดียวจะไล่ พันคนอย่างไรได้ สองคนจะทําให้หมื่น
คนหนี ได้ อย่างไร นอกจากศิลาของเขาได้ ขายเขาเสีย แล้ว และพระเยโฮวาห์ ได้ ทรงทอด
ทิง้ เขาเสีย 31 เพราะศิลาของเขาไม่ เหมือนศิลาของเรา แม้ ศัตรู ของเราก็ ตัดสิน อย่างนั ้น
32 เพราะว่า เถาองุน
่ ของเขามาจากเถาเมืองโสโดม มาจากไร่เมืองโกโมราห์ ผลองุน
่ ของ
เขาเป็น ดี หมี และองุ ่ นที ่ เป็น พวงๆก็ ขมขื่น 33 นํ้า องุน
่ ของเขาเป็น พิษ ของมังกร เป็น พิษ
อํามหิตของงูเห่า 34 เรือ
่ งนี้ มิได้สะสมไว้กับเราดอกหรือ ประทับตราไว้ในคลังของเรา 35 การ
แก้ แค้น และการตอบสนองเป็น ของเรา เท ้า ของเขาจะลื่น ไถลไปตามกําหนดเวลา เพราะ
ว่าวันแห่งหายนะของเขาอยู่ใกล้ แค่ เอ้ือมแล้ว และสิง่ ต่างๆที่ จะเกิดขึ้นกับเขาก็ จะมาโดย
พลัน 36 เพราะพระเยโฮวาห์จะทรงพิพากษาประชาชนของพระองค์ และทรงเมตตาปรานี
ต่อผู้รับใช้ของพระองค์ เมื่อทอดพระเนตรกําลังของเขาสิน
้ ลง ไม่มีใครยังอยู่หรือเหลืออยู่
37 แล ้ว พระองค์ จะตรัสว ่า “พระของเขาอยู่ ที่ไหน ศิลาที่ เขาพึ่งพานั ้น อยู่ ที่ ไหนเล่า 38 คือ
ผู้ ที่ รับ ประทานไขมัน ของเครือ
่ งสัตวบูชาของเขา และดื่ มน้าํ องุ ่นที ่ เป็น เครือ
่ งดื่ม บูชาของ
เขา ให้บรรดาพระเหล่านั ้นลุกขึ้นช่วย ให้พระเหล่านั ้นเป็นผูป
้ ้องกันเจ้าซิ 39 จงดูเถิด ตัวเรา
คือ เรานี่ แหละเป็น ผู้ นั ้น นอกจากเราไม่ มี พระเจ้า อื่น ใด เราฆ่า ให้ตาย และเราก็ ให้มี ชีวิตอ
ยู่ เราทําให้บาดเจ็บ และเราก็ รก
ั ษาให้หาย ไม่มี ผู้ ใดจะช่วยให้พ้ นม ือ เราได้ 40 เพราะเราชู
มือขึ้นถึงสวรรค์ และปฏิญาณว่า ดังที่เราดํารงอยูเป็
่ นนิ ตย์ 41 ถ้าเราลับดาบอันวาววับของ
เรา และมือของเรายึดการพิพากษาไว้ เราจะแก้แค้นศัตรูของเรา และตอบแทนผูที
้ ่เกลียด
เรา 42 เราจะให้ลูกธนูของเราเมาโลหิต และดาบของเราจะกินเนื้ อหนั ง ด้วยโลหิตของผู้ที่
ถูกฆ่าและของเชลย ตัง้ แต่เริม
่ แก้แค้นต่อศัตรู � ’ 43 โอ ประชาชาติทัง้ หลาย จงชื่นชมยินดี
กับ ประชาชนของพระองค์ เพราะพระองค์ จะแก้ แค้น โลหิต แห่ง พวกผู้ รับ ใช้ ของพระองค์
แล้ว และจะทรงทําการแก้แค้นศั ตรู ของพระองค์ และจะทรงเมตตาปรานี ทัง้ แผ่นดินและ
ประชาชนของพระองค์� 44 โมเสสได้ มาเล่า บรรดาถ้อยคํา ของเพลงบทนี้ ให้ ประชาชนฟัง
ทัง้ ตัวท่านพร้อมกับโยชูวาบุตรชายนูน
โมเสสจะสิน
ิ บนยอดเขาเนโบ
้ ชีวต

45 และเมื่อโมเสสเล่าคําเหล่านี้ ทัง
้ หมดแก่บรรดาคนอิสราเอลจบแล้ว 46 ท่านก็กล่าวแก่

เขาว่า “จงใส่ใจในถ้อยคําทัง้ หลายซึ่งข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านในวันนี้ เพื่อท่านจะได้บัญชาแก่
ลูก หลานของท่าน เพื่อ เขาจะได้ ระวัง ที่ จะกระทํา ตามถ้อยคํา แห่ง พระราชบัญญั ติ นี้ ทัง้ สิน
้
47 เรือ
่ งนี้ ไม่ใช่เรือ
่ งเล็ก น้ อยสํา หรับท ่า นทัง้ หลาย แต่ เป็น เรือ
่ งชีวต
ิ ของท่านทัง้ หลาย และ
เรือ
่ งนี้ จะกระทํา ให้ ท่านทัง้ หลายมี ชี วิ ต ยืนนานในแผ่น ดิน ซึ่ง ท่านทัง้ หลายกําลัง จะข้าม
แม่น้ําจอร์แดนไปยึดครองนั ้น� 48 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสในวันนั ้นเองว่า 49 “จง
ขึ้นไปบนภูเขาอาบาริม ถึงยอดเขาเนโบ ซึ่ง อยู่ในแผ่นดินโมอับ ตรงข้ามเมืองเยรีโค และ
ดู แผ่ นดิน คานาอัน ซึ่ง เราให้ แก่ ประชาชนอิสราเอลเป็น กรรมสิทธิ์ 50 และสิน
ิ เสียบน
้ ชีวต
ภูเขาซึ่งเจ้าขึ้นไปนั ้น และถูกรวบไปอยูก
่ ับญาติพีน้
่ องของเจ้า ดังอาโรนพีช
่ ายของเจ้าได้สิ้น
ชีวต
ิ ที่ภูเขาโฮร์ และถูกรวบไปอยูก
่ ับประชาชนของเขา 51 เพราะเจ้าทัง้ สองได้ละเมิดต่อเรา
ท่ามกลางคนอิสราเอลที่ น้ํา เมรีบาห์แห่งคาเดชในถิน
่ ทุ รก ัน ดารศิน เพราะเจ้า มิ ได้ เคารพ
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52 เพราะเจ้าจะได้เห็นแผ่นดินซึ่งอยูต
่ ่อหน้าเจ้า

แต่เจ้าไม่

33
พระพรสําหรับตระกูลต่างๆ

ต่อ ไป นี้ เป็น พร ซึ่ง โมเสส บุรุษ ของ พระเจ้า ได้ อวยพร แก่ คน อิสราเอล ก่อน ที่ ท่าน สิน
้
ชีวต
ิ 2 ท่านกล่าวว่า “พระเยโฮวาห์เสด็จ จากซี นาย และทรงรุ ง่ แจ้ง จากเสอีร มาย
์
ัง เขาทัง้
หลาย พระองค์ทรงฉายรังสีจากภูเขาปาราน พระองค์เสด็จพร้อมกับวิสุทธิชนนั บหมื่นๆ ที่
พระหัตถ์เบื้องขวามีไฟเป็นพระราชบัญญัติแก่เขา 3 แท้จริง พระองค์ทรงรักประชาชนของ
พระองค์ บรรดาวิสุทธิชนของพระองค์ก็อยูในพระหั
่
ตถ์ของพระองค์ และเขาทัง้ หลายกราบ
ลงที่ พระบาทของพระองค์ รบ
ั พระดํารัส ของพระองค์ 4 โมเสสบัญชาพระราชบัญญั ติ ไว้แก่
เรา เป็น กรรมสิทธิข
์ องชุ มนุมชนยาโคบ 5 พระองค์ ทรงเป็นกษั ตริย์ ในเยชู รู น เมื่อ หัวหน้า
ชนชาติชุมนุมกับคนอิสราเอลทุกตระกูล 6 ขอให้รูเบนดํารงชีวต
ิ อยู่ อย่าให้ตาย อย่าให้ผูคน
้
ของเขามี น้ อย � 7 ท่านกล่าวถึง พรสําหรับ ยู ดาห์ดังนี้ ว่า “ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงสดับ
เสียงของยู ดาห์ ขอทรงนํา เขาเข้า กับ ชนชาติ ของเขา มือ ของเขาได้ ต่อสู้ เพื่อ ตนเอง และ
พระองค์ทรงช่วยเขาให้พ้นจากปรปักษข
์ องเขา� 8 ท่านกล่าวถึงเลวีว่า “ขอให้ทูมมีมและอูรี
มของพระองค์อยูกั
่ บผูบริ
้ สุทธิของพระองค์
ผูที
้ ่พระองค์ทรงทดลองแล้วทต
ี่ ําบลมัสสาห์ ผูที
้ ่
์
พระองค์ได้ต่อสู้แล้วที่น้ําเมรีบาห์ 9 ผู้กล่าวถึงบิดามารดาของเขาว่า ‘ข้าพเจ้ามิได้เห็นเขา�
เขาไม่ จํา พี่ น้องของเขา และไม่ รู จั
้ กล ูก ของตนเอง เพราะว่า เขาปฏิ บั ติ ตามพระวจนะของ
พระองค์ และรักษาพันธสัญญาของพระองค์ 10 เขาทัง้ หลายจะสอนคําตัดสินของพระองค์
แก่ ยาโคบ และสอนพระราชบัญญั ติ ของพระองค์ แก่ อิสราเอล เขาจะวางเครือ
่ งหอมต่อ
พระพักตร์พระองค์ และถวายเครือ
่ งเผาบูชาทัง้ สิน
้ บนแท่นบูชาของพระองค์ 11 ข้าแต่พระ
เยโฮวาห์ ขอพระองค์ทรงอํานวยพระพรแก่ข้าวของของเขา และโปรดการงานที่ มือเขาทํา
ขอทรงตีทําลายบัน
้ เอวแห่งศั ตรู ของเขา คือผู้ที่ เกลียดชังเขา อย่าให้ลุ กขึ้นอีกได้� 12 ท่าน
กล่าวเรือ
่ งเบนยามิ นว่า “คนที ่พระเยโฮวาห์ทรงรักจะอาศัยอยู่กับพระองค์ อย่างปลอดภัย
พระเยโฮวาห์จะทรงปกเขาไว้วัน ยัง คํ่า และจะทรงประทั บอย ู่ ระหว่างบ่า ของเขา� 13 และ
ท่านกล่าวถึงโยเซฟว่า “ขอให้แผ่นดินของเขาได้ รบ
ั พระพรจากพระเยโฮวาห์ ให้ได้ รับของ
ประเสริฐที่สุดจากฟ้าสวรรค์ ทัง้ นํ้าค้างและจากบาดาลซึ่งหมอบอยู่ข้างล่าง 14 ให้ได้รับผล
ประเสริฐที่สุดของดวงอาทิตย์ และพืชผลประเสริฐที่สุดที่ดวงจันทร์ให้บังเกิด 15 พร้อมกับ
ผลอย่างงามที่สุดจากภูเขาดึกดําบรรพ์ และผลประเสริฐที่สุดจากเนิ นเขาที่ อยู่ตลอดกาล
16 และผลประเสริฐ ที่สุด ของพิภพและสิง
่ ที่ อยู่ ในนั ้น และพระกรุ ณาคุณ ของพระองค์ ซ่ึง
ประทั บท ี่ พุ่ม ไม้ ขอให้พรเหล่า นี้ ลงมาเหนื อ ศีรษะของโยเซฟ และเหนื อ กระหม่อมของผู้ ที่
ถูกแยกจากพี่น้องของตน 17 สง่าราศีของเขาเหมือนลูกวัวหัวปี ของเขา เขาของเขาเหมือน
เขาม้า ยู นิ คอน และด้วยเขานั ้น เขาจะดัน ชนชาติ ทัง้ หลายออกไปจนสุด ปลายพิ ภพ คนเอ
ฟราอิ มน ับ หมื่น เป็น เช่น นี้ คนมนั ส เสห์ นับ พั นก ็ เหมือนกัน � 18 ท่านกล่าวถึง เศบู ลุ นว ่า
“เศบู ลุ นเอ๋ย จงปี ติ ร่าเริง เมื่อ ท่านออกไป และอิส สาคาร์เอ๋ย จงปี ติ ร่าเริง ในเต็นท์ ของตน
19 เขาจะเรียกชนชาติ ทัง
้ หลายมาที่ ภูเขา และถวายเครือ
่ งสัตวบูชาแห่ง ความชอบธรรมที่
นั ่น เพราะเขาจะดูดความอุดมจากทะเลและได้ ขุมทรัพย์ที่ ซ่อนอยู่ในทราย� 20 ท่านกล่าว
ถึงกาดว่า “สาธุการแด่พระองค์ผู้ทรงขยายกาด กาดหมอบอยูเ่ หมือนกับสิงโต เขาทึ้งแขน
1
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21 เขาเลือกแผ่นดินส่วนดี ที่ สุ ดเป็ นของตน

และกระหม่อมบนศีรษะ
เพราะส่วนของผู้ทรง
ตัง้ พระราชบัญญั ติ ได้ มี เก ็บ ไว้ที่ นั ่น แล้ว และเขามาถึง หัวหน้า ของชนชาติ นี้ เขาได้ กระทํา
ตามความเที่ยงธรรมของพระเยโฮวาห์และตามคํา ตัด สิน ซึ่ งม ีต่ ออ ิส ราเอล� 22 และท่าน
กล่าวถึงดานว่า “ดานเป็นลูกสิงโตที่กระโดดมาจากเมืองบาชาน� 23 และท่านกล่าวถึงนั ฟ
ทาลี ว่า “โอ นั ฟทาลี ผู้อิ่มด้วยพระคุณและหนําด้วยพระพรของพระเยโฮวาห์ จงยึดครอง
ทางตะวัน ตกและทางใต้� 24 และท่านกล่าวถึง อาเชอร์ว่า “ขอให้อาเชอร์ได้ รับ พระพรคือ
ให้ มี บุ ตรมากมาย ให้ เขาเป็ นที ่ โปรดปรานของพี่ น้องของเขา และให้ เขาจุ่ม เท้า เขาลงใน
นํ้ามัน 25 รองเท้าของท่านจะเป็นเหล็กและทองสัมฤทธิ์ วันคืนของท่านเป็นอย่างไร ขอให้
กําลัง ของท่านเป็น อย่างนั ้น 26 ไม่มี ผู้ ใดเหมือนพระเจ้า ของเยชู รู น พระองค์ เสด็จ มาทาง
ฟ้า สวรรค์ เพื่อ ช่วยท่าน เสด็จ มาเปี่ ยมด้วยความโอ่อา่ ตระการของพระองค์ ตามท้องฟ้า
27 พระเจ้าผู้ดํารงเป็ นนิ ตย์เป็ นที ่ลี้ ภัยของท่าน และพระกรนิ รน
ั ดร์รบ
ั รองท่านอยู่ พระองค์
จะทรงผลัก ศั ตรู ให้ ออกไปพ้น หน้า ท่าน และจะตรัสว ่า ‘ทําลายเสีย เถอะ� 28 ดัง นั ้น แหละ
อิสราเอลจึง จะอยู่ อย่างปลอดภัย แต่ ฝ่ายเดียว นํ้าพุ แห่ งยาโคบจะอยู่ ในแผ่นดิ นที ่ มี ข้าว
และนํ้า องุน
่ เออ ท้องฟ้า ของพระองค์ จะโปรยนํ้าค้างลงมา 29 โอ อิสราเอล ท่านทัง้ หลาย
เป็นสุขแท้ๆ ใครเหมือนท่านบ้าง โอ ชนชาติที่รอดมาด้วยพระเยโฮวาห์ทรงช่วย เป็นโล่ชว
่ ย
ท่าน เป็น ดาบแห่ง ความยอดเยีย
่ มของท่าน ท่านจะพบว่า พวกศั ตรู เป็น ผู้ มุ สาทัง้ สิน
้ ท่าน
จะเหยียบยํ่าไปบนปูชนียสถานสูงของเขา�

34
โมเสสได้เห็นแผ่นดินคานาอัน แล้วสิน
ิ บนภูเขาเนโบ
้ ชีวต

1 และโมเสสก็ ข้น
ึ ไปจากราบโมอับถึงภูเขาเนโบ

ถึงยอดเขาปิ สกาห์ ซึ่งอยู่ตรงข้ามเมือง
เยรีโค และพระเยโฮวาห์ทรงสําแดงให้ท่านเห็นแผ่นดินนั ้นทัง้ หมด คือกิเลอาดจนถึงดาน
2 ทัง
้ นั ฟทาลีทัว่ หมด เห็นแผ่นดินเอฟราอิม และมนั สเสห์ ทัว่ แผ่นดินยูดาห์ ไกลไปถึงทะเล
ที่ อยู่ไกลออกไป 3 ทัง้ ทางใต้ และที่ ลุ ่มในหุบเขาแห่งเมืองเยรีโค เมืองต้ นอินทผลัม ไกลไป
จนถึงโศอาร์ 4 และพระเยโฮวาห์ตรัสกั บท่านว่า “นี่ คือแผ่นดินซึ่งเราได้ ปฏิ ญาณต่ ออับรา
ฮัม ต่ออิสอัค และต่อยาโคบ ว่า ‘เราจะให้แก่เชื้อสายของเจ้า� เราให้เจ้าเห็นกับตา แต่เจ้า
จะไม่ได้ เข้าไปในแผ่นดินนั ้น� 5 เหตุ ฉะนั ้นโมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์จึงสิน
ิ ที่ นั่น
้ ชีวต
ในแผ่น ดิน โมอับ ตามพระดํารัส ของพระเยโฮวาห์ 6 และพระองค์ ทรงฝัง ท่านไว้ในหุบเขา
ในแผ่นดินโมอับ ตรงข้ามเบธเปโอร์ จนถึงทุกวันนี้ หามีผู้ใดรู จ
้ ักที่ฝังศพของท่านไม่ 7 เมื่อ
โมเสสสิน
ิ ัน
้ ท่านมีอายุหน่งึ ร้อยยี่สิบปี นั ยน์ ตาของท่านมิได้มัวไป หรือกําลังของท่าน
้ ชีวตน
ก็ไม่ถอย 8 และคนอิสราเอลร้องไห้ถึงโมเสสที่ราบโมอับสามสิบวัน แล้ววันที่ร้องไห้ไว้ทุกข์
ถึงโมเสสก็สิ้นลง
โยชูวา ผู้ประกอบด้วยพระวิญญาณ จะนําคนอิสราเอลแทนโมเสส

9 โยชู วาบ ุตรชายนูนม ี จิ ตใจอัน ประกอบด้วยสติ ปั ญญา

เพราะโมเสสได้ เอามือ ของท่าน
วางบนเขา ดัง นั ้น ประชาชนอิสราเอลจึง เชื่อ ฟัง เขา และได้ กระทํา ดัง ที่ พระเยโฮวาห์ ทรง
บัญชาโมเสสไว้ 10 ตัง้ แต่ วัน นั ้น มาก็ ไม่มี ผู้ พยากรณ์ คนใดเกิด ขึ้น ในอิสราเอลเสมอโมเสส
ผู้ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงรู จ
้ ัก หน้า ต่อ หน้า 11 ไม่มี ผู้ ใดเสมอเหมือนท่านในเรือ
่ งหมายสําคัญ
และการมหัศจรรย์ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ทรงใช้ท่านให้กระทํา ในแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ ต่อ ฟาโรห์และ
ต่อบรรดาข้าราชบริพารของฟาโรห์ และต่อแผ่นดินของท่านทัง้ สิน
่ งอํานาจ
้ 12 และในเรือ
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ยิง่ ใหญ่ และกิจการอัน น่า เกรงกลัว และใหญ่ โตทัง้ สิน
้ ซึ่ง โมเสสกระทํา ในสายตาของคน
อิสราเอลทัง้ ปวง

โยชูวา 1:1
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

โยชูวา

หน ังสือเล่ มน ี้ ได้ รับ ชื่อ จากผู้นํา ของอิสราเอล คือ โยชู วา บุ ตรนูน โยชู วาเป็น ผู้นํา ของ
ชาวอิสราเอลหลัง จากที่ โมเสสได้ เสีย ชีวต
ิ เล่ มน ี้ เก ี่ย วกับ การที่ ชนชาติ อิสราเอลได้ ชนะ
แผ่นดินทีพ
่ ระเจ้าทรงสัญญาไว้แก่เขา เพื่อพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือชาวอิสราเอล พระองค์
ต้องการสองสิง่ จากพวกเขา คือเขาต้องมีความเชื่อในพระเจ้า และเขาต้องเชื่อฟังพระเจ้า
แล ้ว พระเยโฮวาห์ ได้ ต่อสู้ เพื่อ เขา และโดยพระหัตถ์ อน
ั ทรงฤทธิ์ของพระองค์ พวกเขาได้
ชนะแผ่นดินนั ้น
ตามลําดับ วัน เดือน ปี ของอาร์ช บิ ชอบ เจมส์ อาชชูร ์ ระยะเวลาที่ โยชู วาเป็น ผู้นํา ของ
ประเทศอิสราเอลนั ้น คือ 26 ปี โยชูวาเป็นผู้นําตัง้ แต่ปี ก่อน ค�ศ� 1451 ตอนนั ้นโยชูวาก
ับคาเลบเป็นคนมีอายุมากที่สุดในชาวอิสราเอล ทัง้ สองคนนี้ มีอายุประมาณ 80 ปี
โยชูวาได้รับหน้าที่ใหม่

อยู่ มาเมื่อ โมเสสผู้ รับ ใช้ ของพระเยโฮวาห์ สิ ้น ชีวต
ิ แล้ว พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โยชู วาบ
2
ุตรชายนูน ผู้ รับ ใช้ ของโมเสสว่า “โมเสสผู้ รับ ใช้ ของเราสิน
ิ แล้ว ฉะนั ้น บัดนี้ จงลุก ขึ้น
้ ชีวต
ยกข้ามแม่น้ํา จอร์แดนนี้ ทัง้ เจ้า และชนชาติ นี้ ทัง้ หมดไปยัง แผ่น ดิน ซึ่ง เรายกให้แก่ เขาทัง้
หลาย คือแก่ คนอิสราเอล 3 ทุกๆตําบลถิ่นที ่ฝ่าเท้าของเจ้าทัง้ หลายจะเหยียบลง เราได้ ยก
ให้ แก่ เจ้ าทัง้ หลาย ดัง ที่ เราได้ ตรัส ไว้กับ โมเสส 4 ตัง้ แต่ ถิน
่ ทุ รก ัน ดารและภูเขาเลบานอน
นี้ ไกลไปจนถึงแม่น้ําใหญ่ คือแม่น้ํายูเฟรติ ส แผ่นดินทัง้ หมดของคนฮิตไทต์ ถึงทะเลใหญ่
ทางทิศ ตะวัน ตก จะเป็น อาณาเขตของเจ้า 5 ไม่มี ผู้ ใดจะยืน หยัด ต่อ หน้า เจ้า ได้ ตลอดชีวต
ิ
ของเจ้า เราอยูก
่ ับโมเสสมาแล้วฉั นใด เราจะอยูก
่ ับเจ้าฉั นนั ้น เราจะไม่ละเลยหรือละทิง้ เจ้า
เสีย 6 จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด เพราะเจ้าจะกระทําให้ชนชาติ นี้ แบ่งมรดกในแผ่นดิน
นั ้น ซึ่ง เราปฏิญาณไว้กับ บรรพบุรุษ ของเขาทัง้ หลายว่า จะยกให้เขา 7 เพียงแต่ จงเข้ม แข็ง
และกล้าหาญยิง่ เถิด ระวังที่จะกระทําตามพระราชบัญญัติทัง้ หมดซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของเรา
ได้ บัญชาเจ้า ไว้นั ้น อย่า หลีก เลี่ยงจากพระราชบัญญั ติ นั ้น ไปทางขวามือ หรือ ทางซ้าย เพื่อ
ว่าเจ้าจะไปในถิน
ั ความสําเร็จอย่างดี 8 อย่าให้หนังสือพระราชบัญญัตินี้
่ ฐานใด เจ้าจะได้รบ
ห่างเหินไปจากปากของเจ้า แต่ เจ้ าจงตรึกตรองตามนั ้นทัง้ กลางวันและกลางคืน เพื่อเจ้า
จะได้ระวังที่จะกระทําตามข้อความที่เขียนไว้นั้นทุกประการ แล้วเจ้าจะมีความจําเริญ และ
เจ้า จะสําเร็จ ผลเป็น อย่างดี 9 เราสัง่ เจ้า ไว้ แล ้วมิ ใช่ หรือ ว่า จงเข้ม แข็ง และกล้า หาญเถิด
อย่าตกใจหรือคร้ามกลัวเลย เพราะว่าเจ้าไปในถิน
่ ฐานใด พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทรง
สถิตกับเจ้า�
1

โยชูวาเตรียมประชาชนที่จะข้ามแม่น้ําจอร์แดน

แล ้ว โยชู วาบ ัญ ชาเจ้า หน้าที่ ทัง้ ปวงของประชาชนว่า 11 “จงไปในค่ายสัง่ ประชาชน
ว่า จงเตรียมเสบียงอาหารไว้ เพราะว่า ภายในสามวัน ท่านทัง้ หลายจะต้องยกข้ามแม่น้ํา
จอร์แดนนี้ เพื่อเข้าไปยึดครองแผ่นดิน ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ ท่าน
ให้ ยึด ครอง � 12 แล ้ว โยชู วาพู ดก ับ คนรู เบน คนกาด และคนตระกูล มนั ส เสห์ ครึ ่ง หนึ่ ง
ว่า 13 “จงจํา คํา ที่ โมเสสผู้ รับ ใช้ ของพระเยโฮวาห์ บัญชาท่านทัง้ หลายไว้ว่า พระเยโฮวาห์
10
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พระเจ้า ของท่านทัง้ หลายจัด ที่พัก ให้ ท่าน และประทานแผ่น ดิน นี้ แก่ ท่าน จงให้ ภรรยา
ของท่านทัง้ หลาย ลูกเล็กของท่าน และฝูงสัตว์ของท่านอยูใ่ นแผ่นดินซึ่งโมเสสยกให้ที่ฟาก
แม่น้ํา จอร์แดนข้างนี้ แต่ ผู้ ชายที่ ชาํ นาญศึก ทัง้ หลายในพวกท่านต้องถือ อาวุธ ข้ามไปเป็น
ทัพ หน้า เพื่อ ช่วยพี่ น้องของตน 15 จนกว่า พระเยโฮวาห์ จะประทานที่พัก ให้ แก่ พี่ น้ องของ
ท่าน ดัง ที่ ประทานแก่ ท่าน ทัง้ ให้เขาได้ ยด
ึ ครองแผ่น ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่าน
ประทานแก่ เขา แล ้ วท ่านจึง จะกลับ ไปยัง แผ่นดิ นที ่ ท่านยึด ครองและถือ ไว้เป็น กรรมสิทธิ์
คือ แผ่น ดิน ซึ่ง โมเสสผู้ รับ ใช้ของพระเยโฮวาห์ได้ ให้แก่ พวกท่านฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้างนี้
ทางดวงอาทิตย์ขึ้น� 16 เขาทัง้ หลายจึงตอบโยชูวาว่า “สิ่งสารพัดซึ่งท่านบัญชาแก่พวกเรา
เราจะกระทําตาม ท่านจะให้พวกเราไปในที่ใดๆ เราจะไป 17 เราเชื่อฟังโมเสสในเรือ
่ งทัง้ ปวง
อย่างไร เราจะเชื่อฟังท่านอย่างนั ้น ขอเพียงว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงสถิตกบท
ั
่าน ดัง ที่ พระองค์ ได้ สถิ ตก ับ โมเสสก็ แล้ว กัน 18 ผู้ ใดที่ ขัดขืน คํา บัญชาของท่าน และไม่ เชื่อ
ฟังถ้อยคําของท่าน ไม่ว่าท่านจะบัญชาเขาอย่างไร ผู้นั ้นจะต้องถึงตาย ขอเพียงให้เข้มแข็ง
และกล้าหาญเถิด�
14

2
นางราหับช่วยผู้สอดแนม
1 ต่อ มาโยชู วาบ ุตรชายนูน ได้ ใช้ ชายสองคนจากเมืองชิ ทธิ ม เป็ นการลับ ให้ ไปสอดแนม
กล่าวว่า “จงไปตรวจดู แผ่ นดิน นั ้น และเมืองเยรีโคด้วย� คนทัง้ สองก็ ไป เข ้า ไปในเรือน
ของหญิงโสเภณี คนหนึ่ งชื่อราหับ และพักอยู่ที่นั่น 2 มีคนทูลกษั ตริย์เมืองเยรีโคว่า “ดูเถิด
มีชายอิสราเอลบางคนเข้ามาคืนนี้ เพื่อจะสอดแนมดู แผ่นดิน� 3 ฝ่ายกษั ตริย์เมืองเยรีโค
จึงใช้คนไปสัง่ ราหับว่า “จงส่งคนเหล่านั ้นซึ่งมาหาเจ้าในบ้านของเจ้าออกมาให้เรา เพราะ
เขามาเพื่อจะสอดแนมดู ทัว่ แผ่นดินของเรา� 4 แต่ หญิงนั ้นได้ ซ่อนชายทัง้ สองเสียแล้วจึง
กล่าวว่า “มีผู้ชายมาหาข้าพเจ้าจริง แต่ เขามาจากไหนข้าพเจ้าไม่ทราบ 5 ต่อมาเมื่อจะปิด
ประตูเมืองในเวลาพลบคํ่า คนเหล่านั ้นก็ออกไปแล้ว เขาไปทางไหนข้าพเจ้าไม่ทราบ จงรีบ
ตามเขาไปเถิด คงทันเขา� 6 แต่หญิงนั ้นได้พาคนทัง้ สองขึ้นบนหลังคาแล้วซ่อนตัวเขาไว้ใต้
ต้นป่านซึ่งวางลําดับตากไว้ที่ดาดฟ้าบนหลังคานั ้น 7 เขาทัง้ หลายก็ไล่ตามคนทัง้ สองไปทาง
แม่น้ําจอร์แดนจนถึงท่าข้าม พอคนที่ ไล่ ตามนั ้นออกไปแล้วเขาก็ปิดประตูเมือง 8 เมื่อชาย
ทัง้ สองคนยัง ไม่ นอนหญิง นั ้ นก ็ ข้น
ึ ไปหาเขาบนหลังคา 9 กล ่าวแก่ ชายนั ้ นว ่า “ดิ ฉั นทราบ
แล้ วว่า พระเยโฮวาห์ประทานแผ่นดินนี้ แก่ พวกท่าน ความคร้ามกลัวต่อท่านได้ ตกอยู่บน
เราทัง้ หลาย และบรรดาชาวแผ่นดินก็ครันคร
่
้ามต่อท่าน 10 เพราะเราทัง้ หลายได้ยน
ิ เรือ
่ งที่
พระเยโฮวาห์ทรงกระทําให้ทะเลแดงแห้งไปต่อหน้าท่านเมื่อท่านออกจากอียป
ิ ต์ และเรือ
่ ง
การที่ ท่านได้กระทําแก่กษั ตริย์ทัง้ สองของคนอาโมไรต์ ซึ่งอยู่ฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างโน้ น
คือ กษั ตริย์ สิ โหนและโอก ผู้ ซึ่ง ท่านทัง้ หลายได้ ทําลายเสีย สิน
่ งท่านนี้ แหละ
้ 11 เพราะเรือ
พอเราได้ยน
ิ ข่าวนี้ จิ ตใจของเราก็ ละลายไป ไม่มี ความกล้า หาญเหลือ อยู่ ในสัก คนหนึ่ ง
เลย เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเป็นพระเจ้าของสวรรค์เบื้องบนและโลกเบื้องล่าง
12 ฉะนั ้นบัดนี้ ขอท่านปฏิญาณให้ดิฉั นในพระนามพระเยโฮวาห์ว่า เมื่อดฉ
ิ ั นได้สําแดงความ
เมตตาต่อท่านแล้ว ท่านจะแสดงความเมตตาต่อเรือนบิดาของดิฉันและให้มีหมายสําคัญ
อันแน่ นอนต่ อกัน 13 และขอไว้ชีวิตบิดามารดา พี่น้ องชายหญิง และทุกคนที่ เป็นของวงศ์
ญาติ นี้ ให้ ชี วิต เรารอดจากตาย� 14 ชายนั ้น จึง ตอบนางว่า “ชี วิต ของเราเพื่อ ชีวต
ิ ของเจ้า
น่ ะ หรือ ถ้า เจ้า ไม่ แพร่งพรายธุ รก ิ จน ี้ แก่ ผู้ ใด เราจะมี ความเมตตาและจริงใจต่อ เจ้า เมื่อ
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พระเยโฮวาห์ประทานแผ่น ดิน นี้ แก่ เรา � แล ้ วนางจึง เอาเชือกหย่อนเขาทัง้ สองลงทาง
หน้าต่าง เพราะบ้านของนางตัง้ อยู่ ที่ กําแพงเมือง นางอาศัย อยู่ ในกําแพง 16 นางจึง บอก
เขาว่า “จงขึ้นไปบนภูเขา ด้วยเกรงว่าผู้ที่ไล่ตามจะพบเข้า จงซ่อนตัวอยู่สามวันจนกว่าผู้ที่
ไล่ตามจะกลับ แล้วจึงค่อยออกเดินต่อไป� 17 ชายนั ้นจึงพูดกับนางว่า “ฝ่ายเราจะไม่ให้ผิด
คําปฏิญาณซึ่งเจ้าได้ให้เราปฏิญาณนั ้น 18 ดูเถิด เมื่อเรายกเข้ามาในแผ่นดินนี้ เจ้าจงเอา
ด้ายแดงนี้ ผูกไว้ที่หน้าต่างซึ่งเจ้าหย่อนเราลงไปนั ้น และเจ้าจงรวบรวมบิดามารดา พี่น้อง
และครัว เรือนของบิดาทัง้ สิน
้ เข้า มาไว้ในบ้าน 19 ถ้า มี ผู้ ใดออกไปที่ ถนนนอกประตู บ้าน ให้
โลหิตของผูน
้ ั ้นตกบนศีรษะของผูน
้ ั ้นเอง ฝ่ายเราไม่มีความผิด แต่ถ้ามีคนหนึ่ งคนใดยกมือ
ขึ้น ทําร้ายผู้ ใดที่ อยู่ กับ เจ้า ในเรือน ให้ โลหิต ของคนนั ้น ตกบนศีรษะของเราเถิด 20 แต่ ถ้า
เจ้าแพร่งพรายธุรกิจของเราแก่ผู้ใด เราก็พ้นจากคําปฏิญาณซึ่งเจ้าให้เราปฏิญาณไว้นั ้น�
21 นางจึง กล่าวว่า “ให้เป็ นไปตามคําของท่านเถิด� แล้วนางก็ ส่ง คนทัง
้ สองนั ้นไป เขาก็ ไป
นางจึงเอาด้ายแดงผูกไว้ที่หน้าต่าง 22 คนทัง้ สองออกไปแล้วปีนขึ้นไปบนภูเขาพักอยู่ที่นั ่น
สามวัน จนผู้ ที่ ไล่ ตามกลับ เพราะผู้ ที่ ไล่ ตามนั ้น ได้ ค้นหาอยู่ ตลอดทางก็ ไม่ พบ 23 ชายทัง้
สองก็ลงจากภูเขาอีก และข้ามไปหาโยชูวาบุตรชายนูน แล้วเล่าเหตุการณ์ ทัง้ สิน
้ ซึ่งเกิดแก่
24
ตนให้ฟัง และเขากล่าวแก่โยชูวาว่า “พระเยโฮวาห์ทรงมอบแผ่นดินนั ้นทัง้ หมดไว้ในมือ
เราแน่ นอนแล้ว และยิง่ กว่านั ้ นอีกบรรดาชาวบ้านชาวเมืองในแผ่นดินนี้ ก็ มีใจครันคร
่
้าม
ไป เพราะเราเป็นเหตุ�
15

3
คนอิสราเอลข้ามแม่น้ําจอร์แดน
ฝ่ายโยชู วาก ็ ต่ืน แต่ เช้า เขาทัง้ หลายยกออกจากชิ ทธิม มาถึง แม่ น้ํา จอร์แดน ทัง้ ตั วท
่านและคนอิสราเอลทัง้ หมด เขาพัก อยู่ ที่ นั ่ นก ่อนจะข้ามไป 2 ครัน
้ ล่วงมาได้ สามวัน พวก
เจ้า หน้าที่ ก็ ไปทัว่ ค่าย 3 แล ้ว บัญชาประชาชนว่า “เมื่อ ท่านเห็น หีบ พันธสัญญาแห่ง พระเย
โฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน และเห็น คนเลวีซ่ึง เป็น ปุโรหิต หามไป ก็ ให้ ยกออกจากที่ ของท่าน
ตามหี บน น
ั ้ ไป 4 ทิง้ ระยะของท่านไว้ให้ ห่างจากหีบ ประมาณสองพัน ศอก อย่า เข้าไปใกล้ หี
บนน
ั ้ เพื่อท่านทัง้ หลายจะได้รูจั
้ กทางที่จะไป เพราะท่านยังไม่เคยมาทางนี้ ก่อน� 5 ฝ่ายโยชู
วาจึงกล่าวแก่ประชาชนว่า “จงชําระตัวให้บริสุทธิเถิ
์ ด เพราะว่าพรุ ง่ นี้ พระเยโฮวาห์จะทรง
กระทําการมหัศจรรย์ท่ามกลางท่าน� 6 โยชูวาสัง่ พวกปุโรหิตว่า “จงยกหีบพันธสัญญาข้าม
ไปข้างหน้า ประชาชนทัง้ ปวง� เขาก็ ยกหีบ พันธสัญญาเดิน ไปข้างหน้า ประชาชน 7 พระเย
โฮวาห์ตรัส กับ โยชู วาว ่า “วัน นี้ เราจะเริม
่ ยกย่องเจ้า ท่ามกลางสายตาของบรรดาอิสราเอล
เพื่อเขาจะทราบว่า เราอยู่กับโมเสสมาแล้วอย่างไร เราจะอยู่กับเจ้าอย่างนั ้น 8 และเจ้าจง
สัง่ ปุโรหิตผูห
้ ามหีบพันธสัญญาว่า ‘เมื่อท่านทัง้ หลายมาริมแม่น้ําจอร์แดนจงหยุดยืนอยูใ่ น
แม่น้ําจอร์แดน� ” 9 และโยชู วากล่าวแก่คนอิสราเอลว่า “จงมาที่ นี่ เถิด และฟังพระดํารัส
ของพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่าน� 10 และโยชู วากล่าวว่า “โดยเหตุ นี้ ท่านทัง้ หลายจะได้
ทราบว่า พระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์ ได้ ประทั บอย ู่ ท่ามกลางท่านทัง้ หลาย และว่า พระองค์ จะ
ทรงขับไล่คนคานาอัน คนฮิตไทต์ คนฮีไวต์ คนเปริสซี คนเกอร์กาชี คนอาโมไรต์ และคนเย
บุส ให้พ้น หน้า ท่านทัง้ หลายอย่างแน่ นอน 11 ดู เถิด หีบพันธสัญญาแห่งองค์ พระผู้ เป็น เจ้า
ปิ่ นสากลพิภพจะข้ามไปข้างหน้าท่านลงไปในแม่น้ําจอร์แดน 12 ฉะนั ้นบัดนี้ จงเลือกคนสิบ
สองคนออกจากตระกูลอิสราเอลตระกูลละคน 13 และต่อมาทันทีที่เมื่อฝ่าเท้าของปุโรหิตผู้
1
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หามหีบแห่งพระเยโฮวาห์องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าแห่งแผ่นดินโลกทัง้ สิน
้ จะลงไปยืนอยูใ่ นแม่น้ํา
จอร์แดน นํ้า ในแม่น้ํา จอร์แดนจะถูก ตัดขาดจากนํ้า ที่ ไหลมาจากข้างบน นํ้า นั ้น จะหยุด ตัง้
ขึ้นเป็นกองเดียว� 14 ดังนั ้นเมื่อประชาชนยกจากเต็นท์ของเขาทัง้ หลาย เพื่อจะข้ามแม่น้ํา
จอร์แดน พร ้ อมกับ ปุโรหิต หามหีบ พันธสัญญาไปข้างหน้า ประชาชน 15 เมื่อ คนหามหีบ มา
ถึงแม่น้ําจอร์แดนและเท้าของปุโรหิตผู้หามหีบก้าวลงในริมแม่น้ําแล้ว (แม่น้าํ จอร์แดนขึ้น
ท่วมฝั่ งตลอดฤดู เกี่ยวข้าวเสมอ� 16 นํ้าที่ ไหลมาจากข้างบนก็ หยุดตัง้ ขึ้นและนูนขึ้นเป็นก
องไกลออกไปยิง่ นั กตัง้ แต่เมืองอาดัม ซึ่งเป็นเมืองอยู่ข้างๆเมืองศาเรธาน และนํ้าที่ไหลลง
สู่ ทะเลแห่ง ที่ ราบ คือ ทะเลเค็ มน ั นก
้ ็ ขาดกัน สิน
้ แล ้ว ประชาชนก็ ข้ามไปที่ ฝั่งตรงข้ามเมือง
17
เยรีโค และปุโรหิต ผู้ หามหีบ พันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ยื นม ั ่ นอยู่ บนดิน แดนแห้ง
กลางแม่น้ําจอร์แดน คนอิสราเอลทัง้ หมดก็เดินข้ามไปบนดินแห้ง จนประชาชนข้ามแม่น้ํา
จอร์แดนไปหมด

4
ที่ระลึกที่ทําด้วยศิลาสองแห่ง
ต่อ มาเมื่อ ประชาชนนั ้น ได้ ข้ามแม่น้ํา จอร์แดนเสร็จ หมดแล้ว พระเยโฮวาห์ตรัสส ัง่ โย
ชู วาว ่า 2 “จงเลือกชายสิบ สองคนจากประชาชนตระกูล ละคน 3 และบัญชาเขาว่า ‘จงไป
เอาศิลาสิบ สองก้อนจากที่ นี่ ที่ กลางแม่ น้ํา จอร์แดน ตรงที่ ซ่ึง เท้า ของปุ โรหิต ยื นม ั น
่ อยู่ นั ้น
ขนมาวางไว้ ในที่ ซ่ึง ท่านทัง้ หลายจะนอนในคื นว ัน นี้ � ” 4 แล ้ว โยชู วาก ็ เลือกชายสิบ สอง
คน ซึ่ง ท่านจัด ตัง้ จากประชาชนอิสราเอลตระกูล ละคน 5 โยชู วาจึง สัง่ เขาว่า “จงผ่านไป
ข้างหน้าหีบของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านลงไปกลางแม่น้ําจอร์แดน แล้วแบกศิลามา
คนละก้อนตามจํานวนตระกูลคนอิสราเอล 6 เพื่อว่าสิง่ นี้ จะเป็นหมายสําคัญในหมูพ
่ วกท่าน
ทัง้ หลาย ในเมื่อ ลูก หลานของท่านจะถามบิดาในเวลาต่อ ไปว่า ‘ศิลาเหล่า นี้ มี ความหมาย
อะไร� 7 แล ้ วท ่านจงตอบพวกเขาว่า ‘นํ้า ที่ จอร์แดนขาดจากกัน ต่อ หน้า หีบ พันธสัญญา
แห่งพระเยโฮวาห์ เมื่อหีบนัน
้ ข้ามแม่น้ําจอร์แดน นํ้าในแม่น้ําจอร์แดนก็ ขาดจากกัน ศิลา
เหล่า นี้ จะเป็ นที ่ ราํ ลึก แก่ ลูก หลานอิสราเอลเป็น นิ ตย์� ” 8 คนอิสราเอลเหล่านั ้ นก ็ กระทํา
ตามที่ โยชู วาบ ัญชา และขนหิน สิบ สองก้อนมาจากกลางจอร์แดน ตามจํานวนตระกูล คน
อิสราเอล ดังที่ พระเยโฮวาห์ตรัสสง
ั ่ โยชู วา และเขาก็ แบกมายังที่ ซ่ึงเขาพักอยู่ วางไว้ที่ นั่น
9 และโยชู วาได้ ตัง
้ ศิลาสิบ สองก้อนไว้กลางแม่ น้ํา จอร์แดน ตรงที่ ที่ เท ้า ของปุโรหิต ผู้ หาม
หีบพันธสัญญายืนอยู่ และศิลาเหล่านั ้ นก็ยงั อยู่จนทุกวันนี้ 10 เพราะว่าปุโรหิตผู้หามหีบน
ัน
้ ได้ ยน
ื อยู่ ที่ กลางจอร์แดนกว่า สิง่ สารพัด จะสําเร็จ ตามซึ่ง พระเยโฮวาห์ บัญชาโยชู วาให้
บอกประชาชน ตามซึ่ง โมเสสได้ บัญชาไว้กับ โยชู วาท ุก ประการ แล ้ว ประชาชนก็ รีบข้ามไป
11 ต่อ มาเมื่อ ประชาชนข้ามไปหมดแล้ว หี บแห่ง พระเยโฮวาห์ และปุ โรหิ ตก ็ ข้ามไปต่อ หน้า
ประชาชน 12 คนรู เบน คนกาด และคนมนั ส เสห์ ครึ่ง ตระกูล ถือ อาวุธ นํา หน้า คนอิสราเอล
ข้ามไปตามที่ โมเสสได้ สัง่ เขาไว้ 13 มี คนถืออาวุธไว้พร้อมที่ จะเข้าสงครามประมาณสี่ หมื่น
คนได้ข้ามไปต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์เพื่อทําศึก ไปถึงที่ราบเขตเมืองเยรีโค 14 ในวันนั ้น
พระเยโฮวาห์ ทรงยกย่องโยชู วาท ่า มกลางสายตาของคนอิสราเอลทัง้ ปวง เขาทัง้ หลายก็
ยําเกรงท่าน ดัง ที่ เขาเคยยําเกรงโมเสสตลอดชีวต
ิ ของท่าน 15 พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โยชู
วาว่า 16 “จงบัญชาปุโรหิตผู้หามหีบพระโอวาทให้ข้น
ึ มาจากจอร์แดน� 17 โยชู วาจึงบัญชา
18
แก่ ปุ โรหิตว่า “จงขึ้นมาจากจอร์แดนเถิด� ต่อมาเมื่อปุโรหิตผู้หามหีบพันธสัญญาแห่ง
1
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พระเยโฮวาห์ข้น
ึ มาจากกลางจอร์แดน เมื่อฝ่าเท้าของปุโรหิตยกขึ้นเหยียบแผ่นดินแห้ง นํ้า
ในจอร์แดนก็กลับมายังที่เก่าไหลท่วมฝั่ งอย่างเดิม
กิลกาลคือค่ายแห่งแรกในคานาอัน
ประชาชนได้ ข้น
ึ จากจอร์แดนในวั นที ่ สิ บเดือนที่ หนึ่ ง ไปตัง้ ค่ายอยู่ ที่ กิล กาล ริม เขต
เมืองเยรีโคข้างทิศ ตะวัน ออก 20 และศิลาสิบ สองก้อนซึ่ง เขานํา ออกมาจากจอร์แดนนั ้น
โยชู วาก ็ ได้ ตัง้ ไว้ที่ กิล กาล 21 ท่านจึง กล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า “เวลาภายหน้า เมื่อ ลูก หลาน
จะถามบิดาของเขาว่า ‘ศิลาเหล่า นี้ มี ความหมายอะไร� 22 แล ้ วท ่านจงตอบแก่ ลูก หลาน
ให้ทราบว่า ‘อิสราเอลได้ข้ามจอร์แดนนี้ บนดินแห้ง� 23 เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่านทัง้ หลายกระทําให้แม่น้าํ จอร์แดนแห้งไปเพื่อท่าน จนท่านข้ามไปได้ หมด ดังที่ พระเย
โฮวาห์พระเจ้าของท่านกระทําแก่ทะเลแดง ทรงกระทําให้แห้งเพื่อเราทัง้ หลาย จนเราข้าม
ไปหมด 24 เพื่อ ชนชาติ ทัง้ หลายทัว่ พิภพจะได้ ทราบว่า พระหัตถ์ พระเยโฮวาห์ นั้น ทรงฤทธิ์
เพื่อท่านทัง้ หลายจะยําเกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเป็นนิ ตย์�
19

5

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

คนอิสราเอลรุ น
่ ใหม่เข้าสุหนั ต
2 คราวนั ้น พระเยโฮวาห์ตรัสกับโยชูวาว่า “จงทํามีดด้วยหินคมและให้คนอิสราเอลเข้าสุ
หนัตเป็ นครัง้ ที่ สอง� 3 โยชู วาจึงทํามีดด้วยหินคมและให้คนอิสราเอลเข้าสุ หนัตที่ เนิ นเขา
แห่งหนั งหุม
้ ปลายองคชาต 4 นี่ แหละเป็นเหตุซ่ึงโยชูวาให้เขาเข้าสุหนัต ในบรรดาประชาชน
ผู้ ออกมาจากอียป
ิ ต์ พวกผู้ ชาย คือ ทหารทัง้ หมดสิน
ิ เสีย ตามทางในถิน
้ ชีวต
่ ทุ รก ัน ดารหลัง
จากที่ ออกจากอียป
ิ ต์ 5 แม้ว่าประชาชนผู้ออกมาเหล่านั ้นได้เข้าสุ หนัตหมดทุกคนแล้ว แต่
ประชาชนทุก คนที่ เก ิ ดมาใหม่ ตามทางที่ ในถิน
ิ ต์ นั ้น
่ ทุ รก ัน ดารหลัง จากที่ ออกมาจากอียป
ยังไม่ได้ เข้าสุหนั ต 6 เพราะว่าคนอิสราเอลเดินทางสี่ สิ บปี อยู่ในถิน
่ ทุรกันดารจนประชาชน
ทัง้ สิน
ิ ต์ สิ ้น ชีวต
ิ เสีย หมด เพราะเขามิ ได้ เชื่อ ฟัง พระสุรเสียง
้ คือ ทหารที่ ออกมาจากอียป
ของพระเยโฮวาห์ ผู้ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณกับ เขาว่า พระองค์ จะไม่ ทรงยอมให้เขา
เห็นแผ่นดิน ซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ ปฏิญาณแก่ บรรพบุรุษว่าจะประทานแก่ เราทัง้ หลาย เป็น
แผ่นดิ นที ่ มีน้าํ นมและนํ้า ผึ้ง ไหลบริบู รณ ์ 7 แต่ บุ ตรของเขาซึ่ง พระองค์ ทรงให้แทนเขานั ้น
โยชูวากได้
็ ให้เข้าสุหนั ต เพราะว่าเขายังไม่เข้าสุหนั ต เพราะว่าเขาไม่เคยได้เข้าสุหนัตเมื่อมา
ตามทาง 8 ต่อมาเมื่อได้ให้ประชาชนเข้าสุ หนัตเสร็จหมดแล้ว เขาก็พักอยูใ่ นที่อาศัยในค่าย
จนกว่าจะหายเป็นปกติ 9 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโยชูวาว่า “วันนี้ เราได้กลง
ิ้ ความอดสู เพราะ
อียป
ิ ต์ไปให้พ้นเจ้าแล้ว� จึงเรียกชื่อตําบลนั ้ นว่ากิลกาลจนทุกวันนี้ 10 ฝ่ายคนอิสราเอลได้
ตัง้ ค่ายที่กิลกาล เขาถือเทศกาลปัสกาในวันที่สิบสี่ของเดือนนั ้นเวลาเย็น ณ ที่ราบเมืองเย
รีโค

มานาขาดไป
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11 วันรุ่งขึ้นหลังวันเทศกาลปั สกา

วันนั ้นเองเขาก็รบ
ั ประทานผลอันเกิดจากแผ่นดิน คือ
ขนมไร้เชื้อ และข้าวคัว่ 12 ตัง้ แต่ วันร ุ่ง ขึ้น มานาก็ ขาดไป คือ เมื่อ เขาได้ รบ
ั ประทานผลจาก
แผ่นดิน คนอิสราเอลไม่มีมานาอีกเลย ในปีนั้นเขารับประทานผลจากแผ่นดินคานาอัน
จอมพลโยธาของพระเยโฮวาห์ปรากฏแก่โยชูวา
ท่านก็เงยหน้าขึ้นมองดู และดูเถิด มีชายคนหนึ่ ง
ชักดาบออกมาถือยืนอยูต
่ รงหน้าท่าน โยชูวาเข้าไปหาชายนั ้น กล่าวแก่เขาว่า “ท่านอยูฝ
่ ่าย
เราหรืออยูฝ
่ ่ายศัตรู� 14 ผูนั
้ ้นจึงตอบว่า “มิใช่ ที่เรามานี้ ก็มาเป็นจอมพลโยธาของพระเยโฮ
วาห์� ฝ่ายโยชูวากก
็ ราบลงถึงดินนมัสการแล้วถามว่า “เจ้านายของข้าพเจ้าท่านจะให้ผู้รบ
ั
15
ใช้ ของท่านกระทํา อะไร� และจอมพลโยธาของพระเยโฮวาห์ จึง สัง่ โยชู วาว ่า “จงถอด
รองเท้า ออกจากเท้า ของเจ้า เสีย เพราะว่าที่ ซ่ึง เจ้า ยืน อยู่นี้ เป็ นที ่ บริสุทธิ�
์ โยชู วาก ็ กระทํา
ตาม
13 ต่อมาเมื่อโยชู วาอยู่ข้างเมืองเยรีโค

6

พระเจ้าทรงชนะเมืองเยรีโค

1 เพราะเหตุคนอิสราเอลเมืองเยรีโคต้องถูกปิ ดไว้

ไม่มีคนเข้าออกได้เลย 2 พระเยโฮวาห์
ตรัส กับ โยชู วาว ่า “ดู แน่ ะ เราได้ มอบเมืองเยรีโคไว้ในมือ เจ้า แล้ว ทัง้ กษั ตริย์ และทแกล้ว
ทหาร 3 เจ้าทัง้ หลายจงเดินขบวนรอบเมือง คือให้บรรดาทหารไปรอบเมืองครัง้ หนึ่ ง เจ้าจง
ทํา เช่น นี้ หกวัน 4 ให้ปุ โรหิต เจ็ด คนถือ แตรเขาแกะตัวผู้ เจ ็ด คัน นํา หน้า หีบ และในวันที ่ เจ ็ด
นั ้นเจ้าทัง้ หลายจงเดินรอบเมืองเจ็ดครัง้ ให้ปุโรหิตเป่าแตรไปด้วย 5 และต่อมาเมื่อเขาเป่า
เขาแกะตัวผู้ เป็น เสียงยาว พอเจ้า ได้ยน
ิ เสียงแตรนั ้น ก็ ให้ประชาชนทัง้ ปวงโห่รอ
้ งขึ้น ด้วย
เสียงอัน ดัง กํา แพงเมืองนั ้ นก ็ จะพัง ลงราบ และประชาชนจะขึ้น ไปทุก คนต่างตรงไปข้าง
หน้าตน� 6 ฝ่ายโยชู วาบุตรชายนูนจึงเรียกปุโรหิตมาสัง่ ว่า “จงยกหีบพันธสัญญาขึ้นหาม
ไป ให้ปุ โรหิต เจ็ด คนถือ แตรเขาแกะตัวผู้ เจ ็ด คัน เดิน นํา หน้า หีบ แห่ง พระเยโฮวาห์� 7 และ
ท่านสัง่ ประชาชนว่า “จงออกเดิน รอบเมืองนั ้น ให้ทหารถือ อาวุธ เดิน ข้างหน้า หีบ แห่ง พระ
เยโฮวาห์� 8 ต่อ มาเมื่อ โยชู วาบ ัญ ชาแก่ ประชาชนแล้ว ปุ โรหิต เจ็ด คนที่ ถือ เขาแกะตัวผู้ เจ
็ดคั นก ็ เดิน ผ่านไปข้างหน้า ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ และเป่า แตรไปด้วย และมี หีบพันธ
สัญญาแห่งพระเยโฮวาห์ตามเขามา 9 และทหารถืออาวุธเดินอยูหน
่ ้าปุโรหิตผูเป่
้ าแตร และ
กองระวัง หลั งก ็ เดิน ตามหีบ ฝ่ายปุ โรหิ ตน ั ้นก ็ เดิน เรือ
่ ยไปเป่า แตรอยู่ 10 แต่ โยชู วาบ ัญ ชา
ประชาชนว่า “ท่านอย่าโห่ร้อง อย่าให้ใครได้ยน
ิ เสียงของท่าน อย่าให้ถ้อยคําหลุดจากปาก
ของท่านทัง้ หลายเลย จนกว่าจะถึงวันทีข
่ ้าพเจ้าบอกให้ท่านโห่ร้อง ท่านจึงโห่รอ
้ งกัน� 11 หี
บแห่งพระเยโฮวาห์จึงเวียนรอบเมืองดังนี้ แหละ คือเวียนรอบหนึ่ งเที่ยว เขาก็กลับเข้าค่าย
นอนค้างคืน อยู่ ในค่ายนั ้น 12 โยชู วาตื่น ขึ้น แต่ เช้า และปุ โรหิ ตก ็ ยกหีบ แห่ง พระเยโฮวาห์
ขึ้นหาม 13 และปุโรหิตเจ็ดคนถือแตรเขาแกะตัวผู้เจ็ดคันเดินนําหน้าหีบแห่งพระเยโฮวาห์
เรือ
่ ยไปและเป่าแตรไปด้วย และทหารถืออาวุธก็เดินอยู่ข้างหน้าเขา และกองหลังก็เดินอยู่
ข้างหลัง หีบ แห่ง พระเยโฮวาห์ ฝ่ายปุ โรหิ ตน ั ้นก ็ เดิน เป่า แตรไปเรือ
่ ยๆ 14 และในวันที ่ สอง
เขาก็เดินรอบเมืองนั ้นครงั ้ หนึ่ งแล้วกลับเข้าค่ายอีก เขาทําเช่นนี้ อยู่หกวัน 15 ต่อมาในวันที่
เจ็ดเขาลุกขึ้นแต่เช้าตรู ่ เดินกระบวนรอบเมืองอย่างเคยเจ็ดครัง้ เฉพาะวันเดียวนั ้นเขาได้
เดิน กระบวนรอบเมืองเจ็ด ครัง้ 16 อยู่ มาในครัง้ ที่ เจ็ด เมื่อ ปุโรหิต เป่า แตร โยชู วาบอกแก่
ประชาชนว่า “จงโห่รอ
้ งขึ้นเถิด เพราะพระเยโฮวาห์ทรงมอบเมืองให้แก่ ท่านแล้ว 17 เมือง
นั ้น และสารพัด ในเมืองนั ้น จะถูก สาปแช่ง ต่อ พระเยโฮวาห์ เว้น แต่ ราหับ หญิง โสเภณี กับ
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คนทัง้ หลายที่ อยู่ในเรือนของนางจะรอดชีวต
ิ เพราะว่านางได้ ซ่อนผู้ส่ือสารที่ พวกเราใช้ไป
18 แต่ ส่วนท่านทัง
้ หลาย จงห่างไกลจากของที่ ถู กสาปแช่งนั ้น เกรงว่าเมื่อท่านทัง้ หลายจะ
เก็บ สิง่ ที่ ถู กสาปแช่ง แล้ วน ัน
้ ไว้ บ้าง ท่านเองจะต้องถูก สาปแช่ง ทัง้ จะทําให้ ค่ายของคน
อิสราเอลเป็น สิง่ ที่ ถู กสาปแช่ง และนํา ความทุกข์ ลําบากมาสู่ 19 แต่ บรรดาเงิน และทอง
และเครือ
่ งใช้ ที่ ทํา ด้วยทองสัมฤทธิ์และเหล็ก เป็น ของถวายแด่ พระเยโฮวาห์ ให้ นํา เข้าไป
ไว้ ในคลัง ของพระเยโฮวาห์� 20 เหตุ ฉะนั ้น ประชาชนก็ โห่ ร้องเมื่อ ปุโรหิต เป่า แตร ดัง นั ้น
พอประชาชนได้ยน
ิ เสียงแตร เขาก็โห่ร้องดังและกําแพงก็พังลงราบ ประชาชนจึงขึ้นไปใน
เมืองทุกคนต่างตรงไปข้างหน้าตนและเข้ายึดเมืองนั ้น 21 แล้วเขาก็ทําลายสารพัดที่ อยู่ใน
เมืองนั ้นเสียสิน
้ ด้วยคมดาบ ทัง้ ชายและหญิง หนุ่มและแก่ ทัง้ วัว แกะและลา 22 แต่โยชูวา
ได้สัง่ ชายสองคนผู้ที่ไปสอดแนมแผ่นดินนั ้นว่า “จงเข้าไปในเรือนของหญิงโสเภณี และนํา
หญิง นั ้ นก ับ สารพัด ซึ่ง หญิง นั ้ นม ี อยู่ออกมาดัง ที่ ท่านได้ ปฏิญาณแก่ นางไว้� 23 ดัง นั ้น ชาย
หนุ่มทเี่ ป็นผูส
้ อดแนมก็เข้าไปนําราหับออกมา กับบิดามารดาและพีน
่ ้ องและสารพัดซึ่งเป็น
ของนาง และเขานําญาติ พี่น้ องทัง้ หมดของนางออกมาให้ไปพักอยู่นอกค่ายของอิสราเอล
24 ส่วนเมืองนั ้น เขาก็ จุ ดไฟเผาเสีย ทัง
้ สารพัด ที่ อยู่ ในเมืองนั ้น นอกจากเงิน และทองและ
เครือ
่ งใช้ ที่ ทํา ด้วยทองสัมฤทธิแ
์ ละด้วยเหล็ก นั ้น เขานํา มาไว้ในคลัง ในพระนิ เวศของพระ
เยโฮวาห์ 25 ส่วนราหับหญิงโสเภณี และครอบครัวบิดาของนาง และสารพัดที่เป็นของนาง
โยชูวาได้ไว้ชว
ิ และนางก็อาศัยอยู่ในอิสราเอลจนทุกวันนี้ เพราะว่านางซ่อนผู้สื่อสาร ซึ่ง
ี ต
โยชู วาส่งไปสอดแนมเมืองเยรีโค 26 ในคราวนั ้น โยชู วาให้คนทัง้ หลายปฏิญาณว่า “ผู้ ใดที่
ลุ กขึ้น สร้างเมืองนี้ ใหม่ คือ เมืองเยรีโค ก็ ให้ผู้ นั ้น ได้ รบ
ั คํา สาปแช่ง เฉพาะพระพักตร์พระเย
โฮวาห์ ผู้ ใดวางรากลงก็ ให้ผู้ นั ้น เสีย บุตรหัวปี ผู้ ใดตัง้ ประตู เมืองขึ้ นก ็ ให้เสียบ ุต รสุด ท้อง�
27 ดัง นั ้น แหละพระเยโฮวาห์ทรงสถิต อยู่กับโยชู วา และชื่อเสียงของท่านเลื่องลือ ไปตลอด
แผ่นดิน

7
อาคานถูกประหารชีวต
ิ เพราะบาปของเขา
1 แต่คนอิสราเอลได้ ละเมิดในเรือ
่ งของที่ถูกสาปแช่งนั ้น

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

8
คนอิสราเอลชนะและเผาเมืองอัย
พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โยชู วาว ่า “อย่า กลัว หรือ ขยาดเลย จงนํา ทหารทัง้ หมดไปกับ เจ้า
ลุ ก ขึ้น ไป ยัง เมือ งอัย เถิด ดู เถิด เรา ได้ มอ บกษั ตริ ย์ เมือ งอัย ไว้ ใน มือ เจ้า แล้ว พร ้ อม ทัง้
ประชาชนของเขา เมืองของเขาและแผ่น ดิน ของเขาด้วย 2 เจ้ าจงกระทํา แก่ เมือ งอัย และ
กษั ตริย์ของเมืองนั ้นเช่นเดียวกับที่เจ้ากระทํากับเมืองเยรีโคและกษั ตริย์ของเมืองนั ้น แต่
ข้าวของและสัตว์ที่ริบมานั ้น ตกเป็นของเจ้าได้ จงตัง้ ซุ่มไว้ที่ข้างหลังเมือง� 3 โยชูวาจึงลุก
ขึ้น พร้อมกับ บรรดาทหารไปยัง เมือ งอัย และโยชู วาได้ คัด ทแกล้ว ทหารสามหมื่น คนให้ ยก
ไปในเวลากลางคืน 4 และท่านบัญชาเขาว่า “ดูเถิด ท่านจงซุ่มอยู่ข้างหลังเมือง อย่าให้หา่ ง
ไกลจากเมืองนั ก และให้เตรียมตัวไว้พร้อมทุกคน 5 ส่วนตัวเราและประชาชนทัง้ หมดที่ อยู่
กับเราจะเข้าไปถึงตัวเมือง และต่อมาเมื่อเขาออกมาต่อสู้ เราอย่างคราวก่อน เราก็จะถอย
หนี ให้พ้นหน้าเขา 6 (เขาจะตามเราออกมา� จนเราจะได้ลวงเขาให้ออกมาห่างจากตัวเมือง
เพราะเขาจะพูด ว่า ‘เขาทัง้ หลายกําลัง หนี จากเราอย่างคราวก่อน� ฉะนี้ เราจะหนี ให้ พ้น
หน้าเขาเรือ
่ ยมา 7 แล้วท่านทัง้ หลายจงลุกจากที่ซุ่มซ่อนเข้ายึดเมืองนั ้นไว้ เพราะพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของท่านจะทรงมอบเมืองนั ้นไว้ในมือท่าน 8 และเมื่อท่านทัง้ หลายเข้ายึดเมือง
ได้ แล้ว ท่านจงจุดไฟเผาเมืองเสีย จงกระทําตามที่ พระเยโฮวาห์ตรัสสัง่ ดู เถิด ข้าพเจ้าได้
บัญชาท่านไว้แล้ว� 9 แล้วโยชูวาก็ให้เขาไป เขาก็ออกไปยังที่ซุ่มอยู่ระหว่างเบธเอลกับเมือ
งอัย ทางทิศตะวันตกของเมืองอัย แต่คื นวันนั ้นโยชู วานอนค้างอยู่กับประชาชน 10 โยชู วา
ตื่นขึ้นแต่เช้าตรู ก็
่ ออกตรวจประชาชน แล้วขึ้นไปพร้อมกับพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอลนําหน้า
ประชาชนไปเมืองอัย 11 และบรรดาประชาชน คือทหารที่ อยู่กับท่านทุกคน ก็ขึ้นไปแล้วรุ ก
ใกล้ ตรงหน้าตัวเมืองเข้าไป และตัง้ ค่ายอยู่ด้านเหนื อของเมืองอัย มี หุบเขาคัน
่ ระหว่างเขา
กับ เมือ งอัย 12 และท่านจัด คนประมาณห้า พัน คน ให้ เขาแอบซุ่ม อยู่ ระหว่างเมืองเบธเอล
กับเมืองอัย ทางทิศตะวันตกของตัวเมือง 13 ดังนั ้นเขาทัง้ หลายก็วางกําลังรบให้กองหลวง
อยู่ ด้านเหนื อ ของเมือง และกองระวัง หลัง อยู่ ด้านตะวัน ตกของเมือง ในคื นว ัน นั ้น โยชู วา
นอนอยู่ ในหุบเขา 14 ต่อ มาเมื่อ กษั ตริย์ เมือ งอัย เห็น ดัง นั ้น ชาวเมืองก็ รีบลุก ขึ้น แต่ เช้า ตรู ่
ออกไปสู้ รบกับ อิสราเอล ณ ที่ ปะทะกัน หน้าที่ ราบ ทัง้ ท่านและประชาชนทัง้ หมดของท่าน
แต่ ท่านไม่ ทราบว่า มี กองซุ่ม คอยอยู่ ต่อสู้ ท่านข้างหลัง เมือง 15 โยชู วาก ับ อิสราเอลทัง้ ปวง
จึง แสร้ง ทํา เป็น แพ้ ฝี มือ ต่อ หน้า เขาแล้ว หนี ตรงไปยัง ทางถิน
่ ทุ รก ัน ดาร 16 คนในเมือ งอัย
ทัง้ หมดก็ถูกเรียกให้ตามออกไป เมื่อเขาไล่ตามโยชูวาไปนั ้น เขาก็ออกห่างจากเมืองไปทุกที
17 ไม่มีชายสักคนหนึ่ งที่เหลืออยูในเมื
่
องอัยหรือเมืองเบธเอล ที่มิได้ออกไปไล่ตามอิสราเอล
เขาปล่อยให้เมืองเปิ ดอยู่ไล่ ตามอิสราเอลไป 18 แล้วพระเยโฮวาห์ตรัสสง
ั ่ โยชู วาว่า “จงยื่น
หอกซึ่งอยูใ่ นมือของเจ้าออกตรงไปยังเมืองอัย เพราะเราจะมอบเมืองนั ้นไว้ในมือของเจ้า�
แล ้ว โยชู วาก ็ ย่น
ื หอกซึ่ง อยู่ ในมือ ออกไปยัง เมืองนั ้น 19 ทหารที่ ซุ่ม อยู่ ก็ ลุ กออกจากที่ ซ่อน
อย่างรวดเร็ว พอโยชู วาย่ื นม ือ ของท่านออก ทหารก็ วงิ่ ตรงเข้าไปในเมืองและยึด เมืองไว้
แล ้ว เขาก็ รีบจุด ไฟเผาเมือง 20 เมื่อ ชาวเมือ งอัยเหลียวหลัง มาดู ดู เถิด ควันไฟที่ ไหม้ เมือง
พลุ่งขึ้นไปยังท้องฟ้า เขาก็หมดกําลังที่จะหนี ไปทางนี้ หรือทางนั ้น เพราะว่าประชาชนที่หนี
ไปทางถิน
่ ทุ รก ัน ดารหัน กลับ มาต่อสู้ กับ ผู้ ที่ ไล่ ตาม 21 และเมื่อ โยชู วาก ับ บรรดาอิส ราเอล
1
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เห็ นว ่า กองซุ่ม ยึด เมืองได้ แล้ว และควัน ไฟที่ ไหม้ เมืองพลุ่ง ขึ้น เขาก็ หน
ั กลับ มาโจมตี ชาว
เมืองอัย 22 คนอื่นๆก็ ออกมาจากเมืองสู้ รบกับเขา กระทําให้เขาอยู่ระหว่างกลางอิสราเอล
ผู้อยูข้
่ างนี้ บ้างข้างโน้ นบ้าง และคนอิสราเอลก็โจมตีเขาจนไม่มีสักคนหนึ่ งรอดชีวต
ิ หรือหนี
ไปได้ 23 แต่กษั ตริย์เมืองอัยยังเป็นอยู่ ได้ถู กจับและคุมตัวมาหาโยชู วา 24 ต่อมาเมื่ออิสรา
เอลไล่ฆ่าฟันชาวเมืองอัยทัง้ หมดในทุ่งในถิน
่ ทุรกันดารที่เขาไล่ตามไปนั ้น และคนเหล่านั ้น
ล้มตายหมดด้วยคมดาบจนคนสุดท้าย บรรดาคนอิสราเอลก็ กลับเข้าเมืองอัยโจมตี คนใน
เมืองด้วยคมดาบ 25 คนที ่ ล้ม ตายทัง้ หมดวัน นั ้น ทัง้ ชายและหญิง จํานวนหมื่น สองพัน คน
คือชาวเมืองอัยทัง้ หมด 26 เพราะโยชู วามิได้ หดมือที่ ถือหอกยื่นอยู่นั ้น จนกว่าจะได้ ผลาญ
ชาวเมือ งอัย พินาศสิน
ิ เอาฝูง สัตว์และข้าวของของเมืองนั ้น เป็น
้ 27 แต่ คนอิสราเอลได้ รบ
ของตน ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ซึ่งทรงบัญชาไว้กับโยชูวา 28 ดังนี้ แหละโยชูวาจึง
เผาเมืองอัยเสีย กระทําให้เป็นกองซากปรักหักพังอยูเป็
่ นนิ ตย์ คือเป็นที่รกร้างอยูจ
่ นถึงทุก
วัน นี้ 29 และท่านแขวนกษั ตริย์ เมือ งอัย ไว้ที่ ต้นไม้ จนถึง เวลาเย็น เมื่อ ดวงอาทิตย์ ตกโยชู
วาจึ งบัญชาและเขาก็ ปลดศพลงจากต้นไม้นําไปทิง้ ไว้ที่ ทางเข้าประตู เมือง แล้วเอาหินถม
ทับไว้เป็นกองใหญ่ซ่ึงยังอยูจ
่ นทุกวันนี้
การกล่าวซํ้าถึงพระพรและการสาปแช่งต่างๆ
แล ้ว โย ชู วา ได้ สร้าง แท่น บูชา ใน ภูเขา เอ บาล ถวาย แด่ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ
อิสราเอล 31 ดัง ที่ โมเสสผู้ รับ ใช้ ของพระเยโฮวาห์ บัญชาประชาชนอิสราเอล ตามที่ จาร ึก
ไว้ในหนั งสือ พระราชบัญญั ติ ของโมเสสว่า “แท่น บูชาทํา ด้วยหิ นม ิ ได้ ตกแต่ง ซึ่ง ไม่ มี ผู้ ใด
ใช้เครือ
่ งมือเหล็กถูกต้องเลย� แล้วเขาก็ถวายเครือ
่ งเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์บนแท่นนั ้น
และถวายสันติ บูชา 32 ณ ที่ นั ้น ท่านคัด ลอกพระราชบัญญั ติ ของโมเสสบนหิน ซึ่ง ท่านได้
เขียนไว้ต่อหน้าประชาชนอิสราเอล 33 คนอิสราเอลทัง้ หมด ทัง้ คนต่างด้าวและคนที่เกิดใน
อิสราเอล พร้อมทัง้ พวกผู้ใหญ่ เจ้าหน้าที่ และผู้พิพากษา ยืนอยูท
่ ัง้ สองข้างของหีบต่อหน้า
คนเลวีที่เป็นปุโรหิต ผูที
้ ่หามหีบพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ ครึ่งหนึ่ งยืนอยูข
่ ้างหน้าภูเขา
เกริซิม อี กครึง่ หนึ่ ง ข้างหน้า ภูเขาเอบาล ดัง ที่ โมเสสผู้ รับ ใช้ ของพระเยโฮวาห์ ได้ บัญชาไว้
ในครัง้ แรกให้เขาทัง้ หลายอวยพรแก่คนอิสราเอล 34 ภายหลังท่านจึงอ่านบรรดาถ้อยคําใน
พระราชบัญญั ติ เป็น คํา อวยพรและคํา สาปแช่ง ตามที่ มี จาร ึก ไว้ในหนั งสือ พระราชบัญญั
ติ ทุ กประการ 35 ไม่มี คํา ซึ่ง โมเสสได้ บัญชาไว้สัก คํา เดียวที่ โยชู วาม ิ ได้ อ่านต่อ หน้า บรรดา
ชุมชนอิสราเอลพร้อมกับผู้หญิงกับเด็กๆ และคนต่างด้าวซึ่งอยูใ่ นหมู่พวกเขา
30

9
ชาวกิเบโอนหลอกลวงคนอิสราเอล
ต่อ มาเมื่อ กษั ตริย์ ทัง้ หลายที่ อยู่ ฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้างนี้ คือ ที่ อยู่ ในแดนเทือกเขา
และในหุบเขา และตามฝั่ งทะเลใหญ่ ไปทัว่ จนถึง ภูเขาเลบานอน เป็น คนฮิต ไทต์ คนอาโม
ไรต์ คนคานาอัน คนเปริสซี คนฮีไวต์ และคนเยบุ สได้ยน
ิ ข่าวนี้ 2 จึงพร้อมใจร่วมกําลั งกัน
3
จะต่อสู้ โยชู วาและอิสราเอล แต่ เมื่อ ชาวกิเบโอนได้ยน
ิ ข่าวการซึ่ง โยชู วากระทํา แก่ เมือง
เยรีโคและเมือ งอัย 4 ฝ่ายเขาจึง ทํา อย่างฉลาด ทํา เป็น ทูต เอากระสอบที่ เก ่า บรรทุก บน
ลาของเขา กับ ถุง หนั ง ที่ เก ่า ขาดและปะไว้ บรรจุ นํ้า องุน
่ 5 สวมรองเท้า เก่า และปะไว้ และ
สวมเสื้อผ้า เก่า ส่วนเสบียงอาหารทัง้ สิ้ นก ็ แห ้ งม ี ราขึ้น 6 เขาเดิน ทางมาหาโยชู วาที ่ ค่าย
1
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ณ เมืองกิลกาล กล่าวแก่ท่านและคนอิสราเอลว่า “พวกข้าพเจ้ามาจากประเทศที่ ห่างไกล
ฉะนั ้น บัดนี้ ขอทํา พันธสัญญากับ พวกข้าพเจ้า เถิด� 7 แต่ คนอิสราเอลกล่าวแก่ คนฮี ไวต์
เหล่ านั ้ นว ่า “ชะรอยเจ้า อาศัย อยู่ ในหมู่ พวกเรา เราจะทํา พันธสัญญากับ เจ้า ได้ อย่างไร �
8 เขากล่าวแก่ โยชู วาว ่า “ข้าพเจ้า ทัง
้ หลายเป็น ผู้ รับ ใช้ ของท่าน� และโยชู วากล่าวแก่ เขา
ว่า “พวกเจ้า เป็น ใครกัน และมาจากที่ ไหน � 9 เขาตอบท่านว่า “เนื่ องด้วยพระนามอุโฆษ
แห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ผู้รบ
ั ใช้ของท่านมาจากประเทศที่ไกลมาก เราได้ยน
ิ ถึงก
ิตติ ศัพท์ ของพระองค์ และถึง บรรดาพระราชกิจ ที่ พระองค์ ทรงกระทํา ในอียป
ิ ต์ 10 และได้
ทราบถึง บรรดาสิง่ ที่ พระองค์ ทรงกระทํา ต่อ กษั ตริย์ คนอาโมไรต์ ทัง้ สองพระองค์ ผู้ อยู่ ทาง
ฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างโน้ น คือสิโหนกษั ตริย์เมืองเฮชโบน และโอกกษั ตริย์เมืองบาชานผู้
อยู่ที่อัชทาโรท 11 เหตุฉะนี้ พวกผู้ใหญ่และชาวเมืองทัง้ หลายของเมืองข้าพเจ้าได้กล่าวแก่
พวกข้าพเจ้า ว่า ‘จงเอาเสบียงสําหรับ เดิน ทางไปหาพวกเขาเรียนเขาว่า “พวกข้าพเจ้า ทัง้
หลายเป็นผู้รับใช้ของท่าน ฉะนั ้นบัดนี้ ขอทําพันธสัญญากับพวกข้าพเจ้าเถิด� ’ 12 ขนมปัง
ของพวกข้าพเจ้า นี้ ในวั นที ่ ข้าพเจ้า ออกมาหาท่าน ข้าพเจ้า เอาออกจากบ้านเมื่อ ยัง ร้อนๆ
อยู่ เพื่อ ใช้ เป็น อาหารรับ ประทานตามทาง แต่ บัดนี้ ดู เถิด แห ้ง และราขึ้น แล้ว 13 ถุง นี้ เมื่อ
ข้าพเจ้า เติ มน้าํ องุ ่นก ็ ยงั ใหม่ อยู่ แต่ ดู เถิด มัน ขาดออก เสื้อผ้า และรองเท้า ของข้าพเจ้า ก็
เก่า เพราะหนทางไกลมาก� 14 ฝ่ายคนเหล่านั ้ นก ็ รบ
ั เสบียงของเขาบ้าง แต่ หาได้ ทูล ขอ
การแนะนํา จากพระโอษฐ์ ของพระเยโฮวาห์ไม่ 15 และโยชู วาก ็ กระทํา สัญญาสันติภาพกับ
เขา และทําพันธสัญญากับเขา ให้ไว้ชีวิตพวกเขา และพวกประมุขของชุมนุมชนก็ปฏิญาณ
ต่อเขา 16 ต่อมาเมื่อได้กระทําพันธสัญญากับเขาล่วงมาได้สามวัน ก็ได้ยินว่าพวกเหล่านั ้น
เป็น ชาวเมืองอยู่ ในหมู่ พวกตน 17 และคนอิสราเอลก็ ออกเดิน ไปถึง เมืองของเขาในวั นที ่
สาม เมืองของเขานั ้น คือ เมือ งกิเบโอน เคฟี ราห์ เบเอโรท และคี ร ย
ิ าทเยอาริม 18 แต่ คน
อิสราเอลไม่ได้ฆ่าเขา เพราะว่าพวกประมุขของชุมนุมชนได้ปฏิญาณต่อเขาในพระนามพระ
เยโฮวาห์พระเจ้า ของอิสราเอลแล้ว บรรดาชุ มนุมชนก็ บ่น ต่อว่า พวกประมุข 19 แต่ บรรดา
ประมุข ได้ กล ่าวแก่ ชุ มนุ มชนทัง้ ปวงว่า “เราได้ ปฏิญาณต่อ เขาในพระนามพระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของอิสราเอล ฉะนั ้น บัดนี้ เราจะแตะต้องเขาไม่ ได้ 20 เราต้องกระทํา แก่ เขาอย่าง
นั ้น โดยให้ เขามี ชี วิ ตอยู่ ได้ เกรงว่า พระพิโรธจะตกลงเหนื อ เรา ตามคํา ปฏิญาณซึ่ง เราได้
ปฏิญาณแก่ เขานั ้น� 21 และพวกประมุข ก็ กล ่าวแก่ เขาทัง้ หลายว่า “ให้ เขามี ชี วิตอยู่ เถิด
แต่ให้เขาเป็นคนตัดฟืนและเป็นคนตักนํ้าให้บรรดาชุ มนุมชน� ดังที่ พวกประชุมได้สัญญา
ไว้กับ เขาแล้ว 22 โยชู วาจึง เรียกคนเหล่า นั ้น มาและท่านกล่าวแก่ เขาว่า “เหตุ ไฉนเจ้า ทัง้
หลายจึงหลอกลวงเราโดยกล่าวว่า ‘ข้าพเจ้าทัง้ หลายอยู่หา่ งไกลจากท่านมาก� ในเมื่อเจ้า
ทัง้ หลายอยู่ท่ามกลางเรา 23 ฉะนั ้นบัดนี้ เจ้าทัง้ หลายต้องรับคําสาปแช่งและพวกเจ้าจะไม่
ขาดที่ ต้องเป็น ทาสอยู่ เป็น คนตัด ฟืน และเป็น คนตัก นํ้า สําหรับ พระนิ เวศของพระเจ้า ของ
เรา� 24 เขาทัง้ หลายตอบโยชูวาว่า “เพราะเขาได้บอกผูรั
้ บใช้ของท่านอย่างแน่ นอนว่า พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้บัญชาโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์ให้มอบแผ่นดินนี้ ทัง้ หมดแก่
ท่าน และให้ทําลายชาวแผ่น ดิน ให้พ้น หน้า ท่าน เหตุ ฉะนั ้น ข้าพเจ้า ทัง้ หลายก็ วิตกกลั วท ่า
นทัง้ หลายจะทําอันตรายแก่ชีวิตของข้าพเจ้า พวกข้าพเจ้าจึงกระทําอย่างนี้ 25 ดูเถิด บัดนี้
ข้าพเจ้า ทัง้ หลายอยู่ ในกํา มือ ของท่าน จงกระทํา แก่ ข้าพเจ้า ทัง้ หลายตามที่ ท่านเห็น ชอบ
เห็นควรเถิด� 26 โยชู วาจึงกระทําเช่นนั ้น คือให้เขารอดจากมือคนอิสราเอล ไม่ให้ประหาร
ชีวต
ิ เขาเสีย 27 ในวัน นั ้น โยชู วาได้ ตัง้ เขาให้เป็น คนตัด ฟืน และคนตัก นํ้า สําหรับ ชุ มนุมชน
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และสําหรับ แท่น บูชาของพระเยโฮวาห์สืบ มาจนทุก วัน นี้ ซึ่ง อยู่ ในสถานที่ ซ่ึง พระองค์ ทรง
เลือก

10

การได้ชย
ั ชนะที่เมืองกิเบโอน
ต่อ มาเมื่อ อาโดนี เซเดกกษั ตริย์ เมืองเยรู ซาเล็ม ได้ ยิ นว ่า โยชู วาได้ ยด
ึ เมือ งอัย และ
ทําลายเมืองนั ้น เสีย อย่างสิน
้ เชิง แล้ว ท่านได้ กระทํา ต่อ เมือ งอัย และกษั ตริย์ ของเมืองนี้
อย่างเดีย วกั บท ี่ ได้ กระทํา ต่อ เมืองเยรีโคและกษั ตริย์ ของเมืองนั ้น และทราบด้วยว่า ชาว
เมืองกิเบโอนได้กระทําสันติภาพกับอิสราเอลและอยู่ท่ามกลางพวกเขาแล้ว 2 ท่านก็คร้าม
กลัว เป็น อย่างยิง่ เพราะว่า กิเบโอนเป็น เมืองใหญ่ เสมอเมืองหลวงและใหญ่ กว่า เมือ งอัย
และบุรุษ ชาวเมืองนั ้ นก ็ ล้วนแต่ ฉกรรจ์ 3 เหตุ ฉะนี้ อาโดนี เซเดกกษั ตริย์ เมืองเยรู ซาเล็ม
จึง ให้ ไปหาโฮฮัม กษั ตริย์ เมืองเฮโบรนและปิ รามกษั ตริย์ เมืองยารมูท และยาเฟี ยกษั ตริ
ย์ เมืองลาคีช และเดบีร ์กษั ตริย์ เมืองเอกโลน เรียนว่า 4 “ขอเชิญ ท่านมาหาข้าพเจ้า และ
ช่วยข้าพเจ้า ตี เมือ งกิเบโอนเถิด เพราะว่า เมืองนั ้น ได้ กระทํา สันติภาพกับ โยชู วาและคน
อิสราเอล� 5 ฝ่ายกษั ตริย์ของอาโมไรต์ทัง้ ห้าองค์ คือ กษั ตริยเมื
์ องเยรู ซาเล็ม กษั ตริยเมื
์ อง
เฮโบรน กษั ตริย์ เมืองยารมูท กษั ตริย์ เมืองลาคีช และกษั ตริย์ เมืองเอกโลน ได้ รวบรวม
กําลังของตน และยกขึ้นไปพร้อมกับกองทัพทัง้ หลาย ตัง้ ค่ายต่อสู้เมืองกิเบโอน 6 ฝ่ายชาว
เมืองกิเบโอนจึงใช้คนไปหาโยชู วาที ่ค่ายในกิลกาล กล่าวว่า “ขอท่านอย่าได้ หย่อนมือจาก
ผู้ รับ ใช้ ของท่านเลย ขอเร่ง ขึ้น มาช่วยข้าพเจ้า ให้ รอดและช่วยข้าพเจ้า ทัง้ หลาย เพราะว่า
บรรดากษั ตริย์ ของคนอาโมไรต์ ซึ่ง อยู่ ในแดนเทือกเขา ได้ รวมกําลั งก ัน ต่อสู้ ข้าพเจ้า ทัง้
หลาย� 7 ฝ่ายโยชูวาจึงขึ้นไปจากกิลกาล ทัง้ ท่านและบรรดาพลรบด้วย และทแกล้วทหาร
ทัง้ หมด 8 พระเยโฮวาห์ ตรัส แก่ โยชู วาว ่า “อย่า กลัว เขาเลย เพราะเราได้ มอบเขาไว้ในมือ
เจ้าแล้ว จะไม่มีผู้ใดในพวกเขาสักคนเดียวที่จะยืนหยัดต่อสู้เจ้าได้� 9 เหตุฉะนั ้นโยชูวายก
เข้า โจมตี พวกนั ้น ทั นที โดยขึ้น ไปตลอดคืน จากกิล กาล 10 พระเยโฮวาห์ ทรงกระทํา ให้ เขา
สะดุ้งแตกตื่นต่อหน้าพวกอิสราเอล พระองค์ได้ทรงฆ่าเขาเสียมากมายที่กิเบโอน และไล่ติ
ดตามเขาไปในทางที่ข้น
ึ ไปถึงเบธโฮโรน และตามฆ่าเขาจนถึงเมืองอาเซคาห์ และเมืองมัก
เคดาห์
1

ดวงอาทิตย์หยุดนิ่ ง
ต่อ มาขณะเมื่อ เขาหนี ไปข้างหน้า พวกอิสราเอลลงไปตามทางเบธโฮโรนนั ้น พระเย
โฮวาห์ทรงโยนลูกเห็บใหญ่ๆลงมาจากฟ้า ตลอดถึงเมืองอาเซคาห์ เขาทัง้ หลายก็ ตาย ผู้ที่
ตายด้วยลูกเห็บนนก
ั้ ม
็ ากกว่าผูที
้ ่คนอิสราเอลฆ่าเสียด้วยดาบ 12 แล้วโยชูวากก
็ ราบทูลพระ
เยโฮวาห์ในวันที่พระเยโฮวาห์ทรงมอบคนอาโมไรต์ต่อหน้าคนอิสราเอลนั ้น และท่านได้กล
่าวท่ามกลางสายตาของคนอิสราเอลว่า “ดวงอาทิตย์เอ๋ย เจ้ าจงหยุดนิ่ งตรงเมืองกิเบโอน
และดวงจันทร์เอ๋ย เจ้าจงหยุดอยู่ตรงหุบเขาอัยยาโลน� 13 ดวงอาทิตย์ก็หยุดนิ่ ง และดวง
จันทร์ก็ ตัง้ เฉยอยู่ จนประชาชนได้ แก้ แค้น ศั ตรู ของเขาเสร็จ เรือ
่ งนี้ มิได้ จาร ึก ไว้ในหนั งสือ
ยาชาร์ดอกหรือ ดวงอาทิตย์หยุด นิ่ ง อยู่กลางท้องฟ้า หาได้ รีบตกไปตามเวลาประมาณวัน
หนึ่ งไม่ 14 วันที่พระเยโฮวาห์ทรงสดับฟังเสียงของมนุษย์อย่างกับวันนั ้นทัง้ ในสมัยก่อนหรือ
ในสมัยต่อมาไม่ มี อีกแล้ว เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงต่อสู้ เพื่ออิสราเอล 15 แล้วโยชู วากับ
บรรดาคนอิสราเอลก็กลับมาสู่ ค่ายที่ กิลกาล 16 กษั ตริย์ทัง้ ห้านั ้นหนี ไปซ่อนตัวอยู่ในถํ้ามัก
เคดาห์ 17 มีคนไปบอกโยชูวาว่า “มีคนพบกษั ตริย์ทัง้ ห้าซ่อนตัวอยูใ่ นถํ้าที่มักเคดาห์� 18 โย
11
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ชูวาจึงกล่าวว่า “จงกลิงก
้ ้อนหินใหญ่ปิดปากถํ้าเสีย และวางยามให้เฝ้ารักษาไว้
ทัง้ หลายอย่าคอยอยูเลย
่
จงติดตามศัตรู ของท่านเถิด จงเข้าโจมตีกองระวังหลัง อย่าให้กล
ับเข้าในเมืองของเขาได้ เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้มอบเขาทัง้ หลายไว้ในมือ
ของท่านแล้ว� 20 ต่อมาเมื่อโยชูวากับคนอิสราเอลฆ่าพวกเหล่านั ้นเสียเป็นอันมากจนหมด
แล้ว ส่วนผู้ที่เหลืออยูก็
่ หนี กลับเข้าไปในเมืองที่มีกําแพงล้อม 21 ประชาชนทัง้ ปวงก็กลับมา
หาโยชูวา ณ ค่ายที่มักเคดาห์โดยสันติภาพทุกคน หามีผู้ใดกล้ากระดิกลน
ิ้ ถึงคนอิสราเอล
ต่อ ไปไม่ 22 แล ้ว โยชู วาจึง ว่า “จงเปิด ปากถํ้า คุ มกษั ตริย์ ทัง้ ห้า นั ้น ออกจากถํ้า มาหาเรา�
23 เขาก็ กระทํา ตาม จึง คุ มกษั ตริย์ ทัง
้ ห้า ออกจากถํ้า มาหาท่าน มี กษั ตริย์ เมืองเยรู ซาเล็ม
กษั ตริย์ เมืองเฮโบรน กษั ตริย์ เมืองยารมูท กษั ตริย์ เมืองลาคีช และกษั ตริย์ เมืองเอกโลน
24 ต่อมาเมื่อเขาพากษั ตริย์เหล่านั ้นมายังโยชูวา โยชูวาจึงเรียกบรรดาคนอิสราเอลมาและ
สัง่ หัวหน้าของทหารผู้ที่ ออกไปรบพร้อมกั บท่านว่า “จงเข้ามาใกล้ เถิด เอาเท้าเหยียบคอก
ษั ตริย์เหล่านี้ � แล้วเขาก็ เข้ามาใกล้ และเอาเท้าเหยียบที่ คอ 25 และโยชู วากล่าวแก่ เขาว่า
“อย่ากลัวหรือขยาดเลย จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด เพราะว่าพระเยโฮวาห์จะทรงกระทํา
แก่ บรรดาศั ตรู ของท่านซึ่งท่านสู้ รบอย่างนี้ แหละ� 26 ภายหลังโยชู วาก็ได้ ประหารชีวต
ิ กษั
ตริย์ทัง้ ห้าเสีย แล้วแขวนไว้ที่ต้นไม้ห้าต้น และแขวนอยูบ
่ นต้นไม้เช่นนั ้นจนเวลาเย็น 27 ต่อ
มาเมื่อถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก โยชู วาได้ บัญชาและเขาก็ ปลดศพลงจากต้นไม้และทิง้ ไว้ใน
ถํ้าซึ่งกษั ตริย์เหล่ านั ้นได้ ซ่อนตัวอยู่ และเอาหินใหญ่ๆปิดปากถํ้านั ้นไว้ ซึ่งยังอยู่จนกระทัง่
วันนี้
19 แต่ท่าน

การสู้รบอีกต่อไป
28 ในวันนั ้นโยชู วายึดเมืองมักเคดาห์ได้

ได้ประหารเมืองนั ้นเสียด้วยคมดาบ ทัง้ กษั ตริย์
ของเมืองนั ้น ท่านได้ทําลายเขาเสียอย่างสิน
ิ ที่อยู่ในเมือง ไม่มีเหลือสักคน
้ เชิง รวมทุกชีวต
เดียว และท่านได้กระทําแก่กษั ตริย์มักเคดาห์อย่างที่ ท่านได้กระทําแก่กษั ตริย์เมืองเยรีโค
29 แล ้ว โยชู วาและบรรดาคนอิสราเอลก็ ยกกองทัพ จากเมืองมัก เคดาห์ มาถึง ลิ บนาห์ และ
เข้า สู้ รบกับ เมืองลิ บนาห์ 30 พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงมอบเมืองนั ้น และกษั ตริย์ ของเมืองไว้ใน
มือคนอิสราเอล และท่านได้ประหารเมืองนั ้นด้วยคมดาบและทุกคนที่ อยู่ในเมืองนั ้น ท่าน
ไม่ ให้เหลือ สัก คนเดียวในเมืองนั ้น และท่านได้ กระทํา ต่อ กษั ตริย์ ของเมืองนั ้น อย่างที่ ท่าน
ได้ กระทํา ต่อ กษั ตริย์ เมืองเยรีโค 31 และโยชู วาออกจากเมืองลิ บนาห์ พร ้ อมกับ อิสราเอล
ทัง้ หมดไปยังลาคีช แล้วล้อมเมืองไว้และเข้าโจมตี เมืองนั ้น 32 และพระเยโฮวาห์ทรงมอบ
เมืองลาคีชไว้ในมือคนอิสราเอล และท่านก็ได้ยึดเมืองนั ้นในวันทีสอง
่
และประหารเสียด้วย
คมดาบ ทุกคนที่อยู่ในเมืองนั ้น ดังที่ท่านได้กระทําแก่เมืองลิบนาห์ 33 ครัง้ นั ้นโฮรามกษั ตริ
ย์ เมืองเกเซอร์ได้ ขึ้น มาช่วยเมืองลาคีช และโยชู วาได้ ประหารเขาและคนของเขาเสีย จน
ไม่เหลือให้เขาสักคนเดียว 34 โยชูวากับคนอิสราเอลทัง้ ปวงได้ยกออกจากลาคีชไปยังเมือง
เอกโลน ได้เข้าล้อมและโจมตีเมืองนั ้น 35 และเขาก็ตีได้ในวันนั ้นเองและฆ่าฟันทุกคนเสีย
ด้วยคมดาบ จนทําลายเขาเสียสิน
้ ในวันนั ้น ดังที่ท่านได้กระทําแก่เมืองลาคีช 36 โยชูวากับ
คนอิสราเอลทัง้ ปวงก็ข้น
ึ จากเมืองเอกโลนไปยังเมืองเฮโบรน เข้าโจมตีเมืองนั ้น 37 ยึดเมือง
นั ้น แล้ วก ็ ประหารกษั ตริย์ และชนบททัง้ หมดของเมืองนั ้น กั บท ุก คนที่ อยู่ ในเมืองนั ้น เสีย
ด้วยคมดาบ ท่านไม่ให้เหลือสักคนเดียว ดังที่ท่านได้กระทําต่อเมืองเอกโลน และได้ทําลาย
เมืองนั ้น และทุก คนที่ อยู่ในเมืองนั ้น เสีย สิน
้ 38 แล ้ว โยชู วาก ับ คนอิสราเอลทัง้ ปวงกลับ มา
39
ยัง เมืองเดบีร ์ เข ้า โจมตี เมืองนั ้น ท่านได้ ยด
ึ เมืองนั ้น รวมทัง้ กษั ตริย์ และชนบททัง้ หมด
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ของเมือง และได้ไปประหารเขาทัง้ หลายเสียด้วยคมดาบ และได้ทําลายทุกคนที่อยูในเมื
่
อง
นั ้น เสีย อย่างสิน
้ เชิง ท่านไม่ ให้ เหลือ สัก คนเดียว ท่านได้ กระทํา แก่ เมืองเฮโบรนอย่างไร
ท่านก็ได้กระทําแก่เมืองเดบีรแ
์ ละแก่กษั ตริยของเมื
์
องอย่างนั ้น ดังทําแก่เมืองลิบนาห์และ
แก่ กษั ตริย์ของเมืองเช่ นก ัน 40 โยชู วาก ็ ตีแผ่ นดิน นั ้น ให้พ่ายแพ้ ไปหมด คือ แดนเทือกเขา
ในภาคใต้ ในหุบเขา และที่ ลาด ทัง้ กษั ตริย์ ทัง้ หมดของเมืองเหล่า นั ้น ด้วย ท่านไม่ ให้เหลือ
สักคนเดียว แต่ได้ทําลายทุกสิง่ ที่หายใจเสีย ดังที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของคนอิสราเอลได้
ทรงบัญชาไว้ 41 โยชูวาได้กระทําให้เขาพ่ายแพ้ตัง้ แต่เมืองคาเดชบารเนี ยจนถึงเมืองกาซา
และทัว่ ประเทศโกเชนจนถึงเมืองกิเบโอน 42 โยชูวาก็ยด
ึ ตัวกษั ตริย์เหล่านี้ พร้อมทัง้ พื้นดิน
ของเขาทัง้ หมดในคราวเดียวกัน เพราะว่า พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของคนอิสราเอลได้ ทรงสู้
รบเพื่ออิสราเอล 43 แล้วโยชูวาพร้อมกับบรรดาคนอิสราเอลก็ยกกลับมายังค่ายที่กิลกาล

11
การชนะแผ่นดินคานาอันครัง้ สุดท้าย

ต่อ มาเมื่อ ยาบิ นกษั ตริ ย์ เมืองฮาโซร์ ได้ ยิน ข่าวนี้ จึง ใช้ คนไปหาโยบับกษั ตริ ย์ เมือง
มาโดนและไปหากษั ตริย์ เมืองชิม โรน และกษั ตริย์ เมือ งอัค ชาฟ 2 และกษั ตริย์ ซ่ึง อยู่ ใน
แดนเทือกเขาตอนเหนื อ และที่อยู่ในที่ราบใต้เมืองคินเนเรท และในหุบเขา และในบริเวณ
ชายแดนของโดร์ทางทิศตะวันตก 3 และไปหาคนคานาอันทางทิศตะวันออกและทิศตะวัน
ตก คนอาโมไรต์ คนฮิตไทต์ คนเปริสซี และคนเยบุสในแดนเทือกเขา และคนฮีไวต์อยู่เชิง
เขาเฮอร์โมนในแผ่นดิ นม ิส ปาห์ 4 กษั ตริย์ เหล่า นี้ ก็ ยกออกมากับ บรรดาพลโยธาเป็นกอง
ทัพมหึมา มีจํานวนดังเม็ดทรายที่ ชายทะเล มีม้าและรถรบมากมายด้วย 5 กษั ตริย์เหล่านี้
ได้ ร่วมกําลั งก ัน เข้า และมาตัง้ ค่ายอยู่ ที่ ลําห้วยเมโรม เพื่อ จะสู้ รบกับ อิสราเอล 6 และพระ
เยโฮวาห์ตรัสกับโยชู วาว่า “อย่ากลัวเขาเลย เพราะว่าพรุ ง่ นี้ ในเวลาเดียวกันนี้ เราจะมอบ
เขาไว้หมดต่อหน้าอิสราเอลให้ถูกประหาร เอ็นน่ องม้าของเขาให้เจ้าตัดเสีย และรถรบของ
เขา เจ้ าจงเผาไฟเสีย� 7 ฝ่ายโยชู วาก ็ ยกพลทัง้ หลายเข้า โจมตี เขาทั นที ที่ ห้วยนํ้า เมโรม
8 และพระเยโฮวาห์ ทรงมอบเขาไว้ ในมื ออ ิส ราเอล ผู้ ประหารเขาและไล่ ตามเขาไปจนถึง
มหาซีโดนและถึงมิสเรโฟทมาอิม และถึงหุบเขามิสปาห์ด้านตะวันออก ได้ประหารเขาเสีย
จนไม่ให้เหลือสักคนเดียว 9 โยชู วาได้กระทําแก่เขาตามที่ พระเยโฮวาห์ตรัสสัง่ ไว้ คือได้ตัด
เอ็นน่ องม้าและเผารถรบเสียด้วยไฟ 10 ขณะนั ้นโยชูวากลับมายึดเมืองฮาโซร์ และประหา
รกษั ตริย์ เมืองนั ้น เสีย ด้วยดาบ เพราะว่า แต่ ก่อนนี้ ฮาโซร์เป็น หัวหน้า แห่ง ราชอาณาจักร
เหล่านั ้นทัง้ หมด 11 เขาได้ประหารบรรดาชาวเมืองนั ้นเสียด้วยคมดาบ และทําลายเสียสิน
้
สิ ่ง ที่ หายใจได้ ไม่มี เหลือ เลย และท่านก็ เผาเมืองฮาโซร์เสียด ้วยไฟ 12 โยชู วาย ึด บรรดาหัว
เมืองของกษั ตริย์ เหล่ านั ้น พร้อมกับ กษั ตริย์ ทัง้ หมด และประหารเสีย ด้วยคมดาบ ทําลาย
เขาสิน
้ ดัง ที่ โมเสสผู้ รับ ใช้ ของพระเยโฮวาห์ ได้ บัญชาไว้ 13 แต่ เมืองต่างๆที่ อยู่ บนเนิ น เขา
อิสราเอลมิ ได้ เผา เว้น แต่ เมืองฮาโซร์เมืองเดียวที่ โยชู วาเผาเสีย 14 สิ ่ง ของต่างๆที่ รบ
ิ ได้
จากเมืองเหล่านี้ ทัง้ ฝูงสัตว์ คนอิสราเอลได้ ยด
ึ เป็นของของตน แต่ เขาได้ ประหารมนุษย์ทุ
กคนเสียด้วยคมดาบ จนทําลายเสียสิน
้ สิ่งใดที่หายใจได้เขาไม่ให้เหลืออยู่เลย 15 พระเยโฮ
วาห์ทรงบัญชาโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์ อย่างไร โมเสสก็ บัญชาโยชู วาอย่างนั ้น และโยชู
วาก็กระทําตาม ท่านไม่ได้ เว้นที ่จะทําทุกอย่างซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้ 16 โยชู
วาย ึด แผ่น ดิน นั ้น ทัง้ สิน
้ คือ แดนเทือกเขา และภาคใต้ ทัง้ หมด และแผ่น ดิน โกเชนทัง้ หมด
และในหุบเขา ในที่ ราบ และแดนเทือกเขาของอิสราเอล และในหุบเขาของมัน 17 ตัง้ แต่ ภู
1
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เขาฮาลัก ที่ สูง เรือ
่ ยขึ้น ไปถึง เสอีร ์ ไกลไปจนถึง บาอัล กาดในหุบเขาเลบานอนเชิง ภูเขาเฮ
อร์โมน ท่านได้ จับ บรรดากษั ตริย์ แห่ งเมืองเหล่า นั ้น มาประหารชีวต
ิ เสีย 18 โยชู วาทํา ศึก
19
สงครามกับบรรดากษั ตริย์เหล่านี้ อยู่เป็น เวลานาน ไม่มีสัก เมืองหนึ่ งที่ กระทํา สันติภาพ
กับ คนอิสราเอล นอกจากคนฮี ไวต์ ซึ่ง เป็น ชาวเมือ งกิเบโอน เขาต้องทํา ศึก สงครามตี มา
ทัง้ นั ้น 20 เพราะเป็นมาจากพระเยโฮวาห์ที่ ทรงให้เขามีใจแข็งกระด้างเข้าต่อสู้ ทําสงคราม
กับ อิสราเอล เพื่อ พระองค์ จะได้ ทรงทําลายเขาเสีย สิน
้ และเขาไม่ ได้ รับ ความกรุ ณา แต่
พระองค์ ต้องทําลายล้างเขาเสีย สิน
้ ดัง ที่ พระเยโฮวาห์บัญชาไว้กับ โมเสส 21 คราวนั ้น โยชู
วาได้มาขจัดคนอานาคออกจากแดนเทือกเขา จากเฮโบรน จากเดบีร ์ จากอานาบ และจาก
ทัว่ แดนเทือกเขาแห่ง ยู ดาห์ และจากทัว่ แดนเทือกเขาแห่งอ ิส ราเอล โยชู วาได้ ทําลายคน
เหล่า นี้ เสีย สิน
้ พร้อมทัง้ เมืองทัง้ หลายของพวกเขาด้วย 22 ไม่มี คนอานาคเหลือ อยู่ในแผ่น
ดิน ของประชาชนอิสราเอล เว้น แต่ ในกาซา กัท และอัช โดด ที่ ยั งม ี เหลือ อยู่ บ้าง 23 ดัง นั ้น
แหละ โยชู วาได้ ยด
ึ แผ่นดิน ทัง้ สิน
้ ตามสารพัดที่ พระเยโฮวาห์ได้ ตรัสไว้กับ โมเสส และโยชู
วาให้เป็นมรดกแก่คนอิสราเอลตามส่วนแบ่งของแต่ละตระกูล และแผ่นดินนั ้ นก็สงบจาก
การศึกสงคราม

12
กษั ตริยแผ่
์ นดินคานาอันพ่ายแพ้
1 ต่อไปนี้ เป็ นกษั ตริย์แห่งแผ่นดินนั ้นซึ่งประชาชนอิสราเอลได้กระทําให้แพ้ไป และได้ยด
ึ
ครองแผ่น ดิน ฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้างโน้ น ทางดวงอาทิตย์ขึ้น จากที่ ลุ ่ม แม่ น้ํา อารโนนถึง
ภูเขาเฮอร์โมน และที่ราบซึ่งอยูด
่ ้านตะวันออกทัง้ หมด 2 คือสิโหนกษั ตริย์คนอาโมไรต์ผู้อยู่
ที่ เฮชโบน และปกครองจากอาโรเออร์ ซึ่งอยู่ ณ ริมลุ่มแม่น้ําอารโนน และจากกลางที่ ลุ ่ม
ไกลไปจนถึงแม่น้ํายับบอก เขตแดนคนอัมโมน คือครึง่ หนึ่ งของกิ เลอาด 3 และแถบที่ราบ
ถึง ทะเลคินเนเรทข้างตะวัน ออก และตรงทางไปยัง เบธเยชิ โมทไปถึง ทะเลแห่ง ที่ ราบ คือ
ทะเลเค็ม ข้างตะวัน ออก จากด้านใต้ มาจนถึง ที่ อช
ั โดดปิ สกาห์ 4 และเขตแดนของโอกกษั
ตริย์เมืองบาชาน เป็นพวกมนุษย์ยักษ์ที่เหลืออยู่ อยูที
่ ่อัชทาโรท และเอเดรอี 5 และปกครอง
ที่ภูเขาเฮอร์โมน และสาเลคาห์ และทัว่ บาชาน ถึงเขตแดนคนเกชูรแ
์ ละคนมาอาคาห์ และ
ปกครองครึง่ หนึ่ ง ของแดนกิ เลอาด ถึง เขตแดนของสิ โหนกษั ตริย์ เมืองเฮชโบน 6 โมเสส
ผู้ รับ ใช้ ของพระเยโฮวาห์ และคนอิสราเอลได้ กระทํา ให้ เขาพ่ายแพ้ ไป และโมเสสผู้ รับ ใช้
ของพระเยโฮวาห์ ได้ มอบแผ่น ดิน ตอนนี้ ให้ แก่ คนรู เบน คนกาด และคนครึง่ ตระกูล มนั ส
เสห์ 7 ต่อ ไปนี้ เป็นกษั ตริย์ แห่ งแผ่น ดิน ซึ่ง โยชู วาก ับ คนอิสราเอลได้ ทําให้ พ่ายแพ้ อยู่ ฟาก
แม่น้ํา จอร์แดนข้างนี้ ทางทิศ ตะวัน ตก ตัง้ แต่ บาอัล กาดในหุบเขาเลบานอน ถึง ภูเขาฮาลัก
ที่ สูง เรือ
่ ยขึ้น ไปถึง เสอีร ์ ซึ่ง โยชู วามอบให้แก่ ตระกูล คนอิสราเอลให้ถือ เป็น กรรมสิทธิต
์ าม
ส่วนแบ่งของเขา 8 คือที่ ดินในแดนเทือกเขา ในหุบเขา ในที่ ราบ ในที่ ลาด ในถิน
่ ทุรกันดาร
และในภาคใต้ เป็น แผ่น ดิน ของคนฮิต ไทต์ คนอาโมไรต์ คนคานาอัน คนเปริส ซี คนฮี ไวต์
และคนเยบุส 9 คือกษั ตริย์เมืองเยรีโคองค์ หนึ่ ง กษั ตริย์เมืองอัยที่ อยู่ข้างเบธเอลองค์ หนึ่ ง
10 กษั ตริย์ เมืองเยรู ซาเล็ม องค์ หนึ่ ง กษั ตริย์ เมืองเฮโบรนองค์ หนึ่ ง 11 กษั ตริย์ เมืองยารมู
ทองค์ หนึ่ ง กษั ตริย์ เมืองลาคี ชองค์ หนึ่ ง 12 กษั ตริย์ เมืองเอกโลนองค์ หนึ่ ง กษั ตริย์ เมืองเก
เซอร์องค์หนึ่ ง 13 กษั ตริยเมื
์ องเดบีรองค์
์
หนึ่ ง กษั ตริยเมื
์ องเกเดอร์องค์หนึ่ ง 14 กษั ตริยเมื
์ อง
15
โฮรมาห์ องค์ หนึ่ ง กษั ตริย์ เมืองอาราดองค์ หนึ่ ง กษั ตริย์ เมืองลิ บนาห์ องค์ หนึ่ ง กษั ตริย์
เมือ งอดุล ลัม องค์ หนึ่ ง 16 กษั ตริย์ เมืองมัก เคดาห์ องค์ หนึ่ ง กษั ตริย์ เมืองเบธเอลองค์ หนึ่ ง
17 กษั ตริยเมื
์ องทัปปูวาห์องค์หนึ่ ง กษั ตริยเมื
์ องเฮเฟอร์องค์หนึ่ ง 18 กษั ตริยเมื
์ องอาเฟกอง
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ค์หนึ่ ง กษั ตริยเมื
์ องลาชาโรนองค์หนึ่ ง 19 กษั ตริยเมื
์ องมาโดนองค์หนึ่ ง กษั ตริยเมื
์ องฮาโซร์

องค์ หนึ่ ง 20 กษั ตริย์เมืองชิมโรนเมโรนองค์ หนึ่ ง กษั ตริย์เมืองอัคชาฟองค์ หนึ่ ง 21 กษั ตริย์
เมืองทาอานาคองค์ หนึ่ ง กษั ตริย์ เมืองเมกิด โดองค์ หนึ่ ง 22 กษั ตริย์ เมืองเคเดชองค์ หนึ่ ง
กษั ตริย์เมืองโยกเนอัมในคารเมลองค์หนึ่ ง 23 กษั ตริย์เมืองโดร์ในบริเวณชายแดนของโดร์
องค์หนึ่ ง กษั ตริย์ของประชาชาติต่างๆในกิลกาลองค์หนึ่ ง 24 กษั ตริย์เมืองทีรซาห์องค์หนึ่ ง
รวมทัง้ หมดเป็นกษั ตริย์สามสิบเอ็ดองค์ด้วยกัน

13
แผ่นดินส่วนที่ยงั ไม่ชนะ

พระเยโฮวาห์ก็ตรัสกับท่านว่า “เจ้าชราลงมีอายุมาก
แล้ว แต่ แผ่นดิ นที ่จะต้องยึดครองนั ้นยังมีอีกมาก 2 ต่อไปนี้ เป็นแผ่นดิ นที ่ยงั เหลืออยู่ คือ
ท้องถิน
์ ง้ หมด 3 ตัง้ แต่ ชิ โหร ์ ซ่ึง อยู่ หน ้า อียป
ิ ต์
่ ฟี ลิ ส เตีย ทัง้ หมด และท้องถิน
่ ของคนเกชูร ทั
เหนื อ ขึ้น ไปถึง เขตแดนเอโครน นั บก ั นว ่า เป็น ของคนคานาอัน ผู้ ครอบครองฟี ลิ ส เตี ยม ี
อยู่ ห้า คนด้วยกัน คือ ผู้ ครอบครองเมืองกาซา เมือ งอัช โดด เมือ งอัชเคโลน เมือ งกัท และ
เมืองเอโครน และเมืองของคนอิฟ วาห์ ด้วย 4 ซึ่ง อยู่ ทิศ ใต้ คือ แผ่น ดิน ทัง้ สิน
้ ของคนคานา
อัน และเขตเมอาราห์ ซึ่งเป็นของชาวไซดอนถึงเมืองอาเฟก ถึงเขตแดนของคนอาโมไรต์
5 และแผ่นดินของชาวเกบาลและเลบานอนทัง
้ หมด ไปทางที่ดวงอาทิตย์ขึ้น จากบาอัลกาด
ที่ อยู่ เชิง ภูเขาเฮอร์โมน ถึง ทางเข้า เมืองฮามั ท 6 ชาวแดนเทือกเขาทัง้ หมดจากเลบานอน
จนถึงมิสเรโฟทมาอิม และคนไซดอนทัง้ หมด เราจะขับไล่เขาทัง้ หลายออกไปให้พ้นหน้าคน
อิสราเอลเอง เพียงแต่เจ้าจงจับสลากแบ่งดินแดนเหล่านั ้นให้เป็นมรดกแก่อิสราเอล ดังที่
เราบัญชาเจ้าไว้
1 เมื่อโยชู วาชราลงมีอายุมากแล้ว

การแบ่งมรดก

7 ฉะนั ้นบัดนี้ จงแบ่งแผ่นดินนี้ ออกให้เป็ นมรดกแก่คนเก้าตระกูลรวมกับคนมนั สเสห์ครึ

่ง ตระกู ลด ้วย� 8 ส่วนมนั ส เสห์ อี กครึง่ ตระกูล คนรู เบน และคนกาดได้ รบ
ั ส่วนมรดกของ
เขา ซึ่งโมเสสได้ มอบให้ทางฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างโน้ นด้านตะวันออก ส่วนที่ โมเสสผู้รับ
ใช้ของพระเยโฮวาห์มอบให้เขาคือ 9 ตัง้ แต่อาโรเออร์ ซึ่งอยู่รมล
ิ ุ่มแม่น้ําอารโนน และเมือง
ที่ อยู่ กลางลุ่ม แม่น้ํา นี้ และที่ ราบเมเดบาตลอดจนถึ งด ีโบน 10 และหัว เมืองทัง้ สิน
้ ของสิ
โหนกษั ตริย์ คนอาโมไรต์ ผู้ ซึ่ง ครอบครองอยู่ ในเฮชโบน ไกลออกไปจนถึง เขตแดนคนอัม
โมน 11 กับ เขตกิ เลอาดและท้องถิน
์ ละคนมาอาคาห์ และภูเขาเฮอร์โมนทัง้
่ ของคนเกชูร แ
หมด และเมืองบาชานทัง้ สิน
้ จนถึง เมืองสาเลคาห์ 12 ตลอดราชอาณาจักรของโอกในบา
ชาน ผู้ครอบครองอยู่ในอัชทาโรทและในเอเดรอี ท่านเป็นพวกมนุษย์ยักษ์ ที่เหลืออยู่ เมือง
เหล่านี้ โมเสสรบชนะ และได้ขับไล่ ให้ออกไป 13 แต่คนอิสราเอลยังหาได้ขับไล่ คนเกชูรห
์ รือ
คนมาอาคาห์ให้ออกไปไม่ แต่ คนเกชูร ก
์ ับ คนมาอาคาห์ยงั อาศัย อยู่ ในหมู่ คนอิสราเอลจน
ทุก วัน นี้ 14 เฉพาะตระกูล เลวีตระกูล เดียวโมเสสหาได้ มอบมรดกให้ ไม่ ของบู ชาด ้วยไฟที่
ถวายแด่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลเป็นมรดกของเขา ดังที่ พระองค์ ตรัสไว้แก่ เขา
แล้ว 15 และโมเสสได้ มอบส่วนมรดกให้ แก่ ตระกูล คนรู เบนตามครอบครัว ของเขา 16 ดัง
นั ้น เขตแดนของเขาจึง ตัง้ แต่ อาโรเออร์ซ่ึง อยู่ ร ิมล ุ่ม แม่ น้ํา อารโนนและเมืองซึ่ง อยู่ กลาง
ลุ่ม แม่น้ํา นั ้น และที่ราบเมืองเมเดบาทัง้ สิน
้ 17 ทัง้ เมืองเฮชโบน รวมกับ หัว เมืองทัง้ สิน
้ ซึ่ง
อยู่ บนที่ราบนั ้น คื อด ีโบน และบาโมทบาอัล และเบธบาอัล เมโอน 18 กับ ยาฮาส และเคเด
โมท และเมฟาอาท 19 และคีรย
ิ าธาอิม และสิบมาห์และเศเรทชาหาร์ซ่ึงอยูบ
่ นเนิ นเขาแห่ง
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20 กับเบธเปโอร์ และที่อช
ั โดดปิสกาห์ และเมืองเบธเยชิโมท 21 คือหัวเมืองทัง้ สิน
้ ซึ่ง

หุบเขา
อยู่บนที่ ราบ และทัง้ ราชอาณาจักรทัง้ หมดของสิ โหนกษั ตริย์คนอาโมไรต์ ผู้ครอบครองอยู่
ในเฮชโบน ซึ่งโมเสสได้ กระทําให้พ่ายแพ้พร้อมกับเจ้านายของมี เดียน คือ เอวี เรเคม ศูร ์
และเฮอร์ กับเรบา เป็นเจ้านายซึ่งขึ้นแก่กษั ตริยสิ
์ โหนผู้พํานั กอยูใ่ นแผ่นดินนั ้น 22 อนึ่ งคน
อิสราเอลได้ ฆ่าบาลาอัมบุตรชายเบโอร์ผู้เป็นคนทํานายเสียด้วยดาบพร้อมกับคนอื่นที ่เขา
ได้ ฆ่า นั ้น 23 อาณาเขตของคนรู เบนคือ แม่น้ํา จอร์แดนเป็น พรมแดน นี่ เป็น มรดกของคน
รู เบนตามครอบครัว รวมทัง้ หัว เมืองและชนบทด้วย 24 โมเสสได้ มอบมรดกให้ แก่ ตระกูล
กาด คือ คนกาดตามครอบครัว ของเขาด้วย 25 อาณาเขตของเขาคือ ยาเซอร์และหัว เมือ
งกิ เลอาดทัง้ หมด และครึง่ หนึ่ ง ของแผ่น ดิน คนอัม โมนถึง อาโรเออร์ซ่ึง อยู่ หน ้า เมืองรับ
บาห์ 26 ตัง้ แต่ เมืองเฮชโบน จนถึง เมืองรามั ทม ิสเปห์และเบโทนิ ม และตัง้ แต่ มาหะนาอิม
จนถึง เขตแดนเดบีร ์ 27 ในหว่างเขา มี เมืองเบธฮารัม เบธนิ มราห์ สุ คคทและซาโฟน ราช
อาณาจักรส่วนที่ เหลือ ของสิ โหนกษั ตริย์เมืองเฮชโบนนั ้น มี แม่น้าํ จอร์แดนเป็น พรมแดน
จดทะเลคินเนเรทตอนปลายข้างล่าง ด้านตะวันออกของแม่น้ําจอร์แดนข้างโน้ น 28 นี่ เป็น
มรดกของคนกาดตามครอบครัว ของเขา รวมทัง้ หัว เมืองและชนบทด้วย 29 อนึ่ ง โมเสสได้
มอบมรดกให้แก่คนมนั สเสห์ครึ่งตระกูล เป็นส่วนแบ่งที่ได้กับคนมนั สเสห์ครึ่งตระกูลตาม
ครอบครัวของเขา 30 อาณาเขตของเขาทัง้ หลายเริม
่ ตัง้ แต่มาหะนาอิมตลอดบาชานทัง้ สิน
้
คือราชอาณาจักรทัง้ สิน
้ ของโอกกษั ตริย์เมืองบาชาน และหัวเมืองทัง้ หมดของยาอีร ์ มี หก
สิบ หัว เมืองด้วยกัน อยู่ ในบาชาน 31 และกิ เลอาดครึง่ หนึ่ ง และเมือ งอัช ทาโรทกับ เมืองเอ
เดรอี หัวเมืองของราชอาณาจักรโอกในบาชาน หัวเมืองเหล่านี้ เป็นส่วนแบ่งของคนมาคีร ์
บุตรชายมนั สเสห์ เป็นของครึง่ หนึ่ งของคนมาคีร ์ ตามครอบครัวของเขา 32 เหล่านี้ เป็นดิน
แดนต่างๆซึ่งโมเสสได้แบ่งปันให้เป็นมรดก ณ ที่ราบโมอับ ฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างโน้ นทิศ
ตะวัน ออกของเมืองเยรีโค 33 แต่ โมเสสมิ ได้ มอบมรดกให้แก่ คนตระกูล เลวี พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของอิสราเอลเป็นมรดกของเขา ดังที่พระองค์ตรัสไว้กับเขา

14
แผ่นดินส่วนที่สัญญาไว้แก่คาเลบ

1 ต่อไปนี้ เป็ นดินแดนต่างๆซึ่งประชาชนอิสราเอลได้รบ
ั เป็นมรดกในแผ่นดินคานาอัน

ซึ่ง
เอเลอาซาร์ปุโรหิตและโยชูวาบุตรชายนูน และหัวหน้าบรรพบุรุษของตระกูลต่างๆแห่งคน
อิสราเอลได้ แจกจ่ายให้เป็น มรดกแก่ เขา 2 มรดกนี้ เขาจับ สลากแบ่ งก ัน ในระหว่างคนเก้า
ตระกูลครึง่ ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาทางโมเสส 3 เพราะโมเสสได้ให้มรดกแก่คนสอง
ตระกูล ครึง่ ทางฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้างโน้ น แล้ว แต่ ท่านหาได้ แบ ่ง ส่วนมรดกให้ แก่ พวก
เลวีไม่ 4 เพราะว่า ลูก หลานของโยเซฟมี สองตระกูล คือ มนั ส เสห์ และเอฟราอิม และพวก
เลวีหาได้ มีส่วนแบ่งในแผ่นดินนั ้นไม่ ได้ แต่ หัวเมืองที่ จะเข้าอาศัยอยู่ กับลานทุ่งหญ้ารอบ
เมืองสําหรับ ฝูง สัตว์และทรัพย์สิ นของเขาเท่านั ้น 5 คนอิสราเอลได้ กระทํา ตามที่ พระเยโฮ
วาห์ทรงบัญชาไว้กับ โมเสส เขาแบ่ง ที่ ดิ นก ัน 6 ขณะนั ้น คนยู ดาห์มาหาโยชู วา ณ เมือ งกิล
กาล และคาเลบบุตรชายเยฟุนเนห์ชาวเคนั สได้กล่าวแก่ท่านว่า “ท่านทราบเรือ
่ งซึ่งพระเย
โฮวาห์ตรัสกับโมเสสบุรุษของพระเจ้าที่คาเดชบารเนี ยเกี่ยวกับท่านและข้าพเจ้าแล้ว 7 เมื่อ
โมเสสผูรั
้ บใช้ของพระเยโฮวาห์ใช้ให้ข้าพเจ้าไปจากคาเดชบารเนี ย เพื่อสอดแนมดูแผ่นดิน
ข้าพเจ้ามีอายุสี่สิ บปี ข้าพเจ้าได้นําข่าวมาแจ้งแก่ท่านตามความคิดเห็นของข้าพเจ้า 8 แต่
ส่วนพี่น้องซึ่งขึ้นไปพร้อมกับข้าพเจ้าได้กระทําให้จิตใจของประชาชนละลายไป แต่ข้าพเจ้า
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ได้ ติ ดตามพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้าพเจ้า อย่างสุดใจ ในวัน นั ้น โมเสสได้ ปฏิญาณว่า
‘แท้ จร ิง แผ่น ดิน ซึ่ง เท้า ของท่านได้ เหย ียบยํ่า ไปนั ้น จะตกเป็น มรดกของท่าน และของลูก
หลานของท่านสืบไปเป็น นิ ตย์ เพราะว่า ท่านได้ ติ ดตามพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้าพเจ้า
อย่างสุดใจ� 10 และบัดนี้ ดู เถิด พระเยโฮวาห์ ยงั ทรงให้ ข้าพเจ้า มี ชี วิ ตอยู่ ตลอดสี่ สิ บห้า
ปี นี้ ดัง ที่ พระองค์ ตรัส ตัง้ แต่ พระเยโฮวาห์ ตรัส เช่น นี้ แก่ โมเสส เมื่อ คนอิสราเอลเดิน ทาง
อยู่ ในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร และบัดนี้ ดู เถิด วัน นี้ ข้าพเจ้า มี อายุ แปดสิบ ห้า ปี แล้ว 11 วัน นี้ ข้าพเจ้า
ยั งม ี กําลัง แข็ง แรงเช่น เดีย วกับวั นที ่ โมเสสใช้ ให้ ข้าพเจ้า ไป กําลัง ของข้าพเจ้า ในการทํา
ศึกสงครามหรือออกไปและเข้ามาเดีย
๋ วนี้ ก็ เป็นเหมือนครัง้ นั ้น 12 ฉะนั ้นบัดนี้ ขอมอบแดน
เทือกเขานี้ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ตรัส ในวัน นั ้น ให้ แก่ ข้าพเจ้า เพราะท่านได้ยน
ิ ในวัน นั ้น แล้ วว
่า คนอานาคอยู่ที่ นั่น มี หัว เมืองใหญ่ ที่ มี กําแพงล้อมอย่างเข้ม แข็ง ชะรอยพระเยโฮวาห์จะ
ทรงสถิตกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็จะขับไล่เขาออกไปได้ ดังที่พระเยโฮวาห์ตรัสไว้แล้ว� 13 แล
้วโยชูวาก็อวยพรแก่ท่านและยกเมืองเฮโบรนให้คาเลบบุตรชายเยฟุนเนห์เป็นมรดก 14 เฮ
โบรนจึง ตกเป็น มรดกแก่ คาเลบบุตรชายเยฟุน เนห์คนเคนั ส จนทุก วัน นี้ เพราะว่า ท่านติด
ตามพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของอิสราเอลอย่างสุดใจ 15 เมืองเฮโบรนนั ้น แต่ เดิม มีช่อ
ื ว่า คี ร ิ
ยาทอารบา อารบาคนนี้ เป็นคนใหญ่โตในคนอานาค แผ่นดินจึงได้สงบจากการศึกสงคราม
9

15
แผ่นดินส่วนของตระกูลยูดาห์
ที่ ดิ นส่วนของตระกูล คนยู ดาห์ ตามครอบครัว ของเขานั ้น ด้านใต้ ถึง พรมแดนเมืองเอ
โดม คือถึงถิน
่ ทุ รกันดารศินเป็ นที ่สุดปลายเขตด้านใต้ 2 พรมแดนทางทิศใต้ นั้นตัง้ แต่ ต้น
จากปลายทะเลเค็ม คือตัง้ แต่อา่ วซึ่งไปทางทิศใต้ 3 ยื่นไปทางด้านใต้ของมาอาเลอัครับบิม
ผ่านเรือ
่ ยไปถึงศิน แล้วขึ้นไปทางด้านใต้เมืองคาเดชบารเนี ย ตามทางเมืองเฮชโรน ขึ้นไป
ถึงเมืองอัดดาร์เลี้ยวไปถึงคารคา 4 ผ่านเรือ
่ ยไปถึงอัสโมนยื่นออกไปถึงแม่น้ําอียป
ิ ต์มาสิน
้
สุดลงที่ทะเล ที่กล่าวนี้ จะเป็นพรมแดนด้านใต้ของท่าน 5 พรมแดนด้านตะวันออกคือทะเล
เค็มขึ้นไปถึงปากแม่น้ําจอร์แดน และพรมแดนด้านเหนื อตัง้ แต่อา่ วที่ ทะเลตรงปากแม่น้ํา
จอร์แดน 6 และพรมแดนนั ้นยื่นไปถึงเบธฮกลาห์ผ่านไปตามด้านเหนื อของเมืองเบธอารา
บาห์ และพรมแดนยื่นต่อไปถึ งก้อนหินโบฮันบุตรชายรู เบน 7 และพรมแดนยื่นไปถึงเดบีร ์
จากหุบเขาอาโคร์ ตรงไปทางทิศเหนื อเลี้ยวไปหาเมืองกิลกาล ซึ่งอยูต
่ รงข้ามทางข้ามเขาที่
ชื่อ อาดุม มิม ซึ่ง อยู่ทางด้านใต้ ของแม่ นํ้า และพรมแดนก็ ผ่านไปถึง นํ้า พุ เอนเชเมช ไปสิน
้
สุดลงที่เอนโรเกล 8 แล้วพรมแดนก็ย่น
ื ไปตามหุบเขาบุตรชายของฮินโนมถึงไหล่เขาด้านใต้
ของเมืองคนเยบุส คือเยรู ซาเล็ม แล้วพรมแดนก็ย่น
ื ไปถึงยอดภูเขาซึ่งอยูหน
่ ้าหุบเขาฮินโน
9
มทางด้านตะวันตก ที่หุบเขาแห่งพวกมนุษย์ยักษ์ ด้านเหนื อสุด แล้วพรมแดนก็ย่น
ื ไปจาก
ยอดภูเขาถึงนํ้าพุแห่งลําห้วยเนฟโทอาห์ จากที่ นั่นก็มาถึงหัวเมืองแห่งภูเขาเอโฟรน แล้ว
พรมแดนก็เลี้ยวโค้งไปหาเมืองบาอาลาห์ คือเมืองคีรย
ิ าทเยอาริม 10 แล้วพรมแดนก็เลี้ยว
โค้งจากบาอาลาห์ไปทางทิศตะวันตกถึงภูเขาเสอีร ์ ผ่านไปตามไหล่ เขายาอาริมด้านเหนื อ
คือเคสะโลน ลงไปถึงเมืองเบธเชเมชผ่านเมืองทิมนาห์ไป 11 แล้วพรมแดนก็ย่น
ื ออกไปจาก
ทางไหล่เนิ นเขาด้านเหนื อของเมืองเอโครน แล้วก็โค้งไปหาเมืองชิกเคโรนผ่านไปถึงภูเขา
บาอาลาห์ ออกไปถึง เมืองยับ เนเอล และพรมแดนก็ มาสิน
้ สุด ลงที่ ทะเล 12 พรมแดนด้าน
ตะวันตก คือทะเลใหญ่ตามฝั่ งทะเล นี่ เป็นพรมแดนล้อมรอบคนยูดาห์ตามครอบครัวของ
เขา 13 ตามพระดํารัส ของพระเยโฮวาห์ที่ ตรัส แก่ โยชู วา ท่านยกที่ ดิ นส่วนหนึ่ ง ในเขตของ
คนยู ดาห์ให้แก่ คาเลบบุตรชายเยฟุน เนห์ คือ เมืองอารบาที่ เรียกเมืองเฮโบรน อารบาเป็น
1
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14 และคาเลบได้ ขับไล่ บุ ตรชายทัง
้ สามของอานาคออกจากที่ นั ่น

บิดาของอานาค
คือเชชัย
อาหิมานและทัลมัย ผู้เป็นบุตรของอานาค 15 และท่านขึ้นไปจากที่นั่นจะต่อสู้กับชาวเมือง
เดบีร ์ เมืองเดบีร ์เดิม มี ชื่อ ว่า คี ร ิยาทเสเฟอร์ 16 และคาเลบกล่า วว่า “ผู้ ใดโจมตี เมืองคี ร ิ
ยาทเสเฟอร์และยึด ได้ เราจะยกอัค สาห์ บุ ตรสาวของเราให้ เป็น ภรรยา� 17 และโอทนี เอ
ลบุตรชายเคนั ส น้ องชายของคาเลบตีเมืองนั ้นได้ ท่านจึงยกอัคสาห์บุตรสาวของตนให้เป็น
ภรรยา 18 อยูมาเมื
่
่ อแต่งงานกันแล้วนางจึงชวนสามีให้ขอทีน
่ าต่อบิดา นางก็ลงจากหลังลา
19
และคาเลบถามนางว่า “เจ้าต้องการอะไร� นางตอบว่า “ขอของขวัญให้ลูกสักอย่างหนึ่ ง
เถิด เมื่อ พ่อ ให้ลูก มาอยู่ ในแผ่น ดิน ภาคใต้ แล้ว ลูก ขอนํ้าพุ ด้วย � คาเลบก็ ยกนํ้าพุ บนและ
นํ้าพุ ล่างให้แก่ นาง 20 ต่อไปนี้ เป็นมรดกของตระกูลคนยูดาห์ตามครอบครัวของเขา 21 หัว
เมืองที่เป็นของตระกูลคนยูดาห์ ซึ่งอยูทางทิ
่
ศใต้สุดทางพรมแดนเอโดม คือเมืองขับเซเอล
22
เอเดอร์ และยากูร คี นาห์ ดี โมนาห์ อาดาดาห์ 23 เคเดช ฮาโซร์ อิ ทนาน 24 ศิฟ เทเลม
เบอาโลท 25 ฮาโซร ฮาดัททาห์ เคริโอท เฮสโรน คือเมืองฮาโซร์ 26 อามัม เชมา โมลาดาห์
27 ฮาซารกัดดาห์ เฮชโมน เบธเปเลท 28 ฮาซารชูอาล เบเออร์เชบา บิซิโอธิยาห์ 29 บาอาลาห์
อิยิม เอเซม 30 เอลโทลัด เคสีล โฮรมาห์ 31 ศิ กลาก มัดมันนาห์ สันสันนาห์ 32 เลบาโอท ชิ
ลฮิม อายินและเมืองริมโมน รวมทัง้ หมดเป็นยี่สิบเก้าหัวเมืองกับชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย
33 ในหุบเขามี เมืองเอชทาโอล โศราห์ อัช นาห์ 34 ศาโนอาห์ เอนกัน นิ ม ทัป ปู วาห์ เอนาม
35 ยารมูท อด ุลลัม โสโคห์ อาเซคาห์ 36 ชาอาราอิม อด ีธาอิม เกเดราห์ เกเดโรธาอิม รวม
เป็นสิบสี่หว
ั เมืองกับชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย 37 เมืองเศนั น ฮาดัสสาห์ มิกดัลกาด 38 ดิเลอ
ัน มิสเปห์ โยกเธเอล 39 ลาคีช โบสคาท เอกโลน 40 คับโบน ลามัม คิทลิช 41 เกเดโรท เบธ
ดาโกน นาอามาห์และเมืองมักเคดาห์ รวมเป็นสิบหกหัวเมืองกับชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย
42 ลิ บนาห์ เอเธอร์ อาชัน 43 ยิฟ ทาห์ อัช นาห์ เนซีบ 44 เคอี ลาห์ อัค ซิบ มาเรชาห์ รวมเป็ น
เก้า หัว เมืองกับ ชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย 45 เอโครน กับ หัว เมืองและชนบทของเมืองนั ้น
46 จากกรุ ง เอโครนถึง ทะเล และบรรดาเมืองที่ อยู่ ริม เมือ งอัช โดดกับ ชนบทของเมืองนั ้นๆ
47 อัช โดด กับ หัว เมืองและชนบทของเมืองนั ้น กาซา กับ หัว เมืองและชนบทของเมืองนั ้น
จนถึง แม่น้ํา อียป
ิ ต์ และทะเลใหญ่ พร ้ อมกับ ฝั่ งชายทะเล 48 และในแดนเทือกเขา คือ ชาม
ีร ์ ยาททีร ์ โสโคห์ 49 ดานนาห์ คี ร ย
ิ าทสัน นาห์ คือ เมืองเดบีร ์ 50 อานาบ เอชเทโมห์ อาน ิม
51 โกเชน โฮโลน กิโลห์ รวมเป็ น สิบ เอ็ด หัว เมืองกับ ชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย 52 อาหรับ ดู
มาห์ เอชาน 53 ยานิม เบธทัป ปู วาห์ อาเฟคาห์ 54 ฮุมทาห์ คี รย
ิ าทอารบา คือ เมืองเฮโบรน
และเมืองศิ โยร์ รวมเป็น เก้า หัว เมืองกับ ชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย 55 มาโอน คารเมล ศิฟ
ยุ ทธาห์ 56 ยิสเรเอล โยกเดอัม ศาโนอาห์ 57 คาอิน กิเบอาห์ และทิม นาห์ รวมเป็น สิบ หัว
เมืองกับชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย 58 ฮัลฮูล เบธซูร ์ เกโดร์ 59 มาอาราท เบธาโนท และเมือง
เอลเทโคน รวมเป็น หกหัว เมืองกับ ชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย 60 คี ร ย
ิ าทบาอัล คือ เมืองคี ร ิ
ยาทเยอาริม และรับ บาห์ รวมเป็น สองหัว เมืองกับ ชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย 61 เมืองที่ ใน
ถิน
่ ทุรกันดาร คือเบธอาราบาห์ มิดดีน เสคะคาห์ 62 นิ บชาน เมืองเกลือ และเอนเกดี รวม
เป็น หกหัว เมืองกับ ชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย 63 แต่ คนเยบุส ซึ่ง เป็น ชาวเมืองเยรู ซาเล็ มน
ัน
้ ประชาชนยู ดาห์หาได้ ขับไล่ ไปไม่ ดังนั ้นแหละคนเยบุ สจึงอาศัยอยู่กับประชาชนยู ดาห์ที่
เมืองเยรู ซาเล็มจนถึงทุกวันนี้
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ที่ ดิ นตามสลากของลูก หลานโยเซฟนั ้น เริม
่ จากแม่น้ํา จอร์แดนใกล้ๆ เมืองเยรีโค ทิศ
ตะวันออกของนํ้าแห่งเยรีโคเข้าไปในถิน
่ ทุรกันดารขึ้นไปจากเยรีโคเข้าไปในแดนเทือกเขา
เบธเอล 2 จากเมืองเบธเอลไปยังเมืองลูส ผ่านเรือ
่ ยไปถึงเมืองอาทาโรท ยังเขตของคนอาร
คี 3 แล้วลงไปทางทิศตะวันตกถึงเขตของคนยาฟเลที ไกลไปจนเขตเมืองเบธโฮโรนล่างถึง
เมืองเกเซอร์ไปสิน
้ สุด ลงที่ ทะเล 4 ลูก หลานของโยเซฟ คือ คนมนั ส เสห์ และคนเอฟราอิม
ได้รับมรดกของเขา 5 เขตของคนเอฟราอิมตามครอบครัวของเขาเป็นดังนี้ พรมแดนมรดก
ของเขาด้านตะวัน ออก เริม
่ แต่ เมืองอาทาโรทอัด ดาร์ ไกลไปจนถึง เบธโฮโรนบน 6 และ
พรมแดนยื่นไปถึงทะเลทางทิศเหนื อคือเมืองมิคเมธัท ทางด้านตะวันออกพรมแดนโค้งมา
หาเมืองทาอานั ทชีโลห์ แล้วผ่านพ้นเมืองนี้ ไปทางตะวันออกของเมืองยาโนอาห์ 7 แล้วลง
ไปจากยาโนอาห์ ถึง เมืองอาทาโรทและเมืองนาอาราห์ ไปจดเมืองเยรีโคสิน
้ สุด ลงที่ แม่น
้าํ จอร์แดน 8 จากทัป ปู วาห์ พรมแดนลงไปทางทิศ ตะวัน ตกถึง แม่น้ํา คานาห์ ไปสิน
้ สุด ลงที่
9
ทะเล นี่ เป็นดินแดนมรดกของตระกูลคนเอฟราอิมตามครอบครัวของเขา รวมทัง้ หัวเมือง
ซึ่งแบ่งแยกไว้ให้คนเอฟราอิมในดินแดนมรดกของคนมนั สเสห์ คือบรรดาหัวเมืองเหล่านั ้
นก ับ ชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย 10 ถึง อย่างไรก็ตามเขาหาได้ ขับ ไล่ คนคานาอัน ซึ่ง อาศัย อยู่
ในเมืองเกเซอร์ให้ออกไปไม่ ดัง นั ้น คนคานาอัน จึง อาศัย อยู่ในหมู่ คนเอฟราอิม ถึง ทุก วัน นี้
แต่ก็ตกเป็นทาสถูกเกณฑ์ให้ทํางานโยธา
1

17
แผ่นดินส่วนของตระกูลคนมนั สเสห์ที่อยูฟากทิ
่
ศตะวันตกของแม่น้ําจอร์แดน

ที่ ดิ นตามสลากเป็น อย่างนี้ ที่ ตกแก่ ตระกูล มนั ส เสห์ เพราะเป็น บุตรหัวปี ของโยเซฟ
ส่วนมาคีร ์บุ ตรหัวปี ของมนั ส เสห์ บิ ดาของกิ เลอาด ได้ รับ เมือ งกิ เลอาดและเมืองบาชาน
เป็น ส่วนแบ่ง เพราะว่า เขาเป็น ทหาร 2 และที่ ดิ นตามสลากตกแก่ คนมนั ส เสห์ ที่ เหลือ อยู่
ตามครอบครัว คือคนอาบีเยเซอร์ คนเฮเลค คนอัสรีเอล คนเชเคม คนเฮเฟอร์ และคนเช
มีดา บุคคลเหล่านี้ เป็นบุตรชายของมนั สเสห์ ผูเป็
้ นบุตรชายของโยเซฟ ตามครอบครัวของ
เขา 3 ฝ่ายเศโลเฟหัดบุตรชายของเฮเฟอร์ บุ ตรชายของกิ เลอาด บุ ตรชายของมาคีร ์ บุ ตร
ชายของมนั สเสห์ไม่มีบุ ตรผู้ชาย มีแต่ บุตรสาว และต่อไปนี้ เป็นชื่อบุตรสาวของเขาคือ มา
ลาห์ โนอาห์ ฮกลาห์ มิ ลคาห์ และทีร ซาห์ 4 เขาเข้า มาหาเอเลอาซาร์ปุ โรหิต และโยชู วาบ
ุตรชายนูนและต่อหน้าบรรดาประมุขแล้วกล่าวว่า “พระเยโฮวาห์ได้ทรงบัญชาโมเสสไว้ว่า
ให้ ข้าพเจ้า ทัง้ หลายรับ ส่วนมรดกในหมู่ ญาติ พี่ น้ องของข้าพเจ้า ทัง้ หลายได้� ดัง นั ้น ท่าน
จึงให้มรดกแก่ คนเหล่านี้ ในหมู่ พี่น้ องของบิดาของเขา ตามพระบัญญัติ แห่งพระเยโฮวาห์
5 ดังนี้ แหละส่วนที่ ตกแก่ คนมนั ส เสห์จึ งม ี สิ บส่ วน นอกเหนื อด ิน แดนกิ เลอาดและบาชาน
ซึ่งอยู่ฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างโน้ น 6 เพราะว่าบุตรสาวของมนั สเสห์ก็ได้รับมรดกพร้อมกับ
บุตรชายของท่านด้วย แผ่นดินกิเลอาดนั ้นได้ตกเป็นส่วนของบุตรชายมนั สเสห์ที่ เหลืออยู่
7 เขตแดนของมนั สเสห์ตัง
้ ต้นจากอาเชอร์จนถึงมิคเมธัท ซึ่งอยูท
่ างทิศตะวันออกของเมือง
เชเคมแล้ว พรมแดนก็ย่น
ื ไปทางมือขวาถึงที่ของชาวเมืองเอนทัปปูวาห์ 8 แผ่นดินเมืองทัป
ปูวาห์เป็นของมนั สเสห์ แต่ตัวเมืองทัปปูวาห์ซ่ึงอยู่ที่พรมแดนของมนั สเสห์นั้นเป็นของคน
เอฟราอิม 9 แล ้ว พรมแดนก็ ลงไปถึง แม่น้ํา คานาห์ หัว เมืองเหล่า นี้ ซึ่ง อยู่ ทางทิศ ใต้ แม่น้าํ
ในท่ามกลางหัว เมืองของมนั ส เสห์นั้น เป็น ของเอฟราอิม แล ้ว พรมแดนของมนั ส เสห์ก็ ขึ้น
ไปทางด้านเหนื อ ของแม่น้ํา ไปสิน
้ สุด ลงที่ ทะเล 10 แผ่ นดิน ทางด้านใต้ เป็น ของเอฟราอิม
และแผ่น ดิน ทางด้านเหนื อ เป็น ของมนั ส เสห์ มี ทะเลเป็น พรมแดน ทางเหนื อ จดดิน แดน
1
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อาเชอร์ และทางทิศ ตะวัน ออกจดอิส สาคาร์ ในเขตอิส สาคาร์และในอาเชอร์นั ้น มน
ัส เสห์ยั งม ี เมืองเบธชานกับ ชนบทของเมืองนั ้น และเมือ งอิบ เลอั มกับ ชนบทของเมืองนั ้น
และชาวเมืองโดร์กับชนบทของเมืองนั ้น และชาวเมืองเอนโดร์กับชนบทของเมืองนั ้น และ
ชาวเมืองทาอานาคกับชนบทของเมืองนั ้น และชาวเมืองเมกิดโดกับชนบทของเมืองนั ้น คือ
ภูเขาทัง้ สามยอด 12 แต่คนมนั สเสห์ยงั ขับไล่ชาวเมืองเหล่านั ้นไม่ได้ ด้วยคนคานาอันยังขืน
อาศัยอยู่ในแผ่นดินนั ้น 13 ต่อ มาเมื่อ คนอิสราเอลเข้มแข็งขึ้นแล้ว ก็ได้ เกณฑ์ คนคานาอัน
ให้ทํางานโยธา และมิได้ขับไล่ให้เขาออกไปเสียทีเดียว 14 คนโยเซฟได้พูดกับโยชูวาว่า “เหตุ
ไฉนท่านจึงแบ่งให้ข้าพเจ้ามีแต่ส่วนเดียวเป็นมรดก แม้ว่าข้าพเจ้ามีคนมากมาย เพราะว่า
พระเยโฮวาห์ได้ทรงอวยพระพรแก่พวกข้าพเจ้ามาจนบัดนี้ แล้ว� 15 ฝ่ายโยชูวาตอบเขาว่า
“ถ้าเจ้ามีคนมากมาย และถ้าแดนเทือกเขาของคนเอฟราอิมเป็นที่แคบไปสําหรับเจ้า พวก
เจ้าจงเข้าไปในป่าแผ้วถางเอาเอง ที่ในแผ่นดินของคนเปริสซีและพวกมนุษย์ยักษ์ � 16 คน
โยเซฟพูด ว่า “แดนเทือกเขานี้ ไม่ พอสําหรับ พวกเรา บรรดาคนคานาอัน ซึ่ง อยู่ ในบริเวณ
หุบเขามี รถรบทํา ด้วยเหล็ก ทัง้ ที่ อยู่ ในเบธชานกับ ชนบทของเมืองนั ้น กั บท ี่ อยู่ ในหุบ เขา
ยิสเรเอล� 17 แล ้ว โยชู วาจึง กล่าวแก่ วงศ์ วานโยเซฟ คือ เอฟราอิม และมนั ส เสห์ว่า “ท่าน
ทัง้ หลายเป็นพวกที่มีคนมากและมีกําลังมหาศาล ท่านจะมีส่วนแบ่งแต่ส่วนเดียวก็หามิได้
18 แดนเทือกเขาเหล่านั ้นจะเป็ นของพวกท่าน ถึงแม้ว่าเป็ นป่ าดอนท่านจงแผ้วถางและยึด
ครองไปจนสุดเขตเถิด แม้ว่าคนคานาอันจะมีรถรบทําด้วยเหล็กและเป็นคนเข้มแข็ง ท่าน
ทัง้ หลายก็จะขับไล่เขาออกไปได้�
11

18

พลับพลาที่ชีโลห์

1 ฝ่ายชุ มนุมชนอิสราเอลทัง
้ สิ้นก็มาประชุมกันที่ชีโลห์

นั ่น แผ่นดินนั ้นก็ตกอยูใ่ นครอบครองของเขา

และตัง้ พลับพลาแห่งชุมนุมขึ้นที่

แผ่นดินส่วนของเจ็ดตระกูลที่เหลือ

2 ยั งม ี ประชาชนอิสราเอลอีก เจ็ด ตระกูล ที่ ยั งม ิ ได้ รับ มรดกเป็ น ส่วนแบ่ง 3 ดัง นั ้น โยชู วา

จึง กล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า “ท่านทัง้ หลายจะรอช้า อยู่ อี กเท่าใด จึง จะเข้าไปยึด ครองที่ ดิ
นซึ่ง พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของบรรพบุรุษ ของท่านประทานแก่ ท่านทัง้ หลาย 4 จงเลือกคน
ตระกูลละสามคน แล้วข้าพเจ้าจะใช้คนเหล่านั ้นไปท่องเที่ยวขึ้นล่องอยู่ที่แผ่นดินนั ้น ให้เข
ียนแนวเขตที่ดินที่จะมอบเป็นมรดก และกลับมาหาข้าพเจ้า 5 ให้เขาแบ่งออกเป็นเจ็ดส่วน
ให้ คนยู ดาห์ คงอยู่ ในดิน แดนของเขาทางภาคใต้ และวงศ์ วานโยเซฟให้ คงอยู่ ในดิน แดน
ของเขาทางภาคเหนื อ 6 ให้ท่านทัง้ หลายเขียนแนวเขตที่ ดิ นเป็น เจ็ดส่ วน แล้วนําแนวเขต
ที่ ดิ นนั ้น มาให้ข้าพเจ้า ที่ นี่ และข้าพเจ้า จะจับ สลากให้ท่านที่ นี่ ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเรา 7 แต่คนเลวไม่
ี มส่
ี วนแบ่งในหมูพ
่ วกท่านทัง้ หลาย ด้วยตําแหน่ งปุโรหิตของ
พระเยโฮวาห์เป็นมรดกของเขาแล้ว คนกาด และคนรูเบน กับตระกูลมนั สเสห์ครึ่งหนึ่ งกได้
็
รับมรดกของเขาทางฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างโน้ นด้านตะวันออก ซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของพระ
เยโฮวาห์ได้มอบให้แก่เขาทัง้ หลายแล้ว� 8 ฝ่ายคนเหล่านั ้นกข
็ ้น
ึ ออกไปเดินทาง และโยชูวา
กําชับพวกที่ จะเขียนแนวเขตที่ ดิ นว่า “จงเที่ยวขึ้นเที่ยวล่องในแผ่นดิน และเขียนแนวเขต
ที่ ดินนั ้นแล้วกลับมาหาข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะจับสลากให้ท่านต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ที่ ชี
โลห์� 9 ดังนั ้นคนเหล่านั ้ นก็ท่องเที่ยวไปมาที่ แผ่นดิน แล้วเขียนเป็นหนั งสือแนวเขตเมือง
ต่างๆแบ่งเป็นเจ็ดส่วนแล้วกลับมาหาโยชูวา ณ ค่ายที่ชีโลห์ 10 แล้วโยชูวากจ
็ ับสลากให้เขา
ที่ ชีโลห์ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ โยชู วาก ็ ได้ จัด แบ่ง ที่ ดิ นให้แก่ ประชาชนอิสราเอลที่ นั่น
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11 จับได้สลากของตระกูลคนเบนยามินตามครอบครัวของ

ตามส่วนแบ่งของแต่ละตระกูล
เขาขึ้นมา และอาณาเขตที่เป็นส่วนของเขาอยูร่ ะหว่างคนยูดาห์ และคนโยเซฟ 12 ทางด้าน
เหนื อ พรมแดนของเขาเริม
ื ขึ้น ไปถึง ไหล่ เขาตอน
่ ต้ นที ่ แม่น้าํ จอร์แดน และพรมแดนก็ ย่น
เหนื อของเมืองเยรีโค แล้วขึ้นไปทางแดนเทือกเขาทางทิศตะวันตก และไปสิน
้ สุดที่ถิน
่ ทุรก
13
ันดารเบธาเวน จากที่นั่นพรมแดนก็ย่น
ื ไปทางทิศใต้ตรงไปเมืองลูสไปยังไหล่เขาที่เมือง
ลูส คือเมืองเบธเอล แล้วพรมแดนก็ลงไปถึงอาทาโรทอัดดาร์บนภูเขาซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของ
เมืองเบธโฮโรนล่าง 14 แล ้ว พรมแดนก็ ย่น
ื ไปอีก ทิศ หนึ่ ง โค้ง ไปทางทิศ ใต้ ด้านทะเล จาก
ภูเขาซึ่งอยู่ทิศใต้ตรงข้ามเมืองเบธโฮโรน และไปสิน
ิ าทบาอัล คือคีรย
ิ าทเยอา
้ สุดลงที่ คีรย
ริม เป็นเมืองที่เป็นของคนยูดาห์ นี่ แหละเป็นพรมแดนด้านตะวันตก 15 และด้านใต้นั้นเริม
่
ต้นที่ชานเมืองคีรย
ิ าทเยอาริม และพรมแดนก็ย่น
ื จากที่นั่นไปยังทางตะวันตกถึงนํ้าพุเนฟ
โทอาห์ 16 แล้วพรมแดนก็ ย่น
ื ลงไปสุดเขตภูเขาซึ่งอยู่ตรงหน้าหุบเขาแห่งบุตรชายของฮิน
โนม ซึ่งอยู่ทางปลายเหนื อสุดของหุบเขาแห่งพวกมนุษย์ยักษ์ แล้วก็ลงไปที่หุบเขาฮินโนม
ใต้ ไหล่ เขาของคนเยบุ ส แล้ว ลงไปถึง เมืองเอนโรเกล 17 แล ้ว โค้ง ไปทางทิศ เหนื อ ตรงไปถึง
เอนเชเมช จากที่ นั่นก็ตรงไปยังเกลี โลท ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับทางข้ามเขาชื่ออดุมมิม แล้วลง
ไปยังก้อนหินโบฮันบุตรชายของรู เบน 18 แล้วผ่านไปทางทิศเหนื อถึงไหล่เขาตรงข้ามอารา
บาห์แล ้ว ลงไปสู่ อาราบาห์ 19 แล ้ว พรมแดนก็ ผ่านไปทางทิศ เหนื อ ถึง ไหล่ เขาที่ เบธฮกลาห์
และพรมแดนไปสิน
้ สุด ลงที่ อา่ วด้านเหนื อ ของทะเลเค็ มท ี่ ปลายใต้ ของแม่ น้ํา จอร์แดน นี่
เป็น พรมแดนด้านใต้ 20 แม่น้าํ จอร์แดนกัน
้ เป็น พรมแดนทางตะวัน ออก นี่ เป็น มรดกของ
คนเบนยามินตามครอบครัวของเขา มีพรมแดนดังนี้ ล้อมรอบ 21 ฝ่ายหัวเมืองของตระกูล
คนเบนยามินตามครอบครัวของเขา คือเมืองเยรีโค เบธฮกลาห์ หุบเขาเคซีส 22 เบธอารา
บาห์ เศมาราอิม เบธเอล 23 อัฟวิม ปาราห์ โอฟราห์ 24 เคฟารัมโมนี โอฟนี เกบา รวมเป็น
สิบ สองหัว เมืองกับ ชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย 25 กิเบโอน รามาห์ เบเอโรท 26 มิ สเปห์ เคฟี
ราห์ โมซาห์ 27 เรเคม อิรเปเอล ทาระลาห์ 28 เศลา เอเลฟ เยบุส คือ เยรู ซาเล็ม กิเบอาห์
และคี รย
ิ าท รวมเป็นสิบสี่ หว
ั เมืองกับชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย นี่ เป็นมรดกของคนเบนยา
มินตามครอบครัวของเขา

19

สลากที่ สองออกมาเป็น ของสิ เมโอน เพื่อ คนตระกูล สิ เมโอนตามครอบครัว ของเขา
มรดกของเขาอยู่ท่ามกลางมรดกของคนยูดาห์ 2 มีเมืองเหล่านี้ เป็นมรดก คือเบเออร์เชบา
เชบา โมลาดาห์ 3 ฮาซารชูอาล บาลาห์ เอเซม 4 เอลโทลัด เบธูล โฮรมาห์ 5 ศิกลาก เบธมาร
คาโบท ฮาซารสู สาห์ 6 เบธเลบาโอท และเมืองชารุ เฮน รวมเป็นสิบสามหัวเมืองกับชนบท
ของเมืองนั ้นๆด้วย 7 อาย ิน ริม โมน เอเธอร์ อาชาน รวมเป็น สี่ หว
ั เมืองกับ ชนบทของเมือง
นั ้นๆด้วย 8 รวมทัง้ บรรดาชนบทที่อยู่รอบหัวเมืองเหล่านี้ ไกลออกไปจนถึงเมืองบาอาลัทเบ
เออร์ เมืองรามาห์ที่ภาคใต้ เหล่านี้ เป็นมรดกของตระกูลคนสิเมโอนตามครอบครัวของเขา
9 มรดกของคนสิ เมโอนเป็ น ดิน แดนในส่วนแบ่ง ของคนยู ดาห์ เพราะว่า ส่วนของคนยู ดาห์
นั ้นใหญ่เกินไป คนสิเมโอนจึงได้รบ
ั มรดกอยู่ท่ามกลางมรดกของคนยูดาห์ 10 สลากที่ สาม
ขึ้น มาเป็น ของคนเศบู ลุ นตามครอบครัว ของเขา และอาณาเขตที่ เป็น มรดกของเขาก็ ย่น
ื
11
ออกไปถึงสาริด แล้วพรมแดนของเขายื่นออกไปทางด้านทะเล เรือ
่ ยไปจนถึงมาราลาห์
และมาจดเมือ งดับเบเชท แล ้ว มาถึง แม่น้ํา ที่ อยู่ตรงหน้า โยกเนอัม 12 จากสาริด พรมแดน
ยื่น ไปอีก ทิศ หนึ่ ง ทางด้านตะวัน ออกตรงทางดวงอาทิตย์ ขึ้น ถึง พรมแดนเมืองคิสโลททา
1
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โบร์ แล ้ว ยื่น ไปถึง เมือ งดาเบรัท แล ้ว ขึ้น ไปถึง เมืองยาเฟีย จากที่ นั่น พรมแดนผ่านไป
ทางตะวัน ออกถึง เมือ งกัธ เฮเฟอร์ และถึง เมืองเอทคาซิน เรือ
่ ยไปจนถึง ริมโมน พรมแดน
ก็ โค ้ง เข้าหาเมืองเนอาห์ 14 และทางทิศ เหนื อ พรมแดนโค้ง เข้า มาถึง เมืองฮัน นาโธน และ
สิน
้ สุด ลงที่ หุบ เขายิฟ ทาห์เอล 15 และเมืองขัท ตาท นาหะลาล ชิ มโรน อิด าลาห์ และเมือง
เบธเลเฮม รวมเป็นสิบสองหัวเมืองกับชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย 16 นี่ เป็นมรดกของคนเศบู
ลุ นตามครอบครัว ของเขา คือ หัว เมืองต่างๆกับ ชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย 17 สลากที่ สี ่ ออก
มาเป็น ของอิส สาคาร์ เพื่อ คนอิส สาคาร์ตามครอบครัว ของเขา 18 อาณาเขตของเขารวม
เมืองยิสเรเอล เคสุลโลท ชูเนม 19 ฮาฟาราอิม ชิโยน อานาหะราท 20 รับบีท คีชิโอน เอเบส
21 เรเมท เอนกัน นิ ม เอนหัด ดาห์ เบธปั ส เซส 22 และพรมแดนยัง จดเมืองทาโบร์ ชาหะซุ
มาห์ เบธเชเมช และพรมแดนนี้ ไปสิน
้ สุด ลงที่ แม่น ้าํ จอร์แดน รวมเป็น สิบ หกหัว เมืองกับ
ชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย 23 นี่ เป็น มรดกของตระกูล คนอิส สาคาร์ตามครอบครัว ของเขา
คือทัง้ หัวเมืองและชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย 24 สลากที่หา้ ออกมาเป็นของตระกูลคนอาเชอ
ร์ตามครอบครัว ของเขา 25 อาณาเขตของเขารวมเมืองเฮลขัท ฮาลี เบเทน อัค ชาฟ 26 อา
ลัมเมเลค อามาด มิชอาล ทางทิศตะวันออกจดคารเมล และเมืองชิโหลบ
ิ นาท 27 แล้วเลี้ยว
ไปทางดวงอาทิตย์ ข้น
ึ ไปยัง เบธดาโกนจดเขตเศบู ลุ นและหุบ เขายิฟ ทาห์ เอล ไปทางด้าน
เหนื อถึงเมืองเบธเอเมคและเนอีเอลเรือ
่ ยไปทางด้านซ้ายถึงเมืองคาบูล 28 เฮโบรน เรโหบ
29
ฮัมโมน คานาห์ ไกลไปถึงมหาไซดอน แล้วพรมแดนก็ เลี้ยวไปถึงรามาห์ ไปถึงเมืองที่ มี
กําแพงล้อมรอบชื่อ ไทระ แล ้ว พรมแดนก็ เลี้ยวไปถึง เมืองโฮสาห์ ไปสิน
้ สุด ลงที่ ทะเล จาก
ฝั่ งทะเลไปถึงอัคซีบ 30 อุมมาห์ อาเฟก และเรโหบ รวมเป็นยี่สิบสองหัวเมืองกับชนบทของ
เมืองนั ้นๆด้วย 31 นี่ เป็นมรดกของตระกูลคนอาเชอร์ตามครอบครัวของเขา ทัง้ หัวเมืองกับ
ชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย 32 สลากที่ หกออกมาเป็น ของคนนั ฟ ทาลี เพื่อ คนนั ฟ ทาลี ตาม
ครอบครัว ของเขา 33 อาณาเขตของเขาเริม
่ จากเฮเลฟ จากอาโลนไปถึง ศานั น นิ ม และอา
ดามี เนเขบ และยับเนเอลไกลไปจนถึงเมืองลัคคูม และสิน
้ สุดลงที่แม่น้าํ จอร์แดน 34 แล้ว
พรมแดนก็เลี้ยวไปทางด้านตะวันตกถึงเมืองอัสโนททาโบร์ จากที่ นั่นไปถึงหุกกอกจดเขต
เศบู ลุ นทางทิศ ใต้ และเขตอาเชอร์ทางทิศ ตะวัน ตก และเขตยู ดาห์ ทางดวงอาทิต ย์ข้ึ นที ่
แม่น้าํ จอร์แดน 35 เมืองที่มีกําแพงล้อมคือเมืองศิดดิม เศอร์ ฮัมมัท รัคคัท คินเนเรท 36 อา
ดามาห์ รามาห์ ฮาโซร์ 37 คาเดช เอเดรอี เอนฮาโซร์ 38 ยิโรน มิกดัลเอล โฮเรม เบธานาท
และเบธเชเมช รวมเป็นสิบเก้าหัวเมืองกับชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย 39 นี่ เป็นมรดกของตระ
กูลคนนั ฟทาลีตามครอบครัวของเขา ทัง้ หัวเมืองกับชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย 40 สลากที่เจ
ดก
็ อ
็ อกมาเป็นของตระกูลคนดานตามครอบครัวของเขา 41 และอาณาเขตที่เป็นมรดกของ
เขา รวมเมืองโศราห์ เอชทาโอล อิรเชเมช 42 ชาอาลับบิน อัยยาโลน ยิทลาห์ 43 เอโลน ทิม
นาห์ เอโครน 44 เอลเทเคห์ กิบเบโธน และบาอาลัท 45 เยฮุด เบเนเบราค กัทริมโมน 46 เมยา
รโคน และรัค โคนและพรมแดนตรงเมืองยัฟฟา 47 อาณาเขตคนดานน้ อยไปสําหรับ พวก
เขา คนดานจึง ขึ้น ไปสู้ รบกับ เมืองเลเชม เมื่อย ึด ได้ ก็ ประหารเสีย ด้วยคมดาบ จึง ยึด ครอง
ที่ ดินและตัง้ อยู่ที่ นั่น เรียกเมืองเลเชมว่าดาน ตามชื่อของดานบรรพบุรุษของตน 48 นี่ เป็น
มรดกของตระกูล คนดานตามครอบครัว ของเขา ทัง้ หัว เมืองกับ ชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย
49 เมื่อ ได้ แบ ่ งด ิน แดนส่วนต่างๆของแผ่น ดิน นั ้น เป็ น มรดกเสร็จ สิน
้ แล้ว คนอิสราเอลก็ ได้
มอบส่วนมรดกในหมู่พวกเขาให้แก่โยชูวาบุตรชายนูน 50 ตามบัญชาของพระเยโฮวาห์เขา
ก็ ได้ ยกเมืองที่ ท่านขอไว้ให้แก่ ท่าน คือเมืองทิมนาทเสราห์ในแดนเทือกเขาแห่งเอฟราอิม
ท่านก็ เสริมสร้างเมืองนั ้น เสียใหม่ และเข้าอยู่ที่ นั่น 51 ที่ กล่าวมานี้ เป็นมรดกที่ เอเลอาซาร์
ปุ โรหิตกับโยชู วาบุตรชายนูน และหัวหน้าบรรพบุรุษของตระกูลต่างๆแห่งคนอิสราเอลจับ
13
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สลากแบ่ง ให้ เป็น มรดกที่ ชี โลห์ ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ณ ประตู พล ับ พลาแห่ง ชุ มนุ ม
ดังนี้ แหละเขาทัง้ หลายก็ทําการแบ่งปันแผ่นดินสําเร็จลง

20
การแต่งตัง้ เมืองลี้ภัย

1 แล้วพระเยโฮวาห์ตรัสกับโยชูวาว่า 2 “จงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่า

‘จงกําหนดตัง้ เมืองลี้
ภัย ซึ่งเราได้ พู ดกับเจ้าทัง้ หลายทางโมเสสแล้ วนัน
้ 3 เพื่อว่าผู้ฆ่าคนที่ ได้ ฆ่าคนใดด้วยมิได้
เจตนาหรือไม่จงใจจะได้ หนี ไปอยู่ที่ นั่น เมืองเหล่านี้ จะได้ เป็ นที ่ลี้ ภัยของเจ้าเพื่อให้พ้นจาก
ผู้อาฆาตโลหิต 4 ให้ผู้นั ้นหนี ไปยังเมืองเหล่านี้ เมืองใดเมืองหนึ่ ง และยืนอยู่ที่ทางเข้าประตู
เมืองนั ้น และอธิบายเรือ
่ งของตนให้แก่พวกผู้ใหญ่ในเมืองนั ้นให้ทราบ แล้วเขาทัง้ หลายจะ
นําผู้นั้นเข้าไปในเมือง กําหนดที่ให้อยูแล
่ ้วผู้นั้นจะอยูที
่ ่นั ่นในหมู่พวกเขาทัง้ หลาย 5 และถ้า
ผู้อาฆาตโลหิตไล่ตามเขาไป ผู้ใหญ่จะไม่มอบผู้ฆ่าคนนั ้นไว้ในมือของผู้อาฆาตโลหิต เพราะ
ว่า ผู้ นั้น ได้ ฆ่า เพื่อนบ้านของตนด้วยไม่ มี เจตนา มิได้ เกล ียดชัง เขาแต่ ก่อน 6 และผู้ นั้น จะ
อาศัยอยู่ในเมืองนั ้นจนกว่าเขาจะยืนต่อหน้าชุมนุมชนเพื่อรอรับการพิพากษา จนกว่ามหา
ปุโรหิต ในเวลานั ้น สิน
ิ ผู้ ฆ่า คนนั ้น จึง จะกลับ ไปยัง เมืองของตน ไปบ้านของตน ไปยัง
้ ชีวต
เมืองที่ เขาจากมานั ้นได้� ” 7 ดังนั ้นเขาจึงกําหนดตัง้ เมืองเคเดชในกาลิ ลีในแดนเทือกเขา
นั ฟ ทาลี และเมืองเชเคมในแดนเทือกเขาของเอฟราอิม และคี ร ิยาทอารบา คือ เฮโบรน
ในแดนเทือกเขายูดาห์ 8 และทางฟากตะวันออกของแม่น้ําจอร์แดนข้างโน้ นตรงเมืองเยรี
โคนัน
้ เขาได้ กําหนดเมืองเบเซอร์ในถิน
่ ทุรกันดารบนที่ราบจากที่ ดิ นคนตระกูลรู เบน และ
เมืองราโมทในกิ เลอาดจากที่ ดิ นคนตระกูล กาด และเมืองโกลานในบาชานจากที่ ดิ นคน
ตระกูล มนั ส เสห์ 9 หัว เมืองเหล่า นี้ เป็น เมืองที่ กําหนดไว้ให้คนอิสราเอลทัง้ หมด และให้คน
ต่างด้าวผู้อาศัยอยูใ่ นหมู่พวกเขา เพื่อว่าถ้าผู้ใดได้ฆ่าคนด้วยมิได้เจตนาจะได้หนี ไปที่นั่นได้
เพื่อว่าเขาจะไม่ต้องตายด้วยมือของผู้อาฆาตโลหิต จนกว่าเขาจะได้ยน
ื ต่อหน้าชุมนุมชน

21
เมืองต่างๆสําหรับคนตระกูลเลวี

1 ขณะนั ้นหัวหน้าบรรพบุรุษของคนเลวีมาหาเอเลอาซาร์ปุ โรหิตและโยชู วาบุตรชายนูน

และหัวหน้า บรรพบุรุษ ของตระกูล ต่างๆของคนอิสราเอล 2 และเขาได้ กล ่าวแก่ ท่านเหล่า
นั ้น ในเมืองชี โลห์ ในแผ่น ดิน คานาอั นว ่า “พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาโดยทางโมเสสว่า ให้
มอบหัว เมืองแก่ เราทัง้ หลายเพื่อ จะได้ อาศัย อยู่ ทัง้ ทุ่ง หญ้า สําหรับ ฝูง สัตว์ของข้าพเจ้า ทัง้
หลาย� 3 ดัง นั ้น แหละตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์ คนอิสราเอลจึง ได้ มอบเมืองและ
ทุ่ง หญ้า ต่อ ไปนี้ จากมรดกของเขาให้ แก่ คนเลว ี 4 สลากออกมาเป็น ของครอบครัว คนโค
ฮาท ดังนั ้นแหละ คนเลวีซ่ึงเป็นลูกหลานของอาโรนปุโรหิต ได้รับหัวเมืองโดยจับสลากสิบ
สามหัว เมือง จากตระกูล ยู ดาห์ ตระกูล สิ เมโอน และตระกูล เบนยามิน 5 ส่วนคนโคฮาทที่
เหลือ อยู่ ได้ รับ หัว เมืองโดยจับ สลากสิบ หัว เมือง จากครอบครัว ของตระกูล เอฟราอิม จาก
ตระกูลดาน และจากครึง่ ตระกูลมนั สเสห์ 6 คนเกอร์โชนได้รบ
ั หัวเมืองโดยจับสลากสิบสาม
หัวเมือง จากครอบครัวของตระกูลอิสสาคาร์ จากตระกูลอาเชอร์ จากตระกูลนัฟทาลี และ
จากครึง่ ตระกูลมนั สเสห์ในบาชาน 7 คนเมรารีตามครอบครัวของเขา ได้รับหัวเมืองสิบสอง
หัว เมือง จากตระกูล รู เบน ตระกูล กาด และตระกูล เศบู ลุ น 8 หัว เมืองและทุ่ง หญ้า เหล่า นี้
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คนอิสราเอลได้ จับ สลากให้ แก่ คนเลว ี ดัง ที่ พระเยโฮวาห์ ได้ บัญชาโดยทางโมเสส 9 เขาให้
หัวเมืองต่อไปนี้ จากตระกูลยู ดาห์และตระกูล สิ เมโอน ตามชื่อดังนี้ 10 เมืองเหล่านี้ ตกเป็น
ของคนอาโรนคือ ครอบครัว โคฮาทครอบครัว หนึ่ ง ซึ่ง เป็น คนเลวีเพราะสลากตกเป็น ของ
เขาก่อน 11 เขาทัง้ หลายให้ เมืองอารบาแก่ เขา อารบาเป็น บิดาของอานาค คือ เมืองเฮโบ
รน อยูในแดนเทื
่
อกเขาของยูดาห์ รวมทัง้ ทุ่งหญ้ารอบเมืองนั ้นด้วย 12 แต่ทุ่งนาและชนบท
ของเมืองนี้ ได้ ยกให้ แก่ คาเลบบุตรชายเยฟุน เนห์ เป็น กรรมสิทธิ์ 13 เขาได้ ให้ เมืองเฮโบรน
แก่ลูกหลานของอาโรนปุโรหิต อันเป็นเมืองลี้ภัยสําหรับผูฆ
้ ่าคนพร้อมทัง้ ทุ่งหญ้ารอบเมือง
14
เมืองลิบนาห์พร้อมทุ่งหญ้า เมืองยาททีรพร
์ ้อมทุ่งหญ้า เมืองเอชเทโมอาพร้อมทุ่งหญ้า
15 เมืองโฮโลนพร้อมทุ่งหญ้า เมืองเดบีรพร
์ ้อมทุ่งหญ้า 16 เมืองอายินพร้อมทุ่งหญ้า เมือง
ยุทธาห์พรอ
้ มทุ่งหญ้า เมืองเบธเชเมชพร้อมทุ่งหญ้า รวมเป็นเก้าหัวเมืองจากสองตระกูลนี้
17 จากตระกูล เบนยามิน มี เมือ งกิเบโอนพร้อมทุ่ง หญ้า เมืองเกบาพร้อมทุ่ง หญ้า 18 เมือง
อานาโธทพร้อมทุ่งหญ้า เมืองอัลโมนพร้อมทุ่งหญ้า รวมสี่หัวเมือง 19 หัวเมืองที่เป็นของลูก
หลานอาโรนปุโรหิต รวมกัน สิบ สามหัว เมือง พร ้ อมกั บท ุ่ง หญ้า รอบทุก เมือง 20 ส่วนคนโค
ฮาทที่ เหลืออยู่ซึ่งเป็นครอบครัวคนโคฮาทของคนเลวีนั ้น หัวเมืองที่ เขาได้ รบ
ั โดยสลากมา
จากตระกูลเอฟราอิม 21 เมืองที่เขาให้ คือเมืองเชเคม เป็นเมืองลี้ภัยของผู้ฆ่าคนพร้อมทุ่ง
หญ้าในแดนเทือกเขาของเอฟราอิม เมืองเกเซอร์พรอ
้ มทุ่งหญ้า 22 เมืองขิบซาอิมพร้อมทุ่ง
หญ้า เมืองเบธโฮโรนพร้อมทุ่งหญ้า รวมเป็นสี่หัวเมือง 23 และจากตระกูลดาน มีเมืองเอล
เทเคพร้อมทุ่งหญ้า กิบเบโธนพร้อมทุ่งหญ้า 24 อัยยาโลนพร้อมทุ่งหญ้า กัทริมโมนพร้อม
ทุ่งหญ้า รวมสี่หัวเมือง 25 และจากคนมนั สเสห์ครึ่งตระกูล มีเมืองทาอานาคพร้อมทุ่งหญ้า
และกัทริมโมนพร้อมทุ่งหญ้า รวมเป็นสองหัวเมือง 26 หัวเมืองซึ่งเป็นของครอบครัวคนโค
ฮาทที่ เหลืออยู่นั ้น มีสิบหัวเมืองด้วยกัน พร้อมกับทุ่งหญ้ารอบทุกเมือง 27 เขาให้เมืองจาก
คนมนั ส เสห์ ครึ่ง ตระกูล แก่ คนเกอร์โชน ครอบครัว หนึ่ ง ของคนเลวี คือ เมืองโกลานในบา
ชาน เป็นเมืองลี้ภัยของผู้ฆ่าคน พร้อมทุ่งหญ้า และเมืองเบเอชเท-ราห์พร้อมทุ่งหญ้า รวม
เป็นสองหัวเมือง 28 และจากตระกูลอิสสาคาร์ มีเมืองคีชิโอนพร้อมทุ่งหญ้า ดาเบรัทพร้อม
ทุ่งหญ้า 29 เมืองยารมูทพร้อมทุ่งหญ้า เอนกันนิ มพร้อมทุ่งหญ้า รวมสี่หัวเมือง 30 และจาก
ตระกูล อาเชอร์ มี เมือ งมิช อาลพร้อมทุ่ง หญ้า อับ โดนพร้อมทุ่ง หญ้า 31 เมืองเฮลขัท พร้อม
ทุ่งหญ้า เมืองเรโหบพร้อมทุ่งหญ้า รวมสี่ หัวเมือง 32 และจากตระกูลนัฟทาลี เมืองคาเดช
ในกาลิ ลี เป็น เมืองลี้ ภัย ของผู้ ฆ่า คน พร ้ อมทุ่ง หญ้า เมืองฮัม โมทโดร์พร ้ อมทุ่ง หญ้า และ
เมืองคารทานพร้อมทุ่งหญ้า รวมสามหัวเมือง 33 หัวเมืองที่เป็นของคนเกอร์โชนตามครอบ
ครัวนัน
้ รวมกันมีสิบสามหัวเมืองพร้อมกับทุ่งหญ้ารอบทุกเมือง 34 เขาให้หว
ั เมืองจากตระ
กูล เศบู ลุ นแก่ ครอบครัว คนเมรารี คือ คนเลวี ที่ เหลือ อยู่ มี เมืองโยกเนอั ม พร้อมทุ่ง หญ้า
เมืองคารทาห์พร้อมทุ่งหญ้า 35 เมืองดิ มนาห์พร้อมทุ่งหญ้า เมืองนาหะลาลพร้อมทุ่งหญ้า
รวมสี่หัวเมือง 36 และจากตระกูลรู เบน มีเมืองเบเซอร์พรอ
้ มทุ่งหญ้า เมืองยาฮาสพร้อมทุ่ง
37
หญ้า เมืองเคเดโมทพร้อมทุ่ง หญ้า เมืองเมฟาอัท พร้อมทุ่ง หญ้า รวมสี่ หัว เมือง 38 และ
จากตระกูลกาด มีเมืองราโมทในกิเลอาด เป็นเมืองลี้ ภัยของผู้ฆ่าคน พร้อมทุ่งหญ้า เมือง
มาหะนาอิมพร้อมทุ่งหญ้า 39 เมืองเฮชโบนพร้อมทุ่งหญ้า เมืองยาเซอร์พร้อมทุ่งหญ้า รวม
ทัง้ หมดเป็นสี่หัวเมือง 40 เมืองซึ่งเป็นของคนเมรารีตามครอบครัว ซึ่งเป็นครอบครัวคนเลวี
ที่เหลืออยูนั
่ ้น เมืองที่เป็นส่วนแบ่งของเขาทัง้ หมดมีสิบสองหัวเมือง 41 หัวเมืองของคนเลวี
ซึ่ง อยู่ ท่ามกลางกรรมสิทธิ์ของคนอิสราเอลนั ้น รวมทัง้ หมดมี สี ่ สิ บแปดหัว เมืองพร้อมทุ่ง
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42 เมืองเหล่านี้ แต่ละเมืองมีทุ่งหญ้าล้อมรอบ

หญ้าประจําเมือง
ทุกเมืองก็มีอย่างนี้ 43 ดังนี้
แหละพระเยโฮวาห์ประทานแผ่นดินทัง้ สิน
้ แก่คนอิสราเอลดังที่พระองค์ทรงปฏิญาณว่าจะ
ให้แก่บรรพบุรุษของเขา เมื่อเขาทัง้ หลายยึดแล้ วก็เข้าไปตังบ
้ ้านเมืองอยู่ที่นั่น 44 และพระ
เยโฮวาห์ประทานให้เขามีความสงบอยู่ทุกด้าน ดังที่พระองค์ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษ
ของเขา ไม่มี ศัตรู สัก คนเดียวยืน หยัด ต่อสู้ เขาได้ พระเยโฮวาห์ทรงมอบศั ตรู ของเขาให้อยู่
ในกํามือของเขาทัง้ สิน
้ แล้ว 45 สรรพสิ่งอันดีทุกอย่างซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงตรัสกับวงศ์ วาน
อิสราเอลนั ้นก็ไม่ขาดสักสิง่ เดียว สําเร็จทัง้ สิน
้

22

ตระกูลต่างๆที่อยูฟากทิ
่
ศตะวันออกของแม่น้ําจอร์แดนได้สร้างแท่นบูชาเป็นที่ระลึก

1 คราวนั ้นโยชูวาได้เรียกคนรู เบน

คนกาด คนมนั สเสห์ครึ่งตระกูลมา 2 และกล่าวแก่เขา
ทัง้ หลายว่า “ท่านทัง้ หลายได้ ทํา ทุก อย่างซึ่ง โมเสสผู้ รับ ใช้ ของพระเยโฮวาห์บัญชาท่านไว้
และได้ เชื่อ ฟัง เสียงของข้าพเจ้า ในสารพัด ซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ บัญชาท่าน 3 นานวัน แล้ว จนบัดนี้
ท่านมิได้ทอดทิง้ ญาติพี่น้ องของท่าน แต่ได้ระมัดระวังที่ จะกระทําตามพระบัญชาของพระ
เยโฮวาห์พระเจ้า ของท่าน 4 บัดนี้ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านได้ โปรดให้พี่ น้ องของท่าน
หยุดพักแล้ว ดังที่พระองค์ทรงสัญญาไว้กับเขา ฉะนั ้นบัดนี้ ท่านจงกลับไปสู่เต็นท์ของท่าน
เถิด ไปสู่ แผ่นดินซึ่งท่านถือกรรมสิทธิ์ ซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์ยกให้ท่านที่ ฟาก
แม่น้ํา จอร์แดนข้างโน้ น นั ้น 5 แต่ จงระวัง ให้ มากที่ จะปฏิ บั ติ ตามพระบัญญั ติ และพระราช
บัญญั ติ ซึ่ง โมเสสผู้ รับ ใช้ ของพระเยโฮวาห์ บัญชาท่านไว้ คือ ที่ จะรัก พระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ของท่าน และดําเนิ นในพระมรรคาทัง้ สิน
้ ของพระองค์ และรักษาพระบัญญัติของพระองค์
และติดพัน อยู่ กับ พระองค์ และปรนนิ บั ติ พระองค์ ด้วยสุดจิต สุดใจของท่าน� 6 โยชู วาจึง
ได้ อวยพรเขาและส่ง เขากลับ ไปยัง เต็นท์ ของเขาทุก คน 7 ส่วนคนมนั ส เสห์ครึ่ง ตระกู ลน ัน
้
โมเสสได้มอบให้เขาถือกรรมสิทธิใ์ นเมืองบาชาน แต่อีกครึง่ ตระกูลนน
ั ้ โยชูวามอบให้เขามี
กรรมสิทธิข้
์ างเคียงกับพี่น้องของเขาที่ ฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างด้านตะวันตกนี้ และเมื่อโย
ชูวาส่งเขากลับไปยังเต็นท์ของตน ท่านได้อวยพรเขา 8 กล่าวแก่เขาว่า “จงกลับไปยังเต็นท์
ของท่านทัง้ หลายพร้อมกับทรัพย์สมบัติมัง่ คังม
่ ฝ
ี ูงสัตว์มากมาย มีเงิน ทองคํา ทองสัมฤทธิ์
และเหล็ก และเสื้อ ผ้า เป็ นอ ัน มาก จงแบ่ง ของที่ รบ
ิ มาจากศั ตรู ของท่านให้ แก่ พี่ น้ องของ
9
ท่าน� คนรู เบน คนกาดและคนมนั ส เสห์ครึ่ง ตระกูล ได้ แยกจากคนอิสราเอลที่ ชี โลห์ ซึ่ง
อยู่ ในแผ่น ดิน คานาอัน กลับ ไปอยู่ ในแผ่นดิ นก ิ เลอาด เป็น แผ่นดิ นที ่ เขาถือ กรรมสิทธิ์ซ่ึง
เขาได้ เข ้า ตัง้ อยู่ ตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์ โดยทางโมเสส 10 และเมื่อ เขาทัง้ หลาย
มาถึงท้องถินที
่
นดินคานาอัน คนรู เบน คนกาด และคนมนั ส
่ ่ใกล้แม่น้าํ จอร์แดนที่อยูในแผ่
เสห์ ครึ่ง ตระกูล ได้ สร้างแท่น บูชาแท่น หนึ่ ง ที่ ใกล้ แม่น ้าํ จอร์แดน เป็น แท่ นขนาดมหึ มา
11 และคนอิสราเอลได้ยน
ิ คนพู ดกัน “ดู เถิด คนรู เบน คนกาดและคนมนั สเสห์ครึ่งตระกูล
ได้ สร้างแท่น บูชาที่ พรมแดนแผ่น ดิน คานาอัน ในท้องถิน
่ ใกล้ แม่น้าํ จอร์แดนในด้านที่ เป็น
12
ของคนอิสราเอล� และเมื่อ คนอิสราเอลได้ยน
ิ เช่น นั ้น ชุ มนุ มชนอิสราเอลทัง้ หมดก็ ไป
รวมกันที ่เมืองชีโลห์ เพื่อจะขึ้นไปทําสงครามกับเขา 13 แล้วคนอิสราเอลจึงใช้ฟีเนหัสบุตร
ชายเอเลอาซาร์ปุ โรหิต ไปยัง คนรู เบน คนกาด และคนมนั ส เสห์ ครึ่ง ตระกูล ในแผ่นดิ นก ิ
เลอาด 14 พร้อมกับประมุขสิบคน คนหนึ่ งจากแต่ละตระกูลในอิสราเอล ทุกคนเป็นหัวหน้า
เรือนบรรพบุรุษ ในคนอิสราเอลที่ นับ เป็น พันๆ 15 เมื่อ เขามาถึง คนรู เบน คนกาด และคน
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มนั ส เสห์ ครึ่ง ตระกูล ในแผ่นดิ นก ิ เลอาด เขาก็ กล ่าวแก่ พวกเหล่านั ้ นว ่า “ชุ มนุ มชนทัง้
สิน
้ ของพระเยโฮวาห์กล่าวดังนี้ ว่า ‘ท่านทัง้ หลายได้กระทําการละเมิดอะไรเช่นนี้ ต่อพระเจ้า
ของอิสราเอลหนอ ซึ่ง ในวัน นี้ ท่านทัง้ หลายได้ หน
ั กลับ จากติด ตามพระเยโฮวาห์ โดยท่าน
ได้ สร้างแท่นบูชาสําหรับตัว เป็นการกบฏต่อพระเยโฮวาห์ในวันนี้ 17 ความชัว่ ช้าซึ่งเราทํา
ที่ เมืองเปโอร์นั้น ยัง ไม่ พอเพียงหรือ ซึ่ง จนกระทัง่ วัน นี้ เรายัง ชําระตัว ของเราให้ สะอาดไม่
หมดเลย และซึ่ง เป็นเหตุ ให้ภัย พิบัติเกิดแก่ ชุมนุมชนของพระเยโฮวาห์ 18 ในวันนี้ ท่านทัง้
หลายจะหันไปเสียจากการติดตามพระเยโฮวาห์หรือ ถ้าท่านทัง้ หลายกบฏต่อพระเยโฮวาห์
ในวันนี้ ในวันพรุ ง่ นี้ พระองค์ จะทรงกริว้ ต่อชุ มนุมชนอิสราเอลทัง้ หมด 19 แต่ ถ้าแผ่นดิ นที ่
เป็น กรรมสิทธิ์ของท่านไม่ สะอาด จงข้ามไปในแผ่นดิ นที ่ เป็น กรรมสิทธิ์ของพระเยโฮวาห์
ซึ่งเป็นที่ตัง้ แห่งพลับพลาของพระเยโฮวาห์ และมาถือกรรมสิทธิอยู
่ ามกลางพวกเราเถิด
์ ท่
ขอแต่ เพียงอย่า กบฏต่อ พระเยโฮวาห์ หรือ กบฏต่อ เรา โดยที่ ท่านทัง้ หลายสร้างแท่น บูชา
สําหรับตัว นอกจากแท่นบูชาแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทัง้ หลาย 20 อาคานบุตรชาย
เศ-ราห์ได้ กระทํา การละเมิด ในเรือ
่ งของที่ ถู กสาปแช่ง นั ้น ไม่ ใช่ หรือ พระพิโรธก็ ตกเหนื อ ชุ
มนุมชนอิสราเอลทัง้ สิน
่ งความชัว่ ช้าของเขา� ” 21 ขณะ
้ เขามิ ได้ พินาศแต่ คนเดียวในเรือ
นั ้นคนรูเบน คนกาดและคนมนั สเสห์ครึ่งตระกูลได้ตอบผูห
้ ว
ั หน้าของคนอิสราเอลที่นับเป็น
พันๆว่า 22 “พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระทัง้ หลาย พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระทัง้ หลาย
พระองค์ทรงทราบ และอิสราเอลจะทราบเสียด้วย ถ้าว่าเป็นการกบฏหรือละเมิดต่อพระเย
โฮวาห์ (ก็ขออย่าไว้ชีวิตพวกเราในวันนี้ เลย) 23 ที่ว่าเราได้สร้างแท่นบูชานน
ั ้ เพื่อหันจากติด
ตามพระเยโฮวาห์ หรือพวกเราได้สร้างไว้เพื่อถวายเครือ
่ งเผาบูชา หรือธัญญบูชาหรือถวาย
สันติ บูชาบนแท่น นั ้น ขอพระเยโฮวาห์ ทรงลงโทษเถิด 24 เปล ่า เลย แต่ พวกเราได้ สร้างไว้
ด้วยเกรงว่า ในเวลาต่อ ไปภายหน้า ลูก หลานของท่านอาจจะกล่าวต่อ ลูก หลานของเราว่า
‘เจ้ ามี ส่วนเกี่ยวพัน อะไรกับ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของอิสราเอล 25 เพราะว่า พระเยโฮวาห์
ทรงกําหนดแม่น้ํา จอร์แดนเป็น พรมแดนระหว่างเรากับ เจ้า ทัง้ หลายนะ คนรู เบนและคน
กาดเอ๋ย พวกเจ้า ไม่ มี ส่วนในพระเยโฮวาห์� ดัง นั ้น แหละลูก หลานของท่านอาจกระทํา ให้
ลูกหลานของเราทัง้ หลายหยุดเกรงกลัวพระเยโฮวาห์ 26 เพราะฉะนั ้นเราจึงว่า ‘ให้เราสร้าง
แท่นบัดนี้ มิใช่สําหรับถวายเครือ
่ งเผาบูชาหรือเครือ
่ งสัตวบูชาใดๆ 27 แต่เพื่อเป็นพยานระ
หว่างเรากั บท่านทัง้ หลาย และระหว่างคนชัว่ อายุ ต่อจากเราว่า เราทัง้ หลายจะกระทําการ
ปรนนิ บัติพระเยโฮวาห์ต่อพระพักตร์ของพระองค์ ด้วยเครือ
่ งเผาบูชา และเครือ
่ งสัตวบูชา
และเครือ
่ งสันติบูชา ด้วยเกรงว่าลูกหลานของท่านจะกล่าวแก่ลูกหลานของเราในเวลาต่อ
ไปว่า “เจ้าไม่มีส่วนในพระเยโฮวาห์� ’ 28 และเราคิดว่า ถ้ามีใครพูดเช่นนี้ กับเราหรือกับเชื้อ
สายของเราในเวลาข้างหน้า เราก็จะกล่าวว่า ‘ดูเถิด นั ่นเป็นแท่นจําลองของแท่นแห่งพระ
เยโฮวาห์ บรรพบุรุษของเรากระทําไว้ มิใช่เพื่อถวายเครือ
่ งเผาบูชาหรือเครือ
่ งสัตวบูชา แต่
เพื่อเป็นพยานระหว่างเรากับท่าน� 29 ขอพระเจ้าอย่ายอมให้เรากบฏต่อพระเยโฮวาห์เลย
และหันจากติดตามพระเยโฮวาห์เสียในวันนี้ โดยสร้างแท่ นอ่น
ื สําหรับเครือ
่ งเผาบู ชา ธัญ
ญบูชา เครือ
่ งสัตวบูชา นอกจากแท่นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราซึ่งตัง้ อยูที
่ ่หน้าพลับพลา
ของพระองค์� 30 เมื่อ ฟีเนหัส ปุโรหิต และประมุข ของชุ มนุมชน และหัวหน้า คนอิสราเอลที่
นั บ เป็น พันๆที่ อยู่ ด้วยกัน นั ้น ได้ยน
ิ ถ้อยคํา ที่ คนรู เบน คนกาด และคนมนั ส เสห์ กล่าว ก็ รู ้
สึก เป็ นที ่ พอใจมาก 31 ฟี เนหั สบ ุตรชายของเอเลอาซาร์ปุ โรหิต จึง กล่าวแก่ คนรู เบน คน
กาด และคนมนั ส เสห์ ว่า “วัน นี้ เราทราบแล้ วว ่า พระเยโฮวาห์ ทรงสถิต ท่ามกลางพวกเรา
16
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เพราะท่านทัง้ หลายมิได้ กระทําการละเมิดต่อพระเยโฮวาห์ ท่านได้ ชว
่ ยให้ชนอิสราเอลพ้น
จากพระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์� 32 แล้วฟีเนหัสบุตรชายเอเลอาซาร์ปุโรหิต และประมุขทัง้
หลายก็ กล ับ จากคนรู เบน และคนกาด จากแผ่นดิ นก ิ เลอาดไปยัง แผ่น ดิน คานาอัน ไปหา
คนอิสราเอลแจ้งข่าวให้เขาทราบ 33 รายงานนั ้นเป็ นที่พอใจคนอิสราเอล และคนอิสราเอล
ก็ สรรเสริญ พระเจ้า และไม่ พู ดถึง เรือ
่ งที่ จะกระทํา สงครามกับ เขา เพื่อ ทําลายแผ่น ดิน ซึ่ง
คนรู เบนและคนกาดได้ อาศัย อยู่นั้ นอ ีก เลย 34 คนรู เบนและคนกาดเรียกแท่น นั ้ นว ่า แอด
เพราะว่า แท่นนั ้นเป็นพยานในระหว่างเราว่า พระเยโฮวาห์เป็นพระเจ้า
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ต่อ มาอีก นานเมื่อ พระเยโฮวาห์โปรดให้อส
ิ ราเอลสงบจากการศึก ศั ตรู ทัง้ หลายที่ ล้อม
รอบ และโยชู วาม ี อายุ ชราลงมาก 2 โยชู วาก ็ เรียกบรรดาคนอิสราเอล ทัง้ พวกผู้ ใหญ่ ผู้
หัวหน้า ผู้พิพากษา และเจ้าหน้าที่และกล่าวแก่เขาทัง้ หลายว่า “ข้าพเจ้าแก่และมีอายุมาก
แล้ว 3 ท่านทัง้ หลายได้ เห ็น สารพัด ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านได้ กระทํา ต่อ บรรดา
ประชาชาติเหล่านี้ เพื่อเห็นแก่ท่าน เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้ทรงสู้ รบเพื่อ
ท่าน 4 ดู เถิด ประชาชาติ ที่ เหลือ อยู่ นั ้น ข้าพเจ้า ได้ จับ สลากแบ่ง ให้ เป็น มรดกแก่ ตระกูล
ของท่าน รวมกับประชาชาติ ทัง้ สิน
้ ซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ ขจัด ออกเสีย ตัง้ แต่ แม่น้าํ จอร์แดนจนถึง
ทะเลใหญ่ ทางทิศ ตะวัน ตก 5 พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านจะทรงผลั กด ัน เขาออกไปให้
พ้น หน้า ท่าน และทรงขับ ไล่ เขาให้ออกไปพ้น สายตาของท่าน และท่านจะได้ ยด
ึ ครองแผ่น
ดิน ของเขา ดัง ที่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทรงสัญญาไว้ต่อ ท่าน 6 เพราะฉะนั ้น จงมี
ความกล้า ในการที่ จะรักษาและกระทํา ตามสิง่ สารพัด ซึ่ง เขียนไว้ในหนั งสือ พระราชบัญญั
ติ ของโมเสส เพื่อ จะไม่ ได้ หัน ไปทางขวามือ หรือ ทางซ้ายมือ 7 เพื่อ ว่า ท่านจะมิ ได้ ปะปนกับ
ประชาชาติเหล่านี้ ซึ่งเหลืออยูท
่ ่ามกลางท่าน หรือออกชื่อพระของเขา หรือปฏิญาณในนาม
พระของเขา หรือปรนนิ บัติพระนั ้น หรือกราบลงนมัสการพระนั ้น 8 แต่ท่านจงติดพันอยูก
่ ับ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านดังที่กระทําอยู่จนทุกวันนี้ 9 เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงขับไล่
ประชาชาติที่ ใหญ่โตและแข็งแรงออกไปให้พ้นหน้าท่าน ส่วนท่านเองก็ยงั ไม่มีผู้ใดต่อต้าน
ท่านได้จนถึงวันนี้ 10 พวกท่านคนเดียวจะขับไล่หน่ง
ึ พันคนให้หนี ไป เพราะว่าพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านต่อสู้เพื่อท่านดังที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ 11 เพราะฉะนั ้นจงระวังตัวให้ดีที่
จะรักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน 12 เพราะว่าถ้าท่านหันกลับและเข้าร่วมกับประชาชาติ
เหล่านี้ ที่เหลืออยูในหมู
่
่พวกท่านโดยแต่งงานกับเขา คือท่านแต่งงานกับหญิงของเขา และ
เขาแต่งงานกับหญิงของท่าน 13 ท่านจงทราบเป็นแน่ เถิดว่า พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
จะไม่ ทรงขับ ไล่ ประชาชาติ เหล่า นี้ ออกไปให้ พ้น หน้า ท่าน แต่ เขาจะเป็น บ่ วงและเป็ นก ั บด
ัก ท่าน เป็น หอกข้างแคร่เป็น หนามยอกตา จนกว่า ท่านจะพินาศไปจากแผ่นดิ นที ่ ดีน ี้ ซึ่ง
พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านประทานแก่ ท่าน 14 ดู เถิด วัน นี้ ข้าพเจ้า กําลัง จะเป็น ไปตาม
ทางของโลกแล้ว ท่านทุกคนได้ทราบอย่างสุดจิตสุดใจของท่านแล้ วว่า ไม่มีสักสิง่ เดียวซึ่ง
พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านตรัส เกี่ยวกั บท ่านแล้ว ล้ม เหลวไป สําเร็จ หมดทุก อย่าง ไม่มี
สัก อย่างเดียวที่ ล้ม เหลว 15 สิ ่ง สารพัด ที่ ดี ซึ่ง พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านสัญญาเกี่ยวกั
บท่านได้สําเร็จเพื่อท่านฉั นใด พระเยโฮวาห์ก็จะทรงนําสิง่ สารพัดที่รา้ ยมาถึงท่าน จนกว่า
พระองค์ จะทําลายท่านเสีย จากแผ่นดิ นอ ันดี นี้ ซึ่ง พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านประทาน
แก่ ท่านเช่นเดียวกัน 16 ถ้าท่านทัง้ หลายละเมิดพันธสัญญาแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่าน ซึ่ง พระองค์ ทรงบัญชาท่านไว้และไปปรนนิ บั ติ พระอื่น และกราบลงนมัสการพระนั ้น
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แล้วพระพิโรธของพระเยโฮวาห์จะพลุ่งขึ้นต่อท่าน แล้วท่านจะพินาศไปอย่างรวดเร็วจาก
แผ่นดินที่ดี ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน�
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แล ้ว โย ชู วาก ็ รวบรวม บรรดา ตระกูล คน อิสราเอล มา ที่ เชเคม แล ้ว เรียก พวก ผู้ ใหญ่
ผู้ หัวหน้า ผู้ พิพากษา และเจ้า หน้าที่ ของอิสราเอล แล ้ว เขาก็ มาปรากฏตัว ต่อ พระพักตร์
พระเจ้า 2 แล ้ว โยชู วากล่า วกับ ประชาชนทัง้ สิ้นว ่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของอิส ราเอลตรั
สดังนี้ ว่า ‘ในกาลดึกดําบรรพ์บรรพบุรุษของเจ้าอยู่ฟากแม่น้ําข้างโน้ น คือเทราห์ บิดาของ
อับ ราฮัม และของนาโฮร์ และเขาปรนนิ บั ติ พระอื่น 3 แล ้ว เราได้ นํา บิดาของเจ้า คื ออ ับ รา
ฮัมมาจากฟากแม่น้ําข้างโน้ น และนําเขามาตลอดแผ่นดินคานาอัน กระทําให้เชื้อสายของ
เขามี มากมาย เราให้ อส
ิ อัค แก่ เขา 4 เราให้ ยาโคบและเอซาวแก่ อส
ิ อัค และเราได้ ให้ แดน
เทือกเขาเสอีร แก่
์ เอซาวเป็น กรรมสิทธิ์ แต่ ยาโคบและลูก หลานของเขาได้ ลงไปในอียป
ิ ต์
5 และเราได้ ใช้ โมเสสกับ อาโรนมา และเราได้ ให้ ภัย พิบัติ เก ิด แก่ อียป
ิ ต์ ด้วยสิง่ ที่ เรากระทํา
ท่ามกลางเขานั ้น และภายหลังเราได้ นําเจ้าทัง้ หลายออกมา 6 แล้วเราก็ นําบรรพบุรุษของ
เจ้า ออกจากอียป
ิ ต์ และเจ้า ทัง้ หลายมาถึง ทะเล และชาวอียป
ิ ต์ ได้ ไล่ ตามบรรพบุรุษ ของ
เจ้า ทัง้ หลายด้วยรถรบและพลม้า มาถึง ทะเลแดง 7 และเมื่อ เขาร้องทูล ต่อ พระเยโฮวาห์
พระองค์ ก็ บันดาลให้ ความมืด เกิด ขึ้น ระหว่างเจ้า ทัง้ หลายและชาวอียป
ิ ต์ และกระทํา ให้
ทะเลท่วมมิดเขา นั ยน์ ตาของเจ้าทัง้ หลายได้เห็นสิง่ ที่เรากระทําในอียป
ิ ต์ และเจ้าทัง้ หลาย
อยู่ในถิน
่ ทุรกันดารช้านาน 8 และเราก็ นําเจ้าทัง้ หลายมาที่ แผ่นดินของคนอาโมไรต์ ซ่ึงอยู่
ที่ ฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างโน้ น เขาสู้ รบกับเจ้าทัง้ หลาย และเราได้มอบเขาไว้ในมือของเจ้า
และเจ้าทัง้ หลายยึดครองแผ่นดินของเขาและเราก็ทําลายเขาให้พ้นหน้าเจ้า 9 คราวนั ้นบา
ลาคบุตรชายศิปโปร์กษั ตริย์เมืองโมอับได้ลุกขึ้นต่อสู้กับอิสราเอล เขาใช้ให้ไปตามบาลาอัม
บุตรชายเบโอร์มาให้แช่งเจ้าทัง้ หลาย 10 แต่ เราไม่ ฟังบาลาอัม เพราะฉะนั ้นเขาจึงอวยพร
เจ้าทัง้ หลายเรือ
่ ยไป ดังนั ้นเราจึงช่วยเจ้าให้พ้นมือของเขา 11 และเจ้าทัง้ หลายข้ามแม่ น้ํา
จอร์แดน มาที่เมืองเยรีโค และชาวเมืองเยรีโคต่อสู้กับเจ้า และคนอาโมไรต์ คนเปริสซี คน
คานาอัน คนฮิต ไทต์ คนเกอร์กาชี คนฮีไวต์ และคนเยบุส และเราได้ มอบเขาไว้ในมือ ของ
เจ้าทัง้ หลาย 12 และเราได้ใช้ตัวต่อไปข้างหน้าเจ้าทัง้ หลาย ซึ่งขับไล่กษั ตริย์ทัง้ สองของชาว
อาโมไรต์ไปเสียให้พ้นหน้าเจ้า ไม่ใช่ด้วยดาบหรือด้วยธนูของเจ้า 13 เราได้ยกแผ่นดินซึ่งเจ้า
ไม่ได้เหนื่ อยกายบนนั ้น และยกเมืองซึ่งเจ้าทัง้ หลายไม่ต้องสร้างให้แก่เจ้าและเจ้าทัง้ หลาย
ได้เข้าอยู่ เจ้าได้กินผลของสวนองุน
่ และสวนมะกอกเทศซึ่งเจ้าไม่ต้องปลูก� 14 เหตุฉะนั ้น
บัดนี้ จงยําเกรงพระเยโฮวาห์และปรนนิ บัติพระองค์ด้วยความจริงใจและด้วยความจริง จง
ทิง้ พระเหล่า นั ้นซึ่งบรรพบุรุษ ของท่านได้ เคยปรนนิ บั ติ ที่ ฟากแม่น้ํา ข้างโน้ น และในอียป
ิ ต์
15
เสีย และท่านทัง้ หลายจงปรนนิ บติ
ั พระเยโฮวาห์ และถ้าท่านไม่เต็มใจที่จะปรนนิ บัติพระ
เยโฮวาห์ ท่านทัง้ หลายจงเลือกเสียในวันนี้ วา่ ท่านจะปรนนิ บัติผู้ใด จะปรนนิ บัติพระซึ่งอยู่
ฟากแม่น้ําข้างโน้ นที่บรรพบุรุษของท่านได้เคยปรนนิ บัติ หรือพระของคนอาโมไรต์ในแผ่น
ดิน ซึ่ง ท่านอาศัย อยู่ แต่ ส่วนข้าพเจ้า และครอบครัว ของข้าพเจ้า เราจะปรนนิ บั ติ พระเยโฮ
วาห์� 16 ฝ่ายประชาชนทัง้ หลายจึงตอบว่า “ขอพระเจ้าอย่ายอมให้ข้าพเจ้าทัง้ หลายละทิง้
พระเยโฮวาห์ไปปรนนิ บัติ พระอื่นเลย 17 เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าทัง้ หลาย
พระองค์ นั ้น ทรงนํา ข้าพเจ้า ทัง้ หลายและบรรพบุรุษ ของข้าพเจ้า ขึ้น มาจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์
และออกจากเรือนทาสนั ้น และเป็น ผู้ทรงกระทํา หมายสําคัญ ยิง่ ใหญ่ ทัง้ หลายท่ามกลาง
1
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สายตาของพวกข้าพเจ้า และทรงคุ้มครองข้าพเจ้า ทัง้ หลายไว้ตลอดทางที่ ข้าพเจ้า ได้ เดิน
ไป และท่ามกลางชนชาติ ทัง้ หลายซึ่ง พวกข้าพเจ้า ผ่านไป 18 และพระเยโฮวาห์ ทรงขับ ไล่
ชนชาติ ทัง้ หลายออกไปให้ พ้น หน้า ข้าพเจ้า คือ คนอาโมไรต์ ผู้ ซึ่ง อยู่ ในแผ่น ดิน นั ้น เพราะ
ฉะนั ้น ข้าพเจ้า ทัง้ หลายจะปรนนิ บั ติ พระเยโฮวาห์ ด้วย เพราะว่า พระองค์ ทรงเป็น พระเจ้า
ของข้าพเจ้าทัง้ หลาย� 19 แต่ โยชู วากล่าวแก่ ประชาชนว่า “ท่านทัง้ หลายจะปรนนิ บัติ พระ
เยโฮวาห์ไม่ได้ ด้วยว่าพระองค์ ทรงเป็นพระเจ้าบริสุทธิ์ พระองค์ ทรงเป็นพระเจ้าหวงแหน
พระองค์ จะไม่ทรงอภัยการละเมิดหรือความบาปของท่าน 20 ถ้าท่านทัง้ หลายละทิง้ พระเย
โฮวาห์ ไปปรนนิ บั ติ พระอื่น แล ้ว พระองค์ จะทรงหัน กลับ และกระทํา อันตรายแก่ ท่าน และ
ผลาญท่านเสีย หลัง จากที่ พระองค์ ทรงกระทํา ดี ต่อ ท่านแล้ว� 21 และประชาชนกล่าวแก่
โยชู วาว่า “หามิได้ แต่ข้าพเจ้าทัง้ หลายจะปรนนิ บัติพระเยโฮวาห์� 22 แล้วโยชู วากล่าวแก่
ประชาชนว่า “ท่านทัง้ หลายเป็น พยานปรักปรํา ตนเองว่า ท่านได้ เลือกพระเยโฮวาห์ เพื่อ
ปรนนิ บัติ พระองค์ นะ� และเขากล่าวว่า “ข้าพเจ้าทัง้ หลายเป็นพยาน� 23 ท่านจึงกล่าวว่า
“เพราะฉะนั ้น บัดนี้ จงทิง้ พระอื่น ซึ่ง อยู่ ในหมู่ พวกท่านนั ้น เสีย และโน้ ม จิตใจของท่านเข้า
หาพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของอิสราเอล� 24 และประชาชนกล่าวแก่ โยชู วาว ่า “ข้าพเจ้า ทัง้
หลายจะปรนนิ บติ
ั พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้า และเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์�
25 ดังนั ้นโยชูวาก็ได้กระทําพันธสัญญากับประชาชน และวางกฎเกณฑ์และกฎให้แก่เขาใน
วัน นั ้ นที ่ เมืองเชเคม 26 และโยชู วาก ็ จาร ึก ถ้อยคํา เหล่า นี้ ไว้ในหนั งสือ พระราชบัญญั ติ ของ
พระเจ้า และท่านได้ เอาก้อนหินใหญ่ตัง้ ไว้ที่ ใต้ ต้นโอ๊กที่ ในสถานบริสุทธิ์แห่งพระเยโฮวาห์
27 และโยชูวากล่าวแก่ประชาชนทัง
้ ปวงว่า “ดูเถิด ศิลาก้อนนี้ จะเป็นพยานปรักปรําเรา เพ
ราะศิ ลานี้ได้ ยินพระวจนะทัง้ สิน
้ แห่งพระเยโฮวาห์ซ่ึงตรัสแก่ เรา จึงจะเป็นพยานปรักปรํา
ท่าน เกลือกว่าท่านจะปฏิเสธพระเจ้าของท่าน� 28 แล้วโยชู วาก็ปล่อยให้ประชาชนกลับไป
ยังที่มรดกของตนทุกคน
ความตายและการฝังศพของโยชูวา

29 อยู่มาภายหลังเหตุการณ์ เหล่านี้ โยชูวาบุตรชายนูนผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์ก็สิน
ิ
้ ชีวต

มีอายุหน่งึ ร้อยสิบปี 30 และเขาก็ฝังท่านไว้ในที่ดินมรดกของท่านที่เมืองทิมนาทเสราห์ ซึ่ง
อยู่ในแดนเทือกเขาแห่งเอฟราอิม ทิศเหนื อของยอดเขากาอัช 31 คนอิสราเอลได้ปรนนิ บัติ
พระเยโฮวาห์ตลอดสมัยของโยชูวา และตลอดสมัยของพวกผู้ใหญ่ผู้มีอายุยืนนานกว่าโยชู
วา ผู้ซึ่งได้ ทราบถึงบรรดาพระราชกิจซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงกระทําเพื่ออิสราเอล 32 กระดูก
ของโยเซฟซึ่ง ชนอิสราเอลนํา มาจากอียป
ิ ต์ นั ้น เขาฝัง ไว้ที่ เมืองเชเคม ในส่วนที่ ดิ นซึ่ง ยา
โคบซื้อ ไว้จากลูก หลานของฮาโมร์บิ ดาของเชเคมเป็น เงิน หนึ่ ง ร้อยแผ่น ที่ นี้ ตกเป็น มรดก
ของลูกหลานโยเซฟ 33 และเอเลอาซาร์บุตรชายของอาโรนก็สิน
ิ และเขาฝังศพท่านไว้
้ ชีวต
ในเนิ นเขาซึ่งเป็นของฟีเนหัสบุตรชายของท่าน ซึ่งได้มอบไว้ให้เขาในแดนเทือกเขาเอฟรา
อิม
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ประวัติความเป็นมาของ

ผูวิ
้ นิจฉั ย

หลัง จากโยชู วาเสีย ชีวต
ิ ไปแล้ว พระเจ้า ทรงใช้ พวกผู้ วิน ิจฉั ย ให้นํา ประเทศอิสราเอลต่อ
ไป คือ ทรงใช้ ผู้ ชายสิบ สองคนกับ ผู้ หญิง หนึ่ ง คน ซึ่ง ทัง้ สิบ สามคนนี้ อยู่ ใกล้ ชิ ดก ับ พระเจ้า
พวกนี้ ครอบครองเพื่อ พระเจ้า และส่วนมากเขาสามารถช่วยชาวอิสราเอลให้ พ้น จากการ
กดขี่ ผู้ วิน ิจฉั ย คนสุดท้ายคือ ซามู เอล ซึ่ง ซามู เอลนั ้น เป็น มหาปุ โรหิ ตด ้วย “หน ังสือเล่ มน
ี้ บันทึก เจ็ด ครัง้ ที่ อิสราเอล ทิง้ พระเจ้า เจ ็ด ครัง้ ที่ อิสราเอล อยู่ ใต้ อํานาจ ของ ประเทศ เจ็ด
ประเทศที่ ไม่รู ้จัก พระเจ้า และเจ็ด ครัง้ ที่ พระเจ้า ทรงช่วยอิสราเอลให้ พ้น จากอํานาจของ
ประเทศเหล่า นั ้น� (จากคํานํา ถึง หนั งสือ ผู้ วิน ิจฉั ย ของอ.โสกฟี ลด ์� เล่ มน ี้ พรรณนาถึง
สภาพของอิสราเอลว่า “ในสมัยนั ้นไม่มีกษั ตริย์ใน อิสราเอลทุกคนทําตามอะไรก็ตามที่ ถู ก
ต้องในสายตาของตนเอง� (21:25) สมัยนั ้นประชาชนไม่แสวงหาพระเจ้าและไร้ศีลธรรม
อาร์ชบิชอบ เจมส์ อาชชูร ์ บอกว่าระยะเวลาของหนั งสือเล่มนี้คือ 305 ปี
คนยูดาห์กับคนสิเมโอนชนะกษั ตริย์อาโดนี เบเซกและคนคานาอัน
อยู่ มา เมื่อ โย ชู วา สิน
้ ชีพ แล้ว คน อิสราเอล ทูล ถาม พระ เย โฮ วาห์ ว่า “ใคร ใน พวก ข้า
พระองค์ ทัง้ หลายจะขึ้น ไปก่อนเพื่อ สู้ รบกับ คนคานาอัน� 2 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “ยู ดาห์
จะขึ้น ไป ดู เถิด เราได้ มอบแผ่น ดิน นั ้น ไว้ในมือ เขาแล้ว� 3 ยู ดาห์ จึง พู ดก ับ สิ เมโอนพี่ ของ
ตนว่า “จงขึ้น ไปกับ ฉั น ในเขตแดนที่ กําหนดให้ แก่ ฉั น เพื่อ เราจะได้ รบสู้ กับ คนคานาอัน
และฉั น จะไปร่วมรบในเขตแดนที่ กําหนดให้ แก่ ท่านนั ้น ด้วย� สิ เมโอนก็ ไปกับ เขา 4 แล ้ว
ยู ดาห์ก็ ขึ้น ไป และพระเยโฮวาห์ทรงมอบคนคานาอัน และคนเปริส ซี ไว้ในมือ ของเขา และ
เขาก็ประหารคนที่ เมืองเบเซกหนึ่ งหมื่นคน 5 และเขาทัง้ หลายพบอาโดนี เบเซกในเมืองเบ
เซก และสู้ รบกั บท่าน เขาได้ ประหารคนคานาอันและคนเปริสซี 6 อาโดนี เบเซกหนี ไป แต่
พวกเขาตามจับ ได้ และได้ ตัด นิว
้ หัว แม่ มือ และนิว
้ หัว แม่ เท ้า ของท่านออกเสีย 7 อาโดนี เบ
เซกกล่า วว่า “มี กษั ตริย์เจ ็ด สิบ องค์ ที่ หัว แม่ มือ และหัว แม่ เท ้า ของเขาถูก ตัด ออก เก ็บ เศษ
อาหารอยู่ ใต้ โต ๊ะ ของเรา เรากระทํา แก่ เขาอย่างไร พระเจ้า ก็ ทรงกระทํา แก่ เราอย่างนั ้น�
เขาทัง้ หลายก็ คุ มตั วท่านมาที่ กรุ งเยรู ซาเล็ม และท่านก็ สิ ้นชีวต
ิ ที่ นั ่น 8 และคนยูดาห์ได้ เข
้าโจมตี เมืองเยรู ซาเล็มและยึดเมืองได้ จึงฆ่าฟัน ชาวเมืองเสีย ด้วยคมดาบ และเอาไฟเผา
เมืองเสีย 9 ภายหลัง คนยู ดาห์ ได้ ลงไปสู้ รบกับ คนคานาอัน ผู้ ซ่ึง ตัง้ อยู่ ในแดนเทือกเขา ใน
ภาคใต้ และในหุบเขา 10 และยูดาห์ได้ไปสู้รบกับคนคานาอันผู้อยู่ในเฮโบรน (เมืองเฮโบรน
นั ้นแต่ ก่อนมีช่อ
ิ าทอารบา� และเขาทัง้ หลายได้ ประหารเชชัย อาหิมาน และทั ลมัย
ื ว่าคี รย
11 เขาทัง
้ หลายยกจากที่นั่นไปสู้รบกับชาวเมืองเดบีร ์ เมืองเดบีรน
์ ั ้นแต่ก่อนมีช่อ
ิ าท
ื ว่าคีรย
เสเฟอร์ 12 และคาเลบกล่าวว่า “ใครโจมตีเมืองคีรย
ิ าทเสเฟอร์และยึดได้ เราจะยกอัคสาห์
บุตรสาวของเราให้เป็นภรรยา� 13 และโอทนี เอลบุตรชายเคนั ส น้ องชายของคาเลบตีเมือง
นั ้นได้ ท่านจึงยกอัคสาห์บุตรสาวของตนให้เป็นภรรยา 14 อยูมาเมื
่
่ อแต่งงานกันแล้วนางจึง
ชวนสามีให้ขอทีน
่ าต่อบิดา นางก็ลงจากหลังลา และคาเลบถามนางว่า “เจ้าต้องการอะไร�
15 นางจึง ตอบท่านว่า “ขอของขวัญ ให้ลูก สัก อย่างหนึ่ ง เถิด เมื่อ พ่อ ให้ลูก มาอยู่ ในแผ่น ดิน
ภาคใต้แล้ว ลูกขอนํ้าพุด้วย� และคาเลบก็ยกนํ้าพุบนและนํ้าพุล่างให้แก่นาง 16 คนเคไนต์
พ่อตาของโมเสสได้ ข้น
ึ ไปจากเมืองดงอินทผลัม พร ้ อมกับ คนยู ดาห์ มาถึง ถิน
่ ทุ รก ัน ดารยู
1

ผู้วินิจฉั ย 1:17

285

ผู้วินิจฉั ย 2:1

ดาห์ซ่ึง อยู่ ในภาคใต้ ใกล้ อาราด และเขาก็ เข ้า ไปตัง้ อยู่ กับ ชนชาติ นั ้น และยู ดาห์ก็ ยกไป
ร่วมกับสิเมโอนพี่ของเขาประหารคนคานาอันซึ่งอยู่ในเมืองเศฟัทและทําลายเมืองนั ้นเสีย
อย่างสิน
้ เชิง ชื่อเมืองนั ้นจึงเรียกว่าโฮรมาห์ 18 ยู ดาห์ได้ ยึดเมืองกาซาพร้อมทัง้ อาณาเขต
และเมืองอัชเคโลนพร้อมทัง้ อาณาเขต และเมืองเอโครนพร้อมทัง้ อาณาเขตไว้ด้วย 19 และ
พระเยโฮวาห์ทรงสถิตกับยูดาห์ เขาจึงขับไล่ชาวแดนเทือกเขาออกไป แต่จะขับไล่ชาวเมือง
ที่อยูในหุ
่
บเขานั ้นไม่ได้ เพราะพวกเหล่านั ้นมีรถรบเหล็ก 20 เมืองเฮโบรนนั ้นเขายกให้คาเล
บดังที่โมเสสได้กล่าวไว้ คาเลบจึงขับไล่บุตรชายทัง้ สามคนของอานาคออกไปเสีย
17

คนเบนยามินมิได้ขับไล่คนเยบุสออกจากกรุ งเยรู ซาเล็ม
แต่ คนเบนยามิ นม ิ ได้ ขับ ไล่ คนเยบุ สผ ู้ อยู่ ในเยรู ซาเล็ม ให้ ออกไป ดัง นั ้น คนเยบุ ส จึง
อาศัย อยู่ กับ คนเบนยามิน ในเยรู ซาเล็ม จนถึง ทุก วัน นี้ 22 อนึ่ ง วงศ์ วานของโยเซฟได้ ข้น
ึ ไป
สู้ รบเมืองเบธเอลด้วย และพระเยโฮวาห์ ทรงสถิ ตก ับ พวกเขา 23 วงศ์ วานโยเซฟได้ ใช้ คน
ไปสอดแนมเมืองเบธเอล (แต่ก่อนเมืองนี้ ชื่อ ลูส� 24 และผู้สอดแนมเห็นชายคนหนึ่ งเดิน
ออกมาจากเมือง จึง พู ดก ับ เขาว่า “ขอชี้ ทางเข้า เมืองนี้ ให้ แก่ เรา และเราจะปรานี เจ้า �
25 ชายคนนั ้ นก ็ ชี้ ทางเข้า เมืองให้และเขาประหารเมืองนั ้น ทําลายเสีย ด้วยคมดาบ แต่ เขา
ปล่อยให้ชายคนนั ้น และครอบครัวท ง
ั ้ สิน
้ ของเขารอดไป 26 ชายคนนั ้ นก ็ เข ้า ไปในแผ่น ดิน
ของคนฮิตไทต์และสร้างเมืองขึ้นเมืองหนึ่ ง เรียกชื่อว่าเมืองลูส ซึ่งเป็นชื่ออยูจ
่ นทุกวันนี้
21

คนมนั สเสห์กับตระกูลอื่นๆมีชย
ั ชนะในบางแห่ง
มน ัส เสห์ มิได้ ขับ ไล่ ชาวเมืองเบธชานและชาวชนบทของเมืองนั ้น ให้ ออกไป หรือ ชาว
เมืองทาอานาคกับ ชาวชนบทของเมืองนั ้น หรือ ชาวเมืองโดร์กับ ชาวชนบทของเมืองนั ้น
หรือชาวเมืองอิบเลอัมกับชาวชนบทของเมืองนั ้น หรือชาวเมืองเมกิดโดกับชาวชนบทของ
เมืองนั ้น แต่ คนคานาอัน ยัง ขืน อาศัย อยู่ ในแผ่น ดิน นั ้น 28 อยู่ มาเมื่อ คนอิสราเอลมี กําลัง
เข้มแข็งขึ้นก็บังคับคนคานาอันให้ทํางานโยธา แต่มิได้ขับไล่ ให้เขาออกไปเสียอย่างสิน
้ เชิง
29 และเอฟราอิม มิ ได้ ขับ ไล่ คนคานาอัน ผู้ อาศัย อยู่ ในเมืองเกเซอร์ให้ ออกไป แต่ คนคานา
อัน ยัง อาศัย อยู่ ในเมืองเกเซอร์ท่ามกลางเขา 30 เศบู ลุ นม ิ ได้ ขับ ไล่ ชาวเมืองคิท โรน หรือ
ชาวเมืองนาหะโลล แต่คนคานาอันได้ อาศัยอยู่ท่ามกลางเขาและถูกเกณฑ์ให้ทํางานโยธา
31 อาเชอร์มิได้ ขับ ไล่ ชาวเมือ งอัค โค หรือ ชาวเมืองไซดอน หรือ ชาวเมือ งอัค ลาบ หรือ ชาว
เมือ งอัค ซิบ หรือ ชาวเมืองเฮลบาห์ หรือ ชาวเมืองอาฟิก หรือ ชาวเมืองเรโหบ 32 แต่ คนอา
เชอร์ได้ อาศัยอยู่ท่ามกลางคนคานาอันชาวแผ่นดินนั ้น เพราะว่าเขาทัง้ หลายมิได้ ขับไล่ ให้
ออกไปเสีย 33 นั ฟ ทาลี มิได้ ขับ ไล่ ชาวเมืองเบธเชเมช หรือ ชาวเมืองเบธานาท แต่ อาศัย อยู่
ในหมู่ คนคานาอัน ชาวแผ่น ดิน นั ้น แต่ อย่างไรก็ ดี ชาวเมืองเบธเชเมช และชาวเมืองเบธา
นาทก็ถูกเกณฑ์ให้ทํางานโยธา 34 คนอาโมไรต์ได้ขับดันคนดานให้กลับเข้าไปในแดนเทือก
เขา ไม่ ยอมให้ ลงมายัง หุบเขา 35 คนอาโมไรต์ ยงั ขืน อาศัย อยู่ ที่ ภู เขาเฮเรสในเมือ งอัย ยา
โลน และในเมืองชาอั ลบ ิม แต่ มือ ของวงศ์ วานโยเซฟเหนื อ กว่า มือ เขาทัง้ หลาย เขาจึง ถูก
เกณฑ์ ให้ทํางานโยธา 36 อาณาเขตของคนอาโมไรต์ ตัง้ ต้น แต่ ทางข้ามเขาอัครับ บิ ม ตัง้ แต่
ศิลาเรือ
่ ยขึ้นไป
27

2

ชนชาติต่างๆในแผ่นดินคานาอันที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าเป็นบ่วงแร้วต่อคนอิสราเอล
ฝ่ายทูต สวรรค์ องค์ หน ่ง
ึ ของพระเยโฮวาห์ ได้ ขึ้น ไปจากกิล กาลถึง โบคิม และกล่าวว่า
“เราได้ให้เจ้าทัง้ หลายขึ้นไปจากอียป
ิ ต์ และได้นําเจ้าเข้ามาในแผ่นดินซึ่งเราปฏิญาณไว้แก่
1
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บรรพบุรุษของเจ้า และเรากล่าวว่า ‘เราจะไม่หก
ั พันธสัญญาที่ เราได้มีไว้กับเจ้าเลย 2 และ
เจ้า ทัง้ หลายอย่า ทํา พันธสัญญากับ ชาวแผ่น ดิน นี้ เจ้ าต้องทําลายแท่น บูชาของเขาเสีย�
แต่ เจ้ ามิ ได้ เชื่อ ฟัง เสียงของเรา เจ้ าทํา อะไรเช่น นี้ เล่า 3 ฉะนั ้น เรากล่าวด้วยว่า ‘เราจะไม่
ขับ ไล่ เขาเหล่า นั ้น ออกไปให้ พ้น หน้า เจ้า แต่ เขาจะเป็น เช่น หนามอยู่ ที่ สี ข้างของเจ้า และ
พระของเขาจะเป็นบ่วงดักเจ้า� ” 4 อยู่มาเมื่อทูตสวรรค์ ของพระเยโฮวาห์กล่าวคําเหล่านี้
แก่ บรรดาคนอิสราเอลแล้วประชาชนก็ ส่งเสียงร้องไห้ 5 และเขาเรียกที่ ตําบลนั ้ นว่า โบคิม
และเขาทัง้ หลายได้ ถวายสัตวบูชาแด่ พระเยโฮวาห์ ที่ นั่น 6 เมื่อ โยชู วาปล่อยประชาชนไป
แล้ว คนอิสราเอลต่างก็ เข ้า ไปอยู่ ในมรดกที่ ดิ นของตนเพื่อ ยึด ครอง 7 ประชาชนทัง้ หลาย
ได้ ปรนนิ บัติ พระเยโฮวาห์ ตลอดสมัย ของโยชู วา และตลอดสมัย ของพวกผู้ ใหญ่ ผู้ มีอายุ
ยืนนานกว่าโยชูวา ผูซึ
้ ่งได้เห็นปวงมหกิจซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงกระทําเพื่ออิสราเอล 8 โยชู
วาบุตรชายนูนผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์สิ้นชีวต
ิ เมื่ออายุได้หน่ง
ึ ร้อยสิบปี 9 และเขาทัง้ หลาย
ก็ฝังท่านไว้ในที่ดินมรดกของท่านที่เมืองทิมนาทเฮเรส ในแดนเทือกเขาแห่งเอฟราอิม ทิศ
เหนื อ ของยอดเขากาอัช 10 และยุ ครุ ่น นั ้น ทัง้ สิ้นก ็ ถู กรวบไปอยู่กับ บรรพบุรุษ ของเขา อีกยุ
คหนึ่ งก็เกิดขึ้นตามมา เขาไม่รู จั
้ กพระเยโฮวาห์หรือรู พ
้ ระราชกิจซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทํา
เพื่ออิสราเอล 11 คนอิสราเอลก็กระทําชัว่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และปรนนิ บัติ
พระบาอัล 12 เขาได้ละทิง้ พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเขา ผู้ทรงนําเขาออกมา
จากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ และเขาทัง้ หลายติดตามพระอื่น ซึ่ง เป็น พระของชนชาติ ทัง้ หลายที่ อยู่
ล้อมรอบเขา กราบไหว้พระเหล่านั ้น กระทําให้พระเยโฮวาห์ทรงพระพิโรธ 13 เขาทัง้ หลาย
ละทิง้ พระเยโฮวาห์ไปปรนนิ บัติ พระบาอัล และพวกพระอัชทาโรท 14 ดังนั ้นพระพิโรธของ
พระเยโฮวาห์จึงพลุ่งขึ้นต่ ออิสราเอล พระองค์ จึงทรงมอบเขาไว้ในมือพวกปล้นผู้ปล้นเขา
และทรงขายเขาไว้ ในมือ ของบรรดาศั ตรู ที่ อยู่ รอบเขาทัง้ หลาย ดัง นั ้น เขาทัง้ หลายจึง ต่อ
ต้านพวกศั ตรู ของเขาทัง้ หลายต่อ ไปไม่ ได้ 15 เขาทัง้ หลายออกไปรบเมื่อไร พระหัตถ์ ของ
พระเยโฮวาห์ก็ต่อต้านเขา กระทําให้เขาพ่ายแพ้ ดังที่พระเยโฮวาห์ได้ตรัสไว้แล้ว และดังที่
พระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณไว้กับเขา และเขาทัง้ หลายก็มีความทุกข์ยิง่ นั ก
พระเจ้าทรงให้เกิดผู้วินิจฉั ยเพื่อติเตียนและช่วยคนอิสราเอลให้รอด
อย่างไรก็ ตามพระเยโฮวาห์ ทรงให้ เก ิด ผู้ วินิจฉั ย ผู้ ช่วยเขาทัง้ หลายให้ พ้ นม ือ ของผู้
ที่ ปล้น เขา 17 แต่ เขาทัง้ หลายก็ ยงั ไม่ เชื่อ ฟัง ผู้ วิน ิจฉั ย ทัง้ หลายของเขา เพราะเขาทัง้ หลาย
เล่นชูก
ั ไปเสียจากทางซึ่งบรรพบุรุษของเขาได้
้ ับพระอื่นและกราบไหว้พระอื่น ไม่ช้าเขาก็หน
ดําเนิ น ผู้ ได้ เชื่อ ฟัง พระบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์ แต่ เขาทัง้ หลายมิ ได้ กระทํา ตาม 18 พระ
เยโฮวาห์ ทรงตัง้ ผู้ วิน ิจฉั ย ขึ้น เมื่อไร พระเยโฮวาห์ ก็ ทรงสถิ ตก ับ ผู้ วิน ิจฉั ย นั ้น เมื่อ นั ้น และ
พระองค์ ทรงช่วยเขาทัง้ หลายให้ พ้น จากเงื้อมมือ ของศั ตรู ตลอดชีวต
ิ ของผู้ วิน ิจฉั ย นั ้น เพ
ราะพระเยโฮวาห์ ทรงกลับ พระทัย สงสารเขาทัง้ หลาย เมื่อ ทรงฟัง เสียงครํา่ ครวญของเขา
เนื่ องด้วยผู้ ข่มเหงและบีบ บังคับ 19 แต่ อยู่ มาเมื่อ ผู้ วิน ิจฉั ย นั ้น สิน
ิ เขาทัง้ หลายก็ หน
ั
้ ชีวต
กลับประพฤติชว
ั ่ ร้ายเสียยิง่ กว่าบิดาของเขา หลงไปติดตามปรนนิ บัติและกราบไหว้พระอื่น
เขามิได้เคยงดเว้นการกระทําของเขาหรือหายจากทางดื้อดึงของเขา
16

ชนชาติต่างๆที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าได้ทดสอบความสัตย์ซ่ือของคนอิสราเอล

20 ดังนั ้นพระพิโรธของพระเยโฮวาห์จึงพลุ่งขึ้นต่ออิสราเอล และพระองค์ตรัสว่า “เพราะ

ประชาชนนี้ ได้ ละเมิด ต่อ พันธสัญญา ซึ่ง เราได้ บัญชาไว้กับ บรรพบุรุษ ของเขา และไม่ ยอม
ฟังเสียงของเรา 21 ดังนั ้นตัง้ แต่นี้ ต่อไปเราจะไม่ขับไล่ประชาชาติใดในบรรดาประชาชาติซ่ึง
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22 เพื่อเราจะใช้ประชาชาติเหล่านั ้นทัง
้ สิน
้ ทดสอบ

โยชูวาทงิ้ ไว้เมื่อเขาสิน
ิ ัน
้ ให้พ้นหน้า
้ ชีวตน
อิสราเอลว่า เขาจะรักษาพระมรรคาของพระเยโฮวาห์และดําเนิ นตามอย่างบรรพบุรุษของ
เขาหรือไม่� 23 ดังนั ้นพระเยโฮวาห์ทรงปล่อยประชาชาติเหล่านั ้นไว้ ไม่ทรงขับไล่ให้ออกไป
เสียโดยเร็ว และพระองค์มิได้ทรงมอบเขาทัง้ หลายไว้ในมือของโยชูวา

3

1 ต่อไปนี้ เป็ นประชาชาติที่พระเยโฮวาห์ทรงให้เหลือไว้ เพื่อใช้ทดสอบบรรดาคนอิสราเอล

คือ คนอิสราเอลคนใดซึ่ง ยัง ไม่ เคยประสบสงครามทัง้ หลายในคานาอัน 2 แต่ เพียงทรงให้
เชื้อสายคนอิสราเอลเข้าใจเรือ
่ งการสงคราม เพื่ออย่างน้ อยพระองค์ จะได้ ทรงสอนแก่ ผู้ ที่
ยัง ไม่ ทราบมาก่อน 3 คือ เจ้า นายทัง้ ห้า ของคนฟี ลิ ส เตีย คนคานาอัน ทัง้ หมด ชาวไซดอน
และคนฮีไวต์ ผู้ อาศัย อยู่บนภูเขาเลบานอน ตัง้ แต่ ภู เขาบาอัล เฮอร์โมนจนถึง ทางเข้า เมือง
ฮามั ท 4 เหลือ คนเหล่า นี้ อยู่ เพื่อ ทดสอบคนอิสราเอลเพื่อ ให้ ทราบว่า อิสราเอลจะเชื่อ ฟัง
พระบัญญัติของพระเยโฮวาห์ ซึ่งพระองค์ทรงบัญชาไว้กับบรรพบุรุษของเขาโดยโมเสสนั ้น
หรือ ไม่ 5 ดัง นั ้น แหละคนอิสราเอลจึง อาศัย อยู่ ในหมู่ คนคานาอัน คนฮิต ไทต์ คนอาโมไรต์
คนเปริสซี คนฮีไวต์ และคนเยบุส 6 เขาไปสู่ ขอบุตรสาวชนเหล่านั ้นมาเป็นภรรยา และยก
บุตรสาวของตนให้แก่บุตรชายของคนเหล่านั ้น และได้ปรนนิ บัติพระของเขาเหล่านั ้น 7 คน
อิสราเอลได้ กระทํา ชัว่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ลืม พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของตน
เสีย ไปปรนนิ บั ติ พระบาอัล และเสารู ป เคารพ 8 เพราะฉะนั ้น พระพิโรธของพระเยโฮวาห์ก็
พลุ่งขึ้นต่ออิสราเอล และพระองค์ทรงขายเขาไว้ในมือคูชันริชาธาอิมกษั ตริย์เมืองเมโสโป
เตเมีย และคนอิสราเอลได้ปฏิบัติคูชันริชาธาอิมแปดปี
ผู้วินิจฉั ยโอทนี เอลได้ชว
่ ยคนอิสราเอลให้รอด

แต่ เมื่อ คน อิสราเอล ร้อง ทูล พระ เย โฮ วาห์ พระ เย โฮ วาห์ ทรง ให้ เก ิด ผู้ ช่วย แก่ คน
อิสราเอล ผู้ ได้ ช่วยเขาทัง้ หลายให้ รอด คือ โอทนี เอลบุตรชายเคนั ส น้ องชายของคาเลบ
10 พระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ ทรงสถิ ตก ับ โอทนี เอล และท่านจึง วินิจฉั ย คนอิสราเอล
และออกไปกระทําสงคราม และพระเยโฮวาห์ทรงมอบคูชันริชาธาอิมกษั ตริย์เมืองเมโสโป
เตเมียไว้ในมือของท่าน และมือของท่านชนะคูชนร
ิ าธาอิม 11 ดังนั ้นแผ่นดินจึงได้หยุดพัก
ั ช
สงบอยูสี
่ ่สิบปี แล้วโอทนี เอลบุตรชายเคนั สก็สิน
ิ
้ ชีวต
9

เอฮูดได้ชว
่ ยคนอิสราเอลให้รอดจากคนโมอับ

12 และคนอิสราเอลกระทําชัว
่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์อีก

พระเยโฮวาห์จึงทรง
เสริมกําลังเอกโลนกษั ตริย์เมืองโมอับเพื่อต่อสู้อิสราเอล เพราะว่าเขาทัง้ หลายได้ประพฤติ
ชัว่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ 13 ท่านจึงได้ให้คนอัมโมนและคนอามาเลขมาสมทบ
ยกไปโจมตีอิสราเอล และได้ยด
ึ เมืองดงอินทผลัมไว้ 14 และคนอิสราเอลจึงปฏิบัติเอกโลน
กษั ตริย์ เมืองโมอั บอย ู่ ถึง สิบ แปดปี 15 แต่ เมื่อ คนอิสราเอลร้องทูล พระเยโฮวาห์ พระเยโฮ
วาห์ ทรงให้ เก ิด ผู้ ชว
่ ยคนหนึ่ ง แก่ เขาทัง้ หลาย ชื่อ เอฮูด บุ ตรชายเก-รา คนเบนยามิน คน
ถนั ดมือซ้าย คนอิสราเอลให้ท่านเป็นผู้นําส่วยไปมอบแก่ เอกโลนกษั ตริย์เมืองโมอับ 16 เอ
ฮูด ได้ ทํา ดาบสองคมไว้ประจํา ตัว เล่ม หนึ่ ง ยาวศอกหนึ่ ง เหน็ บ ไว้ใต้ ผ้า ที่ ต้น ขาขวา 17 เขา
ก็ นํา ส่วยไปมอบแก่ เอกโลนกษั ตริย์ เมืองโมอับ ฝ่ายเอกโลนเป็น คนอ้วนมาก 18 และเมื่อ
เอฮู ดมอบส่วยเสร็จ แล้ว ท่านจึง ไปส่ง คนที่ หาบหามส่วยนั ้น 19 แล ้วตั วท ่า นกลับ ไปจาก
รู ป เคารพสลัก ที่ อยู่ ใกล้ กิล กาลทูล ว่า “โอ ข้า แต่ กษั ตริย์ ข้า พระองค์ มี ข้อ ราชการลั บท ี่ จะ
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กราบทูล ให้ทรงทราบ� กษั ตริย์ จึ งม ี บัญชาว่า “เงียบๆ � บรรดามหาดเล็ก ที่ เฝ้า อยู่ ก็ ทูล ลา
ออกไปหมด 20 และเอฮู ดก็เข้าไปเฝ้าท่าน ขณะนั ้นท่านประทั บอยู่ลําพังในห้องเย็นชัน
้ บน
ของท่าน และเอฮูดทูลว่า “ข้าพระองค์ มีพระดํารัสจากพระเจ้าถวายพระองค์� ท่านจึงลุก
ขึ้นจากพระที่ นั ่ง 21 เอฮูดก็ย่ืนมือซ้ายชักดาบนั ้นออกจากต้นขาขวาแทงเข้าไปในท้องของ
เอกโลน 22 ดาบจมเข้าไปหมดทังด
้ ้าม ไขมันหุม
้ ดาบไว้ ท่านก็ชก
ั ดาบออกจากท้องของท่าน
ไม่ได้ แล้วของโสโครกออกมา 23 แล้วเอฮูดออกไปที่ เฉลียงปิดทวารห้องชัน
่ ุญแจ
้ บน ลั นก
เสีย 24 เมื่อเอฮูดไปแล้วมหาดเล็ กก็เข้ามา ดูเถิด เมื่อเขาเห็นว่าทวารห้องชัน
้ บนปิดใส่ กุญ
แจอยู่ เขาทัง้ หลายคิดว่า “พระองค์ท่านกําลังทรงส่งทุกข์อยู่ที่ในห้องเย็น� 25 เมื่อคอยอยู่
ช้านานจนรําคาญ ดู เถิด ไม่เห็นมีใครเปิดทวารห้องชัน
้ บน เขาจึงเอากุญแจมาไขเปิดออก
ดูเถิด เห็นเจ้านายของตนนอนสิน
ิ อยู่บนพื้น 26 เมื่อเขาต่างก็คอยกันอยู่นั้นเอฮูดก็หนี
้ ชีวต
ไปพ้ นร ูป เคารพหิน สลัก รอดมาได้ ถึง เสอี ราห์ 27 ต่อ มาเมื่อ ท่านมาถึง แล้ว จึง เป่า แตรขึ้น
ในแดนเทือกเขาเอฟราอิม แล้วคนอิสราเอลก็ยกลงไปกับท่านจากแดนเทือกเขาและท่าน
นํา เขา 28 ท่านจึง สัง่ เขาว่า “จงตามเรามาเถิด เพราะพระเยโฮวาห์ทรงมอบศั ตรู ของท่าน
คือ ชนโมอับ ไว้ ในมือ ของท่านแล้ว� เขาทัง้ หลายจึง ลงตามท่านไป และยึด ท่า ข้ามแม่น้ํา
จอร์แดนสกัดคนโมอับไว้ไม่ยอมให้ใครข้ามไปได้สักคนเดียว 29 ในคราวนั ้นเขาประหารคน
โมอับเสียประมาณหนึ่ งหมื่นคนล้วนแต่คนฉกรรจ์และลํ่าสันทัง้ สิน
้ ไม่พ้นไปได้สักคนเดียว
30 โมอับ จึง พ่ายแพ้ อยู่ ใต้ มือ ของอิสราเอลในวัน นั ้น และแผ่น ดิน นั ้ นก ็ ได้ หยุด พัก สงบอยู่
แปดสิบปี
ผู้วินิจฉั ยชัมการ์ได้ช่วยคนอิสราเอลให้รอดจากคนฟีลิสเตีย
มีชัมการ์บุ ตรชายอานาทผู้ใช้ประตักวัวฆ่าคนฟี ลิสเตียเสียหกร้อยคน
ท่านก็เป็นผู้ชว
่ ยอิสราเอลให้รอดด้วยเหมือนกัน
31 ภายหลังเอฮูด

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

ผู้พยากรณ์ หญิงเดโบราห์ขอให้บาราคช่วยสู้รบกับสิเสราที่ภูเขาทาโบร์
คราวนั ้น ผู้ พยากรณ์ หญิง คนหนึ่ ง ชื่อ เดโบราห์ ภรรยาของลัปปิ โดท เป็น ผู้ วิน ิจฉั ย คน
อิสราเอลสมัยนั ้น 5 นางเคยนั ่งอยูใต้
่ ต้นอน
ิ ทผลัมเดโบราห์ที่อยูระหว่
่
างรามาห์และเบธเอล
ในแดนเทือกเขาเอฟราอิม และคนอิสราเอลก็ข้น
ึ มาหานางที่นั่นเพื่อให้ชําระความ 6 นางใช้
คนไปเรียกบาราคบุตรชายอาบีโนอัม ให้มาจากเคเดชในนั ฟธาลีและกล่าวแก่เขาว่า “พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลมิได้ทรงบัญชาท่านหรือว่า ‘ไปซิรวบรวมพลไว้ที่ภูเขาทาโบร์
จงเกณฑ์ จากคนนั ฟทาลี และคนเศบู ลุ นหนึ่ งหมื่นคน 7 และเราจะชักนําสิ เสราแม่ทัพของ
ยาบินให้มาพบกับเจ้าที่แม่น้าํ คีโชน พร้อมกับรถรบและกองทหารของเขา และเราจะมอบ
เขาไว้ในมือของเจ้า� ” 8 บาราคจึงตอบนางว่า “ถ้าแม้นางไปกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไป แต่
ถ้าแม้นางไม่ไปกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็ไม่ไป� 9 นางจึงตอบว่า “ดิฉั นจะไปกับท่านแน่ แต่ว่า
ทางที่ท่านไปนั ้นจะไม่นําท่านไปถึงศักดศร
ิ์ ี เพราะว่าพระเยโฮวาห์จะขายสิเสราไว้ในมือของ
4
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หญิงคนหนึ่ ง� แล้วนางเดโบราห์ก็ลุกขึ้นไปกับบาราคถึงเมืองเคเดช
ลุ นกับนัฟทาลี ให้ไปที่ เคเดช มีคนหนึ่ งหมื่นเดินตามขึ้นไป และนางเดโบราห์ก็ไปด้วย 11 มี
ชายคนหนึ่ งชื่อเฮเบอร์คนเคไนต์ คือจากลูกหลานของโฮบับพ่อตาของโมเสส ได้ แยกออก
จากคนเคไนต์ทัง้ หลาย มาตัง้ เต็นท์อยู่ไกลออกไปถึงที่ราบศานั นนิ ม ซึ่งอยู่ใกล้เมืองเคเดช
12 เมื่อมีคนไปแจ้งแก่สิเสราว่าบาราคบุตรชายอาบีโนอัมขึ้นไปที่ภูเขาทาโบร์แล้ว 13 สิเสรา
ก็เรียกรถรบทัง้ หมดของท่านออกมา เป็นรถเหล็กเก้าร้อยคัน รวมกับเหล่าทหารทัง้ หมดที่
ไปด้วย ยกไปจากเมืองฮาโรเชทของคนต่างชาติไปถึงแม่น้ําคีโชน 14 นางเดโบราห์จึงกล่าว
แก่บาราคว่า “ลุกขึ้นเถิด เพราะว่านี่ เป็นวนที
ั พ
่ ระเยโฮวาห์ทรงมอบสิเสราไว้ในมือของท่าน
พระเยโฮวาห์เสด็จนําหน้าท่านไปมิใช่หรือ� บาราคจึงลงไปจากภูเขาทาโบร์พร้อมกับทหาร
หนึ่ งหมื่นคนติดตามท่านไป 15 พระเยโฮวาห์ทรงกระทําให้สิเสราพร้อมกับรถรบทัง้ สิน
้ ของ
ท่านและกองทัพทัง้ หมดของท่าน แตกตื่นพ่ายแพ้ด้วยคมดาบต่อหน้าบาราค แล้วสิ เสรา
ก็ ลงจากรถรบวิง่ หนี ไป 16 และบาราคได้ ไล่ ติ ดตามรถรบทัง้ หลายและกองทัพ ไปจนถึง ฮา
โรเชทของคนต่างชาติ และกองทัพทัง้ หมดของสิเสราก็ล้มตายด้วยคมดาบ ไม่เหลือสักคน
เดียว
ยาเอลภรรยาของเฮเบอร์ฆ่าสิเสรา
ฝ่ายสิ เสราวิง่ หนี ไปถึง เต็นท์ ของยาเอล ภรรยาของเฮเบอร์คนเคไนต์ เพราะว่า ยาบิ
นกษั ตริย์เมืองฮาโซร์เป็นไมตรีกันกับวงศ์วานเฮเบอร์คนเคไนต์ 18 ยาเอลจึงออกไปต้อนรับ
สิ เสรา เรียนว่า “เจ้ านายของดิฉันเจ้าข้า เชิญแวะเข้ามา เชิญแวะเข้ามาพักกับดิฉั น อย่า
กลัวอะไรเลย� สิเสราจึงแวะเข้าไปในเต็นท์ และนางก็เอาผ้าห่มมาคลุมตัวให้ 19 ท่านจึงพู
ดกับนางว่า “ขอน้าํ ให้เรากินสักหน่ อยเพราะเรากระหายนํ้า� นางก็เปิดถุงนํ้านมให้ท่านดื่ม
และเอาผ้าคลุมท่านไว้ 20 สิเสราจึงบอกแก่นางอีกว่า “ขอยืนเฝ้าที่ประตูเต็นท์ ถ้ามีผู้ใดมา
ถามว่า ‘มีใครมาพักที่นี่ บ้างหรือ� จงบอกว่า ‘ไม่มี� ” 21 แต่ยาเอลภรรยาของเฮเบอร์หยิบ
หลักขึงเต็นท์ ถือค้อนเดินย่องเข้ามา ตอกหลักเข้าที่ขมับของสิเสราทะลุติดดิน ขณะเมื่อสิ
เสรากําลังหลับสนิ ทอยเู่ พราะความเหน็ ดเหนื่ อย แล้วสิเสราก็สิน
ิ 22 และดูเถิด บาราค
้ ชีวต
ไล่ ติ ดตามสิ เสรามาถึง ยาเอลก็ ออกไปต้อนรับ เรียนท่านว่า “เชิญ เข้า มาเถิด ดิ ฉั น จะชี้ ให้
ท่านเห็นคนที่ท่านค้นหาอยู่นั ้น� พอบาราคก็เข้าไปในเต็นท์แล้ว ดูเถิด สิเสรานอนสิน
ิ
้ ชีวต
อยู่ มีหลักเต็นท์ในขมับ 23 ดังนี้ แหละในวันนั ้นพระเจ้าทรงกระทําให้ยาบินกษั ตริย์คานาอัน
นอบน้ อมต่อ หน้า คนอิสราเอล 24 และมือ ของคนอิสราเอลก็ กระทํา ต่อ ยาบิ นกษั ตริย์ เมือง
คานาอันหนั กขึ้นทุกที จนเขาทัง้ หลายได้ทําลายยาบินกษั ตริย์เมืองคานาอันเสีย
17

5
บทเพลงของนางเดโบราห์กับบาราค
แล ้ วนางเดโบราห์ กับ บาราคบุตรชายอาบี โนอัม จึง ร้องเพลงในวัน นั ้ นว ่า 2 “จงสรรเส
ริญ พระเยโฮวาห์เพราะพระองค์ ทรงแก้ แค้น คนอิสราเอลเมื่อ ประชาชนสมัครใจช่วย 3 โอ
บรรดากษั ตริย์ ขอทรงสดับ โอ เจ้ านายทัง้ หลาย ขอจงเงีย
่ หู ฟัง ข้าพเจ้า นี่ แหละจะร้อง
เพลงถวายพระเยโฮวาห์ ข้าพเจ้าจะร้องเพลงสรรเสริญพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอล
4 ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ เมื่อ พระองค์ เสด็จ ออกจากเสอีร ์ เมื่อ พระองค์ เสด็จ จากท้องถิน
่ เอ
โดม แผ่ นดิ นก ็ หวาดหวัน
่ ไหว ท้องฟ้า ก็ ปล่อยลงมา เออ เมฆก็ ปล่อยฝนลงมา 5 ภู เขาก็
ละลายต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ รวมทัง้ ภูเขาซี นายต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ของอิสราเอล 6 ในสมัยชัมการ์บุตรชายอานาท สมัยยาเอล ทางหลวงก็หยุดชะงัก ผู้สัญจร
ไปมาก็หลบไปเดินตามทางซอย 7 ชาวไร่ชาวนาในอิสราเอลก็หยุดยัง้ เขาหยุดยัง้ จนดิฉันเด
1
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8 เมื่อเลือกนั บถือพระใหม่

โบราห์ข้น
ึ มา จนดิฉันขึ้นมาเป็นอย่างมารดาอิสราเอล
สงคราม
ก็ ประชิด เข้า มาถึง ประตู เมือง เห ็ นม ี โล่ หรือ หอกสั กอ ัน หนึ่ ง ในพลอิสราเอลสี่ หมื่น คนหรือ
9 จิ ตใจของข้าพเจ้า นิ ยมชมชอบในบรรดาเจ้า เมืองของอิสราเอล ผู้ อาสาสมัครท่ามกลาง
ประชาชน จงถวายสาธุการแด่ พระเยโฮวาห์ 10 บรรดาท่านผู้ ที่ ขี่ ลาเผื อก จงบอกกล่าวให้
ทราบเถิด ทัง้ ท่านผู้ ที่ นั ่ง พิพากษาและท่านที่ สัญจรไปมา 11 คนที ่ รอดพ้น จากเสียงนั ก ธนู
ณ ที่ ตักนํ้า เขากล่าวถึ งกิจการอันชอบธรรมของพระเยโฮวาห์ คื อกิจการอันชอบธรรมต่อ
ชาวไร่ชาวนาในอิสราเอล แล ้ว ชนชาติ ของพระเยโฮวาห์ ก็ เดิน ไปที่ ประตู เมือง 12 ตื่น เถิด
ตื่น เถิด เดโบราห์ เอ๋ย ตื่น เถิด ตื่น มาร้องเพลง ลุ กขึ้น เถิด บาราค บุ ตรชายอาบี โนอัม เอ๋ย
พาพวกเชลยของท่านไป 13 ครัง้ นั ้นพระองค์ทรงกระทําให้ผู้ที่เหลืออยูปกครองพวกขุ
่
นนาง
ของประชาชน พระเยโฮวาห์ทรงกระทํา ให้ข้าพเจ้า ปกครองผู้ มี กําลัง 14 ผู้ ที่ มี รากอยู่ในอา
มาเลขได้ลงมาจากเอฟราอิม เขาเดินตามท่านนะ เบนยามินท่ามกลางประชาชนของท่าน
ผู้ บังคับ บัญชาเดิน ลงมาจากมาคีร ์และผู้ บันทึก รายงานของจอมพลออกมาจากเศบู ลุ น
15 เจ้ านายทัง
้ หลายของอิส สาคาร์มาก ับเดโบราห์ และอิส สาคาร์กับ บาราคด้วย เขาเร่ง
ติดตามท่านไปในหุบเขา มีความตัง้ ใจอย่างยิง่ เพื่อกองพลคนรู เบน 16 ไฉนท่านจึงรัง้ รออยู่
ที่ คอกแกะเพื่อจะฟังเสียงปี่ ที่ เขาเป่าให้แกะฟัง เพื่อกองพลคนรู เบนมีการพิจารณาความ
มุ่ง หมายของจิตใจ 17 กิ เลอาดอยู่ ฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้างโน้ น ส่วนดานอาศัย อยู่ กับ เรือ
กําปั่ นทําไมเล่า อาเชอร์นั่งเฉยอยูที
่ ่ฝั่ งทะเลตังบ
้ ้านเรือนอยูต
่ ามท่าจอดเรือของเขา 18 เศบู
ลุ นก ั บน ัฟ ทาลี เป็น คนที่ เสี่ยงชีวต
ิ เข้า สู่ ความตาย ณ ที่ สูง ในสนามรบ 19 พอบรรดากษั ตริ
ย์มาถึ งก็รบกัน บรรดากษั ตริย์คานาอันก็รบที่ ทาอานาคริมห้วงนํ้าเมกิดโดโดยมิได้ ริบเงิน
เลย 20 ดวงดาวก็ สู้ รบจากสวรรค์ จากวิถี ของมัน มัน ทัง้ หลายรบกับ สิ เสรา 21 แม่น้าํ คี โชน
พัด กวาดเขาไปเสีย คือ แม่น้ํา คี โชน แม่น ้าํ โบราณนั ้น โอ จิ ตของข้าพเจ้า เอ๋ย เจ้ าได้ เหย
ียบยํ่า ด้วยกําลัง แข็ง ขัน 22 แล ้ว เสียงกีบ ม้า ก็ กระทบแรงโดยม้า ของเขาวิง่ ควบไป ม้า ที่ มี
อํานาจใหญ่โตวิง่ ควบไป 23 ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์กล่าวว่า ‘จงสาปแช่งเมโรสเถิด จง
สาปแช่ง ชาวเมืองให้ หนั ก เพราะเขาไม่ ได้ ออกมาช่วยพระเยโฮวาห์ คือ ช่วยพระเยโฮวาห์
สู้ ผู้มีกําลังมาก� 24 หญิงที่ น่าสรรเสริญมากที่ สุดก็คือยาเอลภรรยาของเฮเบอร์คนเคไนต์
เป็น หญิง ที่ น่า สรรเสริญมากที่สุด ที่ อยู่เต็นท์ 25 เขาขอนํ้า นางก็ ให้นํ้านม นางเอานมข้น ใส่
ชามหลวงมายื่น ให้ 26 นางเอื้อมมือ หยิบหลัก เต็นท์ ข้างมือขวาของนางฉวยตะลุมพุก นาง
ตอกสิ เสราเข้าที หนึ่ ง นางบี้ ศีรษะของสิ เสรา นางตี ทะลุ ขม ับ ของเขา 27 เขาจมลง เขาล้ม
เขานอนที่เท้าของนาง ที่เท้าของนางเขาจมลง เขาล้ม เขาจมลงที่ไหน ที่ นั ่นเขาล้มลงตาย
28 มารดาของสิ เสรามองออกไปตามช่องหน้าต่าง นางมองไปตามบานเกล็ด ร้องว่า ‘ทําไม
หนอ รถรบของเขาจึงมาช้าเหลือเกิน ทําไมล้อรถรบของเขาจึงเนิ่ นช้าอยู�
่ 29 บรรดาสตรีผู้
ฉลาดของนางจึงตอบนาง เปล่าดอก นางนึ ก ตอบเอาเองว่า 30 ‘เขาทัง้ หลายยังไม่ พบและ
ยัง ไม่ แบ ่ง ของที่ รบ
ิ มาได้ หรือ หญิง คนหนึ่ ง หรือ สองคนได้ แก่ ชายคนหนึ่ ง สิ ่ง ของย้อมสี ที่
ริบมาเป็นของสิเสรา ของย้อมสีที่ปักลวดลาย ของย้อมสีที่ปักลวดลายสองหน้าสําหรับพัน
คอของข้า เป็น ของที่ ริบ � 31 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอศั ตรู ทัง้ ปวงของพระองค์ พินาศสิน
้
ดังนี้ แต่ ขอให้ผู้ ที่ รัก พระองค์ เปรียบดัง ดวงอาทิตย์เมื่อ โผล่ ข้น
ึ ด้วยอานุภาพ � และแผ่นดิ
นก็หยุดพักสงบอยูสี
่ ่สิบปี

6
คนมีเดียนกดขีค
่ นอิสราเอล
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และคนอิสราเอลก็ ได้ กระทํา ชัว่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และพระเยโฮวาห์
ทรงมอบเขาไว้ในมือของคนมีเดียนเจ็ดปี 2 และมือของคนมีเดียนก็ มีชัยชนะต่ ออิสราเอล
เพราะเหตุ คนมี เดียน ประชาชนอิสราเอลจึง ต้องทํา ที่ หลบซ่อนซึ่ง อยู่ในภูเขาให้แก่ ตนเอง
คือถํ้า และที่กําบังที่เข้มแข็ง 3 เพราะว่าคนอิสราเอลหว่านพืชเมื่อไร คนมีเดียนและคนอา
มาเลขและชาวตะวันออกก็ข้น
ึ มาสู้รบกับเขา 4 เขามาตัง้ ค่ายไว้แล้วทําลายพืชผลแห่งแผ่น
ดิน เสีย ไกลไปถึง เมืองกาซา ไม่ ให้มี เครือ
่ งบริโภคเหลือ ในอิสราเอลเลย ไม่ ว่า แกะ หรือ วัว
หรือ ลา 5 เพราะว่า คนเหล่า นั ้น จะขึ้น มาพร้อมทัง้ ฝูง สัตว์และเต็นท์ เขามาเหมือนตัก
๊ แตน
เป็น ฝูงๆ ทัง้ คนและอูฐ ก็ นั บ ไม่ ถ้วน เมื่อ เขาเข้า มา เขาก็ ทําลายแผ่น ดิน เสีย อย่างนี้ แหละ
6 พวกอิสราเอลจึง ตกตํ่า ลงมากเพราะคนมี เดีย น คนอิสราเอลก็ ร้องทุกข์ ถึง พระเยโฮวาห์
7 ต่อมาเมื่อคนอิสราเอลร้องทุกข์ถึงพระเยโฮวาห์ เพราะคนมีเดียน 8 พระเยโฮวาห์ก็ทรงใช้
ผูพยากรณ์
้
คนหนึ่ งให้มาหาคนอิสราเอล ผูนั
้ ้นพูดกับเขาทัง้ หลายว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของอิสราเอลตรัสดังนี้ ว่า ‘เราได้ นําพวกเจ้าขึ้นมาจากอียป
ิ ต์ นําเจ้าออกมาจากเรือนทาส
9 และเราได้ ชว
ิ ต์ และให้พ้นจากมือของบรรดาผู้ที่ บีบ
่ ยเจ้าให้พ้นจากเงื้อมมือของชาวอียป
บังคับ เจ้า และขับ ไล่ เขาให้ ออกไปเสีย ให้ พ้น หน้า เจ้า และมอบแผ่น ดิน ของเขาให้ แก่ เจ้า
10 และเราบอกกับ เจ้า ว่า “เราคือ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า เจ้ าอย่า เกรงกลัว พระของ
คนอาโมไรต์ ในแผ่นดินของเขาซึ่งเจ้าอาศัยอยูนั
่ ้น� แต่เจ้าทัง้ หลายหาได้เชื่อฟังเสียงของ
เราไม่� ”
1

ทรงเรียกกิเดโอนมาช่วยคนอิสราเอลให้รอด

11 ฝ่ายทูตสวรรค์องค์หน่ง
ึ ของพระเยโฮวาห์มานงั ่ อยูที
่ ่ใต้ต้นโอ๊กที่ตําบลโอฟราห์

ซึ่งเป็น
ของโยอาช คนอาบี เยเซอร์ ฝ่า ยกิเดโอนบุตรชายของท่านกําลัง นวดข้าวสาลี อยู่ ในบ่อ ยํ่า
องุน
่ เพื่อ ซ่อนให้ พ้น ตาคนมี เดีย น 12 ทูต สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ ปรากฏแก่ กิเดโอนพู ดก
ับ เขาว่า “เจ้ าบุรุษ ผู้ กล ้า หาญเอ๋ย พระเยโฮวาห์ทรงสถิ ตก ับ เจ้า� 13 กิเดโอนจึง ทูล ท่านผู้
นั ้ นว่า “โอ ท่านเจ้าข้า ถ้าพระเยโฮวาห์ทรงสถิ ตกับพวกเราแล้ว ไฉนเหตุเหล่านี้ จึงเกิดขึ้น
แก่เราเล่า และการอัศจรรย์ทัง้ หลายของพระองค์ซ่ึงบรรพบุรุษเคยเล่าให้เราฟังว่า ‘พระเย
โฮวาห์ทรงนําเราออกจากอียป
ิ ต์มิใช่หรือ� แต่สมัยนี้ พระเยโฮวาห์ทรงทอดทิง้ เราเสียแล้ว
และทรงมอบเราไว้ในมือ ของพวกมี เดีย น� 14 และพระเยโฮวาห์ ทรงหัน มาหาเขาตรัสว ่า
“จงไปช่วยคนอิสราเอลให้พ้นจากเงื้อมมือพวกมี เดีย นด้วยกําลังของเจ้า นี่ แหละ เราใช้เจ้
าให้ไปแล้ว มิใช่ หรือ � 15 กิเดโอนจึง กราบทูล ว่า “โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ข้า พระองค์
จะช่วยอิสราเอลได้ อย่างไร ดู เถิด ครอบครัว ของข้า พระองค์ ต่ําต้อยที่สุด ในคนมนั ส เสห์
และตัว ข้า พระองค์ ก็ เป็น คนเล็ก น้ อยที่สุด ในวงศ์ วานบิดาของข้า พระองค์� 16 พระเยโฮ
วาห์ตรัสกับเขาว่า “แต่เราจะอยู่กับเจ้าแน่ และเจ้าจะได้โจมตีคนมีเดียนอย่างกับตีคนคน
เดียว� 17 เขาก็ ทูล พระองค์ ว่า “ถ้า บัดนี้ ข้า พระองค์ ได้ รับ พระกรุ ณาในสายพระเนตรของ
พระองค์ ขอทรงโปรดสําแดงหมายสําคัญอย่างหนึ่ งแก่ข้าพระองค์ว่า พระองค์เองตรัสกับ
ข้าพระองค์ 18 ขอพระองค์อย่าเสด็จไปเสียจากที่นี่ จนกว่าข้าพระองค์จะกลับมาหาพระองค์
และนํา ของมาตัง้ ถวายต่อ พระพักตร์� และพระองค์ ตรัสว ่า “เราจะคอยอยู่ จนกว่า เจ้า จะ
กลับ มาอีก� 19 กิเดโอนก็ กล ับ เข้า บ้าน จั ดล ูก แพะตัว หนึ่ งก ับ แป้ง เอฟาห์ หน ่งึ ทํา ขนมไร้
เชื้อ เขาเอาเนื้ อ ใส่ กระจาด ส่วนนํ้า แกงใส่ ในหม้อ นํา สิง่ เหล่า นี้ มาถวายพระองค์ ที่ ใต้ ต้น
โอ๊ก 20 และทูต สวรรค์ ของพระเจ้า บอกเขาว่า “จงเอาเนื้ อ และขนมไร้เชื้อ วางไว้บนศิ ลาน ี้
เทนํ้า แกงราดของเหล่า นั ้น� กิเดโอนก็ กระทํา ตาม 21 แล ้ วท ูต สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ ก็
เอาปลายไม้ ที่ ถือ อยู่ แตะต้องเนื้ อ และขนมไร้เชื้อ และมี ไฟลุก ขึ้น มาจากศิลาไหม้ เนื้ อ และ
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ขนมไร้เชื้อจนหมด และทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ก็หายไปพ้นสายตาของเขา 22 กิเดโอน
ก็ ทราบว่า เป็น ทูต สวรรค์ องค์ หน ่งึ ของพระเยโฮวาห์ จริง และกิเดโอนพูด ว่า “โอ องค์ พระ
ผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า เจ้าข้า บัดนี้ ข้า พระองค์ ได้ เห ็ นทูต สวรรค์ องค์ หน ่ง
ึ ของพระเยโฮวาห์ ต่อ
หน้า ต่อตา อนิ จจาเอ๋ย� 23 แต่ พระเยโฮวาห์ ตรัส กั บก ิเดโอนว่า “สันติ ภาพจงมี อยู่ แก่ เจ้า
เจ้าอย่ากลัวเลย เพราะเจ้าจะไม่ตาย� 24 ฝ่ายกิเดโอนก็สร้างแท่นบูชาแท่นหนึ่ งถวายพระ
เยโฮวาห์ ที่ นั่น และเรียกตําบลนั ้ นว ่า พระเยโฮวาห์ ชาโลม ทุก วัน นี้ แท่น นั ้ นก ็ ยงั อยู่ ที่ โอฟ
ราห์ ซึ่งเป็นของคนอาบีเยเซอร์ 25 อยู่มาในคื นวันนั ้นพระเยโฮวาห์ตรัสสังก
่ ิเดโอนว่า “จง
เอาวัวหนุ่มของบิดา คือวัวผู้ตัวที่สองที่มีอายุเจ็ดปี มา ไปพังแท่นพระบาอัลซึ่งบิดาของเจ้า
มี อยู่นั ้น ลงเสีย จงโค่น เสารู ป เคารพซึ่ง อยู่ข้างๆแท่น เสีย ด้วย 26 และสร้างแท่น บูชาถวาย
แด่ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเจ้า ที่ บนป้อมนี้ ใช้ ก้อนหินก ่อ ให้เป็น ระเบียบ แล ้ วนํา วัว ตั วท ี่
สองนั ้นฆ่าเสียถวายเป็นเครือ
่ งเผาบูชา เผาด้วยไม้เสารู ปเคารพซึ่งเจ้าโค่นมานั ้น� 27 กิเด
โอนจึง นํา คนใช้ สิ บคนไปกระทํา ตามที่ พระเยโฮวาห์ตรัสส ง
ั ่ แก่ เขา แต่ เพราะกิเดโอนกลัว
ครอบครัวบิดาของตนและกลัว ชาวเมือง จนไม่ กล ้า ทํา กลางวันจึง กระทํา ในเวลากลางคืน
28 เมื่อ ชาวเมืองตื่น ขึ้น ในเช้า ตรู วั
่ น รุ ง่ ขึ้น ดู เถิด แท่น บูชาพระบาอั ลพ ัง ทลาย และเสารู ป
เคารพที่ อยู่ ข้างๆก็ ถู กโค่น ลง และมี ววั ผู้ ตั วท ี่ สองวางบูชาอยู่ บนแท่ นที ่ สร้างขึ้น ใหม่ นั ้น
29 เขาจึงพูดกันและกันว่า “ใครทําอย่างนี้ นะ� เมื่อเขาได้สืบถามแล้ว เขาทัง
้ หลายจึงกล่าว
ว่า “กิเดโอนบุตรชายของโยอาชได้ กระทํา สิง่ นี้ � 30 แล ้ว ชาวเมืองจึง บอกโยอาชว่า “จง
มอบลูกของเจ้านั ้นมาให้ประหารชีวต
ิ เสีย เพราะเขาได้ พังแท่นของพระบาอัลและโค่นเสา
รู ปเคารพที่ อยู่ข้างแท่นนั ้น� 31 แต่โยอาชได้ตอบคนที่ มาฟ้องนั ้ นว่า “ท่านทัง้ หลายจะเป็น
พยานแทนพระบาอัล หรือ จะสู้ ความแทนหรือ ผู้ ใดที่ เป็น ทนายแทนพระบาอัล จะต้องถูก
ประหารชีวต
ิ เช้านี้ แหละ ถ้าพระบาอัลเป็นพระแท้ ก็ให้สู้ คดีเองเถิด เพราะมีคนมาพังแท่น
ของท่านลง� 32 วัน นั ้น เขาจึง ตัง้ ชื่อ ท่านว่า เยรุ บ บาอัล ใจความว่า “ให้ บาอัล สู้ คดี เอง �
เพราะเขาพัง แท่น ของท่าน 33 ครัง้ นั ้น บรรดาคนมี เดีย น และคนอามาเลข และชาวตะวัน
ออกก็ รวมกัน ยกทัพ ข้ามไปตัง้ ค่ายอยู่ ในหุบ เขายิสเรเอล 34 แต่ พระวิญญาณของพระเย
โฮวาห์ทรงสถิ ตกับกิเดโอน ท่านก็ เป่าแตร เรียกคนอาบีเยเซอร์ให้มาติดตามท่าน 35 และ
ท่านส่ง ผู้ ส่ือสารไปทัว่ มนั ส เสห์ เรียกให้ เขายกติดตามท่านไปด้วย และท่านส่ง ผู้ ส่ ือสาร
ไปยัง อาเชอร์ เศบู ลุ น และนั ฟ ทาลี คนเหล่า นี้ ก็ ขึ้น มาปะทะข้า ศึ กด ้วย 36 กิเดโอนจึง ทูล
พระเจ้า ว่า “ถ้า พระองค์ จะช่วยอิสราเอลให้ พ้น ด้วยมือ ของข้า พระองค์ ดัง ที่ พระองค์ ตรัส
แล้ วนัน
้ 37 ดู เถิด ข้าพระองค์ ได้ วางกลุ่มขนแกะไว้ที่ ลานนวดข้าว แม้มีน้าํ ค้างเฉพาะที่ กล
ุ่ม ขนแกะเท่านั ้น ส่วนที่ พ้น
ื ดิน โดยรอบนั ้น แห้ง ข้า พระองค์ ก็ จะทราบว่า พระองค์ จะทรง
ช่วยอิสราเอลให้ พ้น ด้วยมือ ของข้า พระองค์ ดัง ที่ พระองค์ ตรัสน น
ั ้ � 38 ก็ เป็น ไปดัง นั ้น เมื่
อกิเดโอนตื่นขึ้นในวันรุ่งเช้าก็บีบกลุ่มขนแกะ เขาบีบได้น้ําค้างจากกลุ่มขนแกะจนเต็มชาม
39 แลวก
้ ิเดโอนจึงทูลพระเจ้าว่า “ขออย่าให้พระพิโรธพลุ่งขึ้นต่อข้าพระองค์ ขอข้าพระองค์
ทูลอีกสักครัง้ เดียว ขอข้าพระองค์ ทดลองด้วยกลุ่มขนแกะนี้ อีกครัง้ หนึ่ งเถิด คราวนี้ ขอให้
แห้งเฉพาะที่กลุ่มขนแกะ ส่วนที่พ้น
ื ดินนั ้นให้มีน้าํ ค้างโดยทัว่ ไป� 40 ในคืนวันนั ้นพระเจ้าก็
ทรงกระทําตามที่ขอ คือกลุ่มขนแกะนั ้นแห้งอยู่ แต่มีน้าํ ค้างอยูท
่ ัว่ พื้นดิน

7
พระเจ้าทรงบัญชาให้ลดจํานวนทหารน้ อยลง
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1 เยรุ บ บาอัล

คื อกิเดโอน และบรรดาคนที่ อยู่กั บท่านก็ ลุ กขึ้น ตัง้ แต่ เช้าตรู ไปตั
่
ง้ ค่ายอยู่
ที่ ริมน้าํ พุ ฮาโรด ฝ่ายค่ายของพวกมีเดียนอยู่ทางเหนื อของเขา อยู่ในหุบเขาที่ ภู เขาโมเรห์
2 พระเยโฮวาห์ตรัส กั บก ิเดโอนว่า “คนที ่ อยู่ กับ เจ้า ยั งม ี มากเกิ นที ่ เราจะมอบคนมี เดีย นไว้
ในมือ ของเขา เกรงว่า อิสราเอลจะทะนงตัว ต่อ เรา โดยกล่าวว่า ‘มือ ของเราเองได้ ชว
่ ยเรา
ให้พ้น � 3 เพราะฉะนั ้น บัดนี้ จงประกาศให้เข้าหู คนทัง้ ปวงว่า ‘ผู้ ใดที่ กล ัว และสัน
่ เทิม
้ อยู่ ก็
ให้ผู้นั ้นกลับเสีย และไปจากภูเขากิเลอาดโดยเร็ว� ” และมีคนกลับไปสองหมื่นสองพันคน
และยัง เหลือ อยู่ หน่งึ หมื่น คน 4 พระเยโฮวาห์ ตรัส กั บก ิเดโอนว่า “ประชาชนยัง มากอยู่ จง
พาเขาลงไปที่ น้ําและเราจะทําการทดสอบเขาให้เจ้าที่ นั ่น ผู้ที่ เราจะบอกเจ้าว่า ‘ให้คนนี้ ไป
กับเจ้า� ผู้นั ้นต้องไปกับเจ้า ผู้ที่ เราบอกว่า ‘คนนี้ อย่าให้ไป� ผู้นั ้นไม่ต้องไป� 5 ท่านจึงพา
ประชาชนลงไปที่นํ้า พระเยโฮวาห์ตรัสกับกิเดโอนว่า “ทุกคนที่ใช้ลิน
้ เลียนํ้าดังสุนัข จงรวม
เขาไว้พวกหนึ่ ง ทุกคนที่คุกเข่าลงดื่มน้าํ จงรวมไว้อีกพวกหนึ่ งดุจกัน� 6 จํานวนคนที่ใช้มือ
วักนํ้าขึ้นเลียมีสามร้อยคน แต่ประชาชนนอกนั ้นคุกเข่าลงดื่มน้าํ
กิเดโอนได้รบ
ั กําลังใจเพิม
่ ขึ้น พระเจ้าทรงให้ความกลัวของคนมีเดียนปรากฏ

พระเยโฮวาห์ ตรัส กั บก ิเดโอนว่า “เราจะช่วยเจ้า ทัง้ หลายให้ พ้น ด้วยจํานวนคนสาม
ร้อยที่ เลียน้าํ นั ้น และมอบคนมี เดีย นไว้ในมือ ของเจ้า นอกนั ้น ให้กล ับ ไปบ้านเมืองของตน
ทุก คน� 8 ประชาชนจึง ถือ เสบียงและแตรไว้ และท่านสัง่ ให้อส
ิ ราเอลที่ เหลือ อยู่กล ับ ไปยัง
เต็นท์ ของตนทุก คน แต่ ให้ สามร้อยคนนั ้น อยู่ และค่ายของมี เดีย นก็ อยู่ ข้างล่างท่านใน
หุบเขา 9 อยู่มาในคื นว ัน นั ้น พระเยโฮวาห์ตรัส กั บท ่า นว่า “จงลุก ขึ้น ลงไปยัง ค่ายเถิด ด้วย
เรามอบเขาไว้ในมือ ของเจ้า แล้ว 10 แต่ ถ้า เจ้า กลัว ไม่ กล ้า ลงไป จงพาปู ราห์ คนใช้ ของเจ้า
ไปด้วยให้ถึงค่ายนั ้น 11 เจ้ าจะได้ ยินว่าเขาพูดอะไรกัน ภายหลั งมือของเจ้าจะมี กําลังขึ้นที ่
จะลงไปตี ค่ายนั ้น� ท่านจึง ไปกับ ปู ราห์คนใช้ ของท่าน ไปถึง ทหารถือ อาวุธ ด้านนอกซึ่ง อยู่
ในค่าย 12 ฝ่ายคนมี เดีย น และคนอามาเลข กับ บรรดาชาวตะวัน ออก นอนอยู่ ตามหุบเขา
เหมือนตัก
๊ แตนเป็น ฝูงๆ ฝู งอ ูฐ ของเขาก็ นั บ ไม่ ถ้วน มากดุจ เม็ด ทรายที่ ฝั่ งทะเล 13 ครันก
้
ิเดโอนแอบมา ดู เถิด มี ชายคนหนึ่ งเล่าความฝันให้เพื่อนฟังว่า “ดู เถิด เราฝันเรือ
่ งหนึ่ ง ดู
เถิด มีขนมข้าวบาร์เลย์ก้อนหนึ่ งกลิง้ เข้ามาในค่ายของพวกมีเดียน มาถึงเต็นท์ โดนเต็นท์
ทําให้ เต็นท์ ล้ม ลง พล ิก ขึ้น แล้ว ก็ ราบไป� 14 เพื่อนของเขาจึง ตอบว่า “นี่ ไม่ใช่ อื่น ไกลเลย
นอกจากดาบของกิเดโอนบุตรชายโยอาชบุรุษของอิสราเอล พระเจ้าได้ทรงมอบพวกมีเดีย
น และกองทัพ ทัง้ สิน
ิ เขาเล่า ความฝัน และคํา
้ ไว้ในมือ ของเขาแล้ว� 15 เมื่ อก ิเดโอนได้ยน
แก้ฝันเช่นนั ้นแล้ว ท่านก็นมัสการ และกลับไปสู่ ค่ายอิสราเอลสัง่ ว่า “จงลุกขึ้นเถิด เพราะ
ว่าพระเยโฮวาห์ทรงมอบกองทัพคนมีเดียนไว้ในมือของท่านทัง้ หลายแล้ว�
7

คนอิสราเอลชนะโดยใช้แตร หม้อเปล่าและคบเพลิง

16 ท่านจึงแบ่งคนสามร้อยนั ้นออกเป็ นสามกองให้ถือแตรทุกคน

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

8
กิเดโอนไล่ตาม จับและฆ่ากษั ตริย์แห่งพวกมีเดียน
คนเอฟราอิม จึง พู ดก ั บท ่า นว่า “ทําไมท่านจึง กระทํา แก่ เราอย่างนี้ คือ เมื่อ ท่านยกไป
ต่อสู้ พวกมีเดียนนั ้น ท่านก็ ไม่ ได้ เชิญเราให้ไปรบด้วย� และเขาทัง้ หลายก็ ต่อว่าท่านอย่าง
รุ นแรง 2 ท่านจึง ตอบเขาทัง้ หลายว่า “สิ ่ง ที่ เราทํา มาแล้ว จะเปรียบเทียบกับ สิง่ ที่ ท่านทัง้
หลายทํา แล้ว ได้ หรือ ผลองุ ่นที ่ ชาวเอฟราอิม เก็บ เล็ม ก็ยั งด ี กว่า ผลองุ ่นที ่ อาบ ีเยเซอร์เก ็บ
เกี่ยวมิใช่หรือ 3 พระเจ้าประทานโอเรบและเศเอบ เจ้านายมีเดียนไว้ในมือของท่าน ข้าพเจ้า
สามารถกระทําอะไรที่จะเทียบกับท่านได้เล่า� เมื่อท่านพูดอย่างนี้ เขาทัง้ หลายก็หายโกรธ
4 กิเดโอนก็ มาที่ แม่น้า
ํ จอร์แดนและข้ามไป ทัง้ ท่านและทหารสามร้อยคนที่ อยู่ด้วย ถึง จะ
อ่อนเปลี้ยแต่ก็ยังติดตามไป 5 ท่านจึงพูดกับชาวเมืองสุคคทว่า “ขอขนมปังให้คนทีติ
่ ดตาม
เรามาบ้าง เพราะเขาอ่อนเปลี้ย เรากําลังไล่ติดตามเศบาห์และศัลมุนนากษั ตริย์แห่งมีเดีย
น� 6 เจ้านายของเมืองสุคคทจึงตอบว่า “มือของเศบาห์และของศัลมุนนาอยูใ่ นมือเจ้าแล้ว
หรือ เราจึงจะเอาขนมปังมาเลี้ยงกองทัพของเจ้า� 7 กิเดโอนจึงกล่าวว่า “ถ้าอย่างนั ้นเมื่อ
พระเยโฮวาห์มอบเศบาห์และศัลมุนนาไว้ในมือเราแล้ว เราจะเอาหนามใหญ่แห่งถิน
่ ทุรกัน
ดาร และหนามย่อยมานวดเนื้ อเจ้าทัง้ หลาย� 8 ท่านก็ออกจากที่ นั่นขึ้นไปยังเมืองเปนูเอล
และพู ดกับเขาในทํานองเดียวกัน ชาวเมืองเปนูเอลก็ ตอบท่านอย่างเดียวกั บที่ชาวเมืองสุ
คคทตอบ 9 ท่านจึงพูดกับชาวเมืองเปนูเอลด้วยว่า “เมื่อเรากลับมาด้วยสันติภาพ เราจะพัง
ป้อมนี้ ลงเสีย� 10 ฝ่ายเศบาห์และศัลมุนนาอาศัยอยู่ที่คารโครกับกองทัพมีทหารหนึ่ งหมื่น
ห้า พัน คน เป็นกองทัพ ชาวตะวัน ออกที่ เหลือ อยู่ ทัง้ หมด เพราะว่า ผู้ ที่ ถือ ดาบล้ม ตายเสีย
หนึ่ ง แสนสองหมื่น คน 11 กิเดโอนขึ้น ไปตามทางสัญจรของคนที่ อาศัย ในเต็นท์ ทิศ ตะวัน
ออกของเมืองโนบาห์และเมืองโยกเบฮาห์เข้าโจมตี กองทัพได้ แล้ว เพราะว่ากองทัพคิดว่า
พ้น ภัย 12 เศบาห์ และศั ลม ุน นาก็ หนี ไป กิเดโอนก็ ไล่ ติ ดตามไปจับ เศบาห์ กับ ศั ลม ุน นากษั
ตริย์พวกมีเดียนทัง้ สององค์ได้ และทํากองทัพทัง้ หมดให้แตกตื่น 13 ฝ่ายกิเดโอนบุตรชาย
โยอาชก็กลับจากการศึ กก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น 14 จับชายหนุ่มชาวเมืองสุ คคทได้คนหนึ่ ง จึง
ซักถามเขา ชายคนนี้ ก็ เขียนชื่อเจ้านายและพวกผู้ใหญ่ของเมืองสุ คคทให้ รวมเจ็ดสิบเจ็ด
คนด้วยกัน 15 กิเดโอนจึงมาหาชาวเมืองสุ คคทกล่าวว่า “จงมาดู เศบาห์และศั ลมุนนา ซึ่ง
เมื่อก่อนเจ้าเยาะเย้ยเราว่า ‘มือของเศบาห์และของศั ลมุนนาอยู่ในมือเจ้าแล้วหรือ เราจะ
ได้เลี้ยงทหารที่เหน็ ดเหนื่ อยของเจ้าด้วยขนมปัง� ” 16 กิเดโอนก็จับพวกผู้ใหญ่ในเมืองเอา
1
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17 ท่านก็พังป้ อม

หนามใหญ่แห่งถินก
่ ันดาร และหนามย่อยด้วย มาสัง่ สอนชาวเมืองสุคคท
เมืองเปนูเอล และประหารชีวต
ิ ชาวเมืองเสีย 18 ท่านจึงถามเศบาห์และศัลมุนนาว่า “คนที่
เจ้าฆ่าเสียที่ทาโบร์เป็นคนแบบไหน� เขาตอบว่า “ท่านเป็นอย่างไร เขาก็เป็นอย่างนั ้น เป็น
เหมือนราชบุตรทุกคน� 19 กิเดโอนจึงกล่าวว่า “คนเหล่านั ้นเป็นพี่น้องท้องเดียวกันกับเรา
พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยูแน่
่ ฉั นใด ถ้าเจ้าไว้ชีวิตเขา เราก็จะไม่ประหารชีวต
ิ เจ้าแน่ ฉั น
นั ้น � 20 แล ้ วท ่านสัง่ เยเธอร์บุ ตรหัวปี ของท่านว่า “จงลุก ขึ้น ฆ่า เขาทัง้ สองเสีย� แต่ หน ุ่ม
คนนั ้นไม่ยอมชักดาบออก ด้วยว่าเขากลัว เพราะเขายังหนุ่มอยู่ 21 ฝ่ายเศบาห์กับศัลมุนนา
จึง ว่า “ท่านลุก ขึ้น ฟัน เราเองซิ เป็น ผู้ใหญ่ เท่ าใดกําลั งก ็ แข ็ง เท่านั ้น� กิเดโอนก็ ลุ กขึ้น ฆ่า
เศบาห์และศั ลมุนนาเสีย แล้วเก็บเครือ
่ งประดับที่คออูฐของเขาไว้ 22 ครัง้ นั ้นคนอิสราเอล
ก็ เรียนกิเดโอนว่า “ขอจงปกครองพวกข้าพเจ้า ทัง้ หลายเถิด ทัง้ ตั วท ่านและลูก หลานของ
ท่านสืบไปด้วย เพราะว่าท่านได้ ชว
่ ยเราทัง้ หลายให้พ้นจากมือของมีเดียน� 23 กิเดโอนจึง
ตอบเขาทัง้ หลายว่า “เราจะไม่ปกครองท่านทัง้ หลาย และบุตรชายของเราก็จะไม่ปกครอง
ท่านทัง้ หลาย พระเยโฮวาห์จะทรงปกครองท่านทัง้ หลายเอง� 24 กิเดโอนก็บอกคนเหล่านั ้
นว่า “เราจะขอสิง่ หนึ่ ง จากท่านทัง้ หลาย คือขอให้ทุ กคนถวายตุ้มหู ซ่ึง ริบมาได้ นั ้น� (ด้วย
ว่า คนเหล่านั ้ นม ี ตุ้มหู ทองคํา เพราะเป็น ชนอิ ชมาเอล� 25 เขาก็ เรียนตอบท่านว่า “เราทัง้
หลายเต็มใจจะให้� เขาก็ปูผ้าลง วางตุ้มหูซ่ึงริบมาได้นั้นไว้ที่ นั่น 26 ตุ้มหูทองคําซึ่งท่านขอ
ได้ นั้ นม ี น้ํา หนั ก หนึ่ ง พัน เจ็ด ร้อยเชเขลทองคํา นอกจากนี้ ยั งม ี เครือ
่ งประดับ จี้ และฉลอง
องค์สีม่วงซึ่งกษั ตริย์พวกมีเดียนทรง ทัง้ เครือ
่ งผูกคออูฐด้วย 27 กิเดโอนก็เอาทองคํานี้ ทํา
เป็ นร ูป เอโฟดเก็บ ไว้ที่ เมืองของท่านคือ โอฟราห์ และบรรดาคนอิสราเอลก็ เล่น ชู้ กับ รู ปน ี้
กระทําให้เป็นบ่วงดักกิเดโอนและวงศ์วานของท่าน 28 ดังนี้ แหละพวกมีเดียนก็พ่ายแพ้ต่อ
หน้า คนอิสราเอล ไม่ อาจยกศีรษะขึ้ นอ ีก ได้ เลย และแผ่นดิ นก ็ พัก สงบอยู่ ในสมัย ของกิเด
โอนถึงสี่สิบปี 29 ฝ่ายเยรุ บบาอัลบุตรชายของโยอาชก็ไปอาศัยอยูใ่ นบ้านของตน 30 กิเดโอน
มีบุตรชายเกิดจากบัน
้ เอวของท่านเจ็ดสิบคน เพราะท่านมีภรรยาหลายคน 31 เมียน้ อยขอ
งกิเดโอนที่อยู่ ณ เมืองเชเคมก็คลอดบุตรชายให้ท่านคนหนึ่ งด้วย ท่านตัง้ ชื่อว่าอาบีเมเลค
32 กิเดโอนบุตรชายของโยอาชมีอายุชราลงมากก็สิน
ิ เขาฝังท่านไว้ที่เมืองโอฟราห์ของ
้ ชีวต
คนอาบีเยเซอร์ ในอุโมงค์ฝังศพโยอาชบิดาของท่าน
คนอิสราเอลไหว้รู ปเคารพ

33 อยู่มาเมื่ อกิเดโอนสิน
ิ แล้ว
้ ชีวต

คนอิสราเอลก็หน
ั กลับอีก และเล่นชู้กับพระบาอัล ถือ
ว่าบาอัลเบรีทเป็นพระของเขาทัง้ หลาย 34 คนอิสราเอลมิ ได้ ระลึกถึงพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของตน ผู้ ทรงช่วยเขาให้ พ้ นม ือศั ตรู ทัง้ หลายรอบด้าน 35 เขามิ ได้ แสดงความเมตตาแก่
ครอบครัวเยรุ บบาอัล คือกิเดโอน เป็นการตอบแทนความดีทัง้ สิน
้ ซึ่งกิเดโอนได้กระทําแก่
คนอิสราเอล

9
อาบีเมเลคฆ่าบุตรชายทัง้ หลายของกิเดโอน

1 ฝ่ายอาบีเมเลคบุตรชายเยรุ บบาอัลก็ข้น
ึ ไปหาญาติของมารดาที่เมืองเชเคม

แล้วพูดก
ับ เขาและกับ ครอบครัวท ี่ บ้านของตาว่า 2 “ขอบอกความนี้ ให้ เข้าหู บรรดาชาวเมืองเชเคม
เถิดว่า ‘จะให้บุตรชายเยรุ บบาอัลทัง้ เจ็ดสิบคนครอบครองท่านทัง้ หลายดี หรือจะให้ผู้เดียว
ปกครองดี� ขอระลึก ไว้ ด้วยว่า ตัว ข้าพเจ้า นี้ เป็นกระดูก และเนื้ อ เดีย วกั บท ่า นทัง้ หลาย�
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3 ฝ่ายญาติของมารดาของเขาก็กล่าวคําทัง
้ หมดเหล่านี้ ให้เข้าหูบรรดาชาวเชเคม

จิตใจของ
ชาวเมืองก็ เอนเอียงเข้า ข้า งอาบี เมเลค ด้วยเขากล่าวกั นว ่า “เขาเป็น ญาติ ของเรา� 4 เขา
จึง เอาเงิน เจ็ด สิบ แผ่น ออกจากวิหารพระบาอัลเบรีทมอบให้ อาบ ี เมเลค อาบ ี เมเลคก็ เอา
เงินนั ้นไปจ้างนั กเลงหัวไม้ไว้ติดตามตน 5 เขาจึงไปที่ บ้านบิดาของเขาที่ เมืองโอฟราห์ฆ่าพี่
น้ องของตน คือบุตรชายเยรุ บบาอัลทัง้ เจ็ดสิบคนที่ศิลาแผ่นเดียว เหลือแต่โยธามบุตรชาย
สุดท้องของเยรุ บบาอัล เพราะเขาซ่อนตัวเสีย 6 ชาวเมืองเชเคมและชาววงศ์วานมิลโลทัง้ สิ้
นกม
็ าประชุมพร้อมกัน ตัง้ อาบีเมเลคให้เป็นกษัตริย์ที่ข้างที่ราบแห่งเสาสําคัญที่อยูในเมื
่
อง
เชเคม 7 เมื่อมค
ี นไปบอกโยธาม เขาก็ข้น
ึ ไปยืนอยูบ
่ นยอดภูเขาเกริซิม แผดเสียงร้องให้เขา
ทัง้ หลายฟังว่า “ชาวเมืองเชเคมเอ๋ย ขอจงฟังข้าพเจ้า เพื่อพระเจ้าจะทรงฟังเสียงของท่าน
8 ครัง
้ หนึ่ งต้นไม้ต่างๆได้ออกไปเจิมตัง้ ต้นไม้ต้นหน่ง
ึ ไว้เป็นกษั ตริย์ เขาจึงไปเชิญต้นมะกอก
เทศว่า ‘เชิญท่านปกครองเราเถิด� 9 แต่ต้นมะกอกเทศตอบเขาว่า ‘จะให้เราทิง้ นํ้ามันของ
เรา ซึ่งเขาใช้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าและแก่มนุษย์ เพื่อไปกวัดแกว่งอยูเ่ หนื อต้นไม้ทัง้ ปวง
หรือ� 10 แล้วต้นไม้เหล่านั ้นจึงไปพูดกับต้นมะเดื่อว่า ‘เชิญท่านมาปกครองเหนื อเราเถิด�
11 แต่ต้นมะเดื่อตอบเขาว่า ‘จะให้เราทิง
้ รสหวานและผลดีของเราเสีย และไปกวัดแกว่งอยู่
เหนื อ ต้นไม้ ทัง้ หลายหรือ� 12 ต้นไม้ เหล่ านั ้ นก ็ ไปพู ดก ับ เถาองุ ่นว ่า ‘เชิญ ท่านมาปกครอง
เหนื อ เราเถิด� 13 แต่ เถาองุน
่ กล่าวแก่ เขาว่า ‘จะให้ เราทิง้ นํ้า องุน
่ ของเรา อัน เป็ นที ่ ช่น
ื ใจ
14
พระเจ้า และมนุษย์ ไปกวัด แกว่ง อยู่ เหนื อ ต้นไม้ ทัง้ หลายหรือ� บรรดาต้นไม้ ก็ ไปพู ดก ับ
ต้นหนามว่า ‘เชิญท่านมาปกครองเหนื อเราเถิด� 15 ต้นหนามจึงตอบต้นไม้เหล่านั ้นว่า ‘ถ้า
แม้ ท่านทัง้ หลายจะเจิม ตัง้ เราให้เป็นกษั ตริย์ ของเจ้า ทัง้ หลายจริงๆ จงมาอาศัย ใต้ รม
่ ของ
เราเถิด มิ ฉะนั ้ นก ็ ให้ไฟเกิด จากต้น หนามเผาผลาญต้นสนสี ดาร์เลบานอนเสีย� 16 ฉะนั ้น
บัดนี้ ซึ่ง เจ้า ทัง้ หลายตัง้ อาบี เมเลคเป็นกษั ตริย์ นั ้น ถ้า ทํา ด้วยความจริงใจและเที่ยงธรรม
และถ้าได้กระทําให้เหมาะต่อเยรุ บบาอัลและครอบครัวของท่าน สมกับความดีที่มือท่านได้
กระทําไว้ 17 (ด้วยว่าบิดาของเราได้ รบพุ่งเพื่อเจ้าทัง้ หลาย และเสี่ยงชีวต
ิ ช่วยเจ้าทัง้ หลาย
18
ให้พ้นจากมือพวกมีเดียน แต่ในวันนี้ เจ้าทัง้ หลายได้ลุกขึ้นประทุษร้ายต่อครอบครัวบิดา
ของเรา ได้ฆ่าบุตรชายทัง้ เจ็ดสิบคนของท่านเสียบนศิลาแผ่นเดียว แล้วตัง้ อาบีเมเลคบุตร
ชายของสาวคนใช้ ข้น
ึ เป็นกษั ตริย์ปกครองเหนื อ ชาวเชเคม เพราะว่า เขาเป็น ญาติ ของเจ้า
ทัง้ หลาย� 19 ถ้าเจ้าทัง้ หลายได้ กระทําด้วยความจริงใจและเที่ยงธรรมต่อเยรุ บบาอัลและ
ครองครัว ของท่านในวัน นี้ ก็ จงชื่นชมในอาบี เมเลคเถิด และให้ เขามี ความชื่นชมยินดี ใน
เจ้า ทัง้ หลายด้วย 20 แต่ ถ้า ไม่ เป็น อย่างนั ้น ก็ ขอให้ ไฟออกมาจากอาบี เมเลค เผาผลาญ
ชาวเมืองเชเคมและวงศ์ วานมิลโล และให้ ไฟออกมาจากชาวเมืองเชเคมและจากวงศ์ วา
นมิลโลเผาผลาญอาบีเมเลคเสีย� 21 โยธามก็รีบหนี ไปยังเบเออร์อาศัยอยูที
่ ่นั่น เพราะกลัว
อาบีเมเลคพีช
่ ายของตน 22 เมื่ออาบีเมเลคครอบครองอิสราเอลอยูได้
่ สามปีแล้ว 23 พระเจ้า
ทรงใช้วญ
ิ ญาณชัว่ เข้าแทรกระหว่างอาบีเมเลคกับชาวเมืองเชเคม ชาวเมืองเชเคมก็ทรยศ
ต่อ อาบี เมเลค 24 เพื่อ ความทารุ ณ ที่ เขาได้ กระทํา แก่ บุ ตรชายเจ็ด สิบ คนของเยรุ บ บาอัล
จะสนอง และโลหิตของคนเหล่านั ้นจะได้ ตกแก่ อาบีเมเลค พี่น้ องผู้ได้ ประหารเขาและตก
แก่ ชาวเมืองเชเคม ผู้ เสริมกําลั งม ื ออาบี เมเลคให้ ฆ่า พี่ น้องของตน 25 ชาวเมืองเชเคมได้
วางคนซุ่ม ซ่อนไว้คอยดัก อาบี เมเลคที่ บนยอดภู เขา เขาก็ ปล้น คนทัง้ ปวงที่ ผ่านไปมาทาง
นั ้น และมี คนบอกอาบี เมเลคให้ทราบ 26 ฝ่า ยกาอั ลบ ุตรชายเอเบดกับ ญาติ ของเขาเข้าไป
ในเมืองเชเคม ชาวเชเคมไว้เนื้ อ เชื่อ ใจกาอัล 27 จึง พากัน ออกไปในสวนองุน
่ เก็บ ผลมายํ่า
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ทําการเลี้ยงสมโภชในวิหารพระของเขา เขารับประทานและดื่ม และด่าแช่งอาบีเมเลคด้วย
28 กาอั ลบ ุตรชายเอเบดจึง กล่าวว่า “อาบ ี เมเลคคือ ใคร และเราชาวเชเคมเป็ น ใครกัน จึง
ต้องมาปรนนิ บัติเขา เขาเป็นบุตรชายของเยรุ บบาอัลมิใช่หรือ และเศบุลเป็นเจ้าหน้าที่ของ
เขามิใช่หรือ จงปรนนิ บัติคนฮาโมร์บิดาของเชเคมเถิด เราจะปรนนิ บัติอาบีเมเลคทําไมเล่า
29 ถ้า คนเมืองนี้ อยู่ ใต้ ปกครองเรานะ เราจะถอดอาบี เมเลคเสีย� เขาจึง ท้า อาบี เมเลคว่า
“จงเพิม
ิ ถ้อยคํา ของกาอั
่ กองทัพ ของท่านขึ้น แล้ว ออกมาเถิด� 30 พอเศบุล เจ้า เมืองได้ยน
ลบ ุตรชายเอเบดก็ โกรธ 31 จึง ส่ง ผู้ ส่ือสารไปยัง อาบี เมเลคอย่างลับๆกล่าวว่า “ดู เถิด กาอั
ลบุตรชายเอเบดและญาติของเขามาที่เมืองเชเคม ดูเถิด พวกเขายุแหย่เมืองนั ้นให้ต่อสู้กั
บท ่าน 32 ฉะนั ้น บัดนี้ ขอท่านจงลุก ขึ้น ในเวลากลางคืน ทัง้ ท่านและคนที่ อยู่กั บท ่าน ไปซุ่ม
คอยอยู่ในทุ่งนา 33 รุ ง่ เช้าพอดวงอาทิตย์ข้น
ึ ท่านจงลุกขึ้นแต่ เช้าตรู ่ รีบรุ กเข้าเมือง และดู
เถิด เมื่อกาอัลกับกองทัพออกมาต่อสู้ท่าน ท่านจงกระทําแก่เขาตามแต่โอกาสจะอํานวย�
34 ฝ่า ยอาบี เมเลค และกองทัพ ทัง
้ สิ้ นที ่ อยู่ กั บท ่า นก็ ลุ กขึ้น ในเวลากลางคืน แบ ่ งออกเป็น
สี่ กองไปซุ่มคอยสู้ เมืองเชเคม 35 กาอัลบุตรชายเอเบดก็ออกไปยืนอยู่ที่ ทางเข้าประตูเมือง
อาบ ี เมเลคก็ ลุ กขึ้น พร้อมกับ กองทัพ ที่ อยู่ กั บท ่าน ออกมาจากที่ ซุ่ม ซ่อน 36 และเมื่อ กาอัล
เห็น กองทัพ จึง พู ดก ับเศบุ ล ว่า “ดู เถิด กองทัพ กําลัง เคลื่อนลงมาจากยอดภู เขา � เศบุล
ตอบเขาว่า “ท่านเห็นเงาภูเขาเป็นคนไปกระมัง� 37 กาอัลพูดขึ้นอีกว่า “ดู ซิ กองทัพกําลัง
ออกมาจากกลางแผ่น ดิน กองหนึ่ ง และกองทั พอ ี กกองหนึ่ ง กําลัง ออกมาจากทางที่ราบ
เมโอเนนิ ม� 38 เศบุ ลก ็ กล ่าวแก่ กาอัล ว่า “ปากของท่านอยู่ ที่ ไหนเดีย
๋ วนี้ ท่านผู้ ที่ กล่าวว่า
‘อาบีเมเลคคือผู้ใด ที่เราต้องปรนนิ บัติ� คนเหล่านี้ เป็นคนที่ท่านหมิน
่ ประมาทมิใช่หรือ จง
ยกออกไปสู้ รบกับเขาเถิด� 39 กาอัลก็เดินนําหน้ากองทัพเชเคมออกไปต่อสู้ กับอาบีเมเลค
40 อาบีเมเลคก็ ขับไล่ กาอัลหนี ไป มี คนถูก บาดเจ็บ ล้มตายเป็ นอันมาก จนถึงทางเข้าประตู
เมือง 41 ฝ่ายอาบีเมเลคก็ อาศัยอยู่ที่ อารู มาห์ และเศบุ ลก็ขับไล่ กาอัลกับญาติ ของเขาออก
ไปไม่ให้อยู่ที่เชเคมต่อไป 42 ต่อมารุ ง่ ขึ้น มีชาวเมืองออกไปที่ทุ่งนา อาบีเมเลคก็ทราบเรือ
่ ง
43 ท่านจึงแบ่งคนของท่านออกเป็ นสามกอง ซุ่มคอยอยู่ที่ ทุ่งนา ท่านมองดู ดู เถิด คนออก
มาจากในเมือง ท่านจึง ลุก ขึ้น ประหารเขา 44 ส่วนอาบี เมเลคกับ ทหารที่ อยู่ ด้วยก็ รุก ไปยืน
อยู่ที่ ทางเข้าประตู เมือง ฝ่ายทหารอีกสองกองก็ รุกเข้าโจมตี คนทัง้ หมดที่ ในทุ่งนาประหาร
เสีย 45 อาบีเมเลคโจมตี เมืองนั ้นตลอดวันยังคํ่า ยึดเมืองนั ้นได้ และฆ่า ฟันประชาชนที่ อยู่
ในเมืองนั ้นเสีย ทัง้ ทําลายเมืองนั ้นเสียด้วย แล้วก็หว่านเกลือลงไป 46 เมื่อบรรดาชาวบ้าน
หอเชเคมได้ยน
ิ เช่นนั ้น ก็หนี เข้าไปอยู่ในป้อมในวิหารของพระเบรีท 47 มีคนไปเรียนอาบีเม
เลคว่า บรรดาชาวบ้านหอเชเคมไปมัว่ สุม กัน อยู่ 48 อาบ ี เมเลคก็ ข้น
ึ ไปบนภูเขาศัล โมน ทัง้
ท่านกับบรรดาคนที่อยู่ด้วย อาบีเมเลคถือขวานตัดกง
ิ่ ไม้ใส่บ่าแบกมา ท่านจึงบอกคนที่อยู่
ด้วยว่า “เจ้าเห็นข้าทําอะไร จงรีบไปทําอย่างข้าเถิด� 49 ดังนั ้นคนทัง้ ปวงก็ตัดกง
ิ่ ไม้แบกตา
มอาบีเมเลคไปสุมไว้ ณ ที่ ป้อม แล้วก็จุดไฟเผาป้อมนั ้น ชาวบ้านหอเชเคมก็ตายหมดด้วย
ทัง้ ชายและหญิงประมาณหนึ่ งพันคน
อาบีเมเลคถูกทําลาย

อาบ ี เมเลคไปยัง เมืองเธเบศตัง้ ค่ายประชิด เมืองเธเบศไว้ และยึด เมืองนั ้น ได้ 51 แต่
ในเมืองมีหอรบแห่งหนึ่ ง ประชาชนเมืองนั ้นทัง้ สิ้นก็หนี เข้าไปอยู่ในหอทัง้ ผู้ชายและผู้หญิง
ปิดประตูขังตนเองเสีย เขาก็ ข้น
ึ ไปบนหลังคาหอรบ 52 อาบีเมเลคยกมาถึงหอรบนี้ ได้ต่อสู้
กัน จนเข้า มาใกล้ ประตู หอรบได้ จะเอาไฟเผา 53 มี หญิง คนหนึ่ ง เอาหิน โม่ ชิ้ นบนทุ่ม ศีรษะ
50
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54 ท่านจึง รีบ ร้องบอกคนหนุ่มท ี่ ถือ อาวุธ ของท่าน

อาบีเมเลค กะโหลกศีรษะของท่านแตก
ว่า “เอาดาบฟัน เราเสีย เพื่อ คนจะไม่ กล่าวว่า ‘ผู้ หญิง คนหนึ่ ง ฆ่า เขาตาย� ” ชายหนุ่ม ของ
ท่านคนนั ้ นก ็ แทงท่านทะลุ ถึงแก่ ความตาย 55 เมื่อ คนอิส ราเอลเห็นว ่า อาบี เมเลคสิน
ิ
้ ชีวต
แล้ว ต่างคนก็ กล ับ ไปยัง ที่ ของตน 56 ดังนี้ แหละพระเจ้า ทรงสนองความชั ่วท ี่ อาบ ี เมเลค
ได้กระทําต่อบิดาของตนที่ ได้ฆ่าพี่น้องเจ็ดสิบคนของตนเสีย 57 และพระเจ้าทรงกระทําให้
บรรดาความชัว่ ร้ายของชาวเชเคมกลับ ตกบนศีรษะของเขาทัง้ หลายเอง คํา สาปแช่ง ของ
โยธามบุตรชายเยรุ บบาอัลก็ตกอยูบ
่ นเขาทัง้ หลาย

10
โทลากับยาอีรเ์ ป็นผู้วินิจฉั ยของอิสราเอล

1 ต่อจากอาบีเมเลคมีคนขึ้นมาช่วยอิสราเอลให้พ้นชื่อโทลาบุตรชายของปูวาห์ผูเป็
้ นบุตร

ชายของโดโด คนอิสสาคาร์ และเขาอยู่ที่เมืองชามีรใ์ นแดนเทือกเขาเอฟราอิม 2 ท่านวินิจ
ฉั ยอิสราเอลอยู่ยี่สิบสามปี แล้วท่านก็สิน
ิ เขาฝังศพท่านไว้ที่เมืองชามีร ์ 3 ต่อมายาอีร ์
้ ชีวต
คนกิ เลอาดได้ ข้น
ึ มาและท่านวินิจฉั ยอิสราเอลอยู่ยี่สิ บสองปี 4 ท่านมี บุ ตรชายสามสิบคน
ขี่ลูกลาสามสิบตัว และมี เมืองอยู่สามสิบหัวเมืองเรียกว่าเมืองฮาโวทยาอีรจ
์ นทุกวันนี้ ซึ่ง
อยูใ่ นแผ่นดินกิเลอาด 5 ยาอีรก็
์ สิ้นชีวต
ิ และถูกฝังไว้ที่เมืองคาโมน
พระเจ้าทรงพระพิโรธคนที่ไหว้รู ปเคารพ

คนอิสราเอลก็ กระทํา ชัว่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์อีก ไปปรนนิ บั ติ พระบาอัล
พระอัช ทาโรท พวกพระของเมืองซีเรีย พวกพระของเมืองไซดอน พวกพระของเมืองโม
อับ พวกพระของคนอัม โมน พวกพระของคนฟี ลิ ส เตีย และละทิง้ พระเยโฮวาห์เสีย หาได้
ปรนนิ บัติ พระองค์ ไม่ 7 และพระพิโรธของพระเยโฮวาห์ก็ พลุ ่ง ขึ้น ต่ ออ ิส ราเอล จึง ทรงขาย
เขาไว้ ในมือ ของคนฟี ลิ ส เตีย และในมือ ของคนอัม โมน 8 เขาได้ ข่มเหงและบีบ บังคับ คน
อิสราเอลในปี นั ้น คือ คนอิสราเอลทัง้ ปวงที่ อยู่ฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้างโน้ น ในแผ่น ดิน ของ
คนอาโมไรต์ ซึ่ง อยู่ ในกิ เลอาดสิบ แปดปี 9 ทัง้ คนอัม โมนได้ ข้ามแม่น้ํา จอร์แดนไปต่อสู้ กับ
ยูดาห์และต่อสู้ กับเบนยามิน และต่อสู้ กับวงศ์ วานเอฟราอิม ดังนั ้ นอิสราเอลจึงเดือดร้อน
อย่างยิง่ 10 และคนอิสราเอลร้องทุกข์ ต่อ พระเยโฮวาห์ ว่า “ข้า พระองค์ ทัง้ หลายได้ กระทํา
บาปต่อพระองค์ เพราะว่าข้าพระองค์ได้ทอดทิง้ พระเจ้าของข้าพระองค์เสีย และปรนนิ บัติ
พระบาอัล� 11 และพระเยโฮวาห์ ตรัส กับ คนอิสราเอลว่า “เรามิ ได้ ช่วยเจ้า ให้ พ้น จากชาว
อียป
ิ ต์ จากคนอาโมไรต์ จากคนอัมโมน และจากคนฟี ลิสเตียหรือ 12 ทัง้ คนไซดอน คนอา
มาเลข และชาวมาโอนได้ บีบ บังคับ เจ้า เจ้ าได้ ร้องทุกข์ ถึง เราและเราได้ ชว
่ ยเจ้า ให้ พ้ นม ือ
13
เขาทัง้ หลาย แม้กระนั ้นเจ้าทัง้ หลายยังได้ละทิง้ เรา และปรนนิ บัติพระอื่น ฉะนี้ เราจึงจะ
ไม่ชว
่ ยเจ้าทัง้ หลายให้พ้นอีกต่อไป 14 จงไปร้องทุกข์ต่อพระซึ่งเจ้าทัง้ หลายได้เลือกเถิด ให้
พระเหล่านั ้นช่วยเจ้าให้พ้นในยามทุกข์เดือดร้อนนี้ � 15 และคนอิสราเอลกราบทูลพระเยโฮ
วาห์ว่า “ข้าพระองค์ทัง้ หลายได้กระทําบาปแล้ว ขอพระองค์ทรงกระทําตามที่พระองค์ทรง
เห็น ชอบ ข้า พระองค์ ขอวิงวอนเพียงว่า ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ให้ พ้น ในวัน นี้ เถิด � 16 ดัง
นั ้นเขาทัง้ หลายจึงเลิกถือพระอื่น และปรนนิ บัติ พระเยโฮวาห์ ฝ่ายพระองค์ ทรงเดือดร้อน
พระทัย ด้วยความทุกข์ เข ็ญ ของอิสราเอล 17 ฝ่ายคนอัม โมนก็ ถู กเรียกให้มาพร้อมกัน เขา
ได้ตัง้ ค่ายในกิเลอาด และคนอิสราเอลก็มาพร้อมกันตัง้ ค่ายอยู่ที่มิสปาห์ 18 และประชาชน
กับพวกประมุขของคนกิเลอาดพู ดกันว่า “ผู้ใดที่ จะเป็นคนแรกที่ จะเข้าต่อสู้ กับคนอัมโมน
ผู้นั ้นจะเป็นหัวหน้าของชาวกิเลอาดทัง้ หมด�
6
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เยฟธาห์สู้รบกับคนอัมโมน
เยฟธาห์ คนกิ เลอาดเป็น ทแกล้ว ทหาร แต่ เป็น บุตรชายของหญิง แพศยา กิ เลอาดให้
กําเนิ ด บุตรชื่อ เยฟธาห์ 2 ภรรยาแท้ ของกิ เลอาดคลอดบุตรชายหลายคน และเมื่อ พวก
บุตรเหล่านั ้นโตขึ้นแล้ว จึงผลักไสเยฟธาห์ออกไปเสียโดยกล่าวว่า “เจ้ าจะมีส่วนในมรดก
ของครอบครัว บิดาเราไม่ ได้ เพราะเจ้า เป็น ลูก ของหญิง คนอื่น� 3 เยฟธาห์ จึง หนี จากพี่
น้ อง ของ ตน ไป อาศัย อยู่ ที่ แผ่ น ดิน โทบ พวก นั กเลง ก็ มัว่ สุ มกับเยฟธาห์ และ ติดตาม เขา
ไป 4 ต่อ มา ภาย หลัง คน อัม โมน ได้ ทํา สงคราม กับ คน อิสราเอล 5 และ เมื่อ คน อัม โม นทํา
สงครามกับอิสราเอลนั ้น พวกผู้ใหญ่ของเมืองกิเลอาดได้ไปเพื่อจะพาเยฟธาห์มาจากแผ่น
ดิน โทบ 6 เขากล่าวแก่ เยฟธาห์ ว่า “จงมาเป็น หัวหน้า ของเรา เพื่อ เราจะได้ ต่อสู้ กับ คนอัม
โมน� 7 แต่ เยฟธาห์ กล ่าวแก่ พวกผู้ ใหญ่ ของกิ เลอาดว่า “ท่านไม่ ได้ เกล ียดข้าพเจ้า และ
ขับไล่ข้าพเจ้าเสียจากครอบครัวบิดาของข้าพเจ้าดอกหรือ เมื่อคราวทุกข์ยากท่านจะมาหา
ข้าพเจ้าทําไมเล่า� 8 พวกผู้ใหญ่ของกิ เลอาดจึงกล่าวแก่ เยฟธาห์ว่า “เหตุ ที่ เรากลับมาหา
ท่าน ณ บัดนี้ ก็ ด้วยต้องการให้ ท่านไปกับ เราสู้ รบกับ คนอัม โมน แล ้ว มาเป็น หัวหน้า ของ
เราที่ จะปกครองชาวกิ เลอาดทัง้ ปวง� 9 เยฟธาห์ จึง กล่าวแก่ พวกผู้ ใหญ่ ของกิ เลอาดว่า
“ถ้า ท่านให้ข้าพเจ้า กลับ บ้านเพื่อ ทําศึ กก ับ คนอัม โมน และถ้า พระเยโฮวาห์ทรงมอบเขาไว้
ต่อ หน้า ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะได้ เป็น หัวหน้า ของท่านหรือ เปล่า� 10 พวกผู้ ใหญ่ ของกิ เลอาด
จึง ตอบเยฟธาห์ ว่า “พระเยโฮวาห์ ทรงเป็น พยานระหว่างเรา เราจะกระทํา ตามที่ ท่านสัง่
ทุก ประการ� 11 เยฟธาห์ จึง ไปกับ พวกผู้ ใหญ่ ของกิ เลอาด และประชาชนก็ ตัง้ ท่านให้ เป็น
หัวหน้าและเป็นประมุขของเขา แล้วเยฟธาห์ก็กล่าวคําที่ตกลงกันทัง้ สิน
้ ต่อพระพักตร์พระ
12
เยโฮวาห์ ที่ เมืองมิส ปาห์ เยฟธาห์ จึง ส่ง ผู้ ส่ ือสารไปยัง กษั ตริย์ คนอัม โมนถามว่า “ท่าน
มี เรือ
่ งอะไรกับ ข้าพเจ้า ท่านจึง ยกมาต่อสู้ กับ แผ่น ดิน ของข้าพเจ้า� 13 กษั ตริย์ คนอัม โมน
ตอบผู้ ส่ ือ สารของเยฟธาห์ว่า “เพราะว่า เมื่ ออ ิส ราเอลยกออกมาจากอียป
ิ ต์ ได้ ยึด แผ่น ดิน
ของเราไป ตัง้ แต่ แม่น้าํ อารโนนถึงแม่น้ํายับบอกและถึงแม่น้ําจอร์แดน ฉะนั ้นบัดนี้ ขอคืน
แผ่นดินเหล่านั ้นเสียโดยดี� 14 และเยฟธาห์ก็ส่งผูส
้ ่ือสารไปหากษั ตริย์คนอัมโมนอีก 15 ให้
กล่าวว่า “เยฟธาห์กล่าวดังนี้ ว่า อิสราเอลมิได้ยึดแผ่นดินของโมอับ หรือแผ่นดินของคนอัม
โมน 16 แต่ เมื่ ออ ิส ราเอลออกจากอียป
ิ ต์ เขาได้ เดิน ไปทางถิน
่ ทุ รก ัน ดารถึง ทะเลแดง และ
มาถึง คาเดช 17 อิสราเอลจึง ส่ง ผู้ ส่ือสารไปยัง กษั ตริย์ เอโดมกล่าวว่า ‘ข้าพเจ้า ขออนุญาต
ยกผ่านแผ่น ดิน ของท่านไป� แต่ กษั ตริย์เอโดมไม่ ฟัง และก็ ได้ ส่ง คําขอเช่น เดียวกัน ไปยัง
กษั ตริย์ เมืองโมอั บด ้วย แต่ ท่านก็ ไม่ ตกลง ดัง นั ้ นอ ิส ราเอลจึง ยับยัง้ อยู่ ที่ คาเดช 18 แล ้ว
เขาก็เดินไปในถิน
่ ทุรกันดารอ้อมแผ่นดินเอโดม และแผ่นดินโมอับ และมาทางด้านตะวัน
ออกของแผ่น ดิน โมอับ และตัง้ ค่ายอยู่ ที่ ฟากแม่ น้ํา อารโนนข้างโน้ น แต่ เขามิ ได้ เข ้า ไปใน
เขตแดนของโมอับ เพราะว่า แม่ น้ํา อารโนนเป็น พรมแดนของโมอับ 19 อิสราเอลจึง ส่ง ผู้
สื่อสารไปหาสิ โหนกษั ตริย์ คนอาโมไรต์ กษั ตริย์ กรุ งเฮชโบน อิสราเอลเรียนท่านว่า ‘ขอ
ให้ พวกข้าพเจ้า ยกผ่านแผ่น ดิน ของท่านไปยัง สถานที่ ของข้าพเจ้า� 20 แต่ สิ โหนไม่ วางใจ
ที่ จะให้อส
ิ ราเอลยกผ่านเขตแดนของตน ฉะนั ้น สิ โหนจึง ได้ รวบรวมประชาชนทัง้ หมดของ
ท่าน ตัง้ ค่ายอยู่ที่ ยาฮาส และสู้ รบกับอิสราเอล 21 และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอล
ทรงมอบสิ โหนและประชาชนทัง้ หมดของท่านไว้ในมื ออ ิส ราเอล คนอิสราเอลก็ โจมตี เขา
อิสราเอลจึง ยึด ครองแผ่น ดิน ทัง้ สิน
้ ของคนอาโมไรต์ ผู้ ซึ่ง เป็น ชาวเมืองนั ้น 22 และเขายึด
1
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เขตแดนทัง้ หมดของคนอาโมไรต์ตัง้ แต่แม่น้าํ อารโนนถึงแม่น้ํายับบอก และตัง้ แต่ถิน
่ ทุรก
ันดารถึงแม่น้ําจอร์แดน 23 ดังนั ้นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลจึงขับไล่ คนอาโมไรต์
ออกเสีย ต่อ หน้า อิสราเอลประชาชนของพระองค์ ฝ่ายท่านจะมาถือ เอาเป็น กรรมสิทธิเ์ ช่น
นั ้นหรือ 24 ท่านไม่ถือกรรมสิทธิสิ
์ ่งซึ่งพระเคโมชพระของท่านมอบให้ท่านยึดครองดอกหรือ
พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเราขับ ไล่ ผู้ ใดไปให้พ้น หน้า เรา เราก็ ยด
ึ ครองที่ ของผู้ นั ้น 25 ฝ่าย
ท่านจะดี กว่า บาลาคบุตรชายสิ ป โปร์กษั ตริย์เมืองโมอับ หรือ ท่านเคยแข่ง ขั นก ับ อิสราเอล
หรือ ท่านเคยต่อสู้กับเขาทัง้ หลายหรือ 26 เมื่ออิสราเอลอาศัยอยู่ในกรุ งเฮชโบนและชนบท
ของกรุ ง นั ้น และในเมืองอาโรเออร์และชนบทของเมืองนั ้น และอยู่ ในบรรดาหัว เมืองที่
ตัง้ อยู่ ตามฝั่ งแม่ น้ํา อารโนนถึง สามร้อยปี ทําไมท่านไม่ เรียกคืน เสีย ภายในเวลานั ้น เล่า
27 ฉะนี้ ข้าพเจ้า จึ งม ิ ได้ กระทํา ความผิด ต่อ ท่าน แต่ ท่านได้ กระทํา ความผิด ต่อ ข้าพเจ้า ใน
การที่ ทํา สงครามกับ ข้าพเจ้า ขอพระเยโฮวาห์จอมผู้ พิพากษาเป็น ผู้ทรงพิพากษาระหว่าง
คนอิสราเอลและคนอัม โมนในวัน นี้ � 28 แต่ กษั ตริย์ ของคนอัม โมนมิ ได้ เชื่อ ฟัง ในคํา ของ
เยฟธาห์ ซ่ึง ท่านส่ง ไปให้ 29 พระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ ก็ มาสถิ ตก ับเยฟธาห์ ท่านจึง
ยกผ่านกิ เลอาดและมนั สเสห์และผ่านมิสปาห์แห่งกิเลอาด และจากมิสปาห์แห่งกิเลอาด
ท่านยกผ่านต่อไปถึงที่คนอัมโมน
คําสาบานอันไร้ปัญญาของเยฟธาห์
และเยฟธาห์ ปฏิญาณต่อ พระเยโฮวาห์ ว่า “ถ้า พระองค์ ทรงมอบคนอัม โมนไว้ ในมือ
ของข้าพระองค์แล้ว 31 ผูใดที
้
่ออกมาจากประตูเรือนของข้าพระองค์เพื่อต้อนรับข้าพระองค์
เมื่อข้าพระองค์กลับมาจากคนอัมโมนนั ้นด้วยความสงบแล้ว ผูนั
้ ้นจะต้องเป็นของของพระ
เยโฮวาห์ และข้า พระองค์ จะถวายผู้ นั้น เป็น เครือ
่ งเผาบู ชา � 32 แล ้วเยฟธาห์จึง ยกข้ามไป
สู้ รบกับคนอัมโมน และพระเยโฮวาห์ทรงมอบเขาไว้ในมือของท่าน 33 และท่านได้ประหาร
เขาจากอาโรเออร์จนถึง ที่ ใกล้ ๆเมือ งมิน นิ ทรวมยี่ สิ บหัว เมือง และไกลไปจนถึง ที่ราบแห่ง
สวนองุน
่ ผู้คนล้มตายมาก คนอัมโมนจึงพ่ายแพ้ต่อหน้าคนอิสราเอล 34 แล้วเยฟธาห์ก็กล
ับมาบ้านที่มิสปาห์ ดูเถิด บุตรสาวของท่านถือรํามะนาเต้นโลดออกมาต้อนรับท่าน เธอเป็น
บุตรคนเดียว นอกจากบุตรสาวคนนี้ ท่านไม่ มี บุ ตรชายและบุตรสาวเลย 35 และต่อมาเมื่อ
ท่านเห็นเธอแล้ว ท่านก็ฉีกเสื้อผ้าของท่าน กล่าวว่า “อนิ จจา ลูกสาวเอ๋ย เจ้าให้พ่อแย่แล้ว
เพราะเจ้าเป็นเหตุให้พ่อเดือดร้อนมากยิง่ เพราะพ่อได้อา้ ปากปฏิญาณต่อพระเยโฮวาห์ไว้
จะคืนคํา ก็ ไม่ ได้ � 36 เธอจึง พู ดก ับ พ่อ ว่า “คุ ณพ่อ ขา เมื่อ คุณ พ่อ ออกปากสัญญากับ พระ
เยโฮวาห์ ไว้อย่างไร ขอคุณ พ่อ กระทํากั บลู กตามคํา ที่ ออกจากปากของคุณ พ่อ เถิด เพราะ
พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงแก้ แค้น คนอัม โมนศั ตรู เพื่อ คุณ พ่อ แล้ว� 37 และเธอพู ดก ับ บิดาของ
เธอว่า “ขอให้ลูกอย่างนี้ เถิด ขอปล่อยลูกไว้สักสองเดือน ลูกจะได้ จากบ้านและลงไปบนภู
เขา ร้องไห้ครํา่ ครวญถึงความเป็นพรหมจารีของลูก ลูกกับเพื่อนๆของลูก� 38 ท่านจึงตอบ
ว่า “ไปเถิด� และท่านก็ ปล่อยเธอไปสองเดือน เธอก็ ออกไป เธอและพวกเพื่อนของเธอ
แล้วร้องไห้ครํา่ ครวญถึงความเป็นพรหมจารีของเธอบนภู เขา 39 อยู่มาเมื่อครบสองเดือน
แล้ว เธอก็ กล ับ มาหาบิดาของเธอ และท่านก็ กระทํา กับ เธอตามคํา ปฏิญาณที่ ได้ ปฏิญาณ
ไว้ เธอยังไม่เคยสมสู่กับชายใดเลย และก็เป็นธรรมเนี ยมในอิสราเอล 40 คือที่บุตรสาวชาว
อิสราเอลไปร้องไห้ไว้ทุกข์ให้บุตรสาวของเยฟธาห์คนกิเลอาดปีละสี่วัน
30
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เยฟธาห์ชนะคนเอฟราอิม
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พูดกับเยฟธาห์ว่า “เหตุใดท่านยกข้าม
ไปรบคนอัม โมน แต่ ไม่ เรียกเราไปด้วย เราจะจุด ไฟเผาเรือ นทั บท ่านเสีย� 2 เยฟธาห์ จึง
ตอบเขาว่า “ข้าพเจ้า กับ ประชาชนติด การศึก ใหญ่ กับ คนอัม โมน เมื่อ ข้าพเจ้า เรียกท่านให้
ช่วย ท่านไม่ได้ ช่วยเราให้พ้นมือเขา 3 เมื่อข้าพเจ้าเห็นว่าท่านไม่ชว
่ ยข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้า
ก็เสี่ยงชีวต
ิ ของข้าพเจ้าข้ามไปรบกับคนอัมโมน และพระเยโฮวาห์ทรงมอบเขาไว้ในมือของ
ข้าพเจ้า วันนี้ ท่านจะขึ้นมาทําศึ กกับข้าพเจ้าด้วยเหตุ อน
ั ใด� 4 เยฟธาห์จึงรวบรวมบรรดา
ชาวกิ เลอาดสู้ รบกับ คนเอฟราอิม คนกิ เลอาดก็ ประหารคนเอฟราอิม เพราะเขากล่าวว่า
“เจ้ าชาวกิ เลอาด เจ้ าเป็น คนหลบหนี ของชาวเอฟราอิ มท ่า มกลางคนเอฟราอิม และมนั ส
เสห์� 5 ชาวกิ เลอาดก็ เข ้า ยึด ท่า ข้ามแม่น้ํา จอร์แดนไว้ไม่ ให้คนเอฟราอิม ข้าม เมื่อ คนเอฟ
ราอิ มท ี่ หลบหนี คนใดมาบอกว่า “ขอให้ข้ามไปที เถิด � คนกิ เลอาดจะถามเขาว่า “เจ้ าเป็น
คนเอฟราอิมหรือ� เมื่อเขาตอบว่า “เปล่า� 6 เขาจะบอกว่า “จงว่าคําว่าชิบโบเลท� คนนั ้น
จะว่า “สิ บโบเลท� เพราะคนเอฟราอิมออกเสียงคํา นี้ ไม่ ชด
ั เขาจึงจับคนนั ้น และฆ่าเสียที่
ท่าข้ามแม่น้ําจอร์แดน คราวนั ้นมค
ี นเอฟราอิมตายสี่หมื่นสองพันคน 7 เยฟธาห์วินิจฉั ยอิส
ราเอลอยูห
่ กปี แล้วเยฟธาห์ชาวกิเลอาดก็สิ้นชีวต
ิ และถูกฝังไว้ในหัวเมืองหนึ่ งในกิเลอาด
1 ฝ่ายคนเอฟราอิมมาพร้อมกันข้ามไปทางเหนื อ

ผู้วินิจฉั ยอิบซาน เอโลนและอับโดน

8 ถัด เยฟธาห์มาคื ออ ิบ ซานแห่ง เบธเลเฮมได้ วิน ิจฉั ยอ ิส ราเอล 9 ท่านมี บุ ตรชายสามสิบ

คน และบุตรสาวสามสิบ คน ท่านให้แต่ งงานกับ คนนอกตระกูล ของท่าน และท่านนํา บุ ตรี
สามสิบ คนของคนนอกตระกูล มาให้ แก่ บุ ตรชายของท่าน ท่านวินิจ ฉั ยอ ิส ราเอลอยู่ เจ ็ดปี
10 แล้วอิบซานก็ สิ ้นชีวต
ิ ถูกฝังไว้ที่เบธเลเฮม 11 ถัดท่านมา เอโลนคนเศบูลุนวินิจฉั ยอิสรา
เอล และท่านวินิจฉั ยอิสราเอลสิบปี 12 แล้วเอโลนคนเศบูลุนกสิ
็ น
ิ และถูกฝังไว้ที่อัยยา
้ ชีวต
โลนในเขตแดนของคนเศบูลุน 13 ถัดท่านมา อับโดนบุตรชายฮิลเลลชาวปิ ราโธนวินิจฉั ยอ
ิสราเอล 14 ท่านมีบุตรชายสี่สิบคน และหลานชายสามสิบคน ขี่ลาเจ็ดสิบตัว ท่านวินิจฉั ยอ
ิส ราเอลอยู่แปดปี 15 แล ้ วอ ับ โดนบุตรชายฮิลเลลชาวปิ ราโธนก็ สิ ้น ชีวต
ิ ถูก ฝัง ไว้ที่ ปิ ราโธน
ในเขตแดนของเอฟราอิมในแดนเทือกเขาของคนอามาเลข
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ความบาปของคนอิสราเอล บิดามารดาของแซมสัน
1 คนอิสราเอลก็กระทําชัว
่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์อีก พระเยโฮวาห์จึงทรงมอบ
เขาไว้ในมือ ของคนฟี ลิ ส เตีย สี่ สิ บปี 2 มี ชายคนหนึ่ ง เป็น ชาวโศราห์ คนครอบครัว ดาน ชื่อ
มาโนอาห์ ภรรยาของท่านเป็น หมัน ไม่ มี บุ ตรเลย 3 ทูต สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์มาปรากฏ
แก่ นางนั ้น กล ่าวแก่ นางว่า “ดู เถิด บัดนี้ เจ้ าเป็น หมัน ไม่ มี บุตร แต่ เจ้ าจะตัง้ ครรภ์ คลอด
บุตรเป็น ชาย 4 ฉะนั ้น บัดนี้ จงระวัง อย่า ดื่ม เหล้า องุน
่ หรือ เมรัย และอย่า รับ ประทานของ
มลทิน 5 เพราะดู เถิด เจ้ าจะตัง้ ครรภ์ และคลอดบุตรเป็น ชาย อย่า ให้มี ดโกนถูก ศีรษะของ
เขา เพราะเด็ก คนนี้ จะเป็น พวกนาศี ร แด่
์ พระเจ้า ตัง้ แต่ อยู่ ในครรภ์ เขาจะเป็น คนเริม
่ ช่วย
6
คนอิสราเอลให้พ้นจากเงื้อมมือของคนฟีลิสเตีย� ฝ่ายหญิงนั ้นจึงไปบอกสามีว่า “มีบุรุ ษ
ผู้ หน่ง
ึ ของพระเจ้า มาหาดิ ฉั น ใบหน้า ของท่านเหมือนใบหน้า ทูต สวรรค์ ของพระเจ้า น่า กลั
วน ัก ดิ ฉั น ไม่ ได้ ถามท่านว่า ท่านมาจากไหน และท่านก็ ไม่ บอกชื่อ ของท่านแก่ ดิฉัน 7 แต่
ท่านบอกดิฉั นว ่า ‘ดู เถิด เจ้ าจะตัง้ ครรภ์ และคลอดบุตรชาย ฉะนั ้น อย่า ดื่ม เหล้า องุน
่ หรือ
เมรัย อย่า รับ ประทานของมลทิน เพราะเด็ก นั ้น จะเป็น พวกนาศี ร ์แด่ พระเจ้า ตัง้ แต่ อยู่ ใน
ครรภ์ จนวันตาย� ” 8 แล้วมาโนอาห์ก็ วิงวอนพระเยโฮวาห์ทูล ว่า “โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์
ขอบุรุษของพระเจ้าผู้ซ่ึงพระองค์ทรงใช้มานัน
้ ปรากฏแก่ข้าพระองค์ทัง้ สองอีกครัง้ หนึ่ ง สัง่
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สอนข้า พระองค์ ว่า ข้า พระองค์ ควรกระทํา อย่างไรแก่ เด็ก ที่ จะเกิด มานั ้น� และพระเจ้า
ทรงฟัง เสียงของมาโนอาห์ และทูต สวรรค์ ของพระเจ้า มาหาหญิง นั ้ นอ ีก เมื่อ นางนั ่ง อยู่ ใน
ทุ่ง นา แต่ มาโนอาห์สามี ของนางไม่ ได้ อยู่ด้วย 10 นางก็ รีบวิง่ ไปบอกสามี ว่า “ดู เถิด บุ รุ ษ ผู้
ที่ ปรากฏแก่ ดิ ฉั นวันนั ้นได้ มาปรากฏแก่ ดิ ฉั นอีก� 11 มาโนอาห์ก็ ลุ กขึ้นตามภรรยาไป เมื่อ
มาถึงบุรุษผู้นั้นเขาจึงว่า “ท่านเป็นบุรุษผู้ที่พูดกับผู้หญิงคนนี้ หรือ� ผู้นั ้นตอบว่า “เราเป็น
ผูนั
้ ้นแหละ� 12 มาโนอาห์จึงกล่าวว่า “บัดนี้ ขอให้ถ้อยคําของท่านเป็นความจริง ข้าพเจ้าทัง้
สองควรสัง่ สอนเด็กคนนั ้นอย่างไร และข้าพเจ้าทัง้ สองควรกระทําต่อเขาอย่างไร� 13 และ
ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์บอกแก่มาโนอาห์ว่า “บรรดาสิง่ ที่เราได้บอกแก่หญิงแล้วนัน
้ ให้
นางระวังให้ดี 14 อย่าให้รบ
ั ประทานสิง่ ใดที่ ได้ มาจากเถาองุน
่ อย่าให้นางดื่มเหล้าองุน
่ หรือ
เมรัย อย่า รับ ประทานของมลทิน สิ ่ง ใดที่ เราบัญชานางไว้ให้ นางปฏิ บั ติ ตามทุก ประการ�
15 มาโนอาห์กล่าวแก่ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ว่า “ขอท่านรออยูก่
่ อน ข้าพเจ้าทัง้ สองจะ
16
ไปเตรียมลูกแพะตัวหนึ่ งให้ท่าน� ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์บอกมาโนอาห์ว่า “ถึงเจ้า
จะให้เรารอ เราจะไม่รบ
ั ประทานอาหารของเจ้า แต่ถ้าเจ้าจะจัดเครือ
่ งเผาบูชา เจ้าจงถวาย
แด่พระเยโฮวาห์� เพราะว่ามาโนอาห์ไม่ทราบว่าท่านผู้นั้นเป็นทูตสวรรค์องค์หน่ง
ึ ของพระ
17
เยโฮวาห์ มาโนอาห์ถามทูต สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ว่า “ท่านชื่อ อะไร เพื่อ เมื่อ เป็น จริง
ตามถ้อยคํา ของท่าน เราจะได้ ให้ เกียรติ แก่ ท่าน � 18 ทูต สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ บอกมา
โนอาห์ ว่า “ถามชื่อ เราทําไม ชื่อ ของเราเป็ นที ่ ซ่อนเร้น อยู�
่ 19 มาโนอาห์ ก็ เอาลูก แพะกับ
ธัญ ญบูชามาถวายบูชาบนศิลาแด่ พระเยโฮวาห์ และทูต สวรรค์ นั้น กระทํา การมหัศจรรย์
มาโนอาห์และภรรยาก็มองดู 20 และอยู่มาเมื่อเปลวไฟจากแท่นบูชาพลุ่งขึ้นไปสวรรค์ ทูต
สวรรค์ของพระเยโฮวาห์ก็ขึ้นไปตามเปลวไฟแห่งแท่ นบูชา ขณะเมื่อมาโนอาห์และภรรยา
คอยดูอยู่ และเขาทัง้ สองก็ซบหน้าลงถึงดิน 21 ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ไม่ปรากฏแก่มา
โนอาห์หรือแก่ภรรยาของเขาอีกเลย แล้วมาโนอาห์จึงทราบว่าผู้นั้นเป็นทูตสวรรค์องค์หน
่ึงของพระเยโฮวาห์ 22 และมาโนอาห์พูดกับภรรยาของตนว่า “เราจะตายเป็นแน่ เพราะเรา
ได้เหน
็ พระเจ้า� 23 แต่ภรรยาบอกเขาว่า “ถ้าพระเยโฮวาห์ทรงหมายจะฆ่าเราเสีย พระองค์
คงจะไม่ รบ
ั เครือ
่ งเผาบูชาและธัญ ญบูชาจากมือ ของเรา หรือ ทรงสําแดงสิง่ ทัง้ ปวงเหล่า
นี้ แก่ เรา หรือ ประกาศเรือ
่ งเช่น นี้ แก่ เรา � 24 ผู้ หญิง นั ้ นก ็ คลอดบุตรชายคนหนึ่ ง เรียกชื่อ
ว่า แซมสัน เด็ก นั ้ นก ็ เติบโตขึ้น และพระเยโฮวาห์ ทรงอํานวยพระพรแก่ เขา 25 และพระ
วิญญาณของพระเยโฮวาห์ก็ทรงเริม
่ เร้าใจเขาที่ค่ายดานระหว่างโศราห์กับเอชทาโอล
9

14
แซมสันหลงรักหญิงสาวคนฟีลิสเตีย

1 แซมสันได้ ลงไปยังเมืองทิมนาห์

และได้เห็นผู้หญิงคนฟีลิสเตียคนหนึ่ งที่เมืองทิมนาห์
“ฉั นเห็นผู้หญิงคนฟีลิสเตียคนหนึ่ งที่ เมือง
ทิม นาห์ ฉะนั ้น ไปขอเขาให้ เป็น ภรรยาฉั นที � 3 แต่ บิ ดาและมารดาของท่านกล่าวแก่ ท่าน
ว่า “ไม่มีผู้หญิงสักคนหนึ่ งในท่ามกลางบุตรสาวแห่งญาติ พี่น้ องของเจ้า หรือในท่ามกลาง
ชนชาติ ของเราหรือ เจ้ าจึงไปรับภรรยาจากคนฟี ลิสเตียที่ ไม่เข้าสุหนั ต� แต่ แซมสันกล่าว
แก่บิดาว่า “ไปขอหญิงนั ้นให้ฉันที เพราะเธอเป็นทีพ
่ อใจฉั นมาก� 4 บิดามารดาของท่านไม่
ทราบว่าเรือ
่ งนี้ เป็นมาจากพระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ทรงหาช่องโอกาสที่ จะต่อสู้ คนฟีลิ
สเตีย ครัง้ นั ้นคนฟีลิสเตียมีอาํ นาจเหนื ออิสราเอล
2 แล้วท่านจึงขึ้นมาบอกบิดามารดาของตนว่า
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แซมสันฆ่าสิงโตด้วยมือเปล่า
ฝ่ายแซมสั นก ็ ลงไปที่ เมืองทิม นาห์กับ บิดามารดาของตน แซมสัน มาถึง สวนองุน
่ ของ
ทิม นาห์ ดู เถิด มี สิ งโตหนุ่ม ตัว หนึ่ ง คํารามเข้า ใส่ ท่าน 6 พระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ ก็
ทรงสถิ ตก ับ แซมสัน อย่างมาก ท่านจึง ฉี ก สิงโตออกอย่างคนฉี กล ูก แพะ ทัง้ ที่ ไม่มี อะไรใน
มือ แต่ท่านมิได้บอกให้บิดาหรือมารดาของท่านทราบว่าท่านได้ทําอะไรไป 7 แซมสันกล
็ งไป
พูดจากับหญิงคนนั ้น เธอเป็นที่พอใจแก่แซมสันมาก
5

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

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

15

1 ครัน
้ ล่วงมาหลายวันถึง ฤดู เกี่ยวข้าวสาลี

แซมสั นก็เอาลูกแพะตัวหนึ่ ง ไปเยีย
่ มภรรยา
พูดว่า “ฉั นจะเข้าไปหาภรรยาของฉั นที ่ในห้อง� แต่พ่อตาไม่ยอมให้ท่านเข้าไป 2 พ่อตาจึง
ว่า “ข้า เข้า ใจจริงๆว่า เจ้า เกลียดชัง นางเหลือ เกิน ข้า จึง ยกนางให้แก่ เพื่อนของเจ้า ไป น้ อง
สาวของนางก็สวยกว่านางมิใช่หรือ ขอจงรับน้องแทนพี่เถิด�
แซมสันเผาฟ่อนข้าวของคนฟีลิสเตีย
“คราวนี้ เราจะมีโทษน้ อยกว่าคนฟีลิสเตีย ถึงแม้ว่าเรา
4
จะทําร้ายพวกเขาเสีย� แซมสันจึงออกไปจับสุนัขจิง้ จอกสามร้อยตัว ผูกหางติ ดกันเป็น
3 แซมสันจึงพูดเรือ
่ งพวกเขาว่า
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5 พอจุด คบเพลิง แล้ วก ็ ปล่อยเข้าไปในนา

คู่ ๆ แล้วเอาคบเพลิงผูกติดไว้ระหว่างหางทุกๆคู่
ของคนฟี ลิ ส เตีย ที่ ข้าวยัง ตัง้ รวงอยู่ ไฟก็ ไหม้ ฟ่อนข้าว และข้าวที่ ยงั ตัง้ รวงอยู่ นั ้น ทัง้ สวน
องุน
่ และต้น มะกอกเทศด้วย 6 คนฟี ลิ ส เตีย จึง ถามว่า “ใครทํา อย่างนี้ � เขาตอบว่า “แซม
สัน บุตรเขยชาวทิม นาห์ เพราะว่า พ่อตาเอาภรรยาของแซมสัน ยกให้ เพื่อนเสีย� ชาวฟี ลิ
สเตี ยก ็ ข้น
ึ มาเผานางกับ บิดาของนางเสีย ด้วยไฟ 7 แซมสัน จึง บอกพวกเหล่านั ้ นว ่า “เมื่อ
เจ้าทัง้ หลายทําอย่างนี้ เราจะต้องแก้แค้นเจ้าก่อน แล้วเราจึงจะเลิก� 8 แล้วแซมสันก็ฟัน
คนเหล่า นั ้น เสีย แหลกที เดียวจนเขาตายเสีย เป็ นอ ัน มาก แล ้ว แซมสั นก ็ เข ้า ไปอาศัย อยู่ ที่
ช่องศิลาเอตาม 9 ฝ่ายคนฟี ลิสเตี ยก็ข้น
ึ ไปตัง้ ค่ายอยู่ในเขตยูดาห์ และกระจายกันเข้าโจม
ตีเมืองเลฮี 10 พวกคนยูดาห์จึงถามว่า “ท่านทัง้ หลายขึ้นมารบกับเราทําไม� พวกเหล่านั ้น
ตอบว่า “เราขึ้นมามัดแซมสัน เพื่อจะได้กระทําแก่เขาอย่างที่เขาได้กระทําแก่เรา� 11 คนยู
ดาห์สามพันคนลงไปที่ชอ
่ งศิลาเอตาม และกล่าวแก่แซมสันว่า “ท่านไม่ทราบหรือว่าคนฟี
ลิ สเตียเป็นผู้ครอบครองเรา ท่านได้ กระทําอะไรแก่เราเช่นนี้ � แซมสันจึงตอบเขาว่า “เขา
ได้กระทําแก่ข้าพเจ้าอย่างไร ข้าพเจ้าก็ต้องกระทําแก่เขาอย่างนั ้น� 12 คนเหล่านั ้นจึงพูดก
ับแซมสันว่า “เราจะลงมามัดท่านเพื่อมอบท่านไว้ในมือของคนฟีลิสเตีย� แซมสันจึงบอก
เขาว่า “ขอปฏิญาณให้ซีว่าพวกท่านเองจะไม่ทําร้ายข้าพเจ้า� 13 เขาทัง้ หลายจึงตอบท่าน
ว่า “เราจะไม่ทําร้ายท่าน เราจะมัดท่านมอบไว้ในมือของเขาเท่านั ้น เราจะไม่ฆ่าท่านเสีย�
เขาจึงเอาเชือกพวนใหม่สองเส้นมัดแซมสันไว้ และพาขึ้นมาจากศิลานัน
้
แซมสันฆ่าคนฟีลิสเตียหนึ่ งพันคน
เมื่อ ท่านมาถึง เลฮี แล ้ว คนฟี ลิ ส เตี ยก ็ รอ
้ งอึกทึก มาพบท่าน และพระวิญญาณของ
พระเยโฮวาห์ ก็ ทรงสถิ ตก ับ แซมสัน อย่างมาก เชือกพวนที่ ผูก แขนของท่านก็ เป็น ประดุจ
ป่านที่ ไหม้ ไฟ เครือ
่ งจองจํา นั ้ นก ็ หลุด ออกจากมือ 15 ท่านมาพบกระดูก ขากรรไกรลาสดๆ
อัน หนึ่ ง จึง ยื่นม ือ หยิบ มา และฆ่า คนเหล่า นั ้น เสีย หนึ่ ง พัน คน 16 แซมสัน กล่าวว่า “ด้วยขา
กรรไกรลา เป็นกองซ้อนกอง ด้วยขากรรไกรลา เราได้ ฆ่า คนหนึ่ ง พัน เสีย� 17 อยู่ มาเมื่อ
ท่านกล่าวเช่นนั ้นแล้วก็โยนกระดูกขากรรไกรลาทิง้ ไป ท่านจึงเรียกชื่อตําบลนั ้ นว่า รามาท
เลฮี 18 แซมสันกระหายนํ้ามาก จึงร้องทุกข์ถึงพระเยโฮวาห์ว่า “การช่วยให้พ้นอันยิง่ ใหญ่
พระองค์ประทานให้สําเร็จด้วยมือผู้รับใช้ของพระองค์ บัดนี้ ข้าพระองค์จะตายเพราะอดนํ้า
อยูแล้
่ ว และตกอยูใ่ นมือของผู้ไม่เข้าสุ หนัตมิใช่หรือพระเจ้าข้า� 19 พระเจ้าจึงทรงเปิดช่อง
ที่ กระดูกขากรรไกรลาให้น้ําไหลออกมาจากที่ นั ้น ท่านก็ได้ดื่มและจิตวิญญาณก็สดชื่นฟื้ น
ขึ้นอีก เพราะฉะนั ้นที่แห่งนั ้นท่านจึงเรียกชื่อว่า เอนหักโคร์ อยู่ที่เลฮีจนถึงทุกวันนี้ 20 และ
ท่านวินิจฉั ยอิสราเอลในสมัยของคนฟีลิสเตียยีสิ
่ บปี
14

16

1 แซมสันไปที่เมืองกาซาพบหญิงแพศยาคนหนึ่ งก็เข้าไปนอนด้วย 2 มีคนไปบอกชาวกา

ซาว่า “แซมสัน มาที่ นี่ แล้ว � เขาก็ ล้อมที่ นั้น ไว้และคอยซุ่ มท ี่ ประตู เมืองตลอดคืน เขาซุ่ม
เงียบอยู่คืนยังรุ ง่ กล่าวว่า “ให้เรารออยู่จนรุ ง่ เช้าแล้วเราจะฆ่าเขาเสีย� 3 แต่ แซมสันนอน
อยู่จนถึง เที่ยงคืน พอถึง เที่ยงคืน ท่านก็ ลุก ขึ้น ยกประตู เมืองรวมทัง้ เสาสองต้น พร้อมทัง้
ดาลประตูใส่บ่าแบกไปถึงยอดภูเขาซึ่งอยูต
่ รงหน้าเมืองเฮโบรน
เดลิลาห์ล่อลวงและจับแซมสัน
แซมสันไปรักผู้หญิงคนหนึ่ งที่หุบเขาเมืองโสเรก ชื่อเดลิลาห์ 5 เจ้านาย
ฟี ลิ ส เตี ยก ็ ข้น
ึ ไปหานางพู ดก ับ นางว่า “จงลวงเขาเพื่ อด ู วา่ กําลัง มหาศาลของเขาอยู่ที่ไหน
4 อยู่มาภายหลัง
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ทํา อย่างไรเราจึง จะมี กําลัง เหนื อ เขา เพื่อ เราจะได้ มัด เขาให้ หมดฤทธิ์ เราทุก คนจะให้ เงิน
เจ้า คนละพัน หนึ่ ง ร้อยแผ่น� 6 เดลิ ลาห์ จึง พู ดก ับ แซมสั นว ่า “ขอบอกดิฉัน หน่ อยเถอะว่า
กําลังมหาศาลของเธออยู่ที่ไหน จะมัดเธอไว้อย่างไรเธอจึงจะหมดฤทธิ�
์ 7 แซมสันจึงบอก
นางว่า “ถ้า เขามัด ฉั น ด้วยสายธนู สดที่ ยงั ไม่ แห ้ง เจ็ด เส้น ฉั น จะอ่อนเพลีย เหมือนกับ ชา
ยอื่นๆ� 8 แล้วเจ้านายฟีลิสเตียก็เอาสายธนูสดที่ ยงั ไม่แห้งเจ็ดเส้นมาให้นาง นางก็เอามา
มัดท่านไว้ 9 นางจัดคนให้ซุ่มอยูที
่ ่ห้องชัน
้ ในกับนาง นางก็บอกท่านว่า “แซมสันจ๋า คนฟีลิส
เตี ยมาจับเธอแล้ว� แซมสั นก็ดึงสายธนูที่ มัดนั ้นขาดเหมือนเชือกป่านขาดเมื่อได้ กลน
ิ่ ไฟ
เรือ
่ งกําลัง ของท่านจึง ยัง ไม่ แจ้ง 10 เดลิ ลาห์ พู ดก ับ แซมสั นว ่า “ดู เถิด เธอหลอกฉั น และ
เธอมุสาต่อ ฉั น บัดนี้ ขอบอกฉั น หน่ อยเถอะว่า จะมัด เธออย่างไรจึง จะอยู�
่ 11 ท่านก็ ตอบ
นางว่า “ถ้าเอาเชือกใหม่ที่ยังไม่เคยใช้มามัดฉั น ฉั นก็จะอ่อนกําลังเหมือนชายอื่น� 12 เดลิ
ลาห์จึงเอาเชือกใหม่มัดท่านไว้แล้วบอกท่านว่า “แซมสันจ๋า คนฟี ลิสเตี ยมาจั บท่านแล้ว�
และคนซุ่มคอยอยู่ในห้องชัน
้ ใน แต่ท่านก็ดึงเชือกออกจากแขนเหมือนดึงเส้นด้าย 13 เดลิ
ลาห์พูดกับแซมสันว่า “เธอหลอกฉั นเรือ
่ ยมาจนถึงเดีย
๋ วนี้ เธอมุสาต่อฉั น บอกฉั นเถอะว่า
จะมัดเธออย่างไรจึงจะอยู�
่ ท่านจึงบอกนางว่า “ถ้าเธอเอาผมทัง้ เจ็ดแหยมของฉั นทอเข้า
กั บด้ายเส้นยืน กระทกด้วยฟืมให้แน่ น� 14 เดลิ ลาห์จึงเอาผมทัง้ เจ็ดแหยมทอเข้ากั บด้าย
เส้น ยืน กระทกด้วยฟืม ให้ แน่ น แล ้ วนางบอกท่านว่า “แซมสัน จ๋า คนฟี ลิ ส เตี ยมาจั บท ่าน
แล้ว� ท่านก็ต่ ืนขึ้นดึงฟืม หูกและด้ายเส้นยืนไปหมด 15 นางจึงพูดกับแซมสันว่า “เธอพูด
ได้อย่างไรว่า ‘ฉั นรักเธอ� เมื่อจิตใจของเธอไม่ได้อยู่กับฉั นเลย เธอหลอกฉั นสามครัง้ แล้ว
และเธอมิได้บอกฉั นจริงๆว่ากําลังมหาศาลของเธออยู่ที่ไหน� 16 อยู่มาเมื่อนางพูดคาดคัน
้
17
ท่านวัน แล้ วว ัน เล่า และชักชวนท่านอยู่ ทุก วัน จิ ตใจของแซมสั นก ็ เบื่อ แทบจะตาย จึง
บอกความจริงในใจของท่านแก่นางจนสินว
้ ่า “มีดโกนยังไม่เคยถูกศีรษะของฉั น เพราะฉั น
เป็น พวกนาศี ร แด่
์ พระเจ้า ตัง้ แต่ อยู่ในครรภ์ ของมารดา ถ้า โกนผมฉั น เสีย กําลั งก ็ จะหมด
ไปจากฉั น ฉั นก็จะอ่อนเพลียเหมือนชายอื่น� 18 เมื่อเดลิ ลาห์เห็นว่าท่านบอกความจริงใน
ใจแก่ นางจนสิน
้ แล้ว นางจึง ใช้ คนไปเรียกเจ้า นายฟี ลิ ส เตียว่า “ขอจงขึ้น มาอีก ครัง้ เดียว
เพราะเขาบอกความจริง ในใจแก่ ฉัน จนสิน
ึ มาหานางถือ
้ แล้ว� แล ้ว เจ้า นายฟี ลิ ส เตี ยก ็ ข้น
เงิน มาด้วย 19 นางก็ ให้ แซมสัน นอนอยู่ บนตัก ของนาง แล ้ วนางก็ เรียกชายคนหนึ่ ง ให้ มา
โกนผมเจ็ดแหยมออกจากศีรษะของท่าน นางก็ตัง้ ต้นรบกวนแซมสัน กําลังของแซมสันก็
หมดไป 20 นางจึงบอกว่า “แซมสันจ๋า คนฟีลิสเตียมาจับท่านแล้ว� ท่านก็ต่ ืนขึ้นจากหลับ
บอกว่า “ฉั นจะออกไปอย่างครังก
้ ่อนๆ และสลัดตัวให้หลุดไป� ท่านหาทราบไม่วา่ พระเยโฮ
วาห์ได้ทรงละท่านไปเสียแล้ว 21 คนฟีลิสเตียกม
็ าจับท่านทะลวงตาของท่านเสีย นําท่านลง
มาที่ กาซา เอาตรวนทองสัมฤทธิล
์ ่ามไว้ และให้ ท่านโม่ แป ้ งอยู่ ที่ ในเรือนจํา 22 ตัง้ แต่ โกน
ผมแล้ว ผมที่ศีรษะของท่านก็ค่อยๆงอกขึ้นมา
แซมสันมีการชัยชนะตอนสิน
ิ
้ ชีวต

23 ฝ่ายเจ้า นายฟี ลิ ส เตีย ประชุม กัน เพื่อ ถวายเครือ
่ งสัตวบู ชายง
ิ่ ใหญ่แก่ พระดาโกนพระ

ของเขาทัง้ หลายและชื่นชมยินดี เพราะเขากล่าวว่า “พระของเราได้ มอบแซมสันศั ตรู ของ
เราไว้ในมือเราแล้ว� 24 เมื่อประชาชนเห็นแซมสันก็สรรเสริญพระของตนว่า “พระของเรา
ได้มอบศั ตรู ผู้ทําลายแผ่นดินของเราไว้ในมือของเรา และเขาฆ่าพวกเราเสียเป็ นอันมาก�
25 ต่อ มาเมื่อ จิตใจของเขาร่า เริง เต็ มท ี่ แล้ว เขาจึง พูด ว่า “จงเรียกแซมสัน มาเล่น ตลกให้
เราดู� เขาจึง ไปเรียกแซมสัน ออกมาจากเรือนจํา แซมสั นก ็ มาเล่น ตลกต่อ หน้า เขา เขา
พาท่านมายืน อยู่ระหว่างเสา 26 แซมสัน จึง บอกเด็ก ที่ จู งม ือ ตนมาว่า “ขอพาฉั น ให้ไปคลํา
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เสาที่ รองรับ ตึก นี้ อยู่ ฉั น จะได้ พิง เสานั ้น� มี ผู้ ชายและผู้ หญิง อยู่ เต็ม ตึก นั ้น เจ้ านายฟี
ลิ ส เตี ยก ็ อยู่ ที่ นั ่น ทัง้ หมด นอกจากนั ้นยั งม ี ชายหญิง ประมาณสามพัน คนบนหลังคาตึก ดู
แซมสันเล่นตลก 28 ฝ่ายแซมสันก็รอ
้ งทูลต่อพระเยโฮวาห์ว่า “โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้า ขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์ ขอประทานกําลังแก่ข้าพระองค์ครัง้ นี้ อีกครัง้ เดียว โอ
ข้าแต่พระเจ้า เพื่อในเวลานี้ ข้าพระองค์จะได้แก้แค้นคนฟีลิสเตียเพื่อตาทัง้ สองข้างของข้า
พระองค์� 29 แซมสันก็กอดเสากลางสองต้นที่รองรับตึกนั ้นไว้และพักพิงที่เสานั ้น มือขวา
ยันเสาต้นหนึ่ ง มือซ้ายยันเสาอีกต้นหนึ่ ง 30 แซมสันกล่าวว่า “ขอให้ข้าตายกับคนฟีลิสเตีย
เถิด� แล้วก็โน้มตัวลงด้วยกําลังทัง้ สิน
้ ของตน ตึกนั ้นก็พังทับเจ้านายและประชาชนทุกคน
ที่อยู่ในนั ้น ดังนั ้นคนที่ท่านฆ่าตายเมื่อท่านตายนี้ ก็มากกว่าคนที่ท่านฆ่าตายเมื่อท่านยังมี
ชีวิตอยู่ 31 แล้วพี่น้องและบรรดาครอบครัวบิดาของท่านก็ ลงมารับศพของท่านและขึ้นไป
ฝังไว้ระหว่างโศราห์กับเอชทาโอล ในที่ฝังศพของมาโนอาห์บิดาของท่าน ท่านได้วินิจฉั ยอ
ิสราเอลอยูยี
่ ่สิบปี
27

17
รู ปเคารพในเรือนของมีคาห์

1 มีชายคนหนึ่ งเป็ นชาวแดนเทือกเขาเอฟราอิม

ชื่อมีคาห์ 2 เขาพูดกับมารดาของเขาว่า
“เงินหนึ่ งพันหนึ่ งร้อยแผ่น ซึ่งมีคนลักไปจากแม่และแม่ก็ได้สาปแช่ง และพูดเข้าหูฉั นนั ้น
ดูเถิด เงินนั ้นอยูที
่ ่ฉั น ฉั นเอาไปเอง� มารดาของเขาจึงพูดว่า “ขอพระเยโฮวาห์ทรงอํานวย
พระพรให้ ลูก ของแม่ เถิด � 3 เขาจึง นํา เงิน พัน หนึ่ ง ร้อยแผ่น นั ้น มาคืนให้ แก่ มารดา และ
มารดาของเขาพูด ว่า “เงิน รายนี้ แม่ ได้ ถวายแล้ว แด่ พระเยโฮวาห์จากมือ แม่ เพื่อ ลูก ให้ทํา
เป็นรูปแกะสลักและรู ปหล่อ บัดนี้ แม่จึงคืนให้แก่เจ้า� 4 เมื่อมค
ี าห์คืนเงินให้แก่มารดาแล้ว
มารดาก็ นําเงินสองร้อยแผ่นมอบให้กับช่างเงิน ทําเป็ นรูปแกะสลักและรู ปหล่อ รู ปนัน
้ อยู่
ในบ้านของมีคาห์ 5 มีคาห์คนนี้ มีเรือนพระหลังหนึ่ ง เขาทํารู ปเอโฟด และรู ปพระ และแต่ง
ตัง้ ให้บุตรชายคนหนึ่ งของเขาเป็นปุโรหิต 6 ในสมัยนั ้นยังไม่มีกษั ตริยในอิ
์
สราเอล ทุกคนทํา
ตามอะไรก็ตามที่ถูกต้องในสายตาของตนเอง 7 มีชายหนุ่มคนหนึ่ งชาวบ้านเบธเลเฮมในยู
ดาห์ ครอบครัวยูดาห์ เป็นพวกเลวี อาศัยอยู่ที่นั่น 8 ชายนั ้นเดินออกจากบ้านเบธเลเฮมใน
ยูดาห์ เที่ยวหาที่เพื่อพักอาศัย เมื่อเขาเดินทางไปนั ้ นก็มาถึงแดนเทือกเขาเอฟราอิมถึงบ้า
นของมีคาห์ 9 มีคาห์จึงพูดกับเขาว่า “ท่านมาจากไหน� เขาตอบว่า “ข้าพเจ้าเป็นพวกเลวี
ชาวบ้านเบธเลเฮมในยูดาห์ ข้าพเจ้าเดินทางเที่ยวหาที่พักอาศัย� 10 มีคาห์จึงกล่าวแก่เขา
ว่า “จงอยู่กับข้าพเจ้าเถิด เป็นอย่างบิดาและปุโรหิตของข้าพเจ้าก็ แล้วกัน ข้าพเจ้าจะจ่าย
เงินให้ปีละสิบเชเขล ให้เครือ
่ งแต่งตัวสํารับหนึ่ ง และอาหารรับประทานด้วย� เลวค
ี นนั ้นจึง
เข้าไป 11 เลวีคนนั ้นก็พอใจที่จะอยู่กับชายคนนั ้น และชายหนุ่มคนนั ้นก็เป็นเหมือนลูกของ
เขา 12 มี คาห์ก็ แต่ งตัง้ เลวีคนนั ้นและชายหนุ่มคนนั ้ นก็เป็นปุโรหิตของเขา และอยู่ในบ้าน
ของมี คาห์ 13 มี คาห์ กล่าวว่า “บัดนี้ ข้าพเจ้า ทราบแล้ วว ่า พระเยโฮวาห์ จะทรงให้ ข้าพเจ้า
อยูเ่ ย็นเป็นสุข เพราะว่าข้าพเจ้ามีเลวีคนหนึ่ งเป็นปุโรหิต�

18
คนตระกูลดานเอาปุโรหิตของมีคาห์ไปโดยใช้กําลัง
ในสมัย นั ้น ไม่ มี กษั ตริย์ ในอิสราเอล และในสมัย นั ้น คนตระกูล ดานยัง เที่ยวหาที่ ดิ นอ
ัน จะ เป็น มรดก ของ ตน เพื่อ จะ ได้ พัก อาศัย เพราะ จน บัดนั ้น แล้ว มรดก ใน หมู่ คน ตระกูล
1
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อิสราเอลยังไม่ตกแก่เขา 2 ดังนั ้นคนดานจึงส่งคนห้าคนจากจํานวนทัง้ หมดเป็นชายฉกรรจ์

ในครอบครัวของตน มาจากโศราห์และจากเอชทาโอล ไปสอดแนมดู แผ่นดินและตรวจดู
แผ่ นดิน นั ้น และเขาทัง้ หลายพูด แก่ เขาว่า “จงไปตรวจดู แผ่ นดิน นั ้น� เขาก็ มาถึง แดน
เทือกเขาเอฟราอิม ยั งบ ้า นของมี คาห์ และอาศัย อยู่ ที่ นั่น 3 เมื่อ เขาอยู่ ใกล้ บ้านของมี คาห์
เขาก็ จํา เสียงเลวีหน ุ่ม คนนั ้น ได้ จึง แวะเข้าไปถามว่า “ใครพาท่านมาที่ นี่ ท่านทํา อะไรใน
ที่ นี้ ท่านทํางานอะไรที่ นี่ � 4 เขาตอบคนเหล่านั ้ นว ่า “มี คาห์ ทํา แก่ ข้าพเจ้า อย่างนี้ อย่างนี้
เขาจ้างข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงเป็นปุโรหิตของเขา� 5 คนเหล่านั ้ นก็พู ดกับเขาว่า “ได้โปรดทูล
ถามพระเจ้า ให้ หน ่อยเถิด เพื่อ เราจะทราบว่า ทางที่ เราจะออกเดิน ไปนี้ จะสําเร็จ หรือ ไม่�
6 ปุ โรหิตนน
ั ้ จึงตอบเขาทัง้ หลายว่า “จงไปเป็นสุขเถิด หนทางที่ ท่านไปจะอยู่ต่อพระพักตร์
พระเยโฮวาห์� 7 ชายทัง้ ห้า คนก็ จากไปถึง เมืองลาอิช เห ็น ประชาชนที่ อยู่ ที่ เมืองนั ้น เห ็น
ชาวเมืองอยู่ อย่างไร ้ กังวลตามลักษณะคนไซดอน อย่างสงบ ไม่ หวาดระแวงอะไร และใน
แผ่น ดิน นั ้น ไม่ มี ผู้ พิพากษาที่ จะให้ เขาอับอายในเรือ
่ งใดๆ เขาอยู่ หา่ งไกลจากคนไซดอน
ไม่มีเรือ
่ งเกี่ยวข้องกับคนอื่นเลย 8 เมื่อคนทัง้ ห้ากลับมาถึงญาติ พี่น้ องที่ โศราห์และเอชทา
โอล ญาติ พี่น้ องจึงถามเขาว่า “เจ้ าจะว่าอะไร� 9 เขาตอบว่า “จงลุกขึ้น ให้เราไปรบกับเขา
เถิด เพราะเราได้ เห ็น แผ่น ดิน นั ้น แล้ว และดู เถิด เป็น แผ่น ดิน ดี จริงๆ ท่านทัง้ หลายจะไม่
ทํา อะไรเลยหรือ อย่า ชักช้า ที่ จะไปกัน และเข้า ยึด ครองแผ่น ดิน นั ้น 10 เมื่อ ท่านทัง้ หลายไป
แล้วจะพบประชาชนที่ไม่หวาดระแวงอะไร เออแผ่นดินก็กว้างขวาง พระเจ้าทรงมอบไว้ใน
มือของท่านทัง้ หลายแล้ว เป็นสถานที่ ซ่ึงไม่ขาดสิง่ ใดที่ มีในโลก� 11 คนครอบครัวดานหก
ร้อยคนสรรพด้วยเครือ
่ งอาวุธ ทํา สงครามยกทัพ ออกจากโศราห์และเอชทาโอล 12 เขาทัง้
หลายยกขึ้นไปตัง้ ค่ายอยู่ที่ คีรย
ิ าทเยอาริมในยูดาห์ เพราะเหตุนี้เขาจึงเรียกที่ นั่นว่า มาหะ
เนห์ดาน จนถึงทุกวันนี้ ดูเถิด เมืองนี้ อยู่ด้านหลังคีรย
ิ าทเยอาริม 13 เขาก็ผ่านจากที่นั่นไป
14
ยังแดนเทือกเขาเอฟราอิมมาถึงบ้านของมีคาห์ แล้วชายทัง้ ห้าคนที่ไปสอดแนมดูเมือง
ลาอิ ชก ็ บอกแก่ พี่ น้ องของตนว่า “ท่านทราบไหมว่า ในบ้านเหล่า นี้ มี รู ปเอโฟด รู ปพระ รู ป
แกะสลัก และรู ปหล่อ ฉะนั ้นบัดนี้ ขอใคร่ครวญว่าท่านทัง้ หลายจะทําประการใด� 15 เขาทัง้
หลายก็ แวะเข้าบ้านของเลวีหนุ่มคนนั ้น คือที่ บ้านของมีคาห์ถามดู ทุกข์สุขของเขา 16 ฝ่าย
คนดานทัง้ หกร้อยคนถืออาวุธทําสงคราม ยืนอยู่ที่ ทางเข้าประตูรัว้ 17 ชายทัง้ ห้าคนที่ ออก
ไปสอดแนมดู บ้านเมืองก็ เดิน เข้าไปนํา เอารู ป แกะสลัก รู ปเอโฟด รู ปพระ และรู ป หล่อ ไป
ฝ่ายปุ โรหิ ตก ็ ยน
ื อยู่ ที่ ทางเข้า ประตู ร วก
ั ้ ับ ทหารถือ อาวุธ ทํา สงครามหกร้อยคนนั ้น 18 เมื่อ
คนเหล่านี้ เข้าไปในบ้านของมีคาห์ นําเอารู ปแกะสลัก รู ปเอโฟด รู ปพระ และรู ปหล่อนั ้น ปุ
โรหิตถามเขาว่า “นั ่นท่านทําอะไร� 19 คนเหล่านั ้นจึงตอบเขาว่า “เงียบๆ ไว้เอามือปิดปาก
เสีย มากับเราเถิด มาเป็นบิดาและปุโรหิตของเรา จะเป็นปุโรหิตในบ้านของชายคนเดียวดี
หรือว่าจะเป็นปุโรหิตของตระกูลหนึ่ งและครอบครัวหนึ่ งในอิสราเอลดี� 20 ใจของปุโรหิตก็
ยินดี เขาจึงเอารู ปเอโฟด รูปพระ และรู ปแกะสลัก เดินไปในหมู่ประชาชน 21 แล้วเขาก็กลับ
ออกเดินไปให้เด็ก ทัง้ ฝูงสัตว์และข้าวของเดินไปข้างหน้า 22 เมื่อไปห่างจากบ้านมีคาห์แล้ว
คนที ่ อยู่ ในบ้านใกล้ เคียงกับ บ้านของมี คาห์ ก็ ร่วมติดตามไปทัน คนดานเข้า 23 จึง ตะโกน
เรียกคนดาน เขาก็หน
ั กลับมาพูดกับมีคาห์ว่า “เป็นอะไรเล่า เจ้าจึงยกคนมามากมายอย่าง
นี้ � 24 เขาตอบว่า “ท่านทัง้ หลายนําพระของข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าสร้างขึ้นและนําปุโรหิตออก
มาเสีย ข้าพเจ้า จะมี อะไรเหลือ อยู่ เล่า ท่านทัง้ หลายยัง จะมาถามข้าพเจ้า อี กว่า ‘เป็น อะไร
เล่า� ” 25 คนดานจึงตอบเขาว่า “อย่าให้เราได้ยน
ิ เสียงของเจ้าเลย เกลือกว่าคนขี้โมโหจะ
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เล่น งานเจ้า เข้า เจ้ าและครอบครัว ของเจ้า ก็ จะเสีย ชี วต
ิ เปล่าๆ� ฝ่ายคนดานก็ เดิน ต่อ
ไป เมื่อมีคาห์เห็นว่าเขาเหล่านั ้ นมีกําลังมากกว่า จึงหันกลับเดินทางไปบ้านของตน 27 คน
ดานนําเอาสิง่ ที่มีคาห์สร้างขึ้น และนําปุโรหิตซึ่งเป็นของเขามาด้วย ก็เดินทางมาถึงลาอิช
มาถึงประชาชนที่อยูอย่
่ างสงบและไม่หวาดระแวงอะไร จึงประหารคนเหล่านั ้นด้วยคมดาบ
และเอาไฟเผาเมืองเสีย 28 ไม่มีผู้ใดมาช่วยเหลือ เพราะเขาอยูไ่ กลจากเมืองไซดอน และไม่
ได้ทําการเกี่ยวข้องกับคนอื่น อยู่ในหุบเขาซึ่งอยู่ใกล้กับเมืองเบธเรโหบ คนเหล่านั ้ นก็สร้าง
เมืองขึ้น และอาศัยอยู่ที่นั่น 29 เขาตัง้ ชื่อเมืองนั ้ นว่าดาน ตามชื่อดานบรรพบุรุษของเขา ผู้
ซึ่งเกิดกับอิสราเอล แต่ตอนแรกเมืองนั ้นชื่อว่าลาอิช
26

คนตระกูลดานไหว้รู ปเคารพ
คนดานก็ ตัง้ รู ป แกะสลัก ไว้ ส่วนโยนาธานบุตรชายเกอร์โชน บุ ตรชายของมนั ส เสห์
ทัง้ ท่านและบรรดาบุตรชายของเขาก็เป็นปุโรหิตให้แก่คนตระกูลดานจนถึงสมัยที่แผ่นดิน
ตกไปเป็นเชลย 31 เขาได้ตัง้ รู ปแกะสลักซึ่งมีคาห์ได้ทําไว้นั้นขึ้นนานตลอดเวลาที่พระนิ เวศ
ของพระเจ้าอยูที
่ ่ชีโลห์
30

19
ภรรยาน้ อยของคนเลวีคนหนึ่ งถูกฆ่า
อยู่ มาในสมัย นั ้น เมื่อ ไม่ มี กษั ตริย์ ในอิสราเอล มี คนเลว ี คนหนึ่ ง อาศัย อยู่ ที่ แดนเทือก
เขาเอฟราอิม แถบที่ ไกลออกไปโน้ น เขาได้ หญิง คนหนึ่ ง จากเบธเลเฮมในยู ดาห์ มาเป็น
ภรรยาน้ อย 2 ภรรยาน้ อยนั ้น เล่น ชู้ จึง ทิง้ สามี เสียกล ับ ไปอยู่ บ้านบิดาของนางที่ เบธเลเฮม
ในยู ดาห์ อยู่ ที่ นั ่น สัก สี่ เดือน 3 สามี ของนางก็ ลุ กขึ้น ไปตามนาง เพื่อ ไปพู ดก ับ นางด้วยจิต
เมตตาและจะพานางกลับ เขาพาคนใช้คนหนึ่ งและลาคู่หน่ง
ึ ไปด้วย นางพาเขาเข้าในบ้าน
บิดาของนาง เมื่อบิดาของผู้หญิงเห็นเข้าก็มีความยินดีต้อนรับเขา 4 พ่อตาของเขาคือบิดา
ของผู้หญิงหน่วงเหนี่ ยวเขา และเขาพักอยู่ด้วยสามวัน เขาก็ กินและดื่ม และพักนอนอยู่ที่
นั ่น 5 อยู่มาถึง วันที ่ สี ่ เขาทัง้ หลายก็ ต่ืน ขึ้น แต่ เช้า มืด และคนนั ้น ลุก ขึ้น จะออกเดิน แต่ พ่อ
ของผู้หญิงพู ดกับบุตรเขยของเขาว่า “จงรับประทานอาหารอีกสักหน่ อยหนึ่ งให้ช่น
ื ใจแล้ว
ภายหลัง จึง ค่อยออกเดิน� 6 ชายสองคนนั ้ นก ็ นั่ง ลงรับ ประทานและดื่ มด ้ว ยกัน และบิดา
ของผู้หญิงก็บอกชายนั ้ นว่า “จงค้างอีกสั กคืนเถิด กระทําจิตใจให้เบิกบาน� 7 เมื่อชายคน
นั ้นลุกขึ้นจะออกเดิน พ่อตาก็ชก
ั ชวนไว้ จนเขาต้องพักอยู่ที่นั ่ นอีก 8 ในวันที่หา้ เขาก็ต่ ืนแต่
เช้าตรู เพื
่ ่อจะออกเดินทางไป บิดาของหญิงนั ้นพูดว่า “ขอให้ชื่นใจเถิด� เขาทัง้ สองก็อยูจน
่
9
เวลาบ่ายรับประทานอยูด
่ ้วยกันอีก เมื่อชายคนนั ้นและภรรยาน้ อยกับคนใช้ลุกขึ้นจะออก
เดิน พ่อตาของเขาคื อบ ิ ดาของผู้ หญิ งก ็ บอกเขาว่า “ดู เถิด นี่ ก็ บ่ายใกล้ ค่ํา แล้ว ขอค้างอยู่
อี กค ืน หนึ่ ง เถิด ดู เถิด จะสิ้ นว ัน อยู่ แล้ว พัก นอนที่ นี่ เถิด เพื่อ ใจของเจ้า จะเบิก บาน พรุ ง่ นี้
เช้าขอเจ้าตื่นแต่เช้าเพื่อออกเดินทาง เจ้าจะได้ไปบ้าน� 10 แต่ชายคนนั ้นไม่ยอมค้างอีกคืน
หนึ่ ง เขาจึงลุกขึ้นออกเดินทางไปจนถึงตรงข้ามกับเมืองเยบุส คือเยรู ซาเล็ม เขามีลาสอง
ตั วที่มี อาน และภรรยาน้ อยก็ ไปด้วย 11 เมื่อเขามาใกล้ เมืองเยบุ สก็ บ่ายมากแล้ว คนใช้จึง
เรียนนายของเขาว่า “มาเถิด ให้ เราแวะเข้าไปพัก ในเมืองของคนเยบุ ส เถิด ค้างคืน อยู่ ใน
เมืองนี้ แหละ� 12 นายของเขาตอบว่า “เราจะไม่แวะเข้าไปในเมืองของคนต่างด้าว ผูที
้ ่ไม่ใช่
คนอิสราเอล เราจะผ่านไปถึง เมือ งกิเบอาห์� 13 เขาจึง บอกคนใช้ ว่า “มาเถิด ให้เราเข้าไป
ใกล้ ที่ เหล่า นี้ แห่ง หน่งึ และค้างอยู่ที่ กิเบอาห์หรือ ที่ รามาห์� 14 เขาจึง เดิน ทางผ่านไป เมื่อ
1
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เขามาใกล้ กิเบอาห์ ซ่ึง เป็น ของคนเบนยามิน ดวงอาทิตย์ ก็ ตกแล้ว เขาจึง แวะเข้าไปจะ
ค้างคื นที ่ เมือ งกิเบอาห์ เขาก็ แวะเข้าไปนั ่ง อยู่ที่ ถนนในเมืองนั ้น เพราะไม่ มี ใครเชิญ ให้เขา
เข้าไปค้างในบ้าน 16 ดู เถิด มี ชายแก่ คนหนึ่ ง เข้า มาเมื่อ เลิก จากงานนาเป็น เวลาเย็น แล้ว
เขาเป็น ชาวแดนเทือกเขาเอฟราอิม มาอาศัย อยู่ ในเมือ งกิเบอาห์ แต่ ชาวเมืองนั ้น เป็น คน
เบนยามิน 17 เมื่อ เขาเงยหน้า ขึ้น เห็น ผู้ เดิน ทางคนนั ้น นั ่ง อยู่ ที่ ถนนในเมือง ชายแก่ คนนั ้
นก็ถามว่า “ท่านจะไปไหนและมาจากไหน� 18 ชายคนนั ้นจึงตอบเขาว่า “เราเดินทางจาก
เบธเลเฮมในยูดาห์ จะไปที่แดนเทือกเขาเอฟราอิมแถบที่ไกลออกไปโน้ นซึ่งข้าพเจ้ามาจาก
ที่ นั ่น ข้าพเจ้าไปเบธเลเฮมในยูดาห์มา และข้าพเจ้าจะกลับไปพระนิ เวศพระเยโฮวาห์ ไม่มี
ใครเชิญ ข้าพเจ้า เข้าไปพัก ในบ้าน 19 ฟางและอาหารที่ จะเลี้ยงลา พวกเราก็ มี พร ้ อมแล้ว
ทัง้ อาหารและนํ้า องุ ่นที ่ เลี้ยงตนทัง้ เลี้ยงหญิง คนนี้ และชายหนุ่มท ี่ อยู่ กับ พวกผู้ รับ ใช้ ของ
ท่านก็มีอยู่แล้ว ไม่ขาดสิง่ ใดเลย� 20 ชายแก่คนนั ้นจึงพูดว่า “ขอท่านเป็นสุขสบายเถิด ถ้า
ท่านขาดสิง่ ใด ข้าพเจ้า ขอเป็น ธุระทัง้ สิน
้ ขอแต่ อย่า นอนที่ ถนนนี้ เลย � 21 เขาจึง พาชาย
คนนั ้นเข้าไปในบ้าน เอาอาหารให้ลา ต่างก็ ล้างเท้าของตน และรับประทานอาหารและดื่ม
22 เมื่อ เขากําลัง ทําให้จิ ตใจเบิก บาน ดู เถิด ชาวเมืองนั ้ นที ่ เป็ น คนอันธพาลมาล้อมเรือนไว้
ทุบประตู ร้องบอกชายแก่ผู้เป็นเจ้าของบ้านว่า “ส่งชายที่เข้ามาอยู่ในบ้านของแกมาให้เรา
สังวาส� 23 ชายผู้ เป็น เจ้าของบ้านก็ ออกไปพู ดก ับ เขาว่า “อย่า เลย พี่ น้ องของข้าพเจ้า ขอ
อย่า กระทํา การร้ายเช่น นี้ เลย เมื่อ ชายคนนี้ มาอาศัย บ้านของข้าพเจ้า แล้ว ขออย่า กระทํา
สิง่ ที่ โง่เขลานี้ เลย 24 ดู เถิด นี่ มีลูกสาวพรหมจารีคนหนึ่ งและเมียน้ อยของเขา ข้าพเจ้าจะ
พาออกมาให้ ท่านเดีย
๋ วนี้ จงกระทํา หยามเกียรติ หรือ ทํา อะไรแก่ พวกเขาตามชอบใจเถิด
แต่ขออย่าทําลามกกับชายคนนี้ เลย� 25 แต่คนเหล่านั ้นไม่ยอมฟังเสียง ชายคนนั ้นจึงฉวย
ภรรยาน้ อยของตนผลัก นางออกไปให้ เขา เขาก็ สมสู่ ทํา ทารุ ณ ตลอดคืน จนรุ ง่ เช้า พอรุ ง่
สางๆ เขาทัง้ หลายก็ ปล่อยนางไป 26 พอแจ้ง ผู้ หญิง นั ้ นก ็ กล ับ มาล้ม ลงที่ ประตู บ้านซึ่ง นาย
ของตนพักอยู่ จนสว่างดี 27 รุ ง่ เช้านายของนางก็ลุ กขึ้นเมื่อเปิดประตูบ้าน จะออกเดินทาง
ดู เถิด ผู้ หญิง ซึ่ง เป็น ภรรยาน้ อยของเขาก็ นอนอยู่ ที่ ประตู บ้าน มือ เหยียดออกไปถึง ธรณี
ประตู 28 เขาจึง บอกนางว่า “ลุ กขึ้น ไปกัน เถิด� แต่ ก็ ไม่มี คํา ตอบ เขาจึง เอานางขึ้น หลัง ลา
ชายนั ้นก็ลุกขึ้นเดินทางไปบ้านของตน 29 เมื่อถึงบ้านแล้ว ก็เอามีดฟันศพภรรยาน้ อยออก
เป็น ท่อนๆพร้อมกับ กระดูก สิ บสองท่อนด้วยกัน ส่ง ไปทัว่ เขตแดนอิสราเอล 30 ทุ กคนที่ เห ็
นก็พูดว่า “เรือ
่ งอย่างนี้ ไม่มีใครเคยเห็นตัง้ แต่สมัยคนอิสราเอลยกออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์
จนถึงวันนี้ จงตรึกตรองปรึกษากันดู แล้วก็ว่ากันไปเถิด�
15

20
คนอิสราเอลทัง้ หมดสู้รบกับคนตระกูลเบนยามิน
คนอิสราเอลทัง้ หมดตัง้ แต่ ดานถึง เบเออร์เชบา ทัง้ แผ่นดิ นก ิ เลอาดก็ ออกมา ชุ มนุ
มชนนั ้น ได้ ประชุม กัน เป็นใจเดียวกัน ต่อ พระเยโฮวาห์ ที่ เมืองมิส ปาห์ 2 หัวหน้า ประชาชน
ทัง้ สิน
้ คือของตระกูลคนอิสราเอลทัง้ หมด เข้ามาปรากฏตัวในที่ ประชุมแห่งประชาชนของ
พระเจ้า มี ทหารราบถือ ดาบสี่ แสนคน 3 (ครัง้ นั ้น คนเบนยามิน ได้ ยิ นว ่า คนอิสราเอลได้
ขึ้น ไปยังม ิส ปาห์� ประชาชนอิสราเอลกล่าวว่า “ขอบอกเรามาว่า เรือ
่ งชัว่ ร้ายนี้ เก ิด ขึ้น มา
อย่างไรกัน� 4 คนเลวีซ่ึงเป็นสามีของหญิงผู้ที่ถูกฆ่านั ้นกล่าวตอบว่า “ข้าพเจ้าและภรรยา
น้ อยของข้าพเจ้า มาถึง เมือ งกิเบอาห์ซ่ึง เป็น ของคนเบนยามิน เพื่อ จะค้างคื นที ่ นั ่น 5 เวลา
กลางคืน ผู้ชายในเมือ งกิเบอาห์ก็ ลุ กขึ้น ล้อมบ้านที่ ข้าพเจ้า พัก อยู่ เขาหมายจะฆ่า ข้าพเจ้า
1
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6 ข้าพเจ้า จึง นํา ศพภรรยาน้ อยของข้าพเจ้า

เสีย เขาข่มขืนภรรยาน้ อยของข้าพเจ้าจนตาย
มาฟันออกเป็นท่อนๆ ส่งไปทัว่ ประเทศที่ เป็นมรดกของอิสราเอล เพราะพวกเขาได้ กระทํา
การลามกและความโง่ เขลาในอิสราเอล 7 ดู เถิด ท่านผู้ เป็น คนอิสราเอลทัง้ หลาย จงให้
คํา ปรึกษาและความเห็น ณ ที่ นี่ เถิด � 8 ประชาชนทุก คนก็ ลุ กขึ้น กล่าวเป็นใจเดีย วกั นว ่า
“พวกเราจะไม่กลับไปเต็นท์ของเรา เราจะไม่กลับไปเรือนของเรา 9 แต่บัดนี้ เราจะกระทํากั
บก ิเบอาห์ ดังนี้ เราจะจับ สลากยกขึ้น ไปสู้ รบกับ เขา 10 เราจะเลือกคนอิสราเอลทุก ตระกูล
คัด เอาร้อยละสิบ คน พัน ละร้อย หมื่น ละพัน ให้ ไปหาเสบียงอาหารมาให้ ประชาชน เพื่อ
เขาทัง้ หลายจะตอบสนองบรรดาความโง่เขลาซึ่ง พวกกิเบอาห์กระทํา ขึ้น ในอิสราเอล เมื่อ
เขาทัง้ หลายมาถึง เมือ งกิเบอาห์ ของคนเบนยามิน� 11 คนอิสราเอลทัง้ ปวงก็ รว่ มยกไปสู้
เมืองนั ้น เป็น พรรคพวกใจเดียวกัน 12 ตระกูล คนอิสราเอลก็ ส่ง คนไปทัว่ ตระกูล คนเบนยา
มิ นบอกว่า “ทําไมการชัว่ ช้า นี้ จึง เกิด ขึ้น มาได้ ในหมู่ พวกท่าน 13 เหตุ ฉะนั ้น บัดนี้ จงมอบ
ชายคนอันธพาลในเมือ งกิเบอาห์ มาให้ เราประหารชีวต
ิ เสีย จะได้ กําจัด ความชัว่ เสีย จาก
คนอิสราเอล� แต่ คนเบนยามินไม่ยอมฟังเสียงคนอิสราเอลพี่น้องของตน 14 คนเบนยามิ
นก็ออกมาจากบรรดาหัวเมืองเข้าไปสู่ กิเบอาห์พร้อมกันเพื่อยกออกไปกระทําสงครามกับ
คนอิสราเอล 15 คราวนั ้นคนเบนยามินรวมจํานวนทหารถือดาบออกจากบรรดาหัวเมืองได้
สองหมื่น หกพัน คน นอกจากชาวเมือ งกิเบอาห์ ซึ่ง นั บ ทหารที่ คัด เลือกแล้ว ได้ เจ ็ ดร้อยคน
16 ในจํานวนทัง
้ หมดนี้ มี คนที ่ คัด เลือกแล้ว เจ็ด ร้อยคนถนั ดม ือ ซ้ายทุก คนเอาสลิง เหวีย
่ ง
17
ก้อนหิน ให้ ถู กเส้นผมได้ ไม่ ผิด เลย จํานวนคนอิสราเอลที่ ถือ ดาบ ไม่ นั บ คนเบนยามิน
ได้ สี ่ แสนคน เหล่า นี้ เป็น ทหารทุก คน 18 คนอิสราเอลก็ ลุ กขึ้น ไปยัง พระนิ เวศของพระเจ้า
และทูล ถามพระเจ้า ว่า “ผู้ ใดในพวกข้า พระองค์ ที่ จะขึ้น ไปสู้ รบกับ คนเบนยามิ นก ่อน�
พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “ให้ยู ดาห์ข้น
ึ ไปก่อน� 19 รุ ง่ เช้าคนอิสราเอลก็ ลุ กขึ้นตัง้ ค่ายต่อสู้ เมือ
20
งกิเบอาห์ คนอิสราเอลออกไปสู้ รบกับ คนเบนยามิน และคนอิสราเอลได้ วางพลเรียง
รายต่อสู้ เขาที่ เมืองกิเบอาห์ 21 ในวันนั ้นคนเบนยามินออกมาจากเมืองกิเบอาห์ ฆ่าฟันคน
อิสราเอล ล้มตายสองหมื่นสองพันคน 22 แต่ประชาชนคือผู้ชายชาวอิสราเอลยังหนุนใจกัน
และวางพลเรียงรายอีกครัง้ ในที่ซ่ึงเขาวางพลในวันแรก 23 (และคนอิสราเอลก็ข้น
ึ ไปร้องไห้
ครํา่ ครวญต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์จนถึงเวลาเย็น เขาทัง้ หลายทูลถามพระเยโฮวาห์ว่า
“สมควรที่ ข้า พระองค์ จะเข้ าประชิด รบกับ คนเบนยามิ นพี่ น้องของข้า พระองค์ อี กหรือ ไม่�
พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “ไปสู้เขาเถิด�) 24 คนอิสราเอลจึงยกเข้าประชิดคนเบนยามินในวันที่
สอง 25 และในวันที ่สองนั ้นเบนยามินก็ยกออกไปจากกิเบอาห์ ฆ่าฟันคนอิสราเอลล้มตาย
อีก หนึ่ ง หมื่น แปดพัน คน ทุ กคนเป็น ทหารถือ ดาบ 26 แล ้ว บรรดาคนอิสราเอลคือ กองทัพ
ทัง้ หมดได้ ข้น
ึ ไปที่ พระนิ เวศของพระเจ้า และร้องไห้ครํา่ ครวญ เขานั ่ง เฝ้า พระเยโฮวาห์ ณ
ที่นั่น และอดอาหารจนเวลาเย็น ถวายเครือ
่ งเผาบูชาและสันติบูชาต่อพระพักตร์พระเยโฮ
27
วาห์ คนอิสราเอลจึงทูลถามพระเยโฮวาห์ (เพราะในสมัยนั ้น หีบพันธสัญญาของพระเจ้า
อยู่ที่นั่น 28 และฟีเนหัสบุตรชายเอเลอาซาร์ ผู้เป็นบุตรชายอาโรน ก็ปรนนิ บัติอยู่หน้าหีบน
ัน
้ ในสมัยนั ้น� เขาทูลถามว่า “สมควรที่ข้าพระองค์จะยังยกไปสู้รบกับเบนยามินพี่น้องของ
ข้า พระองค์ อี กครัง้ หนึ่ ง หรือ ควรจะหยุด เสีย� และพระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “จงยกขึ้น ไปเถิด
เพราะว่า พรุ ง่ นี้ เราจะมอบเขาไว้ ในมือ ของเจ้า� 29 ดัง นั ้น อิสราเอลจึง ซุ่ม คนไว้ รอบเมือ
งกิเบอาห์ 30 และประชาชนอิสราเอลก็ ข้น
ึ ไปสู้ รบกับคนเบนยามินในวันที ่สาม และวางพล
เรียงรายต่อสู้เมืองกิเบอาห์อย่างคราวก่อน 31 คนเบนยามินก็ยกออกมาสู้รบกับประชาชน
ถูกลวงให้หา่ งออกไปจากตัวเมือง เขาก็เริม
่ ฆ่าฟันประชาชนอย่างคราวก่อน คือตามถนนซึ่ง
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สายหนึ่ งไปยังพระนิ เวศของพระเจ้า อีกสายหนึ่ งไปกิเบอาห์ และที่กลางทุ่งแจ้ง อิสราเอล
ล้มตายประมาณสามสิบคน 32 คนเบนยามินกล่าวกันว่า “เขาแพ้เราอย่างคราวก่อน� แต่
คนอิสราเอลว่า “ให้ เราถอย นํา เขาออกห่างจากเมืองไปถึง ถนนหลวง� 33 คนอิสราเอล
ทัง้ หมดก็ ลุ กออกจากที่ ของตนเรียงรายเข้าไปที่ บาอัล ทามาร์ ส่วนคนอิสราเอลที่ คอยซุ่ม
อยู่ก็ออกจากที่ของตนคือออกจากทุ่งหญ้าแห่งเมืองกิเบอาห์ 34 จากบรรดาคนอิสราเอลมี
ทหารที่คัดเลือกแล้วหนึ่ งหมื่นคนรุ กเข้าเมืองกิเบอาห์ การสงครามกําลังทรหด คนเบนยา
มิน ไม่ ทราบว่า เหตุ รา้ ยกําลัง มาใกล้ ตนแล้ว 35 พระเยโฮวาห์ ทรงให้ คนเบนยามิ นพ่ายแพ้
คนอิสราเอล ในวันนั ้นคนอิสราเอลทําลายคนเบนยามินเสียสองหมื่นห้าพันหนึ่ งร้อยคน ทุ
กคนเหล่านี้ เป็นทหารถือดาบ 36 ดังนั ้นคนเบนยามินจึงเห็นว่าเขาแพ้แล้ว คนอิสราเอลทํา
เป็น ล่า ถอยต่อ เบนยามิน เพราะเขาวางใจคนที่ เขาให้ซุ่ม อยู่รอบเมืองกิเบอาห์ 37 คนที ่ซุ่ม
อยูก็
่ รีบรุ กเข้าไปในเมืองกิเบอาห์ ทหารที่ซุ่มอยูน
่ ั ้นกร็ ุ กออกมาประหารเมืองทัง้ หมดนั ้นเสีย
38
ด้วยคมดาบ คนอิสราเอลและคนที่ซุ่มซ่อนอยูน
่ ั ดให้อาณั ติสัญญาณว่า ถ้าเห็นควันกลุ่ม
ใหญ่พลุ่งขึ้นมาจากในเมือง 39 ก็ให้คนอิสราเอลหันกลับเข้ามารบ ฝ่ายเบนยามินได้เริม
่ ฆ่า
คนอิสราเอลได้ สัก สามสิบคนก็ พูดว่า “เขาต้องล้มตายต่อหน้าเราอย่างคราวก่อนแน่ แล้ว
� 40 แต่ อาณั ติสัญญาณเป็นควันไฟลุกพลุ่งขึ้นมาจากในเมือง คนเบนยามินก็เหลียวหลัง
มาดู ดู เถิด ทัง้ เมืองก็ มี ควัน พลุ่ง ขึ้น ถึง ท้องฟ้า 41 คนอิสราเอลก็ หัน กลับ คนเบนยามิ นก ็
ท้อแท้ เพราะเขาเห็นว่าเหตุ รา้ ยมาใกล้ เขาแล้ว 42 เขาจึงหันหลังให้คนอิสราเอลหนี เข้าไป
ทางถิน
่ ทุรกันดาร แต่สงครามติดตามเขาไปอย่างหนั ก คนที่ออกมาจากเมืองก็ทําลายเขา
ที่ อยู่ ท่ามกลาง 43 เขาทัง้ หลายล้อมคนเบนยามิน และขับ ไล่ เขาไปและชนะเขาอย่างง่าย
จนไปถึงที่ตรงข้ามเมืองกิเบอาห์ทางดวงอาทิตย์ขึ้น 44 คนเบนยามินล้มตายหนึ่ งหมื่นแปด
พัน คน ทุ กคนเป็น ทแกล้ว ทหาร 45 เขาก็ หน
ั กลับ หนี เข ้า ไปในถิน
่ ทุ รก ัน ดารถึง ศิลาริม โมน
คนอิสราเอลฆ่า เขาตายตามถนนหลวงห้า พัน คน และติดตามอย่างกระชัน
้ ชิด ไปถึ งก ิ โดม
และฆ่าเขาตายสองพันคน 46 คนเบนยามินที ่ล้มตายในวันนั ้น เป็นทหารถือดาบสองหมื่น
ห้าพันคน ทุกคนเป็นทแกล้วทหาร 47 แต่ มีทหารหกร้อยคนหันกลับหนี เข้าไปในถิน
่ ทุรกัน
ดารถึงศิลาริมโมน และไปอาศัยอยู่ที่ ศิลาริมโมนสี่ เดือน 48 คนอิสราเอลก็ หน
ั กลับไปสู้ คน
เบนยามินอีก และได้ประหารเขาเสียด้วยคมดาบ ทัง้ ชาวเมืองและฝูงสัตว์และบรรดาสิง่ ที่
เขาเห็น ยิง่ กว่านั ้นบรรดาเมืองที่เขาพบเขาก็เอาไฟเผาเสียทัง้ หมด

21
คนอิสราเอลหาภรรยาสําหรับคนเบนยามินที่เหลือ
ฝ่ายคนอิสราเอลได้ ปฏิญาณไว้ที่ มิ สปาห์ ว่า “พวกเราไม่ มี ใครสัก คนเดียวที่ จะให้ บุ ต
รสาวของตนแต่งงานกับ คนเบนยามิน� 2 และประชาชนก็ มาที่ พระนิ เวศของพระเจ้า นั ่ง
อยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้าจนเวลาเย็น เขาทัง้ หลายก็ ร้องไห้ครํา่ ครวญหนั กหนา 3 เขากล่าว
ว่า “โอ พระเยโฮวาห์พระเจ้า แห่งอ ิส ราเอล ทําไมเหตุ การณ์ อย่างนี้ จึง เกิด ขึ้น ในอิสราเอล
ซึ่ง วัน นี้ จะมี คนอิสราเอลขาดไปตระกูล หนึ่ ง� 4 อยู่ มาร ุ่ง ขึ้น ประชาชนก็ ลุ กขึ้น แต่ เช้า ตรู ่
และสร้างแท่นบูชาแท่นหนึ่ ง ถวายเครือ
่ งเผาบูชาและเครือ
่ งสันติ บูชา 5 และคนอิสราเอล
กล่าวว่า “คนใดในบรรดาตระกูลของอิสราเอลที่มิได้ขึ้นมาประชุมต่อพระเยโฮวาห์� เพราะ
เขาได้ ปฏิญาณไว้แข็งแรงถึงผู้ที่ มิได้ มาประชุมต่อพระเยโฮวาห์ที่ มิสปาห์ว่า “ผู้นั ้นจะต้อง
ถูกโทษถึงตายเป็นแน่ � 6 และประชาชนอิสราเอลก็เสียใจกับเบนยามินน้ องของตน กล่าว
ว่า “วันนี้ ตระกูลหนึ่ งถูกตัดขาดจากอิสราเอลเสียแล้ว 7 เราจะทําอย่างไรเรือ
่ งหาภรรยาให้
1
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คนที ่ ยงั เหลือ อยู่ ฝ่ายเราก็ ได้ ปฏิญาณในพระนามพระเยโฮวาห์ แล ้ วว ่า เราจะไม่ ยอมยก
บุตรสาวของเราให้เป็นภรรยาของเขา� 8 เขาทัง้ หลายถามขึ้นว่า “มีตระกูลใดในอิสราเอล
ที่ มิได้ ขึ้น มาเฝ้า พระเยโฮวาห์ที่ มิ สปาห์� ดู เถิด ไม่มีคนใดจากยาเบชกิ เลอาดมาประชุ มที่
ค่ายเลยสักคนเดียว 9 เพราะว่าเมื่อเขานั บจํานวนประชาชนอยู่นั ้น ดู เถิด ไม่มีชาวเมืองยา
เบชกิ เลอาดอยู่ที่ นั ่น เลย 10 ดัง นั ้น ชุ มนุมชนจึง ส่ง ทหารผู้ กล ้า หาญที่สุด หนึ่ ง หมื่น สองพัน
คนแล้วบัญชาเขาว่า “จงไปฆ่าชาวยาเบชกิเลอาดเสียด้วยคมดาบ ทัง้ ผูห
้ ญิงและพวกเด็กๆ
11 เจ้ าทัง
้ หลายจงกระทําอย่างนี้ คือผู้ชายและผู้หญิงทุกคนที่ได้หลับนอนกับผู้ชายแล้วจึง
ฆ่า เสีย ให้ หมด � 12 ในหมู่ ชาวยาเบชกิ เลอาดนั ้น เขาพบหญิง พรหมจารีสี ่ รอ
้ ยคนผู้ ที่ ยัง ไม่
เคยร่วมหลับ นอนกับ ชายใดๆเลย เขาจึง พาหญิง เหล่า นั ้น มาที่ ค่ายชี โลห์ซ่ึง อยู่ ในแผ่น ดิน
คานาอัน 13 ชุ มนุมชนทัง้ หมดก็ ส่ง ข่าวไปที่ คนเบนยามิน ซึ่ง อยู่ที่ ศิลาริม โมน ประกาศข่าว
สงบสุข 14 คนเบนยามิ นก ็ กล ับ มาในคราวนั ้น แล ้ว เขาก็ มอบผู้ หญิง ที่ เขาไว้ชี วิต ในหมู่ ผู้
หญิงแห่งยาเบชกิ เลอาด แต่ ก็ ไม่ พอแก่ กัน 15 ประชาชนก็ สงสารเบนยามิน เพราะว่าพระ
เยโฮวาห์ทรงกระทํา ให้เขาจะขาดไปตระกูล หนึ่ ง จากตระกูล อิสราเอล 16 พวกผู้ ใหญ่ ของชุ
มนุมชนนั ้นจึงกล่าวว่า “เมื่อพวกผู้หญิงในเบนยามินถูกทําลายเสียหมดเช่นนี้ แล้ว เราจะ
ทําอย่างไรเรือ
่ งหาภรรยาให้คนที ่ยงั เหลืออยู�
่ 17 เขาทัง้ หลายกล่าวว่า “ต้องมีมรดกให้แก่
คนเบนยามิ นที ่ รอดตาย เพื่อ ว่า คนตระกูล หนึ่ ง จะมิ ได้ ลบล้างเสีย จากอิสราเอล 18 แต่ เรา
จะยกบุตรสาวของเราให้เป็นภรรยาเขาก็ไม่ได้� เพราะคนอิสราเอลได้ปฏิญาณไว้ว่า “ผู้ใด
ให้ หญิง แก่ เบนยามิ น เป็น ภรรยาขอให้ ถู กสาปแช่ง เถิด� 19 ดัง นั ้น เขาจึง กล่าวว่า “ดู เถิด
ทุกปีมีเทศกาลถวายพระเยโฮวาห์ที่ชีโลห์ ในสถานที่ซ่ึงอยูเ่ หนื อเบธเอล ทางทิศตะวันออก
ของถนนขึ้นจากเบธเอลถึงเชเคม และอยูใต้
่ เลโบนาห์� 20 เขาจึงบัญชาสัง่ คนเบนยามินว่า
“จงไปซุ่มอยู่ในสวนองุน
่ 21 คอยเฝ้าดูอยู่ และดูเถิด ถ้าบุตรสาวชาวชีโลห์ออกมาเต้นรําใน
พิธเต้
ี นรํา จงออกมาจากสวนองุน
่ ฉุ ดเอาบุตรสาวชาวชีโลห์คนละคนไปเป็นภรรยาของตน
แล ้ว ให้ กล ับ ไปแผ่น ดิน เบนยามิ น เสีย 22 ถ้า บิดาหรือ พี่ น้องของหญิง เหล่า นั ้น มาร้องทุกข์
ต่อ เรา เราจะบอกเขาว่า ‘ขอโปรดยินยอมเพราะเห็น แก่ เราเถิด ในเวลาสงครามเราไม่ ได้
ผู้หญิงให้พอแก่ ทุกคน ทัง้ ท่านทัง้ หลายเองก็ ไม่ได้ ให้แก่ เขา ถ้ามิฉะนั ้นบัดนี้ พวกท่านก็ จะ
มีโทษ� ” 23 คนเบนยามินก็กระทําตาม ต่างก็ได้ภรรยาไปตามจํานวน คือได้หญิงเต้นรําที่
เขาไปฉุ ด มา เขาก็ กล ับ ไปอยู่ ในที่ ดิ นมรดกของเขา สร้างเมืองขึ้น ใหม่ และอาศัย อยู่ ในนั ้น
24 ครัง
้ นั ้นประชาชนอิสราเอลก็ กลับจากที่ นั่นไปยังตระกูลและครอบครัวของตน ต่างก็ ยก
กลับไปสู่ดินแดนมรดกของตน 25 ในสมัยนั ้นไม่มีกษั ตริย์ในอิสราเอล ทุกคนทําตามอะไรก็
ตามที่ถูกต้องในสายตาของตนเอง
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

นางรูธ

หนังสือเล่ มนี้ได้ รับชื่อจากวีรสตรีของเรือ
่ งนี้ คือนางรู ธ หนังสือนางรู ธเล่าเรือ
่ งเกี่ยวกับ
ครอบครัว หนึ่ ง ในอิสราเอล ซึ่ง เรือ
่ งนี้ เก ิด ขึ้น ในสมัย ของพวกผู้ วินิจฉั ย เรือ
่ งนี้ เป็น เรือ
่ งที่
สวยงาและสําคัญ เพราะว่านางรู ธ ซึ่งเป็นชาวโมอับ ได้ เป็นแม่ของยายของกษั ตริย์ดาวิด
เพราะฉะนั ้นเขาเป็นบรรพบุรุษของพระเยซู คริสต์ เหมือนอย่างนางราหับ (ซึ่งแต่ก่อนเป็น
หญิงแพศยา� เป็นคนต่างชาติและเป็นบรรพบุรุษของพระเยซูคริสต์เช่นกัน
อาร์ชบิชอบ เจมส์ อาชชูร ์ บอกว่าระยะเวลาของหนั งสือเล่มนี้คือ 10 ปี
ครอบครัวของนางนาโอมีเสียชีวต
ิ ในโมอับ นางรู ธตัดสินใจตามพระเจ้าไป
อยู่ มาในสมัย เมื่อ ผู้ วิน ิจฉั ย ครอบครองอยู่ นั้น เกิ ดก ัน ดารอาหารขึ้น ในแผ่น ดิน มี ชาย
คนหนึ่ ง เป็น ชาวเมืองเบธเลเฮมในยู ดาห์ไปอาศัย อยู่ ในแผ่น ดิน โมอับ คือ ตัว เขาพร้อมกับ
ภรรยาและบุตรชายสองคน 2 ชายคนนั ้นชื่อเอลี เมเลค ภรรยาชื่อนาโอมี บุ ตรชายสองคน
ชื่อมารห์โลนและคิลิโอน เป็นชาวเอฟราธาห์ มาจากเมืองเบธเลเฮมในยูดาห์ เขาทัง้ หลาย
เดินทางเข้าไปในแผ่นดินโมอับและอาศัยอยู่ที่ นั่น 3 แต่ เอลี เมเลคสามี ของนางนาโอมี สิ ้น
ชีวต
ิ เสีย ทิง้ นางไว้กับบุตรชายทัง้ สอง 4 บุตรชายสองคนนี้ ก็ได้หญิงชาวโมอับมาเป็นภรรยา
คนหนึ่ ง ชื่อ โอรปาห์ อี กคนหนึ่ ง ชื่อ รู ธ เขาทัง้ หลายอยู่ ที่ นั ่น ประมาณสิบ ปี 5 แล ้ว มาห์ โลน
และคิลิโอนทัง้ สองคนก็สิน
ิ หญิงคนนั ้นก็ต้องเปล่าเปลี่ยวเพราะเหตุสามีและบุตรชาย
้ ชีวต
ทัง้ สองของนางต้องล้มหายตายจากไป 6 แล้วนางนั ้นพร้อมกับลูกสะใภ้ทัง้ สองก็ลุกขึ้นออก
เดิน ทางจากแผ่น ดิน โมอับ เพราะว่า เมื่อ อยู่ ในแผ่น ดิน โมอั บน น
ั ้ นางได้ยน
ิ ข่าวว่า พระเย
โฮวาห์ได้ทรงเยีย
่ มเยียนชนชาติของพระองค์และประทานอาหารแก่เขาทัง้ หลาย 7 นางจึง
ออกจากตําบลที่ นางอยู่ พร ้ อมกับ บุตรสะใภ้ ทัง้ สอง เดิน ตามทางกลับ ไปยัง แผ่น ดิน ยู ดาห์
8 แต่ นาโอมี กล ่าวแก่ บุ ตรสะใภ้ ทัง
้ สองของนางว่า “ไปเถิด ขอให้ ต่างคนต่างกลับ ไปบ้าน
มารดาของตน ขอพระเยโฮวาห์ทรงพระเมตตาต่อเจ้าทัง้ สอง ดังที่เจ้าได้เมตตาต่อผู้ที่ตาย
ไปแล้ว และต่อ แม่ 9 ขอพระเยโฮวาห์ ทรงโปรดให้ เจ้ ามี ความสงบ ขอให้ ต่างก็ ได้ เข ้า อยู่ ใน
เรือนของสามี� แล ้ วนาโอมี ก็ จุ บลู กสะใภ้ ทัง้ สอง ต่างก็ ส่ง เสียงร้องไห้ 10 นางทัง้ สองจึง พู
ดก ับ แม่ สามี ว่า “อย่า เลย เราทัง้ สองจะกลับ ไปกับ แม่ ไปถึง ชนชาติ ของแม่� 11 แต่ นาโอมี
ตอบว่า “ลูกสาวของแม่เอ๋ย จงกลับไปเสียเถอะ จะไปกับแม่ทําไมเล่า แม่ยังจะมีบุตรชายใน
ครรภ์ ให้เป็นสามี ของเจ้าหรือ 12 ลูกสาวของแม่ เอ๋ย กลับไปเสียเถอะ กลับไปตามทางของ
เจ้า แม่ แก่ เก ิ นที ่ จะมี สามี แล้ว หากแม่ จะว่า แม่ ยังม ี ความหวัง อยู่ ถ้า แม่ จะมี สามี คื นวัน นี้
และให้กําเนิ ดบุตรชาย 13 แล้วเจ้าจะรออยู่จนบุตรชายนั ้นเติบโตได้หรือ เจ้าจะอดใจไม่แต่
งงานหรือ อย่า เลยลูกสาวของแม่ เอ๋ย แม่ มี ความขมขื่น มากเพราะเห็น แก่ เจ้า ที่ พระหัตถ์
ของพระเยโฮวาห์ได้กระทําแก่แม่ถึงเพียงนี้ � 14 แล้วต่างก็ส่งเสียงร้องไห้อีก โอรปาห์ก็จุบ
ลาแม่สามี แต่รู ธยังเกาะแม่สามีอยู่
1

นางรู ธไปอิสราเอลพร้อมกับนางนาโอมี
“ดูเถิด พี่สะใภ้ของเจ้ากลับไปหาชนชาติของเขาและหาพระของเขาแล้ว
จงกลับไปตามพี่สะใภ้ ของเจ้าเถิด� 16 แต่ รู ธตอบว่า “ขอแม่อย่าวิงวอนให้ฉันจากแม่หรือ
15 นาโอมีจึงว่า
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เลิก ติดตามแม่ ไปเลย เพราะแม่ จะไปไหนฉั น จะไปด้วย และแม่ จะอาศัย อยู่ ที่ ไหนฉั นก ็ จะ
อยู่ที่นั ่นด้วย ญาติของแม่จะเป็นญาติของฉั น และพระเจ้าของแม่ก็จะเป็นพระเจ้าของฉั น
17 แม่ตายที่ไหนฉั นจะตายที่ นั ่น และจะขอให้ฝังฉั นไว้ที่ นั ่นด้วย ถ้ามีอะไรมาพรากฉั นจาก
แม่นอกจากความตาย ก็ขอพระเยโฮวาห์ทรงลงโทษฉั น และให้หนักยิง่ กว่า� 18 เมื่อนาโอ
มี เห ็ นว ่า รู ธ ตัง้ ใจจะไปด้วยจริงๆแล้ว นางก็ ไม่ พู ดอะไรอีก 19 ดัง นั ้น ทัง้ สองนางก็ พากัน ไป
จนถึง เมืองเบธเลเฮม ต่อ มาเมื่อ นางทัง้ สองมาถึง เบธเลเฮมแล้ว ชาวเมืองทัง้ สิ้นก ็ พากัน
แตกตื่นเพราะเหตุนางทัง้ สอง จึงพูดขึ้นว่า “นี่ แน่ ะหรือ นางนาโอมี� 20 นาโอมีตอบเขาว่า
“ขออย่าเรียกฉั นว่านาโอมีเลย ขอเรียกฉั นว่ามาราเถอะ เพราะว่าองค์ ผู้ทรงมหิทธิฤทธิได้
์
ทรงกระทํา แก่ ฉัน อย่างขมขื่น 21 เมื่อ ฉั น จากเมืองนี้ ไป ฉั นม ี ทุ กอย่างครบบริบู รณ ์ พระเย
โฮวาห์ทรงพาฉั น กลับ มาตัว เปล่า เมื่อ พระเยโฮวาห์ทรงให้ฉัน ทุกข์ ใจดังนี้ และองค์ ผู้ ทรง
มหิทธิฤทธิให้
์ ฉั นต้องประสบเหตุรา้ ยเช่นนี้ จะเรียกฉั นว่านาโอมีทําไมเล่า� 22 ดังนั ้นนาโอมี
จึงกลับมา และรู ธลูกสะใภ้ชาวโมอับก็กลับมาด้วย ผู้กลับมาจากแผ่นดินโมอับ และเขาทัง้
สองมายังเมืองเบธเลเฮมในต้นฤดูเกี่ยวข้าวบาร์เลย์

2
นางรู ธเก็บรวงข้าวตกในนาของโบอาส

ฝ่ายนาโอมีนั้ นม ี ญาติ ข้างสามี คนหนึ่ ง เป็น คนมั งม
่ ี ครอบครัว เดียวกับ เอลี เมเลค ชื่อ
โบอาส 2 และรู ธชาวโมอับจึงพูดกับนาโอมีว่า “บัดนี้ ขอให้ฉั นไปที่ทุ่งนา เพื่อจะเก็บรวงข้าว
ตกตามหลังผู้ที่มีสายตากรุ ณาต่อฉั น� นาโอมีตอบนางว่า “ลูกสาวของแม่เอ๋ย จงไปเถิด�
3 นางก็ออกเดินตามหลังคนเกี่ยวเพื่อคอยเก็บข้าวตก เผอิญเข้าไปในนาของโบอาส ซึ่งเป็ น
ญาติของเอลีเมเลค
1

นางรู ธพบญาติคนหนึ่ งชื่อโบอาส

โบอาสมาจากเบธเลเฮม พูดกับคนเกี่ยวข้าวว่า “ขอพระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยูก
่ ับ
เจ้าเถิด� เขาทัง้ หลายตอบว่า “ขอพระเยโฮวาห์ทรงอํานวยพระพรแก่ ท่านเถิด� 5 โบอาส
จึงถามคนใช้ผู้คอยควบคุมคนเกี่ยวข้าวนั ้ นว่า “หญิงสาวคนนี้ เป็นคนของใคร� 6 คนใช้ซึ่ง
เป็น ผู้ ควบคุม คนเกี่ยวข้าวจึง ตอบว่า “นางเป็น หญิง ชาวโมอับ กล ับ มาจากแผ่น ดิน โมอับ
พร้อมกับนาโอมี 7 นางพูดว่า ‘ขออนุญาตให้ดิฉั นเดินตามคนเกี่ยวคอยเก็บข้าวตกระหว่าง
ฟ่อนข้าวเถอะค่ะ� นางก็ มาเก็บ ข้าวตกตัง้ แต่ เวลาเช้า จนบัดนี้ เว้น แต่ ได้ พัก หน่ อยหนึ่ ง ที่
เรือน� 8 แล้วโบอาสจึงพูดกับรู ธว่า “ลูกสาวเอ๋ย ขอฟังหน่ อย อย่าไปเก็บข้าวที่นาอื่น หรือ
ทิง้ นานี้ ไปเสีย เลย จงอยู่ ใกล้ ๆสาวใช้ ของฉั น 9 ตาของเจ้า จงมองดู ตามนาที่ เขากําลัง เก็บ
เกี่ยวกัน อยู่ แล้ว ก็ จงติดตามเขาไป ฉั น ได้ สัง่ พวกหนุ่มๆมิ ให้ รบกวนเจ้า แล้ว มิ ใช่ หรือ เมื่อ
เจ้ากระหายนํ้าก็เชิญไปที่ หม้อนํ้า ดื่มน้าํ ซึ่งคนหนุ่มๆตักไว้� 10 รู ธก็ซบหน้าน้ อมตัวลงถึ งด
ินและพูดว่า “ทําไมดิฉันจึงได้รบ
ั ความกรุ ณาในสายตาของท่าน ท่านจึงเอาใจใส่ดิฉั นในเมื่
อดิฉันเป็นแต่ เพียงคนต่างด้าว� 11 แต่ โบอาสตอบนางว่า “ทุกอย่างที่ เจ้ าได้ ปฏิบัติต่อแม่
สามีของเจ้าตัง้ แต่สามีของเจ้าสิน
ิ แล้วนัน
้ มีคนมาเล่าให้ฉันฟังหมดแล้ว และเขาบอก
้ ชีวต
ด้วยว่า เจ้ ายอมจากบิดามารดาและบ้านเกิดเมืองนอนของเจ้า มาอยู่กับชนชาติ ที่ เจ้ าไม่รู ้
จักมาก่อน 12 ขอพระเยโฮวาห์ทรงตอบแทนการงานของเจ้าตามที่เจ้าได้กระทํามาแล้วนน
ั้
เถิด และขอให้พระเยโฮวาห์พระเจ้าของชนชาติ อส
ิ ราเอลซึ่งเจ้าเข้ามาวางใจอยู่ใต้ ปี กของ
พระองค์ นั ้น จงทรงปู นบํา เหน็ จอ ัน บริบู รณ ์ แก่ เจ้า � 13 รู ธจึง กล่าวว่า “เจ้ านายของดิ ฉั น
4 ดูเถิด
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ขอให้ดิฉั นได้รบ
ั ความกรุ ณาในสายตาของท่าน เพราะท่านได้ปลอบใจดิฉั น และเพราะท่าน
ได้กล่าวคําที่แสดงความเมตตากรุณาต่อหญิงคนใช้ของท่าน ถึงแม้ดิฉั นไม่เป็นเหมือนคน
หนึ่ ง ในพวกหญิง คนใช้ ของท่าน� 14 โบอาสก็ บอกนางว่า “พอถึง เวลารับ ประทานอาหาร
เชิญ มานี่ เถิด มาร ับ ประทานขนมปั งบ ้าง และเอาอาหารมาจิ้ มน ้าํ ส้ม เถิด� นางจึง นั ่ง ลง
ข้างๆพวกคนเกี่ยวข้าว โบอาสจึงส่งข้าวคัว่ ให้ และนางก็รบ
ั ประทานจนอิม
่ และยังเหลือไว้
บ้าง 15 เมื่อ นางลุก ขึ้น ไปเก็บ ข้าว โบอาสก็ บัญชาชายหนุ่ม ของท่านว่า “จงยอมให้นางเก็บ
ข้าวตกระหว่างฟ่อนข้าวเถอะ อย่าได้ตําหนิ นางเลย 16 จงดึงข้าวออกจากฟ่อนทิง้ ไว้ให้นาง
เก็บบ้าง อย่าว่านางเลย� 17 นางก็เที่ยวเก็บข้าวที่ตกในนาจนถึงเวลาเย็น แล้วก็ฟาดข้าวที่
เก ็บ มาได้ นั ้น ได้ ข้าวบาร์เลย ์ ประมาณเอฟาห์หนึ่ ง 18 นางยกข้าวนั ้น ขึ้น และเข้าไปในเมือง
แม่สามีก็ เห็นข้าวที่ นางได้ เก็บมานั ้น และนางเอาอาหารที่ เหลือเมื่อนางรับประทานอิม
่ แล้
วน น
ั ้ ให้แก่ แม่ สามี ด้วย 19 แม่ สามี จึง กล่าวแก่ นางว่า “วัน นี้ ลูก ไปเก็บ ข้าวตกที่ไหนมา ลูก
ไปทํางานที่ ไหน ขอให้ชายที่ เอาใจใส่ ลูกได้ รบ
ั พระพรเถิด� นางจึงบอกแก่ แม่สามีให้ทราบ
ว่านางไปทํางานกับผู้ใด นางว่า “ผู้ชายที่ ฉันไปทํางานด้วยในวันนี้ นั้นชื่อโบอาส� 20 นาโอ
มี จึง พู ดก ับ บุตรสะใภ้ ว่า “ขอพระเยโฮวาห์ ทรงอํานวยพระพรแก่ เขาเถิด พระกรุ ณาของ
พระองค์ ไม่ เคยขาดจากผู้ ที่ ยังม ี ชีวิตอยู่หรือ ผู้ ที่ สิ ้น ชีวต
ิ ไปแล้ว� นาโอมี กล ่าวแก่ นางด้วย
ว่า “ชายคนนั ้นเป็นญาติ ของเรา เขาเป็นญาติ สนิทคนหนึ่ งของเรา� 21 รู ธชาวโมอับกล่าว
ว่า “นอกจากนั ้นเขายังพู ดกับฉั นว่า ‘เจ้ าจงอยู่ใกล้ ๆคนใช้หนุ่มของฉั น จนกว่าเขาจะเกี่ยว
ข้าวของฉั นเสร็จ� ” 22 นาโอมีพูดกับรู ธบุตรสะใภ้ว่า “ดีแล้ว ลูกสาวของแม่เอ๋ย ที่เจ้าจะไป
ทํางานกับสาวใช้ของเขา เพื่อว่าเขาจะไม่พบเจ้าในนาอื่น� 23 ดังนั ้นนางจึงอยู่ใกล้ ๆสาวใช้
ของโบอาสเที่ยวเก็บข้าวตกจนสิน
่ ับ
้ ฤดูเกี่ยวข้าวบาร์เลย์และข้าวสาลี และนางก็อาศัยอยูก
แม่สามี

3
นางนาโอมีวางแผนให้นางรู ธสมรสกับโบอาส

นาโอมี แม่ สามี ของนางพู ดก ับ นางว่า “ลูกสาวของแม่ เอ๋ย ถ้า แม่ จะหาที่ พ่ง
ึ พัก ให้ เจ้า
เพื่อเจ้าจะได้ มีความสุขไม่ควรหรือ 2 โบอาสผู้ที่ เจ้ าไปกับพวกสาวใช้ของเขานั ้น เป็นญาติ
ของเรามิ ใช่ หรือ ดู เถิด คื นว ัน นี้ เขาจะซัด ข้าวบาร์เลย ์ ที่ ลานนวดข้าว 3 จงอาบนํ้า ทาน ้าํ
มัน สวมเครือ
่ งแต่ง กายแล้ว ลงไปที่ ลานนวดข้าว แต่ อย่า ให้ ท่านเห็น ตัว จนกว่า ท่านจะรับ
ประทานและดื่ม เสร็จ แล้ว 4 เขานอนที่ไหนจงสังเกตไว้ให้ ดี แล ้ว จงไปเปิด ผ้า คลุม เท้า ขึ้น
และจงนอนที่นั ่น ต่อไปท่านจะบอกเจ้าเองว่าเจ้าจะต้องทําประการใด� 5 นางตอบว่า “แม่
ว่า อย่างไร ฉั น จะกระทํา ตามทุก อย่าง� 6 ดัง นั ้น นางจึง ลงไปยัง ลานนวดข้าว และกระทํา
ตามที่ แม่ สามี บอกทุก อย่าง 7 เมื่อ โบอาสรับ ประทานและดื่ม จนสําราญใจแล้ว ท่านก็ ไป
นอนอยูที
่ ่ปลายกองข้าว แลว
้ นางก็ยอ
่ งเข้ามาเปิดผ้าคลุมเท้าของท่านขึ้น และนอนลงที่นั ่น
1

นางรู ธอ้างว่าโบอาสเป็นญาติสนิทถัดมา

8 ต่อมาพอถึงเที่ยงคืนชายคนนั ้ นก็ตกใจตื่นพลิกตัว

ดูเถิด มีผู้หญิงมานอนอยูที
่ ่เท้าของ
ท่าน 9 ท่านจึง ถามว่า “เจ้ าเป็น ใคร� นางตอบว่า “ดิ ฉั น คือ รู ธ หญิง คนใช้ ของท่านค่ะ ขอ
ให้ท่านกางชายเสื้อของท่านห่มหญิงคนใช้ของท่านด้วย เพราะท่านเป็นญาติ สนิทถัดมา�
10 ท่านจึง ว่า “ลูกสาวเอ๋ย ขอพระเยโฮวาห์ทรงอํานวยพระพรแก่ เจ้ าเถิด คุ ณของเจ้า ครัง
้
11
หลังนี้ ก็ใหญ่ยิง่ กว่าครังก
้ ่อน ด้วยว่าเจ้ามิได้ไปหาคนหนุ่ม ไม่ว่าจนหรือมงม
ั ่ ี บัดนี้ ลูกสาว
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เอ๋ย เจ้ าอย่า กลัว เลย สิ ่ง ที่ เจ้ าขอร้องเราจะกระทํา ตามทุก อย่าง บรรดาผู้ หลัก ผู้ ใหญ่ ของ
เมืองเราทราบดีอยูว่
่ าเจ้าเป็นผูห
้ ญิงที่ดี 12 และก็เป็นความจริงด้วยที่ฉันเป็นญาติสนิ ท แต่
ยังมญาติ
ี
อีกคนหนึ่ งที่สนท
ิ กว่าฉั น 13 คืนนี้ เจ้าจงค้างที่นี่ ก่อน พรุ ง่ นี้ เช้า ถ้าเขาจะทําหน้าที่
ญาติสนิทเพื่อเจ้าก็ดีแล้ว ให้เขาทําหน้าที่ ญาติสนิทเถอะ แต่ถ้าเขาไม่เต็มใจที่ จะทําหน้าที่
ญาติสนิทที่ ถัดมาเพื่อเจ้า พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่แน่ ฉั นใด ฉั นจะทําหน้าที่ ญาติสน
ิทที่ ถัดมาเพื่อเจ้าแน่ ฉั นนั ้น จงนอนลงเถิดจนกว่าจะรุ ง่ เช้า� 14 ดังนั ้นนางจึงนอนอยู่ที่ เท
้า ของท่านจนรุ ง่ เช้า แต่ นางลุก ขึ้ นก ่อนคนจะจํา หน้า กัน ได้ เพราะท่านคิด ว่า “อย่า ให้ ใคร
ทราบว่ามีผู้หญิงมาที่ ลานนวดข้าว� 15 ท่านพูดว่า “จงเอาผ้าคลุ มที่เจ้าใช้อยู่นั ้นคลี่ ออก�
นางก็คลี่ผ้าคลุมออก ท่านก็ตวงข้าวบาร์เลย์หกทะนานให้นางแบกไป แล้วก็เข้าไปในเมือง
16 เมื่อนางมาถึง แม่สามีจึงถามว่า “เป็ นใครหนอ ลูกสาวของแม่เอ๋ย� แลว
้ นางก็เล่าตามที่
17
ท่านได้กระทําต่อนางให้แม่สามีฟังทุกอย่าง และนางว่า “ท่านให้ข้าวบาร์เลย์หกทะนาน
นี้ แก่ ฉั น ท่านว่า ‘เจ้ าอย่า กลับ ไปหาแม่ สามี มือ เปล่า เลย� ” 18 แม่ สามี จึง ว่า “ลูกสาวของ
แม่ เอ๋ย จงคอยอยู่ ก่อน จนกว่า จะทราบว่า เรือ
่ งจะลงเอยอย่างไร เพราะว่า ท่านจะไม่ หยุด
เลยจนกว่าท่านจะจัดการเรือ
่ งนี้ ให้เสร็จในวันนี้ �

4
โบอาสไถ่มรดกของท่าน

1 โบอาสก็ ข้น
ึ ไปที่ ประตู เมืองและนั ่งอยู่ที่ นั่น

ดู เถิด ญาติ สนิทคนที่ ถัดมาซึ่งโบอาสกล่า
วถึงกเ็ ดินผ่านมา โบอาสจึงกล่าวว่า “โอ คนเช่นนี้ เอ๋ย แวะนั ่งที่นี่ ก่อนเถิด� เขาก็แวะมานั ่ง
ลง 2 ท่านจึงไปเชิญพวกผูใหญ่
้
ในเมืองนั ้นมาสิบคนกล่าวว่า “เชิญนั ่งที่นี่ เถิด� เขาทัง้ หลาย
ก็ นั ่ง ลง 3 ท่านจึง พู ดก ับ ญาติ สน ิท ที่ ถัด มานั ้ นว ่า “นาซึ่ง เป็น ส่วนของเอลี เมเลคญาติ ของ
เรานั ้น นาโอมีผู้ที่กลับมาจากแผ่นดินโมอับอยากจะขายเสีย 4 ข้าพเจ้าคิดว่า ข้าพเจ้าควร
บอกให้ท่านทราบ และขอบอกว่า ขอท่านซื้อไว้ต่อหน้าพลเมืองและต่อหน้าพวกผู้ใหญ่ของ
ชาวเมืองเรา ถ้าท่านอยากจะไถ่ไว้ก็จงไถ่เถิด แต่ถ้าท่านไม่ไถ่จงบอกข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะได้
ทราบ นอกจากท่านแล้วไม่มีใครมีสิทธิไถ่
์ ได้ ข้าพเจ้ามีสิทธิถั
์ ดท่านไป� ผู้นั ้นจึงบอกโบอา
สว่า “ข้าพเจ้าจะไถ่� 5 แล้วโบอาสบอกว่า “ในวันที่ท่านซื้อที่นาจากมือนาโอมีนั ้น ท่านก็จะ
ได้ รู ธชาวโมอับ แม่ ม่ายของผู้ ตายด้วย เพื่อ จะจรรโลงนามของผู้ ตายไว้กับ มรดกของเขา�
6 ญาติ สน ิท ที่ ถัด มาคนนั ้น ตอบว่า “ข้าพเจ้า จะไถ่ เพื่อ ตนเองอย่างนั ้น ไม่ ได้ จะทําให้ มรดก
ข้าพเจ้าเสียไป ท่านจงเอาสิทธิในการไถ่ของข้าพเจ้าไปจัดการเองเถิด เพราะข้าพเจ้าไถ่ไม่
ได้แล้ว� 7 ต่อไปนี้ เป็นธรรมเนี ยมในอิสราเอลสมัยก่อนเกี่ยวกับการไถ่และการแลกเปลี่ยน
คือ เพื่อ จะรับรองการตกลงกัน คนหนึ่ ง จะถอดรองเท้า ของเขาเองยื่น ให้อีกคนหนึ่ ง นี่ เป็น
ธรรมเนี ยมของการแสดงสักขีพยานในอิสราเอล 8 ดังนั ้นเมื่อญาติสนิทคนถัดมากล่าวแก่
โบอาสว่า “ท่านจงซื้อ เสีย เองเถิด� เขาก็ ถอดรองเท้า ออก 9 แล ้ว โบอาสจึง กล่าวแก่ พวก
ผู้ ใหญ่ และประชาชนทัง้ ปวงว่า “ท่านทัง้ หลายเป็น พยานในวัน นี้ ว่า ข้าพเจ้า ได้ ซ้ือ ทรัพย์ สิ
นทัง้ หมดของเอลีเมเลค และทรัพย์สินทัง้ หมดของคิลิโอนและมาห์โลนจากมือนาโอมีแล้ว
10 ยิง
่ กว่านั ้ นรูธชาวโมอับแม่ม่ายของมาห์โลนข้าพเจ้าก็ได้มาเป็นภรรยาของข้าพเจ้า เพื่อ
จะจรรโลงนามของผู้ตายไว้กับมรดกของเขา เพื่อนามของผู้ตายจะไม่ต้องถูกตัดออกจาก
พวกพี่น้องของเขา และจากประตูบ้านเกิดเมืองนอนของเขา ท่านทัง้ หลายเป็นพยานแล้ว
ในวันนี้ �
โบอาสแต่งงานกับนางรู ธ
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ประชาชนทัง้ ปวงที่ อยู่ ที่ ประตู เมืองและพวกผู้ ใหญ่ กล่าวว่า “เราทัง้ หลายเป็น พยาน
แล้ว ขอพระเยโฮวาห์ทรงกระทํา ให้หญิง นั ้ นที ่ กําลัง จะเข้า มาในเรือนของท่านเหมือนนาง
ราเชลและนางเลอาห์ ผูซึ
้ ่งช่วยกันสร้างวงศ์วานอิสราเอล ขอให้ท่านจงจําเริญอยูใ่ นเอฟรา
ธาห์และมีช่อ
ื เสียงในเบธเลเฮม 12 ขอให้วงศ์ วานของท่านเหมือนวงศ์วานของเปเรศซึ่งทา
มาร์คลอดให้แก่ยูดาห์ เนื่ องด้วยเชื้อสายซึ่งพระเยโฮวาห์จะประทานแก่ท่านโดยผู้หญิงคน
นี้ � 13 ดังนั ้นโบอาสก็รบ
ั รู ธมาเป็นภรรยาของท่าน และท่านก็เข้าหานางและพระเยโฮวาห์
ประทานให้นางตัง้ ครรภ์คลอดบุตรชายคนหนึ่ ง 14 ฝ่ายพวกผู้หญิงก็พูดกับนาโอมีว่า “สาธุ
การแด่พระเยโฮวาห์ พระองค์มิได้ทรงละทิง้ เจ้าไว้ให้ปราศจากญาติที่ถัดมา ขอให้ทารกนี้ มี
ชื่อเสียงเลื่องลือไปในอิสราเอล 15 ให้เด็กคนนี้ เป็นผู้ชุบชีวต
ิ ของเจ้าและเลี้ยงดูเจ้าเมื่อชรา
เพราะว่าเด็กคนนี้ เกิดมาจากลูกสะใภ้ที่รักเจ้า ผู้ประเสริฐกว่าบุตรชายเจ็ดคน�
11

นางรู ธเป็นบรรพบุรุษของพระเมสสิยาห์
แล ้ วนาโอมี ก็ รับ เด็ก นั ้น มาอุม
้ ไว้แนบอก และรับ เป็น ผู้ เลี้ยงดู แลเด็ก คนนั ้น 17 หญิง
ชาวบ้านข้างเคียงก็ให้ชื่อเด็กนั ้น พูดกนว
ั ่า “มีบุตรชายคนหนึ่ งเกิดให้แก่นาโอมี� เขาตัง้ ชื่อ
เด็ก คนนั ้ นว ่า โอเบด ผู้ เป็น บิดาของเจสซี ซึ่ง เป็น บิดาของดาวิด 18 ต่อ ไปนี้ เป็น พงศ์ พันธุ ์
ของเปเรศ เปเรศให้กําเนิ ดบุตรชื่อเฮสโรน 19 เฮสโรนให้กําเนิ ดบุตรชื่อราม รามให้กําเนิ ด
บุตรชื่ออัมมี นาดับ 20 อัมมี นาดับ ให้กําเนิ ด บุตรชื่อนาโชน นาโชนให้กําเนิ ด บุตรชื่อสัล โมน
21 สัล โมนให้กําเนิ ด บุตรชื่อ โบอาส โบอาสให้กําเนิ ด บุตรชื่อ โอเบด 22 โอเบดให้กําเนิ ด บุตร
ชื่อเจสซี และเจสซีให้กําเนิ ดบุตรชื่อดาวิด
16
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

1 ซามูเอล

หน ังสือเล่ มน ี้ ได้ บันทึก ชีวต
ิ ของซามู เอล ซึ่ง เป็น ผู้ วิน ิจฉั ย คนสุดท้าย และได้ บันทึก การ
เริม
่ ต้น ของอาณาจั กรอ ิส ราเอลโดยกษั ตริย์ ซาอูล เป็น ผู้ นํา ซามู เอลเป็น ศาสดาพยากรณ์
คนแรกที่เรียกกันว่า ศาสดาพยากรณ์ เขียน แต่บทที่ 25 ของเล่มนี้กล่าวถึงความตายของ
ซามูเอล หนังสือทัลมัดได้กล่าวว่าซามูเอลเป็นผู้เขียนหนั งสือเล่มนี้ ซึ่งเขาอาจจะเขียนบท
ที่ 1 ถึง 24 เท่านั ้น หนั งสือ 1 พงศาวดาร 29:29 พูด ถึง “หน ังสือ ของซามู เอลผู้ ทํานาย �
เพราะฉะนั ้น ซามู เอลได้ เข ีย นบางส่วนของพระคัมภีร ์ ซามู เอลเกิด ในตระกูล เลวี (1 พศด
6:33-38) เล่ มนี้บันทึกประวัติ ศาสตร์ของชาวอิสราเอลตัง้ แต่ สมัยของผู้วินิจฉั ยจนถึงการ
ตัง้ ซาอูลเป็นกษัตริย์ ในเล่มนเี้ ราได้พบดาวิด ซึ่งพร้อมกับอับราฮัมกับโมเสส เป็นคนสําคัญ
มากในพระคัมภีรเดิ
์ ม
นางฮันนาห์ปรารถนาได้บุตรชาย
มี ชายคนหนึ่ ง เป็น ชาวรามาธาอิม โซฟิม แห่ งแดนเทือกเขาเอฟราอิม ชื่อ เอลคานาห์
บุ ตรชายเยโรฮัม ผู้ เป็น บุตรชายเอลีฮู ผู้ เป็น บุตรชายโทหุ ผู้ เป็น บุตรชายศูฟ คนเอฟรา
อิม 2 ท่านมี ภรรยาสองคน คนหนึ่ ง ชื่อ ฮัน นาห์ อี กคนหนึ่ ง ชื่อ เปนิ นนาห์ เปนิ นนาห์ มี บุตร
แต่ ฮัน นาห์ ไม่มี บุตร 3 ฝ่ายชายผู้ นี้ เคยขึ้น ไปจากเมืองของตนทุก ปี ไปนมัสการและถวาย
สัตวบูชาแด่ พระเยโฮวาห์จอมโยธาที่ เมืองชีโลห์ ที่ นั ่ นมีบุ ตรชายสองคนของเอลี ช่อ
ื โฮฟนี
และฟีเนหัส ผู้ เป็น ปุโรหิต แห่ง พระเยโฮวาห์ 4 ในวันที ่ เอลคานาห์ถวายสัตวบู ชา ท่านก็ ได้
แบ ่ง ส่วนให้ แก่ เปนิ นนาห์ ภรรยาของท่านและแก่ บุ ตรชายบุตรสาวทุก คนของนาง 5 ท่าน
แบ่งให้ฮน
ั นาห์สองส่ วน เพราะท่านรักฮันนาห์มาก แต่ พระเยโฮวาห์ทรงปิดครรภ์ ของนาง
เสีย 6 ปรปักษ์ ของนางก็ ยว
ั ่ เย้า นางอย่างรุ นแรง เพื่อ กระทํา ให้นางระคายเคืองที่ พระเยโฮ
วาห์ทรงปิดครรภ์ ของนางเสีย 7 เหตุการณ์ ก็ เป็นอยู่ดังนี้ ปี แล้วปี เล่า เมื่อนางขึ้นไปยังพระ
นิ เวศของพระเยโฮวาห์คราวใด ปรปักษ์ ของนางก็ เคยยัว่ เย้านาง เพราะฉะนั ้นนางฮันนาห์
จึง ร้องไห้ไม่ รับ ประทานอาหาร 8 และเอลคานาห์สามี ของนางจึง ถามนางว่า “ฮันนาห์ เธอ
ร้องไห้ ทําไม และเหตุ ใดเธอจึง ไม่ รบ
ั ประทานอาหาร และทําไมจิตใจของเธอจึง โศกเศร้า
สําหรับ เธอฉั น ไม่ ดี กว่า บุตรชายสิบ คนหรือ� 9 หลัง จากที่ ได้ รับ ประทานอาหารและดื่ มท ี่
เมืองชี โลห์ แล้ว ฮัน นาห์ ก็ ลุก ขึ้น ฝ่ายเอลี ปุ โรหิ ตน ั ่งอยู่ ที่ เก้าอี้ ข้างเสาประตู พระวิหารของ
พระเยโฮวาห์
1

นางฮันนาห์ปฏิญาณว่าจะถวายบุตรชายคนนั ้นแด่พระเจ้า

10 นางเป็ นทุกข์รอ
้ นใจมากอธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์ร้องไห้ครํา่ ครวญ 11 นางก็ปฏิญาณ

ไว้ ว่า “โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ จอม โยธา ถ้า พระองค์ จะทอดพระเนตรความทุกข์ ใจของ
หญิง ผู้ รับ ใช้ ของ พระองค์ จริงๆ และ ยัง ระลึก ถึง ข้า พระองค์ และ ยัง ไม่ ลืม หญิง ผู้ รับ ใช้
ของพระองค์ แต่ จะทรงประทานบุตรชายแก่ หญิง ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ สัก คนหนึ่ ง แล้ว ข้า
พระองค์จะถวายเขาไว้แด่พระเยโฮวาห์ตลอดชีวต
ิ ของเขา และมีดโกนจะไม่แตะต้องศีรษะ
ของเขาเลย� 12 อยู่มาเมื่อนางยังอธิษฐานต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์อยู่นั ้น เอลี ก็ สังเกต
ดูปากของนาง 13 ฝ่ายฮันนาห์นั้นนางพูดแต่ในใจ ริมฝีปากของนางมุบมิบเท่านั ้น ไม่ได้ยิน
เสียงของนาง เพราะเหตุ นี้เอลี จึงสําคัญว่านางมึนเมา 14 เอลี จึงพู ดกับนางว่า “เธอจะเมา
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ไปนานสักเท่าใด ทิง้ เหล้าองุน
่ เสียเถิด�
“มิใช่เช่นนั ้นเจ้าค่ะ ดิฉั นเป็น
หญิง ที่ มี ทุกข์ หนั ก ดิ ฉั นม ิ ได้ ดื่ม เหล้า องุน
่ หรือ เมรัย แต่ ดิ ฉั น ระบายความในใจของดิฉัน
ออกต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ 16 ขออย่า ถือว่า หญิง ผู้ รับ ใช้ ของท่านเป็น หญิ งอ ันธพาล
ที่ ดิ ฉั น พูด ตลอดมานั ้ นก ็ พู ดด้วยความกระวนกระวายและความทุรนทุรายมาก� 17 แล ้ว
เอลี ก็ ตอบว่า “จงกลับ ไปเป็นสุข เถิด ขอพระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอลโปรดประทานตามที่ เจ้ าได้
อธิษฐานทูล ขอต่อ พระองค์ นั ้น � 18 และนางก็ กล่าวว่า “ขอให้ หญิง ผู้ รับ ใช้ ของท่านได้ รบ
ั
ความกรุ ณาในสายตาของท่านเถิด� แล ้ว หญิง นั ้ นก ็ ไปตามทางของนางและรับ ประทาน
อาหาร และสี หน ้า ของนางก็ ไม่ เศร้า หมองอีก ต่อ ไป 19 เขาทัง้ หลายลุก ขึ้น แต่ เช้า ตรู ่ นม ัส
การต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ แล้วเขาทัง้ หลายก็ กลับไปบ้านที่ รามาห์ และเอลคานาห์ก็
สมสู่กับฮันนาห์ภรรยาของตน และพระเยโฮวาห์ทรงระลึกถึงนาง
15 แต่ฮันนาห์ตอบว่า

การกําเนิ ดของซามูเอล

20 และอยู่มาเมื่อถึงกาลกําหนดฮันนาห์ก็ ตัง
้ ครรภ์คลอดบุตรชายคนหนึ่ ง

และนางเรียก
ชื่อเด็กนั ้นว่า ซามูเอล เพราะนางกล่าวว่า “ดิฉั นทูลขอมาจากพระเยโฮวาห์� 21 ฝ่ายเอลคา
นาห์ และทุกคนในครอบครัวของท่านขึ้นไปถวายสัตวบูชาประจําปีแด่พระเยโฮวาห์ และทํา
ตามคําปฏิญาณของท่าน 22 แต่ ฮันนาห์มิได้ ขึ้นไปด้วยเพราะนางบอกสามีว่า “ฉั นจะไม่ไป
จนกว่าเด็กคนนี้ หย่านมแล้ว ฉั นจะพาเขาขึ้นไป เพื่อเขาจะได้ปรากฏตัวต่อพระพักตร์พระ
เยโฮวาห์ และอยู่ที่ นั ่นตลอดไป� 23 เอลคานาห์สามีบอกนางว่า “จงทําตามที่ เธอเห็นชอบ
เถิด รออยู่ จนให้เขาหย่านม ขอเพียงให้พระดํารัส ของพระเยโฮวาห์สําเร็จ เถิด� นางนั ้ นก ็
คอยอยูแ
่ ละให้บุตรชายกินนมของตัวจนนางให้เขาหย่านม
นางฮันนาห์มอบซามูเอลไว้กับพระเจ้า

และเมื่อ นางให้ เขาหย่านมแล้ว นางก็ พาเขาขึ้น ไปพร้อมกับ วัว ผู้ สามตัว แป ้ง หนึ่ ง เอ
ฟาห์ และนํ้า องุน
่ หนึ่ ง ขวดหนั ง และนางก็ นํา เขามาที่ พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ที่ เมือง
ชี โลห์ และเด็ก นั ้ นก ็ ยงั เล็ก อยู่ 25 แล ้ว เขาทัง้ หลายก็ ฆ่า วัว ผู้ ตั วน ัน
้ และนํา เด็ก มาหาเอลี
26 นางก็ กล่าวว่า “โอ ท่านเจ้าข้า ท่านมี ชีวิตอยู่แน่ ฉั นใด ท่านเจ้าข้า ดิ ฉั นเป็ นผู้หญิงที่ ยน
ื
อยู่ที่นี่ต่อหน้าท่าน และอธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์ 27 ดิฉั นอธิษฐานขอเด็กคนนี้ และพระเย
โฮวาห์ประทานตามคําทูลขอของดิฉั น 28 เพราะฉะนั ้นดิฉันจึงให้ยม
ื เขาไว้แด่พระเยโฮวาห์
ด้วย ตราบใดที่เขามีชีวิตอยู่ ดิฉั นจะให้ยม
ื เขาไว้แด่พระเยโฮวาห์� และเขาก็นมัสการพระ
เยโฮวาห์ที่นั่น
24

2
การอธิษฐานอันชื่นชมยินดีของนางฮันนาห์
“จิตใจของข้าพเจ้าชื่นชมในพระเยโฮวาห์ ในพระ
เยโฮวาห์ เขาของข้าพเจ้า ถูก เชิดชู ขึ้น ปากของข้าพเจ้า ก็ อา้ กว้างเข้า ใส่ ศัตรู ของข้าพเจ้า
เพราะข้าพเจ้าเปรมปรีดิ์ในความรอดของพระองค์ 2 ไม่มีผู้ใดบริสุทธิ์ดังพระเยโฮวาห์ ไม่มี
ผู้ใดนอกเหนื อพระองค์ ไม่มีศิลาใดเหมือนพระเจ้าของข้าพเจ้าทัง้ หลาย 3 อย่าพูดโอหังอีก
ต่อ ไปเลย อย่า ให้ ความจองหองออกมาจากปากของเจ้า เลย เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงเป็น
พระเจ้า ของความรู ้ การกระทํา ทัง้ หลายพระองค์ ทรงเป็น ผู้ ชงั ่ ตรวจ 4 คัน ธนู ของผู้ มี กําลั
งก็หัก แต่ผู้ที่ ซวนเซก็ได้กําลังมาคาดเอว 5 บรรดาคนที่ เคยกินอิม
่ ก็ต้องออกรับจ้างหากิน
1 นางฮันนาห์ได้ อธิษฐานและกล่าวว่า
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แต่ คนที ่ เคยหิ วก ็ หยุด หิว คนที ่ เป็น หมัน กําเนิ ด บุตรเจ็ด คน แต่ นางที่ มี บุ ตรมากก็ เห ี่ยว
แห้งไป 6 พระเยโฮวาห์ทรงประหารและทรงให้มีชว
ิ พระองค์ทรงนําลงไปถึงแดนคนตาย
ี ต
และก็ นําขึ้นมา 7 พระเยโฮวาห์ทรงกระทําให้ยากจนและทรงกระทําให้มัง่ คัง่ พระองค์ ทรง
กระทําให้ต่ําลงและพระองค์ทรงยกขึ้น 8 พระองค์ทรงยกคนยากจนขึ้นจากผงคลี พระองค์
ทรงยกคนขอทานขึ้นจากกองขยะ กระทําให้เขานั ่งร่วมกับเจ้านาย และได้ที่นั ่งอันมีเกียรติ
เป็น มรดก เพราะว่า เสาแห่ง พิภพเป็น ของพระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงวางพิภพไว้ บนนั ้น
9 พระองค์ จะทรงดูแลย่างเท้า ของวิสุ ทธิ ชนของพระองค์ แต่ คนชัว
่ จะต้องนิ่ ง อยู่ ในความ
10
มืด เพราะว่า มนุษย์ จะชนะด้วยกําลัง ของตนก็ หาไม่ ศัตรู ของพระเยโฮวาห์จะแตกเป็น
ชิน
้ ๆ พระองค์จะทรงเอาฟ้าร้องในสวรรค์ต่อสู้เขา พระเยโฮวาห์จะทรงพิพากษาที่สุดปลาย
พิภพ พระองค์จะทรงประทานกําลังแก่กษั ตริยของพระองค์
์
และจะทรงยกย่องเขาของผู้ที่
พระองค์ทรงเจิมไว้� 11 แล้วเอลคานาห์ก็กลับไปบ้านที่รามาห์ และเด็กนั ้ นก็ปรนนิ บัติพระ
เยโฮวาห์ต่อหน้าเอลีปุโรหิต
บุตรชายทัง้ สองของเอลีไม่รูจั
้ กพระเจ้า

12 ฝ่ายบุตรชายทัง
้ สองของเอลีเป็นคนอันธพาล เขามิได้รูจั
้ กพระเยโฮวาห์ 13 ธรรมเนี ยม

ของปุโรหิตที่ มีต่อประชาชนเป็นอย่างนี้ เมื่ อมีประชาชนคนใดถวายเครือ
่ งสัตวบู ชา คนใช้
ของปุโรหิตจะเข้ามา มือถือขอเกี่ยวเนื้ อสามง่าม ขณะเมื่อเนื้ อกําลังต้มอยู่ 14 เขาจะเอาขอ
เกี่ยวเนื้ อ แทงเข้าไปในกระทะ หรือ หม้อ หู หรือ หม้อ ขนาดใหญ่ หรือ หม้อ ธรรมดา ขอเกี่ยว
เนื้ อติดอะไรขึ้นมา ปุโรหิตกเ็ อาสิง่ นั ้นไปเป็นของตน ที่เมืองชีโลห์เขาก็กระทําเช่นนั ้นแก่คน
อิสราเอลทุกคนที่มาที่นั ่น 15 ยิง่ กว่านั ้นอีก ก่อนที่เขาเผาไขมัน คนใช้ของปุโรหิตเคยเข้ามา
กล่าวแก่ ชายผู้กระทําบู ชานันว
้ ่า “ขอเนื้ อไปให้ปุ โรหิตทอด ท่านไม่รบ
ั เนื้ อต้มจากเจ้า ท่าน
ต้องการเนื้ อดิบ� 16 และถ้าชายคนนั ้นกล่าวแก่เขาว่า “ขอให้เขาเผาไขมันเสียก่อน แล้วจง
เอาไปตามชอบใจเถิด� เขาจะตอบว่า “ไม่ ได้ เจ้ าต้องให้เดีย
๋ วนี้ ถ้า ไม่ ให้ข้า ก็ จะเอาไปโดย
ใช้กําลัง� 17 ดังนี้ แหละบาปของคนหนุ่มทง
ั ้ สองนั ้นจึงใหญ่หลวงนั กต่อพระพักตร์พระเยโฮ
วาห์ เพราะว่าคนเหล่านั ้นได้ดูหมิน
่ ของถวายแด่พระเยโฮวาห์
ซามูเอลปรนนิ บัติพระเจ้าตัง้ แต่เป็นเด็ก

18 แต่ซามูเอลปรนนิ บัติอยูต่
่ อพระพักตร์พระเยโฮวาห์

เป็นเด็ก คนทีค
่ าดเอวด้วยเอโฟด
ผ้าป่าน 19 ฝ่ายมารดาเคยเย็บเสื้อเล็กๆนํามาให้เขาทุกปี เมื่อนางขึ้นไปพร้อมกับสามี เพื่อ
ถวายเครือ
่ งบูชาประจํา ปี 20 แล ้ว เอลี เคยอวยพรเอลคานาห์ และภรรยาของเขา กล่าวว่า
“ขอพระเยโฮวาห์ ประทานเชื้อ สายแก่ ท่านโดยหญิง คนนี้ แทนคนที่ นางให้ ยม
ื ไว้ แด่ พระ
21
เยโฮวาห์� แล ้ว เขาทัง้ หลายก็ กล ับ บ้านของตน และพระเยโฮวาห์ ทรงเยีย
่ มเยียนฮัน
นาห์ และนางก็ได้ตัง้ ครรภ์คลอดบุตรเป็นชายสามหญิงสอง และกุมารซามูเอลก็เติบโตขึ้น
เฉพาะพระพักตร์พระเยโฮวาห์
ความชัว่ ร้ายของบุตรชายทัง้ สองของเอลี
ฝ่ายเอลี ชรามากแล้ว และท่านได้ยน
ิ ถึง เรือ
่ งราวทัง้ สิ้ นที ่ บุ ตรชายทัง้ สองของท่าน
กระทํา แก่ คนอิสราเอล เช่ นว ่า เขาเข้าหาหญิง ที่ ปรนนิ บัติ อยู่ ที่ ทางเข้า พลับพลาแห่ง ชุ มนุ
มด้วย 23 และท่านก็วา่ กล่าวเขาทัง้ สองว่า “ทําไมเจ้าจึงกระทําเช่นนั ้น เพราะเราได้ยน
ิ จาก
ประชาชนทัง้ ปวงถึงความชัว่ ซึ่งเจ้ากระทํา 24 ลูกเราเอ๋ย อย่าทําเลย เพราะเรือ
่ งที่เราได้ยน
ิ
ไม่ดี เลย ลูกทําให้ประชาชนของพระเยโฮวาห์ทําการละเมิด 25 ถ้ามนุษย์คนใดกระทําผิดต่
อมนุษย์ด้วยกัน ผูวิ
้ นิจฉั ยจะวินิจฉั ยให้เขา แต่ถ้ามนุษย์กระทําบาปต่อพระเยโฮวาห์ ใครจะ
22
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ทูลขอเพื่อเขาได้ เล่า� แต่ เขาทัง้ สองหาได้ ฟังเสียงบิดาของเขาไม่ เพราะว่าเป็นนํ้าพระทัย
ของพระเยโฮวาห์ที่จะทรงประหารเขาเสีย 26 ฝ่ายกุมารซามูเอลก็เติบโตขึ้นและเป็ นที่ชอบ
มากขึ้นเฉพาะพระเยโฮวาห์และต่อหน้าคนทัง้ ปวงด้วย
พระเจ้าทรงสาปแช่งวงศ์วานของเอลีตลอดไปเป็นนิ ตย์
กล่าวแก่ท่านว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ‘เรา
ได้เผยเราเองให้แจ้งแก่เรือนบรรพบุรุษเจ้า เมื่อเขาทัง้ หลายอยู่ในอียป
ิ ต์ใต้บังคับวงศ์ วาน
ของฟาโรห์ 28 และเราได้ เลือกเขาออกจากตระกูล อิสราเอลทัง้ หมดให้ เป็น ปุโรหิต ของเรา
เพื่อจะขึ้นไปถวายที่ แท่นบูชาของเรา เพื่อเผาเครือ
่ งหอม เพื่อสวมเอโฟดต่อหน้าเรา และ
เราได้ มอบบรรดาของที่ บู ชาด ้วยไฟซึ่ง คนอิสราเอลนํา มาถวายนั ้น แก่ เรือนบรรพบุรุษ ของ
เจ้า 29 เหตุ ใดเจ้า จึง เหยียบยํ่า เครือ
่ งสัตวบูชาของเรา และของที่ เขาถวายตามบัญชาของ
เราในที่ อาศัยของเรา และให้เกียรติแก่บุตรชายทัง้ สองของเจ้าเหนื อเรา และกระทําให้ตัว
ของเจ้า ทัง้ หลายอ้วนพี ด้วยส่วนที่ ดี ที่ สุด จากของถวายทุก รายจากอิสราเอลชนชาติ ของ
เรา� 30 เพราะฉะนั ้นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลจึงตรัสว่า ‘เราพูดโดยความจริงว่า
วงศ์ วานของเจ้าและวงศ์ วานบิดาของเจ้าจะดําเนิ นต่อหน้าเราอยู่เป็นนิ ตย์� แต่ บัดนี้ พระ
เยโฮวาห์ทรงประกาศว่า ‘ขอให้การนั ้นห่างไกลจากเรา เพราะว่าผู้ที่ให้เกียรติแก่เรา เราจะ
ให้เกียรติ และบรรดาผู้ที่ ดู หมิน
่ เรา ผู้นั ้นจะถู กดูหมิน
่ 31 ดู เถิด วาระนั ้นจะมาถึงอยู่แล้วที่
เราจะตัด แขนของเจ้า ออก และตัด แขนของวงศ์ วานบิดาของเจ้า ออก เพื่อ จะไม่ มี คนชรา
สักคนเดียวในวงศ์ วานของเจ้า 32 แล้วเจ้าจะเห็นศั ตรู ในที่ อาศัยของเรา คือในความมัง่ คัง่
ทัง้ สิ้ นที ่ พระเจ้า จะทรงประทานแก่ อิสราเอล และจะไม่ มี คนชราในวงศ์ วานของเจ้า เป็น
นิ ตย์ 33 คนของเจ้าซึ่งเรามิได้ตัดขาดเสียจากแท่นบูชาของเรานั ้น จะมีชีวิตอยู่เพื่อทําร้าย
ดวงตาของเจ้า และทําให้ใจของเจ้าเศร้าโศก และบรรดาผลอันเพิม
่ พูนในวงศ์วานของเจ้า
จะตายในวัยอ ัน เบ่ง บานของเขา 34 และสิง่ นี้ จะเป็น หมายสําคัญ แก่ เจ้า ซึ่ง จะบังเกิด แก่ บุ
ตรชายทัง้ สองของเจ้า คือโฮฟนี และฟีเนหัส ทัง้ สองจะสิน
ิ ในวันเดียว 35 และเราจะให้
้ ชีวต
ปุโรหิตผูสั
้ ตย์ซื่อของเราเกิดขึ้นมา ซึ่งจะกระทําตามสิง่ ที่มีอยูในจิ
่
ตในใจของเรา และเราจะ
สร้างวงศ์ วานมัน
่ คงให้ เขา และเขาจะดําเนิ น อยู่ ต่อ หน้า ผู้ ที่ เราเจิม ไว้เป็น นิ ตย์ 36 และต่อ
มาทุก คนที่ ยงั เหลือ อยู่ ในวงศ์ วานของเจ้า จะมากราบไหว้เขาขอเงิน เหรียญหนึ่ ง และขนม
ปั งก้อนหนึ่ ง และจะกล่าวว่า “ขอท่านกรุ ณาตัง้ ข้าพเจ้าไว้ในตําแหน่ งปุโรหิตสักที หน่งึ เถิด
เพื่อข้าพเจ้าจะได้รบ
ั ประทานอาหารสักหน่ อยหนึ่ ง� ’ ”
27 ครัง
้ นั ้ นมีบุรุ ษของพระเจ้ามาหาเอลี

3
ซามูเอลเป็นผู้พยากรณ์ และปุโรหิต

1 ฝ่ายกุมารซามูเอลปรนนิ บัติพระเยโฮวาห์อยู่ต่อหน้าเอลี

ในสมัยนั ้นพระดํารัสของพระ
เยโฮวาห์ มี มาแต่ น้ อย ไม่มี นิ มิ ตบ ่อยนั ก อยู่ มาครัง้ นั ้น เอลี นอนอยู่ ในที่นอนของตน ตา
ของท่านเริม
่ มืดมัว มองอะไรไม่เห็น 3 ตะเกียงของพระเจ้ายังไม่ดับ ซามูเอลนอนอยูใ่ นพระ
วิหารของพระเยโฮวาห์ ที่ ที่ หีบของพระเจ้า อยู่ที่ นั่น 4 พระเยโฮวาห์ทรงเรียกซามู เอลและ
ซามูเอลทูลตอบว่า “ข้าพเจ้าอยูนี
่ ่ � 5 เขาจึงวิง่ ไปหาเอลีและว่า “ข้าพเจ้าอยูนี
่ ่ ด้วยท่านร้อง
เรียกข้าพเจ้า� แต่ เอลี ตอบว่า “เราไม่ได้ เรียกเจ้า จงกลับไปนอนอีก� เขาก็ ไปนอน 6 และ
พระเยโฮวาห์ ทรงเรียกขึ้ นอ ี กว่า “ซามู เอลเอ๋ย� และซามู เอลก็ ลุ กขึ้น ไปหาเอลี กล่าวว่า
“ข้าพเจ้า อยู่ นี่ ด้วยท่านร้องเรียกข้าพเจ้า� แต่ เอลี ตอบว่า “ลูก เอ๋ย เรามิ ได้ เรียกเจ้า จง
2
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7 ฝ่ายซามู เอลไม่ เคยรู จ
้ ักพระเยโฮวาห์

นอนอีก�
และยังไม่เคยทรงสําแดงพระดํารัสของ
พระเยโฮวาห์แก่เขา 8 และพระเยโฮวาห์ทรงเรียกซามู เอลอีกเป็ นครัง้ ที่สาม ซามู เอลก็ลุ ก
ขึ้น ไปหาเอลี กล่าวว่า “ข้าพเจ้า อยู่ นี่ ด้วยท่านร้องเรียกข้าพเจ้า� แล ้ว เอลี จึง หยัง่ รู ว้ า่ พระ
เยโฮวาห์ทรงเรียกเด็กนั ้น 9 เพราะฉะนั ้นเอลี จึงพู ดกับซามู เอลว่า “จงไปนอนเสียเถิด ถ้า
พระองค์ทรงเรียกเจ้า เจ้าจงทูลว่า ‘พระเยโฮวาห์เจ้าข้า ขอพระองค์ตรัสเถิด เพราะผู้รับใช้
ของพระองค์ คอยฟังอยู�
่ ” ซามู เอลจึงกลับไปนอนในที่ ของตน 10 และพระเยโฮวาห์เสด็จ
มาประทับยืนอยู่ ทรงเรียกอย่างครังก
้ ่อนๆว่า “ซามูเอล ซามูเอลเอ๋ย� และซามูเอลทูลตอบ
ว่า “ขอตรัส เถิด เพราะผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ คอยฟัง อยู�
่ 11 แล ้ว พระเยโฮวาห์ตรัส กับ ซามู
เอลว่า “ดู เถิด เราจะทํา สิง่ หนึ่ ง ในอิสราเอล หู ของทุก คนผู้ ที่ ได้ ยิน จะซ่า ทัง้ สองข้าง 12 ใน
วันนั ้นเราจะกระทําให้สิ่งสารพัดที่เรากล่าวไว้เกี่ยวด้วยเรือ
่ งวงศ์ วานของเอลีให้สําเร็จเสีย
ต่อเอลี ตัง้ แต่ ต้นจนถึงที่ สุด 13 ดังนั ้นเราจึงบอกเขาว่า เราจะลงโทษวงศ์ วานของเขาเป็น
นิ ตย์ เพราะความชัว่ ช้า ซึ่ง เขารู แล้
้ ว เพราะบุตรชายทัง้ สองของเขาประพฤติ เลวร้าย และ
14
เขาก็มิได้ห้ามปราม เพราะฉะนั ้นเราจึงปฏิญาณต่อวงศ์ วานของเอลี ว่า ความชัว่ ช้าของ
วงศ์ วานเอลี นั้น จะลบล้างเสีย ด้วยเครือ
่ งสัตวบู ชา และของถวายไม่ ได้ เป็น นิ ตย์ � 15 ซามู
เอลนอนอยู่ จนรุ ง่ เช้า เขาเปิด ประตู พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และซามู เอลก็ กล ัว ไม่ กล
้า บอกนิ มิ ตน ัน
้ แก่ เอลี 16 เอลี ก็ เรียกซามู เอลมากล่าวว่า “ซามู เอล บุ ตรของข้า เอ๋ย� และ
ซามู เอลตอบว่า “ข้าพเจ้าอยู่นี่ � 17 และเอลี ถามว่า “เรือ
่ งอะไรนะที่ พระเยโฮวาห์ทรงบอก
เจ้า ขออย่า ปิดบัง ไว้จากเราเลย ถ้า เจ้า ปิดบัง สิง่ ใดไว้จากเราในเรือ
่ งทัง้ สิ้ นที ่ พระองค์ ทรง
บอกแก่ เจ้ าก็ ขอพระเจ้า ทรงลงโทษเจ้า และให้ หน ัก ยิง่ กว่า� 18 ดัง นั ้น ซามู เอลจึง บอกทุก
อย่างแก่เอลี ไม่ได้ปิดบังอะไรไว้จากท่านเลย และเอลีว่า “คือพระเยโฮวาห์เอง ขอพระองค์
ทรงกระทําตามสิง่ ที่ พระองค์ ทรงเห็นชอบเถิด� 19 และซามู เอลก็ เติบโตขึ้น และพระเยโฮ
วาห์ทรงสถิ ตกับท่าน มิ ให้วาจาของท่านตกไปเปล่าแต่ สักคําเดียว 20 และชนอิสราเอลทัง้
ปวง ตัง้ แต่ดานถึงเบเออร์เชบาก็ทราบว่า ซามูเอลได้รบ
ั การแต่งตัง้ ให้เป็นผู้พยากรณ์ ของ
พระเยโฮวาห์ 21 และพระเยโฮวาห์ทรงปรากฏอีก ที่ ชี โลห์ เพราะพระเยโฮวาห์ทรงสําแดง
พระองค์แก่ซามูเอลที่ชีโลห์ โดยพระดํารัสของพระเยโฮวาห์

4
คนฟีลิสเตียจับหีบพันธสัญญา

1 และถ้อยคําของซามูเอลมาถึงคนอิสราเอลทัง
้ ปวง

ฝ่ายคนอิสราเอลได้ยกกองทัพออก
ไปสู้รบกับคนฟีลิสเตีย ได้ตัง้ ค่ายอยูข
่ ้างเอเบนเอเซอร์ และคนฟีลิสเตียตัง้ ค่ายอยูใ่ นเอเฟก
2 คนฟี ลิ ส เตีย ได้ จัด พลเป็ น แนวเข้า ต่อสู้ กับ อิสราเอล และเมื่อ สงครามได้ ขยายวงออกไป
อิสราเอลก็พ่ายแพ้ต่อหน้าคนฟีลิสเตีย ผู้ได้ฆ่าคนเสียประมาณสี่พันคนในสนามรบ 3 และ
เมื่อ กองทัพ กลับ มาสู่ ค่าย พวกผู้ ใหญ่ ของอิสราเอลก็ กล่าวว่า “ทําไมพระเยโฮวาห์ จึง ทรง
ให้เราพ่ายแพ้ต่อหน้าคนฟีลิสเตียในวันนี้ ขอเราไปนําหีบพันธสัญญาแห่งพระเยโฮวาห์มา
ให้เราจากเมืองชี โลห์เถิด เพื่อ ว่า หีบน น
ั ้ จะมาท่ามกลางเราและจะช่วยเราให้พ้น จากมือศั
ตรู ของเรา� 4 เขาจึง ใช้ คนไปที่ เมืองชี โลห์ เพื่อ นํา หีบ พันธสัญญาแห่ง พระเยโฮวาห์ จอม
โยธา ผู้ประทับระหว่างพวกเครู บ มาจากชีโลห์ บุตรชายทัง้ สองของเอลี คือโฮฟนี และฟีเน
หัส ก็ อยู่ กับ หีบ พันธสัญญาแห่ง พระเจ้า ที่ นั ่น 5 เมื่อ หีบ พันธสัญญาแห่ง พระเยโฮวาห์ เข ้า
มาในค่ายแล้ว คนอิสราเอลทัง้ สิ้นก ็ โห่ร้องเสียงดัง จนแผ่นดิ นก ้ องไปด้วยเสียงนั ้น 6 และ
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เมื่อคนฟีลิสเตียได้ยน
ิ เสียงโห่รอ
้ งดังเช่นนั ้น เขาก็กล่าวว่า “เสียงโห่รอ
้ งอึกทึกครึกโครมใน
ค่ายของคนฮีบรู นั้น หมายความว่า อะไรกัน� และเขาทราบว่า หีบ แห่ง พระเยโฮวาห์เข ้า มา
ในค่ายแล้ว 7 คนฟีลิสเตี ยก็กลัวเพราะเขากล่าวว่า “พระเจ้าได้ เสด็จมาในค่ายแล้ว� และ
เขากล่าวว่า “วิบัติแก่ เราทัง้ หลาย เพราะแต่ ก่อนไม่ เคยเกิดเรือ
่ งอย่างนี้ เลย 8 วิบัติแก่ เรา
ทัง้ หลาย ใครจะช่วยเราให้ พ้น จากพระหัตถ์ ของบรรดาพระอัน ทรงฤทธานุ ภาพนี้ ได้ พระ
เหล่า นี้ เป็น ผู้ ที่ ฆ่า ฟัน ชาวอียป
ิ ต์ ด้วยภัย พิบั ติ นานาชนิ ด ในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร 9 โอ คนฟี ลิ ส เตีย
เอ๋ย จงกล้าหาญเถิด จงกระทําตัวเป็นลูกผู้ชาย เพื่อว่าเจ้าจะไม่เป็นทาสของคนฮีบรู ดังที่
เขาเคยเป็นทาสเจ้า จงกระทําตัวให้เป็นลูกผู้ชายและเข้ารบ� 10 เพราะฉะนั ้นคนฟีลิสเตีย
จึง สู้ รบและอิสราเอลก็ พ่ายแพ้ ต่างก็ หนี ไปยัง เต็นท์ ของตน ครัง้ นั ้ นม ี การฆ่า ฟั นก ัน มาก
เพราะทหารราบของอิสราเอลตายเสียสามหมื่นคน 11 และหีบแห่งพระเจ้าก็ถูกยึดไป และ
บุตรชายทัง้ สองของเอลี คือโฮฟนี และฟีเนหัสก็ ถู กฆ่าตาย 12 ผู้ชายคนเบนยามิ นคนหนึ่ ง
วิง่ ไปจากแนวรบมาถึงชีโลห์ในวันเดียวกัน เสื้อผ้าขาดและดินกอยู
็ บนศี
่
รษะของเขา 13 เมื่อ
เขามาถึงนั ้น ดูเถิด เอลีอยูบนที
่
่นั่งข้างถนนคอยเฝ้าอยู่ เพราะจิตใจของท่านหวัน
่ ด้วยเรือ
่ ง
หีบ แห่ง พระเจ้า และเมื่อ ชายคนนั ้น เข้า มาในเมืองและบอกข่าว ชาวเมืองทัง้ สิ้ นก ็ รอ
้ งขึ้น
14 เมื่อเอลีได้ยินเสียงร้องเช่นนั ้นกถ
็ ามว่า “นั ่นเสียงอะไรกันโกลาหล� แล้วชายคนนั ้นกรี
็ บ
เข้ามาบอกเอลี 15 ฝ่ายเอลี มีอายุเก้าสิบแปดปี ตาของท่านมืดมัว มองอะไรไม่เห็น 16 ชาย
คนนั ้นบอกเอลีว่า “ข้าพเจ้าเป็นคนที่มาจากแนวรบ ข้าพเจ้าหนี มาจากแนวรบวันนี้ � เอลีก็
ถามว่า “ลูกเอ๋ย เป็นอย่างไรบ้าง� 17 ผู้ที่ส่งข่าวนั ้นก็ตอบว่า “อิสราเอลได้หนี ไปต่อหน้าต่อ
ตาคนฟี ลิ ส เตีย ไปแล้ว มี การฆ่า ฟั นก ัน มากท่ามกลางประชาชน บุ ตรชายทัง้ สองของท่าน
คือโฮฟนี และฟีเนหัสก็ตาย และหีบแห่งพระเจ้าถูกยึดไปเสีย� 18 ต่อมาเมื่อเขากล่าวถึงหีบ
แห่งพระเจ้า เอลีก็หงายหลังจากที่นั่งที่อยูข้
่ างประตู คอของท่านก็หัก และท่านสิน
ิ แล้ว
้ ชีวต
เพราะท่านชรามากและตั วก ็ หนั ก ท่านได้ วิน ิจฉั ย คนอิสราเอลอยู่สี ่ สิ บปี 19 ฝ่ายบุตรสะใภ้
ของท่าน คือภรรยาของฟีเนหัสมครรภ์
ี
กําลังจะคลอดบุตร และเมื่อนางได้ยน
ิ ข่าวว่า เขายึด
หีบแห่งพระเจ้าไป และพ่อสามีและสามีของนางก็ สิน
ิ นางก็ โน้มตัวลงและคลอดบุตร
้ ชีวต
เพราะความเจ็บ ปวดบังเกิด ขึ้น แก่ นาง 20 เมื่อ นางกําลัง จะตายนั ้น พวกผู้ หญิง ที่ เฝ้า นาง
อยู่ ได้ บอกนางว่า “อย่า กลัว เลย เพราะเจ้า คลอดลูก ผู้ชายคนหนึ่ ง� แต่ นางไม่ ตอบไม่ ฟัง
21 นางให้ช่ อ
ื เด็กนั ้ นว่า อีคาโบด กล่าวว่า “สง่าราศี พรากไปจากอิสราเอลแล้ว� เพราะเขา
ยึด หีบ แห่ง พระเจ้า ไป และเพราะเรือ
่ งพ่อ สามี และสามี ของนาง 22 และนางกล่าวว่า “สง่า
ราศีได้พรากจากอิสราเอลแล้ว เพราะเขายึดหีบแห่งพระเจ้าไป�

5
คนฟีลิสเตียถูกสาปแช่งเนื่ องด้วยหีบพันธสัญญา
คนฟี ลิ ส เตีย ยึด หีบ แห่ง พระเจ้า และนํา ไปจากเอเบนเอเซอร์ถึง เมือ งอัช โดด 2 เมื่อ คน
ฟี ลิ ส เตีย ยึด หีบ แห่ง พระเจ้า ไปนั ้น เขานํา เข้าไปไว้ในนิ เวศของพระดาโกน และวางไว้ข้าง
พระดาโกน 3 และเมื่อประชาชนชาวอัชโดดตื่นเช้าในวันรุ่งขึ้น ดูเถิด พระดาโกนได้ล้มหน้า
ควํา่ ลงมายัง พื้น ดิน ตรงหน้า หีบ แห่ง พระเยโฮวาห์ เขาทัง้ หลายจึง ยกพระดาโกนขึ้น ตัง้ ไว้
ในที่ เดิม 4 แต่ เมื่อเขาทัง้ หลายตื่นเช้าในวันรุ่งขึ้น ดู เถิด พระดาโกนก็ ล้มหน้าควํา่ ลงมายัง
พื้น ดิน ตรงหน้า หีบ แห่ง พระเยโฮวาห์ เศียรของพระดาโกนและฝ่ามือ ทัง้ สองก็ ถู กตัด ออก
อยูที
่ ่ธรณี ประตู เหลืออยูแต่
่ ลําตัวพระดาโกน 5 เพราะเหตุนี้เองปุโรหิตของพระดาโกนและ
ผู้ ที่ เข ้า ไปในนิ เวศของพระดาโกน จึง ไม่ เหย ียบธรณี ประตู นิ เวศพระดาโกนที่ เมือ งอัช โดด
1
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จนถึง ทุก วัน นี้ พระหัตถ์ ของพระเยโฮวาห์อยู่ เหนื อ ประชาชนอัช โดดอย่างหนั ก พระองค์
ทรงทําลายเขาและทรงเฆี่ยนเขาด้วยริดสีดวงทวารขันร
้ ุนแรง ทัง้ ชาวอัชโดดและเขตแดน
7
ของชาวเมืองนั ้น และเมื่อ ชาวเมือ งอัช โดดเห็นอย่างนั ้น เขาทัง้ หลายกล่าวว่า “อย่า ให้หี
บแห่งพระเจ้าของอิสราเอลอยู่กับเราเลย เพราะว่าพระหัตถ์ของพระองค์อยู่เหนื อเรา และ
เหนื อพระดาโกนพระของเราอย่างหนั ก� 8 เขาจึงใช้คนไปเรียกประชุมเจ้านายทัง้ สิน
้ ของฟี
ลิ ส เตีย และกล่าวว่า “เราจะกระทํา อะไรกับ หีบแห่งพระเจ้า ของอิสราเอลดี� เขาทัง้ หลาย
ตอบว่า “ให้ เรานํา หีบ แห่ง พระเจ้า ของอิสราเอลอ้อมไปยัง เมือ งกัท� เพราะฉะนั ้น เขาจึง
นํา หีบ แห่ง พระเจ้า ของอิสราเอลไปที่ นั ่น 9 แต่ เมื่อ เขาทัง้ หลายนํา หีบ อ้อมไปเมืองนั ้น แล้ว
พระหัตถ์ ของพระเยโฮวาห์ ก็ ต่อสู้ เมืองนั ้น กระทํา ให้ เก ิ ดการทําลายอย่างหนั ก และทรง
เฆี่ยนชาวเมืองนั ้น ทัง้ เด็ก และผู้ ใหญ่ คือ ให้เก ิ ดริด สีด วงทวารขั นร
้ ุน แรงขึ้ นที ่ ส่วนลับ ของ
เขาทัง้ หลาย 10 เขาจึงส่งหีบแห่งพระเจ้าไปยังเมืองเอโครน และอยู่มาเมื่อหีบแห่งพระเจ้า
มาถึงเมืองเอโครน ชาวเมืองเอโครนร้องว่า “เขาได้ นําหีบแห่งพระเจ้าของอิสราเอลมาให้
เรา เพื่อจะฆ่าเราและประชาชนของเราเสีย� 11 เพราะฉะนั ้นเขาจึงส่งคนไปให้เรียกประชุม
เจ้า นายทัง้ หมดของคนฟี ลิ ส เตีย และกล่าวว่า “จงส่ง หีบ แห่ง พระเจ้า ของอิสราเอลไปเสีย
ให้หีบนัน
้ กลับไปยังที่ เดิม เพื่อหีบนัน
้ จะไม่ได้ฆ่าเราหรือประชาชนของเราเสีย� เพราะว่ามี
การทําลายอย่างน่ากลัวตายแพร่ไปทัว่ เมืองนั ้น พระหัตถ์ ของพระเจ้าก็ อยู่ที่ นั ่นอย่างหนั ก
12 คนที ่ไม่ตายก็เป็ นริดสีดวงทวารขันร
้ ุนแรง และเสียงร้องของชาวเมืองนั ้ นก็ข้น
ึ ไปยังฟ้า
สวรรค์
6

6
คนฟีลิสเตียส่งหีบพันธสัญญาไปยังโยชูวาชาวเบธเชเมช

1 หีบแห่ง พระเยโฮวาห์อยู่ ในถิน
่ คนฟี ลิสเตียเจ็ดเดือน 2 คนฟี ลิสเตี ยก็เชิญพวกปุโรหิต

และพวกโหรมา กล่าวว่า “เราจะกระทําอย่างไรกับหีบแห่งพระเยโฮวาห์ดี ขอบอกเราว่าจะ
ส่งหีบไปยังที่เดิมด้วยอะไรดี� 3 เขาทัง้ หลายตอบว่า “ถ้าท่านทัง้ หลายจะส่งหีบแห่งพระเจ้า
ของอิสราเอลไป ก็ อย่า ส่ง ไปเปล่า ถึง อย่างไรก็ ขอส่ง เครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด ไปด้วย แล ้
วท่านทัง้ หลายจะหายโรค และท่านทัง้ หลายจะทราบด้วยว่า เหตุ ใดพระหัตถ์ นี้ จึงไม่หน
ั ไป
เสีย จากท่าน� 4 และเขากล่าวว่า “จัด อะไรเป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด เล่า ที่ เราจะต้อง
ถวายให้พระองค์ � เขาทัง้ หลายตอบว่า “ลู กร ิด สีด วงทวารขั นร
้ ุน แรงทองคํา ห้า ลู กก ับ หนู
ทองคํา ห้า ตัว ตามจํานวนเจ้า นายแห่ง คนฟี ลิ ส เตีย เพราะว่า โรคอย่างเดียวกัน นั ้น ติดต่อ
ท่านทัง้ หลายและเจ้านายด้วย 5 เพราะฉะนั ้นท่านต้องทํารู ปริดสีดวงทวารขันร
้ ุนแรงของ
ท่านและรู ป หนูของท่านซึ่ง ทําลายแผ่น ดิน และท่านทัง้ หลายจงถวายสง่า ราศี แด่ พระเจ้า
ของอิสราเอล ชะรอยพระองค์ จะทรงเบาพระหัตถ์ ของพระองค์ จากท่านทัง้ หลาย ทัง้ จาก
พระของท่านและแผ่น ดิน ของท่าน 6 ทําไมท่านจึง กระทํา ให้จิ ตใจของท่านแข็ง กระด้างไป
อย่างที่ ชาวอียป
ิ ต์ และฟาโรห์ ได้ กระทํา จิตใจของเขาให้ แข ็ งกระด้างนั ้น เมื่อ พระองค์ ทรง
กระทํา เหตุ การณ์ สู้ เขาทัง้ หลายแล้ว เขาทัง้ หลายก็ ต้องปล่อยให้ประชาชนไปมิ ใช่ หรือ แล
้ว เขาทัง้ หลายก็ จากไป 7 ฉะนั ้น บัดนี้ จงเตรียมเกวียนใหม่ เล่ม หนึ่ ง มาเทียมเข้า กับ แม่ ววั คู่
หน่ง
ึ ซึ่งยังไม่เคยเข้าเทียมแอกเลย จงเอาแม่ววั มาเทียมเกวียนแล้วพรากลูกๆของมันกลับ
ไปบ้านเสีย ให้พ้น จากมัน 8 จงนํา หีบ แห่ง พระเยโฮวาห์มาวางไว้บนเกวียน และวางเครือ
่ ง
ทองคํา ซึ่ง ท่านทัง้ หลายถวายให้ พระองค์ เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด ไว้ในหีบ ข้างๆแล้ วก ็
ปล่อยให้มันไป 9 และคอยดู ถ้าไปตามทางถึงแผ่นดินของมันเอง คือทางไปเมืองเบธเชเมช
พระองค์ก็เป็นผู้ทรงให้เกิดความชัว่ ร้ายอย่างใหญ่หลวงนี้ แก่เรา แต่ถ้าไม่เช่นนั ้น เราจะได้
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ทราบว่าไม่ใช่พระหัตถ์ของพระองค์ที่กระทําต่อเรา เป็นโอกาสที่บังเอิญเกิดขึ้นแก่เราเอง�
10 คนเหล่านั ้ นก ็ กระทํา ตาม นํา เอาแม่ วว
ั คู่ หน่งึ เทียมเข้า กับ เกวียน แล ้ว ขัง ลูกๆของมัน ไว้
ที่ บ้าน 11 และเขาก็ วางหีบ แห่ง พระเยโฮวาห์ไว้บนเกวียนพร้อมกับ หีบ หนูทองคํา และรู ปริ
ดสีดวงทวารขันร
้ ุนแรงของเขา 12 แม่วัวก็เดินตรงไปตามทางที่ ไปเมืองเบธเชเมช ไปตาม
ทางหลวง เดินพลางร้องพลางไม่เลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้าย และบรรดาเจ้านายแห่งคนฟี ลิส
เตียก็ตามมันไปจนถึงพรมแดนเมืองเบธเชเมช 13 ฝ่ายชาวเมืองเบธเชเมชกําลังเกี่ยวข้าว
สาลี อยู่ ที่ หุบเขา และเมื่อ เขาเงยหน้า ขึ้น และเห็น หีบ เขาก็ ชื่นชมยินดี ที่ ได้ เห็น 14 เกวียน
นั ้น ได้ เข ้า มาในนาของโยชู วาชาวเบธเชเมชและหยุ ดอย ู่ ที่ นั่น มี หิน ใหญ่ ก้อนหนึ่ ง อยู่ ที่ นั่น
เขาจึงผ่าไม้เกวียนเป็นฟืน และเอาแม่ววั เป็นเครือ
่ งเผาบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์ 15 และ
คนเลวีก็ เชิญ หีบ แห่ง พระเยโฮวาห์ลง และหีบท ี่ อยู่ข้างๆซึ่ งม ี เครือ
่ งทองคํา วางไว้บนก้อน
หิน ใหญ่ นั ้น และชาวเบธเชเมชก็ ถวายเครือ
่ งเผาบูชาและถวายเครือ
่ งสัตวบูชาแด่ พระเย
16
โฮวาห์ในวันนั ้น และเมื่อเจ้านายทัง้ ห้าของคนฟีลิสเตียได้เห็นแล้วเขาก็กลับไปยังเมือง
เอโครนในวัน นั ้น 17 ต่อ ไปนี้ เป็ นร ู ปริดสีด วงทวารขั ้นร ุน แรงทองคํา ซึ่ง คนฟี ลิ ส เตีย ถวาย
เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด ถวายแด่ พระเยโฮวาห์ รู ปหนึ่ ง สําหรับ เมือ งอัช โดด เมืองกา
ซารู ป หนึ่ ง เมือ งอัชเคโลนรู ป หนึ่ ง เมือ งกัท รู ป หนึ่ ง เมืองเอโครนรู ป หนึ่ ง 18 รู ปหนูทองคํา
ก็ เช่น เดียวกัน ตามจํานวนเมืองของฟี ลิ ส เตีย ที่ เป็น เมืองของเจ้า นายทัง้ ห้า ทัง้ เมืองที่ มี
ป้อมปราการและชนบทที่ ไม่มี กําแพงเมือง จนถึง หิ นก ้อนใหญ่ แห่ งอาเบล ซึ่ง เขาวางหีบ
ของพระเยโฮวาห์ ลงไว้นั ้น หิน นั ้ นก ็ ยงั อยู่ จนทุก วัน นี้ ที่ ในทุ่ง นาของโยชู วาชาวเบธเชเมช
19 พระองค์ จึง ทรงประหารชาวเบธเชเมช เพราะว่า เขาทัง
้ หลายได้ มองข้างในหีบ แห่ง พระ
เยโฮวาห์ พระองค์ ได้ ทรงประหารเสีย ห้า หมื่น เจ็ด สิบ คน และประชาชนก็ ไว้ทุกข์ เพราะว่า
พระเยโฮวาห์ทรงประหารประชาชนเสียเป็นอันมาก 20 แล้วชาวเบธเชเมชจึงกล่าวว่า “ผูใด
้
สามารถยืนอยูต
่ ่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าบริสุทธิ์องค์นี้ ได้ พระองค์จะเสด็จไปจาก
เราไปหาผู้ใดดี� 21 ดังนั ้นเขาจึงส่งผู้ส่ ือสารไปยังชาวเมืองคีรย
ิ าทเยอาริมกล่าวว่า “คนฟีลิ
สเตียได้คืนหีบแห่งพระเยโฮวาห์มาแล้ว ขอลงมาเชิญหีบขึ้นไปอยูก
่ ับท่านเถิด�

7
ได้นําหีบพันธสัญญาไปยังเรือนของอาบีนาดับ

1 ชาวคี รย
ิ าทเยอาริมได้มาเชิญหีบแห่งพระเยโฮวาห์ข้น
ึ ไปถึงเรือนของอาบีนาดับซึ่งอยู่

บนเนิ น เขา และเขาทัง้ หลายก็ ชาํ ระเอเลอาซาร์บุ ตรชายของเขาให้บริสุทธิเพื
์ ่อ ให้ดู แลหีบ
แห่ง พระเยโฮวาห์ 2 อยู่มาน ับ แต่ วัน ที่ หีบน ั น
้ อยู่ที่ คี ร ย
ิ าทเยอาริม ก็ เป็น เวลาช้า นานตัง้ ยี่สิ
บปี และบรรดาวงศ์วานอิสราเอลทัง้ สิ้นก็ครํา่ ครวญถึงพระเยโฮวาห์ 3 แล้วซามูเอลพูดกับ
วงศ์ วานอิสราเอลทัง้ สิ้นว่า “ถ้าท่านทัง้ หลายจะกลับ มาหาพระเยโฮวาห์ด้วยสิน
้ สุดใจของ
ท่าน จงทิง้ พระต่างด้าวและพระอัช ทาโรทเสีย จากท่ามกลางท่านทัง้ หลาย และเตรียมใจ
ของท่านให้ตรงต่อพระเยโฮวาห์ และปรนนิ บติ
ั แต่พระองค์เท่านั ้น พระองค์จะทรงช่วยท่าน
ให้พ้นจากมือของคนฟีลิสเตีย� 4 คนอิสราเอลจึงทิง้ พระบาอัลและพระอัชทาโรท และเขา
ทัง้ หลายปรนนิ บัติแต่พระเยโฮวาห์เท่านั ้น
การฟื้ นฟูที่เมืองมิสเปห์

แล ้ว ซามู เอลกล่าวว่า “จงประชุม คนอิสราเอลทัง้ สิ้ นที ่ เมืองมิส ปาห์ และข้าพเจ้า จะ
อธิษฐานต่อ พระเยโฮวาห์ เพื่อ ท่าน� 6 เขาทัง้ หลายจึง ประชุ มกั นที ่ มิ สปาห์ และตัก นํ้า มา
5
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เทออกถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และอดอาหารในวันนั ้นและกล่าวที่นั่นว่า “เราทัง้
หลายได้ กระทํา บาปต่อ พระเยโฮวาห์� และซามู เอลก็ วิน ิจฉั ย คนอิสราเอลที่ เมืองมิส ปาห์
7 เมื่อคนฟีลิสเตียได้ยนว
ิ ่าคนอิสราเอลได้ประชุมกันที่เมืองมิสปาห์ เจ้านายแห่งฟีลิสเตียก็
ยกขึ้นไปต่อสู้กับอิสราเอล และเมื่อคนอิสราเอลได้ยน
ิ เช่นนั ้นเขาก็กลัวคนฟีลิสเตีย 8 และ
คนอิสราเอลร้องต่อ ซามู เอลว่า “อย่า หยุด ร้องทูล พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเราเพื่อ เราทัง้
หลาย เพื่อขอพระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากมือของคนฟีลิสเตีย�
พระเจ้าทรงช่วยอิสราเอลชนะคนฟีลิสเตีย
ซามู เอลก็ เอาลูก แกะอ่อนที่ ยั งก ิน นมอยู่ ตัว หนึ่ ง มาถวายเป็น เครือ
่ งเผาบูชาทัง้ ตัว แด่
พระเยโฮวาห์ และซามูเอลร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์เพื่อคนอิสราเอล และพระเยโฮวาห์ทรง
สดับท่าน 10 ขณะที่ซามูเอลถวายเครือ
่ งเผาบูชาอยู่นั ้น คนฟีลิสเตียก็เข้ามาใกล้จะสู้รบกับ
อิสราเอล แต่ พระเยโฮวาห์ทรงให้ฟ้าร้องเสียงดัง ยิง่ นั ก ในวัน นั ้น สู้ กับ คนฟี ลิ ส เตีย กระทํา
ให้คนฟี ลิ ส เตีย สับสนอลหม่าน จึง พ่ายแพ้ แก่ อิสราเอล 11 คนอิสราเอลก็ ออกจากมิส ปาห์
ติ ดตามคนฟี ลิ ส เตีย และฆ่า ฟัน เขา จนไปถึง เมืองเบธคาร์ 12 แล ้ว ซามู เอลก็ เอาศิ ลาก ้อน
หนึ่ ง ตัง้ ไว้ระหว่างมิส ปาห์ และเชน เรียกชื่อ ศิ ลาน ั ้นว ่า เอเบนเอเซอร์ เพราะท่านกล่าวว่า
“พระเยโฮวาห์ทรงช่วยพวกเราจนบัดนี้ � 13 ดัง นั ้น คนฟี ลิ ส เตีย จึง พ่ายแพ้ ไม่ เข ้า มาในดิน
แดนอิสราเอลอีก และพระหัตถ์ แห่ งพระเยโฮวาห์ ก็ ต่อสู้ คนฟี ลิ ส เตีย ตลอดชีวต
ิ ของซามู
เอล 14 หัวเมืองที่คนฟีลิสเตียได้ยด
ึ ไปจากอิสราเอลนั ้น ก็ได้กลับคืนมายังอิสราเอล ตัง้ แต่
เมืองเอโครนถึงเมืองกัทและอิสราเอลก็ได้ตีดินแดนของหัวเมืองเหล่านี้ คืนมาจากมือของ
คนฟีลิสเตีย ครัง้ นั ้นมีสันติภาพระหว่างอิสราเอลและคนอาโมไรต์ด้วย
9

ซามูเอลเป็นผู้พยากรณ์ ปุโรหิตและผู้วินิจฉั ยคนอิสราเอล

15 ซามู เอลได้ วินิจฉั ยคนอิสราเอลอยู่ตลอดชีวต
ิ ของท่าน 16 และท่านก็เที่ยวไปโดยรอบ

ทุกปีเป็นประจํา ไปถึงเมืองเบธเอล กิลกาล และมิสปาห์ และท่านก็วินิจฉั ยคนอิสราเอลใน
บรรดาเมืองเหล่านั ้น 17 แล้วท่านจะกลับมายังเมืองรามาห์ เพราะว่าบ้านของท่านอยู่ที่นั่น
ท่านก็วินิจฉั ยคนอิสราเอลที่นั่นด้วย ท่านได้สร้างแท่นบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์ที่นั่น

8
คนอิสราเอลปรารถนามีกษั ตริยเหมื
์
อนชนชาติอ่นที
ื ่ไม่รูจั
้ กพระเจ้า
ท่านได้ตัง้ พวกบุตรชายของท่านให้วินิจฉั ยอิสราเอล 2 บุตร
หัวปี ของท่านชื่อ โยเอล และคนที่ สองชื่อ อาบี ยาห์ ทัง้ สองเป็น ผู้ วิน ิจฉั ย ในเมืองเบเออร์เช
บา 3 แต่บุตรชายของท่านมิได้ดําเนิ นในทางของท่าน ได้เลี่ยงไปหากําไร เขารับสินบนและ
บิดเบือนความยุ ติ ธรรมเสีย 4 และบรรดาพวกผู้ ใหญ่ ของอิสราเอลก็ พากัน มาหาซามู เอล
ที่ เมืองรามาห์ 5 และเรียนท่านว่า “ดู เถิด ท่านชราแล้ว และบุตรชายของท่านมิ ได้ ดําเนิ น
ในทางของท่าน บัดนี้ ขอท่านได้ กํา หนดตัง้ กษั ตริย์ ให้ วิน ิจฉั ย พวกเราอย่างประชาชาติ ทัง้
หลายเถิด� 6 แต่เมื่อเขาพูดว่า “ขอตัง้ กษั ตริย์ให้วินิจฉั ยเราทัง้ หลาย� ก็กระทําให้ซามูเอล
ไม่พอใจ และซามูเอลได้ทูลอธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์
1 อยู่มาเมื่อซามู เอลแก่แล้ว

คําตักเตือนจากซามูเอล
และพระเยโฮวาห์ ทรงตอบซามู เอลว่า “จงฟัง เสียงประชาชนในเรือ
่ งทัง้ สิ้ นที ่ เขาทัง้
หลายขอต่อเจ้า เพราะว่าเขามิได้ละทิง้ เจ้า แต่เขาทัง้ หลายได้ละทิง้ เรา ไม่ให้เราครอบครอง
เหนื อ เขา 8 ตามการกระทํา ทัง้ สิน
ิ ต์
้ ซึ่ง เขาได้ กระทํา ตัง้ แต่ วัน ที่ เรานํา เขาออกมาจากอียป
จนถึง วันนี้ คือ เขาได้ ละทิง้ เราและปรนนิ บั ติ พระอื่น เขาจึง กระทํา เช่น เดียวกัน ต่อ เจ้า ด้วย
7
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เหตุ ฉะนั ้น บัดนี้ จงฟัง เสียงของเขา ขอแต่ จงคอยทักท้วงเขา และสําแดงให้ ทราบถึง วิธี
การของกษั ตริย์ผู้ที่จะครอบครองเขาทัง้ หลาย� 10 ซามูเอลจึงเอาพระดํารัสทัง้ สิน
้ ของพระ
11
เยโฮวาห์มาบอกกล่าวแก่ ประชาชนผู้ รอ
้ งขอให้ท่านตัง้ กษั ตริย์ ท่านกล่าวว่า “นี่ เป็ นว ิธี
การของกษั ตริย์ผู้ที่จะครอบครองเหนื อเจ้า กษั ตริยจะเกณฑ์
์
บุตรชายทัง้ หลายของเจ้าและ
กําหนดให้ประจํารถรบ และให้เป็นพลม้า และให้วงิ่ หน้ารถรบของพระองค์ 12 แล้วพระองค์
จะตัง้ เขาให้เป็น นายพัน นายห้า สิบ ของพระองค์ ให้บางคนไถที่ ดิ นของพระองค์ และเกี่ยว
ข้าว และทํา ศัสตราวุธ และเครือ
่ งใช้ ของรถรบ 13 พระองค์ จะนํา บุตรสาวของเจ้า ไปเป็น ผู้
ปรุ งเครือ
่ งหอม ทําครัว และปิ้ งขนม 14 พระองค์ จะเอานา สวนองุน
่ และสวนมะกอกเทศที่
ดี ที่ สุด ของเจ้า ให้ แก่ ข้าราชการของพระองค์ 15 พระองค์ จะชัก หนึ่ ง ในสิบ ของพืช ผลและ
ผลองุน
่ ของท่านให้แก่มหาดเล็กและข้าราชการของพระองค์ 16 พระองค์จะเอาคนใช้ผู้ชาย
และคนใช้ผู้หญิง และคนหนุ่มๆที่ดีที่สุดของท่าน และลาของท่านให้ไปทํางานของพระองค์
17 พระองค์จะชักหนึ่ งในสิบของฝูงสัตว์ของท่าน และท่านทัง
้ หลายจะเป็นทาสของพระองค์
18 ในวัน นั ้น ท่านจะร้องทุกข์ เพราะกษั ตริย์ของท่าน ผู้ ซึ่ง ท่านทัง
้ หลายได้ เลือกนั ้น แต่ พระ
เยโฮวาห์จะไม่สดับท่านในวันนั ้น� 19 แต่ประชาชนปฏิเสธไม่เชื่อฟังเสียงของซามูเอล เขา
20 เพื่อเราจะเป็ นเหมือน
ทัง้ หลายกล่าวว่า “เราไม่ยอม แต่เราจะต้องมีกษั ตริยปกครองเรา
์
ประชาชาติ ทัง้ หลายด้วย และเพื่อ กษั ตริย์ ของเราจะวินิจฉั ย เรา และนํา หน้า เราไปและรบ
ศึกให้เรา� 21 และเมื่อซามู เอลได้ยน
ิ ถ้อยคําทัง้ สิน
้ ของประชาชน ท่านก็ นําไปทูลพระเยโฮ
วาห์ให้ทรงทราบ 22 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับซามูเอลว่า “จงฟังเสียงของเขาทัง้ หลายเถิด
และจงตัง้ กษั ตริย์องค์หน่งึ ให้เขา� แล้วซามูเอลจึงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่า “ให้ทุกคนกลับ
ไปยังเมืองของตน�
9

9
พระเจ้าทรงนําซามูเอลให้ตัง้ ซาอูลเป็นกษั ตริย์
1 มีชายคนหนึ่ งคนเบนยามินชื่อคีช บุตรชายของอาบีเอล ผู้เป็ นบุตรชายของเศโรร์ บุตร
ชายของเบโครัท บุ ตรชายของอาหิยาห์ คนเบนยามิน เป็น คนรํา่ รวย 2 ท่านมี บุ ตรชายคน
หนึ่ งชื่อซาอูล เป็นคนหนุ่มที่ดี ที่สุด รู ปงาม ไม่มีชายคนใดในหมู่ คนอิสราเอลที่ จะงามกว่า
เขา เขาสูงกว่าประชาชนทัง้ หลายตัง้ แต่บ่าขึ้นไป 3 ฝ่ายฝูงแม่ลาของคีชบิดาของซาอูลหาย
ไป คีช จึง กล่าวแก่ ซาอู ลบ ุตรชายของตนว่า “ลุ กขึ้น เอาคนใช้ คนหนึ่ ง ไปกับ เจ้า เพื่อ ไปหา
ลา� 4 เขาทัง้ สองก็ ผ่านแดนเทือกเขาแห่งเอฟราอิม ผ่านเข้าแผ่นดินชาลิ ชา เขาหาลาไม่
พบ เขาก็ผ่านข้ามแผ่นดินชาอาลิม แต่ลาไม่อยู่ที่นั่น แล้วเขาผ่านเข้าแผ่นดินของคนเบน
ยามิน แต่ก็หาลาไม่พบ 5 เมื่อเขามาถึงแผ่นดินศูฟ ซาอูลจึงพูดกับคนใช้ผู้ซึ่งอยู่กับท่านว่า
“มาเถิด ให้เรากลับไป เกรงว่าบิดาของข้าจะเลิกกังวลเรือ
่ งลา และมาร้อนใจด้วยเรือ
่ งของ
เรา� 6 แต่ คนใช้ตอบท่านว่า “ดู เถิด มีคนของพระเจ้าคนหนึ่ งในเมืองนี้ เป็นคนที่ เขานั บถื
อกันมาก สิ่งที่ท่านกล่าวนั ้นเป็นไปตามที่กล่าวนั ้นทุกอย่าง ขอให้เราไปที่นั ่น ชะรอยท่านจะ
บอกเราถึงทางซึ่งเราควรดําเนิ น� 7 แล้วซาอูลพดก
ู ับคนใช้ของท่านว่า “แต่ดูเถิด ถ้าเราไป
เราจะเอาอะไรไปให้ชายผูนั
้ ้น เพราะขนมปังในย่ามของเราก็หมดแล้ว เราไม่มีของขวัญที่จะ
นําไปให้แก่คนของพระเจ้า เรามีอะไรบ้าง� 8 คนใช้ตอบซาอูลอีกว่า “ดูเถิด ผมมีเงินอยูหน
่
9
่งึ เสี้ยวเชเขลและผมจะให้แก่ คนของพระเจ้าเพื่อจะบอกหนทางให้แก่ เรา� (ในอิสราเอล
สมัย เดิม เมื่อ คนใดจะไปทูล ถามพระเจ้า เขากล่าวว่า “มาเถิด ให้ เราไปหาผู้ ทํานายกัน�
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เพราะผู้ที่ ในสมัยนี้ เราเรียกว่าผู้พยากรณ์ นั ้น ในสมัยเดิมเขาเรียกว่าผู้ทํานาย) 10 และซา
อูลจึงพู ดกับคนใช้ของท่านว่า “พู ดดี นี่ มาให้เราไปกันเถิด� เขาทัง้ สองขึ้น ไปที่ เมืองซึ่งคน
ของพระเจ้าอยู่ 11 ขณะเมื่อเขาขึ้นภูเขาไปยังเมืองนั ้น เขาพบพวกผู้หญิงสาวออกมาตักนํ้า
จึงถามว่า “ผู้ทํานายอยูที
่ ่นี่หรือ� 12 เธอทัง้ หลายตอบว่า “อยูนี
่ ่ ดูเถิด ท่านเพิง่ ขึ้นหน้าท่าน
ไป จงรีบเข้าเถิด ท่านเพิง่ มาในเมืองเมื่อกี้นี้ เพราะว่าวันนี้ ประชาชนทําการถวายสัตวบูชา
ณ ปูชนียสถานสูง 13 พอท่านทัง้ สองเข้าไปถึงในเมือง ท่านทัง้ สองจะพบก่อนที่ผูทํ
้ านายขึ้น
ไปรับประทานอาหาร ณ ปูชนียสถานสูง เพราะว่าประชาชนจะไม่รบ
ั ประทานจนกว่าท่านจะ
มาถึง เพราะท่านจะต้องมาอวยพรแก่เครือ
่ งสัตวบูชา ภายหลังผูที
้ ่ได้รับเชิญจึงรับประทาน
ฉะนั ้น บัดนี้ จงขึ้น ไปเถิด ท่านทัง้ สองจะพบทั นที � 14 เขาทัง้ สองก็ ข้น
ึ ไปยัง เมืองนั ้น ขณะ
เมื่อเขาเข้าไปในเมือง ดูเถิด ซามูเอลกําลังเดินออกมาตรงหน้าเขาทัง้ สอง จะขึ้นไปยังปูชน
ีย สถานสูง นั ้น 15 พระเยโฮวาห์ได้ ตรัส ในหู ของซามู เอลแล้ว ในวันก ่อ นวันที ่ ซาอู ลมาถึงว่า
16 “พรุ ง
่ นี้ เวลาประมาณเท่านี้ เราจะส่งชายผู้หน่ง
ึ ซึ่งมาจากดินแดนเบนยามิน เจ้าจงเจิม
เขาให้เป็นเจ้าเหนื ออิสราเอลประชาชนของเรา เขาจะช่วยประชาชนของเราให้พ้นจากมือ
คนฟีลิสเตีย เพราะเราได้มองดูประชาชนของเราแล้ว ด้วยเสียงร้องทุกข์ของเขามาถึงเรา�
17 เมื่อซามู เอลเห็นซาอูลเข้าแล้ว พระเยโฮวาห์ทรงบอกท่านว่า “ดูเถิด นี่ เป็ นชายคนที่เรา
ได้ พู ดก ับ เจ้า แล้ วน ัน
้ เขาเป็น ผู้ ที่ จะปกครองเหนื อ ประชาชนของเรา� 18 แล ้ว ซาอู ลก ็ เข ้า
มาใกล้ ซามู เอลที่ ประตู และกล่าวว่า “ขอบอกข้าพเจ้าหน่ อยว่า บ้านของผู้ทํานายอยู่ที่ไหน
� 19 ซามู เอลตอบซาอู ล ว่า “ฉั น เป็น ผู้ ทํานาย จงเดิน ขึ้น หน้า ฉั น ไปยัง ปู ชน ีย สถานสูง นั ้น
เพราะในวันนี้ ท่านจะรับประทานอาหารกับฉั น และพรุ ง่ นี้ เช้าฉั นจึงจะให้ท่านไป และฉั นจะ
บอกทุกอย่างที่ข้องอยูใ่ นใจของท่านแก่ท่าน 20 ส่วนเรือ
่ งลาของท่านที่หายไปสามวันแล้วน
ัน
้ อย่าเอาใจใส่เลย เพราะเขาพบแล้ว ความปรารถนาของคนอิสราเอลนั ้นมุ่งหมายเอาใคร
เล่า ไม่ใช่ตั วท ่านและวงศ์ วานทัง้ สิน
้ ของบิดาท่านดอกหรือ� 21 ซาอูล ตอบว่า “ข้าพเจ้า ไม่
ใช่คนเบนยามินดอกหรือ เป็นตระกูลเล็กน้ อยที่สุดในอิสราเอล และครอบครัวของข้าพเจ้า
ไม่ใช่ครอบครัวที่ด้อยที่สุดในตระกูลเบนยามินดอกหรือ ทําไมท่านจึงพู ดกับข้าพเจ้าอย่าง
นี้ เล่า� 22 แล้วซามู เอลก็ พาซาอูลกับคนใช้ของท่านเข้าไปในห้องโถงให้นั่งในตอนต้ นที ่นั่ง
สําหรับผู้ที่รับเชิญ ซึ่งมีประมาณสามสิบคน 23 และซามูเอลพูดกับคนครัวว่า “จงนําส่วนที่
ฉั นได้มอบให้ ซึ่งฉั นบอกว่า ‘เก็บไว้ต่างหาก� นั ้นมา� 24 คนครัวจึงนําเอาส่วนขาและส่วน
บนนั ้นมาวางไว้ที่ข้างหน้าซาอูล และซามูเอลกล่าวว่า “ดูเถิด สิ่งที่ได้เก็บไว้ก็วางอยูต
่ ่อหน้า
ท่าน จงรับประทานเถิด เพราะว่าเก็บไว้ให้แก่ท่านจนถึงชัว่ โมงที่กําหนดไว้ ตัง้ แต่ฉั นกล่าว
ว่า ‘ฉั น ได้ เชิญ ประชาชนมาแล้ว� ” ซาอูล จึง รับ ประทานกับ ซามู เอลในวัน นั ้น 25 และเมื่อ
เขาทัง้ หลายลงมาจากปู ชนียสถานสูงเข้ามาในเมือง ซามู เอลสนทนากับซาอู ลบนดาดฟ้า
หลังคาบ้าน 26 และเขาทัง้ สองตื่น แต่ เช้า ตรู ่ และอยู่ มาเมื่อ สว่างแล้ว ซามู เอลก็ เรียกซา
อูล ผู้ อยู่ บนดาดฟ้า ว่า “จงลุก ขึ้น เถิด เพื่อ ฉั น จะส่ง ท่านไปตามทางของท่าน� ซาอู ลก ็ ลุก
ขึ้น ท่านทัง้ สองก็ เดินออกไปที่ ถนน ทัง้ ท่านและซามู เอล 27 เมื่อเขาทัง้ หลายกําลังลงมาที่
ชานเมือง ซามู เอลจึง พู ดก ับ ซาอู ล ว่า “จงบอกคนใช้ให้เดิน ล่วงหน้า เราไปก่อน (และเขาก็
เดินพ้นไป� ท่านจงหยุดที่นี่ ก่อน เพื่อฉั นจะได้แจ้งพระดํารัสของพระเจ้าให้ท่านทราบ�
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และจุบท่านแล้วกล่าวว่า “พระ
เยโฮวาห์ ทรงเจิ มท ่านไว้ให้ เป็น เจ้า นายเหนื อ มรดกของพระองค์ แล ้วมิ ใช่ หรือ 2 เมื่อ ท่าน
จากฉั น ไปในวัน นี้ ท่านจะพบชายสองคนริมท ี่ ฝัง ศพของนางราเชลในเขตแดนเบนยามิ
นที ่เศลซาห์ และเขาทัง้ สองจะบอกท่านว่า ‘ลาซึ่ง ท่านไปหานั ้น พบแล้ว ดู เถิด บัดนี้ บิ ดา
ของท่านเลิ กก ังวลเรือ
่ งลาแล้ว และร้อนใจเรือ
่ งของท่าน กล่าวว่า “เราจะทํา อย่างไรเรือ
่ ง
บุตรชายของเราดี� ’ 3 และท่านจะเดิน เลยที่ นั่น ไปถึงที่ ราบตําบลทาโบร์ ที่ นั ่น ชายสาม
คนซึ่ง กําลัง ขึ้น ไปเฝ้า พระเจ้า ที่ เบธเอลจะพบท่าน คนหนึ่ งอ ุ้ มล ูก แพะสามตัว อี กคนหนึ่ ง
ถือขนมปังสามก้อน และอีกคนหนึ่ งถือถุงหนั งนํ้าองุน
่ ถุงหนึ่ ง 4 เขาทัง้ หลายจะคํานั บท่าน
และมอบขนมปัง ให้ ท่านสองก้อน ซึ่ง ท่านจะรับ จากมือ ของเขา 5 ต่อ จากนั ้น ท่านจะมาถึง
ภูเขาของพระเจ้า ที่ นั ่ นม ี กองทหารรักษาการของคนฟี ลิ ส เตีย อยู่ มาเมื่อ ท่านมาถึง เมือง
นั ้น ท่านจะพบผู้ พยากรณ์ หมู่ หน ่ึ งกํา ลัง ลงมาจากปู ชน ีย สถานสูง ถือ พิณ ใหญ่ รํามะนา
ปี่ พิณ เขาคู่ นํา หน้า มา กําลัง พยากรณ์ เรือ
่ ยมา 6 แล ้ว พระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ จะ
มาสถิ ตก ั บท ่าน และท่านจะพยากรณ์ กับ คนเหล่า นั ้น เปล ี่ยนเป็น คนละคน 7 เมื่อ หมาย
สําคัญ เหล่า นี้ เก ิด แก่ ท่านแล้ว จงกระทํา อะไรตามแต่ มี โอกาสเถิด เพราะพระเจ้า ทรงสถิ
ตกับท่าน 8 และท่านจงลงไปที่ กิลกาลก่อนฉั น และดูเถิด ฉั นจะลงมาหาท่านเพื่อจะถวาย
เครือ
่ งเผาบู ชา และถวายสัตว์ เป็น เครือ
่ งสันติ บูชา ท่านจงคอยอยู่ ที่ นั ่น เจ็ด วัน จนฉั น มา
หาท่าน และสําแดงแก่ ท่านว่าท่านควรจะกระทําอะไร� 9 เมื่อซาอู ลหันหลังไปจะจากซามู
เอล พระเจ้า ทรงประทานจิตใจอีก อย่างหนึ่ ง แก่ ท่าน และหมายสําคัญ เหล่า นี้ ทัง้ หมดเกิด
ขึ้น ในวัน นั ้น 10 เมื่อ เขาทัง้ สองมาถึง ภูเขานั ้น ดู เถิด ผู้ พยากรณ์ หมู่ หน ่งึ พบกั บท ่าน และ
พระวิญญาณของพระเจ้า สถิ ตก ั บท ่าน และท่านก็ พยากรณ์ อยู่ ในหมู่ พวกเขา 11 และต่อ
มาเมื่อ คนทัง้ หลายที่ รู จั
้ ก ท่านมาก่อนเห็ นว ่า ดู เถิด ท่านพยากรณ์ อยู่ กับ พวกผู้ พยากรณ์
ประชาชนเหล่านั ้ นก ็ พู ดก ัน และกั นว ่า “อะไรหนอเกิด ขึ้น แก่ บุ ตรชายของคีช ซาอู ลอย ู่ ใน
จําพวกผู้ พยากรณ์ ด้วยหรือ� 12 ชายคนหนึ่ ง อยู่ ที่ นั ่น ตอบว่า “และบิดาของเขาทัง้ หลาย
คือ ใคร� ดัง นั ้น จึง เป็น คํา ภาษิ ต ว่า “ซาอู ลอย ู่ ในจําพวกผู้ พยากรณ์ ด้วยหรือ� 13 เมื่อ ท่าน
พยากรณ์ สิ้นลงแล้ว ท่านก็มายังปูชนียสถานสูง 14 ฝ่ายลุงของซาอูลจึงถามซาอูลกับคนใช้
ว่า “เจ้าไปไหนมา� และท่านตอบว่า “ไปหาลา และเมื่อเราเห็นว่าเราไม่พบลานั ้นแล้ว เรา
จึง ไปหาซามู เอล� 15 ลุ งของซาอู ล กล่าวว่า “ซามู เอลบอกอะไรแก่ เจ้ าบ้าง ขอเล่า ให้ ฟัง �
16 และซาอูล ตอบลุง ของท่านว่า “เขาบอกเราแจ่ม แจ้ง ว่า พบลาแล้ว� แต่ เรือ
่ งราวที่ เก ี่ย
วกับราชอาณาจักร ซึ่งซามูเอลกล่าวถึงนั ้นท่านไม่ได้บอกสิง่ ใดเลย 17 ฝ่ายซามูเอลจึงเรียก
ประชาชนมาประชุม ต่อ พระเยโฮวาห์ที่ มิ สปาห์ 18 และท่านกล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า “พระ
เยโฮวาห์ พระเจ้า แห่งอ ิส ราเอลตรัสด ัง นี้ ว่า ‘เราได้ นํา อิสราเอลออกจากอียป
ิ ต์ และเราได้
ช่วยเจ้าทัง้ หลายให้พ้นจากมือของชาวอียป
ิ ต์ และจากมือของราชอาณาจักรทัง้ หลาย และ
ของคนเหล่านั ้ นที ่ บีบ บังคับ เจ้า� 19 แต่ วัน นี้ ท่านละทิง้ พระเจ้า ของท่านผู้ ซ่ึง ช่วยท่านให้
พ้นจากบรรดาความยากลําบากและความทุกข์ร้อน และท่านทัง้ หลายกล่าวว่า ‘เราไม่ยอม
แต่ขอตัง้ กษั ตริย์ไว้เหนื อเรา� เพราะฉะนั ้นบัดนี้ ท่านทัง้ หลายจงเข้าเฝ้าพระเยโฮวาห์ตาม
ตระกูลของท่าน และตามคนที่นับเป็นพันๆของท่าน� 20 แล้วซามูเอลก็นําตระกูลอิสราเอล
ทุก ตระกูล เข้า มาใกล้ และจับ สลากได้ ตระกูล เบนยามิน 21 ท่านก็ นํา ตระกูล เบนยามิ น เข้า
มาใกล้ตามครอบครัว จับสลากได้ครอบครัวมัตรี และจับสลากได้ซาอูลบุตรชายคีช แต่เมื่อ
เขาหาซาอู ลก ็ หาไม่ พบ 22 เขาจึง ทูล ถามพระเยโฮวาห์ต่อ ไปว่า “ชายคนนั ้น มาที่ นี่ หรือ ยัง
� และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า “ดู เถิด เขาซ่อนตัวอยู่ที่ กองสัมภาระ� 23 เขาทัง้ หลายจึงวิง่ ไป
1 แล้วซามูเอลก็หยิบขวดนํ้ามันเทลงบนศีรษะของซาอูล

1 ซามูเอล 10:24

330

1 ซามูเอล 11:14

พาท่านมาจากที่นั ่น และเมื่อท่านยืนอยูท
่ ่ามกลางประชาชน ท่านก็สูงกว่าประชาชนทุกคน
จากบ่า ขึ้น ไป 24 ซามู เอลจึง กล่าวแก่ ประชาชนทัง้ ปวงว่า “ท่านเห็น ผู้ ที่ พระเยโฮวาห์ ทรง
เลือกไว้แล ้ว หรือ ในท่ามกลางประชาชนไม่ มี ใครเหมือนท่าน� และประชาชนจึง ร้องเสียง
ดังว่า “ขอกษั ตริย์ทรงพระเจริญ� 25 แล้วซามูเอลจึงบอกกับประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและ
หน้าที่ ของตํา แหน่ งกษั ตริย์ และท่านบันทึก ไว้ในหนั งสือ และวางถวายต่อ พระพักตร์พระ
เยโฮวาห์ แล้วซามู เอลก็ ให้ประชาชนกลับไปยังบ้านของตนทุกคน 26 ซาอูลก็กลับไปยังบ้า
นของท่านที่ กิเบอาห์ด้วย และมีพวกนั กรบซึ่งพระเจ้าทรงดลจิตใจไปกั บท่านด้วย 27 แต่มี
คนอันธพาลบางคนกล่าวว่า “ชายคนนี้ จะช่วยเราให้พ้น ได้ อย่างไร � และเขาทัง้ หลายก็ ดู
หมิน
่ งบรรณาการมาถวาย แต่ท่านก็นิ่งเสีย
่ ท่าน ไม่นําเครือ

11

ซาอูลชนะคนอัมโมน
1 ฝ่ายนาหาชคนอัมโมนได้ยกขึ้นไปตัง
้ ค่ายสู้เมืองยาเบชกิเลอาด บรรดาชาวเมืองยาเบช
จึง พู ดก ับ นาหาชว่า “ขอทํา พันธสัญญากับ พวกข้าพเจ้า ทัง้ หลายและข้าพเจ้า ทัง้ หลายจะ
ยอมปรนนิ บั ติ ท่าน � 2 แต่ นาหาชคนอัม โมนกล่า วแก่ เขาทัง้ หลายว่า “เราจะกระทํา พันธ
สัญญากับ เจ้า ทัง้ หลายตามเงื่อนไขต่อ ไปนี้ คือ เราจะทะลวงตาขวาของเจ้า เสีย ทุก คนให้
เป็ นที ่ อป
ั ยศแก่ คนอิสราเอลทัง้ ปวง� 3 ฝ่ายพวกผู้ ใหญ่ แห่ งเมืองยาเบชกล่า วแก่ ท่านว่า
“ขอผ่อนผัน ให้ข้าพเจ้า สัก เจ็ด วัน เพื่อ ข้าพเจ้า จะได้ ส่ง ผู้ ส่ือสารไปให้ทัว่ ขอบเขตอิสราเอล
แล ้ว ถ้า ไม่ มี คนใดช่วยข้าพเจ้า ทัง้ หลายให้ พ้น ได้ ข้าพเจ้า ทัง้ หลายจะยอมมอบตัว ไว้ให้ แก่
ท่าน� 4 เมื่อผู้ส่ ือสารมาถึงกิเบอาห์เมืองของซาอูล เขาทัง้ หลายก็รายงานเรือ
่ งราวให้เข้าหู
5
ของประชาชน และประชาชนทัง้ ปวงก็ร้องไห้เสียงดัง ดูเถิด ซาอูลต้อนฝูงวัวกลับมาจาก
ทุ่ง และซาอูลถามว่า “ประชาชนเป็นอะไรไปเขาจึงร้องไห้� ดังนั ้นเขาจึงเรียนท่านให้ทราบ
ถึง ข่าวของพวกยาเบช 6 เมื่อ ท่านได้ยน
ิ ถ้อยคําเหล่า นี้ พระวิญญาณของพระเจ้า ก็ สถิ ตกับ
ซาอูล และความโกรธของท่านเกิด ขึ้น อย่างรุ นแรง 7 ท่านจึง เอาวัว มาคู่ หน ่ง
ึ ฟัน ออกเป็น
ท่อนๆ ส่งไปทัว่ เขตแดนทัง้ สิน
้ ของอิสราเอลโดยมือของผู้สื่อสาร กล่าวว่า “ผู้หน่งึ ผู้ใดที่ไม่
ออกมาตามซาอูล และซามู เอล จะกระทํา อย่างนี้ แก่ว ัว ของเขา� และความเกรงกลัว พระ
เยโฮวาห์ก็ มาเหนื อประชาชน เขาทัง้ หลายพากันออกมาเป็นใจเดียวกัน 8 เมื่อซาอูลตรวจ
พลอยู่ที่ เบเซก นั บคนอิสราเอลได้ สามแสนคน และชายคนยูดาห์ได้ สามหมื่นคน 9 เขาจึง
บอกแก่ ผู้ สื่อสารที่ มาน ั ้นว ่า “ท่านทัง้ หลายจงบอกแก่ ชาวยาเบชกิ เลอาดว่า ‘พรุ ง่ นี้ เวลา
แดดร้อนท่านทัง้ หลายจะได้รบ
ั การช่วยให้พ้น� ” เมื่อผู้ส่ือสารกลับมาบอกพวกยาเบช เขา
ทัง้ หลายก็มีความยินดี 10 ดังนั ้นชาวยาเบชจึงว่า “พรุ ง่ นี้ เราจะมอบตัวของเราไว้ให้แก่ท่าน
ท่านจงกระทํา แก่ เราตามที่ ท่านเห็น ควรทุก อย่าง� 11 พอวันร ุ่ง ขึ้น ซาอู ลก ็ จัด พลออกเป็น
สามกองทัพ ยกเข้ามากลางค่ายในยามสาม และฆ่าฟันคนอัมโมนเสียจนเวลาแดดจัด ต่อ
มา ผูที
้ ่เหลืออยูก็
่ กระจัดกระจายไป รวมกันไม่ได้สักคเู่ ดียวเลย 12 แล้วประชาชนจึงเรียนซา
มู เอลว่า “คนที ่ พูด ว่า ‘ซาอูล จะปกครองเหนื อ พวกเราหรือ� นั ้น มี ใครบ้าง จงนํา คนเหล่า
นั ้นออกมา เราจะได้ ฆ่าเขาเสีย� 13 แต่ ซาอู ลกล่าวว่า “ในวันนี้ อย่าให้ผู้ใดถูกประหารชีวต
ิ
เลย เพราะว่า วัน นี้ เป็ นว ั นที ่ พระเยโฮวาห์ทรงช่วยคนอิสราเอลให้พ้น � 14 แล ้ว ซามู เอลจึง
กล่าวแก่ประชาชนว่า “มาเถิด ให้เราพากันไปยังกิลกาล และรือ
้ ฟื้ นเรือ
่ งราชอาณาจักรที่นั่
นอีก�
ประชาชนทัง้ ปวงตัง้ ซาอูลให้เป็นกษั ตริย์
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15 ประชาชนทัง
้ ปวงจึงขึ้นไปยังกิลกาล

และที่ นั่นเขาทัง้ หลายก็ ตัง้ ซาอูลเป็นกษั ตริย์ต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ที่ กิลกาล แล้วที่นั่นเขาทัง้ หลายถวายสัตว์เป็นเครือ
่ งสันติบูชาต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ซาอูลกับประชาชนอิสราเอลทัง้ ปวงก็ชื่นชมยินดีอย่างยิง่ ที่นั ่น

12
ซามูเอลประกาศเรือ
่ งอาณาจักรอิสราเอล

“ดูเถิด ข้าพเจ้าได้ฟังเสียงของท่านทุกเรือ
่ ง
ซึ่ง ท่านได้ บอกข้าพเจ้า และได้ แต่ งตัง้ กษั ตริย์ เหนื อ ท่านทัง้ หลายแล้ว 2 และบัดนี้ ดู เถิด
กษั ตริย์ก็ ดําเนิ น อยู่ต่อ หน้า ท่าน ส่วนข้าพเจ้า ก็ ชราผมหงอกแล้ว และดู เถิด บุ ตรชายของ
ข้าพเจ้าก็อยู่กับท่านทัง้ หลาย และข้าพเจ้าดําเนิ นอยู่ต่อหน้าท่านตัง้ แต่หนุ่มๆมาจนทุกวัน
นี้ 3 ดู เถิด ข้าพเจ้า อยู่ ที่ นี่ ขอท่านเป็น พยานปรักปรํา ข้าพเจ้า ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์
และต่อ หน้า ท่านที่ พระองค์ ทรงเจิม ไว้ ข้าพเจ้า ได้ รบ
ิ วัว ของผู้ ใดบ้างหรือ หรือ ข้าพเจ้า เอา
ลาของผู้ใดไปบ้าง หรือข้าพเจ้าได้ฉ้อผู้ใด ข้าพเจ้าได้บีบบังคับใครบ้าง ข้าพเจ้าได้รบ
ั สินบน
จากมือของผู้ใดซึ่งจะกระทําให้ตาของข้าพเจ้าบอดไป ขอกล่าวมาและข้าพเจ้าจะคืนให้แก่
ท่าน � 4 เขาทัง้ หลายกล่าวว่า “ท่านมิ ได้ ฉ้ อ เรา หรือบ ีบ บังคับ เรา หรือ รับ สิง่ ใดไปจากมือ
ของผู้ใด� 5 ท่านก็กล่าวแก่เขาทัง้ หลายว่า “พระเยโฮวาห์ทรงเป็นพยานต่อท่าน และท่าน
ที่พระองค์ทรงเจิมไว้ก็เป็นพยานในวันนี้ ว่า ท่านไม่พบสิง่ ใดในมือของข้าพเจ้า� และเขาทัง้
หลายกล่าวว่า “พระองค์ทรงเป็นพยานแล้ว�
1 ซามูเอลจึงกล่าวแก่คนอิสราเอลทัง
้ ปวงว่า

ซามูเอลบอกประชาชนเรือ
่ งเวลาต่างๆที่พระเจ้าทรงช่วยอิสราเอลให้รอด

“พระเยโฮวาห์ทรงเป็นผู้แต่งตัง้ โมเสสกับอาโรน
และทรงนํา บรรพบุรุษ ของท่านขึ้น มาจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ 7 ฉะนั ้น บัดนี้ ขอท่านทัง้ หลายจง
ยืน นิ่ ง อยู่ ข้าพเจ้า จะขอเสนอคดี ของท่านต่อ พระพักตร์ พระเยโฮวาห์ เก ี่ ยวด ้วยบรรดา
พระราชกิจอันชอบธรรมของพระเยโฮวาห์ ซึ่งพระองค์ทรงกระทําแก่ท่านทัง้ หลายและแก่
บรรพบุรุษ ของท่านทัง้ หลาย 8 เมื่อ ยาโคบเข้าไปในอียป
ิ ต์ และบรรพบุรุษ ของท่านร้องต่อ
พระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์ ก็ ทรงใช้ โมเสสกับ อาโรน ผู้ ได้ นํา บรรพบุรุษ ของท่านออกจาก
อียป
ิ ต์ และทําให้เขามาอาศัย อยู่ ในที่ นี้ 9 แต่ เขาทัง้ หลายลืม พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเขา
เสีย พระองค์ จึง ทรงขายเขาไว้ในมือ ของสิ เสรา แม่ ทัพ แห่ง เมืองฮาโซร์ และมอบไว้ในมือ
ของคนฟีลิสเตีย และไว้ในมือของกษัตริย์แห่งเมืองโมอับ และเขาเหล่านั ้นกต่
็ อสู้บรรพบุรุษ
10
ของท่าน และเขาทัง้ หลายร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ว่า ‘ข้าพระองค์ทัง้ หลายได้กระทําบาป
แล้ว เพราะว่า ข้า พระองค์ ทัง้ หลายได้ ละทิง้ พระเยโฮวาห์ ไปปรนนิ บั ติ พระบาอัล และพระ
อัช ทาโรท แต่ บัดนี้ ขอพระองค์ ทรงช่วยข้า พระองค์ ทัง้ หลายให้พ้ นม ือศั ตรู ของข้า พระองค์
และข้าพระองค์ทัง้ หลายจะปรนนิ บติ
ั พระองค์� 11 และพระเยโฮวาห์ทรงใช้เยรุ บบาอัล และ
เบดาน และเยฟธาห์ และซามู เอล และช่วยท่านทัง้ หลายให้ พ้น จากมือศั ตรู ทุ กด ้าน และ
ท่านทัง้ หลายอาศัยอยูอย่
่ างปลอดภัย 12 และเมื่อท่านทัง้ หลายเห็นนาหาชกษั ตริย์คนอัมโม
นมาต่อสู้ ท่านทัง้ หลาย ท่านทัง้ หลายกล่าวแก่ ข้าพเจ้าว่า ‘ไม่ได้ แต่ ต้องมีกษั ตริย์ปกครอง
เหนื อเรา� ถึงแม้ว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเป็นพระมหากษั ตริย์ของท่าน 13 ฉะนั ้น
บัดนี้ จงดู กษั ตริย์ที่ ท่านทัง้ หลายได้ เลือก ผู้ ซึ่ง ท่านทัง้ หลายได้ ร้องขอ ดู เถิด พระเยโฮวาห์
ทรงตัง้ กษั ตริย์ไว้เหนื อท่านแล้ว 14 ถ้าท่านทัง้ หลายจะยําเกรงพระเยโฮวาห์ และปรนนิ บัติ
พระองค์ และเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์ และไม่กบฏต่อพระบัญชาของพระเยโฮวาห์
6 และซามู เอลก็ กล่าวแก่ ประชาชนว่า
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ท่านทัง้ หลายและกษั ตริย์ ผู้ ปกครองเหนื อ ท่านจึง จะเป็น ผู้ ติ ดตามพระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ของท่านทัง้ หลายต่อไป 15 แต่ถ้าท่านทัง้ หลายไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ แต่
กบฏต่อพระบัญชาของพระเยโฮวาห์ แล้วพระหัตถ์ ของพระเยโฮวาห์จะต่อสู้ ท่านทัง้ หลาย
เหมือนเคยต่อสู้บรรพบุรุษของท่าน
ฟ้าร้องและฝนในฤดูเกี่ยวข้าวสาลีพิสูจน์ ว่าพระเจ้ายังทรงรับคนอิสราเอล

เพราะฉะนั ้น บัดนี้ ท่านทัง้ หลายจงยืน นิ่ ง อยู่ คอยดู เหตุการณ์ ยิง่ ใหญ่ ต่อ ไปนี้ ซึ่ง พระ
เยโฮวาห์ จะทรงกระทํา ต่อ หน้า ต่อตาของท่านทัง้ หลาย 17 วัน นี้ เป็น ฤดู เก ี่ยวข้าวสาลี ไม่ใช่
หรือ ข้าพเจ้าจะร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ และพระองค์จะทรงส่งฟ้าร้องและฝน เพื่อท่านทัง้
หลายจะรับรู แ
้ ละเห็นเองว่า ความชัว่ ของท่านนั ้นใหญ่โตเพียงใด ซึ่งท่านได้ กระทําในสาย
พระเนตรของพระเยโฮวาห์ ในการที่ ได้ ขอให้มีกษั ตริย์สําหรับท่าน� 18 ซามู เอลจึงร้องทูล
ต่อพระเยโฮวาห์ และพระเยโฮวาห์ทรงส่งฟ้าร้องและฝนมาในวันนั ้น ประชาชนทัง้ หลายก็
เกรงกลัวพระเยโฮวาห์และซามู เอลยิง่ นั ก 19 และประชาชนทัง้ หลายเรียนซามู เอลว่า “ขอ
ท่านอธิษฐานต่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านเผื่อ ผู้ รับ ใช้ ทัง้ หลายของท่าน เพื่อ เราทัง้
หลายจะไม่ถึงตาย เพราะเราได้เพิม
่ ี้เข้ากับบาปทัง้ สิน
่ ความชัวน
้ ของเรา คือขอให้มีกษั ตริย์
สําหรับเราทัง้ หลาย� 20 และซามูเอลกล่าวแก่ประชาชนว่า “อย่ากลัวเลย ท่านทัง้ หลายได้
กระทํา ความชั ่วน ี้ ทัง้ สิน
้ จริงๆแล้ว แต่ ท่านทัง้ หลายอย่า หัน ไปเสีย จากการติด ตามพระเย
โฮวาห์ แต่ จงปรนนิ บัติ พระเยโฮวาห์ด้วยสิน
้ สุดใจของท่าน 21 และอย่าหันเหไปติดตามสิง่
ไม่ มี สาระ ซึ่ง ไม่ เป็น ประโยชน์ หรือ ไม่ ช่วยให้ พ้น เพราะเป็น สิง่ ไม่ มี สาระ 22 เพราะพระเย
โฮวาห์จะไม่ละทิง้ ประชาชนของพระองค์ ด้วยเห็นแก่ พระนามใหญ่ยงิ่ ของพระองค์ เพราะ
พระเยโฮวาห์ทรงพอพระทัย แล้ วท ี่ จะกระทํา ให้ท่านเป็น ประชาชนของพระองค์ 23 ยิง่ กว่า
นั ้น ส่วนข้าพเจ้า ขอพระเจ้า อย่า ยอมให้ ข้าพเจ้า กระทํา บาปต่อ พระเยโฮวาห์ เลยด้วยการ
หยุด อธิษฐานเพื่อ ท่านทัง้ หลาย แต่ ข้าพเจ้า จะสอนทางที่ ดี และที่ ถู กให้ท่าน 24 จงยํา เกรง
พระเยโฮวาห์เท่านั ้น ปรนนิ บัติ พระองค์ ด้วยความจริงด ้วยสิน
้ สุดใจของท่าน จงพิ เคราะห์
ถึงมหกิจซึ่งพระองค์ ได้ ทรงกระทําแก่ ท่านแล้ วนน
ั ้ 25 แต่ ถ้าท่านทัง้ หลายขืนกระทําความ
ชัว่ อยู่ ท่านจะต้องพินาศ ทัง้ ตัวท่านทัง้ หลายเองและกษั ตริย์ของท่านด้วย�
16

13
ซาอูลทรงคัดเลือกกองทหาร ไปตีคนฟีลิสเตีย

1 ซาอูลขึ้นครองราชสมบัติ แล้วหนึ่ งปี

และเมื่อพระองค์ ทรงปกครองอิสราเอลเป็นเวลา
สองปี 2 ซาอูล จึง ทรงคัด เลือกชายอิสราเอลสามพัน คน สองพัน คนอยู่ กับ ซาอูล ที่ มิ คมาช
และที่แดนเทือกเขาเบธเอล อีกหนึ่ งพันคนนั ้นอยู่กับโยนาธานที่เมืองกิเบอาห์แห่งคนเบน
ยามิน ประชาชนนอกนั ้นพระองค์ ก็ ปล่อยให้กลับเต็นท์ ของตนทุกคน 3 โยนาธานได้ ตี กอง
ทหารรักษาการของคนฟีลิสเตียซึ่งอยูที
่ ่เกบาพ่ายแพ้ไป คนฟีลิสเตียได้ยน
ิ ถึงเรือ
่ งนั ้น และ
ซาอู ลก ็ เป่า แตรทัว่ แผ่น ดิน นั ้ นว ่า “ขอให้ คนฮีบรู ทัง้ หลายได้ ยิน � 4 และคนอิสราเอลทัง้
ปวงได้ยน
ิ เขากล่าวว่า ซาอูล ได้ รบชนะกองทหารรักษาการของคนฟี ลิ ส เตีย และคนอิส รา
เอลก็ เป็ นที ่ เกล ียดชัง ของคนฟี ลิ ส เตีย เป็น อย่างยิง่ ประชาชนได้ ถู กเรียกออกมาให้สมทบ
กับซาอูลที่ กิลกาล 5 และคนฟี ลิสเตียชุ มนุมกันเพื่อจะต่อสู้ คนอิสราเอล มี รถรบสามหมื่น
และพลม้า หกพัน และกองทหารนั ้ นก ็ มากมายเหมือนเม็ด ทรายที่ ฝั่ งทะเล เขาก็ ยกขึ้น มา
ตัง้ ค่ายอยู่ ที่ มิ คมาช ทางตะวัน ออกของเบธาเวน 6 เมื่อ คนอิส ราเอลเห็ นว ่า ตกอยู่ ในที่ คับ
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แค้น (เพราะประชาชนถู กบ ีบ คัน
้ อย่างหนั ก� แล ้ว ประชาชนก็ ซ่อนตัว อยู่ ในถํ้า และในพุ่ม
ไม้หนาทึบในซอกหิน ในอุโมงค์และในบ่อ 7 พวกฮีบรูบางคนได้ข้ามแม่น้ําจอร์แดนไปยังดิน
แดนกาดและกิเลอาด แต่ฝ่ายซาอูลพระองค์ยงั ประทับอยู่ที่กิลกาล และประชาชนทัง้ หมด
ติดตามพระองค์ไปด้วยตัวสัน
่
ซาอูลทรงอดทนไม่ไหว จึงถวายเครือ
่ งบูชา

8 พระองค์ทรงคอยอยู่เจ็ดวันตามเวลาที่ ซามู เอลกําหนดไว้

แต่ซามูเอลมิได้มาที่กิลกาล
ประชาชนก็แตกกระจายไปจากพระองค์ 9 ดังนั ้นซาอูลจึงตรัสว่า “จงนําเครือ
่ งเผาบูชามา
ให้ เราที่ นี่ และเครือ
่ งสัน ติบู ชาด ้วย� และพระองค์ ก็ได้ ถวายเครือ
่ งเผาบู ชา 10 ต่อ มาพอ
พระองค์ถวายเครือ
่ งเผาบูชาเสร็จ ดูเถิด ซามูเอลก็มาถึง ซาอูลก็เสด็จออกไปต้อนรับและ
ทรงคํานั บท่าน
พระเจ้าทรงปฏิเสธกษั ตริย์ซาอูล

ซามู เอลถามว่า “ท่านได้ กระทํา อะไรไปแล้ วน ี่� และซาอูล ตรัส ตอบว่า “เมื่อ ข้าพเจ้า
เห็น ประชาชนแตกกระจายไปจากข้าพเจ้า และท่านก็ มิได้ มาภายในวั นที ่ กําหนดไว้ และ
คนฟี ลิ ส เตี ยก ็ ได้ ชุ มนุ มกั นที ่ มิ คมาช 12 ข้าพเจ้า จึง ว่า ‘บัดนี้ คนฟี ลิ ส เตีย จะยกมารบกับ
ข้าพเจ้า ที่ กิล กาล และข้าพเจ้า ยั งม ิ ได้ ทูล ขอพระกรุ ณาแห่ง พระเยโฮวาห์� ข้าพเจ้า จึง ข่ม
ตัวเอง และได้ถวายเครือ
่ งเผาบูชา� 13 และซามู เอลกล่าวแก่ซาอูลว่า “ท่านได้กระทําการ
ที่โง่เขลาเสียแล้ว ท่านมิได้รักษาพระบัญชาแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ซึ่งพระองค์
ทรงบัญชาท่านไว้ เพราะพระเยโฮวาห์จะได้ ทรงสถาปนาราชอาณาจักรของท่านเหนื ออ ิส
ราเอลเป็น นิ ตย์ แล้ว 14 แต่ บัดนี้ ราชอาณาจักรของท่านจะไม่ ยัง่ ยืน พระเยโฮวาห์ ทรงหา
ชายอีกคนหนึ่ งตามชอบพระทัยพระองค์แล้ว และพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาชายผู้นั้นให้เป็น
เจ้านายเหนื อชนชาติของพระองค์ เพราะท่านมิได้รักษาสิง่ ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาท่าน
ไว้� 15 และซามูเอลก็ลุกขึ้นไปจากกิลกาลถึงกิเบอาห์แห่งคนเบนยามิน และซาอูลทรงนั บ
พลซึ่ง อยู่ กับ พระองค์ ได้ ประมาณหกร้อยคน 16 ซาอู ลก ับ โยนาธานราชโอรสของพระองค์
และพลที่ อยู่ กับ พระองค์ ก็ อยู่ ในกิเบอาห์แห่งคนเบนยามิน แต่ คนฟี ลิ ส เตีย ตัง้ ค่ายอยู่ ที่ มิ
คมาช 17 มีกองปล้นออกมาจากค่ายคนฟีลิสเตียสามกอง กองหนึ่ งหันตรงไปยังโอฟราห์ยงั
แผ่นดินชูอัล 18 อีกกองหนึ่ งหันตรงไปยังเบธโฮโรน และอีกกองหนึ่ งหันตรงไปยังพรมแดน
ซึ่งอยูเ่ หนื อหุบเขาเศโบอิมตรงถิน
่ ทุรกันดาร 19 คราวนั ้นจะหาช่างเหล็กทัว่ แผ่นดินอิสราเอ
ลก็ไม่มี เพราะคนฟีลิสเตียกล่าวว่า “เกรงว่าพวกฮีบรู จะทําดาบหรือหอกใช้เอง� 20 แต่คน
อิสราเอลทุก คนลงไปยัง ฟี ลิ ส เตีย เพื่อ ลับ เหล็ก ไถ ผาล ขวานและจอบของเขา 21 แต่ พวก
เขาคิดค่าลับสําหรับลับจอบ ผาล สามง่าม ขวาน และติดประตัก 22 เพราะฉะนั ้นเมื่อถึงวัน
ทํา ศึก จะหาดาบหรือหอกในมือของพลที่ อยู่กับ ซาอูล และโยนาธานก็ ไม่ ได้ แต่ ซาอู ลกับโย
นาธานราชโอรสของพระองค์มี 23 และกองทหารรักษาการของคนฟีลิสเตียยกไปถึงทางที่
ข้ามไปเมืองมิคมาช
11

14
การชนะอันยิง่ ใหญ่ของโยนาธาน

1 อยู่มาวันหนึ่ งโยนาธานราชโอรสของซาอูลกล่าวกับคนหนุ่มที่ถือเครือ
่ งอาวุธของท่าน

ว่า “มาเถิด ให้เราข้ามไปยังกองทหารรักษาการของคนฟีลิสเตียข้างโน้ น� แต่หาได้ทูลพระ
บิดาของตนให้ทราบไม่ 2 ซาอูลทรงพักอยู่ที่ชานเมืองกิเบอาห์ใต้ต้นทับทิม ซึ่งอยู่ที่ตําบลมิ
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โกรน พลซึ่งอยูด
่ ้วยมีประมาณหกร้อยคน 3 กับอาหิยาห์บุตรชายอาหิทูบพีช
่ ายของอีคาโบด

บุตรชายของฟีเนหัสผู้เป็นบุตรชายของเอลีปุโรหิตแห่งพระเยโฮวาห์ที่เมืองชีโลห์ เขาถือเอ
โฟดไป และพวกพลไม่ทราบว่าโยนาธานไปแล้ว 4 ตามทางข้ามเขาที่โยนาธานหาช่องที่จะ
ข้ามไปยังค่ายของฟี ลิสเตียนั ้ น มียอดหินแหลมอยู่ฟากทางข้างนี้ และมียอดหินแหลมอยู่
ฟากทางข้างโน้ น ยอดหนึ่ งมีช่อ
ื ว่าโบเซส อีกยอดหนึ่ งชื่อเสเนห์ 5 หินแหลมยอดหนึ่ งโผล่
ขึ้นข้างเหนื อหน้ามิคมาช และอีกยอดหนึ่ งโผล่ข้น
ึ ข้างใต้หน้ากิเบอาห์ 6 โยนาธานกล่าวกับ
คนหนุ่มที่ถือเครือ
่ งอาวุธของท่านว่า “มาเถิด ให้เราข้ามไปยังกองทหารรักษาการของคน
เหล่านั ้นที่มิได้เข้าสุหนั ต บางทีพระเยโฮวาห์จะทรงประกอบกิจเพื่อเรา เพราะว่าไม่มีสิ่งใด
ที่ ขัด ขวางพระเยโฮวาห์ ได้ ในการที่ พระองค์ จะทรงช่วยให้ พ้น ไม่ วา่ โดยคนมากหรือ น้ อย�
7 ผู้ ถือ เครือ
่ งอาวุธ ของท่านจึง ตอบท่านว่า “จงกระทํา ทุก สิง่ ที่ จิ ตใจของท่านอยากกระทํา
หัน ไปเถิด ดู เถิด ข้าพเจ้า อยู่ กั บท ่าน ตามแต่ จิ ตใจของท่านจะว่า อย่างไร� 8 แล ้ว โยนาธา
นกล่าวว่า “ดูเถิด เราจะข้ามไปหาคนเหล่านั ้น และจะสําแดงตัวของเราให้เขาเห็น 9 ถ้าเขา
จะกล่าวแก่เราว่า ‘จงคอยอยูจ
่ นกว่าเราจะมาหาเจ้า� แล้วเราจะยืนนิ่ งอยูใ่ นที่ของเรา และ
เราจะไม่ ไปหาเขา 10 แต่ ถ้าเขาว่า ‘จงขึ้นมาหาเราเถิด� แล้วเราจึงจะขึ้นไป เพราะพระเย
โฮวาห์ทรงมอบเขาไว้ในมือเราแล้ว จะให้เรือ
่ งนี้ เป็นสัญญาณแก่เรา� 11 ทัง้ สองจึงสําแดง
ตัวให้กองทหารรักษาการคนฟีลิสเตียเห็น และคนฟีลิสเตียกล่าวว่า “ดูเถิด พวกฮีบรู ออก
มาจากรู ที่ซ่อนตัวอยู่แล้ว� 12 และคนที่กองทหารรักษาการจึงร้องบอกโยนาธานและผู้ถือ
เครือ
่ งอาวุธของท่านว่า “จงขึ้นมาหาเรา แล้วเราจะแจ้งให้เจ้าทราบสักเรือ
่ งหนึ่ ง� และโย
นาธานบอกผู้ถือเครือ
่ งอาวุธของท่านว่า “จงตามข้าขึ้นมา เพราะพระเยโฮวาห์ได้ทรงมอบ
เขาไว้ในมื ออ ิส ราเอลแล้ว� 13 แล ้ว โยนาธานก็ คลานขึ้น ไปและผู้ ถือ เครือ
่ งอาวุธ ของท่าน
ก็ตามไปด้วย คนเหล่านั ้ นก ็ ล้ม ตายหน้า โยนาธาน และผู้ ถือ เครือ
่ งอาวุธ ก็ ฆ่า เขาทัง้ หลาย
ตามท่านไป 14 การฆ่าฟันครง
ั ้ แรกที่โยนาธานและผูถ
้ ือเครือ
่ งอาวุธของท่านได้กระทํานั ้น มี
ประมาณยีสิ
่ บคน อย่างในระยะทางครึง่ รอยไถในนาสักสองไร่ 15 และบังเกิดการสัน
่ สะท้าน
ในค่าย ในทุ่ง นาและในหมู่ ประชาชนทัง้ หมด กองทหารนั ้น และถึง กองปล้ นก ็ ตกใจตัว สัน
่
16
แผ่นดินได้ ไหว กระทําให้เกิดการสัน
่ สะท้านมากยิง่ นั ก ยามของซาอูลที่ อยู่ ณ กิเบอาห์
แห่งคนเบนยามิ นก ็ มองดู อยู่ และดู เถิด มวลชนก็ สลายไป วิง่ ตี กัน ไปมา 17 แล ้ว ซาอูล จึง
รับสัง่ แก่ พลที่ อยู่ กั บท ่า นว่า “จงนั บด ู วา่ ผู้ ใดได้ ไปจากเราบ้าง� และเมื่อ เขานั บด ู แล้ว ดู
เถิด โยนาธานและผู้ถือเครือ
่ งอาวุธของท่านไม่อยู่ที่ นั่น 18 และซาอูลรับสั งก
่ ับอาหิยาห์ว่า
“จงนําหีบของพระเจ้ามาที่นี่ � เพราะคราวนั ้นหีบของพระเจ้าอยูก
่ ับคนอิสราเอลด้วย 19 อยู่
มาเมื่อ ซาอูล ตรัส กับ ปุโรหิต เสียงโกลาหลในค่ายฟี ลิ ส เตี ยก ็ เพิม
่ ยๆ ซาอูล จึง ตรัส
่ ขึ้น เรือ
กับปุโรหิตว่า “หดมือไว้ก่อน� 20 ซาอูลกับบรรดาพลที่ อยู่ด้วยก็รวมกันเข้าไปทําศึก และดู
เถิด ดาบของทุกคนก็ต่อสู้เพื่อนของตน มีความสับสนอลหม่านอย่างยิง่ 21 ฝ่ายคนฮีบรู ซ่ึง
เคยอยู่กับคนฟี ลิสเตี ยก่อนเวลานั ้น คือผู้ที่ ไปอาศัยอยู่กับพวกเขาในค่ายจากชนบทรอบๆ
เขาทัง้ หลายกลับมาเข้ากับคนอิสราเอลผูอยู
้ ฝ่
่ ายซาอูลและโยนาธาน 22 ในทํานองเดียวกัน
คนอิสราเอลทุก คนที่ ซ่อนตัว อยู่ที่ แดนเทือกเขาเอฟราอิม เมื่อ ได้ ยินว ่า คนฟี ลิ ส เตี ยกํา ลัง
หนี พวกเหล่า นี้ ก็ ไล่ ติ ดตามเขาไปทําศึ กด ้วย 23 พระเยโฮวาห์ ทรงช่วยอิสราเอลให้ พ้น ใน
วันนั ้น และสงครามก็ผ่านตลอดเมืองเบธาเวนเลยไป 24 และคนอิสราเอลต้องทุกข์ยากใน
วันนั ้น เพราะซาอูลได้ทรงให้ประชาชนปฏิญาณไว้ว่า “ถ้าผู้ใดรับประทานอาหารก่อนเวลา
เย็ นว ัน นี้ ก่อนเราแก้ แค้น ศั ตรู แล้ว ให้ ผู้ นั ้น ถูก สาปแช่ง� เพราะฉะนั ้น พวกพลจึง ไม่ รบ
ั
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ประทานอาหารเลย
มีน้าํ ผึ้งอยู่ตามพื้นทุ่ง 26 เมื่อ
ประชาชนเข้าไปในป่านั ้น ดูเถิด นํ้าผึ้งกก
็ ําลังย้อยอยู่ แต่ไม่มคนใดเอามื
ี
อใส่ปาก เพราะเขา
27
กลัว คํา ปฏิ ญาณ แต่ โยนาธานไม่ ได้ ยิน คํา ปฏิญาณของพระราชบิดาที่ ทรงให้ประชาชน
ปฏิ ญาณ จึง เอาปลายไม้ ที่ ถือ อยู่ แหย่ ที่ รัง ผึ้ง แล้ว ก็ เอามือ ของท่านใส่ ปาก ตาก ็ แจ ่ม ใส
ขึ้น 28 มีชายคนหนึ่ งเรียนว่า “พระราชบิดาของท่านบังคับให้พวกพลปฏิญาณว่า ‘ผู้ใดที่รบ
ั
ประทานอาหารในวัน นี้ ให้ผู้ นั ้น ถูก สาปแช่ง� ” และพวกพลก็ อ่อนเพลีย 29 แล ้ว โยนาธาน
จึงกล่าวว่า “บิดาของข้ากระทําให้แผ่นดินลําบาก ดูซิว่าตาของข้าแจ่มแจ้งเพียงไร เพราะ
ข้าได้รบ
ั ประทานนํ้าผึ้งนี้ แต่เล็กน้ อย 30 ถ้าวันนี้ พวกพลได้กินของที่รบ
ิ มาจากศัตรูซึ่งเขาหา
มาได้อย่างอิม
่ หนําจะดีกว่านี้สักเท่าใด เพราะขณะนี้ การฆ่าฟันคนฟีลิสเตียก็จะมากกว่ามิ
ใช่หรือ� 31 ในวันนั ้นเขาทัง้ หลายฆ่าฟันคนฟีลิสเตียจากมิคมาชถึงอัยยาโลน และพวกพล
ก็ ออ
่ นเพลีย นั ก 32 และพวกพลก็ วงิ่ เข้าหาของที่ รบ
ิ ได้ เอาแกะและวัว และลูกวัว มาฆ่า เสีย
ณ ที่ นั ้นเอง และพวกพลก็ กินเนื้ อพร้อมกับเลื อด 33 แล้วเขาก็ ไปทูลซาอูลว่า “ดู เถิด พวก
พลกําลัง ทําบาปต่อ พระเยโฮวาห์ โดยรับ ประทานพร้อมกับ เลื อด � และซาอูล จึง รับสัง่ ว่า
“พวกเจ้าได้ ละเมิดแล้ว จงกลิ้งก้อนหินใหญ่มาให้เราวันนี้ � 34 และซาอูลตรัสว่า “ท่านจง
กระจัดกระจายกันไปท่ามกลางพวกพลและบอกเขาว่า ‘ให้ทุกคนนําวัวหรือแกะของตัวมา
ฆ่าเสียที่นี่ แล้วรับประทาน อย่ากระทําบาปต่อพระเยโฮวาห์ด้วยรับประทานพร้อมกับเลือด
� ” คืนนั ้นทุกคนก็ นําวัวมาและฆ่าเสียที่ นั ่น 35 และซาอูลก็สร้างแท่นบูชาถวายแด่พระเย
โฮวาห์ เป็นแท่นบูชาแท่นแรกซึ่งพระองค์ สร้างถวายแด่ พระเยโฮวาห์ 36 แล้วซาอู ลรับสัง่
ว่า “ให้เราลงไปตามคนฟีลิสเตียทัง้ กลางคืน แล้วริบข้าวของของเขาเสียจนรุ ง่ เช้า อย่าให้
เหลือสักคนเดียวเลย� และเขาทัง้ หลายตอบว่า “จงกระทําตามที่พระองค์ทรงเห็นชอบทุก
ประการเถิด� แต่ปุโรหิตกล่าวว่า “ให้เราเข้ามาเฝ้าพระเจ้าที่นี่ เถิด� 37 และซาอูลกท
็ ูลถาม
พระเจ้าว่า “สมควรที่ข้าพระองค์จะติดตามคนฟีลิสเตียหรือไม่ พระองค์จะทรงมอบเขาทัง้
หลายไว้ในมือของอิสราเอลหรือ� แต่ ในวันนั ้นพระองค์ มิได้ ทรงตอบท่าน 38 และซาอูลจึง
ตรัสว่า “มาที่นี่ เถิด ท่านทัง้ หลายที่เป็นประมุขของคนอิสราเอลพึงทราบและเห็นว่าบาปนี้
ได้เกิดขึ้นอย่างไรในวันนี้ 39 เพราะว่าพระเยโฮวาห์ผู้ทรงช่วยอิสราเอล ทรงพระชนม์อยูแน่
่
ฉั นใด แม้ความผิดนั ้นอยู่ที่โยนาธานบุตรชายของข้า เขาก็จะต้องตายเป็นแน่ ฉั นนั ้น� แต่
ไม่มี ชายสัก คนหนึ่ ง ที่ อยู่ ในหมู่ ประชาชนทัง้ หมดนั ้น ตอบพระองค์ 40 แล ้ว พระองค์ จึง ตรัส
กับอิสราเอลทัง้ ปวงว่า “พวกท่านทัง้ หลายอยู่ฝ่ายหนึ่ ง เราและโยนาธานบุตรชายของเรา
จะอยู่ อี กฝ่ายหนึ่ ง� และประชาชนทูล ซาอู ล ว่า “ขอจงกระทํา ตามที่ พระองค์ ทรงเห็น ชอบ
เถิด� 41 ดังนั ้นซาอูลจึงทูลพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลว่า “ขอทรงสําแดงฝ่ายถูก�
ข้างฝ่ายซาอูลและโยนาธานถูกสลาก แต่ฝ่ายประชาชนรอดไป 42 แล้วซาอูลรับสัง่ ว่า “จับ
สลากระหว่างเรากับ โยนาธานบุตรชายของเรา� และโยนาธานถูก สลาก 43 แล ้ว ซาอูล จึง
ตรัสกับโยนาธานว่า “เจ้าได้กระทําอะไร จงบอกเรามา� โยนาธานก็ทูลว่า “ข้าพระองค์ได้ชิ
มน้าํ ผึ้งที่ติดปลายไม้เท้าซึ่งอยูใ่ นมือของข้าพระองค์เล็กน้ อยเท่านั ้น และดูเถิด ข้าพระองค์
ต้องตาย� 44 และซาอูลตรัสว ่า “ขอพระเจ้า ทรงลงโทษและให้หน ัก ยิง่ กว่า โยนาธาน เจ้ า
จะต้องตายแน่ � 45 แล้วประชาชนจึงทูลซาอูลว่า “โยนาธานควรจะถึงตายหรือ เขาเป็นผู้ที่
ได้นําให้มีชัยใหญ่ยงิ่ นี้ ในอิสราเอล ขอพระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่นนั ้นเลย พระเยโฮวาห์ทรง
พระชนม์อยูแน่
่ ฉั นใด เส้นผมของท่านสักเส้นหนึ่ งจะไม่ตกถึงดินฉั นนั ้น เพราะในวันนี้ ท่าน
ได้กระทําศึกด้วยกันกับพระเจ้า� ประชาชนไถ่โยนาธานไว้ ท่านจึงไม่ถึงตาย 46 แล้วซาอูลก็
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47 เมื่อซาอูลได้รบ
เลิกทัพไม่ติดตามคนฟีลิสเตีย และคนฟีลิสเตียกลับไปยังที่อยูของตน
่
ั ตํา

แหน่ งกษั ตริย์เหนื ออิสราเอลนั ้น พระองค์ได้ทรงต่อสู้บรรดาศัตรูทุกด้าน ต่อสู้กับโมอับ กับ
ชนอัมโมน กับเอโดม กับบรรดากษั ตริย์แห่งโศบาห์ และกับคนฟี ลิสเตีย ไม่ว่าพระองค์ จะ
หันไปทางไหน พระองค์ก็ทรงกระทําให้เขาพ่ายแพ้ไป 48 พระองค์ทรงรวบรวมกองทัพ และ
ทรงโจมตีพวกอามาเลข และทรงช่วยคนอิสราเอลให้พ้นจากมือของบรรดาผูที
้ ่เข้าปล้นเขา
49 ฝ่ายโอรสของซาอูล มี โยนาธาน อิ ชวี มัล คี ชู วา และชื่อ ธิดาทัง
้ สองของพระองค์ คือ คน
หัวปี ช่อ
ื เมราบ และชื่อผู้น้องคือมีคาล 50 ชื่อมเหสี ของซาอูลคืออาหิโนอัม บุตรสาวของอา
หิมาอัส และชื่อแม่ทัพของพระองค์ คืออับเนอร์ บุตรชายเนอร์ ลุงของซาอูล 51 คีชเป็นบิดา
ของซาอูล และเนอร์ผู้เป็นบิดาของอับเนอร์ เป็นบุตรชายของอาบีเอล 52 ตลอดรัชกาลของ
ซาอู ลม ี สงครามอย่างรุ นแรงกับ คนฟี ลิ ส เตี ยอยู่ เสมอ เมื่อ ซาอูล ทรงเห็น ผู้ ใดเป็น คนแข็ง
แรงหรือเป็นคนแกล้วกล้า ก็ทรงนํามาไว้ใช้ใกล้พระองค์

15
ซาอูลไม่เชื่อฟังพระเจ้าอย่างสุดใจเรือ
่ งคนอามาเลข

ซามู เอลก็ เรียนซาอู ล ว่า “พระเยโฮวาห์ทรงใช้ ให้ข้าพเจ้า มาเจิ มท ่านเป็นกษั ตริย์ เหนื
ออ ิส ราเอลประชาชนของพระองค์ เพราะฉะนั ้น บัดนี้ ขอท่านฟัง เสียงพระวจนะของพระ
เยโฮวาห์ 2 พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสด ัง นี้ ว่า ‘เราจะลงโทษอามาเลขในการที่ สกัด ทาง
อิสราเอลเมื่อเขาออกจากอียป
ิ ต์ 3 บัดนี้ ท่านจงไปโจมตีอามาเลข และทําลายบรรดาที่เขามี
นั ้นเสียให้สิน
้ เชิง อย่าปรานี เขาเลย จงฆ่าเสียทัง้ ผู้ชายผู้หญิง ทัง้ ทารกและเด็กที่ยังดูดนม
ทัง้ วัว แกะ อูฐ และลา� ” 4 ดัง นั ้น ซาอูล จึง รวบรวมพวกพลและตรวจพลที่ ตําบลเทลาอิม
ได้ ทหารราบสองแสนคนและคนยู ดาห์ หน ่ง
ึ หมื่น คน 5 ซาอู ลก ็ ทรงยกกองทัพ มายัง เมือง
แห่งหนึ่ งของคนอามาเลข และตัง้ ซุ่มอยูใ่ นหุบเขา 6 และซาอูลตรัสแก่คนเคไนต์ว่า “ไปเถิด
จงแยกไปเสีย ลงไปเสีย จากคนอามาเลข เกรงว่า เราจะทําลายพวกท่านไปพร้อมกับ เขา
เพราะท่านทัง้ หลายได้ แสดงความเมตตาต่อ คนอิสราเอลทัง้ หลายเมื่อ เขายกออกมาจาก
อียป
ิ ต์� ดังนั ้นคนเคไนต์ ก็ แยกออกไปจากคนอามาเลข 7 และซาอูลก็ทรงกระทําให้คนอา
มาเลขพ่ายแพ้ ตัง้ แต่เมืองฮาวีลาห์ไกลไปจนถึงเมืองชูร ์ ซึ่งอยู่ด้านหน้าอียป
ิ ต์ 8 ทรงจับอา
กักกษั ตริย์ของคนอามาเลขได้ทัง้ เป็น และได้ฆ่าฟันประชาชนเสียอย่างสิน
้ เชิงด้วยคมดาบ
9 แต่ ซาอูล และประชาชนได้ ไว้ชี วิตอากัก และที่ ดี ที่ สุ ด ของแกะกับ วัว และสัตว์อว
้ นพีกั บลู
กแกะ และสิ่งด ีๆ ทัง้ หมด ไม่ ยอมทําลายเสีย อย่างสิน
้ เชิง ทุ กสิ่ง ที่ เขาดู ถู กและไร้ค่า เขาก็
ทําลายเสีย สิน
้ 10 แล ้ว พระวจนะแห่ง พระเยโฮวาห์ มาย ัง ซามู เอลว่า 11 “เราเสียใจแล้ วท ี่
เราได้ตัง้ ซาอูลเป็นกษั ตริย์ เพราะเขาได้หน
ั กลับเสียจากการตามเรา และไม่ได้กระทําตาม
บัญญัติของเรา� และซามูเอลก็โกรธจึงร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์คืนยังรุ ง่ 12 และซามูเอลลุก
ขึ้นแต่เช้าตรู เพื
่ ่อจะไปหาซาอูลในเช้าวันนั ้น และมีคนไปเรียนซามูเอลว่า “ซาอูลเสด็จมาที่
ภูเขาคารเมล และดูเถิด ทรงมาสร้างที่ระลึกของพระองค์แล้วก็หันและผ่านเรือ
่ ยไปจนลง
ไปถึงกิลกาล� 13 และซามูเอลก็มาหาซาอูล และซาอูลเรียนท่านว่า “ขอพระเยโฮวาห์อวย
พระพรท่านเถิด ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์แล้ว� 14 และซามูเอล
กล่าวว่า “ถ้า อย่างนั ้น เสียงแกะที่ รอ
้ งเข้าหู ข้าพเจ้า กับ เสียงวัวท ี่ ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ หมายความ
ว่า กระไร� 15 ซาอูล ตอบว่า “เขาทัง้ หลายได้ นํา มาจากคนอามาเลข เพราะพวกพลได้ ไว้ชี
วิตแกะและวัวที่ดีที่สุด เพื่อเป็นเครือ
่ งสัตวบูชาแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน นอกจาก
นั ้นเราทัง้ หลายก็ ได้ ทําลายเสียสิน
้ � 16 แล้วซามู เอลจึงเรียนซาอูลว่า “ให้รอก่อน ข้าพเจ้า
1

1 ซามูเอล 15:17
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จะขอเรียนท่านว่า พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า อย่างไรคืน นี้ � และซาอู ลก ็ เรียนท่านว่า
“จงกล่าวไปเถิด� 17 และซามู เอลเรียนว่า “แม้ ท่านเป็น แต่ ผู้ เล็ก น้ อยในสายตาของท่าน
เอง ท่านก็ได้ รับแต่งตัง้ ให้เป็นประมุขของบรรดาตระกูลอิสราเอล และพระเยโฮวาห์ก็ทรง
เจิ มท ่านไว้เป็นกษั ตริย์เหนื ออ ิส ราเอลมิ ใช่ หรือ 18 และพระเยโฮวาห์ทรงใช้ ให้ท่านออกไป
ประกอบกิจ ตรัสว ่า ‘จงไปทําลายคนอามาเลขคนบาปหนาเสีย ให้ สิน
้ เชิง และต่อสู้ กับ เขา
19
จนกว่าเขาจะถูกผลาญเสียหมด� เหตุใดท่านจึงไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์
แต่ไปฉกฉวยทรัพย์สิ่งของต่างๆ และกระทําชัว่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์� 20 และ
ซาอูล เรียนซามู เอลว่า “ข้าพเจ้า ได้ เชื่อ ฟัง พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ แล้ว ข้าพเจ้า ได้
ไปประกอบกิจ ตามที่ พระเยโฮวาห์ ทรงใช้ ข้าพเจ้า ไป ข้าพเจ้า ได้ คุ มตัว อากัก กษั ตริย์ แห่ ง
คนอามาเลขมา และข้าพเจ้าก็ ได้ ทําลายคนอามาเลขเสียอย่างสิน
้ เชิง 21 แต่ พวกพลได้ เก
็บ ส่วนของทรัพย์ เชลยรวมทัง้ แกะและวัว ส่วนที่ ดี ที่ สุด จากของซึ่ง กําหนดให้ ทําลายเสีย
ให้สิ ้นเชิงนั ้น เพื่อนํามาเป็นเครือ
่ งสัตวบูชาแด่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านที่ ในเมืองกิล
22
กาล� และซามู เอลกล่าวว่า “พระเยโฮวาห์ทรงพอพระทัยในเครือ
่ งเผาบูชา และเครือ
่ ง
สัตวบูชามากเท่ากับการที่จะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์หรือ ดูเถิด ที่จะเชื่อฟังก
็ดี กว่าเครือ
่ งสัตวบู ชา และซึ่งจะสดับฟั งก็ดี กว่าไขมันของบรรดาแกะผู้ 23 เพราะการกบฏ
ก็ เป็น เหมือนบาปแห่ง การถือ ฤกษ์ ถือ ยาม และความดื้ อด ึ งก ็ เป็น เหมือนความชัว่ ช้า และ
การไหว้ รู ปเคารพ เพราะเหตุ ที่ ท่านทอดทิง้ พระวจนะของพระเยโฮวาห์ พระองค์ จึง ทรง
ถอดท่านออกจากตําแหน่ งกษั ตริย์� 24 และซาอูลเรียนซามูเอลว่า “ข้าพเจ้าได้กระทําบาป
แล้ว เพราะข้าพเจ้าได้ละเมิดพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์และคําของท่าน เพราะข้าพเจ้า
เกรงกลัว ประชาชนและยอมฟัง เสียงของเขาทัง้ หลาย 25 เพราะฉะนั ้น บัดนี้ ขอท่านโปรด
อภัยบาปของข้าพเจ้า และขอกลับไปกับข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะได้นมัสการพระเยโฮวาห์�
26 และซามู เอลเรียนซาอู ล ว่า “ข้าพเจ้า จะไม่ กล ับ ไปกั บท ่าน เพราะท่านทอดทิง
้ พระวจนะ
ของพระเยโฮวาห์ และพระเยโฮวาห์ทรงถอดท่านจากเป็นกษั ตริย์เหนื ออิสราเอล� 27 พอ
ซามู เอลหันจะไป ซาอูลก็ได้ ยึดชายเสื้อของท่านไว้และเสื้อนั ้ นก็ขาด 28 และซามู เอลเรียน
ท่านว่า “ในวัน นี้ พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงฉี ก ราชอาณาจั กรอ ิส ราเอลเสีย จากท่านแล้ว และ
ทรงมอบให้ แก่ ผู้ อื่ นที ่ ดี กว่า ท่าน 29 ยิง่ กว่า นี้ ผู้ ทรงเป็น กําลัง ของอิสราเอลจะไม่ มุ สาหรือ
กลับ ใจ เพราะว่า พระองค์ หาใช่ มนุษย์ ที่ จะกลับ ใจไม่� 30 ฝ่ายซาอูล จึง เรียนว่า “ข้าพเจ้า
ได้ กระทําบาปแล้ว แต่ บัดนี้ ขอท่านให้เกียรติ แก่ ข้าพเจ้า ต่อหน้าพวกผู้ใหญ่ของประชาชน
ของข้าพเจ้า และต่อ หน้า คนอิสราเอล ขอกลับ ไปกับ ข้าพเจ้า เพื่อ ข้าพเจ้า จะได้ นม ัส การพ
ระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน� 31 ซามูเอลจึงกลับตามซาอูลไป และซาอูลก็นมัสการพระเย
โฮวาห์ 32 แล ้ว ซามู เอลกล่าวว่า “ท่านทัง้ หลายจงนํา อากัก กษั ตริย์ ของคนอามาเลขมาให้
ข้าพเจ้า� และอากักก็เข้ามาหาท่านด้วยหน้าตาเบิกบาน อากักกล่าวว่า “ความขมขื่นแห่ง
ความตายก็ผ่านพ้นไปแน่ แล้ว� 33 ฝ่ายซามูเอลกล่าวว่า “ดาบของท่านได้กระทําให้ผู้หญิง
ไร้บุ ตรฉั นใด มารดาของท่านจะไร้บุ ตรในหมู่ พวกผู้ หญิง ทัง้ หลายฉั น นั ้น� และซามู เอลก็
ฟันอากักเสียเป็นท่อนๆต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ที่ในกิลกาล 34 ฝ่ายซามูเอลก็ไปรามาห์
และซาอูลก็เสด็จขึ้นไปยังวังของพระองค์ที่กิเบอาห์แห่งซาอูล 35 และซามูเอลไม่มาพบซา
อูลอีกจนวันสิน
้ ชีพ แต่ซามูเอลได้โศกเศร้าเพราะซาอูล และพระเยโฮวาห์ทรงกลับพระทัย
ที่ได้ทรงกระทําให้ซาอูลเป็นกษั ตริย์เหนื ออิสราเอล
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พระเจ้าทรงเลือกดาวิดให้เป็นกษั ตริย์

1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับซามูเอลว่า “เจ้าจะเป็ นทุกข์เรือ
่ งซาอูลนานเท่าใดเล่า เมื่อเราถอด

เขาจากเป็นกษั ตริย์เหนื ออิสราเอลแล้ว จงเติมน้าํ มันให้เต็มเขาสัตว์ของเจ้า แล้วก็ไปเถอะ
เราจะใช้เจ้าไปหาเจสซีชาวเบธเลเฮม เพราะว่าในหมู่พวกบุตรชายของเขาเราจัดเตรียมก
ษั ตริย์องค์หน่งึ ไว้แล้วสําหรับเรา� 2 ซามูเอลก็กราบทูลว่า “ข้าพระองค์จะไปอย่างไรได้ ถ้า
ซาอูลได้ยน
ิ เขาคงฆ่าข้าพระองค์เสีย� และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า “จงนําวัวตัวเมียไปกับเจ้า
ตัวหนึ่ ง และกล่าวว่า ‘ข้าพเจ้ามาถวายสัตวบูชาแด่พระเยโฮวาห์� 3 จงเชิญเจสซีมาที่การ
ถวายสัตวบู ชาน ัน
้ แล ้ว เราจะสําแดงให้เจ้ ารู ว้ า่ เจ้า ควรจะกระทํา ประการใด เจ้ าจงเจิม ให้
เราผู้ซ่ึงเราจะบอกชื่อแก่เจ้า� 4 ซามู เอลก็กระทําตามที่ พระเยโฮวาห์ทรงบัญชา และมาที่
เบธเลเฮม พวกผู้ใหญ่ของเมืองนั ้นก็ตัวสัน
่ ออกมาหาท่านกล่าวว่า “ท่านมาอย่างสันติหรือ
� 5 และซามู เอลตอบว่า “มาอย่างสันติ เรามาถวายสัตวบูชาแด่ พระเยโฮวาห์ จงชําระตัว
ของท่านให้บริสุทธิ์ และขอเชิญมาที่การถวายสัตวบูชากับเรา� และซามูเอลก็ชาํ ระตัวเจส
ซีและบุตรชายทัง้ หลายของท่านให้บริสุทธิ์ และเชิญเขาเหล่านั ้นให้ไปยังการถวายสัตวบูชา
6 อยู่มาเมื่อเขาทัง
้ หลายมาแล้วท่านก็มองเห็นเอลีอบ
ั จึงคิดว่า “ผู้ที่พระองค์ทรงให้เจิมไว้ก็
อยู่ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์แน่ แล้ว� 7 แต่พระเยโฮวาห์ตรัสกับซามู เอลว่า “อย่ามองดู
ที่ รู ปร่างหน้าตาหรือที่ ความสูงแห่งร่างกายของเขา ด้วยเราไม่ยอมรับเขา เพราะพระเยโฮ
วาห์ทอดพระเนตรไม่ เหมือ นกั บท ี่ มนุษย์ ดู ด้วยว่า มนุษย์ดู ที่ รู ปร่า งภายนอก แต่ พระเยโฮ
วาห์ทอดพระเนตรจิตใจ� 8 แล้วเจสซีก็เรียกอาบีนาดับให้เดินผ่านหน้าซามูเอล ท่านกล่าว
ว่า “พระเยโฮวาห์ มิได้ ทรงเลือกผู้ นี้ � 9 แล ้ว เจสซี ให้ ชัม มาห์ เดิน ผ่านไป และท่านก็ กล่าว
ว่า “พระเยโฮวาห์มิได้ ทรงเลือกผู้นี้ � 10 แล้วเจสซีให้บุ ตรชายทัง้ เจ็ดคนเดินผ่านหน้าซามู
เอล และซามู เอลบอกกับเจสซี ว่า “พระเยโฮวาห์มิได้ ทรงเลือกคนเหล่านี้ � 11 แล้วซามู เอ
ลกล่าวแก่เจสซีว่า “บุตรชายของท่านอยูที
่ ่นี่หมดแล้วหรือ� เจสซีตอบว่า “ยังมีคนสุดท้อง
อีกคนหนึ่ ง ดู เถิด เขากําลังเลี้ยงแกะอยู�
่ และซามู เอลกล่าวแก่ เจสซีว่า “จงใช้คนไปตาม
เขามา เพราะเราจะไม่ยอมนั ่งจนกว่าเขาจะมาที่นี่ �
ดาวิดได้รบ
ั การเจิมให้เป็นกษั ตริย์
เจสซี ก็ ใช้ คนไปนํา เขามา ฝ่ายเขาเป็น คนผิว แดงๆ มี ใบหน้า สวยและรู ป ร่างงามน่า ดู
และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า “จงลุกขึ้นเจิมตัง้ เขาไว้ เพราะเป็นคนนี้ แหละ� 13 ซามู เอลจึงนํา
ขวดเขานํ้ามัน และเจิม ตัง้ เขาไว้ท่ามกลางพี่ ชายของเขา และพระวิญญาณของพระเยโฮ
วาห์ก็สวมทับดาวิดตัง้ แต่วน
ั นั ้นเป็นต้นไป และซามูเอลก็ลุกขึ้นกลับไปยังรามาห์
12

เมื่อดาวิดดีดพิณแล้วซาอูลก็ทรงชุม
่ ชื่นขึ้นและหายดี

14 ฝ่ายพระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ก็ พรากจากซาอูล

และวิญญาณชัว่ จากพระเยโฮ
วาห์ก็ทรมานซาอูล 15 และพวกมหาดเล็กของซาอูลก็กราบทูลว่า “ดูเถิด บัดนี้ วิญญาณชัว่
จากพระเจ้ากําลังทรมานพระองค์อยู่ 16 ขอเจ้านายของข้าพระองค์ทัง้ หลาย จงบัญชาผู้รับ
ใช้ของพระองค์ ผู้ ที่ อยู่ต่อ พระพักตร์พระองค์ ให้หาคนที่ มี ฝี มือ ในการดีด พิณ เขาคู่ และต่อ
มาเมื่อ วิญญาณชัว่ จากพระเจ้า สิง พระองค์ ก็ ให้ เขาดีด พิณ เขาคู่ แล ้ว พระองค์ จะหายดี�
17 ซาอูลก็รบ
ั สัง่ ผู้รับใช้ของพระองค์ว่า “จงไปหาชายคนหนึ่ งที่ดีดพิณได้ดีมาให้เรา นําเขา
มาหาเรา� 18 คนหนึ่ งในพวกผู้รับใช้ทูลว่า “ดูเถิด ข้าพระองค์เห็นบุตรชายคนหนึ่ งของเจส
ซี ชาวเบธเลเฮม เป็น ผู้ มี ฝี มือ ในการดี ดพิ ณ เป็น คนกล้า หาญ เป็น นั กรบ เฉลียวฉลาดใน

1 ซามูเอล 16:19

339

1 ซามูเอล 17:20
19 เพราะฉะนั ้น ซา

กิจการงาน และเป็น คนมี หน ้า ตาดี และพระเยโฮวาห์ทรงสถิ ตก ับ เขา�
อูล จึง ส่ง ผู้ ส่ือสารไปยัง เจสซี กล่าวว่า “จงให้ดาว ิด บุตรชายของท่านผู้ อยู่กับ แกะนั ้น มาหา
เรา� 20 และเจสซีก็จัดลาตัวหนึ่ งบรรทุกขนมปัง และถุงหนั งใส่ น้ําองุน
่ ถุงหนึ่ ง กับลู กแพะ
ตัวหนึ่ ง ฝากไปกับดาวิดบุตรชายของท่านให้ถวายซาอูล 21 ดาวิดก็มาเฝ้าซาอูลและเข้ารับ
ราชการ ซาอูลก็ทรงรักดาวิดมาก ดาวิดก็ได้เป็นคนถือเครือ
่ งอาวุธของซาอูล 22 และซาอูล
ทรงส่ง ข่าวไปยัง เจสซี ว่า “เราขอร้องให้ท่าน โปรดอนุญาตให้ดาว ิ ดมายืนอยู่เบื้องหน้า เรา
เถิด เพราะเขาเป็ นที ่ โปรดปรานในสายตาของเรา� 23 อยู่ มาเมื่อ วิญญาณชัว่ จากพระเจ้า
มาสิง ซาอูล เมื่อไร ดาว ิ ดก ็ หยิบ พิณ เขาคู่ ใช้ มือดี ดถวาย ซาอู ลก ็ ทรงชุม
่ ชื่น ขึ้น และหายดี
และวิญญาณชัวก
่ ็พรากจากพระองค์ไป

17
โกลิอท
ั มนุษย์ยักษ์ ของคนฟีลิสเตียท้าทายคนอิสราเอล

ฝ่ายคนฟี ลิ ส เตี ยก ็ รวบรวมกองทัพ เพื่อ จะทํา สงคราม เขามาชุ มนุ มกัน อยู่ ที่ ตําบลโส
โคห์ ซึ่ง เป็น เขตยู ดาห์ และตัง้ ค่ายอยู่ ระหว่างตําบลโสโคห์กับ ตําบลอาเซคาห์ที่ เอเฟสดัม
มิม 2 และซาอูลกับคนอิสราเอลก็ชุมนุมกัน และตัง้ ค่ายอยู่ที่ หุบเขาเอลาห์ และวางแนวไว้
ต่อสู้ กับ คนฟี ลิ ส เตีย 3 คนฟี ลิ ส เตีย ยืน อยู่ ที่ ภู เขาข้างหนึ่ ง และคนอิสราเอลยืน อยู่ ที่ ภู เขา
อีก ข้างหนึ่ ง มี หุบเขาคัน
่ กลาง 4 มี ผู้ หน่ง
ึ ชื่อ โกลิ อท
ั เป็น ยอดทหารได้ ออกมาจากค่ายคนฟี
5
ลิ ส เตีย เป็น ชาวเมือ งกัท สูง หกศอกคืบ เขาสวมหมวกทองสัมฤทธิ์ไว้ที่ ศีรษะ และสวม
เสื้อเกราะ เสื้อเกราะนั ้นหนั กห้าพันเชเขลเป็นทองสัมฤทธิ์ 6 และสวมสนั บแข้งทองสัมฤทธิ์
ที่ ขา และมี หอกทองสัมฤทธิแ
่ ทอผ้า ตัว หอก
์ ขวนอยู่ ที่ บ่า 7 ด้ามหอกนั ้น เหมือนไม้ กระพั น
หนั ก หกร้อยเชเขลเป็น เหล็ก ทหารถือ โล่ ของเขาเดิน ออกหน้า 8 เขาออกมายืน ตะโกนไป
ทางแนวอิสราเอลว่า “เจ้าทัง้ หลายออกมาทําศึกทําไมเล่า ข้าเป็นคนฟีลิสเตียไม่ใช่หรือ เจ้
าก็เป็นข้าของซาอูลไม่ใช่หรือ จงเลือกคนแทนพวกเจ้า ให้เขาลงมาหาข้านี่ 9 ถ้าเขาสามารถ
สู้ รบและฆ่า ตัว ข้า ได้ พวกเราจะยอมเป็น ข้า ของพวกเจ้า แต่ ถ้า ข้า ชนะเขาและฆ่า เขาตาย
แล ้ว พวกเจ้า ต้องเป็น ข้า ของพวกเรา และรับ ใช้ เรา � 10 และคนฟี ลิ ส เตีย คนนั ้น กล่าวว่า
“วัน นี้ ข้า ขอท้า กองทั พอ ิส ราเอล จงส่ง คนมาสู้ กัน เถิด� 11 เมื่อ ซาอูล และคนอิสราเอลทัง้
สิน
ิ ถ้อยคําของคนฟีลิสเตียคนนั ้น เขาทัง้ หลายก็ท้อใจและกลัวมาก 12 ฝ่ายดาวิดเป็น
้ ได้ยน
บุตรชายของชาวเอฟราธาห์ คนหนึ่ ง แห่ง เมืองเบธเลเฮมในยู ดาห์ ชื่อ เจสซี ผู้ มี บุ ตรชาย
แปดคน ในรัชกาลของซาอูล ชายคนนี้ เป็น คนแก่ แล ้ว เป็น คนอายุ มาก 13 บุ ตรชายใหญ่
สามคนของเจสซีก็ ตามซาอูลไปทําศึกแล้ว ชื่อของบุตรชายสามคนที่ ไปทําศึกนั ้นคือ บุ ตร
หัวปี เอลีอับ คนถัดมาอาบีนาดับ และคนที่สามชัมมาห์ 14 ดาวิดเป็นบุตรสุดท้อง พี่ชายทัง้
สามคนก็ตามซาอูลไปแล้ว
1

ดาวิดไปยังค่ายทหารของซาอูล

แต่ ดาว ิ ดกลับ จากซาอูล ไปเลี้ยงแกะของบิ ดาที่ เบธเลเฮม 16 คนฟี ลิ ส เตีย คนนั ้น ได้
ออกมายืนอยู่ทัง้ เช้าและเย็นตัง้ สี่ สิ บวัน 17 เจสซี สัง่ ดาวิดบุตรชายของตนว่า “ข้าวคั วน
่ ี้เอ
ฟาห์ หนึ่ ง และขนมปัง สิ บก ้อนนี้ อัน จัด ไว้ให้ พวกพี่ ชายของเจ้า จงเอาไปให้ พี่ ชายของเจ้า
ที่ ค่ายเร็วๆ 18 และจงนํา เนยแข็ง สิบ ชิน
้ นี้ ไปให้ แก่ ผู้ บังคับ กองพัน ของเขาด้วย ดู ว่า พี่ ชาย
ของเจ้าทุกข์สุขอย่างไร แล้วรับของฝากมาจากเขาบ้าง� 19 ฝ่ายซาอูลกับเขาทัง้ หลายและ
คนอิสราเอลทัง้ ปวง อยู่ที่หุบเขาเอลาห์สู้รบกับคนฟีลิสเตียอยู่ 20 ดาวิดจึงลุกขึ้นแต่เช้ามืด
15
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และทิง้ แกะไว้กับผู้ดู แลนําเสบียงอาหารเดินทางไปตามที่ เจสซี ได้ บัญชาแก่ เขา และเขาก็
มาถึงเขตค่ายขณะเมื่อกองทัพกําลังยกออกไปสู่แนวรบพลางร้องกราวศึก 21 คนอิสราเอล
กับคนฟี ลิสเตี ยก็ยกมาจะปะทะกันกองทัพปะทะกองทัพ 22 ดาวิดก็มอบสัมภาระไว้กับผู้ดู
แลกองสัมภาระ และวิง่ ไปที่ แนวรบไปทักทายพี่ ชายของตน 23 เมื่อ เขากําลัง พู ดก ัน อยู่ ดู
เถิด คนฟี ลิ ส เตีย ชาวเมือ งกัท ยอดทหารที่ ช่อ
ั ออกมาจากแนวรบฟี ลิ ส เตีย กล ่าว
ื โกลิ อท
ท้าอย่างแต่ก่อนและดาวิดก็ได้ยน
ิ 24 เมื่อบรรดาคนอิสราเอลเห็นชายคนนั ้นก็วิง่ หนี เขาไป
กล ัว เขามาก 25 คนอิสราเอลพูด ว่า “เจ้ าเคยเห็น คนที่ ออกมานั ้น หรือ เขาออกมาท้าทาย
อิสราเอลแท้ ๆ ถ้า ใครฆ่า เขาได้ กษั ตริย์ จะพระราชทานทรัพย์ ให้ เขามากมาย และจะมอบ
ราชธิดาให้ด้วย และกระทําให้วงศ์ วานบิดาของเขาเป็นคนยกเว้นการเกณฑ์ ในอิสราเอล�
26 และดาวิดกล่าวแก่ ชายคนที่ ยน
ื อยู่ข้างเขาว่า “เขาจะทําอย่างไรแก่คนที่ฆ่าคนฟีลิสเตีย
คนนี้ ได้ และนํา เอาความเหยียดหยามอิสราเอลไปเสีย คนฟี ลิ ส เตีย ผู้ มิได้ เข ้าสุ หน ัต คนนี้
คือใครเล่า เขาจึงมาท้าทายกองทัพของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู�
่ 27 ประชาชนก็ตอบเขา
28
อย่างเดียวกันว่า “ผูที
้ ่ฆ่าเขาได้ก็จะได้รบด
ั ังที่กล่าวมาแล้วนน
ั ้ � ฝ่ายเอลีอบ
ั พีช
่ ายหัวปีได้
ยินคําที่ดาวิดพูดกับชายคนนั ้น เอลีอบก
ั โ็ กรธดาวิดกล่าวว่า “เจ้าลงมาทําไม เจ้าทิง้ แกะไม่
กี่ ตั วที่ถิน
้ ึงความทะเยอทะยานของเจ้า และความคิดชัว่ ของเจ้า
่ ทุรกันดารไว้กับใคร ข้ารู ถ
เพราะเจ้าลงมาเพื่อจะมาดู เขารบกัน� 29 ดาวิดจึงตอบว่า “ผมได้ ทําอะไรไปแล้วเล่า ไม่มี
เหตุผลหรือ�
ดาวิดฆ่าโกลิอทด
ั ้วยหินก้อนหนึ่ งและสายสลิง
เขาจึง หัน ไปหาคนอื่น เสีย และพู ดอย ่างเดียวกัน และประชาชนก็ ตอบแก่ เขาอย่าง
คราวก่อน 31 เมื่อ เขาทัง้ หลายได้ยน
ิ คํา ที่ ดาว ิด พูด เขาทัง้ หลายก็ เล่า ความให้ ซาอูล ทราบ
ซาอูลจึงใช้คนให้มาตามดาวิด 32 ดาวดก
ิ ท
็ ูลซาอูลว่า “อย่าให้จิตใจของผูใ้ ดฝ่อไปเพราะชาย
คนนั ้นเลย ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์จะไปสู้ รบกับคนฟีลิสเตียคนนี้ � 33 และซาอูลกล่าวแก่ดาว
ิด ว่า “เจ้ าไม่ สามารถที่ จะไปสู้ รบกับ ชายฟี ลิ ส เตีย คนนั ้น ดอก เพราะเจ้า เป็น แต่ เด็ก หนุ่ม
และเขาเป็น ทหารชํานาญศึก มาตัง้ แต่ หน ุ่มๆแล้ว� 34 แต่ ดาว ิด ทูล ซาอู ล ว่า “ผู้รบ
ั ใช้ ของ
พระองค์ เคยดูแลแพะแกะของบิดา และเมื่ อม ี สิ งโตหรือ หมี มาเอาลูก แกะตัว หนึ่ ง ไปจาก
ฝูง 35 ข้า พระองค์ ก็ ไล่ ตามฆ่า มัน และช่วยลูก แกะนั ้น ให้ พ้น มาจากปากของมัน ถ้า มัน ลุก
ขึ้นต่อสู้ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ก็จับหนวดเคราของมัน และทุบตีมันจนตาย 36 ผู้รบ
ั ใช้ของ
พระองค์ได้ฆ่าสิงโตและหมีนั้นมาแล้ว คนฟีลิสเตียผู้มิได้เข้าสุ หนัตคนนี้ ก็เป็นเหมือนสัตว์
เหล่านั ้นตัวหนึ่ ง ด้วยเขาได้ท้าทายกองทัพของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู�
่ 37 และดาวิดทูล
ต่อ ไปว่า “พระเยโฮวาห์ผู้ ทรงช่วยข้า พระองค์ ให้พ้น จากเท้า ของสิงโตและจากเท้า ของหมี
จะทรงช่วยข้าพระองค์ ให้พ้นจากมือของคนฟี ลิสเตียคนนี้ � และซาอูลจึงตรัสแก่ ดาวิดว่า
“จงไปเถอะ และพระเยโฮวาห์ จะทรงสถิต อยู่ กับ เจ้า� 38 แล ้ว ซาอู ลก ็ ทรงเอาเครือ
่ งอาวุธ
ของพระองค์สวมให้ดาวิด ทรงสวมหมวกทองสัมฤทธิบ
์ นศีรษะของเขา และสวมเสื้อเกราะ
ให้เขา 39 และดาวิดก็คาดดาบทับเครือ
่ งอาวุธ เขาลองเดินดู ก็ เห็นว่าใช้ไม่ได้ เพราะเขาไม่
ชิน แล้วดาวิดจึงทูลซาอูลว่า “ข้าพระองค์จะสวมเครือ
่ งเหล่านี้ ไปไม่ได้ เพราะว่าข้าพระองค์
ไม่ ชิน � ดาว ิด จึง ปลดออกเสีย 40 แล ้ว จึง ถือ ไม้ เท ้า ไว้ และเลือกก้อนหิน เกลี้ยงจากลําธาร
ได้หา้ ก้อน จึงใส่ ในย่ามผู้เลี้ยงแกะของเขาในถุงของเขาและมือถือสลิงอยู่ เขาก็เข้าไปใกล้
คนฟี ลิสเตียคนนั ้น 41 คนฟี ลิสเตียนั ้ นก็ออกมาใกล้ ดาวิด พร้อมกับคนถือโล่ เดินออกหน้า
42 เมื่อ คนฟี ลิ ส เตี ยมองไปรอบๆ และเห็น ดาวิ ดก ็ ดู ถู กเขา เพราะเขาเป็ น แต่ คนหนุ่ม ผิว
30
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แดงๆ และมีใบหน้างดงาม
“ข้าเป็นหมาหรือเจ้าจึงถือไม้
เท้ามาหาข้า� และคนฟีลิสเตียคนนั ้นกแช่
็ งด่าดาวิดออกนามพระของตน 44 คนฟีลิสเตียพู
ดกับดาวิดว่า “มาหาข้านี่ ข้าจะเอาเนื้ อของเจ้าให้นกในอากาศกับสัตว์ในทุ่งกิน� 45 แล้วดา
วิดก ็ พู ดก ับ คนฟี ลิ ส เตีย คนนั ้ นว ่า “ท่านมาหาข้าพเจ้า ด้วยดาบ ด้วยหอกและด้วยหอกซัด
แต่ ข้าพเจ้า มาหาท่านในพระนามแห่ง พระเยโฮวาห์ จอมโยธา พระเจ้า แห่ งกองทั พอ ิส รา
เอล ผู้ ซึ่ง ท่านได้ ท้าทายนั ้น 46 ในวัน นี้ พระเยโฮวาห์จะทรงมอบท่านไว้ในมือ ข้าพเจ้า และ
ข้าพเจ้า จะประหารท่าน และตัด ศีรษะของท่านเสีย และในวัน นี้ ข้าพเจ้า จะให้ ศพของกอง
ทัพ ฟี ลิ ส เตีย แก่ นกในอากาศและแก่ สัตว์ป่า เพื่อ ทัง้ พิภพนี้ จะทราบว่า มี พระเจ้า พระองค์
หน่ง
ึ ในอิสราเอล 47 และชุ มนุมชนนี้ ทัง้ สิน
้ จะทราบว่า พระเยโฮวาห์มิได้ ทรงช่วยด้วยดาบ
หรือด้วยหอก เพราะว่าการรบเป็นของพระเยโฮวาห์ พระองค์จะทรงมอบท่านไว้ในมือของ
เราทัง้ หลาย� 48 อยู่มาเมื่อคนฟีลิสเตียคนนั ้นลุกขึ้นเข้ามาใกล้ เพื่อปะทะดาวิด ดาวิดก็วงิ่
เข้าหาแนวรบเพื่อปะทะกับคนฟีลิสเตียคนนั ้นอย่างรวดเร็ว 49 และดาวิดเอามือล้วงเข้าไป
ในย่ามหยิบหินก้อนหนึ่ งออกมา แล้วเหวีย
่ งหินก้อนนั ้นด้วยสายสลิง ถู กคนฟีลิสเตียคนนั ้
นที ่หน้าผาก ก้อนหินจมเข้าไปในหน้าผาก เขาก็ ล้มหน้าควํา่ ลงที่ ดิน 50 ดังนั ้นดาวิดก็ชนะ
คนฟี ลิสเตียคนนั ้นด้วยสลิงและก้อนหินก้อนหนึ่ ง และควํา่ คนฟี ลิสเตียคนนั ้นลง และฆ่า
เขาเสีย ดาวิดไม่มีดาบอยูใ่ นมือ 51 ดังนั ้นแล้วดาวิดจึงวิง่ ไปยืนอยูเ่ หนื อคนฟีลิสเตียคนนั ้น
หยิบดาบของเขาชักออกจากฝัก ฆ่า เขาเสียและตัดศีรษะของเขาออกเสียด้วยดาบเล่ มนัน
้
เมื่อ คนฟี ลิ ส เตีย เห็ นว ่า ยอดทหารของเขาตายเสีย แล้ วก ็ พากัน หนี ไป 52 คนอิสราเอลกับ
คนยูดาห์ก็ ลุ กขึ้นโห่รอ
้ งไล่ ติ ดตามคนฟี ลิสเตียไกลไปจนถึงหุบเขาและถึงประตู เมืองเอโค
รน ทหารฟี ลิ ส เตีย ที่ บาดเจ็บ จึง ล้ม ลงตามทางจากชาอาราอิม ไกลไปจนถึง เมือ งกัท และ
เมืองเอโครน 53 และคนอิสราเอลก็กลับมาจากการไล่ติดตามคนฟีลิสเตีย และมาปล้นค่าย
ของเขา 54 ดาว ิ ดก ็ นํา ศีรษะของคนฟี ลิ ส เตีย คนนั ้น มาที่ กรุ งเยรู ซาเล็ม แต่ เขาเอาเครือ
่ ง
อาวุธของเขาไว้ที่เต็นท์ของตนแล้ว 55 เมื่อซาอูลทรงเห็นดาวิดออกไปต่อสู้กับคนฟีลิสเตีย
จึงตรัสถามอับเนอร์แม่ทัพของพระองค์ว่า “อับเนอร์ ชายหนุ่มคนนี้ เป็นลูกของใคร� และ
อับเนอร์ทูลว่า “โอ ข้าแต่กษั ตริย์ พระองค์ทรงพระชนม์อยู่แน่ ฉั นใด ข้าพระองค์ไม่ทราบ�
56 กษั ตริย์ จึง รับสัง
่ ว่า “ไปสืบ ถามดู ว่า เจ้ าหนุ่ม คนนั ้น เป็น ลูก ของใคร� 57 เมื่อ ดาวิด กลับ
มาจากการฆ่าคนฟีลิสเตีย อับเนอร์ก็มาพาตัวเขาเข้าไปเฝ้าซาอูลถือศีรษะของคนฟีลิสเตีย
คนนั ้นไปด้วย 58 ซาอูลจึงตรัสถามเขาว่า “เจ้าหนุ่มเอ๋ย เจ้าเป็นลูกของใคร� และดาวิดทูล
ว่า “ข้าพระองค์เป็นบุตรของเจสซีชาวเบธเลเฮมผู้รับใช้ของพระองค์�
43 คนฟีลิสเตียจึงพู ดกับดาวิดว่า

18
ความรักของโยนาธานกับดาวิด

1 อยู่มาเมื่อดาวิดทูลซาอูลเสร็จแล้ว

จิ ตใจของโยนาธานก็ ผูกสมัครรักใคร่กับจิตใจของ
ดาวิด และโยนาธานก็รก
ั เธออย่างรักชีวต
ิ ของท่านเอง 2 และวันนั ้นซาอูลกท
็ รงกักตัวเธอไว้
ไม่ยอมให้เธอกลับไปบ้านบิดาของเธอ 3 แล้วโยนาธานก็กระทําพันธสัญญากับดาวิด เพราะ
ท่านรัก เธออย่างกับ รัก ชีวต
ิ ของท่านเอง 4 โยนาธานก็ ถอดเสื้อ คลุม ออกมอบให้ แก่ ดาว ิด
พร้อมทัง้ เครือ
่ งแต่งตัว ดาบ คันธนู และเข็มขัดด้วย 5 และดาวิดกอ
็ อกไปประพฤติตัวอย่าง
เฉลียวฉลาดไม่วา่ ซาอูลจะใช้เธอไป ณ ที่ใด ดังนั ้นซาอูลจึงทรงตัง้ เธอให้อยู่เหนื อนั กรบทัง้
หลาย เธอก็เป็ นที่ยอมรับในสายตาประชาชน และในสายตาข้าราชการทัง้ ปวงของซาอูลด
้วย 6 อยูมาเมื
่
่ อดาวิดกลับมาจากการฆ่าคนฟีลิสเตียนั ้นกําลังเดินทางอยู่ พวกผูห
้ ญิงกอ
็ อก
มาจากบรรดาหัว เมืองอิสราเอล ร้องเพลงและเต้นรํา ต้อ นรับกษั ตริย์ ซาอูล ด้วยรํามะนา
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และด้วยเครือ
่ งดนตรี 7 และเมื่อพวกผู้หญิงเต้นรํารืน
่ เริงกัน

ด้วยความเบิกบานสําราญใจ
อยูน
่ ั ้นก็ขับร้องรับกันว่า “ซาอูลฆ่าคนเป็นพันๆ และดาวิดฆ่าคนเป็นหมื่นๆ�
ซาอูลอิจฉาดาวิดจึงพยายามฆ่าดาวิดเสีย

8 ซาอูลทรงกริวน
้ งกันนั ้นไม่เป็นทีพ
่ อพระทัยพระองค์เลย พระองค์ตรัสว่า “เขา
้ ัก คําที่รอ

สรรเสริญ ดาวิด ว่า ฆ่า คนเป็น หมื่นๆ ส่วนเราเขาว่า ฆ่า แต่ เพียงเป็น พันๆ ดาว ิด จะได้ อะไร
อีก เล่า นอกจากราชอาณาจั กร � 9 ซาอู ลก ็ ทรงใช้ สายตาจับ ดาวิด ตัง้ แต่ วน
ั นั ้น เป็นต้น ไป
10 อยู่ มาในวันร ุ่งขึ้ นว ิญ ญาณชัว
่ จากพระเจ้า ก็ เข ้า สิง ซาอูล ซาอู ลก ็ ทรงพยากรณ์ อยู่ ในวัง
ของพระองค์ ดาวิดก็กําลัง ดี ดพิณอย่างที่ เธอเคยดีด ถวายทุกวันมา ซาอูล ทรงถือ หอกอยู่
11 และซาอูลก็ทรงพุ่งหอก ด้วยนึ กว่า “ข้าจะปั กดาวิดให้ติดกับผนั งเสีย� แต่ดาวิดก็หนี ไป
จากพระพักตร์พระองค์ได้ถึงสองครัง้ 12 ซาอูลก็ทรงกลัวดาวิด เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรง
สถิตกับเธอ แต่ทรงพรากจากซาอูลแล้ว 13 ดังนั ้นซาอูลจึงรับสัง่ ให้ยา้ ยดาวิดไปให้พ้นพระ
พักตร์ ตัง้ เป็นผู้บังคับการกองพัน และเธอได้เข้าออกอยู่ต่อหน้าประชาชน 14 ดาวิดกระทํา
อย่างเฉลียวฉลาดในทุกประการ และพระเยโฮวาห์ทรงสถิตกับเธอ 15 เมื่อซาอูลทรงเห็นว
่า ดาวิด ได้ กระทํา อย่างเฉลียวฉลาดยิง่ ก็ ทรงเกรงกลัว ดาวิด 16 แต่ คนอิสราเอลและคนยู
ดาห์ทัง้ สิ้นรักดาวิด เพราะเธอเข้าออกต่อหน้าเขาทัง้ หลาย 17 ฝ่ายซาอูลจึงรับสังก
่ ับดาวิด
ว่า “ดู เถิด นี่ คื อบ ุต รสาวคนโตของเราชื่อ เมราบ เราจะมอบแม่ นางให้ เป็น ภรรยาของเธอ
ขอแต่ เธอจงเป็นคนกล้าหาญและสู้ ศึกของพระเยโฮวาห์เท่านั ้น� เพราะซาอูลทรงดําริว่า
“อย่าให้มือของเราแตะต้องเขาเลย ให้มือคนฟีลิสเตียแตะต้องเขาดีกว่า� 18 ดาวิดทูลซาอู
ลว่า “ในอิสราเอลข้าพระองค์คือผูใด
้ ชีวิตของข้าพระองค์คืออะไร หรือเรือนบรรพบุรุษของ
ข้าพระองค์คือผู้ใด ที่ ข้าพระองค์ควรจะเป็นราชบุตรเขยของกษั ตริย์� 19 แต่อยู่มา เมื่อถึง
เวลาที่ จะทรงยกเมราบราชธิดาของซาอูล ให้เป็น ภรรยาของดาวิด แม่ นางก็ ถู กยกให้เป็น
ภรรยาของอาดรีเอลชาวเมโหลาห์
ดาวิดแต่งงานกับมีคาลราชธิดาของซาอูล

20 ฝ่ายมี คาลราชธิดาของซาอู ลน ั นร
้ ักดาวิด

มี คนเอาเรือ
่ งไปทูล ซาอูล เรือ
่ งนี้ เป็ นที ่พอ
พระทัย พระองค์ 21 ซาอูล ทรงดําริว่า “ให้เรายกแม่ นางให้แก่ เธอ แม่ นางจะได้ เป็ นก ั บด ัก
เธอ และมือ ของคนฟี ลิ ส เตีย จะได้ ต่อสู้ เธอ � ดัง นั ้น ซาอูล จึง รับสัง่ แก่ ดาว ิด ว่า “วัน นี้ เธอ
จะเป็น บุตรเขยของเราเช่น เดียวกัน� 22 ซาอูล ทรงบัญชามหาดเล็ กว่า “จงพูด เป็น ส่วนตั
วก ับ ดาวิด ว่า ‘ดู เถิด กษั ตริย์พอพระทัย ในเธอ และบรรดามหาดเล็ก ของพระองค์ ก็ รักเธอ
เพราะฉะนั ้นบัดนี้ จงเป็นบุตรเขยของกษั ตริย์เถิด� ” 23 และมหาดเล็กของซาอูลพูดเรือ
่ งนี้
ให้ดาวิดฟัง ดาวิดก็ถามว่า “ท่านทัง้ หลายเห็นว่า ที่จะเป็นบุตรเขยของกษั ตริย์นั้นเป็นเรือ
่ ง
เล็ก น้ อยอยู่หรือ ด้วยข้าพเจ้า เป็น แต่ คนจน และไม่ มี ชื่อ เสียงอะไรเลย� 24 และมหาดเล็ก
ของซาอูล จึง ทูล ว่า “ดาว ิดพู ดอย ่างนั ้น อย่างนี้ � 25 ซาอูล จึง รับสัง่ ว่า “เจ้ าจงพูด เช่น นี้
แก่ ดาว ิด ว่า ‘กษั ตริย์ ไม่มี พระประสงค์ จะเอาอะไรในการแต่งงานเลย นอกจากหนั ง ปลาย
องคชาตของคนฟีลิสเตียสักหนึ่ งร้อย เพื่อพระองค์จะทรงแก้แค้นศัตรูของกษั ตริย์� ” ฝ่าย
ซาอูลทรงดําริวา่ จะให้ดาวิดตายเสียด้วยมือของคนฟีลิสเตีย 26 และเมื่อมหาดเล็กกล่าวคํา
เหล่านั ้นให้ดาวิดฟัง ก็ เป็ นที ่พอใจดาวิดที่ จะเป็นบุตรเขยของกษั ตริย์ เวลาที่ กําหนดไว้ยงั
ไม่หมดไป 27 ดาวิดก็ลุกขึ้นไปพร้อมกับคนของเธอ ได้ฆ่าคนฟีลิสเตียเสียสองร้อยคน และ
ดาวิดก ็ นํา หนั ง ปลายองคชาตของคนเหล่า นั ้น มาถวายแก่ กษั ตริย์ ครบจํานวน เพื่อ เธอจะ
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เป็นบุตรเขยของกษั ตริย์ ซาอูลจึงยกมีคาลพระราชธิดาของพระองค์ให้เป็นภรรยาของดา
วิด 28 ซาอูล ทรงเห็น และทราบว่า พระเยโฮวาห์ทรงสถิ ตก ับ ดาวิด และมี คาลพระราชธิดา
ของซาอูลรักเธอ 29 ซาอูลทรงเกรงกลัวดาวิดมากยิง่ ขึ้น ดังนั ้นซาอูลจึงเป็นศัตรู ของดาวิด
เรือ
่ ยมา 30 บรรดาเจ้านายแห่งคนฟีลิสเตียก็ออกมาทําสงคราม ต่อมาเมื่อเขาทัง้ หลายจะ
ออกมาแล้ว ดาว ิ ดก ็ ได้ กระทํา อย่างเฉลียวฉลาดมากกว่า บรรดาข้าราชการของซาอูล ชื่อ
เสียงของเธอจึงโด่งดังมาก

19
ซาอูลพยายามฆ่าดาวิดอีกครัง้ หนึ่ ง
ซาอูล ตรัส กับ โยนาธานราชบุตรและกับ บรรดาผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ วา่ ให้ เขาทัง้ หลาย
ฆ่าดาวิดเสีย 2 แต่โยนาธานราชบุตรของซาอูลพอใจในดาวิดมาก และโยนาธานก็บอกดา
วิดว่า “ซาอูลเสด็จพ่อของฉั นหาช่องจะฆ่าเธอเสีย เพราะฉะนั ้นบัดนี้ ขอจงระวังตัวให้ดีจน
พรุ ง่ นี้ เช้า จงอยู่ เสีย ในที่ ลับ ซ่อนตัว ไว้ 3 และฉั น จะออกไปยืน อยู่ ข้างๆเสด็จ พ่อ ในทุ่ง นาที่
เธออยู่ และฉั น จะกราบทูล เสด็จ พ่ อด ้วยเรือ
่ งของเธอ ถ้า ฉั นร ู้ เรือ
่ งอะไรจะบอกให้ทราบ �
4 โยนาธานกล่าวชมดาวิดให้ซาอูลราชบิดาฟังทูลว่า “ขอกษั ตริย์อย่าทรงกระทําบาปต่อดา
วิดผู้รับใช้ของพระองค์เลย เพราะดาวิดหาได้กระทําบาปสิง่ ใดต่อพระองค์ไม่ และการงาน
ของเธอก็เป็นงานปฏิบัติพระองค์อย่างดี 5 เพราะเธอเสี่ยงชีวต
ิ ของตน และประหารคนฟีลิ
สเตียนั ้น และพระเยโฮวาห์ทรงกระทําให้มีการช่วยให้พ้นอย่างใหญ่หลวงเพื่ออิสราเอลทัง้
ปวง พระองค์ทรงเห็นแล้วและทรงชื่นชมยินดี แต่ไฉนพระองค์จึงจะกระทําบาปต่อโลหิตที่
ไร้ความผิด ด้วยการฆ่าดาวิดเสียอย่างปราศจากเหตุผล� 6 ซาอูลก็ทรงฟังเสียงของโยนา
ธานและซาอูลจึงปฏิญาณว่า “พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่แน่ ฉั นใด ดาวิดจะไม่ต้องถูก
ประหารชีวต
ิ เลยฉั นนั ้น� 7 และโยนาธานก็เรียกดาวิด และโยนาธานแจ้งให้เธอทราบถึงสิง่
เหล่านี้ ทัง้ สิน
้ และโยนาธานนําดาวิดเข้าเฝ้าซาอูล และดาวิดได้เข้าเฝ้าซาอูลอย่างแต่ก่อน
8 สงครามได้ เก ิดขึ้ นอ ีก ดาว ิ ดก ็ ออกไปต่อสู้ กับ คนฟี ลิ ส เตีย และได้ ฆ่า ฟัน เสีย เป็ นอ ัน มาก
เขาทัง้ หลายจึงหนี ไปเสียจากเธอ 9 แลวว
้ ิญญาณชัว่ จากพระเยโฮวาห์ก็เข้ามาสิงซาอูล เมื่อ
พระองค์ ประทับ ในวัง ของพระองค์ ทรงหอกอยู่ และดาวิดก ็ กําลัง ดี ดพิณ ถวาย 10 และซา
อูลทรงพุ่งหอกหมายปักดาวิดให้ติ ดฝาผนั ง แต่ เธอก็ หลบหนี พระพักตร์ซาอูลไป ซาอูลจึง
ทรงพุ่ง หอกติด ผนั ง และดาวิดก ็ หลบหนี รอดไปได้ ในคืน นั ้น 11 ซาอูล ทรงใช้ ผู้ สื่อสารไปที่
บ้านของดาวิดเพื่อเฝ้าดู เธอ และเพื่อจะฆ่าเธอเสียในเวลาเช้า แต่ มีคาลภรรยาของดาวิด
บอกดาวิดว่า “ถ้าคืนนี้ เธอไม่ชว
ิ ของเธอให้พ้น พรุ ง่ นี้ เธอจะถูกฆ่าตาย� 12 มีคาลจึง
่ ยชีวต
หย่อนดาวิดลงทางหน้าต่าง และเธอก็หนี รอดไป 13 มีคาลได้นํารู ปเคารพมาวางไว้บนเตียง
นอน และวางหมอนขนแพะไว้ที่ ศีรษะ เอาผ้าห่มคลุม ไว้ 14 เมื่อ ซาอู ลส่ง ผู้ ส่ ือสารไปจับดา
วิด มีคาลตอบว่า “เขาไม่สบาย� 15 แล้วซาอูลส่งผู้ส่ือสารนั ้นให้ไปดูดาวิดอีก สัง่ ว่า “จงนํา
เขามาหาเราทัง้ เตียง เพื่อเราจะได้ฆ่าเขาเสีย� 16 เมื่อผู้ส่ือสารเข้ามา ดูเถิด รู ปเคารพก็อยู่
ในเตียง พร้อมกับหมอนขนแพะอยู่ที่ศีรษะ 17 ซาอูลรับสัง่ ถามมีคาลว่า “ไฉนเจ้าจึงหลอก
ลวงเรา และปล่อยศั ตรู ของเราไปเสีย เขาจึงรอดพ้นไป� และมีคาลทูลตอบซาอูลว่า “เธอ
พูดกับหม่อมฉั นว่า ‘ปล่อยให้ฉันไปเถิด จะให้ฉันฆ่าเธอทําไมเล่า� ”
1
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ฝ่ายดาวิดก ็ หนี รอดไป เธอมาหาซามู เอลที่ เมืองรามาห์ และเล่า ทุก เรือ
่ งที่ ซาอูล ได้
ทรงกระทําแก่เธอให้ซามู เอลฟัง เธอและซามู เอลก็ไปอยู่เสียที ่นาโยท 19 มีคนไปทูลซาอูล
ว่า “ดู เถิด ดาวิดอยู่ที่ นาโยทในเมืองรามาห์� 20 ซาอูลก็รบ
ั สัง่ ให้ผู้สื่อสารไปจับดาวิด และ
เมื่อ เขาไปเห็น หมู่ ผู้ พยากรณ์ กําลัง พยากรณ์ อยู่ และซามู เอลยืน เป็น หัวหน้า เขาทัง้ หลาย
พระวิญญาณของพระเจ้าก็มาสถิตกับผู้ส่ ือสารของซาอูล และเขาทัง้ หลายก็พยากรณ์ ด้วย
21 เมื่ อม ี คนไปทูล ซาอูล พระองค์ ก็ ทรงใช้ ผู้ สื่อสารอื่น ไป และคนเหล่านั ้ นก ็ พยากรณ์ ด้วย
ซาอูล ทรงใช้ให้ผู้ สื่อสารไปครัง้ ที่ สาม เขาทัง้ หลายก็ พยากรณ์ ด้วย 22 ซาอู ลก ็ เสด็จ ไปที่ รา
มาห์เอง มาถึ งบ่อนํ้าใหญ่ที่ ในเมืองเสคู และรับสัง่ ถามว่า “ซามู เอลกับดาวิดอยู่ที่ไหน� มี
คนทูล ว่า “ดู เถิด เขาทัง้ สองอยู่ ที่ นาโยทในเมืองรามาห์� 23 พระองค์ จึง เสด็จ ไปที่ นั่น ยัง
นาโยทในเมืองรามาห์ และพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตกับพระองค์ด้วย ทรงดําเนิ น
พลางพยากรณ์ พลางจนเสด็จถึงนาโยทที่เมืองรามาห์ 24 พระองค์ทรงถอดฉลองพระองค์
ออกด้วย และก็ทรงพยากรณ์ ต่อหน้าซามู เอล และบรรทมเปลือยกายอยู่ตลอดวันนั ้นและ
ตลอดคืนนั ้น ดังนั ้นเขาจึงพูดกันว่า “ซาอูลอยู่ในจําพวกผู้พยากรณ์ ด้วยหรือ�
18

20
โยนาธานป้องกันดาวิด

และมาหาโยนาธานกล่าวว่า “ข้าพเจ้าได้กระทํา
สิง่ ใด อะไรเป็นความชัว่ ช้าของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าได้กระทําความผิดบาปอันใดต่อเสด็จ
พ่อ ของท่าน พระองค์ จึง ได้ แสวงหาชีวต
ิ ของข้าพเจ้า� 2 และโยนาธานจึง ตอบเธอว่า “ขอ
พระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่นนั ้นเลย เธอไม่ต้องตายดอก ดูเถิด เสด็จพ่อจะมิได้ทรงกระทํา
การใหญ่ น้อยสิง่ ใดโดยมิ ให้ ฉั นร ู้ ทําไมเสด็จ พ่อ จะปิดบัง เรือ
่ งนี้ จากฉั น เล่า คงไม่ เป็น เช่น
นั ้นแน่ � 3 ดาวิดจึงปฏิญาณยิง่ กว่านั ้ นอีกและกล่าวว่า “เสด็จพ่อของท่านทรงทราบอย่าง
แน่ นอนว่า ข้าพเจ้า ได้ รบ
ั ความกรุ ณาในสายตาของท่าน และพระองค์ ตรัสว ่า ‘อย่า ให้ โย
นาธานรู ้เรือ
่ งนี้ เลย เกรงว่า เขาจะเศร้า ใจ� พระเยโฮวาห์ ทรงพระชนม์ อยู่ แน่ ฉั นใด และ
ท่านมีชีวิตอยู่แน่ ฉั นใด ความจริงมีอยู่ว่า ระหว่างข้าพเจ้ากับความตายก็ยงั เหลื ออีกเพียง
ก้าวเดียวฉั น นั ้น� 4 โยนาธานจึง พู ดก ับ ดาวิด ว่า “จิ ตใจเธอปรารถนาอะไร ฉั น จะทํา ตาม
เพื่อเธอ� 5 ดาวิดจึง กล่าวกับโยนาธานว่า “ดู เถิด พรุ ง่ นี้ เป็ นวันขึ้น คํ่า ข้าพเจ้าไม่ ควรขาด
ที่ จะนั ่ง ร่วมโต๊ะ เสวยกับ กษั ตริย์ แต่ ขอโปรดให้ ข้าพเจ้า ไปซ่อนตัว อยู่ ที่ ในทุ่ง นาจนถึง เย็
นว ั นที ่ สาม 6 ถ้า เสด็จ พ่อ ของท่านเห็น ข้าพเจ้า ขาดไป ก็ ขอโปรดทูล พระองค์ ว่า ‘ดาว ิด ได้
วิงวอนขอลาข้า พระองค์ รีบกลับ ไปเมืองเบธเลเฮมเมืองของตน เพราะที่ นั่น ทัง้ ครอบครัว
ทําการถวายสัตวบูชาประจํา ปี� 7 ถ้า พระองค์ รบ
ั สัง่ ว่า ‘ดี แล้ว � ผู้รบ
ั ใช้ ของท่านก็ ดี ไป แต่
ถ้า พระองค์ ทรงกริว้ ก็ ขอทราบเถิด ว่า พระองค์ ดําริการร้าย 8 เพราะฉะนั ้น ขอท่านกรุ ณา
กระทําแก่ผู้รบ
ั ใช้ของท่านด้วยใจจงรัก เพราะท่านได้กระทําพันธสัญญาแห่งพระเยโฮวาห์
กับ ผู้ รับ ใช้ ของท่านแล้ว แต่ ถ้า ความชัว่ ช้า มี อยู่ ในข้าพเจ้า ขอท่านฆ่า ข้าพเจ้า เสีย เองเถิด
เพราะท่านจะนําข้าพเจ้าไปให้เสด็จพ่อของท่านทําไม� 9 โยนาธานจึงกล่าวว่า “อย่าให้มีวี่
แววอย่างนี้ เลยน่ ะ เพราะถ้าฉั นทราบว่าเสด็จพ่อคิดร้ายต่อเธอ ฉั นจะไม่ไปบอกเธอหรือ�
10 แล้วดาวิดก็กล่าวแก่ โยนาธานว่า “ถ้าเสด็จพ่อของท่านตอบท่านอย่างดุ ดัน ใครจะบอก
แก่ ข้าพเจ้าได้� 11 และโยนาธานบอกดาวิดว่า “มาเถิด ให้เราเข้าไปในทุ่งนา� เขาทัง้ สอง
จึง เข้าไปในทุ่ง นา 12 และโยนาธานกล่า วแก่ ดาว ิด ว่า “โอ พระเยโฮวาห์พระเจ้า แห่งอ ิส รา
เอล เมื่อ ฉั น ได้ หยั งด
่ ู เสด็จ พ่อ ของฉั น ในวัน พรุ ง่ นี้ ประมาณเวลานี้ หรือ ในวันที ่ สาม ดู เถิด
1 ดาวิดก็หนี จากนาโยทในเมืองรามาห์
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ถ้า มี อะไรดี ต่อ ดาวิด และฉั น จะไม่ ใช้ คนไปบอกเธอที เดียว
แก่โยนาธานและให้หนักยิง่ กว่า แต่ถ้าเสด็จพ่อพอพระทัยที่จะทําร้ายเธอ ฉั นจะบอกเธอให้
ทราบ และส่งให้เธอหนี ไปให้พ้นภัย ขอพระเยโฮวาห์ทรงสถิ ตกับเธอ อย่างที่ พระองค์ ทรง
สถิตกับเสด็จพ่อของฉั น 14 ถ้าฉั นยังมีชีวิตอยูต่
่ อไป ขอเธอสําแดงความเมตตาแห่งพระเย
โฮวาห์ต่อฉั น เพื่อ ฉั นจะไม่ ต้องตาย 15 ขออย่าตัดความกรุ ณาของเธอที่ มีต ่อวงศ์ วานของ
ฉั น เป็น นิ ตย์ ในเมื่อ พระเยโฮวาห์ ทรงกํา จัด ศั ตรู ทุ กคนของดาวิด เสีย จากพื้น พิภพแล้ว�
16 โยนาธานจึงทําพันธสัญญากับวงศ์ วานของดาวิดว่า “ขอพระเยโฮวาห์ทรงแก้แค้นต่อศั
ตรู ของดาวิด เถิด� 17 และโยนาธานก็ ให้ดาว ิด ปฏิญาณอีก ครัง้ หนึ่ ง โดยความรัก ของท่าน
ที่ มีต ่อเธอ เพราะท่านรักเธออย่างกับรักชีวต
ิ ของตนเอง 18 แล้วโยนาธานจึง พู ดกับดาวิด
ว่า “พรุ ง่ นี้ เป็ นวันขึ้นคํ่า และเขาจะเห็นว่าเธอขาดไป เพราะที่ นั่งของเธอจะว่างอยู่ 19 เมื่อ
เธออยูส
่ ามวันแล้ว เธอจงลงไปโดยเร็ว ไปยังที่ที่เธอได้ซ่อนตัวอยู่ ในวันแห่งการกระทํานั ้น
และคอยอยู่ ข้างศิลาเอเซล 20 ฉั น จะยิง ลูก ธนู สามลูก ไปข้างๆที่ นั ่น อย่างกับ ว่า ฉั น ยิง เป้า
21 และดู เถิด ฉั น จะใช้ เด็ก ไปสัง
่ ว่า ‘จงไปหาลูกธนู� ถ้าฉั นพู ดกับเด็กนั ้ นว่า ‘ดู เถิด ลูกธนู
อยู่ ทางข้างนี้ ของเจ้า ไปเอามา� แล ้ว ขอเธอเข้า มา เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงพระชนม์ แน่
ฉั นใด เธอก็ปลอดภัยแล้ว ไม่มีอันตรายอันใดฉั นนั ้น 22 แต่ถ้าฉั นพูดกับเด็กหนุ่มนันว
้ ่า ‘ดู
เถิด ลูกธนูอยู่ข้างหน้าเจ้าโน้ น� เธอจงไปเถิด เพราะว่าพระเยโฮวาห์ได้ ทรงส่งเธอไปแล้ว
23 ส่วนเรือ
่ งที่ เธอและฉั นได้พูดกันนั ้น ดูเถิด พระเยโฮวาห์ทรงเป็นพยานระหว่างเธอและ
ฉั นเป็นนิ ตย์�
โยนาธานทราบถึงเจตนาของซาอูลต่อดาวิด
ดาว ิด จึง ซ่อน ตัว อยู่ ใน ทุ่ง นา และ เมื่อ ถึง วัน ขึ้น คํ่า กษั ตริย์ ก็ ประทับ เสวยพ ระ
กระยาหาร 25 กษั ตริย์ประทับบนพระที่นั่งของพระองค์อย่างที่ เคยทรงกระทํา คือประทั บท
พ
ี่ ระที่นั่งข้างๆฝาผนั ง โยนาธานยืนอยูแ
่ ละอับเนอร์นั่งอยูข
่ ้างซาอูล แต่ที่ของดาวิดกว
็ า่ งอยู่
26 อย่างไรก็ ดี ในวัน นั ้น ซาอู ลม ิ ได้ ตรัส ประการใด เพราะทรงดําริว่า “ดาว ิด คงเกิด เหตุ บาง
อย่าง เขาคงมลทิน เขาคงมลทินแน่ � 27 อยู่มาวันรุ่งขึ้น คือวันที ่สองของเดือน ที่ ของดาวิ
ดกว
็ า่ งอยู่ และซาอูลกต
็ รัสกับโยนาธานราชบุตรของพระองค์ว่า “ทําไมบุตรเจสซีมิได้มารับ
ประทานอาหาร ทัง้ วานนี้ และวันนี้ � 28 โยนาธานทูลตอบซาอูลว่า “ดาวิดได้วงิ วอนขอลาข้า
พระองค์ไปยังบ้านเบธเลเฮม 29 เขาว่า ‘ข้าพเจ้าขอร้องให้ท่านอนุญาตให้ข้าพเจ้าไป เพราะ
ครอบครัว ของข้าพเจ้า มี การถวายสัตวบูชาในเมือง และพี่ ชายของข้าพเจ้า สัง่ ให้ ข้าพเจ้า
ไปที่ นั ่น บัดนี้ ถ้า ข้าพเจ้า ได้ รบ
ั ความกรุ ณาในสายตาของท่าน ข้าพเจ้า ก็ ขอร้องให้ท่า นอนุ
ญาตให้ ข้าพเจ้า ไปเยีย
่ มพี่ ชายของข้าพเจ้า� ด้วยเหตุ นี้ เขาจึ งม ิ ได้ มาที่ โต ๊ะ ของกษั ตริย์�
30 แล ้ว ความกริว
้ ของซาอู ลก ็ พลุ ่ง ขึ้น ต่อ โยนาธาน พระองค์ ตรัส กั บท ่า นว่า “เจ้า ลูก ของ
หญิงกบฏและวิปลาส ข้าไม่รูหรื
้ อว่าเจ้าเลือกบุตรเจสซีมาให้ความอับอายแก่เจ้าเองและให้
ความอับอายแก่ ความเปลือยเปล่าแห่งแม่ ของเจ้า 31 ตราบใดที่ ลูก ของเจสซี มี ชีวิตอยู่บน
ดิน ตัวเจ้าหรือราชอาณาจักรของเจ้าก็จะตัง้ อยูไม่
่ ได้ เพราะฉะนั ้นจงใช้คนไปตามเขามาให้
เรา เพราะเขาจะต้องตายแน่ � 32 แล้วโยนาธานจึงทูลตอบซาอู ลพระราชบิดาของท่านว่า
“ทําไมเขาจะต้องถูกประหาร เขาได้กระทําผิดสิง่ ใดพระเจ้าข้า� 33 แต่ซาอูลได้ทรงพุ่งหอก
ใส่ท่านเพื่อจะฆ่าท่าน ดังนั ้นโยนาธานจึงทราบว่า พระราชบิดาของท่านหมายฆ่าดาวิดเสีย
34 โยนาธานจึงลุกขึ้นจากโต๊ะด้วยความโกรธยิง
่ นั ก มิได้รับประทานอาหารในวันที่สองของ
24
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เดือนนั ้น เพราะท่านเศร้าใจด้วยเรือ
่ งดาวิด เพราะว่าพระราชบิดาของท่านได้หยามนํ้าหน้า
ดาวิด
โยนาธานกับดาวิดลาจากกัน

35 ต่อมารุ ง
่ เช้าขึ้นโยนาธานก็ออกไปที่ทุ่งนาตามที่นัดหมายไว้กับดาวิด

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

21
ดาวิดหนี จากซาอูลไปหาอาหิเมเลค

1 แล้วดาวิดกมาย
็
ังเมืองโนบมาหาอาหิเมเลคปุโรหิต

และอาหิเมเลคตัวสัน
่ อยูเ่ มื่อพบดา
วิดจึงพู ดกับท่านว่า “ทําไมท่านจึงมาคนเดียว และไม่มีผู้ใดมากั บท่าน� 2 ดาวิดจึงพู ดกับ
อาหิเมเลคปุโรหิตว่า “กษั ตริย์ทรงบัญชาข้าพเจ้าให้ทําเรือ
่ งหนึ่ งรับสัง่ แก่ ข้าพเจ้าว่า ‘อย่า
บอกเรือ
่ งซึ่ง เราใช้ เจ้ าไปกระทํา นั ้น แก่ ผู้ ใดให้รู เลย
้
และด้วยเรือ
่ งซึ่ง เรามอบหมายแก่ เจ้ า
นั ้น� ข้าพเจ้าได้นัดหมายไว้กับพวกผู้รับใช้ ณ ที่แห่งหน่ง
ึ 3 ฉะนั ้นบัดนี้ ท่านมีอะไรติดมืออ
ยู่บ้างเล่า ขอมอบขนมปัง ไว้ในมือ ข้าพเจ้า สั กห ้า ก้อน หรือ อะไรๆที่ มี ที่ นี่ ก็ได้ � 4 ปุ โรหิตน น
ั้
ตอบดาวิดว่า “ข้าพเจ้าไม่มีขนมปังธรรมดาติดมือเลย แต่มีขนมปังบริสุทธิ์ ขอแต่คนหนุ่ม
ได้อยู่ห่างจากผู้หญิงมาแล้วก็แล้วกัน� 5 และดาวิดก็ตอบท่านปุโรหิตว่า “ที่จริง ตัง้ แต่เรา
ออกไปปฏิ บั ติ งาน ผู้ หญิ งก ็ ถู กก ัน ไว้ให้ ห่างจากเราทัง้ หลายประมาณสามวัน และภาชนะ
ของคนหนุ่ม ก็ บริสุทธิ์ และขนมปัง นั ้น เป็น อย่างธรรมดาอยู่ แล้ว ถึง แม้ ว่า ขนมปัง นั ้น ถูก
ชําระให้ บริสุทธิในภาชนะแล้
ว� 6 ดัง นั ้น ปุโรหิต จึง มอบขนมปัง บริสุทธิ์ ให้แก่ ดาวิด เพราะ
์
ที่ นั่น ไม่ มี ขนมปั งอ่น
ื นอกจากขนมปัง หน้า พระพักตร์ ซึ่ง เก็บ มาจากหน้า พระพักตร์พระเย
โฮวาห์ เพื่อวางขนมปังใหม่ในวันที ่เก็บเอาขนมปังเก่านั ้นออกไป 7 ในวันนั ้ นมีชายคนหนึ่ ง
อยู่ที่ นั ่นเป็นผู้รับใช้ของซาอูล มีธุระต้องเฝ้าพระเยโฮวาห์อยู่ เขาชื่อโดเอก คนเอโดม เป็น
หัวหน้าคนเลี้ยงสัตว์ของซาอูล 8 และดาวิดกล่าวแก่อาหิเมเลคว่า “ท่านไม่มีหอกหรือดาบติ
ดมืออยูส
่ ักเล่มหนึ่ งหรือ ด้วยข้าพเจ้ามิได้นําดาบหรือเครือ
่ งอาวุธติดมาเลย เพราะราชการ
ของกษั ตริย์เป็น การด่ วน � 9 ปุ โรหิตน น
ั ้ จึง กล่าวว่า “ดาบของโกลิ อท
ั คนฟี ลิ ส เตีย ซึ่ง ท่าน
ฆ่า เสีย ที่ หุบเขาเอลาห์นั ้น ดู เถิด ยัง ห่อ ผ้า อยู่ ที่ ข้างหลัง เอโฟด ถ้า ท่านต้องการดาบนั ้น จง
เอาไปเถิด นอกจากเล่มนน
ั ้ แล้วก็ไม่มีดาบอื่นอีก� และดาวิดกล่าวว่า “ไม่มีดาบอื่นเหมือน
ดาบเล่มนัน
้ แล้ว ขอให้ข้าพเจ้าเถิด�
ดาวิดหนี จากซาอูลไปหาอาคีชกษั ตริย์เมืองกัท
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และ ดา วิ ดก ็ ลุ ก ขึ้น ใน วัน นั ้น หนี จาก พระ พักตร์ ซา อูล ไป หา อา คี ชกษั ตริ ย์ เมือ งกัท
“ดาวิดคนนี้ ไม่ใช่หรือที่เป็นกษั ตริย์ของแผ่นดินนั ้น เขามิ
ได้ เต้นรําและขับ เพลงรับก ัน หรือ ว่า ‘ซาอู ล ฆ่า คนเป็น พันๆ และดาวิด ฆ่า คนเป็น หมื่นๆ� ”
12 และดาวิดก ็ จํา ถ้อยคํา เหล่า นี้ ไว้ในใจและกลัว อาคี ชกษั ตริย์ เมือ งกั ทอย ่า งมาก 13 ท่าน
จึงเปลี่ยนอากัปกิรย
ิ าต่อหน้าเขาทัง้ หลาย และกระทําตนเป็นคนบ้าในมือเขา เที่ยวกาไว้ที่
ประตู รวั ้ และปล่อยให้ น้ําลายไหลลงเปรอะเครา 14 อาคีช จึง สัง่ ผู้ รับ ใช้ ของท่านว่า “ดู เถิด
เจ้ าเห็นว่าคนนั ้นบ้า แล้วเจ้าพาเขามาหาเราทําไม 15 ข้าขาดคนบ้าหรือ เจ้ าจึงพาคนนี้ มา
ทําบ้าให้ข้าดู คนอย่างนี้ ควรเข้ามาในนิ เวศของข้าหรือ�
10

11 และมหาดเล็กของอาคีชทูลว่า

22
ดาวิดอยู่ที่ถํ้าอดุลลัม
ดาว ิ ดก ็ จากที่ นั่น หนี ไปอยู่ ที่ ถํ้า อดุล ลัม เมื่อ พี่ ชายของท่านและวงศ์ วานบิดาของท่าน
ทัง้ สิน
ิ เรือ
่ งเขาก็ลงไปหาท่านที่นั ่น 2 แล้วทุกคนที่มีความทุกข์ยาก และทุกคนที่มีหนี้
้ ได้ยน
สิน และทุกคนที่ไม่มีความพอใจก็พากันมาหาท่าน และท่านก็เป็นหัวหน้าของเขาทัง้ หลาย
มี คนมามัว่ สุ มอยู่ กั บท ่านประมาณสี่ รอ
้ ยคน 3 ดาว ิ ดก ็ ออกจากที่ นั่น ไปยัง เมืองมิส ปาห์ใน
แผ่นดินโมอับ และท่านทูลกษัตริย์เมืองโมอับว่า “ขอโปรดให้บิดามารดาของข้าพเจ้ามาอยู่
กับพระองค์ เถิด จนกว่าข้าพเจ้าจะทราบว่าพระเจ้าจะทรงกระทําประการใดเพื่อข้าพเจ้า�
4 และท่านก็ นํา บิดามารดามาเฝ้า กษั ตริย์ แห่ งโมอับ และท่านทัง
้ สองก็ อาศัย อยู่ กับ กษั ตริ
ย์ ตลอดเวลาที่ ดาว ิ ดอย ู่ ในที่ กําบัง เข้ม แข็ง 5 แล ้ว ผู้ พยากรณ์ กาดกล่าวแก่ ดาว ิด ว่า “ท่าน
อย่าอยู่ในที่กําบังเข้มแข็งนี้ เลย จงไปเข้าในแผ่นดินยูดาห์เถิด� ดาวิดก็ไปและมาอยู่ในป่า
เฮเรท 6 ฝ่ายซาอูลทรงได้ ยินว่ามีผู้พบดาวิดและคนที่ อยู่กั บท่าน (เวลานั ้นซาอูลประทั บที่
เมืองกิเบอาห์ใต้ ต้นไม้แห่งหน่งึ ที่ รามาห์ ทรงหอกอยู่ และบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ ก็ ยืน
อยูร่ อบพระองค์� 7 และซาอูลตรัสกับผูรั
้ บใช้ที่ยืนอยูร่ อบพระองค์ว่า “เจ้าทัง้ หลายพวกคน
เบนยามิน จงฟังเถิด บุตรของเจสซีจะให้นาและสวนองุน
่ แก่เจ้าทัง้ หลายหรือ จะตัง้ เจ้าทัง้
8
หลายให้เป็น ผู้ บังคับการกองพัน กองร้อยหรือ เจ้ าทัง้ หลายจึง ได้ คิด กบฏต่อ เรา ไม่มี ใคร
แจ้งแก่ เราเลย เมื่อลูกของเราทําพันธไมตรีกับบุตรของเจสซีนั ้น ไม่มีผู้ใดร่วมทุกข์กับเรา
หรือแจ้งแก่เราว่า ลูกของเราปลุกปั่ นผู้รับใช้ของเราให้ต่อสู้ เรา คอยซุ่มดักเราอยู่อย่างทุก
วันนี้ �
1

ซาอูลฆ่าพวกปุโรหิตของพระเจ้า

“ข้าพระองค์เห็นบุตรเจสซี
มาที่ เมืองโนบมาหาอาหิเมเลคบุตรอาหิทูบ 10 แล้วเขาก็ทูลถามพระเยโฮวาห์ให้ท่าน และ
ให้เสบียงอาหาร และให้ดาบของโกลิ อท
ั คนฟี ลิสเตียแก่ ท่านไป� 11 แล้วกษั ตริย์ก็ ใช้ให้ไป
เรียกอาหิ เมเลคปุโรหิต บุ ตรชายอาหิ ทูบ และวงศ์ วานบิดาของท่านทัง้ สิน
้ ผู้ เป็น ปุโรหิต
เมืองโนบ ทุกคนก็มาหากษั ตริย์ 12 และซาอูลตรัสว่า “บุตรอาหิทูบเอ๋ย จงฟังเถิด� เขาทูล
ตอบว่า “เจ้านายของข้าพระองค์ ข้าพระองค์อยูที
่ ่นี่� 13 และซาอูลตรัสแก่เขาว่า “ทําไมเจ้า
จึง ร่วมกัน กบฏต่อ เรา ทัง้ เจ้า และบุตรของเจสซี ในการที่ เจ้ าได้ ให้ขนมปัง และดาบแก่ เขา
และได้ ทูล ถามพระเจ้า ให้ เขา เขาจึง ลุก ขึ้น ต่อสู้ เรา และคอยซุ่ มด ัก เราอยู่ อย่างทุก วัน นี้ �
14 และอาหิเมเลคทูลตอบกษั ตริย์ว่า “ในบรรดาข้าราชการผู้รับใช้ของพระองค์ มีผู้ใดเล่าที่
จะสัตย์ซ่ืออย่างดาวิด พระราชบุตรเขยของกษั ตริย์ ผู้บังคับบัญชาทหารราชองครักษ์ และ
9 โดเอกคนเอโดมซึ่งอยู่เหนื อผู้รับใช้ของซาอูลจึงทูลตอบว่า
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เป็น ผู้ มี เกียรติ ในพระราชสํานั ก ของพระองค์ แล ้ว ข้า พระองค์ ได้ ทูล ขอพระเจ้า เพื่อ เขา
จริงหรือ เปล่าเลย ขอกษั ตริย์อย่าทรงกล่าวโทษสิง่ ใดต่อผู้รับใช้ของพระองค์ หรือวงศ์วาน
ของบิดาของข้าพระองค์ทัง้ สิน
้ บใช้ของพระองค์ไม่ทราบเรือ
่ งนี้ เลย ไม่ว่ามากหรือ
้ เพราะผูรั
น้ อย� 16 กษั ตริย์ตรัสว ่า “อาหิเมเลค เจ้ าจะต้องตายแน่ ทัง้ เจ้า และวงศ์ วานบิดาของเจ้า
ทัง้ สิน
ื เฝ้า อยู่ ว่า “จงหัน มาประหารปุโรหิต
้ ด้วย� 17 และกษั ตริย์ ก็ รับสัง่ แก่ ทหารราบผู้ ยน
เหล่า นี้ ของพระเยโฮวาห์ เสีย เพราะว่า มือ ของเขาอยู่ กับ ดาวิด ด้วย เขารู แล
้ ้ วว ่า มัน หนี ไป
แต่ ไม่ แจ ้ง ให้ เรารู �
้ แต่ ข้าราชการผู้ รับ ใช้ ของกษั ตริย์ ไม่ ยอมลงมือ ฟัน ปุโรหิต ของพระเย
โฮวาห์ 18 แล้วกษั ตริย์จึงตรัสกับโดเอกว่า “เจ้าจงหันไปฟันปุโรหิตเหล่านั ้น� โดเอกคนเอ
โดมก็หน
ั ไปฟันบรรดาปุโรหิต ในวันนั ้นเขาฆ่าบุคคลที่สวมเอโฟดผ้าป่านเสียแปดสิบห้าคน
19 และเขาประหารโนบ เมืองของปุโรหิต เสียด ้วยคมดาบ ฆ่า เสีย ด้วยคมดาบทัง
้ ผู้ ชาย ผู้
หญิง เด็ก และเด็กที่ยังดูดนม วัว ลา และแกะ 20 แต่บุตรชายคนหนึ่ งของอาหิเมเลค บุตร
ชายอาหิทูบ ชื่ออาบียาธาร์ได้รอดพ้นและหนี ตามดาวิดไป 21 อาบียาธาร์ก็บอกดาวิดว่าซา
อูลได้ประหารปุโรหิตของพระเยโฮวาห์เสีย 22 ดาวิดจึงพูดกับอาบียาธาร์ว่า “ในวันนั ้นเมื่อ
โดเอกคนเอโดมอยู่ ที่ นั่น เรารู ้แล ้ วว ่า เขาจะต้องทูล ซาอูล แน่ เราเป็นต้น เหตุ แห่ งความ
ตายของบุคคลทัง้ สิน
้ ในวงศ์ วานบิดาของท่าน 23 จงอยู่เสียกับเราเถิด อย่ากลัวเลย เพราะ
ผู้ที่แสวงหาชีวต
ิ ของท่านก็แสวงหาชีวต
ิ ของเราด้วย ท่านอยูก
่ ับเราก็จะพ้นภัย�
15

23
การพเนจรและการหลีกเลี่ยงหลบหนี ของดาวิด
“ดู เถิด คนฟี ลิสเตี ยกําลัง รบเมืองเคอีลาห์อยู่และปล้น เอา
2
ข้าวที่ลาน� ดาวิดจึงทูลถามพระเยโฮวาห์ว่า “ควรที่ข้าพระองค์จะไปต่อสู้กับคนฟีลิสเตีย
เหล่า นี้ หรือ ไม่ � และพระเยโฮวาห์ตรัส กับ ดาวิด ว่า “จงไปต่อ สู้ คนฟี ลิ ส เตีย และช่วยเมือง
เคอี ลาห์ ให้ พ้น � 3 แต่ คนของดาวิด เรียนท่านว่า “ดู เถิด เราอยู่ ในยู ดาห์ นี่ ก็ ยัง กลัว อยู่ ถ้า
เราขึ้นไปยังเคอีลาห์สู้ รบกับกองทัพของฟี ลิสเตียเราจะยิง่ กลัวมากขึ้นเท่าใด� 4 แล้วดาวิ
ดก็ทูลถามพระเยโฮวาห์อีก และพระเยโฮวาห์ตรัสตอบท่านว่า “จงลุกขึ้นลงไปยังเคอีลาห์
เถิด เพราะเราจะมอบคนฟี ลิสเตียไว้ในมือของเจ้า� 5 และดาวิดกับคนของท่านก็ ไปยังเค
อีลาห์ต่อสู้ กับ คนฟี ลิ ส เตีย นํา เอาสัตว์เลี้ยงของเขาไป และฆ่า ฟัน เขาทัง้ หลายเสีย เป็ นอ ัน
มาก ดังนั ้นแหละดาวิดกได้
็ ช่วยชาวเมืองเคอีลาห์ให้พ้น 6 อยูมาเมื
่
่ ออาบียาธาร์บุตรชายขอ
งอาหิเมเลคหนี ไปหาดาวิดที่ เมืองเคอีลาห์นั ้น เขาถือเอโฟดลงมาด้วย 7 มี คนไปทูลซาอู ล
ว่า ดาวิดมาที่เคอีลาห์แล้ว ซาอูลจึงตรัสว่า “พระเจ้าทรงมอบเขาไว้ในมือเราแล้ว เพราะที่
เขาเข้าไปในเมืองที่ มีประตูและดาล เขาก็ขังตัวเองไว้� 8 และซาอูลทรงให้เรียกพลทัง้ ปวง
เข้าสงคราม ให้ลงไปยังเคอีลาห์เพื่อล้อมดาวิดกับคนของท่านไว้ 9 ดาวิดทราบว่าซาอูลทรง
คิด ร้ายต่อ ท่าน ท่านจึง พู ดก ับ อาบี ยาธาร์ปุ โรหิต ว่า “จงนํา เอาเอโฟดมาที่ นี่ เถิด � 10 ดาว ิ
ดกราบทูลว่า “โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ ได้ ยินแน่
ว่า ซาอูลหาช่องที่ จะมายังเคอีลาห์เพื่อทําลายเมืองนี้ เพราะข้าพระองค์เป็นเหตุ 11 ประชา
ชนชาวเคอี ลาห์ จะมอบข้า พระองค์ ไว้ในมือ ท่านหรือ ซาอูล จะเสด็จ ลงมาดัง ที่ ผู้รบ
ั ใช้ ของ
พระองค์ได้ยินนั ้นหรือ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล ขอพระองค์ทรงบอกผู้
รับใช้ของพระองค์เถิด� และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เขาจะลงมา� 12 แล้วดาวิดจึงกราบทูล
ว่า “ประชาชนชาวเคอี ลาห์ จะมอบข้า พระองค์ และคนของข้า พระองค์ ไว้ ในมือ ของซาอู ล
1 แล ้ว พวกเขาบอกดาวิด ว่า
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หรือ� และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เขาทัง้ หลายจะมอบเจ้าไว้�
ซึ่งมีประมาณหกร้อยคนก็ ลุ กขึ้นไปเสียจากเคอีลาห์ และเขาทัง้ หลายก็ ไปตามแต่ ที่ เขาจะ
ไปได้ เมื่ อม ี คนไปทูล ซาอู ล ว่า ดาว ิด หนี ไปจากเคอี ลาห์ แล้ว ซาอู ลก ็ ทรงเลิก การติดตาม
14 และดาวิดก็อยูในถิ
่
น
่ ทุรกันดารตามที่กําบังเข้มแข็งและอยูใ่ นแดนเทือกเขาแห่งถิน
่ ทุรก
ันดารศิฟ และซาอูลก็ทรงแสวงหาท่านทุกวัน แต่ พระเจ้ามิได้ มอบท่านไว้ในมือของซาอูล
15 และดาวิดเห็นว่าซาอูลได้ทรงออกมาแสวงหาชีวต
ิ ของเธอ ดาวิดอยู่ในถิน
่ ทุรกันดารศิฟ
ที่ ป่า ไม้ 16 และโยนาธานราชบุตรของซาอูล ได้ ลุ กขึ้น ไปหาดาวิด ที่ ป่า ไม้ และสนั บ สนุนม ือ
ของเธอให้เข้มแข็งขึ้นในพระเจ้า 17 โยนาธานพูดกับเธอว่า “อย่ากลัวเลย เพราะว่ามือของ
ซาอูล เสด็จ พ่อ ของฉั น จะหาเธอไม่ พบ เธอจะได้ เป็นกษั ตริย์ เหนื ออ ิส ราเอล และฉั น จะเป็
นอ ุ ปราช ซาอูล เสด็จ พ่อ ของฉั นก ็ ทราบเรือ
่ งนี้ ด้วย � 18 และทัง้ สองก็ กระทํา พันธสัญญา
ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ดาวิดยังค้างอยู่ที่ ป่าไม้ และโยนาธานก็ กลับไปวัง 19 ฝ่ายชาว
ศิฟ ได้ ข้น
ึ ไปหาซาอูล ที่ กิเบอาห์ทูล ว่า “ดาว ิด ได้ ซ่อนตัว อยู่ ท่ามกลางพวกข้า พระองค์ ในที่
กําบัง เข้ม แข็ง ที่ ป่า ไม้ บนเนิ น เขาฮาคี ลาห์ ซึ่ง อยู่ ใต้ เยชิ โมนมิ ใช่ หรือ 20 โอ ข้า แต่ กษั ตริย์
เพราะฉะนั ้นบัดนี้ ขอเสด็จลงไปตามสุดพระทัยปรารถนาที่จะลงไป ฝ่ายพวกข้าพระองค์จะ
มอบเขาไว้ในหัตถ์ ของกษั ตริย์� 21 และซาอูลตรัสว่า “ขอพระเยโฮวาห์ทรงอํานวยพระพร
แก่ พวกท่าน เพราะพวกท่านปรานี เรา 22 จงไปหาดู ให้แน่ นอนยิง่ ขึ้น ดู ให้รู ว่
้ าเขาอยู่ที่ไหน
ใครเห็นเขาที่นั่นบ้าง เพราะมีคนบอกข้าว่า เขาฉลาดนั ก 23 เพราะฉะนั ้นจงไปสังเกตดูที่ซุ่ม
ว่าเขาซ่อนตัวอยู่ที่ไหน และกลับมาเอาเนื้ อความแน่ นอนมาบอกเรา แล้วเราจะไปกับท่าน
ต่อ มาถ้า เขาอยู่ ในเขตแผ่น ดิน เราจะค้นหาเขาในบรรดาคนยู ดาห์ที่ นั บ เป็น พันๆ� 24 เขา
ทัง้ หลายก็ ลุ กขึ้นไปยังศิ ฟก่อนซาอูล ฝ่ายดาวิดกับคนของท่านอยู่ในถิน
่ ทุ รกันดารมาโอน
25
ในที่ ราบใต้เยชิโมน ซาอูลกับคนของพระองค์ก็แสวงหาท่าน มีคนบอกดาวิด ท่านจึงลง
ไปยังศิลาและอยู่ในถิน
ิ ดังนั ้ นก็ทรงติดตามดาวิดไป
่ ทุรกันดารมาโอน เมื่อซาอูลทรงได้ยน
ในถิน
ิ ับคนของท่านอยูฟ
่ ากภูเขา
่ ทุรกันดารมาโอน 26 ซาอูลเสด็จไปฟากภูเขาข้างนี้ ดาวดก
ข้างโน้ น ดาวดก
ิ รี
็ บหนี จากพระพักตร์ซาอูล เพราะซาอูลกับคนของพระองค์มาล้อมรอบดา
วิดกับคนของท่านเพื่อจะจับ 27 แต่ มีผู้สื่อสารคนหนึ่ งมาทูลซาอูลว่า “ขอรีบเสด็จกลับ เพ
ราะคนฟี ลิสเตียยกกองทัพมาบุ กรุ กแผ่นดิน� 28 ซาอูลจึงเสด็จกลับจากการไล่ ตามดาวิด
ไปรบกับฟีลิสเตีย เขาจึงเรียกที่นั้นว่าเส-ลาฮามาเลคอท 29 ดาวิดก็ข้น
ึ ไปจากที่นั่นไปอาศัย
อยูใ่ นที่กําบังเข้มแข็งแห่งเอนเกดี
13 แล้วดาวิดกับคนของท่าน

24
ดาวิดไว้ชีวิตของกษั ตริย์ซาอูลที่เมืองเอนเกดี

มีคนมาทูลว่า “ดู เถิด ดาว
ิ ดอย ู่ ในถิน
่ ทุ รก ัน ดารเมืองเอนเกดี� แล ้ว ซาอู ลก ็ ทรงนํา พลที่ คัด เลือกจากบรรดาคน
อิสราเอลแล้ว สามพัน คนไปแสวงหาดาวิ ดก ับ คนของท่านที่ หิน เลียงผา 3 และพระองค์
เสด็จ มาที่ คอกแกะริม ทาง มี ถํ้า อยู่ ถ้ํา หนึ่ ง ที่ นั ่น และซาอู ลก ็ เสด็จ เข้าไปส่ง ทุกข์ ฝ่ายดาวิ
ดกับคนของท่านนั ่งอยู่ที่ ส่วนลึกที่สุดของถํ้า 4 คนของดาวิดก็เรียนท่านว่า “ดูเถิด วันนี้ เป็
นวันที่พระเยโฮวาห์ตรัสกับท่านว่า ‘ดูเถิด เราจะมอบศั ตรู ของเจ้าไว้ในมือของเจ้า เพื่อเจ้า
จะได้ทํากับเขาตามที่เจ้าเห็นควร� ” แล้วดาวิดกลุ
็ กขึ้นเข้าไปตัดชายฉลองพระองค์ของซา
5
อูลอย่างลับๆ ต่อมาภายหลังใจของดาวิดก็ตําหนิ ตัวท่านเอง เพราะท่านได้ตัดชายฉลอง
1 อยู่มาเมื่อ ซาอูล เสด็จ กลับ จากการไล่ ตามคนฟี ลิ ส เตีย แล้ว
2
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พระองค์ ของซาอูล ท่านว่า แก่ คนของท่านว่า “ขอพระเยโฮวาห์ ทรงห้ามข้าพเจ้า กระทํา
สิง่ นี้ ต่อเจ้า นายของข้าพเจ้า ซึ่ง เป็นผู้ที่ พระเยโฮวาห์ทรงเจิม ตัง้ ไว้ คือ ที่ จะเหยียดมือออก
ต่อ สู้ กั บท ่าน ด้วยว่า ท่านเป็น ผู้ ที่ พระเยโฮวาห์ ทรงเจิม ไว้� 7 ดาว ิ ดก ็ หา้ มผู้ รับ ใช้ ของท่าน
ด้วยถ้อยคําเหล่านี้ และไม่ยอมให้เขาทัง้ หลายทําร้ายซาอูล และซาอูลกท
็ รงลุกขึ้นออกจาก
ถํ้า เสด็จ ไปตามทางของพระองค์ 8 ภายหลัง ดาวิดก ็ ลุ กขึ้น ด้วย และออกไปจากถํ้า ร้องทูล
ซาอู ล ว่า “ข้า แต่ กษั ตริย์ เจ้ านายของข้า พระองค์� และเมื่อ ซาอูล ทรงเหลี ยวด ู ดาว ิ ดก ็ ก้ม
ลงถึงดินกราบไหว้ 9 และดาวิดทูลซาอูลว่า “ไฉนพระองค์ทรงฟังถ้อยคําของคนที่กล่าวว่า
‘ดู เถิด ดาว ิด แสวงหาที่ จะทําร้ายพระองค์� 10 ดู เถิด วันนี้ พระเนตรของพระองค์ ประจักษ์
แล ้ วว ่า พระเยโฮวาห์ ทรงมอบพระองค์ ในวัน นี้ ไว้ ในมือ ของข้า พระองค์ ที่ ในถํ้า และบาง
คนได้ ขอให้ ข้า พระองค์ ประหารพระองค์ เสีย แต่ ข้า พระองค์ ก็ได้ ไว้ พระชนม์ ของพระองค์
ข้า พระองค์ พูด ว่า ‘ข้าพเจ้า จะไม่ ย่ื นม ื อออกทําร้ายเจ้า นายของข้าพเจ้า เพราะพระองค์
เป็น ผู้ ที่ พระเยโฮวาห์ทรงเจิม ไว้� 11 ยิง่ กว่า นั ้น เสด็จ พ่อ ของข้า พระองค์ ได้ ขอด ู ชายฉลอง
พระองค์ ในมือ ของข้า พระองค์ โดยเหตุ ที่ ว่าข้า พระองค์ ได้ ตัด ชายฉลองพระองค์ ออก และ
มิ ได้ ประหารพระองค์ เสีย ขอพระองค์ ทรงทราบและทรงเห็น เถิด ว่า ในมือ ของข้า พระองค์
ไม่มีความชัว่ ร้ายหรือการละเมิด ข้าพระองค์มิได้กระทําบาปต่อพระองค์ แม้ว่าพระองค์จะ
ล่าชีวต
ิ ของข้าพระองค์เพื่อจะเอาชีวต
ิ ข้าพระองค์ 12 ขอพระเยโฮวาห์ทรงพิพากษาระหว่าง
ข้าพระองค์ และพระองค์ ขอพระเยโฮวาห์ทรงแก้ แค้นแทนข้าพระองค์ ต่อพระองค์ แต่ มือ
ของข้า พระองค์ จะไม่ กระทํา อะไรต่อ พระองค์ 13 ดัง สุภาษิ ต โบราณว่า ‘ความชัว่ ร้ายก็ ออก
มาจากคนชัว่ � แต่ มือ ของข้า พระองค์ จะไม่ กระทํา อะไรต่อ พระองค์ 14 กษั ตริย์ แห่ งอ ิส รา
เอลออกมาตามผู้ใด พระองค์ ไล่ ตามผู้ใด ไล่ ตามสุนัขที่ ตายแล้ว ไล่ ตามตัวหมัด 15 เพราะ
ฉะนั ้น ขอพระเยโฮวาห์ ทรงเป็น ผู้ พิพากษา และขอทรงประทานคํา พิพากษาระหว่างข้า
พระองค์และพระองค์ และทอดพระเนตร และขอว่าความฝ่ายข้าพระองค์ และขอทรงช่วย
ข้า พระองค์ ให้ พ้น หัตถ์ ของพระองค์� 16 อยู่ มาเมื่อ ดาวิด ทูล คํา เหล่า นี้ ต่อ ซาอูล แล้ว ซา
อูลตรัสว ่า “ดาว ิด บุตรของข้า เอ๋ย นั ่น เป็น เสียงของเจ้า หรือ� ซาอู ลก ็ ทรงส่ง เสียงกันแสง
17 พระองค์ตรัสกับดาวิดว่า “เจ้าชอบธรรมยิง
่ กว่าข้า เพราะเจ้าตอบแทนข้าด้วยความดี ใน
เมื่อข้าได้ตอบแทนเจ้าด้วยความร้าย 18 เจ้าได้ประกาศในวันนี้ แลวว
้ ่า เจ้าได้กระทําความดี
ต่อข้าอย่างไร ในการที่ เจ้ ามิได้ ประหารข้าเสียในเมื่อพระเยโฮวาห์ทรงมอบข้าไว้ในมือของ
เจ้า แล้ว 19 เพราะถ้า ผู้ ใดพบศั ตรู ของตน เขาจะยอมให้ ปลอดภัย ไปหรือ ดัง นั ้น ขอพระเย
โฮวาห์ทรงกระทํา ดี แก่ เจ้ าสนองการที่ เจ้ าได้ กระทํา แก่ ข้า ในวัน นี้ 20 บัดนี้ ดู เถิด ข้า ประจั
กษ์แล้วว่า เจ้าจะเป็นกษั ตริย์แน่ และราชอาณาจักรอิสราเอลจะสถาปนาอยู่ในมือของเจ้า
21 เพราะฉะนั ้น บัดนี้ จงปฏิญาณให้แก่ ข้า ในพระนามของพระเยโฮวาห์ว่า เจ้ าจะไม่ ตัด เชื้อ
สายรุ น
่ หลังของข้าเสีย และเจ้าจะไม่ทําลายชื่อของข้าเสียจากวงศ์วานบิดาของข้า� 22 ดาวิ
ดก ็ ปฏิญาณให้แก่ ซาอูล แล ้ว ซาอู ลก ็ เสด็จ กลับ พระราชวัง และดาวิดก ับ คนของท่านก็ ข้น
ึ
ไปยังที่กําบังเข้มแข็ง
6

25
ความตายของซามูเอล

ฝ่ายซามู เอลก็ สิ ้น ชีวต
ิ และคนอิสราเอลทัง้ ปวงก็ ประชุม กัน ไว้ทุกข์ ให้ท่าน และเขาทัง้
หลายก็ ฝังศพท่านไว้ในบ้านของท่านที่ รามาห์ และดาวิดก็ลุ กขึ้นลงไปยังถิน
่ ทุรกันดารปา
ราน
1
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มี ชายคนหนึ่ ง ในมาโอน มี การงานอยู่ ในคารเมล ชายผู้ นั้ นม ั ่งม ี มาก มี แกะสามพัน
และแพะหนึ่ งพัน ท่านตัดขนแกะของท่านอยูที
่ ่คารเมล 3 ชื่อของชายคนนั ้นคือนาบาล และ
ชื่อ ภรรยาของท่านคือ อาบี กาย ิล นางมี ความเข้าใจเรือ
่ งต่างๆ เป็น อย่างดี และมี หน ้า ตา
สวยงาม แต่ชายคนนั ้นเป็นคนสามานย์และประพฤติตัวเลวทราม เป็นวงศ์วานของคาเลบ
4 ดาวิดอยู่ในถิน
่ ทุรกันดารได้ยินว่านาบาลกําลังตัดขนแกะของเขาอยู่ 5 ดาวิดจึงใช้ชายหนุ่
มสิบคน และดาวิดสัง่ ชายหนุ่มเหล่านั ้ นว่า “จงขึ้นไปที่คารเมลไปหานาบาล และคํานั บเขา
ในนามของเรา 6 ท่านทัง้ หลายจงกล่าวคํา คํานั บ เขาเช่น นี้ ว่า ‘สันติ ภาพจงมี แก่ ท่าน สันติ
ภาพจงมี แก่ วงศ์ วานของท่าน และสันติภาพจงมี แก่ บรรดาสิง่ ที่ ท่านมี 7 ข้าพเจ้า ได้ ยิ นว
่า ท่านมี คนตัด ขนแกะ ฝ่ายผู้ เลี้ยงแกะของท่านนั ้น อยู่ กับ เรา เรามิ ได้ กระทํา อันตรายเขา
เลย และเขาก็มิได้ขาดอะไรไปตลอดเวลาที่เขาอยู่ในคารเมล 8 ขอให้ถามพวกคนหนุ่มของ
ท่าน ดูเถิด เขาทัง้ หลายจะสําแดงให้ท่านทราบเอง เพราะฉะนั ้นขอให้คนหนุ่มทง
ั ้ หลายของ
ข้าพเจ้าได้รบ
ั ความกรุ ณาในสายตาของท่าน เพราะเรามาในวันดี ข้าพเจ้าขอร้องท่านโปรด
ให้สิ ่ง ที่ ตกมาถึ งม ือ ของท่านแก่ พวกผู้ รับ ใช้ ของท่านและแก่ ดาว ิด บุตรของท่าน� ” 9 เมื่อ
พวกคนหนุ่ม ของดาวิดมาถึ งก ็ กล ่าวบรรดาคํา เหล่า นั ้น แก่ นาบาลในนามของดาวิด และ
เขาทัง้ หลายก็คอยอยู่ 10 และนาบาลตอบคนรับใช้ของดาวิดว่า “ดาวิดคือผูใด
้ บุตรของเจส
11
ซี คือ ผู้ ใด สมัย นี้ มี คนใช้เป็ นอ ัน มากที่ หนี ไปจากนายของตน ควรหรือ ที่ ข้า จะนํา ขนมปัง
ของข้า และนํ้าของข้า และเนื้ อของข้า ซึ่งข้าได้ฆ่าเสียสําหรับคนตัดขนแกะของข้า มอบให้
แก่คนซึ่งมาจากที่ไหนข้าก็ไม่รู�
้ 12 พวกคนหนุ่มของดาวิดก็หันกลับ และมาบอกเรือ
่ งราว
13
ทัง้ สิน
้ นี้ แก่ ดาวิด และดาวิด สัง่ คนของท่านว่า “ทุ กคนจงเอาดาบคาดเอวไว้� และทุก
คนก็ เอาดาบคาดเอวของตน และดาวิดก ็ เอาดาบคาดเอวด้วย และมี คนติดตามดาวิด ไป
ประมาณสี่รอ
้ ยคน ส่วนอีกสองร้อยคนอยู่เฝ้ากองสัมภาระ 14 แต่มีคนหนุ่มคนหนึ่ งไปบอก
นางอาบีกายิลภรรยาของนาบาลว่า “ดู เถิด ดาวิดส่งผู้ส่ือสารมาจากถิน
่ ทุ รกันดารเพื่อจะ
คํานั บ นายของเรา และนายกลั บดุวา่ คนเหล่า นั ้น 15 แต่ คนเหล่านั ้นเคยดี ต่อ เรามาก และ
เราไม่ต้องถูกทําร้ายอย่างใดเลย และไม่ขาดสิง่ ไรตราบใดที่เราไปกับเขาเมื่อเราอยูใ่ นทุ่งนา
16 เขาเป็ นเหมือนกําแพงของเราทัง
้ กลางคืนและกลางวัน ตลอดเวลาที่เราเลี้ยงแกะอยูก
่ ับ
เขา 17 ฉะนั ้นบัดนี้ ขอท่านทราบเรือ
่ งนี้ และพิจารณาว่าท่านควรจะกระทําประการใด เพราะ
เขาคงมุ่งร้ายต่อนายของเรา และต่อครัวเรือนทัง้ สิน
้ ของนายนายนั ้นเป็นคนอันธพาล ใคร
จะพูดด้วยก็ ไม่ได้� 18 แล้วนางอาบีกายิลก็รีบจัดขนมปังสองร้อยก้อน และนํ้าองุน
่ สองถุง
หนั ง และแกะที่ทําเสร็จแล้วห้าตัว และข้าวคัว่ ห้าถัง และองุน
่ แห้งร้อยช่อ และขนมมะเดื่อ
สองร้อยแผ่นบรรทุกหลังลา 19 นางก็สัง่ คนรับใช้ของนางว่า “จงรีบไปก่อนเรา ดูเถิด เราจะ
ตามเจ้าไป� แต่นางมิได้บอกนาบาลสามีของนาง 20 เมื่อนางขีล
่ าลงมา มีสันเขาบังฝ่ายนาง
อยู่ ดูเถิด ดาวิดกับคนของท่านก็ลงมาทางนาง และนางก็พบเขาทัง้ หลายเข้า 21 ดาวิดกล่า
วไว้แล้วว่า “ข้าได้เฝ้าทุกสิง่ ที่ คนนี้ มีอยู่ในถิน
่ ทุรกันดารเสียเปล่า ไม่มีสิ่งใดของเขาขาดไป
เลย และเขายัง กระทํา ความชัว่ ต่อ ข้า ตอบแทนความดี 22 ถ้า ถึง แสงอรุ ณ ของรุ ง่ เช้า ข้า ยัง
ปล่อยให้คนใดที่ปัสสาวะรดกําแพงได้ในบรรดาคนของเขานั ้นให้เหลืออยู่ ก็ขอพระเจ้าทรง
ลงโทษศั ตรู ทัง้ หลายของดาวิดอย่างนั ้น และให้หนักยิง่ กว่านั ้ นอีก� 23 เมื่อนางอาบีกายิล
เห็นดาวิด นางก็รีบลงจากหลังลา ซบหน้าลงต่อดาวิดกราบลงถึงดิน 24 นางกราบลงที่เท้า
ของดาวิดกล่าวว่า “เจ้านายของดิฉันเจ้าข้า ความชัว่ ช้านั ้นอยูที
่ ่ดิฉั นแต่ผู้เดียว ขอให้หญิง
ผู้ รับ ใช้ ของท่านได้ พู ดให้ ท่านฟัง ขอท่านได้ โปรดฟัง เสียงหญิง ผู้ รับ ใช้ ของท่าน 25 ขอเจ้า
2
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นายของดิฉันอย่าได้เอาความกับชายอันธพาลคนนี้ เลยคือนาบาล เพราะเขาเป็นอย่างที่ช่อ
ื
ของเขาบอก นาบาลเป็นชื่อของเขา และความโง่เขลาก็อยู่กับเขา แต่ดิฉั นหญิงผู้รับใช้ของ
ท่านหาได้เห็นพวกคนหนุ่มของเจ้านายซึ่งท่านได้ใช้ไปนั ้นไม่ 26 เหตุฉะนั ้นบัดนี้ เจ้านายขอ
งดิ ฉั น พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์ อยู่แน่ ฉั นใด และท่านมี ชีวิตอยู่แน่ ฉั นใด ด้วยว่า พระเย
โฮวาห์ทรงกระทําให้ท่านระงับเสียจากการทําให้โลหิตตก และจากการแก้แค้นด้วยมือของ
ท่านเอง เพราะฉะนั ้นขอให้ศัตรู ของท่านและบรรดาผู้ที่ กระทําร้ายต่อเจ้านายของดิฉันจง
เป็นอย่างนาบาล 27 สิ่งเหล่านี้ ซ่ึงหญิงผู้รับใช้ของท่านได้นํามาให้เจ้านายของดิฉันขอมอบ
แก่ บรรดาคนหนุ่ม ซึ่ง ติดตามเจ้า นายของดิ ฉั น 28 ได้ โปรดอภัย การละเมิด ของหญิง ผู้ รับ
ใช้ของท่านเถิด เพราะพระเยโฮวาห์จะทรงกระทําให้เจ้านายของดิฉันเป็นวงศ์วานที่มัน
่ คง
อย่างแน่ นอน ด้วยว่าเจ้านายของดิฉันทําสงครามอยู่ฝ่ายพระเยโฮวาห์ ตราบใดที่ ท่านมีชี
วิตอยู่จะหาความชัวท
ิ ของ
่ ี่ตัวท่านไม่ได้เลย 29 แม้มีคนลุกขึ้นไล่ตามท่านและแสวงหาชีวต
ท่าน ชีวิตของเจ้านายของดิฉันจะผูกมัดอยู่กับกลุ่มชีวต
ิ ซึ่งอยู่ในพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่าน แต่ ชีวิตศั ตรู ของท่านจะถูกเหวีย
่ งออกไปดัง่ ออกไปจากรังสลิง 30 และต่อมาเมื่อพระ
เยโฮวาห์จะทรงกระทําแก่ เจ้ านายของดิฉันแล้ว ตามบรรดาความดี ซ่ึงพระองค์ ทรงลัน
่ วา
จาเกี่ยวกับท่าน และทรงตัง้ ท่านไว้เป็นเจ้านายเหนื ออิสราเอล 31 เจ้านายของดิฉันจะไม่มี
เหตุ ที่ ต้องเศร้า ใจหรือ ระกํา ใจ เพราะได้ กระทํา ให้ โลหิต เขาตกด้วยไม่ มี สาเหตุ หรือ เพราะ
เจ้า นายของดิฉัน ทําการแก้ แค้น เสีย เอง และเมื่อ พระเยโฮวาห์ ทรงกระทํา ความดี แก่ เจ้ า
นายของดิฉันแล้ว ก็ขอระลึกถึงหญิงผู้รับใช้ของท่านบ้าง� 32 ดาวิดจึงกล่าวแก่อาบีกายิล
ว่า “สาธุการแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล ผู้ทรงใช้เจ้าให้มาพบเราในวันนี้ 33 ขอ
ให้ ความสุข ุม ของเจ้า รับ พระพร และขอให้ ตัว เจ้า ได้ รบ
ั พระพร เพราะเจ้า ได้ ป้องกัน เราใน
วัน นี้ ให้ พ้น จากการทําให้ โลหิต ตก และจากการแก้ แค้น ด้วยมือ ของเราเอง 34 เพราะพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล ผู้ทรงระงับเราเสียจากการกระทําร้ายเจ้า ทรงพระชนม์อยู่
แน่ ฉั นใด ถ้า เจ้า มิ ได้ รีบมาพบเราเสีย เมื่อ ถึง แสงอรุ ณ ของรุ ง่ เช้า จะไมมี่ คนที ่ ปัสสาวะรด
กําแพงได้เหลือแก่นาบาลเลยเป็นแน่ � 35 แล้วดาวิดก็รบ
ั บรรดาสิง่ ที่นางนํามาจากมือของ
นาง และดาวิด กล่าวแก่ นางว่า “จงกลับ ไปยั งบ ้านเรือนของเจ้า ด้วยสันติภาพเถิด ดู เถิด
เราได้ฟังเสียงของเจ้าแล้ว และเราก็ยอมรับเจ้า� 36 และอาบีกายลก
ิ กล
็ ับไปหานาบาล และ
ดูเถิด ท่านกําลังมีการเลี้ยงใหญ่ในบ้านของท่านอย่างการเลี้ยงของกษั ตริย์ และจิตใจของ
นาบาลก็รา่ เริงอยู่ เพราะท่านมึนเมามาก นางจึงมิได้บอกอะไรให้ท่านทราบ ไม่ว่ามากหรือ
น้ อย จนเวลารุ ง่ เช้า 37 และต่อมาในเวลาเช้า เมื่อเหล้าองุน
่ สร่างจากนาบาลไปแล้ว ภรรยา
ของท่านก็ เล่าเหตุ การณ์ เหล่านี้ ให้ฟัง และจิตใจของท่านก็ ตายเสียภายใน และท่านกลาย
เป็นดังก้อนหิน 38 อยู่มาอีกประมาณสิบวันพระเยโฮวาห์ทรงประหารนาบาลและท่านก็สิน
้
ชีวต
ิ
ดาวิดแต่งงานกับนางอาบีกายิลและนางอาหิโนอัม
ท่านจึงว่า “สาธุการแด่พระเยโฮวาห์ ผู้ทรงแก้
แค้น การเหยียดหยามที่ ข้า พระองค์ ได้ รับ จากมือ ของนาบาล และทรงป้องกัน ผู้ รับ ใช้ ของ
พระองค์ ไม่ ให้ ทําความชัว่ พระเยโฮวาห์ ทรงตอบแทนการกระทํา ชัว่ ของนาบาลให้ ตกบน
ศีรษะของเขาเอง� แล ้ว ดาวิดก ็ ส่ง คนไปสู่ ขออาบี กาย ิล ให้มาเป็น ภรรยาของท่าน 40 และ
เมื่อ ผู้ รับ ใช้ ของดาวิด มาถึง อาบี กาย ิล ที่ คารเมล เขาทัง้ หลายก็ พู ดก ับ นางว่า “ดาว ิด ได้ ให้
เราทัง้ หลายมานํา เธอไปให้ เป็น ภรรยาของท่าน� 41 และนางก็ ลุ กขึ้น ซบหน้า ลงถึ งด ิ นก
ล่า วว่า “ดู เถิด หญิง ผู้ รับ ใช้ ของท่านเป็น ผู้ รับ ใช้ ที่ จะล้างเท้า ให้ แก่ ผู้รบ
ั ใช้ แห่ งเจ้า นายขอ
39 เมื่อดาวิดได้ยินว่านาบาลสิน
ิ แล้ว
้ ชีวต
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งดิ ฉั น � อาบ ี กาย ิ ลก ็ รีบลุก ขึ้น ขี่ ลาตัว หนึ่ ง พร้อมกับ สาวใช้ ปรนนิ บัติ เธออี กห ้าคน นาง
ตามผู้ส่ือสารของดาวิดไป และได้เป็นภรรยาของดาวิด 43 ดาวิดยังได้รบ
ั นางอาหิโนอัมชาว
44
ยิสเรเอลมาด้ วย และทัง้ สองก็ เป็น ภรรยาของท่าน ซาอูล ได้ ทรงยกมี คาลราชธิดาของ
พระองค์ ผู้เป็นภรรยาของดาวิด ให้แก่ปัลทีบุตรชายลาอิชชาวกัลลิมแล้ว
42

26
อีกครัง้ หนึ่ งที่ดาวิดปฏิเสธไม่ยอมฆ่าซาอูล

ชาวศิฟ มาหาซาอูล ที่ เมือ งกิเบอาห์ ทูล ว่า “ดาว ิด ซ่อนตัว อยู่ บนเขาฮาคี ลาห์ ซึ่ง อยู่
ตรงหน้า เยชิ โมนมิ ใช่ หรือ � 2 ซาอูล จึง ทรงลุก ขึ้น ลงไปที่ ถิน
่ ทุ รก ัน ดารศิฟ พร ้ อมกับ ชาย
อิสราเอลที่ คัด เลือกแล้ว สามพัน คน เพื่อ แสวงหาดาวิด ในถิน
่ ทุ รก ัน ดารศิฟ 3 และซาอูล
ทรงตัง้ ค่ายอยู่ ที่ เขาฮาคี ลาห์ ซึ่ง อยู่ ข้างถนนซึ่ง อยู่ ตรงหน้า เยชิ โมน แต่ ดาว ิด ยัง คงอยู่ ใน
ถิน
่ ทุ รก ัน ดาร และท่านเห็ นว ่า ซาอูล เสด็จ มาหาท่านที่ ในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร 4 เพราะฉะนั ้น ดา
วิด ส่ง ผู้ สอดแนมออกไป จึง ทราบว่า ซาอูล ทรงยกมาแน่ แล้ว 5 แล ้ว ดาวิดก ็ ลุ กขึ้น มายัง ที่
ซึ่ง ซาอูล ทรงตัง้ ค่ายอยู่ และดาวิดก ็ เห็น ที ่ ที่ ซาอู ลบรรทมพร้อมกับ อับ เนอร์บุ ตรชายเนอ
ร์แม่ทัพ ซาอู ลบรรทมอยู่ กลางเขตค่าย ฝ่า ยกองทั พก ็ ตัง้ ค่ายอยู่ รอบพระองค์ 6 แล ้ว ดา
วิดก ็ พู ดก ับ อาหิ เมเลคคนฮิต ไทต์ และกับ อาบี ชย
ั บุตรชายของนางเศรุ ยาห์ น้ องชายของ
โยอาบว่า “ผู้ ใดจะลงไปในค่ายของซาอู ลก ับ เราบ้าง� อาบ ี ชย
ั ตอบว่า “ข้าพเจ้า จะลงไปกั
บท่าน� 7 ดาวิดและอาบีชย
ั จึงลงไปที่ กองทัพในเวลากลางคืน และดูเถิด ซาอูลบรรทมอยู่
กลางเขตค่าย หอกของพระองค์ปักอยูที
่ ่ที่ดินตรงพระเศียร อับเนอร์กับพวกพลก็นอนล้อม
พระองค์ อยู่ 8 อาบ ี ชย
ั พู ดก ับ ดาวิด ว่า “ในวัน นี้ พระเจ้า ทรงมอบศั ตรู ของท่านไว้ในมือ ของ
ท่านแล้ว ฉะนั ้นบัดนี้ ขอให้ข้าพเจ้าแทงเขาด้วยหอกให้ติ ดดิน ครัง้ เดียวก็ พอ และข้าพเจ้า
ไม่ต้องแทงเขาครัง้ ที่สอง� 9 แต่ดาวิดบอกอาบีชย
ั ว่า “ขออย่าทําลายพระองค์เลย เพราะผู้
ใดเล่าจะเหยียดมือออกต่อสู้ผู้ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงเจิมไว้ และจะไม่มีความผิด� 10 และดา
วิดกล่าวว่า “พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่แน่ ฉั นใด พระเยโฮวาห์จะทรงฆ่าพระองค์ ท่าน
เอง หรือจะถึงวันกําหนดที่พระองค์ต้องสิน
้ พระชนม์ หรือพระองค์จะเสด็จเข้าสงครามและ
พินาศเสีย 11 ขอพระเยโฮวาห์ ทรงห้ามปรามข้าพเจ้า ไม่ ให้ เหย ีย ดมื อออกต่อสู้ ผู้ ที่ พระเย
โฮวาห์ ทรงเจิม ไว้ บัดนี้ จงเอาหอกที่ อยู่ ตรงพระเศียรกับ เหยือกนํ้า และให้ เราไปกัน เถิด�
12 ดาว ิด จึง เอาหอกและเหยือกนํ้า จากที่ พระเศียรของซาอูล และเขาทัง
้ สองก็ ออกไป ไม่มี
ใครเห็น ไม่มี ใครทราบ และไม่ มี คนใดตื่น เพราะเขาหลับ สนิ ท ทุก คน เพราะพระเยโฮวาห์
ทรงบันดาลให้เขาหลับสนิ ท 13 และดาวิดกข
็ ้ามไปอีกฟากหนึ่ งไปยืนอยูบ
่ นยอดเขาไกลออก
ไป มี ที่ ว่างกว้างใหญ่ ระหว่างทัง้ สองฝ่าย 14 ดาว ิ ดก ็ ตะโกนเรียกพวกพลและเรียกอับ เนอ
ร์บุ ตรชายเนอร์ว่า “อับ เนอร์เอ๋ย ท่านไม่ ตอบหรือ� แล ้ วอ ับ เนอร์ตอบว่า “ใครนั ่ นที ่ มาร
้ องเรียกกษั ตริย์� 15 และดาวิด ตอบอับ เนอร์ว่า “ท่านไม่ ใช่ ผู้ ชายแกล้ว กล้า ดอกหรือ ใน
อิสราเอลมี ใครเหมือนท่านบ้าง ทําไมท่านไม่ เฝ้า กษั ตริย์ เจ้ านายของท่านไว้ให้ ดี เพราะมี
คนหนึ่ ง เข้าไปจะทํา ลายกษั ตริย์ เจ้ านายของท่าน 16 ที่ ท่านกระทํา เช่น นี้ ไม่ ดี แน่ พระเยโฮ
วาห์ทรงพระชนม์อยู่แน่ ฉั นใด ท่านสมควรตายเพราะท่านมิได้ เฝ้าเจ้านายของท่านไว้ให้ดี
ผูที
้ ่พระเยโฮวาห์ทรงเจิมไว้ บัดนี้ ตรวจดูทีว่า หอกของกษัตริย์อยูที
่ ่ไหน และเหยือกนํ้าที่ตรง
พระเศียรนั ้นอยู่ที่ไหน� 17 ซาอูลทรงจําสําเนี ยงดาวิดได้ จึงตรัสว่า “ดาวิดบุตรของข้าเอ๋ย
นี่ เป็นเสียงของเจ้าหรือ� และดาวิดทูลว่า “โอ ข้าแต่ กษั ตริย์ เจ้ านายของข้าพระองค์ เป็น
1
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เสียงข้าพระองค์พ่ะย่ะค่ะ�
“ไฉนเจ้านายของข้าพระองค์จึงไล่ตาม
ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ ข้า พระองค์ ได้ กระทํา อะไรไป มือ ข้า พระองค์ ผิ ดอย ่างไรเล่า 19 เพราะ
ฉะนั ้น บัด นี้ ขอกษั ตริย์ เจ้ านายของข้า พระองค์ ทรงฟัง เสียงผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ ถ้า พระเย
โฮวาห์ ทรงปลุก ปั่ นพระองค์ ให้ ต่อสู้ ข้า พระองค์ ขอพระเยโฮวาห์ ให้ ได้ รับ เครือ
่ งถวาย แต่
ถ้า เป็น บุตรทัง้ หลายของมนุษย์ ยุ ก็ ขอให้คนนั ้น เป็ นที ่ สาปแช่ง ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์
เพราะเขาได้ ขับไล่ ข้าพระองค์ ออกไปในวันนี้ มิให้ได้ ส่วนมรดกของพระเยโฮวาห์ โดยกล่าว
ว่า ‘จงไปปรนนิ บัติพระอื่น� 20 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ ขออย่าให้โลหิตของข้าพระองค์ตกถึงดิน
ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เพราะกษั ตริย์แห่งอิสราเอลได้ออกมาหาชีวต
ิ หมัดตัวเดียว ดัง
ผูหน
้ ่ง
ึ ไล่ตามนกกระทาอยูบ
่ นภูเขา� 21 แล้วซาอูลตรัสว่า “ข้าได้กระทําบาปแล้ว ดาวิดบุตร
ของเราเอ๋ย จงกลับไปเถิด ด้วยว่าเราจะไม่ทําร้ายเจ้าอีกต่อไป เพราะในวันนี้ ชีวิตของเราก็
ประเสริฐในสายตาของเจ้า ดูเถิด เราประพฤติตัวเป็นคนเขลาและได้กระทําผิดอย่างเหลือ
หลาย� 22 และดาวิด ทูล ว่า “ข้า แต่ กษั ตริย์ ดู เถิด หอกของกษั ตริย์ อยู่ ที่ นี่ ขอรับ สัง่ ให้ คน
หนุ่มคนหนึ่ งมารับไปจากที่นี่ 23 พระเยโฮวาห์ทรงประทานรางวัลแก่ทุกคนตามความชอบ
ธรรมและความสัตย์ซ่ือของเขา เพราะในวันนี้ พระเยโฮวาห์ทรงมอบพระองค์ ไว้ในมือของ
ข้า พระองค์ แล้ว แต่ ข้า พระองค์ มิได้ เหย ีย ดมื อออกต่อสู้ ผู้ ที่ พระเยโฮวาห์ ทรงเจิม ไว้ 24 ดู
เถิด ชีวิตของพระองค์นั้นประเสริฐในสายตาของข้าพระองค์ในวันนี้ ฉั นใด ก็ขอให้ชีวิตของ
ข้าพระองค์ประเสริฐในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ฉั นนั ้น และขอพระองค์ทรงช่วยข้า
พระองค์ ให้พ้น จากบรรดาความทุกข์ ลําบากทัง้ สิน
้ ด้วย� 25 แล ้ว ซาอูล จึง ตรัส กับ ดาวิด ว่า
“ดาวิดบุตรของเราเอ๋ย ขอพระเจ้าทรงอวยพรเจ้า เจ้ าจะกระทําสิง่ ที่ ยิง่ ใหญ่และจะสําเร็จ
แน่ � ดาวิดจึงไปตามทางของท่าน และซาอูลก็เสด็จกลับสู่ราชสํานั กของพระองค์
18 และท่านทูลต่อไปว่า

27
ดาวิดสิน
่ ่แผ่นดินคนฟีลิสเตีย
้ หวังจึงหนี ไปอยูที
“ข้าคงจะพินาศสักวันหนึ่ งด้วยมือของซาอูล ไม่มีสิ ่งใดดี กว่าที่ ข้าจะ
หนี ไปอยู่ ที่ แผ่ นดิน คนฟี ลิ ส เตีย แล ้ว ซาอู ลก ็ จะทรงเลิก ไม่ ติ ดตามข้า อีก ภายในพรมแดน
อิสราเอล และข้าจะรอดพ้นจากมือของท่านได้� 2 ดาวิดจึงลุกขึ้นยกข้ามไป ทัง้ ตัวท่านและ
คนที่ อยู่กั บท ่านหกร้อยคนด้วยกัน ไปหาอาคี ช บุตรชายมาโอค กษั ตริย์เมือ งกัท 3 และดา
วิ ดก ็ อาศัย อยู่ กับ อาคี ช ที่ เมือ งกัท คือ ตั วท ่านและคนของท่าน ทุ กคนมี ครัว เรือนไปด้วย
ทัง้ ดาวิด พร้อมกับ ภรรยาสองคน คือ อาหิ โนอัม ชาวยิสเรเอล และอาบี กาย ิล ชาวคารเมล
ภรรยาของนาบาล 4 และเมื่อมค
ี นไปทูลซาอูลว่า ดาวิดได้หนี ไปเมืองกัทแล้ว พระองค์ก็มิได้
แสวงหาท่านอีก ต่อ ไป 5 แล ้ว ดาวิดจึง ทูล อาคี ชว่า “ถ้า บัดนี้ ข้า พระองค์ ได้ รับ พระกรุ ณาใน
สายพระเนตรของพระองค์ ขอทรงให้เขามอบที่ในหัวเมืองแก่ข้าพระองค์สักแห่งหนึ่ ง เพื่อ
ข้าพระองค์ จะได้ อาศัยอยู่ที่ นั่น ไฉนผู้รับใช้ของพระองค์ จะอยู่ในราชธานี กับพระองค์ เล่า�
6 ในวันนั ้นอาคีชทรงมอบเมืองศิกลากให้ ศิกลากจึงเป็ นหัวเมืองขึ้นแก่กษั ตริยยู
์ ดาห์จนถึง
ทุก วัน นี้ 7 ระยะเวลาที่ ดาว ิด อาศัย อยู่ ในแผ่น ดิน ฟี ลิ ส เตียนั ้ น เป็น หนึ่ ง ปี กับ สี่ เดือน 8 ฝ่าย
ดาวิดกับคนของท่านก็ข้น
ึ ไปปล้นชาวเกชูร ์ คนเกซไรต์และคนอามาเลข เพราะประชาชาติ
เหล่านี้ เป็นชาวแผ่นดินนั ้นตัง้ แต่สมัยโบราณ ไกลไปจนถึงเมืองชูรถ
์ ึงแผ่นดินอียป
ิ ต์ 9 ดาวิ
ดกโจมตี
็
แผ่นดินนั ้น ไม่ไว้ชีวิตผู้ชายหรือผูหญิ
้ ง แต่ริบแกะ วัว ลา อูฐ และเสื้อผ้า แลว
้ กลับ
10
มาหาอาคีช อาคีช ถามว่า “วัน นี้ ท่านไปปล้น ผู้ ใดมา� ดาว ิ ดก ็ ทูล ว่า “ปล้น ถิน
่ ใต้ ที่ แผ่ น
1 ดาว ิด นึ ก ในใจว่า
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11 ดาวิดมิได้ไว้ชีวิตผู้ชาย

ดินยูดาห์ ปล้นถิน
่ ใต้ที่คนเยราเมเอล และปล้นถิน
่ ใต้คนเคไนต์�
หรือผู้หญิง ที่ จะนําข่าวมาที่ เมืองกัทโดยคิดว่า “เกรงว่าเขาจะบอกเรือ
่ งของเราและกล่าว
ว่า ‘ดาวิดได้ทําอย่างนั ้นๆ และนี่ จะเป็ นวิธก
ี ารขณะที่ ท่านอาศัยอยู่ในแผ่นดินฟีลิสเตีย� ”
12 อาคีชทรงวางพระทัยในดาวิดด้วยทรงดําริว่า “เขาได้กระทําให้อส
ิ ราเอลชนชาติของเขา
เกลียดอย่างที่สุด เพราะฉะนั ้นเขาจึงเป็นผู้รับใช้ของเราได้ตลอดไป�

28
คนของดาวิดจะเป็นทหารยามรักษาพระราชวังของกษั ตริย์อาคีช

1 อยู่มาในครัง
้ นั ้นคนฟีลิสเตียได้รวบรวมกําลังเพื่อทําสงครามสู้รบกับอิสราเอล

และอา
คีชตรัสกับดาวิดว่า “จงเข้าใจเถิดว่า ท่านกับคนของท่านจะออกทัพไปกับเรา� 2 ดาวิดทูล
อาคี ชว่า “ดี ที เดียวพ่ะ ย่ะ ค่ะ พระองค์ จะได้ ทราบว่า ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ จะกระทํา อะไรได้
บ้าง � และอาคี ชรับสั ่งก ับ ดาวิด ว่า “ดี แล้ว เราจะให้ ท่านเป็น องครักษ ์ ของเราตลอดชีพ�
3 ฝ่ายซามู เอลได้ สิ ้นชีพแล้ว และคนอิสราเอลทัง
้ ปวงก็ไว้ทุกข์ให้ท่าน และฝังศพท่านไว้ใน
เมืองรามาห์ ซึ่ง เป็น เมืองของท่านเอง และซาอูล ทรงกําจัด คนทรงและพ่อ มดแม่มดเสีย
จากแผ่น ดิน 4 คนฟี ลิ ส เตี ยก ็ชุ มนุ มกัน และมาตัง้ ค่ายอยู่ ที่ ชู เนม และซาอูล ทรงรวบรวม
อิสราเอลทัง้ สิน
้ และเขาทัง้ หลายตัง้ ค่ายอยู่ ที่ กิล โบอา 5 เมื่อ ซาอูล ทอดพระเนตรกองทัพ
ของคนฟีลิสเตียกกลั
็ ว และพระทัยของพระองค์ก็หวัน
่ ไหวมาก 6 และเมื่อซาอูลทูลถามพระ
เยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์มิได้ทรงตอบพระองค์ ไม่ว่าด้วยความฝัน หรือด้วยอูริม หรือด้วยผู้
พยากรณ์
ซาอูลไปหาคนทรงที่บ้านเอนโดร์

ซาอูล จึง รับ สั ่งก ับ มหาดเล็ก ของพระองค์ ว่า “จงออกไปหาหญิง ที่ เป็น คนทรง เพื่อ เรา
จะได้ไปหาและถามเขาดู� และมหาดเล็ กก็กราบทูลว่า “ดูเถิด มีหญิงคนทรงคนหนึ่ งอยู่ที่
บ้านเอนโดร์� 8 ซาอูลจึงปลอมพระองค์และทรงฉลองพระองค์อย่างอื่นเสด็จออกไปพร้อม
กับ ชายสองคนไปหาหญิง คนทรงในเวลากลางคืน พระองค์ ตรัสว ่า “ขอทํานายให้ ฉัน โดย
วิญญาณของคนตาย ฉั น จะออกชื่อ ผู้ ใดก็ ให้ เรียกผู้ นั้น ขึ้น มา� 9 หญิง คนนั ้น จึง ทูล ตอบ
พระองค์ ว่า “ดู เถิด ท่านทราบแล้ วว ่า ซาอูล ทรงกระทํา อะไร ที่ ได้ ขจัด คนทรงและพ่อ มด
แม่มดเสีย จากแผ่น ดิน ทําไมท่านจึง มาวางกั บด ัก ชีวต
ิ ของข้าพเจ้า เล่า เพื่อ ทําให้ข้าพเจ้า
ถูก ประหาร� 10 แต่ ซาอูล ทรงปฏิญาณกับ หญิง นั ้น ในพระนามของพระเยโฮวาห์ ว่า “พระ
เยโฮวาห์ ทรงพระชนม์ อยู่ แน่ ฉั นใด เจ้ าจะไม่ ถู กโทษเพราะเรือ
่ งนี้ แน่ ฉั น นั ้น � 11 หญิง
นั ้น จึง ทูล ถามว่า “ท่านจะให้ ข้าพเจ้า เรียกใครขึ้น มา� ซาอูลตรัสว ่า “เรียกซามู เอลขึ้น มา
ให้ ฉั น � 12 และเมื่อ หญิง คนนั ้น เห็น ซามู เอล จึง ร้องเสียงดัง และหญิง นั ้น กราบทูล ซาอู
ลว่า “ไฉนพระองค์ จึง ทรงล่อลวงหม่อมฉั น พระองค์ คือ ซาอูล� 13 กษั ตริย์ ตรัส แก่ นางว่า
“อย่า กลัว เลย เจ้ าได้ เห ็ นอะไร� และหญิง นั ้น กราบทูล ซาอู ล ว่า “หม่อมฉั น เห็น เทพยเจ้า
องค์ หน ่งึ เสด็จ ขึ้น มาจากแผ่น ดิน� 14 พระองค์ ถามนางว่า “รู ปร่า งของเขาเป็น อย่างไร�
และนางตอบว่า “เป็น ผู้ชายแก่ ข้น
ึ มา มี เสื้อ คลุม กายอยู�
่ ซาอู ลก ็ ทรงทราบว่า เป็น ซามู
เอล พระองค์ ทรงโน้ ม พระกายลงถึ งด ิ นกราบไหว้ 15 แล ้ว ซามู เอลพู ดก ับ ซาอู ล ว่า “ท่าน
รบกวนเราด้วยเรียกเราขึ้นมาทําไม� ซาอูลทรงตอบว่า “ข้าพเจ้ามี ความทุกข์หนั ก เพราะ
คนฟีลิสเตียกําลังมาทําสงครามกับข้าพเจ้า และพระเจ้าทรงหันจากข้าพเจ้าเสียแล้ว มิได้
ทรงตอบข้าพเจ้า อีก เลย ไม่ ว่า โดยผู้ พยากรณ์ หรือ โดยความฝัน เพราะฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึง
7
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ขอเรียกท่านขึ้น มาเพื่อ ท่านจะได้ แจ ้ง ว่า ข้าพเจ้า จะกระทํา ประการใดดี� และซามู เอล
ตอบว่า “ในเมื่อ พระเยโฮวาห์ ทรงหัน จากท่านเสีย แล้ว และเป็น ศั ตรู ของท่าน ท่านจะมา
ถามข้าพเจ้าทําไมเล่า 17 พระเยโฮวาห์ได้ ทรงกระทําแก่ ท่านอย่างที่ พระองค์ ตรัสบอกทาง
ข้าพเจ้า แล้ วน น
ั ้ เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงฉี ก ราชอาณาจั กรน ั ้นออกเสีย จากมือ ของท่าน
และทรงมอบให้แก่คนใกล้เคียง คือดาวิด 18 เพราะท่านมิได้เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเย
โฮวาห์ มิได้ กระทําตามพระพิโรธของพระองค์ ที่ ทรงมีต่ออามาเลข ฉะนั ้นพระเยโฮวาห์จึง
ทรงกระทํา สิง่ นี้ แก่ ท่านในวัน นี้ 19 ยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก พระเยโฮวาห์จะทรงมอบอิสราเอลพร้อม
กับ ตั วท ่านไว้ในมือ ของคนฟี ลิ ส เตีย พรุ ง่ นี้ ตั วท ่า นพร้อมกับ บุตรชายทัง้ หลายของท่านจะ
อยู่ กับ เรา และพระเยโฮวาห์ จะทรงมอบกองทั พอ ิส ราเอลไว้ในมือ ของคนฟี ลิ ส เตีย ด้วย�
20 แล ้ว ซาอู ลก ็ ทรงล้ม ลงเหยียดยาวบนพื้น ดิน ในทั นที กล ัว ยิง
่ นั ก เพราะถ้อยคํา ของซามู
เอล และไม่มีกําลังเหลืออยู่ในพระองค์ เพราะไม่ได้เสวยพระกระยาหารมาตลอดวันหนึ่ งก
ับ คืน หนึ่ ง แล้ว 21 หญิง นั ้ นก ็ เข ้า มาหาซาอูล และเมื่อ นางเห็ นว ่า พระองค์ ตกพระทัย มาก
จึง ทูล ว่า “ดู เถิด หญิง ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ ก็ ย่อมเชื่อ ฟัง รับสัง่ ของพระองค์ ยอมเสี่ยงชีวต
ิ
และยอมฟัง พระดํารัส ที่ พระองค์ ตรัสส ง
ั ่ ทุก ประการ 22 เพราะฉะนั ้น บัดนี้ ขอพระองค์ จง
ฟัง เสียงหญิง ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ บ้าง ขอหม่อมฉั น ได้ ถวายพระกระยาหารต่อ พระพักตร์
พระองค์สักหน่ อยหนึ่ ง ขอพระองค์เสวย เพื่อพระองค์จะทรงมีพระกําลังเมื่อกลับตามทาง
ของพระองค์� 23 พระองค์ ก็ ทรงปฏิเสธ รับสัง่ ว่า “ไม่กิน� แต่ มหาดเล็ กกับหญิงนั ้ นอ้อนว
อนพระองค์ พระองค์ก็ทรงฟังเสียงของเขา พระองค์ทรงลุกขึ้นจากพื้นดินประทับบนเตียง
24 หญิง นั ้ นม ี ลูก วัวอ ้ วนอยู่ ในบ้านตัว หนึ่ ง ก็ รีบฆ่า เสีย เอาแป้ ง มานวดปิ้ งทํา ขนมปั ง ไร้เชื้อ
25 นางก็ นํา มาถวายแก่ ซาอูล และทรงเสวยกับ ให้ มหาดเล็ก เขารับ ประทาน แล้ว ก็ ทรงลุก
ขึ้นเสด็จกลับไปในคืนนั ้น
16

29

เจ้านายฟีลิสเตียคัดค้านเรือ
่ งดาวิด
ฝ่ายคนฟี ลิ ส เตีย ชุ มนุ มกํา ลัง ทัง้ สิน
้ อยู่ ที่ อาเฟก และคนอิสราเอลก็ ตัง้ ค่ายอยู่ ที่ นํ้าพุ
2
ซึ่ง อยู่ ในเมืองยิสเรเอล เจ้ านายฟี ลิ ส เตีย เดิน ผ่านไปตามกองร้อยและกองพัน แต่ ดาว ิ
ดก ับ คนของท่านก็ ผ่านไปเป็นกองหลั งก ับ อาคีช 3 แล ้ว เจ้า นายของคนฟี ลิ ส เตี ยกล่า วว่า
“พวกฮีบรู เหล่านี้ มาทําอะไรที่นี่ � และอาคีชก็รบ
ั สัง่ แก่เจ้านายคนฟีลิสเตียว่า “นี่ คือดาวิด
มหาดเล็ก ซาอู ลกษั ตริย์ อส
ิ ราเอลไม่ ใช่ หรือ เขาอยู่ กับ เรามาเป็ นว ัน เป็น ปี แล้ว ตัง้ แต่ วัน ที่
เขาหนี มาหาข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายังไม่พบความผิดในตัวเขาเลย� 4 แต่เจ้านายฟีลิสเตียโกรธ
ท่าน และเจ้า นายฟี ลิ ส เตีย ทูล ท่านว่า “ขอส่ง ชายคนนั ้น กลับ ไป เพื่อ ให้ เขากลับ ไปยัง ที่ ที่
ท่านกําหนดให้เขาอยู่ และอย่าให้เขาลงไปรบพร้อมกับเรา เกรงว่าเมื่อเรารบกัน เขาจะเป็น
ศัตรู ของเรา เพราะว่าชายคนนี้ จะคืนดีกับเจ้านายของเขาได้อย่างไร มิใช่ด้วยศีรษะของคน
ที่ นี่ ดอกหรือ 5 ดาว ิด คนนี้ มิใช่ หรือ ซึ่ง เขาร้องเพลงขับ รํารับก ั นว ่า ‘ซาอู ล ฆ่า คนเป็น พันๆ
และดาวิดฆ่าคนเป็นหมื่นๆ� ”
1

อาคีชสัง่ ให้ดาวิดกลับไป
อาคีช จึง เรียกดาวิด เข้า มารับสัง่ แก่ ท่านว่า “พระเยโฮวาห์ ทรงพระชนม์ อยู่ แน่ ฉั นใด
ท่านได้ ปฏิบัติ ตนเป็น คนซื่อตรง และในการที่ ท่านออกทัพ และยกทัพ กลับ ร่วมกับ เราก็ เป็
นที ่ ประเสริฐ ในสายตาของเรา เพราะเราไม่ เห ็น ความชัว่ ร้ายในตั วท ่านตัง้ แต่ วัน ที่ ท่านมา
อยู่กับเราจนถึงวันนี้ แต่อย่างไรก็ตามเจ้านายทัง้ หลายไม่เห็นชอบในเรือ
่ งท่าน 7 ฉะนั ้นขอ
6

1 ซามูเอล 29:8

357

1 ซามูเอล 30:17

ท่านกลับไปเสีย จงไปอย่างสันติเถิด เพื่อไม่ให้เป็นทีข
่ ัดใจเจ้านายฟีลิสเตียทัง้ หลาย� 8 และ
ดาวิดก็ทูลอาคีชว่า “แต่ข้าพระองค์ได้กระทําสิง่ ใด หรือพระองค์ได้พบสิง่ ใดในผู้รับใช้ของ
พระองค์ ตัง้ แต่วันที่ข้าพระองค์เข้ามารับราชการจนบัดนี้ ว่า ข้าพระองค์ไม่ควรจะไปรบกับ
ศัตรูของกษั ตริย์เจ้านายของข้าพระองค์� 9 อาคีชกร็ บ
ั สัง่ ตอบดาวิดว่า “เราทราบแล้วว่าใน
สายตาของเราท่านดี อย่างทูตสวรรค์ องค์ หน่งึ ของพระเจ้า แต่ บรรดาเจ้านายแห่งฟี ลิสเตี
ยกล่าวว่า ‘อย่าให้เขาขึ้นไปกับเราในการรบนี้ เลย� 10 เมื่อเป็นอย่างนี้ ขอท่านลุกขึ้นแต่เช้า
พร้อมกับพวกพลแห่งนายของท่าน คือคนที่ มากับท่าน เมื่อพวกท่านลุกขึ้นในเวลาเช้ามืด
พอมีแสงก็จงออกเดิน� 11 ดาวดก
ิ ับคนของท่านจึงลุกขึ้นตัง้ แต่มืดเพื่อออกเดินในตอนเช้า
กลับไปยังแผ่นดินฟีลิสเตีย แต่คนฟีลิสเตียขึ้นไปยังยิสเรเอล

30
ดาวิดแก้แค้นการทําลายเมืองศิกลาก
อยู่ มาในวันที ่ สามเมื่อ ดาวิดก ับ คนของท่านมาถึง เมืองศิ กลากปรากฏว่า คนอามาเลข
ได้ มาปล้น ทางภาคใต้ กับ ปล้น ศิ กลากแล้ว เขาชนะศิ กลากและเผาเสีย ด้วยไฟ 2 และจับ ผู้
หญิ งก ั บท ุก คนที่ อยู่ ในนั ้น ไปเป็น เชลยทัง้ ผู้ ใหญ่ และเด็ก ไม่ ได้ ฆ่า ผู้ ใดเลย แต่ กวาดต้อน
ไปตามทางของเขา 3 เมื่อดาวิดกับคนของท่านมาที่ ตัวเมือง ดู เถิด เมืองนั ้นถูกเผาด้วยไฟ
และภรรยากับ บุตรชายบุตรสาวของเขาก็ ถู กกวาดไปเป็น เชลย 4 แล ้ว ดาวิดก ับ ประชาชน
ที่ อยู่ กั บท ่า นก็ ร้องไห้เสียงดัง จนเขาไม่ มี กําลัง จะร้องไห้อีก 5 อาหิโนอัม ชาวยิสเรเอล และ
อาบี กาย ิล ภรรยาของนาบาลชาวคารเมล ภรรยาทัง้ สองของดาวิดก ็ ถู กกวาดไปเป็น เชลย
ด้วย 6 และดาวิดก ็ เป็น ทุกข์ หน ัก เพราะประชาชนพู ดก ั นว ่า จะขว้างท่านเสีย ด้วยก้อนหิน
ด้วยจิตใจของประชาชนต่างก็ ขมขื่น มาก เพราะบุตรชายและบุตรสาวของเขา แต่ ดาว ิ ดก
็ มี กําลัง ขึ้น ในพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน 7 ดาว ิด จึง พู ดก ับ อาบี ยาธาร์ปุ โรหิ ตบ ุตรชาย
ของอาหิเมเลคว่า “ขอนํา เอโฟดมาให้ข้าพเจ้า � อาบ ี ยาธาร์ก็ นํา เอโฟดมาให้ดาวิด 8 และ
ดาวิดทูลถามพระเยโฮวาห์ว่า “สมควรที่ข้าพระองค์จะติดตามกองปล้นนี้ หรือ ข้าพระองค์
จะขับทันเขาหรือ� พระองค์ตอบท่านว่า “จงติดตามเถิด เจ้าจะไปทันเขาแน่ และจะเอาสิง่
สารพัดกลับคืนแน่ � 9 ดาวิดก็ยกออกติดตามพร้อมกับคนที่อยูกั
่ บท่านหกร้อยนั ้น และเขา
มาถึงลําธารเบโสร์ คนที่ล้าหลังก็พักอยู่ที่นั่น 10 แต่ดาวิดติดตามต่อไป ทัง้ ตัวท่านและคน
สี่ ร้อย สองร้อยที่ ออ
่ นเพลียเกิ นที ่จะข้ามลําธารเบโสร์ก็ หยุดพักอยู่ 11 เขาทัง้ หลายพบชาว
อียป
ิ ต์ คนหนึ่ งอยู่ที่ กลางแจ้ง จึงนําเขามาหาดาวิด ให้ขนมปังและเขาก็ รบ
ั ประทานและให้
12
นํ้าเขาดื่ม และให้ขนมมะเดื่อแผ่นหนึ่ งกับช่อองุ่นแห้งสองช่อ เมื่อเขารับประทานแล้ว จิ
ตใจของเขาก็ ฟื้นขึ้น เพราะเขาไม่ ได้ รับ ประทานขนมปัง หรือด่ื มน้าํ มาสามวัน สามคืน แล้ว
13 และดาวิด ถามเขาว่า “เจ้ าเป็ น คนพวกไหน และเจ้า มาจากไหน� เขาตอบว่า “ข้าพเจ้า
เป็นคนหนุ่มชาวอียป
ิ ต์ เป็นคนใช้ของคนอามาเลขคนหนึ่ ง เมื่อสามวันมาแล้วข้าพเจ้าป่วย
นายข้าพเจ้าจึงทิง้ ข้าพเจ้าไว้ 14 เรามาปล้นที่ถิน
่ ใต้ของคนเคเรธี และปล้นที่ส่วนของยูดาห์
และที่ ถิน
่ ใต้ ของคาเลบ และเราเผาเมืองศิ กลากเสีย ด้วยไฟ� 15 ดาว ิด ถามเขาว่า “เจ้ า
จะพาเราลงไปถึงกองปล้นนี้ หรือไม่� เขาตอบว่า “ขอปฏิญาณแก่ ข้าพเจ้าในพระนามของ
พระเจ้า ว่า จะไม่ ฆ่า ข้าพเจ้า และท่านจะไม่ มอบข้าพเจ้า ไว้ในมือ นายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
จึงจะพาท่านไปที่กองปล้นนั ้น� 16 เมื่อเขาพาท่านลงไปแล้ว ดูเถิด ก็พบเขาทัง้ หลายแผ่กัน
อยู่เต็มดินไปหมด ต่างกินและดื่มและเต้นรําเพราะเขาริบได้ข้าวของมากมายมาจากแผ่น
ดินฟีลิสเตียและจากแผ่นดินยูดาห์ 17 และดาวิดก็ฆ่าฟันเขาตัง้ แต่โพล้เพล้จนถึงเวลาเย็น
1
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ของวันร ุ่ง ขึ้น ไม่มี ชายคนใดหนี รอดไปได้ สัก คนเดียว เว้น แต่ ชายสี่ รอ
้ ยคนซึ่ง ขี่ อูฐ หนี ไป
18 ดาว ิด ได้ สิ ่ง ของต่างๆที่ คนอามาเลขริบ คืน มาทัง
้ หมด และดาวิด ช่วยภรรยาทัง้ สองของ
ท่านรอดได้ 19 ไม่มี อะไรขาดจากท่านไปเลย ไม่ ว่า เล็ก หรือ ใหญ่ บุ ตรชายหรือบ ุต รสาว ใน
สิง่ ที่รบ
ิ ไปหรือสิง่ ที่เขาเหล่านั ้นเอาไป ดาวิดได้คืนมาหมด 20 ดาวิดยังจับได้บรรดาฝูงแพะ
แกะฝูง วัว และเขาไล่ ต้อนฝูง สัตว์ ไปข้างหน้า ท่านกล่าวว่า “นี่ เป็น ส่วนหนึ่ ง ของดาวิด ริบ
มา� 21 แล้วดาวิดกลับมายังคนสองร้อยผู้ที่อ่อนเพลียเกินที่จะตามดาวิดไป ซึ่งให้พักอยู่ที่
ลําธารเบโสร์ และเขาก็ ออกไปต้อนรับดาวิดและต้อนรับประชาชนที่ อยู่กั บท่าน เมื่อดาวิด
เข้ามาใกล้ประชาชน ท่านก็คํานั บเขาทัง้ หลาย 22 คนชัว่ และคนอันธพาลทัง้ สิน
้ ในพวกพลที่
ติดตามดาวิดไปจึงกล่าวว่า “เพราะเขาไม่ไปกับเรา เราจะไม่ให้สิ่งที่เราริบมาได้แก่เขาเลย
นอกจากให้ต่างคนมาพาภรรยาและบุตรของเขาไปก็แล้วกัน� 23 แต่ดาวด
ิ กล่าวว่า “พีน้
่ อง
ทัง้ หลายของข้าพเจ้าเอ๋ย ท่านอย่าทําอย่างนั ้ นกับสิง่ ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงมอบแก่ เรา ผู้ได้
ทรงพิทักษ์รก
ั ษาเราไว้ และทรงมอบกองปล้นซึ่งมาต่อสู้ กับเราไว้ในมือของเรา 24 ในเรือ
่ ง
นี้ ใครจะฟัง เสียงของท่าน เพราะคนที่ ลงไปรบได้ ส่วนแบ่ง ของเขาอย่างไร คนที ่ เฝ้า กอง
สัมภาระอยูก็
่ ควรได้ส่วนแบ่งอย่างนั ้น ให้เขาทัง้ หลายรับส่วนแบ่งเหมือนกัน� 25 ตัง้ แต่นั ้น
เป็นต้นไป ดาวิดก็ตัง้ ข้อนี้ ให้เป็นกฎเกณฑ์และกฎแก่อส
ิ ราเอลจนทุกวันนี้ 26 เมื่อดาวิดมา
ถึง เมืองศิ กลากแล้ว ก็ ส่ง ของที่ รบ
ิ ได้ นั้น ส่วนหนึ่ ง ไปให้ เพื่อน ซึ่ง เป็น พวกผู้ ใหญ่ ในยู ดาห์
กล่าวว่า “ดู เถิด นี่ เป็นของขวัญฝากมาให้ท่านซึ่งเป็นส่วนของของริบจากศั ตรู ของพระเย
โฮวาห์� 27 คือแก่คนที่อยู่ในเบธเอล ในราโมททางภาคใต้ ในยัททีร 28 ในอาโรเออร์ ในสิฟ
โมท ในเอชเทโมอา 29 ในราคาล ในหัว เมืองของคนเยราเมเอล ในหัว เมืองของคนเคไนต์
30 ในโฮรมาห์ ในโคราชาน ในอาธาค 31 ในเฮโบรน คือ ให้ แก่ ทุ กตําบลที่ ดาว ิ ดก ับ คนของ
ท่านได้เคยไปๆมาๆ

31
ซาอูลสิน
้ พระชนม์
ฝ่ายคนฟี ลิ ส เตี ยก ็ ต่อสู้ กับ คนอิสราเอล และคนอิสราเอลก็ หนี ไปให้ พ้น หน้า คนฟี ลิ ส
เตีย ล้ม ตายอยู่ที่ บนภู เขากิล โบอา 2 และคนฟี ลิ ส เตี ยก ็ ไล่ ทัน ซาอู ลก ับ พวกราชโอรส และ
คนฟี ลิ ส เตี ยก ็ ฆ่า โยนาธาน อาบ ี นาดับ และมัล คี ชู วาราชโอรสของซาอูล เสีย 3 การรบหนั
กก็ประชิดซาอูลเข้าไป นั กธนูมาพบพระองค์เข้า พระองค์ก็บาดเจ็บสาหัสด้วยฝีมือของนั ก
ธนู 4 แล้วซาอูลรับสัง่ คนถืออาวุธของพระองค์ ว่า “จงชักดาบออก แทงเราเสียให้ทะลุ เถิด
เกรงว่าคนที่มิได้เข้าสุ หนัตเหล่านี้ จะเข้ามาแทงเราทะลุ เป็นการลบหลู่เรา� แต่ผู้ถืออาวุธ
ไม่ ยอมกระทํา ตาม เพราะเขากลัว มาก ซาอูล จึง ทรงชัก ดาบของพระองค์ ออกทรงล้ มท ับ
ดาบนั ้น 5 และเมื่อ ผู้ ถือ อาวุธ เห็ นว ่า ซาอู ล สิน
้ พระชนม์ แล้ว เขาก็ล้ มท ับ ดาบของเขาเอง
ตายด้วย 6 ดัง นั ้น ซาอู ลก ็ สิน
้ พระชนม์ ราชโอรสทัง้ สาม และผู้ ถือ อาวุธ ของพระองค์ ก็ สิน
้
ชีวต
ิ ตลอดจนคนของพระองค์ทัง้ สินก
็ ายเสียในวันเดียวกัน 7 เมื่อคนอิสราเอลซึ่งอยูฟ
่ าก
้ ต
หุบเขาข้างโน้ น และผู้ที่ อยู่ฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างโน้ นเห็นคนอิสราเอลหนี ไป และเห็นว่า
ซาอูลกับราชโอรสของพระองค์สิ้นชีพแล้ว เขาก็ทิงบ
้ ้านเมืองของเขาเสียหลบหนี ไป คนฟีลิ
สเตี ยก็เข้ามาอาศัยอยู่ในนั ้น 8 อยู่มาในวันรุ่งขึ้น เมื่อคนฟี ลิสเตี ยมาปลดเสื้อผ้าจากคนที่
ถูกฆ่า ก็พบพระศพซาอูลและราชโอรสทัง้ สามอยู่บนภูเขากิลโบอา 9 พวกเขาตัดพระเศียร
ของซาอูล และถอดเครือ
่ งอาวุธของพระองค์ ออก ส่งผู้ส่ือสารออกไปทัว่ แผ่นดินฟี ลิสเตีย
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เพื่อ ประกาศนํา เอาข่าวนี้ ในเรือนรู ป เคารพ และในท่ามกลางประชาชนของเขา 10 เขาเอา
เครือ
่ งอาวุธ ของพระองค์ บรรจุ ไว้ในวิหารของพระอัช ทาโรท และมัด พระศพของพระองค์
ไว้กับกําแพงเมืองเบธชาน 11 แต่เมื่อชาวยาเบชกิเลอาดได้ยินว่าคนฟีลิสเตียกระทําอย่าง
นั ้ นกับซาอูล 12 ชายที่ กล้าหาญทุกคนก็ ลุ กขึ้นเดินคืนยังรุ ง่ ไปปลดพระศพของซาอูล และ
ศพราชโอรสทัง้ สามลงเสียจากกําแพงเมืองเบธชาน และมาที่เมืองยาเบช ถวายพระเพลิง
เสียที่นั ่น 13 เขาก็เก็บอัฐิไปฝังไว้ที่ใต้ต้นไม้แห่งหน่ง
ึ ในยาเบช และอดอาหารเจ็ดวัน

2 ซามูเอล 1:1
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2 ซามูเอล 1:12

ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

2 ซามูเอล

หน ังสือเล่ มน ี้ ต่อ จากหนั งสือ 1 ซามู เอล ทัง้ สองเล่ มน ี้ สามารถร่วมเป็น เล่ม เดียวกัน ได้
และได้ รบ
ั ชื่อ จากศาสดาพยากรณ์ ซามู เอล หนั งสือ 1 ซามู เอล 25:1 ได้ บันทึก ความตาย
ของซามูเอล เพราะฉะนั ้นเราคาดว่าซามูเอลไม่ได้เป็นคนเดียวที่เขียนทัง้ สองเล่มนี้ หนั งสือ
1 พงศาวดาร 29:29 สอนว่าศาสดาพยากรณ์ กาดและนาธันได้เขียนประวัติศาสตร์ของกษั
ตริย์ดาวิด ซึ่งสองเล่ มนน
ั ้ ดู เหมือนว่าได้ รบ
ั การดลใจจากพระเจ้า ดัง นั ้นเราเชื่อว่ากาดกับ
นาธันได้เขียนต่อจากซามูเอลจนเรือ
่ งนี้ สําเร็จ หนั งสือ 1 ซามูเอล 22:5 ได้กล่าวถึงกาด ซึ่ง
เป็น ผู้ ทํานายหรือ ศาสดาพยากรณ์ และกล่าวถึง เขาอีก ครัง้ หนึ่ ง ในบทสุดท้ายของหนั งสือ
2 ซามูเอล และหนั งสือ 2 ซามูเอลได้พูดถึงนาธันหลายครัง้
เล่ มน ี้ อาจจะมี ช่ื ออ ี กว่า “หน ังสือ ของกษั ตริย์ดาวิด � เพราะว่า ส่วนมากได้ กล ่าวถึง การ
ครอบครอง ความบาป และการลงโทษของดาวิด แต่สําคัญที่สุดคือว่า เล่มนเี้ ป็นพระวจนะ
ของพระเจ้า ทุกๆคําได้บันทึกไว้ตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงดลใจผู้เขียน (2 ปต 1:21)
เล่ มนี้กล่าวถึงการตัง้ อาณาจักรของกษั ตริย์ดาวิด ครัง้ แรกที่เมืองเฮโบรนเพื่อปกครอง
เหนื อ ยู ดาห์ และครัง้ ที่ สองที่ กรุ งเยรู ซาเล็ม เพื่อ ปกครองเหนื ออ ิส ราเอลทัง้ หมด ในเล่ มน
ี้ เราเห็น ความเข้ม แข็ง และความอ่อนกําลัง ฝ่ายจิต วิญญาณของดาวิด และเราได้ พบพระ
สัญญาของพระเจ้า ต่อ ดาวิด ว่า พระเยซู คริสต์ จะตัง้ อาณาจักรตลอดไปเป็น นิ ตย์ บนบัล ลั
งก์ของดาวิด เล่มนี้กล่าวถึงสมัยปกครองของดาวิดเกือบทัง้ หมด
ดาวิดประหารชีวต
ิ คนที่ฆ่าซาอูล
อยู่ มาหลัง จากที่ ซาอู ล สิน
้ พระชนม์ แล้ว เมื่อ ดาวิด กลับ จากการฆ่า ฟัน คนอามาเลข
ดาว ิด พัก อยู่ ที่ ศิ กลากได้ สองวัน 2 พอถึง วั นที ่ สาม ดู เถิด มี ชายคนหนึ่ ง มาจากค่ายของ
ซาอูล สวมเสื้อผ้า ขาดและมี ผงคลี ดิ นอยู่ บนศีรษะ เมื่อ เขามาถึง ดาวิด ก็ ซบหน้า ลงถึ งด ิ
นกระทําความเคารพ 3 ดาว ิด ถามเขาว่า “เจ้ ามาจากไหน� เขาตอบท่านว่า “ข้าพเจ้า รอด
มาจากค่ายอิสราเอล� 4 ดาว ิด ถามเขาว่า “ขอบอกฉั น หน่ อยว่า เหตุการณ์ เป็น ไปอย่างไร
บ้าง� และเขาตอบว่า “ประชาชนหนี จากการรบไปแล้ว มีคนล้มและถึงความตายมากมาย
ซาอูลและโยนาธานราชโอรสก็สิน
้ พระชนม์ด้วย� 5 ดาวิดจึงถามชายหนุ่มที่บอกนั ้นว่า “เจ้
าทราบได้ อย่างไรว่า ซาอูล และโยนาธานราชโอรสของท่านสิน
้ พระชนม์� 6 ชายหนุ่ม ผู้ ที่
บอกท่านนั ้นจึงตอบว่า “บังเอิญข้าพเจ้ามาที่ภูเขากิลโบอา ดูเถิด ซาอูลทรงยืนพิงหอกของ
พระองค์ อยู่ และดู เถิด รถรบและทหารม้า ก็ ใกล้ พระองค์ เข้า มา 7 เมื่อ พระองค์ ทรงเหลียว
มาแลเห็น ข้าพเจ้า พระองค์ ตรัส เรียกข้าพเจ้า และข้าพเจ้า ทูล ตอบว่า ‘ข้า พระองค์ อยู่ ที่
นี่ พ่ะ ย่ะ ค่ะ� 8 พระองค์ ตรัส ถามข้าพเจ้า ว่า ‘เจ้ าคือ ใคร� ข้าพเจ้า ทูล ตอบพระองค์ ว่า ‘ข้า
พระองค์ เป็น คนอามาเลข� 9 พระองค์ ตรัสส ง
ั ่ ข้าพเจ้า ว่า ‘จงมายืน ข้างเราและฆ่า เราเสีย
เราทนทุกข์ทรมานมากเพราะชีวต
ิ ของเรายังอยู�
่ 10 ข้าพเจ้าจึงเข้าไปยืนข้างพระองค์ และ
ประหารพระองค์เสีย เพราะข้าพเจ้าแน่ ใจว่าเมื่อพระองค์ทรงล้มแล้วกจ
็ ะไม่ดํารงพระชนม์
ได้ อีก และข้าพเจ้า ก็ ถอดมงกุฎ ซึ่ง อยู่ บนพระเศียร และกําไลซึ่ง อยู่ ที่ พระกร และข้าพเจ้า
ก็ นํา มาที่ นี่ เพื่อ มอบแด่ เจ้ านายของข้าพเจ้า� 11 แล ้ว ดาวิด ฉี ก เสื้อ ของท่าน และทุก คนที่
อยูกั
่ บท่านก็กระทําเช่นเดียวกัน 12 และเขาทัง้ หลายไว้ทุกข์และร้องไห้และอดอาหารอยูจ
่ น
1

2 ซามูเอล 1:13

361

2 ซามูเอล 2:4

เวลาเย็น ให้ซาอูล และโยนาธานราชโอรส และประชาชนของพระเยโฮวาห์ และวงศ์ วาน
อิสราเอล เพราะเขาทัง้ หลายต้องล้ม ตายด้วยดาบ 13 และดาวิด ถามคนหนุ่ มท ี่ บอกท่าน
ว่า “เจ้ ามาจากไหน� เขาตอบว่า “ข้าพเจ้า เป็น บุตรของคนต่างด้าว ผู้ เป็น คนอามาเลข�
14 ดาวิดถามเขาว่า “ทําไมเจ้ามิได้เกรงกลัวในการที่ย่นม
ื อ
ื ออกทําลายผูที
้ ่พระเยโฮวาห์ทรง
เจิม ไว้� 15 แล ้ว ดาวิดก ็ เรียกคนหนึ่ ง ในหมู่ ชายหนุ่ม เข้า มาบอกว่า “ไปซิ ฆ่า เขาเสีย� และ
เขาก็ฆ่าชายคนนั ้นตาย 16 ดาวิดกล่าวแก่ชายนั ้ นว่า “ให้โลหิตของเจ้าตกบนศีรษะของเจ้า
เอง เพราะปากของเจ้าเป็นพยานปรักปรําตัวเจ้าเองว่า ‘ข้าพเจ้าได้ฆ่าผูที
้ ่พระเยโฮวาห์ทรง
เจิมไว้� ”
ดาวิดไว้ทุกข์เพื่อซาอูลและโยนาธาน

เพื่อซาอูลและโยนาธานราชโอรส 18 (และ
ท่านกล่าวว่า ควรจะสอนคนยู ดาห์ ให้ รู ้ จัก ใช้ คัน ธนู ดู เถิด คํา ครํา่ ครวญนั ้น บันทึก ไว้ ใน
หนั งสือยาชาร์� ว่า 19 “ศักดิศ
์ รีของอิสราเอลถูกประหารเสียแล้วบนที่สูงของท่าน วีรบรุ ุ ษก็
20
ล้มตายเสียแล้วหนอ อย่าบอกเรือ
่ งนี้ ในเมืองกัท อย่าประกาศเรือ
่ งนี้ ในถนนเมืองเอชเค
โลน เกรงว่าบุตรสาวคนฟีลิสเตียจะร่าเริง เกรงว่าบุตรสาวของผู้ที่มิได้เข้าสุ หนัตจะลิงโลด
21 เทอ
ื กเขากิลโบอาเอ๋ย ขออย่ามีน้ําค้างหรือฝนบนเจ้าหรือทุ่งนาที่ให้ของถวาย เพราะว่าที่
นั ่นโล่ ของวีรบุรุษถูกทอดทิง้ แล้ว โล่ ของซาอูลเหมือนกับว่าพระองค์ มิได้ เจิมไว้ด้วยนํ้ามัน
22 คัน ธนู ของโยนาธานมิ ได้ หัน กลับ มาจากโลหิต ของผู้ ที่ ถู กฆ่า จากไขมัน ของผู้ ที่ มี กําลัง
และดาบของซาอู ลก ็ มิได้ กล ับ มาเปล่า 23 ซาอูล และโยนาธานเป็ นที ่ รก
ั และน่า รัก เมื่อ ทรง
พระชนม์ อยู่ และเมื่อมรณาแล้ วทง
ั ้ สองไม่ แยกจากกัน ทัง้ สองก็ เร็วกว่านกอินทรี ทัง้ สอง
แข็งแรงกว่าสิงโต 24 บุตรสาวของอิสราเอลเอ๋ย จงร้องไห้เพื่อซาอูล ผูทรงประดั
้
บเจ้าอย่าง
โอ่อา่ ด้วยผ้าสีแดงเข้ม และผู้ทรงประดับอาภรณ์ ทองคําเหนื อเครือ
่ งแต่งกายของเจ้า 25 วี
รบ ุ รุษ ก็ ล้ม ลงเสีย แล้ว หนอท่ามกลางศึก สงคราม โอ โยนาธาน ท่านถูก สังหารอยู่ บนที่ สูง
ของท่าน 26 พี่ โยนาธานเอ๋ย ข้าพเจ้า เป็น ทุกข์ เพื่อ ท่าน ท่านเป็ นที ่ ช่น
ื ใจของข้าพเจ้า มาก
ความรักของท่านที่มีต่อข้าพเจ้านั ้นประหลาดเหลือยิง่ กว่าความรักของสตรี 27 วีรบรุ ุ ษก็ล้ม
ลงเสียแล้วหนอ และเครือ
่ งยุทโธปกรณ์ ก็พินาศไป�
17 ดาวดก
ิ ค
็ รวญครํา่ ตามคําครํา่ ครวญต่อไปนี้

2
คนยูดาห์เจิมตัง้ ดาวิดไว้เป็นกษั ตริย์ที่เฮโบรน

ครัน
้ เรือ
่ งนี้ สิ ้น ไปแล้ว ดาว ิด จึง ทูล ถามพระเยโฮวาห์ ว่า “สมควรที่ ข้า พระองค์ จะขึ้น
ไปยัง หัว เมืองหนึ่ ง หัว เมืองใดในยู ดาห์หรือ ไม่ � และพระเยโฮวาห์ตรัส ตอบท่านว่า “จงขึ้น
ไปเถิด� ดาว ิด ทูล ว่า “ควรที่ ข้า พระองค์ จะขึ้น ไปที่ ใด � พระองค์ ตรัสว ่า “เมืองเฮโบรน�
2 ดาวิดจึงขึ้นไปที่ นั้นพร้อมกับภรรยาทัง
้ สองของท่านด้วยคือ อาหิโนอัมชาวยิสเรเอลและ
อาบีกายิลภรรยาของนาบาลชาวคารเมล 3 และดาวิดก็นําคนที่อยู่กับท่านขึ้นไป ทุกคนพา
ครอบครัวไปด้วย และเขาทัง้ หลายก็ อยู่ในหัวเมืองของเฮโบรน 4 และคนยูดาห์ก็ พากันมา
เจิมตัง้ ดาวิดไว้เป็นกษั ตริย์เหนื อวงศ์ วานยูดาห์ เมื่อมีคนมาทูลดาวิดว่า “ชาวยาเบชกิเลอ
าดเป็นผู้ที่ฝังพระศพซาอูลไว้�
1

ดาวิดยกย่องคนที่ฝังพระศพซาอูลไว้

2 ซามูเอล 2:5
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พูดกับเขาว่า “ขอพระเยโฮวาห์
ทรงอํานวยพระพรแก่ ท่านทัง้ หลาย ในการที่ ท่านทัง้ หลายได้ สําแดงความเมตตาอย่างนี้
ต่อซาอูลเจ้านายของท่าน และได้ฝังพระศพพระองค์ไว้ 6 บัดนี้ ขอพระเยโฮวาห์ทรงสําแดง
ความกรุ ณาและความจริง แก่ ท่าน และข้าพเจ้า จะกระทํา ความดี ต่อ ท่านทัง้ หลายเพราะ
ท่านได้ กระทํา การนี้ 7 เพราะฉะนั ้น บัดนี้ ขอให้มือ ของท่านทัง้ หลายเข้ม แข็ง และขอให้ท่า
นกล้าหาญเถิด เพราะว่าซาอูลเจ้านายของท่านสิน
้ พระชนม์เสียแล้ว และวงศ์วานยูดาห์ได้
เจิมตัง้ ข้าพเจ้าไว้เป็นกษั ตริย์เหนื อเขาทัง้ หลาย�
5 ดาวิดก็มีรับสัง
่ ให้ผู้สื่อสารไปหาชาวยาเบชกิเลอาดนั ้น

ราชโอรสของซาอูลครอบครองเหนื ออิสราเอล

8 ฝ่ายอับเนอร์บุตรชายเนอร์แม่ทัพของกองทัพซาอูลได้พาอิชโบเชทราชโอรสของซาอูล

ข้ามไปที่เมืองมาหะนาอิม 9 และได้สถาปนาท่านให้เป็นกษั ตริย์เหนื อเมืองกิเลอาด และคน
อาเชอร์ และคนยิสเรเอล และคนเอฟราอิม และคนเบนยามิน และคนอิสราเอลทัง้ หมด
10 เมื่ ออ ิช โบเชทราชโอรสของซาอูล เริม
่ ปกครองเหนื ออ ิส ราเอลนั ้ นม ี พระชนมายุ สี ่ สิ บ
พรรษา ทรงครอบครองอยู่ สองปี แต่ วงศ์ วานยู ดาห์ ก็ ติ ดตามดาวิด 11 เวลาที่ ดาว ิด ทรง
เป็นกษั ตริย์เหนื อวงศ์วานยูดาห์ในเฮโบรนนั ้นเป็นจํานวนเจ็ดปีกับหกเดือน
การสู้รบระหว่างคนของดาวิดกับคนของอิชโบเชท
อับ เนอร์บุ ตรชายเนอร์และพวกข้าราชการทหารของอิช โบเชทราชโอรสของซาอูล
ได้ ออกจากมาหะนาอิม ไปยัง เมือ งกิเบโอน 13 และโยอาบบุตรชายนางเศรุ ยาห์ กับ พวก
ข้าราชการทหารของดาวิดก็ออกไปพบกับเขาที่สระเมืองกิเบโอน และเขาทัง้ หลายก็นั่งอยู่
ที่ ขอบสระ พวกหนึ่ ง อยู่ที่ ขอบสระข้างนี้ อีกพวกหนึ่ ง ข้างโน้ น 14 อับ เนอร์จึง พู ดก ับ โยอาบ
ว่า “ขอให้พวกคนหนุ่มลุกขึ้นรบเล่นกันให้เราดูเถิด� และโยอาบตอบว่า “ให้เขาลุกขึ้นเล่น
ซี� 15 เขาก็ ลุ กขึ้น ไปตามที่ นับ ไว้ฝ่ายเบนยามิน และฝ่า ยอิช โบเชทราชโอรสของซาอู ลม ี สิ
บสองคน และข้าราชการทหารของดาวิดก ็ มี สิ บสองคน 16 ต่างก็ จับ ศีรษะคู่ ต่อสู้ และปัก
ดาบเข้าที่สีข้างของคู่ต่อสู้ ล้มตายด้วยกันหมด เขาจึงเรียกที่นั่นว่า เฮลขัทฮัสซูริม ซึ่งอยูใ่ น
กิเบโอน 17 การสู้รบในวันนั ้นดุเดือดยิง่ นั ก อับเนอร์และพวกคนอิสราเอลก็พ่ายแพ้ต่อหน้า
ข้าราชการทหารของดาวิด 18 บุ ตรชายทัง้ สามของนางเศรุ ยาห์ก็ อยู่ที่ นั่น คือ โยอาบ อาบ
ี ชัย และอาสาเฮล ฝ่ายอาสาเฮลนั ้น ฝี เท ้า เร็ว อย่างกับ ละมัง่ 19 และอาสาเฮลก็ ไล่ ตามอับ
เนอร์ไป เมื่อตามไปนั ้นก็มิได้เลี้ยวทางขวามือหรือทางซ้ายมือจากการไล่ตามอับเนอร์
12

อับเนอร์ฆ่าอาสาเฮล

“นั ่นอาสาเฮลหรือ� เขาตอบว่า “ข้าเอง� 21 อับเนอร์จึง
บอกเขาว่า “จงเลี้ยวไปทางขวาหรือทางซ้าย และจับเอาคนหนุ่มคนใดคนหนึ่ ง แล้วก็ริบเอา
อาวุธของเขาไป� แต่อาสาเฮลไม่เลี้ยวจากไล่ตามอับเนอร์ 22 อับเนอร์จึงบอกอาสาเฮลอีก
ครัง้ หนึ่ งว่า “จงหันกลับจากตามข้าเสียเถิด จะให้ข้าฟาดเจ้าให้ล้มลงดินทําไมเล่า แล้วข้า
จะเงยหน้าขึ้นดูโยอาบพี่ของเจ้าได้อย่างไร� 23 แต่เขาก็ปฏิเสธไม่ยอมหันกลับ เพราะฉะนั ้
นอับเนอร์ก็เอาโคนหอกแทงท้องอาสาเฮล หอกก็ทะลุออกข้างหลังของเขา เขาก็ล้มลงตาย
อยูที
่ ่นั่น และอยูม
่ าทุกคนซึ่งมาเห็นทีที
่ ่อาสาเฮลล้มตายอยูก็
่ ยืนนิ่ ง 24 แต่โยอาบกับอาบีชย
ั
ไล่ ตามอับเนอร์ไป ดวงอาทิตย์ก็ตกเมื่อเขามาถึงเนิ นเขาอัมมาห์ ซึ่งอยู่ตรงกียาห์ตามทาง
ที่ จะไปถิน
่ ทุรกันดารเมืองกิเบโอน 25 และคนเบนยามินก็รวมกันตามอับเนอร์ไปเป็นกลุ่ม
เดียวกันตัง้ อยู่ที่ยอดเขาแห่งหนึ่ ง 26 แล้วอับเนอร์รอ
้ งถามโยอาบว่า “จะให้ดาบกินเรือ
่ ยไป
หรือ ท่านไม่ ทราบหรือว่าตอนปลายมื อก็ ขม อีกนานสักเท่าใดท่านจึงจะสัง่ คนของท่านให้
20 อับเนอร์เหลียวมาดูจึงพูดว่า
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หยุด ไล่ ตามพี่ น้องของเขา� และโยอาบจึง กล่าวว่า “พระเจ้า ทรงพระชนม์ อยู่ แน่ ฉั นใด
ถ้าท่านไม่พู ดขึ้นพวกทหารก็ จะเลิกไล่ ตามพวกพี่น้องของเขาพรุ ง่ นี้ เช้า� 28 โยอาบจึงเป่า
แตรขึ้น คนทัง้ ปวงก็ หยุด ไม่ ไล่ ตามอิสราเอลอีก และไม่ สู้ รบกั นอีก 29 อับเนอร์กับ คนของ
ท่านก็เดินทางตลอดคืนนั ้นในที่ ราบ เขาข้ามแม่น้ําจอร์แดนและเดินไปตามหุบเขาบิทโรน
เขาก็ มาถึง มาหะนาอิม 30 โยอาบก็ กล ับ จากไล่ ตามอับ เนอร์ และเมื่อ ท่านรวบรวมพลเข้า
ด้วยกันแล้ว ข้าราชการทหารของดาวิดกข
็ าดไปสิบเก้าคนไม่นับอาสาเฮล 31 แต่ข้าราชการ
ทหารของดาวิด ได้ ฆ่า คนเบนยามิน และคนของอับ เนอร์ตายไปสามร้อยหกสิบ คน 32 และ
เขาก็ ยกศพอาสาเฮลไปฝังไว้ในอุโมงค์ บิดาของเขาซึ่งอยู่ที่ เมืองเบธเลเฮม โยอาบและคน
ของท่านก็เดินทางตลอดคืนไปสว่างที่เมืองเฮโบรน
27

3

มี สงครามระหว่างวงศ์ วานของซาอู ลก ับ วงศ์ วานของดาวิดอย ู่ นาน และดาวิดก ็ เข ้ม
แข็งยิง่ ขึ้น ฝ่ายวงศ์วานของซาอูลก็เสื่อมกําลังลงทุกที
1

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

อับเนอร์ละทิงอ
้ ิชโบเชทไปติดตามดาวิด

7 ฝ่ายซาอู ลน ั นม
้ ีนางสนมคนหนึ่ งชื่อริสปาห์บุ ตรสาวของอัยยาห์

และอิชโบเชทจึงตรัส
กับอับเนอร์ว่า “เหตุใดท่านจึงเข้าหานางสนมของเสด็จพ่อของเรา� 8 ฝ่ายอับเนอร์ก็โกรธ
อิชโบเชทเพราะถ้อยคํานี้ มาก จึงทูลว่า “ข้าพระองค์เป็นหัวสุนัขหรือ ซึ่งทุกวันนี้ ข้าพระองค์
ได้ ต่อต้านยูดาห์โดยสําแดงความเมตตาต่อวงศ์ วานของซาอูลเสด็จพ่อของพระองค์ และ
ต่อ พี่ น้องและต่ อม ิต รสหายของเสด็จ พ่อ ท่าน มิได้ มอบพระองค์ ไว้ ในมือ ของดาวิด วัน นี้
พระองค์ยังหาความต่อข้าพระองค์ด้วยเรือ
่ งผู้หญิงคนนี้ 9 ถ้าข้าพระองค์จะมิได้กระทําเพื่อ
ดาวิด ให้ สํา เร็จด ัง ที่ พระเยโฮวาห์ ทรงปฏิญาณไว้ต่อ ท่านแล้ว ก็ ขอพระเจ้า ทรงลงโทษอับ
เนอร์และให้ หน ัก ยิง่ กว่า 10 คือ ข้า พระองค์ จะย้ายราชอาณาจักรจากวงศ์ วานของซาอูล
และสถาปนาบัลลังกข
์ องดาวิดเหนื ออิสราเอลและเหนื อยูดาห์ ตัง้ แต่ดานถึงเบเออร์เชบา�
11 และอิช โบเชทก็ หาทรงสามารถตอบอับ เนอร์สัก คํา เดียวอีก ไม่ เพราะพระองค์ ทรงกลัว
เกรงอับ เนอร์ 12 อับ เนอร์ก็ ส่ง ผู้ ส่ือสารแทนตนไปยัง ดาวิด ทูล ว่า “แผ่ นดิน นี้ เป็น ของผู้ ใด
� และทูลอีกว่า “ขอทรงทําพันธสัญญากับข้าพระองค์ และดูเถิด มือของข้าพระองค์จะอยู่
ฝ่ายพระองค์ และนําอิสราเอลทัง้ สิน
้ มามอบแด่ พระองค์ � 13 ดาวิดตรัสว่า “ดี แล้ว เราจะ
กระทํา พันธสัญญากั บท ่าน แต่ เราขอจากท่านสัก อย่างหนึ่ ง คือ ว่า เมื่อ ท่านจะมาเห็น หน้า
เราอีก ขอท่านนํามีคาลบุตรสาวของซาอูลมาให้เราก่อน มิฉะนั ้นท่านจะมิได้เห็นหน้าเรา�
14 แล้วดาวิดก็ส่งผู้ส่ ือสารไปยังอิชโบเชทราชโอรสของซาอูลว่า “ขอมอบมีคาลภรรยาของ
ข้าพเจ้า แก่ ข้าพเจ้า ผู้ ซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ หมัน
้ ไว้ ด้วยหนั ง ปลายองคชาตของคนฟี ลิ ส เตีย หนึ่ ง
15
ร้อยชิน
้ � อิช โบเชทจึง ทรงให้ คนไปพามี คาลมาจากสามี ของเธอ คือ ปัล ที เอลบุตรชาย
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16 แต่สามีของเธอก็เดินพลางร้องไห้พลางไปกับเธอจนถึงตําบลบาฮูริม

ของลาอิช
แล้วอับ
เนอร์จึงบอกเขาว่า “กลับไปเสียเถิด� และเขาก็กลับไป 17 อับเนอร์จึงปรึกษากับพวกผูใหญ่
้
18
ของอิสราเอลว่า “เมื่อก่อนนี้ ท่านทัง้ หลายใคร่ให้ดาวิดเป็นกษั ตริย์เหนื อท่าน บัดนี้ จงให้
เป็นจริงเถิด เพราะพระเยโฮวาห์ทรงตรัสเรือ
่ งดาวิดว่า ‘เราจะช่วยอิสราเอลประชาชนของ
เราด้วยมือของดาวิดผู้รับใช้ของเรา ให้พ้นจากมือของคนฟีลิสเตีย และให้พ้นจากมือศั ตรู
ทัง้ สิน
้ ของเขา� ” 19 อับเนอร์ก็ พู ดกับคนเบนยามินด้วย และอับเนอร์ก็ ไปทูลดาวิดที่ เมือง
เฮโบรนถึง บรรดาสิง่ ต่างๆที่ อิสราเอล และวงศ์ วานทัง้ สิน
้ ของเบนยามิ น เห็น สมควรที่ จะ
กระทํา 20 อับเนอร์จึงมาเฝ้าดาวิดที่เมืองเฮโบรนพร้อมกับคนอีกยีสิ
่ บคน ดาวิดทรงจัดการ
เลี้ยงอับเนอร์กับคนที่อยู่กับท่าน 21 และอับเนอร์ทูลดาวิดว่า “ข้าพระองค์จะลุกขึ้นกลับไป
และจะรวบรวมคนอิสราเอลทัง้ สิน
้ มายังกษั ตริย์เจ้ านายของข้าพระองค์ เพื่อเขาทัง้ หลาย
จะกระทําพันธสัญญากับพระองค์ และเพื่อพระองค์จะทรงปกครองให้กว้างขวางตามชอบ
พระทัย ของพระองค์� ดาว ิ ดก ็ ทรงส่ งอ ับ เนอร์กล ับไป และเขาก็ ไปโดยสันติ ภาพ 22 ดู เถิด
ขณะนั ้นข้าราชการทหารของดาวิดกับโยอาบกลับมาจากการไปปล้นและนําสิง่ ของที่รบ
ิ ได้
มากมายนั ้นมาด้วย แต่อับเนอร์มิได้อยู่กับดาวิดที่เฮโบรนแล้ว เพราะพระองค์ทรงส่งท่าน
กลับ ไป และท่านก็ ไปโดยสันติ ภาพ 23 เมื่อ โยอาบกับ กองทัพ ทัง้ สิ้นที ่ อยู่กั บท ่า นมาถึง ก็ มี
คนบอกโยอาบว่า “อับ เนอร์บุ ตรเนอร์มาเฝ้า กษั ตริย์ และพระองค์ ทรงให้ เขากลับ ไป เขา
ก็ กลับไปโดยสันติ ภาพ� 24 แล้วโยอาบเข้าไปเฝ้ากษั ตริย์ทูล ว่า “พระองค์ ทรงกระทําอะไร
เช่น นั ้น ดู เถิด อับ เนอร์มาเฝ้า พระองค์ ไฉนพระองค์ จึง ปล่อยเขาไป เขาก็ หลุ ดม ือ ไปแล้ว
25 พระองค์ ทรงทราบแล้ วว ่า อับ เนอร์บุ ตรเนอร์มาเพื่อ ล่อลวงพระองค์ และเพื่อ ทราบถึง
การเสด็จเข้าออกของพระองค์ และเพื่อทราบทุกสิง่ ทุกอย่างที่พระองค์ทรงกระทํา� 26 เมื่อ
โยอาบออกมาจากการเข้า เฝ้า ดาวิด จึง ส่ง ผู้ ส่ือสารไปตามอับ เนอร์ เขาทัง้ หลายก็ นํา ท่าน
กลับมาจากบ่อนํ้าชื่อสีราห์ แต่ดาวิดหาทรงทราบเรือ
่ งไม่
โยอาบฆ่าอับเนอร์
และเมื่ ออ ับ เนอร์กล ับ มาถึง เฮโบรนแล้ว โยอาบก็ พาท ่านหลบเข้าไปที่ กลางประตู
เมืองเพื่อ จะพู ดก ั บท ่านเป็นการลับ และโยอาบแทงท้องของท่านเสีย ที่ นั ่น ท่านก็ สิน
ิ
้ ชีวต
28
โยอาบแก้ แค้น โลหิต ของอาสาเฮลน้ องชายของตน ภายหลัง เมื่อ ดาวิด ทรงได้ยน
ิ เรือ
่ ง
นี้ พระองค์ตรัสว่า “ตัวเราและราชอาณาจักรของเราปราศจากความผิดสืบไปเป็นนิ ตย์ต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ด้วยเรือ
่ งโลหิต ของอับ เนอร์บุ ตรเนอร์ 29 ขอให้ โทษนั ้น ตกเหนื อ
ศีรษะของโยอาบ และเหนื อวงศ์ วานบิดาของเขาทัง้ สิน
้ ขออย่าให้คนที ่มี สิ ่งไหลออก คนที
่ เป็น โรคเรือ
้ น คนที ่ ถือ ไม้ เท้า คนที ่ ถู กประหารด้วยดาบ หรือ คนขาดขนมปัง ขาดจากวงศ์
วานของโยอาบ� 30 นี่ แหละโยอาบกับอาบีชย
ั น้ องชายของเขาได้ฆ่าอับเนอร์ เพราะอับเนอ
ร์ได้ ฆ่า อาสาเฮลน้ องชายของเขาเมื่อ รบกั นที ่กิเบโอน 31 แล ้ว ดาวิดก ็ ตรัส กับ โยอาบ และ
ประชาชนทุก คนที่ อยู่ กับ พระองค์ ว่า “จงฉี ก เสื้อผ้า ของท่านทัง้ หลาย และเอาผ้า กระสอบ
คาดเอวไว้ และจงไว้ ทุกข์ ให้ อับ เนอร์� และกษั ตริย์ ดาว ิด เสด็จ ตามแคร่หามศพอับ เนอ
ร์ ไป 32 เขาก็ ฝัง ศพอับ เนอร์ ไว้ ที่ เฮโบรน และกษั ตริ ย์ ก็ ส่ง พระสุรเสียงกันแสง ณ ที่ ฝัง
ศพของอับ เนอร์ และประชาชนทัง้ ปวงก็ ร้องไห้ 33 และกษั ตริ ย์ ทรงครํา่ ครวญด้วยเรือ
่ ง
อับ เนอร์ ว่า “ควรหรือ ที่ อับ เนอร์ จะตายอย่างคนโง่ ตาย 34 มือ ของท่านก็ มิได้ ถู กมัด เท
้า ของท่านก็ มิได้ ติ ดตรวน ท่านได้ ล้ม ลงเหมือนอย่างคนล้ม ลงต่อ หน้า คนชัว่ ร้าย� และ
ประชาชนทัง้ ปวงก็ ร้องไห้ ถึ งอ ับ เนอร์อีก 35 แล ้ว ประชาชนทัง้ ปวงก็ มาทูล ชวนเชิญ ให้ ดาว
ิด เสวยพระกระยาหารเมื่อ เวลายัง วัน อยู่ แต่ ดาว ิด ทรงปฏิญาณว่า “ถ้า เราลิม
้ รสขนมปัง
27
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36 ประชาชน

หรือสิง่ ใดๆก่อนดวงอาทิตย์ตก ขอพระเจ้าทรงทําโทษเราและให้หนักยิง่ กว่า�
ทัง้ ปวงสังเกตเห็น เช่น นั ้ นก ็ พอใจ ดัง ที่ ประชาชนทัง้ ปวงพอใจทุก สิง่ ที่ กษั ตริย์ ทรงกระทํา
37 ประชาชนทัง
้ สิน
้ และชนอิสราเอลทัง้ ปวงจึงเข้าใจในวันนั ้นว่าไม่เป็นพระประสงค์ของกษั
ตริ ย์ ที่ จะให้ ฆ่า อับ เนอร์ บุ ตรชายเนอร์ เสีย 38 กษั ตริย์ ตรัส กับ ข้าราชการของพระองค์ ว่า
“ท่านไม่ทราบหรือว่า วันนี้ เจ้ านายและคนสําคัญยิง่ คนหนึ่ งสิน
ิ ในอิสราเอล 39 แม้เรา
้ ชีวต
ได้ รบ
ั การเจิมเป็นกษั ตริย์แล้ว เราก็ ออ
่ นกําลังในวันนี้ ชายเหล่านี้ ซ่ึงเป็นบุตรของนางเศรุ
ยาห์หนักแก่เราเกินไป ขอพระเยโฮวาห์ทรงสนองผู้กระทําผิดตามความผิดของเขาเถิด�

4
อิชโบเชทถูกฆ่า
เมื่ ออ ิช โบ เช ทราช โอรส ของ ซา อูล ทรง ได้ ยิ นว ่า อับ เนอ ร์ สิ ้น ชีวต
ิ เสีย ที่ เฮ โบ รน แล้ว
พระหัตถ์ของพระองค์ก็อ่อนลง และอิสราเอลทัง้ ปวงก็เป็นทุกข์ 2 ฝ่ายราชโอรสของซาอูลยั
งมีชายอีกสองคนเป็นหัวหน้าของกองปล้น คนหนึ่ งชื่อบาอานาห์ อีกคนหนึ่ งชื่อเรคาบ ทัง้
สองเป็นบุตรชายของริมโมน คนเบนยามินชาวเมืองเบเอโรท (เพราะว่าเบเอโรทก็ นับเข้า
เป็น ของเบนยามิน ด้วย 3 ชาวเบเอโรทหนี ไปยัง เมือ งกิทธาอิม และอาศัย อยู่ ที่ นั ่น จนทุก
วัน นี้ � 4 โยนาธานราชโอรสของซาอูล มี บุ ตรชายคนหนึ่ ง เป็น ง่อย เมื่ อม ี ข่าวเรือ
่ งซาอู ลก
ับ โยนาธานมาจากยิสเรเอลนั ้น เด็ก คนนี้ มีอายุ ห้า ขวบ พี่ เลี้ยงก็ อุ ้ มล ุก ขึ้น หนี ไป อยู่ มา
เมื่อ เธอรีบ หนี ไปนั ้น เด็ก นั ้ นก ็ หล่น ลงและเป็น ง่อย ท่านชื่อ เมฟี โบเชท 5 ฝ่ายบุตรชายทัง้
สองของริม โมน ชาวเบเอโรท ที่ ชื่อ เรคาบและบาอานาห์ นั้น ได้ ออกเดิน ทาง พอแดดออก
จั ดก ็ มาถึง ตําหนั ก ของอิช โบเชท ขณะเมื่อ พระองค์ กําลัง บรรทมพัก เที่ยง 6 และเขาเข้าไป
กลางตําหนั ก ทํา เหมือนจะขนข้าวสาลี และเขาก็ แทงพระอุทรพระองค์ เรคาบและบาอา
นาห์ พี่ ชายก็ หนี ไป 7 และเมื่อ เขาทัง้ สองเข้าไปในตําหนั ก นั ้น พระองค์ บรรทมหลั บอย ู่ บน
พระแท่นบรรทมในห้องบรรทม เขาก็ทุบตีพระองค์และประหารพระองค์ และตัดพระเศียร
ของพระองค์ เสีย นํา พระเศียรนั ้น เดิน ทางไปทางที่ราบทัง้ กลางคืน 8 และเขานํา พระเศียร
ของอิชโบเชทไปถวายดาวิดที่เมืองเฮโบรน เขาทัง้ สองกราบทูลกษั ตริย์ว่า “ดูเถิด ศีรษะขอ
งอิชโบเชทบุตรของซาอูลศั ตรู ของพระองค์ ผู้แสวงหาชีวต
ิ ของพระองค์ พระเยโฮวาห์ทรง
แก้ แค้น แทนกษั ตริย์ เจ้ านายของข้า พระองค์ ในวัน นี้ เหนื อ ซาอูล และเชื้อ สายของซาอูล�
9 แต่ ดาวิดตรัสตอบเรคาบและบาอานาห์พี่ชาย บุ ตรชายของริมโมนชาวเบเอโรทว่า “พระ
เยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่แน่ ฉั นใด คือพระองค์ผู้ทรงไถ่ ชีวิตของเราจากบรรดาความทุกข์
ยาก 10 เมื่อผู้หน่งึ ผู้ใดบอกเราว่า ‘ดูเถิด ซาอูลสิน
้ พระชนม์แล้ว� และคิดว่าตนนําข่าวดีมา
เราก็จับคนนั ้นฆ่าเสียที่ศิกลาก ซึ่งคนนั ้นคิดว่าเราจะให้รางวัลแก่เขาสําหรับข่าวนั ้น 11 ยิง่
กว่า นั ้น เท่าใดเมื่อ คนชัว่ ได้ ฆ่า คนชอบธรรมที่ ในบ้านและบนที่นอนของคนชอบธรรมนั ้น
ฉะนั ้นบัดนี้ เราจะไม่เรียกร้องโลหิตของเขาจากมือของเจ้าทัง้ สองหรือ และทําลายเจ้าเสีย
จากพิภพ� 12 และดาวิดก็ทรงบัญชาคนหนุ่มของพระองค์ และพวกเขาก็พาเขาทัง้ สองไป
ฆ่าเสียตั ดมือตัดเท้าออก แขวนศพนั ้นไว้เหนื อสระในเมืองเฮโบรน แต่ เขานําพระเศียรขอ
งอิชโบเชทไปฝังไว้ในที่ฝังศพของอับเนอร์ในเมืองเฮโบรน
1

5

ดาวิดได้รบ
ั การเจิมตัง้ ให้เป็นกษั ตริย์เหนื ออิสราเอล (1 พศด 11:1-3)
“ดู เถิด ข้าพระองค์
2
ทัง้ หลายเป็นกระดูก และเนื้ อ ของพระองค์ ในอดีต เมื่อ ซาอูล เป็นกษั ตริย์ ปกครองเหนื อ
1 และบรรดาตระกูล คนอิสราเอลก็ มาหาดาวิด ที่ เมืองเฮโบรนทูล ว่า
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เหล่า ข้า พระองค์ พระองค์ ทรง เป็น ผู้นํา อิสราเอล ออก ไป และ เข้า มา และ พระ เย โฮ วาห์
ตรัส แก่ พระองค์ ว่า ‘เจ้ า จะ เลี้ยง ดู อิสราเอล ประชาชน ของ เรา และ เจ้า จะ เป็น เจ้า เหนื อ
คนอิสราเอล� ” 3 ดัง นั ้น พวกผู้ ใหญ่ ของคนอิสราเอลก็ มาเฝ้า กษั ตริย์ที่ เมืองเฮโบรน และ
กษั ตริ ย์ ดาว ิด ทรงกระทํา พันธสัญญากับ เขาทัง้ หลายที่ เมืองเฮโบรนต่อ พระพักตร์ พระ
เยโฮวาห์ และเขาทัง้ หลายก็ เจ ิม ตัง้ ดาวิด ให้ เป็นกษั ตริย์ เหนื ออ ิส ราเอล 4 ดาว ิ ดม ี พระ
ชนมายุ สามสิบ พรรษาเมื่อ เริม
่ การปกครอง และพระองค์ ทรงปกครองอยู่ สี ่ สิ บปี 5 ทรง
ปกครอง เหนื อ ยู ดาห์ ที่ เฮ โบ รน เจ็ด ปี หก เดือน และ ที่ กรุ ง เยรู ซาเล็ม ทรง ปกครอง เหนื อ
บรรดาอิสราเอลและยูดาห์อีกสามสิบสามปี
กรุ งเยรู ซาเล็มถูกยึดได้ กลายเป็นเมืองหลวงของประเทศ (1 พศด 11:4-9)
รบกับคนเยบุส ชาวแผ่นดินนั ้น
ผู้ที่กล่าวกับดาวิดว่า “แกยกเข้ามาที่นี่ ไม่ได้ดอก คนตาบอดและคนง่อยก็จะป้องกันไว้ได้�
ด้วยคิดว่า “ดาวิดคงเข้ามาที่ นี่ ไม่ได้� 7 แต่อย่างไรก็ตาม ดาวิดทรงยึดที่ กําบังเข้มแข็งชื่อ
ศิโยนได้ คือเมืองของดาวิด 8 ในวันนั ้นดาวิดตรัสว่า “ผู้ใดจะขึ้นไปตามทางนํ้าไหลและโจม
ตีคนเยบุส คนง่อยและคนตาบอด ผู้ซึ่งจิตใจของดาวิดเกลียดชัง ผู้นั ้นจะเป็นผู้บัญชาการ
ทหาร� เพราะฉะนั ้น เขาจึง ว่า กั นว ่า “อย่า ให้ คนตาบอดและคนง่อยเข้า มาในพระนิ เวศ�
9 ดาวดก
ิ ท
็ รงประทับอยใู่ นที่กําบังเข้มแข็ง และเรียกที่นั้นว่า เมืองของดาวิด และดาวิดทรง
สร้างเมืองรอบตัง้ แต่ มิ ลโลเข้าไปข้างใน 10 และดาวิดทรงเจริญยิง่ ๆขึ้น ไปเพราะว่า พระเย
โฮวาห์พระเจ้าจอมโยธาทรงสถิ ตกับพระองค์ 11 ฮีรามกษั ตริย์เมืองไทระได้ส่งผู้ส่ือสารมา
หาดาวิด และได้ ส่ง ไม้ สนสี ดาร์ พวกช่างไม้ และพวกช่างก่อ มาสร้างพระราชวัง ของดาวิด
12 และดาวิดทรงทราบว่า พระเยโฮวาห์ทรงสถาปนาพระองค์ให้เป็ นกษั ตริย์เหนื ออิสราเอล
และพระองค์ได้ทรงยกย่องราชอาณาจักรของพระองค์ด้วยเห็นแก่อส
ิ ราเอลประชาชนของ
พระองค์
6 กษั ตริย์และคนของพระองค์ ได้ ยกทัพไปยังเยรู ซาเล็ม

ราชโอรสและราชธิดาของดาวิดในกรุ งเยรู ซาเล็ม (2 ซมอ 3:2-5; 1 พศด 3:1-4)
ดาวิดทรงได้ นางสนมและมเหสี จากเยรู ซาเล็ม
เพิม
้ ่บังเกิดก
่ ขึ้นอีก และบังเกิดราชโอรสและราชธิดาแก่ดาวิดอีก 14 ต่อไปนี้ เป็นชื่อของผูที
ับพระองค์ในเยรู ซาเล็ม คือ ชัมมุ อา โชบับ นาธัน ซาโลมอน 15 อิบฮาร์ เอลี ชู อา เนเฟก ยา
เฟีย 16 เอลีชามา เอลียาดา และเอลีเฟเลท
13 ภายหลัง ที่ พระองค์ เสด็จ จากเฮโบรน

ดาวิดสู้รบกับคนฟีลิสเตีย (1 พศด 14:8-17)
เมื่อ คนฟี ลิ ส เตีย ได้ยน
ิ ข่าวว่า ดาวิด ได้ รบ
ั การเจิม เป็นกษั ตริย์ เหนื ออ ิส ราเอล คนฟี ลิ
สเตีย ทัง้ ปวงก็ ข้น
ึ ไปแสวงหาดาวิด แต่ ดาว ิด ทรงได้ยน
ิ ข่าวนั ้น จึง ลงไปยัง ที่ กําบัง เข้ม แข็ง
18 ฝ่ายคนฟีลิสเตียยกขึ้นมาและขยายแนวออกที่หุบเขาเรฟาอิม 19 และดาวิดทรงทูลถาม
พระเยโฮวาห์ ว่า “ควรที่ ข้า พระองค์ จะยกขึ้น ไปสู้ รบกับ คนฟี ลิ ส เตีย หรือ พระองค์ จะทรง
มอบเขาไว้ ในมือ ข้า พระองค์ หรือ ไม่ � และพระเยโฮวาห์ ทรงตอบดาวิด ว่า “จงขึ้น ไปเถิด
เพราะเราจะมอบคนฟี ลิสเตียไว้ในมือของเจ้าเป็นแน่ � 20 ดาวิดเสด็จมายังบาอัลเปราซิม
และดาวิดทรงชนะคนฟี ลิสเตียที่ นั ่น พระองค์ ตรัสว่า “พระเยโฮวาห์ทรงทะลวงข้าศึกของ
ข้าพเจ้า ดัง กระแสนํ้า ที่ พุ ่ง ใส่� เพราะฉะนั ้น จึง เรียกชื่อ ตําบลนั ้ นว ่า บาอัล เปราซิม 21 และ
คนฟี ลิ ส เตีย ได้ ทิง้ รู ป เคารพที่ นั ่น ดาว ิ ดก ับ ข้าราชการของพระองค์ ก็ เผาเสีย 22 คนฟี ลิ ส
เตียยกขึ้นมาอีกและขยายแนวอยูใ่ นหุบเขาเรฟาอิม 23 และเมื่อดาวิดทูลถามพระเยโฮวาห์
พระองค์ ตรัสว ่า “เจ้ าอย่า ขึ้น จงอ้อมไปข้างหลัง ของเขา และโจมตี เขาตรงข้ามกับ หมู่ ต้น
หม่อน 24 และเมื่อเจ้าได้ยน
ิ เสียงกระบวนทัพเดินอยู่ที่ ยอดหมู่ต้นหม่อนเจ้าจงรีบรุ กไป เพ
17
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25 และดาวิดทรง

ราะพระเยโฮวาห์เสด็จไปข้างหน้าเพื่อจะโจมตีกองทัพของคนฟีลิสเตีย�
กระทําตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาไว้ และได้โจมตีคนฟีลิสเตียจากเกบาถึงเกเซอร์

6
ดาวิดต้องการนําหีบแห่งพระเจ้ามายังกรุ งเยรู ซาเล็ม

1 ดาวิดทรงรวบรวมบรรดาคนอิสราเอลที่คัดเลือกแล้วอีกครัง
้ หนึ่ งได้สามหมื่นคน 2 และ

ดาวิดก็ทรงลุกขึ้นไปกับประชาชนทัง้ สิ้นที่อยู่กับพระองค์จากบาอาเลยูดาห์ เพื่อทรงนําหีบ
ของพระเจ้า ขึ้น มาจากที่ นั ่น ซึ่ง เรียกตามพระนามคือ พระนามของพระเยโฮวาห์จอมโยธา
ผู้ประทับระหว่างพวกเครู บ 3 และเขาทัง้ หลายก็เอาเกวียนใหม่บรรทุกหีบของพระเจ้าและ
นําออกมาจากเรือนของอาบีนาดับซึ่งอยู่เมืองกิเบอาห์ และอุสซาห์กับอาหิโย บุ ตรชายทัง้
หลายของอาบีน าดั บก ็ ขับ เกวียนใหม่ เล่ มน ัน
้ 4 และนํา ออกมาจากเรือนของอาบีน าดับ ซึ่ง
อยู่เมืองกิเบอาห์ เกวียนบรรจุหีบของพระเจ้าไป และอาหิโยเดินนําหน้าหีบ 5 ดาวิดกับวงศ์
วานอิสราเอลทัง้ สิ้นก ็ รา่ เริงก ัน อยู่ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ด้วยใช้เครือ
่ งดนตรีทุ กชนิ ด
ซึ่ง ทํา ด้วยไม้ สนสามใบ คือ พิณ เขาคู่ และพิณ ใหญ่ รํามะนา กรับ และฉาบ 6 และเมื่อ มา
ถึง ลานนวดข้าวของนาโคน อุ สซาห์ ก็ เหย ีย ดมื อออกจับ หีบ ของพระเจ้า ไว้เพราะวัว สะดุด
7 และพระพิโรธของพระเยโฮวาห์ก็เกิดขึ้นกับอุสซาห์ และพระเจ้าทรงประหารเขาเสียที่นั่น
เพราะความผิดพลาดนั ้น และเขาก็สิ้นชีวต
ิ อยู่ข้างหีบของพระเจ้า 8 และดาวิดก็ไม่ทรงพอ
พระทัย เพราะพระเยโฮวาห์ทรงทลายออกมาเหนื ออุสซาห์ จึงเรียกที่ ตรงนั ้ นว่า เปเรศอุส
ซาห์ จนถึงทุกวันนี้ 9 ในวันนั ้นดาวิดก็ทรงกลัวพระเยโฮวาห์ และพระองค์ตรัสว่า “หีบของ
พระเยโฮวาห์จะมาถึงข้าได้อย่างไร� 10 ดังนั ้นดาวิดจึงไม่ยอมที่จะนําหีบของพระเยโฮวาห์
เข้าไปในเมืองของดาวิดให้อยู่กับตน แต่ ดาวิดได้ ทรงนําไปที่ บ้านของโอเบดเอโดมชาวกัท
11 หี บของพระเยโฮวาห์ ก็ ค้างอยู่ ที่ บ้านของโอเบดเอโดมชาวกัท สามเดือน และพระเยโฮ
วาห์ทรงอํานวยพระพรแก่โอเบดเอโดมและครัวเรือนของเขาทัง้ สิน
้
ดาวิดนําหีบแห่งพระเจ้ามายังกรุ งเยรู ซาเล็ม (1 พศด 15:25-29; 16:1)
“พระเยโฮวาห์ทรงอํานวยพระพรแก่ ครัว เรือนของ
โอเบดเอโดม และทุก สิง่ ที่ เป็น ของเขาเนื่ องด้วยหีบ ของพระเจ้า� ดัง นั ้น ดาวิด จึง เสด็จ ไป
นํา หีบ ของพระเจ้า ขึ้น มาจากบ้านของโอเบดเอโดม ถึง เมืองดาวิด ด้วยความชื่นชมยินดี
13 และเมื่อผู้ที่หามหีบของพระเยโฮวาห์เดินไปได้หกก้าว ดาวิดก็ทรงถวายวัวกับลูกวัวอ้วน
14 และดาวิดก็ทรงรําถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ด้วยสุ ดกําลังของพระองค์ และดาวิ
ดมีเอโฟดผ้าป่านคาดอยู่ที่พระองค์ 15 ดังนั ้นแหละดาวิดและวงศ์วานอิสราเอลทัง้ สิน
้ ด้วย
ได้นําหีบของพระเยโฮวาห์ข้น
ึ มาด้วยเสียงโห่รอ
้ งและด้วยเสียงเป่าแตร 16 และขณะเมื่อหีบ
ของพระเยโฮวาห์เข ้า มาถึง เมืองดาวิด มี คาลราชธิดาของซาอู ลก ็ มองออกที่ ชอ
่ งหน้าต่าง
เห็นกษั ตริย์ดาวิดกระโดดโลดเต้นรําถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และนางก็มีใจหมิน
่
ประมาท 17 เขาทัง้ หลายนําหีบของพระเยโฮวาห์เข้ามา ตัง้ ไว้ในที่ กําหนดภายในพลับพลา
ซึ่ง ดาวิด ได้ ทรงสร้างขึ้น ไว้ และดาวิ ดก ็ ทรงถวายเครือ
่ งเผาบูชาและเครือ
่ งสัน ติบู ชาต ่อ
18
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ และเมื่อ ดาวิด ทรงกระทํา การถวายเครือ
่ งเผาบูชาและสันติ
บูชาสําเร็จ แล้ว พระองค์ ก็ ทรงถวายอวยพรประชาชนในพระนามของพระเยโฮวาห์ จอม
โยธา 19 และทรงแจกขนมปังคนละแผ่น เนื้ อคนละก้อน และขนมองุน
่ แห้งคนละแผ่นแก่
ประชาชนทัง้ ปวง คือ ประชาชนอิสราเอลทัง้ หมดทัง้ ผู้ หญิง ผู้ ชาย แล ้ว ประชาชนทัง้ หลาย
ต่างก็กลับไปยังบ้านของตน 20 และดาวิดก็ทรงกลับไปอวยพรแก่ราชวงศ์ของพระองค์ แต่
12 มี คนไปกราบทูล กษั ตริย์ ดาว ิด ว่า
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มี คาลราชธิดาของซาอูล ได้ ออกมาพบดาวิด และทูล ว่า “วัน นี้ กษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอลได้ รบ
ั
เกียรติยศอย่างยิง่ ใหญ่ทีเดียวนะเพคะ ที่ทรงถอดฉลองพระองค์วันนี้ ท่ามกลางสายตาของ
พวกสาวใช้ของข้าราชการ เหมือนกับคนถ่อยแก้ ผ้าอย่างไม่มีความละอาย� 21 และดาวิด
ตรัสตอบมีคาลว่า “เป็นงานที่ถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ผู้ทรงเลือกเราไว้แทนเสด็จ
พ่อของเจ้า และแทนราชวงศ์ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ท่าน ทรงแต่งตัง้ ให้เราเป็นเจ้าเหนื ออิสรา
เอลประชาชนของพระเยโฮวาห์ และเราจึง จะร่าเริง ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ 22 เราจะ
ถ่อมตัวของเราลงยิง่ กว่านี้ อีกให้ปรากฏแก่ตาของเราเองว่าเป็นคนตํ่า แต่โดยพวกสาวใช้
ที่เจ้าพูดถึงนั ้น เราจะเป็นผู้ที่เขาถือว่ามีเกียรติ� 23 เพราะฉะนั ้นมค
ี าลราชธิดาของซาอูลก็
ไม่มีบุตรจนถึงวันสิน
้ ชีพ

7
ดาวิดปรารถนาสร้างพระวิหาร (1 พศด 17:1-3)
อยู่ มาเมื่อ กษั ตริ ย์ ประทับ ในพระราชวัง ของพระองค์ และพระเยโฮวาห์ ทรงโปรดให้
พระองค์ พัก จาก การ รบ ศึก รอบ ด้าน 2 กษั ตริย์ ตรัส กับ นา ธัน ผู้ พยากรณ์ ว่า “ดู ซิ เรา อยู่
ในบ้านทํา ด้วยไม้ สนสี ดาร์ แต่ หี บของพระเจ้า อยู่ ในผ้า ม่าน� 3 และนาธัน ทูล กษั ตริย์ ว่า
“ขอเชิญทรงกระทําทัง้ สิน
้ ตามพระประสงค์ ของพระองค์ เพราะพระเยโฮวาห์ทรงสถิ ตกับ
พระองค์�
1

ราชอาณาจักรของดาวิดจะดํารงอยูเป็
่ นนิ ตย์

แต่ อยู่ มาในคื นว ัน นั ้น เอง พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาถึง นาธันว ่า 5 “จงไปบอกดา
วิดผู้รับใช้ของเราว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า เจ้าจะสร้างนิ เวศให้เราอยู่หรือ 6 เราไม่เคย
อยู่ ในนิ เวศนั บ แต่ วัน ที่ เราพาคนอิสราเอลออกจากอียป
ิ ต์ จนกระทัง่ วัน นี้ แต่ เราก็ ดําเนิ น
ท่ามกลางเต็นท์ และพลับพลา 7 ในที่ ต่างๆที่ เราได้ ดํา เนิ นก ับ ชนชาติ อส
ิ ราเอลทัง้ หมด เรา
ได้ เคยพูด สัก คํา กับ ตระกูล ของอิสราเอลตระกูล ใด ผู้ ที่ เราบัญชาให้ เขาเลี้ยงดู อส
ิ ราเอล
ประชาชนของเราหรือ ว่า “ทําไมเจ้า มิ ได้ สร้างนิ เวศด้วยไม้ สนสี ดาร์ให้ แก่ เรา � ’ 8 เพราะ
ฉะนั ้น บัดนี้ เจ้ าจงกล่าวแก่ ดาว ิด ผู้ รับ ใช้ ของเราว่า ‘พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสด ัง นี้ ว่า
เราเอาเจ้า มาจากทุ่ง หญ้า จากการตามฝูง แพะแกะ เพื่อ ให้ เจ้ าเป็น เจ้า เหนื ออ ิส ราเอล
ประชาชนของเรา 9 เราได้อยู่กับเจ้าไม่วา่ เจ้าไปที่ไหน และได้ขจัดบรรดาศัตรู ของเจ้าให้พ้น
หน้าเจ้า และเรากระทําให้เจ้ามีช่อ
ื เสียงใหญ่โต อย่างกับชื่อเสียงของผู้ใหญ่ในโลก 10 และ
เราจะกําหนดที่ หน ่งึ ให้ อส
ิ ราเอลประชาชนของเรา และเราจะปลูก ฝัง เขาไว้ เพื่อ เขาทัง้
หลายจะได้ อยู่ ในที่ ของเขาเอง และไม่ ต้องถูก กวนใจอีก และคนชัว่ จะไม่ ข่มเหงเขาอี กด ัง
แต่ก่อนมา 11 ตัง้ แต่สมัยเมื่อเราตัง้ ผูวิ
้ นิจฉั ยเหนื ออิสราเอลประชาชนของเรา และเราให้เจ้
าพ้นจากการรบศึกรอบด้าน ยิง่ กว่านั ้ นอีกพระเยโฮวาห์ตรัสแก่เจ้าว่าพระเยโฮวาห์จะทรง
ให้เจ้ ามี ราชวงศ์ 12 เมื่อ วัน ของเจ้า ครบแล้ว และเจ้า นอนพัก อยู่กับ บรรพบุรุษ ของเจ้า เรา
จะให้เชื้อสายของเจ้าที่มาภายหลังเจ้าเกิดขึ้นผูซ
้ ่ึงเกิดมาจากบัน
้ เอวของเจ้าเอง และเราจะ
13
สถาปนาอาณาจักรของเขา เขาจะเป็นผู้สร้างนิ เวศเพื่อนามของเรา และเราจะสถาปนา
บัล ลั งก ์ แห่ งราชอาณาจักรของเขาให้ อยู่ เป็น นิ ตย์ 14 เราจะเป็น บิดาของเขา และเขาจะ
เป็นบุตรของเรา ถ้าเขากระทําความชัว่ ช้า เราจะตีสอนเขาด้วยไม้เรียวของมนุษย์ ด้วยการ
เฆี่ยนแห่งบุตรทัง้ หลายของมนุษย์ 15 แต่ความเมตตาของเราจะไม่พรากไปจากเขาเสีย ดัง
ที่เราพรากไปจากซาอูล ซึ่งเราได้ถอดเสียให้พ้นหน้าเจ้า 16 ราชวงศ์ของเจ้าและอาณาจักร
4
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ของเจ้า จะดํารงอยู่ ต่อ หน้า เจ้า อย่างมัน
่ คงเป็น นิ ตย์ และบัล ลั งก ์ ของเจ้า จะถูก สถาปนาไว้
เป็นนิ ตย์� ” 17 นาธันก็กราบทูลดาวิดตามถ้อยคําเหล่านี้ ทัง้ สิน
้ และตามนิ มิตนี้ทัง้ หมด
ดาวิดนมัสการและอธิษฐาน (1 พศด 17:16-27)

แล ้ วกษั ตริ ย์ ดาว ิด จึง เสด็จ เข้าไปนั ่ง เฝ้า พระเยโฮวาห์ และกราบทูล ว่า “โอ ข้า แต่
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ข้า พระองค์ เป็น ผู้ ใดเล่า และวงศ์ วานของข้า พระองค์ เป็น ผู้ ใด
พระองค์ จึงทรงนํา ข้าพระองค์ มาไกลถึง แค่ นี้ 19 โอ ข้าแต่ องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า แต่ นี่
ก็ เป็น สิง่ เล็ก น้ อยในสายพระเนตรของพระองค์ และพระองค์ ทรงลัน
่ พระวาจาถึง ราชวงศ์
ของผูรั
้ บใช้พระองค์ในอนาคตอันไกลที่จะมาถึงนั ้น โอ ข้าแต่องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้า และ
นี่ เป็น ธรรมดาของมนุษย์หรือ 20 ดาว ิด จะกราบทูล ประการใดอีก ต่อ พระองค์ ได้ เล่า ข้า แต่
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า พระองค์ ทรงรู จ
้ ัก ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ 21 ที่ พระองค์ ทรงกระทํา
สิง่ ใหญ่ โตนี้ ทัง้ สิน
ั ใช้ ของพระองค์ ทราบก็ เพราะเหตุ พระวจนะของพระองค์
้ เพื่อ ให้ ผู้รบ
และตามชอบพระทัย ของพระองค์ 22 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ฉะนั ้น พระองค์ ทรง
ยิง่ ใหญ่ ไม่มีผู้ใดเหมือนพระองค์ ไม่มีพระเจ้านอกเหนื อพระองค์ ตามสิง่ สารพัดที่หูของข้า
พระองค์ทัง้ หลายได้ยน
ิ มา 23 ประชาชนในโลกนี้ จะเหมือนอิสราเอลประชาชนของพระองค์
ซึ่งพระเจ้าเสด็จไปทรงไถ่มาให้เป็นประชาชนของพระองค์ กระทําให้พระนามของพระองค์
มี เกียรติ และทรงกระทํา สิง่ ที่ ใหญ่ เพื่อ เจ้า ทัง้ หลาย และทรงกระทํา สิง่ น่า สะพรึง กลัว เพื่อ
แผ่นดินของพระองค์ ต่อหน้าประชาชนของพระองค์ คือชนชาติซ่ึงพระองค์ทรงไถ่ออกจาก
อียป
ิ ต์เพื่อพระองค์ จากบรรดาประชาชาติ และบรรดาพระของเขา 24 ด้วยว่าพระองค์ทรง
สถาปนาอิสราเอลประชาชนของพระองค์ ไว้ให้เป็น ประชาชนเพื่อ พระองค์ เองเป็น นิ ตย์ ข้า
แต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์ ก็ ทรงเป็น พระเจ้า ของเขาทัง้ หลาย 25 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์
พระเจ้า บัดนี้ พระวาทะซึ่ง พระองค์ ทรงลัน
่ ออกมาเกี่ยวกับ ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ และเกี่ยว
กับ ราชวงศ์ ของเขา ขอทรงดํารงซึ่ง พระวาทะนั ้น ให้ ถาวรเป็น นิ ตย์ และทรงกระทํา ดัง ที่
พระองค์ ทรงลัน
่ พระวาจาไว้ 26 ขอพระนามของพระองค์ เป็ นที ่ สรรเสริญ อยู่ เป็น นิ ตย์ ว่า
‘พระเยโฮวาห์ จอมโยธาทรงเป็น พระเจ้า เหนื ออ ิส ราเอล� และราชวงศ์ ดาว ิด ผู้ รับ ใช้ ของ
พระองค์จะดํารงอยู่ต่อพระพักตร์พระองค์ 27 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์จอมโยธาพระเจ้าของ
อิสราเอล เพราะว่า พระองค์ ได้ ทรงสําแดงแก่ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ ว่า ‘เราจะสร้างราชวงศ์
ให้ เจ้า � เพราะฉะนั ้น ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ จึง กล้า หาญที่ จะวิงวอนด้วยคํา อธิษฐานนี้ ต่อ
พระองค์ 28 โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า บัดนี้ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า และบรรดา
พระวาทะของพระองค์ เป็น ความจริง และพระองค์ ทรงสัญญาจะพระราชทานสิ่ งด ี นี้ แก่
ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ 29 เพราะฉะนั ้น บัดนี้ ขอโปรดให้เป็ นที ่พอพระทัยพระองค์ ที่ จะอํานวย
พระพรแก่ ราชวงศ์ ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ เพื่อให้ดํารงอยู่ต่อพระพักตร์พระองค์ เป็นนิ ตย์ โอ
ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า พระองค์ ทรงลัน
่ พระวาจาเช่น นั ้น แล้ว และด้วยพระพร
ของพระองค์ก็ขอให้ราชวงศ์ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ได้อยูเย็
่ นเป็นสุขเป็นนิ ตย์�
18

8
ดาวิดทรงปกครองเหนื ออิสราเอลทัง้ สิน
้
ดาวิดทรงโจมตีคนฟีลิสเตีย และปราบปรามได้ และดาวิดทรงยึดเมือง
เมเธกฮัม มาห์ได้ จากมือ คนฟี ลิ ส เตีย 2 พระองค์ ทรงชนะโมอับ ทรงวัด เขาด้วยเชือกวัด คื
อบังคับให้เรียงตัวเข้าแถวนอนลงที่ พื้นดิน ทรงวัดดู แล้วให้ประหารเสียสองแถว และไว้ชี
วิตเต็มหนึ่ งแถว คนโมอับก็เป็นไพร่ของดาวิด และได้นําเครือ
่ งบรรณาการมาถวาย 3 ดาว
1 อยูมาภายหลั
่
ง
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ิด ทรงรบชนะฮาดัด เอเซอร์โอรสเรโหบ กษั ตริย์ เมืองโศบาห์ เมื่อ เสด็จ ไปฟื้ นอํานาจของ
พระองค์ ที่ แม่น ้าํ ยู เฟรติ ส 4 และดาวิด ทรงยึด รถรบหนึ่ ง พัน คัน พลม้า เจ็ด ร้อยคน ทหาร
ราบสองหมื่น คน และดาวิด รับสัง่ ให้ ตัด เอ็น ขาม้า รถรบเสีย ให้ หมด เหลือ ไว้ ให้ พอแก่ รถ
รบหนึ่ งร้อยคัน 5 และเมื่อคนซีเรียชาวเมืองดามัสกัสมาช่วยฮาดัดเอเซอร์กษั ตริย์เมืองโศ
บาห์ ดาว ิด ทรงประหารคนซีเรีย เสีย สองหมื่น สองพัน คน 6 แล ้ว ดาวิด ทรงตัง้ ทหารประจํา
ป้อมไว้ เหนื อ คนซีเรีย ชาวเมืองดามัสกัส หลายกอง และคนซี เรียก ็ เป็น พลไพร่ของดาวิด
และนํา เครือ
่ งบรรณาการไปถวาย พระเยโฮวาห์ ทรงประทานชัยชนะแก่ ดาว ิด ไม่ วา่ จะไป
รบ ณ ที่ ใดๆ 7 และดาวิด ทรงนํา โล่ ทองคํา ที่ ข้าราชการทหารของฮาดัด เอเซอร์ถือ นั ้น ไป
ยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม 8 และกษั ตริย์ ดาว ิด ทรงริบ ทองสัมฤทธิเ์ ป็ นอ ัน มากไปจากเมืองเบทาห์
และเมืองเบโรธั ย หัว เมืองของฮาดัด เอเซอร์ 9 เมื่อ โทอิ กษั ตริย์ เมืองฮามั ท ได้ ยิ นว ่า ดาวิด
รบชนะกองทัพทัง้ สิน
้ ของฮาดัดเอเซอร์ 10 โทอิก็ ส่งโยรัมโอรสของตนไปเฝ้ากษั ตริย์ดาวิด
ถวายพระพรและแสดงความยินดีที่ดาวิดทรงรบชนะฮาดัดเอเซอร์ เพราะว่าฮาดัดเอเซอร์
เคยทํา สงครามกับ โทอิ และโยรัม ได้ นํา เครือ
่ งเงิน เครือ
่ งทองคํา และเครือ
่ งทองสัมฤทธิ์
11
ไปถวาย สิ ่ง เหล่า นี้ กษั ตริย์ ดาว ิด ทรงนํา มอบถวายแด่ พระเยโฮวาห์ พร ้ อมกับ บรรดา
เงิน และทองคํา ซึ่ง พระองค์ ทรงได้ มาจากบรรดาประชาชาติ ที่ พระองค์ ทรงรบชนะและยึด
ครอง และทรงนํามามอบถวาย 12 คือได้มาจากซีเรีย โมอับ คนอัมโมน คนฟีลิสเตีย อามา
เลข และจากของที่รบ
ิ มาจากฮาดัดเอเซอร์โอรสของเรโหบ กษั ตริย์เมืองโศบาห์ 13 เมื่อดา
วิด เสด็จ กลับ จากการประหารคนซีเรีย เสีย ในหุบเขาเกลือ หนึ่ ง หมื่น แปดพัน คน พระนาม
ของพระองค์ ก็ เลื่องลือ ไป 14 และพระองค์ ทรงตัง้ ทหารประจํา ป้อมขึ้น เหนื อ เมืองเอโดม
พระองค์ ทรงตัง้ ทหารประจํา ป้อมในเอโดมทัว่ ไปหมด และคนเอโดมทัง้ สิน
้ จึง เป็น พลไพร่
ของดาวิด และพระเยโฮวาห์ทรงประทานชัยชนะแก่ดาวิดไม่วา่ จะเสด็จไปรบ ณ ที่ใด 15 ดัง
นั ้นดาวิดจึงทรงปกครองเหนื ออิสราเอลทัง้ สิน
้ และดาวิดทรงให้ความยุติ ธรรมและความ
16
เที่ยงธรรมแก่ ชนชาติ ของพระองค์ ทัง้ สิน
และโยอาบบุตรชายนางเศรุ ยาห์ เป็น แม่ ทัพ
้
และเยโฮชาฟัทบุตรชายอาหิลูดเป็นเจ้ากรมสารบรรณ 17 ศาโดกบุตรชายอาหิทูบและอาหิ
เมเลคบุตรชายอาบียาธาร์เป็นปุโรหิต และเสไรอาห์เป็นราชเลขา 18 และเบไนยาห์บุตรชาย
เยโฮยาดาเป็น ผู้ บังคับ บัญชาคนเคเรธีและคนเปเลท และบรรดาราชโอรสของดาวิด เป็น
ประมุข

9
ดาวิดกับเมฟีโบเชท
ดาว ิ ดรับ สัง่ ว่า “วงศ์ วานของซาอู ลน ั ้ นม ี เหลือ อยู่ บ้างหรือ เพื่อ เราจะสําแดงความ
เมตตาแก่ผู้นั ้นโดยเห็นแก่โยนาธาน� 2 มีมหาดเล็กในวงศ์วานซาอูลคนหนึ่ งชื่อศิบา เขาก็
เรียกให้มาเฝ้าดาวิดและกษั ตริย์ตรัสกับเขาว่า “เจ้ าคือศิ บาหรือ� เขาทูลตอบว่า “ข้าพระ
องค์คือศิ บา พ่ะย่ะค่ะ� 3 กษั ตริย์จึงตรัสว่า “ไม่มีใครในวงศ์ วานซาอูลยังเหลืออยู่บ้างหรือ
เพื่อ เราจะได้ แสดงความเมตตาของพระเจ้า ต่อ เขา� ศิ บากราบทูลกษั ตริย์ ว่า “ยั งม ี โอรส
ของโยนาธานเหลือ อยู่ คนหนึ่ ง เท ้า ของเขาเป็น ง่อยพ่ะ ย่ะ ค่ะ� 4 กษั ตริย์ ตรัส ถามเขาว่า
“เขาอยูที
่ ่ไหน� ศิบาจึงกราบทูลกษั ตริย์ว่า “ดูเถิด เขาอยูใ่ นเรือนของมาคีรบุ
์ ตรอัมมีเอลใน
5
เมืองโลเดบาร์ พ่ะย่ะค่ะ� แล้วกษั ตริย์ดาวิดรับสัง่ ให้คนไปนําเขามาจากเรือนของมาคีรบุ
์
ตรชายอัมมีเอลที่โลเดบาร์ 6 เมฟีโบเชทโอรสของโยนาธานราชโอรสของซาอูลได้มาเฝ้าดา
วิดและซบหน้าลงกราบถวายบังคม และดาวิดตรัสว่า “เมฟีโบเชทเอ๋ย� เขาทูลตอบว่า “ดู
เถิด ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์� 7 และดาวิด ตรัส กั บท ่า นว่า “อย่า กลัว เลย เพราะเราจะสําแดง
ความเมตตาต่อ ท่านเพื่อ เห็น แก่ โยนาธานบิ ดาของท่าน และเราจะมอบที่ ดิ นทัง้ หมดของ
1
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ซาอูลราชบิดาของท่านคืนแก่ท่าน และท่านจงรับประทานอาหารอยูที
่ ่โต๊ะของเราเสมอไป�
8 และท่านก็ กราบถวายบังคมและทูล ว่า “ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ เป็น ผู้ ใดเล่า ซึ่ง พระองค์ จะ
ทอดพระเนตรสุนัขตายอย่างข้าพระองค์นี้ � 9 แล้วกษั ตริย์ตรัสเรียกศิ บามหาดเล็กของซา
อูล และตรัสแก่เขาว่า “บรรดาสิง่ ของที่เป็นของซาอูลและของวงศ์วานทัง้ สิน
้ ของท่าน เรา
ได้มอบให้แก่โอรสเจ้านายของเจ้าแล้ว 10 ตัวเจ้าและพวกบุตรชายของเจ้าและเหล่าคนใช้
ของเจ้า ต้องทํานาให้เขา และนําผลพืชที่ได้นั ้นเข้ามา เพื่อโอรสแห่งเจ้านายของเจ้าจะได้มี
อาหารรับประทาน แต่เมฟีโบเชทโอรสแห่งเจ้านายของเจ้านั ้น จะรับประทานอาหารที่โต๊ะ
ของเราเสมอไป� ฝ่ายศิบามีบุตรชายสิบห้าคนกับคนใช้ยีสิ
่ บคน 11 แล้วศิบาจึงกราบทูลกษั
ตริย์ ว่า “ตามที่ กษั ตริย์ เจ้ านายของข้า พระองค์ บัญชาผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ นั ้น ผู้รบ
ั ใช้ ของ
พระองค์จะกระทํา� กษั ตริย์ได้ตรัสว่า “เมฟีโบเชทจงรับประทานที่ โต๊ะเสวยของเรา อย่าง
กับ เป็น โอรสของกษั ตริย์� 12 เมฟี โบเชทมี บุ ตรชายเล็ก คนหนึ่ ง ชื่ อม ี คา ทุ กคนที่ อาศัย อยู่
ในเรือนของศิ บาก็ได้เป็นมหาดเล็กของเมฟีโบเชท 13 ดังนั ้นเมฟีโบเชทจึงอยู่ในเยรู ซาเล็ม
เพราะท่านรับประทานที่โต๊ะของกษั ตริย์เสมอ เท้าของท่านเป็นง่อยทัง้ สองข้าง

10
สงครามกับคนอัมโมนและคนซีเรีย (1 พศด 19:1-19)
อยู่ มาภายหลัง กษั ตริย์ แห่ งคนอัม โมนก็ สิน
้ พระชนม์ และฮานูน ราชโอรสได้ เสวยราช
สมบัติ แทน 2 ดาว ิด จึง ตรัสว ่า “เราจะแสดงความเมตตาต่อ ฮานูน ราชโอรสของนาฮาช
ดัง ที่ บิ ดาของเขาแสดงความเมตตาต่อ เรา� ดาว ิด จึง ส่ง พวกข้าราชการของพระองค์ ไป
เล้าโลมท่านเกี่ยวด้วยเรือ
่ งราชบิดาของท่าน และข้าราชการของดาวิดก็เข้ามาในแผ่นดิน
ของคนอัม โมน 3 แต่ บรรดาเจ้า นายของคนอัม โมนทูล ฮานูน เจ้า นายของตนว่า “พระองค์
ดําริว่าดาวิดส่งผู้เล้าโลมมาหาพระองค์ เพราะนั บถือพระราชบิดาของพระองค์เช่นนั ้นหรือ
ดาว ิ ดม ิ ได้ ส่ง ข้าราชการมาเพื่อ ตรวจเมืองและสอดแนมดู และเพื่อ จะควํา่ เมืองนี้ เสียด
อกหรือ� 4 ฮานูน จึง จับ ข้าราชการของดาวิด มาโกนเคราออกเสีย ครึง่ หนึ่ ง และตัด เครือ
่ ง
5
แต่ง กายของเขาออกเสีย ที่ ตรงกลางตรงตะโพก แล ้ว ปล่อยตัว ไป เมื่ อม ี คนไปกราบทูล
ดาวิด ให้ ทรงทราบ พระองค์ ก็ รับสัง่ ให้ คนไปรับ ข้าราชการเหล่า นั ้น เพราะว่า เขาทัง้ หลาย
ได้ รบ
ั ความอับอายมาก และกษั ตริย์ตรัสว ่า “จงพัก อยู่ ที่ เมืองเยรีโคจนกว่า เคราของท่าน
ทัง้ หลายจะขึ้น แล้ว จึง ค่อยกลับ มา� 6 เมื่อ คนอัม โมนเห็ นว ่า เขาทัง้ หลายเป็ นที ่ เกล ียดชัง
แก่ ดาวิด คนอัม โมนจึง ส่ง คนไปจ้างคนซีเรีย ชาวเมืองเบธเรโหบ และคนซีเรีย ชาวเมือง
โศบาห์ เป็น ทหารราบจํานวนสองหมื่น คน จากกษั ตริย์ เมืองมาอาคาห์ หน ่งึ พัน คน และ
ชาวเมืองอิชโทบหนึ่ งหมื่นสองพันคน 7 เมื่อดาวิดทรงได้ยน
ิ เช่นนั ้นจึงรับสัง่ โยอาบและพล
โยธาคนแกล้ว กล้า ทัง้ สิน
้ ให้ไป 8 ฝ่ายคนอัม โมนก็ ยกออกมาและจัด ทัพ ไว้ที่ ทางเข้า ประตู
เมือง ฝ่ายคนซีเรีย ชาวเมืองโศบาห์ และชาวเมืองเรโหบ กับ คนเมือ งอิช โทบ และเมืองมา
อาคาห์อยูที
่ ่ชนบทกลางแจ้งต่างหาก 9 เมื่อโยอาบเห็นว่าการศึกนี้ ขนาบอยูท
่ ัง้ ข้างหน้าและ
ข้างหลัง ท่านจึง คัด เอาบรรดาคนอิสราเอลที่ สรรไว้แล ้ว จัด ทัพ เข้า สู้ คนซีเรีย 10 ท่านมอบ
คนที่ เหลืออยู่ไว้ในบังคับบัญชาของอาบีชย
ั น้ องชายของท่าน และเขาก็ จัดคนเหล่านั ้นเข้า
ต่อสู้ กับคนอัมโมน 11 ท่านกล่าวว่า “ถ้ากําลังคนซีเรียแข็งเหลือกําลังของเรา เจ้ าจงยกไป
ช่วยเรา แต่ ถ้า กําลัง คนอัม โมนแข็ง เกิน กําลัง ของเจ้า เราจะยกมาช่วยเจ้า 12 จงมี ความ
กล้า หาญเถิด ให้ เราเป็น ลูก ผู้ชายเพื่อ ชนชาติ ของเรา และเพื่อ หัว เมืองแห่ง พระเจ้า ของ
เรา และขอพระเยโฮวาห์ทรงกระทําตามที่พระองค์ทรงเห็นชอบเถิด� 13 ดังนั ้น โยอาบกับ
ประชาชนที่ อยู่กั บท ่า นก็ ยกเข้า ใกล้ ต่อสู้ กับ คนซีเรีย ข้า ศึ กก ็ แตกหนี ไปต่อ หน้า เขา 14 เมื่อ
1
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คนอัมโมนเห็นว่าคนซีเรียหนี ไปแล้ว เขาทัง้ หลายก็หนี อาบีชย
ั เข้าไปในเมือง แล้วโยอาบก็
กลับจากการสู้รบกับคนอัมโมนมายังกรุ งเยรู ซาเล็ม 15 ครัน
้ คนซีเรียเห็นว่าตนพ่ายแพ้ต่ออ
ิสราเอลแล้ว จึงรวบรวมเข้าด้วยกัน 16 ฝ่ายฮาดัดเอเซอร์ทรงใช้คนไปนําคนซีเรียผู้อยู่ฟาก
แม่น้ําข้างโน้ นออกมา เขามายังตําบลเฮลาม มีโชบัคแม่ทัพของฮาดัดเอเซอร์เป็นผู้นําหน้า
17 เมื่ อม ี ผู้ กราบทูล ดาวิด พระองค์ ทรงรวบรวมอิสราเอลทัง
้ หมดข้ามแม่น้ํา จอร์แดนมาถึง
ตําบลเฮลาน และคนซี เรียก ็ จัด ทัพ เข้า ต่อสู้ ดาว ิด และได้ รบกับ พระองค์ 18 คนซี เรียก ็ หนี
จากอิสราเอล และดาวิดทรงประหารคนซีเรียซึ่งเป็นทหารรถรบเจ็ดร้อยคนกับทหารม้าสี่
หมื่น คนเสีย และประหารโชบัค แม่ทัพ ของเขาทัง้ หลายให้สิ ้น ชีวต
ิ เสีย ที่ นั ่น 19 และเมื่อ บร
รดากษั ตริย์ซ่ึงขึ้นกับฮาดัดเอเซอร์เห็นว่าตนพ่ายแพ้ต่อหน้าอิสราเอลแล้ว เขาก็ได้กระทํา
สันติภาพกับอิสราเอล และยอมเป็นผู้รับใช้คนอิสราเอล ดังนั ้นคนซีเรียจึงกลัวไม่กล้าช่วย
คนอัมโมนอีกต่อไป

11

ความบาปยิง่ ใหญ่ของดาวิด
และอยู่ มาพอสิน
้ ปี แล ้ว เมื่อ บรรดากษั ตริย์ ยกกองทัพ ออกไปรบ ดาว ิด ทรงใช้ โยอาบ
พร้อมกับ พวกข้าราชการและอิสราเอลทัง้ หมด เขาไปกวาดล้างคนอัม โมนและล้อมเมือง
รับ บาห์ ไว้ แต่ ดาว ิด ประ ทั บท ี่ เยรู ซาเล็ม 2 อยู่ มา เวลา เย็ นว ัน หนึ่ ง เมื่อ ดา วิด ทรง ลุก ขึ้น
จากพระแท่น และดําเนิ นอยูบ
่ นดาดฟ้าหลังคาพระราชวัง ทอดพระเนตรจากหลังคาเห็นผู้
หญิงคนหนึ่ งอาบนํ้าอยู่ หญิงคนนั ้นสวยงามมาก 3 ดาวิดทรงใช้คนไปไต่ถามเรือ
่ งผูห
้ ญิงคน
นั ้น คนหนึ่ งมากราบทูลว่า “หญิงคนนี้ ช่ือบัทเชบา บุตรสาวของเอลี อม
ั ภรรยาของอุรีอาห์
คนฮิตไทต์ มิใช่หรือพ่ะ ย่ะ ค่ะ� 4 ดาว ิ ดก ็ ทรงใช้ผู้ สื่อสารไปรับนางมา นางก็ มาเฝ้า พระองค์
แล้วพระองค์ทรงสมสู่กับนาง พอดีนางได้ชาํ ระตัวให้สิน
้ มลทินของนางแล้ว แลว
้ นางก็กลับ
ไปเรือนของตน 5 ผูหญิ
้ งนั ้นกตั
็ ง้ ครรภ์ นางจึงใช้คนไปกราบทูลดาวิดว่า “หม่อมฉั นตัง้ ครรภ์
แล้ว� 6 ดาวิดทรงใช้คนไปบอกโยอาบว่า “จงส่งอุรีอาห์คนฮิตไทต์มาให้เรา� โยอาบก็ส่งตั
วอรี
ุ อาห์ไปให้ดาวิด 7 เมื่ออรี
ุ อาห์เข้าเฝ้าพระองค์ ดาวด
ิ รับสัง่ ถามว่าโยอาบเป็นอย่างไรบ้าง
8
พวกพลเป็นอย่างไร การสงครามคืบหน้าไปอย่างไร แล้วดาวิดรับสั งอ
่ ุรีอาห์ว่า “จงลงไป
บ้านของเจ้า และล้างเท้า ของเจ้า เสีย� อุ รีอาห์ ก็ ออกไปจากพระราชวัง และมี คนนํา ของ
ประทานจากกษั ตริย์ตามไปให้ 9 แต่ อุ รีอาห์ได้ นอนเสียที่ ประตู พระราชวังพร้อมกับบรรดา
ข้าราชการของเจ้า นายของเขา มิได้ ลงไปที่ บ้านของตน 10 เมื่ อม ี คนกราบทูล ดาวิด ว่า “อุ
รีอาห์ไม่ ได้ ลงไปที่ บ้านของเขาพ่ะ ย่ะ ค่ะ� ดาว ิ ดรับ สัง่ แก่ อุ รีอาห์ว่า “เจ้ ามิ ได้ เดิน ทางมาด
อกหรือ ทําไมจึง ไม่ ลงไปบ้านของเจ้า� 11 อุ รีอาห์ ทูล ตอบดาวิด ว่า “หี บพันธสัญญาและ
อิสราเอลกับยูดาห์อยู่ในทับอาศัย โยอาบเจ้านายของข้าพระองค์กับบรรดาข้าราชการของ
พระองค์ตัง้ ค่ายอยูที
่ ่พื้นทุ่ง ส่วนข้าพระองค์จะไปบ้าน ไปกิน ไปดื่ม และนอนกับภรรยาของ
ข้าพระองค์เช่นนั ้นหรือ พ่ะย่ะค่ะ พระองค์ทรงพระชนม์อยู่และจิตวิญญาณของพระองค์มี
ชี วิตอยู่ แน่ ฉั นใด ข้า พระองค์ จะไม่ กระทํา อย่างนี้ เลย � 12 แล ้ว ดาวิดก ็ รบ
ั สัง่ แก่ อุ รีอาห์ ว่า
“วันนี้ ก็ ค้างเสียที่ นี่ เถิด พรุ ง่ นี้ เราจะให้เจ้ าไป� อุ รีอาห์ก็ ค้างอยู่ในกรุ งเยรู ซาเล็มในวันนั ้น
และในวั นร ุ่ง ขึ้น 13 ดาว ิด ทรงเชิญ เขามา เขาก็ มาร ับ ประทานและดื่ม ต่อ พระพักตร์ และ
พระองค์ ทรงกระทํา ให้ เขามึนเมา ในเย็ นว ัน นั ้น เขาก็ ออกไปนอนบนที่นอนกับ ข้าราชการ
ของเจ้า นายของเขา แต่ มิได้ ลงไปบ้าน 14 ต่อ มาครันร
้ ุ่ง เช้า ดาวิด ทรงอักษรถึง โยอาบและ
15
ทรงฝากไปในมือของอุรีอาห์ ในลายพระหัตถ์ นั้นว่า “จงตั งอ
้ ุรีอาห์ให้เป็นกองหน้าเข้าสู้
1
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รบตรงที่ ดุ เดือดที่สุด แล้ว ล่า ทัพ กลับ เสีย เพื่อ ให้ เขาถูก โจมตี ให้ ตาย � อยู่ มาเมื่อ โยอาบ
กําลังเฝ้าล้อมเมืองอยู่ ท่านจึงกําหนดให้อุรีอาห์ไปรบตรงที่ ที่ท่านทราบว่ามีทหารเข้มแข็ง
มาก 17 คนในเมืองก็ ออกมาสู้ รบกับ โยอาบ มี คนตายบ้างคือ ข้าราชการบางคนของดาวิด
ได้ล้มตาย อุรีอาห์คนฮิตไทต์ก็ตายด้วย 18 โยอาบจึงส่งคนไปกราบทูลข่าวการรบทัง้ สิน
้ ต่อ
ดาวิด 19 ท่านได้สัง่ ผู้ส่ือสารนั ้นว่า “เมื่อเจ้ากราบทูลข่าวการรบต่อกษั ตริย์เสร็จทุกประการ
แล้ว 20 ถ้ากษั ตริย์กรว
ิ้ และตรัสถามเจ้าว่า ‘ทําไมเจ้าทัง้ หลายจึงยกเข้ารบใกล้ เมืองนั ก เจ้
าไม่ทราบหรือว่าเขาจะยิงออกมาจากกําแพง 21 ใครฆ่าอาบีเมเลคบุตรเยรุ บเบเชท ไม่ใช่ผู้
หญิง คนหนึ่ ง เอาหิน โม่ ท่อนบนทุ่ม เขาจากกําแพงเมืองจนเขาตายเสีย ที่ เมืองเธเบศดอก
หรือ ทําไมเจ้า ทัง้ หลายจึง เข้าไปใกล้ กําแพง � แล ้ว เจ้า จงกราบทูล ว่า ‘อุ รีอาห์ คนฮิต ไทต์
ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ ก็ตายด้วย� ” 22 ผู้สื่อสารก็ไป เขามาทูลต่อดาวิดถึงทุกอย่างที่ โยอาบ
สัง่ เขาให้มากราบทูล 23 ผู้สื่อสารนั ้นกราบทูลดาวิดว่า “ข้าศึกได้ เปรียบต่อเรามาก และได้
ออกมาสู้ รบกับ ฝ่ายเราที่ กลางทุ่ง แต่ เราได้ ขับ ไล่ เขาเข้าไปถึง ทางเข้า ประตู เมือง 24 แล ้ว
ทหารธนูก็ ยิง ข้าราชการของพระองค์ จากกําแพง ข้าราชการของกษั ตริย์บางคนก็ สิน
ิ
้ ชีวต
25
และอุ รีอาห์คนฮิต ไทต์ ข้าราชการของพระองค์ ก็ สิ ้น ชี วิตด ้วย� ดาว ิ ดก ็ รบ
ั สัง่ ผู้ ส่ ือ สารนั ้
นว ่า “เจ้ าจงบอกโยอาบดังนี้ ว่า ‘อย่า ให้เรือ
่ งนี้ ทําให้ท่านลําบากใจ เพราะดาบย่อมสังหาร
ไม่ เลือกว่า คนนั ้น หรือ คนนี้ จงสู้ รบหนั ก เข้าไปและตี เอาเมืองนั ้น เสีย ให้ ได้ � เจ้ าจงหนุน
นํ้าใจท่านด้วย� 26 เมื่อภรรยาของอุรีอาห์ได้ยินข่าวว่าอุรีอาห์สามีของตนสิน
ิ แล้ว นาง
้ ชีวต
ก็ ครํา่ ครวญด้วยเรือ
่ งสามีของนาง 27 เมื่อสิน
้ การไว้ทุกข์แล้วดาวิดก็ส่งคนไปให้พานางมา
ที่ พระราชวัง และนางก็ ได้ เป็น มเหสี ของพระองค์ ประสูติ โอรสองค์ หน่งึ ให้พระองค์ แต่ สิ ่ง
ซึ่งดาวิดทรงกระทํานั ้นไม่เป็นที่พอพระทัยพระเยโฮวาห์
16

12
ดาวิดกลับใจเสียใหม่
พระเยโฮวาห์ ทรงใช้ ให้ นาธัน ไปหาดาวิด นาธั นก ็ ไปเข้า เฝ้า และกราบทูล พระองค์ ว่า
“ในเมืองหนึ่ งม ี ชายสองคน คนหนึ่ งม ั งม
่ ี อีกคนหนึ่ ง ยากจน 2 คนมัง่ มี นั ้ นม ี แพะแกะและ
วัวเป็ นอันมาก 3 แต่ คนจนนั ้นไม่มีอะไรเลย เว้นแต่ แกะตัวเมียตัวเดียวที่ ซ้ือเขามา ซึ่งเขา
เลี้ยงไว้และอยู่กับเขา มันได้เติบโตขึ้นพร้อมกับบุตรของเขา กินอาหารร่วมและดื่มน้าํ ถ้วย
เดียวกับ เขา นอนในอกของเขา และเป็น เหมือนบุตรสาวของเขา 4 ฝ่ายคนมั ่งม ี คนนั ้ นม ี
แขกคนหนึ่ ง มาเยี่ ยม เขาเสียดายที่ จะเอาแพะแกะหรือ วัว ของตนมาทํา อาหารเลี้ยงคนที่
เดินทางมาเยีย
่ มนั ้น จึงเอาแกะตัวเมียของชายคนจนนั ้นเตรียมเป็นอาหารให้แก่ชายที่มา
เยีย
่ มตน� 5 ดาวิดกริว้ ชายคนนั ้นมาก และรับสัง่ แก่ นาธันว่า “พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์
อยู่ แน่ ฉั นใด ผู้ ชายที่ กระทํา เช่น นั ้น จะต้องตายแน่ 6 และจะต้องคืน แกะให้ สี ่ เท่า เพราะ
เขาได้ กระทํา อย่างนี้ และเพราะว่า เขาไม่ มี เมตตาจิต � 7 นาธัน จึง ทูล ดาวิด ว่า “พระองค์
นั ่น แหละคือ ชายคนนั ้น พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอลตรั สด ัง นี้ ว่า ‘เราได้ เจ ิม ตัง้
เจ้า ไว้ให้ เป็นกษั ตริย์ เหนื ออ ิส ราเอล และเราช่วยเจ้า ให้ พ้น จากมือ ของซาอูล 8 และเราได้
มอบวงศ์ วานเจ้านายของเจ้าให้แก่ เจ้า และได้ มอบภรรยาเจ้านายของเจ้าไว้ในอกของเจ้า
และมอบวงศ์ วานอิสราเอลและวงศ์ วานยู ดาห์ ให้ แก่ เจ้ าถ้า เท่า นี้ ยัง น้ อยไป เราจะเพิม
่ ให้
อี กเท่า นี้ 9 ทําไมเจ้า ดู หมิน
่ พระบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์ กระทํา ชัว่ ในสายพระเนตรของ
พระองค์ เจ้ าได้ ฆ่า อุ รีอาห์ คนฮิต ไทต์ เสียด ้วยดาบ เอาภรรยาของเขามาเป็น ภรรยาของ
ตน และได้สังหารเขาเสียด้วยดาบของคนอัมโมน 10 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ ดาบนั ้นจะไม่คลาด
1
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ไปจากราชวงศ์ ของเจ้า เพราะเจ้า ได้ ดู หมิน
่ เรา เอาภรรยาของอุ รีอาห์ คนฮิต ไทต์ มาเป็น
ภรรยาของเจ้า� 11 พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า ‘ดู เถิด เราจะให้ เหตุ ร้ายบัง เกิด ขึ้ นก ับ เจ้า
จากครัว เรือนของเจ้า เอง และเราจะเอาภรรยาของเจ้า ไปต่อ หน้า ต่อตาเจ้า ยกไปให้ แก่
เพื่อนบ้านของเจ้า ผู้ นั ้น จะนอนร่วมกับ ภรรยาของเจ้า อย่างเปิด เผย 12 เพราะเจ้า ทําการ
นั ้น อย่างลับๆ แต่ เราจะกระทํา การนี้ ต่อ หน้า อิสราเอลทัง้ สิน
้ และอย่างเปิด เผย� ” 13 ดาว
ิด จึง รับ สั ่ งก ับ นาธั นว ่า “เรากระทํา บาปต่อ พระเยโฮวาห์ แล้ว � และนาธัน กราบทูล ดาวิด
ว่า “พระเยโฮวาห์ทรงให้อภัยบาปของพระองค์ แล้ว พระองค์ จะไม่ถึงแก่ มรณา 14 อย่างไร
ก็ตาม เพราะด้วยการกระทํา นี้ พระองค์ ได้ ให้ พวกศั ตรู ของพระเยโฮวาห์ มี โอกาสเหยียด
หยามได้ ราชบุตรที่ จะประสู ติ มาน ัน
้ จะต้องสิน
ิ � 15 แล ้ วนาธั นก ็ กล ับ ไปยั งบ ้า นของ
้ ชีวต
ตน แล ้ว พระเยโฮวาห์ ทรงกระทํา แก่ บุตร ซึ่ง ภรรยาของอุ รีอาห์ บัง เกิ ดก ับ ดาวิด และพระ
กุ มารนั ้ นก ็ ประชวรหนั ก 16 ดาว ิ ดก ็ ทรงอ้อนวอนต่อ พระเจ้า เพื่อ พระกุมารนั ้น และดาวิด
ทรงอดพระกระยาหาร และเข้าไปบรรทมบนพื้น ดิน คืน ยัง รุ ง่ 17 บรรดาพวกผู้ ใหญ่ ในราช
สํานั ก ของพระองค์ ก็ ลุ กขึ้น มายืน เข้า เฝ้า อยู่ หมายจะทูล เชิญ ให้ พระองค์ ทรงลุก จากพื้น
ดิน แต่ พระองค์ หาทรงยอมไม่ หรือหาทรงรับประทานกับเขาทัง้ หลายไม่ 18 อยู่มาพอวันที
่ เจ ็ด พระกุ มารนั ้ นก ็ สิน
้ พระชนม์ ส่วนข้าราชการของดาวิดก ็ กล ัว ไม่ กล ้า กราบทูล ดาวิด ว่า
พระกุมารนั ้น สิน
ิ แล้ว เขาพู ดก ั นว ่า “ดู เถิด เมื่อ พระกุมารนั ้น ทรงพระชนม์ อยู่ เราทูล
้ ชีวต
พระองค์ พระองค์หาทรงฟังเสียงของเราไม่ แล้วเราทัง้ หลายอาจจะกราบทูลได้อย่างไรว่า
พระกุมารนั ้นสิน
้ พระชนม์แล้ว พระองค์ก็จะกระทําอันตรายต่อพระองค์เอง� 19 แต่เมื่อดา
วิด ทอดพระเนตรเห็น ข้าราชการกระซิบ กระซาบกัน อยู่ ดาว ิด เข้า พระทัย ว่า พระกุมารนั ้น
สิน
ิ แล้วหรือ�
้ พระชนม์แล้ว ดาวิดจึงรับสัง่ ถามข้าราชการของพระองค์ว่า “เด็กนั ้นสิน
้ ชีวต
เขาทูล ตอบว่า “สิ ้น ชีวต
ิ แล้ว พ่ะ ย่ะ ค่ะ� 20 แล ้ว ดาวิด ทรงลุก ขึ้น จากพื้น ดิน ชําระพระกาย
ชโลมพระองค์ และทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์ ทรงดําเนิ นเข้าไปในพระนิ เวศของพระเยโฮ
วาห์ และทรงนมัสการ แล ้ว เสด็จ ไปสู่ พระราชวัง ของพระองค์ รับสัง่ ให้ นํา พระกระยาหาร
มา เขาก็จัดพระกระยาหารให้พระองค์เสวย 21 ข้าราชการจึงทูลถามพระองค์ว่า “เป็นไฉน
พระองค์ ทรงกระทํา เช่น นี้ พระองค์ ทรงอดพระกระยาหารและกันแสงเพื่อ พระกุมารนั ้น
เมื่อทรงพระชนม์อยู่ แต่เมื่อพระกุมารนั ้นสิน
้ พระชนม์แล้ว พระองค์ก็ทรงลุกขึ้นเสวยพระ
กระยาหาร� 22 พระองค์รับสัง่ ว่า “เมื่อเด็กนั ้นมชี
ี วิตอยู่ เราอดอาหารและร้องไห้ เพราะเรา
ว่า ‘ใครจะทราบได้วา่ พระเจ้าจะทรงพระเมตตาเรา โปรดให้เด็กนั ้นมชี
ี วิตอยูหรื
่ อไม่� 23 แต่
เมื่อเขาสิน
ิ แล้ว เราจะอดอาหารทําไม เราจะทําเด็กให้ฟื้นขึ้นมาอีกได้หรือ มีแต่เราจะ
้ ชีวต
ตามทางเด็กนั ้นไป เขาจะกลับมาหาเราหามิได้�
การกําเนิ ดของซาโลมอน
ฝ่ายดาวิด ทรงเล้า โลมใจบัทเชบามเหสี ของพระองค์ และทรงเข้าไปสมสู่ กับ พระนาง
พระนางก็ประสูติบุตรชายคนหนึ่ งเรียกชื่อว่าซาโลมอน และพระเยโฮวาห์ทรงรักซาโลมอน
25 และทรงใช้ นาธัน ผู้ พยากรณ์ ไป ท่านจึง ตัง
้ ชื่อ ราชโอรสนั ้ นว ่า เยดี ดิ ยาห์ เพราะเห็น แก่
พระเยโฮวาห์
24

ดาวิดกับโยอาบชนะเมืองรับบาห์ (1 พศด 20:1-3)
ฝ่ายโยอาบสู้ รบกับ เมืองรับ บาห์ ของคนอัม โมน และยึด ราชธานี ไว้ได้ 27 และโยอาบ
ได้ ส่ง ผู้ ส่ ือสารไปเฝ้า ดาวิด ทูล ว่า “ข้า พระองค์ ได้ สู้ รบกับ กรุ ง รับ บาห์ และข้า พระองค์ ตี ได้
เมืองที่มีแม่น้าํ มากหลายนั ้นแล้ว 28 ฉะนั ้นบัดนี้ ขอพระองค์ทรงรวบรวมพลที่เหลือ เข้าตัง้
26
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ค่ายตี เมืองนั ้น ให้ ได้ เกล ื อกว่า ถ้า ข้า พระองค์ ตี ได้ ก็ จะต้องเรียกชื่อ เมืองนั ้น ตามชื่อ ของ
ข้า พระองค์� 29 ดาว ิด จึง ทรงรวบรวมพลทัง้ หลายเข้า ด้วยกัน ยกไปยัง เมืองรับ บาห์ และ
ต่อสู้จนยึดเมืองนั ้นได้ 30 ทรงริบมงกุฎจากเศียรกษั ตริย์ของเมืองนั ้น มงกุฎนั ้นเป็นทองคํา
หนั กหนึ่ งตะลันต์ ประดั บด้วยเพชรพลอยต่างๆ และเขาก็ สวมบนพระเศียรของดาวิด และ
พระองค์ทรงเก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของเมืองนั ้นได้เป็นอันมาก 31 ทรงควบคุมประชาชน
ที่ อยู่ในเมืองนั ้น ให้ทํางานด้วยเลื่อย คราดเหล็ก และขวานเหล็ก และบังคับ ให้ทํางานที่ เตา
เผาอิฐ ได้ ทรงกระทําเช่นนี้ แก่ บรรดาหัวเมืองของคนอัมโมนทัว่ ไป แล้วดาวิดก็เสด็จ กลับ
ไปกรุ งเยรู ซาเล็มพร้อมกับพลทัง้ สิน
้

13
อัมโนนข่มขืนนางสาวทามาร์
1 ต่อมาภายหลังฝ่ายอับซาโลมราชโอรสของดาวิดมขน
ี ิษฐาองค์หน่งึ รู ปโฉมสะคราญชื่อ
ทามาร์ และอัมโนนราชโอรสของดาวิดก็รก
ั เธอ 2 ด้วยเหตุทามาร์น้องหญิงนี้ จิตใจของอัม
โนนก็ถูกทรมานจนถึงกับล้มป่วย ด้วยเหตุวา่ เธอเป็นสาวพรหมจารี อัมโนนจึงรู ส
้ ึกว่าจะทํา
อะไรกับเธอก็ ยากนั ก 3 แต่ อัมโนนมีสหายคนหนึ่ งชื่อโยนาดับบุตรชายของชิเมอาห์เชษฐา
ของดาวิด โยนาดับนัน
้ เป็นคนเจ้าปัญญา 4 จึงทูลถามว่า “ข้าแต่ราชโอรสของกษั ตริย์ ไฉน
ทูลกระหม่อมจึงซมเซาอยู่ทุกเช้าๆ จะไม่ บอกให้เกล้าฯทราบบ้างหรือ� อัมโนนตอบเขาว่า
“เรารัก ทามาร์น้องหญิง ของอับ ซาโลมอนุชาของเรา� 5 โยนาดับ จึง ทูล ท่านว่า “ขอเชิญ
บรรทมบนพระแท่นแสร้งกระทําเป็นประชวร และเมื่อเสด็จพ่อมาเยีย
่ มทูลกระหม่อมขอก
ราบทูล ว่า ‘ขอโปรดรับสัง่ ทามาร์น้องหญิง มาให้อาหารแก่ ข้า พระองค์ ให้มาเตรียมอาหาร
ต่อสายตาข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะได้เห็น และได้รบ
ั ประทานจากมือของเธอ� ” 6 อัม
โนนจึงบรรทมแสร้งทําเป็นประชวร เมื่อกษั ตริย์เสด็จมาเยี่ยม อัมโนนก็ทูลกษั ตริย์ว่า “ขอ
โปรดให้ทามาร์น้องหญิงมาทําขนมสักสองอันต่อสายตาข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์ จะได้
รับ ประทานจากมือ ของเธอ� 7 ดาว ิด ทรงใช้ คนไปหาทามาร์ที่ วัง รับสัง่ ว่า “ขอจงไปที่ บ้าน
ของอัมโนนพี่ของเจ้า และเตรียมอาหารให้เขารับประทาน� 8 ทามาร์ก็ไปยังวังของอัมโนน
เชษฐาของเธอที่ ที่ เขาบรรทมอยู่ เธอก็ หยิบ แป้ง มานวดทํา ขนมต่อ สายตาของเชษฐาแล้ว
ปิ้ งขนมนั ้น 9 และเธอก็ ยกกระทะมาเทออกต่อหน้าเชษฐา แต่ อัมโนนก็ ไม่ ทรงเสวย กล่าว
ว่า “ให้ ทุ กคนออกไปเสีย ให้ พ้น เรา� ทุ กคนก็ ออกไป 10 อัม โนนก็ รบ
ั สั ่งก ับ ทามาร์ว่า “จง
เอาอาหารเข้ามาในห้องใน เพื่อพี่จะได้รบ
ั ประทานจากมือของน้ อง� ทามาร์ก็นําขนมที่เธอ
ทํา นั ้น เข้าไปในห้องเพื่อ ให้ แก่ อัม โนนเชษฐา 11 แต่ เมื่อ เธอนํา ขนมมาใกล้ เพื่อ ให้ ท่านรับ
ประทาน ท่านก็จับมือเธอไว้รบ
ั สัง่ ว่า “น้ องของพี่เข้ามานอนกับพี่เถิด� 12 เธอจึงตอบท่าน
ว่า “ไม่ได้ดอกพระเชษฐา ขออย่าบังคับน้องเลย สิ่งอย่างนี้ เขาไม่กระทํากันในอิสราเอล ขอ
อย่ากระทําการโฉดเขลาอย่างนี้ เลย 13 ฝ่ายหม่อมฉั น หม่อมฉั นจะเอาความอายไปซ่อนไว้
ที่ไหน ฝ่ายท่านเล่า ท่านจะเป็นเหมือนคนโฉลดเขลาคนหนึ่ งในอิสราเอล เพราะฉะนั ้นบัดนี้
ขอทูลกษั ตริย์ พระองค์ คงจะไม่หวงหม่อมฉั นไว้ไม่ให้ท่าน� 14 แต่ ท่านก็ หาฟังเสียงเธอไม่
ด้วยท่านมี กําลัง มากกว่า จึง ข่มขืน และนอนร่วมกับ เธอ 15 ต่อ มาอัม โนนเกลียดชัง เธอยิง่
นั ก ความเกลียดชัง ครัง้ นี้ ก็ มากยิง่ กว่า ความรัก ซึ่ง ท่านได้ รก
ั เธอมาก่อน และอัม โนนรับสั ่
งกับเธอว่า “จงลุกขึ้นไป� 16 แต่เธอตอบท่านว่า “อย่าเลยพระเชษฐา ที่ จะขับไล่ หม่อมฉั น
ไปครัง้ นี้ นั ้ นก ็ เป็น ความผิด ใหญ่ ยงิ่ กว่า ที่ พระเชษฐาได้ ทํากั บน ้ องมาแล้ว� แต่ ท่านหาได้
เชื่อฟังเธอไม่ 17 ท่านจึงเรียกมหาดเล็กที่ปรนนิ บัติอยูสั
่ ง่ ว่า “จงไล่ผูหญิ
้ งคนนี้ ให้ออกไปพ้น
18
หน้าของข้าแล้วปิดประตูใส่กลอนเสีย� เธอสวมเสื้อยาวหลากสีที่ราชธิดาพรหมจารีขอ
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งกษัตริย์สวมกัน มหาดเล็กของท่านจึงไล่เธอออกไปและใส่กลอนประตูเสีย
ขี้ เถ้า ใส่ ที่ ศีรษะของเธอ และฉี ก เสื้อ ยาวหลากสี ที่ เธอสวมอยู่ นั้น เสีย เอามื อก ุม ศีรษะเดิน
พลางร้องครวญไปพลาง 20 อับ ซาโลมเชษฐาของเธอก็ กล ่า วกับ เธอว่า “อัม โนนเชษฐาได้
อยู่กับน้องหรือเปล่า แต่น้ องเอ๋ย บัดนี้ น้ องจงนิ่ งเสียเถิด เพราะเขาเป็นพี่ชายของเจ้า อย่า
ไปคิดถึง เรือ
่ งนี้ เลย � ฝ่ายทามาร์จึง อยู่ อย่างเดียวดายในวัง ของอับ ซาโลมเชษฐา 21 เมื่อ
กษั ตริย์ ดาว ิด ทรงได้ยน
ิ เรือ
่ งเหล่า นี้ ทัง้ สิน
ิ้ ยิง่ นั ก 22 แต่ อับ ซาโลมมิ ได้ ตรัส
้ พระองค์ ก็ กร ว
ประการใดกับ อัม โนนเลยไม่ วา่ ดี หรือ ร้าย เพราะอับ ซาโลมเกลียดชังอ ัม โนน เหตุ ที่ ท่านได้
ข่มขืนทามาร์น้องหญิงของท่าน
อับซาโลมฆ่าอัมโนน

23 ต่อมาอีกสองปี เต็ม

อับซาโลมมีงานตัดขนแกะที่ ตําบลบาอัลฮาโซร์ ซึ่งอยู่ใกล้ เอฟรา
อิม และอับซาโลมได้ เชิญโอรสทัง้ สิน
้ ของกษั ตริย์ไปในงานนั ้น 24 อับซาโลมไปเฝ้ากษั ตริย์
ทูลว่า “ดูเถิด ข้าพระองค์มีงานตัดขนแกะ ขอเชิญกษั ตริย์และมหาดเล็กของพระองค์ไปใน
งานนั ้ นก ับ ข้า พระองค์� 25 แต่ กษั ตริย์ ตรัส กับ อับ ซาโลมว่า “ลูก เอ๋ย อย่า เลย อย่า ให้ พวก
เราไปกัน หมดเลย จะเป็น ภาระแก่ เจ้ าเปล่าๆ� อับ ซาโลมคะยัน
้ คะยอพระองค์ ถึง กระนั ้น
พระองค์ มิได้ ยอมเสด็จ แต่ ทรงอํานวยพระพรให้ 26 อับ ซาโลมจึง กราบทูล ว่า “ถ้า ไม่ โปรด
เสด็จ ก็ ขออนุญาตให้ พระเชษฐาอัม โนนไปด้วยกัน เถิด� และกษั ตริย์ ตรัส ถามว่า “ทําไม
เขาต้องไปกับเจ้าด้วย� 27 แต่อับซาโลมทูลคะยัน
้ คะยอจนพระองค์ทรงยอมให้อม
ั โนนและ
ราชโอรสของกษั ตริย์ทัง้ สิน
้ ไปด้วย 28 แล้วอับซาโลมบัญชามหาดเล็กของท่านว่า “จงคอย
ดู วา่ จิตใจของอัม โนนเพลิดเพลิน ด้วยเหล้า องุน
่ เมื่อไร เมื่อ เราสัง่ เจ้า ว่า ‘จงตี อม
ั โนน� เจ้
าทัง้ หลายจงฆ่า เขาเสีย อย่า กลัว เลย เราบัญชาเจ้า แล้ว มิ ใช่ หรือ จงกล้า หาญและเป็น คน
เก่งกล้าเถิด� 29 และมหาดเล็กของอับซาโลมก็กระทํากับอัมโนนตามที่อบ
ั ซาโลมได้บัญชา
ไว้ แล ้ว บรรดาราชโอรสของกษั ตริย์ ก็ พากัน ลุก ขึ้น ทรงล่อ ของแต่ละองค์ หนี ไปสิน
้ 30 ต่อ
มาขณะเมื่อ ราชโอรสได้ ดําเนิ น อยู่ ตามทาง มี ข่าวไปถึง ดาวิด ว่า “อับ ซาโลมได้ ประหาร
ราชโอรสของกษั ตริย์ หมดแล้ว ไม่ เหลือ อยู่ สัก องค์ เดียว � 31 กษั ตริย์ ทรงลุก ขึ้น ฉี ก ฉลอง
พระองค์ และทรงบรรทมบนพื้นดิน บรรดาข้าราชการทัง้ สิน
้ สวมเสื้อผ้าฉี กขาดยืนเฝ้าอยู่
32 แต่ โยนาดับ บุตรชายชิ เมอาห์ เชษฐาของดาวิด กราบทูล ว่า “ขออย่า ให้ เจ้ านายของข้า
พระองค์ สําคัญ ผิด ไปว่า เขาได้ ประหารราชโอรสหนุ่ม แน่ น เหล่า นั ้น หมดแล้ว เพราะว่า อัม
โนนสิน
ิ แต่ผู้เดียว เพราะตามบัญชาของอับซาโลมเรือ
่ งนี้ ท่านตัง้ ใจไว้แต่ครัง้ ที่อม
ั โนน
้ ชีวต
ข่มขืนทามาร์น้องหญิงของท่านแล้ว 33 ฉะนั ้นบัดนี้ ขอกษั ตริย์เจ้านายของข้าพระองค์ อย่า
ได้รอ
้ นพระทัย ด้วยสําคัญว่าราชโอรสทัง้ หมดของกษั ตริย์สิน
ิ เพราะอัมโนนสิน
้ ชีวต
้ ชีพแต่
ผู้ เดียว � 34 แต่ อับ ซาโลมได้ หนี ไป ฝ่ายทหารยามหนุ่ม เงยหน้า ขึ้น มองดู ดู เถิด ประชาชน
เป็นอันมากกําลังมาทางข้างๆภูเขาซึ่งอยูข
่ ้างหลังเขา 35 โยนาดับจึงกราบทูลกษั ตริย์ว่า “ดู
เถิด ราชโอรสของกษั ตริย์กําลังดําเนิ นมาแล้ว ตามที่ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์กราบทูลก็เป็นจริ
งดังนั ้น� 36 อยูมาเมื
่
่ อเขาพูดจบลง ดูเถิด ราชโอรสของกษั ตริย์ก็มาถึง และได้ร้องไห้เสียง
ดัง ฝ่ายกษั ตริย์ก็กันแสง และบรรดาข้าราชการก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นด้วย
อับซาโลมหนี ไปยังเมืองเกชูร ์

37 อับ ซาโลมได้ หนี ไปเข้า เฝ้า ทั ลม ัย

โอรสของอัม มี ฮูด กษั ตริย์เมืองเกชูร ์ แต่ ดาว ิด ทรง
ไว้ทุกข์ให้ราชโอรสของพระองค์วันแล้ววันเล่า 38 ฝ่ายอับซาโลมก็หนี ไปยังเมืองเกชูร ์ และ
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39 กษั ตริยดาว
์
ิดก็ทรงตรอมพระทัยอาลัยถึงอับซาโลม

ทรงอยูที
่ ่นั ่นสามปี
คิดถึงอัมโนนนั ้นค่อยคลายลง ด้วยท่านสิน
้ ชีพแล้ว
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เพราะการที่ทรง

14
โยอาบนําอับซาโลมให้กลับมาคืนดีกันกับดาวิด
ฝ่ายโยอาบบุตรชายของนางเศรุ ยาห์ ทราบว่า กษั ตริย์ อาลัย ถึ งอ ับ ซาโลม 2 โยอาบจึง
ใช้คนไปยัง เมืองเทโคอาพาหญิง ที่ ฉลาดมาจากที่ นั่น คนหนึ่ ง บอกนางว่า “ขอจงแสร้ง ทํา
เป็นคนไว้ทุกข์ สวมเสื้อของคนไว้ทุกข์ อย่าชโลมนํ้ามัน แต่แสร้งทําเหมือนผู้หญิงที่ไว้ทุกข์
ให้ผู้ตายมาหลายวันแล้ว 3 จงเข้าไปเฝ้ากษั ตริย์ กราบทูลข้อความนี้ แก่ พระองค์ � แล้วโย
อาบก็สอนคํากราบทูลให้หญิงนั ้น 4 เมื่อหญิงชาวเทโคอามาเฝ้ากษั ตริย์ นางก็ซบหน้าลงถึ
งดินถวายบังคมแล้วกราบทูลว่า “โอ ข้าแต่กษั ตริย์ ขอพระกรุ ณาคุณเป็ นที่พึ่ง� 5 กษั ตริย์
ตรัสถามหญิงนั ้ นว่า “เจ้ ามี เรือ
่ งอะไร� นางกราบทูลว่า “หม่อมฉั น เป็นหญิงม่ายอย่างแท้
จริง สามีตายเสียแล้ว 6 สาวใช้ของพระองค์มีบุตรชายสองคน วิวาทกันที่ในทุ่งนา ไม่มีใคร
ช่วยห้ามปราม บุ ตรชายคนหนึ่ ง จึง ตี อี กคนหนึ่ ง ตาย 7 ดู เถิด หมู่ ญาติ ทัง้ สิ้ นร ุ มกัน มาหา
สาวใช้ของพระองค์บอกว่า ‘จงมอบผู้ที่ฆ่าพี่ชายของตัวมาให้เรา เพื่อเราจะฆ่าเขาเสีย เพื่อ
แก้ แค้น แทนพี่ ชายที่ เขาได้ ฆ่า เสีย นั ้น จะได้ ฆ่า ผู้ ที่ รับ มรดกเสีย ด้วย� ดัง ว่า จะดับ ถ่านไฟ
ของหม่อมฉั นที ่ ยงั เหลือ อยู่นั้น เสีย ไม่ ให้สามี ของหม่อมฉั นม ี ช่อ
ื หรือม ี เชื้อ เหลือ อยู่บนพื้น
โลกเลย� 8 กษั ตริย์จึงรับสัง่ แก่หญิงคนนั ้ นว่า “ไปบ้านของเจ้าเถิด เราจะสัง่ การเรือ
่ งเจ้า�
9 หญิง ชาวเทโคอาได้ กราบทูล กษั ตริย์ ว่า “โอ ข้า แต่ กษั ตริย์ เจ้ านายของหม่อมฉั น ขอให้
ความชัว่ ช้าตกอยู่กับหม่อมฉั น และกับวงศ์ วานบิดาของหม่อมฉั น แต่ กษั ตริย์และราชบัล
ลั งก ์ ของพระองค์ อย่า ให้มี โทษเลย� 10 กษั ตริย์ ตรัสว ่า “ถ้า มี ผู้ ใดกล่าวอะไรแก่ เจ้า จงพา
เขามาหาเรา คนนั ้น จะไม่ แตะต้องเจ้า อีก เลย� 11 นางก็ กราบทูล ว่า “ข้า แต่ พระองค์ ขอก
ษั ตริย์ทรงระลึก ถึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ เพื่อผู้อาฆาตโลหิตจะไม่ กระทํา การ
ฆ่าอีกต่อไป เกรงว่าพวกเขาจะได้ทําลายบุตรชายของหม่อมฉั น� พระองค์ตรัสว่า “พระเย
โฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่แน่ ฉั นใด เส้นผมของบุตรชายของเจ้าสักเส้นเดียวจะไม่ตกลงถึ งด
ิน� 12 แล ้ว หญิง นั ้น กราบทูล ว่า “ข้า แต่ พระองค์ ขอสาวใช้ ของพระองค์ กราบทูล อีก สัก คํา
หนึ่ ง แก่ กษั ตริย์ เจ้ านายของหม่อมฉั น� พระองค์ ตรัสว ่า “พู ดไป� 13 หญิง นั ้น จึง กราบทูล
ว่า “เหตุใดพระองค์ทรงดําริจะกระทําอย่างนี้ แก่ประชาชนของพระเจ้า ในการที่ ตรัสเช่นนี้
กษั ตริย์ทรงกล่าวโทษพระองค์เอง ในประการที่กษั ตริย์มิได้ทรงนําผู้ถูกเนรเทศกลับสู่พระ
ราชสํานั ก 14 คนเราจะต้องตายหมดด้วยกันทุกคน เป็นเหมือนนํ้าที่หกบนแผ่นดิน จะเก็บ
รวมกลับ คืน มาอีก ไม่ ได้ พระเจ้า ไม่ ทรงเลือกหน้า ผู้ ใด แต่ ทรงดําริหาหนทางไม่ ให้ ผู้ ที่ ถู ก
เนรเทศต้องถูกทรงทอดทิง้ 15 ฉะนั ้นบัดนี้ ที่หม่อมฉั นมากราบทูลเรือ
่ งนี้ ต่อกษั ตริย์เจ้านาย
ของหม่อมฉั น เพราะประชาชนขู่ หม่อมฉั น ให้ กลัว และสาวใช้ ของพระองค์ คิด ว่า ‘หม่อม
ฉั น จะกราบทูล กษั ตริ ย์ หวัง ว่า กษั ตริ ย์ จะโปรดตามคําขอของหญิง ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์
16 ด้วยกษั ตริย์จะทรงสดับฟัง และทรงช่วยหญิงผู้รับใช้ของพระองค์ ให้พ้นจากมือของผู้ที่
ตัง้ ใจทําลายหม่อมฉั น และบุตรชายของหม่อมฉั นเสียจากมรดกของพระเจ้า� 17 และสาว
ใช้ ของพระองค์ คิด ว่า ‘ขอให้ พระดํารัส ของกษั ตริย์ เจ้ านายของหม่อมฉั น เป็ นที ่ ให้ พํานั ก
� เพราะกษั ตริย์ เจ้ านายของหม่อมฉั น เปรียบประดุจ ทูต สวรรค์ องค์ หน ่ง
ึ ของพระเจ้า ใน
การที่ จะประจั กษ ์ ความดี และความชัว่ ขอพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของพระองค์ ทรงสถิ ตก ับ
1
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พระองค์ เถิด � แล ้ วกษั ตริย์ ทรงตอบหญิง นั ้ นว ่า “สิ ่ง ใดที่ เราจะถามเจ้า เจ้ าอย่า ปิดบัง
นะ� ผู้ หญิง นั ้น กราบทูล ว่า “ขอกษั ตริย์ เจ้ านายของหม่อมฉั น จงตรัส เถิด� 19 กษั ตริย์ จึง
ตรัส ถามว่า “ในเรือ
่ งทัง้ สิน
้ นี้ มือ ของโยอาบเกี่ยวข้องกับ เจ้า ด้วยหรือ เปล่า� หญิง นั ้น ทูล
ตอบว่า “ข้า แต่ กษั ตริย์ เจ้ านายของหม่อมฉั น พระองค์ ทรงพระชนม์ อยู่ แน่ ฉั นใด ไม่มี ใคร
หลบหลีกพระดํารัสของกษั ตริย์เจ้านายของหม่อมฉั น ไปทางขวาหรือทางซ้ายได้ โยอาบผู้
รับ ใช้ ของพระองค์ นั่น แหละให้ หม่อมฉั น กราบทูล เขาเป็น ผู้ สอนคํา กราบทูล แก่ หม่อมฉั น
สาวใช้ของพระองค์ 20 โยอาบผู้รับใช้ของพระองค์ ได้ กระทําเช่นนี้ ก็ เพื่อจะเปลี่ยนโฉมหน้า
ของเหตุการณ์ แต่เจ้านายของหม่อมฉั นทรงมีพระสติปัญญา ดังสติปัญญาแห่งทูตสวรรค์
องค์หน่ง
ึ ของพระเจ้า ทรงทราบทุกสิง่ ทุกอย่างที่อยูบนพิ
่
ภพ�
18

อับซาโลมได้รบ
ั การยกโทษ
กษั ตริย์ ตรัสส ัง่ โยอาบว่า “ดู เถิด เราอนุ มั ติ ตามคําขอนี้ แล้ว จงไปพาอับ ซาโลมชาย
หนุ่ม คนนั ้น กลับ มา� 22 โยอาบก็ ซบหน้า ลงถึ งด ิน และน้ อมตัว ลง แล ้ว โมทนาพระคุณ กษั
ตริย์ โยอาบกราบทูลว่า “โอ ข้าแต่กษั ตริยเจ้
์ านายของข้าพระองค์ วันนี้ ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์
ทราบว่า ข้า พระองค์ ได้ รับ พระกรุ ณาในสายพระเนตรของพระองค์ ในประการที่ กษั ตริย์
ทรงทําให้บรรลุ ตามคําทูลขอของผู้รับใช้ของพระองค์� 23 โยอาบจึงลุกขึ้นไปยังเมืองเกชูร ์
และพาอับซาโลมมายังกรุ งเยรู ซาเล็ม 24 และกษั ตริย์รบ
ั สัง่ ว่า “ให้เขาไปอยู่วงั ของเขาเถิด
อย่าให้เข้าเฝ้าเรา� อับซาโลมก็ไปอยูว
่ งั ของท่าน มิได้เข้าเฝ้าเฉพาะพระพักตร์กษั ตริย์
21

อับซาโลมเข้าเฝ้าดาวิด
ในบรรดาอิสราเอลหามี ผู้ ใดรู ป งามน่า ชมอย่างอับ ซาโลมไม่ ในตั วท ่านตัง้ แต่ ฝ่าเท้า
จนถึง กระหม่อมไม่ มี ตําหนิ เลย 26 เมื่อ ท่านตัดผม (ท่านเคยตัดผมสิน
้ ปี ทุก ปี เพราะผม
หนั ก แล้ วท ่า นก็ ตัด เสีย� ท่านก็ ชงั ่ ผมของท่านได้ หน ัก สองร้อยเชเขลตามพิกัด หลวง 27 มี
บุ ตรชายสามคนเกิด แก่ อับ ซาโลมและบุตรสาวคนหนึ่ ง ชื่อ ทามาร์ เธอเป็น หญิง ที่ หน ้า
ตางดงาม 28 อับ ซาโลมประทับ ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม ได้ สองปี เต็ม โดยมิ ได้ เข ้า เฝ้า เฉพาะพระ
พักตร์กษั ตริย์ 29 แล ้ วอ ับ ซาโลมก็ ให้ ไปตามโยอาบ จะใช้ ให้ เข ้า ไปเฝ้า กษั ตริย์ แต่ โยอาบ
ไม่ ยอมมาหาท่าน ท่านก็ ใช้ คนไปครัง้ ที่ สอง แต่ โยอาบก็ ไม่ มาเหมือนกัน 30 ท่านจึง สัง่
มหาดเล็ก ของท่านว่า “ดู ซิ นาของโยอาบอยู่ ถัด นาของเรา เขามี ข้าวบาร์เลย ์ ที่ นั่น จงเอา
ไฟเผาเสีย� มหาดเล็ก ของอับ ซาโลมก็ ไปเอาไฟเผานา 31 โยอาบก็ ลุ กขึ้น ไปหาอับ ซาโลม
ที่ วงั ของท่าน ถามท่านว่า “ทําไมมหาดเล็กของท่านจึงเอาไฟเผานาของหม่อมฉั น� 32 อับ
ซาโลมตอบโยอาบว่า “ดู เถิด เราส่งคนไปบอกท่านว่า ‘มานี ่เถิด เราจะส่งท่านไปหากษั ตริ
ย์ทูล ว่า “ให้ข้า พระองค์ มาจากเกชูร ทํ
์ าไม ข้า พระองค์ ยงั อยู่ที่ นั ่ นก ็ ดี กว่า ฉะนั ้น บัดนี้ ขอให้
เราได้เข้าเฝ้าเฉพาะพระพักตร์กษั ตริย์� ’ ถ้าเรามีความชัว่ ช้าประการใด ก็ขอพระองค์ทรง
ประหารเราเสีย� 33 โยอาบจึง เข้า ไปเฝ้า กษั ตริย์ กราบทูล พระองค์ พระองค์ ก็ ทรงเรียกอับ
ซาโลม ท่านจึงเข้าไปเฝ้ากษั ตริย์โนม
้ กายลงซบหน้าลงถึงดินต่อพระพักตร์กษั ตริย์ กษั ตริย์
ก็ทรงจุบอับซาโลม
25

15
อับซาโลมจูงใจประชาชนตัง้ ท่านให้เป็นกษั ตริย์
อยู่ มาภายหลั งอ ับ ซาโลมได้ เตรียมรถรบและม้า กับ ทหารวิง่ นํา หน้า ห้า สิบ คน 2 อับ ซา
โลมตื่นบรรทมแต่เช้าตรู ไปประทั
่
บริมทางไปยังประตูเมือง ถ้าผู้ใดมีเรือ
่ งที่จะถวายกษั ตริย์
1
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ให้ทรงตัดสิน อับซาโลมก็เรียกผู้นั ้น ถามว่า “เจ้ามาจากเมืองไหน� และเมื่อเขาทูลตอบว่า
“ผู้รบ
ั ใช้ของท่านเป็นคนตระกูลหนึ่ งในอิสราเอล� 3 อับซาโลมจึงจะบอกเขาว่า “ดูซิ ข้อหา
ของเจ้าก็ดีและถูกต้อง แต่กษั ตริย์มิได้ทรงตัง้ ผู้ใดไว้ฟังคดีของเจ้า� 4 อับซาโลมเคยกล่าว
ยิง่ กว่านั ้ นว่า “โอ ถ้าข้าเป็นผู้พิพากษาในแผ่นดินนี้ ก็ดี เมื่อใครมีข้อหาหรือคดี จะได้ มาหา
ข้า ข้า จะตัดสิน ให้ความยุ ติ ธรรมแก่ เขา � 5 เมื่ อม ี ผู้ ใดเข้า มาใกล้ จะกราบถวายบังคมท่าน
ท่านจะยื่นมอ
ื ออกจับคนนั ้นไว้และจุบเขา 6 อับซาโลมกระทําอย่างนี้ แก่บรรดาคนอิสราเอล
ผู้มาเฝ้ากษั ตริย์เพื่อขอการพิพากษา อับซาโลมก็ลอบเอาใจคนอิสราเอลอย่างนี้
อับซาโลมกบฏต่อดาวิด
อับซาโลมกราบทูลกษัตริย์ว่า “ขอโปรดทรงอนุญาตให้ข้าพระองค์
ไปทําตามคําปฏิญาณที่เมืองเฮโบรน ซึ่งข้าพระองค์ได้ปฏิญาณไว้ต่อพระเยโฮวาห์ 8 เพราะ
ว่าผู้รับใช้ของพระองค์ได้ปฏิญาณไว้เมื่อครัง้ อยู่ในเมืองเกชูรป
์ ระเทศซีเรียว่า ‘ถ้าพระเยโฮ
วาห์ ทรงโปรดนํา ข้า พระองค์ มาย ัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม จริง แล้ว ข้า พระองค์ จะปรนนิ บั ติ พระเย
โฮวาห์� ” 9 กษั ตริย์ ตรัส ตอบท่านว่า “จงไปเป็นสุข เถิด� ท่านก็ ลุ กขึ้น ไปยัง เมืองเฮโบรน
10 แต่ อับ ซาโลมได้ ส่ง ผู้ ส่ ือ สารไปทั วอ
่ ิสราเอลทุกตระกูลว่า “ท่านทัง้ หลายได้ยน
ิ เสียงแตร
เมื่อไร จงกล่าวกั นว ่า ‘อับ ซาโลมเป็นกษั ตริย์ ที่ กรุ งเฮโบรน� ” 11 มี ชายสองร้อยคนไปกับ
อับซาโลมจากกรุ งเยรู ซาเล็ม เป็นคนที่ ถู กเชิญให้ไป คนเหล่านี้ ก็ไปกันเฉยๆ หาทราบเรือ
่ ง
12
อะไรไม่ ขณะเมื่ ออ ับ ซาโลมถวายสัตวบูชาอยู่ ท่านส่ง คนไปเชิญ อาหิโธเฟลชาวกิโลห์ที่
ปรึกษาของดาวิด มาจากนครของเขาคื อก ิโลห์ การที่ คบคิ ดก ันนั ้ นก ็ เพิม
่ กําลัง ขึ้น คนที ่ มา
ฝักใฝ่อยูกั
่ บอับซาโลมก็เพิม
่ ยๆ
่ ขึ้นเรือ
7 ครัน
้ ล่วงมาได้สีสิ
่ บปี

ดาวิดหนี ไปเพื่อเอาชีวต
ิ รอด

“ใจของคนอิสราเอลได้คล้อยตามอับซาโลม
ไปแล้ว� 14 แล ้ว ดาวิด รับสัง่ แก่ บรรดาข้าราชการที่ อยู่ กับ พระองค์ ณ เยรู ซาเล็ม ว่า “จง
ลุก ขึ้น ให้ เราหนี ไปเถิด มิ ฉะนั ้น เราจะหนี ไม่ พ้น จากอับ ซาโลมสัก คนเดียว จงรีบ ไป เกรง
ว่า เขาจะตามเราทัน โดยเร็ว และนํา เหตุ รา้ ยมาถึง เรา และทําลายกรุ ง นี้ เสียด ้วยคมดาบ�
15 ข้าราชการของกษั ตริย์ จึง กราบทูล กษั ตริย์ ว่า “ดู เถิด ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ พร ้ อมที่ จะ
กระทํา ตามสิง่ ซึ่ง กษั ตริย์ เจ้ านายของข้า พระองค์ ตัดสิน พระทัย ทุก ประการ� 16 กษั ตริย์ ก็
เสด็จ ออกไปพร้อมกับ บรรดาคนในราชสํานั ก ของพระองค์ ด้วย เว้นแต่ นางสนมสิบ คนกษั
ตริย์ ได้ ทรงละไว้ ให้ เฝ้า พระราชวัง 17 กษั ตริย์ ก็ เสด็จ ออกไป พลทัง้ สิ้ นก ็ ตามพระองค์ ไป
และเสด็จ ประทับ ในสถานที่ ที่ อยู่ ห่างไกล 18 บรรดาข้าราชการทัง้ สิน
้ เดิน ผ่านพระองค์ ไป
บรรดาคนเคเรธีและคนเปเลทกับคนกัท หกร้อยคนที่ ติ ดตามพระองค์ มาจากเมืองกัท ได้
เดินผ่านพระพักตร์กษั ตริย์ไป 19 กษั ตริย์จึงตรัสสังอ
่ ิททัยคนกั ทว่า “ทําไมเจ้าจึงไปกับเรา
ด้วย จงกลับไปบ้านเมืองของเจ้าเถิดและไปอยู่กับกษั ตริย์ เจ้าเป็นแต่คนต่างด้าว และถูก
เนรเทศมาด้วย 20 เจ้ าเพิง่ มาถึง เมื่อ วานนี้ และวัน นี้ ควรที่ เราจะให้ เจ้ าไปมากับ เราหรือ
ด้วยเราไม่ทราบว่าจะไปที่ไหน จงกลับไปเถิด พาพี่น้องของเจ้าไปด้วย ขอความเมตตาและ
ความจริงจงมีกับเจ้าเถิด� 21 แต่อิททัยทูลตอบกษั ตริย์ว่า “พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่
แน่ ฉั นใด และกษั ตริย์ เจ้ านายของข้า พระองค์ ทรงพระชนม์ อยู่ แน่ ฉั นใด กษั ตริย์ เจ้ านาย
ของข้า พระองค์ เสด็จ ประทั บท ี่ ไหน จะสิน
ั ใช้ ของพระองค์
้ พระชนม์ หรือ ทรงพระชนม์ ผู้รบ
ขอไปอยู่ ที่ นั ้น ด้วย� 22 ดาว ิ ดก ็ รบ
ั สั ่งก ับอิททัย ว่า “จงผ่านไปเถิด� อิททัย ชาวเมือ งกัท จึง
ผ่านไปพร้อมกับบรรดาพรรคพวกของเขาทัง้ ผู้ใหญ่และเด็ก 23 เมื่อพลทัง้ หมดเดินผ่านไป
13 ผู้สื่อสารคนหนึ่ งมาเฝ้าดาวิดกราบทูลว่า
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เสีย ชาวเมืองนั ้นทัง้ สิ้นก็ร้องไห้เสียงดัง กษั ตริย์ก็เสด็จข้ามลําธารขิดโรน และพลทัง้ หมด
ก็ ผ่านเข้าทางไปถิน
่ ทุรกันดาร 24 และดู เถิด ศาโดกก็ มาด้วย พร้อมกับคนเลวีทัง้ สิน
้ หาม
หีบ พันธสัญญาของพระเจ้า มา และเขาวางหีบ ของพระเจ้า ลง ฝ่า ยอาบี ยาธาร์ก็ ขึ้น มาจน
ประชาชนออกจากเมืองไปหมด 25 แล ้ วกษั ตริย์ตรัสส ง
ั ่ ศาโดกว่า “จงหามหีบ ของพระเจ้า
กลับเข้าไปในเมืองเถิด หากว่าเราเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรพระเยโฮวาห์ พระองค์
จะทรงโปรดนํา เรากลับ มาอีก และสําแดงให้ ข้า พระองค์ เห ็ นทัง้ หี บน ั ้ นก ั บท ี่ ประทับ ของ
พระองค์ด้วย 26 แต่ถ้าพระองค์ตรัสว่า ‘เราไม่พอใจเจ้า� ดูเถิด เราอยู่ที่นี่ ขอพระองค์ทรง
กระทํา กับ เราตามที่ พระองค์ ทรงโปรดเห็น ชอบเถิด� 27 กษั ตริย์ ตรัส กับ ศาโดกปุ โรหิ ตด
้วยว่า “ท่านเป็น ผู้ ทํานายหรือ จงกลับ เข้าไปในเมืองโดยสันติ ภาพ พร ้ อมกับ บุตรชายทัง้
สองของท่าน คืออาหิมาอัสบุตรของท่าน และโยนาธานบุตรของอาบียาธาร์ 28 ดูก่อนท่าน
เราจะคอยอยู่ ที่ ที่ ราบในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร จนจะมี ข่าวมาจากท่านให้เราทราบ� 29 ฝ่า ยศาโด
กกับอาบียาธาร์จึงหามหีบของพระเจ้ากลับไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มและพักอยู่ที่ นั่น 30 ฝ่ายดา
วิดเสด็จขึ้นไปตามทางขึ้นภูเขามะกอกเทศ เสด็จพลางกันแสงพลาง คลุมพระเศียรเสด็จ
โดยพระบาทเปล่า และประชาชนทัง้ สินที
่ กั
่ บพระองค์ก็คลุมศีรษะเดินขึ้นไปพลางร้องไห้
้ อยู
พลาง 31 มีคนมากราบทูลดาวิดว่า “อาหิโธเฟลอยูใ่ นพวกคิดกบฏของอับซาโลมด้วย� ดาวิ
ดกราบทูล ว่า “โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงโปรดให้คํา ปรึกษาของอาหิโธเฟลโง่เง่า ไป�
32 อยู่ มาเมื่อ ดาวิด มาถึง ยอดภู เขาซึ่ง เป็ นที ่ นม ัส การพระเจ้า ดู เถิด หุ ชย
ั ชาวอารคี ได้ เข ้า
33
มาเฝ้า มี เสื้อผ้า ฉี ก ขาดและดิน อยู่ บนศีรษะ ดาว ิด ตรัส กับ เขาว่า “ถ้า เจ้า ไปกับ เรา เจ้
าจะเป็น ภาระแก่ เรา 34 แต่ ถ้า เจ้า กลับ เข้าไปในเมืองและกล่าวกับ อับ ซาโลมว่า ‘โอ ข้า แต่
กษั ตริย์ ข้า พระองค์ ขอถวายตัว เป็น ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ ดัง ที่ ข้า พระองค์ เป็น ผู้ รับ ใช้ ของ
พระราชบิดาของพระองค์ มาแต่ กาลก่อนฉั นใด ข้าพระองค์ ขอเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ ฉั น
นั ้น� แล้วเจ้าจะกระทําให้คําปรึกษาของอาหิโธเฟลพ่ายแพ้ไปเพื่อเห็นแก่เรา 35 ศาโดกกับ
อาบียาธาร์ปุ โรหิตก็อยู่กับเจ้าที่ นั่นมิใช่หรือ สิ ่งใดที่ เจ้าได้ยน
ิ ในพระราชวังจงบอกให้ศาโด
กกับ อาบี ยาธาร์ปุ โรหิต ทราบ 36 ดู เถิด บุ ตรชายสองคนของเขาก็ อยู่ ด้วย คือ อาหิม าอั สบ
ุตรศาโดก และโยนาธานบุต รอาบี ยาธาร์ ดัง นั ้น เมื่อ ท่านได้ยน
ิ เรือ
่ งอะไรจงใช้ เขามาบอก
เราทุก เรือ
่ งเถิด� 37 หุ ชย
ั สหายของดาวิด จึง กลับ เข้าไปในเมือง และอับ ซาโลมกําลัง เสด็จ
เข้ากรุ งเยรู ซาเล็ม

16
ศิบามหาดเล็กที่ไม่สัตย์ซื่อของเมฟีโบเชท
เมื่อ ดาวิด เสด็จ เลยยอดเขาไปหน่ อยหนึ่ ง ดู เถิด ศิ บามหาดเล็ก ของเมฟี โบเชทก็ เข ้า
มาเฝ้า พระองค์ มี ลาคู่ หน ่งึ ผูก อานพร้อม บรรทุก ขนมปัง สองร้อยก้อน องุน
่ แห้ง ร้อยพวง
และผลไม้ฤดู ร้อนอีกร้อยหนึ่ ง กั บน้าํ องุน
่ หนึ่ งถุงหนั ง 2 กษั ตริย์ตรัสกับศิ บาว่า “เจ้ านําสิง่
เหล่านี้ มาทําไม� ศิบาทูลตอบว่า “ลาคู่นั้นเพื่อราชวงศ์จะได้ทรง ขนมปังและผลไม้ฤดูร้อน
สําหรับชายหนุ่มรับประทาน และนํ้าองุน
่ เพื่อผูที
้ ่อ่อนเปลี้ยอยูก
่ ลางถิน
่ ทุรกันดารจะได้ดื่ม�
3 กษั ตริย์ตรัสว่า “บุ ตรเจ้านายของเจ้าอยู่ที่ ไหนเล่า� ศิ บากราบทูลกษั ตริย์ว่า “ดูเถิด ท่าน
พักอยูใ่ นเยรู ซาเล็ม เพราะท่านว่า ‘วันนี้ วงศ์วานอิสราเอลจะคืนราชอาณาจักรบิดาของเรา
ให้แก่เรา� ” 4 แลว
้ กษั ตริย์ตรัสกับศิบาว่า “ดูเถิด ทรัพย์สมบัติของเมฟีโบเชทก็ตกเป็นของ
เจ้า ทัง้ หมด� และศิ บากราบทูล ว่า “โอ ข้า แต่ กษั ตริย์ เจ้ านายของข้า พระองค์ ข้า พระองค์
1
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ขอทูล วิงวอนต่อ พระองค์ ด้วยความถ่อมใจ ขอทรงให้ ข้า พระองค์ ได้ รับ พระกรุ ณาในสาย
พระเนตรของพระองค์�
ชิเมอีด่าดาวิด
เมื่อ กษั ตริย์ ดาว ิด เสด็จ มายัง ตําบลบาฮู ริม ดู เถิด มี ชายคนหนึ่ ง อยู่ ในครอบครัว วงศ์
วานซาอูล ชื่อ ชิ เมอี บุ ตรชายเก-รา เขาออกมาเดิน พลางด่า พลาง 6 และเอาหิน ขว้างดา
วิด และขว้างบรรดาข้าราชการของกษั ตริย์ ดาวิด พวกพลและชายฉกรรจ์ ทัง้ สิ้ นก ็ อยู่ ข้าง
ขวาและข้างซ้ายของพระองค์ 7 ชิเมอีรอ
้ งด่า มาว่า “จงไปเสีย ให้พ้น เจ้ าคนกระหายโลหิต
เจ้ าคนอันธพาล จงไปเสีย ให้ พ้น 8 พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงสนองเจ้า ในเรือ
่ งโลหิต ทัง้ สิน
้ แห่ง
วงศ์ วานของซาอูลผู้ซ่ึงเจ้าเข้าครองแทนอยู่นั ้น และพระเยโฮวาห์ทรงมอบราชอาณาจักร
ไว้ ในมื ออ ับ ซาโลมบุตรของเจ้า ดู เถิด ความพินาศตกอยู่ บนเจ้า แล้ว เพราะเจ้า เป็น คน
กระหายโลหิต� 9 อาบีชย
ั บุตรชายนางเศรุ ยาห์จึงกราบทูลกษั ตริย์ว่า “ทําไมปล่อยให้สุนัข
ตายตั วน ี้ มาด ่ากษั ตริย์ เจ้ านายของข้า พระองค์ ขออนุญาตให้ข้า พระองค์ ข้ามไปตัด หัวมัน
ออกเสีย� 10 แต่กษั ตริยตรั
์ สว่า “บุตรชายทัง้ สองของนางเศรุยาห์เอ๋ย เรามีธุระอะไรกับเจ้า
ถ้า เขาด่า เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสส ง
ั ่ เขาว่า ‘จงด่า ดาวิด� แล ้ว ใครจะพูด ว่า ‘ทําไมเจ้า จึง
กระทํา เช่น นี้ � ” 11 ดาว ิด ตรัส กับ อาบี ชย
ั และข้าราชการทัง้ สิน
้ ของพระองค์ ว่า “ดู เถิด ลูก
ของเราเองที่ ได้ ออกมาจากบัน
้ เอวของเรายัง แสวงหาชีวต
ิ ของเรา ยิง่ กว่านั ้น ทําไมกับ คน
เบนยามิ นคนนี้ จะไม่ กระทําเล่า ช่างเขาเถิด ให้เขาด่าไป เพราะพระเยโฮวาห์ทรงบอกเขา
แล้ว 12 บางทีพระเยโฮวาห์จะทอดพระเนตรความทุกข์ใจของเรา และพระเยโฮวาห์จะทรง
สนองเราด้วยความดีเพราะเขาด่าเราในวันนี้ � 13 ดาวิดจึงทรงดําเนิ นไปตามทางพร้อมกับ
พลของพระองค์ ฝ่ายชิ เมอี ก็ เดิน ไปตามเนิ น เขาตรงข้าม เขาเดิน พลางด่า พลาง เอาก้อน
หิน ปาและเอาฝุ่น ซัด ใส่ 14 กษั ตริย์กับ พลทัง้ ปวงที่ อยู่กับ พระองค์ ก็ มาร ู้ สึก เหนื่ อยอ่อน จึง
ทรงพักผ่อนเอาแรง ณ ที่นั่น
5

อับซาโลมนําพลของพระองค์มายังกรุ งเยรู ซาเล็ม
15 ฝ่ายอับซาโลมกับประชาชนทัง
้ สิน
้

คือคนอิสราเอลก็ มาถึงกรุ งเยรู ซาเล็ม และอาหิโธ
เฟลก็ มาด ้วย 16 และอยู่ มาเมื่อ หุ ชย
ั ชาวอารคี สหายของดาวิด เข้า เฝ้า อับ ซาโลม หุ ชย
ั
กราบทูลอับซาโลมว่า “ขอกษั ตริย์ทรงพระเจริญ ขอกษั ตริย์ทรงพระเจริญ� 17 และอับซา
โลมตรัส กับ หุ ชย
ั ว่า “นี่ หรือ ความเมตตาต่อ สหายของท่าน ทําไมท่านไม่ ไปกับ สหายของ
ท่านเล่า� 18 หุ ชย
ั กราบทูล อับ ซาโลมว่า “มิใช่ พ่ะ ย่ะ ค่ะ พระเยโฮวาห์ กับ ประชาชนเหล่า นี้
กับคนอิสราเอลทัง้ สิน
้ เลือกตัง้ ผู้ใดไว้ ข้าพระองค์ขอเป็นฝ่ายผู้นั ้น ข้าพระองค์จะขออยู่กับ
ผู้นั ้น 19 อีกประการหนึ่ งข้าพระองค์ ควรจะปรนนิ บัติ ผู้ใด มิใช่โอรสของท่านผู้นั้นดอกหรือ
ข้าพระองค์ได้ปรนนิ บัติต่อพระพักตร์เสด็จพ่อของพระองค์มาแล้วฉั นใด ก็ขอปรนนิ บัติต่อ
พระพักตร์พระองค์ ฉั น นั ้น � 20 อับ ซาโลมตรัส ถามอาหิโธเฟลว่า “เราจะทํา อย่างไรดี จง
ให้คํา ปรึกษาของท่าน� 21 อาหิโธเฟลกราบทูล อับ ซาโลมว่า “จงเข้าหานางสนมของเสด็จ
พ่อ ของพระองค์ ซ่ึง เสด็จ พ่อ ทิง้ ไว้ ให้ เฝ้า พระราชวัง เมื่อ คนอิสราเอลทัง้ สิน
้ ได้ ยิ นว ่า พระ
องค์ เป็ นที ่ เกล ียดชัง ของเสด็จ พ่อ แล้ว บรรดามือ เหล่านั ้ นที ่ อยู่ ฝ่ายพระองค์ ก็ จะเข้ มแข็ง
ขึ้น� 22 เขาจึงกางเต็นท์ให้อับซาโลมไว้ที่บนดาดฟ้าหลังคา และอับซาโลมก็ทรงเข้าหานาง
สนมของพระราชบิดาของพระองค์ ท่ามกลางสายตาของอิสราเอลทัง้ สิน
้ 23 ในครัง้ นั ้น คํา
ปรึกษาของอาหิโธเฟลที่ ทูล ถวายก็ เหมือนกับ ว่า คนได้ ทูล ถามจากพระดํารัส ของพระเจ้า
คําปรึกษาทัง้ สินที
้ ่อาหิโธเฟลทูลถวายต่อดาวิดและอับซาโลมเป็นดังนั ้น
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“ขอโปรดอนุญาตให้ข้าพระองค์ เลือกทหารหนึ่ ง
หมื่นสองพันคน ข้าพระองค์จะยกออกไปติดตามดาวิดคืนวันนี้ 2 ข้าพระองค์จะไปทันท่าน
เมื่อ ท่านยัง เหนื่ อยอ่อนอยู่ และอ่อนกําลัง กระทํา ให้ท่านกลัว ตัว สัน
่ พลทัง้ ปวงที่ อยู่ กั บท ่า
นก็ จะหนี ไป ข้า พระองค์ จะฆ่า ฟัน แต่ กษั ตริย์ 3 แล ้ วจะนํา ประชาชนทัง้ สิน
้ กลับ มาเข้า ฝ่าย
พระองค์ เมื่อ ได้ คนที ่ พระองค์ มุ ่ง หาคนเดียวก็ เหมือนได้ ประชาชนกลับ มาทัง้ หมด แล ้ว
ประชาชนทัง้ ปวงก็ จะอยู่ เป็น ผาสุก� 4 คําทู ลน ี้เป็ นที ่ พอพระทั ยอ ับ ซาโลม และบรรดาผู้
ใหญ่แห่งอิสราเอลก็พอใจด้วย 5 อับซาโลมตรัสว่า “จงเรียกหุชย
ั คนอารคี เข้ามาด้วย เพื่อ
เราจะฟัง เขาจะว่า อย่างไรเช่ นก ัน� 6 เมื่อ หุ ชย
ั เข้า มาเฝ้า อับ ซาโลมแล้ว อับ ซาโลมจึง ตรัส
ถามเขาว่า “อาหิโธเฟลว่า อย่างนี้ แล้ว เราควรจะทํา ตามคํา แนะนํา ของเขาหรือ ไม่ ถ้า ไม่
ท่านจงพูด มา� 7 หุ ชย
ั จึง กราบทูล อับ ซาโลมว่า “คํา ปรึกษาซึ่ง อาหิโธเฟลให้ ในครัง้ นี้ ไม่ ดี
� 8 หุชย
ั กราบทูลต่อไปว่า “พระองค์ทรงทราบแล้ วว่า เสด็จพ่อและคนที่ อยู่ด้วยเป็นทหาร
แข็งกล้า และเขาทัง้ หลายกําลังโกรธเหมือนหมี ที่ ลูก ถู กลักเอาไปในป่า นอกจากนั ้น เสด็จ
พ่อของพระองค์ ทรงชํานาญศึก ท่านคงไม่ พักอยู่กับพวกพล 9 ดู เถิด ถึงขณะนี้ ท่านก็ ซ่อน
อยู่ในบ่อแห่งหนึ่ ง หรือในที่หน่งึ ที่ใด แล้วต่อมาเมื่อมีคนล้มตายในการสู้รบครัง้ แรก ใครที่
ได้ยินเรือ
่ งก็จะกล่าวว่า ‘ทหารที่ติดตามอับซาโลมถูกฆ่าฟัน� 10 แม้คนที่กล้าหาญ ที่จิตใจ
เหมือนอย่างสิงโตก็ จะละลายไปอย่างเต็ มท ี่ เพราะอิสราเอลทัง้ สิน
้ ทราบว่า เสด็จ พ่อ ของ
พระองค์เป็ นวีรบุรุษ และคนที่ อยู่ก็เป็นทหารที่ แข็งกล้า 11 แต่คําปรึกษาของข้าพระองค์มี
ว่า ขอพระองค์รวบรวมอิสราเอลทัง้ สิน
้ ตัง้ แต่ดานถึงเบเออร์เชบา ให้มากมายดัง่ เม็ดทราย
ที่ ทะเล แล ้ว พระองค์ ก็ เสด็จ คุ มท ัพ ไปเอง 12 เราทัง้ หลายจะเข้า รบกั บท ่าน ณ ที่ หน ่ง
ึ ที่ ใด
ที่ พบกัน และเราจะเข้า โจมตี เหมือนนํ้าค้างตกใส่ พื้น ดิน ตั วท ่านและบรรดาคนที่ อยู่ กั บท
่า นก็ จะไม่ มี เหลือ สัก คนหนึ่ ง 13 ยิง่ กว่า นั ้น ถ้า ท่านจะถอยร่น เข้าไปในเมือง คนอิสราเอล
ทัง้ สิ้ นก ็ จะเอาเชือกมาลากเมืองนั ้น ลงไปที่ ลุ ่ม แม่ นํ้า จนกระทั ่งก ้อ นกรวดสั กก ้อนหนึ่ งก ็
ไม่มี ให้ เห็น ที ่ นั ่น � 14 อับ ซาโลมและคนอิสราเอลทัง้ ปวงว่า “คํา ปรึกษาของหุ ชย
ั คนอารคี
ดี กว่า คํา ปรึกษาของอาหิโธเฟล� เพราะพระเยโฮวาห์ทรงสถาปนาที่ จะให้คํา ปรึกษาอัน ดี
ของอาหิโธเฟลพ่ายแพ้ เพื่อ พระเยโฮวาห์ จะทรงนํา เหตุ รา้ ยมายั งอ ับ ซาโลม 15 แล ้วหุ ชย
ั
จึงบอกศาโดกและอาบียาธาร์ปุโรหิตว่า “อาหิโธเฟลได้ให้คําปรึกษาอย่างนั ้นอย่างนี้ แก่อับ
ซาโลมและพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอล และข้าพเจ้าได้ให้คําปรึกษาอย่างนั ้นอย่างนี้ 16 ฉะนั ้น
บัดนี้ จงรีบ ส่ง คนไปกราบทูล ดาวิด ว่า ‘คื นว ัน นี้ อย่า พัก อยู่ที่ ที่ ราบในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร อย่างไร
ก็ จงให้ เสด็จ ข้ามไปเสีย เกรงว่า กษั ตริย์ และประชาชนทัง้ สิ้ นที ่ อยู่ กับ พระองค์ จะถูก กลืน
ไปหมด� ” 17 ฝ่ายโยนาธานและอาหิมาอัสกําลังคอยอยู่ที่เอนโรเกลแล้ว มีสาวใช้คนหนึ่ ง
เคยไปบอกเรือ
่ งแก่เขา แล้วเขาก็ไปกราบทูลกษั ตริย์ดาวิด เพราะเขาไม่กล้าเข้ากรุ งให้ใคร
เห็น 18 แต่มีเด็กหนุ่มคนหนึ่ งเห็นเขาทัง้ สอง จึงไปทูลอับซาโลม เขาทัง้ สองก็รีบไปโดยเร็ว
จนถึ งบ้านชายคนหนึ่ งที่ บาฮูริม เขามีบ่อน้าํ อยู่ที่ ลานบ้าน เขาทัง้ สองจึงลงไปอยู่ในบ่อนั ้น
19 หญิง แม่ บ้านก็ เอาผ้า มาปู ปิดปากบ่อ แล้ว ก็ เกล ี่ย ปลายข้าวตกอยู่ บนนั ้น ไม่มี ใครทราบ
เรือ
่ งเลย 20 เมื่อ ข้าราชการของอับ ซาโลมมาถึงที่ บ้านหญิง คนนี้ เขาก็ ถามว่า “อาหิม าอัส
กับ โยนาธานอยู่ ที่ไหน � หญิง นั ้ นก ็ ตอบเขาว่า “เขาข้ามลําธารนํ้า ไปแล้ว� เมื่อ เขาเที่ยว
หาไม่ พบแล้ วก็กลับไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม 21 อยู่มาเมื่อคนเหล่านั ้นไปแล้ว ชายทัง้ สองก็ ข้น
ึ
1 และอาหิโธเฟลกราบทูล อับ ซาโลมว่า
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มาจากบ่อ ไปกราบทูล กษั ตริย์ ดาวิด เขาทูล ดาวิด ว่า “ขอทรงลุก ขึ้น และรีบ ข้ามแม่น้ํา ไป
เพราะอาหิโธเฟลได้ให้คําปรึกษาต่อสู้อย่างนั ้นอย่างนี้ � 22 ดาวดก
ิ ท
็ รงลุกขึ้นพร้อมกับพวก
พลทัง้ สิ้ นที ่ อยู่ กับ พระองค์ และข้ามแม่ น้ํา จอร์แดน พอรุ ง่ เช้า ก็ ไม่มี เหลือ สัก คนหนึ่ ง ที่ ยงั
ไม่ ได้ ข้ามแม่ น้ําจอร์แดน 23 เมื่ออาหิโธเฟลเห็นว่าเขาไม่ กระทําตามคําปรึกษาของท่าน ก็
ผูก อานลาขึ้น ขี่ กล ับ ไปเรือนของตนที่ อยู่ ในเมืองของตน เมื่อ สัง่ ครอบครัว เสีย เสร็จ แล้ วก ็
ผูกคอตาย เขาจึงเอาศพฝังไว้ที่อุโมงค์บิดาของท่าน 24 ฝ่ายดาวิดก็เสด็จมายังเมืองมาหะ
นาอิม และอับซาโลมก็ ข้ามแม่น้ําจอร์แดนพร้อมกับคนอิสราเอลทัง้ ปวง 25 อับซาโลมทรง
ตัง้ อามาสาเป็นแม่ทัพแทนโยอาบ อามาสาเป็นบุตรของชายคนหนึ่ งชื่ออิธราคนอิสราเอล
ได้ แต่ งงานกับ อาบี กาย ิ ลบ ุต รสาวของนาหาช น้ องสาวของนางเศรุ ยาห์มารดาของโยอาบ
26 ฝ่ายคนอิสราเอลและอับ ซาโลมตัง
้ ค่ายอยู่ในแผ่นดิ นก ิ เลอาด 27 อยู่มาเมื่อ ดาวิด เสด็จ
มาถึงมาหะนาอิม โชบีบุตรชายนาหาชชาวเมืองรับบาห์แห่งคนอัมโมน และมาคีรบุ
์ ตรชาย
28
อัม มี เอลชาวโลเดบาร์ และบารซิ ล ลัย ชาวกิ เลอาดจากเมืองโรเกลิม ได้ ขนที่ นอน อ่าง
นํ้า และเครือ
่ งภาชนะดิน ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย ์ และแป้ง ข้าวคัว่ ถัว่ ถัว่ ยาง และถัว่ แดง
29 นํ้าผึ้ง เนย แกะ และเนยแข็งที่ ได้มาจากฝูงสัตว์ ถวายแด่ดาวิด และให้พวกพลที่ อยู่กับ
พระองค์ รับ ประทาน เพราะเขาทัง้ หลายกล่าวว่า “พวกพลหิว และอ่อนเพลีย และกระหาย
อยูที
่ ่ในถิน
่ ทุรกันดาร�

18
สงครามระหว่างทหารของดาวิดกับอับซาโลม
และทรงจัดตัง้ นายพันนายร้อยให้ควบคุม 2 และดา
วิด ทรงจัด ทัพ ออกไป ให้ อยู่ ในบังคับ บัญชาของโยอาบหนึ่ ง ในสาม และในบังคับ ของอาบี
ชัย น้ องชายของโยอาบบุตรชายนางเศรุ ยาห์ หน ่ง
ึ ในสาม และอีก หนึ่ ง ในสามอยู่ ในบังคับ
บัญชาของอิททัย คนกัท และกษั ตริย์ ตรัส กับ พวกพลว่า “เราจะไปกั บท ่า นทัง้ หลายด้วย�
3 แต่พวกพลเหล่านั ้นทูลว่า “ขอพระองค์อย่าเสด็จเลย เพราะถ้าข้าพระองค์ทัง
้ หลายจะหนี
ไป เขาทัง้ หลายก็ ไม่ไยดี อะไรหนั กหนา ถ้าข้าพระองค์ ทัง้ หลายตายเสียสักครึง่ หนึ่ ง เขาทัง้
หลายก็ไม่ไยดีอะไร แต่พระองค์มีค่าเท่ากับพวกข้าพระองค์หน่งึ หมื่นคน เพราะฉะนั ้นบัดนี้
ขอพระองค์ พร้อมที่ จะส่งกองหนุนจากในเมืองจะดี กว่า� 4 กษั ตริย์ตรัสกับเขาทัง้ หลายว่า
“ท่านทัง้ หลายเห็นชอบอย่างไร เราจะกระทําตาม� กษั ตริยจึ
์ งทรงประทับที่ข้างประตูเมือง
5
และบรรดาพลทัง้ หลายเดินออกไปเป็นกองร้อยกองพัน กษั ตริยรั
์ บสัง่ โยอาบ อาบชั
ี ย และ
อิททัยว่า “เบาๆมือกับชายหนุ่มนน
ั ้ ด้วยเห็นแก่ เราเถิด คื อกับอับซาโลม� พวกพลทัง้ สิ้นก
ได้
็ ยินคํารับสัง่ ซึ่งกษั ตริย์ประทานแก่บรรดาผูบ
้ ังคับบัญชาด้วยเรือ
่ งอับซาโลม 6 พวกพลจึง
เคลื่อนออกไปในทุ่ง เพื่อ สู้ รบกับ คนอิสราเอล การสงครามนั ้น ทํา กัน ในป่า เอฟราอิม 7 คน
อิสราเอลก็พ่ายแพ้ต่อหน้าข้าราชการของดาวิด มีการฆ่าฟันกันอย่างหนั กที่นั ่น ทหารตาย
เสียสองหมื่นคนในวันนั ้น 8 การสงครามกระจายไปทัว่ พื้นแผ่นดิน ในวันนั ้นป่ากินคนเสีย
มากกว่าดาบกิน
1 ดาวิดจึงตรวจพลที่อยู่กับพระองค์

อับซาโลมถูกฆ่า

และอับ ซาโลมไปพบข้าราชการของดาวิด เข้า อับ ซาโลมทรงล่อ อยู่ และล่อ นั ้น ได้ วงิ่
เข้าไปใต้ กิง่ ต้น โอ๊ก ใหญ่ ศีรษะของท่านก็ ติ ดก ง
ิ่ ต้น โอ๊ก แน่ น เมื่อ ล่อนั ้ นว ง
ิ่ เลยไปแล้ วท ่า
นก็ แขวนอยู่ ระหว่างฟ้า และดิน 10 มี ชายคนหนึ่ ง มาเห็น เข้า จึง ไปเรียนโยอาบว่า “ดู เถิด
ข้าพเจ้าเห็นอับซาโลมแขวนอยู่ที่ต้นโอ๊ก� 11 โยอาบก็พูดกับชายที่บอกท่านว่า “ดูเถิด เจ้า
9
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เห็นเขาแล้ว ทําไมเจ้าไม่ฟันให้ตกดินเสียทีเดียวเล่า เราก็จะยินดีที่จะรางวัลเงินสิบเหรียญ
กับสายรัดเอวเส้นหนึ่ งให้เจ้า� 12 แต่ชายคนนั ้นเรียนโยอาบว่า “ถึงมือของข้าพเจ้าอุม
้ เงิน
พันเหรียญอยู่ ข้าพเจ้าจะไม่ย่ืนมือออกทําแก่ ราชบุตรของกษั ตริย์ เพราะว่าหูของพวกเรา
ได้ยน
ิ พระบัญชาของกษั ตริย์ ที่ ตรัสส ัง่ ท่านและอาบี ชั ยก ับอิททัย ว่า ‘ขอจงป้อ งกั นอ ับ ซา
โลมชายหนุ่มน น
ั ้ � 13 มิ ฉะนั ้น ข้าพเจ้า กระทํา ความผิด ต่อ ชีวต
ิ ของตนเอง เพราะไม่ มี อะไร
จะปิดบังให้พ้นกษั ตริย์ได้ แล้วตัวท่านเองก็คงใส่โทษข้าพเจ้าด้วย� 14 โยอาบจึงว่า “เราไม่
ควรเสียเวลากับเจ้าเช่นนี้ � ท่านก็ หยิบหลาวสามอันแทงเข้าไปที่ หว
ั ใจของอับซาโลมขณะ
ที่ ท่านยังมีชีวิตอยู่ที่ ในต้นโอ๊ก 15 ทหารหนุ่มสิ บคนที่ ถือเครือ
่ งรบของโยอาบ ก็ ล้อมอับซา
โลมไว้ แล ้ว ประหารชีวต
ิ ท่านเสีย 16 โยอาบก็ เป่า แตร และกองทั พก ็ กล ับ จากการไล่ ตาม
อิสราเอล เพราะโยอาบยับยัง้ เขาทัง้ หลายไว้ 17 เขาก็ ยกศพอับซาโลมโยนลงไปในบ่อใหญ่
ซึ่งอยู่ในป่า เอาหินกองทับไว้เป็นกองใหญ่มหึมา คนอิสราเอลทัง้ สิน
้ ต่างก็หนี กลับไปเต็นท์
18
ของตน เมื่ ออ ับ ซาโลมยั งม ี ชี วิ ตอยู่ ได้ ตัง้ เสาไว้ เป็ นที ่ ระลึก ที่ หุบเขาหลวง เพราะท่าน
กล่าวว่า “เราไม่มีบุตรชายที่จะสืบชื่อของเรา� ท่านเรียกเสานั ้นตามชื่อของตน เขาเรียกกั
นว่าที่ระลึกแห่งอับซาโลมจนทุกวันนี้
ดาวิดทรงเรียนรู เก
้ ี่ยวกับความตายของอับซาโลม
อาหิม าอั สบ ุตรชายศาโดกกล่า วว่า “ขอให้ข้าพเจ้า วิง่ นํา ข่าวไปทูล กษั ตริย์ ว่า พระเย
โฮวาห์ ทรงช่วยพระองค์ ให้ แก้ แค้น ศั ตรู ของพระองค์ แล้ว � 20 โยอาบก็ ตอบเขาว่า “ท่าน
อย่า นํา ข่าวไปในวัน นี้ เลย ท่านจงนํา ข่าวในวันอ่น
ื เถิด แต่ วัน นี้ ท่านอย่า นํา ข่าวเลย เพราะ
ว่า โอรสของกษั ตริย์ สิ ้น ชีพ แล้ว� 21 โยอาบก็ สัง่ คู ชี ว่า “จงนํา ข่าวไปกราบทูล กษั ตริย์ ตาม
สิง่ ที่ ท่านได้ เห็น � คู ชี ก็ กราบลงคํานั บ โยอาบแล้ วก ็ วงิ่ ไป 22 อาหิม าอั สบ ุตรชายศาโดกจึง
เรียนโยอาบอี กว่า “จะอย่างไรก็ ช่างเถิด ขอให้ ข้าพเจ้า วิง่ ตามคู ชี ไปด้วย� โยอาบตอบว่า
“ลูก เอ๋ย เจ้ าจะวิง่ ไปทําไม ด้วยว่า เจ้า ไม่ มี ข่าวที่ จะส่ง ไป� 23 เขาตอบว่า “จะอย่างไรก็ ช่าง
เถิด ข้าพเจ้าจะขอวิง่ ไป� โยอาบจึงบอกเขาว่า “วิง่ ไปเถอะ� และอาหิมาอัสก็วงิ่ ไปตามทาง
ที่ ราบ ขึ้น หน้า คู ชี ไป 24 ฝ่ายดาวิด ประทั บอย ู่ ระหว่างประตู เมืองทัง้ สอง มี ทหารยามขึ้น ไป
อยู่ บนหลังคาซุ้ม ประตู ที่ กําแพงเมือง เมื่อ เงยหน้า ขึ้น มองดู เห ็น ชายคนหนึ่ ง วิง่ มาลําพัง
25 ทหารยามคนนั ้ นก ็ รอ
้ งกราบทูล กษั ตริย์ กษั ตริย์ ตรัสว ่า “ถ้า เขามาลําพั งก ็ คงคาบข่าว
มา� ชายคนนั ้นก็วงิ่ เข้ามาใกล้ 26 ทหารยามเห็นชายอีกคนหนึ่ งวิง่ มา ทหารยามก็รอ
้ งบอก
ไปที่นายประตูเมืองว่า “ดูเถิด มีชายอีกคนหนึ่ งวิง่ มาแต่ลําพัง� กษั ตริย์ตรัสว่า “เขาคงนํา
ข่าวมาด้วย� 27 ทหารยามนั ้น กราบทูล ว่า “ข้า พระองค์ คิด ว่า คนที่ วงิ่ มาก่อนวิง่ เหมือนอา
หิมาอัสบุตรศาโดก� และกษั ตริย์ตรัสว่า “เขาเป็นคนดี เขามาด้วยข่าวดี� 28 แล้วอาหิมา
อัส ร้องทูล กษั ตริย์ ว่า “ทุ กสิ่ ง สงบแล้ว พ่ะ ย่ะ ค่ะ� เขาก็ กราบกษั ตริย์ ซบหน้า ลงถึง พื้น ดิน
กราบทูล ว่า “สาธุ การแด่ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของพระองค์ พระองค์ ได้ ทรงมอบบรรดาผู้
ที่ ยกมือ ของเขาต่อ สู้ กับ กษั ตริย์ เจ้ านายของข้า พระองค์ แล้ว � 29 กษั ตริย์ ตรัส ถามว่า “อับ
ซาโลมชายหนุ่มนน
ั ้ เป็นสุขอยู่หรือ� อาหิมาอัสทูลตอบว่า “เมื่อโยอาบใช้ให้ผู้รบ
ั ใช้ของกษั
ตริย์ คือ ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ มาน น
ั ้ ข้า พระองค์ เห ็น ผู้คนสับสนกัน ใหญ่ แต่ ไม่ ทราบเหตุ�
30 กษั ตริยตรั
์ สว่า “จงหลีกมายืนตรงนี้ � เขาจึงหลีกไปยืนนิ่ งอยู่ 31 ดูเถิด คูชีก็มาถึง และคู
ชีกราบทูลว่า “มีข่าวดีถวายแด่กษั ตริย์เจ้านายของข้าพระองค์ เพราะในวันนี้ พระเยโฮวาห์
ทรงช่วยพระองค์ให้แก้แค้นบรรดาผู้ที่ลุกขึ้นต่อสู้พระองค์� 32 กษั ตริย์ตรัสถามคูชีว่า “อับ
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ซาโลมชายหนุ่มนน
ั ้ เป็นสุขอยู่หรือ� คู ชีทูลตอบว่า “ขอให้ศัตรู ของกษั ตริย์เจ้ านายของข้า
พระองค์และบรรดาผู้ที่ลุกขึ้นกระทําอันตรายต่อพระองค์เป็นเหมือนชายหนุ่มผู้นั้นเถิด�
ดาวิดทรงเศร้าโศกมาก

33 กษั ตริย์ทรงโทมนั สน ัก

เสด็จขึ้นไปบนห้องที่ อยู่เหนื อประตู และกันแสง เมื่อเสด็จไป
พระองค์ ตรัสว ่า “โอ อับ ซาโลมบุตรของเรา บุ ตรของเรา อับ ซาโลมบุตรของเราเอ๋ย เรา
อยากจะตายแทนเจ้า โอ อับซาโลมบุตรของเรา บุตรของเราเอ๋ย�

19
โยอาบติเตียนดาวิด

“ดูเถิด กษั ตริยกั
์ นแสงและไว้ทุกข์เพื่ออับซาโลม� 2 เพราะฉะนั ้น
ชัยชนะในวัน นั ้ นก ็ กลายเป็นการไว้ทุกข์ ของประชาชนทัง้ หลาย เพราะในวัน นั ้น ประชาชน
ได้ ยินว่า กษั ตริย์ทรงโทมนั สเพราะพระราชบุตรของพระองค์ 3 ในวันนั ้นประชาชนได้ แอบ
เข้า มาในเมืองอย่างกับ คนหนี ศึก แล ้ วอายแอบเข้า มา 4 กษั ตริย์ ทรงคลุม พระพักตร์ของ
พระองค์ และกษั ตริย์กันแสงเสียงดังว่า “โอ อับซาโลมบุตรของเราเอ๋ย โอ อับซาโลมบุตร
ของ เรา บุ ตร ของ เรา� 5 โย อาบ ก็ เข ้า มา ใน พระ ราช วัง ทูล กษั ตริ ย์ ว่า “วัน นี้ พระองค์ ได้
ทรงกระทําให้ข้าราชการทัง้ สิน
้ ของพระองค์ ผู้ซึ่งวันนี้ ได้อารักขาพระชนม์ของพระองค์ ทัง้
ชีวต
ิ ของราชบุตรและราชธิดา และชีวต
ิ ของบรรดามเหสี และชีวต
ิ ของสนมทัง้ หลายของ
พระองค์ ให้ เขาได้ รบ
ั ความละอาย 6 เพราะว่า พระองค์ ทรงรัก ศั ตรู ของพระองค์ และทรง
เกลียดชังสหายของพระองค์ เพราะในวันนี้ พระองค์ ได้ กระทําให้ประจักษ์ แล้วว่า พระองค์
ไม่ไยดีต่อนายทหารและบรรดาข้าราชการทัง้ หลาย ในวันนี้ ข้าพระองค์ทราบว่า ถ้าในวันนี้
อับซาโลมยังมีชีวิตอยู่ และข้าพระองค์ทัง้ หลายก็ตายสิน
้ พระองค์ก็จะพอพระทัย 7 ฉะนั ้น
ขอพระองค์ ทรงลุก ขึ้น ณ บัดนี้ ขอเสด็จ ออกไปตรัส ให้ ถึงใจข้าราชการทัง้ หลาย เพราะข้า
พระองค์ได้ปฏิญาณในพระนามพระเยโฮวาห์ว่า ถ้าพระองค์ไม่เสด็จจะไม่มีชายสักคนหนึ่ ง
อยู่ กับ พระองค์ ในคืน นี้ เรือ
่ งนี้ จะร้ายแรงยิง่ กว่า เหตุ รา้ ยอื่นๆทัง้ สิน
้ ซึ่ งบ ัง เกิด แก่ พระองค์
ตัง้ แต่ ยัง ทรงพระเยาว์ จนบัดนี้ � 8 กษั ตริย์ ก็ ทรงลุก ขึ้น ประทั บท ี่ ประตู เมือง เขาไปบอก
ประชาชนทัง้ หลายว่า “ดูเถิด กษั ตริย์ประทับอยู่ที่ประตูเมือง� ประชาชนทัง้ หลายก็มาเฝ้า
กษั ตริย์ ฝ่ายอิสราเอลนั ้นต่างคนต่างก็หนี ไปยังเต็นท์ของตนหมดแล้ว
1 เขาไปเรียนโยอาบว่า

ดาวิดเสด็จกลับไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม

กล่าวว่า “กษั ตริย์เคยทรงช่วย
เราให้พ้นจากมือศั ตรู ของเราและทรงช่วยเราให้พ้นจากมือคนฟีลิสเตีย บัดนี้ พระองค์ทรง
หนี อับ ซาโลมออกจากแผ่น ดิน 10 แต่ อับ ซาโลมผู้ ที่ เราเจิม ตัง้ ไว้ เหนื อ เรานั ้ นก ็ สิ ้น ชีวต
ิ
เสีย แล้ว ในสงคราม ฉะนั ้น บัดนี้ ทําไมเจ้า ไม่ พู ดอะไรบ้างเลยในเรือ
่ งที่ จะเชิญ กษั ตริย์ ให้
เสด็จกลับ� 11 กษั ตริย์ดาวิดทรงใช้คนไปหาศาโดกและอาบียาธาร์ปุ โรหิต รับสัง่ ว่า “ขอบ
อกพวกผู้ ใหญ่ ของคนยู ดาห์ว่า ‘ทําไมท่านทัง้ หลายจึง เป็น คนสุดท้ายที่ จะเชิญ กษั ตริย์ กล
ับ พระราชวัง ของพระองค์ เมื่อ ถ้อยคํา เหล่า นี้ มาจากอิสราเอลทัง้ หลายถึง กษั ตริย์ คือ ถึง
ราชวงศ์ ของพระองค์ 12 ท่านทัง้ หลายเป็น ญาติ ของเรา เป็นกระดูก และเนื้ อ หนั ง ของเรา
ทําไมท่านจึง จะเป็น คนสุดท้ายที่ จะเชิญ กษั ตริย์ กลับ � 13 และจงบอกอามาสาว่า ‘ท่านมิ
ได้เป็นกระดูกและเนื้ อหนั งของเราหรือ ถ้าท่านมิได้เป็นผู้บังคับบัญชากองทัพแทนโยอาบ
สืบ ต่อ ไป ขอพระเจ้า ทรงลงโทษเรา และให้ หน ัก ยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก� ” 14 พระองค์ ก็ได้ ชักจูง
9 ประชาชนทัง
้ สิ้นก็หมางใจกันไปทัวอ
่ ิสราเอลทุกตระกูล
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จิตใจของบรรดาคนยูดาห์ดังกับเป็นจิตใจของชายคนเดียว พวกเขาจึงส่งคนไปทูลกษั ตริย์
ว่า “ขอพระองค์เสด็จกลับพร้อมกับบรรดาข้าราชการทัง้ หมดด้วย� 15 กษั ตริย์ก็เสด็จกลับ
และมายัง แม่ น้ํา จอร์แดน และยู ดาห์ ก็ พากัน มาที่ กิล กาลเพื่อ รับ เสด็จ กษั ตริย์ และนํา กษั
ตริย์ เสด็จ ข้ามแม่ น้ํา จอร์แดน 16 ชิ เมอี บุ ตรชายเก-รา คนเบนยามิน ผู้ มาจากบาฮู ริม รีบ
ลงมาพร้อมกับ คนยู ดาห์ เพื่อ จะรับ เสด็จ กษั ตริย์ ดาวิด 17 มี คนจากตระกูล เบนยามิ นพร้
อมกั บท ่านหนึ่ ง พัน คน และศิ บามหาดเล็ก ในราชวงศ์ ของซาอูล พร ้ อมกับ บุตรชายสิบ ห้า
คนกับคนใช้อีกยี่สิ บคน ก็ รีบมายังแม่น้ําจอร์แดนต่อพระพักตร์กษั ตริย์ 18 เขาทัง้ หลายได้
ข้ามท่าข้ามไปรับราชวงศ์ ของกษั ตริย์ และคอยปฏิบัติให้ชอบพระทัย ชิเมอี บุตรชายเก-รา
ได้ กราบลงต่อ พระพักตร์กษั ตริย์ ขณะที่ พระองค์ เสด็จ ข้ามแม่ น้ํา จอร์แดน 19 กราบทูล กษั
ตริย์ว่า “ขอเจ้านายของข้าพระองค์ อย่าทรงถือโทษความชัว่ ช้าข้าพระองค์ และทรงจดจํา
ความผิด ที่ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ ได้ กระทํา ในวั นที ่ กษั ตริย์ เจ้ านายของข้า พระองค์ สละกรุ ง
เยรู ซาเล็ม ขอกษั ตริย์อย่าทรงจดจําไว้ในพระทัย 20 ด้วยผู้รับใช้ของพระองค์ได้ทราบแล้วว
่าได้กระทําบาป เพราะฉะนั ้น ดูเถิด ในวันนี้ ข้าพระองค์ได้มาเป็นคนแรกในวงศ์ วานโยเซฟ
ที่ลงมารับเสด็จกษั ตริย์เจ้านายของข้าพระองค์� 21 อาบีชย
ั บุตรชายนางเศรุ ยาห์จึงตอบว่า
“ที่ ชิ เมอีก ระทํา เช่น นี้ ไม่ ควรจะถึงที่ ตายดอกหรือ เพราะเขาได้ ด่า ผู้ ที่ เจ ิม ตัง้ ของพระเยโฮ
วาห์� 22 แต่ดาวิดตรัสว่า “บุตรทัง้ สองของนางเศรุ ยาห์เอ๋ย เรามีธุระอะไรกับท่าน ซึ่งในวัน
นี้ ท่านจะมาเป็นปฏิปักษ์ กับเรา ในวันนี้ น่ะควรที่จะให้ใครมีโทษถึงตายในอิสราเอลหรือ ใน
วันนี้ เราไม่ทราบดอกหรือว่า เราเป็นกษั ตริย์ครอบครองอิสราเอล� 23 และกษั ตริย์ตรัสกับ
ชิเมอีว่า “เจ้าจะไม่ถึงตาย� แล้วกษั ตริย์ก็ประทานคําปฏิญาณแก่เขา 24 เมฟีโบเชท โอรส
ซาอูลก็ลงมารับเสด็จกษั ตริย์ โดยมิได้แต่งเท้าหรือขลิบเครา หรือซักเสื้อผ้าของตนตัง้ แต่
วัน ที่ กษั ตริย์ เสด็จ จากไปจนวั นที ่ เสด็จ กลับ มาโดยสันติ ภาพ 25 อยู่ มาเมื่อ เมฟี โบเชทมา
ยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม เพื่อ จะรับ เสด็จ กษั ตริย์ กษั ตริย์ ตรัส ถามว่า “เมฟี โบเชท ทําไมท่านมิ ได้
ไปกับเรา� 26 ท่านทูลตอบว่า “โอ ข้าแต่ กษั ตริย์เจ้ านายของข้าพระองค์ มหาดเล็กของข้า
พระองค์ หลอกลวงข้า พระองค์ เพราะผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ บอกเขาว่า ‘ข้า จะผูก อานลาตัว
หนึ่ งเพื่อข้าจะได้ขี่ไปตามเสด็จกษั ตริย์� เพราะว่าผู้รับใช้ของพระองค์เป็นง่อย 27 เขากลับ
ไปทูล กษั ตริย์ เจ้ านายของข้า พระองค์ ใส่ ร้ายผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ แต่ กษั ตริย์ เจ้ านายของ
ข้า พระองค์ เหมือนทูต สวรรค์ องค์ หน่ง
ึ ของพระเจ้า เมื่อ พระองค์ ทรงเห็น สมควรจะกระทํา
ประการใด ก็ ขอทรงกระทํา เถิด พ่ะ ย่ะ ค่ะ 28 เพราะว่า วงศ์ วานราชบิดาของข้า พระองค์ ทัง้
สิ้ นก ็ สมควรถึง ตายต่อ พระพักตร์กษั ตริย์ เจ้ านายของข้า พระองค์ แต่ พระองค์ ก็ ทรงแต่ง
ตัง้ ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ ไว้ในหมู่ ผู้ ที่ รับ ประทานร่วมโต๊ะ เสวยของพระองค์ ข้า พระองค์ จะมี
สิทธิ ประการใดเล่า ที่ จะร้องทูล อีก ต่อ กษั ตริย์� 29 กษั ตริย์ จึง ตรัส กั บท ่า นว่า “ท่านจะพูด
เรือ
่ งธุ รก ิจ ของท่านต่อ ไปทําไม เราตัดสิน ใจว่า ท่า นกับศิ บาจงแบ่ง ที่ ดิ นก ัน� 30 เมฟี โบ
เชทกราบทูลกษั ตริย์ว่า “เมื่อกษั ตริย์เจ้ านายของข้าพระองค์ ได้ เสด็จกลับสู่ พระราชสํานั ก
โดยสันติภาพเช่น นี้ แล้ว ก็ ให้ ศิ บารับ ไปหมดเถิด พ่ะ ย่ะ ค่ะ� 31 ฝ่ายบารซิ ล ลัย ชาวกิ เลอ
าด ได้ ลงมาจากโรเกลิม และไปกับกษั ตริย์ข้ามแม่น้ําจอร์แดน เพื่อส่งพระองค์ ข้ามแม่น้ํา
จอร์แดนไป 32 บารซิ ล ลัย เป็น คนชรามากแล้ว อายุ แปดสิบ ปี ท่านได้ นํา เสบียงอาหารมา
ถวายกษั ตริย์ ขณะพระองค์ ประทั บท ี่ มาหะนาอิม เพราะท่านเป็น คนมั ่งม ี มาก 33 กษั ตริย์
จึง ตรัส กับ บารซิ ล ลัย ว่า “ข้ามมาอยู่ กับ เราเสีย เถิด เราจะชุบ เลี้ยงท่านให้ อยู่ กับ เราที่ กรุ ง
เยรู ซาเล็ม� 34 แต่บารซิลลัยทูลกษั ตริย์ว่า “ข้าพระองค์จะอยู่ต่อไปได้อีกกี่ปี ที่ข้าพระองค์
จะไปอยู่กับกษั ตริย์ที่กรุ งเยรู ซาเล็ม 35 วันนี้ ข้าพระองค์มีอายุแปดสิบปี แล้ว ข้าพระองค์จะ
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สังเกตว่าอะไรเป็ นที ่พอใจและไม่พอใจได้ หรือ ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ จะลิม
้ รสอร่อยของสิง่ ที่
กินและดื่มได้ หรือ ข้าพระองค์ จะฟังเสียงชายหญิงร้องเพลงได้ หรือ ทําไมจะให้ผู้รบ
ั ใช้ของ
36
พระองค์เป็นภาระเพิม
ั ใช้ของพระองค์จะ
่ แก่กษั ตริย์เจ้านายของข้าพระองค์อีกเล่า ผู้รบ
ตามเสด็จ กษั ตริย์ ข้ามแม่น้ํา จอร์แดนไปหน่ อยเท่านั ้น ไฉนกษั ตริย์ จะพระราชทานรางวัล
เช่น นี้ เล่า 37 ขอให้ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ กล ับ เพื่อ ไปตายที่ ในเมืองของข้า พระองค์ และถูก
ฝังข้างๆที่ ฝังศพของบิดามารดาของข้าพระองค์ ดู เถิด ขอทรงโปรดให้คิมฮามผู้รับใช้ของ
พระองค์ตามเสด็จกษั ตริย์เจ้านายของข้าพระองค์ไป พระองค์จะโปรดเขาประการใดก็แล้ว
แต่ทรงเห็นควร� 38 กษั ตริยตรั
์ สตอบว่า “คิมฮามจงข้ามไปกับเรา เราจะกระทําคุณแก่เขา
ตามที่ท่านเห็นควร สิ่งใดที่ท่านปรารถนาให้เรากระทําแก่ท่าน เรายินดีกระทําตาม� 39 แล
้วประชาชนทัง้ สิ้นก็ข้ามแม่น้ําจอร์แดน เมื่อกษั ตริย์เสด็จข้ามไปแล้ วกษั ตริย์ทรงจุบบารซิ
ลลัย และทรงอวยพระพรแก่ท่าน ท่านก็กลับไปยังบ้านช่องของตน 40 กษั ตริย์เสด็จไปยังก
ิล กาล และคิม ฮามก็ ข้ามตามเสด็จ ไปด้วย ประชาชนยู ดาห์ทัง้ หมดกับ ประชาชนอิสราเอล
ครึง่ หนึ่ งได้นํากษั ตริย์ข้ามมา
การแตกร้าวกันระหว่างคนอิสราเอลกับคนยูดาห์

แล ้วดู เถิด คนอิสราเอลทัง้ หมดมาเฝ้า กษั ตริย์ กราบทูล กษั ตริย์ ว่า “ไฉนคนยู ดาห์
พี่ น้ องของเราจึง ได้ ลักพาพระองค์ ไปเสีย พากษั ตริย์ และราชวงศ์ ข้ามแม่น้ํา จอร์แดนไป
พร้อมกับบรรดาคนของดาวิดด้วย� 42 ประชาชนยูดาห์ทัง้ สิน
้ จึงตอบประชาชนอิสราเอลว่า
“เพราะกษั ตริย์ เป็น ญาติ สน ิ ทกับ เรา ท่านทัง้ หลายจะโกรธด้วยเรือ
่ งนี้ ทําไมเล่า เราได้ อยู่
กินสิน
้ เปลืองพระราชทรัพย์ของกษั ตริย์หรือ พระองค์ ได้ ให้รางวัลอะไรแก่ เราหรือ� 43 คน
อิสราเอลก็ตอบคนยูดาห์ว่า “เรามีส่วนในกษั ตริย์สิบส่วน และในดาวิดเราก็มีสิทธิมากกว่า
ท่าน ทําไมท่านจึ งด ู ถู กเราเช่น นี้ เล่า เราไม่ ได้ เป็น พวกแรกที่ พู ดเรือ
่ งการนํากษั ตริย์ กล ับ
ดอกหรือ� แต่ถ้อยคําของคนยูดาห์รุนแรงกว่าถ้อยคําของคนอิสราเอล
41

20
การกบฏของเชบา

1 เผอิญที่นั่นมค
ี นอันธพาลอยูค
่ นหนึ่ งชื่อเชบาบุตรชายบิครี คนเบนยามิน เขาได้เป่าแตร

ขึ้นกล่าวว่า “เราไม่มีส่วนในดาวิด เราไม่มีมรดกในบุตรของเจสซี โอ อิสราเอลเอ๋ย ให้ต่าง
คนต่างกลับ ไปเต็นท์ ของตนเถิด� 2 ดัง นั ้น พวกคนอิสราเอลทัง้ หมดจึง ถอนตัว จากดาวิด
และไปตามเชบาบุตรชายบิครี แต่พวกคนยูดาห์ได้ติดตามกษั ตริย์ของเขาอย่างมัน
่ คงจาก
แม่น้ําจอร์แดนไปถึงกรุ งเยรู ซาเล็ม 3 ดาวิดเสด็จกลับพระราชวังที่กรุงเยรู ซาเล็ม กษั ตริยก็
์
รับสัง่ ให้นํานางสนมทัง้ สิบคนที่พระองค์ทรงละไว้ให้เฝ้าพระราชวังนั ้นไปรวมกักอยู่ในบ้าน
หลังหนึ่ ง ทรงชุบเลี้ยงไว้แต่มิได้ทรงสมสู่อยูด้
่ วย นางเหล่านั ้นกต
็ ้องถูกกักให้มีชีวิตอยูอ
่ ย่าง
แม่ม่ายจนวันตาย
โยอาบฆ่าอามาสา

4 กษั ตริยตรั
์ สสงั ่ อามาสาว่า “จงระดมพลยูดาห์ให้มาพร้อมกันทีนี
่ ่ ภายในสามวัน ตัวท่าน

จงมาด้วย� 5 อามาสาก็ออกไประดมคนยูดาห์ แต่เขาก็ทํางานล่าช้าเกินกําหนดที่พระองค์
รับสัง่ ไว้ 6 ดาว ิด ตรัส กับ อาบี ชย
ั ว่า “บัดนี้ เชบาบุตรบิ ค รีจะทํา อันตรายแก่ เรายิง่ กว่า อับ ซา
โลม จงนําข้าราชการทหารของเจ้านายของท่านไปติดตาม เกรงว่าเขาจะหาเมืองที่ มีป้อม
ได้และหนี พ้นเรา� 7 มีคนของโยอาบตามเขาไป และคนเคเรธี กับคนเปเลท กับทหารที่แข
็ งกล้า ทัง้ หมด และเขาทัง้ หลายยกออกไปจากกรุ ง เยรู ซาเล็ม เพื่อ ไล่ ตามเชบาบุตรชายบิ ค
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8 เมื่อ เขาทัง
้ หลายมาถึง ศิลาใหญ่ ที่ อยู่ในเมือ งกิเบโอน

รี
อามาสาก็ มาพบกับ เขาทัง้ หลาย
ฝ่ายโยอาบสวมเครือ
่ งแต่งกายทหารมีเข็มขัดติดดาบที่ อยู่ในฝักคาดอยู่ที่ บัน
้ เอว เมื่อท่าน
9
เดินไปดาบก็ตกลง โยอาบจึงถามอามาสาว่า “พี่ชายเอ๋ย สบายดี หรือ� และโยอาบก็เอา
มือขวาจับ เคราอามาสาจะจุบ เขา 10 แต่ อามาสาไม่ ได้ สังเกตเห็น ดาบซึ่ง อยู่ ในมือ ของโย
อาบ โยอาบจึง เอาดาบแทงท้องอามาสา ไส้ ทะลัก ถึ งด ิน ไม่ ต้องแทงครัง้ ที่ สอง เขาก็ ตาย
เสีย แล้ว แล ้ว โยอาบกับ อาบี ชย
ั น้ องชายก็ ไล่ ตามเชบาบุตรชายบิ ค รีไป 11 ทหารหนุ่ม คน
หนึ่ ง ของโยอาบมายืน อยู่ใกล้ อามาสาพูด ว่า “ผู้ ใดเห็น ชอบฝ่ายโยอาบและผู้ ใดอยู่ฝ่ายดา
วิดให้ผู้นั ้นติดตามโยอาบไป� 12 อามาสาก็ นอนเกลือกโลหิตของตัวอยู่ที่ ในทางหลวง เมื่อ
ชายคนนั ้นเห็นประชาชนทัง้ สิน
้ มาหยุดอยู่ เขาก็นําศพอามาสาจากทางหลวงไปทิง้ ในทุ่งนา
และเอาเสื้อผ้าปิดไว้ เพราะเขาเห็นว่าเมื่อใครมาก็เข้าไปหยุดอยู่
การกบฏของเชบาพ่ายแพ้

13 เมื่อเอาศพอามาสาออกจากทางหลวงแล้ว ประชาชนทัง
้ ปวงก็ตามโยอาบเพื่อติดตาม

เชบาบุตรชายบิ ค รี 14 เชบาก็ ผ่านคนอิสราเอลทุก ตระกูล ไปจนถึง ตําบลอาเบล และเมือง
เบธมาอาคาห์ และบรรดาคนบีไรต์ คนเหล่านั ้นก็มารวมกันและติดตามเขาไปด้วย 15 พวก
เขาก็ มาถึง และล้อมเขาไว้ ในตําบลอาเบลแขวงเมืองเบธมาอาคาห์ เขาทํา เชิง เทิน ขึ้ นที ่
ริม กําแพงเมือง ประชาชนทัง้ หลายที่ อยู่กับ โยอาบก็ ทะลวงกําแพงเพื่อ จะให้พัง 16 มี หญิง
ฉลาดคนหนึ่ ง ร้องออกมาจากในเมืองว่า “ขอฟัง หน่ อย ขอฟัง หน่ อย ขอบอกโยอาบให้ มา
ที่ นี่ ฉั น อยากจะพูด ด้วย� 17 โยอาบก็ เข ้า มาใกล้ หญิง นั ้น นางนั ้ นก ็ พูด ว่า “ท่านคือ โยอาบ
หรือ� เขาตอบว่า “ใช่แล้ว� นางจึงเรียนท่านว่า “ขอท่านฟังถ้อยคําของสาวใช้ของท่านสัก
หน่ อย� ท่านก็ตอบว่า “ฉั นกําลังฟังอยูแล้
่ ว� 18 นางก็พูดว่า “สมัยโบราณเขาพูดกนว
ั ่า ‘ให้
เขาขอคําปรึกษาที่อาเบลเถิด� แล้วเขาก็ตกลงกันได้ 19 ฉั นเป็นคนหนึ่ งที่รก
ั สงบและสัตย์
ซื่อในอิสราเอล ท่านหาช่องที่ จะทําลายเมือง อันเป็นเมืองแม่ในอิสราเอล ทําไมท่านจึงจะ
กลืนมรดกของพระเยโฮวาห์เสีย� 20 โยอาบจึงตอบว่า “ซึ่งฉั นจะกลืนหรือทําลายนั ้น ขอให้
ห่างไกลจากฉั น ขอให้ห่างไกลทีเดียว 21 เรือ
่ งนี้ ไม่เป็นความจริง แต่มีชายคนหนึ่ งจากแดน
เทือกเขาเอฟราอิม ชื่อ เชบาบุตรบิ ค รี ได้ ยกมือ ของเขาขึ้น ต่อสู้ กษั ตริย์ คือ ต่อสู้ ดาวิด จง
มอบเขามาแต่ คนเดียว ฉั นจะถอยทัพกลับจากเมืองนี้ � หญิงนั ้นจึงตอบโยอาบว่า “ดู เถิด
เราจะโยนศีรษะของเขาข้ามกําแพงมาให้ ท่าน � 22 แล ้ว หญิง นั ้ นก ็ ไปหาประชาชนทัง้ ปวง
ด้วยปัญญาของนาง เขาทัง้ หลายได้ ตัด ศีรษะของเชบาบุตรชายบิ ค รีโยนออกมาให้โยอาบ
โยอาบก็เป่าแตร พวกเขาจึงถอนตัวจากนครนั ้นกลับไปยังเต็นท์ของตนทุกคน โยอาบก็กล
ับ ไปเฝ้า กษั ตริย์ ที่ กรุ งเยรู ซาเล็ม 23 โยอาบเป็น ผู้ บังคับ บัญชากองทัพ ทัง้ หมดในอิสราเอล
และเบไนยาห์บุตรชายเยโฮยาดาเป็นผู้บังคับบัญชากองคนเคเรธีและคนเปเลท 24 และอา
โดรัมดูแลคนงานโยธา เยโฮชาฟัทบุตรชายอาหิลูดเป็นเจ้ากรมสารบรรณ 25 เชวาเป็นราช
เลขา ศาโดกกับอาบียาธาร์เป็นปุโรหิต 26 อิราคนยาอีรเ์ ป็นประมุขของดาวิดด้วย

21
การกันดารอาหารระยะเวลาสามปีเพราะเหตุซาอูลฆ่าคนกิเบโอน

ในสมัย ของดาวิดม ี การก ัน ดารอาหารอยู่ สามปี ปี แล้ว ปี เล่า และดาวิด ทรงอธิษฐาน
อ้อนวอนต่อ พระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์ตรั สว ่า “เพราะเหตุ ซาอูล และวงศ์ วานกระหาย
โลหิต ของเขา เพราะเขาฆ่า คนกิเบโอน� 2 กษั ตริย์ จึง ทรงเรียกคนกิเบโอนมาตรัส แก่ เขา
(ฝ่ายคนกิเบโอนนั ้น ไม่ ใช่ประชาชนอิสราเอล แต่ เป็น คนอาโมไรต์ ที่ ยัง เหลือ อยู่ ประชาชน
1
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อิสราเอลได้ปฏิญาณไว้แก่เขาทัง้ หลายแล้ว แต่ซาอูลก็ทรงหาช่องที่จะสังหารเขาทัง้ หลาย
เสีย เพราะ ความ ร้อน ใจ ที่ เห็น แก่ คน อิสราเอล และ คน ยู ดาห์� 3 ดาว ิด ตรัส ถาม คน กิเบ
โอนว่า “เราจะกระทํา อะไรให้ แก่ พวกท่านได้ เราจะทํา อย่างไรจึง จะลบมลทิน บาปเสีย ได้
เพื่อ พวกท่านจะได้ อวยพรแก่ มรดกของพระเยโฮวาห์ ได้ � 4 คนกิเบโอนทูล ตอบพระองค์
ว่า “พวกข้า พระองค์ จะไม่ รบ
ั เงิน หรือ ทองจากซาอูล และวงศ์ วานของท่านนั ้น ทัง้ พวกข้า
พระองค์ ไม่ จําเป็น ให้ พระองค์ ประหารชี วิ ตอ ิส ราเอลคนหนึ่ ง คนใด� พระองค์ จึง ตรัสว ่า
“แล ้ว พวกท่านจะให้ เรากระทํา อะไรแก่ ท่านเล่า� 5 เขากราบทูล กษั ตริย์ ว่า “ชายผู้ ที่ เผา
ผลาญพวกข้า พระองค์ และวางแผนการทําลายพวกข้า พระองค์ เพื่ อม ิ ให้พวกข้า พระองค์
มี ที่ อยู่ ในเขตแดนอิสราเอล 6 ขอทรงมอบบุตรชายเจ็ด คนของท่านให้ แก่ พวกข้า พระองค์
เพื่อ พวกข้า พระองค์ จะได้ แขวนเขาเสีย ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ที่ กิเบอาห์แห่งซาอูล ผู้
เลือกสรรของพระเยโฮวาห์� และกษั ตริย์ตรัสว่า “เราจะจัดเขามาให้� 7 แต่กษั ตริย์ทรงไว้
ชี วิต เมฟี โบเชท บุ ตรชายของโยนาธาน ราชโอรสของซาอูล ด้วยเหตุ คํา ปฏิญาณระหว่าง
ทัง้ สองที่กระทําในพระนามพระเยโฮวาห์ คือระหว่างดาวิดกับโยนาธานราชโอรสของซาอูล
8 แต่ กษั ตริย์ นํา เอาบุตรชายสองคนของนางริส ปาห์ บุ ตรสาวของอัย ยาห์ซ่ึ งบ ัง เกิ ดก ับ ซา
อูล ชื่ออารโมนี กับเมฟี โบเชท กับบุตรชายห้าคนของมี คาลราชธิดาของซาอูล ซึ่ง พระนาง
มีกับอาดรีเอลบุตรชายบารซิลลัยชาวเมโหลาห์ 9 พระองค์ทรงมอบคนเหล่านี้ ไว้ในมือของ
คนกิเบโอน เขาทัง้ หลายจึงแขวนคอทัง้ เจ็ดไว้บนภูเขาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และทัง้
เจ็ดคนก็ พินาศไปด้วยกัน เขาถูกฆ่าตายในสมัยฤดู เกี่ยวข้าว ในวันต้น คือวันแรกของการ
เกี่ยวข้าวบาร์เลย์ 10 แล้วนางริสปาห์บุ ตรสาวของอัยยาห์ก็ เอาผ้ากระสอบปู ไว้บนก้อนหิน
สําหรับ ตนเอง ตัง้ แต่ ต้น ฤดู เก ี่ยวจนฝนจากท้องฟ้า ตกบนเขาทัง้ หลาย กลางวัน นางก็ ไม่
ยอมให้นกมาเกาะ หรือกลางคืนก็ไม่ให้สัตว์ป่าทุ่งมา 11 มีคนกราบทูลดาวิดว่านางริสปาห์
บุ ตรสาวของอัยยาห์นางสนมของซาอู ลกระทํา อย่างไร 12 ดาวิดก็เสด็จไปนําอัฐิของซาอูล
และอัฐิ ของโยนาธานราชโอรสมาจากคนเมืองยาเบชกิ เลอาด ผู้ ที่ ลักลอบเอาไปจากถนน
เมืองเบธชาน ที่ คนฟี ลิ ส เตีย ได้ แขวนพระองค์ ทัง้ สองไว้ ในเมื่อ คนฟี ลิ ส เตีย ประหารซาอู
ลบนเขากิลโบอา 13 พระองค์ทรงนําอัฐิของซาอูลและอัฐิของโยนาธานราชโอรสขึ้นมาจาก
ที่ นั ่น และรวบรวมกระดูก ของผู้ ที่ ถู กแขวนไว้ให้ตายนั ้น 14 และเขาก็ฝั งอ ัฐิ ของซาอูล และ
ของโยนาธานราชโอรสไว้ในแผ่นดินของเบนยามินในเมืองเศลาในอุโมงค์ของคีชบิดาของ
พระองค์ เขาทัง้ หลายก็ กระทํา ตามทุก อย่างที่ กษั ตริย์ ทรงสัง่ ไว้ ครัน
้ ต่อ มาพระเจ้า ก็ ทรง
สดับฟังคําอธิษฐานเพื่อแผ่นดินนั ้น 15 คนฟีลิสเตียได้ทําสงครามกับคนอิสราเอลอีก ดาวิ
ดก ็ ลงไปพร้อมกับ บรรดาข้าราชการของพระองค์ และได้ สู้ รบกับ คนฟี ลิ ส เตีย และดาวิดก
็ ทรงอ่อนเพลีย 16 อิชบีเบโนบ บุ ตรชายคนหนึ่ ง ของคนยั กษ ์ ถือ หอกทองสัมฤทธิ์หน ัก สา
มร้อยเชเขล มีดาบใหม่คาดเอว คิดจะสังหารดาวิดเสีย 17 แต่อาบีชย
ั บุตรชายนางเศรุ ยาห์
เข้ามาช่วยพระองค์ไว้ และสู้รบกับคนฟีลิสเตียคนนั ้นฆ่าเขาเสีย แล้วบรรดาประชาชนของ
ดาวิดก ็ ปฏิญาณต่อ พระองค์ ว่า “ขอพระองค์ อย่า เสด็จ ไปทํา ศึก พร้อมกับ พวกข้า พระองค์
ทัง้ หลายอีกต่อ ไปเลย เกรงว่า พระองค์ จะดับ ประทีป ของอิสราเอลเสีย� 18 อยู่มาภายหลัง
นี้ มีการรบกับคนฟี ลิสเตี ยอีกที่ เมืองโกบ คราวนั ้นสิบเบคัยคนหุชาห์ได้ ฆ่าสัฟบุตรชายคน
หนึ่ งของคนยักษ์ 19 และมีการรบกับคนฟีลิสเตียที่เมืองโกบอีก เอลฮานั นบุตรชายยาอาเร
โอเรกิมชาวเบธเลเฮมได้ฆ่าน้ องชายโกลิอท
ั ชาวกัท ผู้มีหอกที่มีด้ามโตเท่าไม้กระพัน
่ ทอผ้า
20 มี การรบกั นอีกที่ เมืองกัท อันเป็ น เมืองที่ มี ชายคนหนึ่ ง รู ป ร่างใหญ่โต มีน ว
ิ้ มือข้างละหก
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นิว
้ และนิว
้ เท้า ข้างละหกนิว
้ รวมกัน ยี่ สิ บสี่ นิว
้ เขาก็ บังเกิด แก่ คนยั กษ ์ นั้น ด้วย 21 เมื่อ เขา
ท้าทายอิสราเอล โยนาธานบุตรชายของชิเมอีเชษฐาของดาวิด ก็ สังหารเขาเสีย 22 คนทัง้
สี่นี้ บังเกิดแก่คนยักษ์ในเมืองกัท เขาทัง้ หลายล้มตายด้วยพระหัตถ์ของดาวิด และด้วยมือ
ของข้าราชการของพระองค์

22
ดาวิดแต่งบทเพลงแห่งการช่วยให้รอดพ้น
ในวั นที ่ พระเยโฮวาห์ ทรงช่วยดาวิด ให้ พ้น จากมือ ของศั ตรู ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ ท่าน
และให้ พ้น จากพระหัตถ์ ของซาอูล ดาว ิ ดก ็ ถวายถ้อยคํา ของเพลงบทนี้ แด่ พระเยโฮวาห์
2 พระองค์ ท่านตรัสว่า “พระเยโฮวาห์ทรงเป็ นศิ ลา ป้ อมปราการ และผู้ชว
่ ยให้รอดพ้นของ
3
ข้าพเจ้า เป็น พระเจ้า ซึ่ง ทรงเป็น ศิลาของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะวางใจในพระองค์ พระองค์
เป็น โล่ และเป็น เขาแห่ง ความรอดของข้าพเจ้า เป็ นที ่ กําบัง เข้ม แข็ง และเป็ นที ่ ลี้ ภัย ของ
ข้าพเจ้า องค์ พระ ผู้ ช่วย ของ ข้า พระองค์ เจ้าข้า พระองค์ ทรง ช่วย ข้า พระองค์ ให้ รอด จาก
ความทารุณ 4 ข้าพเจ้าร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ ผูทรงสมควรแก่
้
การสรรเสริญ และข้าพเจ้า
จะได้รบ
ั การช่วยให้พ้นจากศัตรู ของข้าพเจ้า 5 เมื่อคลื่นแห่งความตายล้อมข้าพเจ้า กระแส
แห่ง คนอธรรมที่ ท่วมทับ ข้าพเจ้า ทําให้ ข้าพเจ้า กลัว 6 ความเศร้า โศกแห่ง นรกอยู่ รอบตัว
ข้าพเจ้า บ่วงแห่ง ความตายขัด ขวางข้าพเจ้า 7 ในยามทุกข์ ใจข้าพเจ้า ร้องทูล ต่อ พระเยโฮ
วาห์ ข้าพเจ้า ร้องทูล ต่อ พระเจ้า ของข้าพเจ้า พระองค์ ทรงสดับ เสียงของข้าพเจ้า จากพระ
วิหารของพระองค์ และเสียงร้องของข้าพเจ้ามาถึงพระกรรณของพระองค์ 8 แล้วแผ่นดิน
โลกก็ สัน
่ สะเทือนและโคลงเคลง รากฐานของฟ้าสวรรค์ ก็ หวัน
่ ไหวและสัน
่ สะเทือน เพราะ
พระองค์ ทรงกริว้ 9 ควัน ออกไปตามช่องพระนาสิก ของพระองค์ และเพลิง ผลาญออกมา
จากพระโอษฐ์ ของพระองค์ ถ่านก็ ติ ดเปลวไฟนั ้น 10 พระองค์ ทรงโน้ ม ฟ้า สวรรค์ ลงด้วย
และเสด็จลงมา ความมืดทึบอยใต้
ู่ พระบาทของพระองค์ 11 พระองค์ทรงเครู บตนหนึ่ ง และ
ทรงเหาะไป เออ เห ็ นพระองค์ เสด็จ โดยปีก ของลม 12 พระองค์ ทรงกระทํา ความมืด เป็น
พลับพลาอยูร่ อบพระองค์ ที่รวบรวมบรรดานํ้าและเมฆทึบแห่งฟ้า 13 ถ่านลุกเป็นเพลิงจาก
ความสุกใสข้างหน้า พระองค์ 14 พระเยโฮวาห์ ทรงคะนองกึ กก ้ องจากฟ้า สวรรค์ และองค์
ผู้ สูง สุ ดก ็ เปล ่ง พระสุรเสียงของพระองค์ 15 และพระองค์ ทรงใช้ ลูก ธนู ของพระองค์ ออก
มา ทําให้ เขากระจายไป พระองค์ ทรงปล่อยฟ้าแลบและทําให้ เขาโกลาหล 16 แล้ว ก็ เห ็ นท้
องธาร รากฐานของพิภพก็ ปรากฏแจ้ง ตามการขนาบของพระเยโฮวาห์ ตามที่ ลมพวยพุ่ง
จากช่องพระนาสิกของพระองค์ 17 พระองค์ทรงเอื้อมมาจากที่สูงทรงจับข้าพเจ้า พระองค์
ทรงดึงข้าพเจ้าออกมาจากนํ้ามากหลาย 18 พระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นจากศัตรู ที่
เข ้ม แข็ง ของข้าพเจ้า จากบรรดาผู้ ที่ เกล ียดชัง ข้าพเจ้า เพราะเขามี กําลัง มากกว่า ข้าพเจ้า
19 เขาขัดขวางข้าพเจ้าในวันทีข
่ ้าพเจ้าประสบหายนะ แต่พระเยโฮวาห์ทรงเป็นทีพ
่ ักพิงของ
ข้าพเจ้า 20 พระองค์ทรงนําข้าพเจ้าออกมายังที่กว้างใหญ่ด้วย พระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้
รอดพ้น เพราะพระองค์ทรงยินดีในข้าพเจ้า 21 พระเยโฮวาห์ทรงประทานรางวัลแก่ข้าพเจ้า
ตามความชอบธรรมของข้าพเจ้า พระองค์ทรงตอบแทนข้าพเจ้าตามความสะอาดแห่งมือ
ของข้าพเจ้า 22 เพราะข้าพเจ้า รักษาบรรดาพระมรรคาของพระเยโฮวาห์ และไม่ ได้ พราก
จาก พระเจ้า ของ ข้าพเจ้า อย่าง ชัว่ ร้าย 23 เพราะ คํา ตัดสิน ทัง้ สิน
้ ของ พระองค์ อยู่ ต่อ หน้า
ข้าพเจ้า และข้าพเจ้ามิได้หันจากกฎเกณฑ์ของพระองค์ 24 ต่อพระพักตร์พระองค์ข้าพเจ้า
ไร้ตําหนิ และข้าพเจ้า รักษาตัว ไว้ ให้ พ้น จากความชัว่ ช้า ของข้าพเจ้า 25 เพราะฉะนั ้น พระ
เย โฮ วาห์ ทรง ตอบแทน ข้าพเจ้า ตาม ความ ชอบ ธรรม ของ ข้าพเจ้า ตาม ความ สะอาด ของ
ข้าพเจ้า ในสายพระเนตรของพระองค์ 26 พระองค์ ทรงสําแดงความเมตตาต่อ ผู้ ที่ เต็ม ไป
1
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ด้วยความเมตตา พระองค์ ทรงสําแดงพระองค์ ไร้ ตําหนิ ต่อ ผู้ ที่ ไร้ ตําหนิ
พระองค์ ทรง
สําแดง พระองค์ บริสุทธิ์ ต่อ ผู้ ที่ บริสุทธิ์ พระองค์ ทรง สําแดง พระองค์ เป็น ปฏิปักษ์ ต่อ ผู้ ที่
คดโกง 28 พระองค์ ทรงช่วยประชาชนที่ ลําบากให้ รอดพ้น แต่ พระองค์ ทอดพระเนตรผู้ ที่
ยโสเพื่อนําเขาให้ต่ําลง 29 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระองค์ทรงเป็นประทีปของข้าพระองค์
พระเยโฮวาห์ จะทรงกระทํา ให้ ความมืด ของข้าพเจ้า สว่าง 30 พ่ะ ย่ะ ค่ะ ข้า พระองค์ ตะลุย
กองทัพ ได้ โดยพระองค์ โดยพระเจ้า ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า กระโดดข้ามกําแพงได้ 31 ฝ่าย
พระเจ้า พระมรรคาของพระองค์ บริสุทธิ์หมดจด พระวจนะของพระเยโฮวาห์ พิสูจน์ แล้ว
พระองค์ ทรงเป็น ดัง้ ของบรรดาผู้ ที่ วางใจในพระองค์ 32 เพราะผู้ ใดเป็น พระเจ้า นอกจาก
พระเยโฮวาห์ และผู้ ใดเล่า เป็น ศิลานอกจากพระเจ้า ของเรา 33 พระเจ้า ทรงเป็น ป้อมเข้ม
แข็งของข้าพเจ้า และพระองค์ทรงทําให้ทางของข้าพเจ้าสมบูรณ์ 34 พระองค์ทรงกระทําให้
เท ้า ของข้าพเจ้า เหมือนอย่างตีน กวางตัว เมีย และทรงวางข้าพเจ้า ไว้บนที่ สูง ของข้าพเจ้า
35 พระองค์ ทรงหัดม ือ ของข้าพเจ้า ให้ทํา สงคราม แขนของข้าพเจ้า จึง โก่ง คัน ธนูเหล็กกล้า
ได้ 36 พระองค์ ประทานโล่ แห่ งความรอดของพระองค์ ให้ ข้า พระองค์ และซึ่ง พระองค์ ทรง
น้ อมพระทัยลงก็กระทําให้ข้าพระองค์เป็นใหญ่ขึ้น 37 พระองค์ประทานที่กว้างขวางสําหรับ
เท้า ของ ข้า พระองค์ เท ้า ของ ข้า พระองค์ จึง ไม่ พลาด 38 ข้า พระองค์ ไล่ ตาม ศั ตรู ของ ข้า
พระองค์ และได้ ทําลายเขาเสีย และไม่ หน
ั กลับ จนกว่า เขาถูก ผลาญเสีย สิน
้ 39 ข้า พระองค์
ผลาญเขา ข้าพระองค์แทงเขาทะลุ เขาจึงไม่สามารถลุกขึ้นอีกได้พ่ะย่ะค่ะ เขาล้มลงใต้เท้า
ของข้าพระองค์แล้ว 40 เพราะพระองค์ทรงคาดเอวข้าพระองค์ไว้ด้วยกําลังเพื่อทําสงคราม
พระองค์ ทรงกระทํา ให้ พวกที่ ลุ กขึ้น ต่อสู้ ข้า พระองค์ จมลงใต้ ข้า พระองค์ 41 พระองค์ ทรง
โปรดประทานคอของศั ตรู ของข้า พระองค์ แก่ ข้า พระองค์ บรรดาผู้ ที่ เกล ียดชัง ข้า พระองค์
ข้า พระองค์ ก็ ทําลายเสีย 42 เขามองหา แต่ ไม่มี ใครช่วยให้ รอดได้ เขาร้องทูล ต่อ พระเยโฮ
วาห์ แต่พระองค์มิได้ทรงตอบเขา 43 ข้าพระองค์ทุบตีเขาแหลกละเอียดอย่างผงคลี ดิน ข้า
พระองค์ เหย ียบเขาลงเหมือนโคลนตามถนน และกระจายเขาออกไปทัว่ 44 พระองค์ ทรง
ช่วยข้าพระองค์ ให้รอดพ้นจากการเกี่ยงแย่งประชาชนของข้าพระองค์ พระองค์ ทรงรักษา
ข้า พระองค์ ไว้ ให้ เป็น หัวหน้า ของบรรดาประชาชาติ ชนชาติ ที่ ข้า พระองค์ ไม่ เคยรู ้จั กก ็ จะ
ปรนนิ บัติข้าพระองค์ 45 ชนต่างด้าวจะมาจํานนต่อข้าพระองค์ พอเขาได้ยน
ิ ถึงข้าพระองค์
เขาก็ จะเชื่อ ฟัง ข้า พระองค์ 46 ชนต่างด้าวเสีย กําลัง ใจ และตัว สัน
่ ออกมาจากที่ กําบัง ของ
เขาทัง้ หลาย 47 พระเยโฮวาห์ ทรงพระชนม์ อยู่ และศิลาของข้า พระองค์ เป็ นที ่ สรรเสริญ
พระเจ้า ของศิลาแห่ง ความรอดของข้า พระองค์ เป็ นที ่ ยกย่อง 48 พระเจ้า เป็น ผู้ทรงกระทํา
การแก้ แค้น ให้ แก่ ข้า พระองค์ และนํา ชนชาติ ทัง้ หลายลงให้ อยู่ ใต้ ข้า พระองค์ 49 ผู้ ทรงนํา
ข้าพระองค์ออกมาจากศัตรู ของข้าพระองค์พ่ะย่ะค่ะ พระองค์ทรงยกข้าพระองค์ให้เหนื อผู้
ที่ลุกขึ้นต่อสู้ข้าพระองค์ พระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดพ้นจากคนทารุ ณ 50 โอ ข้าแต่
พระเยโฮวาห์ เพราะเหตุ นี้ ข้า พระองค์ ขอขอบพระคุณ พระองค์ ในหมู่ ประชาชาติ ทัง้ หลาย
และจะร้องเพลงสรรเสริญ พระนามของพระองค์ 51 พระองค์ ทรงเป็น ป้อมแห่ง ความรอด
แก่ กษั ตริย์ของพระองค์ และทรงสําแดงความเมตตาแก่ ผู้ที่ ทรงเจิมของพระองค์ แก่ ดาว
ิดและเชื้อสายของท่านเป็นนิ ตย์�
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ต่อ ไปนี้ เป็น วาทะสุดท้ายของดาวิด ดาว ิด บุตรชายเจสซี ได้ กล ่าวและชายที่ ได้ รับ การ
แต่ง ตัง้ ขึ้น ให้ สูง ได้ กล่าว คือ ผู้ ที่ ถู กเจิม ตัง้ ไว้ ของพระเจ้า แห่ง ยาโคบ นั ก แต่ง สดุ ดี อย่าง
ไพเราะของอิสราเอล ได้ กล ่าวดังนี้ ว่า 2 “โดยข้าพเจ้า พระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ ได้
ตรัส พระวจนะของพระองค์อยู่ที่ ลิน
่ พระวาจา
้ ของข้าพเจ้า 3 พระเจ้าแห่งอิสราเอลทรงลัน
ศิลาแห่ งอ ิส ราเอลได้ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า ‘ผู้ ที่ ปกครองมนุษย์ ต้องเป็น คนชอบธรรม คือ
ปกครองด้วยความยําเกรงพระเจ้า 4 เขาทอแสงเหมือนแสงอรุ ณ เมื่อ ดวงอาทิตย์ ขึ้น คือ
รุ ง่ เช้า ที่ ไม่มี เมฆ ซึ่ง เมื่อ ภายหลัง ฝน กระทํา ให้หญ้า งอกออกจากดิน� 5 ถึง แม้ ว่าวงศ์ วาน
ของข้าพเจ้า ไม่ เป็น เช่น นั ้ นก ับ พระเจ้า แล้ว แต่ พระองค์ ยัง ทรงกระทํา พันธสัญญาเนื อง
นิ ตย์ กับ ข้าพเจ้า ไว้ อัน เป็น ระเบียบทุก อย่างและมัน
่ คง เพราะนี่ เป็น ความรอดและความ
ปรารถนาทัง้ สิน
้ ของข้าพเจ้า ถึงแม้ว่าพระองค์ไม่ทรงกระทําให้เจริญขึ้น 6 แต่คนอันธพาล
ก็ เป็น เหมือนหนามที่ ต้องผลักไสไป เพราะว่า จะเอามือ หยิ บก ็ ไม่ ได้ 7 แต่ คนที ่ แตะต้องมัน
ต้องมี อาว ุธ ที่ ทํา ด้วยเหล็ก และมี ด้ามหอก และต้องเผาผลาญเสีย ให้ สิ ้นเชิ งด ้วยไฟในที่
เดียวกัน�
1

วีรบุรุษของดาวิด (1 พศด 11:10-47)
8 ต่อไปนี้ เป็ นชื่อวีรบร
ุ ุ ษที่ดาวิดทรงมีอยู่

คือคนทัคโมนี ผูมี
้ ตําแหน่ งสูง เป็นหัวหน้าพวกผู้
บังคับบัญชา คืออาดีโนคนเอสนี ย์ ท่านเหวีย
่ งหอกเข้าแทงคนแปดร้อยคนซึ่งเขาได้ฆ่าเสีย
ในครัง้ เดียว 9 ในจํานวนวีรบ ุ รุษ สามคน คนที ่ รองคนนั ้น มา คือ เอเลอาซาร์บุ ตรชายโดโด
คนอาโหไฮ ท่านอยูก
่ ับดาวิดเมื่อเขาทัง้ หลายได้พูดหยามคนฟีลิสเตียซึ่งชุมนุมกันทีน
่ ั ่นเพื่อ
สู้ รบ และคนอิสราเอลก็ ถอยทัพ 10 ท่านได้ ลุ กขึ้น ฆ่า ฟัน คนฟี ลิ ส เตีย จนมือ ของท่านเมื่อย
ล้า มือของท่านเป็นเหน็ บแข็งติดดาบ ในวันนั ้นพระเยโฮวาห์ทรงกระทําให้ได้ชัยชนะอย่าง
ใหญ่หลวง ทหารก็กลับตามท่านมาเพื่อปล้นข้าวของเท่านั ้น 11 รองท่านมาคือชัมมาห์ บุตร
ชายอาเกชาวฮาราร์ คนฟีลิสเตียมาชุ มนุมกันเป็นกองทหาร เป็ นที ่ที่ มีพื้นดินผืนหนึ่ งมีถัว่
แดงเต็มไปหมด พวกพลก็ หนี คนฟีลิสเตียไป 12 แต่ท่านยืนมัน
่ อยู่ท่ามกลางพื้นดินผืนนั ้น
และป้อ งกั นที ่ ดิ นนั ้น ไว้ และฆ่า ฟัน คนฟี ลิ ส เตีย และพระเยโฮวาห์ ได้ ทรงประทานชัยชนะ
อย่างใหญ่ หลวง 13 ในพวกทหารเอกสามสิบ คนนั ้ นม ี สามคนที่ ลงมา และได้ มาหาดาวิด
ที่ ถ้ํา อดุล ลัม ในฤดู เกี่ยวข้าว มี คนฟี ลิ ส เตี ยกองหนึ่ ง ตัง้ ค่ายอยู่ ในหุบ เขาเรฟาอิม 14 คราว
นั ้น ดาวิด ประทับ ในที่ กําบัง เข้ม แข็ง และทหารประจํา ป้อมของฟี ลิ ส เตี ยก ็ อยู่ ที่ เบธเลเฮม
15 ดาว ิดตรัสด ้วยความอาลัย ว่า “โอ ใครหนอจะส่ง นํ้า จากบ่อ ที่ เบธเลเฮมซึ่ง อยู่ ข้างประตู
เมืองมาให้เราดื่มได้� 16 ทแกล้วทหารสามคนนั ้นก็แหกค่ายคนฟีลิสเตียเข้าไป ตักนํ้าที่บ่อ
เบธเลเฮมซึ่งอยูข
่ ้างประตูเมือง นํามาถวายแก่ดาวิด แต่ดาวิดหาทรงดื่มน้าํ นั ้นไม่ พระองค์
ทรงเทออกถวายแด่พระเยโฮวาห์ 17 และตรัสว่า “โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ซึ่งข้าพระองค์จะ
กระทําเช่นนี้ ก็ขอให้ห่างไกลจากข้าพระองค์ นี่ คือโลหิตของผูที
้ ่ไปมาด้วยการเสี่ยงชีวต
ิ ของ
เขามิ ใช่ หรือ � เพราะฉะนั ้น พระองค์ หาทรงดื่ม ไม่ ทแกล้ว ทหารทัง้ สามได้ กระทํา สิง่ เหล่า
นี้ 18 ฝ่า ยอาบี ชย
ั น้ องชายของโยอาบบุตรชายนางเศรุ ยาห์ เป็น หัวหน้า ของทัง้ สามคนนั ้น
ท่านได้ยกหอกต่อสู้ทหารสามร้อยคน และฆ่าตายสิน
ั ชื่อเสียงดังวีรบุรุษสามคน
้ และได้รบ
นั ้น 19 ท่านเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในสามคนนั ้นมใช่
ิ หรือ ฉะนั ้นได้เป็นผูบ
้ ังคับบัญชา
ของเขา แต่ ท่านไม่ มี ยศเท่ากับ สามคนแรกนั ้น 20 เบไนยาห์ บุ ตรชายเยโฮยาดา เป็น บุตร
ชายของคนแข็งกล้าแห่งเมืองขับเซเอล เป็นคนประกอบมหกิจ ท่านได้ฆ่าคนดุจสิงโตของ
โมอับ เสีย สองคน ท่านได้ ลงไปฆ่า สิงโตที่ ในบ่อ ในวันที ่ หม
ิ ะตกด้วย 21 ท่านได้ ฆ่า คนอียป
ิ ต์
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คนหนึ่ งเป็นชายรู ปร่างงาม คนอียป
ิ ต์นั้นถือหอกอยู่ แต่เบไนยาห์ถือไม้เท้าลงไปหาเขาและ
แย่ง เอาหอกมาจากมือ ของคนอียป
ิ ต์ คนนั ้น และฆ่า เขาตายด้วยหอกของเขาเอง 22 เบไน
ยาห์ บุ ตรชายเยโฮยาดาได้ กระทํา กิจ เหล่า นี้ และได้ ช่อ
ื เสียงดัง่ วีรบ ุ รุษ สามคนนั ้น 23 ท่าน
มีช่อ
ื เสียงโด่งดังกว่าสามสิบคนนั ้น แต่ท่านไม่มียศเท่ากับสามคนแรกนั ้น และดาวิดก็ทรง
แต่ง ท่านให้ เป็น ผู้ บังคับ บัญชาทหารรักษาพระองค์ 24 อาสาเฮลน้ องชายของโยอาบเป็น
คนหนึ่ ง ในสามสิบ คนนั ้น เอลฮานั น บุตรชายของโดโดชาวเบธเลเฮม 25 ชัม มาห์ชาวเมือง
ฮาโรด เอลี คาชาวเมืองฮาโรด 26 เฮเลสคนเปเลท อิ ราบ ุตรชายอิก เขชชาวเมืองเทโคอา
27 อาบีเยเซอร์ชาวเมืองอานาโธท เมบุนนั ยคนหุชาห์ 28 ศัลโมนชาวอาโหไฮ มาหะรัยชาวเน
โทฟาห์ 29 เฮเลบบุตรชายบาอานาห์ชาวเนโทฟาห์ อิททัยบุตรชายรีบัยชาวกิเบอาห์แห่งคน
เบนยามิน 30 เบไนยาห์ชาวปิ ราโธน ฮิดดัยชาวลําธารกาอัช 31 อาบีอล
ั โบนคนอารบาห์ อัส
มาเวทชาวบาฮู ริม 32 เอลี ยาบาชาวชาอัลโบน โยนาธานซึ่งเป็นคนหนึ่ งในบรรดาบุตรชาย
ของยาเชน 33 ชัมมาห์ชาวฮาราร์ อาหิยม
ั บุตรชายของชาราร์คนฮาราร์ 34 เอลี เฟเลทบุตร
ชายอาหัสบ ัย บุตรชายของชาวมาอาคาห์ เอลี อม
ั บุตรชายอาหิโธเฟลชาวกิโลห์ 35 เฮสโรช
36
าวคารเมล ปารัยชาวอาราบ อิกาลบุตรชายนาธันชาวโศบาห์ บานีคนกาด 37 เศเลกคน
อัม โมน นาหะรัย ชาวเบเอโรท คนถือ เครือ
่ งอาวุธ ของโยอาบบุตรชายนางเศรุ ยาห์ 38 อิ รา
คนอิทไรต์ กาเรบคนอิทไรต์ 39 อุรีอาห์คนฮิตไทต์ รวมสามสิบเจ็ดคนด้วยกัน

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

1 พระพิโรธของพระเยโฮวาห์ได้เกิดขึ้นต่ออิสราเอลอีก

เพื่อทรงต่อสู้เขาทัง้ หลายจึงทรง
ดลใจดาวิดตรัสว่า “จงไปนั บคนอิสราเอลและคนยูดาห์� 2 กษั ตริย์จึงรับสัง่ โยอาบ แม่ทัพ
ซึ่ง อยู่ กับ พระองค์ ว่า “จงไปทั ่ วอ ิส ราเอลทุก ตระกูล ตัง้ แต่ เมืองดานถึง เบเออร์เชบา และ
ท่านจงนั บ จํานวนประชาชน เพื่อ เราจะได้ ทราบจํานวนรวมของประชาชน� 3 แต่ โยอาบ
กราบทูล กษั ตริย์ ว่า “ขอพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของพระองค์ ทรงให้มี ประชาชนเพิม
่ ขึ้ นอ ี กร
้อยเท่า ของที่ มี อยู่ ขอกษั ตริย์ เจ้ านายของข้า พระองค์ ทรงทอดพระเนตรเห็น แต่ ไฉนกษั
ตริย์ เจ้ านายของข้า พระองค์ จึง พอพระทัย ในเรือ
่ งนี้ � 4 แต่ โยอาบและผู้ บังคับ บัญชากอง
ทั พก็ต้องยอมจํานนต่อพระดํารัสของกษั ตริย์ โยอาบกับบรรดาผู้บังคับบัญชาของกองทัพ
จึง ออกไปจากพระพักตร์กษั ตริย์ เพื่อ จะนั บ ประชาชนอิสราเอล 5 เขาทัง้ หลายข้ามแม่น้ํา
จอร์แดนไปและตัง้ ค่ายในเมืองอาโรเออร์ ด้านขวาของเมืองที่ตัง้ อยูกลางแม่
่
น้ํากาดไปทาง
ยาเซอร์ 6 แล้วเขาทัง้ หลายก็มายงก
ั เิ ลอาดและมาถึงแผ่นดินตะทิมโหดฉิ และเขาทัง้ หลาย
มาถึงเมืองดานยาอันอ้อมไปยังเมืองไซดอน 7 และมาถึงป้อมปราการเมืองไทระ และทัวท
่
ุกหัวเมืองของคนฮีไวต์ และของคนคานาอัน และเขาออกไปยังภาคใต้ ของยูดาห์ที่ เมืองเบ
เออร์เชบา 8 เมื่อเขาไปทัว่ แผ่นดินนั ้นแล้ว เขาจึงมายังกรุ งเยรู ซาเล็ม เมื่อสิน
้ เก้าเดือนกับ
ยี่สิ บวัน 9 และโยอาบก็ ถวายจํานวนประชาชนที่ นับ ได้ แก่ กษั ตริย์ ในอิสราเอลมี ทหารแข็ง
กล้าแปดแสนคนผู้ซ่ึงชักดาบ และคนยูดาห์มีห้าแสนคน
ดาวิดทรงเลือกพระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์ (1 พศด 21:7-17)
และดาวิดกราบทูลต่อพระ
เยโฮวาห์ ว่า “ข้า พระองค์ ได้ กระทํา บาปใหญ่ ยงิ่ ในสิง่ ซึ่ง ข้า พระองค์ ได้ กระทํา นี้ โอ ข้า แต่
พระเยโฮวาห์ แต่ บัดนี้ ขอพระองค์ ทรงให้ อภัย ความชัว่ ช้า ของผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ เพราะ
ข้า พระองค์ กระทํา การ อย่าง โง่ เขลา มาก� 11 และ เมื่อ ดา วิด ทรง ลุก ขึ้น ใน ตอน เช้า พระ
10 เมื่อ ได้ นับ จํานวนคนเสร็จแล้ว พระทัย ของดาวิดก ็ โทมนั ส
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วจนะของพระเยโฮวาห์ก็ มาย ัง กาดผู้ พยากรณ์ ผู้ ทํานายของดาวิด ว่า “จงไปบอกดาวิด
ว่า พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า ‘เราเสนอเจ้า สามประการ จงเลือกเอาประการหนึ่ ง เพื่อ เรา
จะได้ กระทํา ให้ แก่ เจ้า � ” 13 กาดจึง เข้า เฝ้า ดาวิด และกราบทูล พระองค์ ว่า “จะให้ เก ิ ดก ัน
ดารอาหารในแผ่นดินของพระองค์สิ้นเจ็ดปี หรือ หรือพระองค์จะยอมหนี ศัตรู สิ้นเวลาสาม
เดือนด้วยเขาไล่ ติดตาม หรือ จะให้ โรคระบาดเกิด ขึ้น ในแผ่น ดิน ของพระองค์ สิ ้น สามวัน
บัดนี้ ขอพระองค์ ทรงตรึก ตรอง และตัดสิน ในพระทัย ว่า จะให้ คํา ตอบประการใด เพื่อ ข้า
พระองค์ จะนํา กลับ ไปกราบทูล พระองค์ ผู้ ทรงใช้ ข้า พระองค์ มา � 14 ดาว ิด จึง ตรัส กับ กาด
ว่า “เรามี ความกระวนกระวายมาก ขอให้ เราทัง้ หลายตกเข้าไปอยู่ ในพระหัตถ์ ของพระเย
โฮวาห์ เพราะพระกรุ ณาคุณ ของพระองค์ ใหญ่ ยิง่ นั ก แต่ ขออย่า ให้เราตกเข้าไปในมือ ของ
มนุษย์เลย� 15 ดังนั ้นพระเยโฮวาห์จึงทรงให้โรคระบาดเกิดขึ้นในอิสราเอลตัง้ แต่เวลาเช้า
จนสิน
้ เวลากําหนด และประชาชนที่ ตายตัง้ แต่ เมืองดานถึง เบเออร์เชบามี เจ ็ด หมื่น คน
16 และเมื่อทูตสวรรค์ ย่ ืนมือออกเหนื อกรุ งเยรู ซาเล็มจะทําลายเมืองนั ้น พระเยโฮวาห์ทรง
กลับพระทัยในเหตุรา้ ยนั ้น ตรัสสง
ั ่ ทูตสวรรค์ผู้กําลังทําลายประชาชนว่า “พอแล้ว ยับยังม
้
ือของเจ้าได้� ส่วนทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ก็อยู่ที่ลานนวดข้าวของอาราวนาห์คนเยบุส
17 เมื่อ ดาวิด ทอดพระเนตรทูต สวรรค์ ผู้ กําลัง สังหารประชาชนนั ้น พระองค์ กราบทูล พระเย
โฮวาห์ว่า “ดูเถิด ข้าพระองค์ได้กระทําบาปชัว่ ร้ายแล้ว แต่บรรดาแกะเหล่านี้ เขาได้กระทํา
อะไร ขอพระหัตถ์ของพระองค์อยูเหนื
่
อข้าพระองค์และวงศ์วานบิดาของข้าพระองค์เถิด�
12

ดาวิดทรงซื้อลานนวดข้าว (1 พศด 21:18-30)
ในวัน นั ้น กาดก็ เข ้า มาเฝ้า ดาวิด กราบทูล พระองค์ ว่า “ขอเสด็จ ขึ้น ไปสร้างแท่น บูชา
ถวายแด่ พระเยโฮวาห์ บนลานนวดข้าวของอาราวนาห์ คนเยบุส� 19 ดาว ิ ดก ็ เสด็จ ขึ้น ไป
ตามคํา ของกาดตามที่ พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชา 20 เมื่อ อาราวนาห์ มองลงมา เห ็ นกษั ตริ
ย์ และข้าราชการขึ้น มาหาตน อาราวนาห์ ก็ ออกไปถวายบัง คมกษั ตริย์ ซบหน้า ลงถึ งด ิน
21 และอาราวนาห์ กราบทูล ว่า “ไฉนกษั ตริย์ เจ้ านายของข้า พระองค์ จึง เสด็จ มาหาผู้ รับ ใช้
ของพระองค์� ดาว ิดตรัสว ่า “มาซื้อ ลานนวดข้าวจากท่าน เพื่อ จะสร้างแท่น บูชาถวายแด่
พระเยโฮวาห์ เพื่อ โรคร้ายจะได้ ระงับ เสีย จากประชาชน� 22 อาราวนาห์ จึง กราบทูล ดาวิด
ว่า “ขอกษั ตริย์ เจ้ านายของข้า พระองค์ จงรับ สิง่ ที่ พระองค์ ทรงเห็น ชอบขึ้น ถวาย ดู เถิด ที่
นี่ มี วัว สําหรับ ทํา เครือ
่ งเผาบู ชา และเลื่อนนวดข้าวกับ แอกสําหรับ วัว เป็น ฟืน� 23 ของทัง้
สิน
้ นี้ อาราวนาห์ ดุ จกษั ตริย์ ขอถวายแด่ กษั ตริย์ และอาราวนาห์ กราบทูล กษั ตริย์ ว่า “ขอ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์จงโปรดปรานพระองค์� 24 แต่กษั ตริย์ตรัสกับอาราวนา
ห์ว่า “หามิได้ แต่เราจะขอเสียเงินซื้อจากท่าน เราจะถวายเครือ
่ งเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของเราโดยที่ เราไม่ เสีย ค่า อะไรเลยนั ้น ไม่ ได้ � ดาว ิด จึง ทรงซื้อ ลานนวดข้าวกับ วัว
เป็น เงิน ห้า สิบ เชเขล 25 ดาว ิ ดก ็ ทรงสร้างแท่น บูชาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ ที่ นั่น และถวาย
เครือ
่ งเผาบูชากับ เครือ
่ งสันติ บูชา พระเยโฮวาห์ ทรงสดับ ฟัง คํา อธิษฐานเพื่อ แผ่น ดิน นั ้น
และโรคร้ายก็ระงับเสียจากอิสราเอล
18
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

1 พงศ์กษั ตริย์

เราไม่ รู ้ว่า ใครเขียนหนั งสือ เล่ มน ี้ หนั งสือ 1 พงศ์ กษั ตริย์ พู ดถึง ความตายของกษั ตริย์
ดาวิด การปกครองของกษั ตริย์ซาโลมอน การที่ ซาโลมอนนมัสการรู ปเคารพต่างประเทศ
และการแบ่งอิสราเอลเป็นสองอาณาจักรในสมัยของกษั ตริย์เรโหโบอัม เล่มนี้บันทึกประวั
ติ ศาสตร์ของกษั ตริย์ทัง้ หลายของยู ดาห์จนถึง กษั ตริย์เยโฮรัม และประวัติ ศาสตร์ของกษั
ตริย์ ทัง้ หลายของอิสราเอลจนถึง กษั ตริย์ อาหัส ยาห์ เป้ าหมายของหนั งสือ 1 และ 2 พงศ์
กษั ตริย์ คือบันทึกประวัติศาสตร์ของอิสราเอลตัง้ แต่สมัยที่อส
ิ ราเอลเจริญมากที่สุด จนถึง
การสิน
้ สุด ลงของประเทศนั ้น หัว เรืองของสองเล่ มน ี้ คือ ว่า พระเจ้า จะทรงอวยพระพรกษั
ตริย์และประชาชนเมื่อเขารักษาพันธสัญญาของพระองค์ไว้ และพระเจ้าจะทรงลงโทษผู้ที่
ไม่เชื่อฟังพระราชบัญญัติของพระองค์ หนั งสือ 1 พงศ์กษั ตริย์บันทึกชีวต
ิ ของอาหับและเอ
ลียาห์ด้วย
อาร์ชบิชอบ เจมส์ อาชชูร ์ บอกว่าระยะเวลาของหนั งสือเล่มนี้คือ 118 ปี
ดาวิดทรงพระชรา

1 กษั ตริย์ดาวิดมีพระชนมายุและทรงพระชรามากแล้ว

แม้เขาจะห่มผ้าให้พระองค์มาก
ก็ยงั ไม่อบอุน
่ 2 เพราะฉะนั ้นบรรดาข้าราชการของพระองค์จึงกราบทูลว่า “ขอเสาะหาหญิง
สาวพรหมจารีมาถวายกษั ตริย์ เจ้ านายของข้า พระองค์ และขอให้ เธออยู่ งานเฉพาะพระ
พักตร์พระองค์ และดูแลพระองค์ ให้ เธอนอนในพระทรวงของพระองค์ เพื่อ กษั ตริย์ เจ้ า
นายของข้าพระองค์จะได้ทรงอบอุน
่ � 3 เขาจึงได้แสวงหานางสาวที่สวยงามตลอดดินแดน
อิสราเอล ได้พบนางสาวอาบีชากหญิงชาวชูเนม จึงได้นําเธอมาเฝ้ากษั ตริย์ 4 หญิงสาวคน
นั ้น งามยิง่ นั ก เธอได้ ดู แลกษั ตริย์และอยู่ปรนนิ บัติพระองค์ แต่ กษั ตริย์หาทรงร่วมกับเธอ
ไม่
อาโดนี ยาห์วางแผนการให้ตนเองเป็นกษั ตริย์
ฝ่ายอาโดนี ยาห์ โอรสของพระนางฮั กก ีท ได้ ยกตัว เองขึ้น กล่าวว่า “เราเองจะเป็นกษั
ตริย์� และท่านได้ เตรียมรถรบและพลม้า กับ พลวิง่ นํา หน้า ห้า สิบ คนไว้เพื่อ ตนเอง 6 พระ
ราชบิดาของท่านก็ ไม่เคยขัดใจท่านด้วยถามว่า “ทําไมเจ้ากระทําเช่นนี้ เช่นนั ้น� ท่านเป็น
ชายงามด้วย ท่านเกิดมาถัดอับซาโลม 7 ท่านได้ปรึกษากับโยอาบบุตรชายนางเศรุยาห์และ
กับ อาบี ยาธาร์ปุ โรหิต เขาทัง้ สองก็ ติ ดตามและช่วยเหลือ อาโดนี ยาห์ 8 แต่ ศาโดกปุโรหิต
และเบไนยาห์บุตรชายเยโฮยาดา และนาธันผู้พยากรณ์ กับชิเมอีและเรอี และพวกทแกล้ว
ทหารของดาวิดมิได้ อยู่ฝ่ายอาโดนี ยาห์ 9 อาโดนี ยาห์ได้ ถวายแกะ วัว และสัตว์อว
้ นพีเป็น
เครือ
่ งบู ชา ณ ศิลาแห่ง โศเฮเลทซึ่ง อยู่ ข้างๆเอนโรเกล และท่านได้ เชิญ พี่ น้องทัง้ สิน
้ ของ
ท่าน คือราชโอรสของกษั ตริย์ และประชาชนทัง้ สิน
้ แห่งยูดาห์ที่เป็นข้าราชการของกษั ตริย์
10 แต่ ท่านมิ ได้ เชิญ นาธัน ผู้ พยากรณ์ หรือ เบไนยาห์ หรือ พวกทแกล้ว ทหาร หรือ ซาโลมอ
นอนุชาของท่าน
5

นาธันกับพระนางบัทเชบาวางแผนการ

“พระองค์ไม่ทรงได้ยน
ิ หรือ
ว่า อาโดนี ยาห์ โอรสของพระนางฮักกีทได้ทรงราชย์แล้ว และดาวิดเจ้านายของข้าพระองค์
11 แลว
้ นาธันกท
็ ูลพระนางบัทเชบาพระชนนี ของซาโลมอนว่า
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ก็ มิได้ ทรงทราบเรือ
่ ง เพราะฉะนั ้น บัดนี้ ขอข้า พระองค์ ถวายคํา ปรึกษา เพื่อ พระองค์ จะ
ได้ ทรงช่วยชีวต
ิ ของพระองค์ และชีวต
ิ ของซาโลมอนโอรสของพระองค์ ไว้ 13 ขอเสด็จ เข้า
เฝ้า กษั ตริย์ ดาวิด และกราบทูล พระองค์ ว่า ‘โอ กษั ตริย์ เจ้ านายของหม่อมฉั น พระองค์ ได้
ทรงปฏิญาณกับ สาวใช้ ของพระองค์ ไว้มิใช่ หรือ ว่า “ซาโลมอนบุตรของเจ้า จะครองสมบั ติ
ต่อ จากเราแน่ นอน และจะนั ่ง บนบัล ลั งก ์ ของเรา� มิใช่ หรือ ไฉนอาโดนี ยาห์ จึง ทรงครอง
เล่าเพคะ� 14 ดูเถิด ขณะที่พระองค์กราบทูลกษั ตริย์อยู่ ข้าพระองค์จะตามเข้าไปเฝ้า และ
สนั บสนุน พระเสาวนี ย์ ของพระองค์� 15 แล ้ว พระนางบัทเชบาก็ เข ้า ไปเฝ้า กษั ตริย์ ที่ ห้อง
บรรทม กษั ตริยทรงพระชรามาก
์
และอาบีชากชาวชูเนมก็กําลังอยูปรนนิ
่
บัติกษั ตริย์ 16 เมื่อ
พระนางบัทเชบากราบถวายบัง คมกษั ตริย์ แล้ว กษั ตริย์ ก็ ตรัส ถามว่า “เจ้ าประสงค์ สิง่ ใด
� 17 พระนางทูล พระองค์ ว่า “ข้า แต่ เจ้ านายของข้า พระองค์ พระองค์ ได้ ทรงปฏิญาณใน
พระนามของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของพระองค์ ต่อ สาวใช้ ของพระองค์ ว่า ‘ซาโลมอนบุตร
ของเจ้าจะครองสมบัติต่อจากเราแน่ นอน และเขาจะนั ่งบนบัลลังก์ของเรา� 18 ดูเถิด บัดนี้
อาโดนี ยาห์ทรงราชย์ แล้ว แม้ว ่า พระองค์ คือ กษั ตริย์ เจ้ านายของหม่อมฉั นก ็ หาทรงทราบ
ไม่ 19 เธอได้ ถวายวัว สัตว์อ้วนพี และแกะเป็ นอ ัน มาก และได้ เชิญ บรรดาโอรสของกษั ตริ
ย์ กับ อาบี ยาธาร์ปุ โรหิต กับ โยอาบผู้ บัญชาการกองทัพ แต่ ซาโลมอนผู้ รับ ใช้ ของพระองค์
เธอหาได้เชิญไม่ 20 โอ ข้าแต่กษั ตริยเจ้
์ านายของหม่อมฉั น อิสราเอลทัง้ สินก
็ งดูพระองค์
้ เพ่
เพื่อ พระองค์ จะตรัส แก่ เขาว่า จะทรงให้ผู้ ใดนั ่ง บนบัล ลั งก ์ ของกษั ตริย์ เจ้ านายของหม่อม
ฉั น แทนพระองค์ 21 มิ ฉะนั ้น จะเป็น ดังนี้ คือ เมื่อ กษั ตริย์ เจ้ านายของหม่อมฉั น ล่วงลับ ไป
อยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ แล้ว หม่อมฉั นและซาโลมอนบุตรของหม่อมฉั นก็จะตกเป็น
ฝ่ายผิด� 22 ดู เถิด ขณะเมื่อ พระนางกําลัง กราบทูล กษั ตริย์ อยู่ นาธัน ผู้ พยากรณ์ ก็ เข้า มา
23 เขาทัง
้ หลายจึงกราบทูลกษั ตริย์ว่า “ดู เถิด นาธันผู้พยากรณ์ � เมื่อนาธันเข้ามาต่อพระ
พักตร์กษั ตริย์ เขาก็ ซบหน้าลงถึงพื้นถวายคํานั บกษั ตริย์ 24 และนาธันกราบทูลว่า “โอ ข้า
แต่ กษั ตริย์ เจ้ านายของข้า พระองค์ พระองค์ รับสัง่ ไว้ หรือ ว่า ‘อาโดนี ยาห์ จะครองต่อ จาก
เรา และจะนั ่งบนบัลลั งก์ของเรา� 25 เพราะวันนี้ เธอได้ ลงไปถวายวัว สัตว์อ้วนพีและแกะ
เป็ นอ ัน มาก และได้ เชื้อ เชิญ บรรดาโอรสของกษั ตริย์ ทัง้ ผู้ บัญชาการกองทัพ และอาบี ยา
ธาร์ปุโรหิต และดูเถิด เขาทัง้ หลายกําลังกินดื่มต่อหน้าเธอและกล่าวว่า ‘ขอกษั ตริย์อาโดนี
ยาห์ทรงพระเจริญ� 26 แต่ส่วนข้าพระองค์ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ และศาโดกปุโรหิต กับเบไน
ยาห์บุ ตรชายเยโฮยาดา และซาโลมอนผู้รับใช้ของพระองค์ เธอหาได้ เชิญไม่ 27 เหตุการณ์
ทัง้ นี้ บังเกิดขึ้นโดยกษั ตริย์เจ้ านายของข้าพระองค์ หรือ และพระองค์ มิได้ ตรัสบอกแก่ ผู้รบ
ั
ใช้ของพระองค์ ว่า จะทรงให้ผู้ใดนั ่งบนบัลลั งก์ของกษั ตริย์เจ้ านายของข้าพระองค์ ต่อจาก
พระองค์� 28 แลว
้ กษัตริย์ดาวิดตรัสตอบว่า “จงเรียกบัทเชบาให้มาหาเรา� พระนางก็เสด็จ
เข้า มาเฝ้า ต่อ พระพักตร์กษั ตริย์ และประทับ ยืน อยู่ ต่อ พระพักตร์กษั ตริย์ 29 แล ้ วกษั ตริย์
ทรงปฏิญาณว่า “พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่แน่ ฉั นใด คือพระองค์ผู้ทรงไถ่ชีวิตของเรา
จากบรรดาความทุกข์ยาก 30 เราได้ปฏิญาณต่อเจ้าในพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอ
ิสราเอลว่า ‘ซาโลมอนบุตรของเจ้าจะครองสมบัติต่อจากเราแน่ นอน และเธอจะนั ่งบนบัลลั
งกข
์ องเราแทนเรา� เราก็จะกระทําอย่างนั ้นวันนี้ แหละ� 31 แล้วพระนางบัทเชบาก็ซบพระ
พักตร์ลงถึ งด ิน ถวายบัง คมกษั ตริย์ และกราบทูล ว่า “ขอกษั ตริย์ ดาว ิด เจ้า นายของหม่อม
ฉั น จงทรงพระเจริญ เป็น นิ ตย์� 32 กษั ตริย์ ดาว ิ ดรับ สัง่ ว่า “จงเรียกศาโดกปุโรหิต และนา
ธันผู้พยากรณ์ กับเบไนยาห์บุตรชายเยโฮยาดามาหาเรา� เขาทัง้ หลายจึงเข้ามาเฝ้ากษั ตริ
ย์ 33 และกษั ตริย์ตรัสส ัง่ เขาทัง้ หลายว่า “จงพาข้าราชการของเจ้า นายของเจ้า ไปจัด ให้ซา
12
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34 และให้ศาโดกปุโรหิต

โลมอนโอรสของเราขึ้นขี่ล่อของเรา และนําเขาลงไปที่ กีโฮน
และ
นาธัน ผู้ พยากรณ์ เจ ิม ตัง้ เขาไว้เป็นกษั ตริย์ เหนื ออ ิส ราเอลที่ นั ่น แล ้ วท ่า นทัง้ หลายจงเป่า
แตร และประกาศว่า ‘ขอกษั ตริย์ซาโลมอนทรงพระเจริญ� 35 แลวท
้ ่านทัง้ หลายจงติดตาม
เขาขึ้นมา และเขาจะมานั ่งบนบัลลังกข
์ องเรา เพราะว่าเขาจะได้เป็นกษั ตริย์แทนเรา เราได้
กําหนดตัง้ เขาไว้ให้เป็นผูค
้ รอบครองเหนื ออิสราเอลและเหนื อยูดาห์� 36 และเบไนยาห์บุตร
ชายเยโฮยาดาได้ กราบทูลตอบกษั ตริย์ว่า “เอเมน ขอพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งกษั ตริย์เจ้
านายของข้าพระองค์ตรัสดังนั ้นเทอญ 37 พระเยโฮวาห์ได้ทรงสถิตกับกษั ตริย์เจ้านายของ
ข้าพระองค์มาแล้วฉั นใด ก็ขอทรงสถิตกับซาโลมอนฉั นนั ้น และขอทรงกระทําให้พระที่นั่ง
ของพระองค์ ใหญ่ยิง่ กว่าพระที่นั่งของกษั ตริย์ดาวิดเจ้านายของข้าพระองค์� 38 ดังนั ้นศา
โดกปุโรหิต นาธันผูพยากรณ์
้
และเบไนยาห์บุตรชายเยโฮยาดา และคนเคเรธีกับคนเปเลท
ได้ลงไปจัดให้ซาโลมอนประทับบนล่อพระที่นั่งของกษั ตริย์ดาวิดและได้นําท่านมาถึงกีโฮน
การเจิมตัง้ ซาโลมอนไว้ที่กีโฮน

39 แล้วศาโดกปุโรหิตได้ นําเขาสัตว์ที่ บรรจุนํ้ามันมาจากพลับพลา

และเจิมตัง้ ซาโลมอน
ไว้ และเขาทัง้ หลายก็ เป่า แตร และประชาชนทัง้ ปวงกล่าวว่า “ขอกษั ตริย์ ซาโลมอนทรง
พระเจริญ� 40 และประชาชนทัง้ ปวงก็ตามเสด็จ ไปเป่า ปี่ และเปรมปรีดิ ์ ด้วยความชื่นบาน
ยิง่ นั ก แผ่นดินก็แยกด้วยเสียงของเขาทัง้ หลาย
แผนการของอาโดนี ยาห์พ่ายแพ้

41 อาโดนี ยาห์และบรรดาแขกที่อยูกั
่ บท่านเมื่อรับประทานเสร็จแล้วกได้
็ ยินเสียงนั ้น และ

เมื่อโยอาบได้ยน
ิ เสียงแตรก็พูดว่า “เสียงอึกทึกครึกโครมนี้ ที่ ในกรุ งหมายความว่ากระไร�
42 ขณะที่ เขากําลัง พู ดอย ู่ ดู เถิด โยนาธานบุตรชายอาบี ยาธาร์ปุ โรหิ ตก ็ มาถึง และอาโดนี
ยาห์ก็กล่าวว่า “เข้ามาเถิด เพราะเจ้าเป็นคนมีกําลังมากจึงนําข่าวดีมา� 43 โยนาธานกราบ
เรียนอาโดนี ยาห์ ว่า “หามิได้ เพราะกษั ตริย์ ดาว ิด เจ้า นายของเราทัง้ ปวงได้ ทรงกระทํา ให้
ซาโลมอนเป็นกษั ตริย์ 44 และกษั ตริย์ ได้ รับ สัง่ ให้ศาโดกปุโรหิต นาธัน ผู้ พยากรณ์ และเบ
ไนยาห์บุ ตรชายเยโฮยาดา กับ คนเคเรธีและคนเปเลทตามซาโลมอนไป และเขาทัง้ หลาย
ก็ ได้ จัด ให้ ซาโลมอนประทับ บนล่อ พระที่นั่ง ของกษั ตริย์ 45 และศาโดกปุโรหิต กับ นาธัน ผู้
พยากรณ์ ได้ เจิมตัง้ ท่านไว้ให้เป็นกษั ตริย์ ณ กี โฮน และเขาทัง้ หลายก็ ข้น
ึ มาจากที่ นั่นด้วย
ความเปรมปรีดิ ์ เพราะฉะนั ้น ในกรุ ง จึ งอ ึก ทึก ครึกโครม นี่ เป็น เสียงที่ ท่านทัง้ หลายได้ ยิน
46 ซาโลมอนได้ ทรงประทับ บนพระราชบัล ลั งก ์ ด้วย 47 ยิง
่ กว่า นั ้ นอ ี กบรรดาข้าราชการขอ
งกษั ตริย์ก็เข้าไปถวายพระพรแด่กษั ตริยดาว
์
ิดเจ้านายของเราว่า ‘ขอพระเจ้าทรงกระทําให้
พระนามของซาโลมอนบันลือไปยิง่ กว่าพระนามของพระองค์ และขอทรงกระทําให้บัลลังก์
ของซาโลมอนใหญ่ยงิ่ กว่าบัลลั งก์ของพระองค์� แล้วกษั ตริย์ก็ทรงโน้ มพระกายลงบนแท่
นที่บรรทม 48 และกษั ตริย์ก็ตรัสด้วยว่า ‘สาธุการแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอล ผู้
ได้ทรงประทานให้มีคนหนึ่ งนั ่งบนบัลลังก์ของเราในวันนี้ ด้วยตาของเราเองได้เห็นแล้ว� ”
49 แล้วบรรดาแขกทัง
้ ปวงของอาโดนี ยาห์ก็กลัว และลุกขึ้น ต่างคนต่างไปตามทางของตน
50 ฝ่ายอาโดนี ยาห์ก็กลัวซาโลมอน จึงลุกขึ้นไปจับเชิงงอนของแท่นบูชา 51 มีคนไปกราบทูล
ซาโลมอนว่า “ดู เถิด อาโดนี ยาห์ กล ัวกษั ตริ ย์ ซาโลมอน เพราะดู เถิด เธอจับ เชิง งอนที่
แท่นบูชาอยูกล่
่ าวว่า ‘ขอกษั ตริย์ซาโลมอนได้ปฏิญาณแก่ข้าพเจ้าในวันนี้ ว่า พระองค์จะไม่
ประหารผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ เสียด ้วยดาบ� ” 52 และซาโลมอนตรัสว ่า “ถ้า แม้ เขาสําแดง
ตัวได้ วา่ เป็นคนที่ สมควร ผมสักเส้นเดียวของเขาจะไม่ ตกลงยังพื้นดิน แต่ ถ้าพบความชัว่
อยู่ ในตัว เขา เขาจะต้องถึงแก่ ความตาย � 53 กษั ตริย์ ซาโลมอนตรัสส ัง่ ให้คนไปนํา ท่านลง
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มาจากแท่นบูชา และท่านก็มากราบลงต่อกษั ตริย์ซาโลมอน และซาโลมอนตรัสแก่ท่านว่า
“จงกลับไปวังของท่านเถิด�

2

ดาวิดสัง่ สอนซาโลมอน

1 เมื่อเวลาที่ ดาวิดจะสิน
้ พระชนม์ใกล้ เข้ามา

พระองค์ ทรงกําชับซาโลมอนราชโอรสของ
พระองค์ ว่า 2 “เรา กําลัง จะ เป็น ไป ตาม ทาง ของ โลก แล้ว จง เข้ม แข็ง และ สําแดง ตัว ของ
เจ้า ให้เป็น ลูก ผู้ ชาย 3 และจงรักษาพระบัญชากําชับ ของพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเจ้า คือ
ดําเนิ น ในบรรดาพระมรรคาของพระองค์ และรักษากฎเกณฑ์ ของพระองค์ พระบัญญั ติ
ของพระองค์ คํา ตัดสิน ของพระองค์ และพระโอวาทของพระองค์ ดัง ที่ ได้ จาร ึก ไว้ ในพระ
ราชบัญญั ติ ของโมเสส เพื่อ เจ้า จะได้ จําเริญ ในบรรดาการซึ่ง เจ้า ได้ กระทํา และในที่ ใดๆที่
เจ้ าไป 4 เพื่อ พระเยโฮวาห์ จะได้ รก
ั ษาพระวจนะของพระองค์ ซึ่ง พระองค์ ตรัส เกี่ยวกับ เรา
ว่า ‘ถ้าลูกหลานทัง้ หลายของเจ้าระมัดระวังในวิถีทางทัง้ หลายของเขา ที่ จะดําเนิ นต่อหน้า
เราด้วยความจริง อย่างสุดจิต สุดใจของเขา (พระองค์ ตรัสว ่า� ราชวงศ์ จะไม่ ขาดชายที่ จะ
นั ่งบนบัลลั งก์ของอิสราเอล� 5 ยิง่ กว่านั ้ นอีก เจ้ าก็ รู อ
้ ยู่แล้วว่า โยอาบบุตรนางเศรุ ยาห์ได้
กระทํา อะไรแก่ เรา คือ ว่า เขาได้ กระทํา ประการใดแก่ ผู้ บัญชาการทัง้ สองแห่ง กองทัพ ของ
อิสราเอล คือ กระทํา แก่ อบ
ั เนอร์บุ ตรเนอร์ และแก่ อามาสาบุตรเยเธอร์ที่ โยอาบได้ ฆ่า เสีย
ทําให้โลหิต ที่ ตกในยามสงครามไหลในยามสันติ และวางโลหิต ที่ ตกในยามสงครามลงบน
รัดประคดที่เอวของเขา และลงบนรองเท้าของเขา 6 เพราะฉะนั ้นเจ้าจงกระทําให้เหมาะสม
ตามปัญญาของเจ้า อย่า ปล่อยให้ศีรษะหงอกของเขาลงไปสู่ แดนคนตายอย่างสันติ 7 แต่
จงปฏิบติ
ั ด้วยความเมตตาต่อบุตรชายทัง้ หลายของบารซิลลัยคนกิเลอาด จงยอมให้เขาอยู่
ในหมู่คนทีร่ บ
ั ประทานอยูที
่ ่โต๊ะของเจ้า เพราะว่าเมื่อเราหนี จากอับซาโลมพีช
่ ายของเจ้านั ้น
เขาทัง้ หลายได้ มาพบกับ เราด้วยความเมตตาดัง นั ้น แหละ 8 และดู เถิด มี ชิ เมอี บุ ตรเก-รา
คนเบนยามินจากบ้านบาฮูรม
ิ อยูก
่ ับเจ้าด้วย เขาเป็นผูด
้ ่าเราอย่างน่าสลดใจในวันทีเ่ ราเดิน
ไปยัง มาหะนาอิม แต่ เขามาต้อนรับ เราที่ แม่น้าํ จอร์แดน และเราจึง ได้ ปฏิญาณต่อ เขาใน
พระนามพระเยโฮวาห์ว่า ‘เราจะไม่ประหารชีวต
ิ เจ้าด้วยดาบ� 9 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ เจ้ าอย่า
ถือว่าเขาไม่มีความผิด เพราะเจ้าเป็นคนมีปัญญา เจ้าจะทราบว่าควรจะกระทําประการใด
แก่เขา และเจ้าจงนําศีรษะหงอกของเขาลงไปสู่แดนคนตายพร้อมกับโลหิต�
ดาวิดสิน
้ พระชนม์ ซาโลมอนขึ้นครองราชย์ (1 พศด 29:23-30)
แล ้ว ดาวิดก ็ บรรทมหลับ ไปอยู่ กับ บรรพบุรุษ ของพระองค์ และเขาก็ ฝัง พระศพไว้ใน
นครดาวิด 11 และเวลาที่ ดาว ิด ทรงครอบครองอยู่ เหนื ออ ิส ราเอลนั ้น เป็น สี่ สิ บปี พระองค์
ทรงครอบครองในเฮโบรนเจ็ดปี และพระองค์ทรงครอบครองในกรุ งเยรู ซาเล็มสามสิบสาม
ปี 12 ดังนั ้นแหละซาโลมอนจึงประทับบนพระที่นั่งของดาวิดราชบิดาของพระองค์ และราช
อาณาจักรของพระองค์ก็ดํารงมัน
่ คงอยู่
10

อาโดนี ยาห์ถูกประหารชีวต
ิ

13 แล ้ วอาโดนี ยาห์ โอรสของพระนางฮั กก ีท ได้ เข ้า เฝ้า พระนางบัทเชบาพระชนนี ของซา

โลมอน พระนางมี พระเสาวนี ย์ ว่า “เจ้ ามาอย่างสันติ หรือ � ท่านทูล ว่า “อย่างสันติ ขอรับ
กระหม่ อม � 14 แล ้ วท ่า นทูล ว่า “เกล ้า กระหม่อมมี เรือ
่ งที่ จะทูล พระองค์� พระนางมี พระ
เสาวนี ย์ ว่า “จงพูด ไปเถิด� 15 ท่านจึง ทูล ว่า “พระองค์ ทรงทราบแล้ วว ่า ราชอาณาจั กรน
ัน
้ เป็นของกระหม่ อม และว่าบรรดาชนอิสราเอลทัง้ สิ้นก็หมายใจว่า กระหม่อมจะได้ ครอบ
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ครอง อย่างไรก็ ดี ราชอาณาจักรก็ กล ับ กลายมาเป็น ของพระอนุชาของกระหม่ อม ด้วย
ราชอาณาจักรเป็นของเธอจากพระเยโฮวาห์ 16 บัดนี้ กระหม่อมทูลขอแต่ประการเดียว ขอ
พระองค์ อย่าได้ ปฏิเสธเลย� พระนางมีพระเสาวนี ย์ต่อเธอว่า “จงพูดไปเถิด� 17 และท่าน
ทูล ว่า “ขอพระองค์ ทูล กษั ตริย์ ซาโลมอน (ท่านคงไม่ ปฏิเสธพระองค์� คือ ทูล ขออาบี ชา
กชาวชู เนมให้เป็นชายาของกระหม่ อม� 18 พระนางบัทเชบามี พระเสาวนี ย์ว่า “ดี แล้ว เรา
จะทูลกษั ตริย์แทนเจ้า� 19 พระนางบัทเชบาจึงเข้าเฝ้ากษั ตริย์ซาโลมอน เพื่อทูลพระองค์
ให้อาโดนี ยาห์ และกษั ตริย์ทรงลุกขึ้นต้อนรับพระนาง และทรงคํานั บพระนาง แล้วก็เสด็จ
ประทับ บนพระที่นั่ง ของพระองค์ รับสัง่ ให้ นํา พระเก้าอี้ มาถวายพระชนนี พระนางก็ เสด็จ
ประทั บท ี่ เบื้องขวาของพระองค์ 20 แล ้ว พระนางทูล ว่า “แม่ จะขอจากเธอสัก ประการหนึ่ ง
ขออย่าปฏิเสธแม่ เลย � และกษั ตริย์ทูล พระนางว่า “ขอมาเถิด ผมจะไม่ ปฏิเสธเสด็จ แม่�
21 พระนางทูล ว่า “ขอยกอาบี ชากชาวชู เนมให้ กับ อาโดนี ยาห์ เชษฐาของเธอให้ เป็ น ชายา
เถิด� 22 กษั ตริย์ ซาโลมอนตรัส ตอบพระชนนี ของพระองค์ ว่า “ไฉนเสด็จ แม่ จึง ขออาบี ชา
กชาวชูเนมให้แก่อาโดนี ยาห์เล่า น่าจะขอราชอาณาจักรให้เขาเสียด้วย เพราะเขาเป็นพระ
เชษฐาของผม และฝ่ายเขามีอาบย
ี าธาร์ปุโรหิตและโยอาบบุตรนางเศรุยาห์� 23 แลว
้ กษัตริ
ย์ซาโลมอนทรงปฏิญาณในพระนามของพระเยโฮวาห์ว่า “ถ้าถ้อยคํานี้ ไม่เป็นเหตุ ให้อาโด
นี ยาห์เสียชีวต
ิ ของเขาแล้ว ก็ขอพระเจ้าทรงลงโทษผมและให้หนักยิง่ กว่า 24 เพราะฉะนั ้น
บัดนี้ พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยูแน่
่ ฉั นใด พระองค์ผู้ทรงสถาปนาผมไว้ และตัง้ ผมไว้บน
บัล ลั งก ์ ของดาวิด ราชบิดาของผม และทรงตัง้ ไว้เป็น ราชวงศ์ ดัง ที่ พระองค์ ทรงสัญญาไว้
อาโดนี ยาห์จะต้องตายในวันนี้ ฉั นนั ้น� 25 ดังนั ้นกษั ตริย์ซาโลมอนจึงรับสัง่ ใช้เบไนยาห์บุตร
ชายเยโฮยาดา เขาก็ไปประหารชีวต
ิ อาโดนี ยาห์เสีย และท่านก็ตาย
อาบียาธาร์ถูกไล่ออกจากหน้าที่ปุโรหิต

ส่วนอาบี ยาธาร์ปุ โรหิ ตน น
ั ้ กษั ตริย์ รับสัง่ ว่า “จงไปอยู่ ที่ อานาโธท ไปสู่ ไร่นาของเจ้า
เพราะเจ้าสมควรที่จะตาย แต่ในเวลานี้ เราจะไม่ประหารชีวต
ิ เจ้า เพราะว่าเจ้าหามหีบของ
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ไปข้างหน้า ดาวิด ราชบิดาของเรา และเพราะเจ้า ได้ เข ้า ส่วนใน
บรรดาความทุกข์ใจของราชบิดาเรา� 27 ซาโลมอนจึงทรงขับไล่ อาบียาธาร์เสียจากหน้าที่
ปุ โรหิตของพระเยโฮวาห์ กระทําให้สําเร็จตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ซ่ึงพระองค์ ตรัส
เกี่ยวกับวงศ์วานของเอลีที่เมืองชีโลห์
26

โยอาบถูกประหารชีวต
ิ เพราะท่านฆ่าอับเนอร์

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

35 กษั ตริย์ได้ ทรงแต่งตัง
้ เบไนยาห์บุตรชายเยโฮยาดาเหนื อกองทัพแทนโยอาบ

ตริย์ก็ทรงแต่งตัง้ ศาโดกผู้เป็นปุโรหิตไว้ในตําแหน่ งของอาบียาธาร์

และกษั

ชิเมอีถูกประหารชีวต
ิ
แล ้ วกษั ตริย์ ทรงใช้ คนไปเรียกชิ เมอี ให้ เข ้า มาเฝ้า และตรัส กับ เขาว่า “ท่านจงสร้าง
บ้านอยู่ ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม และอาศัย อยู่ ที่ นั่น อย่า ออกจากที่ นั่น ไปที่ไหนเลย 37 เพราะในวั
นที ่ท่านออกไป และข้ามลําธารขิดโรนนั ้น ท่านจงรู เป็
้ นแน่ เถิดว่า ท่านจะต้องตายแน่ แล
้วโลหิตของเจ้าจะต้องตกบนศีรษะของเจ้าเอง� 38 และชิเมอีทูลกษั ตริย์ว่า “ที่ พระองค์ ตรั
สนันก
้ ็ดีแล้ว ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์จะกระทําตามที่กษั ตริย์เจ้านายของข้าพระองค์ตรัสนน
ั้ �
ชิเมอีจึงได้อาศัยอยู่ในกรุ งเยรู ซาเล็มเป็นเวลานาน 39 ต่อมาเมื่อล่วงไปสามปี แล้วทาสสอง
คนของชิ เมอี ได้ หลบหนี ไปยัง อาคี ช โอรสของมาอาคาห์ กษั ตริย์ เมือ งกัท และเมื่อ เขามาบ
อกชิเมอีว่า “ดูเถิด ทาสของท่านอยูใ่ นเมืองกัท� 40 ชิเมอีก็ลุกขึ้นผูกอานขีล
่ าไปเฝ้าอาคีชที่
เมืองกัทเพื่อเสาะหาทาสของตน ชิเมอีได้ไปนําทาสของตนมาจากเมืองกัท 41 และเมื่อมีผู้
กราบทูลซาโลมอนว่าชิเมอีได้ไปจากกรุ งเยรู ซาเล็มถึงเมืองกัท และกลับมาแล้ว 42 กษั ตริย์
ก็ทรงใช้ให้เรียกชิเมอีมาเฝ้าและตรัสกับเขาว่า “เราได้ให้ท่านปฏิญาณในพระนามของพระ
เยโฮวาห์มิใช่หรือ และได้ ตัก เตือนท่านแล้ วว ่า ‘ท่านจงรู เป็
้ น แน่ ว่า ในวันที ่ ท่านออกไป ไม่
ว่าไปที่ ใดๆ ท่านจะต้องตายแน่ � และท่านก็ ได้ ตอบเราว่า ‘คําตรัสที่ ข้าพระองค์ได้ ยินนั ้ นก็
ดีแล้ว� 43 ทําไมท่านจึงไม่รก
ั ษาคําปฏิญาณไว้ต่อพระเยโฮวาห์ และรักษาคําบัญชาซึ่งเรา
ได้กําชับท่านนั ้น� 44 กษั ตริยตรั
์ สกับชิเมอีว่า “ท่านเองรู เ้ รือ
่ งเหตุรา้ ยทัง้ สิน
้ ซึ่งอยูใ่ นใจของ
ท่าน ซึ่ง ท่านได้ กระทํา ต่อ ดาวิด ราชบิดาของเรา เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ จะทรงนํา เหตุ
ร้ายมาสนองเหนื อศีรษะของท่านเอง 45 แต่กษั ตริยซาโลมอนจะได้
์
รบ
ั พระพร และพระที่นั่ง
ของดาวิดจะตั งม
้ ัน
่ คงต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์อยู่เป็นนิ ตย์� 46 แล้วกษั ตริย์ทรงบัญชา
เบไนยาห์ บุ ตรชายเยโฮยาดาและเขาก็ ออกไปประหารชีวต
ิ ชิ เมอี เสีย ดัง นั ้น ราชอาณาจัก
รก็ตังม
้ น
ั ่ คงอยูใ่ นพระหัตถ์ของซาโลมอน
36

3
ซาโลมอนทรงแต่งงานกับราชธิดาของฟาโรห์
ซาโลมอนได้ ทรงกระทํา ให้ เป็น ทองแผ่น เดีย วกั นก ับ ฟาโรห์ กษั ตริย์ แห่ งอ ียป
ิ ต์ โดย
ได้ ทรงรับ ราชธิดาของฟาโรห์ และทรงนํา พระนางมาไว้ในนครของดาวิด จนพระองค์ ทรง
สร้างพระราชวัง ของพระองค์ และทรงสร้างพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และกําแพงรอบ
กรุ งเยรู ซาเล็มสําเร็จ 2 อย่างไรก็ตาม ประชาชนได้ถวายสัตวบูชา ณ ปูชนียสถานสูง เพราะ
ในเวลานั ้นยังไม่ได้สร้างพระนิ เวศเพื่อพระนามของพระเยโฮวาห์ 3 ซาโลมอนทรงรักพระเย
โฮวาห์ ทรงดําเนิ นตามกฎเกณฑ์ของดาวิดราชบิดาของพระองค์ เว้นแต่พระองค์ทรงถวาย
สัตวบูชาและเผาเครือ
่ งหอม ณ ปูชนียสถานสูง
1
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กษั ตริยถวายเครื
์
อ
่ งสัตวบูชาที่เมืองกิเบโอน (2 พศด 1:2-6)

4 และกษั ตริย์เสด็จไปที่เมืองกิเบโอนเพื่อถวายเครือ
่ งสัตวบูชาที่นั ่น

เพราะที่นั่นเป็นมหา
ปูชนียสถานสูง ซาโลมอนทรงถวายเครือ
่ งเผาบูชาพันตัวบนแท่นบูชานัน
้
ซาโลมอนทูลขอสติปัญญา (2 พศด 1:7-13)
พระเยโฮวาห์ ทรงปรากฏแก่ ซาโลมอนที่ เมือ งกิเบโอนเป็น พระสุ บิ นในกลางคืน และ
พระเจ้าตรัสว่า “เจ้าอยากให้เราให้อะไรเจ้าก็จงขอเถิด� 6 และซาโลมอนตรัสว่า “พระองค์
ได้ ทรงสําแดงความเมตตายิง่ ใหญ่ แก่ ดาว ิด พระราชบิดาผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ เพราะว่า
เสด็จพ่อดําเนิ นต่อพระพักตร์พระองค์ ด้วยความจริงและความชอบธรรม ด้วยจิตใจเที่ยง
ตรงต่อพระองค์ และพระองค์ ทรงรักษาความเมตตายิง่ ใหญ่นี้ ไว้เพื่อเสด็จพ่อ และได้ ทรง
ประทานบุตรชายคนหนึ่ งแก่เสด็จพ่อให้นั่งบนราชบัลลังก์ของท่านในวันนี้ 7 โอ ข้าแต่พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ถึงแม้ว่าข้าพระองค์เป็นแต่เด็ก บัดนี้ พระองค์ทรงกระทํา
ให้ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์เป็นกษั ตริย์แทนดาวิดเสด็จพ่อของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ไม่ทราบ
ว่า จะเข้า นอกออกในอย่างไรถูก 8 และผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ ก็ อยู่ ท่ามกลางประชาชนของ
พระองค์ ผู้ซึ่งพระองค์ทรงเลือกไว้ เป็นชนชาติใหญ่ ซึ่งจะนั บหรือคํานวณประชาชนก็ไม่ได้
9 เพราะฉะนั ้นขอพระองค์ ทรงประทานความคิดความเข้าใจแก่ ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์เพื่อจะ
วินิจฉั ยประชาชนของพระองค์ เพื่อข้าพระองค์ จะประจั กษ์ในความผิดแผกระหว่างดี และ
ชัว่ เพราะว่าผูใ้ ดเล่าจะสามารถวินิจฉั ยประชาชนใหญ่ของพระองค์นี้ ได้� 10 ที่ซาโลมอนทูล
ขอเช่น นี้ ก็ เป็ นที ่ พอพระทัย องค์ พระผู้ เป็น เจ้า 11 พระเจ้า จึง ตรัส กับ ซาโลมอนว่า “เพราะ
เจ้าได้ขอสิง่ นี้ และมิได้ขอชีวต
ิ ยืนยาว หรือความมัง่ คัง่ หรือชีวต
ิ ของบรรดาศัตรู ของเจ้าเพื่อ
ตัวเจ้าเอง แต่เจ้าขอความเข้าใจเพื่อตัวเจ้าเองเพื่อให้ประจักษ์ ในการวินิจฉั ย 12 ดูเถิด เรา
จะกระทํา ตามคํา ของเจ้า ดู เถิด เราให้ จิ ตใจอัน ประกอบด้วยปัญญาและความเข้าใจ เพื่อ
ว่า จะไม่ มี ใครที่ เป็น อยู่ ก่อนเจ้า เหมือนเจ้า และจะไม่ มี ใครที่ ข้น
ึ มาภายหลัง เจ้า เหมือนเจ้า
13 เราจะให้สิ่งที่เจ้าไม่ได้ขอแก่เจ้าด้วย ทัง
้ ความมัง่ คัง่ และเกียรติยศ เพื่อว่าตลอดวันเวลา
ทัง้ สิน
้ ของเจ้า จะไม่ มี กษั ตริย์ องค์ อื่น เปรียบเทียบกับ เจ้า ได้ 14 และถ้า เจ้า จะดําเนิ น ตาม
ทางของเรา รักษากฎเกณฑ์ของเรา และบัญญัติของเราดังดาวิดบิดาของเจ้าได้ดําเนิ นนั ้น
เราก็จะให้วน
ั เวลาของเจ้ายืนยาว� 15 และซาโลมอนก็ต่ืนบรรทม และดูเถิด เป็นพระสุ บิน
แล ้ว พระองค์ ก็ เสด็จ มาที่ กรุ งเยรู ซาเล็ม และประทับ ยืน อยู่ หน ้า หีบ พันธสัญญาของพระ
เยโฮวาห์ และถวายเครือ
่ งเผาบูชาและเครือ
่ งสันติ บูชา และพระราชทานเลี้ยงแก่ บรรดา
ข้าราชการของพระองค์
5

การพิสูจน์ สติปัญญาของซาโลมอน
แล ้ว หญิง แพศยาสองคนมาเฝ้า กษั ตริย์ และยืน อยู่ ต่อ พระพักตร์พระองค์ 17 หญิง
คนหนึ่ ง ทูล ว่า “โอ ข้า แต่ เจ้ านายของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ และผู้ หญิง คนนี้ อาศัย อยู่ ใน
เรือนเดียวกัน และข้าพระองค์ ก็ คลอดบุตรคนหนึ่ งขณะที่ นางนั ้นอยู่ในเรือน 18 ต่อมาเมื่อ
ข้าพระองค์คลอดบุตรได้สามวันแล้ว นางคนนี้ ก็คลอดบุตรด้วย และข้าพระองค์ทัง้ สองอยู่
ด้วยกัน ไม่มีผู้ใดอยู่กับข้าพระองค์ทัง้ สองในเรือนนั ้น ข้าพระองค์ทัง้ สองนั ้นอยู่ในเรือนนั ้น
19 แล ้ว บุตรของหญิง คนนี้ ก็ ตายเสีย ในกลางคืน ด้วยเขานอนทับ 20 พอเที่ยงคืน นางก็ ลุก
ขึ้น และเอาบุตรชายของข้าพระองค์ ไปเสียจากข้างข้าพระองค์ ขณะที่ สาวใช้ของพระองค์
หลับอยู่ และวางเขาไว้ในอกของเธอ และเธอเอาบุตรของเธอที่ตายแล้วนัน
้ ไว้ในอกของข้า
21
พระองค์ เมื่อข้าพระองค์ ต่ืนขึ้นในตอนเช้าเพื่อให้บุ ตรของข้าพระองค์ กินนม ดู เถิด เขา
16
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ตายเสียแล้ว แต่เมื่อข้าพระองค์พน
ิ ิ จดใู นตอนเช้า ดูเถิด เด็กนั ้นไม่ใช่บุตรชายที่ข้าพระองค์
คลอดมา� 22 แต่ หญิงอีกคนหนึ่ งพูด ว่า “ไม่ใช่ เด็กที่ เป็น เป็น บุตรชายของฉั น เด็ก ที่ ตาย
เป็น บุตรชายของเจ้า� หญิง คนที่ หน ่ง
ึ พูด ว่า “ไม่ใช่ เด็ก ที่ ตายเป็น บุตรชายของเจ้า และ
เด็ก ที่ เป็น เป็น บุตรชายของฉั น� เขาทัง้ สองพู ดก ัน ดังนี้ ต่อ พระพักตร์กษั ตริย์ 23 แล ้ วกษั
ตริย์ตรัสว่า “คนหนึ่ งพูดว่า ‘คนนี้ เป็นบุตรชายของฉั น คือเด็กที่ เป็นอยู่ และบุตรชายของ
เจ้าตายเสียแล้ว� และอีกคนหนึ่ งพูดว่า ‘ไม่ใช่ แต่ บุ ตรชายของเจ้าตายเสียแล้ว และบุตร
ชายของฉั นเป็นคนที่ มีชว
ิ � ” 24 และกษั ตริย์ตรัสว่า “เอาดาบมาให้เราเล่มหนึ่ ง� เขาจึง
ี ต
เอาพระแสงดาบมาไว้ต่อพระพักตร์กษั ตริย์ 25 และกษั ตริย์ตรัสว่า “จงแบ่งเด็กที่ มี ชีวิตนั ้
นออกเป็นสองท่อน และให้คนหนึ่ งครึง่ หนึ่ ง และอีกคนหนึ่ งครึง่ หนึ่ ง� 26 แล้วหญิงคนที่บุ
ตรของตนยังมีชีวิตอยู่นั้นทูลกษั ตริย์ เพราะว่าจิตใจของเธออาลัยในบุตรชายของเธอ เธอ
ว่า “โอ ข้าแต่เจ้านายของข้าพระองค์ ขอทรงมอบเด็กที่มีชีวิตนน
ั ้ ให้เขาไป และถึงอย่างไรก็
ดีอย่าทรงฆ่าเสีย� แต่หญิงอีกคนหนึ่ งว่า “อย่าให้ฉันเป็นเจ้าของหรือของฉั น ขอทรงแบ่ง
เถิด เพคะ� 27 แล ้ วกษั ตริย์ ตรัส ตอบเขาว่า “จงให้ เด็ก ที่ มี ชี วิ ตน น
ั ้ แก่ คนนั ้น อย่า ฆ่า เสีย
เลย นางเป็น มารดาของเด็ก นั ้น� 28 อิสราเอลทัง้ ปวงได้ยน
ิ เรือ
่ งการพิพากษา ซึ่ง กษั ตริย์
ประทานการพิพากษานั ้น และเขาทัง้ หลายก็เกรงกลัวกษั ตริย์ เพราะเขาทัง้ หลายประจักษ์
ว่า พระสติปัญญาของพระเจ้าอยูใ่ นพระองค์ที่จะทรงวินิจฉั ย

4
ข้าราชการผู้ใหญ่แห่งอิสราเอลในอาณาจักรของซาโลมอน

1 กษั ตริย์ซาโลมอนเป็ นกษั ตริย์เหนื ออิสราเอลทัง
้ สิน
้ 2 และคนต่อไปนี้ เป็นข้าราชการผู้

ใหญ่ของพระองค์คือ อาซาริยาห์บุตรชายศาโดกเป็นปุโรหิต 3 เอลีโฮเรฟและอาหิยาห์บุตร
ชายชิชา เป็นราชเลขา เยโฮชาฟัทบุตรชายอาหิลูดเป็นเจ้ากรมสารบรรณ 4 เบไนยาห์บุตร
ชายเยโฮยาดา เป็นผู้บัญชาการกองทัพ ศาโดกและอาบียาธาร์เป็นปุโรหิต 5 อาซาริยาห์บุ
ตรชายนาธัน เป็น หัวหน้า ข้าหลวง ศบุด บุตรชายนาธัน เป็น ข้าราชการผู้ ใหญ่ และเป็น พระ
สหายของกษั ตริย์ 6 อาหิชาร์เป็นเจ้ากรมวัง และอาโดนี รม
ั บุตรชายอับดาเป็นผู้ควบคุมคน
ที่ทํางานโยธา
ข้าหลวงสิบสองคนเป็นผู้จัดหาเสบียงอาหารสําหรับกษั ตริย์สํานั ก

ซาโลมอนทรงมี ข้าหลวงสิบ สองคนอยู่ เหนื ออ ิส ราเอลทัง้ ปวง เป็น ผู้ จัดหาเสบียงอา
หารสําหรับ กษั ตริย์ และสําหรับ กษั ตริย์ สํานั ก ข้าหลวงคนหนึ่ ง จัดหาเสบียงอาหารสําหรับ
เดือนหนึ่ ง ในหนึ่ ง ปี 8 ต่อ ไปนี้ เป็น ชื่อ ของเขาคือ เบนเฮอร์ ประจํา แดนเทือกเขาเอฟราอิม
9 เบนเดเคอร์ ประจํา ในมาคาสและในชาอั ลบ ิม เบธเชเมช และเอโลนเบธฮานั น 10 เบน
เฮเสด ประจํา ในอารุ บ โบท โสโคห์และแผ่น ดิน เฮเฟอร์ทัง้ สิน
้ ขึ้น อยู่ กับ เขา 11 เบนอาบีน า
ดับ ประจําในบริเวณโดร์ทัง้ หมด เขามีทาฟัทธิดาของซาโลมอนเป็นชายา 12 บาอานาบุตร
ชายอาหิลูด ประจําในทาอานาค เมกิดโดและเบธชานทัง้ หมดซึ่งอยู่ข้างศาเรธานเชิงเมือง
ยิสเรเอล และตัง้ แต่เบธชานถึงอาเบลเมโฮลาห์ไปจนถึงฝากข้างโน้ นของโยกเนอัม 13 เบน
เกเบอร์ ประจํา ในราโมทกิ เลอาด เขามี เมืองทัง้ หลายของยาอีร ์บุ ตรชายมนั ส เสห์ ซ่ึง อยู่
ในกิ เลอาด และเขามี ท้องถิน
่ อารโกบ ซึ่ง อยู่ ในบาชาน หัว เมืองใหญ่ หกสิบ หัว เมือง ซึ่ งม ี
กําแพงเมือง และดานทองสัมฤทธิขึ
์ ้นอยู่แก่ เขา 14 อาหินาดับบุตรชายอิดโด ประจําในมา
15
หะนาอิม อาหิม าอัส ประจํา ในนั ฟ ทาลี เขาก็ เหมือนกัน ได้ บาเสมัท ธิดาของซาโลมอน
เป็นชายา 16 บาอานาบุตรชายหุชัย ประจําในอาเชอร์และเบอาโลท 17 เยโฮชาฟัทบุตรชาย
7
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19 เกเบอร์บุ ตร

ปารู อาห์ ประจําในอิสสาคาร์
ประจําในเบนยามิน
ชายอุ รี ประจํา ในแผ่นดิ นก ิ เลอาด ในแผ่น ดิน ของสิ โหนกษั ตริย์ของคนอาโมไรต์ และของ
โอกกษั ตริย์แห่งเมืองบาชาน ท่านเป็นข้าหลวงคนเดียวที่ประจําในแผ่นดินนั ้น 20 คนยูดาห์
และคนอิสราเอลนั ้ นมีจํานวนมากมายดังเม็ดทรายชายทะเล เขาทัง้ หลายกินและดื่มและ
มี จิ ตใจเบิกบาน 21 และซาโลมอนทรงปกครองเหนื อราชอาณาจักรทัง้ สิน
้ ตัง้ แต่ แม่น้าํ ไป
จนถึงแผ่นดินฟีลิสเตียและถึงพรมแดนอียป
ิ ต์ เขาทัง้ หลายถวายส่วยอากร และปรนนิ บัติ
ซาโลมอนตลอดวัน เวลาแห่ง พระชนม์ ชี พของพระองค์ 22 เสบียงอาหารสําหรับ ซาโลมอน
ในวัน หนึ่ ง นั ้น คือ ยอดแป้ง สามสิบ โคระและแป้ง หกสิบ โคระ 23 วัวอ ้ วนสิบ ตัว วัว จากทุ่ง
หญ้ายี่สิ บตัว แกะหนึ่ งร้อยตัว นอกจากนี้ มีกวางตัวผู้ เนื้ อสมัน อีเก้งและไก่อ้วน 24 เพราะ
พระองค์ ทรงครอบครองเหนื อ ท้องถิน
่ ทัง้ สิน
้ ฟากแม่น้ํา ข้างนี้ ตัง้ แต่ ทิฟ สาห์ ถึง กาซา และ
ทรงครอบครองเหนื อบรรดากษั ตริย์ที่อยู่ฟากแม่น้ําข้างนี้ และพระองค์ทรงมีสันติภาพอยู่
ทุกด้านรอบพระองค์ 25 ยูดาห์และอิสราเอลก็ อยู่อย่างปลอดภัย ทุกคนก็ นั่งอยู่ใต้ เถาองุน
่
และใต้ ต้น มะเดื่อ ของตน ตัง้ แต่ เมืองดานกระทัง่ ถึง เมืองเบเออร์เชบา ตลอดวัน เวลาของ
ซาโลมอน 26 ซาโลมอนยังมค
ี อกขังม้าเดี่ยวอีกสี่หมื่นสําหรับรถรบของพระองค์ และพลม้า
หนึ่ ง หมื่น สองพัน คน 27 และบรรดาข้าหลวงเหล่านั ้ นก ็ จัด เสบียงอาหารส่ งกษั ตริย์ ซาโลม
อน และเพื่อทุกคนที่ มายังโต๊ะเสวยของกษั ตริย์ซาโลมอน ต่างก็ ส่งของตามเดือนของตน
เขาทัง้ หลายไม่ให้สิ่งหนึ่ งสิง่ ใดขาดไปเลย 28 ทัง้ ข้าวบาร์เลย์และฟางข้าวสําหรับม้าและม้า
อาชาไนย เขานํามายังสถานที่ของข้าหลวงเหล่านั ้นตามที่ได้มีรับสัง่ แก่ทุกคน
สติปัญญาของซาโลมอนมาจากพระเจ้า

29 และพระเจ้าทรงประทานสติปัญญาและความเข้าใจแก่ซาโลมอนอย่างเหลือประมาณ

ทัง้ พระทั ยอ ัน กว้างขวางดุจ เม็ด ทรายที่ ชายทะเล 30 และสติ ปัญญาของซาโลมอนล้ ํา กว่า
สติปัญญาทัง้ สิน
ิ ต์ 31 เพราะพระองค์
้ ของชาวตะวันออกและกว่าบรรดาสติปัญญาของอียป
ทรง มี สติ ปัญญา ฉลาด กว่า คน อื่น ทุก คน ทรง ฉลาด กว่า เอ ธาน คน เอ ส ราห์ และ เฮ มาน
คาลโคล์ และดารดา บรรดาบุตรชายของมาโฮล และพระนามของพระองค์ ก็ เลื่องลือ ไป
ในทุก ประชาชาติ ที่ อยู่ ล้อมรอบ 32 พระองค์ ตรัสส ุ ภาษิ ต สามพัน ข้ อด ้วย และบทเพลงของ
พระองค์มีหน่งึ พันห้าบท 33 พระองค์ตรัสถึงต้นไม้ตัง้ แต่ต้นสนสีดาร์ซ่ึงอยูใ่ นเลบานอน จน
ถึงต้นหุสบซึ่งงอกออกมาจากกําแพง พระองค์ตรัสถึงสัตว์ป่าด้วย ทัง้ บรรดานก สัตว์เลื้อย
คลานและปลา 34 และคนมาจากชนชาติทัง้ หลายเพื่อฟังสติปัญญาของซาโลมอน และมา
จากบรรดากษั ตริย์แห่งแผ่นดินโลก ผู้ได้ยินถึงสติปัญญาของพระองค์

5
ซาโลมอนเตรียมสําหรับการสร้างพระวิหาร (2 พศด 2:1-16)

1 ฝ่ายฮีรามกษั ตริย์เมืองไทระได้ส่งข้าราชการของท่านมาเฝ้าซาโลมอน

เมื่อท่านได้ยนว
ิ
่า เขาได้ เจ ิม ตัง้ พระองค์ ไว้เป็นกษั ตริย์ แทนราชบิดาของพระองค์ เพราะฮี รามรัก ดาวิดอย ู่
เสมอ 2 และซาโลมอนได้ ส่ง พระดํารัส ไปยัง ฮี รามว่า 3 “ท่านคงทราบอยู่ แล ้ วว ่า ดาวิด ราช
บิดาของข้าพเจ้า สร้างพระนิ เวศสําหรับ พระนามของพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของพระองค์ ไม่
ได้ เพราะการสงครามซึ่งอยูล
่ ้อมรอบพระองค์ทุกด้าน จนกว่าพระเยโฮวาห์จะทรงปราบเขา
เสียให้อยูใต้
่ พระบาทของพระองค์ 4 แต่บัดนี้ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าทรงประทาน
ให้ ข้าพเจ้า ได้ หยุด พักรอบด้าน ปฏิปักษ์ หรือ เหตุ รา้ ยก็ ไม่มี 5 ดู เถิด ข้าพเจ้า จึง ประสงค์ จะ
สร้างพระนิ เวศสําหรับ พระนามของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้าพเจ้า ดัง ที่ พระเยโฮวาห์
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ได้ ตรัส ไว้กับ ดาวิด ราชบิดาของข้าพเจ้า ว่า ‘บุ ตรชายของเจ้า ผู้ ซึ่ง เราจะตัง้ ไว้บนบัล ลั งก ์
แทนเจ้า จะสร้างพระนิ เวศสําหรับนามของเรา� 6 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ ขอท่านสัง่ ให้ตัดไม้สน
สี ดาร์แห่ งเลบานอนเพื่อ ข้าพเจ้า และข้าราชการของข้าพเจ้า จะสมทบกับ พวกข้าราชการ
ของท่าน ข้าพเจ้าจะมอบเงินค่าจ้างข้าราชการของท่านแก่ท่านตามที่ท่านตัง้ ไว้ เพราะท่าน
คงทราบแล้วว่า ท่ามกลางเรานี้ ไม่มผู
ี ใดรู
้ จ
้ ักตัดไม้เหมือนชาวซีโดน� 7 และอยูม
่ าเมื่อฮีราม
ได้ยน
ิ ถ้อยคํา ของซาโลมอน ท่านก็ ชื่นชมยินดี ยิง่ นั ก และว่า “สาธุ การแด่ พระเยโฮวาห์ ใน
วันนี้ ผู้ทรงประทานบุตรชายที่ฉลาดองค์หน่ง
ึ แก่ดาวิด ให้อยู่เหนื อชนชาติใหญ่นี้ � 8 และฮี
รามก็ใช้คนให้มายังซาโลมอนทูลว่า “ข้าพเจ้าได้พิจารณาสิง่ ต่างๆซึ่งท่านส่งไปยังข้าพเจ้า
แล้ว ข้าพเจ้า พร้อมที่ จะกระทํา สิง่ สารพัด ตามที่ ท่านปรารถนาในเรือ
่ งไม้ สนสี ดาร์ และไม้
สนสามใบ 9 ข้าราชการของข้าพเจ้า จะนํา ลงมาจากเลบานอนถึง ทะเล และข้าพเจ้า จะผูก
แพล่องมาตามทะเลถึงที่ ที่ ท่านจะกําหนดให้ และข้าพเจ้า จะให้แก้ แพท ี่ นั ่น ขอท่านมารับ
เอา และขอท่านส่ง เสบียงอาหารแก่ สํานั ก วัง ของข้าพเจ้า ก็ แล้ว กัน เป็ นที ่ พอใจข้าพเจ้า
แล้ว� 10 ฮี รามจึง ได้ จัด ส่ง ไม้ สนสี ดาร์และไม้ สนสามใบให้ แก่ ซาโลมอนตามที่ พระองค์ มี
พระประสงค์ ทุ กประการ 11 ฝ่ายซาโลมอนทรงประทานข้าวสาลี ให้เป็นอาหารแก่ สํานั กวัง
ของฮีรามสองหมื่นโคระและนํ้ามันบริสุทธิ์ยี่สิ บโคระ ซาโลมอนทรงประทานแก่ฮีรามเป็น
ปีๆไปอย่างนี้ แหละ 12 และพระเยโฮวาห์พระราชทานสติปัญญาแก่ซาโลมอน ดังที่พระองค์
ทรงสัญญาไว้ และมี สันติ ภาพระหว่างฮี รามและซาโลมอน และทัง้ สองก็ ทรงกระทํา สนธิ
สัญญากัน
พวกกรรมกรเพื่อสร้างพระวิหาร

13 กษั ตริย์ซาโลมอนทรงเกณฑ์ แรงงานจากชนอิสราเอลทัง
้ ปวง

คนที ่ถู กเกณฑ์ แรงนั บ
ได้สามหมื่นคน 14 และพระองค์ทรงใช้เขาไปยังเลบานอน เวรละหนึ่ งหมื่นคนต่อเดือน เขา
จะอยู่ที่ เลบานอนเดือนหนึ่ ง และอยู่บ้านสองเดือน และอาโดนี รม
ั เป็น ผู้ บังคับ บัญชาพวก
ถูก เกณฑ์ แรง 15 ซาโลมอนมี คนขนของหนั ก เจ็ด หมื่น คน และคนสกัด หิน ในถิน
่ เทือกเขา
แปดหมื่น คน 16 นอกจากข้าราชการผู้ ใหญ่ ของซาโลมอนซึ่ง เป็น ผู้ ดู แลการงานนี้ ก็ มี อี ก
สามพัน สามร้อยคนซึ่ง เป็น ผู้ ปกครองดูแลประชาชนผู้ ดําเนิ น งาน 17 กษั ตริย์ ทรงบัญชา
และเขาทัง้ หลายสกัดก้อนหินใหญ่มีค่าออกมา เพื่อวางรากฐานของพระนิ เวศด้วยหินที่แต่
งแล้ว 18 ดังนั ้นพนั กงานก่อสร้างของซาโลมอน และพนั กงานก่อสร้างของฮีราม และช่าง
สลักหินก็แต่งหินเหล่านั ้น และเตรียมตัวไม้และหินเพื่อสร้างพระนิ เวศ

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

การพรรณนาถึงพระวิหาร

2 พระนิ เวศซึ่งกษั ตริย์ซาโลมอนทรงสร้างสําหรับพระเยโฮวาห์นั ้น

ยาวหกสิบศอก กว้าง
ยี่ สิ บ ศอก และ สูง สามสิบ ศอก 3 มุ ข หน้า ห้อง โถง ของ พระ นิ เวศ นั ้น ยาว ยี่ สิ บศอก เท่ ากั
บด ้า นกว้างของพระนิ เวศ และลึก เข้าไปหน้า พระนิ เวศสิบ ศอก 4 และพระองค์ ทรงสร้าง
หน้าต่างสําหรับ พระนิ เวศมี ขอบสอบออกข้างนอก 5 พระองค์ ทรงสร้างห้องติด ผนั ง พระ
นิ เวศอยู่ รอบผนั ง ของพระนิ เวศ ทัง้ ที่ ห้องโถงและที่ หอ
้ งหลัง และพระองค์ ทรงสร้างห้อง
6
ระเบียงโดยรอบ ห้องชัน
่ ามกว้าง
้ ล่างที่สุดกว้างห้าศอก ชัน
้ กลางกว้างหกศอก และชันที
้ ส
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เจ็ด ศอก เพราะรอบด้านนอกของพระนิ เวศพระองค์ ทรงสร้างหยั กบ ่า ไว้ที่ ผนั ง เพื่อ ว่า ไม้
รอดจะไม่ได้ทะลวงเข้าไปในผนั งพระนิ เวศ 7 เมื่อกําลังสร้าง พระนิ เวศนั ้ นก็สร้างด้วยศิ ลา
ซึ่ง เตรียมมาจากบ่อศิ ลา เพราะฉะนั ้น จึง ไม่ ได้ ยิน เสียงค้อนหรือ ขวานหรือ เครือ
่ งมือ เหล็ก
ใดๆในพระนิ เวศ ขณะเมื่อทําการก่อสร้าง 8 ทางเข้าห้องชัน
่ างด้านขวาของตัวพระ
้ ล่างอยูท
นิ เวศ และคนขึ้น ไปยัง ห้องชัน
้ กลางทางบันไดเวียน และขึ้น จากห้องชัน
้ กลางไปห้องชั นที
้
่ สาม 9 พระองค์ ทรงสร้างพระนิ เวศดังนี้ และทรงให้ สําเร็จ และพระองค์ ทรงสร้างเพดาน
ของพระนิ เวศ มี ไม้ คร่าวและกระดานเป็น ไม้ สนสี ดาร์ 10 พระองค์ ทรงสร้างห้องรอบพระ
นิ เวศสูง ห้า ศอก และติ ดก ับ ตัวพระนิ เวศด้วยกระดานไม้ สนสี ดาร์ 11 และพระวจนะของ
พระเยโฮวาห์ มาถึง ซาโลมอนว่า 12 “เก ี่ ยวด ้วยพระนิ เวศนี้ ซึ่ง เจ้า สร้างอยู่ ถ้า เจ้า ดําเนิ น
ตามกฎเกณฑ์ของเรา และประพฤติตามคําตัดสินของเรา และรักษาบัญญัติของเราทัง้ สิน
้
และดําเนิ นตาม เราก็จะกระทําถ้อยคําของเรากับเจ้าซึ่งเราพูดกับดาวิดบิดาของเจ้านั ้นให้
สําเร็จ 13 และเราจะอยู่ในหมู่ชนอิสราเอล และจะไม่ทอดทิ้งอิสราเอลชนชาติของเราเลย�
14 ซาโลมอนได้ ทรงสร้างพระนิ เวศและทรงให้ สําเร็จ 15 พระองค์ ทรงกรุ ผนั ง ข้างในพระ
นิ เวศด้วยกระดานไม้สนสี ดาร์ ตัง้ แต่ พื้นพระนิ เวศจนถึงไม้เพดาน พระองค์ ทรงกรุ ข้างใน
ด้วยไม้ และพระองค์ ทรงปู ปิดพื้นพระนิ เวศด้วยไม้สนสามใบ 16 พระองค์ ทรงสร้างอีกข้าง
หนึ่ ง ของพระนิ เวศยี่ สิ บศอกด้วยกระดานไม้ สนสี ดาร์จากพื้น ถึง ไม้ เพดาน และพระองค์
ทรงสร้างห้องนี้ ภายใน ให้เป็นห้องหลัง คือที่บริสุทธิที
์ ่สุด 17 ตัวพระนิ เวศคือห้องโถงซึ่งอยู่
18
ส่วนหน้า นั ้น ยาวสี่ สิ บศอก มี ไม้ สนสี ดาร์ที่ อยู่ ข้างในพระนิ เวศแกะเป็ นร ู ปดอกตูม และ
ดอกไม้บาน เป็นไม้สนสีดาร์ทัง้ สิน
้ ในที่นั่นแลไม่เห็นหินเลย 19 พระองค์ทรงจัดเตรียมห้อง
หลังไว้ข้างในพระนิ เวศ เพื่อจะวางหีบพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ไว้ที่ นั่น 20 ส่วนข้างใน
ห้องหลัง นั ้น ยาวยี่ สิ บศอก กว้างยี่ สิ บศอก และสูง ยี่ สิ บศอก และพระองค์ ทรงบุ ด้วยทอง
คํา บริสุทธิ ์ พระองค์ ทรงกรุ แท่ นบู ชาด ้วยไม้ สนสี ดาร์ด้วย 21 และซาโลมอนทรงบุ ข้างใน
พระนิ เวศด้วยทองคํา บริสุทธิ์ และพระองค์ ทรงลากโซ่ ทองคํา ข้ามข้างหน้า ห้องหลัง และ
บุ ด้วยทองคํา 22 และพระองค์ ทรงบุพ ระนิ เวศทัง้ หลั งด ้วยทองคํา จนพระนิ เวศนั ้น สําเร็จ
ทัง้ สิน
้ แท่น บูชาทัง้ แท่ นที ่ เป็น ของห้องหลัง พระองค์ ก็ ทรงบุ ด้วยทองคํา 23 ในห้องหลัง
พระองค์ ทรงสร้างเครู บ สองรู ปด ้วยไม้ มะกอกเทศ สูง รู ป ละสิบ ศอก 24 ปี กข้างหนึ่ ง ของ
เครู บ ยาวห้า ศอก ปี กอ ีก ข้างหนึ่ ง ของเครู บ ยาวห้า ศอก จากปลายปีก ข้างหนึ่ ง ไปถึง ปลาย
ปี กอ ีก ข้างหนึ่ ง ยาวสิบ ศอก 25 เครู บอี กรู ปหนึ่ งก ็ วด
ั ได้ สิ บศอกด้วย เครู บท ัง้ สองมี ขนาด
เท่า กัน และรู ปอย ่างเดียวกัน 26 ความสูง ของเครู บรู ป หนึ่ ง เป็น สิบ ศอก และเครู บอี กรู ป
หนึ่ งก ็ เหมือนกัน 27 พระองค์ ทรงวางเครู บ ไว้ในส่วนชัน
้ ในที่สุด ของพระนิ เวศ ปี กของเครู
บน ั ้นกางออกเพื่อ ให้ ปี กหนึ่ ง จดผนั ง ข้างหนึ่ ง และปีก ของเครู บอี กรู ปหนึ่ ง จดผนั งอ ีก ข้าง
หนึ่ ง ส่วนปีกข้างอื่นก็มาจดกันตรงกลางพระนิ เวศ 28 และพระองค์ทรงบุเครู บด้วยทองคํา
29 พระองค์ ทรงสลัก ผนั ง ของพระนิ เวศนั ้น โดยรอบ ด้วยรู ป แกะสลัก เป็ นร ูปเครู บ และต้
นอ ิ นทผลัม และดอกไม้ บานทัง้ ข้างในและข้างนอก 30 พื้น ของพระนิ เวศนั ้น พระองค์ ทรง
บุ ด้วยทองคําทัง้ ข้างในและข้างนอก 31 สําหรับทางเข้าสู่ หอ
้ งหลัง พระองค์ทรงสร้างประตู
ด้วยไม้มะกอกเทศ กรอบประตูชิ้นบนและวงกบประตูรวมเข้าเป็นหนึ่ งในห้าของขนาดของ
ผนั ง 32 พระองค์ทรงสร้างบานประตูทัง้ สองด้วยไม้มะกอกเทศ แกะรู ปเครู บ ต้นอินทผลัม
และดอกไม้บาน ทรงบุด้วยทองคํา พระองค์ทรงแผ่ทองคําหุม
้ เครู บและห้อมต้นอินทผลัม
33 พระองค์ทรงสร้างวงกบประตูทางเข้าห้องโถงด้วยไม้มะกอกเทศ เป็ นหนึ่ งในสี่ของขนาด
ของผนั ง 34 และประตู สองบานด้วยไม้สนสามใบ บานสองบานของบานประตู หน่งึ หมุนได้
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35 พระองค์ ทรงแกะเครู บ

และบานอีกสองบานของบานประตู หน่ึงก็หมุนได้
ต้ นอินทผลัม
และดอกไม้บานบนบานประตูนั ้น และพระองค์ทรงบุด้วยทองคําสมํ่าเสมอกันบนงานแกะ
สลักนั ้น 36 พระองค์ทรงสร้างลานภายในด้วยกําแพงหินสกัดสามชัน
้ และด้วยไม้สนสีดาร์
ชัน
้ หนึ่ ง 37 ในปี ที่ สี่ ก็ได้ วางรากพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ในเดือนศิฟ 38 และในปี ที่ สิ บ
เอ็ด ในเดือนบูล ซึ่ง เป็น เดือนที่ แปด พระนิ เวศนั ้ นก ็ สําเร็จ หมดทุกๆส่ วน และสําเร็จ ตาม
รายการทัง้ สิน
้ พระองค์ทรงสร้างพระนิ เวศนั ้นเจ็ดปี

7

การพรรณนาถึงพระวิหารและเครือ
่ งตกแต่งต่างๆ
ซาโลมอนทรงสร้างพระราชวัง ของพระองค์ สิ บสามปี และพระองค์ ทรงให้ พระราชวัง
ของ พระองค์ สําเร็จ ทัง้ สิน
้ 2 พระองค์ ทรง สร้าง พระ ตําหนั ก พนา เลบานอน ยาว หนึ่ ง ร้อย
ศอก กว้างห้า สิบ ศอกและสูง สามสิบ ศอก อยู่ บนเสาไม้ สนสี ดาร์สี ่ แถว มี คานไม้ สนสี ดาร์
อยู่บนเสา 3 ชัน
้ บนมุ งด้วยไม้สนสี ดาร์บนห้อง ซึ่งอยู่บนเสาสี่ สิ บห้าห้อง แถวละสิบห้าห้อง
4 มีกรอบหน้าต่างสามแถบ หน้าต่างอยู่ตรงข้ามหน้าต่างทัง
้ สามแถว 5 ประตูและหน้าต่าง
ทัง้ หมดมี กรอบสี่ เหลี่ยม และหน้าต่างก็ อยู่ ตรงข้ามหน้าต่างทัง้ สามแถว 6 และพระองค์
ทรงสร้างท้องพระโรงเสา ยาวห้า สิบ ศอกและกว้างสามสิบ ศอก มี มุ ขด ้านหน้า และมี เสา
กับหลังคาข้างหน้า 7 และพระองค์ทรงสร้างท้องพระโรงพระที่นั ่ง เป็ นที่ซ่ึงพระองค์ทรงให้
คําพิพากษา คือท้องพระโรงพินิศจัย ก็ ทําทัง้ ห้องสําเร็จด้วยไม้สนสี ดาร์ด้วย 8 พระราชวัง
ของพระองค์ ซ่ึง พระองค์ จะทรงประทั บอย ู่นั้ นม ี ลานอีก แห่ง หนึ่ ง ซึ่ง อยู่ ภายในท้องพระโรง
ก็กระทําด้วยฝีมือช่างอย่างเดียวกัน ซาโลมอนได้ทรงสร้างวังเหมือนท้องพระโรงนี้ สําหรับ
ราชธิดาของฟาโรห์ ซึ่ง พระองค์ ทรงได้ มาเป็น มเหสี 9 ทัง้ สิน
้ เหล่า นี้ สร้างด้วยหิ นอ ั นม ี ค่า
สกัดออกมาตามขนาด ใช้เลื่อย เลื่อยทังด
้ ้านหลังและด้านหน้า ตัง้ แต่ฐานถึงยอดผนั ง และ
มีตัง้ แต่ ข้างนอกถึงลานใหญ่ 10 ฐานนั ้นทําด้วยหินมีค่า หินก้อนมหึมา หินขนาดแปดและ
สิบ ศอก 11 ข้างบนก็ เป็น หิ นม ี ค่า สกัด ออกมาตามขนาด และไม้ สนสี ดาร์ 12 กําแพงลาน
ใหญ่ มี หิน สกัด สามชัน
้ โดยรอบ และไม้ สนสี ดาร์ชัน
้ หนึ่ ง ลานชัน
้ ในของพระนิ เวศของพระ
เยโฮวาห์ก็ มีเหมือนกัน ทั งม
้ ุขพระนิ เวศด้วย 13 กษั ตริย์ซาโลมอนทรงใช้คนให้นําฮีรามมา
จากเมืองไทระ 14 ท่านเป็น บุตรชายของหญิ งม ่ายตระกู ลน ัฟ ทาลี และบิดาของท่านเป็น
ชายชาวเมืองไทระ เป็นช่างทองสัมฤทธิ์ และท่านประกอบด้วยสติปัญญา ความเข้าใจและ
ฝีมือที่จะทํางานทุกอย่างด้วยทองสัมฤทธิ์ ท่านมาเฝ้ากษั ตริย์ซาโลมอนและทํางานทัง้ สิน
้
ของพระองค์ 15 ท่านได้ทําเสาทองสัมฤทธิส
์ องเสา แต่ละเสาสูงสิบแปดศอก วัดขนาดเส้น
รอบแต่ละเสาได้สิบสองศอก 16 ท่านทําบัวควํา่ หัวเสาสองอันด้วยทองสัมฤทธิหล่
์ อ เพื่อจะ
วางไว้บนยอดเสา บัว ควํา่ หัว เสาอัน หนึ่ ง สูง ห้า ศอก และความสูง ของบัว ควํา่ หัว เสาอี กอ ัน
หนึ่ งก ็ หา้ ศอก 17 แล ้ว มี ตาข่ายเป็น ตาหมากรุ กด ้ว ยมาลัย โซ่ สําหรับ บัว ควํา่ ที่ อยู่บนหัว เสา
เจ็ดอันสําหรับบัวควํา่ อันหนึ่ ง และเจ็ดอันสําหรับบัวควํา่ อีกอันหนึ่ ง 18 ท่านทําเสานั ้นพร้อม
ด้วยลูก ทั บท ิม มี สองแถวล้อมทับ ตาข่ายผืน หนึ่ ง เพื่อ คลุม บัว ควํา่ ที่ อยู่ ยอดเสา และท่าน
ก็ ทํา เช่น เดียวกัน สําหรับ บัว ควํา่ อีกอ ัน หนึ่ ง 19 ฝ่ายบัว ควํา่ ซึ่ง อยู่บนยอดเสาที่ อยู่ในมุ ขน น
ั้
เป็น ดอกบัว ขนาดสี่ ศอก 20 บัว ควํา่ ซึ่ง อยู่บนเสาสองต้น นั ้ นม ี ลูก ทั บท ิ มด ้วย และอยู่เหนื อ
คิว
้ ซึ่ง อยู่ ถัด ตาข่าย มี ลูก ทั บท ิม สองร้อยลูก อยู่ ล้อมรอบเป็น สองแถว บัว ควํา่ อี กอ ัน หนึ่ งก
็ มี เหมือนกัน 21 ท่านตัง้ เสาไว้ที่ มุ ขพระวิหาร ท่านตัง้ เสาข้างขวาไว้ และเรียกชื่อ ว่า ยาคีน
และท่านตัง้ เสาข้างซ้ายไว้ เรียกชื่อว่าโบอัส 22 และบนยอดเสานั ้นเป็นลายดอกบัว งานของ
เสาก็ สํา เร็จด ัง นี้ แหละ 23 แล ้ วท ่านได้ หล่อ ขัน สาครเป็น ขัน กลม วัด จากขอบหนึ่ ง ไปถึ งอ ีก
1
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ขอบหนึ่ งได้สิบศอก สูงห้าศอก และวัดโดยรอบได้สามสิบศอก
ใน
ระยะหนึ่ งศอกมีลูกดอกตู มสิ บลู ก อยู่รอบขันสาคร ดอกตูมอยู่สองแถวหล่อพร้อมกับเมื่อ
หล่อ ขัน สาคร 25 ขัน สาครนั ้น วางอยู่ บนวัว สิบ สองตัว หัน หน้า ไปทิศ เหนื อ สามตัว หัน หน้า
ไปทิศตะวันตกสามตัว หันหน้าไปทิศใต้สามตัว หันหน้าไปทิศตะวันออกสามตัว เขาวางขัน
สาครอยู่ บนวัว ส่วนหลัง ทัง้ หมดของวัว อยู่ ด้านใน 26 ขัน สาครหนาหนึ่ ง คืบ ที่ ขอบของขัน
ทําเหมือนขอบถ้วยเหมือนอย่างดอกบัว บรรจุ ได้ สองพันบัท 27 ท่านทําแท่นทองสัมฤทธิสิ
์
บอัน แท่ นอ ัน หนึ่ ง ยาวสี่ ศอก กว้างสี่ ศอก สูง สามศอก 28 ท่านสร้างแท่น อย่างนี้ แท่น นี้ มี
แผง แผงนี้ ฝังอยู่ในกรอบ 29 บนแผงที่ ฝังอยู่ในกรอบนั ้ นมีรู ปสิงโต วัว และเครู บ ข้างบน
กรอบมีแท่ นที ่อยู่เหนื อ และใต้ สิ งโตและวัวมีลวดลายเป็นมาลัยฝีค้อน 30 แล้วแท่นหนึ่ งๆ
มี ล้อ ทองสัมฤทธิ์สี ่ ล้อ และมี เพลาทองสัมฤทธิ์ ที่ มุ มท ง
ั ้ สี่ มี ที่ หนุน ขันที ่ หน ุ นอ ัน หนึ่ ง หล่
อมีมาลัยห้อยข้างๆทุกข้าง 31 ช่องเปิ ดอยู่ในบัวควํา่ ซึ่งยื่นขึ้นไปหนึ่ งศอก ช่องเปิดนั ้นกลม
อย่างที่เขาทําแท่น ลึกหนึ่ งศอกคืบ ตรงช่องเปิ ดมีลายสลัก และแผงนั ้ นก็สี่เหลี่ยมไม่กลม
32 ล้อทัง
้ สี่อยูใต้
่ แผง เพลาล้อนั ้นเป็นชิน
้ เดียวกับแท่น ล้ออันหนึ่ งสูงหนึ่ งศอกคืบ 33 ล้อนั ้น
เขาทําเหมือนล้อรถรบ ทัง้ เพลา ขอบล้อ ซี่ และดุมก็ หล่อ 34 แท่นหนึ่ งๆมีที่ หนุนอยู่ที่ มุ มท
ัง้ สี่ ที่ หน ุน นี้ หล่อ เป็น ชิน
้ เดียวกับ แท่น 35 ที่ บนยอดแท่ นม ี แถบกลมยอดสูง คืบ หนึ่ ง และ
บนยอดแท่นนั ้ นมีกรอบและแผงติดเป็ นอันเดียวกับแท่น 36 ที่ พื้นกรอบและพื้นแผง ท่าน
สลักเป็ นรูปเครู บ สิงโต และต้นอินทผลัม ตามที่ว่างของแต่ละสิง่ มีลายมาลัยรอบ 37 ท่าน
ได้ ทํา แท่น สิบ แท่น ตามอย่างนี้ หล่อ เหมือนกัน หมดทุ กอ ัน ขนาดเดียวกัน และรู ป เดียวกัน
38 ท่านทําขันทองสัมฤทธิสิ
์ บลูก ขันลูกหนึ่ งจุสี่สิบบัท ขนาดขันลูกหนึ่ งสี่ศอก มีขันแท่นละ
ลูก ทัง้ สิบ แท่น 39 ท่านวางแท่น ขัน นั ้น ไว้ทางด้านขวาของพระนิ เวศห้า แท่น และทางด้าน
ซ้ายของพระนิ เวศห้าแท่น และท่านวางขันสาครไว้ที่ ด้านขวาพระนิ เวศทางทิศ ตะวันออก
เฉี ยงใต้ 40 ฮีรามได้ ทําขัน พลัว่ และชามด้วย ดังนั ้นฮีรามก็ เสร็จงานทัง้ สิน
้ ซึ่งเขาต้องกระ
ทําถวายกษัตริย์ซาโลมอนสําหรับพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 41 เสาสองต้น คิวท
ั ้ สองของ
้ ง
บัวควํา่ ที่อยูบนยอดเสา
่
และตาข่ายสองผืน ซึ่งคลุมคิวท
่ นยอดเสา
้ ัง้ สองของบัวควํา่ ซึ่งอยูบ
42 และลูกทับทิมสี่รอ
้ ยสําหรับตาข่ายสองผืน ตาข่ายผืนหนึ่ งมีลูกทับทิมสองแถว เพื่อคลุม
คิ้ วท ัง้ สองของบัว ควํา่ ซึ่ง อยู่ บนเสา 43 แท่น สิบ แท่น และขัน สิ บลู กซึ่ง อยู่ บนแท่น 44 และ
ขัน สาครลูก หนึ่ ง และวัว สิบ สองตั วท ี่ อยู่ ใต้ ขัน สาคร 45 หม้อ พล ัว่ และชาม ภาชนะทัง้ สิน
้
เหล่า นี้ ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ซึ่ง ฮี รามได้ ทํา ถวายกษั ตริย์ ซาโลมอนเป็น ของที่ ทํา
ด้วยทองสัมฤทธิข
์ ัดมัน 46 กษั ตริย์ทรงหล่อสิง่ เหล่านี้ ในที่ราบลุ่มของแม่น้ําจอร์แดน และ
ในที่ ดินโคลนระหว่างเมืองสุ คคทและศาเรธาน 47 ซาโลมอนทรงหาได้ชงั ่ เครือ
่ งใช้ทัง้ หมด
48
นี้ ไม่ เพราะว่ามีมากด้วยกัน จึงมิได้หานํ้าหนั กของทองสัมฤทธิ์ ซาโลมอนได้ทรงกระทํา
เครือ
่ งใช้ ทัง้ สิน
้ ซึ่ง อยู่ ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ คือ แท่น บูชาทองคํา และทรงทํา โต๊ะ
ขนมปังหน้าพระพักตร์ด้วยทองคํา 49 เชิงประทีปทําด้วยทองคําบริสุทธิ์อยู่ทางด้านขวาห้า
อัน อยู่ทางด้านซ้ายห้า อัน ข้างหน้า ห้องหลัง ดอกไม้ ตะเกียง และตะไกรตัด ไส้ ตะเกียงทํา
ด้วยทองคํา 50 อ่าง ตะไกรตัด ไส้ ตะเกียง ชาม ช้อน และกระถางไฟทํา ด้วยทองคํา บริสุทธิ
์ และเดือยสําหรับ ประตู ของส่วนชัน
้ ง
้ ในพระนิ เวศ คือ ที่ บริสุทธิที
์ ่สุด และสําหรับ ประตู หอ
51
โถงของพระวิหาร ก็ทําด้วยทองคํา บรรดากิจการซึ่งกษั ตริย์ซาโลมอนกระทําเกี่ยวด้วย
พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ก็ได้ สํา เร็จด ัง นี้ และซาโลมอนทรงนํา บรรดาสิง่ ซึ่ง ดาวิด ราช
บิดาทรงถวายไว้เข้ามา คือเครือ
่ งเงิน เครือ
่ งทองคํา และเครือ
่ งใช้ต่างๆ และเก็บไว้ในคลัง
พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์
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หีบพันธสัญญาและสง่าราศีของพระเจ้าในพระวิหาร (2 พศด 5:2-14)

1 แล้วซาโลมอนทรงประชุมพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอล

และบรรดาหัวหน้าของตระกูล คือ
ประมุข ของบรรพบุรุษ คนอิสราเอล ต่อ พระพักตร์กษั ตริย์ซาโลมอนในกรุ ง เยรู ซาเล็ม เพื่อ
จะนําหีบพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ข้น
ึ มาจากนครดาวิด คือเมืองศิโยน 2 และผู้ชายทัง้
สิน
ของอิ
ส
ราเอลก็
ป
ระชุ
ม
ต่
อ
พระพั
ก
ตร์
กษั
ตริยซาโลมอน
์
ณ การเลี้ยงในเดือนเอธานิ ม ซึ่ง
้
3
เป็นเดือนที่เจ็ด พวกผู้ใหญ่ทัง้ สิน
้ ของอิสราเอลมา และพวกปุโรหิตก็ยกหีบ 4 และเขาทัง้
หลายนํา หีบของพระเยโฮวาห์ และพลับพลาแห่งชุ มนุม และเครือ
่ งใช้บริสุทธิทั
์ ง้ สิน
้ ซึ่ง อยู่
ในพลับพลาขึ้น มา ของเหล่า นี้ บรรดาปุโรหิต และคนเลวีหามขึ้น มา 5 และกษั ตริย์ ซาโลม
อน และชุมนุมชนอิสราเอลทัง้ สิ้นที่ได้ประชุมกันต่อพระองค์ อยู่กับพระองค์ต่อหน้าหีบ ได้
ถวายแกะและวัว มากมาย ซึ่ง เขาจะนั บ หรือ เอาจํานวนก็ ไม่ ได้ 6 แล ้ วปุ โรหิ ตก ็ นํา หีบ พันธ
สัญญาของพระเยโฮวาห์ มาย ัง ที่ ของหีบ ที่ อยู่ ในห้องหลัง ของพระนิ เวศ คือ ในที่ บริสุทธิ์
ที่สุด ภายใต้ ปี กเครู บ 7 เพราะว่า เครู บน ั ้นกางปีก ออกเหนื อ ที่ ของหีบ เครู บ จึง เป็น เครือ
่ ง
8
คลุม เหนื อ หีบ และไม้ คานของหีบ พวกเขาดึง คานหามของหีบน ั น
้ ออกบ้าง จึง เห็นปลาย
คานหามได้จากที่บริสุทธิที
่ ้างหน้าห้องหลัง แต่เขาจะเห็นจากข้างนอกไม่ได้ และ
์ ่สุด ซึ่งอยูข
คานหามก็ยงั อยู่ที่ นั ่นจนทุกวันนี้ 9 ไม่มีสิ ่งใดในหีบนอกจากศิลาสองแผ่น ซึ่งโมเสสเก็บไว้
ณ โฮเรบ เมื่อ พระเยโฮวาห์ ทรงกระทํา พันธสัญญากับ ชนอิสราเอล เมื่อ เขาทัง้ หลายออก
มาจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ 10 และอยู่มาเมื่อ ปุโรหิต ออกมาจากที่ บริสุทธิที
์ ่สุด เมฆมาเต็ม พระ
นิ เวศของพระเยโฮวาห์ 11 ปุโรหิตจึงยืนปรนนิ บติ
ั อยูไม่
่ ได้เพราะเมฆนั ้น เพราะสง่าราศีของ
พระเยโฮวาห์เต็มพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์
ซาโลมอนให้พรแก่ชุมนุมชน (2 พศด 6:1-11)

แล ้ว ซาโลมอนตรัสว ่า “พระเยโฮวาห์ ได้ ตรัสว ่า พระองค์ จะประทับ ในความมืด ทึบ
ข้า พระองค์ ได้ สร้างพระนิ เวศอัน เป็ นที ่ ประทับ สําหรับ พระองค์ เป็น สถานที่ ถาวรเพื่อ
พระองค์ จะทรงสถิต อยู่ เป็น นิ ตย์ � 14 แล ้ วกษั ตริ ย์ ก็ หัน มาและทรงให้ พรแก่ ชุ มนุ มชน
อิสราเอลทัง้ ปวง (ขณะที่ ชุ มนุ มชนอิสราเอลทัง้ ปวงยืน อยู�
่ 15 พระองค์ ตรัสว ่า “สาธุ การ
แด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล ผู้ ทรงกระทํา ให้ สํา เร็จด ้วยพระหัตถ์ ของพระองค์
ตามที่ พระองค์ ตรัส ไว้ ด้วยพระโอษฐ์ ต่อ ดาวิด ราชบิดาของข้าพเจ้า ว่า 16 ‘ตัง้ แต่ วัน ที่ เรา
ได้ นํา อิสราเอลชนชาติ ของเราออกจากอียป
ิ ต์ เรามิ ได้ เลือกเมืองหนึ่ ง เมืองใดในตระกูล
อิสราเอลทัง้ สิน
้ เพื่อ จะสร้างพระนิ เวศ เพื่อ นามของเราจะอยู่ ที่ นั่น แต่ เราได้ เลือกดาวิด
ให้ อยู่ เหนื ออ ิส ราเอลชนชาติ ของเรา� 17 ดาว ิ ดราชบิดาของข้าพเจ้า ทรงตัง้ พระทัย แล้ วท
ี่ จะสร้างพระนิ เวศสําหรับ พระนามแห่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของอิสราเอล 18 แต่ พระเย
โฮวาห์ ตรัส กับ ดาวิด ราชบิดาของข้าพเจ้า ว่า ‘ที่ เจ้ าตัง้ ใจสร้างพระนิ เวศสําหรับ นามของ
เรานั ้น เจ้ าก็ ทําดี อยู่ แล้ว ในเรือ
่ งความตัง้ ใจของเจ้า 19 อย่างไรก็ตาม เจ้ าจะไม่ สร้างพระ
นิ เวศ แต่บุตรชายของเจ้าผูซ
้ ่ึงจะออกมาจากบัน
้ เอวของเจ้าจะสร้างพระนิ เวศเพื่อนามของ
20
เรา� บัดนี้ พระเยโฮวาห์ทรงให้พระดํารัสของพระองค์ ซึ่งพระองค์ตรัสนน
ั ้ สําเร็จ เพราะ
ข้าพเจ้าได้ ข้น
ึ มาแทนดาวิดราชบิดาของข้าพเจ้า และนั ่งอยู่บนบัลลั งก์ของอิสราเอล ดังที่
พระเยโฮวาห์ได้ทรงสัญญาไว้ และข้าพเจ้าได้สร้างพระนิ เวศสําหรับพระนามของพระเยโฮ
วาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล 21 ข้าพเจ้า ได้ กําหนดที่ ไว้สําหรับ หี บท ี่ นั่น แล้ว ซึ่ง พันธสัญญา
12
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ของพระเยโฮวาห์อยู่ในนั ้น ซึ่งพระองค์ ได้ ทรงกระทําไว้กับบรรพบุรุษของเรา เมื่อพระองค์
ทรงนําเขาทัง้ หลายออกมาจากแผ่นดินอียป
ิ ต์�
คําอธิษฐานเพื่อถวายพระวิหาร (2 พศด 6:12-42)
แล ้ว ซาโลมอนประทับ ยืน หน้า แท่น บูชาของพระเยโฮวาห์ต่อ หน้า ชุ มนุมชนอิสราเอล
ทัง้ ปวง และกางพระหัตถ์ ของพระองค์ ออกสู่ ฟ้าสวรรค์ 23 และทูลว่า “ข้าแต่ พระเยโฮวาห์
พระเจ้าแห่งอิสราเอล ไม่มพระเจ้
ี
าองค์ใดเหมือนพระองค์ ในฟ้าสวรรค์เบื้องบน หรือที่แผ่น
ดินเบื้องล่าง ผู้ทรงรักษาพันธสัญญา และทรงสําแดงความเมตตาแก่ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์
ซึ่งดําเนิ นอยูต
่ ่อพระพักตร์พระองค์ด้วยสิน
้ สุดใจของเขา 24 พระองค์ได้ทรงกระทํากับดาวิด
บิดาของข้า พระองค์ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ ตามบรรดาสิง่ ซึ่ง พระองค์ ทรงสัญญาไว้แก่ ท่าน
พระองค์ ตรัสด ้วยพระโอษฐ์ ของพระองค์ และพระองค์ ได้ ทรงกระทํา ให้สําเร็จ ในวัน นี้ ด้วย
พระหัตถ์ ของพระองค์ 25 ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล เพราะฉะนั ้น บัดนี้ ขอ
ทรงรักษาสิง่ ที่พระองค์ทรงสัญญาไว้กับดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์ราชบิดาของข้าพระองค์
ว่า ‘เจ้ าจะไม่ ขาดชายผู้ หน่งึ ในสายตาของเราที่ จะนั ่ง บนบัล ลั งก ์ แห่งอ ิส ราเอล เพื่อ ว่า ลูก
หลานทัง้ หลายของเจ้าจะระมัดระวังในวิถีทางของเขา ที่เขาจะดําเนิ นไปต่อหน้าเราอย่างที่
เจ้าได้ดําเนิ นต่อหน้าเรานั ้น� 26 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ โอ ข้าแต่พระเจ้าแห่งอิสราเอล ขอพระ
วจนะของพระองค์จงดํารงอยู่ ซึ่งพระองค์ได้ตรัสกับผู้รับใช้ของพระองค์ คือดาวิดบิดาของ
ข้าพระองค์ 27 แต่พระเจ้าจะทรงประทับที่แผ่นดินโลกหรือ ดูเถิด ฟ้าสวรรค์และฟ้าสวรรค์
อัน สูง ที่สุด ยัง รับ พระองค์ อยู่ ไม่ ได้ พระนิ เวศซึ่ง ข้า พระองค์ ได้ สร้างขึ้น จะรับ พระองค์ ไม่ ได้
ยิง่ กว่า นั ้น สัก เท่าใด 28 แต่ ขอพระองค์ สนพระทัย ในคํา อธิษฐานของผู้ รับ ใช้ ของพระองค์
และในคํา วิงวอนนี้ โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ขอทรงสดับ เสียงร้อง
และคํา อธิษฐานซึ่ง ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ อธิษฐานต่อ พระพักตร์พระองค์ ในวัน นี้ 29 เพื่อ ว่า
พระเนตรของพระองค์จะทรงลืมอยู่เหนื อพระนิ เวศนี้ ทัง้ กลางคืนและกลางวัน คือสถานที่
ซึ่งพระองค์ได้ตรัสว่า ‘นามของเราจะอยู่ที่นั่น� เพื่อว่าพระองค์จะทรงสดับคําอธิษฐาน ซึ่ง
ผู้รับใช้ของพระองค์ จะได้ อธิษฐานตรงต่อสถานที่ นี้ 30 และขอพระองค์ ทรงสดับคําวิงวอน
ของผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ และของอิสราเอลชนชาติ ของพระองค์ เมื่อ เขาอธิษฐานตรงต่อ
สถานที่ นี้ ขอพระองค์ ทรงสดั บอย ู่ ในฟ้า สวรรค์ อัน เป็ นที ่ ประทับ ของพระองค์ และเมื่อ
พระองค์ ทรงสดับ แล้ว ก็ ขอพระองค์ ทรงประทานอภัย 31 เมื่อ ชายคนใดกระทําการละเมิด
ต่อ เพื่อนบ้านของเขา และถู กบ ัง คับ ให้ทํา สัตย์ ปฏิญาณ และเขามาให้คํา ปฏิญาณต่อ หน้า
แท่น บูชา ของ พระองค์ ใน พระ นิ เวศ นี้ 32 ขอ พระองค์ ทรง สดับ ใน ฟ้า สวรรค์ และ ขอ ทรง
กระทํา และทรงพิพากษาผู้ รับ ใช้ ทัง้ หลายของพระองค์ กล ่าวโทษผู้ กระทํา ความผิด และ
ทรงนําความประพฤติของเขาให้กลับตกบนศีรษะของตัวเขาเอง และขอทรงประกาศความ
บริสุทธิ์ของผู้ชอบธรรมสนองแก่ เขาตามความชอบธรรมของเขา 33 เมื่ออิสราเอลชนชาติ
ของพระองค์ พ่ายแพ้ ต่อ หน้า ศั ตรู เพราะเขาได้ กระทํา บาปต่อ พระองค์ ถ้า เขาหัน กลับ มา
หาพระองค์ อีก และยอมรับ พระนามของพระองค์ และอธิษฐานและกระทํา การวิงวอนต่อ
พระองค์ ในพระนิ เวศนี้ 34 ก็ ขอพระองค์ ทรงสดับ ในฟ้า สวรรค์ และประทานอภัย แก่ บาป
ของอิสราเอลชนชาติของพระองค์ และขอทรงนําเขากลับมายังแผ่นดินซึ่งพระองค์ได้ทรง
พระราชทานแก่บรรพบุรุษของเขาทัง้ หลาย 35 เมื่อฟ้าสวรรค์ปิดอยู่ และไม่มีฝน เพราะเขา
ทัง้ หลายได้ กระทํา บาปต่อ พระองค์ ถ้า เขาทัง้ หลายได้ อธิษฐานต่อ สถานที่ นี้ และยอมรับ
พระนามของพระองค์ และหัน กลับ เสีย จากบาปของเขาทัง้ หลาย เมื่อ พระองค์ ทรงให้ เขา
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ทัง้ หลายรับ ความทุกข์ ใจ ก็ ขอพระองค์ ทรงสดับ ในฟ้า สวรรค์ และขอทรงประทานอภัย
บาปของผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ และของอิสราเอลประชาชนของพระองค์ เมื่อ พระองค์ ทรง
สอนทางดี แก่ เขา ซึ่ง เขาควรจะดําเนิ น และขอทรงประทานฝนบนแผ่น ดิน ของพระองค์
ซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงพระราชทานแก่ ชนชาติ ของพระองค์ เป็น มรดกนั ้น 37 ถ้า มี การก ัน ดาร
อาหารในแผ่น ดิน ถ้า มี โรคระบาด ข้าวม้าน ราก ิ นข้าว หรือตัก
๊ แตนวัยบิน หรือ ตัก
๊ แตนวัย
คลาน หรือ ถ้า ศั ตรู ของเขาทัง้ หลายล้อมเมืองของเขาไว้รอบด้าน จะเป็น ภัย พิบั ติ อย่างใด
หรือ ความเจ็บ ไข้ อย่างใด มี ขึ้ นก ็ ดี 38 ไม่ ว่า คํา อธิษฐานอย่างใด หรือ คํา วิงวอนประการใด
ซึ่งประชาชนคนใด หรืออิสราเอลประชาชนของพระองค์ ทัง้ สิน
่ งภัย
้ ทูล ต่างก็ สํานึ กถึงเรือ
พิบั ติ แห่ งจิตใจของเขาเอง และได้ กางมือ ของเขาสู่ พระนิ เวศนี้ 39 ขอพระองค์ ทรงสดับ
ใน ฟ้า สวรรค์ อัน เป็ นที ่ ประทับ ของ พระองค์ และ พระราชทาน อภัย และ ทรง กระทํา และ
ทรงประทานแก่ ทุกคนซึ่งพระองค์ ทรงทราบจิตใจตามการประพฤติ ทัง้ สิน
้ ของเขา (เพราะ
พระองค์ คือ พระองค์ เท่ านั ้ นที ่ ทรงทราบจิตใจแห่งบ ุตรทัง้ หลายของมนุษย์� 40 เพื่อ ว่า เขา
ทัง้ หลายจะได้ ยาํ เกรงพระองค์ ตลอดวัน เวลาที่ เขาทัง้ หลายอาศัย ในแผ่น ดิน ซึ่ง พระองค์
ทรงประทานแก่ บรรพบุรุษ ของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย 41 ยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก เกี่ยวกับ ชนต่างด้าว
ผู้ซึ่งไม่ใช่อิสราเอลประชาชนของพระองค์ เมื่อเขามาจากประเทศเมืองไกล เพราะเห็นแก่
พระนามของพระองค์ 42 (เพราะเขาทัง้ หลายจะได้ยน
ิ ถึงพระนามใหญ่ยงิ่ ของพระองค์ และ
ถึงพระหัตถ์อน
ั มหิทธิฤทธิของพระองค์
และถึงพระกรที่เหยียดออกของพระองค์� เมื่อเขา
์
มาอธิษฐานตรงต่อพระนิ เวศนี้ 43 ก็ขอพระองค์ทรงสดับในฟ้าสวรรค์อน
ั เป็ นที่ประทับของ
พระองค์ และขอทรงกระทํา ตามทุก สิง่ ซึ่ง ชนต่างด้าวได้ ทูล ขอต่อ พระองค์ เพื่อ ว่า ชนชาติ
ทัง้ หลายแห่ง แผ่น ดิน โลกจะรู จ
้ ัก พระนามของพระองค์ และเกรงกลัว พระองค์ ดั งอ ิส รา
เอลประชาชนของพระองค์ ยาํ เกรงพระองค์ อยู่ นั ้น และเพื่อ เขาทัง้ หลายจะทราบว่า พระ
นิ เวศนี้ ซ่ึงข้าพระองค์ได้สร้างไว้เขาเรียกกันด้วยพระนามของพระองค์ 44 ถ้าประชาชนของ
พระองค์ ออกไปทํา สงครามต่อสู้ ศัตรู ของเขาทัง้ หลาย จะเป็น โดยทางใดๆที่ พระองค์ ทรง
ใช้เขาออกไปก็ ตาม และเขาทัง้ หลายได้ อธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์ตรงต่อเมืองซึ่งพระองค์
ทรงเลือกสรรไว้ และตรงต่อพระนิ เวศซึ่งข้าพระองค์ ได้ สร้างสําหรับพระนามของพระองค์
45 ขอพระองค์ทรงสดับคําอธิษฐานของเขาและคําวิงวอนของเขาในฟ้าสวรรค์ และขอทรง
ให้ สิทธิ อัน ชอบธรรมของเขาคงอยู่ 46 ถ้า เขาทัง้ หลายกระทํา บาปต่อ พระองค์ (เพราะไม่
มี มนุษย์ สัก คนหนึ่ ง ซึ่ งม ิ ได้ กระทํา บาป� และพระองค์ ทรงกริว้ ต่อ เขา และทรงมอบเขาไว้
กับ ศั ตรู เขาจึง ถูก จับ ไปเป็น เชลยยัง แผ่น ดิน ของศั ตรู นั ้น ไม่ ว่า ไกลหรือ ใกล้ 47 แต่ ถ้า เขา
สํานึ ก ผิด ในใจในแผ่น ดิน ซึ่ง เขาได้ ถู กจับ ไปเป็น เชลยและได้ กลับ ใจ และได้ ทําการวิงวอน
ต่อพระองค์ ในแผ่นดินของผู้จับเขาไปเป็นเชลย ทูลว่า ‘ข้าพระองค์ ทัง้ หลายได้ กระทําบาป
และได้ ประพฤติ ชัว่ ร้ายและได้ กระทําความชัว่ � 48 ถ้าเขาทัง้ หลายกลับมาหาพระองค์ ด้วย
สุดจิต สุดใจของเขาในแผ่น ดิน แห่ง ศั ตรู ทัง้ หลายของเขา ผู้ ซึ่ง จับ เขาไปเป็น เชลย และ
อธิษฐานต่อ พระองค์ ตรงต่อ แผ่น ดิน ของเขา ซึ่ง พระองค์ ทรงประทานแก่ บรรพบุรุษ ของ
เขาทัง้ หลาย คือ เมืองซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงเลือกสรรไว้ และพระนิ เวศซึ่ง ข้า พระองค์ ได้ สร้าง
ไว้เพื่อ พระนามของพระองค์ 49 ขอพระองค์ ทรงสดับ คํา อธิษฐานและคํา วิงวอนของเขาใน
ฟ้า สวรรค์ อัน เป็ นที ่ ประทับ ของพระองค์ และขอทรงให้ สิทธิ อัน ชอบธรรมของเขาคงอยู่
50 และขอทรงประทานอภัยแก่ประชาชนของพระองค์ผูได้
้ กระทําบาปต่อพระองค์ และทรง
ประทานอภัยต่อการละเมิดทัง้ หลายของเขา ซึ่งเขาได้กระทําต่อพระองค์ และให้เขาเป็ นที
เ่ มตตาของคนเหล่านั ้นทีจ
่ ับเขาทัง้ หลายไปเป็นเชลย เพื่อเขาทัง้ หลายจะได้รบ
ั ความเมตตา
36
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จากเขา เพราะว่า เขาทัง้ หลายเป็น ประชาชนของพระองค์ และเป็น มรดกของพระองค์
ซึ่งพระองค์ทรงนําออกมาจากอียป
ิ ต์ จากท่ามกลางเตาเหล็ก 52 ขอพระเนตรของพระองค์
จงลืม อยู่ ต่อ คํา วิงวอนของผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ และต่อ คํา วิงวอนของอิสราเอลประชาชน
ของพระองค์ ขอทรงสดับบรรดาเรือ
่ งที่เขาทัง้ หลายร้องต่อพระองค์ 53 เพราะพระองค์ทรง
แยกเขาจากท่ามกลางชนชาติทัง้ หลายของแผ่นดินโลก ให้เป็นมรดกของพระองค์ ตามซึ่ง
พระองค์ ตรัส ทางโมเสส ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ในเมื่อ
พระองค์ทรงนําบรรพบุรุษของข้าพระองค์ทัง้ หลายออกจากอียป
ิ ต์�
51

ซาโลมอนตักเตือนและให้พรแก่ประชาชน
ครัน
้ ซาโลมอนทรงจบคํา อธิษฐาน และคํา วิงวอนทัง้ สิน
้ นี้ ต่อ พระเยโฮวาห์ แล้ว ก็
ทรงลุกขึ้นจากหน้าแท่นบูชาของพระเยโฮวาห์ ที่ ซึ่งทรงคุกเข่าพร้อมกับกางพระหัตถ์ สู่ ฟ้า
สวรรค์ 55 และพระองค์ทรงประทับยืน และทรงให้พรแก่ชุมนุมชนอิสราเอลทัง้ สิน
้ ด้วยเสียง
ดังว่า 56 “สาธุ การแด่ พระเยโฮวาห์ ผู้ทรงพระราชทานการหยุดพักแก่ อส
ิ ราเอลประชาชน
ของพระองค์ ตามซึ่งพระองค์ทรงสัญญาไว้ทุกประการ พระสัญญาอันดีทัง้ สิน
้ ของพระองค์
ซึ่งพระองค์ทรงสัญญาทางโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์นั้นไม่ล้มเหลวสักคําเดียว 57 ขอพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของเราทัง้ หลายสถิตกับเราดังที่พระองค์ได้สถิตกับบรรพบุรุษของเรา ขอ
พระองค์ อย่า ทรงละเราหรือทอดทิง้ เราเสีย 58 เพื่อ พระองค์ ทรงโน้ ม จิตใจของเราให้มาหา
พระองค์ ที่จะดําเนิ นในทางทัง้ สิน
้ ของพระองค์ และรักษาบรรดาพระบัญญัติของพระองค์
กฎเกณฑ์ของพระองค์ และคําตัดสินของพระองค์ ซึ่งพระองค์ทรงบัญญัติไว้แก่บรรพบุรุษ
ของเรา 59 ขอให้ ถ้อยคํา เหล่า นี้ ของข้าพเจ้า ซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ วงิ วอนขอต่อ พระพักตร์พระเย
โฮวาห์ ให้ อยู่ ใกล้ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของพวกเราทัง้ วัน และคืน และขอให้ สิทธิ อัน ชอบ
ธรรมของผู้รับใช้ของพระองค์ คงอยู่ และให้สิทธิอันชอบธรรมของอิสราเอลประชาชนของ
พระองค์ คงอยู่ ตามต้องการแต่ละวัน 60 เพื่อ บรรดาชนชาติ ทัง้ หลายแห่ง แผ่น ดิน โลกจะ
ทราบ ว่า พระ เย โฮ วาห์ นั้น เป็น พระเจ้า ไม่มี องค์ อื่น เลย 61 เพราะ ฉะนั ้น ขอ ให้ จิ ต ใจ ของ
ท่านทัง้ หลายบริสุทธิ์ ต่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเรา คือ ที่ จะดําเนิ น อยู่ ในกฎเกณฑ์ ของ
พระองค์ และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ ดังในเวลานี้ �
54

การถวายเครือ
่ งสัตวบูชาและการฉลองเทศกาล (2 พศด 7:4-10)

62 แล้วกษั ตริย์และชนอิสราเอลทัง
้ ปวงที่ อยู่กับพระองค์ ได้ ถวายเครือ
่ งสัตวบู ชาต่อพระ

พักตร์พระเยโฮวาห์ 63 และซาโลมอนได้ ถวายเครือ
่ งสันติ บูชา ซึ่ง พระองค์ ทรงถวายแด่
พระเยโฮวาห์ คือ วัว สองหมื่น สองพัน ตัว และแกะหนึ่ ง แสนสองหมื่น ตัว กษั ตริย์ และคน
อิสราเอลทัง้ ปวงจึ งอ ุ ทิศ ถวายพระนิ เวศแห่ง พระเยโฮวาห์ 64 ในวัน เดียวกัน นั ้น กษั ตริย์
ทรงทํา พิธีชาํ ระส่วนกลางของลาน ซึ่ง อยู่ หน ้า พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ เพราะว่าที่ นั่น
พระองค์ได้ถวายเครือ
่ งเผาบูชา และธัญญบูชา และส่วนไขมันของสันติบูชา เพราะว่าแท่น
ทองสัมฤทธิ์ซ่ึง อยู่ ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ นั้น เล็ก เกิน ไป ไม่ พอรับ เครือ
่ งเผาบูชาและ
65
ธัญ ญบู ชา และส่วนไขมัน ของสันติ บูชา ซาโลมอนจึง ทรงฉลองเทศกาลในเวลานั ้น พร
้อมกับอิสราเอลทัง้ ปวง เป็นชุ มนุมมโหฬาร มีคนมาตัง้ แต่ ทางเข้าเมืองฮามัทจนถึงแม่น้ํา
แห่ งอ ียป
ิ ต์ ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเรา เป็น เจ็ด วัน และเจ็ด วัน คือ สิบ สี่ วัน
66 ในวันที ่ แปดพระองค์ ทรงให้ ประชาชนกลับ เขาทัง
้ หลายก็ ถวายพระพรแด่ กษั ตริย์ และ
กลับไปสู่เต็นท์ของตน ด้วยจิตใจชื่นบานและยินดี เนื่ องด้วยความดีทัง้ สิน
้ ซึ่งพระเยโฮวาห์
ทรงกระทําแก่ดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์ และแก่อส
ิ ราเอลประชาชนของพระองค์
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พันธสัญญาของพระเจ้ากับซาโลมอน (2 พศด 7:12-22)
อยู่ มาเมื่อ ซาโลมอนได้ สร้างพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และพระราชวัง ของกษั ตริย์
และบรรดาสิง่ ที่ซาโลมอนมีพระประสงค์จะสร้างนั ้นสําเร็จแล้ว 2 พระเยโฮวาห์ทรงปรากฏ
แก่ซาโลมอนเป็นครัง้ ที่สอง ดังที่พระองค์ทรงปรากฏแก่ท่านที่กิเบโอน 3 และพระเยโฮวาห์
ตรัสกับท่านว่า “เราได้ยน
ิ คําอธิษฐานของเจ้าและคําวิงวอนของเจ้าซึ่งเจ้าได้กระทําต่อเรา
นั ้นแล้ว เราได้รบ
ั พระนิ เวศซึ่งเจ้าได้สร้างนี้ ไว้เป็นสถานบริสุทธิแ
์ ละได้ประดิษฐานนามของ
เราไว้ที่ นั ่น เป็น นิ ตย์ ตาของเราและใจของเราจะอยู่ ที่ นั ่น ตลอดไป 4 และถ้า เจ้า ดําเนิ น ต่อ
หน้าเราดังดาวิดบิดาของเจ้าได้ดําเนิ นด้วยใจซื่อสัตย์ และด้วยความเที่ยงธรรม กระทําทุก
อย่างตามที่เราได้บัญชาเจ้าไว้ และรักษากฎเกณฑ์ของเรา และคําตัดสินของเรา 5 แล้วเรา
จะสถาปนาราชบัล ลั งก ์ ของเจ้า เหนื ออ ิส ราเอลเป็น นิ ตย์ ดัง ที่ เราได้ สัญญากับ ดาวิด บิดา
ของเจ้า ว่า ‘เจ้ าจะไม่ ขาดชายผู้ หน่ึ งบนบัลลั งก ์ แห่งอ ิส ราเอล� 6 แต่ ถ้า เจ้า หัน ไปจากการ
ติดตามเรา ตัวเจ้าเองหรือลูกหลานของเจ้าก็ดี และมิได้รักษาบัญญัติของเราและกฎเกณฑ์
ของเรา ซึ่ง เราได้ ตัง้ ไว้ต่อ หน้า เจ้า แต่ ไปปรนนิ บั ติ พระอื่น และนมัสการพระนั ้น 7 แล ้ว เรา
จะตัดอิสราเอลออกเสียจากแผ่นดินซึ่งเราได้ ให้แก่ เขาทัง้ หลาย และพระนิ เวศนี้ ซ่ึงเราได้
กระทําให้เป็นสถานบริสุทธิ์เพื่อนามของเรา เราจะเหวีย
่ งออกเสียจากสายตาของเรา และ
อิสราเอลจะเป็น คํา ภาษิ ต และคํา ครหาท่ามกลางชนชาติ ทัง้ ปวง 8 และพระนิ เวศนี้ ซึ่ง จะ
เห็นได้ทนโท่ ทุกคนที่ผ่านไปจะฉงนสนเท่ห์ และเขาจะเย้ยหยันและกล่าวว่า ‘เหตุไฉนพระ
เยโฮวาห์จึงได้ กระทําดัง่ นี้ แก่ แผ่นดินนี้ และแก่ พระนิ เวศนี้ � 9 แล้วเขาจะตอบว่า ‘เพราะ
ว่าเขาทัง้ หลายได้ ทอดทิง้ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา ผู้ได้ ทรงนําบรรพบุรุษของเขาออก
จากแผ่นดิ นอียป
ิ ต์ และได้ ยด
ึ ถือพระอื่น และนมัสการและปรนนิ บัติ พระนั ้น เพราะฉะนั ้น
พระเยโฮวาห์ทรงนําเหตุรา้ ยทัง้ สิน
้ นี้ มาเหนื อเขาทัง้ หลาย� ”
1

กิตติศัพท์แห่งซาโลมอนเลื่องลือไปทัว่ (2 พศด 8:1-18)
ซึ่งซาโลมอนได้ทรงสร้างอาคารสองหลัง คือพระนิ เวศของพระเย
โฮวาห์ และพระราชวังของกษั ตริย์ 11 (ฮีรามกษั ตริย์เมืองไทระได้ส่งไม้สนสีดาร์ ไม้สนสาม
ใบและทองคําให้แก่ซาโลมอนตามที่พระองค์มีพระประสงค์แล้ว) กษั ตริยซาโลมอนจึ
์
งทรง
ประทานหัวเมืองในแผ่นดินกาลิลีให้แก่ฮีรามยี่สิบหัวเมือง 12 แต่เมื่อฮีรามเสด็จจากเมือง
ไทระเพื่อ ชมหัว เมืองซึ่ง ซาโลมอนประทานแก่ ท่าน หัว เมืองเหล่า นั ้น ไม่ เป็ นที ่ พอพระทัย
ท่าน 13 เพราะฉะนั ้น ท่านจึง ว่า “พระอนุชาเอ๋ย เมืองซึ่ง ท่านประทานแก่ ข้าพเจ้า นั ้น เป็น
เมืองอะไรอย่างนี้ � เขาจึง เรียกเมืองเหล่านั ้ นว ่า แผ่น ดิน คาบูล จนทุก วัน นี้ 14 ฮี รามได้ ส่ง
ทองคําหนึ่ งร้อยยี่สิ บตะลันต์ให้แก่กษั ตริย์ 15 นี่ เป็นเรือ
่ งแรงงานเกณฑ์ ซึ่งกษั ตริย์ซาโลม
อนได้ เกณฑ์ เพื่อ สร้างพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และพระราชวัง ของพระองค์ และป้อม
มิลโล และกําแพงกรุ ง เยรู ซาเล็ม และฮาโซร์ และเมกิด โด และเกเซอร์ 16 ฟาโรห์กษั ตริย์
อียป
ิ ต์ ได้ ยกทัพ ขึ้น มายึด เมืองเกเซอร์และเอาไฟเผาเสีย และได้ ฆ่า คนคานาอัน ซึ่ง อยู่ ใน
เมืองนั ้น และได้ยกเมืองนั ้นให้แก่ธิดาของท่านเป็นสินสมรสคือ มเหสีของซาโลมอน 17 ซา
โลมอนจึงสร้างเกเซอร์ข้น
ึ ใหม่ และสร้างเมืองเบธโฮโรนล่าง 18 ทัง้ เมืองบาอาลัทและเมือง
ทัด โมร์ในถิน
่ ทุ รก ัน ดารในแผ่น ดิน 19 ทัง้ บรรดาหัว เมืองคลัง หลวงที่ ซาโลมอนมี อยู่ และ
หัว เมืองสําหรับ รถรบของพระองค์ และหัว เมืองสําหรับ พลม้า ของพระองค์ และสิง่ ใดๆซึ่ง
ซาโลมอนมี พระประสงค์ จะสร้างในกรุ ง เยรู ซาเล็ม ในเลบานอน และทัว่ แผ่น ดิน ซึ่ง อยู่ ใน
อาณาจักรของพระองค์ 20 ประชาชนทัง้ ปวงซึ่งเหลืออยูจ
่ ากคนอาโมไรต์ คนฮิตไทต์ คนเปริ
10 อยูมาเมื
่
่ อสิน
่ บปี
้ ยีสิ
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สซี คนฮี ไวต์ และคนเยบุส ผู้ ซึ่ง ไม่ ใช่ คนอิสราเอล ลูก หลานของเขาที่ เหลือ อยู่ ในแผ่น
ดิน ซึ่งประชาชนอิสราเอลไม่สามารถจะทําลายให้สิ้นได้ บุคคลเหล่านี้ ซาโลมอนทรงเกณฑ์
ให้เป็น ทาสอยู่จนทุก วันนี้ 22 แต่ ประชาชนอิสราเอลนั ้น ซาโลมอนหาได้ ทรงกระทํา ให้เป็น
ทาสไม่ เขาทัง้ หลายเป็น ทหาร เป็น ข้าราชการ เป็น ผู้ บังคับ บัญชาของพระองค์ เป็น นาย
ทหารของพระองค์ เป็นผู้บังคับการรถรบของพระองค์และเป็นพลม้าของพระองค์ 23 เหล่า
นี้ เป็น เจ้า หน้าที่ ชัน
้ ผู้ใหญ่ เหนื อ พระราชกิจ ของซาโลมอนจํานวนห้า ร้อยห้า สิบ คน เป็น ผู้
ดู แลประชาชนที่ ทํางาน 24 แต่ ธิดาของฟาโรห์ ได้ ขึ้น ไปจากนครดาวิด ถึง พระตําหนั ก ของ
พระนางเองซึ่ง ซาโลมอนได้ สร้างให้พระนาง แล ้ว พระองค์ จึง สร้างป้อมมิลโล 25 ปี ละสาม
ครัง้ ซาโลมอนได้ ทรงถวายเครือ
่ งเผาบู ชา และเครือ
่ งสันติ บูชาบนแท่ นบู ชา ซึ่ง พระองค์
ทรงสร้างถวายพระเยโฮวาห์ ทรงเผาเครือ
่ งหอมบนแท่ นบู ชาต ่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์
ดังนั ้นพระองค์ จึงสร้างพระนิ เวศจนสําเร็จ 26 กษั ตริย์ซาโลมอนทรงสร้างกองเรือกําปั่ นที
่ เอซี โอนเกเบอร์ ซึ่ง อยู่ ใกล้ เอโลท บนฝั่ งทะเลแดงในแผ่น ดิน เอโดม 27 และฮี รามได้ ส่ง
ข้าราชการและพลเรือผู้ซ่ึงคุ้นเคยกับทะเลไปกับกองกําปั่ นพร้อมกับข้าราชการของซาโลม
อน 28 เขาทัง้ หลายไปถึงเมืองโอฟีร ์ และนําทองคํามาจากที่ นั ่น จํานวนสี่ รอ
้ ยยี่สิ บตะลันต์
และนํามาถวายกษั ตริย์ซาโลมอน
21

10
พระราชินีแห่งเชบาทรงเข้าเฝ้ากษั ตริย์ซาโลมอน (2 พศด 9:1-12)
เมื่อ พระราชินี แห่งเชบาทรงได้ ยิ นก ิตติ ศัพท์ แห่งซาโลมอนเกี่ยวกับ พระนามของพระ
เยโฮวาห์ พระนางก็เสด็จมาทดลองพระองค์ด้วยปัญหายุง่ ยากต่างๆ 2 พระนางเสด็จมายัง
กรุ งเยรู ซาเล็ม พร้อมด้วยข้าราชบริพารมากมาย มีฝูงอูฐบรรทุกเครือ
่ งเทศและทองคําเป็
นอันมาก และเพชรพลอยต่างๆ และเมื่อพระนางเสด็จมาถึงซาโลมอนแล้ว พระนางก็ ทูล
เรือ
่ งในพระทัยต่อพระองค์ทุกประการ 3 และซาโลมอนตรัสตอบปัญหาของพระนางทัง้ สิน
้
4
ไม่มี สิ ่ง ใดที่ ซ่อนอยู่ พ้น กษั ตริย์ ซ่ึง พระองค์ จะทรงอธิบายแก่ พระนางไม่ ได้ และเมื่อ พระ
ราชินีแห่งเชบาทรงเห็นพระสติปัญญาทัง้ สิน
้ ของซาโลมอน และพระราชวังที่พระองค์ทรง
สร้าง 5 ทัง้ อาหารที่ โต๊ะเสวย กับการเข้าเฝ้าของบรรดาข้าราชการ และการปรนนิ บัติรับใช้
ของมหาดเล็กตลอดทัง้ ภูษาอาภรณ์ ของเขา และพนั กงานเชิญถ้วยของพระองค์ และการ
ที่ พระองค์ เสด็จ ขึ้น ไปในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ พระทัย ของพระนางก็ สลดลงที เดียว
6 พระนางทูลกษั ตริย์ว่า “ข่าวคราวซึ่งหม่อมฉั นได้ยน
ิ ในประเทศของหม่อมฉั น ถึงพระราช
กิจ และพระสติ ปัญญาของพระองค์ เป็น ความจริง 7 แต่ หม่อมฉั นม ิ ได้ เชื่อ ถ้อยคํา นั ้น จน
หม่อมฉั น มาเฝ้า และตาของหม่อมฉั น ได้ เห ็น เอง และดู เถิด ที่ เขาบอกแก่ หม่อมฉั นก ็ ไม่
ถึงครึง่ หนึ่ ง พระสติปัญญาและความมัง่ คัง่ ของพระองค์ก็มากยิง่ กว่าข่าวคราวที่หม่อมฉั น
ได้ ยิน 8 บรรดาคนของพระองค์ ก็ เป็นสุข บรรดาข้าราชการเหล่า นี้ ของพระองค์ ผู้ อยู่ งาน
ประจํา ต่อ พระพักตร์พระองค์ และฟัง พระสติ ปัญญาของพระองค์ ก็ เป็นสุข 9 สาธุ การแด่
พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของพระองค์ ผู้ ทรงพอพระทัย ในพระองค์ และทรงแต่ง ตัง้ พระองค์
ไว้บนบัลลั งก์แห่งอิสราเอล เพราะพระเยโฮวาห์ทรงรักอิสราเอลเป็นนิ ตย์พระองค์ จึงทรง
แต่งตัง้ ให้พระองค์เป็นกษัตริย์ เพื่อว่าพระองค์จะทรงอํานวยความยุติธรรมและความเที่ยง
ธรรม� 10 แล ้ว พระนางก็ ถวายทองคํา หนึ่ ง ร้อยยี่สิ บตะลัน ต์ แด่ กษั ตริย์ ทัง้ เครือ
่ งเทศเป็น
จํานวนมาก และเพชรพลอยต่างๆ ไม่มี เครือ
่ งเทศมามากมายดังนี้ อีก ดัง ที่ พระราชินี แห่
งเชบาถวายแด่กษั ตริย์ซาโลมอน 11 ยิง่ กว่านั ้ นอีก กองกําปั่ นของฮีรามซึ่งได้นําทองคํามา
1
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จากโอฟีร ์ ได้นําไม้จันทน์ แดงและเพชรพลอยต่างๆจํานวนมากหลายมาจากโอฟีร ์ 12 และ
กษั ตริย์ ทรงใช้ ไม้ จันทน์ แดงทํา เสาพระนิ เวศแห่ง พระเยโฮวาห์ และสําหรับ พระราชวัง ขอ
งกษั ตริย์ และทําพิณเขาคู่และพิณใหญ่สําหรับนักร้อง จนทุกวันนี้ ก็ไม่เคยมีไม้จันทน์ แดง
มาหรือเห็นอย่างนี้ อีก 13 กษั ตริย์ซาโลมอนทรงพระราชทานทุกอย่างแก่ พระราชินีแห่งเช
บา ตามที่ พระนางมีพระประสงค์ นอกจากสิง่ ที่ พระราชทานมาจากความอุ ดมสมบู รณ์ขอ
งกษั ตริย์แล้ว สิ่งใดๆที่พระนางทูลขอ ซาโลมอนก็พระราชทาน ดังนั ้น พระนางก็เสด็จกลับ
ไปยังแผ่นดินของพระนาง พร้อมกับข้าราชการของพระนาง
ทรัพย์สมบัติและความเจริญรุ ง่ เรืองของซาโลมอน (2 พศด 9:13-28)

นํ้า หนั ก ของทองคํา ที่ นํา มาส่ง ซาโลมอนในปี หน่ง
ึ นั ้น เป็น ทองคํา หกร้อยหกสิบ หกตะ
ลันต์ 15 นอกเหนื อจากทองคําซึ่งมาจากพ่อค้า และจากการค้าของพวกพ่อค้า และจากกษั
ตริย์ทัง้ ปวงของประเทศอาระเบีย และจากบรรดาเจ้าเมืองแห่งแผ่นดิน 16 กษั ตริย์ซาโลม
อนทรงสร้างโล่ ใหญ่สองร้อยอันด้วยทองคํา ทุบ โล่ อันหนึ่ ง ใช้ทองคําหกร้อยเชเขล 17 และ
พระองค์ทรงสร้างโล่ สามร้อยอันด้วยทองคําทุบ โล่ อันหนึ่ งใช้ทองคําสามมาเน และกษั ตริ
ย์ ทรงเก็บ โล่ ไว้ ในพระตําหนั ก พนาเลบานอน 18 กษั ตริย์ ทรงกระทํา พระที่นั่ง งาช้างขนาด
ใหญ่ด้วย และทรงบุด้วยทองคําอย่างงามที่สุด 19 พระที่นั่งนั ้นมีบันไดหกขัน
้ พนักหลังของ
พระที่นั่งนั ้นกลมข้างบน และสองข้างพระที่นั่งมีที่วางพระหัตถ์ มีสิงโตสองตัวยืนอยู่ข้างๆ
ที่ วางพระหัตถ์ 20 มี สิ งโตอีก สิบ สองตัวยืน อยู่ ที่ นั ่น บนหกขัน
้ บันไดทัง้ สองข้าง เขาไม่ เคย
21
ทํา ในราชอาณาจักรใดๆเหมือนอย่างนี้ ภาชนะทัง้ สิน
่ งดื่ม ของกษั ตริย์ ซา
้ สําหรับ เครือ
โลมอนทําด้วยทองคํา และภาชนะทัง้ สิน
้ ของพระตําหนั กพนาเลบานอนทําด้วยทองคําบริ
สุทธิ์ ไม่มี ที่ ทํา ด้วยเงิน เลย เงิน นั ้น ถือว่า เป็น ของไม่ มี ค่า อะไรในสมัย ของซาโลมอน 22 เพ
ราะว่ากษั ตริย์มีกองกําปั่ นเมืองทารชิช เดินทะเลพร้อมกับกองกําปั่ นของฮีราม กองกําปั่ น
เมืองทารชิชนําทองคํา เงิน งาช้าง ลิง และนกยูงมาสามปีต่อครัง้ 23 ดังนี้ แหละ กษั ตริยซา
์
โลมอนจึง ได้ เปรียบกว่า บรรดากษั ตริย์อ่น
ื ๆแห่ง แผ่น ดิน โลกในเรือ
่ งสมบั ติ และสติ ปัญญา
24 และทั ่ วท ง
ั ้ โลกก็ แสวงหาที่ จะเข้ าเฝ้า ซาโลมอน เพื่อ จะฟัง พระสติ ปัญญาซึ่ง พระเจ้า
พระราชทานไว้ ในใจของท่าน 25 ทุ กคนก็ นํา เครือ
่ งบรรณาการของเขามา เป็น เครือ
่ งทํา
ด้วยเงิน เครือ
่ งทํา ด้วยทองคํา เครือ
่ งแต่ง กาย เครือ
่ งอาวุธ เครือ
่ งเทศ ม้า และล่อ ตาม
จํานวนกํา หนดทุกๆปี 26 ซาโลมอนทรงสะสมรถรบและพลม้า พระองค์ ทรงมี รถรบหนึ่ ง
พันสี่ รอ
้ ยคัน และพลม้าหนึ่ งหมื่นสองพันคน ซึ่งพระองค์ ทรงให้ประจําอยู่ที่ หัวเมืองรถรบ
และอยู่กับกษั ตริย์ในกรุ งเยรู ซาเล็ม 27 และกษั ตริย์ทรงกระทําให้เงินนั ้นเป็นของสามัญใน
กรุ งเยรู ซาเล็มเหมือนก้อนหิน และทรงกระทําให้มีสนสี ดาร์มากมายเหมือนไม้มะเดื่อแห่ง
หุบเขา 28 ม้า อัน เป็น สินค้า เข้า ของซาโลมอนมาจากอียป
ิ ต์ พร ้ อมด้วยเส้น ด้ายสําหรับ ผ้า
ป่าน และบรรดาพ่อค้าของกษั ตริย์รบ
ั เส้นด้ายสําหรับผ้าป่านนั ้นมาตามราคา 29 จะนํารถ
รบคันหนึ่ ง เข้ามาจากอียป
ิ ต์ ได้ ในราคาหกร้อยเชเขลเงิน ม้าตัวหนึ่ ง หนึ่ งร้อยห้าสิบ ดังนั ้น
โดยทางพวกพ่อค้าเขาก็ ส่งออกไปยังบรรดากษั ตริย์ทัง้ ปวงของคนฮิตไทต์ และบรรดากษั
ตริย์ของซีเรีย
14

11
มเหสีทัง้ หลายของซาโลมอนไหว้รู ปเคารพ

1 แต่กษั ตริยซาโลมอนทรงรั
์
กหญิงต่างด้าวหลายคน นอกจากธิดาของฟาโรห์ มีหญิงคน

โมอับ คนอัม โมน คนเอโดม คนไซดอน และคนฮิต ไทต์ 2 เป็น ของประชาชาติ ซ่ึง พระเยโฮ
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วาห์ตรัสกับ คนอิสราเอลว่า “เจ้ าทัง้ หลายอย่าเข้าไปแต่งงานกับ เขาทัง้ หลาย หรืออย่าเข้า
มาแต่งงานกับเจ้า เพราะเขาจะหันจิตใจของเจ้าไปตามพระของเขาเป็นแน่ � ซาโลมอนท
รงติด พั นก ับ คนเหล่า นี้ ด้วยความรัก 3 พระองค์ ทรงมี มเหสี เจ ็ ดร้อยคือ เจ้า หญิง และนาง
ห้ามสามร้อย และบรรดามเหสี ของพระองค์ ก็ ทรงหัน พระทัย ของพระองค์ ไปเสีย 4 เพราะ
อยู่ มาเมื่อ ซาโลมอนทรงพระชราแล้ว มเหสี ของพระองค์ ได้ หัน พระทัย ของพระองค์ ให้ ไป
ตามพระอื่น และพระทัย ของพระองค์ หาได้ บริสุทธิ์ต่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของพระองค์
ดังพระทัยของดาวิดราชบิดาของพระองค์ ไม่ 5 เพราะซาโลมอนทรงดําเนิ นตามพระอัชโท
เรท พระแม่ เจ้ าของคนไซดอน และตามพระมิล โคมสิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนของคนอัม โมน
6 ซาโลมอนจึง ทรงกระทํา ชัว
่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และมิ ได้ ทรงติด ตามพระ
เยโฮวาห์อย่างเต็มกําลัง ดังดาวิดราชบิดาของพระองค์ได้ทรงกระทํามาแล้ วนัน
้ 7 แล้วซา
โลมอนได้ ทรงสร้างปู ชน ีย สถานสูง สําหรับ พระเคโมช สิ ่ง ที่ น่า สะอิดสะเอียนของโมอับ ใน
ภูเขาที่อยู่หน้ากรุ งเยรู ซาเล็ม และสําหรับพระโมเลค สิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนของคนอัมโมน
8 และพระองค์ จึง ทรงกระทํา ดัง นั ้น เพื่อ มเหสี ต่างด้าวของพระองค์ ทัง
้ สิน
่ ง
้ ผู้ที่ ได้ เผาเครือ
หอมและถวายเครือ
่ งสัตวบูชาแก่บรรดาพระของเขา
พระเจ้าทรงพระพิโรธและลงโทษซาโลมอน
พระเยโฮวาห์ทรงกริว้ ต่อ ซาโลมอน เพราะพระทัย ของท่านได้ หน
ั ไปเสีย จากพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล ผู้ได้ ทรงปรากฏแก่ ท่านสองครัง้ แล้ว 10 และได้ ทรงบัญชาท่าน
เกี่ยวกับ เรือ
่ งนี้ ว่า ท่านไม่ ควรไปติดตามพระอื่น แต่ ท่านมิ ได้ รักษาพระบัญชาของพระเย
โฮวาห์ 11 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ ซาโลมอนว่า “เนื่ องด้วยเจ้า ได้ กระทํา เช่น นี้
และเจ้ามิ ได้ รักษาพันธสัญญาของเรา และกฎเกณฑ์ ของเรา ซึ่ง เราได้ บัญชาเจ้า ไว้ เราจะ
ฉี กอาณาจักรเสียจากเจ้าเป็นแน่ และให้แก่ข้าราชการของเจ้า 12 กระนั ้ นก็ดีเพราะเห็นแก่
ดาว ิด บิดาของเจ้า เราจะไม่ กระทํา ในวัน เวลาของเจ้า แต่ เราจะฉี ก ออกจากมื อบ ุตรชาย
ของเจ้า 13 อย่างไรก็ ดี เราจะไม่ ฉีก เสีย หมดอาณาจั กร แต่ เราจะให้ ตระกูล หนึ่ ง แก่ บุ ตร
ชายของเจ้า เพื่อเห็นแก่ดาวิดผู้รับใช้ของเรา และเพื่อเห็นแก่เยรู ซาเล็มซึ่งเราได้เลือกไว้�
14 พระเยโฮวาห์ทรงให้ปฏิปักษ์ เกิดขึ้นต่อสู้ซาโลมอน คือฮาดัดคนเอโดม ท่านเป็ นเชื้อสาย
ราชวงศ์ แห่งเอโดม 15 เพราะอยู่มาเมื่อดาวิดอยู่ในเอโดม และโยอาบผู้บัญชาการกองทัพ
ได้ ข้น
ึ ไปฝัง ผู้ ที่ ถู กฆ่า หลัง จากเขาได้ ฆ่า ผู้ชายทุก คนในเอโดมเสีย 16 (เพราะโยอาบและ
คนอิสราเอลทัง้ สิน
้ ยัง อยู่ ที่ นั ่น หกเดือน จนกว่า เขาได้ ฆ่า ผู้ชายทุก คนในเอโดม� 17 ฮาดัด
ได้ หนี ไปอียป
ิ ต์ พร ้ อมกับ คนเอโดมบางคนผู้ เป็น ข้าราชการของบิดาของท่าน ครัง้ นั ้น ฮา
ดัดยังเป็นเด็กเล็กๆอยู่ 18 เขาทัง้ หลายยกออกจากมีเดียนมายังปาราน และพาคนจากปา
รานมากับ เขาและมาถึ งอ ียป
ิ ต์ เฝ้า ฟาโรห์กษั ตริย์แห่งอ ียป
ิ ต์ ผู้ ประทานเรือนหลัง หนึ่ ง แก่
เขา และกําหนดให้ ได้ รับ ปัน เสบียงอาหาร และประทานที่ ดิ นให้ เขาด้วย 19 และฮาดัด เป็
นที ่ โปรดปรานยิง่ ในสายตาของฟาโรห์ ฟาโรห์ จึง ประทานน้ องสาวของมเหสี ของท่านเอง
คือขนิ ษฐาของพระราชินีทาเปเนสให้เป็นภรรยาเขา 20 และขนิ ษฐาของทาเปเนสก็ประสูติ
เกนูบัทให้ท่านเป็นบุตรชาย ผู้ซึ่งทาเปเนสให้หย่านมในวังของฟาโรห์ และเกนูบัทอยู่ในวัง
ของฟาโรห์ในหมู่ราชโอรสของฟาโรห์ 21 แต่เมื่อฮาดัดอยู่ในอียป
ิ ต์ได้ยินว่าดาวิดได้ล่วงลับ
ไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ แล้ว และโยอาบผู้บัญชาการกองทั พก็สิ ้นชีวต
ิ แล้ว ฮาดัด
จึงทูลฟาโรห์ว่า “ขอข้าพระองค์ทูลลาเพื่อข้าพระองค์จะกลับไปยังประเทศของข้าพระองค์
เอง� 22 แต่ฟาโรห์ตรัสกับท่านว่า “ท่านอยู่กับเราขาดสิง่ ใดหรือ ดูเถิด ท่านจึงเสาะหาที่จะ
กลับ ไปยัง ประเทศของท่าน� และท่านก็ ทูล พระองค์ ว่า “ไม่ ขาดสิง่ ใดพระเจ้า ข้า แต่ ขอให้
9

1 พงศ์กษั ตริย์ 11:23

416

1 พงศ์กษั ตริย์ 11:42

23 พระเจ้าได้ทรงให้ปฏิปักษ์ เกิดขึ้นต่อสู้ท่านอีกคนหนึ่ ง

ข้าพระองค์ไปเถิด�
คือเรโซนบุตร
ชายของเอลียาดา ผูที
้ ่หนี ไปจากฮาดัดเอเซอร์กษั ตริยแห่
์ งโศบาห์เจ้านายของตน 24 เมื่อดา
วิด เข่น ฆ่า ชาวโศบาห์ เขาก็ รวบรวมผู้คนให้ อยู่ กับ เขา กลายเป็น หัวหน้า ของกองปล้น และ
เขาทัง้ หลายก็ ไปยัง เมืองดามัสกัส อาศัย อยู่ ที่ นั่น และครอบครองเมืองดามัสกัส 25 ท่าน
เป็นปฏิปักษ์ ของอิสราเอลตลอดวันเวลาของซาโลมอน นอกจากเหตุรา้ ยที่ฮาดัดได้กระทํา
และท่านเกลียดชังอิสราเอล และได้ปกครองอยูเ่ หนื อซีเรีย
การเลื่อนตําแหน่ งของเยโรโบอัม
คนเอฟราอิม ชาวเมืองเศเรดาห์ข้าราชการคนหนึ่ ง ของซา
โลมอน มารดาชื่อเศรุวาห์เป็นหญิงม่าย ได้ยกมือขึ้นต่อสู้กษั ตริยด้
์ วย 27 ต่อไปนี้ เป็นสาเหตุ
ที่ท่านยกมือขึ้นต่อสู้กษั ตริย์ คือซาโลมอนทรงสร้างป้อมมิลโล และอุดช่องกําแพงนครของ
ดาวิด ราชบิดาของพระองค์ 28 เยโรโบอัม เป็น ทแกล้ว ทหาร เมื่อ ซาโลมอนทรงเห็นว ่า ชาย
หนุ่มคนนั ้นเป็นคนขยัน พระองค์จึงให้ท่านดูแลเหนื อแรงงานเกณฑ์ทัง้ สิน
้ ของวงศ์ วานโย
29
เซฟ และอยูม
่ าในคราวนั ้นเมื่อเยโรโบอัมออกไปจากกรุ งเยรู ซาเล็ม อาหิยาห์ผูพยากรณ์
้
ชาวชี โลห์ ได้ พบท่านที่ กลางทาง อาหิ ยาห์ สวมเสื้อ ใหม่ ตัว หนึ่ ง และคนทัง้ สองก็ อยู่ ลําพัง
ในทุ่ง นา 30 แล ้ วอาหิ ยาห์ ก็ จับ เสื้อ ใหม่ ที่ สวมอยู่ ฉีก ออกเป็น สิบ สองชิน
้ 31 และท่านพู ดก
ับเยโรโบอัม ว่า “ท่านจงเอาไปสิบ ชิน
้ เพราะพระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอลตรัสด ัง นี้
ว่า ‘ดูเถิด เราจะฉี กอาณาจักรจากมือของซาโลมอน และจะให้เจ้าสิบตระกูล 32 (แต่เขาจะ
มีตระกูลหนึ่ งเพื่อเห็นแก่ดาวิดผู้รับใช้ของเรา และเพื่อเห็นแก่เยรู ซาเล็มเมืองซึ่งเราเลือก
จากท่ามกลางตระกูล ทัง้ ปวงของอิสราเอล� 33 เพราะเขาทัง้ หลายได้ ทอดทิง้ เรา และได้
นมัสการพระอัชโทเรท พระแม่ เจ้ าของชาวไซดอน เคโมชพระของโมอับ และมิลโคมพระ
ของคนอัมโมน และมิได้ดําเนิ นในทางของเรา เพื่อจะกระทําสิง่ ที่ถูกต้องในสายตาของเรา
และรักษากฎเกณฑ์ของเรา และคําตัดสินของเรา อย่างกับดาวิดบิดาของเขาได้กระทํานั ้น
34 ถึงกระนั ้นก็ดี เราจะไม่เอาอาณาจักรทัง
้ หมดออกจากมือของเขา แต่เราจะกระทําให้เขา
เป็น ผู้ ครอบครองอยู่ ตลอดวัน เวลาแห่ง ชีวต
ิ ของเขา เพราะเห็น แก่ ดาว ิด ผู้ รับ ใช้ ของเราผู้
ซึ่งเราได้ เลือกไว้ เพราะเขาได้ รก
ั ษาบัญญัติ ของเราและกฎเกณฑ์ ของเรา 35 แต่ เราจะเอา
อาณาจักรออกจากมือบุตรชายของเขา และจะมอบให้เจ้าสิบตระกูล 36 เรายังจะให้ตระกูล
หนึ่ ง แก่ บุ ตรชายของเขา เพื่อ ดาวิด ผู้ รับ ใช้ ของเราจะมี ประทีป ดวงหนึ่ ง ต่อ หน้า เราในกรุ ง
เยรู ซาเล็ม เสมอ เป็น เมืองซึ่ง เราได้ เลือกเพื่อ ประดิษฐานนามของเราไว้ที่ นั่น 37 เราจะเอา
ตัวเจ้า และเจ้าจะปกครองให้กว้างขวางตามชอบใจของเจ้า และเจ้าจะเป็นกษั ตริย์เหนื ออ
ิสราเอล 38 และจะเป็นดังนี้ วา่ ถ้าเจ้าเชื่อฟังทุกสิง่ ที่ เราบัญชาแก่เจ้า และจะดําเนิ นในทาง
ทัง้ หลายของเรา และกระทําสิง่ ที่ถูกต้องในสายตาของเรา โดยรักษากฎเกณฑ์ของเรา และ
บัญญั ติ ของเราดัง ดาวิด ผู้ รับ ใช้ ของเราได้ กระทํา เราจะอยู่ กับ เจ้า และจะสร้างเจ้า ให้เป็น
ราชวงศ์ ที่ มัน
่ คง ดัง ที่ เราได้ สร้างเพื่อ ดาวิด มาแล้ว และเราจะให้ อส
ิ ราเอลแก่ เจ้า 39 ด้วย
เหตุนี้เราจะให้ความทุกข์ใจแก่เชื้อสายของดาวิด แต่ไม่เป็นนิ ตย์� ” 40 ฉะนั ้นซาโลมอนจึง
ทรงหาช่องจะประหารเยโรโบอัมเสีย แต่ เยโรโบอัมได้ ลุ กขึ้นหนี เข้าไปในอียป
ิ ต์ ไปยังชิชก
ั
กษั ตริย์อียป
ิ ต์ และอยูใ่ นอียป
ิ ต์จนถึงซาโลมอนสิน
้ พระชนม์
26 เยโรโบอัม บุตรชายเนบัท

ซาโลมอนสิน
้ พระชนม์ (2 พศด 9:29-31)
และบรรดาสิง่ ซึ่งพระองค์ทรงกระทํา และพระ
สติ ปัญญาของพระองค์ มิได้ บันทึกไว้ในหนั งสือพระราชกิจของซาโลมอนหรือ 42 และเวลา
41 ส่วนพระราชกิจนอกนั ้นของซาโลมอน
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ที่ ซาโลมอนทรงครอบครองในเยรู ซาเล็ม เหนื ออ ิส ราเอลทัง้ สิน
้ นั ้น เป็น สี่ สิ บปี 43 และซา
โลมอนก็ ล่วงหลับ ไปอยู่ กับ บรรพบุรุษ ของพระองค์ และเขาฝัง พระศพพระองค์ ไว้ ในนคร
ของดาวิดราชบิดาของพระองค์ และเรโหโบอัมราชโอรสของพระองค์ก็ขึ้นครองแทน

12
ความโง่เขลาของเรโหโบอัมคนหนุ่ม (2 พศด 10:1-11)

เรโหโบอัม ได้ ไปยัง เมืองเชเคม เพราะอิสราเอลทัง้ ปวงได้ มาย ังเชเคมเพื่อ จะตัง้ ท่าน
ให้ เป็นกษั ตริย์ 2 และอยู่ มาเมื่อ เยโรโบอัม บุตรชายเนบัท ได้ยน
ิ เรือ
่ งนั ้น เพราะท่านยัง อยู่
ในอียป
ิ ต์ (ที่ ซึ่ง ท่านหนี ไปจากพระพักตร์กษั ตริย์ ซาโลมอน เยโรโบอัม อาศัย อยู่ ในอียป
ิ ต์�
3 เขาทัง
้ หลายก็ใช้คนไปเรียกท่าน เยโรโบอัมกับชุมนุมชนอิสราเอลทัง้ หมดได้มาทูลเรโหโบ
อัม ว่า 4 “พระราชบิดาของพระองค์ ได้ กระทํา ให้แอกของข้า พระองค์ หน ัก นั ก เพราะฉะนั ้น
บัดนี้ ขอทรงผ่อนการปรนนิ บั ติ อย่างทุกข์ หน ัก ของพระราชบิดาของพระองค์ และแอกอัน
หนั กของพระองค์ เหนื อข้าพระองค์ ทัง้ หลายให้เบาลงเสีย และข้าพระองค์ ทัง้ หลายจะปรน
นิ บั ติ พระองค์ � 5 พระองค์ ตรัส กับ เขาว่า “จงกลับ ไปเสีย สัก สามวัน แล ้ว จึง มาหาเราอีก�
ประชาชนจึงกลับไป 6 แลว
้ กษั ตริย์เรโหโบอัมก็ทรงปรึกษากับบรรดาผูเฒ่
้ า ผูอยู
้ งานประจํ
่
า
ซาโลมอนราชบิดาของพระองค์ ขณะเมื่อ พระองค์ ยงั ทรงพระชนม์ อยู่ ว่า “ท่านทัง้ หลาย
จะแนะนํา เราให้ ตอบประชาชนนี้ อย่างไร � 7 เขาทัง้ หลายทูล พระองค์ ว่า “ถ้า พระองค์ จะ
ทรงเป็น ผู้ รับ ใช้ ประชาชนนี้ ในวัน นี้ และรับ ใช้ พวกเขา และตรัส ตอบคํา ดี แก่ พวกเขา เขา
ทัง้ หลายก็ จะเป็น ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ เป็น นิ ตย์ � 8 แต่ พระองค์ ทรงทอดทิง้ คํา ปรึกษาซึ่ง
ผู้ เฒ่า ถวายนั ้น เสีย และไปปรึกษากับ คนหนุ่ม ซึ่ง เติบโตขึ้น มาพร้อมกับ พระองค์ และอยู่
งานประจําพระองค์ 9 และพระองค์ตรัสกับเขาทัง้ หลายว่า “ท่านจะแนะนําเราอย่างไร เพื่อ
พวกเราจะตอบประชาชนนี้ ผู้ ที่ ทูล เราว่า ‘ขอทรงผ่อนแอกซึ่ง พระราชบิดาของพระองค์
วางอยู่เหนื อข้าพระองค์ทัง้ หลายให้เบาลง� ” 10 และคนหนุ่มเหล่านั ้นผู้ได้เติบโตมาพร้อม
กับ พระองค์ ทูล พระองค์ ว่า “พระองค์ จงตรั สด ัง นี้ แก่ ประชาชนนี้ ผู้ ทูล พระองค์ ว่า ‘พระ
ราชบิดาของพระองค์ ได้ กระทํา ให้ แอกของข้า พระองค์ ทัง้ หลายหนั ก แต่ ขอพระองค์ ทรง
ผ่อนแก่ ข้าพระองค์ ให้เบาลง� นั ้น พระองค์ จงตรัสแก่ เขาทัง้ หลายอย่างนี้ ว่า ‘นิ้ วก้อยของ
เราก็ หนากว่า เอวแห่ง ราชบิดาของเรา 11 ที่ พระราชบิดาของเราวางแอกหนั ก บนท่านทัง้
หลายก็ ดี แล้ว เราจะเพิม
่ ให้ แก่ แอกของท่านทัง้ หลายอีก พระราชบิดาของเราตี สอนท่าน
ทัง้ หลายด้วยไม้เรียว แต่ เราจะตี สอนท่านทัง้ หลายด้วยแส้ แมลงป่อง� ” 12 เยโรโบอัมกับ
ประชาชนทัง้ ปวงจึงเข้ามาเฝ้าเรโหโบอัมในวันที่สาม ดังที่กษั ตริยรั
์ บสัง่ ว่า “จงมาหาเราอีก
ในวันที่สาม� 13 และกษั ตริย์ตรัสตอบประชาชนอย่างดุดัน ทรงทอดทิง้ คําปรึกษาซึ่งผู้เฒ่า
ได้ ถวายนั ้น เสีย 14 และตรัส กับ เขาทัง้ หลายตามคํา ปรึกษาของพวกคนหนุ่ม ว่า “พระราช
บิดาของเราทําแอกของท่านทัง้ หลายให้หนั ก แต่เราจะเพิม
่ ให้แก่แอกของท่านทัง้ หลายอีก
พระราชบิดาของเราตีสอนท่านทัง้ หลายด้วยไม้เรียว แต่เราจะตีสอนท่านทัง้ หลายด้วยแส้
แมลงป่อง � 15 กษั ตริย์ จึ งม ิ ได้ ฟัง เสียงประชาชนเพราะเหตุ การณ์ นั ้น เป็น มาแต่ พระเยโฮ
วาห์ เพื่อพระองค์จะทรงกระทําให้พระวจนะของพระองค์ได้สําเร็จ ซึ่งพระเยโฮวาห์ตรัสโด
ยอาหิยาห์ชาวชีโลห์แก่เยโรโบอัมบุตรชายเนบัท
1

อาณาจักรอิสราเอลได้แยกกัน
และ เมื่ ออ ิส รา เอล ทัง้ ปวง เห็ นว ่ากษั ตริ ย์ มิได้ ทรง ฟัง เขา ทัง้ หลาย ประชาชน ก็ ทูล
ตอบกษั ตริย์ ว่า “ข้า พระองค์ ทัง้ หลายมี ส่วนอะไรในดาวิด ข้า พระองค์ ทัง้ หลายไม่ มี ส่วน
มรดกในบุตรชายของเจสซี โอ อิสราเอลเอ๋ย กลับไปเต็นท์ของตนเถิด ข้าแต่ดาวิด จงดูแล
16
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ราชวงศ์ ของพระองค์ เองเถิด� อิสราเอลจึงจากไปยังเต็นท์ ของเขาทัง้ หลาย 17 แต่ เรโหโบ
อัม ทรงปกครองเหนื อ ประชาชนอิสราเอล ผู้ อาศัย อยู่ ในหัว เมืองของยู ดาห์ 18 แล ้ วกษั ตริ
ย์เรโหโบอัม ทรงใช้ อาโดรัม นายงานเหนื อ แรงงานเกณฑ์ ไป และอิสราเอลทัง้ ปวงก็ เอาหิน
ขว้างท่านถึง ตาย แล ้ วกษั ตริย์เรโหโบอัม ก็ ทรงรีบ ขึ้น รถรบของพระองค์ ทรงหนี ไปยัง กรุ ง
เยรู ซาเล็ม 19 อิสราเอลกบฏต่อราชวงศ์ของดาวิดจนทุกวันนี้ 20 และอยูม
่ าเมื่ออิสราเอลทัง้
ปวงได้ ยินว่าเยโรโบอัมได้ กลับมาแล้ว เขาก็ ใช้ให้ไปเชิญท่านมายังที่ ประชุม แล้วก็ ตัง้ ท่าน
ให้เป็นกษั ตริย์เหนื ออ ิส ราเอลทัง้ ปวง ไม่มี ผู้ ใดติดตามราชวงศ์ ของดาวิด เว้น แต่ ตระกูล ยู
ดาห์เท่านั ้น 21 เมื่อ เรโหโบอัม มายัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม แล้ว พระองค์ ได้ เรียกประชุม วงศ์ วานยู
ดาห์ ทัง้ หมด และตระกูล เบนยามิน เป็น นั กรบที่ คัด เลือกแล้ว หนึ่ ง แสนแปดหมื่น คน เพื่อ
จะสู้ รบกับ วงศ์ วานอิสราเอล เพื่อ จะเอาราชอาณาจักรคืน มาให้แก่ เรโหโบอัมโอรสของซา
โลมอน 22 แต่ พระวจนะของพระเจ้ามายังเชไมอาห์คนของพระเจ้าว่า 23 “จงไปทูลเรโหโบ
อัม โอรสของซาโลมอนกษั ตริย์ แห่งยู ดาห์ และบอกแก่ วงศ์ วานทัง้ สิน
้ ของยู ดาห์ และของ
เบนยามิน และแก่ ประชาชนที่ เหลืออยู่ว่า 24 ‘พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า เจ้ าอย่าขึ้นไปสู้ รบ
กับประชาชนอิสราเอลญาติ พี่น้ องของเจ้าเลย จงกลับไปยังบ้านของตนทุกคนเถิด เพราะ
สิง่ นี้ เป็นมาจากเรา� ” เหตุฉะนี้ เขาจึงเชื่อฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ และกลับไปบ้าน
เสียตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์
เยโรโบอัมนําคนอิสราเอลให้ไหว้รู ปเคารพ

แล ้วเยโรโบอัม ก็ สร้างเมืองเชเคมในถิน
่ เทือกเขาเอฟราอิม และอาศัย อยู่ ที่ นั่น และ
พระองค์ ก็ ออกไปจากที่ นั ่น ไปสร้างเมืองเปนู เอล 26 และเยโรโบอัม รําพึง ในใจว่า “คราว
นี้ ราชอาณาจักรจะหันกลับไปยังราชวงศ์ ของดาวิด 27 ถ้าชนชาติ เหล่านี้ ขึ้นไปถวายเครือ
่ ง
สัตวบูชาในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ที่กรุ งเยรู ซาเล็ม แล้วจิตใจของชนชาติเหล่านี้ จะหัน
กลับ ไปยัง เจ้า นายของเขาทัง้ หลาย คือ หัน ไปยัง เรโหโบอัม กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ และเขาทัง้
หลายจะฆ่า เราเสีย และกลับไปยังเรโหโบอัมกษั ตริย์แห่งยู ดาห์� 28 ดังนั ้นกษั ตริย์จึงทรง
ปรึกษา และได้ ทรงสร้างลูกวัว สองตัว ด้วยทองคํา และพระองค์ ตรัส แก่ ประชาชนว่า “ที่
ท่านทัง้ หลายขึ้นไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มนานพออยู่แล้ว โอ อิสราเอลเอ๋ย จงดูพระของท่าน ดู
เถิด พระองค์ผูทรงนํ
้
าท่านทัง้ หลายออกจากประเทศอียป
ิ ต์� 29 และพระองค์ก็ประดิษฐาน
ไว้ที่ เบธเอลรู ป หนึ่ ง และอี กรู ปหนึ่ ง ทรงประดิษฐานไว้ในเมืองดาน 30 และสิง่ นี้ กลายเป็น
ความบาป เพราะว่าประชาชนได้ไปนมัสการรู ปหนึ่ ง คือที่เมืองดาน 31 แล้วพระองค์ได้ทรง
สร้างนิ เวศที่ ปู ชนียสถานสูง ทรงกําหนดตัง้ ปุโรหิตจากหมู่ประชาชนทัง้ ปวง ผู้มิได้ เป็นคน
เลวี 32 และเยโรโบอัม ทรงกําหนดเทศกาลเลี้ยงในวันที ่ สิ บห้า ของเดือนที่ แปดเหมือนกับ
การเลี้ยงที่ อยู่ ในยู ดาห์ และพระองค์ ทรงถวายเครือ
่ งสัตวบูชาบนแท่ นบู ชา พระองค์ ทรง
กระทํา ในเบธเอลดัง นี้ แหละ คือ ถวายเครือ
่ งสัตวบูชาแก่ รู ปลูก วัวท ี่ พระองค์ ได้ ทรงสร้าง
ไว้ นั ้น และพระองค์ ทรงสถาปนาปุ โรหิต ในเบธเอลประจํา ที่ ปู ชน ีย สถานสูง ซึ่ง พระองค์
ทรงสร้างไว้ 33 พระองค์ ทรงขึ้น ไปยัง แท่น บูชาซึ่ง พระองค์ ทรงสร้างไว้ที่ เบธเอลในวันที ่ สิ
บห้า เดือนที่ แปด ในเดือนซึ่ง พระองค์ ทรงดําริเอง และพระองค์ ทรงกําหนดเทศกาลเลี้ยง
สําหรับคนอิสราเอล และทรงถวายเครือ
่ งบูชาบนแท่นและเผาเครือ
่ งหอม
25
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1 และดูเถิด

คนของพระเจ้าคนหนึ่ งได้ออกมาจากยูดาห์โดยพระวจนะของพระเยโฮวาห์
ไปยังที่ เบธเอล เยโรโบอัมทรงยืนอยู่ที่ แท่นเพื่อจะเผาเครือ
่ งหอม 2 และชายคนนั ้นได้ รอ
้ ง
กล่าวโทษแท่น นั ้น โดยพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ว่า “โอ แท่น บูชา แท่น บูชา พระเยโฮ
วาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า ‘ดู เถิด โอรสองค์ หน่ง
ึ จะประสู ติ มาในราชวงศ์ ของดาวิด ชื่อ โยสิ ยาห์ และ
บนเจ้า แท่น นี้ จะฆ่า ปุโรหิต แห่ง ปู ชน ีย สถานสูง ผู้ ซ่ึง เผาเครือ
่ งหอมบนเจ้า และเขาจะเผา
กระดูกคนบนเจ้า� ” 3 และท่านก็ ให้หมายสําคัญในวันเดียวกันนั ้น กล่าวว่า “นี่ เป็นหมาย
สําคัญที่พระเยโฮวาห์ได้ตรัสว่า ‘ดูเถิด เขาจะพังแท่นบูชาลงมา และมูลเถ้าซึ่งอยูบ
่ นนั ้นจะ
ถูกเทออก� ”
พระเจ้าทรงทําให้พระหัตถ์กษั ตริยเยโรโบอั
์
มเหีย
่ วแห้งไป
และอยู่ มาเมื่อ กษั ตริย์เยโรโบอัม ทรงสดับ คํา กล่าวของคนของพระเจ้า ซึ่ง ร้องกล่าว
โทษแท่น นั ้ นที ่เบธเอล พระองค์ ก็ เหย ียดพระหัตถ์ ออกจากที่ แท่น กล่าวว่า “จงจับ เขาไว้�
และพระหัตถ์ ของพระองค์ ซ่ึง เหยียดออกต่อ เขานั ้ นก ็ เห ี่ยวแห้ง ไป พระองค์ จะชัก กลับ เข้า
หาตัวอีกก็ไม่ได้ 5 แท่นบูชาก็พังลงด้วย และมูลเถ้าก็รว่ งลงมาจากแท่น ตามหมายสําคัญ
ซึ่ง คนของพระเจ้า ได้ ให้ ไว้ โดยพระวจนะของพระเยโฮวาห์ 6 และกษั ตริย์ ตรัส กับ คนของ
พระเจ้า ว่า “จงวิงวอนขอพระกรุ ณาแห่ง พระพักตร์พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน ขอจง
อธิษฐานเพื่อข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะชักมือกลับเข้าหาตัวได้อีก� และคนของพระเจ้าก็วงิ วอน
ต่อ พระเยโฮวาห์ และกษั ตริย์ก็ ทรงชักพระหัตถ์ กล ับ เข้าหาพระองค์ ได้ อีกและเป็น เหมือน
เดิม 7 และกษั ตริย์ตรัสกับคนของพระเจ้าว่า “เชิญมาบ้านกับข้าพเจ้าเถิด และรับประทาน
ด้วยกัน ข้าพเจ้าจะให้รางวัลแก่ท่าน� 8 และคนของพระเจ้าทูลกษั ตริย์ว่า “ถ้าท่านจะให้สัก
ครึง่ ราชสมบั ติ ของท่าน ข้าพเจ้า จะไม่ ไปกั บท ่าน และข้าพเจ้า จะไม่ รบ
ั ประทานขนมปัง หรื
อด่ืมน้าํ ในที่นี้ 9 เพราะว่าพระวจนะของพระเยโฮวาห์บัญชาข้าพเจ้าไว้อย่างนั ้นว่า ‘เจ้าอย่า
กิน ขนมปัง หรือด่ื มน้าํ หรือ กลับ ไปตามทางที่ เจ้ ามานั ้น� ” 10 ดัง นั ้น ท่านจึง ไปเสี ยอ ีก ทาง
หนึ่ ง และไม่กลับไปตามทางที่ท่านมายังเบธเอล 11 มีผูพยากรณ์
้
แก่คนหนึ่ งอาศัยอยูใ่ นเบธ
เอล และบุตรชายของเขาก็ ได้ มาบอกเขาถึงเรือ
่ งราวทัง้ สิน
้ ซึ่งคนของพระเจ้าได้ กระทําใน
วัน นั ้ นที ่เบธเอล ถ้อยคํา ซึ่ง ท่านได้ กล ่าวแก่ กษั ตริย์ เขาทัง้ หลายก็ ได้ เล่า ให้บิ ดาของเขาฟั
งด้วย 12 และบิดาของเขาได้ถามเขาว่า “ท่านไปทางไหน� เพราะบุตรชายทัง้ หลายของเขา
ได้เห็นทางซึ่งคนของพระเจ้าผู้มาจากยูดาห์ได้เดินไปนั ้น
4

ผู้พยากรณ์ ของพระเจ้าไม่เชื่อฟังจึงเสียชีวต
ิ

เขาจึง พู ดก ับ บุตรชายของเขาว่า “จงผูก อานลาให้ พ่อ � เขาทัง้ หลายจึง ผูก อานลา
ให้ เขา แล ้ว เขาก็ ข้น
ึ ขี่ 14 เขาได้ ไปตามคนของพระเจ้า และได้ พบท่านนั ่ง อยู่ ใต้ ต้น โอ๊ก ต้น
หนึ่ ง เขาจึง พู ดก ั บท ่า นว่า “ท่านเป็น คนของพระเจ้า ซึ่ง มาจากยู ดาห์ หรือ � ท่านก็ ตอบว่า
“ใช่ แล้ว � 15 เขาจึง ตอบท่านว่า “เชิญ มาบ้านกับ ข้าพเจ้า เถิด และมารับ ประทานอาหาร
บ้าง� 16 ท่านพูด ว่า “ข้าพเจ้า จะกลับ ไปกั บท ่าน หรือ เข้า ไปพั กก ั บท ่านไม่ ได้ ข้าพเจ้า จะไม่
รับ ประทานอาหารหรือด่ื มน้าํ กั บท ่านในที่ นี้ 17 เพราะพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ตรัส กับ
ข้าพเจ้า ว่า ‘เจ้ าอย่า รับ ประทานอาหารหรือด ่ ื มน ้าํ ที่ นั ่น หรือ กลับ โดยทางที่ เจ้ าได้ มา � ”
18 และเขาจึงพูดกบท
ั ่านว่า “ข้าพเจ้าก็เป็นผูพยากรณ์
้
อย่างที่ท่านเป็นนั ้นด้วย มีทูตสวรรค์
องค์ หน ่ึ งมาบอกข้าพเจ้า โดยพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ว่า ‘จงนํา เขากลับ มากับ เจ้า ยัง
เรือนของเจ้า เพื่อ เขาจะได้ รบ
ั ประทานอาหารและดื่ มน้าํ � ” แต่ เขามุสาต่อ ท่าน 19 ดัง นั ้น
ท่านจึง ไปกับ เขา และได้ รบ
ั ประทานอาหารในเรือนของเขา และได้ ด่ื มน ้าํ 20 และต่อ มา
ขณะที่พวกเขานั ่งอยู่ที่โต๊ะ พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังผู้พยากรณ์ ผู้ที่ได้นําท่านกลับ
13
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“พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ‘เพราะเจ้า
ไม่ เชื่อ ฟัง พระโอษฐ์ ของพระเยโฮวาห์ และมิ ได้ รักษาพระบัญญั ติ ซึ่ง พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของเจ้า บัญชาเจ้า 22 แต่ เจ้ าได้ กล ับ มาและรับ ประทานอาหารและดื่ มน้าํ ในที่ ซ่ึง พระเยโฮ
วาห์ ตรัส กับ เจ้า ว่า “อย่า รับ ประทานอาหารหรือด ่ื มน ้าํ � ศพของเจ้า จะมิ ได้ ไปถึ งอ ุ โมงค์
ของบรรพบุรุษของเจ้า� ” 23 และอยูม
่ าหลังจากที่ท่านได้รบ
ั ประทานอาหารและดื่มน้าํ แล้ว
เขาก็ ผูก อานลาให้ผู้ พยากรณ์ ผู้ ซึ่ง เขาได้ พากลับ มา 24 และเมื่อ ท่านไป สิ งโตก็ ออกมาพบ
ท่านที่ ถนนและฆ่าท่านเสีย และศพของท่านก็ถู กทิง้ ไว้ในถนน และลาตัวนันก
้ ็ ยน
ื อยู่ข้างๆ
ศพนั ้น สิ งโตก็ ยน
ื อยู่ข้างๆศพด้วย 25 และดู เถิด มีคนผ่านไป และได้ เห็นศพทิง้ อยู่ในถนน
และสิงโตยืนอยู่ข้างศพนั ้น เขาก็มาบอกกันในเมืองที่ ที่ ผู้พยากรณ์ แก่อยู่นั ้น 26 และเมื่อผู้
พยากรณ์ ผู้ที่นําท่านกลับมาจากทางได้ยน
ิ เรือ
่ งนั ้น เขาพูดว่า “นั ่นเป็นคนของพระเจ้าผู้ไม่
เชื่อ ฟัง พระวจนะของพระเยโฮวาห์ เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงมอบท่านไว้กับ สิงโต
ซึ่ง ได้ ฉีก ท่านและฆ่า ท่านเสีย ตามคํา ซึ่ง พระเยโฮวาห์ตรัส กั บท ่าน� 27 เขาจึง พู ดก ับ บุตร
ชายของเขาว่า “จงผูกอานลาให้พ่อ� แล้วเขาก็ผูกอานลาให้ 28 เขาจึงไปและพบศพนั ้นทิง้
อยู่ในถนน และลากับสิงโตก็ ยน
ื อยู่ข้างๆศพนั ้น สิ งโตมิได้ กินศพนั ้นหรือฉี กลานั ้น 29 และ
ผู้ พยากรณ์ ก็ ยกศพคนของพระเจ้า และวางไว้ บนลา นํา กลับ มายัง เมืองของผู้ พยากรณ์
แก่ เพื่อไว้ทุกข์ให้และฝังท่านเสีย 30 และเขาวางศพนั ้นในที่ ฝังศพของตนเอง และเขาทัง้
หลายก็ไว้ทุกข์ให้กล่าวว่า “อนิ จจา พี่น้ องเอ๋ย� 31 ต่อมาเมื่อได้ฝังท่านไว้แล้ว เขาจึงพูดกับ
บุตรชายของตนว่า “เมื่อเราตาย จงฝังเราไว้ในที่ ฝังศพซึ่งฝังคนของพระเจ้าไว้นั ้น จงวาง
กระดูก ของเราไว้ข้างกระดูก ของท่าน 32 เพราะว่า คํา พูด ซึ่ง ท่านได้ รอ
้ งโดยพระวจนะของ
พระเยโฮวาห์กล่าวโทษแท่นบูชาในเบธเอล และต่อบรรดานิ เวศแห่งปูชนียสถานสูงซึ่งอยู่
ในหัวเมืองสะมาเรีย จะสําเร็จเป็นแน่ �
21 และเขาร้องต่อ คนของพระเจ้า ผู้ มาจากยู ดาห์ว่า

เยโรโบอัมได้รบ
ั คําตักเตือนแล้ว แต่ไม่กลับจากความบาปของตน
เยโรโบอัมมิได้หันกลับจากทางชัว่ ของพระองค์ แต่จากท่ามกลาง
ประชาชนได้ สถาปนาบางคนให้ เป็น ปุโรหิต ประจํา ปู ชน ีย สถานสูง นั ้ นอ ีก ผู้ ใดที่ พอใจเป็น
พระองค์ ก็ แต่ งตัง้ เขาให้ เป็น ปุโรหิต ประจํา บรรดาปู ชน ีย สถานสูง 34 และสิง่ นี้ กลายเป็น
ความบาปแก่ราชวงศ์เยโรโบอัม เพื่อจะตัดและทําลายราชวงศ์นั้นเสียจากพื้นแผ่นดินโลก
33 ภายหลังสิง
่ เหล่านี้
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พระเจ้าทรงสาปแช่งราชวงศ์ของเยโรโบอัม
ครัง้ นั ้น อาบี ยาห์ โอ รส ของ เย โร โบ อัม ประชวร 2 และ เย โร โบ อัม รับ สั ่ งก ับ มเหสี ของ
พระองค์ว่า “จงลุกขึ้นปลอมตัวของเธอ อย่าให้รู ว่
้ าเธอเป็นมเหสี ของเยโรโบอัม และจงไป
ยังชีโลห์ ดูเถิด อาหิยาห์ผูพยากรณ์
้
อยูที
่ ่นั่น ผูได้
้ กล่าวเรือ
่ งฉั นว่าฉั นจะได้เป็นกษั ตริย์เหนื อ
3
ชนชาตินี้ เธอจงเอาขนมปังสิบก้อน และขนมหวานบ้างและนํ้าผึ้งไหหนึ่ ง ไปหาท่าน ท่าน
จะบอกเธอว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเด็กนั ้น� 4 มเหสีของเยโรโบอัมก็กระทําดังนั ้น พระนางลุก
ขึ้น เสด็จไปยังชีโลห์เสด็จมาถึงบ้านของอาหิยาห์ ฝ่ายอาหิยาห์มองไม่เห็น เพราะว่าตาของ
ท่านแข็งด้วยอายุของท่าน 5 พระเยโฮวาห์ตรัสกับอาหิยาห์ว่า “ดูเถิด มเหสีของเยโรโบอัม
กําลัง มาเพื่อ จะถามเจ้า ถึง เรือ
่ งโอรสของเขา เพราะเด็ก นั ้น ป่วย เจ้ าจงบอกเธออย่างนี้ ๆ
เพราะเมื่อพระนางเสด็จเข้ามา พระนางก็ แสร้งกระทําเป็นสตรีคนอื่น� 6 แต่ เมื่ออาหิยาห์
ได้ ยิน เสียงฝี พระบาทของพระนาง เมื่อ พระนางเสด็จ มาถึง ประตู ท่านจึง พูด ว่า “ขอเชิญ
พระมเหสี ของเยโรโบอัม เสด็จ เข้า มาข้างใน ไฉนพระองค์ จึง ทรงแสร้ง กระทํา เป็น คนอื่น
1
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เล่า เพราะข้า พระองค์ ได้ รับ พระบัญชาให้ ทูล ข่าวอัน น่า สลดใจแก่ พระนาง 7 ขอเสด็จ กลับ
ไปทูลเยโรโบอัมว่า ‘พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ ว่า เพราะเราได้ เชิดชู เจ้ า
ขึ้นจากประชาชน และได้ กระทําให้เจ้ าเป็นประมุขเหนื ออิสราเอลประชาชนของเรา 8 และ
ได้ฉีกราชอาณาจักรจากราชวงศ์ ของดาวิดมาให้แก่เจ้า และถึงกระนั ้นเจ้าก็ไม่เป็นเหมือน
ดาวิดผู้รับใช้ของเรา ผู้ได้ รักษาบัญญัติ ทัง้ หลายของเรา และติดตามเราด้วยสุดจิตใจของ
เขา กระทํา สิง่ ซึ่ง เป็ นที ่ ถู กต้องพอตาของเรา 9 แต่ เจ้ าได้ กระทํา ชัว่ ยิง่ กว่า คนทัง้ ปวงที่ อยู่
ก่อนเจ้า และได้ ไปสร้างพระอื่น และรู ป หล่อ และได้ กระทํา ให้ เราโกรธ และได้ เหว ี่ ยงเราไว้
เสียเบื้องหลังของเจ้า 10 เพราะฉะนั ้น ดูเถิด เราจะนําเหตุรา้ ยมาเหนื อราชวงศ์ของเยโรโบ
อัม และจะตัดคนที่ ปัสสาวะรดกําแพงได้ เสียจากเยโรโบอัม ทัง้ คนที่ ยงั อยู่และเหลืออยู่ใน
อิสราเอล และจะผลาญคนที่ เหลือในราชวงศ์เยโรโบอัมเสียอย่างสิน
้ เชิง อย่างคนที่ ขนมูล
สัตว์ไปทิง้ จนหมด 11 ผู้ ใดในวงศ์ เยโรโบอัมท ี่ ตายในเมืองสุนัข จะกิน และผู้ ใดที่ ตายในทุ่ง
นกในอากาศจะกิน เพราะพระเยโฮวาห์ทรงลัน
่ พระวาจาไว้� 12 เพราะฉะนั ้นขอเชิญเสด็จ
กลับ ไปยัง พระตําหนั ก ของพระนาง เมื่อ พระบาทของพระองค์ เข ้า เมือง กุ มารนั ้ นก ็ จะถึง
แก่ มรณา 13 และอิสราเอลทัง้ ปวงจะไว้ทุกข์ ให้เธอ และจะฝัง ศพเธอไว้ เพราะเธอผู้ เดียว
เท่านั ้น ในราชวงศ์เยโรโบอั มท ี่ จะไปถึง หลุม ศพ เพราะในตัว เธอนั ้น ยัง เห็น บางสิง่ ที่ พอ
พระทัยพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลในราชวงศ์ของเยโรโบอัม 14 ยิง่ กว่านั ้นอีก พระ
เยโฮวาห์จะทรงตัง้ กษั ตริย์อีกองค์หน่งึ เหนื ออิสราเอลเพื่อพระองค์ ผู้ซึ่งจะตัดราชวงศ์ของ
เยโรโบอัม เสีย ในวัน นี้ แต่ นั ่น อะไร ก็ เป็น เวลานี้ 15 เพราะพระเยโฮวาห์จะทรงตี อิสราเอล
ดุจไม้ออ
้ สัน
่ อยูใ่ นนํ้า และจะทรงถอนรากอิสราเอลออกเสียจากแผ่นดินอันดีนี้ ซึ่งพระองค์
ทรงยกให้แก่บรรพบุรุษของเขา และกระจายเขาไปฟากแม่น้ําข้างโน้ น เพราะเขาทัง้ หลาย
ได้ สร้างเสารู ป เคารพของเขา เป็น เหตุ ให้ พระเยโฮวาห์ ทรงพระพิโรธ 16 และพระองค์ จะ
ทรงมอบอิสราเอลไว้เพราะบาปทัง้ หลายของเยโรโบอัม ซึ่งเขาได้กระทําบาปและกระทําให้
อิสราเอลทําบาปด้วย� 17 แล้วมเหสีของเยโรโบอัมทรงลุกขึ้นเสด็จออกไป และมาถึงเมือง
ทีรซาห์ และเมื่อพระนางเสด็จถึงธรณี ทวาร กุมารก็ถึงแก่มรณา 18 และอิสราเอลทัง้ ปวงก็
ฝังศพเธอและไว้ทุกข์ให้เธอ ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ซึ่งพระองค์ตรัสโดยอาหิยาห์
ผู้พยากรณ์ ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์
เยโรโบอัมสิ้นพระชนม์ (2 พศด 13:20)

19 ฝ่ายราชกิจนอกนั ้นของเยโรโบอัมกล่าวถึงว่าพระองค์ทรงทําศึก

และทรงครอบครอง
อย่างไรนั ้น ดูเถิด ก็บันทึกไว้ในหนั งสือพงศาวดารแห่งกษั ตริย์ประเทศอิสราเอล 20 เวลาที่
เยโรโบอัม ครอบครองนั ้น เป็น ยี่ สิ บสองปี และพระองค์ ก็ ล่วงหลับ ไปอยู่ กับ บรรพบุรุษ ของ
พระองค์ และนาดับราชโอรสของพระองค์ก็ขึ้นครองแทน
เรโหโบอัมนําคนยูดาห์ให้กระทําบาป (2 พศด 12:1)

ฝ่ายเรโหโบอัม ราชโอรสของซาโลมอนทรงครอบครองอยู่ ในยู ดาห์ เมื่อ เรโหโบอัม
ขึ้น ครองนั ้น มี พระชนมายุ สี ่ สิ บเอ็ด พรรษา และทรงครองในเยรู ซาเล็ มสิ บเจ็ด ปี เป็น
นครซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงเลือกจากบรรดาตระกูลอิสราเอล เพื่อจะสถาปนาพระนามของ
พระองค์ ที่ นั่น พระชนนี ของกษั ตริย์ มี พระนามว่า นาอามาห์ คนอัม โมน 22 และยู ดาห์ ได้
กระทํา ชัว่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และเขาทัง้ หลายได้ ยัว่ ยุ ให้พระองค์ หวงแหน
ด้วยบาปทัง้ หลายที่เขาได้กระทํา ซึ่งมากกว่าบาปทัง้ สินที
้ ่บรรพบุรุษของเขาได้กระทําเสียอ
21

1 พงศ์กษั ตริย์ 14:23

422

1 พงศ์กษั ตริย์ 15:11

23 เพราะเขาได้ สร้างปู ชนียสถานสู งด้วย

ีก
และเสาศั กดิสิ
์ ทธิ์ และเสารู ปเคารพสําหรับตัว
เขาไว้บนเนิ นเขาสูงๆทุกเนิ น และใต้ ต้นไม้ เขียวทุกต้น 24 และมี กะเทยในแผ่นดินนั ้นด้วย
และเขาได้ กระทํา ตามบรรดาสิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนของประชาชาติ ทัง้ หลาย ซึ่ง พระเยโฮ
วาห์ทรงขับไล่ออกไปให้พ้นหน้าประชาชนอิสราเอล
ชิชักบุกรุ กกรุ งเยรู ซาเล็ม (2 พศด 12:2-12)

ต่อ มาในปี ที่ ห้า แห่ งกษั ตริย์เรโหโบอัม ชิ ชัก กษั ตริย์ อียป
ิ ต์ ได้ ขึ้น มารบกรุ ง เยรู ซาเล็ม
ท่านได้ เก ็ บทรัพย์ สมบัติ ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และทรัพย์ สมบัติ ในพระราชวัง
ของกษั ตริย์ ท่านได้เก็บไปเสียทุกอย่าง และท่านได้เก็บโล่ ทองคําซึ่งซาโลมอนได้สร้างนั ้น
ไปหมดด้วย 27 และกษั ตริย์เรโหโบอัม ได้ กระทํา โล่ ทองสัมฤทธิ์แทนไว้ และมอบไว้ ในมือ
ของพวกทหารรักษาพระองค์ผูเฝ้
้ าทวารพระราชวัง 28 เมื่อกษั ตริย์เสด็จเข้าไปยังพระนิ เวศ
ของพระเยโฮวาห์ ทหารรักษาพระองค์ก็ถือโล่ออก แล้วนํากลับไปเก็บไว้ในห้องทหารรักษา
พระองค์ตามเดิม 29 ฝ่ายพระราชกิจนอกนั ้นของเรโหโบอัม และสรรพสิง่ ที่ทรงกระทํา มิได้
บันทึกไว้ในหนั งสือพงศาวดารแห่งกษั ตริย์ประเทศยูดาห์หรือ 30 มีสงครามระหว่างเรโหโบ
อัมและเยโรโบอัมเสมอไป
25

26

เรโหโบอัมสิ้นพระชนม์ (2 พศด 12:13-16)
และเรโหโบอัม ก็ ทรงล่วงหลับ ไปอยู่ กับ บรรพบุรุษ ของพระองค์ และเขาก็ ฝัง ไว้ กับ
บรรพบุรุษ ของพระองค์ ในนครดาวิด พระนามของพระชนนี ของพระองค์ คือ นาอามาห์คน
อัมโมน และอาบียม
ั ราชโอรสก็ข้น
ึ ครองแทน
31

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

ในปี ที่ สิ บแปดแห่ง รัช กาลกษั ตริย์เยโรโบอัม บุตรชายเนบัท อาบ ียม
ั ได้ ข้น
ึ ครองเหนื อ
ประเทศยูดาห์ 2 พระองค์ทรงครองในเยรู ซาเล็มสามปี พระนามของพระชนนี คือมาอาคาห์
ธิดาของอาบี ชาโลม 3 พระองค์ ดําเนิ น ตามการบาปทุก อย่างซึ่ง ราชบิดาของพระองค์ ได้
กระทําต่อพระพักตร์พระองค์ และพระทัยของพระองค์ก็ไม่บริสุทธิต่
์ อพระเยโฮวาห์พระเจ้า
4
ของพระองค์ ดังพระทัยของดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์ อย่างไรก็ดีเพื่อทรงเห็นแก่ดาว
ิดพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ ทรงประทานประทีป แก่ พระองค์ ในเยรู ซาเล็ม คือทรง
ตัง้ ราชโอรสแทน และเพื่อทรงสถาปนาเยรู ซาเล็ม 5 เพราะว่าดาวิดทรงกระทําสิง่ ที่ถูกต้อง
ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และมิได้ทรงหันไปจากสิง่ ใด ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชา
แก่พระองค์ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ นอกจากเรือ
่ งอุรีอาห์คนฮิตไทต์ 6 มีศึกระหว่าง
เรโหโบอัมกับเยโรโบอัมตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ 7 ราชกิจนอกนั ้นของอาบียม
ั และ
สรรพสิง่ ซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา มิได้ บันทึก ไว้ในหนั งสือ พงศาวดารแห่งกษั ตริย์ ประเทศยู
ดาห์หรือ และมีการศึกระหว่างอาบียม
ั และเยโรโบอัม
1

อาบียมสิ
ั ้นพระชนม์ อาสาขึ้นครอง (2 พศด 14:1)
และอาบี ยม
ั ก็ ล่วงหลับ ไปอยู่ กับ บรรพบุรุษ และเขาทัง้ หลายก็ ฝัง พระศพพระองค์ ไว้ใน
นครดาวิด และอาสาราชโอรสของพระองค์ก็ขึ้นครองแทน 9 ในปีที่ยี่สิบแห่งรัชกาลเยโรโบ
อัม กษั ตริย์ ของอิสราเอล อาสาได้ ข้น
ึ ครองเหนื อ ประเทศยู ดาห์ 10 และพระองค์ ทรงครอง
อยู่ ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม สี่ สิ บเอ็ด ปี พระอั ยก ี ของพระองค์ คือ มาอาคาห์ ธด
ิ าของอาบี ชาโลม
11 และอาสาทรงกระทําสิง
่ ที่ถูกต้องในสายพระเนตรพระเยโฮวาห์ ดัง่ ดาวิดบรรพบุรุษของ
8
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พระองค์ ได้ ทรงกระทํา นั ้น พระองค์ ทรงกวาดล้างกะเทยเสีย จากแผ่น ดิน และรือ
้ ถอน
รู ป เคารพทัง้ สิน
้ ซึ่ง บรรพบุรุษ ได้ กระทํา ไว้นั้น เสีย 13 และพระองค์ ทรงถอดมาอาคาห์พระ
อั ยก ี เสีย จากตําแหน่ ง พระราชชนนี เพราะพระนางมี รู ปเคารพน่า เกลียดน่าชัง สร้างไว้ใน
เสารู ปเคารพ และอาสาทรงฟันรูปเคารพของพระนางลง และทรงเผาเสียที่ลําธารขิดโรน
14 แต่ มิได้ ทรงรือ
้ ปู ชน ีย สถานสูง เหล่า นั ้น ถึง อย่างนั ้น พระทัย ของอาสาก็ บริสุทธิ์ต่อ พระ
เยโฮวาห์ตลอดรัชสมัยของพระองค์ 15 พระองค์ ทรงนําเงิน ทองคําและเครือ
่ งใช้ต่างๆ อัน
เป็น สัญญาถวายของราชบิดาของพระองค์ และของสัญญาถวายของพระองค์ เองมายัง
พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์
12

การศึกระหว่างอาสาและบาอาชา (2 พศด 16:1-6)
มี การศึก ระหว่างอาสาและบาอาชากษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอล ตลอดสมัย ของพระองค์
ทัง้ สอง 17 บาอาชากษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอลได้ ทรงยกไปต่อสู้ กับ ยู ดาห์ และได้ สร้างเมืองรา
มาห์ เพื่ อม ิ ให้ ผู้ ใดเข้าไปเฝ้า หรือ ออกมาจากอาสากษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ 18 แล ้ วอาสาทรง
นํา เงิน และทองคํา ซึ่ง เหลือ อยู่ ในทรัพย์ สิ นแห่ง พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และทรัพย์ สิ
นของพระราชวัง มอบไว้ ในมือ ของข้าราชการของพระองค์ และกษั ตริย์ อาสาทรงใช้ เขา
ไปเฝ้า เบนฮาดัด โอรสของทับ ริม โมน ผู้ เป็น โอรสของเฮซี โอนกษั ตริย์ แห่ งซีเรีย ผู้ อยู่ ใน
เมืองดามัสกัสว่า 19 “มีพันธมิตรระหว่างข้าพระองค์และพระองค์ ระหว่างพระชนกของข้า
พระองค์และพระชนกของพระองค์ ดูเถิด ข้าพระองค์ได้ส่งบรรณาการเป็นเงินและทองคํา
มายังพระองค์ ขอพระองค์เสด็จไปเลิกพันธมิตรกับบาอาชากษั ตริย์แห่งอิสราเอลเสีย เพื่อ
เขาจะได้ ยกทัพ กลับ ไปเสีย จากข้า พระองค์� 20 แล ้ว เบนฮาดั ดก ็ ทรงฟัง กษั ตริย์อาสาและ
ส่ง ผู้ บังคับ บัญชาทหารของพระองค์ ไปรบหัว เมืองอิสราเอล และได้ โจมตี เมือ งอิ โยน ดาน
อาเบลเบธมาอาคาห์ และหมดท้องถิน
่ คินเนโรท และหมดดิน แดนนั ฟ ทาลี 21 และอยู่ มา
เมื่อ บาอาชาทรงได้ยน
ิ แล้ว พระองค์ ก็ ทรงหยุด สร้างเมืองรามาห์ และพระองค์ ประทั บท ี่
เมืองทีร ซาห์ 22 แล ้ วกษั ตริย์ อาสาทรงประกาศไปทัว่ ยู ดาห์ ไม่ เว้น ผู้ ใดเลย เขาทัง้ หลายก็
มาร้อ
ื เอาหินของเมืองรามาห์ และตัวไม้ ของเมืองนั ้นซึ่งบาอาชาทรงสร้างค้างอยู่ กษั ตริย์
อาสาก็ทรงเอามาสร้างเมืองเกบาแห่งเบนยามินและเมืองมิสปาห์
16

อาสาสิน
ึ ครองแทน
้ พระชนม์ เยโฮชาฟัทก็ข้น
พระ ราช กิจ นอก นั ้น ของ อาสา ทัง้ ยุทธ พลัง ทัง้ สิน
้ ของ พระองค์ และ บรรดา สิง่ ซึ่ง
พระองค์ ทรงกระทํา และหัวเมืองซึ่งพระองค์ทรงสร้าง มิได้บันทึกไว้ในหนั งสือพงศาวดาร
ขอ งกษั ตริ ย์ ประเทศ ยู ดาห์ หรือ แต่ เมื่อ ทรง พระ ชรา แล้ วก ็ เก ิด พระ โรค ขึ้ นที ่ พระบาท
24 และอาสาก็ ทรงล่วงหลับ ไปอยู่ กับ บรรพบุรุษ ของพระองค์ และเขาฝัง ไว้ กับ บรรพบุรุษ
ของพระองค์ ที่ ในนครดาวิดราชบิดาของพระองค์ และเยโฮชาฟัท ราชโอรสของพระองค์ ก็
ขึ้นครองแทน
23

นาดับได้ครองเหนื ออิสราเอล
นาดับ ราชโอรสของเยโรโบอัม ได้ เริม
่ ครองเหนื ออ ิส ราเอลในปี ที่ สองแห่ง รัชกาลอา
สากษั ตริย์แห่งยูดาห์ และพระองค์ ทรงครองเหนื ออิสราเอลสองปี 26 พระองค์ ทรงกระทํา
ชัว่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และทรงดําเนิ น ในทางแห่ง ราชบิดาของพระองค์
และในบาปซึ่งพระองค์ทรงกระทําให้อส
ิ ราเอลทําบาปด้วย
25

บาอาชากบฏและยึดเอาอาณาจักรอิสราเอล
บาอาชาบุตรชายอาหิ ยาห์ วงศ์ วานของอิส สาคาร์ คิด กบฏต่อ พระองค์ และบาอาชา
ทรงประหารพระองค์ เสียที ่กิบเบโธน ซึ่ง เป็น แดนเมืองของฟี ลิ ส เตีย เพราะนาดับ และคน
อิสราเอลทัง้ สิน
้ กําลัง ล้อมเมือ งกิบเบโธนอยู่ 28 ดัง นั ้น บาอาชาจึง สําเร็จ โทษพระองค์ เสีย
27
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ในปี ที่ สามแห่ง รัชกาลอาสากษั ตริ ย์ แห่ งยู ดาห์ และขึ้น ครองแทน ต่อ มาพอพระองค์
ทรงเป็นกษั ตริย์ก็ ทรงประหารราชวงศ์ ของเยโรโบอัม เสีย สิน
้ ไม่มี ผู้ ใดของเยโรโบอัม รอด
มาสัก คนเดียวเลย พระองค์ ทําลายเสีย สิน
้ ตามพระดํารัส แห่ง พระเยโฮวาห์ ซ่ึง พระองค์
ตรัสโดยอาหิยาห์ชาวชีโลห์ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ 30 เป็นเพราะบาปทัง้ หลายซึ่งเยโรโบอัมได้
ทรงกระทํา และซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทําให้อส
ิ ราเอลทําบาปด้วย และเพราะพระองค์ทรง
กระทําให้พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลทรงพระพิโรธ 31 ส่วนพระราชกิจนอกนั ้นของ
นาดับ และบรรดาสิง่ ซึ่งพระองค์ ทรงกระทํา มิได้ บันทึกไว้ในหนั งสือพงศาวดารของกษั ตริ
ย์แห่งอิสราเอลหรือ
29

การศึกระหว่างอาสาและบาอาชา
มี ศึก ระหว่าง อาสา และ บา อา ชา กษั ตริ ย์ แห่ งอ ิส รา เอล ตลอด สมัย ของ พระองค์ ทัง้
สอง 33 ในปี ที่ สามแห่ง รัชกาลอาสากษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ บาอาชาบุตรชายอาหิ ยาห์ ได้ ทรง
เริม
่ ครอบครองเหนื ออ ิส ราเอลทัง้ สิ้ นที ่ เมืองทีร ซาห์ และได้ ทรงครอบครองอยู่ ยี ่ สิ บสี่ ปี
34 พระองค์ทรงกระทําชัว
่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และดําเนิ นในมรรคาของเยโร
โบอัม และในบาปซึ่งพระองค์ทรงกระทําให้อส
ิ ราเอลทําบาปด้วย
32

16
บาอาชาถูกสาปแช่งแล้วจึงสิน
้ พระชนม์

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์ได้มาถึงเยฮูบุตรชายฮานานี กล่าวโทษบาอาชาว่า 2 “ในเมื่อ

เราได้เชิดชูเจ้าขึ้นมาจากผงคลี และกระทําให้เจ้าเป็นประมุขเหนื ออิสราเอลประชาชนของ
เรา และเจ้า ได้ ดําเนิ น ตามมรรคาของเยโรโบอัม และได้ กระทํา ให้อส
ิ ราเอลประชาชนของ
เราทําบาปด้วย กระทํา ให้เราโกรธด้วยบาปของเขาทัง้ หลาย 3 ดู เถิด เราจะกวาดล้างผู้ อยู่
ภายหลังบาอาชาและผู้อยูภายหลั
่
งราชวงศ์ของเขาเสียอย่างสิน
้ เชิง และกระทําให้ราชวงศ์
ของเจ้าเหมือนกับราชวงศ์ของเยโรโบอัมบุตรเนบัท 4 ผูใดในราชวงศ์
้
บาอาชาที่ตายในเมือง
สุนัขจะกิน และผู้ใดที่ ตายในทุ่งนา นกในอากาศจะกิน� 5 ส่วนพระราชกิจนอกนั ้นของบา
อาชา และบรรดาสิง่ ที่พระองค์ได้กระทํา และยุทธพลังของพระองค์ มิได้บันทึกไว้ในหนั งสือ
พงศาวดารแห่งกษั ตริย์ประเทศอิสราเอลหรือ 6 และบาอาชาก็ล่วงหลับไปอยูก
่ ับบรรพบุรุษ
ของพระองค์ และเขาก็ ฝัง ไว้ที่ เมืองทีร ซาห์ และเอลาห์ ราชโอรสก็ ข้น
ึ ครองแทนพระองค์
7 นอกจากนั ้น พระวจนะของพระเยโฮวาห์ ได้ มาถึง โดยผู้ พยากรณ์ เยฮู บุ ตรชายฮานานี กล
่าวโทษบาอาชาและเชื้อวงศ์ ของพระองค์ ทัง้ เรือ
่ งความชัวท
ั ้ สิน
่ ง
้ ซึ่งพระองค์กระทําในสาย
พระเนตรของพระเยโฮวาห์ ซึ่ง เป็นการยัว่ ยุ ให้ พระองค์ ทรงกริว้ โกรธด้วยพระราชกิจ จาก
พระหัตถ์ ของพระองค์ ในการที่ เหมือนกับ ราชวงศ์ ของเยโรโบอัม และเพราะพระองค์ ได้
ทรงฆ่าเยโรโบอัมด้วย
เอลาห์ได้ขึ้นครองเหนื ออิสราเอล

8 ในปีที่ยีสิ
่ บหกแห่งรัชกาลอาสากษั ตริย์ของยูดาห์ เอลาห์โอรสบาอาชาทรงเริม
่ ขึ้นครอง

เหนื ออ ิส ราเอลในเมืองทีร ซาห์ และทรงครอบครองอยู่ สองปี 9 แต่ ศิ มรี ข้าราชการของ
พระองค์ ผู้บัญชาการกองรถรบของพระองค์ ครึง่ หนึ่ ง ได้ คิดกบฏต่อพระองค์ เมื่อพระองค์
ประทับที่เมืองทีรซาห์ พระองค์ทรงดื่มจนเมาในเรือนของอารซาผู้ครอบครองราชสํานั กใน
ทีร ซาห์ 10 ศิ มรีได้ เข ้า มาฟัน พระองค์ ล้ม ลง และประหารพระองค์ เสีย ในปี ที่ ยี ่ สิ บเจ็ด แห่ง
รัชกาลอาสากษั ตริย์ของยูดาห์แล้วก็ขึ้นครองแทนพระองค์
ศิมรีเสด็จประทับเหนื อราชบัลลังก์ของอิสราเอล
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และอยู่ มาเมื่อ พระองค์ ทรงเริม
่ ครองราชย์ ทันที ที่ พระองค์ เสด็จ ประทับ บนราชบัล ลั
งก ์ พระองค์ ทรงสังหารราชวงศ์ ของบาอาชาเสีย สิน
้ พระองค์ มิได้ ทรงเหลือ ไว้สัก คนหนึ่ ง
ที่ ปัสสาวะรดกําแพงได้ ไม่ ว่า จะเป็น ญาติ หรือม ิต รสหายของบาอาชา 12 ศิ มรีทรงทําลาย
ราชวงศ์ ของบาอาชาทัง้ หมดดังนี้ แหละ ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ซึ่ง พระองค์ ตรัส
โดยเยฮู ผู้ พยากรณ์ กล ่าวโทษบาอาชา 13 เหตุ ด้วยบาปทัง้ สิน
้ ของบาอาชา และบาปของ
เอลาห์ราชโอรสของพระองค์ ซึ่ง พระองค์ ทัง้ สองได้ กระทํา บาป และซึ่ง พระองค์ ทัง้ สองได้
กระทํา ให้ ชนอิสราเอลทําบาปด้วย กระทํา ให้ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอลทรงกริว้
ด้วยเรือ
่ งความหยิง่ ยโสของพระองค์ทัง้ สองนั ้น 14 ส่วนพระราชกิจนอกนั ้นของเอลาห์ และ
บรรดาสิง่ ซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา มิได้ บันทึก ไว้ในหนั งสือ พงศาวดารแห่ งกษั ตริย์ ประเทศ
อิสราเอลหรือ 15 ในปี ที่ ยี ่ สิ บเจ็ด แห่ง รัชกาลอาสากษั ตริย์ ประเทศยู ดาห์ ศิ มรีทรงครอบ
ครองเจ็ด วัน ณ เมืองทีร ซาห์ ฝ่ายพวกพลได้ ตัง้ ค่ายรบเมือ งกิบเบโธน ซึ่ง เป็น ของคนฟี
ลิ ส เตีย 16 และพวกพลซึ่ง ตัง้ ค่ายอยู่ นั้น ได้ยน
ิ เขากล่าวกั นว ่า “ศิ มรีได้ กบฏและท่านได้
ปลงพระชนม์กษั ตริย์เสียแล้ว� เพราะฉะนั ้ นอิสราเอลทัง้ ปวงก็ สถาปนาอมรี ผู้บัญชาการ
กองทัพให้เป็นกษั ตริย์เหนื ออิสราเอลในวันนั ้นทีใ่ นค่าย 17 อมรจ
ี ึงเสด็จขึ้นไปจากกิบเบโธน
และอิสราเอลทัง้ ปวงก็ ข้น
ึ ไปด้วย เขาทัง้ หลายเข้า ล้อมเมืองทีร ซาห์ 18 และต่อ มาเมื่อ ศิ
มรีทรงเห็ นว ่า เมืองนั ้น ถูก ยึด แล้ วก ็ เสด็จ เข้าไปในพระราชวัง แห่ง ราชสํานั ก และทรงเผา
ราชสํานั ก คลอก พระองค์ เองสิน
้ พระชนม์ เสีย ในกองไฟนั ้น 19 เหตุ ด้วยบาปทัง้ หลายซึ่ง
พระองค์ ทรงกระทํา ไว้ คือ ทรงกระทํา ชัว่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ดําเนิ น อยู่ ใน
มรรคาของเยโรโบอัม และด้วยเหตุบาปซึ่งพระองค์ ทรงกระทํา คือทรงกระทําให้อส
ิ ราเอล
ทําบาปด้วย 20 ส่วนพระราชกิจ นอกนั ้น ของศิ มรีและการกบฏซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา มิได้
บันทึกไว้ในหนั งสือพงศาวดารแห่งกษั ตริย์อส
ิ ราเอลหรือ
11

ทิบนีกับอมรีต่อสู้เพื่อได้ราชบัลลังก์ แล้วทิบนีสิน
ิ
้ ชีวต

21 แล ้ว ชนชาติ อส
ิ ราเอลก็ แบ ่ งออกเป็น สองส่ วน

ครึ่ง หนึ่ ง ของประชาชนติด ตามทิ บน ี บุ
ตรชายกีนัท เชิญ ท่านให้ เป็นกษั ตริย์ และอีก ครึง่ หนึ่ ง ติดตามอมรี 22 แต่ ประชาชนผู้ ติ ด
ตามอมรีได้ รบชนะประชาชนผู้ ติ ดตามทิ บน ี บุ ตรชายกีนัท ทิ บน ี จึง สิน
ิ และอมรีก็ ขึ้น
้ ชีวต
เป็นกษั ตริย์
อมรีตัง้ เมืองหลวงไว้ที่สะมาเรีย
ในปี ที่ สามสิบ เอ็ด แห่ง รัชกาลอาสากษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ อมร ี ได้ เริม
่ ต้น ครอบครองอยู่
เหนื ออ ิส ราเอล และทรงครอบครองอยู่สิ บสองปี พระองค์ ทรงครอบครองในเมืองทีร ซาห์
หกปี 24 พระองค์ทรงซื้อภูเขาสะมาเรียจากเชเมอร์เงินสองตะลันต์ และพระองค์ทรงเสริม
ภูเขานั ้น ให้ เป็น ป้ อม และทรงขนานนามเมืองที่ พระองค์ ทรงสร้างนั ้ นว ่า สะมาเรีย ตาม
ชื่อ ของ เช เม อร์ ผู้ เป็น เจ้าของ ภูเขา นั ้น 25 อมร ี ได้ ทรง กระทํา สิง่ ที่ ชัว่ ใน สาย พระ เนต รพ
ระเยโฮวาห์ และทรงกระทํา เลวทรามกว่า บรรดากษั ตริย์ ที่ อยู่ มาก ่อ นพระองค์ 26 เพราะ
ว่า พระองค์ ทรงดําเนิ น ตามมรรคาทัง้ สิน
้ ของเยโรโบอัม บุตรชายเนบัท และตามบาปซึ่ง
พระองค์กระทําให้อส
ิ ราเอลทําบาปด้วย กระทําให้พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลพิโรธ
ด้วยความหยิง่ ยโสของเขาทัง้ หลาย 27 ส่วนพระราชกิจ นอกนั ้น ของอมรีซ่ึง พระองค์ ทรง
กระทํา และยุทธพลังซึ่งพระองค์ทรงสําแดง มิได้บันทึกไว้ในหนั งสือพงศาวดารแห่งกษั ตริ
ย์ประเทศอิสราเอลหรือ
23

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

อาหับแต่งงานกับเยเซเบล
และอยู่ มาประหนึ่ ง ว่าการที่ พระองค์ ดําเนิ น ในบาปทัง้ หลายของเยโรโบอัม บุตรชาย
เนบัทนัน
้ เป็นสิง่ เล็กน้ อย พระองค์ ทรงรับเยเซเบลพระราชธิดาของเอ็ทบาอัลกษั ตริย์ของ
ชาวไซดอนมาเป็นมเหสี และไปปรนนิ บัติพระบาอัล และนมัสการพระนั ้น 32 พระองค์ทรง
สร้างแท่น บูชาพระบาอัล ในพระนิ เวศพระบาอัล ซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงสร้างไว้ในเมืองสะมา
เรีย 33 และอาหับ ทรงสร้างเสารู ป เคารพ อาหับ ทรงกระทํา การที่ กระทํา ให้ พระเยโฮวาห์
พระเจ้าแห่งอิสราเอลทรงพระพิโรธ มากยิง่ กว่าบรรดากษั ตริย์แห่งอิสราเอลซึ่งอยู่มาก่อ
นพระองค์ 34 ในรัชกาลของพระองค์ ฮีเอลชาวเบธเอลได้ สร้างเมืองเยรีโค ท่านได้ วางราก
เมืองนั ้น โดยต้องเสีย อาบี รม
ั บุตรหัวปี ของท่าน และตัง้ ประตู เมืองโดยต้องเสีย เสกุบ บุตร
สุดท้องของท่าน ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ซึ่งพระองค์ตรัสโดยโยชูวาบุตรชายนูน
31

17
เอลียาห์พยากรณ์ ว่าจะมีการกันดารเป็นเวลาสามปี
ได้ทูลอาหับว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้า
แห่งอิสราเอลผู้ซ่ึง ข้าพระองค์ ปฏิบัติ ทรงพระชนม์ อยู่แน่ ฉั นใด จะไม่ มีน้าํ ค้างหรือฝนในปี
เหล่านี้ นอกจากตามคําของข้าพระองค์�
1 ฝ่ายเอลียาห์ชาวทิชบีผูซึ
้ ่งตัง้ อาศัยอยูใ่ นกิเลอาด

นกกาเลี้ยงเอลียาห์

2 แล้วพระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังท่านว่า 3 “จงออกไปจากที่นี่ และหันไปทางตะวัน

ออก และซ่อนตัวอยู่ที่ข้างลําธารเครีท ซึ่งอยู่ฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างนี้ 4 เจ้าจะดื่มน้าํ จาก
ลําธาร และเราได้ บัญชาให้ กาเลี้ยงเจ้า ที่ นั ่น � 5 ท่านจึง ไปและกระทํา ตามพระวจนะของ
พระเยโฮวาห์ ท่านไปอาศัยอยู่ที่ข้างลําธารเครีท ซึ่งอยู่ฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างนี้ 6 และกา
ก็ นํา ขนมปัง และเนื้ อ มาให้ท่านในเวลาเช้า และนํา ขนมปัง และเนื้ อ มาในเวลาเย็น และท่า
นก็ด่ืมน้าํ จากลําธาร 7 และต่อมาภายหลังลําธารก็แห้ง เพราะไม่มีฝนในแผ่นดิน
หญิงม่ายแห่งเมืองศาเรฟัทเลี้ยงเอลียาห์

8 และพระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาย ัง ท่านว่า 9 “ลุ กขึ้น ไปยัง เมืองศาเรฟัท เถิด

ซึ่ง ขึ้น
แก่เมืองไซดอน และอาศัยอยู่ที่นั่น ดูเถิด เราได้บัญชาหญิงม่ายคนหนึ่ งที่นั่นให้เลี้ยงเจ้า�
10 ท่านจึงลุกขึ้นไปยังเมืองศาเรฟัท และเมื่อมาถึงประตูเมือง ดูเถิด หญิงม่ายคนหนึ่ งที่นั่น
กําลังเก็บฟืน ท่านจึงเรียกนางว่า “ขอน้าํ เล็กน้ อยใส่ ภาชนะมาให้ฉั น เพื่อฉั นจะได้ด่ ื มน้าํ �
11 และขณะเมื่อ นางจะไปเอานํ้า มา ท่านก็ เรียกนางแล้ว บอกว่า “ขอนํา อาหารใส่ มือ มาให้
ฉั นสักหน่ อยหนึ่ ง� 12 และนางตอบว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงพระชนม์อยู่แน่
ฉั นใด ดิฉั นไม่มีอะไรที่ปิ้งเสร็จ มีแต่แป้งสักกํามือหนึ่ งในหม้อ และนํ้ามันเล็กน้ อยที่ในไห ดู
เถิด ดิฉั นกําลังเก็บฟืนสองท่อนเพื่อจะเข้าไปทําสําหรับตัวดิฉันและบุตรชายของดิฉั น เพื่อ
เราจะได้กินแล้วก็จะตาย� 13 และเอลียาห์บอกนางว่า “อย่ากลัวเลย จงไปทําตามที่เจ้าพูด
แต่ จงทํา ขนมก้อนเล็กให้ฉันก่อน แล้วเอามาให้ฉั น ภายหลัง จึง ทํา สําหรับตัว เจ้า และบุตร
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ชายของเจ้า เพราะพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของอิส ราเอลตรัสด ัง นี้ ว่า ‘แป ้ง ในหม้อ นั ้น จะ
ไม่หมดและนํ้ามันในไหนั ้นจะไม่ขาด จนกว่าจะถึงวันที่พระเยโฮวาห์ทรงส่งฝนลงมายังพื้น
ดิน� ” 15 นางก็ไปกระทําตามคําของเอลียาห์ แล้วนาง ตัวท่านและครอบครัวของนางก็รบ
ั
ประทานอยู่หลายวัน 16 แป้งในหม้อก็ไม่หมด นํ้ามันในไหก็ ไม่ขาด ตามพระวจนะของพระ
เยโฮวาห์ซ่ึงตรัสทางเอลียาห์
14

บุตรชายของหญิงม่ายเป็นขึ้นมาจากความตาย
บุตรชายของหญิงคนนั ้นผู้เป็นเจ้าของบ้านก็ล้ม
ป่วย อาการป่วยนั ้ นก ็ สาหัส จนไม่ มี ลมหายใจเหลือ อยู่ แล้ว 18 นางจึง กล่าวแก่ เอลี ยาห์ว่า
“โอ คนของพระเจ้า เจ้าข้า ฉั นมเี รือ
่ งอะไรเกี่ยวข้องกับท่าน ท่านได้มาหาฉั นเพื่อฟื้ นให้ทรง
ระลึก ถึง ความผิด ของฉั น และกระทํา ให้ บุ ตรชายของฉั น ตายหรือ� 19 และท่านก็ พู ดก ับ
นางว่า “เอาบุตรชายของเจ้ามาให้ฉันเถิด� ท่านก็นําเขาไปจากอกของนางอุม
้ ขึ้นไปที่ หอ
้ ง
ชัน
้ บนที่ ท่านอาศัย อยู่ และวางเขาไว้บนที่นอนของท่านเอง 20 และท่านร้องทูล พระเยโฮ
วาห์ว่า “โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ พระองค์ ทรงนําเหตุ รา้ ยมาจนกระ
ทัง่ หญิ งม ่ายนี้ ที่ ข้า พระองค์ อาศัย อยู่ ด้วยที เดียวหรือ โดยที่ ทรงประหารบุตรชายของนาง
เสีย� 21 แลวท
้ ่านก็เหยียดตัวลงทับเด็กนั ้นสามครัง้ และร้องทูลพระเยโฮวาห์ว่า “โอ ข้าแต่
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอชีวต
ิ ของเด็กคนนี้ มาเข้าในตัวเขาอีก� 22 และพระ
เยโฮวาห์ ทรงฟัง เสียงของเอลี ยาห์ และชีวต
ิ ของเด็ก นั ้น มาเข้า ในตัว เขาอีก และเขาก็ ฟื้น
ขึ้น 23 และเอลี ยาห์ก็ อุ ้มเด็กนั ้น นําลงมาจากห้องชัน
้ บนเข้าไปในเรือน และมอบเขาให้แก่
มารดาของเด็ก และเอลี ยาห์บอกว่า “ดู ซิ บุ ตรของเจ้ายังมีชีวิตอยู�
่ 24 และหญิงนั ้นพู ดก
ับเอลียาห์ว่า “คราวนี้ ดิฉั นทราบแล้วว่า ท่านเป็นคนของพระเจ้า และพระวจนะของพระเย
โฮวาห์ซ่ึงอยูใ่ นปากของท่านเป็นความจริง�
17 และอยูม
่ าภายหลังเหตุการณ์ เหล่านี้

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

โอบาดีห์ ผู้ที่เชื่อในพระเจ้า ได้รับใช้อาหับ
และอาหับ รับสัง่ เรียกโอบาดีห์ ผู้ เป็น อธิ บด ี กรมวัง (ฝ่ายโอบาดีห์ นั้น เกรงกลัว พระเย
โฮวาห์ ยิง่ นั ก 4 และเมื่อ เยเซเบลขจัด ผู้ พยากรณ์ ของพระเยโฮวาห์ ออกไป โอบาดีห์ ได้ นํา
ผู้พยากรณ์ หน่งึ ร้อยคนซ่อนไว้ตามถํ้าแห่งละห้าสิบคน และเลี้ยงเขาทัง้ หลายด้วยขนมปัง
และนํ้า� 5 และอาหับรับสัง่ โอบาดีห์ว่า “จงไปให้ทัว่ พื้น แผ่น ดิน ไปหาธารนํ้าพุ และไปให้ทั่
วทุกลําธาร ชะรอยเราจะพบหญ้าและรักษาชีวตม
ิ ้าและล่อให้คงอยู่ได้ และไม่ต้องสูญเสีย
สัตว์ไปหมด� 6 ดังนั ้นพวกเขาก็ แบ่งดินแดนกันเพื่อ จะออกไปค้น อาหับเสด็จไปทางหนึ่ ง
ฝ่ายโอบาดีห์ไปอีกทางหนึ่ ง 7 เมื่อโอบาดีห์กําลังไปตามทาง ดู เถิด เอลี ยาห์ได้ พบเขา และ
โอบาดีหก็
์ จําท่านได้จึงซบหน้าลงพูดว่า “เอลียาห์ เจ้านายของข้าพเจ้า เป็นตัวท่านเองจริง
หรือ� 8 และท่านก็ ตอบเขาว่า “ตัว ฉั น เอง จงไปบอกเจ้า นายของท่านว่า ‘ดู เถิด เอลี ยาห์
อยู่ ที่ นี่ � ” 9 และเขากล่าวว่า “ข้าพเจ้า ได้ กระทํา ผิด ประการใด ท่านจึง จะมอบผู้ รับ ใช้ ของ
ท่านไว้ในพระหัตถ์ ของอาหับให้ประหารข้าพเจ้าเสีย 10 พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรง
พระชนม์ อยู่ แน่ ฉั นใด ไม่มี ประชาชาติ หรือ ราชอาณาจักรใด ที่ เจ้ านายของข้าพเจ้า มิ ได้ ส่ง
3
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คนไปเสาะหาท่าน และเมื่อ เขาทัง้ หลายกราบทูล ว่า ‘เขาไม่ อยู่ที่ นี่ พระเจ้า ข้า� พระองค์ ก็
ให้ ประชาชาติ หรือ ราชอาณาจักรปฏิญาณว่า เขาทัง้ หลายมิ ได้ พบท่าน 11 และคราวนี้ ท่าน
กล่าวว่า ‘จงไปบอกเจ้านายของท่านว่า “ดูเถิด เอลียาห์อยูที
่ ่นี่� ’ 12 อยูมาพอข้
่
าพเจ้าไปจาก
ท่านแล้ว พระวิญญาณของพระเยโฮวาห์จะมาพาท่านไป ณ ที่ใดข้าพเจ้าก็ไม่ทราบ ฉะนั ้น
เมื่อข้าพเจ้าไปทูลอาหับ และพระองค์ หาท่านไม่ พบ พระองค์ ก็ จะทรงประหารข้าพเจ้าเสีย
ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าผู้รับใช้ของท่านยําเกรงพระเยโฮวาห์ตัง้ แต่หนุ่มๆมา 13 ไม่มีผู้ใดเรียนเจ้า
นายของข้าพเจ้า ดอกหรือ ว่า ข้าพเจ้า ได้ กระทํา สิง่ ใดเมื่อ เยเซเบลประหารผู้ พยากรณ์ ของ
พระเยโฮวาห์เสีย และข้าพเจ้า ได้ ซ่อนผู้ พยากรณ์ หน่งึ ร้อยคนของพระเยโฮวาห์ไว้ตามถํ้า
แห่ง ละห้า สิบ คน และเลี้ยงเขาด้วยขนมปัง และนํ้า 14 และคราวนี้ ท่านบอกว่า ‘จงไปบอก
เจ้า นายของท่านว่า “ดู เถิด เอลี ยาห์ อยู่ ที่ นี่ � ’ แล ้ว พระองค์ จะทรงประหารข้าพเจ้า เสีย�
15 และเอลียาห์กล่าวว่า “พระเยโฮวาห์จอมโยธาผู้ซ่ึงข้าพเจ้าปฏิบติ
ั อยูทรงพระชนม์
่
อยูแน่
่
ฉั นใด ข้าพเจ้า จะแสดงตัว ของข้าพเจ้า แก่ อาหับ ในวัน นี้ แน่ � 16 โอบาดีห์ จึง ไปเฝ้า อาหับ
และทูลพระองค์ อาหับก็เสด็จไปพบเอลียาห์
เอลียาห์เข้าเฝ้ากษั ตริย์อาหับแล้วท้าทายพระองค์
และอยู่ มาเมื่อ อาหับ ทอดพระเนตรเห็น เอลี ยาห์ อาหั บก ็ ตรัส กั บท ่า นว่า “นี่ ตัว เจ้า
หรือ เจ้าผูท
้ ําความลําบากให้อิสราเอล� 18 และท่านจึงทูลว่า “ข้าพระองค์มิได้กระทําความ
ลําบากแก่ อิสราเอล แต่ พระองค์ ได้ กระทํา และราชวงศ์ บิ ดาของพระองค์ เพราะว่า พวก
พระองค์ ได้ ทอดทิง้ พระบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์ และติดตามพระบาอัล 19 เพราะฉะนั ้น
บัดนี้ ขอ ทรง สัง่ ให้ บรรดา ชน อิสราเอล มา พบ ข้า พระองค์ ที่ ภู เขา คา ร เมล ทัง้ ผู้ พยากรณ์
ของพระบาอัล สี่ รอ
้ ยห้า สิบ คนนั ้น และผู้ พยากรณ์ ของเสารู ป เคารพสี่ รอ
้ ยคนนั ้น ผู้ ซึ่ง รับ
ประทานที่ โต ๊ะ เสวยของพระนางเยเซเบล� 20 อาหับ จึง ทรงส่ง ไปยัง คนอิสราเอลทัง้ ปวง
และชุ มนุมผู้ พยากรณ์ ที่ ภู เขาคารเมล 21 และเอลี ยาห์ก็ เข ้า มาใกล้ ประชาชนทัง้ ปวงกล่าว
ว่า “ท่านทัง้ หลายจะขยัก ขย่อนอยู่ ระหว่างสองฝ่ายนี้ นานสัก เท่าใด ถ้า พระเยโฮวาห์ ทรง
เป็นพระเจ้าจงติดตามพระองค์ แต่ถ้าพระบาอัลเป็น ก็จงตามท่านไปเถิด� และประชาชน
ไม่ ตอบท่านสัก คํา เดียว 22 แล ้ว เอลี ยาห์พู ดก ับ ประชาชนว่า “ตัว ข้าพเจ้า คือ ข้าพเจ้า แต่ ผู้
เดียวเป็น ผู้ พยากรณ์ ของพระเยโฮวาห์ ที่ เหลือ อยู่ แต่ ผู้ พยากรณ์ พระบาอั ลม ี สี ่ รอ
้ ยห้า สิบ
คน 23 ขอให้เขามอบวัวผู้แก่เราสองตัว แล้วขอให้เขาทัง้ หลายเลือกวัวเป็นของเขาตัวหนึ่ ง
ฟันเป็นท่อนๆ วางไว้บนกองฟืนแต่อย่าใส่ไฟ และข้าพเจ้าจะเตรียมวัวผู้อีกตัวหนึ่ งนั ้นวาง
ไว้บนฟืน และไม่ใส่ไฟ 24 และท่านทัง้ หลายจงร้องออกพระนามพระของท่าน และข้าพเจ้า
จะร้องออกพระนามพระเยโฮวาห์ พระเจ้า องค์ ที่ ทรงตอบด้วยไฟ พระองค์ นั ้น แหละทรง
เป็นพระเจ้า� และประชาชนทัง้ ปวงก็ตอบว่า “อย่างที่พูดก็ดีแล้ว�
17

การพิสูจน์ บนภูเขาคารเมล
แล ้ว เอลี ยาห์ พู ดก ับ ผู้ พยากรณ์ ของพระบาอัล ว่า “จงเลือกวัว ผู้ ตัว หนึ่ ง สํา หรับท ่าน
และตระเตรียมเสียก่อน เพราะพวกท่านมากคนด้วยกัน จงร้องออกพระนามพระของท่าน
แต่ อย่า ใส่ ไฟ � 26 เขาทัง้ หลายก็ เอาวัว ผู้ ที่ เขานํา มาให้ และเขาทัง้ หลายก็ จัด เตรียมและ
ร้องออกพระนามพระบาอัล ตัง้ แต่ เวลาเช้าจนเที่ยงกล่าวว่า “โอ ข้าแต่ พระบาอัล ขอสดับ
พวกข้าพเจ้า เถิด� แต่ ก็ ไม่มี เสียงและไม่ มี ใครตอบ และเขาก็ โขยกเขยกอยู่ รอบแท่น ซึ่ง
เขาได้ สร้างขึ้นนั ้น 27 ครัน
้ ถึงเวลาเที่ยงเอลี ยาห์ก็ เย้ยเขาทัง้ หลายว่า “ร้องให้ดังๆซี เพราะ
ท่านเป็น พระองค์ หนึ่ ง ท่านกําลัง สนทนาอยู่ หรือ ท่านกําลัง แอบซ่อนตัว อยู่ หรือ ท่านไป
25
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เที่ยว หรือ ชะรอยท่านกํา ลัง หลั บอย ู่ และจะต้องปลุก� เขาทัง้ หลายก็ รอ
้ งเสียงดัง และ
เชือดเฉื อนตัว เองตามธรรมเนี ยมของเขาด้วยมีด และหลาว จนโลหิต ไหลพุ่ง ออกมาตาม
ตัว 29 และต่อ มาเมื่อ ผ่านเที่ยงวัน ไปแล้ว เขาก็ ทํานายจนถึง เวลาถวายบูชาตอนเย็น แต่
ไม่มี เสียง ไม่มี ใครตอบ ไม่มี ใครฟัง 30 แล ้ว เอลี ยาห์พู ดก ับ ประชาชนทัง้ ปวงว่า “จงเข้า มา
ใกล้ ข้าพเจ้า� และประชาชนทัง้ ปวงก็ เข้ามาใกล้ ท่าน และท่านก็ ซ่อมแท่น บูชาของพระเย
โฮวาห์ ที่ ถู กทําลายลงนั ้น 31 เอลี ยาห์ นํา ศิลาสิบ สองก้อนมาตามจํานวนตระกูล ของบุตร
ชายของยาโคบ ผู้ ซึ่ง พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาถึงว่า “อิสราเอลจะเป็น ชื่อ ของเจ้า�
32 และท่านได้ สร้างแท่ นบู ชาด้วยศิ ลานน
ั ้ ในพระนามของพระเยโฮวาห์ และท่านได้ขุดร่อง
รอบแท่น ใหญ่ พอจุ เมล็ด พืช ได้ สองถัง 33 และท่านก็ วางฟืน ไว้ เป็น ระเบียบ และฟั นว ัว ผู้
นั ้น เป็น ท่อนๆ และวางไว้ บนกองฟืน และท่านกล่าวว่า “จงเติ มน ้าํ ให้ เต็ม สี่ ไห และเทลง
บนเครือ
่ งเผาบู ชา และบนกองฟืน� 34 และท่านกล่าวว่า “จงกระทํา ครัง้ ที่ สอง � และเขา
ก็ กระทํา ครัง้ ที่ สอง และท่านกล่าวว่า “จงกระทํา ครัง้ ที่ สาม � และเขาก็ กระทํา ครัง้ ที่ สาม
35 และนํ้าไหลรอบแท่นบูชา และท่านใส่น้ําเต็มร่อง 36 และอยูม
่ าเมื่อถึงเวลาถวายบูชาตอน
เย็น เอลี ยาห์ผู้ พยากรณ์ ก็ เข ้า มาใกล้ ทูล ว่า “ข้า แต่ พระเยโฮวาห์พระเจ้า แห่งอ ับ ราฮัม อิส
อัคและอิสราเอล ขอให้ทราบเสียทั วก
่ ันในวันนี้ ว่า พระองค์ คือพระเจ้าในอิสราเอล และข้า
พระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ และข้าพระองค์ได้กระทําบรรดาสิง่ เหล่านี้ ตามพระดํารัส
ของพระองค์ 37 ขอทรงฟัง ข้า พระองค์ โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงฟัง ข้า พระองค์ เพื่อ
ชนชาติ นี้ จะทราบว่า พระองค์ คือ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า และพระองค์ ทรงหัน จิตใจของเขา
ทัง้ หลายกลับ มาอีก� 38 แล ้ว ไฟของพระเยโฮวาห์ ก็ ตกลงมาและไหม้ เครือ
่ งเผาบู ชา และ
ฟืนและหิน และผงคลีและเลียนํ้าซึ่งอยูใ่ นร่อง 39 และเมื่อประชาชนทัง้ ปวงได้เห็น เขาก็ซบ
หน้าลงและร้องว่า “พระเยโฮวาห์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า พระเยโฮวาห์พระองค์ทรงเป็น
พระเจ้า� 40 และเอลี ยาห์บอกเขาว่า “จงจับ ผู้ พยากรณ์ ของพระบาอัล อย่า ให้หนี ไปได้ สัก
คนเดียว� และเขาทัง้ หลายก็ไปจับเขามา และเอลียาห์ก็นําเขาลงไปที่ลําธารคีโชนและฆ่า
เขาเสียที่นั ่น 41 เอลียาห์ทูลอาหับว่า “ขอเชิญเสด็จขึ้นไปเสวยและดื่มเถิด เพราะมีเสียงฝน
กระหึ่มมา�
28

เอลียาห์อธิษฐานขอให้ฝนตก
อาหั บก ็ เสด็จ ขึ้น ไปเสวยและดื่ม และเอลี ยาห์ ก็ ขึ้น ไปที่ ยอดภู เขาคารเมล ท่านก็ โน
้ม ตัว ลงถึ งด ิน ซบหน้า ระหว่างเข่า 43 และท่านสัง่ คนใช้ ของท่านว่า “จงลุก ขึ้น มองไปทาง
ทะเล� เขาก็ลุกขึ้นมองและตอบว่า “ไม่มีอะไรเลย� และท่านบอกว่า “จงไปดูอีกเจ็ดครัง้ �
44 และอยู่ มาเมื่อ ถึง ครัง
้ ที่ เจ ็ด เขาบอกว่า “ดู เถิด มี เมฆก้อนหนึ่ ง เล็ก เท่า ฝ่ามือ คนขึ้น มา
จากทะเล� และท่านก็บอกว่า “จงไปทูลอาหับว่า ‘ขอทรงเตรียมราชรถและเสด็จลงไปเพื่อ
พระองค์จะไม่ติดฝน� ” 45 และอยู่มาอีกครู หน
่ ่งึ ท้องฟ้าก็มืดไปด้วยเมฆและลม และมีฝน
หนั ก อาหับก ็ ทรงรถเสด็จ ไปยัง เมืองยิสเรเอล 46 และพระหัตถ์ ของพระเยโฮวาห์ทรงสถิต
อยู่บนเอลียาห์ และท่านก็คาดเอวของท่านไว้ และวิง่ ขึ้นหน้าอาหับไปถึงทางเข้าเมืองยิสเร
เอล
42
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เมื่อเอลียาห์หมดกําลัง ทูตสวรรค์มารับใช้ท่าน
อาหับ จึง บอกเยเซเบลตามการทัง้ สิน
่ งที่ ท่านได้ ฆ่า ผู้
้ ซึ่ง เอลี ยาห์ ได้ กระทํา และเรือ
2
พยากรณ์ ทัง้ หมดเสียด้วยดาบ แล้วเยเซเบลก็รบ
ั สัง่ ให้ผู้สื่อสารไปหาเอลียาห์ว่า “ถ้าพรุ ง่
1
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นี้ เวลานี้ เรามิ ได้ กระทํา ชีวต
ิ ของเจ้า ให้เหมือนอย่างชีวต
ิ ของคนเหล่า นั ้น แล้ว ก็ ให้พระทัง้
หลายลงโทษเรา และให้หนักยิง่ กว่า� 3 เมื่อท่านทราบแล้วก็ลุกขึ้นหนี ไปเอาชีวต
ิ รอด และ
มาถึงเบเออร์เชบาเขตประเทศยูดาห์ และละคนใช้ของท่านไว้ที่ นั่น 4 แต่ ตั วท่านเองก็ เดิน
เข้าถิน
่ ทุ รกันดารไปเป็น ระยะทางวันหนึ่ งมานั ่งอยู่ที่ ใต้ ต้นไม้ จําพวกสนจู นิเปอร์ และท่าน
ทูล ขอให้ ตั วท ่านตายเสียที ว่า “พอแล้ว พระองค์ เจ้าข้า โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ บัดนี้ ขอ
เอาชีวต
ิ ของข้า พระองค์ ไปเสีย เพราะข้า พระองค์ ก็ ไม่ ดี ไปกว่า บรรพบุรุษ ของข้า พระองค์�
5 และท่านก็ นอนลงหลั บอยู่ใต้ ต้นไม้ จําพวกสนจู นิเปอร์ ดู เถิด มี ทูตสวรรค์ องค์ หน่ึงมาถูก
ต้องท่าน และพู ดก ั บท ่า นว่า “ลุ กขึ้ นร ับ ประทานซี� 6 และท่านก็ มองดู ดู เถิด ตรงที่ ศีรษะ
ของท่านมีขนมปังที่ ปิ้งบนก้อนหินร้อนและมีไหน้าํ ลูกหนึ่ ง ท่านก็ รบ
ั ประทานและดื่ม และ
นอนลงอีก 7 และทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ก็มาอีกเป็นครง
ั ้ ที่สอง ถูกต้องท่านแล้วว่า “ลุ
กขึ้นรับประทานซี เพราะว่าทางเดินนั ้นเกินกําลังของท่าน�
พระเจ้าทรงให้เอลียาห์ไปทํางานใหม่
และท่านก็ ลุ กขึ้ นร ับ ประทานและดื่ม และเดิน ไปด้วยกําลัง ของอาหารนั ้น สี่ สิ บวัน สี่ สิ
บคืน ถึง โฮเรบภูเขาของพระเจ้า 9 ที่ นั ่น ท่านมาถึง ถํ้า แห่ง หนึ่ งก ็ เข ้า พัก อยู่ และดู เถิด พระ
วจนะของพระเยโฮวาห์มาถึง ท่าน และพระองค์ ตรัส กั บท ่า นว่า “เอลี ยาห์เอ๋ย เจ้ าทํา อะไร
อยูที
่ ่นี่� 10 ท่านทูลว่า “ข้าพระองค์รอ
้ นรนเพื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธายิง่ นั ก เพราะ
ประชาชนอิสราเอลได้ ทอดทิง้ พันธสัญญาของพระองค์ พัง แท่น บูชาของพระองค์ ลงเสีย
และประหารผู้ พยากรณ์ ของพระองค์ เสียด ้วยดาบ และข้า พระองค์ ข้า พระองค์ แต่ ผู้ เดียว
เหลืออยู่ และเขาทัง้ หลายแสวงหาชีวต
ิ ของข้าพระองค์เพื่อจะเอาไปเสีย� 11 และพระองค์
ตรัสว่า “จงออกไปเถิด ไปยืนอยู่บนภูเขาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์� และดูเถิด พระเยโฮ
วาห์ทรงผ่านไป และลมใหญ่อน
ั แรงกล้าได้พัดพังภูเขา และทําให้หน
ิ แตกเป็นก้อนๆต่อพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์ แต่พระเยโฮวาห์มิได้สถิตในลมนั ้น ภายหลังลมก็แผ่นดินไหว แต่พระ
เยโฮวาห์ หาทรงสถิต ในแผ่น ดิน ไหวนั ้น ไม่ 12 ภายหลัง แผ่น ดิน ไหวก็ เก ิดไฟ แต่ พระเยโฮ
วาห์หาทรงสถิตในไฟนั ้นไม่ ภายหลังไฟก็มีเสียงเบาๆ 13 และเมื่อเอลี ยาห์ได้ยน
ิ ท่านก็ เอา
ผ้าคลุมหน้าไว้ ออกไปยืนอยู่ที่ปากถํ้า และดูเถิด มีเสียงมาถึงท่านว่า “เอลียาห์เอ๋ย เจ้าทํา
อะไรอยู่ ที่ นี่ � 14 ท่านทูล ว่า “ข้า พระองค์ รอ
้ นรนเพื่อ พระเยโฮวาห์พระเจ้า จอมโยธายิง่ นั ก
เพราะว่าประชาชนอิสราเอลได้ทอดทิง้ พันธสัญญาของพระองค์ พังแท่นบูชาของพระองค์
ลงเสีย และประหารผู้พยากรณ์ ของพระองค์ เสียด้วยดาบ และข้าพระองค์ ข้าพระองค์ แต่
ผู้ เดียวเหลือ อยู่ และเขาทัง้ หลายแสวงหาชีวต
ิ ของข้า พระองค์ เพื่อ จะเอาไปเสีย� 15 และ
พระเยโฮวาห์ตรัสกับท่านว่า “ไปเถอะ จงกลับไปตามทางของเจ้าถึงถิน
่ ทุรกันดารดามัสกัส
และเมื่อเจ้าไปถึงแล้ว เจ้าจงเจิมฮาซาเอลไว้ให้เป็นกษั ตริย์เหนื อประเทศซีเรีย 16 และเยฮู
บุตรนิ มซีนั ้น เจ้าจงเจิมให้เป็นกษั ตริย์เหนื ออิสราเอล และเอลี ชาบุตรชาฟัทชาวอาเบลเม
โฮลาห์ เจ้าจงเจิมตัง้ ไว้ให้เป็นผู้พยากรณ์ แทนเจ้า 17 และต่อมาผู้ที่รอดจากดาบของฮาซา
เอล เยฮู จะฆ่าเสีย และผู้ ที่ รอดจากดาบของเยฮู เอลี ชาจะฆ่าเสีย 18 แต่ เรายังมีเหลือเจ็ด
พันคนไว้ในอิสราเอล คือทุกเข่าซึ่งมิได้คุกลงต่อพระบาอัล และทุกปากซึ่งมิได้จุบรู ปนัน
้ �
8

เอลียาห์เจิมตัง้ เอลีชา

19 ท่านก็ ออกไปจากที่ นั่นพบเอลี ชาบุตรชายชาฟัท

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

20

ครัง้ แรกที่อาหับสู้รบกับประเทศซีเรีย

1 เบนฮาดัด กษั ตริย์ ซี เรีย ได้ ประชุม กองทัพ ทัง
้ ปวงของท่าน

มี กษั ตริย์สามสิบ สององค์ข้ึ
นก ั บท ่าน ทั ้งม ้า และรถรบ และท่านก็ ข้น
ึ ไปล้อมสะมาเรีย สู้ รบกับ เมืองนั ้น 2 และท่านได้
ส่ง ผู้ ส่ือสารเข้าไปในเมืองหาอาหับ กษั ตริย์ อิสราเอล กล ่าวแก่ พระองค์ ว่า “เบนฮาดัด ว่า
ดังนี้ ว่า 3 ‘เงิน และทองคํา ของท่านเป็น ของเรา บรรดาภรรยาและเด็กๆ ที่ ดี ที่ สุด ของท่าน
ก็ เป็น ของเราด้วย� ” 4 และกษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอลทรงตอบไปว่า “โอ ข้า แต่ กษั ตริย์ เจ้ า
นายของข้าพเจ้า ดังที่ท่านว่ามานั ่นแหละ ข้าพเจ้าเป็นของท่าน ทัง้ ที่ข้าพเจ้ามีอยูนั
่ ้นด้วย�
5 บรรดาผู้ส่ ือสารได้กลับมาอีกกล่าวว่า “เบนฮาดัดกล่าวดังนี้ ว่า ‘ข้าพเจ้าส่งข่าวมายังท่าน
ว่า “จงส่งเงินและทองคําของท่าน ภรรยาและเด็กของท่านไปให้ข้าพเจ้า� 6 แต่ข้าพเจ้าจะ
ส่ง ข้าราชการของข้าพเจ้า ไปหาท่านพรุ ง่ นี้ ประมาณเวลานี้ เขาทัง้ หลายจะค้ นว ัง ของท่าน
ทั ้งบ้านเรือนข้าราชการของท่าน สิ ่งใดที่ เป็ นที ่ชอบตาของท่าน เขาจะหยิบเอาไป� ” 7 แล
้ วกษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอลก็ เรียกประชุม พวกผู้ ใหญ่ ทัง้ ปวงของแผ่น ดิน ตรัสว ่า “ขอตรองดู
เถิด ดู ว่าชายผู้นี้ หาช่องก่อ ความลําบาก เพราะเขาให้คนมารับเมีย และลูกของฉั น ทัง้ เงิน
และทองคํา ของฉั น และฉั นก ็ มิได้ ปฏิเสธเขา� 8 บรรดาผู้ ใหญ่ และประชาชนทัง้ สิ้ นก ็ ทูล
พระองค์ว่า “ขออย่าทรงฟังหรือทรงยินยอมพ่ะย่ะค่ะ� 9 พระองค์จึงรับสัง่ แก่ผู้สื่อสารของ
เบนฮาดัด ว่า “จงไปทูล กษั ตริย์ เจ้ านายของข้าพเจ้า ว่า ‘บรรดาสิง่ ที่ ท่านเอาจากผู้ รับ ใช้
ของท่านในครัง้ แรกนั ้น ข้าพเจ้าจะกระทําตาม แต่สิ ่งนี้ ข้าพเจ้าปฏิบัติตามไม่ได้� ” และผู้
สื่อสารก็จากไปและกลับมารายงาน 10 เบนฮาดัดส่งข่าวกลับมาว่า “ถ้าผงคลีแห่งสะมาเรีย
จะพอแก่คนทีติ
่ ดตามข้าพเจ้ามาสักคนละหยิบมือหนึ่ ง ก็ขอให้พระทัง้ หลายลงโทษข้าพเจ้า
และให้หนักยิง่ กว่า� 11 และกษัตริย์แห่งอิสราเอลทรงตอบไปว่า “ขอทูลท่านว่า ‘ขอท่านผูที
้ ่
สวมเกราะ อย่าอวดอ้างอย่างผูที
้ ่ถอดเกราะแล้วเลย� ” 12 ต่อมาเมื่อเบนฮาดัดได้ยน
ิ ข่าวนี้
ขณะที่ดื่มอยู่กับบรรดากษั ตริย์ทัง้ หลายที่ในทับอาศัย ท่านก็สัง่ ข้าราชการของท่านว่า “จง
เข้าประจําที่� และเขาทัง้ หลายก็เข้าประจําที่เพื่อต่อสู้กับเมืองนั ้น
พระเจ้าทรงสัญญาว่าอิสราเอลจะชนะ
ดู เถิด ผู้ พยากรณ์ คนหนึ่ ง เข้า มาใกล้ อาหับ กษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอลทูล ว่า “พระเยโฮ
วาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า เจ้ าเห็น กองทัพ ใหญ่ นี้ หรือ ดู เถิด เราจะมอบไว้ในมือ ของเจ้า ในวัน นี้ เจ้ า
จะได้ รู ว่
้ าเราคือพระเยโฮวาห์� 14 และอาหับตรัสว่า “ทรงใช้ใครทํา� เขาทูลว่า “พระเยโฮ
วาห์ตรัสดังนี้ ว่า ด้วยมือของมหาดเล็กของเจ้านายประจําจังหวัดทัง้ หลาย� แล้วพระองค์
ตรัสว่า “ใครจะเริม
่ รบ� เขาทูลตอบว่า “พระองค์พ่ะย่ะค่ะ�
13

อาหับชนะชาวซีเรีย

15 พระองค์ จึงทรงจัดมหาดเล็กของเจ้านายประจําจังหวัดเหล่านั ้นซึ่งมีสองร้อยสามสิบ

สองคนด้วยกัน และภายหลังทรงจัดพลทัง้ หมดคือบรรดาคนอิสราเอลรวมพลเจ็ดพันคน
16 เขาทัง
้ หลายยกออกไปในเวลาเที่ยงวัน ฝ่ายเบนฮาดัด กําลั งด่ม
ื เมาอยู่ ในทับ อาศัย ทัง้
17
ท่านและกษัตริย์อีกสามสิบสององค์ที่ช่วยท่าน พวกมหาดเล็กของเจ้านายประจําจังหวัด
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ได้ยกออกไปก่อน เบนฮาดัดก็ส่งออกไป เขาทัง้ หลายรายงานท่านว่า “มีคนยกออกมาจาก
สะมาเรีย� 18 ท่านจึง ว่า “ถ้า เขาออกมาด้วยสันติ จงจับ เขามาเป็นๆ หรือ ถ้า เขาออกมา
ทํา ศึก จงจับ เขามาเป็นๆ� 19 คนเหล่า นี้ จึง ออกไปจากเมืองคือ พวกมหาดเล็ก ของเจ้า นาย
ประจํา จังหวัด และกองทัพ ซึ่ง ติดตามคนเหล่า นี้ 20 และต่างก็ ฆ่า คู่ รบของตน คนซีเรีย หนี
และคนอิสราเอลไล่ติดตามเขาไป แต่เบนฮาดัดกษั ตริย์แห่งซีเรียทรงม้าหนี ไปกับทหารม้า
21 กษั ตริยแห่
์ งอิสราเอลก็ออกไปโจมตีม้าและรถรบ และประหารชนซีเรียเสียอย่างใหญ่โต
อาหับได้รบ
ั คําตักเตือนให้เตรียมสําหรับการสู้รบอีกครัง้
แล ้ว ผู้ พยากรณ์ ผู้ นั ้น ได้ เข ้า มาใกล้ กษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอลทูล พระองค์ ว่า “มาเถิด ขอ
เสริมกําลังของพระองค์ และตรึกตรองดูวา่ พระองค์จะทรงกระทําประการใด เพราะสิน
้ ปีนี้
กษั ตริยแห่
์ งซีเรียจะยกกองทัพมาสู้กับพระองค์อีก�
22

ครัง้ ที่สองที่อาหับสู้รบกับประเทศซีเรีย
“พระทัง้ หลายของเขาเป็นพระแห่งภู เขา
เขาทัง้ หลายจึง แข็ง กว่า เรา แต่ ขอให้ เราสู้ รบกับ เขาในที่ ราบ แล ้ว เราจะต้องแข็ง กว่า เขา
แน่ นอนที เดียว 24 ขอกระทํา อย่างนี้ ขอปลดกษั ตริย์ เสีย ทุก องค์ จากตําแหน่ ง และตัง้ นาย
ทหารขึ้นแทน 25 และเกณฑ์กองทัพเข้าแทนส่วนที่ล้มตายไปในคราวก่อน ม้าแทนม้า รถรบ
แทนรถรบ แล้วเราทัง้ หลายจะสู้รบกับเขาในที่ราบ เราจะต้องแข็งกว่าเขาแน่ นอนทีเดียว�
และท่านก็ฟังเสียงของเขาทัง้ หลายและกระทําตาม 26 และอยู่มาพอสิน
้ ปี แล้วเบนฮาดัดก
็ เกณฑ์ ชนซีเรีย ยกขึ้น ไปถึง เมือ งอาเฟกเพื่อ สู้ รบกับ อิสราเอล 27 และประชาชนอิสราเอล
ก็ ถู กเกณฑ์ และอยู่ พร ้ อมกัน หมด และยกออกไปต่อสู้ กับ เขา ประชาชนอิสราเอลตัง้ ค่าย
ตรงหน้าเขาเหมือนอย่างแพะสองฝูงเล็กๆ แต่ คนซีเรียเต็ มท้องทุ่งไปหมด 28 และคนของ
พระเจ้า คนหนึ่ ง ได้ เข ้า ไปใกล้ และทูล กษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอลว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า
เพราะคนซีเรีย ได้ กล่าวว่า ‘พระเยโฮวาห์ เป็น พระเจ้า แห่ง ภู เขา พระองค์ มิได้ เป็น พระเจ้า
แห่งหุบเขา� เพราะฉะนั ้นเราจะมอบประชาชนหมู่ใหญ่นี้ ไว้ในมือของเจ้า และเจ้าจะได้รู ว่้ า
เราคือ พระเยโฮวาห์� 29 แล ้ว เขาก็ ตัง้ ค่ายตรงข้ามกัน อยู่ เจ ็ด วัน แล ้ว ในวันที ่ เจ ็ ดก ็ ปะทะ
กัน ประชาชนอิสราเอลก็ฆ่าคนซีเรียซึ่งเป็นทหารราบเสียหนึ่ งแสนคนในวันเดียว 30 เหลือ
นอกนั ้ นก็หนี เข้าเมืองอาเฟก และกําแพงเมืองล้ มทับคนที่ เหลือนอกนั ้นเสียสองหมื่นเจ็ด
พันคน เบนฮาดัดก็หนี ไปด้วย และเข้าไปในห้องชัน
้ ในที่ในเมือง 31 และข้าราชการของท่าน
มาทูล ว่า “ดู เถิด เราได้ ยิ นว ่ากษั ตริย์ แห่ งวงศ์ วานอิส ราเอลเป็นกษั ตริย์ ที่ ทรงเมตตา ขอ
ให้เราเอาผ้ากระสอบคาดเอว และเอาเชือกพันศีรษะของเรา และออกไปหากษั ตริย์แห่งอ
ิสราเอล ชะรอยท่านจะไว้ชีวิตของพระองค์� 32 เพราะฉะนั ้นเขาจึงเอาผ้ากระสอบคาดเอว
และเอาเชือกพัน ศีรษะ และเขาไปเฝ้า กษั ตริย์แห่งอ ิสราเอลทูล ว่า “เบนฮาดัดผู้ รับใช้ของ
พระองค์ สัง่ มาว่า ‘ได้ โปรดเถิด ขอให้ข้าพเจ้า รอดชีวต
ิ อยู�
่ ” และพระองค์ ตรัสว ่า “ท่านยั
งมชี
ี วิตหรือ ท่านเป็นน้ องของเรา� 33 ฝ่ายคนเหล่านั ้นกําลังหาช่องอยูแล้
่ ว เขาทัง้ หลายก็รี
บตอบโดยเร็วว่า “พระเจ้าข้า เบนฮาดัดอนช
ุ าของพระองค์� แล้วพระองค์ตรัสว่า “ไปเถอะ
และนําท่านมา� แล้วเบนฮาดัดก็ออกมาหาพระองค์ แล้วพระองค์ก็ให้ท่านขึ้นไปบนรถรบ
34 และเบนฮาดัด ทูล ว่า “หัว เมืองซึ่ งบ ิ ดาของข้าพเจ้า ยึด เอาไปจากราชบิดาของท่านนั ้น
ข้าพเจ้าขอคืนให้พระองค์ พระองค์ จะสร้างถนนหนทางของพระองค์ ในเมืองดามัสกัสก็ ได้
อย่างที่ บิ ดาข้าพเจ้า ทํา ไว้ในสะมาเรีย� แล ้ วอาหับ ตรัสว ่า “เราจะยอมให้ท่านไปตามพันธ
สัญญานี้ � พระองค์จึงทําพันธสัญญากับท่าน และปล่อยท่านไป
23 ข้าราชการของกษั ตริย์แห่งซีเรีย ทูล ท่านว่า
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อาหับไว้ชีวิตของเบนฮาดัด
มี ชายคนหนึ่ ง ในเหล่า ศิษย์ แห่ งผู้ พยากรณ์ พู ดก ับ เพื่อนของตนตามพระบัญชาของ
พระเยโฮวาห์ว่า “ได้โปรดเถอะ ขอตีฉันที � แต่ชายคนนั ้ นก็ปฏิเสธไม่ยอมตีท่าน 36 แล้วท
่านจึงพูดกับเขาว่า “เพราะท่านไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ ดูเถิด พอท่านออก
ไปจากข้าพเจ้า สิ งโตตัว หนึ่ ง จะสังหารท่าน� พอเขาจากท่านไป สิ งโตตัว หนึ่ งก ็ มาพบเขา
และสังหารเขาเสีย 37 แล้วท่านไปพบชายอีกคนหนึ่ ง และท่านว่า “ได้โปรดเถอะ ขอตีฉันที
� ชายคนนั ้นได้ตีท่านและทําให้ท่านฟกชํ้า 38 ผูพยากรณ์
้
ผูนั
้ ้นจึงจากไป และไปคอยพบกษั
ตริย์อยู่ที่ หนทาง ใส่ ขี้เถ้าบนหน้าปลอมตัวเสีย 39 พอกษั ตริย์ทรงผ่านไป ท่านก็ รอ
้ งทูลกษั
ตริย์ว่า “ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์เข้าไปในกลางศึก และดูเถิด ทหารคนหนึ่ งหันมา และนําชาย
คนหนึ่ งมาให้ข้าพระองค์ บอกว่า ‘จงระวังชายคนนี้ ไว้นะ ถ้าเขาหลุดไปได้โดยเหตุใดๆ ชีวิต
ของท่านจะต้องแทนชีวต
ิ ของเขา หรือมฉ
ิ ะนั ้นท่านจะต้องเสียเงินตะลันต์หนึ่ ง� 40 และเมื่อ
ข้า พระองค์ ติ ดธุระอยู่ ที่ น่ี ที่ นั่น เขาก็ หายไป� กษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอลตรัส กั บท ่า นว่า “โทษ
ของเจ้าต้องเป็นอย่างนั ้นแหละ เพราะเจ้าเองได้ตัดสินแล้ว� 41 แลวท
้ ่านก็รีบเอาขีเ้ ถ้าออก
จากหน้าของตน และกษั ตริย์แห่งอิสราเอลก็ จําท่านได้ ว่า เป็นผู้พยากรณ์ คนหนึ่ ง 42 และ
ท่านจึงทูลพระองค์ว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า เพราะเจ้าได้ปล่อยชายคนที่อยูในมื
่
อของ
เจ้า ผู้ซึ่งเราได้กําหนดให้ทําลายนั ้น ชีวิตของเจ้าจะต้องแทนชีวต
ิ ของเขา และชนชาติของ
เจ้าแทนชนชาติ ของเขา� 43 และกษั ตริย์แห่งอิสราเอลก็ เสด็จเข้าไปในพระราชวังด้วยอา
รมณ์ ขุ่นมัวและไม่พอพระทัยยิง่ นั ก และเสด็จมาสะมาเรีย
35
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อาหับโลภสวนองุน
่ ของนาโบท

และอยู่ มาภายหลัง เหตุ การณ์ เหล่า นี้ นาโบทชาวยิสเรเอลมี สวนองุน
่ อยู่ ในยิสเรเอล
ข้างพระราชวัง ของอาหับ กษั ตริย์ แห่งสะมาเรีย 2 อาหับ ตรัส กับ นาโบทว่า “จงให้สวนองุน
่
ของเจ้า แก่ เราเถิด เพื่อ เราจะได้ ทํา สวนผัก เพราะอยู่ ใกล้ วัง ของเรา เราจะให้ สวนองุ ่ นที ่
ดี กว่า เพื่อ แลกสวนนี้ หรือ ถ้า เจ้า เห็น ชอบ เราจะให้ เงิน สมกับ ราคาสวนนั ้น� 3 แต่ นาโบท
ทูล อาหับ ว่า “ขอพระเยโฮวาห์ ทรงห้ามข้า พระองค์ ในการที่ จะยกมรดกของบรรพบุรุษ ให้
แก่ พระองค์ � 4 อาหั บก ็ เสด็จ เข้า ในวั งด ้ว ยอารมณ์ ขุ่ นม ัว และไม่ พอพระทัย ยิง่ นั ก ด้วย
เรือ
่ ง ที่ นา โบ ท ชาว ยิสเร เอล ทูล ตอบ พระองค์ เพราะ เขา ได้ กล่าว ว่า “ข้า พระองค์ จะ ไม่
ให้ มรดกแห่ง บรรพบุรุษ ของข้า พระองค์ แก่ พระองค์ � และพระองค์ ก็ เอนพระกายลงบน
พระแท่น ทรงเบือนพระพักตร์ไม่ เสวยพระกระยาหาร 5 แต่ เยเซเบลมเหสี ของพระองค์
เข ้า มาเฝ้า พระองค์ ทูล ถามพระองค์ ว่า “ไฉนพระจิต ของพระองค์ จึง เสีย พระทัย ไม่ เสวยพ
ระกระยาหาร� 6 และพระองค์ ตรัส ตอบพระนางว่า “เพราะเราได้ พู ดก ับ นาโบทชาวยิสเร
เอลว่า ‘จงขายสวนองุน
่ ของเจ้า ให้ แก่ เรา หรือม ิ ฉะนั ้น ถ้า เจ้า พอใจ เราจะให้ สวนองุ ่ นอ
ีก แห่ง หนึ่ ง แก่ เจ้ า เพื่อ แลก กัน� และ เขา ตอบ ว่า ‘ข้า พระองค์ จะ ไม่ ให้ สวน องุน
่ ของ ข้า
พระองค์ แก่ พระองค์ � ” 7 และเยเซเบลมเหสี ของพระองค์ ทูล พระองค์ ว่า “พระองค์ เป็น
ผู้ ครอบครองราชอาณาจั กรอ ิส ราเอลอยู่ หรือ เพคะ เชิญ เสด็จ ลุก ขึ้น เสวยพระกระยาหาร
เถิด และให้พระทัยของพระองค์ร่าเริง หม่อมฉั นจะมอบสวนองุน
่ ของนาโบทชาวยิสเรเอล
ให้ แก่ พระองค์ เอง � 8 พระนาง จึง ทรง พระ อักษร ใน พระนาม ของ อา หับ ประทับ ตรา ของ
พระองค์ ส่ง ไปยัง พวกผู้ ใหญ่ และขุนนางผู้ อยู่ ในเมืองกับ นาโบท 9 พระนางทรงพระอักษร
ว่า “จงประกาศให้ถืออดอาหาร และตัง้ นาโบทไว้ในที่สูงท่ามกลางประชาชน 10 และตัง้ คน
1
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อันธพาลสองคนให้นั่งตรงข้ามกับเขา ให้ฟ้องเขาว่า ‘เจ้าได้แช่งพระเจ้าและกษั ตริย์� แล้ว
พาเขาออกไปและเอาหินขว้างเสียให้ตาย� 11 และพวกผู้ชายของเมืองนั ้น คือพวกผู้ใหญ่
และขุนนางผูอ
้ าศัยอยูใ่ นเมืองนั ้น ได้กระทําตามที่เยเซเบลมีไปถึงพวกเขา ตามที่ปรากฏใน
ลายพระหัตถ์ซ่ึงพระนางทรงมีไปถึงเขานั ้น 12 เขาได้ประกาศให้ถืออดอาหาร และได้ตัง้ นา
โบทไว้ในที่ สูง ท่ามกลางประชาชน 13 และคนอันธพาลสองคนนั ้ นก ็ เข้า มา นั ่ง อยู่ ตรงข้าม
กับ เขา และคนอันธพาลนั ้น ได้ ฟ้องนาโบทต่อ หน้า ประชาชนกล่าวว่า “นาโบทได้ แช่ งพระ
เจ้าและกษั ตริย์� เขาทัง้ หลายจึงพานาโบทออกไปนอกเมือง และขว้างเขาถึงตายด้วยก้อน
หิน 14 แล้วเขาก็ส่งข่าวไปทูลเยเซเบลว่า “นาโบทถูกขว้างด้วยหิน เขาตายแล้ว� 15 อยู่มา
พอเยเซเบลทรงได้ยินว่านาโบทถูกขว้างด้วยหินตายแล้ว เยเซเบลจึงทูลอาหับว่า “ขอเชิญ
เสด็จลุกขึ้น ไปยึดสวนองุน
่ ของนาโบทชาวยิสเรเอล ซึ่งเขาได้ปฏิเสธไม่ขายให้แก่พระองค์
เพราะว่า นาโบทไม่ อยู่ เขาตายเสีย แล้ว� 16 และอยู่ มาพออาหับ ทรงได้ ยิ นว ่า นาโบทตาย
แล้ว อาหับก็ทรงลุกขึ้นไปยังสวนองุน
่ ของนาโบทชาวยิสเรเอล เพื่อยึดถือเป็นกรรมสิทธิ์
เอลียาห์พยากรณ์ ถึงความตายของอาหับ
แล ้ว พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาถึง เอลี ยาห์ ชาวทิช บี ว่า 18 “จงลุก ขึ้น แล้ว ลงไป
พบอาหับ กษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอล ผู้ อยู่ ในสะมาเรีย ดู เถิด เขาอยู่ ในสวนองุน
่ ของนาโบท ที่
19
เขาไปยึด เอาเป็น กรรมสิทธิ์ เจ้ าจงพู ดก ับ เขาว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า ท่านได้ ฆ่า
และได้ ยด
ึ ถือ เอาเป็น กรรมสิทธิ์ด้วยหรือ� และเจ้า จงพู ดก ับ เขาว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง่
นี้ ว่า ในที่ ซ่ึง สุนัข เลีย โลหิต ของนาโบท สุนัข จะเลีย โลหิต ของเจ้า ด้วย� ” 20 อาหับ ตรัส กับ
เอลี ยาห์ว่า “โอ ศัตรู ของข้า เอ๋ย เจ้ าพบข้า แล้ว หรือ� ท่านทูล ตอบว่า “ข้า พระองค์ พบพระ
องค์ แล้ว เพราะว่า พระองค์ ยอมขายพระองค์ เพื่อ กระทํา สิง่ ชัว่ ในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห์ 21 ดู เถิด เราจะนํา เหตุ รา้ ยมาเหนื อ เจ้า เราจะเอาคนชัว่ อายุ ต่อ จากเจ้า ออกไป
เสีย และจะขจัด คนที่ ปัสสาวะรดกําแพงได้ เสีย จากอาหับ ทัง้ คนที่ ยงั อยู่ และเหลือ อยู่ ใน
อิสราเอล 22 และเราจะกระทําให้ราชวงศ์ ของเจ้าเหมือนราชวงศ์ ของเยโรโบอัมบุตรเนบัท
และเหมือนราชวงศ์ ของบาอาชาบุตรอาหิยาห์ เพราะเจ้า ได้ กระทํา ให้เราโกรธ และเพราะ
เจ้า ได้ กระทํา ให้ อส
ิ ราเอลทําบาปด้วย 23 และส่วนเยเซเบล พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า ‘สุนัข จะ
กินเยเซเบลข้างกําแพงยิสเรเอล� 24 ผู้ใดในราชวงศ์ อาหับที่ตายในเมือง สุนัขจะกิน และ
ผู้ อยู่ ใน ราชวงศ์ เขา ที่ ตาย ใน ทุ่ง นา นก ใน อากาศ จะ กิน� 25 ไม่มี ผู้ ใด ได้ ขาย ตนเอง เพื่อ
กระทําความชัว่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์อย่างอาหับ ผู้ที่ เยเซเบลมเหสี ได้ ยุแหย่
26 พระองค์ ทรงประพฤติ อย่างน่า สะอิดสะเอียนเป็ น อย่างยิง
่ ในการดําเนิ น ตามรู ป เคารพ
ดัง สิง่ ทัง้ ปวงที่ คนอาโมไรต์ ได้ กระทํา ซึ่ง เป็น ผู้ ที่ พระเยโฮวาห์ทรงขับ ไล่ ออกไปให้พ้น หน้า
ประชาชนอิสราเอล
17

อาหับกลับใจเสียใหม่ พระเจ้าจึงไม่ลงโทษอาหับทันที
และอยู่ มาเมื่อ อาหับ ทรงได้ยน
ิ พระวจนะเหล่า นั ้น พระองค์ ก็ ฉี ก ฉลองพระองค์ และ
ทรงสวมผ้า กระสอบ และถือ อดอาหาร ประทับ ในผ้า กระสอบ และทรงดําเนิ น ไปมาอย่าง
ค่อยๆ 28 และพระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาย ัง เอลี ยาห์ ชาวทิช บี ว่า 29 “เจ้ าได้ เห ็ นอาหับ
ถ่อมตัวลงต่อหน้าเราแล้วหรือ เพราะเขาได้ถ่อมตัวลงต่อหน้าเรา เราจะไม่นําเหตุรา้ ยมาใน
สมัยของเขา แต่มาในสมัยบุตรชายของเขา เราจะนําเหตุรา้ ยมาเหนื อราชวงศ์ของเขา�
27

22
ประเทศซีเรียและอิสราเอลมีสันติกันอยูส
่ ามปี
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1 ประเทศซีเรียและอิสราเอลไม่มีศึกสงครามกันอยูส
่ ามปี

เยโฮชาฟัทช่วยอาหับสู้รบกับซีเรีย

ต่อ ไปในปี ที่ สามเยโฮชาฟัทกษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ เสด็จ ลงไปเฝ้า กษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอล
“ท่านทราบกันหรือ
ไม่ วา่ ราโมทกิ เลอาดเป็น ของเราและเรา ได้ นิ่ ง อยู่ มิได้ เอาออกมาจากมือ ของกษั ตริย์ แห่
งซีเรีย� 4 และพระองค์ ตรัส กับ เยโฮชาฟั ทว่า “ท่านจะยกไปทํา ศึก ที่ ราโมทกิ เลอาดกับ
ข้าพเจ้าหรือ� และเยโฮชาฟัทตรัสกับกษั ตริย์แห่งอิสราเอลว่า “ข้าพเจ้าก็เป็นอย่างที่ท่าน
เป็น ประชาชนของข้าพเจ้า ก็ เป็น ดัง ประชาชนของท่าน ม้า ของข้าพเจ้า ก็ เป็น ดั งม ้า ของ
ท่าน� 5 และเยโฮชาฟัทตรัสกับกษั ตริย์แห่งอิสราเอลว่า “ขอสอบถามดูพระดํารัสของพระ
เยโฮวาห์วันนี้ เถิด�
2

3 และกษั ตริย์แห่งอิสราเอลตรัสถามบรรดาข้าราชการของพระองค์ว่า

พวกผู้พยากรณ์ ของอาหับพยากรณ์ เท็จ

แล ้ วกษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอลก็ เรียกประชุม พวกผู้ พยากรณ์ ประมาณสี่ รอ
้ ยคน ตรัส กับ
เขาว่า “ควรที่ เราจะไปตี ราโมทกิ เลอาดหรือ หรือ เราไม่ ควรไป� และเขาทัง้ หลายทูล ตอบ
ว่า “ขอเชิญ เสด็จ ขึ้น ไปเถิด เพราะองค์ พระผู้ เป็น เจ้า จะทรงมอบไว้ในพระหัตถ์ ของกษั ตริ
ย์� 7 แต่ เยโฮชาฟัท ทูล ว่า “ที่ นี่ ไม่มี ผู้ พยากรณ์ ของพระเยโฮวาห์ อี กซึ่ง เราจะสอบถามได้
แล้วหรือ� 8 และกษั ตริย์แห่งอิสราเอลทูลเยโฮชาฟั ทว่า “ยังมีชายอีกคนหนึ่ งซึ่งเราจะให้
ทูลถามพระเยโฮวาห์ได้คือ มีคายาห์บุตรอิมลาห์ แต่ข้าพเจ้าชังเขา เพราะเขาพยากรณ์ แต่
ความร้าย ไม่เคยพยากรณ์ ความดีเกี่ยวกับข้าพเจ้าเลย� และเยโฮชาฟัททูลว่า “ขอกษั ตริ
ย์อย่าตรัสดังนั ้นเลย� 9 แล้วกษั ตริย์แห่งอิสราเอลจึงเรียกมหาดเล็กคนหนึ่ งเข้ามาตรัสส
ัง่ ว่า “ไปพามีคายาห์บุตรอิมลาห์มาเร็วๆ� 10 ฝ่ายกษั ตริย์แห่งอิสราเอลและเยโฮชาฟัทกษั
ตริย์ แห่ งยู ดาห์ ต่างประทับ บนพระที่ นั ่ง ทรงฉลองพระองค์ ณ ช่องว่างตรงทางเข้า ประตู
เมืองสะมาเรีย และผู้พยากรณ์ ทัง้ ปวงก็พยากรณ์ ถวายอยู่ 11 และเศเดคียาห์บุตรชายเคน
าอะนาห์จึงเอาเหล็กทําเป็นเขาและพูดว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ด้วยสิง่ เหล่านี้ เจ้าจะ
ผลัก คนซีเรีย ไปจนเจ้า ผลาญเขาทัง้ หลายเสีย สิน
้ � 12 และบรรดาผู้ พยากรณ์ ก็ พยากรณ์
อย่างนั ้น ทูล ว่า “ขอเสด็จ ขึ้น ไปราโมทกิ เลอาดเถิด และมี ชัยชนะ เพราะพระเยโฮวาห์ จะ
ทรงมอบเมืองนั ้นไว้ในพระหัตถ์ของกษั ตริย์�
6

มีคายาห์เป็นผู้พยากรณ์ แท้

“ดู เถิด ถ้อยคํา ของบรรดาผู้ พยากรณ์
ก็พูดสิง่ ที่ ดีแก่กษั ตริย์เป็นปากเดียวกัน ขอให้ถ้อยคําของท่านเหมือนอย่างถ้อยคําของคน
หนึ่ งในพวกนั ้น และพูดแต่สิ ่งที่ ดี� 14 แต่มีคายาห์ตอบว่า “พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่
แน่ ฉั นใด พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า อย่างไร ข้าพเจ้า จะต้องพู ดอย ่างนั ้น� 15 และเมื่อ
ท่านมาเฝ้ากษั ตริย์ กษั ตริยตรั
์ สถามท่านว่า “มีคายาห์ ควรที่เราจะไปตีราโมทกิเลอาดหรือ
หรือ เราไม่ ควรไป� และท่านทูล ตอบพระองค์ ว่า “ขอเชิญ เสด็จ ขึ้น ไปและมี ชัยชนะ พระเย
โฮวาห์จะทรงมอบไว้ในพระหัตถ์ ของกษั ตริย์� 16 แต่ กษั ตริย์ตรัสกั บท ่า นว่า “เราได้ ให้เจ้ า
ปฏิญาณกี่ครัง้ แล้วว่า เจ้าจะพูดกับเราแต่ความจริงในพระนามของพระเยโฮวาห์� 17 และ
ท่านก็ ทูล ว่า “ข้า พระองค์ ได้ เห ็น คนอิสราเอลทัง้ ปวงกระจัดกระจายอยู่ บนภูเขาอย่างแกะ
ที่ไม่มีผู้เลี้ยง และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า ‘คนเหล่านี้ ไม่มีนาย ให้เขาต่างกลับยังเรือนของตน
โดยสันติภาพเถิด� ” 18 กษั ตริย์แห่งอิสราเอลจึงทูลเยโฮชาฟั ทว่า “ข้าพเจ้ามิได้ บอกท่าน
แล้ว หรือ ว่า เขาจะไม่ พยากรณ์ สิ ่ งด ี เก ี่ย วกับ ข้าพเจ้า เลย แต่ สิ ่ง ร้ายต่างหาก� 19 และมี
13 และผู้ ส่ ือสารผู้ ไปตามมี คายาห์ ได้ บอกท่านว่า
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คายาห์ทูล ว่า “ฉะนั ้น ขอสดับ พระวจนะของพระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ ได้ เห ็ นพระเยโฮวาห์
ประทับ บนพระที่นั่ง ของพระองค์ และบรรดาบริวารแห่ง ฟ้า สวรรค์ ยน
ื ข้างๆพระองค์ ข้าง
ขวาพระหัตถ์และข้างซ้าย 20 และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า ‘ผู้ใดจะเกลี้ยกล่อมอาหับเพื่อเขาจะ
ขึ้นไปและล้มลงที่ ราโมทกิ เลอาด� บ้างก็ ทูลอย่างนี้ บ้างก็ ทูลอย่างนั ้น 21 แล้วมีวญ
ิ ญาณ
ดวงหนึ่ ง มาข้างหน้า เฝ้า ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ทูล ว่า ‘ข้า พระองค์ จะเกลี้ย กล่อมเขา
เอง� 22 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับเขาว่า ‘จะทําอย่างไร� และเขาทูลว่า ‘ข้าพระองค์จะออก
ไป และจะเป็นวิญญาณมุสาอยูใ่ นปากของผูพยากรณ์
้
ของเขาทุกคน� และพระองค์ตรัสว่า
‘เจ้าไปเกลี้ยกล่อมเขาได้ และเจ้าจะทําได้สําเร็จ จงไปทําเถิด� 23 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ ดูเถิด
พระเยโฮวาห์ทรงใส่วญ
ิ ญาณมุสาในปากของเหล่าผู้พยากรณ์ นี้ ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ พระเย
โฮวาห์ ทรงตรัส เป็น ความร้ายเกี่ยวกับ พระองค์� 24 แล ้วเศเดคี ยาห์ บุ ตรชายเคนาอะนาห์
ได้ เข้ามาใกล้ และตบแก้มมีคายาห์พูดว่า “พระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ไปจากข้า พู ดก
ับเจ้าได้อย่างไร� 25 และมีคายาห์ตอบว่า “ดูเถิด เจ้าจะเห็นในวันนั ้น เมื่อเจ้าเข้าไปในห้อง
ชัน
้ ในเพื่อจะซ่อนตัวเจ้า� 26 และกษั ตริย์แห่งอิสราเอลตรัสว่า “จงจับมีคายาห์พาเขากลับ
ไปมอบให้อาโมนผู้ วา่ ราชการเมืองและแก่ โยอาชราชโอรสกษั ตริย์ 27 และว่า ‘กษั ตริย์ ตรั
สดังนี้ ว่า “เอาคนนี้ จําคุกเสีย ให้อาหารแห่งความทุกข์กับน้าํ แห่งความทุกข์ จนกว่าเราจะ
กลับ มาโดยสันติ ภาพ � ’ ” 28 และมี คายาห์ทูล ว่า “ถ้า พระองค์ เสด็จ กลับ มาโดยสันติ ภาพ
พระเยโฮวาห์ก็มิได้ตรัสโดยข้าพระองค์� และท่านกล่าวว่า “โอ บรรดาชนชาติทัง้ หลายเอ๋ย
ขอจงฟังเถิด�
การสู้รบที่ราโมทกิเลอาด อาหับสิน
้ พระชนม์ (2 พศด 18:28-34)
29 กษั ตริย์ แห่งอ ิส ราเอลกับ เยโฮชาฟัทกษั ตริย์ แห่งยู ดาห์จึง เสด็จ ขึ้น ไปยัง ราโมทกิ เลอ

าด 30 และกษั ตริย์แห่งอิสราเอลตรัสกับเยโฮชาฟัทว่า “ข้าพเจ้าจะปลอมตัวเข้าทําศึก แต่
ท่านจงสวมเครือ
่ งทรงของท่าน� และกษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอลก็ ทรงปลอมพระองค์ เข ้า ทํา
สงคราม 31 ฝ่ายกษั ตริย์ประเทศซีเรียทรงบัญชาแม่ทัพรถรบทัง้ สามสิบสองคนว่า “อย่ารบ
กับทหารน้ อยหรือใหญ่ แต่มุ่งเฉพาะกษั ตริย์แห่งอิสราเอล� 32 และอยู่มาเมื่อผู้บัญชาการ
รถรบแลเห็นเยโฮชาฟัท เขาทัง้ หลายก็ว่า “เป็นกษั ตริย์อส
ิ ราเอลแน่ แล้ว� เขาจึงหันเข้าไป
สู้ รบกับ พระองค์ และเยโฮชาฟัท ทรงร้องขึ้น 33 และอยู่ มาเมื่อ ผู้ บัญชาการรถรบเห็นว ่า ไม่
ใช่ กษั ตริย์ แห่งอ ิส ราเอล ก็ หัน กลับ จากไล่ ตามพระองค์ 34 แต่ มี ชายคนหนึ่ ง โก่ง ธนูยงิ เดา
ไป ถูกกษั ตริย์แห่งอิสราเอลเข้าระหว่างเกล็ดเกราะและแผ่นบังพระอุระ พระองค์จึงรับสัง่
คนขับ รถรบว่า “หัน กลับ เถอะ พาเราออกจากการรบ เพราะเราบาดเจ็บ แล้ว� 35 วัน นั ้น
การรบก็ ดุ เดือดขึ้น เขาก็ หน ุ นกษั ตริย์ ไว้ในราชรถให้ หน
ั พระพักตร์เข้า สู่ ชนซีเรีย จนเวลา
เย็นพระองค์ก็สิน
้ พระชนม์ และโลหิตที่บาดแผลก็ไหลออกนองท้องรถรบ 36 ประมาณดวง
อาทิตย์ตกก็มีเสียงร้องทัว่ กองทัพว่า “ทุกคนจงกลับไปเมืองของตัว และทุกคนจงกลับไปภู
มิลําเนาของตัว� 37 ครัน
้ กษั ตริย์สิน
้ พระชนม์แล้วเขาก็ นํามายังกรุ งสะมาเรีย และฝังพระ
ศพกษั ตริย์ ไว้ในสะมาเรีย 38 เขาล้างรถรบที่ สระแห่ง สะมาเรีย และสุนัข ก็ เลีย โลหิต ของ
พระองค์ เขาได้ล้างเกราะของพระองค์ ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ซ่ึงพระองค์ได้ตรัส
39 ส่วนพระราชกิจนอกนั ้นของอาหับ และบรรดาสิง
่ ซึ่งพระองค์ทรงกระทํา และพระราชวัง
งาช้างซึ่ง พระองค์ ทรงสร้างไว้ และหัว เมืองทัง้ ปวงที่ พระองค์ ทรงสร้าง มิได้ บันทึก ไว้ ใน
หนั งสือพงศาวดารแห่งกษั ตริย์ประเทศอิสราเอลหรือ
อาหัสยาห์ข้น
ึ ครองแทนอาหับ
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อา หับ ทรง ล่วง หลับ ไป อยู่ กับ บรรพบุรุษ ของ พระองค์ และ อา หัส ยาห์ ราชโอรส ของ
พระองค์ก็ขึ้นครองแทน
40

เยโฮชาฟัทขึ้นครองเหนื อยูดาห์ (2 พศด 17:1; 20:31)
เยโฮชาฟัท ราชโอรสของอาสาเริม
่ ขึ้น ครองเหนื อ ยู ดาห์ ในปี ที่ สี่ แห่ งรัชกาลอาหับ กษั
42
ตริย์แห่งอิสราเอล เยโฮชาฟัทมีพระชนมายุสามสิบห้าพรรษาเมื่อทรงเริม
่ ขึ้นครอง และ
พระองค์ทรงครองในเยรู ซาเล็มยีสิ
่ บห้าปี พระชนนี ของพระองค์มีพระนามว่า อาซูบาห์ธด
ิ า
ของชิ ลหิ 43 พระองค์ ทรงดําเนิ น ตามมรรคาของอาสาราชบิดาทุก ประการ มิได้ หันเหออก
ไปจากทางนั ้น ทรงกระทําสิง่ ที่ถูกต้องในสายพระเนตรพระเยโฮวาห์ แต่ปูชนียสถานสูงนั ้น
ยังมิได้ถูกร้อ
ื ลง ประชาชนยังคงถวายเครือ
่ งสัตวบูชาและเผาเครือ
่ งหอมในปูชนียสถานสูง
นั ้น 44 เยโฮชาฟัท ทรงกระทํา ไมตรีกับ กษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอลด้วย 45 ส่วนพระราชกิจ นอก
นั ้นของเยโฮชาฟัท และยุทธพลังที่พระองค์ทรงสําแดง และสงครามที่พระองค์ทรงกระทํา
มิได้ บันทึกไว้ในหนั งสือพงศาวดารแห่งกษั ตริย์ประเทศยูดาห์หรือ 46 และพวกกะเทยที่ ยงั
เหลืออยู่คือผู้ที่ยังเหลือในสมัยของอาสาราชบิดานัน
้ พระองค์ก็ทรงกําจัดเสียจากแผ่นดิน
47 ไม่มีกษั ตริย์ในประเทศเอโดม แต่มีผู้ว่าราชการเป็ นกษั ตริย์ 48 เยโฮชาฟัททรงต่อกําปั่ น
ทารชิช เพื่อ จะไปขนทองคํา จากโอฟีร ์ แต่ กําปั่ นนั ้น ไปไม่ ถึง เพราะไปแตกเสีย ที่ เอซี โอน
เกเบอร์ 49 แล ้ วอาหัส ยาห์ราชโอรสของอาหับ ตรัส กับ เยโฮชาฟั ทว่า “ขอให้ข้าราชการของ
ข้าพเจ้าไปในเรือกําปั่ นกับข้าราชการของท่าน� แต่เยโฮชาฟัทไม่พอพระทัย
41

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

การครอบครองอันชัว่ ร้ายของอาหัสยาห์

51 อาหัส ยาห์ราชโอรสของอาหับ ทรงเริม
่ ครองเหนื ออิสราเอลในสะมาเรียในปี ที่ สิ บเจ็ด

แห่งรัชกาลเยโฮชาฟัทกษั ตริย์แห่งยูดาห์ และพระองค์ทรงครอบครองเหนื ออิสราเอลสอง
ปี 52 พระองค์ ทรงกระทํา ชัว่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และทรงดําเนิ น ในมรรคา
แห่งราชบิดาของพระองค์ และในมรรคาแห่งพระมารดาของพระองค์ และในมรรคาของเย
โรโบอัมบุตรชายเนบัทผู้ทรงกระทําให้อส
ิ ราเอลทําบาปด้วย 53 พระองค์ ทรงปรนนิ บัติ พระ
บาอัล และนมัสการพระนั ้น และทรงกระทํา ให้ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอลพิโรธ
ด้วยทุกวิธที
ี ่ราชบิดาของพระองค์ทรงกระทําแล้วนัน
้
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

2 พงศ์กษั ตริย์

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

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

เอลียาห์ติเตียนกษั ตริย์ แล้วได้รอดจากมือทหาร
แต่ ทูต สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ พู ดก ับ เอลี ยาห์ ชาวทิช บี ว่า “จงลุก ขึ้น ไปพบบรรดา
ผู้ ส่ือสารของกษั ตริย์ แห่ งสะมาเรีย และจงพู ดก ับ เขาทัง้ หลายว่า ‘เพราะไม่ มี พระเจ้า ใน
อิสราเอลแล้วหรือ ท่านจึงไปถามบาอัลเซบูบ พระแห่งเอโครน� 4 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ พระเย
โฮวาห์ตรัสดงั ่ นี้ ว่า ‘เจ้ าจะไม่ ได้ ลงมาจากที่นอนซึ่งเจ้าขึ้นไปนั ้น แต่ เจ้ าจะต้องตายแน่ � ”
แล ้ว เอลี ยาห์ ก็ ไป 5 ผู้ สื่อ สารนั ้ นก ็ กล ับ มาเฝ้า พระองค์ พระองค์ ตรัส ถามเขาทัง้ หลายว่า
“ทําไมพวกเจ้า จึง พากัน กลับ มา� 6 และเขาทัง้ หลายทูล พระองค์ ว่า “มี ชายคนหนึ่ ง มาพบ
กับ พวกข้า พระองค์ และพู ดก ับ พวกข้า พระองค์ ว่า ‘จงกลับ ไปหากษั ตริย์ ผู้ ใช้ ท่านมา และ
ทูลพระองค์ ว่า พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า เพราะไม่มีพระเจ้าในอิสราเอลแล้วหรือเจ้าจึงใช้
คนไปถามบาอัล เซบู บ พระแห่ง เอโครน เพราะฉะนั ้น เจ้า จะไม่ ได้ ลงมาจากที่นอนซึ่ง เจ้า
ได้ ข้น
ึ ไปนั ้น แต่ เจ้ าจะต้องตายแน่ � ” 7 พระองค์ ตรัส ถามเขาทัง้ หลายว่า “คนที ่ ได้ มาพบ
เจ้าและบอกสิง่ เหล่านี้ แก่ เจ้ านั ้นเป็นคนในลักษณะใด� 8 เขาทัง้ หลายทูลตอบพระองค์ ว่า
“ท่านมี ขนมากและมี หนังคาดเอวของท่านไว้� และพระองค์ ตรัสว่า “เป็นเอลี ยาห์ชาวทิช
บี� 9 แล้วกษั ตริย์ก็รับสัง่ ให้นายกองของทหารห้าสิบคนพร้อมกับทหารห้าสิบคนของเขาไป
หาเอลี ยาห์ เขาได้ ข้น
ึ ไปหาท่าน ดู เถิด ท่านนั ่ง อยู่ บนยอดภู เขา และนายกองห้า สิบ คนนั ้น
กล่าวแก่ท่านว่า “ข้าแต่คนแห่งพระเจ้า กษั ตริย์ตรัสดังนี้ ว่า ‘ลงมา� ” 10 แต่เอลียาห์ตอบ
นายกองห้าสิบคนว่า “ถ้าข้าเป็นคนแห่งพระเจ้า ก็ ขอให้ไฟลงมาจากฟ้าสวรรค์ เผาผลาญ
เจ้า และคนทัง้ ห้า สิบ ของเจ้า เถิด� แล ้ว ไฟก็ ลงมาจากฟ้า สวรรค์ และเผาผลาญเขากับ คน
ทัง้ ห้า สิบ ของเขาเสีย 11 พระองค์ ก็ รับสัง่ ให้นายกองของทหารห้า สิบ คนพร้อมกับ ทหารห้า
สิบคนของเขาอีกพวกหนึ่ งไป และเขาก็กล่าวแก่ท่านว่า “โอ ข้าแต่คนแห่งพระเจ้า กษั ตริย์
ตรัสด ัง นี้ ว่า ‘ลงมาเร็วๆ� ” 12 แต่ เอลี ยาห์ ตอบว่า “ถ้า ข้า เป็น คนแห่ง พระเจ้า ก็ ขอให้ ไฟ
ลงมาจากฟ้า สวรรค์ เผาผลาญเจ้า และคนทัง้ ห้า สิบ ของเจ้า เถิด� และไฟของพระเจ้า ลง
มาจากฟ้า สวรรค์ และเผาผลาญเขากับ คนทัง้ ห้า สิบ ของเขาเสีย 13 และพระองค์ รบ
ั สัง่ ให้
3
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นายกองของทหารห้าสิบคนพวกที่สามไปพร้อมกับทหารห้าสิบคนของเขา และนายกองคน
ที่ สามของทหารห้าสิบคนนั ้ นก็ขึ้นไป และมาคุกเข่าลงต่อหน้าเอลี ยาห์ และวิงวอนท่านว่า
“โอ ข้าแต่คนแห่งพระเจ้า ข้าพเจ้าขออ้อนวอนต่อท่าน ขอได้โปรดให้ชีวิตของข้าพเจ้าและ
ชีวต
ิ ของผู้ รับ ใช้ ของท่านห้า สิบ คนนี้ เป็น สิง่ ประเสริฐ ในสายตาของท่าน 14 ดู เถิด ไฟลงมา
จากฟ้า สวรรค์ และได้ เผาผลาญนายกองห้า สิ บท ง
ั ้ สองคนก่อนหน้า นั ้น เสีย พร้อมทัง้ ทหาร
ห้าสิบคนของเขาด้วย แต่ บัดนี้ ขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิง่ ประเสริฐในสายตาของท่าน�
15 แล ้ วท ูต สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์กล ่าวแก่ เอลี ยาห์ว่า “จงลงไปกับ เขาเถิด อย่า กลัว เขา
เลย� ท่านก็ลุ กขึ้นลงไปกับเขาเข้าเฝ้ากษั ตริย์ 16 และทูลพระองค์ ว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสด
ัง นี้ ว่า ‘เพราะเจ้า ได้ ส่ง ผู้ ส่ือสารไปยัง บาอัล เซบู บ พระแห่ง เอโครน เพราะไม่ มี พระเจ้า ใน
อิสราเอลที่ จะทูล ถามพระวจนะของพระองค์ อย่างนั ้น หรือ เพราะฉะนั ้น เจ้า จะไม่ ได้ ลงมา
จากที่นอนซึ่งเจ้าได้ข้น
ึ ไปนั ้น แต่เจ้าจะต้องตายแน่ � ”
อาหัสยาห์สิน
ิ แล้วเยโฮรัมขึ้นครองแทน
้ ชีวต

17 พระองค์ก็สิ้นชีวต
ิ ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ซ่ึงเอลียาห์กล่าวนั ้น

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

2

เอลียาห์ข้น
ึ ไปสู่สวรรค์

1 และอยู่มาเมื่อถึงเวลาที่ พระเยโฮวาห์จะทรงรับเอลี ยาห์ข้น
ึ ไปสู่ สวรรค์ด้วยลมหมุน

เอ
ลียาห์และเอลีชากําลังเดินทางจากหมู่บ้านกิลกาล 2 และเอลียาห์พูดกับเอลีชาว่า “ขอท่าน
จงคอยอยู่ ที่ นี่ เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงใช้ ข้าพเจ้า ไปถึง เบธเอล� แต่ เอลี ชาว ่า “พระเยโฮ
วาห์ทรงพระชนม์อยู่ และท่านเองมีชีวิตอยู่แน่ ฉั นใด ข้าพเจ้าจะไม่จากท่านไปฉั นนั ้น� ดัง
นั ้น ท่านทัง้ สองก็ ลงไปยัง เบธเอล 3 และเหล่า ศิษย์ แห่ งผู้ พยากรณ์ ผู้ อยู่ ในเบธเอลได้ ออก
มาหาเอลี ชาและบอกท่านว่า “ท่านทราบไหมว่า วัน นี้ พระเยโฮวาห์จะทรงรับ อาจารย์ของ
ท่านไปจากเป็นหัวหน้าท่าน� ท่านตอบว่า “ครับ ข้าพเจ้าทราบแล้ว เงียบๆไว้� 4 เอลียาห์พู
ดกับท่านว่า “เอลีชา ขอท่านคอยอยู่ที่นี่เถิด เพราะพระเยโฮวาห์ทรงใช้ข้าพเจ้าไปถึงเมือง
เยรีโค � แต่ ท่านตอบว่า “พระเยโฮวาห์ ทรงพระชนม์ อยู่ และท่านเองมี ชี วิ ตอยู่ แน่ ฉั นใด
ข้าพเจ้าจะไม่จากท่านไปฉั นนั ้น� เพราะฉะนั ้นท่านทัง้ สองจึงมายังเมืองเยรีโค 5 และเหล่า
ศิษย์แห่งผู้พยากรณ์ ผู้อาศัยอยู่ในเมืองเยรีโคได้เข้ามาใกล้เอลีชาและพูดกับท่านว่า “ท่าน
ทราบไหมว่า วัน นี้ พระเยโฮวาห์ จะทรงรับ อาจารย์ ของท่านไปจากเป็น หัวหน้า ท่าน� ท่าน
ตอบว่า “ครับ ข้าพเจ้า ทราบแล้ว เงียบๆไว้� 6 แล ้ว เอลี ยาห์ จึง พู ดก ั บท ่า นว่า “ขอท่านจง
คอยอยู่ ที่ นี่ เพราะพระเยโฮวาห์ทรงใช้ ข้าพเจ้า ไปถึง แม่ น้ํา จอร์แดน � แต่ ท่านว่า “พระเย
โฮวาห์ ทรงพระชนม์ อยู่ และท่านเองมี ชี วิตอยู่ แน่ ฉั นใด ข้าพเจ้า จะไม่ จากท่านไปฉั น นั ้น�
แล ้ วท ่า นทัง้ สองก็ เดิน ต่อ ไป 7 คนห้า สิบ คนของเหล่า ศิษย์ แห่ งผู้ พยากรณ์ ก็ ไปเหมือนกัน
และยืนอยูต
่ รงหน้าห่างจากท่านทัง้ สอง ฝ่ายท่านทัง้ สองยืนอยูที
่ ่แม่น้าํ จอร์แดน 8 เอลียาห์
ก็ เอาเสื้อ คลุม ของท่านม้วนเข้า แล้ว ฟาดลงที่ น้ํา นั ้น นํ้า ก็ แยกออกไปสองข้าง ท่านทัง้ สอง
จึงเดินข้ามไปได้บนดินแห้ง 9 และอยู่มาเมื่อท่านทัง้ สองข้ามไปแล้ว เอลียาห์จึงพูดกับเอลี
ชาว่า “จงขอสิง่ ที่ อยากให้ข้าพเจ้าทําเพื่อท่านก่อนที่ ข้าพเจ้าจะถู กรับไปจากท่าน� และเอ
ลี ชาตอบว่า “ขอให้ ฤทธิเดชของท่
านอยู่ กับ ข้าพเจ้า เป็น สองเท่า เดิม� 10 และท่านตอบว่า
์
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“ท่านขอสิง่ ที่ยากนั ก แต่ถ้าท่านเห็นข้าพเจ้าถูกรับขึ้นไปจากท่าน ท่านก็จะได้อย่างนั ้น แต่
ถ้าท่านไม่เห็น ก็จะไม่เป็นแก่ท่านอย่างนั ้น� 11 และอยูม
่ าเมื่อท่านทัง้ สองยังเดินพูดกันต่อ
ไป ดู เถิด รถเพลิงคันหนึ่ งและม้าเพลิงได้ แยกท่านทัง้ สองออกจากกัน และเอลี ยาห์ได้ ขึ้น
ไปโดยลมหมุนเข้าสวรรค์
ฤทธิเดชของเอลี
ยาห์มาสวมทับเอลีชา
์

และท่านได้ รอ
้ งว่า “คุ ณพ่อของข้าพเจ้า คุ ณพ่อของข้าพเจ้า รถรบของ
อิสราเอลและพลม้าประจํา� และท่านก็ไม่ได้เห็นเอลียาห์อีกเลย แล้วท่านก็จับเสื้อของตน
ฉี ก ออกเป็น สองท่อน 13 แล ้ วท ่า นก็ หยิบ เสื้อ คลุม ของเอลี ยาห์ ที่ ตกลงมาจากเอลี ยาห์ นั ้น
และกลับไปยืนอยูที
่ ่ฝั่ งแม่น้ําจอร์แดน
12 เอลี ชาก็ เห็น

เอลีชามีฤทธิเดชของเอลี
ยาห์
์

“พระเยโฮวาห์
พระเจ้า แห่ง เอลี ยาห์ ทรงสถิต ที่ ใด � และเมื่อ ท่านฟาดลงที่ นํ้า นํ้า ก็ แยกออกไปสองข้าง
และเอลีชาก็เดินข้ามไป 15 เมื่อเหล่าศิษย์แห่งผู้พยากรณ์ ที่อยู่ ณ เมืองเยรีโค แลเห็นท่าน
เขาทัง้ หลายจึงว่า “ฤทธิเดชของเอลี
ยาห์อยู่กับเอลี ชา� และเขาทัง้ หลายก็มาต้อนรับท่าน
์
แล้วซบหน้าลงถึงดินต่อหน้าท่าน
14 แล้วท่านก็เอาเสื้อคลุมของเอลียาห์ที่ตกลงมานั ้นฟาดลงที่น้ํากล่าวว่า

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

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

หมีทําโทษคนล้อเลียน
ท่านได้ ข้น
ึ ไปจากที่ นั่น ถึง เมืองเบธเอล และขณะเมื่อ ท่านขึ้น ไปตามทางมี เด็ก ชาย
เล็กๆบางคนออกมาจากเมืองล้อ เลียนท่านว่า “อ้ายหัว ล้าน จงขึ้น ไปเถิด อ้ายหัว ล้าน จง
ขึ้นไปเถิด� 24 ท่านก็เหลียวดู แล้วจึงแช่งเขาในพระนามพระเยโฮวาห์ และหมีตัวเมียสอง
ตัวออกมาจากป่า ฉี กเด็กชายพวกนั ้นเสียสี่สิบสองคน 25 จากที่นั่นท่านก็ข้น
ึ ไปถึงภูเขาคา
รเมล และจากที่นั่นท่านก็หน
ั กลับมายังสะมาเรีย
23
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เยโฮรัมครอบครองเหนื ออิสราเอล

1 ในปี ที่ สิ บแปดของรัชกาลเยโฮชาฟัทกษั ตริย์แห่งยู ดาห์

เยโฮรัมโอรสของอาหับได้ เริม
่
ครอบครองเหนื ออ ิส ราเอล ณ กรุ งสะมาเรีย และทรงครองอยู่ สิ บสองปี 2 พระองค์ ทรง
กระทําสิง่ ที่ชว
ั ่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ แต่ไม่เหมือนราชบิดาและราชมารดาของ
พระองค์ พระองค์ ทรงทํา ลายเสาศั กด ิ์ สิทธิ์แห่ งพระบาอัล ซึ่ง ราชบิดาของพระองค์ ทรง
สร้างนั ้น เสีย 3 แม้ กระนั ้น พระองค์ ยงั ทรงเกาะติ ดอย ู่ กับ บาปทัง้ หลายของเยโรโบอัม บุตร
ชายเนบัท ซึ่งพระองค์ทรงกระทําให้อส
ิ ราเอลทําบาปด้วย พระองค์หาได้ทรงพรากจากบาป
นั ้นไม่
โมอับกบฏต่ออิสราเอล

4 ฝ่ายเมชากษั ตริย์แห่งโมอับทรงเป็ นผู้ดําเนิ นกิจการเลี้ยงแกะ

และพระองค์ต้องถวาย
ลูก แกะหนึ่ ง แสนตัว และแกะผู้ หน ่งึ แสนตัว พร้อมกับ ขนของมัน ให้ แก่ กษั ตริย์ อิสราเอล
5 แต่ อยู่ มาเมื่อ อาหับ สิน
้ พระชนม์ แล้ว กษั ตริย์ แห่ งโมอั บก ็ กบฏต่อ กษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอล
6 กษั ตริย์ เยโฮรัม จึง กรีธาทัพ ออกจากสะมาเรีย ในครัง
้ นั ้น และทรงเกณฑ์ คนอิสราเอลทัง้
สิน
้ 7 พระองค์ทรงส่งสารไปยังเยโฮชาฟัทกษั ตริย์แห่งยูดาห์ว่า “กษั ตริย์แห่งโมอับได้กบฏ
ต่อ ข้าพเจ้า ท่านจะไปรบกับ โมอับพร้อมกับ ข้าพเจ้า ได้ หรือไม่ � และท่านว่า “เราจะไป เรา
ก็ เป็นดังที่ ท่านเป็น และประชาชนของเราก็ เป็นดังประชาชนของท่าน บรรดาม้าของเราก็
เป็นดังม้าของท่าน� 8 แล้วท่านว่า “เราจะขึ้นไปทางใด� เยโฮรัมทรงตอบไปว่า “ไปทางถิน
่
ทุรกันดารเมืองเอโดม� 9 กษั ตริยแห่
์ งอิสราเอลจึงเสด็จไปพร้อมกับกษัตริย์แห่งยูดาห์ และ
กษั ตริย์ แห่งเอโดม และเมื่อ ทัง้ สามกษั ตริย์ เสด็ จอ ้ อมไปได้ เจ ็ด วัน แล้ วก ็ หานํ้า ให้ กองทัพ
และให้สัตว์ที่ติดตามมานั ้นไม่ได้
พระเจ้าทรงติเตียนพันธมิตรระหว่างเยโฮชาฟัทกับเยโฮรัม
“อนิ จจาเอ๋ย พระเยโฮวาห์ทรงเรียกสามกษั ตริ
ย์ นี้ มาเพื่อ จะมอบไว้ในมือ ของโมอับ� 11 และเยโฮชาฟัทตรัสว ่า “ที่ นี่ ไม่มี ผู้ พยากรณ์ ของ
พระเยโฮวาห์ เพื่อเราจะให้ทูลถามพระเยโฮวาห์หรือ� แล้วข้าราชการคนหนึ่ งของกษั ตริย์
อิสราเอลจึงทูลว่า “เอลีชาบุตรชาฟัทอยที
ู่ ่นี่พระเจ้าข้า เป็นผูที
้ ่เทนํ้าใส่มือเอลียาห์� 12 และ
เยโฮชาฟัทตรัสว่า “พระวจนะแห่งพระเยโฮวาห์อยู่กับท่าน� กษั ตริย์แห่งอิสราเอลและเย
โฮชาฟัทและกษั ตริย์แห่งเอโดมจึงเสด็จลงไปหาท่าน 13 และเอลี ชาทูลกษั ตริย์แห่งอิสรา
เอลว่า “ข้า พระองค์ มี เรือ
่ งอะไรเกี่ยวข้องกับ พระองค์ เสด็จ ไปหาผู้ พยากรณ์ ของเสด็จ พ่อ
และผู้ พยากรณ์ ของเสด็จ แม่ ของพระองค์ เถิด � แต่ กษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอลตรัส กั บท ่า นว่า
“หามิได้ ด้วยพระเยโฮวาห์ทรงเป็นผู้เรียกกษั ตริย์ทัง้ สามนี้ มาเพื่อมอบไว้ในมือของโมอับ�
14 และเอลี ชาทูล ว่า “พระเยโฮวาห์ จอมโยธาซึ่ง ข้า พระองค์ ปรนนิ บัติ ทรงพระชนม์ อยู่ แน่
ฉั นใด ถ้าข้าพระองค์มิได้เคารพคารวะต่อพระพักตร์เยโฮชาฟัทกษั ตริย์แห่งยูดาห์แล้ว ข้า
พระองค์จะไม่มองพระพักตร์พระองค์หรือดูแลพระองค์เลย 15 ขอทรงนําผู้เล่นเครือ
่ งสาย
มาให้ ข้า พระองค์ สัก คนหนึ่ ง� และต่อ มาเมื่อ ผู้ เล่น เครือ
่ งสายบรรเลงแล้ว พระหัตถ์ ของ
พระเยโฮวาห์ก็มาเหนื อท่าน
10 แล ้ วกษั ตริย์ แห่งอ ิส ราเอลจึง ตรัสว ่า

พระเจ้าจะทรงประทานนํ้าและการมีชัย
และท่านทูล ว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า ‘ทํา หุบเขานี้ ให้ เป็น สระทัว่ ไปหมด� 17 เพ
ราะพระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า ‘เจ้ าทัง้ หลายจะไม่ เห ็น ลมและจะไม่ เห ็นฝน ถึง อย่างไรก็ ดี
หุบเขานั ้น จะมี น้ํา เต็ม ไปหมด เพื่อ เจ้า จะได้ ดื่ม ทัง้ เจ้า ฝูง สัตว์เลี้ยงและสัตว์ใช้ ของเจ้า�
16
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เรือ
่ งอย่างนี้ เป็น เรือ
่ งเล็ก น้ อยในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ พระองค์ จะทรงมอบ
คนโมอับไว้ในมือของเจ้าด้วย 19 เจ้าจะโจมตีเมืองที่ มีป้อมทุกเมือง และเมืองเอกทุกเมือง
และจะโค่น ต้นไม้ ลงทุก ต้น และจะจุก นํ้าพุ ทุ กแห่ง เสีย และทํา ไร่นาที ่ ดี ทุ กแปลงให้ เสียด
้วยหิน� 20 และอยูม
่ าพอรุ ง่ เช้าประมาณเวลาถวายเครือ
่ งธัญญบูชา ดูเถิด มีน้าํ มาจากทาง
เมืองเอโดม จนแผ่นดินมีน้ําเต็มหมด
18

คนโมอับพ่ายแพ้
และเมื่อ คนโมอั บท ัง้ หลายได้ ยิ นว ่า บรรดากษั ตริย์ ยกไปสู้ รบกับ ตน คนที ่ มีอายุ สวม
เกราะและสูง ขึ้น ไปก็ ได้ รวบรวมกัน เข้า และยกไปตัง้ ที่ พรมแดน 22 เมื่อ เขาตื่น ขึ้น ในตอน
เช้า และดวงอาทิตย์ส่องแสงอยูบ
่ นนํ้า คนโมอับเห็นนํ้าที่อยูตรงข้
่
ามกับตนแดงอย่างโลหิต
23 เขาทัง
้ หลายกล่าวว่า “นี่ เป็น โลหิต บรรดากษั ตริย์ ได้ สู้ รบกันเอง และฆ่า กันเอง เพราะ
ฉะนั ้น บัดนี้ โมอับ เอ๋ย มาริบเอาข้าวของของเขา� 24 แต่ เมื่อ เขามาถึง ค่ายอิสราเอล คน
อิสราเอลก็ลุกขึ้นต่อสู้กับคนโมอับจนเขาทัง้ หลายหนี ไป และเขาก็รุกหน้าเข้าไปในแผ่นดิน
ฆ่าฟันคนโมอับ 25 เขาทัง้ หลายได้ ทลายหัวเมือง และต่างคนก็ ต่างโยนหินเข้าไปในไร่นาที ่
ดี ทุกแปลงจนเต็ม เขาจุกนํ้าพุ เสียทุกแห่ง และโค่นต้นไม้ดี ๆเสียหมด จนในคีรห
์ ะเรเชทมี
แต่หินของเมืองเหลืออยู่ บรรดานั กสลิงได้ล้อมเมืองไว้และโจมตีได้ 26 เมื่อกษั ตริย์แห่งโม
อับทรงเห็นว่าจะสู้ไม่ได้ พระองค์ก็ทรงพาพลดาบเจ็ดร้อยคนจะตีฝ่าออกมาทางด้านกษั ตริ
ย์เมืองเอโดม แต่ออกมาไม่ได้ 27 แล้วพระองค์ ทรงนําโอรสหัวปี ผู้ซึ่งควรจะขึ้นครองแทน
นั ้น ถวายเป็นเครือ
่ งเผาบูชาเสียที่บนกําแพง และมีพระพิโรธใหญ่ยงิ่ ต่อพวกอิสราเอล เขา
ทัง้ หลายก็ยกถอยไปจากพระองค์และกลับบ้านเมืองของตน
21

4

นํ้ามันหนึ่ งไหของหญิงม่ายคนหนึ่ ง

“ผู้รบ
ั ใช้ของท่าน คือ
สามีของดิฉันสิน
ิ เสียแล้ว และท่านก็ ทราบอยู่แล้วว่าผู้รับใช้ของท่านเกรงกลัวพระเย
้ ชีวต
โฮวาห์ แต่เจ้าหนี้ ได้มาเพื่อนําเอาบุตรชายสองคนของดิฉันไปเป็นทาสของเขา� 2 และเอลี
ชาตอบนางว่า “บอกฉั นมาซิวา่ จะให้ฉันทําอะไรให้ เจ้ามีอะไรอยูใ่ นบ้านบ้าง� และนางตอบ
ว่า “สาวใช้ของท่านไม่มีอะไรในบ้านนอกจากนํ้ามันหนึ่ งไห� 3 แลวท
้ ่านกล่าวว่า “จงออกไป
นอกบ้าน ขอยืมภาชนะจากเพื่อนบ้านทุกคนของเจ้ามาเป็นภาชนะเปล่า อย่าให้น้ อย 4 แล
้ว จงเข้าไปในเรือน ปิด ประตู ขัง ตัว เจ้า และบุตรชายของเจ้า ไว้ และจงเทนํ้ามัน ใส่ ภาชนะ
ทัง้ หมด เมื่อลูกหนึ่ งๆเต็มแล้วก็ตัง้ ไว้ต่างหาก� 5 นางก็ลาไป และปิดประตูขังนางและบุตร
ชายของนางไว้ บุ ตรส่ง ภาชนะมาให้ และนางก็ เทนํ้ามัน 6 และอยู่ มาเมื่อ ภาชนะเต็ม หมด
แล้วนางจึงบอกบุตรชายว่า “เอาภาชนะมาให้แม่อีกลูกหนึ่ ง� และเขาตอบนางว่า “ไม่มีอีก
แล้ว� แล้วน้าํ มันก็หยุดไหล 7 นางก็ไปเรียนให้คนของพระเจ้าทราบและท่านบอกว่า “ไปซี
ขายนํ้ามันเสียเอาเงินชําระหนี้ ของเจ้า ที่เหลือนอกนั ้นเจ้าและบุตรของเจ้าจงใช้เลี้ยงชีวต
ิ �
1 ภรรยาของคนหนึ่ งในเหล่าศิษย์แห่งผู้พยากรณ์ ร้องต่อเอลี ชาว่า

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

18 เมื่อเด็กนั ้นโตขึ้น

วันหนึ่ งเขาออกไปหาบิดาของเขาในหมู่คนเกี่ยวข้าว 19 เขาบอกบิดา
ของเขาว่า “โอยหัว ของฉั น หัว ของฉั น� บิ ดาจึง สัง่ คนใช้ ของเขาว่า “อุ ้ม เขาไปหาแม่ ไป ๊�
20 และเมื่อเขาอุม
้ มาให้มารดาของเด็ก เด็กนั ้ นก็นั่งอยู่บนตักมารดาจนเที่ยงวัน แล้วก็สิน
้
ชีวต
ิ 21 นางจึ งอ ุ้ม ขึ้น ไปวางไว้บนที่นอนของคนแห่ง พระเจ้า และปิด ประตู เสีย แล้วไปข้าง
นอก 22 นางก็ไปเรียกสามีของนางกล่าวว่า “ขอส่งคนใช้คนหนึ่ งกับลาตัวหนึ่ งมาให้ฉั น เพื่อ
ฉั น จะได้ รีบไปหาคนแห่ง พระเจ้า และกลับ มาอีก� 23 และเขาถามว่า “จะไปหาท่านทําไม
ในวันนี้ ไม่ใช่วันขึ้นคํ่าหรือวันสะบาโต� นางตอบว่า “ก็ดีอยู่แล้ว� 24 นางก็ ผูกอานลาและ
สัง่ คนใช้ของนางว่า “จงเร่งลาไปเร็วๆ อย่าให้ฝีเท้าหย่อนลงได้นอกจากฉั นสัง่ � 25 แล้วนา
งก็ ออกเดิน และมาถึง คนแห่ง พระเจ้า ที่ ภู เขาคารเมล อยู่ มาเมื่อ คนแห่ง พระเจ้า เห็น นาง
มาแต่ ไกล ท่านก็ พู ดก ับ เกหะซี คนใช้ ของท่านว่า “ดู เถิด หญิง ชาวชู เนมมาข้างโน้ น 26 จง
วิง่ ไปรับนางทั นที และกล่าวแก่ นางว่า ‘นางสบายดี หรือ สามี สบายดี หรือ เด็กสบายดี หรือ
� ” และนางได้ตอบว่า “สบายดีค่ะ� 27 และเมื่อนางมายังภูเขาถึงคนแห่งพระเจ้าแล้ว นาง
ก็ เข ้า ไปกอดเท้า ของท่าน เกหะซี จึง เข้า มาจะจับ นางออกไป แต่ คนแห่ง พระเจ้า บอกว่า
“ปล่อยเขาเถอะ เพราะนางมี ใจทุกข์ หนั ก และพระเยโฮวาห์ทรงซ่อนเรือ
่ งนี้ จากฉั น หาได้
ตรัสสําแดงแก่ฉันไม่� 28 แล้วนางจึงเรียนว่า “ดิฉั นขอบุตรชายจากเจ้านายของดิฉันหรือ
คะ ดิฉั นไม่ได้เรียนหรือว่า อย่าลวงดิฉันเลย� 29 ท่านจึงสัง่ เกหะซีว่า “คาดเอวของเจ้าเข้า
และถือไม้เท้าของเรา และไปเถอะ ถ้าเจ้าพบใคร อย่าสวัสดก
ี ับเขา และถ้าใครสวัสดก
ี ับเจ้า
ก็ อย่าตอบ และจงวางไม้เท้าของเราบนหน้าของเด็กนั ้น� 30 แล้วมารดาของเด็กนั ้นเรียน
ว่า “พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่และตัวท่านเองมีชีวิตอยู่แน่ ฉั นใด ดิฉั นจะไม่พรากจาก
ท่านไป� ดังนั ้นท่านจึงลุกขึ้นตามนางไป 31 เกหะซีได้ล่วงหน้าไปก่อนและวางไม้เท้าบนหน้า
ของเด็กนั ้น แต่ ไม่มีเสียงหรืออาการเป็น เขาจึงกลับมาพบท่านและเรียนท่านว่า “เด็กนั ้น
ยัง ไม่ ตื่น � 32 เมื่อ เอลี ชาเข้า มาในเรือน ดู เถิด ท่านเห็น เด็ก นอนตายอยู่ บนเตียงของท่าน
33 ท่านจึงเข้าไปข้างในปิ ดประตูให้ทัง
้ สองอยู่ข้างในและได้อธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์ 34 แล
้ วท ่า นขึ้น ไปนอนทับ เด็ก ให้ ปากทับ ปาก ตาทับ ตา และมือ ทับ มือ และเมื่อ ท่านเหยียดตัว
ของท่านบนเด็ก เนื้ อของเด็กนั ้นก็อุ่นขึ้นมา 35 แล้วท่านก็ลุกขึ้นอีกเดินไปเดินมาในเรือนนั ้
นครง
ั ้ หนึ่ ง แล้วขึ้นไปเหยียดตัวของท่านบนเขา เด็กนั ้ นก็จามเจ็ดครัง้ และเด็กนั ้ นก็ลืมตา
ของตน 36 แลวท
้ ่านก็เรียกเกหะซีมาสัง่ ว่า “ไปเรียกหญิงชาวชูเนมคนนี้ มา� เขาจึงไปเรียก
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นาง และเมื่อนางมาถึงท่านแล้ วท่านว่า “จงอุม
้ บุตรชายของเจ้าขึ้นเถิด�
ซบหน้าลงที่เท้าของท่านกราบลงถึงดิน แล้วนางก็อุ้มบุตรชายของนางขึ้นออกไปข้างนอก

37 นางจึง เข้า มา

เอลีชาชําระอาหารที่มีพิษ
เอลี ชามาถึ งก ิล กาลอีก เมื่อ แผ่น ดิน เกิ ดก ัน ดารอาหาร และเมื่อ เหล่า ศิษย์ แห่ งผู้
พยากรณ์ นั ่ง อยู่ ต่อ หน้า ท่าน ท่านก็ บอกกับ คนใช้ ของท่านว่า “จงตัง้ หม้อ ลูก ใหญ่ และต้ม
ข้าวให้แก่เหล่าศิษย์แห่งผู้พยากรณ์ � 39 คนหนึ่ งในพรรคออกไปเก็บผักที่ในทุ่งนา และพบ
ไม้เถาป่าเถาหนึ่ ง เขาเก็บได้น้ําเต้าป่าจนเต็มตัก กลับมาหัน
่ ใส่ ในหม้อข้าวต้มโดยไม่ทราบ
ว่าเป็นผลอะไร 40 เขาก็เทออกให้คนเหล่านั ้นรับประทาน ต่อมาขณะที่เขากําลังรับประทาน
ข้าวต้มอยูนั
่ ้น เขาร้องขึ้นว่า “โอ ข้าแต่คนแห่งพระเจ้า มีความตายอยูใ่ นหม้อนี้ � และเขาก็
รับประทานกันไม่ได้ 41 ท่านก็ว่า “จงเอาแป้งมา� ท่านก็ใส่แป้งลงในหม้อ และบอกว่า “จง
เทออกให้คนเหล่านั ้นรับประทาน� และไม่มีอันตรายอยูใ่ นหม้อนั ้น
38

เอลีชาเลี้ยงหนึ่ งร้อยคนอย่างอัศจรรย์
มี ชายคนหนึ่ ง มาจากบ้า นบาอัล ชาลิ ชาห์ นํา ของมาให้ คนแห่ง พระเจ้า มี ขนมปัง เป็น
ผลแรกคือ ขนมข้าวบาร์เลย์ยี่สิบก้อน และรวงข้าวใหม่ใส่กระสอบของเขามาและเอลีชาว่า
“จงให้แก่คนเหล่านั ้ นรับประทาน� 43 แต่คนใช้คนนี้ ตอบว่า “ข้าพเจ้าจะตัง้ อาหารเท่านี้ ให้
คนหนึ่ งร้อยรับประทานได้อย่างไร� ท่านจึงสัง่ ซํ้าว่า “จงให้คนเหล่านั ้ นรับประทานเถิด เพ
ราะพระเยโฮวาห์ตรัสส ั งด
่ ัง นี้ ว่า ‘เขาทัง้ หลายจะได้ รบ
ั ประทานและยัง เหลื ออ ีก� ” 44 เขา
จึงตัง้ อาหารไว้ต่อหน้าเขาทัง้ หลาย เขาทัง้ หลายก็รับประทาน และยังเหลืออยูจร
่ ิงตามพระ
วจนะของพระเยโฮวาห์
42

5

นาอามานชาวซีเรียได้รบ
ั การรักษาให้หาย

1 นาอามานผูบ
้ ัญชาการกองทัพของกษั ตริย์ประเทศซีเรียเป็นคนสําคัญมากของกษั ตริย์

เป็น คนมี เกียรติ เพราะว่า พระเยโฮวาห์ทรงนํา ชัยชนะมายัง ซีเรีย โดยท่านนี้ ท่านเป็ นว ี รบ ุ
รุ ษด้วย แต่ท่านเป็นโรคเรือ
้ น 2 ฝ่ายคนซีเรียยกพวกไปปล้นครง
ั ้ หนึ่ งนั ้น ได้จับเด็กหญิงคน
หนึ่ งมาจากแผ่นดินอิสราเอลมาเป็นเชลย และเธอมาปรนนิ บติ
ั ภรรยาของนาอามาน 3 เธอ
ได้เรียนนายผู้หญิงของเธอว่า “อยากให้เจ้านายของดิฉันไปอยู่กับผู้พยากรณ์ ผู้ซึ่งอยู่ในสะ
มาเรีย ท่านจะได้ รก
ั ษาโรคเรือ
้ นของเจ้านายเสียให้หาย� 4 นาอามานจึงไปทูลกษั ตริย์เจ้ า
นายของท่านว่า “สาวใช้จากแผ่นดินอิสราเอลพูดว่าอย่างนั ้นๆ� 5 กษั ตริยแห่
์ งซีเรียตรัสว่า
“จงไปเถิด เราจะส่งสารไปยังกษั ตริย์แห่งอิสราเอล� แล้วท่านก็ไป นําเงินหนั กสิบตะลันต์
ทองคําหนั กหกพันเชเขล และเสื้อสิบชุดไปด้วย 6 และท่านก็นําสารไปยังกษั ตริย์แห่งอิสรา
เอลใจความว่า “เมื่อสารนี้ มาถึงท่าน ดูเถิด ข้าพเจ้าได้ส่งนาอามานข้าราชการของข้าพเจ้า
มา เพื่อ ขอให้ ท่านรักษาเขาให้ หายจากโรคเรือ
้ น� 7 และอยู่ มาเมื่อ กษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอล
ทรงอ่านสารนั ้นแล้ว พระองค์ก็ทรงฉี กฉลองพระองค์ตรัสว่า “เราเป็นพระเจ้าซึ่งจะให้ตาย
และให้มี ชี วิต หรือ ชายคนนี้ จึง ส่ง สารมาให้เรารักษาคนหนึ่ ง ที่ เป็น โรคเรือ
้ น ขอใคร่ครวญ
ดูเถิด ว่า เขาแสวงหาเหตุ พิพาทกับ เราอย่างไร� 8 แต่ เมื่อ เอลี ชาคนแห่ง พระเจ้า ได้ ยิ นว
่ากษั ตริย์แห่งอิสราเอลได้ทรงฉี กฉลองพระองค์ จึงใช้คนไปทูลกษั ตริย์ว่า “ไฉนพระองค์จึง
ทรงฉี กฉลองพระองค์ ของพระองค์ เสีย ขอให้เขามาหาข้าพระองค์ เถิด เพื่อเขาจะได้ ทราบ
ว่า มีผู้พยากรณ์ คนหนึ่ งในอิสราเอล� 9 นาอามานจึงมาพร้อมกับบรรดาม้าและรถรบของ
ท่าน มาหยุ ดอย ู่ ที่ ประตู เรือนของเอลี ชา 10 เอลี ชาก็ ส่ง ผู้ ส่ือสารมาเรียนท่านว่า “ขอจงไป
ชําระตัวในแม่น้ําจอร์แดนเจ็ดครัง้ และเนื้ อของท่านจะกลับคืนเป็นอย่างเดิม และท่านจะ
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สะอาด�
บ่นว่า “ดูเถิด ข้าคิดว่าเขาจะออกมาหาข้าเป็น
แน่ และมายืน อยู่ และออกพระนามของพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเขา แล ้ว โบกมือ เหนื อ ที่
นั ้นให้โรคเรือ
้ นหาย 12 อาบานาและฟารปาร์แม่น้าํ เมืองดามัสกัสไม่ดี กว่าบรรดาลํานํ้าแห่
งอิสราเอลดอกหรือ ข้าจะชําระตัวในแม่น้ําเหล่านั ้นและจะสะอาดไม่ได้หรือ� ท่านจึงหันตัว
แล้วไปเสียด้วยความเดือดดาล 13 แต่พวกข้าราชการของท่านเข้ามาใกล้ และเรียนท่านว่า
“คุณพ่อของข้าพเจ้า ถ้าท่านผูพยากรณ์
้
จะสัง่ ให้ท่านกระทําสิง่ ใหญ่โตประการหนึ่ ง ท่านจะ
ไม่ กระทํา หรือ ถ้า เช่น นั ้น เมื่อ ท่านผู้ พยากรณ์ กล ่าวแก่ ท่านว่า ‘จงไปล้างและสะอาดเถิด�
ควรท่านจะทํา ยิง่ ขึ้น เท่าใด� 14 ท่านจึง ลงไปจุ่ม ตัว เจ็ด ครัง้ ในแม่น้ํา จอร์แดนตามถ้อยคํา
ของคนแห่งพระเจ้า และเนื้ อของท่านก็ กลับคืนเป็นอย่างเนื้ อเด็กเล็กๆ และท่านก็ สะอาด
15 แล ้ วท ่านจึง กลับ ไปยัง คนแห่ง พระเจ้า ทัง
้ ตั วท ่านและพรรคพวกของท่าน และท่านมา
ยืนอยูข
่ ้างหน้าเอลีชาและท่านกล่าวว่า “ดูเถิด บัดนี้ ข้าพเจ้าทราบแล้วว่าไม่มีพระเจ้าทัว่ ไป
ในโลกนอกจากที่ในอิสราเอล เพราะฉะนั ้นบัดนี้ ขอท่านรับของกํานั ลสักอย่างหนึ่ งจากผู้รับ
ใช้ของท่านเถิด� 16 แต่ท่านตอบว่า “พระเยโฮวาห์ซ่ึงข้าพเจ้าปรนนิ บติ
ั ทรงพระชนม์อยูแน่
่
ฉั นใด ข้าพเจ้าจะไม่ รบ
ั สิง่ ใดเลยฉั นนั ้น� และท่านก็ ได้ ชักชวนให้รบ
ั ไว้แต่ เอลี ชาได้ ปฏิเสธ
17 แล ้ วนาอามานจึง กล่าวว่า “มิ ฉะนั ้น ขอท่านได้ โปรดให้ ดิ นบรรทุ กล ่อ สัก สองตัว ให้ แก่
ผู้รบ
ั ใช้ของท่านเถิด เพราะตัง้ แต่นี้ ไปผู้รับใช้ของท่านจะไม่ถวายเครือ
่ งเผาบูชาหรือเครือ
่ ง
18
สัตวบูชาแด่ พระอื่น แต่ จะถวายแด่ พระเยโฮวาห์เท่านั ้น ในเรือ
่ งนี้ ขอพระเยโฮวาห์ทรง
โปรดให้อภัยแก่ ผู้รบ
ั ใช้ของท่าน ในเมื่อนายของข้าพเจ้าไปในนิ เวศของพระริมโมนเพื่อจะ
นมัสการที่นั ่น ทรงพิงอยู่ที่มือของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะต้องโน้ มคํานั บในนิ เวศของพระ
ริมโมน เมื่อข้าพเจ้าโน้ มตัวลงในนิ เวศของพระริมโมนนั ้น ขอพระเยโฮวาห์ทรงให้อภัยแก่
ผู้รบ
ั ใช้ของท่านในกรณี นี้ � 19 เอลี ชาจึง ตอบท่านว่า “จงไปโดยสันติภาพเถิด� แต่ เมื่อ นา
อามานออกไปได้ไม่ไกลนั ก
11 แต่นาอามานก็โกรธและไปเสีย

ความบาปและการทําโทษของเกหะซี
เก หะ ซี คนใช้ ของ เอ ลี ชา คน แห่ง พระเจ้า คิด ว่า “ดู เถิด นาย ของ ข้าพเจ้า ไม่ ยอมรับ
จากมือของนาอามานคนซีเรียซึ่งของที่ ท่านนํามา พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่แน่ ฉั นใด
ข้าพเจ้าจะวิง่ ตามไปเอามาจากเขาบ้าง� 21 เกหะซีจึงตามนาอามานไป และเมื่อนาอามาน
แลเห็ นว ่า มี คนวิง่ ตามท่านมา ท่านก็ ลงจากรถรบต้อนรับ เขาพูด ว่า “ทุ กอย่างเรียบร้อย
ดี หรือ � 22 เขาตอบว่า “เรียบร้อยดี นายของข้าพเจ้า ใช้ ข้าพเจ้า มา กล่าวว่า ‘ดู เถิด มี ชาย
หนุ่มสองคนในเหล่าศิษย์แห่งผู้พยากรณ์ มาจากแดนเทือกเขาเอฟราอิม ขอท่านโปรดให้
เงิน แก่ เขาทัง้ หลายสัก หนึ่ ง ตะลัน ต์ และเสื้อ สัก สองชุด� ” 23 และนาอามานกล่าวว่า “ขอ
โปรดรับไปสองตะลันต์ เถิด� ท่านก็เชิญชวนเขา และเอาเงินสองตะลันต์ ใส่ กระสอบผูกไว้
พร ้ อมกับ เสื้อ สองตัว ให้ คนใช้ สองคนแบกไป เขาก็ แบกเดิน ขึ้น หน้า เกหะซี มา 24 เมื่อ เขา
มาถึง ภู เขา เกหะซี ก็ รับ มาจากมือ ของเขาทัง้ สอง เอาไปเก็บ ไว้ในเรือนและให้คนเหล่า นั ้น
กลับ เขาทัง้ สองก็ จากไป 25 เกหะซี ก็ เข ้า ไปยืน อยู่ ต่อ หน้า นายของตน และเอลี ชาถามเขา
ว่า “เกหะซี เจ้ าไปไหนมา� เขาตอบว่า “ผู้รบ
ั ใช้ของท่านไม่ได้ ไปไหน� 26 แต่ ท่านกล่าวแก่
เขาว่า “เมื่อชายคนนั ้นหันมาจากรถรบต้อนรับเจ้านั ้น จิตใจของเรามิได้ไปกับเจ้าดอกหรือ
นั ่นเป็นเวลาควรที่จะรับเงิน รับเสื้อผ้า สวนต้นมะกอกเทศ และสวนองุน
่ แกะและวัว และ
คนใช้ชายหญิงหรือ 27 ฉะนั ้นโรคเรือ
้ นของนาอามานจะติ ดอยู่ที่ เจ้ าและที่ เชื้อสายของเจ้า
เป็นนิ ตย์� เขาก็ออกไปจากหน้าท่านเป็นโรคเรือ
้ นขาวอย่างหิมะ
20
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เอลีชาเอาหัวขวานกลับคืน
ฝ่ายเหล่า ศิษย์แห่งผู้ พยากรณ์ กล ่า วกับ เอลี ชาว ่า “ดู เถิด สถานที่ ซึ่ง ข้าพเจ้า ทัง้ หลาย
อยู่ใต้ความดูแลของท่านนั ้ นก็เล็กเกินไป ไม่พอแก่พวกเรา 2 ขอให้เราไปที่ แม่น้าํ จอร์แดน
ต่างคนต่างเอาไม้ท่อนหนึ่ งมาสร้างที่อาศัยของเราที่นั ่น� และท่านตอบว่า “ไปเถอะ� 3 แล
้วคนหนึ่ งกล่าวว่า “ขอท่านโปรดไปกับผู้รับใช้ของท่านด้วย� และท่านก็ตอบว่า “ข้าจะไป�
4 ท่านก็ ไปกับ เขาทัง
้ หลาย และเมื่อ เขามาถึง แม่น้ํา จอร์แดนเขาก็ โค ่น ต้นไม้ 5 ขณะที่ คน
หนึ่ ง ฟัน ไม้ อยู่ หัว ขวานของเขาตกลงไปในนํ้า และเขาร้องขึ้ นว ่า “อนิ จจา นายครับ ขวาน
นั ้นผมขอยืมเขามา� 6 แล้วคนแห่งพระเจ้าถามว่า “ขวานนั ้นตกที่ไหน� เมื่อเขาชีที
้ ่ให้ท่าน
แล้ว ท่านก็ ตัด ไม้ อัน หนึ่ ง ทิง้ ลงไปที่ นั ่น ทําให้ ขวานเหล็ก นั ้น ลอยขึ้น มา 7 และท่านบอกว่า
“หยิบขึ้นมาซิ� เขาก็เอ้อ
ื มมือไปหยิบขึ้นมา
1

เอลีชาให้กษั ตริยแห่
์ งอิสราเอลทราบถึงแผนการของเบนฮาดัด
ฝ่า ยกษั ตริย์ แห่ งซีเรีย รบพุ่ งก ับ อิสราเอล พระองค์ ปรึกษากับ ข้าราชการของพระองค์
ว่า “เราจะตัง้ ค่ายของเราที่ นั่นๆ� 9 แต่ คนแห่งพระเจ้าส่งข่าวไปยังกษั ตริย์แห่งอิสราเอล
ว่า “ขอพระองค์ ทรงระวัง อย่า ผ่านมาทางนั ้น เพราะคนซีเรีย กําลัง ยกลงไปที่ นั ่น � 10 และ
กษั ตริย์แห่งอิสราเอลทรงใช้ให้ไปยังสถานที่ ซ่ึงคนแห่งพระเจ้าบอกและเตือนให้ พระองค์
จึง ทรงระวัง ตัว ได้ ที่ นั ่ นม ิ ใช่ เพียงครัง้ สองครัง้ 11 กษั ตริย์ แห่ งซี เรียก ็ ไม่ สบายพระทัย มาก
เพราะเรือ
่ งนี้ พระองค์จึงทรงเรียกข้าราชการมาตรัสว่า “พวกท่านจะไม่บอกเราหรือว่า คน
ใดในพวกเราที่อยูฝ่
่ ายกษั ตริย์แห่งอิสราเอล� 12 ข้าราชการคนหนึ่ งของพระองค์ทูลว่า “โอ
ข้า แต่ กษั ตริย์ เจ้ านายของข้า พระองค์ ไม่มี ผู้ ใดพระเจ้า ข้า แต่ เอลี ชาผู้ พยากรณ์ ซึ่ง อยู่ ใน
อิสราเอลทูล บรรดาถ้อยคํา ซึ่ง พระองค์ ตรัส ในห้องบรรทมของพระองค์ แก่ กษั ตริย์แห่งอ ิส
ราเอล�
8

เอลีชาอยูใ่ นโดธาน

“จงไปหาดูว่า เขาอยู่ที่ไหน เพื่อเราจะใช้คนไปจับเขามา� มีคนทูล
พระองค์ว่า “ดูเถิด เขาอยู่ในโดธาน� 14 พระองค์จึงทรงส่งม้า รถรบ และกองทัพใหญ่ เขา
ไปกัน ในกลางคืน และล้อมเมืองนั ้น ไว้ 15 เมื่อ คนใช้ ของคนแห่ง พระเจ้า ตื่น ขึ้น เวลาเช้า ตรู ่
และออกไป ดู เถิด กองทัพ พร้อมกับ ม้า และรถรบก็ ล้อมเมืองไว้ และคนใช้ นั้น บอกท่านว่า
“อนิ จจา นายของข้าพเจ้า เราจะทําอย่างไรดี� 16 ท่านตอบว่า “อย่ากลัวเลย เพราะฝ่ายเรา
มี มากกว่า ฝ่ายเขา� 17 แล ้ว เอลี ชาก็ อธิษฐานว่า “ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงเบิก ตาของ
เขาเพื่อเขาจะได้ เห็น� และพระเยโฮวาห์ทรงเบิกตาของชายหนุ่มคนนั ้น และเขาก็ ได้ เห็น
และดูเถิด ที่ภูเขาก็เต็มไปด้วยม้า และรถรบเพลิงอยูร่ อบเอลีชา
13 พระองค์จึงตรัสว่า

เอลีชานําทหารซีเรียที่ตาบอดไปยังกรุ งสะมาเรีย
เอลีชาก็อธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์ว่า “ขอทรงโปรด
ให้ คนเหล่า นี้ ตาบอดไปเสีย� พระองค์ จึง ทรงให้ เขาทัง้ หลายตาบอดไปตามคํา ของเอลี ชา
19 และเอลี ชาบอกคนเหล่านั ้ นว่า “ไม่ใช่ทางนี้ และไม่ใช่เมืองนี้ จงตามข้ามา และข้าจะพา
ไปยัง คนนั ้น ซึ่ง เจ้า แสวงหา� และท่านก็ พาเขาไปกรุ ง สะมาเรีย 20 และอยู่ มาพอเข้าไปใน
กรุ งสะมาเรีย เอลีชาก็ทูลว่า “ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงเบิกตาของคนเหล่านี้ เพื่อเขาจะ
เห็นได้� พระเยโฮวาห์จึงทรงเบิกตาของเขาทัง้ หลายและเขาทัง้ หลายก็เห็น และดูเถิด เขา
มาอยู่กลางกรุ งสะมาเรีย 21 และเมื่อกษั ตริย์แห่งอิสราเอลเห็นเขาเข้า จึงตรัสแก่เอลีชาว่า
“บิดาของข้าพเจ้า จะให้ข้าพเจ้าฆ่าเขาเสียหรือ จะให้ข้าพเจ้าฆ่าเขาเสียหรือ� 22 ท่านก็ทูล
18 และเมื่อคนซีเรียลงมารบกับท่าน
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ตอบว่า “ขอพระองค์อย่าทรงประหารเขาเสีย พระองค์จะประหารคนที่จับมาเป็นเชลยเสีย
ด้วยดาบและด้วยธนูของพระองค์หรือ ขอทรงโปรดจัดอาหารและนํ้าต่อหน้าเขา เพื่อให้เขา
รับประทานและดื่ม แล้วปล่อยให้เขาไปหาเจ้านายของเขาเถิด� 23 พระองค์จึงทรงจัดการ
เลี้ยงใหญ่ให้เขา และเมื่อเขาได้กินและดื่มแล้ วก็ทรงปล่อยเขาไป และเขาทัง้ หลายได้กลับ
ไปหาเจ้านายของตน และพวกซีเรียมิได้มาปล้นในแผ่นดินอิสราเอลอีกเลย
กองทัพซีเรียล้อมกรุ งสะมาเรีย

24 และอยู่มาภายหลังเบนฮาดัดกษั ตริย์แห่งซีเรียทรงจัดกองทัพทัง
้ สิน
้ ของพระองค์แล

้วได้เสด็จขึ้นไปล้อมกรุ งสะมาเรีย 25 มีการกันดารอาหารอย่างหนั กในสะมาเรีย และดูเถิด
ขณะเมื่อเขาล้อมอยู่จนหัวลาตัวหนึ่ งเขาขายกันเป็นเงินแปดสิบเชเขล และมูลนกเขาครึง่
ลิตรเป็น เงิน ห้า เชเขล 26 ขณะที่ กษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอลทรงผ่านไปบนกําแพง มี ผู้ หญิง คน
หนึ่ งร้องทูลพระองค์ว่า “โอ ข้าแต่กษั ตริย์ เจ้านายของข้าพระองค์ ขอทรงช่วย� 27 พระองค์
ตรัสว่า “ถ้าพระเยโฮวาห์มิได้ทรงช่วยเจ้า เราจะช่วยเจ้าได้จากไหน จากลานนวดข้าวหรือ
จากบ่อ ยํ่า องุน
่ หรือ� 28 และกษั ตริ ย์ ทรงถามนางว่า “เจ้ าเป็น อะไรไป� นางทูล ตอบว่า
“หญิงคนนี้ บอกข้าพระองค์ ว่า ‘เอาลูกชายของเจ้ามาให้เรากินเสียวันนี้ เถิด และเราจะกิน
ลูกชายของฉั นวันพรุ ง่ นี้ � 29 เราจึงต้มลก
ู ชายของข้าพระองค์และกิน และรุ ง่ ขึ้นข้าพระองค์
ก็ พู ดกับ นางว่า ‘เอาลูกชายของเจ้า มา เพื่อ เราจะกินเสีย� และนางก็ ซ่อนลูกชายของนาง
เสีย� 30 และต่อมาเมื่อกษั ตริย์ทรงได้ยน
ิ ถ้อยคําของหญิงนั ้น พระองค์ก็ฉี กฉลองพระองค์
พระองค์ กําลัง ดําเนิ น อยู่ บนกําแพง ประชาชนก็ มองดู ดู เถิด พระองค์ ทรงฉลองพระองค์
ผ้า กระสอบอยู่ แนบเนื้ อ 31 และพระองค์ ตรัสว ่า “ถ้า ศีรษะของเอลี ชาบุตรชาฟัท ยัง อยู่ บน
เขาในวันนี้ ก็ขอพระเจ้าทรงลงโทษแก่เราและให้หนักยิง่ กว่า�
เยโฮรัมหาโอกาสฆ่าเอลีชา

32 แต่เอลีชานง
ั ่ อยูใ่ นบ้านของท่าน

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

7
เอลีชาพยากรณ์ วา่ จะมีอาหารพอ
1 แต่ เอลี ชาบอกว่า “ขอฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า พรุ ง
่ นี้
ประมาณเวลานี้ ยอดแป้งถังหนึ่ งเขาจะขายกันหนึ่ งเชเขล และข้าวบาร์เลย์สองถังเชเขล ที่
ประตูเมืองสะมาเรีย� 2 แล้วนายทหารคนสนิ ทของกษั ตริย์ตอบคนแห่งพระเจ้าว่า “ดูเถิด
ถ้าแม้พระเยโฮวาห์ทรงสร้างหน้าต่างในฟ้าสวรรค์ สิ่งนี้ จะเป็นขึ้นได้หรือ� แต่ท่านบอกว่า
“ดู เถิด ท่านจะเห็ นก ับ ตาของท่านเอง แต่ จะไม่ ได้ กิน � 3 มี คนโรคเรือ
้ นสี่ คนอยู่ ที่ ทางเข้า
4
ประตูเมือง เขาพู ดกันว่า “เราจะนั ่งที่ นี่ จนตายทําไมเล่า ถ้าเราว่า ‘ให้เราเข้าไปในเมือง�
การกันดารอาหารก็อยูในเมื
่
อง และเราก็จะตายที่นั ่น และถ้าเรานั ่งที่นี่ เราก็ตายเหมือนกัน
ฉะนั ้นบัดนี้ จงมาเถิด ให้เราเข้าไปในกองทัพของคนซีเรีย ถ้าเขาไว้ชีวิตของเรา เราก็จะรอด
ตาย ถ้าเขาฆ่าเรา ก็ได้แต่ตายเท่านั ้นเอง�
พระเจ้าทรงทําให้คนซีเรียตกใจแล้วหนี ไป
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5 ดัง นั ้น เขาจึง ลุก ขึ้น ในเวลาโพล้ เพล ้ เพื่อ จะไปยัง ค่ายของคนซีเรีย

แต่ เมื่อเขามาถึงริม
ค่ายของคนซีเรีย แล้ว ดู เถิด ไม่มี ใครที่ นั่น สัก คน 6 เพราะองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้ ทรงกระทํา
ให้กองทัพของคนซีเรียได้ยน
ิ เสียงรถรบ เสียงม้า และเสียงกองทัพใหญ่ เขาจึงพูดกันและ
กั นว ่า “ดู เถิด กษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอลได้ จ้างบรรดากษั ตริย์ แห่ งคนฮิต ไทต์ และบรรดากษั
ตริย์แห่งอียป
ิ ต์ มารบเราแล้ว� 7 เขาจึงลุกขึ้นหนี ไปในเวลาโพล้ เพล้ และทิง้ เต็นท์ ม้าและ
ลาของเขา ทิง้ ค่ายไว้อย่างนั ้นเอง และหนี ไปเอาชีวต
ิ รอด 8 และเมื่อคนโรคเรือ
้ นเหล่านี้ มา
ถึงที่รม
ิ ค่าย เขาก็เข้าไปในเต็นท์หน่ึงกินและดื่ม และขนเงิน ทองคําและเสื้อผ้าเอาไปซ่อน
ไว้ แล้วเขาก็ กลับมาเข้าไปในอีกเต็นท์ หน่งึ ขนเอาข้าวของออกไปจากที่ นั่นด้วยเอาไปซ่อน
ไว้ 9 แล ้ว เขาพู ดก ัน และกั นว ่า “เราทํา ไม่ ถู กเสีย แล้ว วัน นี้ เป็ นว ัน ข่าวดี ถ้า เรานิ่ ง อยู่ และ
คอยจนแสงอรุ ณ ขึ้น โทษจะตกอยู่ กับ เรา เพราะฉะนั ้น บัดนี้ มาเถิด ให้ เราไปบอกยัง สํานั ก
พระราชวัง� 10 เขาจึง มาเรียกนายประตู เมือง และบอกเรือ
่ งราวแก่ เขาว่า “เรามายัง ค่าย
ของคนซีเรีย และดูเถิด เราไม่เห็นใครและไม่ได้ยินเสียงผูใ้ ดที่นั ่น มีแต่ม้าผูกอยู่ และลาผูก
อยู่ และเต็นท์ ตัง้ อยู่ อย่างนั ้น เอง� 11 แล ้ว เขาบอกแก่ เหล่ านายประตู และพวกเขาก็ บอก
กันไปถึงสํานั กพระราชวัง 12 กษั ตริยก็
์ ทรงตื่นบรรทมในกลางคืน และตรัสกับข้าราชการว่า
“เราจะบอกให้วา่ คนซีเรีย เตรียมสู้ รบเราอย่างไร เขาทัง้ หลายรู อยู
้ ่ ว่า เราหิว เขาจึง ออกไป
ซ่อนตัว อยู่ นอกค่ายที่ กลางทุ่ง คิด ว่า ‘เมื่อ เขาออกมาจากในเมืองเราจะจับ เขาทัง้ เป็น แล ้
วจะเข้าไปในเมือง� ” 13 และข้าราชการคนหนึ่ งทูลว่า “ขอรับสัง่ ให้คนเอาม้าที่ เหลืออยู่ใน
เมืองสั กห ้า ตัว (ดู เถิด บางที ม้า เหล่า นั ้น จะยัง เป็น อยู่อย่างคนอิสราเอลที่ เหลือ อยู่ในเมือง
หรือดูเถิด จะเป็นอย่างคนอิสราเอลที่ได้พินาศแล้วก็ช่างเถิด) ขอให้เราส่งคนไปดู� 14 เขา
จึง เอาม้า กับ รถรบสองคัน และกษั ตริย์ ทรงส่ง ให้ ไปติดตามกองทัพ ของคนซีเรีย ตรัสว ่า
“จงไปดู� 15 เขาทัง้ หลายจึงติดตามไปจนถึงแม่น้ําจอร์แดน และดูเถิด ตลอดทางมีเสื้อผ้า
และเครือ
่ งใช้ ซึ่งคนซีเรียทิง้ เมื่อเขารีบหนี ไป ผู้สื่อสารก็กลับมาทูลกษั ตริย์
คําพยากรณ์ เรือ
่ งอาหารสําเร็จ

16 แล้วประชาชนก็ ยกออกไปปล้นเต็นท์ ทัง
้ หลายของคนซีเรีย

ยอดแป้งจึงขายกันถังละ
เชเขล และข้าวบาร์เลย์สองถังเชเขล ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ 17 ฝ่ายกษั ตริย์ทรง
แต่งตัง้ นายทหารคนสนิ ทให้เป็นนายประตู และประชาชนก็เหยียบไปบนเขาตรงประตู เขา
จึง สิน
ิ ตามซึ่ง คนแห่ง พระเจ้า ได้ กล ่าวไว้ในวัน เมื่อ กษั ตริย์ เสด็จ ลงมาหาท่าน 18 และ
้ ชีวต
เป็นไปตามที่คนแห่งพระเจ้าได้ทูลกษั ตริย์ว่า “ข้าวบาร์เลยส
์ องถังขายหนึ่ งเชเขล และยอด
แป้ง หนึ่ ง ถัง หนึ่ ง เชเขล ประมาณเวลานี้ ในวัน พรุ ง่ นี้ ที่ ประตู เมืองสะมาเรีย� 19 และนาย
ทหารคนสนิ ทก็ได้ตอบคนแห่งพระเจ้าว่า “ดูเถิด ถ้าแม้พระเยโฮวาห์ทรงสร้างหน้าต่างใน
ฟ้า สวรรค์ สิ ่ง นี้ จะเป็น ขึ้น ได้ หรือ � และท่านได้ ตอบว่า “ดู เถิด ท่านจะเห็ นก ับ ตาของท่าน
เองแต่ จะไม่ ได้ กิน� 20 และอยู่มาก็บังเกิดเป็นดังนั ้นแก่ เขา เพราะประชาชนเหยียบไปบน
เขาที่ประตูเมืองและเขาก็ได้สิน
ิ
้ ชีวต

8
เอลีชาพยากรณ์ ถึงการกันดารอาหารเจ็ดปี
ฝ่ายเอลี ชาได้ บอกหญิง คนที่ ท่านได้ ให้ บุ ตรชายของนางกลับ คืน ชีวต
ิ มาว่า “จงลุก ขึ้น
และออกไปทัง้ ครัวเรือนของเจ้า ไปอาศัยอยู่ที่ ใดซึ่งเจ้าจะอาศัยอยู่ได้ เพราะพระเยโฮวาห์
ทรงเรียกให้เกิดการกันดารอาหาร และจะเป็นแก่ แผ่นดินนี้ เจ็ดปี� 2 หญิงคนนั ้ นก็ลุ กขึ้น
กระทําตามถ้อยคําของคนแห่งพระเจ้า นางยกออกไปทัง้ ครัวเรือนของนาง ไปอาศัยอยู่ใน
1
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แผ่น ดิน ฟี ลิ ส เตีย เจ็ด ปี และอยู่ มาเมื่อ สิน
้ เจ็ด ปี แล ้ว หญิง คนนั ้ นก ็ กล ับ มาจากแผ่น ดิน
ฟี ลิสเตีย และได้ ออกไปทูลอุทธรณ์ ต่อกษั ตริย์เพื่อขอบ้านและที่ ดิ นของนางคืน 4 ฝ่ายกษั
ตริย์กําลัง ตรัส กับ เกหะซี คนใช้ของคนแห่ง พระเจ้า อยู่ว่า “จงบอกเราถึง บรรดามหกิจ ที่ เอ
ลี ชาได้ กระทํา � 5 และอยู่ มาเมื่อ เขากํา ลัง ทูล กษั ตริย์ ถึง เรือ
่ งที่ เอลี ชาได้ เรียกชีวต
ิ ของศพ
คนหนึ่ ง กลับ คืน มา ดู เถิด ผู้ หญิง คนที่ ท่านได้ ให้บุ ตรชายกลับ คืน ชีวต
ิ มาได้ อุทธรณ์ ต่อ กษั
ตริย์เพื่อขอบ้านและที่ ดิ นของนางคืน และเกหะซีทูลว่า “โอ ข้าแต่ กษั ตริย์ เจ้ านายของข้า
พระองค์ นี่ เป็นนางคนนั ้น และคนนี้ แหละเป็นบุตรชายของนาง ซึ่งเอลีชาได้ให้กลับคืนชีวต
ิ
มา� 6 และเมื่อกษั ตริย์ตรัสถามหญิงคนนั ้น นางก็ทูลเรือ
่ งถวายพระองค์ กษั ตริยจึ
์ งทรงตัง้
เจ้า หน้าที่ คนหนึ่ ง ให้แก่ นางรับสัง่ ว่า “จงจัดการคืน ทุก สิง่ ที่ เป็น ของของนาง พร ้ อมทัง้ พืช
ผลของนานั ้น ตัง้ แต่วันที่นางออกจากแผ่นดินมาจนถึงบัดนี้ �
3

เอลีชาพยากรณ์ ถึงการครอบครองของฮาซาเอลเหนื อซีเรีย
ฝ่ายเอลี ชามายัง ดามัสกัส เบนฮาดัด กษั ตริย์ แห่งซีเรีย ทรงประชวร และเมื่ อม ี คนทูล
ว่า “คนแห่งพระเจ้ามาที่ นี่ � 8 กษั ตริย์ตรัสกับฮาซาเอลว่า “จงนําของกํานั ลไปพบคนแห่ง
พระเจ้า ให้ทูลถามพระเยโฮวาห์โดยท่านว่า ‘ข้าพเจ้าจะหายป่วยไหม� ” 9 ฮาซาเอลจึงไป
พบท่านนําของกํานั ลไปด้วย คือสินค้าอย่างดี ทุกอย่างของเมืองดามัสกัสจุ อูฐต่างสี่ สิ บตัว
เมื่อ เขามายืน อยู่ ต่อ หน้า ท่าน เขากล่าวว่า “บุ ตรของท่านคือ เบนฮาดัด กษั ตริย์ แห่ งซีเรีย
ได้ ทรงใช้ ข้าพเจ้า มาหาท่าน กล่าวว่า ‘ข้าพเจ้า จะหายป่วยหรือ� ” 10 และเอลี ชาตอบเขา
ว่า “จงไปทูล พระองค์ ว่า ‘พระองค์ จะทรงหายประชวรแน่ � แต่ พระเยโฮวาห์ ทรงสําแดง
แก่ ข้าพเจ้า ว่า พระองค์ จะสิน
้ พระชนม์ แน่ � 11 และท่านก็ เพ่ งหน้า จ้องมองเขาแน่ นิ่ ง จน
เขาอาย และคนแห่งพระเจ้าก็ร้องไห้ 12 และฮาซาเอลถามว่า “เหตุใดเจ้านายของข้าพเจ้า
จึง ร้องไห้� ท่านตอบว่า “เพราะข้าพเจ้า ทราบถึง เหตุ รา้ ยซึ่ง ท่านจะกระทํา ต่อ ประชาชน
อิสราเอล ท่านจะเอาไฟเผาป้อมปราการของเขาเสีย และท่านจะสังหารคนหนุ่มๆเสียด้วย
ดาบ และจับเด็กๆโยนลง และผ่าท้องหญิงที่มีครรภ์เสีย� 13 และฮาซาเอลตอบว่า “ผู้รบ
ั ใช้
ของท่านผู้เป็นแต่เพียงสุนัขเป็นใครเล่า ซึ่งจะกระทําสิง่ ใหญ่โตนี้ � เอลีชาตอบว่า “พระเย
โฮวาห์ทรงสําแดงแก่ข้าพเจ้าว่า ท่านจะเป็นกษั ตริย์ครอบครองประเทศซีเรีย� 14 และเขา
ก็ ไปจากเอลี ชามายัง นายของตน ผู้ ซึ่ง ถามเขาว่า “เอลี ชาว ่า อย่างไรกับ เจ้า บ้าง� และเขา
ทูลตอบว่า “เขาบอกว่าพระองค์จะหายประชวรแน่ � 15 และอยู่มาในวันรุ่งขึ้นเขาก็เอาผ้าปู
ที่ นอนจุ่ มน้าํ คลุม พระพักตร์พระองค์ ไว้ จนพระองค์ สิน
ึ ครอง
้ พระชนม์ และฮาซาเอลก็ ข้น
แทน
7

เยโฮรัมกับเยโฮชาฟัทครอบครองเหนื อยูดาห์พร้อมกัน (2 พศด 21:5)
ในปี ที่ ห้า แห่ง โยรัม โอรสอาหับ กษั ตริย์ ของอิสราเอล เมื่อ เยโฮชาฟัท ยัง เป็นกษั ตริย์
ของยู ดาห์ อยู่ เยโฮรัม โอรสเยโฮชาฟัทกษั ตริย์ ของยู ดาห์ ได้ ทรงเริม
่ ครอบครอง 17 เมื่อ
พระองค์ ทรงเริม
่ ครอบครองนั ้ นม ี พระชนมายุ สามสิบ สองพรรษา และพระองค์ ทรงครอบ
ครองในเยรู ซาเล็มแปดปี 18 และพระองค์ทรงดําเนิ นตามมรรคาของบรรดากษั ตริย์แห่งอ
ิส ราเอล ตามอย่างที่ ราชวงศ์ อาหับ กระทํา เพราะว่า ธิดาของอาหับ เป็น มเหสี ของพระองค์
และพระองค์ ทรงกระทําชัว่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ 19 อย่างไรก็ ดีพระเยโฮวาห์
จะไม่ ทรงทําลายยู ดาห์ เพราะทรงเห็น แก่ ดาว ิด ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ เหตุ ที่ พระองค์ ได้ ตรั
สสัญญาว่า จะทรงประทานประทีปแก่ดาวิด และแก่ราชโอรสของพระองค์เป็นนิ ตย์ 20 ใน
รัชกาลของพระองค์ เอโดมได้ กบฏออกห่างจากการปกครองของยู ดาห์ และตัง้ กษั ตริย์ข้น
ึ
21
เหนื อตน แล้วโยรัมก็เสด็จพร้อมกับบรรดารถรบของพระองค์ผ่านไปถึงศาอีร ์ พอกลาง
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คืนพระองค์ก็ลุกขึ้นโจมตีคนเอโดมซึ่งมาล้อมพระองค์นั ้น พร้อมกับผู้บัญชาการรถรบ แล้
วกองทัพ ได้ หนี กล ับ เต็นท์ เสีย 22 เอโดมจึง ได้ กบฏออกห่างจากการปกครองของยู ดาห์จน
ทุก วัน นี้ แล ้ว ลิ บนาห์ก็ได้ กบฏในคราวเดียวกัน 23 ส่วนพระราชกิจ นอกนั ้น ของโยรัม และ
บรรดาสิง่ ซึ่งพระองค์ทรงกระทํา มิได้บันทึกไว้ในหนั งสือพงศาวดารแห่งกษั ตริย์ประเทศยู
ดาห์หรือ
เยโฮรัมสิ้นพระชนม์ (2 พศด 21:19-20)

24 โยรัมจึงทรงล่วงหลับไปอยูก
่ ับบรรพบุรุษของพระองค์

และเขาฝังไว้กับบรรพบุรุษของ
พระองค์ ในนครดาวิด และอาหัส ยาห์โอรสของพระองค์ ได้ ขึ้น ครองแทน 25 ในปี ที่ สิ บสอง
แห่งรัชกาลโยรัมโอรสของอาหับกษั ตริย์แห่งอิสราเอล อาหัสยาห์โอรสเยโฮรัมกษั ตริย์แห่
งยู ดาห์ได้ ทรงเริม
่ ครอบครอง 26 เมื่อ อาหัส ยาห์ทรงเริม
่ ครอบครองนั ้ นม ี พระชนมายุ ยี่ สิ บ
สองพรรษา และทรงครอบครองในเยรู ซาเล็ม หนึ่ ง ปี พระมารดาของพระองค์ ทรงพระนา
มอาธาลิ ยาห์ พระนางเป็น ธิดาของอมรีกษั ตริย์แห่งอิสราเอล 27 พระองค์ ทรงดําเนิ น ตาม
มรรคาราชวงศ์ ของอาหับด ้วย และทรงกระทํา ชัว่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ดัง ที่
ราชวงศ์ของอาหับได้กระทํา เพราะทรงเป็นราชบุตรเขยในราชวงศ์ของอาหับ
อาหัสยาห์รวมกับเยโฮรัมในการสู้รบที่ราโมทกิเลอาด (2 พศด 22:5)

28 พระองค์ เสด็จกับโยรัมโอรสของอาหับเพื่อทําสงครามกับฮาซาเอลกษั ตริย์แห่งซีเรีย

ที่ราโมทกิเลอาด และคนซีเรียกระทําให้โยรัมบาดเจ็บ

อาหัสยาห์เสด็จไปเยีย
่ มเยโฮรัมที่ยส
ิ เรเอล (2 พศด 22:6)

29 และกษั ตริย์โยรัมได้กลับมารักษาพระองค์ที่ยิสเรเอลให้หายบาดเจ็บจากที่คนซีเรียได้

กระทํา แก่ พระองค์ ที่ รามาห์ เมื่อ พระองค์ ทรงสู้ กั นก ับ ฮาซาเอลกษั ตริย์ แห่ งซีเรีย และอา
หัส ยาห์โอรสของเยโฮรัมกษั ตริย์ แห่งยู ดาห์ได้ เสด็จ ลงไปหาโยรัม โอรสของอาหับ ในยิสเร
เอล เพราะว่าพระองค์ทรงประชวร

9
เยฮูได้รับการเจิมตัง้ ให้เป็นกษั ตริย์เหนื ออิสราเอล

1 แล้วเอลี ชาผู้พยากรณ์ ได้ เรียกเหล่าศิษย์แห่งผู้พยากรณ์ มาคนหนึ่ ง

และพูดกับเขาว่า
“จงคาดเอวของเจ้า ไว้ ถือ นํ้ามัน ขวดนี้ ไปที่ ราโมทกิ เลอาด 2 และเมื่อ เจ้า ไปถึง แล้ว จงมอ
งดูเยฮู บุ ตรเยโฮชาฟั ทบ ุต รนิ ม ซี จงเข้าไปหาเขา ให้ ลุ กขึ้น จากหมู่ พวกพี่ น้ อง และนํา เขา
เข้าไปในห้องชัน
้ ใน 3 แล้วจงเอานํ้ามันในขวดเทลงบนศีรษะของเขา และกล่าวว่า ‘พระเย
โฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า เราเจิมตัง้ เจ้าให้เป็นกษั ตริย์เหนื ออิสราเอล� แล้วจงเปิดประตูออกหนี
ไป อย่ารอช้าอยู�
่ 4 คนหนุ่มนัน
้ คือคนหนุ่มที่เป็นผู้พยากรณ์ จึงไปยังราโมทกิเลอาด 5 และ
เมื่อ เขามาถึง ดู เถิด บรรดาผู้ บังคับ บัญชาทหารกําลัง ประชุม กัน อยู่ และเขากล่าวว่า “โอ
ข้าแต่ท่านผู้บัญชาการ ข้าพเจ้ามีธุระด่วนมาถึงท่าน� และเยฮูพูดว่า “มาหาคนใดในพวก
เรา� และเขาว่า “โอ ข้าแต่ท่านผู้บัญชาการ มาหาท่าน� 6 ท่านก็ลุกขึ้นเข้าไปในเรือน และ
คนหนุ่มนันก
้ ็เทนํ้ามันบนศีรษะของท่าน กล่าวว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรั
สดังนี้ ว่า เราเจิมตัง้ เจ้าไว้เป็นกษั ตริย์เหนื อประชาชนของพระเยโฮวาห์คือเหนื ออิสราเอล
7 และเจ้า จงโค่น ราชวงศ์ ของอาหับ นายของเจ้า เพื่อ เราจะได้ จัดการสนองเยเซเบลเพราะ
โลหิต ของบรรดาผู้ พยากรณ์ ผู้รบ
ั ใช้ของเรา และเพราะโลหิต ของบรรดาผู้ รับ ใช้ทัง้ สิน
้ ของ
พระเยโฮวาห์ 8 เพราะว่า ราชวงศ์ อาหั บท ง
ั ้ หมดจะต้องพินาศ และเราจะตัด คนที่ ปัสสาวะ
รดกําแพงได้ออกเสียจากอาหับ ทัง้ คนที่ยงั อยูแ
่ ละเหลืออยูใ่ นอิสราเอล 9 และเราจะกระทํา

2 พงศ์กษั ตริย์ 9:10

451

2 พงศ์กษั ตริย์ 9:26

ราชวงศ์ ของอาหับให้เหมือนราชวงศ์ ของเยโรโบอัมบุตรเนบัท และเหมือนราชวงศ์ ของบา
อาชาบุตรอาหิยาห์ 10 และสุนัขจะกินเยเซเบลในที่ดินส่วนพระองค์ ณ ยิสเรเอล และจะไม่
มีผู้ใดฝังศพพระนาง� แล้วเขาก็เปิดประตูหนี ไป
ทหารอิสราเอลยอมรับเยฮูเป็นกษั ตริย์
เมื่อ เยฮู ออกมาสู่ พวกข้าราชการของเจ้า นายของท่าน คนหนึ่ ง พู ดก ั บท ่า นว่า “ทุ กอ
ย่างเรียบร้อยดี หรือ ทําไมคนบ้า คนนี้ จึง มาหาท่าน� ท่านพู ดก ับ เขาทัง้ หลายว่า “ท่านทัง้
หลายรู จ
้ ักชายคนนั ้นและทราบเขาพูดอะไรแล้ว� 12 และเขาทัง้ หลายว่า “นั ่นไม่เป็นความ
จริง ขอบอกเรามาเถิด� และท่านว่า “เขาพูดอย่างนี้ กับข้าพเจ้าว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้
ว่า เราเจิมตัง้ เจ้าให้เป็นกษั ตริย์เหนื ออิสราเอล� ” 13 แล้วทุกคนก็รีบเปลื้องเสื้อผ้าของตน
ออกวางไว้รองท่านที่ ขน
ั ้ บันไดซึ่ง เปล่า อยู่ และเขาทัง้ หลายเป่า แตร และป่าวร้องว่า “เยฮู
เป็นกษั ตริย์�
11

เยฮูฆ่าโยรัม

เยฮูบุ ตรชายเยโฮชาฟั ทบุตรชายนิ มซีได้ ร่วมกันคิดกบฏต่อโยรัม (ฝ่ายโย
รัมพร้อมกับอิสราเอลทัง้ ปวงยังระวังป้องกันราโมทกิ เลอาดอยู่เพราะเหตุ ฮาซาเอลกษั ตริ
ย์แห่งซีเรีย 15 แต่กษั ตริยโยรั
์ มทรงกลับไปรักษาพระองค์ที่ยิสเรเอล เพราะบาดแผลซึ่งชน
ซีเรีย ได้ กระทํา แก่ พระองค์ เมื่อ พระองค์ ทรงสู้ รบกับ ฮาซาเอลกษั ตริย์ แห่ งซีเรีย� เยฮู จึง
ตรัสว ่า “ถ้า นี่ เป็น ความประสงค์ ของท่านทัง้ หลาย ก็ ขออย่า ให้คนหนึ่ ง คนใดเล็ดลอดออก
ไปจากเมืองเพื่อ บอกข่าวที่ ยส
ิ เรเอล� 16 แล ้วเยฮู ก็ เสด็จ ทรงรถรบ และเสด็จ ไปยัง ยิสเร
เอล เพราะโยรัม บรรทมที่ นั ่น และอาหัส ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ ได้ เสด็จ ลงมาเยีย
่ มโยรัม
17 ฝ่ายทหารยามยืนอยู่บนหอคอยที่ ยส
ิ เรเอล เขามองเห็นพวกของเยฮูมาจึงว่า “ข้าพเจ้า
เห็น คนพวกหนึ่ ง� โยรัม ตรัสว ่า “จงใช้ ให้ พลม้า คนหนึ่ ง ไปพบเขาให้ ถามเขาว่า ‘มาอย่าง
สันติ หรือ � ” 18 คนนั ้น จึง ขึ้ นม ้า ไปพบท่านและพูด ว่า “กษั ตริย์ ตรัสด ัง นี้ ว่า ‘มาอย่างสันติ
หรือ� ” และเยฮูตอบว่า “ท่านเกี่ยวข้องอะไรกับสันติ จงเลี้ยวกลับตามเรามา� และทหาร
ยามก็ รายงานว่า “ผู้ สื่อสารไปถึง เขาแล้ว แต่ เขาไม่ กลับ มา � 19 พระองค์ จึง รับสัง่ ใช้ พล
ม้า คนที่ สองออกไป ผู้ นั ้น มาถึง เขาแล้ วก ็ พูด ว่า “กษั ตริย์ ตรัสด ัง นี้ ว่า ‘มาอย่างสันติ หรือ
� ” และเยฮูตอบว่า “ท่านเกี่ยวข้องอะไรกับสันติ จงเลี้ยวกลับตามเรามา� 20 ทหารยามก็
รายงานว่า “เขาไปถึง แล้ว แต่ เขาไม่ กลับ มา และการขับ รถนั ้ นก ็ เหมือนกับ การขับ รถของ
เยฮู บุ ตรนิ ม ซี เพราะเขาขับ รวดเร็วน ัก� 21 โยรัม ตรัสว ่า “จงเตรียมพร้อม � และเขาก็ จัด
รถรบของพระองค์ให้พรอ
้ มไว้ แล้วโยรัมกษั ตริย์แห่งอิสราเอลและอาหัสยาห์กษั ตริยแห่
์ งยู
ดาห์ก็เสด็จออกไป ต่างก็ทรงรถรบของพระองค์เอง ทรงออกไปปะทะกับเยฮู มาพบกันเข้า
ณ ที่ ดิ นแปลงของนาโบทชาวยิสเรเอล 22 และอยู่มาเมื่อ โยรัม เห็น เยฮู แล ้ว จึง ตรัสว ่า “เย
ฮูมาอย่างสันติ หรือ� เยฮูตอบว่า “จะสันติ อย่างไรได้ เมื่อการเล่นชู้และวิทยาคมของเยเซ
เบลมารดาของท่านยั งม ี อยู่ มากเช่น นี้ � 23 แล ้ว โยรัม ทรงชั กบ ัง เหียนหัน กลับ หนี ไปพลาง
รับสั งก
่ ับอาหัสยาห์ว่า “โอ ข้าแต่ อาหัสยาห์ เขาร่วมกันคิดกบฏ� 24 และเยฮูก็ โก่ งธนูด้วย
สุดกําลัง ยิงถูกเยโฮรัมระหว่างพระอังสาทัง้ สอง ลูกธนูจึงแทงทะลุ พระหทัยของพระองค์
พระองค์ก็ทรงล้มลงในรถรบของพระองค์ 25 เยฮูตรัสกับบิดคาร์นายทหารของพระองค์ว่า
“จงยกศพเขาขึ้น และโยนทิง้ ลงไปในที่ ดิ นแปลงของนาโบทชาวยิสเรเอล จํา ไว้เถอะ เมื่อ
ฉั นและท่านขี่ม้าเคียงกันมาตามอาหับบิดาของเขาไป พระเยโฮวาห์ทรงกล่าวโทษเขาดังนี้
26 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ‘เราได้เห็นโลหิตของนาโบทและโลหิตของลูกหลานของเขาเมื่อวาน
14 ดังนี้ แหละ
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นี้ � พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ‘แน่ ทีเดียวเราจะสนองเจ้าบนที่ดินแปลงนี้ แหละ� ฉะนั ้นบัดนี้ จง
ยกเขาขึ้นทิง้ ไว้บนที่ดินแปลงนี้ แหละตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์�
อาหัสยาห์กษั ตริยแห่
์ งยูดาห์ถูกฆ่าเสีย (2 พศด 22:9)

27 เมื่อ อาหัส ยาห์กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์เห ็น ดัง นั ้น

พระองค์ ทรงหนี ไปทางบ้านในสวน และ
เยฮูก็ติดตามพระองค์ไปตรัสว่า “จงยิงท่านในรถรบด้วย� และเขาทัง้ หลายได้ยงิ พระองค์
ตรงทางข้ามเขาตําบลกูรซึ่งอยู่ใกล้ อิบเลอัม และพระองค์ ทรงหนี ไปถึงเมืองเมกิดโด และ
สิน
้ พระชนม์ที่นั่น 28 ข้าราชการของพระองค์ก็บรรทุกพระศพใส่รถรบไปยังเยรู ซาเล็ม และ
ฝัง ไว้ในอุโมงค์ ของพระองค์ กับ บรรพบุรุษ ของพระองค์ ในนครดาวิด 29 ในปี ที่ สิ บเอ็ด แห่ง
รัชกาลโยรัมโอรสของอาหับ อาหัสยาห์เริม
่ ครอบครองเหนื อยูดาห์
เยเซเบลสิน
้ พระชนม์ตามคําพยากรณ์
เมื่อ เย ฮูม า ถึง เมือง ยิสเร เอล เย เซ เบล ทรง ได้ยน
ิ เรือ
่ ง นั ้น พระนาง ก็ ทรง เขียน ตา
และแต่ง พระเศียรและทรงมองออกไปทางพระแกล 31 และเมื่อ เยฮู ผ่านเข้า ประตู วงั มา
พระนางมีพระเสาวนี ย์ว่า “ศิ มรีผู้ฆ่านายของเขามีสันติหรือ� 32 แล้วเยฮูแหงนพระพักตร์
ทอด พระเนตร ที่ พระ แกล ตรั สว ่า “ใคร อยู่ ฝ่าย เรา ใคร บ้าง� มี ขันที สอง สาม คน ชะโงก
หน้าต่าง ออก มา ดู พระองค์ 33 พระองค์ ตรั สว ่า “โยน นาง ลง มา� เขา จึง โยน พระนาง ลง
มา และโลหิต ของพระนางก็ กระเด็น ติด ผนั ง กําแพงและติ ดม ้า และพระองค์ ทรงม้า ยํ่า ไป
บนพระนาง 34 แล ้ว พระองค์ เสด็จ เข้าไป เสวยและทรงดื่ม และพระองค์ ตรัสว ่า “จัดการ
กับ หญิง ที่ ถู กสาปคนนี้ เอาไปฝัง เสีย เพราะเธอเป็น ธิดาของกษั ตริย์� 35 แต่ เมื่อ เขาจะ
ไปฝัง ศพพระนาง เขาก็ พบแต่ กะโหลกพระเศียร พระบาทและฝ่า พระหัตถ์ ของพระนาง
36 เมื่อ เขากลับ มาทูล พระองค์ พระองค์ ตรัสว ่า “นี่ เป็ น ไปตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์
ซึ่ง พระองค์ ตรัสทางเอลี ยาห์ชาวทิช บี ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ ว่า ‘สุนัข จะกิน เนื้ อ ของเยเซเบล
37
ในเขตแดนยิสเรเอล� และศพของเยเซเบลจะเป็นเหมือนมูลสัตว์บนพื้นทุ่งในเขตแดน
ยิสเรเอล เพื่อว่าจะไม่มีใครกล่าวว่า ‘นี่ คือเยเซเบล� ”
30

10
การพิพากษาราชวงศ์ของอาหับ
ฝ่ายอาหับ มี โอรสเจ็ด สิบ องค์ ในสะมาเรีย เยฮู จึง ทรงพระอักษรส่ง ไปยัง สะมาเรีย ถึง
บรรดาผู้ ปกครองเมืองยิสเรเอลนั ้น ถึง พวกผู้ ใหญ่ และถึง บรรดาพี่ เลี้ยงแห่ง โอรสของอา
หับว่า 2 “เพราะบรรดาโอรสของนายของท่านอยูก
่ ับท่าน และท่านมีรถรบและม้า และเมือง
ที่ มี ป้อมด้วยและอาวุธ พอจดหมายนี้ มาถึง ท่าน 3 จงคัด เลือกโอรสนายของท่านองค์ ที่ ดี
ที่สุด และเหมาะสมที่ สุด จงตัง้ ท่านไว้บนพระที่นั่ง ของพระชนกของท่าน และจงสู้ รบเพื่อ
ราชวงศ์ นายของท่าน� 4 แต่ เขาทัง้ หลายกลัว อย่างที่ สุด และพูด ว่า “ดู เถิด กษั ตริย์ สอง
องค์ ยงั ต้านทานพระองค์ ไม่ ได้ แล้ว เราจะต่อสู้ พระองค์ ได้ อย่างไร � 5 ฉะนั ้น ผู้ ที่ ปกครอง
ดูแลพระราชวัง และผู้ที่ ปกครองดู แลบ้านเมือง พร้อมทัง้ พวกผู้ใหญ่และพวกพี่เลี้ยงของ
ราชโอรส ก็ ใช้ คนให้ ไปทูล เยฮู ว่า “ข้า พระองค์ ทัง้ หลายเป็น ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ และข้า
พระองค์ จะกระทํา ทุก อย่างที่ พระองค์ ตรัสส ัง่ แก่ ข้า พระองค์ ข้า พระองค์ จะไม่ ตัง้ กษั ตริย์
ผู้ หน ่งึ ผู้ ใด ขอทรงกระทํา ตามที่ ชอบพระทัย ในสายพระเนตรของพระองค์ เถิด � 6 แล ้ว
พระองค์ ทรงมี ลายพระหัตถ์ ไปถึง เขาฉบั บท ี่ สองว่า “ถ้า ท่านทัง้ หลายอยู่ ฝ่ายเรา และถ้า
ท่านพร้อมที่ จะเชื่อ ฟัง เสียงของเรา จงนํา ศีรษะของบรรดาโอรสนายของท่านมาหาเราที่
1
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ยิสเรเอลพรุ ง่ นี้ เวลานี้ � ฝ่ายโอรสของกษั ตริย์ เจ ็ด สิบ องค์ ด้วยกัน อยู่ กับ คนใหญ่ คนโต
ในเมือง ผู้ ซึ่ง ได้ ชุบ เลี้ยงท่านทัง้ หลายมา 7 และอยู่ มาเมื่อ ลายพระหัตถ์ มาถึง เขาทัง้ หลาย
เขาก็จับโอรสของกษั ตริย์ฆ่าเสียเจ็ดสิบองค์ด้วยกัน เอาศีรษะใส่ตะกร้าส่งไปยังพระองค์ที่
ยิสเรเอล 8 เมื่อ ผู้ ส่ือสารมาทูล พระองค์ ว่า “เขานํา ศีรษะโอรสของกษั ตริย์ มาแล้ว พระเจ้า
ข้า� พระองค์ตรัสว่า “จงกองไว้เป็นสองกองตรงทางเข้าประตูเมืองจนถึงรุ ง่ เช้า� 9 อยู่มา
พอรุ ง่ เช้า พระองค์ เสด็จ ออกไปประทับ ยืน ตรัส กับ ประชาชนทัง้ ปวงว่า “ท่านทัง้ หลายเป็น
ผู้ไร้ความผิด ดู เถิด ส่วนเราได้ กบฏต่อนายของเราและประหารพระองค์เสีย แต่ผู้ใดเล่าที่
ฆ่า บรรดาคนเหล่า นี้ 10 จงทราบเถิด ว่า พระวจนะของพระเยโฮวาห์ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ตรัส
เกี่ยวกับราชวงศ์ของอาหับ จะไม่ตกดินแต่อย่างไรเลย เพราะพระเยโฮวาห์ทรงกระทําตาม
ที่ พระองค์ ตรัส โดยเอลี ยาห์ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์� 11 เยฮู ทรงประหารราชวงศ์ ของอาหั บท ี่
เหลืออยู่ในยิสเรเอลทัง้ สิน
้ คนใหญ่คนโตทุกคนของพระองค์ และญาติพี่น้ องของพระองค์
และปุโรหิตของพระองค์ ดังนี้ แหละไม่เหลือไว้สักคนเดียวเลย 12 แล้วพระองค์ก็ทรงลุกขึ้น
เสด็จออกไปยังสะมาเรีย เมื่อพระองค์ ประทั บที่โรงตัดขนแกะตามทางที่ เสด็จ 13 เยฮูทรง
พบพระญาติของอาหัสยาห์กษั ตริย์แห่งยูดาห์ และพระองค์ตรัสถามว่า “ท่านทัง้ หลายคือ
ใคร� และเขาทัง้ หลายทูล ตอบว่า “ข้าพเจ้า ทัง้ หลายคือ ญาติ ของอาหัส ยาห์ และข้าพเจ้า
ทัง้ หลายลงมาเยีย
่ มบรรดาโอรสของกษั ตริย์ และโอรสของราชมารดา� 14 พระองค์ รับสัง่
ว่า “จับเขาทัง้ เป็น� เขาทัง้ หลายก็จับเขาทัง้ เป็นและประหารเขาเสียที่บ่อโรงตัดขนแกะสี่สิ
บสองคนด้วยกัน ไม่เหลือไว้สักคนเดียว
เยฮูไว้ชีวิตของเยโฮนาดับ

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

เยฮูทําลายการนั บถือพระบาอัลในอิสราเอล

19 ฉะนั ้นบัดนี้ จงเรียกผู้พยากรณ์ ของพระบาอัลมาให้หมด

ทัง้ บรรดาผู้รับใช้และปุโรหิต
ของท่าน อย่า ให้ผู้ ใดขาดไปเลย เพราะเราจะมี สัตวบูชาอย่างใหญ่ โตที่ จะถวายแก่ พระบา
อัล ผู้ใดขาดจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้� แต่เยฮูทรงกระทําเป็ นอุบายเพื่อจะทําลายผู้นับถือพระบา
อัล 20 และเยฮูตรัสสงั ่ ว่า “จงจัดประชุมอันศักดิสิ
์ ทธิสํ
์ าหรับพระบาอัล� เขาก็ป่าวร้องเรียก
ประชุมเช่นนั ้น 21 และเยฮู ทรงใช้ให้ไปทั ่วอิสราเอล และผู้นับถือพระบาอัลก็มาทัง้ หมดจึง
ไม่ มี เหลือสักคนหนึ่ งที่ ไม่ ได้ มา และเขาทัง้ หลายก็ เข้าไปในนิ เวศของพระบาอัล และนิ เวศ
ของพระบาอั ลก ็ เต็ม แน่ น 22 พระองค์ ตรัสส ัง่ ผู้ ที่ ดู แลตู้ เสื้อ ว่า “จงเอาเสื้อ สําหรับ บรรดา
ผู้นับถือพระบาอัลออกมา� เขาก็ เอาเสื้อออกมาให้เขาทัง้ หลาย 23 แล้วเยฮู เสด็จเข้าไปใน
นิ เวศของพระบาอัล พร ้ อมกับ เยโฮนาดับ บุตรชายเรคาบ พระองค์ ตรัส กับ ผู้ นับถือ พระบา
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อัล ว่า “จงค้น ดู ดู ให้ ดี ว่า ไม่ มี ผู้รบ
ั ใช้ ของพระเยโฮวาห์ อยู่ ในหมู่ พวกท่าน ให้ มี แต่ ผู้ นั บถือ
พระบาอัลเท่านั ้น� 24 แล้วเขาทัง้ หลายเข้าไปถวายเครือ
่ งสัตวบูชาและเครือ
่ งเผาบูชา เยฮู
ทรงวางคนแปดสิบ คนไว้ภายนอก และตรัสว ่า “ชายคนใดที่ ปล่อยให้คนหนึ่ ง คนใดซึ่ง เรา
มอบไว้ ในมือ เจ้า หนี รอดไปได้ เขาต้องเสีย ชีวต
ิ ของเขาแทน� 25 และอยู่ มาเมื่อ พระองค์
เสร็จการถวายเครือ
่ งเผาบูชา เยฮูรบ
ั สัง่ แก่ทหารรักษาพระองค์และพวกนายทหารว่า “จง
เข้าไปฆ่า เขาเสีย อย่า ให้ รอดสัก คนเดียว� เมื่อ เขาฆ่า เขาทัง้ หลายเสีย ด้วยคมดาบแล้ว
ทหารรักษาพระองค์ และพวกนายทหารก็ โยนศพเขาทัง้ หลายออกไปข้างนอก แล้ว ก็ ไปที่
เมืองแห่งนิ เวศของพระบาอัล 26 เขานําเอาเสาศั กดิสิ
์ ทธิซึ
์ ่งอยู่ในนิ เวศของพระบาอัลออก
มาเผาเสีย 27 และเขาทัง้ หลายทลายเสาศักดิสิ
์ ทธิแห่
์ งพระบาอัล และทลายนิ เวศของพระ
บาอัลและกระทําให้เป็นส้วมจนทุกวันนี้ 28 เยฮูทรงกวาดล้างพระบาอัลจากอิสราเอลดังนี้
แหละ 29 แต่ เยฮู มิได้ ทรงหัน จากบาปทัง้ หลายของเยโรโบอัม บุตรชายเนบัท ซึ่ง พระองค์
ทรงกระทําให้อส
ิ ราเอลทําบาปด้วย คือวัวทองคําซึ่งอยูใ่ นเมืองเบธเอลและในเมืองดาน
พระสัญญาสําหรับชัว่ อายุที่สี่ของเยฮู

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

เยฮูสิน
้ พระชนม์ เยโฮอาหาสครอบครองแทน

34 ส่วนพระราชกิจ นอกนั ้น ของเยฮู

และบรรดาสิง่ ซึ่งพระองค์ ทรงกระทํา และยุทธพลัง
ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ มิได้ บันทึก ไว้ในหนั งสือ พงศาวดารแห่งกษั ตริย์ ประเทศอิสราเอลหรือ
35 เยฮูจึงทรงล่วงหลับไปอยูก
่ ับบรรพบุรุษของพระองค์ และเขาก็ฝังไว้ในกรุ งสะมาเรีย และ
เยโฮอาหาสโอรสของพระองค์ได้เสวยราชย์แทนพระองค์ 36 เวลาที่เยฮูทรงครอบครองเหนื
ออิสราเอลในสะมาเรียนั ้นเป็นยีสิ
่ บแปดปี

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

เมื่อ อาธาลิ ยาห์ พระมารดาของอาหัส ยาห์ ทรงเห็ นว ่า โอรสของพระนางสิน
้ พระชนม์
พระนางก็ลุกขึ้นทรงทําลายเชื้อพระวงศ์เสียสิน
้ 2 แต่เยโฮเชบาธิดาของกษั ตริย์โยรัม พระ
น้ องนางของอาหัส ยาห์ ได้ นํา โยอาชโอรสของอาหัส ยาห์และลอบลัก เธอไปจากท่ามกลาง
โอรสของกษัตริย์ ผูซึ
้ ่งจะถูกประหารชีวต
ิ และพระนางเก็บเธอและพีเ่ ลี้ยงของเธอไว้ในห้อง
บรรทมเพื่อ ซ่อนเธอเสีย จากอาธาลิ ยาห์ ดังนี้ แหละ เธอจึ งมิได้ ถู กประหารชีวต
ิ 3 และเธอ
อยู่ กับ พระนางหกปี ซ่อนอยู่ ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และอาธาลิ ยาห์ ก็ ครอบครอง
แผ่นดิน
1

โยอาชรับตําแหน่ งเป็นกษั ตริย์เหนื อยูดาห์ (2 พศด 23:1-11)
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แต่ ในปี ที่ เจ ็ดเยโฮยาดาได้ ใช้ ให้ บรรดานายทัพ นายกอง ผู้ บังคับ บัญชากองและพวก
ทหารรักษาพระองค์ ให้เขาทัง้ หลายมาหาท่านที่ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และท่านได้
ทําพันธสัญญากับเขาทัง้ หลาย และให้เขาปฏิญาณในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และท่าน
ได้ นํา โอรสของกษั ตริย์มาให้เขาเห็น 5 และท่านบัญชาเขาทัง้ หลายว่า “นี่ เป็น สิง่ ที่ ท่านทัง้
หลายพึงกระทํา คือหนึ่ งในสามของพวกท่าน ผู้เข้าเวรวันสะบาโต ให้เฝ้าพระราชวัง 6 ฝ่าย
อีก หนึ่ ง ในสามประจํา อยู่ ที่ ประตู สูร และอีก หนึ่ ง ในสามประจํา อยู่ ที่ ประตู ข้างหลัง ทหาร
รักษาพระองค์ ให้เฝ้าพระราชวังเพื่อป้องกันไว้ 7 ส่วนท่านทัง้ หลายอีกสองพวก คือผู้ที่ออก
เวรวัน สะบาโต ให้ เฝ้า พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ รอบกษั ตริย์ 8 ท่านทัง้ หลายจงล้อ มกษั
ตริย์ ไว้รอบ ทุ กคนถือ อาวุธ ของตนไว้ ผู้ ที่ เข ้า มาใกล้ แถวให้ ประหารชีวต
ิ เสีย จงอยู่ กับ กษั
ตริย์เมื่อ พระองค์ เสด็จ ออกและเสด็จ เข้า� 9 นายทัพ นายกองก็ ได้ กระทํา ตามที่ เยโฮยาดา
ปุโรหิต สัง่ ทุก ประการ ต่างก็ นํา คนของตนที่ จะเข้ าเวรวัน สะบาโต พร ้ อมกับ คนที่ จะออก
เวรวัน สะบาโตนั ้น มาหาเยโฮยาดาปุโรหิต 10 และปุ โรหิ ตก ็ มอบหอกและโล่ ซ่ึง อยู่ ในพระ
วิหารของพระเยโฮวาห์ อัน เป็น ของกษั ตริย์ ดาว ิด แก่ นายทัพ นายกอง 11 และทหารรักษา
พระองค์ถืออาวุธทุกคนยืนประจําอยูตั
่ ง้ แต่พระวิหารด้านขวาไปถึงพระวิหารด้านซ้าย รอบ
แท่นบูชาและพระวิหารอยูร่ อบกษั ตริย์ 12 แลวท
้ ่านก็นําโอรสของกษั ตริย์ออกมาสวมมงกุฎ
ให้ และมอบพระโอวาทให้ และเขาทัง้ หลายตัง้ ท่านไว้เป็นกษั ตริย์ และได้เจิมท่าน และเขา
ทัง้ หลายก็ตบมือ พูดว่า “ขอกษั ตริย์ทรงพระเจริญ�
4

อาธาลิยาห์ถูกประหารชีวต
ิ (2 พศด 23:12-15)
13 เมื่ออาธาลิยาห์ทรงสดับเสียงทหารรักษาพระองค์และเสียงประชาชน พระนางก็เสด็จ
เข้าไปหาประชาชนที่ พระวิหารของพระเยโฮวาห์ 14 และเมื่อพระนางทอดพระเนตร ดู เถิด
กษั ตริย์ประทับยืนอยู่ที่ข้างเสาตามธรรมเนี ยมประเพณี มีนายทัพนายกองและพลแตรอยู่
ข้างกษั ตริย์ และประชาชนแห่งแผ่นดินทัง้ สิ้นก็ร่าเริง และเป่าแตร พระนางอาธาลิ ยาห์ก็
ฉี กฉลองพระองค์ทรงร้องว่า “กบฏ กบฏ� 15 แล้วเยโฮยาดาปุโรหิตก็บัญชานายทัพนายก
องทัง้ ปวง ผู้ ที่ ได้ ตัง้ ให้ ควบคุม กองทัพ ว่า “จงคุม พระนางออกมาระหว่างแถวทหาร ผู้ ใด
ติดตามพระนางไปก็ จงประหารเสีย ด้วยดาบ� เพราะปุโรหิต กล่าวว่า “อย่า ให้ พระนางถูก
ประหารในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์� 16 เขาทัง้ หลายจึง จับ พระนาง และพระนางก็ ไป
ตามทางที่ม้าเข้าพระราชวัง และถูกประหารเสียที่นั ่น

การฟื้ นฟูมาโดยเยโฮยาดา (2 พศด 23:16-21)
17 และเยโฮยาดาได้กระทําพันธสัญญาระหว่างพระเยโฮวาห์และกษั ตริย์และประชาชน

ว่า ให้ เขาเป็น ประชาชนของพระเยโฮวาห์ และระหว่า งกษั ตริย์ กับ ประชาชนด้วย 18 แล ้ว
ประชาชนทัง้ สิน
้ แห่ง แผ่นดิ นก ็ เข ้า ไปในนิ เวศของพระบาอัล และพัง นิ เวศเสีย เขาทําลาย
แท่นบูชาและรู ปเคารพของพระบาอัลเสียเป็นชิน
ิ ัทตานปุโรหิตของ
้ ๆ และได้ประหารชีวตม
พระบาอัล เสีย ที่ หน ้า แท่ นบู ชา และปุ โรหิ ตก ็ วางยามไว้ ดู แลพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์
19 และท่านได้ นํา นายทัพ นายกอง ผู้ บังคับ บัญชากอง ทหารรักษาพระองค์ และประชาชน
ทัง้ สิน
้ แห่งแผ่นดิน และเขาทัง้ หลายได้นํากษั ตริย์ลงมาจากพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ไป
ตามทางประตูทหารรักษาพระองค์ไปถึงพระราชวัง และพระองค์เสด็จประทับบนพระที่นั่ง
ของกษั ตริย์ 20 ประชาชนทุก คนแห่ง แผ่น ดิน จึง ร่าเริง และบ้านเมืองก็ สงบเงียบ และอา
ธาลิยาห์ทรงถูกประหารด้วยดาบแล้วที่พระราชวัง 21 เมื่อเยโฮอาชได้เริม
่ ครอบครองนั ้ นมี
พระชนมายุเจ็ดพรรษา
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การครอบครองของเยโฮอาช (2 พศด 24:2)
ในปี ที่ เจ ็ด แห่ง รัช กาลเยฮู เยโฮอาชได้ เริม
่ ครอบครอง และพระองค์ ทรงปกครองใน
กรุ ง เยรู ซาเล็ม สี่ สิ บปี พระมารดาของพระองค์ ทรงพระนามว่า ศิบี ยาห์ ชาวเบเออร์เชบา
2 และเยโฮอาชทรงกระทํา สิง
่ ที่ ถู กต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตลอดรัช สมัย
ของพระองค์ ตามที่ เยโฮยาดาปุโรหิตได้สัง่ สอนพระองค์ 3 ถึงกระนั ้นเขาก็ยังมิได้รือ
้ ปู ชนีย
สถานสูงเอาไป ประชาชนยังคงถวายสัตวบู ชา และเผาเครือ
่ งหอมในปู ชนียสถานสูงเหล่า
นั ้น
1

พวกปุโรหิตที่ไม่สัตย์ซ่ ือ (2 พศด 24:4-5)

เยโฮอาชตรัส กับ พวกปุโรหิต ว่า “เงิ นอ ัน เป็น ของถวายที่ บริสุทธิ์ ทัง้ สิน
้ ซึ่ง เขานํา มา
ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ เงินที ่ เรียกจากรายบุคคล คือ เงินที ่ กําหนดให้เสีย ตามราย
บุคคล และบรรดาเงิน ซึ่ง ประชาชนถวายด้วยความสมัครใจที่ จะนํา มาไว้ในพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาห์ 5 ให้ปุ โรหิต รับ เงิน นั ้น จากหมู่ คนที ่ รู จั
้ กก ัน ให้ เขาซ่อมพระนิ เวศตรงที่ ที่ เขา
เห็ นว ่า ต้องการซ่อมแซม� 6 แต่ เมื่อ ถึง ปี ที่ ยี ่ สิ บสามแห่ง รัช กาลกษั ตริย์เยโฮอาชปรากฏ
ว่า ปุโรหิตมิได้ทําการซ่อมแซมพระนิ เวศ 7 เพราะฉะนั ้นกษั ตริย์เยโฮอาชจึงตรัสเรียกเยโฮ
ยาดาปุโรหิตและปุโรหิตอ่น
ื ๆและตรัสกับเขาว่า “ไฉนท่านจึงมได้
ิ ซ่อมแซมพระนิ เวศ เพราะ
ฉะนั ้น บัดนี้ อย่า เก็บ เงิน จากคนที่ ท่า นรู จ
้ ั กอ ีก ต่อ ไปเลย แต่ ให้ ส่ง ไปเพื่อ การซ่อมแซมพระ
นิ เวศ� 8 ปุ โรหิตจึงตกลงว่าจะไม่รบ
ั เงินจากประชาชนอีก และเขาไม่ต้องทําการซ่อมแซม
พระนิ เวศ
4

การซ่อมแซมพระวิหาร (2 พศด 24:8-14)
แล ้วเยโฮยาดาปุโรหิต นํา หีบ มาใบหนึ่ ง เจาะรู ๆ หนึ่ ง ที่ ฝาหี บน ัน
้ และตัง้ ไว้ ที่ ข้างๆแท่
นบู ชาด ้า นขวาเมื่อ เข้าไปในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และพวกปุโรหิต ผู้ ที่ เฝ้า อยู่ที่ ธรณี
ประตูก็นําเงินทัง้ หมดซึ่งเขานํามาในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ใส่ไว้ในหีบนน
ั ้ 10 และเมื่อ
เขาเห็นว่ามีเงินในหีบมากแล้ว ราชเลขาของกษั ตริย์และมหาปุโรหิตมานั บเงิน และเอาเงิ
นที่เขาพบในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์นั้นใส่ถุงมัดไว้ 11 แล้วเขาจะมอบเงินที่ชงั ่ ออกแล้
วน ัน
้ ใส่ มือ ของคนงานผู้ ดู แลพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ แล ้ว เขาจะจ่ายต่อ ให้ แก่ ช่างไม้
และช่างก่อสร้าง ผู้ ทํางานพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 12 และให้ แก่ ช่างก่อ และช่างสกัด
หิน ทัง้ จ่ายซื้อตัวไม้ และหินสกัด ที่ใช้ในการซ่อมแซมพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และเพื่อ
ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดในงานซ่อมแซมพระนิ เวศนั ้น 13 แต่ว่าเงินที่นํามาถวายในพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาห์นั้นมิได้นําไปใช้ในการทําอ่างเงิน ตะไกรตัดไส้ตะเกียง ชาม แตร หรือภาชนะ
ทองคําใดๆ หรือภาชนะเงิน 14 เพราะเงินนั ้นเขาให้แก่คนงานซึ่งทํางานซ่อมพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาห์ 15 และเขามิได้ขอบัญชีจากคนที่เขามอบเงินใส่ในมือให้เอาไปจ่ายแก่คนงาน
เพราะว่า เขาปฏิ บั ติ งานด้วยความสัตย์ ซื่อ 16 เงินที ่ ได้ จากการไถ่ การละเมิด และเงินที ่ ได้
จากการไถ่บาป มิได้นํามาไว้ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ เงินนั ้นเป็นของปุโรหิต
9

ทหารซีเรียได้ยด
ึ เมืองกัท แต่เยโฮอาชทรงไถ่กรุ งเยรู ซาเล็มไว้

17 แล้วคราวนั ้นฮาซาเอลกษั ตริย์แห่งซีเรียได้ ยกขึ้นไปสู้ รบกับเมืองกัทและยึดเมืองนั ้น

ได้ แต่ เมื่อ ฮาซาเอลมุ่ง พระพักตร์จะไปตี กรุ งเยรู ซาเล็ม 18 เยโฮอาชกษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์
ทรงนํา เอาส่วนศั กด ิ์สิทธิทั
์ ง้ หมดที่ เยโฮชาฟัท และเยโฮรัม และอาหัส ยาห์บรรพบุรุษ ของ
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พระองค์ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ ถวายไว้ นั ้น และส่วนศั กด ิ์ สิทธิ์ของพระองค์ เอง และทองคํา
ทัง้ หมดที่พบในคลังพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และของสํานั กพระราชวัง และส่งสิง่ เหล่า
นี้ ไปกํานั ลฮาซาเอลกษั ตริย์แห่งซีเรีย แล้วฮาซาเอลก็ถอยทัพจากกรุ งเยรู ซาเล็ม
โยอาชสิน
้ พระชนม์ อามาซิยาห์ครอบครองแทน (2 พศด 24:25-27)
และบรรดาสิง่ ซึ่งพระองค์ ทรงกระทํา มิได้ บันทึก
ไว้ในหนั งสือ พงศาวดารแห่ งกษั ตริย์ ประเทศยู ดาห์ หรือ 20 ข้าราชการของพระองค์ ลุ กขึ้น
กระทํา การทรยศและประหารโยอาชเสีย ในวังม ิลโลตามทางที่ ลงไปยัง สิ ล ลา 21 คือ โยซา
คาร์บุ ตรชายชิเมอัท และเยโฮซาบาดบุตรชายโชเมอร์ ข้าราชการของพระองค์ ได้ ประหาร
พระองค์ พระองค์ จึง สิน
้ พระชนม์ และเขาฝัง ไว้ กับ บรรพบุรุษ ของพระองค์ ในนครดาวิด
และอามาซิยาห์โอรสของพระองค์ได้ขึ้นครองแทน
19 ส่วนพระราชกิจ นอกนั ้น ของโยอาช

13
เยโฮอาหาสครอบครองเหนื ออิสราเอล

1 ในปี ที่ ยี ่ สิ บสามแห่ง รัชกาลโยอาชโอรสของอาหัส ยาห์กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์

เยโฮอาหาส
โอรสของเยฮูได้เริม
่ ครอบครองเหนื ออิสราเอลในสะมาเรีย และทรงครอบครองอยู่สิบเจ็ด
ปี 2 พระองค์ ทรงกระทําสิง่ ที่ ชว
ั ่ ช้าในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และกระทําตามบาป
ทัง้ หลายของเยโรโบอัม บุตรชายเนบัท ซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงกระทํา ให้ อส
ิ ราเอลทําบาปด้วย
พระองค์หาได้พรากจากสิง่ เหล่านั ้นไม่ 3 และพระพิโรธของพระเยโฮวาห์ก็พลุ่งขึ้นต่ออิสรา
เอล และพระองค์ ทรงมอบเขาทัง้ หลายไว้ในมือของฮาซาเอลกษั ตริย์แห่งซีเรีย และในมือ
ของเบนฮาดัดโอรสของฮาซาเอลเนื องๆ
เยโฮอาหาสแสวงหาพระเยโฮวาห์

4 แล้วเยโฮอาหาสได้วง
ิ วอนพระเยโฮวาห์ และพระเยโฮวาห์ทรงสดับท่าน เพราะพระองค์

ทรงเห็นการบีบบังคับอิสราเอล คือที่กษั ตริยแห่
์ งซีเรียบีบบังคับเขาอย่างไร 5 (เพราะฉะนั ้น
พระเยโฮวาห์ ทรงประทานผู้ ชว
ึ แก่ อิสราเอล เขาจึง รอดพ้น จากมือ คนซีเรีย และ
่ ยผู้ หน ่ง
ประชาชนอิสราเอลก็ อาศัย อยู่ ในเต็นท์ เขาอย่างเดิม 6 ถึง กระนั ้น เขาก็ มิได้ พรากจากบาป
ทัง้ หลายของราชวงศ์เยโรโบอัม ซึ่งพระองค์ทรงกระทําให้อส
ิ ราเอลทําด้วย แต่ทรงดําเนิ น
ในบาปนั ้น และเสารู ป เคารพก็ ยงั คงอยู่ ในสะมาเรียด้ วย� 7 เพราะมิ ได้ เหลือกองทัพ ไว้ให้
เยโฮอาหาสเกิน กว่า ทหารม้า ห้า สิบ คน และรถรบสิบ คัน และทหารราบหนึ่ ง หมื่น คน เพ
ราะกษั ตริย์แห่งซีเรียได้ทําลายเขาทัง้ หลายเสีย ทําให้เหมือนละอองเวลานวดข้าว
เยโฮอาหาสสิน
้ พระชนม์
ส่วนพระราชกิจ นอกนั ้น ของเยโฮอาหาส และบรรดาสิง่ ซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา และ
ยุทธพลัง ของพระองค์ มิได้ บันทึก ไว้ ในหนั งสือ พงศาวดารแห่ งกษั ตริย์ ประเทศอิสราเอล
หรือ 9 และเยโฮอาหาสทรงล่วงหลับไปอยูก
่ ับบรรพบุรุษของพระองค์ และเขาฝังไว้ในสะมา
เรีย และโยอาชโอรสของพระองค์ ข้น
ึ ครองแทนพระองค์ 10 ในปี ที่ สามสิบ เจ็ด แห่ง รัชกาล
โยอาชกษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ เยโฮอาชโอรสเยโฮอาหาสได้ เริม
่ ครอบครองเหนื ออ ิส ราเอล
ในสะมาเรีย และพระองค์ ทรงครอบครองสิบ หกปี 11 พระองค์ ทรงกระทํา สิง่ ที่ ชว
ั ่ ร้ายใน
สายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ พระองค์มิได้พรากจากบรรดาบาปของเยโรโบอัมบุตรชาย
เนบัท ซึ่งพระองค์ทรงกระทําให้อส
ิ ราเอลทําด้วย แต่พระองค์ทรงดําเนิ นในบาปนั ้น
8

เยโฮอาชสิน
้ พระชนม์ (2 พกษ 14:15-16)
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ส่วนพระราชกิจ นอกนั ้น ของโยอาช และบรรดาสิง่ ซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา และยุทธ
พลัง ซึ่ง พระองค์ ทรง สู้ รบ กับ อา มา ซิ ยาห์ กษั ตริย์ แห่ ง ยู ดาห์ มิได้ บันทึก ไว้ ใน หนั งสือ
พงศาวดารแห่งกษัตริย์ประเทศอิสราเอลหรือ 13 โยอาชจึงทรงล่วงหลับไปอยูก
่ ับบรรพบุรุษ
ของพระองค์ และเยโรโบอัม ทรงประทับ บนบัล ลั งก ์ ของพระองค์ และเขาฝัง พระศพโยอา
ชไว้ในสะมาเรียก ับกษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอล 14 เมื่อ เอลี ชาล้ม ป่วยด้วยโรคที่ ท่านจะต้องสิน
้
ชีวต
ิ โยอาชกษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอลได้ เสด็จ ลงไปหาท่าน และกันแสงต่อ หน้า ท่าน ตรัสว ่า
“โอ บิ ดาของข้า บิ ดาของข้า ราชรถของอิสราเอล และพลม้า ของประเทศ� 15 และเอลี ชา
ทูล พระองค์ ว่า “ขอทรงเอาคัน ธนูและลูก ธนูมา � พระองค์ จึง ทรงเอาคัน ธนูและลูก ธนูมา
16 แล ้ วท ่า นทูลกษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอลว่า “ขอทรงหยิบ ธนู� และพระองค์ ทรงหยิบ มา และ
เอลี ชาเอามือของตนวางบนพระหัตถ์ ของกษั ตริย์ 17 และท่านทูลว่า “ขอทรงเปิดหน้าต่าง
ด้านตะวันออก� และพระองค์ ทรงเปิด แล้วเอลี ชาทูลว่า “ขอทรงยิง� และพระองค์ ก็ ทรง
ยิง และท่านทูลว่า “ลูกธนูแห่งการช่วยให้รอดพ้นของพระเยโฮวาห์ ลูกธนูแห่งการช่วยให้
รอดพ้น จากซีเรีย เพราะพระองค์ จะทรงต่อสู้ กับ คนซีเรีย ที่ อาเฟก จนกว่า พระองค์ จะทรง
กระทําให้เขาสิน
้ ไป�
12

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

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

14

กษั ตริยอามาซิ
์
ยาห์ครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พศด 25:1)
ในปี่ สองแห่ง รัชกาลโยอาชโอรสของเยโฮอาหาสกษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอล อามาซิ ยาห์
โอรสของโยอาชกษั ตริย์แห่งยูดาห์ได้เริม
่ ครอบครองนั ้น 2 เมื่อพระองค์ทรงเริม
่ ครอบครอง
นั ้น พระองค์ มี พระชนมายุ ยี ่ สิ บห้า พรรษา และพระองค์ ทรงครองในเยรู ซาเล็ม ยี่ สิ บเก้า
ปี พระมารดาของพระองค์ มี พระนามว่า เยโฮอัด ดานชาวเยรู ซาเล็ม 3 และพระองค์ ทรง
กระทําสิง่ ที่ถู กต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ แต่ยังไม่เหมือนกับดาวิดบรรพบุรุษ
ของพระองค์ พระองค์ ทรงกระทํา ตามทุก สิง่ ที่ โยอาชราชบิดาของพระองค์ ได้ ทรงกระทํา
1

2 พงศ์กษั ตริย์ 14:4
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2 พงศ์กษั ตริย์ 14:21

4 แต่ ว่าปู ชนียสถานสู งนั ้นยังมิได้ ทรงรือ
้ เสีย

ประชาชนยังคงถวายสัตวบูชาและเผาเครือ
่ ง
หอมบนปูชนียสถานสูงเหล่านั ้น 5 และอยูม
่ าเมื่อราชอาณาจักรอยูใ่ นพระหัตถ์ของพระองค์
อย่างมัน
่ คงแล้ว พระองค์ ก็ ทรงประหารชีวต
ิ ข้าราชการของพระองค์ ผู้ที่ ฆ่ากษั ตริย์คือพระ
ราชบิดาของพระองค์เสีย 6 แต่พระองค์มิได้ทรงประหารชีวต
ิ ลูกหลานของเหล่าฆาตกรนั ้น
ตามซึ่งได้บันทึกไว้ในหนั งสือพระราชบัญญัติของโมเสส ที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาว่า “อย่า
ให้ บิ ดาต้องรับ โทษถึง ตายแทนบุตรของตน หรือ ให้ บุ ตรต้องรับ โทษถึง ตายแทนบิดาของ
ตน ให้ทุ กคนรับโทษถึงตายเนื่ องด้วยบาปของคนนั ้นเอง� 7 พระองค์ ทรงประหารชีวต
ิ คน
เอโดมหนึ่ ง หมื่น คนในหุบเขาเกลือ และยึด เมืองเส-ลาด ้ว ยการสงคราม และเรียกเมืองนั ้
นว่า โยกเธเอล ซึ่งเป็นชื่อมาถึงทุกวันนี้
สงครามระหว่างอิสราเอลกับยูดาห์ (2 พศด 25:17-24)
และอามาซิ ยาห์ ทรงใช้ ผู้ สื่อสารไปหาเยโฮอาชโอรสของเยโฮอาหาสโอรสของเยฮู
กษั ตริยแห่
์ งอิสราเอลทูลว่า “มาเถิด ขอให้เราเผชิญหน้ากัน� 9 และเยโฮอาชกษั ตริย์แห่งอ
ิสราเอลทรงส่งข่าวไปยังอามาซิยาห์กษั ตริย์แห่งยูดาห์ว่า “ต้นผักหนามบนภูเขาเลบานอน
ส่ง ข่าวไปหาต้นสนสี ดาร์บนภูเขาเลบานอนว่า ‘จงยกบุตรสาวของเจ้า ให้ เป็น ภรรยาบุตร
ชายของเรา� และสัตว์ ป่า ทุ่ง ตัว หนึ่ ง แห่ง เลบานอนผ่านมา และยํ่า ต้น ผัก หนามลงเสีย
10 จริง อยู่ ท่านได้ โจมตี เอโดม และพระทัย ของท่านก็ ทําให้ ท่านผยองขึ้น จงพอใจในสง่า
ราศี ของท่านเถิด และอยู่ กับ บ้าน เพราะไฉนท่านจึง เร้าใจตนเองให้ ต่อสู้ และรับ อันตราย
อัน จะให้ ท่านล้ม ลง ทัง้ ท่านและยู ดาห์ ด้วย � 11 แต่ อามาซิ ยาห์ หาทรงฟัง ไม่ เยโฮอาชกษั
ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอลจึง ขึ้น ไป และพระองค์ กับ อามาซิ ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ ก็ เผชิญ หน้า กั
นที ่เบธเชเมชซึ่ง เป็น ของยู ดาห์ 12 และยู ดาห์ ก็ พ่ายแพ้ อิสราเอล และทุก คนก็ หนี กล ับ ไป
เต็นท์ ของตน 13 และเยโฮอาชกษั ตริย์แห่งอิสราเอลก็ จับอามาซิยาห์กษั ตริย์แห่งยูดาห์โอ
รสของเยโฮอาชโอรสของอาหัสยาห์ได้ที่เมืองเบธเชเมช และได้เสด็จมายังเยรู ซาเล็ม และ
ทลายกําแพงเยรู ซาเล็ม ลงเสีย สี่ รอ
้ ยศอก ตัง้ แต่ ประตู เอฟราอิม จนถึง ประตู มุม 14 และ
พระองค์ทรงริบทองคําและเงินทัง้ หมด และเครือ
่ งใช้ทัง้ หมดที่ พบในพระนิ เวศของพระเย
โฮวาห์ และในคลัง ของสํานั ก พระราชวัง พร ้ อมกับ คนประกัน และพระองค์ กล ับ ไปยัง สะ
มาเรีย 15 ส่วนพระราชกิจ นอกนั ้น ของเยโฮอาช ซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา ทัง้ ยุทธพลัง ของ
พระองค์ และที่ พระองค์ ทรงสู้ รบกับ อามาซิ ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ อย่างไรนั ้น มิได้ บันทึก
ไว้ในหนั งสือ พงศาวดารแห่ งกษั ตริย์ ประเทศอิสราเอลหรือ 16 และเยโฮอาชทรงล่วงหลับ
ไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และเขาฝังไว้ในสะมาเรียกับบรรดากษั ตริย์แห่งอิสราเอล
และเยโรโบอัมโอรสของพระองค์ได้ครอบครองแทนพระองค์
8

อามาซิยาห์สิน
้ พระชนม์ (2 พศด 25:26-28)
อามาซิ ยาห์ โอรสของโยอาชกษั ตริ ย์ แห่ งยู ดาห์ ทรงพระชนม์ อยู่ สิ บห้า ปี หลัง จาก
สวรรคตของเยโฮอาชโอรสของเยโฮอาหาสกษั ตริ ย์ แห่ งอ ิส ราเอล 18 ส่วนพระราชกิจ
นอกนั ้นของอามาซิยาห์ มิได้บันทึกไว้ในหนั งสือพงศาวดารแห่งกษั ตริย์ประเทศยูดาห์หรือ
19 และเขาได้ รว
่ มกัน กบฏต่อ พระองค์ ในเยรู ซาเล็ม และพระองค์ ทรงหนี ไปยัง ลาคีช แต่
เขาใช้ คนไปตามพระองค์ ที่ ลาคีช และประหารชีวต
ิ พระองค์ เสียที ่ นั ่น 20 และเขานํา พระ
ศพบรรทุก ม้า กลับ มา และฝัง ไว้ ในเยรู ซาเล็ม อยู่ กับ บรรพบุรุษ ของพระองค์ ในนครดาวิด
21 และประชาชนทัง
้ สิน
้ ่งมพ
ี ระชนมายุสิบหกพรรษา ให้เป็นก
้ แห่งยูดาห์ก็ตัง้ อาซาริยาห์ ผูซึ
17
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ษั ตริย์ แทนอามาซิ ยาห์ พระราชบิดาของพระองค์ พระองค์ ทรงสร้างเมืองเอลัท และให้
กลับขึ้นแก่ยูดาห์ หลังจากที่กษั ตริยทรงล่
์
วงหลับไปอยูก
่ ับบรรพบุรุษของพระองค์
22

เยโรโบอัมที่สองครอบครองเหนื ออิสราเอล
ในปี ที่ สิ บห้า แห่ง รัชกาลอามาซิ ยาห์ โอรสของโยอาชกษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ เยโรโบอัม
โอรสของโยอาชกษั ตริย์แห่งอิสราเอลได้ เริม
่ ครอบครองในสะมาเรีย และทรงครอบครอง
อยู่ สี ่ สิ บเอ็ด ปี 24 และพระองค์ ทรงกระทํา สิง่ ที่ ชว
ั ่ ร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์
พระองค์มิได้ทรงพรากจากบาปทัง้ สิน
้ ของเยโรโบอัมบุตรชายเนบัท ซึ่งพระองค์ทรงกระทํา
ให้ อส
ิ ราเอลทําบาป 25 พระองค์ ทรงตี เอาดิน แดนอิสราเอลคืน มาตัง้ แต่ ทางเข้า เมืองฮามั
ทไกลไปจนถึง ทะเลแห่ง ที่ ราบ ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล ซึ่ง
พระองค์ ตรัส โดยผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ คือ โยนาห์ ผู้ เป็น บุตรชายอามิททัย ผู้ พยากรณ์ ผู้ มา
จากกัธเฮเฟอร์ 26 เพราะพระเยโฮวาห์ทอดพระเนตรเห็นว่า ความทุกข์ใจของอิสราเอลนั ้น
ขมขื่น นั ก เพราะไม่ มี ใครยัง อยู่ หรือ เหลือ อยู่ และไม่ มี ผู้ ใดช่วยอิสราเอล 27 พระเยโฮวาห์
มิได้ตรัสว่าจะทรงลบนามอิสราเอลเสียจากใต้ฟ้าสวรรค์ แต่พระองค์ ทรงช่วยเขาโดยพระ
หัตถ์ของเยโรโบอัมโอรสของโยอาช
23

เยโรโบอัมที่สองสิน
ึ ครองแทน
้ พระชนม์ เศคาริยาห์ข้น

28 ส่วนพระราชกิจนอกนั ้นของเยโรโบอัม และบรรดาสิง
่ ซึ่งพระองค์ทรงกระทํา และยุทธ

พลัง ของพระองค์ พระองค์ สู้ รบอย่างไร และเรือ
่ งที่ พระองค์ ทรงตี เอาดามัสกัส และฮามั ท
คืน แก่ อิสราเอล ซึ่ง ได้ เคยเป็น ของยู ดาห์ มิได้ บันทึก ไว้ในหนั งสือ พงศาวดารแห่ งกษั ตริย์
ประเทศอิสราเอลหรือ 29 และเยโรโบอัมทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ คือ
บรรดากษั ตริย์แห่งอิสราเอล และเศคาริยาห์โอรสของพระองค์ข้น
ึ ครองแทนพระองค์

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

1 ในปี ที่ ยี่สิ บเจ็ดแห่งรัชกาลเยโรโบอัมกษั ตริย์แห่งอิสราเอล

อาซาริยาห์โอรสของอามา
ซิยาห์กษั ตริย์แห่งยูดาห์ได้เริม
่ ครอบครอง 2 เมื่อพระองค์ทรงเริม
่ ครอบครองนั ้น พระองค์
ทรงมี พระชนมายุ สิ บหกพรรษา และพระองค์ ทรงครอบครองอยู่ ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม ห้า สิบ
สองปี พระมารดามี พระนามว่าเยโคลี ยาห์ชาวเยรู ซาเล็ม 3 พระองค์ ได้ ทรงกระทําสิง่ ที่ ถู ก
ต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตามทุกสิง่ ที่ อามาซิ ยาห์ราชบิดาของพระองค์ ทรง
กระทํา 4 ถึง กระนั ้น ปู ชน ีย สถานสู งก ็ยังม ิ ได้ ถู กกํา จัด เสีย ประชาชนยังถวายสัตวบูชาและ
เผาเครือ
่ งหอมบนปูชนียสถานสูงเหล่านั ้น 5 และพระเยโฮวาห์ทรงลงทัณฑ์กษั ตริย์ กษั ตริย์
จึงทรงเป็นโรคเรือ
้ นจนถึงวันสิน
้ พระชนม์ และทรงประทับในวังต่างหาก และโยธามโอรส
ของกษั ตริย์ควบคุมสํานั กพระราชวัง และทรงวินิจฉั ยประชาชนแห่งแผ่นดิน
อาซาริยาห์สิน
้ พระชนม์ โยธามขึ้นครองแทนพระองค์
ส่วนพระราชกิจ นอกนั ้น ของอาซาริ ยาห์ และบรรดาสิง่ ซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา มิได้
บันทึก ไว้ในหนั งสือ พงศาวดารแห่ งกษั ตริย์ ประเทศยู ดาห์ หรือ 7 และอาซาริยาห์ ทรงล่วง
หลับไปอยูก
่ ับบรรพบุรุษของพระองค์ และเขาฝังไว้กับบรรพบุรุษของพระองค์ในนครดาวิด
และโยธามโอรสของพระองค์ข้น
ึ ครองแทนพระองค์ 8 ในปี ที่สามสิบแปดแห่งรัชกาลอาซา
ริยาห์กษั ตริย์ แห่งยู ดาห์ เศคาริยาห์ โอรสของเยโรโบอัม ขึ้น ครองเหนื ออ ิส ราเอลในสะมา
เรียหกเดือน 9 และพระองค์ทรงกระทําสิง่ ที่ชว
ั ่ ร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ดังที่
6
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บรรพบุรุษของพระองค์ทรงกระทํา พระองค์มิได้ทรงพรากจากบาปทัง้ หลายของเยโรโบอัม
บุตรชายเนบัท ซึ่งพระองค์ทรงกระทําให้อส
ิ ราเอลทําบาป
เศคาริยาห์สิน
้ พระชนม์ ชัลลูมขึ้นครองแทนพระองค์
และล้มพระองค์เสียต่อหน้าประชาชน
และประหารพระองค์เสีย และขึ้นครองแทนพระองค์ 11 ส่วนพระราชกิจนอกนั ้นของเศคา
ริยาห์ ดูเถิด ได้บันทึกไว้ในหนั งสือพงศาวดารแห่งกษั ตริย์ประเทศอิสราเอล 12 เหตุการณ์
นี้ เป็นไปตามพระดํารัสที่พระเยโฮวาห์ตรัสแก่เยฮูว่า “บุตรชายของเจ้าจะนั ่งบนบัลลังก์แห่
งอิสราเอลถึงชัว่ อายุที่ สี่� และเป็นไปอย่างนั ้นแหละ 13 ชัลลูมบุตรชายยาเบชได้เริม
่ ครอบ
ครองในปี ที่ สามสิบเก้าแห่งรัชกาลอุส ซี ยาห์กษั ตริย์ของยู ดาห์ และท่านครองในสะมาเรีย
เวลาหนึ่ ง เดือนเต็ม 14 แล ้ว เมนาเฮมบุตรชายกาดี ได้ ขึ้น มาจากเมืองทีร ซาห์และมายัง สะ
มาเรีย และท่านก็ ล้ม ชัลลูม บุตรชายยาเบชเสีย ที่ ในสะมาเรีย และประหารชีวต
ิ ท่านเสีย
และได้ ข้น
ึ ครอบครองแทนท่าน 15 ส่วนพระราชกิจนอกนั ้นของชัลลูม และการร่วมกันคิด
กบฏที่ท่านได้กระทํา ดูเถิด ได้บันทึกไว้ในหนั งสือพงศาวดารแห่งกษั ตริย์ประเทศอิสราเอล
10 ชัลลูมบุตรชายยาเบชร่วมกันกบฏต่อพระองค์

เมนาเฮมครอบครองเหนื ออิสราเอล

16 ในคราวนั ้น เมนาเฮมเข้า ปล้น ทิฟ สาห์และบรรดาผู้ ที่ อยู่ในเมืองนั ้น

และดินแดนของ
เมืองนั ้น ตัง้ แต่ ที รซาห์ ไป เพราะเขามิ ได้ เปิด ให้ แก่ ท่าน ท่านจึง โจมตี เมืองนั ้น และท่าน
ได้ ผ่า ท้องหญิ งม ี ครรภ์ ในเมืองนั ้น เสีย ทุก คน 17 ในปี ที่ สามสิบ เก้า แห่ง รัชกาลอาซาริยาห์
กษั ตริย์ แห่งยู ดาห์ เมนาเฮมบุตรชายกาดี ได้ เริม
่ ครอบครองเหนื ออ ิส ราเอล และพระองค์
18
ทรงครอบครองในสะมาเรีย สิบ ปี และพระองค์ ทรงกระทํา สิง่ ที่ ชว
ั ่ ร้ายในสายพระเนตร
ของพระเยโฮวาห์ พระองค์มิได้พรากจากบาปทัง้ หลายของเยโรโบอัมบุตรชายเนบัทตลอด
รัชสมัยของพระองค์ ซึ่งพระองค์ทรงกระทําให้อส
ิ ราเอลทําบาป 19 ปูลกษั ตริย์แห่งอัสซีเรีย
ได้ ยกขึ้น มาต่อสู้ แผ่ นดิน นั ้น และเมนาเฮมได้ ถวายเงิน หนึ่ ง พัน ตะลัน ต์ แก่ ปู ล เพื่อ จะให้
ปู ลช่วยให้พระองค์ ยึดพระราชอาณาจักรไว้ในพระหัตถ์ ของพระองค์ ได้ 20 เมนาเฮมได้ เร่ง
รัดเอาเงินนั ้นมาจากอิสราเอล คือจากคนมังม
่ ีทุกคน เงินคนละห้าสิบเชเขล เพื่อถวายแก่
กษั ตริย์แห่งอัสซีเรีย กษั ตริย์แห่งอัสซีเรียจึงยกทัพกลับ และมิได้ ทรงยับยัง้ อยู่ในแผ่นดิน
นั ้น
เมนาเฮมสิน
ึ ครองแทนพระองค์
้ พระชนม์ เปคาหิยาห์ข้น
ส่วน พระ ราช กิจ นอก นั ้น ของ เม นา เฮม และ บรรดา สิง่ ซึ่ง พระองค์ ทรง กระทํา มิได้
บันทึก ไว้ในหนั งสือ พงศาวดารแห่ งกษั ตริย์ ประเทศอิสราเอลหรือ 22 และเมนาเฮมก็ ล่วง
หลับไปอยูก
่ ับบรรพบุรุษของพระองค์ และเปคาหิยาห์โอรสก็ข้น
ึ ครองแทนพระองค์
21

เปคาหิยาห์สิน
ึ ครองแทนพระองค์
้ พระชนม์ เปคาห์ข้น

23 ในปี ที่ ห้าสิบแห่งรัชกาลอาซาริยาห์กษั ตริย์แห่งยู ดาห์

เปคาหิยาห์โอรสของเมนาเฮม
ได้ เริม
่ ครอบครองเหนื ออ ิส ราเอลในสะมาเรีย และพระองค์ ทรงครอบครองสองปี 24 และ
พระองค์ ทรงกระทําสิง่ ที่ ชว
ั ่ ร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ พระองค์ มิได้ ทรงพราก
จากบาปทัง้ หลายของเยโรโบอัมบุตรชายเนบัท ซึ่งพระองค์ ทรงกระทําให้อส
ิ ราเอลทําบาป
25 แต่ เปคาห์บุ ตรชายเรมาลิ ยาห์ แม่ ทัพ ของพระองค์ ได้ ร่วมกัน คิด กบฏต่อ พระองค์ และ
ได้ ประหารพระองค์ เสีย ในสะมาเรีย ในพระราชวัง แห่ง ราชสํานั ก กับ อารโกบและอารีเอห์
และมีคนกิเลอาดห้าสิบคนร่วมกับท่าน ท่านได้สังหารพระองค์ และได้ข้น
ึ ครอบครองแทน
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26 ส่วนพระราชกิจ นอกนั ้น ของเปคาหิยาห์

พระองค์
และบรรดาสิง่ ซึ่งพระองค์ ทรงกระทํา
ดูเถิด มีบันทึกไว้ในหนั งสือพงศาวดารแห่งกษั ตริย์ประเทศอิสราเอล
เปคาห์ครอบครองเหนื ออิสราเอล เปคาห์สิน
้ พระชนม์

27 ในปี ที่ห้าสิบสองแห่งรัชกาลอาซาริยาห์กษั ตริย์แห่งยูดาห์

เปคาห์บุตรชายเรมาลิยาห์
ได้ เริม
่ ครอบครองเหนื ออ ิส ราเอลในสะมาเรีย และทรงครอบครองยี่สิ บปี 28 และพระองค์
ทรงกระทําสิง่ ที่ ชว
ั ่ ร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ พระองค์ มิได้ ทรงพรากจากบาป
ทัง้ หลายของเยโรโบอัมบุตรชายเนบัท ซึ่งพระองค์ ทรงกระทําให้อส
ิ ราเอลทําบาป 29 ในรัช
กาลของเปคาห์กษั ตริยแห่
์ งอิสราเอล ทิกลัทปิเลเสอร์กษั ตริยแห่
์ งอัสซีเรียได้ยกมาและยึด
เมืองอิโยน อาเบลเบธมาอาคาห์ ยาโนอาห์ คาเดช ฮาโซร์ กิ เลอาด กาลิลี แผ่นดินนั ฟทา
ลี ทัง้ หมด และกวาดต้อนประชาชนเป็นเชลยไปยังอัสซีเรีย 30 แล้วโฮเชยาบุตรชายเอลาห์
ได้ร่วมกันคิดกบฏต่อเปคาห์บุตรชายเรมาลิยาห์ และล้มพระองค์ลง และประหารพระองค์
เสีย และขึ้น ครองแทนพระองค์ ในปี ที่ ยี ่ สิ บแห่ง รัช กาลโยธามโอรสของอุส ซี ยาห์ 31 ส่วน
พระราชกิจ นอกนั ้น ของเปคาห์ และบรรดาสิง่ ซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา ดู เถิด มี บันทึก ไว้ใน
หนั งสือพงศาวดารแห่งกษั ตริย์ประเทศอิสราเอล
โยธามครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พศด 26:23)
ในปี ที่ สองแห่ง รัช กาลเปคาห์บุ ตรชายเรมาลิ ยาห์กษั ตริย์ แห่งอ ิส ราเอล โยธามโอรส
ของอุสซียาห์กษั ตริยแห่
์ งยูดาห์ได้เริม
่ ครอบครอง 33 เมื่อพระองค์ทรงเริม
่ ครอบครองนั ้นมี
พระชนมายุยี่สิบห้าพรรษา และพระองค์ทรงครอบครองในเยรู ซาเล็มสิบหกปี พระมารดา
ของพระองค์ มี พระนามว่า เยรู ชาบุตรสาวของศาโดก 34 และพระองค์ ทรงกระทํา สิง่ ที่ ถู ก
ต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงกระทําตามทุกสิง่ ที่ อุ สซี ยาห์พระราช
บิดาของพระองค์ทรงกระทํา 35 ถึงกระนั ้นปูชนียสถานสู งก็ยังมิได้ถูกกําจัดเสีย ประชาชน
ยัง ถวายสัตวบูชาและเผาเครือ
่ งหอมบนปู ชน ีย สถานสูง นั ้น พระองค์ ทรงสร้างประตู บน
ของพระนิ เวศแห่ง พระเยโฮวาห์ 36 ส่วนพระราชกิจ นอกนั ้น ของโยธาม และบรรดาสิง่ ซึ่ง
พระองค์ ได้ ทรงกระทํา มิได้ บันทึก ไว้ในหนั งสือ พงศาวดารแห่ งกษั ตริย์ ประเทศยู ดาห์ หรือ
37 ในกาลครัง
้ นั ้น พระเยโฮวาห์ได้ ทรงใช้เรซี นกษั ตริย์แห่งซีเรีย และเปคาห์บุ ตรชายเรมา
ลิ ยาห์ ให้ มาสู้ กับ ยู ดาห์ 38 โยธามได้ ทรงล่วงหลับ ไปอยู่ กับ บรรพบุรุษ ของพระองค์ และได้
ฝัง ไว้กับ บรรพบุรุษ ของพระองค์ ในนครดาวิด บรรพบุรุษ ของพระองค์ และอาหัส โอรสของ
พระองค์ข้น
ึ ครอบครองแทน
32

16

อาหัสครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พศด 28:1)
ในปี ที่ สิ บเจ็ด แห่ง รัช กาลเปคาห์ บุ ตรชายเรมาลิ ยาห์ อาหัส โอรสของโยธามกษั ตริย์
แห่งยู ดาห์ได้ เริม
่ ครอบครอง 2 อาหัสมีพระชนมายุ ยี่สิ บพรรษาเมื่อพระองค์ ทรงเริม
่ ครอง
ราชย์ และพระองค์ ทรงครองราชย์ในกรุ งเยรู ซาเล็ มสิ บหกปี และพระองค์ มิได้ ทรงกระทํา
สิง่ ที่ ถู กต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของพระองค์ ดัง ดาวิด บรรพบุรุษ
ของพระองค์ ได้ ทรงกระทํา 3 แต่ พระองค์ ทรงดําเนิ น ตามทางของกษั ตริย์ ทัง้ หลายแห่ งอ
ิส ราเอล และถวายโอรสของพระองค์ ให้ ลุ ยไฟ ตามการกระทํา อัน น่า สะอิดสะเอียนของ
ประชาชาติ ซึ่ง พระ เย โฮ วาห์ ทรง ขับ ไล่ ออก ไป จาก เบื้อง หน้า ประชาชน อิสราเอล 4 และ
พระองค์ ทรง ถวาย สัตว บูชา และ เผา เครือ
่ ง หอม บน ปู ชน ีย สถาน สูง และ ใน เนิ น สูง และ
ใต้ต้นไม้สีเขียวทุกต้น
1
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ซีเรียกับอิสราเอลบุกรุ กยูดาห์ (2 พศด 28:5-8)

5 แล ้วเรซี นกษั ตริย์ แห่งซีเรีย และเปคาห์บุ ตรชายเรมาลิ ยาห์กษั ตริย์ แห่งอ ิส ราเอลทรง

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

โฮเชยาบุตรชายเอลาห์ได้เริม
่ ครอบ
ครองในกรุ ง สะมาเรีย เหนื ออ ิส ราเอล และพระองค์ ทรงครอบครองเก้า ปี 2 และพระองค์
ทรงกระทํา สิง่ ที่ ชว
ั ่ ร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ แต่ ก็ ไม่ เหมือ นกับกษั ตริย์ ทัง้
หลายแห่งอิสราเอลที่อยูมาก
่
่อนพระองค์
อิสราเอล (คือตระกูลภาคเหนื อ� ถูกกวาดไปเป็นเชลยยังอัสซีเรีย

แชลมาเนเสอร์กษั ตริย์ แห่งอ ัส ซีเรีย ได้ ยกทัพ มารบกับ พระองค์ และโฮเชยาทรงยอม
เป็น ผู้ รับ ใช้ และ ถวายเครือ
่ งบรรณาการ 4 แต่ กษั ตริย์ อัส ซีเรีย ได้ ทรงพบ ความ ทรยศ ใน
โฮเชยา เพราะพระองค์ ทรงใช้ ผู้ สื่อสารไปยัง โสกษั ตริ ย์ แห่ งอ ียป
ิ ต์ และไม่ ถวายเครือ
่ ง
บรรณาการแก่ กษั ตริย์ อัส ซีเรีย ตามซึ่ง พระองค์ ทรงเคยกระทํา ทุก ปี เพราะฉะนั ้น กษั ตริย์
แห่ งอ ัส ซีเรีย จึง ขัง พระองค์ ไว้ และจํา พระองค์ ไว้ในคุก 5 แล ้ วกษั ตริย์ แห่ งอ ัสซี เรียก ็ ทรง
บุกเข้าทัว่ แผ่นดินและมายังสะมาเรีย และพระองค์ทรงล้อมเมืองไว้สามปี 6 ในปีที่เก้าแห่ง
รัชกาลโฮเชยา กษั ตริย์แห่งอัสซีเรียยึดได้เมืองสะมาเรีย และพระองค์ทรงนําชนอิสราเอล
ไปยังอัสซีเรีย ให้เขาอยู่ที่ ฮาลาห์ และข้างแม่น้ําฮาโบร์ แม่น้าํ เมืองโกซาน และในหัวเมือง
แห่งชาวมีเดีย 7 ที่เป็นอย่างนั ้น ก็เพราะประชาชนอิสราเอลได้กระทําบาปต่อพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของตน ผูทรงนํ
้
าเขาขึ้นออกมาจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ จากพระหัตถ์ของฟาโรห์กษั ตริย์
8
แห่ งอ ียป
ิ ต์ และได้ เกรงกลัว พระอื่นๆ และได้ ดําเนิ น ตามกฎเกณฑ์ แห่ งประชาชาติ ทัง้
หลาย ซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงขับไล่ไปเสียให้พ้นหน้าประชาชนอิสราเอล และตามกฎเกณฑ์
ซึ่ง กษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอลทรงทํา ขึ้น มา 9 และประชาชนอิสราเอลได้ กระทํา สิง่ ที่ ไม่ ชอบต่อ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของตนอย่างลับๆ เขาได้ สร้างปู ชนียสถานสูงทัว่ บ้านทัว่ เมืองสําหรับ
ตน ตัง้ แต่ ที่ ที่ มี หอคอยเหตุ กระทัง่ ถึง เมืองที่ มี ป้อม 10 เขาได้ ตัง้ เสาศั กด ิ์สิทธิ์และเสารู ป
เคารพบนเนิ น เขาสูง ทุก แห่ง และใต้ ต้นไม้ เข ียวทุก ต้น 11 ณ ที่ นั ่น เขาได้ เผาเครือ
่ งหอม
บนปู ชน ีย สถานสูง ทัง้ หมดนั ้น ตามอย่างประชาชาติ ซ่ึง พระเยโฮวาห์ ทรงกวาดไปเสีย ต่อ
หน้าเขาทัง้ หลาย และเขาทัง้ หลายได้กระทําสิง่ ชัว่ ร้ายกระทําให้พระเยโฮวาห์ทรงพระพิโรธ
12 และเขาทัง
้ หลายปรนนิ บั ติ รู ปเคารพ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ได้ ตรัส แก่ เขาแล้ วว ่า “เจ้ าอย่า
กระทําอย่างนี้ � 13 พระเยโฮวาห์ยงั ทรงตักเตือนอิสราเอลและยูดาห์โดยผู้พยากรณ์ ทุกคน
และโดยผู้ทํานายทุกคนว่า “จงหันกลับจากทางชัว่ ร้ายทัง้ หลายของเจ้า และรักษาบัญญัติ
ของเราและกฎเกณฑ์ของเรา ตามราชบัญญัติ ทุกข้อซึ่งเราได้บัญชาแก่ บรรพบุรุษของเจ้า
และซึ่งเราได้ ส่งมายังเจ้าโดยผู้พยากรณ์ ผู้รบ
ั ใช้ของเรา� 14 เขาไม่ ฟังแต่ ทําให้คอของตน
แข็ง ดังคอของบรรพบุรุษของเขาได้เป็นมาแล้ว ผู้ซึ่งมิได้เชื่อถือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
เขา 15 เขาทอดทิง้ กฎเกณฑ์ ของพระองค์ และพันธสัญญาของพระองค์ ซ่ึง ได้ ทรงกระทํา
ไว้ กับ บรรพบุรุษ ของเขา และพระโอวาทซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงประทานแก่ เขา เขาทัง้ หลาย
ติดตามสิง่ ที่ ไร้สาระและกลายเป็นผู้ที่ ไร้สาระไป และเขาติดตามประชาชาติ ที่ อยู่รอบๆเขา
ซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงบัญชาเขามิให้เขากระทําตาม 16 และเขาทัง้ หลายได้ละทิง้ พระบัญญั
ติ ทัง้ สิน
้ ของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของตน และได้ หล่อ รู ป เคารพสําหรับ ตนเป็น ลูกวัว สอง
ตัว และเขาได้สร้างเสารู ปเคารพ และนมัสการบรรดาบริวารของฟ้าสวรรค์ และปรนนิ บัติ
พระบาอัล 17 และเขาทัง้ หลายได้ถวายบุตรชายหญิงของเขาให้ลุยไฟ ใช้การทํานายและใช้
เวทมนตร์ และยอมขายตัว เองเพื่อ กระทํา ความชัว่ ร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์
ซึ่ง เป็นการยัว่ ยุ ให้พระองค์ ทรงกริว้ โกรธ 18 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ทรงพระพิโรธต่ ออ
ิสราเอลยิง่ นั ก และทรงให้เขาออกไปเสียจากสายพระเนตรของพระองค์ ไม่มีผู้ใดเหลืออยู่
3
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19 ยูดาห์มิได้รักษาพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ

นอกจากตระกูลยูดาห์เท่านั ้น
เขาด้วย แต่ ดําเนิ น ตามกฎเกณฑ์ ซ่ึ งอ ิส ราเอลทํา ขึ้น มา 20 และพระเยโฮวาห์ ทรงปฏิเสธ
ไม่ รบ
ั เชื้อ สายทัง้ สิน
้ ของอิสราเอล และได้ ให้เขาทัง้ หลายทุกข์ ใจ และทรงมอบเขาไว้ในมือ
ของผู้ปล้น จนกว่าพระองค์ ได้ ทรงเหวีย
่ งเขาเสียจากสายพระเนตรของพระองค์ 21 เพราะ
พระองค์ ทรงฉี กอ ิส ราเอลจากราชวงศ์ ของดาวิด และเขาได้ ตัง้ เยโรโบอัม บุตรชายเนบัท
ให้เป็นกษั ตริย์ และเยโรโบอัม ทรงชักนํา อิสราเอลไปจากการที่ ติ ดตามพระเยโฮวาห์ และ
กระทํา ให้ เขาทําบาปอย่างใหญ่ หลวง 22 ประชาชนอิสราเอลได้ ดําเนิ น ในความบาปทัง้ สิน
้
ซึ่งเยโรโบอัมได้ทรงกระทํา เขาทัง้ หลายไม่พรากจากบาปเหล่านั ้นเลย 23 จนพระเยโฮวาห์
ทรงให้อส
ิ ราเอลออกไปเสียจากสายพระเนตรของพระองค์ ตามที่ พระองค์ตรัสโดยบรรดา
ผู้ พยากรณ์ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ อิสราเอลจึง ถูก กวาดไปเป็น เชลยจากแผ่น ดิน ของตนยัง
ประเทศอัสซีเรียจนทุกวันนี้
คนต่างชาติมาอาศัยอยูใ่ นหัวเมืองต่างๆของอิสราเอล

และกษั ตริย์ แห่ งอ ัส ซีเรีย ได้ นํา ประชาชนมาจากบาบิ โลน คู ธาห์ อิฟ วาห์ ฮาม ัท เส
ฟารวาอิม และบรรจุ เขาไว้ ในหัว เมืองสะมาเรีย แทนประชาชนอิสราเอล เขาทัง้ หลายก็
เข ้า ถือ กรรมสิทธิ์ สะมาเรีย และอาศัย อยู่ ในหัว เมืองของประเทศนั ้น 25 และตัง้ แต่ ต้ นที ่
เขามาอาศัย อยู่ ที่ นั่น เขามิ ได้ ยํา เกรงพระเยโฮวาห์ ฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ จึง ทรงใช้ สิ งโต
มาท่ามกลางเขา ซึ่ง ได้ ฆ่า เขาเสีย บ้าง 26 เพราะฉะนั ้ นม ี ผู้ ไปทูล กษั ตริ ย์ แห่ งอ ัสซี เรียว
่า “ประชาชาติ ซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงพาเอาไปให้ อยู่ ในหัว เมืองสะมาเรียนั ้ น ไม่ รู ้ลักษณะของ
พระเจ้าของแผ่นดินนั ้น ฉะนั ้นพระองค์จึงส่งสิงโตมาท่ามกลางเขา และดูเถิด สิงโตนั ้นได้
ฆ่าเขาเสีย เพราะเขาไม่รู พระลั
้
กษณะแห่งพระเจ้าของแผ่นดินนั ้น� 27 แล้วกษั ตริย์แห่งอ
ัสซีเรียจึงบัญชาว่า “จงส่งปุโรหิตสักคนหนึ่ งไปที่นั่นจากบรรดาที่เจ้ากวาดเอามา จงให้เขา
ไปอยู่ที่นั่น และให้สัง่ สอนพระลักษณะแห่งพระเจ้าของแผ่นดินนั ้น� 28 ฉะนั ้นปุโรหิตผู้หน
่งึ ในบรรดาซึ่ง เขากวาดมาจากสะมาเรีย จึง มาอาศัย อยู่ ที่ เบธเอลและสัง่ สอนเขาทัง้ หลาย
ว่า เขาจะต้องยํา เกรงพระเยโฮวาห์ อย่างไร 29 แต่ ว่า ทุกๆประชาชาติ ยงั สร้างรู ป พระของ
ตนเอง และตัง้ ไว้ในนิ เวศแห่ง ปู ชน ีย สถานสูง ซึ่ง ชาวสะมาเรีย ได้ สร้างไว้ ทุ กๆประชาชาติ
ในหัวเมืองที่เขาอาศัยอยู่ 30 ชาวบาบิโลนสร้างพระสุ คคทเบโนท ชาวคูทสร้างพระเนอร์กัล
ชาวฮามั ท สร้างพระอาชิ มา 31 และชาวอิฟ วาห์ สร้างพระนิ บหัส และพระทารทัก และชาว
เสฟารวาอิม เผาลูก ของตนในไฟถวายพระอัด รัม เมเลคและพระอานั ม เมเลค ซึ่ง เป็น พระ
ของเมืองเสฟารวาอิม 32 เขาทัง้ หลายเกรงกลัวพระเยโฮวาห์ด้วย และได้กําหนดประชาชน
จากท่ามกลางเขาให้ เป็น ปุโรหิต ของปู ชน ีย สถานสูง นั ้น ซึ่ง ถวายสัตวบูชาสําหรับ พวกเขา
ในนิ เวศแห่ง ปู ชน ีย สถานสูง เหล่า นั ้น 33 เขาจึง เกรงกลัว พระเยโฮวาห์ แต่ ปรนนิ บัติ พระ
ของเขาเองด้วย ตามอย่างประชาชาติ ซ่ึงเขาได้ ถู กนําให้จากออกมาเสียนั ้น 34 ทุกวันนี้ เขา
ก็ กระทํา ตามอย่างเดิม เขาทัง้ หลายไม่ ยาํ เกรงพระเยโฮวาห์ และเขาทัง้ หลายไม่ กระทํา
ตามกฎเกณฑ์ หรือ กฎ หรือ พระราชบัญญั ติ หรือ พระบัญญั ติ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชา
แก่ ลูก หลานของยาโคบ ผู้ ซึ่ง พระองค์ ทรงประทานนามว่า อิสราเอล 35 ซึ่ง พระเยโฮวาห์
ทรงกระทําพันธสัญญากับเขาทัง้ หลายและบัญชาแก่เขาว่า “เจ้าอย่ายําเกรงพระอื่นๆ หรือ
กราบนมัสการพระนั ้น หรือ ปรนนิ บั ติ หรือ ถวายสัตวบูชาแก่ พระนั ้น 36 แต่ เจ้ าจงยํา เก
รงพระเยโฮวาห์ ผู้ ซึ่ง นํา เจ้า ขึ้น ออกมาจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ ด้วยกําลั งอ ัน ยิง่ ใหญ่ และด้วย
พระหัตถ์ ที่ เหยียดออก เจ้ าจงโน้ มตัวลงต่อพระองค์ และเจ้าจงถวายสัตวบู ชาต่อพระองค์
24
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และกฎเกณฑ์ และกฎ และพระราชบัญญั ติ และพระบัญญั ติ ซึ่ง พระองค์ ทรงจารึก ให้
แก่ เจ้า เจ้ าทัง้ หลายจงระวัง ที่ จะกระทํา ตามเสมอ เจ้ าอย่า ยําเกรงพระอื่น เลย 38 เจ้ าทัง้
หลายอย่าลืมพันธสัญญาซึ่งเราได้ กระทําไว้กับเจ้า และอย่ายําเกรงพระอื่นเลย 39 แต่ เจ้ า
ทัง้ หลายจงยํา เกรงพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า และพระองค์ จะทรงช่วยเจ้า ให้ พ้ นม ือศั
ตรู ทัง้ สิน
้ ของเจ้า� 40 ถึงอย่างนั ้นเขาทัง้ หลายก็มิได้ฟัง แต่เขายังกระทําตามอย่างเดิมของ
41
เขา ประชาชาติ เหล่า นี้ จึง เกรงกลัว พระเยโฮวาห์ และปรนนิ บั ติ รู ปเคารพสลัก ของเขา
ด้วย ลูก ของเขาก็ เช่น เดียวกัน หลานของเขาก็ เช่น เดียวกัน บรรพบุรุษ ของเขาทํา อย่างไร
เขาก็กระทําอย่างนั ้นจนทุกวันนี้
37

18
เฮเซคียาห์ได้ครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พศด 29:1)

1 อยู่ มาในปี ที่ สามแห่ง รัชกาลโฮเชยาบุตรชายเอลาห์กษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอล

เฮเซคี ยาห์
โอรสของอาหัสกษั ตริย์แห่งยูดาห์ได้เริม
่ ครอบครอง 2 เมื่อพระองค์ทรงเริม
่ ครอบครองนั ้น
พระองค์ มี พระชนมายุ ยี ่ สิ บห้า พรรษา และพระองค์ ทรงครอบครองในกรุ ง เยรู ซาเล็ม ยี่ สิ
บเก้า ปี พระมารดาของพระองค์ มี พระนามว่า อาบี บุ ตรสาวของเศคาริยาห์ 3 และพระองค์
ทรงกระทํา สิง่ ที่ ถู กต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตามทุก สิง่ ที่ ดาว ิด บรรพบุรุษ
ของพระองค์ได้ทรงกระทํา
การฟื้ นฟูในสมัยของเฮเซคียาห์ (2 พศด 29:3-31:21)

พระองค์ ทรงรือ
้ ปู ชน ีย สถานสูง ทิง้ ไป และทรงพัง เสาศั กด ิ์ สิทธิ์ เสีย และตัด เสารู ป
เคารพลงเสีย และพระองค์ ทรงทุบ งู ทองสัมฤทธิ์ซึ่ง โมเสสสร้างขึ้น นั ้น เป็น ชิน
้ ๆ เพราะว่า
ประชาชนอิสราเอลได้ เผาเครือ
่ งหอมให้ แก่ง ู นั้น จนถึง วัน เหล่า นั ้น เขาเรียกงู นั้ นว ่าเนหุช
ทาน 5 พระองค์ ทรงวางพระทัย ในพระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล เพราะฉะนั ้น ในบร
รดากษั ตริย์แห่งยูดาห์ต่อจากพระองค์มาหรือในบรรดาผู้อยู่ก่อนพระองค์ ไม่มีผู้ใดเหมือน
พระองค์ 6 เพราะว่า พระองค์ ทรงยึด พระเยโฮวาห์ แน่ น พระองค์ มิได้ ทรงพรากจากการ
ติดตามพระองค์ เลย แต่ ได้ รักษาพระบัญญั ติ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาแก่ โมเสส 7 และ
พระเยโฮวาห์ทรงสถิตกับพระองค์ พระองค์ทรงออกไปยังที่ใด พระองค์ก็ทรงกระทําความ
สําเร็จที่นั ่น พระองค์ได้ทรงกบฏต่อกษั ตริย์แห่งอัสซีเรีย และไม่ยอมปรนนิ บัติท่าน
4

เฮเซคียาห์ทรงชนะคนฟีลิสเตีย
พระองค์ ทรงโจมตี คนฟี ลิ ส เตีย ไกลไปจนถึง เมืองกาซาและดิน แดนเมืองนั ้น ตัง้ แต่ ที่
ที่ มีหอคอยเหตุกระทัง่ ถึงเมืองที่ มีป้อม 9 และอยู่มาในปี ที่ สี่แห่งรัชกาลกษั ตริย์เฮเซคี ยาห์
ซึ่ง เป็น ปี ที่ เจ ็ด แห่ง รัชกาลโฮเชยาบุตรชายเอลาห์ กษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอล แชลมาเนเสอร์
กษั ตริย์แห่งอัสซีเรียได้ทรงยกขึ้นมารบสะมาเรียและล้อมเมืองไว้ 10 และเมื่อสิน
้ สามปี เขา
ก็ยด
ึ เมืองนั ้นได้ ในปี ที่หกแห่งรัชกาลเฮเซคียาห์ ซึ่งเป็นปี ที่เก้าแห่งรัชกาลโฮเชยากษั ตริย์
แห่งอิสราเอล สะมาเรียก็ถูกยึดไป 11 กษั ตริย์แห่งอัสซีเรียได้กวาดเอาคนอิสราเอลไปยังอ
ัสซีเรีย ไปไว้ที่ฮาลาห์ และข้างแม่น้ําฮาโบร์แม่น้าํ เมืองโกซาน และในหัวเมืองของคนมีเดีย
12 เพราะว่า เขาทัง
้ หลายมิ ได้ เชื่อ ฟัง พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของตน แต่ ได้
ละเมิดพันธสัญญาของพระองค์ คือทุกอย่างซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์ได้บัญชาไว้
และเขาทัง้ หลายไม่ฟัง ไม่กระทําตาม
8

เซนนาเคอริบบุกรุ กยูดาห์
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13 ในปีที่สิบสี่แห่งรัชกาลกษั ตริย์เฮเซคียาห์

เซนนาเคอริบกษั ตริย์แห่งอัสซีเรียได้ทรงยก
ขึ้น มาต่อสู้ บรรดานครที่ มี ป้อมของยู ดาห์ และยึด ได้ 14 และเฮเซคี ยาห์กษั ตริย์ แห่งยู ดาห์
ทรงใช้ ให้ ไปทูล กษั ตริย์ แห่ งอ ัส ซีเรีย ที่ เมืองลาคี ชว่า “ข้าพเจ้า ได้ กระทํา ผิด ขอถอนทัพ ไป
เสียจากข้าพเจ้า ท่านจะปรับสักเท่าใด ข้าพเจ้าจะยอมทัง้ สิน
้ � และกษั ตริย์แห่งอัสซีเรียได้
เรียกร้องเอาเงินสามร้อยตะลันต์ และทองคําสามสิบตะลันต์ จากเฮเซคี ยาห์กษั ตริย์แห่ง
ยูดาห์ 15 และเฮเซคี ยาห์ได้ มอบเงินทัง้ หมดซึ่ งมีอยู่ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และใน
คลังสํานั กพระราชวัง 16 ในครัง้ นั ้นเฮเซคี ยาห์ทรงลอกทองคําจากประตู ทัง้ หลายของพระ
วิหารแห่งพระเยโฮวาห์ และจากเสาประตูซ่ึงเฮเซคียาห์กษั ตริย์แห่งยูดาห์ทรงบุทองคําไว้
และทรงมอบให้แก่กษั ตริยแห่
์ งอัสซีเรีย
การอวดอ้างอย่างหยิง่ ยโสของเซนนาเคอริบ (2 พศด 32:9-19)
และกษั ตริ ย์ แห่ งอ ัส ซีเรีย ได้ รบ
ั สัง่ ให้ ทารทาน รับ สารี ส และรับ ชาเคห์ ไปพร้อมกับ
กองทัพใหญ่จากเมืองลาคีชถึงกรุ งเยรู ซาเล็มเข้าเฝ้ากษั ตริย์เฮเซคียาห์ เขาก็ข้น
ึ ไปยังกรุ ง
เยรู ซาเล็ม เมื่อเขาขึ้นมาเขาก็มายืนอยู่ทางรางระบายนํ้าสระบน ซึ่งอยู่ที่ถนนลานซักฟอก
18 และเมื่อเขาเรียกหากษั ตริย์แล้ว เอลียาคิมบุตรชายฮิลคียาห์ ผู้บัญชาการราชสํานั ก พร
้ อมกับ เชบนาห์ ราชเลขา และโยอาห์ บุ ตรชายของอาสาฟเจ้า กรมสารบรรณ ก็ ออกไปหา
พวกเขา 19 และรับ ชาเคห์ พู ดก ับ เขาว่า “จงทูล เฮเซคี ยาห์ ว่า ‘พระมหากษั ตริย์ คือ กษั ตริ
ย์ แห่ งอ ัส ซีเรีย ตรัสด ัง นี้ ว่า ท่านวางใจในอะไร 20 ท่านคิด ว่า (แต่ เป็น เพียงแต่ ถ้อยคํา ไร้
สาระ) “เรามียุทธศาสตร์และแสนยานุภาพ� หรือ เดีย
๋ วนี้ ท่านวางใจในใคร ท่านจึงได้กบฏ
21
ต่อ เรา ดู เถิด เดีย
๋ วนี้ ท่านวางใจในไม้ เท ้า อ้อ ชํ้า คื ออ ียป
ิ ต์ ซึ่ง จะตํา มือ ของคนใดๆที่ ใช้
ไม้ เท ้า นั ้น ยัน ฟาโรห์กษั ตริย์ แห่งอ ียป
ิ ต์ เป็น เช่น นั ้น ต่อ ทุก คนที่ วางใจในเขา 22 แต่ ถ้า ท่าน
ทัง้ หลายจะบอกเราว่า “เราวางใจในพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเรา� ก็ ปู ชน ีย สถานสูง และ
แท่น บูชาของพระองค์ นั้ นม ิ ใช่ หรือ ที่ เฮเซคี ยาห์ รอ
้ื ทิง้ เสีย แล้ว พลางกล่าวแก่ ยู ดาห์ และ
เยรู ซาเล็มว่า “ท่านทัง้ หลายจงนมัสการที่หน้าแท่นบูชานใี้ นเยรู ซาเล็มเถิด� 23 ฉะนั ้นบัดนี้
มาเถิด มาทําสัญญากั นกับกษั ตริย์แห่งอัสซีเรียนายของข้า เราจะให้ม้าสองพันตัวแก่ เจ้า
ถ้าฝ่ายเจ้าหาคนที่ ขี่ม้าเหล่านั ้นได้ 24 แล้วอย่างนั ้นเจ้าจะขับไล่ นายกองแต่ เพียงคนเดียว
ในหมู่ข้าราชการผู้น้อยที่สุดของนายของเราอย่างไรได้ แต่เจ้ายังวางใจพึ่งอียป
ิ ต์เพื่อรถรบ
และเพื่อ พลม้า 25 ยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก ที่ เรามาต่อสู้ สถานที่ นี้ เพื่อ ทําลายเสีย ก็ ขึ้น มาโดยปราศ
จากพระเยโฮวาห์หรือ พระเยโฮวาห์ตรัสแก่ ข้าว่า “จงขึ้นไปต่อสู้ กับแผ่นดินนี้ และทําลาย
เสีย� ’ ”
17

รับชาเคห์ดูหมิน
่ พวกยิว
แล ้ว เอลี ยาคิ ม บุตรชายฮิ ล คี ยาห์ และเชบนาห์ และโยอาห์ เรียนรับ ชาเคห์ ว่า “ขอที
เถอะ ขอพูดกับผู้รับใช้ของท่านเป็นภาษาอารัมเถิด เพราะเราเข้าใจภาษานั ้น ขออย่าพูดก
ับ เราเป็น ภาษาฮีบรู ให้ประชาชนผู้ อยู่บนกําแพงนั ้น ได้ยน
ิ เลย� 27 แต่ รับ ชาเคห์พู ดก ับ เขา
ทัง้ หลายว่า “นายของข้า ใช้ ให้ เรามาพูด ถ้อยคํา เหล่า นี้ แก่ นายของเจ้า และแก่ เจ้า และไม่
ให้พูดกับคนที่ นั่งอยู่บนกําแพง ผู้ที่ จะต้องกินขี้และกินเยีย
่ วของเขาพร้อมกับเจ้าอย่างนั ้น
หรือ� 28 แล ้ว รับ ชาเคห์ ได้ ยื นร ้ องตะโกนเสียงดัง เป็น ภาษาฮีบรู ว่า “จงฟัง พระวจนะของ
พระมหากษั ตริย์ คือ กษั ตริย์ แห่ งอ ัส ซีเรีย 29 กษั ตริย์ ตรัสด ัง นี้ ว่า ‘อย่า ให้ เฮเซคี ยาห์ ลวง
เจ้า เพราะเขาไม่ สามารถที่ จะช่วยเจ้า ให้ พ้น จากพระหัตถ์ ของพระองค์ 30 อย่า ให้ เฮเซคี
ยาห์ กระทํา ให้ เจ้ าวางใจในพระเยโฮวาห์ โดยกล่าวว่า “พระเยโฮวาห์ จะทรงช่วยเราให้ พ้น
แน่ และจะไม่ ทรงมอบเมืองนี้ ไว้ในมือ ของกษั ตริย์ แห่ งอ ัส ซีเรีย� ’ 31 อย่า ฟัง เฮเซคี ยาห์
26
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เพราะกษั ตริย์แห่งอัสซีเรียตรัสดังนี้ ว่า ‘จงทําสัญญาไมตรีกับเราด้วยของกํานั ล และออก
มาหาเรา แล้วทุกคนจะได้ กินจากเถาองุน
่ ของตน และทุกคนจะกินจากต้นมะเดื่อของตน
และทุกคนจะดื่ มน้าํ จากที่ ขังนํ้าของตน 32 จนเราจะมานํา เจ้า ไปยังแผ่นดิ นที ่ เหมือนแผ่น
ดินของเจ้าเอง เป็นแผ่นดินที ่มีข้าวและนํ้าองุน
่ เป็นแผ่นดินที่มีขนมปังและสวนองุน
่ เป็น
แผ่นดินที่มีน้าํ มันมะกอกเทศและนํ้าผึ้ง เพื่อเจ้าทัง้ หลายจะมีชีวิตอยู่และไม่ตาย และอย่า
ฟังเฮเซคียาห์เมื่อเขานําเจ้าผิดไปโดยกล่าวว่า “พระเยโฮวาห์จะทรงช่วยเราทัง้ หลายให้พ้น
� 33 มีพระแห่งประชาชาติ องค์ ใดเคยช่วยแผ่นดินของตนให้พ้นจากพระหัตถ์ ของกษั ตริย์
แห่งอัสซีเรียได้หรือ 34 พระของเมืองฮามัทและเมืองอารปั ดอยู่ที่ไหน พระของเมืองเสฟาร
วาอิม เฮนาและอิฟวาห์อยูที
่ ่ไหน เขาได้ชว
่ ยสะมาเรียให้พ้นจากมือของเราหรือ 35 พระองค์
ใดในบรรดาพระทัง้ หลายของประเทศเหล่า นี้ ได้ ช่วยประเทศของตนให้พ้น จากมือ ของเรา
แล้วพระเยโฮวาห์จะทรงช่วยเยรู ซาเล็มให้พ้นจากมือของเราหรือ� ” 36 แต่ประชาชนนิ่ งไม่
ตอบเขาสักคําเดียว เพราะพระบัญชาของกษั ตริย์มีว่า “อย่าตอบเขาเลย� 37 แล้วเอลียาคิ
มบุตรชายฮิล คี ยาห์ ผู้ บัญชาการราชสํานั ก และเชบนาห์ราชเลขา และโยอาห์บุ ตรชายอา
สาฟเจ้ากรมสารบรรณ ได้ เข้าเฝ้าเฮเซคี ยาห์ด้วยเสื้อผ้าฉี กขาด และกราบทูลถ้อยคําของ
รับชาเคห์
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ข่าวสารจากเฮเซคียาห์ถึงอิสยาห์

1 อยู่มาเมื่อ กษั ตริย์เฮเซคี ยาห์ทรงได้ ยิน

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

เซนนาเคอริบท้าทายพระเจ้า (2 พศด 32:17)
รับ ชาเคห์ ได้ กล ับไป และได้ พบกษั ตริย์ แห่ งอ ัส ซีเรีย สู้ รบเมืองลิ บนาห์ เพราะเขาได้ ยิ
นว ่า พระองค์ ออกจากลาคีช แล้ว 9 และเมื่อ กษั ตริย์ ทรงได้ยน
ิ เรือ
่ งที ร หะคาห์ กษั ตริย์ แห่ ง
เอธิโอเปียว่า “ดูเถิด เขาได้ยกออกมาสู้รบกับพระองค์แล้ว� พระองค์จึงส่งผู้ส่ือสารไปเฝ้า
เฮเซคียาห์ทูลว่า 10 “เจ้าจงพูดกับเฮเซคียาห์กษั ตริยแห่
์ งยูดาห์ดังนี้ ว่า ‘อย่าให้พระเจ้าของ
ท่านซึ่ง ท่านวางใจนั ้น ลวงท่านว่า “เยรู ซาเล็ม จะมิ ได้ ถู กมอบไว้ในมือ ของกษั ตริย์ แห่ งอ ัส
ซีเรีย� 11 ดู เถิด ท่านได้ยน
ิ แล้ วว ่า บรรดากษั ตริย์ แห่ งอ ัส ซีเรีย ได้ กระทํา อะไรกับ แผ่น ดิน
ทัง้ สิน
้ บ้าง ทําลายเสีย หมดอย่างสิน
้ เชิง ส่วนท่านเองจะรับ การช่วยให้ พ้น หรือ 12 บรรดา
พระของบรรดาประชาชาติได้ช่วยเขาให้รอดพ้นหรือ คือประชาชาติซ่ึงบรรพบุรุษของเราได้
8
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ทําลาย คือโกซาน ฮาราน เรเซฟ และประชาชนของเอเดนซึ่งอยู่ในเทลอัสสาร์ 13 กษั ตริย์
ของฮามัท กษั ตริยของอารปั
์
ด กษั ตริยของเมื
์
องเสฟารวาอิม เฮนาและอิฟวาห์อยูที
่ ่ไหน� ”
เฮเซคียาห์ทรงอธิษฐาน (2 พศด 32:20)

เฮเซคี ยาห์ ทรงรับ จดหมายจากมือ ของผู้ สื่อสาร และทรงอ่าน และเฮเซคี ยาห์ ได้ ขึ้น
ไปยัง พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และทรงคลี่ จดหมายนั ้น ออกต่อ เบื้องพระพักตร์พระเย
โฮวาห์ 15 และเฮเซคี ยาห์ทรงอธิษฐานต่อ เบื้องพระพักตร์พระเยโฮวาห์ว่า “โอ ข้า แต่ พระ
เยโฮวาห์พระเจ้า แห่งอ ิส ราเอล ผู้ ทรงประทับ ระหว่างพวกเครู บ พระองค์ ทรงเป็น พระเจ้า
แห่งบรรดาราชอาณาจักรของแผ่นดินโลก พระองค์แต่องค์เดียว พระองค์ได้ทรงสร้างฟ้า
สวรรค์และแผ่นดินโลก 16 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงเงีย
่ พระกรรณสดับ ข้าแต่พระเยโฮ
วาห์ ขอทรงเบิกพระเนตรทอดพระเนตร และขอทรงสดับถ้อยคําของเซนนาเคอริบ ซึ่งเขา
ได้ ใช้มาเย้ยพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ 17 ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ เป็นความจริงที่ กษั ตริย์แห่งอัส
ซีเรีย ได้ กระทํา แก่ ประชาชาติ ทัง้ หลายและแผ่น ดิน ของประชาชาติ นั้ นร ้างเปล่า 18 และได้
เหวี่ยงพระของประชาชาตินั้นเข้าไฟ เพราะเขามิใช่พระ เป็นแต่ผลงานของมือมนุษย์ เป็น
ไม้และหิน เพราะฉะนั ้นเขาจึงถูกทําลายเสีย 19 ฉะนั ้นบัดนี้ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของข้าพระองค์ทัง้ หลาย ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นมือของเขา เพื่อราชอาณาจักรทัง้ สิน
้
แห่งแผ่นดินโลกจะทราบว่า พระองค์ทรงเป็นพระเยโฮวาห์พระเจ้าแต่พระองค์เดียว�
14

พระเจ้าทรงตอบคําอธิษฐานโดยทางอิสยาห์

แล ้ วอ ิส ยาห์ บุ ตรชายอามอสได้ ใช้ ให้ ไปเฝ้า เฮเซคี ยาห์ ทูล ว่า “พระเยโฮวาห์ พระเจ้า
แห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ ว่า เราได้ยน
ิ คําอธิษฐานของเจ้าเรือ
่ งเซนนาเคอริบกษั ตริย์แห่งอัส
ซีเรียแล้ว 21 ต่อไปนี้ เป็นพระวจนะที่ พระเยโฮวาห์ตรัสเกี่ยวกั บท่านนั ้ นว่า ‘ธิดาพรหมจารี
แห่ งศิ โยนดู หมิน
่ ศีรษะใส่ เจ้า 22 เจ้ า
่ เจ้า และหัวเราะเยาะเย้ย เจ้า ธิดาแห่ง เยรู ซาเล็ม สัน
เย้ย และกล่าวหยาบช้า ต่อ ผู้ ใด เจ้ าขึ้น เสียงของเจ้า ต่อ ผู้ ใด แล ้ว เบิง่ ตาของเจ้า อย่างเย่อ
หยิง่ ต่อผูใด
้ ต่อองค์บริสุทธิแห่
้ ่ ือสาร
์ งอิสราเอลน่ ะซิ 23 เจ้าได้เย้ยองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าด้วยผูส
ของเจ้า และเจ้าได้ว่า “ด้วยรถรบเป็ นอันมากของข้า ข้าได้ข้น
ึ ไปที่สูงของภูเขา ถึงที่ไกลสุด
ของเลบานอน ข้าจะโค่นต้นสนสีดาร์ที่สูงที่สุดของมันลง ทัง้ ต้นสนสามใบที่ดีที่สุดของมัน
ข้า จะเข้าไปในที่ พํานั ก ในชายแดนของมัน และที่ ป่า ไม้ แห่งคารเมล 24 ข้า ขุด บ่อ และดื่ มน
้าํ ต่างด้าว ข้า เอาฝ่าเท้า ของข้า กวาดธารนํ้า ทัง้ สิน
้ ของสถานที่ ที่ ถู กล ้ อมโจมตี ให้ แห ้งไป�
25 เจ้ าไม่ ได้ ยิน หรือ ว่า เราได้ จัด ไว้ นานแล้ว เราได้ กะแผนงานไว้ แต่ ดึกดําบรรพ์ ณ บัดนี้
เราให้เป็นไปแล้ว คือ เจ้า จะทําเมืองที่ มี ป้อมให้พังลงให้เป็นกองสิง่ ปรักหักพัง 26 ส่วนชาว
เมืองนั ้ นมีอาํ นาจน้ อย เขาสะดุ้งกลัวและอับอาย เขาเหมือนหญ้าที่ทุ่งนา และเหมือนหญ้า
อ่อน เหมือนหญ้า ที่ บนยอดหลังคาเรือน เหมือนข้าวเกรียมไปก่อนที่ มัน จะงอกงามอย่าง
นั ้น 27 แต่เราได้รู จั
้ กการที่เจ้านั ่งลงกับการออกไปและเข้ามาของเจ้า และการเกรีย
้ วกราด
28
ของเจ้าต่อเรา เพราะเจ้าได้เกรีย
้ วกราดต่อเรา และความจองหองของเจ้าได้มาเข้าหูของ
เรา ฉะนั ้นเราจะเอาขอของเราเกี่ยวจมูกเจ้า และบังเหียนของเราใส่ รม
ิ ฝีปากเจ้า และเรา
จะหัน เจ้า กลับ ไปตามทางซึ่ง เจ้า มานั ้น 29 และนี่ จะเป็น หมายสําคัญ แก่ เจ้า คือ ปี นี้ เจ้ าจะ
กินสิง่ ที่งอกขึ้นเอง และในปี ที่สองสิง่ ที่ผลิจากเดิม แล้วในปี ที่สาม จงหว่านและเกี่ยว และ
ปลูกสวนองุน
่ และกินผลของมัน 30 ส่วนที่รอดและเหลือแห่งวงศ์วานของยูดาห์จะหยัง่ ราก
ลงไป และเกิด ผลขึ้น บน 31 เพราะว่า ส่วนคนที่ เหลือ จะออกไปจากเยรู ซาเล็ม และส่วนที่
รอดมาจะออกมาจากภู เขาศิ โยน ความกระตือรือร้นของพระเยโฮวาห์จอมโยธาจะกระทํา
20
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การนี้ �
‘ท่านจะ
ไม่เข้าในนครนี้ หรือยิงลูกธนูไปที่ นั ่น หรือถือโล่ เข้ามาข้างหน้านคร หรือสร้างเชิงเทินสู้ มัน
33 ท่านมาทางใด ท่านจะต้องกลับไปทางนั ้น ท่านจะไม่เข้ามาในนครนี้ พระเยโฮวาห์ตรัสด
ัง นี้ แหละ 34 เพราะเราจะป้องกัน นครนี้ ไว้เพื่อ ให้ รอด เพื่อ เห็น แก่ เราเอง และเห็น แก่ ดาว
ิด ผู้ รับ ใช้ ของเรา� ” 35 และอยู่ มาในคืน นั ้น ทูต สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ ได้ ออกไป และได้
ประหารคนในค่ายแห่งคนอัสซีเรียเสียหนึ่ ง แสนแปดหมื่นห้าพันคน และเมื่อคนลุก ขึ้น ใน
เวลาเช้ามืด ดูเถิด พวกเหล่านั ้นเป็นศพทัง้ นั ้น
32 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์จึง ตรัส เกี่ยวกับ กษั ตริย์แห่งอ ัสซี เรียด ัง นี้ ว่า

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

20
เฮเซคียาห์ทรงประชวร แล้วหายเป็นปกติ (2 พศด 32:24)
ในวัน เหล่า นั ้น เฮเซคี ยาห์ ทรงประชวรใกล้ จะสิน
้ พระชนม์ และผู้ พยากรณ์ อิส ยาห์ บุ
ตรชายของอามอสเข้า มาเฝ้า พระองค์ และทูล พระองค์ ว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า ‘จง
จัดการบ้านการเมืองของเจ้า ให้ เรียบร้อย เจ้ าจะต้องตาย เจ้ าจะไม่ ฟื้ น � ” 2 แล ้ว เฮเซคี
ยาห์ ทรงหัน พระพักตร์เข ้า ข้างฝา และอธิษฐานต่อ พระเยโฮวาห์ ว่า 3 “โอ ข้า แต่ พระเยโฮ
วาห์ ข้า พระองค์ ขอวิงวอนต่อ พระองค์ ขอทรงระลึ กว่า ข้า พระองค์ ดําเนิ น อยู่ต่อ เบื้องพระ
พักตร์พระองค์ด้วยความจริงและด้วยใจที่เพียบพร้อม และได้กระทําสิง่ ที่ประเสริฐในสาย
พระเนตรของพระองค์มาอย่างไร� และเฮเซคียาห์ทรงกันแสงอย่างปวดร้าว 4 และอยูมาก
่
5
่อ นที่ อส
ิ ยาห์จะออกไปถึง ลาน พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึง ท่านว่า “จงกลับ ไปบอก
เฮเซคียาห์เจ้านายแห่งประชาชนของเราว่า พระเยโฮวาห์พระเจ้าของดาวิดบรรพบุรุษของ
เจ้า ตรัสดังนี้ ว่า ‘เราได้ยน
ิ คําอธิษฐานของเจ้าแล้ว เราได้เห็นนํ้าตาของเจ้าแล้ว ดูเถิด เรา
จะรักษาเจ้า ในวันที ่ สามเจ้า จะขึ้น ไปยัง พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 6 และเราจะเพิม
ิ
่ ชีวต
ของเจ้า อีก สิบ ห้า ปี เราจะช่วยเจ้า และเมืองนี้ พ้น จากมือ ของกษั ตริย์ แห่งอ ัส ซีเรีย และจะ
ป้องกันเมืองนี้ ไว้ เพื่อเห็นแก่เราเอง และเพื่อเห็นแก่ดาวิดผูรั
้ บใช้ของเรา� ” 7 และอิสยาห์
บอกว่า “เอาขนมมะเดื่อ มาอัน หนึ่ ง� เขาก็ เอามาวางไว้ บนพระยอดนั ้น พระองค์ จึง ทรง
หายเป็นปกติ 8 และเฮเซคียาห์ตรัสกับอิสยาห์ว่า “อะไรจะเป็นหมายสําคัญว่าพระเยโฮวาห์
จะทรงรักษาข้าพเจ้า และว่าข้าพเจ้าจะได้ข้น
ึ ไปยังพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ในวันที ่สาม
� 9 และอิสยาห์ทูลว่า “ต่อไปนี้ เป็นหมายสําคัญสําหรับพระองค์จากพระเยโฮวาห์ ที่พระเย
โฮวาห์ จะทรงกระทํา ตามที่ พระองค์ ทรงตรัส ไว้ คือ ว่า จะให้ เงาคืบ หน้า ไปสิบ ขัน
้ หรือ ย้อน
กลับมาสิบขัน
้ � 10 เฮเซคียาห์ตรัสตอบว่า “เป็นการง่ายที่เงาจะยาวออกไปอีกสิบขัน
้ แต่ให้
เงาย้อนกลับมาสิบขัน
้ ต่างหาก� 11 และอิสยาห์ผู้พยากรณ์ ก็ ร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ และ
พระองค์ทรงนําเงาย้อนกลับมาสิบขัน
้ ซึ่งเงานั ้นได้เลยไปในนาฬิกาแดดของอาหัส
1

เฮ เซ คี ยาห์ สําแดง คลัง ทรัพย์ ทัง้ หมด ของ พระองค์ ให้ คน จาก บา บิ โลน เห็น (2 พศด
32:27-31)
12 คราวนั ้น เบโรดัคบาลาดันโอรสของบาลาดันกษั ตริย์แห่งบาบิโลนทรงส่งราชสารและ
เครือ
่ งบรรณาการมายัง เฮเซคี ยาห์ เพราะพระองค์ ทรงได้ ยิ นว ่า เฮเซคี ยาห์ ทรงประชวร
13 และเฮเซคี ยาห์ ได้ ทรงต้อนรับ เขา และพระองค์ ทรงพาเขาชมคลัง ทรัพย์ ทัง
้ หมดของ
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พระองค์ ให้ ชม เงิน ทองคํา และ เครือ
่ ง เทศ และ นํ้ามัน ประเสริฐ และ คลัง พระแสง ของ
พระองค์ ทุ กอ ย่าง ซึ่ งม ี ใน ท้อง พระ คลัง ไม่มี สิ ่ง ใด ที่ ใน พระราชวัง หรือ ใน ราช อาณาจักร
ของพระองค์ทัง้ สิน
้ ซึ่งเฮเซคียาห์มิได้สําแดงแก่เขา 14 แล้วอิสยาห์ผู้พยากรณ์ ก็เข้าเฝ้ากษั
ตริย์เฮเซคียาห์ และทูลพระองค์ว่า “คนเหล่านี้ ทูลอะไรบ้าง และเขามาเฝ้าพระองค์แต่ไหน
� และเฮเซคี ยาห์ตรัสว ่า “เขาได้ มาจากเมืองไกล จากบาบิ โลน � 15 ท่านทูล ว่า “เขาเห็น
อะไรในพระราชวัง ของพระองค์ บ้าง � และเฮเซคี ยาห์ ตรัส ตอบว่า “เขาเห็น ทุก อย่างในวัง
ของเรา ไม่มี สิ ่ง ใดในพระคลัง ของเราซึ่ง เรามิ ได้ สําแดงแก่ เขา � 16 แล ้ วอ ิส ยาห์ทูล เฮเซคี
ยาห์ว่า “ขอทรงฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ 17 ดูเถิด วันเวลากําลังย่างเข้ามาเมื่อสรรพ
สิง่ ทัง้ สิน
้ ในวัง ของเจ้า และสิง่ ซึ่ง บรรพบุรุษ ของเจ้า ได้ สะสมจนถึง ทุก วัน นี้ จะต้องถูก เอา
ไปยัง บาบิ โลน ไม่มี สิ ่ง ใดเหลือ เลย พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ 18 และลูก บางคนซึ่ง ถือ
กําเนิ ด จากเจ้า ผู้ ซึ่ง เกิด มาแก่ เจ้า จะถูก นํา เอาไป และเขาจะเป็น ขั นที ในวัง ของกษั ตริย์
แห่งบาบิโลน� 19 แล้วเฮเซคียาห์ตรัสกับอิสยาห์ว่า “พระวจนะของพระเยโฮวาห์ซ่ึงท่านก
ล่าวนั ้ นก็ดีอยู่� เพราะพระองค์ดําริว่า “ก็ดีแล้วมิใช่หรือ ในเมื่อมีความอยูเ่ ย็นเป็นสุขและ
ความจริงในวันเวลาของเรา�
เฮเซคียาห์สิน
้ พระชนม์ (2 พศด 32:32-33)
ส่วน พระ ราช กิจ นอก นั ้น ของ เฮ เซ คี ยาห์ และ ยุทธ พลัง ทัง้ สิน
้ ของ พระองค์ และ
ที่ พระองค์ ทรง สร้าง สระ และ ราง ระบาย นํ้า นํา นํ้า เข้า มา ใน กรุ ง อย่างไร มิได้ บันทึก ไว้ ใน
หนั งสือ พงศาวดารแห่ งกษั ตริย์ ประเทศยู ดาห์ หรือ 21 และเฮเซคี ยาห์ ทรงล่วงหลับ ไปอยู่
กับบรรพบุรุษของพระองค์ และมนั สเสห์โอรสของพระองค์ข้น
ึ ครอบครองแทนพระองค์
20

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

มน ัส เสห์ มี พระชนมายุ สิ บสองพรรษาเมื่อ พระองค์ เริม
่ ครอบครอง และพระองค์ ทรง
ครอบครองในกรุ ง เยรู ซาเล็ม ห้า สิบ ห้า ปี พระมารดาของพระองค์ มี พระนามว่า เฮฟซี บาห์
2 และพระองค์ ทรงกระทํา สิง
ั ่ ร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตามการกระทํา
่ ที่ ชว
อันน่าสะอิดสะเอียนของประชาชาติ ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงขับไล่ออกไปให้พ้นหน้าประชาชน
อิสราเอล 3 เพราะ พระองค์ ทรง สร้าง ปู ชน ีย สถาน สูง ซึ่ง เฮ เซ คี ยาห์ พระ ราช บิดา ของ
พระองค์ทรงทําลายเสียนั ้นขึ้นใหม่ และพระองค์ทรงสร้างแท่นบูชาสําหรับพระบาอัล และ
ทรงสร้างเสารู ป เคารพ ดัง ที่ อาหับ กษั ตริ ย์ แห่ งอ ิส ราเอลทรงกระทํา และทรงนมัสการ
บริวารทัง้ สิน
้ ของฟ้าสวรรค์ และปรนนิ บัติ พระเหล่านั ้น 4 และพระองค์ ทรงสร้างแท่นบูชา
ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ได้ ตรัสว ่า “เราจะบรรจุ นามของเราไว้ใน
เยรู ซาเล็ม� 5 และพระองค์ ได้ สร้างแท่น บูชาสําหรับ บรรดาบริวารแห่ง ฟ้า สวรรค์ ในลาน
ทัง้ สองของพระนิ เวศแห่ง พระเยโฮวาห์ 6 และพระองค์ ได้ ทรงถวายโอรสของพระองค์ ให้
ลุ ยไฟ ถือ ฤกษ์ ยาม การใช้ เวทมนตร์ ทรงเจ้า เข้าผี และพ่อ มดหมอผี พระองค์ ทรงกระทํา
ความชัว่ ร้ายเป็นอันมากในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ซึ่งเป็นการยัว่ ยุให้พระองค์ทรง
กริว้ โกรธ 7 ส่วนรู ป เคารพสลัก จากเสารู ป เคารพที่ พระองค์ ทรงสร้างนั ้น พระองค์ ทรงตัง้
ไว้ในพระนิ เวศ คือพระนิ เวศที่พระเยโฮวาห์ตรัสกับดาวิดและซาโลมอนโอรสของพระองค์
ว่า “ในนิ เวศนี้ และในเยรู ซาเล็ม ซึ่งเราได้ เลือกออกจากตระกูลทัง้ สิน
้ ของอิสราเอล เราจะ
8
บรรจุ นามของเราไว้ เป็น นิ ตย์ เราจะไม่ เป็น เหตุ ให้ เท ้า ของอิสราเอลพเนจรออกไปจาก
1
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แผ่นดินซึ่งเราได้ให้กับบรรพบุรุษของเขาอีก ถ้าเขาเพียงแต่ระมัดระวังที่จะกระทําตามทุก
อย่างซึ่ง เราได้ บัญชาเขา และตามราชบัญญั ติ ทัง้ สิน
้ ซึ่ง โมเสสผู้ รับ ใช้ ของเราบัญชาเขา�
9 แต่ เขามิได้ ฟัง และมนั สเสห์ได้ ชักจูงเขาให้กระทําชัว
่ มากยิง่ ไปกว่าบรรดาประชาชาติ ซึ่ง
พระเยโฮวาห์ทรงทําลายเสียต่อหน้าประชาชนอิสราเอลได้เคยกระทําแล้วเสียอีก
พระเจ้าทรงเตือนเรือ
่ งความชัว่ ร้ายของมนั สเสห์

10 และพระเยโฮวาห์ตรัสโดยเหล่าผูพยากรณ์
้
ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ว่า 11 “เพราะมนั สเสห์

กษั ตริย์แห่งยูดาห์ได้กระทําการอันน่าสะอิดสะเอียนเหล่านี้ และได้ประพฤติชัว่ ร้ายยิง่ กว่า
สิง่ ทัง้ ปวงที่ คนอาโมไรต์ ได้ กระทํา ผู้ ซึ่ง อยู่ มาก ่อ นพระองค์ และได้ ทรงกระทํา ให้ ยู ดาห์
ทําบาปด้วยรู ป เคารพทัง้ หลายของพระองค์ อีก ด้วย 12 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ พระเจ้า
แห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ ว่า ‘ดูเถิด เรากําลังนําเหตุรา้ ยมาถึงเยรู ซาเล็มและยูดาห์ อย่างที่ผู้
ใดซึ่งได้ยน
ิ แล้วหูทัง้ สองของเขาจะซ่าไป 13 และเราจะเอาเชือกอย่างที่วด
ั กรุ งสะมาเรียขึง
เหนื อกรุ งเยรู ซาเล็ม และใช้ลูกดิง่ อย่างที่ วด
ั ราชวงศ์ อาหับ และเราจะล้างเยรู ซาเล็มอย่าง
เขาล้างชาม ล้างและพลิก ควํา่ 14 และเราจะทอดทิง้ มรดกส่วนที่ เหลือ ของเรา และมอบ
เขาไว้ในมือศั ตรู ของเขา และเขาทัง้ หลายจะเป็นเหยื่อ และเป็นของริบของศั ตรู ทัง้ สิน
้ ของ
15
เขา เพราะเขาได้กระทําสิง่ ที่ชว
ั ่ ร้ายในสายตาของเรา และได้ยัว่ ยุให้เราโกรธ ตัง้ แต่วันที่
บรรพบุรุษของเขาออกจากอียป
ิ ต์ กระทัง่ ถึงทุกวันนี้ � ”
มนัสเสห์ ผู้กระทําให้โลหิตตก สิน
้ พระชนม์ (2 พศด 33:18-20)

ยิง่ กว่า นั ้น มนั ส เสห์ ได้ ทรง กระทํา ให้ โลหิต ที่ ไร้ ความ ผิด ตก เป็ นอ ัน มาก จน เต็ม
เยรู ซาเล็มจากปลายข้างหนึ่ งถึงปลายอีกข้างหนึ่ ง นอกเหนื อจากบาปที่พระองค์ทรงกระทํา
ให้ ยู ดาห์ ทํา ด้วย โดยประพฤติ สิ ่ง ที่ ชว
ั ่ ร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ 17 ส่วนพระ
ราชกิจ นอกนั ้น ของมนั ส เสห์ และบรรดาสิง่ ซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา และบาปซึ่ง พระองค์
ทรง กระทํา มิได้ บันทึก ไว้ ใน หนั งสือ พงศาวดาร แห่ งกษั ตริ ย์ ประเทศ ยู ดาห์ หรือ 18 และ
มนั ส เสห์ ทรง ล่วง หลับ ไป อยู่ กับ บรรพบุรุษ ของ พระองค์ และ เขา ฝัง ไว้ ใน พระ อุทยาน ริม
พระราชวัง ของพระองค์ ในสวนของอุส ซา และอาโมนโอรสของพระองค์ ได้ ขึ้น ครอบครอง
แทนพระองค์
16

อาโมนได้ครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พศด 33:20-23)

อาโมนมี พระชนมายุ ยี ่ สิ บสองพรรษาเมื่อ พระองค์ เริม
่ ครอบครอง และพระองค์ ทรง
ครอบครองในกรุ งเยรู ซาเล็มสองปี พระมารดาของพระองค์ มีพระนามว่าเมชุลเลเมทบุตร
สาวของฮารู สชาวโยทบาห์ 20 และพระองค์ทรงกระทําสิง่ ที่ชว
ั ่ ร้ายในสายพระเนตรของพระ
21
เยโฮวาห์ อย่างมนั ส เสห์ บิ ดาของพระองค์ ได้ ทรงกระทํา พระองค์ ทรงดําเนิ น ในทางทัง้
สิน
้ ซึ่ งบ ิ ดาของพระองค์ ทรงดําเนิ น และปรนนิ บั ติ รู ปเคารพซึ่ งบ ิ ดาของพระองค์ ทรงปรน
นิ บติ
ั และนมัสการรู ปเหล่านั ้น 22 พระองค์ทรงทอดทิง้ พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษ
ของพระองค์ และมิได้ทรงดําเนิ นในมรรคาของพระเยโฮวาห์
19

อาโมนสิน
้ พระชนม์ โยสิยาห์ได้ครอบครองแทนพระองค์ (2 พศด 33:24-25)
และ ข้าราชการ ของ อา โมน ได้ ร่วม กัน คิด กบฏ ต่อ พระองค์ และ ประ หา รกษั ตริ ย์ ใน
พระราชวัง ของพระองค์ เสีย 24 แต่ ประชาชนแห่ง แผ่น ดิน ได้ ประหารทุก คนที่ รว่ มกัน คิด
กบฏต่อกษัตริย์อาโมน และประชาชนแห่งแผ่นดินได้ตัง้ โยสิยาห์โอรสของพระองค์ให้เป็นก
ษั ตริ ย์ แทนพระองค์ 25 ส่วนพระราชกิจ นอกนั ้น ของอาโมนซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา มิได้
23
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บันทึก ไว้ ในหนั งสือ พงศาวดารแห่ งกษั ตริย์ ประเทศยู ดาห์ หรือ และเขาฝัง ไว้ ในอุโมงค์
ของพระองค์ในสวนของอุสซา และโยสิยาห์โอรสของพระองค์ได้ครอบครองแทนพระองค์
26

22
โยสิยาห์ได้ครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พศด 34:1)

1 โยสิยาห์มีพระชนมายุแปดพรรษาเมื่อเริม
่ ครอบครอง

และพระองค์ทรงครอบครองใน
กรุ งเยรู ซาเล็มสามสิบเอ็ดปี พระมารดาของพระองค์มีพระนามว่า เยดีดาห์บุตรสาวของอา
ดายาห์ชาวโบสคาท 2 และพระองค์ ได้ ทรงกระทํา สิง่ ที่ ถู กต้องในสายพระเนตรของพระเย
โฮวาห์ และทรงดําเนิ นในมรรคาทัง้ สิน
้ ของดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์ และมิได้ ทรงหัน
ไปทางขวามือหรือซ้ายมือ
การซ่อมแซมพระวิหาร (2 พศด 34:8-13)
และอยู่ มาในปี ที่ สิ บแปดแห่ง รัช กาลกษั ตริย์ โยสิ ยาห์ กษั ตริย์ ทรงใช้ ชาฟานบุตรชาย
อาซาลิ ยาห์ บุ ตรชายเมชุ ลลามราชเลขา ไปยังพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ รับสัง่ ว่า 4 “จง
ขึ้น ไปหาฮิล คี ยาห์มหาปุโรหิต เพื่อ ให้ท่านรวมเงิน ซึ่ง เขานํา เข้า มาในพระนิ เวศของพระเย
โฮวาห์ ซึ่งผู้รก
ั ษาธรณี ประตูได้เก็บจากประชาชน 5 และให้มอบไว้ในมือของคนงานผู้ดูแล
พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และให้เขาจ่ายแก่คนงานผูที
้ ่อยู่ ณ พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์
ที่ ทําการซ่อมแซมพระนิ เวศอยู่ 6 คือ ให้แก่ ช่างไม้ และแก่ ช่างก่อสร้าง และแก่ ช่างปูน ทัง้
สําหรับซื้อตัวไม้และหินสกัดเพื่อซ่อมแซมพระนิ เวศ� 7 แต่ไม่ได้ขอบัญชีจากเขาเรือ
่ งเงินที่
จ่ายใส่มือของเขา เพราะเขากระทําด้วยความสัตย์ซื่อ
3

พวกเขาได้พบพระราชบัญญัติของโมเสส (2 พศด 34:14-15)
และฮิ ล คี ยาห์ มหาปุโรหิต พู ดก ับ ชาฟานราชเลขาว่า “ข้าพเจ้า ได้ พบหนั งสือ พระราช
บัญญัติในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์� และฮิลคียาห์ได้มอบหนั งสือนั ้นให้ชาฟานและท่าน
ก็ อ่าน 9 และชาฟานราชเลขาได้ เข ้า เฝ้า กษั ตริย์ และทูล รายงานต่อ กษั ตริย์ อี กว่า “ผู้รบ
ั ใช้
ของพระองค์ ได้ เทเงินที ่ พบในพระนิ เวศออก และได้ มอบไว้ในมือ ของคนงานผู้ ดู แลพระ
นิ เวศของพระเยโฮวาห์� 10 แล้วชาฟานราชเลขาได้ทูลกษั ตริย์ว่า “ฮิลคียาห์ปุโรหิตได้มอบ
หนั งสือแก่ ข้าพระองค์ ม้วนหนึ่ ง� และชาฟานก็ อา่ นถวายกษั ตริย์ 11 และอยู่มาเมื่อกษั ตริ
ย์ได้ฟังถ้อยคําของหนั งสือแห่งพระราชบัญญัติ พระองค์ทรงฉี กฉลองพระองค์ 12 และกษั
ตริย์ทรงบัญชาฮิลคียาห์ปุโรหิต และอาหิคัมบุตรชายชาฟาน และอัคโบร์บุตรชายมีคายาห์
และชาฟานราชเลขา และอาสายาห์ผู้รบ
ั ใช้ของกษั ตริย์ รับสัง่ ว่า 13 “จงไปทูลถามพระเยโฮ
วาห์ให้เรา ให้ประชาชนและให้ยูดาห์ทัง้ หมดเกี่ยวกับถ้อยคําในหนั งสือนี้ ที่ ได้ พบ เพราะว่า
พระพิโรธของพระเยโฮวาห์ซ่ึงพลุ่งขึ้นต่อเราทัง้ หลายนั ้นใหญ่หลวงนั ก เพราะว่าบรรพบุรุษ
ของเรามิได้เชื่อฟังถ้อยคําของหนั งสือนี้ กระทําทุกสิง่ ซึ่งเขียนไว้เกี่ยวกับเราทัง้ หลาย� 14 ฮิ
ลคียาห์ปุโรหิต และอาหิคัม และอัคโบร์ และชาฟาน และอาสายาห์ ได้ไปหาฮุลดาห์หญิงผู้
พยากรณ์ ภรรยาของชัลลูม บุตรชายของทิกวาห์บุตรชายฮารฮัสผู้ดูแลตู้เสื้อ (เวลานั ้นนาง
อยูใ่ นเยรู ซาเล็มแขวงสอง� และเขาทัง้ หลายได้สนทนากับนาง
8

คําพยากรณ์ ของนางฮุลดาห์ (2 พศด 34:22-28)

15 และนางตอบพวกเขาว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ ว่า ‘จงบอกชาย

คนที่ ใช้ พวกเจ้า มาหาเรานั ้ นว ่า

16
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เหนื อสถานที่นี้ และเหนื อชาวเมืองนี้ ตามบรรดาถ้อยคําในหนั งสือซึ่งกษั ตริย์แห่งยูดาห์ได้
อ่านนั ้น 17 เพราะเขาทัง้ หลายได้ทอดทิง้ เรา และได้เผาเครือ
่ งหอมถวายพระอื่น เพื่อเขาจะ
ได้กระทําให้เราโกรธด้วยผลงานทัง้ สิน
้ แห่งมือของเขา เพราะฉะนั ้นความพิโรธของเราจึง
จะพลุ่ง ขึ้น ต่อ สถานที่ นี้ และจะดับ เสีย ไม่ ได้ � 18 แต่ ฝ่า ยกษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ ผู้ ได้ ส่ง เจ้า มา
ถามพระเยโฮวาห์นั ้น เจ้าจงไปบอกเขาว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ ว่า
เก ี่ย วกับ เรือ
่ งถ้อยคํา ที่ เจ้ าได้ ยิน 19 เพราะจิตใจของเจ้า อ่อนโยน และเจ้า ได้ ถ่อมตัว ลงต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ เมื่อเจ้าได้ยน
ิ เรากล่าวต่อต้านสถานที่นี้ และต่อต้านชาวเมืองนี้ วา่
เขาจะต้อ งกลายเป็ นที ่ รกร้างและที่ ถู กสาป และเจ้า ได้ ฉีก เสื้อ และร้องไห้ต่อ หน้า เรา เราก็
ได้ ยินเจ้าแล้วด้วย พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 20 เพราะฉะนั ้น ดู เถิด เราจะรวบเจ้าไปไว้
กับบรรพบุรุษของเจ้า และเจ้าจะถูกรวบไปยังอุโมงค์ ของเจ้าอย่างสันติ และตาของเจ้าจะ
ไม่เห็นเหตุรา้ ยทัง้ สิน
้ ซึ่งเราจะนํามาเหนื อที่นี้ � ’ ” และเขาทัง้ หลายก็ได้นําถ้อยคําเหล่านั ้น
มาทูลกษั ตริย์อีก

23
การอ่านพระราชบัญญัติให้ประชาชนฟัง (2 พศด 34:29-30)
และบรรดาผูใหญ่
้
ของยูดาห์และเยรู ซาเล็มได้มาชุมนุมกับพระองค์
2 และกษั ตริย์ เสด็จ ขึ้น ไปยัง พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และคนยู ดาห์ ทัง
้ สิน
้ และบรรดา
ชาวกรุ งเยรู ซาเล็มพร้อมกับพระองค์ และปุโรหิต และผูพยากรณ์
้
และประชาชนทัง้ ปวงทัง้
เล็กและใหญ่ และพระองค์ทรงอ่านถ้อยคําทัง้ หมดในหนั งสือพันธสัญญา ซึ่งได้พบในพระ
นิ เวศของพระเยโฮวาห์ให้เขาฟัง 3 และกษั ตริย์ทรงประทับยืนข้างเสา และทรงกระทําพันธ
สัญญาต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ว่า จะดําเนิ น ตามพระเยโฮวาห์ และรักษาพระบัญญั
ติ พระโอวาทและกฎเกณฑ์ ของพระองค์ ด้วยสุด พระจิตสุด พระทัย ของพระองค์ จะปฏิ บัติ
ตามถ้อยคํา ของพันธสัญญานี้ ซึ่ง เขียนไว้ในหนั งสือ นี้ และประชาชนทัง้ ปวงก็ เข ้า ส่วนใน
พันธสัญญานั ้น
1 แลว
้ กษั ตริย์ทรงใช้

โยสิยาห์นําคนอิสราเอลในการปฏิรู ปใหม่ (2 พศด 34:33)

และกษั ตริย์ ทรงบัญชาฮิ ล คี ยาห์ มหาปุโรหิต และพวกปุ โรหิ ตรอง และผู้ รก
ั ษาธรณี
ประตู ให้ นํา เครือ
่ งใช้ ทัง้ สิ้ นที ่ ทํา ขึ้น สําหรับ พระบาอัล สําหรับ เสารู ป เคารพ และสําหรับ
บรรดาบริวารของฟ้า สวรรค์ ออกมาจากพระวิหารของพระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงเผาเสีย
ที่ ภายนอกกรุ ง เยรู ซาเล็ม ในทุ่ง นาแห่ง ขิด โรน และขนมูล เถ้า ของมัน ไปยัง เบธเอล 5 และ
พระองค์ทรงกําจัดปฏิมากรปุโรหิต ผู้ซึ่งบรรดากษั ตริย์แห่งยูดาห์ได้สถาปนา ให้เผาเครือ
่ ง
หอมในปู ชน ีย สถานสูง ที่ หัว เมืองแห่ง ยู ดาห์ และรอบๆกรุ ง เยรู ซาเล็ม ทัง้ คนเหล่านั ้ นที ่
เผาเครือ
่ งหอมถวายพระบาอัล ถวายดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และหมู่ ดาวประจํา ราศี และ
บริวารทัง้ สิน
้ ของฟ้า สวรรค์ 6 และพระองค์ ทรงนํา เสารู ป เคารพออกมาจากพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาห์ ภายนอกเยรู ซาเล็มถึงลําธารขิดโรน และเผาเสียที่ลําธารขิดโรน และทรงทุบ
ให้เป็นผงคลี และเหวีย
่ งผงคลี นั้นลงบนหลุมศพของคนสามัญ 7 และพระองค์ ทรงทําลาย
เรือนกะเทย ซึ่ง อยู่ ข้างพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ เสีย เป็ นที ่ ที่ ผู้ หญิง ทอม่านสําหรับ เสา
รู ป เคารพ 8 และพระองค์ ทรงให้ปุ โรหิต ทัง้ หมดออกจากหัว เมืองยู ดาห์ และทรงกระทํา ให้
ปูชนียสถานสูงเสียความศั กดิ์สิทธิ์ คือที่ ที่ ปุ โรหิตได้ เผาเครือ
่ งหอม ตัง้ แต่ เมืองเกบาถึงเบ
เออร์เชบา และพระองค์ทรงทําลายปูชนียสถานสูงของประตูเมือง ซึ่งอยูต
่ รงทางเข้าประตู
4

2 พงศ์กษั ตริย์ 23:9

475

2 พงศ์กษั ตริย์ 23:24

โยชู วาผู้ วา่ ราชการเมือง ซึ่ง อยู่ ทางซ้ายมือ ที่ ประตู เมือง ถึง อย่างไรก็ ดี ปุ โรหิต แห่ง ปู ชน
ีย สถานสู งม ิ ได้ ขึ้น ไปยัง แท่น บูชาแห่ง พระเยโฮวาห์ ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม แต่ เขาทัง้ หลายกิน
ขนมปังไร้เชื้อท่ามกลางพวกพี่น้องของเขาเอง 10 และทรงกระทําให้โทเฟทเสียความศั กด
ิ์ สิทธิ์ คือ ที่ ที่ หุบเขาบุตรแห่ง ฮิ น โนม เพื่อ จะไม่ มี ผู้ ใดถวายบุตรชายหญิง ของตนให้ ลุ ยไฟ
ต่อ พระโมเลค 11 และพระองค์ ทรงกําจั ดม ้า ซึ่ง บรรดากษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ ได้ ถวายแก่ ดวง
อาทิตย์ ที่ตรงทางเข้าพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ข้างห้องนาธันเมเลคข้าราชสํานั ก ซึ่งอยู่
ในบริเวณ และพระองค์ ทรงเผารถรบของดวงอาทิตย์ เสียด ้วยไฟ 12 และแท่น บนหลังคา
ห้องชัน
้ บนของอาหัส ซึ่ง บรรดากษั ตริย์ ของยู ดาห์ได้ สร้างไว้ และแท่น บูชาซึ่ง มนั ส เสห์ได้
สร้างไว้ ในลานทัง้ สองของพระนิ เวศแห่ง พระเยโฮวาห์ กษั ตริย์ ทรงดึง ลงมาให้ หก
ั เสีย ที่
นั ่น และทรงเหวีย
่ งผงคลีของมันลงไปในลําธารขิดโรน 13 และกษั ตริย์ทรงกระทําให้ปูชนีย
สถานสูงซึ่งอยูหน
่ ้ากรุ งเยรู ซาเล็มเสียความศักดสิ
ิ์ ทธิ์ ซึ่งอยูท
่ างมือขวาของภูเขาพินาศ ซึ่ง
ซาโลมอนกษั ตริย์ แห่งอ ิส ราเอลได้ สร้างสําหรับ พระอัช โทเรทสิง่ น่า สะอิดสะเอียนของคน
ไซดอน และสําหรับ พระเคโมชสิง่ น่า สะอิดสะเอียนของคนโมอับ และสําหรับ พระมิล โคม
สิง่ น่าสะอิดสะเอียนของชนอัมโมน 14 และพระองค์ ทรงทุบเสาศั กดิ์สิทธิเป็
์ นชิน
้ ๆ และตัด
เหล่า เสารู ป เคารพลงเสีย และเอากระดูก มนุษย์ ถมที่ นั ้น 15 ยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก แท่น บูชาที่ เบธ
เอล ปู ชน ีย สถานสูง ซึ่ง เยโรโบอัม บุตรชายเนบัท ได้ ตัง้ ไว้ ผู้ ซึ่ง กระทํา ให้ อส
ิ ราเอลทําบาป
ด้วย พระองค์ ทรงรือ
้ แท่น บูชากับ ปู ชน ีย สถานสูง นั ้น ลงและทรงเผาปู ชน ีย สถานสูง นั ้น
บดให้ เป็น ผงคลี และพระองค์ ทรงเผาเสารู ป เคารพเสีย ด้วย 16 และเมื่อ โยสิ ยาห์ ทรงหัน
พระพักตร์ พระองค์ ทอดพระเนตรอุโมงค์ ฝัง ศพอยู่ บนภู เขา และพระองค์ ทรงใช้ ให้ไปเอา
กระดูก ออกมาเสีย จากอุโมงค์ และเผาเสียบนแท่ นบู ชา และทรงกระทํา ให้เสีย ความศั กด
ิ์สิทธิ์ ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ซ่ึง คนแห่ง พระเจ้า ได้ ป่าวร้องไว้ ผู้ ซึ่ง ป่าวร้องถึง สิง่
เหล่า นี้ 17 แล ้ว พระองค์ ตรัสว ่า “อนุสาวรีย์ ที่ เรามองเห็น ข้างโน้ น คือ อะไร� คนเมืองนั ้ นก
็ ทูล พระองค์ ว่า “เป็ นอ ุ โมงค์ ฝัง ศพของคนแห่ง พระเจ้า ผู้ มาจากยู ดาห์ และได้ ป่าวร้องถึง
สิง่ เหล่านี้ ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทําต่อแท่นบูชาที่เบธเอล� 18 และพระองค์ตรัสว่า “ให้เขา
อยู่ ที่ นั ่น แหละ อย่า ให้ ผู้ ใดย้ายกระดูก ของเขา� เขาทัง้ หลายจึง ทิง้ กระดูก ของเขาไว้อย่าง
นั ้น พร้อมกับกระดูก ของผู้พยากรณ์ ผู้ออกมาจากสะมาเรีย 19 โยสิ ยาห์ทรงกําจัดนิ เวศทัง้
สิน
้ ของปู ชน ีย สถานสูง ที่ อยู่ ในหัว เมืองสะมาเรีย ซึ่ง บรรดากษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอลได้ ทรง
สร้างไว้กระทํา ให้ พระเยโฮวาห์ ทรงกริว้ พระองค์ ทรงกระทํา ต่อ ที่ เหล่ านั ้น ตามทุก อย่างที่
พระองค์ ทรงกระทําที่ เบธเอล 20 และพระองค์ทรงประหารปุโรหิตทัง้ ปวงแห่งปู ชนียสถาน
สูงซึ่งอยู่ที่นั ่นเสียบนแท่นบูชา และเผากระดูกคนเสียบนนั ้น แล้วพระองค์ก็เสด็จกลับกรุ ง
เยรู ซาเล็ม
9

การถือเทศกาลปัสกา (2 พศด 35:1-19)
และกษั ตริย์ ทรงบัญชาประชาชนทัง้ ปวงว่า “จงถือ เทศกาลปัส กาถวายแด่ พระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของเจ้า ดังที่เขียนไว้ในหนั งสือพันธสัญญานี้ � 22 เพราะว่าเทศกาลปัสกาอย่าง
นี้ มิได้ ถื อก ัน มาตัง้ แต่ สม ัย ผู้ วิน ิจฉั ย ผู้ ที่ ครอบครองอิสราเอล หรือ ระหว่างสมัย บรรดากษั
ตริย์แห่งอิสราเอลหรือกษั ตริย์แห่งยูดาห์ 23 แต่ในปี ที่สิบแปดแห่งรัชกาลกษั ตริย์โยสิยาห์
ได้ ถือเทศกาลปัสกานี้ ถวายแด่ พระเยโฮวาห์ในกรุ งเยรู ซาเล็ม 24 ยิง่ กว่านั ้ นอีกโยสิ ยาห์ได้
กําจัด คนทรง และแม่ มด และเทราฟิม และรู ป เคารพ และบรรดาสิง่ น่า สะอิดสะเอียนซึ่ง
เห็นกันอยูใ่ นแผ่นดินยูดาห์และในกรุ งเยรู ซาเล็ม เพื่อพระองค์จะทรงสถาปนาถ้อยคําแห่ง
21
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พระราชบัญญั ติ ซึ่ง เขียนอยู่ ในหนั งสือ ที่ ฮิ ล คี ยาห์ ปุ โรหิต ได้ พบในพระนิ เวศของพระเยโฮ
วาห์ 25 ก่อนพระองค์หามกษั
ี ตริยองค์
์
ใดเหมือนพระองค์ไม่ ผูซึ
้ ่งหันหาพระเยโฮวาห์ด้วยสุด
พระจิตสุดพระทัย และด้วยสิน
้ ่
้ สุดพระกําลัง ตามพระราชบัญญัติทัง้ สิน
้ ของโมเสส หรือผูที
เกด
ิ มาทีหลังพระองค์ ก็ไม่มใครเหมื
ี
อนพระองค์ 26 ถึงกระนั ้นพระเยโฮวาห์มิได้ทรงหันจาก
พระพิโรธอันแรงกล้าและยิง่ ใหญ่ของพระองค์ พระพิโรธของพระองค์ ได้ พลุ ่งขึ้นต่อยูดาห์
ด้วยการกระทํา ทัง้ สิน
ั เป็น เหตุ ให้พระองค์ ทรงพระพิโรธ 27 และพระเยโฮ
้ ของมนั ส เสห์อน
วาห์ตรัสว่า “เราจะให้ยูดาห์ออกเสียจากสายตาของเราด้วย ดังที่เราได้กระทําให้อส
ิ ราเอล
ออกเสีย และเราจะเหวีย
่ งเมืองนี้ ซ่ึงเราได้เลือกออกไปเสีย คือเยรู ซาเล็ม กับนิเวศซึ่งเราได้
บอกว่า ‘นามของเราจะอยูที
่ ่นั่น� ”
กษั ตริยโยสิ
์
ยาห์สิน
้ พระชนม์ (2 พศด 35:20-27)

28 ส่วนพระราชกิจนอกนั ้นของโยสิยาห์ และบรรดาสิง
่ ซึ่งพระองค์ทรงกระทํา มิได้บันทึก

ไว้ในหนั งสือ พงศาวดารแห่งกษั ตริย์ ประเทศยู ดาห์หรือ 29 ในสมัย ของพระองค์ ฟาโรห์เน
โคกษั ตริย์ของอียป
ิ ต์เสด็จขึ้นไปยังกษั ตริย์แห่งอัสซีเรียถึงแม่น้ํายูเฟรติส กษั ตริย์โยสิยาห์
เสด็จไปปะทะพระองค์ และเมื่อฟาโรห์เนโคทรงเห็นพระองค์ก็ประหารพระองค์เสียที่เมือง
เมกิดโด 30 ข้าราชการของพระองค์ก็นําพระศพใส่รถรบไปจากเมืองเมกิดโด และนํามายัง
กรุ งเยรู ซาเล็ม และฝังไว้ในอุโมงค์ของพระองค์ และประชาชนแห่งแผ่นดินนั ้นกร็ บ
ั เยโฮอา
หาสโอรสโยสิยาห์เจิมท่านไว้ และตัง้ ท่านให้เป็นกษั ตริย์แทนราชบิดาของท่าน
ฟาโรห์ปลดกษั ตริย์เยโฮอาหาสออกจากราชสมบัติ (2 พศด 36:1-2)
เย โฮ อา หาส มี พระ ชนมายุ ยี ่ สิ บ สาม พรรษา เมื่อ พระองค์ ทรง เริม
่ ครอบ ครอง และ
พระองค์ ทรงครอบครองในกรุ ง เยรู ซาเล็ม สามเดือน พระมารดาของพระองค์ มี พระนาม
ว่า ฮาม ุ ทาลบุต รสาวของเยเรมีย์ ชาวลิ บนาห์ 32 และพระองค์ ทรงกระทํา สิง่ ที่ ชว
ั ่ ร้ายใน
สายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตามทุก สิง่ ซึ่ง บรรพบุรุษ ของพระองค์ ได้ กระทํา 33 และ
ฟาโรห์เนโคก็ จับ พระองค์ ขัง ไว้ที่ ริบ ลาห์ในแผ่น ดิน ฮามั ท เพื่ อม ิ ให้พระองค์ ครอบครองใน
เยรู ซาเล็ม และกําหนดบรรณาการจากแผ่น ดิน นั ้น เป็น เงิน หนึ่ ง ร้อยตะลัน ต์ และทองคํา
หนึ่ งตะลันต์
31

เยโฮยาคิมครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พศด 36:4-5)

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

24
เยโฮยาคิมรับใช้เนบูคัดเนสซาร์ (2 พศด 36:6-7)

2 พงศ์กษั ตริย์ 24:1
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ในรัชกาลของพระองค์ เนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลนยกขึ้น มา และเยโฮยาคิ
มเป็น คนใช้ ของพระองค์ สามปี แล ้ วท ่า นก็ กล ับ กบฏต่อ พระองค์ 2 และพระเยโฮวาห์ ทรง
ใช้พวกคนเคลเดีย และพวกคนซีเรีย และพวกคนโมอับ และพวกคนอัม โมนมาต่อ สู้ กั บท
่าน และทรงใช้ เขาทัง้ หลายไปต่อสู้ ยู ดาห์ เพื่อ จะทําลายเสีย ตามพระวจนะของพระเยโฮ
วาห์ ซ่ึง พระองค์ ตรัส โดยบรรดาผู้ พยากรณ์ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ 3 แท้ จร ิง เหตุ การณ์ นี้ เก
ิดขึ้นกับยูดาห์ตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์เพื่อจะให้เขาออกไปเสียจากสายพระเนตร
ของพระองค์ เพราะบรรดาบาปของมนั สเสห์ ตามทุกอย่างซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทํา 4 และ
เพราะโลหิตที่ไร้ความผิดซึ่งท่านได้ทําให้หลัง่ นั ้นด้วย เพราะท่านได้กระทําให้โลหิตไร้ความ
ผิด ตกเต็ม เยรู ซาเล็ม และพระเยโฮวาห์ ไม่ ทรงอภัย 5 ส่วนพระราชกิจ นอกนั ้น ของเยโฮ
ยาคิม และบรรดาสิง่ ซึ่งพระองค์ทรงกระทํา มิได้บันทึกไว้ในหนั งสือพงศาวดารแห่งกษั ตริ
ย์ประเทศยูดาห์หรือ
1

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

เนบูคัดเนสซาร์ส่งชาวเยรู ซาเล็มหลายคนไปเป็นเชลย

11 และเนบู คัดเนสซาร์กษั ตริย์แห่งบาบิโลนเสด็จมาที่ เมืองนั ้น

ขณะเมื่อข้าราชการของ

12 และเยโฮยาคีนกษั ตริย์แห่งยูดาห์ทรงมอบพระองค์แก่กษั ตริย์

พระองค์ยงั ล้อมเมืองอยู่
แห่งบาบิโลน พระองค์ เอง และพระมารดาของพระองค์ และข้าราชการของพระองค์ และ
เจ้านายของพระองค์ และข้าราชสํานั กของพระองค์ กษั ตริย์แห่งบาบิโลนจับพระองค์ เป็น
นั กโทษในปี ที่ แปดแห่ง รัชกาลของพระองค์ 13 ได้ ขนเอาบรรดาทรัพย์สิ นในพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาห์ และทรัพย์ สิ นในสํานั ก พระราชวัง และตัด บรรดาเครือ
่ งใช้ ทองคํา เป็น ชิน
้ ๆ
ซึ่ง ซาโลมอนกษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอลทรงสร้างไว้ ในพระวิหารของพระเยโฮวาห์ ดัง ที่ พระ
เยโฮวาห์ ตรัส ไว้ก่อนแล้ว 14 พระองค์ ทรงกวาดชาวเยรู ซาเล็ม ไปหมด ทัง้ เจ้า นายทัง้ ปวง
และทแกล้ว ทหารทัง้ หมด เป็น เชลยหนึ่ ง หมื่น คน มี ช่างฝีมือ และช่างเหล็ก ทัง้ หมด ไม่มี ผู้
ใดเหลือ นอกจากประชาชนที่ จนที่สุด แห่ง แผ่น ดิน 15 และพระองค์ นํา เยโฮยาคีน ไปยัง บา
บิ โลน ทัง้ พระชนนี บรรดาพระมเหสี ข้า ราชสํานั ก ของพระองค์ และบุคคลชัน
้ หัวหน้า ของ
แผ่นดิน พระองค์จับเป็นเชลยจากกรุ งเยรู ซาเล็มถึงบาบิโลน 16 และกษั ตริย์แห่งบาบิโลน
ทรงนําเชลยมายังบาบิโลน คือทแกล้วทหารทัง้ หมดเจ็ดพันคน และช่างฝีมือและช่างเหล็ก
หนึ่ งพัน ทุกคนแข็งแรง และเหมาะสําหรับการรบ
เศเดคียาห์ครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พศด 36:10-18)

และ กษั ตริ ย์ แห่ งบา บิ โลน ตั ้ งม ัทธา นิ ยาห์ปิ ตุ ลา ของ เย โฮ ยา คี น เป็นก ษั ตริ ย์ แทน
พระองค์ และเปลี่ยนพระนามว่า เศเดคี ยาห์ 18 เศเดคี ยาห์ มี พระชนมายุ ยี ่ สิ บเอ็ด พรรษา
17

2 พงศ์กษั ตริย์ 24:19
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เมื่อ พระองค์ ทรงเริม
่ ครอบครอง และพระองค์ ทรงครอบครองในกรุ ง เยรู ซาเล็ มสิ บเอ็ด ปี
พระมารดาของพระองค์ มี พระนามว่า ฮาม ุ ทาลบุต รสาวของเยเรมีย์ ชาวลิ บนาห์ 19 และ
พระองค์ทรงกระทําสิง่ ที่ชว
ั ่ ร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตามทุกสิง่ ซึ่งเยโฮยาคิม
ทรงกระทํา
เศเดคียาห์กบฏต่อบาบิโลน

20 เพราะว่าโดยพระพิโรธของพระเยโฮวาห์นั้นเหตุการณ์ มาถึงขีด

ที่พระองค์ทรงเหวีย
่ ง
เยรู ซาเล็มและยูดาห์ไปให้พ้นพระพักตร์พระองค์ และเศเดคียาห์ได้กบฏต่อกษั ตริย์แห่งบา
บิโลน

25

การล้อมกรุ ง เยรู ซาเล็ม การนํา คนไปเป็น เชลยครัง้ สุดท้าย (2 พศด 36:17-20; ยรม
39:8-10)
1 และอยู่ มาเมื่อ วั นที ่ สิ บเดือนที่ สิ บปี ที่ เก ้า แห่ง รัชกาลของพระองค์ เนบู คัด เนสซาร์
กษั ตริย์ แห่งบาบิ โลนได้ ยกมาพร้อมกับ กองทัพ ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ เข ้า สู้ รบกรุ ง เยรู ซาเล็ม
และล้อมกรุ งนั ้นไว้ และเขาทัง้ หลายได้สร้างเครือ
่ งล้อมไว้รอบ 2 กรุ งนั ้นจึงถูกล้อมอยู่ถึงปี
ที่ สิ บเอ็ดแห่งรัชกาลกษั ตริย์เศเดคี ยาห์ 3 เมื่อวันที ่เก้าของเดือนที่ สี ่ การกันดารอาหารใน
กรุ งนั ้นกร็ า้ ยกาจนั ก ไม่มอาหารให้
ี
แก่ประชาชนแห่งแผ่นดิน 4 แลว
้ กรุ งนั ้นกแตก
็
ทหารทัง้
สิน
ิ ราชอุทยาน
้ หนี ออกไปในกลางคืน ตามทางประตู เมืองระหว่างกําแพงทัง้ สองซึ่ง อยู่ รม
(ทัง้ ๆที่ คนเคลเดีย อยู่ รอบเมือง� และกษั ตริย์ ก็ เสด็จ ตามทางไปที่ ราบ 5 แต่ กองทัพ ของ
คนเคลเดีย ได้ ไล่ ตามกษั ตริย์ และมาทัน พระองค์ ในที่ ราบเมืองเยรีโค และกองทัพ ทัง้ สิน
้
ของพระองค์ ก็ กระจัดกระจายไปจากพระองค์ 6 แล ้ว เขาจึง จับ กษั ตริย์ นํา ขึ้น มายัง กษั ตริ
ย์ แห่ งบาบิ โลนที่ รบ
ิ ลาห์ และพวกเขาได้ พิพากษาพระองค์ 7 เขาได้ ประหารชีวต
ิ บรรดาโอ
รสของเศเดคี ยาห์ ต่อ พระพักตร์ของพระองค์ แล ้ว ทํา พระเนตรเศเดคี ยาห์ ให้ บอดไป ได้
ผูกมัด พระองค์ ไว้ด้วยโซ่ ตรวนทองสัมฤทธิ์ และพาพระองค์ ไปยัง บาบิ โลน 8 เมื่อ วันที ่ เจ ็ด
เดือนที่ หา้ ซึ่ง เป็น ปี ที่ สิ บเก้า ของรัช กาลกษั ตริย์เนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลน เนบู
ซาระดานผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ ข้าราชการคนหนึ่ งของกษั ตริย์แห่งบาบิโลน ได้
มายังเยรู ซาเล็ม 9 ท่านได้เผาพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์เสีย และเผาพระราชวัง และเผา
บ้านเรือนทัง้ หมดของเยรู ซาเล็ม ท่านเผาบ้านใหญ่ทุกหลังลงหมด 10 และทหารคนเคลเดีย
ทัง้ หมดผู้อยู่กับผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ได้ทลายกําแพงรอบเยรู ซาเล็มลง 11 และ
ประชาชนที่ เหลือ อยู่ ซึ่ง อยู่ ในเมือง และคนหลบหนี ซึ่ง หลบหนี ไปยัง กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลน
พร ้ อมกับ มวลชนที่ เหลือ อยู่นั ้น เนบู ซาระดานผู้ บัญชาการทหารรักษาพระองค์ ได้ กวาดไป
เป็น เชลย 12 แต่ ผู้ บัญชาการทหารรักษาพระองค์ ได้ ละคนจนแห่ง แผ่น ดิน ไว้ให้เป็น คนทํา
สวนองุน
่ และเป็น คนทํา ไร่ไถนา 13 และเสาทองสัมฤทธิ์ซ่ึง อยู่ ในพระนิ เวศของพระเยโฮ
วาห์ และเชิ งก ับ ขัน สาครทองสัมฤทธิซ
์ ่ึง อยู่ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์นั ้น คนเคลเดีย
ได้ทุบเป็นชิน
้ ๆ และขนเอาทองสัมฤทธิไ์ ปยังบาบิโลน 14 เขาขนหม้อ พลัว่ และตะไกรตัดไส้
ตะเกียง และช้อน และบรรดาเครือ
่ งใช้ทองสัมฤทธิซึ
์ ่งใช้ในงานปรนนิ บัติ เอาไปเสีย 15 ทัง้
ถาดรองไฟด้วย กับ ชาม สิ ่ง ใดที่ ทํา ด้วยทองคํา ผู้ บัญชาการทหารรักษาพระองค์ ก็ ขนเอา
ไปเป็นทองคํา และสิง่ ใดที่ทําด้วยเงินก็ขนเอาไปเป็นเงิน 16 ส่วนเสาสองต้น ขันสาครหนึ่ ง
ลูก และเชิงซึ่งซาโลมอนทรงสร้างสําหรับพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์นั ้น ทองสัมฤทธิของ
์
17
ภาชนะทัง้ หมดนี้ ก็ เหลือ ที่ จะชัง่ ได้ เสาต้น หนึ่ ง สูง สิบ แปดศอก และบัว ควํา่ ทองสัมฤทธิ์
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มี บนเสา บัวควํา่ นั ้นสูงสามศอก มี ตาข่ายกั บลู กทั บทิมล้วนทองสัมฤทธิอยู
์ ่บนบัวควํา่ โดย
รอบ และเสาต้นที่สองก็เหมือนกันพร้อมตาข่าย 18 และผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ก็
จับเสไรอาห์ปุโรหิตผู้ใหญ่และเศฟันยาห์ปุโรหิตที่สอง กับผู้รก
ั ษาธรณี ประตูสามคนไปด้วย
19 และจากเมืองนั ้นท่านได้จับข้าราชสํานั กซึ่งเป็ นผูบ
้ ัญชาการกองทัพ กับทป
ี่ รึกษาของกษั
ตริย์ อี กห ้า คนที่ พบในเมืองนั ้น และเลขาธิการคือ ผู้ บัญชาการกองทัพ ผู้ เกณฑ์ ประชาชน
แห่งแผ่นดิน และอีกหกสิบคนจากประชาชนแห่งแผ่นดินซึ่งพบในเมือง 20 และเนบู ซาระ
ดานผูบ
้ ัญชาการทหารรักษาพระองค์ได้จับคนเหล่านี้ ไป พามาถึงกษั ตริย์แห่งบาบิโลนที่รบ
ิ
21
ลาห์ และกษั ตริย์แห่งบาบิโลนได้ทรงฟันเขา และประหารชีวต
ิ เขาทัง้ หลายเสียที่รบ
ิ ลาห์
ในแผ่นดินฮามัท ยูดาห์จึงถูกกวาดเป็นเชลยไปจากแผ่นดินของตน
เกดาลิยาห์ได้รับการตัง้ ให้เป็นเจ้าเมือง
พระองค์ ทรงตัง้ เกดาลิ ยาห์ บุ ตรชายอาหิคัม บุตรชายชาฟานให้ เป็น เจ้า เมืองเหนื อ
ประชาชนผู้ เหลือ อยู่ ในแผ่น ดิน ยู ดาห์ ผู้ ซึ่ง เนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์ บาบิ โลนได้ ทรงเหลือ
ไว้ 23 เมื่อ บรรดาผู้ บังคับ บัญชาพลรบ ทัง้ ตัว เขาทัง้ หลายและคนของเขาได้ ยิ นว ่า กษั ตริย์
แห่งบาบิ โลนได้ แต่ งตัง้ เกดาลิ ยาห์ให้เป็น เจ้า เมือง เขาก็ มาหาเกดาลิ ยาห์ที่ มิ สปาห์ คื ออ ิ
ชมาเอลบุตรชายเนธานิ ยาห์ และโยฮานั น บุตรชายคาเรอาห์ และเสไรอาห์ บุ ตรชายทัน หุ
เมทชาวเนโทฟาห์ และยาอาซันยาห์บุตรชายคนมาอาคาห์ ทัง้ เขาทัง้ หลายและคนของเขา
24 และเกดาลิ ยาห์ก็ กระทําสัตย์ปฏิญาณแก่ เขาและคนของเขาว่า “อย่ากลั วที่จะเป็ น ผู้รับ
ใช้ ของคนเคลเดีย เลย จงอาศัย ในแผ่น ดิน และปรนนิ บั ติ กษั ตริย์แห่งบาบิ โลน แล ้ วท ่า นก็
จะอยูเ่ ย็นเป็นสุข� 25 แต่อยูมาในเดื
่
อนที่เจ็ดอิชมาเอลบุตรชายเนธานิ ยาห์บุตรชายเอลีชา
มาผู้เป็นเชื้อพระวงศ์ ได้เข้ามาพร้อมกับชายสิบคน ได้โจมตีและฆ่าเกดาลิ ยาห์และพวกยิ
วก ับ คนเคลเดีย ผู้ อยู่กั บท ่า นที่ มิ สปาห์เสีย 26 แล ้ว ประชาชนทัง้ ปวง ทัง้ เล็ก และใหญ่ และ
ผู้ บังคับ บัญชาพลรบได้ ลุก ขึ้น และไปยังอ ียป
ิ ต์ เพราะเขากลัว คนเคลเดีย 27 และอยู่มาใน
ปี ที่ สามสิบเจ็ดแห่งการเนรเทศเยโฮยาคีนกษั ตริย์แห่งยูดาห์ ในเดือนที่ สิ บสองเมื่อวันที ่ยี่
สิบเจ็ดของเดือนนั ้น เอวิลเมโรดักกษั ตริย์แห่งบาบิโลน ในปี ที่พระองค์ทรงเริม
่ ครอบครอง
ทรงพระกรุ ณาโปรดให้เยโฮยาคี นกษั ตริย์แห่งยูดาห์พ้นจากเรือนจํา 28 พระองค์ ตรัสด้วย
คําอ่อนหวานแก่ท่าน และให้นั่งสูงกว่าบรรดาที่นั่งของกษั ตริย์ที่อยู่ในบาบิโลนกับพระองค์
29 เยโฮยาคีน จึง ได้ ถอดเครือ
่ งแต่ง กายของนั กโทษออก และได้ รบ
ั ประทานที่ โต ๊ะ เสวยขอ
งกษั ตริย์เป็นปกติทุกวันตลอดชีวต
ิ 30 ส่วนงบประมาณที่ให้นั ้นก็ได้รับพระราชทานจากกษั
ตริย์ตามความต้องการรายวันอยูเ่ สมอตลอดเมื่อท่านมีชีวิตอยู่
22
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

1 พงศาวดาร

เราไม่ รู ้ ว่า ใครเขียนหนั งสือ เล่ มน ี้ แต่ ตามธรรมเนี ยมของพวกยิว เอสราเป็น ผู้ เขียน
หนั งสือ 1 และ 2 พงศาวดารรวมเป็น เล่ม เดียวในพระคัมภีร ข
์ องพวกยิว ทัง้ สองเล่ มน ี้ บัน
ทึก ประวั ติ ศาสตร์ ของอิสราเอลสมัย เดีย วกั นก ับ หนั งสือ 1 และ 2 ซามู เอลและหนั งสือ
1 และ 2 พงศ์ กษั ตริย์ คือ ตัง้ แต่ ความตายของซาอูล จนถึง เวลาที่ อส
ิ ราเอลกับ ยู ดาห์ เป็น
เชลย บางเรือ
่ งที่อยู่ในหนั งสือซามูเอลและพงศ์ กษั ตริย์ก็อยู่ในทัง้ สองเล่มนี้ และบางเรือ
่ ง
ไม่ อยู่ บทที่ 1 ถึง 9 ของเล่ มน ี้ ส่วนใหญ่ เป็น ลําดับ วงศ์ อาร์ชบิ ชอบ เจมส์ อาชชูร ์ บอกว่า
ระยะเวลาของหนั งสือเล่มนี้คือ 41 ปี
ตัง้ แต่อาดัมถึงโนอาห์
อาด ัม เสท เอโนช 2 เคน ัน มาหะลาเลล ยาเรด 3 เอโนค เมธ ู เสลาห์ ลาเมค 4 โนอาห์
เชม ฮาม ยาเฟท
1

บุตรชายทัง้ หลายของยาเฟท

5 บุตรชายทัง
้ หลายของยาเฟท

ชื่อ โกเมอร์ มาโกก มีเดีย ยาวาน ทูบัล เมเชค และทิราส

6 บุตรชายทัง
้ หลายของโกเมอร์ ชื่อ อัชเคนั ส รีฟาท และโทการมาห์ 7 บุตรชายทัง้ หลายของ

ยาวาน ชื่อ เอลีชาห์ ทารชิช คิทธิม และโดดานิ ม
ผู้สืบสายโลหิตของฮาม

8 บุ ตรชายทัง
้ หลายของฮาม

ชื่อ คูช มิสรายิม พูต และคานาอัน 9 บุตรชายทัง้ หลายของ
คูช ชื่อ เส-บา ฮาวิลาห์ สับทา ราอามา และสับเทคา บุตรชายทัง้ หลายของราอามา ชื่อ เช
บาและเดดาน 10 คูชให้กําเนิ ดบุตรชื่อนิ มโรด เขาเริม
่ เป็นคนมีอาํ นาจมากบนแผ่นดินโลก
11 มิสรายิมให้กําเนิ ดบุตรชื่อลูดิม อานามิม เลหะบิม นั ฟทูฮม
ิ 12 ปัทรุสิม คัสลูฮม
ิ (ผูซึ
้ ่งออก
13
มาจากเขาคือ คนฟี ลิ ส เตีย� และคัฟ โทริม คานาอัน ให้ กําเนิ ด บุตรหัวปี ช่อ
ื ไซดอนและ
เฮท 14 และคนเยบุส คนอาโมไรต์ คนเกอร์กาชี 15 คนฮีไวต์ คนอารคี คนสินี 16 คนอารวัด
คนเศเมอร์ และคนฮามัท
บุตรชายทัง้ หลายของเชม

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

เมเชค 18 อารฟัค ชาดให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ เชลาห์ และเชลาห์ ให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ เอเบอร์ 19 เอ
เบอร์ให้ กําเนิ ด บุตรชายสองคน คนหนึ่ ง ชื่อ เพเลก เพราะในสมัย ของเขาแผ่น ดิน ถูก แบ่ง
แยก และน้ องชายของเขาชื่อ โยกทาน 20 โยกทานให้ กําเนิ ด บุตรชื่ ออ ัล โมดัด เชเลฟ ฮา
ซาร-มาเวท และเยราห์ 21 ฮาโดรัม อุซาล และดิคลาห์ 22 เอบาล อาบม
ี าเอล เชบา 23 โอฟีร ์
ฮาวิลาห์ และโยบับ คนเหล่านี้ เป็นบุตรชายทัง้ หลายของโยกทาน
ตัง้ แต่เชมถึงอับราฮัม
อารฟัคชาด เชลาห์ 25 เอเบอร์ เปเลก เรอู 26 เสรุ ก นาโฮร์ เทราห์ 27 อับราม คืออ
28
ั ราฮัม บุตรชายของอับราฮัม ชื่อ อิสอัค และอิชมาเอล
บ
24 เชม

บุตรชายทัง้ หลายของอิชมาเอล
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29 ต่อ ไปนี้ เป็ น พงศ์ พันธุ ์ของเขา

บุ ตรหัวปี ของอิชมาเอล คือ เนบาโยธ และเคดาร์ อัดบี
เอล มิ บสัม 30 มิ ชมา ดู มาห์ มัส สา ฮาดัด เทมา 31 เยทูร ์ นาฟิช และเคเดมาห์ คนเหล่า นี้
เป็นบุตรชายของอิชมาเอล
บุตรชายทัง้ หลายของนางเคทูราห์
32 บุ ตรชายทัง
้ หลายของนางเคทูราห์ภรรยาน้ อยของอับราฮัม

คือ นางให้กําเนิ ดบุตรชื่อ
ศิ มราน โยกชาน เมดาน มี เดีย น อิ ชบาก และชู อาห์ และบุตรชายของโยกชาน ชื่อ เชบา
และเดดาน 33 บุ ตรชายของมี เดีย น ชื่อ เอฟาห์ เอเฟอร์ ฮาโนค อาบ ีดา และเอลดาอาห์
ทัง้ หมดนี้ เป็นลูกหลานของนางเคทูราห์
บุตรชายทัง้ หลายของอับราฮัมกับอิสอัค
34 อับราฮัมให้กําเนิ ดบุตรชื่ออิสอัค

บุตรชายของอิสอัค ชื่อ เอซาว และอิสราเอล

บุตรชายทัง้ หลายของเอซาว
35 บุ ตรชายของเอซาว

ชื่อ เอลี ฟัส เรอูเอล เยอูส ยาลาม และโคราห์ 36 บุ ตรชายของเอ
ลี ฟัส ชื่อ เทมาน โอมาร์ เศฟี กาทาม เคน ัส ทิม นาและอามาเลข 37 บุ ตรชายของเรอู เอล
ชื่อ นาหาท เศ-ราห์ ชัมมาห์ และมิสซาห์ 38 บุตรชายของเสอีร ์ ชื่อ โลทาน โชบาล ศิเบโอน
อานาห์ ดีโชน เอเซอร์ และดีชาน 39 บุตรชายของโลทาน ชื่อ โฮรี และโฮมาม และน้ องสาว
ของโลทานชื่อทิมนา 40 บุ ตรชายของโชบาล ชื่อ เอลี ยัน มานาฮาท เอบาล เชฟี และโอนั ม
บุ ตรชายของศิเบโอน ชื่อ อัย ยาห์ และอานาห์ 41 บุ ตรชายของอานาห์ ชื่อ ดี โชน บุ ตรชาย
ของดีโชน ชื่อ อัมราม เอชบาน อิธราน และเคราน 42 บุตรชายของเอเซอร์ ชื่อ บิลฮาน ศา
วาน และยาอาคัน บุตรชายของดีโชน ชื่อ อูศ และอารัน
บรรดากษั ตริย์แห่งแผ่นดินเอโดม (ปฐก 36:1-43)

43 ต่อไปนี้ เป็ นกษั ตริย์ผูทรงครอบครองอยู
้
ใ่ นแผ่นดินเอโดม

ก่อนที่มีกษั ตริยครอบครอง
์
อยู่ เหนื อ คนอิสราเอล คือ เบลาบุตรชายเบโอร์ เมืองหลวงของท่านชื่ อด ิน ฮาบาห์ 44 เมื่อ
เบลาสิน
ึ ครอบครองแทน 45 เมื่อ
้ พระชนม์แล้ว โยบับบุตรชายเศ-ราห์ชาวเมืองโบสราห์ข้น
โยบับสิน
้ พระชนม์แล้ว หุชามชาวแผ่นดินของคนเทมานขึ้นครอบครองแทน 46 เมื่อหุชาม
สิน
้ พระชนม์ แล้ว ฮาดัด บุตรชายของเบดัด ผู้ รบชนะคนมี เดีย นในทุ่ง แห่ง โมอับ ขึ้น ครอบ
ครองแทน เมืองหลวงของท่านชื่อ อาวีท 47 เมื่อ ฮาดัด สิน
้ พระชนม์ แล้ว สัม ลาห์ ชาวเมือ
งมัสเรคาห์ข้น
ึ ครอบครองแทน 48 เมื่อสัมลาห์สิน
้ พระชนม์แล้ว ชาอูลชาวเมืองเรโหโบทอยู่
ที่ แม่น้าํ ขึ้นครอบครองแทน 49 เมื่อชาอูลสิน
ึ
้ พระชนม์แล้ว บาอัลฮานั นบุตรชายอัคโบร์ข้น
ครอบครองแทน 50 เมื่อบาอัลฮานั นสิน
้ พระชนม์แล้ว ฮาดัดขึ้นครอบครองแทน เมืองหลวง
ของท่านชื่อปาอี และมเหสีของท่านมีพระนามว่า เมเหทาเบล ธิดาของมัทเรด ธิดาของเม
ซาหับ
เจ้านายทัง้ หลายของเอโดม
เจ้ านายของเอโดมคือ เจ้ านายทิม นา เจ้ านายอาลี ยาห์ เจ้ า
นายเยเธท 52 เจ้ านายโอโฮลี บามาห์ เจ้ านายเอลาห์ เจ้ านายปิ โนน 53 เจ้ านายเคนั ส เจ้ า
นายเทมาน เจ้านายมิบซาร์ 54 เจ้านายมักดีเอล และเจ้านายอิราม คนเหล่านี้ เป็นเจ้านาย
ของเอโดม
51 และฮาดั ดก ็ สิน
้ พระชนม์
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บุตรชายทัง้ หลายของอิสราเอล

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

2 ดาน

บุตรชายทัง้ หลายของยูดาห์

3 บุ ตรชายของยู ดาห์ชื่อ

เอร์ โอน ัน และเช-ลาห์ ทัง้ สามคนนี้ บุ ตรสาวของชู วาคนคานา
อัน ให้ กําเนิ ด แก่ ท่าน ฝ่ายเอร์บุ ตรหัวปี ของยู ดาห์ นั้น เป็น คนชัว่ ในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห์ และพระองค์ ทรงสังหารเขาเสีย 4 ทามาร์บุ ตรสะใภ้ ของท่านก็ ให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ
เปเรศและเศ-ราห์ให้ท่านด้วย ยูดาห์มีบุ ตรชายห้าคนด้วยกัน 5 บุ ตรชายของเปเรศชื่อเฮส
โรน และฮามูล 6 บุ ตรชายของเศ-ราห์ คือ ศิ มรี เอธาน เฮมาน คาลโคล์ และดารา ห้า คน
ด้วยกัน 7 บุ ตรชายของคารมี ชื่อ อาคาน ผู้ นํา ความเดือดร้อนให้ แก่ อิสราเอล ผู้ ละเมิด ใน
เรือ
่ งของที่ถูกสาปแช่งนั ้น 8 และบุตรชายของเอธานชื่อ อาซาริยาห์ 9 บุตรชายของเฮสโรน
ซึ่งกําเนิ ดแก่ ท่านนั ้นคือ เยราเมเอล ราม และเคลุ บัย 10 รามให้กําเนิ ดบุตรชื่ออัมมี นาดับ
และอัมมีนาดับให้กําเนิ ดบุตรชื่อนาโชน เจ้านายในบุตรของยูดาห์ 11 นาโชนให้กําเนิ ดบุตร
ชื่อสัลมา สัลมาให้กําเนิ ดบุตรชื่อโบอาส 12 โบอาสให้กําเนิ ดบุตรชื่อโอเบด โอเบดให้กําเนิ ด
บุตรชื่อเจสซี
ผู้สืบสายโลหิตของเจสซี

13 เจสซี ให้กําเนิ ด เอลี อบ
ั บุตรหัวปี ของท่าน

อาบีนาดั บที่สอง ชิเมอาที่ สาม 14 นาธันเอล
ที่ สี ่ รัด ดัย ที่ ห้า โอเซมที่ หก ดาว ิด ที่ เจ็ด และพี่ สาวของเขาคือ เศรุ ยาห์ และอาบี กาย
ิล บุ ตรชายของนางเศรุ ยาห์ช่อ
ื อาบี ชัย โยอาบและอาสาเฮล สามด้วยกัน 17 อาบ ี กาย ิล ให้
กําเนิ ดบุตรชื่ออามาสา และบิดาของอามาสาชื่อเยเธอร์คนอิชมาเอล
15

16

ผู้สืบสายโลหิตของคาเลบ

18 คาเลบบุตรชายเฮสโรนให้กําเนิ ด บุตรกับ อาซุบ าห์ภรรยาของตน

และกับเยรีโอท ต่อ
ไปนี้ เป็นบุตรชายของนาง คือ เยเชอร์ โชบับ และอารโดน 19 เมื่ออาซุบาห์สิ้นชีพแล้ว คาเล
บก็แต่งงานกับเอฟราธาห์ ผู้ให้กําเนิ ดบุตรชื่อเฮอร์ให้แก่ท่าน 20 เฮอร์ให้กําเนิ ดบุตรชื่ออุรี
และอุรีให้กําเนิ ดบุตรชื่อเบซาเลล
ผู้สืบสายโลหิตคนอื่นของเฮสโรนโดยบุตรสาวของมาคีร ์

ภายหลัง เฮสโรนได้ เข ้า หาบุตรสาวของมาคีร บิ
์ ดาของกิ เลอาด และได้ แต่ งงานด้วย
เมื่อท่านมีอายุหกสิบปี และนางได้กําเนิ ดบุตรให้ท่านชื่อ เสกุบ 22 และเสกุบให้กําเนิ ดบุตร
ชื่อยาอีร ์ ผู้มีหัวเมืองยี่สิบสามหัวเมืองในแผ่นดินกิเลอาด 23 แต่จากหัวเมืองเหล่านั ้น เขา
ได้ยด
ึ เกชูรก
์ ับอารัม พรอ
้ มกับหัวเมืองต่างๆของยาอีร ์ และหัวเมืองเคนาท กับบรรดาชนบท
ของหัว เมืองหกสิบ ชนบทด้วยกัน ทัง้ สิน
้ เหล่า นี้ เป็น ของลูก หลานมาคีร ์บิ ดาของกิ เลอาด
24 ภายหลัง เฮสโรนสิน
้ ชีพ ในคาเลบเอฟราธาห์ แล ้ วอาบี ยาห์ ภรรยาของเฮสโรนก็ คลอด
บุตรให้แก่เขาชื่ออัชฮูรผู
์ ้เป็นบิดาของเทโคอา
21

ผู้สืบสายโลหิตของเยราเมเอล
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บุ ตรชายทัง้ หลายของเยราเมเอลบุตรหัวปี ของเฮสโรน คือ ราม บุ ตรหัวปี ของท่าน
บุ นาห์ โอเรน โอเซม และอาหิ ยาห์ 26 เยราเมเอลมี ภรรยาอีก คนหนึ่ ง ชื่อ อาทาราห์ นาง
เป็น มารดาของโอนั ม 27 บุ ตรชายของรามบุตรหัว ปี ของเยราเมเอลชื่อ มาอัส ยาม ีน และ
เอเคอร์ 28 บุตรชายของโอนั มชื่อ ชัมมัยและยาดา บุตรชายของชัมมัยชื่อ นาดับและอาบีชูร์
29 ภรรยาของอาบีชูร์ช่ อ
ื อาบีฮาอิล และนางคลอดอัคบานและโมลิดให้ท่าน 30 บุตรชายของ
นาดับชื่อ เสเลด และอัปปาอิม แต่เสเลดได้สิ้นชีพไม่มีบุตร 31 บุตรชายของอัปปาอิมชื่อ อิช
อี บุ ตรชายของอิช อีชื่อ เชชัน บุ ตรของเชชัน ชื่อ อัค ลัย 32 บุ ตรชายของยาดาน้ องชายของ
ชัมมัยชื่อ เยเธอร์ และโยนาธาน และเยเธอร์สิ ้นชีพไม่มีบุตร 33 บุตรชายของโยนาธานชื่อ
เปเลธ และศาซา เหล่านี้ เป็นลูกหลานของเยราเมเอล
25

ผู้สืบสายโลหิตของเชชัน
แต่ เชชันมีทาสชาวอียป
ิ ต์ อยู่คนหนึ่ งชื่อ ยารฮา
เชชัน จึง ยกบุตรสาวของตนให้เป็น ภรรยาของยารฮาทาสของตน และนางก็ คลอดบุตร
ให้เขาชื่อ อัททัย 36 อัททัยให้กําเนิ ดบุตรชื่อนาธัน และนาธันให้กําเนิ ดบุตรชื่อศาบาด 37 ศา
บาดให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ เอฟลาล และเอฟลาลให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ โอเบด 38 โอเบดให้ กําเนิ ด
บุตรชื่อเยฮู เยฮูให้กําเนิ ดบุตรชื่ออาซาริยาห์ 39 อาซาริยาห์ให้กําเนิ ดบุตรชื่อเฮเลส และเฮ
เลสให้กําเนิ ด บุตรชื่อ เอลาอาสาห์ 40 เอลาอาสาห์ให้กําเนิ ด บุตรชื่อ สิ สะมัย และสิ สะมัย ให้
กําเนิ ดบุตรชื่อชัลลูม 41 ชัลลูมให้กําเนิ ดบุตรชื่อเยคามิ ยาห์ และเยคามิ ยาห์ให้กําเนิ ดบุตร
ชื่อเอลีชามา
35

34 ฝ่ายเชชันไม่ มี บุ ตรชายมี แต่ บุตรสาว

ผู้สืบสายโลหิตของเยราเมเอลและคาเลบ
บุ ตรชายของคาเลบน้ องชายของเยราเมเอลชื่อ เมชาบุตรหัวปี ของท่าน ผู้ เป็น บิ ดา
ของศิฟ และบุตรชายของมาเรชาห์ ผู้เป็นบิดาของเฮโบรน 43 บุ ตรชายของเฮโบรนชื่อ โค
ราห์ ทัป ปู วาห์ เรเคม และเชมา 44 เชมาให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ ราฮัม ผู้ เป็น บิดาของโยรเคอัม
และเรเคมให้กําเนิ ด บุตรชื่อ ชัม มัย 45 บุ ตรชายของชัม มัย คือ มาโอน และมาโอนเป็น บิ ดา
ของเบธซูร ์ 46 เอฟาห์ภรรยาน้ อยของคาเลบคลอดบุตรชื่อฮาราน โมซาและกาเซส และฮา
รานให้กําเนิ ดบุตรชื่อกาเซส 47 บุตรชายของยาดัยชื่อ เรเกม โยธาม เกชาน เปเลท เอฟาห์
และชาอัฟ 48 มาอาคาห์ภรรยาน้ อยของคาเลบคลอดบุตรชื่อเชเบอร์และทีรหะนาห์ 49 นาง
คลอดบุตรชื่อชาอัฟ ผู้เป็นบิดาของมัดมันนาห์ เชวาผู้เป็นบิดาของมัคเบนาห์ และบิดาขอ
งกิเบอาด้วย บุตรสาวของคาเลบชื่ออัคสาห์
42

ตัง้ แต่คาเลบบุตรเฮอร์
เหล่า นี้ เป็น ลูก หลานของคาเลบบุตรชายของเฮอร์ บุ ตรหัวปี ของเอฟราธาห์ ชื่อ โช
บาล บิดาของคีรย
ิ าทเยอาริม 51 สัลมาบิดาของเบธเลเฮม และฮาเรฟบิดาของเบธกาเดอร์
52 โชบาลบิดาของคี รย
ิ าทเยอาริมมีบุตรชายอีกชื่อ ฮาโรเอห์ และครึง่ หนึ่ งของคนเมนูโหท
53 และครอบครัว ของคี รียาทเยอาริม คือ ครอบครัวอ ิท ไรต์ ครอบครัว ปุ ไท ครอบครัว ชุมั ท
ครอบครัว มิ ชรา จากคนเหล่า นี้ บัง เกิด ชาวโศราห์ และชาวเอชทาโอล 54 บุ ตรชายของสัล
มาคือ เบธเลเฮม ชาวเนโทฟาห์ อัทโรท วงศ์ วานของโยอาบ และครึง่ หนึ่ งของคนเมนูโหท
ผูเป็
้ นชาวโศราห์ 55 ทัง้ ครอบครัวของอาลักษณ์ ซ่ึงอยู่ ณ เมืองยาเบสคือ ครอบครัวทริ าไธต์
50
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ครอบครัวชิเมอี และครอบครัวสุคา เหล่านี้ เป็นคนเคไนต์ผู้มาจากฮัมมัท ผู้เป็นบิดาวงศ์วา
นของเรคาบ

3

ผู้สืบสายโลหิตของดาวิด (2 ซมอ 3:2-5; 5:13-16)

1 ต่อไปนี้ เป็ นโอรสของดาวิดประสู ติให้แก่พระองค์ในกรุ งเฮโบรน

อัมโนนโอรสหัวปี พระ
นางอาหิโนอัมชาวยิสเรเอลประสู ติ องค์ ที่ สองคือดาเนี ยล พระนางอาบีกายิลชาวคารเมล
ประสูติ 2 องค์ที่สามคืออับซาโลม โอรสของมาอาคาห์ราชธิดาของทัลมัย กษั ตริยของเมื
์
อง
3
เกชูร ์ องค์ ที่ สี่ คือ อาโดนี ยาห์ โอรสของฮั กก ีท องค์ ที่ ห้า คือ เชฟาทิ ยาห์ พระนางอาบีทัล
ประสู ติ องค์ที่ หกคืออิทเรอัม เอกลาห์มเหสี ของพระองค์ประสูติ 4 ทัง้ หกองค์ประสูติให้แก่
พระองค์ ในกรุ งเฮโบรน ที่ นั ่นพระองค์ ทรงครอบครองเจ็ดปี กับหกเดือน และพระองค์ ทรง
ครอบครองในกรุ ง เยรู ซาเล็ม สามสิบ สามปี 5 ต่อ ไปนี้ เป็น โอรสที่ ประสูติ ให้ แก่ พระองค์ ใน
กรุ งเยรู ซาเล็ม คือ ชิเมอา โชบับ นาธันและซาโลมอน สีองค์
่
นี้ พระนางบัทชูวา บุตรสาวของ
อัม มี เอลประสู ติ 6 แล้ว ก็ มี อิบ ฮาร์ เอลี ชามา เอลี เฟเลท 7 โนกาห์ เนเฟก ยาเฟีย 8 เอลี ชา
มา เอลียาดา และเอลีเฟเลท เก้าองค์ด้วยกัน 9 ทัง้ สิน
้ นี้ เป็นโอรสของดาวิด นอกเหนื อจาก
บุตรชายของนางสนม และทามาร์เป็นขนิ ษฐาของโอรส
ผู้สืบสายโลหิตของดาวิดถึงเศเดคียาห์
โอรสของเรโหโบอัมคืออาบียาห์ โอรสของอาบียาห์
คืออาสา โอรสของอาสาคือเยโฮชาฟัท 11 โอรสของเยโฮชาฟัทคือโยรัม โอรัสของโยรัมคือ
อาหัสยาห์ โอรสของอาหัสยาห์คือโยอาช 12 โอรสของโยอาชคืออามาซิยาห์ โอรสของอามา
ซิยาห์คืออาซาริยาห์ โอรสของอาซาริยาห์คือโยธาม 13 โอรสของโยธามคืออาหัส โอรสของ
อาหัสคือเฮเซคียาห์ โอรสของเฮเซคียาห์คือมนั สเสห์ 14 โอรสของมนั สเสห์คืออาโมน โอรส
ของอาโมนคือโยสิยาห์ 15 โอรสของโยสิยาห์คือโยฮานั นโอรสหัวปี องค์ที่สองคือเยโฮยาคิม
องค์ที่สามคือเศเดคียาห์ องค์ที่สี่คือชัลลูม 16 โอรสของเยโฮยาคิมคือเยโคนิ ยาห์ โอรสของ
เยโคนิ ยาห์คือเศเดคียาห์
10 โอรสของซาโลมอนคือเรโหโบอัม

ผู้สืบสายโลหิตของเยโคนิ ยาห์
และโอรสของเยโคนิ ยาห์ช่ื ออ ั สส ีร ์ เชอั ลทิ เอลโอรสของพระองค์ 18 มัล คี ราม เปดา
ยาห์ เชนาสซาร์ เยคามิ ยาห์ โฮชามา เนดาบี ยาห์ 19 และบุตรชายของเปดายาห์คือ เศรุ บ
บาเบลและชิเมอี และบุตรชายของเศรุ บบาเบลคือ เมชุลลาม ฮานั นยาห์ และน้ องสาวของ
เขาชื่อ เชโลมิ ท 20 ฮาชู บาห์ โอเฮล เบเรคิ ยาห์ ฮาสาดิ ยาห์ และยู ชบ
ั เฮเลด ห้า คนด้วยกัน
21 บุ ตรชายของฮานั น ยาห์คือ เป-ลาที ยาห์และเยชายาห์ ลูก หลานของเรไฟยาห์ ลูก หลาน
ของอารนั น ลูกหลานของโอบาดีห์ ลูกหลานของเชคานิ ยาห์ 22 บุตรชายของเชคานิ ยาห์คือ
เชไมอาห์ และบุตรชายของเชไมอาห์คือ ฮัท ธัช อิ กาล บารียาห์ เนอารียาห์และชาฟัท หก
คนด้วยกัน 23 บุ ตรชายของเนอารียาห์คือ เอลี โอนัย เฮเสคี ยาห์ และอัสรีคัม สามคนด้วย
กัน 24 บุตรชายของเอลีโอนัยคือ โฮดาวิยาห์ เอลียาชีบ เปไลยาห์ อักขูบ โยฮานั น เดไลยาห์
และอานานี เจ็ดคนด้วยกัน
17

4

ผู้สืบสายโลหิตของยูดาห์
เปเรศ เฮสโรน คารมี เฮอร์ และโชบาล 2 เรอายาห์บุ ตรชายโช
บาลให้กําเนิ ดบุตรชื่อยาหาท และยาหาทให้กําเนิ ดบุตรชื่ออาหุมัยและลาฮาด เหล่านี้ เป็น
1 บุ ตรชายของยู ดาห์คือ
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3 ต่อไปนี้ มาจากบิดาของเอตาม

ครอบครัวของชาวโศราห์
คือยิสเรเอล อิชมา และอิดบาช
และน้ องสาวของเขาชื่อ ฮัส เซเลลโพนี 4 และเปนู เอลผู้ เป็น บิดาของเกโดร์ และเอเซอร์ผู้
เป็น บิ ดาของหุ ชาห์ เหล่า นี้ เป็น บุตรชายของเฮอร์ บุ ตรหัวปี ของเอฟราธาห์ผู้ เป็น บิ ดาของ
เบธเลเฮม
ผู้สืบสายโลหิตของอัชฮูร ์

5 อัชฮูร บิ
์ ดาของเทโคอา

มีภรรยาสองคนคือ เฮลาห์และนาอาราห์ 6 นาอาราห์คลอดอา
หุสซาม เฮเฟอร์ เทเมนี และฮาอาหัชทารีให้แก่ เขา เหล่านี้ เป็นบุตรชายของนาอาราห์ 7 บุ
ตรชายของเฮลาห์ คือ เศเรท ยาโศอาร์ และเอทนาน 8 ฮักโขสให้กําเนิ ดบุตรชื่ออานูบ โศเบ
บาห์และบรรดาครอบครัวของอาหารเฮลบุตรชายฮารู ม
ยาเบสและคําอธิษฐานของตน

9 ฝ่ายยาเบสเป็ นผู้มีเกียรติกว่าพี่น้องทัง
้ หลายของเขา

มารดาของเขาเรียกชื่อเขาว่า ยา
เบส กล่าวว่า “เพราะเราคลอดเขาด้วยความเจ็บปวด� 10 ยาเบสทูลพระเจ้าของอิสราเอล
ว่า “โอ ขอพระองค์ทรงอวยพระพรแก่ข้าพระองค์ และขยายเขตแดนของข้าพระองค์ และ
ขอพระหัตถ์ ของพระองค์ อยู่ กับ ข้า พระองค์ และขอพระองค์ ทรงรักษาข้า พระองค์ ให้ พ้น
จากเหตุ ร้าย เพื่ อม ิ ให้ข้า พระองค์ เจ ็บ ใจปวดกาย� และพระเจ้า ทรงประสาทตามที่ เขาทูล
ขอ 11 เคลูบ พี่ ชายของชู ฮาห์ ให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ เมหิ ร ์ ผู้ เป็น บิดาของเอชโทน 12 เอชโทนให้
กําเนิ ดบุตรชื่อเบธราฟา ปาเสอาห์ และเทหินนาห์ ผู้เป็นบิดาของอิรนาหาช เหล่านี้ เป็นคน
ของเรคาห์ 13 บุ ตรชายของเคนั ส คือ โอทนี เอล และเสไรอาห์ และบุตรชายของโอทนี เอล
คือฮาธาท 14 เมโอโนธัยให้กําเนิ ดบุตรชื่อโอฟราห์ และเสไรอาร์ให้กําเนิ ดบุตรชื่อโยอาบ ผู้
เป็น บิดาของชาวหุบเขาเกหะราชิม เพราะพวกเขาเป็น ช่างฝี มือ 15 บุ ตรชายของคาเลบผู้
เป็นบุตรชายเยฟุนเนห์คือ อิรู เอลาห์ และนาอัม และบุตรชายของเอลาห์คือเคนั ส 16 บุตร
ชายของเยฮาลเลเลลคือ ศิฟ ศิฟาห์ ทีรียา และอาสาเรล 17 บุตรชายของเอสราห์คือเยเธอ
ร์ เมเรด เอเฟอร์ และยาโลน และนางก็คลอดบุตรชื่อมิเรียม ชัมมัย และอิชบาห์ ผูเป็
้ นบิดา
ของเอชเทโมอา 18 และภรรยาของท่านชื่อเยฮู ไดยาห์คลอดเยเรดบิดาของเกโดร์ เฮเบอร์
บิ ดาของโสโค และเยคู ธีเอลบิ ดาของศาโนอาห์ เหล่า นี้ เป็น บุตรชายของบิทิ ยาห์ ธด
ิ าของ
ฟาโรห์ผู้ที่เมเรดได้แต่งงานด้วย 19 บุตรชายภรรยาของท่านชื่อโฮดียาห์น้องสาวของนาฮัม
เป็นบิดาของเคอีลาห์ ผู้เป็นคนเกเรม และเอชเทโมอาผู้เป็นคนมาอาคาห์ 20 บุตรชายของ
ชิโมนคือ อัมโนน รินนาห์ เบนฮานั น และทิโลน บุตรชายของอิชอีคือ โศเหท และเบนโซเฮท
ผู้สืบสายโลหิตของเช-ลาห์
บุ ตรชายของเช-ลาห์ ผู้ เป็น บุตรชายยู ดาห์ คือ เอร์ บิ ดาของเลคาห์ ลาอาดาห์ บิ ดา
ของมาเรชาห์ และบรรดาครอบครัว แห่ง วงศ์ วานของผู้ ทํา ผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียดแห่ง วงศ์ วา
นอัชเบอา 22 และโยคิม และคนเมืองโคเซบา และโยอาช และสาราฟผู้ปกครองในเมืองโม
อับ และยาชู บิ เลเฮม เป็น เรือ
่ งแต่ โบราณกาล 23 คนเหล่า นี้ เป็น ช่างหม้อ เขาอยู่ กับ ต้น ไม้
เล็กๆและรัว้ ต้นไม้ ที่นั ่นเขาอาศัยอยูก
่ ับกษั ตริย์รับราชการ
21

ผู้สืบสายโลหิตและหัวเมืองต่างๆของสิเมโอน

24 บุ ตรชายของสิ เมโอนชื่อ

เนมูเอล ยามีน ยารีบ เศ-ราห์ และชาอูล 25 บุตรชายของชา
อูลคือชัลลูม บุ ตรชายของชัลลูมคื อมิบสัม บุ ตรชายของมิบสัมคื อมิชมา 26 บุ ตรชายของมิ
ชมาคือฮัมมูเอล บุตรชายของฮัมมูเอลคือศักเกอร์ บุตรชายของศักเกอร์คือชิเมอี 27 ชิเมอีมี
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บุตรชายสิบหกคน และบุตรสาวหกคน แต่พี่น้ องของชิเมอีหามีบุตรมากไม่ ครอบครัวของ
เขาก็ ไม่ ทวีมากขึ้น อย่างกับ คนยู ดาห์ 28 เขาทัง้ หลายอาศัย อยู่ ในเมืองเบเออร์เชบา โมลา
ดาห์ ฮาซารชูอาล 29 และที่บิลฮาห์ เอเซม โทลัด 30 เบธูเอล โฮรมาห์ ศิกลาก 31 เบธมารคา
โบท ฮาซารสูสิม เบธบิรี และที่ชาอาราอิม เหล่านี้ เป็นหัวเมืองของเขาจนถึงดาวิดขึ้นครอบ
ครอง 32 และชนบทของเขาทัง้ หลายคือเอตาม อายิน ริมโมน โทเคน และอาชัน ห้าหัวเมือง
33 รวมอยู่กับ บรรดาชนบทของเขาซึ่ง อยู่รอบหัว เมืองเหล่า นี้ ไกลไปจนถึง เมือ งบาอัล เหล่า
นี้ เป็น ภู มิ ลําเนาของเขา และสํามะโนครัว เชื้อ สายของเขา 34 เมโชบับ ยัมเลค โยชาห์บุ ตร
ชายอามาซิ ยาห์ 35 โยเอล เยฮู บุ ตรชายโยชิบี ยาห์ ผู้ เป็น บุตรชายเสไรอาห์ ผู้ เป็น บุตรชาย
อาสิ เอล 36 เอลี โอน ัย ยาอาโคบาห์ เยโชฮายาห์ อาสายาห์ อาด ีเอล เยสิ มี เอล เบไนยาห์
37 ศี ซาบุตรชายชิ ฟี ผู้ เป็ น บุตรชายอาโลน ผู้ เป็ น บุตรชายเยดายาห์ ผู้ เป็ น บุตรชายชิม รี ผู้
เป็นบุตรชายเชไมอาห์ 38 ท่านที่ กล่าวชื่อมานี้ เป็นเจ้านายในครอบครัวของท่าน และเรือน
บรรพบุรุษของเขาทัง้ หลายก็เพิม
่ ขึ้นมากมาย
คนสิเมโอนชนะเกโดร์และคนอามาเลขที่ภูเขาเสอีร ์

เขาทัง้ หลายได้ เดิน ทางไปถึง ทางเข้า เมืองที่ เกโดร์ ถึง ข้างทิศ ตะวัน ออกของหุบเขา
เพื่อ หาทุ่ง หญ้า ให้ ฝูง แพะแกะของเขา 40 เขาทัง้ หลายก็ พบทุ่ง หญ้า อุดมดี และแผ่น ดิน นั ้
นกก
็ ว้างขวางเงียบและสงบสันติ เพราะชาวเมืองที่อยูก่
่ อนนั ้นเป็นคนฮาม 41 แล้วคนเหล่า
นี้ ซ่ึงมช
ี ่อ
์ งยูดาห์ และโจมตีเต็นท์
ื ในสํามะโนครัวได้เข้ามาในสมัยของเฮเซคียาห์กษั ตริยแห่
ของเขา และที่ อยู่อาศัย ทัง้ หลายที่ พบอยู่ที่ นั่น และกวาดล้างเขาเสีย จนถึง ทุก วัน นี้ แล้ว ก็
ตัง้ ภู มิลําเนาอยู่ในที่ ของเขา เพราะที่ นั่นมีทุ่งหญ้าให้ฝูงแพะแกะของเขา 42 ส่วนหนึ่ งของ
เขาเหล่า นั ้น คือ ส่วนคนสิ เมโอนห้า ร้อยคนพากัน ไปที่ ภู เขาเสอีร ์ มี ประมุข ชื่อ เป-ลาที ยาห์
เนอารียาห์ เรไฟยาห์และอุสซี เอลบุตรชายทัง้ หลายของอิชอี 43 และเขาได้ โจมตี คนอามา
เลขส่วนที่เหลืออยูซึ
่ ่งหนี รอดไป แล้วเขาทัง้ หลายก็อาศัยอยูที
่ ่นั ่นจนทุกวันนี้
39

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

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

ผู้สืบสายโลหิตของกาด
ลูก หลานของกาดอาศัย อยู่ ตรงหน้า เขาในแผ่น ดิน บาชานไปจนถึง เมืองสาเลคาห์
12 โยเอลเป็ น เจ้า ชาฟามเป็ นที ่ สอง ยาน ัย และชาฟัท ในบาชาน 13 และวงศ์ ญาติ ของเขา
ตามเรือนบรรพบุรุษของเขา คื อมีคาเอล เมชุ ลลาม เชบา โยรัย ยาคาน ศิ อา และเอเบอร์
เจ็ดคนด้วยกัน 14 คนเหล่านี้ เป็นบุตรอาบีฮาอิล ผู้เป็นบุตรชายหุรี ผู้เป็นบุตรชายยาโรอาห์
ผู้ เป็น บุตรชายกิ เลอาด ผู้ เป็น บุตรชายมี คาเอล ผู้ เป็น บุตรชายเยชิ ชัย ผู้ เป็น บุตรชายยา
โด ผู้เป็นบุตรชายบุส 15 อาหิเป็นบุตรชายอับดีเอล ผู้เป็นบุตรชายกุนี เป็นเจ้านายในเรือน
บรรพบุรุษ ของเขา 16 และเขาทัง้ หลายอาศัย อยู่ ในกิ เลอาด ในบาชาน และตามหัว เมือง
และในเขตทุ่งหญ้าทัง้ สิน
้ ของชาโรนจนสุดเขต 17 คนเหล่านี้ ทัง้ สิน
้ ขึ้นทะเบียนสํามะโนครัว
เชื้อสายไว้ในรัชกาลของโยธามกษั ตริย์แห่งยูดาห์ และในรัชกาลของเยโรโบอัมกษั ตริย์แห่
งอิสราเอล
11

คนรู เบน คนกาด และคนตระกูลมนั สเสห์ครึ่งหนึ่ งชนะชนชาติอื่น

คนรู เบน คนกาด และคนตระกูล มนั ส เสห์ ครึ่ง หนึ่ งม ี คนเก่ง กล้า ผู้ ถื อด ง
ั ้ และดาบ
19
และโก่ง ธนู ชํานาญศึก สี่ หมื่น สี่ พัน เจ็ด ร้อยหกสิบ คน พร ้ อมที่ จะเข้ ารบ เขาทําศึ กก ับ
คนฮาการ์ เยทูร ์ นาฟิช และโนดับ 20 และเมื่อ เขาได้ รบ
ั ความช่วยเหลือ คนฮาการ์ และ
พวกที่อยู่ด้วยทุกคนก็ถูกมอบไว้ในมือของเขา เพราะเขาร้องทูลต่อพระเจ้าในการสงคราม
และพระองค์ทรงประสาทตามคําทูลของเขา เพราะเขาทัง้ หลายวางใจในพระองค์ 21 เขาได้
กวาดเอาฝูง สัตว์ของข้าศึก ไป คื ออ ูฐ ห้า หมื่น ตัว แกะสองแสนห้า หมื่น ตัว ลาสองพัน และ
คนหนึ่ ง แสน 22 เพราะเขาล้ม ตายเสีย มาก ด้วยการศึก ครัง้ นั ้น เป็น มาจากพระเจ้า และ
เขาทัง้ หลายอาศัยอยู่ในที่ ของเขาจนถูกกวาดไปเป็นเชลย 23 คนตระกูลมนั สเสห์ครึ่งหนึ่ ง
อาศัยอยู่ในแผ่นดินนั ้น เขามีคนมากขึ้นด้วยกันตัง้ แต่เมืองบาชานถึงเมืองบาอัลเฮอร์โมน
เสนี ร ์ และภูเขาเฮอร์โมน 24 ต่อ ไปนี้ เป็น หัวหน้า เรือนบรรพบุรุษ ของเขาคือ เอเฟอร์ อิช อี
เอลี เอล อัส รีเอล เยเรมีย์ โฮดาวิยาห์ และยาดี เอล เป็น ทแกล้ว ทหาร คนมี ชื่อ เสียง เป็น
หัวหน้าเรือนบรรพบุรุษของเขา
18

คนมนั สเสห์ไหว้รู ปเคารพ

แต่ เขาทัง้ หลายละเมิด ต่อ พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ของเขา และเล่น ชู้ กับ บรรดาพระ
ของ ชนชาติ ทัง้ หลาย แห่ง แผ่น ดิน นั ้น ผู้ ซึ่ง พระเจ้า ทรง ทําลาย เสีย ต่อ หน้า เขา ทัง้ หลาย
26 พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอลจึง ทรงเร้า จิตใจของปู ลกษั ตริย์ แห่ งอ ัส ซีเรีย และจิต ใจของทิ กล
ัทปิเลเสอร์กษั ตริยแห่
์ งอัสซีเรีย และพระองค์ทรงกวาดเขาไปเสียคือ คนรูเบน คนกาด และ
คนตระกูลมนั สเสห์ครึง่ หนึ่ ง และพาเขาทัง้ หลายไปยังฮาลาห์ ฮาโบร์ ฮารา และแม่น้ําเมือง
โกซาน จนถึงทุกวันนี้
25
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และเมรารี 2 บุตรชายของโคฮาทชื่อ

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

เอเลอาซาร์ให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ ฟีเนหัส ฟี เนหัส ให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ อาบี ชู วา 5 อาบ ี ชู วาให้
กําเนิ ดบุตรชื่อบุคคี บุ คคีให้กําเนิ ดบุตรชื่ออุสซี 6 อุ สซี ให้กําเนิ ดบุตรชื่อเศ-ราหิยาห์ เศ-รา
หิ ยาห์ ให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ เมราโยท 7 เมราโยทให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ อามาริยาห์ อามาริยาห์ ให้
กําเนิ ด บุตรชื่อ อาหิ ทูบ 8 อาหิ ทูบ ให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ ศาโดก ศาโดกให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ อาหิม า
อัส 9 อาหิมาอัสให้กําเนิ ดบุตรชื่ออาซาริยาห์ อาซาริยาห์ให้กําเนิ ดบุตรชื่อโยฮานั น 10 และ
โยฮานั นให้กําเนิ ดบุตรชื่ออาซาริยาห์ (ท่านนี้ แหละที่ทําหน้าที่ปุโรหิตอยู่ในพระวิหารซึ่งซา
โลมอนทรงสร้างในเยรู ซาเล็ม� 11 อาซาริยาห์ให้กําเนิ ดบุตรชื่ออามาริยาห์ อามาริยาห์ให้
กําเนิ ด บุตรชื่อ อาหิ ทูบ 12 อาหิ ทูบ ให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ ศาโดก ศาโดกให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ ชัลลูม
13 ชัลลูมให้กําเนิ ดบุตรชื่อฮิลคียาห์ ฮิลคียาห์ให้กําเนิ ดบุตรชื่ออาซาริยาห์ 14 อาซาริยาห์ให้
กําเนิ ดบุตรชื่อเสไรอาห์ เสไรอาห์ให้กําเนิ ดบุตรชื่อเยโฮซาดัก 15 และเยโฮซาดักถูกกวาดไป
เป็น เชลย เมื่อ พระเยโฮวาห์ได้ ทรงให้ยู ดาห์ และเยรู ซาเล็ม เข้า สู่ การถู กกวาดไปเป็น เชลย
ด้วยหัตถ์ของเนบูคัดเนสซาร์
4

แต่ละครอบครัวของบุตรชายสามคนของเลวี

บุ ตรชายของเลวีคือ เกอร์โชม โคฮาท และเมรารี 17 ต่อ ไปนี้ เป็น ชื่ อบ ุตรชายของเก
อร์โชมคือ ลิบนี และชิเมอี 18 บุตรชายของโคฮาทคือ อัมราม อิสฮาร์ เฮโบรน และอุสซีเอล
19 บุ ตรชายของเมรารีคือ มาห์ลี และมู ชี เหล่านี้ เป็ นครอบครัวของคนเลวีตามพงศ์ พันธุ บิ
์
ดาของเขา 20 บุตรชายของเกอร์โชมคือลิบนี บุตรชายของลิบนีคือยาหาท บุตรชายของยา
หาทคือ ศิม มาห์ 21 บุ ตรชายของศิม มาห์คือ โยอาห์ บุ ตรชายของโยอาห์คื ออ ิดโด บุ ตรชาย
ของอิดโดคือเศ-ราห์ บุตรชายของเศ-ราห์คือเยอาเธรัย 22 บุตรชายของโคฮาทคือ อัมมีนา
ดับ บุตรชายของอัมมีนาดับคือโคราห์ บุตรชายของโคราห์คืออัสสีร ์ 23 บุตรชายของอัสสีร ์
คือเอลคานาห์ บุ ตรชายของเอลคานาห์คืออาบียาสาฟ บุ ตรชายของอาบียาสาฟคื ออัสสีร ์
24 บุ ตรชายของอัสส ีร ค
์ ือทาหัท บุ ตรชายของทาหัทคื ออุรีเอล บุ ตรชายของอุ รีเอลคื ออุสซี
ยาห์ บุตรชายของอุสซียาห์คือชาอูล 25 บุตรชายของเอลคานาห์คือ อามาสัย และอาหิโมท
26 สําหรับ เอลคานาห์ นั ้น บุ ตรชายของเอลคานาห์ คือ โศฟัย บุ ตรชายของโศฟัย คือ นาหัท
27 บุตรชายของนาหัทคือเอลีอับ บุตรชายของเอลีอบ
ั คือเยโรฮัม บุตรชายของเยโรฮัมคือเอ
ลคานาห์ 28 บุ ตรชายของซามู เอลคือ วัสนีบุ ตรหัวปี ของเขา และอาบียาห์ 29 บุ ตรชายของ
เมรารีคือมาห์ลี บุตรชายของมาห์ลีคือลิบนี บุตรชายของลิบนค
ี ือชิเมอี บุตรชายของชิเมอีคื
ออุสซาห์ 30 บุตรชายของอุสซาห์คือชิเมอี บุตรชายของชิเมอีคือฮักกย
ี าห์ บุตรชายของฮักก
ย
ี าห์คืออาสายาห์ 31 เหล่านี้ เป็นบุคคลที่ดาวิดทรงแต่งตัง้ ให้ดูแลการร้องเพลงในพระนิ เวศ
ของพระเยโฮวาห์ หลังจากที่หีบพันธสัญญามาตัง้ อยู่ที่นั ่นแล้ว 32 เขาทัง้ หลายทําการปรน
นิ บั ติด ้วยเพลง ข้างหน้าที่ พัก อาศัย ในพลับพลาแห่ง ชุ มนุม จนซาโลมอนได้ ทรงสร้างพระ
นิ เวศของพระเยโฮวาห์ในเยรู ซาเล็ม และเขาได้ปฏิบัติหน้าที่ของเขาตามตําแหน่ ง 33 ต่อไป
นี้ เป็นบุคคลที่ ปฏิบัติ งานอยู่พร้อมกับบุตรของเขา พวกบุตรชายของคนโคฮาทคือ เฮมาน
นั กร ้อง ผู้ เป็น บุตรชายโยเอล ผู้ เป็น บุตรชายเชมู เอล 34 ผู้ เป็น บุตรชายเอลคานาห์ ผู้ เป็น
16
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35 ผู้เป็ นบุตรชายศู ฟ

บุตรชายเยโรฮัม ผู้เป็นบุตรชายเอลีเอล ผู้เป็นบุตรชายโทอาห์
ผู้เป็น
บุตรชายเอลคานาห์ ผู้ เป็น บุตรชายมาฮาท ผู้ เป็น บุตรชายอามาสั ย 36 ผู้ เป็น บุตรชายเอ
ลคานาห์ ผู้ เป็น บุตรชายโยเอล ผู้ เป็น บุตรชายอาซาริยาห์ ผู้ เป็น บุตรชายเศฟัน ยาห์ 37 ผู้
เป็นบุตรชายทาหัท ผู้เป็นบุตรชายอัสสีร ์ ผู้เป็นบุตรชายอาบียาสาฟ ผู้เป็นบุตรชายโคราห์
38 ผู้เป็ นบุตรชายอิสฮาร์ ผู้เป็ นบุตรชายโคฮาท ผู้เป็ นบุตรชายเลวี ผู้เป็ นบุตรชายอิสราเอล
39 กับ อาสาฟพี่ น้องของเขา ผู้ ซึ่ง ยืน อยู่ ข้างขวามือ ของเขา คือ อาสาฟบุตรชายเบเรคิ ยาห์
ผู้เป็นบุตรชายชิเมอา 40 ผู้เป็นบุตรชายมีคาเอล ผู้เป็นบุตรชายบาอาเสยาห์ ผู้เป็นบุตรชา
ยมัลคิ ยาห์ 41 ผู้ เป็น บุตรชายเอทนี ผู้ เป็น บุตรชายเศ-ราห์ ผู้ เป็น บุตรชายอาดายาห์ 42 ผู้
เป็นบุตรชายเอธาน ผู้เป็นบุตรชายศิมมาห์ ผู้เป็นบุตรชายชิเมอี 43 ผู้เป็นบุตรชายยาหาท
ผู้ เป็น บุตรชายเกอร์โชม ผู้ เป็น บุตรชายเลวี 44 ที่ ข้างซ้ายมื อม ี บุ ตรชายของเมรารี พี่ น้ อง
ของเขาคือ เอธานผู้ เป็น บุตรชายคี ชี ผู้ เป็น บุตรชายอั บด ี ผู้ เป็น บุตรชายมัลลูค 45 ผู้ เป็น
บุตรชายฮาชาบิยาห์ ผู้เป็นบุตรชายอามาซิยาห์ ผู้เป็นบุตรชายฮิลคียาห์ 46 ผู้เป็นบุตรชาย
อัมซี ผู้เป็นบุตรชายบานี ผู้เป็นบุตรชายเชเมอร์ 47 ผู้เป็นบุตรชายมาห์ลี ผู้เป็นบุตรชายมูชี
ผูเป็
้ นบุตรชายเมรารี ผูเป็
้ นบุตรชายเลวี 48 และคนเลวีพีน้
่ องของเขาได้รบ
ั แต่งตัง้ ให้ปฏิบัติ
งานทุกอย่างของพลับพลาของพระนิ เวศของพระเจ้า
ผู้สืบสายโลหิตของอาโรน

แต่ อาโรนกับ บุตรชายของท่านถวายเครือ
่ งบูชาบนแท่น เครือ
่ งเผาบูชาและบนแท่น
เครือ
่ ง หอม และ ปฏิ บั ติ งาน ทัง้ สิน
้ ใน ที่ บริสุทธิ์ ที่สุด และ กระทํา การ ลบ มลทิน บาป ของ
อิสราเอล ตามทุก อย่างที่ โมเสสผู้ รับ ใช้ ของพระเจ้า ได้ บัญชาไว้ 50 ต่อ ไปนี้ เป็น บุตรชาย
ของอาโรนคือเอเลอาซาร์ บุตรชายของเอเลอาซาร์คือฟีเนหัส บุตรชายของฟีเนหัสคืออาบี
ชู วา 51 บุ ตรชายอาบี ชู วาคื อบ ุ คค ี บุ ตรชายของบุ คค ีคื ออ ุสซี บุ ตรชายของอุส ซี คือ เศ-ราหิ
ยาห์ 52 บุ ตรชายของเศ-ราหิ ยาห์ คือ เมราโยท บุ ตรชายของเมราโยทคือ อามาริยาห์ บุ ตร
ชายของอามาริยาห์คือ อาหิทูบ 53 บุ ตรชายของอาหิทูบ คือ ศาโดก บุ ตรชายของศาโดกคือ
อาหิมาอัส
49

บรรดาหัวเมืองของคนเลวี
ต่อ ไป นี้ เป็ นที ่ อาศัย ของ เขา ตาม ค่าย ใน เขตแดน ของ เขา คือ ลูก หลาน ของ อา โรน
ครอบครัว คนโคฮาท เพราะสลากตกเป็น ของเขา 55 เขาได้ รบ
ั เมืองเฮโบรนในแผ่น ดิน ยู
ดาห์ และทุ่ง หญ้า ซึ่ง อยู่ ล้อมรอบนั ้น 56 แต่ ทุ ่ง นาและตามชนบทของเมืองนั ้น เขายกให้
แก่ คาเลบบุตรชายเยฟุน เนห์ 57 เขาให้ เมืองต่างๆแห่ง ยู ดาห์ แก่ ลูก หลานของอาโรน คือ
เมืองเฮโบรนซึ่ง เป็น เมืองลี้ ภัย เมืองลิ บนาห์กั บท ุ่ง หญ้า เมืองยาททีร ์ เมืองเอชเทโมอากั
บท ุ่ง หญ้า 58 ฮี เลนพร้อมกั บท ุ่ง หญ้า เดบีร พร
์ ้ อมกั บท ุ่ง หญ้า 59 อาชานพร้อมกั บท ุ่ง หญ้า
และเบธเชเมชพร้อมกั บท ุ่ง หญ้า 60 และจากดิน แดนตระกูล เบนยามิ นก ็ มอบเมืองเกบา
พร้อมกั บทุ่งหญ้า อาเลเมทพร้อมกั บทุ่งหญ้า และอานาโธทพร้อมกั บทุ่งหญ้า หัวเมืองทัง้
สิน
ั
้ ของเขาทุกครอบครัวเป็นสิบสามหัวเมืองด้วยกัน 61 ส่วนคนโคฮาทที่ เหลืออยู่นั ้นได้ รบ
ส่วนมอบโดยสลากที่ ได้ จากครอบครัว ของตระกูล จากตระกูล มนั ส เสห์ ครึ่ง หนึ่ งม ี สิ บหัว
เมือง 62 และมอบสิบ สามหัว เมืองจากตระกูล อิส สาคาร์ ตระกูล อาเชอร์ ตระกู ลน ัฟ ทาลี
และจากตระกูล มนั ส เสห์ ในบาชานให้ แก่ คนเกอร์โชมตามครอบครัว ของเขา 63 และมอบ
โดยสลากสิบ สองหัว เมืองจากตระกูล รู เบน ตระกูล กาด และตระกูล เศบู ลุ นให้แก่ คนเมรา
รีตามครอบครัวของเขา 64 ดังนี้ แหละประชาชนอิสราเอลได้มอบหัวเมืองพร้อมกับทุ่งหญ้า
54
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65 และคนอิสราเอลได้ จับ สลากให้หว
ั เมืองจากตระกูลยูดาห์

ให้แก่ คนเลวี
ตระกูลสิ เมโอน
และตระกูลเบนยามิน ตามที่กล่าวชื่อไว้นั้นด้วย 66 และครอบครัวคนโคฮาทที่เหลืออยูมี
่ หัว
67
เมืองอัน เป็น ดิน แดนของเขาจากตระกูล เอฟราอิม คนอิสราเอลได้ ให้ หัว เมืองลี้ ภัย คือ
เมืองเชเคมพร้อมกับทุ่งหญ้าในถิน
่ ภูเขาเอฟราอิม เมืองเกเซอร์พร้อมกับทุ่งหญ้า 68 เมือง
โยกเมอัม พร้อมกั บท ุ่ง หญ้า เมืองเบธโฮโรนพร้อมกั บท ุ่ง หญ้า 69 เมือ งอัย ยาโลนพร้อมกั
บทุ่งหญ้า เมืองกัทริมโมนพร้อมกับทุ่งหญ้า 70 และมอบเมืองจากตระกูลมนั สเสห์ครึง่ หนึ่ ง
คือเมืองอาเนอร์พรอ
้ มกับทุ่งหญ้า เมืองบิเลอัมพร้อมกับทุ่งหญ้าให้แก่ครอบครัวคนโคฮาท
71
ที่เหลืออยู่ ดินแดนของมนั สเสห์ครึ่งตระกูลที่มอบให้แก่คนเกอร์โชมคือ โกลานในเมือง
บาชานพร้อมกับทุ่งหญ้า และอัชทาโรทพร้อมกับทุ่งหญ้า 72 และจากตระกูลอิสสาคาร์ คือ
เมืองเคเดชพร้อมกั บท ุ่ง หญ้า เมือ งดาเบรัท พร้อมกั บท ุ่ง หญ้า 73 และเมืองราโมทพร้อมกั
บทุ่งหญ้า และเมืองอาเนมพร้อมกับทุ่งหญ้า 74 จากตระกูลอาเชอร์ คือ เมืองมาชาลพร้อม
กับทุ่งหญ้า เมืองอับโดนพร้อมกับทุ่งหญ้า 75 เมืองหุกอกพร้อมกับทุ่งหญ้า และเมืองเรโหบ
พร้อมกั บท ุ่ง หญ้า 76 และจากตระกู ลน ัฟ ทาลี คือ เมืองเคเดชในกาลิ ลี พร ้ อมกั บท ุ่ง หญ้า
เมืองฮัมโมนพร้อมกับทุ่งหญ้า เมืองคีรย
ิ าธาอิมพร้อมกับทุ่งหญ้า 77 ส่วนคนเมรารีที่เหลือ
อยู่นั ้นได้รบ
ั จากตระกูลเศบูลุนคือ เมืองริมโมนพร้อมกับทุ่งหญ้า เมืองทาโบร์พร้อมกับทุ่ง
หญ้า 78 และฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างโน้ นที่เยรีโค คือฟากตะวันออกของแม่น้ําจอร์แดนนั ้น
จากตระกูล รู เบน คือ เมืองเบเซอร์ในถิน
่ ทุ รก ัน ดารพร้อมกั บท ุ่ง หญ้า เมืองยาฮาสพร้อมกั
79
บทุ่งหญ้า เมืองเคเดโมทพร้อมกับทุ่งหญ้า และเมืองเมฟาอาทพร้อมกับทุ่งหญ้า 80 และ
จากตระกูลกาด คือ เมืองราโมทในกิเลอาดพร้อมกับทุ่งหญ้า เมืองมาหะนาอิมพร้อมกับท
ุ่งหญ้า 81 เมืองเฮสโบนพร้อมกับทุ่งหญ้า เมืองยาเซอร์พร้อมกับทุ่งหญ้า

7
บุตรชายของอิสสาคาร์
บุ ตรชายของอิส สาคาร์ คือ โทลา ปู อาห์ ยาชูบ และชิม โรน สี ่ คนด้วยกัน 2 บุ ตรชาย
ของโทลาคือ อุสซี เรไฟยาห์ เยรีเอล ยามัย ยิบสัม และเชมู เอล หัวหน้าในเรือนบรรพบุรุษ
ของเขา คือ ของโทลา เป็น ทแกล้ว ทหารของพงศ์ พันธุ ์ของเขา และจํานวนของคนเหล่า นี้
ในรัช สมัย ของดาวิด เป็น สองหมื่น สองพัน หกร้อยคน 3 บุ ตรชายของอุส ซี คือ อิส ราหิ ยาห์
และบุตรชายของอิสราหิยาห์คือ มีคาเอล โอบาดีห์ โยเอล และอิสชีอาห์ ห้าคนด้วยกัน ทุก
คนเป็นคนชัน
์
อนบรรพบุรุษ
้ หัวหน้า 4 และพร้อมกับคนเหล่านี้ ตามพงศ์พันธุของเขาตามเรื
ของเขา มีหน่วยทหารศึกสามหมื่นหกพันคน เพราะเขามีภรรยาและบุตรชายมาก 5 ญาติพี่
น้ องของเขาซึ่งเป็นคนในบรรดาครอบครัวของอิสสาคาร์ มี หมดด้วยกันเป็นทแกล้วทหาร
แปดหมื่นเจ็ดพันคน ขึ้นทะเบียนไว้ในสํามะโนครัวเชื้อสาย
1

ผู้สืบสายโลหิตของเบนยามิน
บุ ตรชายของเบนยามิ น คือ เบลา เบเคอร์ และเยดี ยาเอล สามคนด้วยกัน 7 บุ ตรชาย
ของเบลาคือ เอสโบน อุ สซี อุ สซี เอล เยรีโมท และอิรี ห้าคนด้วยกัน เป็นหัวหน้าของเรือน
บรรพบุรุษ เป็น ทแกล้ว ทหาร และจํานวนที่ ข้น
ึ ทะเบียนไว้ ในสํามะโนครัว เชื้อ สายของเขา
เป็น สองหมื่น สองพัน สามสิบ สี่ คน 8 บุ ตรชายของเบเคอร์คือ เศมิ ราห์ โยอาช เอลี เยเซอร์
เอลีโอนัย อมรี เยรีโมท อาบียาห์ อานาโธท และอาเลเมท ทัง้ หมดนี้ เป็นบุตรชายของเบเค
อร์ 9 และจํานวนที่ ข้น
ึ ทะเบียนไว้ในสํามะโนครัว เชื้อ สาย ตามพงศ์ พันธุ ์ เป็น หัวหน้า เรือน
6
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10 บุตรชายของเยดียาเอล

บรรพบุรุษของเขา เป็นทแกล้วทหาร เป็นสองหมื่นสองร้อยคน
คือ บิลฮาน และบุตรชายของบิลฮานคือ เยอูช เบนยามิน เอฮูด เคนาอะนาห์ เศธาน ทารชิช
และอาหิชาฮาร์ 11 ทัง้ หมดนี้ เป็นบุตรชายของเยดี ยาเอล ตามหัวหน้า เรือนบรรพบุรุษของ
เขา เป็นทแกล้วทหาร เป็นหนึ่ งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยคน พร้อมที่จะทําศึกสงคราม 12 และ
ชุปปิม และหุปปิม เป็นบุตรอิระ และหุชิมบุตรชายอาเฮอร์
บุตรชายของนั ฟทาลี

13 บุตรชายของนั ฟทาลีคือ

ยาซีเอล กุนี เยเซอร์ และชัลลูม ลูกหลานของนางบิลฮาห์

ผู้สืบสายโลหิตของมนั สเสห์
อัสรีเอล ซึ่งนางกําเนิ ดให้ท่าน (แต่ ภรรยาน้ อยของท่านคือ
ชาวอารัม กําเนิ ด มาคีร บิ
์ ดาของกิ เลอาด 15 มาคีร ก็
์ รับ พี่ สาวของหุปปิม และชุ ปปิม มาเป็น
ภรรยา พี่ สาวของเขาชื่อ มาอาคาห์� และคนที่ สองชื่อ เศโลเฟหัด และเศโลเฟหั ดม ี บุตร
สาว 16 และมาอาคาห์ ภรรยาของมาคีร ค
์ ลอดบุตรชายคนหนึ่ ง นางเรียกชื่อ เขาว่า เปเรช
และน้ องชายของเขาชื่อเชเรช และบุตรชายของเขาชื่อ อุลาม และราเคม 17 บุตรชายของอุ
ลามคือเบดาน เหล่านี้ เป็นบุตรชายกิ เลอาด ผู้เป็นบุตรชายมาคีร ์ ผู้เป็นบุตรชายมนั สเสห์
18 และฮัมโมเลเคทน้ องสาวของเขาคลอดบุตรชื่ออิชโฮด อาบีเยเซอร์ และมาฮาลาห์ 19 บุ
ตรชายของเชมิดาคือ อาหิยัน เชเคม ลิคฮี และอานี ยม
ั
14 บุ ตรชายของมนั ส เสห์คือ

ผู้สืบสายโลหิตของเอฟราอิม

20 บุ ตรชายของเอฟราอิม คือ ชู เธลาห์

และบุตรชายของชู เธลาห์คือเบเรด บุ ตรชายของ
เบเรดคือทาหัท บุ ตรชายของทาหัทคือเอลอาดาห์ บุ ตรชายของเอลอาดาห์คือทาหัท 21 บุ
ตรชายของทาหัท คือ ศาบาด บุ ตรชายของศาบาดคือ ชู เธลาห์ กับ เอเซอร์และเอเลอั ด ซึ่ง
คนของกัท ผู้ ที่ เก ิด ในเมืองนั ้น ได้ ฆ่า เสีย เพราะเขาทัง้ หลายลงมาปล้น สัตว์ เลี้ยงของเขา
22 และเอฟราอิมบิดาของเขาไว้ทุกข์โศกเศร้าเป็ นหลายวัน และพี่น้องของเขาก็มาเล้าโลม
เขา 23 และเอฟราอิมก็เข้าไปหาภรรยา และนางก็ตัง้ ครรภ์คลอดบุตรชายคนหนึ่ ง และท่าน
เรียกชื่อเขาว่า เบรียาห์ เพราะเหตุชว
่ ับเรือนของเขา 24 (บุตรสาวของท่านชื่อเช
ั ่ ร้ายตกอยูก
เอราห์ ผู้ซึ่งสร้างเมืองเบธโฮโรนล่างและบน และเมืองอุสเซนเชเอราห์� 25 เอฟราอิมมีบุ
ตรชายชื่อเรฟาห์ บุตรชายของเรฟาห์คือเรเชฟ บุตรชายของเรเชฟคือเทลาห์ บุตรชายของ
เทลาห์คือทาหาน 26 บุ ตรชายของทาหานคือลาดาน บุ ตรชายของลาดานคื ออัมมีฮูด บุ ตร
ชายของอัมมีฮูดคือเอลีชามา 27 บุตรชายของเอลีชามาคือนูน บุตรชายของนูนคือโยชูวา
กรรมสิทธิของเอฟราอิ
ม
์
ที่ ดิ นกรรมสิทธิ์และภู มิ ลําเนาของเขาคือ เบธเอลพร้อมกับ บรรดาหัว เมือง และนา
อารัน ด้านตะวัน ออก และเกเซอร์ด้านตะวัน ตกพร้อมกับ บรรดาหัว เมือง เชเคมพร้อมกับ
บรรดาหัวเมือง และกาซาพร้อมกับบรรดาหัวเมือง 29 และตามพรมแดนของคนมนั สเสห์
มีเมืองเบธชานพร้อมกับบรรดาหัวเมือง ทาอานาคพร้อมกับบรรดาหัวเมือง เมกิดโดพร้อม
กับบรรดาหัวเมือง โดร์พรอ
้ มกับบรรดาหัวเมือง ลูกหลานโยเซฟบุตรชายอิสราเอลได้อาศัย
อยูใ่ นที่เหล่านี้
28

บุตรชายของอาเชอร์

30 บุตรชายของอาเชอร์คือ อิมนาห์ อิชวาห์ อิชวี เบรียาห์ และเสราห์น้องสาวของเขา 31 บุ

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

8
บุตรชายและหัวหน้าตระกูลของเบนยามิน

เบนยามิน ให้ กําเนิ ด เบลาบุตรหัวปี ของเขา อัชเบลคนที่ สอง อาหะราห์ คนที ่ สาม 2 โน
ฮาห์คนที่สี่ ราฟาคนที่ห้า 3 และบุตรชายของเบลาคือ อัดดาห์ เก-รา อาบีฮูด 4 อาบีชูวา นา
อามาน อาโหอาห์ 5 เก-รา เชฟูฟาน และหุราม 6 ต่อไปนี้ เป็นบุตรชายของเอฮูด เขาทัง้ หลาย
เป็น หัวหน้า บรรพบุรุษ ของชาวเมืองเกบา และเขาถูก กวาดไปเป็น เชลยยัง เมืองมานาฮาท
7 คือ นาอามาน อาหิ ยาห์ และเก-รา เขาทัง
้ หลายถูก กวาดไปเป็น เชลย และท่านให้กําเนิ ด
บุตรชื่ออุสซาห์ และอาหิฮูด 8 และชาหะราอิมให้กําเนิ ดบุตรในดินแดนโมอับ ภายหลังจาก
ที่เขาได้ไล่หุชิมและบาอาราภรรยาของเขาไปแล้ว 9 เขาให้กําเนิ ดบุตรกับโฮเดชภรรยาของ
เขาคือ โยบับ ศิเบีย เมชา มัลคาม 10 เยอูส สาเคีย และมิรมาห์ เหล่านี้ เป็นบุตรชายของเขา
เป็นหัวหน้าบรรพบุรุษของเขา 11 เขาให้กําเนิ ดบุตรกับหุชิมด้วยคือ อาบีทูบ และเอลปาอัล
12 บุ ตรชายของเอลปาอัล คือ เอเบอร์ มิ ชอัม และเชเมด ผู้ สร้างเมืองโอโน และเมืองโลด
พร้อมกับ หัว เมือง 13 และเบรียาห์ และเชมา เขาทัง้ หลายเป็น หัวหน้า บรรพบุรุษ ของชาว
เมือ งอัย ยาโลน ผู้ ซึ่ง ขับ ไล่ ชาวเมือ งกัท ไปเสีย นั ้น 14 และอาหิโย ชาชัก และเยรีโมท 15 เศ
บาดิยาห์ อาราด เอเดอร์ 16 มีคาเอล อิชปาห์ และโยฮาเป็นบุตรชายของเบรียาห์ 17 เศบาดิ
ยาห์ เมชุ ล ลาม ฮิ ส คี เฮเบอร์ 18 อิช เมรัย ยิ สลิ ยาห์ และโยบับ เป็น บุตรชายของเอลปาอัล
19 ยาคิม ศิครี ศั บดี 20 เอลี เยนั ย ศิลเลธัย เอลี เอล 21 อาดายาห์ เบไรอาห์ และชิมราทเป็ น
บุตรชายของชิเมอี 22 อิชปาน เอเบอร์ เอลีเอล 23 อับโดน ศิครี ฮานาน 24 ฮานั นยาห์ เอลาม
อัน โธธียาห์ 25 อิฟ ไดยาห์ และเปนู เอลเป็น บุตรชายของชาชัก 26 ชัมเชรัย เชหะรียาห์ อา
ธาลิ ยาห์ 27 ยาอาเรชี ยาห์ เอลี ยาห์ และศิค รี เป็น บุตรชายของเยโรฮัม 28 คนเหล่า นี้ เป็น
หัวหน้าบรรพบุรุษของเขา ตามพงศ์พันธุของเขา
์
เป็นชัน
่
ซาเล็ม
้ หัวหน้า คนเหล่านี้ อยูในเยรู
29 และในกิเบโอนก็ มี บิ ดาของกิเบโอนอาศัย อยู่ และภรรยาของท่านชื่อ มาอาคาห์ 30 บุ ตร
ชายหัวปีของท่านชื่ออับโดน แล้วก็มี ศูร ์ คีช บาอัล นาดับ 31 เกโดร์ อาหิโย เศเคอร์ 32 และ
มิ กโลทให้กําเนิ ดบุตรชื่อชิเมอาห์ คนเหล่านี้ อาศัยอยู่ตรงข้ามกับญาติ ของเขาในเยรู ซาเล็
มด้วย เขาอยูก
่ ับญาติของเขา
1

ผู้สืบสายโลหิตของซาอูล

33 เนอร์ให้กําเนิ ดบุตรชื่อคีช

คีชให้กําเนิ ดบุตรชื่อซาอูล ซาอูลให้กําเนิ ดบุตรชื่อโยนาธาน
มัล คี ชู วา อาบ ี นาดับ และเอชบาอัล 34 และบุตรชายของโยนาธานคือ เมริบ บาอัล และเม
ริบบาอัลให้กําเนิ ดบุตรชื่อมีคาห์ 35 บุตรชายของมีคาห์คือ ปี โธน เมเลค ทาเรีย และอาหัส
36 และอาหัสให้กําเนิ ดบุตรชื่อเยโฮอัดดาห์ และเยโฮอัดดาห์ให้กําเนิ ดบุตรชื่ออาเลเมท อัส
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37 โมซาให้กําเนิ ดบุตรชื่อบิเนอา

มาเวทและศิมรี ศิมรีให้กําเนิ ดบุตรชื่อโมซา
บุตรชายของ
บิเนอาคือราฟาห์ บุ ตรชายของราฟาห์คือเอเลอาสาห์ บุ ตรชายของเอเลอาสาห์คืออาเซล
38 อาเซลมีบุตรชายหกคน และต่อไปนี้ เป็ นชื่อของเขา อัสรีคัม โบเครู อิชมาเอล เชอาริยาห์
โอบาดีห์ และฮานั น ทัง้ หมดนี้ เป็นบุตรชายของอาเซล 39 บุตรชายของเอเชกน้ องชายของ
เขาคือ อุ ลามบุตรหัวปี ของเขา เยฮูช คนที่ สอง และเอลี เฟเลทคนที่ สาม 40 บุ ตรชายของอุ
ลามเป็นคนที่เป็นทแกล้วทหาร นั กธนู มีลูกหลานมากหนึ่ งร้อยห้าสิบคน คนเหล่านี้ ทัง้ สิน
้
เป็นลูกหลานของเบนยามิน

9
สํามะโนครัวเชื้อสายของอิสราเอลและยูดาห์
ดัง นั ้ นอ ิส ราเอลทัง้ ปวงได้ ข้น
ึ ทะเบียนไว้ในสํามะโนครัว เชื้อ สาย และดู เถิด ทะเบียนนี้
ก็ บันทึก ไว้ในหนั งสือ ของกษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอลและยู ดาห์ ผู้ ถู กกวาดไปเป็น เชลยในบาบิ
โลนเพราะการละเมิด ของเขา 2 ฝ่ายพวกแรกที่ เข ้า มาอาศัย ในที่ กรรมสิทธิ์ของเขาอีก ใน
บรรดาหัว เมืองของเขานั ้น คื ออ ิส ราเอล พวกปุโรหิต พวกเลวี และพวกคนใช้ ประจํา พระ
วิหาร 3 และในเยรู ซาเล็ม มี ประชาชนบางคนในพวกยู ดาห์ พวกเบนยามิน พวกเอฟราอิม
และพวกมนั ส เสห์ ได้ อาศัย อยู่ 4 คื ออ ุธย
ั เป็น บุตรชายอัม มี ฮูด ผู้ เป็น บุตรชายอมรี ผู้ เป็น
บุตรชายอิมรี ผู้เป็นบุตรชายบานี ในพวกบุตรเปเรศ ผู้เป็นบุตรชายยูดาห์ 5 และจากคนชี
โลห์คือ อาสายาห์บุตรหัวปี และบุตรชายของเขา 6 จากบุตรชายของเศ-ราห์คือ เยอูเอล กับ
ญาติ ของเขาเป็น หกร้อยเก้า สิบ คน 7 จากลูก หลานของเบนยามิ น คือ สัลลู ผู้ เป็น บุตรชาย
เมชุ ลลาม ผู้เป็นบุตรชายโฮดาวิยาห์ ผู้เป็นบุตรชายหัสเสนูอาห์ 8 อิบเนยาห์บุ ตรชายเยโร
ฮัม เอลาห์บุตรชายอุสซี ผู้เป็นบุตรชายมิครี และเมชุลลามบุตรชายเชฟาทิยาห์ ผู้เป็นบุตร
ชายเรอูเอล ผูเป็
้ นบุตรชายอิบนย
ี าห์ 9 และญาติของเขาตามพงศ์พันธุของเขา
์
เป็นเก้าร้อย
ห้าสิบหกคน ทัง้ สิน
้ นี้ เป็นประมุขของบรรพบุรุษตามเรือนบรรพบุรุษของเขา
1

พวกปุโรหิตใหญ่

10 จากพวกปุ โรหิตม ี

เยดายาห์ เยโฮยาริบ ยาคีน 11 และอาซาริยาห์ ผู้เป็นบุตรชายฮิล
คียาห์ ผู้เป็นบุตรชายเมชุ ลลาม ผู้เป็นบุตรชายศาโดก ผู้เป็นบุตรชายเมราโยท ผู้เป็นบุตร
ชายอาหิทูบ เจ้าหน้าที่ปกครองของพระนิ เวศแห่งพระเจ้า 12 และอาดายาห์ ผูเป็
้ นบุตรชาย
เยโรฮัม ผู้เป็นบุตรชายปาชเฮอร์ ผู้เป็นบุตรชายมัลคิ ยาห์ และมาอาสัย ผู้เป็นบุตรชายอา
ดี เอล ผู้ เป็นบุตรชายยาเซราห์ ผู้เป็น บุตรชายเมชุ ลลาม ผู้เป็น บุตรชายเมชิลเลมิท ผู้ เป็น
บุตรชายอิมเมอร์ 13 และญาติของเขา หัวหน้าเรือนบรรพบุรุษของเขา รวมเป็นหนึ่ งพันเจ็ด
ร้อยหกสิบคน เป็นคนสามารถมากที่จะทํางานปรนนิ บัติในพระนิ เวศของพระเจ้า
คนเลวีอาศัยอยูใ่ นกรุ งเยรู ซาเล็ม
จากคนเลวีมี เชไมอาห์ ผู้ เป็น บุตรชายหัส ชูบ ผู้ เป็น บุตรชายอัส รีคัม ผู้ เป็น บุตรชาย
ฮาซาบิ ยาห์ ลูก หลานของเมรารี 15 กับ บั คบ ัค คาร์ เฮเรช กาลาล และมัทธานิ ยาห์ ผู้ เป็น
บุตรชายมี คา ผู้ เป็น บุตรชายศิค รี ผู้ เป็น บุตรชายอาสาฟ 16 และโอบาดีห์ ผู้ เป็น บุตรชาย
เชไมอาห์ ผูเป็
้ นบุตรชายกาลาล ผูเป็
้ นบุตรชายเยดูธูน และเบเรคยาห์ ผูเป็
้ นบุตรชายอาสา
ผู้เป็นบุตรชายเอลคานาห์ ผู้อาศัยอยู่ในชนบทของชาวเนโทฟาห์ 17 ผู้เฝ้าประตู คือ ชัลลูม
อัก ขูบ ทัล โมน อาหิ มาน และญาติ ของเขา ชัลลูม เป็น หัวหน้า 18 ประจํา อยู่ จนบัดนี้ ที่ พระ
ทวารของกษั ตริย์ ทางด้านตะวัน ออก คนเหล่า นี้ เป็น ผู้ เฝ้า ประตู ค่ายของคนเลวี 19 ชัลลูม
14
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เป็น บุตรชายโคเร ผู้ เป็น บุตรชายอาบี ยาสาฟ ผู้ เป็น บุตรชายโคราห์ และญาติ ของเขาคือ
เรือนบรรพบุรุษ ของเขา คือ คนโคราห์ เป็น ผู้ ดู แลการงานปรนนิ บั ติ เป็น ผู้ เฝ้า ธรณี ประตู
ของพลับพลา ดัง บรรพบุรุษ ของเขา เป็น ผู้ ดู แลค่ายของพระเยโฮวาห์ เป็น ผู้ ดู แลทางเข้า
20 และฟีเนหั สบ ุตรชายเอเลอาซาร์ เป็ น ผู้ ครอบครองเหนื อ เขาในกาลก่อน พระเยโฮวาห์
ทรงสถิ ตก ับ เขา 21 เศคาริยาห์ บุ ตรชายเมเชเลมิ ยาห์ เป็น ผู้ เฝ้า ทางเข้า ประตู พล ับ พลา
แห่ง ชุ มนุ ม 22 ผู้ ถู กเลือกเป็น ผู้ เฝ้า ประตู ที่ ธรณี นั ้ นม ี สองร้อยสิบ สองคน เขาขึ้น ทะเบียน
สํามะโนครัว เชื้อ สายไว้ในชนบทของเขา ดาว ิด และซามู เอลผู้ ทํานายได้ สถาปนาเขาไว้ใน
ตําแหน่ งหน้าที่ 23 ดังนั ้นเขาและลูกหลานของเขาจึงเป็นผู้ดูแลประตูรวั ้ พระนิ เวศของพระ
เยโฮวาห์ เป็นผู้เฝ้าประตูรวั ้ พระนิ เวศแห่งพลับพลา 24 ผู้ดูแลประตูรวั ้ อยูท
่ ัง้ สี่ด้าน คือด้าน
ตะวัน ออก ตะวัน ตก เหนื อ และใต้ 25 และญาติ ของเขาซึ่ง อยู่ ในชนบทของเขาต้องเข้า มา
ทุกๆเจ็ดวัน ตามเวลากําหนดเพื่อจะอยูก
่ ับคนเหล่านี้
หน้าที่สําคัญของคนเลวีบางคน

เพราะนายประตู ร วท
ั้ ง
ั ้ สี่ คน ผู้ เป็น พวกเลวีนั ้น มี ตําแหน่ ง หน้าที่ เป็น ผู้ ดู แลห้องและ
คลัง ของพระนิ เวศแห่ง พระเจ้า 27 และเขาพัก อาศัย อยู่ รอบพระนิ เวศของพระเจ้า เพราะ
หน้าที่ เฝ้าตกอยู่กับเขา และเขามี หน้าที่ เปิดทุกเช้า 28 บางคนเป็นคนดูแลเครือ
่ งใช้ในการ
ปรนนิ บั ติ เพราะว่า จะเบิก ออกไปหรือ ส่ง เข้า มาต้องนั บท ุก ครัง้ 29 และบางคนถูก แต่ง
ตัง้ ให้ ดู แล เครือ
่ งใช้ และ ดูแล เครือ
่ ง ใช้ ของ สถาน บริ สุทธิ ์ ทัง้ สิน
่
้ ดู แล ยอด แป้ง นํ้า องุน
30
นํ้ามัน กํายาน และเครือ
่ งเทศ และบางคนซึ่ง เป็น ลูก หลานของปุ โรหิ ตก ็ เตรียมเครือ
่ ง
เทศ ประสม 31 และ มัท ที ธิ ยาห์ คน เลว ี คน หนึ่ ง ผู้ เป็น บุตร หัว ปี ของ ชัลลูม คน โค ราห์ มี
ตําแหน่ ง หน้าที่ เป็น ผู้ ดู แลสิง่ ที่ ปิ้งในถาด 32 และญาติ ของเขาบางคน ซึ่ง เป็น คนโคฮาท
เป็น ผู้ ดู แลขนมปัง หน้า พระพักตร์ มี หน้าที่ จัด เตรียมทุก วัน สะบาโต 33 ต่อ ไปนี้ เป็น นั กร
้อง คือประมุขของบรรพบุรุษคนเลวี ผู้อาศัยอยู่ในห้องในพระวิหารไม่ต้องทําการปรนนิ บัติ
อย่างอื่น เพราะเขาอยูเ่ วรทัง้ กลางวันและกลางคืน 34 คนเหล่านี้ เป็นบรรดาหัวหน้าของคน
เลวี ตามพงศ์พันธุของเขาเป็
์
นชัน
่ ่เยรู ซาเล็ม
้ หัวหน้า คนเหล่านี้ อาศัยอยูที
26

สายตระกูลของซาอูล
ในกิเบโอนนั ้น เยฮี เอลบิ ดาของกิเบโอนอาศัย อยู่ และภรรยาของท่านชื่อ มาอาคาห์
และบุตรชายหัวปี ของท่านชื่อ อับ โดน แล้ว ก็ มี ศูร ์ คีช บาอัล เนอร์ นาดับ 37 เกโดร์ อา
หิโย เศคาริยาห์ และมิกโลท 38 และมิกโลทให้กําเนิ ดบุตรชื่อชิเมอัม และคนเหล่านี้ อาศัย
อยูต
่ รงข้ามกับญาติของเขาในเยรูซาเล็มด้วย อยูกั
่ บญาติของเขา 39 เนอร์ให้กําเนิ ดบุตรชื่อ
คีช คีชให้กําเนิ ดบุตรชื่อซาอูล ซาอูลให้กําเนิ ดบุตรชื่อโยนาธาน มัลคี ชู วา อาบีนาดับ และ
เอชบาอัล 40 บุตรชายของโยนาธานชื่อเมริบบาอัล และเมริบบาอัลให้กําเนิ ดบุตรชื่อมีคาห์
41 บุ ตรชายของมี คาห์ คือ ปี โธน เมเลค ทาเรีย และอาหัส 42 และอาหัส ให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ
ยาราห์ และยาราห์ให้กําเนิ ดบุตรชื่ออาเลเมท อัสมาเวท และศิ มรี และศิ มรีให้กําเนิ ดบุตร
ชื่อ โมซา 43 โมซาให้กําเนิ ด บุตรชื่ อบ ิ เนอา และบุตรชายของบิ เนอาคือ เรไฟยาห์ บุ ตรชาย
ของเรไฟยาห์คือเอเลอาสาห์ บุตรชายของเอเลอาสาห์คืออาเซล 44 อาเซลมีบุตรชายหกคน
และต่อไปนี้ เป็นชื่อของเขาทัง้ หลายคือ อัสรีคัม โบเครู อิชมาเอล เชอาริยาห์ โอบาดีห์ และ
ฮานั น เหล่านี้ เป็นบุตรชายของอาเซล
35
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ซาอูลพ่ายแพ้และถูกฆ่าเสีย
คนฟี ลิ ส เตีย ได้ สู้ กับ คนอิสราเอล และคนอิสราเอลก็ หนี ไปให้ พ้น หน้า คนฟี ลิ ส เตี ยล ้ม
ตายอยู่ที่ บนภู เขากิลโบอา 2 และคนฟี ลิสเตี ยก็ไล่ ทันซาอูลกับพวกราชโอรส และคนฟี ลิส
เตียก็ฆ่าโยนาธาน อาบีนาดับ และมัลคีชูวา ราชโอรสของซาอูลเสีย 3 การรบหนั กก็ประชิด
ซาอูล เข้าไป และนั ก ธนู มาพบพระองค์ เข้า พระองค์ ก็ ทรงบาดเจ็บ สาหั สด ้วยฝีมือ ของนั ก
ธนู 4 แล้วซาอูลรับสัง่ คนถืออาวุธของพระองค์ ว่า “จงชักดาบออก แทงเราเสียให้ทะลุ เถิด
เกรงว่าคนที่ มิได้ เข้าสุ หนัตเหล่านี้ จะเข้ามาทําลบหลู่ แก่ เรา� แต่ ผู้ถืออาวุธไม่ ยอมกระทํา
ตาม เพราะเขากลัว มาก ซาอูล จึง ทรงชัก ดาบของพระองค์ ออก ทรงล้ มท ับ ดาบนั ้น 5 และ
เมื่อ ผู้ ถือ อาวุธ เห็นว ่า ซาอู ล สิน
้ พระชนม์ แล้ว เขาก็ล้ มท ับ ดาบของเขาตายด้วย 6 ดัง นั ้น ซา
อู ลก ็ สิน
้ พระชนม์ พร ้ อมกับ ราชโอรสทัง้ สามของพระองค์ และราชวงศ์ ทัง้ สิน
้ ของพระองค์
ก็ ตายด้วยกัน 7 เมื่อ บรรดาคนอิสราเอลผู้ อยู่ ในหุบ เขาเห็นว ่า กองทัพ หนี ไป และซาอู ลก ับ
โอรสของพระองค์ก็สิน
้ พระชนม์แล้ว เขาก็ทิ้งบ้านเมืองของเขาและหลบหนี ไป คนฟีลิสเตี
ยก็เข้ามาอาศัยอยูใ่ นนั ้น
1

คนฟีลิสเตียฉลองการสิน
้ พระชนม์ของซาอูล

8 อยูมาวั
่
นรุ่งขึ้น เมื่อคนฟีลิสเตียมาปลดเสื้อผ้าจากคนที่ถูกฆ่า เขาพบพระศพซาอูลและ

ราชโอรสทัง้ สามอยูบ
่ นภูเขากิลโบอา 9 เขาก็ถอดเครือ
่ งทรงของพระองค์ เอาพระเศียรและ
อาวุธ ของพระองค์ ไป และส่ง ผู้ ส่ ือสารไปทัว่ ดิน แดนฟี ลิ ส เตีย ให้ นํา ข่าวดี ไปยัง รู ป เคารพ
และประชาชนของเขา 10 เขาเอาเครือ
่ งอาวุธ ของพระองค์ ไปไว้ ในวิหารพระของเขา และ
เอาพระเศียรของพระองค์ มัด ไว้ในวิหารของพระดาโกน 11 แต่ เมื่อ ชาวยาเบชกิ เลอาดทัง้
สิน
ิ เรือ
่ งทัง้ หมดที่ คนฟี ลิ ส เตีย ได้ กระทํา แก่ ซาอูล 12 ทหารเก่ง กล้า ทัง้ สิ้ นก ็ ลุ กขึ้น ไป
้ ได้ยน
เชิญพระศพของซาอูลและศพโอรสของพระองค์ นํามาที่ยาเบช และเขาก็ฝังพระอัฐินั้นใต้
ต้นโอ๊กในยาเบช และได้อดอาหารเจ็ดวัน
ความบาปของซาอูลทําให้พระองค์เสียราชอาณาจักร
ซาอูล จึง สิน
้ พระชนม์ ด้วยความละเมิด ของพระองค์ ซ่ึง พระองค์ กระทํา ต่อ พระเยโฮ
วาห์ ในเรือ
่ งที่ พระองค์ มิได้ รักษาพระบัญชาของพระเยโฮวาห์ และได้ ทรงแสวงหาการนํา
โดยทรงปรึกษาคนทรงด้วย 14 และมิ ได้ ทรงแสวงหาการนํา จากพระเยโฮวาห์ พระเยโฮ
วาห์จึงทรงสังหารพระองค์เสีย และทรงยกราชอาณาจักรให้แก่ดาวิดบุตรชายเจสซี
13

11
ดาวิดได้รบ
ั การเจิมตัง้ ให้เป็นกษั ตริย์เหนื ออิสราเอล (2 ซมอ 5:1-3)
แล ้ว คนอิสราเอลทัง้ สิ้ นก ็ชุ มนุ มอยู่ ด้วยกัน เฝ้า ดาวิด ที่ เมืองเฮโบรนทูล ว่า “ดู เถิด ข้า
พระองค์ ทัง้ หลายเป็นกระดูก และเนื้ อ ของพระองค์ 2 ในกาลก่อน แม้ เมื่อ ซาอูล ทรงเป็นก
ษั ตริย์ พระองค์ ทรงเป็น ผู้นํา อิสราเอลออกไปและเข้า มา และพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของ
พระองค์ ตรัส แก่ พระองค์ ว่า ‘เจ้ าจะเลี้ยงดู อส
ิ ราเอลประชาชนของเรา และเจ้า จะเป็น เจ้า
3
เหนื ออ ิส ราเอลประชาชนของเรา� ” ดัง นั ้น พวกผู้ ใหญ่ ทัง้ สิน
้ ของคนอิสราเอลก็ มาเฝ้า
กษั ตริย์ ที่ เมืองเฮโบรน และดาวิด ทรงกระทํา พันธสัญญากับ เขาทัง้ หลายที่ เมืองเฮโบรน
ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ และเขาทัง้ หลายก็ เจิมตัง้ ดาวิดให้เป็นกษั ตริย์เหนื ออิสราเอล
ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์โดยซามูเอล
1
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กรุ งเยรู ซาเล็มกลายเป็นเมืองหลวง (2 ซมอ 5:6-12)
ดาว ิด และคนอิสราเอลทัง้ สิน
้ ไปยัง เยรู ซาเล็ม คือ เยบุส ที่ นั ่น คนเยบุ สอย ู่ ซึ่ง เป็น ชาว
แผ่น ดิน นั ้น 5 ชาวเมืองเยบุ ส ทูล ดาวิด ว่า “พระองค์ จะเสด็จ เข้า มาที่ นี่ ไม่ ได้ � อย่างไรก็ ดี
ดาวิดทรงยึดที่กําบังเข้มแข็งแห่งศิโยนไว้ คือนครของดาวิด 6 ดาวิดรับสัง่ ว่า “ผู้ใดที่โจมตี
คนเยบุสได้ก่อนจะได้เป็นหัวหน้าและผู้บังคับบัญชา� และโยอาบบุตรชายของนางเศรุ ยาห์
ได้ยกขึ้นไปก่อน ท่านจึงได้เป็นหัวหน้า 7 และดาวิดทรงประทับอยใู่ นที่กําบังเข้มแข็ง เพราะ
ฉะนั ้น เขาจึง เรียกว่า นครของดาวิด 8 และพระองค์ ทรงสร้างเมืองรอบ ตัง้ แต่ มิ ลโลโดย
รอบ และโยอาบก็ ซ่อมส่วนที่ เหลือ ของเมืองนั ้น 9 และดาวิด ทรงจําเริญ ยิง่ ๆขึ้น เพราะว่า
พระเยโฮวาห์จอมโยธาทรงสถิตกับพระองค์
4

รายชื่อพวกวีรบุรุษของดาวิด
10 ต่อ ไปนี้ เป็ น คนที่ เด่ นในพวกวีรบ ุ รุษ ของดาวิด

ผู้ สน ับ สนุนพระองค์ อย่างแข็ง แรงใน
ราชอาณาจักรของพระองค์ ด้วยกันกับอิสราเอลทัง้ สิน
้ เชิญพระองค์ให้เป็นกษั ตริย์ ตามพ
ระวจนะของพระเยโฮวาห์ เก ี่ ยวด ้วยเรือ
่ งอิสราเอล 11 ต่อ ไปนี้ เป็น จํานวนวี รบ ุ รุษ ของดา
วิด คือ ยาโชเบอัม คนฮักโมนี เป็นหัวหน้าพวกผู้บังคับบัญชา เขายกหอกของเขาสู้คนสาม
ร้อย และฆ่า เสีย ในคราวเดียวกัน 12 และในวีรบ ุ รุษ ทัง้ สาม คนที ่ ถัด เขาไปคือ เอเลอาซาร์
บุ ตรชายโดโด คนอาโหอาห์ 13 เขาอยู่ กับ ดาวิด ที่ ปั สด ัม มิม เมื่อ คนฟี ลิ ส เตีย ชุ มนุ มกัน
ทํา สงครามที่ นั ่น มี ที่ ดิ นแปลงหนึ่ งม ี ข้าวบาร์เลย ์ เต็ม ไปหมด และคนทัง้ หลายก็ หนี ไปให้
พ้น หน้า คนฟี ลิ ส เตีย 14 แต่ พวกเขายืน หยั ดอย ู่ ท่ามกลางที่ ดิ นแปลงนั ้น และป้อ งกั นม ัน
ไว้ ได้ ฆ่า คนฟี ลิ ส เตีย เสีย และพระเยโฮวาห์ ทรงช่วยเขาทัง้ หลายให้ พ้น ด้วยชัยชนะอัน ยิง่
ใหญ่ 15 สามคนในพวกทหารเอกทัง้ สามสิบคนนั ้นได้ลงไปถึงศิลาหาดาวิดที่ถ้ําอดุลลัม เมื่อ
กองทัพ ของคนฟี ลิ ส เตีย ตัง้ ค่ายอยู่ ที่ หุบ เขาเรฟาอิม 16 คราวนั ้น ดาวิ ดอย ู่ ในที่ กําบัง เข้ม
แข็ง และทหารประจําป้อมของคนฟีลิสเตียอยูที
่ ่เบธเลเฮม 17 ดาวิดตรัสด้วยความอาลัยว่า
“โอ ใครหนอจะส่งนํ้าจากบ่อที่ เบธเลเฮมซึ่งอยู่ข้างประตู เมืองมาให้เราดื่มได้� 18 แล้วคน
ทัง้ สามก็ แหกค่ายของคนฟีลิสเตียเข้าไป และตักนํ้ามาจากบ่อเบธเลเฮมที่ ข้างประตูเมือง
นําเอามาถวายดาวิด แต่ ดาวิดหาทรงดื่ มน้าํ นั ้นไม่ พระองค์ ทรงเทออกถวายแด่ พระเยโฮ
วาห์ 19 ตรัสว่า “ขอพระเจ้าของข้าทรงห้ามข้าไม่ให้กระทําอย่างนี้ ควรหรือที่ข้าจะดื่มโลหิต
ของคนเหล่า นี้ ผู้ ที่ เสี่ยงชีวต
ิ ของเขา เพราะด้วยการเสี่ยงชีวต
ิ ของเขาเอง เขาได้ เอานํ้า นี้
มา � เพราะฉะนั ้น พระองค์ จึง หาทรงดื่ม ไม่ ทแกล้ว ทหารสามคนนั ้น ได้ กระทํา สิง่ นี้ 20 ฝ่า
ยอาบี ชย
ั น้ องชายของโยอาบเป็น หัวหน้า ของทัง้ สามคนนั ้น ท่านได้ ยกหอกของท่านสู้ คน
สามร้อย และฆ่า เสีย และได้ รบ
ั ชื่อ เสียงดัง่ วีรบ ุ รุษ สามคนนั ้น 21 ในสามคนนั ้น ท่านมีช่อ
ื
เสียงมากกว่าอีกสองคนนั ้น และได้ เป็นผู้บังคับบัญชาของเขา แต่ ท่านไม่มียศเท่ากับสาม
คนแรกนั ้น 22 และเบไนยาห์บุตรชายเยโฮยาดา เป็นบุตรชายของคนเก่งกล้าแห่งเมืองขับ
เซเอล เป็นคนประกอบมหกิจ เขาได้ฆ่าคนดุจสิงโตของโมอับเสียสองคน เขาลงไปฆ่าสิงโต
ที่ในบ่อในวันทีห
่ ม
ิ ะตกด้วย 23 เขาได้ฆ่าคนอียป
ิ ต์คนหนึ่ ง เป็นชายรู ปร่างใหญ่โต สูงห้าศอก
คนอียป
ิ ต์ นั้น ถือ หอกเหมือนไม้ กระพั น
่ ทอผ้า แต่ เบไนยาห์ถือ ไม้ เท ้า ลงไปหาเขา และแย่ง
เอาหอกมาจากมือ ของคนอียป
ิ ต์ และฆ่า เขาเสีย ด้วยหอกของเขาเอง 24 สิ ่ง เหล่า นี้ เบไน
ยาห์บุ ตรชายเยโฮยาดาได้ กระทํา และได้ ช่อ
ื เสียงในหมู่พวกทแกล้วทหารสามคนนั ้น 25 ดู
เถิด เขามีช่อ
ื เสียงโด่ งดังกว่าสามสิบคนนั ้น แต่ เขาไม่ มียศเท่ากับสามคนแรกนั ้น และดา
วิดได้ทรงแต่งเขาให้เป็นผูบ
้ ังคับบัญชาทหารรักษาพระองค์ 26 นอกนั ้นมพ
ี วกทแกล้วทหาร
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ของกองทัพ คือ อาสาเฮลน้ องชายของโยอาบ เอลฮานั น บุตรชายของโดโดชาวเบธเลเฮม
27 ชัม โมทชาวเมืองฮาโรด เฮเลสคนเปโลน 28 อิ ราบ ุตรชายอิก เขชชาวเมืองเทโคอา อาบ
ีเยเซอร์ชาวเมืองอานาโธท 29 สิ บเบคัย คนหุชาห์ อิลัย คนอาโหอาห์ 30 มาหะรัย ชาวเนโท
ฟาห์ เฮเลด บุตรชายบาอานาห์ชาวเนโทฟาห์ 31 อิธย
ั บุตรชายรีบย
ั แห่งเมืองกิเบอาของคน
เบนยามิน เบไนยาห์ ชาวปิ ราโธน 32 หุรย
ั ชาวลําธารกาอัช อาบีเอล คนอารบาห์ 33 อัสมา
เวท คนบาฮู ริม เอลี ยาบา ชาวชาอัล โบน 34 ลูก หลานฮาเชมคนกิม โซ โยนาธาน บุ ตรชาย
ชากีชาวฮาราห์ 35 อาหิอม
ั บุตรชายสาคาร์ชาวฮาราห์ เอลีฟัล บุตรชายอูระ 36 เฮเฟอร์ คน
เมเค-ราไธด์ อาหิยาห์ คนเปโลน 37 เฮสโร ชาวคารเมล นาอารัย บุตรชายเอสบัย 38 โยเอล
น้ องชายนาธัน มิ บฮาร์ บุ ตรชายฮากรี 39 เศเลก คนอัม โมน นาหะรัย ชาวเบเอโรท ผู้ ถือ
อาวุธของโยอาบบุตรชายนางเศรุยาห์ 40 อิรา คนอิทไรต์ กาเรบ คนอิทไรต์ 41 อุรียาห์ คนฮิต
ไทต์ ศาบาด บุตรชายอัคลัย 42 อาดีนา บุตรชายชิซาคนรู เบน หัวหน้าคนหนึ่ งของคนรู เบน
และสามสิบคนด้วยกันกับเขา 43 ฮานั น บุตรชายมาอาคาห์ และโยชาฟัท คนมิทเน 44 อุสชี
ยา ชาวอัชทาโรท ซามาและเยฮีเอล บุ ตรชายโฮธามคนอาโรเออร์ 45 เยดี ยาเอล บุ ตรชาย
ชิมรี และโยฮา น้ องชายของเขา ชาวทิไซต์ 46 เอลีเอล คนมาหะไวต์ เยรีบัยและโยชาวิยาห์
บุตรชายเอลนาอัม และอิทมาห์ คนโมอับ 47 เอลีเอล โอเบด และยาอาซีเอล คนเมโซบัย

12
พวกต่างๆที่รว่ มกับดาวิดที่ศิกลาก
1 ต่อไปนี้ เป็ นคนที่มาหาดาวิดที่ ศิกลาก

ขณะเมื่อท่านไปไหนไม่ได้สะดวกเพราะเหตุซาอู
ลบุตรชายคีช เขาทัง้ หลายเป็นคนในพวกทแกล้วทหาร ผู้ช่วยท่านในการรบ 2 เขาเป็นนั ก
ธนู เขาเหวีย
่ งหินด้วยสลิงและยิงธนูได้ด้วยมือขวาหรือมือซ้าย เขาเป็นคนเบนยามิน ญาติ
ของซาอูล 3 อาหิเยเซอร์เป็น หัวหน้า ถัด ไปคือ โยอาช บุ ตรชายของเชมาอาห์ชาวเมือ งกิเบ
อา และเยซีเอลกับเปเลท บุตรชายของอัสมาเวท เบราคาห์และเยฮูชาวอานาโธท 4 อิชมัย
ยาห์แห่งกิเบโอน ทแกล้วทหารในพวกสามสิบคนนั ้น และเป็นหัวหน้าเหนื อสามสิบคนนั ้น
เยเรมีย์ ยาฮาซีเอล โยฮานั น โยซาบาดชาวเมืองเกเดราห์ 5 เอลูซัย เยรีโมท เบอัลยาห์ เช
มาริยาห์ เชฟาทิยาห์คนฮารู ฟ 6 เอลคานาห์ อิสชีอาห์ อาซาเรล โยเอเซอร์ ยาโชเบอัม คนโค
ราห์ 7 และโยเอลาห์ กับ เศบาดิยาห์ บุตรชายของเยโรฮัมชาวเกโดร์ 8 มีทแกล้วทหารและ
ผู้ชาํ นาญศึกจากคนกาดหนี เข้าไปหาดาวิด ณ ที่กําบังเข้มแข็งในถิน
่ ทุรกันดาร เขาชํานาญ
โล่ และดัง้ ผู้ ซึ่ง หน้า ของเขาเหมือนหน้า สิงโต และผู้ ซ่ึง รวดเร็ว เหมือนละมัง่ บนภู เขา 9 เอ
10 มิชมันนาห์ที่สี่ เยเรมียที
เซอร์เป็นหัวหน้า โอบาดีหที
์ ่สอง เอลีอบท
ั สาม
ี่
์ ่ห้า 11 อัททัยที่หก
เอลีเอลที่เจ็ด 12 โยฮานั นทีแปด
่
เอลซาบาดที่เก้า 13 เยเรมียที
์ ่สิบ มัคบันนั ยที่สิบเอ็ด 14 คน
เหล่า นี้ เป็น บุตรชายของกาด เป็น นายทหารในกองทัพ ผู้ น้ อยก็ เป็น นายร้อย ผู้ใหญ่ ก็ เป็น
นายพัน 15 เหล่า นี้ เป็น คนที่ ข้ามแม่น้ํา จอร์แดนในเดือนแรก เมื่อ นํ้า ท่วมฝั่ งทัง้ สิน
้ และให้
คนที ่อยู่ ณ ลุ ่มแม่น้ําแตกหนี ไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก 16 มีคนเบนยามินและ
ยู ดาห์มาเฝ้า ดาวิด ณ ที่ กําบัง เข้ม แข็ง 17 ดาว ิด ทรงออกไปต้อนรับ เขา และตรัส กับ เขาว่า
“ถ้าท่านทัง้ หลายมาฉั นมิตรเพื่อช่วยข้าพเจ้า จิตใจของข้าพเจ้าจะพันผูกติดกบท
ั ่าน แต่ถ้า
มาเพื่อขายข้าพเจ้าให้แก่ปฏิปักษ์ ของข้าพเจ้า แม้ว่าในมือของข้าพเจ้าไม่มีความผิดใดๆ ก็
ขอพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเราทัง้ หลายทอดพระเนตร และทรงกล่าวโทษท่านทัง้ หลาย
เถิด� 18 แล้วพระวิญญาณได้ มาเหนื ออามาสั ย หัวหน้าพวกผู้บังคับบัญชานั ้น และเขาทูล
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ว่า “ข้าแต่ ดาวิด ข้าพระองค์ ทัง้ หลายเป็นของพระองค์ และอยู่กับพระองค์ ข้าแต่ บุ ตรเจส
ซี สันติภาพ สันติภาพจงมีแก่ พระองค์ และสันติภาพจงมีแก่ ผู้ช่วยของพระองค์ เพราะว่า
พระเจ้าของพระองค์ทรงอุปถัมภ์พระองค์� แล้วดาวิดทรงรับเขาทัง้ หลายไว้ และทรงตัง้ ให้
เป็น นายทหารในกองทัพ ของพระองค์ 19 คนมนั ส เสห์ด้วยได้ หลบหนี ไปเข้า ฝ่ายดาวิด บ้าง
เมื่อ พระองค์ ยกมากับ คนฟี ลิ ส เตีย เพื่อ ทํา สงครามกับ ซาอูล แต่ พวกฝ่ายดาวิ ดม ิ ได้ ช่วย
คนฟี ลิ ส เตีย เพราะผู้ ครอบครองของคนฟี ลิ ส เตีย ได้ หาร ื อก ัน และส่ง พระองค์ กล ับ ไปเสีย
บอกว่า “เขาจะหลบหนี ไปคืนดีกับซาอูลนายของเขาโดยเอาหัวของเราไปด้วย� 20 ขณะเมื่อ
พระองค์ไปยังศิ กลาก คนมนั สเสห์เหล่านี้ หลบหนี ไปสมทบพระองค์ คือ อัดนาห์ โยซาบาด
เยดี ยาเอล มี คาเอล โยซาบาด เอลีฮู และศิลเลธัย หัวหน้า บรรดากองพัน ในคนมนั ส เสห์
21 เขาทัง
้ หลายช่วยเหลือ ดาวิด ต่อสู้ พวกปล้น เพราะเขาทัง้ หลายเป็น ทแกล้ว ทหารทัง้ สิน
้
และเป็น ผู้ บังคับ บัญชาในกองทัพ 22 ในสมัย นั ้น ทุกๆวันม ี คนมาเข้า ฝ่ายดาวิด เพื่อ จะช่วย
เหลือพระองค์ จนเป็นกองทัพใหญ่อย่างกองทัพของพระเจ้า

กองทัพของตระกูลต่างๆตัง้ ดาวิดให้เป็นกษั ตริย์
23 ต่อไปนี้ เป็ นจํานวนทหารติดอาวุธพร้อมสําหรับสงคราม ผูมาหาดาวิ
้
ดในเมืองเฮโบรน
เพื่อจะมอบราชอาณาจักรของซาอูลให้กับพระองค์ ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ 24 คน
ยูดาห์ที่ ถือโล่ และหอกมีหกพันแปดร้อย เป็นทหารติดอาวุธพร้อมสําหรับสงคราม 25 จาก
คนสิเมโอน มีทแกล้วทหารชํานาญศึกเจ็ดพันหนึ่ งร้อย 26 จากคนเลวีสี่พันหกร้อย 27 เยโฮ
ยาดาเป็น หัวหน้า คนของอาโรน มี คนมากั บท ่านสามพัน เจ็ด ร้อย 28 ศาโดกทแกล้ว ทหาร
หนุ่ม และคนจากเรือนบรรพบุรุษ ของเขาเองเป็น ผู้ บังคับ บัญชายี่ สิ บสองคน 29 จากคน
เบนยามินญาติของซาอูลสามพันคน ซึ่งแต่ก่อนนี้ จํานวนมากจงรักภักดีต่อราชวงศ์ ซาอูล
30 จากคนเอฟราอิม ทแกล้ว ทหารแกล้ว กล้า สองหมื่น แปดร้อยคน เป็ น คนมีช่ อ
ื เสียงใน
เรือนบรรพบุรุษ ของเขา 31 จากคนมนั ส เสห์ครึ่ง ตระกูล หน่ง
ึ หมื่น แปดพัน คน ผู้ ซึ่ง เขาบ่ง
ชื่อไว้ให้มาเชิญดาวิดไปเป็นกษั ตริย์ 32 จากคนอิสสาคาร์ มีผู้รูกาลเทศะ
้
ทราบว่าอิสราเอล
ควรทําประการใด มีหัวหน้าสองร้อยคน และญาติของเขาทัง้ สิน
อยู
่
ใต้
บั
ง
คับบัญชาของเขา
้
33 จากคนเศบู ลุ น มี ห้า หมื่น คนที่ ฝึก แล้ว เตรียมพร้อมเข้า สู้ รบ สรรพด้วยอาวุธ ทุก อย่าง
เพื่อ ทํา สงครามเพื่อ ช่วยเหลือ มิใช่ ด้วยสองจิต สองใจ 34 จากคนนั ฟ ทาลี ผู้ บังคับ บัญชา
หนึ่ ง พัน ซึ่ งม ี คนติด โล่ และหอกมาด้วยสามหมื่น เจ็ด พัน คน 35 จากคนดาน มี คนเตรียม
พร้อมทํา สงครามสองหมื่น แปดพัน หกร้อยคน 36 จากคนอาเชอร์ สี ่ หมื่น คนฝึก พร้อมที่
จะทําสงคราม 37 และจากฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างโน้ น จากคนรู เบน และคนกาด และคน
มนั ส เสห์ ครึ่ง ตระกูล มี หน ่ง
ึ แสนสองหมื่น คน ติ ดอาวุธ ทุก อย่างเพื่อ ทํา สงคราม 38 ทหาร
ทัง้ สิน
้ เหล่านี้ พร้อมที่จะทําศึก ได้มายังเฮโบรน ด้วยเจตนาเต็มเปี่ ยมที่จะเชิญดาวิดเป็นก
ษั ตริย์เหนื ออิสราเอลทัง้ สิน
้ ในทํานองเดียวกันบรรดาคนอิสราเอลที่ เหลืออยู่ ก็เป็นใจเดีย
วกันที่จะเชิญดาวิดเป็นกษั ตริย์ 39 เขาทัง้ หลายอยู่ที่นั ่ นกับดาวิดสามวันกินและดื่ม เพราะ
ว่า พี่ น้องของเขาได้ เตรียมไว้ให้ เขา 40 ยิง่ กว่า นั ้น ผู้ ที่ อยู่ ใกล้ เขาทัง้ หลายด้วยคือ ไกลออก
ไปถึ งอิสสาคาร์ และเศบูลุ น และนั ฟทาลี ได้จัดอาหารบรรทุกลา อูฐ ล่อ และวัว กับเสบียง
อาหารมากมายเป็น แป้ง ขนมมะเดื่อ ช่ ออง ุ่น แห้ง นํ้า องุน
่ นํ้ามัน วัว และแกะ เพราะว่า มี
ความชื่นบานในอิสราเอล
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เขาบรรทุกหีบแห่งพระเจ้าโดยใช้วิธที
ี ่ไม่ถูกต้อง

ดาว ิด ได้ ทรงหารือก ับ นายพัน และนายร้อย กับ หัว หน้า ทุกๆคน 2 และดาวิด ตรัส กับ ชุ
มนุมชนอิสราเอลทัง้ ปวงว่า “ถ้าท่านทัง้ หลายเห็นด้วย และถ้าเป็นนํ้าพระทัยของพระเยโฮ
วาห์พระเจ้า ของเรา ก็ ให้เราทัง้ หลายส่งคนไปหาพี่น้องของเรา ผู้ ที่ เหลือ อยู่ในแผ่นดิ นอิส
ราเอลทัง้ สิน
้ ่งอยูใ่ นหัวเมืองและทุ่งหญ้าของเขา เพื่อให้
้ ให้ไปยังปุโรหิตและคนเลวีด้วย ผูซึ
เขาทัง้ หลายมาหาพวกเราพร้อมกัน 3 และให้เราทัง้ หลายนําหีบแห่งพระเจ้าของเรามายัง
เราอีก เพราะเราทัง้ หลายมิ ได้ ไต่ ถามถึง ในสมัย ของซาอูล� 4 ชุ มนุมชนทัง้ สิน
้ นั ้ นก ็ พากัน
กล่าวว่าพวกเขาจะกระทําตาม เพราะสิง่ นั ้นเป็นสิง่ ที่ถูกต้องในสายตาของประชาชนทัง้ สิน
้
5 เพราะฉะนั ้นดาวิดจึงประชุมอิสราเอลทัง
้ สิน
ิ ต์ ถึงทางเข้าเมืองฮามั
้ ตัง้ แต่ชิโหร์แห่งอียป
ท เพื่อ จะเชิญ หีบ แห่ง พระเจ้า จากคี ร ย
ิ าทเยอาริม 6 ดาว ิ ดก ับ อิสราเอลทัง้ ปวงขึ้น ไปยัง บา
อาลาห์ คือคีรย
ิ าทเยอาริมซึ่งเป็นของยูดาห์ เพื่อจากที่นั่นจะได้เชิญหีบของพระเจ้าคือพระ
เยโฮวาห์ ผูประทั
้
บระหว่างพวกเครู บ อันเป็นหีบทเี่ รียกกันตามพระนาม 7 และเขาทัง้ หลาย
ก็ บรรทุกหีบของพระเจ้าไปในเกวียนเล่มใหม่จากเรือนของอาบีนาดับ และอุสซาห์กับอาหิ
โยเป็น คนขับ เกวียน 8 และดาวิดก ับ อิสราเอลทัง้ ปวงก็ รา่ เริงก ัน อยู่ ต่อ พระพักตร์พระเจ้า
ด้วยเต็มกําลังของเขาทัง้ หลาย ด้วยเพลง พิณเขาคู่ พิณใหญ่ รํามะนา ฉาบ และแตร
1

อุสซาห์เสียชีวต
ิ

และเมื่อ เขาทัง้ หลายมาถึง ลานนวดข้าวของคิ โดน อุ สซาห์ ก็ เหย ีย ดมื อออกกุม หีบ ไว้
เพราะวัวสะดุด 10 และพระพิโรธของพระเยโฮวาห์ได้ พลุ ่งขึ้นต่ ออุสซาห์ และพระองค์ ทรง
ประหารเขา เพราะเขาเหยียดมือ ออกยัง หี บน ัน
้ และเขาก็ สิ ้น ชีวต
ิ ต่อ พระพักตร์พระเจ้า
11 และดาวิ ดก ็ ไม่ ทรงพอพระทัย เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงทลายออกมาเหนื ออ ุส ซาห์ จึง
เรียกที่ตรงนั ้นว่า เปเรศอุสซาห์ จนถึงทุกวันนี้ 12 และดาวิดทรงเกรงกลัวพระเจ้าในวันนั ้น
และพระองค์ ตรัสว่า “เราจะนําหีบของพระเจ้าไปบ้านไปเมืองอย่างไรได้� 13 ดาวิดจึ งมิได้
ทรงย้ายหีบไปไว้ในนครของดาวิด แต่ทรงนําหีบแวะไปไว้ที่บ้านโอเบดเอโดมคนกัท 14 และ
หีบของพระเจ้าได้ค้างอยู่กับครัวเรือนของโอเบดเอโดมที่ เรือนของเขาสามเดือน และพระ
เยโฮวาห์ทรงอํานวยพระพรแก่ครัวเรือนของโอเบดเอโดมกับทัง้ สิน
้ ซึ่งเขามีอยู่
9

14
กษั ตริยดาว
์
ิดทรงมัง่ คัง่ บริบูรณ์

ฮี รามกษั ตริย์ เมืองไทระได้ ทรงส่ง ผู้ ส่ือสารมาเฝ้า ดาวิด และทรงส่ง ไม้ สนสี ดาร์ ทัง้
ช่างก่อและช่างไม้เพื่อจะสร้างวังถวายพระองค์ 2 และดาวิดทรงทราบว่าพระเยโฮวาห์ทรง
สถาปนาพระองค์เป็นกษัตริย์เหนื ออิสราเอล เพราะพระราชอาณาจักรของพระองค์ก็เป็นที่
ยกย่องอย่างยิง่ เพื่อเห็นแก่อส
ิ ราเอลประชาชนของพระองค์ 3 และดาวิดทรงรับมเหสีเพิม
่
ขึ้นในกรุ งเยรู ซาเล็ม และดาวิดทรงให้กําเนิ ดโอรสและธิดาอีก 4 ต่อไปนี้ เป็นชื่อราชบุตรซึ่ง
พระองค์ ทรงมี ในเยรู ซาเล็ม คือ ชัม มุ อา โชบับ นาธัน ซาโลมอน 5 อิบ ฮาร์ เอลี ชู วา เอลเป
เลท 6 โนกาห์ เนเฟก ยาเฟีย 7 เอลีชามา เบเอลยาดา เอลีเฟเลท 8 เมื่อคนฟีลิสเตียได้ยินว
่า ดาวิดทรงรับ การเจิม เป็นกษั ตริย์เหนื ออ ิส ราเอลทัง้ ปวงแล้ว คนฟี ลิ ส เตีย ทัง้ ปวงก็ ข้น
ึ ไป
แสวงหาดาวิด ดาว ิด ทรงได้ ยน
ิ เรือ
่ งนั ้ นก ็ เสด็จ ออกไปสู้ รบกับ เขาทัง้ หลาย 9 ฝ่ายคนฟี ลิ ส
เตีย ได้ มาปล้น ในหุบ เขาเรฟาอิม 10 และดาวิดก ็ ทรงทูล ถามพระเจ้า ว่า “ควรที่ ข้า พระองค์
1
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จะขึ้นไปต่อสู้ฟีลิสเตียหรือ พระองค์จะทรงมอบเขาไว้ในมือของข้าพระองค์หรือ� และพระ
เยโฮวาห์ตรัสตอบพระองค์ว่า “ขึ้นไปเถอะ และเราจะมอบเขาไว้ในมือเจ้า� 11 และพระองค์
เสด็จไปยังบาอัลเปราซิม และดาวิดทรงชนะเขาทัง้ หลายที่นั ่น และดาวิดตรัสว่า “พระเจ้า
ทรงทะลวงข้าศึก ของข้าพเจ้า เหมือนดัง กระแสนํ้า ที่ พุ ่ง ใส่� เพราะฉะนั ้น เขาจึง เรียกที่ นั้
นว่า บาอัลเปราซิม 12 เขาทัง้ หลายก็ ทิง้ รู ป เคารพของเขาเสีย ที่ นั ่น และดาวิดก ็ ทรงมี พระ
บัญชา และรู ปเคารพเหล่านั ้นกถู
็ กเผาด้วยไฟเสียหมด 13 และคนฟีลิสเตียยังมาปล้นในหุบ
เขานั ้ นอีก 14 และเมื่อดาวิดทูลถามพระเจ้าอีกครัง้ หนึ่ ง พระเจ้าตรัสตอบพระองค์ว่า “เจ้า
อย่าขึ้นไปตามเขา จงอ้อมไปและโจมตีเขาที่ตรงข้ามกับหมู่ต้นหม่อน 15 และเมื่อเจ้าได้ยน
ิ
เสียงกระบวนทัพ อยู่ ที่ ยอดหมู่ ต้น หม่อนแล้ว จงออกไปทํา ศึก เพราะว่า พระเจ้า ได้ เสด็จ
ออกไปข้างหน้าเพื่อโจมตีกองทัพของคนฟีลิสเตีย� 16 และดาวิดทรงกระทําตามที่พระเจ้า
บัญชาแก่พระองค์ และเขาทัง้ หลายโจมตีกองทัพคนฟีลิสเตียตัง้ แต่เมืองกิเบโอนถึงเมือง
เกเซอร์ 17 กิตติศัพท์ ของดาวิดก็ลือไปสู่ บรรดาประเทศทัง้ หลาย และพระเยโฮวาห์ทรงให้
ประชาชาติทัง้ ปวงครันคร
่
้ามดาวิด

15
คนเลวีหามหีบแห่งพระเจ้าไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม
ดาว ิด ทรง สร้าง พระราชวัง ของ พระองค์ หลาย หลัง ใน นคร ดา วิด และ พระองค์ ทรง
เตรียมที่ ไว้ สําหรับ หีบ ของพระเจ้า และทรงตัง้ เต็นท์ ไว้ ให้ 2 แล ้ว ดาวิด ตรัสว ่า “นอกจาก
คนเลวีแล ้ว ไม่ ควรที่ คนอื่น จะหามหีบ ของพระเจ้า เพราะว่า พระเยโฮวาห์ ทรงเลือกเขาให้
หามหีบของพระเจ้า และปรนนิ บัติพระองค์เป็นนิ ตย์� 3 และดาวิดทรงประชุมอิสราเอลทัง้
สิ้นที่เยรู ซาเล็ม เพื่อจะนําหีบของพระเยโฮวาห์มาสู่ที่ของหีบนน
ั ้ ซึ่งพระองค์ได้ทรงเตรียม
ไว้ ให้ 4 และดาวิด ทรงรวบรวมลูก หลานของอาโรนและคนเลวี 5 คือ จากลูก หลานของโค
ฮาท ได้อุรีเอลเป็นหัวหน้า พร้อมกับพี่น้องของเขาหนึ่ งร้อยยี่สิ บคน 6 จากลูกหลานของเม
รารี ได้ อาสายาห์เป็นหัวหน้า พร้อมกับพี่น้องของเขาสองร้อยยี่สิ บคน 7 จากลูกหลานของ
เกอร์โชม ได้โยเอลเป็นหัวหน้า กับพี่น้องของเขาหนึ่ งร้อยสามสิบคน 8 จากลูกหลานของเอ
ลีชาฟาน ได้เชไมอาห์เป็นหัวหน้า กับพีน
่ ้ องของเขาสองร้อยคน 9 จากลูกหลานของเฮโบรน
ได้ เอลี เอลเป็น หัวหน้า กับ พี่ น้องของเขาแปดสิบ คน 10 จากลูก หลานของอุส ซี เอล ได้ อัม มี
นาดับเป็นหัวหน้า กับพี่น้องของเขาหนึ่ งร้อยสิบสองคน 11 แล้วดาวิดทรงเรียกศาโดกและ
อาบียาธาร์ปุโรหิต และคนเลวีคือ อุรีเอล อาสายาห์ โยเอล เชไมอาห์ เอลีเอล และอัมมีนา
ดับ 12 และตรัส กับ เขาทัง้ หลายว่า “เจ้ าทัง้ หลายเป็น ประมุข ของบรรพบุรุษ ของคนเลวี จง
ชําระตัว ของเจ้า เสีย ทัง้ เจ้า และพี่ น้องของเจ้า เพื่อ เจ้า จะนํา หีบ ของพระเยโฮวาห์พระเจ้า
แห่งอิสราเอลขึ้นมายังสถานที่ซ่ึงเราได้จัดเตรียมไว้ให้ 13 เพราะเจ้ามิได้ไปหามเสียแต่ครัง้
แรก พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเราจึง ทรงทลายออกมาเหนื อ เรา เพราะเรามิ ได้ แสวงหา
ตามระเบียบอัน สมควร� 14 แล ้ วปุ โรหิต และคนเลวี จึง ได้ ชาํ ระตัว ของเขาเพื่อ จะเชิญ หีบ
ของพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของอิสราเอลขึ้น มา 15 และคนเลวีได้ หามหีบ ของพระเจ้า บนบ่า
ด้วยคานหาม ดัง ที่ โมเสสได้ บัญชาเขาไว้ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ 16 ดาว ิด ได้ ทรง
บัญชาแก่บรรดาหัวหน้าของคนเลวีให้แต่งตัง้ พี่น้องของเขาให้เป็นนั กร้องเล่นเครือ
่ งดนตรี
มี พิณ ใหญ่ พิณ เขาคู่ และฉาบ เพื่อ ทํา เสีย งดั งด ้วยความชื่นบาน 17 คนเลว ี จึง แต่ง ตัง้ เฮ
มานบุตรชายโยเอล และพีน
่ ้ องของเขาคือ อาสาฟบุตรชายเบเรคิยาห์ และจากลูกหลานเม
รารีพีน้
่ องของเขาคือ เอธานบุตรชายคูชายาห์ 18 และพร้อมกับเขาได้แต่งตัง้ พีน
่ ้ องของเขา
1
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ในอันดับ สองคือ เศคาริยาห์ เบน ยาอาซี เอล เชมิ ราโมท เยฮี เอล อุ นนี เอลี อับ เบไนยาห์
มาอาเสอาห์ มัทที ธย
ิ าห์ เอลี ฟัล และมิกเนยาห์ และโอเบดเอโดม กับเยอีเอล เป็นคนเฝ้า
ประตู 19 นั กร้องคือ เฮมาน อาสาฟ เอธาน เป็นคนตี ฉาบทองสัมฤทธิ์ 20 เศคาริยาห์ อาซี
เอล เชมิราโมท เยฮีเอล อุนนี เอลีอับ มาอาเสยาห์ และเบไนยาห์ เล่นพิณใหญ่ตามสําเนี ยง
อาลาโมท 21 แต่มัททีธย
ิ าห์ เอลีฟัล มิกเนยาห์ โอเบดเอโดม เยอีเอล และอาซาซิยาห์ เป็น
ผู้นําด้วยพิณเขาคู่ ตามสําเนี ยงเชมินิท 22 เคนานิ ยาห์หว
ั หน้าของคนเลวีในเรือ
่ งเพลงเป็น
ผู้ อาํ นวยการเพลง เพราะเขาเข้าใจดี 23 เบเรคิ ยาห์ และเอลคานาห์ เป็น นายประตู เฝ้า หีบ
24 เชบานิ ยาห์ เยโฮชาฟัท เนธันเอล อามาสัย เศคาริยาห์ เบไนยาห์ และเอลีเยเซอร์ปุโรหิต
ได้เป่าแตรหน้าหีบของพระเจ้า โอเบดเอโดม และเยฮียาห์เป็นนายประตูเฝ้าหีบด้วย
ดาวิดได้นําหีบพันธสัญญาขึ้นมา
ดา วิด และ บรรดา ผู้ ใหญ่ ของ อิสราเอล และ ผู้ บัญชา กองพัน จึง ได้ ไป นํา หีบ พันธ
สัญญา ของ พระ เย โฮ วาห์ ข้น
ึ จาก เรือน ของ โอ เบด เอ โดม ด้วย ความ เปรม ปรี ดิ ์ 26 อยู่ มา
เพราะพระเจ้า ทรงช่วยคนเลวี ผู้ หามหีบ พันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ เขาทัง้ หลายก็ ได้
ถวายเครือ
่ งบูชาเป็ นวัวผู้เจ็ดตัวและแกะผู้เจ็ดตัว 27 ดาวิดทรงฉลองพระองค์ ผ้าป่านเนื้ อ
ละเอียด ทัง้ คนเลวีทัง้ ปวงผู้หามหีบ และนั กร้อง และเคนานิ ยาห์ผู้อํานวยการเพลงของนั
กร้อง และดาวิดทรงเอโฟดผ้าป่าน 28 ดังนี้ แหละคนอิสราเอลทัง้ ปวงได้นําหีบพันธสัญญา
ของพระเยโฮวาห์ ข้น
ึ มาด้วยเสียงโห่ ร้อง เสียงแตรทองเหลืองขนาดเล็ก เสียงแตร และ
ฉาบ และทําเพลงเสียงดังด้วยพิณใหญ่และพิณเขาคู่
25

มีคาลมเหสีของกษั ตริย์ดาวิดดูหมิน
่ พระองค์

29 และต่อ มาเมื่อ หีบ พันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ มาถึง นครดาวิด แล้ว

มี คาลราชธิดา
ของซาอูลแลดูตามช่องพระแกลเห็นกษั ตริย์ดาวิดทรงเต้นรําและทรงร่าเริงอยู่ พระนางก็
มีใจดูหมิน
่ พระองค์

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

เพลงโมทนาถวายแด่พระเยโฮวาห์

7 แล ้ว ในวัน นั ้น ดาวิด ทรงกํา หนดเป็ นคร ง
ั ้ แรกให้มี การร้องเพลงโมทนาถวายแด่ พระเย

โฮวาห์ โดยอาสาฟและพี่ น้องของท่าน 8 “จงโมทนาขอบพระคุณ พระเยโฮวาห์ จงร้องทูล
ออกพระนามพระองค์ จงให้ บรรดาพระราชกิจ ของพระองค์ แจ ้ง แก่ ชนชาติ ทัง้ หลาย 9 จง
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ร้องเพลงถวายพระองค์ ร้องเพลงสดุ ดี ถวายพระองค์ จงเล่า ถึง การมหัศจรรย์ ทัง้ สิน
้ ของ
พระองค์ 10 จงอวดพระนามบริสุทธิ์ ของพระองค์ ให้ จิ ตใจของบรรดาผู้ แสวงหาพระเยโฮ
วาห์เปรมปรีดิ์ 11 จงแสวงหาพระเยโฮวาห์ และพระกําลังของพระองค์ แสวงหาพระพักตร์
ของพระองค์เรือ
่ ยไป 12 จงระลึกถึงการอัศจรรย์ซ่ึงพระองค์ทรงกระทํา การมหัศจรรย์และ
คํา พิพากษาแห่ง พระโอษฐ์ ของพระองค์ 13 โอ เชื้อ สายของอิสราเอล ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์
ลูกหลานของยาโคบ ผู้เลือกสรรของพระองค์ 14 พระองค์ คือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา
คํา พิพากษาของพระองค์ อยู่ ทัว่ ไปในแผ่น ดิน โลก 15 จงจดจํา พันธสัญญาของพระองค์ อยู่
เป็นนิ ตย์ คือพระวจนะที่ พระองค์ ทรงบัญชาไว้ตลอดชัว่ หนึ่ งพันชัว่ อายุ 16 คือพันธสัญญา
ซึ่งพระองค์ทรงกระทําไว้กับอับราฮัม คําปฏิญาณซึ่งทรงกระทําไว้กับอิสอัค 17 ซึ่งพระองค์
ทรงยืน ยั นอ ี กก ับ ยาโคบให้ เป็น พระราชบัญญั ติ และแก่ อิสราเอลให้ เป็น พันธสัญญานิ
รัน ดร์ 18 ว่า ‘เราจะให้ แผ่ นดิน คานาอัน แก่ เจ้า เป็น ส่วนมรดกของเจ้า ทัง้ หลาย� 19 เมื่อ
เจ้า ทัง้ หลายยั งม ี คนจํานวนน้ อย จํานวนน้ อยจริง ยัง เป็น แต่ คนอาศัย อยู่ ในนั ้น 20 พเนจร
ไปจากประชาชาติ นี้ ถึง ประชาชาติ นั ้น จากราชอาณาจั กรน ี้ถึ งอ ี กชนชาติ หนึ่ ง 21 พระองค์
มิได้ ทรงยอมให้ ผู้ ใดบีบ บังคับ เขา พระองค์ ทรงขนาบกษั ตริ ย์ หลายองค์ ด้วยเห็น แก่ เขา
22 ว่า ‘อย่า แตะต้องบรรดาผู้ ที่ เราเจิม ไว้ อย่า ทํา อันตรายแก่ ผู้ พยากรณ์ ทัง
้ หลายของเรา�
23 แผ่ นดิน โลกทัง
้ สิน
้ จงร้องเพลงถวายพระเยโฮวาห์ จงประกาศความรอดของพระองค์
ทุ กๆวัน 24 จงเล่า ถึง สง่า ราศี ของพระองค์ ท่ามกลางบรรดาประชาชาติ ถึง การมหัศจรรย์
ของพระองค์ ท่ามกลางบรรดาชนชาติ ทัง้ หลาย 25 เพราะพระเยโฮวาห์นั้นทรงยิง่ ใหญ่และ
สมควรจะสรรเสริญ อย่างยิง่ พระองค์ ทรงเป็ นที ่ เกรงกลัว เหนื อ พระทัง้ ปวง 26 เพราะพระ
ทัง้ ปวงของชนชาติ ทัง้ หลายเป็ นร ูป เคารพ แต่ พระเยโฮวาห์ทรงสร้างฟ้า สวรรค์ 27 เกียรติ
และความโอ่อา่ ตระการมี อยู่ ต่อ พระพักตร์พระองค์ กําลัง และความชื่นบานอยู่ ในสถานที่
ประทับของพระองค์ 28 ตระกูลของชนชาติทัง้ หลายเอ๋ย จงถวายแด่พระเยโฮวาห์ จงถวาย
สง่าราศีและกําลังแด่พระเยโฮวาห์ 29 จงถวายสง่าราศีซ่ึงควรแก่พระนามของพระองค์แด่
พระเยโฮวาห์ จงนําเครือ
่ งบูชาและมาเข้าเฝ้าพระองค์ จงนมัสการพระเยโฮวาห์ด้วยเครือ
่ ง
30
ประดับ แห่ง ความบริสุทธิ์ ชาวโลกทัง้ สิน
่ ต่อ เบื้องพระพักตร์พระองค์ เออ
้ เอ๋ย จงตัว สัน
พิภพถูก สถาปนาแล้ว จะไม่ หวัน
่ ไหวเลย 31 จงให้ฟ้า สวรรค์ ยินดี และแผ่น ดิน โลกเปรมปรี
ดิ ์ ให้ เขาพูด ในหมู่ บรรดาประชาชาติ ว่า ‘พระเยโฮวาห์ ทรงครอบครอง� 32 ให้ ทะเลคํารน
กับ สิง่ ทัง้ ปวงที่ อยู่ ในนั ้น ให้ ทุ ่ง นาเริง โลด กับ สิง่ ทุก อย่างที่ อยู่ ในนั ้น 33 แล ้ว ต้นไม้ ทัง้ สิน
้
ของป่าไม้จะร้องเพลง เฉพาะพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ด้วยพระองค์ เสด็จมาพิพากษาโลก
34 โอ จงโมทนาขอบพระคุณพระเยโฮวาห์เพราะพระองค์ประเสริฐ เพราะความเมตตาของ
พระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ 35 และท่านจงกล่าวว่า ‘โอ ข้า แต่ พระเจ้า แห่ง ความรอดของข้า
พระองค์ทัง้ หลาย ขอจงช่วยข้าพระองค์ทัง้ หลายให้รอด และขอทรงรวบรวมข้าพระองค์ทัง้
หลาย และทรงช่วยข้า พระองค์ ทัง้ ปวงให้ พ้น จากประชาชาติ ทัง้ หลาย เพื่อ ข้า พระองค์ ทัง้
หลายจะโมทนาขอบพระคุณพระนามอันบริสุทธิ์ของพระองค์ และลิงโลดในการสรรเสริญ
พระองค์� 36 จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลแต่นิ รน
ั ดร์กาลจนถึง
นิ รน
ั ดร์กาล� แล้วประชาชนทัง้ ปวงได้กล่าวว่า “เอเมน� และได้สรรเสริญพระเยโฮวาห์
การตัง้ ผู้ปรนนิ บัติ ผู้เฝ้าประตู ปุโรหิตและนั กเล่นดนตรีสําหรับหีบแห่งพระเจ้า

37 ดาวิดจึงทรงให้อาสาฟและพี่น้องของท่านอยู่ที่ นั ่นต่อหน้าหีบพันธสัญญาของพระเย

โฮวาห์ ให้ปรนนิ บัติ อยู่ หน ้าหีบน ัน
้ เรือ
่ ยไปตามงานประจําวันที ่ ต้องทํา 38 ทัง้ โอเบดเอโดม
และพี่น้องหกสิบแปดคนของท่านด้วย ฝ่ายโอเบดเอโดมบุตรชายเยดูธูนกับโฮสาห์ให้เป็น
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39 และพระองค์ ทรงให้ศาโดกปุโรหิต

คนเฝ้าประตู
กับพี่น้องของท่านผู้เป็นปุโรหิต อยู่หน
้าพลับพลาแห่งพระเยโฮวาห์ซ่ึงอยู่ในปูชนียสถานสูงเมืองกิเบโอน 40 เพื่อถวายเครือ
่ งเผา
บูชาแด่ พระเยโฮวาห์บนแท่นเครือ
่ งเผาบูชาในเวลาเช้าเวลาเย็นเสมอ ตามซึ่งได้ บันทึกไว้
ทัง้ สิน
้ ในพระราชบัญญัติของพระเยโฮวาห์ ซึ่งพระองค์ทรงบัญชาอิสราเอล 41 เฮมานและ
เยดูธูนอยู่กับเขาทัง้ หลายและบรรดาคนอื่นที่ถูกเลือก และบ่งชื่อไว้ให้ถวายโมทนาแด่พระ
เยโฮวาห์ เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารงอยู่ เป็น นิ ตย์ 42 และพร้อมกับ เขาเฮมาน
และเยดูธู นม ี แตรและฉาบเพื่อ บรรเลง และเครือ
่ งดนตรีประกอบเพลงถวายพระเจ้า ลูก
หลานของเยดู ธูน ได้ รบ
ั แต่ง ตัง้ ให้ประจํา ประตู 43 และประชาชนทัง้ ปวงต่างก็ จากไปยังบ ้า
นของตน และดาวิดเสด็จกลับเพื่ออวยพรแด่ราชวงศ์ของพระองค์

17
ดาวิดปรารถนาสร้างพระนิ เวศของพระเจ้า (2 ซมอ 7:1-3)

1 อยูมาเมื
่
่ อดาวิดประทับในพระราชวังของพระองค์ ดาวิดตรัสกับนาธันผูพยากรณ์
้
ว่า “ดู

เถิด เราอยู่ในบ้านทําด้วยไม้สนสี ดาร์ แต่ หีบพันธสัญญาแห่งพระเยโฮวาห์อยู่ภายใต้ ม่าน
� 2 และนาธัน ทูล ดาวิด ว่า “ขอพระองค์ ทรงกระทํา ทัง้ สิน
้ ตามพระประสงค์ ของพระองค์
3
เพราะพระเจ้าทรงสถิตกับพระองค์� แต่อยู่มาในคืนวันนั ้นเอง พระวจนะของพระเจ้ามา
ถึง นาธันว ่า 4 “จงไปบอกดาวิด ผู้ รับ ใช้ ของเราว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า เจ้ าอย่า สร้าง
นิ เวศให้เราอยู่ 5 เพราะเราไม่เคยอยูใ่ นนิ เวศนั บแต่วันที่เราพาอิสราเอลขึ้นมาจนกระทัง่ วัน
นี้ แต่เราได้ไปจากเต็นท์ นี้ ถึงเต็นท์โน้ น และจากพลับพลาแห่งนี้ ถึงแห่งโน้ น 6 ในที่ ต่างๆที่
เราเคลื่อนไปมากับ อิสราเอลทัง้ หมด เราได้ เคยพูด สัก คํา กับ ผู้ วิน ิจฉั ย ของอิสราเอลคนใด
ผู้ที่เราได้บัญชาให้เขาเลี้ยงดูประชาชนของเราหรือว่า “ทําไมเจ้ามิได้สร้างนิ เวศด้วยไม้สน
สีดาร์ให้แก่เรา� ’
พันธสัญญาระหว่างพระเจ้ากับดาวิด (2 ซมอ 7:4-17)
7 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ เจ้าจงกล่าวแก่ดาวิดผู้รับใช้ของเราว่า ‘พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว
่า เราได้เอาเจ้ามาจากทุ่งหญ้า จากการตามฝูงแพะแกะ เพื่อให้เจ้าเป็นเจ้าเหนื ออิสราเอล
ประชาชนของเรา 8 และเราได้ อยู่กับ เจ้า ไม่ วา่ เจ้า ไปที่ ไหน และได้ ขจัด บรรดาศั ตรู ของเจ้า
ให้พ้น หน้า เจ้า และเราได้ กระทํา ให้เจ้ ามีช่อ
ื เสียงใหญ่ โตอย่างกับ ชื่อ เสียงของผู้ ยิง่ ใหญ่ ใน
โลก 9 และเราจะกําหนดที่หน่ง
ึ ในอิสราเอลประชาชนของเรา และเราจะปลูกฝังเขาไว้ เพื่อ
เขาทัง้ หลายจะได้ อยู่ ในที่ ของเขาเอง และไม่ ต้องถูก กวนใจอีก และคนชัว่ จะไม่ มาตี ปล้น
เขาดังแต่ก่อนมา 10 ตัง้ แต่สมัยเมื่อเราตัง้ ผู้วินิจฉั ยเหนื ออิสราเอลประชาชนของเรา และ
เราจะปราบปรามศัตรู ทัง้ สิน
้ ของเจ้า ยิง่ กว่านั ้นอีก เรากล่าวแก่เจ้าว่า พระเยโฮวาห์จะทรง
ให้เจ้ ามี ราชวงศ์ 11 และอยู่มาเมื่อ วัน ทัง้ หลายของเจ้า ครบแล้ว เจ้ าจะไปอยู่กับ บรรพบุรุษ
ของเจ้า เราจะให้เชื้อสายของเจ้าที่มาภายหลังเจ้าเกิดขึ้น ผู้ซึ่งจะเป็นบุตรชายคนหนึ่ งของ
ตัวเจ้าเอง และเราจะสถาปนาอาณาจักรของเขา 12 เขาจะเป็นผู้สร้างนิ เวศให้เรา และเรา
จะสถาปนาบัล ลั งก ์ ของเขาไว้เป็น นิ ตย์ 13 เราจะเป็น บิดาของเขา และเขาจะเป็น บุตรของ
เรา เราจะไม่ นํา ความเมตตาของเราไปจากเขาเสีย อย่างที่ เราเอาไปจากคนที่ อยู่ ก่อนเจ้า
นั ้น 14 แต่ เราจะให้ เขาดํารงอยู่ ในนิ เวศของเรา และในอาณาจักรของเราเป็น นิ ตย์ เราจะ
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สถาปนาบัลลั งก์ของเขาไว้เป็นนิ ตย์� ”
และตามนิ มิตนี้ทัง้ หมด

504

1 พงศาวดาร 18:4

15 นาธันก็กราบทูลดาวิดตามถ้อยคําเหล่านี้ ทัง
้ สิน
้

คําอธิษฐานและคําสรรเสริญของดาวิด (2 ซมอ 7:18-29)

16 แลว
้ กษั ตริย์ดาวดก
ิ เ็ สด็จเข้าไปประทับนัง่ ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์

และกราบทูลว่า
“โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ข้า พระองค์ เป็น ผู้ ใดเล่า และราชวงศ์ ของข้า พระองค์ เป็น
อะไรเล่าที่ พระองค์ ทรงนําข้าพระองค์ มาไกลจนถึงแค่ นี้ 17 โอ ข้าแต่ พระเจ้า สิ ่งนี้ เป็นของ
เล็ก น้ อยในสายพระเนตรของพระองค์ เพราะพระองค์ ยงั ตรัส ถึง ราชวงศ์ ของผู้ รับ ใช้ ของ
พระองค์ ในอนาคตอัน ไกลที่ จะมาถึง นั ้น และทรงมองข้า พระองค์ ตามชนชัน
้ ของมนุษย์ ที่
มีฐานะอันสูงส่ง โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์พระเจ้า 18 และดาวิดจะกล่าวทูลอะไรแก่ พระองค์
ได้ อี กในเรือ
่ งเกียรติ อน
ั ทรงประทานแก่ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ เพราะพระองค์ ทรงรู จ
้ ัก ผู้ รับ
19
ใช้ของพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพื่อทรงเห็นแก่ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ และตามนํ้า
พระทัย ของพระองค์ เอง พระองค์ ทรงกระทํา การใหญ่ ยงิ่ นี้ ทัง้ สิน
้ เพื่อ จะกระทํา ให้ สิ ่ง ใหญ่
นี้ เป็ นที ่ รู กั
้ น ทัว่ ไป 20 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ หาม ี ผู้ ใดเหมือนพระองค์ ไม่ ไม่มี พระเจ้า อื่น
ใดนอกเหนื อพระองค์ ตามที่ ข้าพระองค์ ทัง้ หลายได้ยินกับหูของข้าพระองค์ 21 ประชาชาติ
อื่น ใดบนแผ่น ดิน โลกเหมือนอิสราเอลประชาชนของพระองค์ ผู้ ซึ่ง พระเจ้า เสด็จ ไปไถ่ ให้
เป็น ประชาชนของพระองค์ เพื่อ ทรงกระทํา ให้ พระองค์ มี พระนามใหญ่ ยงิ่ โดยสิง่ ที่ ใหญ่ โต
น่า สะพรึง กลัว ในการที่ ทรงขับ ไล่ ประชาชาติ ทัง้ หลายให้ พ้น หน้า ประชาชนของพระองค์
ผู้ ซึ่ง พระองค์ ทรงไถ่ มาจากอียป
ิ ต์ 22 และพระองค์ ทรงกระทํา ให้ อส
ิ ราเอลประชาชนของ
พระองค์ เป็น ประชาชนของพระองค์ เป็น นิ ตย์ และข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงเป็น
พระเจ้าของเขาทัง้ หลาย 23 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ฉะนั ้นบัดนี้ ขอให้พระวจนะซึ่งพระองค์ตรัส
เกี่ยวกับ ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ และเกี่ยวกับ ราชวงศ์ จงดํารงอยู่ เป็น นิ ตย์ และขอพระองค์
ทรง กระทํา ตาม ที่ พระองค์ ตรัส แล้ วน น
ั ้ เถิด 24 และ ขอ พระนาม ของ พระองค์ สถาปนา ไว้
และเกรียงไกรอยู่ เป็น นิ ตย์ ว่า ‘พระเยโฮวาห์จอมโยธาทรงเป็น พระเจ้า แห่งอ ิส ราเอล คือ
พระเจ้า แก่ อิสราเอล � และวงศ์ ของดาวิด ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ จะถูก สถาปนาไว้ ต่อ พระ
พักตร์ของพระองค์ 25 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ของข้า พระองค์ เพราะพระองค์ ได้ ทรงสําแดงแก่
ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ ว่า พระองค์ จะทรงสร้างวงศ์ ให้ เพราะฉะนั ้น ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ จึง
ได้ ประสบความกล้าหาญที่ จะอธิษฐานต่อพระพักตร์พระองค์ 26 ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ บัดนี้
พระองค์ ทรงเป็น พระเจ้า และพระองค์ ได้ ทรงสัญญาสิง่ ที่ ดีน ี้ ให้ แก่ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์
27 เพราะฉะนั ้น บัดนี้ ขอให้ เป็ นที ่ พอพระทัย พระองค์ ที่ จะทรงอวยพระพรแก่ วงศ์ ของผู้ รับ
ใช้ของพระองค์ เพื่อวงศ์ นั้นจะดํารงอยู่ต่อพระพักตร์พระองค์เป็นนิ ตย์ โอ ข้าแต่พระเยโฮ
วาห์ เพราะว่าสิง่ ใดที่พระองค์ทรงอํานวยพระพร สิ่งนั ้นก็ได้รับพระพรเป็นนิ ตย์�
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ราชอาณาจักรของดาวิดถูกสถาปนาไว้ให้มัน
่ คง (2 ซมอ 8:1-18)
และอยู่ ต่อ มาดาวิด ทรงโจมตี คนฟี ลิ สเตีย และทรงปราบปรามเขาเสีย ทรงยึด เมือ
งกัท และชนบทของเมืองนั ้น จากมือ คนฟี ลิ ส เตีย 2 และพระองค์ ทรงโจมตี โมอับ และคน
โมอั บก ็ เป็น ผู้ รับ ใช้ ของดาวิด และนํา บรรณาการมาถวาย 3 ดาว ิด ทรงโจมตี ฮาดัด เอเซอร์
กษั ตริย์ของเมืองโศบาห์ด้วยตรงไปยังเมืองฮามัท ขณะเมื่อพระองค์เสด็จไปตัง้ อํานาจการ
ปกครองของพระองค์ ที่ แม่น ้าํ ยู เฟรติ ส 4 และดาวิด ทรงยึด รถรบจากท่านมาหนึ่ ง พัน คัน
พลม้า เจ็ด พัน และทหารราบสองหมื่น และดาวิด ทรงตัด เอ็น โคนขาม้า รถรบเสีย สิน
้ แต่
1

1 พงศาวดาร 18:5
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1 พงศาวดาร 19:7

5 และเมื่อคนซีเรียแห่งเมืองดามัสกัสมาช่วยฮาดัด

ทรงเหลือไว้ให้พอแก่รถรบหนึ่ งร้อยคัน
เอเซอร์กษั ตริย์แห่งเมืองโศบาห์ ดาวิดทรงประหารคนซีเรียเสียสองหมื่นสองพันคน 6 แล
้วดาวิดทรงตัง้ ทหารประจําป้อมในซีเรียแห่งเมืองดามัสกัส และคนซีเรียเป็นผู้รับใช้ของดา
วิด และนํา บรรณาการมาถวาย ดาว ิด เสด็จ ไป ณ ที่ ใด พระเยโฮวาห์ ทรงประทานชัยชนะ
แก่ พระองค์ ที่ นั่น 7 ดาว ิด ทรงยึด โล่ ทองคํา ที่ ผู้รบ
ั ใช้ ของฮาดัด เอเซอร์ถือ และทรงนํา มาที่
เยรู ซาเล็ม 8 ดาว ิด ทรงยึด ทองสัมฤทธิเ์ ป็ นอ ัน มากจากเมืองทิบ หาทและจากเมืองคูน หัว
เมืองของฮาดัดเอเซอร์ ซึ่งซาโลมอนทรงใช้สร้างขันสาครทองสัมฤทธิแ
่ ง
์ ละเสา และเครือ
ใช้ทองสัมฤทธิ์ 9 เมื่อโทอูกษั ตริยแห่
์ งเมืองฮามัทได้ยนว
ิ ่าดาวิดทรงโจมตีกองทัพทัง้ สิน
้ ของ
ฮาดัด เอเซอร์กษั ตริย์ แห่ งเมืองโศบาห์ แล้ว 10 พระองค์ ทรงใช้ ฮาโดรัม โอรสของพระองค์
ไปเฝ้ากษั ตริย์ดาวิดเพื่อรับเสด็จ และถวายพระพรที่ พระองค์ ทรงรบกับฮาดัดเอเซอร์และ
ทรงชนะ (เพราะว่า ฮาดัด เอเซอร์ได้ สู้ รบกับ โทอู บ่อยๆ) และพระองค์ ได้ ส่ง ของทุก อย่างที่
ทํา ด้วยทองคํา ด้วยเงิน และด้วยทองสัมฤทธิ์มาถวาย 11 และกษั ตริย์ ดาว ิด ทูล ถวายสิง่
เหล่านี้ แด่ พระเยโฮวาห์ พร้อมกับเงินและทองคําซึ่งพระองค์ ทรงนํามาจากประชาชาติ ทัง้
ปวง จากเอโดม โมอับ คนอัมโมน คนฟี ลิสเตีย และอามาเลข 12 และอาบีชย
ั บุตรชายนาง
13
เศรุ ยาห์ได้ประหารคนเอโดมหนึ่ งหมื่นแปดพันคนเสียในหุบเขาเกลือ และท่านตัง้ ทหาร
ประจําป้อมในเอโดม และคนเอโดมทัง้ สิน
้ ได้เป็นคนรับใช้ของดาวิด และพระเยโฮวาห์ทรง
ประทานชัยชนะแก่ ดาว ิด ไม่ วา่ พระองค์ เสด็จ ไป ณ ที่ ใดๆ 14 ดาว ิด จึง ทรงครอบครองเหนื
ออ ิส ราเอลทัง้ สิน
้ และพระองค์ ทรงให้ ความยุ ติ ธรรมและความเที่ยงธรรมแก่ ประชาชน
ของพระองค์ ทัง้ สิน
้ 15 และโยอาบบุตรชายนางเศรุ ยาห์เป็นผู้บัญชาการกองทัพ และเยโฮ
ชาฟั ทบ ุตรชายอาหิลูด เป็น เจ้า กรมสารบรรณ 16 และศาโดกบุตรชายอาหิ ทูบ และอาบี เม
เลคบุตรชายอาบี ยาธาร์เป็น ปุโรหิต และชาวะชาเป็น ราชเลขา 17 และเบไนยาห์ บุ ตรชาย
เยโฮยาดาอยู่เหนื อ คนเคเรธีและคนเปเลธ และบรรดาโอรสของดาวิดก ็ เป็น เจ้า หน้าที่ ชน
ั้
หัวหน้าในราชการของกษั ตริย์
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สงครามกับคนอัมโมนและคนซีเรีย (2 ซมอ 10:1-19)
และ อยู่ ต่อ มา ภาย หลัง นี้ นา หา ชกษั ตริ ย์ ของ คน อัม โมน สิน
้ พระชนม์ และ โอรส ของ
พระองค์ ได้ ขึ้น ครอบครองแทน 2 และดาวิด ตรัสว ่า “เราจะแสดงความเมตตาต่อ ฮานูน
โอรสของนาหาช เพราะว่า บิดาของท่านได้ แสดงความเมตตาต่อ เรา� ดาว ิด จึง ทรงส่ง ผู้
สื่อสารไปเล้าโลมท่านเกี่ยวกับ บิดาของท่าน และข้าราชการของดาวิ ดก ็ มาย ัง ฮานูน ใน
แผ่นดินของคนอัมโมน เพื่อจะเล้าโลมท่าน 3 แต่ บรรดาเจ้านายของคนอัมโมนทูลฮานูนว
่า “พระองค์ดําริว่าดาวิดส่งผู้เล้าโลมมาหาพระองค์เพราะนั บถือพระราชบิดาของพระองค์
เช่นนั ้นหรือ ข้าราชการของท่านมาหาพระองค์เพื่อค้นหาและควํา่ และสอดแนมแผ่นดินม
ิ ใช่ หรือ � 4 ฮานูน จึง จับ ข้าราชการของดาวิด และโกนเขาเสีย และตัด เครือ
่ งแต่ง กายของ
เขาออกเสียที่ตรงกลางตรงตะโพก แล้วปล่อยตัวไป 5 เมื่อมีบางคนไปทูลดาวิดถึงเรือ
่ งคน
เหล่านั ้น พระองค์ก็ทรงใช้ให้ไปรับเขา เพราะคนเหล่านั ้นอายมาก และกษั ตริย์ตรัสว่า “จง
พัก อยู่ ที่ เมืองเยรีโคจนกว่า เคราของท่านทัง้ หลายจะขึ้น แล ้ว จึง ค่อยกลับ มา� 6 เมื่อ คน
อัม โมนเห็ นว ่า เขาทัง้ หลายเป็ นที ่ เกล ียดชัง แก่ ดาวิด ฮานูน และคนอัม โมนจึง ส่ง เงิน หนึ่ ง
พันตะลันต์ไปจ้างรถรบและพลม้าจากเมโสโปเตเมีย จากซีเรียมาอาคาห์ และจากโศบาห์
7 เขาได้จ้างรถรบสามหมื่นสองพันคันและกษั ตริย์แห่งเมืองมาอาคาห์กับกองทัพของท่าน
ผู้ ซึ่ง มาตัง้ ค่ายอยู่ ที่ หน ้า เมืองเมเดบา และคนอัม โมนก็ รวบรวมกัน มาจากหัว เมืองของ
1

1 พงศาวดาร 19:8
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1 พงศาวดาร 20:6

เขาทัง้ หลาย และมาทํา สงคราม เมื่อ ดาวิด ทรงได้ยน
ิ เรือ
่ งนั ้น จึง ใช้ โยอาบ และกองทัพ
ทแกล้วทหารทัง้ สิน
้ ไป 9 คนอัมโมนออกมาจัดทัพตรงหน้าประตูเมือง และบรรดากษั ตริย์ที่
ยกมาอยู่ที่ ชนบทกลางแจ้งต่างหาก 10 เมื่อโยอาบเห็นว่าการศึกนั ้นขนาบอยู่ข้างหน้าและ
ข้างหลัง ท่านจึงคัดเอาจากบรรดาคนอิสราเอลที่สรรไว้แล้วและจัดทัพเข้าไปต่อสู้คนซีเรีย
11 ส่วนคนของท่านที่ เหลือ อยู่ ท่านก็ มอบไว้ ในการบังคับ บัญชาของอาบี ชย
ั น้ องชายของ
ท่าน คนเหล่านั ้ นก ็ จัด เข้า สู้ กับ คนอัม โมน 12 และท่านพูด ว่า “ถ้า กําลัง คนซีเรีย แข็ง เหลือ
กําลัง ของเราแล้ว เจ้า จงช่วยเรา แต่ ถ้า กําลัง คนอัม โมนแข็ง เกิน กําลัง ของเจ้า เราจะช่วย
เจ้า 13 จงมี ความกล้า หาญเถิด และให้ เราประพฤติ ตัวอย่างกล้า หาญเพื่อ ชนชาติ ของเรา
และเพื่อ หัว เมืองของพระเจ้า ของเรา และขอพระเยโฮวาห์ ทรงกระทํา สิง่ ที่ ชอบพระทัย ใน
สายพระเนตรของพระองค์ เถิด� 14 ดังนั ้นโยอาบและประชาชนผู้อยู่กั บท่านได้ เข้ามาใกล้
ข้างหน้าคนซีเรียเพื่อสู้ รบกัน และเขาทัง้ หลายก็ แตกหนี ไปต่อหน้าท่าน 15 และเมื่อคนอัม
โมนเห็นว่า คนซีเรีย หนี ไปแล้ว เขาก็ หนี ไปให้พ้น หน้า อาบี ชย
ั น้ องชายของโยอาบด้วย และ
เข้าไปในเมือง แล้วโยอาบก็ กลับมายังเยรู ซาเล็ม 16 แต่เมื่อคนซีเรียเห็นว่าเขาพ่ายแพ้แก่
อิสราเอล เขาจึงส่งผู้ส่ือสารไปนําคนซีเรียซึ่งอยูฟ
่ ากแม่น้ําข้างโน้ นออกมา มีโชฟัคผู้บังคับ
บัญชากองทัพของฮาดัดเอเซอร์เป็นหัวหน้าของเขาทัง้ หลาย
8

ดาวิดทรงนําการสู้รบเอง

17 และเมื่ อม ี คนกราบทูล ดาวิด

พระองค์ ก็ ทรงรวมอิสราเอลทัง้ สิน
้ เข้าด้วยกัน และข้าม
แม่น้ํา จอร์แดนมาหาเขา และจัด ทัพ ต่อสู้ กับ เขา และเมื่อ ดาวิด ทรงจัด ทัพ เข้า ต่อสู้ กับ คน
ซีเรีย เขาทัง้ หลายต่อสู้ กับ พระองค์ 18 และคนซี เรียก ็ หนี ไปต่อ หน้า อิสราเอล และดาวิด
ทรงประหารคนซีเรีย คือ คนของรถรบเจ็ด พัน คนและทหารราบสี่ หมื่น คน และฆ่า โชฟัค ผู้
บัญชาการกองทัพของเขาทัง้ หลายด้วย 19 และเมื่อผูรั
้ บใช้ของฮาดัดเอเซอร์เหนว
็ ่าเขาพ่าย
แพ้ต่ออิสราเอล เขาก็ ยอมทําสันติภาพกับดาวิด และเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ คนซีเรียจึง
ไม่ชว
่ ยคนอัมโมนอีกต่อไป
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โยอาบกับดาวิดชนะเมืองรับบาห์ (2 ซมอ 12:26-31)
และ อยู่ มา พอ สิน
้ ปี แล ้ว เมื่อ บร รดากษั ตริ ย์ ยก กองทัพ ออก ไป รบ โย อาบ ก็ นํา กําลัง
กองทัพ ไปกวาดล้างแผ่น ดิน ของคนอัม โมน และมาล้อมเมืองรับ บาห์ ไว้ แต่ ดาว ิด ประทั
บที่เยรู ซาเล็ม และโยอาบก็ โจมตี เมืองรับบาห์ และควํา่ เมืองนั ้นเสีย 2 และดาวิดทรงถอด
มงกุฎจากพระเศียรของกษั ตริย์ของเขาทัง้ หลาย พระองค์ ทรงทราบว่ามงกุฎนั ้ นมีทองคํา
หนั กหนึ่ งตะลันต์ และมีเพชรพลอยต่างๆ ซึ่งต่อมาอยูบ
่ นพระเศียรของดาวิด และพระองค์
3
ทรงริบของจากเมืองนั ้นได้ข้าวของเป็นอันมาก พระองค์ทรงนําประชาชนที่อยูในเมื
่
องนั ้น
ออกมา ตัง้ เขาให้ทํางานหนั กอยู่กับเลื่อยและเหล็กขุดและขวาน และดาวิดทรงกระทําเช่น
นั ้นแก่หว
ั เมืองทัง้ สิน
้ ของคนอัมโมน แล้วดาวิดกับประชาชนทัง้ ปวงก็กลับสู่เยรู ซาเล็ม
1

การฆ่ามนุษย์ยักษ์ แห่งฟีลิสเตีย
และอยู่ มาภายหลัง เกิด สงครามขึ้ นก ับ คนฟี ลิ ส เตีย ที่ เมืองเกเซอร์ แล ้ว สิบ เบคัย คน
หุ ชาห์ ได้ สังหารสิ ปปัย ผู้ เป็น ลูก หลานของคนยั กษ ์ เสีย และคนฟี ลิ ส เตี ยก ็ ถู กปราบปราม
5 และมีสงครามกับคนฟีลิสเตี ยอีก และเอลฮานั นบุตรชายยาอีรได้
์ ฆ่าลามีน้องชายของโก
6
ลิ อท
ั ชาวกัท เสีย ผู้ มี หอกที่ มีด ้ามโตเท่า ไม้ กระพั ่นทอผ้า และมี สงครามที่ เมือ งกั ทอ ีก มี
4

1 พงศาวดาร 20:7
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1 พงศาวดาร 21:17

ชายคนหนึ่ ง รู ป ร่างใหญ่ โต ผู้ ที่ มือ ข้างหนึ่ งม ี นิว
้ หกนิว
้ และนิว
้ เท้า ข้างละหกนิว
้ จํานวนยี่สิ
บสี่นิว
์ วย 7 และเมื่อเขาท้าทายอิสราเอล โยนาธานบุตร
้ และเขาเป็นบุตรชายของคนยักษด้
ชายชิเมอีพระเชษฐาของดาวิดก็ประหารเขาเสีย 8 คนเหล่านี้ บังเกิดแก่คนยักษ์ในเมืองกัท
และเขาล้มตายด้วยพระหัตถ์ของดาวิด และด้วยมือผู้รับใช้ของพระองค์
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ดาวิดนั บจํานวนทหารอิสราเอล (2 ซมอ 24:1-9)
และดลพระทัยให้ดาวิดนั บจํานวนอิสราเอล 2 ดาวิดจึง
ตรัส กับ โยอาบและผู้ บังคับ บัญชากองทัพ ว่า “จงไปนั บ อิสราเอลตัง้ แต่ เมืองเบเออร์เชบา
ถึง เมืองดาน แล ้ วนํา รายงานมาให้เราเพื่อ จะได้ ทราบจํานวนรวมของเขาทัง้ หลาย� 3 แต่
โยอาบทูล ว่า “ขอพระเยโฮวาห์ทรงเพิม
่ ประชาชนของพระองค์ อี กร ้อยเท่า ของที่ มี อยู่ แล้ว
ข้าแต่กษั ตริย์เจ้านายของข้าพระองค์ แต่ประชาชนนี้ ทัง้ สิน
้ เป็นผู้รับใช้ของเจ้านายของข้า
พระองค์ มิใช่ หรือ ไฉนเจ้า นายของข้า พระองค์ จึง รับสัง่ เช่น นี้ ไฉนพระองค์ จึง ทรงนํา การ
ละเมิดมาสู่อิสราเอล� 4 แต่โยอาบขัดรับสัง่ ของกษั ตริย์มิได้ โยอาบจึงจากไป และไปตลอด
คนอิสราเอลทัง้ สิน
้ และกลับ มายัง เยรู ซาเล็ม 5 และโยอาบถวายจํานวนประชาชนที่ นับ ได้
แก่ ดาวิด ในอิสราเอลทัง้ สิ้ นม ี หน ่ง
ึ ล้านหนึ่ ง แสนคนที่ ชัก ดาบ และในยู ดาห์ มี สี ่ แสนเจ็ด
หมื่น คนที่ ชัก ดาบ 6 แต่ ท่านมิ ได้ นั บ เลวีและเบนยามิ นท่า มกลางจํานวนนั ้น ด้วย เพราะว่า
พระดํารัสของกษั ตริย์เป็นที่น่ารังเกียจแก่โยอาบ
1 ซาตานได้ ยน
ื ขึ้นต่อสู้ อิสราเอล

ดาวิดทรงเลือกโรคระบาด (2 ซมอ 24:10-17)
พระองค์จึงทรงลงโทษอิสราเอล 8 และดาวิดทูล
พระเจ้าว่า “ข้าพระองค์ได้ทําบาปใหญ่ยงิ่ ในการที่ข้าพระองค์ได้กระทําสิง่ นี้ ข้าแต่พระองค์
บัดนี้ ขอทรงให้ อภัย ความชัว่ ช้า ของผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ เพราะข้า พระองค์ ได้ กระทํา การ
อย่างโง่เขลามาก� 9 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับกาดผู้ทํานายของดาวิดว่า 10 “จงไปบอกดา
วิดว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า เราเสนอเจ้าสามประการ จงเลือกเอาประการหนึ่ ง เพื่อเรา
จะได้กระทําให้แก่เจ้า� ” 11 กาดจึงเข้าเฝ้าดาวิดและกราบทูลพระองค์ว่า “พระเยโฮวาห์ตรั
สดังนี้ ว่า จงเลือกเอาตามที่เจ้าพอใจ 12 คือ กันดารอาหารสามปี หรือการล้างผลาญโดยศั
ตรู ของเจ้า สามเดือนขณะที่ ดาบของศั ตรู จะขับ เจ้า ทัน หรือ ดาบของพระเยโฮวาห์ สามวัน
คือ โรคระบาดบนแผ่น ดิน และทูต สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ ทําลายทัว่ ไปในดิน แดนทัง้ สิน
้
ของอิสราเอล ฉะนั ้น บัดนี้ ขอทรงพิจารณาดู วา่ จะให้ข้า พระองค์ กราบทูล พระองค์ ผู้ ทรงใช้
ข้าพระองค์มาว่าประการใด� 13 แล้วดาวิดตรัสกับกาดว่า “เรามีความกระวนกระวายมาก
ขอให้เราตกเข้าไปอยู่ในพระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์ เพราะพระกรุ ณาคุณของพระองค์ใหญ่
ยิง่ นั ก แต่ ขออย่า ให้ เราตกเข้าไปในมือ ของมนุษย์ เลย � 14 ดัง นั ้น พระเยโฮวาห์ ทรงให้ โรค
ระบาดเกิด ขึ้น ในอิสราเอล และคนอิสราเอลได้ ล้ม ตายเจ็ด หมื่น คน 15 และพระเจ้า ทรงใช้
ทูตสวรรค์ไปยังเยรู ซาเล็มเพื่อจะทําลายเสีย แต่เมื่อท่านจะลงมือทําลาย พระเยโฮวาห์ทรง
ทอดพระเนตร และพระองค์ทรงกลับพระทัยในเหตุรา้ ยนั ้น และพระองค์ตรัสกับทูตสวรรค์
ผู้ทําลายนั ้ นว่า “พอแล้ว ยับยังม
้ ือของเจ้าได้� ส่วนทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ก็กําลังยืน
อยู่ ที่ ลานนวดข้าวของโอรนั น คนเยบุส 16 และดาวิด แหงนพระพักตร์ทรงเห็น ทูต สวรรค์
ของพระเยโฮวาห์ยน
ื ระหว่างแผ่นดินโลกและฟ้าสวรรค์ และในมือถือดาบที่ ชก
ั ออกเหนื อ
เยรู ซาเล็ม แล้วดาวิดและพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอล ผู้ได้ สวมผ้ากระสอบแล้ว ก็ ซบหน้าลง
17 และดาวิดทูลพระเจ้าว่า “ข้าพระองค์มิใช่หรือที่บัญชาให้นับประชาชน ข้าพระองค์เป็ นผู้
7 แต่พระเจ้าไม่ทรงพอพระทัยในเรือ
่ งนี้
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ได้กระทําบาป และได้กระทําความชัว่ ร้ายยิง่ นั ก แต่บรรดาแกะเหล่านี้ เขาได้กระทําอะไร โอ
ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ขอพระหัตถ์ ของพระองค์ อยู่ เหนื อ ข้า พระองค์
และราชวงศ์ของข้าพระองค์ แต่ขออย่าให้โรคร้ายนั ้นอยูเ่ หนื อประชาชนของพระองค์�
พระเจ้า ทรงเลือกลานนวดข้าวของโอรนั น (อาราวนาห์� ให้ เป็ นที ่ สร้างพระวิหาร (2
ซมอ 24:18-25)
18 แล้วทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ได้บัญชาให้กาดทูลดาวิดว่า ให้ดาวิดขึ้นไปสร้างแท่น
บูชาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ที่ ลานนวดข้าวของโอรนั นคนเยบุส 19 ดาวิดจึงเสด็จขึ้นไปตาม
คําของกาด ซึ่งท่านได้ กราบทูลในพระนามของพระเยโฮวาห์ 20 ฝ่ายโอรนั นกําลังนวดข้าว
สาลีอยู่ ท่านหันมาเห็นทูตสวรรค์ บุตรชายสี่คนของท่านที่อยู่กับท่านก็ซ่อนตัวเสีย 21 เมื่อ
ดาวิดเสด็จมายังโอรนั น โอรนั นมองเห็นดาวิด และออกไปจากลานนวดข้าวถวายบังคมดา
วิด ด้วยซบหน้า ลงถึ งด ิน 22 และดาวิด ตรัส กับ โอรนั นว ่า “จงให้ ที่ ลานนวดข้าวแก่ เราเถิด
เพื่อ เราจะสร้างแท่น บูชาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ บนนั ้น จงให้ แก่ เราตามราคาเต็ม เพื่อ ว่า
โรคระบาดนั ้น จะได้ ระงับ เสีย จากประชาชน� 23 แล ้ว โอรนั น กราบทูล ดาวิด ว่า “ขอทรงรับ
ไปเถิด พ่ะ ย่ะ ค่ะ และขอกษั ตริย์ เจ้ านายของข้า พระองค์ กระทํา สิง่ ที่ พระองค์ ทรงเห็น ชอบ
เถิด นี่ พ่ะ ย่ะ ค่ะ ข้า พระองค์ ขอถวายวัว สําหรับ เครือ
่ งเผาบู ชา และถวายเลื่อนนวดข้าวให้
เป็นฟืน แล้วข้าวสาลีเป็นธัญญบูชา ข้าพระองค์ขอถวายหมด� 24 แต่กษั ตริยดาว
์
ิดตรัสกับ
โอรนั นว่า “หามิได้ แต่ เราจะซื้อเอาตามราคาเต็ม เราจะไม่เอาของของเจ้าถวายพระเยโฮ
วาห์ หรือถวายสิง่ ที่ เรามิได้เสียค่าเป็นเครือ
่ งเผาบูชา� 25 ดาวิดจึงทรงชําระให้โอรนั นเป็น
ทองคํานํ้าหนั กหกร้อยเชเขลเพื่อที่นั ้น 26 ดาวิดก็ทรงสร้างแท่นบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์
ที่ นั่น และทรงถวายเครือ
่ งเผาบูชา และเครือ
่ งสันติบูชา และกราบทูลออกพระนามพระเย
โฮวาห์ และพระเยโฮวาห์ทรงตอบพระองค์ด้วยไฟจากสวรรค์บนแท่นเครือ
่ งเผาบูชา 27 แล
28
้ว พระเยโฮวาห์ ก็ ทรงบัญชาทูต สวรรค์ และท่านก็ เอาดาบใส่ ฝัก เสีย ครัง้ นั ้น เมื่อ ดาวิด
ทรงเห็ นว ่า พระเยโฮวาห์ ทรงตอบพระองค์ ที่ ลานนวดข้าวของโอรนั น คนเยบุส พระองค์ ก็
ทรงถวายสัตวบูชาที่ นั ่น 29 เพราะพลับพลาของพระเยโฮวาห์ซ่ึง โมเสสได้ สร้างขึ้น ในถิน
่ ทุ
รกันดาร และแท่นเครือ
่ งเผาบูชา ในเวลานั ้นอยูใ่ นปูชนียสถานสูงที่กิเบโอน 30 แต่ดาวิดจะ
ไปทูลถามพระเจ้าที่นั่นไม่ได้ เพราะพระองค์ทรงกลัวดาบของทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์
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ดาวิดทรงเตรียมวัตถุสําหรับการสร้างพระวิหาร
“นี่ แหละพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์พระเจ้า นี่ แหละแท่นเครือ
่ งเผา
บูชาสําหรับอิสราเอล� 2 ดาวิดทรงบัญชาให้รวบรวมคนต่างด้าวที่ อยู่ในแผ่นดิ นอิสราเอล
และพระองค์ ทรงจัด คนสกัด หิน ให้ เตรียมหิน สกัด เพื่อ สร้างพระนิ เวศของพระเจ้า 3 ดาว
ิด ยัง ทรงจัด สะสมเหล็ก เป็น จํานวนมาก เพื่อ เป็น ตะปู ของบานประตู รวั ้ และเป็น เหล็ก หนี บ
ทัง้ ทองสัมฤทธิเ์ ป็น จํานวนมากเหลือ ที่ จะชัง่ ได้ 4 และไม้ สนสี ดาร์นั บ ไม่ ถ้วน เพราะว่าชาว
ไซดอน และชาวไทระ ได้ นํา ไม้ สนสี ดาร์จํานวนมากมายมาถวายดาวิด 5 เพราะดาวิด ตรั
สว่า “ซาโลมอนบุตรชายของเรายังเด็กอยู่และไม่เคยงาน และพระนิ เวศซึ่งจะสร้างถวาย
พระเยโฮวาห์ นั้น ต้องหรู หราอย่างยิง่ มี ชื่อ เสียงและสง่า ราศี ในบรรดาประเทศทัง้ หลาย
เพราะฉะนั ้นบัดนี้ เราจึงจะจัดเตรียมไว้� ดาวิดจึงทรงจัดวัตถุเป็นจํานวนมากก่อนพระองค์
สิน
้ พระชนม์
1 แล้วดาวิดตรัสว่า
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แล ้ว พระองค์ ทรงเรียกซาโลมอนราชโอรสของพระองค์ และกําชั บท ่านให้ สร้างพระ
นิ เวศถวายพระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล 7 ดาว ิ ดรับ สัง่ ซาโลมอนว่า “ลูก เอ๋ย เรามี
ใจประสงค์ ที่ จะสร้างพระนิ เวศถวายพระนามแห่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเรา 8 แต่ พระ
วจนะของพระเยโฮวาห์มายังเราว่า ‘เจ้าได้ทําให้โลหิตตกมาก และได้ทําสงครามใหญ่โต เจ้
าอย่าสร้างพระนิ เวศเพื่อนามของเราเลย เพราะเจ้าได้ทําให้โลหิตตกเป็นอันมากต่อสายตา
ของเราบนแผ่น ดิน โลก 9 ดู เถิด บุ ตรชายคนหนึ่ ง จะบังเกิด มาแก่ เจ้า เขาจะเป็น คนแห่ง
ความสงบ เราจะให้ ความสงบแก่ เขาให้ พ้น จากศั ตรู ทัง้ สิน
้ ของเขารอบข้าง เพราะเขาจะ
มีช่อ
ิ ราเอลในสมัยของเขา 10 เขา
ื ว่าซาโลมอน และเราจะให้สันติภาพและความสงบแก่อส
จะสร้างพระนิ เวศเพื่อนามของเรา เขาจะเป็นบุตรของเรา และเราจะเป็นบิดาของเขา และ
เราจะสถาปนาราชบัล ลั งก ์ ของเขาเหนื ออ ิส ราเอลเป็น นิ ตย์� 11 นี่ แหละ ลูก ของข้า เอ๋ย
ขอพระเยโฮวาห์ ทรงสถิต อยู่ กับ เจ้า และขอให้ เจ้ ามี ความสําเร็จ และสร้างพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าสําเร็จดังที่พระองค์ตรัสถึงเรือ
่ งเจ้า 12 ขอเพียงพระเยโฮวาห์
ประสาทให้ เจ้ ามี ความเฉลียวฉลาดและความเข้าใจ และทรงตัง้ เจ้า ให้ ปกครองอิสราเอล
และทรงโปรดให้เจ้ารักษาพระราชบัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า 13 แล้วเจ้าจะ
ทําสําเร็จ ถ้าเจ้าจะระมัดระวังที่ จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และคําตัดสินซึ่งพระเยโฮวาห์ทรง
บัญชากับโมเสสเกี่ยวกับอิสราเอล จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด อย่ากลัวและอย่าท้อถอย
เลย 14 และดูเถิด เราได้จัดเตรียมไว้เพื่อพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ด้วยความยากเหนื่ อย
อย่างยิง่ เป็น ทองคํา หนั ก หนึ่ ง แสนตะลัน ต์ เงิน หนั ก หนึ่ ง ล้านตะลัน ต์ ทองสัมฤทธิ์ และ
เหล็ก เหลือ ที่ จะชัง่ เพราะมี มากมายเหลือ เกิน เราได้ จัด เตรียมตัวไม้ และหิน ด้วย เจ้ าจะ
เพิม
่ เติม เข้า อี กก ็ ได้ 15 ยิง่ กว่า นั ้น เจ้า มี คนทํางานมากมาย คือ ช่างสกัด หิน ช่างก่อ ช่างไม้
และช่างฝีมือทุกชนิ ด 16 ส่วนทองคํา เงิน ทองสัมฤทธิ์ และเหล็กนั ้นก็มีมากมายเหลือที่จะ
นั บได้ ลุกขึ้นทําไปเถิด ขอพระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยูก
่ ับเจ้า�
6

ดาวิดทรงบัญชาประมุขทัง้ ปวงของอิสราเอลให้ชว
่ ยซาโลมอน
17 ดาวิดทรงบัญชาประมุขทัง
้ ปวงของอิสราเอลให้ชว
่ ยซาโลมอนโอรสของพระองค์ด้วย

ว่า 18 “พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทรงสถิตอยู่กับเจ้ามิใช่หรือ และพระองค์มิได้ประทาน
การหยุดพักสงบแก่เจ้าทุกด้านหรือ เพราะพระองค์ทรงมอบชาวแผ่นดินนี้ ไว้ในมือของเรา
และแผ่น ดิน นั ้ นก ็ ราบคาบต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ และต่อ หน้า ประชาชนของพระองค์
19 บัดนี้ จงตัง
้ จิต ตัง้ ใจของเจ้า ที่ จะแสวงหาพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า จงลุก ขึ้น สร้าง
สถานบริสุทธิ์ ของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า เพื่อ ว่า หีบ พันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ ก็ดี และ
เครือ
่ งใช้อน
ั บริสุทธิข
์ องพระเจ้าก็ดี จะได้นําเอามาไว้ในพระนิ เวศที่จะสร้างขึ้นเพื่อพระนาม
ของพระเยโฮวาห์�

23
ดาวิดทรงตัง้ ซาโลมอนให้เป็นกษั ตริย์
พระองค์ทรงตัง้ ซาโลมอนโอรสของพระองค์ให้เป็นก
ษั ตริย์เหนื ออิสราเอล 2 ดาวิดทรงให้ประชุมเจ้านายทัง้ สิน
้ ของอิสราเอล และบรรดาปุโรหิต
และคนเลวี 3 คนเลวีนั้นอายุ ตัง้ แต่ สามสิบปี ข้น
ึ ไปก็ ให้นั บไว้ และรวมได้ สามหมื่นแปดพัน
คน 4 ดาวิดตรัสว่า “จากพวกนี้ สองหมื่นสี่พันคนจะต้องดูแลการงานในพระนิ เวศของพระ
เยโฮวาห์ และหกพันคนเป็นเจ้าหน้าที่และผู้วินิจฉั ย 5 สี่พันคนเป็นนายประตู และอีกสี่พัน
1 เมื่อดาวิดทรงชราและหง่อมแล้ว

1 พงศาวดาร 23:6

510

1 พงศาวดาร 23:31

คนจะถวายสรรเสริญ แด่ พระเยโฮวาห์ ด้วยเครือ
่ งดนตรีซ่ึง เราได้ สร้างไว้ให้ ใช้ สรรเสริญ �
6 และดาวิดทรงจัดแบ่งเป็ นกองๆตามบุตรชายของเลวี คือ เกอร์โชม โคฮาท และเมรารี
ผู้สืบสายโลหิตของเกอร์โชน (กดว 3:25-26)

7 จากคนเกอร์โชมคือ ลาดานและชิ เมอี 8 บุ ตรชายของลาดานคือ

เยฮีเอลผู้เป็นหัวหน้า
และเศธาม และโยเอล สามคน
เชโลมิท ฮาซีเอล และฮาราน สาม
คน คนเหล่า นี้ เป็น ประมุข ของบรรพบุรุษ ลาดาน 10 และบุตรชายของชิ เมอี คือ ยาหาท ศิ
นา เยอ ูช และเบรียาห์ ทัง้ สี่ คนนี้ เป็น บุตรชายของชิเมอี 11 และยาหาทเป็น หัวหน้า และศิ
ซาห์เป็ นที ่ สอง แต่ เยอ ูช และเบรียาห์ ไม่มี บุ ตรชายมาก เพราะฉะนั ้น ในการนั บ จึง รวมเข้า
เป็นเรือนบรรพบุรุษเดียวกัน
9 บุตรชายของชิเมอีคือ

ผู้สืบสายโลหิตของโคฮาท (กดว 3:27-31)
13 บุตรชายของอัม
อัมราม อิสฮาร์ เฮโบรน และอุสซีเอล สีคน
่
รามคือ อาโรนและโมเสส เขาตัง้ อาโรนไว้ต่างหากให้เป็นผูทํ
้ าพิธชํ
ี าระสิง่ ของที่บริสุทธิที
์ ่สุด
ทัง้ เขาและบุตรชายของเขาสืบไปเป็น นิ ตย์ เพื่อ เผาเครือ
่ งหอมถวายต่อ พระพักตร์พระเย
โฮวาห์ และปรนนิ บั ติ พระองค์ และอวยพระพรในพระนามของพระองค์ เป็น นิ ตย์ 14 ฝ่าย
โมเสสคนของพระเจ้านั ้น บุตรชายของท่านมีช่อ
ื เสียงท่ามกลางคนตระกูลเลวี 15 บุตรชาย
ของโมเสสคือ เกอร์โชม กับ เอลีเยเซอร์ 16 บุตรชายของเกอร์โชมคือ เชบูเอลผู้เป็นหัวหน้า
17 บุตรชายของเอลีเยเซอร์คือ เรหับยาห์ผู้เป็ นหัวหน้า เอลีเยเซอร์ไม่มีบุตรชายอีก แต่บุตร
ชายของเรหับ ยาห์มี มากนั ก 18 บุ ตรชายของอิสฮาห์คือ เชโลมิ ท ผู้ เป็น หัวหน้า 19 บุ ตรชาย
ของเฮโบรนคือ เยรียาห์ผูเป็
้ นหัวหน้า อามาริยาห์ที่สอง ยาฮาซีเอลที่สาม และเยคาเมอัมที่
สี่ 20 บุตรชายของอุสซีเอลคือ มีคาห์ผู้เป็นหัวหน้า และอิสชีอาห์ที่สอง
12 บุตรชายของโคฮาทคือ

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

การจัดงานของคนเลวีใหม่

24 คนเหล่านี้ เป็ นคนเลวีตามเรือนบรรพบุรุษของเขา

เป็นประมุขของบรรพบุรุษของเขา
ตามที่เขาได้ข้น
ึ ทะเบียนไว้ตามจํานวนชื่อรายบุคคล อายุตัง้ แต่ยี่สิบปี ขึ้นไป ผู้ซึ่งจะทํางาน
ปรนนิ บัติในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 25 เพราะดาวิดตรัสว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
อิสราเอลได้ ประสาทการหยุดพักสงบแก่ ประชาชนของพระองค์ เพื่อเขาทัง้ หลายจะอาศัย
อยู่ในเยรู ซาเล็มเป็นนิ ตย์ 26 และคนเลวีจึงไม่ต้องหาบหามพลับพลาหรือเครือ
่ งใช้ใดๆเพื่อ
งานปรนนิ บัติ อีกเลย� 27 เพราะตามพระดํารัสสุดท้ายของดาวิด คนเลวีตัง้ แต่ อายุยี่สิ บปี
ขึ้นไปถูกนั บ 28 แต่ หน้าที่ ของเขาจะต้องคอยช่วยบุตรชายของอาโรนในงานปรนนิ บัติ พระ
นิ เวศแห่งพระเยโฮวาห์ มีงานดูแลลานและห้องและงานชําระของทุกอย่างที่ บริสุทธิ์ และ
งานใดๆซึ่ง เป็น งานปรนนิ บั ติ ของพระนิ เวศแห่ง พระเจ้า 29 และช่วยเกี่ยวกับ เรือ
่ งขนมปัง
หน้าพระพักตร์ด้วย เรือ
่ งยอดแป้งสําหรับธัญญบู ชา ขนมไร้เชื้อแผ่นของปิ้ งบูชา ของบูชา
คลุก นํ้ามัน และเครือ
่ งตวง เครือ
่ งวัด ทุกขนาด 30 และทุกๆเช้า เขาจะต้องยืน โมทนาและ
สรรเสริญ พระเยโฮวาห์ และเวลาเย็นก ็ เช่น เดียวกัน 31 ทัง้ ในเวลาเมื่อ ถวายบรรดาเครือ
่ ง

1 พงศาวดาร 23:32

511

1 พงศาวดาร 24:30

เผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์ในวันสะบาโต ในวันขึ้นหนึ่ งคํ่า ในวันเทศกาลกําหนด ตามจํานวน
ที่ กําหนดให้ ถวายบู ชาต ่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ทุ กวัน เรือ
่ ยไป 32 ดังนี้ แหละเขาจะดูแล
พลับพลาแห่งชุมนุมและดูแลที่บริสุทธิ์ และจะรับใช้บุตรชายของอาโรนพีน
่ ้ องของเขา เพื่อ
งานปรนนิ บัติแห่งพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์
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กองเวรของลูกหลานอาโรน

กองเวรของลูก หลานอาโรนมี ดังนี้ บุ ตรชายของอาโรนคือ นาดับ อาบ ีฮู เอเลอาซาร์
และอิธามาร์ 2 แต่ นาดับและอาบีฮูสิ ้นชีวิตก่อนบิดาของตนและไม่มีบุตร เอเลอาซาร์และ
อิธามาร์จึงทําหน้าที่ตําแหน่ งปุโรหิต 3 ด้วยความช่วยเหลือของศาโดกบุตรชายเอเลอาซาร์
และอาหิเมเลคบุตรชายอิธามาร์ ดาวิดได้ทรงจัดเป็นเวรตามหน้าที่ในการปรนนิ บติ
ั ของเขา
ทัง้ หลาย 4 มีหัวหน้าในหมู่บุตรชายของเอเลอาซาร์มากกว่าในหมู่บุตรชายของอิธามาร์ เขา
จึง จัด แบ่ งด ัง นี้ พวกบุตรชายของเอเลอาซาร์มี สิ บหกคนเป็น หัวหน้า ตามเรือนบรรพบุรุษ
ของเขา และในหมู่ พวกบุตรชายของอิธามาร์ตามเรือนบรรพบุรุษ ของเขามี แปดคน 5 เขา
ทัง้ หลายจัด แบ่ งด ้วยสลาก เหมือนกัน หมด เพราะมี เจ้า หน้าที่ ของสถานบริสุทธิ์ และเจ้า
หน้าที่ แห่งพระนิ เวศของพระเจ้า เป็นบุตรชายของเอเลอาซาร์กับบุตรชายของอิธามาร์ทัง้
สองฝ่าย 6 และเชไมอาห์ บุ ตรชายนาธัน เอลอาลักษณ์ ผู้ เป็น พวกเลวี ได้ บันทึก ไว้ต่อ พระ
พักตร์กษั ตริย์ ต่อหน้าเจ้านาย และศาโดกปุโรหิต และอาหิเมเลคบุตรชายอาบียาธาร์ และ
ต่อ หน้า ประมุข ของบรรพบุรุษ ของปุโรหิต และของคนเลวี เขาจับ สลากครอบครัว หนึ่ ง จาก
เอเลอาซาร์ และจับสลากครอบครัวหนึ่ งจากอิธามาร์ 7 สลากแรกตกกับเยโฮยาริบ ที่ สอง
ตกแก่เยดายาห์ 8 ที่ สามแก่ฮาริม ที่ สี่แก่เสโอริม 9 ที่ ห้าแก่มัลคิยาห์ ที่ หกแก่มิยามิน 10 ที่
เจ็ดแก่ฮก
ั โขส ที่แปดแก่อาบย
ี าห์ 11 ที่เก้าแก่เยชูอา ที่สิบแก่เชคานิ ยาห์ 12 ที่สิบเอ็ดแก่เอลี
13
ยาชีบ ที่สิบสองแก่ยาคิม ที่สิบสามแก่หุปปาห์ ที่สิบสี่แก่เยเชเบอับ 14 ที่สิบห้าแก่บิลกาห์
ที่สิบหกแก่อม
ิ เมอร์ 15 ที่สิบเจ็ดแก่เฮซีร ์ ที่สิบแปดแก่อฟ
ั เซส 16 ที่สิบเก้าแก่เปธาหิยาห์ ที่
ยี่สิบแก่เยเฮเซเคล 17 ที่ยี่สิบเอ็ดแก่ยาคีน ที่ยี่สิบสองแก่กามูล 18 ที่ยี่สิบสามแก่เดไลยาห์
ที่ ยี่สิ บสี่ แก่ มาอาซิยาห์ 19 คนเหล่านี้ มีหน้าที่ กําหนดของเขาในการปรนนิ บัติ ที่ จะเข้าไปใน
พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ตามระเบียบที่ อาโรนบิ ดาของเขาได้ ตัง้ ไว้สําหรับ เขาทัง้ หลาย
ดังที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลได้ทรงบัญชาเขาไว้
1

ผู้สืบสายโลหิตของโคฮาท

20 ฝ่ายลูกหลานของเลวีที่ เหลืออยู่คือ

จากบุตรชายของอัมรามมี ชูบาเอล จากบุตรชาย
ของชูบาเอลมี เยเดยาห์ 21 ฝ่ายเรหับยาห์ คือจากบุตรชายของเรหับยาห์มี อิสชีอาห์ ผู้เป็น
หัวหน้า 22 จากคนอิสฮาร์มี เชโลโมท จากบุตรชายของเชโลโมทมี ยาหาท 23 และบุตรชาย
ของเฮโบรนคือ เยรียาห์ผู้ เป็น หัวหน้า อามาริยาห์ที่ สอง ยาฮาซี เอลที่ สาม เยคาเมอั มท ี่ สี ่
24 บุ ตรชายของอุส ซี เอลคือ มี คาห์ บุ ตรชายของมี คาห์คือ ชาม ีร ์ 25 น้ องชายของมี คาห์คือ
อิสซีอาห์ บุตรชายของอิสชีอาห์คือ เศคาริยาห์
ผู้สืบสายโลหิตของเมรารีได้จัดให้
บุ ตรชายของเมรารีคือ มาห์ ลี และมู ชี บุ ตรชายของยาอาซี ยาห์ คือ เบโน 27 ฝ่ายลูก
หลานของเมรารีคือ ของยาอาซี ยาห์มี เบโน โชฮัม ศัก เกอร์ และอิ บรี 28 ของมาห์ลีค ือ เอ
เลอาซาร์ผู้ไม่มีบุตรชาย 29 ของคีช บุ ตรชายของคี ชคือ เยราเมเอล 30 บุ ตรชายของมู ชีคือ
26
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มาห์ ลี เอเดอร์ และเยรีโมท คนเหล่า นี้ เป็น ลูก หลานของคนเลวี ตามเรือนบรรพบุรุษ ของ
เขาทัง้ หลาย 31 คนเหล่านี้ คือ แต่ละหัวหน้าเรือนบรรพบุรุษ และน้ องชายของเขาก็เหมือน
กัน ได้ จับ สลากด้วยอย่างเดียวกับ พี่ น้องของเขาคือ บุ ตรชายของอาโรน ต่อ พระพักตร์ขอ
งกษั ตริย์ ดาวิด ศาโดก อาหิ เมเลค และต่อ ประมุข ของบรรพบุรุษ ของปุโรหิต และของคน
เลวี

25

พวกนั กดนตรีและนั กร้องสําหรับพระวิหาร

1 ดาว ิด และบรรดาหัวหน้า ของผู้ ปรนนิ บัติ ได้ จัด แยกบางคนไว้สําหรับ การปรนนิ บั ติ

คือ
จากลูก หลานของอาสาฟ และของเฮมาน และของเยดู ธูน ผู้ ซึ่ง จะพยากรณ์ ด้วยพิณ เขา
คู่ ด้วยพิณ ใหญ่ และด้วยฉาบ รายชื่อ ของผู้ ทํางานตามหน้าที่ ของเขา คือ 2 จากลูก หลาน
ของอาสาฟคือ ศักเกอร์ โยเซฟ เนธานิ ยาห์ และอาชาเรลาห์ ลูกหลานของอาสาฟ ภายใต้
การนํา ของอาสาฟ ผู้ พยากรณ์ ภายใต้ พระราชดํารัสส ัง่ ของกษั ตริย์ 3 จากเยดู ธูน คือ ลูก
หลานของเยดูธู นม ี เกดาลิ ยาห์ เศรี เยชายาห์ ฮาชาบิ ยาห์ และมัท ที ธิยาห์ หกคนภายใต้
การนํา ของเยดู ธู นบิ ดาของเขา ผู้ พยากรณ์ ด้วยพิณ เขาคู่ ในการโมทนาและสรรเสริญ ต่อ
พระเยโฮวาห์ 4 จากเฮมาน คือลูกหลานของเฮมานมี บุคคียาห์ มัทธานิ ยาห์ อุสซีเอล เชบู
เอล และเยรีโมท ฮานานิ ยาห์ ฮานานี เอลี ยาธาห์ กิดดาลที และโรมัมทีเอเซอร์ โยชเบคา
ชาห์ มัลโลธี โฮธีร ์ และมาหะซิ โอท 5 คนเหล่า นี้ เป็น บุตรชายของเฮมานผู้ ทํานายของกษั
ตริย์ตามพระวจนะของพระเจ้าเพื่อจะเป่าแตร และพระเจ้าทรงประทานบุตรชายสิบสี่ คน
และบุตรสาวสามคนแก่เฮมาน 6 เขาทัง้ หลายทุกคนอยู่ภายใต้การนําของบิดาของเขาเพื่อ
ประกอบเพลงในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ด้วยฉาบ พิณ ใหญ่ และพิณ เขาคู่ เพื่อ การ
ปรนนิ บัติในพระนิ เวศของพระเจ้า อาสาฟ เยดูธูน และเฮมาน อยู่ภายใต้พระราชดํารัสสัง่
ของกษั ตริย์ 7 จํานวนคนของเขารวมทัง้ พี่ น้องของเขา ผู้ รับ การฝึก ในการร้องเพลงถวาย
พระเยโฮวาห์ทุกคนผู้มีความชํานาญ มีสองร้อยแปดสิบแปดคน
การจับฉลากหน้าที่ของแต่ละคน

8 เขาทัง
้ หลายจับสลากหน้าที่ของเขา

ทัง้ ผู้น้ อย ผู้ใหญ่ ครู และศิษย์ก็เหมือนกัน 9 สลาก
แรกตกเป็นพวกของอาสาฟได้แก่โยเซฟ ที่สองได้แก่เกดาลิยาห์ พร้อมกับพี่น้องและบุตร
ชายของเขา สิ บสองคน 10 ที่ สามตกแก่ศักเกอร์ พร้อมกับบุตรชายของเขาและพี่น้องของ
เขา สิ บสองคน 11 ที่ สี่ ได้แก่ อิส รี พร ้ อมกับ บุตรชายของเขาและพี่ น้องของเขา สิ บสองคน
12 ที่ ห้าได้ แก่ เนธานิ ยาห์ พร้อมกับ บุตรชายของเขาและพี่น้องของเขา สิ บสองคน 13 ที่ หก
ได้ แก่ บุ คคิยาห์ พร้อมกับบุตรชายของเขาและพี่น้องของเขา สิ บสองคน 14 ที่ เจ็ดได้ แก่ เย
ชาเรลาห์ พรอ
้ มกับบุตรชายของเขาและพีน
่ ้ องของเขา สิบสองคน 15 ที่แปดได้แก่เยชายาห์
พร้อมกับบุตรชายของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคน 16 ที่เก้าได้แก่มัทธานิ ยาห์ พร้อม
กับ บุตรชายของเขาและพี่ น้องของเขา สิ บสองคน 17 ที่ สิ บได้ แก่ ชิ เมอี พร ้ อมกับ บุตรชาย
ของเขาและพี่ น้องของเขา สิ บสองคน 18 ที่ สิ บเอ็ด ได้ แก่ อาซาเรล พร ้ อมกับ บุตรชายของ
เขาและพี่น้องของเขา สิบสองคน 19 ที่สิบสองได้แก่ฮาชาบิยาห์ พร้อมกับบุตรชายของเขา
และพี่ น้องของเขา สิ บสองคน 20 ที่ สิ บสามได้ แก่ ชู บาเอล พร ้ อมกับ บุตรชายของเขาและ
พี่น้องของเขา สิ บสองคน 21 ที่ สิ บสี่ ได้แก่มัทที ธย
ิ าห์ พร้อมกับบุตรชายของเขาและพี่น้อง
22
ของเขา สิ บสองคน ที่ สิ บห้าได้แก่เยรีโมท พร้อมกับบุตรชายของเขาและพี่น้องของเขา
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23 ที่ สิ บหกได้ แก่ ฮานานิ ยาห์

สิ บสองคน
พร้อมกับบุตรชายของเขาและพี่น้องของเขา สิ บ
สองคน 24 ที่ สิ บเจ็ด ได้ แก่ โยชเบคาชาห์ พร ้ อมกับ บุตรชายของเขาและพี่ น้องของเขา สิ บ
สองคน 25 ที่สิบแปดได้แก่ฮานานี พร้อมกับบุตรชายของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคน
26 ที่ สิ บเก้า ได้ แก่ มัลโลธี พร ้ อมกับ บุตรชายของเขาและพี่ น้องของเขา สิ บสองคน 27 ที่ ยี่ สิ
บได้ แก่ เอลี ยาธาห์ พร้อมกับบุตรชายของเขาและพี่น้องของเขา สิ บสองคน 28 ที่ ยี่สิ บเอ็ด
ได้แก่โฮธีร ์ พร้อมกับบุตรชายของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคน 29 ที่ยี่สิบสองได้แก่กิด
ดาลที พร้อมกับบุตรชายของเขาและพี่น้องของเขา สิ บสองคน 30 ที่ ยี่สิ บสามได้ แก่ มาหะ
ซิโอท พร้อมกับบุตรชายของเขาและพี่น้องของเขา สิ บสองคน 31 ที่ ยี่สิ บสี่ ได้แก่ โรมัมทีเอ
เซอร์ พร้อมกับบุตรชายของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคน

26
การจัดกองเวรเฝ้าประตูสําหรับพระนิ เวศของพระเจ้า

1 ฝ่ายกองเวรเฝ้าประตู

จากคนโคราห์มี เมเชเลมิยาห์บุตรชายโคเร เป็นลูกหลานของอา
สาฟ
เศคาริยาห์ บุตรหัวปี เยดียาเอล ที่สอง เศบาดิยาห์
ที่สาม ยาทนี เอล ที่สี่ 3 เอลาม ที่ห้า เยโฮฮานั น ที่หก เอลีโอนัย ที่เจ็ด 4 และโอเบดเอโดมมีบุ
ตรชายคือ เชไมอาห์ บุตรหัวปี เยโฮซาบาด ที่สอง โยอาห์ ที่สาม สาคาร์ ที่สี่ เนธันเอล ที่ห้า
5 อัมมีเอล ที่หก อิสสาคาร์ ที่เจ็ด เปอุลเลธัย ที่แปด เพราะว่าพระเจ้าทรงอํานวยพระพรแก่
เขา 6 และแก่เชไมอาห์บุตรชายของเขาด้วย มีบุตรชายหลายคนเกิดแก่เขา เป็นผู้ปกครอง
ในครัว เรือนบิดาของเขา เพราะเขาทัง้ หลายเป็น คนมี อาํ นาจใหญ่ โตและกล้า หาญ 7 บุ ตร
ชายของเชไมอาห์ คือ โอทนี เรฟาเอล โอเบด และเอลซาบาด ผู้ ซึ่ง พี่ น้องของเขาเป็น คน
มี กําลัง คือ เอลีฮู และเสมาคิ ยาห์ 8 คนเหล่า นี้ ทัง้ หมดเป็น บุตรชายของโอเบดเอโดมกับ
บุตรชายและพี่น้องของเขา เป็นคนสามารถมีกําลังเหมาะแก่การปรนนิ บัติ เป็นของโอเบด
เอโดมหกสิบ สองคน 9 และเมเชเลมิ ยาห์ มี บุ ตรชายและพี่ น้องเป็น คนมี กําลัง สิบ แปดคน
10 และโฮสาห์ผู้เป็ นลูกหลานของเมรารีมี บุ ตรชายคือ ชิมรี ผู้เป็ นหัวหน้า (เพราะถึงเขาจะ
ไม่เป็นบุตรหัวปี บิดาของเขาก็ให้เขาเป็นหัวหน้า� 11 ฮิลคียาห์ ที่สอง เทบาลิยาห์ ที่สาม เศ
คาริยาห์ ที่ สี่ บุตรชายและพี่น้องของโฮสาห์ทัง้ สิน
้ มีสิ บสามคน 12 กองเวรเฝ้าประตูเหล่า
นี้ ตามคนผู้เป็นหัวหน้าของเขา มีหน้าที่ เช่นเดียวกับพี่น้องของเขา ในการปรนนิ บัติในพระ
นิ เวศของพระเยโฮวาห์
2 และเมเชเลมิยาห์มีบุตรชายคือ

การจับฉลากกันเพื่อรู ว้ า่ ใครอยูประตู
่
ไหน

และ เขา จับ สลาก กัน ตาม เรือน บรรพบุรุษ ของ เขา ทัง้ ผู้ น้ อย และ ผู้ ใหญ่ เหมือน กัน
สําหรับ ใครอยู่ ประตู ไหน 14 สลากสํา หรั บด ้านตะวัน ออกตกแก่ เชเลมิ ยาห์ เขาจับ สลาก
ให้บุ ตรชายของเขาคือเศคาริยาห์ด้วย เขาเป็ นที ่ปรึกษาที่ เฉลียวฉลาด และสลากของเขา
ออกมาสําหรับด้านเหนื อ 15 ของโอเบดเอโดมออกมาสําหรับด้านใต้ คลังพัสดุนั ้นเขาจัดให้
บุ ตรชายของเขาดู แล 16 ส่วนของชุ ปปิม และโฮสาห์ ออกมาสํา หรับด ้านตะวัน ตก ที่ ประตู
ชัลเลเคท ตามถนนที่ ขึ้น ไป กําหนดยามตามยาม 17 ด้านตะวัน ออกมี คนเลว ี หกคน ด้าน
เหนื อม ี สี ่ คนทุก วัน ด้านใต้ วน
ั ละสี่ คนทุก วัน และสองคู่ ที่ คลัง พัสดุ 18 สําหรับ ระเบียงทาง
ตะวัน ตกนั ้น มี สี ่ คนที ่ ถนนและสองคนที่ ระเบียง 19 คนเหล่า นี้ เป็น เวรเฝ้า ประตู จากลูก
หลานของโคราห์ และลูกหลานของเมรารี
13
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คนเลวีที่ดูแลคลังพระนิ เวศของพระเจ้า

20 จากคนเลวีนั ้น

อาหิยาห์ดู แลคลังพระนิ เวศของพระเจ้า และคลังสิง่ ของถวาย 21 ลูก
หลานของลาดานคือ ลูกหลานของคนเกอร์โชน ที่ เป็นบุตรชายของลาดาน บรรดาหัวหน้า
ของลาดาน คนเกอร์โชนคือ เยฮี เอลี 22 บุ ตรชายของเยฮี เอลี คือ เศธามและโยเอลน้ อง
ชายของเขา เป็น ผู้ ดู แลคลัง พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 23 จากคนอัม ราม คนอิส ฮาร์ คน
เฮโบรน และคนอุสซีเอล 24 และเชบูเอล บุตรชายของเกอร์โชม ผู้เป็นบุตรชายของโมเสส
เป็นนายคลังใหญ่ 25 พี่น้ องของเขาคือ จากเอลี เยเซอร์มี เรหับยาห์เป็นบุตรชาย บุ ตรชาย
ของเรหับยาห์คือ เยชายาห์ บุตรชายของเยชายาห์คือ โยรัม บุตรชายของโยรัมคือ ศิครี บุ
ตรชายของศิค รีคือ เชโลมิ ท 26 เชโลมิ ท คนนี้ และพี่ น้องของเขาเป็น ผู้ ดู แลคลัง ของถวาย
ทัง้ สิน
้ ซึ่งกษั ตริย์ดาวิด และบรรดาหัวหน้า และนายพันนายร้อย และผู้บัญชาการกองทัพ
ได้ มอบถวายไว้ 27 จากของที่ รบ
ิ ได้ ซ่ึงเขาได้ ในสงคราม เขาทัง้ หลายมอบถวายเพื่อแก่ การ
ซ่อมแซมพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 28 และทุกสิง่ ซึ่งซามูเอลผูทํ
้ านาย และซาอูลบุตรชาย
คีช และอับเนอร์บุตรชายเนอร์ และโยอาบบุตรชายนางเศรุ ยาห์ได้ถวายไว้ และผู้ใดก็ตาม
ได้ถวายสิง่ ใด ของถวายทัง้ สินก
่
แลของเชโลมิทและพี่น้องของเขา
้ ็อยูในความดู
พวกเจ้าหน้าที่และผู้วินิจฉั ยสําหรับอิสราเอล

จากคนอิส ฮาร์ เคนานิ ยาห์ และบุตรชายของเขาได้ รับ แต่ง ตัง้ ให้ มี หน้าที่ ภายนอก
สําหรับอิสราเอล ให้เป็นเจ้าหน้าที่ และเป็นผู้วินิจฉั ย 30 จากคนเฮโบรน ฮาชาบิยาห์และพี่
น้ องของเขาเป็นคนมีความกล้าหาญ หน่ง
ึ พันเจ็ดร้อยคน ได้ เป็นผู้ดู แลอิสราเอลทางฟาก
ตะวันตกของแม่น้ําจอร์แดนข้างโน้ น ในเรือ
่ งกิจการทัง้ สิน
้ ของพระเยโฮวาห์ และราชการ
ของกษั ตริย์ 31 จากคนเฮโบรนมี เยรียาห์เป็น หัวหน้า ของคนเฮโบรน ตามพงศ์ พันธุ ์ ตาม
บรรพบุรุษ ในปีที่สี่สิบของรัชกาลดาวิด เขาได้สํารวจและพบคนที่มีอํานาจใหญ่โตและกล้า
หาญที่ ยาเซอร์ในเมือ งกิ เลอาด 32 กษั ตริย์ดาวิดได้ ทรงแต่ง ตัง้ ให้ท่านและพี่น้องของท่าน
คือ คนกล้า หาญสองพัน เจ็ด ร้อยคนผู้ เป็น หัวหน้า ให้ เป็น ผู้ ดู แลคนรู เบน คนกาด และคน
ตระกูลมนั สเสห์ครึง่ หนึ่ ง ในกิจธุระทุกอย่างเกี่ยวกับพระเจ้า และกิจธุระเกี่ยวกับกษั ตริย์
29

27
กองเวรต่างๆของแต่ละเดือน

ต่อ ไปนี้ เป็น รายชื่อ ประชาชนอิสราเอลตามจํานวน คือ บรรดาหัวหน้า บรรดานายพัน
นายร้อย และบรรดาเจ้า หน้าที่ ผู้รบ
ั ใช้ กษั ตริย์ ในราชการทุก อย่างที่ เก ี่ย วกับ กองเวรที่ เข ้า
มาและออกไป เดือนแล้ว เดือนเล่า ตลอดปี กองเวรหนึ่ งๆมี จํานวนสองหมื่นสี่ พันคน 2 คือ
ยาโชเบอัม บุตรชายศั บด ีเอล เป็น ผู้ ดู แลกองเวรที่ หน ่งึ ในเดือนต้น ในกองเวรของเขามี
สองหมื่นสี่พันคน 3 เขาเป็นลูกหลานของเปเรศ และเป็นหัวหน้าผู้บัญชาการกองทัพทัง้ สิน
้
ในเดือนต้น 4 โดด ัย คนอาโหอาห์ เป็น ผู้ ดู แลกองเวรของเดือนที่ สอง มิ กโลทเป็น ผู้ บังคับ
บัญชากองเวรของเขา ในกองเวรของเขามี สองหมื่น สี่ พัน คน 5 ผู้ บังคับ บัญชาการกองทัพ
คนที่ สามสําหรับเดือนที่ สามคือ เบไนยาห์บุ ตรชายเยโฮยาดา เป็น ปุโรหิตใหญ่ ในกองเวร
ของเขามี สองหมื่น สี่ พัน คน 6 เบไนยาห์ นี้ คือ ผู้ ที่ เป็น ทแกล้ว ทหารในสามสิบ คน และเป็น
ผู้ บัญชาการของสามสิบ คนนั ้น อัม มี ซาบาดบุตรชายของเขาเป็น ผู้ ดู แลกองเวรของเขา
7 อาสาเฮลน้ องชายของโยอาบเป็ น ผู้ บัญชาการคนที่ สี ่ สําหรับ เดือนที่ สี ่ และเศบาดิ ยาห์ บุ
1
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ตรชายของเขาดูแลต่อจากเขา ในกองเวรของเขามีสองหมื่นสี่พันคน 8 ผูบั
้ ญชาการคนที่หา้

สําหรับเดือนที่หา้ คือ ชัมหุทคนอิสราห์ ในกองเวรของเขามีสองหมื่นสี่พันคน 9 ผูบั
้ ญชาการ
คนที่หกสําหรับเดือนที่หกคือ อิราบุตรชายอิกเขชชาวเทโคอา ในกองเวรของเขามีสองหมื่น
สี่ พัน คน 10 ผู้ บัญชาการคนที่ เจ ็ด สําหรับ เดือนที่ เจ ็ด คือ เฮเลสคนเปโลน เป็น คนเอฟรา
อิม ในกองเวรของเขามีสองหมื่นสี่พันคน 11 ผู้บัญชาการคนที่ แปดสําหรับเดือนที่ แปดคือ
สิ บเบคัยคนหุชาแห่งคนเศ-ราห์ ในกองเวรของเขามี สองหมื่นสี่ พันคน 12 ผู้บัญชาการคน
ที่ เก ้า สําหรับ เดือนที่ เก ้า คือ อาบ ีเยเซอร์ชาวอานาโธทคนเบนยามิน ในกองเวรของเขามี
สองหมื่นสี่พันคน 13 ผู้บัญชาการคนที่สิบสําหรับเดือนที่สิบคือ มาหะรัยชาวเนโทฟาห์จาก
คนเศ-ราห์ ในกองเวรของเขามีสองหมื่นสี่พันคน 14 ผู้บัญชาการคนที่สิบเอ็ดสําหรับเดือน
ที่สิบเอ็ดคือ เบไนยาห์ชาวปิ ราโธนจากคนเอฟราอิม ในกองเวรของเขามีสองหมื่นสี่พันคน
15 ผู้ บัญชาการคนที่ สิ บสองสําหรับ เดือนที่ สิ บสองคือ เฮลดัย ชาวเนโทฟาห์ จากคนโอทนี
เอล ในกองเวรของเขามีสองหมื่นสี่พันคน
ประมุขของตระกูลต่างๆแห่งอิสราเอล
เหนื อ ตระกูล ต่างๆของอิสราเอลคือ สําหรับ คนรู เบนมี เอลี เยเซอร์บุ ตรชายศิค รีเป็น
ประมุข สําหรับคนสิเมโอนมี เชฟาทิยาห์บุตรชายมาอาคาห์ 17 สําหรับคนเลวีมี ฮาชาบิยาห์
บุตรชายเคมูเอล สําหรับคนอาโรนมี ศาโดก 18 สําหรับคนยูดาห์มี เอลีฮู พีชายคนหนึ
่
่ งของ
ดาวิด สําหรับ คนอิส สาคาร์มี อมร ี บุ ตรชายมี คาเอล 19 สําหรับ คนเศบู ลุ นม ี อิ ชม ัย อาห์ บุ
ตรชายโอบาดีห์ สําหรับ คนนั ฟ ทาลี มี เยรีโมทบุตรชายอัส รีเอล 20 สําหรับ คนเอฟราอิม มี
โฮเชยาบุตรชายอาซาซิ ยาห์ สําหรับ คนมนั ส เสห์ ครึ่ง ตระกู ลม ี โยเอลบุตรชายเปดายาห์
21 สําหรับคนมนั สเสห์ครึ่งตระกูลในกิเลอาดมี อิดโดบุตรชายเศคาริยาห์ สําหรับคนเบนยา
มินมี ยาอาซีเอลบุตรชายอับเนอร์ 22 สําหรับคนดานมี อาซาเรลบุตรชายเยโรฮัม คนเหล่า
นี้ เป็นประมุขของตระกูลต่างๆแห่งอิสราเอล
16

การนั บประชาชนไม่สําเร็จ
ดาว ิ ดม ิ ได้ ทรงนั บ จํานวนคนที่ อายุ ตํ่า กว่า ยี่ สิ บปี เพราะพระเยโฮวาห์ ได้ ตรัส ไว้วา่ จะ
กระทําให้อส
ิ ราเอลมากเหมือนดาวแห่งท้องฟ้า 24 โยอาบบุตรชายนางเศรุ ยาห์ได้ตัง้ ต้นนั บ
แต่ ไม่ สําเร็จ เพราะพระพิโรธก็ มาเหนื ออ ิส ราเอลในเรือ
่ งนี้ และจํา นวนนั ้ นก ็ มิได้ ลงไว้ใน
หนั งสือพงศาวดารของกษั ตริย์ดาวิด
23

เจ้าหน้าที่ต่างๆในรัชกาลของดาวิด
อัส มาเวทบุตรชายอาดี เอลเป็น เจ้า กรมพระคลัง นครหลวง และเยโฮนาธัน บุตรชาย
ของอุสซียาห์ เป็นเจ้ากรมคลังนอกนคร ในหัวเมือง ในชนบทและในป้อม 26 เอสรีบุตรชาย
เคลูบ เป็นผู้ดู แลบรรดาผู้ที่ ทําไร่นาหลวง 27 ชิเมอีชาวรามาห์ดู แลสวนองุน
่ และศั บดีชาว
เชฟามดู แลผลิตผลของสวนองุน
่ สําหรับห้องเก็ บน้าํ องุน
่ 28 บาอัลฮานั นชาวเกเดอร์เป็นผู้
ดู แลต้น มะกอกเทศและต้น มะเดื่อ ที่ ในหุบเขา โยอาชดู แลคลัง นํ้ามัน 29 ชิ ตรัย ชาวชาโรน
ดูแลฝูงวัวซึ่งหากินอยู่ในชาโรน ชาฟัทบุตรชายอัดลัยดูแลฝูงวัวในหุบเขาทัง้ หลาย 30 และ
โอบิลคนอิชมาเอลดูแลอูฐ เยดายาห์ชาวเมโรโนทดูแลลา 31 ยาซีสชาวฮาการ์ดูแลฝูงแพะ
แกะ บรรดาคนเหล่า นี้ เป็น พนั กงานดูแลทรัพย์ สมบัติ ของกษั ตริย์ ดาวิด 32 โยนาธานลุง
ของดาวิดเป็ นที่ปรึกษา เป็นคนที่มีความเข้าใจและเป็นอาลักษณ์ และเยฮีเอลบุตรชายฮัค
โมนี เป็นผู้เลี้ยงดู ราชโอรส 33 อาหิโธเฟลเป็ นที ่ปรึกษาของกษั ตริย์ และหุชย
ั คนอารคี เป็น
25
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34 เยโฮยาดาบุตรชายเบไนยาห์และอาบี ยาธาร์เป็ น ผู้ ทํางานต่อ จา

พระสหายของกษั ตริย์
กอาหิโธเฟล โยอาบเป็นผู้บัญชาการกองทัพของกษั ตริย์

28
ดาวิดให้คําปรึกษาแก่อส
ิ ราเอลและซาโลมอนต่อหน้าประชาชน
ณ เยรู ซาเล็ม ดาว ิด ได้ ทรง เรียก ประชุม บรรดา เจ้า นาย ทัง้ สิน
้ ของ อิสราเอล คือ เจ้า
นาย ของ ตระกูล และ ผู้ บัญชาการ กองทัพ ที่ รับ ราชการ ตาม เวร นาย พัน นาย ร้อย และ
พนั กงาน ทัง้ สิน
้ ผู้ ดู แล ทรัพย์ สมบัติ และ ฝูง สัตว์ ขอ งกษั ตริ ย์ และ โอรส ของ พระองค์ พร ้
อมกับ พนั กงานราชสํานั ก ทแกล้ว ทหารและวีรบ ุ รุษ ทัง้ สิน
้ 2 แล ้ วกษั ตริย์ดาว ิด ทรงลุก ขึ้น
ประทับ ยืน และตรัสว ่า “พี่ น้ องของข้าพเจ้า และประชาชนของข้าพเจ้า ขอจงฟัง ข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ามีใจประสงค์ที่จะสร้างพระนิ เวศอันเป็ นที่พักของหีบพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์
และเพื่อ เป็ นที ่ รองพระบาทของพระเจ้า ของเรา และข้าพเจ้า ได้ จัด เตรียมการก่อสร้างไว้
เสร็จ แล้ว 3 แต่ พระเจ้า ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า ‘เจ้ าอย่า สร้างนิ เวศเพื่อ นามของเราเลย เพราะ
เจ้า เป็น นั กรบและได้ ทํา โลหิต ให้ ตก � 4 ถึง กระนั ้ นก ็ ดี พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล
ทรงเลือกข้าพเจ้า จากเรือนบรรพบุรุษ ของข้าพเจ้า ทัง้ หมด ให้ เป็นกษั ตริย์ เหนื ออ ิส ราเอล
เป็น นิ ตย์ เพราะพระองค์ ทรงเลือกยู ดาห์ ให้ เป็น ประมุข และในวงศ์ วานของยู ดาห์ เรือน
บรรพบุรุษของข้าพเจ้า และในบรรดาบุตรชายของบิดาข้าพเจ้า พระองค์ทรงพอพระทัยใน
ข้าพเจ้า และทรงให้ ข้าพเจ้า เป็นกษั ตริย์ เหนื ออ ิส ราเอลทัง้ ปวง 5 และบุตรชายทัง้ สิน
้ ของ
ข้าพเจ้า (เพราะพระเยโฮวาห์ทรงประทานบุตรชายเป็ นอ ัน มากแก่ ข้าพเจ้า) พระองค์ ทรง
เลือกซาโลมอนบุตรชายของข้าพเจ้า ให้ นั่ งบ ัลลั งก ์ แห่ งราชอาณาจักรของพระเยโฮวาห์
เหนื ออิสราเอล 6 พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘ซาโลมอนบุตรชายของเจ้าจะสร้างนิ เวศของ
เราและลานนิ เวศของเรา เพราะเราได้ เลือกเขาให้ เป็น ลูก ของเรา และเราจะเป็น พ่อ ของ
เขา 7 เราจะสถาปนาราชอาณาจักรของเขาให้อยูเป็
่ นนิ ตย์ ถ้าเขาจะเพียรแน่วแน่ อยูในการ
่
8
รักษาปฏิ บั ติ ตามบัญญั ติ ของเราและคํา ตัดสิน ของเราอย่างที่ เขาทํา อยู่ ในวัน นี้ � เพราะ
ฉะนั ้น บัดนี้ ท่ามกลางสายตาของคนอิสราเอลทัง้ ปวงอัน เป็น ชุ มนุ มชนของพระเยโฮวาห์
และต่อพระกรรณของพระเจ้าของเรา จงรักษาและแสวงหาพระบัญญัติทัง้ สิน
้ ของพระเย
โฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทัง้ หลาย เพื่อเจ้าจะได้ กรรมสิทธิแผ่
นดิ
นอ
น
ั
ดี
นี
้
และมอบไว้
ให้เป็น
์
มรดกของลูก หลานผู้ มาภายหลัง เจ้า สืบไปเป็น นิ ตย์ 9 ซาโลมอนบุตรของเราเอ๋ย เจ้ าจง
รู จ
้ ักพระเจ้าของบิดาเจ้า และจงปรนนิ บัติพระองค์ด้วยใจจริงและด้วยความเต็มใจของเจ้า
เพราะพระเยโฮวาห์ทรงพิจารณาจิตใจทัง้ ปวง และทรงเข้าใจในแผนงานแห่งความคิดทัง้
ปวง ถ้าเจ้าแสวงหาพระองค์ เจ้าจะพบพระองค์ แต่ถ้าเจ้าทอดทิง้ พระองค์ พระองค์จะทรง
เหวีย
่ งเจ้า ออกไปเสีย เป็น นิ ตย์ 10 บัดนี้ จงฟัง ให้ ดี เพราะว่า พระเยโฮวาห์ ทรงเลือกเจ้า ให้
สร้างพระนิ เวศเพื่อเป็นสถานบริสุทธิ์ จงเข้มแข็งและทําให้สําเร็จเถิด�
1

ดาวิดทรงมอบแผนผังของพระวิหารให้กับซาโลมอน
แล ้ว ดาวิด ทรงมอบให้ กับ ซาโลมอนโอรสของพระองค์ ซึ่ง แผนผั งม ุข ของพระวิหาร
และ แผนผัง เรือน ต่างๆ ของ พระ วิหาร นั ้น คลัง และ ห้อง ชัน
้ บน และ ห้อง ชัน
้ ใน และ ห้อง
12
สําหรับ พระที่นั่ง กรุ ณา และแผนผัง ทัง้ สิน
่ งลานของ
้ ซึ่ง พระองค์ มี อยู่ ในพระทัย ในเรือ
พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และบรรดาห้องระเบียงรอบ และคลัง สําหรับ พระนิ เวศของ
พระเจ้า และคลังสําหรับบรรดาของถวาย 13 และผังสําหรับเวรปุโรหิตและคนเลวี และงาน
ปรนนิ บั ติ ทัง้ สิน
่ งใช้ในงานปรนนิ บั
้ ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และสําหรับ บรรดาเครือ
11
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ติ ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงมอบนํ้า หนั ก ทองคํา ของเครือ
่ งใช้ ทองคํา
ทุก อย่างสําหรับ การปรนนิ บั ติ แต่ ละอย่าง นํ้า หนั ก เงิน ของเครือ
่ งใช้ เงิน ทุก อย่างสําหรับ
งานปรนนิ บั ติ แต่ ละอย่าง 15 นํ้า หนั ก ของเชิง ประทีป ทองคํา และตะเกียงทองคํา นํ้า หนั ก
ของเชิง ประทีป แต่ ละคั นก ับ ตะเกียงแต่ละดวง นํ้า หนั ก เงิน ของเชิง ประทีป ทัง้ เชิง ประที
ปกับตะเกียงนั ้น ตามที่จะใช้คันประทีปแต่ละคัน 16 นํ้าหนั กทองคําสําหรับโต๊ะขนมปังหน้า
พระพักตร์แต่ ละโต๊ะ เงินสําหรับโต๊ะเงิน 17 และขอเกี่ยวเนื้ อ ชาม กับคนโทเป็นทองคําบริ
สุทธิ์ ชามทองคํา และนํ้า หนั ก ทองคํา ของแต่ละลูก ชามเงิน และนํ้า หนั ก เงิน ของแต่ละลูก
18 แท่นเครือ
่ งหอมทําด้วยทองคําเนื้ อละเอียดและนํ้าหนั กของแท่นนั ้น ทัง้ แผนผังสําหรับ
รถรบทองคําของเครู บ ซึ่งกางปีกออกปกหีบพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ 19 ดาวิดตรัสว
่า “สิ ่ง ทัง้ ปวงเหล่า นี้ พระเยโฮวาห์ทรงกระทํา ให้ข้าพเจ้า เข้าใจโดยอาศัย ลายพระหัตถ์ ของ
พระองค์เหนื อข้าพเจ้า คืองานทุกอย่างซึ่งจะต้องกระทําตามแผนผังนั ้น�
14

ดาวิดทรงเร้านํ้าพระทัยของซาโลมอนในการสร้างพระวิหาร
แล ้ว ดาวิด ตรัส กับ ซาโลมอนโอรสของพระองค์ ว่า “จงเข้ม แข็ง และกล้า หาญ และ
ทําให้สําเร็จเถิด อย่ากลัวเลย อย่าขยาด เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้า คือพระเจ้าของข้า
จะทรงสถิ ตกับเจ้า พระองค์ จะไม่ ทรงปล่อยให้เจ้ าล้มเหลวหรือทอดทิง้ เจ้า จนกว่างานทัง้
สิน
้ สําหรับ งานปรนนิ บั ติ แห่ งพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ จะสําเร็จ 21 ดู เถิด มี เวรปุโรหิต
และคนเลวี จะอยู่กับเจ้าสําหรับงานปรนนิ บัติทุกอย่างแห่งพระนิ เวศของพระเจ้า ในการนี้
ทัง้ สิน
้ จะมี คนอยู่กับ เจ้า คือ ทุก คนที่ เต็มใจ และเป็น ผู้ มี ฝี มือ ในงานปรนนิ บั ติ ทุก อย่าง ทัง้
ประมุขและประชาชนทัง้ ปวงจะอยูใ่ นบังคับบัญชาของเจ้าทัง้ สิน
้ �
20

29
ดาวิดทรงเร้าใจประชาชน
และกษั ตริย์ ดาว ิด ตรัส กับ ชุ มนุ มชนทัง้ สิ้ นว ่า “ซาโลมอนบุตรชายของเรา ซึ่ง เป็น ผู้
เดียวที่ พระเจ้า ทรงเลือกไว้ นั ้น ยัง เป็น คนหนุ่ม และไม่ มี ความชํานาญ การงานก็ ใหญ่ โต
เพราะว่า มหานิ เวศนั ้ นม ิ ใช่ สําหรับ คน แต่ สําหรับ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า 2 เพราะฉะนั ้น เรา
จึงจัดเตรียมไว้สําหรับพระนิ เวศของพระเจ้าของเรา เต็มความสามารถของเรา คือทองคํา
สําหรับสิง่ ที่ทําด้วยทองคํา และเงินสําหรับสิง่ ที่ทําด้วยเงิน และทองสัมฤทธิส
์ ําหรับสิง่ ที่ทํา
ด้วยทองสัมฤทธิ์ และเหล็กสําหรับสิง่ ที่ทําด้วยเหล็ก และไม้สําหรับสิง่ ที่ทําด้วยไม้ มีพลอย
สี นํ้า ข้าว และพลอยสําหรับ ฝัง พลวง หิน ลาย เพชรพลอยทุก ชนิ ด และหิ นอ ่อ นมายมาย
3 ยิง
่ กว่า นั ้ นอ ี กนอกจากสิง่ ทัง้ ปวงที่ เราจัดหาไว้สํา หรับน ิเวศบริสุทธิ์ แล้ว เรายั งม ี ทองคํา
และเงินเป็นสมบัติของเราเอง และเพราะความรักของเราที่มีต่อพระนิ เวศของพระเจ้าของ
เรา เรามอบให้แก่พระนิ เวศแห่งพระเจ้าของเรา 4 ดังนี้ ทองคําสามพันตะลันต์ เป็นทองคํา
เมืองโอฟีร ์ และเงิน ถลุง แล้ว เจ็ด พัน ตะลัน ต์ เพื่อ จะบุ ผนั ง พระนิ เวศ 5 ทองคํา สําหรับ สิง่ ที่
ทําด้วยทองคํา และเงินสําหรับสิง่ ที่ทําด้วยเงิน และเพื่องานทัง้ สิ้นที่ชา่ งจะต้องทําด้วยมือ
ใครบ้างเต็มใจที่จะถวายของพร้อมกับถวายตัวแด่พระเยโฮวาห์ในวันนี้ �
1

บรรดาประมุขและประชาชนถวายด้วยความเต็มใจ
แล ้ว เจ้า นายของบรรพบุรุษ บรรดาประมุข ของตระกูล แห่ งอ ิส ราเอล ทัง้ นายพัน นาย
ร้อย และพนั กงานดูแลราชการก็ ถวายด้วยความเต็มใจ 7 เขาทัง้ หลายถวายเพื่อ งานปรน
นิ บั ติ แห่ งพระนิ เวศของพระเจ้า เป็น ทองคํา ห้า พัน ตะลัน ต์ และหนึ่ ง หมื่น ดาริค เงิน หนึ่ ง
หมื่น ตะลัน ต์ ทองสัมฤทธิ์ หน ่งึ หมื่น แปดพัน ตะลัน ต์ และเหล็ก หนึ่ ง แสนตะลัน ต์ 8 ผู้ ใด
ที่ มี เพชรพลอยก็ ถวายไว้ที่ คลัง พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ในความดู แลของเยฮี เอลคน
6

1 พงศาวดาร 29:9

518

1 พงศาวดาร 29:22

เกอร์โชน แล ้ว ประชาชนก็ เปรมปรีดิ ์ เพราะเขาถวายสิง่ เหล่า นี้ ตามความสมัครใจของ
เขา เพราะเขาถวายด้วยความจริงใจและความเต็มใจแด่พระเยโฮวาห์ กษั ตริย์ดาวิดก็ทรง
เปรมปรีดิ์เป็นที่ยงด
ิ่ ้วย
9

ดาวิดอธิษฐานและโมทนาพระคุณพระเยโฮวาห์

10 เพราะฉะนั ้น ดาวิด จึง สรรเสริญ พระเยโฮวาห์ ต่อ หน้า ชุ มนุมชนทัง
้ ปวง

และดาวิด ทูล
ว่า “ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอลบรรพบุรุษ ของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย สาธุ
การแด่ พระองค์ เป็น นิ ตย์ และเป็น นิ ตย์ 11 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ความยิง่ ใหญ่ ฤทธานุ
ภาพ สง่า ราศี ชัยชนะ และความโอ่อา่ ตระการเป็น ของพระองค์ และบรรดาสิง่ ที่ มี อยู่ ใน
ฟ้าสวรรค์ และในแผ่นดินโลกเป็นของพระองค์ โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ ราชอาณาจักรเป็น
ของ พระองค์ และ พระ องค์ ทรง เป็ นที ่ ยกย่อง เป็น จอม ของ สิง่ สารพัด 12 ทัง้ ความ มัง่ คัง่
และเกียรติ มาจากพระองค์ และพระองค์ ทรงครอบครองอยู่เหนื อ ทุก สิง่ ฤทธานุภาพและ
มหิทธิฤทธิอยู
์ ่ ในพระหัตถ์ ของพระองค์ และอยู่ ที่ พระหัตถ์ ของพระองค์ ที่ จะทรงกระทํา ให้
ใหญ่ยิง่ และประทานกําลังแก่คนทัง้ มวล 13 ฉะนั ้นบัดนี้ ข้าพระองค์ทัง้ หลายโมทนาพระคุณ
พระองค์ ผู้ เป็น พระเจ้า ของ ข้า พระองค์ และ สรรเสริญ พระ นา มอั นร ุ่ง โรจน์ ของ พระองค์
14 แต่ ข้า พระองค์ เป็ น ผู้ ใด และชนชาติ ของข้า พระองค์ เป็ น ผู้ ใด ที่ ข้า พระองค์ ทัง
้ หลายจะ
สามารถถวายแด่พระองค์ด้วยความเต็มใจเช่นนี้ เพราะว่าสิง่ ของทุกอย่างมาจากพระองค์
ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ได้ ถวาย ของ ที่ เป็น ของ พระองค์ แด่ พระองค์ เท่านั ้น 15 เพราะ ว่า ข้า
พระองค์ ทัง้ หลายเป็น คนต่างด้าวต่างแดนต่อ พระพักตร์ พระองค์ และเป็น คนอาศัย อยู่
ชัว่ คราว ดัง ที่ บรรพบุรุษ ของข้า พระองค์ ได้ เป็น อย่างนั ้น มาแล้ว วัน ปี ของข้า พระองค์ บน
แผ่น ดิน โลก เป็น เหมือน เงา และ ไม่ มี อะไร จี รัง 16 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ
ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ของมากมายเหล่า นี้ ทัง้ สิน
้ ซึ่ง ข้า พระองค์ จัดหาเพื่อ สร้างพระนิ เวศ
ถวายแด่พระองค์เพื่อพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ มาจากพระหัตถ์ของพระองค์ และเป็น
ของพระองค์ ทัง้ สิน
้ 17 ข้าแต่ พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ ทราบแน่ ว่า พระองค์ ทรง
ทดลองจิตใจ และทรงพอพระทัยในความเที่ยงธรรม ส่วนข้าพระองค์ ข้าพระองค์ ได้ถวาย
ทุก สิง่ เหล่า นี้ ทัง้ สิน
้ ด้วยความเต็มใจในความเที่ยงธรรมแห่ง จิตใจของข้า พระองค์ และ
บัดนี้ ข้า พระองค์ ช่น
ื ใจที่ ได้ เห ็น ประชาชนของพระองค์ ผู้ ซึ่ง อยู่ ณ ที่ นี้ ได้ เต็มใจถวายแด่
พระองค์ 18 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอับราฮัม อิสอัคและอิสราเอลบรรพบุรุษของ
ข้าพระองค์ทัง้ หลาย ขอพระองค์ทรงรักษาความประสงค์แห่งความคิดในใจของประชาชน
ของพระองค์ ให้ เป็น เช่น นี้ เสมอไป และขอทรงตัง้ จิตใจของเขาทัง้ หลายให้ มัน
่ ในพระองค์
19 ขอพระองค์ ทรงโปรดซาโลมอนบุตรชายของข้า พระองค์ ให้ มี จิ ตใจจริง ที่ จะรักษาบร
รดาพระบัญญั ติ ของพระองค์ พระโอวาทของพระองค์ และกฎเกณฑ์ ของพระองค์ และให้
กระทําทุกอย่างเหล่านี้ และสร้างนิ เวศตามซึ่งข้าพระองค์ได้ตระเตรียมไว้แล้วนน
ั้ �
ประชาชนตัง้ ซาโลมอนให้เป็นกษั ตริย์
แล ้ว ดาวิด ตรัส กับ ชุ มนุ มชนทัง้ ปวงว่า “จงถวายสาธุการแด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ของท่านทัง้ หลาย� และชุ มนุมชนทัง้ ปวงก็ สรรเสริญพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษ
ของเขาทัง้ หลาย และก้ม ศีรษะของเขาทัง้ หลายลงและนมัสการพระเยโฮวาห์ และถวาย
บังคมแด่ กษั ตริย์ 21 และเขาทัง้ หลายได้ ถวายสัตวบูชาแด่ พระเยโฮวาห์ และถวายเครือ
่ ง
เผาบูชาแด่ พระเยโฮวาห์ในวันร ุ่ง ขึ้น ต่อ จากวัน นั ้น เป็ นว ัว ผู้ หน่งึ พัน ตัว แกะผู้ หน่ง
ึ พัน ตัว
ลูกแกะหนึ่ งพันตัว พร้อมกับเครือ
่ งดื่มบูชาที่ คู่ กัน และถวายสัตวบูชาอย่างมากมายเพื่ออ
22
ิส ราเอลทัง้ ปวง และเขาทัง้ หลายได้ กิน ได้ ด่ ืม ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ในวัน นั ้น ด้วย
20
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ความยินดี ยิง่ และเขาทัง้ หลายได้ ตัง้ ซาโลมอนโอรสของดาวิด เป็นกษั ตริย์ เป็น คํารบสอง
และเขาทัง้ หลายได้ เจ ิ มท ่านไว้ให้เป็น เจ้า นายเพื่อ พระเยโฮวาห์ และศาโดกให้เป็น ปุโรหิต
23 แล้วซาโลมอนทรงประทับบนพระที่นั่งของพระเยโฮวาห์เป็ นกษั ตริย์แทนดาวิดราชบิดา
ของพระองค์ และพระองค์ ทรงเจริญขึ้น และอิสราเอลทัง้ ปวงก็ เชื่อฟัง พระองค์ 24 บรรดา
ประมุข ทัง้ ปวง และทแกล้ว ทหารทัง้ หลาย ทัง้ บรรดาโอรสของกษั ตริย์ ดาว ิด ได้ ปฏิญาณ
ตัว ต่อ กษั ตริย์ ซาโลมอน 25 และพระเยโฮวาห์ ทรงให้ ซาโลมอนมี เกียรติ ยศอย่างเหลือ ล้น
ท่ามกลางสายตาของอิสราเอลทัง้ ปวง และทรงประทานความสง่า ผ่าเผยของกษั ตริย์ แก่
พระองค์ อย่างที่ไม่มีกษั ตริยองค์
์
ใดในอิสราเอลที่มาก่อนพระองค์ได้รบ
ั
การสรุ ปรัชกาลและการสิน
้ พระชนม์ของดาวิด (1 พกษ 2:11-12)

26 ฝ่ายดาวิด บุตรชายเจสซี ได้ ครอบครองเหนื ออ ิส ราเอลทัง
้ ปวง 27 เวลาที่ พระองค์ ทรง

ครอบครองเหนื ออิสราเอลนั ้นเป็นสี่สิบปี พระองค์ทรงครอบครองในเฮโบรนเจ็ดปี และทรง
ครอบครองในเยรู ซาเล็ม สามสิบ สามปี 28 แล ้ว พระองค์ สิน
้ พระชนม์ เมื่อ ทรงพระชรามาก
หง่อมแล้ว ทัง้ ทรงมัง่ คัง่ และมี พระเกียรติ และซาโลมอนโอรสของพระองค์ ครอบครอง
แทนพระองค์ 29 ส่วนพระราชกิจ ของกษั ตริย์ ดาวิด ตัง้ แต่ ต้น จนที่ สุด ดู เถิด ได้ บันทึก ไว้
ในหนั งสือ ของซามู เอลผู้ ทํานาย และในหนั งสือ ของนาธัน ผู้ พยากรณ์ และในหนั งสือ ของ
กาดผู้ทํานาย 30 มีเรือ
่ งราวการครอบครองของพระองค์ ทัง้ สิน
้ และยุทธพลังของพระองค์
และเรือ
่ งราวที่ บัง เกิ ดก ับ พระองค์ และกับ อิสราเอล และบรรดาราชอาณาจักรทัง้ สิน
้ ของ
ประเทศต่างๆ
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

2 พงศาวดาร

หนั งสือ 2 พงศาวดารนี้ พรรณนาการปกครองของกษั ตริย์ซาโลมอนและอีก 17 รัชกาล
อาร์ชบิชอบ เจมส์ อาชชูร ์ บอกว่าระยะเวลาของหนั งสือเล่มนี้คือ 427 ปี เล่มนี้บันทึกประวั
ติศาสตร์ของอิสราเอลจนถึงเวลาที่เขาเป็นเชลย
กษั ตริยซาโลมอนถวายเครื
์
อ
่ งบูชาที่กิเบโอน (1 พกษ 3:4)

ซาโลมอนโอรสของดาวิด ได้ สถาปนาราชอาณาจักรของพระองค์ และพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของพระองค์ทรงสถิตกับพระองค์ และทรงกระทําให้พระองค์ใหญ่โตอย่างยิง่ 2 ซา
โลมอนตรัสกับอิสราเอลทัง้ ปวง กับนายพันและนายร้อย ทังก
้ ับผูวิ
้ นิจฉั ยและกับเจ้านายทัง้
ปวงในอิสราเอลทัง้ สิน
้ ผู้ เป็น ประมุข ของบรรพบุรุษ ของเขา 3 และซาโลมอนกับ ชุ มนุมชน
ทัง้ ปวงที่อยูกั
่ บพระองค์ได้ขึ้นไปที่ปูชนียสถานสูงซึ่งอยูที
่ ่กิเบโอน เพราะพลับพลาแห่งชุมนุ
มของพระเจ้า ซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์ได้สร้างขึ้นในถิน
่ ทุรกันดาร อยู่ที่นั่น 4 แต่
ดาวิดได้ทรงนําหีบของพระเจ้าขึ้นมาจากคีรย
ิ าทเยอาริมถึงสถานที่ ซ่ึงดาวิดทรงเตรียมไว้
ให้ เพราะพระองค์ได้ทรงตัง้ เต็นท์ไว้ให้ในกรุ งเยรู ซาเล็ม 5 ยิง่ กว่านั ้น แท่นบูชาทองสัมฤทธิ์
ซึ่ง เบซาเลลบุตรชายอุ รีผู้ เป็น บุตรชายเฮอร์ได้ สร้างไว้นั้ นก ็ อยู่ ที่ หน ้า พลับพลาของพระเย
โฮวาห์ และซาโลมอนกับ ชุ มนุมชนก็ ได้ ใช้แท่นนั ้นเป็นประจํา 6 และซาโลมอนเสด็จ ขึ้นไป
ที่นั่นยังแท่นบูชาทองสัมฤทธิต
์ ่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ซ่ึงอยู่ที่พลับพลาแห่งชุมนุม และ
ทรงถวายเครือ
่ งเผาบูชาหนึ่ งพันตัวบนแท่นนั ้น
1

ซาโลมอนทูลขอสติปัญญา (1 พกษ 3:5-15)

และตรัสกับพระองค์ว่า “เจ้าอยากให้เราให้
อะไรเจ้า ก็จงขอเถิด�
“พระองค์ได้ทรงสําแดงความเมตตา
ยิง่ ใหญ่แก่ดาวิดเสด็จพ่อของข้าพระองค์ และทรงกระทําให้ข้าพระองค์ปกครองแทน 9 โอ
ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ขอให้ พระสัญญาของพระองค์ ที่ มีต ่ อดาวิด เสด็จ พ่อ ของข้า
พระองค์เป็นจริง ณ บัดนี้ เพราะพระองค์ได้ทรงตัง้ ให้ข้าพระองค์เป็นกษั ตริย์เหนื อชนชาติ
ที่มากอย่างผงคลีแห่งแผ่นดินโลก 10 ขอทรงประทานสติปัญญาและความรูแก่
้ ข้าพระองค์
ที่ จะเข้านอกออกในต่อหน้าชนชาติ นี้ เพราะผู้ใดเล่าที่ จะวินิจฉั ยประชาชนของพระองค์ ได้
ซึ่ง ใหญ่ โตนั ก� 11 พระเจ้า ตรัส ตอบซาโลมอนว่า “เพราะว่า สิง่ นี้ อยู่ ในจิตใจของเจ้า และ
เจ้า มิ ได้ ขอทรัพย์สมบัติ ความมัง่ คัง่ และเกียรติ หรือ ชีวต
ิ ของศั ตรู เจ้า และทั ้งม ิ ได้ ขอชีวต
ิ
ยืนยาว แต่ได้ขอสติปัญญาและความรู เ้ พื่อตัวเจ้าเอง เพื่อเจ้าจะวินิจฉั ยประชาชนของเรา
ผูซึ
้ ่งเราได้ตัง้ เจ้าให้เป็นกษั ตริย์เหนื อเขานั ้น 12 เราประสาทสติปัญญาและความรูให้
้ แก่เจ้า
เราจะให้ ทรัพย์ สมบัติ ความมัง่ คัง่ และเกียรติ แก่ เจ้ าด้วย อย่างที่ ไม่มี กษั ตริย์ องค์ ใดผู้ อยู่
ก่อนเจ้าได้มี และไม่มีผู้ใดภายหลังเจ้าจะมีเหมือน� 13 ซาโลมอนจึงเสด็จจากปูชนียสถาน
สูงที่กิเบโอน จากต่อหน้าพลับพลาแห่งชุมนุมไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม และพระองค์ทรงครอบ
ครองอยู่เหนื ออิสราเอล 14 ซาโลมอนทรงสะสมรถรบ และพลม้า พระองค์ทรงมีรถรบหนึ่ ง
พันสี่ รอ
้ ยคัน และพลม้าหนึ่ งหมื่นสองพันคน ซึ่งพระองค์ ทรงให้ประจําอยู่ที่ หัวเมืองรถรบ
และอยู่กับ กษั ตริย์ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม 15 และกษั ตริย์ทรงกระทํา ให้เงิน และทองคํา เป็น ของ
7 ในคืนนั ้นพระเจ้าทรงปรากฏแก่ซาโลมอน

8 และซาโลมอนทูลพระเจ้าว่า
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สามัญในกรุ งเยรู ซาเล็มเหมือนก้อนหิน และทรงกระทําให้มีไม้สนสีดาร์มากมายเหมือนไม้
มะเดื่อแห่งหุบเขา 16 ม้าอันเป็นสินค้าเข้าของซาโลมอนมาจากอียป
ิ ต์ พร้อมด้วยเส้นด้าย
สําหรับ ผ้า ป่าน และบรรดาพ่อค้า ของกษั ตริย์ รบ
ั เส้น ด้ายสําหรับ ผ้า ป่านนั ้น มาตามราคา
17 เขาทัง
้ หลายนํารถรบเข้ามาจากอียป
ิ ต์คันหนึ่ งเป็นเงินหกร้อยเชเขลเงิน และม้าตัวหนึ่ ง
หนึ่ งร้อยห้าสิบ ดังนั ้นโดยทางพวกพ่อค้า เขาก็ ส่งออกไปยังบรรดากษั ตริย์ของคนฮิตไทต์
และบรรดากษั ตริย์ของคนซีเรีย

2
การเตรียมสร้างพระวิหารของพระเจ้า (1 พกษ 5:1-18)

1 ฝ่ายซาโลมอนทรงตัง
้ พระทัย ที่ จะสร้างพระนิ เวศเพื่อ พระนามของพระเยโฮวาห์

และ
สร้างราชวัง เพื่อ ราชอาณาจักรของพระองค์ 2 และซาโลมอนทรงกําหนดให้ เจ ็ด หมื่น คน
เป็น คน ขน ของ และ ให้ แปด หมื่น คน สกัด หิ นที ่ ถิน
่ เทือก เขา และ ให้ คน สาม พัน หก ร้อย
คนดูแลเขาทัง้ หลาย 3 และซาโลมอนทรงส่ง ราชสารไปยัง หุ รามกษั ตริ ย์ เมืองไทระว่า
“ท่าน ได้ กระทํา กิจ กับ ดา วิด ราช บิดา ของ ข้าพเจ้า คือ ได้ ส่ง ไม้ สน สี ดาร์ ให้ พระองค์ ท่าน
เพื่อ สร้างวัง ให้ พระองค์ ท่านอาศัย อย่างไร ขอท่านได้ กระทํา แก่ ข้าพเจ้า อย่างนั ้น 4 ดู เถิด
ข้าพเจ้า กําลัง จะสร้างพระนิ เวศเพื่อ พระนามพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้าพเจ้า และมอบ
ถวาย แด่ พระองค์ เพื่อ เผา เครือ
่ ง หอม ต่อ พระ พักตร์ พระองค์ และ เพื่อ ขนมปัง หน้า พระ
พักตร์ เนื อง นิ ตย์ และ เพื่อ เครือ
่ ง เผา บูชา ทัง้ เช้า และ เย็น ใน วัน สะ บา โต และ ใน วัน ข้าง
ขึ้น และวันเทศกาลตามกําหนดของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา ซึ่งเป็นกฎตัง้ ไว้เป็นนิ ตย์
สําหรับ อิสราเอล 5 พระนิ เวศซึ่ง ข้าพเจ้า จะสร้างนั ้น ใหญ่ โต เพราะว่า พระเจ้า ของเราใหญ่
ยิง่ กว่าพระทัง้ ปวง 6 แต่ ผู้ใดเล่าที่ จะสามารถสร้างพระนิ เวศสําหรับพระองค์ ได้ ในเมื่อฟ้า
สวรรค์ ถึง แม้ ว่า ฟ้า สวรรค์ ที่ สูง ที่สุด รับรองพระองค์ ไว้ไม่ ได้ ข้าพเจ้า เป็น ผู้ ใดเล่า ที่ จะสร้าง
พระนิ เวศสําหรับ พระองค์ นอกจากให้ เป็ นที ่ เผาเครือ
่ งบู ชาต ่อ พระพักตร์พระองค์ เท่านั ้น
7 เพราะฉะนั ้น บัดนี้ ขอส่งชายคนหนึ่ งผู้ชา
ก
ํ นาญการช่างทองคํา เงิน ทองสัมฤทธิและเหล็
์
และชํานาญในเรือ
่ งผ้าสี ม่วง สี แดงเข้มและสี ฟ้า ทัง้ เป็นผู้ชาํ นาญในการแกะสลัก เพื่อจะ
อยู่กับช่างฝีมือผู้อยู่กับข้าพเจ้าในยู ดาห์และในเยรู ซาเล็ม ผู้ซึ่งดาวิดราชบิดาของข้าพเจ้า
ได้ จัดหาไว้ 8 ขอท่านส่ง ไม้ สนสี ดาร์ ไม้ สนสามใบและไม้ ประดู่ จากเลบานอนให้ ข้าพเจ้า
ด้วย เพราะ ข้าพเจ้า ทราบ ว่า ข้าราชการ ของ ท่าน รู จ
้ ัก การ ตัด ไม้ ใน เลบานอน และ ดู เถิด
ข้าราชการของข้าพเจ้า จะอยู่ กับ ข้าราชการของท่าน 9 เพื่อ จัด เตรียมตัวไม้ ให้ แก่ ข้าพเจ้า
ให้มากมาย เพราะว่าพระนิ เวศที่ ข้าพเจ้าจะสร้างนี้ จะใหญ่โตและแปลกประหลาด 10 และ
ดู เถิด ส่วนข้าราชการของท่าน คือ ผู้ ที่ โค ่น ตัด ไม้ นั ้น ข้าพเจ้า จะให้ ข้าวสาลี นวดแล้ว สอง
หมื่น โคระ ข้าวบาร์เลย ์ สองหมื่น โคระ นํ้า องุน
่ สองหมื่น บัท และนํ้ามัน สองหมื่น บัท แก่ เขา
ทัง้ หลาย � 11 แล ้วหุ รามกษั ตริ ย์ แห่ งเมืองไทระทรงตอบเป็น ลายพระหัตถ์ ซึ่ง พระองค์
ทรงมี ไปถึง ซาโลมอนว่า “เพราะว่า พระเยโฮวาห์ ทรงรัก ประชาชนของพระองค์ พระองค์
จึง ทรงกระทํา ให้ ท่านเป็นกษั ตริ ย์ เหนื อ เขาทัง้ หลาย� 12 หุ รามตรัส อี กว่า “สาธุ การแด่
พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล ผู้ ทรงสร้างฟ้า สวรรค์ และแผ่น ดิน โลก ผู้ ได้ ประทาน
โอรสที่ ฉลาดคนหนึ่ ง แก่ ดาว ิ ดกอปรด้วยความเฉลียวฉลาดและความเข้าใจ ผู้ ซึ่ง จะสร้าง
พระนิ เวศถวายพระเยโฮวาห์ และสร้างพระราชวังเพื่อราชอาณาจักรของพระองค์ 13 บัดนี้
ข้าพเจ้า ได้ ส่ง ช่างฝีมือ คนหนึ่ ง กอปรด้วยความเข้า ใจคือ หุ รามที่ ปรึกษาอาวุ โส 14 บุ ตร
ชายของหญิงคนดาน บิดาของเขาเป็นชาวเมืองไทระ เขาชํานาญงานช่างทองคํา เงิน ทอง
สัมฤทธิ์ เหล็ก หินและไม้ และทํางานช่างผ้าสี ม่วง สี ฟ้า ผ้าป่านเนื้ อละเอียดและผ้าสี แดง
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เข้ม และทําการแกะสลักทุกชนิ ด และสร้างตามแบบลวดลายใดๆที่จะกําหนดให้แก่เขา พร้
อมกับช่างฝีมือของท่าน คือช่างฝีมือของดาวิดราชบิดาของท่านผู้เป็นเจ้านายของข้าพเจ้า
15 เพราะฉะนั ้น บัดนี้ เรือ
่ งข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ นํ้ามัน และนํ้าองุน
่ ซึ่งเจ้านายของข้าพเจ้า
ได้กล่าวถึงนั ้น ขอท่านได้ส่งไปให้พวกเราผู้รับใช้ท่าน 16 และพวกเราจะตัดตัวไม้เท่าที่ท่าน
ต้องการจากเลบานอน และนํามาให้ท่านโดยแพทางทะเลถึงเมืองยัฟฟา เพื่อว่าท่านจะได้
นํา ขึ้น ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม� 17 แล ้ว ซาโลมอนทรงทํา บัญชี สํามะโนครัว ชนต่างด้าวทัง้ สิน
้
ผู้อยู่ในแผ่นดินอิสราเอล ภายหลั งบัญชีสํามะโนครัวซึ่งดาวิดราชบิดาของพระองค์ได้ทรง
กระทําไว้ และปรากฏว่ามีคนหนึ่ งแสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยคน 18 พระองค์ ทรงกําหนด
ให้เจ็ดหมื่นคนเป็นคนขนของ และให้แปดหมื่นคนสกัดหินที ่ถิน
่ เทือกเขา และคนสามพัน
หกร้อยคนเป็นผู้ดูแลให้ประชาชนทํางาน

3
การเริม
่ สร้างพระวิหารบนภูเขาโมริยาห์
แล ้ว ซาโลมอนทรงเริม
่ สร้างพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ที่ กรุ งเยรู ซาเล็ม บนภูเขาโม
ริ ยาห์ ที่ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงปรากฏแก่ ดาว ิ ดราชบิดาของพระองค์ ตรงที่ ซ่ึง ดาวิด ทรง
กําหนดไว้ที่ ลานนวดข้าวของโอรนั น คนเยบุส 2 พระองค์ ทรงเริม
่ สร้างในวันที ่ สองเดือนที่
สองของปีที่สี่แห่งรัชกาลของพระองค์
1

ขนาดและวัตถุแห่งพระวิหาร (1 พกษ 6:2-7:51)

3 ต่อไปนี้ เป็ นรากฐานซึ่งซาโลมอนทรงวางเพื่อสร้างพระนิ เวศของพระเจ้า

ส่วนยาวตาม
ศอกโบราณ หกสิบศอก และกว้างยี่สิ บศอก 4 มุ ขด้านหน้าของพระนิ เวศนั ้นยาวยี่สิ บศอก
เท่ ากั บด ้า นกว้างของพระนิ เวศ และส่วนสูง หนึ่ ง ร้อยยี่ สิบ พระองค์ ทรงบุ ด้านในด้วยทอง
คําบริสุทธิ์ 5 ห้องโถงพระองค์ทรงบุด้วยไม้สนสามใบ และบุด้วยทองคําเนื้ อดี และทําต้นอิ
นทผลัม และลูกโซ่ ประดับ ไว้บนนั ้น 6 พระองค์ ทรงแต่ง พระนิ เวศด้วยฝัง เพชรพลอยต่างๆ
เพื่อความสวยงาม ทองคํานั ้นเป็นทองคําเมืองพารวายิม 7 พระองค์จึงทรงบุพระนิ เวศนั ้น
ด้วยทองคําคือที่คาน ธรณี ประตู ผนั ง ประตู กับสลักรูปเครู บไว้บนผนั ง 8 และพระองค์ทรง
สร้างที่ บริสุทธิ์ ที่สุด คือ ความยาวของที่ นั้น ตามความกว้างของพระนิ เวศ เป็น ยี่ สิ บศอก
และกว้างยี่ สิ บศอก พระองค์ ทรงบุ ด้วยทองคํา เนื้ อด ี หน ัก หกร้อยตะลัน ต์ 9 นํ้า หนั ก ของ
ตะปูหา้ สิบเชเขลทองคํา และพระองค์ทรงบุหอ
้ งชัน
้ บนด้วยทองคํา 10 ในที่ บริสุทธิที
์ ่สุดนั ้น
11
พระองค์ ทรงสร้างเครู บ ไว้สองรู ปด ้วยไม้ บุ ทองคํา ปี กของเครู บท ง
ั ้ สองนั ้น กางออกยี่ สิ
บศอก ปี กข้างหนึ่ ง ของเครู บรู ป หนึ่ ง ยาวห้า ศอกจดผนั ง พระนิ เวศ และอีก ปีก หนึ่ ง ยาวห้า
ศอกจดปีกของเครู บอีกรู ปหนึ่ ง 12 และของเครู บอีกรู ปหนึ่ งปีกข้างหนึ่ งห้าศอกจดผนั งพระ
นิ เวศ และอีก ปีก หนึ่ ง ห้า ศอกด้วยติด ต่ อก ับ ปีก ของเครู บอี กรู ปหนึ่ ง 13 ปี กของเครู บ เหล่า
นี้ กางออกยี่ สิ บศอก เครู บท ัง้ สองนั ้น ยืน หัน หน้า ไปทางห้องโถง 14 และพระองค์ ทรงสร้าง
ม่าน ด้วยผ้าสี ฟ้า สี ม่วง และสี แดงเข้ม และผ้าป่านเนื้ อละเอียด และปั กรู ปเครู บไว้บนนั ้น
15 ข้างหน้า พระนิ เวศพระองค์ ทรงสร้างเสาสองต้น สู ง สามสิบ ห้า ศอก มี บัว ควํา
่ สูงห้าศอก
อยู่ บนยอดเสาแต่ละต้น 16 พระองค์ ทรงทํา ลูกโซ่ เหมือนในห้องหลัง ติด ไว้ที่ ยอดเสา และ
พระองค์ทรงทําทับทิมหนึ่ งร้อยลูกแขวนไว้ที่โซ่ 17 พระองค์ทรงตัง้ เสาไว้หน้าพระวิหาร ข้าง
ขวาต้น หนึ่ ง อี กต้น หนึ่ ง ข้างซ้าย ต้น ข้างขวานั ้น พระองค์ ทรงขนานนามว่า ยาคีน และต้น
ข้างซ้ายว่า โบอาส
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เครือ
่ งติดตัง้ สําหรับพระวิหาร

1 พระองค์ ทรงสร้างแท่ นบู ชาด้วยทองสัมฤทธิ์

ยาวยี่สิ บศอก กว้างยี่สิ บศอก และสูงสิบ
ศอก 2 แล้วพระองค์ทรงสร้างขันสาครหล่อ เป็นขันกลม วัดจากขอบหนึ่ งไปถึงอีกขอบหนึ่ ง
ได้สิบศอก สูงห้าศอก และวัดโดยรอบได้สามสิบศอก 3 ภายใต้ขันนี้ มีรู ปวัวอยูร่ อบขันสาคร
ในระยะหนึ่ งศอกมีรู ปวัวสิบลูก อยู่รอบขันสาคร วัวเหล่านี้ เป็นสองแถว หล่อพร้อมกับเมื่อ
หล่อ ขัน สาคร 4 ขัน สาครนั ้น วางอยู่ บนวัว สิบ สองตัว หัน หน้า ไปทิศ เหนื อ สามตัว หัน หน้า
ไปทิศ ตะวัน ตกสามตัว หัน หน้า ไปทิศ ใต้ สามตัว และหัน หน้า ไปทิศ ตะวัน ออกสามตัว ขัน
สาครนั ้น วางอยู่ บนวัวน ี้ ส่วนเบื้องหลัง ของมัน ทัง้ สิน
้ อยู่ ข้างใน 5 ขัน สาครหนาหนึ่ ง คืบ ที่
ขอบของมัน ทํา เหมือนขอบถ้วย เหมือนอย่างดอกบัว บรรจุ ได้ สามพัน บัท 6 พระองค์ ทรง
ทํา ขัน สิ บลู ก วางอยู่ ด้านขวาห้า ลูก ด้านซ้ายห้า ลูก เพื่อ ใช้ ล้างของในนั ้น เขาจะล้างของ
ซึ่ง ใช้ เป็น เครือ
่ งเผาบูชาในนี้ ขัน สาครนั ้น สําหรับ ให้ ปุ โรหิต ล้างในนั ้น 7 แล ้ว พระองค์ ทรง
สร้างคัน ประทีป ทองคํา สิบ คัน ตามที่ กําหนดเกี่ยวกับ คัน ประที ปน ัน
้ และพระองค์ ทรงตัง้
ไว้ในพระวิหาร อยู่ ด้านขวาห้า คัน และด้านซ้ายห้า คัน 8 พระองค์ ทรงสร้างโต๊ะ สิบ ตัว ด้วย
และตัง้ ไว้ในพระวิหาร อยู่ ด้านขวาห้า ตัว ด้านซ้ายห้า ตัว และพระองค์ ทรงทํา ชามทองคํา
หนึ่ ง ร้อยลูก 9 พระองค์ ทรงสร้างลานแห่ง ปุโรหิต และลานใหญ่ และประตู ลาน และทรง
บุ ประตู นั ้น ด้วยทองสัมฤทธิ์ 10 และพระองค์ ทรงวางขัน สาครไว้ ที่ ด้านขวาพระนิ เวศทาง
ทิศ ตะวัน ออกเฉี ยงใต้ 11 หุ รามได้ สร้างหม้อ พล ัว่ และชาม ดัง นั ้น หุ รามจึง ทํางานซึ่ง ท่าน
กระทํา ให้ กษั ตริย์ ซาโลมอนเรือ
่ งพระนิ เวศของพระเจ้า สําเร็จ 12 คือ เสาสองต้น คิว
้ และ
บัว ควํา่ ซึ่ง อยู่ บนยอดเสาทัง้ สอง และตาข่ายสองผืน ซึ่ง คลุม คิ้ วท ง
ั ้ สองของบัว ควํา่ ซึ่ง อยู่
บนยอดเสา 13 และลูก ทั บท ิม สี่ รอ
้ ยลูก สําหรับ ตาข่ายทัง้ สองผืน ตาข่ายผืน หนึ่ งม ี ลูก ทั บท
ิม สองแถว เพื่อ คลุม คิ้ วท ง
ั ้ สองของบัว ควํา่ ซึ่ง อยู่ บนยอดเสา 14 เขาทํา แท่น ด้วย และทํา
15
ขัน ไว้บนแท่น และขัน สาครลูก หนึ่ ง และวัว สิบ สองตัว รองอยู่ นั ้น 16 หม้อ พล ว
ั ่ และขอ
เกี่ยวเนื้ อ และเครือ
่ งประกอบทัง้ สิน
้ นี้ หุ รามที่ ปรึกษาอาวุโสได้ ทํา ขึ้น ด้วยทองสัมฤทธิ์สุก
ถวายกษั ตริย์ ซาโลมอนสําหรับ พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 17 กษั ตริย์ ทรงหล่อ สิง่ เหล่า นี้
ในที่ราบแม่ น้ําจอร์แดน ในที่ ดิ นเหนี ยวระหว่างสุ คคทกับเศเรดาห์ 18 ซาโลมอนทรงสร้าง
เครือ
่ งใช้ ทัง้ สิน
้ นี้ เป็น จํานวนมาก จึ งม ิ ได้ หานํ้า หนั ก ของทองสัมฤทธิ์ 19 และซาโลมอนจึง
ทรงกระทําเครือ
่ งใช้ทัง้ สิน
้ ซึ่งอยู่ในพระนิ เวศของพระเจ้า คือแท่นบูชาทองคํา โต๊ะขนมปัง
20
หน้า พระพักตร์ คัน ประทีป และตะเกียงทํา ด้วยทองคํา บริสุทธิ ์ เพื่อ ใช้ ตามประทีป หน้า
ห้องหลังตามลักษณะ 21 ดอกไม้ ตะเกียง และตะไกรตัดไส้ตะเกียง ทําด้วยทองคํา คือทอง
คํา บริสุทธิ์ ที่สุด 22 ตะไกรตัด ไส้ ตะเกียง ชาม ช้อน และกระถางไฟ ทํา ด้วยทองคํา บริสุทธิ์
ส่วนทางเข้าของพระนิ เวศคือ ประตูชัน
้ ในของที่ บริสุทธิที
์ ่สุด และประตูพระวิหารคือประตู
ห้องโถงทําด้วยทองคํา

5
การนําหีบแห่งพระเจ้าเข้าไปในพระวิหาร (1 พกษ 8:1-11)

1 บรรดากิจการซึ่งซาโลมอนทรงกระทําสําหรับพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ก็สําเร็จดังนี้

และซาโลมอนทรงนํา บรรดาสิง่ ซึ่ง ดาวิด ราชบิดาทรงถวายไว้เข้า มา คือ เครือ
่ งเงิน เครือ
่ ง
ทองคํา และเครือ
่ งใช้ ต่างๆ และเก็บ ไว้ ในคลัง พระนิ เวศของพระเจ้า 2 แล ้ว ซาโลมอนท
รงประชุม พวกผู้ ใหญ่ ของอิสราเอล และบรรดาหัวหน้า ของตระกูล และบรรดาประมุข ของ

2 พงศาวดาร 5:3
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บรรพบุรุษ ชนอิสราเอล ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม เพื่อ จะนํา หีบ พันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ ข้น
ึ
มาจากนครดาวิด คือ เมืองศิ โยน 3 และผู้ชายทัง้ สิน
้ ของอิสราเอลก็ ประชุม ต่อ พระพักตร์
กษั ตริย์ ณ การเลี้ยงในเดือนที่ เจ็ด 4 พวกผู้ ใหญ่ ทัง้ สิน
้ ของอิสราเอลมา และคนเลวีก็ ยก
หีบ 5 และเขาทัง้ หลายก็ นํา หีบ พล ับ พลาแห่ง ชุ มนุ ม และเครือ
่ งใช้ บริสุทธิ์ทัง้ สิน
้ ซึ่ง อยู่ ใน
พลับพลาขึ้น มา ของเหล่า นี้ บรรดาปุโรหิต และคนเลวี หามขึ้น มา 6 และกษั ตริย์ ซาโลมอ
นกับ ชุ มนุมชนอิสราเอลทัง้ สิ้ นที ่ ได้ ประชุม กัน อยู่ กับ พระองค์ ต่อ หน้า หีบ ได้ ถวายแกะและ
วัวมากมาย ซึ่งเขาจะนั บหรือเอาจํานวนก็ ไม่ ได้ 7 แล้วปุ โรหิตก็นําหีบพันธสัญญาของพระ
เยโฮวาห์มายังที่ของหีบ ในที่อยูในห้
่
องหลังของพระนิ เวศคือในที่บริสุทธิที
์ ่สุด ภายใต้ปีกเค
รู บ 8 เพราะว่า เครู บน ั ้นกางปีก ออกเหนื อ ที่ ของหีบ เครู บ จึง เป็น เครือ
่ งคลุม เหนื อ หีบ และ
ไม้ คานของหีบ 9 พวกเขาดึง คานหามของหี บน ั ้นออกบ้าง จึง เห็น ปลายคานหามได้ จากหี
บน ัน
้ ซึ่ง อยู่ ข้างหน้า ห้องหลัง แต่ เขาจะเห็น จากข้างนอกไม่ ได้ และคานหามก็ ยงั อยู่ ที่ นั ่น
จนทุก วัน นี้ 10 ไม่มี สิ ่ง ใดในหีบ นอกจากศิลาสองแผ่น ซึ่ง โมเสสเก็บ ไว้ ณ ภู เขาโฮเรบ เมื่อ
พระเยโฮวาห์ ทรงกระทํา พันธสัญญากับ คนอิสราเอล เมื่อ เขาทัง้ หลายออกมาจากอียป
ิ ต์
11 และอยูม
่ าเมื่อปุโรหิตออกมาจากที่บริสุทธิ์ (เพราะปุโรหิตทัง้ ปวงผูอยู
้ ที
่ ่นั ่นได้ชาํ ระตนให้
บริสุทธิแล้
์ ว และไม่คํานึ งถึงเวร 12 และบรรดาพวกเลวีที่เป็นนั กร้องทัง้ หมด ทัง้ อาสาฟ เฮ
มาน และเยดูธูน ทั งบ
้ ุตรชายและญาติของเขาทัง้ หลาย แต่งกายด้วยผ้าป่านสีขาว มีฉาบ
พิณ ใหญ่ และพิณ เขาคู่ ยืน อยู่ทางตะวัน ออกของแท่ นบู ชา พร ้ อมกับ ปุโรหิต เป่า แตรหนึ่ ง
ร้อยยี่สิบคน� 13 อยู่มาพวกคนเป่าแตรและพวกนั กร้องจะทําให้คนได้ยน
ิ เขาทัง้ หลายร้อง
เพลงสรรเสริญ และเพลงโมทนาพระคุณพระเยโฮวาห์เป็นเสียงเดียวกัน และเมื่อเขาร้อง
ขึ้นพร้อมกับแตรและฉาบกับเครือ
่ งดนตรีอย่างอื่น ในการถวายสรรเสริญแด่พระเยโฮวาห์
ว่า “เพราะพระองค์ ประเสริฐ เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์� พระนิ เวศ
คือ พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ก็ มี เมฆเต็ม ไปหมด 14 จนปุโรหิต จะยืน ปรนนิ บั ติ ไม่ ได้ ด้วย
เหตุเมฆนั ้น เพราะสง่าราศีของพระเยโฮวาห์เต็มพระนิ เวศของพระเจ้า

6
ซาโลมอนทรงกล่าวกับชุมนุมชน (1 พกษ 8:12-21)

แล ้ว ซาโลมอนตรั สว ่า “พระเยโฮวาห์ ได้ ตรั สว ่า พระองค์ จะประทับ ในความมืด ทึบ
ข้า พระองค์ ได้ สร้างพระนิ เวศอัน เป็ นที ่ ประทับ สําหรับ พระองค์ เป็น สถานที่ เพื่อ พระองค์
จะทรงสถิต อยู่ เป็น นิ ตย์ � 3 แล ้ วกษั ตริย์ ก็ ทรงหัน พระพักตร์มา และทรงให้ พรแก่ ชุ มนุ ม
ชนอิสราเอลทัง้ ปวง ขณะที่ ชุ มนุ มชนอิสราเอลทัง้ ปวงยืน อยู่ 4 พระองค์ ตรัสว ่า “สาธุ การ
แด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล ผู้ ทรงกระทํา ให้ สํา เร็จด ้วยพระหัตถ์ ของพระองค์
ตามที่พระองค์ตรัสไว้ด้วยพระโอษฐ์ต่อดาวิดพระราชบิดาของข้าพเจ้าว่า 5 ‘ตัง้ แต่วันที่เรา
ได้ นํา ประชาชนของเราออกจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ เรามิ ได้ เลือกเมืองหนึ่ ง เมืองใดในตระกูล
อิสราเอลทัง้ สิน
เพื
่
อ
จะสร้
า
งพระนิ
เ
วศ
เพื
่
อ
นามของเราจะอยู
่ที่ นั่น และเรามิ ได้ เลือกชาย
้
6
คนใดให้เป็นเจ้านายเหนื ออิสราเอลประชาชนของเรา แต่เราได้เลือกเยรู ซาเล็มแล้วเพื่อ
นามของเราจะอยู่ที่ นั่น และเราได้เลือกดาวิดแล้วให้อยู่เหนื ออิสราเอลประชาชนของเรา�
7 ดาวิดราชบิดาของข้าพเจ้าทรงตัง
้ พระทัยที่จะสร้างพระนิ เวศสําหรับพระนามแห่งพระเย
โฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอล 8 แต่ พระเยโฮวาห์ตรัสกับดาวิดราชบิดาของข้าพเจ้าว่า ‘ที่ เจ้
าตัง้ ใจสร้างพระนิ เวศสําหรับนามของเรานั ้น เจ้าก็ทําดีอยู่แล้ว ในเรือ
่ งความตัง้ ใจของเจ้า
1

2
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9 อย่างไรก็ตาม

เจ้าจะไม่สร้างพระนิ เวศ แต่บุตรชายของเจ้าผูซ
้ ่ึงจะออกมาจากบัน
้ เอวของ
เจ้าจะสร้างพระนิ เวศเพื่อนามของเรา� 10 บัดนี้ พระเยโฮวาห์ทรงให้พระดํารัสของพระองค์
ซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา นั ้น สําเร็จ เพราะข้าพเจ้า ได้ ข้น
ึ มาแทนดาวิด ราชบิดาของข้าพเจ้า
และนั ่ง อยู่ บนบัล ลั งก ์ ของอิสราเอล ดัง ที่ พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงสัญญาไว้ และข้าพเจ้า ได้
สร้างพระนิ เวศสําหรับพระนามของพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล 11 และข้าพเจ้าได้
วางหีบไว้ที่ นั่น ซึ่งพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์อยู่ในนั ้น ซึ่งพระองค์ ได้ ทรงกระทํากับชน
อิสราเอล�
การอธิษฐานที่อุทิศถวายพระวิหาร (1 พกษ 8:22-53)
แล ้ว พระองค์ ประทับ ยืน หน้า แท่น บูชาของพระเยโฮวาห์ ต่อ หน้า ชุ มนุ มชนอิสราเอล
ทัง้ ปวง และ กาง พระหัตถ์ ของ พระองค์ ออก 13 เพราะ ซา โลม อน ได้ ทรง สร้าง แท่น ทอง
สัมฤทธิ์ ยาวห้าศอก กว้างห้าศอก สูงสามศอก และทรงตัง้ ไว้กลางลาน และพระองค์ ทรง
ประทั บอย ู่ บนนั ้น แล ้ว พระองค์ ทรงคุกเข่า ลงต่อ หน้า ชุ มนุ มอ ิส ราเอลทัง้ ปวง และกาง
พระหัตถ์ ของพระองค์ สู่ ฟ้า สวรรค์ 14 และพระองค์ ทูล ว่า “โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า
แห่ งอ ิส ราเอล ไม่มี พระเจ้า องค์ ใดเหมือนพระองค์ ในฟ้า สวรรค์ หรือ ที่ แผ่ นดิน โลก ผู้ ทรง
รักษาพันธสัญญา และทรงสําแดงความเมตตาแก่ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ ผู้ ดําเนิ น อยู่ ต่อ
พระพักตร์ พระองค์ ด้วยสิน
้ สุดใจของเขา 15 พระองค์ ได้ ทรงกระทํา กับ ดาวิด บิดาของข้า
พระองค์ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ ตามบรรดาสิง่ ซึ่ง พระองค์ ทรงสัญญาไว้แก่ ท่าน พระองค์ ตรั
สด้วยพระโอษฐ์ของพระองค์ และพระองค์ได้ทรงกระทําให้สําเร็จในวันนี้ ด้วยพระหัตถ์ของ
พระองค์ 16 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล เพราะฉะนั ้นบัดนี้ ขอทรงรักษาสิง่
ที่พระองค์ทรงสัญญาไว้กับดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์ราชบิดาของข้าพระองค์ว่า ‘เจ้าจะไม่
ขาดชายผู้หน่งึ ในสายตาของเราที่จะนั ่งบนบัลลังก์แห่งอิสราเอล เพื่อว่าลูกหลานทัง้ หลาย
ของเจ้าจะระมัดระวังในวิถีทางของเขา ที่ จะดําเนิ นตามราชบัญญัติ ของเรา อย่างที่ เจ้ าได้
ดําเนิ น ต่อ หน้า เรานั ้น� 17 เพราะฉะนั ้น โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล ขอ
พระวจนะของพระองค์ จงดํารงอยู่ ซึ่ง พระองค์ ได้ ตรัส กับ ดาวิด ผู้ รับ ใช้ของพระองค์ 18 แต่
พระเจ้า จะทรงประทั บก ับ มนุษย์ ที่ แผ่ นดิน โลกหรือ ดู เถิด ฟ้า สวรรค์ และฟ้า สวรรค์ อน
ั สูง
ที่สุดยังรับพระองค์อยู่ไม่ได้ พระนิ เวศซึ่งข้าพระองค์ได้สร้างขึ้นจะรับพระองค์ไม่ได้ยิง่ กว่า
นั ้นสักเท่าใด 19 แต่ขอพระองค์ทรงสนพระทัยในคําอธิษฐานของผู้รับใช้ของพระองค์ และ
ในคํา วิงวอนนี้ โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ขอทรงสดับ เสียงร้องและ
คําอธิษฐานซึ่งผู้รับใช้ของพระองค์อธิษฐานต่อพระพักตร์พระองค์ 20 เพื่อว่าพระเนตรของ
พระองค์ จะทรงลืม อยู่ เหนื อ พระนิ เวศนี้ ทัง้ กลางวัน และกลางคืน คือ สถานที่ ซ่ึง พระองค์
ได้ ตรัสว ่า จะตัง้ พระนามของพระองค์ ไว้ที่ นั่น เพื่อ ว่า พระองค์ จะทรงสดับ คํา อธิษฐานซึ่ง
ผู้รับใช้ของพระองค์ จะได้ อธิษฐานตรงต่อสถานที่ นี้ 21 และขอพระองค์ ทรงสดับคําวิงวอน
ของผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ และของอิสราเอลประชาชนของพระองค์ เมื่อ เขาอธิษฐานตรง
ต่อ สถานที่ นี้ ขอพระองค์ ทรงสดั บอย ู่ ในฟ้า สวรรค์ อน
ั เป็ นที ่ ประทับ ของพระองค์ และเมื่อ
พระองค์ ทรง สดับ แล้ว ก็ ขอ พระองค์ ทรง ประทาน อภัย 22 เมื่อ ชาย คน ใด กระทํา บาป ต่อ
เพื่อน บ้าน ของ เขา และ ถู กบ ัง คับ ให้ ทํา สัตย์ ปฏิญาณ และ เขา มา ให้ คํา ปฏิญาณ ต่อ หน้า
แท่น บูชาของพระองค์ ในพระนิ เวศนี้ 23 ขอพระองค์ ทรงสดับ จากฟ้า สวรรค์ และขอทรง
กระทํา ขอทรงพิพากษาผู้ รับ ใช้ ทัง้ หลายของพระองค์ ลงโทษผู้ กระทํา ความผิด และทรง
นําความประพฤติ ของเขาให้กลับตกบนศีรษะของตัวเขาเอง และขอทรงประกาศความบริ
สุทธิ์ ของผู้ ชอบธรรม สนองแก่ เขาตามความชอบธรรมของเขา 24 ถ้า อิสราเอลประชาชน
12
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ของ พระองค์ พ่าย แพ้ ต่อ หน้า ศั ตรู เพราะ เขา ได้ กระทํา บาป ต่อ พระองค์ และ เขา หัน กลับ
มาหาพระองค์ อีก ยอมรับ พระนามของพระองค์ และอธิษฐานและกระทํา การวิงวอนต่อ
พระ พักตร์ พระองค์ ใน พระ นิ เวศ นี้ 25 ก็ ขอ พระองค์ ทรง สดับ ใน ฟ้า สวรรค์ และ ประทาน
อภัยแก่ บาปของอิสราเอลประชาชนของพระองค์ และขอทรงนําเขากลับมายังแผ่นดินซึ่ง
พระองค์ ได้ พระราชทานแก่ เขาทัง้ หลายและบรรพบุรุษ ของเขา 26 เมื่อ ฟ้า สวรรค์ ปิ ดอย ู่
และไม่ มี ฝน เพราะเขาทัง้ หลายได้ กระทํา บาปต่อ พระองค์ ถ้า เขาทัง้ หลายได้ อธิษฐานต่อ
สถานที่นี้ และยอมรับพระนามของพระองค์ และหันกลับเสียจากบาปของเขาทัง้ หลาย เมื่อ
พระองค์ ทรงให้ใจเขาทัง้ หลายรับความทุกข์ใจ 27 ก็ ขอพระองค์ ทรงสดับในฟ้าสวรรค์ และ
ขอประทานอภัยแก่บาปของผู้รับใช้ของพระองค์ และของอิสราเอลประชาชนของพระองค์
เมื่อพระองค์ทรงสอนทางดีแก่เขาซึ่งเขาควรจะดําเนิ น และขอทรงประทานฝนบนแผ่นดิน
ของพระองค์ ซึ่งพระองค์พระราชทานแก่ประชาชนของพระองค์เป็นมรดกนั ้น 28 ถ้ามีการก
ันดารอาหารในแผ่นดิน ถ้ามีโรคระบาด ข้าวม้าน รากน
ิ ข้าว หรือตัก
๊ แตนวัยบิน หรือตัก
๊ แตน
วัยคลาน หรือศัตรูของเขาทัง้ หลายล้อมเมืองในแผ่นดินของเขาไว้รอบด้าน จะเป็นภัยพิบติ
ั
อย่างใด หรือความเจ็บอย่างใดมีข้นก
ึ ดี
็ 29 ไม่ว่าคําอธิษฐานอย่างใด หรือคําวิงวอนประการ
ใด ซึ่งประชาชนคนใด หรืออิสราเอลประชาชนของพระองค์ทัง้ สิน
้ ทูล ต่างก็ประจักษ์ ในภัย
พิบัติและความทุกข์ใจของเขา และได้กางมือของเขาสู่พระนิ เวศนี้ 30 ขอพระองค์ทรงสดับ
ในฟ้าสวรรค์ อน
ั เป็ นที ่ประทับของพระองค์ และพระราชทานอภัย และทรงประทานแก่ ทุก
คนซึ่ง พระองค์ ทรงทราบจิตใจตามการประพฤติ ทัง้ สิน
้ ของเขา (เพราะพระองค์ เท่ านั ้ นที ่
ทรงทราบจิตใจแห่งบุตรทัง้ หลายของมนุษย์� 31 เพื่อว่าเขาทัง้ หลายจะได้ยาํ เกรงพระองค์
และดําเนิ นในมรรคาของพระองค์ ตลอดวันเวลาที่ เขามีชีวิตอาศัยในแผ่นดิน ซึ่งพระองค์
พระราชทานแก่ บรรพบุรุษ ของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย 32 ยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก เก ี่ย วกับ ชนต่างด้าว
ผู้ซึ่งไม่ใช่อิสราเอลประชาชนของพระองค์ เมื่อเขามาจากประเทศเมืองไกล เพราะเห็นแก่
พระนามใหญ่ ยงิ่ ของพระองค์ พระหัตถ์ อน
ั มหิทธิ ฤทธิ์ ของพระองค์ และพระกรที่ เหย ียด
ออกของพระองค์ เมื่อ เขามาอธิษฐานตรงต่อ พระนิ เวศนี้ 33 ก็ ขอพระองค์ ทรงสดับ ในฟ้า
สวรรค์ อน
ั เป็ นที ่ ประทับ ของพระองค์ และขอทรงกระทํา ตามทุก สิง่ ซึ่ง ชนต่างด้าวได้ ทูล
ขอต่อพระองค์ เพื่อว่าชนชาติ ทัง้ หลายแห่งแผ่นดินโลกจะรู จ
้ ักพระนามของพระองค์ และ
ยําเกรงพระองค์ ดั งอ ิส ราเอลประชาชนของพระองค์ ยาํ เกรงพระองค์ อยู่ นั ้น และเพื่อ เขา
ทัง้ หลายจะทราบว่า พระนิ เวศนี้ ซึ่ง ข้า พระองค์ ได้ สร้างไว้ เขาเรียกกัน ด้วยพระนามของ
พระองค์ 34 ถ้าประชาชนของพระองค์ออกไปกระทําสงครามต่อสู้ ศัตรู ของเขาทัง้ หลาย จะ
เป็นโดยทางใดๆที่พระองค์ทรงใช้เขาออกไปก็ตาม และเขาทัง้ หลายได้อธิษฐานต่อพระองค์
ตรงต่อเมืองนี้ ซ่ึงพระองค์ทรงเลือกสรรไว้ และตรงต่อพระนิ เวศซึ่งข้าพระองค์ได้สร้างเพื่อ
พระนามของพระองค์ 35 แล ้ว ขอพระองค์ ทรงสดับ คํา อธิษฐานของเขาและคํา วิงวอนของ
เขาในฟ้า สวรรค์ และขอทรงให้สิทธิอัน ชอบธรรมของเขาคงอยู่ 36 ถ้า เขาทัง้ หลายกระทํา
บาปต่อ พระองค์ (เพราะไม่ มี มนุษย์ สัก คนหนึ่ ง ซึ่ งม ิ ได้ กระทํา บาป� และพระองค์ ทรงกริว้
ต่อ เขา และพระองค์ ทรงมอบเขาไว้ต่อ หน้า ศั ตรู เขาจึง ถูก จับ ไปเป็น เชลยยัง แผ่น ดิน หนึ่ ง
ไม่ วา่ ไกลหรือ ใกล้ 37 แต่ ถ้า เขาสํานึ ก ผิด ในใจในแผ่น ดิน ซึ่ง เขาได้ ถู กจับ ไปเป็น เชลย และ
ได้ กล ับ ใจและได้ อธิษฐานต่อ พระองค์ ในแผ่นดิ นที ่ เขาไปเป็น เชลย ทูล ว่า ‘ข้า พระองค์ ทัง้
หลายได้กระทําบาป และได้ประพฤติชัว่ ร้ายและได้กระทําความชัว่ � 38 ถ้าเขาทัง้ หลายกลับ
มาหาพระองค์ ด้วยสุดจิต สุดใจของเขาในแผ่นดิ นที ่ เขาไปเป็น เชลย ที่ ซึ่ง ศั ตรู กวาดเขาไป
เป็น เชลย และอธิษฐานต่อ พระองค์ ตรงต่อ แผ่น ดิน ของเขา ซึ่ง พระองค์ พระราชทานแก่
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บรรพบุรุษ ของเขาทัง้ หลาย และต่อ เมืองซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงเลือกสรรไว้ และต่อ พระนิ เวศ
ซึ่งข้าพระองค์ได้สร้างไว้เพื่อพระนามของพระองค์ 39 แล้วขอพระองค์ทรงสดับคําอธิษฐาน
และคํา วิงวอนของเขาในฟ้า สวรรค์ อน
ั เป็ นที ่ ประทับ ของพระองค์ และขอทรงให้ สิทธิ อัน
ชอบธรรมของเขาคงอยู่ และขอทรงประทานอภัย แก่ ประชาชนของพระองค์ ผู้ ได้ กระทํา
บาปต่อ พระองค์ 40 ข้า แต่ พระเจ้า ของข้า พระองค์ บัดนี้ ขอพระเนตรของพระองค์ ทรงลืม
อยู่ และขอพระกรรณของพระองค์ สด ับ คํา อธิษฐานแห่ง สถานที่ นี้ 41 โอ ข้า แต่ พระเยโฮ
วาห์พระเจ้า ฉะนั ้นบัดนี้ ขอทรงลุกขึ้น เสด็จไปยังที่พํานั กของพระองค์ ทัง้ พระองค์และหีบ
แห่ง ฤทธานุ ภาพของพระองค์ โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ขอให้ ปุ โรหิต ของพระองค์
สวมความรอด และให้วสุ
ิ ทธิชนของพระองค์เปรมปรีดิใ์ นความประเสริฐของพระองค์ 42 โอ
ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ขออย่า ทรงหัน หน้า ของผู้ ที่ พระองค์ ทรงเจิม ไว้นั้น ไปเสีย ขอ
พระองค์ทรงระลึกถึงความเมตตาของพระองค์อนม
ั ีอยูต่
่ อดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์�

7
ไฟอย่างอัศจรรย์ลงมาจากฟ้าสวรรค์ สง่าราศีของพระเจ้า
เมื่อ ซา โลม อ นท รง จบ คํา อธิษฐาน ของ พระองค์ แล้ว ไฟ ได้ ลง มา จาก ฟ้า สวรรค์ ไหม้
เครือ
่ งเผาบูชาและเครือ
่ งสัตวบูชาเสีย และสง่าราศี ของพระเยโฮวาห์ก็ เต็มพระนิ เวศ 2 ปุ
โรหิตเข้าไปในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ไม่ได้ เพราะว่าสง่าราศีของพระเยโฮวาห์เต็มพระ
นิ เวศของพระเยโฮวาห์ 3 เมื่อ บรรดาชนอิสราเอลได้ เห ็น ไฟลงมาและสง่า ราศี ของพระเย
โฮวาห์อยู่บนพระนิ เวศ เขาทัง้ หลายก็กราบซบหน้าลงถึงพื้นหิน และได้นมัสการสรรเสริญ
พระเยโฮวาห์ ว่า “เพราะพระองค์ ประเสริฐ เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารงอยู่ เป็น
นิ ตย์ � 4 แล ้ วกษั ตริย์ และบรรดาประชาชนทัง้ หลายได้ ถวายเครือ
่ งสัตวบู ชาต ่อ พระพักตร์
พระเยโฮวาห์ 5 กษั ตริย์ ซาโลมอนทรงถวายเครือ
่ งสัตวบูชาเป็ นว ัว สองหมื่น สองพัน ตัว
และแกะหนึ่ ง แสนสองหมื่น ตัว ดังนี้ แหละกษั ตริย์ และประชาชนทัง้ ปวงได้ อุ ทิศ ถวายพระ
นิ เวศแห่ง พระเจ้า 6 บรรดาปุ โรหิ ตก ็ ยน
ื ประจํา ตําแหน่ ง ของตน ทัง้ คนเลวี ด้วยพร้อมกับ
เครือ
่ งดนตรีถวายแด่พระเยโฮวาห์ ซึ่งกษั ตริย์ดาวิดได้ทรงกระทําเพื่อสรรเสริญพระเยโฮ
วาห์ เมื่อดาวิดได้ถวายสาธุการด้วยการปรนนิ บัติของเขาทัง้ หลาย เพราะความเมตตาของ
พระองค์ ดํารงอยู่ เป็น นิ ตย์ และปุ โรหิ ตก ็ เป่า แตรข้างหน้า เขา และอิสราเอลทัง้ ปวงยืน อยู่
7 และซาโลมอนทรงทํา พิธ ีชา
ํ ระส่วนกลางของลานซึ่ง อยู่ ข้างหน้า พระนิ เวศของพระเยโฮ
วาห์ให้เป็นส่วนบริสุทธิ์ เพราะพระองค์ ทรงถวายเครือ
่ งเผาบูชาและไขมันของเครือ
่ งสันติ
บูชาที่ นั ่น เพราะว่า แท่น ทองสัมฤทธิ์ซ่ึง ซาโลมอนทรงสร้างไว้นั ้น ไม่ พอจุ เครือ
่ งเผาบู ชา
เครือ
่ งธัญญบูชาและไขมัน 8 ในครัง้ นั ้นซาโลมอนทรงถือเทศกาลอยู่เจ็ดวัน และอิสราเอล
ทัง้ ปวงอยู่กับพระองค์ด้วย เป็นชุมนุมชนใหญ่ยิง่ นั ก ตัง้ แต่ทางเข้าเมืองฮามัทจนถึงแม่น้ํา
อียป
ิ ต์ 9 และในวันที ่ แปดเขาทัง้ หลายมี การประชุ มอ ันศั กด ิ์ สิทธิ์ เพราะเขาทัง้ หลายได้ มี
งานมอบถวายแท่น บูชามาเจ็ด วัน และถือ เทศกาลเลี้ยงมาเจ็ด วัน แล้ว 10 เมื่อ วันที ่ ยี ่ สิ บ
สามของเดือนที่ เจ็ด พระองค์ ทรงให้ ประชาชนกลับ ไปเต็นท์ ของตน มี ใจชื่นบานและยินดี
ด้วยความดี ซ่ึง พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงสําแดงแก่ ดาวิด และแก่ ซาโลมอน และแก่ อส
ิ ราเอล
ประชาชนของพระองค์ 11 ดังนี้ แหละซาโลมอนทรงสร้างพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และ
พระราชวัง เสร็จ คือ ทุก อย่างซึ่ง พระองค์ ทรงดําริจะกระทํา ในเรือ
่ งพระนิ เวศของพระเยโฮ
วาห์และในเรือ
่ งพระราชสํานั กของพระองค์ พระองค์ทรงกระทําให้สําเร็จสิน
้
1

พันธสัญญาของพระเจ้ากับซาโลมอน (1 พกษ 9:1-9)
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แล ้ว พระเยโฮวาห์ ทรงปรากฏแก่ ซาโลมอนเวลากลางคืน และตรัส กั บท ่า นว่า “เรา
ได้ยน
ิ คํา อธิษฐานของเจ้า และได้ เลือกสถานที่ นี้ สําหรับ เราให้ เป็น นิ เวศแห่ง เครือ
่ งสัตวบู
13
ชา ถ้า เราปิด ฟ้า สวรรค์ มิ ให้ฝนตก หรือ เราบัญชาให้ ตัก
๊ แตนมากิน แผ่น ดิน หรือ ส่ง โรค
ระบาดมาท่ามกลางประชาชนของเรา 14 ถ้าประชาชนของเราผูซ
้ ่ึงเขาเรียกกันโดยนามของ
เรานั ้น จะถ่อมตัว ลง และอธิษฐาน และแสวงหาหน้า ของเรา และหัน เสีย จากทางชัว่ ของ
เขา เราก็ จะฟังจากสวรรค์ และจะให้อภัยแก่ บาปของเขา และจะรักษาแผ่นดินของเขาให้
หาย 15 บัดนี้ ตาของเราจะลืม อยู่ และหู ของเราจะฟัง คํา อธิษฐานซึ่ง เขาทัง้ หลายอธิษฐาน
ณ สถานที่นี้ 16 เพราะบัดนี้ เราได้เลือกสรรและกระทําให้นิเวศนี้ เป็ นที่บริสุทธิเพื
์ ่อนามของ
เราจะอยู่ที่ นั ่นเป็นนิ ตย์ ตาของเราและใจของเราจะอยู่ที่ นั ่นตลอดเวลา 17 ส่วนเจ้า ถ้าเจ้า
ดําเนิ นต่อหน้าเราอย่างดาวิดบิดาของเจ้าดําเนิ นนั ้น กระทําตามทุกสิง่ ซึ่งเราได้ บัญชาแก่
เจ้า และรักษากฎเกณฑ์ของเราและคําตัดสินของเรา 18 แล้วเราจะสถาปนาราชบัลลังกแห่
์
งอาณาจักรของเจ้า ดังที่เราได้กระทําพันธสัญญาไว้กับดาวิดบิดาของเจ้าว่า ‘เจ้าจะไม่ขาด
ชายผู้หน่งึ ที่จะครอบครองเหนื ออิสราเอล�
12

พระเจ้าทรงเตือนซาโลมอน

19 แต่ ถ้า เจ้า หัน ไปและทอดทิง
้ กฎเกณฑ์ ของเราและบัญญัติ ของเราซึ่งเราตัง้ ไว้ต่อหน้า

เจ้า และจะไปปรนนิ บั ติ พระอื่น และนมัสการพระเหล่า นั ้น 20 แล ้ว เราจะถอนรากเขาทัง้
หลายออกจากแผ่นดินของเรา ซึ่งเราได้ให้แก่เขา และนิ เวศซึ่งเราชําระให้บริสุทธิเพื
์ ่อนาม
ของเรา เราจะเหวีย
่ งออกไปจากสายตาของเรา และเราจะทําให้ เขาเป็น คํา ภาษิ ต และคํา
ครหาท่ามกลางชนชาติทัง้ ปวง 21 และนิ เวศนี้ ซ่ึงสูงส่ง ทุกคนที่ผ่านไปจะประหลาดใจ และ
กล่าวว่า ‘ไฉนพระเยโฮวาห์ จึง ทรงกระทํา เช่น นี้ แก่ แผ่ นดิน นี้ และแก่ พระนิ เวศนี้ � 22 แล
้ว เขาทัง้ หลายจะตอบว่า ‘เพราะเขาทัง้ หลายทอดทิง้ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ
ของเขา ผู้ ทรงนํา เขาออกจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ และได้ ยด
ึ พระอื่น และได้ นม ัส การพระเหล่า
นั ้นทัง้ ปรนนิ บัติด้วย ฉะนั ้นพระองค์จึงได้ทรงนําเหตุรา้ ยทัง้ หมดนี้ มาถึงเขาทัง้ หลาย� ”

8
การขยายราชอาณาจักร กิตติศัพท์แห่งซาโลมอนเลื่องลือไปทัว่ (1 พกษ 9:10-28)
และอยู่ มาเมื่อ สิน
้ ยี่ สิ บปี ที่ ซาโลมอนได้ ทรงสร้างพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และ
พระราชวังส่วนพระองค์ 2 ซาโลมอนได้ทรงเสริมสร้างหัวเมืองซึ่งหุรามได้ถวายแด่พระองค์
แล ้ว ให้ คนอิสราเอลอาศัย อยู่ ในนั ้น 3 และซาโลมอนได้ เสด็จ ไปยัง ฮามั ทโศบาห์ และยึด
เมืองนั ้น ได้ 4 พระองค์ ได้ ทรงสร้างเมืองทัด โมร์ไว้ในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร และหัว เมืองคลัง หลวง
5
ทัง้ สิน
้ ซึ่ง พระองค์ ทรงสร้างไว้ในฮามั ท พระองค์ ได้ ทรงสร้างเมืองเบธโฮโรนบนและเบธ
โฮโรนล่างด้วยเป็นเมืองที่มัน
่ คง มีกําแพง ประตูเมือง และดาน 6 และทรงสร้างเมืองบาอา
ลัท และหัว เมืองคลัง หลวงทัง้ ปวงที่ ซาโลมอนทรงมี อยู่ และเมืองทัง้ ปวงสําหรับ รถรบของ
พระองค์ และเมืองทัง้ ปวงสําหรับ พลม้า ของพระองค์ และสิง่ ใดๆซึ่ง พระองค์ ประสงค์ จะ
สร้างในเยรู ซาเล็ม ในเลบานอน และในแผ่น ดิน ทัง้ หมดซึ่ง อยู่ ในครอบครองของพระองค์
7 ประชาชนทัง
้ ปวงที่ เหลือ อยู่ ในเหล่า คนฮิต ไทต์ คนอาโมไรต์ คนเปริส ซี คนฮี ไวต์ และ
คนเยบุส ผู้ ซึ่ง ไม่ ใช่ อิสราเอล 8 จากลูก หลานของชนเหล่า นี้ ผู้ เหลือ ต่อ มาในแผ่น ดิน ผู้
ซึ่ง ประชาชนอิสราเอลมิ ได้ ทําลาย ซาโลมอนได้ ทรงกระทํา ให้ ประชาชนเหล่า นี้ เป็น ทาส
แรงงานและเขาทัง้ หลายก็ เป็น อยู่ จนทุก วัน นี้ 9 แต่ ส่วนคนอิสราเอลนั ้น ซาโลมอนหาได้
1
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ทรงกระทํา ให้ เป็น ทาสแรงงานไม่ เขาทัง้ หลายเป็น ทหารและเป็น นายทหารของพระองค์
เป็น ผู้ บังคับ บัญชารถรบของพระองค์ และพลม้า ของพระองค์ 10 และคนต่อ ไปนี้ เป็น เจ้า
หน้าที่ ชัน
้ ผู้ใหญ่ของกษั ตริย์ซาโลมอน มีสองร้อยห้าสิบคน เป็นผู้ปกครองประชาชน 11 ซา
โลมอนทรงนําธิดาของฟาโรห์ข้น
ึ มาจากนครดาวิดยังพระราชวังซึ่งพระองค์ทรงสร้างไว้ให้
พระนาง เพราะพระองค์ตรัสว่า “มเหสีของเราไม่ควรอยู่ในวังของดาวิดกษั ตริย์แห่งอิสรา
เอล เพราะสถานที่ ทัง้ หลายซึ่ง หีบ ของพระเยโฮวาห์มาถึง เป็ นที ่ บริสุทธิ�
์ 12 แล ้ว ซาโลมอ
นทรงถวายเครือ
่ งเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์บนแท่นบูชาของพระเยโฮวาห์ ซึ่งพระองค์ทรง
สร้างไว้ที่หน้ามุข 13 ตามหน้าที่ประจําวันทีต
่ ้องทําเป็นการถวายบูชาตามบัญญัติของโมเสส
ในวัน สะบาโต ในวัน ขึ้น คํ่า หนึ่ ง และในวัน เทศกาลตามกําหนด ประจํา ปี สามเทศกาล คือ
เทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อ เทศกาลสัปดาห์ และเทศกาลอยู่เพิง 14 ตามพระราชบัญชาของ
ดาวิดราชบิดาของพระองค์ พระองค์ทรงกําหนดแบ่งเวรปุโรหิตสําหรับการปรนนิ บัติ และ
แบ่งคนเลวีให้ประจําหน้าที่ การสรรเสริญและการปรนนิ บัติ ต่อหน้าปุโรหิต ตามหน้าที่ ประ
จําวันที่ต้องทํา และคนเฝ้าประตูเป็นเวรเฝ้าทุกประตู เพราะว่าดาวิดบุรุษของพระเจ้าทรง
บัญชาไว้เช่น นั ้น 15 และเขาทัง้ หลายมิ ได้ หัน ไปเสีย จากสิง่ ซึ่ง กษั ตริย์ ได้ ทรงบัญชาปุโรหิต
และคนเลวีซ่ึง เกี่ยวกับ เรือ
่ งใดๆ และเกี่ยวกับ เรือ
่ งคลัง 16 บรรดาพระราชกิจ ของซาโลมอ
นก็ ลุ ล่วงไปตัง้ แต่ วัน ที่ วางรากพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์จนถึง วัน สําเร็จ งาน ดัง นั ้น พระ
นิ เวศของพระเยโฮวาห์ก็ สําเร็จครบถ้ วน 17 แล้วซาโลมอนเสด็จไปยังเอซีโอนเกเบอร์และ
เมืองเอโลทที่ ชายทะเลในแผ่น ดิน เอโดม 18 และหุ รามก็ ให้ ข้าราชการของพระองค์ ส่ง เรือ
และข้าราชการที่ คุ ้น เคยกับ ทะเลไปให้ ซาโลมอน และเขาทัง้ หลายไปถึง เมืองโอฟีร พร
์ ้ อม
กับข้าราชการของซาโลมอน และนําเอาทองคําจากที่นั่นหนั กสี่รอ
้ ยห้าสิบตะลันต์มายังกษั
ตริย์ซาโลมอน

9
พระราชินีแห่งเชบาทรงเข้าเฝ้ากษั ตริย์ซาโลมอน (1 พกษ 10:1-13)
เมื่อ พระ ราชินี แห่ งเช บาท รง ได้ ยิ นก ิตติ ศัพท์ แห่ ง ซา โลม อน พระนาง ก็ เสด็จ มายัง
เยรู ซาเล็ม เพื่อทดลองพระองค์ด้วยปัญหายุง่ ยากต่างๆ พร้อมด้วยข้าราชบริพารมากมาย
กับ อูฐ บรรทุก เครือ
่ งเทศและทองคํา เป็ นอ ัน มาก และเพชรพลอยต่างๆ และเมื่อ พระนาง
เสด็จมาถึงซาโลมอนแล้ว พระนางทูลเรือ
่ งในใจของพระนางทุกประการ 2 และซาโลมอน
ตรัส ตอบปัญหาของพระนางทัง้ สิน
้ ไม่มี สิ ่ง ใดที่ ซ่อนเร้น อยู่ พ้น ซาโลมอนซึ่ง พระองค์ จะ
3
ทรงอธิบายแก่ พระนางไม่ ได้ และเมื่อ พระราชินี แห่ งเชบาทรงเห็น พระสติ ปัญญาของ
ซาโลมอนและพระราชวัง ที่ พระองค์ ทรงสร้าง 4 ทัง้ อาหารที่ โต ๊ะ เสวย กับ การเข้า เฝ้า ของ
บรรดาข้าราชการ และการปรนนิ บติ
ั รับใช้ของมหาดเล็กตลอดทัง้ ภูษาอาภรณ์ ของเขา และ
พนั กงานเชิญ ถ้วยของพระองค์ ตลอดทัง้ ภูษาอาภรณ์ ของเขา และการที่ พระองค์ เสด็จ ขึ้น
ไปในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ พระทัย ของพระนางก็ สลดลงที เดียว 5 พระนางทูล กษั
ตริย์ ว่า “ข่าวคราวซึ่ง หม่อมฉั น ได้ยน
ิ ในประเทศของหม่อมฉั น ถึง พระราชกิจ และพระสติ
ปัญญาของพระองค์ เป็น ความจริง 6 แต่ หม่อมฉั นม ิ ได้ เชื่อ ถ้อยคํา นั ้น จนหม่อมฉั น มาเฝ้า
และตาของหม่อมฉั น ได้ เห ็น เอง และดู เถิด ที่ เขาบอกแก่ หม่อมฉั นก ็ ไม่ ถึง ครึง่ หนึ่ ง แห่ง
พระสติ ปัญญาใหญ่ ยงิ่ ของพระองค์ พระองค์ เลิศ ลํ้า ยิง่ ไปกว่า ข่าวคราวที่ หม่อมฉั น ได้ ยิน
7 บรรดาคนของพระองค์ ก็ เป็ นสุ ข บรรดาข้าราชการเหล่า นี้ ของพระองค์ ผู้ อยู่ งานประจํา
ต่อพระพักตร์พระองค์และฟังพระสติปัญญาของพระองค์ก็เป็นสุข 8 สาธุการแด่พระเยโฮ
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วาห์พระเจ้า ของพระองค์ ผู้ ทรงพอพระทัย ในพระองค์ และทรงแต่ง ตัง้ พระองค์ ไว้บนบัล ลั
งก์ เป็นกษั ตริย์เพื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ เพราะพระเจ้าของพระองค์ทรงรักอ
ิส ราเอลและจะสถาปนาเขาไว้เป็น นิ ตย์ พระองค์ จึง ได้ ทรงแต่ง ตัง้ ให้ พระองค์ เป็นกษั ตริย์
เหนื อ เขาทัง้ หลาย เพื่อ พระองค์ จะทรงอํา นายความยุ ติ ธรรมและความเที่ยงธรรม� 9 แล
้ว พระนางก็ ถวายทองคํา หนึ่ ง ร้อยยี่ สิ บตะลัน ต์ แก่ กษั ตริย์ ทัง้ เครือ
่ งเทศเป็น จํานวนมาก
และเพชรพลอยต่างๆ ไม่มีเครือ
่ งเทศใดๆเหมือนอย่างที่พระราชินีแห่งเมืองเชบาถวายแด่
กษั ตริย์ซาโลมอน 10 ยิง่ กว่านั ้นอีก ข้าราชการของหุรามและข้าราชการของซาโลมอนผู้นํา
ทองคํามาจากโอฟีร ์ ได้นําไม้ประดู่และเพชรพลอยต่างๆมา 11 แล้วกษั ตริย์ทรงใช้ไม้ประดู่
ทํา ขัน
้ บันไดพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และพระราชวัง ทัง้ ทํา พิณ เขาคู่ และพิณ ใหญ่ ให้
แก่นักร้อง ซึ่งไม่เคยเห็นมีอย่างนั ้นแต่ก่อนในแผ่นดินยูดาห์ 12 กษั ตริย์ซาโลมอนพระราช
ทานทุกอย่างแก่พระราชินีแห่งเชบาตามที่พระนางทรงมีพระประสงค์ ไม่ว่าพระนางจะทูล
ขอสิง่ ใด นอกเหนื อไปจากสิง่ ที่พระนางนํามาถวายกษั ตริย์ ดังนั ้นพระนางก็เสด็จกลับไปยัง
แผ่นดินของพระนาง พร้อมกับข้าราชการของพระนาง
ทรัพย์สมบัติและความเจริญรุ ง่ เรืองของซาโลมอน (1 พกษ 10:14-29)

นํ้า หนั ก ทองคํา ที่ นํา มาส่ง ซาโลมอนในปี หน ่งึ นั ้น เป็น ทองคํา หกร้อยหกสิบ หกตะ
ลัน ต์ 14 นอกเหนื อ จากทองคํา ซึ่ง นั กการค้า และพ่อค้า ได้ นํามา และกษั ตริย์ ทัง้ ปวงของ
ประเทศอาระเบีย และบรรดาเจ้า เมืองแห่ง แผ่น ดิน ได้ นํา ทองคํา และเงิน มายัง ซาโลมอน
15 กษั ตริย์ ซาโลมอนทรงสร้างโล่ ใหญ่ สองร้อยอัน ด้วยทองคํา ทุบ โล่ อัน หนึ่ ง ใช้ ทองคํา ทุบ
หกร้อยเชเขล 16 และพระองค์ทรงสร้างโล่สามร้อยอันด้วยทองคําทุบ โล่อันหนึ่ งใช้ทองคํา
สามร้อยเชเขล และกษั ตริย์ ก็ ทรงเก็บ โล่ ไว้ ในพระตําหนั ก พนาเลบานอน 17 กษั ตริย์ ทรง
กระทําพระที่นั่งงาช้างขนาดใหญ่ด้วย และทรงบุด้วยทองคําบริสุทธิ์ 18 พระที่นั่งนั ้นมบ
ี ันได
หกขัน
้ กับที่รองพระบาททําด้วยทองคํา ซึ่งติดอยู่กับพระที่นั ่ง ทัง้ สองข้างของพระที่นั่งมีที่
วางพระหัตถ์ และสิงโตสองตัวยืน อยู่ข้างๆที่ วางพระหัตถ์ 19 มี สิ งโตอีก สิบ สองตัวยืน อยู่ที่
นั ่น บนบันไดหกขัน
้ ทัง้ สองข้าง เขาไม่เคยทําในราชอาณาจักรใดๆเหมือนอย่างนี้ 20 ภาชนะ
ทัง้ สิน
่ งดื่ม ของกษั ตริย์ ซาโลมอนทํา ด้วยทองคํา และภาชนะทัง้ สิน
้ สําหรับ เครือ
้ ของพระ
ตําหนั กพนาเลบานอนทําด้วยทองคําบริสุทธิ์ ไม่มที
ี ่ทําด้วยเงินเลย เงินนั ้นถือว่าเป็นของไม่
มีค่าอะไรในสมัยของซาโลมอน 21 เพราะเรือของกษั ตริย์แล่นไปยังทารชิชพร้อมกับข้าราช
การของหุราม กําปั่ นทารชิชนําทองคํา เงิน งาช้าง ลิง และนกยูง มาสามปีต่อครัง้ 22 ดังนั ้น
แหละ กษั ตริย์ ซาโลมอนจึง ได้ เปรียบกว่า กษั ตริย์ อ่น
ื ๆแห่ง แผ่น ดิน โลกในเรือ
่ งสมบั ติ และ
23
สติ ปัญญา และกษั ตริย์ทัง้ สิน
้ แห่งแผ่นดินโลกก็ แสวงหาที่ จะเข้าเฝ้าซาโลมอน เพื่อจะ
ฟังพระสติปัญญาซึ่งพระเจ้าพระราชทานไว้ในใจของท่าน 24 ทุกคนก็นําเครือ
่ งบรรณาการ
ของเขามา เป็น เครือ
่ งทํา ด้วยเงิน เครือ
่ งทํา ด้วยทองคํา และเครือ
่ งแต่ง กาย เครือ
่ งอาวุธ
เครือ
่ งเทศ ม้า และล่อ ตามจํานวนกํา หนดทุกๆปี 25 และซาโลมอนทรงมี โรงช่องม้า สี่ พัน
ช่องสําหรับม้าและรถรบ และมีพลม้าหนึ่ งหมื่นสองพันคน ซึ่งพระองค์ทรงให้ประจําอยู่ใน
หัวเมืองรถรบและอยู่กับกษั ตริย์ที่กรุ งเยรู ซาเล็ม 26 และพระองค์ทรงครอบครองเหนื อกษั
ตริย์ ทัง้ ปวงตัง้ แต่ แม่น ้าํ ถึง แผ่น ดิน ของคนฟี ลิ ส เตีย และถึง พรมแดนของอียป
ิ ต์ 27 และ
กษั ตริย์ ทรงกระทํา ให้ เงิน นั ้น เป็น ของสามัญ ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม เหมือนก้อนหิน และกระทํา
ให้มี ไม้ สนสี ดาร์มากมายเหมือนไม้ มะเดื่อแห่งหุบเขา 28 และเขานําม้าเข้ามาถวายซาโลม
อนจากอียป
ิ ต์ และจากแผ่นดินทัง้ ปวง
13

การสิน
้ พระชนม์ของซาโลมอน (1 พกษ 11:41-43)
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ส่วนพระราชกิจ นอกนั ้น ของซาโลมอน ตัง้ แต่ ต้น จนปลาย มิได้ บันทึก ไว้ ในหนั งสือ
ของ นา ธัน ผู้ พยากรณ์ และ ใน คํา พยากรณ์ ขอ งอาหิ ยาห์ ชาว ชี โลห์ และ ใน นิ มิ ต ของ อิด
โดผู้ ทํานายเกี่ยวกับ เยโรโบอัม บุตรชายเนบัท หรือ 30 ซาโลมอนทรงครอบครองในกรุ ง
เยรู ซาเล็มเหนื ออิสราเอลทัง้ ปวงสี่ สิ บปี 31 และซาโลมอนล่ วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของ
พระองค์ และเขาฝังพระศพไว้ในนครดาวิดราชบิดาของพระองค์ และเรโหโบอัมโอรสของ
พระองค์ครอบครองแทนพระองค์
29

10
เรโหโบอัมปกครองแทนซาโลมอน ความโง่เขลาของเรโหโบอัม (1 พกษ 12:1-15)
เรโหโบอัม ได้ ไปยัง เมืองเชเคม เพราะอิสราเอลทัง้ ปวงได้ มาย ังเชเคมเพื่อ จะตัง้ ท่าน
ให้ เป็นกษั ตริย์ 2 และอยู่ มาเมื่อ เยโรโบอัม บุตรชายเนบัท ได้ยน
ิ เรือ
่ งนั ้น เพราะท่านยัง อยู่
ในอียป
ิ ต์ ที่ ซึ่ง ท่านหนี ไปจากพระพักตร์กษั ตริย์ ซาโลมอน แล ้วเยโรโบอัม กลับ จากอียป
ิ ต์
3 เขาทัง
้ หลายก็ใช้คนไปเรียนท่าน และเยโรโบอัมกับอิสราเอลทัง้ หมดได้มาและทูลเรโหโบ
อัมว่า 4 “พระราชบิดาของพระองค์ได้กระทําให้แอกของข้าพระองค์ทุกข์หนั ก เพราะฉะนั ้น
บัดนี้ ขอ ทรง ผ่อน การ ปรน นิ บั ติ อย่าง ทุกข์ หน ัก ของ พระ ราช บิดา ของ พระองค์ และ แอก
อัน หนั ก ของพระองค์ เหนื อ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายให้ เบาลงเสีย และข้า พระองค์ ทัง้ หลายจะ
ปรนนิ บัติ พระองค์ � 5 พระองค์ ตรัสกับเขาว่า “สิ ้นสามวันจงกลับมาหาเราอีก� ประชาชน
จึง กลับ ไป เสีย 6 แล ้ วกษั ตริ ย์เรโหโบ อัม ก็ ทรงปรึกษากับ บรรดาผู้ เฒ่า ผู้ อยู่ งานประจํา
ซาโลมอนราชบิดาของพระองค์ ขณะเมื่อ พระองค์ ยงั ทรงพระชนม์ อยู่ ว่า “ท่านทัง้ หลาย
จะแนะนํา เราให้ ตอบประชาชนนี้ อย่างไร � 7 เขาทัง้ หลายทูล พระองค์ ว่า “ถ้า พระองค์ ทรง
เมตตาแก่ ประชาชนนี้ และให้เขาพอใจ และตรัส ตอบคํา ดี แก่ เขา เขาทัง้ หลายจะเป็น ผู้ รับ
ใช้ของพระองค์เป็นนิ ตย์� 8 แต่พระองค์ทรงทอดทิง้ คําปรึกษาซึ่งผู้เฒ่าถวายนั ้นเสีย และ
ไปปรึกษากับ คนหนุ่ม ซึ่ง เติบโตขึ้น มาพร้อมกับ พระองค์ และอยู่งานประจํา พระองค์ 9 และ
พระองค์ ตรัสกับเขาทัง้ หลายว่า “ท่านจะแนะนําเราอย่างไร เพื่อพวกเราจะตอบประชาชน
นี้ ผู้ ที่ ทูล เราว่า ‘ขอทรงผ่อนแอกซึ่ง พระราชบิดาของพระองค์ วางอยู่ เหนื อ ข้า พระองค์ ทัง้
หลายให้เบาลง� ” 10 และคนหนุ่มเหล่านั ้นผู้ได้ เติบโตมาพร้อมกับพระองค์ ทูลพระองค์ ว่า
“พระองค์ จงตรัสด ัง นี้ แก่ ประชาชนนี้ ผู้ ทูล พระองค์ ว่า ‘พระราชบิดาของพระองค์ ได้ ทรง
กระทําให้แอกของข้าพระองค์ทัง้ หลายทุกข์หนั ก แต่ขอพระองค์ทรงผ่อนแก่ข้าพระองค์ให้
เบาลง� นั ้น พระองค์ จงตรัสแก่ เขาทัง้ หลายอย่างนี้ ว่า ‘นิ้ วก้อยของเราก็ หนากว่าเอวแห่ง
ราชบิดาของเรา 11 ที่พระราชบิดาของเราวางแอกหนั กบนท่านทัง้ หลายก็ดีแล้ว เราจะเพิม
่
แอกให้แก่ท่านทัง้ หลายอีก พระราชบิดาของเราตีสอนท่านทัง้ หลายด้วยไม้เรียว แต่เราจะ
ตีสอนท่านทัง้ หลายด้วยแส้แมลงป่อง� ”
1

อาณาจักรได้แยกกัน เยโรโบอัมปกครองเหนื ออิสราเอล (1 พกษ 12:16-24)
ดังที่กษั ตริย์รับสัง่
ว่า “จงมาหาเราอีกในวันที ่ สาม � 13 และกษั ตริย์ตรัสตอบเขาทัง้ หลายอย่างดุ ดัน กษั ตริย์
เรโหโบอัมทรงทอดทิง้ คําปรึกษาของผู้เฒ่าเสีย 14 และตรัสกับเขาทัง้ หลายตามคําแนะนํา
ของพวกคนหนุ่มว่า “พระราชบิดาของเราทําแอกของท่านทัง้ หลายให้หนั ก แต่ เราจะเพิม
่
ให้ แก่ แอกนั ้น พระราชบิดาของเราตี สอนท่านทัง้ หลายด้วยไม้ เรียว แต่ เราจะตี สอนท่าน
ทัง้ หลายด้วยแส้ แมลงป่อง � 15 กษั ตริย์ จึ งม ิ ได้ ทรงฟัง เสียงประชาชน เพราะเหตุ การณ์ นี้
เป็นมาแต่พระเจ้า เพื่อพระเยโฮวาห์จะทรงให้พระวจนะของพระองค์ได้สําเร็จ ซึ่งพระองค์
ตรัส โดยอาหิ ยาห์ ชาวชี โลห์ แก่ เยโรโบอัม บุตรชายเนบัท 16 และเมื่ ออ ิส ราเอลทัง้ ปวงเห็
12 เยโรโบอัมกับประชาชนทัง
้ ปวงจึงเข้ามาเฝ้าเรโหโบอัมในวันที่สาม
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นว่ากษั ตริย์มิได้ทรงฟังเขาทัง้ หลาย ประชาชนก็ทูลตอบกษั ตริย์ว่า “ข้าพระองค์ทัง้ หลายมี
ส่วนอะไรในดาวิด ข้าพระองค์ทัง้ หลายไม่มีส่วนมรดกในบุตรเจสซี โอ อิสราเอลเอ๋ย กลับไป
เต็นท์ของตนแต่ละคนเถิด ข้าแต่ดาวิด จงดูแลราชวงศ์ของพระองค์เองเถิด� อิสราเอลทัง้
ปวงจึงไปยังเต็นท์ของเขาทัง้ หลาย 17 แต่เรโหโบอัมทรงปกครองเหนื อประชาชนอิสราเอล
ผูอ
้ าศัยอยูใ่ นหัวเมืองยูดาห์ 18 แลว
้ กษัตริย์เรโหโบอัมทรงใช้ฮาโดรัมนายงานเหนื อแรงงาน
เกณฑ์ ไป และประชาชนอิสราเอลก็ เอาหิน ขว้างท่านถึง ตาย แล ้ วกษั ตริย์เรโหโบอัม ก็ ทรง
รีบ ขึ้น รถรบของพระองค์ ทรงหนี ไปกรุ ง เยรู ซาเล็ม 19 อิสราเอลจึง กบฏต่อ ราชวงศ์ ของดา
วิดถึงทุกวันนี้

11
พระเจ้าทรงเตือนเรโหโบอัมไม่ให้สู้รบกับอิสราเอลสิบตระกูล
เมื่อ เรโหโบอัม มายัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม แล้ว พระองค์ ได้ ทรงรวบรวมวงศ์ วานยู ดาห์ และ
เบนยามิน เป็นนั กรบที่คัดเลือกแล้วหนึ่ งแสนแปดหมื่นคน เพื่อจะสู้รบกับอิสราเอล หมาย
จะเอาราชอาณาจักรคืน มาให้ แก่ เรโหโบอัม 2 แต่ พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาย ังเชไม
อาห์ คนของพระเจ้า ว่า 3 “จงไปทูล เรโหโบอัม โอรสของซาโลมอนกษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ และ
บอกแก่อส
ิ ราเอลทัง้ ปวงในยูดาห์และเบนยามินว่า 4 ‘พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า เจ้าอย่าขึ้น
ไปสู้ รบกับ พี่ น้องของเจ้า จงกลับ ไปบ้านของตนทุก คนเถิด เพราะสิง่ นี้ เป็น มาจากเรา� ”
เขาทัง้ หลายก็เชื่อฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ และกลับไป ไม่ได้สู้รบกับเยโรโบอัม
1

การสร้างหัวเมืองเพื่อป้องกัน

5 และเรโหโบอัมประทับในกรุ งเยรู ซาเล็ม และพระองค์ทรงสร้างหัวเมืองเพื่อป้ องกันในยู

ดาห์ 6 พระองค์ทรงสร้างเมืองเบธเลเฮม เอตาม เทโคอา 7 เบธซูร ์ โสโค อดุลลัม 8 กัท มาเร
ชาห์ และศิฟ 9 อาโดราอิม ลาคีช และอาเซคาห์ 10 โศราห์ อัยยาโลน และเฮโบรน หัวเมืองซึ่
งมป
ี ้อมที่อยูในยู
่
ดาห์และในเบนยามิน 11 พระองค์ทรงเสริมป้อมปราการให้แข็งแกร่ง และ
ส่งผู้บังคับบัญชาไปประจําการในป้อมเหล่านั ้น และทรงสะสมเสบียงอาหาร นํ้ามัน และนํ้า
องุน
่ 12 และพระองค์ ทรงเก็บโล่ และหอกไว้ในหัวเมืองทัง้ ปวง และกระทําให้หว
ั เมืองเหล่า
นั ้นแข็งแรงมาก พระองค์จึงทรงยึดยูดาห์และเบนยามินไว้ได้ 13 และปุโรหิตกับคนเลวีซ่ึง
อยูใ่ นอิสราเอลทัง้ สิน
้ ได้เข้ามาหาพระองค์จากเขตแดนซึ่งเขาอาศัยอยู่
เยโรโบอัมได้ขับไล่พวกปุโรหิตกับคนเลวีออก

14 เพราะคนเลวีละทิง
้ ทุ่งหญ้าและที่บ้านซึ่งเขายึดถือเป็นกรรมสิทธิแ
์ ละมายังยูดาห์และ

เยรู ซาเล็ม เพราะเยโรโบอัม และโอรสของพระองค์ ได้ ขับ ไล่ เขาทัง้ หลายออกจากตําแหน่ ง
ปุโรหิต ของ พระ เย โฮ วาห์ 15 และ พระองค์ ทรง แต่ง ตัง้ ปุโรหิต ของ พระองค์ ขึ้น สําหรับ ปู
ชน ีย สถานสูง ทัง้ หลาย และสําหรับ เมษปิศาจ และสําหรับ รู ป ลูกวัว ซึ่ง พระองค์ ทรงสร้าง
ขึ้น 16 และบรรดาผู้ ที่ ปักใจแสวงหาพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของอิสราเอลก็ ติ ดตามเขาทัง้
หลายมาจากตระกูลทัง้ ปวงของอิสราเอลยังเยรู ซาเล็ม เพื่อถวายสัตวบูชาต่อพระเยโฮวาห์
พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเขาทัง้ หลาย 17 เขาทัง้ หลายได้เสริมกําลังให้ราชอาณาจักรของ
ยู ดาห์ และได้ กระทํา ให้ เรโหโบอัม โอรสของซาโลมอนเข้ม แข็ง อยู่ ได้ สามปี เพราะเขาทัง้
หลายดําเนิ นอยูส
่ ามปีในวิถีของดาวิดและซาโลมอน
ราชวงศ์ของเรโหโบอัม

2 พงศาวดาร 11:18
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18 เรโหโบอัมทรงรับมาหะลัทธิดาของเยรีโมทโอรสของดาวิดเป็ นมเหสี

และอาบีฮาอิลบ
ุตรสาวของเอลี อบ
ั บุตรชายเจสซี 19 และพระนางก็ ประสูติโอรสให้พระองค์ คือ เยอูช เชมา
ริยาห์ และศาฮัม 20 ภายหลัง พระองค์ ก็ ทรงรับ มาอาคาห์ ธด
ิ าของอับ ซาโลม ผู้ ซึ่ง ประสู ติ
อาบ ี ยาห์ อัททัย ศีศา และเชโลมิ ท ให้ พระองค์ 21 เรโหโบอัม ทรงรัก มาอาคาห์ ธด
ิ าของอับ
ซาโลมมากกว่า มเหสี และนางสนมของพระองค์ ทัง้ สิน
้ (พระองค์ มี มเหสี สิ บแปดองค์ และ
นางสนมหกสิบ คนและให้ กําเนิ ด โอรสยี่ สิ บแปดองค์ และธิดาหกสิบ องค์� 22 และเรโหโบ
อัมทรงแต่งตัง้ ให้อาบียาห์โอรสของมาอาคาห์เป็นโอรสองค์ ใหญ่ ให้เป็นประมุขท่ามกลาง
พี่ น้องของตน เพราะพระองค์ ทรงตัง้ พระทัย จะให้ ท่านเป็นกษั ตริย์ 23 และพระองค์ ทรง
จัดการอย่างฉลาด และแจกจ่ายบรรดาโอรสของพระองค์ ไปทัว่ แผ่น ดิน ทัง้ สิน
้ ของยู ดาห์
และของเบนยามิน ในหัวเมืองที่มีป้อมทัง้ สิน
้ และพระองค์ประทานเสบียงอาหารให้อย่างอุ
ดม และพระองค์ทรงประสงค์มเหสีมากมาย

12

เรโหโบอัมทรงทอดทิง้ พระเจ้า (1 พกษ 14:21-24)
ต่อ มาเมื่อ ราชอาณาจักรของเรโหโบอัม ตั ้งม ัน
่ คงและแข็ง แรงแล้ว พระองค์ ทรงทอด
ทิง้ พระราชบัญญัติของพระเยโฮวาห์เสีย และอิสราเอลทัง้ ปวงก็ทิง้ พร้อมกับพระองค์ด้วย
1

ชิชักกษั ตริย์แห่งอียป
ิ ต์บุกรุ กกรุ งเยรู ซาเล็ม (1 พกษ 14:25-28)
อยู่ มาในปี ที่ ห้า แห่ งกษั ตริย์เรโหโบอัม เพราะเขาทัง้ หลายได้ ละเมิด ต่อ พระเยโฮวาห์
ชิ ชัก กษั ตริย์ แห่ งอ ียป
ิ ต์ เสด็จ ขึ้น มาสู้ รบเยรู ซาเล็ม 3 มี รถรบหนึ่ ง พัน สองร้อยคัน และพล
ม้า หกหมื่น คน และพลผู้ มาก ับ พระองค์ จากอียป
ิ ต์ นับ ไม่ ถ้วนคือ ชาวลิ บน ี คนสุ คี อม
ิ และ
คนเอธิโอเปีย 4 และพระองค์ ทรงยึดหัวเมืองที่ มี ป้อมของยู ดาห์และมายังเยรู ซาเล็ม 5 แล
้วเชไมอาห์ ผู้ พยากรณ์ ได้ มาเฝ้า เรโหโบอัม และบรรดาเจ้า นายแห่ง ยู ดาห์ ผู้ มาประชุม กัน
อยู่ ที่ เยรู ซาเล็ มด ้วยเรือ
่ งชิ ชัก และกล่าวแก่ เขาทัง้ หลายว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า เจ้
าได้ ละทิง้ เรา เราจึง ได้ ละทิง้ เจ้า ให้ อยู่ ในมือ ของชิ ชัก � 6 แล ้ว เจ้า นายแห่ งอ ิส ราเอลและ
กษั ตริย์ได้ ถ่อมตนลงและกล่าวว่า “พระเยโฮวาห์ทรงชอบธรรมแล้ว� 7 เมื่อพระเยโฮวาห์
ทรงเห็นว่าเขาทัง้ หลายถ่อมตัวลง พระวจนะของพระเยโฮวาห์ได้มาถึงเชไมอาห์ว่า “เขาทัง้
หลายได้ถ่อมตัวลงแล้ว เราจึงจะไม่ทําลายเขา แต่เราจะประสาทการช่วยให้พ้นแก่เขาบ้าง
และพระพิโรธของเราจะไม่ เทลงมาเหนื อ เยรู ซาเล็ม โดยมือ ของชิ ชัก 8 อย่างไรก็ ดี เขาทัง้
หลายต้องเป็นผูรั
้ บใช้ของชิชัก เพื่อเขาทัง้ หลายจะได้ทราบความแตกต่างระหว่างการรับใช้
เราและรับใช้ราชอาณาจักรทัง้ หลายของแผ่นดินโลก� 9 ชิชักกษั ตริย์แห่งอียป
ิ ต์ จึงขึ้นมา
ต่อสู้ เยรู ซาเล็ม พระองค์ ทรงเก็บเอาทรัพย์สิ นแห่งพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และทรัพย์
สมบัติในพระราชวัง พระองค์ ทรงเก็บเอาไปทุกอย่าง พระองค์ ทรงเก็บเอาโล่ ทองคําซึ่งซา
โลมอนทรงสร้างไว้นั้นไปด้วย 10 และกษั ตริย์เรโหโบอัมทรงทําโล่ทองสัมฤทธิขึ
์ ้นแทน และ
ได้ มอบไว้ในมือของทหารรักษาพระองค์ ผู้เฝ้าทวารพระราชวัง 11 และกษั ตริย์เสด็จเข้าไป
ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์เมื่อไร ทหารรักษาพระองค์ก็มาถือโล่นั ้น แล้วนํากลับไปเก็บ
ไว้ในห้องทหารรักษาพระองค์ตามเดิม 12 และเมื่อพระองค์ทรงถ่อมพระองค์ลง พระพิโรธ
ของพระเยโฮวาห์ก็ หันไปเสียจากพระองค์ มิได้ ทําลายพระองค์ อย่างสิน
้ เชิง ยิง่ กว่านั ้ นอีก
สภาพการณ์ ก็ยังดีอยูในยู
่
ดาห์
2

การสิน
้ พระชนม์ของเรโหโบอัม (1 พกษ 14:31)
กษั ตริย์ เรโหโบอัม จึง สถาปนาพระองค์ ข้น
ึ ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม และทรงครอบครอง เมื่อ
เรโหโบอัม ทรงเริม
่ ครอบครองนั ้ นม ี พระชนมายุ สี ่ สิ บเอ็ด พรรษา และพระองค์ ทรงครอบ
13
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ครองสิบ เจ็ด ปี ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม อัน เป็น เมืองซึ่ง พระเยโฮวาห์ทรงเลือกสรรไว้จากตระกูล
ต่างๆทัง้ สิน
้ ของอิสราเอล เพื่อจะตัง้ พระนามของพระองค์ไว้ที่นั่น พระมารดาของพระองค์
ทรง พระนาม ว่า นา อา มาห์ คน อัม โมน 14 และ พระองค์ ได้ ทรง กระทํา การ ชัว่ ร้าย เพราะ
พระองค์ ไม่ตัง้ พระทัยของพระองค์ ที่ จะแสวงหาพระเยโฮวาห์ 15 ส่วนพระราชกิจของเรโห
โบอัม ตัง้ แต่ต้นจนสุดท้าย มิได้บันทึกไว้ในหนั งสือของเชไมอาห์ผู้พยากรณ์ และของอิดโด
ผู้ทํานายตามแบบพงศาวดารหรือ มีสงครามเรือ
่ ยไปอยู่ระหว่างเรโหโบอัมและเยโรโบอัม
16 และเรโหโบอัมก็ล่วงหลับไปอยูก
่ ับบรรพบุรุษของพระองค์ และเขาก็ฝังพระศพไว้ในนคร
ดาวิด และอาบียาห์ราชโอรสของพระองค์ได้ขึ้นครอบครองแทนพระองค์

13
อาบียาห์ครอบครองเหนื อยูดาห์ (1 พกษ 15:1-2)
ในปี ที่ สิ บแปดแห่ง รัชกาลของกษั ตริ ย์เยโรโบอัม อาบ ี ยาห์ ได้ เริม
่ ครอบครองเหนื อ
ประเทศ ยู ดาห์ 2 พระองค์ ทรง ครอบ ครอง ใน เยรู ซาเล็ม สาม ปี พระ ชนนี ของ พระองค์ มี
พระนามว่า มี คายาห์ ธด
ิ าของอุ รี เอลแห่ งก ิเบอาห์ มี สงครามระหว่า งอาบี ยาห์ และเยโร
โบอัม 3 อาบ ี ยาห์ เสด็จ ออกทํา สงคราม มี กองทัพ ทหารชํานาญศึก เป็น คนคัด เลือกแล้ว สี่
แสนคน และเยโรโบอัม ได้ ตัง้ แนวรบสู้ กับ พระองค์ ด้วยคนคัด เลือกแล้ว เป็น ทแกล้ว ทหาร
แปดแสนคน 4 และอาบียาห์ทรงลุกยืนอยู่บนภูเขาเศมาราอิมซึ่งอยู่ในถิน
่ เทือกเขาเอฟรา
5
อิม และตรัสว่า “ข้าแต่ เยโรโบอัมและอิสราเอลทัง้ ปวง ขอฟังข้าพเจ้า ไม่ควรหรือที่ ท่าน
ทัง้ หลายจะรู ว่
้ า พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลพระราชทานตําแหน่ งกษั ตริย์เหนื ออิส
ราเอลเป็นนิ ตย์แก่ดาวิด และลูกหลานของพระองค์โดยพันธสัญญาเกลือ 6 ถึงกระนั ้นเยโร
โบอัมบุตรชายเนบัท ข้าราชการของซาโลมอนโอรสของดาวิด ได้ลุกขึ้นกบฏต่อเจ้านายของ
ตน 7 และมี คนถ่อยคนอันธพาลบางคนมัว่ สุ มกั นก ับ เขาและขัน สู้ กับ เรโหโบอัม โอรสของ
ซาโลมอน เมื่อ เรโหโบอัม ยัง เด็ก อยู่ และใจอ่อนแอต้านทานไม่ ไหว 8 และบัดนี้ ท่านคิด ว่า
จะต่อต้านราชอาณาจักรของพระเยโฮวาห์ซ่ึงอยู่ในมือของลูกหลานของดาวิด เพราะท่าน
ทัง้ หลายเป็นคนหมู่ใหญ่และมีลูกวัวทองคําซึ่งเยโรโบอัมสร้างไว้ให้ท่านเป็นพระ 9 ท่านทัง้
หลายมิ ได้ ขับ ไล่ ปุ โรหิต ของพระเยโฮวาห์ ลูก หลานของอาโรน และคนเลวีออกไป และตัง้
ปุโรหิตสําหรับตนเองอย่างชนชาติทัง้ หลายหรือ ผู้ใดที่นําวัวหนุ่มและแกะผู้เจ็ดตัวมาชําระ
ตัว ให้ บริสุทธิ์ ไว้ จะได้ เป็น ปุโรหิต ของสิง่ ที่ ไม่ใช่ พระ 10 แต่ สําหรับ เราทัง้ หลาย พระเยโฮ
วาห์ทรงเป็นพระเจ้าของเราทัง้ หลาย และเราทัง้ หลายมิได้ทอดทิง้ พระองค์ เรามีปุโรหิตผู้
ปรนนิ บัติพระเยโฮวาห์ เป็นลูกหลานของอาโรน ทังม
้ ีคนเลวีทํางานหน้าที่ของเขาทัง้ หลาย
11 เขาถวายเครือ
่ งเผาบูชาแด่ พระเยโฮวาห์ ทุ กเช้า ทุก เย็น ทัง้ เครือ
่ งหอม ตัง้ ขนมปัง หน้า
พระพักตร์บนโต๊ะ บริสุทธิ์ และดูแลคัน ประทีป ทองคํา พร้อมทัง้ ตะเกียง เพื่อ ให้ ประทีป ลุก
อยู่ ทุ กเย็น เพราะเราได้ รก
ั ษาพระบัญชากําชับ ของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเรา แต่ ท่าน
ได้ ทอดทิง้ พระองค์ เสีย 12 และดู เถิด พระเจ้า ทรงอยู่ กับ เรา ทรงเป็น ผู้ บังคับ บัญชาของ
เรา และปุโรหิตของพระองค์พร้อมกับแตรศึกพร้อมที่ จะเป่าเรียกทําสงครามต่อสู้ กับท่าน
โอ ข้าแต่ ประชาชนอิสราเอล ขออย่าต่อสู้ กับพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่าน
เพราะท่านจะชนะไม่ได้� 13 เยโรโบอัมได้ส้องสุมผู้คนไว้เพื่อจะอ้อมมาหาเขาจากเบื้องหลัง
ดัง นั ้น กองทหารของท่านจึง อยู่ ข้างหน้า ยู ดาห์ และกองซุ่ม ก็ อยู่ ข้างหลัง เขา 14 และเมื่อ
ยู ดาห์ มองดู ข้างหลัง ดู เถิด การศึ กก ็ อยู่ ข้างหน้า และข้างหลัง เขา และเขาทัง้ หลายก็ รอ
้ ง
1
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ทูล ต่อ พระเยโฮวาห์ และบรรดาปุ โรหิ ตก ็ เป่า แตร แล ้ว คนของยู ดาห์ ก็ ตะเบ็ง เสียงร้อง
ทํานองศึก และเมื่อ คนยู ดาห์ ตะโกน อยู่ มาพระเจ้า ทรงให้ เยโรโบอัม และอิสราเอลทัง้ ปวง
พ่ายแพ้ไปต่ออาบียาห์และยูดาห์ 16 คนอิสราเอลได้หนี ต่อหน้ายูดาห์ และพระเจ้าทรงมอบ
เขาไว้ในมือ ของเขาทัง้ หลาย 17 อาบ ี ยาห์และประชาชนของพระองค์ ก็ ฆ่า เขาเสีย มากมาย
คนอิสราเอลที่ คัดเลือกแล้วจึงล้มตายห้าแสนคน 18 นี่ แหละคนอิสราเอลก็ ถู กปราบปราม
ในครัง้ นั ้น และคนยู ดาห์ก็ ชนะ เพราะเขาพึ่ง พระเยโฮวาห์พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ของเขา
19 และอาบียาห์ได้ ติ ดตามเยโรโบอัม และยึดเอาหัวเมืองจากพระองค์ คือเมืองเบธเอลกับ
ชนบทของเมืองนั ้น และเยชานาห์กับ ชนบทของเมืองนั ้น และเอโฟรนกับ ชนบทของเมือง
นั ้น
15

การสิน
้ พระชนม์ของเยโรโบอัม (1 พกษ 14:19-20)

20 เยโรโบอัม มิ ได้ ฟื้ นอํานาจของพระองค์ ในรัช สมัย ของอาบี ยาห์

ประหารพระองค์ พระองค์ก็สิน
้ พระชนม์

และพระเยโฮวาห์ทรง

ครอบครัวของอาบียาห์

21 แต่ อาบ ี ยาห์ก็ มี อํานาจยิง
่ ขึ้น

และมีมเหสี สิ บสี่ องค์ ให้กําเนิ ดโอรสยี่สิ บสององค์ และ
ธิดาสิบหกองค์ 22 ราชกิจนอกนั ้นของอาบียาห์ วิธการและพระดํ
ี
ารัสของพระองค์ได้บันทึก
ไว้ในหนั งสือของผู้พยากรณ์ อิดโด

14
การสิน
้ พระชนม์ของอาบียาห์ อาสาขึ้นครองแทน (1 พกษ 15:7-10)
อาบ ี ยาห์ จึง ล่วงหลับ ไปอยู่ กับ บรรพบุรุษ ของพระองค์ เขาก็ ฝัง พระศพไว้ ในนครดา
วิด และอาสาโอรสของพระองค์ ได้ ขึ้น ครองแทนพระองค์ ในรัชกาลของอาสาแผ่น ดิน ได้
สงบอยู่สิ บปี 2 และอาสาทรงกระทําสิง่ ที่ ดี และชอบในสายพระเนตรพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของพระองค์ 3 พระองค์ทรงกําจัดแท่นบูชาพระต่างด้าวและปูชนียสถานสูงทัง้ หลาย และ
พัง เสาศั กด ิ์สิทธิ์ลง และได้ โค ่น เสารู ป เคารพเสีย 4 และทรงบัญชาให้ ยู ดาห์ แสวงหาพระ
เย โฮ วาห์ พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ของ ตน และ ให้ รก
ั ษา พระ ราช บัญญั ติ และ พระ บัญญั ติ
5 พระองค์ ทรงกําจัด ปู ชน ีย สถานสู ง และแท่น เครือ
่ งหอมออกเสีย จากหัว เมืองทัง้ สิน
้ ของ
ยู ดาห์ ด้วย และราชอาณาจักรก็ ได้ สงบอยู่ ภายใต้ พระองค์ 6 พระองค์ ทรงสร้างหัว เมืองที่
มี ป้อมในยู ดาห์ เพราะแผ่นดิ นก ็ สงบ พระองค์ มิได้ ทํา สงครามในปี เหล่า นั ้น เพราะพระเย
โฮวาห์ ทรงประทานการหยุด พัก สงบแก่ พระองค์ 7 และพระองค์ ตรัส กับ ยู ดาห์ ว่า “ให้ เรา
ทัง้ หลายสร้างหัว เมืองเหล่า นี้ ล้อมด้วยกําแพง หอคอย ประตู เมือง และดาน แผ่ นดิน ยัง
เป็น ของเรา เพราะเราได้ แสวงหาพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเรา เราได้ แสวงหาพระองค์
และพระองค์ได้ทรงประทานการหยุดพักสงบทุกด้าน� เขาทัง้ หลายจึงสร้างและจําเริญขึ้น
8 และอาสาทรงมี กองทัพ สรรพด้วยโล่ ใหญ่ และหอกจากยู ดาห์ สามแสนคน และจากเบน
ยามินซึ่งถือโล่และโก่งธนูสองแสนแปดหมื่นคน ทัง้ สิน
้ เป็นทแกล้วทหาร
1

การชนะยิง่ ใหญ่ของอาสาเหนื อเศ-ราห์ (2 พศด 16:8)
เศ-ราห์ชาวเอธิโอเปีย ได้ ออกมาต่อสู้ กับ เขาทัง้ หลายด้วยกองทัพ หนึ่ ง ล้านคน และรถ
รบสามร้อยคัน มาถึง เมือ งมาเรชาห์ 10 และอาสาทรงยกออกไปปะทะกับ เขา และเขาทัง้
หลายก็ ตัง้ แนวรบในหุบ เขาเศฟาธาห์ ที่ มาเรชาห์ 11 และอาสาร้องทูล ต่อ พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของพระองค์ว่า “ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ไม่มีผู้ใดช่วยได้อย่างพระองค์ ในการสู้รบกัน
ระหว่างผูที
้ ่มีกําลังกับผูที
้ ่ไม่มีกําลัง โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ทัง้ หลาย
9
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ขอทรงช่วยพวกข้า พระองค์ เพราะข้า พระองค์ ทัง้ หลายพึ่ง พระองค์ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย
มาต่อสู้ กับ ชนหมู่ ใหญ่นี้ ในพระนามของพระองค์ โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงเป็น
พระเจ้าของข้าพระองค์ทัง้ หลาย ขออย่าให้มนุษย์ชนะพระองค์� 12 พระเยโฮวาห์จึงทรงให้
ชาวเอธิโอเปียพ่ายแพ้ต่ออาสาและต่อยูดาห์ และชาวเอธิโอเปี ยก็หนี ไป 13 อาสาและพลที่
อยูกั
่ บพระองค์ก็ไล่ตามเขาไปถึงเมืองเก-ราร์ และชาวเอธิโอเปียล้มตายมากจนไม่เหลือสัก
ชีวต
ิ เดียว เพราะเขาได้แตกพ่ายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์และกองทัพของพระองค์ คนยู
ดาห์ได้เก็บของที่ รบ
ิ ได้มากมายนั กหนา 14 และเขาก็โจมตีบรรดาหัวเมืองรอบเมืองเก-ราร์
เพราะว่าความกลัวพระเยโฮวาห์นั้นมาครอบเขาทัง้ หลาย เขาได้ปล้นหัวเมืองทัง้ สิน
้ เพราะ
มีของที่รบ
ิ ได้ในนั ้นมาก 15 และเขาได้โจมตีเต็นท์ของผู้ที่มีวัว และเอาแกะไปมากมายและ
อูฐด้วย แล้วเขาก็กลับไปยังเยรู ซาเล็ม

15
ผู้พยากรณ์ อาซาริยาห์เตือนอาสา

1 พระวิญญาณของพระเจ้าเสด็จมาสถิตกับอาซาริยาห์บุตรชายโอเดด 2 และท่านออกไป

เฝ้าอาสาทูลพระองค์ว่า “ข้าแต่อาสา และยูดาห์กับเบนยามินทัง้ ปวง ขอจงฟังข้าพเจ้า พระ
เยโฮวาห์ ทรงสถิ ตก ั บท ่า นทัง้ หลาย ต่อ เมื่อ ท่านทัง้ หลายอยู่ กับ พระองค์ ถ้า ท่านทัง้ หลาย
แสวงหาพระองค์ ท่านก็ จะพบพระองค์ แต่ ถ้า ท่านทัง้ หลายทอดทิง้ พระองค์ พระองค์ จะ
ทรงทอดทิง้ ท่านทัง้ หลาย 3 อิสราเอลอยู่ ปราศจากพระเจ้า เที่ยงแท้ เป็น เวลานาน และไม่
มี ปุ โรหิต ผู้ สัง่ สอน และไม่ มี พระราชบัญญัติ 4 แต่ เมื่อ ถึง คราวเขาทุกข์ ยากลําบาก เขาหัน
มาหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลและแสวงหาพระองค์ เขาทัง้ หลายก็พบพระองค์
5 ในสมัย นั ้น ไม่ มี สันติ ภาพแก่ ผู้ ที่ ออกไปหรือ ผู้ ที่ เข้า มา เพราะมี การวุน
่ วายอยู่ มากมาย
6
รบกวนชาวเมืองทัง้ หลายนั ้น เขาแตกแยกกัน เป็น พวกๆ ประชาชาติ ต่อ ประชาชาติ และ
เมืองต่อเมือง เพราะพระเจ้าทรงรบกวนเขาด้วยความทุกข์ยากทุกอย่าง 7 แต่ท่านทัง้ หลาย
จงกล้าหาญ อย่าให้มือของท่านอ่อนลง เพราะว่ากิจการของท่านจะได้รบ
ั บําเหน็ จ�
อาสานําการปฏิรู ปและการฟื้ นฟูใหม่มาสู่ประเทศ

8 เมื่ออาสาทรงสดับถ้อยคําเหล่านี้

คือคําพยากรณ์ ของโอเดดผูพยากรณ์
้
พระองค์ก็ทรง
มีพระทัยกล้าขึ้น ทรงกําจัดสิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียนจากแผ่นดินยูดาห์และเบนยามินสิน
้ และ
จากหัว เมืองซึ่ง พระองค์ ยด
ึ มาได้ จากถิน
่ เทือกเขาเอฟราอิม และพระองค์ ทรงซ่อมแซม
แท่น บูชาของพระเยโฮวาห์ ซึ่ง อยู่ หน ้า มุข พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 9 และพระองค์ ทรง
รวบรวมยู ดาห์และเบนยามิ นทัง้ ปวง และคนเหล่า นั ้น จากเอฟราอิม มน ัส เสห์ และจากสิ
เมโอน ผู้อาศัยอยู่กับเขาทัง้ หลาย เพราะคนเป็นจํานวนมากได้ หลบหนี มาหาพระองค์ จาก
อิสราเอล เมื่อเขาเห็นว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์สถิตกับพระองค์ 10 เขาทัง้ หลาย
ชุมนุมกันทีเ่ ยรู ซาเล็มในเดือนที่สามของปีที่สิบห้าในรัชกาลของอาสา 11 เขาทัง้ หลายถวาย
สัตวบูชาแด่พระเยโฮวาห์ในวันนั ้นจากข้าวของที่เขาได้รบ
ิ มา มีวัวผูเจ
้ ด
็ ร้อยตัวและแกะเจ็ด
12
พัน ตัว และเขาก็ เข ้า ทํา พันธสัญญาที่ จะแสวงหาพระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ
ของเขาด้วยสุดจิต สุดใจของเขา 13 และว่า ผู้ ใดที่ ไม่ แสวงหาพระเยโฮวาห์พระเจ้า แห่งอ ิส
ราเอลควรจะมีโทษถึงตาย ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ชายหรือหญิง 14 เขาทัง้ หลายได้กระทําสัตย์
ปฏิญาณต่อ พระเยโฮวาห์ ด้วยเสียงอัน ดัง และด้วยเสียงโห่ ร้อง และด้วยเสียงแตรและ
แตรทองเหลืองขนาดเล็ก 15 และยู ดาห์ทัง้ ปวงก็ เปรมปรีดิ ์ เพราะสัตย์ปฏิญาณนั ้น เพราะ
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เขาทัง้ หลายได้ปฏิญาณด้วยสุดใจของเขา และได้แสวงหาพระองค์ด้วยสิน
้ ความปรารถนา
ของเขา และเขาทัง้ หลายก็ พบพระองค์ และพระเยโฮวาห์ทรงประทานให้เขาหยุดพักสงบ
รอบด้าน 16 แม้ว่ามาอาคาห์พระมารดาของกษั ตริย์อาสา พระองค์ก็ทรงถอดเสียจากเป็น
พระราชชนนี เพราะพระนางได้ กระทํา รู ป เคารพอัน น่า เกลียดน่าชัง ในเสารู ป เคารพ อาสา
ทรงโค่ นรูปเคารพของพระนางลง และบดและเผาเสียที่ ลําธารขิดโรน 17 แต่ ยังมิได้ กําจัด
ปู ชนียสถานสูงออกเสียจากอิสราเอล อย่างไรก็ ดีพระทัยของอาสาก็ บริสุทธิตลอดรั
ชสมัย
์
18
ของพระองค์ และพระองค์ทรงนําของอุทิศถวายของราชบิดาของพระองค์และข้าวของที่
พระองค์เองทรงอุทิศถวาย มีเงิน และทองคํา และเครือ
่ งใช้เข้าไปในพระนิ เวศของพระเจ้า
19 และไม่มีสงครามอีกจนปี ที่สามสิบห้าในรัชกาลของอาสา

16
สงครามระหว่างอาสากับบาอาชา (1 พกษ 15:16-22)
บาอาชากษั ตริย์แห่งอิสราเอลขึ้นมาต่อสู้ กับยู ดาห์
และได้ สร้างเมืองรามาห์ เพื่อว่าพระองค์ จะมิทรงให้คนหนึ่ งคนใดออกไปหรือเข้ามาหาอา
สากษั ตริย์ ของยู ดาห์ 2 แล ้ วอาสาทรงเอาเงิน และทองคํา จากคลัง ของพระนิ เวศของพระ
เยโฮวาห์และราชสํานั ก และส่งไปให้เบนฮาดัดกษั ตริย์แห่งซีเรียผู้ประทับในเมืองดามัสกั
สว่า 3 “ขอให้มีสัญญาไมตรีระหว่างข้าพเจ้าและท่านดังที่มีอยูกั
่ บพระชนกของข้าพเจ้าและ
พระชนกของท่าน ดูเถิด ข้าพเจ้าได้ส่งเงินและทองคํามายังท่าน ขอเสด็จไปทําลายสัญญา
ไมตรีของท่านซึ่ งม ี กับ บาอาชากษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอล เพื่อ เขาจะถอยทัพ ไปจากข้าพเจ้า�
4 และเบนฮาดัดทรงเชื่อฟังกษั ตริย์อาสา และส่งผูบ
้ ังคับบัญชากองทัพของพระองค์ไปต่อสู้
กับหัวเมืองของอิสราเอล และเขาทัง้ หลายโจมตีเมืองอิโยน ดาน เอเบลมาอิม และหัวเมือง
คลังหลวงทัง้ สิน
ิ เรือ
่ งนั ้น พระองค์ทรงหยุด
้ ของนั ฟทาลี 5 และต่อมาเมื่อบาอาชาทรงได้ยน
6
สร้างเมืองรามาห์ และให้พระราชกิจของพระองค์หยุดยัง้ แล้วกษั ตริย์อาสาทรงนํายูดาห์
ทัง้ สิน
่ งไม้ ของเมืองนั ้น ซึ่ง บาอาชาใช้
้ และเขาทัง้ หลายขนหิน ของเมืองรามาห์ และเครือ
สร้างอยูนั
่ ้น และเอามาสร้างเมืองเกบาและเมืองมิสปาห์
1 ในปี ที่ สามสิบ หกแห่ง รัชกาลอาสา

พระเจ้าทรงติเตียนอาสาเรือ
่ งการประนี ประนอม

7 ครัง
้ นั ้นฮานานี ผูทํ
้ านายได้มาเฝ้าอาสากษัตริย์ของยูดาห์ และทูลพระองค์ว่า “เพราะท่า

นพึ่ งกษั ตริย์ของซีเรีย และมิ ได้ พึ่ง พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่าน เพราะฉะนั ้น กองทัพ ขอ
งกษั ตริย์ซีเรียจึงได้หลุดพ้นมือท่านไป 8 คนเอธิโอเปียและชาวลิบนีไม่เป็นกองทัพมหึมา มี
รถรบและพลม้ามากเหลือหลายหรือ แต่เพราะท่านพึ่งพระเยโฮวาห์ พระองค์ทรงมอบเขา
ทัง้ หลายไว้ในมือของท่าน 9 เพราะว่าพระเนตรของพระเยโฮวาห์ไปมาอยูเ่ หนื อแผ่นดินโลก
ทัง้ สิน
้ เพื่อสําแดงฤทธานุภาพของพระองค์โดยเห็นแก่ผู้เหล่านั ้นที่มีใจจริงต่อพระองค์ ใน
เรือ
่ งนี้ ท่านได้ กระทําการอย่างโง่เขลา เพราะตัง้ แต่ นี้ ไปท่านจะมีการศึกสงคราม� 10 และ
อาสาก็ ทรงกริว้ ต่อ ผู้ ทํานายนั ้น และจับ เขาจํา ไว้ในคุก เพราะพระองค์ ทรงเกรีย
้ วกราดแก่
11
เขาในเรือ
่ งนี้ และอาสาทรงข่มเหงประชาชนบางคนในเวลาเดียวกันนั ้นด้วย และดู เถิด
พระราชกิจ ของอาสา ตัง้ แต่ ต้น จนสุดท้าย ได้ บันทึก ไว้ ในหนั งสือ ของกษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์
และอิสราเอล
การสิน
้ พระชนม์ของอาสา (1 พกษ 15:23-24)
ในปี ที่ สามสิบ เก้า แห่ง รัชกาลของพระองค์ อาสาทรงเป็น โรคที่ พระบาทของพระองค์
และโรคของพระองค์ก็ร้ายแรง แม้เป็นโรคอยูพระองค์
่
ก็มิได้ทรงแสวงหาพระเยโฮวาห์ แต่
12
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ได้ แสวงหาความช่วยเหลือ จากแพทย์ และอาสาทรงล่วงหลับ ไปอยู่ กับ บรรพบุรุษ ของ
พระองค์ สิน
้ พระชนม์ในปี ที่สี่สิบเอ็ดแห่งรัชกาลของพระองค์ 14 เขาทัง้ หลายฝังพระศพไว้
ในอุโมงค์ ของพระองค์ ซึ่ง พระองค์ ได้ สกัด ออกเพื่อ พระองค์ ในนครดาวิด เขาวางพระศพ
ของพระองค์ ไว้บนแท่น ซึ่ งม ี เครือ
่ งหอมต่างๆเต็ม ไปหมด ซึ่ง ช่างปรุ ง เครือ
่ งหอมได้ ปรุ งไว้
และเขาทัง้ หลายก็ก่อเพลิงใหญ่โตถวายพระเกียรติพระองค์
13

17
เยโฮชาฟัทครอบครองแทนอาสา (1 พกษ 15:24)
เยโฮชาฟัท โอรสของพระองค์ ครอบครองแทนพระองค์ และทรงเสริม กําลัง พลต่อสู้
อิสราเอล 2 พระองค์ ทรงวางกําลัง พลไว้ในหัว เมืองที่ มี ป้อมทัง้ ปวงของยู ดาห์ และทรงตัง้
ทหารประจําป้อมในแผ่นดินยูดาห์ และในหัวเมืองเอฟราอิม ซึ่งอาสาราชบิดาของพระองค์
ได้ยึดไว้ 3 พระเยโฮวาห์ทรงสถิตกับเยโฮชาฟัท เพราะพระองค์ทรงดําเนิ นในทางเบื้องต้นๆ
ของดาวิดราชบิดาของพระองค์ พระองค์ มิได้ ทรงแสวงหาพระบาอัล 4 แต่ ได้ แสวงหาพระ
เยโฮวาห์ พระเจ้า ของพระราชบิดาของพระองค์ และดําเนิ น ในพระบัญญั ติ ของพระองค์
มิได้ทรงดําเนิ นตามการกระทําของอิสราเอล 5 เพราะฉะนั ้นพระเยโฮวาห์ทรงสถาปนาราช
อาณาจักรไว้ในพระหัตถ์ ของพระองค์ และสิน
่ งบรรณาการมาถวายเย
้ ทัง้ ยู ดาห์ ก็ นํา เครือ
โฮชาฟัท พระองค์จึงมีทรัพย์มัง่ คัง่ อย่างยิง่ และมีเกียรติมาก
1

การฟื้ นฟูกันใหม่ในสมัยเยโฮชาฟัท

พระทัย ของ พระองค์ เข ้ม แข็ง ขึ้น ใน พระ มรรคา ของ พระ เย โฮ วาห์ พระองค์ จึง ทรง
กําจัด ปู ชน ีย สถานสูง และบรรดาเสารู ป เคารพเสีย จากยู ดาห์ 7 ในปี ที่ สามแห่ง รัชกาลของ
พระองค์ พระองค์ทรงใช้เจ้านายของพระองค์คือ เบนฮาอิล โอบาดีห์ เศคาริยาห์ เนธันเอล
และมีคายาห์ไปสัง่ สอนในหัวเมืองของยูดาห์ 8 และคนเลวีไปกับเขาด้วยคือ เชไมอาห์ เนธา
นิ ยาห์ เศบาดิ ยาห์ อาสาเฮล เชมิ ราโมท เยโฮนาธัน อาโดนี ยาห์ โทบี ยาห์ และโทบาโด
นิ ยาห์ คนเลว ี และพร้อมกับ คนเหล่า นี้ มี เอลี ชามา และเยโฮรัม ผู้ เป็น ปุโรหิต 9 และเขา
ทัง้ หลายได้ สัง่ สอนในยูดาห์ มีหนังสือพระราชบัญญัติ ของพระเยโฮวาห์ไปกับเขาด้วย เขา
เที่ยวไปทัว่ หัวเมืองทัง้ สิน
้ แห่งยูดาห์ และได้สัง่ สอนประชาชน
6

พระเจ้าทรงเสริมกําลังให้เยโฮชาฟัท
ความหวาดกลั วอ ัน มาจากพระเยโฮวาห์ ตกอยู่ เหนื อ บรรดาราชอาณาจักรแห่ง แผ่น
ดินต่างๆที่ อยู่รอบยู ดาห์ และเขาทัง้ หลายมิ ได้ ทําสงครามกับเยโฮชาฟัท 11 คนฟี ลิสเตียบ
างพวกได้ นํา ของกํานั ล มาถวายเยโฮชาฟัท และนํา เงิน มาเป็น บรรณาการ และพวกอาระ
เบียได้ นําฝูงแพะแกะ คือแกะผู้เจ็ดพันเจ็ดร้อยตัว และแพะผู้เจ็ดพันเจ็ดร้อยตัวมาถวาย
พระองค์ 12 และเยโฮชาฟัททรงเจริญใหญ่ยงิ่ ขึ้นเป็นลําดับ พระองค์ทรงสร้างป้อมและหัว
เมืองคลังหลวงไว้ในยูดาห์ 13 และพระองค์ทรงมีพระราชกิจมากมายในหัวเมืองของยูดาห์
พระองค์ ทรงมี ทหารเป็น ทแกล้ว ทหารในกรุ ง เยรู ซาเล็ม 14 ต่อ ไปนี้ เป็น จํานวนตามเรือน
บรรพบุรุษของเขาคือ ของยูดาห์ ผู้บังคับบัญชากองพันมี อัดนาห์ผู้บังคับบัญชา พร้อมกับ
ทแกล้ว ทหารสามแสนคน 15 ถัด เขาไปคือ เยโฮฮานั น ผู้ บังคับ บัญชาพร้อมกับ สองแสน
แปดหมื่น คน 16 และถัด เขาไปคือ อามัสยาห์ บุ ตรชายศิค รี เป็น คนอาสาสมัครเพื่อ การ
ปรนนิ บัติพระเยโฮวาห์พร้อมกับทแกล้วทหารสองแสนคน 17 ของเบนยามินคือ เอลี ยาดา
ทแกล้วทหารพร้อมกับคนสองแสนสรรพด้วยธนูและโล่ 18 และถัดเขาไปคือ เยโฮซาบาด
10
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พร ้ อมกับ คนติด อาวุธ หนึ่ ง แสนแปดหมื่น คน เหล่า นี้ เป็น ข้าราชการของกษั ตริย์ นอก
เหนื อจากผู้ที่กษั ตริยทรงวางไว้
์
ในหัวเมืองที่มีป้อมทัว่ ตลอดแผ่นดินยูดาห์
19

18
เยโฮชาฟัททรงเป็นพันธมิตรกับอาหับ (1 พกษ 22:2)
ฝ่ายเยโฮชาฟัท ทรงมี ทรัพย์ มัง่ คัง่ และเกียรติ ใหญ่ ยิง่ และพระองค์ ทรงกระทํา ให้ เป็น
ทองแผ่น เดีย วกั นก ับ อาหับ 2 ครัน
้ ล่วงมาหลายปี พระองค์ เสด็จ ลงไปเฝ้า อาหับ ในสะมา
เรีย และอาหับทรงฆ่าแกะและวัวมากมายสําหรับพระองค์ และสําหรับพลที่มากับพระองค์
และทรงชักชวนพระองค์ ให้ ขึ้น ไปต่อสู้ กับ ราโมทกิ เลอาด 3 อาหับ กษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอล
ตรัส กับ เยโฮชาฟัทกษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ ว่า “ท่านจะไปกับ ข้าพเจ้า ยัง ราโมทกิ เลอาดหรือ�
พระองค์ ทูล ตอบพระองค์ ว่า “ข้าพเจ้า ก็ เป็น อย่างที่ ท่านเป็น ประชาชนของข้าพเจ้า ก็ เป็น
ดังประชาชนของท่าน เราจะอยู่กับท่านในการสงคราม� 4 และเยโฮชาฟัทตรัสกับกษั ตริย์
แห่งอิสราเอลว่า “ขอสอบถามดูพระดํารัสของพระเยโฮวาห์วันนี้ เสี ยก่อน� 5 แล้วกษั ตริย์
แห่งอิสราเอลก็เรียกประชุมพวกผู้พยากรณ์ ประมาณสี่รอ
้ ยคนตรัสกับเขาว่า “ควรที่เราจะ
ไปตี ราโมทกิ เลอาดหรือ หรือเราไม่ ควรไป� และเขาทัง้ หลายทูลตอบว่า “ขอเชิญเสด็จขึ้น
ไปเถิด เพราะพระเจ้า จะทรงมอบไว้ในพระหัตถ์ ของกษั ตริย์� 6 แต่ เยโฮชาฟัท ทูล ว่า “ที่ นี่
ไม่มี ผู้ พยากรณ์ ของพระเยโฮวาห์อี กสัก คนหนึ่ ง หรือ ซึ่ง เราจะสอบถามได้� 7 และกษั ตริย์
แห่งอ ิส ราเอลทูล เยโฮชาฟั ทว่า “ยั งม ี ชายอีก คนหนึ่ ง ซึ่ง เราจะให้ทูล ถามพระเยโฮวาห์ได้
แต่ข้าพเจ้าชังเขา เพราะเขาพยากรณ์ แต่ความร้ายเสมอ ไม่เคยพยากรณ์ ความดีเกี่ยวกับ
ข้าพเจ้าเลย คนนั ้นคือมีคายาห์บุตรอิมลาห์� และเยโฮชาฟัททูลว่า “ขอกษั ตริย์อย่าตรัสด
ัง่ นั ้นเลย� 8 แล้วกษั ตริย์แห่งอิสราเอลจึงเรียกมหาดเล็กคนหนึ่ งเข้ามาและตรัสสง
ั ่ ว่า “ไป
พามี คายาห์บุ ตรอิมลาห์มาเร็วๆ� 9 ฝ่า ยกษั ตริย์แห่งอ ิส ราเอลและเยโฮชาฟัทกษั ตริย์แห่
งยูดาห์ ต่างประทับบนพระที่ นั ่ง ทรงฉลองพระองค์ ณ ที่ ว่างตรงทางเข้าประตู เมืองสะมา
เรีย และผูพยากรณ์
้
ทัง้ ปวงก็พยากรณ์ ถวายอยู่ 10 และเศเดคียาห์บุตรชายเคนาอะนาห์ จึง
เอาเหล็ก ทํา เป็น เขา และพูด ว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า ‘ด้วยสิง่ เหล่า นี้ เจ้ าจะผลัก คน
ซีเรียไปจนเขาทัง้ หลายถูกทําลาย� ” 11 และบรรดาผู้พยากรณ์ ก็พยากรณ์ อย่างนั ้น ทูลว่า
“ขอเสด็จขึ้นไปราโมทกิ เลอาดเถิด และจะมี ชัยชนะ เพราะพระเยโฮวาห์จะทรงมอบเมือง
นั ้นไว้ในพระหัตถ์ของกษั ตริย์�
1

ผู้พยากรณ์ มีคายาห์พยากรณ์ ถึงการสิน
้ พระชนม์ของอาหับ (1 พกษ 22:13-28)

“ดู เถิด ถ้อยคํา ของบรรดาผู้ พยากรณ์
ก็ พู ดสิง่ ที่ ดี แก่ กษั ตริย์ ดุ จปากเดียวกัน ขอให้ถ้อยคํา ของท่านเหมือนอย่างถ้อยคํา ของคน
หนึ่ ง ในพวกนั ้น และพูด แต่ สิ ่ง ที่ ดี � 13 แต่ มี คายาห์ ตอบว่า “พระเยโฮวาห์ ทรงพระชนม์
อยู่แน่ ฉั นใด พระเจ้าของข้าพเจ้าตรัสว่าอย่างไร ข้าพเจ้าจะพูดอย่างนั ้น� 14 และเมื่อท่าน
มาเฝ้า กษั ตริย์ กษั ตริย์ ตรัส ถามท่านว่า “มี คายาห์ ควรที่ เราจะไปตี ราโมทกิ เลอาดหรือ
หรือ เราไม่ ควรไป� และท่านทูล ตอบพระองค์ ว่า “ขอเชิญ เสด็จ ขึ้น ไปและจะมี ชัยชนะ เขา
ทัง้ หลายจะถูก มอบไว้ ในพระหัตถ์ ของพระองค์� 15 แต่ กษั ตริย์ ตรัส กั บท ่า นว่า “เราได้ ให้
เจ้ าปฏิญาณกี่ ครัง้ แล้ วว ่า เจ้ าจะพู ดก ับ เราแต่ ความจริง ในพระนามของพระเยโฮวาห์�
16 และท่านทูลว่า “ข้าพระองค์ได้เห็นคนอิสราเอลทัง
้ ปวงกระจัดกระจายอยูบ
่ นภูเขา อย่าง
แกะที่ ไม่มี ผู้ เลี้ยง และพระเยโฮวาห์ตรัสว ่า ‘คนเหล่า นี้ ไม่มี นาย ให้ เขาต่างกลับ ยัง เรือน
12 และผู้ ส่ ือสารผู้ ไปตามมี คายาห์ ได้ บอกท่านว่า
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ของตนโดยสันติภาพเถิด� ” กษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอลจึง ทูล เยโฮชาฟั ทว่า “ข้าพเจ้า มิ ได้
บอกท่านแล้วหรือว่า เขาจะไม่ พยากรณ์ สิ ่งดีเกี่ยวกับข้าพเจ้าเลย แต่ สิ ่งชัว่ ร้ายต่างหาก�
18 และมีคายาห์ทูลว่า “ฉะนั ้นขอสดับพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ได้เหน
็ พระเย
โฮวาห์ประทับบนพระที่นั่งของพระองค์ และบรรดาบริวารแห่งฟ้าสวรรค์ยน
ื ข้างๆพระองค์
ข้างขวาพระหัตถ์ และข้างซ้าย 19 และพระเยโฮวาห์ตรัสว ่า ‘ผู้ ใดจะเกลี้ย กล่อมอาหับ กษั
ตริย์แห่งอิสราเอล เพื่อเขาจะขึ้นไปและล้มลงที่ ราโมทกิ เลอาด� บ้างก็ ทูลอย่างนี้ บ้างก็ ทู
ลอย่างนั ้น 20 แล้วมีวญ
ิ ญาณดวงหนึ่ งมาข้างหน้าเฝ้าต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ทูลว่า ‘ข้า
พระองค์ จะเกลี้ย กล่อมเขาเอง� และพระเยโฮวาห์ ตรัส กับ เขาว่า ‘จะทํา อย่างไร� 21 และ
เขาทูล ว่า ‘ข้า พระองค์ จะออกไปและจะเป็ นว ิญ ญาณมุสาอยู่ ในปากของผู้ พยากรณ์ ของ
เขาทุกคน� และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า ‘เจ้ าไปเกลี้ยกล่อมเขาได้ และเจ้าจะทําได้ สําเร็จ จง
ไปทํา เช่น นั ้น เถิด� 22 เพราะฉะนั ้น บัดนี้ ดู เถิด พระเยโฮวาห์ ทรงใส่ วญ
ิ ญาณมุสาในปาก
ของเหล่า ผู้ พยากรณ์ ของพระองค์ พระเยโฮวาห์ ทรงลัน
่ พระวาจาเป็น ความร้ายเกี่ยวกับ
พระองค์� 23 แล ้วเศเดคี ยาห์บุ ตรชายเคนาอะนาห์ได้ เข ้า มาใกล้ และตบแก้ม มี คายาห์พูด
ว่า “พระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ไปจากข้า พู ดก ับ เจ้า ได้ อย่างไร � 24 และมี คายาห์ตอบ
ว่า “ดู เถิด เจ้ าจะเห็น ในวัน นั ้น เมื่อ เจ้า เข้าไปในห้องชัน
้ ในเพื่อ จะซ่อนตัว เจ้า� 25 และกษั
ตริย์แห่งอิสราเอลตรัสว่า “จงจับมี คายาห์ พาเขากลับ ไปมอบให้อาโมนผู้ วา่ ราชการเมือง
และแก่ โยอาชราชโอรส 26 และว่า ‘กษั ตริย์ตรัสด ัง นี้ ว่า เอาคนนี้ จํา คุก เสีย ให้อาหารแห่ง
ความทุกข์กับน้าํ แห่งความทุกข์ จนกว่าเราจะกลับมาโดยสันติภาพ� ” 27 และมีคายาห์ทูล
ว่า “ถ้าพระองค์ เสด็จกลับมาโดยสันติ ภาพ พระเยโฮวาห์ก็ มิได้ ตรัสโดยข้าพระองค์� และ
ท่านกล่าวว่า “บรรดาชนชาติทัง้ หลายเอ๋ย ขอจงฟังเถิด�
17

การสงครามที่ราโมทกิเลอาด อาหับถูกฆ่า (1 พกษ 22:29-40)
28 กษั ตริย์ แห่งอ ิส ราเอลกับ เยโฮชาฟัทกษั ตริย์ แห่งยู ดาห์จึง เสด็จ ขึ้น ไปยัง ราโมทกิ เลอ
าด 29 และกษั ตริย์แห่งอิสราเอลตรัสกับเยโฮชาฟัทว่า “ข้าพเจ้าจะปลอมตัวเข้าทําศึก แต่
ท่านจงสวมเครือ
่ งทรงของท่าน� และกษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอลก็ ทรงปลอมพระองค์ แล ้ วท
ัง้ สองพระองค์ เข ้า ทํา สงคราม 30 ฝ่า ยกษั ตริย์ ประเทศซีเรีย ทรงบัญชาบรรดาผู้ บัญชาการ
รถรบของพระองค์ว่า “อย่ารบกับทหารน้ อยหรือใหญ่ แต่มุ่งเฉพาะกษั ตริย์แห่งอิสราเอล�
31 และ อยู่ มา เมื่อ ผู้ บัญชาการ รถ รบ แล เห็น เย โฮ ชา ฟัท เขา ทัง
้ หลาย ก็ ว่า “เป็นก ษั ตริ ย์
อิสราเอลแล้ว� เขาจึงหันเข้าไปจะสู้รบกับพระองค์ และเยโฮชาฟัททรงร้องขึ้น และพระเย
โฮวาห์ทรงช่วยพระองค์ พระเจ้าทรงให้เขาทัง้ หลายออกไปเสียจากพระองค์ 32 และอยู่มา
เมื่อผู้บัญชาการรถรบเห็นว่าไม่ใช่กษั ตริยอิ
์ สราเอล ก็หันรถกลับจากไล่ตามพระองค์ 33 แต่
มี ชายคนหนึ่ ง โก่ง ธนูยงิ เดาไป ถู กกษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอลเข้า ระหว่างเกล็ด เกราะและแผ่น
บัง พระอุระ พระองค์ จึง รับสัง่ คนขับ รถรบว่า “หัน กลับ เถอะ พาเราออกจากการรบ เพราะ
เราบาดเจ็บแล้ว� 34 วันนั ้นการรบก็ดุเดือดขึ้น และกษั ตริย์อส
ิ ราเอลก็พยุงพระองค์เองขึ้น
ไปในรถรบของพระองค์หน
ั พระพักตร์เข้าสู้ชนซีเรียจนถึงเวลาเย็น แล้วประมาณเวลาดวง
อาทิตย์ตกพระองค์ก็สิน
้ พระชนม์

19
ผู้พยากรณ์ เยฮูติเตียนเยโฮชาฟัท
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เยโฮชาฟัทกษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ เสด็จ กลับ ไปโดยสวัสด ิ ภาพถึง พระราชวัง ของพระองค์
ในกรุ งเยรู ซาเล็ม 2 แต่เยฮูบุตรชายฮานานี ผู้ทํานายได้ออกไปเฝ้าพระองค์ ทูลกษั ตริย์เยโฮ
ชาฟั ทว่า “ควรที่ พระองค์ จะช่วยคนอธรรมและรัก ผู้ ที่ เกล ียดชัง พระเยโฮวาห์ หรือ เพราะ
เรือ
่ งนี้ พระพิโรธของพระเยโฮวาห์ได้ออกมาถึงพระองค์ 3 อย่างไรก็ดีพระองค์ทรงพบความ
ดีในพระองค์บ้าง เพราะพระองค์ได้ทําลายบรรดาเสารู ปเคารพเสียจากแผ่นดิน และได้มุ่ง
พระทัยแสวงหาพระเจ้า�
1

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

20
คนโมอับบุกรุ กยูดาห์
1 และอยู่มาภายหลัง คนโมอับและคนอัมโมน และพร้อมกับเขามีคนอื่นนอกจากคนอัม
โมนนั ้นได้ ข้น
ึ มาทํา สงครามกับเยโฮชาฟัท 2 มี คนมาทูล เยโฮชาฟั ทว่า “มี คนหมู่ ใหญ่มาสู้
รบกับ พระองค์ จากซีเรีย ข้างนี้ จากฟากทะเลข้างโน้ น และดู เถิด เขาทัง้ หลายอยู่ ในฮาซา
โซนทามาร์ คือเอนกาดี� 3 และเยโฮชาฟัทก็กลัว และมุ่งแสวงหาพระเยโฮวาห์ และได้ทรง
ประกาศให้อดอาหารทัว่ ยูดาห์ 4 และยูดาห์ได้ชุมนุมกันแสวงหาความช่วยเหลือจากพระเย
โฮวาห์ เขาทัง้ หลายพากันมาจากหัวเมืองทัง้ สิน
้ แห่งยูดาห์เพื่อแสวงหาพระเยโฮวาห์ 5 และ
เยโฮชาฟัท ประทับ ยืน อยู่ ในที่ ประชุม ของยู ดาห์ และเยรู ซาเล็ม ในพระนิ เวศของพระเยโฮ
วาห์ ข้างหน้าลานใหม่ 6 และตรัสทูลว่า “โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของ
ข้าพเจ้า ทัง้ หลาย พระองค์ มิได้ เป็น พระเจ้า ในฟ้า สวรรค์ หรือ พระองค์ มิได้ ปกครองเหนื อ
บรรดาราชอาณาจักรของประชาชาติหรือ ในพระหัตถ์ของพระองค์มีฤทธิและอํ
านาจ จึงไม่
์
7
มีผู้ใดต่อต้านพระองค์ได้ พระองค์เป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ทัง้ หลายมิใช่หรือ ผู้ทรงขับ
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ไล่ชาวแผ่นดินนี้ ออกไปเสียให้พ้นหน้าอิสราเอลประชาชนของพระองค์ และทรงมอบไว้แก่
เชื้อสายของอับราฮัมมิตรสหายของพระองค์เป็นนิ ตย์ 8 และเขาทัง้ หลายได้อาศัยอยู่ในนั ้น
และได้ สร้างสถานบริสุทธิ์ แห่ง หน่ง
ึ ในนั ้น ถวายพระองค์ เพื่อ พระนามของพระองค์ ทูล ว่า
9 ‘ถ้าเหตุชว
ั ่ ร้ายขึ้นมาเหนื อข้าพระองค์ทัง้ หลาย จะเป็นดาบ การพิพากษา หรือโรคระบาด
หรือการกันดารอาหาร ข้าพระองค์ทัง้ หลายจะยืนอยูต
่ ่อหน้าพระนิ เวศนี้ และต่อพระพักตร์
พระองค์ (เพราะพระนามของพระองค์อยู่ในพระนิ เวศนี้ � และร้องทูลต่อพระองค์ในความ
ทุกข์ ใจของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย และพระองค์ จะทรงฟัง และช่วยให้ รอด � 10 ดู เถิด บัดนี้
คนอัม โมนและโมอับ และภูเขาเสอีร ์ ผู้ ซึ่ง พระองค์ ไม่ ทรงยอมให้ คนอิสราเอลบุ กรุ ก เมื่อ
เขามาจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ และผู้ ซ่ึง เขาได้ หลี กไปมิ ได้ ทําลายเสีย 11 ดู เถิด เขาทัง้ หลายได้
ให้ บําเหน็ จ แก่ เราอย่างไร ด้วยมาขับ เราออกเสีย จากแผ่น ดิน กรรมสิทธิ์ของพระองค์ ซึ่ง
พระองค์ประทานให้แก่ข้าพระองค์ทัง้ หลายเป็นมรดก 12 โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์
ทัง้ หลาย พระองค์ จะ ไม่ ทรง กระทํา การ พิพากษา เหนื อ เขา หรือ เพราะ ว่า ข้า พระองค์ ทัง้
หลายไม่มีฤทธิที
์ ่จะต่อสู้คนหมู่มหึมานี ้ซ่ึงกําลังมาต่อสู้กับข้าพระองค์ทัง้ หลาย ข้าพระองค์
ทัง้ หลายไม่ทราบว่าจะกระทําประการใด แต่ดวงตาของข้าพระองค์ทัง้ หลายเพ่งที่พระองค์
� 13 ในระหว่างนั ้นคนทัง้ ปวงของยูดาห์ก็ยืนอยูต
่ ่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พรอ
้ มกับภรรยา
และลูกหลานของเขา
ผู้พยากรณ์ ของพระเจ้าคือยาฮาซีเอลให้คําตอบ
และพระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ เสด็จ มาสถิ ตก ับ ยาฮาซี เอลบุตรชายเศคาริยาห์
ผู้เป็นบุตรชายเบไนยาห์ ผู้เป็นบุตรชายเยอีเอล ผู้เป็นบุตรชายมัทธานิ ยาห์ เป็นคนเลวี ลูก
หลานของอาสาฟ เมื่อ ท่านอยู่ ท่ามกลางที่ ประชุ มน ัน
้ 15 และเขาได้ พูด ว่า “ยู ดาห์ ทัง้ ปวง
และชาวเยรู ซาเล็มทัง้ หลาย กับกษั ตริย์เยโฮชาฟัทขอจงฟัง พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แก่ท่าน
ทัง้ หลายว่า ‘อย่า กลัว เลย และอย่า ท้อถอยด้วยคนหมู่ ม หึ มานี ้ เลย เพราะว่าการสงคราม
นั ้นไม่ใช่ของท่าน แต่เป็นของพระเจ้า 16 พรุ ง่ นี้ ท่านทัง้ หลายจงลงไปต่อสู้กับเขา ดูเถิด เขา
จะขึ้น มาทางขึ้ นที ่ ตําบลศิส ท่านจะพบเขาที่ ปลายลําธาร ข้างหน้า ถิน
่ ทุ รก ัน ดารเยรู เอล
17 ไม่ จํา เป็ นที ่ ท่านจะต้องสู้ รบในสงครามครัง
้ นี้ โอ ยู ดาห์ และเยรู ซาเล็ม จงเข้า ประจํา ที่
ยืนนิ่ งอยูแ
่ ละดูชย
ั ชนะของพระเยโฮวาห์เพื่อท่าน� อย่ากลัวเลย อย่าท้อถอย พรุ ง่ นี้ จงออก
ไปสู้ กับ เขา เพราะพระเยโฮวาห์จะทรงสถิต อยู่ กั บท ่าน� 18 แล ้วเยโฮชาฟัท โน้ ม พระเศียร
ก้มพระพักตร์ของพระองค์ลงถึงดิน และยูดาห์ทัง้ ปวงกับชาวเยรู ซาเล็มได้กราบลงต่อพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์ นมัสการพระเยโฮวาห์ 19 และคนเลวี จากลูกหลานคนโคฮาท และลูก
หลานคนโคราห์ ได้ยืนขึ้นถวายสรรเสริญแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลด้วยเสียง
อันดังในที่สูง
14

พระเจ้าทรงประหารพวกทหารที่บุกรุ กอิสราเอล

20 และเขาทัง
้ หลายได้ลุกขึ้นแต่เช้า และออกไปในถิน
่ ทุรกันดารแห่งเทโคอา และเมื่อเขา

ออกไป เยโฮชาฟัทประทับยืนและตรัสว่า “โอ ยูดาห์และชาวเยรู ซาเล็มเอ๋ย จงฟังข้าพเจ้า
จงเชื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และท่านจะตังม
้ น
ั ่ คงอยู่ จงเชื่อบรรดาผูพยากรณ์
้
ของ
พระองค์ และท่านจะสําเร็จผล� 21 และเมื่อพระองค์ได้ปรึกษากับประชาชนแล้ว พระองค์
ได้ ทรงแต่ง ตัง้ บรรดาผู้ ที่ จะร้องเพลงถวายพระเยโฮวาห์ ให้สรรเสริญ พระองค์ ด้วยเครือ
่ ง
ประดับ แห่ง ความบริสุทธิ ์ ขณะเมื่อ เขาเดิน ออกไปหน้า ศั ตรู และว่า “จงถวายโมทนาแด่
พระเยโฮวาห์ เพราะความเมตตาของพระองค์ดํารงอยู่เป็นนิ ตย์� 22 และเมื่อเขาทัง้ หลาย
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ตัง้ ต้นร้องเพลงสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ทรงจัดกองซุ่มคอยต่อสู้ กับคนอัมโมน โมอับ และ
ชาวภูเขาเสอีร ์ ผู้ได้เข้ามาต่อสู้กับยูดาห์ ดังนั ้นเขาทัง้ หลายจึงแตกพ่ายไป 23 เพราะว่าคน
ของอัมโมนและของโมอับได้ลุกขึ้นต่อสู้กับชาวภูเขาเสอีร ์ ทําลายเขาเสียอย่างสิน
้ เชิง และ
เมื่อเขาทัง้ หลายทําลายชาวเสอีรห
์ มดแล้ว เขาทัง้ สิน
้ ช่วยกันทําลายซึ่งกันและกัน 24 เมื่อย
ู ดาห์ ข้น
ึ ไปอยู่ ที่ หอคอยที่ ในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร เขามองตรงไปที่ คนหมู่ ใหญ่ นั ้น และดู เถิด มี
แต่ ศพนอนอยู่ บนแผ่น ดิน ไม่มี สัก คนเดียวที่ รอดไปได้ 25 เมื่อ เยโฮชาฟัท และประชาชน
ของพระองค์มาเก็บของที่ รบ
ิ จากเขาทัง้ หลาย พร้อมกับศพทัง้ หลายนั ้นเขาพบสิง่ ของเป็น
จํานวนมาก ทัง้ ทรัพย์สมบัติและเพชรพลอยต่างๆ ซึ่งเขาเก็บมามากสําหรับตัวจนขนไปไม่
ไหว เขาเก็บของที่รบ
ิ ได้เหล่านั ้นสามวัน เพราะมากเหลือเกิน
เยโฮชาฟัทเสด็จกลับไปยังเยรู ซาเล็มอย่างมีชัย

ในวั นที ่ สี ่ เขาทัง้ หลายได้ ชุ มนุ มกั นที ่ หุบ เขาเบราคาห์ ด้วยที่ นั่น เขาสรรเสริญ พระ
เยโฮวาห์ เพราะฉะนั ้น เขาจึง เรียกที่ นั้ นว ่า หุบ เขาเบราคาห์ จนถึง ทุก วัน นี้ 27 แล ้ว เขาทัง้
หลายกลับ ไปคนยู ดาห์และเยรู ซาเล็ มท ุกคน และเยโฮชาฟัท ทรงนํา หน้า กลับ ไปยัง เยรู ซา
เล็ มด้วยความชื่นบาน เพราะพระเยโฮวาห์ได้ ทรงกระทําให้เขาเปรมปรีดิ ์เย้ยศัตรู ของเขา
28 เขาทัง
้ หลายมายังเยรู ซาเล็ มด้วยพิณใหญ่ พิณเขาคู่ และแตร ยังพระนิ เวศของพระเย
29
โฮวาห์ และความกลัวพระเจ้ามาอยู่เหนื อบรรดาราชอาณาจักรของประเทศทัง้ ปวง เมื่อ
เขาได้ ยิ นว ่า พระเยโฮวาห์ ทรงต่อสู้ ศัตรู ของอิสราเอล 30 แดนดิน ของเยโฮชาฟัท จึง สงบ
เงียบ เพราะว่าพระเจ้าของพระองค์ทรงประทานให้พระองค์มีการหยุดพักสงบอยูรอบด้
่
าน
31 ดังนี้ แหละ เยโฮชาฟัท ทรงครอบครองอยู่ เหนื อ ยู ดาห์ เมื่อ พระองค์ ทรงเริม
่ ครอบครอง
นั ้ นม ี พระชนมายุ สามสิบ ห้า พรรษา และพระองค์ ทรงครอบครองในเยรู ซาเล็ม ยี่ สิ บห้า ปี
พระราชมารดาของพระองค์ทรงพระนามว่า อาซูบาห์ บุตรสาวชิลหิ 32 พระองค์ทรงดําเนิ น
ตามมรรคาของอาสาราชบิดาของพระองค์ และมิได้ทรงพรากไปจากทางนั ้น พระองค์ทรง
กระทําสิง่ ที่ ถู กต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ 33 อย่างไรก็ ดี ปู ชนียสถานสูงยังไม่
ได้ ถู กกํา จัด ออกไป ประชาชนยั งม ิ ได้ ปักใจในพระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ของตน 34 ส่วนพระ
ราชกิจนอกนั ้นของเยโฮชาฟัท ตัง้ แต่ต้นจนถึงที่สุด ดูเถิด ได้มีบันทึกไว้ในหนั งสือของเยฮู
บุตรชายฮานานี ซึ่งรวมเข้าในหนั งสือของกษั ตริย์แห่งอิสราเอล
26

49)

เยโฮชาฟัททรงเป็นพันธมิตรกับอาหัสยาห์กษั ตริย์ของอิสราเอลที่ ชัว่ (1 พกษ 22:47-

35 ต่อมาภายหลัง

เยโฮชาฟัทกษั ตริย์ของยูดาห์ได้ทรงร่วมงานกับอาหัสยาห์กษั ตริยของ
์
36
อิสราเอลผู้ทรงกระทํา การอย่างชัว่ ร้ายมาก พระองค์ ทรงร่วมงานในเรือ
่ งการสร้างเรือ
ไปยังเมืองทารชิช และเขาทัง้ หลายสร้างเรือในเอซีโอนเกเบอร์ 37 แล้วเอลีเยเซอร์บุตรชาย
โดดาวาหุแห่งเมืองมาเรชาห์ได้พยากรณ์ ถึงเยโฮชาฟัทว่า “เพราะพระองค์ทรงร่วมงานกับ
อาหัสยาห์ พระเยโฮวาห์จะทรงทําลายสิง่ ที่ท่านกระทํา� เรือก็แตกไม่สามารถไปเมืองทาร
ชิชได้

21
เยโฮรัมครอบครองเหนื อยูดาห์
เย โฮ ชา ฟัท ก็ ล่วง หลับ ไป อยู่ กับ บรรพบุรุษ ของ พระองค์ และ เขา ฝัง พระ ศพ ไว้ กับ
บรรพบุรุษ ของ พระองค์ ใน นคร ดา วิด และ เย โฮ รัม โอรส ของ พระองค์ ครอบ ครอง แทน
1
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พระองค์ พระองค์ ทรงมี พระอนุ ชา ผู้ เป็น โอรสของเยโฮชาฟัท คือ อาซาริยาห์ เยฮี เอล
เศคาริยาห์ อาซาริยาห์ มี คาเอล เชฟาทิ ยาห์ เหล่า นี้ ทัง้ สิน
้ เป็น โอรสของเยโฮชาฟัทกษั
ตริย์ ของอิสราเอล 3 พระราชบิดาของเขาทัง้ หลายประทานเงิน ทองคํา และของอั นม ี ค่า
มากมาย พรอ
้ มกับหัวเมืองที่มีป้อมในยูดาห์ แต่พระองค์ประทานราชอาณาจักรแก่เยโฮรัม
เพราะว่าท่านเป็นโอรสหัวปี 4 เมื่อเยโฮรัมได้ข้น
ึ ครอบครองราชอาณาจักรของราชบิดาของ
พระองค์ และได้ สถาปนาไว้แล้ว พระองค์ ทรงประหารพระอนุชาของพระองค์ เสียหมดด้วย
ดาบ ทัง้ เจ้า นายบางคนของอิสราเอลด้วย 5 เมื่อ เยโฮรัม ทรงเริม
่ ครอบครองนั ้น พระองค์
มี พระชนมายุ สามสิบ สองพรรษา และพระองค์ ทรงครอบครองในเยรู ซาเล็ม แปดปี 6 และ
พระองค์ทรงดําเนิ นตามมรรคาของกษั ตริย์ทัง้ หลายแห่งอิสราเอล ตามอย่างที่ราชวงศ์อา
หับกระทํา เพราะว่าธิดาของอาหับเป็นมเหสี ของพระองค์ และพระองค์ทรงกระทําสิง่ ที่ ชว
ั่
ร้ายในสายพระเนตรพระเยโฮวาห์ 7 อย่างไรก็ดีพระเยโฮวาห์จะไม่ทรงทําลายราชวงศ์ของ
ดาวิด เพราะเหตุ พันธสัญญาซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา ไว้ กับ ดาวิด และเหตุ ที่ พระองค์ ทรง
สัญญาว่าจะประทานประทีปแก่ดาวิดและแก่ลูกหลานของพระองค์เป็นนิ ตย์
2

คนเอโดมได้ก่อการกบฏ (2 พกษ 8:20-22)
ในรัชกาลของพระองค์ เอโดมได้ กบฏออกห่างจากการปกครองของยู ดาห์ และตัง้ กษั
ตริย์ ข้น
ึ เหนื อ ตน 9 แล ้วเยโฮรัม ก็ เสด็จ ออกไปพร้อมกับ บรรดาเจ้า นายและรถรบทัง้ สิน
้
ของพระองค์ และพระองค์ ทรงลุก ขึ้น ในกลางคืน โจมตี คนเอโดม ซึ่ง มาล้อมพระองค์ และ
ผู้ บังคับ บัญชารถรบไว้ 10 เอโดมจึง ได้ กบฏออกห่างจากการปกครองของยู ดาห์ จนทุก วัน
นี้ ครัง้ นั ้น ลิ บนาห์ ก็ได้ กบฏออกห่างจากการปกครองของพระองค์ ด้วย เพราะว่า พระองค์
ได้ทรงทอดทิง้ พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของพระองค์ 11 ยิง่ กว่านั ้ นอีก พระองค์
ทรงสร้างปูชนียสถานสูงในถิน
่ เทือกเขาของยูดาห์ และทรงนําชาวเยรู ซาเล็มไปทําการผิด
ประเวณี และทรงกระทําให้ยูดาห์ทําเช่นกัน
8

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

เยโฮรัมเป็นโรคซึ่งรักษาไม่ได้
ภายหลัง เรือ
่ งเหล่า นี้ พระเยโฮวาห์ ทรงกระทํา ให้ ลําไส้ ของเยโฮรัม เป็น โรคซึ่ง รักษา
ไม่ได้ 19 ต่อมาเป็นเวลาสิน
้ สองปี ลําไส้ ของพระองค์ ก็ ออกมาเพราะโรคนั ้น และพระองค์ ก็
สิน
้ พระชนม์ด้วยความทุรนทุรายอย่างยิง่ ประชาชนของพระองค์มิได้ก่อเพลิงถวายเกียรติ
18
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2 พงศาวดาร 22:11
20 เมื่อ พระองค์ ทรงเริม
่ ครอบ

แก่ พระองค์ อย่างกั บก ่อ เพลิง ให้กับ บรรพบุรุษ ของพระองค์
ครองนั ้น พระองค์มีพระชนมายุสามสิบสองพรรษา และทรงครอบครองในเยรู ซาเล็มแปด
ปี และพระองค์ได้ทรงจากไปโดยไม่มีใครอาลัย เขาก็ฝังพระศพไว้ในนครดาวิด แต่ไม่ใช่ใน
อุโมงค์ของบรรดากษั ตริย์

22
อาหัสยาห์เป็นกษั ตริย์เหนื อยูดาห์ (2 พกษ 8:24-26)
และชาวเยรู ซาเล็ม ได้ ให้ อาหัส ยาห์ โอรสองค์ สุด ท้องของพระองค์ เป็นกษั ตริ ย์ แทน
พระองค์ เพราะคนหมู่ นั้น มาถึง ค่ายกับ คนอาระเบีย ได้ ฆ่า โอรสผู้ พี่ เสีย ทัง้ หมด ดัง นั ้น อา
หัสยาห์โอรสของเยโฮรัมกษั ตริย์ของยูดาห์จึงครอบครอง 2 เมื่ออาหัสยาห์เริม
่ ครอบครอง
นั ้น พระองค์มีพระชนมายุสี่สิบสองพรรษา และพระองค์ทรงครอบครองในเยรู ซาเล็มหนึ่ ง
ปี พระมารดาของพระองค์ ทรงพระนามว่า อาธาลิ ยาห์หลานหญิงของอมรี 3 พระองค์ ทรง
ดําเนิ นในทางทัง้ หลายของราชวงศ์ ของอาหับด้วย เพราะว่าพระมารดาของพระองค์เป็ นที
่ ปรึกษาในการกระทําความชัว่ ร้ายของพระองค์ 4 ดัง นั ้น พระองค์ จึง ทรงกระทํา ชัว่ ในสาย
พระเนตรของพระเยโฮวาห์ อย่างราชวงศ์ ของอาหับ ได้ กระทํา เพราะว่า หลัง จากราชบิดา
ของพระองค์ สิน
้ พระชนม์ แล้ว เขาทัง้ หลายเป็ นที ่ ปรึกษาของพระองค์ นํา ไปสู่ ความพินาศ
ของพระองค์
1

อาหัสยาห์เข้าร่วมกับเยโฮรัมในการสู้รบที่เมืองราโมทกิเลอาด (2 พกษ 8:28)
และเสด็จไปกับเยโฮรัมโอรส
ของอาหับ กษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอล เพื่อ ทํา สงครามกับ ฮาซาเอลกษั ตริย์ ของซีเรีย ที่ เมืองรา
โมทกิเลอาด และคนซีเรียได้กระทําให้โยรัมบาดเจ็บ 6 และพระองค์ทรงกลับมาที่ยส
ิ เรเอล
เพื่อ รักษาบาดแผลซึ่ง พระองค์ ได้ รับท ี่ เมืองรามาห์ เมื่อ พระองค์ ทรงต่อสู้ กับ ฮาซาเอลกษั
ตริย์ ของซีเรีย และอาหัส ยาห์ โอรสของเยโฮรัมกษั ตริย์ ของยู ดาห์ เสด็จ ลงไปเฝ้า เยโฮรัม
โอรสของอาหับในเมืองยิสเรเอล เพราะว่าพระองค์ประชวร 7 แต่พระเจ้าทรงกําหนดไว้เสีย
แล้ วว ่า ความล่มจมของอาหัส ยาห์ จะมาโดยที่ พระองค์ เสด็จ ลงไปเยีย
่ มโยรัม เพราะเมื่อ
พระองค์ เสด็จ ไปที่ นั ่น พระองค์ เสด็จ ออกไปกับ เยโฮรัม เพื่อ จะปะทะกับ เยฮู บุ ตรชายนิ ม ซี
ผู้ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงเจิม ตัง้ ให้ ตัด ราชวงศ์ ของอาหับ ออกเสีย 8 และอยู่ มาเมื่อ เยฮูก ํา
ลังสําเร็จโทษราชวงศ์ของอาหับ ท่านได้พบเจ้านายของยูดาห์ และบรรดาโอรสพระเชษฐา
ของอาหัส ยาห์ ผู้ มาปรนนิ บั ติ อาหัส ยาห์ และท่านก็ ได้ ประหารเขาทัง้ หลายเสีย 9 ท่าน
ได้ ค้นหาอาหัส ยาห์ และพระองค์ ก็ ถูก จับ (เมื่อ ซ่อนพระองค์ อยู่ ในสะมาเรีย� และเขาพา
พระองค์มาหาเยฮู และประหารชีวต
ิ พระองค์เสีย เขาทัง้ หลายก็ฝังพระศพไว้ เพราะเขาทัง้
หลายกล่าวว่า “พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าหลานเธอของเยโฮชาฟัท ผูแสวงหาพระเยโฮวาห์
้
ด้วยสิน
้
้ สุดพระทัยของพระองค์� และราชวงศ์ของอาหัสยาห์ไม่มีผูใดสามารถปกครองราช
อาณาจักรได้
5 พระองค์ ทรงดําเนิ นตามคําปรึกษาของเขาทัง
้ หลายด้วย

เชื้อพระวงศ์แห่งยูดาห์ถูกทําลายเสียสิน
้ เว้นแต่โยอาช (2 พกษ 11:1-3)
เมื่อ อาธาลิ ยาห์ พระมารดาของอาหัส ยาห์ เห ็ นว ่า โอรสของพระนางสิน
้ พระชนม์ แล้ว
พระนางก็ ลุ กขึ้นทําลายเชื้อพระวงศ์ แห่งราชวงศ์ ของยู ดาห์เสียสิน
้ 11 แต่ พระนางเยโฮชา
เบอาทธิดาของกษั ตริย์ได้ นําโยอาชโอรสของอาหัสยาห์ลักพาไปเสียจากท่ามกลางบรรดา
โอรสของกษั ตริย์ ผู้ ซึ่ง จะต้องถูก ประหาร และพระนางก็ เก ็บ เธอและพี่ เลี้ยงของเธอไว้ใน
ห้องบรรทม ดังนั ้นแหละเยโฮชาเบอาทธิดาของกษั ตริย์เยโฮรัม และภรรยาของเยโฮยาดา
ปุโรหิต (เพราะว่าพระนางเป็นพระขนิ ษฐาของอาหัสยาห์� ได้ซ่อนเธอให้พ้นพระนางอาธา
10
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ลิยาห์ เพื่อมให้
ิ พระนางประหารเธอได้ 12 และเธอได้อยูกั
่ บเขาในพระนิ เวศของพระเจ้าซ่อน
ตัวอยูห
่ กปี ฝ่ายพระนางอาธาลิยาห์ก็ได้ครอบครองแผ่นดิน

23
โยอาชเป็นกษั ตริย์เหนื อยูดาห์ (2 พกษ 11:4-12)
แต่ ในปี ที่ เจ ็ดเยโฮยาดาได้ กล ้า แข็ง ขึ้น และให้ พวกนายร้อยกระทํา พันธสัญญากั บท
่าน มี อาซาริยาห์ บุ ตรชายเยโรฮัม อิ ชมาเอลบุตรชายเยโฮฮานนั น อาซาริยาห์ บุ ตรชาย
โอเบด มาอาเสอาห์ บุ ตรชายอาดายาห์ และเอลี ชาฟั ทบ ุตรชายศิค รี 2 และเขาทัง้ หลาย
เที่ยวไปทัว่ ยูดาห์และรวบรวมคนเลวีมาจากทุกหัวเมืองของยูดาห์ ทัง้ บรรดาหัวประมุขของ
บรรพบุรุษของอิสราเอล และเขาทัง้ หลายมายังเยรู ซาเล็ม 3 และบรรดาชุ มนุมชนทัง้ สิ้นก็
ทําพันธสัญญากับกษั ตริย์ในพระนิ เวศของพระเจ้า และเยโฮยาดากล่าวแก่เขาทัง้ หลายว่า
“ดู เถิด โอรสของกษั ตริย์ จะครอบครองตามที่ พระเยโฮวาห์ ตรัส เกี่ยวกับ บรรดาโอรสของ
ดาวิด 4 ท่านทัง้ หลายจงกระทําอย่างนี้ คือท่านผู้เป็นปุโรหิตและคนเลวี ผู้ออกเวรในวันสะ
บาโตหนึ่ งในสาม ให้เป็นคนเฝ้าประตู 5 และหนึ่ งในสามให้อยู่ที่พระราชสํานั ก และหนึ่ งใน
สามให้ อยู่ ที่ ประตู เชิง ราก และให้ ประชาชนทัง้ ปวงอยู่ ในลานพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์
6 แต่ อย่า ให้ สัก คนหนึ่ ง เข้าไปในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ นอกจากปุโรหิต และคนเลวีที่
ปรนนิ บัติอยู่ เขาทัง้ หลายเข้าไปได้ เพราะเขาทัง้ หลายบริสุทธิ์ แต่ประชาชนทัง้ ปวงจะต้อง
รักษาการบังคับ บัญชาของพระเยโฮวาห์ 7 ให้ คนเลว ี ล้อ มกษั ตริย์ ไว้ แต่ ละคนให้ ถือ อาวุธ
และผู้ ใดเข้าไปในพระนิ เวศนั ้น จะต้องถูก ประหาร จงอยู่ กับ กษั ตริย์ เมื่อ พระองค์ เสด็จ เข้า
มา และเมื่อ พระองค์ เสด็จ ออกไป� 8 คนเลว ี และคนยู ดาห์ ทัง้ ปวงได้ กระทํา ทุก สิง่ ที่ เยโฮ
ยาดาปุโรหิต ได้ บัญชาไว้ เขาทัง้ หลายต่างก็ นํา คนของเขามา คือ ทัง้ คนที่ ออกเวรในวัน สะ
บาโต และบรรดาคนเหล่านั ้นที่จะเข้าเวรในวันสะบาโต เพราะเยโฮยาดาปุโรหิตมิได้ปล่อย
กองเวร 9 และเยโฮยาดาปุโรหิตได้ มอบหอกกั บดง
ั ้ และโล่ ซ่ึงเป็นของกษั ตริย์ดาวิดนั ้น ซึ่ง
อยู่ในพระนิ เวศของพระเจ้าให้ผู้บังคับบัญชากองร้อย 10 และท่านได้ตัง้ ประชาชนทัง้ สิน
้ ให้
ล้อมกษั ตริย์ไว้ ทุกคนถืออาวุธตัง้ แต่ด้านขวาของพระวิหารถึงด้านซ้ายของพระวิหาร รอบ
แท่นบูชาและพระวิหาร 11 แล้วเขานําโอรสของกษั ตริย์ออกมา และสวมมงกุฎให้ท่าน มอบ
พระโอวาทให้ แก่ ท่าน และเขาทัง้ หลายตัง้ ท่านไว้เป็นกษั ตริย์ เยโฮยาดากับ บุตรชายของ
ท่านก็เจิมพระองค์ และเขาทัง้ หลายร้องว่า “ขอกษั ตริย์ทรงพระเจริญ�
1

การประหารชีวต
ิ ของพระนางอาธาลิยาห์ผู้ชัว่ ร้าย (2 พกษ 11:13-16)
เมื่อ อาธาลิ ยาห์ได้ ยิน เสียงประชาชนวิง่ และสรรเสริญกษั ตริย์ พระนางก็ เสด็จ เข้าไป
หาประชาชนในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 13 และเมื่อ พระนางทอดพระเนตร ดู เถิด มี
กษั ตริย์ ประทับ ยืน อยู่ ที่ เสาของพระองค์ ตรงที่ ทางเข้า บรรดาผู้ บังคับ กองและพลแตรก็
อยู่ข้างกษั ตริย์ และประชาชนทัง้ ปวงแห่งแผ่นดิ นก็เปรมปรีดิ ์และเป่าแตร บรรดานั กร้อง
พร้อมกับ เครือ
่ งดนตรีของเขาก็ นํา การสรรเสริญ พระนางอาธาลิ ยาห์ ก็ ฉี ก ฉลองพระองค์
ของพระนาง ทรงร้องว่า “กบฏ กบฏ � 14 แล ้วเยโฮยาดาปุโรหิต จึง นํา บรรดานายร้อยผู้
บัญชาการกองทัพออกมา สัง่ เขาว่า “จงคุมพระนางออกมาระหว่างแถวทหาร ผูใดที
้
่ตามพ
ระนางไปก็ ให้ ประหารชีวต
ิ เสีย ด้วยดาบ� เพราะปุโรหิต กล่าวว่า “อย่า ประหารพระนางใน
12
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พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์� เขาจึง จับ พระนาง แล ้ว พระนางก็ เสด็จ ไปที่ทางเข้า ประตู
ม้า ณ พระราชวังและเขาทัง้ หลายก็ประหารพระนางเสียที่นั ่น
15

เยโฮยาดาตัง้ โยอาชเป็นกษั ตริย์ (2 พกษ 11:17-20)
เยโฮยาดาได้ กระทํา พันธสัญญาระหว่างท่านเองกับ ประชาชนทัง้ ปวงและกษั ตริย์ ว่า
เขาทัง้ หลายจะเป็น ประชาชนของพระเยโฮวาห์ 17 แล ้ว ประชาชนทัง้ ปวงก็ ไปที่ นิเวศของ
พระบาอัล และพังลงเสีย และเขาทุบแท่นบูชาและรู ปเคารพของพระบาอัลนน
ั ้ ให้เป็นชิน
้ ๆ
18
และเขาประหารมัทธานปุโรหิตของพระบาอัลเสียที่หน้าแท่นบูชา เยโฮยาดาวางยามไว้ดู
แลพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ภายใต้การควบคุมของปุโรหิตแห่งคนเลวี ผูซึ
้ ่งดาวิดทรงจัด
ตัง้ ให้ดูแลพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ให้ถวายเครือ
่ งเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์ ตามที่บันทึก
ไว้ในพระราชบัญญั ติ ของโมเสส ด้วยความเปรมปรีดิ ์ และการร้องเพลง ตามพระราชดํารั
สสง
ั ่ ของดาวิด 19 ท่านได้ตัง้ ผู้เฝ้าประตูไว้ที่ประตูรัว้ พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ เพื่อมิให้ผู้
มีมลทินด้วยประการหนึ่ งประการใดเข้าไป 20 ท่านได้นําผูบ
้ ังคับกองร้อย ขุนนาง ผูปกครอง
้
ประชาชน และบรรดาประชาชนแห่งแผ่นดิน และท่านได้ เชิญกษั ตริย์ลงมาจากพระนิ เวศ
ของพระเยโฮวาห์ไปทางประตูบนไปสู่ พระราชสํานั ก และเขาก็เชิญกษั ตริย์ประทับบนพระ
ราชบัลลังกแห่
์ งราชอาณาจักร 21 บรรดาประชาชนแห่งแผ่นดินกเ็ ปรมปรีดิ์ และกรุ งกส
็ งบ
เงียบหลังจากที่เขาได้ประหารพระนางอาธาลิยาห์เสียด้วยดาบแล้ว
16

24

โยอาช (เยโฮอาช� ครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พกษ 12:1-3)
และพระองค์ทรงครอบครองใน
กรุ งเยรู ซาเล็มสี่สิบปี พระมารดาของพระองค์ทรงพระนามว่า ศิบียาห์แห่งเมืองเบเออร์เช
บา 2 และโยอาชทรงกระทํา สิง่ ที่ ชอบในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ตลอดชัว่ อายุ ของ
เยโฮยาดาปุโรหิต 3 เยโฮยาดาหามเหสี ให้พระองค์ สององค์ และพระองค์ ก็ ให้กําเนิ ดโอรส
และธิดาหลายองค์
1 เมื่อโยอาชได้เริม
่ ครอบครองมีพระชนมายุเจ็ดพรรษา

พวกปุโรหิตที่ไม่มีประสิทธิภาพและไม่เอาใจใส่งานของพระเจ้า (2 พกษ 12:4-8)
ต่อ มา ภาย หลัง โย อา ช ทรง ตัง้ พระทัย ที่ จะ ซ่อมแซม พระ นิ เวศ ของ พระ เย โฮ วาห์
5 พระองค์ ทรงประชุม ปุโรหิต และคนเลวี และตรัส กับ เขาทัง
้ หลายว่า “จงออกไปตามหัว
เมืองยูดาห์ และเก็บเงินจากอิสราเอลทัง้ ปวง เพื่อซ่อมแซมพระนิ เวศของพระเจ้าของเจ้า
เป็นปีๆไป และจงรีบทํางานนั ้น� แต่คนเลวีไม่เร่งรีบ 6 แล้วกษั ตริย์จึงตรัสเรียกเยโฮยาดา
ผู้ เป็น หัวหน้า และตรัส กั บท ่า นว่า “ไฉนท่านไม่ เรียกร้องให้คนเลว ี นํา เงิน ส่วยเข้า มาจากยู
ดาห์และเยรู ซาเล็ม ซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์กําหนดไว้ ให้ชุ มนุมชนอิสราเอลนํา
มาเพื่อพลับพลาพระโอวาท� 7 เพราะบรรดาโอรสของพระนางอาธาลิ ยาห์หญิงชัว่ ร้ายคน
นั ้น ได้ ปล้น พระนิ เวศของพระเจ้า และได้ เอาสิง่ ของที่ มอบถวายทัง้ สิน
้ ของพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาห์มอบให้แก่พระบาอัล
4

การซ่อมแซมพระวิหาร (2 พกษ 12:9-16)

8 กษั ตริย์จึงทรงบัญชาและเขาได้ ทําหีบลู กหนึ่ งวางไว้นอกประตู พระนิ เวศของพระเยโฮ

วาห์ 9 และมี คํา ประกาศไปทัว่ ยู ดาห์และเยรู ซาเล็ม ให้นํา ส่วยซึ่ง โมเสสผู้ รับ ใช้ของพระเจ้า
กําหนดแก่ อส
ิ ราเอลในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร เข ้า มาถวายพระเยโฮวาห์ 10 บรรดาเจ้า นายทัง้ สิน
้
และประชาชนทัง้ ปวงก็ เปรมปรีดิ ์ และนํา ส่วยของเขาทัง้ หลายมาหย่อนลงในหีบ จนครบ
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และต่อ มาเมื่อ คนเลวี นํา หีบ เข้า มายัง เจ้า พนั กงานของกษั ตริย์ เมื่อไร และเมื่อ เขาทัง้
หลายเห็ นว ่า มี เงิน มาก ราชเลขาและเจ้า หน้าที่ ของมหาปุโรหิต จะเข้า มาเทหีบ ออกและ
นํา หีบ กลับ ไปยัง ที่ เดิม เขาทัง้ หลายทํา อย่างนี้ วัน แล้ว วัน เล่า และเก็บ เงิน ได้ เป็น อัน มาก
12 กษั ตริย์ และเยโฮยาดาก็ ให้ แก่ บรรดาผู้ ดู แลก ิ จการของพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์
และเขาทัง้ หลายจ้างช่างก่อและช่างไม้ให้ซ่อมแซมพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ทัง้ คนงาน
ช่างเหล็ก และ ช่าง ทอง สัมฤทธิ์ ให้ ซ่อมแซม พระ นิ เวศ ของ พระ เย โฮ วาห์ 13 บรรดา คน ที่
รับจ้างทํางานจึง ได้ ทํางาน และงานซ่อมแซมก็ ดํา เนิ นก ้าวหน้า ในมือ ของเขา และเขาได้
ซ่อมแซมพระนิ เวศของพระเจ้า ตามขนาดเดิม และเสริม ให้ แข ็ง แรงขึ้น 14 และเมื่อ เขาได้
กระทําสําเร็จแล้วเขาก็ นําเงินที ่เหลืออยู่มาหน้าพระพักตร์กษั ตริย์และเยโฮยาดา และเขา
เอาเงินนั ้นทําเครือ
่ งใช้สําหรับพระนิ เวศแห่งพระเยโฮวาห์ คือเครือ
่ งใช้สําหรับการปรนนิ บั
ติ ทัง้ สําหรับการถวายเครือ
่ งบูชาและช้อน และภาชนะทองคําและเงิน และเขาทัง้ หลายได้
ถวายเครือ
่ งเผาบูชาในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์เสมอตลอดชัว่ อายุของเยโฮยาดา
11

เยโฮยาดาปุโรหิตที่ดีเสียชีวต
ิ

แต่ เยโฮยาดาก็ ชราลงและหง่อมแล้ วก ็ สิน
ิ เมื่อ สิน
ึ ร้อย
้ ชีวต
้ ชี วิตน ั ้นท่า นมี อายุ หน ่ง
สามสิบ ปี 16 เขา ก็ ฝัง ศพ ท่าน ไว้ ใน นคร ของ ดา วิด ท่ามกลาง บร รดากษั ตริ ย์ เพราะ ท่าน
ได้ กระทํา การดี ในอิสราเอล และต่อ พระเจ้า และพระนิ เวศของพระองค์ 17 หลัง จากที่ เย
โฮยาดาสิน
ิ แล้ว บรรดาเจ้า นายแห่ง ยู ดาห์ ได้ เข ้า มาถวายบัง คมต่อ กษั ตริย์ แล ้ วกษั
้ ชีวต
ตริย์ ทรงฟัง คํา ทูล ของเขา 18 และเขาได้ ทอดทิง้ พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ง
บรรพบุรุษของเขา และปรนนิ บติ
ั บรรดาเสารู ปเคารพและรู ปเคารพ และพระพิโรธได้ลงมา
เหนื อยูดาห์และเยรู ซาเล็มเพราะการละเมิดของเขานี้ 19 แต่พระองค์ยังทรงใช้ผู้พยากรณ์
มาท่ามกลางเขานําเขาให้กลับมายังพระเยโฮวาห์ คนเหล่านี้ เป็นพยานปรักปรําเขา แต่เขา
ไม่ยอมเงีย
่ หูฟัง
15

ประชาชนเอาหินขว้างเศคาริยาห์ปุโรหิตที่ดี

แล ้ว พระวิญญาณของพระเจ้า ได้ สวมทับ เศคาริยาห์บุ ตรชายเยโฮยาดาปุโรหิต และ
ท่านได้ ยน
ื เหนื อ ประชาชน และกล่าวแก่ เขาทัง้ หลายว่า “พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า ‘ทําไมท่าน
ทัง้ หลายจึงละเมิดพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์อน
ั เป็นเหตุให้ท่านเจริญขึ้นไม่ได้� เพราะ
ท่านทัง้ หลายได้ ทอดทิง้ พระเยโฮวาห์พระองค์ จึง ทอดทิง้ ท่าน� 21 แต่ เขาทัง้ หลายคิด ร้าย
ต่อท่าน และโดยบัญชาของกษั ตริย์เขาทัง้ หลายจึงขว้างท่านด้วยหินในลานพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาห์ 22 ดังนี้ แหละกษั ตริย์โยอาชจึ งมิได้ ทรงระลึกถึงความกรุ ณาซึ่งเยโฮยาดาบิ
ดาของเศคาริยาห์ได้สําแดงต่อพระองค์ แต่ได้ทรงประหารบุตรชายของท่านเสีย และเมื่อ
เขากําลัง จะตาย เขาพูด ว่า “ขอพระเยโฮวาห์ ทรงทอดพระเนตรและแก้ แค้น � 23 ต่อ มา
พอปลายปีกองทัพของคนซีเรียก็มาต่อสู้ กับโยอาช เขามายังยูดาห์และเยรู ซาเล็ม และได้
ทําลายบรรดาเจ้านายของประชาชนจากหมูประชาชน
่
และส่งของที่รบ
ิ ได้ทัง้ สิน
้ ไปยังกษัตริ
24
ย์แห่งดามัสกัส แม้ว่ากองทัพคนซีเรียมาแต่น้อยคน พระเยโฮวาห์ทรงมอบกองทัพใหญ่
ไว้ในมือของเขา เพราะเขาทัง้ หลายได้ทอดทิง้ พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเขา
ดังนี้ แหละคนซีเรียได้ทําโทษโยอาช
20

โยอาชสิน
้ พระชนม์ (2 พกษ 12:19-21)
เมื่อ เขาทัง้ หลายจากพระองค์ ไป (เขาละพระองค์ ไว้บาดเจ็ บอย ่างสาหัส� ข้าราชการ
ของ พระองค์ ก็ คิด ร้าย ต่อ พระองค์ เพราะ โลหิต ของ บุตร ชาย เย โฮ ยาดา ปุโรหิต และ ได้
25

2 พงศาวดาร 24:26

549

2 พงศาวดาร 25:14

ประหารพระองค์ เสียที ่ บน แท่น บรรทม พระองค์ ก็ สิน
้ พระชนม์ และ เขา ทัง้ หลาย ฝัง พระ
ศพไว้ในนครดาวิด แต่เขาทัง้ หลายมิได้ฝังพระศพไว้ในอุโมงค์ของบรรดากษั ตริย์ 26 คนเห
ล่านั ้นทีค
่ ิดร้ายต่อพระองค์ คือศาบาดบุตรชายนางชิเมอัทคนอัมโมน และเยโฮศาบาดบุตร
ชายนางชิมริทคนโมอับ 27 เรือ
่ งราวแห่งโอรสของพระองค์ และภาระหนั กมากมายที่ตกอยู่
แก่ พระองค์ และการซ่อมแซมพระนิ เวศของพระเจ้า ดู เถิด มี บันทึก ไว้ในหนั งสือ เรือ
่ งราว
ของกษั ตริย์ และอามาซิยาห์โอรสของพระองค์ครอบครองแทนพระองค์

25
อามาซิยาห์ครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พกษ 14:1-2)

เมื่อ อามาซิ ยาห์ เริม
่ ครอบครองนั ้ นม ี พระชนมายุ ยี ่ สิ บห้า พรรษา และพระองค์ ทรง
ครอบครองในเยรู ซาเล็ม ยี่ สิ บเก้า ปี พระมารดาของพระองค์ ทรงพระนามว่า เยโฮอัด ดาน
ชาวเยรู ซาเล็ม 2 และพระองค์ทรงกระทําสิง่ ที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ แต่
มิใช่ ด้วยพระทัย ที่ เพียบพร้อม 3 และอยู่ มาพอราชอาณาจักรอยู่ ในพระหัตถ์ ของพระองค์
อย่างมัน
่ คงแล้ว พระองค์ทรงประหารชีวต
ิ ข้าราชการของพระองค์ ผู้ที่ฆ่าพระราชบิดาของ
พระองค์ 4 แต่ พระองค์ มิได้ ทรงประหารชีวต
ิ ลูก หลานของเขา แต่ ได้ ทรงกระทํา ตามที่ มี
บันทึกไว้ในหนั งสือพระราชบัญญัติ ของโมเสส ที่ พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาไว้นั้นว่า “อย่าให้
บิ ดาต้องรับ โทษถึง ตายแทนบุตรของตน หรือ ให้บุ ตรต้องรับ โทษถึง ตายแทนบิดาของตน
ให้ทุกคนรับโทษถึงตายเนื่ องด้วยบาปของคนนั ้นเอง�
1

ยูดาห์บุกรุ กเอโดม

5 แล้วอามาซิยาห์ได้ประชุมพวกยูดาห์

และให้เขาอยู่ภายใต้ผู้บังคับกองพันและผู้บังคับ
กองร้อยตามเรือนบรรพบุรุษ ของเขา คือ ยู ดาห์ และเบนยามิ นทัง้ สิน
้ พระองค์ ได้ ทรงนั บ
คนที่ มีอายุ ยี ่ สิ บปี ข้น
ึ ไปและทรงเห็นว ่ามี ชายฉกรรจ์ สามแสนคน สามารถเข้า ทํา สงคราม
สามารถ ถือ หอก และ โล่ 6 นอกจาก นั ้น พระองค์ ทรง จ้าง ทแกล้ว ทหาร จาก อิสราเอลหนึ่ ง
แสนคนเป็น เงิน หนึ่ ง ร้อยตะลัน ต์ 7 แต่ คนของพระเจ้า คนหนึ่ ง มาเฝ้า พระองค์ ทูล ว่า “โอ
ข้า แต่ กษั ตริย์ ขอ อย่า ให้ กอง ทั พอ ิส รา เอล ไป กับ พระองค์ เพ ราะ พระ เย โฮ วาห์ มิได้ ทรง
สถิต อยู่ กับ อิสราเอล คื อก ับ คนเอฟราอิม เหล่า นี้ ทัง้ สิน
้ 8 แต่ ถ้า พระองค์ คาดหมายว่า โดย
วิธี นี้ พระองค์ จะเข้ มแข็ง พอที่ จะเข้ าสงคราม พระเจ้า จะทรงเหวีย
่ งพระองค์ ลงต่อ หน้า ศั
ตรู เพราะว่า พระเจ้า ทรงฤทธิ์ที่ จะช่วยไว้หรือ ทิง้ ไปได้� 9 และอามาซิ ยาห์ ตรัส กับ คนของ
พระเจ้าว่า “แต่เราจะกระทําประการใดเรือ
่ งเงินหนึ่ งร้อยตะลันต์ซ่ึงเราได้ให้แก่กองทัพอิส
ราเอลไปแล้วนัน
้ � แล้วคนของพระเจ้าทูลตอบว่า “พระเยโฮวาห์ทรงสามารถที่จะประทาน
แก่พระองค์ยิง่ กว่านี้ อีกมาก� 10 และอามาซิยาห์ก็ทรงปลดปล่อยกองทัพซึ่งมายังพระองค์
จากเอฟราอิม ให้ กล ับ ไปบ้านอีก เขาทัง้ หลายจึง โกรธยู ดาห์ ยิง่ นั ก และได้ กล ับ บ้านด้วย
ความโกรธอย่างรุ นแรง 11 แต่ อามาซิ ยาห์ ทรงกล้า แข็ง ขึ้น และทรงนํา พลของพระองค์
ออกไปยังหุบเขาเกลือและโจมตี คนเสอีรหน
์ ่งึ หมื่นคน 12 คนยู ดาห์จับเป็นได้ หน่ง
ึ หมื่นคน
และพาเขาไปที่ ยอดหิน และทิง้ เขาทัง้ หลายลงมาจากยอดหิน นั ้น เขาก็ ตกมาแหลกเป็น
ชิน
้ ๆ 13 แต่คนของกองทัพซึ่งอามาซิยาห์ทรงปลดให้กลับไป และไม่ให้เขาไปรบด้วยนั ้น เขา
ตลบเข้า โจมตี หว
ั เมืองของยู ดาห์ ตัง้ แต่ สะมาเรีย ถึง เบธโฮโรน และฆ่า ประชาชนเสีย สาม
พัน คน และริบ ข้าวของไปเป็ นอ ัน มาก 14 และอยู่ มาเมื่อ อามาซิ ยาห์เสด็จ กลับ จากการฆ่า
ฟันคนเอโดม พระองค์ทรงนํารู ปเคารพของคนชาวเสอีรม
์ าตัง้ ไว้เป็นพระของพระองค์ และ
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กราบนมัสการพระเหล่านั ้น ทรงเผาเครือ
่ งหอมถวาย 15 เพราะฉะนั ้นพระเยโฮวาห์ทรงกริว้

ต่อ อามาซิ ยาห์ และทรงใช้ ผู้ พยากรณ์ คนหนึ่ ง ไปหา ทูล พระองค์ ว่า “ทําไมเจ้า จึง แสวงหา
พระของชนชาติหนึ่ ง ซึ่งไม่สามารถช่วยชนชาติของตนเองให้พ้นจากมือของเจ้าได้� 16 อยู่
มาขณะที่ เขากําลังทูลอยู่ กษั ตริย์ตรัสกับเขาว่า “เราได้แต่งตัง้ เจ้าให้เป็ นที ่ปรึกษาของกษั
ตริย์ หรือ หยุด ทําไมเจ้า จะต้องตายเล่า� ผู้ พยากรณ์ นั ้น จึง หยุด แต่ ทูล ว่า “ข้า พระองค์
ทราบว่า พระเจ้า ทรงตัง้ พระทัย จะทําลายพระองค์ เพราะพระองค์ ทรงกระทํา เช่น นี้ และมิ
ได้ทรงฟังคําปรึกษาของข้าพระองค์�
สงครามระหว่างยูดาห์กับอิสราเอล (2 พกษ 14:8-14)
แล ้ วอามาซิ ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ ได้ ทรงรับคํา ปรึกษา และทรงใช้ ให้ ไปเฝ้า โยอาช
โอรสของเยโฮอาหาส โอรสของเยฮู กษั ตริย์ของอิสราเอลทูลว่า “มาเถิด ให้เราทัง้ สองมา
เผชิญ หน้า กัน� 18 และโยอาชกษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอลทรงใช้ ไปยัง อามาซิ ยาห์ กษั ตริย์ แห่ ง
ยู ดาห์ว่า “ต้น ผัก หนามบนเลบานอนส่ง ข่าวให้หาต้นสนสี ดาร์บนเลบานอนว่า ‘จงยกบุตร
สาวของเจ้า ให้เป็น ภรรยาบุตรชายของเรา� และสัตว์ป่า ทุ่ง ตัว หนึ่ ง แห่ง เลบานอนผ่านมา
และยํ่า ต้น ผัก หนามลงเสีย 19 ท่านว่า ‘ดู ซิ ข้าพเจ้า ได้ โจมตี เอโดม� และจิตใจของท่านก็
ผยองขึ้นในความโอ้อวด แต่ จงอยู่กับบ้านเถิด เพราะไฉนท่านจึงเร้าใจตนเองให้ต่อสู้ และ
รับ อันตราย อัน จะให้ ท่านล้ม ลง ทัง้ ท่านและยู ดาห์กั บท ่าน� 20 แต่ อามาซิ ยาห์ หาทรงฟัง
ไม่เพราะเป็นมาจากพระเจ้า เพื่อว่าพระองค์จะทรงมอบเขาทัง้ หลายไว้ในมือของศั ตรู ของ
เขา เพราะเขาทัง้ หลายได้ เสาะหาพระแห่งเอโดม 21 โยอาชกษั ตริย์แห่งอิสราเอลจึงเสด็จ
ขึ้นไป พระองค์และอามาซิยาห์กษั ตริย์แห่งยูดาห์ได้เผชิญหน้ากันที่เบธเชเมช ซึ่งเป็นของ
ยูดาห์ 22 และยูดาห์ก็พ่ายแพ้อิสราเอล และทุกคนก็หนี กลับไปเต็นท์ ของตน 23 โยอาชกษั
ตริย์แห่งอิสราเอลทรงจับอามาซิยาห์กษั ตริย์แห่งยูดาห์โอรสของโยอาช โอรสของเยโฮอา
หาสที่ เบธเชเมช และนํา พระองค์ มาย ัง เยรู ซาเล็ม และทรงพัง กําแพงเยรู ซาเล็ม ลงสี่ รอ
้ ย
ศอก ตัง้ แต่ประตูเอฟราอิมถึงประตูมุม 24 และพระองค์ทรงริบทองคําและเงินทัง้ หมด และ
เครือ
่ งใช้ทัง้ สิน
้ ซึ่ง พบในพระนิ เวศของพระเจ้า ในความอารักขาของโอเบดเอโดม ทัง้ คลัง
ทรัพย์ ของสํานั ก พระราชวัง พร ้ อมกับ คนประกัน ด้วย และพระองค์ เสด็จ กลับ ไปยัง สะมา
เรีย 25 อามาซิ ยาห์ โอรสของโยอาชกษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ ทรงพระชนม์ อยู่ สิ บห้า ปี หลัง จาก
สวรรคตของโยอาช โอรสของเยโฮอาหาส กษั ตริยแห่
์ งอิสราเอล
17

การสิน
้ พระชนม์ของอามาซิยาห์ (2 พกษ 14:17-20)
ส่วนพระราชกิจ นอกนั ้น ของอามาซิ ยาห์ ตัง้ แต่ ต้น จนปลาย ดู เถิด มิได้ บันทึก ไว้ ใน
หนั งสือของกษั ตริย์แห่งยู ดาห์และอิสราเอลหรือ 27 นั บแต่ เวลาเมื่ออามาซิ ยาห์ทรงหันไป
จากการติดตามพระเยโฮวาห์ เขาทัง้ หลายก็คิดกบฏต่อพระองค์ในเยรู ซาเล็ม และพระองค์
ทรงหนี ไปที่ลาคีช แต่เขาใช้ไปตามพระองค์ที่ลาคีช และประหารพระองค์เสียที่นั ่น 28 และ
เขาทัง้ หลายนําพระศพใส่หลังม้ากลับมา และฝังไว้กับบรรพบุรุษของพระองค์ในเมืองแห่ง
ยูดาห์
26

26
อุสซียาห์เป็นกษั ตริย์แทนอามาซิยาห์ (2 พกษ 14:21)
1 ประชาชนทัง
้ สิน
้ ุสซี ยาห์ ผู้ซึ่ งมีพระชนมายุสิ บหกพรรษา ให้เป็นกษั
้ แห่งยูดาห์จึงตั งอ
ตริย์แทนอามาซิยาห์ราชบิดาของพระองค์ 2 พระองค์ทรงสร้างเมืองเอโลทและให้กลับขึ้น
แก่ ยู ดาห์ หลัง จากที่ กษั ตริย์ ทรงล่วงหลับ ไปอยู่ กับ บรรพบุรุษ ของพระองค์ 3 เมื่ ออ ุส ซี ยาห์

2 พงศาวดาร 26:4

551

2 พงศาวดาร 26:20

ทรงเริม
่ ครอบครองนั ้ นม ี พระชนมายุ สิ บหกพรรษา และพระองค์ ทรงครอบครองในกรุ ง
เยรู ซาเล็มห้าสิบสองปี พระมารดาของพระองค์ทรงพระนามว่า เยโคลียาห์ ชาวเยรู ซาเล็ม
4 และพระองค์ทรงกระทําสิง
่ ที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตามที่อามาซิยาห์
ราชบิดาของพระองค์ได้ทรงกระทําทุกประการ 5 และพระองค์ทรงแสวงหาพระเจ้าในสมัย
ของเศคาริยาห์ ผู้เข้าใจในนิ มิตต่างๆจากพระเจ้า และตราบใดที่พระองค์แสวงหาพระเยโฮ
วาห์ พระเจ้าทรงกระทําให้พระองค์เจริญ
อุสซียาห์รบ
ั พระพรทังด
้ ้านสงครามและพระราชกิจ

พระองค์ เสด็จ ออกไปทํา สงครามต่อสู้ กับ คนฟี ลิ ส เตีย และพัง กําแพงเมือ งกัท และ
กําแพงเมืองยับ เนห์ และกําแพงเมือ งอัช โดด และพระองค์ ทรงสร้างหัว เมืองในเขตแด
นอัชโดด และที่อ่น
ื ๆอีกท่ามกลางคนฟีลิสเตีย 7 พระเจ้าทรงช่วยพระองค์ในการต่อสู้คนฟี
ลิ สเตีย และต่อสู้ คนอาระเบียซึ่งอาศัยอยู่ในกูรบ
์ าอัล และต่อสู้ กับคนเมอูนิม 8 ชนอัมโมน
ได้ ถวายบรรณาการแก่ อุ สซี ยาห์ และพระนามของพระองค์ ก็ แผ่ แพร่ออกไปถึง เขตแดน
อียป
ิ ต์ เพราะพระองค์ ทรงเข้มแข็งขึ้นยิง่ นั ก 9 ยิง่ กว่านั ้ นอีกอุสซียาห์ทรงสร้างป้อมในเยรู
ซาเล็มทประตู
ี่
มุม ที่ประตูหุบเขาและที่หัวเลี้ยว และป้องกันไว้แข็งแรง 10 และพระองค์ทรง
สร้างป้อมในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร ทรงขุด บ่อนํ้า หลายแห่ง เพราะพระองค์ ทรงมี ฝูง สัตว์ ใหญ่ โต
ทัง้ ในหุบเขาและในที่ ราบ และทรงมีชาวนาและคนแต่งต้นองุ่นในเนิ นเขา และในคารเมล
เพราะพระองค์ทรงรักเกษตรกรรม 11 ยิง่ กว่านั ้นอีกอุสซียาห์ทรงมีกองทหาร ซึ่งออกไปทํา
ศึกเป็นกองๆตามจํานวนที่เยอีเอลราชเลขาได้รวบรวมไว้ด้วยกันกับมาอาเสอาห์เจ้าหน้าที่
ภายใต้ การควบคุม ของฮานั น ยาห์ ผู้ บังคับ กองพลคนหนึ่ ง ของกษั ตริย์ 12 จํานวนประมุข
ของบรรพบุรุษทัง้ หมดแห่งพวกทแกล้วทหารคือ สองพันหกร้อยคน 13 ใต้บังคับบัญชาของ
คนเหล่านี้ มีกองทัพพลสามแสนเจ็ดพันห้าร้อยคน ผูทํ
้ าสงครามได้ด้วยกําลังมาก เพื่อช่วย
กษั ตริย์ให้ต่อสู้กับศัตรู 14 และอุสซียาห์ทรงเตรียมโล่ หอก หมวกเหล็ก เสื้อเกราะ ธนู และ
ก้อนหินสําหรับสลิงไว้สําหรับกองทัพ 15 ในเยรู ซาเล็มพระองค์ ทรงกระทําเครือ
่ งกลไกโดย
คนช่างประดิษฐ์ ทํา ขึ้น ไว้บนป้อมและตามมุม เพื่อ ยิง ลูก ธนู และโยนก้อนหิน ใหญ่ ๆ และ
พระนามของพระองค์ก็ลือไปไกล เพราะพระองค์ทรงรับความช่วยเหลืออย่างมหัศจรรย์จน
พระองค์เข้มแข็ง
6

อุสซียาห์ทรงกระทําหน้าที่ของปุโรหิตแล้วถูกลงโทษ

แต่ เมื่อ พระองค์ ทรงแข็ง แรงแล้ว พระองค์ ก็ มี พระทัย ผยองขึ้น จึง ทรงกระทํา ความ
เสีย หาย เพราะพระองค์ ละเมิด ต่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของพระองค์ และเข้าไปในพระ
วิหารของพระเยโฮวาห์เพื่อเผาเครือ
่ งหอมบนแท่นเครือ
่ งหอม 17 แต่ อาซาริยาห์ปุ โรหิตได้
เข ้า ไปติดตามพระองค์ พร ้ อมกับ ปุโรหิต ของพระเยโฮวาห์แปดสิบ คนผู้ ซ่ึง เก่ง กล้า 18 และ
เขาทัง้ หลายได้ขัดขวางกษั ตริย์อุสซียาห์และทูลพระองค์ว่า “ข้าแต่อุสซียาห์ มิใช่หน้าที่ของ
พระองค์ ที่ จะเผาเครือ
่ งหอมถวายแด่ พระเยโฮวาห์ แต่ เป็นหน้าที่ ของปุโรหิตลูกหลานของ
อาโรน ผู้ ซึ่ง ชําระไว้ให้ บริสุทธิเพื
่ งหอม ขอเชิญ พระองค์ เสด็จ ออกไปจากสถาน
์ ่อ เผาเครือ
บริสุทธิ์ นี้ เพราะพระองค์ ได้ ทรงล่วงเกิน และพระองค์ จะไม่ ได้ รับ เกียรติ อน
ั ใดจากพระเย
โฮวาห์พระเจ้า เลย� 19 แล ้ วอ ุส ซี ยาห์ทรงกริว้ พระองค์ มี กระถางไฟอยู่ในพระหัตถ์ จะทรง
เผาเครือ
่ งหอม และเมื่อพระองค์ทรงกริว้ ต่อพวกปุโรหิต โรคเรือ
้ นก็เกิดขึ้นมาที่พระนลาฏ
ต่อหน้าปุโรหิตในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ข้างแท่นเผาเครือ
่ งหอม 20 และอาซาริยาห์ปุ
16

2 พงศาวดาร 26:21

552

2 พงศาวดาร 28:3

โรหิตใหญ่ และบรรดาปุโรหิต ทัง้ ปวงมองดู พระองค์ และดู เถิด พระองค์ ทรงเป็น โรคเรือ
้ น
ที่ พระนลาฏ และเขาทัง้ หลายก็ ผล ัก พระองค์ ออกไปจากที่ นั ่น และพระองค์ เองก็ ทรงรีบ
เสด็จออกไป เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงลงโทษพระองค์แล้ว 21 และกษั ตริย์อุสซียาห์ก็ทรง
เป็นโรคเรือ
้ นจนวันสิน
้ นก็ทรงประทับในวังต่างหาก เพราะ
้ พระชนม์ และเพราะเป็นโรคเรือ
พระองค์ทรงถูกตัดขาดจากพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และโยธามโอรสของพระองค์เป็น
ผู้ดูแลราชสํานั กปกครองประชาชนแห่งแผ่นดินนั ้น
การสิน
้ พระชนม์ของอุสซียาห์ โยธามครอบครองแทนพระองค์ (2 พกษ 15:32)

22 ส่วนพระราชกิจนอกนั ้นของอุสซียาห์

ตัง้ แต่ต้นจนปลาย อิสยาห์ผูพยากรณ์
้
บุตรชาย
อามอส ได้ บันทึก ไว้ 23 และอุส ซี ยาห์ ก็ ทรงล่วงหลับ ไปอยู่ กับ บรรพบุรุษ ของพระองค์ และ
เขาก็ ฝัง พระศพไว้กับ บรรพบุรุษ ของพระองค์ ในนาที่ ฝัง ศพอัน เป็น ของกษั ตริย์ เพราะเขา
ทัง้ หลายว่า “พระองค์ ทรงเป็นโรคเรือ
้ น� และโยธามโอรสของพระองค์ ก็ ครอบครองแทน
พระองค์

27
โยธามทรงครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พกษ 15:32-38)

1 เมื่อโยธามทรงเริม
ี ระชนมายุยีสิ
่ บห้าพรรษา
่ ครอบครองนั ้นมพ

และพระองค์ทรงครอบ
ครองในเยรู ซาเล็ มสิ บหกปี พระมารดาของพระองค์ มี พระนามว่า เยรู ชาห์ บุ ตรสาวของ
ศาโดก 2 และพระองค์ ทรงกระทํา สิง่ ที่ ถู กต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตามซึ่
งอ ุส ซี ยาห์ ราชบิดาของพระองค์ ได้ ทรงกระทํา ทุก ประการ เว้น แต่ พระองค์ มิได้ เข ้า ไปใน
พระวิหารของพระเยโฮวาห์ แต่ ประชาชนยัง ประพฤติ อย่างเลวทราม 3 พระองค์ ทรงสร้าง
ประตูบนของพระนิ เวศแห่งพระเยโฮวาห์ และทรงกระทําการก่อสร้างมากที่ กําแพงตําบล
โอเฟล 4 ยิง่ กว่านั ้ นอีกพระองค์ทรงสร้างหัวเมืองในถิน
่ เทือกเขาแห่งยูดาห์ และสร้างป้อม
กับหอคอยตามป่าไม้ 5 และพระองค์ ทรงสู้ รบกับกษั ตริย์คนอัมโมนและทรงชนะ และในปี
นั ้นคนอัมโมนได้ถวายเงินแก่พระองค์หน่งึ ร้อยตะลันต์ และข้าวสาลีหน่งึ หมื่นโคระกับข้าว
บาร์เลย ์ หน ่งึ หมื่น คนอัม โมนได้ ถวายเท่า กัน ในปี ที่ สองและในปี ที่ สาม 6 โยธามจึง ทรงมี
กําลัง มากขึ้น เพราะพระองค์ ทรงตระเตรียมทางทัง้ หลายของพระองค์ ต่อ พระพักตร์พระ
เยโฮวาห์ พระเจ้า ของพระองค์ 7 ส่วนพระราชกิจ นอกนั ้น ของโยธาม และการสงครามทัง้
สิน
้ ของพระองค์ และพระราชวัตรของพระองค์ ดูเถิด มีบันทึกไว้ในหนั งสือของกษั ตริย์แห่
งอิสราเอลและยูดาห์ 8 เมื่อพระองค์ทรงเริม
่ ครอบครองมีพระชนมายุยี่สิบห้าพรรษา และ
พระองค์ ทรงครอบครองในเยรู ซาเล็ มสิ บหกปี 9 และโยธามล่ วงหลับ ไปอยู่ กับ บรรพบุรุษ
ของพระองค์ และเขาฝัง พระศพไว้ในนครดาวิด และอาหัส โอรสของพระองค์ ครอบครอง
แทนพระองค์

28
อาหัสครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พกษ 16:1)

เมื่อ อาหัส ทรงเริม
่ ครองราชย์ มี พระชนมายุ ยี ่ สิ บพรรษา และพระองค์ ทรงครองราชย์
ในเยรู ซาเล็ มสิ บหกปี แต่ พระองค์ มิได้ ทรงกระทําสิง่ ที่ ถู กต้องในสายพระเนตรของพระเย
โฮวาห์ อย่างกับดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์ 2 แต่ ทรงดําเนิ นตามทางของกษั ตริย์แห่งอ
ิสราเอล พระองค์ถึงกับทรงสร้างรู ปเคารพหล่อสําหรับพระบาอัล 3 ยิง่ กว่านั ้นพระองค์ทรง
เผาเครือ
่ งหอมในหุบเขาบุตรชายของฮิ น โนม และทรงเผาโอรสทัง้ หลายของพระองค์ ใน
1
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ไฟ ตามการกระทํา อัน น่า สะอิดสะเอียนของประชาชาติ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงขับ ไล่ ออกไป
ให้พ้นหน้าประชาชนอิสราเอล 4 พระองค์ทรงถวายสัตวบูชาและทรงเผาเครือ
่ งหอมที่ปูชน
ียสถานสูง และบนเนิ นเขาและใต้ต้นไม้เขียวสดทุกต้น
อาหัสกับเปคาห์สู้รบกัน (2 พกษ 16:5-6)

เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของพระองค์ จึง ทรงมอบพระองค์ ไว้ในพระหัตถ์ ขอ
งกษั ตริย์แห่งซีเรียผู้ทรงชนะพระองค์ และจับประชาชนของพระองค์เป็นเชลยจํานวนมาก
นํามายังดามัสกัส และพระองค์ทรงถูกมอบไว้ในพระหัตถ์ของกษั ตริย์แห่งอิสราเอล ผู้ชนะ
พระองค์ ด้วยการฆ่า ฟัน อย่างใหญ่ หลวง 6 เพราะว่า เปคาห์ บุ ตรชายเรมาลิ ยาห์ ได้ ฆ่า เสีย
หนึ่ งแสนสองหมื่นคนในยูดาห์ในวันเดียว ทัง้ สิน
้ เป็นทหารกล้าแข็ง เพราะเขาทัง้ หลายได้
ทอดทิง้ พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเขาทัง้ หลาย 7 และศิครีทแกล้วทหารของ
เอฟราอิม ได้ สังหารมาอาเสอาห์ โอรสของกษั ตริย์ และอัส รีคัม อธิ บด ี กรมวัง และเอลคา
นาห์ อุ ปราช 8 คนอิสราเอลได้ จับ ญาติ พี่ น้ องของตนเป็น เชลยสองแสนคน มี ผู้ หญิง บุตร
ชาย และบุตรสาว และได้รบ
ิ ของเป็นอันมากมาจากเขานํามายังสะมาเรีย 9 แต่ผู้พยากรณ์
คนหนึ่ ง ของพระเยโฮวาห์ อยู่ ที่ นั ่น ชื่อ ว่า โอเดด ท่านออกไปพบกองทัพ ซึ่ง มายัง สะมาเรีย
และพู ดกับเขาทัง้ หลายว่า “ดู เถิด เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านทัง้
หลายทรงกริว้ ต่อ ยู ดาห์ พระองค์ ทรงมอบเขาทัง้ หลายไว้ในมือ ของท่าน แต่ ท่านทัง้ หลาย
ได้ สังหารเขาเสีย ด้วยความเกรีย
้ วกราดซึ่ง ขึ้น ไปถึง ฟ้า สวรรค์ 10 และบัดนี้ ท่านทัง้ หลาย
เจตนาจะข่มขี่ประชาชนแห่งยูดาห์และเยรู ซาเล็มให้เป็นทาสชายและทาสหญิงของท่าน ตั
วท่านเองไม่มีบาปต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านหรือ 11 บัดนี้ ขอฟังข้าพเจ้า และขอส่ง
เชลยซึ่ง ท่านได้ นํา มาจากญาติ พี่ น้ องของท่านกลับ ไป เพราะว่า พระพิโรธอัน แรงกล้า ของ
พระเยโฮวาห์อยูเหนื
่
อท่านทัง้ หลาย� 12 บางคนในหัวหน้าคนเอฟราอิมคือ อาซาริยาห์บุตร
ชายโยฮานั น เบเรคิยาห์บุตรชายเมซิลเลโมท เยฮิสคียาห์บุตรชายชัลลูมและอามาสาบุตร
ชายหัดล ัย ได้ ยืน ขึ้น ขัด ขวางบรรดาผู้ ที่ กล ับ มาจากสงคราม 13 พู ดก ับ เขาทัง้ หลายว่า “เจ้
าอย่า นํา เชลยเข้า มาที่ นี่ เพราะเจ้า มุ่ง หมายที่ จะนํา โทษบาปมาเหนื อ เราต่อ พระเยโฮวาห์
เพิม
่ เข้ากับบาปและการละเมิดในปัจจุบันของเรา เพราะว่าการละเมิดของเราก็ ใหญ่โตอยู่
พระพิโรธอัน แรงกล้า ต่ ออ ิส ราเอลมี อยู่ แล้ว � 14 เพราะฉะนั ้น ผู้ ถือ อาวุธ จึง ทิง้ เชลยและ
ของที่ รบ
ิ มาต่อ หน้า เจ้า นายและชุ มนุ มชนทัง้ ปวง 15 และผู้ชายซึ่ง ถูก ระบุ ช่อ
ื นั ้น ได้ ลุ กขึ้น
เอาเสื้อผ้าอันเป็นของที่ รบ
ิ มาให้แก่คนที ่เปลือยกายอยู่ในพวกเชลยและเขาก็น่ งุ ห่มให้เขา
ไว้ และให้รองเท้า และจัดหาอาหารและเครือ
่ งดื่มให้ และชโลมเขา และนําคนที่ออ
่ นเปลี้ย
ในพวกเขาขึ้นลา นําเขากลับมายังญาติ พี่น้ องของเขาที่ เมืองเยรีโค คือเมืองต้ นอินทผลัม
และเขาทัง้ หลายก็กลับไปยังสะมาเรีย
5

คนเอโดมกับคนฟีลิสเตียบุกรุ กยูดาห์

ครัง้ นั ้น กษั ตริ ย์ อา หัส ทรง ใช้ ให้ ไป หาก ษั ตริ ย์ แห่ งอ ัส ซีเรีย เพื่อ ขอ ความ ช่วย เหลือ
และโจมตียูดาห์ และจับไปเป็นเชลยบ้าง 18 และคน
ฟีลิสเตียได้เข้าปล้นหัวเมืองในหุบเขาและที่ภาคใต้ของยูดาห์ และได้ยด
ึ เมืองเบธเชเมช อัย
ยาโลน เกเดโรท และโสโคกับชนบท ทิมนาห์กับชนบท และทังก
้ ิมโซกับชนบท และเขาก็ตัง้
อยู่ที่นั่น 19 เพราะพระเยโฮวาห์ทรงกระทําให้ยูดาห์ต้อยตํ่าลงด้วยเหตุอาหัสกษั ตริย์แห่งอ
ิสราเอล เพราะอาหัสทรงกระทําให้ยูดาห์เปลือยเปล่าไปแล้วและได้ละเมิดต่อพระเยโฮวาห์
อย่างร้ายแรง 20 ฉะนั ้น ทิ กล ัทปิเลเสอร์กษั ตริย์ แห่ งอ ัส ซีเรีย จึง ยกขึ้น มาต่อสู้ กับ พระองค์
16

17 เพราะคนเอโดมได้ บุ กรุ กเข้ามาอีก
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และกระทํา ให้พระองค์ ทุกข์พระทัยแทนที่ จะสนั บสนุนพระองค์ ให้เข้มแข็ง 21 เพราะอาหัส
ทรงเอาของส่วนหนึ่ งจากพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และจากราชสํานั ก และจากเจ้านาย
ถวาย เป็น บรรณาการ แก่ กษั ตริย์ ของ อัส ซีเรีย แต่ หา เป็น ประโยชน์ แก่ พระองค์ ไม่ 22 ใน
คราวทุกข์ ยากนั ้น พระองค์ ยิง่ ละเมิด ต่อ พระเยโฮวาห์ คือ กษั ตริ ย์ อาหัส องค์ เดียวกัน นี้
แหละ 23 เพราะพระองค์ทรงถวายสัตวบูชาแก่พระของเมืองดามัสกัสซึ่งได้ให้พระองค์พ่าย
แพ้ และตรัสว ่า “เพราะว่า พระแห่ งกษั ตริย์ ของซีเรีย ได้ ชว
่ ยเขาทัง้ หลาย เราจึง จะถวาย
สัตวบูชาแก่พระเหล่านั ้นเพื่อจะช่วยเรา� แต่พระเหล่านั ้นเป็นเครือ
่ งทําลายพระองค์ และ
ทั ้ งอ ิส ราเอลทัง้ ปวงด้วย 24 และอาหัส ทรงรวบรวมเครือ
่ งใช้ ของพระนิ เวศแห่ง พระเจ้า
และตัด เครือ
่ งใช้ แห่งพระนิ เวศของพระเจ้า เป็น ชิน
้ ๆ และพระองค์ ทรงปิด ประตู พระนิ เวศ
ของพระเยโฮวาห์ และพระองค์ ทรงสร้างแท่น บูชาสําหรับ พระองค์ ทุ กมุม เมืองเยรู ซาเล็ม
25 พระองค์ ทรงสร้างปู ชน ีย สถานสู ง ในหัว เมืองของยู ดาห์ ทุ กห ัว เมืองเพื่อ เผาเครือ
่ งหอม
ถวายพระอื่น กระทําให้พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของพระองค์ทรงพระพิโรธ
การสิน
้ พระชนม์ของอาหัส เฮเซคียาห์ครอบครองแทนพระองค์ (2 พกษ 16:19-20)
และพระราชวัตรของพระองค์ ทัง้ สิน
้ ตัง้ แต่ ต้น
จนปลาย ดูเถิด เขาบันทึกไว้ในหนั งสือของกษั ตริย์แห่งยูดาห์และอิสราเอล 27 และอาหัสก็
ล่วงหลับไปอยูก
่ ับบรรพบุรุษของพระองค์ เขาก็ฝังพระศพไว้ในกรุ ง คือในเยรู ซาเล็ม แต่เขา
มิได้นําพระศพไปไว้ในอุโมงค์ของกษั ตริย์แห่งอิสราเอล และเฮเซคียาห์โอรสของพระองค์
ได้ครอบครองแทนพระองค์
26 ส่วนพระราชกิจ นอกนั ้น ของพระองค์
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เฮเซคียาห์ทรงครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พกษ 18:1; อสย 36-39)
พระองค์ทรงเริม
่ ครอบครอง และพระองค์
ทรงครอบครองในกรุ ง เยรู ซาเล็ม ยี่ สิ บเก้า ปี พระมารดาของพระองค์ ทรงพระนามว่า อาบ ี
ยาห์ บุ ตรสาวของเศคาริยาห์ 2 และพระองค์ ทรงกระทํา สิง่ ที่ ถู กต้องในสายพระเนตรของ
พระเยโฮวาห์ ตามซึ่งดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์ได้ทรงกระทําทุกประการ 3 ในปีแรกแห่ง
รัชกาลของพระองค์ในเดือนแรก พระองค์ทรงเปิดประตูพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และได้
ทรงทําการซ่อมแซมประตู นั ้น 4 พระองค์ ทรงนําปุโรหิตและคนเลวีเข้ามาและทรงให้เขาชุ
มนุมทถ
ี่ นนด้านตะวันออก 5 และตรัสกับเขาว่า “คนเลวเอ๋
ี ย ขอฟังเรา จงชําระตัวให้บริสุทธิ์
และชําระพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านให้บริสุทธิ์ และขนสิง่
สกปรกออกเสียจากสถานบริสุทธิ์ 6 เพราะบรรพบุรุษของเราทัง้ หลายได้กระทําการละเมิด
และได้กระทําสิง่ ที่ชว
ั ่ ในสายพระเนตรพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา เขาทัง้ หลายได้ทอดทิง้
พระองค์ และหัน หน้า ของเขาเสีย จากที่ ประทับ ของพระเยโฮวาห์ และได้ หน
ั หลัง ให้ 7 เขา
ปิดประตูมุ ขพระนิ เวศด้วย และได้ดับประทีปเสีย และมิได้เผาเครือ
่ งหอมหรือถวายเครือ
่ ง
เผาบูชาในสถานบริสุทธิ์ แด่ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล 8 เพราะฉะนั ้น พระพิโรธของพระเยโฮ
วาห์ จึง มาบนยู ดาห์ และเยรู ซาเล็ม และพระองค์ ทรงกระทํา ให้ เขาเป็น สิง่ ที่ น่า หวาดเสียว
เป็ นที่สยดสยอง และเป็ นที่เย้ยหยันตามที่ท่านได้เห็นกับตาของท่านแล้ว 9 เพราะดูเถิด บิ
ดาทัง้ หลายของเราได้ ล้มลงด้วยดาบ และบุตรชายบุตรสาวกับภรรยาของเราได้ เป็นเชลย
เพราะเหตุ นี้ 10 บัดนี้ เรามี ใจประสงค์ ที่ จะกระทํา พันธสัญญากับ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่
งอ ิส ราเอล เพื่อ ว่า พระพิโรธอัน แรงกล้า ของพระองค์ จะหัน ไปเสีย จากเรา 11 บุ ตรชายทัง้
หลายของข้าพเจ้า เอ๋ย อย่า เพิก เฉยเพราะพระเยโฮวาห์ ได้ ทรงเลือกท่านให้ ยน
ื อยู่ เฉพาะ
1 เมื่อเฮเซคียาห์มีพระชนมายุยี่สิบห้าพรรษา
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พระพักตร์ของพระองค์ เพื่อ ปรนนิ บั ติ พระองค์ และเป็น ผู้ ปรนนิ บัติ ของพระองค์ และเผา
เครือ
่ งหอม� 12 แล้วคนเลวีก็ลุกขึ้น คือมาฮาทบุตรชายอามาสัย และโยเอลบุตรชายอาซา
ริยาห์ ผู้ เป็น ลูก หลานของโคฮาท และลูก หลานของเมรารี มี คี ช บุตรชายอับด ี และอาซาริ
ยาห์บุตรชายเยฮาลเลเลล และของคนเกอร์โชน มีโยอาห์บุตรชายศิมมาห์ และเอเดนบุตร
ชายโยอาห์ 13 และลูก หลานของเอลี ซาฟาน มี ชิมรีและเยอีเอล และลูก หลานของอาสาฟ
มีเศคาริยาห์และมัทธานิ ยาห์ 14 และลูกหลานของเฮมาน มีเยฮีเอลและชิเมอี และลูกหลา
นของเยดูธูน มีเชไมอาห์และอุสซีเอล 15 เขาทัง้ หลายรวบรวมพี่น้องของเขา และชําระตน
ให้บริสุทธิ์ และเข้าไปตามที่ กษั ตริย์ได้ ทรงบัญชา โดยพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ให้ชําระ
พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ให้บริสุทธิ์ 16 ปุ โรหิต ได้ เข ้า ไปในส่วนข้างในของพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาห์เพื่อชําระให้บริสุทธิ์ และเขานําสิง่ สกปรกที่ เขาพบในพระวิหารของพระเยโฮ
วาห์ออกมาที่ลานพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และคนเลวีก็ขนเอาของนั ้นออกไปยังลําธาร
ขิดโรน 17 เขาเริม
่ ชําระในวันแรกของเดือนแรก และในวันที ่แปดของเดือนนั ้น เขามายังม
ุขของพระเยโฮวาห์ เขาชําระพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์อยู่แปดวัน และในวันที่สิบหกของ
เดือนแรกก็เสร็จ 18 แล้วเขาเข้าไปหากษั ตริย์เฮเซคียาห์และทูลว่า “ข้าพระองค์ทัง้ หลายได้
กระทํา ความสะอาดพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์สิ ้น เสร็จ แล้ว ทัง้ แท่น เครือ
่ งเผาบู ชา และ
เครือ
่ งใช้ ของแท่น นั ้น ทัง้ สิน
่ งใช้ ของโต๊ะ นั ้น ทัง้
้ และโต๊ะ ขนมปัง หน้า พระพักตร์ และเครือ
สิน
่ งใช้ทัง้ สิน
้ 19 เครือ
้ ซึ่งกษั ตริย์อาหัสคัดทิง้ ในรัชสมัยของพระองค์ เมื่อพระองค์ได้กระทํา
การละเมิด ข้าพระองค์ทัง้ หลายได้เตรียมพร้อมและได้ชาํ ระแล้ว และดูเถิด ของเหล่านั ้นก็
อยูหน
่ ้าแท่นบูชาของพระเยโฮวาห์�
เฮเซคียาห์ให้ประชาชนนมัสการพระเจ้าในพระวิหารอีก
แล ้ วกษั ตริย์ เฮเซคี ยาห์ ทรงลุก ขึ้น แต่ เช้า และรวบรวมเจ้า นายของกรุ ง และเสด็จ
ขึ้น ไปยัง พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 21 และเขาได้ นํา วัว ผู้ เจ ็ด ตัว แกะผู้ เจ ็ด ตัว ลูก แกะ
เจ็ด ตัว และแพะผู้ เจ ็ด ตัว เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่บาปสําหรับ ราชอาณาจั กร สถานบริสุทธิ์ และ
ยู ดาห์ และพระองค์ ทรงบัญชาให้ ลูก หลานของอาโรน คือ ปุโรหิต ให้ ถวายของเหล่า นั ้น บน
แท่น บูชาของพระเยโฮวาห์ 22 เขาทัง้ หลายจึง ฆ่า วัว ผู้ และปุ โรหิ ตก ็ รบ
ั เลือดและพรมที่
แท่น บูชา และเขาทัง้ หลายฆ่า แกะผู้ และเอาเลือดของมัน พรมแท่ นบู ชา และฆ่า ลูก แกะ
เอาเลือดของมัน พรมแท่ นบู ชา 23 แล ้ว แพะผู้ สําหรับ เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่บาปนั ้น เขานํา มาที่
กษั ตริย์และที่ประชุมชน และเขาทัง้ หลายก็เอามือของเขาวางบนแพะนั ้น 24 และปุโรหิตก
็ ฆ่า แพะเสีย และเอาเลือดของมัน ทําการคืนดี กัน บนแท่น นั ้น เพื่อ ทําการลบมลทิน บาปให้
อิสราเอลทัง้ ปวง เพราะกษั ตริย์ ทรงบัญชาว่า ให้ ทํา เครือ
่ งเผาบูชาและเครือ
่ งบูชาไถ่บาป
สําหรับอิสราเอลทัง้ ปวง 25 แล้วพระองค์ทรงให้คนเลวีประจําอยู่ในพระนิ เวศของพระเยโฮ
วาห์ มีฉาบ พิณใหญ่ และพิณเขาคู่ ตามบัญญัติของดาวิด และของกาดผูท
้ ํานายของกษัตริ
ย์ และของนาธันผู้พยากรณ์ เพราะว่าพระบัญญัตินั ้นมาจากพระเยโฮวาห์ทางผู้พยากรณ์
ของพระองค์ 26 คนเลวีก็ยืนอยู่ ถือเครือ
่ งดนตรีของดาวิด และปุโรหิตถือแตร 27 แล้วเฮเซ
คียาห์ทรงบัญชาว่า ให้ถวายเครือ
่ งเผาบูชานัน
้ บนแท่น และเมื่อเริม
่ งเผาบูชา ก็
่ ถวายเครือ
เริม
่ งดนตรีของดาวิดกษั ตริย์ของอิสราเอล
่ ถวายเพลงแด่ พระเยโฮวาห์ และแตรกับ เครือ
ก็ เริมด
่ ้วย 28 ชุ มนุ มชนทัง้ สิ้ นก ็ นมัสการ และนั กร ้ องก็ ร้องเพลง และคนดนตรีก็ เป่า แตร
ทําอย่างนี้ อยู่จนถวายเครือ
่ งเผาบูชาเสร็จ 29 เมื่อการถวายบูชาเสร็จแล้ว กษั ตริย์และคน
ทัง้ ปวงที่อยู่กับพระองค์ก็กราบลงนมัสการ 30 และกษั ตริย์เฮเซคียาห์และเจ้านายก็บัญชา
20
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ให้คนเลวีรอ
้ งเพลงสรรเสริญพระเยโฮวาห์ด้วยถ้อยคําของดาวิดและของอาสาฟผู้ทํานาย
และเขาทัง้ หลายร้องเพลงสรรเสริญด้วยความยินดี และเขาก็ ก้มศีรษะลงนมัสการ 31 แล
้วเฮเซคี ยาห์ตรัสว่า “บัดนี้ ท่านทัง้ หลายได้ ชาํ ระตัวของท่านให้บริสุทธิต่
์ อพระเยโฮวาห์ จง
เข้า มาใกล้ นํา เครือ
่ งสัตวบู ชา และเครือ
่ งบูชาโมทนามายัง พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์�
และชุ มนุ มชนก็ นํา เครือ
่ งสัตวบูชาและเครือ
่ งบูชาโมทนา และทุก คนที่ มี ใจสมั ครก ็ ได้ นํา
เครือ
่ งเผาบูชามา 32 จํานวนเครือ
่ งเผาบูชาซึ่งชุมนุมชนนํามา คือวัวผู้เจ็ดสิบตัว แกะผู้หน
่ึงร้อยและลูกแกะสองร้อย ทัง้ สิน
่ งเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์ 33 และเครือ
่ งบูชาที่
้ นี้ เป็นเครือ
มอบถวายไว้ มีวัวผู้หกร้อยตัว และแกะสามพันตัว 34 แต่มีปุโรหิตน้อยเกินไป จนถลกหนั ง
เครือ
่ งเผาบูชาทัง้ หมดไม่ได้ คนเลวีพี่น้ องของเขาก็ได้ช่วยจนเสร็จงาน และจนกว่าปุโรหิต
คนอื่น จะเสร็จ การชําระตนให้บริสุทธิ์ เพราะในการชําระตนนั ้น คนเลวีจร ิง จัง ยิง่ กว่า พวก
ปุโรหิต 35 นอกจากเครือ
่ งเผาบู ชาม ี จํานวนมากมายแล้ว ยั งม ี ไขมัน ของเครือ
่ งสันติ บูชา
และมีเครือ
่ งดื่มบูชาคู่กับเครือ
่ งเผาบูชาด้วย ดังนี้ แหละงานปรนนิ บัติในพระนิ เวศของพระ
เยโฮวาห์ก็ฟื้ นคืนมาอีก 36 เฮเซคียาห์กับประชาชนทัง้ ปวงก็เปรมปรีดิ์ด้วยการที่พระเจ้าได้
ทรงกระทําให้แก่ประชาชนครัง้ นี้ เพราะเรือ
่ งนี้ เกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วน

30
การตระเตรียมสําหรับเทศกาลปัสกา
1 เฮเซคี ยาห์ ทรงรับ สัง
่ ไปถึ งอ ิส ราเอลและยู ดาห์ทัง้ ปวง และทรงพระอักษรถึง เอฟราอิ
มกับมนั สเสห์ด้วยว่า เขาทัง้ หลายควรจะมายังพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ที่เยรู ซาเล็ม เพื่อ
จะถือ เทศกาลปัส กาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของอิสราเอล 2 เพราะว่า กษั ตริย์ และ
เจ้านายของพระองค์ ทัง้ ชุ มนุมชนทัง้ ปวงในเยรู ซาเล็มได้ ปรึกษากั นที ่จะถือเทศกาลปัสกา
ในเดือนที่สอง 3 ด้วยเขาทัง้ หลายจะถือปัสกาตามกําหนดไม่ได้ เพราะว่าพวกปุโรหิตยังมได้
ิ
ชําระตนให้บริสุทธิเพี
์ ยงพอแก่จํานวน และประชาชนยังมิได้ชุมนุมกันในเยรู ซาเล็ม 4 และ
แผนงานนั ้ นก ็เป็ นที ่ ชอบแก่ กษั ตริย์ และชุ มนุ มชนทัง้ ปวง 5 เขาจึง ลงมติ ให้ ทํา ประกาศ
ออกไปทัวอ
่ ิสราเอล ตัง้ แต่เบเออร์เชบาถึงเมืองดานว่า ประชาชนควรมาถือปัสกาถวายแด่
พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอลที่ เยรู ซาเล็ม เพราะเขามิ ได้ ถือ เป็น เวลานานตามที่ ได้
กําหนดไว้ 6 คนเดิน หนั งสือ จึง ออกไปทั ่วอ ิส ราเอลและยู ดาห์ ถือ หนั งสือ จากกษั ตริย์ และ
บรรดาเจ้า นายของพระองค์ เพราะกษั ตริย์ ได้ ทรงบัญชาว่า “ชนอิสราเอลเอ๋ย จงกลับ มา
หาพระเยโฮวาห์ พระเจ้าของอับราฮัม อิสอัค และอิสราเอล เพื่อพระองค์ จะหันกลับมายัง
คนส่วนที่ เหลืออยู่ของท่าน ผู้ซึ่งหนี รอดจากพระหัตถ์ ของกษั ตริย์แห่งอัสซีเรีย 7 ท่านอย่า
เป็นเหมือนบิดาและเหมือนพี่น้องของท่านผู้ได้ กระทําการละเมิดต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้า
แห่งบรรพบุรุษของเขา พระองค์จึงทรงมอบเขาให้ถึงความเศร้าสลดตามที่ท่านเองก็เห็นอ
ยู่ 8 และคราวนี้ อย่าคอแข็งอย่างบิดาของท่านทัง้ หลายเลย แต่จงยอมมอบตัวท่านแด่พระ
เยโฮวาห์ และมายัง สถานบริสุทธิ์ ของพระองค์ ซ่ึง พระองค์ ทรงชําระไว้ให้บริสุทธิเป็
์ น นิ ตย์
และปรนนิ บัติ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน เพื่อพระพิโรธอันแรงกล้าของพระองค์ จะหัน
ไปเสียจากท่าน 9 เพราะถ้าท่านทัง้ หลายหันกลับมายังพระเยโฮวาห์ พีน้
่ องของท่านและลูก
หลานของท่านจะประสบความเอ็นดู จากผู้ ที่ จับ เขาไปเป็น เชลย และจะได้ กล ับ มายัง แผ่น
ดิน นี้ อีก เพราะพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทรงพระเมตตาและกรุ ณา ถ้า ท่านกลับ มา
หาพระองค์ พระองค์ จะไม่ ทรงหัน พระพักตร์ไปจากท่าน� 10 คนเดิน หนั งสือ จึง ไปตามหัว
เมืองต่างๆทัว่ แผ่นดินเอฟราอิมและมนั สเสห์ไกลไปจนถึงเศบูลุน แต่คนทัง้ หลายก็หว
ั เราะ
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เยาะเขา และเย้ย หยัน เขา มี แต่ คนอาเชอร์ มน ัส เสห์ และเศบู ลุ นบางคนที่ ถ่อมตัว และ
มายังเยรู ซาเล็ม 12 พระหัตถ์ของพระเจ้าอยูเ่ หนื อยูดาห์ด้วย ทรงให้เขาเป็นใจเดียวกันที่จะ
กระทําตามซึ่งกษั ตริย์และเจ้านายได้ บัญชาเขาไว้ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ 13 ประ
ชาชนเป็ นอ ัน มากมาประชุม กัน ในเยรู ซาเล็ม เพื่อ ถือ เทศกาลกิน ขนมปัง ไร้เชื้อ ในเดือนที่
สอง เป็นการชุ มนุมใหญ่ ยิง่ นั ก 14 พวกเขาลุก ขึ้น และได้ กําจัด แท่น บูชาที่ อยู่ ในเยรู ซาเล็ม
และแท่นสําหรับเผาเครือ
่ งหอมทัง้ ปวงนั ้น เขาขนไปทิง้ เสียในลําธารขิดโรน
11

การถือเทศกาลปัสกาด้วยความยินดี

15 และเขาทัง
้ หลายได้ฆ่าแกะปัสกาในวันทีสิ
่ บสี่ของเดือนที่สอง

ปุโรหิตและคนเลวีก็ต้อง
รู ส
้ ึก ละอาย เพราะฉะนั ้น เขาจึง ชําระตัว ให้ บริสุทธิ์ และนํา เครือ
่ งเผาบูชามาในพระนิ เวศ
ของพระเยโฮวาห์ 16 เขาทัง้ หลายเข้า ประจํา ตําแหน่ ง ที่ เขาเคย ตามพระราชบัญญั ติ ของ
โมเสสคนของพระเจ้า ปุโรหิตก็เอาเลือดซึ่งเขารับมาจากมือของคนเลวีประพรม 17 เพราะ
ว่ามีหลายคนในชุมนุมชนนั ้นยังมิได้ชําระตนให้บริสุทธิ์ เพราะฉะนั ้นคนเลวีจึงต้องฆ่าแกะ
ปัส กาแทนทุก คนที่ มลทิน เพื่อ กระทํา ให้ บริสุทธิ์ต่อ พระเยโฮวาห์ 18 เพราะว่า มวลชนนั ้น
คนเป็ นอ ัน มากที่มาจากเอฟราอิม มน ัส เสห์ อิส สาคาร์ และเศบู ลุ นยัง ไม่ ได้ ชําระตน ถึง
กระนั ้นเขาก็ยงั รับประทานปัสกาผิดต่อข้อที่กําหนดไว้ แต่เฮเซคียาห์ทรงอธิษฐานเผื่อเขา
ว่า “ขอพระเยโฮวาห์ผู้ ประเสริฐ ทรงให้อภัย แก่ ทุ กๆคน 19 ผู้ ปักใจเสาะหาพระเจ้า คือ พระ
เยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ของเขา ถึง แม้ ว่า จะไม่ ชาํ ระตัว ตามกฎของความบริสุทธิ์
แห่งสถานบริสุทธิ์ นี้ � 20 พระเยโฮวาห์ทรงฟัง เฮเซคี ยาห์และทรงรักษาประชาชน 21 และ
ประชาชนอิสราเอลที่ อยู่ ณ เยรู ซาเล็ม ได้ ถือ เทศกาลกิน ขนมปัง ไร้ เชื้อ เจ็ด วัน ด้วยความ
ยินดี ยิง่ และคนเลวี กับ ปุโรหิต ได้ สรรเสริญ พระเยโฮวาห์ ทุ กวันๆ ร้องเพลงทํา เสีย งดั งด
้วยเครือ
่ งดนตรีของเขาถวายแด่พระเยโฮวาห์ 22 และเฮเซคียาห์ทรงกล่าวหนุนใจพวกคน
เลวีทัง้ ปวงผู้สอนถึงความรู อ
้ น
ั ประเสริฐแห่งพระเยโฮวาห์ พวกเขาจึงรับประทานอาหารใน
เทศกาลนั ้นเจ็ดวัน ได้ถวายสัตว์เป็นเครือ
่ งสันติบูชา และสารภาพความผิดบาปต่อพระเย
โฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของตน
การถือเทศกาลปัสกาอีกเจ็ดวัน

23 แล้วชุ มนุมชนทัง
้ สิ้นก็ตกลงกั นที ่จะถือเทศกาลไปอีกเจ็ดวัน

เขาจึงถือเทศกาลไปอีก
เจ็ดวันด้วยความยินดี 24 เพราะเฮเซคี ยาห์กษั ตริย์แห่งยูดาห์ได้ ทรงประทานวัวผู้หน่งึ พัน
ตัว และแกะเจ็ด พัน ตัว แก่ ชุมนุม ชน และพวกเจ้า นายได้ ให้ วัว ผู้ หน ่ง
ึ พัน ตัว และแกะหนึ่ ง
หมื่นตัวแก่ชุมนุมชน และปุโรหิตเป็นจํานวนมากก็ได้ชําระตนให้บริสุทธิ์ 25 ชุมนุมชนทัง้ สิน
้
ของยูดาห์ กับบรรดาปุโรหิตและคนเลวี และชุมนุมชนทัง้ สิน
้ ซึ่งออกมาจากอิสราเอล และ
คนต่างด้าวซึ่งออกมาจากแผ่นดินอิสราเอลและซึ่งอยู่ในยูดาห์เปรมปรีดิ์กัน 26 จึงมีความ
ชื่นบานใหญ่ยงิ่ ในเยรู ซาเล็ม เพราะตัง้ แต่สมัยของซาโลมอนโอรสของดาวิดกษั ตริย์แห่งอ
ิสราเอลไม่เคยมีอย่างนี้ เลยในเยรู ซาเล็ม 27 แล้วบรรดาปุโรหิตและคนเลวีได้ลุกขึ้นอวยพร
ประชาชน เสียงของเขาก็ถึงพระกรรณ และคําอธิษฐานของเขาก็ข้น
ึ มายังที่ประทับบริสุทธิ์
ของพระองค์คือสวรรค์

31
การทําลายรู ปเคารพ (2 พกษ 18:4)

2 พงศาวดาร 31:1
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1 เมื่อ สําเร็จ งานนี้ ทัง
้ สิน
้ แล้ วอิสราเอลทัง้ ปวงผู้อยู่ที่ นั ่นได้ ออกไปยังหัวเมืองยู ดาห์และ

ทํา ลายเสาศั กด ิ์สิทธิเป็
์ น ชิน
้ ๆ และโค่น บรรดาเสารู ป เคารพลง และพัง ปู ชน ีย สถานสูง ลง
และพังแท่นทัว่ ยูดาห์และเบนยามินทัง้ สิน
้ และในเอฟราอิมกับมนั สเสห์ จนเขาทําลายเสีย
หมดสิน
้ แล ้ว ประชาชนอิสราเอลทัง้ ปวงก็ กล ับ ไปยัง หัว เมืองของตน ทุ กคนกลับ ไปยัง ที่ ดิ
นของเขา
เฮเซคียาห์นําให้มีการปฏิรู ปใหม่
2 เฮเซคียาห์ได้ทรงจัดการแบ่งบรรดาปุโรหิตและคนเลวีเป็ นกองๆ

แต่ละกองตามหน้าที่
ปรนนิ บัติ ของตน คือ บรรดาปุโรหิต และคนเลวี ให้ เป็น พนั กงานฝ่ายเครือ
่ งเผาบูชาและ
เครือ
่ งสันติ บูชาให้ ปรนนิ บัติ และให้ ถวายโมทนาและสรรเสริญ ภายในประตู ค่ายของพระ
เยโฮวาห์ 3 ส่วนที่ กษั ตริย์ ทรงบริจาคจากทรัพย์ สิ นส่วนพระองค์ นั ้น เป็น เครือ
่ งเผาบูชา
คือเครือ
่ งเผาบูชาสําหรับเช้าและสําหรับเย็น และเครือ
่ งเผาบูชาสําหรับวันสะบาโต วันขึ้น
หนึ่ งคํ่าและเทศกาลตามกําหนด ดังที่ บันทึกไว้ในพระราชบัญญัติของพระเยโฮวาห์ 4 และ
พระองค์ทรงบัญชาประชาชนผูอยู
้ ในเยรู
่
ซาเล็มให้บริจาคส่วนที่เป็นของปุโรหิตและของคน
เลวี เพื่อเขาเหล่านั ้นจะได้เข้มแข็งขึ้นในพระราชบัญญัติของพระเยโฮวาห์ 5 พอพระบัญชา
กระจายออกไป ประชาชนอิสราเอลก็ ได้ บริจาคเข้า มาอย่างมากมาย มี ผลรุ น
่ แรกของข้าว
นํ้าองุน
่ นํ้ามัน นํ้าผึ้ง และผลิตผลทุกอย่างของไร่นา และเขานําสิบชักหนึ่ งแห่งของทุกชนิ ด
เข้ามาอย่างมากมาย 6 และประชาชนอิสราเอลและยูดาห์ผู้อาศัยอยู่ในหัวเมืองของยูดาห์
ได้ นํา สิบ ชัก หนึ่ ง ของวัว และแกะ และสิบ ชัก หนึ่ ง ของสิง่ บริสุทธิ ์ ที่ มอบถวายแด่ พระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของเขา และเก็บไว้เป็นกองๆ 7 ในเดือนที่ สามเขาเริม
่ กองสุมขึ้นและสําเร็จใน
เดือนที่เจ็ด 8 เมื่อเฮเซคียาห์และเจ้านายมาเห็นกองเหล่านั ้น ท่านทัง้ หลายก็ถวายสาธุการ
แด่พระเยโฮวาห์ และอวยพรแก่อส
ิ ราเอลประชาชนของพระองค์ 9 เฮเซคียาห์ก็ทรงไต่ถาม
ปุโรหิต และคนเลวีถึง เรือ
่ งกองเหล่า นั ้น 10 อาซาริยาห์ ปุ โรหิต ใหญ่ ผู้ เป็น วงศ์ วานของศา
โดกทูลตอบพระองค์ว่า “ตัง้ แต่ประชาชนได้เริม
่ นําส่วนบริจาคเข้ามาในพระนิ เวศของพระ
เยโฮวาห์ พวกข้า พระองค์ ได้ รับ ประทานและมี พอก ับ มี เหลือ มาก เพราะพระเยโฮวาห์ ได้
ทรงอํานวยพระพรประชาชนของพระองค์ จึงมีเหลืออยู่ใหญ่โตอย่างนี้ � 11 แล้วเฮเซคียาห์
จึง ทรงบัญชาให้เขาจัด ห้องในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์และเขาทัง้ หลายก็ จัด ไว้ 12 และ
เขาทัง้ หลายนําสิง่ บริจาคเข้ามาอย่างสัตย์ซ่ือทัง้ สิบชักหนึ่ งและของมอบถวาย หัวหน้าเจ้า
หน้าที่ผู้ดูแลคือโคนานิ ยาห์คนเลวีกับชิเมอีน้องชายเป็นคนรอง 13 เยฮีเอล อาซาซิยาห์ นา
หัท อาสาเฮล เยรีโมท โยซาบาด เอลีเอล อิสมาคิยาห์ มาฮาท และเบไนยาห์ เป็นผู้ควบคุม
ช่วยเหลือ โคนานิ ยาห์ และชิ เมอี น้องชายของเขา โดยการแต่ง ตัง้ ของกษั ตริย์ เฮเซคี ยาห์
และอาซาริยาห์เจ้าหน้าที่ ชัน
้ ผู้ใหญ่ของพระนิ เวศของพระเจ้า 14 โคเร บุตรชายอิมนาห์คน
เลว ี ผู้ เฝ้า ประตู ตะวัน ออก เป็น ผู้ ดู แลของบูชาที่ ถวายตามใจสมัครแก่ พระเจ้า แจกส่วน
บริจาคที่สงวนไว้สําหรับพระเยโฮวาห์และสิง่ บริสุทธิ์ที่สุด 15 เอเดน มินยามิน เยชูอา เชไม
อาห์ อามาริยาห์ เชคานิ ยาห์ได้ช่วยเขาในตําแหน่ งหน้าที่ในหัวเมืองของปุโรหิต ให้แจกแก่
พี่ น้ องของเขาทัง้ หลาย ทัง้ ผู้ ใหญ่ และผู้ น้อยเหมือนกัน ตามกองเวร 16 เว้น แต่ คนเหล่านั ้
นที่ข้น
ึ ทะเบียนไว้ตามผู้ชาย ตัง้ แต่สามขวบขึ้นไป ทุกคนที่เข้าไปในพระนิ เวศของพระเยโฮ
วาห์ เป็นเวรตามหน้าที่ประจําวันที่ต้องทํา เพื่อทําการปรนนิ บัติตามหน้าที่โดยกองของเขา
17 การขึ้น ทะเบียนปุ โรหิ ตก ็ กระทํา ตามวงศ์ วานแห่ง บรรพบุรุษ ของเขา ส่วนคนเลวีตัง
้ แต่
18
อายุยีสิ
่ บปีข้น
ึ ไปก็ข้น
ึ ตามหน้าที่ของเขา ตามกองเวรของเขาทัง้ หลาย และขึ้นทะเบียนทัง้
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ลูกเล็กๆของเขา ภรรยาของเขา บุตรชายบุตรสาวของเขามวลชนทัง้ สิน
้ เพราะในตําแหน่ ง
หน้าที่ นั้น เขาทัง้ หลายได้ ชาํ ระตัว ให้ บริสุทธิ์ 19 สํา หรับลู กหลานของอาโรนคือ พวกปุโรหิต
ผู้ อยู่ ในทุ่ง นารวมรอบหัว เมืองของเขานั ้น มี ผู้ ชายในหัว เมืองต่างๆ ผู้ ถู กระบุ ช่อ
ื ให้ แจก
จ่ายส่วนแบ่ง แก่ ผู้ ชายทุก คนในพวกปุโรหิต และทุก คนในพวกคนเลวีผู้ ซึ่ง ได้ ข้น
ึ ทะเบียน
ไว้ 20 เฮเซคียาห์ทรงกระทําดังนี้ ทัวท
่ ัง้ ยูดาห์ และพระองค์ทรงกระทําสิง่ ที่ ดีและชอบ และ
ที่ เป็น ความจริง ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของพระองค์ 21 และงานทุก อย่างซึ่ง
พระองค์ทรงเริม
่ กระทําในการปรนนิ บัติแห่งพระนิ เวศของพระเจ้า และตามพระราชบัญญั
ติ และพระบัญญั ติ เพื่อ แสวงหาพระเจ้า ของพระองค์ พระองค์ ทรงกระทํา ด้วยเต็ม พระทัย
และทรงจําเริญขึ้น

32
เซนนาเคอริบมาบุกรุ กยูดาห์ (2 พกษ 18:13-19:37; อสย 36:1-22)

1 ภายหลังเหตุการณ์ เหล่านี้ และการสถาปนาขึ้นนั ้น

เซนนาเคอริบกษั ตริย์อส
ั ซีเรียยกมา
บุ กรุ กยู ดาห์ และตัง้ ค่ายล้อมหัว เมืองที่ มี ป้อมไว้ ทรงดําริที่ จะยึด ไว้ 2 และเมื่อ เฮเซคี ยาห์
ทรงเห็ นว ่า เซนนาเคอริบ ยกมาด้วยเจตนาจะต่อสู้ กับ เยรู ซาเล็ม 3 พระองค์ ทรงวางแผน
การกับเจ้านายของพระองค์ และทแกล้วทหารของพระองค์ ที่ จะอุดนํ้าตามนํ้าพุ ที่ อยู่นอก
เมืองเสีย และเขาทัง้ หลายก็ ทรงช่วยพระองค์ 4 มี ประชาชนเป็ นอ ัน มากรวบรวมกัน เข้า
มา และเขาทัง้ หลายอุด นํ้าพุ และปิด ลําธารซึ่ง ไหลผ่านแผ่น ดิน เสีย พูด ว่า “ทําไมจะให้บร
รดากษั ตริย์ อส
ั ซีเรีย ยกมาพบนํ้า เป็ นอ ัน มากเล่า� 5 พระองค์ ทรงประกอบกิจ อย่า งบึ กบ ึน
สร้างกําแพงที่ปรักหักพังนั ้นทัว่ ไปใหม่ และสร้างหอคอยขึ้น และทรงสร้างกําแพงข้างนอก
อีกชัน
้ หนึ่ ง และพระองค์ทรงเสริมกําแพงป้อมมิลโลที่นครดาวิด ทรงสร้างหอกและโล่เป็น
จํานวนมาก 6 และพระองค์ ทรงตัง้ ผู้บังคับการต่อต้านไว้เหนื อประชาชน และทรงรวบรวม
เข้าไว้ด้วยกัน ณ ถนนที่ประตูนคร และตรัสอย่างหนุนใจเขาทัง้ หลายว่า 7 “จงเข้มแข็งและ
กล้า หาญเถิด อย่า กลัว หรือ ท้อ ถอยต่อ กษั ตริย์ อส
ั ซีเรีย และต่อ กองทัพ ทัง้ สิ้ นที ่ อยู่ กับ เขา
นั ้น เพราะมี ผู้ หน ่งึ ฝ่ายเราที่ ใหญ่ กว่า ฝ่ายเขา 8 ฝ่ายเขามี แต่ กําลัง เนื้ อ หนั ง แต่ ฝ่ายเรามี
พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเราทรงสถิ ตก ับ เราที่ ทรงช่วยเราและสู้ รบฝ่ายเรา� ประชาชนก็
วางใจในพระดํารัสของเฮเซคียาห์กษั ตริยแห่
์ งยูดาห์
การขู่เข็ญอย่างหยิง่ ยโสของเซนนาเคอริบ (2 พกษ 18:17-25)

ภายหลัง เซนนาเคอริบกษั ตริย์ แห่ งอ ัส ซีเรีย (ผู้ ซึ่ง กําลัง ล้อมเมืองลาคี ช อยู่ ด้วยกําลัง
รบทัง้ สิน
้ ของพระองค์� ได้ รับสัง่ ให้ ข้าราชการของพระองค์ ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม ถึง เฮเซคี
ยาห์กษั ตริย์ของยูดาห์ และถึงประชาชนทัง้ ปวงของยูดาห์ที่ อยู่ในเยรู ซาเล็มว่า 10 “เซนนา
เคอริบกษั ตริย์ แห่ งอ ัส ซีเรีย ตรัสด ัง นี้ ว่า ‘เจ้ าทัง้ หลายพึ่ง อะไร เจ้ าจึง ยื นม ัน
่ ให้ ล้อมอยู่ ใน
11
กรุ ง เยรู ซาเล็ม เฮเซคี ยาห์ มิได้ พาเจ้า ให้ หลงเพื่อ จะมอบให้ เจ้ าตายด้วยการอดอาหาร
และความกระหายหรือ ในเมื่อ เขาบอกเจ้า ว่า “พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเราจะทรงช่วย
เราให้ พ้น จากมือ ของกษั ตริย์ แห่ งอ ัส ซีเรีย� 12 เฮเซคี ยาห์ คนนี้ แหละมิ ใช่ หรือ ที่ ได้ กําจัด
ปู ชน ีย สถานสูง และแท่น บูชาของพระองค์ และบัญชาแก่ ยู ดาห์ กับ เยรู ซาเล็ม ว่า “เจ้ าจง
นมัสการอยู่ หน ้า แท่น บูชาแท่น เดียว และเจ้า จงเผาเครือ
่ งหอมบนแท่น นั ้น� 13 เจ้ าไม่ รู ้
หรือว่าเราและบรรพบุรุษของเราได้กระทําอะไรแก่ชนชาติทัง้ หลายแห่งประเทศต่างๆ พระ
ของบรรดาประชาชาติแห่งประเทศเหล่านั ้นสามารถที่จะช่วยประเทศของเขาให้พ้นจากมือ
9
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ของเราหรือ ในพวกพระทัง้ ปวงแห่ง ประชาชาติ เหล่ านั ้ นที ่ บรรพบุรุษ ของเราได้ ทําลาย
เสียอย่างสิน
้ เชิง ยังมีพระองค์ใดเล่าที่สามารถช่วยประชาชนของตนให้พ้นจากมือของเรา
แล ้ว พระเจ้า ของเจ้า น่ ะ หรือ จะสามารถช่วยเจ้า ให้พ้น จากมือ ของเรา 15 เพราะฉะนั ้น บัดนี้
อย่า ให้ เฮเซคี ยาห์ ล่อลวงเจ้า หรือ พาเจ้า ให้ หลงในทํานองนี้ อย่า เชื่อ เขา เพราะไม่ มี พระ
แห่งประชาชาติหรือราชอาณาจักรใดที่สามารถช่วยประชาชนของตนให้พ้นจากมือของเรา
หรือ จากมือ บรรพบุรุษ ของเรา พระเจ้า ของเจ้า จะช่วยเจ้า ให้ พ้น จากมือ ของเราได้ น้อยยิง่
กว่านั ้นสักเท่าใดเล่า� ” 16 และข้าราชการของพระองค์ก็กล่าวทับถมพระเยโฮวาห์พระเจ้า
และเฮเซคียาห์ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์มากยิง่ กว่านั ้น
14

เซนนาเคอริบหมิน
่ ประมาทพระเจ้าของเฮเซคียาห์ (2 พกษ 19:9-13)

17 และพระองค์ทรงพระอักษรหมิน
่ ประมาทพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอล และตรัส

ทับถมพระองค์ว่า “พระของบรรดาประชาชาติแห่งประเทศทัง้ หลายมิได้ช่วยประชาชนของ
ตนให้พ้น จากมือ ของเราฉั นใด พระเจ้า ของเฮเซคี ยาห์ก็ จะไม่ ชว
่ ยประชาชนของตนให้พ้น
จากมือของเราฉั นนั ้น� 18 และเขาทัง้ หลายก็ตะโกนความนี้ ด้วยเสียงอันดังเป็นภาษาฮีบรู
ให้ชาวเยรู ซาเล็ม ผู้ อยู่บนกําแพงฟัง เพื่อ ให้เขาตกใจและหวาดหวัน
่ ไหว จะได้ ยด
ึ เอาเมือง
นั ้น 19 เขาได้ พู ดถึง พระเจ้า แห่ง เยรู ซาเล็ม อย่า งกั บท ี่ เขาพูด ถึง พระแห่ง ชนชาติ ทัง้ หลาย
ของแผ่นดินโลก ซึ่งเป็นผลงานของมือมนุษย์ 20 แลว
้ กษัตริย์เฮเซคียาห์และผูพยากรณ์
้
อิส
21
ยาห์บุ ตรชายอามอสได้ อธิษฐานเพราะเรือ
่ งนี้ และร้องทูล ต่อ สวรรค์ และพระเยโฮวาห์
ทรงใช้ทูตสวรรค์องค์หนึ่ ง ซึ่งได้ตัดทแกล้วทหารทัง้ ปวงและผู้บังคับกองและนายทหารใน
ค่ายของกษั ตริย์แห่งอัสซีเรียออกเสีย เพราะฉะนั ้นพระองค์จึงเสด็จกลับไปยังแผ่นดินของ
พระองค์ ด้วยความอับอายขายพระพักตร์ และเมื่อพระองค์ เสด็จเข้าในนิ เวศแห่งพระของ
พระองค์ คนเหล่านั ้นที่ออกมาจากบัน
้ เอวของพระองค์เองได้ฆ่าพระองค์ด้วยดาบเสียที่นั ่น
22 ดัง นั ้น พระเยโฮวาห์ จึง ทรงช่วยเฮเซคี ยาห์ และชาวเยรู ซาเล็ม ให้ พ้น จากพระหัตถ์ ของ
เซนนาเคอริบกษั ตริย์แห่งอ ัส ซีเรีย และจากมือ ของศั ตรู ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ และพระองค์
23
ทรงนําเขาทัง้ หลายอยู่ทุกด้าน และคนเป็ นอันมากนําของถวายพระเยโฮวาห์มายังกรุ ง
เยรู ซาเล็ม และของกํานั ล ต่างๆมาถวายเฮเซคี ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ พระองค์ จึง ทรงเป็
นที่ยกย่องในสายตาของทัง้ ปวงตัง้ แต่เวลานั ้นเป็นต้นมา
เฮเซคียาห์ทรงประชวรและทรงกลับฟื้ นมาใหม่ (2 พกษ 20:1-11)
ครัง้ นั ้น เฮเซคี ยาห์ ทรงประชวรใกล้ จะสิน
้ พระชนม์ และพระองค์ ทูล อธิษฐานต่อ พระ
เยโฮวาห์ และพระเยโฮวาห์ทรงตอบ และประทานหมายสําคัญอย่างหนึ่ งให้แก่เฮเซคียาห์
25 แต่ เฮเซคี ยาห์ มิได้ สนองพระคุณ นั ้น เพราะพระทัย ของพระองค์ ผยองขึ้น เพราะฉะนั ้น
พระพิโรธจึง มาเหนื อ พระองค์ ยู ดาห์ และเยรู ซาเล็ม 26 แต่ เฮเซคี ยาห์ ทรงอ่อนน้ อมถ่อม
พระทัย ที่ กํา เริบน น
ั ้ ลง ทัง้ พระองค์ และชาวเยรู ซาเล็ม พระพิโรธของพระเยโฮวาห์จึ งม ิ ได้
มาเหนื อ เขาทัง้ หลายในรัชกาลเฮเซคี ยาห์ 27 เฮเซคี ยาห์ ทรงมี ราชทรัพย์ และเกียรติ ใหญ่
ยิง่ และพระองค์ ทรงสร้างคลัง ไว้ สําหรับ พระองค์ เพื่อ เก็บ เงิน ทองคํา และเพชรพลอย
ต่างๆ เครือ
่ งเทศ โล่ และสําหรับทรัพย์สินทีมี
่ ค่าทุกชนิ ด 28 ทัง้ ฉางสําหรับข้าว นํ้าองุน
่ และ
29
นํ้ามัน ที่ ผลิ ตมา และโรงเก็บ สัตว์เลี้ยงทุก ชนิ ด และคอกแกะ พระองค์ ทรงจัด หัว เมือง
เพื่อพระองค์ด้วย ทัง้ ฝูงแพะแกะและฝูงวัวเป็นอันมาก เพราะพระเจ้าทรงประทานทรัพย์สิ
นให้พระองค์มากยิง่ 30 เฮเซคียาห์องค์นี้ เองทรงปิดทางนํ้าออกตอนบนของนํ้าพุกีโฮนเสีย
แล ้ วนํา ไปให้ ไหลลงไปทางทิศ ตะวัน ตกของนครดาวิด และเฮเซคี ยาห์ ทรงจําเริญ ในพระ
ราชกิจทัง้ สิน
่ งทูตที่เจ้านายเมืองบาบิโลนใช้ให้มาถาม
้ ของพระองค์ 31 อย่างไรก็ตามในเรือ
24
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ถึง การมหัศจรรย์ ซ่ึง ได้ เก ิด ขึ้น ในแผ่น ดิน พระเจ้า ก็ ทรงปล่อยพระองค์ ตามอําเภอใจ เพื่อ
จะทดลองพระองค์ และเพื่อจะทราบพระดําริทัง้ สิน
้ ในพระทัยของพระองค์ 32 ฝ่ายพระราช
กิจนอกนั ้นของเฮเซคียาห์ และความดีของพระองค์ ดูเถิด มีบันทึกไว้ในนิ มิตของอิสยาห์ผู้
พยากรณ์ บุตรชายอามอส และในหนั งสือของกษั ตริย์แห่งยูดาห์และอิสราเอล
การสิน
้ พระชนม์ของเฮเซคียาห์ (2 พกษ 20:20-21)
และเฮเซคี ยาห์ ล่วงหลับ ไปอยู่ กับ บรรพบุรุษ ของพระองค์ และเขาฝัง พระศพไว้ ใน
อุโมงค์ สําคัญ ที่สุด ของโอรสของดาวิด และบรรดาคนยู ดาห์ และชาวเยรู ซาเล็ มท ง
ั ้ ปวงได้
ถวายเกียรติ เมื่อ พระองค์ สิน
้ พระชนม์ และมนั ส เสห์โอรสของพระองค์ ได้ ครอบครองแทน
พระองค์
33

33
มนัสเสห์ผู้ชัว่ ร้ายครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พกษ 21:2-9)

1 เมื่อมนั สเสห์เริม
่ ครอบครองมีพระชนมายุสิบสองพรรษา

และพระองค์ทรงครอบครอง
ในเยรู ซาเล็ม ห้า สิบ ห้า ปี พระองค์ ทรงกระทํา สิง่ ที่ ชว
ั ่ ร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮ
วาห์ ตามการกระทํา ที่ น่า สะอิดสะเอียนของประชาชาติ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงขับ ไล่ ไปเสีย
ให้ พ้น หน้า ประชาชนอิสราเอล 3 เพราะพระองค์ ทรงสร้างปู ชน ีย สถานสูง ขึ้น ใหม่ ซึ่ง เฮเซ
คี ยาห์ พระราชบิดาของพระองค์ ได้ ทรงพัง ลงนั ้น และทรงสร้างแท่น บูชาแด่ พระบาอัล
และทรงทํา บรรดาเสารู ป เคารพ และนมัสการบริวารทัง้ สิน
้ ของฟ้า สวรรค์ และปรนนิ บั ติ
พระเหล่านั ้น 4 และพระองค์ทรงสร้างแท่นบูชาในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ซึ่งพระเยโฮ
วาห์ตรัสว่า “นามของเราจะอยูใ่ นเยรู ซาเล็มเป็นนิ ตย์� 5 และพระองค์ได้ทรงสร้างแท่นบูชา
สําหรับ บรรดาบริวารแห่ง ฟ้า สวรรค์ ในลานทัง้ สองแห่ง พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 6 และ
พระองค์ได้ทรงถวายโอรสของพระองค์ให้ลุยไฟในหุบเขาบุตรชายของฮินโนม ถือฤกษ์ ยาม
ใช้ เวทมนตร์ ใช้ ไสยศาสตร์ ติ ดต่ อก ับ คนทรงและพ่อ มดหมอผี พระองค์ ทรงกระทํา สิง่ ที่
ชัว่ ร้ายเป็ นอ ัน มากในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ซึ่ง เป็นการยัว่ ยุ ให้พระองค์ ทรงกริว้
โกรธ 7 และรู ป เคารพสลัก ซึ่ง คือ รู ป เคารพที่ พระองค์ ทรงสร้างนั ้น พระองค์ ทรงตัง้ ไว้ ใน
พระนิ เวศของพระเจ้า ซึ่งพระเจ้าตรัสกับดาวิดและซาโลมอนโอรสของดาวิดว่า “ในนิ เวศ
นี้ และในเยรู ซาเล็ม ซึ่ง เราได้ เลือกออกจากตระกูล ทัง้ สิน
้ ของอิสราเอล เราจะบรรจุ นาม
8
ของเราไว้เป็น นิ ตย์ และเราจะไม่ ให้ เท ้า ของอิสราเอลพเนจรออกไปจากแผ่น ดิน ซึ่ง เรา
ได้กําหนดให้บรรพบุรุษของเจ้าอีกเลย ถ้าเขาเพียงแต่จะระมัดระวังกระทําทุกอย่างซึ่งเรา
ได้ บัญชาเขาไว้ คือราชบัญญัติ กฎเกณฑ์ และกฎทัง้ สิน
้ ซึ่งได้ ให้ไว้โดยทางโมเสส� 9 มนัส
เสห์ทรงชักจูงยูดาห์และชาวเยรู ซาเล็มให้หลง เขาจึงได้ กระทําความชัว่ ร้ายยิง่ กว่าบรรดา
ประชาชาติ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงทําลายให้ พ้น หน้า ประชาชนอิสราเอลนั ้น 10 พระเยโฮ
วาห์ตรัสกับมนั สเสห์และประชาชนของพระองค์ แต่เขาทัง้ หลายไม่ฟัง
2

มนัสเสห์เป็นเชลยแล้วกลับคืนมา
เพราะ ฉะ นั ้น พระ เย โฮ วาห์ ทรง ให้ ผู้ บังคับ กอง ทหาร ขอ งกษั ตริ ย์ แห่ งอ ัส ซีเรีย มา
ต่อสู้ เขาทัง้ หลาย ได้ จับมนั สเสห์ท่ามกลางพงหนามและจองจําด้วยตรวนและนําพระองค์
มาย ัง บา บิ โลน 12 และ เมื่อ พระองค์ ทรง ทุกข์ ยาก พระองค์ ทรง วิงวอน ขอ พระ กรุ ณา ต่อ
พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ พระองค์ และ ถ่อม พระทัย ลง อย่าง มาก ต่อ พระ พักตร์ พระเจ้า
ของบรรพบุรุษ ของพระองค์ 13 พระองค์ ทรงอธิษฐานต่อ พระเจ้า และพระเจ้า ทรงรับคํา
วิงวอนของพระองค์ และทรงฟัง คํา อ้อนวอนของพระองค์ และนํา พระองค์ กล ับ มายัง กรุ ง
11
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เยรู ซาเล็ม ในราชอาณาจักรของพระองค์ อีก แล ้ว มนั ส เสห์ ทรงทราบว่า พระเยโฮวาห์ ทรง
เป็น พระเจ้า 14 ภายหลัง พระองค์ ทรงสร้างกําแพงชัน
้ นอกให้ นครดาวิด ทางตะวัน ตกขอ
งกี โฮนในหุบเขาไปจนถึง ทางเข้า ประตู ปลา แล ้ว วงรอบตําบลโอเฟล และก่อ ขึ้น ให้สูง มาก
และพระองค์ ทรงตัง้ ผู้ บังคับ บัญชากองทัพ ให้ อยู่ ในหัว เมืองมี ป้อมในยู ดาห์ ทัง้ สิน
้ 15 และ
พระองค์ ทรงเอาพระต่างด้าวและรู ป เคารพไปเสีย จากพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และ
แท่น บูชาทัง้ สิน
้ ซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงสร้างไว้ บนภูเขาแห่ง พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และ
ในเยรู ซาเล็ม และพระองค์ทรงทิง้ ออกไปนอกเมือง 16 และพระองค์ทรงซ่อมแท่นบูชาของ
พระเยโฮวาห์ และทรงถวายเครือ
่ งสัตวบูชาเป็นเครือ
่ งสันติบูชาและเครือ
่ งโมทนาพระคุณ
บนแท่น นั ้น และพระองค์ ทรงบัญชาให้ ยู ดาห์ ปรนนิ บัติ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส รา
เอล 17 ถึง กระนั ้ นก ็ ดี ประชาชนก็ ยงั ถวายสัตวบูชาที่ ปู ชน ีย สถานสูง แต่ ถวายต่อ พระเย
โฮวาห์ พระเจ้า ของเขาเท่านั ้น 18 ส่วนพระราชกิจ นอกนั ้น ของมนั ส เสห์ และคํา อธิษฐาน
ของพระองค์ ต่อ พระเจ้า และถ้อยคํา ของผู้ ทํานาย ผู้ ทูล พระองค์ ในพระนามของพระเยโฮ
วาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล ดู เถิด มี บันทึก ไว้ในหนั งสือ ของกษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอล 19 และ
คําอธิษฐานของพระองค์ และเรือ
่ งที่พระเจ้าทรงรับคําวิงวอนของพระองค์ บาปทัง้ สิน
้ ของ
พระองค์ และการละเมิดของพระองค์ทัง้ สิน
้ และสถานที่ซ่ึงพระองค์ทรงสร้างปูชนียสถาน
สูง และตัง้ บรรดาเสารู ปเคารพและรู ปเคารพสลัก ก่อนที่พระองค์ทรงถ่อมพระองค์ลงนั ้น
ดู เถิด เขาบันทึก ไว้ในหนั งสือ ประวัติ ที่ ผู้ ทํานายแต่ง 20 มน ัส เสห์ จึง ทรงล่วงหลับ ไปอยู่ กับ
บรรพบุรุษ ของพระองค์ และเขาฝัง พระศพไว้ในพระราชวังของพระองค์ และอาโมนโอรส
ของพระองค์ได้ครอบครองแทนพระองค์
อาโมนครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พกษ 21:18-22)
เมื่อ อาโมนเริม
่ ครอบครองมี พระชนมายุ ยี ่ สิ บสองพรรษา และพระองค์ ทรงครอบ
ครองในเยรู ซาเล็มสองปี 22 พระองค์ทรงกระทําความชัว่ ร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮ
วาห์ อย่างมนั สเสห์ราชบิดาของพระองค์ทรงกระทํานั ้น อาโมนถวายสัตวบูชาแก่รูปเคารพ
สลัก ทัง้ สิน
้ ซึ่ง มนั ส เสห์ราชบิดาของพระองค์ ได้ ทรงสร้างขึ้น และทรงปรนนิ บั ติ รู ปเคารพ
นั ้น 23 และพระองค์มิได้ถ่อมพระองค์ลงต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ อย่างมนั สเสห์ราชบิดา
ของพระองค์ได้ถ่อมพระองค์ลงนั ้น แต่อาโมนองค์นี้ ได้ละเมิดยิง่ ๆขึ้น
21

การสิน
้ พระชนม์ของอาโมน (2 พกษ 21:23-26)
แล ้ว ข้าราชการของพระองค์ ก็ ร่วมกัน คิด กบฏต่อ พระองค์ และได้ ฆ่า พระองค์ เสีย ใน
พระราชวัง ของพระองค์ 25 แต่ ประชาชนแห่ง แผ่น ดิน ได้ ประหารบรรดาคนเหล่านั ้ นที ่ คิด
กบฏต่อกษั ตริย์อาโมน และประชาชนแห่งแผ่นดินได้แต่งตัง้ ให้โยสิยาห์โอรสของพระองค์
ครอบครองแทนพระองค์
24

34

โยสิยาห์ครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พกษ 22:1—23:30)
และพระองค์ทรงครอบครองใน
2
เยรู ซาเล็ม สามสิบ เอ็ด ปี พระองค์ ทรงกระทํา สิง่ ที่ ถู กต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮ
วาห์ และดําเนิ นในมรรคาของดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์ และพระองค์มิได้ทรงเอนเอียง
ไปทางขวามือหรือทางซ้าย 3 เพราะในปีที่แปดแห่งรัชกาลของพระองค์ เมื่อพระองค์ยงั ทรง
พระเยาว์อยู่ พระองค์ ทรงเริม
่ แสวงหาพระเจ้า ของดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์ และในปี
1 เมื่อโยสิยาห์เริม
่ ครอบครองมีพระชนมายุแปดพรรษา
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ที่สิบสองพระองค์ทรงเริม
่ กวาดล้างยูดาห์และเยรู ซาเล็มด้วยการกําจัดปูชนียสถานสูง ทัง้
บรรดาเสารู ปเคารพและรู ปเคารพแกะสลักและรู ปเคารพหล่อ 4 และเขาพังแท่นบูชาพระ
บาอัลลงต่อพระพักตร์ของพระองค์ และพระองค์ทรงโค่นบรรดารู ปเคารพซึ่งตัง้ อยู่บนนั ้น
ลง และพระองค์ทรงทุบบรรดาเสารู ปเคารพและรู ปเคารพแกะสลั กกับรู ปเคารพหล่อเป็น
ชิน
้ ๆ และทรงกระทําให้เป็นผงโรยบนหลุมศพของบรรดาคนที่ ถวายสัตวบูชาแก่ พระเหล่า
นั ้น 5 และพระองค์ ทรงเผากระดูก ของปุโรหิต บนแท่น พระเหล่า นั ้น และทรงกวาดยู ดาห์
และเยรู ซาเล็ม 6 และพระองค์ ทรงกระทํา เช่ นก ัน ในหัว เมืองของมนั ส เสห์ เอฟราอิม และ
สิ เมโอน และไปถึง นั ฟ ทาลี ในที่ ปรักห ัก พัง ซึ่ง อยู่ โดยรอบ 7 เมื่อ พระองค์ ทรงทําลายแท่น
บูชาและบรรดาเสารู ปเคารพ และทรงทุบรู ปเคารพสลักให้เป็นผง และทรงโค่นบรรดารู ป
เคารพทัง้ สิน
้ ลงทัว่ แผ่นดินอิสราเอลแล้ว พระองค์เสด็จกลับเยรู ซาเล็ม
การซ่อมแซมพระวิหาร (2 พกษ 22:3-7)
ในปี ที่ สิ บแปดแห่ง รัชกาลของพระองค์ เมื่อ พระองค์ ทรงกวาดล้างแผ่น ดิน และพระ
นิ เวศแล้ว พระองค์ ทรงใช้ ชาฟานบุตรชายอาซาลิ ยาห์ และมาอาเสอาห์ ผู้ ว่า ราชการนคร
และโยอาห์บุ ตรชายโยอาฮาสเจ้า กรมสารบรรณ ให้ซ่อมแซมพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของพระองค์ 9 เมื่อ เขาทัง้ หลายมาหาฮิล คี ยาห์มหาปุโรหิต แล้ว เขาได้ มอบเงิน ซึ่ง
คนทัง้ หลายนํามายังพระนิ เวศของพระเจ้า ซึ่งคนเลวีผู้เฝ้าธรณี ประตูได้ เก็บจากมนั สเสห์
และเอฟราอิม และจากบรรดาคนที่ เหลือ ของอิสราเอล และจากยู ดาห์ กับ เบนยามิ นทัง้
สิน
้ แล้วพวกเขากลับไปยังเยรู ซาเล็ม 10 เขาทัง้ หลายมอบให้แก่คนทํางานผู้ดูแลพระนิ เวศ
ของพระเยโฮวาห์ และมอบให้แก่คนทํางานผู้ทํางานอยูใ่ นพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ เพื่อ
การซ่อมแซมพระนิ เวศให้มัน
่ คง 11 เขาทัง้ หลายมอบให้แก่ ช่างไม้ และช่างก่อสร้างเพื่อ จะ
ซื้อหินสลักและไม้กระดาน เพื่อประกับและเป็นคานสําหรับอาคาร ซึ่งกษั ตริย์แห่งยูดาห์ได้
ปล่อยให้ทรุ ดโทรมพังทลายไป 12 และคนทัง้ หลายก็ทํางานอย่างสัตย์ซื่อ ผูคุ
้ มงานมียาหาท
และโอบาดีห์คนเลวีลูกหลานของเมรารี และเศคาริยาห์กับเมชุลลัมลูกหลานของคนโคฮา
ทเป็นผูดู
้ แล คนเลวทุ
ี กคนที่ชาํ นาญเครือ
่ งดนตรี 13 เป็นผูดู
้ แลคนหาบหาม และบรรดาคน
ที่ทํางานปรนนิ บัติทุกอย่าง คนเลวีบางคนเป็นอาลักษณ์ เป็นเจ้าหน้าที่และเป็นนายประตู
8

ฮิลคียาห์ได้พบพระราชบัญญัติของโมเสส (2 พกษ 22:8)

14 ขณะที่ เขาทัง
้ หลายนําเงินที่ได้ถวายในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ออกมา

ฮิลคียาห์ปุ
โรหิต ได้ พบหนั งสือ พระราชบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์ซ่ึง ทรงประทานทางโมเสส 15 และฮิ
ลคียาห์พูดกับชาฟานราชเลขาว่า “ข้าพเจ้าได้พบหนั งสือพระราชบัญญัติในพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาห์� และฮิ ล คี ยาห์ ก็ มอบหนั งสือ นั ้น ให้ ชาฟาน 16 และชาฟานได้ นํา หนั งสือ ไป
ถวายกษั ตริย์ และต่อ ไปก็ ทูล รายงานกษั ตริย์ ว่า “สิ ่ง ทัง้ ปวงที่ พระองค์ ทรงมอบหมายแก่
ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ให้กระทํานั ้น เขากําลังกระทําอยูแล้
่ ว� 17 เขารวบรวมเงินซึ่งพบในพระ
นิ เวศของพระเยโฮวาห์ และได้มอบไว้ในมือของผู้ดูแลและคนงาน
การอ่านพระราชบัญญัติได้นําการกลับใจยิง่ ใหญ่มา (2 พกษ 22:9-13)
แล ้ว ชาฟานราชเลขาทูล กษั ตริย์ ว่า “ฮิ ล คี ยาห์ ปุ โรหิต ได้ มอบหนั งสือ แก่ ข้า พระองค์
ม้วนหนึ่ ง� แล ้ว ชาฟานก็ อา่ นถวายต่อ พระพักตร์กษั ตริย์ 19 และอยู่ มาเมื่อ กษั ตริย์ ทรง
สดับ ถ้อยคํา ของพระราชบัญญั ติ นั ้น พระองค์ ทรงฉี ก ฉลองพระองค์ 20 และกษั ตริย์ ทรง
บัญชาแก่ ฮิล คี ยาห์ อาหิคัม บุตรชายชาฟาน อับโดนบุตรชายมี คาห์ ชาฟานราชเลขา และ
18
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อาสายาห์ ผู้รบ
ั ใช้ ของกษั ตริย์ ตรัสว ่า “จงไปทูล ถามพระเยโฮวาห์ ให้ แก่ เรา และให้ แก่
บรรดาผู้ที่เหลืออยู่ในอิสราเอลและในยูดาห์ เกี่ยวกับถ้อยคําในหนั งสือซึ่งได้พบนั ้น เพราะ
ว่าพระพิโรธของพระเยโฮวาห์ซ่ึงเทลงเหนื อเรานั ้นใหญ่ยิง่ นั ก เพราะว่าบรรพบุรุษของเรา
ไม่ได้รักษาพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ตามซึ่งเขียนไว้ในหนั งสือนี้ ทุกประการ�
21

คําพยากรณ์ ของนางฮุลดาห์ (2 พกษ 22:14-20)
22 ฮิลคี ยาห์และคนเหล่านั ้นซึ่งกษั ตริย์ทรงใช้ไปจึงไปยังฮุลดาห์หญิงผู้พยากรณ์ ภรรยา

ของชัลลูม บุ ตรชายทิ กวาห์ บุ ตรชายหัสราห์ผู้ดูแลฉลองพระองค์ (นางอยู่ในเยรู ซาเล็ มที่
แขวงสอง� และพูดกับนางถึงเรือ
่ งนั ้น 23 และนางพูดกับเขาว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่
งอิสราเอลตรัสดังนี้ ว่า จงบอกชายผู้ซ่ึงใช้พวกเจ้าให้มาหาเราว่า 24 ‘พระเยโฮวาห์ตรัสดัง
นี้ ว่า ดูเถิด เราจะนําเหตุชว
ั ่ ร้ายมาเหนื อสถานที่นี้ และเหนื อชาวเมืองนี้ คือคําสาปทัง้ สิ้นที
่ บันทึก ไว้ในหนั งสือ ซึ่ง ได้ อา่ นถวายต่อ พระพักตร์กษั ตริย์แห่งยู ดาห์นั ้น 25 เพราะว่า เขาทัง้
หลายได้ ทอดทิง้ เรา และได้ เผาเครือ
่ งหอมถวายพระอื่น เพื่อเขาจะกระทําให้เราโกรธด้วย
การงานทัง้ สิน
้ แห่งมือของเขา เพราะฉะนั ้นความพิโรธของเราจะเทลงเหนื อสถานที่นี้ และ
จะดับไม่ได้� 26 แต่กษั ตริย์ของยูดาห์ผู้ใช้เจ้าให้มาทูลพระเยโฮวาห์นั ้น เจ้าจงทูลท่านดังนี้
ว่า ‘พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ ว่า เรือ
่ งถ้อยคําซึ่งเจ้าได้ยน
ิ นั ้น 27 เพราะ
จิตใจของเจ้า อ่อนโยน และเจ้า ได้ ถ่อมตัว ลงต่อ พระพักตร์พระเจ้า เมื่อ เจ้า ได้ยน
ิ ถ้อยคํา ที่
ปรักปรํา สถานที่ นี้ และชาวเมืองนี้ เจ้ าได้ ถ่อมตัว ลงต่อ หน้า เรา และเจ้า ได้ ฉีก เสื้อผ้า ของ
เจ้าและร้องไห้ต่อหน้าเรา พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เราได้ฟังเจ้าด้วย 28 ดูเถิด เราจะรวบเจ้าไป
อยู่กับบรรพบุรุษของเจ้า และเขาจะรวบเจ้าไปสู่ที่ฝังศพอย่างสันติ และตาของเจ้าจะไม่เห
็ นบรรดาเหตุ ชว
ั ่ ร้ายซึ่ง เราจะนํา มาเหนื อ สถานที่ นี้ และชาวเมืองนี้ � ” และเขาทัง้ หลายนํา
พระวจนะกลับมายังกษั ตริย์
การอ่านพระราชบัญญัติให้ประชาชนทัง้ ปวงฟัง (2 พกษ 23:1-2)
29 แล ้ วกษั ตริย์ รบ
ั สัง่ ให้ รวบรวมบรรดาผู้ ใหญ่ ของยู ดาห์ และเยรู ซาเล็ม 30 และกษั ตริย์
เสด็จขึ้นไปยังพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ พรอ
้ มกับคนทัง้ ปวงของยูดาห์และชาวเยรู ซาเล็ม
กับ ปุโรหิต และคนเลวี คนทัง้ ปวงทัง้ ใหญ่ และเล็ก และพระองค์ ทรงอ่านถ้อยคํา ทัง้ สิน
้ ใน
หนั งสือพันธสัญญา ซึ่งได้พบในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ให้เขาฟัง

กษั ตริยและประชาชนทํ
์
าพันธสัญญากับพระเจ้า (2 พกษ 23:3)
31 และกษั ตริย์ประทับยืนอยูใ่ นพระที่ของพระองค์

และกระทําพันธสัญญาต่อพระพักตร์
พระเยโฮวาห์ ที่จะทรงดําเนิ นตามพระเยโฮวาห์ และรักษาพระบัญญัติ พระโอวาทและกฎ
เกณฑ์ ของพระองค์ ด้วยสุด พระจิต สุด พระทัย ที่ จะทรงประกอบกิจ ตามถ้อยคํา ของพันธ
สัญญาซึ่ งบ ัน ทึก ไว้ในหนั ง สื อม ้ วนนี้ 32 แล ้ว พระองค์ ทรงรับสัง่ บรรดาผู้ ที่ อยู่ในเยรู ซาเล็ม
และ ใน เบน ยา มิน ให้ เข ้า ส่วน ใน พันธ สัญญา นั ้น และ ชาว เยรู ซาเล็ม ก็ กระทํา ตาม พันธ
สัญญาของพระเจ้า พระเจ้า ของบรรพบุรุษ ของเขาทัง้ หลาย 33 และโยสิ ยาห์ ได้ เอาสิง่ ที่
น่าสะอิดสะเอียนทัง้ ปวงออกไปเสียจากดินแดนทัง้ สิน
้ ซึ่งเป็นของประชาชนอิสราเอล และ
ทรงกระทํา ให้ บรรดาผู้ ที่ อยู่ ในอิสราเอลปรนนิ บั ติ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเขาทัง้ หลาย
เขาทัง้ หลายก็มิได้พรากไปจากการติดตามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของบรรพบุรุษของเขาทัง้
หลายตลอดรัชสมัยของพระองค์
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การถือเทศกาลปัสกา (2 พกษ 23:21-23)
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ยิง่ กว่า นั ้น โยสิ ยาห์ทรงถือ เทศกาลปัส กาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม เขา
ฆ่า แกะปัสกาในวันที ่สิ บสี่ ของเดือนต้น 2 พระองค์ ทรงแต่งตัง้ ปุโรหิตให้ประจําหน้าที่ และ
ทรง สนั บสนุน เขา ใน การ ปรน นิ บั ติ ของ พระ นิ เวศ แห่ง พระ เย โฮ วาห์ 3 และ พระองค์ ตรัส
กับ คนเลวี ผู้ บริสุทธิ์ เฉพาะพระเยโฮวาห์ ผู้ สอนอ ิส ราเอลทัง้ ปวงว่า “จงวางหีบ บริสุทธิ
์ ไว้ ใน พระ นิ เวศ ซึ่ง ซา โลม อน โอรส ของ ดา วิ ดกษั ตริ ย์ ของ อิสราเอล ทรง สร้าง ไว้ เจ้ า ทัง้
หลายไม่ต้องใส่บ่าหามไปอีก บัดนี้ จงปรนนิ บัติพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า และอิสราเอล
ประชาชนของพระองค์ 4 จงเตรียมตัว ของเจ้า ตามเรือนบรรพบุรุษ ของเจ้า เป็น กองๆ ตาม
บันทึก พระราชดํารัส ชีแ
้ จงของดาวิดกษั ตริย์ แห่งอ ิส ราเอล และตามบันทึก พระราชดํารัส
ชีแ
้ จงของซาโลมอนโอรสของพระองค์ 5 และยืนประจําอยู่ในสถานบริสุทธิ์ ตามพวกต่างๆ
ตามครอบครัวของบรรพบุรุษที่เป็นพี่น้องของท่าน ผู้เป็นประชาชน และตามส่วนแบ่งของ
แต่ละครอบครัวของคนเลวี 6 และฆ่าแกะปัสกาและชําระตนให้บริสุทธิ์ และเตรียมไว้ให้พี่
น้ องของเจ้า เพื่อให้เขากระทําตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ทางโมเสสนั ้น� 7 แล้วโยสิ
ยาห์ ได้ ทรงบริจาคแก่ ประชาชนเป็น เครือ
่ งปัส กาบู ชาสําหรับ คนทัง้ ปวงที่ อยู่ ที่ นั่น เป็น ลูก
แกะและลูกแพะจากฝูงแพะแกะจํานวนสามหมื่นตัว และวัวผูส
้ ามพันตัว สัตว์เหล่านี้ ได้มา
8
จากทรัพย์สินของกษั ตริย์ และเจ้านายของพระองค์บริจาคด้วยความเต็มใจแก่ประชาชน
แก่ ปุ โรหิต และแก่ คนเลวี ฮิลคี ยาห์ เศคาริยาห์และเยฮีเอล เจ้าหน้าที่ ชัน
้ หัวหน้าของพระ
นิ เวศแห่ง พระเจ้า ได้ มอบลูก แกะและลูก แพะสองพัน หกร้อยตั วก ับ วัว ผู้ สามร้อยตัว แก่ ปุ
โรหิตเป็นเครือ
่ งปัสกาบูชา 9 กับโคนานิ ยาห์ และเชไมอาห์ กับเนธันเอล พวกน้ องชายของ
เขา และฮาชาบิ ยาห์ และเยอี เอล กับ โยซาบาด หัวหน้า ของคนเลวี ได้ ให้ ลูก แกะและลูก
แพะห้าพันตัวกับวัวผูห
้ า้ ร้อยตัวแก่คนเลวเี ป็นเครือ
่ งปัสกาบูชา 10 เมื่อเตรียมการเรียบร้อย
แล้ว บรรดาปุ โรหิตก ็ ยน
ื ประจํา ที่ ของตน และคนเลวีก็ อยู่ตามกองของตน ตามพระบัญชา
ของกษั ตริย์ 11 แล้วเขาก็ฆ่าแกะปัสกา แล้วปุโรหิตก็เอาเลือดซึ่งรับมาจากมือเขาประพรม
ส่วนคนเลวี ถลกหนั ง สัตว์ นั ้น 12 แล ้ว เขาก็ แยกส่วนที่ เป็น เครือ
่ งเผาบูชาไว้ ต่างหากเพื่อ
แจกจ่ายได้ตามพวกต่างๆ ผูเป็
้ นประชาชนที่แบ่งเป็นแต่ละครอบครัว ให้ถวายแด่พระเยโฮ
วาห์ ดังที่ บันทึกไว้ในหนั งสือของโมเสส และเขากระทํากับวัวผู้ทํานองเดียวกัน 13 และเขา
ก็ ปิ้งแกะปัสกาด้วยไฟตามกฎ และเขาทัง้ หลายต้มเครือ
่ งบูชาบริสุทธิ์อ่น
ื ๆในหม้อ ในหม้อ
ขนาดใหญ่ และในกระทะ และนํา ไปให้ ประชาชนทัง้ ปวงโดยเร็ว 14 ภายหลัง เขาทัง้ หลาย
จึงเตรียมสําหรับตนเองและสําหรับปุโรหิต เพราะว่าปุโรหิตลูกหลานของอาโรนติดธุระใน
การถวายเครือ
่ งเผาบูชาและส่วนไขมัน จนกลางคืน คนเลว ี จึง เตรียมเพื่อ ตนเองและเพื่อ
ปุโรหิต ลูก หลานของอาโรน 15 บรรดานั กร ้ องซึ่ง เป็น ลูก หลานของอาสาฟอยู่ ประจํา ที่ ของ
ตน ตามบัญชาของดาวิด อาสาฟ และเฮมาน กับเยดูธูนผู้ทํานายของกษั ตริย์ และคนเฝ้า
ประตู ก็ อยู่ประจํา ทุก ประตู เขาไม่ จําเป็น ละงานหน้าที่ ของเขา เพราะคนเลวีพี่น้ องของเขา
ได้ เตรียมไว้ให้เขา 16 เขาจึงเตรียมการปรนนิ บัติ ทัง้ สิน
้ แด่ พระเยโฮวาห์ในวันเดียวนั ้นเอง
เพื่อจะถือเทศกาลปัสกา และถวายเครือ
่ งเผาบูชาบนแท่นบูชาของพระเยโฮวาห์ ตามพระ
บัญชาของกษั ตริย์โยสิ ยาห์ 17 และประชาชนอิสราเอลผู้อยู่ที่ นั ่นได้ ถือเทศกาลปัสกาเวลา
นั ้น และเทศกาลกิน ขนมปัง ไร้เชื้อ เจ็ด วัน 18 ตัง้ แต่ สม ัย ของซามู เอลผู้ พยากรณ์ ไม่มี เท
ศกาลปัสกาเหมือนอย่างนี้ ได้ ถื อกันมาในอิสราเอล ไม่มีกษั ตริย์แห่งอิสราเอลสักองค์ หน่งึ
1

2 พงศาวดาร 35:19

566

2 พงศาวดาร 36:7

ที่ถือเทศกาลปัสกาอย่างที่โยสิยาห์ได้ทรงถือนี้ และบรรดาปุโรหิตกับคนเลวี และยูดาห์กับ
อิสราเอลทัง้ ปวงซึ่งอยูพร้
่ อมกัน ทัง้ ชาวเยรู ซาเล็ม 19 เขาถือเทศกาลปัสกานี้ ในปีที่สิบแปด
แห่งรัชกาลโยสิยาห์
การสิน
้ พระชนม์ของโยสิยาห์ (2 พกษ 23:28-30)

20 หลัง จากสิง
่ ทัง้ ปวงเหล่านี้ เมื่อโยสิ ยาห์ได้ เตรียมพระวิหารไว้

เนโคกษั ตริย์แห่งอียป
ิ ต์
ได้เสด็จขึ้นไปสู้ รบที่ คารคะมีชที่ แม่น้าํ ยูเฟรติส และโยสิ ยาห์เสด็จออกไปสู้ รบกับพระองค์
21 แต่พระองค์รับสัง
่ ให้ทูตไปทูลโยสิยาห์ว่า “กษั ตริยแห่
์ งยูดาห์เอ๋ย เรามีเรือ
่ งอะไรเกี่ยวข้อ
งกับท่าน วันนี้ เรามิได้มาต่อสู้ท่านแต่ต่อสู้กับวงศ์วานซึ่งเราทําสงครามด้วย เพราะพระเจ้า
ทรงบัญชาเราให้เร่งรีบ ขอยับยัง้ การขัดขวางพระเจ้าผู้ทรงสถิตกับเรา เกรงว่าพระองค์จะ
ทรงทําลายท่านเสีย� 22 ถึง กระนั ้ นก ็ ดี โยสิ ยาห์มิได้ หัน พระพักตร์ไปจากพระองค์ แต่ ทรง
ปลอมพระองค์ เพื่อ จะสู้ รบกับ พระองค์ มิได้ ฟัง พระดํา รัส ของเนโคที่ ออกจากพระโอษฐ์
ของพระเจ้า แต่ เข ้ารบ ณ ที่ หุบ เขาเมกิด โด 23 และนั ก ธนู ได้ ยิง กษั ตริย์ โยสิ ยาห์ และกษั
ตริย์ตรัสกับข้าราชการของพระองค์ ว่า “จงพาเราไปเสียเถอะ เพราะเราถูกบาดเจ็บสาหัส
แล้ว� 24 ข้าราชการของพระองค์ จึง นํา พระองค์ ออกจากรถรบ และให้ พระองค์ ประทับ ใน
รถรบคันที่สองของพระองค์ และนําพระองค์มาเยรู ซาเล็มและพระองค์ก็สิน
้ พระชนม์ และ
เขาฝังไว้ในอุโมงค์แห่งบรรพบุรุษของพระองค์ ยูดาห์และเยรู ซาเล็มทง
ั ้ ปวงได้ไว้ทุกข์ให้โย
สิยาห์ 25 เยเรมีย์กล่าวคําครํา่ ครวญถวายโยสิยาห์ด้วย และบรรดานั กร้องชายและนั กร้อง
หญิงทัง้ ปวงกล่าวถึงโยสิ ยาห์ในคําครํา่ ครวญของเขาจนทุกวันนี้ เขาทัง้ หลายกระทําเรือ
่ ง
26
นี้ ให้เป็นกฎในอิสราเอล ดู เถิด มีบันทึกไว้ในหนั งสือครํา่ ครวญ ส่วนพระราชกิจนอกนั ้น
ของโยสิยาห์ และความดีของพระองค์ ตามที่บันทึกไว้ในพระราชบัญญัติของพระเยโฮวาห์
27 และพระราชกิจของพระองค์ ตัง
้ แต่ต้นจนปลาย ดูเถิด มีบันทึกไว้ในหนั งสือของกษั ตริย์
แห่งอิสราเอลและยูดาห์

36
เยโฮอาหาสครอบครอง แต่ถูกถอดออกจากราชสมบัติ (2 พกษ 23:30-33)

1 ประชาชนแห่ง แผ่น ดิน ได้ ตัง
้ เยโฮอาหาสโอรสของโยสิ ยาห์

และให้พระองค์ เป็นกษั ตริ
ย์แทนราชบิดาของพระองค์ในเยรู ซาเล็ม 2 เมื่อเยโฮอาหาสเริม
่ ครอบครองมีพระชนมายุยี
่ สิ บสามพรรษา และพระองค์ ทรงครอบครองในเยรู ซาเล็ม สามเดือน 3 แล ้ วกษั ตริย์ แห่งอ
ียป
ิ ต์ ทรงถอดพระองค์ ในเยรู ซาเล็ม และกําหนดให้ แผ่ นดิน นั ้น ถวายบรรณาการเป็น เงิน
หนึ่ ง ร้อยตะลัน ต์ และทองคํา หนึ่ ง ตะลัน ต์ 4 และกษั ตริย์ แห่ งอ ียป
ิ ต์ ตัง้ ให้ เอลี ยาคิ ม พระ
อนุชาของพระองค์ เป็นกษั ตริย์ เหนื อ ยู ดาห์ และเยรู ซาเล็ม และทรงเปลี่ยนพระนามของ
พระองค์ ใหม่ ว่า เยโฮยาคิ ม แต่ เนโคทรงจับ เยโฮอาหาสพระเชษฐานํา ไปยั งอ ียป
ิ ต์ 5 เมื่อ
เยโฮยาคิ ม เริม
่ ครองราชย์ นั้น ทรงมี พระชนมายุ ยี ่ สิ บห้า พรรษา และพระองค์ ทรงครอง
ราชย์ ในเยรู ซาเล็ มสิ บเอ็ด ปี พระองค์ ทรงกระทํา ความชัว่ ร้ายในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห์ พระเจ้า ของพระองค์ 6 เนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลนเสด็จ ขึ้น มาต่อสู้ กับ
พระองค์ และจองจํา พระองค์ ด้วยตรวนเพื่อ พาพระองค์ ไปยัง บาบิ โลน 7 เนบู คัด เนสซาร์
ทรงนําเครือ
่ งใช้ส่วนหนึ่ งของพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ไปยังบาบิโลน และทรงเก็บไว้ใน
วิหารของพระองค์ในบาบิโลน
เยโฮยาคีนได้ครอบครองเป็นเวลาสามเดือน (2 พกษ 24:6-10)
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ส่วนพระราชกิจ นอกนั ้น ของเยโฮยาคิ ม และการอัน น่า สะอิดสะเอียนซึ่ง พระองค์ ทรง
กระทํา และเหตุ การณ์ อื่นๆซึ่ง เกี่ยวกับ พระองค์ ดู เถิด สิ ่ง เหล่า นี้ ก็ ถู กบ ัน ทึก ไว้ในหนั งสือ
ของกษั ตริย์แห่งอิสราเอลและยูดาห์ และเยโฮยาคีนโอรสของพระองค์ได้ครองราชย์แทน
พระองค์ 9 เมื่อเยโฮยาคีนเริม
่ ครองราชย์นั้นทรงมีพระชนมายุสิบแปดพรรษา และพระองค์
ทรงครองราชย์ ในเยรู ซาเล็ม สามเดือนกับ สิบ วัน พระองค์ ทรงกระทํา ความชัว่ ร้ายในสาย
พระเนตรของพระเยโฮวาห์ 10 พอถึงสิน
้ ปีแล้วกษั ตริย์เนบูคัดเนสซาร์ทรงใช้ให้นําพระองค์
มายังบาบิโลน พร้อมกับเครือ
่ งใช้ประเสริฐแห่งพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และตัง้ ให้เศเด
คียาห์ปิตุลาของพระองค์เป็นกษั ตริย์เหนื อยูดาห์และเยรู ซาเล็ม
8

เศเดคียาห์ครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พกษ 24:17-18)

11 เมื่อเศเดคี ยาห์เริม
่ ครอบครองมีพระชนมายุยี่สิ บเอ็ดพรรษา

และพระองค์ ทรงครอบ
ครองในเยรู ซาเล็ มสิ บเอ็ด ปี 12 พระองค์ ทรงกระทํา ความชัว่ ร้ายในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห์พระเจ้า ของพระองค์ พระองค์ มิได้ ถ่อมพระองค์ ลงต่อ หน้า เยเรมีย์ ผู้ พยากรณ์ ผู้
กล ่าวจากพระโอษฐ์ ของพระเยโฮวาห์ 13 พระองค์ ทรงกบฏเช่ นก ัน ต่อ กษั ตริย์เนบู คัด เนส
ซาร์ ผู้ ซึ่ง ทรงให้ พระองค์ ปฏิญาณในพระนามของพระเจ้า พระองค์ ทรงแข็ง พระศอของ
พระองค์ ทํา พระทัย ให้ กระด้าง ไม่ หัน ไปหาพระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล 14 ยิง่ กว่า
นั ้น บรรดาปุโรหิต ใหญ่ และประชาชนก็ ทําการละเมิ ดอย ่างยิง่ โดยการติดตามบรรดาสิง่ ที่
น่าสะอิดสะเอียนของประชาชาติ และเขาทัง้ หลายกระทําให้พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ซ่ึง
พระองค์ทรงชําระให้บริสุทธิในเยรู
ซาเล็มนน
ั ้ เป็นมลทินไป
์
คนยูดาห์ถูกกวาดไปเป็นเชลย (2 พกษ 25:1-17)
พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ของ เขา ทรง ใช้ ให้ ทูต ของ พระองค์ มา อย่าง ไม่
หยุดยัง้ เพราะพระองค์ทรงมีพระทัยกรุ ณาต่อประชาชนของพระองค์และต่อที่ประทับของ
พระองค์ 16 แต่ เขาทัง้ หลายเยาะเย้ย ทูต ของพระเจ้า และดู หมิน
่ พระวจนะของพระองค์
และด่า ผู้ พยากรณ์ ของพระองค์ จนพระพิโรธของพระเยโฮวาห์ พลุ ่ง ขึ้น ต่อ ประชาชนของ
พระองค์จนแก้ไม่ไหว 17 พระองค์จึงทรงนํากษั ตริย์แห่งคนเคลเดียมาต่อสู้ เขาทัง้ หลาย ผู้
ซึ่ง ฆ่า ชายหนุ่ม ของเขาด้วยดาบในพระนิ เวศอัน เป็น สถานบริสุทธิ์ ของเขา และไม่ มี ความ
กรุ ณาแก่ ชายหนุ่ม หรือ หญิง พรหมจารี คนแก่ หรือ คนชรา พระองค์ ทรงมอบทัง้ หมดไว้ใน
มือ ของเขา 18 และเครือ
่ งใช้ ทัง้ สิน
้ ของพระนิ เวศของพระเจ้า ทัง้ ใหญ่ และเล็ก และทรัพย์
สมบัติแห่งพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และทรัพย์สมบัติแห่งกษั ตริย์และแห่งเจ้านายของ
พระองค์ สิ ่งทัง้ หมดนี้ พระองค์ ทรงนํา มายังบาบิโลน 19 และเขาเผาพระนิ เวศของพระเจ้า
และพัง กําแพงเยรู ซาเล็ม ลง และเอาไฟเผาวัง ของเมืองนั ้น เสีย สิน
่ งใช้
้ และทําลายเครือ
ประเสริฐทัง้ ปวงในนั ้น 20 และบรรดาผู้ที่รอดจากดาบนั ้นพระองค์ทรงให้กวาดไปเป็นเชลย
ยัง บาบิ โลน และเขาทัง้ หลายเป็น ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ และแก่ ราชวงศ์ ของพระองค์ จนถึง
การสถาปนาราชอาณาจักรเปอร์เซีย 21 เพื่อให้สําเร็จตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ผ่าน
ปากของเยเรมีย์ จนกว่าแผ่นดินจะได้ช่น
ื ชมกับปี สะบาโตของมัน เพราะตราบเท่าที่ มันยัง
ว่างเปล่าอยู่ มันก็รก
ั ษาสะบาโต เพื่อจะให้ครบตามกําหนดเจ็ดสิบปี
15

กษั ตริยไซรั
์ สทรงประกาศให้สร้างพระวิหารของพระเจ้าขึ้นใหม่
ใน ปี แรก แห่ง รัชกาล ไซ รัส กษั ตริ ย์ ของ เปอร์ เซ ีย เพื่อ พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์
ทางปากของเยเรมีย์จะสําเร็จ พระเยโฮวาห์ทรงรบเร้าจิตใจของไซรัส กษั ตริย์ของเปอร์เซ
ีย กษั ตริย์ จึง ทรงมี ประกาศตลอดราชอาณาจักรของพระองค์ และบันทึก เป็น ลายลักษณ์
22
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อักษรลงด้วยว่า “ไซรัส กษั ตริย์ แห่ งเปอร์เซ ียตรัสด ัง นี้ ว่า ‘พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของ
ฟ้า สวรรค์ ได้ พระราชทานบรรดาราชอาณาจักรแห่ง แผ่น ดิน โลกแก่ เรา และพระองค์ ทรง
กําชับให้เราสร้างพระนิ เวศให้พระองค์ที่ เยรู ซาเล็ม ซึ่งอยู่ในยูดาห์ มีผู้ใดในท่ามกลางท่าน
ทัง้ หลายที่ เป็น ประชาชนของพระองค์ ขอพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเขาสถิ ตก ับ เขา ขอให้
เขาขึ้นไปเถิด� ”
23

เอสรา 1:1
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เอสรา 1:11

ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

เอสรา

มี อยู่ หกเล่ม ในพระคัมภีร ์เดิมที ่ เข ีย นขึ้น หลัง จากยู ดาห์ กล ับ มาจากการเป็น เชลยที่ กรุ
งบาบิโลน คือเอสรา เนหะมีย์ เอสเธอร์ ฮักกัย เศคาริยาห์ และมาลาคี
ในปี ก่อนค.ศ� 536 กษั ตริย์ไซรัสของบาบิโลนสัง่ พวกยิวที่มีความประสงค์ ให้กลับไปยัง
แผ่นดินอิสราเอล และสร้างพระวิหารของพระเจ้าขึ้นมาใหม่ พวกยิวหลายคนได้กลับไปยัง
แผ่นดิ นอ ิส ราเอลและสร้างพระวิหารขึ้น มาใหม่ โดยผู้ นํา คือ เศรุ บ บาเบลซึ่ง เป็น เจ้า เมือง
และเอสราซึ่งเป็นอาลักษณ์ หลังจากนั ้นเนหะมีย์นําอีกพวกหนึ่ งกลับไปแล้วสร้างกําแพง
กรุ งเยรู ซาเล็มขึ้นมา และได้ตัง้ พวกยิวนัน
้ ให้เป็นประเทศอีก
อาร์ชบิชอบ เจมส์ อาชชูร ์ บอกว่าระยะเวลาของหนั งสือเล่มนี้คือ 80 ปี
กษั ตริยไซรั
์ สทรงประกาศให้สร้างพระวิหารของพระเจ้าใหม่
ในปี แรกแห่ง รัชกาลไซรัส กษั ตริย์ ของเปอร์เซ ีย เพื่อ พระวจนะของพระเยโฮวาห์ ทาง
ปาก ของ เยเร มีย์ จะ สําเร็จ พระ เย โฮ วาห์ ทรง รบเร้า จิตใจ ของ ไซ รัส กษั ตริ ย์ ของ เปอร์ เซ
ีย กษั ตริย์ จึง ทรงมี ประกาศตลอดราชอาณาจักรของพระองค์ และบันทึก เป็น ลายลักษณ์
อักษรลงด้วยว่า 2 “ไซรัส กษั ตริ ย์ แห่ งเปอร์ เซ ียตรั สด ัง นี้ ว่า ‘พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของ
ฟ้า สวรรค์ ได้ พระราชทานบรรดาราชอาณาจักรแห่ง แผ่น ดิน โลกแก่ เรา และพระองค์ ทรง
กําชับ ให้ เราสร้างพระนิ เวศให้ พระองค์ ที่ เยรู ซาเล็ม ซึ่ง อยู่ ในยู ดาห์ 3 มี ผู้ ใดในท่ามกลาง
ท่านทัง้ หลายที่เป็นประชาชนของพระองค์ ขอพระเจ้าของเขาสถิตกับเขา และขอให้เขาขึ้น
ไปยังเยรู ซาเล็มซึ่งอยู่ในยูดาห์และสร้างพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล
(คือ พระองค์ ทรงเป็น พระเจ้า� ซึ่ง อยู่ ในเยรู ซาเล็ม 4 และคนใดก็ ตามที่ เหลือ อยู่ ไม่ ว่า เขา
จะอาศัย อยู่ ณ ที่ ใด ขอให้คนซึ่ง อยู่ ในที่ ของเขาช่วยเขาด้วยเงิน และด้วยทองคํา ด้วยข้าว
ของและสัตว์ นอกเหนื อจากเครือ
่ งบูชาตามใจสมัครสําหรับพระนิ เวศของพระเจ้าซึ่งอยู่ใน
เยรู ซาเล็ม� ”
1

ผู้ถูกเนรเทศกลับไปยังเยรู ซาเล็ม
แล ้ว ประมุข ของบรรพบุรุษ แห่ง ยู ดาห์ และเบนยามิน ได้ ลุก ขึ้น ทัง้ บรรดาปุโรหิต และ
คนเลวี คือ ทุก คนที่ พระเจ้า ทรงเร้า จิตใจของเขาให้ไปสร้างพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ซ่ึง
อยู่ในเยรู ซาเล็ม 6 และทุกคนที่ อยู่ใกล้ เขาก็ ได้ ช่วยมือเขาด้วยเครือ
่ งเงิน ด้วยทองคํา ด้วย
ข้าวของและด้วยสัตว์ และด้วยของมี ค่า นอกเหนื อ จากทุก สิง่ ที่ ถวายบูชาตามใจสมัคร
7 กษั ตริย์ ไซรัส ก็ ทรงนํา เครือ
่ งใช้ ของพระนิ เวศแห่ง พระเยโฮวาห์ ออกมา ซึ่ง เป็น เครือ
่ ง
ใช้ ที่ เนบู คัด เนสซาร์ได้ ทรงกวาดมาจากเยรู ซาเล็ม และทรงเก็บ ไว้ ในนิ เวศแห่ง พระของ
พระองค์ 8 ไซรัสกษั ตริย์แห่งเปอร์เซียทรงนําสิง่ เหล่านี้ ออกมาในความดูแลของมิทเรดาท
สมุหพระคลัง ผูนั
้ บออกให้แก่เชชบัสซาร์เจ้านายของยูดาห์ 9 และนี่ เป็นจํานวนของสิง่ เหล่า
นั ้น อ่างทองคําสามสิบ อ่างเงินหนึ่ งพัน มีดยี่สิ บเก้าเล่ม 10 ชามทองคําสามสิบ ชามเงินอี
กชนิ ดหนึ่ งมีสี่รอ
้ ยสิบ และภาชนะอย่างอื่นหนึ่ งพัน 11 ภาชนะที่ทําด้วยทองคําและทําด้วย
เงินทัง้ สิน
้ รวมห้าพันสี่ร้อย ทัง้ หมดนี้ เชชบัสซาร์ได้นําขึ้นมา เมื่อได้นําพวกเชลยขึ้นมาจาก
บาบิโลนถึงกรุ งเยรู ซาเล็ม
5

2
รายการประชาชนที่กลับไปยังเยรู ซาเล็ม
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ต่อ ไปนี้ เป็น ประชาชนแห่ง มณฑลที่ ข้น
ึ มาจากการเป็น เชลยในพวกที่ ถู กกวาดไป ซึ่ง
เนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลนได้ กวาดเอาไปเป็น เชลยยัง บาบิ โลน และกลับ ไปยัง
เยรู ซาเล็ม และยู ดาห์ ต่างก็ ไปยัง เมืองของตน 2 เขาทัง้ หลายมากับ เศรุ บ บาเบลคือ เยชู
อา เนหะมีย์ เสไรอาห์ เรเอไลยาห์ โมรเดคัย บิ ลชาน มิ สปาร์ บิ กวัย เรฮูม และบาอานาห์
จํานวนผู้ชายของประชาชนอิสราเอลคือ 3 คนปาโรช สองพันหนึ่ งร้อยเจ็ดสิบสองคน 4 คน
เชฟาทิยาห์ สามร้อยเจ็ดสิบสองคน 5 คนอาราห์ เจด
็ ร้อยเจ็ดสิบห้าคน 6 คนปาหัทโมอับ คือ
ลูกหลานของเยชูอาและโยอาบ สองพันแปดร้อยสิบสองคน 7 คนเอลาม หน่งึ พันสองร้อย
ห้าสิบสี่คน 8 คนศัทธู เก้าร้อยสี่สิบห้าคน 9 คนศักคัย เจ็ดร้อยหกสิบคน 10 คนบานี หกร้อย
สี่ สิ บสองคน 11 คนเบบัย หกร้อยยี่สิ บสามคน 12 คนอัสกาด หน่ง
ึ พันสองร้อยยี่สิ บสองคน
13 คนอาโดนี คัม หกร้อยหกสิบหกคน 14 คนบิกวัย สองพันห้าสิบหกคน 15 คนอาดีน สี่รอ
้ ย
ห้าสิบสี่คน 16 คนอาเทอร์คือของเฮเซคียาห์ เก้าสิบแปดคน 17 คนเบไซ สามร้อยยี่สิบสาม
คน 18 คนโยราห์ หน่งึ ร้อยสิบสองคน 19 คนฮาชูม สองร้อยยี่สิบสามคน 20 คนกิบบาร์ เก้า
สิบห้าคน 21 คนชาวเบธเลเฮม หน่งึ ร้อยยี่สิบสามคน 22 ชาวเนโทฟาห์ ห้าสิบหกคน 23 ชาว
อานาโธท หน่งึ ร้อยยี่สิบแปดคน 24 คนอัสมาเวท สี่สิบสองคน 25 คนชาวคีรย
ิ าทอาริม ชาว
เคฟีราห์ และชาวเบเอโรท เจ็ดร้อยสี่สิบสามคน 26 คนชาวรามาห์ และชาวเกบา หกร้อยยี่
สิ บเอ็ด คน 27 ชาวมิค มาส หน่งึ ร้อยยี่ สิ บสองคน 28 ชาวเบธเอลและชาวอัย สองร้อยยี่สิ บ
สามคน 29 คนชาวเนโบ ห้าสิบสองคน 30 คนชาวมักบีช หน่งึ ร้อยห้าสิบหกคน 31 คนเอลาม
อีก คนหนึ่ ง หน่งึ พัน สองร้อยห้า สิบ สี่ คน 32 คนชาวฮาริม สามร้อยยี่ สิ บคน 33 คนชาวโลด
ชาวฮาดิด และชาวโอโน เจ็ดร้อยยีสิ
่ บห้าคน 34 คนชาวเยรีโค สามร้อยสี่สิบห้าคน 35 คนเส
นาอาห์ สามพันหกร้อยสามสิบคน
1

พวกปุโรหิตที่กลับไป

36 บรรดาปุโรหิตคือ

คนเยดายาห์ วงศ์วานเยชูอา เก้าร้อยเจ็ดสิบสามคน 37 คนอิมเมอร์
หน่งึ พันห้าสิบ สองคน
หน่งึ พันสองร้อยสี่ สิ บเจ็ดคน 39 คนฮาริม หน่งึ พัน
สิบเจ็ดคน
38 คนปาชเฮอร์

พวกคนเลวีที่กลับไป
คนเยชูอาและขัดมีเอล ฝ่ายคนโฮดาวิยาห์ เจ็ดสิบสี่คน 41 พวกนั กร้องคือ
คนอาสาฟ หน ่งึ ร้อยยี่ สิ บแปดคน 42 ลูก หลานคนเฝ้า ประตู คือ คนชัลลูม คนอาเทอร์ คน
ทัลโมน คนอักขูบ คนฮาทิธา และคนโชบัย รวมกันหนึ่ งร้อยสามสิบเก้าคน 43 คนใช้ประจํา
พระวิหาร คือคนศี หะ คนฮาสูฟา คนทับบาโอท 44 คนเคโรส คนสี อาฮา คนพาโดน 45 คน
เลบานาห์ คนฮากาบาห์ คนอัก ขูบ 46 คนฮากาบ คนชัลม ัย คนฮานั น 47 คนกิดเดล คนกา
ฮาร์ คนเรอายาห์ 48 คนเรซีน คนเนโคดา คนกัสซาม 49 คนอุสซาห์ คนปาเสอาห์ คนเบสัย
50 คนอัส นาห์ คนเมอู นิม คนเนฟิ สิ ม 51 คนบั คบ ูค คนฮาคูฟา คนฮารฮูร 52 คนบัส ลูท คน
เมหิด า คนฮารชา 53 คนบารโขส คนสิ เสรา คนเทมาห์ 54 คนเนซิ ยาห์ และคนฮาทิฟฟา
55 ลูกหลานข้าราชการของซาโลมอนคือ คนโสทัย คนโสเฟเรท คนเปรุ ดา 56 คนยาอาลาห์
คนดารโคน คนกิดเดล 57 คนเชฟาทิ ยาห์ คนฮัทธิล คนโปเคเรทแห่ง ซาบาอิม และคนอา
มี 58 คนใช้ประจําพระวิหารและลูกหลานของข้าราชการของซาโลมอนทัง้ สิน
้ เป็นสามร้อย
เก้า สิบ สองคน 59 ต่อ ไปนี้ เป็น บรรดาผู้ ที่ ขึ้น มาจากเทลเมลาห์ เทลฮารชา เครู บ อัด ดาน
และอิมเมอร์ แต่เขาพิสูจน์เรือนบรรพบุรุษของเขาหรือเชื้อสายของเขาไม่ได้ ว่าเขาเป็นคน
อิสราเอลหรือไม่ 60 คือคนเดไลยาห์ คนโทบีอาห์ และคนเนโคดา รวมหกร้อยห้าสิบสองคน
61 และจากลูก หลานของปุ โรหิ ตด ้วยคือ คนฮาบายาห์ คนฮัก โขส และคนบารซิ ล ลัย ผู้ ได้
ภรรยาจากบุตรสาวของบารซิลลัย คนกิเลอาด จึงได้ช่อ
ื ตามนั ้น 62 คนเหล่านี้ เมื่อค้นหาชื่อ
40 คนเลวีคือ
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ในทะเบียนที่ เขาขึ้น ไว้ในสํามะโนครัว เชื้อ สายก็ ไม่ พบ จึง ถือว่า เป็น มลทิน และถูก ตัด ออก
จากตําแหน่ งปุโรหิต 63 ผูว่
้ าราชการเมืองสัง่ เขามิให้รับประทานอาหารบริสุทธิที
์ ่สุด จนกว่า
จะมีปุโรหิตที่จะปรึกษากับอูรีมและทูมมีมเสียก่อน
จํานวนคนที่กลับไปทัง้ หมด

64 ชุ มนุมชนทัง
้ หมดรวมกั นมี

สี ่หมื่นสองพันสามร้อยหกสิบคน 65 นอกเหนื อจากคนใช้
ชายหญิงซึ่งมีอยูเจ
่ ็ดพันสามร้อยสามสิบเจ็ดคน และเขามีนักร้องชายหญิงสองร้อยคน
ทรัพย์สินของคนที่กลับไป

66 ม้าของเขามีเจ็ดร้อยสามสิบหกตัว

ล่อของเขาสองร้อยสี่สิบห้าตัว 67 อูฐของเขาสี่รอ
้ ย
สามสิบห้าตัว และลาของเขาหกพันเจ็ดร้อยยี่สิ บตัว 68 ประมุขของบรรพบุรุษบางคน เมื่อ
เขามาถึงที่ พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ซ่ึง อยู่ ในเยรู ซาเล็ม ได้ ถวายตามใจสมัครเพื่อ พระ
นิ เวศของพระเจ้า เพื่อจะสร้างพระนิ เวศขึ้นในที่เดิม 69 เขาถวายตามกําลังของเขาแก่กอง
ทรัพย์ เพื่อ พระราชกิจ เป็น ทองคํา หกหมื่น หนึ่ ง พัน ดาริค เงิน ห้า พัน มาเน และเครือ
่ งแต่ง
กายปุโรหิตหนึ่ งร้อยตัว 70 บรรดาปุโรหิต คนเลวี ประชาชนส่วนหนึ่ ง นั กร้อง คนเฝ้าประตู
และคนใช้ประจําพระวิหารอยูต
่ ามเมืองของตน และอิสราเอลทัง้ ปวงอยูต
่ ามเมืองของเขา

3
เยชูอากับเศรุ บบาเบลตัง้ แท่นบูชาขึ้นมา
เมื่อ มาถึง เดือนที่ เจ ็ด ที่ คนอิสราเอลอยู่ ตามหัว เมือง ประชาชนได้ มาพร้อมหน้า กั นที ่
เยรู ซาเล็ม 2 แล้วเยชูอาบุตรชายโยซาดักได้ลุกขึ้นพร้อมกับพวกปุโรหิตผู้เป็นญาติของเขา
ด้วยกัน กับเศรุ บบาเบลบุตรชายเชอัลทิ เอล พร้อมกับญาติ ของเขา และได้ สร้างแท่นบูชา
ของพระเจ้าแห่งอิสราเอล เพื่อถวายเครือ
่ งเผาบูชาบนนั ้น ตามที่บันทึกไว้ในพระราชบัญญั
3
ติ ของโมเสสคนของพระเจ้า เขาได้ ตัง้ แท่น บูชาไว้บนฐาน เพราะความกลัว อยู่ เหนื อ เขา
เหตุด้วยชนชาติทัง้ หลายแห่งแผ่นดินเหล่านั ้น และเขาถวายเครือ
่ งเผาบูชาบนแท่นนั ้นต่อ
พระเยโฮวาห์ เป็นเครือ
่ งเผาบูชาเวลาเช้าและเวลาเย็น
1

เทศกาลอยูเ่ พิงและเครือ
่ งเผาบูชาต่างๆ
และ เขา ถือ เทศกาล อยู่ เพิง ตาม ที่ บันทึก ไว้ และ ถวาย เครือ
่ ง เผา บูชา ประจํา วัน ตาม
จํานวนที่ กําหนดไว้ ตามธรรมเนี ยม อัน เป็น หน้าที่ พึง ทํา ทุก วัน 5 ต่อ มาก็ ถวายเครือ
่ งเผา
บูชาเนื องนิ ตย์ ถวายเครือ
่ งบูชาในวันขึ้นหนึ่ งคํ่า และตามบรรดาเทศกาลกําหนดของพระ
เยโฮวาห์ที่ตัง้ ไว้ และถวายเครือ
่ งบูชาของทุกคนที่ถวายตามใจสมัครแด่พระเยโฮวาห์ 6 เขา
เริม
่ งเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์ตัง้ แต่วันที่หน่งึ ของเดือนที่เจ็ด แต่เขายังมิได้
่ ต้นถวายเครือ
วางรากฐานพระวิหารของพระเยโฮวาห์ 7 เขาทัง้ หลายจึงให้เงินแก่ชา่ งสกัดหิน และช่างไม้
และมอบอาหาร เครือ
่ งดื่ม และนํ้ามัน แก่ คนไซดอนและคนไทระ เพื่อ ให้นํา ไม้ สนสี ดาร์มา
จากเลบานอนไปถึง ทะเลถึง เมืองยัฟฟา ตามที่ เขาได้ ร บอน
ั
ุญาตมาจากไซรัส กษั ตริย์แห่ง
เปอร์เซีย
4

การวางรากฐานของพระวิหาร
ในปี ที่ สองซึ่ง เขามาถึง พระนิ เวศแห่ง พระเจ้า ที่ เยรู ซาเล็ม ในเดือนที่ สอง เศรุ บ บาเบ
ลบุตรชายเชอัลทิ เอล และเยชู อาบ ุตรชายโยซาดัก ได้ ทําการตัง้ ต้น พร้อมพี่ น้องของเขาที่
เหลืออยู่ คือบรรดาปุโรหิตและคนเลวีและคนทัง้ ปวงซึ่งมาจากการเป็นเชลยยังเยรู ซาเล็ม
8
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เขาได้ เลือกตัง้ คนเลวี ตัง้ แต่ อายุ ยี ่ สิ บปี ขึ้น ไป เพื่อ ให้ดู แลการงานของพระนิ เวศแห่ง พระ
เยโฮวาห์ 9 และเยชู อากับ บุตรชายและพี่ น้องของท่าน กับ ขั ดม ี เอลและบุตรชายของเขา
คนของยู ดาห์ รวมกัน ควบคุม คนงานในพระนิ เวศแห่ง พระเจ้า รวมกับ บุตรชายเฮนาดัด
พร้อมกับบุตรชายและญาติของเขาผูเ้ ป็นคนเลวี 10 และเมื่อช่างก่อได้วางรากฐานของพระ
วิหารแห่ง พระเยโฮวาห์ บรรดาปุ โรหิ ตก ็ แต่ งเครือ
่ งยศออกมาพร้อมกับ แตรและคนเลวี
คนของอาสาฟพร้อมกับ ฉาบ ถวายสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ ตามพระราชกําหนดของดาวิ
ดกษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอล 11 และเขาร้องเพลงตอบกัน สรรเสริญ และโมทนาแด่ พระเยโฮ
วาห์ว่า “เพราะพระองค์ ประเสริฐ เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ต่ ออ ิส รา
เอล� และประชาชนทัง้ ปวงก็ โห่ร้องด้วยเสียงดังเมื่อเขาสรรเสริญพระเยโฮวาห์ เพราะว่า
รากฐานของพระนิ เวศแห่งพระเยโฮวาห์วางเสร็จแล้ว 12 แต่ปุโรหิตและคนเลวีและประมุข
ของบรรพบุ รุษเป็ นอ ัน มาก คือ คนแก่ ผู้ ได้ เห ็ นพระวิ หารหลั งก ่อน เมื่อ เขาเห็น รากฐาน
ของพระวิหารหลัง นี้ ได้ วางแล้ว ได้ ร้องไห้ด้วยเสียงดัง คนเป็ นอ ัน มากได้ โห่ร้องด้วยความ
ชื่นบาน 13 ประชาชนจึงสังเกตไม่ได้ว่าไหนเป็นเสียงโห่รอ
้ งด้วยความชื่นบาน และไหนเป็น
เสียงประชาชนร้องไห้ เพราะประชาชนโห่รอ
้ งเสียงดังมาก และเสียงนั ้นก็ได้ยินไปไกล

4
คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าพยายามขัดขวางงานก่อสร้าง

1 เมื่อปฏิปั กษ์ ของยูดาห์และเบนยามินได้ยนว
ิ ่า ลูกหลานของพวกที่ถูกกวาดไปเป็นเชลย

กําลังสร้างพระวิหารถวายแด่ พระเยโฮวาห์พระเจ้า แห่งอิสราเอล 2 เขาทัง้ หลายได้ เข้ามา
หาเศรุ บ บาเบลและประมุข ของบรรพบุรุษ และพู ดก ับ เขาว่า “ให้ เราสร้างด้วยกั นก ั บท ่าน
เพราะว่าพวกเราแสวงหาพระเจ้าของท่านอย่างท่านทัง้ หลาย และเราได้ถวายสัตวบูชาแด่
พระองค์ ตัง้ แต่ วันที่ เอสารฮัด โดนกษั ตริย์แห่งอ ัส ซีเรียได้ นํา เรามาที่ นี่ � 3 แต่ เศรุ บ บาเบล
เยชู อา และคนอื่นๆที่ เป็น พวกประมุข ของบรรพบุรุษ ที่ เหลือ อยู่ ในอิสราเอล พู ดก ับ เขาทัง้
หลายว่า “ท่านทัง้ หลายไม่มีส่วนกับเราในการสร้างพระนิ เวศถวายแด่พระเจ้าของเรา แต่
พวกเราจะสร้างแต่ลําพังถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล ตามที่กษั ตริย์ไซรัส
กษั ตริย์ แห่ งเปอร์เซ ีย ทรงบัญชาไว้แก่ เรา � 4 แล ้ว ประชาชนแห่ง แผ่น ดิน นั ้น ได้ กระทํา ให้
ประชาชนยูดาห์ท้อถอย และรบกวนพวกเขาในการสร้าง 5 และได้จ้างที่ ปรึกษาไว้ขัดขวาง
เขาเพื่ อม ิ ให้เขาสมหวัง ตามจุด ประสงค์ ของเขา ตลอดรัช สมัย ของไซรัส กษั ตริย์แห่งเปอร์
เซีย แม้ถึงรัชกาลของดาริอส
ั กษั ตริย์แห่งเปอร์เซีย 6 และในรัชกาลอาหสุ เอรัส ต้นรัชกาล
ของพระองค์ เขาทัง้ หลายได้ เข ียนฟ้องชาวยู ดาห์และเยรู ซาเล็ม 7 และในรัช สมัย ของอาร
ทาเซอร์ซีสนน
ั ้ บิชลาม มิทเรดาท และทาเบเอล และพวกภาคีทัง้ ปวงของเขาได้เขียนไปทูล
อารทาเซอร์ซี สกษั ตริย์แห่งเปอร์เซ ีย ฎี กาน ัน
้ ได้ เข ีย นขึ้นเป็ นอ ักขระอารัมแล้ วก ็ แปลเป็น
ภาษาอารัม 8 เรฮูมผู้บังคับบัญชา และชิมชัยอาลักษณ์ ได้ เขียนหนั งสือปรักปรําเยรู ซาเล็ม
ถวายกษั ตริย์อารทาเซอร์ซีสดังต่อไปนี้ 9 แล้วเรฮูมผู้บังคับบัญชา ชิมชัยอาลักษณ์ กับภาคี
ทัง้ ปวงของท่าน และชาวดินา คนอาฟอาร์เซคา คนทาร์เปลี คนอาฟอาร์ซี คนเอเรก ชาวบา
บิโลน ชาวสุ สา คนเดฮาวาห์ และคนเอลาม 10 และคนประชาชาติอื่นๆ ผู้ซึ่งโอสนั ปปาร์ เจ้
านายผู้ใหญ่ได้ ส่งมาให้ตัง้ อยู่ในหัวเมืองสะมาเรีย และในส่วนที่ เหลือของมณฑลทางฟาก
แม่น้ําข้างนี้ เป็นต้น
พวกปฏิปักษ์ เขียนจดหมายถึงกษั ตริย์อารทาเซอร์ซีส
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และนี่ เป็น สําเนาจดหมายที่ เขาส่ง ไปถึง พระองค์ คือ ถึง กษั ตริ ย์ อารทาเซอร์ ซี สว ่า
“ขอกราบทูล ข้าราชการของพระองค์ คือ คนของมณฑลฟากแม่น้ํา ข้างนี้ เป็นต้น 12 บัดนี้
ขอกษั ตริย์ทรงทราบว่า พวกยิวซึ่งมาจากพระองค์ มาหาข้าพระองค์ นั้นได้ ไปยังเยรู ซาเล็ม
เขากําลั งก่อสร้างเมืองที่ มักกบฏและชัว่ ร้ายขึ้นใหม่ เขากําลังจะทํากําแพงเมืองเสร็จและ
ซ่อมแซมรากฐาน 13 บัดนี้ ขอกษั ตริย์ ทรงทราบว่า ถ้า เมืองนี้ ได้ สร้างขึ้น ใหม่ และกําแพง
เมืองเสร็จ แล้ว เขาจะไม่ ส่ง บรรณาการ ค่า ธรรมเนี ยม หรือ ค่า ภาษี และเงิน รายได้ ของ
หลวงก็ จะขาดตกบกพร่องไป 14 เพราะเมื่อ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายได้ รบ
ั พระบรมราชูปถัมภ์
จากราชวังของกษั ตริย์ จึงไม่ สมควรที่ ข้าพระองค์ ทัง้ หลายจะเห็นการเสื่อมเกียรติ ของกษั
ตริย์ เพราะฉะนั ้น ข้า พระองค์ ทัง้ หลายจึง ส่ง มากราบทูล แก่ กษั ตริย์ 15 เพื่อ ว่า จะได้ ค้น ดู
ในหนั ง สื อบ ัน ทึก ของบรรพบุรุษ ของพระองค์ พระองค์ จะพบในหนั ง สื อบ ัน ทึก แล้ว ทราบ
ว่า เมืองนี้ เป็น เมืองมัก กบฏ เป็น ภยันตรายแก่ บรรดากษั ตริย์ และมณฑลทัง้ หลาย และได้
มี การปลุก ปั่ นขึ้น จากสมัย เก่า ก่อน เพราะเหตุ นี้ เองเมืองนี้ จึง ถูก ทิง้ ร้าง 16 ข้า พระองค์ ทัง้
หลายขอกราบทูล ให้ กษั ตริย์ ทรงทราบว่า ถ้า เมืองนี้ ได้ สร้างใหม่ เสร็จ และกําแพงเมืองก็
สําเร็จแล้ว พระองค์จะไม่มีกรรมสิทธิในมณฑลฟากแม่
น้ําข้างนี้ �
์
11

กฤษฎีกาจากกษั ตริย์อารทาเซอร์ซีส
กษั ตริย์ ทรงส่ง พระราชสารตอบไปถึง เรฮูม ผู้ บังคับ บัญชา และชิม ชัย อาลักษณ์ และ
ภาคี ทัง้ ปวงของเขาผู้อาศัยในสะมาเรีย และในส่วนที่ เหลือของมณฑลทางฟากแม่น้ําข้าง
โน้ นว ่า “ขอให้ อยู่ เย็น เป็นสุข เถิด เป็นต้น 18 บัดนี้ หน ังสือ ที่ ท่านส่ง ไปยัง เราได้ ให้ แปลต่อ
หน้า เรา 19 และเราได้ ออกคํา สัง่ และได้ สอบสวนแล้ว เห ็ นว ่า เมืองนี้ แต่ ก่อนโน้ น ได้ ลุ กขึ้น
ต่อสู้ กษั ตริย์ และการกบฏ และการปลุก ปั่ นได้ เก ิด ขึ้น ในเมืองนั ้น 20 เคยมี กษั ตริย์ ผู้ ทรง
อํานาจได้ครองเยรู ซาเล็ม เป็นผู้ทรงปกครองมณฑลทัง้ สิน
้ ฟากแม่น้ําข้างโน้ น ซึ่งเขาถวาย
21
บรรณาการ ค่าธรรมเนี ยมและภาษี ให้ เพราะฉะนั ้นท่านทัง้ หลายจงออกคําสัง่ ว่า ให้คน
เหล่า นี้ หยุด และไม่ ต้องสร้างเมืองนี้ ใหม่ จนกว่า เราจะออกกฤษฎี กา 22 และขอระวัง อย่า
หย่อนในเรือ
่ งนี้ ทําไมจะให้ความเสื่อมเสียเกิดขึ้นเป็นภยันตรายต่อกษั ตริย์�
17

การก่อสร้างได้หยุด
แล ้ว เมื่อ ได้ อา่ นสําเนาราชสารของกษั ตริย์ อารทาเซอร์ซี สต่อ หน้า เรฮูม และชิม ชัย
อาลักษณ์ และภาคี ทัง้ หลายของท่าน ท่านทัง้ หลายก็ รี บไปหาพวกยิ วท ี่ เยรู ซาเล็ม และ
ใช้ กําลัง และอํานาจกระทํา ให้เขาหยุด 24 งานพระนิ เวศแห่ง พระเจ้า ซึ่ง อยู่ในเยรู ซาเล็ม จึง
หยุด งานนั ้นได้หยุดจนถึงปีที่สองแห่งรัชกาลดาริอส
ั กษั ตริย์แห่งเปอร์เซีย
23

5
ฮักกัยและเศคาริยาห์หนุนใจประชาชนให้ทําการก่อสร้างต่อไป
ฝ่ายผู้ พยากรณ์ คือ ฮั กก ัย ผู้ พยากรณ์ และเศคาริยาห์บุ ตรชายอิด โด ได้ พยากรณ์ แก่
พวกยิว ผู้ อยู่ในยู ดาห์และเยรู ซาเล็ม ในพระนามของพระเจ้า แห่งอ ิส ราเอล คือ แก่ พวกเขา
2 แล ้วเศรุ บ บาเบลบุตรชายเชอั ลทิ เอล และเยชู อาบ ุตรชายโยซาดัก ได้ ลุ กขึ้น ตัง
้ ต้น สร้าง
พระนิ เวศแห่งพระเจ้าซึ่งอยูใ่ นเยรู ซาเล็มขึ้นใหม่ และผูพยากรณ์
้
ของพระเจ้าได้อยูกั
่ บท่าน
ช่วยเหลือท่าน 3 ในเวลาเดียวกันนั ้นทัทเธนั ย ผู้ว่าราชการมณฑลฟากแม่น้ําข้างนี้ และเช
ธาร์โบเซนั ย และคณะของเขาได้มาหาท่าน และพูดกับท่านดังนี้ ว่า “ผู้ใดที่ให้กฤษฎีกาแก่
ท่าน ให้ สร้างพระนิ เวศและกําแพงนี้ จนสําเร็จ� 4 เขาถามท่านอย่างนี้ ด้วยว่า “ผู้ ที่ กําลัง
1
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สร้างตึ กนี้ นั้ นม ี ช่อ
ื ใครบ้าง� แต่ พระเนตรของพระเจ้า ของเขาทัง้ หลายอยู่ เหนื อ พวกผู้
ใหญ่ ของพวกยิว และเขาก็ ยบ
ั ยัง้ เขาทัง้ หลายไม่ ได้ จนกว่า เรือ
่ งนี้ จะทราบถึง ดาริอส
ั และ
มี คํา ตอบเป็น หนั งสือ เกี่ยวกับ เรือ
่ งนี้ มา 6 สําเนาจดหมายซึ่ง ทัทเธนั ย ผู้ วา่ ราชการมณฑล
ฟากแม่น้ําข้างนี้ และเชธาร์โบเซนั ย และคณะของท่านคือคนอาฟอาร์เซคาซึ่งอยูใ่ นมณฑล
ฟากแม่น้ําข้างนี้ ส่งไปทูลกษั ตริย์ดาริอส
ั
5

พวกศัตรู เขียนถึงกษั ตริย์ดาริอส
ั

“กราบทูลกษั ตริย์ดาริอส
ั ขอทรงพระ
เจริญ 8 ขอกษั ตริย์ ทรงทราบว่า ข้า พระองค์ ทัง้ หลายไปยัง มณฑลยู ดาห์ ถึง พระนิ เวศของ
พระเจ้าใหญ่ยิง่ ซึ่งกําลังสร้างขึ้นด้วยหินใหญ่ และวางไม้ไว้บนผนั ง งานนี้ ได้ดําเนิ นไปอย่าง
ขยันขันแข็งและเจริญขึ้นในมือของเขา 9 แล้วข้าพระองค์ทัง้ หลายได้ถามพวกผูใหญ่
้
เหล่านั ้
10
นว่า ‘ผูใดที
้
่ให้กฤษฎีกาแก่ท่านให้สร้างพระนิ เวศและทํากําแพงนี้ จนสําเร็จ� ข้าพระองค์
ทัง้ หลายได้ถามชื่อของเขาด้วย เพื่อกราบทูลให้พระองค์ทรงทราบ เพื่อข้าพระองค์จะได้เข
ียนชื่อบุคคลเหล่านั ้นทีเ่ ป็นหัวหน้าของเขาลงไว้ 11 และนี่ เป็นคําตอบของเขาแก่ข้าพระองค์
‘เราเป็น ผู้ รับ ใช้ ของพระเจ้า แห่ง ฟ้า สวรรค์ และแผ่น ดิน โลก และเรากําลัง สร้างพระนิ เวศ
ซึ่ง ได้ สร้างมาหลายปี แล ้ว ขึ้น ใหม่ ซึ่ง กษั ตริย์ ผู้ ยงิ่ ใหญ่ ของอิสราเอลได้ ทรงสร้างให้สําเร็จ
12 แต่ เพราะว่าบรรพบุรุษของเราได้ กระทําให้พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ ทรงกริว
้ พระองค์ทรง
มอบท่านเหล่านั ้นไว้ในพระหัตถ์ของเนบูคัดเนสซาร์กษั ตริยแห่
์ งบาบิโลน คนเคลเดียผู้ทรง
ทําลายพระนิ เวศนี้ และทรงกวาดเอาประชาชนไปยังบาบิโลน 13 ถึงอย่างไรก็ดีในปีต้นแห่ง
รัชกาลไซรัสกษั ตริย์แห่งบาบิโลน กษั ตริย์ไซรัสได้ทรงออกกฤษฎีกาให้สร้างพระนิ เวศหลัง
นี้ ของพระเจ้าขึ้นใหม่ 14 และเครือ
่ งใช้ทองคําและเงินของพระนิ เวศของพระเจ้า ซึ่งเนบูคัด
เนสซาร์ได้ ทรงกวาดไปจากพระวิหารซึ่ง อยู่ ในเยรู ซาเล็ มน น
ั ้ และทรงนํา ไปยัง วิหารของ
บาบิ โลน สิ ่งเหล่า นี้ กษั ตริย์ไซรัสทรงนํา ออกมาจากวิหารของบาบิ โลน และทรงมอบไว้กับ
คนหนึ่ งชื่อเชชบัสซาร์ ผู้ซึ่งพระองค์ทรงตัง้ ให้เป็นผู้วา่ ราชการเมือง 15 และพระองค์ตรัสกั
บท่านดังนี้ ว่า “จงรับเครือ
่ งใช้เหล่านี้ ไปเก็บไว้ในพระวิหารซึ่งอยู่ในเยรู ซาเล็ม และจงสร้าง
พระนิ เวศของพระเจ้า ขึ้น ใหม่ ในที่ เดิ มน ัน
้ � 16 แล ้วเชชบัส ซาร์คนนี้ ได้ มาวางรากฐานพระ
นิ เวศของพระเจ้าซึ่งอยู่ในเยรู ซาเล็ม และตัง้ แต่เวลานั ้นจนบัดนี้ ก็กําลังสร้างอยู่และยังไม่
สําเร็จ� 17 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ ถ้ากษั ตริย์ทรงเห็นดีก็ขอทรงให้ค้นดูในคลังราชทรัพย์ที่อยูใน
่
บาบิ โลน เพื่ อด ู วา่ กษั ตริย์ ไซรัส ทรงออกกฤษฎีกาให้ สร้างพระนิ เวศหลัง นี้ ของพระเจ้า ขึ้น
ใหม่ ในเยรู ซาเล็ม หรือ ไม่ และขอกษั ตริย์รบ
ั สัง่ แก่ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายตามพอพระทัย ของ
พระองค์ในเรือ
่ งนี้ �
7 ท่านทัง
้ หลายได้ ส่งหนั งสือซึ่งมีข้อความต่อไปนี้

6

ดาริอส
ั ทรงรับรองกฤษฎีกาของไซรัส
แล ้ วกษั ตริย์ ดาริอส
ั ทรงออกกฤษฎีกาและทรงให้ ค้น ดู ในหอเก็บ หนั งสือ ซึ่ง เป็ นที ่ ราช
ทรัพย์ สะสมไว้ในบาบิ โลน 2 และได้ มี การพบหนั ง สื อม ้ วนหนึ่ ง ที่ อาคเมตาห์ ในพระราชวัง
ซึ่ง อยู่ ในมณฑลมีเดีย และมี ข้อความเขียนอยู่ ในหนั ง สื อม ้ วนนั ้น ดัง ต่อ ไปนี้ 3 “ในปี ต้น
แห่ง รัช กาลกษั ตริย์ ไซรัส กษั ตริย์ ไซรัส ทรงออกกฤษฎี กาว ่า เรือ
่ งพระนิ เวศของพระเจ้า
ที่ เยรู ซาเล็ม ว่า ‘ให้ สร้างพระนิ เวศนั ้น ขึ้น ใหม่ คือ ที่ ซ่ึง เขานํา เครือ
่ งสัตวบูชามาถวาย ให้
4
ลงรากมัน
่ คง ให้พระนิ เวศสูงหกสิบศอกและกว้างหกสิบศอก ให้ก่ อด้วยหินใหญ่สามชัน
้
1
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และไม้ ใหม่ ชัน
่ งใช้ ทองคํา
้ หนึ่ ง และให้ เสีย เงิน ค่า ก่อสร้างจากพระคลัง หลวง และเครือ
และเงิน ของพระนิ เวศแห่ง พระเจ้า ซึ่ง เนบู คัด เนซาร์ทรงนํา ออกมาจากพระวิหารที่ อยู่ ใน
เยรู ซาเล็มนํามาไว้ที่บาบิโลนนั ้น ให้คืนเสียและให้นํากลับไปยังพระวิหารซึ่งอยูใ่ นเยรู ซาเล็ม
ไว้ตามที่ของสิง่ นั ้นๆ ท่านจงเก็บไว้ในพระนิ เวศแห่งพระเจ้า� 6 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ ทัทเธนั ย
ผู้ วา่ ราชการมณฑลฟากแม่น้ํา ข้างโน้ น เชธาร์โบเซนั ย และภาคี ของท่าน คือ คนอาฟอาร์
เซคาซึ่ง อยู่ ในมณฑลฟากแม่น้ํา ข้างโน้ น จงไปเสีย ให้ หา่ งเถิด 7 จงให้ งานสร้างพระนิ เวศ
ของพระเจ้า ดําเนิ น ไปเถิด ให้ ผู้ ว่า ราชการของพวกยิว และบรรดาพวกผู้ ใหญ่ ของพวกยิว
สร้างพระนิ เวศของพระเจ้า นี้ ในที่ เดิม ขึ้น ใหม่ 8 ยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก เราออกกฤษฎีกาเกี่ยวกับ
สิง่ ที่ ท่านพึง กระทํา เพื่อ พวกผู้ ใหญ่ ของพวกยิว ในการสร้างพระนิ เวศของพระเจ้า ให้ชําระ
เงิน ค่า ก่อสร้างแก่ คนเหล่า นี้ เต็ม เพื่อ พวกเขาไม่ ถู กหยุด ยัง้ เอาเงิน จากราชทรัพย์ คือ
บรรณาการของมณฑลฟากแม่น้ํา ข้างโน้ น 9 และสิง่ ใดๆที่ เขาต้องการ เช่น วัว หนุ่ม แกะ
ผู้ หรือ แกะสําหรับ เครือ
่ งเผาบูชาถวายแด่ พระเจ้า แห่ง ฟ้า สวรรค์ ทัง้ ข้าวสาลี เกลือ นํ้า
องุน
่ หรือ นํ้ามัน ตามที่ ปุ โรหิต เยรู ซาเล็ม กําหนดไว้ ให้ มอบแก่ เขาเป็ นว ันๆไปอย่า ได้ ขาด
10 เพื่อ เขาจะได้ ถวายเครือ
่ งสัตวบู ชา อัน เป็น กลิ่ นที ่ พอพระทัย แด่ พระเจ้า แห่ง ฟ้า สวรรค์
และให้ อธิษฐานเพื่อ ชีวต
ิ ของกษั ตริย์ และโอรสของพระองค์ 11 และเราออกกฤษฎี กาว ่า
ถ้า ผู้ ใดเปลี่ยนแปลงประกาศิ ตน ี้ ก็ ให้ดึง ไม้ ใหญ่ อัน หนึ่ ง ออกเสีย จากเรือนของเขา และให้
เขาถูก ตรึง ไว้บนไม้ นั ้น และให้ เรือนของเขาเป็นกองขยะเพราะเรือ
่ งนี้ 12 และขอพระเจ้า
ผู้ทรงกระทําให้พระนามของพระองค์สถิตที่นั่นทรงควํา่ กษั ตริย์ทัง้ หมดหรือประชาชาติใดๆ
ที่ ยื่ นม ื อออกเปลี่ยนแปลงข้อ นี้ คือ เพื่อ ทําลายพระนิ เวศของพระเจ้า ซึ่ง อยู่ ในเยรู ซาเล็ม
ข้าพเจ้า ดาริอส
ั ออกกฤษฎี กาน ี้ ขอให้ กระทํา กัน ด้วยความขยัน ขัน แข็ง� 13 แล ้ วท ัทเธนั ย
ผู้ วา่ ราชการมณฑลฟากแม่น้ํา ข้างนี้ เชธาร์โบเซนั ย และภาคี ของท่านทัง้ สองก็ ได้ กระทํา
ทุก อย่างด้วยความขยัน ขัน แข็ง ตามพระดํา รัส ซึ่ง กษั ตริย์ ดาริอส
ั ได้ ทรงบัญชามา 14 และ
พวกผู้ ใหญ่ ของพวกยิ วก ็ ได้ ทําการก่อสร้างให้ ก้าวหน้า ไป ตามการพยากรณ์ ของฮั กก ัย ผู้
พยากรณ์ และเศคาริยาห์ บุ ตรชายอิด โด เขาสร้างเสร็จ ตามพระบัญชาแห่ง พระเจ้า ของ
อิสราเอล และตามกฤษฎีกาของไซรัสและดาริอส
ั และอารทาเซอร์ซีสกษั ตริย์แห่งเปอร์เซีย
5

พระวิหารได้สําเร็จและถวายแด่พระเจ้า

15 และพระนิ เวศนี้ ได้สําเร็จในวันทีส
่ ามของเดือนอาดาร์ ในปีที่หกแห่งรัชกาลกษั ตริย์ดา

ริอส
ั 16 และชนชาติอิสราเอล บรรดาปุโรหิตและคนเลวี และลูกหลานของพวกที่ถูกกวาดไป
เป็นเชลยที่เหลืออยู่ ได้ฉลองการมอบถวายพระนิ เวศแห่งพระเจ้านี้ ด้วยความชื่นบาน 17 ณ
การถวายพระนิ เวศแห่งพระเจ้านี้ เขาทัง้ หลายได้ถวายวัวผู้หน่งึ ร้อยตัว แกะผู้สองร้อยตัว
ลูกแกะสี่รอ
้ ยตัว และส่วนเครือ
่ งบูชาไถ่บาปสําหรับอิสราเอลทัง้ ปวงนั ้ นมีแพะผู้สิบสองตัว
ตามจํานวนตระกูล ของอิสราเอล 18 และเขาตัง้ ปุโรหิต ไว้ในกองของเขาทัง้ หลาย และคน
เลวีในเวรของเขา สําหรับการปรนนิ บัติ พระเจ้าที่ เยรู ซาเล็ม ตามที่ บันทึกไว้ในหนั งสือของ
โมเสส
การถือเทศกาลปัสกาอีก

19 ในวันทีสิ
่ บสี่ของเดือนที่หน่ง
ึ ลูกหลานของพวกที่ถูกกวาดไปเป็นเชลยได้ถือเทศกาลปัส

กา 20 เพราะบรรดาปุโรหิตและคนเลวีได้ชําระตนทุกคน เขาบริสุทธิ์หมดด้วยกัน เขาจึงฆ่า
แกะปัส กาสํา หรับลู กหลานของพวกที่ ถู กกวาดไปเป็น เชลยทัง้ หมด สําหรับ พวกพี่ น้องที่
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เป็น ปุโรหิต และสําหรับ ตัว เขาทัง้ หลายเอง ประชาชนอิสราเอลผู้ ได้ กล ับ มาจากการถูก
กวาดไปเป็น เชลย และทุก คนที่ สมทบกับ เขาและแยกตัว ออกจากการมลทิน ของบรรดา
ประชาชาติ แห่ งแผ่น ดิน นั ้น เพื่อ จะแสวงหาพระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอลก็ ได้ รับ
ประทาน 22 และเขาได้ถือเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อเจ็ดวันด้วยความชื่นบาน เพราะว่าพระ
เยโฮวาห์ได้ทรงกระทําให้เขาชื่นบาน และทรงหันพระทัยของกษัตริย์อส
ั ซีเรียมาหาเขา เพื่อ
เสริมกําลังมือของเขาในการสร้างพระนิ เวศของพระเจ้า พระเจ้าแห่งอิสราเอล
21

7
เอสรากับเพื่อนร่วมงานไปเยรู ซาเล็ม

ภายหลัง เหตุ การณ์ เหล่า นี้ ในรัชกาลของอารทาเซอร์ซีส กษั ตริย์ แห่ งเปอร์เซ ีย เอส
ราบุตรชายเสไรอาห์ ผู้ เป็น บุตรชายอาซาริยาห์ ผู้ เป็น บุตรชายฮิ ล คี ยาห์ 2 ผู้ เป็น บุตรชาย
ชัลลูม ผูเป็
้ นบุตรชายศาโดก ผูเป็
้ นบุตรชายอาหิทูบ 3 ผูเป็
้ นบุตรชายอามาริยาห์ ผูเป็
้ นบุตร
ชายอาซาริยาห์ ผู้ เป็น บุตรชายเมราโยท 4 ผู้ เป็น บุตรชายเศ-ราหิ ยาห์ ผู้ เป็น บุตรชายอุส
ซี ผู้ เป็น บุตรชายบุ คค ี 5 ผู้ เป็น บุตรชายอาบี ชู วา ผู้ เป็น บุตรชายฟีเนหัส ผู้ เป็น บุตรชายเอ
เลอาซาร์ ผู้เป็นบุตรชายอาโรนปุโรหิตใหญ่ 6 เอสราคนนี้ ได้ขึ้นไปจากบาบิโลน ท่านเป็นธร
รมาจารย์ชาํ นาญในเรือ
่ งพระราชบัญญัติของโมเสส ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล
ประทานให้ และกษั ตริย์ประทานทุกอย่างที่ท่านทูลขอ เพราะว่าพระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านอยู่กับท่าน 7 มีบางคนในคนอิสราเอลและในบรรดาปุโรหิต บรรดาคนเลวี
บรรดานั กร้อง และคนเฝ้าประตู และคนใช้ประจําพระวิหาร ได้ขึ้นไปด้วย ถึงเยรู ซาเล็มใน
ปี ที่เจ็ดแห่งรัชกาลกษั ตริย์อารทาเซอร์ซีส 8 และท่านมาถึงเยรู ซาเล็มในเดือนที่ห้า ซึ่งเป็น
ปีที่เจ็ดของกษั ตริย์ 9 เพราะในวันที่หน่ง
ึ ของเดือนที่หน่ง
ึ ท่านได้เริม
่ ขึ้นไปจากบาบิโลน และ
ในวั นที ่ หน ่งึ ของเดือนที่ หา้ ท่านมายัง เยรู ซาเล็ม เพราะว่า พระหัตถ์ ประเสริฐ ของพระเจ้า
ของท่านอยู่กับท่าน 10 เพราะเอสราได้ตัง้ ใจของท่านที่จะแสวงหาพระราชบัญญัติของพระ
เยโฮวาห์ และกระทําตาม และสอนกฎเกณฑ์และคําตัดสินต่างๆในอิสราเอล
1

อารทาเซอร์ซีสบัญชาให้เอสราได้รบ
ั ความช่วยเหลือ

11 ต่อไปนี้ เป็ นสําเนาจดหมายซึ่งกษั ตริย์อารทาเซอร์ซีสพระราชทานแก่ เอสราปุโรหิตผู้

เป็นธรรมาจารย์ ผู้เป็นธรรมาจารย์แห่งเรือ
่ งราวของพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์และกฎ
เกณฑ์ ของพระองค์ เพื่ออิสราเอลว่า 12 “อารทาเซอร์ซีส พระมหากษั ตริย์เหนื อกษั ตริย์ทัง้
หลาย ถึงเอสราปุโรหิต ธรรมาจารย์ของพระราชบัญญัติ แห่งพระเจ้าของฟ้าสวรรค์ ขอให้
อยู่ เย็น เป็นสุข อย่างสมบู รณ ์ เถิด เป็นต้น 13 บัดนี้ เราออกกฤษฎี กาว ่า ประชาชนอิสราเอล
ผู้ หน ่งึ ผู้ ใด หรือ ปุโรหิต ของเขาทัง้ หลาย หรือ คนเลวีในราชอาณาจักรของเรา ผู้ ซึ่ง สมัคร
ใจที่ จะไปยัง เยรู ซาเล็ม ก็ ให้ไปกับ เจ้า ได้ 14 เพราะกษั ตริย์ และที่ ปรึกษาทัง้ เจ็ด ได้ ใช้ เจ้ าไป
ให้ ถามถึง ยู ดาห์ และเยรู ซาเล็ม ตามพระราชบัญญั ติ ของพระเจ้า ของเจ้า ซึ่ง อยู่ ในมือ เจ้า
นั ้น 15 และให้ นํา เงิน และทองคํา ซึ่ง กษั ตริย์ และที่ ปรึกษาของพระองค์ สม ัครใจถวายแด่
พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล ผู้ ประทับ ในเยรู ซาเล็ม 16 พร ้ อมทัง้ เงิน และทองคํา ทัง้ สิน
้ ซึ่ง เจ้า จะ
หาได้ ทัว่ ไปในมณฑลบาบิ โลน พร ้ อมกับ ของถวายด้วยใจสมัครของประชาชนและปุโรหิต
เต็มใจถวายแด่ พระนิ เวศของพระเจ้าของเขา ซึ่งอยู่ในเยรู ซาเล็ม 17 แล้วด้วยเงินนี้ เจ้ าจง
ขยัน ขัน แข็ง ซื้อ วัว ผู้ แกะผู้ และลูก แกะ กับ ธัญ ญบูชาคู่ กัน และเครือ
่ งดื่ม บูชาคู่ กัน และ
เจ้า จงถวายสิง่ เหล่า นี้ บนแท่น บูชาของพระนิ เวศแห่ง พระเจ้า ของเจ้า ซึ่ง อยู่ ในเยรู ซาเล็ม
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ส่วนเงิน และทองคํา ที่ เหลือ อยู่ นั ้น เจ้า และพี่ น้องของเจ้า เห็นดี ที่ จะทํา ประการใด ก็ จง
กระทําเถิด ตามนํ้าพระทัยของพระเจ้าของเจ้า 19 และเครือ
่ งใช้ซ่ึงได้มอบให้เจ้าสําหรับการ
ปรนนิ บั ติ ในพระนิ เวศของพระเจ้า ของเจ้า เจ้ าจงมอบถวายไว้ต่อ พระพักตร์พระเจ้า แห่ง
เยรู ซาเล็ม 20 และสิง่ ใดๆซึ่งยังต้องการสําหรับพระนิ เวศของพระเจ้าของเจ้าซึ่งเจ้าจะต้อง
จัดหานั ้น เจ้ าจงจัดหาด้วยเงิน พระคลัง ของกษั ตริย์ 21 และเรา คือ กษั ตริย์ อารทาเซอร์
ซีส ได้ ออกกฤษฎีกาไปยัง บรรดานายคลัง ในมณฑลฟากแม่น้ํา ข้างโน้ นว ่า สิ ่ง ใดๆที่ เอสรา
ปุโรหิต ธรรมาจารย์ ของพระราชบัญญั ติ แห่ งพระเจ้า ของฟ้า สวรรค์ ต้องการจากท่าน จง
กระทําให้เขาด้วยความขยันขันแข็ง 22 ถึงจํานวนเงินหนึ่ งร้อยตะลันต์ และข้าวสาลีถึงหนึ่ ง
ร้อยโคระ นํ้าองุน
่ หนึ่ งร้อยบัท นํ้ามันหนึ่ งร้อยบัท และเกลือไม่จํากัดจํานวนว่าเท่าไร 23 สิ ่ง
ใดที่ พระเจ้า แห่งฟ้า สวรรค์ ทรงบัญชา ก็ จงกระทําให้อย่างเต็ม ขนาดสําหรับพระนิ เวศของ
พระเจ้า แห่ง ฟ้า สวรรค์ เกล ื อกว่า พระพิโรธของพระองค์ จะมีต่ อด ิน แดนของกษั ตริย์ และ
โอรสของพระองค์ 24 เราขอแจ้ง แก่ ท่านทัง้ หลายด้วยว่า ไม่ เป็นการถูก ต้องตามกฎหมาย
ที่ จะเอาบรรณาการ ค่า ธรรมเนี ยม หรือ ส่วยจากคนหนึ่ ง คนใดในบรรดาปุโรหิต คนเลว ี
นั ก ร้อง คนเฝ้า ประตู คนใช้ ประจํา พระวิหาร หรือ ผู้ รับ ใช้ อื่นๆของพระนิ เวศของพระเจ้า นี้
25 ส่วนเจ้า เอสรา ตามพระสติ ปัญญาแห่ง พระเจ้า ของเจ้า อัน อยู่ในมือ ของเจ้า จงแต่ง ตัง
้
พนั กงานผู้ปกครองและผู้พิพากษา ให้พิพากษาประชาชนทัง้ ปวงในมณฑลฟากแม่น้ําข้าง
โน้ น คือทุกคนที่รู บรรดาพระราชบั
้
ญญัติของพระเจ้าของเจ้า และคนเหล่านั ้นที่ไม่รู ้ เจ้าทัง้
หลายจะต้องสอน 26 ผู้ใดที่ไม่เชื่อฟังพระราชบัญญัติของพระเจ้าของเจ้า และกฎหมายขอ
งกษั ตริย์ ก็ ให้พิพากษาลงโทษเขาอย่างเคร่งครัด จะเป็นโทษถึงตาย หรือถึงเนรเทศ หรือ
ถึงริบทรัพย์ของเขา หรือถึงจําขังก็ได้�
18

เอสราขอบพระคุณพระเจ้า

สาธุ การแด่ พระเยโฮวาห์พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ของเรา ผู้ ทรงดลพระทัย ของกษั ตริ
ย์ ให้เสริมความงามแก่พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ซ่ึงอยู่ในเยรู ซาเล็ม 28 และทรงบันดาล
ให้ข้าพเจ้ามีความเมตตาต่อพระพักตร์กษั ตริย์ และที่ปรึกษาของพระองค์ และต่อหน้าเจ้า
นายผู้ทรงอํานาจของกษั ตริย์ และข้าพเจ้าก็ มีใจกล้าขึ้น เพราะพระหัตถ์ ของพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของข้าพเจ้าอยู่กับข้าพเจ้า และข้าพเจ้าได้ รวบรวมบุคคลชัน
้ ผู้นําจากอิสราเอลขึ้น
ไปกับข้าพเจ้า
27

8
รายชื่อเพื่อนร่วมงานของเอสรา

1 ต่อไปนี้ เป็ นประมุขของบรรพบุรุษของเขาทัง
้ หลาย

และนี่ เป็นสํามะโนครัวเชื้อสายของ
บรรดาผู้ ที่ ขึ้น ไปกับ ข้าพเจ้า จากบาบิ โลน ในรัช กาลกษั ตริย์ อารทาเซอร์ซีส คือ 2 จากคน
ฟีเนหัสมี เกอร์โชม จากคนอิธามาร์มี ดาเนี ยล จากคนดาวิดมี ฮัทธัช 3 จากคนเชคานิ ยาห์
จากคนปาโรชมี เศคาริยาห์ พร้อมกับท่านมีผู้ชายผู้ข้น
ึ ทะเบียนไว้หน่งึ ร้อยห้าสิบคน 4 จาก
คนปาหัทโมอับมี เอลี โอนัย บุตรชายเศ-ราหิยาห์ พร้อมกับท่านมีผู้ชายสองร้อยคน 5 จาก
คนเชคานิ ยาห์มี บุตรชายของยาฮาซีเอล พร้อมกับท่านมีผู้ชายสามร้อยคน 6 จากคนอาดี
นมี เอเบด บุตรชายโยนาธาน พร้อมกับท่านมีผู้ชายห้าสิบคน 7 จากคนเอลามมี เยชายาห์
บุ ตรชายอาธาลิ ยาห์ พร ้ อมกั บท ่า นมี ผู้ ชายเจ็ด สิบ คน 8 จากคนเชฟาทิ ยาห์มี เศบาดิ ยาห์
บุ ตรชายมี คาเอล พร ้ อมกั บท ่า นมี ผู้ ชายแปดสิบ คน 9 จากคนโยอาบมี โอบาดีห์ บุ ตรชาย
เยฮีเอล พร้อมกับท่านมีผู้ชายสองร้อยสิบแปดคน 10 จากคนเชโลมิทมี บุตรชายของโยสิฟี
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11 จากคนเบบัยมี

ยาห์ พร้อมกับท่านมีผู้ชายหนึ่ งร้อยหกสิบคน
เศคาริยาห์ บุตรชายเบบัย
พร ้ อมกั บท ่า นมี ผู้ ชายยี่ สิ บแปดคน 12 จากคนอัส กาดมี โยฮานั น บุ ตรชายฮัก คาทาน พร ้
อมกับท่านมีผู้ชายหนึ่ งร้อยสิบคน 13 จากคนอาโดนี คัมมีผู้ที่มาทีหลัง นี่ เป็นชื่อของเขาคือ
เอลี เฟเลท เยอีเอลและเชไมยาห์ พร้อมกับพวกเขามีผู้ชายหกสิบคน 14 จากคนบิกวัยมี อุ
ธัยและศับบูด พร้อมกับเขาทัง้ สองมีผู้ชายเจ็ดสิบคน
เอสราต้องการให้มีคนเลวีและคนใช้ประจําพระวิหารไปเพิม
่ เติม

15 ข้าพเจ้าได้ รวบรวมเขาทัง
้ หลายเข้ามายังแม่น้ําที่ ไหลไปสู่ อาหะวา

เราตัง้ ค่ายอยู่ที่ นั ่น
สามวัน เมื่อ ข้าพเจ้า สํารวจดู ประชาชนและปุโรหิต ข้าพเจ้า ไม่ เห ็น ลูก หลานของเลวีที่ นั ่น
เลย 16 แล้วข้าพเจ้าจึงให้ไปเรียกเอลีเยเซอร์ อารีเอล เชไมยาห์ เอลนาธัน ยารีบ เอลนาธัน
นาธัน เศคาริยาห์ และเมชุลลาม บุคคลชัน
้ หัวหน้า และให้หาโยยาริบ และเอลนาธัน ผู้เป็น
17
คนมีความเข้าใจ และส่งเขาด้วยคําสัง่ ไปยังท่านอิดโด บุคคลชัน
้ หัวหน้ายังสถานที่ที่ชื่อ
คาสิ เฟีย คือ ให้บอกท่านอิดโดและพี่น้องของท่านผู้ เป็น คนใช้ประจํา พระวิหารที่ สถานที่ ที่
ชื่อคาสิเฟียว่า ขอส่งผู้ปรนนิ บัติสําหรับพระนิ เวศของพระเจ้าของเรามายังเรา 18 และโดย
พระหัตถ์อน
ั ทรงพระคุณของพระเจ้าของเราอยู่กับเรา เขาได้นําคนที่มีความสุขุมมาให้เรา
เป็น ลูก หลานของมาห์ ลีบ ุตรชายเลวี ผู้ เป็น บุตรชายอิสราเอล ชื่อ เชเรบิ ยาห์ กับ บุตรชาย
และญาติ พี่ น้อง รวมสิบ แปดคน 19 ทัง้ ฮาชาบิ ยาห์ และเยชายาห์ ลูก หลานของเมรารีกับ
ญาติ พี่ น้ องและบุตรชายของเขารวมยี่ สิ บคน 20 และคนใช้ ประจํา พระวิหาร ซึ่ง ดาวิด และ
ข้าราชการของพระองค์ ได้ จัด ตัง้ ขึ้น ไว้ เพื่อ ปรนนิ บั ติ คนเลว ี มี คนใช้ ประจํา พระวิหารสอง
ร้อยยีสิ
่ บคน บุคคลเหล่านี้ ทัง้ สินม
ื ระบุไว้
้ ีช่อ
การถืออดอาหารที่แม่น้าํ อาหะวา
แล ้ว ข้าพเจ้า ก็ ประกาศให้ถือ อดอาหารที่ นั ่น คือ ที่ แม่น้าํ อาหะวา เพื่อ เราทัง้ หลายจะ
ได้ ถ่อมตัว ลงต่อ พระพักตร์พระเจ้า ของเรา เพื่อ จะทูล ขอหนทางอัน ถูก ต้องจากพระองค์
สําหรับ เรา ลูก หลานของเรา และข้าวของทัง้ สิน
้ ของเรา 22 เพราะข้าพเจ้า ละอายที่ จะทูล
ขอกองทหารและพลม้าจากกษั ตริย์เพื่อช่วยเราสู้ ศัตรู ตามทางของเรา ในเมื่อเราได้ กราบ
ทูล กษั ตริย์ แล ้ วว ่า “พระหัตถ์ ของพระเจ้า ของเราอยู่ กับ บรรดาผู้ ที่ แสวงหาพระองค์ ให้ ยัง
ผลดี แต่ ฤทธานุภาพและพระพิโรธของพระองค์ ต่อสู้ คนเหล่านั ้ นที ่ละทิง้ พระองค์� 23 เรา
จึง อดอาหารและวิงวอนพระเจ้า ของเราเพื่อ เรือ
่ งนี้ และพระองค์ ทรงฟัง เสียงร้องทูล ของ
เรา
21

ทรัพย์สมบัติมอบไว้แก่ปุโรหิตสิบสองคน

24 และข้าพเจ้าได้แยกปุโรหิตใหญ่ออกสิบสองคนคือ

เชเรบิยาห์ ฮาชาบิยาห์ และพี่น้อง
สิบ คนของเขาที่ อยู่ กับ เขา 25 และข้าพเจ้า ได้ ชงั ่ เงิน และทองคํา และเครือ
่ งใช้ กับ เครือ
่ ง
บูชาสําหรับพระนิ เวศของพระเจ้าของเรา มอบให้เขาทัง้ หลายซึ่งกษั ตริย์และที่ปรึกษาและ
เจ้า นายของพระองค์ และคนอิสราเอลทัง้ ปวงที่ นั่น ได้ ถวายไว้ 26 ข้าพเจ้า ได้ ชงั ่ ใส่ มือ ของ
เขาเป็น เงิน หกร้อยห้า สิบ ตะลัน ต์ และเครือ
่ งใช้ ที่ ทํา ด้วยเงิ นม ี ค่า หนึ่ ง ร้อยตะลัน ต์ และ
ทองคํา ร้อยตะลัน ต์ 27 ชามทองคํา ยี่ สิ บลู กมี ค่า หนึ่ ง พัน ดาริค และเครือ
่ งใช้ ทองสัมฤทธิ์
เนื้ อ ละเอียดสุกใสสองลูก มี ค่า เท่ากับ ทองคํา 28 และข้าพเจ้า บอกเขาว่า “ท่านทัง้ หลายบริ
สุทธิต
์ ่อพระเยโฮวาห์ และเครือ
่ งใช้ก็บริสุทธิ์ และเงินกับทองคําเป็นของถวายด้วยใจสมัคร
แด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ของท่านทัง้ หลาย 29 จงเฝ้า ดูแลไว้ จนกว่า ท่าน
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ชัง่ สิง่ เหล่า นั ้น ต่อ หน้า พวกปุโรหิต ใหญ่ และคนเลวี และประมุข ของบรรพบุรุษ อิสราเอลใน
เยรู ซาเล็ม ภายในห้องพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์� 30 บรรดาปุโรหิตและคนเลวีจึงรับเงิน
และทองคําที่ได้ชัง่ และเครือ
่ งใช้ เพื่อนําไปยังเยรู ซาเล็ม ยังพระนิ เวศของพระเจ้าของเรา
เอสราถึงเยรู ซาเล็ม

และเราก็ ออกจากแม่น้ํา อาหะวาในวั นที ่ สิ บสองของเดือนต้น เพื่อ ไปยัง เยรู ซาเล็ม
และพระหัตถ์ ของพระเจ้า ของเราอยู่ กับ เรา และพระองค์ ทรงช่วยเราให้ พ้น จากมือ ของศั
ตรู และจากพวกซุ่มคอยอยู่ตามทาง 32 เรามาถึงเยรู ซาเล็มและพักอยู่ที่ นั ่นสามวัน 33 ในวั
นทีสี
่ ภ
่ ายในพระนิ เวศของพระเจ้าของเรา ก็ชัง่ เงิน ทองคําและเครือ
่ งใช้ใส่มือของเมเรโมท
ปุโรหิต บุ ตรชายอุรียอาห์ และคนที่ อยู่กับเขาคือเอเลอาซาร์บุ ตรชายฟีเนหัส และคนที่ อยู่
กับเขาทัง้ หลายคือ โยซาบาด บุตรชายเยชูอา และโนอัดยาห์บุตรชายบินนุย คนเลวี 34 เขา
ชัง่ และนั บท งั ้ หมดและบันทึก นํ้า หนั ก ของทุก สิง่ ไว้ 35 บรรดาลูก หลานของพวกที่ ถู กกวาด
ไปเป็นเชลย ซึ่งมาจากการเป็นเชลย ได้ถวายเครือ
่ งเผาบูชาแด่พระเจ้าแห่งอิสราเอล มีวัว
ผู้ สิ บสองตัว สําหรับ พวกอิสราเอลทัง้ ปวง แกะผู้ เก ้า สิบ หกตัว ลูก แกะเจ็ด สิบ เจ็ด ตัว และ
แพะผู้สิบสองตัวเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป ทัง้ สิน
่ งเผาบูชาถวายพระเยโฮวาห์
้ นี้ เป็นเครือ
31

พวกเขามอบพระราชโองการให้แก่ผู้ว่าราชการมณฑล

เขาทัง้ หลายได้ มอบพระราชโองการให้ แก่ สม ุห เทศาภิบาลของกษั ตริย์ และแก่ ผู้ ว่า
ราชการมณฑลฟากแม่น้ําข้างนี้ และท่านเหล่านี้ ได้ ช่วยเหลือประชาชนและพระนิ เวศของ
พระเจ้า
36

9
การสมรสกับชนชาติที่ไม่เชื่อพระเจ้าเป็นสิง่ ที่ผิดพลาด
เมื่อ เหตุ การณ์ เหล่า นี้ ได้ เสร็จ สิน
้ ลงแล้ว พวกเจ้า นายก็ เข ้า มาหาข้าพเจ้า กล่าวว่า
“ประชาชนแห่ งอ ิส ราเอล และพวกปุ โรหิ ตก ับ คนเลวีมิได้ แยกตนเองออกจากชนชาติ ทัง้
หลายแห่ง แผ่น ดิน เหล่า นั ้น โดยได้ ประพฤติ ตามการกระทํา อัน น่า สะอิดสะเอียนของเขา
คือ ออกจากคนคานาอัน คนฮิต ไทต์ คนเปริส ซี คนเยบุส คนอัม โมน คนโมอับ คนอียป
ิ ต์
2
และคนอาโมไรต์ เพราะเขารับ บุตรสาวของชนเหล่า นี้ เป็น ภรรยาของเขาเอง และของ
บุตรชายของเขา ดัง นั ้น เชื้อ สายบริสุทธิ์ ได้ ปะปนกับ ชนชาติ ทัง้ หลายของแผ่น ดิน เหล่า นั ้น
นี่ แหละในการละเมิดข้อนี้ มือของเจ้าหน้าที่ชน
้ รองเมืองได้เด่นทีสุ
่ ด� 3 เมื่อ
ั ้ หัวหน้าและผูค
ข้าพเจ้าได้ยน
ิ อย่างนี้ ข้าพเจ้าก็ฉีกเสื้อของข้าพเจ้าทัง้ เสื้อคลุมของข้าพเจ้า และทึ้งผมออก
จากศีรษะของข้าพเจ้าและทึ้งหนวดเครา และนั ่งลงตะลึงอยู่ 4 แล้วบรรดาคนที่สัน
่ สะท้าน
ไปด้วยพระวจนะของพระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล เหตุ ด้วยการละเมิด ของพวกที่ ถู กกวาดไป
เป็น เชลยนั ้น ได้ มาประชุม ต่อ หน้า ข้าพเจ้า เมื่อ ข้าพเจ้า นั ่ง ตะลึง อยู่จนถึง เวลาถวายเครือ
่ ง
สักการบูชาตอนเย็น
1

คําอธิษฐานและการสารภาพของเอสรา

5 ณ เวลาสักการบูชาตอนเย็นนั ้นข้าพเจ้าได้ลุกขึ้นจากการถ่อมตัว มีเครือ
่ งแต่งกายและ

เสื้อคลุมของข้าพเจ้าฉี กขาด และข้าพเจ้าก็คุกเข่าลงและชูมือขึ้นต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของข้าพเจ้า 6 และข้าพเจ้าทูลว่า “โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ละอายขวย
เขินที ่จะเงยหน้าหาพระองค์ พระเจ้า ของข้าพระองค์ เพราะว่าความชัว่ ช้าของข้าพระองค์
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ทัง้ หลายขึ้น สูง กว่า ศีรษะของข้า พระองค์ และการละเมิด ของข้า พระองค์ ทัง้ หลายกองขึ้น
ไปถึง ฟ้า สวรรค์ 7 ข้า พระองค์ ทัง้ หลายมี การละเมิด ยิง่ ใหญ่ ตัง้ แต่ สม ัย บรรพบุรุษ ของข้า
พระองค์ทัง้ หลายจนถึงทุกวันนี้ และเพราะความชัว่ ช้าของข้าพระองค์ทัง้ หลาย ข้าพระองค์
ทัง้ หลาย ทัง้ บรรดากษั ตริย์ ของข้า พระองค์ และบรรดาปุโรหิต ของข้า พระองค์ ได้ ถู กมอบ
ไว้ ในมือ ของบรรดากษั ตริ ย์ แห่ งแผ่น ดิน เหล่า นั ้น ให้ แก่ ดาบ แก่ การเป็น เชลย แก่ การ
ปล้น และแก่ การขายหน้าอย่างที่ สุด อย่างทุกวันนี้ 8 แต่ บัดนี้ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้า
พระองค์ ทัง้ หลายทรงสําแดงพระกรุ ณา พอพระทัยชัว่ ครู หน
่ ่ง
ึ สัน
้ ๆ และได้ ทรงประทานให้
ข้าพระองค์ทัง้ หลายมีคนที่เหลืออยู่และมีที่ยึดมน
ั ่ ในที่บริสุทธิของพระองค์
เพื่อว่าพระเจ้า
์
ของข้าพระองค์จะได้ทรงให้ตาของข้าพระองค์ทัง้ หลายแจ่มขึ้น และทรงประสาทความฟื้ น
คืน มาเล็ก น้ อยจากการเป็น ทาสของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย 9 เพราะว่า ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย
เป็นทาส แต่ พระเจ้าของข้าพระองค์ มิได้ ทรงละทิง้ ข้าพระองค์ ไว้ในความเป็นทาส แต่ ทรง
บันดาลให้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายได้ รบ
ั ความเมตตาในสายพระเนตรกษั ตริย์ ทัง้ หลายแห่ง
เปอร์เซ ีย ทรงให้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายมี การฟื้ นฟู ขึ้น เพื่อ จะตัง้ พระนิ เวศของพระเจ้า ของ
ข้า พระองค์ ทัง้ หลายขึ้น ไว้ เพื่อ จะซ่อมแซมสิง่ ที่ ปรักห ัก พัง ในพระนิ เวศ เพื่อ จะประทาน
กําแพงแก่ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายในยู ดาห์ และในเยรู ซาเล็ม 10 และบัดนี้ โอ ข้า แต่ พระเจ้า
ของข้าพระองค์ ทัง้ หลาย ต่อจากนี้ ข้าพระองค์ จะทูลอะไรอีก เพราะข้าพระองค์ ทัง้ หลายได้
ละทิง้ พระบัญญั ติ ของพระองค์ 11 ซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงบัญชาไว้โดยผู้ พยากรณ์ ผู้รบ
ั ใช้ ของ
พระองค์ ว่า ‘แผ่ นดิน ซึ่ง เจ้า กําลัง เข้าไปเพื่อ ยึด เป็น กรรมสิทธินั
์ ้น เป็น แผ่น ดิน มลทิน ด้วย
ความโสโครกของชนชาติทัง้ หลายในแผ่นดินเหล่านั ้น ด้วยการกระทําอันน่าสะอิดสะเอียน
ของเขา ซึ่ง เต็ม ไปหมดตัง้ แต่ ปลายข้างนี้ ถึง ปลายข้างโน้ น ด้วยความมลทิน ของเขาทัง้
หลาย 12 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ อย่ามอบพวกบุตรสาวของเจ้าแก่พวกบุตรชายของเขา หรืออย่า
รับ พวกบุตรสาวของเขาให้ พวกบุตรชายของเจ้า หรือ อย่า เสริม สันติภาพและความเจริญ
มัง่ คัง่ ของเขาทัง้ หลายเป็น นิ ตย์ เพื่อ เจ้า ทัง้ หลายจะแข็ง แรง และกิน ของดีๆ แห่ง แผ่น ดิน
นั ้น และมอบแผ่น ดิน นั ้น ไว้เป็น มรดกแก่ ลูก หลานของเจ้า ทัง้ หลายเป็น นิ ตย์� 13 และเมื่อ
ข้า พระองค์ ทัง้ หลายรับ โทษเพราะการชัว่ ร้ายของข้า พระองค์ และเพราะการละเมิด ใหญ่
ยิง่ ของข้า พระองค์ และเมื่อ พระองค์ คือ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ทัง้ หลายได้ ทรงลงโทษข้า
พระองค์ เหตุความชัว่ ช้าของข้าพระองค์ น้ อยกว่าที่พึงควรได้รับ และทรงประทานการช่วย
ให้พ้น แก่ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายอย่างนี้ 14 สมควรที่ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายจะฝ่า ฝืน พระบัญญั
ติ ของพระองค์ อีก และเข้า เกี่ยวดองด้วยการแต่งงานกับ ชนชาติ ทัง้ หลายที่ กระทํา สิง่ ที่ น่า
สะอิดสะเอียนเหล่านี้ หรือ พระองค์จะไม่ทรงกริว้ ต่อข้าพระองค์ทัง้ หลายจนพระองค์ผลาญ
ข้าพระองค์ทัง้ หลายเสีย จนไม่มีคนที่เหลืออยู่และไม่มีใครรอดได้เลยหรือ 15 โอ ข้าแต่พระ
เยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล พระองค์ ชอบธรรม เพราะข้า พระองค์ ทัง้ หลายเป็น คนที่
เหลืออยูซึ
่ ่งรอดพ้นมาอย่างทุกวันนี้ ดูเถิด ข้าพระองค์ทัง้ หลายอยูต
่ ่อพระพักตร์พระองค์ มี
การละเมิดของข้าพระองค์อยู่ เพราะไม่มีสักคนเดียวที่ จะยืนต่อพระพักตร์พระองค์ได้เหตุ
เรือ
่ งนี้ �

10
คนของพระเจ้าแยกออกจากชาวโลก
ขณะ ที่ เอ ส รา อธิษฐาน และ ทําการ สารภาพ ร้องไห้ ทิง้ ตัว ลง ต่อ หน้า พระ นิ เวศ ของ
พระเจ้า มี ชุ มนุมชนหมู่ ใหญ่โตมากทัง้ ชายหญิงและเด็กจากอิสราเอลประชุมต่อหน้าท่าน
เพราะประชาชนได้ ร้องไห้ อย่างขมขื่น 2 และเชคานิ ยาห์ บุ ตรชายเยฮี เอล คนเอลามกล่า ว
1
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แก่ เอสราว่า “พวกเราทัง้ หลายได้ ละเมิด ต่อ พระเจ้า ของเราเสีย แล้ว และได้ แต่ งงานกับ
หญิง ต่างชาติ จากชนชาติ ทัง้ หลายของแผ่น ดิน นี้ แต่ ถึง จะมี เรือ
่ งอย่างนี้ ก็ ยังม ี ความหวัง
ในอิสราเอลอยู่ 3 เพราะฉะนั ้น บัดนี้ ให้ เรากระทํา พันธสัญญากับ พระเจ้า ของเราที่ จะทิง้
ภรรยาและลูกเหล่านี้ ซ่ึงเกิดมาจากเขาทัง้ หลายเสียทัง้ สิน
้ ตามคําปรึกษาของเจ้านายของ
ข้าพเจ้า และของบรรดาผู้ ที่ สัน
่ สะท้านด้วยพระบัญญั ติ ของพระเจ้า ของเราทัง้ หลาย และ
ขอให้ กระทํา ตามพระราชบัญญั ติ เถิด 4 จงลุก ขึ้น เถิด เพราะเป็น หน้าที่ ของท่าน และเรา
ทัง้ หลายจะสนั บสนุน ท่าน ขอจงเข้ม แข็ง และกระทํา เสีย เถิด� 5 แล ้ว เอสราได้ ลุ กขึ้น ให้
บรรดาปุโรหิตใหญ่และเลวีและอิสราเอลทัง้ ปวงกระทําสัตย์ปฏิญาณว่า เขาจะกระทําตาม
ที่ ได้ พู ดแล้ว เขาทัง้ หลายจึง กระทํา สัตย์ ปฏิญาณ 6 แล ้ว เอสราก็ ถอยไปจากต่อ หน้า พระ
นิ เวศของพระเจ้า เข้าไปในห้องของโยฮานั นบุตรชายเอลียาชีบ เมื่อมาถึงที่นั่นแล้วก็ไม่รับ
ประทานขนมปัง หรือด่ื มน้าํ เพราะท่านโศกเศร้า ด้วยเรือ
่ งการละเมิด ของพวกที่ ถู กกวาด
ไปเป็น เชลยนั ้น 7 และเขาทําการป่าวร้องทัว่ ยู ดาห์ และเยรู ซาเล็ม แก่ ลูก หลานทัง้ สิน
้ ของ
8
พวกที่ ถู กกวาดไปเป็นเชลยว่า ให้มาชุ มนุมกั นที ่เยรู ซาเล็ม และถ้าผู้ใดไม่ มาภายในสาม
วัน ตามคําสัง่ ของเจ้าหน้าที่และพวกผู้ใหญ่ทัง้ หลาย จะต้องริบทรัพย์สมบัติของเขาเสียทัง้
สิน
้ และผู้นั้นต้องขาดจากชุมนุมชนของพวกที่ถูกกวาดไปเป็นเชลย 9 และชายทัง้ ปวงของ
ยู ดาห์ และเบนยามิน ได้ ชุ มนุ มกั นที ่ เยรู ซาเล็ม ภายในสามวัน ในเดือนที่ เก้า ณ วัน ที่ ยี ่ สิ บ
ของเดือนนั ้น และประชาชนทัง้ ปวงนั ่ง อยู่ ที่ ถนนหน้า พระนิ เวศของพระเจ้า ตัว สัน
่ สะท้าน
ด้วยเรือ
่ งนี้ และด้วยเรือ
่ งฝนตกหนั ก 10 และเอสราปุโรหิตได้ ลุ กขึ้น พู ดก ับ เขาทัง้ หลายว่า
“ท่านทัง้ หลายได้ละเมิดและได้แต่งงานกับหญิงต่างชาติ จึงได้ทวีการละเมิดของอิสราเอล
11 เหตุฉะนั ้นบัดนี้ จงสารภาพต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่าน และกระทํา
ตามนํ้าพระทัยของพระองค์ จงแยกตัวท่านออกเสียจากชนชาติทัง้ หลายแห่งแผ่นดินและ
จากภรรยาต่างชาติ� 12 แล้วชุ มนุมชนทัง้ สิน
้ ได้ ตอบด้วยเสียงอันดังว่า “เป็นดังนั ้นแหละ
13
เราต้องกระทํา ตามที่ ท่านพูด แล้ว� แต่ มี ประชาชนมากและเป็น เวลาที่ ฝนตกหนั ก เรา
อยูก
่ ลางแจ้งไม่ไหวและจะจัดให้เสร็จในวันสองวันกไม่
็ ได้ เพราะเราได้ละเมิดในเรือ
่ งนี้ มาก
นั ก 14 ขอให้เจ้าหน้าที่ของเราทําการแทนชุมนุมชนทัง้ สิน
้ และให้บรรดาคนในหัวเมืองของ
เราที่ ได้ รับ ภรรยาต่างชาติ มาตามเวลากําหนด พร ้ อมกับ พวกผู้ ใหญ่ และผู้ วิน ิจฉั ย ของทุก
เมืองจนกว่าพระพิโรธอันแรงกล้าของพระเจ้าของเรา ที่ทรงมีในเรือ
่ งนี้ หน
ั เหไปจากเราทัง้
หลาย� 15 โยนาธานบุตรชายอาสาเฮล และยาไซอาห์ บุ ตรชายทิ กวาห์ เท่ านั ้ นที ่ คัดค้าน
เรือ
่ งนี้ และเมชุ ลลามกับชับเบธัย คนเลวีสนับสนุนเขาทัง้ สอง 16 แล้วลูกหลานของพวกที่
ถูกกวาดไปเป็นเชลยก็ได้กระทําตาม เอสราปุโรหิต และประมุขของบรรพบุรุษบางคน ตาม
เรือนบรรพบุรุษของเขา แต่ละคนที่ระบุชื่อไว้ได้ถูกเลื อก ในวันที่หน่งึ ของเดือนที่ สิบเขานั ่ง
ประชุมกันพิจารณาเรือ
่ งนี้ 17 พอถึงวันทีหน
่ ่งึ ของเดือนที่หนึ่ ง เขาก็จบเรือ
่ งที่ชายทัง้ ปวงได้
18
แต่งงานกับหญิงต่างชาติ ลูกหลานของปุโรหิตผู้ได้แต่งงานกับหญิงต่างชาติ จากคนเย
ชูอาบุตรชายโยซาดักและพี่น้องของท่านมี มาอาเสอาห์ เอลีเยเซอร์ ยารีบและเกดาลิยาห์
19 เขาทัง
้ หลายปฏิญาณตนว่าเขาจะทิง้ ภรรยาของเขาเสีย และเพราะเขามีความผิด เขาจึง
ถวายแกะผู้ ตัว หนึ่ ง จากฝูง แพะแกะเป็น เครือ
่ งบู ชา เพราะเหตุ การละเมิด ของเขา 20 จาก
คนอิมเมอร์ มี ฮานานี และเศบาดิ ยาห์ 21 จากคนฮาริม มี มาอาเสอาห์ เอลี ยาห์ เชไมอาห์
เยฮีเอล และอุสซียาห์ 22 จากคนปาชเฮอร์ มี เอลีโอนัย มาอาเสอาห์ อิชมาเอล เนธันเอล โย
ซาบาด และเอลาสาห์ 23 จากพวกคนเลวี มี โยซาบาด ชิเมอี เคลายาห์ (คือเคลิทา) เปธาหิ
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ยูดาห์และเอลีเยเซอร์ 24 จากพวกนั กร้อง

เอสรา 10:44

ยาห์
มี เอลียาชีบ จากคนเฝ้าประตู มี ชัลลูม เท
เลม และอุรี 25 และจากพวกอิสราเอล คือจากคนปาโรช มี รามียาห์ อิสซียาห์ มัลคิยาห์ มิ
ยามิน เอเลอาซาร์ มัลคิ ยาห์ และเบไนยาห์ 26 จากคนเอลาม คือ มัทธานิ ยาห์ เศคาริยาห์
เยฮีเอล อับดี เยรีโมท เอลียาห์ 27 จากคนศัทธู มี เอลีโอนัย เอลียาชีบ มัทธานิ ยาห์ เยรีโมท
ศาบาด และอาซีซา 28 จากคนเบบัย มี เยโฮฮานั น ฮานั นยาห์ ศับบัย อัทลัย 29 จากคนบานี
มี เมชุลลาม มัลลูค อาดายาห์ ยาชูบ เชอัล และเยรีโมท 30 จากคนปาหัทโมอับ มี อัดนา เค
ลาล เบไนยาห์ มาอาเสอาห์ มัทธานิ ยาห์ เบซาเลล บินนุย และมนั สเสห์ 31 จากคนฮาริม มี
เอลี เยเซอร์ อิสชีอาห์ มัลคิยาห์ เชไมอาห์ ชิเมโอน 32 เบนยามิน มัลลูค เชมาริยาห์ 33 จาก
คนฮาชูม มี มัทเธนั ย มัทธัตตาห์ ศาบาด เอลีเฟเลท เยเรมัย มนัสเสห์และชิเมอี 34 จากคน
บานี มี มาอาดัย อัมราม อูเอล 35 เบไนยาห์ เบดัยยาห์ เชลลูห์ 36 วานิยาห์ เมเรโมท เอลียา
ชีบ 37 มัทธานิ ยาห์ มัทเธนั ย ยาอาสุ 38 บาน ี บิ นนุย ชิเมอี 39 เชเลมิ ยาห์ นาธัน อาดายาห์
40 มัคนาเดบัย ชาชัย ชารัย 41 อาซาเรล เชเลมิ ยาห์ เชมาริยาห์ 42 ชัลลูม อามาริยาห์ และ
โยเซฟ 43 จากคนเนโบ มี เยอีเอล มัททีธย
ิ าห์ ศาบาด เศบินา ยาดดัย โยเอล และเบไนยาห์
44 บุ คคลเหล่า นี้ ทัง
้ สิน
้ ได้ แต่ งงานกับ หญิง ต่างชาติ บางคนมี บุ ตรเกิด จากภรรยาเหล่า นั ้น
ด้วย
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

เนหะมีย์

หน ังสือเล่ มน ี้ บัน ทึก ประวัติ ศาสตร์ของการสร้างกําแพงกรุ ง เยรู ซาเล็ม ขึ้น มา หลัง จาก
เศรุ บบาเบลกับพวกยิวสร้างพระวิหารใหม่ เสร็จแล้ว อีกประมาณ 90 ปี ต่อมา เนหะมีย์ได้
รับอนุญาตจากกษั ตริย์ให้กลับไปสร้างกําแพงกรุงเยรู ซาเล็ม ให้ตัง้ กรุ งเยรู ซาเล็ มนน
ั ้ เป็น
เมืองหลวง และให้ตังอ
้ ิสราเอลเป็นประเทศอีก ครัง้ นี้ เนหะมีย์ได้นําพวกยิวอีกพวกหนึ่ ง ซึ่
งมจ
ี ํานวนคนมากกว่าพวกยิวในสมัยของเอสราให้กลับไปด้วย กําแพงกรุ งเยรูซาเล็มนัน
้ ได้
ถูกทําลายมากกว่า 100 ปีก่อนเวลานั ้น ในตอนที่ยูดาห์ถูกนําไปยังบาบิโลนให้เป็นเชลย (2
พศด 36:19)
ที่บอกว่ามากกว่า 100 ปีนัน
้ ก็คือใน 2 พศด 36:21 อิสราเอลอยู่ที่บาบิโลนเป็นเวลา 70
ปี แล้ว แล้วต้องบวกสมัยรัชการสามสมัย คือกษั ตริย์ไซรัส กษั ตริย์ดาริอส
ั และกษั ตริย์อา
หสุ เอรัส (อสร 4:5-8) แล ้ว บวกอีก 20 ปี ในรัช การของกษั ตริย์อารทาเซอร์ซีส (นหม 2:1)
เอสราได้ข้น
ึ ไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม 14 ปีก่อนเนหะมีย์ (ให้เปรียบเอสรา 7:7 กับเนหะมีย์ 2:1)
เนหะมีย์ไปที่ กรุ งเยรู ซาเล็ม ในปี ก่อนค.ศ� 446 อาร์ชบิ ชอบ เจมส์ อาชชูร ์ บอกว่า ระยะ
เวลาของหนั งสือเล่มนี้คือ 11 ปี
“ระยะเวลาของสองเล่ มนี้ คือเอสรา กับเนหะมีย์ ประมาณหนึ่ งศตวรรษ เพราะว่าเรือ
่ ง
ของเอสราเริม
่ งของเนหะมีย์ สิ
่ ต้น ในปี แรกของกษั ตริย์ ไซรัส ในปี ก่อนค.ศ� 538 และเรือ
้น สุด ลงหลัง จากปี ที่ 32 ของกษั ตริย์ อารทาเซอร์ซีส ในปี ก่อนค.ศ� 432” (จาก Topical
Index and Digest of the Bible, โดยมอนเซอร์�
พีน้
่ องของเนหะมียร์ ายงานเรือ
่ งความทุกข์ใจในเยรู ซาเล็ม
ถ้อยคํา ของเนหะมีย์ บุ ตรชายฮาคาลิ ยาห์ ต่อ มาในเดือนคิ สลิว ในปี ที่ ยี ่ สิ บขณะที่
ข้าพเจ้า อยู่ ใน สุ สาป รา สาท 2 ฮา นา นี พี่ น้ อง ของ ข้าพเจ้า คน หนึ่ ง มา จาก ยู ดาห์ กับ ชาย
บางคน ข้าพเจ้า ได้ ไต่ ถามถึง พวกยิ วท ี่ หนี ได้ ผู้ ซึ่ง เหลือ จากพวกที่ ถู กกวาดไปเป็น เชลย
และถามเรือ
่ งเกี่ยวกับ เยรู ซาเล็ม 3 เขาทัง้ หลายพู ดก ับ ข้าพเจ้า ว่า “ผู้ ที่ เหลือ จากพวกที่
ถู กกวาดไปเป็น เชลยซึ่ง อยู่ ในมณฑลมี ความลําบากและความอับอายมาก กําแพงเมือง
เยรู ซาเล็ม ก็ พัง ลง และประตู เมืองก็ ถู กไฟทําลายเสีย� 4 อยู่ มาเมื่อ ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ ถ้อยคํา
เหล่านี้ ข้าพเจ้าก็นั่งลงร้องไห้และโศกเศร้าอยูห
่ ลายวัน ข้าพเจ้าอดอาหารและอธิษฐานต่อ
พระพักตร์พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์เรือ
่ ยมา
1

เนหะมียเ์ สียใจจึงอธิษฐาน
ข้าพเจ้า ทูล ว่า “โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ง ฟ้า สวรรค์ พระเจ้า ผู้ ใหญ่ ยิง่ และ
น่า เกรง กลัว ผู้ ทรง รักษา พันธ สัญญา และ ดํารง ความ เมตตา กับ บรรดา ผู้ ที่ รัก พระองค์
และ รักษา พระ บัญญั ติ ของ พระองค์ 6 ขอ พระองค์ ทรง เงีย
่ พระกร รณ สดับ และ ขอ ทรง
ลืม พระเนตร ของ พระองค์ ดู อยู่ เพื่อ จะ ทรง ฟัง คํา อธิษฐาน ของ ผู้ รับ ใช้ ของ พระองค์ ซึ่ง
ข้า พระองค์ ทูล อธิษฐาน ต่อ พระ พักตร์ พระองค์ ณ บัดนี้ ทัง้ กลาง วัน และ กลาง คืน เพื่อ
ประชาชน อิสราเอล ผู้ รับ ใช้ ของ พระองค์ สารภาพ บาป ของ ประชาชน อิสราเอล ซึ่ง ข้า
พระองค์ ทัง้ หลายได้ กระทํา บาปต่อ พระองค์ ด้วยว่า ข้า พระองค์ กับ เรือนบรรพบุรุษ ของข้า
พระองค์ ทําบาปแล้ว 7 ข้า พระองค์ ทัง้ หลายประพฤติ เลวทรามมากต่อ พระองค์ และมิ ได้
5
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รักษาพระบัญญัติ กฎเกณฑ์ และคําตัดสินซึ่งพระองค์ได้ทรงบัญชาไว้กับโมเสสผูรั
้ บใช้ของ
พระองค์ 8 ขอพระองค์ ทรงระลึก ถึง พระวจนะซึ่งพระองค์ ได้ บัญชาไว้กับ โมเสสผู้รับใช้ของ
พระองค์ ว่า ‘ถ้าเจ้าทัง้ หลายกระทําการละเมิด เราจะกระจายเจ้าทัง้ หลายไปในหมู่ ชนชาติ
ทัง้ หลาย 9 แต่ ถ้า เจ้า กลับ มาหาเรา และรักษาบัญญั ติ ของเราและประพฤติ ตาม ถึง แม้ ว่า
พวกเจ้า กระจัดกระจายไปอยู่ ใต้ ฟ้า ที่ ไกลที่ สุด เราจะรวบรวมเจ้า มาจากที่ นั ่น และนํา เจ้า
มายังสถานที่ ซ่ึงเราได้เลือกไว้ เพื่อกระทําให้นามของเราดํารงอยู่ที่ นั่น� 10 เขาเหล่านี้ เป็น
ผู้ รับ ใช้ และเป็น ประชาชนของพระองค์ ผู้ ซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงไถ่ ไว้ด้วยฤทธานุ ภาพยิง่ ใหญ่
ของพระองค์ และด้วยพระหัตถ์อน
ั ทรงฤทธิข
์ องพระองค์ 11 โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้า
พระองค์ ทูลวิงวอนต่อพระองค์ ขอทรงเงีย
่ พระกรรณตัง้ พระทัยสดับฟังคําอธิษฐานของผู้
รับ ใช้ ของพระองค์ และคํา อธิษฐานของบรรดาผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ ผู้ ปรารถนาจะยําเกรง
พระนาม ของ พระองค์ ข้า พระองค์ ทูล วิงวอน ต่อ พระองค์ ขอ ทรง ให้ ผู้รบ
ั ใช้ ของ พระองค์
จําเริญขึ้นในวันนี้ และขอทรงโปรดให้เขาได้รบ
ั ความเมตตาในสายตาของชายคนนี้ � ขณะ
นั ้น ข้าพเจ้าเป็นพนั กงานเชิญถ้วยเสวยของกษั ตริย์

2
กษั ตริยอารทาเซอร์
์
ซีสทรงอนุญาตให้เนหะมียไ์ ปสร้างกําแพงเยรู ซาเล็ม
1 และอยู่มาในเดือนนิ สาน

ในปี ที่ยี่สิบแห่งรัชกาลกษั ตริย์อารทาเซอร์ซีส เมื่อนํ้าองุน
่ จัด
ตัง้ ไว้ตรงพระพักตร์พระองค์ ข้าพเจ้าก็หยิบน้าํ องุน
่ ถวายกษัตริย์ แต่ก่อนนี้ ข้าพเจ้ามิได้โศก
เศร้าต่อพระพักตร์พระองค์ 2 ด้วยเหตุนี้กษั ตริย์จึงตรัสกับข้าพเจ้าว่า “ทําไมสีหน้าของเจ้า
จึงเศร้าหมอง เจ้าก็ไม่เจ็บไม่ป่วยมิใช่หรือ เห็นจะไม่มีอะไรนอกจากเศร้าใจ� และข้าพเจ้า
ก็ เกรงกลัว ยิง่ นั ก 3 ข้าพเจ้า ทูล กษั ตริย์ ว่า “ขอกษั ตริย์ ทรงพระเจริญ เป็น นิ ตย์ เถิด ไฉนสี
หน ้า ของข้า พระองค์ จะไม่ เศร้า หมองเล่า ในเมื่อ เมืองสถานที่ ฝัง ศพของบรรพบุรุษ ของข้า
พระองค์รา้ งเปล่าอยู่ และประตูเมืองก็ถูกไฟทําลายเสีย� 4 แล้วกษั ตริย์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า
“เจ้าปรารถนาจะขออะไร� ข้าพเจ้าจึงอธิษฐานต่อพระเจ้าของฟ้าสวรรค์ 5 และข้าพเจ้าทูล
กษั ตริย์ ว่า “ถ้า เป็ นที ่ พอพระทัย กษั ตริย์ และถ้า ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ เป็ นที ่ โปรดปรานใน
สายพระเนตรของพระองค์ ขอทรงใช้ข้าพระองค์ให้ไปยังยูดาห์ ยังเมืองซึ่งเป็นทีฝ
่ ังศพของ
บรรพบุรุษของข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะสร้างขึ้นใหม่� 6 และกษั ตริย์ตรัสกับข้าพเจ้า
(มีพระราชินีประทับข้างพระองค์� ว่า “เจ้าจะไปนานสักเท่าใด เมื่อไรเจ้าจะกลับมา� จึงเป็
นที ่ พอพระทัย กษั ตริย์ ที่ จะให้ ข้าพเจ้า ไป และข้าพเจ้า ก็ กําหนดเวลาให้ พระองค์ ทรงทราบ
7 และข้าพเจ้ากราบทูลกษั ตริย์ว่า “ถ้าเป็ นที ่พอพระทัยกษั ตริย์ ขอทรงโปรดมีพระราชสาร
ให้ ข้า พระองค์ นํา ไปถึง ผู้ วา่ ราชการมณฑลฟากแม่น้ํา ข้างโน้ น เพื่อ เขาจะได้ อนุ ญาตให้ ข้า
พระองค์ ผ่านไปจนข้า พระองค์ จะไปถึง ยู ดาห์ 8 และพระราชสารถึง อาสาฟเจ้า พนั กงานผู้
ดู แลป่า ไม้ หลวง เพื่อ เขาจะได้ ให้ ไม้ แก่ ข้า พระองค์ เพื่อ ทํา คานประตู พระราชวัง ของพระ
นิ เวศ และทํา กําแพงเมือง และเพื่อ ทํา บ้านที่ ข้า พระองค์ จะได้ เข ้า อาศัย� กษั ตริย์ ก็ ทรง
พระราชทานให้ตามพระหัตถ์อน
ั ประเสริฐของพระเจ้าของข้าพเจ้าที่อยู่เหนื อข้าพเจ้า 9 แล
้ว ข้าพเจ้า มายัง ผู้ วา่ ราชการมณฑลฟากแม่น้ํา ข้างโน้ น และมอบพระราชสารของกษั ตริย์
ให้แก่เขา อนึ่ งกษั ตริย์ทรงจัดให้นายทหารและพลม้าไปกับข้าพเจ้าด้วย 10 แต่เมื่อสันบาล
ลัทชาวโฮโรนาอิม และโทบีอาห์คนอัมโมนข้าราชการได้ยน
ิ เรือ
่ งนี้ เป็นเรือ
่ งที่ ไม่ พอใจเขา
อย่างยิง่ ที่มีคนมาหาความสุขให้คนอิสราเอล
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เนหะมียแอบดู
์
กําแพงเมือง

11 ข้าพเจ้าจึงมายังเยรู ซาเล็มและพักอยู่ที่ นั ่นสามวัน 12 แล้วข้าพเจ้าลุกขึ้นในกลางคืน

คือ ข้าพเจ้า กับ บางคนที่ อยู่ กับ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ไม่ ได้ บอกผู้ หน่งึ ผู้ ใดถึง เรือ
่ งที่ พระเจ้า ของ
ข้าพเจ้า ดลใจข้าพเจ้า ให้ กระทํา เพื่อ เยรู ซาเล็ม ข้าพเจ้า ไม่ มี สัตว์ อื่ นก ับ ข้าพเจ้า นอกจาก
สัตว์ ที่ ข้าพเจ้า ขี่ อยู่ 13 ในกลางคืน ข้าพเจ้า ออกไปทางประตู หุบเขา ถึ งบ ่ อม ังกร และถึง
ประตู กอง ขยะ และ ข้าพเจ้า ได้ ตรวจ ดู กํา แพง เย รู ซา เล็ มท ี่ พัง และ ประตู เมือง ที่ ถู ก ไฟ
ทําลาย 14 แล้วข้าพเจ้าก็ไปต่อยังประตูนํ้าพุ ถึงสระหลวง แต่ไม่มีที่ที่จะให้สัตว์ซึ่งข้าพเจ้าขี่
อยู่ผ่านไปได้ 15 แล้วข้าพเจ้าขึ้นไปกลางคืนทางลําธารและตรวจดูกําแพง แล้วกลับมาเข้า
ทางประตูหุบเขากลับที่เดิม 16 ส่วนพวกเจ้าหน้าที่ก็ไม่ทราบว่าข้าพเจ้าไปไหน หรือข้าพเจ้า
ทําอะไร และข้าพเจ้าก็ยงั ไม่ได้บอกพวกยิว บรรดาปุโรหิต พวกขุนนาง พวกเจ้าหน้าที่ และ
คนอื่นๆที่จะรับผิดชอบการงาน
การหนุนใจของเนหะมีย์ พวกเขาสร้างกําแพงขึ้นได้

แล ้ว ข้าพเจ้า พู ดก ับ เขา ทัง้ หลาย ว่า “ท่าน ทัง้ หลาย เห็น แล้ วว ่า เรา ตก อยู่ ใน ความ
ลําบากอย่างไร ที่ เยรู ซาเล็ม ปรั กห ัก พัง ลง และไฟไหม้ ประตู เมืองเสีย นั ้น มาเถิด ให้ เรา
สร้างกําแพงเยรู ซาเล็มขึ้น เพื่อเราจะไม่ต้องอับอายขายหน้าอีก� 18 แล้วข้าพเจ้าบอกเขา
ถึง การที่ พระหัตถ์ ของพระเจ้า อยู่ กับ ข้าพเจ้า เพื่อ ยัง ผลดี ทัง้ พระวจนะซึ่ง กษั ตริย์ ตรัส กับ
ข้าพเจ้า และเขาทัง้ หลายพูด ว่า “ให้ เราลุก ขึ้น สร้างเถิด� เขาก็ ปลงใจลงมือ ทําการดี นั ้น
19 แต่เมื่อสันบาลลัทคนโฮโรนาอิม และโทบีอาห์ข้าราชการ คนอัมโมน กับเกเชมชาวอาระ
เบียได้ยน
ิ เรือ
่ งนั ้น เขาทัง้ หลายเยาะเย้ยและดู ถู กเรา พูดว่า “เจ้ าทัง้ หลายทําอะไรกันนี่ เจ้
ากําลัง กบฏต่อ กษั ตริย์ หรือ � 20 แล ้ว ข้าพเจ้า ตอบเขาทัง้ หลายว่า “พระเจ้า แห่ง ฟ้า สวรรค์
จะทรงให้เรากระทําสําเร็จ และเราทัง้ หลายผู้รับใช้ของพระองค์ จะลุกขึ้นสร้าง แต่ ท่านทัง้
หลายไม่มีส่วนหรือสิทธิหรือที่ระลึกในเยรู ซาเล็ม�
17

3
ประชาชนช่วยกันสร้างกําแพงเมือง
แล ้ว เอลี ยาชี บ มหาปุโรหิต ได้ ลุ กขึ้น พร้อมกับ พี่ น้องของท่าน บรรดาปุโรหิต และเขา
ทัง้ หลายได้ สร้างประตู แกะ เขาได้ ทํา พิธีชําระให้บริสุทธิและได้
ตัง้ บานประตู เขาทัง้ หลาย
์
ได้ ทําพิธชํ
ี าระให้บริสุทธิจนถึ
งหอคอยเมอาห์ไกลไปจนถึงหอคอยฮานั นเอล 2 และถัดท่าน
์
ไป คนชาวเยรีโคก ็ ได้ สร้าง และถัด เขาไป ศัก เกอร์บุ ตรชายอิ มรีก็ได้ สร้าง 3 และลูก หลาน
ของหัส เสนาอาห์ ได้ สร้างประตู ปลา เขาได้ วางวงกบและได้ ตัง้ บานประตู ติ ดล ูก สลัก และ
ดาลประตู 4 ถัดเขาไปเมเรโมทบุตรชายอุรีอาห์ ผู้เป็นบุตรชายฮักโขสได้ซ่อมแซม และถัด
เขาไปเมชุ ล ลามบุตรชายเบเรคิ ยาห์ ผู้ เป็น บุตรชายเมเชซาเบลได้ ซ่อมแซม และถัด เขา
ไปซาโดกบุตรชายบาอานาได้ ซ่อมแซม 5 และถัด เขาไปชาวเทโคอาได้ ซ่อมแซม แต่ พวก
ขุนนางของเขาไม่ ยอมเอาคอมารับ งานขององค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเขาทัง้ หลาย 6 และเย
โฮยาดาบุตรชายปาเสอาห์ และเมชุ ล ลามบุตรชายเบโสไดอาห์ ได้ ซ่อมแซมประตู เก่า เขา
วางวงกบและตัง้ บานประตู ติ ดล ูก สลัก และดาลประตู 7 และถัด เขาไป คือ เมลาติ ยาห์ ชา
วกิเบโอน และยาโดนชาวเมโรโนท คนเมือ งกิเบโอนและเมืองมิส ปาห์ ได้ ซ่อมแซม ซึ่ง อยู่
ใต้ ปกครองของเจ้า เมืองฟากแม่น้ํา ข้างนี้ 8 ถัด เขาไปคื ออ ุส ซี เอลบุตรชายฮารฮายาห์ ชา่ ง
1
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ทองได้ซ่อมแซม ถัดเขาไปคือฮานั นยาห์ผูเป็
้ นบุตรชายของช่างนํ้าหอมคนหนึ่ งได้ซ่อมแซม
เขาบูรณะเยรู ซาเล็ม ไกลไปจนถึง ตอนกําแพงกว้าง 9 ถัด เขาไป คือ เรไฟยาห์ บุ ตรชายเฮ
อร์ ผู้ปกครองแขวงครึง่ หนึ่ งของเยรู ซาเล็มได้ซ่อมแซม 10 ถัดเขาไปคือ เยดายาห์บุตรชาย
ฮารุ มั ฟ ได้ ซ่อมแซมตรงข้ามกับ บ้านของเขา และถัด เขาไปคือ ฮัท ธัช บุตรชายฮาชับน ิ ยาห์
ได้ ซ่อมแซม 11 มัลคิ ยาห์ บุ ตรชายฮาริม และหัส ชูบ บุตรชายปาหัท โมอับ ได้ ซ่อมแซมอีก
ส่วนหนึ่ ง และหอคอยเตาอบ 12 ถัดเขาไปคือ ชัลลูมบุตรชายฮัลโลเหช ผูปกครองแขวงครึ
้
ง่
หนึ่ ง ของเยรู ซาเล็ม ได้ ซ่อมแซม ทัง้ ตัว เขาและบุตรสาวของเขา 13 ฮานูน และชาวเมืองศา
โนอาห์ ได้ ซ่อมแซมประตู หุบเขา เขาสร้างประตู ข้น
ึ ใหม่ และตัง้ บานประตู ติ ดล ูก สลัก และ
ดาลประตู และซ่อมแซมกําแพงระยะพันศอกไกลไปจนถึงประตูกองขยะ 14 มัลคิยาห์บุตร
ชายเรคาบ ผูปกครองส่
้
วนหนึ่ งของแขวงเบธฮัคเคเรม ได้ซ่อมประตูกองขยะ เขาสร้างและ
ตัง้ บานประตู ติ ดล ูก สลัก และดาลประตู 15 ชัลลู นบุตรชายคลโฮเซห์ ผู้ ปกครองส่วนหนึ่ ง
ของแขวงมิส ปาห์ ได้ ซ่อมแซมประตู นํ้าพุ ได้ สร้างประตู สร้างมุง และตัง้ บานประตู ติ ดล ูก
สลักและดาลประตู ท่านได้ สร้างกําแพงสระชิโลอาห์ตรงไปทางราชอุทยานไกลไปจนถึ งบ
ัน ไดซึ่ง ลงไปจากนครดาวิด 16 ถัด เขาไปเนหะมีย์ บุ ตรชายอั สบ ูก ผู้ ปกครองแขวงเบธซูร ์
ครึ่ง หนึ่ ง ได้ ซ่อมแซม ไปจนถึง ที่ ตรงข้ามกับ อุโมงค์ ฝัง ศพของดาวิด ถึง สระขุด และถึง โรง
ทแกล้วทหาร 17 ถัดเขาไปคนเลวีได้ ซ่อมแซม คือ เรฮูมบุตรชายบานี ถัดเขาไปคือ ฮาชาบิ
ยาห์ ผู้ปกครองแขวงเคอีลาห์ครึง่ หนึ่ ง ได้ซ่อมแซมส่วนของเขา 18 ถัดเขาไปพี่น้องของเขา
ได้ ซ่อมแซมคือ บัฟวัยบุตรชายเฮนาดัด ผู้ปกครองแขวงเคอีลาห์ครึง่ หนึ่ ง 19 ถัดเขาไปคือ
เอเซอร์บุตรชายเยชูอา ผู้ปกครองเมืองมิสปาห์ได้ซ่อมแซมอีกส่วนหนึ่ งตรงข้ามกับทางขึ้น
ไปยังคลังอาวุธตรงที่ มุ มหักของกําแพง 20 ถัดเขาไปคือ บารุ คบุตรชายศับบัย ได้ซ่อมแซม
อย่างร้อนใจอีก ส่วนหนึ่ ง ตัง้ แต่ มุ มหัก ของกําแพงจนถึง ประตู เรือนของเอลี ยาชี บ มหา
ปุโรหิต 21 ถัดเขาไปคือ เมเรโมทบุตรชายอุรีอาห์ ผูเป็
้ นบุตรชายฮักโขส ได้ซ่อมแซมอีกส่วน
หนึ่ ง ตัง้ แต่ ประตู เรือนของเอลี ยาชีบ ถึง ปลายเรือนของเอลี ยาชีบ 22 ถัด เขาไปคือ บรรดา
ปุโรหิตชาวที่ราบได้ซ่อมแซม 23 ถัดเขาไปคือ เบนยามินและหัสชูบ ได้ซ่อมแซมตรงข้ามกับ
บ้านของเขาทัง้ หลาย ถัดเขาไปคือ อาซาริยาห์บุตรชายมาอาเสอาห์ ผู้เป็นบุตรชายอานานิ
ยาห์ได้ซ่อมแซมข้างเรือนของเขาเอง 24 ถัดเขาไปคือ บินนุยบุตรชายฮานาดัดได้ซ่อมแซม
อีกส่วนหนึ่ ง ตัง้ แต่บ้านของอาซาริยาห์ถึงมุมหักของกําแพง คือถึงมุมเลี้ยว 25 ปาลาลบุตร
ชายอุซัยได้ซ่อมแซมที่ตรงข้ามกับมุมหักของกําแพง และหอคอยที่ย่น
ื จากพระราชวังหลัง
บนที่ ลานทหารรักษาพระองค์ ถัดเขาไปคือ เปดายาห์บุ ตรชายปาโรช 26 และคนใช้ประจํา
พระวิหารอยู่ ที่ โอเฟล ได้ ซ่อมแซมไปจนถึง ที่ ตรงข้ามกับ ประตู น้ํา ทางด้านตะวัน ออกและ
ที่ หอคอยยื่น ออกไป 27 ถัด เขาไปชาวเทโคอาได้ ซ่อมแซมอีก ส่วนหนึ่ ง ตรงข้ามกับ หอคอย
ใหญ่ ที่ ยื่น ออกไปไกลไปจนถึง ประตู เมืองโอเฟล 28 บรรดาปุโรหิต ได้ ซ่อมแซมเหนื อ ประตู
ม้า ขึ้น ไป ต่างก็ ซ่อมที่ ตรงข้ามกับ เรือนของตน 29 ถัด เขาไป ซาโดกบุตรชายอิม เมอร์ ได้
ซ่อมแซมที่ตรงข้ามกับเรือนของเขา ถัดเขาไป เชไมอาห์บุตรชายเชคานิ ยาห์ คนเฝ้าประตู
ตะวันออกได้ ซ่อมแซม 30 ถัดเขาไป ฮานั นยาห์บุ ตรชายเชเลมิยาห์ และฮานูนบุตรชายคน
ที่ หกของศาลาฟ ได้ ซ่อมแซมอีก ส่วนหนึ่ ง ถัด เขาไปคือ เมชุ ล ลามบุตรชายเบเรคิ ยาห์ ได้
ซ่อมแซมตรงข้ามกับ ห้องของเขา 31 ถัด เขาไป มิ ลคิ ยาห์ บุ ตรชายของช่างทองคนหนึ่ ง ได้
ซ่อมแซมไกลไปจนถึงเรือนของคนใช้ประจําพระวิหาร และของพ่อค้า ตรงข้ามกับประตู มิ
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บรรดาช่าง

4

สันบาลลัทกับโทบีอาห์เยาะเย้ยพวกยิว
ต่อ มาเมื่อ สัน บาลลัท ได้ ยิ นว ่า เรากําลั งก ่อ สร้างกําแพง เขาโกรธและเดือดดาลมาก
และเขาเยาะเย้ยพวกยิว 2 และเขาพูดต่อหน้าพี่น้องของเขาและต่อหน้ากองทัพของสะมา
เรียว่า “พวกยิวที่ออ
่ นแอเหล่านี้ ทําอะไรกัน เขาจะซ่อมกันหรือ เขาจะทําสัตวบูชาหรือ เขา
จะทําให้เสร็จในวันเดียวหรือ เขาจะเอาหินที ่ถู กเผาจากกองขยะมาใช้อีกหรือ� 3 โทบีอาห์
คนอัม โมนอยู่ข้างๆท่าน และเขาพูด ว่า “เออ สิ ่ง ที่ เขากําลัง สร้างอยู่นั ้น ถ้า สุนัข จิง้ จอกตัว
หนึ่ งวิง่ ขึ้นไป มันจะพังกําแพงหินของเขาลงมา�
1

เนหะมียอธิ
์ ษฐาน
ข้าแต่ พระเจ้าของข้าพระองค์ ทัง้ หลาย ขอทรงสดับ เพราะข้าพระองค์ ทัง้ หลายเป็
นที่ดูถูกดูหมิน
่ ขอทรงหันการเยาะเย้ยของเขาให้ตกบนศีรษะของเขาเอง และขอทรงมอบ
เขาไว้ให้ถูกปล้นบนแผ่นดินทีเ่ ขาจะไปเป็นเชลยนั ้น 5 ขออย่าทรงปกปิดความชัว่ ช้าของเขา
ไว้ และขออย่าลบล้างบาปของเขาทัง้ หลายต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์ เพราะเขาทัง้ หลาย
ได้ ยว
ั ่ เย้า ให้ ทรงกริว้ ต่อ หน้า บรรดาผู้ ก่อสร้าง � 6 เราจึง สร้างกําแพงขึ้น และกําแพงทัง้ สิ้
นก็ต่อกันสูงครึง่ หนึ่ งแล้ว เพราะประชาชนมีน้ําใจที่จะทํางาน
4 “โอ

การวางแผนร้าย เนหะมียจ
์ ึงอธิษฐานต่อ
แต่ ต่อ มาเมื่อ สัน บาลลัท และโทบี อาห์ กับ ชาวอาระเบีย และคนอัม โมน และชาวอัศ
โดดได้ยินว่า การซ่อมแซมกําแพงเยรู ซาเล็ มนัน
้ กําลังคืบหน้าต่อไป และกําลังปิดช่องโหว่
ต่างๆ เขาทัง้ หลายก็ โกรธมาก 8 และเขาก็ปองร้ายกันจะมาสู้ รบกับเยรู ซาเล็ม และก่อการ
โกลาหลขึ้นในนั ้น 9 แต่เราทัง้ หลายได้ออ
้ นวอนต่อพระเจ้าของเรา และวางยามป้องกันเขา
ทัง้ หลายทัง้ กลางวันและกลางคืน
7

บรรดาศัตรู ขูเข
่ ็ญพวกยิว
“เรีย
่ วแรงของคนที่ขนของก็กําลังทรุ ดลง และมีสิ่งปรักหักพังมาก
เราไม่ สามารถสร้างกําแพงได้� 11 และศั ตรู ของเรากล่าวว่า “เขาจะไม่รู ไม่
้ เห็นจนกว่าเรา
12
จะเข้ามาท่ามกลางเขาและฆ่าเขา กับยับยัง้ งานของเขา� ต่อมาเมื่อพวกยิวที่อยูใกล้
่
เขา
ทัง้ หลายมาก็ ได้ บอกเราตัง้ สิบ ครัง้ ว่า “เขาจะลุก ขึ้น มาต่อสู้ เราจากที่ อยู่ ของเขาทุก แห่ง�
13 ข้าพเจ้า จึง ตัง
้ ประชาชนไว้ในส่วนที่ ต่ํา ที่สุด ข้างหลัง กําแพง และในที่ สูง ตามครอบครัว
ของเขา โดยมี ดาบ หอก และคัน ธนู 14 ข้าพเจ้า มองดู แล ้ว ลุก ขึ้น พู ดก ับ ขุนนางและเจ้า
หน้าที่ทัง้ หลาย กับคนนอกนั ้นว่า “อย่ากลัวเขาเลย จงระลึกถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ใหญ่ยิง่
และน่าเกรงกลัว และต่อสู้เพื่อพี่น้องของท่าน บุตรชายบุตรสาวของท่าน ภรรยาและเรือน
ของท่าน� 15 อยู่มาเมื่อศั ตรู ของเราได้ยินว่าเราได้ยน
ิ เรือ
่ งแล้ว และพระเจ้าได้ทรงทําลาย
แผนงานของเขา เราต่างก็กลับมายังกําแพงที่งานของตนทุกคน 16 ตัง้ แต่วันนั ้นมา ผู้รบ
ั ใช้
ของข้าพเจ้าครึง่ หนึ่ งทําการก่อสร้าง อีกครึง่ หนึ่ งถือหอก โล่ คันธนู และเสื้อเกราะ บรรดา
ประมุข ทัง้ หลายหนุน หลัง บรรดาวงศ์ วานยู ดาห์ 17 ผู้ ที่ ก่อสร้างกําแพง และบรรดาผู้ ที่ ขน
ของกับ ผู้ ที่ ยกของขึ้น ทุ กคนมือ หนึ่ ง ทํางาน อี กมือ หนึ่ ง ถือ อาวุธ ไว้ 18 ผู้ ก่อสร้างทุก คนมี
ดาบคาดอยู่ที่สีข้างขณะที่เขาสร้าง ชายที่เป่าแตรอยูข
่ ้างข้าพเจ้า 19 ข้าพเจ้าพูดกับขุนนาง
10 แต่ยูดาห์กล่าวว่า
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และเจ้า หน้าที่ ทัง้ ปวงกับ คนนอกนั ้ นว ่า “การงานก็ ใหญ่ โตและกระจายกัน ไปมาก เพราะ
เราแยกกัน อยู่ บนกําแพงห่างจากกัน 20 เมื่อ ท่านทัง้ หลายได้ยน
ิ เสียงแตรอยู่ ตรงไหน จง
วิง่ กรู กัน ไปที่ พวกเรา พระเจ้า ของเราทัง้ หลายจะทรงต่อสู้ เพื่อ พวกเรา� 21 เราจึง ทํางาน
กัน พวกเราครึง่ หนึ่ งถือหอกตัง้ แต่เช้ามืดจนดาวขึ้น 22 ครัง้ นั ้น ข้าพเจ้าพูดกับประชาชนอี
กว่า “ขอให้ผู้ชายทุกคนกับคนใช้ของเขาด้วยค้างคืนเสียภายในเยรู ซาเล็ม เพื่อเขาจะเป็น
ยามให้เราในกลางคืนและทํางานกลางวัน� 23 ข้าพเจ้า พี่น้ องของข้าพเจ้า หรือคนใช้ของ
ข้าพเจ้า หรือ คนยามผู้ ติ ดตามข้าพเจ้า ก็ ดี ไม่มี ใครถอดเครือ
่ งแต่ง กายออก เว้น แต่ เหล่ า
คนที่ถอดออกเพื่อซัก

5
คนยิวมังม
่ ีบางคนเอาพี่น้องที่เป็นหนี้ เขามาเป็นทาส
มี เสียงร้องของประชาชนและของภรรยาของเขาอย่างเกรียวกราวกล่าวโทษพี่ น้อง
พวกยิว 2 เพราะมี คนที ่ กล่าวว่า “เรามากคนด้วยกัน ทั ้งบ ุตรชายและบุตรสาวของเรา ขอ
ให้เราได้ข้าว เพื่อเราจะได้รบ
ั ประทานและมีชีวิตอยู่ได้� 3 และมีคนกล่าวว่า “เราต้องจํานํา
ไร่นาของเรา สวนองุน
่ ของเรา และบ้านเรือนของเรา เพื่อจะได้ ข้าว เพราะเหตุการกันดาร
อาหาร� 4 และคนอื่นๆกล่าวว่า “เราได้ขอยืมเงินมาเป็นค่าภาษี ถวายกษั ตริย์ โดยจํานํานา
และสวนองุน
่ ของเรา 5 เนื้ อ ของเราเป็น เหมือนเนื้ อ พี่ น้องของเรา ลูก ของเราก็ เหมือนลูก
ของเขา แต่ดูเถิด เราก็ยงั ให้บุตรชายและบุตรสาวของเราเป็นทาส บุตรสาวของเราบางคน
เป็น ทาสแล้ว และเราไม่ มี กําลัง ที่ จะไถ่ เขาเลย เพราะคนอื่น ยึด นาและสวนองุน
่ ของเรา�
6 เมื่อ ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ เสียงร้องของเขา และถ้อยคํา ของเขา ข้าพเจ้า ก็ โกรธมาก 7 ข้าพเจ้า
ตรึก ตรองแล้ วก ็ นํา ความนี้ ไปกล่าวหาพวกขุนนางและเจ้า หน้าที่ ข้าพเจ้า พู ดก ับ เขาว่า
“ท่านทัง้ หลายต่างคนต่างได้ ให้ยืม เงิน โดยคิด ดอกเบี้ย จากพี่ น้องของตน� และข้าพเจ้า ก็
เรียกชุ มนุมใหญ่มาสู้ กับเขา 8 และข้าพเจ้ากล่าวแก่ เขาว่า “เราได้ ไถ่ พวกยิวพี่น้องของเรา
ผู้ ถู กขายไปยัง คนต่างประเทศคืน มา ตามแต่ เราจะสามารถทําได้ แต่ ท่านกลับ ขายพี่ น้อง
ของท่าน เพื่อเขาจะได้ถูกขายให้แก่พวกเรา� คนทัง้ หลายก็นิ่งอยู่ พูดไม่ออก 9 ข้าพเจ้าจึง
ว่า “สิ ่ง ที่ ท่านทัง้ หลายทํา อยู่ นั้น ไม่ ดี ไม่ ควรที่ ท่านจะดําเนิ น ในความยําเกรงพระเจ้า ของ
เราทัง้ หลาย เพื่อป้องกันการเยาะเย้ยของประชาชาติเหล่านั ้น ซึ่งเป็นศัตรู ของเราดอกหรือ
10 ยิง
่ กว่านั ้ นอีก ข้าพเจ้ากับพี่น้องของข้าพเจ้าและคนใช้ของข้าพเจ้าให้เขายืมเงินและยืม
ข้าว ให้เราเลิกการให้ยม
ื โดยคิดดอกเบี้ยนั ้นเสียเถิด 11 ในวันนี้ ขอจงคืนมา ไร่นา สวนองุน
่
สวนมะกอกเทศ และเรือนของเขา และส่วนร้อยของเงิน ข้าว นํ้าองุน
่ และนํ้ามัน ซึ่งท่านได้
รีดเอาจากเขานั ้นเสีย� 12 แล้วเขาทัง้ หลายพูดว่า “เราจะคืนสิง่ เหล่านี้ และจะไม่เรียกร้อง
สิง่ ใดๆจากเขาทัง้ หลาย เราจะกระทํา ตามที่ ท่านพูด� และข้าพเจ้า ก็ เรียกบรรดาปุโรหิต
มา และให้ปุโรหิตเอาคําปฏิญาณจากเขาทัง้ หลายว่า เขาจะกระทําตามที่เขาสัญญาแล้วน
ัน
้ 13 ข้าพเจ้าก็ สลัดตักของข้าพเจ้าด้วย และพูดว่า “ดังนั ้นแหละถ้าคนใดมิได้ กระทําตาม
สัญญานี้ ขอพระเจ้าทรงสลัดเขาเสียจากเรือนของเขา และจากการงานของเขา ให้เขาถูก
สลัดออกแล้วไปตัวเปล่า� และชุมนุมชนทัง้ ปวงกล่าวว่า “เอเมน� และได้สรรเสริญพระเย
โฮวาห์ แล้วประชาชนก็ได้กระทําตามที่เขาได้สัญญาไว้
1
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ั ประทานอาหารของตนเองสิบสองปี
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“ยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก ตัง้ แต่ เวลาที่ ข้าพเจ้า ได้ รบ
ั แต่ง ตัง้ ให้ เป็น ผู้ วา่ ราชการในแผ่น ดิน ยู
ดาห์ ตัง้ แต่ ปี ที่ ยี ่ สิ บจนปี ที่ สามสิบ สองแห่ง รัช กาลกษั ตริย์ อารทาเซอร์ซีส สิ บสองปี ด้วย
กัน ข้าพเจ้า หรือ พี่ น้องของข้าพเจ้า มิ ได้ รับ ประทานอาหารของตําแหน่ ง ผู้ ว่า ราชการ 15 ผู้
ว่า ราชการคนที่ อยู่ ก่อนข้าพเจ้า ได้ เบียดเบียนประชาชน ได้ เอาเงิน เป็น ค่า อาหารและนํ้า
องุน
่ ไปจากเขา นอกจากเงินว ัน ละสี่ สิ บเชเขล แม้ ข้าราชการของท่านก็ ได้ ใช้ อํานาจเหนื อ
ประชาชน แต่ข้าพเจ้ามิได้กระทําเช่นนั ้น เพราะความยําเกรงพระเจ้า 16 ข้าพเจ้ายังยึดงาน
สร้างกําแพงนี้ อยู่ และมิ ได้ ซื้อ ที่ ดิ นเลย และคนใช้ ของข้าพเจ้า ทัง้ สิ้ นก ็ ได้ ชุ มนุ มกัน ทํา งา
นกั นที ่นั ่น 17 ยิง่ กว่านั ้น ข้าพเจ้ามีคนหนึ่ งร้อยห้าสิบร่วมสํารับกับข้าพเจ้า คือพวกยิวและ
เจ้า หน้าที่ นอกเหนื อ จากบรรดาผู้ ที่ มาอยู่ กับ เราทัง้ หลายจากประชาชาติ ผู้ ซึ่ง อยู่ รอบเรา
18 สิ ่ง ที่ เตรียมไว้ในวัน หนึ่ งๆมี วว
ั ตัว หนึ่ ง และแกะที่ คัด เลือกแล้ว หกตัว เป็ด ไก่ เขาก็ จัด ไว้
ให้ ข้าพเจ้า ด้วย ในทุกๆสิบ วัน นํ้า องุน
่ มากมายหลายถุง หนั ง แม้ จะมากอย่างนี้ ข้าพเจ้า มิ
ได้ เรียกร้องเอาส่วนอาหารของตําแหน่ ง ผู้ ว่า ราชการ เพราะว่าการปรนนิ บั ติ นั ้น หนั ก หน้า
ชนชาตินี้ อยูแล้
่ ว 19 ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงระลึกถึงสิง่ ที่ข้าพระองค์ได้กระทํา
เพื่อชนชาตินี้ ให้เกิดผลดีเถิด�
14
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เนหะมียไม่
์ ยอมพบกับผู้วิจารณ์

1 อยูมาเมื
่
่ อมรี ายงานให้สันบาลลัท

โทบีอาห์และเกเชมชาวอาระเบียกับศัตรู อื่นๆของเรา
ทัง้ หลายได้ยินว่า ข้าพเจ้าได้ก่อกําแพง และไม่มีช่องโหว่เหลืออยู่ (แม้ว่าจนวันนั ้นข้าพเจ้า
ยัง ไม่ ได้ ตัง้ บานประตู ที่ ประตู เมือง) 2 สัน บาลลัท กับ เกเชมใช้ ให้ มาหาข้าพเจ้า ว่า “ขอเชิญ
มาพบกัน ในชนบทแห่ง หนึ่ ง ในที่ราบโอโน� แต่ เขาทัง้ หลายเจตนาจะทํา อันตรายข้าพเจ้า
3 ข้าพเจ้า ก็ ใช้ ผู้ สื่อสารไปหาพวกเขาว่า “ข้าพเจ้า กําลัง ทํางานใหญ่ ลงมาไม่ ได้ ทําไมจะให้
งานหยุด เสีย ในขณะที่ ข้าพเจ้า ทิง้ งานลงมาหาท่าน� 4 แล ้ว เขาใช้ให้มาหาข้าพเจ้า อย่างนี้
สี่ครัง้ ข้าพเจ้าก็ตอบเขาไปทํานองเดียวกัน 5 สันบาลลัทได้ส่งคนใช้ของท่านมาหาข้าพเจ้า
ในทํานองเดีย วกันเป็ นคร ัง้ ที่ ห้า ถือ จดหมายเปิด มา 6 ในนั ้ นม ี เข ียนไว้ว่า “เขากล่าวกัน ใน
ท่ามกลางประชาชาติ ทัง้ หลาย และเกเชมก็ กล ่าวด้วยว่า ท่านและพวกยิว เจตนาจะกบฏ
เหตุ นั ้น แหละ ท่าน จึง สร้าง กําแพง และ ท่าน ปรารถนา จะ เป็นก ษั ตริ ย์ ของ พวก เขา ตาม
ถ้อยคํา นี้ 7 และท่านได้ แต่ งตัง้ ผู้ พยากรณ์ ไว้ ให้ ป่าวร้องเกี่ยวกับ ตั วท ่านในเยรู ซาเล็ม ว่า
‘มีกษั ตริย์ในยูดาห์� บัดนี้ จะได้ รายงานให้กษั ตริย์ทรงทราบตามถ้อยคําเหล่านี้ เหตุฉะนั ้น
บัดนี้ ขอเชิญท่านมาหารือด้วยกัน� 8 แล้วข้าพเจ้าก็ใช้ให้ไปหาเขากล่าวว่า “สิ่งที่ท่านกล่าว
มานั ้น เราไม่ ได้ กระทํา กัน เลย ท่านเสกสรรขึ้น ตามใจของท่านเอง� 9 เพราะเขาทัง้ หลาย
ต้องการที่จะให้เราตกใจคิดว่า “มือของเขาจะผละจากงานไปเสีย และงานจะได้ไม่สําเร็จ�
โอ ข้าแต่พระเจ้า ฉะนั ้นบัดนี้ ขอพระองค์ทรงเสริมกําลังมือของข้าพระองค์ 10 และข้าพเจ้า
เข้าไปในเรือ นของเชไมอาห์ บุ ตรชายเดไลยาห์ ผู้ เป็น บุตรชายเมเหทาเบล ผู้ ที่ เก ็บ ตัว อยู่
เขาพูดว่า “ให้เราไปพบกันในพระนิ เวศของพระเจ้าในพระวิหาร ให้เราปิดประตู พระวิหาร
เสีย เพราะเขาทัง้ หลายจะมาฆ่า ท่าน เวลากลางคืน เขาจะมาฆ่า ท่านเสีย� 11 แต่ ข้าพเจ้า
ว่า “คนอย่างข้าพเจ้า จะหนี หรือ และคนอย่างข้าพเจ้า จะเข้าไปอยู่ ในพระวิหารเพื่อ ช่วย
ชีวต
ิ ให้รอดได้ หรือ ข้าพเจ้าจะไม่เข้าไป� 12 และดู เถิด ข้าพเจ้าเข้าใจและเห็นว่า พระเจ้ามิ
ได้ ทรงใช้ เขา แต่ เขาได้ พยากรณ์ ใส่ ร้ายข้าพเจ้า เพราะโทบี อาห์และสัน บาลลัท ได้ จ้างเขา
13 เขาทัง
้ สองได้จ้างเขามาด้วยหวังจะให้ข้าพเจ้ากลัวแล้วกระทําเช่นนั ้น จะได้บาปและเขา
จะมี เรือ
่ งป้ายร้ายข้าพเจ้า เพื่อ จะเยาะเย้ย ข้าพเจ้า 14 “ข้า แต่ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ขอ
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พระองค์ ทรงระลึก ถึง โทบี อาห์ และสัน บาลลัท ตามสิง่ เหล่า นี้ ที่ เขาได้ กระทํา ทัง้ โนอัด ยาห์
หญิงผู้พยากรณ์ และผู้พยากรณ์ อื่นๆซึ่งต้องการให้ข้าพระองค์กลัว�
กําแพงเมืองได้สําเร็จ
กําแพงจึง สําเร็จ ในวันที ่ ยี ่ สิ บห้า เดือนเอลูล ในห้า สิบ สองวัน 16 และอยู่ มาเมื่อ ศั ตรู
ทัง้ สิน
้ ของเราทัง้ หลายได้ ยิน และเมื่อ ประชาชาติ ทัง้ ปวงรอบเราก็ เห ็น แล้ว เขาก็ น้ อยเนื้ อ
ตํ่าใจ เพราะเขาทัง้ หลายหยัง่ รู ว
้ า่ งานนี้ ที่ ได้ สําเร็จ ไปก็ ด้วยพระเจ้า ของเราทรงช่วยเหลือ
17 ยิง
่ กว่า นั ้ นอ ีก ในครัง้ นั ้น ขุนนางทัง้ หลายของยู ดาห์ ก็ได้ ส่ง จดหมายหลายฉบับ ไปถึง โท
บีอาห์ และจดหมายของโทบีอาห์ก็ มาถึงเขา 18 เพราะมีหลายคนในยูดาห์ได้ ผูกพันกับเขา
ไว้ด้วยคํา ปฏิ ญาณ เพราะเขาเป็น บุตรเขยของเชคานิ ยาห์ ผู้ เป็น บุตรชายอาราห์ และโย
ฮานั นบุตรชายของเขาก็ได้รับบุตรสาวของเมชุลลาม ผู้เป็นบุตรชายเบเรคิยาห์เป็นภรรยา
ของตน 19 เขาทัง้ หลายพูดถึงความดีของโทบีอาห์ต่อหน้าข้าพเจ้าด้วย และรายงานคําของ
ข้าพเจ้าไปให้เขา และโทบีอาห์ก็ได้ส่งจดหมายมาให้ข้าพเจ้า เพื่อให้กลัว
15
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ฮานานี กับผู้วา่ การป้อมเป็นผู้ดูแลเยรู ซาเล็ม

1 ต่อมาเมื่อสร้างกําแพงเสร็จ

ข้าพเจ้าก็ตัง้ บานประตู และผูเ้ ฝ้าประตู นั กรอ
้ งเพลง และ
แต่ง ตัง้ คนเลวีไว้ ข้าพเจ้า มอบให้ฮานานี พี่ น้ องของข้าพเจ้า และฮานั น ยาห์ผู้ ดู แลสํานั ก
พระราชวัง เป็น ผู้รบ
ั ผิด ชอบกรุ ง เยรู ซาเล็ม เพราะเขาเป็น คนสัตย์ ซ่ือ และยําเกรงพระเจ้า
มากกว่า คน อื่นๆ 3 ข้าพเจ้า พู ดก ับ พวก เขา ว่า “อย่า ให้ ประตู เมือง เยรู ซาเล็ม เปิด จนกว่า
แดดจะร้อน และเมื่อเขายืนเฝ้ายามอยู่ ก็ ให้ปิดและเอาดาลกัน
้ ไว้ จงแต่งตัง้ ยามจากชาว
เยรู ซาเล็ม ต่างก็ประจําที่ของเขา และต่างก็อยูยามตรงข้
่
ามเรือนของเขา� 4 เมืองนั ้นกว้าง
และใหญ่ แต่คนภายในน้ อย และบ้านช่องก็ยงั ไม่ได้สร้าง
2

สํามะโนครัวเชื้อสายของคนที่ข้น
ึ มาจากบาบิโลนครัง้ แรก
และเจ้าหน้าที่และประชาชน
เพื่อ จะขึ้น ทะเบียนสํามะโนครัว เชื้อ สาย ข้าพเจ้า พบหนั งสือ สํามะโนครัว เชื้อ สายของคนที่
ขึ้นมาครังก
้ ่อน ข้าพเจ้าเห็นเขียนไว้ว่า 6 ต่อไปนี้ เป็นประชาชนแห่งมณฑลที่ข้น
ึ มาจากการ
เป็น เชลยในพวกที่ ถู กกวาดไป ซึ่ง เนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลนได้ กวาดไป เขาทัง้
หลายกลับมายังเยรู ซาเล็มและยูดาห์ ต่างกลับยังหัวเมืองของตน 7 เขาทัง้ หลายที่ กลับมา
กับ เศรุ บ บาเบล เยชู อา เนหะมีย์ อาซาริยาห์ ราอามิ ยาห์ นาหะมานี โมรเดคัย บิ ลชาน มิ
สเปเรท บิกวัย เนฮูม บาอานาห์ จํานวนผู้ชายของประชาชนอิสราเอลคือ 8 คนปาโรช สอง
พันหนึ่ งร้อยเจ็ดสิบสองคน 9 คนเชฟาทิยาห์ สามร้อยเจ็ดสิบสองคน 10 คนอาราห์ หกร้อย
ห้า สิบ สองคน 11 คนปาหัท โมอับ คือ ลูก หลานของเยชู อาและโยอาบ สองพัน แปดร้อยสิบ
แปดคน 12 คนเอลาม หน่งึ พันสองร้อยห้าสิบสี่คน 13 คนศัทธู แปดร้อยสี่สิบห้าคน 14 คนศั
กคัย เจด
็ ร้อยหกสิบคน 15 คนบินนุย หกร้อยสี่สิบแปดคน 16 คนบาบัย หกร้อยยีสิ
่ บแปดคน
17 คนอัสกาด สองพันสามร้อยยี่สิบสองคน 18 คนอาโดนี คัม หกร้อยหกสิบเจ็ดคน 19 คนบิ
กวัย สองพันหกสิบเจ็ดคน 20 คนอาดีน หกร้อยห้าสิบห้าคน 21 คนอาเทอร์ของเฮเซคียาห์
เก้าสิบแปดคน 22 คนฮาชูม สามร้อยยี่สิบแปดคน 23 คนเบไซ สามร้อยยี่สิบสี่คน 24 คนฮา
ริฟ หน่ง
ึ ร้อยสิบสองคน 25 คนกิเบโอน เก้าสิบห้าคน 26 คนชาวเบธเลเฮมและเนโทฟาห์ หน
่ึงร้อยแปดสิบแปดคน 27 คนชาวอานาโธท หน่งึ ร้อยยี่สิ บแปดคน 28 คนชาวเบธอัสมาเวท
สี่สิบสองคน 29 คนชาวคีรย
ิ าทเยอาริม เคฟีราห์ และเบเอโรท เจ็ดร้อยสี่สิบสามคน 30 คน
5 แล้วพระเจ้าทรงดลใจข้าพเจ้าให้เรียกชุ มนุมพวกขุนนาง
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31 คนชาวมิค มาส

ชาวรามาห์ และเกบา หกร้อยยี่สิ บเอ็ดคน
หน่งึ ร้อยยี่สิ บสองคน 32 คน
33
ชาวเบธเอลและอัย หน่งึ ร้อยยี่สิบสามคน คนชาวเนโบอีกแห่งหนึ่ ง ห้าสิบสองคน 34 คน
เอลามอีกคนหนึ่ ง หน่งึ พันสองร้อยห้าสิบสี่คน 35 คนฮาริม สามร้อยยี่สิบคน 36 คนชาวเยรี
โค สามร้อยสี่สิบห้าคน 37 คนชาวโลด ชาวฮาดิด และชาวโอโน เจ็ดร้อยยีสิ
่ บเอ็ดคน 38 คน
ชาวเสนาอาห์ สามพันเก้าร้อยสามสิบคน
สํามะโนครัวเชื้อสายของบรรดาปุโรหิต
คนเยดายาห์ คือวงศ์ วานของเยชูอา เก้าร้อยเจ็ดสิบสามคน 40 คนอิม
เมอร์ หน่งึ พันห้าสิบสองคน 41 คนปาชเฮอร์ หน่งึ พันสองร้อยสี่สิบเจ็ดคน 42 คนฮาริม หน่งึ
พันสิบเจ็ดคน
39 บรรดาปุโรหิต

สํามะโนครัวเชื้อสายของคนเลวี
คือคนเยชู อาคือ ของขัดมีเอล และของคนโฮเดวาห์ เจ็ดสิบสี่ คน 44 บรรดานั
กร ้ องคือ คนอาสาฟ หน่งึ ร้อยสี่ สิ บแปดคน 45 คนเฝ้า ประตู คือ คนชัลลูม คนอาเทอร์ คน
ทัลโมน คนอักขูบ คนฮาทิธา คนโชบัย หน่งึ ร้อยสามสิบแปดคน
43 คนเลวี

สํามะโนครัวเชื้อสายของคนใช้ประจําพระวิหาร
คนศีหะ คนฮาสูฟา คนทับบาโอท 47 คนเคโรส คนสีอา คน
48
พาโดน คนเลบานา คนฮากาบา คนชัลมัย 49 คนฮานั น คนกิดเดล คนกาฮาร์ 50 คนเรอ
ายาห์ คนเรซีน คนเนโคดา 51 คนกัสซาม คนอุสซาห์ คนปาเสอาห์ 52 คนเบสัย คนเมอูนิม
คนเนฟิ ชิสิ ม 53 คนบัคบูค คนฮาคูฟา คนฮารฮูร 54 คนบัสลีท คนเมหิดา คนฮารชา 55 คน
บารโขส คนสิเสรา คนเทมาห์ 56 คนเนซิยาห์ คนฮาทิฟา
46 คนใช้ประจําพระวิหารคือ

สํามะโนครัวเชื้อสายลูกหลานผู้รับใช้ของซาโลมอน

57 ลูกหลานผูรั
้ บใช้ของซาโลมอน คนโสทัย คนโสเฟเรท คนเปรีดา 58 คนยาอาลา คนดาร

โคน คนกิดเดล 59 คนเชฟาทิยาห์ คนฮัทธิล คนโปเคเรทแห่งซาบาอิม คนอาโมน 60 คนใช้
ประจําพระวิหารทัง้ สิน
้ และลูกหลานแห่งข้าราชการของซาโลมอน มี สามร้อยเก้าสิบสอง
61
คน ต่อ ไปนี้ เป็น บรรดาคนที่ ข้น
ึ มาจากเทลเมลาห์ เทลฮารชา เครู บ อัดโดน และอิมเม
อร์ แต่เขาพิสูจน์เรือนบรรพบุรุษของเขาหรือเชื้อสายของเขาไม่ได้ ว่าเขาเป็นคนอิสราเอล
หรือไม่ 62 คือคนเดลายาห์ คนโทบีอาห์ คนเนโคดา หกร้อยสี่สิบสองคน
ปุโรหิตบางคนพิสูจน์สายวงศ์ตระกูลของเขาไม่ได้
คนฮาบายาห์ คนฮักโขส คนบารซิลลัย ผู้มีภรรยาคนหนึ่ ง
เป็น บุตรสาวของบารซิ ล ลัย คนกิ เลอาด จึง ได้ ช่อ
ื ตามนั ้น 64 คนเหล่า นี้ หาการลงทะเบียน
ของเขาในทะเบียนสํามะโนครัว เชื้อ สาย แต่ หาไม่ พบ จึง ถือว่า เป็น มลทิน และถูก ตัด ออก
จากตําแหน่ ง ปุโรหิต 65 ผู้ ว่า ราชการเมืองสัง่ เขามิ ให้รับ อาหารบริสุทธิ์ ที่สุด จนกว่า จะมี ปุ
โรหิตที่จะปรึกษากับอูรีมและทูมมีมเสียก่อน
63 จากบรรดาปุ โรหิตด้วยคือ

จํานวนชุมนุมชนทัง้ หมด

66 ชุ มนุมชนทัง
้ หมดด้วยกั นม ี สี ่ หมื่น สองพัน สามร้อยหกสิบคน 67 นอกเหนื อ จากคนใช้

ชายหญิงของเขา ซึ่งมีอยูเจ
่ ็ดพันสามร้อยสามสิบเจ็ดคน และเขามีนักร้องสองร้อยสี่สิบห้า
คนทัง้ ชายและหญิง
ทรัพย์สมบัติของพวกเขา
ม้า ของเขามี เจ ็ ดร้อยสามสิบ หกตัว ล่อ ของเขามี สองร้อยสี่ สิ บห้า ตัว 69 อูฐ ของเขามี
สี ่ รอ
้ ยสามสิบ ห้า ตัว และลาของเขามี หกพัน เจ็ด ร้อยยี่สิ บตัว 70 ประมุข ของบรรพบุรุษ บาง
68
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คนได้ถวายให้แก่งาน ผู้ว่าราชการถวายเข้าพระคลังเป็นทองคําหนึ่ งพันดาริค ชามห้าสิบลู
ก เสื้อ ปุโรหิต ห้า ร้อยสามสิบ ตัว 71 และประมุข ของบรรพบุรุษ บางคนถวายให้ แก่ พระคลัง
ของงาน เป็น ทองคํา สองหมื่น ดาริค เงินสองพัน สองร้อยมาเน 72 และสิง่ ที่ ประชาชนส่วน
ที่ เหลือ ถวายนั ้น มี ทองคํา สองหมื่น ดาริค เงิน สองพัน มาเน และเสื้อ ปุโรหิต หกสิบ เจ็ด ตัว
73 ดัง นั ้น บรรดาปุโรหิต คนเลว ี คนเฝ้า ประตู นั ก ร้อง ประชาชนบางคน คนใช้ประจํา พระวิ
หาร และคนอิสราเอลทัง้ ปวงอาศัย อยู่ ในหัว เมืองของตน เมื่อ ถึง เดือนที่ เจ็ด คนอิสราเอล
อยูใ่ นหัวเมืองของเขาทัง้ หลาย

8
เอสราอ่านพระราชบัญญัติให้ประชาชนทัง้ หลายฟัง

ประชาชนทัง้ ปวงได้ ชุ มนุ มพร้อมหน้า กั นที ่ ถนนซึ่ง อยู่ หน ้า ประตู นํ้า และเขาบอกเอ
สราธรรมาจารย์ ให้ นํา หนั งสือ พระราชบัญญั ติ ของโมเสส ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาแก่
อิสราเอลนั ้น มา 2 เอสราปุโรหิต ได้ นํา พระราชบัญญั ติ มาหน้า ชุ มนุ มชน ทัง้ ชายและหญิง
และบรรดาผู้ ที่ ฟัง เข้าใจได้ ณ วัน ต้น ของเดือนที่ เจ็ด 3 และท่านหัน หน้า ไปทางถนนซึ่ง อยู่
หน ้า ประตู นํ้า อ่านตัง้ แต่ เช้า ตรู ่จนเที่ยงวัน ต่อ หน้า ผู้ ชายผู้ หญิ งก ับ บรรดาผู้ ที่ ฟัง เข้าใจ
ได้ และประชาชนก็ ตะแคงหู ฟัง หนั งสือ พระราชบัญญั ติ 4 เอสราธรรมาจารย์ ยน
ื อยู่ บน
แท่น ไม้ ซึ่ง เขาทํา ไว้เพื่อ การนี้ ข้างๆท่า นมีมัท ที ธิ ยาห์ เชมา อานายาห์ อุ รีอาห์ ฮิ ล คี ยาห์
และมาอาสอาห์ ยน
ื อยู่ ข้างขวามือ ของท่าน กับ มี เปดายาห์ มิ ชาเอล มัลคิ ยาห์ ฮาชูม ฮัช
บัด ดานาห์ เศคาริยาห์ และเมชุ ล ลามอยู่ ข้างซ้ายมือ ของท่าน 5 และเอสราได้ เปิด หนั งสือ
ต่อสายตาของประชาชนทัง้ ปวง (เพราะท่านอยู่สูงกว่าประชาชนทัง้ ปวงนั ้น� เมื่อท่านเปิด
หนั งสือ ประชาชนทัง้ หมดก็ ยน
ื ขึ้น 6 เอสราสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ใหญ่ ยิง่ และ
ประชาชนทัง้ ปวงตอบว่า “เอเมน เอเมน� พร ้ อมกับ ยกมือ ขึ้น และเขาทัง้ หลายโน้ ม ตัว
ลงนมัสการพระเยโฮวาห์ ซบหน้า ลงถึ งด ิน 7 อนึ่ ง เยชู อา บาน ี เชเรบิ ยาห์ ยาม ีน อัก ขูบ
ชับเบธัย โฮดี ยาห์ มาอาเสอาห์ เคลิ ทา อาซาริยาห์ โยซาบาด ฮานั น เปไลยาห์ และพวก
คนเลวี ได้ช่วยประชาชนให้เข้าใจพระราชบัญญัติ ฝ่ายประชาชนก็ยงั อยู่ในที่ของตน 8 และ
เขาทัง้ หลายอ่านจากหนั งสือ จากพระราชบัญญั ติ ของพระเจ้า เป็น ตอนๆ และเขาก็ แปล
ความ ประชาชนจึง เข้าใจข้อความที่ อา่ นนั ้น 9 และเนหะมีย์ ที่ เป็น ผู้ ว่า ราชการ และเอสรา
ปุโรหิต และธรรมาจารย์ และคนเลวี ผู้ สอนประชาชน ได้ พู ดก ับ ประชาชนทัง้ ปวงว่า “วัน
นี้ เป็ นว ัน บริสุทธิ ์ แด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทัง้ หลาย อย่า ครํา่ ครวญหรือ ร้องไห้�
เพราะประชาชนได้ ร้องไห้เมื่อเขาได้ยน
ิ ถ้อยคําของพระราชบัญญัติ 10 แล้วท่านพู ดกับเขา
ทัง้ หลายว่า “ไปเถิด ไปรับ ประทานไขมัน และดื่ มน ้าํ หวาน และส่ง ส่วนอาหารไปให้ คนที ่
ไม่มีอะไรเตรียมไว้ เพราะว่าวันนี้ เป็นวันบริสุทธิแด่
์ องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าของเรา อย่าโศกเศร้า
เลย เพราะความชื่นบานของตนในพระเยโฮวาห์เป็นกําลังของท่าน� 11 บรรดาคนเลวีจึงให้
ประชาชนทัง้ ปวงเงียบ กล่าวว่า “จงนิ่ ง เสีย เพราะวัน นี้ เป็ นว ัน บริสุทธิ์ อย่า ทุกข์ โศกเลย�
12 และประชาชนทัง
้ ปวงจึงไปกินและดื่มและส่งส่วนอาหาร เปรมปรีดิ ์กันเป็ นที ่ยิง่ เพราะ
เขาทัง้ หลายเข้าใจถ้อยคํา ซึ่ง ประกาศให้ เขาฟัง นั ้น 13 ณ วัน ที่ สอง ประมุข ของบรรพบุรุษ
แห่ง ประชาชนทัง้ ปวง พร ้ อมกับ บรรดาปุโรหิต และคนเลวีมาหาเอสราธรรมาจารย์ พร้อม
กัน เพื่อจะศึกษาถ้อยคําของพระราชบัญญัติ
1
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และเขาเห็น เขียนไว้ในพระราชบัญญั ติว ่า พระเยโฮวาห์ได้ ทรงบัญชาโดยทางโมเสส
ว่า ประชาชนอิสราเอลควรจะอยูเ่ พิงระหว่างเทศกาลเลี้ยงในเดือนที่เจ็ด 15 และเขาควรจะ
ประกาศและป่าวร้องในหัวเมืองทัง้ ปวง และในเยรู ซาเล็มว่า “จงออกไปที่ ภูเขา และนํากิง่
มะกอกเทศ กิง่ ไม้สน กิง่ ต้นนํ้ามันเขียว ใบอินทผลัม และกิง่ ไม้ใบดกอื่นๆ เพื่อทําเพิง ดังที่
ได้ เข ียนไว้� 16 ประชาชนจึง ออกไป เอากิง่ ไม้ เหล่ านั ้น มาและทํา เพิง สําหรับ ตัว ต่างอยู่ บน
หลังคาบ้านของตน และตามลานบ้านของตน และในลานพระนิ เวศของพระเจ้า และใน
ถนนที่ประตูน้ํา และในถนนที่ประตูเอฟราอิม 17 และชุมนุมชนทัง้ ปวง ผู้ได้กลับมาจากการ
เป็นเชลยได้ ทําเพิงและพักอยู่ในเพิง เขามีความเปรมปรีดิ ์ยิง่ นั ก เพราะตัง้ แต่ สมัยของเย
ชู อาบ ุตรชายนูน ถึง วัน นั ้น ประชาชนอิสราเอลไม่ ได้ กระทํา เลย 18 และทุก วัน ท่านอ่านจาก
หนั งสือพระราชบัญญัติของพระเจ้า ตัง้ แต่วันแรกจนวันสุดท้าย เขาถือเทศกาลเลี้ยงอยูเจ
่
็ดวัน และในวันที่แปดมีการประชุมอันศักดสิ
ิ์ ทธิตามระเบี
ยบปฏิบัติ
์
14

9
การสารภาพ การถืออดอาหารและการกลับใจเสียใหม่
ในวั นที ่ ยี ่ สิ บสี่ เดือนนี้ ประชาชนอิสราเอลได้ ชุ มนุ มกัน ถือ อดอาหาร และนุ่ง ห่ม ผ้า
กระสอบ และเอาดิน ใส่ ศีรษะ 2 และเชื้อ สายของอิสราเอลได้ แยกตนออกจากชนต่างชาติ
ทัง้ ปวง และยืนสารภาพบาปของตน และสารภาพความชัว่ ช้าแห่งบรรพบุรุษของเขา 3 และ
เขาลุก ขึ้น ในที่ ของเขา และอ่านหนั งสือ พระราชบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเขา
อยู่ สามชัว่ โมง อี กสามชัว่ โมงเขาสารภาพและนมัสการพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเขาทัง้
หลาย
1

พวกปุโรหิตและคนเลวีสารภาพบาปของตน

เยชู อา บาน ี ขั ดม ีเอล เชบานิ ยาห์ บุ นนี เชเรบิ ยาห์ บาน ี และเคนานี คนเลว ี ได้ ยืน ขึ้
นที ่ บันได และเขาได้ รอ
้ งด้วยเสียงดัง ต่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเขา 5 แล ้ว คนเลวี เยชู
อา ขั ดม ีเอล บาน ี ฮาชั บน ิ ยาห์ เชเรบิ ยาห์ โฮดี ยาห์ เชบานิ ยาห์ และเปธาหิ ยาห์ กล่าวว่า
“จงยืน ขึ้น และสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทัง้ หลายตัง้ แต่ นิ รัน ดร์กาลจนนิ
รัน ดร์กาล สาธุ การแด่ พระนามอั นร ุ่ง โรจน์ ของพระองค์ ซึ่ง ยิง่ ใหญ่ เหนื อ การโมทนาและ
การสรรเสริญ ทัง้ ปวง 6 พระองค์ คือ พระเยโฮวาห์ พระองค์ องค์ เดียว พระองค์ ได้ ทรงสร้าง
ฟ้า สวรรค์ ฟ้า สวรรค์ อน
ั สูงสุด พร้อมกับ บริวารทัง้ สิน
้ ของฟ้า สวรรค์ นั ้น แผ่ นดิน โลกและ
บรรดาสิง่ ที่อยูในนั
่
้น ทะเลและบรรดาสิง่ ที่อยูในนั
่
้น และพระองค์ทรงรักษาสิง่ ทัง้ ปวงเหล่า
นั ้น ไว้ และบริวารของฟ้า สวรรค์ ได้ นม ัส การพระองค์ 7 พระองค์ คือ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ผู้ทรงเลือกอับ ราม และทรงนํา ท่านออกมาจากเมืองเออร์แห่ งประเทศเคลเดีย และทรง
ประทานนามท่านว่าอับราฮัม 8 และพระองค์ทรงเห็นว่านํ้าใจของท่านสัตย์ซ่ ือต่อพระพักตร์
พระองค์ และ พระองค์ ได้ ทรง กระทํา พันธ สัญญา กั บท ่าน ที่ จะ ประทาน แผ่น ดิน ของ คน
คานาอัน คนฮิต ไทต์ คนอาโมไรต์ คนเปริส ซี คนเยบุส และคนเกอร์กาชี ให้ แก่ เชื้อ สาย
ของท่าน และพระองค์ ทรงกระทํา ให้คํา ตรัส ของพระองค์ สําเร็จ เพราะพระองค์ ชอบธรรม
9 และพระองค์ ทอดพระเนตรความทุกข์ใจของบรรพบุรุษของข้าพระองค์ ในอียป
ิ ต์ และฟัง
10
เสียงร้องทุกข์ของเขาทัง้ หลายที่ทะเลแดง และพระองค์ทรงกระทําหมายสําคัญและการ
มหัศจรรย์ สู้ ฟาโรห์ และข้าราชการทัง้ สิน
้ และต่อ ประชาชนทัง้ สิน
้ แห่ง แผ่น ดิน ของฟาโรห์
เพราะพระองค์ ทรงทราบว่า เขาทัง้ หลายได้ ประพฤติ อย่างหยิง่ ยโสต่อ บรรพบุรุษ ของข้า
พระองค์ และพระนามของพระองค์ก็ลือไป ดังทุกวันนี้ 11 และพระองค์ได้ทรงแยกทะเลต่อ
4

เนหะมีย์ 9:12

594

เนหะมีย์ 9:28

หน้า เขาทัง้ หลาย เขาจึง เดิน ไปกลางทะเลบนดิน แห้ง และพระองค์ ได้ ทรงเหวีย
่ งผู้ ข่มเหง
เขาทัง้ หลายลงในที่ลึกอย่างกับทรงเหวีย
่ งหินลงไปในมหาสมุทร 12 ยิง่ กว่านั ้นอีก พระองค์
ทรงนําเขาในกลางวันด้วยเสาเมฆและในกลางคืนด้วยเสาเพลิง เพื่อให้แสงแก่เขาในทาง
ที่ เขาควรจะไป 13 พระองค์ เสด็จ ลงมาบนภูเขาซี นายและตรัส กับ เขาจากฟ้า สวรรค์ และ
ประทานคําตัดสิ นอันชอบ และพระราชบัญญัติ ที่แท้ กฎเกณฑ์ และพระบัญญัติ ที่ ดี แก่ เขา
14 และพระองค์ทรงให้เขาทราบถึงวันสะบาโตบริสุ ทธิข
์ องพระองค์ และทรงบัญชาข้อบังคับ
กฎเกณฑ์ และพระราชบัญญั ติ ทางโมเสสผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ 15 พระองค์ ประทานอาหาร
แก่ เขาจากฟ้า สวรรค์ แก้ ความหิว และทรงนํา นํ้า ออกมาจากศิลาให้ เขาแก้ กระหาย และ
พระองค์ทรงสัญญาไว้วา่ จะให้เขาเข้าไปยึดแผ่นดินซึ่งพระองค์ทรงปฏิญาณว่าจะประทาน
ให้เขานั ้น 16 แต่ เขาทัง้ หลาย คือ บรรพบุรุษ ของข้า พระองค์ ทัง้ หลายได้ ประพฤติ อย่างหยิง่
ยโส และแข็ง คอของเขาเสีย มิได้ เชื่อ ฟัง พระบัญญั ติ ของพระองค์ 17 เขาทัง้ หลายปฏิเสธ
ไม่ เชื่อ ฟัง และไม่ เอาใจใส่ ในการมหัศจรรย์ ซ่ึง พระองค์ ทรงประกอบขึ้น ท่ามกลางเขา แต่
เขาแข็ง คอของเขา และในการกบฏนั ้น ได้ แต่ งตัง้ หัวหน้า เพื่อ จะกลับ ไปสู่ ความเป็น ทาส
เขา แต่ พระองค์ ทรงเป็น พระเจ้า พร้อมที่ จะทรงให้ อภัย มี พระทัย เมตตาและกรุ ณา ทรง
พระพิโรธช้า และทรงอุดมด้วยความเมตตา และมิ ได้ ทรงละทิง้ เขาทัง้ หลาย 18 แม้ว ่า เขา
ทัง้ หลายได้ สร้างรู ป วัว หล่อ ไว้ สําหรับ ตัว และกล่าวว่า ‘นี่ คือ พระเจ้า ของเจ้า ผู้ ทรงนํา เจ้า
ขึ้น มาจากอียป
ิ ต์� และได้ กระทํา การหมิน
่ ประมาทอย่างใหญ่ หลวง 19 ด้วยพระกรุ ณาซับ
ซ้อนของพระองค์ พระองค์ ก็ มิได้ ทรงละทิง้ เขาในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร เสาเมฆซึ่ง นํา เขาในกลาง
วันม ิ ได้ พรากจากเขาไป หรือ เสาเพลิง ในกลางคืน ซึ่ง ให้ แสงแก่ เขาตามทางซึ่ง เขาควรจะ
ไปก็ มิได้ ขาดไป 20 พระองค์ ประทานพระวิญญาณอันประเสริฐให้สัง่ สอนเขา และมิได้ ทรง
ยับยัง้ มานาของพระองค์เสียจากปากของเขาทัง้ หลาย และประทานนํ้าแก้กระหายของเขา
21 เออ พระองค์ทรงชุบเลี้ยงเขาทัง
้ หลายในถิน
่ ทุรกันดารสี่สิบปี และเขามิได้ขาดสิง่ ใดเลย
เสื้อผ้าของเขาไม่ขาดวิน
่ และเท้าของเขามิได้บวม 22 และยิง่ กว่านั ้ นอีก พระองค์ทรงมอบ
ราชอาณาจักรและชนชาติ ทัง้ หลายแก่ เขา และทรงปัน ให้ เขาตามเขตแดน เขาจึง ได้ ยด
ึ
แผ่นดินแห่งสิโหน และแผ่นดินของกษั ตริย์แห่งเมืองเฮชโบน และแผ่นดินของโอกกษั ตริ
ย์ แห่งเมืองบาชาน 23 พระองค์ ทรงทวีลูก หลานของเขาอย่างดวงดาวแห่ง ฟ้า สวรรค์ และ
พระองค์ ทรงนํา เขาเข้าไปในแผ่น ดิน ซึ่ง พระองค์ ตรัสส ัญญาไว้กับ บรรพบุรุษ ของเขาให้เข
้า ไปยึด นั ้น 24 ลูก หลานเหล่า นั ้น จึง เข้าไปและยึด แผ่น ดิน นั ้น พระองค์ ทรงปราบปรามชาว
แผ่นดินนั ้น คือคนคานาอันให้พ้นหน้าเขา และทรงมอบเขาทัง้ หลายไว้ในมือของเขา พรอ
้ ม
กับกษัตริย์และชนชาติทัง้ หลายแห่งแผ่นดินนั ้น ให้ได้กระทําแก่คนเหล่านั ้นตามชอบใจเขา
25 และเขาจึงเข้ายึดหัวเมืองที่มีป้ อม และแผ่นดินอุดม และถือกรรมสิทธิเ์ รือนซึ่งเต็มด้วย
ของดีทัง้ ปวง ทัง้ ที่ขังนํ้าซึ่งสกัดไว้ สวนองุน
่ สวนมะกอกเทศ และต้นผลไม้มากมาย เขาจึง
ได้กินอม
ิ่ จนอ้วน และปีติยินดีในพระคุณยิง่ ของพระองค์ 26 ถึงกระนั ้นกดี
็ เขาไม่เชื่อฟังและ
ได้ กบฏต่อพระองค์ เหวี่ยงพระราชบัญญัติ ของพระองค์ ไว้เบื้องหลัง และได้ ฆ่าผู้พยากรณ์
ของพระองค์ ผู้ ซึ่ง ได้ ตัก เตือนเขาเพื่อ ให้ เขากลับ มาหาพระองค์ และเขากระทํา การหมิน
่
ประมาทอย่างใหญ่ หลวง 27 เพราะฉะนั ้น พระองค์ ทรงมอบเขาไว้ ในมือ ศั ตรู ของเขา ผู้ ซึ่ง
กระทําให้เขาทนทุกข์และในเวลาแห่งการทนทุกข์ของเขานั ้น เขาร้องทูลต่อพระองค์ และ
พระองค์ทรงฟังเขาจากฟ้าสวรรค์ พระองค์ได้ประทานบรรดาผู้ชว
่ ยแก่เขา ผู้ได้ช่วยเขาให้
พ้นจากมือศัตรู ของเขาตามพระกรุ ณาซับซ้อนของพระองค์ 28 แต่เมื่อเขาพักสงบแล้ว เขา
ก็ กระทํา ความชัว่ ต่อ พระพักตร์พระองค์ อีก พระองค์ จึง ทรงสละเขาไว้ ในมือ ศั ตรู ของเขา

เนหะมีย์ 9:29

595

เนหะมีย์ 10:14

ศัตรู จึงได้ปกครองเขา ถึงกระนั ้นเมื่อเขาหันมาร้องทูลต่อพระองค์ พระองค์ทรงฟังเขาจาก
ฟ้าสวรรค์ และพระองค์ทรงช่วยเขาให้พ้นหลายครัง้ หลายหน ตามพระกรุ ณาของพระองค์
29 และพระองค์ ทรงตัก เตือนเขา เพื่อ ว่า จะทรงหัน เขาให้ กล ับ มาสู่ พระราชบัญญัติ ของ
พระองค์ แต่ เขาก็ ยงั ประพฤติ อย่างเย่อหยิง่ อวดดี ไม่ยอมเชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์
แต่ ได้ กระทํา ผิด ต่อ คํา ตัดสิน ของพระองค์ (อัน เป็น ข้อ ปฏิ บั ติ ซึ่ง มนุษย์ จะดํารงชีพ อยู่ ได้)
และได้ หน
ั บ่า ดื้อ และคอแข็ง เข้า สู้ และมิ ได้ เชื่อ ฟัง 30 พระองค์ ทรงอดทนกับ เขาอยู่ หลาย
ปี และทรงเตือนเขาด้วยพระวิญญาณของพระองค์ ทางผู้ พยากรณ์ ของพระองค์ เขาก็ ยงั
ไม่เงีย
่ หูฟัง เพราะฉะนั ้นพระองค์จึงทรงมอบเขาไว้ในมือของชนชาติทัง้ หลายแห่งแผ่นดิน
31
นั ้น ถึงกระนั ้นด้วยพระกรุ ณาซับซ้อนของพระองค์ พระองค์มิได้ทรงกระทําให้เขาพินาศ
หรือ ละทิง้ เขาเสีย เพราะพระองค์ ทรงเป็น พระเจ้า ผู้ทรงพระเมตตาและพระกรุ ณา 32 ข้า
แต่ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ซึ่ง เป็น พระเจ้า ใหญ่ ยิง่ ทรงฤทธิ์และน่า เกรงกลัว ผู้
ทรงรักษาพันธสัญญาและความเมตตา ฉะนั ้น บัดนี้ ขอพระองค์ อย่า ทรงเห็นว ่า ความทุกข์
ยากลําบากทัง้ สิน
้ นั ้นเป็นแต่สิ่งเล็กน้ อยซึ่งบังเกิดขึ้นกับข้าพระองค์ทัง้ หลาย กับบรรดากษั
ตริย์ของข้า พระองค์ กับ บรรดาเจ้า นาย บรรดาปุโรหิต บรรดาผู้ พยากรณ์ บรรพบุรุษ และ
ชนชาติ ของพระองค์ ทัง้ สิน
ั ซีเรีย จนถึง วันนี้ 33 แต่ ในบรรดาสิง่ ที่ เก
้ ตัง้ แต่ สม ัยกษั ตริย์อส
ิด ขึ้น แก่ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย พระองค์ ยุติธรรม เพราะพระองค์ ทรงประกอบกิจ อย่างเที่ยง
ตรง แต่ข้าพระองค์ทัง้ หลายประพฤติอย่างชัว่ ร้าย 34 บรรดากษั ตริย์ เจ้านาย ปุโรหิต และ
บรรพบุรุษ ของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย มิได้ รักษาพระราชบัญญั ติ ของพระองค์ หรือ เชื่อ ฟัง
พระบัญญั ติ ของพระองค์ และพระโอวาทของพระองค์ ซ่ึง พระองค์ ทรงเตือนเขา 35 เพราะ
เขาทัง้ หลายมิได้ปรนนิ บัติพระองค์ในราชอาณาจักรของเขา ในพระคุณยิง่ ของพระองค์ซ่ึง
พระองค์ ทรงประทานแก่ เขา และในแผ่นดิ นที ่ใหญ่อุ ดมซึ่ง พระองค์ ทรงยกให้แก่ เขา และ
เขามิได้หันกลับจากการชัว่ ร้ายของเขา 36 ดูเถิด วันนี้ ข้าพระองค์ทัง้ หลายเป็นทาสในแผ่นดิ
นที่พระองค์ประทานแก่บรรพบุรุษของข้าพระองค์ทัง้ หลาย เพื่อให้ได้รับประทานพืชผลกับ
ของอัน ดี ของมัน ดู เถิด ข้า พระองค์ ทัง้ หลายเป็น ทาสในแผ่น ดิน นั ้น 37 และผลิตผลอัน
มากมายของแผ่น ดิน นั ้ นก ็ ตกแก่ กษั ตริย์ ผู้ ที่ พระองค์ ทรงตัง้ ไว้เหนื อ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย
ด้วยเหตุ บาปของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย เขาทัง้ หลายมี อาํ นาจเหนื อ ร่างกาย และเหนื อ ฝูง
สัตว์ ของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ตามความพอใจของเขาทัง้ หลาย และข้า พระองค์ ทัง้ หลาย
ทุกข์นั ก 38 เหตุบรรดาสิง่ เหล่านี้ เราทัง้ หลายจึงกระทําพันธสัญญามัน
่ คงและบันทึกไว้ เจ้า
นาย คนเลวีและปุโรหิตของเราทัง้ หลายจึงประทับตราของเขาไว้�
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บรรดาผู้ ที่ ประทับ ตราของเขาไว้คือ เนหะมีย์ ผู้ วา่ ราชการ ผู้ เป็น บุตรชายฮาคาลิ ยาห์
เศเดคียาห์ 2 เสไรอาห์ อาซาริยาห์ เยเรมีย์ 3 ปาชเฮอร์ อามาริยาห์ มัลคิยาห์ 4 ฮัทธัช เชบา
นิ ยาห์ มัลลูค 5 ฮาริม เมเรโมท โอบาดีห์ 6 ดาเนี ยล กินเนโธน บารุ ค 7 เมชุ ลลาม อาบียาห์
มิยามิน 8 มาอาซิยาห์ บิลกัย เชไมอาห์ คนเหล่านี้ เป็นปุโรหิต 9 และคนเลวีคือ เยชูอาผู้เป็น
บุตรชายอาซันยาห์ บินนุยลูกหลานเฮนาดัด ขัดมีเอล 10 และพี่น้องของเขา เชบานิ ยาห์ โฮ
ดี ยาห์ เคลิ ทา เปไลยาห์ ฮานั น 11 มี คา เรโหบ ฮาชาบิ ยาห์ 12 ศัก เกอร์ เชเรบิ ยาห์ เชบานิ
ยาห์ 13 โฮดียาห์ บานี เบนินู 14 บรรดาหัวหน้าของประชาชนคือ ปาโรส ปาหัทโมอับ เอลาม
1
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ศัทธู บานี
อัสกาด เบบัย
บิกวัย อาดีน
อัสซูร ์
18 โฮดี ยาห์ ฮาชูม เบไซ 19 ฮาริฟ อานาโธท เนบัย 20 มักปี อาช เมชุ ลลาม เฮซีร ์ 21 เมเชซา
เบล ศาโดก ยาดดูวา 22 เป-ลาทียาห์ ฮานั น อานายาห์ 23 โฮเชยา ฮานั นยาห์ หัสชูบ 24 ฮัลโล
เหช ปิลหา โชเบก 25 เรฮูม ฮาชับนาห์ มาอาเสอาห์ 26 อาหิอาห์ ฮานั น อานัน 27 มัลลูค ฮา
ริม บาอานาห์ 28 ส่วนประชาชนนอกนั ้น บรรดาปุโรหิต คนเลวี คนเฝ้าประตู นั กร้อง คนใช้
ประจํา พระวิ หาร และคนทัง้ ปวงผู้ ได้ แยกตัว ออกจากชนชาติ ทัง้ หลายของแผ่น ดิน เหล่า
นั ้นมาถือพระราชบัญญัติของพระเจ้า ทัง้ ภรรยาของเขา บุตรชายบุตรสาวของเขา และคน
ทัง้ ปวงผู้ มี ความรู และความเข้
้
าใจ 29 ได้ สมทบกับ พี่ น้องของเขา กับ ขุนนางของเขา ได้ เข
้าในการสาปแช่งและในการปฏิญาณที่ จะดําเนิ นตามพระราชบัญญัติ ของพระเจ้า ซึ่งทรง
มอบไว้ ทางโมเสสผู้ รับ ใช้ ของพระเจ้า และที่ จะปฏิ บั ติ และกระทํา ตามพระบัญญั ติ ทัง้ สิน
้
ของพระเยโฮวาห์องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา และตามคําตัดสินและกฎเกณฑ์ ของพระองค์
30 และที่ เราทัง
้ หลายจะไม่ ยกบุตรสาวของเราให้แก่ ชนชาติ ทัง้ หลายของแผ่น ดิน นั ้น และ
ไม่รบ
ั บุตรสาวของเขาทัง้ หลายให้แก่ บุ ตรชายของเรา 31 และถ้าชนชาติ ทัง้ หลายของแผ่น
ดินนั ้นนําเครือ
่ งใช้หรือข้าวอย่างใดๆมาขายในวันสะบาโต เราจะไม่ ซ้ือจากเขาในวันสะบา
โตหรือ ในวัน บริสุทธิ์ และเราจะไม่ เก ็บ ผลของปี ที่ เจ็ด และไม่ เก ็บ หนี้ สิ นทุ กอย่าง 32 และ
เราทัง้ หลายกําหนดไว้วา่ จะให้คิ ดก ับ ตัว เราเป็น รายปี ให้เสียคนละจํานวนหนึ่ ง ส่วนสามเช
เขล เพื่อการปรนนิ บัติในพระนิ เวศของพระเจ้าของเรา 33 คือให้เป็นราคาขนมปังหน้าพระ
พักตร์ ธัญ ญบูชาเนื องนิ ตย์ เครือ
่ งเผาบูชาเนื องนิ ตย์ สําหรับ สะบาโตต่างๆ วัน ขึ้น หนึ่ ง คํ่า
เทศกาลกําหนดต่างๆ สิ ่งของบริสุทธิ์ และเครือ
่ งบูชาไถ่บาปเพื่อทําการลบมลทินบาปของ
พวกอิสราเอล สําหรับ งานทุก อย่างในพระนิ เวศของพระเจ้า ของเราทัง้ หลาย 34 เราได้ จับ
สลากด้วย คือ บรรดาปุโรหิต คนเลว ี และประชาชนทัง้ หลายเพื่อ เอาฟืน ถวาย นํา เข้า มา
ในพระนิ เวศของพระเจ้า ของเรา ตามเรือนบรรพบุรุษ ของเรา ตามเวลากําหนดเป็น ปีๆ ไป
เพื่อ เผาบนแท่น บูชาแห่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเรา ตามที่ บันทึก ไว้ในพระราชบัญญั ติ
35 และเพื่อ นํา ผลแรกแห่ง ที่ ดิ นของเรา และผลแรกของผลต้นไม้ ทัง
้ สิน
้ ทุก ปี มาย ัง พระ
36
นิ เวศของพระเยโฮวาห์ และจะนํา บุตรชายหัวปี และสัตว์ หัวปี ของเรา ตามที่ บันทึก ไว้
ในพระราชบัญญั ติ และลู กห ัวปี แห่ งฝูง วัว และฝูง แพะแกะของเรามายัง พระนิ เวศของ
พระเจ้า ของเรา ยัง ปุโรหิต ผู้ ปรนนิ บัติ อยู่ ในพระนิ เวศแห่ง พระเจ้า ของเรา 37 และที่ จะนํา
ยอดแป้งเปียกของเรา สิ ่งบริจาคของเรา ผลไม้ ของต้นไม้ ทุ กต้น นํ้าองุน
่ และนํ้ามัน มายัง
บรรดาปุโรหิต มายังห้องพระนิ เวศของพระเจ้าของเรา และที่จะนําสิบชักหนึ่ งจากแผ่นดิน
ของเรามาให้คนเลวี เพราะคนเลวีเป็นผู้เก็บสิบชักหนึ่ งแห่งงานของเราจากหัวเมืองชนบท
ทัง้ สิน
้ ของเรา 38 และปุโรหิต ลูก หลานของอาโรน จะอยู่กับ คนเลวีเมื่อ คนเลวีได้ รับ สิบ ชัก
หนึ่ ง และคนเลวีจะนําสิบชักหนึ่ งของสิบชักหนึ่ งมายังพระนิ เวศของพระเจ้าของเรา มายัง
ห้อง ยังคลังพัสดุ 39 เพราะประชาชนอิสราเอลและคนเลวีจะนําส่วนบริจาคคือ ข้าว นํ้าองุน
่
ใหม่ และนํ้ามัน มาย ัง ห้องซึ่ง เป็ นที ่ เก ็บ เครือ
่ งใช้ ของสถานบริสุทธิ์ และที่ อยู่ ของปุโรหิต ผู้
ปรนนิ บัติ และคนเฝ้าประตู และนั กร้อง เราจะไม่เพิกเฉยต่อพระนิ เวศของพระเจ้าของเรา
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พวกประมุข ของประชาชนอาศัย อยู่ ในเยรู ซาเล็ม และประชาชนนอกนั ้น จับ สลากกัน
เพื่อ จะนํา เอาคนส่วนหนึ่ ง ในสิบ ส่วนให้ เข ้า ไปอยู่ ในเยรู ซาเล็ม นครบริ สุทธิ ์ ฝ่ายอีก เก้า
ส่วนสิ บน น
ั ้ ให้ อยู่ ในหัว เมืองต่างๆ 2 และประชาชนได้ โมทนาแก่ บรรดาผู้ ที่ สม ัครใจไปอยู่
ในเยรู ซาเล็ม 3 ต่อ ไปนี้ เป็น หัวหน้า มณฑลที่มาอาศัย อยู่ ในเยรู ซาเล็ม แต่ ในหัว เมืองของ
ประเทศยูดาห์ต่างคนต่างอาศัยอยู่ในที่ ดินของตนในหัวเมืองของตน คืออิสราเอล บรรดา
ปุโรหิต คนเลวี คนใช้ประจําพระวิหาร และลูกหลานข้าราชการของซาโลมอน 4 บางคนใน
ลูกหลานของยูดาห์และลูกหลานของเบนยามินอาศัยอยู่ในเยรู ซาเล็ม ลูกหลานของยูดาห์
มี อาธายาห์บุตรชายอุสซียาห์ ผู้เป็นบุตรชายเศคาริยาห์ ผู้เป็นบุตรชายอามาริยาห์ ผู้เป็น
บุตรชายเชฟาทิ ยาห์ ผู้ เป็น บุตรชายมาหะลาเลล แห่ งคนเปเรศ 5 และมาอาเสอาห์ บุ ตร
ชายบารุ ค ผู้ เป็น บุตรชายคลโฮเซห์ ผู้ เป็น บุตรชายฮาซายาห์ ผู้ เป็น บุตรชายอาดายาห์ ผู้
เป็น บุตรชายโยยาริบ ผู้ เป็น บุตรชายเศคาริยาห์ ผู้ เป็น บุตรชายชาวชี โลห์ 6 ลูก หลานของ
เปเรศทัง้ สิ้นที ่อาศัยอยู่ในเยรู ซาเล็ม มีคนเก่งกล้า สี ่รอ
้ ยหกสิบแปดคน 7 และต่อไปนี้ เป็น
คนเบนยามิน คือ สัลลู บุ ตรชายเมชุ ล ลาม ผู้ เป็น บุตรชายโยเอด ผู้ เป็น บุตรชายเปดายาห์
ผู้เป็นบุตรชายโคลายาห์ ผู้เป็นบุตรชายมาอาเสอาห์ ผู้เป็นบุตรชายอิธเี อล ผู้เป็นบุตรชาย
เยชายาห์ 8 และถัด เขาไปคือ กับ บัย สัล ลัย มี เก ้า ร้อยยี่ สิ บแปดคน 9 โยเอลบุตรชายศิค รี
10 จากบรรดา
เป็นผู้ดูแลเขาทัง้ หลาย และเหนื อเมืองนั ้นยูดาห์บุตรชายเสนูอาห์เป็นทีสอง
่
ปุโรหิตคือ เยดายาห์บุตรชายโยยาริบ ยาคีน 11 เสไรยาห์บุตรชายฮิลคียาห์ ผู้เป็นบุตรชาย
เมชุลลาม ผูเป็
้ นบุตรชายศาโดก ผูเป็
้ นบุตรชายเมราโยท ผูเป็
้ นบุตรชายอาหิทูบ ผูปกครอง
้
12
พระนิ เวศของพระเจ้า และพี่ น้องของเขาที่ ทํางานอยู่ในพระนิ เวศ มี แปดร้อยยี่สิ บสอง
คน และอาดายาห์บุตรชายเยโรฮัม ผู้เป็นบุตรชายเปไลยาห์ ผูเป็
้ นบุตรชายอัมซี ผู้เป็นบุตร
ชายเศคาริยาห์ ผู้ เป็น บุตรชายปาชเฮอร์ ผู้ เป็น บุตรชายมัลคิ ยาห์ 13 และพี่ น้องของเขา
ประมุขของบรรพบุรุษ มีสองร้อยสี่สิบสองคน และอามาชสัยบุตรชายอาซาเรล ผู้เป็นบุตร
ชายอัคซัย ผู้ เป็น บุตรชายเมชิลเลโมท ผู้ เป็น บุตรชายอิม เมอร์ 14 และพี่ น้องของเขาเป็น
ทแกล้วทหาร มีหน่งึ ร้อยยี่สิบแปดคน ผู้ดูแลของเขาคือ ศั บดีเอลบุตรชายของคนใหญ่คน
โตคนหนึ่ ง 15 จากคนเลวีคือ เชไมอาห์บุตรชายหัสชูบ ผูเป็
้ นบุตรชายอัสรีคัม ผูเป็
้ นบุตรชาย
ฮาชาบิยาห์ ผู้เป็นบุตรชายบุ นนี 16 และชับเบธัยกับโยซาบาด จากพวกหัวหน้าของคนเลวี
ผู้ ควบคุม การงานภายนอกพระนิ เวศของพระเจ้า 17 และมัทธานิ ยาห์บุ ตรชายมี คา ผู้ เป็น
บุตรชายศับดี ผู้เป็นบุตรชายอาสาฟ ผู้เป็นหัวหน้าในการเริม
่ ต้นการโมทนาพระคุณในการ
อธิษฐาน และบัคบูคิยาห์เป็ นที ่สองในหมู่พี่น้ องของเขา และอับดาบุตรชายชัมมุ วา ผู้เป็น
บุตรชายกาลาล ผู้เป็นบุตรชายเยดูธูน 18 คนเลวีทัง้ หมดในนครบริสุทธิ์มี สองร้อยแปดสิบ
สี่คน 19 คนเฝ้าประตูมี อักขูบ ทัลโมนและพี่น้องของเขา ผู้เฝ้าบรรดาประตูมีหน่งึ ร้อยเจ็ด
สิบสองคน
1

คนอิสราเอลนอกนั ้นอาศัยอยูใ่ นหัวเมืองต่างๆ
คนอิสราเอลนอกนั ้น ที่ เป็น พวกปุโรหิต และคนเลวี อยู่ ในหัว เมืองทัง้ สิน
้ ของยู ดาห์
21
ทุ กคนอยู่ ในที่ ดิ นมรดกของเขา แต่ คนใช้ ประจํา พระวิหารอยู่ ที่ โอเฟล และศี หะกั บก ิช
ปาควบคุม คนใช้ ประจํา พระวิหาร 22 ผู้ ดู แลคนเลวีในเยรู ซาเล็ม คือ อุ สซี บุ ตรชายบานี ผู้
เป็นบุตรชายฮาชาบิยาห์ ผู้เป็นบุตรชายมัทธานิ ยาห์ ผู้เป็นบุตรชายมี คา สําหรับลู กหลาน
ของอาสาฟ พวกนั กร้องดูแลการงานพระนิ เวศของพระเจ้า 23 เพราะมีพระบัญชาจากกษั
20
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ตริย์ ถึง เรือ
่ งเขา และมี ของปัน ส่วนที่ ได้ ตกลงกัน ไว้สํา หรับน ั กร ้อง ตามที่ ต้องการทุกๆวัน
24 และเปธาหิยาห์บุ ตรชายเมเชซาเบล คนเศ-ราห์ บุ ตรชายยู ดาห์เป็ น สนองโอษฐ์ ของกษั
ตริย์ในเรือ
่ งกิจการต่างๆอันเกี่ยวกับประชาชน 25 ส่วนที่ชนบทและไร่นาของชนบทเหล่านั ้น
ประชาชนพวกยูดาห์บางคนอาศัยอยูใ่ นคีรย
ิ าทอารบา และชนบทของเมืองนั ้น และในดีโบ
นกับชนบทของเมืองนั ้น และในเยขับเซเอลกับชนบทของเมืองนั ้น 26 และในเยชู อากับใน
โมลาดาห์ และเบธเปเลต 27 ในฮาซารชูอาล ในเบเออร์เชบากับชนบทของเมืองนั ้น 28 ในศิ
กลาก ในเมโคนาห์ กับ ชนบทของเมืองนั ้น 29 ในเอนริม โมน ในโศราห์ ในยารมูท 30 ศาโน
อาห์ อดุลลัมและชนบทของเมืองนั ้น ลาคีชและไร่นาของเมืองนั ้น อาเซคาห์กับชนบทของ
เมืองนั ้น เขาจึง ตัง้ ค่ายจากเบเออร์เชบาถึง หุบ เขาฮิ น โนม 31 ประชาชนเบนยามิ นอยู่ ต่อ
จากเกบาไปด้วย ที่มิคมาช ที่อัยยา เบธเอลและชนบทของเมืองนั ้น 32 ที่อานาโธท โนบ อา
นานิ ยาห์ 33 ฮาโซร์ รามา กิธทาอิม 34 ฮาดิด เสโบอิม เนบัลลัท 35 โลด และโอโน หุบเขาของ
พวกช่างฝีมือ 36 และบางส่วนของคนเลวีอยูในยู
่
ดาห์และในเบนยามิน

12
พวกปุโรหิตและคนเลวีที่ขึ้นมากับเศรุ บบาเบล

1 ต่อไปนี้ เป็ นปุโรหิตและคนเลวีที่ ขึ้นมากับเศรุ บบาเบลบุตรชายเชอัลทิ เอล

และกับเยชู
อาคือ เสไรอาห์ เยเรมีย์ เอสรา 2 อามาริยาห์ มัลลูค ฮัท ธัช 3 เชคานิ ยาห์ เรฮูม เมเรโมท
4 อิด โด กิน เนโธน อาบ ี ยาห์ 5 มิ ยาม ิน มาอาดี ยาห์ บิ ลกาห์ 6 เชไมอาห์ โยยาริบ เยดายาห์
7 สัลลู อาโมค ฮิลคียาห์ เยดายาห์ คนเหล่านี้ เป็ นปุโรหิตใหญ่และพีน
่ ้ องของเขาในสมัยของ
เยชู อา 8 คนเลว ี คือ เยชู อา บิ นนุย ขั ดม ีเอล เชเรบิ ยาห์ ยู ดาห์ และมัทธานิ ยาห์ ผู้ ซึ่ งด ู แล
การเพลงโมทนาพร้อมกับ พี่ น้องของเขา 9 และบั คบ ูคิ ยาห์ กับ อุ น นี พี่ น้ องของเขา ยืน อยู่
ตรงกันข้ามในการปรนนิ บัติ
สํามะโนครัวเชื้อสายของพวกปุโรหิต

10 และเยชูอาให้กําเนิ ดบุตรชื่อโยยาคิม

โยยาคิมให้กําเนิ ดบุตรชื่อเอลียาชีบ เอลียาชีบให้
กําเนิ ดบุตรชื่อโยยาดา 11 โยยาดาให้กําเนิ ดบุตรชื่อโยนาธาน และโยนาธานให้กําเนิ ดบุตร
ชื่อยาดดูวา 12 และในรัชกาลโยยาคิม มีปุโรหิตผูเ้ ป็นประมุขของบรรพบุรุษคือ ของคนเสไร
อาห์มี เมรายาห์ ของคนเยเรมีย์มี ฮานานิ ยาห์ 13 ของคนเอสรามี เมชุลลาม ของคนอามา
ริยาห์มี เยโฮฮานั น 14 ของคนมัลลูคมี โยนาธาน ของคนเชบานิ ยาห์มี โยเซฟ 15 ของคนฮา
ริมมี อัดนา ของคนเมราโยทมี เฮลคาย 16 ของคนอิดโดมี เศคาริยาห์ ของคนกินเนโธนมี
เมชุ ลลาม 17 ของคนอาบียาห์มี ศิครี ของคนมิ นยามิน ของคนโมอัดยาห์มี ปิลทัย 18 ของ
คนบิลกาห์มี ชัมมุวา ของคนเชไมอาห์มี เยโฮนาธัน 19 และของคนโยยาริบมี มัทเธนั ย ของ
คนเยดายาห์ มี อุ สซี 20 ของคนศัล ลั ยม ี คาลลัย ของคนอาโมคมี เอเบอร์ 21 ของคนฮิ ล คี
ยาห์มี ฮาชาบิยาห์ ของคนเยดายาห์มี เนธันเอล
พวกหัวหน้าของคนเลวี
ส่วนคนเลวี ในสมัย ของเอลี ยาชีบ โยยาดา โยฮานั น และยาดดู วา ชื่อ ประมุข ของ
บรรพบุรุษ มี บันทึก ไว้ทัง้ บรรดาปุโรหิต จนถึง รัช สมัย ของดาริอส
ั คนเปอร์เซ ีย 23 ลูก หลาน
ของเลวี ประมุขของบรรพบุรุษ มีบันทึกไว้ในหนั งสือพงศาวดาร จนสมัยของโยฮานั นบุตร
ชายเอลี ยาชีบ 24 และหัวหน้าของคนเลวีคือ ฮาชาบิยาห์ เชเรบิยาห์ และเยชู อาบุตรชายขั
ดมีเอล กับญาติพีน้
่ องของเขาอยูตรงกั
่
นข้าม ที่จะสรรเสริญและโมทนาพระคุณ ตามบัญญั
22
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25 มัทธานิ ยาห์

ติของดาวิดคนของพระเจ้า เป็นยามๆไป
บัคบูคิยาห์ โอบาดีห์ เมชุลลาม ทัล
โมน และอัก ขูบ เป็น คนเฝ้า ประตู ยืน เฝ้า อยู่ ที่ โรงพั สด ุ ของประตู 26 คนเหล่า นี้ อยู่ ในสมัย
ของโยยาคิมบุตรชายเยชูอา ผู้เป็นบุตรชายโยซาดัก และในสมัยของเนหะมีย์ผู้วา่ ราชการ
กับในสมัยของเอสราปุโรหิต และธรรมาจารย์
การทําพิธม
ี อบถวายกําแพงเมือง

27 คราวเมื่อทําพิธม
ี อบถวายกําแพงเยรู ซาเล็ม

เขาได้แสวงหาคนเลวีตามที่ของเขาทัวท
่
ุก แห่ง เพื่อ จะนํา เขามาที่ เยรู ซาเล็ม เพื่อ ฉลองมอบถวายด้วยความยินดี ด้วยการโมทนา
และด้วยการร้องเพลง ด้วยฉาบ พิณ ใหญ่ และพิณ เขาคู่ 28 ลูก หลานพวกนั กร ้ องได้ รวม
กัน มาจากมณฑลรอบเยรู ซาเล็ม และจากชนบทของชาวเนโทฟาห์ 29 ทัง้ มาจากวงศ์ วา
นกิล กาล และจากเขตเกบาและอัส มาเวท เพราะบรรดานั กร ้ องได้ สร้างชนบทของตน
รอบเยรู ซาเล็ม 30 บรรดาปุโรหิตและคนเลวีได้ชําระตนให้บริสุทธิ์ และเขาทัง้ หลายได้ชาํ ระ
ประชาชน และประตู เมือง กับ กําแพงให้ บริสุทธิ์ 31 แล ้ว ข้าพเจ้า ได้ นํา เจ้า นายแห่ง ยู ดาห์
ขึ้นบนกําแพง และแต่งตัง้ ให้คณะใหญ่สองคณะ เป็นผู้กล่าวโมทนาและเดินเป็นกระบวน
แห่ คณะหนึ่ งไปทางขวาขึ้นไปบนกําแพงจนถึงประตูกองขยะ 32 และถัดเขาไปมี โฮชายาห์
และเจ้า นายแห่ง ยู ดาห์ ครึง่ หนึ่ ง 33 กับ อาซาริยาห์ เอสรา เมชุ ล ลาม 34 ยู ดาห์ เบนยามิน
เชไมอาห์ และเยเรมีย์ 35 และบุตรชายของพวกปุโรหิตบางคนที่ มีแตรคือ เศคาริยาห์บุตร
ชายโยนาธาน ผู้เป็นบุตรชายเชไมอาห์ ผู้เป็นบุตรชายมัทธานิ ยาห์ ผู้เป็นบุตรชายมีคายาห์
ผู้ เป็น บุตรชายศัก เกอร์ ผู้ เป็น บุตรชายอาสาฟ 36 กับ ญาติ พี่ น้ องของเขาคือ เชไมอาห์ อา
ซาเรล มิ ลาลัย กิ ลาลัย มาอัย เนธัน เอลและยู ดาห์ ฮานานี พร ้ อมกับ เครือ
่ งดนตรีของดา
37
วิดคนของพระเจ้า และเอสราธรรมาจารย์ได้เดินนําหน้าเขา ที่ประตูนํ้าพุ ซึ่งอยูต
่ รงข้าม
กับพวกเขา เขาทัง้ หลายเดินขึ้นบันไดของนครดาวิด ที่ทางขึ้นกําแพงเหนื อพระราชวังของ
ดาวิด ถึง ประตู น้ํา ทางทิศ ตะวัน ออก 38 อี กคณะหนึ่ ง ที่ กล ่าวคํา โมทนาเดิน ไปทางตรงกัน
ข้าม และข้าพเจ้า ตามเขาไป พร ้ อมกับ ประชาชนครึง่ หนึ่ ง บนกําแพงเหนื อ หอคอยเตาไฟ
ถึง กําแพงกว้าง 39 และเหนื อ ประตู เอฟราอิม และทางประตู เก่า และทางประตู ปลา และ
หอคอยฮานั นเอล และหอคอยเมอาห์ ถึงประตูแกะ และเขามาหยุดอยที
ู่ ่ประตูยาม 40 คณะ
ทัง้ สองผู้ กล ่าวคํา โมทนาได้ มาย ื นอยู่ที่ พระนิ เวศของพระเจ้า ทัง้ ข้าพเจ้า และเจ้า หน้าที่ ครึ
่งหนึ่ งอยู่กับข้าพเจ้า 41 กับปุโรหิตที่ถือแตรคือ เอลียาคิม มาอาเสอาห์ มินยามิน มีคายาห์
เอลี โอน ัย เศคาริยาห์ กับ ฮานั น ยาห์ 42 และมาอาเสอาห์ เชไมอาห์ เอเลอาซาร์ อุ สซี เย
โฮฮานั น มัลคิ ยาห์ เอลาม และเอเซอร์ และบรรดานั กร ้ องได้ รอ
้ งเพลงด้วยเสียงดัง มี อิส
ราหิ ยาห์ เป็น หัวหน้า ของเขา 43 และเขาทัง้ หลายได้ ถวายเครือ
่ งสัตวบูชาใหญ่ โตในวัน นั ้น
และเปรมปรีดิ ์ เพราะพระเจ้า ทรงกระทํา ให้ เขาเปรมปรีดิ ์ ด้วยความชื่นบานใหญ่ ยิง่ พวก
ภรรยาและเด็กๆก็ เปรมปรีดิ ์ด้วย และความชื่นบานของเยรู ซาเล็ม ก็ ได้ ยินไปไกล 44 ในวัน
นั ้น เขาแต่ง ตัง้ บางคนให้ดู แลห้องสําหรับ พั สด ุ ของบริจาค ผลไม้ รุ น
่ แรก ส่วนสิบ ชัก หนึ่ ง
ให้รวบรวมปันส่วนซึ่งกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติสําหรับปุโรหิตและคนเลวีเข้ามาไว้ในนั ้น
ตามไร่นาในหัวเมืองเหล่านั ้น เพราะยูดาห์เปรมปรีดิ์ด้วยเรือ
่ งบรรดาปุโรหิต และคนเลวีผู้
ปรนนิ บัติ อยู่ นั ้น 45 และทัง้ พวกนั กร ้ องและพวกเฝ้า ประตู ได้ ทําการปรนนิ บั ติ พระเจ้า ของ
เขาและทําการชําระให้บริสุทธิ์ ตามพระบัญชาของดาวิด และของซาโลมอนราชโอรสของ
พระองค์ 46 เพราะในสมัย ดาวิด และอาสาฟในดึก ดํา บรรพ์นั้ นม ี หว
ั หน้า พวกนั กร ้อง และ
มี บทเพลงสรรเสริญ และบทเพลงโมทนาพระคุณพระเจ้า 47 และอิสราเอลทัง้ ปวงในสมัย
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ของเศรุ บบาเบลและในสมัยของเนหะมีย์ ได้ ให้ปันส่วนตามต้องการทุกวันแก่นักร้องและ
คนเฝ้าประตู และเขาได้กันส่วนของคนเลวีไว้ต่างหาก และคนเลวีได้กันส่วนของลูกหลาน
อาโรนไว้ต่างหาก

13

คนอิสราเอลต้องแยกเสียจากคนต่างด้าว

1 ในวันนั ้น เขาอ่านหนั งสือของโมเสสให้ประชาชนฟัง และเขาพบที่มีเขียนไว้ว่า ไม่ควรให้

คนอัมโมนหรือคนโมอับเข้าไปในที่ ชุมนุมของพระเจ้าเป็นนิ ตย์ 2 เพราะเขามิได้ เอาอาหาร
และนํ้า มาต้อนรับ คนอิสราเอล แต่ ได้ จ้างบาลาอัม ให้ มาต่อ ต้านและแช่ง เขา แต่ พระเจ้า
ของเราทรงเปลี่ยนคํา แช่ง เป็น พร 3 และอยู่ มาเมื่อ ประชาชนได้ยน
ิ พระราชบัญญั ติ เขาก็
แยกอิสราเอลออกเสีย จากคนต่างด้าวทัง้ ปวง 4 ก่อนหน้า นี้ เอลี ยาชีบ ปุโรหิต ผู้ ได้ รับ การ
แต่งตัง้ ให้ดูแลห้องในพระนิ เวศของพระเจ้าของเรา และผูเก
้ ี่ยวพันกับโทบีอาห์ 5 ได้จัดห้อง
ใหญ่ หอ
้ งหนึ่ ง ให้โทบี อาห์ เป็น ห้องที่ แต่ ก่อนใช้ เก ็บ ธัญ ญบู ชา กํายาน เครือ
่ งใช้ ต่างๆ และ
สิบชักหนึ่ งที่ เป็นข้าว นํ้าองุน
่ ใหม่ และนํ้ามัน ซึ่งเขาให้ไว้ตามบัญญัติ ให้แก่ คนเลวี นั กร้อง
คนเฝ้า ประตู และของบริจาคสําหรับ ปุโรหิต 6 เมื่อ เกิด เรือ
่ งนี้ ข้าพเจ้า มิ ได้ อยู่ ในเยรู ซาเล็ม
เพราะในปี ที่ สามสิบสองแห่งรัชกาลอารทาเซอร์ซีสกษั ตริย์แห่งบาบิโลนนั ้น ข้าพเจ้าได้ไป
เฝ้ากษั ตริย์ และอีกไม่กี่วันข้าพเจ้าก็ทูลลากษั ตริย์
เนหะมียไ์ ปยังเยรู ซาเล็มครัง้ ที่สอง
แล้วข้าพเจ้าจึงทราบความชัว่ ร้ายซึ่งเอลียาชีบได้กระทําเพื่อโทบี
อาห์ คือจัดห้องภายในบริเวณพระนิ เวศของพระเจ้าให้เขา 8 ข้าพเจ้าโกรธนั ก และข้าพเจ้า
ก็ โยนเครือ
่ งแต่ง เรือนทัง้ สิน
้ ของโทบี อาห์ ออกเสีย จากห้อง 9 แล ้ว ข้าพเจ้า สัง่ ให้ เขาชําระ
ห้อง และข้าพเจ้า ก็ นํา เครือ
่ งใช้ ประจํา พระนิ เวศของพระเจ้า ทัง้ ธัญ ญบูชากับ กํายานกลับ
มาไว้ที่นั ่นอีก
7 และมายังเยรู ซาเล็ม

อิสราเอลนําคนเลวีกลับมายังพระวิหารและจัดเลี้ยงพวกท่าน
และข้าพเจ้า ยัง ทราบอี กว่า ส่วนของคนเลวี นั ้น เขาก็ ไม่ ได้ มอบให้ เพราะฉะนั ้น คน
เลวีและนั กร ้ องผู้ ปฏิบัติ การงาน ต่างก็ หนี กล ับ ไปยัง ไร่นาของตน 11 ข้าพเจ้า จึง ต่อว่า เจ้า
หน้าที่และพูดว่า “ทําไมจึงทอดทิง้ พระนิ เวศของพระเจ้าเสีย� ข้าพเจ้าจึงรวบรวมเขากลับ
มา และตัง้ เขาไว้ตามตําแหน่ ง ของเขาอีก 12 และยู ดาห์ทัง้ ปวงได้ นํา สิบ ชัก หนึ่ ง ที่ เป็น ข้าว
นํ้า องุน
่ ใหม่ และนํ้ามัน เข้า มายัง เรือ นพั สด ุ 13 ข้าพเจ้า ได้ แต่ งตัง้ คนให้ดู แลเรือ นพั สด ุ คือ
เชเลมิยาห์ปุโรหิต ศาโดกธรรมาจารย์ และเปดายาห์แห่งคนเลวี และผู้ชว
่ ยของเขาคือ ฮา
นั นบุตรชายศักเกอร์ ผู้เป็นบุตรชายมัทธานิ ยาห์ เพราะนั บได้วา่ เขาสัตย์ซื่อ และหน้าที่ของ
เขาคือแจกจ่ายแก่พวกพี่น้ อง 14 “โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ เกี่ยวกับเรือ
่ งนี้ ขอทรง
ระลึก ถึง ข้า พระองค์ และขออย่า ทรงลบล้างการที่ ดี ทัง้ หลายของข้า พระองค์ ที่ ข้า พระองค์
ได้กระทํา เพื่อพระนิ เวศของพระเจ้าของข้าพระองค์ และเพื่อการปรนนิ บัติในที่นั ้น�
10

บางคนฝ่าฝืนวันสะบาโต
ครัง้ นั ้น ในยู ดาห์ ข้าพเจ้า เห็น คนยํ่า นํ้า องุน
่ ในวัน สะบาโต และนํา ฟ่อนข้าวเข้า มา
บรรทุกหลังลา ทัง้ นํ้าองุน
่ ผลองุน
่ มะเดื่อ และภาระทุกอย่าง ซึ่งเขานํามายังเยรู ซาเล็มใน
วัน สะบาโต ข้าพเจ้า ได้ ตัก เตือนเขาในวันที ่ เขาทัง้ หลายขายอาหาร 16 และมี คนชาวไทระ
อาศัยอยู่ในเมืองได้นําปลาและสินค้าทุกอย่างเข้ามาขายในวันสะบาโตแก่ประชาชนยูดาห์
และในเยรู ซาเล็ม 17 แล้วข้าพเจ้าได้ต่อว่าพวกขุนนางแห่งยูดาห์ และพู ดกับเขาว่า “ทําไม
15
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ท่านทัง้ หลายกระทําความชัว่ ร้ายเช่นนี้ กระทําให้วน
ั สะบาโตเป็นมลทิน
ท่านมิ ได้ กระทํา เช่น นี้ หรือ และพระเจ้า ของเรามิ ได้ ทรงนํา เหตุ รา้ ยทัง้ สิน
้ ให้ ตกอยู่ บนเรา
และบนเมืองนี้ หรือ ท่านยังจะนําพระพิโรธยิง่ กว่านั ้นมาเหนื ออิสราเอลด้วยการกระทําให้
วัน สะบาโตเป็น มลทิน� 19 และอยู่ มาพอเริม
่ มืด ที่ ประตู เมืองเยรู ซาเล็ม ก่อนวัน สะบาโต
ข้าพเจ้า ได้ บัญชาให้ปิด ประตู เมือง และสัง่ ว่า ไม่ ให้เปิด จนกว่า จะพ้ นว ัน สะบาโตแล้ว และ
ข้าพเจ้า ก็ ตัง้ ข้าราชการบางคนของข้าพเจ้า ให้ ดู แลประตู เมือง ว่า ไม่ ให้ นํา ภาระสิง่ ใดเข้า
มาในวัน สะบาโต 20 แล ้ว พวกพ่อค้า และพวกขายสินค้า ทุก ชนิ ด ค้างอยู่นอกเยรู ซาเล็ม หน
หนึ่ ง หรือ สองหน 21 ข้าพเจ้า ได้ ตัก เตือนเขา และพู ดก ับ เขาว่า “ทําไมท่านมานอนอยู่ ข้าง
กําแพงเมือง ถ้าท่านทําอีกข้าพเจ้าจะจับท่าน� ตัง้ แต่คราวนั ้นมาเขาก็ไม่มาอีกในวันสะบา
โต 22 และข้าพเจ้าบัญชาคนเลวีให้ชําระตัวเขาและมาเฝ้าประตูเมือง เพื่อรักษาวันสะบาโต
ให้บริสุทธิ์ “โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอพระองค์ทรงระลึกถึงข้าพระองค์ในเรือ
่ งนี้
ด้วย และขอทรงไว้ชีวิตข้าพระองค์ตามความยิง่ ใหญ่แห่งความเมตตาของพระองค์�
การติเตียนคนที่แต่งงานกับคนต่างชาติ

อัมโมนและโมอับ
และเด็ก ของเขาครึง่ หนึ่ ง พูด ภาษาอัช โดด เขาพูด ภาษาฮีบรู ไม่ ได้ แต่ พู ดภาษาชนชาติ
ของเขาแต่ละพวก 25 ข้าพเจ้า ได้ โต้ แย้ งก ับ เขา และแช่ง เขา และตี เขาบางคนและดึง ผม
ของเขาออก และข้าพเจ้ากระทําให้เขาปฏิญาณในพระนามของพระเจ้า ด้วยข้าพเจ้ากล่าว
ว่า “เจ้าทัง้ หลายอย่ายกบุตรสาวของเจ้าให้แก่บุตรชายของเขา หรือรับบุตรสาวของเขาให้
แก่บุตรชายของเจ้า หรือตัวเจ้าเอง 26 ซาโลมอนกษัตริย์แห่งอิสราเอล มิได้ทําบาปด้วยเรือ
่ ง
หญิง อย่างนี้ หรือ ท่ามกลางหลายประชาชาติ ไม่มี กษั ตริย์ ใดเหมือนพระองค์ และพระเจ้า
ของพระองค์ ก็ ทรงรัก พระองค์ และพระเจ้า ทรงกระทํา ให้พระองค์ เป็นกษั ตริย์เหนื ออ ิส รา
เอลทัง้ ปวง ถึง กระนั ้ นก ็ ดี แม้ เป็น พระองค์ หญิง ต่างชาติ ก็ เป็น เหตุ ให้พระองค์ ทรงทําบาป
27 ควรหรือที่ เราจะฟังเจ้าและกระทําความชัว
่ ร้ายใหญ่ยงิ่ นี้ ทัง้ สิน
้ และประพฤติละเมิดต่อ
28
พระเจ้าของเราด้วยการแต่งงานกับหญิงต่างชาติ� บุตรชายคนหนึ่ งของโยยาดา ผู้เป็น
บุตรชายเอลี ยาชี บ มหาปุโรหิต เป็น บุตรเขยของสัน บาลลัท ชาวโฮโรนาอิม เพราะฉะนั ้น
ข้าพเจ้าจึงขับไล่ เขาไปเสียจากข้าพเจ้า 29 “โอ ข้าแต่ พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงระลึก
ถึง เขาทัง้ หลาย เพราะว่า เขาทัง้ หลายได้ กระทํา ให้การเป็น ปุโรหิต และพันธสัญญาของ
พวกปุโรหิตและคนเลวีเป็นมลทิน� 30 ดังนี้ แหละ ข้าพเจ้าได้ชาํ ระเขาจากต่างด้าวทุกอย่าง
และข้าพเจ้าได้ตัง้ หน้าที่ ของบรรดาปุโรหิตและคนเลวีต่างก็ประจํางานของตน 31 ข้าพเจ้า
ได้จัดให้หาฟืนถวายตามเวลากําหนดและสําหรับผลรุ น
่ แรกด้วย “โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้า
พระองค์ ขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์ให้เกิดผลดีเถิด�
24
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ในประเทศเปอร์เซีย พวกยิวซึ่งเป็นเชลยที่นั ่น เกือบถูกทําลายหมด เรือ
่ งที่สวยงามนี้ ได้
เล่า ให้ทราบว่า พระเจ้า ทรงช่วยเขาให้รอดพ้น ได้ อย่างไร คือ เรือ
่ งเกี่ยวกับ นางเอสเธอร์กับ
โมรเดคัย
เรือ
่ งนี้ เก ิด ขึ้น หลัง จากเศรุ บ บาเบลกับ พวกเขาขึ้น ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม และก่อนเอสรา
กับ เนหะมีย์ ได้ รับอน ุญาตจากกษั ตริย์ ให้ ไปยัง แผ่นดิ นอ ิส ราเอล เรือ
่ งนี้ เก ิดขึ้ นที ่ ประเทศ
เปอร์เซ ีย กษั ตริย์ ไซรัส และกษั ตริย์ ดาริอส
ั ที่ 1 ได้ เสีย ชีวต
ิ ไปแล้ว กษั ตริย์ อาหสุ เอรัส บุ
ตรชายของดาริอส
ั ที่ 1 กําลังปกครองอยู่ กษั ตริย์อาหสุ เอรัสนี้ บางคนคิดว่าเป็น เซอร์ซีส
และบางคนคิดว่าเป็น ดาริอส
ั ไฮส์ ทาสพีส กษั ตริย์อาหสุ เอรัสเป็นผู้กดขี่ที่ มักมากในกาม
โลเล และโหดร้าย ทหารเรือของท่านซึ่งมีจํานวนมากได้แพ้ทหารเรือของประเทศกรีซซึ่งมี
จํานวนน้ อยที่ เมืองซาลามิส ในปี ก่อนค.ศ� 480 เอสราพูดถึงท่านในหนั งสือเอสรา 4:6 บุ
ตรชายของอาหสุ เอรัส คือ อารทารเซอร์ซี สได้ ปกครองต่อ จากบิดา พระเจ้า ได้ พู ดถึง อาร
ทารเซอร์ซีสนี้ในบทสุดท้ายของหนั งสือเอสราและในหนั งสือเนหะมีย์
พระราชินีวัชทีไม่เชื่อฟังกษั ตริย์
อยู่ มาในรัช สมัย ของอาหสุ เอรัส (อาหสุ เอรัสผ ู้ ทรงครอบครองตัง้ แต่ ประเทศอินเดีย
ถึง ประเทศ เอธิโอเปีย เหนื อ หนึ่ ง ร้อย ยี่ สิ บ เจ็ด มณฑล นั ้น� 2 ใน สมัย ที่ กษั ตริย์ อา ห สุ เอ
รัส ประทับ บนบัล ลั งก ์ แห่ งราชอาณาจักรของพระองค์ ในสุ สาปราสาท 3 ในปี ที่ สามแห่ง
รัชกาลของพระองค์ พระองค์พระราชทานการเลี้ยงแก่เจ้านาย และบรรดาข้าราชการของ
พระองค์ นายทัพ นายกองทัพ แห่ง เปอร์เซ ีย และมีเดีย และขุนนางกับ ผู้ วา่ ราชการมณฑล
เฝ้า อยู่ ต่อ พระพักตร์พระองค์ 4 ขณะที่ พระองค์ ทรงแสดงราชสมบั ติ แห่ งราชอาณาจั กรอ
ั นร ุ่ง เรืองของพระองค์ ทัง้ ความโอ่อา่ ตระการอั นร ุ่ง โรจน์ ของพระองค์ อยู่ เป็น เวลาหลาย
วัน ถึง หนึ่ ง ร้อยแปดสิบ วัน 5 เมื่อ วัน เหล่า นี้ ผ่านพ้น ไปแล้ว กษั ตริย์ ทรงจัดการเลี้ยงแก่
บรรดา ประชาชน ผู้ อยู่ ใน สุ สาป รา สาท ทัง้ ผู้ ใหญ่ ผู้ น้ อย นาน เจ็ด วัน ใน ลาน อุทยาน แห่ง
สํานั กพระราชวังของกษั ตริย์ 6 มีผ้าม่านฝ้ายสี ขาวและสี ม่วงคลํ้า มีสายป่านและเชือกขน
แกะสีม่วงคล้องห่วงเงินและเสาหินอ่อน ทัง้ เตียงทองคําและเงินบนพื้นลาดปูนฝังหินแดง
หิน อ่อน มุกดา และหิ นอ ่อนสี ดํา 7 เครือ
่ งดื่ม ก็ ใส่ ถ้วยทองคํา ส่ง ให้ (เป็น ถ้วยหลากชนิ ด�
และเหล้าองุน
่ ของราชสํานั กมากมายตามพระทัยกว้างขวางของกษั ตริย์ 8 การดื่มก็กระทํา
กัน ตามกฎหมายที่ ไม่มี การบังคับ เพราะกษั ตริย์ ทรงมี พระกระแสรับสัง่ ไปยัง พนั กงานทัง้
ปวงว่า ให้ ทุ กคนทําได้ ตามใจปรารถนา 9 พระราชินี วัช ที ก็ พระราชทานการเลี้ยงแก่ สตรี
ในราชสํานั ก ซึ่ง เป็น ของกษั ตริย์ อาหสุ เอรัสด ้วย 10 ณ วัน ที่ เจ ็ด เมื่อ พระทัย ของกษั ตริย์
รืน
่ เริงด้วยเหล้าองุน
่ พระองค์ ทรงบัญชาเมหุมาน บิสธา ฮารโบนา บิกธาและอาบักธา เศ
ธาร์ และคารคาส ขันที ทัง้ เจ็ด ผู้ ปรนนิ บัติ ต่อ พระพักตร์กษั ตริย์ อาหสุ เอรัส 11 ให้ ไปเชิญ
พระราชินี วัช ที สวมมงกุฎ มาเฝ้า กษั ตริย์ เพื่อ จะให้ ประชาชนและเจ้า นายของพระองค์ ได้
ชมสง่าราศี โฉมของพระนาง เพราะพระนางงามนั ก 12 แต่ พระราชินีวัชที ทรงปฏิเสธไม่มา
ตามพระบัญชาของกษั ตริย์ ที่ รับสัง่ ไปกับ ขั นที เมื่อ เป็น เช่น นี้ กษั ตริย์ ทรงเดือดดาล และ
พระพิโรธของพระองค์ ระอุ อยู่ ในพระอุระ 13 ฝ่า ยกษั ตริย์ จึง ตรัส กับ คนที่ มี ปัญญาผู้ ทราบ
1
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กาลเทศะ (เพราะนี่ เป็นวิธด
ี ําเนิ นการของกษั ตริย์ต่อบรรดาผู้ที่เจนจัดในกฎหมายและการ
พิพากษา 14 ผู้ ที่ รองพระองค์ คือ คารเชนา เชธาร์ อัด มาธา ทารชิช เมเรส มารเสนา และ
เมมู คาน เจ้ านายทัง้ เจ็ดของเปอร์เซียและมีเดีย ผู้เคยเข้าเฝ้ากษั ตริย์ และนั ่ งก่อนในราช
อาณาจั กร) 15 ว่า “ตามกฎหมายจะต้องกระทําอะไรต่อพระราชินีวช
ั ที เพราะว่าพระนางมิ
ได้ปฏิบัติตามพระบัญชาของกษั ตริย์อาหสุ เอรัสซึ่งรับสัง่ ไปกับขันที � 16 เมมูคานจึงทูลต่อ
พระพักตร์กษั ตริย์และเจ้านายทัง้ ปวงว่า “พระราชินีวัชที ได้ ทรงกระทําผิดมิใช่ต่อกษั ตริย์
เท่านั ้น แต่ ต่อ เจ้า นายทัง้ ปวงและประชาชนทัง้ ปวงผู้ อยู่ ในมณฑลทัง้ สิน
้ ของกษั ตริย์ อาห
สุ เอรัส 17 เพราะสิง่ ที่ พระราชินี ทรงกระทํา นี้ จะเป็ นที ่ ทราบแก่ สตรีทัง้ ปวง ทําให้ เขามอง
ดู สามี ของเขาด้วยความประมาท เพราะเขาจะพูด ว่า ‘กษั ตริย์ อาหสุ เอรัสม ี พระบัญชาให้
นําพระราชินีวช
ั ที มาต่อพระพักตร์พระองค์ แต่ พระนางไม่ เสด็จมา� 18 ในวันนี้ ที เดียวเจ้า
นายผู้ หญิง แห่ง เปอร์เซ ีย และมีเดีย ซึ่ง ได้ยน
ิ ถึง สิง่ ที่ พระราชินี ทรงกระทํา นี้ ก็ จะเล่า ให้เจ้ า
นายทัง้ ปวงของกษั ตริย์รู ทั
้ ว่ กัน ทําให้มีความประมาทและความโกรธขึ้นเป็ นอันมาก 19 ถ้า
เป็ นที ่พอพระทัยกษั ตริย์ ขอให้มีพระราชโองการจากพระองค์ และให้บันทึกไว้ในกฎหมาย
ของคนเปอร์เซียและคนมีเดีย อย่างที่คืนคําไม่ได้ว่า ‘วัชทีจะเข้าเฝ้ากษั ตริย์อาหสุ เอรัสอีก
ไม่ได้� และขอกษั ตริย์ประทานตําแหน่ งราชินีให้แก่ผู้อื่นที ่ดีกว่าพระนาง 20 ดังนั ้นเมื่อกษั
ตริย์ ทรงประกาศกฤษฎี กา ตลอดพระราชอาณาจักรของพระองค์ (อัน กว้างใหญ่ อย่างยิง่
นั ้น� สตรีทัง้ ปวงจะต้องให้ เกียรติ สามี ของตน ไม่ ว่า สูง หรือ ตํ่า� 21 คํา ทูล แนะนํา นี้ เป็ นที ่
พอพระทัยกษั ตริย์และเจ้านาย กษั ตริย์จึงทรงกระทําตามที่ เมมูคานทูลเสนอ 22 พระองค์
ทรงมีพระอักษรไปทัว่ ราชมณฑลของกษั ตริย์ ถึงทุกมณฑลตามอักขระของมณฑลนั ้น และ
ถึงทุกชาติตามภาษาของเขา ให้ชายทุกคนเป็นเจ้าเป็นนายในเรือนของตน และให้ประกาศ
กฤษฎีกานี้ตามภาษาของแต่ละชนชาติ

2
เอสเธอร์รบ
ั ตําแหน่ งเป็นพระราชินี
เมื่อพระพิโรธของกษั ตริย์อาหสุ เอรัสสงบลง พระองค์ ทรง
ระลึก ถึง วัช ที และสิง่ ที่ พระนางทรงกระทํา และกฤษฎีกาที่ พระองค์ ทรงออกเรือ
่ งพระนาง
2 ข้าราชการของกษั ตริย์ผู้ปรนนิ บัติพระองค์ อยู่จึงทูลว่า “ขอทรงให้หาหญิงพรหมจารีสาว
สวยมาถวายกษั ตริย์ 3 และขอกษั ตริย์ทรงแต่งตัง้ เจ้าหน้าที่ ทุกมณฑลแห่งราชอาณาจักร
ของพระองค์ เพื่อให้คนเหล่านี้ รวบรวมหญิงสาวพรหมจารีงดงามทัง้ หลายมายังฮาเร็มใน
สุ สาปราสาท ให้ อยู่ ในอารักขาของเฮกัย ข้า ราชบริพารในพระราชสํานั ก ของกษั ตริย์ ผู้ ดู
แลสตรี และขอประทานเครือ
่ งชําระล้างและประเทืองผิว สําหรับ หญิง เหล่า นั ้น 4 และขอ
ให้ หญิง สาวคนที่ กษั ตริย์ พอพระทัย ได้ เป็น พระราชินี แทนวัช ที� ข้อน ี้ พอพระทัย กษั ตริย์
พระองค์ จึง ทรงกระทํา ตามนั ้น 5 ยังม ี ยว
ิ คนหนึ่ ง ในสุ สาปราสาทชื่อ โมรเดคัย บุ ตรชายยา
อีร ์ ผู้เป็น บุตรชายชิเมอี ผู้เป็นบุตรชายคีช คนเบนยามิน 6 ผู้ถู กกวาดต้อนจากเยรู ซาเล็ม
ในหมู่ เชลยที่ ถู กกวาดต้อนไปพร้อมกับ เยโคนิ ยาห์กษั ตริย์ของยู ดาห์ ผู้ ซึ่ง เนบู คัด เนสซาร์
กษั ตริย์ ของบาบิ โลนได้ กวาดต้อนไปนั ้น 7 ท่านได้ เลี้ยงดู ฮาดาชาห์ คือ เอสเธอร์บุ ตรสาว
ลุง ของท่าน เพราะเธอไม่ มี พ่อ แม่ สาวคนนี้ รู ปงามและน่า ดู เมื่ อบ ิ ดามารดาของเธอสิน
้
ชีวต
ิ แล้ว โมรเดคั ยก ็ รบ
ั เธอมาเลี้ยงเป็น บุตรสาว 8 ต่อ มาเมื่อ พระบัญชาของกษั ตริย์ และ
กฤษฎีกาของพระองค์ ประกาศออกไป และเมื่อเขารวบรวมหญิงสาวเป็ นอันมากเข้ามาใน
1 ภายหลัง เหตุ การณ์ เหล่า นี้
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สุ สาปราสาทให้อยู่ภายใต้ อารักขาของเฮกัย เอสเธอร์ก็ ถู กนําเข้ามาไว้ในราชสํานั กภายใต้
อารักขาของเฮกัย ผู้ ดู แลสตรี 9 หญิง นั ้น เป็ นที ่ พอใจเขาและเธอก็ เป็ นที ่ โปรดปรานแก่ เขา
เขาจึงรีบจัดหาเครือ
่ งประเทืองผิว และส่วนของเธอให้เธอ พร้อมกับสาวใช้ที่คัดเลือกแล้ว
เจ็ดคนจากราชสํานั ก แล้วก็เลื่อนเธอและสาวใช้ของเธอขึ้นไปยังสถานที่ที่ดีที่สุดในฮาเร็ม
10 เอสเธอร์มิได้ บอกให้ทราบถึง ชาติ และญาติ ของเธอ เพราะโมรเดคัย กําชับ เธอไม่ ให้ใคร
รู ้ 11 ทุ กๆวัน โมรเดคัย เดิน มาหน้า ลานของฮาเร็ม เพื่อ ฟัง ข่าวเอสเธอร์เป็น อย่างไร และมี
อะไรเกิด ขึ้น แก่ เธอ 12 เมื่อ ถึง เวรที่ สาวๆทุก คนจะเข้า ไปเฝ้า กษั ตริย์ อาหสุ เอรัส หลัง จาก
ได้เตรียมตัวตามระเบียบของหญิงสิบสองเดือนแล้ว (และนี่ เป็นเวลาปกติสําหรับประเทือง
ผิว คือ ชโลมกายหญิ งด ้วยนํ้ามัน กํายานหกเดือน และหกเดือนด้วยเครือ
่ งเทศและนํ้ามัน
ประเทืองผิวผูหญิ
้ ง) 13 เมื่อสาวๆทุกคนจะเข้าไปเฝ้ากษัตริย์อย่างนี้ เธอจะต้องการเอาอะไร
จากฮาเร็ม ไปยัง ราชสํานั ก ก็ เอาไปได้ 14 เธอเข้าไปเฝ้า เวลาเย็น และในเวลาเช้า เธอกลับ
ออกมาในฮาเร็มท ี่ สองในอารักขาของชาอัช กาสขั นที ของกษั ตริย์ ผู้ ดู แลนางห้าม เธอไม่
ได้ เข ้า ไปเฝ้า กษั ตริย์ อีก นอกจากกษั ตริย์ จะพอพระทัย ในเธอ และทรงเรียกชื่อ เธอให้เข้า
เฝ้า 15 บัดนี้ เมื่อถึงเวรของเอสเธอร์ บุตรสาวของอาบีฮาอิล ลุงของโมรเดคัยผู้ซ่ึงรับเธอไว้
เป็น บุตรสาว จะเข้ าเฝ้า กษั ตริย์ เธอมิ ได้ ขอสิง่ ใด นอกจากสิง่ ที่ เฮกัย ข้า ราชสํานั ก ของกษั
ตริย์ผู้ดูแลพวกสตรีแนะนํา ฝ่ายเอสเธอร์ได้ รับความโปรดปรานในสายตาของทุกคนที่ ได้
พบเห็น 16 เมื่อเขาพาเอสเธอร์เข้าไปเฝ้ากษั ตริย์อาหสุ เอรัสในพระราชสํานั ก ในเดือนสิบ
ซึ่ง เป็น เดือนเทเบทในปี ที่ เจ ็ด แห่ง รัชกาลของพระองค์ 17 กษั ตริย์ ทรงรัก เอสเธอร์ยงิ่ กว่า
บรรดาหญิงทัง้ ปวงนั ้น และเธอได้รบ
ั พระกรุ ณาและความโปรดปรานในสายพระเนตรของ
พระองค์ มากกว่า หญิง พรหมจารีทัง้ สิน
้ พระองค์ จึง ทรงสวมพระมงกุฎ บนศีรษะของเธอ
และทรงตัง้ เธอให้เป็นพระราชินีแทนวัชที 18 แล้วกษั ตริย์พระราชทานการเลี้ยงใหญ่แก่เจ้
านายและข้าราชการทัง้ ปวงของพระองค์ เป็นการเลี้ยงของพระนางเอสเธอร์ พระองค์ ทร
งอนุมัติให้งดส่วยแก่มณฑลทัง้ ปวง และพระราชทานของกํานั ล ด้วยพระทัยกว้างขวางขอ
งกษัตริย์ 19 เมื่อเขารวบรวมหญิงพรหมจารีมาครัง้ ที่สอง โมรเดคัยนั ่งอยูที
่ ่ประตูของกษัตริ
ย์ 20 ฝ่ายพระนางเอสเธอร์นั้นมิได้ทรงให้ใครทราบถึงพระญาติหรือชนชาติของพระนางดัง
ที่ โมรเดคัย กําชับ พระนางไว้ เพราะพระนางเอสเธอร์ทรงทํา ตามคํา สัง่ ของโมรเดคัย เช่น
เดียวกับเมื่อเขาเลี้ยงดูพระนางมา
โมรเดคัยช่วยชีวต
ิ ของกษั ตริย์

21 ในครัง
้ นั ้นเมื่อโมรเดคัยนั ่งอยู่ที่ ประตู ของกษั ตริย์

บิกธานและเทเรช ขันที สองคนขอ
งกษั ตริย์ ผู้ เฝ้า ธรณี ประตู มี ความโกรธและหาช่องที่ จะประทุษ ร้า ยกษั ตริย์ อาหสุ เอรัส
22 เรือ
่ งนี้ รู ถึ
้ งโมรเดคัยและท่านก็ ทูลพระราชินีเอสเธอร์ พระนางเอสเธอร์กราบทูลกษั ตริ
ย์ในนามของโมรเดคัย 23 เมื่อมีการสอบสวนเรือ
่ งนี้ วา่ เป็นความจริงแล้ว กษั ตริย์ก็ ทรงให้
แขวนสองคนนั ้นเสียที่ต้นไม้ และบันทึกเรือ
่ งไว้ในหนั งสือพงศาวดารต่อพระพักตร์กษั ตริย์

3
ฮามานวางแผนร้ายที่จะทําลายคนยิวทง
ั ้ ปวง

1 ภายหลังเหตุการณ์ เหล่านี้ กษั ตริย์อาหสุ เอรัสทรงเลื่อนยศฮามานบุตรชายฮัมเมดาธา

คนอากัก กษั ตริย์ทรงเลื่อนท่านและทรงตัง้ เก้าอี้ของท่านไว้เหนื อ กว่า ของเจ้า นายทัง้ ปวง
ที่อยู่กับพระองค์ 2 บรรดาข้าราชการของกษั ตริย์ซ่ึงอยู่ที่ประตูของกษั ตริย์ก็กราบลงแสดง
ความเคารพต่อฮามาน เพราะกษั ตริย์ทรงบัญชาให้แสดงความเคารพต่อท่านเช่นนั ้น แต่
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โมรเดคัยมได้
ิ กราบหรือแสดงความเคารพ 3 ข้าราชการของกษัตริย์ซ่ึงอยูที
่ ่ประตูของกษัตริ
ย์จึงพูดกับโมรเดคัยว่า “ทําไมท่านละเมิดพระบัญชาของกษั ตริย์� 4 อยูมาเมื
่
่ อเขาทัง้ หลาย
พู ดก ั บท ่า นวัน แล้ วว ัน เล่า และท่านไม่ ฟัง เขา เขาก็ ไปเรียนฮามานเพื่อ จะดู วา่ ถ้อยคํา ของ
โมรเดคัยจะชนะหรือไม่ เพราะท่านบอกเขาว่าท่านเป็นยิว 5 เมื่อฮามานเห็นว่าโมรเดคัยไม่
กราบลงหรือ แสดงความเคารพต่อ ท่าน ฮามานก็ เดือดดาล 6 แต่ ท่านเห็ นว ่า เป็นการเสีย
เกียรติที่จะจับกุมโมรเดคัยคนเดียว เพราะมีคนเรียนท่านให้ทราบถึงชนชาติของโมรเดคัย
ฮามานจึงหาช่องที่จะทําลายยิวทัง้ หมด คือชนชาติของโมรเดคัยทัว่ ราชอาณาจักรของอาห
สุ เอรัส 7 ในเดือนแรกซึ่งเป็นเดือนนิ สานปี ที่สิบสองแห่งรัชกาลกษั ตริย์อาหสุ เอรัส เขาพา
กัน ทอดเปอร์ คือ สลาก ต่อ หน้า ฮามานเพื่อ หาวัน และเพื่อ หาเดือน ได้ เดือนที่ สิบ สอง คือ
เป็นเดือนอาดาร์ 8 แล้วฮามานทูลกษั ตริย์อาหสุเอรัสว่า “มีชนชาติหน่ง
ึ กระจายอยูทั
่ ว่ และ
แยกกัน อยู่ ท่ามกลางชนชาติ ทัง้ หลายในมณฑลทัง้ หลายแห่ง ราชอาณาจักรของพระองค์
กฎหมายของเขาผิดกับกฎหมายของชนชาติอ่น
ื ทัง้ สิน
้ และพวกนี้ ไม่รักษากฎหมายของกษั
ตริย์ การที่ กษั ตริย์ทรงปล่อยเขาไว้นี้ ไม่บังเกิดประโยชน์ แก่ พระองค์ 9 ถ้าเป็ นที ่พอพระทัย
กษั ตริย์ ขอทรงออกกฤษฎีกาให้ ทําลายล้างเขาเสีย เถิด และข้า พระองค์ จะถวายเงิน หนึ่ ง
หมื่น ตะลัน ต์ ใส่ มือ บรรดาผู้ ที่ ดู แลพระราชกิจ ของกษั ตริย์ เพื่อ เขาจะได้ ใส่ ในพระคลัง ขอ
งกษั ตริย์� 10 กษั ตริย์ จึง ถอดพระธํามรงค์ ตราออกจากพระหัตถ์ ของพระองค์ มอบแก่ ฮา
มานบุตรชายฮัมเมดาธา คนอากัก ศัตรู ของพวกยิว 11 และกษั ตริย์ตรัสกับฮามานว่า “เรา
มอบเงินนั ้นให้แก่ท่าน และมอบประชาชนแก่ท่านด้วย เพื่อจะทําแก่เขาตามที่ท่านเห็นดี�
12 แล ้ว ทรงเรียกราชอาลักษณ์ เข ้า มาในวันที ่ สิ บสามเดือนต้น ให้ เข ีย นกฤษฎีกาตามที่ ฮา
มานบัญชาไว้ทุกประการ ส่งไปยังสมุหเทศาภิบาลของกษั ตริย์และของเจ้าเมืองมณฑลทัง้
ปวงและถึงเจ้านายแห่งชนชาติทัง้ ปวง ถึงทุกมณฑลเป็ นอักขระของมณฑลนั ้น และถึงชน
ทุก ชาติ เป็น ภาษาของเขา เข ียนในพระนามของกษั ตริย์ อาหสุ เอรัส และประทับ ตราด้วย
พระธํามรงค์ ของกษั ตริย์ 13 ให้คนเดินข่าวจดหมายเหล่านี้ ไปถึงมณฑลของกษั ตริย์ทัง้ สิน
้
สัง่ ให้ ทําลาย สังหารและทํา ให้ ยิ วท ง
ั ้ ปวงพินาศไป ทัง้ หนุ่ม และแก่ เด็ก และผู้ หญิง ในวัน
เดียวกัน คือวันที ่สิ บสามเดือนที่ สิ บสองซึ่งเป็นเดือนอาดาร์ และให้รบ
ิ เอาข้าวของของเขา
ไปหมด 14 ให้ออกสําเนาเอกสารนั ้นเป็นกฤษฎีกาในทุกมณฑล นําไปป่าวร้องให้ชนชาติทัง้
ปวงพร้อมเพื่อ วัน นั ้น 15 บรรดาคนเดิน ข่าวก็ รีบไปตามพระบัญชาของกษั ตริย์ และออก
กฤษฎีกานน
ั ้ ในสุสาปราสาท กษั ตริยก็
์ ประทับด่ม
ื กับฮามาน ส่วนชาวนครสุสาพากันงุนงง

4
พวกยิวถืออดอาหาร
เมื่อ โม รเดคัย ทราบ ทุก อย่าง ที่ ได้ กระทํา ไป แล้ว โม รเดคั ยก ็ ฉี ก เสื้อ ของ ตน สวม ผ้า
กระสอบและใส่ ขี้ เถ้า และออกไปกลางนคร ครํา่ ครวญด้วยเสียงดัง อย่างขมขื่น 2 ท่านขึ้น
ไปอยู่ ตรงหน้า ประตู ของกษั ตริย์ เพราะไม่ มี ผู้ ใดที่ สวมผ้า กระสอบเข้า ประตู ของกษั ตริย์
ได้ 3 และในทุกมณฑลที่ พระบัญชาของกษั ตริย์และกฤษฎีกาของพระองค์ ไปถึง ก็ มีการไว้
ทุกข์ อย่างใหญ่ หลวงท่ามกลางพวกยิว ด้วยการอดอาหาร ร้องไห้ และครํา่ ครวญ และคน
เป็ นอันมากนอนในผ้ากระสอบและมีขี้เถ้า 4 เมื่อสาวใช้และขันที ของพระนางเอสเธอร์มา
ทูลพระนาง พระราชินีก็เป็นทุกข์ในพระทัยยิง่ นั ก พระนางทรงส่งเสื้อผ้าไปให้แก่โมรเดคัย
เพื่อ ท่านจะได้ ถอดผ้า กระสอบของท่านออกเสีย แต่ ท่านไม่ ยอมรับ ผ้า นั ้น 5 แล ้ว พระนาง
เอสเธอร์มี พระเสาวนี ย์ เรียกฮาธาคขั นที คนหนึ่ ง ของกษั ตริย์ ผู้ ซึ่ง พระองค์ ทรงแต่ง ตัง้ ให้
ปรนนิ บัติ พระนางตรัสส งั ่ ให้ ไปหาโมรเดคัย เพื่อ จะทรงทราบว่า เรือ
่ งอะไร และทํา อย่าง
1
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6 ฮาธาคออกไปหาโมรเดคัย ที่ ถนนในนคร

นั ้น ทําไม
ข้างหน้า ประตู ของกษั ตริย์ 7 โมรเดคั
ยก็เล่าเรือ
่ งทัง้ สิ้นที ่เกิดแก่ ท่าน และจํานวนเงินถูกต้องที่ ฮามานสัญญาถวายแก่ พระคลัง
ของกษั ตริย์เพื่อการทําลายพวกยิว 8 โมรเดคัยยังได้ ให้สําเนากฤษฎีกาเขียนที่ ออกในสุ สา
สัง่ ให้ทําลายเขาทัง้ หลายเพื่อนําไปแสดงแก่พระนางเอสเธอร์ อธิบายเรือ
่ งให้พระนาง และ
กําชับ ให้ พระนางเข้า เฝ้า กษั ตริย์ เพื่อ ทูล อ้อนวอนพระองค์ และวิงวอนพระองค์ เพื่อ เห็น
แก่ ชนชาติ ของพระนาง 9 ฮาธาคก็ กล ับ ไปทูล พระนางเอสเธอร์ถึง สิง่ ที่ โมรเดคัย ได้ บอกไว้
10 แล้วพระนางเอสเธอร์ก็บอกฮาธาคให้ส่งข่าวไปให้โมรเดคัยว่า 11 “ข้าราชการของกษั ตริ
ย์ทัง้ สิน
้ และประชาชนในบรรดามณฑลของกษั ตริย์ทราบอยู่ว่า ถ้าชายหรือหญิงคนใดเข้า
เฝ้ากษั ตริย์ภายในพระลานชัน
่ ้อเดียวเหมือนกันหมด
้ ในโดยมิได้ทรงเรียก ก็มีกฎหมายอยูข
ให้ลงโทษถึงตาย เว้นเสียแต่ผู้ซึ่งกษั ตริย์ย่น
ื ธารพระกรทองคําออกรับคนนั ้นจึงจะมีชีวิตอ
ยูได้
่ ส่วนฉั นกษั ตริย์ก็มิได้ตรัสเรียกให้เข้าเฝ้ามาสามสิบวันแล้ว� 12 เขาทัง้ หลายก็มาบอก
โมรเดคัย ถึง สิง่ ที่ พระนางเอสเธอร์ตรัสน ัน
้ 13 โมรเดคัย จึง บอกเขาให้กล ับ ไปทูล ตอบพระ
นางเอสเธอร์ว่า “อย่าคิดว่าเธออยูใ่ นราชสํานั กจะรอดพ้นได้ดีกว่าพวกยิวทัง้ ปวง 14 เพราะ
ถ้า เธอเงียบอยู่ในเวลานี้ ความช่วยเหลือ และการช่วยให้พ้น จะมาถึง พวกยิว จากที่ อื่น แต่
เธอและวงศ์ วานบิดาของเธอจะพินาศ ที่ จริงเธอมารับตําแหน่ งราชินีก็เพื่อยามวิกฤตเช่น
นี้ ก็ เป็น ได้ นะ ใครจะรู �
้ 15 แล ้ว เอสเธอร์ตรัส บอกเขาให้ไปบอกโมรเดคัย ว่า 16 “ไปเถิด ให้
รวบรวมพวกยิ วท งั ้ สิ้ นที ่ หาพบในสุ สา และถือ อดอาหารเพื่อ ฉั น อย่า รับ ประทาน อย่า ดื่ม
สามวันกลางคืนหรือกลางวัน ฉั นและสาวใช้ของฉั นจะอดอาหารอย่างท่านด้วย แล้วฉั นจะ
เข้า เฝ้า กษั ตริย์แม้ว ่า เป็นการฝ่าฝืน กฎหมาย ถ้า ฉั น พินาศ ฉั นก ็ พินาศ � 17 โมรเดคั ยก ็ ไป
กระทําทุกอย่างตามที่พระนางเอสเธอร์รบ
ั สัง่ แก่ท่าน

5
พระราชินีเอสเธอร์กล้าอุทธรณ์ ถึงกษั ตริย์
1 อยู่ มาในวันที ่ สามพระนางเอสเธอร์ทรงฉลองพระองค์

และประทับ ยืนที ่ ในลานชัน
้ ใน
ของพระราชสํานั ก ตรงข้ามกับทอ
้ งพระโรงใหญ่ของกษั ตริย์ กษั ตริยประทั
์
บบนราชบัลลังก
ภ
์ ายในพระราชวัง ตรงข้ามทางเข้าพระราชวัง 2 เมื่อกษัตริย์ทอดพระเนตรเห็นพระราชินีเอ
สเธอร์ประทับยืนอยู่ในพระลาน พระนางก็เป็ นที ่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์
พระองค์ จึง ทรงยื่น ธารพระกรทองคํา ซึ่ง อยู่ ในพระหัตถ์ ของพระองค์ แก่ พระนางเอสเธอ
ร์ พระนางเอสเธอร์ก็ เสด็จ เข้า มาแตะยอดธารพระกร 3 กษั ตริย์ ตรัส กับ พระนางว่า “พระ
ราชินีเอสเธอร์ เรือ
่ งอะไรกัน พระนางต้องการสิง่ ใด ก็จะประทานให้แก่พระนางถึงครึง่ ราช
อาณาจักรของเรา� 4 และพระนางเอสเธอร์ทูลว่า “ถ้าเป็ นที่พอพระทัยกษั ตริย์ ขอกษั ตริย์
เสด็จมาพร้อมกับฮามานในวันนี้ ถึงการเลี้ยงที่หม่อมฉั นเตรียมไว้เพื่อพระองค์� 5 กษั ตริย์
จึง ตรั สว ่า “ให้ ฮา มาน รีบ มา เพื่อ ท่าน จะ ได้ กระทํา ตาม ที่ พระ นาง เอ ส เธอ ร์ ปรารถนา �
กษั ตริย์ จึง เสด็จ ไปในการเลี้ยงกับ ฮามานซึ่ง พระนางเอสเธอร์ได้ ทรงเตรียมไว้ 6 ขณะอยู่
ที่ การเลี้ยงเหล้า องุน
่ กษั ตริย์ ตรัส กับ เอสเธอร์ว่า “คําร้องขอของพระนางว่า กระไร เราจะ
ให้ แล ้ว คํา ทูล ขอของพระนางว่า กระไร แม้ จะถึง ครึง่ ราชอาณาจักรของเรา ก็ จะสําเร็จ�
7 พระนางเอสเธอร์ทูล ว่า “คําร้องขอของหม่อมฉั น และคํา ทูล ขอของหม่อมฉั น คือ 8 ถ้า
หม่อมฉั นเป็ นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของกษั ตริย์ และเป็ นที่พอพระทัยกษั ตริย์ที่จะ
ประทานตามคําร้องขอของหม่อมฉั น และให้ คํา ทูล ขอของหม่อมฉั น สํา เร็จน ี้ ขอกษั ตริย์
เสด็จมาพร้อมกับฮามานในการเลี้ยงซึ่งหม่อมฉั นจะเตรียมไว้สําหรับเขาทัง้ หลาย และพรุ ง่
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นี้ หม่อมฉั น จะกระทํา ตามที่ กษั ตริย์ ตรัสน ัน
้ � วัน นั ้น ฮามานก็ ออกไปด้วยใจชื่นบานและ
ยินดี แต่ เมื่อ ฮามานเห็น โมรเดคัย ที่ ประตู ของกษั ตริย์ ไม่ ยืน ขึ้น หรือ ตัว สัน
่ อยู่ต่อ หน้า ท่าน
ท่านก็ เดือดดาลต่อ โมรเดคัย 10 ถึง อย่างนั ้ นก ็ ดี ฮามานก็ อดกลัน
้ ไว้ กล ับ ไปบ้าน ใช้ ให้คน
ไปตามบรรดาเพื่อนของตนและเศเรชภรรยาของตน 11 ฮามานพรรณนาถึง ความโอ่โถง
แห่งความมังม
่ ีของท่าน จํานวนบุตรของท่าน และเกียรติยศทัง้ สิน
้ ซึ่งกษั ตริย์พระราชทาน
แก่ ท่าน และถึง เรือ
่ งว่า กษั ตริย์ ได้ เลื่อนท่านขึ้น เหนื อ เจ้า นาย และข้าราชการของกษั ตริย์
อย่างไร 12 แล ้ว ฮามานเสริม ว่า “แม้ พระราชินี เอสเธอร์ก็ มิได้ ทรงให้ ผู้ ใดไปกับ กษั ตริย์ ใน
การเลี้ยงซึ่งพระนางทรงจัดขึ้นนอกจากตัวข้า และพรุ ง่ นี้ พระนางทรงเชิญข้ากับกษั ตริย์อีก
13 แต่ สิ ่ง เหล่า นี้ หาเป็ น ประโยชน์ แก่ ข้า ไม่ ตราบใดที่ ข้า เห็น โมรเดคัย คนยิ วน ั ่งอยู่ ที่ ประตู
ของกษั ตริย์� 14 เศเรชภรรยาของท่าน และสหายทัง้ สิน
้ ของท่านจึงพู ดกับท่านว่า “ขอทํา
ตะแลงแกงสูงห้าสิบศอก รุ ง่ เช้าก็ทูลกษั ตริย์ให้แขวนโมรเดคัยเสียที่นั ่น แล้วก็ไปกินเลี้ยง
อย่างร่าเริงกับกษั ตริย์� คําแนะนํานี้ เป็นที่พอใจฮามาน ท่านจึงสัง่ ให้ทําตะแลงแกง
9

6
ฮามานต้องยกย่องโมรเดคัย

1 คื นว ัน นั ้น กษั ตริย์บรรทมไม่ หลับ

และพระองค์ ทรงบัญชาให้นําหนั งสื อบันทึกเหตุ ที่ น่า
จดจํา คือ พระราชพงศาวดารมา เขาก็ อา่ นถวายกษั ตริย์ 2 พระองค์ ทรงเห็น เขียนไว้ว่า โม
รเดคัย ได้ ทูล เรือ
่ งบิกธานาและเทเรชอย่างไร คือ เรือ
่ งขั นที สองคนของกษั ตริย์ ผู้ เฝ้า ธรณี
ประตู หาช่องจะปลงพระชนม์ กษั ตริย์ อาหสุ เอรัส 3 กษั ตริย์ ตรัสว ่า “ได้ ให้ เกียรติ และยศ
อะไรแก่โมรเดคัยเพราะเรือ
่ งนี้ บ้าง� ข้าราชการของกษั ตริย์ผู้ปรนนิ บัติพระองค์ทูลว่า “ยัง
ไม่ ได้ ให้ สิ ่ง ใดพ่ะ ย่ะ ค่ะ� 4 กษั ตริย์ ตรัสว ่า “ใครอยู่ ในลานบ้าน� ฝ่ายฮามานพึ่ง เข้า มาถึง
พระลานชัน
่ งเอาโมรเดคัย แขวนเสีย ที่ ตะแลง
้ นอกแห่ง ราชสํานั ก เพื่อ จะทูล กษั ตริย์ เรือ
5
แกงซึ่ง ท่านได้ เตรียมไว้สํา หรับท ่าน ข้าราชการของกษั ตริย์จึง ทูล พระองค์ ว่า “ดู เถิด ฮา
มานกําลัง ยืน อยู่ ในพระลานพ่ะ ย่ะ ค่ะ� และกษั ตริย์ตรัสว ่า “ให้ ท่านเข้า มานี่ � 6 ฮามาน
จึง เข้า มา กษั ตริย์ ตรัส กั บท ่า นว่า “หากกษั ตริย์ มี พระประสงค์ จะประทานเกียรติยศแก่ บุ
คคลผู้ ใดแล้ว กษั ตริย์ ควรจะทํา แก่ เขาประการใด� และฮามานรําพึง ในใจว่า “ผู้ ใดเล่า ที่
กษั ตริย์พอพระทัยจะประทานเกียรติยศมากกว่าข้า� 7 แล้วฮามานจึงทูลกษั ตริย์ว่า “เพื่อ
ให้เกียรติแก่คนที่กษั ตริย์พอพระทัยจะประทานเกียรติยศนั ้น 8 ขอนําฉลองพระองค์ซ่ึงกษั
ตริย์ทรง และม้าซึ่งกษั ตริย์ทรง และมงกุฎซึ่งพระองค์ทรงสวมบนพระเศียร 9 ขอทรงมอบ
ฉลองพระองค์ และม้า ในมือ ของเจ้า นายผู้ ใหญ่ ยิง่ ที่สุด คนหนึ่ ง ของกษั ตริย์ ขอให้ แต่ งคน
ที่ กษั ตริย์พอพระทัยจะประทานเกียรติยศ และขอให้ชายนั ้นขึ้นนั ่งหลั งม้าไปตามถนนของ
กรุ ง และป่าวร้องไปข้างหน้า เขาว่า ‘ผู้ ที่ กษั ตริย์พอพระทัย จะประทานเกียรติยศก็ เป็น เช่น
นี้ แหละ� ” 10 กษั ตริย์จึงตรัสกับฮามานว่า “รีบเข้าเถอะ เอาเสื้อและม้าอย่างที่ท่านว่า แล
้ว ให้ เกียรติ แก่ โมรเดคัย คนยิว ซึ่ง นั ่ง ที่ ประตู ของกษั ตริย์ อย่า เว้น สิง่ ใดที่ ท่านกล่าวมานั ้น
เลย� 11 ฮามานจึงนําฉลองพระองค์กับม้าและตกแต่งโมรเดคัย และให้ท่านขึ้นม้าไปตาม
ถนนในกรุ ง ป่าวร้องหน้า ท่านว่า “ผู้ ที่ กษั ตริย์พอพระทัย จะประทานเกียรติยศก็ เป็น เช่น นี้
แหละ� 12 แล้วโมรเดคัยก็กลับมายังประตูของกษั ตริย์ แต่ฮามานรีบกลับไปบ้านของท่าน
คลุมศีรษะและครํา่ ครวญ 13 และฮามานเล่าทุกสิง่ ที่ อุบัติแก่ ท่านให้เศเรชภรรยาของท่าน
และสหายทัง้ หลายของท่านฟัง คนฉลาดของท่านและเศเรชภรรยาของท่านจึงว่า “ถ้าท่าน
เริมล
่ ้ มลงต่อ หน้า โมรเดคัย ซึ่ง เป็น เชื้อ สายของยิว ท่านจะไม่ ชนะเขา แต่ จะล้ม ลงต่อ หน้า
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14 ขณะเมื่อเขาทัง
้ หลายกําลังพูดกบท
ั ่านอยู่ ขันทีของกษั ตริย์ก็มาถึงรีบนําฮามาน

เขาแน่ �
ไปยังการเลี้ยงซึ่งพระนางเอสเธอร์ทรงจัดนั ้น

7
การเลี้ยงของพระราชินีเอสเธอร์
กษั ตริย์ จึง เสด็จ กับ ฮามานไปในการเลี้ยงกับ พระราชิ นี เอสเธอร์ 2 ในวั นที ่ สองเมื่อ
อยู่ ที่ การเลี้ยงเหล้า องุน
่ กษั ตริ ย์ ตรัส กับ เอสเธอร์ อี กว่า “พระราชินี เอสเธอร์ คําร้องขอ
ของพระนางคือ อะไร และคํา ทูล ขอของพระนางคือ อะไร เราจะประทานให้ แม้ ถึง ครึง่ ราช
อาณาจักร ของ เรา ก็ จะ สําเร็จ� 3 พระ ราชินี เอ ส เธอ ร์ ทูล ตอบ ว่า “โอ ข้า แต่ กษั ตริย์ ถ้า
หม่อมฉั นเป็ นที ่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์ และถ้าเป็ นที ่พอพระทัยกษั ตริย์
ขอพระราชทานชีวต
ิ ของหม่อมฉั น ให้ แก่ หม่อมฉั น ตามคําร้องขอของหม่อมฉั น และชีวต
ิ
ของชนชาติของหม่อมฉั นตามคําทูลขอของหม่อมฉั น 4 เพราะพวกเราถูกขายทัง้ หม่อมฉั น
และชนชาติของหม่อมฉั นให้ถูกทําลาย ให้ถูกสังหารและให้ถูกล้างผลาญ แต่ถ้าพวกเราถูก
ขายเพียงให้เป็นทาสชายและหญิง หม่อมฉั นก็จะอดกลัน
้ สงบไว้ เพราะความทุกข์ยากของ
5
เราจะเปรียบกับผลเสียหายของกษัตริย์นั้นกไม่
็ ได้� กษั ตริยอาหสุ
์
เอรัสจึงตรัสกับพระราชิ
นี เอสเธอร์ว่า “ผู้ นั ้น คือ ใคร อยู่ ที่ไหน จึ งบ ัง อาจคิด การกระทํา เช่น นี้ � 6 และพระนางเอส
เธอร์ทูลว่า “คู่อริและศั ตรู คือฮามานคนโหดร้ายผู้นี้ เพคะ� ฮามานก็กลัวอยู่ต่อพระพักตร์
กษั ตริยและพระราชิ
์
นี
1

ฮามานถูกแขวนคอให้ตาย

กษั ตริย์ ทรงลุก ขึ้น จากการเลี้ยงเหล้า องุน
่ ด้วยทรงพระพิโรธ และเสด็จ เข้าไปในราช
อุทยาน แต่ ฮามานยัง อยู่ เพื่อ ทูล ขอชีวต
ิ จากพระราชิ นี เอสเธอร์ เพราะท่านเห็ นว ่ากษั ตริ
ย์ ทรงมุ่ง ร้ายต่อ ท่านแล้ว 8 เมื่อ กษั ตริย์ เสด็จ กลับ จากราชอุทยานมายัง ที่ ซ่ึ งม ี การเลี้ยง
เหล้า องุน
่ ฝ่ายฮามานยัง กราบอยู่ ที่ พระแท่น ซึ่ง พระนางเอสเธอร์ประทั บอย ู่ นั ้น กษั ตริย์
ตรั สว ่า “เขายัง จะข่มขืน พระราชินี ต่อ หน้า ต่อตาเราในบ้านของเราหรือ� พอพระวาทะ
หลุด จากพระโอษฐ์ กษั ตริย์ เขาก็ มาคลุม หน้า ฮามาน 9 ฮารโบนาขั นที คนหนึ่ ง ทูล ต่อ พระ
พักตร์กษั ตริย์ว่า “ดู เถิด ตะแลงแกงซึ่ง ฮามานเตรียมไว้สําหรับ โมรเดคัย ซึ่ง รายงานช่วย
พระชนม์ กษั ตริย์ ก็ ยัง ตัง้ อยู่ ที่ บ้านของฮามาน สูง ห้า สิบ ศอกพ่ะ ย่ะ ค่ะ� กษั ตริย์ ตรั สว ่า
“แขวนมัน บนนั ้น แหละ� 10 เขาก็ แขวนฮามานบนตะแลงแกงซึ่ง ท่านได้ เตรียมไว้สําหรับ
โมรเดคัย แล้วพระพิโรธของกษั ตริย์ก็สงบลง
7

8
พวกยิวรับอนุญาตแก้แค้นศัตรู ทัง้ หลายของเขา

1 ในวัน นั ้น กษั ตริย์อาหสุ เอรัส พระราชทานวงศ์ วานของฮามานศั ตรู ของพวกยิว แก่ พระ

ราชินีเอสเธอร์ โมรเดคัยกเข
็ ้าเฝ้ากษัตริย์ เพราะพระนางเอสเธอร์ได้ทูลว่าท่านเป็นอะไรกับ
พระนาง 2 กษั ตริยจึ
์ งถอดพระธํามรงค์ตรา ซึ่งพระองค์ทรงเอามาจากฮามาน พระราชทาน
ให้โมรเดคัย พระนางเอสเธอร์ก็ทรงตัง้ โมรเดคัยเป็นใหญ่เหนื อวงศ์วานของฮามาน 3 แล้ว
พระนางเอสเธอร์กราบทูลกษั ตริย์อีก พระนางกราบลงที่พระบาทของพระองค์และวิงวอน
พระองค์ด้วยนํ้าพระเนตร ขอให้แผนการร้ายของฮามาน คนอากัก และการปองร้ายซึ่งท่าน
ได้คิดขึ้นต่อพวกยิวนน
ั ้ พ้นไปเสีย 4 กษั ตริยจึ
์ งทรงยื่นธารพระกรทองคําแก่พระนางเอสเธอ
ร์ พระนางเอสเธอร์ก็ทรงลุกขึ้นประทับยืนเฝ้ากษัตริย์ 5 พระนางทูลว่า “ถ้าเป็นทีพ
่ อพระทัย
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กษั ตริย์ และถ้าหม่อมฉั นเป็นทีโ่ ปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์ ถ้าสิง่ นั ้นเป็นสิง่ ที่
ถูกต้องต่อพระพักตร์กษั ตริย์ และหม่อมฉั นเป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์
ขอทรงให้มีพระอักษรรับสัง่ ให้กลับความในจดหมายซึ่งฮามาน คนอากัก บุตรชายฮัมเมดา
ธาได้ คิดขึ้น และเขียนเพื่อทําลายพวกยิวที่อยู่ในมณฑลทัง้ สิน
้ ของกษั ตริย์ 6 เพราะหม่อม
ฉั น จะอดทนดู ภัย พิบัติ มาถึง ชาติ ของหม่อมฉั น อย่างไรได้ หม่อมฉั น จะทนดู การทําลาย
ญาติ พี่ น้ องของหม่อมฉั น อย่างไรได้� 7 กษั ตริย์ อาหสุ เอรัส จึง ตรัส กับ พระราชิ นี เอสเธอร์
และแก่ โมรเดคัย คนยิ วว ่า “ดู เถิด เรามอบวงศ์ วานของฮามานแก่ พระนางเอสเธอร์แล้ว
และเขาก็แขวนมันบนตะแลงแกง เพราะมันจะทําอันตรายแก่พวกยิว 8 ท่านจะเขียนตาม
ที่ ท่านพอใจเกี่ยวกับ เรือ
่ งยิว ในนามของกษั ตริย์ และประทับ ตราด้วยพระธํามรงค์ เพราะ
ว่า กฤษฎีกาที่ เข ียนในนามของกษั ตริย์ และประทับ ตราด้วยพระธํามรงค์ จะเปลี่ยนกลับ ไม่
ได้ � 9 แล้วพระองค์ ทรงเรียกราชอาลักษณ์ เข้ามาในเวลานั ้นในเดือนที่ สามซึ่งเป็นเดือนสิ
วัน ณ วัน ที่ ยี ่ สิ บสาม และให้ เข ีย นกฤษฎีกาตามที่ โมรเดคัย บัญชาทุก อย่างเกี่ยวกับ พวก
ยิว ถึงบรรดาสมุหเทศาภิบาล และผู้ว่าราชการ และเจ้าหน้าที่ของมณฑล ตัง้ แต่อินเดียถึง
เอธิโอเปีย ร้อยยี่ สิ บเจ็ด มณฑล ไปถึง ทุ กมณฑลเป็ นอ ักขระของมณฑลนั ้น และถึง ชนทุก
ชาติเป็นภาษาของเขา และถึงพวกยิวเป็ นอักขระและในภาษาของเขา 10 และท่านเขียนใน
พระนามของกษั ตริย์อาหสุ เอรัสและประทับตราพระธํามรงค์ของกษั ตริย์ และส่งจดหมาย
นั ้นไปทางผู้เดินข่าวขึ้นม้าเร็ว และผู้ขี่ล่อ อูฐและม้าอาชาไนยหนุ่ม 11 ตามจดหมายเหล่านี้
กษั ตริยทรงอนุ
์
ญาตให้พวกยิวผู้อยูในทุ
่
กเมืองชุมนุมกันและป้องกันชีวต
ิ ของตน ให้ทําลาย
ให้สังหารและให้ล้างผลาญกําลัง พลใดๆของประชาชนหรือ มณฑลใดๆซึ่ง จะมาทําร้าย ทัง้
เด็กและผู้หญิง และปล้นเอาข้าวของของเขา 12 ในวันเดียวตลอดทั วท
่ ุกมณฑลของกษั ตริ
ย์อาหสุ เอรัส คือวันที่สิบสาม เดือนที่สิบสอง ซึ่งเป็นเดือนอาดาร์ 13 สําเนาของหนั งสือที่เข
ียนนั ้นจะต้องเป็นกฤษฎีกาในทุกมณฑล และออกโดยการป่าวร้องแก่ชนชาติทัง้ ปวง พวก
ยิวจะต้องพร้อมกันในวันนั ้นแก้ แค้นศั ตรู ของตน 14 คนเดินข่าวซึ่งขี่ล่อกับอูฐจึงรีบเร่งขับ
ไปตามพระบัญชาของกษั ตริย์ และกฤษฎีกานัน
้ ออกในสุ สาปราสาท 15 เมื่อโมรเดคัยออก
ไปพ้น พระพักตร์กษั ตริย์ สวมฉลองพระองค์ สี ฟ้า และสี ขาว พร ้ อมกับ มงกุฎ ทองคํา ใหญ่
และเสื้อ คลุม ผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียดสี ม่วง ฝ่ายชาวนครสุ สาก ็ โห่ ร้องเปรมปรีดิ ์ 16 พวกยิว มี
ความผ่องใส ความยินดี ชื่นบานและเกียรติ 17 ทุ กมณฑลทุก เมือง ไม่ ว่าที่ ใดที่ พระบัญชา
ของกษั ตริย์ และกฤษฎีกาของพระองค์ มาถึง ก็ มี ความยินดี และความชื่นบานท่ามกลาง
พวกยิว มีการเลี้ยงและวันร่น
ื เริง คนเป็ นอันมากมาจากชนชาติ ของประเทศก็ ประกาศตัว
เป็นพวกยิว เพราะความกลัวพวกยิวมาครอบงําเขา

9
พวกยิวป้องกันตนเองได้
ในเดือนที่ สิ บสองซึ่ง เป็น เดือนอาดาร์ วัน ที่ สิ บสามเดือนนั ้น เมื่อ จะปฏิ บั ติ ตามพระ
บัญชาของกษั ตริย์และกฤษฎีกา ในวันนั ้นเองที่ศัตรู ของพวกยิวหวังจะเป็นใหญ่เหนื อพวก
ยิว (แต่ซึ่งถูกเปลี่ยนไป เป็นวนที
ั พ
่ วกยิวได้ความเป็นใหญ่เหนื อพวกที่เกลียดชังเขา� 2 พวก
ยิวก็ชุมนุมกันในบรรดาหัวเมืองตลอดทัวท
่ ุกมณฑลของกษั ตริย์อาหสุ เอรัส เพื่อจะจับพวก
ที่ หาช่องทําร้ายเขา ไม่มีผู้ใดต่อต้านพวกเขาได้ เพราะความกลัวเขาครอบงําเหนื อชนชาติ
ทัง้ ปวง 3 บรรดาเจ้า นายทัง้ ปวงของมณฑล และสมุห เทศาภิบาล และผู้ วา่ ราชการเมือง
และเจ้าหน้าที่ราชการก็ชว
่ ยพวกยิวด้วย เพราะความกลัวโมรเดคัยครอบงําเขา 4 เหตุว่าโม
1
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รเดคัยเป็นใหญ่อยู่ในราชสํานั กของกษั ตริย์ และชื่อเสียงของท่านเลื่องลือไปทัวท
่ ุกมณฑล
เพราะชายที่ช่อ
ี าํ นาจมากยิง่ ขึ้นทุกที 5 พวกยิวจึงโจมตีศัตรู ทัง้ หมดของตน
ื โมรเดคัยนั ้นมอ
ด้วยฟันดาบ สังหารและทําลายเขา และทํา แก่ ผู้ ที่ เกล ียดชัง เขาตามใจชอบ 6 ในสุ สาปรา
สาทพวกยิวได้สังหารและทําลายล้างเสียห้าร้อยคน 7 ได้สังหารปารชันดาธา และดาลโฟน
และอัสปาธา 8 และโปราธา และอาดัลยา และอารีดาธา 9 และปารมัชทา และอารีสัย และ
อารีดัย และไวซาธา 10 คือเขาสังหารบุตรชายทัง้ สิบของฮามาน บุตรชายฮัมเมดาธา ศัตรู
ของพวกยิว แต่เขามิได้ปล้นข้าวของ 11 ในวันนั ้นจํานวนคนที่ถูกฆ่าในสุสาปราสาทก็ถูกนํา
มารายงานต่อเบื้องพระพักตร์กษั ตริย์ 12 กษั ตริยจึ
์ งตรัสกับพระราชินีเอสเธอร์ว่า “พวกยิว
ได้ สังหารและทําลายล้างเสีย ห้า ร้อยคนในสุ สาปราสาท รวมทั ้งบ ุตรชายทัง้ สิบ คนของฮา
มานด้วย แล ้ว เขาได้ ทํา อะไรกัน บ้างในมณฑลที่ เหลือ อยู่ ของกษั ตริย์ นั ้น บัดนี้ คําร้องของ
พระนางคือ อะไร เราจะประทานให้ คํา ทูล ขอของพระนางมี อะไรอีก ต่อ ไปอี กบ ้าง เราก็ จะ
กระทําตามนั ้น� 13 พระนางเอสเธอร์ทูลว่า “ถ้าเป็นที่พอพระทัยกษั ตริย์ ขอให้พวกยิวที่อยู่
ในสุ สาได้กระทําตามกฤษฎีกาของวันนี้ ในวันพรุ ง่ นี้ อีก และขอให้แขวนบุตรชายทัง้ สิบของ
ฮามานบนตะแลงแกง� 14 กษั ตริย์ ได้ ทรงบัญชาให้กระทํา เช่น นั ้น มี กฤษฎี กาออกในสุ สา
และบุตรชายทัง้ สิบคนของฮามานก็ถู กแขวน 15 พวกยิวที่อยู่ในสุ สาชุมนุมกันในวันที ่สิบสี่
เดือนอาดาร์ด้วย และได้สังหารสามร้อยคนในสุ สา แต่เขามิได้ริบข้าวของ 16 ฝ่ายพวกยิวอ
่ืนๆซึ่งอยู่ในมณฑลของกษั ตริย์ก็ชุมนุมกันป้องกันชีวต
ิ และพ้นศั ตรู ของเขา เขาสังหารผู้ที่
เกลียดชังเขาเสียเจ็ดหมื่นห้าพันคน แต่เขามิได้ริบข้าวของ 17 เหตุนี้เกิดขึ้นในวันที่สิบสาม
เดือนอาดาร์ และในวันที ่ สิ บสี่ เขาหยุด พัก และกระทํา วัน นั ้น ให้ เป็ นว ั นก ิน เลี้ยงและยินดี
18 แต่พวกยิวที่อยู่ในสุ สาชุมนุมกันในวันที่สิบสามและวันที่สิบสี่ และหยุดพักในวันที่สิบห้า
ทําให้วันนั ้นเป็ นวันกินเลี้ยงและยินดี 19 เพราะฉะนั ้นพวกยิวในชนบท ที่ อยู่ตามหัวเมืองที่
ไม่มีกําแพง ถือวันทีสิ
่ บสี่ของเดือนอาดาร์เป็นวันแห่งความยินดีและกินเลี้ยง และถือเป็นวั
นร่น
ื เริง และเป็นวันที่เขาส่งของขวัญไปให้กันและกัน
เทศกาลเปอร์รม
ิ เริม
่ ต้น

20 และโมรเดคัยบันทึกเรือ
่ งนี้ และส่งจดหมายไปยังพวกยิวทัง้ ปวงผู้อยูในมณฑลทั
่
ง้ ปวง

ของกษั ตริย์ อาหสุ เอรัส ทัง้ ใกล้ และไกล 21 ชักชวนเขาให้ ถือ วั นที ่ สิ บสี่ เดือนอาดาร์ และ
วันที ่ สิ บห้า เดือนเดียวกัน ทุกๆปี 22 เป็ นว ั นที ่ พวกยิว พ้น จากศั ตรู ของเขา และเป็น เดือนที่
เปล ี่ยนความโศกเศร้า เป็น ความยินดี และการครํา่ ครวญเป็ นว ั นร่น
ื เริง ให้ แก่ เขา และให้
เขาถือ เป็ นว ั นก ิน เลี้ยงและวัน ยินดี เป็ นว ั นที ่ ส่ง ของขวัญ แก่ กัน และกัน และให้ ของขวัญ
แก่ คนจน 23 พวกยิว จึง ตกลงกระทํา ตามที่ เขาตัง้ ต้น แล้ว และตามที่ โมรเดคัย เขียนไปถึง
เขา 24 เพราะฮามานบุตรชายฮัมเมดาธา คนอากัก ศัตรู ของพวกยิวทัง้ ปวง ได้ปองร้ายต่อ
พวกยิวเพื่อทําลายเขา ได้ทอดเปอร์ คือสลาก เพื่อล้างผลาญและทําลายเขา 25 แต่เมื่อพระ
นางเอสเธอร์เข ้า เฝ้า กษั ตริย์ พระองค์ ทรงบัญชาเป็น ลายลักษณ์ อก
ั ษรให้แผนการมุ่ง ร้าย
ของท่าน ซึ่ง ท่านได้ คิด ต่อ พวกยิ วน น
ั ้ กล ับ ตกลงบนศีรษะของท่านเอง และให้ตั วท ่า นกับ
บุตรชายของท่านถูก แขวนบนตะแลงแกง 26 เพราะฉะนั ้น เขาจึง เรียกวัน เหล่า นี้ ว่า เปอร์
ริม ตามคําเปอร์ ดังนั ้น เพราะทุกอย่างที่เขียนไว้ในจดหมายนี้ และเพราะสิง่ ที่พวกยิวต้อง
เผชิญในเรือ
่ งนี้ และสิง่ ที่อุบัติแก่เขา 27 พวกยิวก็กําหนดและรับว่าตัวเขาเอง เชื้อสายของ
เขา และบรรดาผู้ที่ เข้าจารีตยิวจะถือสองวันนี้ ดังที่ เขียนไว้ และตามเวลาที่ กําหนดไว้ทุกปี
มิได้ ขาด 28 และว่า จะจดจํา วัน เหล่า นี้ และถือ ตลอดทุก ชัว่ อายุ ทุ กครอบครัว มณฑลและ
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เมือง วัน เทศกาลเปอร์ร ิมน ี้ จะไม่ เลิก ถือ ในท่ามกลางพวกยิว หรือ การระลึก ถึง วัน เหล่า นี้
จะไม่ สิ ้น ลงในเชื้อ สายของเขาเลย 29 แล ้ว พระราชิ นี เอสเธอร์ ธิดาของอาบี ฮาอิล กับ โม
รเดคัยคนยิว ก็เขียนเป็นลายลักษณ์ อก
ั ษรรับรองจดหมายฉบับที่สองนี้ เรือ
่ งเทศกาลเปอร์
ริม 30 ให้ส่งจดหมายไปถึงยิวทัง้ ปวงในหนึ่ งร้อยยีสิ
่ บเจ็ดมณฑลในราชอาณาจักรของอาหสุ
เอรัส เป็นคําที่แท้จริงให้อยูเย็
่ นเป็นสุข 31 และให้ถือวันเทศกาลเปอร์รม
ิ เหล่านี้ ตามกําหนด
ฤดู กาล ดัง ที่ โมรเดคัย คนยิว และพระราชิ นี เอสเธอร์มี พระเสาวนี ย์ สัง่ พวกยิว และตาม
ที่ เขาตัง้ ไว้สําหรับ ตนเองและสําหรับ เชื้อ สายของเขา เก ี่ย วกับ การอดอาหารและการร้อง
ทุกข์ ของเขา 32 พระบัญชาของพระนางเอสเธอร์ตัง้ ระเบียบการเทศกาลเปอร์รม
ิ ไว้และมี
บันทึกไว้ในหนั งสือ

10

โมรเดคัยได้รบ
ั ตําแหน่ งรองกษั ตริย์

1 กษั ตริยอาหสุ
์
เอรัสมีรบ
ั สัง่ ให้เก็บบรรณาการทัว่ ราชอาณาจักรและตามเกาะต่างๆแห่ง

ทะเล 2 พระราชกิจอันกอปรด้วยพระราชอํานาจและอานุภาพ กับเรือ
่ งราวละเอียดของยศศั
กดิอ
ั สูงของโมรเดคัย ซึ่งกษั ตริย์ทรงเลื่อนท่านขึ้น มิได้บันทึกไว้ในหนั งสือพงศาวดารขอ
์ น
งกษั ตริย์แห่งมีเดียและเปอร์เซียหรือ 3 เพราะโมรเดคัยคนยิวมีตําแหน่ งรองกษั ตริย์อาหสุ
เอรัส และท่านเป็นใหญ่ท่ามกลางพวกยิว และเป็ นที ่ชอบพอของมวลญาติ พี่น้ องของท่าน
เพราะท่านแสวงหาความมัง่ คัง่ ให้ ชนชาติ ของท่าน และพูด ให้ เก ิด สันติสุข แก่ เชื้อ สายทัง้
ปวงของท่าน

โยบ 1:1
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

โยบ

หนังสือโยบอาจจะเป็นหนั งสือเก่าแก่ที่สุดในพระคัมภีร ์ เพราะว่าหนั งสือโยบไม่ได้กล่าว
ถึง ประเทศอิสราเอล แผ่ นดิน คานาอัน พระราชบัญญัติ ของโมเสส พวกศาสดาพยากรณ์
พระสัญญาของพระเจ้า วันสะบาโต พิธสุ
ี หนัต และเวลาที่ พระเจ้าทรงนําพวกอิสราเอลให้
ออกจากประเทศอียป
ิ ต์ เพราะฉะนั ้นเราเชื่อว่าหนั งสือโยบถูกเขียนขึ้นก่อนเพ็นทะทูก
หนังสือโยบไม่ใช่เรือ
่ งสมมุดแต่เกี่ยวกับคนหนึ่ งที่เคยอยู่บนโลกนี้ โยบเป็นคนที่พระเจ้า
ถือว่า เป็น คนที่ ดี มากเท่ากับ โนอาห์ และดาเนี ยล (อสค 14:14, 20) เขาเป็น คนมั ่งม ี และ
เป็นคนชอบธรรมที่อยูในตํ
่
าบลอูส

หนังสือโยบนี้ ซ่ึงเป็นบทกวีได้อธิบายละเอียดถึงปัญหาของคนชอบธรรม เล่มนพ
ี้ รรณนา
การ ที่ โยบ สอบถาม พระเจ้า หลัง จาก โยบ เกิด ภัย หลาย อย่าง ใน ชีวต
ิ ของ เขา ซึ่ง โยบ ถาม
พระเจ้า ว่า ทําไมคนชอบธรรมจะต้องมี ปัญหา คําถามนี้ เป็น ปัญหาสําหรับ มนุษย์ เราทุก
คน (โยบ 1:8)
ระยะเวลาของหนั งสือโยบนี้ เป็นประมาณ 1 ปีหรืออาจจะน้ อยกว่า 1 ปี
หลักความประพฤติ� ครอบครัว, ความมัง่ คัง่ และทางที่เป็นตามอย่างพระเจ้าของโยบ
ชื่อโยบ ชายคนนั ้นเป็นคนดีรอบคอบและเที่ยงธรรม เป็น
ผู้เกรงกลัว พระเจ้า และหันเสียจากความชัว่ ร้าย 2 ท่านให้กําเนิ ดบุตรชายเจ็ดคนและบุตร
สาวสามคน 3 ส่วนสัตว์ เลี้ยงของท่าน มี แกะเจ็ด พัน ตัว อูฐ สามพัน ตัว วัว ห้า ร้อยคู่ และ
ลาตัวเมียห้าร้อยตัว และท่านมีคนใช้มากมาย ดังนั ้นชายผู้นี้ จึงใหญ่โตที่สุดในบรรดาชาว
ตะวัน ออก 4 บุ ตรชายของท่านเคยจัดการเลี้ยงในบ้านของแต่ละคนตามวัน กําหนดของ
ตน เขาจะใช้ให้ไปเชิญน้ องสาวทัง้ สามคนของเขามารับประทานและดื่มกับเขาด้วย 5 และ
เมื่อการเลี้ยงเวียนครบรอบแล้ว โยบจะใช้ให้ไปทําพิธีชาํ ระตัวเขาทัง้ หลายให้บริสุทธิ์ และ
ท่านจะตื่น แต่ เช้า มืด ถวายเครือ
่ งเผาบูชาตามจํานวนของเขาทัง้ หมด เพราะโยบกล่า วว่า
“ชะรอยบุตรชายของข้าพเจ้าได้กระทําบาป และแช่งพระเจ้าอยู่ในใจของเขา� โยบกระทํา
ดังนี้ เรือ
่ ยมา
1 มีชายคนหนึ่ งในแผ่นดิ นอูส

ซาตานฟ้องว่าโยบรับใช้พระเจ้าเพราะรักความมัง่ คัง่
อยู่ มาวัน หนึ่ ง เมื่ อบ ุตรชายทัง้ หลายของพระเจ้า มารายงานตัว ต่อ พระพักตร์พระเย
โฮวาห์ ซาตานได้ มาในหมู่ เขาด้วย 7 พระเยโฮวาห์ ตรัส ถามซาตานว่า “เจ้ ามาจากไหน�
ซาตานทูล ตอบพระเยโฮวาห์ ว่า “จากไปๆมาๆอยู่ บนแผ่น ดิน โลก และจากเดิน ขึ้น เดิน ลง
บนนั ้น� 8 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับซาตานว่า “เจ้าได้ไตร่ตรองดูโยบผู้รับใช้ของเราหรือไม่
ว่า ในแผ่น ดิน โลกไม่ มี ใครเหมือนเขา เป็น คนดี รอบคอบและเที่ยงธรรม เกรงกลัว พระเจ้า
และหันเสียจากความชัว่ ร้าย� 9 แล้วซาตานทูลตอบพระเยโฮวาห์ว่า “โยบยําเกรงพระเจ้า
เปล่าๆหรือ 10 พระองค์ มิได้ ทรงกั ้นร ว
ั ้ ต้นไม้ รอบตัว เขา และครัว เรือนของเขา และทุก สิง่
ที่ เขามี อยู่ เสีย ทุ กด ้านหรือ พระองค์ ได้ ทรงอํานวยพระพรงานนํ้ามือ ของเขา และฝูง สัตว์
ของเขาได้ทวีขึ้นในแผ่นดิน 11 แต่ขอยื่นพระหัตถ์เถิด และแตะต้องสิง่ ของทัง้ สินที
้ ่เขามีอยู่
12
และเขาจะแช่งพระองค์ต่อพระพักตร์พระองค์� และพระเยโฮวาห์ตรัสกับซาตานว่า “ดู
6
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เถิด บรรดาสิง่ ที่เขามีอยูก็
่ อยูในอํ
่
านาจของเจ้า เพียงแต่อย่ายื่นมือแตะต้องตัวเขาเท่านั ้น�
ซาตานจึงออกไปจากพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์
ซาตานรับอนุญาตฆ่าบรรดาบุตรของโยบ และทําลายฝูงสัตว์ของท่าน
13 อยู่ มาวัน หนึ่ ง เมื่ อบ ุตรชายหญิง ของท่านกําลัง รับ ประทานและดื่ มน้า
ํ องุน
่ อยู่ในเรือน

ของพี่ ชายหัวปี ของเขา 14 มี ผู้ สื่อสารมาหาโยบเรียนว่า “วัว กําลัง ไถนาอยู่ และลากําลั งก
ิน หญ้า ในที่ ข้างๆ 15 และคนเสบามาโจมตี เอามัน ไป และฆ่า คนใช้ เสียด ้วยคมดาบ และ
ข้าพเจ้า ผู้ เดียวได้ หนี รอดมาเรียนท่าน� 16 ขณะที่ เขากําลัง พู ดอย ู่ ก็ มี อีกคนหนึ่ ง มาเรียน
ว่า “เพล ิง ของพระเจ้า ตกลงมาจากฟ้า สวรรค์ ไหม้ แกะและคนใช้ และเผาผลาญเสีย หมด
และข้าพเจ้าแต่ผู้เดียวได้หนี รอดมาเรียนท่าน� 17 ขณะที่ เขากําลังพูดอยู่ มีอีกคนหนึ่ งมา
เรียนว่า “ชาวเคลเดีย จัด เป็น สามกองทําการปล้น เอาอูฐ ไป และฆ่า คนใช้เสียด ้วยคมดาบ
และข้าพเจ้า ผู้ เดียวได้ หนี รอดมาเรียนท่าน� 18 ขณะที่ เขากําลัง พู ดอย ู่ มี อี กคนหนึ่ ง มา
เรียนว่า “บุตรชายหญิงของท่านกําลังรับประทานและดื่มน้าํ องุน
่ อยูใ่ นเรือนของพีช
่ ายหัวปี
19
ของเขา และดูเถิด มีพายุใหญ่ข้ามถิน
่ ทุรกันดารมากระทบเรือนทัง้ สี่มุม และเรือนนั ้นพัง
ทับคนหนุ่ม และเขาก็ตาย และข้าพเจ้าผูเ้ ดียวได้หนี รอดมาเรียนท่าน� 20 แล้วโยบก็ลุกขึ้น
ฉี ก เสื้อ คลุม ของตน โกนศีรษะ กราบลงถึ งด ิน นมัสการ 21 ท่านว่า “ข้าพเจ้า มาจากครรภ์
มารดาของข้าพเจ้าตัวเปล่า และข้าพเจ้าจะกลับไปตัวเปล่า พระเยโฮวาห์ทรงประทาน และ
พระเยโฮวาห์ทรงเอาไปเสีย สาธุการแด่พระนามพระเยโฮวาห์� 22 ในเหตุการณ์ นี้ ทัง้ สิน
้ โย
บมิได้ทําบาปหรือกล่าวโทษพระเจ้าอย่างโง่เขลา

2
ซาตานรับอนุญาตทรมานตัวโยบเอง
1 และอยู่ มาวัน หนึ่ ง

เมื่ อบ ุตรชายทัง้ หลายของพระเจ้า มารายงานตัว ต่อ พระพักตร์พระ
เยโฮวาห์ ซาตานก็มาในหมู่พวกเขาเพื่อรายงานตัวต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ด้วย 2 และ
พระเยโฮวาห์ตรัส ถามซาตานว่า “เจ้ ามาจากไหน� ซาตานทูล ตอบพระเยโฮวาห์ว่า “จาก
ไปๆมาๆอยู่ บนแผ่น ดิน โลก และจากเดิน ขึ้น เดิน ลงบนนั ้น� 3 และพระเยโฮวาห์ ตรัส กับ
ซาตานว่า “เจ้ าได้ ไตร่ตรองดู โยบผู้รับใช้ของเราหรือไม่ ว่า บนแผ่นดินโลกไม่ มี ใครเหมือน
เขา เป็น คนดี รอบคอบและเที่ยงธรรม เกรงกลัว พระเจ้า และหัน เสีย จากความชัว่ ร้าย เขา
ยัง ยึดม น
ั ่ ในความซื่ อสัตย์ของเขาอยู่ ถึง แม้ เจ้ าชวนเราให้ต่อสู้ กับ เขา เพื่อ ทําลายเขาโดย
ไม่มีเหตุ � 4 แล้วซาตานทูลตอบพระเยโฮวาห์ว่า “หนังแทนหนั ง คนย่อมให้ทุกอย่างที่ เขา
มี อยู่ แทนชีวต
ิ ของเขา 5 แต่ บัดนี้ ขอพระองค์ เหย ียดพระหัตถ์ ของพระองค์ และแตะต้อง
กระดูกและเนื้ อของเขา และเขาจะแช่งพระองค์ต่อพระพักตร์ของพระองค์� 6 และพระเย
โฮวาห์ตรัส กับ ซาตานว่า “ดู เถิด เขาอยู่ในมือ ของเจ้า จงไว้ชีวิต ของเขาเท่านั ้น� 7 ซาตาน
จึงออกไปจากเบื้องพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ และได้ให้โยบเป็นฝีร้าย ตัง้ แต่ฝ่าเท้าของ
ท่านจนถึงกระหม่อมที่ศีรษะ 8 และท่านก็เอาชิน
้ หม้อแตกขูดตัวของท่าน และนั ่งอยูใ่ นกอง
ขีเถ้
้ า
ภรรยาโยบเยาะเย้ยท่าน
แล ้ว ภรรยาท่านเรียนว่า “ท่านยัง จะยึ ดม ัน
่ ในความซื่ อสัตย์ ของท่านอีก หรือ จงแช่ง
พระเจ้า และตายเสีย เถอะ� 10 แต่ ท่านตอบนางว่า “เธอพู ดอย ่างหญิง โฉดจะพึง พูด อะไร
9
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กัน เราจะรับ สิ่งด ี จากพระหัตถ์ ของพระเจ้า และจะไม่ รบ
ั ของชัว่ บ้างหรือ� ในเหตุ การณ์ นี้
ทัง้ สิน
้ โยบมิได้กระทําบาปด้วยริมฝีปากของตน
สหายสามคนของโยบ

11 เมื่อ สหายทัง
้ สามของโยบได้ยน
ิ ถึง ภัย พิบั ติ นี้ ทัง้ สิ้นที ่ ได้ เก ิดขึ้ นก ั บท ่าน

ต่างก็ มาจาก
ที่ ของตน คือ เอลี ฟัส ชาวเทมาน บิ ลด ัด คนชู อาห์ และโศฟาร์ชาวนาอาเมห์ เขาได้ นัด มา
พร้อมกัน เพื่อ ร่วมทุกข์ กั บท ่านและเล้าโลมใจท่าน 12 เมื่อ เขาเงยหน้า ขึ้น แต่ ไกลเขาก็ จํา
ท่านไม่ ได้ ก็ เปล ่ง เสียงร้องไห้ ต่างก็ ฉีก เสื้อ คลุม ของตน และซัด ผงคลี ดิ นเหนื อ ศีรษะของ
ตนขึ้น ไปยัง ฟ้า สวรรค์ 13 และนั ่ งก ั บท ่า นบนดิน เจ็ด วัน เจ็ด คืน ไม่มี สัก คนหนึ่ ง พู ดก ั บท ่าน
สักคํา ด้วยเขาเห็นว่าความทุกข์ระทมของท่านนั ้นใหญ่ยิง่ นั ก

3
โยบกล่าวถึงความทุกข์และความหมดหวังของตน

ต่อ มาโยบอ้า ปากของท่านแช่ง วัน กําเนิ ด ของท่าน 2 และโยบว่า 3 “ขอให้วัน ซึ่ง ข้า เกิด
นั ้น พินาศทัง้ คื นที ่ พูด ว่า ‘ตัง้ ครรภ์ เด็ก ชายคนหนึ่ ง แล้ว� นั ้น ด้วย 4 ขอให้วัน นั ้น เป็น ความ
มืด ขอพระเจ้า จากเบื้องบนอย่า แสวงหาวัน นั ้น หรือ อย่า ให้ แสงสว่างส่องในวัน นั ้น 5 ขอ
ความมืด ทึบ และเงามัจจุราชยึด เอาวัน นั ้น ไว้ ขอให้ เมฆคลุม มัน ไว้ ขอให้ ความดํา ทะมึน
แห่งวันนั ้นทําให้มันหวาดกลัว 6 คืนนั ้นน่ ะ ขอให้ความมืดทึบฉวยมันไว้ อย่าให้มันเข้าส่วน
ท่ามกลางบรรดาวันของปี อย่าให้นับมันเข้าเป็นส่วนของเดือนต่อไปเลย 7 ดู เถิด ขอให้คืน
นั ้นเป็นหมัน ขออย่าให้เสียงร้องอันชื่นบานได้ยน
ิ ในคืนนั ้น 8 ขอให้บรรดาผูที
้ ่สาปวันได้สาป
คืนนั ้นด้วย คือผู้ที่พร้อมจะเปล่งเสียงร้องครํา่ ครวญ 9 ขอให้ดาวเวลารุ ง่ สางของมันมืด ขอ
ให้ มัน หวัง ความสว่าง แต่ ไม่ พบ อย่า ให้ เห ็น แสงอรุ ณ รุ ง่ เช้า 10 เพราะว่า มั นม ิ ได้ ปิด ประตู
แห่งครรภ์ มารดาของข้า หรือซ่อนความเศร้าโศกจากตาของข้า 11 ทําไมข้าไม่ ตายเสียแต่
กําเนิ ด ทําไมข้า ไม่ ขาดใจเสีย เมื่อ ข้า ออกมาจากครรภ์ แล้ว ก็ สิ ้นไป 12 ทําไมหัว เข่า จึง รับข้า
ไว้ หรือทําไมหัวนมมีให้ข้าดูด 13 ถ้าหาไม่แล้ว ข้าจะนอนเงียบสงบอยู่ ข้าจะหลับ แล้วข้าจะ
ได้ หยุดพักอยู่ 14 กับพวกกษั ตริย์และพวกที่ ปรึกษาของแผ่นดินโลก ผู้ได้ สร้างที่ โดดเดี่ยว
อ้างว้างไว้สําหรับตัวเอง 15 หรือกับเจ้านายผู้มีทองคํา ผู้บรรจุ เงินไว้เต็มบ้าน 16 หรือทําไม
ข้า ไม่ เป็น อย่างลูก ที่ แท้ งซึ่ง ซ่อนไว้ อย่างทารกซึ่ง ไม่ เคยเห็น แสงสว่าง 17 ที่ นั ่น คนชัว่ ร้าย
หยุดดิน
้ รน และที่นั่นผู้ที่เหนื่ อยอ่อนได้หยุดพัก 18 ที่นั ่นผู้ถูกจองจําก็สบายด้วยกัน เขาทัง้
หลายไม่ได้ ยินเสียงของผู้กดขี่ 19 ผู้น้ อยและผู้ใหญ่ก็ อยู่ที่ นั่น และทาสก็เป็ นอิสระพ้นจาก
นายของเขา 20 ไฉนหนอผู้ที่ทนทุกข์เวทนาอย่างนี้ ยังได้รบ
ั แสงสว่าง และผู้ที่มีใจขมขื่นได้
21
รับชีวต
ิ
ผู้คอยความตาย แต่มันไม่มา และขุดหามันมากกว่าหาทรัพย์ที่ ซ่อนอยู่ 22 ผู้ซึ่ง
เปรมปรีดิ ์ อย่างยิง่ และยินดี เมื่อ เขาพบหลุม ฝัง ศพ 23 ไฉนจึง ประทานความสว่างแก่ ผู้ ที่
ทางของเขาซ่อนอยู่ ผู้ซึ่งพระเจ้าทรงล้อมรัว้ ต้นไม้กัน
้ ไว้ 24 เพราะการถอนหายใจของข้ามี
มาก่อนอาหารของข้า และการครวญครางของข้าก็เทออกมาเหมือนนํ้าทัง้ หลาย 25 เพราะ
สิง่ ที่ข้ากลัวมากก็มาเหนื อข้า และสิง่ ที่ข้าครันคร
่
้ามก็ตกแก่ข้า 26 ข้าไม่สบายใจเลย ทัง้ ข้า
ก็ไม่สงบ ข้าไม่ได้หยุดพัก แต่ความทรมานก็มาหา�
1
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แล ้ว เอลี ฟัส ชาวเทมานตอบว่า “ถ้า จะลองพูด สัก คํา ท่านจะทนไหวไหม ถึง กระนั ้น
ใครจะอดพูด ได้ 3 ดู เถิด ท่านได้ แนะนํา คนมามากมายแล้ว และท่านได้ เสริม มือ ที่ อ่อน
เปลี้ย ให้มี กําลัง 4 ถ้อยคํา ของท่านหนุน ใจคนที่ กําลัง สะดุด และท่านได้ ทํา เข่า ที่ ออ
่ นเปลี้ย
ให้มัน
่ คง 5 แต่บัดนี้ มาถึงท่านแล้ว และท่านก็ท้อใจ มันแตะต้องท่านเข้า และท่านก็ลําบาก
ใจ 6 ความยําเกรงของท่าน ความมัน
่ ใจของท่าน ความหวัง ของท่าน และการประพฤติ ดี
รอบคอบของท่านอยู่ ที่ ไหนเล่า 7 ข้า ขอร้องให้ ท่านจํา ไว้ หน ่อยเถิด ว่า ผู้ ที่ ไร้ความผิด เคย
พินาศหรือ หรือคนเที่ยงธรรมถูกตัดออกที่ไหน 8 ตามที่ ข้าได้เห็น บรรดาผู้ที่ไถความชัว่ ช้า
และหว่านความชัว่ ร้าย ก็ได้ เกี่ยวอย่างนั ้น 9 เขาพินาศด้วยลมหายใจของพระเจ้า และเขา
ต้องสิน
้ ไปด้วยลมแห่งพระนาสิกของพระองค์ 10 เสียงคํารามของสิงโต และเสียงของสิงโต
ดุ ร้าย และฟันของสิงโตหนุ่มก็ หก
ั เสียแล้ว 11 สิ งโตแก่ พินาศเพราะขาดเหยื่อ และลูกของ
สิงโตที่ แข ็ง แรงก็ กระจัดกระจายไป 12 มี คํา หนึ่ ง มาถึง ข้า อย่างเงียบๆ หู ของข้า ได้ยน
ิ เสียง
กระซิบคํานั ้น 13 ท่ามกลางความคิดจากนิ มิตกลางคืนเมื่อคนหลับสนิ ท 14 ความครันคร
่
้าม
มาเหนื อข้าและตัวสัน
่ ซึ่งกระทําให้กระดูกทัง้ สิน
่ สะเทือน 15 มีวิญญาณองค์หน่งึ
้ ของข้าสัน
ผ่านหน้าของข้า ขนที่เนื้ อของข้าลุกชัน 16 องค์นั ้นนิ่ งอยู่ แต่ข้าพิเคราะห์รูปร่างขององค์นั้น
ไม่ได้ มีสัณฐานอย่างหนึ่ งข้างหน้าตาของข้า เงียบอยู่ แล้วข้าได้ยน
ิ เสียงหนึ่ งว่า 17 ‘มนุษย์
ที่อ่อนแอจะชอบธรรมยิง่ กว่าพระเจ้าได้หรือ มนุษย์จะบริสุทธิ์ยงิ่ กว่าผู้ทรงสร้างเขาได้หรือ
18 ดู เถิด แม้ ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ พระองค์ ก็ ไม่ ทรงวางพระทัย และทูต สวรรค์ ของพระองค์
พระองค์ทรงกล่าวโทษที่เขาโง่ 19 ผู้ที่อาศัยในเรือนดินจะยิง่ กว่านั ้นสักเท่าใด รากฐานของ
เขาอยู่ในผงคลีดิน ผู้ถูกขยี้เหมือนอย่างตัวมอด 20 เขาถูกทําลายระหว่างเวลาเช้าและเย็น
เขาพินาศไปเป็นนิ ตย์โดยไม่มีผู้ใดสนใจ 21 สง่าราศีซ่ึงอยู่ภายในเขาจะหายไปมิใช่หรือ เขา
จะตายด้วยปราศจากปัญญา� ”
1

2

5
เอลีฟัสติเตียนโยบต่อไป
“ร้องเรียกเดีย
๋ วนี้ ซิ มี ผู้ ใดจะตอบท่าน ท่านจะหัน ไปหาวิสุทธิ ชนผู้ ใด 2 แน่ ละ ความ
โกรธฆ่าคนโฉดและความริษยาฆ่าคนเขลา 3 ข้าเคยเห็นคนโฉดหยัง่ ราก แต่ทันใดนั ้นข้าก็
แช่งที่ อาศัย ของเขา 4 บุ ตรของเขาห่างไกลจากความปลอดภัย เขาถู กบ ีบคั ้นที ่ ประตู เมือง
และไม่มีผู้ใดช่วยเขาให้พ้นได้ 5 ผลการเกี่ยวของเขาคนหิวก็กินเสีย แม้ส่วนที่เอาหนามสะ
ไว้ เขาก็ เอาออกไป และคนกระหายก็ หอบฮักๆติดตามความมัง่ คัง่ ของเขา 6 เพราะความ
ทุกข์ ใจมิ ได้ มาจากผงคลี หรือ ความยากลําบากงอกออกมาจากดิน 7 แต่ มนุษย์ เก ิ ดมา
เพื่อ แก่ ความยากลําบาก อย่างประกายไฟย่อมปลิว ขึ้น บน 8 ข้า จะแสวงหาพระเจ้า และ
ข้า จะมอบเรือ
่ งราวของข้า กับ พระเจ้า 9 ผู้ ทรงกระทํา การใหญ่ เหลือ ที่ จะหยัง่ รู ได้
้ และการ
มหัศจรรย์ อย่างนั บ ไม่ ถ้วน 10 พระองค์ ประทานฝนบนแผ่น ดิน โลก และทรงส่ง นํ้า มาบน
ไร่นา 11 พระองค์ ทรงตัง้ คนตํ่า ไว้บนที่ สูง และบรรดาคนที่ ไว้ทุกข์ ก็ ทรงยกขึ้น ให้ปลอดภัย
12 พระองค์ทรงขัดขวางอุบายของเจ้าเล่ห์ เพื่อมือของเขาจะได้ทําไมสํ
่ าเร็จ 13 พระองค์ทรง
จับคนที่ มีปัญญาด้วยอุบายของเขาเอง และคําปรึกษาของคนหลักแหลมก็สิ ้นลงโดยด่วน
14 เขาประสบความมืดในเวลากลางวัน และคลําไปในเที่ยงวันเหมือนอย่างกลางคืน 15 แต่
พระองค์ทรงช่วยคนขัดสนจากดาบ จากปากของเขา และจากมือของคนมีกําลัง 16 คนจนจึ
งมีความหวัง และความชัว่ ช้าก็ปิดปากของตน 17 ดูเถิด มนุษย์คนใดที่พระเจ้าทรงติเตียน
ก็ เป็นสุข เพราะฉะนั ้น อย่า ดู หมิน
่ การตี สอนขององค์ ผู้ ทรงมหิทธิ ฤทธิ์ 18 เพราะพระองค์
1

โยบ 5:19

616

โยบ 6:29

ทรงให้ บาดเจ็บ แต่ พระองค์ ทรงพัน แผลให้ พระองค์ โบยตี แต่ พระหัตถ์ ของพระองค์ ทรง
รักษา 19 พระองค์จะทรงช่วยท่านให้พ้นจากความยากลําบากหกประการ เออ เจ็ดประการ
จะไม่มีเหตุ ร้ายมาแตะต้องท่าน 20 ในคราวกันดารอาหาร พระองค์ จะทรงไถ่ ท่านออกจาก
ความตาย และในการสงคราม จากอานุภาพของดาบ 21 จะทรงซ่อนท่านไว้จากการใส่รา้ ย
ของลิน
้ และจะไม่กลัวการทําลายเมื่อมันมาถึง 22 ท่านจะเยาะการทําลายและการกันดาร
อาหาร และจะไม่กลัวสัตว์ป่าดิน 23 ท่านจะพันธมิตรกับหินแห่งทุ่งนา และสัตว์ป่าทุ่งจะอยู่
อย่างสันติกับท่าน 24 ท่านจะทราบว่าเต็นท์ของท่านปลอดภัย และท่านจะไปพักในที่อาศัย
ของท่าน และจะไม่ ทําความผิด บาป 25 ท่านจะทราบด้วยว่า เชื้อ สายของท่านจะมากมาย
และลูกหลานของท่านจะเป็นอย่างหญ้าแห่งแผ่นดินโลก 26 ท่านจะมาที่ หลุมศพของท่าน
เมื่อแก่หง่อม อย่างฟ่อนข้าวที่นํามาสู่ลานตามฤดู 27 ดูเถิด นี่ แหละ เป็นข้อที่เราตรองออก
มาเป็นความจริง จงฟังและทราบ เพื่อประโยชน์ ของตนเถิด�

6
โยบขอความเมตตา

1 แล้วโยบตอบว่า 2 “โอ

ข้าอยากให้ชังด
่ ูความเศร้าโศกของข้า และเอาความลําบากยาก
เย็น ของข้า ใส่ ไว้ในตราชู บัดนี้ ก็ จะหนั ก กว่า ทรายในทะเล เพราะเหตุ นี้ คํา พูด ของข้า ก็ จะ
ถูกกลืนไปหมด 4 เพราะธนูขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิก็
์ อยู่ในตัวข้า จิตใจของข้าดื่มพิษของ
มัน ความน่าหวาดเสียวจากพระเจ้าขยายแนวเข้าใส่ ข้า 5 ลาป่าร้องเมื่ อมันมีหญ้าหรือ วัว
ผู้ รอ
้ งบนกองหญ้า ของมัน หรือ 6 จะรับ ประทานสิง่ ที่ จืด โดยไม่ ใส่ เกล ือ ได้ หรือ หรือ ไข่ ขาว
มี รสอะไรบ้าง 7 สิ ่ง ที่ จิ ตใจของข้า ไม่ ยอมแตะต้องนั ้น กล ับ เป็น อาหารระทมทุกข์ ของข้า
8 โอ ข้า อยากจะได้ สมดัง ที่ ทูล ขอ และขอพระเจ้า ทรงประทานตามความปรารถนาของข้า
9 ว่า พระเจ้า พอพระทัย ที่ จะขยี้ ข้าว ่า พระองค์ จะใช้ พระหัตถ์ ของพระองค์ อย่างเต็ม ที่ และ
ตัด ข้า ออกเสีย 10 นี่ จะเป็นการปลอบโยนใจของข้า ข้า จะเสริม กําลัง ในความทุกข์ ขออย่า
ให้ พระองค์ แสดงพระเมตตา เพราะข้า มิ ได้ ปกปิด พระวจนะขององค์ ผู้ บริสุทธิ์นั ้น 11 ข้าม ี
กําลังอะไร ที่ ข้าจะมีความหวัง และอะไรเป็นอวสานของข้า ที่ ข้าจะต่อชีวต
ิ ของข้า 12 กําลัง
ของข้าเป็นกําลังของหินหรือ เนื้ อของข้าเป็นเนื้ อทองสัมฤทธิหรื
์ อ 13 ข้าไม่มีความช่วยเหลือ
ในตัวข้าหรือ ข้าจนปัญญาเสียแล้วหรือ 14 บุคคลผู้ใดสิน
ั ความกรุ ณา
้ ความหวังก็ควรได้รบ
จากเพื่อน แต่ เขาทอดทิง้ ความยําเกรงองค์ ผู้ ทรงมหิทธิฤทธิ์ 15 พี่ น้ องของข้า ทรยศอย่าง
ลําธาร อย่างลําธารที่ น้ํา ไหลล้น 16 ซึ่ง ดํา ไปเหตุ ด้วยนํ้า แข็ง และที่ หม
ิ ะซ่อนตัว อยู่ ในนั ้น
17 เมื่อมันร้อนขึ้นมันก็หายไป เมื่อร้อนมันก็สูญไปจากที่ ของมัน 18 หมู่คนเดินทางหันออก
จากทางของเขา เขาขึ้นไปยังที่รา้ งเปล่า และพินาศ 19 หมูคนเดิ
่
นทางของตําบลเทมามองดู
20
คนเดินทางของเมืองเชบารอคอยหมู่คนเหล่านั ้น เพราะเขาทัง้ หลายหวังใจ เขาจึงต้อง
ผิดหวัง เขามาถึงที่นั่นและต้องละอายใจ 21 เพราะบัดนี้ ท่านทัง้ หลายก็ไร้ความหมาย ท่าน
เห็นความลําบากยากเย็นของข้า และท่านก็กลัว 22 ข้าพูดว่า ‘ขอของกํานั ลข้าหน่ อย� หรือ
‘ขอสินบนจากทรัพย์ สิ นของท่านให้ ข้า � 23 หรือ ว่า ‘ขอช่วยข้า ให้ พ้น จากมือ ของปฏิ ปักษ์
� หรือ ว่า ‘ขอไถ่ ข้า จากมือ ของผู้ มี อาํ นาจ � หรือ 24 สอนข้า ซี และข้า จะเงียบ ขอทําให้ ข้า
เข้าใจว่าข้าผิดตรงไหน 25 คําซื่อตรงมีอาํ นาจมากจริงๆ แต่คําติเตียนของท่านติเตียนอะไร
26 ท่านคิด ว่า ท่านติ เตียนถ้อยคํา ได้ หรือ เมื่อ คํา ปราศรัย ของคนสิน
้ หวัง เป็น แต่ ลม 27 เออ
ท่านทัง้ หลายเอาเปรียบลูกกําพร้าพ่อ และขุดบ่อดักจับเพื่อนของท่าน 28 ฉะนั ้นบัดนี้ ขอม
องดู ข้า ด้วยความพอใจเถิด เพราะถ้า ข้า มุสา ก็ จะปรากฏแจ้ง แก่ ท่าน 29 ขอที เถอะ ขอหัน
3
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คิดใหม่ อย่าทําความชัว่ ช้าเลย เออ กลับคิดใหม่ เถอะ ข้ายังชอบธรรมอยู่
สิง่ ใดบนลิน
้ งรสภัยพิบัติหรือ�
้ ข้าหรือ ข้าไม่รู ถึ

โยบ 8:7
30 มี ความชัว
่ ช้า

7
โยบอ้อนวอนต่อพระเจ้า
“มนุษย์ ไม่มี เวลา กําหนด บน แผ่น ดิน โลก หรือ และ ชีวต
ิ ของ เขา ไม่ เหมือน ชีวต
ิ ของ
ลูกจ้างดอกหรือ 2 เหมือนอย่างทาสที่ ปรารถนาเงา และเหมือนอย่างลูกจ้างผู้ มองหาค่า
จ้างแห่ง งานของตน 3 เช่น เดียวกัน ข้า ต้องได้ รบ
ั ส่วนเปล่า ประโยชน์ เป็น เดือนๆ และเขา
4
แบ่งคืนแห่งความน่าอิดโรยแก่ข้า เมื่อข้านอนลง ข้าว่า ‘เมื่อไรหนอข้าจะลุกขึ้น และกลาง
คืน จะผ่านพ้น ไป� และข้า ก็ พล ิก ไปพลิก มาจนรุ ง่ เช้า 5 เนื้ อ ของข้า ห่ม หนอนและก้อนฝุ่น
หน ัง ของข้า แข็ง ขึ้น แล้ว ก็ น่า รังเกียจ 6 วัน คืน ของข้า เร็ว กว่า กระสวยของช่างทอ และสิน
้
สุด ลงด้วยไร้ความหวัง 7 โอ ขอทรงจํา ไว้ว่า ชีวิต ของข้า พระองค์ เป็น แต่ ลมหายใจ ตาของ
ข้า พระองค์ จะไม่ เห ็น สิ่ งด ี อี กเลย 8 ตาของผู้ ที่ เห ็ นข้า พระองค์ จะไม่ ได้ ดู ข้า พระองค์ อีก ต่อ
ไป ฝ่ายพระเนตรของพระองค์ มองหาข้า พระองค์ ข้า พระองค์ ก็ ไปเสีย แล้ว 9 เมฆจางและ
หายไปฉั นใด บุ คคลที่ ลงไปยัง แดนคนตายก็ มิได้ ขึ้น มาฉั น นั ้น 10 เขาจะไม่ กล ับ ไปเรือน
ของเขาอีก หรือที่ อยู่ของเขาก็จะไม่รู จั
้ กเขาอีกเลย 11 เพราะฉะนั ้น ข้าพระองค์จึงไม่ยบ
ั ยัง้
ปากของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ จะพูด ด้วยความแสนระทมแห่ง จิตใจของข้า พระองค์ ข้า
พระองค์จะบ่นด้วยความขมขื่นแห่งจิตใจของข้าพระองค์ 12 ข้าพระองค์เป็นทะเล หรือเป็น
ปลาวาฬหรือ พระองค์ จึง ทรงวางยามเฝ้า ข้า พระองค์ 13 เมื่อ ข้า พระองค์ พูด ว่า ‘เตียงของ
ข้า จะเล้าโลมข้า ที่ นอนของข้า จะบรรเทาการร้องทุกข์ ของข้า� 14 แล ้ว พระองค์ ก็ ทําให้ ข้า
พระองค์กลัวด้วยความฝัน และทําให้ข้าพระองค์หวาดเสียวด้วยนิ มิต 15 จิตใจข้าพระองค์
จึง เลือกที่ จะถู กร ัด คอตาย และเลือกความตายแทนชีวต
ิ ของข้า พระองค์ 16 ข้า พระองค์
เบื่อชีวต
ิ ข้าพระองค์ จะไม่อยู่ตลอดไป ปล่อยข้าพระองค์ แต่ ลําพังเถิด เพราะวันคืนของข้า
พระองค์ เป็น แต่ เพียงเปล่า ประโยชน์ 17 มนุษย์ เป็น อะไร พระองค์ จึง ทรงถือว่า เขาสําคัญ
นั ก และที่ พระองค์ ใส่ พระทัยเขา 18 ทรงเยีย
่ มเขาทุกเช้า ทรงลองดู เขาทุกขณะ 19 อีกนาน
เท่าใดพระองค์ จึง จะไม่ ทรงออกไปจากข้า พระองค์ หรือ ปล่อยข้า พระองค์ แต่ ลําพัง จนข้า
พระองค์ จะกลืน นํ้าลายของตนได้ 20 โอ ข้า แต่ พระองค์ ผู้ ปกปั กร ักษามนุษย์ ข้า พระองค์
ทําบาปแล้ว ข้า พระองค์ จะทํา อะไรแก่ พระองค์ เล่า ทําไมพระองค์ จึง ทรงทําให้ ข้า พระองค์
เป็นเป้าหมายของพระองค์ ดังนั ้นจึงเป็นภาระหนั กแก่ ข้าพระองค์ เอง 21 ทําไมพระองค์ ไม่
ทรงประทานอภัย แก่ การละเมิด ของข้า พระองค์ และนํา เอาความชัว่ ช้า ของข้า พระองค์ ไป
เสีย เพราะบัดนี้ ข้า พระองค์ จะนอนลงในผงคลี ดิน พระองค์ จะทรงเสาะหาข้า พระองค์ ใน
เวลาเช้า แต่ข้าพระองค์จะไม่อยูแล้
่ ว�
1

8
บิลดัดว่าโยบเป็นคนหน้าซื่อใจคด

1 แล้วบิลดัดคนชูอาห์ตอบว่า 2 “ท่านจะพูดอย่างนี้ อยูนานเท่
่
าใด

และคําปากของท่านจะ
เป็นพายุนานสักเท่าใด 3 พระเจ้าทรงผันแปรความยุติธรรมหรือ หรือองค์ผูทรงมหิ
้
ทธิฤทธิ์
4
ผันแปรความเที่ยงธรรมหรือ ถ้า บุตรของท่านได้ กระทํา บาปต่อ พระองค์ และพระองค์
ทรงทอดทิง้ เขาทัง้ หลายเพราะเหตุ การละเมิด ของเขา 5 ถ้า ท่านจะหมัน
่ แสวงหาพระเจ้า
และวิงวอนต่อองค์ผูทรงมหิ
้
ทธิฤทธิ์ 6 ถ้าท่านบริสุทธิแ
์ ละเที่ยงธรรมแน่ ละ บัดนี้ พระองค์ก็
จะทรงตื่นขึ้นเพื่อท่าน และทรงให้ที่ อาศัยแห่งความชอบธรรมของท่านเจริญเป็นแน่ 7 ถึง

โยบ 8:8

618

โยบ 9:24
8 ข้า ขอร้อง

แม้ การเริม
ให้ท่าน
่ ต้น ของท่านจะเล็ก น้ อย แต่ ต่อ ไปปลายๆจะใหญ่ โตมากยิง่
ถามคนโบราณดู และคิด ดู ว่า บรรพบุรุษ ค้น พบสิง่ ใดบ้าง 9 (เพราะส่วนเราเหมือนอย่าง
เกิดวานนี้ จะรู อ
้ ะไรก็ หาไม่ เพราะวันคืนของเราบนแผ่นดินโลกเปรียบเหมือนเงา� 10 เขา
จะไม่สอนท่านและบอกท่าน และกล่าวคําจากใจของเขาหรือ 11 ต้นกกจะงอกขึ้นในที่ที่ไม่มี
ตมได้หรือ ต้นอ้อจะงอกงามในที่ที่ไม่มีนํ้าได้หรือ 12 ขณะที่มีดอกยังไม่ได้ตัดลง มันก็เหี่ยว
แห้งไปก่อนต้นไม้อื่นๆ 13 ทางของบรรดาผูที
้ ่ลืมพระเจ้าก็เป็นอย่างนั ้นแหละ ความหวังของ
คนหน้า ซื่อ ใจคดจะพินาศไป 14 ความหวัง ใจของเขาหัก สะบัน
้ และความไว้วางใจของเขา
จะเหมือนใยแมงมุม 15 เขาพิงเรือนของเขา แต่มันทานไม่ไหว เขายึดมันไว้ แต่มันก็หาทน
อยู่ไม่ 16 เขาเขียวสดอยู่ต่อหน้าดวงอาทิตย์ และแขนงของเขาก็แผ่ออกเหนื อสวนของเขา
17 รากของเขาเลื้อยไปเกาะกองหิน และหยัง
่ ลงไปในซอกก้อนหิน 18 ถ้าพระองค์ทําลายเขา
ไปจากที่ของเขาแล้วทน
ี่ ั ้นจะปฏิเสธเขาว่า ‘ข้าไม่เคยเห็นเจ้า� 19 ดูเถิด นี่ เป็นความชื่นบาน
แห่ง ทางของเขา และผู้ อ่น
ื จะงอกออกมาจากดิน 20 ดู เถิด พระเจ้า จะไม่ ทรงทอดทิง้ คนดี
รอบคอบ หรือคํ้าจุนผูก
้ ระทําความชัว่ ร้าย 21 พระองค์ยังจะทรงให้ปากของท่านหัวเราะร่วน
และทําให้รม
ิ ฝีปากของท่านโห่รอ
้ งเสมอ 22 คนเหล่านั ้นทีเกล
่
ียดชังท่านจะห่มความอับอาย
และที่อาศัยของคนชัว่ จะไม่มีต่อไปอีกเลย�

9
โยบยอมรับว่าท่านเป็นคนบาป
ข้าทราบว่าเป็นอย่างนั ้น แต่คนเราจะชอบธรรมจําเพาะ
พระพักตร์พระเจ้าได้อย่างไร 3 ถ้าคนหนึ่ งคนใดปรารถนาจะโต้แย้งกับพระองค์ ในพันครัง้
ผู้นั้นก็ตอบพระองค์ ไม่ได้ สักครัง้ เดียว 4 พระองค์ ฉลาดอยู่ในพระทัย และพระกําลั งก็แข็ง
แรง ผู้ ใดเคยได้ แข ็ง ข้อ ต่อ พระองค์ และเจริญ ขึ้น ได้ เล่า 5 พระองค์ ผู้ ทรงเคลื่อนภู เขา และ
ภูเขาทัง้ หลายก็ ไม่รู ้ เมื่อ พระองค์ ทรงควํา่ มัน เสีย ด้วยพระพิโรธของพระองค์ 6 ผู้ ทรงสัน
่
แผ่นดินโลกให้ออกจากที่ ของมัน และเสาของมันก็สัน
่ สะเทือน 7 ผู้ทรงบัญชาดวงอาทิตย์
และมันไม่ขึ้น ผู้ทรงผนึ กเก็บบรรดาดวงดาวไว้ 8 ผู้ทรงขึงฟ้าสวรรค์ออกแต่พระองค์เดียว
และทรงยํ่า คลื่น ของทะเล 9 ผู้ ทรงสร้างหมู่ ดาวจระเข้ และหมู่ ดาวไถ หมู่ ดาวลูกไก่ และ
หมู่ดาวทิศใต้ 10 ผู้ทรงกระทํามหกิจเหลือที่จะเข้าใจได้ และการมหัศจรรย์อย่างนั บไม่ถ้วน
11 ดู เถิด พระองค์ ทรงผ่านข้า ไป และข้า หาเห็น พระองค์ ไม่ พระองค์ ทรงเลยไป และข้า หา
สังเกตเห็น ไม่ 12 ดู เถิด พระองค์ ทรงฉวยไป ใครจะห้ามพระองค์ ได้ ใครจะทูล พระองค์ ว่า
‘พระองค์ ทรงกระทํา อะไรนั ่น� 13 ถ้า พระเจ้า จะไม่ ทรงหัน พระพิโรธของพระองค์ กล ับ ต่อ
พระองค์ เหล่ าสมุน ของความอหังการต้องกราบอยู่ 14 แล ้ว ข้า จะตอบพระองค์ ได้ อย่างไร
จะเลือกถ้อยคําอะไรมาโต้ตอบพระองค์ 15 แม้ว่าข้าชอบธรรม ข้าก็ตอบพระองค์ไม่ได้ ข้าจะ
ต้องขอพระกรุ ณาต่อผู้พิพากษาของข้า 16 ถ้าข้าร้องทูลต่อพระองค์ และพระองค์ทรงตอบ
ข้า ข้า จะไม่ เชื่อ ว่า พระองค์ ทรงฟัง เสียงของข้า 17 เพราะพระองค์ ทรงขยี้ ข้า ด้วยพายุ และ
ทวีบาดแผลของข้า โดยไม่ มี เหตุ 18 พระองค์ จะไม่ ทรงให้ ข้า หายใจได้ แต่ เติม ความขมขื่น
ให้ข้าเต็ม 19 ถ้าข้ากล่าวถึงกําลัง ดู เถิด พระองค์ ทรงมีฤทธิ์ ถ้าเป็นเรือ
่ งการพิพากษา ใคร
จะนั ดเวลาให้ข้าสู้คดีได้ 20 ถ้าข้าอ้างว่าตัวชอบธรรม ปากของข้าจะกล่าวโทษข้า ถ้าข้าอ้าง
ว่า ตัวดี รอบคอบ พระองค์ จะพิ สู จน ์ วา่ ข้า บกพร่อง 21 ถึง แม้ ข้า ดี รอบคอบ ข้า ก็ ไม่ เข ้า ใจตัว
ข้า เอง ข้า จะเกลียดชีวต
ิ ของข้า 22 ก็ เหมือนกัน หมด เพราะฉะนั ้น ข้า จึง ว่า ‘พระองค์ ทรง
ทําลายทัง้ คนดีรอบคอบและคนชัว่ � 23 เมื่อภัยพิบัตินําความตายมาโดยฉั บพลัน พระองค์
ทรงเยาะเย้ย ความลําบากยากเย็น ของผู้ ไร้ผิด 24 แผ่ นดิน โลกนี้ ทรงมอบไว้ในมือ ของคน
1 แล้วโยบตอบว่า 2 “จริงทีเดียว

โยบ 9:25
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โยบ 10:22
25 ‘วันทัง
้ หลาย

ชัว่ พระองค์ทรงปิดหน้าบรรดาผู้วินิจฉั ยโลก ถ้าไม่ใช่พระองค์ แล้วใครเล่า
ของข้าพระองค์ เร็วกว่านั กวิง่ มันพ้นไป มันไม่ เห็นสิ่งดีอะไร 26 มันผ่านไปอย่างกับเรือเร็ว
ดังนกอินทรีโฉบลงบนเหยื่อ 27 ถ้าข้าพระองค์ว่า “ข้าจะลืมคําร้องทุกข์ของข้า ข้าจะทิง้ หน้า
เศร้า ของข้า เสีย และเบิก บาน� 28 ข้า พระองค์ เก ิ ดกลัว บรรดาความทุกข์ ของข้า พระองค์
เพราะข้าพระองค์ ทราบว่าพระองค์ จะไม่ถือว่าข้าพระองค์ ไร้ผิด 29 ถ้าข้าพระองค์ ชัว่ ช้า ข้า
พระองค์ ตรากตรํา เปล่าๆทําไม 30 ถ้า ข้า พระองค์ ชาํ ระตัว ของข้า พระองค์ ด้วยนํ้า จากหิ มะ
และล้างมือของข้าพระองค์ด้วยนํ้าด่าง 31 พระองค์ยังจะทรงจุ่มข้าพระองค์ลงไปในบ่อ แม้
เสื้อผ้าของข้าพระองค์ จะรังเกียจข้าพระองค์� 32 พระองค์ มิใช่มนุษย์อย่างข้า ที่ ข้าจะตอบ
พระองค์ ซึ่ง เราจะมาสู้ คดี ด้วยกัน 33 ไม่มี คนกลางระหว่างเรา ผู้ ซึ่ง จะวางมือ บนเราทัง้
สองได้ 34 ขอให้พระองค์ทรงนําไม้เรียวไปจากข้าเสียที และขออย่าให้ความครันคร
่
้ามจาก
พระองค์กระทําให้ข้ากลัวมาก 35 แล้วข้าจะพูดและไม่กลัวพระองค์ แต่ใจจริงของข้าไม่เป็น
อย่างนั ้น�

10
โยบสิน
้ หวังเพราะเหตุสภาพของตน

“จิ ตใจข้า เบื่อ ชีวต
ิ ของข้า ข้า จะร้องทุกข์ อย่างไม่ ยับยัง้ ข้า จะพูด ด้วยจิตใจขมขื่น ของ
2
ข้า ข้า จะทูล พระเจ้า ว่า ‘ขออย่า ทรงกล่าวโทษข้า พระองค์ ขอให้ ข้า พระองค์ ทราบว่า ไฉน
พระองค์ ทรงโต้ แย้ งก ับ ข้า พระองค์ 3 พระองค์ ทรงเห็น ชอบแล้ว หรือ ที่ จะบีบ บังคับ ที่ จะ
หมิน
่ พระหัตถกิจของพระองค์ และทรงโปรดแผนการของคนชัว่ 4 พระองค์ทรงมีพระเนตร
อย่างตาคนหรือ พระองค์ ทรงเห็น อย่างมนุษย์ เห ็น หรือ 5 วัน ของพระองค์ เหมือนวัน ของ
มนุษย์หรือ ปีของพระองค์เหมือนวันคืนของคนเราหรือ 6 ที่พระองค์ทรงคอยจับความชัว่ ช้า
ข้าพระองค์ และค้นหาบาปของข้าพระองค์ 7 แม้พระองค์ ทรงทราบว่าข้าพระองค์ มิได้ เป็น
คนชัว่ และไม่มีใครช่วยให้พ้นออกจากพระหัตถ์ของพระองค์ได้ 8 พระหัตถ์ของพระองค์ปั้น
และทรงสร้างข้า พระองค์ ถึง กระนั ้น พระองค์ ทรงหัน มาทําลายข้า พระองค์ 9 ขอทรงระลึก
ว่าพระองค์ทรงสร้างข้าพระองค์ดุจดงด
ั ินเหนี ยว พระองค์จะทรงนําข้าพระองค์ให้กลับเป็น
ผงคลี ดิ นอีกหรือ 10 พระองค์ มิได้ ทรงเทข้าพระองค์ ออกอย่างนํ้านม และทําข้าพระองค์ ให้
แข ็ง เหมือนเนยแข็ง หรือ 11 พระองค์ ทรงห่ม ข้า พระองค์ ไว้ด้วยหนั ง และเนื้ อ และทรงสาน
ข้า พระองค์ ด้วยกระดูก และเส้น เอ็น 12 พระองค์ ทรงประสาทชีวต
ิ และความเมตตาแก่ ข้า
พระองค์ และความดูแลรักษาของพระองค์ ได้ สงวนจิต วิญญาณข้า พระองค์ ไว้ 13 แต่ สิ ่ง
ต่อไปนี้ พระองค์ ทรงซ่อนไว้ในพระทัยของพระองค์ ข้าพระองค์ ทราบว่านี่ เป็นพระประสงค์
ของพระองค์ 14 ถ้า ข้า พระองค์ ทําบาป พระองค์ ทรงหมายข้า พระองค์ ไว้ และไม่ ทรงปล่อย
ตัว ข้า พระองค์ ให้ พ้น โทษความชัว่ ช้า ของข้า พระองค์ 15 ถ้า ข้า พระองค์ ชัว่ ร้าย วิบัติ แก่ ข้า
พระองค์ ถ้า ข้า พระองค์ ชอบธรรม ข้า พระองค์ ยัง ผงกศีรษะของข้า พระองค์ ขึ้น ไม่ ได้ ข้า
พระองค์เต็มด้วยความอดสู ฉะนั ้นขอมองดูความทุกข์ใจของข้าพระองค์ 16 ภัยพิบัติต่างๆ
เพิม
่ มากขึ้น พระองค์ จะทรงล่า ข้า พระองค์ อย่างสิงโตดุ ร้าย และทรงทําการมหัศจรรย์ สู้
ข้า พระองค์ อีก 17 พระองค์ ทรงฟื้ นพยานของพระองค์ ปรักปรํา ข้า พระองค์ ใหม่ และทรง
เพิม
่ ความร้อนพระทัย ของพระองค์ ในข้า พระองค์ พระองค์ ทรงนํา พลโยธาหลายกองมาสู้
ข้าพระองค์ 18 ไฉนพระองค์ ทรงนํา ข้าพระองค์ ออกมาจากครรภ์ โอ ข้าพระองค์ อยากตาย
ก่อนตาใดๆได้ เห็นข้าพระองค์ 19 เหมือนอย่างกับว่าข้าพระองค์ มิได้ เกิดมา ข้าพระองค์ คง
ถูก นํา จากครรภ์ ไปถึง หลุม ฝัง ศพแล้ว 20 วัน คืน ชีวต
ิ ของข้า พระองค์ ไม่ น้ อยหรือ ขอหยุด
เถิด ขอให้ข้าพระองค์อยูลํ
่ าพัง เพื่อข้าพระองค์จะชื่นใจสักหน่ อย 21 ก่อนที่ข้าพระองค์จะไป
ยังที่ ที่ ข้าพระองค์ ไม่ กลับ ถึงแผ่นดินแห่งความมืดและเงามัจจุ ราช 22 แผ่นดินแห่งความ
1
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มืดทึ บดังตัวความมืดที เดียว เป็นแผ่นดินแห่งเงามัจจุ ราช ไม่มีระเบียบ ที่ ความสว่างเป็น
เหมือนความมืด� ”

11
โศฟาร์วา่ โยบพูดมุสาและเป็นคนหน้าซื่อใจคด

1 แล้วโศฟาร์ชาวนาอาเมห์ตอบว่า 2 “ควรที่จะฟังมวลถ้อยคําโดยไม่มีใครตอบหรือ

และ
คนที่ พู ดมากควรจะนั บว่าชอบธรรมหรือ 3 ควรที่ คําพู ดมุสาของท่านทําให้คนนิ่ ง และเมื่อ
ท่านเยาะเย้ย ไม่ควรมีผู้ใดทําให้ท่านอายหรือ 4 เพราะท่านว่า ‘หลักคําสอนของข้าบริสุทธิ์
และข้า ก็ สะอาดในสายพระเนตรพระเจ้า� 5 แต่ โอ ใคร่จะให้ พระเจ้า ตรัส และทรงเปิด ริม
พระโอษฐ์ของพระองค์ตรัสกับท่าน 6 ใคร่จะให้พระองค์ทรงสําแดงเคล็ดลับของสติปัญญา
ให้ ท่าน เพราะความเข้าใจของพระองค์ อเนกอนั นต์ จงทราบเถิด ว่า พระเจ้า ทรงเรียกร้อง
จากท่านน้ อยกว่า ความชัว่ ช้า ของท่านพึง ได้ รับ 7 ท่านจะหยัง่ รู ้สภาพของพระเจ้า ได้ หรือ
ท่านหยัง่ รู องค์
้
ผู้ ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้ หมดหรือ 8 นั ่น สูง เท่า ฟ้า สวรรค์ ท่านจะทํา อะไรได้ ลึก
กว่านรก ท่านจะทราบอะไรได้ 9 วัดดูก็ยาวกว่าโลก และกว้างกว่าทะเล 10 ถ้าพระองค์ทรง
ตัด ออก และทรงคุม ขัง และทรงเรียกมาชุ มนุ มกัน ใครจะขัด ขวางพระองค์ ได้ 11 เพราะ
พระองค์ทรงทราบคนไร้ค่า เมื่อพระองค์ทรงเห็นความชัว่ ร้าย พระองค์จะไม่ทรงพิจารณา
หรือ 12 แต่ คนไร้ค่า อยากฉลาด ถึง แม้ ว่า มนุษย์ เก ิ ดมาเหมือนลูก ลาป่า 13 ถ้า ท่านเตรียม
ใจของท่านไว้ และท่านเหยียดมือ ของท่านออกไปหาพระองค์ 14 ถ้า ความชัว่ ช้า อยู่ ในมือ
ของท่าน ทิง้ เสีย ให้ ไกล และอย่า ให้ ความชัว่ ร้ายอาศัย อยู่ ในเต็นท์ ของท่าน 15 แล ้ว แน่ ละ
ท่านจะเงยหน้าขึ้นโดยปราศจากตําหนิ ท่านจะมัน
่ คง และไม่ต้องกลัว 16 เพราะท่านจะลืม
ความทุกข์ยากของท่าน ท่านจะจดจําได้เหมือนนํ้าที่ได้ไหลผ่านพ้นไป 17 แล้วชีวต
ิ ของท่าน
จะสุกใสยิง่ กว่า เวลาเที่ยงวัน ท่านจะส่องแสงเหมือนเวลาเช้า 18 และท่านจะรู ส
้ ึก มัน
่ คง
เพราะมี ความหวัง เออ ท่านจะตรวจตราดู และนอนพัก อย่างปลอดภัย 19 ท่านจะนอนลง
และไม่มีใครทําให้ท่านกลัว เออ คนเป็นอันมากจะมาวอนขอความช่วยเหลือจากท่าน 20 แต่
ตาของคนชัว่ ร้ายจะมืดมัว เขาจะหลีกเลี่ยงหลบหนี ไม่ได้ และความหวังของเขาจะเหมือน
ความตายนั ่นเอง�

12
โยบตอบและว่ากล่าวความถ่อยทรามของเพื่อนๆ
แล ้ว โยบตอบว่า 2 “ไม่ ต้องสงสัย เลยที่ ท่านทัง้ หลายเป็น เสียงของประชาชน และสติ
ปัญญาจะตายไปพร้อมกั บท ่าน 3 แต่ ข้า ก็ มี ความเข้าใจอย่า งกั บท ่าน ข้า ไม่ ด้อยกว่า ท่าน
เออ เรือ
่ งอย่างนี้ ใครจะไม่ ทราบ 4 ข้า เป็น เหมือนผู้ ที่ ให้ เพื่อนบ้านหัวเราะเยาะ ผู้ ร้องทูล
พระเจ้า และพระองค์ ทรงตอบ คนดี รอบคอบอัน ชอบธรรมเป็ นที ่ ให้ เขาหัวเราะเยาะ 5 ใน
ความคิด ของผู้ ที่ อยู่ อย่างสบาย ผู้ มี เท ้า พร้อมที่ จะพลาดเหมือนตะเกียงที่ ถู กสบประมาท
6 เต็นท์ ของโจรก็ มัง
่ คัง่ และบุคคลที่ยว
ั ่ เย้าพระเจ้าก็มัน
่ คง พระเจ้าทรงนําของมากมายมา
สู่มือของเขา 7 แต่ขอถามสัตว์เดียรัจฉาน และมันจะสอนท่าน ถามนกในอากาศดู และมัน
จะบอกท่าน 8 หรือ พู ดก ับ แผ่น ดิน โลก และมัน จะสอนท่าน และปลาทะเลจะประกาศแก่
ท่าน 9 ในบรรดาสิง่ เหล่านี้ มีสิ่งใดที่ไม่ทราบว่าพระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์ทรงกระทําให้เป็น
ไปอย่างนั ้น 10 จิ ตใจของสิง่ ที่ มีชีวิตทุกอย่างอยู่ในพระหัตถ์ ของพระองค์ ทัง้ ลมหายใจของ
มนุษย์ ทัง้ ปวง 11 หู ทดลองถ้อยคํา มิ ใช่ หรือ และเพดานปากชิม รสอาหารมิ ใช่ หรือ 12 สติ
ปัญญาอยู่กับคนมีอายุมาก และอายุยน
ื ยาวทําให้เกิดความเข้าใจ 13 สติ ปัญญาและฤทธา
1
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นุ ภาพอยู่ กับ พระเจ้า พระองค์ ทรงมี คํา แนะนํา และความเข้าใจ ดู เถิด พระองค์ ทรงพัง
ทลายลงและไม่มีผู้ใดสร้างใหม่ได้ พระองค์ทรงกักขังมนุษย์คนหนึ่ งไว้และไม่มีผู้ใดเปิดได้
15 ดู เถิด พระองค์ ทรงยึดนํ้า ไว้และมั นก็แห้งไป ดัง นั ้น พระองค์ ทรงส่ งมันออกไปและมั นก
็ ท่วมแผ่น ดิน 16 พระกําลัง และพระสติ ปัญญาอยู่ กับ พระองค์ ผู้ ถู กลวงทัง้ ผู้ ลวงเป็น ของ
พระองค์ 17 พระองค์ทรงนําที่ปรึกษาตัวล่อนจ้อนไป และพระองค์ทรงกระทําผู้พิพากษาให้
เป็น คนโง่ 18 พระองค์ ทรงแก้ พันธนาการของกษั ตริย์ และทรงผูกมัด เอวของกษั ตริย์ เหล่
านั ้น ด้วยผ้า คาดเอว 19 พระองค์ ทรงนํา เจ้า ชายตัว ล่อนจ้อนไป และทรงควํา่ ผู้ มี กําลัง เสีย
20 พระองค์ทรงเอาคําพูดไปเสียจากผูที
้ ่เขาวางใจ และทรงนําการพินิจพิจารณาไปเสียจาก
พวกผู้ มีอายุ 21 พระองค์ ทรงเทความเหยียดหยามบนเจ้า นาย และทรงกระทํา ให้ ผู้ ที่ แข ็ง
แรงอ่อนกําลัง 22 พระองค์ ทรงเปิด สิง่ ที่ ลึก ออกมาจากความมืด และทรงนํา เงามัจจุราช
มาสู่ความสว่าง 23 พระองค์ทรงกระทําประชาชาติให้ใหญ่โต และทรงทําลายเสีย พระองค์
ทรงขยายบรรดาประชาชาติ และทรงนําเขาทัง้ หลายให้แคบลงอีก 24 พระองค์ทรงนําความ
เข้าใจไปเสีย จากหัวหน้า ชาวโลก และทรงกระทํา ให้ เขาพเนจรไปในถิน
่ ทุ รก ัน ดารซึ่ง ไม่ มี
หนทาง 25 เขาทัง้ หลายคลําอยูใ่ นความมืดปราศจากความสว่าง และพระองค์ทรงทําให้เขา
โซเซอย่างคนเมา�
14

13
โยบปกป้องความซื่อสัตย์ของตนเอง
ตาของข้า ได้ เห ็น สิง่ ทัง้ หมดนี้ แล้ว หู ของข้า ได้ยน
ิ และเข้าใจเรือ
่ งนี้ แล้ว 2 อะไร
ที่ ท่านทัง้ หลายรู ้ ข้าก็ รู ด้
้ วย ข้าไม่ ด้อยกว่าท่าน 3 แต่ ข้าใคร่จะทูลต่อองค์ ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์
และปรารถนาจะสู้คดีของข้ากับพระเจ้า 4 ส่วนท่าน ท่านฉาบเสียด้วยการมุสา ท่านทัง้ ปวง
เป็น แพทย์ ที่ ใช้ ไม่ ได้ 5 โอ ท่านน่า จะนิ่ ง เสีย และความนิ่ ง นั ้น จะเป็น สติ ปัญญาของท่าน
6 บัดนี้ ขอฟังการหาเหตุผลของข้า และขอฟังคําวิงวอนแห่งริมฝีปากของข้า 7 ท่านทัง
้ หลาย
จะพูดชัว่ ร้ายเพื่อพระเจ้าหรือ และพูดลวงเพื่อพระองค์หรือ 8 ท่านทัง้ หลายจะแสดงความ
ลําเอียงเข้า ข้างพระองค์ หรือ ท่านจะว่า ความฝ่ายพระเจ้า หรือ 9 เมื่อ พระองค์ ทรงค้น ท่าน
พบ จะดี แก่ ท่านไหม หรือ ท่านจะเยาะเย้ย พระองค์ ได้ อย่างผู้ หน่ง
ึ ผู้ ใดเยาะเย้ย มนุษย์หรือ
10 พระองค์ จะทรงตําหนิ ท่านทัง
้ หลายแน่ ถ้า ท่านแสดงความลําเอียงอย่างลับๆ 11 ความ
โอ่อา่ ตระการของพระองค์ จะไม่ กระทํา ให้ท่านคร้ามกลัว และความครันคร
่
้ามต่อ พระองค์
จะไม่ตกเหนื อท่านหรือ 12 ความระลึกถึงทัง้ หลายของท่านเป็นเหมือนอย่างขี้เถ้า ร่างกาย
ของท่านเป็น แต่ กายดิน 13 ขอน ง
ิ่ เถอะ และข้า จะพูด และอะไรจะเกิด แก่ ข้า ก็ ขอให้ เก ิด
เถิด 14 ทําไมน่ ะ หรือ ข้า จะงับ เนื้ อ ของข้า ไว้ และเสี่ยงชีวต
ิ ของข้า 15 ถึง แม้ พระองค์ ทรง
ประหารข้าเสีย ข้าก็ จะยังวางใจในพระองค์ แต่ ข้าจะยังยืนยันทางทัง้ หลายของข้าจําเพาะ
พระพักตร์พระองค์ 16 พระองค์จะทรงเป็นความรอดของข้าด้วย เพราะคนหน้าซื่อใจคดจะ
ไม่ได้เข้ามาต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์ 17 ขอฟังถ้อยคําของข้าอย่างระมัดระวัง และให้คํา
กล่าวของข้าอยูใ่ นหูของท่าน 18 ดูเถิด ข้าเตรียมคดีของข้าแล้ว ข้าทราบว่า จะปรากฏว่าข้า
บริสุทธิ์ 19 ใครนะจะสู้ คดี กับ ข้า เพราะบัดนี้ ถ้า ข้า นิ่ ง เสีย ข้า ก็ จะตาย 20 ‘ขอทรงประสาท
สองสิง่ แก่ ข้า พระองค์ และข้า พระองค์ จะไม่ ซ่อนตัว จากพระพักตร์พระองค์ 21 ขอทรงหด
พระหัตถ์ ให้ ไกลจากข้า พระองค์ และขออย่า ให้ ความครันคร
่
้ามพระองค์ ทําให้ ข้า พระองค์
คร้ามกลัว 22 ขอพระองค์ ทรงเรียกเถิด แล ้ว ข้า พระองค์ จะทูล ตอบ หรือ ขอให้ ข้า พระองค์
ทูล และขอพระองค์ทรงตอบแก่ข้าพระองค์ 23 บรรดาความชัว่ ช้าและความบาปผิดของข้า
1 “ดู เถิด
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พระองค์ มี เท่าใด ขอทรงโปรดให้ ข้า พระองค์ ทราบถึง การละเมิด และบาปของข้า พระองค์
24 ทําไมพระองค์ ทรงเมิน พระพักตร์เสีย และทรงนั บ ว่า ข้า พระองค์ เป็ น ศั ตรู ของพระองค์
25 พระองค์ จะ ทรง ให้ ใบไม้ ที่ ถู กลม พัด หัก เสีย หรือ และ จะ ทรง ไล่ ติ ด ตาม ฟาง แห้ง หรือ
26 เพราะพระองค์ทรงจารึกสิง
ั โทษ
่ ขมขื่นต่อสู้ข้าพระองค์ และทรงกระทําให้ข้าพระองค์รบ
ความชัว่ ช้า ที่ ข้า พระองค์ กระทํา เมื่อ ยัง รุ น
่ ๆอยู่ 27 พระองค์ ทรงเอาเท้า ของข้า พระองค์ ใส่
ขื่อไว้ และทรงเฝ้าดูทางทัง้ สิน
่ งหมายไว้บนฝ่าเท้า
้ ของข้าพระองค์ พระองค์ทรงจารึกเครือ
ของข้า พระองค์ 28 มนุษย์ ก็ ทรุ ด โทรมไปเหมือนของเน่า เหมือนเครือ
่ งแต่ง กายที่ ตัว มอด
กิน� ”

14
โยบตอบสหายของตน
“ ‘มนุษย์ ที่ เก ิ ดมาโดยผู้ หญิ งก ็ อยู่ แต่ น้ อยวัน และเต็ม ไปด้วยความยุง่ ยากใจ 2 เขา
ออกมาเหมือนดอกไม้ แล้ว ก็ ถู กตัด ให้ ล้ม ลง เขาลี้ ไปอย่างเงา และไม่ อยู่ ต่อ ไปอีก 3 และ
พระองค์ ทรงลืม พระเนตรมองคนอย่างนี้ หรือ และทรงนํา ข้า พระองค์ มาในการพิพากษา
ของพระองค์ หรือ 4 ใครจะเอาสิง่ สะอาดออกมาจากสิง่ ไม่ สะอาดได้ ไม่มี ใครสัก คน 5 วัน
เวลาของเขาถูกกําหนดไว้เสียแล้ว และจํานวนเดือนของเขาก็อยู่กับพระองค์ พระองค์ทรง
กําหนดขอบเขตของเขาไม่ ให้ เขาผ่านไปได้ 6 ฉะนั ้น ขอทรงหัน พระพักตร์ไปจากเขา และ
ทรงเลิกเถิดพระเจ้าข้า เพื่อให้เขาชื่นบานด้วยวันของเขาอย่างลูกจ้าง 7 เพราะสําหรับต้นไม้
ก็มีความหวัง ถ้ามันถูกตัดลง มันก็จะแตกหน่ ออีก และหน่ ออ่อนของมันจะไม่หยุดยัง้ 8 ถึง
รากของมัน จะแก่ อยู่ ในดิน และตอของมัน จะตายอยู่ ในผงคลี ดิน 9 แต่ พอได้ กล น
ิ่ ไอของ
นํ้า มัน จะงอกและแตกกิง่ ออกเหมือนต้นไม้ อ่อน 10 แต่ มนุษย์ ตาย และล้ม พังพาบ เออ
มนุษย์สิ้นลมหายใจและเขาอยูที
่ ่ไหนเล่า 11 นํ้าขาดจากทะเลไป และแม่น้ําก็เหือดและแห้ง
12
ไปฉั นใด ฉั น นั ้น แหละ มนุษย์ ก็ นอนลงและไม่ ลุ กขึ้ นอ ีก จนท้องฟ้า ไม่ มี อีก เขาก็ ไม่ ตื่น
ขึ้น และปลุก เขาก็ ไม่ ได้ 13 โอ หากพระองค์ ทรงซ่อนข้า พระองค์ ไว้ ในแดนคนตายก็ จะดี
ใคร่จะให้ พระองค์ ทรงปกปิด ข้า พระองค์ ไว้จนพระพิโรธพระองค์ พ้น ไป ใคร่จะให้ พระองค์
ทรงกําหนดเวลาให้ ข้า พระองค์ และทรงระลึก ถึง ข้า พระองค์ 14 ถ้า มนุษย์ ตายแล้ว เขาจะ
มี ชี วิตอ ีก หรือ ข้า พระองค์ จะคอยอยู่ ตลอดวัน ประจํา การของข้า พระองค์ จนกว่า การปลด
ปล่อยของข้าพระองค์จะมาถึง 15 พระองค์จะทรงเรียก และข้าพระองค์จะทูลตอบพระองค์
พระองค์ จะทรงอาลัย อาวรณ์ พระหัตถกิจ ของพระองค์ 16 แต่ พระองค์ ทรงนั บก ้าวของข้า
พระองค์ พระองค์มิได้ทรงจ้องจับผิดข้าพระองค์หรือ 17 การละเมิดของข้าพระองค์นั้นทรง
ใส่ไว้ในถุงที่ผนึ กตรา และพระองค์ทรงมัดความชัว่ ช้าของข้าพระองค์ไว้ 18 แต่ภูเขาก็ทลาย
ลงและผุพังไป และก้อนหินกถู
็ กย้ายไปจากที่ของมัน 19 นํ้าเซาะหินไปเสีย พระองค์ทรงพัด
พาสิง่ ต่างๆที่ งอกขึ้น จากผงคลี ดิ นแห่ง แผ่น ดิน โลกไป พระองค์ ทรงทําลายความหวัง ของ
มนุษย์เช่นกัน 20 พระองค์ ทรงชนะเขาเสมอ และเขาก็ ล่วงลับไป พระองค์ ทรงเปลี่ยนสี หน
้า ของเขาและทรงส่ง เขาไปเสีย 21 บรรดาบุตรชายของเขาได้ รบ
ั เกียรติ และเขาก็ ไม่ ทราบ
22
เขาทัง้ หลายตกตํ่าลง แต่เขาหาหยัง่ รู ไม่
้
เขารู ส
้ ึกเพียงความเจ็บในร่างกายของตน และ
จิตใจเขาครํา่ ครวญ� ”
1

15
เอลีฟัสว่าเขามีความรู มากกว่
้
าโยบ
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1 แล้วเอลี ฟัสชาวเทมานตอบว่า 2 “ควรที่ คนมีปัญญาจะตอบด้วยความรู ล
้ มๆแล้งๆหรือ

และบรรจุลมตะวันออกให้เต็มท้อง 3 ควรที่เขาจะโต้แย้งกันในการพูดอันไร้ประโยชน์ หรือด
้วยถ้อยคําซึ่งไม่ได้ผลหรือ 4 แต่ท่านกําลังขจัดความยําเกรงเสีย และขัดขวางการอธิษฐาน
ต่อ พระพักตร์พระเจ้า 5 เพราะปากของท่านกล่าวความชัว่ ช้า ของท่าน และท่านเลือกเอา
ลิน
้ ของคนฉลาดแกมโกง 6 ปากของท่านกล่าวโทษท่านเอง ไม่ใช่ ข้าพเจ้า และริม ฝีปาก
ของท่านปรักปรํา ท่านเอง 7 ท่านเป็น มนุษย์ คนแรกที่ เก ิ ดมาหรือ หรือ ท่านคลอดมาก่อน
เนิ นเขาหรือ 8 ท่านได้ฟังความลึกลับของพระเจ้าหรือ และท่านจํากัดสติปัญญาไว้เฉพาะตั
วท ่านหรือ 9 ท่านทราบอะไรที่ พวกเราไม่ ทราบบ้าง ท่านเข้าใจอะไรที่ ไม่ กระจ่างแก่ เราเล่า
10 ในพวกเรามี คนผมหงอกและคนสู งอายุ แก่ ยิง
่ กว่าบิดาของท่าน 11 ท่านเห็นคําเล้าโลม
ของพระเจ้าเป็นของเล็กน้ อยไปหรือ มีเรือ
่ งลึกลับอะไรบ้างอยู่กับท่านหรือ 12 เหตุไฉนท่าน
จึง ปล่อยตัว ไปตามใจ ท่านกระพริบ ตาเพราะเหตุ อะไรเล่า 13 คือ ที่ ท่านหัน จิตใจของท่าน
ต่อสู้ พระเจ้า และให้ ถ้อยคํา อย่างนี้ ออกจากปากของท่าน 14 มนุษย์ เป็น อะไรเล่า เขาจึง
จะสะอาดได้ หรือ เขาผู้ เก ิ ดมาโดยผู้ หญิง เป็น อะไร เขาจึง ชอบธรรมได้ 15 ดู เถิด พระเจ้า
มิ ได้ ทรงวางใจในวิสุทธิชนของพระองค์ ใช่ แล้ว ในสายพระเนตรพระองค์ ฟ้า สวรรค์ ก็ ไม่
สะอาด 16 แล้วมนุษย์ผู้ดื่มความชัว่ ช้าเหมือนดื่มน้าํ ก็น่าสะอิดสะเอียนและโสโครกยิง่ กว่า
นั ้น สัก เท่าใด 17 ฟัง ข้า ซิ ข้า จะแสดงแก่ ท่าน สิ ่ง ใดที่ ข้า ได้ เห็น ข้า จะกล่าว 18 สิ ่ง ที่ คนมี
ปัญญาได้ บอกกัน มาตัง้ แต่ บรรพบุรุษ ของเขา และมิ ได้ ปิดบัง ไว้ 19 ผู้ ที่ ได้ รับ พระราชทาน
แผ่นดินแต่พวกเดียว และไม่มีคนต่างด้าวผ่านไปท่ามกลางเขาทัง้ หลาย 20 คนชัว่ ทนทุกข์
ทรมานตลอดอายุของเขา ตลอดปี ทัง้ ปวงได้ซ่อนไว้จากผู้บีบบังคับ 21 เสียงที่ น่าคร้ามกลัว
อยู่ ในหู ของเขา ผู้ ทําลายจะมาเหนื อ เขาในยามมัง่ คัง่ 22 เขาไม่ เชื่อ ว่า เขาจะกลับ ออกมา
จากความมืด เขาจะต้องตายด้วยดาบ 23 เขาพเนจรไปเพื่อ หาอาหาร กล่าวว่า ‘อยู่ ที่ ไหน
นะ� เขาทราบอยู่ว่าวันแห่งความมื ดอยู่แค่ เอื้อมมือ 24 ความทุกข์ใจและความแสนระทม
จะทําให้เขาคร้ามกลัว มันจะชนะเขา เหมือนอย่างกษั ตริย์เตรียมพร้อมแล้วสําหรับการศึก
25 เพราะเขาได้ เหย ีย ดมือ ของเขาออกสู้ พระเจ้า และเพิม
่ กําลัง เพื่อ ต่อสู้ องค์ ผู้ ทรงมหิทธิ
ฤทธิ์ 26 เขาวิง่ เข้า ใส่ พระองค์ อย่า งดื้ อด ึง พร้อมกั บด ัง้ ปุ่ม หนา 27 เพราะว่า เขาได้ คลุม หน้า
ของเขาด้วยความอ้วนของเขาแล้ว และรวบรวมไขมัน มาไว้ ที่ บัน
้ เอวของเขา 28 และได้
อาศัย อยู่ ในหัว เมืองที่ รกร้าง ในเรือนซึ่ง ไม่ มี ผู้ อาศัย ซึ่ง พร้อมที่ จะกลายเป็นกองซากปรั
กหักพัง 29 เขาจะไม่มัง่ มี และทรัพย์สมบัติของเขาจะไม่ทนทาน และข้าวของของเขาจะไม่
เพิม
่ พูน ในแผ่น ดิน 30 เขาจะหนี จากความมืด ไม่ พ้น เปลวเพลิง จะทําให้ หน ่อ ของเขาแห้ง
ไป และโดยลมพระโอษฐ์ เขาจะต้องจากไปเสีย 31 อย่าให้เขาวางใจในความอนิ จจังลวงตัว
เขาเอง เพราะความอนิ จจังจะเป็นสิง่ ตอบแทนเขา 32 จะชําระให้เขาเต็มก่อนเวลาของเขา
และกิ่งก้านของเขาจะไม่เขียว 33 เขาจะเป็นประดุจเถาองุ นที
่ ่เขย่าลู กองุ่นดิบของมัน และ
เป็นดังต้นมะกอกเทศที่สลัดทิง้ ดอกบานของมัน 34 เพราะว่าที่ชุมนุมของพวกหน้าซื่อใจคด
นั ้นจะรกร้างไป และไฟจะเผาผลาญเต็นท์แห่งสินบนเสีย 35 เขาทัง้ หลายตัง้ ครรภ์ความชัว่
และคลอดความร้ายออกมา และท้องของเขาทัง้ หลายตระเตรียมการล่อลวง�

16
โยบบ่นเรือ
่ งพระราชกิจของพระเจ้า
แล ้ว โยบตอบว่า 2 “ข้า เคยได้ยน
ิ เรือ
่ งอย่างนี้ มามากแล้ว ท่านทุก คนเป็น ผู้ เล้าโลมที่
3
กวนใจ คํา ลมๆแล้งๆจะจบสิน
้ เมื่อไรหนอ ท่านเป็น อะไรไป ท่านจึง ตอบอย่างนี้ 4 ข้า ก็ พู
1
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ดอย ่างท่านทัง้ หลายได้ เหมือนกัน ถ้า ชีวต
ิ ท่านมาแทนที่ ชี วิต ของข้า ข้า ก็ สามารถสรรหา
ถ้อยคํามากมายก่ายกองมาต่อสู้ ท่านทัง้ หลายได้ และสัน
่ ศีรษะของข้าใส่ ท่าน 5 ข้าจะหนุน
กําลัง ของท่านทัง้ หลายด้วยปากของข้า ก็ ได้ และการเคลื่อนไหวแห่ง ริม ฝีปากของข้า จะ
ระงับความเจ็บปวดของท่านก็ได้ด้วย 6 ถ้าข้าพูด ความเจ็บปวดของข้าก็ไม่ระงับ และถ้าข้า
นิ่ งไว้ จะบรรเทาไปสักเท่าใด 7 แต่นี่ แหละ เดีย
๋ วนี้ พระเจ้าทรงให้ข้าอ่อนเปลี้ย พระองค์ทรง
กระทํา ให้ พรรคพวกทัง้ สิน
้ ของข้า เลิ กร ้างไป 8 และพระองค์ ได้ ให้ ข้า เต็ม ไปด้วยรอยย่น ซึ่ง
สภาพนี้ เป็น พยานปรักปรํา ข้า และความผ่ายผอมของข้า ลุก ขึ้น ปรักปรํา ข้า มัน เป็น พยาน
ใส่ หน ้า ข้า 9 พระองค์ ทรงฉี ก ข้า ด้วยพระพิโรธของพระองค์ และทรงเกลียดชัง ข้า พระองค์
ทรงขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน ใส่ ข้า ปรปักษ์ ของข้า ถลึงตาสู้ ข้า 10 มี คนอ้า ปากใส่ ข้า เขาตบแก้ม
ประจานข้า เขาสุมหัวกันปรักปรําข้า 11 พระเจ้าทรงมอบข้าให้แก่คนอธรรม และทรงเหวีย
่ ง
ข้า ไว้ในมือ ของคนชัว่ ร้าย 12 ข้า อยู่ สบาย และพระองค์ ทรงหัก ข้า สะบัน
้ เออ พระองค์ ทรง
ฉวยคอข้า และฟาดข้าลงเป็นชิน
้ ๆ พระองค์ทรงตัง้ ข้าให้เป็นเป้าของพระองค์ 13 นั กธนูของ
พระองค์ล้อมข้า พระองค์ทรงทะลวงเปิดไตของข้าและไม่เพลามือเลย พระองค์ทรงเทนํ้าดี
ของข้า ลงบนดิน 14 พระองค์ ทรงพัง เข้าไปเป็น ช่องๆ พระองค์ ทรงวิง่ เข้า ใส่ ข้า อย่างมนุษย์
ยักษ์ 15 ข้า เย็บ ผ้า กระสอบติด หนั ง ของข้า และทําให้ เขาสัตว์ของข้า สกปรกด้วยผงคลี ดิน
16 หน ้า ของข้า แดงด้วยการรํา
่ ไห้ เงามัจจุราชอยู่ที่ หน ัง ตาของข้า 17 แม้ว ่า ในมือ ของข้า ไม่
มี ความอยุ ติ ธรรมเลย และคํา อธิษฐานของข้า ก็ บริสุทธิ์ 18 โอ แผ่ นดิน โลกเอ๋ย อย่า ปิดบัง
โลหิตของข้านะ อย่าให้เสียงร้องของข้ามีที่ หยุดพัก 19 ดู เถิด เดีย
๋ วนี้ เองพยานของข้าก็ อยู่
บนสวรรค์ และพระองค์ ผู้ รับรองข้า ก็ อยู่ ในที่ สูง 20 เพื่อนของข้า ดู หมิน
่ ข้า แต่ ตาของข้า
เทนํ้าตาออกถวายพระเจ้า 21 โอ ขอให้ ผู้ หน ่งึ ผู้ ใดอ้อนวอนเพื่ อมนุษย์ ต่อ พระเจ้า อย่างที่
มนุษย์อ้อนวอนเพื่อเพื่อนบ้านของเขา 22 เพราะว่าต่อไปอีกไม่กี่ ปี ข้าจะไปตามทางที่ ข้าจะ
ไม่กลับ�

17
โยบอ้อนวอนต่อพระเจ้า
“ลม หายใจ ของ ข้า ได้ แตกดับ วัน เวลา ของ ข้า ก็ จบ ลง หลุม ฝัง ศพ พร้อม สําหรับ ข้า
แล้ว 2 แน่ ละ คนมัก เยาะเย้ ยก ็ อยู่ รอบข้า นี่ เอง และตาของข้า ก็ จ้องอยู่ ที่ การยัว่ เย้า ของ
เขา 3 ‘โปรดทรงวางประกัน ไว้ สําหรับ ข้า พระองค์ กับ พระองค์ ใครอยู่ ที่ นั ่ นที ่ จะให้ ประกัน
สําหรับข้าพระองค์ได้ 4 เพราะพระองค์ทรงปิดใจของเขาทัง้ หลายไว้จากความเข้าใจ ฉะนั ้น
พระองค์จะไม่ทรงยกย่องเขา� 5 ผู้ที่กล่าวคําประจบประแจงแก่เพื่อนของเขา นั ยน์ ตาของ
ลูกหลานของเขาจะมัวมืดไป 6 พระองค์ ทรงกระทําให้ข้าเป็นคําครหาของชนชาติ ทัง้ หลาย
แต่ ก่อนนั ้น ข้า เป็น เหมือนรํามะนา 7 นั ยน์ ตาของข้า ได้ มื ดม ัว ไปด้วยความโศกสลด และ
อวัยวะทัง้ สิน
่ งนี้ และคนไร้
้ ของข้า ก็ เหมือนกับ เงา 8 คนเที่ยงธรรมก็ จะตกตะลึ งด ้วยเรือ
ผิ ดก ็ จะเร้า ตัว ขึ้น ปรักปรํา คนหน้า ซื่อ ใจคด 9 คนชอบธรรมยัง จะยึ ดม ั น
่ อยู่ กับ ทางของเขา
และผู้ที่มีมือสะอาดก็จะแข็งแรงยิง่ ขึ้นๆ 10 แต่พวกท่าน ท่านทุกคนมาอีกซี ข้าจะไม่พบคน
ที่มีปัญญาสักคนในพวกท่าน 11 วันของข้าก็ผ่านพ้นไป แผนงานของข้าก็แตกหัก คือความ
คิด ในใจของข้า นั ้น 12 เขาเหล่า นั ้น ทํา กลางคืนให้ เป็นกลางวัน ความสว่างนั ้ นก ็ สัน
้ เพราะ
เหตุความมืด 13 ถ้าข้ารอคอย แดนคนตายจะเป็นบ้านของข้า ข้าได้กางที่นอนออกในความ
มืด 14 ข้าได้พูดกับความเปื่ อยเน่าว่า ‘เจ้าเป็นพ่อของข้า� และพูดกับหนอนว่า ‘เจ้าเป็นแม่
ของข้า และเป็น พี่ สาวของข้า� 15 แล ้ว บัดนี้ ความหวัง ของข้า อยู่ ที่ ไหนเล่า ส่วนความหวัง
1
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ของข้านั ้นใครจะเห็นได้
กันในผงคลีดิน�
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เราจะลงไปด้วย

18

บิลดัดกล่าวถึงความทุกข์ของคนชัว่

1 แล ้วบิ ลด ัด คนชู อาห์ตอบว่า 2 “ท่านจะค้นหาถ้อยคํา นานเท่าใด

จงใคร่ครวญแล้วภาย
หลังพวกเราจะพูด 3 ทําไมเราจึงถูกนั บให้เป็นสัตว์ และถือว่าเลวทรามในสายตาของท่าน
4 ท่านผู้ฉีกตัวของท่านด้วยความโกรธของท่าน จะให้แผ่นดินโลกถูกทอดทิง
้ เพราะเห็นแก่
5
ท่านหรือ หรือจะให้ก้อนหินโยกย้ายจากที่ของมัน เออ ความสว่างแห่งคนชัว่ จะถูกดับเสีย
และเปลวไฟของเขาจะไม่ส่องแสงอีก 6 ความสว่างในเต็นท์ของเขาจะมืด และตะเกียงของ
เขาจะดับพร้อมกับเขา 7 ก้าวอันแข็งแรงของเขาก็จะสัน
้ เข้า และความคิดอ่านของเขาเอง
ก็ จะควํา่ เขาลง 8 เพราะเขาถูก เหวีย
่ งเข้าไปในข่ายด้วยเท้า ของเขาเอง และเขาเดิน อยู่บน
หลุม พราง 9 กับ อันหนึ่ ง จะฉวยส้นเท้าของเขาไว้ ผู้ ปล้นจะมี ชย
ั ต่อ เขา 10 มี บ่วงซ่อนอยู่ใน
ดินไว้ดักเขา มีกับอยใู่ นทางไว้ดักเขา 11 สิ่งน่าหวาดเสียวจะทําให้เขาตกใจอยูรอบด้
่
าน และ
12
ไล่ติดส้นเท้าของเขาอยู่ กําลังของเขาก็จะกร่อนไปเพราะความหิว และภัยพิบัติก็จะคอย
พร้อมอยูที
่ ่ข้างเขา 13 มันจะกินความแข็งแกร่งแห่งผิวหนั งของเขาเสีย แม้แต่บุตรหัวปีแห่
งความตายจะกินความแข็งแกร่งของเขาเสีย 14 ความไว้วางใจของเขาจะถูกถอนออกจาก
เต็นท์ของเขา จะถูกนํามายังกษั ตริย์แห่งความน่าหวาดเสียว 15 สิ่งที่ไม่ใช่ของเขาจะอาศัย
อยู่ในเต็นท์ของเขา จะมีกํามะถันเกลื่อนกลาดอยู่เหนื อที่อยู่ของเขา 16 รากของเขาจะแห้ง
ไปข้างใต้ นั ้น และกิง่ ของเขาที่ อยู่ ข้างบนจะถูก ตัด ทิง้ 17 การระลึก ถึง เขาจะพินาศไปจาก
โลก และเขาจะไม่มีชื่ออยูใ่ นถนน 18 เขาจะถูกผลักไสจากความสว่างเข้าสู่ความมืด และจะ
ถูกไล่ ออกไปจากแผ่นดินโลก 19 เขาจะไม่มีลูกหรือหลานท่ามกลางประชาชนของเขา และ
จะไม่มีใครเหลืออยู่ในที่ซ่ึงเขาเคยอาศัยอยู่ 20 ผู้ที่มาภายหลังเขาก็จะตกตะลึงด้วยวันของ
เขา เหมือนกับผู้ที่มาก่อนก็หวาดกลัวด้วย 21 แน่ ละ ที่อยู่ของคนชัว่ เป็นอย่างนี้ แหละ และ
ที่อยูของคนซึ
่
่งไม่รู จั
้ กพระเจ้าก็เป็นอย่างนี้ แหละ�

19
โยบมัน
่ คงในความเชื่อ
แล ้ว โยบตอบว่า 2 “ท่านทัง้ หลายจะทรมานจิตใจช้า นานสัก เท่าใด ทัง้ ทุบ ข้า เป็น ชิน
้ ๆ
ด้วยถ้อยคํา 3 ท่านทัง้ หลายพูด สบประมาทข้า สิบ หนแล้ว และที่ ทําตัว เป็น คนแปลกหน้า
ต่อ ข้า นั ้น ท่านก็ ไม่ อายเลย 4 ถ้า แม้ ว่า ข้า หลงทํา ผิด จริง ความผิด ของข้า ก็ อยู่ กับ ข้า 5 ถ้า
ท่านทัง้ หลายจะผยองเพราะข้าจริง และใช้ความตํ่าต้อยของข้าปรักปรําข้า 6 จงทราบเถิด
ว่าพระเจ้าทรงควํา่ ข้าลงแล้ว และได้ทรงเอาตาข่ายของพระองค์ล้อมข้าไว้ 7 ดู เถิด ข้าร้อง
ออกมาเพราะเหตุ ความทารุ ณ แต่ ไม่มี ใครฟัง ข้า ร้องให้ช่วย แต่ ไม่มี ความยุ ติ ธรรมที่ ไหน
8 พระองค์ ทรงก่อ กําแพงกัน
้ ทางข้า ไว้ ข้า จึง ข้ามไปไม่ ได้ และพระองค์ ทรงให้ ทางของข้า
มืด ไป 9 พระองค์ ทรงปลดสง่าราศี ของข้าไปจากข้าเสีย และทรงถอดมงกุฎจากศีรษะของ
ข้า 10 พระองค์ ทรงพัง ข้า ลงเสีย ทุ กด ้านและข้า ก็ สิ ้นไป พระองค์ ทรงทึ้ง ความหวัง ของข้า
ขึ้นเหมือนถอนต้นไม้ 11 พระพิโรธของพระองค์พลุ่งขึ้นใส่ข้า และทรงนั บข้าว่าเป็นปรปั กษ
์ ของพระองค์ 12 กองทหารของพระองค์ เข ้า มาพร้อมกัน เขาทัง้ หลายก่อ เชิง เทิน ต่อสู้ ข้า
และตัง้ ค่ายล้อมเต็นท์ ของข้า 13 พระองค์ ทรงให้ พี่ น้ องของข้า ห่างไกลจากข้า ผู้ ที่ คุ ้น เคย
1
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14 ญาติของข้าละข้าเสีย

ของข้าก็หน
ั ไปจากข้าเสีย
และเพื่อนสนิ ทของข้าได้ลืมข้าเสียแล้ว
15 คนทัง
้ หลายที่ อาศัยอยู่ในบ้านของข้าและสาวใช้ของข้า นั บข้าเป็นคนต่างด้าว ข้ากลาย
เป็นคนต่างด้าวในสายตาของเขา 16 ข้าเรียกคนใช้ของข้า แต่เขาไม่ตอบข้า ข้าต้องวิงวอน
เขาด้วยปากของข้า 17 ลมหายใจข้าเป็ นที่ขยะแขยงแก่ภรรยาของข้า ถึงแม้ข้าได้ออ
้ นวอน
เพื่อลูกๆที่ บังเกิดแก่ข้าเอง 18 แม้เด็กๆดูหมิน
่ ข้า เมื่อข้าลุกขึ้นเขาก็วา่ ข้า 19 สหายสนิ ททัง้
สิน
้ ของข้า รังเกียจข้า และคนเหล่านั ้ นที ่ ข้า รัก เขาหัน หลัง ให้ ข้า 20 กระดูก ของข้า เกาะติด
หนั งและติดเนื้ อของข้า และข้ารอดได้อย่างหวุดหวิด 21 โอ ข้าแต่ท่าน สหายของข้า สงสาร
ข้า เถิด สงสารข้า เถิด เพราะพระหัตถ์ ของพระเจ้า ได้ แตะต้องข้า 22 ทําไมท่านทัง้ หลายจึง
ข่มเหงข้า อย่างกับ เป็น พระเจ้า ทําไมท่านไม่ พอใจกับ เนื้ อ ของข้า 23 โอ ข้า อยากให้ ถ้อยคํา
ของข้า ได้ ถู กบ ัน ทึก ไว้ โอ ข้า อยากให้ จาร ึก ไว้ ในหนั งสือ 24 ข้า อยากให้ สลัก ไว้ ในศิลาเป็น
นิ ตย์ ด้วยปากกาเหล็ก และตะกัว่ 25 แต่ ส่วนข้า ข้า ทราบว่า พระผู้ ไถ่ ของข้า ทรงพระชนม์
อยู่ และในที่สุด พระองค์ จะทรงประทับ ยืน บนแผ่น ดิน โลก 26 และหลัง จากตัว หนอนแห่ง
ผิวหนั งทําลายร่างกายนี้ แล้ว ในเนื้ อหนั งของข้า ข้าจะเห็นพระเจ้า 27 ผู้ซึ่งข้าจะได้เห็นเอง
และนั ยน์ ตาของข้า จะได้ เห็น ไม่ใช่ คนอื่น แม้ว ่า จิตใจในตัว ข้า ก็ อ่อนระโหย 28 แต่ ท่านทัง้
หลายควรว่า ‘ทําไมพวกเราข่มเหงท่าน เมื่อ รากของเรือ
่ งนั ้น พบอยู่ ในตัว เรา� 29 จงกลัว
ดาบ เพราะพระพิโรธนําโทษของดาบมา เพื่อท่านจะทราบว่ามีการพิพากษา�

20
โศฟาร์คิดว่าความบาปที่โยบซ่อนอยูจ
่ ะปรากฏ

แล ้วโศฟาร์ชาวนาอาเมห์ ตอบว่า 2 “เพราะฉะนั ้น เพราะเหตุ ความคิด ของข้าๆจึง ต้อง
ตอบด้วยความเร่ง ร้อน 3 ข้า ได้ ฟัง คํา ติ เตียนที่ สบประมาทแล้ว เพราะเหตุ จิ ตใจข้า รู ้เรือ
่ ง
4
ข้าจึงต้องตอบ ตัง้ แต่ดึกดําบรรพ์มา ตัง้ แต่มนุษย์ถูกวางไว้บนแผ่นดินโลก ท่านไม่ทราบ
หรือว่า 5 เสียงไชโยของคนชัวน
้ สัน
้ และความชื่นบานของคนหน้าซื่อใจคดนั ้นเป็นแต่ ครู ่
่ ัน
เดียว 6 แม้ ความสูง ของเขาเด่น ขึ้น ไปถึง ฟ้า สวรรค์ และศีรษะของเขาไปถึง หมู่ เมฆ 7 เขา
จะพินาศเป็นนิ ตย์อย่างอุจจาระของเขาเอง บรรดาคนที่เคยเห็นเขาจะพูดว่า ‘เขาอยู่ที่ไหน
� 8 เขาจะบิน ไปเสีย เหมือนความฝัน และจะไม่ มี ใครพบอีก เขาจะถูก ไล่ ไปเสีย อย่างนิ มิ
ตในกลางคืน 9 นั ยน์ ตาซึ่ง ได้ เห ็น เขาจะไม่ เห ็น เขาอีก หรือ ที่ ของเขาจะไม่ เห ็น เขาอีก เลย
10 ลูกหลานของเขาจะเสาะหาเป็ นทีโ
่ ปรดปรานของคนยากจน และมือของเขาจะคืนทรัพย์
11
สมบัติของเขา กระดูกของเขาเต็มไปด้วยความบาปของคนหนุ่มซึ่งจะนอนลงกับเขาใน
ผงคลี ดิน 12 แม้ว ่า ความชัว่ จะหวานอยู่ ในปากของเขา แม้ เขาซ่อนไว้ใต้ ลิน
้ ของเขา 13 แม้
เขาไม่ อยากจะปล่อยและไม่ ละทิง้ แต่ อมไว้ในปากของเขา 14 อาหารของเขายัง เปลี่ยนใน
ท้องของเขา เหมือนพิษของงูเห่าในตัวเขา 15 เขากลืนทรัพย์สมบัติลงไป แต่จะอาเจียนมัน
ออกมาอีก พระเจ้าจะเหวีย
่ งมันออกมาจากท้องของเขา 16 เขาจะดูดพิษของงูเห่า ลิน
้ ของงู
ร้ายจะฆ่าเขา 17 เขาจะไม่ได้เห็นแม่น้ําลําธาร หรือนํ้าเอ่อล้น คือลําธารที่มีน้าํ ผึ้งและนมข้น
ไหลอยู่ 18 เขาจะคืน ผลงานของเขา และจะไม่ กล ื นก ิน เสีย เขาได้ กําไรเท่า ไหร่ เขาจะต้อง
คืนให้เท่านั ้น และเขาจะไม่ได้ความชื่นบานในสิง่ นั ้นเลย 19 เพราะเขาได้ขยี้และทอดทิง้ คน
ยากจน เขาได้ ชิงบ้านซึ่งเขาไม่ได้ สร้าง 20 แน่ นอนเขาจะไม่รู สึ
้ กสงบใจ เขาจะเก็บสิง่ ที่ เขา
ปรารถนาไม่ ได้ เลย 21 อาหารของเขาจะไม่ มี อะไรเหลือ เหตุ ฉะนั ้น ไม่ มี ใครเสาะหาทรัพย์
สมบัติ ของเขา 22 ในขณะที่ เขาอิม
่ หนํา สําราญ เขาจะตกในสภาพขัดสน มือ ของคนชั ่วท ัง้
23
ปวงจะมายัง เขา เมื่อ กําลัง จะเติ มท ้ องของเขาให้ เต็ม พระเจ้า จะทรงส่ง ความพิโรธอัน
1

โยบ 20:24
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โยบ 21:33
24 เขาจะลี้ จากอาวุธ

ดุ เดือดมาถึง เขา และหลัง่ ลงมาบนเขาเมื่อ เขารับ ประทานอาหารอยู่
เหล็ก คัน ธนู เหล็กกล้า จะแทงเขาทะลุ 25 เขาดึ งม ัน ออก และมัน ออกมาจากร่างกายของ
เขา เออ กระบีอั
่ นวาววับออกมาจากนํ้าดีของเขา ความน่าหวาดเสียวมายังเขา 26 ความมืด
ทัง้ ปวงจะซ่อนไว้ในที่ลึกลับของเขา ไฟที่ไม่ต้องเป่าจะกลืนเขาเสีย สิ่งใดที่เหลืออยูในเต็
่
นท์
ของเขาจะถูกเผาผลาญ 27 ฟ้าสวรรค์จะสําแดงความชัว่ ช้าของเขา และแผ่นดินโลกจะลุก
ขึ้น ปรักปรํา เขา 28 ผลกําไรแห่ง ครัว เรือนของเขาจะถูก นํา ไปเสีย ทรัพย์ สมบัติ ของเขาจะ
ถูกกวาดไปในวันแห่งพระพิโรธของพระเจ้า 29 นี่ เป็นส่วนของคนชัว่ จากพระเจ้า และเป็น
มรดกที่พระเจ้าทรงกําหนดให้เขา�

21
โยบทุกข์ใจเรือ
่ งความเจริญของคนอธรรม

1 แล้วโยบตอบว่า 2 “ขอฟังถ้อยคําของข้าอย่างระมัดระวัง

และให้คํานี้ ปลอบใจท่าน 3 ขอ
อดทนหน่ อยและข้าจะพูด และเมื่อข้าพูดแล้ว ก็เยาะต่อไปเถอะ 4 ส่วนข้านี้ จะต่อว่ามนุษย์
หรือ ถ้า เป็น เช่น นั ้น ทําไมใจข้า จึง ไม่ ควรเป็น ทุกข์ 5 มองดู ข้า ซี และจงตกตะลึง เถิด และ
ท่านจงเอามือ ปิดปากของท่าน 6 เมื่อ ข้า ระลึก ถึง เรือ
่ งนี้ ข้า ก็ ตระหนกตกใจ และความสัน
่
สะท้านก็ จับเนื้ อของข้า 7 ทําไมคนชัว่ จึ งมีชีวิตอยู่ เออ จนถึงแก่ และเจริญมีกําลังมากขึ้น
8 เชื้อ สายของเขาก็ ตั งม
้ น
ั ่ คงอยู่ในสายตาของเขา และลูกหลานของเขาก็ อยู่ต่อหน้าต่อตา
เขา 9 เรือนของเขาทัง้ หลายก็ ปลอดภัย ปราศจากความกลัว และไม้ เรียวของพระเจ้า ก็ ไม่
อยู่บนเขา 10 วัว ผู้ ของเขาเกิด พันธุ ์ ไม่มี ขาด วัวเมีย ของเขาตกลูก และไม่ มี แท้ง 11 เขาส่ง
เด็กๆออกไปอยูอ
่ ย่างฝูงแพะแกะ และลูกหลานเล็กของเขาก็เต้นรํา 12 เขาหยิบเอารํามะนา
และพิณเขาคู่ และเปรมปรีดิ ์ตามเสียงขลุ่ย 13 ตลอดวันเวลาของเขา เขาก็ เจริญ และเขา
ลงไปที่ แดนคนตายในพริบ ตาเดียว 14 เขาจึง ทูล พระเจ้า ว่า ‘ขอจากเราไปเสีย เพราะเรา
ไม่ ปรารถนาความรู ใ้ นทางของท่าน 15 องค์ ผู้ ทรงมหิทธิฤทธิคื
์ อ อะไร ที่ เราจะต้องปรนนิ บั
16
ติ เขา ถ้า เราอธิษฐานต่อ เขา เราจะได้ ประโยชน์ อะไร � ดู เถิด ความจําเริญ ของเขาทัง้
หลายไม่อยู่ในกํามือของเขา คําปรึกษาของคนชัว่ อยู่หา่ งไกลจากข้า 17 ตะเกียงของคนชัว่
ดับ บ่อยเท่าใด ความยากลําบากมาเหนื อ เขาบ่อยเท่าใด พระเจ้า ทรงแจกจ่ายความเศร้า
โศกด้วยพระพิโรธของพระองค์ 18 เขาเป็น เหมือนฟางข้าวหน้า ลม และเป็น เหมือนแกลบ
ที่ พายุ พัด ไป 19 พระเจ้า ทรงสะสมความชัว่ ช้า ของเขาไว้ให้ ลูก หลานของเขาหรือ พระองค์
ทรงตอบแทนแก่ เขาเอง และเขาก็ จะทราบ 20 นั ยน์ ตาของเขาจะเห็น ความพินาศของเขา
และเขาจะดื่ม พระพิโรธขององค์ ผู้ ทรงมหิทธิ ฤทธิ์ 21 เพราะเขามี ความพึง พอใจอะไรใน
เรือ
่ งวงศ์ วานที่ ตามเขามา เมื่อจํานวนเดือนของเขาถูกตัดขาดกลางคันเสียแล้ว 22 มี ผู้ใด
จะสอนความรู ให้
้ แด่ พระเจ้าได้ หรือ เมื่อพระองค์ ทรงพิพากษาเทวชีพ 23 คนหนึ่ งตายเมื่อ
ยัง แข็ง แรงเต็ มท ี่ สบายและปลอดภัย ทัง้ สิน
้ 24 ถัง กายของเขาเต็ มด ้วยนํ้านม และกระดูก
25
ของเขาก็ ชุ่ มด ้วยไขกระดูก อี กคนหนึ่ ง ตายด้วยใจขมขื่น ไม่ เคยได้ ชิ มของดี 26 เขาทัง้
สองนอนลงในผงคลี ดิ นเหมือนกัน และตัว หนอนก็ คลุม เขาทัง้ สองไว้ 27 ดู เถิด ข้า รู ค
้ วาม
คิดของท่านและอุบายของท่านที่ จะทําผิดต่อข้า 28 เพราะท่านว่า ‘วังของเจ้านายอยู่ที่ไหน
เต็นท์ ซึ่ง คนชัว่ อาศัย นั ้น อยู่ ที่ไหน � 29 ท่านมิ ได้ ถามนั ก ท่องเที่ยว และท่านไม่ ได้ รับ สักขี
พยานของเขาหรือ 30 ว่า คนชัว่ ได้ สงวนไว้จนถึง วัน แห่ง ภัย พิบั ติ และเขาจะถูก นํา ไปยัง วัน
แห่งพระพิโรธ 31 ใครแจ้งวิธก
ี ารของเขาต่อหน้าเขา และผูใ้ ดสนองเขาในสิง่ ที่เขาได้กระทํา
32 แม้ กระนั ้น เขาจะถูก หามไปยัง หลุม ศพ และจะยัง อยู่ ในอุโมงค์ 33 สําหรับ เขาก้อนดิ นที
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่ หุบเขาก็ เบาสบาย คนทัง้ ปวงก็ตามเขาไป และคนที่ ไปข้างหน้า ก็ นั บ ไม่ ถ้วน แล ้ว ทําไม
ท่านจะมาเล้าโลมใจข้า ด้วยสิง่ ว่างเปล่า คํา ตอบของท่านไม่ มี อะไรเหลือ แล้ว นอกจากการ
มุสา�
34

22
เอลีฟัสฟ้องโยบเป็นครง
ั ้ ที่สาม

1 แล้วเอลี ฟัสชาวเทมานตอบว่า 2 “คนจะเป็ นประโยชน์ อะไรแก่พระเจ้าได้หรือ

แน่ ละ ผู้
ใดฉลาดก็เป็นประโยชน์ แก่ตนเองต่างหาก 3 ถ้าท่านเป็นคนชอบธรรม จะเป็นที่พอพระทัย
แก่องค์ผูทรงมหิ
้
ทธิฤทธิหรื
์ อ หรือถ้าทางทัง้ หลายของท่านดีรอบคอบจะเป็นประโยชน์ อะไร
แก่ พระองค์ 4 พระองค์ จะทรงติ เตียนท่านเพราะยําเกรงหรือ พระองค์ จะทรงสู้ ความกั บท
่านหรือ 5 ความชัว่ ของท่านใหญ่ โตมิ ใช่ หรือ ความชัว่ ช้า ของท่านไม่ มี ที่ สิ ้นสุ ดม ิ ใช่ หรือ
6 เพราะท่านยึดของประกัน ไปจากพี่ น้องเปล่าๆ และริบเสื้อผ้า ของคนที่ เปลือยกาย 7 ท่าน
มิ ได้ ให้ นํ้า แก่ คนอิดโรยดื่ม และท่านหน่วงเหนี่ ยวขนมปัง ไว้ มิ ให้ คนที ่ หิว 8 คนที ่ มี อํานาจ
ใหญ่โตย่อมได้ ที่ ดิ นเป็นกรรมสิทธิ์ และคนที่ มี หน้ามี ตาก็ได้ เข้าอาศัยอยู่ 9 ท่านไล่ แม่ ม่าย
ออกไปมือ เปล่า และแขนของลูก กํา พร้า พ่ อก ็ หัก 10 เพราะฉะนั ้ นก ั บด ัก อยู่ รอบท่าน และ
ความสยดสยองอัน ฉั บ พลั นก ็ ท่วมทั บท ่าน 11 หรือ ความมืด จนท่านไม่ เห ็ นอะไร และนํ้า ที่
ท่วมก็ ค ลุ มท ่านไว้ 12 พระเจ้า มิ ได้ ทรงสถิต อยู่ ณ ที่ สูง ในฟ้า สวรรค์ หรือ ดู ดาวที่ สูง ที่สุด
เถิด มันสูงจริงๆ 13 เพราะฉะนั ้นท่านว่า ‘พระเจ้าทรงรู อะไร
้
พระองค์จะทรงทะลุเมฆมืดทึบ
ไปพิพากษาได้ หรือ 14 เมฆทึบ คลุม พระองค์ ไว้ พระองค์ ทรงมองอะไรไม่ เห็น และพระองค์
ทรงดําเนิ น โดยรอบบนพื้น ฟ้า� 15 ท่านมุ่ง ไปทางเก่า หรือ ซึ่ง คนชัว่ เคยดําเนิ น นั ้น 16 ผู้ ถู
กฉวยเอาไปก่อนเวลากําหนดของเขา รากฐานของเขาถูก ไหลล้น ไปด้วยนํ้า ท่วม 17 ผู้ ทูล
พระเจ้าว่า ‘ขอทรงไปจากข้าทัง้ หลาย� และ ‘องค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิจะทรงช่
วยเขาทัง้ หลาย
์
ได้� 18 แต่พระองค์ทรงให้เรือนของเขาเต็มด้วยของดี แต่คําปรึกษาของคนชัว่ ห่างไกลจาก
ข้า 19 คนชอบธรรมเห็น และยินดี คนไร้ผิด หัวเราะเยาะ 20 ในขณะที่ ทรัพย์ สมบัติ ของเรา
ไม่ถู กตัดขาด แต่ ของที่ เหลือนั ้นไฟก็ เผาเสีย 21 จงปรองดองกับพระเจ้าและอยู่อย่างสันติ
ดังนั ้นสิง่ ที่ดีจะมาถึงท่าน 22 ขอจงรับพระราชบัญญัติจากพระโอษฐ์ของพระองค์ และเก็บ
พระวจนะของพระองค์ไว้ในใจของท่าน 23 ถ้าท่านกลับมายังองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ท่านจะ
เจริญ และจะทิง้ ความชัว่ ช้า ให้ไกลจากเต็นท์ ของท่าน 24 ท่านจะรวบรวมทองคํา ไว้เหมือน
ผงคลีดิน และทองคําเมืองโอฟีรไว้
์ เหมือนหินในลําธาร 25 และองค์ผูทรงมหิ
้
ทธิฤทธิจะเป็
น
์
ผู้ป้องกันท่าน และท่านจะมี เงินอย่างมากมาย 26 แล้วท่านจะปี ติ ยินดี ในองค์ ผู้ทรงมหิทธิ
ฤทธิ์ และเงยหน้าของท่านหาพระเจ้า 27 ท่านจะอธิษฐานต่อพระองค์ และพระองค์จะทรง
ฟัง ท่าน และท่านจะทํา ตามคํา ปฏิญาณของท่าน 28 ท่านจะตัดสิน ใจในเรือ
่ งใด และเรือ
่ ง
นั ้นจะสําเร็จสมประสงค์ และจะมีแสงสว่างส่องทางให้ท่าน 29 เมื่อมนุษย์ถูกทิง้ ลงไป ท่าน
จะว่า ‘มีการทรงช่วยยกชูขึ้น และพระองค์ทรงช่วยคนถ่อมใจให้รอด� 30 พระองค์ทรงช่วย
เกาะแห่งผู้ไร้ความผิดให้พ้น มันได้รบ
ั การช่วยให้พ้นโดยความสะอาดแห่งมือของท่าน�

23
โยบอาลัยถึงพระเจ้า

1 แล้วโยบตอบว่า 2 “คําร้องทุกข์ของข้าก็ ขมขื่นในวันนี้ ด้วย

การร้องครางของข้า

3 โอ

การที่ ข้าถูกทุบตี ก็หนักกว่า
ข้าอยากทราบว่าจะพบพระองค์ได้ที่ไหน เพื่อข้าจะมาถึงพระที่นั่ง

โยบ 23:4

629

โยบ 24:19

4 ข้าจะยื่นคดีของข้าต่อพระพักตร์พระองค์

ของพระองค์
และบรรจุข้อโต้แย้งให้เต็มปากข้า
5 ข้าจะทราบคําตอบของพระองค์ และเข้าใจสิง
่ ที่พระองค์จะตรัสกับข้า 6 พระองค์จะทรงโต้
แย้ งก ับ ข้า ด้วยฤทธานุภาพอัน ยิง่ ใหญ่ ของพระองค์ หรือ เปล ่าน่ ะ พระองค์ จะทรงให้กําลัง
แก่ ข้า 7 ณ ที่ นั ่นคนเที่ยงธรรมจะสู้ ความกับพระองค์ ได้ และข้าจะรับการช่วยให้พ้นจากผู้
พิพากษาของข้า เป็น นิ ตย์ 8 ดู เถิด ข้า เดิน ไปข้างหน้า แต่ พระองค์ มิได้ ทรงสถิต ที่ นั ่น และ
ข้างหลัง แต่ข้าก็ไม่สังเกตเห็นพระองค์ 9 ข้างซ้ายมือที่พระองค์ทรงกระทํากิจ ข้าก็ไม่เหน
็ พ
ระองค์ ข้างขวามือพระองค์ ทรงซ่อนอยู่ ข้าหาพระองค์ ไม่พบ 10 ด้วยว่าพระองค์ ทรงทราบ
ทางที่ข้าไป เมื่อพระองค์ทรงทดสอบข้าแล้ว ข้าก็จะเป็นอย่างทองคํา 11 เท้าของข้าติดรอย
พระบาทของพระองค์ แน่ น ข้าตามมรรคาของพระองค์ และมิได้ หันไปข้างๆเลย 12 ข้ามิได้
พรากไปจากพระบัญญัติแห่งริมพระโอษฐ์ของพระองค์ ข้าตีราคาพระวจนะแห่งพระโอษฐ์
ของพระองค์ สูง กว่า อาหารที่ จําเป็น สําหรับ ข้า 13 แต่ พระองค์ ทรงผันแปรมิ ได้ และผู้ ใด
จะหัน พระองค์ ได้ พระองค์ มี พระประสงค์ สิง่ ใด พระองค์ ก็ ทรงกระทํา สิง่ นั ้น 14 เพราะว่า
พระองค์จะทรงกระทําสิง่ ที่พระองค์ทรงกําหนดให้ข้านั ้นครบถ้วน และสิง่ อย่างนั ้นเป็ นอัน
มากอยู่ ในพระดําริของพระองค์ 15 เพราะฉะนั ้น ข้า จึง สะทกสะท้านต่อ พระพักตร์พระองค์
เมื่อ ข้า ตรึก ตรอง ข้า ก็ ครันคร
่
้ามต่อ พระองค์ 16 พระเจ้า ทรงกระทํา ให้ ใจของข้า อ่อนเปลี้ย
องค์ผูทรงมหิ
้
ทธิฤทธิได้
์ กระทําให้ข้าสะทกสะท้าน 17 เพราะข้ามิได้ถูกตัดขาดก่อนความมืด
มาถึง และพระองค์มิได้ทรงปิดบังความมืดทึบไว้จากหน้าข้า�
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โยบบ่นว่าพระเจ้าทรงเมินเฉยต่อความชัว่ ร้าย
“เมื่อ วาระกําหนดไม่ ปิดบัง ไว้จากองค์ ผู้ ทรงมหิทธิฤทธิ์ ทําไมบรรดาผู้ ที่ รู จั
้ ก พระองค์
ไม่ เห ็ นว ัน กําหนดของพระองค์ 2 มี คนที ่ ยา้ ยหลัก เขต เขายึด ฝูง แพะแกะพาไปเลี้ยง 3 เขา
ไล่ ต้อนลาของคนกําพร้าพ่อไป เขาเอาวัวของหญิงม่ายไปเป็นประกัน 4 เขาผลักคนขัดสน
ออกนอกถนน คนยากจนแห่ง แผ่น ดิน โลกต่างก็ ซ่อนตัว หมด 5 ดู เถิด ดัง ลาป่า อยู่ ในถิน
่
ทุ รก ัน ดาร คนยากจนนั ้น ออกไปทํางานพยายามหาอาหาร ถิน
่ แห้ง แล้ง ให้ อาหารแก่ เขา
และบุตรทัง้ หลายของเขา 6 เขาทัง้ หลายเก็บ หญ้า แห้ง ที่ ในทุ่ง และเขาเล็ม สวนองุน
่ ของ
คนชัว่ 7 เขาทําให้ คนที ่ เปล ือ ยกายนอนตลอดคืน โดยไม่ มี เสื้อผ้า และไม่ มี ผ้าห่ม กัน หนาว
8 เขาเปี ยกฝนแห่งภูเขา และเกาะหินอยู่เพราะขาดที่ กําบัง 9 มีผู้ฉวยเด็กกําพร้าพ่อไปจาก
อก และเอาของประกัน จากคนยากจน 10 เขาทัง้ หลายทําให้ เขาเดิน เปลือยกายไปโดยไม่
มี เสื้อผ้า เขาก็ แบกฟ่อนข้าวไปจากคนที่ หิว 11 เขาทํา นํ้ามัน อยู่ ท่ามกลางกําแพงของพวก
เขา เขายํ่า อยู่ ที่ บ่อย่าํ องุน
่ แต่ เขาต้องทนความกระหาย 12 คนครํา่ ครวญออกมาจากที่ ใน
เมือง และจิตใจของคนบาดเจ็บร้องขอ แต่ พระเจ้ามิได้ สนพระทัยในความโง่เขลาของเขา
13 เขาอยู่ ในพวกที่ กบฏต่อ ความสว่าง ที่ ไม่ คุ ้น เคยกับ ทางของความสว่างนั ้น และมิ ได้ อยู่
ในทางของความสว่างนั ้น 14 ฆาตกรลุก ขึ้น มาแต่ เช้า ตรู ่ เขาฆ่า คนยากจนและคนขัดสน
และในกลางคืน เขาเป็น เหมือนขโมย 15 ตาของผู้ ล่วงประเวณี คอยเวลาพลบคํ่า กล่าวว่า
‘ไม่มี ตาใดจะเห็น ข้า� และเขาก็ ปลอมหน้า ของเขา 16 ในยามมืด เขาขุด เข้าไปในเรือนซึ่ง
เขาหมายไว้สําหรับตนเองในเวลากลางวัน เขาไม่รู จั
้ กความสว่าง 17 เพราะเงามัจจุราชเป็น
เหมือนเวลาเช้า แก่ เขาทุก คน ถ้า ใครรู จ
้ ัก เขา เขาก็ เป็น ความสยดสยองของเงามัจจุ ราช
18 เขารวดเร็ว ดุ จด ัง นํ้า มากหลาย ส่วนแบ่ง ของเขาถูก สาปในแผ่น ดิน เขาไม่ หน
ั หน้า ไปสู่
19
สวนองุน
่ ของเขา ความแห้ง แล้ง และความร้อนฉวยเอานํ้า หิมะไปฉั นใด แดนคนตายก็
1

โยบ 24:20

630

โยบ 27:3

20 ครรภ์ จะลืม เขา

ฉวยเอาผู้ กระทํา บาปไปฉั น นั ้น
ตัว หนอนจะกิน เขาอย่างอร่อย ไม่มี ใคร
จําเขาได้ต่อไป ความชัว่ จะหักลงเหมือนต้นไม้ 21 เขารีดเอาจากหญิงหมันที่ไม่มีลูก และไม่
ทําดี อะไรให้แก่ หญิ งม ่าย 22 เขาได้ ทําลายคนที่ มี กําลั งด ้ว ยอํา นาจของตน เขาลุก ขึ้น แล ้ว
ไม่มีใครมัน
่ ใจเรือ
่ งชีวต
ิ ของตน 23 พระเจ้าทรงประทานความปลอดภัยให้เขา และเขาก็พ่ง
ึ
อยู่ และพระเนตรของพระองค์ อยู่บนหนทางของเขา 24 เขาทัง้ หลายถูกยกย่องขึ้นครู่หน่ง
ึ
แต่ ก็ ต้องสิน
้ ไปและถูกนําลงมา เขาถูกเอาออกไปจากทางเหมือนคนอื่นๆ และถูกตัดออก
เหมือนยอดรวงข้าว 25 แล้วบัดนี้ ถ้าไม่เป็นเช่นนั ้น ใครจะพิสูจนได้
์ ว่าข้ามุสา และสําแดงว่า
สิง่ ที่ข้ากล่าวนั ้นไร้สาระ�

25

บิลดัดบอกโยบว่ามนุษย์ไม่สามารถรู จ
้ ักพระเจ้าได้

1 แล้วบิลดัดคนชูอาห์ตอบว่า 2 “พระเจ้าทรงอํานาจในการครอบครองและทรงให้ยา
ํ เกรง

พระองค์ ทรง กระทํา สันติภาพ ใน สวรรค์ เบื้อง สูง ของ พระองค์ 3 กองทัพ ของ พระองค์ มี
จํานวนหรือ ความสว่างของพระองค์ มิได้ ส่องมาเหนื อ ผู้ ใดบ้าง 4 แล ้ว มนุษย์ จะชอบธรรม
ต่อ พระพักตร์พระเจ้า ได้ อย่างไร คนที ่ เก ิด จากผู้ หญิง จะสะอาดได้ อย่างไร 5 ดู เถิด ถึง แม้
6 มนุษย์
ดวงจันทร์ก็ไม่มความสุ
ี
กใส และดวงดาวก็ไม่บริสุทธิในสายพระเนตรของพระองค์
์
จะยิง่ สะอาดน้ อยกว่า นั ้น เท่าใด ผู้ เป็น เพียงตัว ดักแด้ และบุตรของมนุษย์เล่า ผู้ เป็น เพียง
ตัวหนอน�
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โยบกล่าวซํ้าว่าท่านเชื่อในพระเจ้า
แล ้ว โยบตอบว่า 2 “ท่านได้ ชว
่ ยผู้ ไม่มี กําลัง มากจริง หนอ ท่านได้ ชว
่ ยแขนที่ ไม่มี แรง
แล้วหนอ 3 ท่านให้คําปรึกษาแก่คนที่ไม่มีสติปัญญา และได้ให้ความรู มากที
้
่สัมฤทธิผ
์ ล จร
ิงหนอ 4 ท่านเปล่งวาจาออกมาแก่ ใครเล่า และวิญญาณของใครได้ ออกมาจากท่าน 5 ชาว
แดนคนตายเบื้องล่างสะทกสะท้านใต้ น้ํา และชาวเมืองนั ้น 6 นรกเปลือยอยู่ ต่อ พระพักตร์
พระเจ้า และแดนพินาศไม่ มี ผ้าห่ม 7 พระองค์ ทรงคลี่ ทางเหนื อ ออกคลุ มท ี่ เวิง้ ว้าง และ
แขวนโลกไว้เหนื อที่ว่างเปล่า 8 พระองค์ทรงมัดนํ้าไว้ในเมฆทึบของพระองค์ และเมฆนั ้ นก็
ไม่ขาดวิน
่ ไป 9 พระองค์ทรงคลุมหน้าของพระที่นั ่ง และคลี่เมฆของพระองค์ออกคลุมมันไว้
10 พระองค์ ทรงขีด ปริมณฑลไว้บนพื้น นํ้า ณ เขตระหว่างความสว่างและความมืด 11 เสา
ฟ้า ก็ หวัน
่ ไหวและประหลาดใจเมื่อ พระองค์ ทรงขนาบ 12 พระองค์ ทรงปราบทะเลให้ สงบ
ด้วยอานุภาพของพระองค์ พระองค์ ทรงตี คนจองหองด้วยความเข้า พระทัย ของพระองค์
13 พระองค์ ทรงตกแต่ง ฟ้า สวรรค์ ด้วยพระวิญญาณของพระองค์ พระหัตถ์ ของพระองค์
ทรงสร้างพญานาคที่ ขด 14 ดู เถิด เหล่า นี้ เป็น เพียงพระราชกิจ ผิว เผิน ของพระองค์ เรา
ได้ยน
ิ ถึง พระองค์ ก็ เป็น เพียงเสียงกระซิบ ใครจะเข้าใจถึง ฤทธิก
์ ัมปนาทอัน เกรียงไกรของ
พระองค์ได้�
1

27

ความจริงใจของโยบ
1 และโยบได้ กล ่า วกลอนภาษิ ต ของตนอี กว่า 2 “พระเจ้า ทรงพระชนม์ อยู่ แน่ ฉั นใด คือ
พระองค์ ผู้ ทรงนํา ความยุ ติ ธรรมอัน ควรตกแก่ ข้า ไปเสีย และองค์ ผู้ ทรงมหิทธิ ฤทธิ์ ทรง
พระชนม์ อยู่แน่ ฉั นใด คือ ผู้ทรงทําใจข้า ให้ขมขื่น 3 เพราะลมหายใจยัง อยู่ในตัว ข้า ตราบใด
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4 ริม ฝีปากของข้า จะไม่ พู ดความ

และลมปราณจากพระเจ้า ยังอยู่ในรู จม ูก ของข้า ตราบใด
เท็จและลิน
้ ของข้าจะไม่เปล่งคําหลอกลวง 5 ขอพระเจ้าอย่ายอมให้ข้าเห็นว่าท่านเป็นฝ่าย
ที่ ถู กเลย ข้าจะไม่ ทิง้ ความสัตย์จริงของข้าจนข้าตาย 6 ข้ายึดความชอบธรรมของข้าไว้มัน
่
ไม่ยอมปล่อยไป จิ ตใจของข้าไม่ตําหนิ ข้า ไม่ว่าวันใดในชีวต
ิ ของข้า 7 ขอให้ศัตรู ของข้าเป็น
เหมือนคนชัว่ และขอให้ผู้ที่ลุกขึ้นต่อสู้ข้าเป็นเหมือนคนอธรรม
คนหน้าซื่อใจคดขาดความหวัง
เพราะอะไรจะเป็น ความหวัง ของคนหน้า ซื่อ ใจคด แม้ว ่า เขาได้ กําไรแล้ว เมื่อ พระเจ้า
ทรงเอาชีวต
ิ ของเขาไป 9 พระเจ้า จะทรงฟัง เสียงร้องของเขาหรือ เมื่อ ความยากลําบาก
มาสู่ เขา 10 เขาจะปี ติ ยินดี ในองค์ ผู้ ทรงมหิทธิ ฤทธิ์ หรือ เขาจะกราบทูล พระเจ้า ทุก เวลา
หรือ 11 ข้า จะสอนท่านทัง้ หลายโดยพระหัตถ์ ของพระเจ้า ข้า จะไม่ ปิดบัง พระดําริขององค์
ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 12 ดูเถิด ท่านทุกคนได้เห็นเองแล้ว ทําไมท่านจึงเหลวไหลสิน
้ เชิงที เดียว
เล่า 13 ต่อ พระเจ้า นี่ เป็น ส่วนของคนชัว่ และมรดกซึ่ง ผู้ บีบ บังคับ จะได้ รบ
ั จากองค์ ผู้ ทรง
มหิทธิฤทธิ์ 14 ถ้าลูกหลานของเขาเพิม
่ ขึ้น ก็เพื่อถูกดาบ และลูกหลานของเขาก็หาไม่พอก
ิน 15 คนของเขาที่ เหลือ อยู่ ความตายก็ จะฝัง เขาเสีย และภรรยาม่ายทัง้ หลายของเขาจะ
ไม่ ครํา่ ครวญ 16 ถึง เขาจะกอบโกยเอาเงิน ไว้มากอย่างผงคลี ดิน และกองเสื้อ ผ้า ไว้ดั งด ิน
เหนี ยว 17 เขาจะกองไว้ก็ได้ แต่ คนชอบธรรมจะสวม และคนไร้ผิด จะแบ่ง เงินก ัน 18 เขา
สร้างบ้านเหมือนอย่างตัวมอด เหมือนอย่างเพิงที่ คนยามสร้าง 19 คนมัง่ คัง่ จะนอนลง แต่
เขาจะไม่ ถู กรวบรวมไว้ เขาลืมตาของเขาขึ้น และเขาไม่ อยู่ แล้ว 20 ความสยดสยองท่วม
เขาเหมือนนํ้า มากหลาย ในกลางคืน พายุ หอบเขาไป 21 ลมตะวัน ออกหอบเขาขึ้น และเขา
ก็จากไป เหมือนพายุมันก็กวาดเขาออกไปจากที่ของเขา 22 พระเจ้าจะทรงเหวีย
่ งเขาอย่าง
ไม่ปรานี เขาจะหนี จากพระหัตถ์ของพระองค์ 23 คนจะตบมือเยาะเย้ยเขา และเย้ยหยันเขา
ออกไปจากที่ของเขา�
8
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สติปัญญาเป็นของประทานจากพระเจ้า
1 “แน่ ละ ต้องมีเหมืองสําหรับแร่เงิน และมีที่ สําหรับทองคําที่ เขาถลุง 2 เขาเอาเหล็กมา
จากพื้น ดิน และถลุง ทองสัมฤทธิ์จากแร่ดิบ 3 มนุษย์ กําจัด ความมืด และค้นหาไปยัง เขต
ไกลที่ สุด ค้น แร่ดิ บในที่ มืด ครึม
้ และเงามัจจุ ราช 4 เขาขุด ปล่องไกลจากที่ ฝูง คนอาศัย อยู่
คนสัญจรไปมาลืม เขาแล้ว เขาแขวนอยู่ แกว ่ง ไปแกว่ง มาไกลจากฝูง คน 5 ฝ่ายแผ่น ดิน นั ้
นมีอาหารออกมา แต่ ภายใต้ ก็ ควํา่ อย่างถูกไฟไหม้ 6 ก้อนหินของที่ นั่นเป็ นที ่อยู่ของพลอย
ไพทูรย์ และมันมผ
ี งทองคํา 7 ทางนั ้นไม่มีเหยี่ยวรู ้ และไม่มีตาเหยีย
่ วดํามองเห็น 8 ลูกสิงโต
ไม่ เคยเดิ นที ่ นั ่น สิ งโตดุรา้ ยไม่ ผ่านมาที่ นั ่น 9 คนยื่ นม ือ ที่ หน
ิ แข็ง และทําลายภูเขาลงถึง
ราก 10 เขาขุดลํารางไว้ในหิน และตาของเขาเห็นของประเสริฐทุกอย่าง 11 เขากันตานํ้าไว้
เพื่ อม ิ ให้ มีน้าํ ย้อย และสิง่ ที่ ปิดบัง ไว้ เขานํา มาให้ แจ้ง 12 แต่ จะพบพระปัญญาที่ ไหน และ
ที่ ของความเข้าใจอยู่ ที่ไหน 13 มนุษย์ ไม่รู จั
้ กค ่า ของพระปัญญา และในแผ่น ดิน ของคนเป็
นก ็ หาไม่ พบ 14 บาดาลพูด ว่า ‘ที่ ข้า ไม่ มี � และทะเลกล่าวว่า ‘ไม่ อยู่ กับ ข้า� 15 จะเอาทอง
คํา ซื้ อก ็ ไม่ ได้ และจะชัง่ เงิน ให้ตามราคาก็ ไม่ ได้ 16 จะตี ราคาเป็น ทองคํา โอฟีร ก็
์ ไม่ ได้ หรือ
เป็น พลอยสี น้ํา ข้าวประเสริฐ หรือ พลอยไพทูร ย์ ก็ ไม่ ได้ 17 จะเทียบเท่า ทองคํา และแก้ว ผลึ
กก็ไม่ได้ หรือจะแลกกับเครือ
่ งทองคําเนื้ อดีก็ไม่ได้ 18 อย่าเอ่ยถึงหินปะการังและไข่มุกเลย
ค่า ของพระปัญญาสูง กว่า มุกดา 19 บุ ษราคั ม แห่ง เมืองเอธิโอเปีย ก็ เปรียบกับ พระปัญญา
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20 ดัง นั ้น พระปั ญญามาจากไหนเล่า

ไม่ ได้ หรือจะตี ราคาเป็นทองคําบริสุทธิ์ก็ ไม่ ได้
และที่
ของความเข้าใจอยู่ ที่ไหน 21 เป็น สิง่ ที่ ซ่อนพ้น จากตาของสิง่ ที่ มี ชี วิต ทัง้ ปวง และปิดบัง ไว้
จากนกในอากาศ 22 แดนพินาศและมัจจุราชกล่าวว่า ‘เราได้ยน
ิ เสียงลือ เรือ
่ งพระปัญญา
กับ หู ของเรา� 23 พระเจ้า ทรงทราบทางไปหาพระปัญญานั ้น และพระองค์ ทรงทราบที่ อยู่
ของพระปัญญาด้วย 24 เพราะพระองค์ ทอดพระเนตรไปถึงที่ สุด ปลายแผ่น ดิน โลก และ
ทรงเห็นทุกสิง่ ที่ใต้ฟ้าสวรรค์ 25 ในเมื่อพระองค์ทรงกําหนดนํ้าหนั กให้แก่ลม และทรงกะนํ้า
ด้วยเครือ
่ งตวง 26 เมื่อ พระองค์ ทรงสร้างกฎให้ฝน และสร้างทางไว้ให้แสงแลบของฟ้าผ่า
27 แล ้ว พระองค์ ทอดพระเนตรพระปั ญญาและทรงประกาศ ทรงสถาปนาไว้และทรงวิจัย
28 และพระองค์ ตรัสกับมนุษย์ว่า ‘ดู เถิด ความยําเกรงองค์ พระผู้เป็ นเจ้า นั ่นแหละคือพระ
ปัญญา และที่จะหันจากความชัว่ คือความเข้าใจ� ”

29
โยบแก้คํากล่าวหาผิด
แล ้ว โยบก็ กล ่า วกลอนภาษิ ต ของท่านอี กว่า 2 “โอ ข้า อยากจะอยู่ อย่างแต่ละเดือนที่
ผ่านไป อย่างในสมัย เมื่อ พระเจ้า ทรงพิทั กษ ์ ข้า 3 เมื่อ ประทีป ของพระองค์ ส่องเหนื อ ศีรษะ
ข้า และข้าเดินฝ่าความมืดไปด้วยความสว่างของพระองค์ 4 อย่างข้าเมื่อครัง้ ยังหนุ่มแน่ น
อยู่ เมื่อ ความลึ กล ับ แห่ง พระเจ้า ทรงอยู่ เหนื อ เต็นท์ ของข้า 5 เมื่อ องค์ ผู้ ทรงมหิทธิฤทธิยั
์ ง
อยูก
่ ับข้า และลูกหลานห้อมล้อมข้า 6 เมื่อเขาล้างย่างเท้าของข้าด้วยนมข้น และก้อนหินเท
ธารนํ้ามัน ออกให้ข้า 7 เมื่อ ข้า ออกมายัง ประตู เมือง เมื่อ ข้า เตรียมที่ นั่ง ของข้า ที่ ถนน 8 คน
หนุ่มๆเห็นข้าแล้วก็หลีกไป คนสูงอายุลุกขึ้นยืน 9 เจ้านายหยุดพูด เอามือปิดปากของตนไว้
10 เสียงของขุนนางก็สงบลง และลิน
้ ของเขาก็เกาะติดเพดานปาก 11 เมื่อหูได้ยินแล้ว ต่าง
ก็ วา่ ข้า เป็นสุข และเมื่อ ตาดู ก็ ยกย่องข้า 12 เพราะว่า ข้า ช่วยคนยากจนที่ รอ
้ งให้ ช่วย และ
เด็ก กําพร้า พ่อ ที่ ไม่มี ใครอุปถัมภ์ เขา 13 พรของคนที่ จวนพินาศก็ มาถึง ข้า และข้า เป็น เหตุ
ให้จิ ตใจของหญิงม่ายร้องเพลงด้วยความชื่นบาน 14 ข้าสวมความชอบธรรม และมันก็หอ
่
หุม
้ ข้า ไว้ ความยุ ติ ธรรมของข้า เหมือนเสื้อ คลุม และผ้า โพกศีรษะ 15 ข้า เป็น นั ยน์ ตาให้ คน
ตาบอด และเป็นเท้าให้คนง่อย 16 ข้าเป็นบิดาให้คนขัดสน และข้าสอบสวนเรือ
่ งของผู้ที่ข้า
ไม้ รู จ
้ ัก 17 ข้า หัก ขากรรไกรของคนชัว่ และได้ ดึง เอาเหยื่อ จากฟัน ของเขา 18 แล ้ว ข้า คิด ว่า
‘ข้าจะตายในรังของข้า และข้าจะทวีวน
ั เวลาของข้าอย่างทราย 19 รากของข้าจะแผ่ไปถึงนํ้า
มีน้าํ ค้างบนกิง่ ของข้า ตลอดคืน 20 สง่า ราศี ของข้า สดชื่น อยู่ กับ ข้า และคัน ธนู ของข้า ใหม่
เสมออยู่ ในมือ ข้า� 21 คนทัง้ หลายเงีย
่ หู ฟัง ข้า และคอยอยู่ และเงียบอยู่ ฟัง คํา ปรึกษาของ
ข้า 22 หลังจากที่ ข้าพูดแล้ว เขาก็ ไม่พู ดอีกเลย และคําของข้าก็ กลัน
่ ลงมาเหนื อเขา 23 เขา
คอยข้า เหมือนคอยฝน เขาอ้า ปากของเขาเหมือนอย่างรอรับน ้าํ ฝนชุก ปลายฤดู 24 ถ้า ข้า
หัวเราะเยาะเขา เขาก็ไม่ยอมเชื่อ และสีหน้าอันผ่องใสของข้า เขาก็มิได้ทําให้หม่นหมองลง
25 ข้าเลือกทางให้เขา และนั ่งเป็ นหัวหน้า และอยูอ
่ ย่างกษั ตริย์ท่ามกลางกองทหาร อย่างผู้
ที่ปลอบโยนคนที่ครํา่ ครวญ�
1

30
ความมัง่ มีของโยบกลายเป็นความยากจน
“แต่ เดีย
๋ วนี้ เขาเยาะข้า คือ คนที่ ออ
่ นกว่า ข้า น่ ะ คนที ่ ข้า จะเหยียดหยามพ่อ ของเขา ถึ
งก ับ ไม่ ยอมให้อยู่กับ สุนัข ที่ เฝ้า ฝูง แพะแกะของข้า 2 ข้า จะได้ อะไรจากกําลั งม ือ ของเขาทัง้
1
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3 เพราะเหตุ ความขาดแคลนและหิวโหยพวก

หลาย คือของคนที่ เรีย
่ วแรงเขาหมดไปแล้ว
เขาจึงอยูอ
่ ย่างโดดเดี่ยว เมื่อก่อนเขาหนี ไปยังถิน
่ ทุรกันดารซึ่งรกร้างและถูกทิง้ ไว้เสียเปล่า
4 เขาเก็บ ผัก ชะครามซึ่ง อยู่ กับ พุ่ม ไม้ และเอารากต้นไม้ จําพวกสนจู นิ เปอร์มาเป็ น อาหาร
5 เขาถูก ขับ ไล่ ออกไปจากท่ามกลางคน (มี คนตะโกนตามเขาไปอย่างตามโจร� 6 ฉะนั ้น
เขาต้องพักอยู่ที่ ลําละหาน ในโพรงดินและซอกหิน 7 เขาร้องอยู่ท่ามกลางพุ่มไม้ เขาเบียด
กัน อยู่ ภายใต้ ต้น ตําแย 8 เขาเป็น ลูก ของคนถ่อย เออ เป็น ลูก ของคนเสีย ชื่อ เขาถูก กวาด
ออกไปเสียจากแผ่นดิน 9 และบัดนี้ ข้ากลายเป็นเพลงเยาะเย้ยของเขา เออ ข้าเป็นคําครหา
ของเขา 10 เขาทัง้ หลายสะอิดสะเอียนข้า และเหิน ห่างจากข้า เขาไม่ รงั ้ รอที่ จะถ่ มน ้าํ ลาย
ลงหน้า ของข้า 11 เพราะพระเจ้า ทรงหย่อนสายธนู ของข้า และให้ ข้า ตกตํ่า เขาทัง้ หลายก็
เหวี่ยงความยัง้ คิดเสียต่อหน้าข้า 12 คนหนุ่มลุกขึ้นข้างขวามือของข้า เขาผลั กดันเท้าของ
ข้าออกไป เขาเหวีย
่ งทางแห่งความพินาศไว้ต่อสู้ ข้า 13 เขาพังทางเดินของข้า เขาเสริมภัย
พิบั ติ ให้ ข้า ไม่มี ผู้ ใดช่วยเขาไว้ เลย 14 เขามาหาข้า อย่า งกั บน ้าํ ที่ ทะลัก เข้า มาอย่างเต็ มท ี่
เขากลิง้ ตัว เข้า มาหาข้า ท่ามกลางซากปรักห ัก พัง 15 ความสยดสยองต่างๆหัน มาใส่ ข้า จิ ต
ใจของข้า ถูก เขาติดตามอย่างลมตาม และความเจริญ รุ ง่ เรืองของข้า สูญ ไปเสีย อย่างเมฆ
16 บัดนี้ จิตใจของข้าก็ละลายไป วันแห่งความทุกข์ใจยึดตัวข้าไว้ 17 กลางคืนกระดูกข้าทะลุ
ไป และความเจ็บ ปวดที่ แทะข้า นั ้น ไม่ หยุด พัก เลย 18 เครือ
่ งแต่ง กายของข้า เสีย รู ป ไปด้วย
ความรุ นแรงแห่งโรคนี้ มันมัดข้าอย่างผ้าคอเสื้อรัดข้า 19 พระเจ้าทรงเหวีย
่ งข้าลงในปลัก
และข้า ก็ กลายเป็น เหมือนผงคลี และขี้ เถ้า 20 ข้า พระองค์ รอ
้ งทูล พระองค์ และพระองค์ หา
ทรงสดับข้าพระองค์ไม่ ข้าพระองค์ยน
ื ขึ้น และพระองค์หาทรงมองไม่ 21 พระองค์กลับทรง
ดุรา้ ยต่อ ข้า พระองค์ พระองค์ ทรงต่อ ต้านข้า พระองค์ ด้วยพระหัตถ์ ทรงฤทธิ์ของพระองค์
22 พระองค์ ทรงชู ข้า พระองค์ ขึ้น เหนื อ ลม และทรงให้ ข้า พระองค์ ขี่ ลม และทรงให้ ตัว ข้า
พระองค์ ละลายไป 23 ข้า พระองค์ ทราบแล้ วว ่า พระองค์ จะทรงให้ข้า พระองค์ ตายเสีย และ
ให้ ไปสู่ ที่ กําหนดของคนเป็น ทัง้ ปวง 24 ถึง กระนั ้น เขาจะไม่ ย่ื นม ือ ของเขาออกช่วยคนใน
แดนคนตาย ถึงแม้ว่าพวกเขาร้องขอความช่วยเหลือในท่ามกลางภัยพิบัติของเขา 25 ข้ามิ
ได้ร้องไห้เพื่อผู้ที่ วันเวลาของเขายากเย็นหรือ จิตใจของข้ามิได้โศกสลดเพื่อคนขัดสนหรือ
26 แต่เมื่อข้ามองหาของดี ของร้ายก็มาถึง และเมื่อข้าคอยความสว่าง ความมืดกมาถึ
็
ง 27 จิ
ตใจของข้า ร้อนรุ ม
่ ไม่ เคยสงบเลย วัน แห่ง ความทุกข์ ใจมาพบข้า 28 ข้า ได้ ไว้ทุกข์ มิใช่ ด้วย
แดด ข้ายืนขึ้นในที่ชุมนุมชน และร้องขอความช่วยเหลือ 29 ข้าเป็นพีน
่ ้ องกับมังกร และเป็น
เพื่อนกับ นกเค้าแมว 30 ผิวหนั ง ของข้า ดํา กระดูก ของข้า ร้อนอย่างไฟไหม้ 31 เพราะฉะนั ้น
เสียงพิณ เขาคู่ ของข้า กลายเป็น เสียงโหยไห้ และเสียงขลุ่ย ของข้า กลายเป็น เสียงของผู้ ที่
ร้องไห้�

31
โยบปกป้องความซื่อสัตย์ของตนเอง

1 “ข้าได้ทําพันธสัญญากับนัยน์ ตาของข้า แล้วข้าจะมองหญิงพรหมจารีได้อย่างไร 2 อะไร

จะเป็นส่วนของข้าจากพระเจ้าเบื้องบน และเป็นมรดกของข้าจากองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ณ
ที่ สูง 3 มิใช่ ภยันตรายสําหรับ คนชัว่ และภัย พิบั ติ สําหรับ คนที่ กระทํา ความชัว่ ช้า ดอกหรือ
4 พระองค์มิทรงเห็นทางที่ข้าไป และนั บฝีก้าวของข้าดอกหรือ 5 ถ้าข้าได้ดําเนิ นไปกับความ
ไร้สาระ และเท้าของข้าเร่งไปสู่ความหลอกลวง 6 ก็ขอให้เอาข้าชังด
่ ้วยตราชูเที่ยงตรง และ
7
ขอพระเจ้าทรงทราบความซื่อสัตย์ของข้า ถ้าย่างเท้าของข้าหันออกไปจากทาง และจิตใจ
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ของข้า ดําเนิ น ตามนั ยน์ ตาของข้า และถ้า ความด่างพร้อยใดๆเกาะติ ดม ือ ข้า ก็ ขอให้ ข้า
หว่าน และให้คนอื่นกิน และขอให้สิ่งที่งอกขึ้นเพื่อข้าถูกถอนรากเอาไป 9 ถ้าใจของข้าถูกล่
อชวนไปหาผูหญิ
้
ง และข้าได้ซุ่มอยูที
่ ่ประตูเพื่อนบ้านของข้า 10 แล้วก็ขอให้ภรรยาของข้าโม่
แป้งให้คนอื่น และให้คนอื่นโน้ มทับนาง 11 เพราะนั ่นเป็นความผิดที่ร้ายกาจ และเป็นความ
ชัว่ ช้า ที่ ผู้ พิพากษาต้องปรับ โทษ 12 เพราะนั ่น จะเป็น ไฟผลาญให้ ไปถึง แดนพินาศ และจะ
ถอนรากผลเพิม
่ งของทาสหรือ ทาสหญิง ของข้า เมื่อ
่ พูน ทัง้ ปวงของข้า 13 ถ้า ข้า ดู ถู กเรือ
เขานํา มาร้องทุกข์ ต่อ ข้า 14 เมื่อ พระเจ้า ทรงลุก ขึ้น แล ้ว ข้า จะทํา อะไรได้ เมื่อ พระองค์ ทรง
สอบถาม ข้า จะทูล ตอบพระองค์ อย่างไร 15 พระองค์ ผู้ ทรงสร้างข้า ในครรภ์ มิได้ ทรงสร้าง
เขาหรือ มิใช่ พระองค์ องค์ เดียวเท่านั ้น หรือ ที่ ทรงสร้างเราทัง้ สองในครรภ์ 16 ถ้า ข้า ได้ หน ่
วงเหนี่ ยวสิง่ ใดๆที่ คนยากจนอยากได้ หรือได้กระทําให้นั ยน์ ตาของหญิงม่ายมองเสียเปล่า
17 หรือข้ารับประทานอาหารของข้าแต่ลําพัง และคนกําพร้าพ่อไม่ได้ร่วมรับประทานอาหาร
นั ้นด้วย 18 (เพราะตัง้ แต่เด็กมา เขาเติบโตขึ้นกับข้า อย่างอยูก
่ ับพ่อ และข้าได้เป็นผูแ
้ นะนํา
เธอตัง้ แต่ ครรภ์ มารดาของข้า� 19 ถ้า ข้า เห็น คนหนึ่ ง คนใดพินาศเพราะขาดเสื้อผ้า หรือ
เห็นคนขัดสนไม่มีผ้าคลุมกาย 20 ถ้าบัน
้ เอวของเขามิได้อวยพรแก่ข้า และถ้าเขามิได้อบอุน
่
ด้วยขนแกะของข้า 21 ถ้า ข้า ยกมือ ขึ้น แตะต้องคนกําพร้า พ่อ เพราะข้า เห็น ความสนั บ สนุ
นที ่ประตู เมือง 22 แล้วก็ ให้กระดูกไหปลาร้าหลุดจากบ่าของข้า และให้แขนของข้าหักหลุด
จากข้อต่อเสียเถิด 23 เพราะข้าสยดสยองด้วยภัยพิบัติที่มาจากพระเจ้า และด้วยเหตุความ
โอ่อา่ ตระการของพระองค์ ข้าทําอะไรไม่ได้ 24 ถ้าข้ากระทําให้ทองคําเป็ นที่ไว้ใจหรือพูดกับ
ทองคําเนื้ อดีว่า ‘ท่านเป็ นที่วางใจของข้า� 25 ถ้าข้าเปรมปรีดิ์เพราะสมบัติของข้ามากมาย
หรือเพราะมือของข้าได้ มามาก 26 หรือข้าเพ่งดวงอาทิตย์เมื่อส่องแสง หรือดวงจันทร์เมื่อ
เคลื่อนไปอย่างสง่า 27 และจิตใจของข้าถูกล่อชวนอยู่อย่างลับๆ และปากของข้าจุบมือของ
ข้า 28 นี่ เป็น ความชัว่ ช้า ด้วยที่ ผู้ พิพากษาจะต้องปรับ โทษ เพราะข้า คงต้องปฏิเสธพระเจ้า
เบื้องบน 29 ถ้าข้าเปรมปรีดิเ์ มื่อผูที
้ ่เกลียดชังข้านั ้นพินาศ หรือลิงโลดเมื่อเหตุรา้ ยมาทันเขา
30 ข้า ไม่ ยอมให้ปากของข้า บาปไปโดยขอชีวต
ิ ของเขาด้วยคํา สาปแช่ง 31 ถ้า คนแห่งเต็นท์
ของข้า มิ ได้ กล่าวว่า ‘โอ ยั งม ี ใครที่ไหนที่ กิน เนื้ อ ของนายไม่ อิม
่ � 32 คนต่างถิ่ นม ิ ได้ พัก อยู่
33
ในถนน ข้า เปิด ประตู ให้ แก่ คนเดิน ทาง ถ้า ข้า ปิดบัง การละเมิด ของข้า อย่า งอาดัม ด้วย
ซ่อนความชัว่ ช้า ของข้า ไว้ในอกของข้า 34 เพราะข้า กลัว มวลชนและกลั วท ี่ ครอบครัว ต่างๆ
จะเหยียดหยามข้า ข้า จึง นิ่ ง เสีย ไม่ ออกไปพ้น ประตู บ้าน 35 โอ ข้า อยากให้ สัก คนหนึ่ ง ฟัง
ข้า ดูเถิด ความปรารถนาของข้าคือ ขอองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิตอบข้
า ข้าอยากได้คําสํานวน
์
36
ฟ้องข้าซึ่งคู่ความเขียนขึ้น ข้าจะใส่ บ่าแบกไปแน่ ที เดียว ข้าจะมัดมันไว้ต่างมงกุฎ 37 ข้า
จะแจ้งจํานวนฝีก้าวของข้าแก่พระองค์ ข้าจะเข้าไปเฝ้าพระองค์อย่างเป็นเจ้านาย 38 ถ้าที่ดิ
นของข้าร้องกล่าวโทษข้า และร่องไถในนั ้ นร้องไห้ด้วยกัน 39 ถ้าข้ากินผลิตผลของมันด้วย
มิได้เสียเงิน และกระทําให้เจ้าของที่ ดินเดิมนน
ั ้ เสียชีวต
ิ 40 ก็ขอให้มีต้นผักหนามงอกแทน
ข้าวสาลี และหญ้าสาบแร้งแทนข้าวบาร์เลย์� จบถ้อยคําของโยบ
8

32
เอลีฮูมากล่าวฝ่ายพระเจ้า
1 ดัง นั ้น บุ รุ ษ ทัง
้ สามก็ หยุด ตอบโยบ เพราะโยบชอบธรรมในสายตาของตนเอง 2 แล
้ว เอลีฮู บุ ตรชายบาราเคล คนบุ ชี ครอบครัว ราม ก็ โกรธ เขาโกรธโยบ เพราะท่า นอ้างตั
วว ่า ชอบธรรมหาใช่ พระเจ้า ไม่ 3 เขาโกรธสหายสามคนของโยบด้วย เพราะเขาทัง้ หลาย
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ตอบไม่ ได้ ทัง้ ๆที่ เขาหาว่า โยบผิด ฝ่ายเอลี ฮู คอยจนโยบพูด จบ เพราะพวกเขาแก่ กว่า
ตน 5 และเมื่อ เอลีฮู เห ็ นว ่า ไม่ มี คํา ตอบในปากของบุรุษ ทัง้ สามนี้ แล้ว เขาจึง โกรธ 6 และ
เอลีฮู บุ ตรชายบาราเคล คนบุ ชี กล่าวว่า “ข้าพเจ้ายังเยาว์วัย และท่านสูงอายุแล้ว เพราะ
ฉะนั ้น ข้าพเจ้า เกรงกลั วท ี่ จะกล่าวความคิด เห็น ของข้าพเจ้า แก่ ท่าน 7 ข้าพเจ้า ว่า ‘ขอให้
วัย พูด เถิด และให้ ปี หลายปี สอนสติ ปัญญา � 8 แต่ มี จิ ตวิญญาณในมนุษย์ การดลใจจาก
องค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิกระทํ
าให้เขาเข้าใจ 9 ไม่ใช่ผู้ยงิ่ ใหญ่เท่านั ้นที่เป็นคนฉลาด หรือคนสูง
์
10
อายุเข้าใจความยุติธรรม เพราะฉะนั ้น ข้าพเจ้าจึงว่า ‘ขอฟังข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ากล่าว
ความคิด เห็นของข้าพเจ้า ด้วย� 11 ดู เถิด ข้าพเจ้า ได้ คอยฟัง คํา ของท่านทัง้ หลาย ข้าพเจ้า
เงีย
่ หู ฟัง เหตุผลของท่านขณะที่ ท่านค้นหาว่า จะพูด ว่า กระไร 12 เออ ข้าพเจ้า สนใจฟัง ท่าน
และ ดู เถิด ไม่มี ผู้ ใดให้ เหตุ ผลอัน ควรแก่ โยบ ในพวกท่านไม่ มี ผู้ ใดที่ ตอบคํา ของโยบได้
13 อย่า เพ่อ พูด นะว่า ‘เราได้ พบพระปั ญญาแล้ว พระเจ้า ทรงผลัก เขาลงแล้ว มิ ใช่ มนุษย์ �
14 เขามิได้ เพ่งเล็งถ้อยคําของเขาใส่ ข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะไม่ตอบถ้อยคําของเขาด้วยคํา
พูด ของท่าน 15 เขาทัง้ หลายก็ ตกตะลึง เขาไม่ ตอบอีก เขาไม่ มี ถ้อยคํา จะพูด สัก คํา เดียว
16 และข้าพเจ้า จะคอยหรือ (เพราะเขาทัง
้ หลายไม่ พูด เพราะเขายืน อยู่ ที่ นั่น ไม่ ตอบอีก�
17 ข้าพเจ้ากล่าวว่า ‘ข้าพเจ้าจะให้คําตอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะสําแดงความคิดเห็นของ
ข้าพเจ้า ด้วย 18 เพราะข้าพเจ้า มี ถ้อยคํา เต็ม ตัว จิ ตใจภายในข้าพเจ้า บังคับ ข้าพเจ้า อยู�
่
19 ดู เถิด จิ ตใจของข้าพเจ้า เหมือนเหล้า องุน
่ ซึ่งไม่มีที่ ระบายออก เหมือนถุงหนั งเหล้าองุน
่
ใหม่ จะระเบิ ดอย ู่ รอมร่อ แล้ว 20 ข้าพเจ้า ต้องพูด จึง จะได้ ความบรรเทา ข้าพเจ้า ต้องเปิด
ริมฝีปากขึ้นตอบ 21 ข้าพเจ้าจะไม่แสดงอคติ ต่อบุคคลใดๆ หรือใช้การประจบสอพลอต่อผู้
ใด 22 เพราะข้าพเจ้า ประจบสอพลอไม่ ได้ ถ้า ทํา อย่างนั ้น ผู้ ทรงสร้างของข้าพเจ้า จะกําจัด
ข้าพเจ้าเสียในไม่ช้า�
4
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1 “ท่านโยบเจ้าข้า

อย่างไรก็ตามขอฟังคําของข้าพเจ้า และฟังถ้อยคําทัง้ สิน
้ ของข้าพเจ้า
ดู เถิด บัดนี้ ข้าพเจ้า ได้ อ้า ปาก ลิน
้ ภายใน ปาก ของ ข้าพเจ้า ก็ พูด 3 ถ้อยคํา ของ ข้าพเจ้า
สําแดงความเที่ยงธรรมแห่ง จิตใจ และริม ฝีปากของข้าพเจ้า จะกล่าวความรู ้อย่างจริงใจ
4 พระวิญญาณของพระเจ้า ได้ ทรงสร้างข้าพเจ้า และลมปราณขององค์ ผู้ ทรงมหิทธิ ฤทธิ์
ได้ ให้ ชี วิต แก่ ข้าพเจ้า 5 ถ้า ท่านตอบข้าพเจ้า ได้ ก็ ตอบซี จงลําดับ ถ้อยคํา ของท่านต่อ หน้า
ข้าพเจ้า เชิญ เถอะ 6 ดู เถิด ข้าพเจ้า อยู่ อย่างท่านตรงพระพักตร์พระเจ้า พระองค์ ทรงปั้ น
ข้าพเจ้าขึ้นมาจากดินด้วยเหมือนกัน 7 ดูเถิด อย่าให้ความกลัวข้าพเจ้ากระทําให้ท่านตกใจ
ข้าพเจ้า จะไม่ ชก
ิ
ั ชวนท่านหนั ก เกิน ไป 8 แน่ ละ ท่านพูด ให้ ข้าพเจ้า ฟัง และข้าพเจ้า ได้ยน
เสียงถ้อยคําของท่านว่า 9 ‘ข้าพเจ้าสะอาด ปราศจากการละเมิด ข้าพเจ้าบริสุทธิ์ ไม่มความ
ี
ชัว่ ช้าในข้าพเจ้าเลย 10 ดู เถิด พระองค์ ทรงหาเรือ
่ งกับข้าพเจ้า พระองค์ ทรงนั บว่าข้าพเจ้า
เป็น ศั ตรู กับ พระองค์ 11 พระองค์ ทรงเอาเท้า ของข้าพเจ้า ใส่ ข่อ
ื ไว้ และทรงเฝ้า ดู ทางของ
12
ข้าพเจ้า ทัง้ สิน
่ งนี้ ท่านไม่ ยุติ ธรรมเลย ข้าพเจ้า จะตอบท่าน พระเจ้า ใหญ่
้ � ดู เถิด ในเรือ
ยิง่ กว่า มนุษย์ 13 ทําไมท่านจึง โต้ แย้ งก ับ พระองค์ เพราะพระองค์ ไม่ ทรงรายงานเรือ
่ งพระ
ราชกิจใดๆของพระองค์เลย 14 เพราะพระเจ้าตรัสครัง้ หนึ่ ง เออ สองครัง้ แต่มนุษย์ไม่หยัง่
รู ได้
้ 15 ในความฝัน ในนิ มิตกลางคืนเมื่อคนหลับสนิ ท เมื่อเขาเคลิบเคลิม
้ อยู่บนที่นอนของ
2
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16 แล้วพระองค์ ทรงเบิกหูของมนุษย์

เขา
และทรงประทับตราคําสัง่ สอนของเขาไว้ 17 เพื่อ
ว่า พระองค์ จะได้ หน
ั ให้ มนุษย์ กล ับ จากเป้า หมายของเขา และตัด ความเย่อ หยิง่ ออกเสีย
18
จากมนุษย์ พระองค์ทรงยึดเหนี่ ยววิญญาณของเขาไว้จากปากแดนคนตาย และยึดชีวต
ิ
ของเขาไว้จากการที่ จะพินาศด้วยดาบ 19 มนุษย์ยังถูก ตี สอนด้วยความเจ็บปวดบนที่นอน
ของเขาด้วย และด้วยความเจ็บปวดอย่างสาหัสในกระดูกต่างๆของเขา 20 ชีวิตของเขาจึง
ได้ เบื่อ อาหาร และจิตใจจึง ได้ เบื่อ อาหารโอชะ 21 เนื้ อ ของเขาทรุ ด โทรมไปมากจนมองไม่
เห็น กระดูก ของเขาซึ่ง แลไม่ เห ็นนั ้ นก ็ โผล่ ออกมา 22 เออ วิญญาณของเขาเข้าไปใกล้ ปาก
แดนคนตาย และชีวต
ิ ของเขาใกล้ ผู้ ที่ นํา ความตายมา 23 ถ้า มี ผู้ ส่ง ข่าวผู้ หน ่ึ งมาเพื่อ เขา
เป็น ล่าม หน่งึ ในพัน เพื่อ แถลงแก่ มนุษย์ ว่า อะไรถูก เพื่อ เขา 24 และผู้ ส่ง ข่าวนั ้น กรุ ณาเขา
ทูล ว่า ‘ขอทรงปล่อยเขาให้ พ้น จากที่ จะไปยัง ปากแดนคนตาย ข้า พระองค์ พบค่า ไถ่ แล้ว
25 เนื้ อ ของเขาจะอ่อนกว่า เนื้ อ เด็ก ขอให้ เขากลับ ไปสู่ กําลัง เหมือนเมื่อ ยัง หนุ่ม� 26 เขาจึง
จะอธิษฐานต่อ พระเจ้า และพระองค์ จะทรงพอพระทัย เขา เขาจะเห็น พระพักตร์พระองค์
ด้วยความชื่นบาน แล ้ว พระองค์ จะทรงให้มนุษย์ กล ับ สู่ สภาพความชอบธรรม 27 พระองค์
ทรงทอดพระเนตรมนุษย์ และถ้าผู้ใดกล่าวว่า ‘ข้าบาปแล้ว และเห็นผิดเป็นชอบ และมิได้
เป็นประโยชน์ อะไรแก่ ข้า� 28 พระองค์ จะทรงไถ่ จิ ตวิญญาณของเขาให้พ้นจากการลงไปสู่
ปากแดนคนตาย และชีวต
ิ ของเขาจะเห็นความสว่าง 29 ดู เถิด พระเจ้าทรงกระทําสิง่ เหล่า
นี้ ทัง้ สิ้ นก ับ มนุษย์ บ่อยๆหลายครัง้ 30 เพื่อ จะนํา จิต วิญญาณของเขามาจากปากแดนคน
ตาย เพื่อให้เขาแจ่มแจ้งขึ้นด้วยความสว่างแห่งผู้ทรงมีชีวต
ิ 31 โอ ท่านโยบเจ้าข้า ขอตัง้ ใจ
ฟังข้าพเจ้า ขอเงียบ และข้าพเจ้าจะพูด 32 ถ้าท่านมีอะไรพูดก็ตอบข้าพเจ้ามาเถอะ เพราะ
ข้าพเจ้า ปรารถนาแก้ คดี ให้ ท่าน 33 ถ้า หาไม่ ก็ ขอฟัง ข้าพเจ้า ขอเงียบและข้าพเจ้า จะสอน
ปัญญาให้แก่ท่าน�
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1 เอลีฮู พู ดต่อ ไปว่า 2 “โอ

ท่านผู้มีปัญญา ขอฟังถ้อยคําของข้าพเจ้า ท่านผู้มีความรู ้ ขอ
เงีย
่ หูฟังข้าพเจ้า 3 เพราะหูก็ลองชิมถ้อยคําอย่างกับเพดานปากชิมอาหาร 4 ขอให้เราเลือก
สิง่ ที่ถูก ขอให้เราเรียนรู ใ้ นพวกเราเองว่าอะไรดี 5 เพราะโยบกล่าวว่า ‘ข้าพเจ้าเป็นคนชอบ
ธรรม และพระเจ้า ทรงเอาความยุ ติ ธรรมที่ ควรตกแก่ ข้าพเจ้า ไปเสีย� 6 ข้าพเจ้า ถูก นั บ
เป็นคนมุสา ถึงแม้ข้าพเจ้าชอบธรรม แผลของข้าพเจ้ารักษาไม่หายแม้วา่ ข้าพเจ้าไม่มีการ
ละเมิดเลย 7 ใครหนอที่ จะเหมือนโยบ ผู้ดื่มความเหยียดหยามเหมือนดื่มน้าํ 8 ผู้เข้าสังคม
กับ คนกระทํา ความชัว่ ช้า และเดิน ไปกับ คนชัว่ 9 เพราะท่านได้ กล่าวว่า ‘ไม่ เป็น ประโยชน์
อะไรแก่มนุษย์เราที่ เขาจะปี ติยินดีในพระเจ้า� 10 เพราะฉะนั ้น ท่านผู้มีความเข้าใจ ขอฟัง
ข้าพเจ้า เมิน เสีย เถิด ที่ พระเจ้า จะทรงกระทํา ความชัว่ และที่ องค์ ผู้ ทรงมหิทธิฤทธิ์จะทรง
กระทําความชัว่ ช้า 11 เพราะพระเจ้าทรงสนองตามการกระทําของมนุษย์ และพระองค์ทรง
ให้เก ิด แก่ เขาตามการกระทํา ของเขา 12 แน่ นอนที เดียว พระเจ้า จะไม่ ทรงกระทํา ชัว่ และ
องค์ ผู้ ทรงมหิทธิฤทธิ์จะไม่ ทรงผันแปรความยุ ติ ธรรม 13 ใครแต่ง ตัง้ ให้ พระองค์ ปกครอง
โลก หรือใครเล่ามอบหมายทัง้ โลกไว้กับพระองค์ 14 ถ้าพระองค์ทรงเอาพระทัยใส่กับมนุษย์
และทรงรวบรวมวิญญาณและลมปราณของเขากลับ มาสู่ พระองค์ 15 เนื้ อ หนั ง ทัง้ สิ้ นก ็ จะ
พินาศไปด้วยกัน และมนุษย์ก็ จะกลับไปเป็นผงคลี ดิน 16 ถ้าท่านมี ความเข้าใจ ขอฟังข้อนี้
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17 ผู้ที่เกลียดชังความยุติธรรมควรจะปกครองหรือ

ขอฟังเสียงถ้อยคําของข้าพเจ้า
ท่านจะ
ประณามผู้ที่ชอบธรรมที่สุดหรือ 18 เหมาะสมหรือไม่ที่จะพูดแก่กษั ตริย์ว่า ‘ท่านผู้ชัว่ ร้าย�
และแก่ เจ้ านายว่า ‘ท่านทัง้ หลายผู้ อธรรม � 19 ยิง่ ไม่ เหมาะสมที่ จะแสดงอคติ แก่ เจ้า นาย
หรือ ไม่ ทรงเห็น แก่ คนมัง่ คัง่ มากกว่า คนยากจน เพราะคนทัง้ หมดนี้ เป็น พระหัตถกิจ ของ
พระองค์ 20 สักครู เดี
่ ยวเขาทัง้ หลายก็ตาย เวลาเที่ยงคืนประชาชนตัวสัน
่ และตายไป และผู้
มีอานุภาพก็ถูกเอาไปเสียมิใช่ด้วยมือมนุษย์ 21 เพราะพระเนตรของพระองค์มองดูทางทัง้
หลายของมนุษย์ พระองค์ทรงเห็นย่างเท้าของเขาหมด 22 ไม่มที
ี ่มืดครึม
้ หรือเงามัจจุราชซึ่ง
คนกระทําความชัว่ ช้าจะซ่อนตัวได้ 23 เพราะพระองค์ จะไม่ทรงกําหนดให้มนุษย์ทําเกินสิง่
ที่ สมควร ให้เข้าเฝ้าพระเจ้ารับการพิพากษา 24 พระองค์ ทรงทุบ ผู้มี อานุภาพเป็น ชิน
้ ๆโดย
ไม่ต้องนั บและทรงตัง้ คนอื่นไว้แทน 25 เพราะฉะนั ้นพระองค์ทรงทราบกิจการของเขา และ
ทรงควํา่ เขาเสียในกลางคืน เขาก็แหลกไป 26 พระองค์ทรงตีเขาเหมือนอย่างคนชัว่ ต่อหน้า
ต่อตาคนอื่น 27 เพราะว่า เขาทัง้ หลายหัน กลับ เสีย จากการติดตามพระองค์ และไม่ นับถือ
มรรคาของพระองค์แต่อย่างใดเลย 28 เหตุนี้เขาจึงกระทําให้เสียงร้องของคนยากจนมาถึง
พระองค์ และพระองค์ทรงฟังเสียงร้องของผู้รบ
ั ความทุกข์ใจ 29 เมื่อพระองค์ทรงประทาน
ความสงบให้ ใครจะสร้างความยุง่ ยากได้ เมื่อพระองค์ทรงซ่อนพระพักตร์ของพระองค์ ใคร
จะเห็น พระองค์ ได้ ไม่ ว่า จะทํา แก่ ประชาชาติ หรือ แก่ บุ คคลก็ เหมือนกัน 30 เพื่อ ว่า คนหน้า
ซื่อใจคดจะไม่ ได้ ครอบครอง และเขาจะไม่ วางกั บดักประชาชน 31 เพราะเป็นสิง่ เหมาะสม
ที่ จะร้องทูล พระเจ้า ว่า ‘ข้า พระองค์ ได้ รับ การตี สอนแล้ว ข้า พระองค์ จะไม่ ทํา ผิด ต่อ ไปอีก
32 ขอทรงโปรดสอนข้า พระองค์ ถึง สิง
่ ที่ ข้าพระองค์ มองไม่ เห็น ถ้าข้าพระองค์ กระทําความ
ชัว่ ช้า ข้า พระองค์ จะไม่ กระทํา อีก� 33 การตอบสนองของพระองค์ จะต้องเป็น อย่างที่ ท่าน
ต้องการหรือ ท่านจึงไม่รับ ท่านเองต้องเลื อก และไม่ใช่ข้าพเจ้า เหตุฉะนั ้นท่านมีความคิด
เห็น อย่างไร ก็ พู ดไปเถิด 34 จงให้ คนที ่ เข ้า ใจพู ดก ับ ข้าพเจ้า และให้ คนฉลาดฟัง ข้าพเจ้า
35 โยบพู ดอย ่างไม่ มี ความรู ้ ถ้อยคํา ของเขาปราศจากสติ ปั ญญา 36 ข้าพเจ้า ปรารถนาให้
โยบถูก ทดลองต่อ ไปถึงที่ สุด เพราะว่า เขาตอบเหมือนอย่างคนชัว่ 37 เพราะเขาเพิม
่ การ
กบฏเข้า กับ บาปของเขา เขาตบมือ เย้ย อยู่ ท่ามกลางเรา และทวีถ้อยคํา ของเขากล่าวร้าย
พระเจ้า�

35
เอลีฮูกล่าวถึงความชอบธรรมของพระเจ้า

เอลีฮู พู ดต่อ ไปว่า 2 “ท่านคิด ว่า นี่ ยุติ ธรรมหรือ ท่านพูด หรือ ว่า ‘ความชอบธรรมของ
ข้าพเจ้ายิง่ กว่าของพระเจ้า� 3 ที่ ท่านถามว่า ‘ข้าพเจ้าจะได้ประโยชน์ อะไร� และ ‘ข้าพเจ้า
จะได้ประโยชน์ อะไรถ้าข้าพเจ้าได้รบ
ั การชําระจากบาปของข้าพเจ้า� 4 ข้าพเจ้าจะตอบท่าน
กับมิตรสหายของท่านด้วย 5 จงมองดูท้องฟ้าเถิด ดูเมฆซึ่งอยูส
่ ูงกว่าท่าน 6 ถ้าท่านทําบาป
ท่านจะได้ อะไรที่ กระทบกระเทือนพระองค์ ถ้า การละเมิด ของท่านทวีขึ้น ท่านทํา อะไรแก่
พระองค์ 7 ถ้าท่านเป็นคนชอบธรรม ท่านถวายอะไรแก่ พระองค์ หรือพระองค์ ทรงรับอะไร
จากมือ ของท่าน 8 ความชัว่ ของท่า นก็เป็ นอ ัน ตรายแก่ คนอย่างท่าน และความชอบธรรม
ของท่านก็ เป็นประโยชน์ แก่ บุ ตรมนุษย์ 9 เหตุ ด้วยการถู กบีบบังคับเป็ นอันมาก ก็ ทําให้ผู้ที่
ถูกบีบบังคับนันร
้ ้องทุกข์ เขาร้องขอความช่วยเหลือเนื่ องด้วยแขนของผู้ทรงอํานาจ 10 แต่
ไม่มีสักคนพูดว่า ‘พระเจ้าผู้ทรงสร้างข้าพเจ้า ผู้ทรงประทานเพลงในเวลากลางคืน ทรงอยู่
ที่ไหน 11 ผู้ทรงสอนเรามากกว่าสอนสัตว์แห่งแผ่นดินโลก และทรงกระทําให้เราฉลาดกว่า
นกในฟ้าอากาศ� 12 เขาร้องทุกข์ ณ ที่ นั่น แต่ ไม่มีผู้ใดตอบเขา เหตุ ความเย่อหยิง่ ของคน
1
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13 แน่ ละ

ชัว่
พระเจ้ามิได้ฟังสิง่ ไร้สาระ และองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิก็
์ มิได้ทรงนั บถือเสียงนั ้น
14 ถึง แม้ ท่านว่า ท่านจะไม่ เห ็ นพระองค์ แต่ คดี นั ้ นก ็ อยู่ ต่อ พระพักตร์พระองค์ ฉะนั ้น ท่าน
จงวางใจในพระองค์อยู่ 15 บัดนี้ เพราะไม่เป็นเช่นนั ้น พระพิโรธของพระองค์ได้ลงโทษ แต่
พระองค์ มิได้ สนพระทัย การละเมิด เสีย มากมาย 16 เพราะฉะนั ้น โยบจึ งอ ้า ปากพูด คํา ลมๆ
แล้งๆ และทวีคําพูดโดยปราศจากความรู �
้

36
พระเจ้าทรงชอบธรรม
และเอลีฮู พู ดต่อ ไปด้วยว่า 2 “ขอทนอยู่ กับ ข้าพเจ้า สัก หน่ อย และข้าพเจ้า จะสําแดง
แก่ ท่าน เพราะข้าพเจ้า มี บางสิง่ ที่ จะพูด แทนพระเจ้า อีก 3 ข้าพเจ้า จะเอาความรู ม
้ าจากที่
ไกล และถวายความชอบธรรมแก่ ผู้ทรงสร้างข้าพเจ้า 4 เพราะที่ จริงถ้อยคําของข้าพเจ้ามิ
ใช่ เท็จ พระองค์ ผู้ ทรงความรู ้รอบคอบสถิ ตก ั บท ่าน 5 ดู เถิด พระเจ้า ทรงอานุ ภาพ และมิ
ได้ทรงเหยียดหยามผู้ใดเลย พระองค์ทรงอานุภาพในเรือ
่ งกําลังและสติปัญญา 6 พระองค์
มิได้ สงวนชีวต
ิ คนชัว่ แต่ ทรงประทานความยุ ติ ธรรมแก่ คนยากจน 7 พระองค์ มิได้ ทรงหัน
พระเนตรของพระองค์ จากคนชอบธรรม แต่ กับ บรรดากษั ตริย์ บนพระที่ นั ่ง พระองค์ ทรง
ตัง้ เขาไว้เป็น นิ ตย์ และเขาก็ อยู่ ในที่ สูง 8 และถ้า เขาถูก จํา ด้วยพันธนาการ และติ ดอย ู่ ใน
บ่วงแห่ง ความทุกข์ ใจ 9 พระองค์ ก็ ทรงสําแดงกิจกรรมของเขาทัง้ หลายแก่ เขา และการ
ละเมิดของเขาว่าเขาได้กระทํามากเกินไป 10 พระองค์ทรงเบิกหูของเขาให้ฟังคําเตือนสอน
และทรงบัญชาให้ เขากลับ จากความชัว่ ช้า ของเขา 11 ถ้า เขาทัง้ หลายเชื่อ ฟัง และปรนนิ บั
ติ พระองค์ เขาจะอยู่ ครบอายุ ของเขาด้วยความเจริญ รุ ง่ เรือง และอยู่ ครบปี ของเขาด้วย
ความสุขใจ 12 แต่ ถ้า เขาทัง้ หลายไม่ เชื่อ ฟัง เขาทัง้ หลายจะพินาศด้วยดาบ และตายโดย
ปราศจากความรู ้ 13 คนหน้าซื่อใจคดก็สะสมพระพิโรธ เมื่อพระองค์ทรงมัดเขา เขาไม่รอ
้ ง
ให้ ช่วย 14 เขาตายเมื่อ ยัง หนุ่ม อยู่ และชีวต
ิ ของเขาอยู่ ท่ามกลางพวกกะเทย 15 พระองค์
ทรงช่วยคนยากจนให้ พ้น ด้วยความทุกข์ ใจของเขา และทรงให้ ความลําเค็ญ เบิ กห ู ของ
เขา 16 เออ พระองค์ ทรงชวนท่านให้ ออกมาจากความคับใจ มาย ัง ที่ กว้างที่ ไม่มี การบีบ
และสิง่ ที่ วางไว้ในสํารับ ของท่านก็ มี แต่ สิ ่ งอ ้ วนพี 17 แต่ ท่านก็ สมกับ การพิพากษาคนชัว่
การพิพากษาและความเที่ยงธรรมมาทัน จั บท ่าน 18 เหตุ ด้วยพระพิโรธ จงระวัง เถิด เกรง
ว่า พระองค์ จะเอาท่านไปเสีย ด้วยการลงโทษ แล ้ว แม้ การไถ่ อัน ยิง่ ใหญ่ ก็ ไม่ สามารถช่วย
ท่านให้พ้นได้ 19 พระองค์ จะสนพระทัยในทรัพย์สมบัติของท่าน หรือทองคํา หรือเรีย
่ วแรง
ทัง้ สิน
้ หรือ เปล ่า เลย 20 อย่า อาลัย ถึง กลางคืน เมื่อ ชนชาติ ทัง้ หลายถูก ตัดขาดในที่ ของ
เขา 21 ระวัง ให้ ดี อย่า หัน ไปหาความชัว่ ช้า เพราะท่านเลือกสิง่ นี้ มากกว่า เลือกความทุกข์
ใจ 22 ดู เถิด พระเจ้า ทรงสําแดงความยิง่ ใหญ่ ด้วยฤทธานุ ภาพของพระองค์ ผู้ ใดเป็น ผู้ สัง่
สอนเหมือนอย่างพระองค์เล่า 23 ผูใดเป็
้
นผูบ
้ งการมรรคาของพระองค์ หรือผูใ้ ดจะพูดได้ว่า
24
‘พระองค์ ทรงกระทํา ความชัว่ ช้า แล้ว� จงระลึก ถึงที่ จะยกย่องพระราชกิจ ของพระองค์
ซึ่งมนุษย์ได้ เห็นนั ้น 25 มนุษย์ทัง้ ปวงเพ่งดูสิ ่งนั ้น อยู่แล้ว มนุษย์เห็นสิง่ นั ้น ได้ แต่ ไกล 26 ดู
เถิด พระเจ้านั ้นใหญ่ยิง่ และเราก็ หาหยัง่ รู ถ
้ ึงพระองค์ ไม่ อายุ ของพระองค์ เป็นสิง่ ที่ ค้นหา
27
กัน ไม่ ได้ เพราะพระองค์ ทรงดึง หยดนํ้า ขึ้น ไป ซึ่ง ตกลงเป็น ฝนจากไอนํ้า ของพระองค์
28 ซึ่ง เมฆก็ เทลงมา และหยดลงที่ มนุษย์ อย่างอุ ดม 29 เออ มี คนใดเข้าใจการแผ่ ของเมฆ
หรือ และการคะนองแห่งพลับพลาของพระองค์หรือ 30 ดูเถิด พระองค์ทรงกระจายฟ้าแลบ
ออกไปรอบพระองค์และคลุมก้นของทะเล 31 เพราะพระองค์ทรงพิพากษาชนชาติทัง้ หลาย
1
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โยบ 38:5
32 พระองค์ทรงคลุมฟ้าแลบด้วยเมฆ

ด้วยสิง่ นี้ พระองค์ประทานอาหารอย่างอุดมสมบูรณ์
และทรงบัญชาให้เมฆบัง ฟ้าแลบนั ้น 33 เสียงครืนๆของมัน ประกาศเกี่ยวกับ พระองค์ และ
ฝูงสัตว์ก็ประกาศเกี่ยวกับพายุซ่ึงจะมาถึง�

37
พระราชกิจและสติปัญญาของพระเจ้า
1 “เรือ
่ งนี้ กระทําให้หว
ั ใจของข้าพเจ้าสันร
่ ัว สะทกสะท้านขวัญหนี ดีฝ่อ 2 จงตัง้ ใจฟังเสียง
กัมปนาทของพระองค์ และเสียงกระหึ่ มท ี่ ออกมาจากพระโอษฐ์ ของพระองค์ 3 พระองค์
ทรง ปล่อย ให้ ไป ทัว่ ใต้ ฟ้า ทัง้ สิน
้ และ ฟ้าแลบ ของ พระองค์ ไป ถึง สุด ปลาย แผ่น ดิน โลก
4 พระสุ รเสียงของพระองค์ ครางกระหึ่ม ตามไป พระองค์ ทรงแผดพระสุ รเสียงอัน โอฬารึก
ของพระองค์ พระองค์ มิได้ ทรงหน่วงเหนี่ ยวฟ้าแลบ เมื่อ ได้ยน
ิ พระสุรเสียงของพระองค์
5 พระเจ้า ทรงสําแดงกัมปนาทอย่างประหลาดด้วยพระสุ รเสียงของพระองค์ พระองค์ ทรง
กระทํา การใหญ่ โตซึ่ง เราเข้าใจไม่ ได้ 6 เพราะพระองค์ ตรัส กับ หิมะว่า ‘ตกลงบนแผ่น ดิน
ซี� และ ใน ทํานอง เดีย วกั นก ็ ตรัส กับ ฝน และ กับ ห่า ฝน อัน หนั ก แห่ง กําลัง ของ พระองค์
7 พระองค์ ทรงมั ดม ือ ของมนุษย์ ทุก คน เพื่อ ทุก คนจะรู จ
้ ัก พระราชกิจ ของพระองค์ 8 แล ้ว
9
สัตว์ป่าจึงเข้าไปสู่รงั ของมัน และพักอยู่ในถํ้าของมัน ลมหมุนออกมาจากห้องทิศใต้ และ
ความหนาวมาจากลมเหนื อ 10 พระเจ้าประทานนํ้าค้างแข็งด้วยลมหายใจของพระองค์ และ
นํ้ากว้างใหญ่ก็แข็งตัว 11 เช่นเดียวกันพระองค์ทรงบรรทุกความชุม
่ ชื้นไว้ที่เมฆทึบ พระองค์
ทรงกระจายเมฆแห่ง ฟ้าแลบออกไป 12 มัน หัน ไปๆตามการนํา ของพระองค์ เพื่อ ให้ มัน ทํา
ตามที่พระองค์ทรงบัญชามันไว้เหนื อผิวพิภพโลกนี้ 13 ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการตีสอน หรือเพื่อ
แผ่น ดิน ของพระองค์ หรือ เพื่อ ความเมตตา พระองค์ ทรงกระทํา ให้สิ ่ง เหล่า นี้ เกิด ขึ้น 14 โอ
ท่านโยบเจ้าข้า ขอฟัง ข้อ นี้ จงนิ่ ง พิจารณาการกระทํา อัน มหัศจรรย์ ของพระเจ้า 15 ท่าน
ทราบหรือ ว่า พระเจ้า ทรงกําชับ มัน อย่างไร และกระทํา ให้ ฟ้าแลบแห่ง เมฆของพระองค์ มี
แสง 16 ท่านทราบถึงการทรงตัวของเมฆหรือ เป็นพระราชกิ จอันประหลาดของพระองค์ ผู้
สมบูรณ์ ในความรู ้ 17 ตัวท่าน ผู้ที่ เสื้อผ้าของตนร้อนเมื่อแผ่นดินโลกอบอ้าวและชื้นเพราะ
ลมทิศ ใต้ 18 ท่านแผ่ ฟ้า ออกไปพร้อมกับ พระองค์ ได้ หรือ ให้แข ็ งอย่างคัน ฉ่ องหลอม 19 จง
สอนเรามาว่า เราควรจะทูล พระองค์ อย่างไร เพราะความมืด เราจึง ร่างสํานวนของเราไม่
ได้ 20 จะทูล พระองค์ ได้ ไหมว่า ข้าพเจ้า อยากจะทูล ถ้า ผู้ ใดทูล เขาจะต้องถูก กลืน ไปหมด
เป็นแน่ 21 บัดนี้ มนุษย์เพ่งดูฟ้าแลบอันสุกใสแห่งเมฆไม่ได้ เมื่อลมผ่านไปกวาดให้กระจ่าง
22 แสงทองส่องมาจากทิศ เหนื อ พระเจ้า ทรงฉลองพระองค์ ด้วยความโอ่อา
่ ตระการอย่าง
น่า คร้ามกลัว 23 องค์ ผู้ ทรงมหิทธิฤทธิ์นั ้น เราจะค้น พบพระองค์ ไม่ ได้ พระองค์ ใหญ่ ยิง่ ใน
เรือ
่ งฤทธานุภาพ ความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมอันมากยิง่ พระองค์จะไม่ทรงฝ่าฝืน
24 เพราะฉะนั ้นมนุษย์จึงยําเกรงพระองค์ พระองค์ไม่ทรงนั บถือผู้ใดที่มีใจประกอบด้วยสติ
ปัญญา�

38
พระเจ้าทรงตอบโยบ
แล ้ว พระเยโฮวาห์ ทรงตอบโยบออกมาจากลมหมุ นว ่า 2 “นี่ ใครหนอที่ ให้ คํา ปรึกษา
มืดมนไปด้วยถ้อยคําอันปราศจากความรู ้ 3 จงคาดเอวไว้อย่างกั บลู กผู้ชายหน่ อยซิ เราจะ
ถามเจ้า ขอเจ้า ตอบเรา 4 เมื่อ เราวางรากฐานของแผ่น ดิน โลกนั ้น เจ้ าอยู่ ที่ไหน ถ้า เจ้า มี
ความเข้าใจก็ บอกเรามา 5 ผู้ ใดได้ กําหนดขนาดให้โลก แน่ นอนละ เจ้ าต้องรู ซี
้ หรือ ใครขึง
1
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เชือกวัด บนนั ้น รากฐานของโลกจมไปอยู่ บนอะไร หรือ ผู้ ใดวางศิ ลาม ุม เอกของมัน 7 ใน
เมื่อ ดาวรุ ง่ แซ่ ซ้องสรรเสริญ และบรรดาบุตรชายทัง้ หลายของพระเจ้า โห่ รอ
้ งด้วยความ
8
ชื่นบาน หรือ ผู้ ใดเอาประตู ปิด ทะเลไว้ เมื่ อม ัน ระเบิด ออกมา ดัง ออกมาจากครรภ์ 9 เมื่อ
เราสร้างเมฆให้ เป็น เสื้อ และความมืด ทึบ เป็น ผ้า อ้อมของมัน 10 แล ้ วกํา หนดเขตให้ มัน
และวางดาลและประตู 11 และกล่าวว่า ‘เจ้ าไปได้ ไกลแค่ นี้ แหละ อย่า เลยไปอีก และคลื่น
คะนองของเจ้า หยุด เพียงแค่ นี้ แหละ � 12 เจ้ าได้ บังคับ บัญชาอรุ ณ ตัง้ แต่ เจ้ าเกิด มา และ
เป็นเหตุ ให้อรุ โณทัย รู จ
้ ัก ที่ ของมันหรือ 13 เพื่อมันจะจับปลายแผ่นดินโลก และสลัดคนชัว่
ออกไปเสียจากโลก 14 โลกก็เปลี่ยนไปเหมือนดินเหนี ยวถูกตราประทับ และทุกสิง่ เด่นออก
มาเหมือนเสื้อผ้า 15 แสงสว่างถูกยึดไว้เสียจากคนชัว่ ร้าย และแขนของเขาที่เงื้อขึ้นก็ถูกห
ัก เสีย 16 เจ้ าเข้าไปในตานํ้า แห่ง ทะเลแล้ว หรือ หรือ เดิน เข้าไปในซอกมหาสมุทรแล้ว หรือ
17 เขาเผยประตู ความตายแก่ เจ้ าแล้วหรือ หรือเจ้าได้ เห็นประตู เงามัจจุราชแล้วหรือ 18 เจ้
าหยัง่ รู ความกว้
้
างใหญ่ ของแผ่น ดิน โลกหรือ ถ้า เจ้า รู ท
้ ัง้ หมดนี้ ก็ จงบอกมา 19 ทางที่ จะนํา
ไปสู่สํานั กของความสว่างอยูที
่ ่ไหน และส่วนที่มืด สถานที่นั ้นอยูที
่ ่ไหน 20 เพื่อเจ้าจะได้พาม
ัน ไปยัง แดนของมัน และเพื่อ เจ้า จะได้ เห ็ นทางไปบ้านของมัน 21 เจ้ าคงรู ้เพราะเจ้า เกิด
มาแล้ว อายุ ของเจ้า ก็ มากเหลือ หลาย 22 เจ้ าเข้าไปในคลัง หิมะแล้ว หรือ หรือ เจ้า เห็น คลัง
ลูกเห็บแล้วหรือ 23 ซึ่งเราสงวนไว้เพื่อเวลายากลําบาก เพื่อวันศึกและสงคราม 24 ทางที่จะ
ไปสู่ที่ซึ่งความสว่างแจกจ่ายออกไปนั ้นอยูที
่ ่ไหน หรือที่ซ่ึงลมตะวันออกกระจายไปบนแผ่น
ดินโลกอยูที
่ ่ไหน 25 ใครเซาะช่องให้กระแสฝนและทําทางให้ฟ้าผ่า 26 ให้นําฝนมาบนแผ่นดิ
นที ่ ไม่มี คนอยู่ และบนถิน
่ ทุ รก ัน ดารซึ่ง ไม่ มี มนุษย์ ที่ นั่น 27 เพื่อ ให้พื้น ดิ นที ่ รกร้างและว่าง
เปล่าได้อิม
่ เอม และกระทําให้หน่อของต้นอ่อนงอกขึ้น 28 ฝนมีพ่อหรือ หรือผูใ้ ดได้กระทําให้
เกิดหยาดนํ้าค้าง 29 นํ้าแข็งมาจากครรภ์ ของผู้ใด ผู้ใดให้กําเนิ ดแก่ ปุ ยนํ้าค้างแข็งแห่งฟ้า
สวรรค์ 30 นํ้าถูกซ่อนไว้เหมือนมีหน
ิ ปิดบัง และผิวมหาสมุทรแข็งตัว 31 เจ้ามัดหมู่ดาวลูกไก่
ให้ เป็นกลุ่ม ได้ หรือ หรือ แก้ เครือ
่ งผูก หมู่ ดาวไถได้ หรือ 32 เจ้ านํา ดาวนั กษ ัต รออกมาตาม
ฤดู ของมัน ได้ หรือ หรือ เจ้า นําทางของหมู่ ดาวจระเข้ และลูก ของมัน ได้ ไหม 33 เจ้ ารู ก
้ ฎของ
34
ฟ้าสวรรค์หรือเปล่า เจ้าตัง้ ฟ้าสวรรค์ให้ครอบครองแผ่นดินได้หรือ เจ้าตะเบ็งเสียงไปถึง
เมฆได้ ไหมล่ะ เพื่อน้าํ มากมายจะลงมาคลุม เจ้า 35 เจ้ าใช้ ฟ้าแลบออกไปเพื่อ ให้มัน ไปและ
พู ดก ับ เจ้า ว่า ‘เราอยู่ ที่ นี่ � ได้ ไหม 36 ใครให้ สติ ปัญญาภายใน หรือ ให้ ความเข้าใจแก่ จิตใจ
37 ใครจะนั บเมฆด้วยสติปัญญาได้ หรือใครจะเอียงถุงนํ้าของท้องฟ้าได้ 38 เมื่อผงคลีแข็งอ
ย่างโลหะหลอม เมื่อก้อนดินเกาะกันแน่ นหรือ 39 เจ้ าล่าเหยื่อให้สิ งโตได้ หรือ หรือให้สิ งโต
หนุ่มที่หิวอม
ิ่ ได้ไหมล่ะ 40 เมื่อมันหมอบอยู่ในถํ้าของมัน หรือนอนคอยอยู่ในที่กําบัง 41 ใคร
จัดหาเหยื่อให้กา เมื่อลูกอ่อนของมันร้องต่อพระเจ้า และระเหระหนไปเพราะขาดอาหาร�
6

39
พระเจ้าทรงสําแดงให้โยบเห็นสติปัญญาของพระองค์ในสิง่ สารพัดที่ทรงสร้างไว้
เจ้ าเคยเฝ้าดู กวางตัวเมียตกลูกหรือ 2 เจ้ านั บเดือน
ที่มันท้องครบได้หรือ และเจ้ารู เ้ วลาเมื่อมันตกลูกไหม 3 คือเมื่อมันฟุบลงตกลูกของมันแล้
วก ็ ตกลู กอ ่อ นของมัน ออกมา 4 ลู กอ ่อ นของมัน แข็ง แรงขึ้น มัน เติบโตใหญ่ ด้วยมี ข้าวกิน
มันออกไปแล้วไม่กลับมาหาอีก 5 ใครปล่อยให้ลาป่าวิง่ กระเจิงไป ใครแก้เชือกผูกลาเปลี่ยว
6 ซึ่ง เราได้ ให้ ถิน
่ ทุ รก ัน ดารเป็น บ้านของมัน และให้ ดิ นแห้ง แล้ง เป็ นที ่ อาศัย ของมัน 7 มัน
1 “เจ้ ารู ไ้ หมว่า เลียงผาตกลูก เมื่อไร
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8 มันตระเวนภูเขาอันเป็ น

เย้ยเสียงอึกทึกของเมือง มันไม่ได้ยินเสียงของผูขั
้ บขีตะโกนบอก
่
ลานหญ้า ของมัน และมัน แสวงหาหญ้า เขียวทุก อย่าง 9 ม้า ยูนิคอนยอมรับ ใช้ เจ้ าหรือ มัน
จะนอนค้างคืน อยู่ ที่ รางหญ้า ของเจ้า หรือ 10 เจ้ าเอาเชือกผูก ม้า ยูนิคอนให้ ลากไถได้ หรือ
หรือม ัน จะยอมคราดที่ ลุ ่ม ตามเจ้า ไปหรือ 11 เจ้ าจะพึ่ งม ัน เพราะแรงมัน มากได้ หรือ หรือ
จะมอบงานของเจ้าไว้กับมัน 12 เจ้ าไว้ใจว่ามันจะกลับ มาและนําข้าวของเจ้า มาที่ ลานนวด
ข้าวหรือ 13 เจ้ าให้ปี กอ ัน สวยงามแก่ นกยูง หรือ และให้ปี กและขนแก่น กกระจอกเทศหรือ
14 ซึ่งละไข่ของมันไว้กับดินให้มันอบอุน
่ อยูใ่ นดิน 15 ลืมไปว่าตีนหนึ่ งอาจจะเหยียบมันแหลก
และสัตว์ป่าทุ่งจะยํ่ามัน 16 มันรุนแรงต่อลูกอ่อนของมันอย่างกับว่าไม่ใช่ลูกของมัน ถึงมัน
จะเหนื่ อยเปล่า มันก็ไม่กลัว 17 เพราะพระเจ้าทรงกระทําให้มันลืมสติปัญญา และมิได้ทรง
ให้มันมีความเข้าใจ 18 เมื่ อมันเร่งตัวเองให้หนี มันหัวเราะเยาะม้าและคนขี่ 19 เจ้ าให้พลัง
แก่ ม้า หรือ เจ้ าห่ม คอของมัน ด้วยฟ้าร้องหรือ 20 เจ้ าทําให้มัน กลัว อย่างตัก
๊ แตนหรือ เสียง
หายใจอันดังของมันน่าสะพรึงกลัว 21 มันตะกุยไปในหุบเขา และเต้นโลดด้วยกําลังของมัน
มัน ออกไปปะทะคนถือ อาวุธ 22 มัน หัวเราะเยาะความกลัว และไม่ ตกใจ มัน ไม่ หน
ั กลับ หนี
ดาบ 23 แล่งธนูกวัดแกว่งกระทบมัน หอกใหญ่ที่วาววับและหอกซัดกระแทกมัน 24 มันโกย
ดิน ด้วยความดุรา้ ยและเดือดดาล พอได้ ยิน เสียงแตร มัน ยืน นิ่ ง อยู่ ต่อ ไปไม่ ได้ 25 เมื่อ เป่า
แตรขึ้น มันร้อง ‘ฮีแฮ่� มันได้กลน
ิ่ สงครามแต่ไกล ทัง้ เสียงตะโกนของผู้บังคับบัญชาและ
เสียงโห่ร้อง 26 เหยย
ี่ วนกเขาโผไปมาด้วยสติปัญญาของเจ้าหรือ และกางปีกของมันตรงไป
ทางทิศใต้ 27 นกอินทรีทะยานขึ้นตามบัญชาของเจ้าหรือ ทัง้ ทํารังของมันบนที่สูง 28 มันอยู่
ที่ หน้าผาและทํารังของมันบนชะโงกผาและบนที่ เข้มแข็ง 29 มันส่ายหาเหยื่อจากที่ นั ่น ตา
ของมันเห็นเหยื่อได้แต่ไกล 30 ลู กอ่อนของมันดูดเลื อด และมีอะไรถูกฆ่าตายที่ไหน มันอยู่
ที่นั ่นแหละ�
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โยบถ่อมตัวลง

1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโยบว่า 2 “คนมักติจะโต้แย้งกับองค์ผูทรงมหิ
้
ทธิฤทธิหรื
์ อ

เขา
ผูโต้
้ แย้งกับพระเจ้า ขอให้เขาตอบหน่ อยเถอะ� 3 แล้วโยบทูลตอบพระเยโฮวาห์ว่า 4 “ดูเถิด
ข้าพระองค์นี้ ก็กระจิรด
ิ จะทูลพระองค์วา่ กระไรได้ ข้าพระองค์เอามือปิดปาก 5 ข้าพระองค์
ได้ กราบทูล ครัง้ หนึ่ ง แล้ว และจะไม่ กราบทูล อีก สองครัง้ แล้ว แต่ ข้า พระองค์ จะไม่ ทูล ต่อ
ไป� 6 แล้วพระเยโฮวาห์ทรงตอบโยบออกมาจากลมหมุนว่า 7 “จงคาดเอวไว้อย่างลูกผู้ชาย
หน่ อยซี เราจะถามเจ้า ขอเจ้า ตอบเรา 8 เจ้ ายัง จะให้ เราอยู่ ฝ่ายผิด หรือ เจ้ าจะหาว่า เรา
ผิด เพื่อเจ้าจะเป็นฝ่ายชอบหรือ 9 เจ้ามีแขนเหมือนพระเจ้าหรือ และเจ้าทําเสียงกัมปนาท
เหมือนเสียงของพระองค์ได้หรือ 10 จงเอาความโอ่อา่ ตระการและความสง่าผ่าเผยประดับ
ตัว จงเอาสง่าราศีและความสง่างามห่มตัว 11 เทความกริวท
ี่ ้นของเจ้านั ้นออกมา จงดูทุก
้ ล
คนที่ เย่อหยิง่ และทําให้เขาตกตํ่าลง 12 จงดู ทุกคนที่ เย่อหยิง่ และดึงเขาลงมา และเหยียบ
คนชัว่ ไว้ตรงที่ ที่ เขายืน อยู่ นั ้น 13 ซ่อนเขาไว้ในผงคลี ด้วยกัน มัด หน้า ของเขาไว้ด้วยกัน ใน
โลกบาดาล 14 แล ้ว เราเองจะยอมรับ ว่า มือขวาของเจ้า สามารถช่วยเจ้า ได้ 15 ดู เบเฮโมท
เถิด ซึ่งเราได้ สร้างอย่างที่ เราได้ สร้างเจ้า มันกินหญ้าเหมือนวัว 16 ดู เถิด กําลังของมันอยู่
ในเอว และฤทธิข
์ องมัน อยู่ ในกล้ามเนื้ อ ท้อง 17 มัน ขยับ หางของมัน ให้แข ็ง เหมือนไม้ สนสี
ดาร์ เอ ็น โคนขาของมั นก ็ สานเข้า ด้วยกัน 18 กระดูก ของมัน เหมือนท่อนทองสัมฤทธิ์ และ
กระดูกของมันเหมือนท่อนเหล็ก 19 มันเป็นพระราชกิจชินที
้ ่สําคัญของพระเจ้า ผู้ทรงสร้าง
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มัน นํา ดาบมาให้ ภู เขาผลิต อาหารให้ มัน แน่ เป็ นที ่ ที่ สัตว์ป่า ทุ่ง ทุก ชนิ ด เล่น มัน นอน
อยู่ใต้ ต้นไม้ที่ มีร่มเงา ในเพิงอ้อและในบึง 22 ต้นไม้ที่ มีร่มเงาเป็นเงาคลุมมัน ต้นหลิวแห่ง
ธารนํ้า ล้อมมัน ไว้ 23 ดู เถิด มัน ดื่ม แม่น้ํา จนหมดและไม่ รีบหนี ไป มัน วางใจว่า จะดูด แม่น้ํา
จอร์แดนเข้าใส่ปากมัน 24 มันจ้องตาดูแม่น้ํา จมูกมันทะลุผ่านบ่วงทัง้ หลายได้�
20

21

41
พระเจ้าทรงแสดงฤทธิอ
์ าํ นาจในตัวเลวีอาธาน
หรือจะเอาเชือกกดลิน
้ ของมันลงได้ 2 เจ้
าเอาเชือกสนตะพายมันได้หรือ หรือเอาหนามเจาะคางมันได้ 3 มันจะวิงวอนต่อเจ้าเป็นอัน
มากหรือ มันจะพูดด้วยคําอ่อนหวานกับเจ้าหรือ 4 มันจะทําพันธสัญญากับเจ้า เพื่อเจ้าจะ
รับมันเป็นบ่าวตลอดไปหรือ 5 เจ้าจะเล่นกับมันเหมือนนก หรือเจ้าจะผูกมันไว้ให้สาวๆของ
เจ้า เล่น หรือ 6 เพื่อนฝูง จะมาจับ และกิ นม ัน ได้ หรือ เขาทัง้ หลายจะแบ่ งก ัน ท่ามกลางพวก
พ่อค้าหรือ 7 เจ้ าเอาฉมวกปักหนั งของมัน หรือเอาหลาวแทงหัวของมันได้ หรือ 8 ลงมือจับ
มัน ดู เมื่อ คิดถึง การต่อสู้ กับ มัน แล้ว เจ้ าจะไม่ คิด ทํา อีก 9 ดู เถิด ความหวัง ของคนที่ อาจสู้
มันนั ้นกเ็ ป็นของเปล่า เมื่อเห็นมันเข้าเท่านั ้น จะไม่ล้มลงหรือ 10 ไม่มีใครดุพอที่จะไปยัว่ เย้า
มัน แล้วใครเล่าจะยืนมน
ั ่ ต่อเราได้ 11 ใครเล่าที่จะขัดขวางเรา ซึ่งเราจะต้องตอบสนองเขา
สิ่งใดๆที่อยู่ใต้ฟ้าสวรรค์ทัง้ สิ้นก็เป็นของเรา 12 เราจะไม่งดพูดถึงอวัยวะต่างๆของมัน หรือ
กําลังอันแข็งกล้าของมัน หรือโครงร่างอันดีของมัน 13 ใครจะถลกเสื้อชัน
้ นอกของมันออก
ได้ ใครจะแทงเข้าไปในเสื้อเกราะสองชัน
้ ของมันได้ 14 ใครจะเปิดประตู หน้าของมันได้ ฟัน
ของมัน นั ้น น่า สยดสยองโดยรอบ 15 เกล ็ด ของมัน อยู่ อย่างทะนง แนบตัว มัน สนิ ท เหมือน
อย่างตราผนึ ก 16 มันอยูชิ
่ ดกันมาก ไม่มีลมผ่านเข้าไปได้ 17 เกล็ดเหล่านั ้นต่อซึ่งกันและกัน
มันเกาะติดหมด และแยกจากกันไม่ได้ 18 การจามของมันปล่อยแสงสว่างออกมา ตาของ
มัน เหมือนอย่างแสงอรุ ณ รุ ง่ เช้า 19 คบเพลิง ออกมาจากปากของมัน ประกายไฟกระโดด
ออกมา 20 ควัน ออกมาทางรู จม ูก ของมัน อย่างกับ มาจากหม้อ หรือ หม้อ ขนาดใหญ่ ที่ เดือด
พล่าน 21 ลมหายใจของมัน จุด ถ่านลุก เปลวเพลิง ออกมาจากปากของมัน 22 กําลัง อยู่ ใน
ลําคอของมัน และความสยดสยองเต้นอยูข
่ ้างหน้ามัน 23 หลืบเนื้ อของมันเกาะติดกัน หล่อ
ติ ดก ัน แน่ น ทํา อะไรมัน ไม่ ได้ 24 หัวใจของมัน แข็ง อย่างกับ หิน เออ แข ็ง เหมือนอย่างแท่น
หินโม่ 25 เมื่อมันลอยขึ้นมา ผู้ทรงอานุภาพก็กลัวมัน พอมันแว้ง เขาทัง้ หลายก็มีใจฝ่อเสีย
แล้ว 26 ถึงคนใดเอาดาบลองแทงมัน ก็ต่อต้านมันไม่ได้ ไม่ว่าหอก หรือแหลน หรือหอกซัด
27 มัน นั บ เหล็ก ว่า เป็ น ฟาง และทองสัมฤทธิ์วา
่ เป็น ไม้ ผุ 28 ลูก ธนู ทําให้ มัน หนี ไปไม่ ได้ หิน
29
ลูกสลิ งก็กลายเป็นตอข้าว ไม้กระบองก็นับเป็นตอข้าวด้วย มันหัวเราะเยาะการซัดหอก
30 เบื้องล่างของมัน คมอย่างกับ เศษหม้อ แตก มัน เหยียดตัว ออกบนเลนเหมือนแหลมคม
31 มัน ทําให้น้ํา ลึก เดือดเหมือนหม้อ มัน ทําให้ทะเลเหมือนหม้อ นํ้ามัน ทา 32 มัน ละทางแวบ
วาบไว้ข้างหลัง ทําให้ ใครๆคิด ว่า มหาสมุทรผมหงอก 33 บนแผ่น ดิน โลก ไม่มี อะไรเหมือน
มัน เป็น สิง่ ที่ ถู กสร้างไม่ ให้ รู ้จัก ความกลัว 34 มัน เห็น ทุก สิง่ ที่ อยู่ สูง มัน เป็นกษั ตริย์ เหนื อ
บรรดาสัตว์ที่สง่า�
1 “เจ้าจะลากเลวีอาธานออกมาด้วยเบ็ดได้หรือ
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โยบสารภาพต่อพระเจ้า
แล ้ว โยบทูล พระเยโฮวาห์ ว่า 2 “ข้า พระองค์ ทราบแล้ วว ่า พระองค์ ทรงกระทํา ทุก สิง่
ได้ และพระประสงค์ ของพระองค์ จะไม่ หดหู่ไปได้ เลย 3 ‘นี่ ใครหนอที่ ซ่อนคําปรึกษาด้วยไร้
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ความรู �
้ เพราะฉะนั ้น ข้าพระองค์ จึงกล่าวถึงสิง่ ที่ ข้าพระองค์ ไม่เข้าใจ สิ ่งที่ ประหลาดเกิน
แก่ ข้า พระองค์ ซึ่ง ข้า พระองค์ ไม่ ทราบ 4 ‘ฟัง ซี เราจะพูด เราจะถามเจ้า ขอเจ้า ตอบเรา�
5 ข้า พระองค์ เคยได้ยน
ิ ถึงพระองค์ ด้วยหู แต่ บัดนี้ ตาของข้าพระองค์ เห็นพระองค์ 6 ฉะนั ้น
ข้าพระองค์จึงเกลียดตนเอง และกลับใจอยูใ่ นผงคลีและขีเถ้
้ า�
ความมัง่ คัง่ ของโยบกลับมาสู่ท่านอีก

7 เมื่อพระเยโฮวาห์ตรัสพระวจนะเหล่านี้ แก่โยบแล้ว

พระเยโฮวาห์ตรัสกับเอลีฟัสชาวเท
มานว่า “ความพิโรธของเราพลุ่งขึ้นต่อเจ้า และต่อสหายทัง้ สองของเจ้า เพราะเจ้ามิได้พูด
ถึงเราอย่างที่ ถูก ดังโยบผู้รับใช้ของเราได้ พูด 8 เพราะฉะนั ้นจงเอาวัวผู้เจ็ดตัว และแกะผู้
เจ็ดตัว ไปหาโยบผู้รับใช้ของเรา และถวายเครือ
่ งเผาบูชาสําหรับเจ้าทัง้ หลาย และโยบผู้รับ
ใช้ของเราจะอธิษฐานเพื่อเจ้า เพราะเราจะยอมรับเขา เกรงว่าเรากระทํากับเจ้าตามความ
โง่ของเจ้า เพราะเจ้าทัง้ หลายมิได้พูดถึงเราอย่างที่ถูก ดังโยบผู้รับใช้ของเราได้พูด� 9 ฝ่าย
เอลี ฟัส ชาวเทมาน และบิ ลด ัด คนชู อาห์ และโศฟาร์ชาวนาอาเมห์ ได้ ไปกระทํา ตามที่ พระ
เยโฮวาห์ตรัสสงั ่ และพระเยโฮวาห์ทรงยอมรับโยบ 10 และพระเยโฮวาห์ทรงให้โยบกลับสู่
สภาพดี เมื่อท่านอธิษฐานเผื่อสหายของท่าน และพระเยโฮวาห์ประทานให้โยบมีมากเป็น
สองเท่าของที่มีอยู่ก่อน 11 และบรรดาพี่น้องชายหญิงของท่าน และบรรดาผู้ที่รู จั
้ กท่านมา
ก่อนได้มาหาท่าน และรับประทานอาหารกับท่านในบ้านของท่าน และเขาทัง้ หลายสําแดง
ความเห็น อกเห็นใจและเล้าโลมท่าน ด้วยเรือ
่ งเหตุ รา้ ยทัง้ สิน
้ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงนํา มา
เหนื อท่าน และต่างก็ให้เงินแผ่นหนึ่ งกับแหวนทองคําวงหนึ่ งแก่ท่าน 12 และพระเยโฮวาห์
ทรงอํานวยพระพรชี วิตบ ัน
้ ปลายของโยบมากยิง่ กว่า บัน
้ ต้น ของท่าน และท่านมี แกะหนึ่ ง
หมื่นสี่ พัน อูฐหกพัน วัวผู้พันคู่ และลาตัวเมียหนึ่ งพัน 13 ท่านมี บุ ตรชายเจ็ดคน และบุตร
สาวสามคนด้วย 14 และท่านเรียกชื่อ คนแรกว่า เยมี มาห์ และชื่อ คนที่ สอง เคส ิ ยาห์ และ
ชื่อ คนที่ สาม เคเรนหัป ปุค 15 และในแผ่น ดิน นั ้น ทัง้ สิน
้ ไม่ มี หญิง ใดงดงามเท่า บรรดาบุตร
สาวของโยบ และบิดาของเขาได้ให้มรดกแก่เธอพร้อมกับพวกพี่ชายและน้ องชายของเธอ
16 ต่อ จากนี้ ไป โยบมี ชี วิตอยู่ อี กหนึ่ ง ร้อยสี่ สิ บปี และได้ เห ็ นบุตรชายของท่าน หลานเหลน
ของท่านสี่ชัว่ อายุ 17 และโยบก็สิ้นชีวต
ิ เป็นคนแก่หง่อมทีเดียว
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ประวัติความเป็นมาของ

เพลงสดุดี

หนังสือสดุดีประกอบด้วยบทเพลงและบทกวี 150 บท เล่มอ่น
ื ๆในพระคัมภีรได้
์ ถูกเขียน
ขึ้น ในลักษณะเป็น เล่ม เดียว แล ้ว หลัง จากนั ้น คนที่ มี ความปรารถนาดี ได้ แบ ่ง เล่ม เหล่า นั ้น
เป็นบท และข้อต่างๆเพื่อจะช่วยให้ใช้เล่มเหล่านั ้นอย่างสะดวกขึ้น
ถึง แม้ ว่า เราเรียกเล่ มน ี้ ว่า “เพลงสดุ ดี ของดาวิด� กษั ตริย์ ดาว ิด ไม่ ได้ เข ีย นทุกๆบทใน
หนั งสือ สดุ ดีน ี้ อาสาฟได้ เข ีย นบทเพลง 12 บท (50; 73-83) เอธานได้ เข ีย นบทเพลงหนึ่ ง
บท (89) โมเสสได้ เข ีย นบทเพลงบทเดียว (90) และบทเพลงบางบทเราไม่ รู ้ว่า ใครเป็น ผู้
เขียน แต่กษั ตริยดาว
์
ิดได้เขียนบทเพลงส่วนมาก
วิธแต่
ี งบทกวีของพวกฮีบรู เป็นดังนี้ เขาใช้คําสัมผัส ประโยคคู่ ประโยคซํ้า และประโยค
ที่มีความหมายตรงกันข้าม บทเพลงส่วนใหญ่เป็นคําอธิษฐานและคําสรรเสริญ แต่บางบท
เป็น คํา พยากรณ์ มี คํา พยากรณ์ หลายข้อ เกี่ยวกับ พระเยซู คริสต์ (สดด 2; 22; 69:8-9 ให้
เปรียบกับ ลก 24:25-26)
บทเพลงทุก บทมาจากพระเจ้า ไม่ใช่ มาจากมนุษย์ ที่ เข ีย นขึ้น พระเจ้า ทรงดลใจผู้ เข ียน
และ เขา เขียน ตาม การ ดลใจ นั ้น หน ังสือ สดุ ดีน ี้ มัง่ คั ่ งด ้วย เรือ
่ ง การ ถวาย ตัว ต่อ พระเจ้า
การอธิษฐาน การสรรเสริญ พระเจ้า การแนะนํา และการช่วยเหลือ คริสเตียนควรท่องจํา
บทเพลงบางบททัง้ หมด และบางข้อจากบทเพลงอื่น ๆ

1
เล่มที่หน่งึ ซึ่งเปรียบกับหนั งสือปฐมกาล เกี่ยวกับมนุษย์ ความสุขของคนที่รก
ั พระเจ้า
หรือยืนอยู่ในทางของคนบาป หรือนั ่ง
อยู่ ในที่ นั่ง ของคนที่ ชอบเยาะเย้ย ผู้ นั ้ นก ็ เป็นสุข 2 แต่ ความปี ติ ยินดี ของผู้ นั้น อยู่ ในพระ
ราชบัญญัติของพระเยโฮวาห์ เขาไตร่ตรองถึงพระราชบัญญัติของพระองค์ทัง้ กลางวันและ
กลางคืน 3 เขาจะเป็น เช่น ต้นไม้ ที่ ปลูก ไว้รม
ิ ธารนํ้า ซึ่ง เกิด ผลตามฤดู กาล และใบก็ จะไม่
เหีย
่ วแห้ง การทุกอย่างซึ่งเขากระทําก็จะจําเริญขึ้น
1 บุ คคลผู้ไม่ ดําเนิ นตามคําแนะนําของคนอธรรม

คนอธรรมขาดความสุข
คนอธรรมไม่ เป็น เช่น นั ้น แต่ เป็น เหมือนแกลบซึ่ง ลมพัด กระจายไป 5 เหตุ ฉะนั ้น คน
อธรรมจะไม่ ยงั ่ ยืน อยู่ได้ เมื่อ ถึง การพิพากษา หรือ คนบาปไม่ ยน
ื ยงในที่ ชุ มนุมของคนชอบ
ธรรม 6 เพ ราะ พระ เย โฮ วาห์ ทรง ทราบ ทาง ของ คน ชอบ ธรรม แต่ ทาง ของ คน อธรรม จะ
พินาศไป
4

2

ราชอาณาจักรของพระบุตร
เหตุ ใด ชน ต่าง ชาติ จึง กระทํา โกลาหล ขึ้น และ ชนชาติ ทัง้ หลาย คิด อ่าน ใน การ ที่ ไร้
ประโยชน์ 2 บรรดากษั ตริย์ แห่ งแผ่น ดิน โลกตัง้ ตนเองขึ้น และนั ก ปกครองปรึกษากัน ต่อ
สู้ พระเยโฮวาห์และผู้รบ
ั การเจิมของพระองค์ กล่าวว่า 3 “ให้เราระเบิดสายแอกของเขาให้
ขาดสะบัน
้ และขจัด บังเหียนของเขาให้ พ้น จากเรา� 4 พระองค์ ผู้ ประทับ ในสวรรค์ จะทรง
พระสรวล องค์ พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเย้ยหยันเขาเหล่านั ้น 5 แล้วพระองค์ จะตรัสกับเขาทัง้
1
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หลายด้วยพระพิโรธ และกระทําให้เขาสยดสยองด้วยความกริว้ ของพระองค์ ตรัสว่า 6 “เรา
ได้ ตัง้ กษั ตริย์ของเราไว้แล ้ว บนศิ โยน ภู เขาอัน บริสุทธิ์ ของเรา� 7 ข้าพเจ้า จะประกาศพระ
ดํารัส ของพระองค์ พระเยโฮวาห์ รบ
ั สั ่งก ับ ข้าพเจ้า ว่า “เจ้ าเป็น บุตรของเรา วัน นี้ เราได้ ให้
กําเนิ ดแก่ เจ้ าแล้ว 8 จงขอจากเราเถิด และเราจะมอบบรรดาประชาชาติ ให้เป็นมรดกของ
เจ้า ตลอดทัง้ แผ่น ดิน โลกให้ เป็น กรรมสิทธิ์ของเจ้า 9 เจ้ าจะตี เขาให้ แตกด้วยคทาเหล็ก
และฟาดให้แหลกเป็นชิน
้ ๆดุจภาชนะของช่างหม้อ�
ทรงชักชวนกษั ตริย์ทัง้ หลายให้ปรนนิ บัติพระเยโฮวาห์
โอ ข้าแต่กษั ตริยทั
์ ง้ หลาย จงฉลาดเถิด ข้าแต่นักปกครองแห่งแผ่น
ดิน โลก จงรับคํา เตือนเถิด 11 จงปรนนิ บั ติ พระเยโฮวาห์ ด้วยความยําเกรง และจงเกษม
เปรมปรีดิด
์ ้วยตัวสัน
่ 12 จงจุบพระบุตรเถิดเกลือกว่าพระองค์จะทรงพระพิโรธ และเจ้าต้อง
พินาศจากทางนั ้น เมื่อพระพิโรธของพระองค์นั้นจุดให้ลุกแต่น้ อย ความสุขเป็นของคนทัง้
หลายผู้วางใจในพระองค์
10 เพราะฉะนั ้นบัดนี้

3
เราปลอดภัย เพราะพระเจ้า ทรงป้องกัน เพลงสดุ ดี ของดาวิด เมื่อ เสด็จ หนี จากอับ ซา
โลมโอรสของพระองค์
1 ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ศัตรู ของ ข้า พระองค์ ทวี มาก ขึ้น เหลือ เกิน คู่อริ มากมาย เหล่า นี้
กําลัง ลุก ขึ้น ต่อสู้ ข้า พระองค์ 2 มี คนเป็ นอ ัน มากกําลัง กล่าวถึง จิต วิญญาณข้า พระองค์ ว่า
“ในพระเจ้าไม่มีทางรอดสําหรับเขา� เซลาห์ 3 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระองค์ทรงเป็นโล่
ล้อมรอบตัว ข้า พระองค์ พระองค์ ทรงเป็น สง่า ราศี ของข้า พระองค์ และทรงเป็น ผู้ ชู ศีรษะ
ของข้า พระองค์ ไว้ 4 ข้าพเจ้า ร้องทูล พระเยโฮวาห์ด้วยเสียงของข้าพเจ้า และพระองค์ ทรง
ฟังข้าพเจ้าจากภูเขาอันบริสุทธิ์ของพระองค์ เซลาห์ 5 ข้าพเจ้านอนลงและหลับไป ข้าพเจ้า
กลับตื่นขึ้น เพราะพระเยโฮวาห์ทรงอุปถัมภ์ข้าพเจ้า 6 ข้าพเจ้าไม่กลัวคนเป็นหมื่นๆ ซึ่งตัง้
ตนต่อสู้ข้าพเจ้าอยูรอบด้
่
าน 7 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ โปรดทรงลุกขึ้น โอ ข้าแต่พระเจ้าของ
ข้าพระองค์ โปรดทรงช่วยข้าพระองค์ ให้พ้น เพราะพระองค์ ทรงตบแก้มศั ตรู ทัง้ หลายของ
ข้า พระองค์ และทรงทุบ ฟัน ของคนอธรรมทัง้ ปวง 8 การช่วยให้รอดเป็น ของพระเยโฮวาห์
ขอพระพรของพระองค์หลัง่ ลงเหนื อประชาชนของพระองค์เทอญ เซลาห์

4
ดาวิดอธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์ ถึงหัวหน้านั กร้องใช้เครือ
่ งสาย เพลงสดุดีของดาวิด

1 โอ ข้าแต่พระเจ้าแห่งความชอบธรรมของข้าพระองค์

ขอทรงโปรดสดับเมื่อข้าพระองค์
ร้องทูล เมื่อ ข้า พระองค์ จนตรอก พระองค์ ทรงประทานช่องทางให้ ขอทรงเมตตาแก่ ข้า
พระองค์และทรงฟังคําอธิษฐานของข้าพระองค์ 2 โอ บุตรทัง้ หลายของมนุษย์เอ๋ย ท่านจะ
ทําให้ เกียรติ ของข้าพเจ้า กลายเป็น ความอับอายอีก นานเท่าใด ท่านจะรัก สิง่ ไร้สาระ และ
แสวงหาการมุสาอีกนานเท่าใด เซลาห์
จงวางใจในพระเยโฮวาห์

3 จงทราบเถิดว่า พระเยโฮวาห์ทรงแยกคนที่ตามทางของพระเจ้าไว้สําหรับพระองค์ พระ

เยโฮวาห์จะทรงสดับเมื่อข้าพเจ้าทูลพระองค์ 4 โกรธก็โกรธเถิด แต่อย่าทําบาป จงคํานึ งใน
ใจเวลาอยูบ
่ นที่นอนและสงบอยู่ เซลาห์ 5 จงถวายเครือ
่ งสัตวบูชาแห่งความชอบธรรมและ
6
วางใจในพระเยโฮวาห์ มีคนเป็นอันมากกล่าวว่า “ผู้ใดจะแสดงสิงด
่ ีๆให้เราได้เห็นบ้าง ข้า
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แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงเปล่งแสงสว่างจากสี พระพักตร์ของพระองค์ มาเหนื อข้าพระองค์
ทัง้ หลาย� 7 พระองค์ได้ประทานความชื่นบานให้แก่จิตใจของข้าพระองค์มากกว่าเมื่อพวก
เขาได้ ข้าวและนํ้า องุน
่ มากมาย 8 ข้า พระองค์ จะเอนกายลงนอนหลับในความสันติ ข้า แต่
พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์เท่านั ้นที่ทรงกระทําให้ข้าพระองค์อาศัยอยูอย่
่ างปลอดภัย

5
คนอธรรมไม่ได้รับพระเมตตา ถึงหัวหน้านั กร้องใช้เครือ
่ งเป่า เพลงสดุดีของดาวิด

โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ขอ ทรง เงีย
่ พระกร รณ สดับ ถ้อยคํา ของ ข้า พระองค์ ขอ ทรง
พิจารณา เสียง ครํา่ ครวญ ของ ข้า พระองค์ 2 ข้า แต่ พระ บร มกษั ตริ ย์ และ พระเจ้า ของ ข้า
พระองค์ ขอ ทรง ฟัง เสียง ร้อง ทูล ของ ข้า พระองค์ เพราะ ข้า พระองค์ จะ อธิษฐาน ทูล ต่อ
พระองค์ 3 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ในเวลาเช้า พระองค์ จะทรงสดับ เสียงของข้า พระองค์
ในเวลาเช้า ข้า พระองค์ จะเตรียมคํา อธิษฐานทูล ต่อ พระองค์ และเฝ้า คอยดู อยู่ 4 ด้วยว่า
พระองค์มิได้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ปี ติยินดีในความชัว่ ความชัว่ ร้ายจะไม่อาศัยอยู่กับพระองค์
5 คนโง่เขลาจะไม่ยน
ื อยูเ่ ฉพาะพระเนตรของพระองค์ พระองค์ทรงเกลียดชังผูก
้ ระทําความ
6
ชัว่ ช้า ทัง้ สิน
พระองค์ จะทรงทําลายผู้ ที่ พู ดม ุสา พระเยโฮวาห์ จะทรงสะอิดสะเอียนต่อ ผู้
้
กระหายเลือดและคนหลอกลวง
1

ดาวิดวางใจว่าพระเจ้าจะทรงนําท่าน
แต่ โดย ความ เมตตา อัน บริบู รณ ์ ของ พระองค์ ข้า พระองค์ จะเข้ า ไป ใน พระ นิ เวศ ของ
พระองค์ ข้า พระองค์ จะ นมัสการ ตรง ต่อ พระ วิหาร อัน บริ สุทธิ ์ ของ พระองค์ ด้วย ความ
ยําเกรงพระองค์ 8 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ เนื่ องด้วยพวกศั ตรู ของข้า พระองค์ ขอทรงนํา
ข้าพระองค์ ไปโดยความชอบธรรมของพระองค์ ขอทรงโปรดทําทางซึ่งข้าพระองค์ เดินนั ้น
ให้ ราบรืน
่ 9 เพราะในปากของเขาเหล่า นั ้น ไม่ มี ความสัตย์ ซื่อ จิ ตใจของเขาก็ คือ ความชัว่
ร้าย ลําคอของเขาคือหลุมฝังศพที่ เปิ ดอยู่ เขาประจบสอพลอด้วยลิน
้ ของเขา 10 โอ ข้าแต่
พระเจ้า โปรดทําลายพวกเขา และให้เขาทัง้ หลายล้มลงด้วยความคิดเห็นของตนเอง เหตุ
การละเมิดเป็นอันมากนั ้นขอทรงขับไล่เขาออกไปเนื่ องจากเขาทัง้ หลายได้กบฏต่อพระองค์
11 แต่ ให้คนทัง
้ ปวงที่ วางใจในพระองค์ นั้นเปรมปรีดิ ์ ให้เขาร้องเพลงด้วยความชื่นชมยินดี
อยูเสมอ
่
เพราะพระองค์ทรงป้องกันเขาไว้ ให้คนทีร่ ก
ั พระนามของพระองค์ปรีดาปราโมทย์
12 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์จะทรงอํานวยพระพรแก่คนชอบธรรม
อยูในพระองค์
่
พระองค์จะทรงคุ้มครองเขาไว้ด้วยความโปรดปรานประดุจเป็นโล่ป้องกันเขา
7

6
ดาวิดบ่น แต่ได้ชนะพวกศัตรู ของท่าน ถึงหัวหน้านั กร้องใช้เครือ
่ งสายตามทํานองเชมิ
นิ ท เพลงสดุดีของดาวิด

1 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขออย่า ทรงขนาบข้า พระองค์ เมื่อ ทรงโกรธ และขออย่า ทรงลง
ทัณฑ์ ข้า พระองค์ ด้วยพระพิโรธของพระองค์ 2 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงพระกรุ ณา
แก่ ข้า พระองค์ เพราะข้า พระองค์ ออ
่ นระโหยโรยแรง โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงรักษา
ข้า พระองค์ เพราะกระดูก ของข้า พระองค์ ทุกข์ ยากลําบากนั ก 3 ทัง้ จิตใจของข้า พระองค์ ก็
ทุกข์ ยากลําบากอย่างยิง่ โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ อี กนานสัก เท่าใด 4 โอ ข้า แต่ พระเยโฮ
วาห์ ขอทรงหันมาช่วยชีวต
ิ ของข้าพระองค์ให้พ้นด้วยเถิด โอ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอด
เพราะเห็นแก่ความเมตตาของพระองค์ 5 เพราะถ้าในความตาย ไม่มีการระลึกถึงพระองค์
แล้ว ในแดนผู้ตายใครเล่าจะโมทนาพระคุณของพระองค์ 6 ข้าพระองค์ออ
่ นเปลี้ยด้วยการ
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ครํา่ ครวญ และหลัง่ นํ้าตาท่วมที่นอนตลอดทัง้ คืน ที่ เอนกายก็ ชุม
่ โชกไปด้วยนํ้าตาของข้า
พระองค์ 7 ตาของข้าพระองค์ทรุ ดโทรมไปเพราะความทุกข์ใจ มันอ่อนเพลียลงเพราะคู่อริ
ทัง้ ปวงของข้า พระองค์ 8 บรรดาเจ้า ผู้ กระทํา ความชัว่ ช้า จงพรากไปจากข้า เพราะพระเย
โฮวาห์ทรงสดับเสียงร้องไห้ของข้าแล้ว 9 พระเยโฮวาห์ทรงสดับคําวิงวอนของข้า พระเยโฮ
วาห์จะทรงรับคํา อธิษฐานของข้า 10 ขอให้ศัตรู ทัง้ สิน
้ ของข้าได้ อายและลําบากยากนั ก ขอ
ให้เขาทัง้ หลายหันกลับและได้รบ
ั ความอับอายในพริบตาเดียว

7

ดาว ิด อธิษฐานเรือ
่ งการประสงค์ รา้ ยของพวกศั ตรู ชิ กกาโยนของดาวิด ซึ่ง ท่านร้อง
ถวายพระเยโฮวาห์เกี่ยวกับคําพูดของคูชคนเบนยามิน
1 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์วางใจอยูใ่ นพระองค์ ขอทรง
ช่วยข้า พระองค์ ให้ พ้น ภัย จากผู้ ข่มเหงทัง้ มวล ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ให้ พ้น 2 เกรงว่า เขา
จะฉี กจิตวิญญาณข้าพระองค์เสียอย่างสิงโต และฉี กจิตวิญญาณนั ้นออกเป็นชิน
้ ๆ โดยไม่
มี ผู้ ใดช่วยได้ 3 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ถ้า ข้า พระองค์ กระทํา เช่น
นี้ คือ ถ้า มี ความชัว่ ช้า ในมือ ของข้า พระองค์ 4 ถ้า ข้า พระองค์ ตอบแทนความชัว่ แก่ ผู้ ที่ อยู่
อย่างสันติ กับ ข้า พระองค์ (แต่ ผู้ ที่ เป็น ศั ตรู ด้วยปราศจากเหตุ ข้า พระองค์ เคยช่วยผู้ นั้น ให้
รอดพ้น ไป� 5 ก็ ขอให้ ศัตรู ข่มเหงจิต วิญญาณข้า พระองค์ ทัน และให้ เขาเหยียบยํ่า ชีวต
ิ ข้า
พระองค์ลงถึงดิน และวางเกียรติยศของข้าพระองค์ไว้ในผงคลี เซลาห์ 6 โอ ข้าแต่พระเยโฮ
วาห์ ขอพระองค์ ทรงลุก ขึ้น ด้วยพระพิโรธของพระองค์ ขอทรงขึ้น สู้ ความเกรีย
้ วกราดของ
ศั ตรู ของข้า พระองค์ ขอทรงตื่น ขึ้น เพื่อ ทําการพิพากษาที่ พระองค์ ทรงกําหนดแล้ว 7 ดัง
นั ้น ชุ มนุ มชนชาติ ทัง้ หลายจะมาอยู่ รอบพระองค์ เพราะเห็น แก่ ชุ มนุ มน ั ้นขอทรงกลับ ไป
ประทับ บนที่ สูง 8 พระเยโฮวาห์ จะทรงพิพากษาชนชาติ ทัง้ หลาย โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์
ขอทรงพิพากษาข้า พระองค์ ตามความชอบธรรมของข้า พระองค์ และตามความสัตย์ สุ จร
ิตซึ่ งม ี อยู่ ในข้า พระองค์ 9 โอ ขอให้ ความชัว่ ร้ายของคนชัว่ จงมาถึงที่ สิน
้ สุด แต่ ขอทรง
สถาปนาคนชอบธรรมขึ้น เพราะพระเจ้าผู้ทรงชอบธรรมทรงทดลองความคิดและจิตใจทัง้
หลาย 10 การป้องกัน ข้าพเจ้า อยู่ กับ พระเจ้า ผู้ ทรงช่วยคนใจเที่ยงตรงให้ รอด 11 พระเจ้า
ทรงพิพากษาคนชอบธรรม และพระเจ้า ทรงพระพิโรธกับ คนชั ่ วท ุก วัน 12 ถ้า มนุษย์ คน
ใดไม่ กลับ ใจ พระองค์ จะทรงลับ คมดาบของพระองค์ พระองค์ ทรงโก่ง ธนู เตรียมพร้อมไว้
13 พระองค์ ทรงเตรียมอาวุธแห่งความตาย พระองค์ ทรงกระทําให้ลูกธนูของพระองค์ ต่อสู้
ผู้ ข่มเหงทัง้ หลาย 14 ดู เถิด คนชัวก
่ ่อความชัว่ ช้าขึ้นแล้ว กําลังท้องความชัว่ ช้า และคลอด
15
การมุสาออกมา เขาขุด หลุม พรางไว้ และตกลงไปในหลุ มท ี่ เขาทํา ไว้ นั ้น 16 ความชัว่
ช้า ของเขาจะกลับ มาสุม ศีรษะเขา และความทารุ ณ ของเขาจะลงมาบนกบาลของเขาเอง
17 ข้าพเจ้า จะสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ เนื่ องด้วยความชอบธรรมของพระองค์ และข้าพเจ้า
จะร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระเยโฮวาห์ผู้สูงสุด

8
พระราชกิจ และความรัก ของพระเจ้า ยกย่องสง่า ราศี ของพระองค์ ถึง หัว หน้า นั กร ้ อง
ตามทํานองกิททีธ เพลงสดุดีของดาวิด
1 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ คือ องค์ พระ ผู้ เป็ น เจ้าของ บรรดา ข้า พระองค์ พระนาม ของ
พระองค์ สูงส่ง ยิง่ นั ก ทั ่ วท ัง้ แผ่น ดิน โลก พระองค์ ผู้ ทรงตัง้ สง่า ราศี ของพระองค์ ไว้ เหนื อ
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ฟ้า สวรรค์ ทัง้ หลาย จาก ปาก ของ เด็ กอ ่อน และ เด็ก ที่ ยั งด ูดนม พระองค์ ทรง ตัง้ กําลัง
เพราะบรรดาคู่ อริ ของพระองค์ เพื่อ ระงับ ยับ ยัง้ ศั ตรู และผู้ กระทํา การแก้ แค้น 3 เมื่อ ข้า
พระองค์พิจารณาดู ฟ้าสวรรค์ อน
ั เป็นผลงานแห่งนิว
้ พระหัตถ์ ของพระองค์ ดวงจันทร์และ
ดวงดาวซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงสถาปนาไว้ 4 มนุษย์ เป็น ผู้ ใดเล่า ซึ่ง พระองค์ ทรงระลึก ถึง เขา
และบุตรมนุษย์ เป็น ผู้ ใดซึ่ง พระองค์ ทรงเยีย
่ มเยียนเขา 5 เพราะพระองค์ ทรงทําให้ เขาตํ่า
กว่าพวกทูตสวรรค์แต่หน่อยเดียว และทรงประทานสง่าราศีกับเกียรติเป็นมงกุฎให้แก่เขา
6 พระองค์ทรงมอบอํานาจให้ครอบครองบรรดาพระหัตถกิจของพระองค์ พระองค์ทรงให้สิ
่ง ทัง้ ปวงอยู่ ใต้ ฝ่าเท้า ของเขา 7 คือ ฝูง แกะและฝูง วัวท ง
ั ้ สิน
้ ทัง้ สัตว์ป่า ด้วย 8 ตลอดทัง้ นก
ในอากาศ ปลาในทะเล และอะไรต่างๆที่ไปมาอยูต
่ ามทะเล 9 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์คือองค์
พระผู้เป็นเจ้าของบรรดาข้าพระองค์ พระนามของพระองค์สูงส่งยิง่ นั กทัวท
่ ง
ั ้ แผ่นดินโลก
2

9
การสรรเสริญ พระเจ้า เนื่ องด้วยการพิพากษาของพระองค์ ถึง หัว หน้า นั กร ้ องตามทํา
นองมุธลับเบน เพลงสดุดีของดาวิด
1 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ข้า พระองค์ จะ สรรเสริญ พระองค์ ด้วย สิน
้ สุดใจ ของ ข้า
พระองค์ ข้า พระองค์ จะ บอก ถึง การ มหัศจรรย์ ทัง้ สิน
้ ของ พระองค์ 2 ข้า พระองค์ จะ ยินดี
และ ปลาบปลื้ม ใจ ใน พระองค์ โอ ข้า แต่ องค์ ผู้ สูงสุด ข้า พระองค์ จะ ร้อง เพลง สรรเสริญ
พระนามของพระองค์ 3 เมื่อ พวกศั ตรู ของข้า พระองค์ หัน กลับ เขาทัง้ หลายก็ สะดุด และ
พินาศไปต่อเบื้องพระพักตร์ของพระองค์ 4 เพราะพระองค์ทรงให้ความยุติธรรมและความ
เที่ยงตรงแก่ ข้า พระองค์ พระองค์ ประทับ บนพระที่นั่ง และประทานการพิพากษาอัน ชอบ
ธรรม 5 พระองค์ ได้ ทรง ขนาบ บรรดา ประชาชาติ และ ทรง ทําลาย คน ชัว่ แล ้ว ทรง ลบ ชื่อ
ของเขาออกเสีย เป็น นิ ตย์ 6 โอ ศัตรู เอ๋ย ความพินาศของเจ้า ได้ สําเร็จ เป็น นิ ตย์ พระองค์
ทรงทําลายบรรดาหัว เมืองของเขา และที่ ระลึก ของเขาก็ วอดวายพร้อมกับ เขา 7 แต่ พระ
เยโฮวาห์ จะทรงยืนยงอยู่ เป็น นิ ตย์ พระองค์ ทรงตระเตรียมบัล ลั งก ์ ของพระองค์ เพื่อ การ
พิพากษา 8 พระองค์ จะทรงพิพากษาโลกด้วยความชอบธรรม พระองค์ จะทรงพิพากษา
บรรดาประชาชาติ ด้วยความเที่ยงธรรม 9 พระเยโฮวาห์ จะทรงเป็ นที ่ ลี้ ภัย ของคนที่ ถู กกด
ขี่ ทรงเป็ นที ่ลี้ ภัยในเวลายากลําบาก 10 บรรดาผู้ที่ รู จั
้ กพระนามของพระองค์ ก็ จะวางใจใน
พระองค์ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ เพราะว่า พระองค์ มิได้ ทรงทอดทิง้ บรรดาผู้ ที่ เสาะแสวงหา
พระองค์ 11 จงร้องเพลงสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ ผู้ ซึ่ง ประทับ ในศิ โยน จงบอกเล่า ถึง พระ
ราชกิจ ของพระองค์ ในท่ามกลางชนชาติ ทัง้ หลาย 12 เมื่อ พระองค์ ทรงไต่สวนเรือ
่ งโลหิต
พระองค์ ทรงจํา เขาทัง้ หลายไว้ พระองค์ มิได้ ทรงลืม คําร้องทุกข์ ของผู้ ถ่อมตัว ลง 13 โอ ข้า
แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงพระกรุ ณาแก่ ข้า พระองค์ ขอทรงทอดพระเนตรว่า ข้า พระองค์
ต้องทนทุกข์ ทรมานเพราะคนที่ เกล ียดชัง ข้า พระองค์ เพียงใด ข้า แต่ พระองค์ ผู้ ทรงยก
ข้า พระองค์ ขึ้น จาก ประตู ของ ความ ตาย 14 เพื่อ ข้า พระองค์ จะ กล่าว บรรดา คํา สรรเสริญ
พระองค์ ที่ ในประตู ทัง้ หลายแห่งธิดาศิ โยน ข้าพระองค์ จะเปรมปรีดิ ์ในการช่วยให้รอดของ
พระองค์ 15 บรรดาประชาชาติ ได้ จมลงในหลุม ซึ่ง เขาทํา ไว้ และเท้า ของเขาติดตาข่ายซึ่ง
เขาเองซ่อนดัก ไว้ 16 พระเยโฮวาห์ ทรงเผยพระองค์ ให้ ปรากฏแจ้ งด ้ว ยการพิ พากษาซึ่ง
พระองค์ ได้ ทรงกระทํา คนชัว่ ถู กด ั กด ้ว ยกิ จการที่ ทํา ด้วยมือ ของเขาเอง ฮิ ก เกอัน เซลาห์
17 คนชัว
่ จะต้องถอยไปสู่ นรก คือ ประชาชาติ ทัง้ มวลที่ ลืม พระเจ้า 18 เพราะพระองค์ จะไม่
ทรงลืมคนขัดสนเสมอไป และความหวังของคนยากจนจะไม่พินาศไปเป็นนิ ตย์ 19 โอ ข้าแต่
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พระเยโฮวาห์ ขอทรงลุก ขึ้น อย่า ให้มนุษย์มี ชัย ได้ แต่ ให้บรรดาประชาชาติ ถู กพิพากษาใน
สายพระเนตรของพระองค์ ทัง้ สิน
้ 20 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงให้ เขายําเกรง และให้
บรรดาประชาชาติทราบว่า เขาทัง้ หลายเป็นเพียงมนุษย์เท่านั ้น เซลาห์

10
ดาวิดร้องทุกข์ต่อพระเจ้า
โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ไฉน พระองค์ ประทับ ยืน อยู่ ห่าง ไกล ไฉน พระองค์ ทรง ซ่อน
พระองค์ เสีย ในยามยากลําบาก 2 คนชัว่ ข่มเหงคนยากจนอย่างทะนงองอาจ ขอให้ เขาติ
ดก ับ บ่วงแร้ว แห่งอ ุ บายที่ เขาคิด ขึ้น นั ้น 3 เพราะคนชัว่ อวดถึง สิง่ ที่ ใจเขาอยากได้ นั ้น และ
อวยพรคนที่ โลภ ผู้ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงเกลียดชัง 4 เพราะคนชั ่วน น
ั ้ ด้วยสี หน้าที่ เย่อ หยิง่
ยโสจะไม่แสวงหาพระเจ้า พระเจ้ามิได้อยูในความคิ
่
ดทัง้ สิน
ี
ว่
้ ของเขาเลย 5 วิธการของคนชั
ร้ายกาจอยู่ ทุก เวลา การพิพากษาของพระองค์ อยู่ สูง พ้น สายตาของเขา เขาพ่น ความร้าย
ใส่ บรรดาคู่ อริของเขา 6 โดยคิดในใจของเขาว่า “ข้าจะไม่หวัน
่ ไหว เพราะข้าจะไม่พบความ
7
ยากลําบากเลย� การแช่งด่า การล่อลวง และการฉ้ อฉลอยูเ่ ต็มปากของเขา ความชัว่ ร้าย
และความเลวทรามอยู่ใต้ ลิน
้ ของเขา 8 เขานั ่งซุ่มคอยดักทําร้ายอยู่ตามชนบท และกระทํา
ฆาตกรรมคนไร้ผิดเสียในที่เร้นลับ ตาของเขาสอดหาคนยากจน 9 เขาซุ่มอยูใ่ นที่ลับเหมือน
สิงโตอยู่ในที่ กําบัง เขาซุ่ม อยู่เพื่อ จับ คนยากจน แล ้ว เขาฉุ ด ลากคนยากจนมาด้วยตาข่าย
ของเขา 10 เขาหมอบลงและย่อ ตัว ลง เพื่อ คนยากจนจะจมลงด้วยพวกที่ แข ็ง แรงของเขา
11 เขาคิดในใจว่า “พระเจ้าลืมแล้ว พระองค์ทรงซ่อนพระพักตร์และจะไม่ทรงเห็นเลย�
1

การทูลขอให้แก้ไขสถานการณ์

12 โอ

ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงลุกขึ้น โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงชูพระหัตถ์ของพระองค์
ขึ้น ขออย่า ทรงลืม คนที่ ถ่อมตัว ลง 13 ไฉนคนชัว่ จึง ประณามพระเจ้า และกล่าวในใจของ
ตนเองว่า “พระองค์ จะไม่ ทรงเอาเรือ
่ งเอาราว� 14 พระองค์ ทรงเห็น เออ พระองค์ ทรงพิ
เคราะห์ ความยากลําบากและความโกรธเคืองแล้ว เพื่อ พระองค์ จะได้ ทรงดําเนิ น คดี ด้วย
พระหัตถ์ ของพระองค์ คนยากจนมอบตัวไว้กับพระองค์ พระองค์ ทรงเป็นผู้ชว
่ ยคนกําพร้า
พ่อ 15 ขอพระองค์ ทรงหัก แขนของคนชัว่ และคนกระทํา ชัว่ ขอทรงค้น ความชัว่ ของเขา
ออกมาจนหมดสิน
้ 16 พระเยโฮวาห์ ทรงเป็น พระมหากษั ตริย์ อยู่ เป็น นิ ตย์ นิ รัน ดร์ บรรดา
ประชาชาติ จะพินาศไปจากแผ่นดินของพระองค์ 17 ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงสดับ
ความ ปรารถนา ของ คน ที่ ถ่อม ตัว ลง จะ ทรง เสริม กําลัง ใจ เขา และ พระองค์ จะ ทรง เงีย
่
พระกรรณสดับ ถ้อยคํา ของเขา 18 เพื่อ ประทานความยุ ติ ธรรมแก่ คนกําพร้า พ่อ และคน
ถูกบีบบังคับ เพื่อมนุษย์บนแผ่นดินโลกจะไม่บีบบังคับเขาอีกต่อไป

11
การทรงเตรียมและความยุติธรรมของพระเจ้า ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีของดาวิด

ท่านจะพูดกับจิตใจข้าพเจ้าอย่างไรว่า “จงหนี ไปที่ภูเขา
เหมือนนก
คนชัว่ โก่งธนูและเอาลูกธนูพาดสายไว้แล้ว เพื่อจะยิงเข้าไปอย่าง
ลับๆให้ ถู กคนใจเที่ยงธรรม 3 ถ้า รากฐานถูก ทําลายเสีย แล้ว คนชอบธรรมจะทํา อะไรได้�
4 พระเยโฮวาห์ ทรงสถิต ในพระวิหารอัน บริสุ ทธิ ์ ของพระองค์ พระที่นั่ง ของพระเยโฮวาห์
อยูบนฟ้
่
าสวรรค์ พระเนตรของพระองค์มองและหนั งตาของพระองค์ทดสอบบุตรทัง้ หลาย
ของมนุษย์ 5 พระเยโฮวาห์ทรงทดสอบคนชอบธรรม แต่วิญญาณของพระองค์ทรงเกลียด
1 ข้าพเจ้าวางใจในพระเยโฮวาห์
2 เพราะดูเถิด
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ชัง คนชัว่ และผู้ ที่ รัก ความทารุ ณ โหดร้าย พระองค์ จะทรงเทบ่วงแร้ว ต่างๆ เพล ิง และไฟ
กํามะถัน ใส่ คนชัว่ ลมที่ แผดเผาจะเป็น ส่วนถ้วยของเขาเหล่า นั ้น 7 เพราะพระเยโฮวาห์ ผู้
ชอบธรรมทรงรักความชอบธรรม พระพักตร์ของพระองค์ทอดพระเนตรคนเที่ยงตรง
6

12
ดาวดม
ิ ัน
่ ใจในพระสัญญาของพระเจ้า ถึงหัวหน้านั กรอ
้ งตามทํานองเชมินิท เพลงสดุดี
ของดาวิด
1 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงโปรดช่วยเพราะคนที่ตามทางของพระเจ้าไม่มีอีกแล้ว และ
คนสุ จร ิต ได้ อน
ั ตรธานไปจากบุตรทัง้ หลายของมนุษย์ 2 ทุ กคนกล่าวคํา ไร้สาระต่อ เพื่อน
บ้านของตน เขาทัง้ หลายพูดด้วยริมฝีปากที่ป้อยอและสองใจ 3 พระเยโฮวาห์จะทรงตัดริม
ฝีปากที่ป้อยอออกเสียสิน
้ และลิ้นที่พูดวาจาเย่อหยิง่ นั ้นด้วย 4 คือบรรดาผู้ที่กล่าวว่า “เรา
จะชนะด้วยลิน
ของเรา
ริ
มฝีปากของเราเป็นฝ่ายเรา ใครจะเป็นนายเรา� 5 พระเยโฮวาห์ตรั
้
สว่า “เราจะลุกขึ้นเดีย
๋ วนี้ เพราะคนยากจนถูกบีบบังคับ และคนขัดสนครํา่ ครวญ เราจะจัด
เขาไว้ในที่ ปลอดภัย จากคนที่ พ่น ความร้ายใส่ เขา � 6 พระดํารัส ของพระเยโฮวาห์เป็น พระ
ดํารัส ที่ บริสุทธิ์ เป็น เหมือนเงิน หลอมให้ บริสุทธิ์ในเตาไฟบนแผ่น ดิน แล้ว ถึง เจ็ด ครัง้ 7 โอ
ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์ จะทรงป้องกัน พวกเขาทัง้ หลาย พระองค์ จะทรงปกปั กร ักษา
พวกเขาไว้เสมอจากพงศ์พันธุนี
์ ้ 8 คนชัวก
็ นพ่านไปมาอยูรอบด้
่
าน ขณะเมื่อมก
ี ารยกย่อง
่ เพ่
คนชัว่ ช้าที่สุด

13
ดาวิดร้องทุกข์ต่อพระเจ้าเรือ
่ งความชักช้า ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีของดาวิด
ข้าแต่พระเยโฮวาห์ อีกนานเท่าใดพระองค์จะทรงลืมข้าพระองค์เสีย เป็นนิ ตย์หรือ
พระองค์ จะปิดบัง พระพักตร์ของพระองค์ จากข้า พระองค์ นานเท่าใด 2 ข้า พระองค์ จะต้อง
ตรึกตรองในใจของข้าพระองค์ และมีความทุกข์โศกอยู่ในใจทุกวันนานเท่าใด ศัตรู ของข้า
พระองค์จะเหนื อข้าพระองค์นานเท่าใด
1 โอ

การทูลขอพระคุณ

3 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงพิจารณา และฟังข้าพระองค์ด้วย

เถิด ทัง้ ขอทรงเพิม
่ ความสว่างแก่ ตาข้า พระองค์ เกล ื อกว่า ข้า พระองค์ จะหลั บอย ู่ ในความ
ตาย 4 เกรงว่า ศั ตรู ของข้า พระองค์ จะว่า “เราชนะเขาแล้ว� เกรงว่า คู่ อริของข้า พระองค์
จะเปรมปรีดิ ์ เพราะข้า พระองค์ กําลัง หวัน
่ ไหว 5 แต่ ข้า พระองค์ วางใจในความเมตตาของ
พระองค์ จิ ตใจของข้า พระองค์ จะเปรมปรี ดิ ์ ในความรอดของพระองค์ 6 ข้าพเจ้า จะร้อง
เพลงสรรเสริญพระเยโฮวาห์ เพราะว่าพระองค์ทรงกระทําแก่ข้าพเจ้าอย่างบริบูรณ์

14
คนโง่ที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าและมนุษย์ธรรมดา ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีของดาวิด

1 คนโง่รําพึงในใจของตนว่า “ไม่มพระเจ้
ี
า� เขาทัง้ หลายก็เลวทรามลง เขากระทํากิจการ

ที่ น่า สะอิดสะเอียน ไม่มี สัก คนเดียวที่ ทําดี 2 พระเยโฮวาห์ทรงมองลงมาจากฟ้า สวรรค์ ดู
บุ ตรทัง้ หลายของมนุษย์ วา่ จะมี คนใดบ้างที่ เข ้า ใจที่ เสาะแสวงหาพระเจ้า 3 เขาทัง้ หลายก็
หลงเจิน
่ ไปหมด เขาทัง้ หลายก็ เลวทรามลงเหมือนกัน สิน
้ ไม่มี สัก คนเดียวที่ ทําดี ไม่มี เลย
4 บรรดาผู้ที่กระทําความชัว
้ อ คือผูที
้ ่กินประชาชนของเราอย่างกินขนมปัง
่ ช้าไม่มีความรู หรื
และไม่รอ
้ งทูลพระเยโฮวาห์ 5 เขาทัง้ หลายอยูที
่ ่นั ่นอย่างน่าสยดสยองยิง่ นั ก เพราะพระเจ้า
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6 เจ้าได้ควํา
่ แผนงานของคนยากจนเสีย

ทรงสถิตตลอดชัว่ อายุของผู้ชอบธรรม
แต่พระเย
โฮวาห์ทรงเป็ นที ่ลี้ ภัยของเขา 7 โอ ขอการช่วยให้รอดเพื่ออิสราเอลมาจากศิ โยนเสียที เถิด
เมื่อ พระเยโฮวาห์ทรงให้พวกเชลยแห่ง ประชาชนของพระองค์ กล ับ สู่ สภาพเดิม ยาโคบจะ
ปลาบปลื้ม อิสราเอลจะยินดี

15

ดาวิดพรรณนาถึงพลเมืองของศิโยน เพลงสดุดีของดาวิด
ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ผู้ ใดจะอาศัย อยู่ ในพลับพลาของพระองค์ ผู้ ใดจะอยู่ บนภูเขาอัน
บริสุทธิข
์ องพระองค์ 2 คือผูที
้ ่ดําเนิ นในความเที่ยงธรรม และประพฤติตามความชอบธรรม
และพูดความจริงจากใจของตน 3 ผู้ซึ่งไม่ใช้ลิน
้ ของตนในการนิ นทาว่าร้าย ไม่กระทําชัว่ ต่อ
4
เพื่อนบ้าน และไม่ตําหนิ เพื่อนบ้านของตน ในสายตาของเขา คนถ่อยเป็นคนที่ ถู กดูหมิน
่
เหยียดหยาม เขาให้เกียรติแก่ผูที
้ ่ยําเกรงพระเยโฮวาห์ เมื่อให้คําสัตย์ปฏิญาณแล้วต้องพบ
กับ ความปวดร้าวเขาก็ ไม่ กลับ คํา 5 เขาเป็น ผู้ ที่ ให้คนอื่นก ู้ เงิน โดยมิ ได้ คิด ดอกเบี้ย และไม่
ยอมรับสินบนต่อสู้ผู้ไร้ความผิด ผู้ซึ่งกระทําสิง่ เหล่านี้ จะไม่หวัน
่ ไหวเป็นนิ ตย์
1

16
ดาวิดขอให้พระเจ้าทรงพิทักษ์ท่าน มิคทามบทหนึ่ งของดาวิด
ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงพิทักษ์ข้าพระองค์ไว้ เพราะข้าพระองค์วางใจในพระองค์ 2 โอ
จิ ตวิญญาณของข้าพเจ้า เอ๋ย เจ้ าได้ ทูล พระเยโฮวาห์ แล ้ วว ่า “พระองค์ ทรงเป็น องค์ พระ
ผู้ เป็น เจ้าของข้า พระองค์ นอกเหนื อ พระองค์ แล้ว ข้า พระองค์ ไม่มี ดี เลย � 3 วิ สุทธิ ชนใน
แผ่น ดิน และผู้ ประเสริฐ เป็น พวกที่ ข้าพเจ้า มี ความปี ติ ยินดี ทัง้ สิน
้ ด้วย 4 แต่ บรรดาผู้ ที่ รีบ
ติดตามพระอื่น ความทุกข์โศกของเขาก็ทวีขึ้น ข้าพเจ้าจะไม่ถวายเครือ
่ งดื่มบูชาแห่งเลือด
ของพวกเขา หรือริมฝีปากของข้าพเจ้าจะไม่ออกชื่อพระนั ้น
1 โอ

การเป็นขึ้นมาจากความตายไปสู่ชีวิตนิรน
ั ดร์
พระเยโฮวาห์ทรงเป็น ส่วนมรดกและถ้วยของข้าพเจ้า พระองค์ ทรงรักษาส่วนของข้า
พระองค์ ไว้ 6 เขตแดนของข้าพเจ้าเป็ นที ่ที่ ร่มรืน
่ เออ ข้าพเจ้ามีมรดกที่ ดี 7 ข้าพเจ้าจะสรร
เสริญ พระเยโฮวาห์ ผู้ ประทานคํา ปรึกษาแก่ ข้าพเจ้า เออ ในกลางคืน จิตใจของข้าพเจ้า
เตือนสอนข้าพเจ้า 8 ข้าพเจ้าตัง้ พระเยโฮวาห์ไว้ตรงหน้าข้าพเจ้าเสมอ เพราะพระองค์ประ
ทั บท ี่ มือขวาของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะไม่ หวัน
่ ไหว 9 เพราะฉะนั ้น จิตใจของข้าพเจ้า จึง ยินดี
และจิตวิญญาณของข้าพเจ้าก็ปรีดา เนื้ อหนั งของข้าพเจ้าจะพักพิงอยู่ในความหวังใจด้วย
10 เพราะพระองค์ จะไม่ ทรงทิง
้ จิต วิญญาณของข้า พระองค์ ไว้ในนรก ทัง้ จะไม่ ทรงให้ องค์
บริสุทธิของพระองค์
เปื่ อยเน่า ไป 11 พระองค์ จะทรงสําแดงวิถี แห่งชีวต
ิ แก่ ข้า พระองค์ ต่อ
์
พระพักตร์ พระองค์ มี ความชื่น บานอย่างเปี่ ยมล ้น ในพระหัตถ์ ขวาของพระองค์ มี ความ
เพลิดเพลินอยูเป็
่ นนิ ตย์
5

17
ดาวิดขอพระเจ้าทรงป้องกันท่านจากพวกศัตรู คําอธิษฐานของดาวิด
1 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ขอ ทรง สดับ ความ ฝ่าย ยุ ติ ธรรม ทรง ฟัง คําร้อง ทูล ของ ข้า
พระองค์ ขอทรงเงีย
่ พระกรรณสดับ คํา อธิษฐานของข้า พระองค์ ซึ่ง มาจากริมฝีปากที่ ไม่มี
การ หลอก ลวง ของ ข้า พระองค์ 2 ขอ ให้ การ ชนะ ความ ของ ข้า พระองค์ มา จาก พระ พักตร์
พระองค์ ขอพระเนตรของพระองค์ทรงเห็นสิง่ เที่ยงธรรม 3 เมื่อพระองค์ทรงลองจิตใจของ
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ข้าพระองค์ และเสด็จเยีย
่ มเยียนข้าพระองค์ ในเวลากลางคืน เมื่อทรงทดสอบข้าพระองค์
แล้ว พระองค์ จะไม่ ทรงพบความชัว่ ในข้า พระองค์ เลย ข้า พระองค์ ตัง้ ใจแล้ วว ่า ปากของ
ข้า พระองค์ จะมิ ได้ ละเมิด 4 เก ี่ ยวด ้ว ยกิ จการของมนุษย์ โดยพระวจนะจากพระโอษฐ์ ของ
พระองค์ ข้า พระองค์ มิได้ ข้องเกี่ยวกับ ทางแห่ง คนทารุ ณ โหดร้าย 5 ขอให้ ย่างเท้า ของข้า
พระองค์แนบสนิ ทกับวิถีของพระองค์ เพื่อเท้าของข้าพระองค์มิได้พลาด 6 โอ ข้าแต่พระเจ้า
ข้าพระองค์ รอ
้ งทูลถึงพระองค์ เพราะพระองค์ จะทรงสดับข้าพระองค์ ขอทรงเอียงพระกร
รณสดับ ถ้อยคํา ของข้า พระองค์ ด้วยเถิด 7 โอ ข้า แต่ พระผู้ ชว
่ ยของบรรดาผู้ แสวงหาที่ ลี้
ภัย จากปฏิ ปักษ์ ของเขา ณ พระหัตถ์ ขวาของพระองค์ ขอทรงสําแดงความเมตตาอย่าง
มหัศจรรย์ของพระองค์ 8 ขอทรงรักษาข้าพระองค์ดังแก้วตา ขอทรงซ่อนข้าพระองค์ไว้ภาย
ใต้ร่มปีกของพระองค์ 9 ให้พ้นจากคนชัว่ ผู้ล้างผลาญและจากศั ตรู ผู้คอยเข่นฆ่าซึ่งล้อมข้า
พระองค์ไว้โดยรอบ 10 เขาปิดใจของเขาไว้เพราะเหตุความมัง่ คัง่ ของตน ปากของเขาพูดคํา
หยิง่ ยโส 11 เขาสะกดรอยข้า พระองค์ เดีย
๋ วนี้ ได้ ล้อมข้า พระองค์ ไว้ เขาจับตาดู ข้า พระองค์
เพื่อจะเหวีย
่ งข้าพระองค์ลงดิน 12 เขาเป็นดุจสิงโตที่กระหายเหยื่อของมัน เหมือนดังสิงโต
หนุ่ม ซึ่ง ซุ่ มด ัก ทําร้ายอยู่ ในที่ ลับ 13 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงลุก ขึ้น ปะทะเขาไว้ และ
ควํา่ เขาลงเสีย ขอทรงช่วยชีวต
ิ ของข้าพระองค์ให้พ้นจากคนชัว่ ด้วยดาบของพระองค์ 14 โอ
ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากมนุษย์ผูซึ
้ ่งเป็นพระหัตถ์ของพระองค์
จากมนุษย์ แห่ งโลกนี้ จากมนุษย์ ผู้ ซึ่ งม ี ส่วนของชี วิตน ี้ ผู้ ซึ่ง พระองค์ ทรงให้ ท้องของเขา
เต็ม ไปด้วยทรัพย์ สมบัติ ที่ พระองค์ ทรงซ่อนไว้ พวกเขามี ลูก หลานอุ ดมสมบู รณ ์ และส่วน
ที่ เหลือ เขามอบไว้ให้ แก่ ลู กอ ่อ นของเขา 15 ส่วนข้า พระองค์ ข้า พระองค์ จะเห็น พระพักตร์
ของพระองค์ ในความชอบธรรม เมื่อ ข้า พระองค์ ตื่น ขึ้น ข้า พระองค์ จะอิม
่ เอิบ ใจด้วยพระ
ลักษณะของพระองค์

18
ดาว ิด สรรเสริญ พระเจ้า เพราะเหตุ พระพรอัน มากมาย ถึง หัว หน้า นั กร ้อง เพลงสดุ ดี
ของดาวิด ผู้รบ
ั ใช้ ของพระเยโฮวาห์ ซึ่ง ถวายถ้อยคํา ของเพลงบทนี้ แด่ พระเยโฮวาห์ ในวั
นที ่ พระเยโฮวาห์ ทรงช่วยท่านให้ พ้น จากเงื้อมมือ ศั ตรู ทัง้ หลายของท่าน และจากเงื้อม
พระหัตถ์ของซาอูล ท่านกล่าวว่า

1 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ กําลัง ของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ จะรัก พระองค์ 2 พระเยโฮ
วาห์ เป็น ศิ ลา ป้อมปราการ และผู้ ชว
่ ยให้ พ้น ของข้า พระองค์ เป็น พระเจ้า ของข้า พระองค์
เป็น กําลัง ของข้า พระองค์ ซึ่ง ข้า พระองค์ จะวางใจในพระองค์ เป็น ดัง้ เป็น เขาแห่ง ความ
รอดของข้า พระองค์ เป็ นที ่ กําบัง เข้ม แข็ง ของข้า พระองค์ 3 ข้า พระองค์ จะร้องทูล ต่อ พระ
เยโฮวาห์ ผู้ ทรงสมควรแก่ การสรรเสริญ และข้า พระองค์ จะได้ รบ
ั การช่วยให้ พ้น จากศั ตรู
ของข้า พระองค์ 4 ความโศกเศร้า แห่ง ความตายล้อมข้า พระองค์ ไว้ กระแสแห่ง คนอธรรม
ที่ ท่วมทับ ข้า พระองค์ ทําให้ ข้า พระองค์ กลัว 5 ความโศกเศร้า แห่ง นรกล้อมข้า พระองค์ ไว้
บ่วง มัจจุราช ปะทะ ข้า พระองค์ 6 ใน ยาม ทุกข์ ระทม ใจ ข้าพเจ้า ร้อง ทูล ต่อ พระ เย โฮ วาห์
ข้าพเจ้า ร้อง ทูล ขอ ความ ช่วย เหลือ จาก พระเจ้า ของ ข้าพเจ้า พระองค์ ทรง สดับ เสียง ของ
ข้าพเจ้าจากพระวิหารของพระองค์ และเสียงร้องของข้าพเจ้าได้ยน
ิ ต่อพระพักตร์พระองค์
ไป ถึง พระกร รณ ของ พระองค์ 7 แล ้ว แผ่น ดิน โลก ก็ สัน
่ สะเทือน และ โคลงเคลง รากฐาน
ของภูเขาก็ หวัน
่ ไหวด้วย และสัน
่ สะเทือน เพราะพระองค์ ทรงกริว้ 8 ควัน ออกไปตามช่อง
พระนาสิกของพระองค์ และเพลิงผลาญออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ ถ่านก็ติดเปลว
ไฟนั ้น 9 พระองค์ทรงโน้ มฟ้าสวรรค์ลงด้วยและเสด็จลงมา ความมืดทึบอยู่ใต้พระบาทของ
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พระองค์
แล้วทรงเหาะไป พระองค์ทรงเหาะไปโดยปีกของลม
อย่างรวดเร็ว 11 พระองค์ ทรงกระทํา ให้ ความมืด ปกคลุม พระองค์ ไว้ ให้ เมฆมืด และอุ้ มน้าํ
เป็นพลับพลาของพระองค์ 12 มีลูกเห็บและถ่านเพลิงแตกออกมาทะลุเมฆจากความสว่าง
สุกใสข้างหน้าพระองค์ 13 พระเยโฮวาห์ทรงคะนองกึกก้องในฟ้าสวรรค์ และองค์ผู้สูงสุ ดก
็ เปล ่ง พระสุรเสียง คือ ลูกเห็บ และถ่านเพลิง 14 พระองค์ ทรงยิง ลูก ธนู ของพระองค์ ออกไป
ทําให้เขาต่างกระจัดกระจายไป พระองค์ ทรงปล่อยฟ้าแลบแปลบปลาบ ทําให้เขาโกลาหล
15 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ แล้ว ก็ เห ็ นก ้ นทะเลตลอดจนรากฐานของพิภพก็ ปรากฏแจ้ง
เมื่อ พระองค์ ทรงขนาบทะเลด้วยลมที่ พวยพุ่ง จากช่องพระนาสิก ของพระองค์ 16 พระองค์
ทรงเอื้อมมาจากที่ สูงทรงจับข้าพเจ้า พระองค์ทรงดึงข้าพเจ้าออกมาจากนํ้าอันมากหลาย
17 พระองค์ ทรงช่วยข้าพเจ้า ให้ พ้น จากศั ตรู เข ้ม แข็ง ของข้าพเจ้า และจากบรรดาผู้ ที่ เกล
ียดชัง ข้าพเจ้า เพราะเขามี อาน ุ ภาพเกิน กว่า ข้าพเจ้า มากนั ก 18 เขาขัด ขวางข้าพเจ้า ในวั
นที ่ ข้าพเจ้า ประสบ หายนะ แต่ พระ เย โฮ วาห์ ทรง เป็ นที ่ พักพิง ของ ข้าพเจ้า 19 พระองค์
ทรง นํา ข้าพเจ้า ออก มายัง ที่ กว้าง ใหญ่ และ ทรง ช่วย ข้าพเจ้า ให้ พ้น เพราะ พระองค์ ทรง
ชื่นชมยินดีในข้าพเจ้า 20 พระเยโฮวาห์ประทานรางวัลแก่ข้าพเจ้าตามความชอบธรรมของ
ข้าพเจ้า พระองค์ ทรงตอบแทนข้าพเจ้า ตามความสะอาดแห่ งม ือ ของข้าพเจ้า 21 เพราะ
ข้าพเจ้า รักษา บรรดา มรรคา ของ พระ เย โฮ วาห์ และ ไม่ ได้ พราก จาก พระเจ้า ของ ข้าพเจ้า
อย่างชัว่ ร้าย 22 เพราะคํา ตัดสิน ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ อยู่ ต่อ หน้า ข้าพเจ้า และข้าพเจ้า มิ ได้
ผลักกฎเกณฑ์ ของพระองค์ ไปเลย 23 ต่อพระพักตร์พระองค์ ข้าพเจ้าไร้ตําหนิ และข้าพเจ้า
รักษาตัว ไว้ ไม่ ทําความชัว่ ช้า 24 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ จึง ทรงตอบแทนข้าพเจ้า ตาม
ความชอบธรรมของข้าพเจ้า ตามความสะอาดแห่ งม ือ ของข้าพเจ้า ในสายพระเนตรของ
พระองค์ 25 พระองค์ จะ ทรง สําแดง ความ เมตตา ต่อ ผู้ ที่ มี ความ เมตตา พระองค์ จะ ทรง
สําแดงพระองค์ อย่างไร ้ ตําหนิ ต่อ ผู้ ที่ ไร้ตําหนิ 26 พระองค์ จะทรงสําแดงพระองค์ บริสุทธิ์
ต่อผูที
้ ่บริสุทธิ์ พระองค์จะทรงสําแดงพระองค์เป็นปฏิปักษ์ ต่อผูที
้ ่คดโกง 27 เพราะพระองค์
จะทรงช่วยประชาชนที่ ยากแค้น ให้ พ้น แต่ ตาที่ หยิง่ ยโสนั ้น พระองค์ จะทรงกระทํา ให้ ต่ํา
ลง 28 พระองค์ จะทรงจุด ตะเกียงของข้า พระองค์ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้า พระองค์
จะทรงกระทํา ความมืด ของข้า พระองค์ ให้ สว่าง 29 พระเจ้า ข้า ข้า พระองค์ ตะลุย กองทัพ
ได้ โดย พระองค์ และ โดย พระเจ้า ของ ข้าพเจ้า นี้ ข้าพเจ้า สามารถ กระโดด ข้าม กําแพง ได้
30 สําหรับพระเจ้าพระองค์ นี้ พระมรรคาของพระองค์ ดี เลิศทุกประการ พระวจนะของพระ
เยโฮวาห์ พิสูจน์ แล ้ว เป็น ความจริง พระองค์ ทรงเป็น ดัง้ ของบรรดาผู้ ที่ วางใจในพระองค์
31 เพราะผู้ ใดจะเป็ น พระเจ้า นอกจากพระเยโฮวาห์ และผู้ ใดเล่า เป็ น ศิ ลา เว้น แต่ พระเจ้า
ของเรา 32 คือ พระเจ้า ผู้ทรงเอากําลัง คาดเอวของข้าพเจ้า ไว้ และทรงกระทํา ให้ ทางของ
ข้าพเจ้า รอบคอบ 33 พระองค์ ทรงกระทํา ให้ เท ้า ของข้าพเจ้า 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 ประทานโล่ แห่ งความ
รอดของพระองค์ ให้ข้า พระองค์ และพระหัตถ์ ขวาของพระองค์ ทรงคํ้าจุน ข้า พระองค์ และ
ซึ่ง พระองค์ ทรงน้ อมพระทัย ลง ก็ กระทํา ให้ ข้า พระองค์ เป็น ใหญ่ ขึ้น 36 พระองค์ ประทานที่
กว้างขวางสําหรับย่างเท้าของข้าพระองค์ เท้าของข้าพระองค์จึงไม่พลาด 37 ข้าพระองค์ไล่
ตามศั ตรู ของข้าพระองค์ ทัน และไม่ หน
ั กลับจนกว่าเขาจะถูกผลาญเสียสิน
้ 38 ข้าพระองค์
ได้ แทงเขาทะลุ เขาจึง ไม่ สามารถลุก ขึ้น ได้ อีก เขาล้ม ลงที่ ใต้ เท ้า ของข้า พระองค์ 39 เพราะ
พระองค์ ทรงเอากําลังคาดเอวข้าพระองค์ ไว้เพื่อทําสงคราม พระองค์ ทรงกระทําให้พวกที่
ลุ กขึ้นต่อสู้ กับข้าพระองค์สยบลงอย่างราบคาบ 40 พระองค์ ทรงโปรดประทานคอของศั ตรู
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ของข้า พระองค์ แก่ ข้า พระองค์ เพื่อ ข้า พระองค์ จะทําลายบรรดาผู้ ที่ เกล ียดชัง ข้า พระองค์
เสีย สิน
้ 41 เขาร้องให้ช่วย แต่ ไม่มี ใครช่วยให้ รอดได้ เขาร้องทูล พระเยโฮวาห์ แต่ พระองค์
มิได้ทรงตอบเขา 42 ข้าพระองค์จึงทุบเขาแหลกละเอียดอย่างผงคลีต่อหน้าลม ข้าพระองค์
จึง โยนเขาออกไปเหมือนโคลนตามถนน 43 พระองค์ ทรงช่วยข้า พระองค์ ให้ พ้น จากการ
ยื้อ แย่งก ับ ประชาชน และทรงตัง้ ให้ข้า พระองค์ เป็น หัวหน้า ของบรรดาประชาชาติ ชนชาติ
ที่ ข้า พระองค์ ไม่ เคยรู จ
้ ั 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 ของเขาเหล่า นั ้น 46 พระเยโฮวาห์ ทรงพระชนม์
อยู่ และศิลาของข้าพระองค์เป็ นที่ควรสรรเสริญ พระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์เป็
นที่ยกย่อง 47 คือพระเจ้าผู้ประทานการแก้แค้นแก่ข้าพระองค์ และทรงปราบปรามบรรดา
ชนชาติทัง้ หลายให้อยูภายใต้
่
อํานาจของข้าพระองค์ 48 ผูทรงช่
้
วยข้าพระองค์ให้พ้นจากศัตรู
พระเจ้า ข้า พระองค์ ทรงยกข้า พระองค์ ข้น
ึ เหนื อ พวกที่ ลุ กขึ้น ต่อสู้ กับ ข้า พระองค์ พระองค์
ทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากคนทารุ ณโหดร้าย 49 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพราะเหตุนี้ข้า
พระองค์จึงจะขอเทิดทูนพระองค์ไว้ท่ามกลางประชาชาติทัง้ หลาย และร้องเพลงสรรเสริญ
พระนามของพระองค์ 50 พระองค์ ประทานชัยชนะอันยิง่ ใหญ่แก่ กษั ตริย์ของพระองค์ และ
ทรงสําแดงความเมตตาแก่ ผู้ ที่ พระองค์ ทรงเจิม ไว้นั ้น คือ ดาวิด และแก่ เชื้อ พระวงศ์ ของ
ท่านเป็นนิ ตย์

19
สิ ่งทัง้ ปวงที่ พระเจ้าทรงสร้างแล้วประกาศสง่าราศี ของพระองค์ ถึงหัวหน้านั กร้อง เพ
ลงสดุดีของดาวิด
1 ฟ้า สวรรค์ ประกาศ สง่า ราศี ของ พระเจ้า และ ภาค พื้น ฟ้า สําแดง พระ หัตถกิจ ของ
พระองค์ 2 วัน ส่ง ถ้อยคํา ให้ แก่ว ัน และคืน แจ้ง ความรู ให้
้ แก่ คืน 3 วาจาไม่ มี ถ้อยคํา ก็ ไม่มี
4
และไม่มีใครได้ยน
ิ เสียงฟ้า ถึงกระนั ้นเสียงฟ้าก็ออกไปทัว่ แผ่นดินโลก และถ้อยคําก็แพร่
ไปถึงสุดปลายพิภพ พระองค์ ทรงตัง้ พลับพลาไว้ให้ดวงอาทิตย์ ณ ที่ นั ้น 5 ซึ่งออกมาอย่าง
เจ้า บ่าวออกมาจากห้องโถงของเขา และวิง่ ไปตามวิถี ด้วยความชื่นบานอย่างชายฉกรรจ์
6 ดวงอาทิตย์ขึ้นมาจากสุ ดปลายฟ้าสวรรค์ ข้างหนึ่ ง และโคจรไปถึงที่ สุดปลายอีกข้างหนึ่ ง
ไม่มีสิ ่งใดสามารถซ่อนให้พ้นจากความร้อนของมันได้ 7 พระราชบัญญัติของพระเยโฮวาห์
รอบคอบและฟื้ นฟูจิตวิญญาณ พระโอวาทของพระเยโฮวาห์นั้นแน่ นอนกระทําให้คนรูน
้ ้ อย
8
มี ปัญญา กฎเกณฑ์ ของพระเยโฮวาห์ นั้น ถูก ต้องกระทํา ให้ จิ ตใจเปรมปรีดิ ์ พระบัญญั ติ
ของพระเยโฮวาห์นั้นบริสุทธิ์กระทําให้ดวงตากระจ่างแจ้ง 9 ความยําเกรงพระเยโฮวาห์นั้น
สะอาดหมดจดถาวรเป็นนิ ตย์ คําตัดสินของพระเยโฮวาห์ก็ เที่ยงตรงและชอบธรรมทัง้ สิน
้
10 น่า ปรารถนามากกว่า ทองคํา เออ ยิง
่ กว่า ทองคํา เนื้ อด ี มากนั ก หวานยิง่ กว่า นํ้า ผึ้ง และ
รวงผึ้ง 11 อนึ่ ง สิ่งเหล่านี้ เป็นที่ตักเตือนผู้รับใช้ของพระองค์ การที่จะรักษาข้อความเหล่านั ้
นก็ได้บําเหน็ จอันใหญ่ยิง่

ดาวิดทูลขอพระคุณ
แต่ ผู้ ใดเล่า จะเข้าใจเรือ
่ งความผิด พลาดของตนได้ ขอพระองค์ ทรงชําระข้า พระองค์
ให้ พ้น จากความผิด ที่ ซ่อนเร้น อยู่ 13 ขอทรงยับยัง้ ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ ให้ พ้น จากบาปโดย
ประมาทนั ้น ด้วยเถิด ขออย่า ให้ มั นม ี อาํ นาจเหนื อ ข้า พระองค์ เลย แล ้ว ข้า พระองค์ จะไร้
ตําหนิ และพ้น จากความผิด จากการละเมิด ที่ ยิง่ ใหญ่ นั ้น 14 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ กําลัง
12
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ของข้า พระองค์ และพระผู้ ไถ่ ของข้า พระองค์ ขอให้ ถ้อยคํา จากปากของข้า พระองค์ และ
การรําพึงในจิตใจเป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์เถิด

20

การทูลขอพระพรโดยทางสถานบริสุทธิ์ ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีของดาวิด
พระนามของพระเจ้าแห่งยาโคบพิทักษ์
รักษาท่าน 2 ขอพระองค์ ทรงให้ความช่วยเหลือมาจากสถานบริสุทธิ์ และทรงเพิม
่ กําลังให้
แก่ ท่านมาจากเมืองศิ โยน 3 ขอทรงระลึก ถึง เครือ
่ งถวายทัง้ สิน
้ ของท่าน และโปรดปราน
เครือ
่ งเผาบูชาของท่าน เซลาห์ 4 ขอทรงประสิทธิ์ประสาทตามใจปรารถนาของท่านด้วย
และให้ โครงการที่ ท่านคิด นั ้น สําเร็จ ทัง้ สิน
้ 5 เพื่อ พวกเราจะได้ โห่ ร้องเนื่ องด้วยความรอด
ของท่าน และยกธงขึ้น ในพระนามพระเจ้า ของเรา ขอพระเยโฮวาห์ ทรงโปรดให้ คํา ทูล ขอ
ทัง้ สิน
้ ่พระองค์ทรง
้ ของท่านสําเร็จเถิด 6 บัดนี้ ข้าพเจ้าทราบว่าพระเยโฮวาห์จะทรงช่วยผูที
เจิม ไว้ พระองค์ จะทรงฟัง เขาจากฟ้า สวรรค์ อน
ั บริสุทธิ ์ ของพระองค์ และโดยชัยชนะอัน
ทรงอานุภาพด้วยพระหัตถ์ ขวาของพระองค์ 7 บ้างก็ วางใจในรถรบ บ้างก็ วางใจในม้า แต่
เราจะระลึกถึงพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา 8 เขาทัง้ หลายจะล้มพับลงไป แต่ เรา
จะลุกขึ้นยืนตรงอยู่ 9 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ทัง้ หลายให้รอดเถิด ขอให้
กษั ตริยทรงฟั
์
งเมื่อข้าพระองค์ทัง้ หลายร้องทูลต่อท่าน
1 ขอพระเยโฮวาห์ทรงฟังท่านในวันยากลําบาก

21
การขอบพระคุณสําหรับชัยชนะ ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีของดาวิด
ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ กษั ตริย์จะเปรมปรีดิ ์ในพระกําลังของพระองค์ ท่านจะปี ติ ยินดี
อย่างยิง่ ในความรอดของพระองค์ 2 พระองค์ ทรงประสิทธิ์ ประสาทตามใจปรารถนาของ
ท่าน และมิ ได้ ทรงยับยัง้ สิง่ ที่ รม
ิ ฝีปากท่านทูล ขอ เซลาห์ 3 เพราะพระองค์ ทรงอํานวยพร
ดี แก่ ท่าน พระองค์ ทรงสวมมงกุฎทองคําบริสุทธิ์บนศีรษะของท่าน 4 ท่านทูลขอชีวต
ิ และ
5
พระองค์ก็ประทานชีวต
ิ ยืนนานเป็นนิ ตย์นิ รน
ั ดร์ สง่าราศีของท่านใหญ่ยงิ่ เนื่ องด้วยความ
รอดของพระองค์ พระองค์ ทรงประดับ กษั ตริ ย์ ด้วยยศศั กด ิ์ และความสง่า โอ่อา่ ตระการ
6 พระองค์ทรงโปรดให้ท่านรับพระพรอย่างที่สุดเป็ นนิ ตย์ และทรงกระทําให้ท่านยินดีปรีดา
อย่างเหลือ ล้น ด้วยสี พระพักตร์ของพระองค์ 7 เพราะกษั ตริย์ วางใจในพระเยโฮวาห์ และ
ด้วยความเมตตาของพระองค์ ผู้ สูงสุด ท่านจะไม่ หวัน
่ ไหวเลย 8 พระหัตถ์ ของพระองค์ จะ
ค้นพบเหล่าศั ตรู ทัง้ หลาย พระหัตถ์ ขวาจะพบบรรดาผู้ที่ เกลียดชังพระองค์ 9 เมื่อพระองค์
ทรงพระพิโรธ พระองค์ จะทรงกระทํา ให้ เขาร้อนจัด ดัง เตาไฟ พระเยโฮวาห์ จะทรงกลืน
เขาด้วยพระพิโรธของพระองค์ และไฟจะเผาผลาญเขาเสีย 10 พระองค์ จะทรงทําลายลูก
หลานของเขาเสียจากแผ่นดินโลก และพรากเชื้อสายของเขาจากบุตรทัง้ หลายของมนุษย์
11 แม้ เขาทัง
้ หลายได้ ปองร้ายต่อ พระองค์ แม้ เขาประดิษฐ์ เรือ
่ งชัว่ ร้าย เขาก็ จะกระทํา ไม่
สําเร็จ 12 ฉะนั ้น พระองค์ จะทรงกระทํา ให้ เขาหนี พ่ายไปเมื่อ พระองค์ จะทรงเล็ง ธนู ไปตรง
หน้าเขาทีเดียว 13 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงเป็ นที่ยกย่องเชิดชูในพระกําลังของพระองค์
ข้าพระองค์ทัง้ หลายจะร้องเพลงสรรเสริญฤทธานุภาพของพระองค์
1 โอ
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ทรงพยากรณ์ ถึง คํา ตรัส ของพระเยซู บนกางเขน ถึง หัว หน้า นั กร ้ องตามทํา นองอาเย
เลท ชาหาร์ เพลงสดุดีของดาวิด
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พระเจ้า ของข้า พระองค์ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ไฉนพระองค์ ทรงทอดทิง้ ข้า พระองค์
เสีย เหตุ ใด พระองค์ ทรง เมิน เฉย ที่ จะ ช่วย ข้า พระองค์ และ ต่อ ถ้อยคํา ครํา่ ครวญ ของ ข้า
พระองค์ 2 โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์รอ
้ งทูลในเวลากลางวัน แต่พระองค์
มิได้ทรงฟัง ถึงกลางคืนข้าพระองค์ยงั รํา่ ทูลต่อไปไม่หยุด 3 ถึงอย่างไรพระองค์ทรงเป็นองค์
บริสุทธิ์ โอ พระองค์ประทับเหนื อคําสรรเสริญของคนอิสราเอล 4 บรรพบุรุษของข้าพระองค์
ทัง้ หลายวางใจในพระองค์ เขาทัง้ หลายวางใจ และพระองค์ ทรงช่วยเขาให้ พ้น 5 เขาร้อง
ทูล พระองค์ ก็ ทรงช่วยเขาให้ รอด เขาวางใจในพระองค์ เขาจึ งม ิ ได้ รับ ความอับอาย 6 ข้า
พระองค์ เป็น ดุจ ตัว หนอน มิใช่คน คนก็ ด่า ประชาชนก็ ดู หมิน
่ 7 บรรดาผู้ ที่ เห ็ นข้า พระองค์
ก็ หัวเราะเยาะเย้ย ข้า พระองค์ เขาบุ้ย ริม ฝีปากและสัน
่ ศีรษะกล่าวว่า 8 “เขาวางใจในพระ
เยโฮวาห์วา่ พระองค์จะทรงช่วยเขาให้พ้น จงให้พระองค์ทรงช่วยเขาให้พ้น เพราะพระองค์
ทรงพอพระทัย ในเขา� 9 ถึง กระนั ้น พระองค์ ก็ ทรงเป็น ผู้นํา ข้า พระองค์ ออกมาจากครรภ์
มารดา และทรงให้ข้าพระองค์ มี ความหวังใจเมื่ออยู่ที่ อกแม่ 10 ตัง้ แต่ คลอด ข้าพระองค์ ก็
ต้องพึ่งพระองค์ พระองค์ ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ ตัง้ แต่ ข้าพระองค์ ยงั อยู่ในครรภ์
มารดา 11 ขออย่าทรงห่างไกลข้าพระองค์ เพราะความยากลําบากอยู่ใกล้และไม่มีผู้ใดช่วย
ได้ เลย 12 เหล่ าวัว ผู้ ล้อมข้า พระองค์ วัว ผู้ แข ็ง แรงแห่ง บาชานล้อมข้า พระองค์ ไว้ 13 มั นอ
้า ปากกว้างเข้า ใส่ ข้า พระองค์ ดัง่ สิงโตขณะกัด ฉี ก และคํารามร้อง 14 ข้า พระองค์ ถู กเทออก
เหมือนอย่างนํ้า กระดูกทัง้ สิน
้ ของข้าพระองค์หลุดลุ่ยไป จิตใจก็เหมือนขี้ผึ้ง ละลายภายใน
อกของข้าพระองค์ 15 กําลังของข้าพระองค์เหอ
ื ดแห้งไปเหมือนเศษหม้อดิน และลิน
้ ของข้า
พระองค์ก็เกาะติดที่ขากรรไกร พระองค์ทรงวางข้าพระองค์ไว้ในผงคลีมัจจุราช 16 พระเจ้า
ข้า บรรดาสุนัข ล้อมรอบข้า พระองค์ ไว้ คนทํา ชัว่ หมู่ หน ่ง
ึ ล้อมข้า พระองค์ เขาแทงมือ แทง
เท้า ข้า พระองค์ 17 ข้า พระองค์ นับ กระดูก ทัง้ หลายของข้า พระองค์ ได้ เป็น ชิน
้ ๆ เขาจ้องมอง
18
และยิม
้ เยาะข้าพระองค์ เสื้อผ้าของข้าพระองค์ เขาแบ่งปั นกัน ส่วนเสื้อของข้าพระองค์
นั ้นเขาก็ จับสลากกัน 19 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอพระองค์ อย่าทรงห่างไกลเลย โอ ข้าแต่
พระองค์ กําลังของข้าพระองค์ ขอทรงเร่งรีบมาช่วยข้าพระองค์ด้วยเถิด 20 ขอทรงช่วยจิต
วิญญาณข้าพระองค์ ให้พ้นจากดาบ ช่วยชีวต
ิ ข้าพระองค์ จากฤทธิข
์ องสุนัข 21 ขอทรงช่วย
ข้าพระองค์ให้รอดพ้นจากปากสิงโต เพราะพระองค์ทรงฟังข้าพระองค์จากบรรดาเขาของ
ม้า ยูนิคอนเหล่า นั ้น ด้วย 22 ข้า พระองค์ จะประกาศพระนามของพระองค์ แก่ พี่ น้ องของข้า
พระองค์ ข้า พระองค์ จะสรรเสริญ พระองค์ ท่ามกลางชุ มนุ มชน 23 ท่านผู้ เกรงกลัว พระเย
โฮวาห์ จงสรรเสริญ พระองค์ ท่านเชื้อ สายทัง้ หลายของยาโคบเอ๋ย จงถวายสง่า ราศี แด่
พระองค์ ท่านเชื้อสายทัง้ สิน
้ ของอิสราเอลเอ๋ย จงเกรงกลัวพระองค์ 24 เพราะพระองค์มิได้
ทรงดู ถู กหรือ สะอิดสะเอียนต่อ ความทุกข์ ยากของผู้ ที่ ทุกข์ ใจ และพระองค์ มิได้ ทรงซ่อน
พระพักตร์จากเขา เมื่อ เขาร้องทูล พระองค์ ทรงสดับ 25 ข้า พระองค์ จะสรรเสริญ พระองค์
ในที่ ชุ มนุมชนใหญ่ ข้า พระองค์ จะทํา ตามคํา ปฏิญาณต่อ หน้า ผู้ ที่ เกรงกลัว พระองค์ 26 คน
เสงีย
่ มเจียมตัวจะได้กินอม
ิ่ บรรดาผูที
้ ่แสวงหาพระองค์จะสรรเสริญพระเยโฮวาห์ ขอจิตใจ
ของท่านทัง้ หลายมีชีวิตอยู่เป็นนิ ตย์ 27 ที่ สุดปลายทัง้ สิน
้ ของแผ่นดินโลกจะจดจําและหัน
กลับ มายัง พระเยโฮวาห์ และครอบครัวท ัง้ สิน
้ ของบรรดาประชาชาติ จะนมัสการต่อ พระ
พักตร์พระองค์ 28 เพราะอํานาจการปกครองเป็นของพระเยโฮวาห์ และพระองค์ทรงครอบ
ครองเหนื อบรรดาประชาชาติ 29 เออ คนรํา่ รวยทัง้ สิน
้ ของแผ่นดินโลกจะต้องกินเลี้ยงและ
กราบลงต่อพระองค์ บรรดาผู้ที่ ลงไปสู่ ผงคลี ทัง้ สิน
้ จะกราบไหว้ต่อพระพักตร์พระองค์ คือ
บรรดาผู้ ที่ รักษาตัว ให้คงชีวต
ิ อยู่ไม่ ได้ แล ้ วน ัน
้ 30 จะมี เชื้อ สายๆหนึ่ ง ปรนนิ บั ติ พระองค์ จะ
1
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ทรงนั บว่าพวกนั ้นเป็นยุคที่ถวายแก่องค์พระผู้เป็นเจ้า
ธรรมของพระองค์แก่ชนชาติหน่ง
ึ ที่จะเกิดมา ว่าพระองค์ได้ทรงกระทําการนั ้น

23
เพลงสดุดีของผู้เลี้ยงแกะ เพลงสดุดีของดาวิด

พระเยโฮวาห์ ทรงเป็น ผู้ เลี้ยงดู ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะไม่ ขัดสน 2 พระองค์ ทรงกระทํา ให้
ข้าพเจ้า นอนลงที่ ทุ ่ง หญ้า เขียวสด พระองค์ ทรงนํา ข้าพเจ้า ไปริมน ้าํ แดนสงบ 3 พระองค์
ทรงฟื้ นจิต วิญญาณของข้าพเจ้า พระองค์ ทรงนํา ข้าพเจ้า ไปในทางชอบธรรม เพราะเห็น
แก่ พระนามของพระองค์ 4 แม้ข้าพระองค์ จะเดินไปตามหุบเขาเงามัจจุ ราช ข้าพระองค์ ไม่
กลัวอันตรายใดๆ เพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพระองค์ คทาและธารพระกรของพระองค์
เล้าโลม ข้า พระองค์ 5 พระองค์ ทรง เตรียม สํารับ ให้ ข้า พระองค์ ต่อ หน้า ต่อ ตาศั ตรู ของ ข้า
พระองค์ พระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยนํ้ามัน ขันนํ้าของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่ 6 แน่
ที เดียวที่ ความดี และความเมตตาจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนชีวต
ิ ของข้าพเจ้า และ
ข้าพเจ้าจะอยูใ่ นพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์สืบไปเป็นนิ ตย์
1

24
กษั ตริยผู
์ ้ทรงสง่าราศี เพลงสดุดีของดาวิด

แผ่ นดิน โลกกับ สรรพสิง่ ในโลกนั ้น เป็น ของพระเยโฮวาห์ ทัง้ พิภพกับ บรรดาผู้ ที่ อยู่
ในพิภพนั ้น 2 เพราะพระองค์ เองทรงประดิษฐานแผ่น ดิน ไว้บนทะเลและทรงสถาปนามัน
ไว้ เหนื อ นํ้า 3 ผู้ ใดจะขึ้น ไปบนภูเขาของพระเยโฮวาห์ และผู้ ใดจะยืน อยู่ ในที่ บริสุทธิ์ของ
พระองค์ 4 คือผู้ที่ มีมือสะอาดและใจบริสุทธิ์ ผู้ที่ มิได้ปลงใจในสิง่ ไร้สาระและมิได้ปฏิญาณ
อย่าง หลอก ลวง 5 เขา จะ รับ พระพร จาก พระ เย โฮ วาห์ และ ความ ชอบ ธรรม จาก พระเจ้า
แห่ง ความรอดของเขา 6 อย่างนี้ แหละเป็น ยุค ที่ เสาะหาพระองค์ ที่ เสาะหาพระพักตร์ของ
พระองค์ โอ ยาโคบเอ๋ย เซลาห์ 7 โอ ประตูเมืองเอ๋ย จงยกหัวของเจ้าขึ้นเถิด บานประตูนิ รน
ั
ดร์เอ๋ย จงยกขึ้น เถิด เพื่อ กษั ตริย์ผู้ ทรงสง่าราศี จะได้ เสด็จ เข้ามา 8 กษั ตริย์ผู้ ทรงสง่าราศี
นั ้น คือ ผู้ ใด คือ พระเยโฮวาห์ ผู้ เข ้ม แข็ง และทรงอานุภาพ พระเยโฮวาห์ผู้ ทรงอานุภาพใน
สงคราม 9 โอ ประตูเมืองเอ๋ย จงยกหัวของเจ้าขึ้นเถิด บานประตูนิ รน
ั ดร์เอ๋ย จงยกขึ้นเถิด
เพื่อกษั ตริย์ผู้ทรงสง่าราศีจะได้เสด็จเข้ามา 10 กษั ตริย์ผู้ทรงสง่าราศีนั้นคือผู้ใด คือพระเย
โฮวาห์จอมโยธา พระองค์ทรงเป็นกษั ตริย์ผู้ทรงสง่าราศี เซลาห์
1

25
ดาวิดทูลขอด้วยความวางใจ เพลงสดุดีของดาวิด

โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ จิ ตวิญญาณข้า พระองค์ ตัง้ ใจแน่ว แน่ ในพระองค์ 2 โอ ข้า แต่
พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์วางใจในพระองค์ ขออย่าให้ข้าพระองค์ได้อาย ขออย่า
ให้ ศัตรู ของข้า พระองค์ ได้ ไชโยเหนื อ ข้า พระองค์ 3 เออ อย่า ให้ ผู้ ใดๆที่ เฝ้า พระองค์ อยู่ นั ้น
ได้ อาย แต่ ผู้ ที่ ละเมิด โดยไม่ มี เหตุ นั ้น ขอให้ ได้ รับ ความอาย 4 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอ
ทรงกระทํา ให้ ข้า พระองค์ รู จั
้ ก พระมรรคาของพระองค์ ขอทรงสอนวิถี ของพระองค์ แก่ ข้า
พระองค์ 5 ขอทรงนํา ข้า พระองค์ ไปในความจริง ของพระองค์ และขอทรงสอนข้า พระองค์
เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ ข้าพระองค์รอคอยพระองค์
1
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6 โอ

อยู่วันยังคํ่า
ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงระลึกถึงพระกรุ ณาของพระองค์และถึงความ
เมตตาของพระองค์ ด้วยสิง่ เหล่านั ้นมีมาแต่กาลก่อน
การทูลขอให้อภัยความผิดบาปของตน

ขออย่า ทรงนึ กถึง บาปในวัย หนุ่ม ของข้า พระองค์ หรือ การละเมิด ของข้า พระองค์ โอ
ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ด้วยเห็น แก่ ความดี ของพระองค์ ขอทรงนึ กถึง ข้า พระองค์ ด้วยเห็น
แก่ ความเมตตาของพระองค์ 8 พระเยโฮวาห์ ทรงเป็น ผู้ ประเสริฐ และเที่ยงธรรม เพราะ
ฉะนั ้น พระองค์ จะทรงสัง่ สอนพระมรรคานั ้น แก่ คนบาป 9 พระองค์ จะทรงนํา คนใจถ่อมไป
ในสิง่ ที่ ถูก และทรงสอนมรรคาของพระองค์ แก่ คนใจถ่ อม 10 พระมรรคาทัง้ สิน
้ ของพระ
เยโฮวาห์ เป็น ความเมตตาและความจริง แก่ บรรดาผู้ ที่ รักษาพันธสัญญาและบรรดาพระ
โอวาทของพระองค์ 11 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์ ขอทรงให้
อภัย ความชัว่ ช้า ของข้า พระองค์ เพราะความชั ่วน ัน
้ ใหญ่ โตนั ก 12 ผู้ ใดเล่า ที่ เป็น คนยํา เก
รงพระเยโฮวาห์ พระองค์ จะทรงสัง่ สอนผู้ นั้น ในทางที่ เขาควรเลือกได้ 13 จิ ตวิญญาณเขา
เองจะอาศัยอยู่อย่างสงบ และเชื้อสายของเขาจะได้แผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์ 14 ความลึกลับ
ของพระเยโฮวาห์ มี อยู่ แก่ คนที ่ ยาํ เกรงพระองค์ และพระองค์ จะทรงแจ้ง พันธสัญญาของ
พระองค์ แก่ เขาเหล่า นั ้น 15 ตาของข้าพเจ้า จ้องตรงพระเยโฮวาห์ เสมอ เพราะพระองค์ จะ
ทรงถอนเท้าของข้าพเจ้าออกจากข่าย 16 ขอพระองค์ทรงหันมาทางข้าพระองค์ และมีพระ
เมตตาต่อ ข้า พระองค์ เพราะข้า พระองค์ ว้าเหว่และเป็น ทุกข์ อยู่ 17 ความยากลําบากในใจ
ของข้าพระองค์ ก็ ขยายกว้างออกไป โอ ขอทรงนําข้าพระองค์ ออกจากความทุกข์ใจของข้า
พระองค์ 18 ขอทรงพิจารณาความทุกข์ยากและความยากลําบากของข้าพระองค์ และทรง
ยกบาปทัง้ สิน
้ ของข้า พระองค์ เสีย 19 ขอทรงพิจารณาว่า คู่ อริของข้า พระองค์ มี มากเท่าใด
และเขาเกลียดชัง ข้า พระองค์ ด้วยความเกลียดอย่างทารุ ณ สัก เพียงใด 20 โอ ขอทรงระ
แวดระวังชีวต
ิ ของข้าพระองค์ และช่วยข้าพระองค์ให้พ้น ขออย่าให้ข้าพระองค์ได้รับความ
อาย เพราะข้าพระองค์วางใจในพระองค์ 21 ขอให้ความสุจริตและความเที่ยงธรรมสงวนข้า
พระองค์ ไว้ เพราะข้า พระองค์ รอคอยพระองค์ อยู่ 22 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขอทรงไถ่ อส
ิ ราเอล
ออกจากความยากลําบากทัง้ สิน
้ ของเขา
7
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โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงตัดสิน เข้า ข้างข้า พระองค์ เพราะข้า พระองค์ ดําเนิ น อยู่
ในความสุจริตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้วางใจในพระเยโฮวาห์ ฉะนั ้นข้าพระองค์จะไม่
พลาด 2 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอพิ สู จน ์ ข้า พระองค์ และลองข้า พระองค์ เถิด ทดสอบใจ
และจิตของข้าพระองค์เถิด 3 เพราะความเมตตาของพระองค์อยู่ต่อตาข้าพระองค์ และข้า
พระองค์ ดําเนิ น ในความจริง ของพระองค์ 4 ข้า พระองค์ มิได้ นั ่ง อยู่ กับ คนไร้สาระ หรือ จะมิ
ได้สมาคมกับคนมารยา 5 ข้าพระองค์เกลียดชุมนุมคนที่ทําชัว่ และข้าพระองค์จะไม่นั่งกับ
คนชัว่ 6 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพื่อความบริสุทธิ์ข้าพระองค์จะชําระมือและจะเดินอยูร่ อบ
แท่น ของพระองค์ 7 พลางประกาศด้วยเสียงแห่ง การโมทนาพระคุณ และบอกเล่า ถึง พระ
ราชกิจ มหัศจรรย์ ทัง้ สิน
ั พระนิ เวศอัน เป็
้ ของพระองค์ 8 ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ รก
นทีป
่ ระทับของพระองค์ และสถานที่ประทับแห่งเกียรติยศของพระองค์ 9 ขออย่าทรงกวาด
จิตวิญญาณข้าพระองค์ไปกับคนบาป หรือกวาดชีวต
ิ ของข้าพระองค์ไปกับคนกระหายเลือด
10 คือคนซึ่งในมือของเขามีแผนการชัว
่ และมือขวาของเขาเต็มด้วยสินบน 11 แต่สําหรับข้า
1
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พระองค์ ข้าพระองค์เดินในความสุจริต ขอทรงไถ่ข้าพระองค์และทรงกรุ ณาต่อข้าพระองค์
12 เท ้า ของข้า พระองค์ เหย ีย บอยู่ บนพื้น ราบ ข้า พระองค์ จะสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ ในที่
ชุมนุมชน

27
ดาวิดยึดมัน
่ ในความเชื่อโดยฤทธิอ
์ าํ นาจของพระเจ้า เพลงสดุดีของดาวิด
พระเยโฮวาห์ ทรงเป็น ความสว่างและความรอดของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะกลัว ผู้ ใดเล่า
พระเยโฮวาห์ทรงเป็ นที ่ กําบัง เข้ม แข็ง แห่งชีวต
ิ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะต้องเกรงใคร 2 เมื่อ คน
ชัว่ ได้เข้ามาหาข้าพเจ้าเพื่อจะกินเนื้ อข้าพเจ้า คือปฏิปักษ์และคู่อริของข้าพเจ้า เขาได้สะดุด
และล้มลง 3 แม้กองทัพตัง้ ค่ายสู้ ข้าพเจ้า จิ ตใจของข้าพเจ้าจะไม่กลัว แม้ข้าพเจ้าจะได้ รบ
ั
ภัยสงคราม ข้าพเจ้ายังไว้ใจได้อยู่
1

ดาวิดปรนนิ บัติพระเจ้าด้วยความรัก

4 ข้าพเจ้าทูลขอสิง
่ หนึ่ งจากพระเยโฮวาห์ซ่ึงข้าพเจ้าจะเสาะแสวงหาเสมอ

คือที่ข้าพเจ้า
จะได้ อยู่ ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ตลอดวัน เวลาชัว่ ชีวต
ิ ของข้าพเจ้า เพื่อ จะดู ความ
งาม ของ พระ เย โฮ วาห์ และ เพื่อ จะ พินิจ พิจารณา อยู่ ใน พระ วิหาร ของ พระองค์ 5 เพราะ
พระองค์ จะ ทรง ซ่อน ข้าพเจ้า ใน ที่ กําบัง ของ พระองค์ ใน ยาม ยาก ลําบาก พระองค์ จะ ปิด
ข้าพเจ้าไว้ในที่ซ่อนเร้นแห่งพลับพลาของพระองค์ พระองค์จะทรงตัง้ ข้าพเจ้าไว้สูงบนศิลา
6 และบัดนี้ ศีรษะของข้าพเจ้าจะเชิดขึ้นเหนื อศั ตรู ของข้าพเจ้าที่ อยู่รอบข้าง ฉะนั ้นข้าพเจ้า
จะถวายเครือ
่ งสัตวบูชาแห่งการโห่รอ
้ งในพลับพลาของพระองค์ ข้าพเจ้าจะร้องเพลงและ
ร้องเพลงสรรเสริญแด่ พระเยโฮวาห์ 7 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงสดับเมื่อข้าพระองค์
ร้องทู ลด ้วยเสียงของข้า พระองค์ ขอทรงกรุ ณาและตรัส ตอบข้า พระองค์ 8 พระองค์ ตรัส
แล้ วว ่า “จงหาหน้า ของเรา� จิ ตใจของข้า พระองค์ ทูล พระองค์ ว่า “ข้า แต่ พระเยโฮวาห์
ข้าพระองค์จะแสวงหาพระพักตร์ของพระองค์� 9 ขออย่าทรงซ่อนพระพักตร์ของพระองค์
จากข้าพระองค์ อย่าผลักไสผูรั
้ บใช้ของพระองค์ออกไปเสียด้วยความกริว้ พระองค์ทรงเป็น
ผูอุ
้ ปถัมภ์ของข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ ขออย่าทรงทิง้ ข้า
พระองค์ หรือสละข้าพระองค์เสีย 10 แม้บิดาและมารดาของข้าพระองค์ทอดทิง้ ข้าพระองค์
แต่ พระเยโฮวาห์ จะทรงยกข้า พระองค์ ขึ้น 11 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอสอนมรรคาของ
พระองค์ แก่ ข้าพระองค์ และทรงนําข้าพระองค์ ไปบนวิถีราบ เหตุ ด้วยศั ตรู ของข้าพระองค์
12 ขออย่า ทรงมอบข้า พระองค์ ไว้ กับ ปฏิ ปั กษ์ ให้ เขาทํา ตามใจชอบ เพราะพยานเท็จ ได้ ลุ ก
ขึ้นสู้ ข้าพระองค์ และเขาหายใจออกมาเป็นความทารุ ณ 13 ข้าพเจ้าคงหมดสติไปนอกจาก
ข้าพเจ้า เชื่อ ว่า ข้าพเจ้า จะเห็น ความดี ของพระเยโฮวาห์ที่ ในแผ่น ดิน ของคนเป็น 14 จงรอ
คอยพระเยโฮวาห์ จงเข้มแข็ง และพระองค์จะทําให้จิตใจของท่านกล้าหาญ เออ จงรอคอย
พระเยโฮวาห์เถิด

28
ดาวิดทูลขอเรือ
่ งศัตรู ของท่าน เพลงสดุดีของดาวิด
ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ รอ
้ งทูล ต่อ พระองค์ ศิลาของข้า พระองค์ ขออย่าให้
พระกรรณหนวกต่อข้าพระองค์ เกรงว่าถ้าพระองค์ทรงเงียบอยูต
่ ่อข้าพระองค์ ข้าพระองค์
จะ เป็น เหมือน คน เห ล่านั ้ นที ่ ลง ไป ยัง ปาก แดน ผู้ ตาย 2 ขอ ทรง สดับ เสียง วิงวอน ของ ข้า
พระองค์ ขณะเมื่อ ข้า พระองค์ รอ
้ งทูล ขอความอุปถัมภ์ จากพระองค์ ขณะเมื่อ ข้า พระองค์
1 โอ

เพลงสดุดี 28:3

660

เพลงสดุดี 30:3
3 ขออย่าทรงกวาดข้าพระองค์

ยกมือของข้าพระองค์ข้น
ึ ตรงต่อที่บริสุทธิที
์ ่สุดของพระองค์
ไปพร้อมกับคนชัว่ กับบรรดาคนที่กระทําความชัว่ ช้า ผู้พูดอย่างสันติกับเพื่อนบ้านของตน
แต่การปองร้ายอยู่ในใจของเขาทัง้ หลาย 4 ขอทรงสนองเขาตามการงานของเขา และตาม
ความชัว่ แห่ งก ิ จการของเขา ขอทรงสนองเขาตามงานนํ้ามือ ของเขา และทรงตอบแทน
เขาตามสมควร 5 เพราะเขาไม่ นับถือ พระราชกิจ ของพระเยโฮวาห์ หรือ พระหัตถกิจ ของ
พระองค์ พระองค์จะทรงพังเขาลงและไม่สร้างเขาขึ้นอีก
สาธุการแด่พระเยโฮวาห์
สาธุ การแด่ พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ ทรงสดับ เสียงวิงวอนของข้าพเจ้า 7 พระเย
โฮวาห์ทรงเป็น กําลัง และเป็น โล่ ของข้าพเจ้า จิ ตใจของข้าพเจ้า วางใจในพระองค์ ข้าพเจ้า
จึง ได้ รบ
ั ความอุปถัมภ์ ฉะนั ้น จิตใจของข้าพเจ้า จึง ปี ติ ยินดี ยิง่ ข้าพเจ้า จะถวายโมทนาแก่
พระองค์ด้วยบทเพลงของข้าพเจ้า 8 พระเยโฮวาห์ทรงเป็นกําลังของเขาทัง้ หลาย พระองค์
ทรงเป็นป้อมแห่งความรอดของผู้รบ
ั เจิมของพระองค์
6

การอธิษฐานเผื่อประชาชน

9 ขอทรงช่วยประชาชนของพระองค์ให้รอด และอํานวยพระพรแก่มรดกของพระองค์ ขอ

ทรงเป็นผู้เลี้ยงดูเขา และหอบหิว้ เขาไปเป็นนิ ตย์

29
ดาวิดขอให้บรรดาเจ้านายถวายสง่าราศีแด่พระเยโฮวาห์ เพลงสดุดีของดาวิด
ข้าแต่เทวชีพทัง้ หลาย จงถวายแด่พระเยโฮวาห์เถิด จงถวายสง่าราศีและพระกําลัง
แด่ พระเยโฮวาห์ 2 จงถวายสง่า ราศี ซ่ึง ควรแก่ พระนามของพระองค์ แด่ พระเยโฮวาห์ จง
นมัสการพระเยโฮวาห์ ด้วยเครือ
่ งประดับ แห่ง ความบริสุทธิ ์ 3 พระสุรเสียงของพระเยโฮ
วาห์อยู่เหนื อนํ้า พระเจ้าแห่งสง่าราศี ทรงคะนองเสียง คือพระเยโฮวาห์ทรงอยู่เหนื อนํ้าทัง้
หลาย 4 พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ทรงฤทธานุภาพ พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์เต็มด
้วยความสูงส่ง 5 พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์หก
ั ต้นสนสีดาร์ พระเยโฮวาห์ทรงหักต้นสน
สีดาร์แห่งเลบานอน 6 พระองค์ทรงกระทําให้พวกเขากระโดดเหมือนลูกวัว เลบานอนและ
สีรีออนเหมือนม้ายูนิคอนหนุ่ม 7 พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์แยกเปลวเพลิงออกจากกัน
8 พระสุ รเสียงของพระเยโฮวาห์ สัน
่ ถิน
่ ถิน
่ ทุ รก ัน ดาร พระเยโฮวาห์ทรงสัน
่ ทุ รก ัน ดารแห่ง
เมืองคาเดช 9 พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์กระทํา ให้กวางตัว เมีย ตกลูก และทําให้ป่าดง
โหรงเหรง และในพระวิหารของพระองค์ ทุกคนกล่าวถึงสง่าราศี ของพระองค์ 10 พระเยโฮ
วาห์ประทับเหนื อนํ้าท่วม พระเยโฮวาห์ประทับเป็นกษั ตริย์เป็นนิ ตย์ 11 พระเยโฮวาห์จะทรง
ประทานกําลังแก่ ประชาชนของพระองค์ พระเยโฮวาห์จะทรงอํานวยพระพรแก่ ประชาชน
ของพระองค์ให้มีสันติภาพ
1 โอ

30

ดาวิดสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงช่วยท่านพ้นได้ เพลงสดุดีและบทเพลงของ
ดาวิด ณ พิธถวายพระราชวั
ี
งของดาวิด
1 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ จะยอพระเกียรติ พระองค์ เพราะพระองค์ ทรงดึง
ข้าพระองค์ข้น
ึ มา และมิได้ทรงให้คู่อริของข้าพระองค์เปรมปรีดิ์เพราะข้าพระองค์ 2 โอ ข้า
แต่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ รอ
้ งทูลขอความอุปถัมภ์ จากพระองค์
และพระองค์ ได้ ทรงรักษาข้า พระองค์ ให้ หาย 3 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงนํา จิต
วิญญาณของข้าพระองค์ข้น
ึ มาจากแดนผู้ตาย ทรงให้ข้าพระองค์มีชว
ิ เพื่อข้าพระองค์ไม่
ี ต
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ต้องลงไปสู่ ปากแดนผู้ ตาย โอ ท่านวิสุทธิ ชนของพระองค์ เอ๋ย จงร้องสรรเสริญ พระเย
โฮวาห์ และถวายโมทนาเมื่อ ระลึก ถึง ความบริ สุทธิ ์ ของพระองค์ 5 เพราะพระพิโรธของ
พระองค์ นั ้น เป็น แต่ ชัว่ ขณะ หนึ่ ง และ ความ โปรดปราน ของ พระองค์ นั ้น ตลอด ชีวต
ิ การ
ร้องไห้ อาจจะอ้อ ยอิ่ งอยู่ สั กค ืน หนึ่ ง แต่ ความชื่นบานจะมาเวลาเช้า 6 ข้า พระองค์ พู ดใน
ความเจริญ รุ ง่ เรืองของข้า พระองค์ ว่า “ข้าพเจ้า จะไม่ หวัน
่ ไหวเลย� 7 ข้า แต่ พระเยโฮวาห์
โดยความโปรดปรานของพระองค์ พระองค์ ทรงสถาปนาข้าพระองค์ ไว้อย่างภูเขาเข้มแข็ง
พอพระองค์ ทรงซ่อนพระพักตร์ของพระองค์ ข้า พระองค์ ก็ ลําบากใจ 8 โอ ข้า แต่ พระเยโฮ
วาห์ ข้าพระองค์รอ
้ งทูลต่อพระองค์ และข้าพระองค์ได้วิงวอนพระเยโฮวาห์ว่า 9 “จะได้กําไร
อะไรจากโลหิตของข้าพระองค์ เมื่อ ข้าพระองค์ ลงไปยังปากแดนผู้ ตาย ผงคลี จะสรรเสริญ
พระองค์หรือ มันจะบอกเล่าเรือ
่ งความจริงของพระองค์หรือ 10 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอ
ทรงสดับ และทรงพระกรุ ณาต่อ ข้า พระองค์ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงเป็น ผู้ อุปถัมภ์ ของ
ข้าพระองค์� 11 สําหรับข้าพระองค์ พระองค์ทรงเปลี่ยนการไว้ทุกข์เป็นการเต้นรํา พระองค์
ทรงแก้ เสื้อผ้า กระสอบของข้า พระองค์ ออก และทรงคาดเอวข้า พระองค์ ด้วยความยินดี
12 เพื่อจิตวิญญาณของข้าพระองค์จะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์และไม่นิ่ งเงียบ โอ ข้าแต่
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะถวายโมทนาแด่พระองค์เป็นนิ ตย์
4
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1 โอ

ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ วางใจในพระองค์ ขออย่า ให้ข้า พระองค์ ได้ อายเลย
ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ให้ พ้น ในความชอบธรรมของพระองค์ 2 ขอทรงเงีย
่ พระกรรณให้
แก่ ข้า พระองค์ ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ให้ รอดอย่างรวดเร็ว เถิด ขอพระองค์ ทรงเป็น ศิลา
เข้มแข็งของข้าพระองค์ เป็นป้อมปราการเข้มแข็งที่จะช่วยข้าพระองค์ให้รอด 3 พระเจ้าข้า
พระองค์ ทรงเป็น ศิลาและเป็น ป้อมปราการของข้า พระองค์ ขอทรงพาและนํา ข้า พระองค์
ด้วยเห็น แก่ พระนามของพระองค์ 4 ขอทรงปลดข้า พระองค์ ออกจากข่ายที่ พวกเขาวาง
อย่างลับๆเพื่ อด ัก ข้า พระองค์ เพราะพระองค์ ทรงเป็น กําลัง ของข้า พระองค์ 5 ข้า พระองค์
มอบจิตวิญญาณของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้า
แห่ง ความจริง พระองค์ ทรงไถ่ ข้า พระองค์ แล้ว 6 ข้า พระองค์ เกล ียดบรรดาผู้ ที่ นั บถือ พระ
เทียมเท็จ แต่ ข้า พระองค์ วางใจในพระเยโฮวาห์ 7 ข้า พระองค์ จะเปรมปรี ดิ ์ และยินดี ใน
ความเมตตาของพระองค์ เพราะพระองค์ ทรงทอดพระเนตรความทุกข์ ใจของข้า พระองค์
พระองค์ทรงทราบเรือ
่ งความทุกข์ยากแห่งจิตวิญญาณของข้าพระองค์ 8 และมิได้ทรงมอบ
ข้าพระองค์ไว้ในมือของศัตรู พระองค์ทรงวางเท้าของข้าพระองค์ไว้ในที่กว้างขวาง 9 โอ ข้า
แต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงพระกรุ ณาแก่ข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์กําลังทุกข์ใจ นั ยน์ ตา
ของข้าพระองค์ก็ร่วงโรยไปเพราะความระทม ทัง้ จิตวิญญาณและร่างกายของข้าพระองค์
ด้วย 10 เพราะ ชีวต
ิ ของ ข้า พระองค์ ก็ ร่อย หรอ ไป ด้วย ความ ทุกข์ โศก และ ปี เดือน ของ ข้า
พระองค์ ก็ หมดไปด้วยการถอนหายใจ กําลังของข้าพระองค์ ออ
่ นลงเพราะความชัว่ ช้าของ
ข้า พระองค์ และกระดูก ของข้า พระองค์ ก็ ร่วงโรยไป 11 ข้า พระองค์ เป็ นที ่ นินทาท่ามกลาง
บรรดาปฏิ ปักษ์ ของข้า พระองค์ โดยเฉพาะท่ามกลางเพื่อนบ้านของข้า พระองค์ เป็น เรือ
่ ง
น่า ครันคร
่
้ามของผู้ ที่ คุ้น เคย ผู้ ที่ เห ็ นข้า พระองค์ ในถนนก็ หนี ข้า พระองค์ ไป 12 เขาลืม ข้า
พระองค์เสียประหนึ่ งว่าเป็นคนตายแล้ว ข้าพระองค์เหมือนอย่างภาชนะที่แตก 13 พระเจ้า
ข้า ข้า พระองค์ ได้ ยิน เสียงซุบซิบ ของคนเป็ นอ ัน มาก มี ความสยดสยองอยู่ ทุ กด ้าน ขณะ
เมื่อ เขาร่วมกัน คิด แผนการต่อสู้ ข้า พระองค์ ขณะที่ เขาปองร้ายชีวต
ิ ของข้า พระองค์ 14 โอ
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ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ แต่ ข้า พระองค์ วางใจ ใน พระองค์ ข้า พระองค์ ทูล ว่า “พระองค์ ทรง
เป็น พระเจ้า ของข้า พระองค์� 15 วัน เวลาของข้า พระองค์ อยู่ ในพระหัตถ์ ของพระองค์ ขอ
พระองค์ ทรงช่วยข้า พระองค์ ให้ พ้ นม ือศั ตรู และผู้ ข่มเหงของข้า พระองค์ 16 ขอพระพักตร์
พระองค์ ทอแสงบนผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ให้ รอดด้วยความเมตตา
ของพระองค์ 17 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขออย่าให้ข้าพระองค์ได้อาย เพราะข้าพระองค์รอ
้ ง
ทูลพระองค์ ขอให้คนชัว่ ได้ อาย ขอให้เขาเงียบเสียงไปยังแดนผู้ตาย 18 ขอให้ริมฝีปากที่ มุ
สาเป็นใบ้ ซึ่งพูดทะลึ่งอวดดีต่อคนชอบธรรม ด้วยความจองหองและการดูหมิน
่
ดาวิดสรรเสริญพระเจ้าเพราะความดีเลิศของพระองค์
โอ ความ ดี ของ พระองค์ อุ ดม สัก เท่าใด ที่ พระองค์ ทรง สะสม ไว้ เพื่อ บรรดา ผู้ ที่ เกรง
กลัวพระองค์ และทรงกระทําไว้เพื่อผู้ที่ วางใจในพระองค์ ต่อหน้าบุตรทัง้ หลายของมนุษย์
20 พระองค์ ทรงซ่อนเขาไว้ ในความลึ กล ับ แห่ง พระพักตร์พระองค์ ให้ พ้น จากการปองร้าย
ของมนุษย์ พระองค์ทรงยึดเขาไว้อย่างลึกลับในที่กําบังของพระองค์ให้พ้นจากลินที
่
้ ทะเลาะ
วิวาท 21 สาธุการแด่พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ทรงสําแดงความเมตตาอย่างมหัศจรรย์
ของพระองค์ แก่ ข้า พระองค์ ในเมืองเข้ม แข็ง 22 ด้วยข้า พระองค์ กล ่า วอย่างรีบ ร้อนว่า “ข้า
พระองค์ ถู กตัดขาดไปพ้นสายพระเนตรของพระองค์ แล้ว� แต่ พระองค์ ยังทรงได้ยน
ิ เสียง
แห่ง คํา วิงวอนของข้า พระองค์ เมื่อ ข้า พระองค์ รอ
้ งทูล ขอต่อ พระองค์ 23 โอ ท่านบรรดาวิ
สุทธิชนทัง้ สิน
ั ษา
้ ของพระองค์ เอ๋ย จงรัก พระเยโฮวาห์ เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงพิทั กษ ์ รก
คนสัตย์ ซ่ ือ ไว้ แต่ ทรงสนองผู้ กระทํา อหังการอย่างเต็ม ขนาด 24 จงเข้ม แข็ง และพระองค์
จะให้ใจของท่านกล้าหาญเถิด ท่านทัง้ ปวงผู้หวังใจในพระเยโฮวาห์
19
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ความเชื่อได้ปกปิดบาปของผู้ที่เชื่อ เพลงสดุดีของดาวิด มัสคิลบทหนึ่ ง
1 บุคคลผู้ซ่ึงได้รบ
ั อภัยการละเมิดแล้วก็เป็นสุข

คือผู้ทรงกลบเกลื่อนบาปให้นั ้น 2 บุคคล
ซึ่งพระเยโฮวาห์มิได้ทรงถือโทษความชัว่ ช้าก็เป็นสุข คือผูที
้ ่ไม่มีการหลอกลวงในใจของเขา
3 เมื่อ ข้า พระองค์ นิ่ ง เงียบ ร่างกายของข้า พระองค์ ก็ ร่วงโรยไปโดยการครํา
่ ครวญวัน ยัง คํ่า
ของข้า พระองค์ 4 พระหัตถ์ ของพระองค์ หน ัก อยู่ บนข้า พระองค์ ทัง้ วัน ทัง้ คืน กําลัง ของข้า
พระองค์ ก็ เห ี่ยวแห้ง ไปอย่างความร้อนในหน้า แล้ง เซลาห์ 5 ข้า พระองค์ สารภาพบาปของ
ข้าพระองค์ต่อพระองค์ และข้าพระองค์มิได้ซ่อนความชัว่ ช้าของข้าพระองค์ไว้ ข้าพระองค์
ทูลว่า “ข้าพระองค์ จะสารภาพการละเมิดของข้าพระองค์ ต่อพระเยโฮวาห์� แล้วพระองค์
ทรงยกโทษความชัว่ ช้า แห่ง ความบาปของข้า พระองค์ เซลาห์ 6 เพราะฉะนั ้น ทุก คนที่ ตาม
ทางของพระเจ้าจะอธิษฐานต่อพระองค์ในเวลาที่จะพบพระองค์ได้ ในเวลานํ้าท่วมมาก นํ้า
จะไม่มาถึงคนนั ้น 7 พระองค์ทรงเป็ นที่ซ่อนของข้าพระองค์ พระองค์ทรงสงวนข้าพระองค์
ไว้จากความยากลําบาก พระองค์ ทรงล้อมข้าพระองค์ ไว้ด้วยเพลงฉลองการช่วยให้พ้น เซ
ลาห์ 8 เราจะแนะนําและสอนเจ้าถึงทางที่เจ้าควรจะเดินไป เราจะให้คําปรึกษาแก่เจ้าด้วย
จับตาเจ้าอยู่ 9 อย่าเป็นเหมือนม้าหรือล่อที่ปราศจากความเข้าใจ ซึ่งต้องติดเหล็กขวางปาก
และบังเหียน มิฉะนั ้ นมันก็จะเข้ามาหาเจ้า 10 อันความทุกข์ของคนชัวน
้ ีมาก แต่ ความ
่ ันม
เมตตาจะล้อมบุคคลที่ วางใจในพระเยโฮวาห์ 11 ข้า แต่ คนชอบธรรม จงยินดี ในพระเยโฮ
วาห์ และเปรมปรีดิ์ บรรดาท่านผู้มีใจเที่ยงตรงจงโห่รอ
้ งเถิด
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การสรรเสริญพระเจ้าเพราะความดีเลิศของพระองค์
โอ ข้า แต่ ท่าน ผู้ ชอบ ธรรม จง เปรม ปรี ดิ ์ ใน พระ เย โฮ วาห์ การ สรรเสริญ นั ้น ควร แก่
คนเที่ยงธรรม 2 จงสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ ด้วยพิณ เขาคู่ จงถวายสดุ ดี แด่ พระองค์ ด้วย
พิณใหญ่และพิณสิบสาย 3 จงร้องเพลงบทใหม่ถวายพระองค์ จงดีดสายอย่างแคล่วคล่อง
พร้อมกับโห่ร้อง 4 เพราะพระวจนะของพระเยโฮวาห์เที่ยงธรรม และบรรดาพระราชกิจของ
พระองค์ก็สําเร็จด้วยความจริง 5 พระองค์ทรงรักความชอบธรรมและความยุติธรรม แผ่น
ดิน โลกเต็ มด ้วยความดี ของพระเยโฮวาห์ 6 โดยพระวจนะของพระเยโฮวาห์ฟ้า สวรรค์ ก็ ถู
กสร้างขึ้นมา กับบริวารทัง้ ปวงก็ ด้วยลมพระโอษฐ์ ของพระองค์ 7 พระองค์ ทรงรวบรวมนํ้า
ทะเลไว้ด้วยกัน เป็นกองใหญ่ และทรงเก็ บท ี่ ลึก ไว้ในคลัง 8 ให้ แผ่ นดิน โลกทัง้ สิน
้ ยํา เกรง
พระเยโฮวาห์ ให้ บรรดาชาวพิภพทัง้ ปวงยืน ตะลึง พรึง เพริด ต่อ พระองค์ 9 เพราะพระองค์
ตรัส มั นก ็ เก ิด ขึ้น มา พระองค์ ทรงบัญชา มั นก ็ ออกมา 10 พระเยโฮวาห์ทรงให้การปรึกษา
ของชาติ ต่างๆเปล่า ประโยชน์ พระองค์ ทรงให้ แผนงานของชนชาติ ทัง้ หลายไร้ ผล 11 คํา
ปรึกษาของพระเยโฮวาห์ตั้ งม น
ั ่ คงเป็น นิ ตย์ พระดําริในพระทัย ของพระองค์ อยู่ ทุ กชั ่วอา
ยุ 12 ประชาชาติ ที่ พระเจ้า ของ เขา คือ พระ เย โฮ วาห์ ก็ เป็นสุข คือ ชนชาติ ซึ่ง พระองค์ ทรง
เลือกสรรไว้เป็นมรดกของพระองค์ 13 พระเยโฮวาห์ทอดพระเนตรจากฟ้าสวรรค์ พระองค์
ทอดพระเนตรบุตรทัง้ หลายของมนุษย์ 14 จากที่ซ่ึงพระองค์ประทับพระองค์ทอดพระเนตร
เหนื อ ชาวแผ่น ดิน โลกทัง้ สิน
้ 15 คือ พระองค์ ผู้ ทรงประดิษฐ์ จิ ตใจของเขาทัง้ หลายทุก คน
และทรงพิจารณากิจการของเขาทัง้ หลายทัง้ สิน
้ 16 กองทัพ ใหญ่ หาช่วยให้กษั ตริย์องค์ หน
่ึ งองค์ ใดรอดพ้น ไปไม่ กําลั งอ ัน มากมายก็ ไม่ ช่วยนั กรบให้ พ้น ได้ 17 ม้า ศึก จะเป็ นที ่ หวัง
ความปลอดภัยกห
็ าไม่ กําลังมหาศาลของมันกช
็ ว
่ ยให้รอดไม่ได้ 18 ดูเถิด พระเนตรของพระ
เยโฮวาห์ อยู่ เหนื อ ผู้ ที่ ยําเกรงพระองค์ เหนื อ ผู้ ที่ หวัง ในความเมตตาของพระองค์ 19 เพื่อ
พระองค์ จะทรงช่วยจิต วิญญาณของเขาให้ พ้น จากมัจจุ ราช และให้ เขาดํารงชีวต
ิ อยู่ ได้ ใน
เวลากันดารอาหาร
1

ความไว้วางใจในพระเจ้า

20 จิตวิญญาณของเราทัง
้ หลายรอคอยพระเยโฮวาห์ พระองค์ทรงเป็นความอุปถัมภ์และ

เป็น โล่ ของเรา 21 เออ จิ ตใจของเราทัง้ หลายยินดี ในพระองค์ เพราะเราวางใจในพระนาม
บริสุทธิ์ของพระองค์ 22 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอความเมตตาของพระองค์จงอยู่เหนื อข้า
พระองค์ทัง้ หลายตามที่ข้าพระองค์หวังใจในพระองค์

34
ดาว ิด สรรเสริญ พระเจ้า และแนะนํา ให้คนอื่น ทํา เช่นก ัน เพลงสดุ ดี ของดาวิด เมื่อ ท่าน
ทําเป็นบ้าต่อหน้าอาบีเมเลค พระองค์จึงขับไล่ท่านออกไปเสียและท่านก็ไป
1 ข้าพเจ้า จะสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ ตลอดไป คํา สรรเสริญ พระองค์ อยู่ ที่ ปากข้าพเจ้า
เรือ
่ ย ไป 2 จิ ต ใจ ของ ข้าพเจ้า จะ โอ้อวด ใน พระ เย โฮ วาห์ คนที ่ เสงีย
่ ม เจียม ตัว จะ ฟัง และ
ยินดี 3 โอ เชิญยอพระเกียรติพระเยโฮวาห์พร้อมกับข้าพเจ้า ให้เราสรรเสริญพระนามของ
พระองค์ด้วยกัน 4 ข้าพเจ้าได้แสวงหาพระเยโฮวาห์ และพระองค์ทรงฟังข้าพเจ้า และทรง
ช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากความกลัวทัง้ สิน
้ ของข้าพเจ้า 5 เขาทัง้ หลายเพ่งดูพระองค์ และเบิก
บาน หน ้า ตาของเขาจึง ไม่ ต้องอาย 6 คนจนคนนี้ ร้องทูล และพระเยโฮวาห์ ทรงสดับ และ
ทรงช่วยเขาให้พ้นจากความยากลําบากทัง้ สิน
้ ของเขา 7 ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ได้ตัง้
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ค่ายล้อมบรรดาผู้ ที่ เกรงกลัว พระองค์ และช่วยเขาทัง้ หลายให้ รอด โอ ขอเชิญ ชิ มด ู แล ้
วจะเห็ นว ่า พระเยโฮวาห์ ประเสริฐ คนที ่ วางใจในพระองค์ ก็ เป็นสุข 9 โอ ท่านวิสุทธิ ชนทัง้
หลายของพระองค์ จงยําเกรงพระเยโฮวาห์ เพราะผูที
้ ่ยําเกรงพระองค์ไม่ขาดแคลน 10 เหล่
าสิงโตหนุ่ม ยัง ขาดแคลนและหิวโหย แต่ บรรดาผู้ ที่ แสวงหาพระเยโฮวาห์จะไม่ ขาดของดี
ใดๆ 11 บุ ตรทัง้ หลายเอ๋ย มาเถิด มาฟังเรา เราจะสอนเจ้าถึงความเกรงกลัวพระเยโฮวาห์
12 มนุษย์ คนใดผู้ ปรารถนาชีวต
ิ และรัก วัน คืน ทัง้ หลาย เพื่อ เขาจะได้ เห ็ นของดี 13 จงระวัง
ลิน
ิ ฝี ปากพูด เป็ นอ ุ บายล่อลวง 14 จงหนี ความชัว่ และ
้ ของเจ้า จากความชัว่ และอย่าให้รม
กระทําความดี แสวงหาความสงบสุขและดําเนิ นตามนั ้น 15 พระเนตรของพระเยโฮวาห์เห
็นคนชอบธรรม และพระกรรณของพระองค์สดับคําอ้อนวอนของเขา 16 พระพักตร์ของพระ
เยโฮวาห์ตัง้ ต่อสู้ กับ คนทัง้ หลายที่ ทําความชัว่ เพื่อ จะตัด การระลึก ถึง เขาเสีย จากแผ่น ดิน
โลก 17 เมื่อคนชอบธรรมร้องทูลขอ พระเยโฮวาห์ทรงสดับและทรงช่วยเขาให้พ้นจากความ
ยากลําบากทัง้ สิน
้ ของเขา 18 พระเยโฮวาห์ทรงอยู่ใกล้ผู้ที่จิตใจฟกชํ้าและทรงช่วยผู้ที่จิตใจ
สํานึ กผิดให้รอด 19 คนชอบธรรมนั ้นถูกข่มใจหลายอย่าง แต่พระเยโฮวาห์ทรงช่วยเขาออก
มาให้ พ้น หมด 20 พระองค์ ทรงรักษากระดูก เขาไว้ทัง้ หมด ไม่ หัก สัก ซี่ เดียว 21 ความชัว่ จะ
สังหารคนชัว่ และคนทัง้ หลายที่เกลียดชังคนชอบธรรมจะสาบสูญไป 22 พระเยโฮวาห์ทรง
ไถ่ชีวิตผู้รับใช้ของพระองค์ และไม่มีผู้ใดที่วางใจในพระองค์แล้วจะต้องสาบสูญไป
8
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โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ขอ ทรง ผจญ ผู้ ที่ ผจญ ข้า พระองค์ ขอ ทรง สู้ รบ ผู้ ที่ รบ กับ ข้า
พระองค์ 2 ขอทรงถือ โล่ และดัง้ และทรงลุก ขึ้น ช่วยข้า พระองค์ 3 ขอทรงเตรียมหอกและ
ขวานศึก สู้ ผู้ ข่มเหงข้า พระองค์ ขอตรัส กับ จิตใจของข้า พระองค์ ว่า “เราเป็น ผู้ ชว
่ ยให้ รอด
ของเจ้า� 4 ผู้ ที่ แสวงหาชีวต
ิ ของข้า พระองค์ นั ้น ขอให้ เขาได้ อายและอัปยศ ผู้ ที่ ประดิษฐ์
ความชัว่ ต่อสู้ ข้า พระองค์ นั ้น ขอทรงให้ เขากลับ ไปและอดสู 5 ขอให้ เขาเป็น เหมือนแกลบ
ต่อ หน้า ลม และขอให้ทูต สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ขับ ไล่ ตามเขาไป 6 ขอให้ทางของเขามืด
และลื่น และขอให้ ทูต สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ ข่มเหงพวกเขา 7 เพราะเขาเอาข่ายซ่อน
ดัก ข้า พระองค์ ไว้อย่างไม่ มี เหตุ เขาขุด หลุม พรางเอาชีวต
ิ ข้า พระองค์ อย่างไม่ มี เรือ
่ ง 8 ขอ
ให้ ความพินาศมาถึง เขาอย่างไม่ รู ต
้ ัว และขอให้ ข่ายที่ เขาซ่อนไว้นั้น ติด เขาเองและให้ เขา
ติด ข่ายพินาศเอง 9 แล ้ว จิต วิญญาณของข้า พระองค์ จะเปรมปรีดิ ์ ในพระเยโฮวาห์ ลิงโลด
อยู่ในการช่วยให้รอดของพระองค์ 10 กระดูกทัง้ สิน
้ ของข้าพระองค์ จะกล่าวว่า “ข้าแต่ พระ
เยโฮวาห์ มี ผู้ ใดเหมือนพระองค์ พระองค์ ผู้ ทรงช่วยคนยากจนให้ พ้น จากผู้ ที่ เข ้ม แข็ง เกิน
กําลังของเขา คนยากจนและคนขัดสนจากผู้ที่ปล้นเขา� 11 มีพยานเท็จลุกขึ้น เขาฟ้องสิง่
ที่ข้าพระองค์ไม่ทราบ 12 เขาสนองข้าพระองค์โดยทําชัว่ ตอบความดี จิตใจของข้าพระองค์
ก็ ตรมตรอม 13 ส่วนข้า พระองค์ เมื่อ เขาป่วยข้า พระองค์ สวมผ้า กระสอบ ข้า พระองค์ ข่ม
ใจตนเองด้วยการอดอาหาร ข้า พระองค์ ซบหน้า ลงที่ อกอธิษฐาน 14 ข้า พระองค์ ประพฤติ
อย่างที่ เขาเป็น เพื่อนหรือ พี่ น้องของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ คอตกและร้องไห้ ครํา่ ครวญ
เหมือนคนไว้ทุกข์ให้มารดา 15 แต่พอข้าพระองค์สะดุด เขาก็ชุมนุมกันอย่างชอบใจ นั กเลง
หัวไม้ รวบรวมกัน มาสู้ กับ ข้า พระองค์ ข้า พระองค์ ยงั ไม่ รู ้ แต่ พวกเขาได้ ด่า ว่า ข้า พระองค์
อย่างไม่ หยุด ยัง้ 16 เขาเยาะเย้ย อย่างคนหน้า ซื่อ ใจคดในการเลี้ยงต่างๆ ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน
1
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ใส่ ข้า พระองค์ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระองค์ จะนิ่ ง ทอดพระเนตรอีก นานเท่าใด ขอ
ทรงช่วยจิต วิญญาณข้า พระองค์ ให้ พ้น จากการร้ายกาจของเขา ช่วยชีวต
ิ ข้า พระองค์ จาก
หมู่ สิงโต 18 แล ้ว ข้า พระองค์ จะ โมทนา พระคุณ พระองค์ ใน ที่ ชุ มนุ ม ใหญ่ ข้า พระองค์ จะ
สรรเสริญ พระองค์ ท่า มกลางคนเป็ นอ ัน มาก 19 ขออย่า ให้ คู่อริอย่างไร ้ เหตุ ผลนั ้ นม ี ความ
เปรมปรีดิ ์ เหนื อ ข้า พระองค์ และอย่า ให้ บรรดาผู้ ที่ เกล ียดชัง ข้า พระองค์ อย่างไม่ มี เหตุ ได้
หลิว
่ ตาให้กัน 20 เพราะเขาไม่พู ดอย่างสันติ แต่เขาคิดถ้อยคําหลอกลวงต่อบรรดาผู้ที่ สงบ
เงียบในแผ่นดิน 21 เขาอ้าปากกว้างใส่ข้าพระองค์ เขากล่าวว่า “อ้าฮา อ้าฮา เราเห็นกับตา
แล้ว�
17

ดาวิดทูลขอให้พระเจ้าต่อสู้กับพวกศัตรู ของท่าน
ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์ ทอดพระเนตรแล้ว ขออย่าทรงนิ่ งเสีย โอ ข้าแต่ องค์
พระผู้ เป็น เจ้า ขออย่า ทรงสถิต ไกลจากข้า พระองค์ 23 ข้า แต่ พระเจ้า ของข้า พระองค์ องค์
พระผู้ เป็น เจ้าของข้า พระองค์ ขอทรงร้อนพระทัย ตื่น ขึ้น เพื่อ เห็น แก่ สิทธิของข้า พระองค์
เพื่อเห็นแก่ เรือ
่ งของข้าพระองค์ เถิด 24 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอ
ทรงให้ ความยุ ติ ธรรมแก่ ข้า พระองค์ ตามความชอบธรรมของพระองค์ และขออย่า ให้ เขา
เปรมปรี ดิ ์ เหนื อ ข้า พระองค์ 25 อย่า ให้ เขาทัง้ หลายรําพึง ในใจว่า “เอ้ อเฮอ เราได้ ตามใจ
ปรารถนาของเรา� อย่าให้เขากล่าวได้ว่า “เราได้กลืนเขาเสียแล้ว� 26 ขอให้เขาได้อายและ
ได้ความยุง่ ยากด้วยกัน คือเขาผู้เปรมปรีดิ์เพราะความลําเค็ญของข้าพระองค์ ให้เขาได้หม
่
ความอายและความอัปยศ คือ ผู้ ที่ เขาอวดตัว สู้ ข้า พระองค์ 27 ขอให้บรรดาผู้ ที่ เห ็น ชอบใน
เหตุ อน
ั ชอบธรรมของข้า พระองค์ โห่ ร้องและยินดี และกล่าวอยู่ เสมอว่า “ขอให้ พระเยโฮ
วาห์นั้นใหญ่ยิง่ พระองค์ผู้ทรงปี ติยินดีในความเจริญของผู้รับใช้ของพระองค์� 28 แล้วลิน
้
ของข้า พระองค์ จะบอกเล่า ถึง ความชอบธรรมของพระองค์ และจะสรรเสริญ พระองค์ วัน
ยังคํ่า
22 โอ
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การละเมิด ของคนชัว่ ล้วงลึก เข้าไปในใจของข้าพเจ้า ว่า “ในแววตาของเขาไม่ มี ความ
เกรงกลัว พระเจ้า� 2 เพราะเขาป้อยอตนเองในสายตาของตนจนได้ พบว่า ความชัว่ ช้า ของ
เขา เป็น สิง่ ที่ น่า รังเกียจ 3 ถ้อยคํา จาก ปาก ของ เขา ก็ ชัว่ ช้า และ หลอก ลวง เขา หยุด ที่ จะ
ประพฤติ อย่างฉลาดและกระทํา ความดี 4 เขาปองความชัว่ ร้ายเมื่อ เขาอยู่ บนที่นอนของ
เขา เขาวางตัว ในทางที่ ไม่ ดี เขามิ ได้ เกล ียดชัง ความชัว่ 5 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ความ
เมตตาของพระองค์อยูในฟ้
่
าสวรรค์ ความสัตย์ซื่อของพระองค์ไปถึงเมฆ 6 ความชอบธรรม
ของพระองค์ เหมือนภู เขาใหญ่ ทัง้ หลาย คํา ตัดสิน ของพระองค์ เหมือนที่ ลึก ยิง่ โอ ข้า แต่
พระเยโฮวาห์ พระองค์ทรงช่วยมนุษย์และสัตว์ให้รอด 7 โอ ข้าแต่พระเจ้า ความเมตตาของ
พระองค์ประเสริฐสักเท่าใด บุตรทัง้ หลายของมนุษย์เข้าลี้ภัยอยูใต้
่ ร่มปีกของพระองค์ 8 เขา
อิ่มด ้วยความอุ ดมสมบู รณ ์ แห่งพระนิ เวศของพระองค์ และพระองค์ จะประทานให้เขาดื่ม
จากแม่น้ําแห่งความสุขเกษมของพระองค์ 9 เพราะธารนํ้าพุแห่งชีวต
ิ อยูก
่ ับพระองค์ เราจะ
เห็นความสว่างโดยสว่างของพระองค์
1

การทูลขอพระพรจากพระเจ้า

โอ ขอประทานความเมตตาของพระองค์ ต่อ ไปแก่ ผู้ ที่ รู ้ จัก พระองค์ และความชอบ
ธรรม ของ พระองค์ แก่ คน ใจ เที่ยง ธรรม 11 ขอ อย่า ให้ เท ้า ของ คน จองหอง มา เหนื อ ข้า
10

เพลงสดุดี 36:12

666
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ที่นั่น เขาถูกผลักลง ลุกขึ้นอีกไม่ได้
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12 แล้วคนกระทําความชัว
่ ช้าก็ล้มอยู่

37
สันติภาพและความดีในอนาคตสําหรับผู้ที่วางใจในพระเยโฮวาห์ เพลงสดุดีของดาวิด

อย่า ให้ เจ้ า เดือด ร้อน เพราะ เหตุ คนที ่ กระทํา ชัว่ อย่า อิจฉา คน ที่ กระทํา ความ ชัว่ ช้า
เพราะไม่ ชา้ เขาจะเหีย
่ วไปเหมือนหญ้า และแห้ง ไปเหมือนพืช สด 3 จงวางใจในพระเย
โฮวาห์ และกระทํา ความดี ท่านจึง จะอาศัย อยู่ ในแผ่น ดิน และจะได้ รบ
ั การเลี้ยงดู อย่าง
แท้จริง 4 จงปี ติ ยินดี ในพระเยโฮวาห์ และพระองค์ จะประทานตามใจปรารถนาของท่าน
5 จงมอบทางของท่านไว้ กับ พระเยโฮวาห์ วางใจในพระองค์ และพระองค์ จะทรงกระทํา
ให้ สําเร็จ 6 พระองค์ จะทรงให้ ความชอบธรรมของท่านกระจ่างอย่างความสว่าง และให้
ความยุ ติ ธรรมของท่านแจ้ง อย่างเที่ยงวัน 7 จงสงบอยู่ต่อ พระเยโฮวาห์ และเพียรรอคอย
พระองค์ อยู่ อย่า ให้ ใจของท่านเดือดร้อนเพราะเหตุ ผู้ ที่ เจริญ ตามทางของเขา หรือ เพราะ
เหตุ ผู้ ที่ กระทํา ตามอุบายชัว่ 8 จงระงับ ความโกรธ และทิง้ ความพิโรธ อย่า ให้ใจเดือดร้อน
ของท่านนํา ท่านไปกระทํา ชัว่ 9 เพราะคนที่ กระทํา ชัว่ จะถูก ตัด ออกไป แต่ คนเหล่านั ้ นที ่ รอ
คอยพระเยโฮวาห์จะได้ แผ่นดินโลกเป็นมรดก 10 ยังอีกหน่ อยหนึ่ งคนชัว่ จะไม่ มีอีก แม้ จะ
มองดู ที่ ที่ ของเขาให้ ดี เขาก็ ไม่ ได้ อยู่ ที่ นั่น 11 แต่ คนใจอ่อนสุภาพจะได้ แผ่ นดิน ตกไปเป็น
มรดก และตัวเขาจะปีติยินดีในสันติภาพอุดมสมบูรณ์ 12 คนชัว่ ปองร้ายคนชอบธรรม และ
ขบเขี้ยวเคี้ยวฟันใส่เขา 13 แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงพระสรวลต่อคนชัว่ เพราะพระองค์
ทอดพระเนตรเห็นวันเวลาของเขากําลังมา 14 คนชัว่ ชักดาบและโก่งคันธนู เพื่อเอาคนจน
และคนขัดสนลง เพื่อ สังหารคนที่ เดิน อย่างเที่ยงธรรม 15 ดาบของเขาจะเข้าไปในใจของ
เขาเอง และคัน ธนู ของเขาจะหัก 16 เล็กๆน้ อยๆที่ คนชอบธรรมมี ก็ดี กว่า ความอุ ดมสมบู
รณ ์ ของคนชัว่ เป็ นอ ัน มาก 17 เพราะแขนของคนชัว่ จะหัก แต่ พระเยโฮวาห์ ทรงเชิดชู คน
ชอบธรรม 18 พระเยโฮวาห์ทรงทราบวันเวลาของคนไร้ตําหนิ และมรดกของเขาจะดํารงอยู่
เป็นนิ ตย์ 19 เขาจะไม่ได้ อายในยามชัว่ ร้าย ในวันกันดารเขาจะอิม
่ ใจ 20 แต่ คนชัว่ จะพินาศ
ศัตรู ของพระเยโฮวาห์จะเหมือนสง่า ของลูก แกะ เขาจะอันตรธานไป อันตรธานไปเหมือน
ควัน 21 คนชัว่ ขอยืม และไม่ จ่ายคืน แต่ คนชอบธรรมนั ้น แสดงความเมตตาและแจกจ่าย
22 เพราะคนเช่น นั ้ นที ่ พระองค์ ทรงอํานวยพระพรจะได้ แผ่ นดิน โลกเป็ น มรดก แต่ คนทัง
้
หลายที่ ถู กพระองค์ สาปจะต้องถูก ตัด ออกไปเสีย 23 พระเยโฮวาห์ ทรงนํา ย่างเท้า ของคน
ดี และพระองค์ ทรงพอพระทัย ในทางของเขา 24 แม้ เขาล้ม เขาจะไม่ ถู กเหวีย
่ งลงเหยียด
ยาว เพราะว่าพระหัตถ์พระเยโฮวาห์พยุงเขาไว้ 25 ข้าพเจ้าเคยหนุ่ม และเดีย
๋ วนี้ แก่แล้ว แต่
ข้าพเจ้า ยัง ไม่ เคยเห็น คนชอบธรรมถูก ทอดทิง้ หรือ เชื้อ สายของเขาขอทาน 26 เขาแสดง
ความเมตตาและให้ ยม
ื เสมอ และเชื้อ สายของเขาก็ ได้ รับ พระพร 27 จงพรากเสีย จากการ
ชัว่ และกระทํา ความดี และท่านจะดํารงอยู่ เป็น นิ ตย์ 28 เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงรัก การ
พิพากษา พระองค์จะไม่ทอดทิง้ วิสุทธิชนของพระองค์ จะทรงสงวนคนเหล่านั ้นไว้เป็นนิ ตย์
แต่ เชื้อ สายของคนชัว่ จะถูก ตัด ออกไปเสีย 29 คนชอบธรรมจะได้ แผ่ นดิน ตกไปเป็น มรดก
และอาศัยอยู่บนนั ้นเป็นนิ ตย์ 30 ปากของคนชอบธรรมเปล่งสติปัญญา และลิน
้ ของเขาพูด
ความยุ ติ ธรรม 31 พระราชบัญญัติ ของพระเจ้า อยู่ ในจิตใจของเขา และย่างเท้า ของเขาจะ
ไม่ พลาด 32 คนชัว่ เฝ้า ดู คนชอบธรรมและแสวงหาที่ จะสังหารเขาเสีย 33 พระเยโฮวาห์จะ
ไม่ทรงทิง้ เขาไว้ในมือของเขา หรือให้เขาถูกปรับโทษเมื่อเขาขึ้นศาล 34 จงรอคอยพระเยโฮ
1
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วาห์ และรักษาทางของพระองค์ไว้ และพระองค์จะยกย่องท่านให้ได้แผ่นดินโลกเป็นมรดก
ท่านจะได้ เห ็น เมื่อ คนชัว่ ถูก ตัด ออกไปเสีย 35 ข้าพเจ้า เห็น คนชัว่ มี อาํ นาจมากยิง่ และสูง
เด่น อย่างต้น เขียวสดที่ อยู่ ในท้องถิน
่ ของมัน 36 เขาได้ ผ่านไป และดู เถิด ไม่มี เขาเสีย แล้ว
ถึงข้าพเจ้าจะแสวงหาเขา ก็ ไม่พบเขา 37 จงหมายคนไร้ตําหนิ ไว้ และมองดู คนเที่ยงธรรม
เพราะอนาคตของคนนั ้น คือ สันติ ภาพ 38 แต่ ผู้ ละเมิด จะถูก ทําลายเสีย ด้วยกัน จุ ดหมาย
ปลายทางของคนชัว่ จะถูก ตัด ออกไปเสีย 39 ความรอดของคนชอบธรรมมาจากพระเยโฮ
วาห์ พระองค์ทรงเป็นกําลังของเขาในเวลายากลําบาก 40 พระเยโฮวาห์จะทรงช่วยเขาและ
ทรงช่วยเขาให้พ้น พระองค์ จะทรงช่วยเขาให้พ้นจากคนชัว่ และทรงช่วยเขาให้รอด เพราะ
เขาทัง้ หลายวางใจในพระองค์

38
ดาวิดทูลขอพระกรุ ณาจากพระเจ้า เพลงสดุดีของดาวิด เพื่อการถวายบูชารําลึก

โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขออย่า ทรงขนาบข้า พระองค์ ด้วยความกริว้ ของพระองค์ หรือ
ตี สอนข้า พระองค์ ด้วยพระพิโรธของพระองค์ 2 เพราะลูก ธนู ของพระองค์ จมเข้าไปในข้า
พระองค์ และพระหัตถ์ของพระองค์ลงมาเหนื อข้าพระองค์ 3 เพราะพระพิโรธของพระองค์
จึง ไม่ มี ความปกติ ในเนื้ อ หนั ง ของข้า พระองค์ เพราะบาปของข้า พระองค์ จึง ไม่ มี อนามัย
ในกระดูก ของข้า พระองค์ 4 เพราะความชัว่ ช้า ของข้า พระองค์ ท่วมศีรษะ มัน หนั ก เหมือน
ภาระซึ่งหนั กเหลือกําลังข้าพระองค์ 5 เพราะความโง่เขลาของข้าพระองค์ บาดแผลของข้า
พระองค์ จึง เหม็น และเปื่ อยเน่า 6 ข้า พระองค์ หนั กใจ ข้า พระองค์ ก็ งอลงมาก ข้า พระองค์
เดินเป็นทุกข์ไปวันยังคํ่า 7 เพราะบัน
้ เอวของข้าพระองค์เต็มไปด้วยโรคที่น่ารังเกียจ และไม่
มีความปกติในเนื้ อหนั งของข้าพระองค์ 8 ข้าพระองค์รว่ งโรยและฟกชํ้าทีเดียว ข้าพระองค์
ครวญ คราง เพราะ ใจ ข้า พระองค์ ไม่ สงบ 9 ข้า แต่ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า ความ ปรารถนา ทัง้
สิน
้ ของข้า พระองค์ ก็ แจ ้ งอยู่ ต่อ พระพักตร์พระองค์ การถอนหายใจของข้า พระองค์ ก็ ไม่
พ้ นที ่ พระองค์ ทรงทราบ 10 หัวใจของข้า พระองค์ เต้น และกําลัง ของข้า พระองค์ หมดไป
และความสว่างของนั ยน์ ตาของข้า พระองค์ ก็ สูญ ไปจากข้า พระองค์ เสีย แล้ว ด้วย 11 มิ ตร
และเพื่อนของข้า พระองค์ ยืน เด่น อยู่ หา่ งจากภัย พิบั ติ ของข้า พระองค์ และญาติ ของข้า
พระองค์ ยน
ื ห่างออกไปไกลโพ้น 12 และบรรดาผู้ ที่ แสวงหาชีวต
ิ ของข้า พระองค์ ได้ วางบ่วง
ไว้ บรรดาผู้ที่คิดทําร้ายข้าพระองค์พูดเป็นอุบาย และรําพึงถึงการทรยศอยูวั
่ นยังคํ่า 13 แต่
ข้าพระองค์เหมือนคนหูหนวก ข้าพระองค์ไม่ได้ยิน ข้าพระองค์เหมือนคนใบ้ผูไม่
้ อ้าปากของ
14
เขา พ่ะย่ะค่ะ ข้าพระองค์เหมือนคนที่ไม่ได้ยิน ซึ่งในปากของเขาไม่มีการตัดพ้อ 15 โอ ข้า
แต่พระเยโฮวาห์ แต่ข้าพระองค์หวังใจในพระองค์ โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของ
ข้า พระองค์ คือ พระองค์ ผู้ ที่ จะทรงฟัง ข้า พระองค์ 16 เพราะข้า พระองค์ ทูล ว่า “โปรดฟัง ข้า
พระองค์ เถิด มิ ฉะนั ้น พวกเขาจะเปรมปรีดิ ์ เพราะข้า พระองค์ คือ ผู้ ที่ โอ้อวดต่อ ข้า พระองค์
เมื่อ เท้า ข้า พระองค์ พลาดไป� 17 เพราะข้า พระองค์ จะล้ม แล้ว และความเศร้า โศกอยู่ ต่อ
หน้า ข้า พระองค์ เสมอ 18 ข้า พระองค์ จะสารภาพความชัว่ ช้า ของข้า พระองค์ ข้า พระองค์
จะเป็น ทุกข์ เพราะบาปของข้า พระองค์ 19 บรรดาผู้ ที่ เป็น คู่ อริของข้า พระองค์ ก็ ว่องไวและ
แข็ง แรง และคนที่ เกล ียดข้า พระองค์ โดยไร้เหตุ ทวีมากขึ้น 20 บรรดาผู้ ที่ กระทํา ชัว่ แก่ ข้า
พระองค์ ตอบแทนความดี เป็น ปฏิปักษ์ ของข้า พระองค์ เพราะข้า พระองค์ ติ ดตามความดี
21 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ ขออย่าทรงทอดทิง
้ ข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์
ขออย่า สถิต ไกลจากข้า พระองค์ 22 โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ความรอดของข้า พระองค์
ขอทรงรีบมาช่วยข้าพระองค์เถิด
1
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ดาวิดรักษาความคิดของท่านไว้ ถึงหัวหน้านั กร้อง ถึงเยดูธูน เพลงสดุดีของดาวิด

“ข้าพเจ้าจะระแวดระวังทางของข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะไม่ทําบาปด้วยลิน
้
ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะใส่บังเหียนปากของข้าพเจ้า ตราบเท่าที่คนชัว่ อยู่ต่อหน้าข้าพเจ้า�
2 ข้าพเจ้า ก็ เป็ น ใบ้ เงียบไป ข้าพเจ้า นิ่ ง เงียบแม้ แต่ จากสิง
่ ที่ ดี ความทุกข์ ใจของข้าพเจ้า
รุ นแรงขึ้น 3 จิ ตใจข้าพเจ้าร้อนอยู่ภายในข้าพเจ้า ขณะที่ ข้าพเจ้ากําลังรําพึงอยู่นั้นไฟก็ ลุก
ข้าพเจ้า จึง พูด ด้วยลิน
้ ของข้าพเจ้า ว่า 4 “ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอให้ ข้า พระองค์ ทราบถึ งบ
ัน
้ ปลายของข้า พระองค์ และวัน เวลาของข้า พระองค์ จะนานสัก เท่าใด เพื่อ ข้า พระองค์ จะ
ทราบว่าข้าพระองค์ออ
่ นแอแค่ไหน 5 ดูเถิด พระองค์ทรงกระทําให้วน
ั เวลาของข้าพระองค์
ยาวสองสามฝ่ามือ เท่านั ้น ชัว่ ชีวต
ิ ของข้า พระองค์ ไม่ เท่ าไรเลยเฉพาะพระพักตร์พระองค์
มนุษย์ทุกคนดํารงอยู่อย่างไร้สาระแน่ทีเดียว เซลาห์ 6 มนุษย์ทุกคนดําเนิ นไปอย่างเงาแน่
ที เดียว เขาทัง้ หลายยุง่ อยู่ เปล ่าๆแน่ ที เดียว มนุษย์ โกยกองไว้ และไม่ ทราบว่า ใครจะเก็บ
ไป 7 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า บัดนี้ ข้าพระองค์จะรอคอยอะไร ความหวังของข้าพระองค์อยู่
ในพระองค์ 8 ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากการละเมิดทัง้ สิน
้ ของข้าพระองค์ อย่าให้ข้า
พระองค์เป็ นที่นินทาของคนโง่ 9 ข้าพระองค์เป็นใบ้ ข้าพระองค์ไม่อ้าปาก เป็นพระองค์เอง
ที่ทรงกระทําเช่นนั ้น
1 ข้าพเจ้าว่า

คําอธิษฐานของดาวิด

10 ขอทรงถอนโทษทัณฑ์จากข้าพระองค์เสียเถิด ข้าพระองค์รว
่ งโรยไปด้วยการทุบตีจาก

พระหัตถ์ ของพระองค์ 11 เมื่อ พระองค์ ทรงตี สอนมนุษย์ ด้วยการขนาบเพราะเรือ
่ งความ
ชัว่ ช้า พระองค์ ทรง เผา ผลาญ ความ สวยงาม ของ เขา เสีย อย่าง ตัว มอด มนุษย์ ทุ ก คน ก็
ไร้ สาระแน ่ ที เดียว � เซลาห์ 12 “โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงสดับ คํา อธิษฐานของข้า
พระองค์ ขอทรงเงีย
่ พระกรรณแก่การร้องทูลของข้าพระองค์ ขออย่าทรงเฉยเมยต่อนํ้าตา
ของข้า พระองค์ เพราะข้า พระองค์ เป็น แต่ แขกที่ ผ่านไปของพระองค์ เป็น คนที่ อาศัย อยู่
อย่างบรรพบุรุษทัง้ หลายของข้าพระองค์ 13 โอ ขอทรงเมินพระพักตร์จากข้าพระองค์ เพื่อ
ข้าพระองค์จะเบิกบานขึ้น ก่อนที่ข้าพระองค์จะจากไปและไม่มีอยูอี
่ ก�

40
เรือ
่ งความวางใจในพระเจ้า ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีของดาวิด

1 ข้าพเจ้า ได้ เพียรรอคอยพระเยโฮวาห์

พระองค์ ทรงเอนพระองค์ ลงสดับคําร้องทูลของ
ข้าพเจ้า 2 พระองค์ทรงฉุ ดข้าพเจ้าขึ้นมาจากหลุ มอันน่าสลด ออกมาจากเลนตม แล้ววาง
เท้าของข้าพเจ้าลงบนศิ ลา กระทําให้ยา่ งเท้าของข้าพเจ้ามัน
่ คง 3 พระองค์ ทรงบรรจุเพลง
ใหม่ในปากข้าพเจ้า เป็นบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าของเรา คนเป็นอันมากจะเห็นและเกรง
กลัว และวางใจในพระเยโฮวาห์ 4 คนใดที่ วางใจในพระเยโฮวาห์ ก็ เป็นสุข ผู้ มิได้ หัน ไปหา
คนจองหองหรือไปหาบรรดาผู้ที่หลงเจิน
่ ไปตามความเท็จ 5 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของข้าพระองค์ พระองค์ได้ทรงทวีพระราชกิจอันมหัศจรรย์ของพระองค์ และพระดําริของ
พระองค์ แก่ ข้า พระองค์ ไม่มี ผู้ ใดรายงานพระราชกิจ ทัง้ สิน
้ เหล่า นั ้น ได้ ถ้า ข้า พระองค์ จะ
ประกาศและบอกกล่าวแล้ว ก็มีมากมายเหลือที่จะนั บ
การเชื่อฟังเป็นเครือ
่ งบูชาที่ดีที่สุด
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เครือ
่ ง สัตว บูชา และ เครือ
่ ง บูชา พระองค์ ไม่ ทรง ประสงค์ พระองค์ ทรง เบิ กห ู ของ ข้า
พระองค์ เครือ
่ งเผาบูชาและเครือ
่ งบูชาไถ่บาป พระองค์มิได้ทรงเรียกร้อง 7 แล้วข้าพระองค์
ทูลว่า “ดูเถิด ข้าพระองค์มาแล้ว พระเจ้าข้า ในหนั งสือม้วนก็มีเขียนเรือ
่ งข้าพระองค์ 8 โอ
ข้า แต่ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ ปี ติ ยินดี ที่ กระทํา ตามนํ้า พระทัย พระองค์ พระ
ราชบัญญัติ ของพระองค์ อยู่ ในจิตใจของข้า พระองค์� 9 ข้า พระองค์ ได้ ประกาศเรือ
่ งความ
ชอบธรรมในชุ มนุ มชนใหญ่ โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ดู เถิด ตามที่ พระองค์ ทรงทราบแล้ว
ข้าพระองค์มิได้ยับยัง้ ริมฝีปากของข้าพระองค์ไว้เลย 10 ข้าพระองค์มิได้งําความชอบธรรม
ของพระองค์ ไว้ แต่ ในจิตใจของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ ได้ พู ดถึง ความสัตย์ ซ่ ือ และความ
รอดของพระองค์ ข้า พระองค์ มิได้ ปิดบัง ความเมตตาและความจริง ของพระองค์ ไว้ จากชุ
มนุ มชนใหญ่ โตนั ้น 11 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอพระองค์ อย่า ทรงยึด เหนี่ ยวพระกรุ ณา
คุณ ของพระองค์ จากข้า พระองค์ ขอให้ ความเมตตาและความจริง ของพระองค์ สงวนข้า
พระองค์ ไว้ เป็น นิ ตย์ 12 เพราะความชัว่ ได้ ล้อมข้า พระองค์ ไว้ อย่างนั บ ไม่ ถ้วน ความชัว่ ช้า
ของข้าพระองค์ตามทันข้าพระองค์ จนข้าพระองค์มองอะไรไม่เห็น มันมากกว่าเส้นผมบน
ศีรษะข้าพระองค์ จิตใจของข้าพระองค์ก็ฝ่อไป 13 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงพอพระทัย
ที่จะช่วยข้าพระองค์ให้พ้น โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงเร่งมาสงเคราะห์ข้าพระองค์เถิด
14 ขอให้ผู้ ที่ หาโอกาสทําลายชีวต
ิ ของข้าพระองค์ ได้ อายและเกิดความยุง่ เหยิงด้วยกัน ขอ
ให้ ผู้ ปรารถนาสิง่ ชัว่ ร้ายต่อ ข้า พระองค์ นั้น ต้องหัน กลับ ไปและได้ ความอัปยศ 15 ขอให้ คน
เหล่านั ้นสาบสูญไปเพื่อเป็นรางวัลสําหรับความน่าละอายที่เขาได้พูดกับข้าพระองค์ว่า “อ้า
ฮา อ้า ฮา� นั ้น 16 ขอให้ บรรดาผู้ แสวงหาพระองค์ เปรมปรี ดิ ์ และยินดี ในพระองค์ ขอให้
บรรดาผู้ที่ รักความรอดของพระองค์ กล่าวเสมอว่า “พระเยโฮวาห์ใหญ่ยิง่ นั ก� 17 ฝ่ายข้า
พระองค์ ยากจนและขัดสน แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงเอาพระทัย ใส่ ข้า พระองค์ โอ ข้า แต่
พระเจ้าของข้าพระองค์ ขออย่าทรงรอช้า พระองค์ ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ และเป็นผู้ชว
่ ยให้พ้น
ของข้าพระองค์
6
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พระเยโฮวาห์จะทรงช่วยเขาให้พ้นในวันยากลําบาก 2 พระ
เยโฮวาห์จะทรงป้องกันเขาและรักษาเขาให้มีชว
ิ ในแผ่นดินเขาจะได้รบ
ั พระพร พระองค์
ี ต
จะไม่ ทรงมอบเขาไว้ กับ ศั ตรู ของเขาให้ ทํา ตามใจชอบ 3 เมื่อ เขาอยู่ บนที่นอนด้วยความ
อิด โรยพระเยโฮวาห์ จะทรงทําให้ เขาแข็ง แรงขึ้น เมื่อ เขาอยู่ บนที่นอนแห่ง ความเจ็บ ไข้
พระองค์จะทรงรักษาเขาให้หายหมด
1 ผูใดเอาใจใส่
้
คนจนก็เป็นสุข

การทูลขอของดาวิด
“ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงพระกรุ ณาแก่ ข้าพระองค์ ขอทรงรักษา
จิตวิญญาณข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ได้ทําบาปต่อพระองค์� 5 ศัตรู ของข้าพเจ้ากล่าว
ใส่ รา้ ยข้าพเจ้าว่า “เมื่อไรเขาจะตายนะ และชื่อของเขาจะได้พินาศ� 6 ถ้าคนหนึ่ งคนใดมา
เห็นข้าพระองค์ เขาจะพูดเรือ
่ งไร้สาระ ขณะที่ ใจของเขาเก็บเรือ
่ งความชัว่ ช้า เมื่อเขาออก
ไปเขาก็ ป่าวร้องไป 7 ทุกคนที่ เกลียดข้าพระองค์ เขาซุบซิบกันถึงเรือ
่ งข้าพระองค์ เขาปอง
ร้ายต่อข้าพระองค์ 8 เขาทัง้ หลายกล่าวว่า “โรคร้ายเข้าไปอยู่ในตัวเขาแล้ว เขาจะไม่ลุ กไป
จากที่ ที่ เขานอนนั ้ นอ ีก� 9 แม้ว ่า เพื่อนในอกของข้า พระองค์ ผู้ ซึ่ง ข้า พระองค์ ไว้วางใจ ผู้ ที่
รับประทานอาหารของข้าพระองค์ได้ยกส้นเท้าต่อข้าพระองค์
4 ข้าพระองค์ ทูลว่า
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ดาวิดพึ่งพระเจ้าสําหรับความช่วยเหลือ
โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอแต่ พระองค์ ทรงพระกรุ ณาต่อ ข้า พระองค์ ขอทรงยกข้า
พระองค์ขึ้น เพื่อข้าพระองค์จะสนองเขา 11 โดยข้อนี้ ข้าพระองค์ทราบว่า พระองค์ทรงพอ
พระทัยในข้าพระองค์ คือศัตรู ของข้าพระองค์ไม่ได้ชนะข้าพระองค์ 12 แต่พระองค์ทรงคํ้าชู
ข้าพระองค์ไว้เพราะความสัตย์สุจริตของข้าพระองค์ และทรงตัง้ ข้าพระองค์ไว้ต่อเบื้องพระ
พักตร์พระองค์เป็นนิ ตย์ 13 สาธุการแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลเป็นนิ ตย์ในอดีต
และสืบไปเป็นนิ ตย์ เอเมนและเอเมน
10

42
เล่มที่สองซึ่งเปรียบกับหนั งสืออพยพ เกี่ยวกับประเทศอิสราเอล ดาวิดมีความร้อนรน
ในการปรนนิ บัติพระเจ้า ถึงหัวหน้านั กร้อง มัสคิลบทหนึ่ งของคณะโคราห์
1 กวางกระเสือกกระสนหาลําธารที่ มีน ้า
ํ ไหลฉั นใด โอ ข้า แต่ พระเจ้า จิ ตวิญญาณของ
ข้า พระองค์ ก็ กระเสือกกระสนหาพระองค์ ฉั น นั ้น 2 จิ ตวิญญาณของข้าพเจ้า กระหายหา
พระเจ้า หา พระเจ้า ผู้ทรง พระชนม์ เมื่อไร ข้าพเจ้า จะ ได้ มา ปรากฏ ต่อ พระ พักตร์ พระเจ้า
3 ข้าพเจ้ากินนํ้าตาต่างอาหารทัง
้ วันคืน ขณะที่คนพูดกับข้าพเจ้าวันแล้ววันเล่าว่า “พระเจ้า
ของเจ้า อยู่ ที่ไหน � 4 เมื่อ ข้าพเจ้า ระลึก ถึง สิง่ เหล่า นี้ ข้าพเจ้า ก็ ระบายความในใจออกมา
ได้ เพราะข้าพเจ้า ไปกับ ประชาชน คือ ไปกับ พวกเขาถึง พระนิ เวศของพระเจ้า ด้วยเสียงโห่
ร้องยินดี และเสียงเพลงโมทนา คือ มวลชนกําลั งม ี เทศกาลฉลอง 5 โอ จิ ตใจของข้าพเจ้า
เอ๋ย ไฉนเจ้า จึง ฝ่อ อยู่ ไฉนเจ้า จึง กระสับ กระส่ายอยู่ ในข้าพเจ้า เจ้ าจงหวัง ใจในพระเจ้า
เพราะข้าพเจ้า จะยัง คงสรรเสริญ พระองค์ สําหรับ ความช่วยเหลือ ที่มาจากพระพักตร์ของ
พระองค์ 6 โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ จิตใจของข้าพระองค์ฝ่ออยู่ภายในข้าพระองค์
เพราะฉะนั ้นข้าพระองค์จึงจะระลึกถึงพระองค์ ตัง้ แต่แผ่นดินแห่งแม่น้ําจอร์แดนและแห่ง
ภูเขาเฮอร์โมนตัง้ แต่ เนิ นม ิ ซาร์ 7 เมื่อ เสียงนํ้า แก่ง ตกที่ ลึ กก ็ กู่ เรียกที่ ลึก บรรดาคลื่น และ
ระลอกของพระองค์ท่วมข้าพระองค์แล้ว 8 กลางวันพระเยโฮวาห์จะทรงบัญชาความเมตตา
ของพระองค์ และกลางคืน เพลงของพระองค์ จะอยู่ กับ ข้าพเจ้า พร ้ อมกับ คํา อธิษฐานต่อ
พระเจ้า แห่ง ชีวต
ิ ของข้าพเจ้า 9 ข้าพเจ้า ทูล พระเจ้า ศิลาของข้าพเจ้า ว่า “ไฉนพระองค์ ทรง
ลืม ข้า พระองค์ เสีย ไฉนข้า พระองค์ จึง ต้องไปอย่างเป็น ทุกข์ เพราะการบีบ บัง คับ ของศั ตรู
� 10 ปรปักษ์ ของข้าพเจ้า เยาะเย้ย ข้าพเจ้า ประดุจ ดาบภายในบรรดากระดูก ของข้าพเจ้า
ในเมื่อ เขากล่าวแก่ ข้าพเจ้า ทุก วันว ่า “พระเจ้า ของเจ้า อยู่ ที่ไหน � 11 โอ จิ ตใจของข้าพเจ้า
เอ๋ย ไฉนเจ้า จึง ฝ่อ อยู่ ไฉนเจ้า จึง กระสับ กระส่ายอยู่ ในข้าพเจ้า เจ้ าจงหวัง ใจในพระเจ้า
เพราะข้าพเจ้า จะยัง คงสรรเสริญ พระองค์ ผู้ ทรงเป็น สวั สด ิ ภาพแห่ง สี หน ้า ของข้าพเจ้า
และพระเจ้าของข้าพเจ้า

43
ดาวิดสัญญาว่าจะปรนนิ บัติพระเจ้าด้วยความปีติยินดี

1 โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงแก้แทนข้าพระองค์ และต่อสู้คดีของข้าพระองค์ต่อประชาชาติ

ที่ ไร้ธรรม โอ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ ให้พ้นจากคนล่อลวงและคนอธรรม 2 เพราะพระองค์
ทรงเป็นพระเจ้าแห่งกําลังของข้าพระองค์ ไฉนพระองค์ทรงทอดทิง้ ข้าพระองค์เสีย ไฉนข้า
พระองค์ จึง ต้องไปอย่างเป็น ทุกข์ เพราะการบีบ บัง คับ ของศั ตรู 3 โอ ขอทรงโปรดใช้ ความ
สว่างและความจริง ของพระองค์ ออกไปให้ นํา ข้า พระองค์ ให้ ทัง้ สองนํา ข้า พระองค์ มาถึง
ภู เขาบริสุทธิ ์ ของพระองค์ และถึง พลับพลาของพระองค์ 4 แล ้ว ข้า พระองค์ จะไปยัง แท่น
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บูชาของพระเจ้า ถึงพระเจ้าซึ่งเป็นความชื่นบานยอดยิง่ ของข้าพระองค์ โอ ข้าแต่ พระเจ้า
พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะถวายเพลงสดุดีแก่พระองค์ด้วยพิณเขาคู่
พระเจ้าทรงเป็นผู้หนุนจิตใจของดาวิด
จิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ย ไฉนเจ้าจึงฝ่ออยู่ ไฉนเจ้าจึงกระสับกระส่ายอยูใ่ นข้าพเจ้า จง
หวังใจในพระเจ้า เพราะข้าพเจ้าจะยังคงสรรเสริญพระองค์ ผูทรงเป็
้
นสวัสดภ
ิ าพแห่งสีหน
้าของข้าพเจ้า และพระเจ้าของข้าพเจ้า
5 โอ

44

ความโปรดปรานในอดีต ถึงหัวหน้านั กร้อง มัสคิลบทหนึ่ งของคณะโคราห์
โอ ข้า แต่ พระเจ้า ข้า พระองค์ ทัง้ หลายได้ ยิ นก ับ หู ของตน บรรพบุรุษ ของข้า พระองค์
ทัง้ หลายเล่าให้ฟัง ถึงกิจการซึ่งพระองค์ทรงกระทําในสมัยของเขา ในสมัยโบราณกาลนั ้น
2 พระองค์ ทรงขับ ไล่ บรรดาประชาชาติ ออกไปด้วยพระหัตถ์ ของพระองค์ เอง แต่ พระองค์
ทรงปลูก บรรพบุรุษ ทัง้ หลายไว้ พระองค์ ทรงให้ชาติ ทัง้ หลายทุกข์ ใจ และได้ ทรงขับ ไล่ ชาติ
ทัง้ หลายนั ้น ออกไป 3 เพราะเขาทัง้ หลายไม่ ได้ แผ่ นดิน นั ้น มาครอบครองด้วยดาบของเขา
เอง มิใช่แขนของเขาที่ ชว
่ ยให้เขารอด แต่ โดยพระหัตถ์ ขวา และพระกรของพระองค์ และ
โดยความสว่างจากสี พระพักตร์พระองค์ เพราะพระองค์ ทรงโปรดปรานเขาทัง้ หลาย 4 โอ
ข้า แต่ พระเจ้า พระองค์ ทรงเป็นกษั ตริ ย์ ของข้า พระองค์ ขอพระองค์ ทรงบัญชาการช่วย
ให้ พ้น ไว้สําหรับ ยาโคบ 5 ข้า พระองค์ ทัง้ หลายดัน ศั ตรู ออกไปโดยพระองค์ ข้า พระองค์ ทัง้
หลายเหยียบคนที่ ลุ กขึ้นต่อสู้ ข้าพระองค์ลงด้วยพระนามของพระองค์ 6 เพราะข้าพระองค์
ไม่วางใจในคันธนูของข้าพระองค์ และดาบของข้าพระองค์ชว
่ ยข้าพระองค์ให้รอดไม่ได้
1

ความชัว่ ร้ายต่างๆในปัจจุบัน
แต่ พระองค์ ได้ ทรงช่วยข้า พระองค์ ทัง้ หลายให้ รอดจากศั ตรู และทรงให้ ผู้ เกล ียดข้า
พระองค์ได้ความอาย 8 ข้าพระองค์ทัง้ หลายอวดถึงพระเจ้าได้ตลอดทัง้ วัน และข้าพระองค์
ทัง้ หลายสรรเสริญ พระนามของพระองค์ เป็น นิ ตย์ เซลาห์ 9 แต่ พระองค์ ยัง ทรงทอดทิง้ ข้า
พระองค์ ทัง้ หลายเสีย และให้ ข้า พระองค์ ได้ ความอัปยศ และมิ ได้ เสด็จ ออกไปกับ กองทัพ
ของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย 10 พระองค์ ทรงกระทํา ให้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายถอยกลับ จากคู่ อริ
และคนที่ เกล ียดข้า พระองค์ ทัง้ หลายก็ ได้ ของริบ ไป 11 พระองค์ ทรงกระทํา ให้ ข้า พระองค์
ทัง้ หลายเป็นดังแกะที่จะเอาไปกิน และทรงกระจายข้าพระองค์ทัง้ หลายให้ไปอยู่ท่ามกลาง
บรรดาประชาชาติ 12 พระองค์ ทรงขายประชาชนของพระองค์ อย่างให้ เปล่า ตามราคาไม่
ทรงได้ อะไรเพิม
่ เลย 13 พระองค์ ทรงกระทํา ให้ ข้า พระองค์ เป็ นที ่ นินทาของเพื่อนบ้าน เป็
นที ่ เยาะเย้ย และดู หมิน
่ แก่ ผู้ ที่ อยู่รอบข้า พระองค์ 14 พระองค์ ทรงกระทํา ให้ข้า พระองค์ ทัง้
หลายเป็น คํา ครหาท่ามกลางประชาชาติ เป็ นที ่ สัน
่ ศีรษะท่ามกลางชาติ ทัง้ หลาย 15 ความ
อัปยศอดสูอยูตรงหน้
่
าข้าพระองค์วันยังคํ่า และความอับอายคลุมหน้าข้าพระองค์ 16 เนื่ อง
ด้วยเสียงของคนเยาะเย้ย 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 พันธ
สัญญาของพระองค์ 18 จิตใจของข้าพระองค์ทัง้ หลายก็มิได้หันกลับ ย่างเท้าของข้าพระองค์
ทัง้ หลายก็ มิได้ พรากจากพระมรรคาของพระองค์ 19 ถึง แม้ พระองค์ ทรงให้ ข้า พระองค์ ทัง้
หลายแหลกลาญในที่ ของมังกร และคลุม ข้า พระองค์ ทัง้ หลายไว้ ด้วยเงามัจจุ ราช 20 ถ้า
เราได้ ลืม พระนามพระเจ้า ของเรา หรือ พนมมือ ของเราให้แก่ พระอื่น 21 พระเจ้า จะไม่ ทรง
ค้นหาเรือ
่ งนี้ หรือ เพราะพระองค์ทรงทราบความลึกลับของจิตใจ 22 เพราะเห็นแก่พระองค์
ข้าพระองค์ทัง้ หลายจึงถูกประหารวันยังคํ่า และนั บว่าเป็นเหมือนแกะสําหรับจะเอาไปฆ่า
7
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ดาวิดทูลขอความช่วยเหลือ
โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ขอทรงตื่น เถิด ไฉนพระองค์ บรรทมอยู่ ขอทรงตื่น ขึ้น
เถิด ขออย่าทรงทอดทิง้ ข้าพระองค์เสียตลอดกาล 24 ไฉนพระองค์ทรงซ่อนพระพักตร์ของ
พระองค์เสีย ไฉนพระองค์ทรงลืมการที่ ข้าพระองค์ทัง้ หลายทุกข์ยากและถู กบีบบังคับเสีย
25 เพราะจิต วิญญาณข้า พระองค์ ทัง
้ หลายโน้ ม ถึง ผงคลี ร่างกายของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย
เกาะติด ดิน 26 ลุ กขึ้น เถิด พระเจ้า ข้า ขอเสด็จ มาช่วยข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ขอทรงไถ่ ข้า
พระองค์ไว้เพื่อเห็นแก่ความเมตตาของพระองค์
23

45

ความรุ ง่ เรืองแห่ง อาณาจักรของพระคริสต์ ถึง หัว หน้า นั กร ้อง ตามทํา นองโชชานิ ม
มัสคิลบทหนึ่ งของคณะโคราห์ เพลงแห่งความรัก
1 จิ ตใจข้าพเจ้าล้นไหลด้วยแนวคิดดี ข้าพเจ้าเล่าบทประพันธ์ของข้าพเจ้าถวายกษั ตริย์
ลิน
้ ของข้าพเจ้า เหมือนปากไก่ ของอาลักษณ์ ที่ ชํานาญ 2 พระองค์ ท่านงามเลิศ ยิง่ กว่า บุตร
ทัง้ หลายของมนุษย์ พระคุณ หลัง่ ลงบนริม ฝีปากของพระองค์ ท่าน เพราะฉะนั ้น พระเจ้า
ทรงอํานวยพระพรพระองค์ ท่านตลอดกาล 3 โอ ข้า แต่ องค์ ผู้ ทรงมหิทธิ ฤทธิ์ ขอทรงขัด
ดาบไว้ที่ เอวของพระองค์ ท่าน โดยสง่า ราศี และความสูงส่ง ของพระองค์ ท่าน 4 ขอทรงม้า
อย่างโอ่อา่ ตระการเสด็จ ไปอย่างมี ชัย เพื่อ เห็น แก่ ความจริง ความอ่อนสุภาพและความ
ชอบ ธรรม ให้ พระหัตถ์ ขวา ของ พระองค์ ท่าน สอ นกิ จอ ัน น่า ครั ่นคร ้าม แก่ พระองค์ ท่าน
5 ลูก ธนู ของพระองค์ ท่านก็ คมอยู่ ในจิต ใจของศั ตรู ของกษั ตริ ย์ ชนชาติ ทัง
้ หลายจึง ล้ม
อยู่ใต้พระองค์ท่าน 6 โอ พระเจ้าข้า พระที่นั่งของพระองค์ดํารงเป็นนิ ตย์และเป็นนิ ตย์ ธาร
พระกรแห่ง อาณาจักรของพระองค์ ก็ เป็น ธารพระกรเที่ยงธรรม 7 พระองค์ ทรงรัก ความ
ชอบ ธรรม และ ทรง เกลียด ชัง ความ ชัว่ ช้า ฉะนั ้น พระเจ้า คือ พระเจ้า ของ พระองค์ ท่าน ได้
ทรงเจิม พระองค์ ท่านไว้ ด้วยนํ้ามัน แห่ง ความยินดี ยงิ่ กว่า พระสหายทัง้ ปวงของพระองค์
ท่าน 8 บรรดาฉลองพระองค์ ของพระองค์ ท่านก็ หอมฟุ้งไปด้วยกลิน
่ มดยอบ กฤษณา และ
การบูร จากพระราชวัง งาช้าง ฉลองพระองค์ เหล่า นี้ กระทํา ให้ พระองค์ ท่านยินดี 9 ในหมู่
สตรีผู้ มี เกียรติ ของพระองค์ ท่านมี ราชธิดาของบรรดากษั ตริย์ พระราชินี ประดับ ทองคํา
เมืองโอฟีร ์ประทั บอย ู่ ข้างขวาพระหัตถ์ พระองค์ ท่าน 10 โอ ธิดาเอ๋ย จงพิ เคราะห์ ฟัง และ
เอียงหู ของเธอลง จงลืม ชนชาติ ของเธอ และลืม บ้านบิดาของเธอเสีย 11 และกษั ตริย์ จะ
ทรงปรารถนาความงามของเธอ เนื่ องจากพระองค์ ท่านเป็น เจ้า นายของเธอ จงโค้ง ลงให้
พระองค์ท่านเถิด 12 ธิดาของเมืองไทระจะเอาของกํานั ลมากํานั ลเธอ คือเศรษฐีมัง่ คัง่ ที่สุด
ของประชาชนจะขอความกรุ ณาจากเธอ 13 เจ้ าหญิง ประดับ พระกายในห้องของพระนาง
เธอด้วยเสื้อผ้ายกทองคํา 14 เขาจะนําพระนางผู้ทรงเสื้อหลายสี เข้าเฝ้ากษั ตริย์ และจะนํา
หญิงพรหมจารีผู้ติดตามคือเพื่อนเจ้าสาวมาถวายพระองค์ 15 เขาทัง้ หลายจะถูกนําไปด้วย
ความชื่นบานและยินดี เขาจะเข้าไปในพระราชวัง 16 บรรดาโอรสของพระองค์ท่านจะแทน
บรรพบุรุษ ของพระองค์ ท่าน พระองค์ ท่านจะแต่ง ตัง้ ให้ เป็น เจ้า นายทัว่ แผ่น ดิน โลกทัง้ สิน
้
17 เราจะกระทําให้พระนามของพระองค์ท่านเป็นทีเชิ
่ ดชูตลอดบรรดาชัว่ อายุ ฉะนั ้นชนชาติ
ทัง้ หลายจะสดุดีพระองค์ท่านเป็นนิ จกาล

46
“พระเจ้า ทรงเป็ นที ่ ลี้ ภัย และเป็น กําลัง ของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย � ถึง หัว หน้า นั กร ้อง
ของคณะโคราห์ บทเพลงตามทํานองอาลาโมท
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พระเจ้า ทรงเป็ นที ่ ลี้ ภัย และเป็น กําลัง ของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย เป็น ความช่วยเหลือ ที่
พร้อมอยู่ในยามยากลําบาก 2 ฉะนั ้นเราจะไม่กลัว แม้ว่าแผ่นดินโลกจะถูกยกออกไป แม้ว
่า ภูเขาทัง้ หลายจะโคลงเคลงลงสู่ สะดือ ทะเล 3 แม้ว ่า นํ้า ทะเลคึก คะนองและฟองฟู แม้ว ่า
ภูเขาสัน
่ สะเทือนเพราะทะเลอลวนนั ้น เซลาห์ 4 มีแม่น้าํ สายหนึ่ ง ที่ คลองระบายจะกระทํา
ให้พระมหานครของพระเจ้ายินดี คือพลับพลาบริสุทธิ์ขององค์ ผู้สูงสุด 5 พระเจ้าทรงสถิต
กลางพระมหานคร เธอจะไม่โคลงเคลงย้ายไป พอรุ ง่ อรุ ณพระเจ้าก็ทรงช่วยเธอไว้ 6 บรรดา
ประชาชาติ ก็ อลหม่าน และราชอาณาจักรทัง้ หลายก็ คลอนแคลน พระองค์ ทรงเปล่ง พระ
สุรเสียง แผ่นดินโลกก็ละลายไป 7 พระเยโฮวาห์จอมโยธาทรงสถิตกับเราทัง้ หลาย พระเจ้า
ของยาโคบทรงเป็ นที ่ลี้ ภัยของพวกเรา เซลาห์ 8 มาเถิด มาดูพระราชกิจของพระเยโฮวาห์
ว่าพระองค์ทรงกระทําให้เกิดการรกร้างอะไรบ้างในแผ่นดินโลก 9 พระองค์ทรงให้สงคราม
สงบถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก พระองค์ทรงหักคันธนูและฟันหอกเสีย พระองค์ทรงเผารถ
รบเสีย ด้วยไฟ 10 “จงนิ่ ง เสีย และรู เ้ ถอะว่า เราคือ พระเจ้า เราจะเป็ นที ่ ยกย่องท่ามกลาง
ประชาชาติ เราจะเป็ นที่ยกย่องในแผ่นดินโลก� 11 พระเยโฮวาห์จอมโยธาทรงสถิตกับเรา
ทัง้ หลาย พระเจ้าของยาโคบทรงเป็นที่ลี้ภัยของพวกเรา เซลาห์
1

47

คําชักชวนแก่บรรดาประชาชาติ ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีของคณะโคราห์
ดูก่อนชนชาติทัง้ หลาย จงตบมือ จงโห่รอ
้ งถวายพระเจ้าด้วยเสียงไชโย 2 เพราะพระ
เยโฮวาห์องค์ ผู้สูงสุดเป็ นที ่น่าคร้ามกลัว ทรงเป็นพระมหากษั ตริย์ผู้ยงิ่ ใหญ่เหนื อแผ่นดิน
โลกทัง้ สิน
้ 3 พระองค์ จะทรงปราบปรามชนชาติ ทัง้ หลายให้อยู่ภายใต้ เรา และชาวประเทศ
ทัง้ หลายให้อยู่ภายใต้ เท้าของเรา 4 พระองค์ จะทรงเลือกมรดกของเราให้เรา เป็นสิง่ ภู มิใจ
ของยาโคบที่พระองค์ทรงรัก เซลาห์ 5 พระเยโฮวาห์เสด็จขึ้นด้วยเสียงโห่ร้อง พระเยโฮวาห์
เสด็จ ขึ้น ด้วยเสียงแตร 6 จงร้องเพลงสรรเสริญ ถวายพระเจ้า จงร้องเพลงสรรเสริญ เถิด
จงร้องเพลงสรรเสริญ ถวายพระมหากษั ตริย์ ของเรา จงร้องเพลงสรรเสริญ เถิด 7 เพราะ
พระเจ้า ทรงเป็นกษั ตริย์ เหนื อ แผ่น ดิน โลกทัง้ สิน
้ จงร้องเพลงสรรเสริญ ด้วยความเข้าใจ
8 พระเจ้าทรงครอบครองเหนื อนานาประชาชาติ พระเจ้าทรงประทับบนพระที่นั่งแห่งความ
บริสุทธิ ์ ของพระองค์ 9 บรรดาเจ้า นายของชนชาติ ทัง้ หลายประชุม กัน เป็น ประชาชนของ
พระเจ้าแห่งอับราฮัม เพราะบรรดาโล่ของแผ่นดินโลกเป็นของพระเจ้า พระองค์ทรงเป็นที่
ยกย่องอย่างสูง
1 โอ

48
ภูเขาศิโยนจะเป็นนครขององค์พระผู้เป็นเจ้า บทเพลงและเพลงสดุดีของคณะโคราห์
1 พระเยโฮวาห์นั้น ยิง
่ ใหญ่และสมควรจะสรรเสริญอย่างยิง่ ในนครแห่งพระเจ้าของเรา
บนภูเขาแห่งความบริสุทธิ์ของพระองค์ 2 มองขึ้นไปก็ดูงาม เป็นความชื่นบานของแผ่นดิน
โลกทัง้ สิน
้ คือภูเขาศิโยน ด้านทิศเหนื อ ซึ่งเป็นนครของพระมหากษั ตริย์ 3 ภายในปราสาท
ทัง้ หลายของนครนั ้ นก ็เป็ นที ่ ทราบกัน แล้ วว ่า พระเจ้า ทรงเป็ นที ่ ลี้ ภั ยอ ั นม ัน
่ คง 4 เพราะ
ดู เถิด กษั ตริย์ ชุ มนุ มกัน แล้ว เสด็จ ไปด้วยกัน 5 พอท่านทัง้ หลายเห็น นครนั ้น ท่านก็ พากัน
ประหลาดใจ ท่านเป็น ทุกข์ แล้ว ก็ ตื่น หนี ไป 6 ความตระหนกตกประหม่า จับใจท่านที่ นั ่น
มี ความทุกข์ ระทมอย่างหญิง กําลัง คลอดบุตร 7 พระองค์ ทรงฟาดทําลายกําปั่ นแห่ง ทารชิ
ชด้วยลมตะวันออก 8 เราได้ยน
ิ อย่างไร เราก็ได้เห็นอย่างนั ้น ในนครแห่งพระเยโฮวาห์จอม
โยธา ในนครแห่งพระเจ้าของเรา ซึ่งพระเจ้าจะทรงสถาปนาไว้เป็นนิ ตย์ เซลาห์ 9 โอ ข้าแต่
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พระเจ้า ข้าพระองค์ทัง้ หลายคํานึ งถึงความเมตตาของพระองค์ ในท่ามกลางพระวิหารของ
พระองค์ 10 โอ ข้าแต่พระเจ้า พระนามของพระองค์ไปถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกอย่างไร คํา
สรรเสริญ พระองค์ ก็ ไปถึง อย่างนั ้น พระหัตถ์ ขวาของพระองค์ เต็ม ไปด้วยความชอบธรรม
11 ขอภู เขาศิ โยนจงเปรมปรีดิ ์ ขอธิดาแห่ง ยู ดาห์จงยินดี เพราะเหตุ คํา ตัดสิน ของพระองค์
12 จงเดิน รอบศิ โยน ไปให้ รอบเถิด จงนั บ หอคอยของศิ โยน 13 จงสังเกตเชิง เทิน ของเธอ
ให้ดี จงพิจารณาปราสาททัง้ หลายของเธอ เพื่อ ท่านจะได้ บอกคนชัว่ อายุ ต่อ ไป 14 ว่าน ี่ คือ
พระเจ้า ทรงเป็น พระเจ้า ของเราเป็น นิ จ กาล พระองค์ จะทรงเป็น ผู้นํา ของเราจนถึง เวลา
สิน
ิ
้ ชีวต

49
การวางใจในพระเจ้าสําหรับการเป็นขึ้นมาใหม่ ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีของคณะ
โคราห์
1 ดูก่อนชาติทัง
้ หลาย จงฟังข้อความนี้ ชาวพิภพทัง้ ปวงเอ๋ย จงเงีย
่ หูฟัง 2 ทัง้ ผูใหญ่
้
ผูน
้ ้ อย
3
ทัง้ เศรษฐีและคนจนด้วยกัน ปากของข้าพเจ้าจะเผยปัญญา การรําพึงของจิตใจข้าพเจ้า
คือความเข้าใจ 4 ข้าพเจ้าจะเอียงหูฟังคําอุปมา ข้าพเจ้าจะแก้ปริศนาของข้าพเจ้าให้เข้ากับ
เสียงพิณเขาคู่ 5 ทําไมข้าพเจ้าจึงกลัวในคราวทุกข์ยากลําบาก เมื่อความชัว่ ช้าแห่งผูข
้ ่มเหง
ล้อมตัวข้าพเจ้า 6 คนผูว
้ างใจในทรัพย์ศฤงคารของตัว และอวดอ้างความมัง่ คังอ
่ นอ
ั ด
ุ มของ
ตน 7 แน่ ทีเดียวไม่มีคนใดไถ่พีน้
่ องของตนได้ หรือถวายค่าชีวต
ิ ของเขาแด่พระเจ้า 8 (เพราะ
9
ค่าไถ่ชีวิตของเขานั ้นแพงและไม่เคยพอเลย� ที่เขาจะมีชีวิตเรือ
่ ยไปเป็นนิ ตย์และไม่ต้อง
เห็น ความเปื่ อยเน่า 10 เออ เขาเห็ นว ่า ถึง ปราชญ์ ก็ ยัง ตาย คนโง่และคนโฉดก็ ต้องพินาศ
เหมือนกัน และละทรัพย์ศฤงคารของตนไว้ให้คนอื่น 11 จิ ตใจเขาคิดว่าวงศ์ วานของเขาจะ
ดํารงอยู่เป็น นิ ตย์ และที่ อยู่ของเขาถึง ทุก ชัว่ อายุ ถึง เขาเคยเรียกที่ ดิ นของตัว ตามชื่อ ของ
ตน 12 มนุษย์จะคงชีพ ในยศศั กด ิ์ของตนไม่ ได้ เขาก็ เหมือนสัตว์เดียรัจฉานที่ พินาศ 13 วิถี
ทางของพวกเขาคือ ความโง่ เขลา ถึง กระนั ้น คนชัว่ อายุ ต่อ ไปก็ พอใจกับ คํา กล่าวของเขา
เซลาห์ 14 ดัง แกะ เขาถูก กําหนดไว้ให้ แก่ แดนผู้ ตาย มัจจุราชจะเป็น เมษบาลของเขา คน
เที่ยงธรรมจะมี อาํ นาจเหนื อ เขาทัง้ หลายในเวลาเช้า และความงามของเขาจะเปื่ อยสิน
้ ไป
ในแดนผู้ ตายซึ่ง คือ ที่ อาศัย ของเขา 15 แต่ พระเจ้า จะทรงไถ่ จิ ตวิญญาณของข้าพเจ้า จาก
ฤทธานุ ภาพของแดนผู้ ตาย เพราะพระองค์ จะทรงรับ ข้าพเจ้า ไว้ เซลาห์ 16 ท่านอย่า กลัว
เมื่อผู้หน่ึงมังม
่ ีขึ้น เมื่อสง่าราศีของบ้านของเขาเพิม
่ ขึ้น 17 เพราะเมื่อเขาตาย เขาจะไม่เอา
18
อะไรไปเลย สง่าราศีของเขาจะไม่ลงไปตามเขา แม้ว่าเมื่อเขาเป็นอยู่ เขานั บว่าตัวเขาสุข
สบาย และคนอื่น จะยกย่องท่านเมื่อ ท่านเจริญ 19 เขาจะไปอยู่ กับ พวกบรรพบุรุษ ของเขา
ผู้ ซึ่ง จะไม่ เห ็น ความสว่างอีก 20 มนุษย์ซึ่ งม ี ยศศักดิ์ แต่ ขาดความเข้าใจ เขาก็ เหมือนสัตว์
เดียรัจฉานที่พินาศ

50
พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิจะทรงครอบครองบนแผ่
นดินโลก เพลงสดุดีของอาสาฟ
์

1 พระเจ้า ผู้ทรงมหิทธิฤทธิคื
์ อ พระเยโฮวาห์ตรัสและทรงเรียกแผ่น ดิน โลก

ตัง้ แต่ ที่ ดวง
อาทิตย์ ขึ้น จนถึง ที่ ดวงอาทิตย์ ตก 2 พระเจ้า ทรงทอแสงออกมาจากศิ โยนนครแห่ง ความ
งามหมดจด 3 พระเจ้าของเราจะเสด็จมา พระองค์ จะมิได้ ทรงเงียบอยู่ เพลิงจะเผาผลาญ
มาข้างหน้าพระองค์ รอบพระองค์คือวาตะอันทรงมหิทธิฤทธิ์ 4 พระองค์จะทรงเรียกถึงฟ้า
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สวรรค์ เบื้องบน และถึง แผ่น ดิน โลก เพื่อ พระองค์ จะทรงพิพากษาประชาชนของพระองค์
ว่า 5 “จงรวบรวมบรรดาวิสุทธิชนของเรามาให้เรา ผู้กระทํา พันธสัญญากับเราด้วยเครือ
่ ง
สัตวบู ชา � 6 ฟ้า สวรรค์ จะประกาศความชอบธรรมของพระองค์ เพราะพระเจ้า นั ่น แหละ
ทรงเป็นผู้พิพากษา เซลาห์
พระเจ้าทรงชอบพระทัยในการเชื่อฟังพระองค์
“โอ ประชาชน ของ เรา เอ๋ย จง ฟัง และ เรา จะ พูด โอ อิสราเอล เอ๋ย เรา จะ เป็น พยาน
ปรักปรําเจ้า เราเป็นพระเจ้า พระเจ้าของเจ้า 8 เราจะมิได้ตักเตือนเจ้าเรือ
่ งเครือ
่ งสัตวบูชา
ของเจ้า เครือ
่ งเผาบูชาของเจ้า มี อยู่ ต่อ หน้า เราเสมอ 9 เราจะไม่ รบ
ั วัว ผู้ จากเรือนของเจ้า
หรือแพะผู้จากคอกของเจ้า 10 เพราะสัตว์ทุกตัวในป่าเป็นของเรา ทัง้ สัตว์เลี้ยงบนภูเขาตัง้
พัน ยอด 11 เรารู จ
้ ัก บรรดานกแห่ง ภู เขาทัง้ หลาย และบรรดาสัตว์ในนาเป็น ของเรา 12 ถ้า
เราหิว เราจะไม่ บอกเจ้า เพราะพิภพและสารพัด ที่ อยู่ ในนั ้น เป็น ของเรา 13 เราจะกิน เนื้ อ
วัว ผู้ หรือ หรือด ่ม
ื เลือดแพะหรือ 14 จงนํา เครือ
่ งการโมทนาพระคุณ มาเป็น เครือ
่ งสักการ
บูชาแด่ พระเจ้า และทํา ตามคํา ปฏิญาณของเจ้า ต่อ องค์ ผู้ สูงสุด 15 และจงร้องทูล เราใน
วัน ทุกข์ ยากลําบาก เราจะช่วยเจ้า ให้ พ้น และเจ้า จะถวายสง่า ราศี แก่ เรา � 16 แต่ พระเจ้า
ตรัส กับ คนชั วว
่ จะท่องกฎเกณฑ์ ของเรา หรือ รับปากตามพันธสัญญา
่ ่า “เจ้ ามี สิทธิอะไรที
์
ของเรา 17 เพราะเจ้าเกลียดคําสัง่ สอน และเจ้าเหวีย
่ งคําของเราไว้ข้างหลังเจ้า 18 เมื่อเจ้า
เห็น โจร เจ้ าก็ คบเขา และเจ้า เข้า สังคมกับ คนล่วงประเวณี 19 เจ้ าปล่อยปากของเจ้า ให้ พู
ดชัว่ และลิน
้ ของเจ้า ประกอบการหลอกลวง 20 เจ้ านั ่ง พูด ใส่ รา้ ยพี่ น้องของเจ้า เจ้ านิ นทา
ลูกชายมารดาของเจ้า เอง 21 เจ้ าได้ กระทํา สิง่ เหล่า นี้ แล้ว เราก็ นิ่ ง เงียบ เจ้ าคิด ว่า เราเป็น
เหมือนเจ้า แต่ เราจะขนาบเจ้า และเราจะรายงานสิง่ เหล่า นั ้น ต่อ หน้า ต่อตาเจ้า 22 เจ้ าทัง้
หลายผู้ลืมพระเจ้า จงพิจารณาเรือ
่ งนี้ หาไม่เราจะฉี กเจ้าเป็นชิน
่ ย
้ ๆ และจะไม่มีสักคนที่ชว
เจ้าให้พ้นได้ 23 บุคคลที่นําการสรรเสริญมาเป็นเครือ
่ งสักการบูชาก็ให้เกียรติแก่เรา เราจะ
สําแดงความรอดของพระเจ้าแก่ผู้จัดทางของเขาอย่างถูกต้อง�
7

51
ดาว ิด ทูล ขออภัย และขอคืน ดีกั นก ับ พระเจ้า ถึง หัว หน้า นั กร ้อง เพลงสดุ ดี ของดาวิด
เมื่อนาธันผู้พยากรณ์ มาเฝ้าท่าน หลังจากที่ท่านเข้าหานางบัทเชบาแล้ว
1 โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงแสดงพระกรุ ณาต่อข้าพระองค์ตามความเมตตาของพระองค์
ขอทรงลบการละเมิด ของข้า พระองค์ ออกไปตามแต่ พระกรุ ณาอันอ ุ ดมของพระองค์ 2 ขอ
ทรง ล้าง ข้า พระองค์ จาก ความ ชัว่ ช้า ให้ หมด สิน
้ และ ทรง ชําระ ข้า พระองค์ จาก บาป ของ
ข้า พระองค์ 3 เพราะข้า พระองค์ ทราบถึง การละเมิด ของข้า พระองค์ แล้ว และบาปของข้า
พระองค์อยูต่
่ อหน้าข้าพระองค์เสมอ 4 ข้าพระองค์ได้ทําบาปต่อพระองค์ ต่อพระองค์เท่านั ้น
และได้ กระทํา สิง่ ที่ ชว
ั ่ ร้ายในสายพระเนตรพระองค์ ทัง้ นี้ เพื่อ พระองค์ จะทรงชอบธรรมใน
คําตรัสของพระองค์ และกระจ่างแจ้งในการพิพากษาของพระองค์ 5 ดูเถิด ข้าพระองค์ถือ
กําเนิ ด มาในความชัว่ ช้า และมารดาตัง้ ครรภ์ ข้า พระองค์ ในบาป 6 ดู เถิด พระองค์ มี พระ
ประสงค์ ความจริง ภายใน และจะทรงสอนสติ ปัญญา แก่ ข้า พระองค์ ภายในจิต ใจลึ กล ับ
ของข้า พระองค์ 7 ขอทรงชําระข้า พระองค์ ด้วยต้น หุ สบ ข้า พระองค์ จึง จะสะอาด ขอทรง
ล้างข้า พระองค์ และข้า พระองค์ จะขาวกว่า หิ มะ 8 ขอทรงโปรดให้ ข้า พระองค์ ได้ ยิน ความ
ชื่นบานและความยินดี เพื่อกระดูกซึ่งพระองค์ ทรงหักนั ้นจะเปรมปรีดิ ์ 9 ขอทรงเบือนพระ
พักตร์พระองค์จากบาปทัง้ หลายของข้าพระองค์เสีย และทรงลบบรรดาความชัว่ ช้าของข้า
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10 โอ

พระองค์ให้สิน
ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงสร้างใจสะอาดภายในข้าพระองค์ และฟื้ นนํ้าใจ
้
ที่หนักแน่ นขึ้นใหม่ภายในข้าพระองค์ 11 ขออย่าทรงเหวีย
่ งข้าพระองค์ไปเสียจากเบื้องพระ
พักตร์พระองค์ และขออย่า ทรงนํา พระวิญญาณบริสุทธิ ์ ของพระองค์ ไปจากข้า พระองค์
12 ขอทรงคืนความชื่นบานในความรอดแก่ข้าพระองค์ และชูข้าพระองค์ไว้ด้วยเต็มพระทัย
13 แล้วข้าพระองค์จะสอนผูล
้ ะเมิดทัง้ หลายถึงบรรดาพระมรรคาของพระองค์ และคนบาป
ทัง้ หลายจะกลับ สู่ พระองค์ 14 โอ ข้า แต่ พระเจ้า คือ พระเจ้า แห่ง ความรอดของข้า พระองค์
ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากความผิดเพราะทําโลหิตเขาตก และลิน
้ ของข้าพระองค์จะ
ร้องเพลงเรือ
่ งความชอบธรรมของพระองค์ 15 โอ ข้าแต่ องค์ พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงเบิกริม
ฝีปากของข้าพระองค์ และปากของข้าพระองค์ จะสําแดงการสรรเสริญพระองค์ 16 เพราะ
พระองค์ มิได้ ทรงประสงค์ เครือ
่ งสัตวบู ชา มิ ฉะนั ้น ข้า พระองค์ จะถวายให้ พระองค์ มิได้ พอ
พระทัย เครือ
่ งเผาบู ชา 17 เครือ
่ งบูชาที่ พระเจ้า ทรงรับ ได้ คือ จิตใจที่ ชอกชํ้า จิ ตใจที่ สํานึ ก
ผิดและชอกชํ้านั ้น โอ ข้าแต่พระเจ้า พระองค์จะมิได้ทรงดูถูก 18 ขอทรงกระทําดีแก่ศิ โยน
ตามพระกรุ ณาของพระองค์ ขอทรงสร้างกําแพงเยรู ซาเล็ม 19 แล้วพระองค์จะทรงปีติยินดี
ในเครือ
่ งสัตวบูชาแห่งความชอบธรรม ในเครือ
่ งเผาบูชาและในเครือ
่ งเผาบูชาทัง้ ตัว แล้ว
เขาจะถวายวัวผู้บนแท่นบูชาของพระองค์

52
ดาว ิด ขอบพระคุ ณ ถึง หัว หน้า นั กร ้อง มัสคิ ลบทหนึ่ ง เพลงสดุ ดี ของดาวิด เมื่อ โดเอก
คนเอโดมมาทูลซาอูลว่า “ดาวิดได้มาที่เรือนอาหิเมเลค�
1 โอ เจ้ าผู้มี อิทธิ ไฉนเจ้าจึงโอ้อวดในการชัว
่ ความเมตตาของพระเจ้าดํารงอยู่วันยังคํ่า
2 ลิน
้ ของเจ้าออกอุบายประสงค์ ร้าย และหลอกลวงอย่างมีดโกนคม 3 เจ้ ารักชัว่ มากกว่าดี
และการมุสามากกว่า พูด ความชอบธรรม เซลาห์ 4 เจ้ ารัก ทุก คํา ที่ ทําลาย โอ ลิน
้ แห่ง การ
หลอกลวง 5 แต่ พระเจ้าจะทรงทําลายเจ้า ลงเสียเป็น นิ ตย์ พระองค์ จะทรงฉวยและดึง เจ้า
จากที่ อยู่ อาศัย ของเจ้า พระองค์ จะทรงถอนรากเจ้า เสีย จากแผ่น ดิน ของคนเป็น เซลาห์
6 คนชอบธรรมจะเห็น และเกรงกลัว และจะหัวเราะเยาะเขา กล่าวว่า 7 “จงดู บุ รุ ษ ผู้ ไม่ ให้
พระเจ้า เป็น กําลัง ของตน แต่ ไว้ใจในความมัง่ คั ่งอ ั นอ ุ ดมของเขา เขาเสริม กําลัง ตัว เขาใน
ความชัว่ ร้ายของเขา� 8 ฝ่ายข้าพเจ้า เป็น เหมือนต้น มะกอกเทศเขียวสดในพระนิ เวศของ
พระเจ้า ข้าพเจ้า วางใจในความเมตตาของพระเจ้า เป็น นิ จ กาล 9 ข้า พระองค์ จะสรรเสริญ
พระองค์เป็นนิ ตย์ เพราะพระองค์ได้ทรงกระทําเช่นนั ้น ข้าพระองค์จะรอคอยพระนามของ
พระองค์ เพราะเป็นพระนามประเสริฐต่อหน้าวิสุทธิชนของพระองค์

53
ความเลวทรามของมนุษย์ ถึง หัว หน้า นั กร ้อง ตามทํานองมาหะลัท มัสคิ ลบทหนึ่ ง เพ
ลงสดุดีของดาวิด
1 คนโง่รําพึงในใจของตนว่า “ไม่มพระเจ้
ี
า� เขาทัง้ หลายก็เลวทรามลง และกระทําความ
ชัว่ ช้า ที่ น่า สะอิดสะเอียน ไม่มี สัก คนเดียวที่ ทําดี 2 พระเจ้า ทรงมองลงมาจากฟ้า สวรรค์ ดู
บุ ตรทัง้ หลายของมนุษย์ วา่ จะมี คนใดบ้างที่ เข ้า ใจที่ เสาะแสวงหาพระเจ้า 3 เขาทัง้ หลายก็
ถดถอยไปหมด เขาทัง้ หลายก็ เลวทรามลงเหมือนกัน สิน
้ ไม่มี สัก คนเดียวที่ ทําดี ไม่มี เลย
4 บรรดาผู้ที่กระทําความชัว
้ อ คือผูที
้ ่กินประชาชนของเราอย่างกินขนมปัง
่ ช้าไม่มีความรู หรื
และไม่รอ
้ งทูลพระเจ้า 5 เขาทัง้ หลายอยูที
่ ่นั ่นอย่างน่าสยดสยองยิง่ นั ก ในที่ซ่ึงไม่น่ามีความ
สยดสยอง เพราะพระเจ้าทรงกระจายกระดูกของคนที่ ตัง้ ค่ายสู้ เจ้า พระองค์ทรงให้เขาทัง้
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6 โอ

หลายได้ อาย เพราะพระเจ้า ทรงชัง เขา
ขอการช่วยให้รอดเพื่ ออ ิส ราเอลมาจากศิ โยน
เสียทีเถิด เมื่อพระเจ้าทรงให้พวกเชลยแห่งประชาชนของพระองค์กลับสู่สภาพเดิม ยาโคบ
จะปลาบปลื้ม อิสราเอลจะยินดี

54

ดาวิดทูลขอการช่วยให้พ้นไป ถึงหัวหน้านั กรอ
้ งใช้เครือ
่ งสาย มัสคิลบทหนึ่ ง เพลงสดุดี
ของดาวิด เมื่อพวกชาวศิฟไปทูลซาอูลว่า “ดาวิดซ่อนตัวอยูท
่ ่ามกลางเราไม่ใช่หรือ�
1 โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดด้วยพระนามของพระองค์ และแก้แทน
ข้า พระองค์ ด้วยอานุภาพของพระองค์ 2 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขอทรงสดับ คํา อธิษฐานของข้า
พระองค์ ขอทรงเงีย
่ พระกรรณสดับถ้อยคําจากปากของข้าพระองค์ 3 เพราะคนแปลกหน้า
ได้ ลุ กขึ้น สู้ ข้า พระองค์ ผู้ บีบ บังคับ เสาะหาชีวต
ิ ของข้า พระองค์ เขามิ ได้ ตัง้ พระเจ้า ไว้ ตรง
หน้าเขา เซลาห์
ดาวิดวางใจในพระเจ้า
ดู เถิด พระเจ้า ทรงเป็น ผู้ ชว
ิ ของ
่ ยของข้าพเจ้า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงเป็น ผู้ ผด ุง ชีวต
5
ข้าพเจ้า ไว้ พระองค์ จะทรงตอบสนองการร้ายต่อ พวกศั ตรู ของข้าพเจ้า และทรงขจัด เขา
เสีย ด้วยความจริง ของพระองค์ 6 ข้า พระองค์ จะถวายสัตวบูชาตามใจสมัครแก่ พระองค์
โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ จะสรรเสริญ พระนามของพระองค์ เพราะพระนามนั ้น
ประเสริฐ 7 เพราะพระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากความทุกข์ยากลําบากทุกอย่าง และ
นั ยน์ ตาของข้าพเจ้ามองเห็นพระประสงค์ของพระองค์ต่อพวกศัตรู ของข้าพเจ้านั ้นสําเร็จ
4
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ความกลัวและความสะทกสะท้านมาเหนื อดาวิด ถึงหัวหน้านั กร้องใช้เครือ
่ งสาย มัสคิ
ลบทหนึ่ ง เพลงสดุดีของดาวิด

1 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขอทรงเงีย
่ พระกรรณสดับ คํา อธิษฐานของข้า พระองค์ ขออย่า ซ่อน
พระองค์ เสีย จากคํา วิงวอนของข้า พระองค์ 2 ขอทรงสดับ และขอทรงฟัง ข้า พระองค์ ข้า
พระองค์ เศร้า สลด ใน เรือ
่ ง ร้อง ทุกข์ ของ ข้า พระองค์ ข้า พระองค์ จึง ส่ง เสียง ครวญ คราง
3 เพราะ เสียง ของ ศั ตรู เพราะ การ บีบ บังคับ ของ คน ชัว
่ เหตุ ว่า เขา ฟ้อง ว่า ข้า พระองค์ ได้
ทําความ ชัว่ ช้า และ เขา บ่ม ความ เกลียด ชัง ข้า พระองค์ โดย ความ โกรธ 4 จิ ต ใจ ของ ข้า
พระองค์ระทมอยู่ในข้าพระองค์ ความสยดสยองของมัจจุราชตกเหนื อข้าพระองค์ 5 ความ
กลัว และความสะทกสะท้านมาเหนื อ ข้า พระองค์ ความหวาดเสียวท่วมข้า พระองค์ 6 และ
ข้า พระองค์ ว่า “โอ ข้า อยากมี ปี กอย่างนกเขา จะได้ บิน หนี ไปและอยู่ สงบ 7 ดู เถิด ข้า จะได้
พเนจรไปไกล ข้าจะได้พักอยูใ่ นถิน
่ ทุรกันดาร เซลาห์

ดาวิดขอพระเจ้าทรงทําลายพวกศัตรู ของท่าน

8 ข้าจะได้รีบหนี ไปจากลมดุเดือดและพายุ� 9 โอ

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงทําลาย
เสีย และให้ภาษาของเขายุง่ เหยิงไป เพราะข้าพระองค์เห็นความทารุ ณและการโกลาหลที่
ในนคร 10 เขาเดิน บนกําแพงรอบนครอยู่ ทัง้ กลางวัน และกลางคืน และความบาปผิ ดก ับ
ความเศร้าโศกอยูภ
่ ายในนคร 11 ความเลวทรามมีอยูท่
่ ามกลางเธอ การหลอกลวงและการ
ฉ้ อโกงไม่พรากไปจากถนนทัง้ ปวงของเธอ 12 มิใช่ศัตรู ผู้เยาะเย้ยข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะได้ทน
ได้ มิใช่ผู้ ที่ เกล ียดชัง ข้าพเจ้า ผู้ พองตัว ใส่ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะได้ หลบเขาได้ 13 แต่ เป็น ท่าน
เสมอบ่าเสมอไหล่กับข้าพเจ้า เป็นเกลอของข้าพเจ้า เป็นมิตรรู จ
้ ักมักคุ้นกับข้าพเจ้า 14 เรา
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เคยสนทนาปราศรัยกันอย่างชื่นใจ เราดําเนิ นในพระนิ เวศของพระเจ้าฉั นมิตรสนิ ท 15 ขอม
ัจจุราชมาหาเขาเหล่านั ้น ให้เขาลงไปยังนรกทัง้ เป็น เพราะความเลวทรามอยูใ่ นที่อยูอาศั
่
ย
ของเขาและอยู่ ท่ามกลางพวกเขา 16 สําหรับ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะร้องทูล ต่อ พระเจ้า และ
พระเยโฮวาห์ จะทรงช่วยข้าพเจ้า ให้ รอด 17 ทัง้ เวลาเช้า เวลาเย็น และเวลาเที่ยง ข้าพเจ้า
จะอธิษฐานและร้องทุกข์ และพระองค์ จะทรงสดับ เสียงของข้าพเจ้า 18 พระองค์ ได้ ทรง
ช่วยจิตวิญญาณของข้าพเจ้าให้ปลอดภัยจากสงครามที่ ข้าพเจ้าต่อสู้ อยู่ เพราะคนเป็ นอัน
มากอยู่ฝ่ายข้าพเจ้า 19 พระเจ้าจะทรงสดับและลดเขาลง คือพระองค์ผู้ทรงดํารงอยู่ตัง้ แต่
โบราณกาล เซลาห์ เพราะเขาไม่ เปลี่ยน เขาจึง ไม่ ยาํ เกรงพระเจ้า 20 เขายื่ นม ื อออกต่อสู้
ผู้ อยู่ อย่างสันติ กับ เขา เขาฝ่าฝืน พันธสัญญาของเขา 21 คํา พูด จากปากของเขาเรียบลื่น
ยิง่ กว่าเนย แต่ สงครามอยู่ภายในใจของเขา ถ้อยคําของเขาอ่อนนุ่มยิง่ กว่านํ้ามัน แต่ ทว่า
เป็นดาบที่ชก
ั ออกมาแล้ว 22 จงมอบภาระของท่านไว้กับพระเยโฮวาห์ และพระองค์จะทรง
คํ้าจุนท่าน พระองค์จะไม่ทรงยอมให้คนชอบธรรมคลอนแคลนเลย 23 โอ ข้าแต่พระเจ้า แต่
พระองค์จะทรงเหวีย
่ งเขาลงสู่ปากแดนพินาศ คนที่ทําให้โลหิตตกและคนหลอกลวงจะมีชี
วิตอยูไม่
่ ถึงครึง่ จํานวนเวลาของเขา แต่ข้าพระองค์จะวางใจในพระองค์
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ดาวิดขอให้รอดพ้นจากพวกศัตรู ถึงหัวหน้านั กร้อง ตามทํานองโยนาเธเลมเรโคคิม มิ
คทามบทหนึ่ งของดาวิด เมื่อชาวฟีลิสเตียจับท่านในเมืองกัท
1 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขอทรงเมตตาข้า พระองค์ เพราะมนุษย์ จะกลืน ข้า พระองค์ เสีย เขา
ต่อสู้ และ บีบ บังคับ ข้า พระองค์ วัน ยัง คํ่า 2 โอ ข้า แต่ พระองค์ ผู้ สูงสุด พวก ศั ตรู ของ ข้า
พระองค์จะกลืนข้าพระองค์เสียวันยังคํ่า เพราะหลายคนต่อสู้ข้าพระองค์ 3 เมื่อข้าพระองค์
กลัว ข้า พระองค์ วางใจ ใน พระองค์ 4 ใน พระเจ้า ข้า พระองค์ จะ สรรเสริญ พระ วจนะ ของ
พระองค์ ในพระเจ้า ข้าพระองค์วางใจอยู่ ข้าพระองค์จะไม่กลัวว่าเนื้ อหนั งอาจกระทําอะไร
แก่ข้าพระองค์ได้ 5 เขาประทุษร้ายต่อคํากล่าวของข้าพระองค์วันยังคํ่า ความคิดทัง้ สิน
้ ของ
เขาล้วนมุ่ง ร้ายต่อ ข้า พระองค์ 6 เขาร่วมหั วก ัน เขาซุ่ม อยู่ เขาเฝ้า รอยเท้า ของข้า พระองค์
อย่างกับ คนที่ ซุ่ม คอยเอาชีวต
ิ ข้า พระองค์ 7 เขาจะหนี ให้พ้น เพราะเหตุ ความชัว่ ช้า ของเขา
หรือ โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขอทรงเหวีย
่ งชนชาติ ทัง้ หลายลงมาด้วยพระพิโรธ 8 พระองค์ ทรง
นั บ การระหกระเหิน ของข้า พระองค์ ทรงเก็ บน ้าํ ตาของข้า พระองค์ ใส่ ขวดของพระองค์ ไว้
นํ้าตานั ้นไม่อยูในบั
่
ญชีของพระองค์หรือ พระเจ้าค่ะ
ดาวิดวางใจในพระเจ้า

9 แล ้วศั ตรู ของข้า พระองค์ จะหัน กลับ ในวันที ่ ข้า พระองค์ รอ
้ งทูล

ข้าพระองค์ ทราบเช่นนี้
ว่า พระเจ้า ทรงสถิต ฝ่ายข้า พระองค์ ในพระเจ้า ข้า พระองค์ จะสรรเสริญ พระวจนะของ
พระองค์ ในพระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระวจนะของพระองค์ 11 ในพระเจ้า ข้า
พระองค์ วางใจอยู่ ข้า พระองค์ จะไม่ กล ั วว ่า มนุษย์ อาจกระทํา อะไรแก่ ข้า พระองค์ ได้ 12 โอ
ข้า แต่ พระเจ้า ที่ ข้า พระองค์ ปฏิญาณไว้นั ้น ข้า พระองค์ จะทํา ตาม ข้า พระองค์ จะถวายคํา
สรรเสริญ แด่ พระองค์ 13 เพราะพระองค์ ทรงช่วยจิต วิญญาณของข้า พระองค์ ให้ พ้น จาก
มัจจุราช พระองค์จะทรงช่วยเท้าของข้าพระองค์ให้พ้นจากการล้มมิใช่หรือ เพื่อข้าพระองค์
จะดําเนิ นอยูต
่ ่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้าในความสว่างแห่งชีวต
ิ
10
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การทูลขอของดาวิด ถึงหัวหน้านั กร้องตามทํานองอาลทัสชิท มิ คทามบทหนึ่ งของดา
วิด เมื่อท่านหนี ซาอูลที่ในถํ้า

โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขอทรงพระกรุ ณาต่อ ข้า พระองค์ ขอทรงพระกรุ ณาต่อ ข้า พระองค์
เพราะ จิต วิญญาณ ของ ข้า พระองค์ วางใจ ใน พระองค์ ข้า พระองค์ ลี้ ภัย อยู่ ใต้ ร่ม ปีก ของ
พระองค์ จนกว่า ภั ยอ ัน ตรายเหล่า นี้ จะผ่านพ้น ไป 2 ข้าพเจ้า จะร้องทูล ต่อ พระเจ้า องค์ ผู้
สูงสุด ต่อพระเจ้าผู้ทรงกระทําการทัง้ สิน
้ ให้สําเร็จเพื่อข้าพเจ้า 3 พระองค์จะทรงใช้มาจาก
ฟ้าสวรรค์ และช่วยข้าพเจ้าให้รอดจากการเยาะเย้ยของผู้ที่ อยากกลืนข้าพเจ้าเสีย เซลาห์
พระเจ้าจะทรงใช้ความเมตตาและความจริงลงมา 4 จิตใจข้าพเจ้าอยู่ท่ามกลางเหล่าสิงโต
ข้าพเจ้า นอนท่ามกลางผู้ ที่ ไฟติด ตัว คื อบ ุตรทัง้ 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 แผ่น ดิน โลก 6 เขาทัง้ หลายวางตาข่ายดัก เท้า
ข้าพเจ้า จิตใจของข้าพเจ้าได้ค้อมลง เขาขุดบ่อไว้ต่อหน้าข้าพเจ้า แต่เขาก็ตกลงไปเสียเอง
เซลาห์
1

ดาวิดสรรเสริญพระเจ้า

7 โอ

ข้าแต่ พระเจ้า จิ ตใจของข้าพระองค์ มัน
่ คง จิ ตใจของข้าพระองค์ มัน
่ คง ข้าพระองค์
จะ ร้อง เพลง และ ร้อง เพลง สรรเสริญ 8 จิ ต ใจ ของ ข้าพเจ้า เอ๋ย จง ตื่น เถิด พิณ ใหญ่ และ
พิณ เขาคู่ เอ๋ย จงตื่น เถิด ข้าพเจ้า จะปลุก อรุ ณ 9 โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ข้า พระองค์
จะ สรรเสริญ พระองค์ ท่ามกลาง ประชาชาติ ข้า พระองค์ จะ ร้อง เพลง สรรเสริญ พระองค์
ท่ามกลางชนชาติ ทัง้ หลาย 10 เพราะความเมตตาของพระองค์ ใหญ่ยิง่ ถึงฟ้า สวรรค์ ความ
จริงของพระองค์สูงถึงเมฆ 11 โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเป็ นที่เชิดชูเหนื อฟ้าสวรรค์ ขอสง่า
ราศีของพระองค์อยูเหนื
่
อทัว่ แผ่นดินโลก
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การตําหนิ ผู้พิพากษาอธรรม ถึงหัวหน้านั กร้องตามทํานองอาลทัสชิท มิคทามบทหนึ่ ง
ของดาวิด
1 โอ ชุ มนุ มชนเอ๋ย ท่านพู ดอย ่างชอบธรรมหรือ โอ บุ ตรทัง
้ หลายของมนุษย์ เอ๋ย ท่าน
พิพากษาอย่างเที่ยงธรรมหรือ 2 เปล ่า เลย ในใจของท่าน ท่านประดิษฐ์ ความผิด ท่านชัง่
ความทารุ ณแห่งมือของท่านในแผ่นดินโลก
ลักษณะของคนชัว่
คนชัว่ หลงเจิน
่ ไปตัง้ แต่ จากครรภ์ เขาหลงทางไปตัง้ แต่ เกิด คือ พู ดม ุสา 4 เขามี พิษ
เหมือนพิษ งู เหมือนงู พิษ หู หนวกที่ อุ ดหู ของมัน 5 มัน จึง ไม่ ฟัง เสียงของหมองู ผู้ ซึ่ งม ี มนต์
ขลัง 6 โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงหักฟันในปากของมันเสีย โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงฉี ก
เขี้ยวของสิงโตหนุ่มออกเสีย 7 ให้พวกเขาละลายไปเหมือนนํ้าที่ไหลไม่ขาดสาย เมื่อเขาเล็ง
ธนู เพื่อ ยิง ลูก ศร ให้ ลูก ศรนั ้น ถูก ตัด เป็น ชิน
้ ๆ 8 ขอให้ เขาเหมือนทากที่ ละลายเป็น เมือกไป
เหมือนทารกแท้งที่ไม่เคยเห็นดวงอาทิตย์ 9 ก่อนหม้อของเจ้าจะรู ส
้ ึกร้อนจากหนามทัง้ เป็น
พระองค์จะทรงกวาดหนามเหล่านั ้นไปเสียเหมือนลมหมุน และด้วยพระพิโรธของพระองค์
10 คนชอบธรรมจะเปรมปรีดิ ์ เมื่อ เขาเห็น การแก้ แค้น เขาจะเอาโลหิต ของคนชัว
่ ล้างเท้า
3
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ของเขา 11 จะมีคนกล่าวว่า “แน่ แล้ว มีบําเหน็ จให้แก่คนชอบธรรม แน่ แล้ว มีพระเจ้าผู้ทรง
พิพากษาโลก�
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ดาวิดทูลขอการช่วยให้พ้นไป ถึงหัวหน้านั กร้องตามทํานองอาลทัสชิท มิคทามบทหนึ่ ง
ของดาวิด เมื่อซาอูลทรงใช้คนให้ไปเฝ้าบ้านของท่านเพื่อจะฆ่าท่านเสีย
1 โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากศัตรู ของข้าพระองค์
ขอทรงช่วยป้องกันข้าพระองค์ให้พ้นจากบรรดาผู้ที่ลุกขึ้นต่อสู้ข้าพระองค์ 2 ขอทรงช่วยข้า
พระองค์ ให้พ้น จากผู้ ที่ ทําความชัว่ ร้าย และขอทรงช่วยข้า พระองค์ ให้รอดจากคนกระหาย
เลื อด 3 เพราะดู เถิด เขาซุ่มคอยเอาชีวต
ิ ข้าพระองค์ ผู้มีอํานาจร่วมหัวกันต่อสู้ ข้าพระองค์
โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ มิใช่การละเมิดหรือบาปของข้าพระองค์เอง 4 เขาวิง่ ไปเตรียมพร้อม
มิใช่ ความผิด ของข้า พระองค์ ขอทรงกระปรีก
้ ระเปร่า ขอทรงมาช่วยข้า พระองค์ และทอด
พระเนตร 5 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธา พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของอิสราเอล
ขอทรงตื่นขึ้นลงโทษบรรดาประชาชาติ ขออย่าทรงเมตตาผูล
้ ะเมิดที่คิดร้ายแม้สักคนเดียว
เซลาห์ 6 เขากลับมาทุกเย็น หอนอย่างสุนัข และตระเวนไปทัว่ นคร 7 ดูเถิด ปากของเขายัง
พ่น อยู่ และมี ดาบที่ รม
ิ ฝีปากของเขา เพราะเขาคิด ว่า “ใครจะฟัง เรา� 8 โอ ข้า แต่ พระเย
โฮวาห์ แต่ พระองค์ ทรงหัวเราะเยาะเขา พระองค์ ทรงเยาะเย้ย ประชาชาติ ทัง้ ปวง 9 เพราะ
เหตุ พระกําลัง ของพระองค์ ข้า พระองค์ จะคอยเฝ้า พระองค์ เพราะพระเจ้า ทรงเป็น ป้อม
ปราการของข้า พระองค์ 10 พระเจ้า แห่ง ความเมตตาของข้าพเจ้า จะทรงป้องกัน ข้าพเจ้า
พระเจ้า จะ ทรง ให้ ข้าพเจ้า เห็น ความ ปรารถนา ของ ข้าพเจ้า ต่อ พวก ศั ตรู ของ ข้าพเจ้า นั ้น
สําเร็จ 11 โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระโล่ ของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ขออย่า ทรงสังหาร
เขาเสีย เกรงว่าชนชาติของข้าพระองค์จะลืม ขอให้เขาระหกระเหินไปด้วยฤทธานุภาพของ
พระองค์และทําให้เขาล้มลง 12 เพราะบาปปากของเขา และเพราะถ้อยคําริมฝีปากของเขา
ขอให้ เขาติ ดก ับ โดยความเย่อ หยิง่ ของเขา เพราะการสาปแช่ง และการมุสาซึ่ง เขาเปล่ง
ออกมานั ้น 13 ขอทรงเผาผลาญเขาเสียโดยพระพิโรธ ขอทรงเผาผลาญเขาจนเขาไม่เหลือ
เลย แล ้ว เขาจะทราบว่า พระเจ้า ทรงปกครองเหนื อ ยาโคบ ถึงที่ สุด ปลายแผ่น ดิน โลก เซ
ลาห์ 14 ให้ เขากลับ มาทุก เย็น หอนอย่างสุนัข และตระเวนไปทัว่ นคร 15 ให้ เขาเที่ยวไปหา
อาหาร ถ้าไม่ได้กินอม
ิ่ ก็ขู่คําราม 16 แต่ข้าพระองค์จะร้องเพลงถึงอานุภาพของพระองค์ ข้า
พระองค์จะร้องเพลงถึงความเมตตาของพระองค์ในเวลาเช้า เพราะพระองค์ทรงเป็นป้อม
ปราการของข้าพระองค์ เป็ นที ่ลี้ ภัยในยามทุกข์ของข้าพระองค์ 17 โอ ข้าแต่ พระกําลังของ
ข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ เพราะพระเจ้าทรงเป็นป้อมปราการ
ของข้าพระองค์ และทรงเป็นพระเจ้าแห่งความเมตตาของข้าพระองค์

60

ดาว ิด ทูล ขอการช่วยให้ พ้น ไป ถึง หัว หน้า นั กร ้อง ตามทํานองชู ชานเอดูท มิ คทามบท
หนึ่ งของดาวิดเพื่อสัง่ สอน เมื่อท่านขับเคี่ยวกับอารัม-นาหะราอิม และกับอารัมโซบาห์ และ
เมื่อขากลับโยอาบได้ฆ่าชาวเอโดมเสียหนึ่ งหมื่นสองพันคนในหุบเขาเกลือ
1 โอ ข้า แต่ พระเจ้า พระองค์ ได้ ทรง ทอด ทิง
้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย แล้ว ทัง้ ได้ ทรง ทําให้
ข้า พระองค์ ทัง้ หลายกระจัดกระจายไป พระองค์ ทรงไม่ พอพระทัย โอ ขอให้ พระองค์ ทรง
หัน มา หา ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย อีก 2 พระองค์ ทรง กระทํา ให้ แผ่ น ดิน หวัน
่ ไหว ทรง ให้ มัน
แตกแยกออก ขอทรงซ่อมช่องของมันเพราะมันโยกเยก 3 พระองค์ทรงกระทําให้ประชาชน
ของพระองค์ ประสบความลําบาก พระองค์ ทรงบังคับ ข้า พระองค์ ให้ ดื่ มน ้าํ องุน
่ แห่ง ความ
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ประหลาด ใจ พระองค์ ทรง ตัง้ ธง ไว้ ให้ บรรดา ผู้ ที่ เกรง กลัว พระองค์ เพื่อ ชัก ขึ้น เพราะ
เหตุ ความจริง เซลาห์ 5 ขอทรงช่วยให้ รอดโดยพระหัตถ์ ขวาของพระองค์ และทรงฟัง ข้า
พระองค์ เพื่อ ว่า ผู้ ที่ พระองค์ ทรงรัก จะได้ รบ
ั การช่วยให้ พ้น 6 พระเจ้า ได้ ตรัสด ้วยความบริ
สุทธิ์ของพระองค์ ว่า “เราจะปี ติ ยินดี เราจะแบ่งเมืองเชเคม และแบ่งหุบเขาเมืองสุดคทอ
อก 7 กิ เลอาดเป็น ของเรา มน ัส เสห์ เป็น ของเรา เอฟราอิมเป็ นที ่ กัน ศีรษะของเรา ยู ดาห์
เป็น ผู้ ตัง้ พระราชบัญญั ติ ของเรา 8 โมอับ เป็ นอ ่างล้างชําระของเรา เราเหวีย
่ งรองเท้า ของ
เราลงบนเอโดม เราโห่ รอ
้ งด้วยความมี ชย
ั เหนื อ ฟี ลิ ส เตีย� 9 ผู้ ใดจะนํา ข้าพเจ้า เข้าไปใน
นครที่ มี ป้อม ผู้ ใดจะนํา ข้าพเจ้า ไปยัง เอโดม 10 โอ ข้า แต่ พระเจ้า พระองค์ มิได้ ทรงทอด
ทิง้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายแล้ว หรือ โอ ข้า แต่ พระเจ้า พระองค์ ไม่ ทรงออกไปกับ กองทัพ ของ
ข้า พระองค์ ทัง้ หลายแล้ว ละ 11 ขอประทานความช่วยเหลือ เพื่อ ต่อ ต้านความยุง่ ยากต่างๆ
เพราะความช่วยเหลือของมนุษย์ก็ไร้ผล 12 โดยพระเจ้าเอง ข้าพเจ้าทัง้ หลายจะปฏิบติ
ั อย่าง
เข้มแข็ง พระองค์เองจะทรงเป็นผู้เหยียบคู่อริของข้าพเจ้าทัง้ หลายลง
4
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ดาวิดร้องทูลต่อพระเจ้า ถึงหัวหน้านั กร้องใช้เครือ
่ งสาย เพลงสดุดีของดาวิด
โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขอทรงฟัง เสียงร้องของข้า พระองค์ ขอทรงสดับ คํา อธิษฐานของ
ข้า พระองค์ 2 ข้า พระองค์ รอ
้ งทูล พระองค์ มาแต่ ที่ สุด ปลายแผ่น ดิน โลก เมื่อ จิตใจของข้า
พระองค์ออ
่ นระอาไป ขอทรงนําข้าพระองค์มาถึงศิลาที่สูงกว่าข้าพระองค์ 3 เพราะพระองค์
ทรงเป็นทีลี
่ ้ภัยของข้าพระองค์ เป็นหอคอยเข้มแข็งที่ประจันหน้าศัตรู 4 ข้าพระองค์จะอยูใ่ น
พลับพลาของพระองค์เป็นนิ ตย์ ข้าพระองค์จะวางใจในที่กําบังปีกของพระองค์ เซลาห์ 5 โอ
ข้า แต่ พระเจ้า เพราะพระองค์ ทรงสดับ คํา ปฏิญาณของข้า พระองค์ และพระองค์ ประทาน
มรดกของบรรดาผู้ ที่ เกรงกลัว พระนามของพระองค์ แก่ ข้า พระองค์ 6 พระองค์ จะทรงยืด
พระชนม์ของกษั ตริย์ ให้ปี เดือนของท่านยืนนานไปหลายชัว่ อายุ 7 ท่านจะคอยเฝ้าต่อพระ
พักตร์พระเจ้าเป็นนิ ตย์ โอ ขอทรงแต่งตัง้ ความเมตตาและความจริงไว้คุ้มครองท่าน 8 แล
้ว ข้า พระองค์ จะร้องเพลงสรรเสริญ พระนามของพระองค์ เสมอ ตามที่ ข้า พระองค์ ทํา ตาม
คําปฏิญาณอยูแต่
่ ละวันนั ้น
1

62
ดาวิดวางใจในพระเจ้าแต่ผู้เดียว ถึงหัวหน้านั กร้อง ตามทํานองเยดูธูน เพลงสดุดีของ
ดาวิด
1 แน่ นอน จิตใจ ของ ข้าพเจ้า คอยท่า พระเจ้า ความ รอด ของ ข้าพเจ้า มา จาก พระองค์
2 พระองค์ เท่ า นั ้น ทรง เป็ น ศิ ลา และ เป็ น ความ รอด ของ ข้าพเจ้า เป็ น ป้ อม ปราการ ของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่หวัน
่ ไหวใหญ่โต 3 พวกเจ้าจะคิดความร้ายต่อคนอื่นนานสักเท่าใด เจ้
าทุกคนจะถูกสังหาร ผู้เหมือนกําแพงที่เอนและรัวท
้ ี่โยกเยก 4 เขาคิดแต่เพียงจะผลักท่าน
ลงมาจากยศของท่าน เขาพอใจในความเท็จ เขาอวยพรด้วยปากของเขา แต่เขาแช่งอยูใ่ น
ใจ เซลาห์ 5 จิตใจของข้าพเจ้า จงคอยท่าพระเจ้าแต่องค์เดียว เพราะความหวังของข้าพเจ้า
มาจากพระองค์ 6 พระองค์ เท่ านั ้น ทรงเป็น ศิ ลา และเป็น ความรอดของข้าพเจ้า เป็น ป้อม
ปราการของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะไม่ หวัน
่ ไหว 7 ความช่วยให้ รอดและสง่า ราศี ของข้าพเจ้า
อยู่ที่พระเจ้า ศิลาอันทรงมหิทธิฤทธิและที
่ลี้ภัยของข้าพเจ้าคือพระเจ้า 8 ประชาชนเอ๋ย จง
์
วางใจในพระองค์ ตลอดเวลา จงระบายความในใจของท่านต่อพระองค์ พระเจ้าทรงเป็ นที
่ ลี้ ภัย ของเรา เซลาห์ 9 คนฐานะตํ่า ก็ เป็น สิง่ ไร้สาระ คนฐานะสู งก ็ เป็น ความเท็จ เมื่อ ชั ่งด ู
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10 อย่า วางใจในการบีบ บังคับ

เขาก็ ลอยขึ้น เขารวมด้วยกันยังเบากว่าสิง่ ไร้สาระ
อย่าหวัง
เปล่า ด้วยการปล้น สะดม ถ้า ความมัง่ คัง่ เพิม
่ ขึ้น อย่า วางใจในสิง่ นั ้น 11 พระเจ้า ตรัส ครัง้
หนึ่ ง ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ อย่างนี้ สองครัง้ แล้ว ว่า ฤทธานุ ภาพเป็น ของพระเจ้า 12 โอ ข้า แต่ องค์
พระผู้ เป็น เจ้า ความเมตตาเป็น ของพระองค์ เพราะพระองค์ ทรงสนองมนุษย์ ทุ กคนตาม
การงานของเขา

63
ดาวิดกระหายหาพระเจ้า เพลงสดุดีของดาวิด เมื่อท่านอยูใ่ นถิน
่ ทุรกันดารยูดาห์

โอ ข้า แต่ พระเจ้า พระองค์ ทรง เป็น พระเจ้า ของ ข้า พระองค์ ข้า พระองค์ แสวงหา
พระองค์ แต่ เช้า จิ ตวิญญาณของข้าพระองค์ กระหายหาพระองค์ เนื้ อหนั งของข้าพระองค์
กระเสือกกระสนหาพระองค์ ในดิน แดนที่ แห ้ง และกระหายนํ้า ที่ ที่ ไม่มี นํ้า 2 เช่น นั ้น แหละ
ข้าพระองค์จึงเคยเห็นพระองค์ในสถานบริสุทธิ์ เห็นฤทธานุภาพและสง่าราศีของพระองค์
3 เพราะ ว่า ความ เมตตา ของ พระองค์ ดี กว่า ชีวต
ิ ริม ฝีปาก ของ ข้า พระองค์ จะ สรรเสริญ
พระองค์ 4 เช่นนั ้นแหละ ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ตราบเท่าชีวต
ิ ของข้าพระองค์ ข้า
พระองค์จะชูมือต่อพระนามของพระองค์ 5 จิตใจของข้าพระองค์จะอิม
่ หนําดังกินไขกระดูก
และ ไข มัน และ ปาก ของ ข้า พระองค์ จะ สรรเสริญ พระองค์ ด้วย ริม ฝีปาก ที่ ชื่นบาน 6 เมื่อ
ข้า พระองค์ คิดถึง พระองค์ ขณะอยู่ บนที่ นอน และตรึก ตรองถึง พระองค์ ทุ กๆยาม 7 เพราะ
พระองค์ ทรงเป็น ความอุปถัมภ์ ของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ จึง เปรมปรีดิ ์ อยู่ ในร่ม ปีก ของ
พระองค์ 8 จิ ตวิญญาณของข้า พระองค์ เกาะติ ดอย ู่ ที่ พระองค์ พระหัตถ์ ขวาของพระองค์ ชู
ข้าพระองค์ไว้
1

ดาวิดมัน
่ ใจว่าพวกศัตรู จะถูกทําลาย

9 แต่ บรรดาผู้ แสวงหาชีวต
ิ ของข้าพระองค์ เพื่อทําลาย

จะลงไปในที่ ลึกแห่งแผ่นดินโลก
เขาจะเป็นเหยื่อของสุนัขจิง้ จอก 11 แต่กษั ตริยจะทรงเปรมปรี
์
ดิ์ใน
พระเจ้า ทุกคนที่ ปฏิญาณในพระนามของพระองค์จะอวดอ้างพระนามนั ้น แต่ปากของคน
มุสาจะถูกปิด
10 เขาจะล้มลงด้วยดาบ
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ดาวิดขอให้รอดพ้นจากพวกศัตรู ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีของดาวิด

โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขอทรงสดับ เสียงของข้า พระองค์ เมื่อ ข้า พระองค์ อธิษฐาน ขอทรง
สงวนชีวต
ิ ของข้า พระองค์ ไว้ จากความคิด กลัว ศั ตรู 2 ขอทรงซ่อนข้า พระองค์ ไว้ จากการ
หารือ อย่างลับๆของคนชัว่ จากการปองร้ายของคนกระทํา ความชัว่ ช้า 3 ผู้ ลับ ลิน
้ ของเขา
อย่างลับ ดาบ ผู้ เอาคํา ขมขื่น เล็ง อย่างลูก ธนู 4 ยิง ออกมาจากที่ ซุ่ม ยัง คนปราศจากตําหนิ
ยิง เขาทั นที และอย่างไม่ กลัว เกรง 5 เขายึด จุด ประสงค์ ชว
่ เขาพูด ถึง การวา
ั ่ ของเขาไว้มัน
6
งกับดักอย่างลับๆ คิดว่า “ใครจะเห็นเขาทัง้ หลายได้� เขาทัง้ หลายค้นหาความชัว่ ช้า เขา
ทัง้ หลายค้นหาอย่างขมีขมันจนสําเร็จ เพราะความคิดภายในและจิตใจของมนุษย์นั้นลึกล
้ํา นั ก 7 แต่ พระเจ้า จะทรงยิงธนูใส่ เขา เขาจะบาดเจ็ บท ั นที 8 เพราะว่า เขาทําให้ลิน
้ ของเขา
เป็นสิง่ สะดุดแก่เขาเอง ทุกคนที่เห็นเขาจะหนี ไป 9 แล้วทุกคนจะกลัวเกรง เขาจะบอกถึงกิ
จการของพระเจ้า และตรึกตรองถึงสิง่ นั ้นที่พระองค์ได้ทรงกระทําแล้ว 10 คนชอบธรรมจะ
เปรมปรีดิ์ในพระเยโฮวาห์ และจะวางใจในพระองค์ บรรดาคนที่เที่ยงธรรมในจิตใจจะอวด
อ้างพระองค์
1
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การสรรเสริญ พระคุณ ของพระเจ้า ถึง หัว หน้า นั กร ้อง เพลงสดุ ดี และบทเพลงของดา

โอ ข้า แต่ พระเจ้า ในศิ โยนการสรรเสริญ คอยท่า พระองค์ เขาจะทํา ตามคํา ปฏิญาณ
แก่ พระองค์ 2 โอ ข้า แต่ พระองค์ ผู้ ทรงสดับ คํา อธิษฐาน เนื้ อ หนั ง ทัง้ สิน
้ จะมายัง พระองค์
3 ความ ชัว
่ ช้า ทัง้ หลาย ชนะ ข้า พระองค์ เนื่ อง ด้วย การ ละเมิด ของ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย
พระองค์ก็จะทรงชําระล้างให้
1

ความประเสริฐของพระเจ้าต่อผู้เลือกสรรของพระองค์
สุ ขจร ิง หนอ ผู้ ที่ พระองค์ ทรงเลือกและนํา มาใกล้ ให้พํานั ก อยู่ ในบริเวณพระนิ เวศของ
พระองค์ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายจะอิม
่ เอิ บด ้วยความดี แห่ งพระนิ เวศของพระองค์ คือ พระ
วิ หา รบ ริ สุทธิ ์ ของ พระองค์ 5 โอ ข้า แต่ พระเจ้า แห่ง ความ รอด ของ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย
พระองค์ จะทรงตอบข้า พระองค์ ทัง้ หลายด้วยความชอบธรรมโดยกิจการที่ น่า ครันคร
่
้าม
พระองค์ ผู้ ทรงเป็น ความไว้วางใจของที่ สิ ้น สุด ปลายทัง้ ปวงของแผ่น ดิน โลก และของคน
ที่ อยู่ ทางทะเลที่ ไกลโพ้น 6 พระองค์ ผู้ ทรงสถาปนาภูเขาด้วยพระกําลัง ของพระองค์ ทรง
คาดพระองค์ไว้ด้วยอานุภาพ 7 ผู้ทรงระงับเสียงอึงคะนึ งของทะเล เสียงอึงคะนึ งของคลื่น
ทะเล เสียงโกลาหลของชาวประเทศทัง้ หลาย 8 ผู้ ที่ อยู่ในเขตแผ่น ดิน โลกไกลโพ้น จึง เกรง
กลัวต่อหมายสําคัญของพระองค์ พระองค์ทรงกระทําให้เช้าขึ้นและเย็นลงกู่ก้องด้วยความ
ชื่นบาน 9 พระองค์ ทรงเยีย
่ มเยียนแผ่นดินโลก และทรงรดนํ้า พระองค์ ทรงกระทําให้อุดม
ยิ่งด ้วยแม่น้ํา ของพระเจ้า ซึ่ งม ี น้ํา เต็ม พระองค์ ทรงจัดหาข้าวให้ เพราะทรงจัด เตรียมโลก
ไว้เช่น นั ้น แหละ 10 พระองค์ ทรงรดนํ้า ตามรอยไถของมัน อย่างอุ ดม และให้ขี้ ไถราบลง ให้
อ่อนละมุนด้วยฝน และทรงอวยพรผลิตผลของมัน 11 พระองค์ทรงให้ปีเป็นยอดด้วยความ
ดีของพระองค์ พระมรรคาทัง้ หลายของพระองค์มีความไพบูลย์ยอ
้ ยหยด 12 ทุ่งหญ้าในถิน
่
13
ทุ รก ัน ดารก็ หยดย้อย เนิ น เขาคาดเอวด้วยความชื่นบาน ป่า พงห่ม ตัว ด้วยฝูง แพะแกะ
หุบเขาพราวไปด้วยข้าว เขาโห่รอ
้ งด้วยความชื่นบานและร้องเพลง
4
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ดาว ิด บอกถึง ความประเสริฐ อัน พิเศษของพระเจ้า ถึง หัว หน้า นั กร ้อง บทเพลงหรือ เพ
ลงสดุดี
1 แผ่นดินโลกทัง
้ สิน
้ เอ๋ย จงทําเสียงชื่นบานถวายพระเจ้า 2 จงร้องเพลงถวายพระเกียรติ
แด่ พระนามของพระองค์ จงถวายสรรเสริญ อย่างรุ ง่ เรืองต่อ พระองค์ 3 จงทูล พระเจ้า ว่า
“พระราชกิจของพระองค์น่าครันคร
่
้ามยิง่ นั ก ฤทธานุภาพของพระองค์ใหญ่หลวงนั ก จนศั
ตรู จะหมอบราบต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์ 4 แผ่นดินโลกทัง้ สิน
้ จะนมัสการพระองค์ และ
จะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ เขาทัง้ หลายจะร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระองค์�
เซลาห์ 5 จงมาดูสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทํา พระราชกิจของพระองค์น่าครันคร
่
้ามต่อบุตรทัง้
หลายของมนุษย์ 6 พระองค์ ทรงเปลี่ยนทะเลให้เป็นดินแห้ง คนเดินข้ามแม่น้ําไป ที่ นั ่นเรา
ได้เปรมปรีดิใ์ นพระองค์ 7 ผูทรงปกครองด้
้
วยอานุภาพของพระองค์เป็นนิ ตย์ ผูซึ
้ ่งพระเนตร
เฝ้าบรรดาประชาชาติอยู่ อย่าให้คนมักกบฏยกย่องตนเอง เซลาห์ 8 โอ ชนชาติทัง้ หลายเอ๋ย
จงสรรเสริญ พระเจ้า ของเรา จงให้ ได้ ยิน เสียงสรรเสริญ พระองค์ 9 ผู้ ทรงให้ จิ ตวิญญาณ
เราอยู่ ท่ามกลางคนเป็น และมิ ได้ ทรงยอมให้ เท ้า เราพลาด 10 โอ ข้า แต่ พระเจ้า เพราะ
พระองค์ ทรงลองใจข้าพระองค์ ทัง้ หลาย พระองค์ ทรงทดลองข้าพระองค์ อย่างทดลองเงิน
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พระองค์ ทรงนํา ข้า พระองค์ ทัง้ หลายเข้า มาในข่าย พระองค์ ทรงวางความทุกข์ ยากไว้ที่
เอวของข้า พระองค์ 12 พระองค์ ทรงให้ คนขับ รถรบทับ ศีรษะของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ข้า
พระองค์ ทัง้ หลายต้องลุย ไฟลุย นํ้า แต่ พระองค์ ยัง ทรงนํา ข้า พระองค์ มาสู่ ที่ อิม
่ เอิบ 13 ข้า
พระองค์จะเข้าไปในพระนิ เวศของพระองค์พรอ
้ มด้วยเครือ
่ งเผาบูชา ข้าพระองค์จะทําตาม
14
คําปฏิญาณต่อพระองค์ ตามที่ริมฝีปากข้าพระองค์ได้พูดไว้ และที่ปากข้าพระองค์ได้กล
่าวในยามที่ ข้า พระองค์ ทุกข์ ยากลําบาก 15 ข้า พระองค์ จะถวายสัตว์ อว
้ นพี เป็น เครือ
่ งเผา
บูชาแด่ พระองค์ พร้อมกับควันเครือ
่ งสัตวบู ชาด้วยแกะผู้ ข้าพระองค์ จะถวายบู ชาด้วยวัว
ผู้และแพะ เซลาห์ 16 บรรดาผู้ที่ เกรงกลัวพระเจ้า ขอเชิญมาฟัง และข้าพเจ้าจะบอกถึงว่า
พระองค์ได้ทรงกระทําอะไรแก่จิตวิญญาณข้าพเจ้าบ้าง 17 ปากข้าพเจ้าได้รอ
้ งทูลพระองค์
และลิน
้ ข้าพเจ้าได้ยกย่องพระองค์ 18 ถ้าข้าพเจ้าได้บ่มความชัว่ ช้าไว้ในใจข้าพเจ้า องค์พระ
ผู้ เป็น เจ้า จะไม่ ทรงสดับ 19 แต่ พระเจ้า ได้ ทรงสดับ แน่ ที เดียว พระองค์ ได้ ทรงฟัง เสียงคํา
อธิษฐานของข้าพเจ้า 20 สาธุ การแด่ พระเจ้า เพราะว่า พระองค์ ไม่ ทรงปฏิเสธคํา อธิษฐาน
ของข้าพเจ้า หรือยับยัง้ ความเมตตาของพระองค์เสียจากข้าพเจ้า
11
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การอธิษฐานและการสรรเสริญพระเจ้า ถึงหัวหน้านั กรอ
้ งใช้เครือ
่ งสาย เพลงสดุดีหรือ
บทเพลง
1 ขอพระเจ้า ทรงพระเมตตาต่อ ข้า พระองค์ ทัง
้ หลาย และอํานวยพรแก่ ข้า พระองค์ ขอ
พระองค์ ทรง ให้ พระ พักตร์ ฉาย สว่าง แก่ ข้า พระองค์ เซ ลาห์ 2 เพื่อ พระ มรรคา ของ พระ
องค์ จะเป็ นที ่ รู จั
้ ก ในแผ่น ดิน โลก ความรอดของพระองค์ จะเป็ นที ่ ทราบท่ามกลางบรรดา
ประชาชาติ ทัง้ สิน
้ 3 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขอชนชาติ ทัง้ หลายสรรเสริญ พระองค์ ให้ชนชาติ ทัง้
หลาย สรรเสริญ พระองค์ 4 โอ ขอ ให้ ชาว ประเทศ ทัง้ หลาย ยินดี และ ร้อง เพลง ด้วย ความ
ชื่นบาน เพราะ พระองค์ จะ ทรง พิพากษา ชนชาติ ทัง้ หลาย ด้วย ความ ชอบ ธรรม และ ทรง
ครอบครองชาวประเทศทัง้ หลายในโลก เซลาห์ 5 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขอชนชาติ ทัง้ หลาย
สรรเสริญ พระองค์ ให้ ชนชาติ ทัง้ หลายสรรเสริญ พระองค์ 6 แล ้ว แผ่น ดิน โลกจึง จะได้ เกิด
ผล พระเจ้าคือพระเจ้าของเราจะทรงอํานวยพระพรแก่เรา 7 พระเจ้าจะทรงอวยพระพรแก่
เรา แล้วที่สุดปลายแผ่นดินโลกจะเกรงกลัวพระองค์

68
การอธิษฐานเมื่อคนอิสราเอลย้ายหีบพันธสัญญาแห่งพระเยโฮวาห์ ถึงหัวหน้านั กร้อง
เพลงสดุดีหรือบทเพลงของดาวิด
1 ขอพระเจ้า ทรงลุก ขึ้น

ให้ศัตรู ของพระองค์ กระจายไป ให้บรรดาผู้ ที่ เกลียดชังพระองค์
หนี ไป ต่อ เบื้อง พระ พักตร์ พระองค์ 2 ควัน ถูก ขับ ไป ฉั นใด ก็ ขอ ทรง ไล่ เขา ไป ฉั น นั ้น ขี้ ผึ้ง
ละลาย ต่อ หน้าไฟ ฉั นใด ก็ ขอ ให้ คน ชัว่ พินาศ ต่อ เบื้อง พระ พักตร์ พระเจ้า ฉั น นั ้น 3 แต่ ขอ
ให้คนชอบธรรมชื่นบาน ให้เขาเต้นโลดต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้า ให้เขาลิงโลดด้วยความ
ชื่นบาน 4 จงร้องเพลงถวายพระเจ้า จงร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระองค์ จงยกย่อง
พระองค์ ผู้ ทรงเมฆเป็น พาหนะโดยพระนามของพระองค์ คือ พระเยโฮวาห์ จงลิงโลดต่อ
เบื้องพระพักตร์พระองค์ 5 พระเจ้า ในที่ ประทับ บริสุทธิ์ ของพระองค์ ทรงเป็น พระบิดาของ
คนกําพร้า พ่อ และทรงเป็น ผู้ พิพากษาของหญิ งม ่าย 6 พระเจ้า ทรงให้ คนเปลี่ยวเปล่า อยู่
ในครอบครัว พระองค์ทรงปลดปล่อยคนเหล่านั ้ นที ่ถู กล่ามด้วยโซ่ตรวน แต่คนมักกบฏจะ
อาศัย ในแผ่นดิ นที ่ แห้ง แล้ง 7 โอ ข้า แต่ พระเจ้า เมื่อ พระองค์ เสด็จ นํา หน้า ประชาชนของ
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8 แผ่ นดิน โลกก็ หวัน
่ ไหว

พระองค์ เมื่อ พระองค์ เสด็จ ไปตามถิน
ท้องฟ้า
่ ทุ รก ัน ดาร เซลาห์
ก็ เทฝนลงมาต่อ เบื้องพระพักตร์พระเจ้า ภู เขาซี นายโน้ ม สัน
่ สะเทือนต่อ เบื้องพระพักตร์
พระเจ้าคือพระเจ้าของอิสราเอล 9 โอ ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงส่งฝนอันอุดมลงมา เมื่อ
มรดกของพระองค์อ่อนระโหย พระองค์ทรงฟื้ นขึ้นใหม่ 10 ชุมนุมชนของพระองค์ก็มาอาศัย
ในนั ้น โอ ข้าแต่พระเจ้า โดยความดีของพระองค์ พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ให้แก่คนขัดสน
11 องค์ พระผู้ เป็ น เจ้า ประทานพระวจนะ พวกที่ นํา ข่า วนั ้ นก ็ เป็ น พวกใหญ่ โต 12 บรรดากษั
ตริย์ ของกองทัพ ทัง้ หลายก็ หนี ไป ผู้ หญิง ที่ อยู่ บ้านก็ เอาข้าวของที่ รบ
ิ มาได้ แบ ่ งก ัน 13 ถึง
แม้ ท่านนอนอยู่ ท่ามกลางคอกแกะ ท่านก็ จะเหมือนปีกนกเขาที่ บุ ด้วยเงิน และขนของมั
นที ่บุ ด้วยทองคํา 14 เมื่อผู้ทรงมหิทธิฤทธิกระจายกษั
ตริย์ ณ ที่ นั่น มันก็ขาวเหมือนหิมะที่
์
ตกลงบนภูเขาศัลโมน 15 ภู เขาของพระเจ้าเหมือนยังภูเขาเมืองบาชาน ภู เขาที่ มี ยอดสู งก็
เหมือนยัง ภูเขาเมืองบาชาน 16 ภู เขาที่ มี ยอดสูง เอ๋ย ทําไมมองด้วยความริษยา ณ ที่ ภู เขา
ซึ่ง พระเจ้า ทรงประสงค์ ให้ เป็ นที ่ พํานั ก ของพระองค์ เออ ที่ ที่ พระเยโฮวาห์ จะประทับ เป็น
นิ ตย์ 17 รถรบของพระเจ้าอเนกอนั นต์ คื อมีทูตสวรรค์ นั บเป็นพันๆ องค์ พระผู้เป็นเจ้าทรง
สถิตอยูท
่ ่ามกลางพวกเขา เหมือนในซีนาย คือในสถานบริสุทธิ์ 18 พระองค์เสด็จขึ้นสู่เบื้อง
สูง พระองค์ ทรงนํา พวกเชลยไปเป็น เชลยอีก และรับ ของประทานเพื่ อมนุษย์ และรับ เพื่อ
ผู้ ที่ กบฏด้วย เพื่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า จะทรงประทั บท ่า มกลางพวกเขา 19 สาธุ การแด่
องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงคํ้าชูเราทัง้ หลายอยู่ทุกวัน พระเจ้าผู้ทรงเป็นความรอดของเรา เซ
ลาห์ 20 พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความรอด ซึ่งได้พ้นความตายนั ้นกอยู
็ ที
่ ่พระเจ้าคือ
องค์พระผูเ้ ป็นเจ้า 21 แต่พระเจ้าจะทรงตีศีรษะของศัตรู ของพระองค์ให้แตก คือกระหม่อม
มี ผมของผู้ ที่ ขืน ดําเนิ น ในทางละเมิด ของเขา 22 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตรัสว ่า “เราจะนํา เขา
ทัง้ หลายกลับมาจากบาชาน เราจะนําประชาชนของเรากลับมาจากที่ ลึกของทะเล 23 เพื่อ
เจ้า จะเอาเท้า อาบเลือดของคู่ อริของเจ้า เพื่อ ลิน
้ สุนัข ของเจ้า จะมี ส่วนด้วย� 24 โอ ข้า แต่
พระเจ้า การเสด็จของพระองค์ปรากฏแล้ว การเสด็จของพระเจ้าของข้าพระองค์ พระมหา
กษั ตริย์ ของข้า พระองค์ เข ้า ในสถานบริสุทธิ์ 25 นั กร ้ องนํา หน้า นั ก ดนตรีคัด ท้าย ระหว่าง
นั ้ นม ี สตรีเล่น รํามะนา 26 ท่านทัง้ หลายผู้ เป็น นํ้าพุ ของอิสราเอล จงสรรเสริญ พระเจ้า คือ
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ในที่ ชุ มนุมใหญ่ 27 นั ่ นม ี เบนยามิน ผู้ น้อยที่สุด นํา หน้า บรรดาเจ้า นายยู
ดาห์อยู่เป็นหมู่ใหญ่ เจ้านายแห่งเศบูลุน เจ้านายแห่งนั ฟทาลี 28 โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรง
เรียกอานุภาพของพระองค์มา พระเจ้าทรงบัญชาพระกําลังของพระองค์ พระองค์ผู้ได้ทรง
กระทํา เพื่อ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย 29 บรรดากษั ตริย์ จะนํา ของกํานั ล มาถวายพระองค์ เนื่ อง
ด้วยพระวิหารของพระองค์ที่เยรู ซาเล็ม 30 ขอทรงขนาบหมู่คนที่แทงด้วยหอก ฝูงวัวกับลูก
วัวแห่งชนชาติทัง้ หลาย จนเขาทุกคนยินยอมด้วยถวายเงินแผ่น ขอให้ชนชาติทัง้ หลายผู้ปี
ติยินดีในสงครามได้กระจัดพลัดพรากไป 31 พวกเจ้านายจะออกมาจากอียป
ิ ต์ เอธิโอเปียจะ
รีบยื่นมือของเขาออกทูลพระเจ้า 32 โอ บรรดาอาณาจักรแห่งแผ่นดินโลกเอ๋ย จงร้องเพลง
ถวายพระเจ้า จงร้องเพลงสรรเสริญ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า เซลาห์ 33 ต่อ พระองค์ ผู้ ทรงฟ้า
สวรรค์ ฟ้า สวรรค์ ดึกดําบรรพ์ ดู เถิด พระองค์ ทรงเปล่ง พระสุรเสียงของพระองค์ คือ พระ
สุรเสียงทรงมหิทธิฤทธิ์ 34 จงถวายฤทธานุภาพแด่พระเจ้า ซึ่งความสูงส่งของพระองค์อยู่
เหนื ออ ิส ราเอล และฤทธานุ ภาพของพระองค์ อยู่ ในท้องฟ้า 35 โอ ข้า แต่ พระเจ้า พระองค์
ทรงน่า ครันคร
่
้า มนั ก ในสถานบริสุทธิ ์ ของพระองค์ คือ พระเจ้า ของอิสราเอล พระองค์ นั ้น
ประทานฤทธิแ
์ ละกําลังแก่ประชาชนของพระองค์ สาธุการแด่พระเจ้า
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ดาวิดร้องทุกข์เรือ
่ งความยากลําบาก ถึงหัวหน้านั กร้อง ตามทํานองโชชานิ ม เพลงสดุ
ดีของดาวิด
1 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ให้ รอด เพราะนํ้า ขึ้น มาถึง จิต วิญญาณข้า
พระองค์แล้ว 2 ข้าพระองค์จมอยูใ่ นเลนลึกไม่มีที่ยืน ข้าพระองค์มาอยูใ่ นนํ้าลึกและนํ้าท่วม
ข้าพระองค์ 3 ข้าพระองค์ออ
่ นระอาใจด้วยเหตุร้องไห้ คอของข้าพระองค์แห้งผาก ตาของข้า
พระองค์มัวลง ด้วยการคอยท่าพระเจ้าของข้าพระองค์ 4 บรรดาคนที่เกลียดชังข้าพระองค์
โดยไร้เหตุ มีมากยิง่ กว่าเส้นผมบนศีรษะข้าพระองค์ คนที่จะทําลายข้าพระองค์ก็มีอท
ิ ธิพล
คือผูที
้ ่เป็นพวกศัตรู ของข้าพระองค์อย่างไม่มีเหตุ แล้วข้าพระองค์ได้ส่งคืนสิง่ ที่ข้าพระองค์
มิได้ ขโมยไป 5 โอ ข้า แต่ พระเจ้า พระองค์ ทรงทราบถึง ความโง่ ของข้า พระองค์ ความผิด
บาปที่ข้าพระองค์กระทําแล้วมิได้ซ่อนไว้จากพระองค์ 6 โอ ข้าแต่องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้า
จอมโยธา ขออย่า ให้ บรรดาผู้ ที่ คอยท่า พระองค์ ได้ รับ ความอายเพราะข้า พระองค์ โอ ข้า
แต่ พระเจ้า ของ อิสราเอล ขอ อย่า ให้ บรรดา ผู้ ที่ เสาะ หา พระองค์ ได้ ความ อัปยศ เพราะ ข้า
พระองค์ 7 ที่ ข้าพระองค์ ทนการเยาะเย้ย ที่ ความอับอายได้ คลุมหน้าข้าพระองค์ ไว้ก็ เพราะ
เห็น แก่ พระองค์ 8 ข้า พระองค์ กลายเป็น แขกแปลกหน้า ของพี่ น้ อง และเป็น คนต่างด้าว
ของบุตรแห่งมารดาข้าพระองค์ 9 ความร้อนใจในเรือ
่ งพระนิ เวศของพระองค์ได้ท่วมท้นข้า
พระองค์ และคําพูดเยาะเย้ยของบรรดาผู้ที่เยาะเย้ยพระองค์ ตกอยู่แก่ข้าพระองค์ 10 เมื่อ
ข้าพระองค์ ร้องไห้และถ่อมใจลงด้วยการอดอาหาร มัน กลายเป็นการเยาะเย้ยข้าพระองค์
11 ข้า พระองค์ ใช้ ผ้า กระสอบเป็ น เครือ
่ งนุ่งห่ม ข้าพระองค์ กลายเป็นขี้ปากของเขา 12 คนที ่
นั ่งที่ประตูเมืองก็พูดตําหนิ ข้าพระองค์ คนขีเ้ มาแต่งเพลงร้องว่าข้าพระองค์
การทูลขอให้พ้นไป

โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ แต่ ส่วนข้า พระองค์ ข้า พระองค์ อธิษฐานต่อ พระองค์ ในเวลา
อัน เหมาะสม โอ ข้า แต่ พระเจ้า โดยความเมตตาอั นอ ุ ดมของพระองค์ ขอทรงโปรดฟัง ข้า
พระองค์ ด้วยความจริง แห่ง ความรอดของพระองค์ 14 ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ให้ พ้น จาก
จมลงในเลน ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ให้ พ้น จากคนที่ เกล ียดชัง ข้า พระองค์ และจากนํ้า ลึก
15 ขออย่า ให้ น้ํา ท่วมข้า พระองค์ หรือ นํ้า ที่ ลึก กลืน ข้า พระองค์ เสีย หรือ ปากแดนผู้ ตายงับ
ข้า พระองค์ ไว้ 16 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงฟัง ข้า พระองค์ เพราะความเมตตาของ
พระองค์ นั้น เลิศ ขอทรงหัน มาหาข้า พระองค์ ตามพระกรุ ณาอั นอ ุ ดมของพระองค์ 17 ขอ
อย่า ทรงซ่อนพระพักตร์ของพระองค์ เสีย จากผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ เพราะข้า พระองค์ ทุกข์
ใจ ขอทรงรีบ ฟัง ข้า พระองค์ 18 ขอมาใกล้ จิ ตวิญญาณข้า พระองค์ ทรงไถ่ จิ ตวิญญาณนั ้น
ไว้ เพราะศั ตรู ของข้า พระองค์ ขอทรงปลดเปลื้องข้า พระองค์ 19 พระองค์ ทรงทราบการที่
เขาเยาะเย้ย ข้า พระองค์ แล้ว ทัง้ ความอายและความอัปยศของข้า พระองค์ บรรดาคู่ อริ
ของข้า พระองค์ อยู่ ต่อ พระพักตร์พระองค์ หมด 20 การเยาะเย้ย กระทํา ให้จิ ตใจข้า พระองค์
ชอกชํ้า ข้าพระองค์จึงหมดกําลังใจ ข้าพระองค์มองหาผู้สงสาร แต่ก็ไม่มี หาผู้เล้าโลม แต่
ข้าพระองค์หาไม่พบ 21 เขาให้ดีหมีแก่ข้าพระองค์เป็นอาหาร ให้นํ้าส้มสายชูแก่ข้าพระองค์
ดื่ม แก้ กระหาย 22 ขอให้ สํารับท ี่ อยู่ ตรงหน้า เขาเองกลายเป็น บ่วงแร้ว และสิง่ ที่ ควรเป็น
สําหรับ ความสุข สบายของเขาให้ กลายเป็น เครือ
่ งดัก 23 ขอให้ ตาของเขามืด ไปเพื่อ เขาจะ
ได้ มองไม่เห็น และทําบัน
้ เอวเขาให้สัน
่ สะเทือนเรือ
่ ยไป 24 ขอทรงเทความกริว้ ลงเหนื อเขา
25
และให้ความกริวอ
ั ้อนยิง่ ตามทันเขา ขอให้ที่อาศัยของเขารกร้างและอย่าให้ผูใดอาศั
้
ย
้ นร
13
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26 เพราะเขาได้ข่มเหงผูที
้ ่พระองค์ทรงเฆี่ยนตี

อยูใ่ นเต็นท์ของเขา
เขาเล่าถึงความเจ็บปวด
ของผู้ ที่ พระองค์ ให้ บาดเจ็บ แล้ว 27 ขอทรงเพิม
่ โทษความชัว่ ช้า แล ้ว ทรงเพิ่ มอ ีก อย่า ให้
เขาได้รบ
ั ความชอบธรรมจากพระองค์ 28 ขอให้เขาถูกลบออกเสียจากทะเบียนผูมี
้ ชว
ิ อย่า
ี ต
ให้ เขาขึ้น ทะเบียนไว้ในหมู่ คนชอบธรรม 29 แต่ ข้า พระองค์ ทุกข์ ยากและมี ความเศร้า โศก
โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอความรอดของพระองค์ตัง้ ข้าพระองค์ไว้ให้สูง 30 ข้าพเจ้าจะสรรเสริญ
พระนามพระเจ้าด้วยบทเพลง ข้าพเจ้าจะยกย่องพระองค์โดยโมทนาพระคุณ 31 การนั ้นจะ
เป็ นที ่ พอพระทัย พระเยโฮวาห์ มากกว่า วัว ผู้ หรือ วัว ผู้ ทัง้ เขาและกีบ 32 บรรดาผู้ ถ่อมใจจะ
เห็นและยินดี ท่านผูเ้ สาะหาพระเจ้า ขอให้ใจของท่านฟื้ นชื่นขึ้น 33 เพราะพระเยโฮวาห์ทรง
สดับ คนขัดสน และมิ ได้ ทรงดู หมิน
่ คนของพระองค์ ที่ ถู กจองจํา 34 ขอฟ้า สวรรค์ และแผ่น
ดินโลกสรรเสริญพระองค์ ทัง้ ทะเลและสรรพสิง่ ที่เคลื่อนไหวอยูใ่ นนั ้น 35 เพราะพระเจ้าจะ
ทรงช่วยศิ โยนให้ รอด และจะสร้างหัว เมืองยู ดาห์ ขึ้น เขาทัง้ หลายจะอาศัย อยู่ ที่ นั่น และ
ได้ เป็น กรรมสิทธิ์ 36 เชื้อ สายของผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ จะได้ เป็น มรดก และบรรดาผู้ ที่ รัก
พระนามของพระองค์จะอยูที
่ ่นั่น

70
การอธิษฐานเรือ
่ งคนอธรรมและคนชอบธรรม ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีของดาวิด
สําหรับการบูชาอันเป็นที่ระลึก
1 โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเร่งมาช่วยข้าพระองค์ให้พ้น โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงเร่ง
มาช่วยข้าพระองค์เถิด 2 ขอให้ผูที
้ ่มุ่งเอาชีวต
ิ ของข้าพระองค์ได้อายและเกิดความอลวน ขอ
ให้ผู้ปรารถนาที่จะให้ข้าพระองค์เจ็บนน
ั ้ ต้องหันกลับไปและได้ความอัปยศ 3 ผู้ที่พูดว่า “อ้า
ฮา อ้าฮา� นั ้นขอให้ต้องหันกลับไปเพราะเป็นผลแห่งความอายของเขา 4 ขอให้บรรดาผู้ที่
แสวงหาพระองค์เปรมปรีดิ์และยินดีในพระองค์ ขอให้บรรดาผู้ที่รักความรอดของพระองค์
กล ่าวเสมอว่า “พระเจ้า ใหญ่ ยิง่ นั ก � 5 แต่ ข้า พระองค์ ยากจนและขัดสน โอ ข้า แต่ พระเจ้า
ขอทรงรีบ มาหาข้า พระองค์ โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขออย่า ทรงรอช้า พระองค์ ทรงเป็น ผู้
อุปถัมภ์และผู้ชว
่ ยให้พ้นของข้าพระองค์

71
ดาวิดทูลขอเพื่อตนเองและเรือ
่ งพวกศัตรู ของท่าน
ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์วางใจในพระองค์ อย่าให้ข้าพระองค์รบ
ั ความละอาย
เลย 2 ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นและหลีกเลี่ยงหลบหนี โดยความชอบธรรมของพระองค์
ขอทรงเอียงพระกรรณฟัง ข้า พระองค์ ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ให้ รอด 3 ขอพระองค์ ทรง
เป็ นที ่ ลี้ ภัย เข้ม แข็ง ของข้า พระองค์ ที่ ข้า พระองค์ อาศัย เสมอ พระองค์ ทรงบัญชาที่ จะช่วย
ข้า พระองค์ ให้รอด เพราะพระองค์ ทรงเป็น ศิลาและเป็น ป้อมปราการของข้า พระองค์ 4 โอ
ข้า แต่ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ให้ พ้น จากมือ คนชัว่ จากเงื้อมมือ
ของคนอธรรมและคนดุร้าย 5 โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า เพราะพระองค์ทรงเป็น
ความหวัง ของข้า พระองค์ พระองค์ ทรงเป็ นที ่ วางใจของข้า พระองค์ ตัง้ แต่ เด็กๆมา 6 ข้า
พระองค์พ่งึ พระองค์ตัง้ แต่กําเนิ ด พระองค์ทรงเป็นผู้นําข้าพระองค์มาจากครรภ์มารดาข้า
พระองค์ ข้า พระองค์ จะสรรเสริญ พระองค์ เสมอ 7 ข้า พระองค์ เป็ นที ่ อัศจรรย์ ใจของคนเป็
นอ ัน มาก แต่ พระองค์ ทรงเป็ นที ่ ลี้ ภัย เข้ม แข็ง ของข้า พระองค์ 8 ขอให้ปากของข้า พระองค์
เต็ม ไปด้วยการสรรเสริญ พระองค์ และถวายเกียรติ แด่ พระองค์ วัน ยัง คํ่า 9 เมื่อ วัยชรา ขอ
1 โอ
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อย่าทรงเหวีย
่ งข้าพระองค์ ทิง้ เสีย ขออย่าทรงทอดทิง้ ข้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์ หมดแรง
10 เพราะบรรดาศั ตรู ของข้า พระองค์ กล ่าวร้ายข้า พระองค์ บรรดาผู้ ที่ จ้องเอาชีวต
ิ ของข้า
พระองค์ปรึกษากัน 11 และกล่าวว่า “พระเจ้าทรงทอดทิง้ เขาแล้ว จงข่มเหงและฉวยเขาไว้
เพราะไม่ มี ผู้ ใดช่วยเขาให้ พ้น � 12 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขออย่า ทรงอยู่ ไกลข้า พระองค์ โอ ข้า
แต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงรีบมาช่วยข้าพระองค์ 13 ขอให้ศัตรู ชีวิตของข้าพระองค์
รับ ความอายและถู กล ้างผลาญเสีย ผู้ เสาะหาที่ จะทํา อันตรายข้า พระองค์ นั ้น ขอให้ การ
เยาะเย้ย และความอัปยศท่วมเขา 14 แต่ ข้า พระองค์ จะหวัง อยู่ ตลอดไป และจะสรรเสริญ
พระองค์ มากยิง่ ขึ้นๆ 15 ปากของข้า พระองค์ จะเล่า ถึง ความชอบธรรมและความรอดของ
พระองค์วันยังคํ่า เพราะจํานวนเหล่านั ้นมากมายเกินความรูข
้ องข้าพระองค์ 16 ข้าพระองค์
จะไปด้วยพระกําลังขององค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า ข้าพระองค์ จะกล่าวถึงความชอบธรรม
ของพระองค์ ของพระองค์เท่านั ้น 17 โอ ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงสอนข้าพระองค์ตัง้ แต่
เด็กๆมา และข้าพระองค์ยงั ป่าวร้องราชกิจมหัศจรรย์ของพระองค์ 18 แม้จะถึงวัยชราและ
ผมหงอกก็ตาม โอ ข้าแต่พระเจ้า ขออย่าทรงทอดทิง้ ข้าพระองค์เสีย จนกว่าข้าพระองค์จะ
ประกาศถึงอานุภาพของพระองค์แก่ชัว่ อายุถัดไป และฤทธิเ์ ดชของพระองค์แก่บรรดาผู้ที่
จะเกิดมา
การสรรเสริญพระเจ้า

โอ ข้า แต่ พระเจ้า ความ ชอบ ธรรม ของ พระองค์ ไป ถึงที่ สูง นั ้น โอ ข้า แต่ พระเจ้า
พระองค์ ผู้ ได้ ทรงกระทํา การใหญ่ ผู้ ใดจะเหมือนพระองค์ 20 พระองค์ ผู้ ทรงกระทํา ให้ ข้า
พระองค์ประสบความทุกข์ยากลําบากเป็ นอันมากจะทรงรือ
้ ข้าพระองค์ ข้น
ึ มาอีก พระองค์
จะ ทรง นํา ข้า พระองค์ ขึ้น มา อีก จาก ที่ ลึก ของ โลก 21 พระองค์ จะ ทรง เพิม
่ เกียรติ แก่ ข้า
พระองค์ และ เล้าโลม ข้า พระองค์ รอบ ด้าน 22 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ของ ข้า พระองค์ ฝ่าย ข้า
พระองค์ จะสรรเสริญ พระองค์ ด้วยพิณ ใหญ่ ถึง เรือ
่ งความจริง ของพระองค์ โอ ข้า แต่ องค์
บริสุทธิแห่
งอ
ส
ิ
ราเอล
ข้
า
พระองค์
จ
ะร้
อ
งเพลงสรรเสริ
ญพระองค์ด้วยพิณเขาคู่ 23 ริมฝีปาก
์
ของข้า พระองค์ จะโห่ รอ
้ งด้วยความชื่นบาน เมื่อ ข้า พระองค์ รอ
้ งเพลงสรรเสริญ พระองค์
ทัง้ จิต วิญญาณของข้า พระองค์ ด้วย ซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงไถ่ ไว้ 24 และลิน
้ ของข้า พระองค์ จะ
พูดถึงความชอบธรรมของพระองค์ ตลอดวันยังคํ่า เพราะผู้ซ่ึงแสวงหาที่ จะทําอันตรายข้า
พระองค์ได้รับความอับอายและอัปยศ
19

72
ดาวิดอธิษฐานเพื่อซาโลมอน เพลงสดุดีเพื่อซาโลมอน

โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขอประทานความยุ ติ ธรรมของพระองค์ แก่ กษั ตริย์ และความชอบ
ธรรมของพระองค์แก่ราชโอรส 2 ท่านจะได้พิพากษาประชาชนของพระองค์ด้วยความชอบ
ธรรม และ คน ยากจน ของ พระองค์ ด้วย ความ ยุ ติ ธรรม 3 บรรดา ภูเขา จะ บังเกิด สันติสุข
สําหรับ ประชาชน และ เนิ น เขา โดย ความ ชอบ ธรรม 4 ท่าน จะ สู้ คดี ของ คน ยากจน แห่ง
ประชาชน ให้การช่วยให้พ้นแก่ลูกหลานของคนขัดสน และจะทุบผูบ
้ ีบบังคับเป็นชิน
้ ๆ 5 พวก
เขาจะเกรงกลัว พระองค์ ตราบที่ ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์คงอยู่ ตลอดทุก ชัว่ อายุ 6 ท่าน
จะเป็น เหมือนฝนที่ ตกบนหญ้า ที่ ตัด แล้ว เหมือนห่า ฝนที่ รดแผ่น ดิน โลก 7 ในสมัย ของ
ท่านคนชอบธรรมจะเจริญ ขึ้น และสันติ ภาพอั นอ ุ ดมจนไม่ มี ดวงจันทร์ 8 ท่านจะครอบ
ครองจากทะเลถึง ทะเล และจากแม่น้ํา นั ้น ถึงที่ สุด ปลายแผ่น ดิน โลก 9 บรรดาผู้ ที่ อยู่ ใน
ถิน
่ ทุ รก ัน ดารจะกราบลงต่อ ท่าน และบรรดาศั ตรู ของท่านจะเลีย ผงคลี 10 บรรดากษั ตริ
1
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ย์ แห่งเมืองทารชิช และของเกาะทัง้ ปวงจะถวายราชบรรณาการ บรรดากษั ตริย์แห่งเชบา
และเส-บาจะนํา ของกํานั ล มา 11 กษั ตริย์ ทัง้ ปวงจะกราบลงไหว้ท่าน บรรดาประชาชาติ จะ
ปรนนิ บั ติ ท่าน 12 เพราะท่านจะช่วยคนขัดสนให้ พ้น เมื่อ เขาร้องทูล คนยากจน และคนที่
ไร้ผู้ อุปถัมภ์ 13 ท่านจะสงสารคนอ่อนเปลี้ย และคนขัดสน และช่วยชีวต
ิ บรรดาคนขัดสน
14 ท่านจะไถ่ชีวิตของเขาจากการหลอกลวงและความรุ นแรง และโลหิตของเขาจะประเสริฐ
ในสายตาของท่าน 15 ท่านผู้นั้นจะมีชีวิตยืนนาน คนจะถวายทองคําเมืองเชบาแก่ท่าน เขา
จะอธิษฐานเผื่อ ท่านเรือ
่ ยไป และจะอวยพรท่านวัน ยัง คํ่า 16 จะมี ข้าวอุดมในแผ่น ดิน บน
ยอดภู เขาทัง้ หลาย ผลของแผ่นดินจะแกว่งไกวเหมือนเลบานอน และคนจากนครจะบาน
ออกเหมือนหญ้า ในทุ่ง นา 17 นามของท่านจะดํารงอยู่ เป็น นิ ตย์ ชื่อ เสียงของท่านจะยัง่ ยืน
อย่างดวงอาทิตย์ คนจะอวยพรกันเองโดยใช้ ช่อ
ื ท่าน ประชาชาติ ทัง้ ปวงจะเรียกท่านว่า ผู้
ได้ รับ พระพร 18 สาธุ การแด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล ผู้ ทรงกระทํา สิง่
มหัศจรรย์แต่ พระองค์ เดียว 19 สาธุ การแด่ พระนามรุ ง่ โรจน์ ของพระองค์ เป็น นิ ตย์ ขอสง่า
ราศี ของพระองค์ เต็ม โลก เอเมนและเอเมน 20 คํา อธิษฐานของดาวิด บุ ตรชายของเจสซี
จบเท่านี้
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แท้ จร ิง พระเจ้า ทรงดีต่ ออ ิส ราเอล ต่ อบ ุคคลผู้ มี ใจบริสุทธิ์ 2 แต่ ข้าพเจ้า เล่า เท ้า ของ
ข้าพเจ้าเกือบสะดุด ย่างเท้าของข้าพเจ้าหมิน
่ พลาดเต็มทีแล้ว 3 เพราะข้าพเจ้าริษยาคนโง่
เขลาเมื่อข้าพเจ้าเห็นความเจริญรุ ง่ เรืองของคนชัว่ 4 เพราะเขาทัง้ หลายไม่มีความเจ็บปวด
เมื่อ เขาตายไป แต่ กําลัง ของเขายัง สมบู รณ ์ อยู่ 5 เขาทัง้ หลายไม่ ลําบากอย่างคนอื่นๆ เขา
ทัง้ หลายไม่รบ
ั ภัยอย่างคนอื่นๆ 6 เพราะฉะนั ้นความเย่อหยิง่ จึงเป็นสร้อยคอของเขา ความ
ทารุ ณ คลุม เขา ไว้ อย่างเครือ
่ งแต่ง กาย 7 ตา ของ เขา พอง ด้วย ความ อ้วนพี เขา มี สิ ่ง ของ
8
เหลือเฟือ ตามใจปรารถนา เขาเย้ย และพูด ด้วยความมุ่ง ร้าย เขาใฝ่สูง ขู่ วา่ จะบีบ บังคับ
9 เขาอ้าปากสู้ฟ้าสวรรค์ และลิน
้ ของเขาก็คะนองไปในโลก 10 ประชาชนของพระองค์จึงหัน
กลับมา และนํ้าแห่งความบริบูรณถู
์ กบีบให้เขาทัง้ หลาย 11 และเขาทัง้ หลายพูดว่า “พระเจ้า
ทรงทราบได้ อย่างไร พระองค์ ผู้ สูง สุ ดม ี ความรู หรื
้ อ � 12 ดู เถิด คนอธรรมเป็น เช่น นี้ แหละ
เขาเจริญในแผ่นดินโลกและรํา่ รวยขึ้น 13 แท้จริง ข้าพเจ้าชําระใจให้สะอาด และชําระมือด
้วยความบริสุทธิ์ ก็ เปล่า ประโยชน์ 14 เพราะข้าพเจ้า รับ ภัย อยู่ วน
ั ยัง คํ่า และถูก ขนาบอยู่ ทุ ก
15
เช้า ถ้า ข้า พระองค์ ได้ พูด ว่า “ข้าพเจ้า จะพู ดอย ่างนี้ � ดู เถิด ข้า พระองค์ จะทํา ผิด ต่อ ชัว่
อายุ แห่งบ ุตรทัง้ หลายของพระองค์ แล้ว 16 แต่ เมื่อ ข้า พระองค์ ตริตรองว่า จะเข้ าใจเรือ
่ งนี้
ได้ อย่างไร ข้า พระองค์ รู สึ
้ กว่า เป็น งานที่ เหน็ ดเหนื่ อย 17 จนข้า พระองค์ เข ้า ไปในสถานบริ
สุทธิ ์ ของพระเจ้า แล ้ว ข้า พระองค์ จึง พิ เคราะห์ เห ็น ปลายทางของเขาทัง้ หลาย 18 จร ิงละ
พระองค์ ทรงวางเขาไว้ในที่ ลื่น พระองค์ ทรงกระทํา ให้ เขาล้ม ถึง ความพินาศ 19 เขาถูก นํา
ไปสู่การรกร้างในครู เ่ ดียวเสียจริงๆ เขาถูกครอบงําด้วยความสยดสยองอย่างสิน
้ เชิง 20 โอ
ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า เหมือนความฝัน ทัง้ ที่ ต่ืน อยู่ เมื่อ พระองค์ ทรงตื่น อยู่ พระองค์ จะ
ดูหมิน
่ ภาพของเขา 21 เมื่อจิตใจของข้าพระองค์ขมขื่น เมื่อข้าพระองค์เสียวแปลบถึงหัวใจ
22 ข้า พระองค์ โฉดและไม่ เดียงสา ข้า พระองค์ ประพฤติ เหมือนสัตว์ต่อ พระพักตร์พระองค์
1
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ถึง กระนั ้ นก ็ ดี ข้า พระองค์ อยู่ กับ พระองค์ เสมอ พระองค์ ทรงจับ มือขวาของข้า พระองค์
ไว้ 24 พระองค์ จะทรงนํา ข้า พระองค์ ด้วยความปรึกษาของพระองค์ และภายหลัง พระองค์
จะทรงนํา ข้า พระองค์ ให้ ได้ รับ เกียรติ ยศ 25 นอกจากพระองค์ ข้า พระองค์ มิ มี ผู้ ใดในฟ้า
สวรรค์ นอกจากพระองค์ แล้ว ข้า พระองค์ ไม่ ปรารถนาผู้ ใดในโลก 26 เนื้ อ หนั ง และจิตใจ
ของข้าพระองค์จะวายไป แต่พระเจ้าทรงเป็นกําลังใจของข้าพระองค์ และเป็นส่วนของข้า
พระองค์เป็นนิ ตย์ 27 เพราะดูเถิด บุคคลผู้ห่างเหินจากพระองค์จะพินาศ พระองค์ทรงให้บุ
คคลที่ไม่จริงต่อพระองค์ดับไป 28 แต่ส่วนข้าพระองค์ ที่จะเข้าใกล้พระเจ้านั ้นดี ข้าพระองค์
ได้ วางใจในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า เพื่อ ข้า พระองค์ จะได้ เล่า ถึง พระราชกิจ ทัง้ สิน
้ ของ
พระองค์
23

74
คํา พยากรณ์ ไว้ ทุกข์ เรือ
่ ง การ ทําลาย กรุ ง เยรู ซาเล็ม เมื่อ พวก อิสราเอล ถูก นํา ไป เป็น
เชลย มัสคิลบทหนึ่ งของอาสาฟ
1 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ไฉนพระองค์ ทรงเหวีย
่ งข้า พระองค์ ทัง้ หลายทิง้ เสีย เป็น นิ ตย์ ไฉน
ความกริว้ ของพระองค์ กรุ ่ นขึ้น ต่อ แกะแห่ง ทุ่ง หญ้า ของพระองค์ 2 ขอทรงระลึก ถึง ชุ มนุ ม
ชนของพระองค์ ซึ่ง พระองค์ ทรงไถ่ มาแต่ ดึกดําบรรพ์ ซึ่ง พระองค์ ทรงไถ่ ไว้ให้ เป็น ตระกูล
ที่ เป็น มรดกของพระองค์ ขอทรงระลึก ถึง ภู เขาศิ โยน ซึ่ง พระองค์ ทรงเคยประทั บน ัน
้ 3 ขอ
ทรงนํา ย่างพระบาทของพระองค์ มาย ัง ซากปรักห ัก พัง อยู่ เนื องนิ ตย์ คือ มายัง สิง่ ทัง้ ปวงที่
ถู กศั ตรู กระทํา อย่างชัว่ ร้ายในสถานบริสุทธิ ์ นั ้น 4 พวกคู่ อริของพระองค์ คํารามอยู่ กลาง
สถานประชุมของพระองค์ เขาตัง้ ธงของเขาเองไว้เป็นหมายสําคัญ 5 คนหนึ่ งคนใดจะมีช่อ
ื
เสียงเหมือนคนยกขวานขึ้น เหนื อ พุ่ม ต้นไม้ 6 แต่ บัดนี้ บรรดาไม้ ที่ แกะสลัก ทัง้ สิน
้ เขาก็ พัง
ลงมาเสียด้วยขวานและค้อน 7 เขาเอาไฟเผาสถานบริสุทธิ์ของพระองค์ เขาทําลายความ
ศั กด ิ์ สิทธิ์ แห่ งสถานที่ พระนามของพระองค์ ประทั บน น
ั ้ ถึ งด ิน 8 เขารําพึง ในใจว่า “เรา
จงทําลายเขาทัง้ หลายให้ สิน
้ เชิง � เขาเผาบรรดาสถานประชุม ของพระเจ้า ที่ ในแผ่น ดิน
หมด 9 พวกเราไม่ เห ็น หมายสําคัญ ทัง้ หลายของเรา ไม่มี ผู้ พยากรณ์ อีก แล้ว ในพวกเรา
ไม่ มี ใครทราบว่า นานเท่าใด 10 โอ ข้า แต่ พระเจ้า คู่อริ จะเย้ย อยู่ นานเท่าใด ศัตรู จะหมิน
่
ประมาทพระนามของพระองค์ เป็น นิ ตย์ หรือ 11 ไฉนพระองค์ จึง หดพระหัตถ์ ของพระองค์
เสีย คือพระหัตถ์ขวาของพระองค์ ขอทรงเหยียดพระหัตถ์จากพระทรวงของพระองค์ 12 ถึง
กระนั ้น พระเจ้า กษั ตริย์ของข้าพระองค์ ทรงอยู่แต่ดึกดําบรรพ์ ทรงประกอบกิจความรอด
ท่ามกลางแผ่น ดิน โลก 13 พระองค์ ทรงแยกทะเลด้วยฤทธานุ ภาพของพระองค์ พระองค์
ทรงหั กห ัว มังกรในนํ้า 14 พระองค์ ทรงทุบ หั วท ง
ั ้ หลายของเลวี อาธานเป็น ชิน
้ ๆ พระองค์
15
ประทาน มัน ให้ เป็น อาหาร ของ คน ที่ อาศัย อยู่ ใน ถิน
พระองค์ ทรง แยก เปิด
่ ทุ รก ัน ดาร
นํ้าพุ และลําธาร พระองค์ ทรงให้ แม่น ้าํ ที่ ไหลอยู่ เสมอแห้ง ไป 16 วัน เป็น ของพระองค์ คืน
เป็นของพระองค์ด้วย พระองค์ทรงสถาปนาความสว่างและดวงอาทิตย์ 17 พระองค์ทรงจัด
เขตทัง้ สิน
้ นและฤดู หนาว 18 โอ ข้า แต่ พระเยโฮ
้ ของแผ่น ดิน โลก พระองค์ ทรงสร้างฤดู รอ
วาห์ ขอทรงระลึกข้อนี้ ว่า ศัตรู เยาะเย้ยอย่างไร และชนชาติโง่ได้หมิน
่ ประมาทพระนามของ
พระองค์ อย่างไร 19 โอ ขออย่าทรงมอบวิญญาณนกเขาของพระองค์ แก่ ฝูงชนโหดร้าย ขอ
อย่าทรงลืมชุมนุมชนยากจนของพระองค์เป็นนิ ตย์ 20 ขอสนพระทัยในพันธสัญญา เพราะ
สถานที่มืดของแผ่นดินเต็มไปด้วยที่อยูของความทารุ
่
ณ 21 โอ ขออย่าให้ผู้ที่ถูกบีบบังคับได้
อาย ขอให้คนจนและคนขัดสนสรรเสริญพระนามของพระองค์ 22 โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรง
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ลุก ขึ้น สู้ คดี ของพระองค์ ขอทรงระลึก ว่า คนโง่เย้ยพระองค์ อยู่ วัน ยัง คํ่า ขออย่า ทรงลืม
เสียงของคู่อริของพระองค์ เสียงอึงคะนึ งของคนที่ลุกขึ้นสู้พระองค์ก็เพิม
่ อ
่ ยๆ
่ ขึ้นอยูเรื
23

75
ผู้พยากรณ์ สรรเสริญพระเจ้า ถึงหัวหน้านั กร้อง ตามทํานองอาลทัสชิท เพลงสดุดีหรือ
บทเพลงของอาสาฟ
1 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ข้า พระองค์ ทัง
้ หลาย ขอ โมทนา พระองค์ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ขอ
โมทนาพระองค์ เพราะบรรดาพระราชกิจ มหัศจรรย์ ของพระองค์ ประกาศว่า พระนามของ
พระองค์อยูใกล้
่
คําสัญญาว่าจะพิพากษาด้วยความเที่ยงธรรม
เราจะพิพากษาด้วยความเที่ยงธรรม 3 เมื่อแผ่นดิน
โลกละลาย พร ้ อมทัง้ บรรดาชาวแผ่น ดิน โลกนั ้น ผู้ ที่ รักษาเสาของมัน ให้ มัน
่ อยู่ คือ เราเอง
4
เซลาห์ เราพู ดก ับ คนโง่ เขลาว่า “อย่า ประพฤติ โง่ เขลา � และแก่ คนชั ่วว ่า “อย่า ยกเขา
ขึ้น 5 อย่า ยกเขาของเจ้า ขึ้น ให้ สูง หรือ พูดจาอย่างคอแข็ง� 6 เพราะการยกขึ้น นั ้ นม ิ ได้ มา
จากทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตก และมิใช่มาจากทิศใต้ 7 แต่พระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษา
พระองค์ทรงให้คนหนึ่ งลง และทรงยกอีกคนหนึ่ งขึ้น 8 เพราะในพระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์
มีถ้วยลูกหนึ่ ง มีน้าํ องุน
่ เป็นฟอง ประสมไว้ดี พระองค์ทรงเทของดื่มจากถ้วยนั ้นและคนชัว่
ของแผ่นดินโลกทัง้ สิน
้ จะดื่มหมดทัง้ ตะกอน 9 แต่ข้าพเจ้าจะประกาศเป็นนิ ตย์ ข้าพเจ้าจะ
ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าของยาโคบ 10 “บรรดาเขาของคนชัว่ จะถูกเราตัดออกหมด แต่
เขาของผู้ชอบธรรมจะถูกเชิดชูขึ้น�
2 เมื่อสถานประชุมมาอยูต
่ ่อหน้าเรา
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การประกาศถึง ความรุ ง่ เรืองของพระเจ้า ถึง หัว หน้า นั กร ้ องใช้ เครือ
่ งสาย เพลงสดุ ดี
หรือบทเพลงของอาสาฟ
1 ใน ยู ดาห์ เขา รู จ
้ ัก พระเจ้า ใน อิสราเอลพระนามของ พระองค์ ใหญ่ ยิง่ 2 ที่ ประทับ ของ
พระองค์ตัง้ อยู่ในซาเล็ม ที่พํานั กของพระองค์อยู่ในศิ โยน 3 ที่นั ่นพระองค์ทรงหักลูกธนูทัง้
โล่ ดาบ และการยุทธ์ เซลาห์ 4 พระองค์ ทรงรุ ง่ โรจน์ สูงส่ง ยิง่ กว่า ภูเขาที่ มี เหยื่อ 5 ด้วยว่า
คนใจเข้ม แข็ง ถู กร ิบ ข้าวของ เขาหลับ ไป ชายฉกรรจ์ ทัง้ สิน
้ ไม่ สามารถใช้ มือ ของเขาได้ อีก
แล้ว 6 โอ ข้าแต่พระเจ้าของยาโคบ พอพระองค์ทรงขนาบทัง้ รถม้าและม้าก็ล่วงลับไป 7 แต่
พระองค์เจ้า พระองค์ทรงเป็ นที ่น่าคร้ามกลัว เมื่อพระองค์ทรงกริว้ ขึ้นแล้วใครจะยืนอยู่ใน
สายพระเนตรของพระองค์ได้ 8 พระองค์ทรงลัน
่ คําพิพากษามาจากฟ้าสวรรค์ แผ่นดินโลก
ก็กลัวและนิ่ งเงียบ 9 เมื่อพระเจ้าทรงลุกขัน
้ พิพากษา เพื่อช่วยผู้ถ่อมตัวทัง้ สิน
้ ของแผ่นดิน
โลกให้รอด เซลาห์ 10 แน่ ละ ความโกรธของมนุษย์จะสรรเสริญพระองค์ และความโกรธที่
เหลืออยูนั
่ ้นพระองค์จะทรงยับยัง้ ไว้
จงปรนนิ บัติพระเจ้าด้วยความยําเกรง

11 จงปฏิญาณต่อ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านทัง
้ หลาย

และจงปฏิ บัติ ตาม ให้คนที ่อยู่
รอบพระองค์ นํา ของกํานั ล มายัง พระองค์ ผู้ ซึ่ง เขาควรเกรงกลัว 12 พระองค์ จะทรงตัด ดวง
จิตของผู้ครอบครองทัง้ หลาย พระองค์ทรงเป็ นที ่น่าคร้ามกลัวแก่บรรดากษั ตริย์แห่งแผ่น
ดินโลก
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นั กแต่งสดุดีสู้กับความไม่วางใจ ถึงหัวหน้านั กร้อง ตามทํานองเยดูธูน เพลงสดุดีของ
อาสาฟ
1 ข้าพเจ้าร้องทูล ต่อ พระเจ้าด้วยเสียงของข้าพเจ้า ทูลต่อ พระเจ้า ด้วยเสียงของข้าพเจ้า
และพระองค์ ได้ ทรงเงีย
่ พระกรรณสดับ ข้าพเจ้า 2 ในวัน ยากลําบากของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
แสวงหาองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า ในกลางคืนบาดแผลข้าพเจ้าไหลออกไม่หยุด จิตใจของข้าพเจ้า
ไม่ รบ
ั คํา เล้าโลม 3 ข้าพเจ้า ระลึก ถึง พระเจ้า ข้าพเจ้า ก็ ครวญคราง ข้าพเจ้า ครํา่ ครวญ จิ ต
ใจของข้าพเจ้า ก็ ออ
่ นระอาไป เซลาห์ 4 พระองค์ ทรงจับ หนั ง ตาของข้า พระองค์ ไว้ไม่ ให้ ปิด
ข้า พระองค์ ทุกข์ มากจนพูด ไม่ ออก 5 ข้า พระองค์ พิจารณาถึง สมั ยก ่อน ข้า พระองค์ จําปี ที่
นมนานมาแล้ว ได้ 6 ข้า พระองค์ ระลึก ถึง บทเพลงของข้า พระองค์ ในกลางคืน ข้า พระองค์
ตรึกตรองกับจิตใจของตนเอง และจิตวิญญาณของข้าพระองค์ก็เสาะหา 7 “องค์พระผู้เป็น
เจ้าจะทรงทอดทิง้ เป็นนิ ตย์ และจะไม่เคยพอพระทัยอีกหรือ 8 ความเมตตาของพระองค์จะ
ระงับอย ู่ เป็น นิ ตย์หรือ พระสัญญาของพระองค์ สิ ้น สุด ตลอดทุก ชัว่ อายุ หรือ 9 พระเจ้า ทรง
ลื มท ี่ จะทรงพระกรุ ณาหรือ เพราะพระพิโรธพระองค์ จึง ทรงปิด ความสังเวชเสีย หรือ� เซ
ลาห์
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 ปวง
ของพระเยโฮวาห์ พระเจ้าข้า ข้าพระองค์จะจดจําบรรดาการมหัศจรรย์ของพระองค์ในสมั
ยก่อนๆ 12 ข้าพระองค์จะตรึกตรองถึงพระราชกิจทัง้ สิน
้ ของพระองค์ และกล่าวถึงพระราช
กิจ ของพระองค์ 13 โอ ข้า แต่ พระเจ้า วิธีการของพระองค์ อยู่ ในสถานบริสุทธิ์ พระองค์ ใด
จะยิง่ ใหญ่ อย่างพระเจ้า ของเรา 14 พระองค์ คือ พระเจ้า ผู้ทรงกระทํา การมหัศจรรย์ ผู้ ทรง
สําแดงฤทธานุภาพของพระองค์ท่ามกลางชนชาติทัง้ หลาย 15 พระองค์ได้ทรงไถ่ประชาชน
ของพระองค์ ด้วยพระกรของพระองค์ คือลูกหลานของยาโคบและโยเซฟ เซลาห์ 16 โอ ข้า
แต่พระเจ้า เมื่อนํ้าเห็นพระองค์ นํ้าเห็นพระองค์ มันกเ็ กรงกลัวแน่ ทีเดียว ที่ลึกกสั
็ น
่ สะท้าน
17 เมฆ เท นํ้าลง มา ท้องฟ้า ก็ คะนอง เสียง ลูก ธนู ของ พระองค์ ก็ ปลิว ไป ปลิว มา 18 ฟ้าผ่า
ของพระองค์ มี เสียงอยู่ ในฟ้า สวรรค์ ฟ้าแลบทําให้ พิภพสว่าง แผ่ นดิน โลกก็ สัน
่ สะเทือน
และหวัน
่ ไหว 19 พระมรรคาของพระองค์ อยู่ ในทะเล พระวิถี ของพระองค์ อยู่ ในนํ้า มหึมา
ทัง้ หลาย ถึงกระนั ้นรอยพระบาทของพระองค์ก็ไม่มีใครรู ้ 20 พระองค์ทรงนําประชาชนของ
พระองค์โดยมือของโมเสสและอาโรนเหมือนฝูงแพะแกะ
10
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คนอิสราเอลจะสอนลูกหลานเรือ
่ งความดีเลิศของพระเจ้า มัสคิลบทหนึ่ งของอาสาฟ

โอ ประชาชน ของ ข้าพเจ้า เอ๋ย จง เงีย
่ หู ฟัง กฎ ของ ข้าพเจ้า เอียง หู ของ ท่าน ทัง้ หลาย
ฟัง ถ้อยคํา จากปากข้าพเจ้า 2 ข้าพเจ้า จะอ้า ปากกล่าวคํา อุปมา ข้าพเจ้า จะกล่าวคําลึ กล ับ
ของโบราณกาล 3 ถึง สิง่ ที่ เราทัง้ หลายได้ยน
ิ ได้ ทราบ ที่ บรรพบุรุษ ของเราได้ บอกเรา 4 เรา
จะไม่ ซ่อนไว้จากลูก หลานของเขา แต่ จะบอกแก่ ชัว่ อายุ ที่ กําลัง เกิด มา ถึง การสรรเสริญ
พระเยโฮวาห์ และฤทธานุ ภาพของพระองค์ และการมหัศจรรย์ ซ่ึง พระองค์ ได้ ทรงกระทํา
5 เพราะพระองค์ ทรงสถาปนาพระโอวาทไว้ ในยาโคบ และทรงแต่ง ตัง
้ พระราชบัญญั ติ ไว้
ในอิสราเอล ซึ่ง พระองค์ ทรงบัญชาแก่ บรรพบุรุษ ของเรา ว่า ให้ แจ ้ง เรือ
่ งราวเหล่า นั ้น แก่
1
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ลูก หลานของเขา เพื่อ ชัว่ อายุ รุน
่ ต่อ ไปจะทราบเรือ
่ งคือ ลูก หลานที่ จะเกิด มา และที่ จะ
ลุก ขึ้น บอก ลูก หลาน ของ เขา 7 เพื่อ เขา จะ ตัง้ ความ หวัง ของ เขา ไว้ ใน พระเจ้า และ ไม่ ลืม
พระราชกิจ ของพระเจ้า แต่ รักษาพระบัญญั ติ ของพระองค์ 8 และเพื่อ เขาจะมิ ได้ เหมือน
บรรพบุรุษของเขา คือชัว่ อายุที่ดื้อดึงและมักกบฏ ชัว่ อายุที่จิตใจไม่มัน
่ คง ผูซึ
้ ่งจิตวิญญาณ
ของ เขา ไม่ มัน
่ คง ต่อ พระเจ้า 9 บรรดา คน เอ ฟ รา อิม มี อาว ุธ พร้อม และ ถือ คัน ธนู ได้ หัน
กลับในวันสงคราม 10 เขาทัง้ หลายมิได้รักษาพันธสัญญาของพระเจ้า และปฏิเสธที่จะเดิน
ตามพระราชบัญญัติของพระองค์ 11 เขาลื มสิ ่งที่ พระองค์ได้ทรงกระทําและการมหัศจรรย์
ซึ่ง พระองค์ ทรงสําแดงแก่ เขา 12 พระองค์ ทรงกระทํา การมหัศจรรย์ท่ามกลางสายตาของ
บรรพบุรุษ ของเขา ในแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ ในไร่นาโศอัน 13 พระองค์ ทรงแยกทะเล และให้ เขา
เดิน ผ่านไป และกระทํา ให้ น้ํา ตัง้ อยู่ เหมือนกองสูง 14 ในกลางวันพระองค์ ทรงนํา เขาด้วย
เมฆ และด้วยแสงไฟคืน ยัง รุ ง่ 15 พระองค์ ทรงผ่า หิน ในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร ประทานนํ้า เป็ นอ
ัน มากให้ เขาดื่ม เหมือนมาจากที่ ลึก 16 พระองค์ ทรงกระทํา ให้ ลําธารออกมาจากหิน ทรง
กระทํา ให้น้ํา ไหลลงมาเหมือนแม่ นํ้า 17 แต่ เขายังกระทํา บาปยิง่ ขึ้น ต่อ พระองค์ ได้ กบฏต่อ
องค์ ผู้สูงสุดในที่ แห้งแล้ง 18 เขาทดลองพระเจ้าอยู่ในใจของเขาโดยเรียกร้องอาหารที่ เขา
อยาก 19 เขาพูดปรักปรําพระเจ้าว่า “พระเจ้าจะทรงเตรียมสํารับในถิน
่ ทุรกันดารได้ หรือ�
20 ดู เถิด พระองค์ ทรงตี หน
ิ ให้นํ้าพุออกมา และลําธารก็ไหลล้น พระองค์จะประทานขนมปั
งด้วยได้หรือ หรือทรงจัดเนื้ อให้ประชาชนของพระองค์ได้หรือ 21 เพราะฉะนั ้น เมื่อพระเยโฮ
วาห์ทรงสดับแล้ว พระองค์ทรงพระพิโรธ มีไฟลุกโพลงขึ้นสู้ยาโคบ พระพิโรธของพระองค์
สูง ขึ้น สู้ อิสราเอล 22 เพราะเขาไม่ เชื่อ พระเจ้า และไม่ ไว้ วางใจในความรอดของพระองค์
23 พระองค์ ยัง ทรงบัญชาเมฆเบื้องบน และทรงเปิ ด ประตู ฟ้า สวรรค์ 24 พระองค์ ทรงหลัง
่
มานาให้เขารับประทาน และทรงประทานอาหารทิพย์ให้เขา 25 มนุษย์ได้กินอาหารของทูต
สวรรค์ พระองค์ ทรงประทานอาหารให้ เขาอย่างอุ ดม 26 พระองค์ ทรงกระทํา ให้ ลมตะวัน
ออกพัด ในฟ้า สวรรค์ และทรงนํา ลมใต้ ออกมาด้วยฤทธิข
์ องพระองค์ 27 พระองค์ ทรงหลัง่
28
เนื้ อให้เขาอย่างผงคลี คือนก ดังเม็ดทรายในทะเล พระองค์ทรงให้มันตกลงมากลางค่าย
ของเขา และรอบที่ อาศัย ของเขา 29 เขาได้ รบ
ั ประทานอิ่ มด ี เพราะพระองค์ ประทานสิง่ ที่
เขาอยาก 30 แต่ก่อนที่เขาจะหายอยาก ขณะที่อาหารยังอยูใ่ นปากของเขา 31 พระพิโรธของ
พระเจ้าพลุ่งขึ้นต่อเขา และพระองค์ทรงสังหารคนฉกรรจ์ที่สุดของเขาเสีย และทรงควํา่ คน
ที่คัดเลือกแล้วในอิสราเอลเสีย 32 ถึงมเี รือ
่ งทัง้ สิน
้ นี้ เขาก็ยงั กระทําบาป เขามิได้เชื่อถือการ
มหัศจรรย์ ของพระองค์ 33 พระองค์ จึง ทรงกระทํา ให้ วน
ั ของเขาหายไปดัง สิง่ ไร้สาระ และ
ทรงให้ปี ของเขาหายไปด้วยความยากลําบาก 34 เมื่อ พระองค์ ทรงสังหารเขา เขาแสวงหา
พระองค์ เขาได้ กล ับ มาแสวงพระเจ้า ด้วยใจร้อนรน 35 เขาระลึก ว่า พระเจ้า ทรงเป็น ศิลา
ของเขา และพระเจ้าองค์สูงสุดเป็นพระผู้ไถ่ของเขา 36 แต่เขายอพระองค์ด้วยปากของเขา
และมุสาต่อ พระองค์ ด้วยลิน
้ ของเขา 37 เพราะจิตใจของเขาไม่ แน่ว แน่ ต่อ พระองค์ เขาไม่
จร ิง จัง ต่อ พันธสัญญาของพระองค์ 38 ถึง กระนั ้น ด้วยความสังเวชพระองค์ ทรงอภัย ความ
ชัว่ ช้าของเขา และมิได้ทรงทําลายเขา พระองค์ทรงยับยัง้ พระพิโรธของพระองค์บ่อยๆ และ
มิ ได้ ทรงกวนพระพิโรธของพระองค์ ทัง้ สิน
ึ มา 39 พระองค์ ทรงระลึก ว่า เขาเป็น เพียง
้ ให้ ข้น
แต่เนื้ อหนั ง เป็นลมที่ผ่านไปแล้วมิได้กลับมาอีก 40 เขายัว่ พระองค์ในถิน
่ ทุรกันดารบ่อยสัก
เท่าใด และทําให้พระองค์โทมนั สในทะเลทราย 41 แต่เขายังได้กลับทดลองพระเจ้าอีกและ
ได้ ทําให้ องค์ บริสุทธิ์ของอิสราเอลเศร้า พระทัย 42 เขามิ ได้ ระลึก ถึง พระหัตถ์ ของพระองค์
หรือ วั นที ่ พระองค์ ทรงช่วยเขาให้ พ้น จากคู่ อริ ของเขา 43 เมื่อ พระองค์ ทรงกระทํา หมาย
6
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44 พระองค์ทรง

สําคัญของพระองค์ในอียป
ิ ต์ และการมหัศจรรย์ของพระองค์ในไร่นาโศอัน
เปลี่ยนแม่น้ํา และลําธารของเขาให้ เป็น เลื อด เพื่อ เขาดื่ม อะไรไม่ ได้ 45 พระองค์ ทรงส่ง ฝูง
เหลือบมาท่ามกลางเขา ซึ่ง ผลาญเขา และกบ ซึ่ง ทําลายเขา 46 พระองค์ ประทานพืช ผล
ของเขาแก่ตัก
๊ แตนวัยคลาน และผลงานออกแรงของเขาแก่ตัก
๊ แตนวัยบิน 47 พระองค์ทรง
ทําลายเถาองุน
่ ของเขาด้วยลูกเห็บ และต้นมะเดื่อของเขาด้วยนํ้าค้างแข็ง 48 พระองค์ทรง
มอบฝูง วัว ของเขาไว้กั บลู กเห็บ และฝูง แพะแกะของเขากับ ฟ้าผ่า 49 พระองค์ ทรงปล่อย
ความกริว้ ดุรา้ ยของพระองค์ มาเหนื อ เขา ทัง้ พระพิโรธ ความกริว้ และความทุกข์ ลําบาก
โดยส่ง เหล่า ทูต สวรรค์ ชว
ั ่ ร้ายท่ามกลางเขา 50 พระองค์ ทรงเปิด วิถี ให้ แก่ ความกริว้ ของ
พระองค์ พระองค์ มิได้ ทรงเว้น จิต วิญญาณเขาไว้จากความตาย แต่ ประทานชีวต
ิ ของเขา
แก่ โรคระบาด 51 พระองค์ ทรงประหารลู กห ัว ปี ทัง้ สิน
ิ ต์ คือ ผลแรกแห่ง กําลัง ของ
้ ในอียป
เขาในเต็นท์ ของฮาม 52 แล้วพระองค์ ทรงนําประชาชนของพระองค์ ออกมาเหมือนนําแกะ
และนําเขาไปในถิน
่ ทุรกันดารเหมือนฝูงแพะแกะ 53 พระองค์ นําเขาไปอย่างปลอดภัย เขา
จึง ไม่ กลัว แต่ ทะเลท่ วมศั ตรู ของเขา 54 และพระองค์ ทรงพาเขามายัง เขตแดนแห่ง สถาน
บริสุทธิ์ ของพระองค์ ยัง ภูเขานี้ ซึ่ง พระหัตถ์ ขวาของพระองค์ ได้ ทรงไถ่ ไว้ 55 พระองค์ ทรง
ขับ ประชาชาติ ต่างๆ ออก ไป ข้าง หน้า เขา พระองค์ ทรง วัด แบ่ง แดน ประชาชาติ นั ้น ให้ เป็น
มรดก และทรงตัง้ บรรดาตระกูลอิสราเอลไว้ในเต็นท์ของเขา 56 แต่เขาทัง้ หลายยังทดลอง
และยัว่ พระเจ้าองค์ สูงสุด มิได้ รักษาบรรดาพระโอวาทของพระองค์ 57 กลับหันไปเสียและ
ประพฤติ ทรยศอย่างบรรพบุรุษ ของเขา เขาบิด ไปเหมือนคัน ธนู ที่ ไว้ใจไม่ ได้ 58 เพราะเขา
ยัว่ เย้า พระองค์ ให้ ทรงกริว้ ด้วยเรือ
่ งปู ชน ีย สถานสูง ของเขาทัง้ หลาย ได้ หมุน ให้ พระองค์
หวงแหนเขาด้วยเรือ
่ งรู ป เคารพแกะสลัก ของเขา 59 เมื่อ พระเจ้า ทรงสดับ พระองค์ ทรง
พระพิโรธยิง่ และพระองค์ทรงรังเกียจอิสราเอลยิง่ นั ก 60 พระองค์ทรงละพลับพลาในชีโลห์
คือ เต็นท์ ที่ พระองค์ ทรงตัง้ ไว้ ท่ามกลางมนุษย์ 61 และทรงมอบฤทธานุ ภาพของพระองค์
แก่ การเป็นเชลย และสง่าราศี ของพระองค์ แก่ มือของคู่ อริ 62 พระองค์ ทรงมอบประชาชน
ของพระองค์ แก่ ดาบ และทรงพระพิโรธต่อ มรดกของพระองค์ 63 ไฟผลาญหนุ่มๆของเขา
เสีย และสาวๆของเขาก็ไม่ได้แต่งงาน 64 บรรดาปุโรหิตของเขาล้มลงด้วยดาบ และหญิงม
่ายของเขาไม่ มี การร้องทุกข์ 65 แล ้ วองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงตื่น อย่างตื่น บรรทม อย่างชาย
ฉกรรจ์ โห่ร้องเพราะฤทธิเหล้
า องุน
่ 66 และพระองค์ ทรงตี ปฏิปักษ์ ของพระองค์ ในข้างหลัง
์
67
และให้ เขาได้ อายเป็น นิ ตย์ พระองค์ ทรงปฏิเสธพลับพลาของโยเซฟ พระองค์ มิได้ ทรง
เลือกตระกูล เอฟราอิม 68 แต่ พระองค์ ทรงเลือกตระกูล ยู ดาห์ ภู เขาศิ โยนซึ่ง พระองค์ ทรง
รัก 69 พระองค์ ทรงสร้างสถานบริสุทธิ ์ ของพระองค์ อย่างกับ พระราชวัง สูง อย่างแผ่น ดิน
โลกซึ่งพระองค์ตัง้ ไว้เป็นนิ ตย์ 70 พระองค์ทรงเลือกดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์ ทรงพาท่าน
มาจากคอกแกะ 71 พระองค์ทรงพาท่านมาจากการดูแลแม่แกะที่มีลูกอ่อนให้เป็นผู้เลี้ยงดู
ยาโคบประชาชนของพระองค์ และอิสราเอลมรดกของพระองค์ อย่างเลี้ยงแกะ 72 ท่านจึง
เลี้ยงดูเขาทัง้ หลายด้วยใจเที่ยงธรรม และนําเขาทัง้ หลายไปด้วยมือชํ่าชอง

79
การร้องทุกข์เรือ
่ งการทําลายกรุ งเยรู ซาเล็ม เพลงสดุดีของอาสาฟ
โอ ข้า แต่ พระเจ้า พวกต่างชาติ ได้ เข ้า ในมรดกของพระองค์ เขาได้ ทําให้ พระวิหารบริ
สุทธิ์ ของพระองค์ มี มลทิน เขาได้ ทําให้เยรู ซาเล็ม เป็ นที ่ ปรัก หัก พัง 2 เขาให้ศพผู้ รับ ใช้ ของ
พระองค์ เป็น อาหารแก่ บรรดานกในอากาศ ให้ เนื้ อ ของวิ สุทธิ ชนของพระองค์ แก่ สัตว์ ป่า
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3 เขาได้เทโลหิตของคนเหล่านั ้นออกมาอย่างนํ้ารอบเยรู ซาเล็ม

แห่งแผ่นดิน
จนไม่มีคนฝัง
ศพ 4 เรากลายเป็นทีเย้
่ ยหยันแก่เพื่อนบ้านของเรา เป็นทีส
่ บประมาทและเยาะเย้ยแก่คนที
่ อยู่ รอบเรา 5 ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงกริวอ
้ ี กนานเท่าใด เป็น นิ ตย์ หรือ พระเจ้า
ข้า ความหวงแหนของพระองค์ จะไหม้ ดัง ไฟไปอีก นานเท่าใด 6 ขอทรงเทความกริว้ ของ
พระองค์ ลงเหนื อ บรรดาประชาชาติ ที่ ไม่รู จั
้ ก พระองค์ และเหนื อ ราชอาณาจักรทัง้ หลายที่
ไม่ร้องทูลออกพระนามของพระองค์ 7 เพราะเขาทัง้ หลายได้ผลาญยาโคบ และกระทําให้ที่
อาศัยของเขาร้างเปล่า
การทูลขอพระเจ้าทรงช่วยพวกเขาให้พ้น

โอ ขออย่า ทรงระลึก ถึง ความชัว่ ช้า ของบรรพบุรุษ ของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ขอความ
สังเวชของพระองค์ เร่งมาพบข้า พระองค์ ทัง้ หลาย เพราะข้า พระองค์ ทัง้ หลายตกตํ่า มาก
9 โอ ข้า แต่ พระเจ้า แห่ง ความรอดของข้า พระองค์ ทัง
้ หลาย ขอทรงช่วยข้า พระองค์ เพราะ
เห็นแก่ สง่าราศี แห่งพระนามของพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ ให้พ้นและอภัยบาปของ
ข้าพระองค์ เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์ 10 ควรหรือที่บรรดาประชาชาติจะกล่าวว่า
“พระเจ้า ของเขาอยู่ ที่ไหน � ขอให้ พระองค์ ทรงปรากฏในท่ามกลางประชาชาติ ต่อ สายตา
ของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย โดยการแก้ แค้น โลหิต ของผู้ รับ ใช้ พระองค์ ที่ ไหลออกมา 11 ขอ
ให้ เสียงครํา่ ครวญของบรรดาเชลยมาอยู่ ต่อ พระพักตร์พระองค์ ด้วยฤทธานุ ภาพอัน ยิง่
ใหญ่ ของพระองค์ ขอทรงสงวนคนเหล่านั ้ นที ่ ต้องถึง ตาย 12 โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า
ขอทรงตอบแทนการที่ เขาได้ เย้ ยหยัน ต่อ พระองค์ สัก เจ็ด เท่า ณ ทรวงอกเพื่อนบ้านของ
ข้า พระองค์ 13 แล ้ว ข้า พระองค์ ทัง้ หลายประชาชนของพระองค์ ฝูง แพะแกะแห่ง ทุ่ง หญ้า
ของพระองค์ จะโมทนาพระคุณ พระองค์ เป็น นิ ตย์ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายจะกล่าวสรรเสริญ
พระองค์ตลอดทุกชัว่ อายุ
8
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โอ ข้า แต่ พระผู้ทรงเลี้ยงดู อส
ิ ราเอลอย่างเลี้ยงแกะ คือ พระองค์ ผู้ ทรงนํา โยเซฟอย่าง
นําฝูงแพะแกะ ขอทรงเงีย
่ พระกรรณสดับ พระผู้ประทับระหว่างพวกเครู บ ขอทรงทอแสง
ออกมา 2 ต่อ หน้า เอฟราอิม และเบนยามิน และมนั ส เสห์ ขอทรงปลุก พระราชอํานาจของ
พระองค์ ข้น
ึ มาช่วยข้าพระองค์ ทัง้ หลายให้รอด 3 โอ ข้าแต่ พระเจ้า ขอทรงช่วยข้าพระองค์
ทัง้ หลายให้ กล ับ สู่ สภาพดี ขอพระพักตร์ของพระองค์ ทอแสง เพื่อ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายจะ
รอด 4 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า จอมโยธา พระองค์ จะทรงกริว้ ต่อ คํา อธิษฐานของ
ประชาชนของพระองค์นานสักเท่าใด 5 พระองค์ได้ทรงเลี้ยงเขาด้วยนํ้าตาต่างอาหาร และ
ทรงให้เขาดื่ มน้าํ ตาอย่างเต็มขนาด 6 พระองค์ ทรงกระทําให้ข้าพระองค์ เป็ นที ่แตกร้าวกัน
ในหมู่ เพื่อนบ้านของข้า พระองค์ และศั ตรู ของข้า พระองค์ หว
ั เราะกัน 7 โอ ข้า แต่ พระเจ้า
จอมโยธา ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ทัง้ หลายให้ กล ับ สู่ สภาพดี ขอพระพักตร์ ของพระองค์
ทอแสง เพื่อข้าพระองค์ทัง้ หลายจะรอด 8 พระองค์ทรงนําเถาองุน
่ ออกจากอียป
ิ ต์ พระองค์
ทรงขับ ไล่ บรรดาประชาชาติ ออกไปและทรงปลูก เถาองุน
่ ไว้ 9 พระองค์ ทรงปราบดิน ให้ มั
นก็หยัง่ รากลึกและแผ่เต็มแผ่นดิน 10 ร่มเงาของมันคลุมภู เขาและกิ่งก้านของมันเหมือน
ต้นสนสี ดาร์อน
ั ดี 11 มันส่งกง
ิ่ ไปถึงทะเลและส่งแขนงไปถึงแม่นํ้า 12 ทําไมพระองค์จึงทรง
พัง รัว้ ต้นไม้ ลงเสีย บรรดาคนทัง้ สิ้ นที ่ ผ่านไปตามทางจึง เด็ด ผลของมัน 13 หมู ป่า จากดง
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มายํ่ายี มัน และบรรดาสัตว์ป่า ในไร่นาก ิ นม ัน เป็น อาหาร โอ ข้า แต่ พระเจ้า จอมโยธา ขอ
ทรงหัน กลับ เถิด พระเจ้า ข้า ขอทรงมองจากฟ้า สวรรค์ และทรงเห็น ขอทรงสนพระทัย ใน
เถาองุน
่ นี้ 15 คือ สวนองุน
่ ซึ่ง พระหัตถ์ ขวาของพระองค์ ทรงปลูก ไว้ และกิง่ ที่ พระองค์ ทรง
ให้ เจริญ แข็ง แรงเพื่อ พระองค์ เอง 16 มัน ถูก เผาเสีย ด้วยไฟ มัน ถูก ตัด ลง พวกเขาพินาศ
ด้วยการตําหนิ จากสีพระพักตร์ของพระองค์ 17 ขอพระหัตถ์ของพระองค์จงอยู่เหนื อผู้ที่อยู่
เบื้องขวาพระหัตถ์ ของพระองค์ คื อบ ุตรของมนุษย์ ที่ พระองค์ ทรงกระทํา ให้ แข ็ง แรงเพื่อ
พระองค์เอง 18 แล้วข้าพระองค์ทัง้ หลายจะไม่หน
ั กลับมาจากพระองค์ ขอทรงสงวนชีวต
ิ ข้า
พระองค์ทัง้ หลายไว้ แล้วข้าพระองค์ทัง้ หลายจะทูลออกพระนามพระองค์ 19 โอ ข้าแต่พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธา ขอทรงช่วยข้าพระองค์ทัง้ หลายให้กลับสู่สภาพดี ขอพระพักตร์
ของพระองค์ทอแสง เพื่อข้าพระองค์ทัง้ หลายจะรอดได้
14

81
การสรรเสริญพระเจ้า ถึงหัวหน้านั กร้อง ตามทํานองกิททีธ เพลงสดุดีของอาสาฟ
จงร้องเพลงถวายพระเจ้า พระกําลัง ของพวกเรา จงร้องเพลงด้วยเสียงดัง ถวายแด่
พระเจ้าของยาโคบ 2 จงเปล่งเสียงสดุดี จงตีราํ มะนาทัง้ พิณเขาคู่อน
ั ไพเราะ และพิณใหญ่
3 จงเป่ าแตรเมื่อวันขึ้นคํ่า เมื่อวันเพ็ญณ วันการเลี้ยงของเรา 4 เพราะเป็ นกฎเกณฑ์สําหรับ
อิสราเอล เป็นพระราชบัญญัติของพระเจ้าแห่งยาโคบ 5 พระองค์ทรงตัง้ ให้เป็นพระโอวาท
ในโยเซฟ เมื่อ พระองค์ ทรงออกไปสู่ แผ่ นดิ นอ ียป
ิ ต์ ในที่ ซ่ึง ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ ภาษาซึ่ง ข้าพเจ้า
6
ไม่เคยรู จั
้ ก ว่า “เราผ่อนบ่าของเขาจากภาระของเขา มือเขาเป็ นอิสระพ้นกระจาด 7 เมื่อ
ทุกข์ใจเจ้าเรียก เราก็ชว
่ ยเจ้าให้พ้น เราตอบเจ้าในที่ลับลี้ของฟ้าร้อง เราได้ทดลองเจ้าที่นํ้า
ณ เมรีบาห์ เซลาห์ 8 โอ ประชาชนของเราเอ๋ย จงฟัง แล ้ว เราจะทักท้วงเจ้า โอ อิสราเอล
เอ๋ย ถ้าเจ้าจะฟังเรา 9 จะไม่มีพระแปลกๆท่ามกลางเจ้าเลย เจ้าจะไม่กราบไหว้พระต่างด้าว
10 เราคือ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า ผู้ ได้ พาเจ้า ออกมาจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ อ้า ปากของ
เจ้าให้กว้างเถิด เราจะป้อนเจ้าให้อิม
่ 11 แต่ ประชาชนของเราไม่ฟังเสียงของเรา อิสราเอล
ไม่ยอมรับเราเลย 12 เราจึงมอบเขาไว้แก่จิตใจดื้อด้านของเขาเอง ให้ดําเนิ นตามคําปรึกษา
ของเขาเอง 13 โอ ประชาชนของเรา น่า จะฟัง เรา และอิสราเอล น่า จะเดิน ในทางทัง้ หลาย
ของเรา 14 แล ้ว ไม่ ช้า เราก็ จะให้ศัตรู ของเขานอบน้ อมลง และจะหันม ือ ของเราสู้ คู่อริของ
เขา� 15 บรรดาผู้ ที่ เกล ียดชัง พระเยโฮวาห์ จะหมอบราบต่อ พระองค์ “แต่ เวลาของเขาทัง้
หลายจะยัง่ ยืน อยู่ เป็น นิ ตย์ � 16 พระองค์ จะทรงเลี้ยงเขาด้วยข้าวสาลี อย่างดี ที่สุด “เราจะ
ให้เจ้าพอใจด้วยนํ้าผึ้งที่มาจากหิน�
1
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พระเจ้า ทรง เข้า ประทับ ใน ชุ มนุ ม ชน ของ ผู้ มี อํานาจ พระองค์ ทรง ทําการ พิพากษา
ท่ามกลางพระทัง้ หลายว่า 2 “ท่านจะตัดสิน อย่า งอยุ ติ ธรรมและแสดงความลําเอียงข้าง
คนชัว่ นานเท่าใด เซลาห์ 3 จงให้ความยุติ ธรรมแก่ คนยากจนและกําพร้าพ่อ จงดํารงสิทธิ
ของผู้ที่ทุกข์ยากและคนขัดสน 4 จงช่วยคนยากจนและคนขัดสนให้พ้น ช่วยเขาให้พ้นจาก
มือ ของคนชัว่ � 5 เขาทัง้ หลายไม่ รู ้และไม่ เข้าใจ เขาเดิน ไปมาในความมืด รากทัง้ สิน
้ ของ
แผ่นดินโลกก็ หวัน
่ ไหว 6 เราได้ กล่าวว่า “ท่านทัง้ หลายเป็นพระ เป็นบุตรองค์ ผู้สูงสุด ท่าน
ทุก คนนั ่น แหละ 7 ถึง กระนั ้น ท่านก็ จะตายอย่างมนุษย์ และล้ม ลงเหมือนเจ้า นายคนหนึ่ ง
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8 โอ

คนใด�
ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงลุกขึ้นพิพากษาแผ่นดินโลก เพราะบรรดาประชาชาติทัง้
สิน
้ จะเป็นมรดกของพระองค์

83
การร้องทุกข์เรือ
่ งการคิดกบฏ บทเพลงหรือเพลงสดุดีของอาสาฟ

โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขออย่า ทรงนิ่ ง อยู่ โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขออย่า ทรงเงียบและเฉยอยู่
ศัตรู ของพระองค์ สับสนอลหม่าน บรรดาผู้ที่ ชังพระองค์ ได้ ยกศีรษะของเขา
ขึ้น 3 เขาวางแผนการแยบคายสู้ ประชาชนของพระองค์ เขาปรึกษากัน สู้ ผู้ ที่ พระองค์ ทรง
ซ่อนอยู่ 4 เขาพูด ว่า “มาเถิด ให้เราตัด เขาออกจากการเป็น ประชาชาติ เพื่อ จะไม่ ระลึก ถึง
ชื่ ออ ิส ราเอลอีก ต่อ ไป� 5 เพราะเขาปองร้ายเป็นใจเดียวกัน เขาทํา พันธสัญญาสู้ พระองค์
6 คือ เต็นท์ ของเอโดม และคนอิ ชมาเอล โมอับ และคนฮาการ์ 7 เกบาล อัม โมน และอา
มาเลค ฟีลิสเตียกับชาวเมืองไทระ 8 อัสซีเรียก็สมทบเขาด้วย เขาได้ชว
่ ยลูกหลานของโลท
เซลาห์
1

2 เพราะดู เถิด

การอธิษฐานสู้ศัตรู ของอิสราเอล

9 ขอทรงทํากับเขาอย่างพระองค์ ทรงกระทํากับมีเดียน

อย่างที่ทํากับสิเสราและยาบินที
่ลําธารคี โชน 10 ผู้ถู กทําลายที่ ตําบลเอนโดร์ ผู้กลายเป็นปุ๋ยของที่ ดิน 11 ขอทรงทําขุนนาง
ของเขาเหมือ นโอเรบและเศเอบ ทํา เจ้า นายทัง้ สิน
้ ของเขาเหมือ นเศบาร์และศาลมุ น นา
12 ผูที
้ ่กล่าวว่า “ให้เราเอาที่อาศัยทัง้ หลายของพระเจ้ามาเป็นกรรมสิทธิข
์ องเราเถิด� 13 โอ
ข้า แต่ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ขอทรงทํา เขาให้ เหมือ นกงจั กร เหมือนแกลบต่อ หน้า ลม
14 อย่างไฟเผาผลาญป่ า ไม้ อย่างเปลวเพลิง ที่ ให้ ภู เขาลุก โพลง 15 ขอทรงข่มเหงเขาด้วย
พายุแรงกล้าของพระองค์ และทรงทําให้เขาคร้ามกลัวด้วยพายุจัดของพระองค์ 16 ทรงให้
หน ้า ของเขาเต็ม ไปด้วยความอาย โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ เพื่อ เขาจะได้ แสวงหาพระนาม
ของพระองค์ 17 ขอให้เขาอับอาย และกลัวอยู่เป็นนิ ตย์ ให้เขาอดสู และพินาศไป 18 เพื่อคน
ทัง้ ปวงจะทราบว่าพระองค์ ผูทรงพระนามว่
้
าพระเยโฮวาห์แต่ผูเ้ ดียว ทรงเป็นผูส
้ ูงสุดเหนื อ
แผ่นดินโลกทัง้ สิน
้
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ความปรารถนาเข้าไปนมัสการในพระวิหาร ถึงหัวหน้านั กร้อง ตามทํานองกิททีธ เพลง
สดุดีของคณะโคราห์

1 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์จอมโยธา ที่ประทับของพระองค์เป็นทีร
่ ก
ั จริงๆ 2 วิญญาณของข้า

พระองค์ปรารถนา เออ อาลัยหาบริเวณพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ใจกายของข้าพระองค์
โห่ร้องถวายพระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์ 3 แม้ นกกระจอกก็ หาบ ้านได้ แล ้ว และนกนางแอ่น หา
รัง สําหรับ ตัว มัน ได้ ที่ ที่ มัน จะตกฟองออกลูก คือ ที่ แท่น บูชาของพระองค์ โอ ข้า แต่ พระเย
โฮวาห์จอมโยธา กษั ตริย์และพระเจ้า ของข้า พระองค์ 4 ความสุข เป็น ของบุคคลที่ อาศัย ใน
พระนิ เวศของพระองค์ เขาจะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์เสมอ เซลาห์ 5 ความสุขเป็นของ
บุคคลที่ กําลัง ของเขาอยู่ ในพระองค์ คือ คนที่ ในใจของเขาเป็น ทางทัง้ หลายของพระองค์
6 ขณะที่ เขาผ่านไปตามหว่างเขาบาคา เขากระทําให้เป็ นที ่นํ้าพุ ฝนต้นฤดู กระทําให้สระนํ้า
เต็ม 7 เขาไปด้วยมีกําลังมาเพิม
่ ขึ้นๆ เขาทัง้ หลายจะเข้าเฝ้าพระเจ้าในศิโยน
การทูลขอให้เข้าไปอยูใ่ นพระวิหาร

เพลงสดุดี 84:8

698

เพลงสดุดี 86:6

8 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธา ขอทรงสดับคําอธิษฐานของข้าพระองค์

โอ ข้า
แต่พระเจ้าของยาโคบ ขอทรงเงีย
่ พระกรรณ เซลาห์ 9 ขอทอดพระเนตร โอ ข้าแต่พระเจ้า
โล่ ของข้าพระองค์ ทัง้ หลาย ขอทอดพระเนตรหน้าผู้รบ
ั เจิมของพระองค์ 10 เพราะวันเดียว
ในบริเวณพระนิ เวศของพระองค์ ดี กว่า พั นว ัน ในที่ อื่น ข้า พระองค์ จะเป็น คนเฝ้า ประตู พระ
นิ เวศของพระเจ้าของข้าพระองค์ดีกว่าอยูใ่ นเต็นท์ของความชัว่ ร้าย 11 เพราะพระเยโฮวาห์
พระเจ้า ทรงเป็น ดวงอาทิตย์ และเป็น โล่ พระเยโฮวาห์ จะทรงปูน ความกรุ ณาและเกียรติ
พระองค์จะมิได้ทรงหวงของดีอน
ั ใดไว้เลยจากบุคคลผู้ดําเนิ นในความเที่ยงธรรม 12 โอ ข้า
แต่พระเยโฮวาห์จอมโยธา บุคคลที่วางใจในพระองค์ก็เป็นสุข
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นั กแต่งสดุดีทูลขอพระเมตตาดังเดิม ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีของคณะโคราห์
ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ พระองค์ ได้ ทรง โปรดปราน แผ่น ดิน ของ พระองค์ พระองค์ ทรง
ให้ พวก เชลย ของ ยา โค บก ลับ สู่ สภาพ ดี 2 พระองค์ ได้ ทรง ยก ความ ชัว่ ช้า ของ ประชาชน
ของ พระองค์ เสีย พระองค์ ทรง กลบ เกลื่อน บาป ทัง้ สิน
้ ของ เขา เซ ลาห์ 3 พระองค์ ได้ ทรง
นํา พระพิโรธทัง้ สิน
้ ของพระองค์ กลับ พระองค์ ทรงเคยหัน จากความกริวอ
้ ั นร ้อนแรงของ
พระองค์ 4 โอ ข้าแต่พระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ทัง้ หลาย ขอทรงช่วยข้าพระองค์
ให้ กล ับคื นอ ีก ขอทรงระงับ ความกริว้ จากข้า พระองค์ ทัง้ หลาย 5 พระองค์ จะทรงกริว้ ต่อ
ข้า พระองค์ ทัง้ หลายเป็น นิ ตย์ หรือ พระองค์ จะทรงให้ ความกริว้ ของพระองค์ ดํารงตลอด
ทุก ชัว่ อายุ หรือ 6 พระองค์ จะไม่ ทรงให้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายฟื้ นอ ีก หรือ เพื่อ ประชาชนของ
พระองค์ จะได้ เปรมปรีดิ ์ ในพระองค์ 7 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงสําแดงความเมตตา
ของพระองค์แก่ข้าพระองค์ทัง้ หลาย และขอประทานความรอดของพระองค์แก่ข้าพระองค์
ทัง้ ปวง
1

ความมัน
่ ใจในความดีเลิศของพระเจ้า
ข้า พระองค์ จะได้ ฟัง ความที่ พระเจ้า พระเยโฮวาห์จะตรัส เพราะพระองค์ จะตรัส ความ
สันติ แก่ ประชาชนของพระองค์ และแก่ ว ิสุทธิชนของพระองค์ แต่ อย่า ให้ เขาทัง้ หลายหัน
กลับ ไปสู่ ความโง่อีก 9 แน่ ที เดียวที่ ความรอดของพระองค์ อยู่ ใกล้ คนที ่ เกรงกลัว พระองค์
เพื่อสง่าราศีจะอยู่ในแผ่นดินของข้าพระองค์ทัง้ หลาย 10 ความเมตตาและความจริงได้พบ
กัน ความชอบธรรมและสันติภาพได้จุบกันและกัน 11 ความจริงจะงอกขึ้นมาจากแผ่นดิน
และความชอบธรรมจะมองลงมาจากฟ้า สวรรค์ 12 เออ พระเยโฮวาห์ จะประทานสิง่ ที่ ดี ๆ
และแผ่นดินของข้าพระองค์ทัง้ หลายจะเกิดผล 13 ความชอบธรรมจะนําหน้าพระองค์ และ
จะตัง้ ข้าพระองค์ทัง้ หลายไว้ในมรรคาแห่งรอยพระบาทของพระองค์
8

86

ดาวิดพึ่งพระเมตตาของพระเจ้า คําอธิษฐานของดาวิด

1 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงเงีย
่ พระกรรณสดับข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ยากจน

และขัดสน 2 ขอทรงสงวนชีวต
ิ ข้าพระองค์ไว้เพราะข้าพระองค์บริสุทธิ์ โอ ข้าแต่พระเจ้าของ
ข้า 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 ขอ
ทรงให้ จิ ตใจผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ ยินดี โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า จิ ตใจข้า พระองค์ ตัง้ ใจ
แน่ว แน่ ใน พระองค์ 5 ข้า แต่ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า เพราะ พระองค์ ประเสริฐ และ ทรง พร้อม
ที่ จะประทานอภัย อุ ดมด้วยความเมตตาต่อ บรรดาผู้ รอ
้ งทูล พระองค์ 6 โอ ข้า แต่ พระเย
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โฮวาห์ ขอทรงเงีย
่ พระกรรณสดับ คํา ทูล อธิษฐานของข้า พระองค์ ขอทรงสดับ เสียงร้อง
ทูล วิงวอนของข้า พระองค์ 7 ในวัน ลําบากของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ จะร้องทูล พระองค์
เพราะพระองค์ จะทรงตอบข้า พระองค์ 8 โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ในบรรดาพระไม่ มี ผู้
ใดเหมือนพระองค์ และไม่มีกิจการใดๆเหมือนพระราชกิจของพระองค์ 9 โอ ข้าแต่องค์พระ
ผู้เป็นเจ้า บรรดาประชาชาติที่พระองค์ทรงสร้างจะมานมัสการต่อพระพักตร์พระองค์ และ
จะเทิดทูน พระนามของพระองค์ 10 เพราะพระองค์ ใหญ่ ยิง่ และทรงกระทํา การมหัศจรรย์
พระองค์ แต่ องค์ เดียวทรงเป็น พระเจ้า 11 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงสอนพระมรรคา
ของพระองค์แก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะดําเนิ นในความจริงของพระองค์ ขอทรงสํารวม
ใจของข้า พระองค์ ให้ ยําเกรงพระนามของพระองค์ 12 โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า
ของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ จะสรรเสริญ พระองค์ ด้วยสิน
้ สุดใจ และข้า พระองค์ จะเทิดทูน
พระนามของพระองค์ เป็น นิ ตย์ 13 เพราะความเมตตาของพระองค์ ที่ ทรงมี ต่อ ข้า พระองค์
นั ้น ใหญ่ ยิง่ นั ก และพระองค์ ทรงช่วยจิต วิญญาณของข้า พระองค์ ให้พ้น จากที่ ลึก ที่สุด ของ
นรก 14 โอ ข้า แต่ พระเจ้า คนหยิง่ ยโสได้ ลุ กขึ้น ต่อสู้ ข้า พระองค์ หมู่ คนทารุ ณ เสาะหาชีวต
ิ
ข้า พระองค์ เขา มิ ได้ ประดิษฐาน พระองค์ ไว้ ตรง หน้า เขา 15 โอ ข้า แต่ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า
แต่ พระองค์ ทรงเป็น พระเจ้า กอปรด้วยพระกรุ ณาและพระเมตตา ทรงกริว้ ช้า และอุดม
ด้วยความเมตตา และความจริง 16 โอ ขอทรงหัน มาเมตตาข้า พระองค์ ขอประทานกําลัง
แก่ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ และขอทรงช่วยชี วิ ตบ ุตรชายของหญิง คนใช้ ของพระองค์ 17 ขอ
ประทานหมายสําคัญแห่งความโปรดปรานของพระองค์แก่ข้าพระองค์ เพื่อคนที่เกลียดชัง
ข้าพระองค์จะเห็น และจะได้อาย ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ได้ทรงช่วยข้าพระองค์
และทรงเล้าโลมข้าพระองค์

87
สง่าราศีของอิสราเอลในอนาคต เพลงสดุดีหรือบทเพลงของคณะโคราห์

1 รากฐานของพระองค์ อยู่บนภูเขาอันบริสุ ทธิ์ 2 พระเยโฮวาห์ทรงรักประตู ศิโยนมากยิง
่

กว่า บรรดาที่ อาศัย ของยาโคบ 3 โอ นครแห่ง พระเจ้า เอ๋ย เขากล่าวสรรเสริญ เธอ เซลาห์
4 ในบรรดาผู้ที่ รู จั
้ กเรา เราระบุช่อ
ื ราหับและบาบิโลน ดูเถิด ฟีลิ สเตีย ไทระ และเอธิโอเปีย
เขากล่าวกั นว ่า “ผู้ นี้ เก ิด ที่ นั ่น � 5 และเขาจะพูด เรือ
่ งศิ โยนว่า “ผู้ นี้ และผู้ นั้น เกิด ในเมือง
นั ้น� เพราะองค์ ผู้ สูงสุด นั ่น แหละจะสถาปนาเมืองนั ้น ไว้ 6 ขณะที่ พระเยโฮวาห์ ทรงจด
ชนชาติ ทัง้ หลาย พระองค์ จะทรงบันทึ กว่า “ผู้ นี้ เก ิด ที่ นั ่น � เซลาห์ 7 นั กร ้ องและนั ก เล่น
เครือ
่ งดนตรีจะอยูที
่ ่นั่น นํ้าพุทัง้ สิน
้ ของเราอยูใ่ นเธอ

88
คํา อธิษฐานแห่ง ความโศกเศร้า บทเพลงหรือ เพลงสดุ ดี ของคณะโคราห์ ถึง หัว หน้า นั
กร้อง ตามทํานองมาหะลัท เลอันโนท มัสคิลบทหนึ่ งของเฮมาน คนเอสราห์
1 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ง ความรอดของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ รอ
้ งทูล ต่อ
2
พระพักตร์พระองค์ ทัง้ กลางวัน และกลางคืน ขอคํา อธิษฐานของข้า พระองค์ มาจําเพาะ
เบื้องพระพักตร์ของพระองค์ ขอทรงเงีย
่ พระกรรณสดับคําร้องทูลของข้าพระองค์ 3 เพราะ
จิตใจของข้าพระองค์ลําบากเต็มที และชีวต
ิ ของข้าพระองค์เข้าใกล้แดนผู้ตาย 4 เขานั บข้า
พระองค์ ในบรรดาผู้ ที่ ลงไปยัง ปากแดน ข้า พระองค์ เป็น เหมือนชายที่ ไม่มี กําลัง 5 เหมือน
คนที่เขาทิง้ ไว้ท่ามกลางคนตาย เหมือนคนถูกฆ่าที่นอนอยูใ่ นหลุมศพ ผู้ที่พระองค์มิได้ทรง
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ระลึก ถึ งอ ีก และเขาทัง้ หลายถูก พรากเสีย จากพระหัตถ์ ของพระองค์ พระองค์ ทรงใส่ ข้า
พระองค์ไว้ในส่วนลึกของปากแดนผู้ตาย ในแดนที่มืดและลึก 7 พระพิโรธของพระองค์หน
ักอยูบ
่ นข้าพระองค์ และพระองค์ทรงทับถมข้าพระองค์ด้วยคลื่นทัง้ สิน
้ ของพระองค์ เซลาห์
8 พระองค์ทรงกันผู้ที่คุ้นเคยกับข้าพระองค์ให้ออกห่างจากข้าพระองค์ พระองค์ทรงกระทํา
ให้ข้า พระองค์ เป็ นที ่ น่า รังเกียจต่อ เขาทัง้ หลาย ข้า พระองค์ ถู กขัง ข้า พระองค์ จึง ออกไปไม่
ได้ 9 นั ยน์ ตาของข้าพระองค์มัวไปเพราะความทุกข์ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์รอ
้ งทูล
10
พระองค์ทุกวัน ข้าพระองค์ชูมือขึ้นต่อพระองค์ พระองค์จะทรงกระทําการมหัศจรรย์เพื่อ
คนตายหรือ ชาวแดนผู้ ตายจะลุก ขึ้น สรรเสริญ พระองค์ ได้ หรือ เซลาห์ 11 เขาจะประกาศ
ความเมตตาของพระองค์ ในหลุม ศพหรือ หรือ จะประกาศความสัตย์ สุ จร ิต ในแดนพินาศ
หรือ 12 ในความมืดเขาจะรู จ
้ ักการมหัศจรรย์ของพระองค์หรือ ในแผ่นดินแห่งความหลงลืม
เขาจะรู จ
้ ักความชอบธรรมของพระองค์ หรือ 13 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ แต่ ข้าพระองค์ รอ
้ ง
14
ทูลต่อพระองค์ ในเวลาเช้าคําอธิษฐานของข้าพระองค์จะขึ้นไปหาพระองค์ ข้าแต่พระเย
โฮวาห์ ไฉนพระองค์ ทรงเหวีย
่ งจิต วิญญาณข้า พระองค์ ออกไปเสีย ไฉนพระองค์ ทรงซ่อน
พระพักตร์เสีย จากข้า พระองค์ 15 ตัง้ แต่ เป็ นอน ุ ชนมา ข้า พระองค์ ทุกข์ ยากและพร้อมที่
จะตาย ขณะข้าพระองค์ ทนต่อความสยดสยองของพระองค์ ข้าพระองค์ มี จิ ตใจไขว้เขวไป
16 ความพิโรธอันแรงกล้าของพระองค์ กวาดไปเหนื อข้าพระองค์ สิ ่งที่ น่ากลัวจากพระองค์
ตัด ข้า พระองค์ ออกเสีย 17 มัน ล้อมข้า พระองค์ ไว้ รอบวัน ยัง คํ่า อย่างนํ้า ท่วม มัน ท่วมข้า
พระองค์ มิด 18 พระองค์ ทรงให้คนรัก และสหายห่างเหิน จากข้า พระองค์ ผู้ ที่ คุ ้น เคยกับ ข้า
พระองค์อยูในความมื
่
ด
6
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การสรรเสริญพระเจ้าเพราะพันธสัญญาและความโปรดปรานของพระองค์ มัสคิลบท
หนึ่ งของเอธาน คนเอสราห์
1 ข้า พระองค์ จะร้องเพลงถึง ความเมตตาของพระเยโฮวาห์ เป็ น นิ ตย์ ด้วยปากของข้า
พระองค์ ข้า พระองค์ จะประกาศความสัตย์ สุ จร ิต ของพระองค์ ตลอดทุก ชัว่ อายุ 2 ด้วยข้า
พระองค์ ได้ กล ่าวแล้ วว ่า “ความเมตตาจะตัง้ อยู่ เป็น นิ ตย์ พระองค์ จะสถาปนาความสัตย์
สุ จร ิต ของพระองค์ ในฟ้า สวรรค์ ที เดียว � 3 “เราได้ กระทํา พันธสัญญากับ ผู้ ที่ ถู กเลือกของ
เรา เราได้ปฏิญาณกับดาวิดผูรั
้ บใช้ของเรา 4 ว่า ‘เราจะสถาปนาเชื้อสายของเจ้าไว้เป็นนิ ตย์
และจะสร้างบัล ลั งก ์ ของเจ้า ไว้ทุ กชั ่วอายุ� ” เซลาห์ 5 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ฟ้า สวรรค์
จะสรรเสริญ การมหัศจรรย์ ของพระองค์ และสรรเสริญ ความสัตย์ สุ จร ิต ของพระองค์ ในที่
ประชุมของบรรดาวิสุทธิชนด้วย 6 เพราะผู้ใดเล่าที่ ในฟ้าสวรรค์ จะเปรียบกับพระเยโฮวาห์
ได้ ในบรรดาลูก หลานของผู้ มี อํานาจผู้ ใดจะเหมือ นพระเยโฮวาห์ 7 คือ องค์ พระเจ้า ผู้ เป็
นที ่เกรงกลัวอย่างยิง่ ในสภาของบรรดาวิสุทธิชน และบรรดาผู้ที่ อยู่รอบพระองค์เกรงขาม
พระองค์ 8 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธา ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ ผู้ใดจะทรงฤทธา
นุ ภาพเท่า เทียมพระองค์ ด้วยความสัตย์ สุ จร ิต ของพระองค์ รอบพระองค์ 9 พระองค์ ทรง
ปกครองการเดือดดาลของทะเล เมื่อคลื่นสูงขึ้นพระองค์ทรงให้สงบ 10 พระองค์ทรงทุบรา
หับเป็นชิน
้ กฆ่า พระองค์ทรงกระจายศัตรูของพระองค์ด้วยพระกรทรงฤทธิข
์ อง
้ ๆเหมือนผูถู
11
พระองค์ ฟ้าสวรรค์เป็นของพระองค์ แผ่นดินโลกเป็นของพระองค์ด้วย พระองค์ได้ทรง
ตัง้ พิภพและบรรดาสิง่ ที่ อยู่ ในนั ้น 12 ทิศ เหนื อ และทิศ ใต้ พระองค์ ก็ได้ ทรงสร้าง ภู เขาทา
โบร์กับภูเขาเฮอร์โมนจะสรรเสริญพระนามของพระองค์อย่างชื่นบาน 13 พระองค์มีพระกร
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14 ความเที่ยง

อันทรงฤทธิ์ พระหัตถ์ของพระองค์ก็แข็งแรง พระหัตถ์ขวาของพระองค์ก็สูง
ธรรมและความยุติธรรมเป็นรากฐานแห่งบัลลังก์ของพระองค์ ความเมตตาและความจริง
เดิน นํา หน้า พระองค์ 15 ชนชาติ ที่ รู จั
้ ก โห่รอ
้ งอย่างชื่นบานก็ เป็นสุข โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์
พวกเขาจะเดินในความสว่างจากสีพระพักตร์ของพระองค์ 16 พวกเขาจะปลาบปลื้มยินดีใน
พระนามพระองค์ วันยังคํ่า และได้ รบ
ั การเชิดชู โดยความชอบธรรมของพระองค์ 17 เพราะ
พระองค์ทรงเป็นสง่าราศีแห่งกําลังของเขาทัง้ หลาย แต่โดยความโปรดปรานของพระองค์
เขาของข้า พระองค์ ทัง้ หลายจะถูก เชิดชู ขึ้น 18 เพราะผู้ ป้องกัน เราทัง้ หลายเป็น พระเยโฮ
วาห์ กษั ตริย์ ของเราเป็น องค์ บริสุทธิ์แห่ งอ ิส ราเอล 19 ในกาลก่อน พระองค์ ตรัสด ้วยนิ มิ
ตแก่ ผู้ บริสุทธิ์ของพระองค์ และตรัสว ่า “เราได้ ชว
่ ยเหลือ ชายฉกรรจ์ คนหนึ่ ง เราได้ เชิดชู
คนที ่ถู กเลือกคนหนึ่ งเหนื อประชาชน 20 เราได้ พบดาวิดผู้รับใช้ของเรา ด้วยนํ้ามันบริสุทธิ์
ของเรา เราได้เจิมเขาไว้แล้ว 21 เพื่อว่ามือของเราจะอยูก
่ ับเขาเป็นนิ ตย์ และแขนของเราจะ
เสริมกําลังของเขา 22 ศัตรูจะเรียกอะไรจากเขาไม่ได้ บุตรแห่งความชัว่ ร้ายจะกดขีเ่ ขาไม่ได้
23 เราจะขยี้ คู่อริของเขาต่อ หน้า เขา และตี ผู้ ที่ เกล ียดเขาให้ล้ม ลง 24 ความสัตย์ สุ จร ิต และ
ความเมตตาของเราจะอยู่กับเขา และเขาของเขาจะเป็ นที ่เชิดชู โดยนามของเรา 25 เราจะ
เอามือของเขาวางไว้บนทะเล และมือขวาของเขาบนแม่น้ําทัง้ หลาย 26 เขาจะร้องต่อเราว่า
‘พระองค์ทรงเป็นพระบิดาของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ และเป็นศิลาแห่งความ
รอดของข้าพระองค์� 27 และเราจะให้เขาเป็นบุตรหัวปี ของเราด้วย สูงกว่าบรรดากษั ตริย์
แห่งแผ่นดินโลก 28 เราจะเก็บความเมตตาของเราไว้ให้เขาเป็นนิ ตย์ และพันธสัญญาของ
เราจะตั ้งม น
ั ่ คงอยู่ เพื่อ เขา 29 เราจะสถาปนาเชื้อ สายของเขาไว้เป็น นิ ตย์ ทั ้ งบ ัลลั งก ์ ของ
เขาให้ดํารงตราบเท่ากาลของฟ้าสวรรค์ 30 ถ้าลูกหลานของเขาทิง้ ราชบัญญัติของเรา และ
ไม่ ดําเนิ น ตามคํา ตัดสิน ของเรา 31 ถ้า เขาทัง้ หลายฝ่าฝืน กฎเกณฑ์ ของเรา และมิ ได้ รักษา
บัญญั ติ ของเรา 32 แล ้ว เราจะลงโทษการละเมิด ของเขาด้วยไม้ เรียว และความชัว่ ช้า ของ
เขาด้วยการเฆี่ยน 33 แต่จะไม่ถอนความเมตตาของเราไปจากเขา หรือไม่จริงต่อความสัตย์
สุจริตของเรา 34 เราจะไม่ฝ่าฝืนพันธสัญญาของเรา หรือพลิกแพลงถ้อยคําที่ออกไปจากริม
ฝีปากของเรา 35 เราปฏิญาณด้วยความบริสุทธิ์ของเราเด็ดขาดว่า เราจะไม่ มุ สาต่อดาวิด
36 เชื้อสายของเขาจะดํารงอยู่เป็ นนิ ตย์ บัลลังก์ของเขาจะยืนนานอย่างดวงอาทิตย์ต่อหน้า
เรา 37 จะสถาปนาไว้อย่างดวงจันทร์เป็นนิ ตย์ และเหมือนสักขีพยานอันสัตย์ซ่ือในท้องฟ้า�
เซลาห์ 38 แต่ พระองค์ ทรงได้ เหวี่ยงออกไปและเกลียดชัง พระองค์ ทรงพระพิโรธต่อผู้ที่ เจ
ิม ไว้ของพระองค์ 39 พระองค์ ได้ ทรงบอกเลิก พันธสัญญากับ ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ พระองค์
ทรงกระทํามงกุฎของท่านมลทินโดยเหวีย
่ งลงสู่ พื้นดิน 40 พระองค์ได้พังรัว้ ต้นไม้ของท่าน
ทัง้ สิน
้ พระองค์ทรงให้ที่ กําบังเข้มแข็งของท่านปรักหักพังลง 41 คนทัง้ ปวงที่ ผ่านไปก็ปล้น
ท่าน ท่า นก็เป็ นที ่ นินทาของเพื่อนบ้าน 42 พระองค์ ทรงยกย่องมือขวาของคู่ อริ ของท่าน
พระองค์ ทรงกระทํา ให้ ศัตรู ทัง้ สิน
้ ของท่านเปรมปรีดิ ์ 43 จร ิงที เดียว พระองค์ ทรงหัน คม
ดาบของท่าน และพระองค์ มิได้ ทรงกระทํา ให้ท่านตั ้งม ั น
่ อยู่ในสงคราม 44 พระองค์ ได้ ทรง
กระทําให้สง่าของท่านเสื่อมสูญไป และทรงเหวีย
่ งบัลลังก์ของท่านลงสู่พื้นดิน 45 พระองค์
ทรงตัดวันวัยหนุ่มของท่านให้สัน
้ และทรงคลุมท่านไว้ด้วยความอาย เซลาห์
พระสัญญาอันมน
ั ่ คงของพระเจ้าต่อดาวิด

ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์ จะซ่อนองค์ อยู่ นานเท่าใด เป็น นิ ตย์ หรือ พระพิโรธของ
พระองค์ จะไหม้ อยู่ นานเท่าใด 47 ขอทรงระลึ กว่า ช่วงชีวต
ิ ของข้า พระองค์ สัน
้ แค่ ไหน ไฉน
46
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พระองค์ ทรงเนรมิต สร้างบรรดามนุษย์ มาอย่างเปล่า ประโยชน์ มนุษย์ คนใดมี ชี วิ ตอยู่
ได้ โดยไม่ ต้องเห็น ความตาย เขาจะช่วยจิต วิญญาณของตนให้ พ้น จากมือ ของแดนผู้ ตาย
ได้ หรือ เซลาห์ 49 ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ความเมตตาในกาลก่อนของพระองค์ อยู่ที่ไหน
ซึ่ง พระองค์ ทรงปฏิญาณต่อ ดาวิด โดยความจริง ของพระองค์ 50 ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า
ขอทรงระลึกว่าผู้รับใช้ของพระองค์ถูกด่าอย่างไร และข้าพระองค์รบ
ั ความสบประมาทของ
บรรดาชนชาติ ที่ มีอํานาจใหญ่โตไว้ในอกของข้าพระองค์ อย่างไร 51 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์
นั ่นแหละศัตรู ของพระองค์ได้เย้ยหยัน นั ่นแหละเขาเย้ยรอยเท้าของผู้ที่เจิมไว้ของพระองค์
52 สาธุการแด่พระเยโฮวาห์เป็ นนิ ตย์ เอเมนและเอเมน
48

90
เล่ มที่สี ่ซ่ึงเปรียบกับหนั งสื อกันดารวิถี เกี่ยวกับอิสราเอลและชนชาติ นั ้น โมเสสกล่าว
ถึงพระสัญญาและการทําโทษของพระเจ้า คําอธิษฐานของโมเสส คนของพระเจ้า
1 ข้าแต่องค์พระผู้เป็ นเจ้า

พระองค์ทรงเป็นที่อาศัยของข้าพระองค์ทัง้ หลายตลอดทุกชัว่
อายุ
ก่อนที่ พระองค์ ทรงให้กําเนิ ด แผ่น ดิน โลกและพิ ภพ
พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าตัง้ แต่นิ รน
ั ดร์กาลถึงนิ รน
ั ดร์กาล 3 พระองค์ ทรงให้มนุษย์กลับไป
สู่ความพินาศ และตรัสว่า “บุตรทัง้ หลายของมนุษย์เอ๋ย จงกลับเถิด� 4 เพราะพันปีในสาย
พระเนตรของพระองค์เป็นเหมือนวานนี้ ซ่ึงผ่านไปแล้ว หรือเหมือนยามเดียวในเวลากลาง
คืน 5 พระองค์ ทรงกวาดมนุษย์ ไปเสีย อย่างนํ้า ท่วม เขาเป็น เหมือนการนอนหลับ เหมือน
หญ้า ที่ งอกขึ้น ใหม่ ในเวลาเช้า 6 ในเวลาเช้า มั นก ็ บานออกและใหญ่ ขึ้น ครัน
้ เวลาเย็ นก ็
ถู กตัด ลงและเหีย
่ วไป 7 เพราะข้า พระองค์ ทัง้ หลายถูก ความกริว้ ของพระองค์ ผลาญเสีย
ข้า พระองค์ ก็ เดือดร้อนเพราะพระพิโรธของพระองค์ 8 พระองค์ ทรงตัง้ ความชัว่ ช้า ของข้า
พระองค์ไว้ต่อพระพักตร์พระองค์ ทรงตัง้ บาปลับๆของข้าพระองค์ไว้ในความสว่างแห่งพระ
พักตร์ของพระองค์ 9 วัน ทัง้ ปวงของข้า พระองค์ ทัง้ หลายสิน
้ ไปใต้ พระพิโรธของพระองค์
กําหนดปีของข้าพระองค์สิ้นสุดลงอย่างเสียงถอนหายใจ
2 ก่อนที่ ภู เขาทัง
้ หลายเกิด ขึ้น มา

ความสัน
้ แห่งชีวต
ิ

10 กําหนดปี ของข้า พระองค์ ทัง
้ หลายคือ เจ็ด สิบ หรือถ้า เป็น เหตุ จากมี กําลั งก ็ ถึง แปดสิบ

แต่ช่วงชีวตน
ิ นม
ั ้ แต่
ี งานและความโศกเศร้า ไม่ช้าก็สูญไปและข้าพระองค์ทัง้ หลายก็จากไป
11 ผู้ ใดจะทราบถึง ฤทธิค
์ วามกริว้ ของพระองค์ และพระพิโรธของพระองค์ ตามความเกรง
กลัวพระองค์ 12 ขอพระองค์ ทรงสอนให้นับวันของข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์ ทัง้ หลายจะ
ตัง้ จิต ตัง้ ใจได้ สติ ปัญญา 13 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงหัน มาเถิด พระเจ้า ข้า หรือ ยั งอ
ีกนานเท่าใด ขอทรงมี ความสงสารบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ 14 โอ ขอทรงให้ข้าพระองค์
ทัง้ หลายอิม
่ ในเวลาเช้าด้วยความเมตตาของพระองค์ เพื่อข้าพระองค์ ทัง้ หลายจะได้ เปรม
ปรีดิ ์ และยินดี ตลอดวัน เวลาของข้า พระองค์ 15 ขอทรงให้ข้า พระองค์ ทัง้ หลายยินดี ให้มาก
วันเท่ากับที่พระองค์ได้ทรงให้ข้าพระองค์ทุกข์ยากนั ้น และให้มากปี เท่ากับที่ข้าพระองค์ได้
ประสบการร้าย 16 ขอให้พระราชกิจของพระองค์ปรากฏแก่ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ และให้สง่า
ราศีของพระองค์ปรากฏแก่ลูกหลานของเขา 17 ขอความงามของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ข้า พระองค์ อยู่ เหนื อ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ขอทรงสถาปนาหัตถกิจ ของข้า พระองค์ เหนื อ ข้า
พระองค์ พระเจ้าข้า ขอพระองค์ทรงสถาปนาหัตถกิจของข้าพระองค์ทัง้ หลาย
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สภาพอันมีสุขของคนที่รก
ั พระเจ้า

1 ผู้ที่ อาศัยอยู่

ณ ที่กําบังขององค์ผู้สูงสุดจะอยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 2 ข้าพเจ้า
จะกล่าวถึงพระเยโฮวาห์ว่า “พระองค์ทรงเป็ นที่ลี้ภัยของข้าพระองค์และป้อมปราการของ
ข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ ผู้ที่ข้าพระองค์จะไว้วางใจ�
ความปลอดภัยของคนที่รก
ั พระเจ้า

3 เพราะพระองค์จะทรงช่วยตัวท่านให้พ้นจากกับของพรานนกและจากโรคภัยอย่างร้าย

แรงนั ้น 4 พระองค์ จะทรงปกท่านไว้ด้วยปีก ของพระองค์ และท่านจะวางใจอยู่ ใต้ ปี กของ
พระองค์ ความจริงของพระองค์เป็นโล่และเป็นดัง้ ของท่าน

การยกย่องคนที่รก
ั พระเจ้า
ท่านจะไม่ กล ัว ความสยดสยองในกลางคืน หรือ กลัว ลูก ธนูที่ ปลิว ไปในกลางวัน 6 หรือ
โรคภัย ที่ ไล่ มาในความมืด หรือ ความพินาศที่ เก ิด ความหายนะในเที่ยงวัน 7 พัน คนจะล้ม
อยู่ที่ ข้างๆท่าน หมื่น คนที่ มือขวาของท่าน แต่ ภัย นั ้น จะไม่ มาใกล้ ท่าน 8 ท่านจะมองดู ด้วย
ตาเท่านั ้น และเห็นการตอบแทนแก่คนชัว่ 9 เพราะท่านได้กระทําให้พระเยโฮวาห์ผู้เป็นที่ลี้
ภัยของข้าพเจ้าคือองค์ผู้สูงสุด เป็นที่อยู่ของท่าน 10 ไม่มีการร้ายใดๆจะตกมาบนท่าน ไม่มี
ภัยมาใกล้ ที่ อาศัยของท่าน 11 เพราะพระองค์ จะรับสัง่ เหล่าทูตสวรรค์ ของพระองค์ ในเรือ
่ ง
ท่าน ให้ระแวดระวังท่านในทางทัง้ ปวงของท่าน 12 เขาทัง้ หลายจะเอามือประคองชู ท่านไว้
เกรงว่า เท้า ของท่านจะกระแทกหิน 13 ท่านจะเหยียบสิงโตและงู พิษ ท่านจะยํ่า สิงโตหนุ่ม
และมังกร 14 เพราะเขาผูกพันกับเราด้วยความรัก เราจึงจะช่วยเขาให้พ้น เราจะตัง้ เขาไว้
ในที่สูง เพราะเขารู จ
้ ักนามของเรา 15 เขาจะร้องทูลเรา และเราจะตอบเขา เราจะอยูก
่ ับเขา
ในยามลําบาก เราจะช่วยเขาให้พ้นและให้เกียรติเขา 16 เราจะให้เขาอิม
ิ ยืนยาว
่ ใจด้วยชีวต
และสําแดงความรอดของเราแก่เขา
5

92
การสรรเสริญความดีเลิศของพระเจ้า เพลงสดุดีหรือบทเพลงสําหรับวันสะบาโต

เป็นการ ดี ที่ จะ โมทนา พระ คุณ พระ เย โฮ วาห์ โอ ข้า แต่ องค์ ผู้ สูงสุด ที่ จะ ร้อง เพลง
สรรเสริญ พระนามของพระองค์ 2 ที่ จะประกาศความเมตตาของพระองค์ ในเวลาเช้า และ
ความสัตย์สุจริตของพระองค์ ในกลางคืน 3 เป็นเสียงก้องไปด้วยพิณสิบสายและพิณใหญ่
และด้วยเสียงพิณเขาคู่ 4 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ทรงกระทําให้ข้าพระองค์ยินดี
ด้วยพระราชกิจของพระองค์ ข้าพระองค์จะฉลองชัยชนะเนื่ องในพระหัตถกิจของพระองค์
5 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ พระราชกิจของพระองค์ ใหญ่หลวงนั ก พระดําริของพระองค์ สุดล
ึ กลํ้า 6 คนเขลาจะทราบไม่ ได้ คนโฉดเข้าใจเรือ
่ งนี้ ไม่ ได้ 7 ว่า ถึง แม้ คนชัว่ จะงอกขึ้น อย่าง
หญ้า และคนกระทํา ความชัว่ ช้า ทัง้ ปวงเจริญ ขึ้น เขาทัง้ หลายจะถูก ทําลายเป็น นิ ตย์ 8 ข้า
แต่พระเยโฮวาห์ แต่พระองค์ทรงอยูบ
่ นที่สูงเป็นนิ ตย์ 9 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพราะดูเถิด
ศัตรู ของพระองค์ เพราะดู เถิด ศัตรู ของพระองค์ จะพินาศ คนกระทํา ความชัว่ ช้า ทัง้ ปวง
จะต้องกระจัดกระจายไป 10 แต่ พระองค์ ทรงเชิดชู เขาของข้า พระองค์ อย่างกับ เขาม้า ยู นิ
คอน ข้าพระองค์จะถูกเจิมด้วยนํ้ามันใหม่ 11 นั ยน์ ตาของข้าพระองค์จะเห็นความปรารถนา
ของข้า พระองค์ ต่อ พวกศั ตรู ของข้า พระองค์ นั้น สําเร็จ หู ของข้า พระองค์ จะได้ยน
ิ ถึง ความ
12
ปรารถนาของข้าพระองค์ ต่อคนชัวท
่ ี่ลุ กขึ้นสู้ ข้าพระองค์ นั้นสําเร็จ คนชอบธรรมจะงอก
1
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13 คนที ่ ถู กปลูก ไว้ใน

ขึ้นอย่างต้ นอินทผลัม เขาจะเจริญขึ้นอย่างต้นสนสี ดาร์ในเลบานอน
พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ จะเจริญ ขึ้น ในบริเวณของพระเจ้า ของเราทัง้ หลาย 14 เขาแก่
แล้วก็ยังเกิดผล เขาจะมีน้ําเลี้ยงเต็มและเขียวสดอยู่ 15 เพื่อแสดงว่าพระเยโฮวาห์นั้นเที่ยง
ธรรม พระองค์ทรงเป็นศิลาของข้าพระองค์ ในพระองค์ไม่มีความอธรรม
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ความรุ ง่ เรืองแห่งราชอาณาจักรของพระเจ้า
พระเยโฮวาห์ ทรงครอบครอง พระองค์ ทรงสวมความยิง่ ใหญ่ พระเยโฮวาห์ ทรงสวม
กําลัง พระองค์ ทรงเอาพระกําลัง คาดพระองค์ โลกได้ สถาปนาไว้ แล้ว มัน จะไม่ หวัน
่ ไหว
2 พระที่นั่ง ของพระองค์ ได้ สถาปนาไว้ แล ้ว ตัง
้ แต่ กาลดึกดําบรรพ์ พระองค์ ดํารงอยู่ ตัง้ แต่
นิ รน
ั ดร์กาล 3 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ กระแสนํ้า ได้ คะนอง กระแสนํ้า คะนองเสียง กระแส
นํ้า คะนองเสีย งกึ กก ้อง 4 พระเยโฮวาห์บนที่ สูง นั ้น ทรงมหิทธิฤทธิยิ
์ ง่ กว่า เสียงของนํ้า มาก
หลาย ทรงมหิทธิฤทธิยิ
์ ง่ กว่าคลื่นทะเล 5 บรรดาพระโอวาทของพระองค์แน่ นอนทีเดียว โอ
ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ความบริสุทธิเหมาะกั
บพระนิ เวศของพระองค์เป็นนิ ตย์
์
1

94
การขอร้องเรือ
่ งการปกครองอย่างกดขีแ
่ ละการขาดความเคารพ
โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า เจ้ าแห่ง การแก้ แค้น โอ ข้า แต่ พระเจ้า เจ้ าแห่ง การ
แก้แค้น ขอทรงสําแดงพระองค์ 2 ข้าแต่ผู้พิพากษาโลก ขอทรงลุกขึ้น ให้คนโอหังได้รบ
ั ผล
สนองอันสมกับเขา 3 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ คนชัว่ จะนานเท่าใด คนชัว่ จะลิงโลดอยูน
่ านเท่าใด
4 เขาจะพล่ามและพูดอย่างจองหองนานเท่าใด คนกระทําความชัว
่ ช้าทัง้ ปวงจะโอ้อวดนาน
เท่าใด 5 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ เขาทุบ ประชาชนของพระองค์ เป็น ชิน
้ ๆ และทํา มรดกของ
6
พระองค์ ให้ทุกข์ยาก เขาสังหารแม่ม่ายและคนต่างด้าว และกระทําฆาตกรรมลูกกําพร้า
พ่อ 7 และเขากล่าวว่า “พระเยโฮวาห์ จะไม่ แลเห็น พระเจ้า ของยาโคบจะไม่ หยัง่ รู �
้ 8 คน
เขลาที่สุดของประชาชนเอ๋ย จงเข้าใจเถิด คนโง่ทัง้ หลาย เมื่อไรเจ้าจึงจะฉลาด 9 พระองค์
ผู้ ทรงปลู กห ู พระองค์ จะไม่ ทรงได้ยน
ิ หรือ พระองค์ ผู้ ทรงปั้ นตา พระองค์ จะไม่ ทรงเห็น
10
หรือ พระองค์ ผู้ ทรงตี สอนบรรดาประชาชาติ พระองค์ จะไม่ ทรงขนาบหรือ พระองค์ ผู้
ทรงสอนความรู ให้
้ มนุษย์ พระองค์จะไม่ทรงทราบหรือ 11 พระเยโฮวาห์ทรงทราบความคิด
ของมนุษย์วา่ เป็นเพียงแต่ไร้สาระ
1

พระพรแห่งความทุกข์ยาก
โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ คนที ่ พระองค์ ทรงตี สอนนั ้ นก ็ เป็นสุข คือ คนที่ พระองค์ ทรง
สอนด้วยพระราชบัญญั ติ ของพระองค์ 13 เพื่อ จะให้เขาพัก จากวัน ลําบากจนกว่า จะขุด บ่อ
ไว้ให้คนชัว่ 14 เพราะพระเยโฮวาห์จะไม่ ทอดทิง้ ประชาชนของพระองค์ พระองค์ จะไม่ ทรง
สละมรดกของพระองค์ 15 เพราะความยุ ติ ธรรมจะกลับ ไปหาความชอบธรรม และบรรดา
คนเที่ยงธรรมในใจจะติดตามไป 16 ผู้ ใดจะลุก ขึ้น ต่อ ต้านคนกระทํา ความชัว่ แทนข้าพเจ้า
ผู้ ใดจะยืน ต่อสู้ คนกระทํา ความชัว่ ช้า แทนข้าพเจ้า 17 ถ้า พระเยโฮวาห์ มิใช่ ความอุปถัมภ์
ของข้าพเจ้า วิญญาณของข้าพเจ้าคงอยู่ในความสงัด 18 เมื่อข้าพเจ้าได้คิดว่า “เท้าของข้า
พลาด� โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ความเมตตาของพระองค์ ยด
ึ ข้า พระองค์ ไว้ 19 เมื่อ ความ
กังวล ใน ใจ ของ ข้า พระองค์ มี มาก การ เล้าโลม ของ พระองค์ ก็ หน ุน จิตใจ ของ ข้า พระองค์
ให้ ชื่นบาน 20 บัลลังก์ แห่ งความชัว่ ช้า จะร่วมมิตรกับ พระองค์ ได้ หรือ คือ ผู้ ที่ ใช้ กฎหมาย
12
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ประกอบการชัว่ ร้าย เขาทัง้ หลายผูก มิตรกัน ต่อสู้ ชี วิต ของคนชอบธรรม และปรับ โทษ
โลหิต ที่ ไร้ ความ ผิด 22 แต่ พระ เย โฮ วาห์ ทรง เป็ นที ่ กําบัง เข้ม แข็ง ของ ข้าพเจ้า แล้ว และ
พระเจ้า ของข้าพเจ้า เป็น ศิลาที่ ลี้ ภัย ของข้าพเจ้า 23 พระองค์ จะทรงนํา ความชัว่ ช้า ของเขา
เองมาเหนื อเขา และจะทรงตัดเขาเหล่านั ้นออกเสียเพราะความชัว่ ร้ายของเขาเอง ใช่แล้ว
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราจะทรงตัดเขาออกเสีย
21

95

การตักเตือนให้สรรเสริญพระเจ้าเพราะความดีเลิศของพระองค์
มาเถิด ให้เราทัง้ หลายร้องเพลงถวายพระเยโฮวาห์ ให้เรากระทําเสียงชื่นบานถวาย
ศิลาแห่งความรอดของพวกเรา 2 ให้เราทัง้ หลายเข้ามาอยู่เฉพาะเบื้องพระพักตร์พระองค์
ด้วยโมทนา ให้เรากระทํา เสียงชื่นบานถวายพระองค์ ด้วยบทเพลงสดุ ดี 3 เพราะพระเยโฮ
วาห์ ทรงเป็น พระเจ้า ใหญ่ ยิง่ และทรงเป็นกษั ตริย์ ใหญ่ ยิง่ เหนื อ พระทัง้ หลาย 4 ที่ ลึก ของ
แผ่น ดิน โลกอยู่ ในพระหัตถ์ ของพระองค์ ที่ สูง ของภูเขาเป็น ของพระองค์ ด้วย 5 ทะเลเป็น
ของพระองค์ เพราะพระองค์ ทรงสร้างมัน และพระหัตถ์ ของพระองค์ ทรงปั้ นแผ่น ดิน แห้ง
6 โอ มาเถิด ให้ เรานมัสการและกราบลง ให้ เราคุกเข่า ลงต่อ พระพักตร์ พระเยโฮวาห์ ผู้
ทรงสร้างพวกเรา 7 เพราะพระองค์ ทรงเป็นพระเจ้าของเรา และเราเป็นประชาชนแห่งทุ่ง
หญ้าของพระองค์ และเป็นแกะแห่งพระหัตถ์ของพระองค์ วันนี้ ถ้าท่านทัง้ หลายจะฟังพระ
สุรเสียงของพระองค์ 8 อย่า ให้ จิ ตใจของท่านแข็ง กระด้างไปอย่างในครัง้ กบฏนั ้น เหมือน
อย่างในวันที ่ ถู กทดลองในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร 9 เมื่อ บรรพบุรุษ ของท่านทดลองเราโดยเอาเรา
เข้าพิสูจน์ และได้เหนก
็ จ
ิ การของเรา 10 เราจึงเคืองคนชัว่ อายุนั้นอยูสี
่ สิ
่ บปีและว่า “เขาเป็น
ชนชาติ ที่ มี ใจมัก หลงผิด เขาไม่ รู จั
้ ก ทางทัง้ หลายของเรา� 11 เพราะฉะนั ้น เราจึง ปฏิญาณ
ด้วยความพิโรธของเราว่า “เขาจะไม่ได้เข้าสู่ที่สงบสุขของเรา�
1 โอ

96
การตักเตือนให้สรรเสริญพระเจ้าเพราะความยุติธรรมของพระองค์
1 โอ จงร้องเพลงบทใหม่ถวายพระเยโฮวาห์ แผ่นดินโลกทัง
้ สิน
้ จงร้องเพลงถวายพระเย
โฮวาห์ 2 จงร้องเพลงถวายพระเยโฮวาห์ สรรเสริญพระนามของพระองค์ จงประกาศความ
รอดของพระองค์ทุกๆวัน 3 จงเล่าถึงสง่าราศี ของพระองค์ ท่ามกลางบรรดาประชาชาติ ถึง
การมหัศจรรย์ ของพระองค์ ท่ามกลางบรรดาชนชาติ ทัง้ หลาย 4 เพราะพระเยโฮวาห์ นั้น
ทรงยิง่ ใหญ่ และสมควรจะสรรเสริญ อย่างยิง่ พระองค์ ทรงเป็ นที ่ เกรงกลัว เหนื อ พระทัง้
ปวง 5 เพราะพระทัง้ ปวงของชนชาติ ทัง้ หลายเป็ นรูปเคารพ แต่ พระเยโฮวาห์ทรงสร้างฟ้า
สวรรค์ 6 เกียรติ และความสูง ส่ งม ี อยู่ ต่อ เบื้องพระพักตร์พระองค์ กําลัง และความงามอยู่
ในสถานบริสุทธิ์ ของพระองค์ 7 โอ ตระกูล ของชนชาติ ทัง้ หลายเอ๋ย จงถวายแด่ พระเยโฮ
วาห์ จงถวายสง่าราศีและกําลังแด่พระเยโฮวาห์ 8 จงถวายสง่าราศีซ่ึงควรแก่พระนามของ
พระองค์แด่พระเยโฮวาห์ จงนําเครือ
่ งบูชาและมายังบริเวณพระนิ เวศของพระองค์ 9 โอ จง
นมัสการพระเยโฮวาห์ด้วยเครือ
่ งประดับแห่งความบริสุทธิ์ ชาวโลกทัง้ สิน
่ ต่อ
้ เอ๋ย จงตัวสัน
เบื้องพระพักตร์พระองค์ 10 จงพูด ท่ามกลางบรรดาประชาชาติ วา่ พระเยโฮวาห์ ทรงครอบ
ครอง เออ พิภพจะถูกสถาปนาเพื่อมันจะไม่หวัน
่ ไหวเลย พระองค์ จะทรงพิพากษาชนชาติ
11
ทัง้ หลายด้วยความชอบธรรม จงให้ฟ้าสวรรค์ เปรมปรีดิ ์ และแผ่นดินโลกยินดี ให้ทะเล
คํารน กับสิง่ ทัง้ ปวงที่อยู่ในนั ้น 12 ให้ทุ่งนาเริงโลด กับสิง่ ทุกอย่างที่อยู่ในนั ้น แล้วต้นไม้ทัง้
สิน
้ ของป่าไม้จะปลาบปลื้มยินดี 13 เฉพาะพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์เสด็จมา
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ด้วยพระองค์เสด็จมาพิพากษาโลก พระองค์จะทรงพิพากษาโลกด้วยความชอบธรรม และ
ชนชาติทัง้ หลายด้วยความจริงของพระองค์

97
ความรุ ง่ เรืองแห่งราชอาณาจักรของพระเจ้า
1 พระ เย โฮ วาห์ ทรง ครอบ ครอง จง ให้ แผ่ น ดิน โลก เปรม ปรี ดิ ์ ให้ เกาะ เล็กๆ มากมาย
นั ้น ยินดี 2 เมฆ และ ความ มืด ทึ บอย ู่ รอบ พระองค์ ความ ชอบ ธรรม และ ความ ยุ ติ ธรรม
เป็น รากฐานแห่ งบ ัลลั งก ์ ของพระองค์ 3 ไฟลุก อยู่ ข้างหน้า พระองค์ และไหม้ ปฏิปักษ์ ของ
พระองค์ รอบข้างเสีย 4 ฟ้าแลบของพระองค์ กระทําให้พิภพสว่าง แผ่นดินโลกเห็นแล้วสัน
่
สะท้าน 5 ภู เขาละลายอย่างขี้ ผ้งึ ต่อ เบื้องพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ต่อ เบื้องพระพักตร์องค์
พระผู้ เป็น เจ้า แห่ง แผ่น ดิน โลกทัง้ สิน
้ 6 ฟ้า สวรรค์ ป่าวร้องความชอบธรรมของพระองค์
และ ชนชาติ ทัง้ หลาย เห็น สง่า ราศี ของ พระองค์ 7 ให้ ผู้ ปรนนิ บัติ รู ป เคารพ สลัก ทัง้ สิน
้ ได้
อาย คือ ผู้ ที่ อวดในรู ป เคารพของเขา ให้ พระทัง้ สิน
ิ และ
้ กราบลงต่อ พระองค์ 8 ศิ โยนได้ยน
ยินดี และธิดาทัง้ ปวงของยู ดาห์ เปรมปรีดิ ์ โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ เพราะคํา พิพากษาของ
พระองค์ 9 ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ เพราะ พระองค์ สูงสุด เหนื อ แผ่น ดิน โลก ทัง้ สิน
้ พระองค์
10
ทรงสูง เด่น กว่า พระทัง้ ปวงอย่างยิง่
ท่านผู้ ที่ รัก พระเยโฮวาห์ ก็ จงเกลียดชัง ความชัว่
พระองค์ ทรงอารักขาชีวต
ิ วิ สุทธิ ชนของพระองค์ พระองค์ ทรงช่วยเขาให้ พ้น จากมือ ของ
คนชัว่ 11 ความสว่างแจ้ง ขึ้น แก่ คนชอบธรรม และความชื่นบานมี ข้น
ึ แก่ คนใจเที่ยงธรรม
12 ท่านผู้ ชอบธรรมเอ๋ย จงเปรมปรีดิ ์ ในพระเยโฮวาห์ และถวายโมทนาเมื่อ ระลึก ถึง ความ
บริสุทธิ์ของพระองค์

98
สิ่งทัง้ ปวงจงสรรเสริญพระเจ้า เพลงสดุดี
จงร้องเพลงบทใหม่ถวายพระเยโฮวาห์เพราะพระองค์ ได้ ทรงกระทําการมหัศจรรย์
พระหัตถ์ขวาและพระกรบริสุทธิข
์ องพระองค์ได้นําความมีชย
ั มา 2 พระเยโฮวาห์ทรงกระทํา
ให้ ความ รอด ของ พระองค์ เป็น ที่ รู จ
้ ัก พระองค์ ทรง สําแดง ความ ชอบ ธรรม ของ พระองค์
อย่างเปิดเผยท่ามกลางสายตาของบรรดาประชาชาติ 3 พระองค์ทรงระลึกถึงความเมตตา
และความจริงของพระองค์ต่อวงศ์วานอิสราเอล ที่สุดปลายแผ่นดินโลกทัง้ สิน
้ ได้เห็นความ
รอดของพระเจ้า ของเรา 4 ชาวโลกทัง้ สิน
้ เอ๋ย จงเปล่ง เสียงชื่นบานถวายแด่ พระเยโฮวาห์
เปล ่ง เป็น เสียงเพลงชื่นบานและร้องเพลงสรรเสริญ 5 จงร้องเพลงสรรเสริญ ถวายพระเย
โฮวาห์ด้วยพิณเขาคู่ ด้วยพิณเขาคู่ คลอด้วยเสียงเพลงสดุดี 6 ด้วยเสียงแตรและเสียงแตร
ทองเหลืองขนาดเล็ก จงกระทํา เสียงชื่นบานต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ คือ พระมหากษั
ตริย์ 7 ให้ทะเลคํารนกับ สิง่ ทัง้ ปวงที่ อยู่ ในทะเลนั ้น พิภพและบรรดาผู้ อาศัย อยู่ ในนั ้น 8 ให้
กระแสนํ้าตบมือของมัน ให้บรรดาเนิ นเขาปี ติยินดีด้วยกัน 9 เฉพาะเบื้องพระพักตร์พระเย
โฮวาห์ เพราะพระองค์ เสด็จ มาพิพากษาโลก พระองค์ จะทรงพิพากษาโลกด้วยความชอบ
ธรรม และชนชาติทัง้ หลายด้วยความเที่ยงตรง
1 โอ

99
การนมัสการในศิโยน

1 พระเยโฮวาห์ทรงครอบครอง

เครู บ ให้แผ่นดินโลกหวัน
่ ไหว

ให้ชนชาติทัง้ หลายตัวสัน
่ พระองค์ผู้ประทับระหว่างพวก
พระองค์ สูงเด่นอยู่เหนื อ

2 พระเยโฮวาห์ใหญ่ ยิง
่ อยู่ในศิ โยน
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ประชาชาติ ทัง้ ปวง ให้ เขาสรรเสริญ พระนามอัน ยิง่ ใหญ่ และน่า คร้ามกลัว ของพระองค์
เพราะพระนามนั ้น บริสุทธิ์ 4 ฤทธานุ ภาพของกษั ตริย์ ทรงรัก ความยุ ติ ธรรม พระองค์ ทรง
สถาปนาความเที่ยงตรง พระองค์ ทรงประกอบความยุ ติ ธรรมและความชอบธรรมขึ้น ใน
ยาโคบ 5 จงยอพระเกีย รติ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเรา และนมัสการที่ แท่น รองพระบาท
ของพระองค์ เพราะพระองค์บริสุทธิ์ 6 โมเสสและอาโรนอยู่ในพวกปุโรหิตของพระองค์ ซา
มู เอลอยู่ ในพวกที่ ทูล ออกพระนามของพระองค์ ด้วย พวกท่านร้องทูล พระเยโฮวาห์ และ
พระองค์ ทรงตอบท่านเหล่า นั ้น 7 พระองค์ ตรัส กั บท ่า นที่ ในเสาเมฆ ท่านทัง้ ปวงได้ รก
ั ษา
บรรดาพระโอวาทของพระองค์และกฎที่พระองค์ประทานแก่ท่าน 8 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของข้าพระองค์ทัง้ หลาย พระองค์ทรงตอบท่านเหล่านั ้น พระองค์ ทรงเป็นพระเจ้า
ผู้ยกโทษท่านเหล่านั ้น แต่ทรงเป็นผูส
้ นองการกระทําผิดของท่านเหล่านั ้น 9 จงยอพระเกีย
รติพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา และนมัสการที่ภูเขาอันบริสุทธิ์ของพระองค์ เพราะพระเย
โฮวาห์พระเจ้าของเราบริสุทธิ์
3

100
จงสรรเสริญพระเจ้าด้วยความชื่นบาน เพลงสดุดีเพื่อสรรเสริญพระเจ้า
ชาวโลกทัง้ สิน
้ เอ๋ย จงเปล่ง เสียงชื่นบานถวายแด่ พระเยโฮวาห์ 2 จงปรนนิ บั ติ พระเย
โฮวาห์ ด้วยความยินดี จงเข้า มาเฝ้า พระองค์ ด้วยการร้องเพลง 3 จงรู ้ เถิด ว่า พระเยโฮ
วาห์ ทรงเป็น พระเจ้า คือ พระองค์ เองที่ ทรงสร้างเราทัง้ หลาย เราไม่ ได้ สร้างตัว เองขึ้น เรา
เป็น ประชาชนของพระองค์ เป็น แกะแห่ง ทุ่ง หญ้า ของพระองค์ 4 จงเข้า ประตู ของพระองค์
ด้วยการโมทนา และเข้าบริเวณพระนิ เวศของพระองค์ ด้วยการสรรเสริญ จงถวายโมทนา
ขอบพระคุณ พระองค์ จง ถวาย สาธุการ แด่ พระนาม ของ พระองค์ 5 เพ ราะ พระ เย โฮ วาห์
ประเสริฐ ความ เมตตา ของ พระองค์ ดํารง เป็น นิ ตย์ และ ความ จริง ของ พระองค์ ดํารง อยู่
ทุกชัว่ อายุ
1

101
ดาวิดปฏิญาณว่าจะประพฤติอย่างดีรอบคอบ เพลงสดุดีของดาวิด
ข้า พระองค์ จะร้องเพลงเรือ
่ งความเมตตาและความยุ ติ ธรรม โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์
ข้า พระองค์ จะร้องเพลงถวายพระองค์ 2 ข้า พระองค์ จะประพฤติ อย่างเฉลียวฉลาดตาม
มรรคาที่ดีรอบคอบ โอ เมื่อไรพระองค์จะเสด็จมาหาข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะดําเนิ นด้วย
ใจซื่อสัตย์ภายในเรือนของข้าพระองค์ 3 ข้าพระองค์จะไม่ตัง้ สิง่ ใดๆที่ชว
ั ่ ช้าไว้ต่อหน้าต่อตา
ของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ เกล ีย ดกิ จการของผู้ ที่ ไม่ ซื่อตรง กิจการนั ้น จะไม่ ติ ดอย ู่ กับ ข้า
พระองค์ 4 ข้าพระองค์ จะอยู่หา่ งไกลจากคนใจดื้อรัน
้ ข้าพระองค์ จะไม่รว่ มรู ค
้ นชัว่ ร้ายเลย
5 บุคคลใดก็ตามใส่รา
้ ยเพื่อนบ้านของเขาอย่างลับๆ ข้าพระองค์จะขจัดเขาออกเสีย คนที่มี
ตายโสและใจที่ จองหองข้าพระองค์จะไม่ยอมทนด้วย 6 นั ยน์ ตาข้าพระองค์จะมองหาคนที่
ซื่อตรงในแผ่นดิน เพื่อเขาจะอาศัยอยู่กับข้าพระองค์ ผู้ใดดําเนิ นในทางที่ดีรอบคอบ ผู้นั ้น
จะปรนนิ บั ติ ข้าพระองค์ 7 ผู้ที่ ประพฤติ หลอกลวงจะไม่ ได้ อาศัยอยู่ในเรือนของข้าพระองค์
คนใดที่ พู ดเท็จ จะไม่ ยงั ่ ยืน อยู่ ต่อ สายตาของข้า พระองค์ 8 ข้า พระองค์ จะทํา ลายคนชั วท
ั้
่ ง
สิน
้ ในแผ่น ดิน เสีย แต่ เนิ่ นๆ เพื่อ ว่า ข้า พระองค์ จะได้ ตัด บรรดาผู้ กระทํา ชัว่ ออกเสีย ให้หมด
จากนครของพระเยโฮวาห์
1
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การขอร้องอย่างทุกข์ ใจ คํา อธิษฐานของผู้ ถู กข่ม ใจ เมื่อ เขาอ่อนระอาใจ และระบาย
ความนั ้นต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
1 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงสดับ คํา อธิษฐานของข้า พระองค์ ขอเสียงร้องของข้า
พระองค์ มาถึง พระองค์ 2 ขออย่า ทรงซ่อนพระพักตร์ ของพระองค์ จากข้า พระองค์ ในวัน
ทุกข์ใจของข้าพระองค์ ขอทรงเงีย
่ พระกรรณสดับข้าพระองค์ ขอทรงตอบข้าพระองค์ โดย
เร็วในวันที ่ข้าพระองค์รอ
้ งทูลต่อพระองค์ 3 เพราะวันของข้าพระองค์สิ ้นไปอย่างควัน และ
กระดูกของข้าพระองค์ไหม้อย่างเตาไฟ 4 จิตใจของข้าพระองค์ถู กนาบและเหีย
่ วไปเหมือน
หญ้า ข้าพระองค์จึงลืมรับประทานอาหารของข้าพระองค์ 5 เหตุด้วยเสียงร้องครางของข้า
พระองค์ กระดูก ของข้า พระองค์ เกาะติด เนื้ อ ของข้า พระองค์ 6 ข้า พระองค์ เป็น เหมือนนก
กระทุง ที่ ในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร ดุ จนกเค้า แมวแห่ง ทะเลทราย 7 ข้า พระองค์ เฝ้า อยู่ ข้า พระองค์
เหมือนนกกระจอกโดดเดี่ยวบนหลังคาเรือน 8 ศัตรู ของข้า พระองค์ เยาะหยัน ข้า พระองค์
วัน ยัง คํ่า ผู้ ที่ คลัง่ ใส่ ข้า พระองค์ ปฏิญาณตัว ต่อ ต้านข้า พระองค์ 9 เพราะข้า พระองค์ กิน ขี้
เถ้า ต่างอาหาร และเจือ นํ้าตาเข้า กับ เครือ
่ งดื่ม 10 เหตุ ด้วยความพิโรธและความกริว้ ของ
พระองค์ เพราะพระองค์ทรงชูข้าพระองค์ข้น
ึ และโยนข้าพระองค์ทิง้ ไปเสีย 11 วันเวลาของ
ข้าพระองค์เหมือนเงาเวลาเย็น ข้าพระองค์เหี่ยวไปเหมือนหญ้า
จงระลึกถึงพระเมตตาทัง้ หลายของพระเจ้า
โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ แต่ พระองค์ จะทรงประทั บอย ู่ เป็น นิ ตย์ การระลึก 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 ณาเธอ เออ เวลากําหนดมาถึง แล้ว 14 เพราะผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ รก
ั ซากก้อนหิน ของ
เธอนั ก และสงสารผงคลี ของเธอ 15 บรรดาประชาชาติ จะกลัว พระนามของพระเยโฮวาห์
และบรรดากษั ตริย์ ของแผ่น ดิน โลกกลัว สง่า ราศี ของพระองค์ 16 เพราะเมื่อ พระเยโฮวาห์
จะทรงสร้างศิ โยนนั ้น พระองค์ จะทรงปรากฏด้วยสง่า ราศี ของพระองค์ 17 พระองค์ จะสน
พระทัย ในคํา อธิษฐานของคนสิน
้ เนื้ อ ประดาตัว และจะไม่ ทรงดู หมิน
่ คํา อธิษฐานของเขา
18 จงบันทึก เรือ
่ งนี้ ไว้ให้ชัว่ อายุที่ จะมีมา เพื่อประชาชนที่ ยงั จะทรงสร้างมานั ้นจะได้ สรรเส
ริญ พระเยโฮวาห์ 19 เพราะพระองค์ ทอดพระเนตรลงมาจากที่ สู งอ ัน บริสุทธิ์ ของพระองค์
จากฟ้า สวรรค์ พระเยโฮวาห์ ทอดพระเนตรแผ่น ดิน โลก 20 เพื่อ ทรงสดับ เสียงร้องคราง
ของเชลย เพื่อทรงปล่อยคนที่ต้องถึงตายให้เป็นอิสระ 21 เพื่อจะประกาศพระนามของพระ
เยโฮวาห์ในศิ โยน และกล่าวสรรเสริญ พระองค์ ในเยรู ซาเล็ม 22 ขณะเมื่อ ชนชาติ ทัง้ หลาย
รวบรวมกัน ทัง้ บรรดาราชอาณาจักร เพื่อปรนนิ บัติพระเยโฮวาห์ 23 พระองค์ทรงหักกําลัง
ของข้าพเจ้ากลางทาง พระองค์ทรงกระทําให้วน
ั เวลาของข้าพเจ้าสัน
้ เข้า 24 ข้าพเจ้าว่า “โอ
ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขออย่าทรงนําข้าพระองค์ไปเสียในครึง่ กลางวันเวลาของข้า
พระองค์ พระองค์ผู้ปีเดือนดํารงอยูต
่ ลอดทุกชัว่ อายุ� 25 เมื่อเดิมพระองค์ทรงวางรากฐาน
ของแผ่นดินโลก และฟ้าสวรรค์เป็นพระหัตถกิจของพระองค์ 26 สิ่งเหล่านี้ จะพินาศไป แต่
พระองค์ จะทรงดํารงอยู่ บรรดาสิง่ เหล่า นี้ จะเก่า ไปเหมือนเครือ
่ งนุ่ง ห่ม พระองค์ จะทรง
เปลี่ยนสิง่ เหล่า นี้ ไว้ ดุ จเสื้อ คลุม และสิง่ เหล่านั ้ นก ็ จะเปลี่ยนแปลงไป 27 แต่ พระองค์ ยัง
ทรงเป็นอย่างเดิม และปี เดือนของพระองค์จะไม่สิน
้ สุด 28 ลูกหลานของบรรดาผู้รับใช้ของ
พระองค์จะอยูมั
่ น
่ คง และเชื้อสายของเขาจะได้รบ
ั การสถาปนาต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์
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โอ จิ ตใจของข้า เอ๋ย จงถวายสาธุการแด่ พระเยโฮวาห์ และทัง้ สิ้ นที ่ อยู่ ภายในข้า จง
ถวายสาธุการแด่ พระนามบริ สุทธิ ์ ของพระองค์ 2 โอ จิ ตใจของข้า เอ๋ย จงถวายสาธุการ
แด่ พระเยโฮวาห์ และอย่า ลืม พระราชกิ จอ ั นม ี พระคุณ ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ 3 ผู้ ทรงอภัย
ความชัว่ ช้าทัง้ สิน
้ ของท่าน ผู้ทรงรักษาโรคทัง้ สิน
้ ของท่าน 4 ผู้ทรงไถ่ ชีวิตของท่านมาจาก
ปากแดนผู้ ตาย ผู้ ทรงสวมความเมตตาและพระกรุ ณาเป็น มงกุฎ ให้ ท่าน 5 ผู้ ทรงให้ ปาก
ท่า นอิ่ มด ้วยของดี วัย หนุ่ม ของท่านจึง กลับ คืน มาใหม่ อย่างวัย นกอินทรี 6 พระเยโฮวาห์
ทรงประกอบความชอบธรรมและการยุติธรรมให้แก่บรรดาผู้ที่ถูกบีบบังคับ 7 พระองค์ทรง
สําแดงวิธก
ี ารของพระองค์แก่โมเสส พระราชกิจของพระองค์แก่ประชาชนอิสราเอล 8 พระ
เยโฮวาห์ ทรงพระกรุ ณาและมี พระคุณ ทรงกริว้ ช้า และอุดมด้วยความเมตตา 9 พระองค์
จะไม่ ทรงปรักปรํา เสมอหรือ ทรงกริว้ อยู่ เป็น นิ ตย์ 10 พระองค์ มิได้ ทรงกระทํา ต่อ เราตาม
เรือ
่ งบาปของเรา หรือ ทรงสนองตามความชัว่ ช้า ของเรา 11 เพราะว่า ฟ้า สวรรค์ สูง เหนื อ
แผ่น ดิน เท่าใด ความเมตตาของพระองค์ ที่ มีต ่ อบรรดาคนที่ เกรงกลัว พระองค์ ก็ ใหญ่ ยิง่
เท่านั ้น 12 ตะวันออกไกล จาก ตะวัน ตก เท่าใด พระองค์ ทรง ปลด การ ละเมิด ของ เรา จาก
เราไปไกลเท่านั ้น 13 บิ ดาสงสารบุตรของตนฉั นใด พระเยโฮวาห์ ทรงสงสารบรรดาคนที่
ยําเกรงพระองค์ ฉั น นั ้น 14 เพราะพระองค์ ทรงทราบโครงร่างของเรา พระองค์ ทรงระลึก
ว่า เราเป็น แต่ ผงคลี 15 ส่วนมนุษย์ นั ้น วัน เวลาของเขาเหมือนหญ้า เขาเจริญ ขึ้น เหมือน
ดอกไม้ ในทุ่ง นา 16 เพราะลมพัด ผ่านมัน ไป มั นก ็ สูญ เสีย และสถานที่ ของมัน ไม่ รู จั
้ ก มั นอ
ีก 17 แต่ ความเมตตาของพระเยโฮวาห์นั้น ดํารงอยู่ ตัง้ แต่ นิ รน
ั ดร์กาลถึง นิ รน
ั ดร์กาลต่อ ผู้
ที่ยําเกรงพระองค์ และความชอบธรรมของพระองค์ต่อหลานเหลน 18 ต่อบรรดาผู้ที่รักษา
พันธสัญญาของพระองค์ และระลึกอยู่ที่จะกระทําตามพระบัญญัติของพระองค์ 19 พระเย
โฮวาห์ ทรงสถาปนาบัล ลั งก ์ ของพระองค์ ไว้ในฟ้า สวรรค์ และราชอาณาจักรของพระองค์
ครองทุก สิง่ อยู่ 20 ข้า แต่ ท่านทัง้ หลาย ผู้ เป็น ทูต สวรรค์ ของพระองค์ จงถวายสาธุการแด่
พระเยโฮวาห์ ท่านผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ผูกระทํ
้
าตามพระบัญชาของพระองค์ และเชื่อฟังเสียง
พระวจนะของพระองค์ 21 พลโยธาทัง้ สิน
้ ของพระองค์ จงถวายสาธุการแด่ พระเยโฮวาห์
คือ บรรดาผู้ รับ ใช้ ที่ กระทํา ตามพระทัย พระองค์ 22 พระราชกิจ ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ ในทุก
สถานที่ ที่ พระองค์ ทรงครอบครองอยู่ จงถวายสาธุการแด่ พระเยโฮวาห์ โอ จิ ตใจของข้า
เอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์
1

104
การไตร่ตรองถึงสง่าราศีของพระเจ้า
จิ ตใจของข้าเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่ พระเยโฮวาห์ โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของข้าพระองค์ พระองค์ใหญ่ยิง่ นั ก พระองค์ทรงเกียรติและความสูงส่งเป็นฉลองพระองค์
2 ผู้ทรงคลุมพระองค์ด้วยแสงสว่างดุจดังฉลองพระองค์ ผู้ทรงขึงฟ้าสวรรค์ออกดังขึงม่าน
3 ผู้ ทรงวางคานของที่ ประทับ อัน สู ง ของพระองค์ ไว้ ในนํ้า ผู้ ทรงใช้ เมฆเป็ น ราชรถ ผู้ ทรง
ดําเนิ น ไปบนปีก ของลม 4 ผู้ ทรงบันดาลพวกทูต สวรรค์ ของพระองค์ ให้ เป็น ดุจ วิญญาณ
และทรงบันดาลผู้รับใช้ของพระองค์ให้เป็นดุจเปลวเพลิง 5 ผู้ทรงวางรากฐานของแผ่นดิน
โลก เพื่ อม ิ ให้ มัน หวัน
่ ไหวเป็น นิ ตย์ 6 พระองค์ ทรงคลุม มัน ไว้ด้วยนํ้า ลึก อย่างกับ เครือ
่ งนุ่ง
1 โอ
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ห่ม นํ้า อยู่ เหนื อ ภู เขา เมื่อ พระองค์ ทรงขนาบ นํ้า นั ้ นก ็ หนี ไป พอได้ ยิน เสียงฟ้าร้องของ
พระองค์ มันก็วงิ่ ไป 8 นํ้านั ้นขึ้นไปยังภู เขา แล้วไหลลงไปยังหุบเขา ไปยังที่ ซ่ึงพระองค์ ทรง
กําหนดไว้ให้นํ้านั ้น 9 พระองค์ทรงวางขอบเขตมิให้มันข้าม เพื่อมให้
ิ มันคลุมแผ่นดินโลกอีก
10 พระองค์ ทรงกระทํา ให้นํ้าพุ พลุ ่ง ขึ้น มาในหุบเขา นํ้า นั ้ นก ็ ไหลไประหว่างเขา 11 ให้บรรดา
สัตว์ป่า ได้ ด่ ืม และให้ ลาป่า ดับ ความกระหายของมัน 12 ที่ ริมน้าํ นั ้น นกในอากาศจึง ได้ มี ที่
อาศัย มันร้องอยู่ท่ามกลางกิง่ ไม้ 13 พระองค์ ทรงรดภูเขาจากที่ ประทับอันสูงของพระองค์
แผ่นดินโลกก็ อิ่มด้วยผลพระราชกิจของพระองค์ 14 พระองค์ ทรงให้หญ้างอกมาเพื่อสัตว์
เลี้ยง และผัก ให้ มนุษย์ ได้ ดูแล เพื่อ เขาจะทําให้ เก ิด อาหารจากแผ่น ดิน 15 และนํ้า องุน
่ ซึ่ง
ให้ ใจมนุษย์ ยินดี นํ้ามัน เพื่อ ทําให้ หน ้า ของเขาทอแสง และขนมปัง ซึ่ง เสริม กําลัง ใจมนุษย์
16 บรรดาต้นไม้ ของพระเยโฮวาห์ ได้ อิม
่ หนํา คือ ต้นสนสี ดาร์แห่ งเลบานอนซึ่ง พระองค์ ได้
ทรงปลูก ไว้ 17 นกสร้างรัง ของมัน อยู่ ในนั ้น ส่วนนกกระสาดํา นั ้น ต้นสนสามใบเป็น บ้าน
ของมัน 18 ภูเขาสูงนั ้นเป็ นที่ลี้ ภัยของเลียงผา หินเป็นของตัวกระจงผา 19 พระองค์ทรงจัด
ตัง้ ดวงจันทร์ให้ กําหนดฤดู ดวงอาทิตย์ รู จั
้ ก เวลาตกของมัน 20 พระองค์ ทรงให้ เก ิด ความ
มืด และเป็นกลางคืน เป็ นที ่ ซ่ึง บรรดาสัตว์ของป่า ไม้ คลานออกมา 21 สิ งโตหนุ่ม คํารามหา
เหยื่อของมัน และแสวงหาอาหารของมันจากพระเจ้า 22 เมื่อดวงอาทิตย์ข้ึนมันก็รวบรวม
กัน และไปนอนอยู่ ในที่ ของมัน 23 มนุษย์ ก็ ออกไปทํางานของเขา ไปทํา ภารกิจ ของเขาจน
เวลาเย็น 24 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระราชกิจ ของพระองค์ มากมายจริงๆ พระองค์ ทรง
สร้างการงานนั ้นทัง้ สิน
้ ด้วยพระปัญญา แผ่นดินโลกเต็มไปด้วยทรัพย์สมบัติของพระองค์
25 ทะเล อยู่ ข้าง โน้ น ทัง
้ ใหญ่ และ กว้าง ซึ่ง ใน นั ้ นม ี สิ ่ง เคลื่อนไหว นั บ ไม่ ถ้วน คือ สัตว์ ที่ มี
ชี วิต ทัง้ เล็ก และใหญ่ 26 กําปั่ นแล่น ไปโน่ น แน่ ะ และเลวี อาธานที่ พระองค์ สร้างไว้ ให้ เล่น
นั ้น 27 บรรดาสิง่ เหล่า นี้ แหงนหาพระองค์ เพื่อ ให้พระองค์ ประทานอาหารแก่ มัน ตามเวลา
28 เมื่อพระองค์ประทานให้ มันกเก
็ ็บไป เมื่อพระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์ออก มันกอ
็ ม
ิ่ หนําด้วย
ของดี 29 เมื่อ พระองค์ ทรงซ่อนพระพักตร์เสีย มัน ทัง้ หลายก็ ลําบากใจ เมื่อ พระองค์ ทรง
เอาลมหายใจมันไปเสีย มันก็ตาย และกลับเป็นผงคลี 30 เมื่อพระองค์ทรงส่งวิญญาณของ
พระองค์ออกไป มันกถู
็ กสร้างขึ้นมา และพระองค์ก็ทรงเปลี่ยนโฉมหน้าของพื้นดินเสียใหม่
31 สง่าราศี ของพระเยโฮวาห์จะดํารงอยู่เป็ นนิ ตย์ พระเยโฮวาห์จะทรงเปรมปรีดิ ์ในบรรดา
พระราชกิจของพระองค์ 32 ผู้ทรงทอดพระเนตรโลก มันก็สัน
่ สะท้าน ผู้ทรงแตะต้องภู เขา
มันกมี
็ ควันขึ้นมา 33 ข้ามชี
ี วิตอยูตราบใด
่
ข้าจะร้องเพลงถวายพระเยโฮวาห์ ขณะข้ายังเป็น
อยู่ ข้าจะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าของข้า 34 การรําพึงของข้าจะเป็นสิง่ ที่ พอพระทัย ข้า
จะเปรมปรีดิ์ในพระเยโฮวาห์ 35 ขอคนบาปถูกผลาญเสียจากแผ่นดินโลก และขออย่าให้มี
คนชัวอ
่ ีกเลย โอ จิตใจของข้าเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์ จงสรรเสริญพระเยโฮ
วาห์เถิด
7

105
การตักเตือนให้สรรเสริญพระเจ้า
จงโมทนาขอบพระคุณ พระเยโฮวาห์ จงร้องทูล ออกพระนามพระองค์ จงให้บรรดา
พระราชกิจ ของพระองค์ แจ ้ง แก่ ชนชาติ ทัง้ หลาย 2 จงร้องเพลงถวายพระองค์ ร้องเพลง
สดุ ดี ถวายพระองค์ จงเล่า ถึง การมหัศจรรย์ ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ 3 จงอวดพระนามบริสุทธิ
์ ของพระองค์ ให้ จิ ตใจของบรรดาผู้ แสวงหาพระเยโฮวาห์ เปรมปรี ดิ ์ 4 จงแสวงหาพระ
เยโฮวาห์ และพระกําลัง ของพระองค์ แสวงหาพระพักตร์ของพระองค์ เรือ
่ ยไป 5 จงระลึก
1 โอ
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ถึง การอัศจรรย์ ซ่ึง พระองค์ ทรงกระทํา การมหัศจรรย์ และคํา พิพากษาแห่ง พระโอษฐ์ ของ
พระองค์ 6 โอ เชื้อ สายของอับ ราฮัม ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ เชื้อ สายของยาโคบ ผู้ เลือกสรร
7
ของพระองค์ พระองค์คือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา คําพิพากษาของพระองค์อยูทั
่ ว่ ไป
ในแผ่น ดิน โลก 8 พระองค์ ทรงจดจํา พันธสัญญาของพระองค์ อยู่ เป็น นิ ตย์ คือ พระวจนะที่
พระองค์ทรงบัญชาไว้ตลอดหนึ่ งพันชัว่ อายุ
พระเจ้าได้ทรงช่วยพวกบรรพบุรุษแห่งอิสราเอล
คือ พันธสัญญาซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา ไว้กับ อับ ราฮัม คํา ปฏิญาณซึ่ง ทรงกระทํา ไว้กับ
อิส อัค 10 ซึ่ง พระองค์ ทรงยืน ยั นอ ี กก ับ ยาโคบให้ เป็น พระราชบัญญั ติ และแก่ อส
ิ ราเอลให้
เป็น พันธสัญญานิ รัน ดร์ 11 ว่า “เราจะให้ แผ่ นดิน คานาอัน แก่ เจ้า เป็น ส่วนมรดกของเจ้า
ทัง้ หลาย� 12 เมื่อ เขายั งม ี คนจํานวนน้ อย จํานวนน้ อยจริง ยัง เป็น แต่ คนอาศัย อยู่ ในนั ้น
13 พเนจรไปจากประชาชาติ นี้ ถึง ประชาชาติ นั ้น จากราชอาณาจั กรน ี้ถึ งอ ี กชนชาติ หนึ่ ง
14 พระองค์มิได้ทรงยอมให้ผู้ใดบีบบังคับเขา พระองค์ทรงขนาบกษั ตริย์หลายองค์ด้วยเห็น
แก่ เขา 15 ว่า “อย่า แตะต้องบรรดาผู้ ที่ เราเจิม ไว้ อย่า ทํา อันตรายแก่ ผู้ พยากรณ์ ทัง้ หลาย
ของเรา� 16 เมื่อพระองค์ ทรงเรียกการกันดารอาหารให้เกิดขึ้นที ่แผ่นดิน และทรงทําลาย
อาหารที่ บํารุ ง ชีวต
ิ เสีย สิน
้ 17 พระองค์ ทรงใช้ ชายคนหนึ่ ง ไปข้างหน้า เขา คือ โยเซฟ ซึ่ง ถูก
18
ขายไปเป็น ทาส เท ้า ของเขาเจ็บ ชํ้า ด้วยตรวน ตัว เขาเข้า อยู่ ในปลอกเหล็ก 19 จนกว่า
สิง่ ที่ เขา บอก ได้ บังเกิด ขึ้น พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์ ทดสอบ เขา 20 กษั ตริย์ ก็ ทรง ใช้
ให้ ไปปล่อยตัว เขา ผู้ ปกครองของชนชาติ ทัง้ หลายได้ ปล่อยเขาเป็ นอ ิ สระ 21 กษั ตริย์ ทรง
ตัง้ เขาให้ เป็น เจ้า นายเหนื อ วัง ของพระองค์ เป็น ผู้ ปกครองกรรมสิทธิ์ทัง้ ปวงของพระองค์
22 ให้ ผูกมัด เจ้า นายของพระองค์ ตามชอบใจ และสอนสติ ปัญญาแก่ ผู้ อาว ุโสของพระองค์
23 แล ้ วอ ิส ราเอลได้ มาที่ อียป
ิ ต์ ยาโคบได้ อาศัย อยู่ในแผ่น ดิน ของฮาม 24 และพระเจ้า ทรง
กระทํา ให้ ประชาชนของพระองค์ มี ลูก ดก และทรงกระทํา ให้ เขาแข็ง แรงกว่า คู่ อริของเขา
25 พระองค์ ทรงหัน ใจเขาเหล่า นั ้น ให้ เกล ียดประชาชนของพระองค์ ให้ ใช้ กลอุบายแก่ ผู้รบ
ั
ใช้ ของพระองค์ 26 พระองค์ ทรงใช้ โมเสสผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ และอาโรนผู้ ที่ พระองค์ ทรง
เลือกไว้ 27 เขาทัง้ สองกระทําหมายสําคัญท่ามกลางเขาทัง้ หลาย ทําการมหัศจรรย์ในแผ่น
ดิน ของฮาม 28 พระองค์ ทรงใช้ ความมืด มา กระทํา ให้ แผ่ นดิ นม ืด เขาทัง้ หลายมิ ได้ กบฏ
ต่อ พระวจนะของพระองค์ 29 พระองค์ ทรงกระทํา ให้ น้ํา กลายเป็น เลื อด และให้ ปลาของ
เขาตาย 30 กบแห่ กัน มาเป็น ฝูง ใหญ่ ที่ แผ่ นดิน ของเขา แม้ ห้องในของกษั ตริย์ ของเขาก็ มี
31 พระองค์ ตรัส และฝูงเหลือบก็ มาและรินม
้ ีไปทัว่ ในแผ่นดินของเขา 32 พระองค์ประทาน
ลูกเห็บแก่เขาแทนฝน และไฟไหม้ทัว่ แผ่นดินของเขา 33 พระองค์ทรงนาบเถาองุน
่ และต้น
มะเดื่อ ของเขา และทรงฟาดต้นไม้ ในประเทศของเขาให้ หัก 34 พระองค์ ตรัส และตัก
๊ แตน
วัย บิ นก ็ มา และตัก
๊ แตนวัย คลานมานั บ ไม่ ถ้วน 35 มาก ิ นพืช ในแผ่น ดิน ของเขาหมด และ
กิน ผลแห่ งด ิ นของเขาสิน
้ 36 พระองค์ ทรงสังหารบรรดาลู กห ัว ปี ในแผ่น ดิน ของเขา คือ
37 แล้วพระองค์ ทรงนําอิสราเอลออกไปพร้อมกับเงินและ
ผลแรกแห่งกําลังทัง้ สิน
ของเขา
้
ทองคํา และไม่มีสักคนหนึ่ งในตระกูลของพระองค์ที่อ่อนแอ 38 เมื่อเขาพรากจากไป อียป
ิ ต์
ก็ ยินดี เพราะความครันคร
่
้ามต่ ออ ิส ราเอลได้ ตกอยู่ บนเขา 39 พระองค์ ทรงกางเมฆเป็น
เครือ
่ งกําบัง และไฟให้ความสว่างเวลากลางคืน 40 ประชาชนร้องขอ และพระองค์ ทรงนํา
นกคุ่มมา และให้เขาอิม
่ ใจด้วยอาหารจากฟ้าสวรรค์ 41 พระองค์ ทรงเปิดหิน และนํ้าก็ ไหล
ออกมา มัน ไหลพุ่ง ไปเป็น แม่น้ํา ในที่ แห้ง แล้ง 42 เพราะพระองค์ ทรงระลึก ถึง พระสัญญา
9
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43 พระองค์จึงทรงนําประชาชนของ

บริสุทธิ์ของพระองค์ และอับราฮัมผู้รับใช้ของพระองค์
พระองค์ ออกมาด้วยความชื่นบาน ทรงนําผู้ที่ เลือกสรรไว้นั้นด้วยความเบิกบานใจ 44 และ
พระองค์ ประทานแผ่น ดิน ของบรรดาประชาชาติ ให้ แก่ เขา และเขาได้ ผลงานของชาติ ทัง้
หลายเป็นกรรมสิทธิ์ 45 เพื่อเขาจะปฏิบัติกฎเกณฑ์ของพระองค์ และรักษาพระราชบัญญัติ
ของพระองค์ จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด

106
การกบฏของประชาชนและบรรดาพระเมตตาของพระเจ้า

1 จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด

โอ จงโมทนาขอบพระคุณพระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์
ประเสริฐ เพราะความเมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิ ตย์ 2 ผูใดจะพรรณนาถึ
้
งพระราชกิจอ
ันทรงมหิทธิฤทธิของพระเยโฮวาห์
ผู้ใดจะแสดงถึงพระเกียรติของพระองค์อย่างครบถ้วน
์
ได้ 3 บรรดาผู้ ที่ รักษาความยุ ติ ธรรมก็ เป็นสุข และผู้ ที่ กระทํา ความชอบธรรมตลอดเวลา
4 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงระลึก ถึง ข้า พระองค์ ด้วยความโปรดปรานซึ่ง พระองค์ ทรง
มี ต่อ ประชาชนของพระองค์ โอ ขอทรงประทานความรอดของพระองค์ ให้ แก่ ข้า พระองค์
5 เพื่อ ข้า พระองค์ จะ เห็น ความ เจริญ รุ ง
่ เรือง ของ บรรดา ผู้ เลือกสรร ของ พระองค์ เพื่อ ข้า
พระองค์ จะเปรมปรีดิ ์ ในความยินดี แห่ งประชาชาติ ของพระองค์ เพื่อ ข้า พระองค์ จะอวด
ได้ รว่ มกับ มรดกของพระองค์ 6 ทัง้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายและบรรพบุรุษ ของข้า พระองค์ ได้
กระทํา บาปแล้ว ข้า พระองค์ ทัง้ หลายได้ กระทํา ความชัว่ ช้า ข้า พระองค์ ทัง้ หลายได้ กระทํา
อย่างชัว่ ร้าย 7 บรรพบุรุษของข้าพระองค์ ทัง้ หลายเมื่อท่านอยู่ในอียป
ิ ต์ ท่านมิได้ เข้าใจการ
มหัศจรรย์ ของพระองค์ ท่านมิ ได้ ระลึก ถึง ความเมตตาอั นอ ุ ดมของพระองค์ แต่ ได้ กบฏ
ต่อ พระองค์ ที่ ทะเล ที่ ทะเลแดง 8 ถึง กระนั ้น พระองค์ ยัง ทรง ช่วย ท่าน ให้ รอด เพราะ เห็น
แก่ พระนามของพระองค์ เพื่อ พระองค์ จะให้ ทราบถึง ฤทธานุ ภาพอัน ใหญ่ ยงิ่ ของพระองค์
9 พระองค์ ทรงขนาบทะเลแดง มั นก ็ แห ้งไป และพระองค์ ทรงนํา ท่านข้ามที่ ลึก อย่างกับ
เดินข้ามถิน
่ ทุรกันดาร 10 พระองค์ จึงทรงช่วยท่านให้พ้นมือของผู้ที่ เกลียดชังท่าน และไถ่
ท่านจากเงื้อมมือของศั ตรู 11 และนํ้าท่วมปฏิ ปักษ์ ของท่าน เขาไม่เหลือสักคนเดียว 12 แล
้ วท ่านเชื่อ พระวจนะของพระองค์ ท่านร้องเพลงสรรเสริญ 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 ในทะเลทราย 15 พระองค์
ทรงประทานสิง่ ที่ ท่านขอ แต่ทรงใช้โรคผอมแห้งมาท่ามกลางจิตใจท่าน 16 เมื่อคนในค่าย
ริษยาโมเสสและอาโรนวิสุทธิชนของพระเยโฮวาห์ 17 พื้นแผ่นดิ นอ้าปากกลืนดาธานและ
ทับ คณะอาบี รม
ั เสีย 18 ไฟระเบิด ในคณะของท่านและเปลวเพลิง ผลาญคนชัว่ เสีย 19 ท่าน
ได้สร้างลูกวัวในโฮเรบและนมัสการรู ปเคารพหล่อ 20 ท่านจึงเอาสง่าราศี ของพระเจ้าแลก
กับรู ปของวัวที่กินหญ้า 21 ท่านลืมพระเจ้า พระผู้ชว
่ ยให้รอดของท่าน ผู้ได้ ทรงกระทําพระ
22
ราชกิจ ใหญ่ โตในอียป
ิ ต์ ทําการมหัศจรรย์ ในแผ่น ดิน ของฮามและสิง่ น่า คร้ามกลั วท ี่
ทะเลแดง 23 เพราะฉะนั ้น พระองค์ ตรัสว ่า จะทําลายท่านเสีย ดี แต่ โมเสสผู้ เลือกสรรของ
พระองค์ ได้ มาย ืน เฝ้า ทัดทานพระองค์ เพื่อ หัน พระพิโรธของพระองค์ เสีย จากการทําลาย
24 แล ้ วท ่า นก็ ดู ถู กแผ่นดิ นอ ั นร ่ มรืน
่ นั ้น ท่านไม่ เชื่อ พระวจนะของพระองค์ 25 ท่านบ่น อยู่
ในเต็นท์ของท่าน และไม่ฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ 26 เพราะฉะนั ้นพระองค์ทรงยก
พระหัตถ์ ของพระองค์ ปฏิญาณต่อท่าน ว่าจะทําให้ท่านล้มตายในถิน
่ ทุรกันดาร 27 และจะ
กระจายเชื้อ สายของท่านไปท่ามกลางประชาชาติ หว่านเขาไปทัว่ ประเทศทัง้ หลาย 28 แล

เพลงสดุดี 106:29

713

เพลงสดุดี 107:8

้ วท ่า นก็ ไปติดพัน อยู่ กับ พระบาอัล แห่ง เมืองเปโอร์ และรับ ประทานเครือ
่ งสัตวบูชาที่ บูชา
พระตาย 29 ท่านยัว่ เย้า พระองค์ ให้ ทรงกริว้ ด้วยการกระทํา ของท่าน และโรคระบาดเกิด
ขึ้น ท่ามกลางท่าน 30 แล ้วฟีเนหัส ได้ ยน
ื ขึ้น จัดการลงโทษและโรคระบาดนั ้ นก ็ หยุด 31 ที่
เขา ทํา นั ้น พระองค์ ทรง นั บ ว่า เป็น ความ ชอบ ธรรม แก่ เขา ตลอด ทุก ชัว่ อายุ สืบ ต่อ ไป เป็น
นิ ตย์ 32 ท่านทําให้พระองค์กริวท
่ งของท่านนี้ โมเสสก็พลอย
้ ี่น้ําแห่งการโต้เถียง เพราะเรือ
เสีย หายด้วย 33 เพราะท่านทําให้จิ ตใจโมเสสขมขื่น ดัง นั ้ นร ิม ฝีปากของเขาจึง พูด ถ้อยคํา
หุนหัน 34 ท่านมิได้ทําลายชนชาติทัง้ หลายตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาท่านไว้ 35 แต่ท่าน
ได้ปะปนกับประชาชาติเหล่านั ้น และหัดทําอย่างที่เขาทํากัน 36 ท่านปรนนิ บติ
ั รูปเคารพของ
เขาซึ่งกลายเป็นบ่วงสําหรับท่าน 37 ท่านฆ่าบุตรชายและบุตรสาวของท่านถวายเป็นเครือ
่ ง
สักการบูชาแก่ ปีศาจ 38 ท่านเทโลหิต ผู้ ไร้ผิด ออกมาคือ โลหิ ตบ ุตรชายบุตรสาวของท่าน
ผู้ ซึ่ง ท่านได้ ฆ่า เป็น เครือ
่ งสักการบูชาแก่ รู ปเคารพแห่ง คานาอัน แผ่ นดิ นก ็ มลทิน ไปด้วย
39
โลหิต ท่านจึง เป็น คนไม่ สะอาดด้วยการกระทํา ของท่าน และประพฤติ เยีย
่ งโสเภณี ใน
การกระทําของท่าน 40 แล้วความกริว้ ของพระเยโฮวาห์ก็พลุ่งขึ้นต่อประชาชนของพระองค์
และพระองค์ ทรงรังเกียจมรดกของพระองค์ 41 พระองค์ ทรงมอบท่านไว้ในมือ ประชาชาติ
ต่างๆ บรรดาผู้ ที่ เกล ียดท่านจึง ปกครองเหนื อ ท่าน 42 ศัตรู ของท่านได้ บีบ บัง คั บท ่านและ
ท่านตกไปอยูใต้
่ อํานาจของเขา 43 พระองค์ทรงช่วยท่านให้พ้นหลายครัง้ แต่ท่านมักกบฏใน
จุดประสงค์ของท่าน และถูกเหยียดลงด้วยความชัว่ ช้าของท่าน 44 ถึงอย่างไร เมื่อพระองค์
สดับเสียงร้องทูลของท่าน พระองค์ทรงสนพระทัยในความทุกข์ใจของท่าน 45 เพื่อเห็นแก่
ท่าน พระองค์ทรงระลึกถึงพันธสัญญาของพระองค์ และกลับทรงกรุ ณาตามความเมตตา
อันอุดมของพระองค์ 46 พระองค์ทรงให้ท่านได้รบ
ั ความสงสารจากบรรดาผู้ที่ได้ยึดท่านไป
เป็นเชลย 47 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ทัง้ หลาย ขอทรงช่วยข้าพระองค์
ทัง้ หลายให้ รอด และขอทรงรวบรวมข้า พระองค์ ทัง้ หลายจากท่ามกลางประชาชาติ ต่างๆ
เพื่อ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายจะโมทนาขอบพระคุณ พระนามบริสุทธิ์ ของพระองค์ และเริงโลด
ในการสรรเสริญ พระองค์ 48 จงถวายสาธุการแด่ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของอิสราเอลแต่ นิ
รันดร์กาลจนถึงนิ รน
ั ดร์กาล และขอประชาชนทัง้ ปวงกล่าวว่า “เอเมน� จงสรรเสริญพระ
เยโฮวาห์เถิด
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เล่ มท ี่ ห้า ซึ่ง เปรียบ กับ หนั งสือ พระ ราช บัญญั ติ เก ี่ย วกับ พระเจ้า และ พระ วจนะ ของ
พระองค์ การตักเตือนให้สรรเสริญพระเจ้า
1 โอ จงโมทนาขอบพระคุณ พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ ประเสริฐ เพราะความเมตตา
ของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ 2 ให้ ผู้ ที่ พระเยโฮวาห์ ทรงไถ่ ไว้ แล ้ วกล่า วดัง นั ้น เถิด คือ ผู้ ที่
พระองค์ทรงไถ่ไว้จากมือของปรปักษ์ 3 และรวบรวมเข้ามาจากแผ่นดินทัง้ หลาย จากตะวัน
ออก และจากตะวันตก จากเหนื อและจากใต้
การปฏิบัติตามกฎต่างๆของพระเจ้า
หาไม่พบทางที่จะเข้านครซึ่งพอจะอาศัยได้ 5 หิวโหย
และกระหาย จิ ตใจของเขาก็ ออ
่ นระอาไปในตัว เขา 6 แล ้ว ในความยากลําบากของเขาเมื่อ
เขาร้องทูล พระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงช่วยเขาให้ พ้น จากความทุกข์ ใจของเขา 7 พระองค์
ทรงนําเขาไปในทางตรงจนเขามาถึงนครซึ่งพอจะอาศัยได้ 8 โอ ให้เขาขอบพระคุณพระเย
โฮวาห์ เพราะความดี ของพระองค์ เพราะการมหัศจรรย์ ของพระองค์ ที่ มีต ่ อบ ุตรทัง้ หลาย
4 เขาก็พเนจรอยูใ่ นป่ าในที่แห้งแล้ง
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ของ มนุษย์ เพราะ ผู้ ที่ กระหาย พระองค์ ทรง ให้ เขา อิม
่ และ ผู้ ที่ หิว พระองค์ ทรง ให้ เขา
หนําใจด้วยของดี 10 ผู้ ที่ นั ่ง อยู่ ในความมืด และเงามัจจุ ราช ถู กขัง อยู่ ด้วยความทุกข์ ยาก
และติด ตรวน 11 เพราะเขากบฏต่อ พระวจนะของพระเจ้า และหยามคํา ปรึกษาขององค์ ผู้
สูงสุด 12 พระองค์ จึง ทรงกระทํา จิตใจของเขาทัง้ หลายให้ ถ่อมลงด้วยงานหนั ก เขาล้ม ลง
และไม่มีใครช่วย 13 แล้วในความยากลําบากของเขาเมื่อเขาร้องทูลพระเยโฮวาห์ พระองค์
ทรงให้ เขารอดจากความทุกข์ ใจของเขา 14 พระองค์ ทรงนํา เขาออกมาจากความมืด และ
เงามัจจุราช และทรงระเบิดพันธนะของเขาให้ขาดสะบัน
้ 15 โอ ให้เขาขอบพระคุณพระเยโฮ
วาห์เพราะความดีของพระองค์ เพราะการมหัศจรรย์ของพระองค์ที่ มีต่อบุตรทัง้ หลายของ
มนุษย์ 16 เพราะพระองค์ ทรงพัง ประตู ทองสัมฤทธิ์และทรงตัด ซี่ ลูกกรงเหล็ก เสีย 17 เขา
เป็น คนโง่เพราะการละเมิด ของเขา และเพราะความชัว่ ช้า ของเขา เขาต้องทนความทุกข์
ยาก 18 จิ ตใจเขารังเกียจอาหารทุก ชนิ ด และเข้าไปใกล้ ประตู ความตาย 19 แล ้ว ในความ
ยากลําบากของเขาเมื่อ เขาร้องทูล พระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงให้เขารอดจากความทุกข์ ใจ
ของเขา 20 พระองค์ ทรงใช้ พระวจนะของพระองค์ ไปรักษาเขา และทรงช่วยเขาให้พ้น จาก
สิง่ ต่างๆที่ จะทําลายเขา 21 โอ ให้เขาขอบพระคุณพระเยโฮวาห์เพราะความดี ของพระองค์
เพราะการมหัศจรรย์ ของพระองค์ ที่ มี อยู่ ต่ อบ ุตรทัง้ หลายของมนุษย์ 22 และให้ เขาถวาย
เครือ
่ งสักการบูชาโมทนาพระคุณ และเล่าพระราชกิจของพระองค์ด้วยความชื่นบาน 23 ผู้
ที่ลงเรือไปในทะเล ทําอาชีพอยู่บนนํ้ากว้างใหญ่ 24 เขาได้เห็นพระราชกิจของพระเยโฮวาห์
และการมหัศจรรย์ของพระองค์ในที่น้ําลึก 25 เพราะพระองค์ทรงบัญชา และทรงให้เกิดลม
พายุซ่ึงให้คลื่นทะเลกําเริบ 26 คนเหล่านั ้นถูกซัดขึ้นไปสู่ท้องฟ้าและลงไปสู่ที่ลึก ใจของเขา
ละลายไปเพราะเหตุ ความยากลําบาก 27 เขาถลาและโซเซไปอย่างคนเมาและสิน
้ ปัญญา
ลง 28 แล ้ว ในความยากลําบากของเขาเมื่อ เขาร้องทูล พระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงช่วยนํา
เขาออกจากความทุกข์ใจของเขา 29 พระองค์ทรงกระทําให้พายุสงบลงและคลื่นทะเลก็นิ่ ง
30 แล ้ว เขาก็ ยินดี เพราะเขามี ความเงียบ และพระองค์ ทรงนํา เขามายัง ท่า ที่ เขาปรารถนา
31 โอ ให้เขาขอบพระคุณพระเยโฮวาห์เพราะความดีของพระองค์ เพราะการมหัศจรรย์ของ
พระองค์ที่มีตอบ
่ ุตรทัง้ หลายของมนุษย์ 32 ให้เขายอพระเกียรติพระองค์ในชุมนุมประชาชน
และสรรเสริญ พระองค์ ในที่ ประชุม ของผู้ อาวุโส 33 พระองค์ ทรงเปลี่ยนแม่น้ํา ให้ เป็น ถิน
่ ทุ
รกันดาร นํ้าพุ ให้เป็นดินแห้งผาก 34 แผ่นดิ นที ่มีผลดกให้เป็ นที ่แห้งแล้ง เพราะเหตุ ความ
โหดร้ายของชาวเมือง 35 พระองค์ทรงเปลี่ยนถิน
่ ทุรกันดารให้เป็นสระนํ้า แผ่นดินแห้งผาก
36
ให้เป็นนํ้าพุ และพระองค์ ทรงให้คนหิวโหยอาศัยที่ นั ่น เพื่อเขาจะสถาปนานครซึ่งพอจะ
อาศัย ได้ 37 เขาหว่านนา และปลูก สวนองุน
่ และได้ ผลดกมาก 38 โดยพระพรของพระองค์
เขาทัง้ หลายทวีผลมากยิง่ และพระองค์ มิได้ ทรงให้ววั ของเขาลดจํานวนลง 39 เมื่อ เขาถูก
ทําให้น้อยลงและถูกเหยียดให้ต่ําโดยการบีบบังคับกับความยากลําบากและความโศกเศร้า
40 พระองค์ทรงเทความดูหมิน
่ ลงบนเจ้านาย ทรงกระทําให้เขาพเนจรไปในถิน
่ ทุรกันดารที่
41 แต่พระองค์ทรงยกคนขัดสนขึ้นจากความทุกข์ยาก และกระทําให้ครอบครัว
ไม่มหนทาง
ี
ของเขามากอย่างฝูงแพะแกะ 42 คนชอบธรรมจะเห็นและยินดี และความชัว่ ช้าทัง้ ปวงก็จะ
ปิดปากของมัน 43 ผู้ใดฉลาดและจะรักษาสิง่ เหล่านี้ ก็ จะเข้าใจถึงความเมตตาของพระเย
โฮวาห์
9
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ดาวิดสรรเสริญพระเจ้า บทเพลงหรือเพลงสดุดีของดาวิด

โอ ข้า แต่ พระเจ้า จิ ตใจของข้า พระองค์ มัน
่ คง ข้า พระองค์ จะร้องเพลงและร้องเพลง
สรรเสริญ ด้วยจิตใจของข้า พระองค์ 2 พิณ ใหญ่ และพิณ เขาคู่ เอ๋ย จงตื่น เถิด ข้าพเจ้า จะ
ปลุกอรุ ณ 3 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ จะสรรเสริญพระองค์ ท่ามกลางประชาชาติ
ข้าพระองค์จะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ท่ามกลางชนชาติทัง้ หลาย 4 เพราะความเมตตา
ของพระองค์ใหญ่ยิง่ เหนื อฟ้าสวรรค์ ความจริงของพระองค์สูงถึงเมฆ
1

การทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า
ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเป็ นที ่เชิดชูเหนื อฟ้าสวรรค์ ขอสง่าราศี ของพระองค์อยู่เหนื อ
ทัว่ แผ่นดินโลก 6 ขอทรงช่วยให้รอดโดยพระหัตถ์ขวาของพระองค์และทรงตอบข้าพระองค์
เพื่อ ว่า ผู้ ที่ พระองค์ ทรงรัก จะได้ รบ
ั การช่วยให้ พ้น 7 พระเจ้า ได้ ตรัสด ้วยความบริสุทธิ์ ของ
พระองค์ว่า “เราจะปีติยินดี เราจะแบ่งเมืองเชเคม และแบ่งหุบเขาเมืองสุคคทออก 8 กิเลอ
าดเป็นของเรา มนัสเสห์เป็นของเรา เอฟราอิมเป็ นที ่กันศีรษะของเรา ยูดาห์เป็นผู้ตัง้ พระ
ราชบัญญัติของเรา 9 โมอับเป็นอ่างล้างชําระของเรา เราเหวีย
่ งรองเท้าของเราลงบนเอโดม
เราโห่รอ
้ งด้วยความมีชย
้
าข้าพเจ้าเข้าไปในนครที่มีป้อม ผูใดจะ
้
ั เหนื อฟีลิสเตีย� 10 ผูใดจะนํ
นําข้าพเจ้าไปยังเอโดม 11 โอ ข้าแต่ พระเจ้า พระองค์ มิได้ ทรงทอดทิง้ ข้าพระองค์ ทัง้ หลาย
แล้วหรือ โอ ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ไม่ทรงออกไปกับกองทัพของข้าพระองค์ทัง้ หลายแล้ว
ละ 12 ขอประทานความช่วยเหลือเพื่อต่อต้านความยุง่ ยากต่างๆ เพราะความช่วยเหลือของ
มนุษย์ก็ ไร้ผล 13 โดยพระเจ้าเอง ข้าพเจ้าทัง้ หลายจะปฏิ บัติ อย่างเข้มแข็ง พระองค์ เองจะ
ทรงเป็นผู้เหยียบคู่อริของข้าพเจ้าทัง้ หลายลง
5 โอ

109
ดาวิดบ่นเรือ
่ งพวกศัตรู ที่นิ นทาท่าน ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีของดาวิด

โอ ข้า แต่ พระเจ้า ผู้ ซึ่ง ข้า พระองค์ สรรเสริญ ขออย่า ทรงนิ่ ง เสีย 2 เพราะปากของคน
ชัว่ และปากของคนหลอกลวงอ้า ใส่ ข้า พระองค์ อยู่ แล้ว พวกเขาได้ พู ดปรักปรํา ข้า พระองค์
ด้วยลิ้นมุสา 3 เขาทัง้ หลายล้อมข้าพระองค์ ไว้ด้วยถ้อยคําเกลียดชัง และโจมตี ข้าพระองค์
อย่างไร ้ เหตุ 4 เขาเป็น พวกปฏิ ปักษ์ ต่อ ข้า พระองค์ แทนความรัก ของข้า พระองค์ ส่วนข้า
พระองค์ได้อธิษฐานเท่านั ้น 5 เขาตอบแทนข้าพระองค์ด้วยความชัว่ แทนความดี และความ
เกลียดชัง แทนความรัก ของข้า พระองค์ 6 ขอทรงตัง้ คนชัว่ ให้ อยู่ เหนื อ เขาและให้ ซาตาน
ยืน อยู่ ที่ มือขวาของเขา 7 เมื่อ พิจารณาคดี ก็ ให้ เขาปรากฏว่า เป็น ผู้ กระทํา ผิด และให้ คํา
อธิษฐานของเขากลายเป็น ความบาป 8 ขอให้ วัน เวลาของเขาน้ อย ขอให้ อี กผู้ หน ่ึ งมายึด
ตําแหน่ งของเขา 9 ขอให้ลูกของเขากําพร้าพ่อ และภรรยาของเขาเป็นม่าย 10 ขอให้ลูกของ
เขาต้องเร่รอ
่ นขอทานเรือ
่ ยไป ขอให้ เขาหาอาหารจากที่ รกร้างว่างเปล่า ของเขา 11 ขอให้
เจ้าหนี้ มายึดของทัง้ สินที
้ ่เขามีอยู่ ขอคนต่างถิน
่ มาปล้นผลงานของเขาไป 12 ขออย่าให้ผู้ใด
เอ็นดู เขา อย่าให้ผู้ใดสงสารลูกกําพร้าพ่อของเขา 13 ขอให้ทายาทของเขาถูกตัดออก และ
ในคนชัว่ อายุต่อมาก็ขอให้ชื่อของเขาถูกขีดฆ่าออกเสีย 14 ขอให้ความชัว่ ช้าของบรรพบุรุษ
ของเขายังเป็ นที่จําได้อยู่ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ อย่าให้บาปของมารดาเขาลบเลือนไป
15 ขอให้ บาปเหล่า นั ้น อยู่ ต่อ เบื้องพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เสมอไป เพื่อ พระองค์ จะทรงตัด
การระลึกถึงเขาเหล่านั ้นเสียจากแผ่นดินโลก 16 เพราะเขาไม่จดจําที่ จะแสดงความเอ็นดู
แต่ข่มเหงคนจนและคนขัดสน เพื่อจะฆ่าคนที่ เศร้าใจเสีย 17 เขารักที่ จะแช่ง ขอให้คําแช่ง
1
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ตกบนเขา เขาไม่ชอบการให้พร ขอพรจงห่างไกลจากเขา
ของเขา ขอให้ซึมเข้าไปในกายของเขาอย่างนํ้า ขอให้ซึมเข้าไปในกระดูกของเขาอย่างนํ้ามัน
19 ให้เหมือนเครือ
่ งแต่งกายที่คลุมเขาอยู่ เหมือนเข็มขัดที่คาดเขาไว้เสมอ 20 ทัง้ นี้ ขอให้เป็น
บําเหน็ จจากพระเยโฮวาห์แก่พวกปฏิปักษ์ ของข้าพระองค์ แก่ ผู้ที่ กล่าวร้ายต่อชีวต
ิ ของข้า
21
พระองค์ โอ ข้าแต่ พระเจ้าคือ องค์ พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงกระทํา เพื่อ ข้าพระองค์ โดยเห็น
แก่ พระนามของพระองค์ เพราะว่า ความเมตตาของพระองค์ นั้น ประเสริฐ ขอทรงช่วยข้า
พระองค์ ให้พ้น 22 เพราะข้า พระองค์ ยากจนและขัดสน และจิตใจของข้า พระองค์ ก็ บาดเจ็
บอยู่ภายใน 23 ข้าพระองค์สิ ้นสุดไปแล้วอย่างเงาตอนเย็น ข้าพระองค์ถู กสลัดออกเหมือน
ตัก
๊ แตน 24 เข ่า ของข้า พระองค์ ก็ อ่อนเปลี้ย เพราะการอดอาหาร ร่างกายของข้า พระองค์ ก็
ซู บผอมไป 25 ข้า พระองค์ กลายเป็ นที ่ ตําหนิ ติ เตียนของเขา เมื่อ เขามองดู ข้า พระองค์ เขา
ก็ สัน
่ ศีรษะ 26 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ขอทรงช่วยข้า พระองค์ โอ
ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดตามความเมตตาของพระองค์ 27 เพื่อเขาจะทราบว่านี่ เป็นฝี
พระหัตถ์ของพระองค์ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระองค์ได้ทรงกระทําการนี้ 28 ให้เขาแช่งไป แต่
ขอพระองค์ทรงอํานวยพระพร เมื่อเขาลุกขึ้น ขอให้เขาได้อาย แต่ขอให้ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์
ยินดี 29 ขอให้พวกปฏิ ปักษ์ ของข้าพระองค์ หม
่ ความอัปยศ ขอให้ความอับอายสวมกายเขา
อย่างเสื้อ คลุม 30 ด้วยปากของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ เป็น อย่างมาก
ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระองค์ท่ามกลางคนมากหลาย 31 เพราะพระองค์จะทรงประทับขวา
มือของคนขัดสน เพื่อทรงช่วยเขาให้พ้นจากคนที่ปรับโทษจิตใจเขานั ้น
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พระเยโฮวาห์ทรงประทานให้กษั ตริยมี
์ อํานาจครอบครอง เพลงสดุดีของดาวิด
“จงนั ่งที่ขวามือของเรา จนกว่า
เราจะกระทํา ให้ ศัตรู ของเจ้า เป็น แท่น รองเท้า ของเจ้า� 2 พระเยโฮวาห์ จะทรงใช้ คทาทรง
ฤทธิ์ ของพระองค์ ท่านไปจากศิ โยน จงครอบครองท่า มกลางศั ตรู ของพระองค์ ท่านเถิด
3 ชนชาติของพระองค์ท่านจะสมัครถวายตัวของเขาด้วยความเต็มใจ ในวันแห่งฤทธิอ
์ าํ นาจ
ของพระองค์ท่าน ด้วยเครือ
่ งประดับแห่งความบริสุทธิ์จากครรภ์ของอรุ โณทัย นํ้าค้างแห่ง
วัย หนุ่ม เป็น ของพระองค์ ท่าน 4 พระเยโฮวาห์ ทรงปฏิญาณแล้ว และจะไม่ เปล ี่ย นพระทัย
ของพระองค์ ว่า “เจ้ าเป็น ปุโรหิต เป็น นิ ตย์ ตามอย่างของเมลคี เซเดค� 5 องค์ พระผู้ เป็น
เจ้า ประทับ ข้าง ขวา หัตถ์ ของ พระองค์ ท่าน พระองค์ จะ ทรง ทลาย บร รดากษั ตริ ย์ ในวั นที ่
ทรงพระพิโรธ 6 พระองค์ จะทรงกระทํา การพิพากษาท่ามกลางประชาชาติ ให้ ซากศพเต็ม
ไปหมด พระองค์จะทรงทลายผู้เป็นประมุขทัว่ แผ่นดินโลกอันกว้างขวาง 7 พระองค์ท่านจะ
ทรงดื่มจากลําธารข้างทาง ฉะนั ้นพระองค์ท่านจะทรงผงกพระเศียรขึ้น
1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับองค์พระผู้เป็ นเจ้าของข้าพเจ้าว่า
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จงสรรเสริญพระเจ้าสําหรับพระราชกิจยิง่ ใหญ่ของพระองค์
จงสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ เถิด ข้าพเจ้า จะสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ ด้วยสิน
้ สุดใจของ
2
ข้าพเจ้า ในคณะผู้ เที่ยงธรรม ในชุ มนุ มชน บรรดาพระราชกิจ ของพระเยโฮวาห์ ใหญ่ ยิง่
เป็ นที ่ ค้นคว้า ของทุก คนที่ พอใจ 3 พระราชกิจ ของพระองค์ สูงส่ง และมี เกียรติ และความ
ชอบธรรมของพระองค์ ดํารงอยู่ เป็น นิ ตย์ 4 พระองค์ ได้ ทรงให้ พระราชกิจ มหัศจรรย์ ของ
พระองค์ เป็ นที ่ จดจํา พระเยโฮวาห์ ทรงมี พระคุณ และเต็ม ไปด้วยพระกรุ ณา 5 พระองค์
ประทานอาหารให้ ผู้ ที่ เกรงกลัว พระองค์ พระองค์ จะทรงจดจํา พันธสัญญาของพระองค์
1
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เสมอ พระองค์ ได้ ทรง สําแดง ฤทธา นุ ภาพ แห่ง พระ ราช กิจ ของ พระองค์ แก่ ประชาชน
ของพระองค์ เพื่อ จะทรงประทานมรดกของบรรดาประชาชาติ แก่ เขา 7 พระหัตถกิจ ของ
พระองค์นั้นสุ จริตและยุติธรรม และพระบัญญัติทัง้ หลายของพระองค์ก็ไว้ใจได้ 8 สถาปนา
อยู่เป็นนิ จกาล และประกอบความจริงกับความเที่ยงธรรม 9 พระองค์ทรงใช้การไถ่ ให้มาย
ัง ประชาชนของพระองค์ พระองค์ ทรงบัญชาพันธสัญญาของพระองค์ เป็น นิ ตย์ พระนาม
ของพระองค์บริสุทธิและน่
าคร้ามกลัวจริงๆ
์
6

จงยําเกรงพระเยโฮวาห์
ความยํา เกรงพระเยโฮวาห์เป็ นที ่ เริม
่ ต้น ของสติ ปัญญา บรรดาผู้ ที่ ปฏิบัติ ตามพระ
บัญญัติของพระองค์ก็ได้ความเข้าใจดี การสรรเสริญพระเจ้าดํารงอยูเป็
่ นนิ ตย์
10

112
พระสัญญาต่างๆสําหรับผู้ที่เกรงกลัวพระเยโฮวาห์
คนทีเ่ กรงกลัวพระเยโฮวาห์ก็เป็นสุข คือผูปี
้ ติยินดีเป็นอ
ัน มากในพระบัญญั ติ ของพระองค์ 2 เชื้อ สายของเขาจะทรงอานุภาพในแผ่น ดิน ชัว่ อายุ ที่
เท ี่ ยงธรรมจะรับ พระพร 3 ทรัพย์ศฤงคารและความมัง่ คั ่งม ี อยู่ในเรือนของเขา และความ
ชอบธรรมของเขาดํารงอยูเป็
่ นนิ ตย์ 4 ความสว่างจะโผล่ข้น
ึ มาในความมืดให้คนเที่ยงธรรม
เขามี ความเมตตา เต็ม ไปด้วยความสงสารและชอบธรรม 5 คนที ่ ดี จะแสดงความเมตตา
คุณและให้ยืม เขาจะดําเนิ นการของเขาด้วยความยุติธรรม 6 แน่ นอนเขาจะไม่ถดถอยเป็น
นิ ตย์ คนจะระลึกถึงคนชอบธรรมอยูเป็
่ นนิ ตย์ 7 เขาจะไม่กลัวข่าวร้าย จิตใจของเขายึดแน่ น
8
วางใจในพระเยโฮวาห์ จิ ตใจของเขาแน่ว แน่ เขาจะไม่ กล ัว จนกว่า จะเห็น ความประสงค์
ต่อศัตรู ของเขาสําเร็จ 9 เขาแจกจ่าย เขาได้ให้แก่คนยากจน ความชอบธรรมของเขาดํารง
เป็นนิ ตย์ เขาของเขาจะถูกเชิดชูข้น
ึ ด้วยเกียรติ 10 คนชัว่ จะเห็นแล้วเป็นทุกข์ใจ เขาขบเขี้ยว
เคี้ยวฟันแล้วละลายไป ความปรารถนาของคนชัวน
ั ้ จะสูญเปล่า
่ น
1 จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด

113
จงสรรเสริญพระเจ้าเพราะความดีงามของพระองค์
จงสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ เถิด โอ บรรดาผู้ รับ ใช้ ของพระเยโฮวาห์ เอ๋ย จงสรรเสริญ
เถิด จงสรรเสริญ พระนามพระเยโฮวาห์ 2 สาธุ การแด่ พระนามของพระเยโฮวาห์ ตัง้ แต่
บัดนี้ เป็นต้น ไปเป็น นิ ตย์ 3 ตัง้ แต่ ที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น จนถึง ที่ ดวงอาทิตย์ตกพระนามของพระ
เยโฮวาห์เป็ นที ่ สรรเสริญ 4 พระเยโฮวาห์ ประทั บอย ู่ สูง เหนื อ ประชาชาติ ทัง้ ปวง และสง่า
ราศี ของพระองค์สูงเหนื อฟ้าสวรรค์ 5 ไม่มีพระใดเป็นเหมือนพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา
ผู้ประทับบนที่สูง 6 ผู้ถ่อมพระทัยลงทอดพระเนตรสิง่ ทัง้ ปวงในฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก
7 พระองค์ ทรงยกคนยากจนขึ้น มาจากผงคลี และทรงยกคนขัดสนขึ้น มาจากกองขี้ เถ้า
8 เพื่อ ให้ เขานั ่ งก ับ บรรดาเจ้า นาย คือ บรรดาเจ้า นายแห่ง ชนชาติ ของพระองค์ 9 พระองค์
โปรดให้หญิงหมันมีบ้านอยู่ เป็นแม่ที่ชื่นบานมีบุตร จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด
1

114
จงยําเกรงพระเจ้าเพราะบรรดาพระราชกิจของพระองค์
เมื่ ออ ิส ราเอลออกไปจากอียป
ิ ต์ คือ วงศ์ วานของยาโคบไปจากชนชาติ ต่างภาษา 2 ยู
ดาห์กลายเป็นสถานบริสุทธิข
์ องพระองค์ อิสราเอลเป็นอาณาจักรของพระองค์ 3 ทะเลมอง
1
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แล้ว หนี จอร์แดนหัน กลับ ภู เขากระโดดเหมือนแกะผู้ เนิ น เขากระโดดเหมือนลูก แกะ
5 เป็ นอะไรนะ โอ ทะเลเอ๋ย เจ้าจึงหนี แม่น้า
ํ จอร์แดนเอ๋ย เจ้าจึงหันกลับ 6 ภูเขาเอ๋ย เจ้าจึง
กระโดดเหมือนแกะผู้ เนิ นเขาเอ๋ย เจ้าจึงกระโดดเหมือนลูกแกะ 7 แผ่นดินเอ๋ยสัน
่ เทิม
้ เถิด
ต่อเบื้องพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้าของยาโคบ 8 ผู้ให้หินเป็นสระ
นํ้า หินเหล็กไฟเป็นนํ้าพุ
4

115
จงมัน
่ ใจในพระเจ้า
โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ มิใช่ แก่ เหล่ าข้า พระองค์ มิใช่ แก่ เหล่ าข้า พระองค์ พระเจ้า ข้า
แต่ขอถวายสง่าราศีแด่พระนามของพระองค์ เพราะเห็นแก่ความเมตตาของพระองค์ และ
ความจริงของพระองค์ 2 ทําไมบรรดาประชาชาติจะกล่าวว่า “บัดนี้ พระเจ้าของเขาทัง้ หลาย
อยู่ ไหนเล่า� 3 แต่ พระเจ้า ของเราทัง้ หลายอยู่ ในฟ้า สวรรค์ สิ ่ง ใดที่ พระองค์ พอพระทัย
พระองค์ ก็ ทรงกระทํา 4 รู ปเคารพของคนเหล่า นั ้น เป็น เงิน และทองคํา เป็น หัตถกรรมของ
มนุษย์ 5 รู ปเหล่านั ้ นม ี ปาก แต่ พู ดไม่ ได้ มี ตา แต่ ดู ไม่ ได้ 6 มี หู แต่ ฟัง ไม่ ได้ยน
ิ มี จมูก แต่
7
ดมไม่ ได้ มี มือ แต่ คลํา ไม่ ได้ มี เท้า แต่ เดิน ไม่ ได้ รู ปเหล่า นั ้น ทํา เสียงในคอไม่ ได้ 8 ผู้ ที่ ทํา
รู ป เหล่า นั ้น จะเป็น เหมือนรู ป เหล่า นั ้น เออ บรรดาผู้ ที่ วางใจในรู ป เหล่านั ้ นก ็ เช่น กัน 9 โอ
อิสราเอลเอ๋ย จงวางใจในพระเยโฮวาห์เถิด พระองค์ทรงเป็นความอุปถัมภ์และเป็นโล่ของ
เขาทัง้ หลาย 10 โอ วงศ์วานอาโรนเอ๋ย จงวางใจในพระเยโฮวาห์เถิด พระองค์ทรงเป็นความ
อุปถัมภ์และเป็นโล่ของเขาทัง้ หลาย 11 ท่านผูเ้ กรงกลัวพระเยโฮวาห์เอ๋ย จงวางใจในพระเย
โฮวาห์เถิด พระองค์ทรงเป็นความอุปถัมภ์และเป็นโล่ของเขาทัง้ หลาย 12 พระเยโฮวาห์ทรง
เป็น ห่วงเราทัง้ หลาย พระองค์ จะทรงอํานวยพระพรเราทัง้ หลาย พระองค์ จะทรงอํานวย
พระพรแก่วงศ์วานอิสราเอล พระองค์จะทรงอํานวยพระพรแก่วงศ์วานอาโรน 13 พระองค์
จะทรงอํานวยพระพรแก่ บรรดาผู้ที่ ยําเกรงพระเยโฮวาห์ทัง้ ผู้น้อยและผู้ใหญ่ 14 พระเยโฮ
วาห์จะทรงให้ท่านเพิม
ั พระพรจากพระ
่ พูน ขึ้น ทัง้ ท่านและลูก หลานของท่าน 15 ท่านได้ รบ
เยโฮวาห์ผู้ ทรงสร้างฟ้า สวรรค์ และแผ่น ดิน โลก 16 ฟ้า สวรรค์ เป็น ฟ้า สวรรค์ ของพระเยโฮ
วาห์ แต่พระองค์ทรงประทานแผ่นดินโลกให้แก่บุตรทัง้ หลายของมนุษย์ 17 คนตายไม่สรร
เสริญพระเยโฮวาห์ หรือผู้ที่ลงไปสู่ที่สงัดก็เช่นนั ้น 18 แต่เราทัง้ หลายจะสรรเสริญพระเยโฮ
วาห์ ตัง้ แต่บัดนี้ เป็นต้นไปเป็นนิ ตย์ จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด
1

116
การประกาศความรักต่อพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงช่วยให้พ้น
ข้าพเจ้า รัก พระ เย โฮ วาห์ เพราะ พระองค์ ทรง สดับ เสียง และ คํา วิงวอน ของ ข้าพเจ้า
2 เพราะพระองค์ทรงเงีย
่ พระกรรณสดับข้าพเจ้า เพราะฉะนั ้นข้าพเจ้าจะทูลพระองค์ตราบ
เท่า ที่ ข้าพเจ้า มี ชี วิตอยู่ 3 ความเศร้า โศกแห่ง ความตายมาล้อมข้าพเจ้า อยู่ ความเจ็บ ปวด
แห่งนรกจับข้าพเจ้าไว้ ข้าพเจ้าประสบความทุกข์ใจและความระทม 4 แล้วข้าพเจ้าร้องทูล
ออกพระนามพระเยโฮวาห์ว่า “โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงช่วยชีวต
ิ ข้า พระองค์ ให้รอด
� 5 พระเยโฮวาห์ ทรงพระกรุ ณาและชอบธรรม พระเจ้า ของเราทัง้ หลายกอปรด้วยพระ
เมตตา 6 พระเยโฮวาห์ทรงสงวนคนรู น
้ ้ อยไว้ เมื่อข้าพเจ้าตกตํ่า พระองค์ ทรงช่วยข้าพเจ้า
ให้ รอด 7 โอ จิ ตใจของข้าพเจ้า เอ๋ย กล ับ ไปสู่ ที่ พัก ของเจ้า เถิด เพราะพระเยโฮวาห์ ทรง
กระทําแก่ เจ้ าอย่างบริบูรณ์ 8 เพราะพระองค์ ทรงช่วยจิตใจข้าพระองค์ ให้พ้นจากมัจจุ ราช
1

เพลงสดุดี 116:9

719

เพลงสดุดี 118:17

ช่วยนั ยน์ ตาข้า พระองค์ จากนํ้าตา ช่วยเท้า ข้า พระองค์ จากการล้ม ข้าพเจ้า จะดําเนิ น อยู่
เฉพาะเบื้องพระพักตร์พระเยโฮวาห์ในแผ่นดินของคนเป็น 10 ข้าพเจ้าเชื่อแล้ว เหตุฉะนั ้น
ข้าพเจ้า จึง พูด ข้าพเจ้า ได้ รบ
ั ความทุกข์ ยากใหญ่ ยิง่ 11 ข้าพเจ้า กล่าวด้วยความเร่ง ร้อนว่า
“คนเรานี้ เป็นคนโกหกทัง้ นั ้น� 12 ข้าพเจ้าจะเอาอะไรตอบแทนพระเยโฮวาห์ได้ เนื่ องจาก
บรรดาพระราชกิจอนม
ั พ
ี ระคุณต่อข้าพเจ้า 13 ข้าพเจ้าจะยกถ้วยแห่งความรอดและร้องทูล
ออกพระนามพระเยโฮวาห์ 14 บัดนี้ ข้าพเจ้าจะทําตามคําปฏิญาณของข้าพเจ้าแด่พระเยโฮ
วาห์ต่อหน้าประชาชนทัง้ ปวงของพระองค์ 15 มรณกรรมแห่งวิสุทธิชนของพระองค์ สําคัญ
ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ 16 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ แท้จริงข้าพระองค์เป็นผูรั
้ บใช้
ของพระองค์ พระเจ้า ข้า ข้า พระองค์ เป็น ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ เป็น บุตรชายของหญิง คนใช้
ของพระองค์ พระองค์ทรงแก้พันธนะของข้าพระองค์ 17 ข้าพระองค์จะถวายเครือ
่ งสักการ
บูชา โมทนา พระคุณ แด่ พระองค์ และ จะ ร้อง ทูล ออก พระนาม ของ พระ เย โฮ วาห์ 18 บัดนี้
ข้าพเจ้า จะทํา ตามคํา ปฏิญาณของข้าพเจ้า แด่ พระเยโฮวาห์ ต่อ หน้า ประชาชนทัง้ ปวงของ
พระองค์ 19 ในบริเวณพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ โอ เยรู ซาเล็ม เอ๋ย ในท่ามกลางเธอ จง
สรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด
9

117
การสรรเสริญพระเจ้าเพราะความเมตตาและความจริงของพระองค์
โอ ประชาชาติ ทัง้ ปวง เอ๋ย จง สรร เส ริญ พระ เย โฮ วาห์ เถิด ชนชาติ ทัง้ หลาย เอ๋ย จง
ยกย่องพระองค์ เถิด 2 เพราะความเมตตาของพระองค์ ที่ มีต่อเรานั ้นใหญ่หลวง และความ
จริงของพระเยโฮวาห์ดํารงเป็นนิ ตย์ จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด
1

118
การโมทนาขอบพระคุณเพราะความรอดของพระเยโฮวาห์
โอ จงโมทนาขอบพระคุณ พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ ประเสริฐ เพราะความเมตตา
ของพระองค์ดํารงเป็นนิ ตย์ 2 บัดนี้ จงให้อส
ิ ราเอลกล่าวว่า “ความเมตตาของพระองค์ดํารง
เป็นนิ ตย์� 3 บัดนี้ จงให้วงศ์วานอาโรนกล่าวว่า “ความเมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิ ตย์�
4 บัดนี้ จงให้ บรรดาผู้ ที่ ยํา เกรงพระเยโฮวาห์ กล่าวว่า “ความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็ น
นิ ตย์� 5 ข้าพเจ้า ได้ รอ
้ งทูล พระเยโฮวาห์ ในยามเป็น ทุกข์ พระเยโฮวาห์ ทรงตอบข้าพเจ้า
และทรงตัง้ ข้าพเจ้า ให้ อยู่ ในที่ กว้างขวาง 6 มี พระเยโฮวาห์ อยู่ ฝ่ายข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะไม่
กลัว มนุษย์จะทํา อะไรแก่ ข้าพเจ้า ได้ เล่า 7 พระเยโฮวาห์ทรงอยู่ฝ่ายข้าพเจ้า พร ้ อมกับ ผู้ อ่ื
นที ่ ชว
่ ยข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จึง จะเห็น ความปรารถนาของข้าพเจ้า ต่อ คนที่ เกล ียดข้าพเจ้า นั ้น
สําเร็จ 8 การวางใจในพระเยโฮวาห์ก็ดีกว่าที่จะเชื่อใจในมนุษย์ 9 การวางใจในพระเยโฮวาห์
ก็ดีกว่าที่ จะเชื่อใจในเจ้านาย 10 ประชาชาติ ทัง้ หลายได้ ล้อมข้าพเจ้า แต่ ข้าพเจ้าจะทําลาย
เขาในพระนามพระเยโฮวาห์ 11 เขาทัง้ หลายได้ ล้อมข้าพเจ้า ล้อมรอบข้าพเจ้า แต่ ข้าพเจ้า
จะทําลายเขาในพระนามพระเยโฮวาห์ 12 เขาได้ล้อมข้าพเจ้าเหมือนผึ้ง เขาทัง้ หลายดับเสีย
แล้ว เหมือนเปลวไฟหนาม เพราะข้าพเจ้า จะทําลายเขาในพระนามพระเยโฮวาห์ 13 เจ้ าได้
ผล ัก ข้าพเจ้า อย่างแรงเพื่อ ให้ ข้าพเจ้า ล้ม ลง แต่ พระเยโฮวาห์ ทรงช่วยข้าพเจ้า 14 พระเย
โฮวาห์ทรงเป็นกําลังและบทเพลงของข้าพเจ้า พระองค์ ทรงมาเป็นความรอดของข้าพเจ้า
15 เสียงแห่งความยินดีและความรอดอยูใ่ นพลับพลาของผูช
้ อบธรรมว่า “พระหัตถ์ขวาของ
พระเยโฮวาห์หา้ วหาญนั ก 16 พระหัตถ์ ขวาของพระเยโฮวาห์เป็ นที ่เชิดชู พระหัตถ์ ขวาของ
พระเยโฮวาห์ หา้ วหาญนั ก� 17 ข้าพเจ้า จะไม่ ตาย แต่ ข้าพเจ้า จะเป็น อยู่ และประกาศพระ
1
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18 พระเยโฮวาห์ทรงตีสอนข้าพเจ้าอย่างหนั ก

ราชกิจของพระเยโฮวาห์
แต่พระองค์ไม่ทรง
มอบข้าพเจ้าไว้กับมัจจุราช 19 ขอเปิดประตูความชอบธรรมให้ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะเข้าประตู
นั ้นไปและจะสรรเสริญพระเยโฮวาห์ 20 นี่ คือประตูของพระเยโฮวาห์ คนชอบธรรมจะเข้าไป
ทางนี้ 21 ข้า พระองค์ จะสรรเสริญ พระองค์ เพราะพระองค์ ทรงฟัง ข้า พระองค์ และมาเป็น
ความรอดของข้า พระองค์ 22 ศิลาซึ่ง ช่างก่อ ได้ ปฏิเสธเสีย ได้ กล ับ กลายเป็น ศิ ลาม ุม เอก
แล้ว 23 การนี้ เป็น มาจากพระเยโฮวาห์ เป็นการมหัศจรรย์ ประจักษ์ แก่ ตาเรา 24 นี่ เป็ นว ัน
ซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ ทรงสร้าง เราจะเปรมปรีดิ ์และยินดี ในวันนั ้น 25 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์
ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ให้ รอดเถิด โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ บัดนี้ ขอประทานความจําเริญ
แก่ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายเถิด 26 ขอให้ ท่านผู้ เข ้า มาในพระนามของพระเยโฮวาห์ จงได้ รบ
ั
พระพร ข้าพเจ้า ทัง้ หลายอวยพรท่านทัง้ หลายจากพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 27 พระเจ้า
ทรงเป็น พระเยโฮวาห์ ผู้ ทรงประทานความสว่างแก่ เรา จงผูก มัด เครือ
่ งบู ชาด ้วยเชือกไป
ถึง เชิง งอนของแท่ นบู ชา 28 พระองค์ ทรงเป็น พระเจ้า ของข้า พระองค์ และข้า พระองค์ จะ
สรรเสริญ พระองค์ พระองค์ ทรงเป็น พระเจ้า ของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ จะเชิดชู พระองค์
29 โอ จงโมทนาขอบพระคุณพระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ประเสริฐ เพราะความเมตตาของ
พระองค์ดํารงเป็นนิ ตย์

119
บรรดาคําอธิษฐาน การสรรเสริญและการประกาศว่าจะเชื่อฟังพระเจ้า อาเลฟ (ก�
บรรดาผู้ ที่ ดี รอบคอบในทางของเขาก็ เป็นสุข คือ ผู้ ที่ ดําเนิ น ตามพระราชบัญญั ติ ของ
พระเยโฮวาห์ 2 ผู้ ที่ รักษาบรรดาพระโอวาทของพระองค์ ก็ เป็นสุข คือผู้ที่ แสวงหาพระองค์
ด้วย สุดใจ 3 ทัง้ ผู้ ที่ ไม่ กระทํา ความ ชัว่ ช้า แต่ เดิน ตาม บรรดา พระ มรรคา ของ พระองค์
4 พระองค์ ได้ ทรงบัญชาให้เราทัง
้ หลายรักษาข้อบังคับของพระองค์อย่างเคร่งครัด 5 โอ ขอ
ให้ทางทัง้ หลายของข้าพระองค์มัน
่ คงในการรักษากฎเกณฑ์ของพระองค์ 6 แล้วข้าพระองค์
จะไม่ได้รับความอาย เมื่อข้าพระองค์เอาใจใส่พระบัญญัติทัง้ สิน
้ ของพระองค์ 7 ข้าพระองค์
จะสรรเสริญ พระองค์ ด้วยใจเที่ยงตรง เมื่อ ข้า พระองค์ เรียนรู ้คํา ตัด สิ นอ ัน ชอบธรรมของ
พระองค์ 8 ข้า พระองค์ จะรักษากฎเกณฑ์ ของพระองค์ โอ ขออย่า ทรงทอดทิง้ ข้า พระองค์
เสียอย่างสิน
้ เชิงเลย
1

เบธ (ข�
หน ุ่มๆจะรักษาทางของตนให้ บริสุทธิ์ ได้ อย่างไร โดยระแวดระวัง ตามพระวจนะของ
พระองค์ 10 ข้าพระองค์แสวงหาพระองค์ด้วยสุดใจของข้าพระองค์ โอ ขออย่าให้ข้าพระองค์
หลงไปจากพระบัญญัติของพระองค์ 11 ข้าพระองค์ได้สะสมพระดํารัสของพระองค์ไว้ในใจ
ของข้า พระองค์ เพื่อ ข้า พระองค์ จะไม่ ทําบาปต่อ พระองค์ 12 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ สาธุ
การแด่ พระองค์ ขอทรงสอนกฎเกณฑ์ ของพระองค์ แก่ ข้าพระองค์ 13 ข้าพระองค์ ประกาศ
ด้วยริมฝีปากของข้าพระองค์ถึงบรรดาคําตัดสินแห่งพระโอษฐ์ของพระองค์ 14 ข้าพระองค์
ปี ติ ยินดี ในทางแห่งบรรดาพระโอวาทของพระองค์ มากเท่ากับในความมัง่ คัง่ ทัง้ สิน
้ 15 ข้า
พระองค์ จะรํา พึง ถึง ข้ อบ ัง คับ ของพระองค์ และเอาใจใส่ ทางทัง้ หลายของพระองค์ 16 ข้า
พระองค์จะปีติยินดีในกฎเกณฑ์ของพระองค์ ข้าพระองค์จะไม่ลืมพระวจนะของพระองค์
9

กิเมล (ค�
ขอทรงกระทํา แก่ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ อย่างบริบูรณ์ เพื่อ ข้า พระองค์ จะมี ชี วิต และจะ
รักษาพระวจนะของพระองค์ 18 ขอเบิกตาข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะเห็นสิง่ มหัศจรรย์
17
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จากพระราชบัญญั ติ ของพระองค์ ข้า พระองค์ เป็น คนพเนจรบนแผ่น ดิน โลก ขออย่า
ทรงซ่อนพระบัญญั ติ ของพระองค์ จากข้า พระองค์ เสีย 20 จิ ตใจของข้า พระองค์ เร่ าร้อน
เพราะปรารถนาคํา ตัดสิน ของพระองค์ ตลอดเวลา 21 พระองค์ ทรงขนาบคนยโสที่ ถู กสาป
แช่ง ผู้ หลงไปจากพระบัญญั ติ ของพระองค์ 22 ขอทรงนํา การตําหนิ และการประมาทไป
จากข้า พระองค์ เพราะข้า พระองค์ ได้ รักษาบรรดาพระโอวาทของพระองค์ 23 แม้ เจ้ านาย
นั ่ง ปรึกษากัน ต่อสู้ ข้า พระองค์ แต่ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ ได้ รําพึง ถึง กฎเกณฑ์ ของพระองค์
24 บรรดาพระโอวาทของพระองค์ เป็ น ความปี ติ ยินดี ของข้า พระองค์ เป็ นที ่ ปรึกษาของข้า
พระองค์
19

ดาเลธ (ง�
จิ ตใจของข้า พระองค์ ติ ดผงคลี ขอทรงสงวนชีวต
ิ ของข้า พระองค์ ตามพระวจนะของ
พระองค์ 26 ข้า พระองค์ ได้ ทูล ถึง ทางของข้า พระองค์ และพระองค์ ทรงฟัง ข้า พระองค์ ขอ
ทรงสอนกฎเกณฑ์ ของพระองค์ แก่ ข้า พระองค์ 27 ขอทรงกระทํา ให้ ข้า พระองค์ เข ้า ใจทาง
แห่ง ข้ อบ ัง คับ ของ พระองค์ และ ข้า พระองค์ จะ กล่าว ถึง พระ รา ชกิ จอ ัน มหัศจรรย์ ของ
พระองค์ 28 จิ ตใจของข้า พระองค์ ละลายไปด้วยความโศก ขอทรงเสริม กําลัง ข้า พระองค์
ตามพระวจนะของพระองค์ 29 ขอทรงให้ ทางเทียมเท็จ ไกลจากข้า พระองค์ และขอโปรด
ประทานพระราชบัญญัติของพระองค์แก่ข้าพระองค์ 30 ข้าพระองค์ได้เลือกทางแห่งความ
จริง ข้าพระองค์ตัง้ คําตัดสินของพระองค์ไว้ตรงหน้าข้าพระองค์ 31 ข้าพระองค์ผูกพันอยูก
่ ับ
บรรดาพระโอวาทของพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขออย่าให้ข้าพระองค์ขายหน้า 32 ข้า
พระองค์ จะวิง่ ในทางพระบัญญั ติ ของพระองค์ เมื่อ พระองค์ ทรงให้ จิ ตใจของข้า พระองค์
กว้างขวาง
25

ฮี (จ�
โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงสอนทางกฎเกณฑ์ ของพระองค์ แก่ ข้า พระองค์ และ
ข้า พระองค์ จะรักษาทางนั ้น ไว้จนสุด ปลาย 34 ขอประทานความเข้าใจแก่ ข้า พระองค์ และ
ข้า พระองค์ จะรักษาพระราชบัญญั ติ ของพระองค์ ไว้ ข้า พระองค์ จะปฏิ บั ติ พระราชบัญญัติ
นั ้น ด้วยสุดใจของข้า พระองค์ 35 ขอโปรดให้ ข้า พระองค์ ไปในมรรคาแห่ง พระบัญญั ติ ของ
พระองค์ เพราะข้า พระองค์ ยินดี ในมรรคานั ้น 36 ขอทรงโน้ ม ใจข้า พระองค์ ในบรรดาพระ
โอวาทของพระองค์ และมิ ใช่ ในทางโลภกําไร 37 ขอทรงหัน นั ยน์ ตาของข้า พระองค์ ไปจาก
การมองดู สิ ่ งอน ิจ จัง และขอทรงสงวนชีวต
ิ ของข้า พระองค์ ในพระมรรคาของพระองค์
38 ขอทรงยืนยัน พระวจนะของพระองค์ กับ ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ ผู้ เกรงกลัว พระองค์ 39 ขอ
ทรงหันการเยาะเย้ยซึ่งข้าพระองค์ ครันคร
่
้ามนั ้นไปเสีย เพราะคําตัดสินของพระองค์ นั้นดี
40 ดู เถิด ข้า พระองค์ ปรารถนาข้ อบ ัง คับ ของพระองค์ โดยความชอบธรรมของพระองค์ ขอ
ทรงสงวนชีวต
ิ ของข้าพระองค์
33

เวา (ฉ�
โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอความเมตตาของพระองค์ มาถึง ข้า พระองค์ คือ ความรอด
ของพระองค์ตามพระวจนะของพระองค์ 42 แล้วข้าพระองค์จะมีคําตอบแก่ผู้ที่เยาะเย้ยข้า
พระองค์ เพราะข้าพระองค์วางใจในพระวจนะของพระองค์ 43 ขออย่าทรงนําพระวจนะแห่ง
ความจริง ออกไปจากปากข้า พระองค์ อย่างสิน
้ เชิง เพราะความหวัง ของข้า พระองค์ อยู่ ใน
44
คํา ตัดสิน ของพระองค์ ข้า พระองค์ จะรักษาพระราชบัญญั ติ ของพระองค์ สืบๆไปเป็น นิ จ
กาล 45 และข้าพระองค์จะเดินอย่างเสรีเพราะข้าพระองค์ได้แสวงหาข้อบังคับของพระองค์
46 ข้า พระองค์ จะพูด ถึง พระโอวาทของพระองค์ ต่อ เบื้องพระพักตร์บรรดากษั ตริย์ และจะ
ไม่ ขายหน้า 47 ข้า พระองค์ จะปี ติ ยินดี ในพระบัญญั ติ ของพระองค์ ซึ่ง ข้า พระองค์ รัก 48 ข้า
41
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พระองค์จะยกมือต่อพระบัญญัติของพระองค์ซ่ึงข้าพระองค์รัก และข้าพระองค์จะรําพึงถึง
กฎเกณฑ์ของพระองค์
เซน (ช�
ขอทรงระลึก ถึง พระวจนะของพระองค์ ที่ มีต ่อ ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ ซึ่ง พระองค์ ทรง
กระทํา ให้ ข้า พระองค์ หวัง อยู่ นั ้น 50 นี่ คือ การเล้าโลมในความทุกข์ ยากของข้า พระองค์ คือ
พระวจนะของพระองค์ ให้ชีวิตแก่ ข้าพระองค์ 51 คนโอหังเย้ยหยันข้าพระองค์ ยิง่ นั ก แต่ ข้า
พระองค์ ไม่ หัน เสีย จากพระราชบัญญั ติ ของพระองค์ 52 ข้า พระองค์ ระลึก ถึง คํา ตัดสิน ของ
พระองค์แต่โบราณกาล โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ได้รับความเล้าโลมใจ 53 ความ
กริวอ
้ ัน เร่าร้อนฉวยข้า พระองค์ ไว้ เพราะเหตุ คนชัว่ ผู้ ละทิง้ พระราชบัญญั ติ ของพระองค์
54 กฎเกณฑ์ ของพระองค์ ได้ เป็ นบทเพลงของข้าพระองค์ ในเรือนที่ ข้าพระองค์ อาศัยอยู่นั ้น
55 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ในกลางคืนข้าพระองค์ระลึกถึงพระนามของพระองค์ และรักษา
พระราชบัญญัติของพระองค์ไว้ 56 สิ่งนี้ ได้ตกมายังข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์รก
ั ษาข้อบ
ังคับของพระองค์ไว้
49

เชธ (ซ�
โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงเป็น ส่วนของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ กล ่าวว่า
ข้า พระองค์ จะ รักษา พระ วจนะ ของ พระองค์ 58 ข้า พระองค์ วอน ขอ ความ โปรดปราน ของ
พระองค์ ด้วย สิน
้ สุดใจ ของ ข้า พระองค์ ขอ ทรง กรุ ณา แก่ ข้า พระองค์ ตามพ ระ ดํารัส ของ
59
พระองค์
ข้า พระองค์ คิดถึง ทางทัง้ หลายของข้า พระองค์ แล ้ว ข้า พระองค์ หัน เท้า ของ
ข้าพระองค์ไปสู่บรรดาพระโอวาทของพระองค์ 60 ข้าพระองค์เร่งรีบไม่ล่าช้าที่จะรักษาพระ
บัญญั ติ ของพระองค์ 61 แม้ หมู่ คนชัว่ ดัก ข้า พระองค์ แต่ ข้า พระองค์ ไม่ ลืม พระราชบัญญั ติ
ของพระองค์ 62 พอเที่ยงคืน ข้าพระองค์ จะลุกขึ้นโมทนาพระคุณพระองค์ เนื่ องด้วยคําตัด
สิ นอ ัน ชอบธรรมของพระองค์ 63 ข้า พระองค์ เป็น เพื่อ นกั บท ุก คนผู้ ยาํ เกรงพระองค์ กับ ผู้ ที่
รักษาข้ อบ ัง คับ ของพระองค์ 64 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ แผ่ นดิน โลกเต็ มด ้วยความเมตตา
ของพระองค์ ขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์
57

เทธ (ฌ�

65 พระองค์ได้ทรงกระทําดีต่อผูรั
้ บใช้ของพระองค์

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ตามพระวจนะ
ของพระองค์
เพราะข้าพระองค์ เชื่อถือ
พระบัญญั ติ ของพระองค์ 67 ก่อนที่ ข้า พระองค์ ทุกข์ ยาก ข้า พระองค์ หลงเจิน
่ แต่ บัดนี้ ข้า
พระองค์รก
ั ษาพระวจนะของพระองค์ไว้ 68 พระองค์ประเสริฐ และทรงกระทําการดี ขอทรง
สอนกฎเกณฑ์ ของพระองค์ แก่ ข้า พระองค์ 69 คนโอหัง ป้ายความเท็จ ใส่ ข้า พระองค์ แต่ ข้า
พระองค์จะรักษาข้อบังคับของพระองค์ด้วยสุดใจ 70 จิตใจของเขาทัง้ หลายตํ่าช้าเหมือนไข
มัน แต่ข้าพระองค์ปี ติยินดีในพระราชบัญญัติของพระองค์ 71 ดีแล้วที่ข้าพระองค์ทุกข์ยาก
เพื่อข้าพระองค์ จะเรียนรู ถ
้ ึงกฎเกณฑ์ ของพระองค์ 72 สําหรับข้าพระองค์ พระราชบัญญัติ
แห่งพระโอษฐ์ของพระองค์ก็ดีกว่าทองคําและเงินพันๆแท่ง
66 ขอทรงสอนคํา ตัดสิน และความรู แก่
้ ข้าพระองค์

โจด (ญ�

73 พระหัตถ์ ของพระองค์ ได้ สร้างและสถาปนาข้าพระองค์

ขอประทานความเข้าใจแก่ข้า
พระองค์ เพื่อ ข้า พระองค์ จะเรียนรู พ
้ ระบัญญั ติ ของพระองค์ 74 บรรดาผู้ เกรงกลัว พระองค์
จะเห็น ข้า พระองค์ และเปรมปรี ดิ ์ เพราะว่า ข้า พระองค์ ได้ หวัง ในพระวจนะของพระองค์
75 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ ทราบว่า คํา ตัดสิน ของพระองค์ นั้น ถูก ต้องแล้ว และ
ทราบว่าด้วยความซื่อตรงพระองค์ ทรงให้ข้าพระองค์ ทุกข์ยาก 76 ขอความเมตตาของพระ
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องค์เป็นที่เล้าโลมข้าพระองค์ ตามพระดํารัสของพระองค์ที่มีแก่ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ 77 ขอ
พระกรุ ณาของพระองค์มายังข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะเป็นอยู่ เพราะพระราชบัญญัติ
ของพระองค์เป็นความปีติยินดีของข้าพระองค์ 78 ขอทรงให้คนโอหังได้รบ
ั ความอาย เพราะ
ว่าเขาได้ควํา่ ข้าพระองค์ด้วยความเท็จโดยไม่มีเหตุ แต่ข้าพระองค์จะรําพึงถึงข้อบังคับของ
พระองค์ 79 ขอให้บรรดาผู้ ที่ ยําเกรงพระองค์ หน
ั กลับ มายัง ข้า พระองค์ พร ้ อมกับ ผู้ ที่ ทราบ
80
ถึงบรรดาพระโอวาทของพระองค์ ขอให้จิ ตใจข้าพระองค์ ไร้ตําหนิ ในเรือ
่ งกฎเกณฑ์ ของ
พระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะไม่ต้องขายหน้า
คาฟ (ด�
จิ ตใจของข้า พระองค์ ออ
่ นระโหยคอยความรอดของพระองค์ แต่ ข้า พระองค์ หวัง ใน
พระวจนะของพระองค์ 82 นั ยน์ ตาของข้าพระองค์มัวมืดไปด้วยคอยพระดํารัสของพระองค์
ข้าพระองค์ทูลถามว่า “เมื่อไรพระองค์จะทรงเล้าโลมข้าพระองค์� 83 เพราะว่าข้าพระองค์
เป็นเหมือนถุงหนั งถูกรมควัน แต่ข้าพระองค์ยงั ไม่ลืมกฎเกณฑ์ของพระองค์ 84 ผู้รบ
ั ใช้ของ
พระองค์ จะอยู่ นานเท่าไร พระองค์ จะทรงกระทํา การพิพากษาบรรดาผู้ ข่มเหงข้า พระองค์
เมื่อไร 85 คนโอหัง ได้ ขุด หลุม พรางดัก ข้า พระองค์ ซึ่ง ไม่ สอดคล้องกับ พระราชบัญญั ติ ของ
พระองค์ 86 พระบัญญัติของพระองค์ทัง้ สิน
้ สัตย์ซื่อ เขาข่มเหงข้าพระองค์ด้วยความเท็จ ขอ
ทรงช่วยข้าพระองค์ด้วย 87 เขาเกือบจะทําให้ข้าพระองค์ดับชีพไปจากแผ่นดินโลกแล้ว แต่
ข้า พระองค์ ไม่ ทอดทิง้ ข้ อบ ัง คับ ของพระองค์ 88 ขอทรงสงวนชีวต
ิ ข้า พระองค์ ไว้ด้วยความ
เมตตาของพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะรักษาพระโอวาทแห่งพระโอษฐ์ของพระองค์
81

ลาเมด (ต�
ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระวจนะของพระองค์ปักแน่ นอยูใ่ นสวรรค์เป็นนิ ตย์ 90 ความ
ซื่อตรงของพระองค์ ดํารงอยู่ ทุ กชั ่ วอายุ พระองค์ ทรงสถาปนาแผ่น ดิน โลกและมั นก ็ ตัง้
อยู่ 91 โดยกฎของพระองค์ สิ ่ง เหล่า นี้ ตั ้ งม ั ่นอยู่ ทุก วัน นี้ เพราะของทุก สิง่ เป็น ผู้ รับ ใช้ ของ
พระองค์ 92 ถ้า พระราชบัญญั ติ ของพระองค์ ไม่ เป็ นที ่ ปี ติ ยินดี ของข้า พระองค์ ข้า พระองค์
คงจะพินาศแล้ว ในความทุกข์ ยากของข้า พระองค์ 93 ข้า พระองค์ จะไม่ ลืม ข้ อบ ัง คับ ของ
พระองค์เลย เพราะพระองค์ทรงสงวนชีวต
้ 94 ข้าพระองค์
ิ ของข้าพระองค์โดยข้อบังคับนัน
เป็นของพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอด เพราะข้าพระองค์ได้แสวงหาข้อบังคับของ
พระองค์ 95 คนชัว่ ซุ่ม คอยทําลายข้า พระองค์ แต่ ข้า พระองค์ จะพิจารณาพระโอวาทของ
พระองค์ 96 ข้าพระองค์เคยเห็นขอบเขตของความสมบูรณ์ทัง้ สิน
้ แล้ว แต่พระบัญญัติของ
พระองค์กว้างขวางเหลือเกิน
89 โอ

เมม (ถ�
ข้า พระองค์ รก
ั พระราชบัญญั ติ ของพระองค์ จริงๆ เป็น คํา รําพึง ของข้า พระองค์ วัน
ยัง คํ่า 98 โดยพระบัญญั ติ ของพระองค์ พระองค์ ทรงกระทํา ให้ ข้า พระองค์ ฉลาดกว่า ศั ตรู
ของข้าพระองค์ เพราะพระบัญญัตินั ้นอยู่กับข้าพระองค์เสมอ 99 ข้าพระองค์มีความเข้าใจ
มากกว่า บรรดาครู ของข้า พระองค์ เพราะบรรดาพระโอวาทของพระองค์ เป็น คํา รําพึง ของ
ข้าพระองค์ 100 ข้าพระองค์เข้าใจมากกว่าคนสูงอายุ เพราะข้าพระองค์รก
ั ษาข้อบังคับของ
พระองค์ 101 ข้า พระองค์ รงั ้ เท้า ข้า พระองค์ ไว้จากวิถี ชั ่วท ุ กอย่าง เพื่อ รักษาพระวจนะของ
พระองค์ 102 ข้าพระองค์มิได้เลี่ยงจากคําตัดสินของพระองค์ เพราะพระองค์ได้ทรงสอนข้า
พระองค์ 103 พระดํารัสของพระองค์นั ้น ข้าพระองค์ชิมแล้วหวานจริงๆ หวานกว่านํ้าผึ้งเมื่อ
ถึง ปากข้า พระองค์ 104 ข้า พระองค์ ได้ ความเข้า ใจโดยข้ อบ ัง คับ ของพระองค์ เพราะฉะนั ้น
ข้าพระองค์เกลียดชังวิถีเท็จทุกอย่าง
97 โอ
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นูน (ท�
พระวจนะของพระองค์ เป็น โคมสําหรับ เท้า ของข้า พระองค์ และเป็น ความสว่างแก่
มรรคาของข้า พระองค์ 106 ข้า พระองค์ ได้ ตัง้ สัตย์ ปฏิญาณและจะกระทํา ให้ สําเร็จ ว่า จะ
รักษาคํา ตัด สิ นอ ัน ชอบธรรมของพระองค์ 107 ข้า พระองค์ ทุกข์ ยากอย่างหนั ก โอ ข้า แต่
พระเยโฮวาห์ ขอทรงสงวนชีวต
ิ ของข้า พระองค์ ตามพระวจนะของพระองค์ 108 โอ ข้า แต่
พระ เย โฮ วาห์ ขอ ทรง รับคํา สัก กา รบู ชาด ้วย ปาก ของ ข้า พระองค์ และ ขอ สอน คํา ตัดสิน
ของพระองค์ แก่ ข้า พระองค์ 109 ชี วิต ของข้า พระองค์ อยู่ ในมือ ของข้า พระองค์ เสมอ แต่ ข้า
พระองค์ไม่ลืมพระราชบัญญัติของพระองค์ 110 คนชัว่ วางกับดักข้าพระองค์ แต่ข้าพระองค์
ไม่ หลงเจิน
ั
่ จากข้ อบ ัง คับ ของพระองค์ 111 บรรดาพระโอวาทของพระองค์ ข้า พระองค์ รบ
ไว้เป็น มรดกเป็น นิ ตย์ พระเจ้า ข้า เป็น ความชื่นบานแก่ ใจข้า พระองค์ 112 ข้า พระองค์ โน ้ม
จิตใจข้าพระองค์ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของพระองค์เป็นนิ ตย์จนอวสาน
105

ซาเมค (ธ�
ข้า พระองค์ เกล ียด ชัง ความ คิด สอง จิต สองใจ แต่ ข้า พระองค์ รัก พระ ราช บัญญั ติ
ของพระองค์ 114 พระองค์ ทรงเป็ นที ่ ซ่อนและเป็น โล่ ของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ หวัง ใน
พระวจนะของพระองค์ 115 แน่ ะ เจ้ าคนทํา ชัว่ ไปเสีย จากข้า เพื่อ ข้า จะรักษาพระบัญญั ติ
ของพระเจ้า ของข้า 116 ขอทรงประคองข้า พระองค์ ไว้ ตามพระดํารัส ของพระองค์ เพื่อ ข้า
พระองค์ จะเป็น อยู่ และอย่า ให้ ข้า พระองค์ ขายหน้า ในความหวัง ของข้า พระองค์ 117 ขอ
ทรงชูข้าพระองค์ขึ้น เพื่อข้าพระองค์จะปลอดภัย และมีความนั บถือกฎเกณฑ์ของพระองค์
สืบๆไป 118 พระองค์ทรงตะเพิดบรรดาคนที่หลงเจิน
่ จากกฎเกณฑ์ของพระองค์ พระเจ้าข้า
อุ บายหลอกลวงของเขาคือ ความเท็จ 119 พระองค์ ทรงทิง้ บรรดาคนชัว่ ของแผ่น ดิน โลก
เหมือนทิง้ ขี้ แร่ เพราะฉะนั ้น ข้า พระองค์ รก
ั บรรดาพระโอวาทของพระองค์ 120 เนื้ อ หนั ง ข้า
พระองค์สัน
่ เทิม
้ เพราะเกรงกลัวพระองค์ และข้าพระองค์กลัวคําตัดสินของพระองค์
113

เอน (น�
ข้า พระองค์ ได้ กระทํา สิง่ ที่ ยุติ ธรรมและเที่ยงธรรม ขออย่า ทรงละข้า พระองค์ แก่ ผู้
บีบ บังคับ ข้า พระองค์ 122 ขอทรงเป็น ประกัน เพื่อ ช่วยผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ ขออย่า ทรงให้
คนโอหังบีบบังคับข้าพระองค์ 123 นั ยน์ ตาของข้าพระองค์มัวมืดไปด้วยคอยความรอดของ
พระองค์ และคอยพระดํารัส ชอบธรรมของพระองค์ สําเร็จ 124 ขอทรงกระทํา 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 ทรง ประทาน ความ เข้าใจ แก่ ข้า
พระองค์ เพื่อ ข้า พระองค์ จะรู ้ถึง บรรดาพระโอวาทของพระองค์ 126 เป็น เวลาที่ พระเยโฮ
วาห์ควรทรงจัดการ เพราะเขาหักพระราชบัญญัติของพระองค์ 127 เพราะฉะนั ้นข้าพระองค์
รักพระบัญญัติของพระองค์ยงิ่ กว่าทองคํา ยิง่ กว่าทองคําเนื้ อดี 128 เพราะฉะนั ้นข้าพระองค์
ถือว่า บรรดาข้ อบ ัง คับ ของพระองค์ ถู กต้องในทุก เรือ
่ ง ข้า พระองค์ เกล ีย ดมรรคาทุ จร ิต ทุก
ทาง
121

บี (บ�
บรรดาพระโอวาทของพระองค์ ประหลาดนั ก เพราะฉะนั ้น จิตใจของข้า พระองค์ จึง
รักษาไว้ 130 การคลี่คลายพระวจนะของพระองค์ ให้ ความสว่าง ทัง้ ให้ ความเข้าใจแก่ คนรู ้
น้ อย 131 ข้า พระองค์ หอบจนอ้า ปาก เพราะข้า พระองค์ กระหายพระบัญญั ติ ของพระองค์
132 ขอ ทรง หัน มา หา ข้า พระองค์ และ มี พระ กรุ ณา ต่อ ข้า พระองค์ ดัง ที่ พระองค์ ทรง เคย
กระทํา ต่อ ผู้ ที่ รัก พระนามของพระองค์ 133 ขอทรงให้ ยา่ งเท้า ของข้า พระองค์ มัน
่ คงอยู่ ใน
พระดํารัส ของพระองค์ ขออย่า ทรงให้ ความชัว่ ช้า ใดๆมี อํานาจเหนื อ ข้า พระองค์ 134 ขอ
129
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ทรงช่วยข้า พระองค์ ให้ พ้น การบีบ บังคับ ของมนุษย์ เพื่อ ข้า พระองค์ จะรักษาข้ อบ ัง คับ ของ
พระองค์ 135 ขอทรงกระทําให้พระพักตร์ของพระองค์ทอแสงมาที่ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ และ
136
ขอทรงสอนกฎเกณฑ์ ของพระองค์ แก่ ข้า พระองค์
ข้า พระองค์ น้ําตาไหลพรัง่ พรู เพราะ
คนไม่รก
ั ษาพระราชบัญญัติของพระองค์
ซาดดี (ป�
โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ พระองค์ ชอบ ธรรม และ คํา ตัดสิน ของ พระองค์ ก็ ถูก ต้อง
138 บรรดาพระโอวาทที่ พระองค์ ทรงกําหนดไว้ก็ ชอบธรรมและสัตย์สุจริตทัง
้ สิน
้ 139 ความ
เร่าร้อนของข้า พระองค์ เผาข้า พระองค์ อยู่ เพราะคู่ อริ ของข้า พระองค์ ลืม พระวจนะของ
พระองค์ 140 พระดํารัส ของพระองค์ นั้น บริสุทธิ ์ เพราะฉะนั ้น ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ รก
ั พระ
ดํารัสนัน
้ 141 ข้าพระองค์ต่ําต้อยและเป็นทีดู
่ ถูก แต่ข้าพระองค์ไม่ลืมข้อบังคับของพระองค์
142 ความชอบธรรมของพระองค์ ชอบธรรมอยู่ เป็ น นิ ตย์ และพระราชบัญญั ติ ของพระองค์
เป็น ความจริง 143 ความทุกข์ ยากลําบากและความแสนระทมได้ มาสู่ ข้า พระองค์ แต่ พระ
บัญญัติของพระองค์เป็นความปี ติยินดีของข้าพระองค์ 144 บรรดาพระโอวาทของพระองค์
ชอบธรรมเป็นนิ ตย์ ขอประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะดํารงชีวต
ิ อยู่
137

คอฟ (ผ�

145 ข้าพระองค์รอ
้ งทูลด้วยสิน
้ สุดใจของข้าพระองค์

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงฟังข้า
พระองค์ ข้าพระองค์จะรักษากฎเกณฑ์ของพระองค์ 146 ข้าพระองค์รอ
้ งทูลพระองค์ ขอทรง
ช่วยข้าพระองค์ให้รอด เพื่อข้าพระองค์จะรักษาบรรดาพระโอวาทของพระองค์ 147 ข้าพระ
องค์ ต่ืน ขึ้ นก ่อ นอรุ ณ ทูล ขอความช่วยเหลือ ข้า พระองค์ หวัง อยู่ ในพระวจนะของพระองค์
148 นั ยน์ ตาของข้า พระองค์ ต่ ืน อยู่ ก่อนถึง ยามทุก ยามในกลางคืน เพื่อ รําพึง ถึง พระดํารัส
ของพระองค์ 149 ขอทรงฟังเสียงข้าพระองค์ด้วยความเมตตาของพระองค์ โอ ข้าแต่พระเย
โฮวาห์ ขอทรงสงวนชีวต
ิ ของข้าพระองค์ไว้ตามคําตัดสินของพระองค์ 150 ผู้ติดตามการมุ่ง
ร้ายเข้ามาใกล้ ข้าพระองค์ แล้ว เขาอยู่หา่ งไกลจากพระราชบัญญัติ ของพระองค์ 151 โอ ข้า
แต่พระเยโฮวาห์ แต่พระองค์ทรงสถิตใกล้ และพระบัญญัติทัง้ สิน
้ ของพระองค์ก็จริง 152 ข้า
พระองค์ทราบนานแล้วจากบรรดาพระโอวาทของพระองค์ ว่าพระองค์ทรงตัง้ ไว้เป็นนิ ตย์
เรช (ฝ�
ขอทอดพระเนตรความทุกข์ ยากของข้า พระองค์ และขอทรงช่วยข้า พระองค์ ให้ พ้น
เพราะข้า พระองค์ มิได้ ลืม พระราชบัญญั ติ ของพระองค์ 154 ขอทรงแก้ คดี ของข้า พระองค์
และขอทรงช่วยข้า พระองค์ ให้ พ้น ขอทรงสงวนชีวต
ิ ของข้า พระองค์ ตามพระดํารัส ของ
พระองค์ 155 ความ รอด นั ้น อยู่ ห่าง ไกล จาก คน ชัว่ เพราะ เขา ไม่ แสวงหา กฎ เกณฑ์ ของ
พระองค์ 156 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระกรุ ณาของพระองค์ ใหญ่ หลวงนั ก ขอทรงสงวน
ชีวต
ิ ของข้าพระองค์ไว้ตามคําตัดสินของพระองค์ 157 ผู้ข่มเหงและปรปั กษ์ของข้าพระองค์
มี มากมาย แต่ ข้า พระองค์ ไม่ หันเหไปจากบรรดาพระโอวาทของพระองค์ 158 ข้า พระองค์
มองดู คนละเมิด ด้วยความชิงชัง เพราะเขาไม่ รก
ั ษาพระดํารัส ของพระองค์ 159 โอ ข้า แต่
พระเยโฮวาห์ ขอทรงพิ เคราะห์ว่า ข้า พระองค์ รก
ั ข้ อบ ัง คับ ของพระองค์ มากเท่าใด ขอทรง
สงวนชีวต
ิ ของข้า พระองค์ ไว้ ตามความเมตตาของพระองค์ 160 ตัง้ แต่ แรกพระวจนะของ
พระองค์คือความจริง และคําตัดสินอันชอบธรรมของพระองค์ทุกข้อดํารงอยูเป็
่ นนิ ตย์
153

ชิน (พ�
เจ้ านายได้ ข่มเหงข้า พระองค์ โดยปราศจากเหตุ แต่ จิ ตใจของข้า พระองค์ ตะลึง พรึง
เพริดเพราะพระวจนะของพระองค์ 162 ข้าพระองค์เปรมปรีดิ์เพราะพระดํารัสของพระองค์
161
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163 ข้าพระองค์เกลียดและสะอิดสะเอียนต่อความ

อย่างผูซ
้ ่ึงพบของที่ถูกริบมาเป็นอันมาก
เท็จ แต่ ข้า พระองค์ รก
ั พระราชบัญญั ติ ของพระองค์ 164 ข้า พระองค์ สรรเสริญ พระองค์ วน
ั
ละเจ็ด ครัง้ เหตุ เรือ
่ งข้อ ตัด สิ นอ ัน ชอบธรรมของพระองค์ 165 บุ คคลเหล่านั ้ นที ่ รก
ั พระราช
บัญญั ติ ของพระองค์ มี สันติ ภาพใหญ่ ยิง่ ไม่มี สิ ่ง ใดกระทํา ให้เขาสะดุด ได้ 166 ข้า แต่ พระเย
โฮวาห์ ข้า พระองค์ หวัง ในความรอดของพระองค์ และข้า พระองค์ ทํา ตามพระบัญญั ติ ของ
พระองค์ 167 จิตใจของข้าพระองค์รก
ั ษาบรรดาพระโอวาทของพระองค์ ข้าพระองค์รก
ั พระ
โอวาทนั ้นมากยิง่ 168 ข้าพระองค์รก
ั ษาข้อบังคับและบรรดาพระโอวาทของพระองค์ เพราะ
ทางทัง้ สิน
่ อเบื้องพระพักตร์พระองค์
้ ของข้าพระองค์อยูต่
เทา (ฟ�
โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอเสียงร้องทูล ของข้า พระองค์ ขึ้น มาต่อ เบื้องพระพักตร์
พระองค์ ขอ ประทาน ความ เข้าใจ แก่ ข้า พระองค์ ตามพ ระ วจนะ ของ พระองค์ 170 ขอ คํา
วิงวอนของข้า พระองค์ ขึ้น มาต่อ เบื้องพระพักตร์ พระองค์ ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ให้ พ้น
ตามพ ระ ดํารัส ของ พระองค์ 171 ริม ฝีปาก ของ ข้า พระองค์ จะ เท คํา สรรเสริญ ออก มา ที่
พระองค์ ทรงสอนกฎเกณฑ์ ของพระองค์ แก่ ข้า พระองค์ 172 ลิน
้ ของข้า พระองค์ จะกล่าว
เรือ
่ ง พระ ดํารัส ของ พระองค์ เพ ราะ พระ บัญญั ติ ทัง้ สิน
้ ของ พระองค์ ชอบ ธรรม 173 ขอ
พระหัตถ์ของพระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ได้เลือกข้อบังคับของพระองค์
174 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์กระหายความรอดของพระองค์ และพระราชบัญญัติ
ของพระองค์เป็นความปีติยินดีของข้าพระองค์ 175 ขอทรงโปรดให้จิตใจข้าพระองค์มีชีวิตอ
ยู่ และจิตใจนั ้นจะสรรเสริญพระองค์ และให้คําตัดสินของพระองค์ชว
่ ยข้าพระองค์ 176 ข้า
พระองค์หลงเจิน
่ ดังแกะที่หายไป ขอทรงเสาะหาผู้รับใช้ของพระองค์ เพราะข้าพระองค์ไม่
ลืมพระบัญญัติของพระองค์
169

120
ดาวิดทูลขอเรือ
่ งศัตรู ของท่าน บทเพลงใช้แห่ขึ้น

เมื่อ ข้าพเจ้า ทุกข์ ใจ ข้าพเจ้า ได้ รอ
้ งทูล ต่อ พระเยโฮวาห์ และพระองค์ ทรงฟัง ข้าพเจ้า
“โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงช่วยจิตใจข้าพระองค์ให้พ้นจากริมฝีปากมุสา จา
กลินที
่
� 3 แน่ ะ ลิน
้ หลอกลวง
้ หลอกลวงเอ๋ย จะประทานสิง่ ใดแก่เจ้าและจะเพิม
่ เติมอะไรให้
เจ้าอีก 4 ลูกธนูคมของนั กรบกับถ่านไม้จําพวกสนจูนิเปอร์ที่ลุกโพลง น่ ะซี 5 วิบัติแก่ข้าพเจ้า
ที่ข้าพเจ้าอาศัยกับชนเมเชค ที่พักอยู่ท่ามกลางเต็นท์ของคนเคดาร์ 6 จิตใจข้าพเจ้าพักอยู่
ท่ามกลางผูเกล
้
ียดสันตินานจนเกินไปแล้ว 7 ข้าพเจ้าชอบสันติ แต่เมื่อข้าพเจ้าพูด เขาหนุน
สงคราม
1

2 คือทูลว่า

121
ผู้ที่วางใจในพระเจ้าอยูอย่
่ างปลอดภัย บทเพลงใช้แห่ขึ้น

ข้าพเจ้า จะเงยหน้า ดู ภูเขา ความอุปถัมภ์ ของข้าพเจ้า มาจากไหน 2 ความอุปถัมภ์ ของ
ข้าพเจ้ามาจากพระเยโฮวาห์ ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก 3 พระองค์จะไม่ให้เท้า
ของท่านพลาดไป พระองค์ผูทรงอารั
้
กขาท่านจะไม่เคลิม
้
กขา
้ ไป 4 ดูเถิด พระองค์ผูทรงอารั
5
อิสราเอลจะไม่ ทรงหลับ สนิ ท หรือ นิ ทรา พระเยโฮวาห์ ทรงเป็น ผู้ อารักขาท่าน พระเยโฮ
วาห์ ทรงเป็ นที ่ กําบัง ที่ ข้างขวามือ ของท่าน 6 ดวงอาทิตย์ จะไม่ โจมตี ท่านในเวลากลางวัน
หรือดวงจันทร์ในเวลากลางคืน 7 พระเยโฮวาห์จะทรงอารักขาท่านให้พ้นภยันตรายทัง้ สิน
้
1

เพลงสดุดี 121:8

พระองค์ จะทรงอารักขาชีวต
ิ ของท่าน
ตัง้ แต่กาลบัดนี้ สืบไปเป็นนิ ตย์
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8 พระเยโฮวาห์ จะทรงอารักขาการเข้า ออกของท่าน

122

ดาวิดปีติยินดีเรือ
่ งพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ บทเพลงใช้แห่ขึ้นของดาวิด
เมื่อ เขากล่าวแก่ ข้าพเจ้า ว่า “ให้เราเข้าไปยัง พระนิ เวศพระเยโฮวาห์เถิด
� 2 โอ เยรู ซาเล็ม เอ๋ย เท ้า ของพวกข้าพเจ้า จะยืน อยู่ ภายในประตู กําแพงของเธอ 3 เขา
สร้างเยรู ซาเล็ม ไว้เป็น นครซึ่ง ประสานแน่ น ไว้ด้วยกัน 4 เป็ นที ่ ที่ บรรดาตระกูล ต่างๆขึ้น ไป
คือ บรรดาตระกูล ของพระเยโฮวาห์ ไปยัง หีบ พระโอวาทของอิสราเอล ให้ ถวายโมทนาแก่
พระนามของพระเยโฮวาห์ 5 พระที่นั่ง สําหรับ การพิพากษาได้ ตัง้ อยู่ที่ นั่น คือ พระที่นั่ง ของ
พระราชวงศ์ ดาวิด 6 จงอธิษฐานขอสันติภาพให้ แก่ เยรู ซาเล็ม ว่า “ขอบรรดาผู้ ที่ รัก เธอจง
จําเริญ 7 ขอสันติภาพจงมี อยู่ ภายในกําแพงของเธอ และให้ ความเจริญ อยู่ ภายในวัง ของ
เธอ� 8 เพื่อ เห็น แก่ พี่ น้ องและมิตรสหาย บัดนี้ ข้าพเจ้า จะพูด ว่า “สันติ ภาพจงมี อยู่ภายใน
เธอ� 9 เพื่อเห็นแก่พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา ข้าพเจ้าจะหาความดีให้เธอ
1 ข้าพเจ้า ยินดี
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คนที่ตามทางของพระเจ้ามัน
่ ใจในพระองค์ บทเพลงใช้แห่ขึ้น
ข้าแต่พระองค์ผู้ประทับในฟ้าสวรรค์ ข้าพระองค์เงยหน้าดูพระองค์ 2 ดูเถิด ตาของ
ผู้ รับ ใช้ มองดู มือ นายของตนฉั นใด และตาของสาวใช้ มองดู มือ นายหญิง ของตนฉั นใด ตา
ของข้าพเจ้าทัง้ หลายมองดูพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าทัง้ หลายจนกว่าพระองค์จะมี
พระกรุ ณาต่อ ข้าพเจ้า ทัง้ หลายฉั น นั ้น 3 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงพระกรุ ณาต่อ พวก
ข้าพระองค์ ขอทรงพระกรุ ณาต่อพวกข้าพระองค์เถิด พระเจ้าข้า เพราะพวกข้าพระองค์เอ
ื อมระอาความหมิน
่ ประมาท 4 จิ ตใจของข้า พระองค์ ทัง้ หลายเอือมระอาการเยาะเย้ย ของ
คนที่อยูสบาย
่
คือการหมิน
่ ประมาทของคนเย่อหยิง่
1 โอ

124
พระพรแห่งการช่วยให้พ้นอย่างอัศจรรย์ บทเพลงใช้แห่ขึ้นของดาวิด
“ถ้า พระเยโฮวาห์ มิได้ ทรงสถิต ฝ่ายพวกเรา� เออ ขอให้ อิสราเอลกล่าวว่า 2 “ถ้า พระ
เยโฮวาห์มิได้ทรงสถิตฝ่ายพวกเรา เมื่อคนลุกขึ้นต่อสู้ เรา 3 แล้วเขาจะกลืนเราเสียทัง้ เป็น
เมื่อ ความโกรธของเขาพลุ่ง ขึ้นต่อเรา 4 แล้วน้าํ ทัง้ หลายจะท่วมพวกเรา กระแสนํ้า จะไหล
อยู่เหนื อจิตใจเรา 5 แล้วน้าํ ที่ กําเริบจะไหลท่วมจิตใจเราไป� 6 สาธุ การแด่ พระเยโฮวาห์ผู้
มิได้ทรงให้เราเป็นเหยื่อฟันเขาเหล่านั ้น 7 จิตใจเรารอดไปอย่างนกจากกับของพรานนก กั
บก็หัก และเราได้หนี รอดไป 8 ความอุปถัมภ์ของเราอยู่ในพระนามของพระเยโฮวาห์ ผู้ทรง
สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก
1

125

ผู้ที่วางใจในพระเจ้าอยูอย่
่ างปลอดภัย บทเพลงใช้แห่ขึ้น
บรรดาผู้ ที่ วางใจในพระเยโฮวาห์ ก็ เหมือนภู เขาศิ โยน ซึ่ง ไม่ หวัน
่ ไหว แต่ ดํารงอยู่ เป็น
นิ ตย์ 2 ภูเขาอยูร่ อบเยรู ซาเล็มฉั นใด พระเยโฮวาห์ทรงอยูร่ อบประชาชนของพระองค์ ตัง้ แต่
เวลานี้ สืบต่อไปเป็นนิ ตย์ฉั นนั ้น 3 เพราะคทาของคนชัว่ จะไม่พักอยู่เหนื อแผ่นดินที่ตกเป็น
ส่วนของคนชอบธรรม เกรงว่าคนชอบธรรมจะยื่นมือออกกระทําความชัว่ ช้า
1
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คําอธิษฐาน
โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงประกอบการดี ต่อ ผู้ ทําดี และต่อ ผู้ เท ี่ ยงธรรมในจิตใจ
ของเขา 5 แต่ บรรดาผู้ ที่ หัน เข้าหาทางคดของเขา พระเยโฮวาห์จะทรงพาเขาไปพร้อมกับ
คนทําความชัว่ ช้า แต่สันติภาพจะมีอยูในอิ
่
สราเอล
4

126
ศิโยนฉลองการกลับมาจากการเป็นเชลย บทเพลงใช้แห่ขึ้น
เมื่อ พระเยโฮวาห์ ทรงให้ ศิ โยนกลับ มาจากการเป็น เชลย เราก็ เป็น เหมือนคนที่ ฝัน ไป
2 ปากของเราได้ หว
ั เราะเต็ มท ี่ และลิน
้ งอย่างชื่นบาน แล ้ว เขา
้ ของเราได้ เปล ่ง เสียงโห่ รอ
ได้ พู ดก ัน ท่ามกลางประชาชาติ ว่า “พระเยโฮวาห์ทรงกระทํา การมโหฬารให้เขา � 3 พระเย
โฮวาห์ ทรงกระทํา การมโหฬารให้ เรา เรามี ความยินดี 4 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงให้
ข้าพระองค์ทัง้ หลายกลับมาจากการเป็นเชลย อย่างทางนํ้าไหลที่ทางใต้ 5 บรรดาผู้ที่หว่าน
ด้วยนํ้าตาจะได้เกยวด
ี่
้วยเสียงโห่รอ
้ งอย่างชื่นบาน 6 ผูที
้ ่ร้องไห้ออกไปหอบหิว้ เมล็ดพืชอันมี
ค่าจะกลับบ้านด้วยเสียงโห่รอ
้ งอย่างชื่นบาน นําฟ่อนข้าวของตนมาด้วย
1

127

พระพรของพระเจ้าบริสุทธิ์ บทเพลงใช้แห่ขึ้นของซาโลมอน
บรรดาผู้ที่สร้างก็เหนื่ อยเปล่า ถ้าพระเยโฮวาห์มิได้
ทรงเฝ้า อยู่เหนื อ นคร คนยามตื่น อยู่ก็ เหนื่ อยเปล่า 2 เป็นการเหนื่ อยเปล่า ที่ ท่านลุก ขึ้น แต่
เช้า มืด นอนดึก และกิน อาหารแห่ง ความเศร้า โศก เพราะพระองค์ ประทานแก่ ผู้ ที่ รัก ของ
พระองค์ให้หลับสบาย
1 ถ้าพระเยโฮวาห์มิได้ทรงสร้างบ้าน

บุตรที่ดีเป็นของประทานจากพระเจ้า
ดู เถิด บุ ตรทัง้ หลายเป็น มรดกจากพระเยโฮวาห์ ผู้ บังเกิด จากครรภ์ เป็น รางวัล ของ
พระองค์ 4 บุ ตรทัง้ หลายที่ เกิดเมื่อเขายังหนุ่มก็ เหมือนลูกธนูในมือนั กรบ 5 ชายใดๆที่ มีลูก
ธนูเต็มแล่งก็เป็นสุข เขาจะไม่ต้องละอาย แต่เขาจะพูดกับศัตรู ของเขาที่ประตูเมือง
3

128
พระพรสําหรับครอบครัวที่สัตย์ซ่ ือ บทเพลงใช้แห่ขึ้น
คือผู้ที่ ดําเนิ นในมรรคาของพระองค์ 2 เพราะ
ท่านจะกินผลนํ้ามือของท่าน ท่านจะเป็นสุข และท่านจะอยูเ่ ย็นเป็นสุข 3 ภรรยาของท่านจะ
เป็นอย่างเถาองุน
่ ลูกดกอยู่ข้างบ้านของท่าน ลูกๆของท่านจะเป็นเหมือนหน่ อมะกอกเทศ
รอบโต๊ะของท่าน 4 ดูเถิด คนที ่ยาํ เกรงพระเยโฮวาห์จะได้รบ
ั พระพรดัง่ นี้ แหละ 5 พระเยโฮ
วาห์จะทรงอํานวยพระพรท่านจากศิ โยน และท่านจะเห็นความเจริญของเยรู ซาเล็มตลอด
วันเวลาชีวต
ิ ของท่าน 6 เออ ท่านจะเห็นลูกหลานของท่าน และสันติภาพมีอยูในอิ
่
สราเอล
1 ทุ กคนที่ เกรงกลัวพระเยโฮวาห์ก็ เป็ นสุ ข

129
การสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงช่วยอิสราเอลให้รอด บทเพลงใช้แห่ขึ้น
ให้อิสราเอลกล่าวเถิดว่า 2 “เขา
ได้ให้ข้าพเจ้าทุกข์ยากหลายครัง้ ตัง้ แต่หนุ่มๆมา แต่เขายังเอาชนะข้าพเจ้าไม่ได้ 3 คนที่ไถก็
ได้ไถบนหลังข้าพเจ้า เขาทํารอยไถของเขาให้ยาว� 4 พระเยโฮวาห์ทรงชอบธรรม พระองค์
1 “เขาได้ให้ข้าพเจ้าทุกข์ยากหลายครัง
้ ตัง้ แต่หนุ่มๆมา�
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5 ขอให้บรรดาผู้ที่ เกลียดชังศิ โยนได้ ขายหน้าและต้อง

ทรงตัดเครือ
่ งจองจําของคนชัว่ ออก
ถอยกลับ ไป 6 ให้ เขาเป็น เหมือนหญ้า ที่ งอกบนหลังคาเรือน ซึ่ง เหีย
่ วแห้ง ไปก่อนมัน โตขึ้น
7 ซึ่งคนเกี่ยวไม่เก็บใส่มือหรือคนที่มัดฟ่อนไม่เก็บไว้ที่อกของเขา 8 ทัง
้ คนที่ผ่านไปไม่พูดว่า
“ขอพระพรของพระเยโฮวาห์อยู่บนท่านทัง้ หลาย เราอวยพรท่านทัง้ หลายในพระนามพระ
เยโฮวาห์�
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ความหวังในการอธิษฐาน บทเพลงใช้แห่ขึ้น
ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์รอ
้ งทูลพระองค์จากที่ลึก 2 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า
ขอทรงสดับเสียงของข้าพระองค์ ขอทรงเงีย
่ พระกรรณสดับเสียงคําวิงวอนของข้าพระองค์
3 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ถ้า พระองค์ จะทรงหมายความชัว
่ ช้า ไว้ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า เจ้าข้า
ผู้ใดจะยืนอยู่ได้ 4 แต่ พระองค์ มี การอภัยเพื่อเขาจะยําเกรงพระองค์ 5 ข้าพเจ้าคอยพระเย
โฮวาห์ จิ ตใจของข้าพเจ้า คอยอยู่ และข้าพเจ้า หวัง ในพระวจนะของพระองค์ 6 จิ ตใจของ
ข้าพเจ้าคอยองค์ พระผู้เป็นเจ้ายิง่ กว่าคนยามคอยเวลารุ ง่ เช้า ข้าพเจ้ากล่าวว่า ยิง่ กว่าคน
ยามคอยเวลารุ ง่ เช้า 7 จงให้อส
ิ ราเอลหวังใจในพระเยโฮวาห์ เพราะในพระเยโฮวาห์มีความ
เมตตา และในพระองค์มีการไถ่อย่างสมบูรณ์ 8 และพระองค์จะทรงไถ่อส
ิ ราเอลจากความ
ชัว่ ช้าทัง้ สิน
้ ของเขา
1 โอ
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ดาวิดถ่อมใจลงและตักเตือนอิสราเอล บทเพลงใช้แห่ขึ้นของดาวิด
จิตใจของข้าพระองค์มิได้เห่อเหิม และนั ยน์ ตาของข้าพระองค์มิได้
ยโส ข้าพระองค์มิได้ไปยุ่งกับเรือ
่ งใหญ่โต หรือเรือ
่ งมหัศจรรย์เกินตัวของข้าพระองค์ 2 แต่
ข้าพระองค์ได้สงบและระงับจิตใจของข้าพระองค์ อย่างเด็กที่หย่านมมารดาของตนแล้ว จิ
ตใจของข้าพระองค์เหมือนอย่างเด็กที่หย่านมแล้ว 3 จงให้อส
ิ ราเอลหวังใจในพระเยโฮวาห์
ตัง้ แต่กาลบัดนี้ สืบไปเป็นนิ ตย์
1 ข้าแต่พระเยโฮวาห์

132

คําอธิษฐานเมื่อย้ายหีบพระโอวาท บทเพลงใช้แห่ขึ้น
ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงระลึก ถึง ดาวิด และความลําบากยากเข็ญ ทัง้ สิน
้ ของท่าน
2 ว่า ท่านได้ ปฏิญาณต่อ พระเยโฮวาห์ อย่างไร และได้ ปฏิญาณตัว ไว้ ต่อ องค์ ผู้ ทรงมหิทธิ
ฤทธิ์ของยาโคบว่า 3 “แน่ นอนข้า พระองค์ จะไม่ เข ้า ตัว บ้านหรือ ขึ้น ไปนอนบนที่นอนของ
ตน 4 ข้า พระองค์ จะไม่ ให้นั ยน์ ตาของข้า พระองค์ หลับ หรือ ให้หน ัง ตาเคลิม
้ ไป 5 จนกว่า ข้า
พระองค์ จะหาสถานที่ สําหรับ พระเยโฮวาห์ ได้ คือ ที่ ประทับ ของพระเจ้า ผู้ทรงมหิทธิ ฤทธิ์
ของยาโคบ� 6 ดู เถิด เราได้ยน
ิ เรือ
่ งนี้ ในเอฟราธาห์ เราได้ พบสิง่ นี้ ในนาของป่า ไม้ 7 “เรา
จะไปยังที่ประทับของพระองค์ เราจะนมัสการที่รองพระบาทของพระองค์� 8 โอ ข้าแต่พระ
เยโฮวาห์ ขอทรงลุก ขึ้น เสด็จ ไปยัง ที่ พํานั ก ของพระองค์ ทัง้ พระองค์ และหีบ แห่ง อานุภาพ
ของพระองค์ 9 ขอปุโรหิต ของพระองค์ สวมความชอบธรรม และให้ ว ิสุทธิชนของพระองค์
โห่ ร้องด้วยความชื่นบาน 10 เพราะเห็น แก่ ดาว ิด ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ ขออย่า ทรงเมิน พระ
พักตร์หนี จากผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้นั ้น 11 พระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณเป็นความจริงกับดา
วิด ซึ่ง พระองค์ จะไม่ ทรงหัน กลับ คือ ว่า “เราจะตัง้ ผลจากตัว ของเจ้า ไว้บนบัล ลั งก ์ ของเจ้า
12 ถ้าบรรดาบุตรของเจ้ารักษาพันธสัญญาของเรา และบรรดาพระโอวาทของเราซึ่งเราจะ
1
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สอนเขา เหล่ าบุตรของเขาทัง้ หลายด้วยเช่ นก ัน จะนั ่ง บนบัล ลั งก ์ ของเจ้า เป็น นิ ตย์� 13 เพ
ราะพระเยโฮวาห์ ทรงเลือกศิ โยน พระองค์ มี พระประสงค์ จะให้ เป็ นที ่ ประทับ ของพระองค์
14 ตรัสว ่า “นี่ เป็ นที ่ พํานั ก ของเราเป็ น นิ ตย์ เราจะอยู่ที่ นี่ เพราะปรารถนาเช่น นั ้น 15 เราจะ
อํานวยพรอย่างมากมายแก่ เสบียงของเมืองนี้ เราจะให้ คนจนของเมืองนี้ อิ่มด ้วยขนมปัง
16 เราจะเอาความรอดห่ม ปุโรหิต ของเมืองนั ้น และวิ สุ ทธิ ชนของเมืองนั ้น จะโห่ รอ
้ งด้วย
ความชื่นบาน 17 ณ ที่ นั ้น เราจะกระทํา ให้ มี เขาหนึ่ ง งอกขึ้น มาสําหรับ ดาวิด เราได้ เตรียม
ประทีปดวงหนึ่ งสําหรับผู้รบ
ั เจิมของเรา 18 เราจะเอาความอายห่มศั ตรู ของท่าน แต่มงกุฎ
ของท่านจะแวววาวอยูบ
่ นท่าน�
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ความดีงามเมื่อพี่น้องเป็นอันหนึ่ งอันเดียวกัน บทเพลงใช้แห่ขึ้นของดาวิด
ดู เถิด ซึ่ง พี่ น้องอาศัย อยู่ ด้วยกัน เป็น นํ้า หนึ่ ง ใจเดียวกัน ก็ เป็นการดี และน่า ชื่น ใจมาก
สักเท่าใด 2 เหมือนนํ้ามันประเสริฐอยูบ
่ นศีรษะไหลอาบลงมาบนหนวดเครา บนหนวดเครา
ของอาโรน ไหลอาบลงมาบนคอเสื้อ ของท่าน 3 เหมือนนํ้าค้างของภูเขาเฮอร์โมน เหมือน
นํ้าค้างซึ่งตกลงบนเทือกเขาศิโยน เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงบังคับบัญชาพระพรที่นั ่น คือ
ชีวต
ิ จําเริญเป็นนิ ตย์
1

134
คําตักเตือนให้สรรเสริญพระเจ้า บทเพลงใช้แห่ขึ้น
มาเถิด มาถวายสาธุการแด่ พระเยโฮวาห์ บรรดาท่านผู้ รับ ใช้ ทัง้ สิน
้ ของพระเยโฮวาห์
ผู้ยืนอยู่ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ในกลางคืน 2 จงยกมือของท่านขึ้นในสถานบริสุทธิ
์ และถวายสาธุการแด่ พระเยโฮวาห์ 3 ขอพระเยโฮวาห์ ทรงอํานวยพระพรท่านจากศิ โยน
คือพระองค์ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก
1
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คําตักเตือนให้สรรเสริญพระเจ้า
จง สรร เส ริญ พระ เย โฮ วาห์ เถิด จง สรรเสริญ พระนาม ของ พระ เย โฮ วาห์ โอ บรรดา
ผู้ รับ ใช้ ของพระเยโฮวาห์ เอ๋ย จงสรรเสริญ พระองค์ 2 ท่านที่ ยน
ื อยู่ ในพระนิ เวศของพระ
เยโฮวาห์ ที่ ในบริเวณพระนิ เวศของพระเจ้า ของเรา 3 จงสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ เพราะ
พระเยโฮวาห์ประเสริฐ จงร้องเพลงสรรเสริญ พระนามของพระองค์ เพราะการกระทํา นั ้น
เพลิดเพลิน 4 เพราะพระเยโฮวาห์ทรงเลือกยาโคบไว้สําหรับพระองค์เอง เลือกอิสราเอลไว้
เป็นกรรมสิทธิข
์ องพระองค์ 5 เพราะข้าพเจ้าทราบว่าพระเยโฮวาห์ใหญ่ยิง่ และองค์ พระผู้
เป็น เจ้าของเราใหญ่ ยงิ่ กว่า พระอื่น ทัง้ สิน
้ 6 พระเยโฮวาห์ พอพระทัย สิง่ ใด พระองค์ ก็ ทรง
กระทํา ในฟ้า สวรรค์ และบนแผ่น ดิน โลก ในทะเลและที่ น้ํา ลึก ทัง้ สิน
้ 7 พระองค์ ทรงกระทํา
ให้ เมฆลอยขึ้น มาจากที่สุด ปลายแผ่น ดิน โลก พระองค์ ทรงกระทํา ฟ้าแลบให้ แก่ ฝนและ
ทรงนํา ลมออกมาจากคลัง ของพระองค์ 8 พระองค์ คือ ผู้ ทรงสังหารลู กห ัว ปี ของอียป
ิ ต์ ทัง้
9
ของคนและของสัตว์ โอ อียป
ิ ต์เอ๋ย ผูทรงให้
้
หมายสําคัญและการมหัศจรรย์ท่ามกลางเจ้า
ให้ต่อสู้ กับฟาโรห์และบรรดาข้าราชการของท่าน 10 พระองค์ คือผู้ทรงตี ประชาชาติ ใหญ่โต
และทรงสังหารกษั ตริย์ ผู้ ทรงฤทธิ์ 11 คือ สิ โหนกษั ตริย์ ของคนอาโมไรต์ และโอกกษั ตริย์
ของเมืองบาชาน และบรรดาราชอาณาจักรแห่งคานาอัน 12 และประทานแผ่นดินของเขา
ทัง้ หลายให้เป็นมรดก เป็นมรดกแก่อส
ิ ราเอลประชาชนของพระองค์ 13 โอ ข้าแต่พระเยโฮ
1

เพลงสดุดี 135:14

731

เพลงสดุดี 136:24

วาห์ พระนามของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ความระลึก ถึง พระองค์
ดํารงอยู่ทุกชัว่ อายุ 14 เพราะพระเยโฮวาห์จะทรงแก้ แทนประชาชนของพระองค์ และทรง
กลับพระทัยในเรือ
่ งบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์
บรรดารู ปเคารพไร้สาระ

15 รู ปเคารพของบรรดาประชาชาติ เป็ นเงินและทองคํา

เป็นหัตถกรรมของมนุษย์ 16 รู ป
เหล่านั ้นมีปาก แต่พูดไม่ได้ มีตา แต่ดูไม่ได้
แต่ฟังไม่ได้ยน
ิ ทัง้ ไม่มีลมหายใจในปาก
ของรู ปนัน
้ 18 ผู้ที่ทํารู ปนัน
้ เหมือนรู ปเหล่านั ้น เออ บรรดาผู้ที่วางใจในรู ปนันก
้ ็เช่นกัน 19 โอ
วงศ์ วานอิสราเอลเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่ พระเยโฮวาห์ โอ วงศ์ วานอาโรนเอ๋ย จงถวาย
สาธุการแด่ พระเยโฮวาห์ 20 โอ วงศ์ วานเลวีเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่ พระเยโฮวาห์ ท่านที่
ยําเกรงพระเยโฮวาห์ จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์ 21 สาธุการแด่พระเยโฮวาห์จากศิ
โยน พระองค์ผู้ทรงพํานั กอยูใ่ นเยรู ซาเล็ม จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด
17 มีหู
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คําตักเตือนให้ขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับบรรดาพระเมตตาของพระองค์
โอ จง โมทนา ขอบ พระ คุณ พระ เย โฮ วาห์ เพราะ พระองค์ ทรง ประเสริฐ เพราะ ความ
เมตตา ของ พระองค์ ดํารง เป็น นิ ตย์ 2 โอ จง โมทนา ขอบพระคุณ พระเจ้า ผู้ เหนื อ พระ ทัง้
หลาย เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ 3 โอ จงโมทนาขอบพระคุณ ถวาย
แด่ พระองค์ ผู้ เป็น เจ้า เหนื อ เจ้า ทัง้ หลาย เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์
4 ถวายแด่ พระองค์ ผู้ ทรงกระทํา การมหัศจรรย์ ยิง
่ ใหญ่ แต่ องค์ เดียว เพราะความเมตตา
ของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ 5 ถวายแด่ พระองค์ ผู้ ทรงสร้างฟ้า สวรรค์ ด้วยพระสติ ปัญญา
เพราะความเมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิ ตย์ 6 ถวายแด่พระองค์ ผู้ทรงกางแผ่นดินโลก
ออกเหนื อ นํ้าทัง้ หลาย เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็นนิ ตย์ 7 ถวายแด่ พระองค์
ผู้ ทรงสร้างดวงสว่างใหญ่ ๆ เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ 8 สร้างดวง
อาทิตย์ ให้ ครองกลางวัน เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ 9 ดวงจันทร์และ
ดาวทัง้ หลายให้ ครองกลางคืน เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ 10 ถวาย
แด่ พระองค์ ผู้ ทรงตี อียป
ิ ต์ ทางบรรดาลู กห ัวปี เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็น
นิ ตย์ 11 และทรงนํา อิสราเอลออกมาจากท่ามกลางเขา เพราะความเมตตาของพระองค์
ดํารง เป็น นิ ตย์ 12 ด้วย พระหัตถ์ เข ้ม แข็ง และ พระกร ที่ เหย ียด ออก เพราะ ความ เมตตา
ของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ 13 ถวายแด่ พระองค์ ผู้ ทรงแบ่ง ทะเลแดงออกจากกัน เพราะ
ความเมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิ ตย์ 14 และทรงให้อส
ิ ราเอลผ่านไปท่ามกลางทะเลนั ้น
เพราะความเมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิ ตย์ 15 แต่ทรงควํา่ ฟาโรห์และกองทัพของท่าน
เสีย ในทะเลแดง เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ 16 ถวายแด่ พระองค์ ผู้
ทรงนํา ประชาชนของพระองค์ ไปในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารง
เป็น นิ ตย์ 17 ถวายแด่ พระองค์ ผู้ ทรงตี พระมหากษั ตริย์ ทัง้ หลาย เพราะความเมตตาของ
พระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ 18 และทรงสังหารกษั ตริย์ พระนามอุโฆษ เพราะความเมตตาของ
พระองค์ดํารงเป็นนิ ตย์ 19 มีสิโหนกษัตริย์ของคนอาโมไรต์ เพราะความเมตตาของพระองค์
ดํารงเป็นนิ ตย์ 20 และโอกกษั ตริย์แห่งเมืองบาชาน เพราะความเมตตาของพระองค์ดํารง
เป็น นิ ตย์ 21 และประทานแผ่น ดิน ของเขาให้ เป็น มรดก เพราะความเมตตาของพระองค์
ดํารงเป็น นิ ตย์ 22 ให้ เป็น มรดกแก่ อส
ิ ราเอลผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ เพราะความเมตตาของ
พระองค์ ดํารง เป็น นิ ตย์ 23 คือ พระองค์ นี่ เอง ผู้ ทรง ระลึก ถึง เรา ใน ฐานะ ตํ่าต้อย ของ เรา
เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ 24 และทรงไถ่ เราให้ พ้น จากศั ตรู ของเรา
1
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เพราะความเมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิ ตย์ 25 พระองค์ผูประทานอาหารแก่
้
เนื้ อหนั งทัง้
ปวง เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ 26 โอ จงโมทนาขอบพระคุณ พระเจ้า
แห่งฟ้าสวรรค์ เพราะความเมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิ ตย์
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ความมัน
่ คงของพวกยิวในเมื่อเขาเป็นเชลย
ณ ริม ฝั่ งแม่น้ํา แห่ง บาบิ โลนเรานั ่ง ลง เมื่อ ได้ ระลึก ถึง ศิ โยนเราก็ รํา่ ไห้ 2 ในท่ามกลาง
ที่ นั่น เราแขวนพิณ เขาคู่ ของเราไว้ที่ ต้น หลิว 3 เพราะที่ นั่น ผู้ ที่ นํา เราไปเป็น เชลยต้องการ
ให้ เราร้องเพลง และผู้ ที่ ปล้น เราต้องการให้ สนุกสนาน เขาว่า “จงร้องเพลงศิ โยนสัก บท
หนึ่ ง ให้ เราฟัง� 4 เราจะร้องเพลงของพระเยโฮวาห์ ได้ อย่างไร ที่ ในแผ่น ดิน ต่างด้าว 5 โอ
เยรู ซาเล็ม เอ๋ย ถ้า ข้าพเจ้า ลืม เธอก็ ขอให้ มือขวาของข้าพเจ้า ลืม ฝีมือ เสีย 6 ขอให้ ลิน
้ ของ
ข้าพเจ้า เกาะติด เพดานปากของข้าพเจ้า ถ้าว่า ข้าพเจ้า ไม่ ระลึก ถึง เธอ ถ้าว่า ข้าพเจ้า มิ ได้
ตัง้ เยรู ซาเล็มไว้เหนื อความชื่นบานอันสูงที่สุดของข้าพเจ้า 7 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ ในวัน
แห่งเยรู ซาเล็มขอทรงระลึกถึงคนเอโดม ผู้ที่พูดว่า “จงทลายเสีย จงทลายเสีย ลงไปจนถึง
รากฐานของมัน� 8 โอ ธิดาแห่งบาบิโลนเอ๋ย ซึ่งจะต้องล้างผลาญเสีย ความสุขจงมีแก่ผู้ที่
สนองเจ้าให้สมกั บที่เจ้ าได้ กระทํากับเรา 9 ความสุขจงมีแก่ ผู้ที่ เอาลูกเล็กเด็กแดงของเจ้า
เหวีย
่ งกระแทกลงกับก้อนหิน
1
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ดาวิดสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระวจนะของพระองค์เป็นความจริง เพลงสดุดีของดา

1 ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ด้วยสิน
้ สุดใจของข้าพระองค์

ข้าพระองค์จะร้องเพลง
สรรเสริญ ถวายพระองค์ ต่อ หน้า บรรดาพระ 2 ข้า พระองค์ กราบลงตรงมายัง พระวิหารอัน
บริสุทธิ ์ ของพระองค์ และสรรเสริญ พระนามของพระองค์ เพราะความเมตตาและความ
จริง ของพระองค์ เพราะพระองค์ ทรงเชิดชู พระวจนะของพระองค์ เหนื อ พระนามทัง้ หลาย
ของพระองค์ 3 ในวั นที ่ ข้า พระองค์ รอ
้ งทูล พระองค์ ได้ ทรงตอบข้า พระองค์ พระองค์ ทรง
เพิม
่ กําลัง จิตใจของข้า พระองค์ 4 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ บรรดากษั ตริย์ แห่ งแผ่น ดิน โลก
จะสรรเสริญพระองค์ เมื่อท่านเหล่านั ้น ได้ยน
ิ พระวจนะแห่งพระโอษฐ์ ของพระองค์ 5 และ
ท่านเหล่านั ้นจะร้องเพลงถึงพระมรรคาของพระเยโฮวาห์ เพราะสง่าราศีของพระเยโฮวาห์
นั ้นใหญ่หลวง 6 ถึงแม้พระเยโฮวาห์นั้นสูงยิง่ พระองค์ก็ทรงเห็นแก่คนตํ่าต้อย แต่พระองค์
ทรงทราบคนโอหังได้แต่ไกล
ความมัน
่ ใจในพระเจ้า

7 แม้ข้าพระองค์เดินอยูก
่ ลางความลําบากยากเย็น พระองค์จะทรงสงวนชีวต
ิ ข้าพระองค์

ไว้ พระองค์ จะทรงเหยียดพระหัตถ์ ของพระองค์ ออกต่อ ต้านความพิโรธของศั ตรู ของข้า
พระองค์ และพระหัตถ์ ขวาของพระองค์ จะทรงช่วยข้า พระองค์ ให้ รอด 8 พระเยโฮวาห์ จะ
ทรงให้สําเร็จพระประสงค์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ความเมตตา
ของพระองค์ดํารงเป็นนิ ตย์ ขออย่าทรงละทิง้ พระหัตถกิจของพระองค์
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ดาวิดสรรเสริญพระเจ้าและทูลขอความจริงใจ ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีของดาวิด
ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์ ได้ ทรงตรวจสอบข้า พระองค์ และทรงรู จ
้ ัก ข้า พระองค์
2 เมื่อข้าพระองค์นั่งลงและลุกขึ้น พระองค์ทรงทราบ พระองค์ทรงประจักษใ์ นความคิดของ
1 โอ
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ข้า พระองค์ ได้ แต่ ไกล พระองค์ ทรงค้ นว ิถี ของข้า พระองค์ และการนอนของข้า พระองค์
และทรงคุ้น เคยกับ ทางทัง้ สิน
้ ของข้า พระองค์ 4 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ แม้ ก่อนที่ ลิน
้ ของ
ข้า พระองค์ จะพูด ดู เถิด พระองค์ ก็ ทรงทราบความเสีย หมดแล้ว 5 พระองค์ ทรงล้อมข้า
พระองค์ อยู่ ทัง้ ข้างหลัง และข้างหน้า และทรงวางพระหัตถ์ บนข้า พระองค์ 6 ความรู ้อย่าง
นี้ มหัศจรรย์ เก ิ นข้า พระองค์ สูง นั ก ข้า พระองค์ เอ ้ื อมไม่ ถึง 7 ข้า พระองค์ จะไปไหนให้ พ้น
พระวิญญาณของพระองค์ ได้ หรือ ข้า พระองค์ จะหนี ไปไหนให้ พ้น พระพักตร์ของพระองค์
8 ถ้า ข้า พระองค์ ข้น
ึ ไปยัง สวรรค์ พระองค์ ทรงสถิต ที่ นั ่น ถ้า ข้า พระองค์ จะทํา ที่นอนไว้ ใน
นรก ดูเถิด พระองค์ทรงสถิตที่นั ่น 9 ถ้าข้าพระองค์จะติดปีกแสงอรุ ณ และอาศัยอยู่ที่ส่วน
ของทะเลไกลโพ้น 10 แม้ถึงที่นั ่น พระหัตถ์ของพระองค์จะนําข้าพระองค์ และพระหัตถ์ขวา
ของพระองค์ จะยึดข้าพระองค์ ไว้ 11 ถ้าข้าพระองค์ จะว่า “แน่ นอนความมืดจะบังข้าไว้และ
ความสว่างจะรอบข้าเป็นกลางคืน� 12 สําหรับพระองค์ แม้ความมืดก็มิได้ซ่อนอะไรไว้จาก
พระองค์ กลางคื นก ็ แจ ้ งอย่างกลางวัน ความมืด เป็น อย่างความสว่าง 13 เพราะพระองค์
ทรงปั้ นส่วนภายในของข้าพระองค์ พระองค์ทรงทอข้าพระองค์เข้าด้วยกันในครรภ์มารดา
ของข้า พระองค์ 14 ข้า พระองค์ จะสรรเสริญ พระองค์ เพราะข้า พระองค์ ถู กสร้างมาอย่าง
แปลกประหลาดและน่า กลัว พระราชกิจ ของพระองค์ มหัศจรรย์ จิ ตใจข้า พระองค์ ทราบ
เรือ
่ งนี้ อย่างดี 15 เมื่อ ข้า พระองค์ ถู กสร้างอยู่ในที่ ลับลี้ ประดิษฐ์ ขึ้น มา ณ ภายในที่ ลึก แห่ง
โลก โครงร่างของข้า พระองค์ ไม่ ปิดบัง ไว้ จากพระองค์ 16 พระเนตรของพระองค์ ทรงเห็น
ส่วนประกอบของข้า พระองค์ ในเมื่อ ยัง ไม่ สมบูรณ์ ในวัน ทัง้ หลายที่ กําลัง ประกอบขึ้น เมื่อ
ครัง้ ไม่เกิดขึ้น อวัยวะทัง้ หลายของข้าพระองค์ก็ทรงจารึกไว้ในพระตํารับของพระองค์ 17 โอ
ข้า แต่ พระเจ้า พระ ดําริ ของ พระองค์ ประเสริฐ แก่ ข้า พระองค์ จริงๆ รวม กัน เข้า ก็ ไพศาล
นั กหนา 18 ถ้า ข้า พระองค์ จะนั บก ็ มากกว่า เม็ด ทราย เมื่อ ข้า พระองค์ ตื่น ขึ้น ข้า พระองค์ ก็
ยัง อยู่ กับ พระองค์ 19 โอ ข้า แต่ พระเจ้า แน่ นอนพระองค์ จะทรงสังหารคนชัว่ เสีย ดัง นั ้น
คนกระหายเลือดเอ๋ย จงพรากไปจากข้า พระองค์ 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 ียดเขาด้วย
ความเกลียดอย่างที่สุด และนั บเขาเป็นศัตรูของข้าพระองค์ 23 โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงค้น
ดู ข้า พระองค์ และทรงทราบจิตใจของข้า พระองค์ ขอทรงลองข้า พระองค์ และทรงทราบ
ความคิด ของข้า พระองค์ 24 และทอดพระเนตรว่า มี ทางชัว่ ใดๆในข้า พระองค์ หรือ ไม่ และ
ขอทรงนําข้าพระองค์ไปในมรรคานิ รน
ั ดร์
3
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ดาวิดทูลขอพระเจ้าทรงช่วยท่านให้พ้น ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีของดาวิด
โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ให้ พ้น จากคนชัว่ ร้าย ขอทรงสงวนข้า
พระองค์ ไว้จากคนทารุ ณ 2 ผู้ คิด ปองร้ายอยู่ ในจิตใจของเขา และก่อกวนต่อ เนื่ องกัน ให้ มี
สงครามขึ้น 3 เขาทํา ลิน
ิ ฝีปากของเขามี พิษ ของ
้ ของเขาให้ คมเหมือนลิน
้ งู และภายใต้ รม
งู พิษ เซลาห์ 4 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงรักษาข้า พระองค์ ไว้ให้พ้น จากมือ ของคนชัว่
ขอทรงสงวนข้าพระองค์ไว้จากคนทารุณ ผูคิ
้ ดแผนการพลิกเท้าของข้าพระองค์ 5 คนโอหัง
ได้ ซ่อนกั บด ัก ข้า พระองค์ และวางบ่วงไว้ ที่ ข้างทางเขากางตาข่าย เขาตั ้ งบ ่ วงแร้ว ดัก ข้า
พระองค์ เซลาห์ 6 ข้าพเจ้า ทูล พระเยโฮวาห์ ว่า “พระองค์ ทรงเป็น พระเจ้า ของข้า พระองค์
โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงฟัง เสียงทูล วิงวอนของข้า พระองค์ 7 โอ ข้า แต่ พระเจ้า คือ
องค์ พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงเป็นกําลังแห่งความรอดของข้าพระองค์ พระองค์ ทรงคลุมศีรษะ
1
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ข้าพระองค์ไว้ในยามศึก 8 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขออย่าทรงอนุมติ
ั ตามความปรารถนาของ

คนชัว่ อย่า ให้การคิด ปองร้ายของเขาคืบ หน้า ไป เกล ื อกว่า เขาจะยกตัว ขึ้น เซลาห์ 9 ฝ่าย
ศีรษะของคนที่ ล้อมข้า พระองค์ ไว้ นั ้น ขอให้ ความสาระแนแห่ง ริม ฝีปากของเขาท่วมเขา
10 ขอให้ถ่านที่ลุกอยูต
่ กใส่เขา ขอให้เขาถูกทิง้ ในไฟลงไปในบ่อ ไม่ให้ลุกขึ้นมาอีก 11 ขออย่า
ให้เขาตัง้ คนส่อเสียดไว้ในแผ่นดิน ขอให้ความร้ายล่าคนทารุ ณจนควํา่ เขาได้� 12 ข้าพเจ้า
ทราบว่า พระเยโฮวาห์จะทรงกระทํา ความเที่ยงธรรมให้แก่ ผู้ ที่ ทุกข์ ยาก และทรงจัด ความ
ยุ ติ ธรรมให้ แก่ คนขัดสน 13 แน่ นอนที เดียว ที่ คนชอบธรรมจะถวายโมทนาขอบพระคุณ
พระนามของพระองค์ คนเที่ยงธรรมจะอาศัยอยูต
่ ่อเบื้องพระพักตร์พระองค์
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ดาวิดทูลขอให้เรือ
่ งของท่านเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า เพลงสดุดีของดาวิด
ข้าพระองค์ รอ
้ งทูลต่อพระองค์ ขอทรงรีบตอบข้าพระองค์ ขอทรง
เงีย
่ พระกรรณสดับ เสียงข้า พระองค์ เมื่อ ข้า พระองค์ รอ
้ งทูล พระองค์ 2 ขอให้ คํา อธิษฐาน
ของข้า พระองค์ เป็น ดัง เครือ
่ งหอมต่อ พระพักตร์พระองค์ และที่ ข้า พระองค์ ยกมือ ขึ้น เป็น
ดังเครือ
่ งสัตวบูชาเวลาเย็น 3 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงตัง้ ยามเฝ้าปากของข้าพระองค์
ขอรักษาประตู รม
ิ ฝีปากของข้า พระองค์ 4 ขออย่า ให้จิ ตใจข้า พระองค์ เอนเอียงไปหาความ
ชัว่ ใดๆ หรือให้ข้าพระองค์สาละวนอยูก
่ ับการชัว่ ร้ายร่วมกับคนที่ทําความชัว่ ช้า และขออย่า
ให้ข้าพระองค์ กินของโอชะของเขา 5 ขอให้คนชอบธรรมตี ข้าพระองค์ จะเป็นความเมตตา
แก่ข้าพระองค์ ขอให้เขาติเตียนข้าพระองค์ จะเป็นนํ้ามันดีเลิศซึ่งจะไม่ให้ศีรษะข้าพระองค์
แตก เพราะข้า พระองค์ ยงั อธิษฐานต่อสู้ ความชัว่ ของเขาทัง้ หลายอยู่ 6 เมื่อ ผู้ พิพากษาทัง้
หลายของเขาถูก โยนลงที่ หน้าผา เขาจะได้ยน
ิ ถ้อยคํา ของข้า พระองค์ เพราะเป็น ถ้อยคํา
ไพเราะ 7 กระดูก ของเราทัง้ หลายกระจายที่ ปากแดนผู้ ตายฉั นใด เหมือนเมื่อ คนหนึ่ ง ตัด
และผ่าไม้อยูบนแผ่
่
นดินฉั นนั ้น 8 โอ ข้าแต่พระเจ้าคือองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า ตาของข้าพระองค์
เพ่งตรงพระองค์ ข้าพระองค์วางใจในพระองค์ ขออย่าให้จิตใจข้าพระองค์ไร้คุณธรรม 9 ขอ
พระองค์ ทรงรักษาข้า พระองค์ ให้พ้น จากกับ ซึ่ง เขาวางดัก ข้า พระองค์ ไว้ และจากบ่วงแร้ว
ของผูก
้ ระทําความชัว่ ช้า 10 ขอให้คนชัว่ ตกไปด้วยกันในข่ายของตนเอง แต่ขอให้ข้าพระองค์
ผ่านพ้นไป
1 ข้า แต่ พระเยโฮวาห์
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ดาว ิด ได้ รบ
ั ความปลอบโยนเมื่อ ท่านอธิษฐาน มัสคิ ลบทหนึ่ ง ของดาวิด คํา อธิษฐาน
เมื่อท่านอยูใ่ นถํ้า
1 ข้าพเจ้า ร้องทูล พระเยโฮวาห์ ด้วยเสียงของข้าพเจ้า ด้วยเสียงของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
วิงวอนต่อพระเยโฮวาห์ 2 ข้าพเจ้าหลัง่ คําครํา่ ครวญของข้าพเจ้าออกมาต่อเบื้องพระพักตร์
พระองค์ ข้าพเจ้าทูลเรือ
่ งความลําบากยากเย็นของข้าพเจ้าต่อพระองค์ 3 เมื่อจิตใจของข้า
พระองค์ ออ
่ นระอาภายใน พระองค์ ทรงทราบทางของข้า พระองค์ ในวิถี ที่ ข้า พระองค์ เดิน
ไปเขาซ่อนกับ ไว้ดัก ข้า พระองค์ 4 ข้า พระองค์ มองทางขวามือ และมองดู แต่ ไม่มี ใครยอม
รู จ
้ ัก ข้า พระองค์ ข้า พระองค์ ไม่มี ที่ หลบภัย ไม่มี ใครเอาใจใส่ จิ ตใจข้า พระองค์ 5 โอ ข้า แต่
พระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ รอ
้ งทูล ต่อ พระองค์ ข้า พระองค์ ว่า “พระองค์ ทรงเป็ นที ่ ลี้ ภัย ของ
ข้า พระองค์ เป็น ส่วนของข้า พระองค์ ในแผ่น ดิน ของคนเป็น 6 ขอทรงฟัง คําร้องทูล ของ
ข้า พระองค์ เพราะข้า พระองค์ ตกตํ่า มากนั ก ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ให้พ้น จากผู้ ข่มเหงข้า
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พระองค์ เพราะเขาแข็ง แรงเกิน กําลัง ข้า พระองค์ ขอทรงพาจิตใจข้า พระองค์ ออกจาก
คุก เพื่อ ข้า พระองค์ จะสรรเสริญ พระนามของพระองค์ คนชอบธรรมจะล้อมข้า พระองค์ ไว้
เพราะพระองค์จะทรงกระทําแก่ข้าพระองค์อย่างบริบูรณ์ �
7
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1 โอ

ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงสดับคําอธิษฐานของข้าพระองค์ ขอทรงเงีย
่ พระกรรณ
สดับ คํา วิงวอนของข้า พระองค์ ขอทรงตอบข้า พระองค์ ตามความสัตย์ สุ จร ิต ของพระองค์
ตามความชอบธรรมของพระองค์ 2 ขออย่า ทรงตัดสิน ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ เพราะไม่ มี คน
เป็น คนใดที่ ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระองค์ 3 เพราะศั ตรู ข่มเหงจิตใจข้า พระองค์
มันขยี้ชีวิตข้าพระองค์ลงถึ งดิน มันได้กระทําให้ข้าพระองค์อาศัยในที่ มืด เหมือนคนที่ ตาย
นานแล้ว 4 เพราะฉะนั ้น จิต วิญญาณของข้า พระองค์ จึ งอ ่อ นระอาอยู่ ในข้า พระองค์ จิ ตใจ
ภายในข้าพระองค์ ก็ อ้างว้าง 5 ข้าพระองค์ ระลึกถึงสมัยเก่าก่อนได้ ข้าพระองค์ ราํ พึงถึงทุก
สิง่ ที่ พระองค์ ทรงกระทํา ข้าพระองค์ ราํ พึงถึงพระหัตถกิจของพระองค์ 6 ข้าพระองค์ เหยีย
ดมื อออกไปสู่ พระองค์ จิ ตใจของข้า พระองค์ กระหายหาพระองค์ อย่างแผ่นดิ นที ่ แห้ง ผาก
เซลาห์ 7 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงรีบฟังข้าพระองค์ จิตวิญญาณข้าพระองค์ฝ่อไปแล้ว
ขออย่าทรงซ่อนพระพักตร์ของพระองค์ไว้จากข้าพระองค์ เกรงว่าข้าพระองค์จะเหมือนคน
เหล่านั ้ นที ่ ลงไปยัง ปากแดนผู้ ตาย 8 ขอทรงโปรดให้ข้า พระองค์ ได้ ยิน ถึง ความเมตตาของ
พระองค์ ในเวลาเช้า เพราะข้า พระองค์ วางใจในพระองค์ ขอทรงสอนข้า พระองค์ ถึง ทางที่
ควรดําเนิ นไป เพราะข้าพระองค์ตัง้ ใจแน่วแน่ ในพระองค์ 9 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรง
ช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากศั ตรู ของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้ซ่อนตัวอยู่กับพระองค์ 10 ขอ
ทรงสอนให้ ข้า พระองค์ ทํา ตามพระทัย ของพระองค์ เพราะพระองค์ ทรงเป็น พระเจ้า ของ
ข้า พระองค์ พระวิญญาณของพระองค์ ประเสริฐ ขอทรงนํา ข้า พระองค์ เข ้า ไปยัง แผ่น ดิน
แห่งความเที่ยงธรรม 11 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงสงวนชีวต
ิ ข้าพระองค์ไว้ เพราะเห็น
แก่ พระนามของพระองค์ ขอทรงนํา จิตใจข้า พระองค์ ออกมาจากความยากลําบากเพราะ
เห็น แก่ ความชอบธรรมของพระองค์ 12 และขอทรงตัด ศั ตรู ของข้า พระองค์ ออกไปตาม
ความเมตตาของพระองค์ และขอทรงทําลายบรรดาผู้ที่ทรมานจิตใจข้าพระองค์ เพราะข้า
พระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระองค์
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สาธุ การ แด่ พระ เย โฮ วาห์ กําลัง ของ ข้า พระองค์ ผู้ ทรง ฝึก มือ ของ ข้า พระองค์ ให้ ทํา
สงคราม และนิว
้ มือ ของข้า พระองค์ ให้ ทํา ศึก 2 ทรงเป็น ความดี และป้อมปราการของข้า
พระองค์ เป็ นที ่กําบังเข้มแข็ง และเป็นผู้ชว
่ ยให้พ้นของข้าพระองค์ เป็นโล่ ของข้าพระองค์
และเป็น ผู้ ซ่ึง ข้า พระองค์ วางใจอยู่ ผู้ ทรงปราบชนชาติ ทัง้ หลายไว้ ใต้ ข้า พระองค์ 3 ข้า แต่
พระเยโฮวาห์ มนุษย์เป็นอะไรเล่าซึ่งพระองค์ทรงเอาพระทัยใส่เขา หรือบุตรของมนุษย์เป็น
อะไรซึ่งพระองค์ทรงคิดถึงเขา 4 มนุษย์เหมือนสิง่ ไร้สาระ วันเวลาของเขาเหมือนเงาที่ผ่าน
ไป 5 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงโน้ มฟ้าสวรรค์ของพระองค์ และขอเสด็จลงมาแตะต้อง
ภูเขาเพื่อ ให้ มั นม ี ควัน ขึ้น 6 ขอทรงพุ่ง ฟ้าผ่า ออกมาและกระจายเขาไป ขอทรงยิง ลูก ธนู
ของพระองค์ และทรงทําลายพวกเขา 7 ขอทรงเหยียดพระหัตถ์ ของพระองค์ จากที่ สูง ขอ
ทรงช่วยเหลือ ข้า พระองค์ และช่วยข้า พระองค์ ให้ พ้น จากนํ้า มากหลาย ให้ พ้น จากมือ ของ
1
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8 ผู้ซึ่งปากของเขาพูดเรือ
่ งไร้สาระและซึ่งมือขวาของเขาเป็นมือขวาแห่งความ

ชนต่างด้าว
มุสา 9 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ข้า พระองค์ จะร้องเพลงบทใหม่ ถวายแด่ พระองค์ ข้า พระองค์ จะ
ร้องเพลงสรรเสริญ พระองค์ ด้วยพิณ ใหญ่ และพิณ สิบ สาย 10 พระองค์ ทรงเป็น ผู้ ประทาน
ความรอดแก่บรรดากษั ตริย์ ผู้ทรงช่วยดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์ให้พ้นจากดาบที่นํามาซึ่ง
ความเจ็บปวด 11 ขอทรงช่วยเหลือข้าพระองค์ และขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากมือคน
ต่างด้าว ผู้ซึ่งปากของเขาพูดเรือ
่ งไร้สาระและซึ่งมือขวาของเขาเป็ นมือขวาแห่งความมุสา
12 เพื่อบรรดาบุตรชายของข้าพระองค์ ทัง
้ หลายเมื่อเขายังหนุ่มๆอยู่จะเป็นเหมือนต้นไม้โต
เต็มขนาด เพื่อบรรดาบุตรสาวของข้าพระองค์ ทัง้ หลายจะเป็นเหมือนเสาหัวมุม สลักออก
มาตามแบบพระราชวัง 13 เพื่อ ยุง้ ฉางของข้า พระองค์ ทัง้ หลายจะเต็ม มี ของบรรจุ อยู่ ทุก
อย่าง เพื่อ แกะของข้า พระองค์ ทัง้ หลายมี ลูก ตัง้ พัน ตัง้ หมื่น ตามถนนของข้า พระองค์ ทัง้
หลาย 14 เพื่อวัวตัวผูข
้ องข้าพระองค์ทัง้ หลายมีกําลังใช้แรงงาน เพื่อไม่มีใครพังเข้ามา ไม่มี
ออกไป เพื่อไม่มีเสียงร้องทุกข์ในถนนหนทางของข้าพระองค์ทัง้ หลาย 15 ชนชาติผูมี
้ พระพร
อย่างนี้ หลัง่ ลงมาถึงก็เป็นสุข ชนชาติซึ่งพระเจ้าของเขาคือพระเยโฮวาห์ก็เป็นสุข

145
ดาว ิด สรรเสริญ พระเจ้า เพราะ ความ ดี และ ความ เมตตา ของ พระองค์ บทเพลง
สรรเสริญของดาวิด
1 ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระมหากษั ตริย์ ข้าพระองค์จะเยินยอพระองค์
จะถวายสาธุการแด่ พระนามของพระองค์ เป็น นิ จ กาล 2 ข้า พระองค์ จะถวายสาธุการแด่
พระองค์ ทุ กๆ วัน ข้า พระองค์ จะ สรรเสริญ พระนาม ของ พระองค์ เป็น นิ จ กาล 3 พระ เย โฮ
วาห์ นั้น ยิง่ ใหญ่ และสมควรจะสรรเสริญ อย่างยิง่ ความใหญ่ ยงิ่ ของพระองค์ นั้น เหลือ จะ
หยัง่ รู ้ 4 คนชัว่ อายุ หน่งึ จะสรรเสริญ พระราชกิจ ของพระองค์ ให้คนอีก ชัว่ อายุ หน่งึ ฟัง และ
จะประกาศกิจการอัน ทรงอานุภาพของพระองค์ 5 ข้า พระองค์ จะกล่าวถึง เกีย รติ ยศอั นร
ุ่ง โรจน์ ของความสูงส่ง ของพระองค์ และถึง พระราชกิจ มหัศจรรย์ ของพระองค์ 6 มนุษย์
จะกล่าวถึง อานุภาพแห่ งก ิ จการอัน น่า เกรงขามของพระองค์ และข้า พระองค์ จะเล่า ถึง
ความยิง่ ใหญ่ ของพระองค์ 7 เขาทัง้ หลายจะโฆษณาข่าวเลื่องลือ ให้ ระลึก ถึง คุณ ความดีอั
นอ ุ ดมของพระองค์ ออกมา และจะร้องเพลงถึง ความชอบธรรมของพระองค์ 8 พระเยโฮ
วาห์ ทรงพระเมตตาและทรงเต็ม ไปด้วยพระกรุ ณา ทรงกริว้ ช้า และมี ความเมตตาอย่างอุ
ดม 9 พระเยโฮวาห์ ทรงดี ต่อ ทุก คน และความเมตตาของพระองค์ มี อยู่ เหนื อ พระราชกิจ
ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ 10 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระราชกิจ ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ จะสรรเสริญ
พระองค์ และวิ สุทธิ ชนทัง้ สิน
้ ของพระองค์ จะถวายสาธุการแด่ พระองค์ 11 เขาทัง้ หลาย
จะพูด ถึง สง่า ราศี แห่ งราชอาณาจักรของพระองค์ และเล่า ถึง ฤทธานุ ภาพของพระองค์
12 เพื่อให้กิจการอันทรงอานุภาพของพระองค์ และสง่าราศี อันรุ่งโรจน์ แห่งราชอาณาจักร
ของพระองค์แจ้งแก่บุตรทัง้ หลายของมนุษย์ 13 ราชอาณาจักรของพระองค์เป็นราชอาณา
จั กรน ิ รน
ั ดร์ และอํานาจการปกครองของพระองค์ ดํารงอยู่ ตลอดทุก ชัว่ อายุ 14 พระเยโฮ
วาห์ทรงชูทุกคนที่กําลังจะล้มลง และทรงยกทุกคนที่โน้มตัวลงให้ลุกขึ้น 15 นั ยน์ ตาทัง้ ปวง
มองดู พระองค์ และพระองค์ ประทานอาหารให้ตามเวลา 16 พระองค์ ทรงยื่น พระหัตถ์ ของ
พระองค์ พระองค์ ทรงให้ สิ ่ง สารพัด ที่ มี ชี วิตอ ม
ิ่ ตามความปรารถนา 17 พระเยโฮวาห์ ทรง
ชอบธรรมตามทางทัง้ สิน
้ ของพระองค์ และทรงบริสุทธิ์ ในการกระทํา ทัง้ สิน
้ ของพระองค์
18 พระเยโฮวาห์ ทรงสถิต ใกล้ ทุ กคนที่ รอ
้ งทูล พระองค์ ทุ กคนที่ รอ
้ งทูล พระองค์ ตามความ
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จริง พระองค์ จะทรงโปรดตามความปรารถนาของบรรดาผู้ ที่ ยําเกรงพระองค์ พระองค์
จะทรงสดับเสียงร้องทูลของเขาด้วย และจะทรงช่วยเขาให้รอด 20 พระเยโฮวาห์ทรงสงวน
ทุกคนที่รก
ั พระองค์ไว้ แต่บรรดาคนชัว่ พระองค์จะทรงทําลาย 21 ปากของข้าพเจ้าจะกล่าว
สรรเสริญพระเยโฮวาห์ และให้บรรดาเนื้ อหนั งทัง้ สิน
์ อง
้ ถวายสาธุการแด่พระนามบริสุทธิข
พระองค์เป็นนิ จกาล
19

146
นั กแต่งสดุดีปฏิญาณว่าจะสรรเสริญพระเจ้าเป็นนิ ตย์
จงสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ เถิด โอ จิ ตใจของข้าพเจ้า เอ๋ย จงสรรเสริญ พระเยโฮวาห์
เถิด 2 ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเยโฮวาห์ตราบเท่าที่ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ ข้าพเจ้าจะร้องเพลง
สรรเสริญพระเจ้าของข้าพเจ้าขณะที่ข้าพเจ้ายังเป็นอยู่ 3 อย่าวางใจในเจ้านายหรือในบุตร
ของมนุษย์ ซึ่งไม่มีความช่วยเหลืออยู่ในตัวเขา 4 เมื่อลมหายใจของเขาพรากไป เขาก็กลับ
คืนเป็นดิน ในวันเดียวกันนั ้นความคิดของเขาก็พินาศ 5 คนทีผู
่ อ
้ ุปถัมภ์ของเขาคือพระเยโฮ
วาห์ของยาโคบก็เป็นสุข คือผู้ที่ความหวังของเขาอยูใ่ นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา 6 ผู้ได้
ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก ทะเลและบรรดาสิง่ ของที่อยู่ในนั ้น ผู้รักษาความจริง
ไว้ เป็น นิ ตย์ 7 ผู้ ทรงประกอบความยุ ติ ธรรมให้ แก่ คนที ่ ถู กบ ีบ บังคับ ผู้ ประทานอาหารแก่
คนที่หิว พระเยโฮวาห์ทรงปล่อยผู้ถูกคุมขังให้เป็นอิสระ 8 พระเยโฮวาห์ทรงเบิกตาของคน
ตาบอด พระเยโฮวาห์ทรงยกคนที่ตกตํ่าให้ลุกขึ้น พระเยโฮวาห์ทรงรักคนชอบธรรม 9 พระ
เยโฮวาห์ทรงเฝ้าดูคนต่างด้าว พระองค์ทรงชูลูกกําพร้าพ่อและหญิงม่าย แต่พระองค์ทรง
พลิกทางของคนชัว่ 10 พระเยโฮวาห์จะทรงครอบครองเป็นนิ ตย์ โอ ศิโยนเอ๋ย พระเจ้าของ
เธอจะทรงครอบครองทุกชัว่ อายุ จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด
1
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ผู้พยากรณ์ ตักเตือนให้สรรเสริญพระเจ้า

1 จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด เป็ นการดีที่จะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าของเรา เพราะ

การกระทํา นั ้น เป็ นที ่ น่า ยินดี และการสรรเสริญ ก็ เหมาะสม 2 พระเยโฮวาห์ ทรงก่อสร้าง
เยรู ซาเล็ม ขึ้น พระองค์ ทรงรวบรวมคนอิสราเอลที่ ต้องกระจัดกระจายไป 3 พระองค์ ทรง
รักษาคนที่ ชอกชํ้า ระกํา ใจ และทรงพัน ผูก บาดแผลของเขา 4 พระองค์ ทรงนั บ จํานวนดาว
พระองค์ ทรงตัง้ ชื่ อม ัน ทุก ดวง 5 องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเราใหญ่ ยงิ่ และทรงฤทธานุ ภาพ
อุ ดม ความเข้าใจของพระองค์ นั้ นว ัด ไม่ ได้ 6 พระเยโฮวาห์ ทรงชู คนใจถ่อมขึ้น พระองค์
ทรงเหวีย
่ งคนชัว่ ลงถึ งด ิน 7 จงร้องเพลงโมทนาพระคุณ ถวายพระเยโฮวาห์ จงร้องเพลง
สรรเสริญพระเจ้าของเราด้วยพิณเขาคู่ 8 ผูทรงคลุ
้
มฟ้าสวรรค์ด้วยเมฆ ผูทรงเตรี
้
ยมฝนให้
แก่ แผ่ นดิน โลก ผู้ ทรงกระทํา ให้ หญ้า งอกบนภู เขา 9 พระองค์ ทรงประทานอาหารแก่ สัตว์
และแก่ ลูก กาที่ ร้อง 10 ความปี ติ ยินดี ของพระองค์ มิได้ อยู่ ที่ กําลัง ของม้า ความปรีดี ของ
พระองค์ มิได้ อยู่ ที่ ขาของมนุษย์ 11 แต่ พระเยโฮวาห์ ทรงปรีดี ในคนที่ ยาํ เกรงพระองค์ ใน
คนที่ ความหวัง ของเขาอยู่ ในความเมตตาของพระองค์ 12 โอ เยรู ซาเล็ม เอ๋ย จงสรรเสริญ
พระเยโฮวาห์ เถิด โอ ศิ โยนเอ๋ย จงถวายสรรเสริญ แด่ พระเจ้า ของเธอ 13 เพราะพระองค์
ทรงเสริมกําลังดาลประตูของเธอ พระองค์ทรงอํานวยพระพรบุตรทัง้ หลายที่อยูภายในเธอ
่
14 พระองค์ ทรงกระทํา สันติภาพในเขตแดนของเธอ ทรงให้ เธออิ่ มด ้วยข้าวสาลี ที่ ดี ที่สุด
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พระองค์ ทรงใช้ พระบัญญั ติ ของพระองค์ ออกไปยัง แผ่น ดิน โลก พระวจนะของพระองค์
ไปเร็ว 16 พระองค์ ประทานหิมะอย่างปุย ขนแกะ พระองค์ ทรงหว่านนํ้าค้างแข็ง ขาวอย่าง
ขี้ เถ้า 17 พระองค์ ทรงโยนนํ้า แข็ง ของพระองค์ เป็ นก ้อนๆ ใครจะทนทานความหนาวของ
พระองค์ ได้ 18 พระองค์ ทรงใช้ พระวจนะของพระองค์ ออกไป และละลายมัน เสีย พระองค์
ทรงให้ ลมพัด และนํ้า ก็ ไหล 19 พระองค์ ทรงสําแดงพระวจนะของพระองค์ แก่ ยาโคบ กฎ
เกณฑ์ และคํา ตัดสิน ของพระองค์ แก่ อิสราเอล 20 พระองค์ มิได้ ทรงประกอบการเช่น นี้ แก่
ประชาชาติ อื่น ใด และสําหรับ คํา ตัดสิน ของพระองค์ นั ้น พวกเขาไม่ รู จั
้ ก เลย จงสรรเสริญ
พระเยโฮวาห์เถิด
15
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1 จงสรรเสริญ พระเยโฮวาห์เถิด

จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์จากฟ้าสวรรค์ จงสรรเสริญ
พระองค์ ในที่ สูง 2 ทูต สวรรค์ ทัง้ หลายของพระองค์ จงสรรเสริญ พระองค์ บรรดาพลโยธา
ของ พระองค์ จง สรรเสริญ พระองค์ 3 ดวง อาทิตย์ และ ดวง จันทร์ จง สรรเสริญ พระองค์
บรรดา ดาว ที่ ส่อง แสง จง สรรเสริญ พระองค์ 4 ฟ้า สวรรค์ ที่ สูงสุด จง สรรเสริญ พระองค์
ทัง้ นํ้า ทัง้ หลายเหนื อ ฟ้า สวรรค์ 5 ให้ สิ ่ง เหล่า นั ้น สรรเสริญ พระนามพระเยโฮวาห์ เพราะ
พระองค์ ทรงบัญชา สิ ่ง เหล่านั ้ นก ็ ถู กเนรมิต ขึ้น มา 6 และพระองค์ ทรงสถาปนามัน ไว้เป็น
นิ จ กาล พระองค์ ทรงกํา หนดเขตซึ่ งม ัน ข้ามไปไม่ ได้ 7 จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์จากแผ่น
ดิน โลกนะ เจ้ ามังกรทัง้ หลายและที่ น้ํา ลึก ทัง้ ปวง 8 ไฟกั บลู กเห็บ หิมะกับ หมอก ลมพายุ
กระทําตามพระวจนะของพระองค์ 9 บรรดาภูเขาและเนิ นเขาทัง้ ปวง ต้นไม้มีผลและไม้สน
สี ดาร์ทัง้ ปวง 10 สัตว์ป่า และสัตว์ใช้ ทัง้ ปวง สัตว์เลื้อยคลานและนกที่ บิ นได้ 11 บรรดากษั
ตริย์ของแผ่นดินโลกและชนชาติทัง้ หลาย เจ้านายและผู้พิพากษาทัง้ ปวงของแผ่นดินโลก
12 และคนหนุ่ม กั บท ง
ั ้ สาว คนแก่ และเด็ก 13 ให้ ทัง้ หลายเหล่า นี้ สรรเสริญ พระนามพระ
เยโฮวาห์ เพราะพระนามของพระองค์ เท่ านั ้ นที ่ ประเสริฐ สง่า ราศี ของพระองค์ อยู่ เหนื อ
แผ่น ดิน โลกและฟ้า สวรรค์ 14 พระองค์ ทรงยกย่องเขาแห่ง ประชาชนของพระองค์ ผู้ ทรง
เป็ นที ่สรรเสริญของบรรดาวิสุทธิชนของพระองค์ คือชนชาติ อิสราเอล ประชาชนที่ อยู่ใกล้
พระองค์ จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด

149
การตักเตือนให้สรรเสริญพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงรักศิโยน

จง สรร เส ริญ พระ เย โฮ วาห์ เถิด จง ร้อง เพลง บท ใหม่ ถวาย พระ เย โฮ วาห์ ร้อง บท
สรรเสริญ ถวายพระองค์ ในชุ มนุ มวิ สุทธิ ชน 2 ให้ อิสราเอลยินดี ในผู้ สร้างของเขา ให้ บุ ตร
ทัง้ หลายของศิ โยนเปรมปรีดิ ์ ในกษั ตริย์ ของเขา 3 ให้ เขาสรรเสริญ พระนามของพระองค์
ด้วยเต้นรํา ให้เขาถวายเพลงสรรเสริญแด่พระองค์ด้วยรํามะนาและพิณเขาคู่ 4 เพราะพระ
เยโฮวาห์ ทรงปรีดี ในประชาชนของพระองค์ พระองค์ จะทรงประดับ คนใจถ่อมด้วยความ
รอด 5 ให้วิสุทธิชนลิงโลดในสง่าราศี ให้เขาร้องเพลงบนที่นอนของเขา 6 ให้การสรรเสริญ
อย่างสูงแด่พระเจ้าอยูใ่ นปากของเขา และให้ดาบสองคมอยูใ่ นมือของเขา 7 เพื่อทําการแก้
แค้นบรรดาประชาชาติ และทําการลงโทษชนชาติทัง้ หลาย 8 เพื่อเอาตรวนล่ามบรรดากษั
ตริย์ของเขา และเอาเครือ
่ งเหล็กจองจําล่ามบรรดาขุนนางของเขา 9 เพื่อจะกระทําแก่ เขา
1
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ตามคํา พิพากษาที่ บันทึก ไว้แล้ว นี่ เป็น เกียรติ แก่ บรรดาวิสุทธิ ชนของพระองค์ จงสรรเส
ริญพระเยโฮวาห์เถิด

150
การตักเตือนให้สรรเสริญพระเจ้าด้วยเครือ
่ งดนตรีต่างๆ
จงสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ เถิด จงสรรเสริญ พระเจ้า ในสถานบริสุทธิ์ ของพระองค์ จง
สรรเสริญพระองค์ในพื้นฟ้าอันอานุภาพของพระองค์ 2 จงสรรเสริญพระองค์เพราะกิจการ
อัน อานุภาพของพระองค์ จงสรรเสริญ พระองค์ ตามความยิง่ ใหญ่ อย่างมากของพระองค์
3 จงสรรเสริญ พระองค์ ด้วยเสียงแตร จงสรรเสริญ พระองค์ ด้วยพิณ ใหญ่ และพิณ เขาคู่
4 จงสรรเสริญ พระองค์ ด้วยรํามะนาและการเต้นรํา จงสรรเสริญ พระองค์ ด้วยเครือ
่ งสาย
และขลุ่ย 5 จงสรรเสริญพระองค์ ด้วยเสียงฉิ่ ง จงสรรเสริญพระองค์ ด้วยเสียงฉาบ 6 จงให้
ทุกสิง่ ที่หายใจสรรเสริญพระเยโฮวาห์ จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด
1
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

สุภาษิ ต

หนังสือสุ ภาษิ ต เหมือนอย่างทุกเล่มในพระคัมภีร ์ ได้รับการดลใจจากพระเจ้า เล่มนี้เริม
่
ขึ้นด้วยคําว่า “สุภาษิ ตของซาโลมอน� ซึ่งอาจจะหมายความว่าซาโลมอนรวบรวมสุภาษิ ต
หลายข้อ และไม่ได้เขียนขึ้นเองทัง้ หมด แต่ซาโลมอนเป็นผูที
้ ่เขียนสุภาษิ ตเหล่านี้ ส่วนใหญ่
ที่ เราเห็น ในสุ ภาษิ ต 1:1 และ 25:1 และให้เปรียบกับ 1 พกษ 4:29-32 สองบทสุดท้ายถูก
เขียนขึ้นโดยผู้อื่น ตามที่กล่าวไว้ในสองบทนั ้น
“คนของเฮเซคี ยาห์� ได้ รวบรวมสุภาษิ ต ต่างๆในบทที่ 25-29 แต่ ยัง เรียกสุ ภาษิ ตน ั ้นว
่า “สุภาษิ ต ของซาโลมอน� อากูร ์เป็น ผู้ ที่ เข ีย นบทที่ 30 และกษั ตริย์เลมู เอลเป็น ผู้ ที่ เข ีย
นบทที่ 31 แต่ข้อ 10-31 ของบทสุดท้ายมีหว
ั เรือ
่ งที่ต่างกันกับข้อ 1-9 ของบทนั ้น และผู้เข
ียนอาจจะตัง้ ใจให้สองหัวเรือ
่ งนี้ อยูคนละบท
่
หนังสือสุภาษิ ตเป็น “อักษรศาสตร์แห่งสติปัญญา� คือเป็นคําแนะนําที่รวบรัด มีค่ามาก
และได้ รบ
ั การดลใจจากพระเจ้า ซึ่ง สามารถช่วยทุก คนได้ หน ังสื อสุ ภาษิ ตน ี้ เป็น สุภาษิ ต
ตามหลักจรรยาที่ชด
ิ ประจําวันของคนทัว่ ไป
ั เกี่ยวกับชีวต
อ�มาร ์ทิน ลู เตอร์ เรียกหนั งสือ สุภาษิ ต ว่า “หน ังสือ แห่ง การประพฤติ ดี � อ�คอลริดจ์
เรียกเล่ มน ี้ ว่า “คู่ มือ ที่ ดี ที่ สุด สําหรับ รัฐบุรุษ� อ�ดีน แสตนลี่ เรียกหนั งสือ นี้ ว่า “ปรัชญา
แห่งชีวต
ิ ประจําวัน� อ�อังกัสได้กล่าวว่า “หนังสือสุภาษิ ตเป็นหนั งสือสําหรับจรรยาประจํา
วัน เหมือนอย่างหนั งสือสดุดีเป็นหนั งสือสําหรับการสรรเสริญพระเจ้า� อ�บริดจิส อธิบาย
ว่า “เล่ มอ่น
ื ๆในพระคัมภีร ย
์ กย่องตําแหน่ ง สูง ของเรา และหนั งสือ สุภาษิ ต สอนว่า เราควร
ประพฤติ อย่างไรในตําแหน่ งนั ้น� อ�โอทิน เจอร์ บอกว่า “หน ังสื อสุ ภาษิ ต อธิบายชีวต
ิ ของ
พระเยซูชด
ั มาก� (จาก Christian Workers Commentary, โดยอ.เจมส์ เกรย์�
คนที่มีสติปัญญาจะเกรงกลัวพระเยโฮวาห์

1 สุ ภาษิ ตของซาโลมอน โอรสของดาวิด กษั ตริยแห่
์ งอิสราเอล 2 เพื่อให้บรรลุปัญญาและ

คํา สัง่ สอน เพื่อ ให้ เข ้า ใจถ้อยคํา แห่ง ความเข้าใจ 3 เพื่อ ให้ รับคํา สัง่ สอนในเรือ
่ งสติ ปัญญา
ในเรือ
่ งความเที่ยงธรรม ความยุ ติ ธรรมและความเที่ยงตรง 4 เพื่อ ให้ ความหยัง่ รู ้แก่ คน
เขลา ให้ ความรู และความเฉลี
้
ยวฉลาดแก่ คนหนุ่ม 5 ทัง้ ปราชญ์ จะได้ยน
ิ และเพิม
่ พูน การ
เรียนรู ้ และคนที่ มี ความเข้าใจจะได้ คํา ปรึกษาที่ ฉลาด 6 เพื่อ ให้ เข ้า ใจสุภาษิ ต และปริศนา
ทัง้ ถ้อยคํา ของปราชญ์ และปริศนาที่ ลึ กล ับ ของเขา 7 ความยํา เกรงพระเยโฮวาห์ เป็น บ่อ
เกิด ของความรู ้ คนโง่ย่อมดู หมิน
่ ปัญญาและคํา สัง่ สอน 8 บุ ตรชายของเราเอ๋ย จงฟัง คํา
สัง่ สอนของพ่อ เจ้า และอย่า ละทิง้ กฎเกณฑ์ ของแม่ เจ้า 9 เพราะทัง้ สองนั ้น จะเป็น มาลัย
งามสวมศีรษะของเจ้า เป็นจี้หอ
้ ยคอของเจ้า 10 บุตรชายของเราเอ๋ย ถ้าคนบาปล่อชวนเจ้า
อย่าได้ยอมตาม 11 ถ้าเขาว่า “มากับพวกเราเถิด ให้เราหมอบคอยเอาเลือดคน ให้เราซุ่มด
ัก คนไร้ผิด เล่น เถิด 12 ให้ เรากลืน เขาทัง้ เป็น อย่างแดนผู้ ตาย และกลืน เขาทัง้ ตัวอย่างคน
เหล่านั ้ นที ่ ลงไปสู่ ปากแดน 13 เราจะพบของประเสริฐ ทุก อย่าง เราจะบรรจุ เรือนของเรา
ให้ เต็ มด ้วยของที่ รบ
ิ ได้ 14 จงเข้า ส่วนกับ พวกเรา เราทุก คนจะมี เงิน ถุง เดียวกัน� 15 บุ ตร
ชายของเราเอ๋ย อย่า เดิน ในทางนั ้ นก ับ เขา จงยับยัง้ เท้า ของเจ้า จากวิถี ของเขา 16 เพราะ
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17 เพราะที่ จะขึงข่ายไว้

ว่าเท้าของเขาวิง่ ไปหาความชัว่ ร้าย และเขารีบเร่งไปทําให้โลหิตตก
ให้นกเห็น ก็ ไร้ผล 18 แต่ คนเหล่านี้ หมอบคอยโลหิตของตนเอง เขาซุ่ มดักชีวต
ิ ของเขาเอง
19 ทางของบรรดาผู้ ที่ หากําไรด้วยความทารุ ณ โหดร้ายก็ อย่างนี้ แหละ คื อม ัน ย่อมคร่า เอา
ชีวต
ิ ของเจ้าของนั ้น เอง 20 ปัญญาร้องเสียงดัง อยู่ ที่ ถนน เธอเปล่ง เสียงของเธอตามถนน
21 เธอร้องออกมาที่ ชุมนุมชนใหญ่สุ ด ที่ ทางเข้าประตูเมือง เธอกล่าวถ้อยคําของเธออยู่ใน
เมืองว่า 22 “คนเขลาเอ๋ย เจ้ าจะรักความเขลาไปนานสัก เท่าใด คนมัก เยาะเย้ย จะปี ติ ยินดี
ในการเยาะเย้ย นานเท่าใด และคนโง่จะเกลียดความรู น
้ านเท่าใด 23 จงหัน กลับ เพราะคํา
ตักเตือนของเรา ดูเถิด เราจะเทวิญญาณของเราให้เจ้า เราจะให้ถ้อยคําของเราแจ้งแก่เจ้า
24 เพราะเราได้เรียกแล้วและเจ้าปฏิเสธ เราเหยียดมือออกและไม่มีใครสนใจ 25 เจ้ามิได้รับ
รู ในบรรดาคํ
้
า แนะนํา ของเรา และไม่ ยอมรับ คํา ตัก เตือนของเราเลย 26 ฝ่ายเราจะหัวเราะ
เย้ย ความหายนะของเจ้า เราจะเยาะเมื่อ ความหวาดกลัว ลานมากระทบเจ้า 27 เมื่อ ความ
หวาดกลัว ของเจ้า มาถึง อย่างการรกร้างว่างเปล่า และความพินาศของเจ้า มาถึง อย่างลม
หมุน เมื่อความซึมเศร้าและความปวดร้าวมาถึงเจ้า 28 แล้วเขาจะทูลเรา แต่เราจะไม่ตอบ
เขาจะแสวงหาเราอย่างขยันขันแข็ง แต่จะไม่พบเรา 29 เพราะว่าเขาเกลียดความรู ้ และไม่
เลือกเอาความยํา เกรงพระเยโฮวาห์ 30 เขาไม่ รบ
ั คํา แนะนํา ของเราเลย แต่ กล ั บด ู หมิน
่ คํา
31
ตักเตือนของเราทัง้ สิน
เพราะฉะนั ้นเขาจะกินผลแห่งทางของเขา และอิมด
ี อง
้
่ ้วยกลวิธข
เขาเอง 32 เพราะการหัน กลับ ของคนโง่จะฆ่า เขา และความเจริญ ของคนโง่จะทําลายเขา
33 แต่ บุ คคลผู้ ฟัง เราจะอยู่ อย่างปลอดภัย เขาจะอยู่ อย่างสุ ข สงบปราศจากความคิด พรัน
่
พรึงในความชัว่ ร้าย�

2
พระเจ้าทรงประทานสติปัญญา

1 บุตรชายของเราเอ๋ย ถ้าเจ้ารับคําของเรา และสะสมคําบัญชาของเราไว้กับเจ้า 2 กระทํา

หู ของ เจ้า ให้ ผ่งึ เพื่อ รับ ปัญญา และ เอียง ใจ ของ เจ้า เข้าหา ความ เข้าใจ 3 เออ ถ้า เจ้า ร้อง
หาความรอบรู ้ และเปล่ง เสียงของเจ้า หาความเข้าใจ 4 ถ้า เจ้า แสวงหาปัญญาดุจ หาเงิน
และเสาะหาปัญญาอย่างหาขุมทรัพย์ ที่ ซ่อนไว้ 5 นั ่น แหละ เจ้ าจะเข้าใจความยํา เกรงพระ
เยโฮวาห์ และพบความรู ้ของพระเจ้า 6 เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงประทานปัญญา ความรู ้
และความเข้าใจมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ 7 พระองค์ทรงสะสมสติปัญญาไว้ให้คนชอบ
ธรรม พระองค์ ทรงเป็น ดัง้ ให้ แก่ ผู้ ที่ ดําเนิ น ในความเที่ยงธรรม 8 พระองค์ ทรงรักษาระวัง
วิถี ของความยุ ติ ธรรม และทรงสงวนทางของวิสุทธิชนของพระองค์ ไว้ 9 แล ้ว เจ้า จะเข้าใจ
ความชอบธรรมและความยุ ติ ธรรม และความเที่ยงตรง คือ วิถี ที่ ดี ทุ กสาย 10 เมื่อ ปัญญา
จะเข้า มาในใจของเจ้า และความรู จ
้ ะเป็ นที ่ รม
่ รืน
่ แก่ จิ ตใจของเจ้า 11 ความเฉลียวฉลาด
จะคอยเฝ้าเจ้า และความเข้าใจจะระแวดระวังเจ้าไว้ 12 เพื่อช่วยเจ้าให้พ้นจากทางแห่งคน
ชัว่ ร้าย จากคนที่พูดตลบตะแลง 13 ผู้ทอดทิง้ วิถีแห่งความเที่ยงธรรม เพื่อเดินในทางแห่ง
ความมืด 14 ผู้ เปรมปรีดิ ์ ในการกระทําความชัว่ ร้าย และปี ติ ยินดี ในการตลบตะแลงของ
คนชัว่ 15 ผู้ซึ่งวิถีชีวิตของเขาล้วนแต่คดเคี้ยวทัง้ สิน
้ และทางประพฤติของเขาตลบตะแลง
16 เพื่อช่วยเจ้าให้พ้นจากหญิงชัว
่ จากหญิงสัญจรที่พูดจาพะเน้าพะนอ 17 ผู้ทอดทิง้ คู่เคียง
ที่นางได้มาเมื่อยังสาวๆนั ้นเสีย และลืมพันธสัญญาแห่งพระเจ้าของตน 18 เพราะเรือนของ
นางจมลงไปสู่ ความมรณา และวิถีของนางไปสู่ ชาวเมืองผี 19 ผู้ที่ ไปหานางไม่มีกลับมาสัก
คนเดียว หรือหามีผู้ใดหันเข้าทางแห่งชีวตอ
ิ ีกได้ไม่ 20 ดังนั ้น เจ้าควรจะดําเนิ นในทางของ
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21 เพราะว่าคนที่ เที่ยงธรรมจะได้ อยู่ในแผ่นดิน

คนดี และรักษาวิถีของคนชอบธรรม
และ
คนดี รอบคอบจะคงอยู่ ในนั ้น 22 แต่ คนชัว่ ร้ายจะถูก ตัดขาดเสีย จากแผ่น ดิน โลก และคน
ละเมิดจะถูกถอนรากออกไปจากแผ่นดินโลกเสีย

3
จงถวายเกียรติแด่พระเยโฮวาห์จึงได้สติปัญญา

บุ ตรชายของเราเอ๋ย อย่า ลืม กฎเกณฑ์ ของเรา แต่ ให้ ใจของเจ้า รักษาบัญญั ติ ของเรา
2 เพราะสิง
์ เจ้า 3 อย่าให้ความ
่ เหล่านี้ จะเพิม
่ วันเดือนปี ชีวิตยืนยาว และความสุขสมบูรณแก่
เมตตาและความจริงทอดทิง้ เจ้า จงผูกมันไว้ที่ คอของเจ้า จงเขียนมันไว้ที่ แผ่นจารึกแห่ง
หัวใจของเจ้า 4 ดัง นั ้น เจ้ าจะพบความโปรดปรานและความเข้าใจอัน ดี ในสายพระเนตร
พระเจ้าและในสายตามนุษย์ 5 จงวางใจในพระเยโฮวาห์ด้วยสุดใจของเจ้า และอย่าพึ่งพา
ความเข้าใจของตนเอง 6 จงยอมรับรูพระองค์
้
ในทุกทางของเจ้า และพระองค์จะทรงกระทํา
ให้ วิถี ของเจ้า ราบรืน
่ 7 อย่า ทําตัว ฉลาดตามสายตาของตนเอง จงยํา เกรงพระเยโฮวาห์
และออกไปเสีย จากความชัว่ ร้าย 8 การกระทํา เช่น นี้ จะเป็นสุข ภาพแก่ สะดือ ของเจ้า และ
เป็นไขในกระดูกของตน 9 จงถวายเกียรติ แด่ พระเยโฮวาห์ด้วยทรัพย์สิ นของตน และด้วย
ผลแรกแห่งผลิตผลทัง้ สิน
่
้ ของเจ้า 10 แล้วยุง้ ของเจ้าจะเต็มด้วยความอุดม และบ่อยํ่าองุน
11
ของเจ้า จะล้น ด้วยนํ้า องุน
่ ใหม่ บุ ตรชายของเราเอ๋ย อย่าดู หมิน
่ การตี สอนของพระเยโฮ
วาห์ หรือ เบื่อ หน่ายต่อ การตัก เตือนของพระองค์ 12 เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงตัก เตือนผู้ ที่
พระองค์ทรงรัก ดังบิดาตักเตือนบุตรชายผู้ที่เขาปีติชื่นชม 13 มนุษย์ผู้ประสบปัญญาและผู้
ได้ความเข้าใจ เป็นสุ ขจริงหนอ 14 เพราะผลที่ได้จากปัญญาย่อมดีกว่าผลที่ได้จากเงินและ
กําไรนั ้น ดี กว่า ทองคํา เนื้ อด ี 15 เธอประเสริฐ กว่า ทั บท ิม และบรรดาสิง่ ที่ เจ้ าปรารถนาจะ
เปรียบกับเธอไม่ได้ 16 ชีวิตยืนยาวอยู่ที่มือขวาของเธอ และที่มือซ้ายของเธอมีความมัง่ คัง่
และเกียรติ ยศ 17 ทางของเธอเป็นทางของความร่มรืน
่ และวิถีทัง้ สิน
้ ของเธอคือสันติ ภาพ
18 เธอเป็ นต้น ไม้ แห่ งชีวต
ิ แก่ ผู้ ที่ ยึด เธอไว้ บรรดาผู้ ที่ ยึด เธอไว้แน่ นก ็ เป็นสุข 19 พระเยโฮ
วาห์ ทรงวางรากแผ่น ดิน โลกโดยปัญญา พระองค์ ทรงสถาปนาฟ้า สวรรค์ โดยความเข้าใจ
20 โดยความรู ข
้ องพระองค์ น้ํา บาดาลก็ ปะทุ ออกมา และเมฆก็ หยาดนํ้าค้างลงมา 21 บุ ตร
ชายของเราเอ๋ย จงรักษาสติ ปัญญาและความเฉลียวฉลาดไว้ อย่า ให้ ทัง้ สองนี้ หนี ไปจาก
สายตาของเจ้า 22 ดัง นั ้น ทัง้ สองจะเป็น ชีวต
ิ แก่ จิ ตใจของเจ้า จะเป็น ความงดงามประดับ
คอของเจ้า 23 แล้วเจ้าจะดําเนิ นในทางของเจ้าอย่างปลอดภัย และเท้าของเจ้าจะไม่สะดุด
24 เมื่อเจ้านอน เจ้าจะไม่กลัว เออ เจ้ าจะนอนและการนอนหลับของเจ้าจะเป็ นอย่างผาสุ ก
สดชื่น 25 อย่าเกรงความหวาดกลัวอย่างปัจจุบันทันด่ วน และอย่าเกรงเมื่อการรกร้างว่าง
เปล่าของคนชัว่ มาถึง 26 เพราะพระเยโฮวาห์จะทรงเป็นความไว้วางใจของเจ้า และจะทรง
รักษาเท้าของเจ้าให้พ้นจากการถูกจับ 27 อย่ายึดความดี ไว้จากผู้ที่ สมควรจะได้ รับ ในเมื่อ
สิง่ นี้ อยูในอํ
่
านาจมือของเจ้าที่จะกระทําได้ 28 อย่าพูดกับเพื่อนบ้านของเจ้าว่า “ไปเถอะ แล
้ วกลับ มาอีก พรุ ง่ นี้ ฉั น จะให้� ในเมื่อ เจ้า มี ให้ อยู่ แล้ว 29 อย่า กะแผนงานชัว่ ร้ายต่อ เพื่อน
บ้านของเจ้า ผู้อาศัยอย่างไว้วางใจอยู่ข้างๆเจ้า 30 อย่าโต้แย้งกับผู้ใดอย่างไร้เหตุผลในเมื่อ
เขามิได้ทําอันตรายอย่างใดแก่เจ้า 31 อย่าอิจฉาคนที่ ทารุ ณ อย่าเลือกทางใดๆของเขาเลย
32 เพราะคนตลบตะแลงเป็ นที่น่าสะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮวาห์ แต่ข้อลึ กลับของพระองค์
นั ้น อยู่ กับ คนชอบธรรม 33 คํา สาปแช่ง ของพระเยโฮวาห์ อยู่ บนเรือนของคนชัว่ ร้าย แต่
1
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34 แน่ นอนพระองค์ ทรงเยาะเย้ย

พระองค์ ทรงอํานวยพระพรแก่ ที่ อาศัยของคนชอบธรรม
คนที่มักเยาะเย้ย แต่พระองค์ทรงประทานพระคุณแก่คนทีใ่ จถ่อม 35 คนฉลาดจะได้เกียรติ
เป็นมรดก แต่คนโง่จะได้ความอัปยศเป็นตําแหน่ ง

4

สติปัญญาจากบิดา
1 บุ ตรทัง
้ หลายเอ๋ย จงฟังคํา สัง่ สอนของพ่อเจ้า ให้ตัง้ ใจฟังเพื่อ เจ้า จะได้ รบ
ั ความเข้าใจ
2 เพราะเราให้ หลัก คํา สอนที่ ดี แก่ เจ้า อย่า ละทิง
้ กฎเกณฑ์ ของเรา 3 เพราะเราเป็น ลูกชาย
ของพ่อเรา ดู อ่อนโยนและเป็ นที ่รก
ั ยิง่ ในสายตาของแม่เรา 4 บิดาสอนเรา และพู ดกับเรา
ว่า “ให้ใจของเจ้ายึดคําสอนของเราไว้ให้มัน
่ จงรักษาบัญญัติ ของเรา และมีชีวิตอยู่ 5 อย่า
ลืมและอย่าหันกลับจากถ้อยคําแห่งปากของเรา จงเอาปัญญา และเอาความเข้าใจ 6 อย่า
ทอดทิง้ เธอ และเธอจะรักษาเจ้า ไว้ จงรักเธอ และเธอจะระแวดระวังเจ้า 7 ปัญญาเป็น สิง่
สําคัญที่ สุด ฉะนั ้นจงเอาปัญญา แม้เจ้ าจะได้ อะไรก็ตาม จงเอาความเข้าใจไว้ 8 จงตี ราคา
เธอให้ สูง และเธอจะยกย่องเจ้า ถ้า เจ้า กอดเธอไว้ เธอจะให้ เกียรติ เจ้า 9 เธอจะเอามาลัย
งามสวมศีรษะเจ้า เธอจะให้มงกุฎ แห่ง สง่า ราศี แก่ เจ้า � 10 โอ บุ ตรชายของเราเอ๋ย จงฟัง
และรับถ้อยคําของเรา เพื่อปี เดือนแห่งชีวต
ิ ของเจ้าจะมากหลาย 11 เราได้สอนเจ้าในเรือ
่ ง
ทางปัญญาแล้ว เราได้นําเจ้าในวิถีของความเที่ยงธรรม 12 เมื่อเจ้าเดิน ย่างเท้าของเจ้าจะ
ไม่ถูกขัดขวาง และเมื่อเจ้าวิง่ เจ้าจะไม่สะดุด 13 จงยึดคําสัง่ สอนไว้ และอย่าปล่อยไป จงระ
แวดระวัง เธอไว้ เพราะเธอเป็น ชีวต
ิ ของเจ้า 14 อย่า เข้าไปในวิถี ของคนชัว่ และอย่า เดิน ใน
ทางของคนชัว่ ร้าย 15 จงหลีกเสีย อย่าเดินบนนั ้น เลี้ยวออกไปเสีย และจงผ่านไป 16 เพราะ
ถ้า คนชัว่ ร้ายไม่ ได้ ทําความผิด เขานอนไม่ หลับ ถ้า เขาไม่ ได้ ทําให้ คนใดสะดุด เขาจะหลับ
ไม่ ลง 17 เพราะเขารับประทานอาหารของความชัว่ ร้าย และดื่มเหล้าองุน
่ แห่งความทารุ ณ
18 แต่ วิถีของคนชอบธรรมเหมือนแสงอรุ ณ ซึ่งฉายสุ กใสยิง
่ ขึ้นๆจนเต็มวัน 19 ทางของคน
20
ชัว่ ร้ายก็เหมือนความมืดทึบ เขาไม่ทราบว่าเขาสะดุดอะไร บุตรชายของเราเอ๋ย จงตัง้ ใจ
ต่อ ถ้อยคํา ของเรา จงเอียงหู ของเจ้า เข้าหาคํา พูด ของเรา 21 อย่า ให้ มัน หนี ไปจากสายตา
ของเจ้า จงรักษามันไว้ภายในใจของเจ้า 22 เพราะมันเป็นชีวต
ิ แก่ผู้ที่ค้นพบ และมันเป็นสุข
23
ภาพแก่เนื้ อหนั งของผู้นั้นทัง้ สิน
จงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระไวรอบด้าน เพราะ
้
แหล่งแห่งชีวต
ิ เริม
ิ ฝีปากลด
่ ต้นออกมาจากใจ 24 จงหันไปจากปากที่พูดคดเคี้ยว และให้รม
เลี้ยวอยูห
่ า่ งจากเจ้า 25 ให้ตาของเจ้ามองตรงไปข้างหน้า และให้หนังตาของเจ้ามองตรงไป
ข้างหน้าเจ้า 26 จงพิจารณาวิถีแห่งเท้าของเจ้า แล้วทางทัง้ สิน
่ คง 27 อย่าเห
้ ของเจ้าจะมัน
ไปข้างขวาหรือหันมาข้างซ้าย จงกลับเท้าของเจ้าเสียจากความชัว่ ร้าย

5

จงระวังผู้หญิงชัว่

บุ ตรชายของเราเอ๋ย จงตัง้ ใจต่อ ปัญญาของเรา จงเอียงหู ของเจ้า ฟัง ความเข้าใจของ
เรา 2 เพื่อ เจ้า จะรักษาความเฉลียวฉลาดไว้ และริม ฝีปากของเจ้า จะระแวดระวัง ความรู ้
3 เพราะริมฝีปากของหญิงชัวน
้ ็หยาดนํ้าผึ้งออกมา และปากของนางก็ ล่ ืนยิง่ กว่านํ้ามัน
่ ันก
4 แต่ในที่สุด นางขมขื่นอย่างบอระเพ็ด และคมอย่างดาบสองคม 5 เท้าของนางก้าวลงไปสู่
ความตาย ย่างเท้าของนางติดตามวิถีสู่ นรก 6 เกรงว่าเจ้าจะสนใจในวิถีแห่งชีวต
ิ ทางของ
7
นางวนเวียนไป เพื่อ เจ้า จะหารู ้ไม่ ฉะนั ้น โอ บุ ตรทัง้ หลายเอ๋ย บัดนี้ จงฟัง เรา และอย่า
1
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พรากจากถ้อยคํา แห่ง ปากของเรา จงหลีก ทางของเจ้า ให้ ไกลจากนาง อย่า ไปใกล้ ประตู
เรือนของนาง 9 เกรงว่าเจ้าจะให้เกียรติของเจ้าแก่คนอื่น และให้ปี เดือนของเจ้าแก่คนโหด
ร้าย 10 เกรงว่า แขกแปลกหน้า จะกิน ความอุ ดมสมบู รณ ์ ของเจ้า จนอิม
่ และแรงงานของ
เจ้าตกไปในเรือนของคนต่างด้าว 11 และถึงบัน
้ ปลายชีวต
ิ ของเจ้า เจ้าครวญคราง เมื่อเนื้ อ
และกายของเจ้าถูกล้างผลาญ 12 และเจ้าว่า “ข้าเคยเกลียดคําสัง่ สอนเสียจริงๆ และจิตใจ
ของข้า ดู หมิน
่ การตัก เตือน 13 ข้า ไม่ เคยเชื่อ ฟัง เสียงครู ของข้า หรือ เอียงหู ให้ แก่ ผู้ สัง่ สอน
14
ของข้า ข้า จวนจะล้ม ละลายสู่ ความพินาศอยู่ รอมร่อ ในหมู่ ชุ มนุ มชนและคนที่ ประชุม
กัน อยู่นั ้น � 15 จงดื่ มน้าํ จากถัง เก็ บน้าํ ของเจ้า ดื่ มน้าํ ไหลจากบ่อ ของเจ้า เอง 16 จงให้นํ้าพุ
ของเจ้าไหลกระจายออกไปนอกบ้าน และให้ธารนํ้านั ้นไหลไปตามถนน 17 จงให้มันเป็นของ
เจ้าแต่ ผู้เดียว และมิใช่สําหรับคนแปลกหน้าด้วย 18 จงให้นํ้าพุ ของเจ้าได้ รบ
ั พร และเปรม
ปรีดิ ์ อยู่ กับ ภรรยาคนที่ เจ้ าได้ เมื่อ หนุ่ มน ัน
้ 19 จงให้ นางเหมือนนางกวางที่ น่า รัก เลียงผา
ที่ งามสง่า จงให้ ถัน ของภรรยาเจ้า เป็ นที ่ หนําใจเจ้า อยู่ ทุก เวลา จงดื่ มด ่าํ อยู่ กับ ความรัก
ของนางเสมอ 20 บุ ตรชายของเราเอ๋ย เจ้ าจะเคลิบเคลิม
้ อยู่ กับ หญิง ชัว่ ทําไมเล่า และโอบ
กอดอกของนางสัญจรอยู่ทําไม 21 เพราะว่าทางของคนก็เบื้องหน้าพระเนตรของพระเยโฮ
วาห์ และพระองค์ ทรงใคร่ครวญวิถี ทัง้ สิน
้ ของเขา 22 ความชัว่ ช้า ของคนชัว่ ร้ายจะดัก เขา
เอง และเขาก็จะติดอยก
ู่ ับตาข่ายบาปของเขา 23 เขาจะตายปราศจากคําสัง่ สอน และเพราะ
ความโง่อย่างยิง่ ของเขา เขาจึงจะหลงเจิน
่ ไป
8

6
คําเตือนเรือ
่ งการคํ้าประกัน การเกียจคร้าน ความหยิง่ การเป็นพยานเท็จและการผิด
ประเวณี
1 บุ ตรชายของเราเอ๋ย ถ้า เจ้า เป็ น ผู้ ประกัน เพื่อนของเจ้า ได้ ทํา สัญญาให้ แก่ คนแปลก
หน้า 2 เจ้าจึงติดบ่วงเพราะคําจากปากของเจ้า และเจ้าติดกับเพราะคําพูดจากปากของเจ้า
3 บุ ตรชายของเราเอ๋ย จงทํา อย่างนี้ และช่วยตัว เจ้า ให้ รอดเถิด เพราะเมื่อ เจ้า ตกอยู่ ในกํา
มือเพื่อนของเจ้าแล้ว ไป รีบไปวิงวอนเพื่อนของเจ้า 4 อย่าให้ตาของเจ้าหลับลง อย่าให้หนัง
ตาของเจ้าปรือไป 5 จงปลีกตัวของเจ้าจากภัย อย่างละมัง่ ที่ปลีกตัวจากมือของพราน อย่าง
นกจากมือ ของคนจับ นก 6 คนเกียจคร้านเอ๋ย ไปหามดไป๊ พิเคราะห์ดู ทางของมัน และจง
ฉลาด 7 โดยปราศจากผู้นําทาง ผู้ดูแลหรือผู้ปกครอง 8 มันเตรียมอาหารของมันในฤดูแล้ง
และสํ่าสมของกินของมันในฤดูเกี่ยว 9 โอ คนเกียจคร้านเอ๋ย เจ้าจะนอนนานเท่าใด เมื่อไร
เจ้าจะลุกขึ้นจากหลับ 10 หลับนิด เคลิม
้ หน่ อย กอดมือพักนิ ดหน่ อย 11 ความจนจะมาเหนื อ
เจ้าอย่างคนจร และความขัดสนอย่างคนถืออาวุธ 12 คนเหลวไหล คือคนชัว่ ร้าย ที่เที่ยวไป
ด้วยปากคดเคี้ยว 13 ตาของเขาก็ขยิบ เท้าของเขาก็ขยับ นิว
้ 14 ประดิษฐ์ความ
้ ของเขาก็ชีไป
ชัว่ ร้ายอยู่เรือ
่ ยไปด้วยใจตลบตะแลง หว่านความแตกร้าว 15 เพราะฉะนั ้นความหายนะจะ
มาถึงเขาอย่างปัจจุบันทันด่วน ฉั บพลันนั ้นเองเขาจะแตกอย่างซ่อมไม่ได้ 16 หกสิง่ เหล่านี้
พระเยโฮวาห์ทรงเกลียด เออ มีเจ็ดสิง่ เป็ นที่น่าสะอิดสะเอียนสําหรับพระองค์ 17 ตายโส ลิ้
นมุสา และมือที่ ทําโลหิตไร้ผิดให้ตก 18 จิ ตใจที่ คิดแผนงานชัว่ ร้าย เท้าซึ่งรีบวิง่ ไปสู่ ความ
ร้าย 19 พยานเท็จ ซึ่ง พู ดม ุสา และคนผู้ หว่านความแตกร้าวท่ามกลางพวกพี่ น้ อง 20 บุ ตร
ชายของเราเอ๋ย จงรักษาบัญญัติของพ่อเจ้า และอย่าละทิง้ กฎเกณฑ์ของแม่เจ้า 21 มัดมัน
ติดไว้บนใจของเจ้าเสมอ ผูกมันไว้ที่คอของเจ้า 22 เมื่อเจ้าเดิน มันจะนําเจ้า เมื่อเจ้านอนลง
มัน จะเฝ้า เจ้า และเมื่อ เจ้า ตื่น ขึ้น มัน จะพู ดก ับ เจ้า 23 เพราะพระบัญญั ติ เป็น ประทีป และ
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พระราชบัญญัติเป็นสว่าง และคําตักเตือนแห่งการสัง่ สอนเป็นทางแห่งชีวต
ิ
เจ้าไว้จากหญิงชัว่ ร้าย จากลิน
้ พะเน้าพะนอของหญิงสัญจร 25 อย่าปรารถนาความงามของ
นางอยู่ ในใจของเจ้า อย่า ให้นางจับ เจ้า ด้วยหนั ง ตาของนาง 26 เพราะโดยวิธีการของหญิง
แพศยา ชายคนใดอาจเหลือ แค่ ขนมปั งก ้อนเดียวได้ และหญิง เล่น ชู้ ล่า ชีวต
ิ ประเสริฐ ของ
27
ชายที เดียว ผู้ ชายจะหอบไฟไว้ที่ อกของเขาโดยไม่ ให้ เสื้อผ้า ของเขาไหม้ ได้ หรือ 28 หรือ
ผู้ ใดจะเดิน บนถ่านที่ ลุ กโพลง โดยไม่ ให้ เท ้า ของเขาถูก ไฟลวกได้ หรือ 29 บุ คคลผู้ เข ้า หา
ภรรยาของเพื่อนบ้านก็เป็นอย่างนั ้นแหละ ไม่มีผูใดที
้
่แตะต้องนางแล้วจะไร้ความผิด 30 ถ้า
ขโมยเข้าลักเพื่อบรรเทาความอยากเมื่อเขาหิว คนไม่ดูหมิน
่ ขโมยนั ้ นมิใช่หรือ 31 แต่ถ้าจับ
เขาได้ เขาต้องชําระคืนเจ็ดเท่า เขาจะต้องให้สิ่งของทัง้ สิน
้ ในบ้านของเขา 32 แต่ผู้ใดที่ล่วง
ประเวณี กับ ผู้ หญิง คนหนึ่ งก ็ ขาดความเข้าใจ ผู้ ใดที่ กระทํา อย่างนั ้ นก ็ ทําลายจิตใจตนเอง
33 เขาได้ รบ
ั บาดแผลและความอัปยศ และจะล้างความขายหน้าของตนหาได้ ไม่ 34 เพราะ
ความริษยากระทําให้คนเกรีย
้ วกราด ในวันที ่เขาแก้แค้น เขาจะไม่เพลามือ 35 เขาจะไม่รบ
ั
ค่าทําขวัญใดๆ ถึงเจ้าจะทวีของกํานั ล เขาก็ไม่ยอมสงบ

7
จงระวังวิถีทางของหญิงชัว่
บุ ตรชายของเราเอ๋ย จงรักษาถ้อยคํา ของเรา จงสะสมบัญญั ติ ของเราไว้กับ เจ้า 2 จง
รักษาบัญญัติของเรา และดํารงชีวต
ิ อยู่ จงรักษากฎเกณฑ์ของเราอย่างกับแก้วตาของเจ้า
3 มั ดม ัน ไว้ที่ นิว
้ มือ ของเจ้า เข ีย นมัน ไว้บนแผ่น จารึก แห่ง ใจของเจ้า 4 จงพู ดก ับ ปัญญาว่า
“เธอเป็น พี่ สาวของฉั น� และจงเรียกความเข้าใจว่า “ญาติ ผู้ หญิง � 5 เพื่อ ปัญญานี้ จะพิทั
กษ ์ เจ้ าไว้ให้พ้น จากหญิง ชัว่ จากหญิง สัญจรที่ พู ดจาพะเน้าพะนอ 6 เพราะที่ หน ้า ต่างบ้าน
ของเรา เราได้ มองออกไปตามบานเกล็ด 7 เราเห็นว่าท่ามกลางคนเขลาและท่ามกลางคน
หนุ่มๆที่ เราพิ เคราะห์ดู นั ้น ก็ มี หน ุ่ม คนหนึ่ ง ไร้ความเข้าใจ 8 ผ่านไปตามถนนใกล้ ทางแยก
ไปบ้านของนาง เดิน ตามถนนซึ่ง ไปบ้านนาง 9 ในเวลาโพล้ เพล ้ ในเวลาเย็น เวลาคํ่าคืน
และความมืด 10 และดูเถิด หญิงคนหนึ่ งมาพบเขาแต่งตัวอย่างหญิงแพศยาหัวใจเจ้าเล่ห์
11 (นางจัดจ้านและดื้อดึง เท้าของนางไม่อยู่กับบ้าน 12 ประเดย
ี ๋ วอยู่ถนน ประเดีย
๋ วอยู่ตาม
ถนน และนางหมอบคอยอยู่ ทุ กมุม� 13 นางฉวยเขาได้ และจุบ เขา นางพู ดก ับ เขาอย่างไม่
มี ยางอายว่า 14 “ฉั น จํา ต้องถวายเครือ
่ งสัก การบู ชา และวัน นี้ ฉั น ได้ ทํา ตามคํา ปฏิญาณ
แล้ว 15 ฉั นจึงออกมาหาเธอ เสาะหาหน้าเธอ และฉั นพบเธอแล้ว 16 ฉั นได้ประดับเตียงของ
ฉั นด้วยผ้าคลุม เป็นผ้าลิ นินอียป
ิ ต์สีต่างๆ 17 ฉั นได้อบที่นอนของฉั นด้วยมดยอบ กฤษณา
18
และอบเชย มาเถอะ ให้เรามาอิ่มด ้วยความรัก จนรุ ง่ เช้า ให้เราทําตัว ของเราให้ปี ติ ยินดี
ด้วยความรัก 19 เพราะผัวของฉั นไม่อยู่บ้าน เขาไปทางไกล 20 เขาเอาเงินไปถุงหนึ่ ง พอวัน
เพ็ญ เขาจึง กลับ มา� 21 นางหว่านล้อมด้วยวาจาโอ้ โลม นางบังคับ เขาด้วยริม ฝีปากที่ พู ด
พะเน้าพะนอ 22 เขาก็ติดตามนางไปทันทีอย่างวัวตัวผูไ้ ปสู่การฆ่า หรืออย่างคนเขลาที่ไปรับ
โทษที่ขื่อ 23 จนลูกธนูปักเข้าไปถึงตับ อย่างนกรนเข้าไปหาบ่วง เขาหาทราบไม่ว่านี่มีค่าถึง
ชีวต
ิ 24 ฉะนั ้น โอ บุ ตรทัง้ หลายเอ๋ย บัดนี้ จงฟังเราและจงตัง้ ใจต่อถ้อยคําจากปากของเรา
25 อย่าให้ใจของเจ้าหันไปตามทางของนาง อย่าหลงทางไปในวิถีของนางนั ้น 26 เพราะนาง
ได้ ฟัด เหยื่อ ลงเสีย เป็ นอ ัน มาก เออ นางได้ ฆ่า ชายที่ แข ็ง แรงจํานวนมากเสีย แล้ว 27 เรือน
ของนางเป็นทางไปสู่นรก ลงไปถึงห้วงแห่งความตาย
1
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การสรรเสริญสติปัญญา
1 ปั ญญามิได้ร้องเรียกหรือ

ความเข้าใจมิได้เปล่งเสียงของเธอหรือ 2 ณ ที่สูงที่ข้างทาง ที่
กลางถนนเธอก็ยน
ื อยู่ 3 ข้างประตู หน้าเมือง ที่ทางเข้ามุข เธอก็รอ
้ งเสียงดังว่า 4 “โอ บรรดา
ผู้ชายเอ๋ย เราเรียกเจ้า และเสียงเรียกของเราไปถึ งบ ุตรชายของมนุษย์ 5 โอ คนเขลา จง
เข้าใจสติ ปัญญา คนโง่ ทัง้ หลาย จงมี ใจที่ เข้าใจ 6 ฟัง ซี เพราะเราจะพูด ถึง สิง่ ยอดเยี่ ยม
เพราะสิง่ ที่ชอบจะมาจากริมฝีปากของเรา 7 เพราะปากของเราจะกล่าวความจริง ความชัว่
ร้ายเป็นสิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียนต่อริมฝีปากของเรา 8 บรรดาคําปากของเรานั ้นชอบธรรม ใน
นั ้นไม่มีคําบิดหรือคําคด 9 คําเหล่านั ้นสําหรับผู้ที่เข้าใจก็ตรงหมด สําหรับผู้พบความรู ก็
้ ถูก
ต้อง 10 จงรับคําสัง่ สอนของเราแทนเงิน และความรู แ
้ ทนทองคําอย่างดี 11 เพราะปัญญาดี
กว่าทั บทิม และสิง่ ที่ เจ้าปรารถนาทัง้ หมดจะเปรียบเทียบกับปัญญาไม่ได้ 12 เราคือปัญญา
อยู่ในความหยัง่ รู ้ และเราพบความรู แห่
้ งความเฉลียวฉลาด 13 ความยําเกรงพระเยโฮวาห์
เป็นความเกลียดชังความชัว่ ร้าย เราเกลียดความเย่อหยิง่ และความจองหอง และทางของ
ความชัว่ ร้ายกับ ปากตลบตะแลง 14 เรามี คํา หารือ และสติ ปัญญา เรามี ความเข้าใจ เรามี
กําลัง 15 โดยเรานี่ แหละกษั ตริย์ จึง ปกครอง และผู้ ครอบครองจึง ตรากฎหมายที่ ยุติธรรม
16 โดยเรานี่ แหละเจ้านายและขุนนางได้ครอบครอง คือบรรดาผู้พิพากษาของแผ่นดินโลก
17 เรารัก บรรดาผู้ ที่ รัก เรา และบรรดาผู้ ที่ แสวงหาเราอย่างขยัน ขัน แข็ งก ็ พบเรา 18 ความ
มัง่ คัง่ และเกียรติอยูกั
่ บเรา เออ ทัง้ ทรัพย์ศฤงคารที่ทนทานและความชอบธรรม 19 ผลของ
เราดี กว่า ทองคํา แม้ ทองคํา เนื้ อด ี และผลได้ ของเราดี กว่า เงิน เนื้ อ บริสุทธิ ์ 20 เรานํา ใน
ทางแห่ง ความชอบธรรม ในวิถี ทัง้ หลายของความยุ ติ ธรรม 21 ประสาททรัพย์ ศฤงคารแก่
บรรดาผู้ที่รักเรา บรรจุคลังทรัพย์ทัง้ หลายของเขาให้เต็ม 22 พระเยโฮวาห์ทรงเป็นเจ้าของ
เราในเมื่อ พระองค์ ทรงเริม
่ งานของพระองค์ ก่อนบรรดาพระราชกิจ โบราณของพระองค์
23 เราได้ รบ
ั การสถาปนาไว้ ตัง้ แต่ ดึกดําบรรพ์ มาแล้ว ตัง้ แต่ แรก ก่อนปฐมกาลของแผ่น
ดินโลก 24 เราถือกําเนิ ดมาเมื่อก่อนมีมหาสมุทร เมื่อไม่มีน้าํ พุ ที่ มีน้าํ มากมาย 25 ก่อนการ
เนรมิตสร้างภูเขา ก่อนเนิ นเขา เราก็ถือกําเนิ ดมาแล้ว 26 ก่อนที่พระองค์ทรงสร้างแผ่นดิน
โลก ทัง้ ไร่นา หรือก่อนผงคลีแรกของพิภพ 27 เมื่อพระองค์ทรงสถาปนาฟ้าสวรรค์ เราอยูที
่ ่
นั ่นแล้ว เมื่อพระองค์ทรงลากเส้นรอบวงบนพื้นมหาสมุทร 28 เมื่อพระองค์ทรงสถาปนาฟ้า
เบื้องบน เมื่อ พระองค์ ทรงกระทํา นํ้าพุ ของนํ้า บาดาลให้ มัน
่ ไว้ 29 เมื่อ พระองค์ ทรงกําหนด
เขตจํากัดให้แก่ทะเล เพื่อว่านํ้าจะไม่ละเมิดพระบัญชาของพระองค์ เมื่อพระองค์ทรงปักผัง
รากฐานของพิภพ 30 เราอยู่ข้างพระองค์แล้ว เหมือนผู้ที่พระองค์ทรงเลี้ยงดู เราเป็นความ
ปี ติ ยินดี ประจํา วัน ของพระองค์ เปรมปรีดิ ์ อยู่ ต่อ พระพักตร์พระองค์ เสมอ 31 เปรมปรีดิ ์ ใน
พิภพที่ มี คนอาศัย ของพระองค์ และปี ติ ยินดี ในบุตรทัง้ หลายของมนุษย์ 32 ฉะนั ้น โอ บุ ตร
ทัง้ หลายเอ๋ย บัดนี้ จงฟัง เรา บรรดาผู้ ที่ รักษาทางของเราก็ อยู่ สุข สงบ 33 จงฟัง คํา สัง่ สอน
และจงฉลาด และอย่า เพิก เฉยเสีย 34 ผู้ ใดที่ ฟัง เราก็ เป็นสุข คือ เฝ้า อยู่ ที่ ประตู รัว้ ของเรา
ทุกวัน และคอยอยู่ข้างประตู บ้านของเรา 35 เพราะผู้ใดที่ พบเราก็ พบชีวต
ิ และได้ รบ
ั ความ
36
พอพระทัยจากพระเยโฮวาห์ แต่ผูที
้ ่พลาดขาดเราก็กระทําจิตใจตัวเองให้เจ็บ บรรดาผู้ที่
เกลียดชังเราก็รก
ั ความมรณา�
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ความเกรงกลัวพระเยโฮวาห์เป็นการเริม
่ ต้นของสติปัญญา
ปัญญาได้ สร้างเรือนของเธอแล้ว เธอได้ ตัง้ เสาเจ็ด ต้น 2 เธอได้ ฆ่า สัตว์ ของเธอ ได้
ประสมนํ้า องุน
่ ของเธอ ได้ จัด โต๊ะ ของเธอแล้ว ด้วย 3 และได้ ส่ง สาวใช้ ของเธอออกไป ส่ง
เสียงเรียกจากที่สูงที่สุดในเมืองว่า 4 “ผูใดที
้
่เป็นคนเขลา ให้เขาหันเข้ามาที่นี่ � เธอพูดกับผู้
5
ที่ไร้ความเข้าใจว่า “มาเถอะ มารับประทานขนมปังของเรา และดื่มน้าํ องุนที
่ เ่ ราได้ประสม
6 จงทิง
ิ อยู่ ดําเนิ น ในทางของความเข้าใจนั ้น เถิด� 7 ผู้ ที่ ว่า
้ ความเขลาเสีย และดํารงชีวต
กล่าวคนมัก เยาะเย้ย จะได้ รบ
ั ความอับอาย และผู้ ที่ ตัก เตือนคนชัว่ ร้ายจะได้ รบ
ั รอยเปื้ อน
8 อย่า ตัก เตือนคนมัก เยาะเย้ย เพราะเขาจะเกลียดเจ้า จงตัก เตือนปราชญ์ และเขาจะรัก
เจ้า 9 จงให้ คํา สัง่ สอนแก่ ปราชญ์ และเขาจะฉลาดยิง่ ขึ้น จงสอนคนชอบธรรมและเขาจะ
เพิม
้
้น 10 ความยําเกรงพระเยโฮวาห์เป็ นที่เริม
้ ัก
่ การเรียนรู มากขึ
่ ต้นของปัญญา และซึ่งรู จ
11
องค์บริสุทธิเป็
์ นความเข้าใจ เนื่ องจากเรา วันคืนของเจ้าจะเพิม
่ ทวีคูณ และปี เดือนแห่ง
ชีวต
ิ ของเจ้าจะเพิม
่ พูน 12 ถ้าเจ้าฉลาด เจ้าก็ฉลาดเพื่อตนเอง แต่ถ้าเจ้าเยาะเย้ย เจ้าก็จะ
14 เพราะนางนั ่ง ที่ ประตู
ทนแต่ ลําพัง 13 หญิง โง่นั้น เสียงเอ็ดอึง นางเซ่อ และไม่ รู อะไรเลย
้
เรือนของนาง และ ณ ที่นั ่งสูงในเมือง 15 พลางร้องเรียกบรรดาผูที
้ ่ผ่านไป ผูเดิ
้ นตรงไปตาม
16
ทางของเขาว่า “ผู้ใดที่เป็นคนเขลา ให้เขาหันเข้ามาที่นี่ � นางพูดกับเขาผู้ไร้ความเข้าใจ
ว่า 17 “นํ้า ที่ ขโมยมาหวานดี และขนมที่ รบ
ั ประทานในที่ ลั บก ็ อร่อย � 18 แต่ เขาไม่ ทราบว่า
คนตายอยูที
่ ่นั่น และแขกของนางก็อยูในห้
่
วงลึกของนรก
1

10
ความเขลาแห่งความชัว่ ร้ายเปรียบกับสติปัญญาแห่งความชอบธรรม
บุ ตรชายที่ ฉลาดกระทําให้บิดายินดี แต่ บุ ตรชายที่ โง่เป็นความ
โศก ของ มารดา เขา 2 คลัง ทรัพย์ ชัว่ ร้าย ไม่ เป็น กําไร แต่ ความ ชอบ ธรรม ช่วย ให้ พ้น จาก
ความตาย 3 พระเยโฮวาห์จะมิได้ ทรงปล่อยให้จิตใจคนชอบธรรมหิว แต่พระองค์ทรงทอด
ทิง้ ทรัพย์ สมบัติ ของคนชัว่ ร้าย 4 มือ ที่ หย่อนเป็น เหตุ ให้ เก ิด ความยากจน แต่ มือ ที่ ขยัน ขัน
แข็งกระทําให้มัง่ คัง่ 5 ผู้ที่ สํ่าสมไว้ในฤดูแล้งก็เป็นบุตรชายที่ ฉลาด แต่ผู้หลับในฤดูเกี่ยวก็
เป็นบุตรชายที่ นําความอับอายมา 6 พระพรอยู่บนศีรษะของคนชอบธรรม แต่ความทารุ ณ
ท่วมปากคนชัว่ ร้าย 7 การระลึก ถึง คนชอบธรรมเป็น พระพร แต่ ชื่อ เสียงของคนชัว่ ร้ายจะ
เน่าเสีย 8 ผู้ที่ มี ใจประกอบด้วยปัญญาจะยอมรับบัญญัติ แต่ คนที ่พู ดโง่ๆจะล้มลง 9 ผู้ใดที่
ดําเนิ น ในความเที่ยงธรรมก็ ดําเนิ น อย่างมัน
่ คงดี แต่ ผู้ ที่ ทํา ทางของตนให้ ชั ่วก ็ จะปรากฏ
10
แจ้ง แก่ คนอื่น ผู้ ที่ ขยิบ ตาก็ ก่อ ความเศร้า โศก แต่ คนที ่ พู ดโง่ๆ จะล้ม ลง 11 ปากของคน
ชอบธรรมเป็นบ่อนํ้าแห่งชีวต
ิ แต่ความทารุ ณท่วมปากคนชัว่ ร้าย 12 ความเกลียดชังเร้าให้
เกิดความวิวาท แต่ความรักครอบงําบรรดาความผิดบาปเสีย 13 ที่ริมฝีปากของผู้ที่มีความ
เข้าใจจะพบปัญญา แต่ไม้เรียวก็เหมาะสําหรับหลังของผู้ที่ขาดความเข้าใจ 14 ปราชญ์ก็สํ่า
สมความรู ้ไว้ แต่ ปากของคนโง่นํา ความพินาศมาใกล้ 15 ทรัพย์ ศฤงคารของคนมัง่ คัง่ คือ
เมืองเข้มแข็งของเขา แต่ความยากจนของคนจนคือความพินาศของเขา 16 ผลงานของคน
ชอบธรรมนําไปถึงชีวต
ิ แต่ ผลของคนชัว่ ร้ายนําไปถึงบาป 17 เขาผู้รก
ั ษาคําสัง่ สอนก็ อยู่ใน
วิถี แห่ งชีวต
ิ แต่ เขาผู้ ปฏิเสธคํา เตือนสติ ก็ หลงเจิน
่ ไป 18 เขาผู้ ปิดบัง ความเกลียดชั งด ้วย
ริมฝีปากมุสา และเขาผู้ออกปากใส่ รา้ ยเป็นคนโง่ 19 การพูดมากก็ จะไม่ขาดความผิดบาป
1 สุ ภาษิ ต ของซาโลมอน
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20 ลิน
้ ของคนชอบธรรมก็ เหมือนเงิน เนื้ อ บริ

แต่ เขาผู้ ยบ
ั ยัง้ ริม ฝีปากของตนเป็น ผู้ ที่ ฉลาด
สุทธิ์ ความคิด ของคนชัว่ ร้ายมี ค่า แต่ น้ อย 21 ริม ฝีปากของคนชอบธรรมเลี้ยงคนเป็ นอ ัน
มาก แต่ คนโง่ตายเพราะขาดสติ ปัญญา 22 พระพรของพระเยโฮวาห์กระทํา ให้มัง่ คัง่ และ
พระองค์ มิได้ แถมความโศกเศร้า ไว้ด้วย 23 คนโง่กระทํา ความผิด เหมือนการเล่น สนุก แต่
คนที่มีความเข้าใจกอปรด้วยปัญญา 24 สิ่งใดที่คนชัว่ ร้ายคิดกลัว มันจะมาถึงเขา แต่สิ่งใด
ที่คนชอบธรรมปรารถนาจะทรงประสาทให้ 25 ลมหมุนผ่านไปฉั นใด คนชัวก
่ ็ไม่มีอีกฉั นนั ้น
แต่คนชอบธรรมเป็นรากฐานที่อยูเป็
่ นนิ ตย์ 26 อย่างนํ้าส้มกับฟัน และควันกับตาเป็นฉั นใด
คนเกียจคร้านกับผู้ที่ใช้เขาก็เป็นฉั นนั ้น 27 ความยําเกรงพระเยโฮวาห์นั้นยืดชีวต
ิ ให้ยาวไป
แต่ปีเดือนของคนชัว่ ร้ายนั ้นจะสัน
้ เข้า 28 ความหวังของคนชอบธรรมจะจบลงในความยินดี
แต่ ความมุ่ง หวัง ของความชัว่ ร้ายก็ จะสูญ เปล่า 29 มรรคาของพระเยโฮวาห์ทรงเป็น กําลัง
แก่ผู้เที่ยงธรรม แต่ผู้กระทําความชัว่ ช้าจะถูกทําลาย 30 ผู้ชอบธรรมจะไม่ถูกกําจัดเลย แต่
คนชัว่ ร้ายจะไม่ได้อยู่ในแผ่นดิน 31 ปากของคนชอบธรรมนําปัญญาออกมา แต่ลิน
้ ของคน
ตลบตะแลงจะถูกตัดออก 32 ริมฝีปากของคนชอบธรรมรู ว้ า่ อะไรเหมาะสม แต่ปากของคน
ชัว่ ร้ายรู ว้ า่ สิง่ ใดตลบตะแลง

11
ความจริงเปรียบกับความเท็จ
ตราชู เท ี ยมเท็ จน น
ั ้ เป็ นที ่ น่า สะอิดสะเอียนต่อ พระเยโฮวาห์ แต่ ลูก ตุ้ม เที่ยงตรงเป็น
ความปี ติ ยินดี ของพระองค์ 2 เมื่อ ความเย่อ หยิง่ มาถึง ความอับอายก็ มาด ้วย แต่ ปัญญา
อยู่ กับ คน ใจถ่ อม 3 ความ ซื่อสัตย์ ของ คน ที่ เท ี่ ยง ธรรม ย่อม นํา เขา แต่ ความ คดโกง ของ
คนละเมิด ย่อมทําลายเขา 4 ความมัง่ คัง่ ไม่ อาํ นวยกําไรในวัน ทรงพระพิโรธ แต่ ความชอบ
ธรรมช่วยให้พ้นความมรณา 5 ความชอบธรรมของคนที่ ไร้ตําหนิ ย่อมรักษาทางของเขาให้
ตรง แต่ คนชัว่ ร้ายจะล้ม ลงด้วยความชัว่ ร้ายของเขาเอง 6 ความชอบธรรมของคนเที่ยง
ธรรมย่อมช่วยเขาให้ พ้น แต่ คนละเมิด จะถูก ราคะของเขาจับ เป็น เชลย 7 เมื่อ คนชัว่ ร้าย
ตาย ความ หวัง ของ เขา จะ พินาศ และ ความ มุ่ง หวัง ของ คน อธรรม ก็ สูญ เปล่า 8 คน ชอบ
ธรรมรับ การช่วยเหลือ ให้ พ้น ความลําบาก และคนชัว่ ร้ายเข้าไปแทนที่ 9 คนหน้า ซื่อ ใจคด
ทําลายเพื่อนบ้านของเขาด้วยปาก แต่คนชอบธรรมจะได้รบ
ั การช่วยให้พ้นด้วยอาศัยความ
รู ้ 10 เมื่อ คนชอบธรรมอยูเ่ ย็น เป็นสุข บ้านเมืองก็ เปรมปรีดิ ์ และเมื่อ คนชัว่ ร้ายพินาศ ก็ มี
เสียงโห่ ร้อง 11 โดยพรของคนเที่ยงธรรม บ้านเมือ งก็เป็ นที ่ ยกย่อง แต่ ว่า มัน ควํา่ ลงโดย
ปากของคนชัว่ ร้าย 12 บุ คคลที่ ขาดสติ ปัญญาย่อมเหยียดเพื่อนบ้านของตน แต่ คนที ่ มี
ความเข้าใจก็ ยงั นิ่ ง อยู่ 13 บุ คคลที่ เท ี่ยวซุบ ซิ บก ็ เผยความลับ แต่ บุ คคลที่ มี ใจสัตย์ซ่ ือ ย่อม
ปิดบังสิง่ หนึ่ งสิง่ ใดไว้ได้ 14 ที่ ไหนที่ ไม่มีคําแนะนํา ประชาชนก็ ล้มลง แต่ ในที่ ซ่ึงมีที่ ปรึกษา
มากย่อมมีความปลอดภัย 15 บุคคลผู้รบ
ั ประกันคนอื่นจะต้องทนทุกข์ แต่คนที ่เกลียดการ
16
รับประกันย่อมปลอดภัย สตรีงามสง่าย่อมได้ รบ
ั เกียรติ และชายที่ มี อํานาจใหญ่โตย่อม
มัง่ คัง่ 17 ชายผู้ มี ความเอ็นดู ยอ
่ มให้ ประโยชน์ แก่ จิ ตใจตน แต่ ชายที่ ดุ ร้ายย่อมทําให้ ตัว
เองเจ็บปวด 18 บุคคลชัว่ ร้ายได้ทํางานที่ หลอกลวง แต่บุคคลที่ หว่านความชอบธรรมจะได้
บําเหน็ จที่แน่ นอน 19 ความชอบธรรมนําไปสู่ชีวิตฉั นใด บุคคลผู้ติดตามความชัว่ ร้ายจะนํา
ไปสู่ ความตายของตนเองฉั นนั ้น 20 คนที่มีใจตลบตะแลงเป็ นที่น่าสะอิดสะเอียนต่อพระเย
โฮวาห์ แต่ คนที ่เที่ยงตรงในทางของเขาย่อมเป็นความปี ติ ยินดี ของพระองค์ 21 ถึงแม้ ใคร
ลงมือช่วยก็ ตาม ซึ่ง คนชัว่ ร้ายจะไม่ มี โทษนั ้นหามิ ได้ แต่ บรรดาเชื้อสายของคนชอบธรรม
1
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จะได้รบ
ั การช่วยให้พ้น 22 สตรีงามที่ปราศจากความเฉลียวฉลาด ก็เหมือนห่วงทองคําที่จม

ูกหมู 23 ความปรารถนาของคนชอบธรรมอยู่ในความดีเท่านั ้น ความมุ่งหวังของคนชัว่ ร้าย
อยูใ่ นความพิโรธ 24 บางคนยิง่ จําหน่ายยิงม
่ ัง่ คัง่ บางคนยิง่ ยึดสิง่ ที่ควรจําหน่ายไว้ยงิ่ ขัดสน
ก็ มี 25 บุ คคลที่ ใจกว้างขวางย่อมได้ รบ
ั ความมัง่ คัง่ บุ คคลที่ รดนํ้า เขาเองจะรับ การรดนํ้า
26 ประชาชนจะแช่ งบ ุคคลที่ กัก ข้าว แต่ พระพรจะอยู่ บนศีรษะของผู้ ที่ ขายข้าว 27 บุ คคลผู้
แสวงหาความดี ก็ แสวงหาความพอใจ แต่ ความชัว่ ร้ายมาถึง ผู้ ที่ เสาะหามัน 28 บุ คคลผู้
วางใจในความมัง่ คัง่ ของตนจะล้มละลาย แต่ คนชอบธรรมจะรุ ง่ เรืองอย่างใบไม้เขียว 29 บุ
คคลผู้ทําให้ครัวเรือนของเขาลําบากจะรับลมเป็นมรดก และคนโง่จะเป็นคนใช้ของคนที่ มี
ใจฉลาด 30 ผลของคนชอบธรรมเป็นต้นไม้แห่งชีวต
ิ และผูช
้ นะวิญญาณก็มีสติปัญญา 31 ดู
เถิด แม้คนชอบธรรมอาจจะถูกทําโทษในแผ่นดินโลก คนชัว่ ร้ายและคนบาปจะยิง่ กว่านั ้น
สักเท่าใด

12
ความชอบธรรมเปรียบกับความชัว่ ร้าย
ผู้ ใดที่รก
ั คํา สัง่ สอนก็ รก
ั ความรู ้ แต่ บุ คคลที่ เกล ีย ดการตัก เตือนก็ เป็น คนโฉด 2 คนดี
เป็ นที ่ โปรดปรานของพระเยโฮวาห์ แต่ คนที ่ คิด การชัว่ ร้ายพระองค์ จะทรงตําหนิ 3 คนจะ
ตัง้ อยู่ด้วยความชัว่ ร้ายไม่ได้ แต่รากของคนชอบธรรมจะไม่รู จั
้ กเคลื่อนย้าย 4 ภรรยาดีเป็น
มงกุฎ ของสามี ตน แต่ นางผู้ ที่ นํา ความอับอายมาก็ เหมือนความเปื่ อยเน่า ในกระดูก สามี
5 ความคิดของคนชอบธรรมนั ้นยุติธรรม แต่คําหารือของคนชัว
่ ร้ายนั ้นหลอกลวง 6 ถ้อยคํา
ของคนชัว่ ร้ายหมอบคอยเอาโลหิต แต่ปากของคนเที่ยงธรรมจะช่วยคนให้รอดพ้น 7 คนชัว่
ร้ายควํา่ แล้ว และไม่ มี อีก แต่ เรือนของคนชอบธรรมยัง ดํารงอยู่ 8 คนจะได้ คํา ชมเชยตาม
สติ ปัญญาของเขา แต่ คนที ่ความคิด ตลบตะแลงจะเป็ นที ่ดู หมิน
่ 9 ผู้ที่ ถู กสบประมาทและ
มีคนรับใช้ ก็ดีกว่าคนที่ยกย่องตนเองแต่ขาดอาหาร 10 คนชอบธรรมย่อมเห็นแก่ชีวิตสัตว์
ของเขา แต่ ความกรุ ณาของคนชัว่ ร้ายคือ ความดุ ร้าย 11 บุ คคลที่ ไถนาของตนจะมี อาหาร
อุ ดม แต่ บุ คคลที่ ติ ดตามคนไร้สาระก็ ขาดความเข้าใจ 12 คนชัว่ ร้ายปรารถนาตาข่ายของ
คนเลว แต่รากของคนชอบธรรมย่อมออกผล 13 คนชัว่ ร้ายย่อมติดบ่วงโดยการละเมิดแห่ง
ริม ฝีปากของตน แต่ คนชอบธรรมจะหนี พ้น จากความลําบาก 14 จากผลแห่ง ปากของตน
คนก็ อม
ิ่ ใจในความดี และผลงานแห่ งม ือ ของเขาก็ จะกลับ มาหาเขา 15 ทางของคนโง่นั้น
ถูกต้องในสายตาของเขาเอง แต่คนที ่ยอมฟังคําแนะนําก็ฉลาด 16 จะรู ค
้ วามโกรธของคน
โง่ได้ ทันที แต่ คนที ่หยัง่ รู ย่
้ อมปิดบังความอับอาย 17 บุ คคลผู้พู ดความจริงกล่าวความชอบ
ธรรม แต่พยานเท็จกล่าวคําหลอกลวง 18 มีบางคนที่คําพูดพล่อยๆของเขาเหมือนดาบแทง
แต่ ลิน
้ ของปราชญ์ นํา การรักษามาให้ 19 ริม ฝีปากที่ พู ดจริง จะทนอยู่ ได้ เป็น นิ ตย์ แต่ ลิ้ นที ่
พู ดมุสาอยู่ได้เพียงประเดีย
๋ วเดียว 20 ความหลอกลวงอยู่ในใจของบรรดาผู้คิดแผนการชัว่
ร้าย แต่ บรรดาผู้ กะแผนงานแห่ง สันติภาพมี ความชื่นบาน 21 ไม่มี ความชัว่ ตกอยู่ กับ คน
ชอบธรรม แต่คนชัว่ ร้ายจะเต็มด้วยความร้าย 22 ริมฝีปากที่พูดมส
ุ าเป็นทีน
่ ่าสะอิดสะเอียน
ต่อ พระเยโฮวาห์ แต่ คนทัง้ หลายที่ ประพฤติ อย่างจริงใจเป็น ความปี ติ ยินดี ของพระองค์
23 คนที ่ หยัง
่ รู ย่
้ อมเก็บ ความรู ไว้
้ แต่ ใจคนโง่ป่าวร้องความโง่เขลา 24 มือ ของคนที่ ขยัน ขัน
แข็งจะครอบครอง ฝ่ายคนเกียจคร้านจะถู กบังคับให้ทํางานโยธา 25 ความกระวนกระวาย
ในใจของมนุษย์ถ่วงเขาลง แต่ถ้อยคําที่ดีกระทําให้เขาชื่นชม 26 คนชอบธรรมประเสริฐกว่า
เพื่อนบ้านของตน แต่ ทางของคนชัว่ ร้ายชักจูง พวกเขาให้ หลง 27 คนเกียจคร้านจะไม่ ปิ้ง
1
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เหยื่อที่เขาล่ามา แต่ทรัพย์ศฤงคารของคนขยันขันแข็งมีค่า
ชีวต
ิ และในทางนั ้นไม่มีความมรณา

สุภาษิ ต 14:7
28 ในวิถีของความชอบธรรมมี

13
บุตรชายที่ฉลาด คือพระพรแห่งความชอบธรรม

บุ ตรชายที่ ฉลาดฟัง คํา สัง่ สอนของบิดาตน แต่ คนมัก เยาะเย้ย ไม่ ฟัง คํา ขนาบ 2 คน
จะกิน ของดี จากผลปากของตน แต่ จิ ตใจของคนละเมิด จะกิน ความทารุ ณ 3 บุ คคลที่ ระ
แวดระวังปากของเขาจะสงวนชีวต
ิ ของเขา แต่ บุ คคลที่ เปิดริมฝีปากกว้างก็ จะมาถึงความ
พินาศ 4 วิญญาณของคนเกียจคร้านยัง อยากอยู่ แต่ ไม่ ได้ อะไรเลย ฝ่ายวิญญาณของคน
ขยัน จะอ้วนพี 5 คนชอบธรรมเกลียดความเท็จ แต่ คนชัว่ ร้ายประพฤติ น่า รังเกียจและน่า
อดสู 6 ความชอบธรรมระแวดระวังผู้ที่ทางของเขาเที่ยงธรรม แต่ความชัว่ ร้ายควํา่ คนบาป
7 คนที ่ วา
่ ตนมัง่ คัง่ แต่ ไม่มี อะไรเลยก็ มี คนที ่ วา่ ตนเป็น คนจน แต่ มี ทรัพย์ศฤงคารเป็ นอ ัน
มากก็มีอยู่ 8 ค่าไถ่ชีวิตของคนคือทรัพย์ศฤงคารของเขา แต่คนยากจนไม่ฟังคําติเตียน 9 สว
่างของคนชอบธรรมก็ เปรมปรีดิ ์ แต่ ประทีป ของคนชัว่ ร้ายจะถู กด ับ 10 เพราะความทะนง
ตัวเท่านั ้นการวิวาทจึงเกิดขึ้น แต่ปัญญาอยูก
่ ับบรรดาผูที
้ ่รับคําแนะนํา 11 ทรัพย์ศฤงคารที่
ได้ มาโดยโชคลาภจะยอบแยบลง แต่ บุ คคลที่ ส่ําสมโดยการงานจะได้ เพิม
่ พูนขึ้น 12 ความ
หวัง ที่ ถู กหน่วงไว้ทําให้ ใจเจ็บ ชํ้า แต่ ความปรารถนาที่ สําเร็จ แล้ว เป็นต้น ไม้ แห่ งชีวต
ิ 13 บุ
คคลผู้ ดู หมิน
ั บําเหน็ จ
่ พระวจนะจะถูก ทําลาย แต่ บุ คคลผู้ เกรงกลัว พระบัญญั ติ จะได้ รบ
14 กฎเกณฑ์ ของปราชญ์ เป็ น นํ้าพุ แห่ งชีวต
ิ เพื่อ จะออกไปให้ พ้น จากบ่วงของความมรณา
15 ความเข้าใจที่ดีก็ได้รับความโปรดปราน แต่หนทางของคนละเมิดกย
็ ากนั ก 16 บรรดาคน
ที่หยัง่ รูกระทํ
้
าทุกอย่างด้วยความรู ้ แต่คนโง่ก็อวดความโง่ของตน 17 ผูสื
้ ่ อสารที่ชว
ั ่ ร้ายหลง
ไปในความร้าย แต่ ทูตที่ สัตย์ซื่อนําการรักษามาให้ 18 ความยากจนและความอดสู มาถึ งบ
ุคคลที่เพิกเฉยต่อคําสัง่ สอน แต่บุคคลที่สนใจคําตักเตือนก็ได้รับเกียรติ 19 ความปรารถนา
ที่ สัมฤทธิผลเป็
น สิง่ หอมหวานสําหรับ จิต วิญญาณ แต่ เป็น ความสะอิดสะเอียนแก่ คนโง่ที่
์
จะละเสีย จากความชัว่ ร้าย 20 บุ คคลที่ เดิ นก ับ ปราชญ์ จะกลายเป็น คนฉลาด แต่ เพื่อนฝูง
ของคนโง่จะถูก ทําลาย 21 ความชัว่ ร้ายตามติด คนบาป แต่ คนชอบธรรมจะได้ รบ
ั ความดี
22
เป็นบําเหน็ จ คนดี ก็ ละมรดกไว้ให้แก่ หลานๆ แต่ ทรัพย์ศฤงคารของคนบาปนั ้นสํ่าสมไว้
ให้คนชอบธรรม 23 ดิ นที ่ คนยากจนไถไว้ก็ เก ิด ผลอุ ดม แต่ สิ ่ง ของถูก ทําลายได้ เพราะขาด
ความยุ ติ ธรรม 24 บุ คคลที่ สงวนไม้ เรียวก็ เกลียดบุตรชายของตน แต่ ผู้ที่ รักเขาพยายามตี
สอนเขาทันเวลา 25 คนชอบธรรมรับประทานได้จนพอใจ แต่ท้องของคนชัว่ ร้ายจะหิว
1

14
คนฉลาดเปรียบกับคนเขลา คนมัง่ มีเปรียบกับคนยากจน
ผู้ หญิง ทัง้ หลายที่ มี สติ ปัญญาสร้างเรือนของเธอขึ้น แต่ ผู้ หญิง ที่ โง่ รื้อม ัน ลงด้วยมือ
ตนเอง 2 บุคคลผู้ดําเนิ นในความเที่ยงธรรมเกรงกลัวพระเยโฮวาห์ แต่บุคคลที่คดเคี้ยวใน
ทางของเขาก็ดูหมิน
่ พระองค์ 3 ในปากของคนโง่มีไม้เรียวแห่งความโอหัง แต่ริมฝีปากของ
ปราชญ์ จะสงวนเขาไว้ 4 ที่ ไหนที่ ไม่มี วัว ผู้ ที่ นั ่น รางหญ้า สะอาด แต่ พืช ผลอุดมได้ มาด ้วย
แรงวัว 5 พยานที่สัตย์ซื่อจะไม่มุสา แต่พยานเท็จจะกล่าวคํามุสา 6 คนมักเยาะเย้ยแสวงหา
ปัญญาเสียเปล่า แต่ความรู นั
้ ้นก็งา่ ยแก่คนที่มีความเข้าใจ 7 จงไปให้พ้นหน้าคนโง่ เมื่อเจ้า
1
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ไม่ พบริม ฝีปากแห่ง ความรู ใ้ นตัว เขา ปัญญาของคนหยัง่ รู ค
้ ือ การเข้าใจทางของเขา แต่
9 คนโง่เขลาเยาะเย้ยเรือ
ความโง่ของคนโง่เป็นทีหลอกลวง
่
่ งความผิดบาป แต่ในท่ามกลาง
คนชอบธรรมก็ มีความโปรดปราน 10 จิ ตใจรู ค
้ วามขมขื่นของใจเอง และไม่มีใครอื่นมาเข้า
ส่วนความชื่นบานของมัน 11 เรือนของคนชัว่ ร้ายจะถูกควํา่ แต่เต็นท์ของคนเที่ยงธรรมจะ
รุ ง่ เรือง 12 มี ทางหนึ่ ง ซึ่ง คนเราดู เหมือนถูก แต่ มัน สิน
้ สุด ลงที่ทางของความมรณา 13 แม้
ใจของคนที่หว
ั เราะก็เศร้า และที่สุดของความชื่นบานนั ้นคือความโศกสลด 14 คนที่มีใจหัน
กลับ จะได้ ผลจากทางของเขาจนเต็ม และคนดี ก็ จะได้ ผลดี แห่งการกระทํา ของเขา 15 คน
เขลาเชื่อถือวาจาทุกอย่าง แต่คนหยัง่ รู มองดู
้
ว่าเขากําลังไปทางไหน 16 คนมีปัญญาก็เกรง
กลัว และหัน เสีย จากความชัว่ ร้าย แต่ คนโง่เดือดดาลด้วยความมัน
่ ใจ 17 คนโมโหฉั บ พลัน
18
ประพฤติ โง่เขลา และคนวางแผนชัว่ ร้ายเป็ นที ่เกลียดชัง คนเขลาได้ ความโง่เป็นมรดก
แต่ คนหยัง่ รู ก็
้ มี ความรู เป็
้ น มงกุฎ 19 คนชัว่ ร้ายกราบคนดี และคนชัว่ ร้ายกราบอยู่ที่ ประตู
เมืองของคนชอบธรรม 20 คนยากจนนั ้น แม้ เพื่อนบ้านของตนก็ รังเกียจ แต่ คนมัง่ คั ่ งม ี
สหายมากมาย 21 บุ คคลที่ ดู หมิน
่ เพื่อนบ้านของตนก็ ทําบาป แต่ บุ คคลที่ เอ็นดู คนยากจน
ก็ เป็นสุข 22 คนที ่ คิด การชั ่ วน น
ั ้ ไม่ ผิด หรือ บรรดาผู้ ที่ คิด การดี ก็ จะพบความเมตตาและ
ความจริง 23 มีกําไรอยู่ในงานทุกอย่าง การเพียงแต่พู ดแห่งริมฝีปากนั ้นโน้ มไปทางความ
ขาดแคลน 24 มงกุฎของปราชญ์คือความมัง่ คัง่ ของตน แต่ความโง่ของคนโง่คือความเขลา
25 พยานซื่อตรงจะช่วยชีวต
ิ ให้ รอด แต่ พยานหลอกลวงจะกล่าวคํา มุสา 26 ความยํา เกรง
พระเยโฮวาห์ทําให้คนอยูอ
่ ย่างมัน
่ ใจมาก ลูกหลานของเขาจะมีที่ลี้ภัย 27 ความยําเกรงพระ
เยโฮวาห์ เป็น นํ้าพุ แห่ งชีวต
ิ เพื่อ ผู้ หน ่งึ ผู้ ใดจะหลีก จากบ่วงของความมรณาได้ 28 ในมวล
ประชาชนก็มีศักดิศ
์ รีของกษั ตริย์ แต่ไร้ประชาชนเจ้านายก็ถูกทําลาย 29 บุคคลที่โกรธช้าก็
มีความเข้าใจมาก แต่บุคคลที่โมโหเร็วก็ยกย่องความโง่ 30 ใจที่สงบให้ชีวิตแก่เนื้ อหนั ง แต่
ความริษยากระทําให้กระดูกผุ 31 บุคคลผู้บีบบังคับคนยากจน ดูถูกพระผู้สร้างของเขา แต่
บุ คคลที่ ถวายเกียรติ แด่ พระองค์ ก็ เอ็นดู ต่อ คนขัดสน 32 คนชัว่ ร้ายก็ ถู กไล่ ออกตามการก
ระทํา ชัว่ ร้ายของเขา แต่ คนชอบธรรมมี ความหวัง ในความมรณาของเขา 33 ปัญญาอาศัย
อยู่ ในใจของคนที่ มี ความเข้าใจ แต่ สิ ่ง ซึ่ง อยู่ ท่ามกลางบรรดาคนโง่ ก็ ปรากฏตัว 34 ความ
ชอบธรรมเชิดชูประชาชาติหน่ง
ึ ๆ แต่บาปเป็นเหตุให้ชนชาติหน่ง
ึ ๆถูกตําหนิ 35 ข้าราชการที่
เฉลียวฉลาดก็ได้รับความโปรดปรานจากกษั ตริย์ แต่พระพิโรธของพระองค์ก็ตกลงบนผู้ที่
ประพฤติน่าละอาย
8

15
ความดีเปรียบกับความชัว่ ร้าย
คํา ตอบอ่อนหวานทําให้ ความโกรธเกรีย
้ วหัน ไปเสีย แต่ คํา กักขฬะเร้า โทสะ 2 ลิน
้ ของ
ปราชญ์ ใช้ ความรู ้อย่างถูก ต้อง แต่ ปากของคนโง่ เทความโง่ ออกมา 3 พระเนตรของพระ
เยโฮวาห์อยู่ ในทุก แห่ง หน ทรงเฝ้า ดู คนชัว่ และคนดี 4 ลิ้ นที ่ สุภาพเป็นต้น ไม้ แห่งชีวต
ิ แต่
5
ลิน
ตลบตะแลงทํ
า
นํ
้
า
ใจให้
แตกสลาย
คนโง่
ดู
หมิ
น
คํ
า
สั
ง
่
สอนของบิ
ด
าตน
แต่
ผู
้
ที
่
สนใจคํ
า
้
่
6
ตัก เตือนเป็น ผู้ หยัง่ รู ้ ในเรือนของคนชอบธรรมมี คลัง ทรัพย์ มาก แต่ ความลําบากตกอยู่
กับ รายได้ ของคนชัว่ ร้าย 7 ริม ฝีปากของปราชญ์ กระจายความรู ้ แต่ ความคิด ของคนโง่หา
เป็น เช่น นั ้น ไม่ 8 เครือ
่ งสักการบูชาของคนชัว่ ร้ายเป็ นที ่ น่า สะอิดสะเอียนต่อ พระเยโฮวาห์
แต่ คํา อธิษฐานของคนเที่ยงธรรมเป็น ความปี ติ ยินดี ของพระองค์ 9 ทางของคนชัว่ ร้ายเป็
1
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นที ่น่าสะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮวาห์ แต่ พระองค์ ทรงรักผู้ที่ ติ ดตามความชอบธรรม 10 ผู้
ที่ ทอดทิง้ ทางดี นับ ว่าการทําโทษเป็น สิง่ ที่ หนั กใจ บุ คคลผู้ เกล ียดคํา เตือนสติ จะตายเปล่า
11 นรกและแดนพินาศก็ ประจักษ์ แจ ้ งอยู่ เฉพาะพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ใจแห่ งบ ุตรทัง
้
หลายของมนุษย์ จะแจ้ง เฉพาะพระองค์ ยงิ่ กว่า นั ้น สัก เท่าใด 12 คนมัก เยาะเย้ย ไม่ รก
ั คนที่
ตัก เตือนเขา ทัง้ เขาจะไม่ ไปหาปราชญ์ 13 ใจที่ รา่ เริง กระทํา ให้สี หน ้า แจ่มใส แต่ โดยความ
เศร้าในใจดวงจิตกแ
็ หลกสลายไป 14 ใจของบุคคลผูมี
้ ความเข้าใจก็แสวงหาความรู ้ แต่ปาก
15
ของคนโง่กินความโง่เป็นอาหาร ทุกๆวันของคนที่ทุกข์ใจก็ร้าย แต่คนที่มีใจร่าเริงมีการ
เลี้ยงต่อ เนื่ องกัน 16 มี ทรัพย์น้ อยแต่ มี ความยํา เกรงพระเยโฮวาห์ ดี กว่า มี คลัง ทรัพย์ใหญ่
แต่มีความลําบากอยูด้
่ วย 17 กินผักเป็นอาหารในที่ที่มีความรักกดี
็ กว่ากินเนื้ อวัวอว
้ นพร้อม
กับ ความเกลียดชัง อยู่ ด้วย 18 คนใจร้อนเร้า การวิวาท แต่ บุ คคลผู้ โกรธช้า ก็ ระงับ การชิ งด ี
19 ทางของคนเกียจคร้านเหมือนรัว
้ ต้นไม้หนาม แต่วิถีของคนชอบธรรมเป็นทางหลวงราบ
เสมอ 20 บุ ตรชายที่ ฉลาดกระทํา ให้ บิ ดาย ินดี แต่ คนโง่ ดู หมิน
่ มารดาของตน 21 ความโง่
เป็นความชื่นบานแก่บุคคลผู้ไม่มีสติปัญญา แต่คนที่มีความเข้าใจจะดําเนิ นในความเที่ยง
ธรรม 22 ปราศจากการปรึกษาหารือ แผนงานก็ ล้ม เหลว แต่ มี ผู้ แนะนํา มากๆ แผนงานนั ้
นก็สําเร็จ 23 คําตอบจากปากที่เหมาะสมก็เป็นความชื่นบานแก่คน คําเดียวที่ถูกกาลเทศะ
ก็ ดี จริงๆ 24 ทางแห่ง ชีวต
ิ นํา คนฉลาดขึ้น ไปสู่ เบื้องบน เพื่อ เขาจะได้ หลีก หนี จากนรกเบื้อง
ล่าง 25 พระเยโฮวาห์ จะทรงรือ
้ เรือนของคนเย่อ หยิง่ แต่ ให้ ขอบเขตของหญิ งม ่ายคงอยู่
26 ความคิด ทัง
้ หลายของคนชัว่ ร้ายเป็น สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนต่อ พระเยโฮวาห์ แต่ ถ้อยคํา
ของคนบริสุทธิ ์ เป็น ถ้อยคํา ที่ พอพระทัย 27 บุ คคลผู้ ตะกละหากําไรก็ กระทํา ความลําบาก
แก่ ครัว เรือนของตน แต่ บุ คคลผู้ เกล ียดสินบนจะมี ชี วิ ตอยู่ 28 ใจของคนชอบธรรมรําพึง
ว่าจะตอบอย่างไร แต่ ปากของคนชัว่ ร้ายเทสิง่ ชัว่ ร้ายออก 29 พระเยโฮวาห์ทรงอยู่หา่ งไกล
จากคนชัว่ ร้าย แต่พระองค์ทรงสดับคําอธิษฐานของคนชอบธรรม 30 สว่างของตาทําให้ใจ
เปรมปรีดิ์ และข่าวดีกระทําให้กระดูกสดชื่น 31 หูที่ฟังคําตักเตือนที่ให้ชีวิตจะอยู่ท่ามกลาง
ปราชญ์ 32 บุคคลผู้เพิกเฉยต่อคําสัง่ สอนก็ดูหมิน
่ จิตใจตนเอง แต่บุคคลผู้ฟังคําตักเตือนก็
ได้ความเข้าใจ 33 ความยําเกรงพระเยโฮวาห์เป็นการสอนให้เกิดปัญญา และความถ่อมใจ
เดินอยูข
่ ้างหน้าเกียรติ
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และคําตอบของลิน
้ มาจากพระเยโฮวาห์ 2 ทางทัง้ สิน
้ ของ
มนุษย์ ก็ สะอาดในสายตาของเขาเอง แต่ พระเยโฮวาห์ ทรงชัง่ จิตใจ 3 จงมอบงานของเจ้า
ไว้กับพระเยโฮวาห์ และแผนงานของเจ้าจะได้ รบ
ั การสถาปนาไว้ 4 พระเยโฮวาห์ทรงสร้าง
ทุกสิง่ ไว้เพื่อพระองค์เอง แม้คนชัว่ ร้ายก็เพื่อวันชัว่ ร้าย 5 ทุกคนที่มีความเย่อหยิง่ ในใจก็เป็
นที่น่าสะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮวาห์ ถึงแม้มือประสานมือช่วยกัน เขาจะพ้นโทษก็หามิได้
6 ความเมตตาและความจริงได้ ลบความชัว
่ ช้า และคนหลีกความชัว่ ร้ายได้ โดยความยําเก
รงพระเยโฮวาห์ 7 เมื่อ ทางของมนุษย์เป็ นที ่ โปรดปรานแด่ พระเยโฮวาห์ แม้ ศัตรู ของเขา
นั ้น พระองค์ ก็ ทรงกระทํา ให้ คืนดี กับ เขาได้ 8 มี แต่ น้ อยแต่ มี ความชอบธรรมก็ ดี กว่า มี ราย
ได้มากด้วยอยุติธรรม 9 ใจของมนุษย์กะแผนงานทางของเขา แต่พระเยโฮวาห์ทรงนําย่าง
เท้า ของเขา 10 คํา ตัด สิ นอ ัน มาจากพระเจ้า อยู่ที่ ริม ฝี พระโอษฐ์ ของกษั ตริย์ พระโอษฐ์ ของ
พระองค์ ไม่ ละเมิด ในการพิพากษา 11 ตราชู และตาชัง่ เที่ยงตรงเป็น ของพระเยโฮวาห์ ลูก
1 ทัง
้ แผนงานของจิตใจมนุษย์
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ตุ้ มท ง
ั ้ สิน
้ ในถุง เป็น พระราชกิจ ของพระองค์ การกระทําความชัว่ ร้ายเป็น สิง่ น่า เกลียด
น่า ชัง ต่อ กษั ตริย์ เพราะว่า บัล ลั งก ์ นั้น ถูก สถาปนาไว้ ด้วยความชอบธรรม 13 ริม ฝีปากที่
ชอบธรรมเป็ นที ่ ปี ติ ยินดี แก่ กษั ตริย์ และพระองค์ ทรงรักบ ุคคลผู้ พู ดสิง่ ที่ ถูก 14 พระพิโรธ
ของกษั ตริย์ เป็น ผู้ ส่ือสารของความมรณา แต่ ปราชญ์ จะระงับ เสีย ได้ 15 ในความผ่องใส
จากสี พระพักตร์ของกษั ตริย์ ก็ มี ชว
ิ และความโปรดปรานของพระองค์ ก็ เหมือนเมฆฝน
ี ต
ปลายฤดู 16 ได้ ปัญญาก็ ดี กว่า ได้ ทองคํา สัก เท่าใด ที่ จะได้ ความเข้าใจก็ ดี กว่า เลือกเอาเงิน
17 ทางหลวงของคนเที่ยงธรรมหัน ออกจากความชัว
่ ร้าย บุ คคลผู้ ระแวดระวัง ทางของตน
ก็ สงวนชีวต
ิ ของเขาไว้ 18 ความเย่อ หยิง่ เดิน หน้า การถูก ทําลาย และจิตใจที่ ยโสนํา หน้า
การล้ม 19 ที่ จะเป็น คนมี ใจถ่อมอยู่ กับ คนยากจนก็ ดี กว่า แบ่ง ของริบ มาได้ กับ คนเย่อ หยิง่
20 บุ คคลผู้ จัด การธุ รก ิ จอย่างเฉลียวฉลาดจะพบของดี และคนที่ วางใจในพระเยโฮวาห์
จะเป็นสุข 21 คนใจฉลาดเรียกว่า เป็น คนมี ความพิ นิ จ และความหวานแห่ง ริม ฝีปากเพิม
่
ความเรียนรู ้ 22 ความเข้าใจเป็นนํ้าพุแห่งชีวต
ิ แก่ผู้ที่มีความเข้าใจ แต่คําสัง่ สอนของคนโง่
เป็น ความโง่เขลา 23 ใจของปราชญ์ กระทํา ให้ ปากของเขาสุ ขุม และเพิม
้ ริม
่ การเรียนรู แก่
ฝีปากของเขา 24 ถ้อยคํา แช่ม ชื่น เหมือนรวงผึ้ง เป็น ความหวานแก่ จิต วิญญาณ และเป็น
อนามัยแก่กระดูก 25 มีทางหนึ่ งซึ่งคนเราดูเหมือนถูก แต่มันสิน
้ สุดลงที่ทางของความมรณ
า 26 คนที ่ทํางานก็ทํางานเพื่อตนเอง เพราะปากของเขากระตุ้นเขาไป 27 คนอธรรมขุดค้น
ความชัว่ และในริมฝีปากของเขาเหมือนอย่างไฟลวก 28 คนตลบตะแลงแพร่การวิวาท และ
ผู้ กระซิ บก ็ แยกเพื่อนสนิ ท ออกจากกัน 29 คนทารุ ณ ล่อ ชวนเพื่อนบ้านของเขา และนํา เขา
ไปในทางที่ ไม่ดี 30 เขาขยิบตากะแผนงานที่ ตลบตะแลง เขาเม้มริมฝีปากของเขานําความ
ชัว่ ร้ายให้เกิดขึ้น 31 ศีรษะที่มีผมหงอกเป็นมงกุฎแห่งสง่าราศี ถ้าพบในทางแห่งความชอบ
ธรรม 32 บุ คคลผู้โกรธช้าก็ ดี กว่าคนมีกําลังมาก และบุคคลผู้ปกครองจิตใจของตนเองก็ ดี
กว่าผู้ที่ตีเมืองได้ 33 สลากนั ้นเขาทอดลงที่ตัก แต่การตัดสินมาจากพระเยโฮวาห์ทัง้ สิน
้
12

17
คําสัง่ สอนเรือ
่ งความดีกับความชัว่ ร้าย

1 เสบียงกรัง หน่ อยหนึ่ ง พร้อมกับ ความสงบ

ดี กว่าเรือนที่ มี เครือ
่ งสักการบูชาเต็มพร้อม
กับ การวิวาท 2 ทาสที่ เฉลียวฉลาดจะปกครองบุตรชายผู้ ประพฤติ ความละอาย และจะได้
ส่วนแบ่งมรดกเท่ากับพวกพีน้
่ อง 3 เบ้ามีไว้สําหรับเงิน และเตาถลุงมไว้
ี สําหรับทองคํา และ
พระเยโฮวาห์ ทรงทดลองใจ 4 ผู้ กระทํา ความชัว่ ฟัง ริม ฝีปากเท็จ และคนมุสาเงีย
่ หู แก่ ลิน
้
เหลวไหล 5 บุคคลที่เย้ยหยันคนยากจนก็ดูถูกพระผู้สร้างของเขา บุคคลที่ยินดีเมื่อมีความ
ลําบากยากเย็น จะไม่ มี โทษหามิ ได้ 6 หลานๆเป็น มงกุฎ ของคนแก่ และสง่า ราศี ของบุตรคื
อบิดาของเขา 7 วาจาสละสลวยไม่เหมาะแก่ คนโง่ฉั นใด ริมฝีปากที่ มุ สายง
ิ่ ไม่ เหมาะแก่ เจ้
านายฉั นนั ้น 8 ของกํานั ลก็เป็นเหมือนเพชรพลอยในสายตาของเจ้าของ ไม่ว่ามันจะหันไป
ทางไหนก็ เจริญรุ ง่ เรืองทางนั ้น 9 บุ คคลผู้ปิดบังการละเมิดก็เสาะหาความรัก แต่ คนกล่าว
เรือ
่ งนั ้น ซํ้าซากก็ ทําให้เพื่อนสนิ ท แยกจากกัน 10 คํา ขนาบเข้าไปในคนฉลาดลึก กว่า เฆี่ยน
คนโง่สักร้อยที 11 คนชัว่ ร้ายก็แสวงแต่การกบฏ ฉะนั ้นจะมีผู้สื่อสารดุรา้ ยไปสู้เขา 12 ให้คน
ไปพบแม่หมีที่ลูกถูกขโมยไป ยังดก
ี ว่าไปพบคนโง่ในความโง่ของเขา 13 ถ้าคนหนึ่ งคนใดทํา
ชัว่ ตอบแทนความดี ความชัว่ จะไม่พรากจากเรือนของคนนั ้น 14 เมื่อเริม
่ ต้นวิวาทก็เหมือน
ปล่อยนํ้า ให้ ไหล ฉะนั ้น จงเลิก เสี ยก ่อนเกิด การวิวาท 15 ผู้ ที่ ช่วยให้ คนชัว่ ร้ายเป็น ฝ่ายถูก
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และผู้ ที่ ปรับ โทษคนชอบธรรม ทัง้ สองก็เป็ นที ่ น่า สะอิดสะเอียนต่อ พระเยโฮวาห์ 16 ทําไม
คนโง่จึงมีเงินในมือเพื่อซื้อปัญญา ในเมื่อเขาไม่มีความคิด 17 มิตรสหายก็มีความรักอยูทุ
่ ก
18
เวลา และพีน
่ ้ องก็เกด
ิ มาเพื่อช่วยกันยามทุกข์ยาก คนทีไม่
่ มีความเข้าใจก็ให้คําปฏิญาณ
และเป็น ผู้รบ
ั ประกัน ต่อ หน้า เพื่อนของตน 19 บุ คคลผู้ รก
ั การละเมิ ดก ็ รก
ั การวิวาท บุ คคล
ผู้ ทํา ประตู เรือนของเขาให้ สู งก ็ แสวงการทําลาย 20 ผู้ หน่งึ ผู้ ใดมี ใจตลบตะแลงก็ ไม่ พบสิง่
ที่ ดี อันใด และผู้ที่ ลิ้นวิปลาสก็ ตกอยู่ในความยากลําบาก 21 บิดาที่ มีบุ ตรโฉดก็ มีความโศก
และบิดาของคนโง่ไม่มีความชื่นบาน 22 ใจร่าเริงเป็นยาอย่างดี แต่จิตใจที่ หมดมานะทําให้
กระดูกแห้ง 23 คนชัว่ ร้ายรับสินบนจากอกเสื้อเพื่อผันแปรทางแห่งความยุติธรรม 24 คนทีมี
่
25
ความเข้าใจมุ่งหน้าของเขาตรงไปสู่ปัญญา แต่ตาของคนโง่อยูที
่ ่สุดปลายแผ่นดินโลก บุ
ตรชายโง่เป็ นที ่ โศกสลดแก่ บิดา และเป็น ความขมขื่น แก่ สตรีผู้ ให้ กําเนิ ด 26 ที่ จะปรับ คน
ชอบธรรมก็ ไม่ ดี ที่ จะโบยเจ้า นายเพราะเหตุ ความเที่ยงตรงก็ ผิด 27 บุ คคลที่ ยบ
ั ยัง้ ถ้อยคํา
ของเขาเป็นคนมีความรู ้ และบุคคลผูมี
้ จิตใจเยือกเย็นเป็นคนมีความเข้าใจ 28 ถึงคนโง่หาก
นิ่ งเสียก็นับว่าเป็นคนฉลาด คนที่หุบริมฝีปากของเขาก็นับว่าเป็นคนมีความเข้าใจ

18
คําสัง่ สอนเรือ
่ งความชอบธรรม
คนที ่ ปลี กตัว ไปจากผู้ อื่น จงใจกระทํา ตามใจตนเอง และค้านคติ แห่ งสติ ปัญญาทัง้
หลาย 2 คนโง่ไม่ เพล ิด เพลิน ในความเข้าใจ แต่ เพล ิด เพลิน ในการแสดงความคิด เห็น ของ
ตนเท่านั ้น 3 เมื่อคนชัว่ ร้ายมาถึง ความหมิน
่ ประมาทก็มาด้วย และความอดสูมากับความไร้
เกียรติ 4 คําปากของคนเราเป็นนํ้าลึก นํ้าพุแห่งปัญญาเหมือนลําธารนํ้าเชีย
่ ว 5 ที่จะลําเอียง
เข้า ข้างคนชัว่ ร้ายเพื่อ จะบังคับ คนชอบธรรมเรือ
่ งความยุ ติ ธรรมก็ ไม่ ดี 6 ริม ฝีปากของคน
โง่นําการวิวาทมา และปากของเขาก็เชื้อเชิญการโบย 7 ปากของคนโง่เป็นสิง่ ทําลายตัวเขา
เอง และริมฝีปากของเขาก็ เป็นบ่วงดักจิตใจตนเอง 8 ถ้อยคําของผู้กระซิบนินทาก็ เหมือน
บาดแผล มัน ลงไปยัง ส่วนข้างในของร่างกาย 9 แล ้ว บุคคลที่ หย่อนยานในการงานก็ เป็น
พี่ น้องกับ คนเจ้า ทําลาย 10 พระนามของพระเยโฮวาห์ เป็น ป้อมเข้ม แข็ง คนชอบธรรมวิง่
เข้าไปในนั ้นและปลอดภัย 11 ทรัพย์ศฤงคารของเศรษฐีเป็นเมืองเข้มแข็งของเขา และเป็น
เหมือนกําแพงสูง ตามความคิด เห็น ของเขา 12 ใจของคนก็ จองหองก่อนถึง การถูก ทําลาย
แต่ ความถ่อมใจเดิน อยู่ หน ้า เกียรติ 13 ถ้า คนหนึ่ ง คนใดตอบก่อนที่ เขาได้ ยิน ก็ เป็น ความ
โง่และความอับอายของเขา 14 จิ ตใจของคนจะทนต่อ ความเจ็บ ป่วยได้ แต่ จิ ตใจที่ ชอกชํ้า
ใครจะทนได้ เล่า 15 ใจของคนหยัง่ รู ย
้ อ
่ มหาความรู ้ และหูของปราชญ์แสวงความรู ้ 16 ของ
กํานั ลของผู้หน่งึ ผู้ใดย่อมเปิดทางให้ผู้นั ้น และนําเขามาถึงคนใหญ่คนโต 17 บุคคลผู้แถลง
คดี ของตนก่อนก็ ดู เหมือนเป็น ฝ่ายถูก จนกว่า ฝ่ายตรงข้ามจะมาสอบสวนเขา 18 การจับ
สลากกระทําให้การทะเลาะสิน
้ สุด และตัดสินคู่โต้แย้งที่มีกําลัง 19 การคืนดีกันกับพี่น้องที่
สะดุดกันแล้วก็ยากกว่าการชนะเมืองที่เข้มแข็ง และการทะเลาะวิวาทของเขาเหมือนดาล
ที่ ป้อมปราการ 20 ท้องจะอิม
่ ก็ จากผลแห่งปากของเขา เขาจะหนําใจเพราะผลอันเกิดจาก
ริมฝีปากของตน 21 ความตายและความเป็นอยู่ที่อํานาจของลิน
้ และบรรดาผู้ที่รักมันก็จะ
กินผลของมัน 22 บุ คคลที่ พบภรรยาก็ พบของดี และได้ ความโปรดปรานจากพระเยโฮวาห์
23 คนยากจนใช้ คํา วิงวอน แต่ คนมัง
่ คัง่ ตอบเสียงห้วนๆ 24 คนที ่ มี เพื่อนต้องแสร้ง ทํา เป็น
เพื่อน แต่มีมิตรคนหนึ่ งที่ใกล้ชิดยิง่ กว่าพี่น้ อง
1
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คนฉลาดเปรียบกับคนโง่เขลา
คนยากจนผู้ ดําเนิ น ในความซื่ อสัตย์ ของเขา ดี กว่า คนที่ มี ริม ฝีปากตลบตะแลงและ
เป็น คนโง่ 2 แล ้ วการที่ จิ ตใจคนไม่ มี ความรู ก็
้ ไม่ ดี และบุคคลที่ เร่งเท้า หนั กก ็ มัก พลาดผิด
3 ความโง่ของคนใดนํา ความพินาศมาถึง เขา และใจของเขาเกรีย
้ วกราดต่อ พระเยโฮวาห์
4 ทรัพย์ศฤงคารเพิม
่ เพื่อนเป็นอันมาก แต่คนยากจนก็ถูกเพื่อนของเขาร้างไป 5 พยานเท็จ
จะไม่ได้รับโทษหามิได้ และบุคคลผู้เปล่งคํามุสาจะหนี ไม่พ้น 6 คนเป็ นอันมากเอาอกเอาใจ
ของเจ้า นาย และทุก คนก็ เป็ นม ิต รกับ คนที่ ให้ ของกํานั ล 7 บรรดาพี่ น้องของคนยากจนก็
ยังเกลียดเขา มิตรของเขาจะยิง่ ไกลจากเขาสักเท่าใด เขาพยายามพูด แต่ไม่มีใครยอมฟัง
8 บุ คคลที่ ได้ปั ญญาก็รก
ั จิตใจตนเอง บุคคลผู้รก
ั ษาความเข้าใจไว้จะพบสิง่ ที่ดี 9 พยานเท็จ
จะไม่ รบ
ั โทษหามิ ได้ และบุคคลที่ เปล ่ง คํา มุสาจะพินาศ 10 ที่ คนโง่จะอยู่ อย่างสําราญก็ ไม่
เหมาะอยู่ แล้ว ที่ ทาสจะปกครองเจ้า นายก็ ยงิ่ ไม่ เหมาะมากกว่านั ้ นอ ีก 11 สาม ัญ สํานึ ก ที่ ดี
กระทํา ให้ คนโกรธช้า และที่ มองข้ามการละเมิด ไปเสี ยก ็ เป็น สง่า ราศี แก่ เขา 12 พระพิโรธ
ของกษั ตริย์เหมือนเสียงคํารามของสิงโต แต่ ความโปรดปรานของพระองค์ เหมือนนํ้าค้าง
บนผักหญ้า 13 บุตรชายโง่เขลาเป็นความพินาศของบิดาของเขา และการทะเลาะวิวาทของ
ภรรยาก็ เหมือนนํ้า ฝนย้อยหยดไม่ หยุด 14 เรือนและทรัพย์ ศฤงคารเป็น มรดกมาจากบิดา
แต่ภรรยาที่หยัง่ รู ก็
้ มาจากพระเยโฮวาห์ 15 ความเกียจคร้านทําให้หลับสนิ ท และคนขีเก
้ ียจ
จะต้องหิว 16 บุคคลที่รก
ั ษาพระบัญญัติก็รักษาชีวต
ิ ของตน บุคคลที่ดูหมิน
่ มรรคาทัง้ หลาย
ของพระองค์ก็จะถึงตาย 17 บุคคลที่เอ็นดูคนยากจนก็ให้พระเยโฮวาห์ทรงยืม และพระองค์
จะทรงตอบแทนแก่การกระทําของเขา 18 จงตีสอนบุตรชายของตนเมื่อยังมความหวั
ี
ง อย่า
หมดกําลังใจเพราะเหตุการร้องไห้ของเขา 19 คนทีโ่ มโหฉุ นเฉี ยวจะต้องได้รับโทษ เพราะถ้า
เจ้าช่วยเขาให้พ้นแล้ว ก็ต้องช่วยเขาให้พนอ
้ ีก 20 จงฟังคําแนะนําและรับคําสัง่ สอนเพื่อเจ้า
จะได้ ปัญญาสําหรับ อนาคต 21 ในใจของมนุษย์ มี แผนงานเป็ นอ ัน มาก แต่ คํา ปรึกษาของ
พระเยโฮวาห์นั ่นแหละ จะดํารงอยูได้
่ 22 สิ่งที่น่าปรารถนาในตัวมนุษย์คือความเมตตา และ
คนยากจนยังดก
ี ว่าคนมุสา 23 ความยําเกรงพระเยโฮวาห์นําไปสู่ชีวต
ิ และบุคคลผู้ได้รับแล้
24
วก ็ หยุด ด้วยความพอใจ เขาจะไม่ มี อันตรายใดมาเยีย
่ มกรายเขา คนเกียจคร้านฝั งม ือ
ของตัวไว้ในอกเสื้อ และจะไม่ยอมเอามาสู่ปากของตนอีก 25 จงตีคนที่มักเยาะเย้ย และคน
เขลาจะเรียนความหยัง่ รู เอง
้
จงตัก เตือนคนที่ มี ความเข้าใจและเขาจะเข้าใจความรู ้ 26 บุ
คคลผู้ ทํา ทารุณ แก่ บิ ดาของเขาและขับ ไล่ มารดาของเขาไปเสีย เป็น บุตรชายผู้ ก่อ ให้ เก ิด
ความอับอายและการถูกตําหนิ 27 บุตรชายของเราเอ๋ย จงเลิกฟังคําสัง่ สอนที่ทําให้เจ้าหลง
ไปจากคํา แห่งความรู ้ 28 พยานที่ อธรรมก็ เยาะเย้ยความยุ ติ ธรรม และปากของคนชัว่ ร้าย
ก็ กลืนกินแต่ ความชัว่ ช้า 29 การปรับโทษมีพร้อมอยู่สําหรับคนมักเยาะเย้ย และการโบยก็
สําหรับหลังของคนโง่
1

20
คําเตือนสติและคําสัง่ สอน
เหล้า องุน
่ ให้ เก ิ ดการเยาะเย้ย และสุ ราก ็ ให้ เก ิด เป็น พาลเกเร ผู้ ใดถูก มัน หลอกลวงก็
ไม่เป็นคนฉลาด 2 ความครันคร
่
้ามกษั ตริย์ก็ เหมือนสิงโตคําราม ผู้ใดยัว่ เย้าพระองค์ ให้กริ้
3
วก ็ ทํา ผิด ต่อ ชีวต
ิ ของตนเอง ที่ จะรักษาตนให้พ้น การวิวาทก ็ เป็น เกียรติ แต่ คนโง่ทุ กคน
1
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4 คนเกียจคร้านไม่ไถนาในหน้าหนาว

จะเข้ายุ่งกับธุระของคนอื่น
เขาจึงจะแสวงหาเมื่อถึง
ฤดู เกี่ยว แต่ ไม่ พบอะไรเลย 5 คํา ปรึกษาในใจของคนเหมือนนํ้า ลึก แต่ คนที ่ มี ความเข้าใจ
จะสามารถโพงมัน ออกมาได้ 6 คนเป็ นอ ัน มากป่าวร้องความดี ของเขาเอง แต่ ใครจะหา
คนสัตย์ ซ่ือ พบเล่า 7 คนชอบธรรมดําเนิ น ในความซื่ อสัตย์ ของตน บุ ตรทัง้ หลายของเขาที่
เก ิด ตามเขามาย่อมได้ รบ
ั พร 8 กษั ตริย์ ผู้ ประทับ บนบัล ลั งก ์ พิพากษาย่อมทรงฝัด ความชั ่
วท ัง้ หลายออกด้วยพระเนตรของพระองค์ 9 ผู้ ใดจะกล่าวได้ ว่า “ข้าพเจ้า ได้ กระทํา ใจของ
ข้าพเจ้า ให้ สะอาดแล้ว ข้าพเจ้า บริสุทธิ ์ พ้น บาปของข้าพเจ้า� 10 ลูก ตุ้ม ฉ้ อฉลและเครือ
่ ง
ตวงคดโกง ทัง้ สองสิง่ เป็ นที ่น่าสะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮวาห์พอๆกัน 11 แม้เด็กๆก็ แสดง
ตัว โดยการประพฤติ ของเขาว่า สิ ่ง ที่ เขากระทํา จะบริสุทธิ์ และถูก ต้องหรือ ไม่ 12 หู ที่ ฟังได้
และตาที่มองเห็น พระเยโฮวาห์ทรงสร้างมันทัง้ สอง 13 อย่ารักการหลับไหล เกรงว่าเจ้าจะ
มาถึง ความยากจน จงลืมตาของเจ้า และเจ้า จะได้ กิน อาหารอิม
่ 14 ผู้ ซื้อ พูด ว่า “เลว เลว
15
� แต่ เมื่อ เขาไปแล้ว เขาจึง อวด มี ทองคํา และทั บท ิม มี ค่า เป็ นอ ัน มาก แต่ ริม ฝีปากที่ มี
ความรู ก็
้ เป็น เพชรนิ ล จินดาประเสริฐ 16 จงยึด เสื้อผ้า ของเขาไว้ เมื่อ เขาเป็น ประกัน ให้คน
อื่น และยึด ตัว เขาไว้ เมื่อ เขารับ ประกัน หญิง ต่างด้าว 17 อาหารที่ ได้ มาด ้ว ยการหลอกลวง
มีรสหวานแก่ผู้ได้มา แต่ภายหลังปากของเขาจะเต็มไปด้วยกรวด 18 แผนงานทัง้ สิน
้ ดํารง
อยู่ได้ด้วยการปรึกษาหารือ จงทําสงครามด้วยมีการนําที่ฉลาด 19 บุคคลที่เที่ยวซุบซิบไปก็
เผยความลับให้กระจาย ฉะนั ้นอย่าเข้าสังคมกับคนที่ ยกยอด้วยริมฝีปากของตน 20 ถ้าคน
หนึ่ ง คนใดแช่ งบ ิ ดาหรือ มารดาของตน ประทีป ของเขาจะดับ มื ดม ิด 21 เริม
ั
่ แรกอาจได้ รบ
มรดกแบบชิง สุ กก ่อนห่าม แต่ ที่ สุด ปลายจะไม่ เป็น พร 22 อย่า พูด ว่า “ข้า จะแก้ แค้น ความ
ชัว่ � แต่ จงรอคอยพระเยโฮวาห์ พระองค์ จะทรงช่วยเจ้า ให้ รอด 23 ลูก ตุ้ม ฉ้ อ ฉลเป็ นที ่ น่า
สะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮวาห์ และตราชู เทียมเท็จก็ ไม่ดี 24 ย่างเท้าของมนุษย์นั้นพระเย
โฮวาห์ทรงเป็น ผู้ สัง่ แล ้ว คนจะเข้าใจทางของเขาเองได้ อย่างไร 25 ที่ คนจะกิน ของบริสุทธิ์
และมาสอบถามเมื่อปฏิญาณไปแล้ว ทัง้ สองเป็นบ่วงดักตนเอง 26 กษั ตริย์ที่ฉลาดย่อมฝัด
คนชัว่ ร้าย แล ้ว ทรงขับ กงจักรทับ เขา 27 จิ ตวิญญาณของมนุษย์ เป็น ประทีป ของพระเยโฮ
วาห์ ส่องดู ส่วนลึก ที่สุด ของเขาทัง้ สิน
้ 28 ความเมตตาและความจริงสงวนกษั ตริย์ไว้ และ
ความเมตตาก็ เชิดชู พระที่นั่ง ของพระองค์ ไว้ 29 สง่า ราศี ของคนหนุ่ม คือ กําลัง ของเขา แต่
ความงามของคนแก่คือผมหงอกของเขา 30 ความฟกชํ้าดําเขียวของบาดแผลก็ชาํ ระความ
ชัว่ เสีย การโบยตีกระทําให้ส่วนลึกที่สุดสะอาดสะอ้าน

21
ทางแห่งสันติภาพและความสําเร็จ
1 พระทัย กษั ตริย์ เป็ น เหมือนธารนํ้า ในพระหัตถ์ ของพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์ จะหัน
ไปไหนๆตามแต่พระองค์ทรงโปรด 2 ทางของคนทุกทางก็ถูกต้องในสายตาของตนเอง แต่
พระเยโฮวาห์ ทรงพิ นิ จด ู จิตใจ 3 ที่ จะกระทํา ความเที่ยงธรรมและความยุ ติ ธรรมก็ เป็ นที ่
โปรดปรานแด่ พระเยโฮวาห์มากกว่าเครือ
่ งสักการบู ชา 4 ตายโส ใจเย่อหยิง่ และการไถนา
ของคนชัว่ ร้ายเป็น บาป 5 แผนงานของคนขยัน ขัน แข็ง นํา สู่ ความอุดมแน่ นอน แต่ ทุ กคน
ที่ เร่งร้อนก็ มาสู่ ความขัดสนเท่านั ้น 6 การได้ คลัง ทรัพย์ มาด ้ว ยลิ้ นม ุ สาก ็ คือ ความอนิ จจัง
ที่ เคลื่อนไปๆมาๆของคนที่ เสาะหาความตาย 7 ความทารุ ณ ของคนชัว่ ร้ายจะกวาดเขาไป
เพราะเขาปฏิเสธไม่ยอมทําสิง่ ที่ ยุติธรรม 8 ทางของมนุษย์ตลบตะแลงและมีความผิด แต่
ความประพฤติ ของผู้ บริสุทธิ์นั ้น ถูก ต้อง 9 อยู่ ที่ มุ มบนหลังคาเรือนดี กว่า อยู่ ในเรือนกว้าง
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ขวางร่วมกับ หญิง ขี้ ทะเลาะ วิญญาณของคนชัว่ ร้ายปรารถนาความชัว่ เพื่อนบ้านของ
เขาไม่เป็ นที ่ชอบใจในสายตาของเขา 11 เมื่อคนมักเยาะเย้ยถูกลงโทษ คนเขลาก็ฉลาดขึ้น
เมื่อปราชญ์ได้รับการสัง่ สอน เขาก็ได้ความรู ้ 12 คนชอบธรรมสังเกตดูเรือนของคนชัว่ ร้าย
แต่พระเจ้าทรงควํา่ คนชัว่ ร้ายลงเพราะเหตุความชัว่ ร้ายของเขา 13 บุคคลผูอุ
้ ดหูไม่ฟังเสียง
ร้องของคนยากจน ตัว เขาเองจะร้อง แต่ ไม่มี ใครได้ ยิน 14 ให้ ของกํานั ล ในที่ ลับ ย่อมแปร
ความโกรธ ให้สิ นบนในอกก็ แปรการพิโรธร้าย 15 เมื่อ กระทํา การตัด สิ นก ็ เป็นการชื่นบาน
แก่ คนชอบธรรม แต่ คนกระทํา ความชัว่ ช้า จะได้ รบ
ั ความพินาศ 16 ผู้ ใดที่ หน
ั เหไปจากทาง
17
แห่ง ความเข้าใจ จะพัก อยู่ ในที่ ประชุม ของคนตาย บุ คคลที่รก
ั ความเพลิดเพลิน จะเป็น
คนยากจน บุ คคลที่รก
ั เหล้า องุน
่ และนํ้ามัน จะไม่ มัง่ คัง่ 18 คนชัว่ ร้ายเป็น ค่า ไถ่ สําหรับ คน
ชอบธรรม และคนละเมิด สําหรับ คนเที่ยงธรรม 19 อยู่ ในแผ่น ดิน ทุ รก ัน ดารดี กว่า อยู่ กับ ผู้
หญิงที่ขีทะเลาะและจู
้
้จี้ขีบ
้ ่น 20 คลังทรัพย์ประเสริฐและนํ้ามันมอยู
ี ในที
่
่อาศัยของคนฉลาด
21
แต่ คนโง่กิ นม ัน หมด บุ คคลผู้ ตามติด ความชอบธรรมและความเอ็นดู จะพบชีวต
ิ และ
ความชอบธรรมกับ เกียรติ ยศ 22 ปราชญ์ ปี นเข้าไปในเมืองของคนที่ มี กําลัง และพัง ทลาย
ที่ กําบังเข้มแข็งที่ เขาไว้วางใจ 23 บุ คคลที่ รก
ั ษาปากและลิน
ั ษาจิตใจเขาเองให้
้ ของตนก็ รก
พ้น ความลําบาก 24 “คนเย่อ หยิง่ และคนมัก เยาะเย้ย� เป็น ชื่อ ของคนที่ ประพฤติ ตัว ด้วย
ความโกรธเย่อ หยิง่ ยโส 25 ความปรารถนาของคนเกียจคร้านฆ่า ตัว เขาเอง เพราะมือ ของ
เขาปฏิเสธไม่ ทํางาน 26 เขาโลภอย่างตะกละอยู่วัน ยังคํ่า แต่ คนชอบธรรมให้และไม่ หน ่ วง
เหนี่ ยวไว้ 27 เครือ
่ งสักการบูชาของคนชัว่ ร้ายเป็นสิง่ ที่ น่าสะอิดสะเอียน เมื่อเขานํามาด้วย
ใจที่ ชว
ั ่ ร้ายจะยิง่ กว่า นั ้น สัก เท่าใด 28 พยานเท็จ จะต้องพินาศ แต่ คนที ่ พู ดอย ่างซื่ อสัตย์
นั ้น ฟังได้ 29 คนชัว่ ร้ายทําให้หน ้า ของตนด้านไป แต่ คนเที่ยงธรรมพิ เคราะห์ดู ทางของตน
30 ปั ญญาก็ดี ความเข้าใจก็ดี คําปรึกษาก็ดี จะเอาชนะพระเยโฮวาห์ไม่ได้ 31 ม้าก็เตรียมไว้
พร้อมแล้วสําหรับวันสงคราม แต่ความปลอดภัยเป็นของพระเยโฮวาห์
10

22
หลักการฝ่ายศีลธรรม จริยธรรมและจิตวิญญาณ

ชื่อ เสียงดี เป็น สิง่ ควรเลือกยิง่ กว่า ความมัง่ คัง่ มากมาย และซึ่ง เป็ นที ่ โปรดปรานก็ ยงิ่
กว่า มี เงิน หรือ ทอง 2 คนมัง่ คัง่ และยากจนประชุม พร้อมกัน พระเยโฮวาห์ทรงสร้างเขาทัง้
สิน
้ ็ นอ ัน ตรายและซ่อนตัว ของเขาเสีย แต่ คนเขลาเดิน เรือ
่ ยไปและรับ โทษ
้ 3 คนหยัง่ รู เห
4 บําเหน็ จของความถ่อมใจและความยําเกรงพระเยโฮวาห์ คือความมัง
่ คัง่ เกียรติและชีวต
ิ
5 หนามและบ่วงอยู่ ในทางของคนตลบตะแลง บุ คคลที่ ระแวดระวัง จิตใจตนเองจะอยู่ ไกล
เสีย จากสิง่ เหล่า นี้ 6 จงฝึก เด็ก ในทางที่ เขาควรจะเดิน ไป และเมื่อ เขาชราแล้ว เขาจะไม่
พรากจากทางนั ้น 7 คนมัง่ คัง่ ปกครองเหนื อคนยากจน และคนขอยืมก็ เป็นทาสของคนให้
ยืม 8 บุ คคลผู้ หว่านความชัว่ ช้า จะเกี่ยวความหายนะ และไม้ ถือ แห่ง ความดุ เดือดของเขา
จะล้มเหลว 9 บุคคลที่มีตาแสดงใจกว้างขวางก็จะรับพร เพราะเขาแบ่งส่วนอาหารของเขา
แก่ คนยากจน 10 จงขับคนมักเยาะเย้ยออกไปเสีย แล้วการวิวาทจะหมดไป เออ การวิวาท
และการดูแคลนจะหยุดลง 11 บุคคลที่รก
ั ใจบริสุทธิ์ เพราะเหตุรม
ิ ฝีปากของเขามีกรุ ณาคุณ
กษั ตริย์ จะได้ เป็ นม ิตรของเขา 12 พระเนตรพระเยโฮวาห์ เฝ้า อยู่ เหนื อ ความรู ้ แต่ พระองค์
ทรงควํา่ ถ้อยคําของคนละเมิด 13 คนเกียจคร้านกล่าวว่า “มีสิ งโตอยู่ข้างนอก ข้าจะถูกฆ่า
ตามถนน� 14 ปากของหญิงชัว่ เป็นหลุ มลึก บุ คคลซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงพระพิโรธจะตกลง
ในที่นั ้น 15 ความโง่ถูกผูกมัดอยู่ในใจของเด็ก แต่ไม้เรียวที่ตีสอนก็ขับมันให้หา่ งไปจากเขา
1
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16 บุ คคลผู้บีบบังคับคนยากจนเพื่อเพิม
่ ทรัพย์ศฤงคารของตน

และผู้ที่ เพิม
่ ให้แก่คนมัง่ คัง่
จะมาถึงความขัดสนอย่างแน่ นอน 17 เอียงหูของเจ้าและฟังถ้อยคําของปราชญ์ และเอาใจ
18 เพราะถ้า เจ้า รักษาถ้อยคํา และความรู น
ใส่ ความรู ของเรา
้
้ ั ้น ไว้ในตัว เจ้า ก็ จะเป็น ความ
ชื่น ใจแก่ เจ้า แล ้ วท งั ้ สองจะมัน
่ คงในริม ฝีปากของเจ้า 19 เพื่อ ความไว้วางใจของเจ้า จะอยู่
ในพระเยโฮวาห์ เราให้ แจ ้ง ประจั กษ ์ แก่ เจ้ าในวัน นี้ แม้ แก่ ตัว เจ้า เอง 20 เราได้ เข ียนให้ เจ้
าถึง สิง่ วิเศษนั ก ถึง เรือ
่ งการปรึกษาและความรู แล
้ ้วมิ ใช่ หรือ 21 เพื่อ ให้เจ้ าทราบถึง ความ
แน่ นอนของถ้อยคํา แห่ง ความจริง เพื่อ เจ้า จะได้ ให้ คํา ตอบที่ จร ิง แก่ ผู้ ที่ ใช้ เจ้ าไป 22 อย่า
ปล้น คนยากจน เพราะเขาเป็น คนยากจน หรือบ ีบ คัน
้ คนทุกข์ ใจที่ ประตู เมือง 23 เพราะว่า
พระเยโฮวาห์จะทรงว่า ความแทนเขา และริบ ชีวต
ิ ของผู้ ที่ ริบ เขา 24 อย่า เป็ นม ิต รกับ คนที่
25
มักโกรธ หรือไปกับคนขี้โมโห เกรงว่าเจ้าจะเรียนรู ท
้ างของเขา และพัวพันจิตใจเจ้าเข้า
ในบ่วง 26 อย่าเป็นพวกที่ เป็นผู้ คํ้าประกัน อย่าเป็น พวกผู้ เป็น ประกันหนี้ สิ น 27 ถ้าเจ้าไม่ มี
อะไรชําระเขา ทําไมจึงควรให้เขาเอาที่นอนไปจากใต้ตัวเจ้าเล่า 28 อย่าย้ายหลักเขตเก่าแก่
ซึ่งบรรพบุรุษของเจ้าได้ ปักไว้ 29 เจ้ าเห็นคนที่ ขยันในงานของเขาหรือ เขาจะได้ เข้าเฝ้ากษั
ตริย์ เขาจะไม่ยน
ื อยูต
่ ่อหน้าคนตํ่าต้อย

23
การตัก เตือนเรือ
่ งความตะกละ การสมาคมกับ คนชัว่ การละเลยต่อ การตี สอนบุตร
หญิงแพศยาและการดื่มสุรา
1 เมื่อ เจ้า นั ่ง ลงรับ ประทานกับ ผู้ ครอบครองบ้านเมือง

จงสังเกตให้ดี ว่า อะไรอยู่ข้างหน้า
เจ้า 2 ถ้าเจ้าเป็นคนตะกละ เจ้าจงจ่อมีดไว้ที่ คอของเจ้า 3 อย่าปรารถนาของโอชะของท่าน
เพราะมัน เป็น อาหารที่ หลอกลวง 4 อย่า ทํา งานเพื่ อม ั ่งม ี จงเลิก พึ่ง สติ ปัญญาของตนเอง
5 เจ้าจะเพ่งตาของเจ้าอยู่ที่ ของอนิ จจังหรือ เพราะทรัพย์สมบัติมีปี ก แน่ นอนที เดียวมันจะ
บินไปในท้องฟ้าเหมือนนกอินทรี 6 อย่ากินอาหารของคนที่ตระหนี่ อย่าปรารถนาของโอชะ
ของเขา 7 เพราะเขาคิด ในใจอย่างไร เขาก็ เป็น อย่างนั ้น เขาพู ดก ับ เจ้า ว่า “จงกิน และดื่ม
เถิด� แต่ ใจของเขามิ ได้ อยู่ กับ เจ้า 8 เจ้ าจะต้องสํารอกอาหารซึ่ง เจ้า ได้ กิน เข้าไปนั ้น และ
เสีย ถ้อยคํา แช่ม ชื่น ของเจ้า เสีย เปล่าๆ 9 อย่า พูด ให้คนโง่ได้ยน
ิ เพราะเขาจะดู หมิน
่ ปัญญา
10
แห่ง ถ้อยคํา ของเจ้า อย่า โยกย้ายเสาเขตเก่า แก่ หรือ เข้าไปในไร่นาของคนกําพร้า พ่อ
11 เพราะพระผู้ ไถ่ ของเขาแข็ง แรง พระองค์ จะว่า คดี ของเขาต่อสู้ เจ้า 12 จงเอาใจของเจ้า
รับคําสัง่ สอน และเอาหูของเจ้ารับถ้อยคําแห่งความรู ้ 13 อย่ายับยัง้ การตีสอนเสียจากเด็ก
เพราะถ้า เจ้า ตี เขาด้วยไม้ เรียว เขาจะไม่ ตาย 14 เจ้ าจะตี เขาด้วยไม้ เรียว แล ้ว เจ้า จะช่วย
ชีวต
ิ ของเขาให้รอดจากนรก 15 บุตรชายของเราเอ๋ย ถ้าใจของเจ้าฉลาด ใจของเราเองก็จะ
ยินดี 16 เออ วิญญาณของเราจะเปรมปรีดิ์ เมื่อริมฝีปากของเจ้าพูดสิง่ ที่ถูกต้อง 17 อย่าให้
ใจของเจ้าริษยาคนบาป แต่ จงยําเกรงพระเยโฮวาห์วันยังคํ่า 18 ด้วยว่าจะมี ที่ สิ ้นสุ ดอย่าง
แน่ นอนที เดียว และความคาดหวัง ของเจ้า จะมิ ได้ ถู กตัด ออก 19 บุ ตรชายของเราเอ๋ย จง
ฟัง และจงฉลาดเถิด และนําใจของเจ้าไปในทางนั ้น 20 อย่าอยู่ท่ามกลางคนดื่มเหล้าองุน
่
21
หรือท่ามกลางคนตะกละที่ กิน เนื้ อ เพราะคนขี้เมาและคนตะกละจะมาถึง ความยากจน
และความง่วงเหงาจะเอาผ้าขี้รวิ้ ห่มคนนั ้น 22 จงฟังบิดาของเจ้าผู้ให้กําเนิ ดเจ้า และอย่าดู
หมิน
่ มารดาของเจ้าเมื่อนางแก่ 23 จงซื้อความจริงและอย่าขายไปเสีย จงซื้อปัญญา คําสัง่
สอน และความเข้าใจ 24 บิดาของคนชอบธรรมจะเปรมปรีดิอย่
์ างยิง่ บุคคลผูให้
้ กําเนิ ดบุตร
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ที่ ฉลาดจะยินดี เพราะเขา บิ ดามารดาของเจ้า จะยินดี และผู้ ที่ คลอดเจ้า ก็ จะเปรมปรีดิ
์ 26 บุ ตรชายของเราเอ๋ย ขอใจของเจ้า ให้เราเถอะ และให้ตาของเจ้า สังเกตดู ทางทัง้ หลาย
ของเรา 27 เพราะหญิง แพศยาเป็น หลุ มล ึก และหญิง สัญจรเป็น เหมือนบ่อ แคบ 28 นาง
หมอบคอยอยู่ เหมือนคอยเหยื่อ และเพิม
้ งโอย
่ คนละเมิด ขึ้น ท่ามกลางมนุษย์ 29 ใครที่ รอ
ใครที่ รอ
้ งอุย ใครที่ มี การวิวาท ใครที่ มี การร้องคราง ใครที่ มี บาดแผลปราศจากเหตุ ใครที่
มีตาแดง 30 คือบรรดาผู้ที่นั ่งแช่อยูกั
่ บเหล้าองุน
่ บรรดาผู้ที่ไปแสวงหาเหล้าประสม 31 อย่า
มองดูเหล้าองุน
่ เมื่อมันมีสี แดง เมื่อเป็นประกายในถ้วย และลงไปคล่องๆ 32 ณ ที่ สุ ดมันก
ัดเหมือนงู และมันฉกเอาเหมือนงูพิษ 33 ตาของเจ้าจะมองดูหญิงชัว่ และใจของเจ้าจะพูด
ตลบตะแลง 34 เออ เจ้ าจะเป็น เหมือนคนที่นอนอยู่ กลางทะเล อย่างคนที่นอนอยู่ บนเสา
กางใบ 35 เจ้าจะว่า “เขาตีข้า แต่ข้าไม่เจ็บ เขาทุบข้า แต่ข้าไม่รู ส
้ ึก ข้าจะตื่นเมื่อไรหนอ ข้า
จะแสวงหาการดื่มอีก�
25

24
การตักเตือนเรือ
่ งการริษยาคนชัว่
อย่า คิด ริษยาคนชัว่ หรือ ปรารถนาอยู่ รว่ มกับ เขา 2 เพราะว่า ใจของเขาคิด ประกอบ
การทําลาย และริม ฝีปากของเขาพูด การประทุษร้าย 3 เรือนนั ้น เขาสร้างกัน ด้วยปัญญา
และสถาปนามัน ไว้ด้วยความเข้าใจ 4 โดยความรู บ
้ รรดาห้องก็ เต็ม ไปด้วยความมัง่ คัง่ ล้วน
5
ประเสริฐ และเพลิดเพลิน ทัง้ สิน
คนฉลาดมี กําลัง มาก และคนมี ความรู ้ก็ เพิม
้
่ กําลัง ขึ้น
6 เพราะว่า โดยการนํา ที่ ฉลาด เจ้ าก็ จะเข้ าสงครามได้ และด้วยมี ที่ ปรึกษามากๆก็ มี ความ
ปลอดภัย 7 สําหรับ คนโง่นั้น ปัญญาสูง เกิน ไป ที่ ประตู เมืองเขาไม่ อา้ ปากพูด 8 บุ คคลผู้ กะ
แผนงานทําความชัว่ เขาเรียกกันว่าคนเจ้าเล่ห์ 9 การคิดในเรือ
่ งที่ โง่เขลาเป็นบาป และคน
มัก เยาะเย้ย เป็ นที ่ น่า เกลียดน่าชัง แก่ มนุษย์ 10 ถ้า เจ้า ท้อใจในวัน แห่ง ความชัว่ ร้าย กําลัง
ของเจ้า ก็ น้ อย 11 ถ้า เจ้า ไม่ ชว
่ ยบรรดาผู้ ที่ ถู กนํา ไปสู่ ความมรณา และไม่ ชว
่ ยบรรดาผู้ ที่ ตุ
ปัดตุเป๋ ไปเพื่อถูกฆ่าให้รอด 12 ถ้าเจ้าจะว่า “ดูเถิด เราไม่รู เรื
้ อ
่ งนี้ เลย� พระองค์ผู้ทรงชัง่ ใจ
จะไม่ ทรงเพ่ง เล็ง เห็น หรือ พระองค์ ผู้ ทรงเฝ้า วิญญาณอยู่ เหนื อ เจ้า จะไม่ ทราบหรือ และ
พระองค์ จะไม่ทรงเรียกเอาจากทุกคนตามการกระทําของเขาหรือ 13 บุ ตรชายของเราเอ๋ย
จงรับประทานนํ้าผึ้งเพราะเป็นของดี และรวงผึ้งซึ่งมรี สหวาน 14 การรู จ
้ ักปัญญาก็เป็นเช่น
นั ้น แก่ วญ
ิ ญาณของเจ้า เมื่อ เจ้า พบปัญญาก็ จะมี บําเหน็ จ และความคาดหวัง ของเจ้า จะ
ไม่ ถู กตัด ออก 15 โอ คนชัว่ ร้ายเอ๋ย อย่า หมอบคอยเพื่อ ต่อ สู้ กั บท ี่ อาศัย ของคนชอบธรรม
อย่าปล้นเรือนของเขา 16 เพราะคนชอบธรรมล้มลงเจ็ดครัง้ แล้ วก็ลุ กขึ้นอีก แต่ คนชัว่ ร้าย
จะตกอยู่ ในอาการร้าย 17 อย่า เปรมปรีดิ ์ เมื่อ ศั ตรู ของเจ้า ล้ม และอย่า ให้ ใจของเจ้า ยินดี
เมื่อเขาสะดุด 18 เกรงว่าพระเยโฮวาห์จะทอดพระเนตรและไม่ทรงพอพระทัย และทรงหัน
ความกริว้ จากเขาเสีย 19 เจ้าอย่ากระวนกระวายเพราะคนชัว่ และอย่ามีใจริษยาคนชัว่ ร้าย
20 เพราะคนชัว
่ จะไม่มีบําเหน็ จ ประทีปของคนชัว่ ร้ายจะถูกดับเสีย 21 บุตรชายของเราเอ๋ย
จงยํา เกรงพระเยโฮวาห์ และกษั ตริย์ อย่า เข้า ยุ่ งก ับ คนที่ หน
ั กลับ จากพระองค์ ทัง้ สองนั ้น
22 เพราะภัยพิบัติจากพระองค์ทัง
้ สองจะอุบัติขึ้นโดยพลัน และผู้ใดจะทราบถึงความพินาศ
ที่ จะมาจากพระองค์ ทัง้ สอง 23 ข้อความเหล่า นี้ เป็น คํา กล่าวของปราชญ์ ด้วย การเห็น แก่
หน้าคนใดในการตัดสินนั ้นไม่ดีเลย 24 บุคคลผู้กล่าวแก่คนชัว่ ร้ายว่า “เจ้าไร้ความผิด� จะ
ถูก ชนชาติ ทัง้ หลายแช่ง และประชาชาติ จะรังเกียจ 25 แต่ บรรดาผู้ ขนาบเขาจะมี ความปี ติ
1
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26 ทุกคนจะจุบริมฝีปากของผู้ให้คําตอบที่ถูก 27 จงเตรียม

ยินดี และพรอันดีจะมีอยูกั
่ บเขา
งานของเจ้าที่ภายนอก ทําทุกอย่างของเจ้าให้พรอ
้ มที่ในนา และหลังจากนั ้นกจ
็ งสร้างเรือน
28
ของเจ้า อย่าเป็นพยานปรักปรําเพื่อนบ้านของเจ้าอย่างไม่มีเหตุ และอย่าล่อลวงด้วยริม
ฝีปากของเจ้า 29 อย่ากล่าวว่า “ข้าจะทําแก่เขาอย่างที่เขาได้ทําแล้วแก่ข้า ข้าจะทําตอบแก่
เขาอย่างที่ เขาได้ กระทํา � 30 เราผ่านไปที่ ไร่นาของคนเกียจคร้าน ข้างสวนองุน
่ ของคนที่
ไร้ความเข้าใจ 31 และดู เถิด มีหนามงอกเต็มไปหมด และแผ่นดิ นก็เต็มไปด้วยตําแย และ
กําแพงหินของมันก็พังลง 32 แล้วเราได้เห็นและพิเคราะห์ดู เรามองดูและได้รบ
ั คําสัง่ สอน
33 “หลั บน ิด เคลิม
้ หน่ อย กอดมือ พัก นิ ด หน่ อย 34 แล ้ว ความจนจะมาหาเจ้า อย่างนั ก ท่อง
เที่ยว ความขัดสนอย่างคนถืออาวุธ�

25
คําตักเตือนและคําสัง่ สอนต่างๆ

1 ต่อ ไปนี้ เป็ น สุ ภาษิ ต ของซาโลมอนด้วยเหมือนกัน

ซึ่ง คนของเฮเซคี ยาห์กษั ตริย์แห่งยู
ดาห์ได้ คัดลอกไว้ 2 สง่าราศี ของพระเจ้าคือการซ่อนสิง่ ต่างๆไว้ แต่ ศักดิศ
์ รีของกษั ตริย์คือ
การค้น สิง่ ต่างๆให้ปรากฏ 3 ฟ้า สวรรค์ สูง ฉั นใด และแผ่น ดิน โลกลึก ฉั นใด พระทัย ของกษั
ตริย์ก็เหลือจะหยัง่ รูฉั
้ นนั ้น 4 จงไล่ขีออกจากเงิ
้
นเสีย แลว
้ จะมีวัสดุสําหรับช่างทําขัน 5 จงไล่
คนชัว่ ร้ายออกไปเสีย จากพระพักตร์กษั ตริย์ และพระที่นั่ง ของพระองค์ จะสถาปนาไว้ด้วย
ความชอบธรรม 6 อย่าเอาตัวเจ้าขึ้นมาข้างหน้าต่อพระพักตร์กษั ตริย์ หรือยืนอยู่ในที่ของผู้
7 เพราะที่จะให้เขาว่า “เชิญขึ้นมาที่นี่ � ก็ดีกว่าถูกไล่ลงไปที่ต่ําต่อหน้าเจ้านายผู้
หลักผูใหญ่
้
ซึ่งตาของเจ้าได้เห็นแล้ว 8 อย่าด่วนนําเข้ามายังโรงศาล เพราะเมื่อเพื่อนบ้านของเจ้าทําให้
เจ้าได้อายแล้ว ในที่สุดเจ้าจะทําอย่างไร 9 จงตกลงเรือ
่ งของเจ้ากับเพื่อนบ้านของเจ้า และ
อย่า ทําให้ เผยความลับ ของเขา 10 เกรงว่า ผู้ ที่ ได้ ยิน จะนํา ความอายมาสู่ เจ้า และชื่อ เสียง
ของเจ้าจะมัวหมองอยู่นาน 11 ถ้อยคําที่พูดเหมาะๆจะเหมือนผลแอบเปิ้ ลทองคําในภาชนะ
เงิน 12 คนตัก เตือนที่ ฉลาดกับ หู ที่ เชื่อ ฟั งก ็ เหมือนแหวนทองคํา หรือ อาภรณ์ ทองคํา เนื้ อด ี
13 หิมะให้ความเย็นในฤดูเกี่ยวอย่างไร ผู้สื่อสารที่สัตย์ซื่อย่อมทําให้จิตวิญญาณของนายผู้
ใช้เขาชุม
่ ชื่นอย่างนั ้น 14 คนที ่อวดว่าจะให้ของกํานั ลแต่ มิได้ ให้ ก็เหมือนเมฆและลมที่ ไม่มี
ฝน 15 ความพากเพียรจะชักนํา ผู้ ครอบครองได้ และลิ้นที ่ ออ
่ นหวานจะทําให้กระดู กห ัก ได้
16 เจ้าได้พบนํ้าผึ้งแล้วหรือ จงกินแต่ พอดี เกรงว่าเจ้าจะอิม
่ และอาเจียนออกมา 17 อย่าให้
เท้าของเจ้าอยู่ในเรือนเพื่อนบ้านของเจ้านานๆ เกรงว่าเขาจะเหน็ ดเหนื่ อยเพราะเจ้า และ
เกลียดชัง เจ้า 18 คนใดที่ เป็น พยานเท็จ กล่าวโทษเพื่อนบ้านของเขา ก็ เหมือนกระบองศึก
หรือ ดาบ หรือ ลูก ธนูที่ คม 19 การวางใจในคนที่ ไม่ ซื่อ ในยามลําบาก ก็ เหมือ นฟั นที ่ หก
ั เสีย
หรือเท้าที่หลุดจากข้อต่อ 20 บรรดาคนที่รอ
้ งเพลงให้คนหนั กใจฟัง ก็เหมือนคนถอดเครือ
่ ง
21
แต่ง กายออกในวั นที ่ อากาศหนาว และเหมือนเอานํ้าส้ม มาราดบนดิน ประสิว ถ้า ศั ตรู
ของเจ้าหิว จงให้อาหารเขารับประทาน และถ้าเขากระหาย จงให้น้ําเขาดื่ม 22 เพราะเจ้าจะ
กองถ่านที่ ลุ กโพลงไว้บนศีรษะของเขา และพระเยโฮวาห์ จะทรงให้ บําเหน็ จ แก่ เจ้า 23 ลม
เหนื อ ไล่ ฝนไปเสีย ฉั นใด สี หน้าที่ โกรธแค้ นก ็ ไล่ ลิ้ นที ่ ส่อ เสียดไปเสีย ฉั น นั ้น 24 อยู่ ที่ มุ มบน
หลังคาเรือนดี กว่าอยู่ในเรือนกว้างขวางร่วมกับหญิงขี้ทะเลาะ 25 ข่าวดี จากเมืองไกล ก็ เห
มือ นนํ้า เย็ นที ่ ให้ แก่ คนกระหาย 26 คนชอบธรรมที่ ยอมแพ้ แก่ คนชัว่ ร้าย ก็ เหมือนนํ้าพุ มี
โคลนหรือเหมือนนํ้าบ่อที่สกปรก 27 ที่จะกินนํ้าผึ้งมากก็ไม่ดี ฉะนั ้นจึงเป็นการไร้เกียรติเมื่อ
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28 คนทีป
่ ราศจากการปกครองจิตใจตนเองก็เหมือนเมือง

26
ทางทัง้ หลายของคนโง่เขลา คนขีเก
้ ียจและคนก่อความยุง่ ยาก

1 เกียรติยศไม่เหมาะสมกับคนโง่เช่นเดียวกับหิมะในฤดูรอ
้ นและฝนในฤดูเกี่ยว 2 คําสาป

แช่งที่ ไร้เหตุ ผลย่อมไม่มาเกาะเช่นเดียวกับนกที่ กําลังโผไปมาและนกนางแอ่นที ่กําลั งบิน
3 แส้สําหรับม้า บังเหียนสําหรับลา และไม้เรียวสําหรับหลังคนโง่ 4 อย่าตอบคนโง่ตามความ
โง่ของเขา เกรงว่า เจ้า เองจะเป็น เหมือนเขาเข้า 5 จงตอบคนโง่ตามความโง่ของเขา เกรง
ว่าเขาจะทําตัวฉลาดตามการล่อลวงของเขาเอง 6 บุคคลที่ส่งข่าวไปด้วยมือของคนโง่ก็ตัด
เท้าของเขาเองออกและดื่มความเสียหาย 7 คําอุปมาที่อยู่ในปากของคนโง่ก็เหมือนขาของ
คนพิการที่ ไม่ เท่า กัน 8 บุ คคลผู้ ให้ เกียรติ แก่ คนโง่ก็ เหมือนผู้ ที่ มั ดก ้อนหิน ไว้กับ สลิง 9 คํา
อุปมาที่ อยู่ ในปากของคนโง่ก็ เหมือนหนามเข้า อยู่ ในมือ คนขี้ เมา 10 พระเจ้า ยิง่ ใหญ่ ผู้ ทรง
สร้างสิง่ สารพัด ได้ ทรงให้บําเหน็ จ แก่ ทัง้ คนโง่และคนละเมิด 11 คนโง่ที่ ทําความโง่ซ้ํา แล้ว
ซํ้าอีกก็เหมือนสุนัขที่ กลับไปหาสิง่ ที่ มันสํารอกออกมา 12 ท่านเห็นคนที่ คิดว่าตัวเองฉลาด
หรือ ยั งม ี หวัง ในคนโง่ ได้ มากกว่า ในคนเช่น นั ้น 13 คนเกียจคร้านพูด ว่า “มี สิ งโตอยู่ ตาม
หนทาง มีสิงโตอยู่ตามถนน� 14 ประตูหันไปมาด้วยบานพับของมันฉั นใด คนเกียจคร้านก็
ทําอย่างนั ้นบนที่นอนของเขา 15 คนเกียจคร้านฝังมือของเขาไว้ในอกเสื้อ เขาเหน็ ดเหนื่ อย
ที่จะนํามือกลับมาที่ปากของตน 16 คนเกียจคร้านเห็นว่าตัวเองฉลาดกว่าคนเจ็ดคนที่ตอบ
ได้อย่างหลักแหลม 17 บุคคลที่กําลังผ่านไปและเข้ายุง่ ในการทะเลาะวิวาทซึ่งไม่ใช่เรือ
่ งของ
เขาเองก็เหมือนคนจับหูสุนัข 18 คนบ้าที่โยนดุ้นไฟ ลูกธนูและความตายออกไป 19 ก็เหมือน
กับ คนที่ ล่อลวงเพื่อนบ้านของเขาและกล่าวว่า “ข้า ล้อ เล่น เท่า นั ่นเอง� 20 ที่ ไหนที่ ไม่มี ฟืน
ไฟก็ ดับ และที่ไหนที่ ไม่มี คนซุบซิบ การทะเลาะวิ วาทก ็ หยุด ไป 21 ถ่านเป็น เชื้อ เพลิง และ
ฟืนเป็นเชื้อไฟฉั นใด คนที ่มักทะเลาะวิวาทก็เป็นเชื้อการวิวาทฉั นนั ้น 22 ถ้อยคําของผู้กระ
ซิ บน ิ นทาก็ เหมือนบาดแผล มัน ลงไปยัง ส่วนข้างในของร่างกาย 23 ริม ฝีปากที่ รอ
้ นรนกับ
ใจที่ ชว
ั ่ ร้ายก็ เหมือนขี้ เงิน อยู่ บนภาชนะดิน 24 บุ คคลที่ เกล ียดผู้ อ่ืนก ็ สอพลอด้วยริม ฝีปาก
ของตน และเก็บความหลอกลวงไว้ในใจ 25 เมื่อเขาพูดจาไพเราะน่าฟังอย่าเชื่อเขา เพราะ
มีสิ่งน่าเกลียดน่าชังเจ็ดอย่างอยู่ในใจของเขา 26 ถึงแม้เขาจะปิดความเกลียดชังของเขาไว้
ด้วยความหลอกลวง ความชัว่ ร้ายของเขาจะเผยออกต่อ หน้าที่ ประชุ มทง
ั ้ หมด 27 บุ คคลที่
ขุดหลุมพราง เขาจะตกลงไปเอง ผู้ใดให้ก้อนหินกลิง้ มา มันจะกลับทับเขาเอง 28 ลิ้นที่มุสา
เกลียดชังผู้ที่มันทําลาย และปากที่ป้อยอก็ทําความพินาศ

27
คําตักเตือนและคําสัง่ สอนต่างๆ
อย่า คุย อวดถึง พรุ ง่ นี้ เพราะเจ้า ไม่ ทราบว่า วัน หนึ่ งๆจะนํา อะไรมาให้ บ้าง 2 จงให้ คน
อื่นสรรเสริญเจ้า และไม่ใช่ปากของเจ้าเอง ให้คนต่างถิน
่ สรรเสริญ ไม่ใช่ริมฝีปากของเจ้า
เอง 3 หิ นก ็ หนั ก และทรายก็ มีน ้าํ หนั ก แต่ ความกริว้ โกรธของคนโง่ก็ หน ัก ยิง่ กว่า ทัง้ สอง
อย่างนั ้น 4 ความพิโรธก็ดุรา้ ย ความโกรธก็รุ นแรง แต่ใครจะยืนต่อหน้าความริษยาได้ 5 ว่า
กัน ต่อ หน้า ดี กว่า รักก ัน ลับๆ 6 บาดแผลที่ มิ ตรทํา ก็ สุจริต แต่ การจุ บของศั ตรู นั ้ นก ็ หลอก
ลวง 7 บุ คคลที่ อม
ิ่ แล้ว รวงผึ้งก็น่าเบื่อ แต่ สําหรับผู้ที่ หิว ทุกสิ่งที่ ขมก็ กลับหวาน 8 คนที ่เจ
1
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ิน
ิ่ ไปจากรัง ของมัน นํ้ามัน และนํ้าหอมกระทํา ให้ ใจ
่ ไปจากบ้านของตนก็ เหมือนนกที่ เจ น
ยินดี และคํา เตือนสติ อันอ ่อนหวานของเพื่อ นก็เป็ นที ่ ให้ชื่น ใจ 10 อย่า ทอดทิ้งม ิตรของเจ้า
เอง และมิตรของบิดาเจ้า และอย่า เข้าไปในเรือนพี่ น้องของเจ้า ในวันที ่ เจ้ าประสบหายนะ
เพราะเพื่อนบ้านสัก คนที่ อยู่ ใกล้ ดี กว่า พี่ น้องคนหนึ่ ง ที่ อยู่ ห่างไกล 11 บุ ตรชายของเราเอ๋ย
จงฉลาดและกระทํา ใจของเราให้ ยินดี เพื่อ เราจะตอบบุคคลที่ ตําหนิ เราได้ 12 คนหยัง่ รู เห
้ ็
13
นอันตรายและซ่อนตัวของเขาเสีย แต่คนเขลาเดินเรือ
่ ยไปและรับโทษ จงยึดเสื้อผ้าของ
เขาไว้ เมื่อ เขาเป็น ประกัน ให้คนอื่น และยึด ตัว เขาไว้ เมื่อ เขารับ ประกัน หญิง ต่างด้าว 14 บุ
คคลที่ ต่ ืน แต่ เช้า มืด ไปอวยพรเพื่อนบ้านด้วยเสียงดัง เขากลับ จะเห็ นว ่า เป็น คํา สาปแช่ง
15 ฝนย้อยหยดไม่ หยุด ในวันที ่ ฝนตกฉั นใด ผู้ หญิง ที่ ขี้ ทะเลาะก็ เหมือนกัน ฉั น นั ้น 16 ผู้ ใดที่
จะยับยัง้ เธอก็เหมือนยับยัง้ ลมหรือกอบนํ้ามันด้วยมือขวา 17 เหล็ กลับเหล็กให้แหลมคมได้
คนหนึ่ งคนใดก็ลับหน้าตาของเพื่อนให้หลักแหลมขึ้นได้ฉั นนั ้น 18 บุคคลที่ดูแลต้นมะเดื่อจะ
ได้กินผลของมัน และบุคคลที่ ระแวดระวังนายของตนจะได้รบ
ั เกียรติ 19 ในนํ้าคนเห็นหน้า
20
คนฉั นใด จิตใจของคนก็ส่อคนฉั นนั ้น นรกและแดนพินาศไม่รูจั
้ กอม
ิ่ ตาของคนเราก็ไม่รู ้
จักอม
ิ่ เช่นกัน 21 เบ้ามีไว้สําหรับเงิน เตาถลุงมีไว้สําหรับทองคํา คําสรรเสริญของคนจะพิสู
จน์คน 22 ถึงแม้เจ้าจะเอาคนโง่ใส่ครกตําด้วยสากพร้อมกับข้าวสาลี ความโง่เขลาของเขา
ก็ ยงั ไม่พรากจากเขา 23 จงรู ความทุ
้
กข์สุขของฝูงแพะแกะของเจ้าให้ดี และจงเอาใจใส่ ฝูง
วัวของเจ้า 24 เพราะความมัง่ คัง่ ไม่ได้ทนอยู่ได้เป็นนิ ตย์ และมงกุฎทนอยู่ได้ทุกชัว่ อายุหรือ
25 หญ้าแห้งปรากฏแล้ว และหญ้างอกใหม่ปรากฏขึ้นมา และเขาเก็บผักหญ้าต่างๆที่ ภู เขา
กันแล้ว 26 ลูกแกะจะให้เสื้อผ้าแก่เจ้า และแพะก็จะเป็นค่านา 27 และเจ้าจะมีนมแพะเป็น
อาหารแก่เจ้าเพียงพอ ทัง้ เป็นอาหารแก่ครัวเรือนของเจ้า และเป็นเครือ
่ งยังชีพสาวใช้ของ
เจ้า
9

28

บําเหน็ จต่างๆของคนชอบธรรม

1 คนชัว
่ ร้ายก็ หนี เมื่อไม่มีใครไล่ ตาม

แต่ คนชอบธรรมก็ กล้าหาญอย่างสิงโต 2 เมื่อแผ่น
ดินละเมิดก็มีผู้ครอบครองเพิม
่ ขึ้น แต่ ด้วยคนที่ มีความเข้าใจและความรู ้ เสถียรภาพของ
แผ่นดินนั ้นจะยัง่ ยืนนาน 3 คนยากจนที่ บีบบังคับคนยากจนก็ เหมือนฝนที่ ซัดลงมา แต่ ไม่
ให้อาหาร 4 บรรดาผูที
้ ่ทอดทิง้ พระราชบัญญัติย่อมสรรเสริญคนชัว่ ร้าย แต่บรรดาผูที
้ ่รักษา
5
พระราชบัญญัติย่อมคอยต่อสู้ เขา คนชัว่ ร้ายไม่เข้าใจความยุติธรรม แต่บรรดาผู้ที่ แสวง
หาพระเยโฮวาห์เข้าใจสิง่ สารพัด 6 คนยากจนที่ดําเนิ นในความเที่ยงธรรมของเขา ก็ดีกว่า
คนมัง่ คัง่ ที่ คดโกงในทางของตน 7 บุ คคลที่ รก
ั ษาพระราชบัญญัติ เป็นบุตรชายที่ ฉลาด แต่
เพื่อนของคนตะกละนํา ความอับ อายมาถึ งบ ิ ดาเขา 8 บุ คคลที่ เพิม
่ ทรัพย์ ศฤงคารของตน
ด้วยดอกเบี้ยและเงินเพิม
่ พระเจ้าจะทรงเอาทรัพย์นั้นไปจากเขาเพื่อเพิม
่ แก่คนที่จะเอ็นดู
คนยากจน 9 ถ้า ผู้ ใดหัน ใบหู ไปเสีย จากการฟัง พระราชบัญญั ติ แม้ คํา อธิษฐานของเขาก็
เป็น สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียน 10 บุ คคลผู้นํา คนชอบธรรมเข้าไปในทางชัว่ ก็ จะตกลงในหลุม
ของเขาเอง แต่ คนเที่ยงธรรมจะมี สิ ่ง ของอย่างดี 11 คนมัง่ คั ่งก ็ ฉลาดตามการล่อลวงของ
เขาเอง แต่ คนยากจนที่ มี ความเข้าใจก็ รู จั
้ ก เขาอย่างแจ่ม แจ้ง 12 เมื่อ คนชอบธรรมชื่นชม
ยินดี ความรุ ง่ เรืองก็ มี มากขึ้น แต่ เมื่อ คนชัว่ ร้ายทวี อํานาจ คนก็ พากัน ซ่อนตัว เสีย 13 บุ
คคลที่ ซ่อนความบาปของตนจะไม่ จําเริญ แต่ บุ คคลที่ สารภาพและทิง้ ความชัว่ เสีย จะได้
ความกรุ ณา 14 คนที ่ เกรงกลัว อยู่ เสมอก็ เป็นสุข แต่ บุ คคลที่ ทําใจตนให้ กระด้างจะตกใน
ความลําบากยากเย็น 15 ผู้ ครอบครองที่ ชว
ั ่ ร้ายเหนื อ คนยากจนก็ เหมือนสิงโตคํารามหรือ
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หมี ที่ กําลัง เข้า ต่อสู้ ผู้ ครอบครองที่ ขาดความเข้าใจก็ เป็น ผู้ บีบ บัง คั บท ี่ ดุรา้ ย แต่ บุ คคล
ที่ เกล ียดความโลภย่อมยืด ปี เดือนของเขาออกไป 17 คนใดที่ ทํา รุ นแรงเรือ
่ งโลหิต ของคน
18
อื่น คนนั ้นก็เป็นคนหลบหนี อยูจนลงไปสู
่
่ปากแดน อย่าให้ใครจับเขาเลย บุคคลที่ดําเนิ น
ในความเที่ยงธรรมจะได้ รบ
ั การช่วยให้ รอด แต่ คนที ่ มี เล่ห์ กะเท่ห์ ในทางทัง้ หลายของเขา
เองจะตกทั นที 19 บุ คคลที่ ไถไร่นาของตนจะได้ อาหารมากมาย แต่ ผู้ ที่ ติ ดตามคนไร้ค่า จะ
ยิง่ จนลง 20 คนที ่ สัตย์ซื่อ จะได้ รบ
ั พรมากมาย แต่ ผู้ ที่ รีบมัง่ คัง่ จะไม่ มี โทษหามิ ได้ 21 ซึ่ง จะ
เห็นแก่ หน้าคนใดก็ ไม่ ดี คนนั ้นอาจจะละเมิดเพราะอาหารชิน
้ หนึ่ งก็เป็นได้ 22 คนที ่เร่งหา
ทรัพย์ศฤงคารก็มีนัยน์ ตาชัว่ และไม่ทราบว่าความขัดสนจะมาถึงเขา 23 บุคคลที่ขนาบคน
หนึ่ งคนใด ทีหลังเขาจะได้รบ
ั ความชอบมากกว่าคนที่ป้อยอด้วยลิน
้ ของตัว 24 บุคคลที่ขโมย
ของของบิดาหรือ มารดาของตน และกล่าวว่า “อย่างนี้ ไม่ ละเมิด � เขาก็ เป็น เพื่อนของคน
ทําลาย 25 คนใจเย่อหยิง่ เร้าให้เกิดการวิวาท แต่ผู้ที่วางใจในพระเยโฮวาห์จะเจริญขึ้น 26 บุ
คคลที่ วางใจในจิตใจของตัวเป็นคนโง่ แต่ บุ คคลที่ ดําเนิ นในปัญญาจะได้ รบ
ั การช่วยให้พ้น
27 บุคคลที่ ให้แก่คนยากจนจะไม่รู จั
้ กการขัดสน แต่บุคคลที่ปิดตาของเขาเสียจากการนี้ จะ
ได้รบ
ั การสาปแช่งมาก 28 เมื่อคนชัว่ ร้ายมีอาํ นาจขึ้น คนก็ซ่อนตัวเสีย แต่เมื่อเขาทัง้ หลาย
พินาศไป คนชอบธรรมก็เพิม
่ ขึ้น
16

29
คนฉลาดเปรียบกับคนโง่เขลา
บุ คคลที่ ถู กตัก เตือนบ่อยๆ แต่ ยัง แข็ง คอ ประเด ีย
๋ วจะถูก ทําลาย จึง รักษาไม่ ได้ 2 เมื่อ
คนชอบธรรมทวีอํานาจ ประชาชนก็ เปรมปรีดิ ์ แต่ เมื่อ คนชัว่ ร้ายครอบครอง ประชาชนก็
ครํา่ ครวญ 3 บุ คคลผู้ รก
ั ปัญญาย่อมทําให้ บิ ดาของเขายินดี แต่ ผู้ ที่ คบค้า หญิง แพศยาก็
ผลาญทรัพย์สิ่งของของเขา 4 กษั ตริยทรงให้
์
เสถียรภาพแก่แผ่นดินด้วยความยุติธรรม แต่
องค์ที่ทรงรับของกํานั ลกทํ
็ าให้แผ่นดินย่อยยับ 5 คนทีป
่ ้อยอเพื่อนบ้านของตนย่อมกางข่าย
ไว้ดัก เท้า ของเขา 6 คนชัว่ ติ ดก ั บอย ู่ ในการละเมิด ของตน แต่ คนชอบธรรมร้องเพลงและ
เปรมปรีดิ ์ 7 คนชอบธรรมรู จ
้ ัก สิทธิ ของคนยากจน แต่ คนชัว่ ร้ายไม่ เข ้า ใจความรู ้อย่างนี้
8 คนมักเยาะเย้ยกระทําบ้านเมืองให้เข้าบ่วง แต่ ปราชญ์แปรความโกรธเกรีย
้ วไปเสีย 9 ถ้า
ปราชญ์ มี เรือ
่ งโต้ เถียงกับ คนโง่ ไม่ ว่า เขาดุ เดือดหรือ หัวเราะ ก็ ไม่มี วัน สงบลงได้ 10 คนที
่ กระหายเลือดย่อมเกลียดคนเที่ยงธรรม แต่ คนชอบธรรมแสวงหาชีวต
ิ ของเขา 11 คนโง่
ย่อมให้ ความคิด ของเขาพลุ่ง ออกมาเต็ มท ี่ แต่ ปราชญ์ ย่อมยับยัง้ ความคิด ไว้จนภายหลัง
12 ถ้าผูค
้ รอบครองเชื่อฟังความเท็จ ข้าราชการของท่านก็พลอยชัว่ ร้ายทัง้ สิน
้ 13 คนยากจน
และคนหลอกลวงมักมาประจัญหน้ากันเสมอ และพระเยโฮวาห์ประทานความสว่างแก่ตา
ของคนทัง้ สอง 14 กษั ตริย์ ที่ พิพากษาคนยากจนด้วยความสัตย์ ซื่อ พระที่นั่ง ของพระองค์
จะสถาปนาอยู่ เป็น นิ ตย์ 15 ไม้ เรียวและคํา ตัก เตือนให้ เก ิด ปัญญา แต่ ถ้า ปล่อยเด็ก ไว้ แต่
ลําพัง จะนํา ความอับอายมาสู่ มารดาของตน 16 เมื่อ คนชัว่ ร้ายเพิม
่ พูน การละเมิ ดก ็ ทวีขึ้น
แต่คนชอบธรรมจะมองดูความล่มจมของเขา 17 จงฝึกสอนบุตรชายของเจ้า และเขาจะให้
เจ้ าได้ หยุด พัก เออ เขาจะให้ ความปี ติ ยินดี แก่ ใจของเจ้า 18 ที่ ใดๆที่ ไม่มี นิ มิต ประชาชนก็
พินาศ แต่ คนที ่รก
ั ษาพระราชบัญญัติ จะเป็นสุข 19 สักแต่ ใช้คําพูดเท่านั ้นจะฝึกสอนคนใช้
ไม่ ได้ เพราะถึง แม้ เขาเข้าใจ แต่ เขาก็ จะไม่ ตอบ 20 เจ้ าเห็น คนที่ ปากไวหรือ ยั งม ี หวัง ใน
คนโง่มากกว่าเขา 21 บุ คคลที่ ทะนุถนอมคนใช้ของตนตัง้ แต่ เด็กๆ ที่ สุดจะเห็นว่าเขากลาย
เป็นบุตรชายของตน 22 คนเจ้าโมโหย่อมเร้าการวิวาท และคนที่มักโกรธก็เป็นเหตุให้มีการ
1
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ละเมิด มากขึ้น ความเย่อ หยิง่ ของคนนํา เขาให้ ต่ํา ลง แต่ คนที ่ มี ใจถ่อมจะได้ รบ
ั เกียรติ
24 ผู้เข้าส่วนกับขโมยก็เกลียดชังชีวต
ิ ของตน เขาได้ยน
ิ คําสาปแช่ง แต่ไม่เปิดเผยอะไรเลย
25 การกลัว คนวางบ่วงไว้ แต่ บุ คคลที่ วางใจในพระเยโฮวาห์ ก็ จะปลอดภัย 26 คนเป็ นอ ัน
มากแสวงหาความพอใจจากผู้ครอบครอง แต่ทุกคนจะได้ความยุติธรรมจากพระเยโฮวาห์
27 คนไม่ ชอบธรรมเป็ นที ่ สะอิดสะเอียนแก่ คนชอบธรรม แต่ คนเที่ยงธรรมในทางของเขา
กลับเป็นที่สะอิดสะเอียนแก่คนชัว่ ร้าย
23

30
ถ้อยคําของอากูร ์
ถ้อยคํา ของอากูร ์ บุ ตรชายยาเคห์ คือ คํา พยากรณ์ ของเขา ชายคนนั ้น พู ดก ับอิธี เอล
กับ อิธีเอลและอู คาลว่า 2 แท้ จร ิง ข้า ก็ เขลากว่า คนใด ข้า ไม่ มี ความเข้าใจอย่างมนุษย์ 3 ข้า
ไม่ เคยเรียนรู ปั
้ ญญา ทัง้ ไม่ มี ความรู ขององค์
้
ผู้ บริสุทธิ์ 4 ใครเล่า ได้ ข้น
ึ ไปยัง สวรรค์ หรือ ลง
มา ใครเล่า ได้ รวบรวมลมไว้ ในกํา มือ ของท่าน ใครเล่า ได้ เอาเครือ
่ งแต่ง กายห่อ ห้วงนํ้า ไว้
ใครเล่า ได้ สถาปนาที่สุด ปลายแห่ง แผ่น ดิน โลกไว้ นามของผู้ นั้ นว ่า กระไร และนามบุตร
ชายของผู้นั้นว่ากระไร ถ้าท่านบอกได้ 5 พระวจนะทุกคําของพระเจ้านั ้นก็บริสุทธิ์ พระองค์
ทรงเป็น โล่ แก่ บรรดาผู้ ที่ วางใจในพระองค์ 6 อย่า เพิม
่ อะไรเข้า กับ พระวจนะของพระองค์
เกรงว่า พระองค์ จะทรงขนาบเจ้า และเขาจะเห็ นว ่า เจ้า เป็น คนมุสา 7 ข้า พระองค์ ขอสอง
สิง่ จากพระองค์ ขออย่าทรงปฏิเสธที่ จะให้ข้าพระองค์ก่อนข้าพระองค์ตาย 8 ขอให้ความไร้
สาระและความมุสาไกลจากข้า พระองค์ ขออย่า ประทานความยากจนหรือ ความมัง่ คัง่ แก่
ข้า พระองค์ ขอเลี้ยงข้า พระองค์ ด้วยอาหารที่ พอดี แก่ ข้า พระองค์ 9 เกรงว่า ข้า พระองค์ จะ
อิม
่ และปฏิเสธพระองค์ แล ้ว พูด ว่า “พระเยโฮวาห์ เป็น ผู้ ใดเล่า� หรือ เกรงว่า ข้า พระองค์
จะยากจนและขโมย และออกพระนามพระเจ้า ของข้า พระองค์ อย่างไร ้ ค่า 10 อย่า กล่าวหา
คนใช้ ให้ นายของเขาฟัง เกรงว่า เขาจะแช่ง เจ้า และเจ้า จะต้องมี ความผิด 11 มี คนชัว่ อายุ
หน ่ง
ึ ที่ แช่ งบ ิ ดาของตน และไม่ อวยพรแก่ มารดาของตน 12 มี คนชัว่ อายุ หน ่ง
ึ ที่ บริสุทธิ์ใน
สายตาของตนเอง แต่ ยั งม ิ ได้ รับ การชําระล้างให้พ้น จากความโสโครกของตน 13 มี คนชัว่
อายุหนึ่ ง โอ ตาของเขาสูงจริงหนอ และหนั งตาของเขาสูงยิง่ 14 มีคนชัว่ อายุหน่งึ ที่ฟันของ
เขาเป็นเหมือนดาบ เขี้ยวของเขาเป็นเหมือนมีด เพื่อจะกลืนกินคนยากจนเสียจากแผ่นดิน
โลก และคนขัดสนเสียจากท่ามกลางมนุษย์ 15 ปลิ งมีลูกตัวเมียสองตัว มั นร้องว่า “ให้ ให้
� แต่ สิ ่งสามสิง่ นี้ ไม่เคยอิม
่ เออ สี ่สิ ่งไม่เคยพูดว่า “พอแล้ว� 16 คือแดนผู้ตาย ครรภ์ ของ
หญิง หมัน แผ่ นดิน โลกที่ ไม่ อิ่มน้าํ และไฟที่ ไม่ เคยพูด ว่า “พอแล้ว � 17 นั ยน์ ตาที่ เยาะเย้ย
บิดาและดู ถู กไม่ ฟัง มารดาจะถูก กาแห่ง หุบเขาจิก ออกและนกอินทรีหน ุ่ม จะกิน เสีย 18 มี
สามสิง่ ที่ ประหลาดเหลือ สําหรับ ข้า เออ สี ่ สิ ่ง ที่ ข้า ไม่ เข้าใจ 19 คือ ท่าที ของนกอินทรีในฟ้า
ท่าทีของงูบนหิน ท่าทีของเรือในท้องทะเล และท่าทีของชายกับหญิงสาว 20 นี่ เป็นทางของ
หญิงผู้ล่วงประเวณี คือ นางรับประทาน และนางเช็ดปาก และนางพูดว่า “ฉั นไม่ได้ทําผิด�
21 แผ่นดินโลกสัน
่ สะเทือนอยู่ใต้สามสิง่ เออ มันทนอยู่ใต้สี่สิ่งไม่ได้ 22 คือทาสเมื่อได้เป็นก
ษั ตริย์ คนโง่เมื่อกินอม
ิ่ 23 เมื่อหญิงที่น่าเกลียดชังได้สามี และสาวใช้ที่ได้เป็นนายแทนนาย
หญิงของตน 24 มีสี่สิ่งในแผ่นดินโลกที่เล็กเหลือเกิน แต่มีปัญญามากเหลือล้น 25 มด เป็น
ประชาชนที่ ไม่ แข็ง แรง แต่ มัน ยัง เตรียมอาหารของมัน ไว้ในฤดู แล้ง 26 ตัว กระจงผา เป็น
ประชาชนที่ไม่มีกําลัง แต่มันยังสร้างบ้านของมันในซอกหิน 27 ตัก
๊ แตนไม่มีกษั ตริย์ แต่มัน
ยังเดินขบวนเป็นแถว 28 แมงมุ มนัน
้ เจ้ าเอามือจับได้ แต่ มันยังอยู่ในพระราชวัง 29 มีสาม
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สิง่ ที่ สง่า งามมากในท่า เดิน เออ มี สี ่ สิ ่ง ที่ ยา่ งเท้า ของมัน ผ่าเผย คือ สิงโต ซึ่ง เป็น สัตว์ที่
มี กําลัง มากที่ สุด และไม่ ยอมหัน หลัง กลับ เพราะสิง่ ใดเลย 31 สุนัข ล่า เนื้ อ แพะผู้ และกษั
ตริย์ผู้ซึ่งไม่มีใครก่อการกบฏ 32 ถ้าเจ้าเป็นคนโง่ยกย่องตนเอง หรือคิดแผนการชัว่ ร้าย จง
เอามือปิดปากของเจ้าเสียเถิด 33 เพราะเมื่อกวนนํ้านมก็ได้เนยเหลว เมื่อบีบจมูกกได้
็ โลหิต
และเมื่อกวนโทโสก็ได้การวิวาท
30

31

ถ้อยคําของกษั ตริย์เลมูเอล
1 ถ้อยคําของกษั ตริย์เลมูเอล คือคําพยากรณ์ ที่พระราชชนนี ได้สอนไว้แก่พระองค์ 2 อะไร
เล่า ลูกแม่เอ๋ย อะไรเล่า ลูกแห่งท้องแม่เอ๋ย อะไรเล่า ลูกแห่งคําปฏิญาณของแม่เอ๋ย 3 อย่า
ให้ กําลัง ของเจ้า แก่ ผู้ หญิง อย่า ให้ ทางของเจ้า แก่ ผู้ ทํา ลายกษั ตริย์ ใดๆ 4 โอ เลมู เอลเอ๋ย
ไม่ สมควรที่ กษั ตริย์ ไม่ สมควรที่ กษั ตริย์ จะเสวยเหล้า องุน
่ หรือ ผู้ ที่ ครอบครองจะดื่ม สุ รา
5 เกรงว่าเขาจะดื่มและหลงลืมตัวบทกฎหมายนั ้นเสีย และคําวินิจฉั ยที่ มีต่อคนทุกข์ยากก็
ไขว้เขวไป 6 จงให้สุราแก่ผูที
้ ่กําลังจะพินาศ และนํ้าองุน
่ แก่ผูที
้ ่ทุกข์ใจอย่างขมขื่น 7 จงให้เขา
ดื่ม และลืม ความยากจนของเขา เพื่อ จะจดจํา ความระทมทุกข์ ของเขาไม่ ได้ อีก ต่อ ไป 8 จง
อ้าปากของเจ้าแทนคนใบ้ เพื่อสิทธิของทุกคนที่ถูกทิง้ ร้างอยู่ 9 จงอ้าปากของเจ้า พิพากษา
อย่างชอบธรรม รักษาสิทธิของคนจนและคนขัดสนให้คงอยู่
ภรรยาที่ดี
ใครจะพบภรรยาที่ ดี เพราะค่า ของเธอประเสริฐ ยิง่ กว่า ทั บท ิ มมากนั ก 11 จิ ตใจของ
สามี เธอก็ วางใจในเธอ และสามี จะไม่ขาดกําไร 12 เธอจะทําความดี ให้เขา ไม่ทําความร้าย
ตลอดชีวต
ิ ของเธอ 13 เธอแสวงหาขนแกะและป่าน และทํางานด้วยมืออย่างเต็มใจ 14 เธอ
เป็น เหมือนกําปั่ นของพ่อค้า เธอนํา อาหารของเธอมาจากที่ ที่ ไกล 15 เธอลุก ขึ้น ตัง้ แต่ ยังม
ื ดอย ู่ และจัด อาหารให้ ครัว เรือนของเธอ และจัด ส่วนแบ่ง ให้ แก่ สาวใช้ ของเธอ 16 เธอพิ
เคราะห์ ดู ไร่นาแล้ วก ็ ซ้ือ ไว้ ด้วยผลแห่ง นํ้ามือ ของเธอ เธอปลูก สวนองุน
่ 17 เธอคาดเอว
18
ของเธอด้วยกําลัง และกระทําให้แขนของเธอเข้มแข็ง เธอรู ว้ า่ สินค้าของเธอเป็นของที่
ดี กลางคืน ตะเกียงของเธอก็ ไม่ ดับ 19 เธอยื่ นม ื อออกจับ ไน และมือ ของเธอจับ เครือ
่ งปั่ น
20 เธอหยิบ ยื่น ให้ คนยากจน เออ เธอยื่ นม ื อออกช่วยคนขัดสน 21 เธอไม่ กล ัว หิมะมาทํา
อันตรายแก่ คนในครัว เรือนของเธอ เพราะบรรดาคนในครัว เรือนของเธอสวมเสื้อ สี แดง
สด 22 เธอทําผ้าปูสําหรับเธอด้วยสิง่ ทอ เสื้อผ้าของเธอทําด้วยผ้าลินินและผ้าสีม่วง 23 สามี
ของเธอเป็ นที ่รู จั
้ กที่ ประตูเมือง เมื่อท่านนั ่งอยู่ในหมู่พวกผู้ใหญ่ของแผ่นดินนั ้น 24 เธอทํา
เครือ
่ งแต่ง กายด้วยผ้า ลินิน ไว้ขาย เธอส่ง ผ้า คาดเอวให้ แก่ พ่อค้า 25 กําลัง และเกียรติยศ
เป็นเครือ
่ งนุ่งห่มของเธอ เธอจะปลื้มปิติในอนาคต 26 เธออ้าปากกล่าวด้วยสติปัญญา และ
กฎเกณฑ์แห่งความกรุ ณาก็อยู่ที่ลิน
้ ของเธอ 27 เธอดูแลการงานในครัวเรือนของเธอ และ
ไม่รบ
ั ประทานอาหารแห่งความเกียจคร้าน 28 ลูกๆของเธอตื่นขึ้นมาก็ชมเชยเธอ สามีของ
เธอก็ สรรเสริญเธอ 29 ว่า “สตรีเป็ นอันมากทําอย่างดี เลิศ แต่ เธอเลิศยิง่ กว่าเขาทัง้ หมด�
30 เสน่ หเป็
์ นของหลอกลวง และความงามก็เปล่าประโยชน์ แต่สตรียําเกรงพระเยโฮวาห์จะ
ได้รบ
ั การสรรเสริญ 31 จงให้เธอรับผลแห่งนํ้ามือของเธอ และให้การงานของเธอสรรเสริญ
เธอที่ประตูเมือง
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ประวัติความเป็นมาของ

หนังสือปัญญาจารย์

ผูที
้ ่เขียนเล่มนค
ี้ ือกษัตริย์ซาโลมอน (1:1, 12) หนังสือปัญญาจารย์บันทึกการชัก เหตุผล
ของผูที
้ ่มีสติปัญญา ซึ่งการบันทึกนั ้นได้รบ
ั การดลใจจากพระเจ้า บางครัง้ พระคัมภีรอ
์ า้ งคํา
พูด ของซาตานและบางครัง้ ได้ อา้ งคํา พูด ของมนุษย์ พระคัมภีร ได้
์ อ้างและบันทึก อย่างถูก
ต้องตามคําพูดนั ้น แต่ ไม่ได้ สนับสนุนให้เราประพฤติ ตามกิรย
ิ าท่าทางและการประพฤติ ทุ
กอย่างที่อยูในพระคั
่
มภีรนั
์ ้น

ดร� เจมส์ เอม เกรย์ กล่าวว่า “พระคัมภีร ์ได้ รับ การดลใจจากพระเจ้า ได้ อย่างไร? คํา
ตอบคือ ว่า ไม่ใช่ คํา พูด หรือก ิ จการของมนุษย์ ที่ ได้ รับ การดลใจจากพระเจ้า แต่ การบันทึก
ต่างหากที่ได้รับการดลใจนั ้น ไม่ใช้ว่าคําพูดทุกคําที่บันทึกไว้ในพระคัมภีรเ์ ป็นความจริง แต่
ได้ บันทึก คํา พูด นั ้น ไว้อย่างถูก ต้อง อย่างนั ้น แหละจึง เรียกการบัน ทึก นั ้ นว ่า พระวจนะของ
พระเจ้า คือพระเจ้าบันดาลให้เขียนว่า คนหนึ่ งมความรู
ี
สึ
้ กอย่างไร หรือเขาพูดอะไร ซึ่งการ
บันทึกถึงความรู ส
้ ึกและคําพูดของเขานั ้นเป็นการบันทึกโดยพระเจ้าเป็นผูนํ
้ า ซึ่งเป็นความ
หายของการดลใจจากพระเจ้า� (จาก Christian Worker's Commentary, โดย เจมส์
เอม เกรย์� หน้า 233)
เราไม่ ควรคิด ว่า คํา พูด ทุก คํา ของซาโลมอนจะถูก ต้องเหมือนที่ เราไม่ ควรคิด ว่า คํา พูด
ของกามาลิ เอลในกิจการ 5:34-39 ถู กต้องหรือคําพูดของหุชย
ั ใน 2 ซามู เอล 17:7-15 ถูก
ต้อง ถึงแม้ว่าทัง้ กามาลิเอลและหุชย
้ ่มีสติปัญญา พระคัมภีรไม่
์ ได้สอนว่าคําพูดของ
ั เป็นผูที
เขาได้ รบ
ั การดลใจจากพระเจ้า แต่ พระคัมภีรน
์ ั ้นเพียงแต่ บันทึก คําพูดของเขาไว้อย่างถูก
ต้อง
หน ังสือ ปัญญา จารย์ นี้ บันทึก การชัก เกตุ ผลของมนุษย์ ผู้ หน ่ง
ึ ที่ อยู่ “ใต้ ดวงอาทิตย์ �
(1:3; 2:11, 22; 4:3, 7; 5:13; 6:1, 12; 8:15; 9:6, 9, 13; 10:5) ในเล่ มน ี้ มี “ถ้อยคํา ของ
ปัญญาจารย์� คือ ซาโลมอนได้ กล ่าวถึง สิง่ ที่ ท่านเห็น ความคิด ในใจของท่าน และการ
สรุ ป ของท่าน คํา กล่าวหลายข้อ ประกอบด้วยสติ ปัญญาจริง แต่ ไม่มี มนุษย์ ผู้ ใดโดยพึ่ง สติ
ปัญญาและความรู ้ของตัว เองและไม่ พ่งึ การเปิด เผยจากพระเจ้า สามารถกล่าวถูก ต้อง
เสมอ ปัญญาจารย์ 1:1 ประกาศว่าคําเหล่านี้ เป็นคําของซาโลมอน
ช่วยอ่านเล่ มน ี้ ทัง้ หมดโดยนึ กถึง สิง่ เหล่า นี้ แล ้ วจะได้ รู ว่
้ า กิจการดี ที่ สุด ของมนุษย์ สติ
ปัญญาของมนุษย์ และความดี ของมนุษย์ ทัง้ สิ้ นก ็ อนิ จจัง ถ้า หากว่า เราพึ่ง ในสิง่ เหล่า นั ้น
และไม่พ่งึ ในพระเจ้า เราทุกคนต้องให้สติ ปัญญาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นําชีวต
ิ ของเรา
และเราต้องให้ความชอบธรรมของพระเยซูคริสต์ประทานสิง่ สารพัดที่เราต้องการ
ถ้าไม่มีพระเจ้าแล้ว การงานและปัญญาทัง้ สิน
้ ของมนุษย์ก็เปล่าประโยชน์

1 ถ้อยคําของปั ญญาจารย์

ผูเป็
้ นบุตรชายของดาวิด กษั ตริยในเยรู
์
ซาเล็ม 2 ปัญญาจารย์
3
กล่าวว่า อนิ จจัง อนิ จจัง อนิ จจัง อนิ จจัง สารพัดอนิจจัง ที่มนุษย์ทํางานตรากตรําภายใต้
ดวงอาทิตย์ เขาได้ประโยชน์ อะไรจากงานทัง้ สินที
้ ่เขาทํานั ้น
สิ่งสารพัดที่น่าปรารถนาก็ล่วงไป
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4 ชัว
่ อายุ หน่งึ ล่วงไป

และอีกชัว่ อายุ หน่ึงก็มา แต่ แผ่นดินโลกคงเดิมอยู่เป็นนิ ตย์ 5 ดวง
อาทิตย์ ขึ้น และดวงอาทิตย์ ตก แล ้ว รีบ ไปถึงที่ ซ่ึง ขึ้น มานั ้น 6 ลมพัด ไปทางใต้ แล ้ว เวียน
กลับไปทางเหนื อ ลมพัดเวียนไปเวียนมา แล้วลมพัดกลับตามทางเวียนของมัน 7 แม่น้าํ ทัง้
หลายไหลไปสู่ทะเล แต่ทะเลก็ไม่เต็ม แม่น้าํ ไหลไปสู่ที่ใดก็ไหลไปสู่ที่นั ่นอีก 8 สารพัดเหนื่ อย
กันหมด คนใดๆก็พูดไม่ออก นั ยน์ ตาก็ดูไม่อิม
่ หรือหูก็ฟังไม่เต็ม 9 สิ ่งที่ เป็นขึ้นแล้วคือสิง่ ที่
จะเป็นขึ้นอีก สิ่งที่ทํากันแล้วคือสิง่ ที่จะต้องทํากันอีก และไม่มีสิ่งใดใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์
10 มี สัก สิง
่ หนึ่ ง หรือ ที่ เขาจะพูด ได้ ว่า “ดู ซี สิ ่ง นี้ ใหม่ � สิ ่งนั ้ นม ี อยู่ แล ้ว ในสมั ยก ่อนเราทัง้
หลาย 11 ไม่มีการจดจําถึงสมัยก่อนและจะไม่มีการจดจําสิง่ หลังๆที่จะเกิดมาในท่ามกลาง
บรรดาผู้ที่มาภายหลัง
สติปัญญาและความรู ม
้ ากมายนําความเศร้าโศกและความเสียใจมาสู่เรา

12 ข้าพเจ้า ปั ญญาจารย์ เคยเป็ นกษั ตริย์เหนื ออิสราเอลในกรุ งเยรู ซาเล็ม 13 และข้าพเจ้า

ตัง้ ใจเสาะและแสวงหาโดยสติปัญญาถึงสิง่ สารพัดที่กระทํากันภายใต้ฟ้าสวรรค์ เป็นเรือ
่ ง
ยากลําบากซึ่ง พระเจ้า ประทานให้ บุ ตรของมนุษย์ ทํา กัน อยู่ นั ้น 14 ข้าพเจ้า เคยเห็น การทัง้
ปวงซึ่งเขากระทํากันภายใต้ดวงอาทิตย์ และดูเถิด สารพัดก็เป็นความว่างเปล่าและความ
วุน
่ วายใจ 15 อะไรที่ คดจะทําให้ตรงไม่ ได้ และอะไรที่ ขาดอยู่ จะนั บ ให้ครบไม่ ได้ 16 ข้าพเจ้า
รําพึง ในใจของข้าพเจ้า ว่า “ดู เถิด ข้าพเจ้า ได้ มาถึง ฐานะที่ สูงส่ง และได้ มี สติ ปัญญามาก
กว่าใครๆที่เคยอยู่ในกรุ งเยรู ซาเล็มก่อนข้าพเจ้า เออ ใจข้าพเจ้าก็เจนจัดในสติปัญญาและ
ความรู ้ อย่างยิง่ � 17 ข้าพเจ้า ก็ ตัง้ ใจรู ้ สติ ปัญญา รู ้ ความบ้า บอ และความเขลา ข้าพเจ้า
สังเกตเห็นว่าเรือ
่ งนี้ ก็เป็นแต่กินลมกินแล้งด้วย 18 เพราะในสติปัญญามากๆก็มีความทุกข์
ระทมมาก และบุคคลที่เพิม
้ เพิม
่ ความรู ก็
่ ความเศร้าโศก

2
การสนุกสนานและความเขลาก็อนิ จจัง

ข้าพเจ้า รําพึง ในใจว่า “มาเถอะ มาลองสนุกสนานกัน ดู เอ้ า จงสนุก สบายใจไป� แต่
ดู เถิด เรือ
่ งนี้ ก็ อนิ จ จัง เช่ นก ัน 2 ข้าพเจ้า พูด เกี่ยวกับ การหัวเราะว่า “บ้าๆบอๆ � และกล่าว
ถึง ความสนุกสนานว่า “มี ประโยชน์ อะไร � 3 ข้าพเจ้า ครุ น
่ คิด ในใจว่า จะทํา อย่างไรกายจึง
จะคึ กค ั กด ้วยเหล้า องุน
่ และใจยัง คงแนะนํา ข้าพเจ้า ด้วยสติ ปัญญา และจะยึดความเขลา
ไว้อย่างไร จนข้าพเจ้าจะเห็นได้ ว่า อะไรจะดี สําหรับให้บุ ตรทัง้ หลายของมนุษย์กระทําภาย
ใต้ท้องฟ้าตลอดชีวต
ิ ของเขา
1

เรือนใหญ่โตและทรัพย์สมบัติก็อนิ จจัง
ข้าพเจ้า กระทํา การใหญ่ โต ข้าพเจ้า ได้ สร้างเรือนหลายหลัง และปลูก สวนองุน
่ หลาย
แปลง 5 ข้าพเจ้า ทํา สวนหย่อนใจและสวนผลไม้ หลายแห่ง ปลูก ต้นไม้ มี ผลทุก อย่างไว้ใน
สวนเหล่า นั ้น 6 ข้าพเจ้า สร้างสระนํ้า หลายสระสําหรับ ตัว เอง เพื่อ จะใช้น้ํา ในสระนั ้น รดหมู่
ไม้ ที่ กําลัง งอกงาม 7 ข้าพเจ้า ซื้อ ทาสชายหญิง ไว้ มี ทาสเกิด ขึ้น ในบ้าน ข้าพเจ้า ยั งม ี ฝูง
วัว ฝูง แพะแกะเป็น สมบั ติ มากกว่า ของบรรดาคนที่ อยู่ ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม ก่อนข้าพเจ้า ด้วย
8 ข้าพเจ้า สะสมเงิน ทองไว้ด้วย และสํ่า สมทรัพย์ สมบัติ อัน ควรคู่ กับ กษั ตริย์ และควรคู่ กับ
เมืองทัง้ หลาย ข้าพเจ้า มีนั กร ้ องชายหญิง สําหรับ ตัว และเครือ
่ งดนตรีทุก อย่าง ซึ่ง เป็น สิง่
9
ชอบใจบุตรทัง้ หลายของมนุษย์ ข้าพเจ้า จึง เป็น ใหญ่ เป็น โตและเพิม
่ พูน มากกว่า บรรดา
4
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คนที่ เคยอยู่มาก ่อ นข้าพเจ้า ในเยรู ซาเล็ม และสติ ปัญญาของข้าพเจ้า ยัง คงอยู่กับ ข้าพเจ้า
ด้วย 10 สิ ่งใดๆที่ นั ยน์ ตาของข้าพเจ้าอยากเห็น ข้าพเจ้าก็ไม่ปิดบัง ข้าพเจ้ามิได้ห้ามใจจาก
ความสนุกสนานใดๆ เพราะใจข้าพเจ้าพบความเพลิดเพลินในบรรดางานของข้าพเจ้า และ
นี่ เป็นส่วนของข้าพเจ้าจากการงานทัง้ สิน
้ ของข้าพเจ้า 11 แล้วข้าพเจ้าหันมาดู บรรดาสิง่ ที่
มือข้าพเจ้ากระทํา และความเหน็ ดเหนื่ อยที่ ข้าพเจ้าทุ่มเทลงไปและ ดู เถิด ทุ กอย่างก็ เป็น
ความว่างเปล่าและความวุน
่ วายใจ และไม่มีประโยชน์ อะไรภายใต้ดวงอาทิตย์
การงาน ทรัพย์สมบัติและสติปัญญาก็อนิ จจัง
ความบ้าบอและความเขลา เพราะคนที่มาภาย
หลังกษั ตริย์จะทําอะไรได้บ้าง เขาก็กระทําสิง่ ที่เขากระทํากันมานานแล้วนน
ั ้ ได้ 13 ข้าพเจ้า
เห็ นว ่า สติ ปัญญาวิเศษกว่า ความเขลา เหมือนความสว่างวิเศษกว่า ความมืด 14 คนมี สติ
ปัญญามีตาอยูใ่ นสมอง แต่คนเขลาเดินในความมืด ถึงกระนั ้นข้าพเจ้ายังเห็นว่า เหตุการณ์
อย่าง เดียวกัน เกิด ขึ้น แก่ เขา ทัง้ มวล 15 ข้าพเจ้า จึง รําพึง ใน ใจ ว่า “เหตุการณ์ อัน ใด เกิด
แก่ คนเขลาฉั นใด ก็ จะเกิ ดก ับ ตัว ข้าพเจ้า ฉั น นั ้น ถ้า กระนั ้น แล้ว ข้าพเจ้า จะมี สติ ปัญญา
มากมายทําไมเล่า� ข้าพเจ้าจึงรําพึงในใจว่า เรือ
่ งนี้ ก็อนิ จจังเหมือนกัน 16 เพราะตลอดไป
ไม่มีใครระลึกถึงคนมีสติปัญญามากกว่าคนเขลา ด้วยเห็นว่าในอนาคตก็ลืมกันไปหมดแล้ว
แล้วคนมีสติปัญญาตายอย่างไร ก็เหมือนคนเขลา 17 ข้าพเจ้าจึงเกลียดชีวต
ิ เพราะว่าการ
งานที่เขาทํากันภายใต้ดวงอาทิตย์ก่อความสลดใจให้แก่ข้าพเจ้า เพราะสารพัดกเ็ ป็นความ
ว่างเปล่าและความวุน
่ วายใจ 18 เออ ข้าพเจ้าเกลียดการงานทัง้ สิน
้ ของข้าพเจ้า ซึ่งข้าพเจ้า
ตรากตรําอยู่ภายใต้ ดวงอาทิตย์ เพราะข้าพเจ้า จํา ต้องละการนั ้น ไว้ให้แก่ คนที ่ มาภายหลัง
ข้าพเจ้า 19 แล ้ว ใครจะไปทราบว่า เขาคนนั ้น จะเป็น คนมี สติ ปัญญาหรือ คนเขลา กระนั ้น
เขาก็ครอบครองบรรดาการงานของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าได้ตรากตรํามาและที่ข้าพเจ้าใช้สติ
ปัญญากระทําภายใต้ดวงอาทิตย์ นี่ ก็อนิ จจังด้วย 20 ข้าพเจ้าจึงกลับอัดอัน
้ ตันใจนั กถึงเรือ
่ ง
การงานทัง้ สิน
้ ของข้าพเจ้า ซึ่ง ข้าพเจ้า ตรากตรํา มาภายใต้ ดวงอาทิตย์ 21 ด้วยว่า มี คนที ่
ทํางานโดยใช้สติปัญญา ความรู ้ และความชํานาญ แต่แล้วก็ละการนั ้นให้เป็นส่วนของอีก
คนหนึ่ งที่หาได้ออกแรงทําเพื่อการนั ้นไม่ นี่ ก็อนิ จจังด้วยและสามานย์ยิง่ 22 เพราะว่าเขาได้
อะไรจากบรรดาการงานและความเคร่งเครียดในใจที่เขาต้องตรากตรําภายใต้ดวงอาทิตย์
เล่า 23 ด้วยว่าวันเวลาทัง้ หมดของเขามีแต่ความเจ็บปวด และกิจธุระของเขาก่อความสลด
ใจ ถึงกลางคืนจิตใจของเขาก็ไม่หยุดพักสงบ นี่ ก็อนิ จจังด้วย 24 สําหรับมนุษย์นั้นไม่มีอะไรดี
ไปกว่ากินและดื่ม กับการให้จิตใจของเขายินดีในผลดีแห่งการงานของเขา นี่ แหละข้าพเจ้า
เห็นว ่า เป็น มาจากพระหัตถ์ ของพระเจ้า 25 ด้วยใครจะกิน ได้ หรือ ใครจะมี ความชื่นบานได้
มากกว่าข้าพเจ้า 26 เพราะว่าพระเจ้าประทานสติปัญญา ความรู ้ และความยินดีให้แก่คนที่
พระองค์ทรงพอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์ แต่ส่วนคนบาปนั ้นพระองค์ประทาน
ความเหนื่ อยยากในการรวบรวมและสะสมให้ เพิม
่ พูน เพื่อ ว่า เขาจะได้ มอบให้ แก่ ผู้ ที่ พอ
พระทัยต่อพระพักตร์พระเจ้า นี่ ก็เป็นความว่างเปล่าและความวุน
่ วายใจด้วย
12 ข้าพเจ้าจึงหันมาพิเคราะห์สติ ปัญญา

3
ความเพลิดเพลินทัง้ หลายอยูชั
่ ว่ คราว

1 มีฤดู กาลสําหรับทุกสิ่ง

และมีวาระสําหรับเรือ
่ งราวทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์ 2 มีวาระ
เกิด และวาระตาย มี วาระปลูก และวาระถอนสิง่ ที่ ปลูก ทิง้ 3 มี วาระฆ่า และวาระรักษา
ให้ หาย มี วาระรือ
้ ทลายลง และวาระก่อสร้างขึ้น 4 มี วาระร้องไห้ และวาระหัวเราะ มี วาระ
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ไว้ ทุกข์ และ วาระ เต้นรํา มี วาระ โยน หิน ทิง้ และ วาระ เก็บ รวบรวม หิน มี วาระ สวมกอด
และวาระงดเว้น การสวมกอด 6 มี วาระแสวงหา และวาระทํา หาย วาระเก็บ รักษาไว้ และ
วาระ โยน ทิง้ ไป 7 มี วาระ ฉี ก ขาด และ วาระ เย็บ วาระ นิ่ ง เงียบ และ วาระ พูด 8 มี วาระ รัก
และวาระเกลียด วาระสงคราม และวาระสันติ 9 คนงานได้ กําไรอะไรจากการงานของเขา
10 ข้าพเจ้า เห็น เรือ
่ งยากลําบากซึ่ง พระเจ้า ประทานให้ บุ ตรทัง้ หลายของมนุษย์ ทํา กัน อยู่
นั ้น 11 พระองค์ ทรงกระทํา ให้ สรรพสิง่ งดงามตามฤดูกาลของมัน พระองค์ ทรงบรรจุ โลก
ไว้ในจิตใจของมนุษย์ เพื่ อมนุษย์จะมองไม่ เห ็ นว ่า พระเจ้า ทรงกระทํา อะไรไว้ตัง้ แต่ เดิม จน
กาลสุด ปลาย 12 ข้าพเจ้า ทราบแล้ วว ่า สําหรับ เขาไม่ มี อะไรที่ จะดี ไปกว่า เปรมปรี ดิ ์ และ
กระทําการดีตลอดชีวต
ิ 13 และว่าเป็นของประทานจากพระเจ้าแก่มนุษย์ ที่ จะให้มนุษย์ได้
กิน ดื่ม และเพลิดเพลิน ในผลดี แห่ งบรรดาการงานของเขา 14 ข้าพเจ้า ทราบอยู่ วา่ สารพัด
ที่ พระเจ้า ทรงกระทํา ก็ ดํารงอยู่ เป็น นิ ตย์ จะเพิม
่ เติม อะไรเข้าไปอี กก ็ ไม่ ได้ หรือ จะชัก อะไร
ออกเสียกไม่
็ ได้ พระเจ้าทรงกระทําเช่นนั ้น เพื่อให้คนทัง้ หลายมีความยําเกรงต่อพระพักตร์
พระองค์ 15 อะไรๆซึ่ง เป็น อยู่ ในปัจ จุบั นก ็ เป็น อยู่ นานมาแล้ว อะไรๆที่ จะเป็น มาก็ เคยเป็น
อยู่ นาน มา แล้ว และ พระเจ้า ทรง แสวง หา อะไรๆ ที่ ล่วง ไป นั ้น 16 ยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก ที่ ภาย ใต้
ดวงอาทิตย์ ข้าพเจ้า เห็ นว ่า ในที่ ของความยุ ติ ธรรมมี ความชัว่ ร้ายอยู่ ด้วย และในที่ ของ
ความชอบธรรมมีความชัว่ ช้าอยูด้
่ วย 17 ข้าพเจ้ารําพึงในใจของข้าพเจ้าว่า “พระเจ้าจะทรง
พิพากษาคนชอบธรรมและคนชัว่ ร้าย เพราะมี กาลกําหนดไว้สํา หรับท ุก เรือ
่ ง และสําหรับ
18
การงานทุกอย่าง� ข้าพเจ้ารําพึงในใจของข้าพเจ้าเกี่ยวกับสภาพของบุตรทัง้ หลายของ
มนุษย์ ว่า “พระเจ้า ทรงทดสอบเขาเพื่อ จะสําแดงว่า เขาเป็น เพียงสัตว์� 19 เพราะว่า เหตุ
การณ์ ของบุตรทัง้ หลายของมนุษย์กับเหตุการณ์ ของสัตว์เดียรัจฉานนั ้นเหมือนกัน คือเป็น
เหตุการณ์ อันเดียวกัน ฝ่ายหนึ่ งตาย อีกฝ่ายหนึ่ งกต
็ ายเหมือนกัน ทัง้ สองมีลมหายใจอย่าง
เดียวกัน และมนุษย์ ไม่มี อะไรดี กว่า สัตว์เดียรัจฉาน เพราะสารพั ดก ็ อนิ จจัง 20 สารพัด ไป
ยังที่เดียวกัน สารพัดเป็นมาจากผงคลีดิน และสารพัดกลับเป็นผงคลีดินอีก 21 ใครรู ว้ า่ จิต
วิญญาณของมนุษย์ไปสู่ เบื้องบนหรือเปล่า และวิญญาณของสัตว์เดียรัจฉานลงไปสู่ พิภพ
โลกหรือเปล่า 22 เพราะฉะนั ้นข้าพเจ้าจึงเห็นว่า ไม่มีอะไรดี ไปกว่าที่ มนุษย์จะเปรมปรีดิ ์ใน
การงานของตน ด้วยว่านั ่นเป็นส่วนของเขา ใครจะนําเขาให้เห็นว่าอะไรจะเป็นมาภายหลัง
เขา
5

4
บรรดาการข่มเหง ความชัว่ ช้าและการพบอุปสรรคต่างๆก็อนิ จจัง
ข้าพเจ้า พิจารณาบรรดาการข่มเหงที่ เก ิด ขึ้น ภายใต้ ดวงอาทิตย์ อีก และดู เถิด นํ้าตา
ของผู้ที่ ถู กข่มเหง ไม่มีคนเล้าโลมเขา ฝ่ายผู้ข่มเหงเขานั ้ นกุมอํานาจ แต่ หามีผู้ใดเล้าโลม
เขาไม่ 2 เพราะฉะนั ้นข้าพเจ้ายกย่องคนตายที่ตายไปแล้วมากกว่าคนเป็นทีย
่ งั เป็นอยู่ 3 เออ
คนที่ยงั ไม่เป็นมา ที่ไม่เห็นการชัวท
ี
ก
ว่
า
คนทั
ง้ สองจําพวก
่ ี่อุบัติขึ้นภายใต้ดวงอาทิตย์ ก็ยิงด
่
4
นั ้น แล ้ว ข้าพเจ้า พิจารณาบรรดาการงานตรากตรํา และบรรดาฝีมือ ในการงาน เพราะ
เหตุนี้คนก็ถูกเพื่อนบ้านของตนริษยา นี่ ก็เป็นความว่างเปล่าและความวุน
่ วายใจด้วย 5 คน
6
โง่งอมือ และกินเนื้ อของตนเอง ความสงบสุขกํามือหนึ่ งยังดีกว่าการงานตรากตรําสอง
กํา มือ และกิน ลมกิน แล้ง 7 แล ้ว ข้าพเจ้า เห็ นอน ิจ จัง ภายใต้ ดวงอาทิตย์ อีก 8 คือ คนหนึ่ ง
อยู่ตัวคนเดียว ไม่มีคนอื่น ไม่มีบุตรหรือพี่น้ อง แต่เขาทําการงานไม่หยุดหย่อน ตาของเขา
1
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ไม่เคยอิม
่ ความมัง่ คัง่ เขาไม่เคยคิดว่า “ข้าตรากตรําทํางานและตัวข้าอดๆอยากๆเพื่อผู้ใด
� นี่ ก็ อนิ จ จั งด ้วย และเป็น เรือ
่ งสามานย์ 9 สองคนก็ ดี กว่า คนเดียว เพราะว่า เขาทัง้ สอง
ย่อมได้ รบ
ั ผลตอบแทนอย่างดี สําหรับ การงานของเขา 10 ด้วยว่า ถ้า คนหนึ่ ง ล้ม ลง อี กคน
หนึ่ งจะได้พะยุงเพื่อนของตนให้ลุกขึ้น แต่วิบัติแก่คนนั ้นที่อยูคนเดี
่
ยวเมื่อเขาล้มลง เพราะ
ไม่ มี ผู้ อื่น พะยุง ยกเขาให้ลุก ขึ้น 11 อนึ่ ง ถ้า สองคนนอนอยู่ด้วยกัน เขาก็ อบอุน
่ แต่ ถ้า นอน
คนเดียวจะอุน
่ อย่างไรได้ เล่า 12 แม้ คนหนึ่ ง สู้ คนเดียวได้ สองคนจะสู้ เขาได้ แน่ เชือกสาม
เกลียวจะขาดง่ายก็หามิได้ 13 เด็กยากจนและมีสติปัญญาก็ดีกว่ากษั ตริย์ชราและโฉดเขลา
ผู้รบ
ั คํา แนะนํา อีก ไม่ ได้ แล้ว 14 เพราะท่านออกมาจากเรือนจํา แล้ว ขึ้น ครองราชสมบั ติ ใน
ขณะที่มีคนเกิดในราชอาณาจักรของท่านเองกลายเป็นคนจน 15 ข้าพเจ้าพิจารณาบรรดา
คนที่ มี ชี วิต เดิน ไปเดิน มาอยู่ ภายใต้ ดวงอาทิตย์ ทัง้ เด็ก คนที่ สองนั ้ นที ่ จะขึ้น ไปแทนท่าน
16 ประชาชนทัง
้ หลายคือบรรดาผู้ซ่ึงอยู่ก่อนนั ้นไม่มีที่สิน
้ สุด และบรรดาคนที่มาภายหลังก็
จะไม่เปรมปรีดิ์ในท่านด้วย แน่ นอน นี่ ก็เป็นความว่างเปล่าและความวุน
่ วายใจด้วย

5
ชีวิตก็อนิ จจัง
เจ้ าจงระวัง เท้า ของเจ้า เมื่อ เจ้า ไปยัง พระนิ เวศของพระเจ้า เพราะการเข้า ใกล้ ชิ ดเพื่อ
จะฟังก็ดีกว่าคนเขลาถวายสักการบูชา ด้วยว่าเขาไม่รู ว่้ าตนกําลังทําชัว่ 2 อย่าให้ใจของเจ้า
เร็วและอย่าให้ปากของเจ้าพูดโพล่งๆต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าทรงสถิต
ในสวรรค์ และเจ้าอยู่บนแผ่นดินโลก เหตุฉะนั ้นเจ้าจงพูดน้ อยคํา 3 ความฝันจะสําเร็จโดย
มีงานมาก และจะรู จ
้ ักเสียงคนเขลาได้ เพราะการพูดมาก 4 เมื่อเจ้าปฏิญาณไว้ต่อพระเจ้า
อย่าชักช้าที่จะทําตามคําปฏิญาณนั ้นให้สําเร็จ เพราะพระองค์หาชอบพระทัยในคนเขลาไม่
จงทํา ตามที่ เจ้ าปฏิญาณไว้เถิด 5 ที่ เจ้ าจะไม่ ปฏิ ญาณก็ยั งด ี กว่า ที่ เจ้ าปฏิญาณแล้ว ไม่ ทํา
ตาม 6 อย่าให้ปากของเจ้าเป็นเหตุนําตัวเจ้าให้กระทําผิดไป และอย่าพูดต่อหน้าทูตสวรรค์
ว่า นี่ แหละเป็นความพลัง้ เผลอ เหตุไฉนจะให้พระเจ้าทรงพิโรธเพราะเสียงพูดของเจ้า แล
้วเลยทรงทําลายการงานแห่งนํ้ามือของเจ้าเสียเล่า 7 เพราะว่าเมื่อฝันมากและคําพูดมาก
ก็มีอนิ จจังต่างๆด้วย แต่เจ้าจงยําเกรงพระเจ้าเถิด 8 ถ้าเจ้าเห็นคนจนในเมืองถูกข่มเหงก็ดี
เห็นความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมเอาไปเสียกดี
็ เจ้าอย่าประหลาดใจในเรือ
่ งนั ้น ด้วย
ว่ามีเจ้าหน้าที่ คอยจับตาเจ้าหน้าที่ อยู่ แล้วยังมีผู้สูงกว่าอีกชัน
้ หนึ่ งจับตาอยู่เหนื อพวกเขา
ทัง้ สิน
้ 9 ยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก ผลประโยชน์ แห่ งแผ่น ดิน โลก ก็ อยู่ ที่ เขาเหล่า นั ้น ทัง้ หมด กษั ตริย์
เองก็ ได้ รับการเลี้ยงดู จากไร่นา 10 คนรักเงินย่อมไม่อม
ิ่ เงิน และคนรักสมบัติ ไม่รูจั
้ กอิ่มกํา
ไร นี่ ก็อนิ จจังด้วย 11 เมื่อของดีเพิม
็ คับคัง่ ขึ้น คนทีเ่ ป็นเจ้าของทรัพย์จะได้
่ พูนขึ้น คนกินกมี
ประโยชน์ อะไร นอกจากจะได้ ชมเล่น เป็น ขวัญตาเท่านั ้น 12 การหลับ ของกรรมกรก็ ผาสุก
ไม่ว่าเขาจะได้กินน้ อยหรือได้กินมาก แต่ความอิมท
่ ีก็ไม่ช่วยเขาให้หลับ 13 ยั
่ ้องของคนมังม
งมีสิ่งสามานย์อน
ั น่าสลดใจอีกอย่างหนึ่ งที่ข้าพเจ้าเห็นภายใต้ดวงอาทิตย์ คือทรัพย์สมบัติ
ที่ เจ้ าของได้ เก ็บ ไว้ จนเกิด เป็น ภัย แก่ ตน 14 และทรัพย์ สมบัติ นั ้น สูญ เสีย ไปโดยเรือ
่ งยาก
ลําบากอันชัว่ ร้าย และเขาให้กําเนิ ดบุตรชายคนหนึ่ ง แต่ไม่มีอะไรในมือเขา 15 เขาได้คลอด
มาจากครรภ์มารดาฉั นใด เขาจะกลับไปอย่างเปลือยเปล่าเช่นเดียวกับทเี่ ขามาฉั นนั ้น และ
เขาจะเอาอะไรซึ่ง เป็น ผลจากหยาดเหงื่อ แรงงานของเขาติ ดม ือ ไปไม่ ได้ เลย 16 นี่ เป็น สิง่
สามานย์อน
ั น่าสลดใจอีก คือเขาได้เกิดมาอย่างไรเขาก็ต้องไปอย่างนั ้น เขาจะได้ประโยชน์
อะไรเล่าที่เขาได้ลงแรงเพื่อลมแล้ง 17 อนึ่ งเขารับประทานอยูใ่ นความมืดตลอดปีเดือนของ
1
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เขา เขามีความทุกข์อย่างสาหัสและมีโทโสพร้อมกับความเจ็บไข้
ที่ ข้าพเจ้าเห็นดี
และสมควร คือ ให้กิน และดื่ม กับ ปรีดาในผลดี แห่งบรรดากิจการของตนที่ ตนกระทํา ภาย
ใต้ ดวงอาทิตย์ ตลอดปี เดือนแห่ง ชีวต
ิ ของตนที่ พระเจ้า ทรงประทานแก่ ตน เพราะการนี้
แหละเป็นส่วนของตน 19 อนึ่ งทุกๆคนที่ พระเจ้าทรงประทานทรัพย์สมบัติและความมัง่ คัง่
ให้ ก็ได้ ทรงโปรดให้มีอํานาจรับประทานของเหล่านั ้น ได้ รับส่วนของตน และยินดี ปรีดาใน
การงานของตนได้ นี่ แหละเป็น ของประทานจากพระเจ้า 20 เขาจะได้ ไม่ ต้องนึ กถึง ปี เดือน
แห่งชีวต
ิ ของตนมาก เพราะพระเจ้าทรงตอบเขาในสิง่ ที่ให้ใจเขาปีติยินดี

6
ทรัพย์สมบัติก็อนิ จจัง

1 มีสิ่งสามานย์อย่างหนึ่ งที่ข้าพเจ้าเห็นภายใต้ดวงอาทิตย์

และสิง่ นั ้นหนั กแก่มนุษย์ 2 คื
อมนุษย์คนใดที่พระเจ้าทรงประทานทรัพย์สมบัติ ความมัง่ คัง่ และยศฐาบรรดาศักดิให้
์ จน
สิง่ ใดๆที่ เขาปรารถนาสําหรับ ตัว จิ ตใจเขาก็ มี ครบไม่ ขาดเลย แต่ พระเจ้า มิ ได้ ทรงโปรดให้
เขามีอาํ นาจรับประทานสิง่ นั ้นได้ คนนอกบ้านนอกเมืองกลับรับประทานสิง่ นั ้น นี่ ก็อนิ จจัง
และเป็น ความทุกข์ ใจอย่างร้ายแรง 3 แม้ว ่า มนุษย์ คนใดมี บุ ตรสั กร ้อยคน และมี อายุ อยู่
หลายปี จนปี เดือนของเขาก็มากมาย แต่จิตใจของเขาหาได้อิมด
่ ้วยของดีไม่ ยิง่ กว่านั ้ นอีก
เขาไม่ มี งานฝัง ศพของตนด้วย ข้าพเจ้า ว่า บุตรที่ เก ิ ดมาแท้ง เสีย ยั งด ี กว่า คนนั ้น 4 เพราะ
เด็กนั ้นเกิดมาอนิ จจังและตายไปในความมืด และชื่อของเขาถูกปิดไว้ในความมืด 5 ยิง่ กว่า
นั ้ นอ ีก ยัง ไม่ทัน เห็น ตะวัน หรือ ยัง ไม่ ทั นร ู้ เรือ
่ งราวอะไร เด็ก คนนี้ มี ความสงบสุข ยิง่ กว่า ผู้
ใหญ่ นั ้น เสี ยอ ีก 6 เออ แม้ว ่า เขามี ชี วิตอยู่ พันปี ทวีอี กเท่า ตัว แต่ ไม่ ได้ เห ็ นของดี อะไร ทุ ก
คนมิ ได้ ลงไปที่ เดียวกัน หมดดอกหรือ 7 บรรดาการงานของมนุษย์ ก็ เพื่อ ปากของเขา แต่
ถึงกระนั ้นเขาก็ ไม่รูจั
้ กอม
ิ่ 8 ด้วยว่าคนมีสติ ปัญญาได้ เปรียบอะไรกว่าคนเขลาเล่า หรือคน
ยากจนที่ รู จั
้ กดําเนิ นชีวต
ิ ของตนอยู่ต่อหน้าคนที่ มีชีวิตก็ได้ เปรียบอะไร 9 เห็นแล้ วกับนัยน์
ตาก็ดีกว่าความปรารถนาที่ตระเวนไป นี่ ก็เป็นความว่างเปล่าและความวุน
่ วายใจด้วย 10 สิ
่ง ใดซึ่ งม ี อยู่ เดีย
๋ วนี้ เขาได้ ใช้ ชื่อ เรียกสิง่ นั ้น นานมาแล้ว และก็ ทราบกัน แล้ วว ่า มนุษย์ คือ
อะไร และเขาไม่ อาจโต้ เถียงกับ พระองค์ ผู้ ทรงฤทธิเ์ ดชากว่า ตนได้ 11 ยิ่งม ี สิ ่ง ของมากก็ยิ่
งอน ิจ จัง มาก แล ้ วจะเป็น ประโยชน์ อะไรแก่ มนุษย์ เล่า 12 ใครคนไหนรู ว
้ า่ สิง่ ใดเป็น สิง่ ที่ ดี
สําหรับมนุษย์ในชีวตน
ิ ี้ คือในระยะวันเดือนปีทัง้ หลายแห่งชีวตอ
ิ ันเหลวๆของตนที่ได้เสียไป
ดุจดังเงาเล่า หรือใครผู้ใดอาจบอกกับมนุษย์ได้ว่า สิ่งนี้ สิ่งนั ้นจะเกิดขึ้นภายหลังตนที่ภาย
ใต้ดวงอาทิตย์

7
สิ่งเลวร้ายต่างๆที่มนุษย์พบก็ทําให้ไม่สมหวังและไม่สมปรารถนา

1 ชื่อเสียงดีก็ประเสริฐกว่านํ้ามันหอมอย่างวิเศษ

และวันตายก็ดีกว่าวันเกิด 2 ไปยังเรือน
ที่ มีการไว้ทุกข์ก็ดีกว่าไปยังเรือนที่ มีการเลี้ยงกัน เพราะนั ่นเป็นวาระสุดท้ายของมนุษย์ทัง้
ปวง และผูที
้ ่ยังมชี
ี วิตอยูจ
่ ะเอาเหตุการณ์ นั ้นใส่ไว้ในใจ 3 ความโศกเศร้าก็ดีกว่าการหัวเราะ
เพราะความเศร้า หมองของใบหน้า ก็ ทําให้ จิ ตใจดี ข้น
ึ ได้ 4 จิ ตใจของคนที่ มี สติ ปัญญาย่อม
อยู่ ในเรือนที่ มี ความโศกเศร้า แต่ จิ ตใจของคนเขลาย่อมอยู่ ในเรือนที่ มี การสนุกสนาน
5 ฟัง คํา ตําหนิ ของคนที่ มี สติ ปั ญญายังด ี กว่า ให้คนฟัง เพลงของคนเขลา 6 มี เสียงแตกของ
เรียวหนามอยู่ใต้หม้อฉั นใด เสียงหัวเราะของคนเขลาก็ฉั นนั ้น นี่ ก็อนิ จจังด้วย 7 แท้จริงกา
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รบีบ บังคับ กระทํา ให้ ผู้ มี สติ ปัญญาโง่ ไป และสินบนก็ กระทํา ให้ ความเข้าใจเสีย ไป 8 เบื้อง
ปลายแห่ง สิง่ ใดๆก็ ดี กว่า เบื้องต้น แห่ง สิง่ นั ้นๆ มี ใจอดกลั ้ นก ็ ดี กว่า มี ใจอหังการ 9 อย่า ให้
ใจของเจ้าโกรธเร็ว เพราะความโกรธมีประจําอยู่ในทรวงอกของคนเขลา 10 อย่าว่า “อะไร
หนอเป็น เหตุ ให้กาลก่อนดี กว่า กาลบัดนี้ � เพราะที่ เจ้ าไต่ถามนั ้น ไม่ ได้ ถามด้วยสติ ปัญญา
11 สติปั ญญาประกอบกับมรดกก็ เป็ นของดี การนั ้นเป็ นประโยชน์ แก่ คนที ่ได้เห็นดวงตะวัน
12 เงินเป็ นเครือ
่ งป้องกันฉั นใด สติปัญญาก็เป็นเครือ
่ งป้องกันฉั นนั ้น และผลประโยชน์ ของ
ความรู ้ คือ สติ ปัญญาย่ อมร ักษาชีวต
ิ ของผู้ ที่ มี สติ ปัญญานั ้น 13 จงพิจารณาพระราชกิจ
ของพระเจ้า สิ ่งใดๆที่ พระองค์ ทรงกระทําให้คดอยู่แล้ว ใครจะเหยียดสิง่ นั ้นๆให้ตรงได้ เล่า
14 ในวัน แห่ง ความเจริญ ก็ จงชื่นชมยินดี แต่ ในวัน แห่ง ความทุกข์ ยากก็ จงพินิจ พิจารณา
พระเจ้าทรงบันดาลให้มีทัง้ สองอย่าง เพื่อมนุษย์จะไม่ค้นได้วา่ เมื่อเขาล่วงไปแล้วจะมีอะไร
มา 15 ข้าพเจ้า เห็น สิง่ เหล่า นี้ ทัง้ สิน
้ ในชี วิตอน ิจ จัง ของข้าพเจ้า คือ คนชอบธรรมพินาศใน
ความชอบธรรมของตัว และมีคนชัว่ ร้ายมีชีวิตยืนยาวในการกระทําชัว่ 16 อย่าเป็นคนชอบ
ธรรมเกิน ไป และอย่าฉลาดเกินตัว เหตุ ใดเจ้าจะทําตัว ให้พินาศเสียเล่า 17 อย่าชัว่ มากนั ก
หรืออย่าเป็นคนเขลา ทําไมเจ้าจะไปตายเสียก่อนถึงวาระของเจ้าเล่า 18 ก็ดีอยูแล
่ วท
้ เจ้
ี่ าจะ
ยึดถือสิง่ เหล่านี้ ไว้ เออ เจ้าอย่าแบมือปล่อยสิง่ นั ้นให้หลุดลอยเสียทีเดียว เพราะว่าผูที
้ ่เกรง
กลัวพระเจ้าจะพ้นจากบรรดาสิง่ ที่กล่าวมานี้ 19 สติปัญญาเป็นกําลังแก่คนฉลาดดีกว่าผู้มี
อํานาจใหญ่ โตสิบ คนที่ อยู่ ในเมือง 20 แน่ ที เดียวไม่ มี คนชอบธรรมสัก คนเดียวบนแผ่น ดิน
โลก ที่ ได้ ประพฤติ ล้วนแต่ ความดี และไม่ กระทํา บาปเลย 21 อย่า สนใจฟัง บรรดาถ้อยคํา ที่
ใครๆกล่าว เกรงว่าเจ้าจะได้ยน
ิ ทาสของเจ้าแช่งด่าตัวเจ้า 22 ด้วยว่าเจ้าก็แจ้งอยู่กับใจของ
เจ้าเองหลายครัง้ หลายหนแล้วว่า ตัวเจ้าเองได้แช่งด่าคนอื่นเหมือนกัน 23 บรรดาข้อความ
เหล่า นี้ ข้าพเจ้า ได้ ชน
ั สูตรดู ด้วยใช้ สติ ปัญญาแล้ว ข้าพเจ้า ว่า “ข้าพเจ้า จะได้ ปัญญา � แต่
ปัญญานั ้น กลั บอย ู่ หา่ งไกลจากข้าพเจ้า 24 สิ ่ง ที่ อยู่ไกลและลึ กล้าํ เหลือ เกิน ใครผู้ ใดจะค้น
ออกมาได้ 25 ใจข้าพเจ้าหวนกลับมาเรียนรูแ
้ ละเสาะแสวงหาสติปัญญา และมูลเหตุของสิง่
ต่างๆ เพื่อให้รูความชั
้
ว่ ร้ายแห่งความเขลา คือความเขลาและความบ้าบอ 26 ข้าพเจ้าได้พบ
อีกสิง่ หนึ่ งซึ่งขมขื่นยิง่ กว่าความตาย คือผูห
้ ญิงที่มีใจเป็นบ่วงแร้วและข่าย มือของนางเป็น
โซ่ ตรวน คนใดเป็น คนที่ พอพระทัย พระเจ้า คนนั ้น จะหนี พ้น นาง แต่ คนบาปจะถูก ผู้ หญิง
คนนั ้นจับเอาไป 27 ปัญญาจารย์กล่าวว่า ดูเถิด ข้าพเจ้าพบดังต่อไปนี้ โดยเอาเรือ
่ งหนึ่ งมา
ประดิษฐ์ติดต่อเข้ากับอีกเรือ
่ งหนึ่ ง เพื่อหามูลเหตุ 28 ซึ่งจิตใจของข้าพเจ้ายังกําลังหาแล้ว
หาอีก แต่ข้าพเจ้าหาได้พบปะไม่ ในชายพันคนจะพบชายจริงสักคนหนึ่ ง แต่จะหาหญิงแท้
สักคนหนึ่ งในจํานวนพันคนก็หาไม่พบ 29 ดูเถิด ข้าพเจ้าพบแต่ความนี้ ต่างหาก คือพระเจ้า
ทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นคนเที่ยงธรรม แต่มนุษย์ทัง้ หลายได้ค้นคว้ากลอุบายต่างๆออกมา

8
ดูเหมือนว่าคนชัว่ เจริญ ขณะเมื่อคนดีล้มเหลว

ใครผู้ ใดจะเหมือนนั ก ปราชญ์ หรือ ใครเล่า จะอธิบายอะไรๆก็ ได้ สติ ปัญญาของมนุษย์
กระทํา ให้ ใบหน้า ของเขาผ่องใส และใบหน้า ของเขาที่ แข ็ งกระด้างก็ เปลี่ยนไป 2 ข้าพเจ้า
แนะนํา ว่า จงถือ รักษาพระบัญชาของกษั ตริย์ และที่ เก ี่ยวข้องกับ คํา ปฏิญาณต่อ พระเจ้า
3 อย่า รีบ ออกไปให้ พ้น พระพักตร์กษั ตริย์ อย่า ยืน อยู่ ฝ่ายความชัว
่ ม
่ ร้าย เพราะกษั ตริย์ ยอ
4
ทรงกระทําอะไรๆตามชอบพระทัยพระองค์ ด้วยว่าพระดํารัสของกษั ตริย์อยูที
่ ่ไหน อํานาจ
1
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ก็ อยู่ ที่ นั่น และใครผู้ ใดจะกราบทูล ถามพระองค์ ได้ ว่า “พระองค์ ทรงกระทํา อะไรเช่น นั ้น�
5 ผู้ที่ รักษาพระบัญชาจะไม่ประสบความชัว
่ ร้าย และจิตใจของคนที่ มีสติปัญญาก็เข้าใจทัง้
6
วาระและคําตัดสิน ด้วยว่าไม่วา่ อะไรทัง้ นั ้นย่อมมีวาระและคําตัดสิน ฉะนั ้นความลําบาก
ของมนุษย์จึงเป็นภาระหนั กแก่ตัวเขา 7 ด้วยเขาไม่ทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้น ด้วยใครจะบอก
แก่ เขาได้ วา่ สิง่ นั ้น จะเกิด ขึ้น เวลาใด 8 หาม ี มนุษย์คนใดมี อาํ นาจเหนื อ จิต วิญญาณที่ จะรัง้
จิตวิญญาณได้ไม่ หรือหามีอาํ นาจอันใดเหนื อวันตายไม่ การสงครามนั ้นย่อมไม่มีการปลด
ปล่อย ความชัว่ ร้ายย่อมไม่ มี การปลดปล่อยผู้ ที่ ถู กมอบให้ ไว้ 9 บรรดาการนี้ ข้าพเจ้า เห็น
หมดแล้ว และข้าพเจ้า สนใจกิจการทุก อย่างที่ เขากระทํา กัน ภายใต้ ดวงอาทิตย์ มี วาระซึ่ง
ให้คนหนึ่ งมีอาํ นาจเหนื ออีกคนหนึ่ งที่ จะมาทําอันตรายเขา 10 ข้าพเจ้าได้ เห็นเขาฝังคนชัว่
ร้าย ผู้ซึ่งเคยเข้าออกที่สถานบริสุทธิ์ และมีคนลืมเขาในเมืองที่คนชัว่ ร้ายนั ้นเองกระทําสิง่
เช่นนั ้น นี่ ก็อนิ จจังด้วย 11 เพราะการตัดสินการกระทําชัวน
้ เขาไม่ได้ลงโทษโดยเร็ว เหตุ
่ ัน
ฉะนั ้น ใจบุตรทัง้ หลายของมนุษย์ จึง เจตนามุ่ง ที่ จะกระทํา ความชัว่ 12 แม้ว ่า คนบาปทํา ชัว่
ตัง้ ร้อยครัง้ และอายุเขายังยัง่ ยืนอยู่ได้ ถึงกระนั ้นข้าพเจ้ายังรู แน่
้ ว่า ความดีจะมีแก่เขาทัง้
หลายที่ ยาํ เกรงพระเจ้า คือที่ มี ความยําเกรงต่อพระพักตร์พระองค์ 13 แต่ ว่าจะไม่ เป็นการ
ดี แก่ คนชัว่ ร้าย อายุ ของเขาที่ เป็น ดัง เงาก็ จะไม่ มี ยืด ยาวออกไปได้ เพราะเขาไม่ มี ความ
ยําเกรงต่อพระพักตร์พระเจ้า 14 ยังมอ
ี นิ จจังอก
ี อย่างหนึ่ งที่กระทํากันบนแผ่นดินโลก คือมี
คนชอบธรรมรับเหตุ การณ์ อันเป็นเหตุ การณ์ ที่ คนชัว่ ควรรับ และมีคนชัว่ รับเหตุ การณ์ อัน
เป็น เหตุ การณ์ ที่ คนชอบธรรมควรรับ ข้าพเจ้า กล่าวได้ ว่า นี่ ก็ อนิ จ จั งด ้วย 15 แล ้ว ข้าพเจ้า
จึง สนั บสนุน ให้หาความสนุกสนาน ด้วยว่า ภายใต้ ดวงอาทิตย์ มนุษย์ไม่มี อะไรดี ไปกว่า กิน
และดื่มกับชื่นชมยินดี ด้วยว่าอาการนี้ คลุกคลี ไปในการงานของตนตลอดปี เดือนแห่งชีวต
ิ
ของตน ที่พระเจ้าทรงโปรดประทานแก่ตนภายใต้ดวงอาทิตย์ 16 เมื่อข้าพเจ้าตัง้ ใจจะเข้าใจ
สติปัญญาและทราบธุรกิจที่ กระทํากันในโลก (ที่ เขาอดหลับอดนอนทํากันตลอดวันตลอด
คืน� 17 แล ้ว ข้าพเจ้า จึง เห็น บรรดาพระราชกิจ ของพระเจ้า ว่า มนุษย์ จะค้นหาความเข้าใจ
ในพระราชกิจ ที่ บัง เกิ ดอย ู่ ภายใต้ ดวงอาทิตย์ หาได้ ไม่ เพราะว่า ถึง แม้ มนุษย์ จะออกแรง
ค้นหาสักปานใดก็ยงั จะค้นหาให้พบไม่ได้ เออ ยิง่ กว่านั ้ นอีก แม้ว่านั กปราชญ์คนใดนึ กเอา
ว่าเขาจะเข้าใจแล้ว เขาก็ยงั ค้นหาไม่พบ

9

หลักการต่างๆสําหรับการดําเนิ นชีวต
ิ
1 ข้าพเจ้า ได้ นํา เรือ
่ งราวเหล่า นี้ มาคิด ตรวจพิจารณาให้ สิ ้ นว ่า คนชอบธรรมและคนมี
สติปัญญารวมทั งก
้ ิจการของเขาทัง้ หลาย ก็อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า จะทรงรักหรือทรง
เกลียดก็ ตาม มนุษย์ หารู ้ไม่ ทุ กอย่างก็ อยู่ ต่อ หน้า เขาทัง้ หลาย 2 สิ ่ง สารพัด ตกแก่ คนทัง้
ปวงเหมือนกัน หมด คือ เหตุ การณ์ อัน เดียวกัน ตกแก่ คนชอบธรรมและคนชัว่ ตกแก่ คนดี
ตกแก่ คนสะอาดและคนที่ มี มลทิน ตกแก่ ผู้ ที่ ถวายสัตวบู ชา และแก่ ผู้ ที่ ไม่ ถวายสัตวบู ชา
ตกแก่ คนดี อย่างไรก็ ตกแก่ คนบาปอย่างนั ้น ตกแก่ คนปฏิญาณอย่างไรก็ ตกแก่ คนไม่ กล
้า ปฏิญาณอย่างนั ้น 3 นี่ แหละเป็น สิง่ สามานย์ ที่ มี อยู่ ในบรรดาการที่ บังเกิด ขึ้น ภายใต้ ดวง
อาทิตย์ คือว่ามีเหตุการณ์ อันเดียวกั นที ่ตกแก่ คนทัง้ ปวง เออ จิ ตใจของบุตรทัง้ หลายของ
มนุษย์ก็เต็มไปด้วยความชัว่ และความบ้าบออยู่ในใจของเขาเมื่อมีชีวิตและต่อจากนั ้นเขา
ก็ ไปอยู่กับคนตาย 4 ส่วนคนใดที่ มัว่ สุมอยู่กับคนทัง้ ปวงที่ มี ชว
ิ คนนั ้ นก็มี ความหวังใจได้
ี ต
5
ด้วยว่าสุนัข ที่ เป็น อยู่ก็ ยังด ี กว่าสิงโตที่ ตายแล้ว เพราะว่าคนเป็น ย่อมร ู้ วา่ เขาเองจะตาย
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แต่คนตายแล้วกไม่
็ รูอะไรเลย
้
เขาหาได้รบ
ั รางวัลอีกไม่ ด้วยว่าใครๆก็พากันลืมเขาเสียหมด
6 ทัง
้ ความรัก ความชัง และความอิจฉาของเขาได้สาบสูญไปแล้ว ในบรรดาการที่บังเกิดขึ้น
ภายใต้ดวงอาทิตย์ เขาทัง้ หลายหามีส่วนร่วมอีกต่อไปไม่ 7 ไปเถิด ไปรับประทานอาหารของ
เจ้าด้วยความชื่นชม และไปดื่มน้าํ องุน
่ ของเจ้าด้วยใจร่าเริง เพราะพระเจ้าทรงเห็นชอบกับ
8
การงานของเจ้าแล้ว จงให้เสื้อผ้าของเจ้าขาวอยูเสมอ
่
และนํ้ามันที่ศีรษะของเจ้าก็อย่าให้
ขาด 9 เจ้าจงอยู่กินด้วยความชื่นชมยินดีกับภรรยาซึ่งเจ้ารักตลอดปี เดือนแห่งชีวตอน
ิ
ิจจัง
ของเจ้า ซึ่งพระองค์ ได้ ทรงประทานให้แก่ เจ้ าภายใต้ ดวงอาทิตย์ ตลอดปี เดือนอนิ จจังของ
เจ้า ด้วยว่านั ่นเป็นส่วนในชีวต
ิ และในการงานของเจ้า ซึ่งเจ้าได้ออกแรงกระทําภายใต้ดวง
อาทิตย์ 10 มือของเจ้าจับทําการงานอะไร จงกระทําการนั ้นด้วยเต็มกําลังของเจ้า เพราะว่า
ในแดนคนตายที่ เจ้ าจะไปนั ้น ไม่ มี การงาน หรือ แนวความคิด หรือ ความรู ้ หรือ สติ ปัญญา
11 ข้าพเจ้า ได้ เห็นภายใต้ ดวงอาทิตย์อีกว่า คนเร็วไม่ ชนะในการวิง
่ แข่งเสมอไป หรือฝ่ายมี
กําลังไม่ชนะสงครามเสมอไป หรือคนฉลาดไม่รบ
ั ประทานเสมอไป หรือคนมีความเข้าใจไม่
รํา่ รวยเสมอไป หรือ ผู้ ที่ เชีย
่ วชาญไม่ ได้ รับ ความโปรดปรานเสมอไป แต่ วาระและโอกาสมี
12
มาถึง เขาทุก คน เพราะว่า มนุษย์ ไม่รู วาระของตน
้
ปลาติ ดอย ู่ ในอวนอั นร ้ายฉั นใด และ
นกถู กดักติ ดอยู่ในบ่วงแร้วฉั นใด วาระอันร้ายก็ มาถึ งบุตรทัง้ หลายของมนุษย์ เขาก็ ถู กวา
ระอั นร ้ายนั ้น ดัก จับ ติด โดยฉั บ พลัน เหมือนกัน ฉั น นั ้น 13 ข้าพเจ้า เห็น เรือ
่ งสติ ปัญญาภาย
ใต้ ดวงอาทิตย์ เห ็ นว ่า เป็น เรือ
่ งใหญ่ โตดัง ต่อ ไปนี้ 14 ยั งม ี เมืองเล็กๆเมืองหนึ่ ง มี คนอยู่ ใน
เมืองนั ้นน้ อยคน แล้วมีมหากษั ตริยมาตี
์
เมืองนั ้นและล้อมเมืองนั ้นไว้ และสร้างเครือ
่ งล้อม
ไว้รอบเมือง 15 แต่ในเมืองนั ้นมช
ี ายฉลาดแต่ยากจนอยูค
่ นหนึ่ ง และชายคนนี้ ชว
่ ยเมืองนั ้น
ไว้ให้พ้นด้วยปัญญาของตน แต่หามใี ครจดจํารําลึกถึงชายยากจนคนนี้ ไม่ 16 แต่ข้าพเจ้าว่า
สติ ปัญญาก็ ดี กว่ากําลังวังชา ถึงสติ ปัญญาของชายยากจนคนนั ้นถู กดูแคลน และถ้อยคํา
ของเขาไม่มีใครฟั งก็ตามที 17 ถ้อยคําของคนฉลาดซึ่งได้ยน
ิ ในที่ สงัดดี กว่าสิงหนาทของผู้
ครอบครองคนเขลา 18 สติ ปัญญาดี กว่าเครือ
่ งอาวุธยุทโธปกรณ์ แต่ คนบาปคนเดียวย่อม
บัน
่ รอนความดีเสียเป็นอันมากได้

10
ความโง่เขลา ความชัว่ ร้ายและความล้มเหลวของมนุษย์

1 แมลงวันตายย่อมทําให้ขี้ผึ้งของคนปรุ งยาบูดเหม็นไป

ดังนั ้นความโง่เขลานิ ดหน่ อยก็

2 จิตใจของคนที่ มีสติปั ญญาย่อมอยู่

ทําให้เขาเสียชื่อด้วยในเรือ
่ งสติปัญญาและเกียรติยศ
ที่ ข้างขวามือ ของตน แต่ จิ ตใจของคนเขลาย่อมอยู่ที่ ข้างมือ ซ้ายของตัว 3 แม้ เมื่อ คนเขลา
กําลังเดินไปตามทาง เขาก็ขาดสํานึ ก และตัวเขามักแสดงแก่ทุกคนว่าตนเป็นคนเขลา 4 ถ้า
ใจของเจ้านายเกิดโมโหขึ้นต่อท่าน อย่าออกเสียจากที่ ของท่าน เพราะว่าอารมณ์ เย็นย่อม
ระงับความผิดใหญ่หลวงไว้ได้ 5 มีสิ่งสามานย์ที่ข้าพเจ้าเห็นภายใต้ดวงอาทิตย์ ประหนึ่ งว่า
เป็น ความผิด ซึ่ง มาจากผู้ มี อาํ นาจ 6 คือ คนเขลาถูก แต่ง ตัง้ ไว้ในตําแหน่ ง สูง ใหญ่ และคน
มัง่ คัง่ รับตําแหน่ งตํ่าต้อย 7 ข้าพเจ้าเห็นทาสขี่ม้า และเจ้านายเดินที ่พ้น
ื แผ่นดินอย่างทาส
8 ผู้ ใดขุด บ่อ ไว้ ผู้ นั ้น จะตกลงในบ่อ นั ้น ผู้ ใดพัง รัว
้ ต้นไม้ ทะลุ เข้าไป งู จะขบกัด ผู้ นั ้น 9 ผู้ ใด
สกัดหิน ผู้นั ้นจะเจ็บเพราะหินนั ้น ผู้ใดผ่าขอนไม้ ผู้นั ้นจะประสบอันตรายเพราะขอนไม้นั้น
ได้ 10 ถ้าขวานทื่อแล้ว และเขาไม่ลับให้คม เขาก็ต้องออกแรงมากกว่า แต่สติปัญญาจะช่วย
ให้บรรลุ ความสําเร็จ 11 ถ้างู ขบเสี ยก่อนที่ ทําให้มันเชื่อง หมองูก็ ไม่เป็นประโยชน์ อะไรแล้ว
12 ถ้อยคํา จากปากของผู้ มี สติ ปั ญญาก็ มี คุณ แต่ ริม ฝีปากของคนเขลาจะกลืน ตัว เองเสีย
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13 ถ้อยคําจากปากของเขาเป็ นความเขลาตัง
้ แต่เริม
่ ปริปาก

ตอนจบถ้อยคํานั ้นก็เป็นความ
บ้าบออย่างร้าย 14 คนเขลาพูดมากซํ้าซาก มนุษย์หารู ไ้ ม่ว่าเหตุอน
ั ใดจะบังเกิดขึ้น ใครเล่า
จะบอกเขาได้ วา่ มี อะไรเกิด ขึ้น เมื่อ เขาล่วงไป 15 การงานของคนเขลากระทํา ให้ เขาทุก คน
เหน็ ดเหนื่ อย ด้วยว่า เขาไม่ รู จั
้ ก ทางที่ จะเข้ าไปในกรุ ง 16 โอ บ้านเมืองเอ๋ย วิบัติ แก่ เจ้ าเมื่อ
กษัตริย์ของเจ้าเป็นเด็ก และเจ้านายทัง้ หลายของเจ้ามีการเลี้ยงกันสนุกสนานแต่เช้า 17 โอ
บ้านเมืองเอ๋ย ความสําราญจะมี แก่ เจ้า เมื่อ กษั ตริย์ของเจ้า เป็น บุตรชายของขุนนาง และ
เจ้านายของเจ้ามีการเลี้ยงตามกาลเทศะ เพื่อจะมีกําลังวังชา มิใช่จะดื่มให้มึนเมา 18 เพราะ
ความขี้ เก ียจ หลังคาจึง หัก พัง ลง และเพราะมือ เกียจคร้านเรือนจึง รัว่ เฉอะแฉะ 19 เขาจัด
งานเลี้ยงไว้เพื่อให้คนหัวเราะ และนํ้าองุน
่ ทําให้ชื่นบาน และเงินก็จัดให้ได้ทุกอย่าง 20 อย่า
แช่ งด ่ากษั ตริย์ เออ แม้แต่ คิด แช่ งด ่า ในใจก็ อย่า เลย และอย่า แช่ง คนมั ่งม ี ที่ ในห้องนอน
ของเจ้า เพราะนกในอากาศจะคาบเสียงของเจ้าไป หรือตัวที่มีปีกจะเล่าเรือ
่ งนั ้น

11
คนธรรมดาสามารถได้สิ่งที่ดีที่สุดได้

1 จงโยนขนมปั งของเจ้าลงบนนํ้า

เพราะอีกหลายวันเจ้าจะพบมันได้ 2 จงปันส่วนหนึ่ งให้
แก่คนเจ็ดคน เออ ถึงแปดคนก็ให้เถอะ เพราะเจ้าไม่ทราบว่าสิง่ สามานย์อย่างใดจะบังเกิด
ขึ้น บนพื้น แผ่น ดิน 3 ถ้า บรรดาเมฆมี ฝนอยู่ เต็ม มั นก ็ จะเททัง้ หมดลงมาบนแผ่น ดิน โลก
และถ้าต้นไม้ล้มลงทางใต้หรือทางเหนื อ มันล้มลงตรงไหน มันก็นอนอยู่ตรงนั ้น 4 ผู้ใดเฝ้า
สังเกตลมก็จะไม่หว่านพืช และผูที
้ ่มองเมฆก็จะไม่เก็บเกี่ยว 5 เจ้าไม่ทราบทางของวิญญาณ
ว่าไปทางไหน และกระดูกมีข้น
ึ ในมดลูกของหญิงที่มีครรภ์อย่างไรฉั นใด เจ้าก็จะไม่ทราบถึ
งกิจการของพระเจ้าผู้ทรงกระทําสิง่ สารพัดฉั นนั ้น 6 เวลาเช้าเจ้าจงหว่านพืชของเจ้า และ
พอเวลาเย็ นก ็ อย่า หดมือ ของเจ้า เสีย เพราะเจ้า หาทราบไม่ วา่ การไหนจะเจริญ การนี้ หรือ
การนั ้น หรือการทัง้ สองจะเจริญดีเหมือนกัน 7 แสงสว่างเป็นทีชื
่ ่นใจ และการที่นั ยน์ ตาเห็น
ดวงตะวันก็เป็ นที ่ชื่นบาน 8 แต่ถ้าคนใดมีชีวิตอยู่ได้ตัง้ หลายปี และเขาเปรมปรีดิ ์ในตลอด
ปี เดือนเหล่า นั ้น ก็ จงให้เขาระลึก ถึง วันม ื ดม ิด ว่า จะมี มาก บรรดาเหตุ การณ์ ที่ เก ิด ขึ้น มานั ้
นก็อนิ จจัง 9 โอ เยาวชน จงเปรมปรีดิ์ในปฐมวัยของเจ้า และให้จิตใจของเจ้ากระทําตัวเจ้า
ให้รา่ เริงในปี เดือนแห่งปฐมวัยของเจ้า เจ้าจงดําเนิ นในทางแห่งใจของเจ้าและตามสายตา
ของเจ้า แต่ จงทราบว่า เนื่ องด้วยกิจการงานทัง้ ปวงเหล่า นี้ พระเจ้า จะทรงนํา เจ้า เข้า มาถึง
การพิพากษา 10 ฉะนั ้นจงตัดความเศร้าหมองเสียจากใจของเจ้า และจงสลัดความชัว่ ร้าย
เสียจากเนื้ อหนั งของเจ้า เพราะความหนุ่มสาวและวัยฉกรรจ์นั้นเป็นอนิจจัง

12
มาตรฐานที่สมบูรณ์ เมื่ออยูใต้
่ พระราชบัญญัติปราศจากพระคุณ

ในปี เดือนแห่ง ปฐมวัย ของเจ้า เจ้ าจงระลึก ถึง พระผู้ เนรมิต สร้างของเจ้า ก่อนที่ ยาม
ทุกข์ รอ
้ นจะมาถึง และปี เดือนใกล้ เข้า มา เมื่อ เจ้า จะกล่าวว่า “ข้า ไม่ มี ความเพลิดเพลิน ใน
ปี เดือนนั ้น เลย� 2 ก่อนที่ ดวงอาทิตย์ แสงสว่าง ดวงจันทร์ และดวงดาวทัง้ หลายอับ แสง
และก่อนที่ เมฆกลับ มาเมื่อ หมดฝนแล้ว 3 ในกาลเมื่อ คนยามเฝ้า เรือนจะตัว สัน
่ และคน
แข็ง แรงจะคุดคู้ ไป และหญิง โม่ จะเลิก โม่ เพราะจํานวนลดน้ อยลง และบรรดาผู้ ที่ เยีย
่ ม
หน้า ต่างจะมื ดม ัว 4 และประตู คู่ ที่ เปิด ออกถนนจะปิด เสีย เมื่อ เสียงโม่ ออ
่ ยลง เมื่ อม ี เสียง
นก เขาจะลุก ขึ้น และบรรดานั กร ้ องสตรีจะย่อ ตัว ลง 5 เออ เขาทัง้ หลายจะกลั วท ี่ สูง และ
1
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สิง่ น่า สยดสยองก็ จะอยู่ ในหนทาง ต้ นอ ั ลม ันด์ จะมี ดอก และตัก
๊ แตนจะเป็น ภาระ ความ
ปรารถนาก็ จะประลาตไปเสีย เพราะมนุษย์ กําลัง ไปบ้านอัน ถาวรของเขา ส่วนผู้ ไว้ ทุกข์ ก็
เวียนไปมาตามถนน 6 ก่อนที่ สายเงิน จะขาด หรือ ชามทองคํา จะบรรลัย หรือ เหยือกนํ้า จะ
แตกเสียที่ นํ้าพุ หรือล้อจะหักเสีย ณ ที่ ขังนํ้า 7 และผงคลี จะกลับไปเป็นดินอย่างเดิม และ
จิต วิญญาณจะกลับ ไปสู่ พระเจ้า ผู้ทรงประทานให้มาน ัน
้ 8 ปัญญาจารย์ว่า อนิ จจัง อนิ จจัง
9
สารพั ดก ็ อนิ จจัง ยิง่ กว่า นั ้น เพราะปัญญาจารย์ เป็น คนฉลาดแล้ว ท่านยัง สอนความรู ้
ให้ประชาชนอี กด ้วย เออ ท่า นพิ เคราะห์ ท่านค้นคว้า และท่านเรียบเรียงสุภาษิ ต หลายข้อ
10 ปั ญญาจารย์เสาะหาถ้อยคําที่เพราะหู และท่านเขียนถ้อยคําแห่งความจริงไว้อย่างเที่ยง
ตรง 11 ถ้อยคําของนั กปราชญ์เป็นประดุจปฏัก และประดุจตะปู ซ่ึงอาจารย์ผู้สอนแห่งการ
ชุ มนุ มได้ ตรึง แน่ น ซึ่ง ท่านเมษบาลผู้ หน ่ง
ึ ได้ ประทานให้ 12 และยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก บุ ตรชาย
ของข้าพเจ้า เอ๋ย จงรับคํา ตัก เตือนเถิด ซึ่ง จะทํา หนั งสือ มากก็ ไม่มี สิน
้ สุด และเรียนมากก็
เหนื่ อยเนื้ อหนั ง 13 ให้เราฟังตอนสรุ ปความกันทัง้ สิน
้ แล้ว คือจงยําเกรงพระเจ้า และรักษา
พระบัญญั ติ ของพระองค์ เพราะนี่ แหละเป็น หน้าที่ ทัง้ สิน
้ ของมนุษย์ 14 ด้วยว่า พระเจ้า จะ
ทรงเอาการงานทุกประการเข้าสู่การพิพากษา พรอ
้ มด้วยสิง่ เร้นลับทก
ุ อย่าง ไม่ว่าดีหรือชัว่
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

เพลงซาโลมอน

พอถึง สมัย ของเอสรา พวกยิว ยอมรับ ว่า หนั งสือ เพลงซาโลมอนเป็น หนั งสือ ที่ ได้ รับ การ
ดลใจจากพระเจ้า และเป็นส่วนหนึ่ งของพระคัมภีร ์ โจซีฟัสนับว่าเล่มนี้ได้รับการดลใจจาก
พระเจ้าและเป็นส่วนหนึ่ งของเสพทูอาจินต์

กษั ตริย์ ซา โลม อน แต่ง บทเพลง 1005 บท (1 พกษ 4:32) แต่ เพลง เดียว ที่ ได้ รับ การ
ดลใจจากพระเจ้าและยังอยูคื
่ อ “เพลงของซาโลมอน� ซึ่งอาจจะถูกเขียนขึ้นในช่วงแรกใน
ชีวต
ิ ของท่าน พระเจ้า ทรงใช้มนุษย์ที่ อ่อนกําลัง ให้สอนบทเรียนฝ่ายจิต วิญญาณ ในเล่ มน ี้
กษั ตริย์ซาโลมอนเปรียบกับพระเยซู คริสต์ ซึ่งใหญ่กว่าซาโลมอน (มธ 12:42) เล่ มนี้ไม่ได้
เป็นประวัติศาสตร์ เรือ
่ งที่บรรยาย หรือเรือ
่ งจริงจากชีวต
ิ ของซาโลมอน แต่เป็นเรือ
่ งเปรียบ
หลายเรือ
่ ง มัทธิว เฮนรี
็ กล่าวว่า “เล่มนเี้ ป็นคําอุปมา ซึ่งทําให้คนทีไม่
่ รักพระเจ้าเข้าใจเรือ
่ ง
เกี่ยวกับพระเจ้าอยากขึ้น แต่สําหรับคนที่รก
ั พระเจ้านั ้นเรือ
่ งเกี่ยวกับพระเจ้าชัดขึ้นและชื่น
ใจ�
เพื่อ ให้ มนุษย์ เข ้า ใจถึง เรือ
่ งความรัก และความสามั คค ี ธรรมของพระเจ้า พระองค์ ต้อง
ใช้ เรือ
่ งจากชีวต
ิ ประจํา วัน นี้ เป็นการเปรียบเทียบ เพราะฉะนั ้น พระเจ้า ทรงเปรียบกับ เจ้า
บ่าว อิสราเอลเปรียบกับเจ้าสาว คือเป็นเจ้าสาวของพระเจ้า ในพระคัมภีรใหม่
์
พระเยซูทรง
เปรียบกับเจ้าบ่าว (มธ 22:1; 25:1-13; ลก 5:35) อ�เปาโลต้องการให้พวกคริสเตียนเป็น
พรหมจารีบริสุทธิซึ
์ ่งถวายแด่พระคริสต์ (2 คร 11:2)
ในเล่มนี้เราเห็นพระเจ้าเปรียบกับพระบิดาแห่งความรัก ปุโรหิต ผู้เลี้ยง และกษั ตริย์

จงอ่านหนั งสือ เพลงซาโลมอนด้วยความอ่อนน้ อม ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรงช่วยให้
เข้าใกล้ชิดกับพระองค์ หนังสือสดุดี 45 มีตัวอย่างคล้ายกับเล่มนี้
การสนทนาระหว่างเจ้าบ่าวกับเจ้าสาว

1 บทเพลงแห่งบทเพลงทัง
้ หลายซึ่งเป็นของซาโลมอน 2 ขอเขาจุบดิฉันด้วยจุบจากปาก

ของเขา เพราะว่า ความรัก ของเธอดี กว่า น ้าํ องุน
่ 3 เพราะนํ้ามัน เจิม ของเธอนั ้น หอมฟุ้ง
นามของเธอจึงหอมเหมือนนํ้ามันที่เทออกแล้ว เพราะฉะนั ้นพวกหญิงพรหมจารีจึงรักเธอ
4 ขอพาดิฉัน ไป พวกเราจะวิง
่ ตามเธอไป กษั ตริย์ได้ นําดิฉันไปในห้องโถงของพระองค์ เรา
จะเต้น โลดและเปรมปรีดิ ์ ในตัว เธอ เราจะพรรณนาถึง ความรัก ของเธอให้ ยงิ่ กว่า นํ้า องุน
่
บรรดาคนเที่ยงธรรมรัก เธอ 5 โอ บุ ตรสาวแห่ง เยรู ซาเล็ม เอ๋ย ดิ ฉั น ผิว ดําๆ แต่ ว่า ดํา ขํา
ดัง เต็นท์ ของพวกเคดาร์ ดัง วิสูตรของซาโลมอน 6 อย่า มองค่อนขอดดิ ฉั น เพราะดิฉัน ผิว
คลํ้า เนื่ องด้วยแสงแดดแผดเผาดิ ฉั น พวกบุตรแห่ง มารดาของดิฉัน ได้ ข้ง
ึ โกรธดิ ฉั น เขา
ทัง้ หลายใช้ดิฉั นให้เป็นคนดูแลสวนองุน
่ แต่สวนองุน
่ ของดิฉันเอง ดิฉั นไม่ได้ดูแล 7 โอ เธอ
ผู้ที่จิตใจดิฉันรัก ขอบอกดิฉันว่า เธอเลี้ยงฝูงสัตว์อยู่ที่ไหนในเวลาเที่ยงวัน เธอให้มันนอน
พัก ที่ ไหน เพราะเหตุ ใดเล่า ดิฉัน จะต้องหัน ไปตามฝูง สัตว์ของพวกเพื่อนเธอ 8 โอ แม่ งาม
เลิศในท่ามกลางหญิงทัง้ หลาย ถ้าเธอไม่ รู จงเดิ
้
นไปตามรอยตีนฝูงแพะแกะ แล้วจงเลี้ยง
ฝูงแพะแกะของเธอไว้ที่ข้างเต็นท์ของเมษบาลเถิด 9 โอ ที่รักของฉั นเอ๋ย ฉั นขอเปรียบเธอ
ประหนึ่ งอาชาเทียมราชรถของฟาโรห์ 10 แก้มทง
ั ้ สองของเธองามด้วยอาภรณ์ ประดับเพชร
พลอย ลํา คอของเธอก็ สวยมี สร้อยทองคํา 11 พวกฉั น จะทํา เครือ
่ งประดับ ทองคํา มี ลูกปัด

เพลงซาโลมอน 1:12

778

เพลงซาโลมอน 3:2

12 ขณะเมื่อ กษั ตริย์กํา ลัง ประทั บที่โต๊ะอยู่

เงินประกอบ
นํ้ามันแฝกหอมของดิฉันก็ส่งกลิน
่
ฟุ้ง ไป 13 ที่ รัก ของดิฉัน เป็น เหมือนห่อ มดยอบสํา หรับด ิ ฉั น ห้อยอยู่ ตลอดคืน ระหว่างสอง
ถันของดิฉั น 14 ที่รักของดิฉั นนั ้น สําหรับดิฉันเธอเป็นเหมือนช่อดอกเทียนขาว อยู่ในสวน
องุน
่ เอนเกดี 15 ดู เถิด ที่ รัก ของฉั น ดู ช่างสวยงาม ดู เถิด เธอสวยงาม ดวงตาทัง้ สองของ
เธอดังนกเขา 16 ดูเถิด ที่รักของฉั น เธอเป็นคนสวยงามจริงเจ้าค่ะ เธอเป็นคนน่าชมจริงๆ
ที่นอนของเราเขียวสด 17 ขื่อเรือนของเราทําด้วยไม้สนสีดาร์ และแปของเรานั ้นทําด้วยไม้
สนสามใบ

2

การไตร่ตรองของเจ้าสาว
1 ดิ ฉั น เหมือนดอกกุหลาบในทุ่ง ชาโรน เหมือนดอกบัว ในหุบเขา 2 ดอกบั วท ่า มกลางต้น
หนามนั ้น อย่างไร ที่ รัก ของฉั นก ็ อยู่ เด่ นในท่ามกลางสาวอื่นๆ 3 ต้น แอบเปิ้ ลขึ้น อยู่ กลาง
ต้นไม้ ป่า อย่างไร ที่ รัก ของดิฉั นก ็ อยู่ ท่ามกลางชายหนุ่ มอ่น
ื ๆอย่างนั ้น ดิ ฉั น ได้ นั่ง อยู่ ใต้ ร่ม
ของเขาด้วยความยินดี เป็น อัน มาก และผลของเขาดิฉัน ได้ ลิม
้ รสหวาน 4 เขาได้ พาด ิ ฉัน
ให้เข้าในเรือนสําหรับงานเลี้ยง และธงสําคัญของเขาซึ่งห้อยอยู่เหนื อดิฉันนั ้นคือความรัก
5 จงชู กําลัง ของดิฉัน ด้วยขนมองุน
่ แห้ง ขอทําให้ ดิ ฉั น ชื่น ใจด้วยผลแอบเปิ้ ล เพราะดิฉัน
ป่วยเป็น โรครัก 6 มือ ซ้ายของเขาช้อนใต้ ศีรษะของดิฉัน ไว้ และมือขวาของเขาสอดกอด
ดิฉัน ไว้ 7 โอ เหล่ าบุตรสาวแห่ง เยรู ซาเล็ม เอ๋ย ดิ ฉั น ขอให้ เธอทัง้ หลายปฏิญาณต่อ ละมัง่
หรือ กวางตัว เมีย ในทุ่ง ว่า เธอทัง้ หลายจะไม่ เร้า หรือ จะไม่ ปลุก ที่รก
ั ของดิฉัน ให้ ต่ ืน กระตือ
ขึ้น จนกว่า เขาจะจุใจแล้ว 8 แน่ ะ เสียงที่รก
ั ของดิ ฉั น ดู เถิด เขามาแล้ว กําลัง เต้น โลดอยู่
บนภูเขา กําลังกระโดดอยู่บนเนิ นเขา 9 ที่รักของดิฉันเป็นดุจดังละมัง่ หรือดุจดังกวางหนุ่ม
ดู เถิด เขากําลัง ยืน อยู่ ที่ ข้างหลัง กําแพงของเรา เขาชะโงกหน้าต่างเข้า มา เขาสอดมอง
ดู ทางตาข่าย 10 ที่ รัก ของดิฉัน ได้ เอ ่ย ปากพู ดก ั บด ิฉั นว ่า “ที่ รัก ของฉั น เอ๋ย เธอจงลุก ขึ้น
เถอะ คนสวยงามของฉั นเอ๋ย จงมาเถิด 11 ด้วยว่า ดูเถิด ฤดูหนาวล่วงไปแล้ว และฝนก็วาย
แล้ว 12 ดอกไม้ ต่างๆนานากําลัง ปรากฏบนพื้น แผ่น ดิน เวลาสําหรับ วิหคร้องเพลงมาถึง
แล้ว และเสียงคูของนกเขาก็ได้ยินอยูใ่ นแผ่นดินของเรา 13 ต้นมะเดื่อกําลังบ่มผลดิบให้สุก
และเถาองุ นม
่ ีดอกบานอยู่มันส่งกลิน
่ หอมฟุ้ง ที่ รักของฉั นเอ๋ย จงลุกขึ้นเถอะ คนสวยงาม
ของฉั น เอ๋ย จงมาเถิด 14 โอ แม่ นกเขาของฉั น เอ๋ย แม่ นกเขาตั วท ี่ อยู่ในซอกผาในช่องลับ
แห่งเขาชัน ขอให้ฉั นได้ชมรู ปโฉมของเธอหน่ อยเถอะ ขอให้ฉั นได้ยน
ิ สําเนี ยงของเธอหน่ อย
15
ด้วยว่านํ้าเสียงของเธอก็หวาน และรู ปโฉมของเธอก็งามวิไล จงจับสุนัขจิง้ จอกมาให้เรา
คือ สุนัข จิง้ จอกตัว เล็ก ที่ ทําลายสวนองุน
่ เพราะว่า สวนองุน
่ ของเรากําลั งม ี ดอกช่อ แล้ว�
16 ที่ รักของดิฉันเป็ นกรรมสิทธิข
์ องดิ ฉั น และตัวดิฉันก็เป็นของเขา เขากําลังเลี้ยงฝูงสัตว์
ของเขาท่ามกลางหมู่ดอกบัว 17 ที่ รักของดิฉันจ๋า จนเวลาเย็น และเงาหมดไปแล้ว ขอเธอ
เป็นดัง่ ละมัง่ หรือกวางหนุ่มที่เทือกเขาเบเธอร์เถิด

3
เจ้าสาวแสวงหาและพบกับเจ้าบ่าว
1 ยามราตรีกาลเมื่อดิฉันนอนอยูดิ
่ ฉั นมองหาเขาผู้นั้นที่ดวงใจของดิฉันรักใคร่ ดิฉั นมอง
หาเขา แต่ หาได้ พบไม่ 2 “บัดนี้ ดิ ฉั นจะลุกขึ้น แล้วจะเที่ยวไปในเมืองให้ตลอดไป ตามถนน
และลานเมือง ดิ ฉั นจะแสวงหาเขาผู้นั้นที ่ดวงใจของดิฉันรักใคร่� ดิ ฉั นมองหาเขา แต่ หา
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ได้พบไม่
แล้วดิฉันถามเขาว่า “ท่าน
เห็นเขาผู้นั้นที่ดวงใจของดิฉันรักใคร่ไหม� 4 พอดิฉันผ่านพลตระเวนพ้นมาหน่ อยเดียว ดิ
ฉั นก ็ พบเขาผู้ นั้ นที ่ ดวงใจของดิฉั นร ัก ใคร่ ดิ ฉั น จับ ตัว เขากุม ไว้แน่ น และไม่ ยอมปล่อยให้
เขาหลุดไปเลย จนดิฉันพาเขาให้เข้ามาในเรือนของมารดาดิฉั น และให้เข้ามาในห้องของผู้
ที่ให้ดิฉั นได้ปฏิสนธิ 5 โอ เหล่าบุตรสาวแห่งเยรู ซาเล็มเอ๋ย ดิฉั นขอให้เธอทัง้ หลายปฏิญาณ
ต่อละมัง่ หรือกวางตัวเมียในทุ่งว่า เธอทัง้ หลายจะไม่เร้าหรือจะไม่ปลุกที่รก
ั ของดิฉันให้ต่ ืน
กระตือขึ้นจนกว่าเขาจะจุใจแล้ว
3 พวกพลตระเวนที่ลาดตระเวนในเมืองนั ้นได้พบดิฉั น

การยกย่องเจ้าบ่าวกับเพื่อนๆ

6 ผูใดหนอที
้
่กําลังขึ้นมาจากถิน
่ ทุรกันดารดูประดุจเสาควัน หอมไปด้วยกลิน
่ มดยอบและ

กํายาน ทําด้วยบรรดาเครือ
่ งหอมของพ่อค้า 7 ดูเถิด เป็นพระวอของซาโลมอน ห้อมล้อมมา
ด้วยทแกล้วทหารหกสิบคน เป็นทแกล้วทหารคนอิสราเอล 8 เขาทัง้ หลายถือดาบและเป็น
ผู้ ชาํ นาญศึก เขาทุก คนเหน็ บ ดาบไว้ที่ ต้น ขาของตน เพราะเกรงภัย ในราตรีกาล 9 กษั ตริย์
ซาโลมอนสร้างพระวอสําหรับพระองค์ ด้วยไม้มาจากเลบานอน 10 พระองค์ทรงทําเสาพระ
วอนั ้น ด้วยเงิน แท่น ประทับ ทํา ด้วยทองคํา และยี่ ภู ่ ลาดด้วยผ้า สี ม่วง ข้างในพระวอนั ้น บุ
ไว้ด้วยความรัก โดยบุตรสาวแห่ง เยรู ซาเล็ม 11 โอ บุ ตรสาวแห่ง ศิ โยนเอ๋ย จงออกไป ไปดู
กษั ตริย์ซาโลมอนเถิด ทรงมงกุฎซึ่งพระราชชนนี ได้ สวมให้ ในวันที ่พระองค์ ได้ ทรงอภิเษก
สมรสนั ้น ในวันเมื่อพระทัยของพระองค์ทรงเบิกบานอยู่

4
เจ้าบ่าวยกย่องเจ้าสาว
ดู เถิด เธอช่างสวยงาม ดู ซี เธอสวยงาม ดวงตาของเธอดังนกเขาอยู่
ในผ้า คลุม ผมของเธอดุจ ฝูง แพะที่ เคลื่อนมาตามเนิ น ลาดภู เขากิ เลอาด 2 ซี่ ฟัน ของเธอ
ดังฝูงแกะตัวเมียที่กําลังจะตัดขน เพิง่ ขึ้นมาจากการชําระล้าง มีลูกแฝดติดมาทุกตัว และ
หามี ตัว ใดเป็น หมัน ไม่ 3 ริม ฝีปากของเธอแดงดุ จด ้ายสี ครัง่ และคํา พูด ของเธอก็ งดงาม
ขม ับ ของเธอเหมือ นผลทั บท ิม ผ่า ซีก อยู่ ในผ้า คลุม 4 ลํา คอของเธอดุจ ป้อมของดาวิด ที่ ได้
ก่อสร้างไว้เพื่อเก็บเครือ
่ งอาวุธ มีดัง้ พันหนึ่ งแขวนไว้ ทัง้ หมดเป็นโล่ของทแกล้วทหาร 5 ถัน
ทัง้ สองของเธอเหมือนลูก ละมัง่ สองตัว ซึ่ง เป็น ละมัง่ ฝาแฝดที่ กําลัง หากิน ในท่ามกลางหมู่
ดอกบัว 6 จนเวลาเย็นและเงาหมดไปแล้ว ฉั นจะไปยังภูเขามดยอบและยังเนิ นเขากํายาน
7 ที่ รักของฉั นเอ๋ย เธอช่างงามสะพรัง
่ ไปทัง้ นั ้น ในตัวเธอจะหาตําหนิ สักนิ ดก็ไม่มี 8 จงจาก
เลบานอนไปกับฉั นเถิด เจ้าสาวของฉั นจ๋า จงจากเลบานอนไปกับฉั นนะ ให้มองลงจากยอด
เขาอามานา จากยอดเขาเสนี ร ์ และยอดเขาเฮอร์โมน จากถํ้าราชสีห์ จากเขาเสือดาว 9 น้ อง
สาวของฉั น จ๋า น้ องได้ ปล้น เอาดวงใจของพี่ ไปเสีย แล้ว ละ เจ้ าสาวของฉั น เอ๋ย เจ้ าได้ ปล้น
เอาดวงใจของฉั นไปด้วยการชายตาเพียงแวบเดียวเท่านั ้น ด้วยสร้อยคอสายเดียวของเจ้า
10 น้ องสาวของฉั น จ๊ะ เจ้ าสาวของฉั น จ๋า ความรัก ของเธอช่างหวานเสีย นี่ กระไร ความรัก
ของเธอนั ้นช่างหวานกว่านํ้าองุน
่ และกลิน
่ งเทศทัง้ หลาย
่ นํ้ามันของเธอช่างหอมกว่าเครือ
11 โอ เจ้ าสาวของฉั นจ๋า ริมฝีปากของเธอเสมือนนํ้าผึ้งกําลังจะหยดย้อย นํ้าผึ้งและนํ้านม
อยู่ใต้ลิน
ิ่ เสื้อผ้าของเธอหอมดุจกลิน
้ ของเธอ กลน
่ มาจากเลบานอน 12 เจ้าสาวของฉั นเอ๋ย
น้ องสาวของฉั นเปรียบประดุจสวนสงวน ดุจอุทยานที่หวงห้ามไว้ และดุจน้าํ พุที่ถูกประทับ
ตราไว้ 13 ผลิ ตผลของเธอดุจ สวนต้น ทั บท ิม อี กทัง้ ผลไม้ อน
ั โอชาอย่า งอื่นๆ อี กทัง้ เทียน
14
ขาวและแฝกหอม ต้น แฝกหอมและต้น ฝรัน
่ ต้น ตะไคร้และอบเชย อี กทัง้ บรรดาต้นไม้
1 ที่ รัก ของฉั น เอ๋ย
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สําหรับทํากํายานคือต้นมดยอบและต้นกฤษณา อีกทัง้ เครือ
่ งหอมชัน
่ มทัง้ สิน
้ เยีย
้ 15 ตัวเธอ
ประดุจดังนํ้าพุในอุทยาน ประดุจบ่อนํ้าแห่งชีวต
ิ และประดุจลําธารไหลจากเลบานอน
การขอร้องของเจ้าสาว
ลมเหนื อ เอ๋ย จงตื่น ขึ้น เถิด ลมใต้ เอ๋ย จงพัด มาเถิด จงพัด โชยสวนของดิ ฉั น เพื่อ
ของหอมในสวนนั ้น จะหอมฟุ้ง ออกไป ขอให้ ที่ รัก ของดิฉัน เข้า มาในสวนของเขา และรับ
ประทานผลไม้อน
ั โอชาเถิด
16 โอ

5

คําตอบของเจ้าบ่าว

1 น้ องสาวของฉั น จ๊ะ

เจ้ าสาวของฉั นจ๋า ฉั นเข้ามาในสวนของฉั นแล้วนะ ฉั นมาเก็บเอา
มดยอบของฉั นพร้อมกับไม้สีเสียดของฉั นแล้ว ฉั นรับประทานรวงผึ้งกับน้าํ ผึ้งของฉั นแล้ว
ฉั น ดื่ มน ้าํ องุ ่นก ั บน ้าํ นมของฉั น แล้ว โอ สหายทัง้ หลาย จงรับ ประทานและจงดื่ม เถิด โอ
ท่านผู้เป็นที่รก
ั เอ๋ย จงดื่มให้อม
ิ่ หนําเถิด
เจ้าสาวได้ยน
ิ คําตอบของเจ้าบ่าวจึงตื่นขึ้น
แต่ ใจของดิฉันยังตื่นอยู่ คื อมีเสียงเคาะของที่รก
ั ของดิฉันพูดว่า “น้ อง
สาวจ๋า ที่ รัก ของฉั น จ๋า เปิด ประตู ให้ ฉั น ซิ จ๊ะ แม่ นกเขาของฉั น จ๊ะ แม่ คนงามหมดจดของ
ฉั น จ๋า เพราะศีรษะของฉั นก ็ ถู กนํ้า ค้างชื้น และเส้น ผมของฉั นก ็ชุ่มด ้ว ยละอองนํ้า ฟ้า แห่ง
ราตรีกาล� 3 ดิฉั นเปลื้องเสื้อของดิฉันออกเสียแล้ว ดิฉั นจะสวมกลับเข้าไปอีกอย่างไรได้ ดิ
ฉั นล้างเท้าของดิฉันแล้ว ทําไมจะให้เท้าของดิฉันกลับเปื้ อนไปอีกเล่า 4 ที่ รักของดิฉันสอด
มือของเขาเข้ามาทางรู ประตู และใจดิฉันก็กระสันถึงเขา 5 ดิฉั นลุกขึ้นไปเปิดประตูให้ที่ รัก
ของดิ ฉั น และมือของดิฉันทําให้มดยอบหยด และนิว
้ ของดิฉันทําให้น้ํามดยอบย้อยบนลูก
สลักกลอน
2 ดิ ฉั น หลับ แล้ว

เจ้าสาวแสวงหาเจ้าบ่าว

6 ดิฉั นเปิ ดประตูให้ที่ รักของดิฉั น

แต่ที่รักของดิฉันกลับไปเสียแล้ว เมื่อเขาพูด จิตใจดิฉั
นม ัว ตกตะลึง ดิ ฉั น แสวงหาเขา แต่ ดิ ฉั น หาเขาไม่ พบ ดิ ฉั นร ้ องเรียกเขา แต่ เขามิ ได้ ขาน
ตอบ 7 พลตระเวนที่ ลาดตระเวนในเมืองได้ พบดิ ฉั น เขาตี ดิฉัน เขาทําให้ดิ ฉั นบาดเจ็บ พล
ตระเวนรักษากําแพงเมืองฉกชิง เอาผ้า คลุม ตัว จากดิฉัน ไป 8 โอ บุ ตรสาวแห่ง เยรู ซาเล็ม
เอ๋ย ดิฉั นขอให้พวกเธอปฏิญาณว่า ถ้าเธอคนใดได้พบที่รก
ั ของดิฉั น เธอจะรับปากบอกเขา
ว่า ดิฉั นป่วยเป็นโรครัก 9 โอ แม่สาวงามลํ้าเลิศในท่ามกลางสาวอื่นๆ คู่รักของเธอนั ้นวเิ ศษ
อะไรไปกว่า คู่รก
ั ของใครๆ คู่ รัก ของเธอนั ้ นว ิ เศษอะไรไปกว่า คู่รก
ั ของใครอื่น หรือ เธอจึง ได้
มาให้พวกฉั นปฏิญาณให้เช่นนั ้น
เจ้าสาวยกย่องเจ้าบ่าว
ที่ รัก ของดิฉัน ผิว เปล่ง ปลัง่ อมเลื อด เขาเป็น เอกในท่ามกลางหมื่น คน 11 ศีรษะของ
เขาดัง ทองคํา เนื้ อด ี ผมของเขาหยิก และดํา เหมือนนกกา 12 ตาของเขาเปรียบเหมือนตา
นกเขาที่ รม
ิ ห้วยอาบนํ้านม และจั บอย ู่ ที่ ริม กระแสนํ้า เต็ม ฝั่ ง 13 แก้ มของเขาเหมือนอย่าง
ลานปลูกไม้สีเสียด ส่งกลิน
่ หอมหวน ริมฝีปากของเขาเหมือนดอกบัวหยดนํ้ามดยอบ 14 มือ
ของเขาดุจวงแหวนทองคําอันประดับด้วยพลอยเขียว ท้องของเขาดุจเสางาช้างและประดั
บด้วยไพทูรย์ 15 ขาของเขาดุจเสาหินอ่อนตัง้ บนฐานเสียบทองคําเนื้ อดี สี หน้าของเขาดุจ
เลบานอนประเสริฐ อย่างไม้ สนสี ดาร์ 16 ปากของเขาอ่อนหวานที่ สุด ทั ่วท ง
ั ้ สรรพางค์ ของ
เขาล้วนแต่ น่า รัก น่า ใคร่ โอ เหล่ าบุตรสาวแห่ง เยรู ซาเล็ม จ๋า นี่ คือ ที่รก
ั ของดิ ฉั น และนี่ คือ
เพื่อนยากของดิฉั น
10
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คําพูดของพวกบุตรสาวแห่งเยรู ซาเล็มและเจ้าสาว
แม่สาวงามลํ้าเลิศในท่ามกลางสาวอื่นๆคู่รก
ั ของเธอไปไหนเสีย คู่รักของเธอกลับไป
ไหนเสียแล้วเล่า เพื่อพวกเราจะไปสืบหากับเธอ 2 ที่รักของดิฉันลงไปยังสวนของเขาเพื่อจะ
ไปที่ ลานปลูกไม้สี เสียด และเพื่อจะไปเลี้ยงฝูงสัตว์ในสวนกับเพื่อจะเก็บดอกบัว 3 ตัวดิฉัน
เป็นกรรมสิทธิข
ั ของดิฉั น และที่รกก
ั เ็ ป็นของดิฉั น เขาเลี้ยงฝูงสัตว์อยูท่
่ ามกลางหมู่
์ องที่รก
ดอกบัว
1 โอ

ความงามและความดีของเจ้าสาว
ที่รักของฉั นเอ๋ย แม่ช่างสวยงามประหนึ่ งเมืองทีรซาห์และงามเย็นตาดังเยรู ซาเล็ม
แม่ เป็น สง่า น่า คร้ามเกรงดัง กองทัพ มี ธงประจํา 5 ขอเบือนเนตรไปจากฉั น เถอะ เพราะว่า
ฉั นแพ้นั ยน์ ตาของเธอแล้ว ผมของน้ องดุจฝูงแพะที่ เคลื่อนมาตามเนิ นลาดภู เขากิเลอาด
6 ซี่ ฟัน ของเธอดัง ฝูง แกะตัว เมีย เพิง
่ ขึ้น มาจากการชําระล้าง มี ลูก แฝดติด มาทุก ตัว และ
หามีตัวใดเป็นหมันไม่ 7 ขมับของเธอเหมือนผลทั บทิมผ่าซีกอยู่ในผ้าคลุม 8 มีมเหสี หกสิบ
องค์ และนางห้ามแปดสิบคน พวกหญิงพรหมจารีอีกมากเหลือจะคณนา 9 แม่นกเขาของ
ฉั น แม่คนงามหมดจดของฉั น เป็นคนเดียว เธอเป็นคนเดียวของมารดา เป็นหัวรักหัวใคร่
ของผู้ให้กําเนิ ด สาวๆทัง้ หลายเห็นเธอ และเรียกเธอว่า ผาสุก ทัง้ เหล่ามเหสีและเหล่านาง
ห้ามก็สรรเสริญเยินยอเธอว่า 10 “แม่สาวคนนี้ เป็นผูใ้ ดหนอ เมื่อมองลงก็ดังอรุ โณทัย แจ่ม
จรัสดังดวงจันทร์ กระจ่างจ้าดังดวงสุรยั
ิ น สง่าน่าเกรงขามดังกองทัพมีธงประจํา� 11 ดิฉั น
ลงไปในสวนผลนั ท เพื่อจะดูหมู่ไม้เขียวตามหุบเขาว่าเถาองุนม
่ ีดอกตูมออกหรือเปล่า และ
เพื่อจะดูวา่ ผลทั บทิมมีดอกแล้วหรือยัง 12 เมื่อดิฉันยังไม่ทันรู้ตัว จิตใจของดิฉันได้กระทํา
ให้ดิ ฉั นเหมือนรถม้าแห่งอามินาดิบ 13 กลับมาเถอะ กลับมาเถิด โอ แม่ชาวชู เลมจ๋า กลับ
มาเถิด กลับมาเถอะจ๊ะ เพื่อพวกดิฉันจะได้เธอไว้ชมเชย นี่ กระไรนะ เธอทัง้ หลายจงมองตัว
แม่ชาวชูเลม ดังกองทัพสองพวก
4 โอ

7

โอ แม่ ธิดาของจ้าว เท ้า สวมรองเท้า ผูก ของเธอนั ้น นวยนาดนี่ กระไร ตะโพกของเธอ
กลมดิกราวกับเม็ดเพชรที่มือช่างผู้ชาํ นาญได้เจียระไนไว้ 2 สะดือของเธอดุจอ่างกลมที่มิได้
ขาดเหล้า องุน
่ ประสม ท้องของเธอดัง กองข้าวสาลี ที่ มี ดอกบัว ปัก ไว้ล้อมรอบ 3 ถัน ทัง้ สอง
ของเธอเหมือนลูกละมัง่ สองตัวซึ่งเป็นละมัง่ ฝาแฝด 4 ลําคอของเธอประหนึ่ งหอคอยสร้าง
ด้วยงาช้าง เนตรทัง้ สองของเธอดุจสระในเมืองเฮชโบนที่รม
ิ ประตูเมืองบัทรับบิม จมูกของ
เธอเหมือนหอแห่งเลบานอนซึ่งมองลงเห็นเมืองดามัสกัส 5 ศีรษะของเธอดังยอดภูเขาคา
รเมล ผมของเธอดุจด้ายสีม่วง กษั ตริย์ก็ต้องมนต์เสน่ ห์ด้วยเส้นผมนั ้น 6 โอ แม่ช่างน่ารัก
แม่ช่างชื่นชม เธอนี่ ชา่ งสวยงามต้องตาจริง 7 เธองามระหงดุจต้นอน
ิ ทผลัม และถันทัง้ สอง
ของเธอดังพวงองุน
่ 8 ฉั นจึงคิดว่า ฉั นจะปีนขึ้นต้นอน
ิ ทผลัมนัน
้ ฉั นจะจับพวงเหนี่ ยวไว้ ขอ
ให้ถันทัง้ สองของเธองามดังพวงองุน
่ เถอะ และขอให้ลมหายใจของเธอหอมดังผลแอบเปิ้ ล
9
เถิด และขอให้เพดานปากของเธอดุ จน้าํ องุน
่ อย่างดี ยงิ่ สําหรับที่รก
ั ของฉั น ดื่มคล่องคอ
จริงๆ ทําให้ริมฝีปากของคนที่หลับอยู่พูดได้
1

เจ้าสาวหลงรักเจ้าบ่าว

10 ตัวดิฉันเป็ นกรรมสิทธิข
ั ของดิฉั น
์ องที่รก

และความปรารถนาของเขาก็เจาะจงเอาตัว
ดิฉั น 11 ที่รักของดิฉันจ๋า มาเถอะจ๊ะ ให้เราพากันออกไปในทุ่งนา ให้เราพักอยู่ตามหมู่บ้าน

เพลงซาโลมอน 7:12
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เพลงซาโลมอน 8:14

ให้ เราตื่น แต่ เช้า ตรู ่ไปยัง สวนองุน
่ ให้ เราดู วา่ เถาองุ ่ นม ี ดอกตูม ออกหรือ เปล่า หรือ ว่า
มีดอกบานแล้ว ให้เราดูวา่ ต้นทับทิมมีดอกหรือยัง ณ ที่นั ่นแหละดิฉันจะมอบความรักของ
ดิฉัน ให้ แก่ เธอ 13 โอ ที่ รัก ของดิฉัน จ๋า ผลมะเขื อด ู ดาอิม ส่ง กลิน
่ หอมฟุ้ง ไป แล ้ วท ี่ ประตู
บ้านของพวกดิฉันมีผลไม้อร่อยนานาชนิ ด มีทัง้ ผลใหม่และผลเก่าที่ดิฉั นได้เก็บรวบรวมไว้
สําหรับเธอ
12

8

โอ ถ้า เธอได้ เป็น เหมือนพี่ ชายของดิ ฉั น ผู้ ได้ ดู ดนมจากอกมารดาของดิฉั นก ็ จะดี เพ
ราะเมื่ อด ิ ฉัน พบเธอนอกบ้าน ดิ ฉั น จะได้ จุ บเธอได้ แล ้ว คนทัง้ หลายจะได้ ไม่ ดู ถู กด ู หมิน
่
ดิ ฉั น 2 แล ้ว ดิฉัน จะได้ เดิน นํา เธอพาเธอให้ เข ้า มาในเรือนมารดาของดิ ฉั น ผู้ ซึ่ง จะสอนดิ
ฉั น ดิฉั นจะได้ให้เธอดื่มน้าํ องุน
่ ใส่เครือ
่ งเทศ และดื่มน้าํ ทับทิมของดิฉั น 3 แล้วมือซ้ายของ
เขาจะช้อนใต้ ศีรษะของดิฉัน ไว้ และมือขวาของเขาจะสอดกอดดิฉัน ไว้ 4 โอ บุ ตรสาวแห่ง
เยรู ซาเล็มเอ๋ย ดิฉั นขอให้เธอทัง้ หลายปฏิญาณว่า เธอทัง้ หลายจะไม่เร้าหรือจะไม่ปลุกที่รก
ั
ของดิฉันให้ต่ืนกระตือขึ้น จนกว่าเขาจะจุใจแล้ว
1

เจ้าบ่าวกล่าวถึงความรัก
แม่ คนนี้ ที่ ขึ้น มาจากถิน
่ ทุ รก ัน ดารอิงแอบแนบมากับ คู่ รัก คือ ใครที่ไหนหนอ ดิ ฉั น
ได้ ปลุก เธอเมื่อ เธออยู่ ใต้ ต้น แอบเปิ้ ล ที่ นั ่น แหละที่ มารดาของเธอได้ ให้ กําเนิ ด เธอ ที่ ตรง
นั ้น แหละผู้ ที่ คลอดเธอได้ ให้กําเนิ ด เธอ 6 จงแนบดิฉัน ไว้ดุ จดวงตราแขวนอยู่ที่ ใจของเธอ
ประดุจดวงตราบนแขนของเธอ เพราะความรักนั ้นเข้มแข็งอย่างความตาย ความริษยาก็ดุ
เดือดเหมือนแดนคนตาย และประกายแห่งความริษยานั ้ นก็คือประกายเพลิง คือประกาย
เพลิงที่แสนรุ นแรง 7 นํ้ามากหลายไม่อาจดับความรักให้มอดเสียได้ หรืออุทกธารทัง้ หลาย
ไม่ อาจท่วมความรัก ให้ สําลัก ตายเสีย ได้ แม้ว ่า คนใดจะเอาทรัพย์ สมบัติ ในเหย้า เรือนของ
ตนทัง้ สิน
ั ความหมิน
้ มาแลกกับ ความรัก นั ้น คนนั ้น จะได้ รบ
่ ประมาทจากคนทัง้ หลายเป็น
อย่างยิง่
5

เจ้าบ่าวกับเจ้าสาวกล่าวเรือ
่ งน้ องสาวคนหนึ่ ง
เราจะทําอย่างไรกับน้องสาวของเรา เมื่อถึงวั
นทีเ่ ขามาสู่ขอนอ
้ งของเรา 9 ถ้าหากน้ องสาวนั ้นเป็นกําแพง พวกเราก็จะสร้างปราสาทเงิน
ไว้หลังหนึ่ ง และถ้าหากน้ องเป็นประตู พวกเราจะโอบล้อมเธอด้วยแผ่นไม้สนสีดาร์
8 เรามีน้องสาวคนหนึ่ งและเธอยังไม่มีถัน

เจ้าสาวสนทนากับเจ้าบ่าว
ดิ ฉั น เป็น กําแพง ถัน ทัง้ สองของดิฉัน เหมือนดัง หอคอย เพราะฉะนั ้น ในสายตาของ
เขาดิฉัน จึง เป็น ดัง ผู้ ที่ ได้ รับ ความโปรดปราน 11 ซาโลมอนทรงมี สวนองุน
่ อยู่ แปลงหนึ่ ง ที่
เมือ งบาอัล ฮาโมน พระองค์ ทรงมอบสวนองุน
่ นั ้น ให้แก่ ผู้ รักษาสวนเช่า ทุ กคนต้องส่ง เงิน
คนละพันแผ่นเป็นค่าผลไม้ 12 สวนองุน
่ ของดิ ฉั น ซึ่งเป็นของดิฉันเอง อยู่ต่อหน้าดิ ฉั น โอ
ข้าแต่ ซาโลมอน พันนั ้นพระองค์ เอาไปเถิด และผู้ดู แลผลไม้ ในสวนนั ้ นก็เอาไปคนละสอง
ร้อยเถิด 13 โอ เธอ ผูอยู
้ ในสวน
่
พวกเพื่อนๆของเธอคอยฟังเสียงของเธออยู่ ขอให้ฉั นได้ยน
ิ
14
เสียงเธอ ที่ รัก ของดิฉัน จ๋า เร็วๆเข้า เถอะจ๊ะ ขอให้ เธอเป็น ดัง ละมัง่ หรือ กวางหนุ่ม บน
ภูเขาต้นสีเสียดเถิด
10

หนั งสืออส
ิ ยาห์ 1:1

783

หนั งสืออส
ิ ยาห์ 1:5

ประวัติความเป็นมาของ

หนังสืออิสยาห์

อิส ยาห์ เป็น บุตรชายของอามอส (1:1; 2:1; 13:1; 20:2; 37:2) พระเจ้า ซึ่ง เลือกเขาไว้
ก่อนที่ เขาเกิด ได้ ทําให้ เขาเป็น “ลูก ศรขั ดม ัน� (49:2) เขารับ ใช้ พระเจ้า ในรัชกาลของกษั
ตริย์อุสซียาห์ โยธาม อาหัส และเฮเซคียาห์
อิส ยาห์ได้ ประกาศพระคํา ของพระเจ้า และได้ เตือนยู ดาห์ ว่า พระเจ้า จะทรงทําลายเขา
เพราะเหตุความบาปของเขา พระคัมภีรใหม่
์
ได้อ้างถึงหนั งสืออิสยาห์ประมาณ 20 ครัง้ หน
ังสื ออ ิส ยาห์ ยาวกว่า หน ังสือ พยากรณ์ อื่นๆ และมี คํา พยากรณ์ ถึง พระเยซู สมบูรณ์ กว่า เล่
มอ่น
ื ๆหนั ง สื ออ ิส ยาห์ได้ พยากรณ์ ถึง “ความทุกข์ ทรมานของพระคริสต์ และถึง สง่า ราศี ที่
จะมาภายหลัง� (1 ปต 1:11) หน ังสื ออ ิส ยาห์ มี คํา สอนเรือ
่ งความรอดและการไถ่บาปมา
กกว่าเล่มอ่น
ื ๆในพระคัมภีรเดิ
์ ม

การใช้ภาษาในหนั งสื ออิสยาห์ไพเราะกว่าเล่ มอ่น
ื ๆในพระคัมภีร ์ และบางส่วนของเพลง
Messiah ของจอรจ์ เฟรเดอร์รก
ิ แฮนดัล มาจากเล่มนี้โดยตรง
อาจารย์ บางคนที่ ไม่ เชื่อ พระเจ้า อ้างว่า อิส ยาห์ เข ีย นบทที่ 1-40 แต่ มี อีก 1 หรือ 2 คนที ่
ได้ เข ีย นบทที่ 41-66 ความคิด นี้ ไม่ ได้ มาจากหนั ง สื ออ ิส ยาห์ หรือ จากข้ อม ูล ใดๆแห่ง ประวั
ติ ศาสตร์ พระคัมภีร ใหม่
์
ได้ อ้างถึง ข้อความจากบทที่ 41-66 เป็น เวลา 8 ครัง้ และทุก ครัง้
ได้ใช้คําว่า “ตามที่ อิสยาห์ศาสดาพยากรณ์ ได้กล่าวไว้� “อิสยาห์ได้กล่าวอีกว่า� หรือ “อิส
ยาห์กล้ากล่าวว่า� เมื่อพระเยซู คริสต์ อยู่บนโลกนี้ พระองค์ ได้ รับรองว่าหนั งสื ออิสยาห์ทัง้
เล่ม เป็น พระคํา ของพระเจ้า พระเยซู ได้ อ้างข้อความจากบทที่ 61 ข้อ 1-2 แล ้วตรัสว ่า อิส
ยาห์ เป็น ผู้ เข ียนไม่ ใช่ คนหนึ่ ง ในสมัย พวกมัค คาปี หรือ หลัง สมัย นั ้น หลัง จากพระเยซู ทรง
เป็น ขึ้น มาจากความตาย พวกอัครสาวกได้ อา้ งข้อความต่างๆจากเล่ มน ี้ เมื่อ เขาประกาศ
ซึ่ง แสดงว่า หนั ง สื ออ ิส ยาห์ เป็น พระคํา ของพระเยโฮวาห์ ถ้า ผู้ ใดจะเชื่อ ว่า อีก 1 หรือ 2
คนได้ ชว
่ ยกัน เขียนหนั ง สื ออ ิส ยาห์ เขาจะต้องกล่าวว่า “ข้าพเจ้า ไม่ เชื่อ พระคัมภีร ์ เพราะ
ฉะนั ้นข้าพเจ้าจะหาวิธอ
ี า้ งว่าพระคัมภีรไม่
์ เป็นพระวจนะของพระเจ้า� พระเยซูตรัสว่า “โอ
คนเขลา และมี ใจเฉื่ อยในการเชื่อ บรรดาคํา ซึ่ง พวกศาสดาพยากรณ์ ได้ กล ่าวไว้นั ้น � (ลก
24:25) คริสเตียนไม่ควรให้เกียรติคนใดที่พระเยซูทรงเรียกว่าเป็นคนเขลา
อาร์ชบิชอบ เจมส์ อาชชูร ์ บอกว่าการรับใช้ของอิสยาห์ได้ใช้เวลา 41 ปี
พระเจ้าทรงลงโทษยูดาห์เพราะเหตุความบาปของพวกเขา

นิ มิ ตของอิส ยาห์ บุ ตรชายของอามอส ซึ่ง ท่านได้ เห ็น เกี่ยวกับ ยู ดาห์ และเยรู ซาเล็ม
ในรัชกาลของอุส ซี ยาห์ โยธาม อาหัส และเฮเซคี ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ 2 โอ ฟ้า สวรรค์
เอ๋ย จงฟัง โอ แผ่ นดิน โลกเอ๋ย จงเงีย
่ หู เพราะพระเยโฮวาห์ได้ ตรัสว ่า “เราได้ เลี้ยงดู บุ ตร
และให้เติบโตขึ้น แต่ เขาทัง้ หลายได้ กบฏต่อเรา 3 วัวรู จ
้ ักเจ้าของของมัน และลาก็ รู จั
้ กราง
หญ้า ของนายมัน แต่ อิสราเอลไม่ รู จ
้ ัก ชนชาติ ของเราไม่ พิจารณาเลย� 4 เออ ประชาชาติ
บาปหนา ชนชาติ ซึ่ง หนั กด้วยความชัว่ ช้า เชื้อ สายของผู้ กระทํา ความชัว่ ร้าย บรรดาบุตรที่
ทําความเสีย หาย เขาทัง้ หลายได้ ทอดทิง้ พระเยโฮวาห์ เขาได้ ยว
ั ่ องค์ บริสุทธิของอิ
สราเอล
์
5
ให้ ทรงพระพิโรธ เขาทัง้ หลายหัน หลัง ให้ เสีย ยัง จะให้ เฆี่ยนเจ้า ตรงไหนอีก ที่ เจ้ ากบฏอยู่
1

หนั งสืออส
ิ ยาห์ 1:6

784

หนั งสืออส
ิ ยาห์ 1:29
6 ตัง
้ แต่ฝ่าเท้าจนถึงศีรษะไม่มีความปกติ

เรือ
่ ยไป ศีรษะก็เจ็บหมด จิตใจก็ออ
่ นเปลี้ยไปสิน
้
ในนั ้น เลย มี แต่ บาดแผลและฟกชํ้า และเป็น แผลเลือดไหล ไม่ เห ็ นบี บออกหรือ พัน ไว้ หรือ
ทําให้ ออ
่ นลงด้วยนํ้ามัน 7 ประเทศของเจ้า ก็ รกร้างและหัว เมืองของเจ้า ก็ ถู กไฟเผา ส่วน
แผ่น ดิน ของเจ้า คนต่างด้าวก็ ทําลายเสีย ต่อ หน้า เจ้า มั นก ็ รกร้างไป เหมือนอย่างถูก พลิก
ควํา่ เสียโดยคนต่างด้าวนั ้น 8 ส่วนธิดาแห่งศิ โยนก็ ถู กทิง้ ไว้เหมือนอย่างเพิงที่ ในสวนองุน
่
เหมือนเพิงในไร่แตงกวา เหมือนเมืองที่ ถู กล้อม 9 ถ้าพระเยโฮวาห์จอมโยธามิ ได้ เหลือคน
ไว้ให้เราบ้างเล็กน้ อยแล้ว เราก็จะได้เป็นเหมือนเมืองโสโดม และจะเป็นเหมือนเมืองโกโม
ราห์
การขอร้องให้กลับใจเสียใหม่
ดู ก่อน ท่าน ผู้ ปก ครอง เมือง โส โดม จง ฟัง พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์ ดู ก่อน ท่าน
ประชาชน เมือง โก โม ราห์ จง เงีย
่ หู ฟัง พระ ราช บัญญั ติ ของ พระเจ้า ของ เรา 11 พระ เย โฮ
วาห์ตรัสว่า “เครือ
่ งบูชาอันมากมายของเจ้านั ้นจะเป็นประโยชน์ อะไรแก่ เรา เราเอือมแกะ
ตัวผู้ อน
ั เป็น เครือ
่ งเผาบู ชา และไขมัน ของสัตว์ ที่ ขุน ไว้ นั้น แล้ว เรามิ ได้ ปี ติ ยินดี ในเลือด
ของวัว ผู้ หรือ ลูก แกะหรือ แพะผู้ 12 เมื่อ เจ้า เข้า มาเฝ้า เรา ผู้ ใดขอให้ เจ้ าทํา อย่างนี้ ที่ เหย
ียบยํ่าเข้ามาในบริเวณพระนิ เวศของเรา 13 อย่านําเครือ
่ งบูชาอันเปล่าประโยชน์ มาอีกเลย
เครือ
่ งหอมเป็นสิง่ น่าสะอิดสะเอียนต่อเรา วันข้างขึ้น และวันสะบาโต และการเรียกประชุม
เราทนอีก ไม่ ได้ มัน เป็น ความชัว่ ช้า แม้แต่ การประชุ มอ ันศั กด ิ์ สิทธิ์นั ้น ด้วย 14 ใจของเรา
เกลียดวัน ข้างขึ้น ของเจ้า และวัน เทศกาลตามกําหนดของเจ้า มัน กลายเป็น ภาระแก่ เรา
เราแบกเหน็ ดเหนื่ อยเสียแล้ว 15 เมื่อเจ้ากางมือของเจ้าออกเราจะซ่อนตาของเราเสียจาก
เจ้า แม้ว ่า เจ้า จะอธิษฐานมากมายเราจะไม่ ฟัง มือ ของเจ้า เปรอะไปด้วยโลหิต 16 จงชําระ
ตัว จงทําตัว ให้ สะอาด จงเอาการกระทํา ที่ ชว
ั ่ ของเจ้า ออกไปให้ พ้น จากสายตาของเรา จง
เลิก กระทํา ชัว่ 17 จงฝึก กระทํา ดี จงแสวงหาความยุ ติ ธรรม จงบรรเทาผู้ ถู กบ ีบ บังคับ จง
ป้องกันให้ลูกกําพร้าพ่อ จงสู้ความเพื่อหญิงม่าย� 18 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “มาเถิด ให้เราสู้
ความกัน ถึงบาปของเจ้าเหมือนสี แดงเข้มก็จะขาวอย่างหิมะ ถึ งมันจะแดงอย่างผ้าแดงก็
จะกลายเป็นอย่างขนแกะ 19 ถ้าเจ้าเต็มใจและเชื่อฟัง เจ้าจะได้กินผลดีแห่งแผ่นดิน 20 แต่
ถ้าเจ้าปฏิเสธและกบฏ เจ้าจะถูกทําลายเสียด้วยคมดาบ เพราะว่าพระโอษฐ์ของพระเยโฮ
วาห์ได้ตรัสแล้ว� 21 เมืองที่สัตย์ซื่อกลายเป็นแพศยาเสียแล้วหนอ คือเธอที่เคยเปี่ ยมด้วย
ความยุติธรรม ความชอบธรรมเคยพํานั กอยูใ่ นเธอ แต่เดีย
๋ วนี้ พวกฆาตกรพํานั กอยู่ 22 เงิน
ของเจ้า ได้ กลายเป็น ขี้ เงิน ไปแล้ว นํ้า องุน
่ ของเจ้า ปนนํ้า แล้ว 23 เจ้ านายของเจ้า เป็น พวก
กบฏและเป็น เพื่อนของโจร ทุ กคนรัก สินบนและวิง่ ตามของกํานั ล เขามิ ได้ ป้องกัน ให้ ลูก
กําพร้าพ่อ และคดีของหญิงม่ายก็ไม่มาถึงเขา 24 ฉะนั ้น องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าคือพระเยโฮวาห์
จอมโยธา ผู้ ทรงมหิทธิฤทธิ์ของอิส ราเอลตรัสว ่า “ดู เถิด เราจะระบายความโกรธของเรา
เหนื อศัตรู ของเรา และแก้แค้นข้าศึกของเราเสียเอง
10

ในอนาคตอิสราเอลจะกลับไปสู่แผ่นดินของเขาอีก

เราจะหันม ือ ของเรามาสู้ เจ้ าและจะถลุง ไล่ ขี้ แร่ของเจ้า ออกเสีย อย่างกับ ล้างด้วยนํ้า
ด่าง และเอาของเจือปนของเจ้าออกให้หมด 26 และเราจะคืนผู้พิพากษาของเจ้าให้ดังเดิม
และคืนทีป
่ รึกษาของเจ้าอย่างกับตอนแรก ภายหลังเขาจะเรียกเจ้าว่า ‘นครแห่งความชอบ
ธรรม นครสัตย์ซื่อ� ” 27 ศิโยนจะรับการไถ่ด้วยความยุติธรรม และบรรดาคนในนครที่กล
ับใจจะรับการไถ่ ด้วยความชอบธรรม 28 แต่ พวกละเมิดและพวกคนบาปจะถูกทําลายด้วย
กัน และบรรดาคนเหล่านั ้ นที ่ ละทิง้ พระเยโฮวาห์ จะถู กล ้างผลาญ 29 เพราะเจ้า จะละอาย
25

หนั งสืออส
ิ ยาห์ 1:30
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หนั งสืออส
ิ ยาห์ 2:21

เรือ
่ งต้นโอ๊กที่เจ้าปรารถนานั ้น และเจ้าจะอับอายเรือ
่ งสวนซึ่งเจ้าเลือก 30 เพราะเจ้าจะเป็น
เหมือนต้นโอ๊กที่ ใบเหีย
่ วแห้ง และเหมือนสวนที่ ขาดนํ้า 31 และผู้ที่ แข็งแรงจะกลายเป็นใย
ป่าน และผู้ประกอบมันขึ้นจะเป็นเหมือนประกายไฟ และทัง้ สองจะไหม้เสียด้วยกัน ไม่มีผู้
ใดดับได้

2
อาณาจักรอิสราเอลจะสูงศักดอี
ิ์ ก

ถ้อยคํา ซึ่ งอ ิส ยาห์บุ ตรชายของอามอสเห็น เกี่ยวกับ ยู ดาห์และเยรู ซาเล็ม 2 ในยุค หลัง
จะเป็นดังนี้ คือภูเขาแห่งพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์จะถูกสถาปนาขึ้นให้สูงที่สุดในจําพวก
ภู เขาทัง้ หลาย และจะถูก ยกขึ้น ให้ เหนื อ บรรดาเนิ น เขา และประชาชาติ ทัง้ สิน
้ จะหลัง่ ไหล
เข้า มาหา 3 และชนชาติ ทัง้ หลายเป็ นอ ัน มากจะมากล่าวว่า “มาเถิด ให้ เราขึ้น ไปยัง ภูเขา
ของพระเยโฮวาห์ ยัง พระนิ เวศแห่ง พระเจ้า ของยาโคบ เพื่อ พระองค์ จะทรงสอนวิถี ของ
พระองค์ แก่ เรา และเพื่อ เราจะเดิน ในมรรคาของพระองค์� เพราะว่า พระราชบัญญั ติ จะ
ออกมาจากศิ โยน และพระวจนะของพระเยโฮวาห์จะออกมาจากเยรู ซาเล็ม 4 พระองค์ จะ
ทรงวินิจฉั ยระหว่างบรรดาประชาชาติ และจะทรงตําหนิ ชนชาติ ทัง้ หลายเป็ นอันมาก และ
เขาทัง้ หลายจะตีดาบของเขาให้เป็นผาลไถนา และหอกของเขาให้เป็นขอลิด ประชาชาติจะ
ไม่ยกดาบต่อสู้กันอีก เขาจะไม่ศึกษายุทธศาสตร์อีกต่อไป 5 โอ วงศ์วานของยาโคบเอ๋ย มา
เถิด ให้เราทัง้ หลายดําเนิ นในสว่างของพระเยโฮวาห์
1

ต้องให้การลงโทษสําเร็จก่อนรับพระพรได้

6 เพราะฉะนั ้นพระองค์ทรงละทิง
้ ชนชาติของพระองค์เสีย

คือวงศ์วานของยาโคบ เพราะ
ว่าเขาอุดมด้วยหมอดูจากตะวันออกอย่างคนฟีลิสเตีย และเขาตีสนิทกับคนต่างชาติ 7 แผ่
นดิน ของเขาเต็ มด ้วยเงิน และทองคํา ทรัพย์ สมบัติ ของเขาไม่ มี สิน
้ สุด แผ่ นดิน ของเขา
8
เต็ มด ้ว ยม้า รถรบของเขาไม่ มี สิน
้ สุด แผ่ นดิน ของเขาเต็ มด ้วยรู ป เคารพ เขากราบไหว้
ผลงานแห่ งม ือ ของเขา ต่อ สิง่ ซึ่ง นิว
้ มือ ของเขาได้ กระทํา 9 คนตํ่าต้อยจึง กราบลงและคน
ใหญ่โตก็ถ่อมตัวลง ฉะนั ้นอย่าอภัยเขาเลย 10 จงหลบเข้าไปในหินและซ่อนอยู่ในผงคลี ให้
พ้นจากความน่าเกรงขามของพระเยโฮวาห์ และจากสง่าราศี แห่งความโอ่อา่ ตระการของ
พระองค์ 11 และท่าอันผยองของมนุษย์จะตกตํ่าลง และความจองหองของคนจะถูกปราบ
ลง พระเยโฮวาห์องค์เดียวจะเป็นผู้เทิดทูนในวันนั ้น 12 เพราะว่าวันแห่งพระเยโฮวาห์จอม
โยธาจะสู้สารพัดที่เย่อหยิง่ และสูงส่ง สู้สารพัดที่ถูกยกขึ้นและพวกเขาจะถูกปราบลง 13 สู้
ต้นสนสี ดาร์ทัง้ สิน
้ ของเลบานอนที่ สูงและที่ ถู กยกขึ้น และสู้ ต้นโอ๊กทัง้ สิน
้ ของบาชาน 14 สู้
ภู เขาสูง ทัง้ สิน
้ และสู้ เนิ น เขาทัง้ ปวงที่ ถู กยกขึ้น 15 สู้ หอคอยสูง ทุก แห่ง และสู้ กําแพงที่ เข
้มแข็งทุกแห่ง 16 สู้กําปั่ นทัง้ สิน
้ ของทารชิช และสู้รู ปภาพงดงามทัง้ สิน
้ 17 และความผยอง
ของมนุษย์ จะต้องถูก ปราบลง และความจองหองของคนจะตกตํ่า ลง ในวัน นั ้น พระเยโฮ
วาห์ องค์ เดีย วจะเป็ นที ่ เทิดทูน 18 และรู ป เคารพทัง้ หลายพระองค์ จะทรงทําลายอย่างเต็
มที่ 19 และคนจะเข้าไปในถํ้าหินและในโพรงดินให้พ้นจากความน่าเกรงขามของพระเยโฮ
วาห์ และจากสง่าราศี แห่งความโอ่อา่ ตระการของพระองค์ เมื่อพระองค์ ทรงลุกขึ้นกระทํา
ให้ โลกสัน
่ สะท้าน 20 ในวัน นั ้น คนจะเหวีย
่ งรู ป เคารพของตนออกไปอัน ทํา ด้วยเงิน และ
รู ป เคารพของตนที่ ทํา ด้วยทองคํา ซึ่ง เขาทํา ไว้เพื่อ ตนเองจะนมัสการ ไปยัง ตัว ตุ่น และตัว
ค้างคาว 21 เพื่อเขาจะเข้าถํ้าหินและเข้าซอกผา ให้พ้นจากความน่าเกรงขามของพระเยโฮ
วาห์ และจากสง่าราศี แห่งความโอ่อา่ ตระการของพระองค์ เมื่อพระองค์ ทรงลุกขึ้นกระทํา
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ซึ่งในจมูกของเขามีลมหายใจ เพราะเขา

3
พระเจ้าทรงพิพากษายูดาห์
เพราะ ดู เถิด องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า คือ พระ เย โฮ วาห์ จอม โยธา ทรง นํา ออก ไป เสีย จาก
เยรู ซาเล็มและจากยูดาห์ ซึ่งเครือ
่ งคํ้าและเครือ
่ งจุน เครือ
่ งคํ้าอันเป็นอาหารทัง้ หมด และ
2
เครือ
่ ง คํ้า อัน เป็น นํ้า ทัง้ หมด พวก ทแกล้ว และ พวก ทหาร ผู้ วิน ิจฉั ย และ ผู้ พยากรณ์ ผู้
เฉลียวฉลาดและพวกผู้ ใหญ่ 3 นายห้า สิบ และผู้ มี ยศ ที่ ปรึกษาและคนเล่นกลที่ มี ฝีมือ
และนั ก พูด ที่ วาทะโวหารดี 4 และเราจะกระทํา ให้ เด็กๆเป็น เจ้า นายของเขา และทารกจะ
ปกครองเขา 5 และประชาชนจะถู กบ ีบ บังคับ ทุ กคนจะบีบ บังคับ เพื่อนของตน และทุก คน
จะบีบบังคับเพื่อนบ้านของตน เด็กๆจะทะลึ่งต่อผู้ใหญ่ และคนถ่อยต่อคนผู้มีเกียรติ 6 เมื่อ
ใครคนหนึ่ งไปยึดตัวพีน
่ ้ องของเขาในเรือนของบิดาของเขา กล่าวว่า “เจ้ามีเสื้อคลุมอยูแล้
่ ว
เจ้ าจงเป็น ผู้นํา ของเรา และซากที่ อยู่ นี้ จะอยู่ ใต้ กํา มือ ของเจ้า� 7 ในวัน นั ้น เขาจะคัดค้าน
ว่า “ข้าพเจ้าจะไม่ ยอมเป็นผู้สมาน เพราะในเรือนของข้าพเจ้าไม่ มี ทัง้ อาหารและเสื้อคลุม
ท่านจะตัง้ ข้าพเจ้า ให้ เป็น ผู้นํา ของประชาชนไม่ ได้ � 8 เพราะเยรู ซาเล็ม ก็ ล่มจมและยู ดาห์
ก็ ล้ม ควํา่ เพราะว่า ลิน
้ ของเขาและการกระทํา ของเขาก็ ต่อสู้ พระเยโฮวาห์ กบฏต่อ พระ
เนตรอันรุ่งโรจน์ ของพระองค์ 9 สีหน้าของเขาเป็นพยานปรักปรําเขาทัง้ หลาย เขาป่าวร้อง
ความผิดของเขาอย่างโสโดม เขามิได้ปิดบังไว้ วิบัติแก่จิตใจเขา เพราะว่าเขาได้นําความชัว่
ร้ายมาเป็นบําเหน็ จแก่ตัวเขาเอง 10 จงบอกคนชอบธรรมว่า เขาทัง้ หลายจะเป็นสุข เพราะ
เขาจะได้ รบ
ั ประทานผลแห่ง การกระทํา ของเขา 11 วิบัติ แก่ คนชัว่ ความร้ายจะตกแก่ เขา
เพราะว่าสิง่ ใดที่มือเขาได้กระทํา เขาจะถูกกระทําเช่นกัน 12 ส่วนชนชาติของเรา เด็กๆเป็น
ผู้บีบบังคับเขา และผู้หญิงปกครองเหนื อเขา โอ ชนชาติ ของเราเอ๋ย ผู้นําของเจ้าทําเจ้าให้
ผิด และทําลายแนวทางทัง้ หลายของเจ้า 13 พระเยโฮวาห์ทรงเข้าประทับสู้ความ พระองค์
ประทับ ยืน พิพากษาชนชาติ ของพระองค์ 14 พระเยโฮวาห์ จะทรงเข้า พิพากษาพวกผู้ ใหญ่
และเจ้า นายชนชาติ ของพระองค์ “เจ้ าทัง้ หลายนี่ แหละซึ่ง ได้ กล ื นก ิน สวนองุน
่ เสีย ของที่
ริบมาจากคนจนก็ อยู่ในเรือนของเจ้า 15 ซึ่ง เจ้า ได้ ทุ บชนชาติ ของเราเป็น ชิน
้ ๆ และได้ บดบี้
หน้าของคนจนนั ้นเจ้าหมายความว่ากระไร� องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้
แหละ
1

พระเจ้าทรงพิพากษาธิดาทัง้ หลายของศิโยน
“เพราะธิดาทัง้ หลายของศิโยนนั ้ นก็ผยอง และเดินคอยืดคอ
ยาว ตาของเขาชม้อยชม้าย เดินกระตุ้งกระติง้ ขยับเท้าให้เสียงกรุ ง๋ กริ ๋ง 17 องค์ พระผู้เป็น
เจ้าจะทรงให้เป็นชันนะตุที่ศีรษะของบรรดาธิดาของศิโยน และพระเยโฮวาห์จะทรงกระทํา
ให้ที่ ส่วนลับ ของเขาทัง้ หลายโล้น ไป 18 ในวัน นั ้น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า จะทรงนํา เอาเครือ
่ งวิจิ
ตรงดงามไปเสีย คือกําไลข้อเท้า ปันจุเหร็จ ตุ ้มวงเดือน 19 จี้ กําไลมือ ผ้าแถบ 20 ผ้ามาลา
กําไลเท้า ผ้าคาดศีรษะ หีบเครือ
่ งนํ้าอบ ตะกรุดพิสมร 21 แหวนตรา และแหวนจมูก 22 เสื้อ
งาน และเสื้อ คลุม ผ้า คลุม และกระเป๋า ถือ 23 กระจก เสื้อผ้า ลินิน ผ้า โพกศีรษะ และผ้า
คลุม ตัว 24 ต่อ มาแทนนํ้าอบจะมี แต่ ความเน่า แทนผ้า คาดเอวจะมี เชือก แทนผมดัด จะมี
แต่ศีรษะล้าน แทนเสื้องามลํ้าค่าจะคาดเอวด้วยผ้ากระสอบ แทนความงดงามจะมีแต่รอย
16 พระเยโฮวาห์ตรัสอีกว่า
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ไหม้ พวกผู้ชายของเจ้า จะล้ม ลงด้วยดาบ และทแกล้ว ทหารของเจ้า จะล้ม ในสงคราม
26 ประตู ทัง
้ หลายของเธอจะครํา่ ครวญและโศกเศร้า เธอผู้อยู่อย่างโดดเดี่ยวจะนั ่งบนพื้น
ดิน�
25

4

อาณาจักรของพระคริสต์ คือพระอังกูร
1 ในวัน นั ้น หญิง เจ็ด คนจะยึด ชายคนหนึ่ ง ไว้ กล่าวว่า “เราจะหากิน ของเรา หานุ่ง หาห่ม
ของเราเอง ขอเพียงให้เขาเรียกเราด้วยชื่อของเธอ ขอจงปลดความอดสู ของเราเสีย� 2 ใน
วัน นั ้ นอ ั งก ูร ของพระเยโฮวาห์ จะงดงามและรุ ง่ โรจน์ และพืช ผลของแผ่น ดิน นั ้น จะเป็น
ความภูมิใจและเป็นเกียรติของผู้ที่หลีกเลี่ยงหลบหนี แห่งอิสราเอล 3 และต่อมาคนที่เหลือ
อยูในศิ
่
โยนและค้างอยูใ่ นเยรู ซาเล็ม เขาจะเรียกว่าบริสุทธิ์ คือทุกคนผูมี
้ ชื่อในทะเบียนชีวต
ิ
ในเยรู ซาเล็ม 4 ในเมื่อ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า จะทรงล้างความโสโครกของธิดาทัง้ หลายของ
ศิ โยน และชําระรอยโลหิต ของเยรู ซาเล็ม จากท่ามกลางเมืองนั ้น ด้วยอานุภาพแห่ง การ
พิพากษาและด้วยอานุภาพของการเผา 5 และพระเยโฮวาห์จะทรงสร้างเมฆและควันเพื่อ
กลางวัน และแสงแห่งเปลวเพลิงเพื่อกลางคืนเหนื อที่อยู่อาศัยทัง้ สิน
้ ของภูเขาศิ โยน และ
เหนื อประชุมชนเมืองนั ้น เพราะจะมีการป้องกันอยูเ่ หนื อสง่าราศีทัว่ สิน
้ 6 จะมีพลับพลาทํา
ร่มกลางวันบังแดด และเป็นที่ลี้ภัยและที่กําบังพายุและฝน

5
พระเจ้าทรงทําลายสวนองุนที
่ ่ไร้ผล
บัดนี้ ข้าพเจ้า จะร้องเพลงถึงที่ รก
ั ของข้าพเจ้า เป็น เพลงของที่รก
ั ของข้าพเจ้า เกี่ยวกับ
สวนองุน
่ ของท่าน ที่ รักของข้าพเจ้ามีสวนองุน
่ แปลงหนึ่ ง อยู่บนเนิ นเขาอันอุดมยิง่ 2 ท่าน
ทํา รัว้ ไว้ รอบ แล้ว เก็ บก ้อน หิน ออก หมด และ ปลูก เถา องุน
่ อย่าง ดี ไว้ ท่าน สร้าง หอ เฝ้า ไว้
ท่ามกลาง และสกัดบ่อยํ่าองุน
่ ไว้ในสวนนั ้นด้วย ท่านมุ่งหวังว่ามันจะบังเกิดลูกองุ่น แต่มัน
บังเกิ ดลูกเถาเปรีย
้ ว 3 บัดนี้ โอ ชาวเยรู ซาเล็มและคนยูดาห์เอ๋ย ขอตัดสินระหว่างเราและ
4
สวนองุน
่ ของเรา มีอะไรอีกที่ จะทําได้ เพื่อสวนองุน
่ ของเรา ซึ่งเรายังไม่ได้ ทําให้ ก็ เมื่อเรา
มุ่งหวังว่ามันจะบังเกิ ดลูกองุ่น ไฉนมันจึงเกิ ดลูกเถาเปรีย
้ ว 5 บัดนี้ เราจะบอกเจ้าทัง้ หลาย
ให้วา่ เราจะทํา อะไรกับ สวนองุน
่ ของเรา เราจะรือ
้ รัว้ ต้นไม้ ของมัน เสีย แล ้วมั นก ็ จะถูก เผา
เราจะพัง กําแพงของมัน ลง มั นก ็ จะถูก เหยียบยํ่า ลง 6 เราจะกระทํา มัน ให้เป็ นที ่ ร้าง จะไม่
มีใครลิดแขนงหรือพรวนดิน หนามย่อยหนามใหญ่ก็จะงอกขึ้น และเราจะบัญชาเมฆไม่ให้
โปรยฝนรดมัน 7 เพราะว่า สวนองุน
่ ของพระเยโฮวาห์จอมโยธาคือ วงศ์ วานอิสราเอล และ
คนยูดาห์เป็นหมู่ไม้ที่พระองค์ทรงชื่นพระทัย และพระองค์ทรงมุ่งหวังความยุติธรรม แต่ดู
เถิด มีแต่การนองเลือด หวังความชอบธรรม แต่ ดูเถิด เสียงร้องให้ช่วย
1

วิบัติหกอย่างแก่คนอิสราเอล
วิบัติ แก่ ผู้ เหล่ านั ้ นที ่ เสริม บ้านหลัง หนึ่ ง เข้า กับ อีก หลัง หนึ่ ง และเสริม นาเข้า กับ นา จน
ไม่ มี ที่ อีกแล้ว เพื่อเขาทัง้ หลายต้องอยู่ลําพัง ในท่ามกลางแผ่นดิน นั ้น 9 พระเยโฮวาห์จอม
โยธาทรงกล่าวที่หูของข้าพเจ้าว่า “เป็นความจริงทีเดียว บ้านหลายหลังจะต้องรกร้าง บ้าน
ใหญ่ บ้านงามจะไม่ มี คนอาศัย 10 เพราะว่า สวนองุน
่ ยี่ สิ บห้า ไร่จะได้ ผลแต่ เพียงบัท เดียว
และเมล็ดพืชหนึ่ งโฮเมอร์จะให้ผลแต่เอฟาห์เดียว� 11 วิบัติแก่คนเหล่านั ้ นที ่ลุ กขึ้นแต่เช้า
8
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มืด เพื่อ วิง่ ไปตามเมรัย ผู้ เฉ ่อ
ื ยแฉะอยู่ จนดึก จนเหล้า องุน
่ ทําให้ เขาเมาหยําเป 12 เขามี
พิณเขาคู่และพิณใหญ่ รํามะนา ปี่ และเหล้าองุน
่ ณ งานเลี้ยงของเขา แต่เขาทัง้ หลายมิได้
เอาใจใส่ ในพระราชกิจของพระเยโฮวาห์ หรือพิจารณาพระหัตถกิจของพระองค์ 13 เพราะ
ฉะนั ้นชนชาติของเราจึงตกไปเป็นเชลย เพราะขาดความรู ้ ผู้มีเกียรติของเขาก็หว
ิ แย่ และ
มวลชนของเขาก็แห้งผากไปเพราะความกระหาย 14 เพราะฉะนั ้นนรกก็ขยายที่ของมันออก
และอ้า ปากเสีย โดยไม่ จํากัด และสง่า ราศี ของเขา และมวลชนของเขา และเสียงอึง คะนึ ง
ของเขา และผูล
้ ิงโลดอยู่ ก็จะลงไป 15 คนตํ่าต้อยจึงจะกราบลง และคนเข้มแข็งกถ
็ ่อมตัวลง
และนั ยน์ ตาของผูผ
้ ยองก็ถูกลดตํ่า 16 แต่พระเยโฮวาห์จอมโยธาจะได้รบ
ั การเทิดทูนไว้โดย
ความยุติธรรม และพระเจ้าองค์บริสุทธิจะได้
ทรงสําแดงความบริสุทธิ์โดยความชอบธรรม
์
17 แล ้ว ลูก แกะจะเที่ยวหากิ นที ่ นั่น ตามลักษณะท่าทางของมัน คนแปลกหน้า จะหากิน ใน
ที่ ปรักหักพังของสัตว์ที่ อ้วน 18 วิบัติแก่ คนเหล่านั ้ นที ่ลากความชัว่ ช้าด้วยสายของความไร้
สาระ ผูลากบาปอย่
้
างกับใช้เชือกโยงเกวียน 19 ผูกล่
้ าวว่า “ให้พระองค์รีบร้อน ให้พระองค์เร่
งงานของพระองค์ เพื่อเราจะได้เห็น ให้พระประสงค์ขององค์ผู้บริสุทธิแห่
์ งอิสราเอลเสด็จ
มาใกล้ ขอให้มาเพื่อเราจะได้รู �
้ 20 วิบัติแก่คนเหล่านั ้ นที ่เรียกความชัว่ ร้ายว่าความดี และ
ความดี วา่ ความชัว่ ร้าย ผู้ ถือ เอาว่า ความมืด เป็น ความสว่าง และความสว่างเป็น ความมืด
ผูถื
้ อเอาว่าความขมเป็นความหวาน และความหวานเป็นความขม 21 วิบัติแก่คนเหล่านั ้นที่
ฉลาดตามสายตาของตนเอง และสุขุมรอบคอบในสายตาของตนเอง 22 วิบัติแก่คนเหล่านั ้
นที ่เป็ นวีรชนในการดื่มเหล้าองุน
่ และเป็นคนแกล้วกล้าในการประสมเมรัย 23 ผู้ปล่อยตัว
คนทํา ผิด เพราะเขารับ สินบน และเอาความชอบธรรมไปจากผู้ ชอบธรรม 24 ดัง นั ้น เปลว
เพลิง กลืน ตอข้าวฉั นใด และเพลิง เผาผลาญหญ้า แห้ง ฉั นใด รากของเขาก็ จะเป็น เหมือน
ความเปื่ อยเน่า และดอกบานของเขาจะฟุ้งไปเหมือนผงคลีฉั นนั ้น เพราะเขาทัง้ หลายทอด
ทิง้ พระราชบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์ จอมโยธา และได้ ดู หมิน
่ พระวจนะขององค์ บริสุทธิ์
แห่งอิสราเอล 25 เหตุ ฉะนั ้นพระพิโรธของพระเยโฮวาห์จึงพลุ่งขึ้นต่อชนชาติ ของพระองค์
และพระองค์ทรงเหยียดพระหัตถ์ของพระองค์ออกสู้เขาและตีเขา และภูเขาทัง้ หลายก็สัน
่
สะเทือน และซากศพของเขาทัง้ หลายถูก ฉี ก ขาดกลางถนน ถึง กระนั ้ นก ็ ดี พระพิโรธของ
พระองค์ก็ มิได้หันกลับ แต่ พระหัตถ์ ของพระองค์ก็ ยังเหยียดออกอยู่ 26 พระองค์ จะทรงยก
อาณั ติ สัญญาณให้แก่ ประชาชาติ ที่ ห่างไกล และจะทรงผิว พระโอษฐ์ เรียกเขามาจากที่สุด
ปลายแผ่นดิน โลก และดู เถิด เขาจะมาอย่างเร็วและรีบเร่ง 27 ไม่มี ผู้ใดในพวกเขาจะอ่อน
เปลี้ย ไม่มีผู้ใดจะสะดุด ไม่มีผู้ใดจะหลับสนิ ทหรือนิ ทรา ผ้าคาดเอวสักผืนหนึ่ งก็จะไม่หลุด
ลุ่ย สายรัดรองเท้าก็ จะไม่ขาดสักสายหนึ่ ง 28 ลูกธนูของเขาก็ แหลม บรรดาคันธนูของเขา
ก็ก่งไว้ กีบม้าทัง้ หลายของเขาจะเหมือนกับหินเหล็กไฟ และล้อของเขาทัง้ หลายเหมือนลม
หมุน 29 เสียงคํารามของเขาจะเหมือนสิงโต เหมือนสิงโตหนุ่ม เขาเหล่า นั ้น จะคําราม เขา
จะคํารนและตะครุ บเหยื่อของเขา และเขาจะขนเอาไปเสีย และไม่มีผูใดช่
้
วยเหยื่อนั ้นให้พ้น
ไปได้ 30 ในวันนั ้นเขาทัง้ หลายจะคํารนเหนื อเหยื่อนั ้นเหมือนเสียงคะนองของทะเล และถ้า
มีผู้หน่งึ ผู้ใดมองที่แผ่นดิน ดูเถิด ความมืดและความทุกข์ใจ และสว่างแห่งฟ้าสวรรค์ก็มืด
ลง

6
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1 ในปี ที่กษั ตริยอุ
์ สซียาห์สิน
้ พระชนม์

ข้าพเจ้าเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าประทับ ณ พระที่นั่ง
สูงและเทิดทูนขึ้น และชายฉลองพระองค์ของพระองค์เต็มพระวิหาร 2 เหนื อพระองค์มีเส
ราฟิม ยืน อยู่ แต่ ละตนมี ปี กหกปีก ใช้ สองปี กบ ัง หน้า และสองปีก คลุม เท้า และด้วยสองปี
กบินไป 3 ต่างก็รอ
้ งต่อกันและกันว่า “บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ พระเยโฮวาห์จอมโยธา แผ่
นดินโลกทัง้ สิน
่
้ เต็มด้วยสง่าราศีของพระองค์� 4 และรากฐานของธรณี ประตูทัง้ หลายก็สัน
สะเทือนด้วยเสียงของผู้ร้อง และพระนิ เวศก็มีควันเต็มไปหมด
อิสยาห์รู สึ
้ กสํานึ กถึงความบาปของตน
และข้าพเจ้า ว่า “วิบัติ แก่ ข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้า พินาศแล้ว เพราะข้าพเจ้า เป็น คนริม
ฝีปากไม่ สะอาด และข้าพเจ้า อาศัย อยู่ ในหมู่ ชนชาติ ที่ ริม ฝีปากไม่ สะอาด เพราะนั ยน์ ตา
ของข้าพเจ้า ได้ เห ็ นกษั ตริย์ คือ พระเยโฮวาห์ จอมโยธา� 6 แล ้ว ตนหนึ่ ง ในเสราฟิม บิน มา
หาข้าพเจ้า ในมือมีถ่านเพลิง ซึ่งเขาเอาคีมคีบมาจากแท่ นบู ชา 7 และเขาถูกต้องปากของ
ข้าพเจ้าพูดว่า “ดูเถิด สิ่งนี้ ได้ถูกต้องริมฝีปากของเจ้าแล้ว ความชัว่ ช้าของเจ้าก็ถูกยกเสีย
และเจ้าก็จะรับการลบมลทินบาป� 8 และข้าพเจ้าได้ยน
ิ พระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ตรัสว ่า “เราจะใช้ ผู้ ใดไป และผู้ ใดจะไปแทนพวกเรา� แล ้ว ข้าพเจ้า ทูล ว่า “ข้า พระองค์ นี่
พระเจ้าข้า ขอทรงใช้ข้าพระองค์ไปเถิด�
5

การมอบหมายหน้าที่แก่อิสยาห์
“ไปเถอะ และกล่าวแก่ชนชาตินี้ ว่า ‘ฟังแล้วฟังเล่า แต่อย่าเข้าใจ
ดูแล ้วดู เล่า แต่ อย่า มองเห็น� 10 จงกระทํา ให้ จิ ตใจของชนชาติ นี้ มึนงง และให้ หู ทัง้ หลาย
ของเขาหนั ก และปิดตาของเขาทัง้ หลายเสีย เกรงว่าเขาจะเห็นด้วยตาของเขา และได้ยน
ิ
ด้วยหูของเขา และเข้าใจด้วยจิตใจของเขา และหันกลับมาได้รบ
ั การรักษาให้หาย� 11 แล้ว
ข้าพเจ้ากล่าวว่า “ข้าแต่ องค์ พระผู้ เป็นเจ้า นานสักเท่าใด� และพระองค์ ตรัสตอบว่า “จน
หัวเมืองทัง้ หลายถูกทิง้ ร้างไม่มีชาวเมือง และบ้านเรือนไม่มีคน และแผ่นดินก็รกร้างอย่าง
สิน
้ เชิง 12 และพระเยโฮวาห์ทรงกวาดคนออกไปไกล และที่ ที่ ทอดทิ้งก็มีมากอยู่ท่ามกลาง
แผ่นดินนั ้น 13 และแม้วา่ มีเหลืออยู่ในนั ้นสักหนึ่ งในสิบ ก็จะกลับมาและถูกเผาไฟ เหมือน
ต้นนํ้ามันสนหรือต้นโอ๊กซึ่งเหลืออยูแต่
่ ตอเมื่อถูกโค่น� ตอของมันจะเป็นเชื้อสายบริสุทธิ์
9 และพระองค์ ตรัสว่า

7
ซีเรียร่วมกับเอฟราอิมไปสู้รบกับเยรู ซาเล็ม
ต่อ มา ใน รัชกาล ของ อา หัส โอรส ของ โยธา ม โอรส ขอ งอุส ซี ยาห์ กษั ตริย์ แห่ ง ยู ดาห์
เร ซี นกษั ตริ ย์ แห่ ง ซีเรีย และ เป คาห์ โอ รส ของ เร มา ลิ ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งอ ิส รา เอล ได้ ขึ้น
มายังเยรู ซาเล็มเพื่อกระทําสงครามกับเมืองนั ้น แต่รบไม่ชนะ 2 เมื่อเขาไปบอกที่ราชสํานั ก
ของดาวิด ว่า “ซี เรีย เป็น พันธมิตรกับ เอฟราอิม แล้ว� พระทัย ของพระองค์ และจิตใจของ
ประชาชนของพระองค์ ก็ สัน
่ เหมือนต้นไม้ ในป่า สัน
่ อยู่ หน ้าลม 3 และพระเยโฮวาห์ ตรัส กับ
อิสยาห์ว่า “จงออกไปพบอาหัส ทัง้ เจ้าและเชอารยาชูบ บุตรชายของเจ้า ณ ที่ ปลายท่อนํ้า
สระบนที่ ถนนลานซักฟอก 4 และจงกล่าวแก่ เขาว่า ‘จงระวัง และสงบใจ อย่า กลัว อย่า ให้
พระทัยของพระองค์ขลาดด้วยเหตุเศษดุ้นฟืนที่จวนมอดทัง้ สองนี้ เพราะความกริวอ
้ ันร้าย
แรงของเรซีน และซีเรีย และโอรสของเรมาลิยาห์ 5 เพราะว่าซีเรียพร้อมกับเอฟราอิมและ
โอรสของเรมาลิยาห์ได้คิดการชัว่ ร้ายต่อพระองค์ กล่าวว่า 6 “ให้เราทัง้ หลายขึ้นไปต่อสู้กับยู
ดาห์และทําให้มันคร้ามกลัว และให้เราทะลวงเอาเมืองของเขาเพื่อเราเอง และตังบ
้ ุตรของ
7
ทาเบเอลให้เป็นกษั ตริย์ ท่ามกลางเมืองนั ้น� องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า มัน
1
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8 เพราะเศียรของซีเรีย คือ ดามัสกัส

จะไม่ เป็นไป และจะไม่ เกิดขึ้น
และเศียรของดามัสกัส
คือเรซีน ภายในหกสิบห้าปี เอฟราอิมจะแตกเป็นชิน
้ ๆ กระทัง่ ไม่เป็นชนชาติอีกแล้ว 9 และ
เศียรของเอฟราอิมคือสะมาเรีย และเศียรของสะมาเรียคือโอรสของเรมาลิ ยาห์ ถ้าเจ้าจะ
ไม่มัน
่ ใจ แน่ ละ ก็จะตังม
้ ัน
่ เจ้าไว้ไม่ได้� ”
พระสัญญายิง่ ใหญ่ว่า อิมมานูเอลจะบังเกิดจากหญิงพรหมจารีคนหนึ่ ง

10 พระเยโฮวาห์ตรัสกับอาหัสอีกว่า 11 “จงขอหมายสําคัญจากพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ

เจ้า จงขอในที่ลึกหรือที่สูงเบื้องบนก็ได้� 12 แต่อาหัสตอบว่า “เราจะไม่ทูลขอ และเราจะไม่
ทดลองพระเยโฮวาห์� 13 และท่านกล่าวว่า “โอ ข้าแต่ข้าราชสํานั กของดาวิด ขอจงฟัง การ
ที่ จะให้ มนุษย์ อ่อนใจนั ้น เล็ก น้ อยอยู่ หรือ และท่านยัง ให้ พระเจ้า ของข้าพเจ้า อ่อนพระทัย
ด้วย 14 เพราะฉะนั ้น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า จะประทานหมายสําคัญ เอง ดู เถิด หญิง พรหมจารี
คนหนึ่ ง จะตัง้ ครรภ์ และคลอดบุตรชายคนหนึ่ ง และเขาจะเรียกนามของท่านว่า อิม มานู
เอล 15 ท่านจะรับ ประทานนมข้น และนํ้า ผึ้ง เพื่อ ท่านจะรู ้ที่ จะปฏิเสธความชัว่ และเลือก
ความดี 16 เพราะก่อนที่ เด็ก นั ้น จะรู ที
้ ่ จะปฏิเสธความชัว่ และเลือกความดี นั ้น แผ่ นดิน ซึ่ง
ท่านเกลียดชังนั ้น มันจะขาดกษั ตริย์ทัง้ สององค์
การบุกรุ กและความหายนะของยูดาห์ในอนาคต (2 พศด 28:1-20)

พระเยโฮวาห์จะทรงนํา วัน นั ้น มาเหนื อ พระองค์ เหนื อ ชนชาติ ของพระองค์ และเหนื อ
วงศ์ วานแห่งบ ิ ดาของพระองค์ คือ วัน อย่างที่ ไม่ เคยพบเห็น ตัง้ แต่ วัน ที่ เอฟราอิม ได้ พราก
จากยูดาห์ คือกษัตริย์ของอัสซีเรีย 18 ต่อมาในวันนั ้นพระเยโฮวาห์จะทรงผิวพระโอษฐ์เรียก
เหลือบซึ่งอยูท
่ างต้นกําเนิ ดแม่น้ําแห่งอียป
ิ ต์ และเรียกผึ้งซึ่งอยูใ่ นแผ่นดินอัสซีเรีย 19 และ
มันจะมากันและทัง้ หมดก็จะหยุดพักตามหุบเขาที่ร้าง และในซอกหิน และบนต้นหนามทัง้
สิน
้ และบนพุ่ม ไม้ ทัง้ สิน
้ 20 ในวัน นั ้น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า จะทรงโกนทัง้ ศีรษะและขนที่ เท ้า
เสียด้วยมีดโกนซึ่งเช่ามาจากฟากแม่น้ําข้างโน้ น คือโดยกษั ตริย์แห่งอัสซีเรียนน
ั ้ เอง และ
จะผลาญเคราด้วย 21 ต่อมาในวันนั ้นชายคนหนึ่ งจะเลี้ยงแม่ววั สาวไว้ตัวหนึ่ งและแกะสอง
ตัว 22 และต่อมาเพราะมันให้นมมากมาย เขาจะรับประทานนมข้น เพราะว่าทุกคนที่เหลือ
อยู่ ในแผ่น ดิน จะรับ ประทานนมข้น และนํ้า ผึ้ง 23 ต่อ มาในวัน นั ้น ทุก แห่ง ที่ เคยมี เถาองุน
่
24
หนึ่ ง พัน เถา มี ค่า เงิน หนึ่ ง พัน เชเขล ก็ จะกลายเป็นต้น หนามย่อยและหนามใหญ่ คนจะ
มาที่ นั่น พร้อมกับ คัน ธนู และลูก ธนู เพราะว่า แผ่น ดิน ทัง้ สิน
้ นั ้น จะกลายเป็ นที ่ หนามย่อย
และหนามใหญ่ 25 ส่วนเนิ น เขาทัง้ สิ้นที ่เขาเคยขุด ด้วยจอบ การกลัวหนามย่อยและหนาม
ใหญ่จะไม่มาที่นั ่น แต่เนิ นเขาเหล่านั ้นจะกลายเป็ นที่ซ่ึงเขาปล่อยฝูงวัวและที่ซ่ึงฝูงแกะจะ
เหยียบยํ่า�
17
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แล ้ว พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า อี กว่า “จงเอาแผ่น จารึก ใหญ่ มาแผ่น หนึ่ ง และจง
เขียนด้วยปากกาของมนุษย์ เรือ
่ ง ‘มาเฮอร์ชาลาลหัช บัส� ” 2 และข้าพเจ้า ได้ พยานที่ เชื่อ
ถือได้ คือ อุรีอาห์ปุโรหิต และเศคาริยาห์บุตรชายของเยเบเรคียาห์ให้บันทึกไว้เพื่อข้าพเจ้า
3 และข้าพเจ้า ได้ เข ้า ไปหาหญิง ผู้ พยากรณ์ และเธอก็ ตัง
้ ครรภ์ และคลอดบุตรชายคนหนึ่ ง
และพระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “จงเรียกชื่อบุตรนั ้นว่า มาเฮอร์ชาลาลหัชบัส 4 เพราะ
ก่อนที่เด็กจะรูที
้ ่จะร้องเรียก ‘พ่อ แม่� ได้ ทรัพย์สมบัติของดามัสกัสและของที่รบ
ิ ได้จากสะ
1
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มาเรีย จะถูกขนเอาไปต่อพระพักตร์กษั ตริย์อัสซีเรีย�
อี กว่า 6 “เพราะว่า ชนชาติ นี้ ได้ ปฏิเสธนํ้า แห่ง ชิ โลอาห์ ซ่ึง ไหลเอื่อยๆ และปี ติ ยินดี ต่อ เรซีน
และโอรสของเรมาลิยาห์ 7 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ ดูเถิด องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าทรงนํานํ้าแห่งแม่น้ํา
มาสู้ เขาทัง้ หลาย ที่ มี กําลังและมากหลาย คือกษั ตริย์แห่งอัสซีเรียและสง่าราศี ทัง้ สิน
้ ของ
พระองค์ และนํ้านั ้นจะไหลล้นห้วยทัง้ สิน
้ ของมัน และท่วมฝั่งทัง้ สิน
้ ของมัน 8 และจะกวาด
ต่อ ไปเข้า ในยู ดาห์ และจะไหลท่วมและผ่านไปแม้ จนถึง คอ และปี กอ ัน แผ่ กว้างของมัน
จะเต็ม แผ่น ดิน ของท่านนะ โอ ท่า นอิม มานูเอล� 9 โอ ชนชาติ ทัง้ หลายเอ๋ย จงเข้า ร่วมกัน
และเจ้า จะถูก ทําให้ แหลกเป็น ชิน
่ หู จงคาด
้ ๆ บรรดาประเทศไกลๆทัง้ หมด เจ้ าเอ๋ย จงเงีย
เอวเจ้า ไว้ และเจ้า จะถูก ทําให้ แหลกเป็น ชิน
้ ๆ จงคาดเอวเจ้า ไว้ และเจ้า จะถูก ทําให้ แหลก
เป็น ชิน
้ ๆ 10 จงปรึกษากัน เถิด แต่ ก็ จะไร้ผล จงพู ดก ัน เถิด แต่ ก็ จะไม่ สําเร็จ ผล เพราะว่า
พระเจ้า ทรงสถิ ตก ับ เรา 11 เพราะว่า พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง ต่อ ไปนี้ กับ ข้าพเจ้า พร้อมด้วย
พระหัตถ์ อน
ั เข้มแข็ง และทรงสัง่ สอนข้าพเจ้ามิให้ดําเนิ นในทางของชนชาตินี้ พระองค์ตรั
สว่า 12 “สิ่งที่ชนชาตินี้ เรียกว่า การร่วมคิดกบฏ เจ้าอย่าเรียกว่า การร่วมคิดกบฏ เสียหมด
อย่ากลัวสิง่ ที่ เขากลัว หรืออย่าครันคร
่
้าม 13 แต่ พระเยโฮวาห์จอมโยธานั ้นแหละ เจ้ าต้อง
ว่าพระองค์บริสุทธิ์ จงให้พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ เจ้ายําเกรง จงให้พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ เจ้าครั ่
นคร ้าม 14 แล ้ว พระองค์ จะเป็น สถานบริ สุทธิ ์ แต่ เป็น ศิลาที่ ทําให้ สะดุด และเป็ นก ้อนหิ
นที ่ทําให้ขัดเคืองใจของวงศ์ วานทัง้ คู่ ของอิสราเอล เป็ นกับและเป็นบ่วงดักชาวเยรู ซาเล็ม
15 และคนเป็ นอันมากในพวกเขาจะสะดุดหินนั ้น เขาทัง
้ หลายจะล้มลงและแตกหัก เขาจะ
ติดบ่วงและถูกจับไป� 16 จงมัดถ้อยคําพยานเก็บไว้เสีย และจงตีตราพระราชบัญญัติไว้ใน
หมูพ
่ วกสาวกของข้าพเจ้าเสีย 17 ข้าพเจ้าจะรอคอยพระเยโฮวาห์ ผูทรงซ่
้
อนพระพักตร์ของ
พระองค์ จากวงศ์ วานของยาโคบ และข้าพเจ้า จะคอยท่า พระองค์ 18 ดู เถิด ข้าพเจ้า และ
บุตรผู้ ซ่ึง พระเยโฮวาห์ ทรงประทานแก่ ข้าพเจ้า เป็น หมายสําคัญ และเป็นการมหัศจรรย์
ต่างๆในอิสราเอล จากพระเยโฮวาห์ จอมโยธา ผู้ ทรงประทับ บนภู เขาศิ โยน 19 และเมื่อ
เขาทัง้ หลายจะกล่าวแก่ พวกท่านว่า “จงปรึกษากับ คนทรงและพ่อ มดแม่มดผู้ รอ
้ งเสียง
จ๊อกแจ๊กและเสียงพึมพํา� ไม่ควรที่ประชาชนจะปรึกษากับพระเจ้าของเขาหรือ ควรเขาจะ
ไปปรึกษาคนตายเพื่อ คนเป็น หรือ 20 ไปค้น พระราชบัญญั ติ และถ้อยคํา พยาน ถ้า เขาไม่ พู
ดตามคําเหล่านี้ ก็ เพราะในตัวเขาไม่มีแสงสว่างเสียเลย 21 เขาทัง้ หลายจะผ่านแผ่นดินไป
ด้วยความระทมใจอัน ยิง่ ใหญ่ และด้วยความหิว และต่อ มาเมื่อ เขาหิว เขาจะเกรีย
้ วกราด
และแช่ งด ่ากษั ตริย์ ของเขาและพระเจ้า ของเขา และจะแหงนหน้า ขึ้น ข้างบน 22 และจะ
มองดูที่แผ่นดินโลก และจะมองเห็นความทุกข์ใจและความมืด ความกลุ้มแห่งความแสน
ระทม และเขาจะถูกผลักไสเข้าไปในความมืดทึบ
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แต่ กระนั ้น แผ่น ดิน นั ้น ซึ่ง อยู่ ในความแสนระทมจะไม่ กลัดกลุ้ม ในกาลก่อนพระองค์
ทรง นํา แคว้น เศบู ลุ น และ แคว้น นั ฟ ทา ลี มา สู่ ความ ดู หมิน
่ แต่ ใน กาล ภาย หลัง พระองค์
จะทรงกระทํา ให้ หนทางข้างทะเล แคว ้น ฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้างโน้ น คือ กาล ิลี แห่ งบร
รดาประชาชาติ ให้ เจ ็บ ปวดทรมานอย่างมาก 2 ชนชาติ ที่ ดําเนิ น ในความมืด ได้ เห ็น ความ
สว่างยิง่ ใหญ่ แล้ว บรรดาผู้ ที่ อาศัย อยู่ ในแผ่น ดิน แห่ง เงามัจจุ ราช สว ่างได้ ส่องมาบนเขา
3 พระองค์ ได้ ทรงทวี ชนในประชาชาติ นั้น ขึ้น พระองค์ มิได้ ทรงเพิม
่ ความชื่นบานของเขา
1
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เขาทัง้ หลายเปรมปรีดิ์ต่อพระพักตร์พระองค์ ดังด
่ ้วยความชื่นบานเมื่อฤดูเกี่ยวเก็บ ดัง่ คน
เปรมปรีดิเ์ มื่อเขาแบ่งของริบมานั ้นแก่กัน 4 เพราะว่าแอกอันเป็นภาระของเขาก็ดี ไม้พลอง
ที่ ตีบ่าเขาก็ ดี ไม้ตะบองของผู้บีบบังคับเขาก็ ดี พระองค์ จะทรงหักเสียอย่างในวันของคนมี
เดียน 5 เพราะการรบทัง้ สิน
่ วาย และเสื้อคลุมที่เกลือกอยู่ในโลหิต แต่
้ ของนั กรบมีเสียงวุน
6
การรบครัง้ นี้ จะถูก เผาเป็น เชื้อ เพลิง ใส่ ไฟ ด้วยมี เด็ก คนหนึ่ ง เกิด มาเพื่อ เรา มี บุ ตรชาย
คนหนึ่ ง ประทานมาให้เรา และการปกครองจะอยู่ที่ บ่า ของท่าน และท่านจะเรียกนามของ
ท่านว่า “ผู้ที่ มหัศจรรย์ ที่ ปรึกษา พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระบิดานิรน
ั ดร์ องค์ สันติ ราช
� 7 เพื่อการปกครองของท่านจะเพิม
่ พูนยิง่ ขึ้น และสันติภาพจะไม่มีที่สิ้นสุดเหนื อพระที่นั่ง
ของดาวิด และเหนื อ ราชอาณาจักรของพระองค์ ที่ จะสถาปนาไว้ และเชิดชู ไว้ด้วยความยุ
ติ ธรรมและด้วยความเที่ยงธรรม ตัง้ แต่ บัดนี้ เป็นต้นไปจนนิ รน
ั ดร์กาล ความกระตือรือร้น
ของพระเยโฮวาห์จอมโยธาจะกระทําการนี้
อิสราเอลจะถูกตีสอนต่อไป

8 องค์ พระผู้ เป็ น เจ้า ทรงใช้ พระวจนะไปต่อสู้ ยาโคบ

และจะตกอยู่เหนื ออิสราเอล 9 และ
ประชาชนทัง้ สิน
้ อ
่ ง คือ เอฟราอิม และชาวสะมาเรีย ผู้ กล ่าวด้วยความเย่อ หยิง่ และ
้ จะรู เรื
10
ด้วยจิตใจจองหอง ว่า “ก้อนอิฐ พัง ลงแล้ว แต่ เราจะสร้างด้วยศิลาสลัก ต้น มะเดื่อ ถูก
โค่นลง แต่เราจะใส่ต้นสีดาร์เข้าแทนไว้ในที่นั ้น� 11 พระเยโฮวาห์จึงทรงหนุนปฏิปักษ์ ของ
เรซีนมาสู้เขา และทรงกระตุ้นศั ตรู ของเขาให้ร่วมกัน 12 คือคนซีเรียทางข้างหน้าและคนฟี
ลิ สเตียทางข้างหลัง และเขาจะอ้าปากออกกลื นอิสราเอลเสีย ถึงกระนั ้ นก็ดีพระพิโรธของ
พระองค์ก็ยังมิได้หันกลับ และพระหัตถ์ของพระองค์ยงั เหยียดออกอยู่ 13 เพราะประชาชน
มิได้หันมาหาพระองค์ผู้ทรงตี เขา มิได้แสวงหาพระเยโฮวาห์จอมโยธา 14 พระเยโฮวาห์จึง
จะทรงตัดหัวตัดหางออกเสียจากอิสราเอล ทังก
้ ิงก
่ ้านและต้นกกในวันเดียว 15 ผู้ใหญ่และ
คนมีเกียรติคือหัว และผูพยากรณ์
้
ผูสอนเท็
้
จเป็นหาง 16 เพราะบรรดาผูที
้ ่นําชนชาตินี้ ได้นํา
เขาให้หลง และบรรดาผู้ที่เขานําก็ถูกทําลาย 17 ฉะนั ้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะหาทรงเปรมปรี
ดิ์ในคนหนุ่มของเขาไม่ และจะมิได้ทรงมีพระกรุ ณาต่อคนกําพร้าพ่อหรือหญิงม่ายของเขา
เพราะว่าทุกคนเป็นคนหน้าซื่อใจคดและเป็นคนทําความชัว่ และปากทุกปากก็กล่าวคําโฉด
เขลา ถึง กระนั ้ นก ็ ดี พระพิโรธของพระองค์ ก็ ยั งม ิ ได้ หัน กลับ และพระหัตถ์ ของพระองค์ ยงั
เหยียดออกอยู่ 18 เพราะความชัวก
็
เหมือนไฟไหม้ มันจะผลาญทัง้ หนามย่อยและหนาม
่ ไหม้
ใหญ่ มัน จะจุด ไฟเข้า ที่ ป่า ทึบ และป่า ทึ บก ็ จะม้วนขึ้น ข้างบนเหมือนควัน เป็น ลูกๆ 19 แผ่
นดิน นั ้ นก ็ มืด ไปโดยเหตุ พระพิโรธของพระเยโฮวาห์ จอมโยธา ประชาชนก็ จะเหมือนเชื้อ
เพลิง ไม่มี คนใดจะไว้ชี วิต พี่ น้องของตน 20 เขาจะฉวยได้ ทางขวา แต่ ยัง หิว อยู่ เขาจะกิน
ทางซ้าย แต่ก็ยังไม่อิม
่ ต่างก็จะกินเนื้ อแขนของตนเอง 21 มนัสเสห์กินเอฟราอิม เอฟราอิ
มกินมนั สเสห์ และทัง้ คู่ก็สู้ กับยูดาห์ ถึงกระนั ้ นก็ดีพระพิโรธของพระองค์ก็ยังมิได้หันกลับ
และพระหัตถ์ของพระองค์ยงั เหยียดออกอยู่

10

1 วิบัติแก่คนเหล่านั ้นทีอ
่ อกกฎหมายอธรรม

และแก่ผูเข
้ ียนที่เขียนแต่การบีบคัน
้ เรือ
่ ยไป
และปล้นสิทธิของคนจนแห่งชนชาติ ของเราเสีย
เพื่อ ว่า หญิ งม ่ายจะเป็น เหยื่อ ของเขา และเพื่อ เขาจะปล้น คนกําพร้า พ่อ เสีย 3 พวกเจ้า จะ
กระทําอย่างไรในวันแห่งการลงอาญา และในการกวาดล้างซึ่งจะมาจากที่ไกล เจ้าจะหนี ไป
2 เพื่อ หัน คนขัดสนไปจากความยุ ติ ธรรม
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พึ่งใคร และเจ้าจะฝากสง่าราศีของเจ้าไว้ที่ไหน
ักโทษ เขาจะล้มลงในหมู่พวกคนที่ ถู กฆ่า ถึงกระนั ้ นก็ดีพระพิโรธของพระองค์ก็ยังมิได้หัน
กลับ และพระหัตถ์ของพระองค์ยงั เหยียดออกอยู่
พระเจ้าจะทรงตีสอนประเทศอัสซีเรีย
โอ ชาวอัส ซีเรีย เอ๋ย ผู้ เป็น ตะบองแห่ง ความกริว้ ของเรา และไม้ พลองในมือ ของเขา
คือ ความเกรีย
้ วกราดของเรา 6 เราจะใช้ เขาไปสู้ ประชาชาติ อัน หน้า ซื่อ ใจคด เราจะบัญชา
เขาให้ไปสู้ ชนชาติ ที่ เรากริว้ ไปเอาของริบและฉวยเหยื่อและให้เหยียบยํ่าลงเหมือนเหยียบ
เลนในถนน 7 แต่ เขามิ ได้ ตัง้ ใจอย่างนั ้น และจิตใจของเขาก็ มิได้ คิ ดอย ่างนั ้น แต่ ในใจของ
เขาคิด จะทําลาย และตัด ประชาชาติ เสียม ิ ใช่ น้ อย 8 เพราะเขาพูด ว่า “ผู้ บังคับ บัญชาของ
ข้าเป็นกษั ตริย์หมดมิ ใช่หรือ 9 เมืองคาลโนก็ เหมือนเมืองคารเคมิ ชมิใช่หรือ เมืองฮามั ทก็
เหมือนเมือ งอารปั ดม ิ ใช่ หรือ เมืองสะมาเรียก ็ เหมือนเมือ งดามัสกั สม ิ ใช่ หรือ 10 เหมือน
อย่างมือ ของเราไปถึง บรรดาราชอาณาจักรของรู ป เคารพ ซึ่ง รู ป เคารพแกะสลัก ของเขา
นั ้น ใหญ่ กว่า ของเยรู ซาเล็ม และสะมาเรีย 11 เราก็ จะไม่ ทํา แก่ เยรู ซาเล็ม กับ รู ป เคารพของ
เขาดอกหรือ ดัง ที่ เราได้ ทํา แก่ สะมาเรีย และรู ป เคารพของเขา� 12 ต่อ มาเมื่อ องค์ พระผู้
เป็นเจ้าทรงสําเร็จพระราชกิจทัง้ สิน
้ ของพระองค์ที่ ภูเขาศิ โยนและที่ เยรู ซาเล็มแล้ว เราจะ
ทรงลงทัณฑ์ แก่ ผลแห่ง จิตใจจองหองของกษั ตริย์ แห่ งอ ัส ซีเรีย และสง่า ราศี แห่ งตายโส
ของเขา 13 เพราะเขาว่า “ข้าได้กระทําการนี้ ด้วยกําลังมือของข้า และด้วยสติปัญญาของข้า
เพราะข้ามีความเข้าใจ ข้าได้รอ
้ื เขตแดนของชนชาติทัง้ หลาย และได้ปล้นทรัพย์สมบัติของ
เขา ข้า ได้ โยนบรรดาชาวเมืองลงมาอย่างคนกล้า หาญ 14 มือ ของข้า ได้ ฉวยทรัพย์ สมบัติ
ของชนชาติ ทัง้ หลายเหมือนฉวยรังนก และอย่างคนเก็บ ไข่ ซ่ึง ละทิง้ ไว้ ข้า ก็ รวบรวมแผ่น
ดินโลกทัง้ สิน
้ ดังนั ้นแหละ และไม่มีผู้ใดขยับปีกมาปก หรืออ้าปากหรือร้องเสียงจ๊อกแจ๊ก�
15 ขวานจะคุยข่มคนที่ใช้มันสกัดนั ้นหรือ หรือเลื่อยจะทะนงตัวเหนื อผู้ที่ใช้มันเลื่อยนั ้นหรือ
เหมือนกับว่าตะบองจะยกผู้ซ่ึงถื อมันขึ้นตี หรืออย่างไม้พลองจะยกตัวขึ้นเหมือนกับว่ามัน
ไม่ ทํา ด้วยไม้ 16 ฉะนั ้น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า จอมโยธาจะทรงให้ โรคผอม
แห้งมาในหมู่พวกคนอ้วนพีของเขา ภายใต้เกียรติของเขาจะมีการไหม้ใหญ่โตเหมือนอย่าง
ไฟไหม้ 17 ความสว่างแห่งอิสราเอลจะเป็นไฟ และองค์ บริสุทธิของท่
านจะกลายเป็นเปลว
์
เพลิง และจะเผาและกิน หนามใหญ่ และหนามย่อยของเขาเสีย ในวัน เดียว 18 พระองค์ จะ
ทรงผลาญสง่าราศีแห่งป่าของเขาและแห่งสวนผลไม้ของเขา ทัง้ จิตวิญญาณและร่างกาย
และจะเป็นเหมือนเวลาผู้ถือธงอ่อนเปลี้ยลงไป 19 ต้นไม้แห่งป่าของเขาจะเหลือน้ อยเต็มที
จนเด็กๆจะเขียนลงได้
5

คนอิสราเอลที่เหลืออยูในสมั
่
ยความทุกข์ลําบากใหญ่ยิง่

ต่อ มาในวัน นั ้น คนอิสราเอลที่ เหลือ อยู่ และคนที่ รอดหนี ไปแห่ง วงศ์ วานของยาโคบ
จะไม่พิงผู้ที่ตีเขาอีก แต่จะพักพิงที่พระเยโฮวาห์ องค์บริสุทธิแห่
์ งอิสราเอล โดยความจริง
21 ส่วนคนที่ เหลือ อยู่ จะกลับ มายัง พระเจ้า ผู้ทรงมหิทธิ ฤทธิ์ คือ คนที่ เหลือ อยู่ ของยาโคบ
22 อิสราเอลเอ๋ย เพราะแม้วา
่ ชนชาติของเจ้าจะเป็นดัง่ เม็ดทรายในทะเล คนที่เหลืออยู่เท่า
นั ้นจะกลับมา การเผาผลาญซึ่งกําหนดไว้แลว
้ จะล้นหลามไปด้วยความชอบธรรม 23 เพราะ
ว่าองค์ พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าจอมโยธาจะทรงกระทําให้การเผาผลาญนั ้นสิน
้ สุดลงตามที่
กําหนดไว้แล ้ว ในท่ามกลางแผ่น ดิน ทัง้ สิน
้ 24 ฉะนั ้น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า จอมโยธา
ตรัสด ัง นี้ ว่า “โอ ชนชาติ ของเราเอ๋ย ผู้ อยู่ ในศิ โยน อย่า กลัว คนอัส ซีเรีย เขาจะตี เจ้ าด้วย
20
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ตะบองและจะยกไม้ พลองของเขาขึ้น สู้ เจ้ าอย่างที่ ในอียป
ิ ต์ เพราะอีก สัก หน่ อยเท่านั ้น
แล้วความกริวน
ั ้ จะสิน
้ น
้ สุด และความโกรธของเราจะมุ่งตรงที่ การทําลายเขา 26 และพระ
เยโฮวาห์จอมโยธาจะทรงเหวีย
่ งแส้ มาสู้ เขา ดังที่ พระองค์ ทรงโจมตี คนมี เดียน ณ ศิลาโอ
เรบ และไม้ พลองของพระองค์ ที่ เคยอยู่ เหนื อ ทะเล พระองค์ จะทรงยกขึ้น อย่างที่ ในอียป
ิ ต์
27 และ ต่อ มา ใน วัน นั ้น ภาระ ของ เขา จะ พราก ไป จาก บ่า ของ เจ้า และ แอก ของ เขา จะ ถูก
ทําลายเสียจากคอของเจ้า และแอกนั ้นจะถูกทําลายเพราะเหตุการเจิม�
25

กองทัพทัง้ หลายของปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์มาสู้รบที่อารมาเกดโดน (วว 16:14; 19:11)
เขาได้ข้ามมิโกรน เขาเก็บสัมภาระของเขาไว้ที่มิคมาช 29 เขา
เหล่า นั ้น ผ่านช่องหว่างเขามาแล้ว เกบาเป็ นที ่ เขาค้างคืน รามาห์ สะทกสะท้าน กิเบอาห์
ของซาอูลหนี ไปแล้ว 30 โอ ธิดาของกัลลิ มเอ๋ย ส่งเสียงร้องซี ให้เขายินได้ ในไลชาห์เถิด โอ
อานาโธทเอ๋ย น่า สงสารจริง 31 มัด เมนาห์กําลัง หนี อยู่ คนเกบิ ม หนี ให้พ้น ภัย 32 ในวัน นั ้น
เอง เขาจะยับยัง้ อยู่ที่เมืองโนบ เขาจะส่ายมือของเขาต่อต้านภูเขาแห่งธิดาของศิ โยน เนิ น
เขาของเยรู ซาเล็ม 33 ดูเถิด องค์พระผูเ้ ป็นเจ้า พระเยโฮวาห์จอมโยธา จะทรงตัดกง
ิ่ ไม้ด้วย
34
กําลังอันน่าคร้ามกลัว ต้นที่สูงยิง่ จะถูกโค่นลงมา และต้นที่สูงจะต้องตํ่าลง พระองค์จะ
ทรงใช้ขวานเหล็กฟันป่าทึบ และเลบานอนจะล้มลงโดยคนมีอาํ นาจใหญ่โต
28 เขาได้มาถึงอัยยาทแล้ว

11
พระเยซูคริสต์ คือพระอังกูร จะทรงประทับนง
ั ่ บนพระที่นั่งของดาวิด
จะมี หน ่อ แตกออกมาจากตอแห่ง เจสซี จะมี กิง่ งอกออกมาจากรากทัง้ หลายของเขา
2 และพระวิญญาณของพระเยโฮวาห์จะอยู่บนท่านนั ้น คือวิญญาณแห่งปั ญญาและความ
เข้าใจ วิญญาณแห่งการวินิจฉั ยและอานุภาพ วิญญาณแห่งความรู แ
้ ละความยําเกรงพระ
เยโฮวาห์ 3 ความพึงใจของท่านก็ ในความยํา เกรงพระเยโฮวาห์ ท่านจะไม่ พิพากษาตาม
ซึ่งตาท่านเห็น หรือตัดสินตามซึ่งหูท่านได้ ยิน 4 แต่ ท่านจะพิพากษาคนจนด้วยความชอบ
ธรรม และตัดสิน เผื่อ ผู้ มี ใจถ่อมแห่ง แผ่น ดิน โลกด้วยความเที่ยงตรง ท่านจะตี โลกด้วย
ตะบองแห่งปากของท่าน และท่านจะประหารคนชัว่ ด้วยลมแห่งริมฝีปากของท่าน 5 ความ
ชอบธรรมจะเป็นผ้าคาดเอวของท่าน และความสัตย์สุจริตจะเป็นผ้าคาดบัน
้ เอวของท่าน
1

บรรดาสัตว์แห่งโลกนี้ จะอยูเ่ ย็นเป็นสุขกับมนุษยชาติ
และเสือดาวจะนอนอยูก
่ ับลูกแพะ ลูกวัวกับสิงโตหนุ่มกับสัตว์
อ้วนพีจะอยู่ด้วยกัน และเด็กเล็กๆจะนํามันไป 7 แม่วัวกับหมีจะกินด้วยกัน ลูกของมันก็จะ
นอนอยู่ด้วยกัน และสิงโตจะกินฟางเหมือนวัวผู้ 8 และทารกกินนมจะเล่นอยู่ที่ ปากรู งูเห่า
และเด็ก ที่ หย่านมจะเอามือ วางบนรัง ของงู ทับทาง 9 สัตว์เหล่ านั ้น จะไม่ ทําให้ เจ ็บ หรือ จะ
ทําลายทัว่ ภูเขาอันบริสุทธิ์ของเรา เพราะว่าแผ่นดินโลกจะเต็มไปด้วยความรู เ้ รือ
่ งของพระ
เยโฮวาห์ ดัง่ นํ้าปกคลุมทะเลอยูนั
่ ้น
6 สุ นัขป่ าจะอยูก
่ ับลูกแกะ

คําพยากรณ์ เรือ
่ งการรวบรวมกันอีกของอิสราเอล
ในวัน นั ้น รากแห่ง เจสซี ซึ่ง ตัง้ ขึ้น เป็น ธงแก่ ชนชาติ ทัง้ หลายจะเป็ นที ่ แสวงหาของ
บรรดาประชาชาติ และที่ พํานั ก ของท่านจะรุ ง่ โรจน์ 11 อยู่ มาในวัน นั ้น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า
จะทรงยื่นพระหัตถ์ของพระองค์ออกไปเป็นครง
ั ้ ที่สอง เพื่อจะได้ส่วนชนชาติของพระองค์ที่
เหลืออยูคื
่ นมา เป็นคนเหลือจากอัสซีเรีย จากอียป
ิ ต์ จากปัทโรส จากเอธิโอเปีย จากเอลาม
จากชินาร์ จากฮามั ท และจากเกาะต่างๆแห่ง ทะเล 12 พระองค์ จะทรงยกอาณั ติ สัญญาณ
10
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นั ้น ขึ้น ให้ แก่ บรรดาประชาชาติ และจะชุ มนุ มอ ิส ราเอลที่ พลัดพราก และรวบรวมยู ดาห์ ที่
กระจัดกระจายจากสี่ มุ มแห่ง แผ่น ดิน โลก 13 ความอิจฉาของเอฟราอิม จะพรากไปด้วย
และบรรดาคู่ อริของยูดาห์จะถูกตัดออกไป เอฟราอิมจะไม่อจ
ิ ฉายูดาห์ และยูดาห์จะไม่รบ
กวนเอฟราอิม 14 แต่เขาทัง้ หลายจะโฉบลงเหนื อไหล่เขาของคนฟีลิสเตียทางตะวันตก และ
เขาจะร่วมกันปล้นประชาชนทางตะวันออก เขาจะยื่นมอ
ื ออกต่อสู้เอโดมและโมอับ และคน
15
อัม โมนจะเชื่อ ฟัง เขาทัง้ หลาย และพระเยโฮวาห์จะทรงทําลายลิน
ิ ต์
้ ของทะเลแห่งอ ียป
อย่างสิน
้ เชิง และจะทรงโบกพระหัตถ์เหนื อแม่น้ํานั ้น ด้วยลมอันแรงกล้าของพระองค์ และ
จะตีมันให้แตกเป็นธารนํ้าเจ็ดสาย และให้คนเดินข้ามไปได้โดยที่เท้าไม่เปียกนํ้า 16 และจะ
มีถนนหลวงจากอัสซีเรียสําหรับคนที่เหลืออยูจากชนชาติ
่
ของพระองค์ ดัง่ ที่มีอยูสํ
่ าหรับอิส
ราเอลในวันที่เขาขึ้นมาจากแผ่นดินอียป
ิ ต์

12
คนอิสราเอลทุกคนจะได้รบ
ั ความรอด

ในวัน นั ้น ท่านจะกล่าวว่า “โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ จะสรรเสริญ พระองค์
เพราะแม้ พระองค์ ทรงพระพิโรธต่อ ข้า พระองค์ ความกริว้ ของพระองค์ ก็ หัน กลับ ไป และ
พระองค์ทรงเล้าโลมข้าพระองค์� 2 ดูเถิด พระเจ้าทรงเป็นความรอดของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
จะวางใจและไม่กลัว เพราะพระเยโฮวาห์ คือพระเยโฮวาห์ทรงเป็นกําลังและบทเพลงของ
ข้าพเจ้า และพระองค์ทรงเป็นความรอดของข้าพเจ้าแล้ว 3 เจ้าจะโพงนํ้าด้วยความชื่นบาน
จากบ่อแห่งความรอด 4 และในวันนั ้นเจ้าจะกล่าวว่า “จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์ จงร้องทูล
ออกพระนามของพระองค์ จงประกาศบรรดาพระราชกิจของพระองค์ท่ามกลางชนชาติทัง้
หลาย จงป่าวร้องว่า พระนามของพระองค์ เป็ นที ่ เชิดชู � 5 จงร้องเพลงสรรเสริญ พระเยโฮ
วาห์ เพราะพระองค์ทรงกระทํากิจอันดีเลิศ ให้เรือ
่ งนี้ รู กั
้ นทัว่ ไปในแผ่นดินโลก 6 ชาวศิโยน
เอ๋ย จงโห่รอ
้ งและร้องเสียงดัง เพราะองค์บริสุทธิแห่
์ งอิสราเอลนั ้ นก็ใหญ่ยิง่ อยู่ในหมู่พวก
เจ้า
1

13
การทําลายกรุ งบาบิโลน และปฏิปักษ์ ต่อพระคริสต์ในวันแห่งพระเยโฮวาห์

ภาระเกี่ยวกับ บาบิ โลน ตามซึ่ งอ ิส ยาห์บุ ตรชายของอามอสได้ เห็น 2 จงชู ธงสัญญาณ
ขึ้นบนภูเขาสูง จงเปล่งเสียงร้องเรียกเขาทัง้ หลาย จงโบกมือให้เขาเข้าไปในประตูเมืองของ
ขุนนาง 3 ตัวเราเองได้ บัญชาแก่ ผู้ที่ เราชําระให้บริสุทธิแล้
์ ว เราได้ เรียกชายฉกรรจ์ ของเรา
ให้ จัดการตามความโกรธของเรา คือ ผู้ ที่ ยินดี ในความสูงส่ง ของเรา 4 เสียงอึงอลบนภูเขา
ดัง่ เสียงมวลชนมหึ มา เสียงอึง คะนึ ง ของราชอาณาจักรทัง้ หลายของบรรดาประชาชาติ ที่
รวมเข้าด้วยกัน พระเยโฮวาห์จอมโยธากําลังระดมพลเพื่อ สงคราม 5 เขาทัง้ หลายมาจาก
แผ่นดินอันไกล จากสุดปลายฟ้าสวรรค์ พระเยโฮวาห์และอาวุธแห่งพระพิโรธของพระองค์
เพื่อจะทําลายแผ่นดินทัง้ สิน
้ 6 จงพิลาปรํา่ ไห้ซิ เพราะวันแห่งพระเยโฮวาห์มาใกล้แล้ว วัน
นั ้น จะมา เป็นการทําลายจากองค์ ผู้ ทรงมหิทธิฤทธิ์ 7 เพราะฉะนั ้น ทุ กๆมื อก ็ จะอ่อนเปลี้ย
และจิตใจของทุก คนก็ จะละลายไป 8 และเขาทัง้ หลายจะตกใจกลัว ความเจ็บ และความ
ปวดจะเกาะเขา เขาจะทุรนทุรายดัง่ หญิงกําลังคลอดบุตร เขาจะมองตากันอย่างตกตะลึง
หน้าของเขาแดงเป็นแสงไฟ 9 ดูเถิด วันแห่งพระเยโฮวาห์จะมา โหดร้ายด้วยพระพิโรธและ
ความโกรธอันเกรีย
้ วกราด ที่จะกระทําให้แผ่นดินเป็ นที่รกร้าง และพระองค์จะทรงทําลาย
คนบาปของแผ่น ดิน เสีย จากแผ่น ดิน นั ้น 10 เพราะดวงดาวแห่ง ฟ้า สวรรค์ และหมู่ ดาวใน
1
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นั ้น จะไม่ทอแสงของมัน ดวงอาทิตย์ก็จะมืดเมื่อเวลาขึ้น และดวงจันทร์จะไม่ส่องแสงของ
มัน 11 เราจะลงโทษโลกเพราะความชัว่ ร้าย และคนชัว่ เพราะความชัว่ ช้า ของเขา เราจะ
กระทําให้ความเย่อหยิง่ ของคนจองหองสิน
้ สุด และปราบความยโสของคนโหดร้าย
สมัยความทุกข์ลําบากใหญ่ยงิ่ และคนอิสราเอลที่เหลืออยู่

12 เราจะกระทําให้คนมีค่ามากกว่าทองคําเนื้ อดี

และมนุษย์มีค่ามากกว่าทองคําแห่งโอ
ฟีร ์ 13 เพราะฉะนั ้น เราจะกระทําให้ฟ้าสวรรค์สัน
่ สะเทือน และแผ่นดินโลกจะสะท้านพลัด
จากที่ ของมัน โดยพระพิโรธของพระเยโฮวาห์ จอมโยธา ในวัน แห่ง ความโกรธอัน เกรีย
้ ว
กราดของพระองค์ 14 คนทุก คนจะหัน เข้า สู่ ชนชาติ ของตนเอง และคนทุก คนจะหนี ไปยัง
แผ่นดินของตนเอง ดัง่ ละมัง่ ที่ ถู กล่าหรือเหมือนแกะที่ ไม่มีผู้รวมฝูง 15 ทุกคนที่ เขาพบเข้า
ก็ จะถูกแทงทะลุ และทุก คนที่ รวมเข้าด้วยกั นกับพวกเขาก็ จะล้ม ลงด้วยดาบ 16 เด็ก เล็กๆ
ของเขาจะถูกฟาดลงเป็นชิน
้ ๆต่อหน้าต่อตาเขา เรือนของเขาจะถูกปล้นและภรรยาของเขา
จะถูกขืนใจ
การทําลายกรุ งบาบิโลน

17 ดูเถิด

เราจะรบเร้าให้ชาวมีเดียมาสู้เขา ผูซึ
้ ่งไม่เอาใจใส่ในเรือ
่ งเงิน และไม่ไยดีในเรือ
่ ง
ทองคํา
เขาจะไม่ปรานี ต่อผู้บังเกิดจากครรภ์
นั ยน์ ตาของเขาจะไม่ สงสารเด็ก 19 และบาบิโลน ซึ่ง โอ่อา่ ในบรรดาราชอาณาจั กร เมืองที่
สง่าและเป็นทีภู
่ มิใจของชาวเคลเดีย จะเป็นดังเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ เมื่อพระเจ้า
ทรงควํา่ มัน เสีย นั ้น 20 จะไม่ มี ใครเข้า อยู่ ในบาบิ โลน หรือ อาศัย อยู่ ตลอดทุก ชัว่ อายุ คนอา
ระเบียจะไม่กางเต็นท์ ของเขาที่ นั ่น ไม่มีผู้เลี้ยงแกะที่ จะให้แกะของเขานอนลงที่ นั ่น 21 แต่
สัตว์ป่า จะนอนลงที่ นั ่น และบ้านเรือนในนั ้น จะเต็ม ไปด้วยนกทึดทือ นกเค้าแมวจะอาศัย
ที่ นั ่น เมษปิศาจจะเต้นรํา อยู่ ที่ นั่น 22 หมาจิง้ จอกจะเห่า หอนอยู่ ในที่ อาศั ยอ ัน รกร้าง และ
มังกรจะร้องอยู่ในวัง แสนสุข ของมัน เวลาของเมืองนั ้ นก ็ ใกล้ เข ้า มาแล้ว และวัน เวลาของ
มันจะไม่ยด
ื ให้ยาวไป
18 คันธนูของเขาจะฟาดชายหนุ่มลงเป็ นชิน
้ ๆ

14
การรวบรวมคนอิสราเอลในอนาคต

1 เพราะพระเยโฮวาห์จะทรงมี พระเมตตาต่อ ยาโคบ

และจะทรงเลือกอิสราเอลอีก และ
จะทรงตัง้ เขาทัง้ หลายไว้ ในแผ่น ดิน ของเขาเอง คนต่างด้าวจะสมทบกับ เขา และติดพัน
อยู่กับวงศ์ วานของยาโคบ 2 และชนชาติ ทัง้ หลายจะรับเขาและนําเขาทัง้ หลายมายังที่ ของ
เขา และวงศ์วานของอิสราเอลจะมีกรรมสิทธิในเขา
เป็นทาสชายหญิงในแผ่นดินของพระ
์
เยโฮวาห์ ผู้ ที่ จับ เขาเป็น เชลยจะถูก เขาจับ เป็น เชลย และจะปกครองผู้ ที่ เคยบีบ บังคับ เขา
3 และต่อ มาในวันที ่ พระเยโฮวาห์จะทรงประทานให้เจ้ าได้ หยุด พัก จากความเศร้า โศกของ
เจ้า และจากความกลัว และจากงานหนั กซึ่งเจ้าถู กบังคับให้กระทํา 4 เจ้าจะยกคําภาษิ ตนี้
กล่าวต่อกษั ตริย์แห่งบาบิโลนว่า “เออ ผู้บีบบังคับก็สงบไปแล้วหนอ เมืองทองคําก็สงบไป
ด้วยซิ 5 พระเยโฮวาห์ทรงหักไม้พลองของคนชัว่ คทาของผู้ครอบครอง 6 ผู้ซึ่งตีชนชาติทัง้
หลายด้วยความพิโรธ ด้วยการตี อย่างไม่ หยุดยัง้ ผู้ซึ่งได้ ครอบครองประชาชาติ ด้วยความ
โกรธ ได้ถูกข่มเหงโดยไม่มีผู้ใดยับยัง้
ความสงบสุขทัว่ โลก
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โลกทัง้ สิ้ นก ็ พัก และสงบอยู่ เขาทัง้ หลายร้องเพลงโพล่ง ออกมา ต้นสนสามใบเปรม
ปรีดิเ์ พราะเจ้า ต้นสนสีดาร์แห่งเลบานอนด้วย และกล่าวว่า ‘ตัง้ แต่เจ้าตกตํ่า ก็ไม่มผู
ี โค
้ น
่ ขึ้
นมาต่อสู้เราแล้ว�
7

8

ปฏิปักษ์ ต่อพระคริสต์ถูกทิง้ ลงในนรก (ดนล 7:8; วว 19:20)

นรก เบื้อง ล่าง ก็ ตื่น เต้น เพื่อ ต้อนรับ เจ้า เมื่อ เจ้า มา มัน ปลุก ให้ ชาว แดน คน ตาย มา
ต้อนรับ เจ้า คือ บรรดาผู้ ซ่ึง เคยเป็น ผู้นํา ของโลก มัน ทําให้ บรรดาผู้ ที่ เคยเป็นกษั ตริย์ แห่
งประชาชาติ ทัง้ หลายลุก ขึ้น มาจากพระที่นั่ง ของเขา 10 ทุ กตนจะพูด และกล่าวแก่ เจ้ าว่า
‘เจ้าก็ออ
่ นเปลี้ยอย่างเราด้วยหรือ เจ้ากลายเป็นอย่างพวกเราหรือ� 11 ความโอ่อา่ ของเจ้า
ถูกนําลงมาถึงแดนคนตาย และเสียงพิณใหญ่ของเจ้า ตัวหนอนจะเป็ นที่นอนอยู่ใต้ตัวเจ้า
และตัวหนอนจะเป็นผ้าห่มของเจ้า
9

การล้มลงของพญามารซาตาน
โอ ลู ซี เฟอร์เอ๋ย โอรสแห่ง รุ ง่ อรุ ณ เจ้ าร่วงลงมาจากฟ้า สวรรค์ แล ้วซิ เจ้ าถูก ตัด ลง
มายังพื้นดินอย่างไรหนอ เจ้าผู้กระทําให้บรรดาประชาชาติตกตํ่าน่ ะ 13 เจ้ารําพึงในใจของ
เจ้า ว่า ‘ข้า จะขึ้น ไปยัง ฟ้า สวรรค์ ข้า จะตัง้ พระที่นั่ง ของข้า ณ เหนื อ ดวงดาวทัง้ หลายของ
พระเจ้า ข้าจะนั ่งบนขุนเขาชุมนุมสถาน ณ ด้านทิศเหนื อ 14 ข้าจะขึ้นไปเหนื อความสูงของ
เมฆ ข้าจะกระทําตัวของข้าเหมือนองค์ผูสู
้ งสุด� 15 แต่เจ้าจะถูกนําลงมาสู่นรก ยังที่ลึกของ
ปากแดน 16 บรรดาผู้ ที่ เห ็น เจ้า จะเพ่ งด ู เจ้า และจะพิจารณาเจ้า ว่า ‘ชายคนนี้ หรือ ที่ ทําให้
โลกสัน
่ สะเทือน ผู้เขย่าราชอาณาจักรทัง้ หลาย 17 ผู้ที่ได้กระทําให้โลกเป็นเหมือนถิน
่ ทุรกัน
ดาร และควํา่ หัวเมืองของโลกเสีย ผู้ไม่ยอมให้เชลยกลับไปบ้านของเขา�
12

การล่มสลายของบาบิโลนกับอาณาจักรของอัสซีเรีย (วว 18:1-24)
ต่างก็อยู่ในอุโมงค์ของตน
19 แต่ เจ้ าถูก เหวีย
่ งออกไปจากหลุมศพของเจ้า เหมือนกิง่ ที่ พึงรังเกียจ เหมือนเสื้อผ้าของ
ผู้ ที่ ถู กสังหาร คือ ที่ ถู กแทงด้วยดาบ ผู้ ซึ่ง ลงไปยัง กองหิน ของหลุม ศพ เหมือนซากศพที่ ถู
กเหยียบยํ่า อยู่ ใต้ ฝ่าเท้า 20 เจ้ าจะไม่ ได้ รับ การฝัง ศพร่วมกับ เขา เพราะเจ้า ได้ ทําลายแผ่น
ดินของเจ้า เจ้าได้สังหารประชาชนของเจ้า ‘ขออย่าให้ใครเอ่ยถึงชื่อของเชื้อสายแห่งผู้กระ
ทํา ความชั ่วอ ีก เลย 21 จงเตรียมสังหารลูกๆของเขาเถิด เพราะความชัว่ ช้า แห่ งบ ิ ดาของ
เขา เกรงว่าเขาทัง้ หลายจะลุกขึ้นเป็นเจ้าของแผ่นดิน และกระทําให้พ้น
ื โลกเต็มไปด้วยหัว
เมือง� ” 22 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว ่า “เพราะเราจะลุก ขึ้น สู้ กับ เขา และจะตัด ชื่ อก ับ
คนที่เหลืออยู่และลูกหลานออกจากบาบิโลน� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 23 “และเราจะ
กระทํา ให้ เป็น กรรมสิทธิ์ของอี กาบ ้าน และเป็น สระนํ้า และจะกวาดด้วยไม้กวาดแห่ง การ
ทําลาย� พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ แหละ 24 พระเยโฮวาห์จอมโยธาได้ทรงปฏิญาณ
ว่า “เรากะแผนงานไว้อย่างไร ก็ จะเป็นไปอย่างนั ้น และเราได้ มุ ่งหมายไว้อย่างไร ก็ จะเกิด
ขึ้นอย่างนั ้น 25 คือว่าเราจะตีคนอัสซีเรียในแผ่นดินของเราให้ยอ
่ ยยับไป และบนภูเขาของ
เราเหยียบยํ่าเขาไว้ และแอกของเขานั ้นจะพรากไปจากเขาทัง้ หลาย และภาระของเขานั ้น
จากบ่าของเขาทัง้ หลาย� 26 นี่ เป็นความมุ่งหมายที่ มุ ่งหมายไว้เกี่ยวกับแผ่นดินโลกทัง้ สิน
้
และนี่ เป็น พระหัตถ์ ซ่ึง เหยียดออกเหนื อ บรรดาประชาชาติ ทัง้ สิน
้ 27 เพราะพระเยโฮวาห์
จอมโยธาทรงมุ่ง ไว้ แล้ว ผู้ ใดเล่า จะลบล้างเสีย ได้ พระหัตถ์ ของพระองค์ ทรงเหยียดออก
และผู้ใดจะหันให้กลับได้
18 กษั ตริย์ทัง
้ สิน
้ ของบรรดาประชาชาตินอนอยู่อย่างมีเกียรติ
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การบีบบังคับและปัญหาต่างๆที่จะมาสู่อิสราเอล

ภาระนี้ มี มาว่า 29 “ประเทศฟี ลิสเตียเอ๋ย เจ้ าทุก คน
อย่าเปรมปรีดิไ์ ปเลย เพราะว่าตะบองซึ่งตีเจ้านั ้นหักเสียแล้ว เพราะงูทับทางจะออกมาจาก
รากเง่าของงู และผลของมันจะเป็นงูแมวเซา 30 และลูกหัวปีของคนยากจนจะมีอาหารกิน
และคนขัดสนจะนอนลงอย่างปลอดภัย แต่เราจะฆ่ารากเง่าของเจ้าด้วยการกันดารอาหาร
และคนที่ เหลืออยู่ของเจ้าจะถูกสังหารเสีย 31 โอ ประตู เมืองเอ๋ย พิลาปรํา่ ไห้ซิ โอ กรุ งเอ๋ย
จงร้องไห้ ประเทศฟีลิสเตียเอ๋ย เจ้าทุกคนจงละลายเสีย เพราะควันจะออกมาจากทิศเหนื อ
และจะไม่มีคนล้าหลังในแถวของเขาเลย� 32 จะตอบทูตของประชาชาตินั้นว่าอย่างไร ก็ว่า
“พระเยโฮวาห์ได้ทรงสถาปนาศิโยน และคนยากจนในชนชาติของพระองค์จะได้วางใจในที่
นั ้น�
28 ในปี ที่ กษั ตริย์ อาหัสส ิ้นพระชนม์
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ภาระเกี่ยวกับโมอับ
ภาระ เกี่ยว กับ โม อับ เพราะ นคร อาร์ แห่ ง โม อับ ถูก ทําลาย ร้าง ใน คืน เดียว และ ได้ ถึง
หายนะ เพราะนครคีร ์แห่ งโมอับ ถูก ทําลายร้างในคืน เดียวและได้ ถึง หายนะ 2 เขาได้ ข้น
ึ
ไปยัง บายิ ท และดี โบน ไปยัง ปู ชน ีย สถานสูง เพื่อ จะรํา่ ไห้ โมอับ จะครํา่ ครวญถึง เนโบและ
ถึง เมเดบา ศีรษะทุก ศีรษะจะโล้น และหนวดเคราทุก คนก็ ถู กโกนออกเสีย 3 เขาจะคาด
ผ้า กระสอบอยู่ ในถนนหนทาง ทุ กคนจะรํา่ ไห้ เป็น นั กหนาที่ บนหลังคาเรือนและตามถนน
4 เมืองเฮชโบนและเอเลอาเลห์ จะส่ง เสียงร้อง เสียงของเขาจะได้ยน
ิ ไปถึง เมืองยาฮาส
เพราะฉะนั ้น ทหารที่ ถือ อาวุธ ของโมอับ จึง จะร้องเสียงดัง ชี วิต ของเขาจะเป็ นที ่ เศร้า โศก
แก่ เขา 5 จิ ตใจของข้าพเจ้า จะร้องออกมาเพื่อ โมอับ ผู้ หลบภัย ของโมอับน น
ั ้ จะหนี ไปยังโศ
อาร์ เหมือนยังวัวสาวที่มีอายุสามปี เพราะตามทางขึ้นไปเมืองลูฮีท เขาจะขึ้นไปครํา่ ครวญ
ตามถนนสู่ เมืองโฮโรนาอิม เขาจะเปล่ง เสียงร้องถึง การทําลาย 6 เพราะธารนํ้า ที่ นิ มริมก็
จะถูกทิง้ ร้าง ฟางก็เหีย
่ วแห้ง หญ้าก็ไม่งอก พืชที่เขียวชอุม
่ ไม่มีเลย 7 เพราะฉะนั ้นทรัพย์สิ
นซึ่งเขาเก็บได้ และที่ เขาสะสมไว้ เขาจะขนเอาไปข้ามลําธารต้นหลิว 8 เพราะเสียงร้องได้
กระจายไปทัว่ ชายแดนโมอับ เสียงครํา่ ครวญไปถึงเอกลาอิม เสียงครํา่ ครวญไปถึงเบเออร์
เอลิม 9 เพราะนํ้าของเมืองดี โมนจะมีเลือดเต็มไปหมด ถึงกระนั ้นเรายังจะเพิม
่ ภัยแก่ ดี โม
นอีก คือให้สิงโตสําหรับชาวโมอับที่หนี ไป และสําหรับคนที่เหลืออยูในแผ่
่
นดิน
1

16
ธิดาของโมอับมุ่งคอยอาณาจักรของพระคริสต์

1 เจ้ าจงส่ง ลูก แกะไปยัง ผู้ ปกครองแผ่น ดิน จากเส-ลาตามทางถิน
่ ทุรกันดาร

ไปยังภูเขา
แห่งธิดาของศิ โยน 2 เหมือนนกที่ กําลั งบ ิน หนี อย่างลูก นกที่ พล ัด รัง ธิดาของโมอับ จะเป็น
อย่างนั ้น ตรงท่า ลุย ข้ามแม่ น้ํา อารโนน 3 “จงให้คํา ปรึกษา จงอํานวยความยุ ติ ธรรม จงทํา
ร่มเงาของท่านเหมือนกลางคืน ณ เวลาเที่ยงวัน จงช่วยซ่อนผู้ถูกขับไล่ อย่าหักหลังผู้ลี้ภัย
4 โมอับเอ๋ย จงให้ผู้ถู กขับไล่ ของเราอาศัยอยู่ท่ามกลางท่าน จงเป็ นที ่กําบังภัยแก่เขาให้พ้น
จากหน้าผู้ทําลาย เพราะผู้บีบบังคับได้สิ้นสุดแล้ว ผู้ทําลายได้หยุดยัง้ แล้ว และผู้เหยียบยํ่า
ได้ถูกเผาผลาญไปเสียจากแผ่นดินแล้ว 5 พระที่นั่งกจ
็ ะได้รบ
ั การสถาปนาด้วยความเมตตา
บนนั ้น จะมี ผู้ หน่งึ นั ่ง อยู่ด้วยความจริงในเต็นท์ ของดาวิด คือท่านผู้พิพากษาและแสวงหา
ความยุติธรรม และรวดเร็วในการกระทําความชอบธรรม�

หนั งสืออส
ิ ยาห์ 16:6

799

หนั งสืออส
ิ ยาห์ 17:11

การทําลายความเย่อหยิง่ ของโมอับ
เราได้ยน
ิ ถึง ความเย่อ หยิง่ ของโมอับ ว่า เขาหยิง่ เสีย จริงๆ ถึง ความจองหองของเขา
ความเย่อ หยิง่ ของเขา และความโกรธของเขา แต่ คํา โกหกของเขาจะไม่ สําเร็จ 7 เพราะ
ฉะนั ้น โมอับ จะครํา่ ครวญเพื่อ โมอับ ทุ กคนจะครํา่ ครวญ เจ้ าทัง้ หลายจะโอดครวญเนื่ อง
ด้วยรากฐานของเมืองคีร ห
์ ะเรเชท เพราะมัน จะถูก ทุบ แน่ นอน 8 เพราะทุ่ง นาแห่ง เมืองเฮ
ชโบนอ่อ นระทวย ทัง้ เถาองุน
่ ของสิบ มาห์ เจ้ านายทัง้ หลายแห่ง บรรดาประชาชาติ ได้ ตี กิง่
ของมัน ลง ซึ่ง ไปถึง เมืองยาเซอร์ และพเนจรไปถึง ถิน
่ ทุ รก ัน ดาร หน ่อ ของมั นก ็ แตกกว้าง
ออกไปและผ่านข้ามทะเลไป 9 เพราะฉะนั ้นข้าพเจ้าจึงร้องไห้กับคนร้องไห้ของเมืองยาเซอร์
เนื่ องด้วยเถาองุน
่ ของสิบมาห์ โอ เฮชโบนและเอเลอาเลห์เอ๋ย ข้าพเจ้าจะราดเจ้าด้วยนํ้าตา
ของข้าพเจ้า เพราะเสียงโห่รอ
้ งเนื่ องด้วยผลฤดูรอ
้ นของเจ้า และเนื่ องด้วยข้าวที่ เกี่ยวเก็บ
ของเจ้าได้สงบลงแล้ว 10 เขาเอาความชื่นบานและความยินดีไปเสียจากที่สวนผลไม้ เขาไม่
ร้องเพลงกันตามสวนองุน
่ ไม่มีใครโห่ร้อง ตามบ่อยํ่าองุน
่ ไม่มีคนยํ่าให้น้ําองุน
่ ออก ข้าพเจ้า
ทําให้เสียงเห่ย่าํ องุน
่ เงียบเสียแล้ว 11 ฉะนั ้นจิตของข้าพเจ้าจึงจะรํา่ ไห้เหมือนพิณเขาคู่เพื่อ
โมอับ และใจของข้าพเจ้ารํา่ ไห้เพื่อคีรเ์ ฮเรส 12 และต่อมาเมื่อเห็นว่าโมอับเหน็ ดเหนื่ อยอยู่
ที่ปูชนียสถานสูงนั ้น และเมื่อเขาจะเข้ามาในสถานบริสุทธิข
์ องเขาเพื่อจะอธิษฐาน เขาก็จะ
ไม่ได้รับผล
6

คําพยากรณ์ เรือ
่ งประเทศโมอับ
นี่ เป็น พระ วจนะ ซึ่ง พระ เย โฮ วาห์ ตรัส เกี่ยว กับ โม อับ ใน อดีต 14 แต่ บัดนี้ พระ เย โฮ
วาห์ตรั สว ่า “ภายในสามปี ตามปี จ้างลูกจ้าง สง่า ราศี ของโมอับ จะถูก เหยียดหยาม แม้
มวลชนมหึมาของเขาทัง้ สินก
่ ้นก็จะน้ อยและกะปลกกะเปลี้ย�
้ ็ดี และคนที่เหลืออยูนั
13

17
ภาระเกี่ยวกับเมืองดามัสกัส
ภาระเกี่ยวกับ เมืองดามัสกัส ดู เถิด ดาม ัสกัส จะหยุด ไม่ เป็น เมือง และจะกลายเป็นก
องสิง่ ปรักห ัก พัง 2 เมืองต่างๆของอาโรเออร์จะเริศร ้างเป็น นิ ตย์ จะเป็ นที ่ สําหรับ ฝูง แพะ
แกะ ซึ่ งม ัน จะนอนลงและไม่ มี ผู้ ใดจะให้ มัน กลัว 3 ป้อมปราการจะสูญหายไปจากเอฟรา
อิม และราชอาณาจักรจะสูญหายไปจากดามัสกัส และคนที่ เหลือ อยู่ ของซีเรีย พวกเขาจะ
เป็น เหมือนสง่า ราศี ของคนอิสราเอล พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสด ัง นี้ แหละ 4 และต่อ มา
ในวันนั ้นสง่าราศี ของยาโคบจะตกตํ่า และความอ้วนที่ เนื้ อของเขาจะซูบผอมลง 5 และจะ
เป็นเหมือนเมื่อคนเกี่ยวข้าวเก็บเกี่ยวพืชข้าวที่ตัง้ อยูและแขนของเขาจะเกี
่
่ยวรวงข้าว และ
จะเป็นเหมือนเมื่อคนหนึ่ งเก็บรวงข้าวในที่หุบเขาเรฟาอิม 6 จะมีผลองุน
่ เหลืออยูบ
่ ้างในนั ้น
เหมือนอย่างเมื่อ ตี ต้น มะกอกเทศให้ลูก หล่น จะมี เหลือ อยู่ ที่ ยอดสูง ที่สุด สองสามลูก หรือ
ที่เหลือบนกิง่ ไม้ ผลสี่หา้ ลูก พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ แหละ 7 ในวันนั ้น
คนจะมองดู พระผู้ สร้างตน และนั ยน์ ตาเขาจะเอาใจใส่ ในองค์ บริสุทธิของอิ
สราเอล 8 เขา
์
จะไม่ มองแท่ นบู ชา ผลงานแห่ งม ือ ของเขา และเขาจะไม่ เอาใจใส่ สิ ่ง ที่ นิว
้ ของเขาเองได้
กระทําขึ้น ไม่ ว่าจะเป็นเสารู ปเคารพ หรือรู ปเคารพทัง้ หลาย 9 ในวันนั ้นเมืองเข้มแข็งของ
เขาจะเป็นเหมือนกิง่ ไม้ที่ถูกทอดทิง้ และกิ่งก้านที่อยู่บนยอดสูงที่สุดซึ่งเขาได้ละทิง้ เพราะ
คนอิสราเอล และจะมีการรกร้างว่างเปล่าเกิดขึ้น 10 เพราะเจ้าได้หลงลืมพระเจ้าแห่งความ
รอดของเจ้า เสีย และมิ ได้ จดจํา ศิลาเข้ม แข็ง ของเจ้า ฉะนั ้น เจ้า จะปลูก ต้น อภิ รมย์ และจะ
ปลู กกง
ิ่ ไม้ต่างชาติ ลง 11 เจ้ าจะทําให้มันงอกในวันที ่เจ้ าปลูกมัน และจะทําให้มันออกดอก
1
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ในเช้า ของวันที ่ เจ้ าหว่าน ถึง กระนั ้น ผลการเก็บ เกี่ยวก็ จะหนี ไป ในวัน แห่ง ความกลัดกลุ้ม
และความทุกข์ ใจอย่างเหลือ เกิน 12 วิบัติ แก่ ชนชาติ ทัง้ หลายเป็ นอ ัน มาก ซึ่ง ทํา เสีย งกึ กก ้
องเหมือนทะเลก้องกึก และแก่เสียงครืนๆของชนชาติทัง้ หลาย ซึ่งครืนๆเหมือนเสียงครืนๆ
ของนํ้า ที่ มี กําลัง มาก 13 ชนชาติ ทัง้ หลายครืนๆเหมือนเสียงครืนๆของนํ้า เป็ นอ ัน มาก แต่
พระเจ้าจะทรงขนาบไว้ และมันจะหนี ไปไกลเสีย จะถูกไล่ ไปเหมือนแกลบต้องลมบนภู เขา
เหมือนพืชแห้งปลิวไปต่อหน้าลมหมุน 14 ดูเถิด พอเวลาเย็น ก็ความสยดสยอง ก่อนรุ ง่ เช้า
ก็ไม่มีเขาทัง้ หลายแล้ว นี่ เป็นส่วนของบรรดาผู้ที่ ริบของของเรา และเป็นส่วนของผู้ที่ ปล้น
เรา
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ประเทศเอธิโอเปียในสมัยที่อส
ิ ราเอลถูกรวบรวมกันอีก

1 วิบัติแก่แผ่นดินแห่งปี กที่กระหึ่ม

ซึ่งอยูเ่ ลยแม่น้ําทัง้ หลายแห่งเอธิโอเปีย 2 ซึ่งส่งทูตไป
โดยทางทะเล โดยเรือต้นกกบนนํ้า กล่าวว่า “เจ้าผูส
้ ่ือสารที่รวดเร็วเอ๋ย จงไปยังประชาชาติ
ที่ ถู กกระจัด กระจายและถูก ปอกเปลื อก ยัง ชนชาติ ที่ เขากลัว ตัง้ แต่ แรก ยัง ประชาชาติ ที่
เข ้ม แข็ง และมัก ชนะ ซึ่ง แผ่น ดิน ของเขามี แม่น้าํ แบ่ง� 3 ท่านทัง้ ปวงผู้ เป็น ชาวพิ ภพ ท่าน
อาศัยอยู่บนแผ่นดินโลก เมื่อเขายกอาณั ติสัญญาณขึ้นบนภูเขา จงมองดู เมื่อเขาเป่าแตร
จงฟัง 4 เพราะพระเยโฮวาห์ ตรัส แก่ ข้าพเจ้า ดังนี้ ว่า “เราจะพัก ผ่อนและจะพิจารณาจาก
ที่อาศัยของเรา เหมือนความร้อนที่ กระจ่างอยู่บนผักหญ้า เหมือนอย่างเมฆแห่งนํ้าค้างใน
ความร้อนของฤดู เกี่ยว� 5 เพราะก่อนถึงฤดูเกี่ยว ดอกตูมเบ่งบานเต็ มที่แล้ว และผลองุน
่
เปรีย
้ วกําลังสุกอยู่ในช่อของมัน พระองค์จะทรงตัดแขนงออกด้วยขอลิดแขนงและนําออก
ไป และจะทรงตั ดก ิ่งก ้านนั ้น ลงเสีย 6 และเขาทัง้ หลายจะถูก ทิง้ ไว้ทัง้ หมดให้ แก่ เหย ี่ยวที่
อยูบนภู
่
เขา และแก่สัตว์แห่งแผ่นดินโลก และนกกินเหยื่อจะกินเสียในฤดูร้อน และบรรดา
สัตว์ทัง้ สิน
้ แห่งแผ่นดินโลกจะกินเสียในฤดูหนาว 7 ในครัง้ นั ้น เขาจะนําของกํานั ลมาถวาย
แด่พระเยโฮวาห์จอมโยธาจากชนชาติที่ถูกกระจัดกระจายและถูกปอกเปลือก จากชนชาติ
ที่เขากลัวตัง้ แต่แรก จากประชาชาติที่เข้มแข็งและมักชนะ ซึ่งแผ่นดินของเขามีแม่น้าํ แบ่ง
ยังสถานที่แห่งพระนามของพระเยโฮวาห์จอมโยธา คือภูเขาศิโยน
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ภาระเกี่ยวกับอียป
ิ ต์
ภาระเกี่ยวกับ อียป
ิ ต์ ดู เถิด พระเยโฮวาห์ทรงเมฆอัน รวดเร็ว และจะเสด็จ มายั งอ ียป
ิ ต์
ต่อพระพักตร์พระองค์ รู ปเคารพแห่งอียป
ิ ต์ จะสัน
่ สะเทือน และใจของคนอียป
ิ ต์ จะละลาย
ไปภายในตัวเขา 2 และเราจะกวนให้คนอียป
ิ ต์ ต่อสู้ กับคนอียป
ิ ต์ และเขาจะสู้ รบกัน ทุกคน
รบพี่ น้องของตน และทุก คนรบเพื่อนบ้านของตน เมืองรบกับ เมือง ราชอาณาจักรรบกับ
ราชอาณาจั กร 3 และในสมัยนั ้นคนอียป
ิ ต์ ก็ จะจนใจ และเราจะกระทําให้แผนงานของเขา
ยุง่ เหยิง และเขาจะปรึกษารู ปเคารพและพวกหมอดู และคนทรง และพ่อมดแม่มด 4 และ
เราจะมอบคนอียป
ิ ต์ ไว้ในมือของนายที่ แข็งกระด้าง และกษั ตริย์ดุ ร้ายคนหนึ่ งจะปกครอง
เหนื อเขา องค์พระผูเ้ ป็นเจ้า พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ แหละ 5 และนํ้าจะแห้งไปจาก
ทะเลและแม่น้ําจะแห้งผาก 6 และแม่น้ําของมันจะเน่าเหม็น และแม่น้ําแห่งการป้องกันจะ
น้ อยลงและแห้งไป ต้นอ้อและกอปรือจะเหีย
่ วแห้ง 7 กอแขมที่แม่น้ํา ที่ริมฝั่ งแม่นํ้า และทัง้
สิ้นที ่หว่านลงข้างแม่น้ํานั ้นจะแห้งไป จะถูกไล่ ไปเสียและไม่ มี อีก 8 ชาวประมงจะร้องทุกข์
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คือ บรรดาผู้ ที่ ตกเบ็ด ในแม่น้ํา จะไว้ทุกข์ และผู้ ที่ ทอดแหลงในนํ้า จะอ่อนระทวย 9 คนงาน
ที่ หวีป่านจะอับอาย ทัง้ คนที่ ทอฝ้ายขาวด้วย 10 บรรดาผู้ที่ ทําเขื่อนและสระนํ้าสําหรับปลา
เป้ าหมายของเขาจะถู กบ ีบ คัน
้ 11 พวกเจ้า นายแห่ง โศอัน โง่เขลาที เดียว ที่ ปรึกษาที่ ฉลาด
ของฟาโรห์ ให้ คํา ปรึกษาอย่างโง่เขลา พวกเจ้า จะพู ดก ับ ฟาโรห์ ได้ อย่างไรว่า “ข้า พระองค์
เป็นบุตรของนั กปราชญ์ เป็นเชื้อสายของกษัตริย์โบราณ� 12 พวกท่านอยูที
่ ่ไหน นั กปราชญ์
ของท่านอยู่ ที่ไหน ให้ เขาบอกท่านและให้ เขาทําให้ แจ ้งซิ ว่า พระเยโฮวาห์ จอมโยธามี พระ
ประสงค์อะไรกับอียป
ิ ต์ 13 เจ้านายแห่งโศอันกลายเป็นคนโง่ และเจ้านายแห่งโนฟถูกหลอก
ลวงแล้ว บรรดาผู้ที่ เป็นศิ ลามุมเอกของตระกูลของอียป
ิ ต์ ได้ นําอียป
ิ ต์ ให้หลงไป 14 พระเย
โฮวาห์ทรงปนดวงจิตแห่งความยุง่ เหยิงไว้ในอียป
ิ ต์ และเขาทัง้ หลายได้กระทําให้อียป
ิ ต์แช
เชือนในการกระทํา ทัง้ สิน
้ ของมัน ดัง่ คนเมาโซเซอยู่ บนสิง่ ที่ เขาอาเจียน 15 ไม่มี อะไรที่ จะ
กระทําได้เพื่อช่วยอียป
ิ ต์ ซึ่งหัวก็ดี หางก็ดี หรือกิงก
่ ้านก็ดี ต้นกกก็ดี ไม่อาจจะทําได้ 16 ใน
วันนั ้ นอียป
ิ ต์จะเป็นเหมือนผู้หญิง จะเกรงกลัวและหวาดกลัวต่อพระหัตถ์ ซ่ึงพระเยโฮวาห์
จอมโยธาทรงกวัด แกว่ง เหนื อ เขา 17 และแผ่น ดิน ยู ดาห์ จะเป็ นที ่ หวาดกลัว แก่ คนอียป
ิ ต์
เมื่อ กล่าวชื่อ ให้คนหนึ่ ง คนใดเขาก็ จะกลัว เพราะพระประสงค์ ของพระเยโฮวาห์จอมโยธา
ซึ่ง ทรงประสงค์ ต่อ เขาทัง้ หลาย 18 ในวัน นั ้น จะมี หา้ หัว เมืองในแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ ซ่ึง พูด ภาษา
ของคานาอัน และปฏิญาณต่อ พระเยโฮวาห์จอมโยธา เมืองหนึ่ ง เขาจะเรียกว่า เมืองแห่ง
การรือ
้ ทําลาย 19 ในวันนั ้นจะมีแท่นบูชาแท่นหนึ่ งแด่ พระเยโฮวาห์ในท่ามกลางแผ่นดิ นอ
ียป
ิ ต์ และมีเสาสําคัญแด่พระเยโฮวาห์ที่พรมแดน 20 จะเป็นหมายสําคัญและเป็นพยานใน
แผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ ถึง พระเยโฮวาห์ จอมโยธา เพราะเมื่อ เขาทัง้ หลายร้องทูล ต่อ พระเยโฮวาห์
เหตุ ด้วยผู้ บีบ บังคับ เขา พระองค์ จะทรงส่ง ผู้ ชว
่ ยผู้ ยิง่ ใหญ่ มาให้ เขา และผู้ นั้น จะทรงช่วย
เขาให้พ้น 21 และพระเยโฮวาห์จะสําแดงพระองค์ให้เป็ นที่รู จั
้ กแก่คนอียป
ิ ต์ และคนอียป
ิ ต์
จะรู จ
้ ักพระเยโฮวาห์ในวันนั ้น และจะถวายเครือ
่ งสักการบูชาและเครือ
่ งถวาย และเขาทัง้
หลายจะปฏิญาณต่อพระเยโฮวาห์และปฏิบัติตาม 22 และพระเยโฮวาห์จะโจมตีอียป
ิ ต์ ทรง
โจมตี พลาง ทรงรักษาพลาง และเขาทัง้ หลายจะหันกลับมาหาพระเยโฮวาห์ และพระองค์
จะทรงฟังคําวิงวอนของเขา และทรงรักษาเขา 23 ในวันนั ้นจะมีทางหลวงจากอียป
ิ ต์ถึงอัส
ซีเรีย และคนอัสซีเรียจะเข้ามายังอียป
ิ ต์ และคนอียป
ิ ต์ยงอ
ั ัสซีเรีย และคนอียป
ิ ต์จะปรนนิ บั
ติพรอ
้ มกับคนอัสซีเรีย 24 ในวันนั ้นอิสราเอลจะเป็นทีส
่ ามกับอียป
ิ ต์และกับอัสซีเรีย เป็นพร
ท่ามกลางแผ่น ดิน นั ้น 25 เป็น ผู้ ที่ พระเยโฮวาห์ จอมโยธาจะทรงอํานวยพระพรว่า “อียป
ิ ต์
ชนชาติ ของเราจงได้ รบ
ั พร และอัส ซีเรีย ผลงานแห่ งม ือ ของเรา และอิสราเอลมรดกของ
เรา�

20
อัสซีเรียจะทําลายอียป
ิ ต์และเอธิโอเปีย
(ผู้ซึ่งซาร์กอนกษั ตริย์แห่งอัสซีเรียทรงใช้มานน
ั ้ � ได้มาถึงเมืองอัชโดด
และได้ต่อสู้ยึดเมืองอัชโดดนั ้นได้ 2 ในครัง้ นั ้นพระเยโฮวาห์ตรัสโดยอิสยาห์บุตรชายอามอ
สว่า “จงไปแก้ ผ้า กระสอบออกจากบัน
้ เอวของเจ้า และเอารองเท้า ออกจากเท้า ของเจ้า�
และท่านก็ กระทํา ตาม เดิน เปลือยกายและเท้า เปล่า 3 และพระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “อิส ยาห์
ผู้รบ
ั ใช้ของเราเดินเปลือยกายและเท้าเปล่าสามปี เป็นหมายสําคัญและเป็นมหัศจรรย์แก่
อียป
ิ ต์ และแก่ เอธิโอเปีย ฉั นใด 4 กษั ตริย์ แห่ งอ ัส ซีเรีย จะนํา คนอียป
ิ ต์ ไปเป็น เชลย และจะ
กวาดคนเอธิโอเปียไปเป็นเชลย ทัง้ คนหนุ่มสาวและคนแก่ เปลือยกายและเท้าเปล่า เปิดก
้น เป็ นที ่ ละอายแก่ อียป
ิ ต์ 5 แล ้ว เขาทัง้ หลายจะกลัว และอับอายด้วยเหตุ เอธิโอเปีย ความ
1 ในปี ที่ทารทาน
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หวัง ของเขา และอียป
ิ ต์ ความโอ้อวดของเขา
“ดู เถิด
นี่ แหละผู้ซ่ึงเราหวังใจ และผู้ซ่ึงเราหนี ไปหาความช่วยให้พ้นจากกษั ตริย์อส
ั ซีเรีย และเรา
จะหนี ให้พ้นได้อย่างไร�
6 และชาวเกาะนี้ จะกล่าวในวัน นั ้ นว ่า
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ภาระเกี่ยวกับถิน
่ ทุรกันดารเมื่อกษั ตริย์เซนนาเคอริบจะบุกรุ ก

ภาระเกี่ยวกับ ถิน
่ ทุ รก ัน ดารของทะเล เหมือนลมหมุน ในภาคใต้ พัด เกลี้ยงไป มัน มา
จากถิน
่ ทุ รก ัน ดาร จากแผ่นดิ นอ ัน น่า คร้ามกลัว 2 เขาบอกนิ มิ ตที่ เห ี้ ยมหาญแก่ ข้าพเจ้า
ว่า ผู้ ปล้น เข้า ปล้น ผู้ ทําลายเข้า ทําลาย โอ เอลามเอ๋ย จงขึ้น ไป โอ มี เดีย เอ๋ย จงเข้า ล้อม
ซึ่ งม ัน ให้ เก ิ ดการถอนหายใจทัง้ สิน
้ เอวของ
้ เราได้ กระทํา ให้ สิ ้น ไปแล้ว 3 เพราะฉะนั ้น บัน
ข้าพเจ้า จึง เต็ มด ้วยความแสนระทม ความเจ็บ ปวดฉวยข้าพเจ้า ไว้ อย่างความเจ็บ ปวดที่
หญิงกําลังคลอดบุตร ข้าพเจ้าจนใจเพราะสิง่ ที่ได้ยน
ิ ข้าพเจ้าท้อถอยเพราะสิง่ ที่ได้เห็น 4 จิ
ตใจของข้าพเจ้า ฟุ้งซ่านไป ความหวาดเสียวกระทํา ให้ข้าพเจ้า ครันคร
่
้าม แสงโพล้ เพล ้ ซ่ึง
5
ข้าพเจ้าหวังกลับทําให้ข้าพเจ้าสัน
่ สะเทือน จงเตรียมสํารับไว้ จงเฝ้าอยู่บนหอคอย จงกิน
จงดื่ม เจ้านายทัง้ หลายเอ๋ย จงลุกขึ้นชโลมโล่ ไว้ด้วยนํ้ามัน 6 เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส
กับ ข้าพเจ้า ดังนี้ ว่า “จงไป ตัง้ ยามให้ เขาไปร้องประกาศสิง่ ที่ เขาเห็น� 7 เขาได้ เห ็ นรถรบ
พร้อมกับ พลม้า เป็น คู่ ๆ รถเทียมลาเป็น คู่ๆ และรถเทียมอูฐ เป็น คู่ ๆ เขาได้ ฟัง อย่างพินิจ พิ
เคราะห์ อย่างพินิจพิเคราะห์ทีเดียว 8 แล้วผู้เห็นได้รอ
้ งว่า “พวกเขามาดุจสิงโต ข้าแต่องค์
พระผู้ เป็น เจ้า ข้า พระองค์ ยน
ื อยู่ บนหอคอยตลอดไปในกลางวัน ข้า พระองค์ ประจํา อยู่ ที่
ตําแหน่ ง ของข้า พระองค์ ตลอดหลายคืน 9 และ ดู เถิด รถรบพร้อมพลรบกับ พลม้า เป็น คู่ๆ
กําลังมา� และเขาตอบว่า “บาบิโลนล่มแล้ว ล่มแล้ว บรรดารู ปเคารพสลักทัง้ สิน
้ แห่งพระ
10
ของเขา พระองค์ ทรงทําลายลงถึง พื้น ดิน� โอ ท่านผู้ ถู กนวดและผู้ ถู กฝัด ของข้าพเจ้า
เอ๋ย ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ อะไรจากพระเยโฮวาห์ จอมโยธา พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล ข้าพเจ้า ก็ รอ
้ ง
ประกาศแก่ท่านอย่างนั ้น
1

ภาระเกี่ยวกับดูมาห์

มี คนหนึ่ ง เรียกข้าพเจ้า จากเสอีร ว่
์ า “คนยามเอ๋ย ดึก เท่าไรแล้ว
คนยามเอ๋ย ดึกเท่าไรแล้ว� 12 คนยามตอบว่า “เช้ามาถึง กลางคืนมาด้วย ถ้าจะถาม ก็ถาม
เถิด จงกลับมาอีก�
11 ภาระเกี่ยวกั บด ู มาห์

ภาระเกี่ยวกับอาระเบีย
ภาระเกี่ยวกับ อาระเบีย โอ กระบวนพ่อค้า ของคนเดดานเอ๋ย เจ้ าจะพัก อยู่ ในดงทึบ
ในอาระเบีย 14 ชาวแผ่น ดิน เทมาได้ เอานํ้า มาให้คนกระหาย เขาเอาขนมปัง มาต้อนรับ คน
ลี้ ภัย 15 เพราะเขาได้ หนี จากดาบ จากดาบที่ ชก
ั ออก จากธนูที่ โก่ งอยู่ และจากสงครามซึ่ง
ทําให้ทุกข์ ทรมานเป็น อย่างมาก 16 เพราะองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตรัส กับ ข้าพเจ้า ดังนี้ ว่า “สง่า
ราศี ทัง้ สิน
้ ของเคดาร์จะถึงที่ สุด ภายในปี เดียวตามปี จ้างลูกจ้าง 17 และนั ก ธนู ที่ เหลือ อยู่
ของทแกล้วทหารแห่งชาวเคดาร์จะเหลือน้ อย เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลได้
ตรัสแล้ว�
13
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1 ภาระเกี่ยวกั บท ี่ ลุ ่ม แห่ง นิ มิ ต

ที่ เจ้ าได้ ขึ้นไป เจ้ าทุกคน ที่ บนหลังคาเรือนนั ้น เป็นเรือ
่ ง
อะไรกัน 2 เจ้ าผู้ เป็น เมืองที่ เต็ มด ้ว ยการโห่ ร้อง เมืองที่ อึกทึก ครึกโครม นครที่ เต้น โลด ผู้
ที่ ถู กฆ่าของเจ้ามิได้ ถู กฆ่าด้วยดาบ หรือตายในสงคราม 3 ผู้ครองเมืองของเจ้าทัง้ หมดหนี
กันไปแล้ว เขาถูกจับได้ โดยนายธนู ชายฉกรรจ์ของเจ้าทุกคนถูกจับแม้วา่ เขาได้หนี ไปไกล
แล้ว 4 เพราะฉะนั ้นข้าพเจ้าจึงว่า “อย่ามองข้าพเจ้า ให้ข้าพเจ้าหลัง่ นํ้าตาอย่างขมขื่น อย่า
อุตส่าห์ เล้าโลมข้าพเจ้า เลย เหตุ ด้วยการทําลายธิดาแห่ง ชนชาติ ของข้าพเจ้า� 5 เพราะ
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า จอมโยธาทรงมี วัน หนึ่ ง เป็น วาระจลาจล วาระเหยียบยํ่า และ
วาระยุง่ เหยิง ในที่ ลุ ่ม แห่ง นิ มิ ต คือ การพัง กําแพงลงและโห่ รอ
้ งให้ แก่ ภูเขา 6 เอลามหยิบ
แล่งธนู กับเหล่ารถรบพร้อมพลรบและพลม้าและคีรก็
์ เผยโล่ 7 ต่อมาที่ลุมท
่ ดี
ี่ ที่สุดของท่าน
8
จะเต็มไปด้วยรถรบ และพลม้าจะเข้าประจําที่ประตูเมือง พระองค์ทรงเอาสิง่ ปิดบังยูดาห์
ไปเสียแล้ว ในวันนั ้นท่านได้มองที่อาวุธแห่งเรือนพนา 9 ท่านได้เห็นช่องโหว่แห่งนครดาวิด
ว่ามีหลายแห่ง แล้วท่านทัง้ หลายก็ เก็บน้าํ ในบ่อล่าง 10 และท่านก็ นับเรือนของเยรู ซาเล็ม
และท่านก็ พังเรือนมาเสริมกําแพงเมือง 11 ท่านทําที่ ขับน้าํ ไว้ระหว่างกําแพงทัง้ สองเพื่อรั
บน้าํ ของสระเก่า แต่ท่านมิได้มองดูผู้ที่ได้ทรงบันดาลเหตุ และมิได้เอาใจใส่ผู้ทรงวางแผน
งานนี้ ไว้นานมาแล้ว 12 ในวันนั ้นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจอมโยธาทรงเรียกให้รํา่ ไห้และ
ครํา่ ครวญ ให้มีศีรษะโล้นและให้คาดตัวด้วยผ้ากระสอบ 13 และ ดูเถิด มีความชื่นบานและ
ความยินดี มี การฆ่า วัว และฆ่า แกะ มี การก ิน เนื้ อ และดื่ มน ้าํ องุน
่ “ให้ เรากิน และดื่ม เถิด
เพราะว่า พรุ ง่ นี้ เราจะตาย� 14 พระเยโฮวาห์ จอมโยธาได้ ทรงสําแดงในหู ของข้าพเจ้า ว่า
“แน่ ทีเดียวที่จะไม่ลบความชัว่ ช้าอันนี้ ให้เจ้า จนกว่าเจ้าจะตาย� องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้า
จอมโยธาตรัสดังนี้
การพิพากษาต่อเชบนาห์

องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า จอมโยธาตรัสด ัง นี้ ว่า “ไปเถิด ไปหาผู้ รก
ั ษาทรัพย์ สมบัติ
คนนี้ คือ ไปยัง เชบนาห์ ผู้ ดู แลราชสํานั ก และจงพู ดก ับ เขาว่า 16 เจ้ ามี สิทธิ์อะไรที่ นี่ และ
เจ้ามีใครอยู่ที่ นี่ เจ้าจึงสกัดอุโมงค์ที่ นี่เพื่อตัวเจ้าเอง ดุจคนสกัดอุโมงค์ในที่ สูง และสลักที่
อยู่สําหรับตนเองในศิ ลา 17 ดู เถิด พระเยโฮวาห์จะทรงเหวีย
่ งเจ้าออกไปให้เป็นเชลยอย่าง
แรง พระองค์ จะทรงฉวยเจ้า ให้ แน่ น 18 และม้วนเจ้า และขว้างเจ้า ไปอย่างลูก บอลล์ ยงั
แผ่นดินกว้างเจ้าจะตายที่ นั ่น และที่ นั่นจะมี รถรบอันตระการของเจ้า เจ้ าผู้เป็ นที ่อดสู แก่
เรือนนายของเจ้า 19 เราจะผลัก เจ้า ออกไปจากตําแหน่ ง ของเจ้า และเจ้า จะถู กด ึง ลงมา
จากหน้าที่ ของเจ้า 20 อยู่มาในวันนั ้นเราจะเรียกผู้รับใช้ของเรา คือ เอลี ยาคิ ม บุ ตรชายฮิล
คียาห์ 21 เราจะเอาเสื้อยศของเจ้ามาสวมให้เขา และจะเอาผ้าคาดของเจ้าคาดเขาไว้ และ
จะมอบอํานาจปกครองของเจ้า ไว้ในมือ ของเขา และเขาจะเป็น ดั งบ ิ ดาแก่ ชาวเยรู ซาเล็ม
และแก่วงศ์วานยูดาห์ 22 และเราจะวางลูกกุญแจของวังดาวิดไว้บนบ่าของเขา เขาจะเปิด
และไม่มีผู้ใดปิด เขาจะปิดและไม่มีผู้ใดเปิด 23 และเราจะตอกเขาไว้เหมือนตอกหมุดในที่
มัน
่ คง และเขาจะเป็ นที่นั่งมีเกียรติแก่วงศ์วานบิดาของเขา 24 และเขาทัง้ หลายจะแขวนไว้
บนตัวเขาซึ่งสง่าราศีทัง้ สิน
้ บสาย ภาชนะเล็กๆทุกชิน
้ ของวงศ์วานบิดาของเขา ลูกหลานผูสื
้
ตัง้ แต่ถ้วยจนถึงเหยือกทัง้ สิน
้ 25 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า ในวันนั ้นหมุดที่ปักแน่ นอยู่
ในที่ มัน
่ จะหลุด มันจะถูกโค่นลงและตกลงมา และภาระที่ อยู่บนนั ้นจะถูกขจัดออก เพราะ
พระเยโฮวาห์ได้ตรัสไว้แล้ว�
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ภาระเกี่ยวกับเมืองไทระและเมืองไซดอน
บรรดากําปั่ นแห่งทารชิชเอ๋ย จงครํา่ ครวญ เพราะว่าเมืองนั ้น
ถูกทําลายร้างเสียแล้ว ไม่มีเรือนหรือท่าจอดเรือ เผยให้เขาทัง้ หลายประจั กษ์ ณ แผ่นดิน
คิ ทธิ ม 2 ชาวเกาะเอ๋ย จงนิ่ ง เสีย เจ้ าซึ่ง พ่อค้า แห่ง เมืองไซดอนที่ ผู้ ผ่านข้ามทะเลไป ได้
ทําให้เจ้าเต็มบริบูรณ์ 3 และข้ามนํ้ามากหลายรายได้ของเมืองนั ้นคือข้าวเมืองชิโหร์ เป็นผล
เกี่ยวเก็บของแม่ นํ้า เมืองนั ้นเป็นพ่อค้าของบรรดาประชาชาติ 4 โอ ไซดอนเอ๋ย จงอับอาย
เถิด เพราะทะเลได้พูดแล้ว ที่กําบังเข้มแข็งของทะเลพูดว่า “ข้ามิได้ปวดครรภ์ หรือข้ามิได้
คลอดบุตร ข้าม ิ ได้ เลี้ยงดู คนหนุ่ม หรือ บํารุ ง เลี้ยงหญิง พรหมจารี� 5 เขาทัง้ หลายรับ เรือ
่ ง
ราวเกี่ยวกับ อียป
ิ ต์ อย่างไร เขาจะแสนระทมอยู่ด้วยเรือ
่ งราวเมืองไทระอย่างนั ้น 6 จงข้าม
ไปยังทารชิชเถิด ชาวเกาะเอ๋ย จงครํา่ ครวญ 7 นี่ เป็นเมืองที่สนุกสนานของเจ้าทัง้ หลายหรือ
8 ผูใดได้
ซึ่งกําเนิ ดมาแต่กาลโบราณ ซึ่งเท้าได้พามันไปตัง้ อยูไกล
่
้
มุ่งหมายไว้เช่นนี้ ต่อเมือง
ไทระ คือเมืองที่ให้มงกุฎ ซึ่งบรรดาพ่อค้าของมันเป็นเจ้านาย ซึ่งพวกพาณิ ชของมันเป็นคน
มีเกียรติของโลก 9 พระเยโฮวาห์จอมโยธาทรงมุ่งหมายไว้เพื่อจะหลู่ความเย่อหยิง่ ของสง่า
ราศี ทัง้ สิน
้ เพื่อ หลู่ เกียรติ ของผู้ มี เกียรติ ทัง้ สิน
้ ในแผ่น ดิน โลก 10 โอ ธิดาแห่ง ทารชิ ช เอ๋ย
จงผ่านแผ่น ดิน ของเจ้า ข้ามไปเหมือนแม่ นํ้า มัน ไม่ มี กําลั งอ ีก เลย 11 พระองค์ ทรงเหยียด
พระหัตถ์ของพระองค์เหนื อทะเล พระองค์ทรงบันดาลให้บรรดาราชอาณาจักรสัน
่ สะเทือน
พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาเกี่ยวกับเรือ
่ งเมืองแห่งพาณิ ชย์ เพื่อจะทําลายที่กําบังเข้มแข็งของ
มันเสีย 12 และพระองค์ตรัสว่า “โอ ธิดาพรหมจารีผู้ถูกบีบบังคับแห่งไซดอนเอ๋ย เจ้าจะไม่
ลิงโลดต่อ ไปอีก จงลุก ขึ้น ข้ามไปคิ ทธิม เถิด แม้ ที่ นั ่น เจ้า ก็ จะไม่ มี ความสงบ � 13 จงดู แผ่ น
ดิน แห่ง คนเคลเดีย เถิด ชนชาติ นี้ ยัง ไม่ มี ขึ้น มา จนกว่า คนอัส ซีเรียสถาปนาแผ่น ดิน นั ้น ไว้
สําหรับคนที่อาศัยอยู่ตามถิน
่ ทุรกันดาร พวกเขาได้ก่อเชิงเทินของเขาขึ้น พวกเขาก่อวังทัง้
หลายของเขาขึ้น แต่ท่านกระทําให้มันเป็นที่ปรักหักพัง 14 บรรดากําปั่ นแห่งทารชิชเอ๋ย จง
ครํา่ ครวญเถิด เพราะว่าที่ กําบัง เข้ม แข็ง ของเจ้า ถูก ทิง้ ร้างเสีย แล้ว 15 ต่อ มาในวัน นั ้น เขา
จะลืม เมืองไทระเจ็ด สิบ ปี อย่างกับ อายุ ของกษั ตริย์ องค์ เดียว พอสิน
้ เจ็ด สิบ ปี ไทระจะร้อง
เพลงอย่างหญิง แพศยาว่า 16 “หญิง แพศยาที่ เขาลืม แล้ว เอ๋ย จงหยิบ พิณ เขาคู่ เดิน ไปทัว่
เมือง จงบรรเลงเพลงไพเราะ ร้องเพลงหลายๆบท เพื่อ เขาจะระลึก เจ้า ได้� 17 ต่อ มาเมื่อ
สิน
่ มเยียนเมืองไทระ และเมืองนั ้นจะกลับไปรับจ้างใหม่
้ เจ็ดสิบปี พระเยโฮวาห์จะทรงเยีย
และจะเล่นชูก
้ ับบรรดาราชอาณาจักรทัง้ สิน
้ บนพื้นโลก 18 สินค้าของมันและสินจ้างของมัน
จะเป็นของบริสุทธิ์ถวายแด่ พระเยโฮวาห์ จะไม่สะสมไว้หรือเก็บนง
ิ่ ไว้ แต่ สิ นค้าของมันจะ
อํานวยอาหารอุดมและเสื้อผ้างามแก่บรรดาผู้ที่อยูต่
่ อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
1 ภาระเกี่ยวกับเมืองไทระ

24
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ดู เถิด พระเยโฮวาห์จะทรงทิง้ โลกให้ร้าง และทรงกระทํา ให้รา้ งเปล่า และพระองค์ จะ
ทรงควํา่ แผ่นดินโลกและกระจายผู้อาศัยของมัน 2 และจะเป็นอย่างนั ้นต่อปุโรหิต อย่างเป็
นกับประชาชน ต่อนายของเขา อย่างเป็ นกับทาส ต่อนายผู้หญิงของเขา อย่างเป็ นกับสาว
ใช้ ต่อ ผู้ ขาย อย่างเป็ นก ับ ผู้ ซื้อ ต่อ ผู้ ยืม อย่างเป็ นก ับ ผู้ ให้ ยม
ื ต่อ ผู้ ให้ ยืม โดยคิด ดอกเบี้ย
3
อย่างผู้ยม
ื โดยคิดดอกเบี้ย แผ่นดินนั ้นจะถูกทิง้ ร้างอย่างสิน
้ เชิง และถูกปล้นหมดสิน
้ เพ
1
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ราะพระเยโฮวาห์ได้ตรัสพระวจนะนี้ แล้ว 4 โลกก็ไว้ทุกข์และเหีย
่ วแห้งไป พิภพก็ออ
่ นระทวย

และเหีย
่ วแห้ง คนสูงศักดข
ิ์ องโลกก็ออ
่ นระทวยไป 5 โลกนี้ มีราคีเพราะผูอ
้ าศัยในนั ้น เพราะ
เขาทัง้ หลายละเมิดต่อพระราชบัญญัติ ได้ฝ่าฝืนกฎ ได้หักพันธสัญญานิ รน
ั ดร์นั ้น 6 เพราะ
ฉะนั ้น คํา สาปก็ กล ืน โลก และผู้ ที่ อาศัย ในนั ้ นก ็ โดดเดี่ยว เพราะฉะนั ้น ผู้ อาศัย ในแผ่น ดิน
โลกจึง ถูก เผาผลาญ มี คนเหลือ น้ อย 7 นํ้า องุน
่ ใหม่ ก็ ไว้ ทุกข์ เถาองุ ่ นก ็ อ่อนระทวย จิ ตใจ
ที่ รน
่ื เริง ทัง้ ปวงก็ ถอนหายใจ 8 เสียงสนุกสนานของรํามะนาก็ เงียบ เสียงของผู้ เบิก บานก็
หยุด เสีย เสียงสนุกสนานของพิณ เขาคู่ ก็ เงียบ 9 เขาจะไม่ ด่ืม เหล้า องุน
่ พร้อมกับ การร้อง
เพลงอีก เมรัยก ็ จะเป็น ของขมแก่ ผู้ ที่ ดื่ม 10 เมืองที่ จลาจลแตกหัก เสีย แล้ว บ้านทุก หลั งก
็ ปิด หมด ไม่ ให้ ใครเข้าไป 11 มี เสียงร้องที่ กลางถนนด้วยเรือ
่ งเหล้า องุน
่ ความชื่นบานทัง้ สิ้
นก็เยือกเย็นลงแล้ว ความยินดี ของแผ่นดิ นก็หายสูญไป 12 มี การรกร้างว่างเปล่าทิง้ ไว้ใน
เมือง ประตูเมืองก็ถูกทุบทําลายเสีย 13 เพราะจะเป็นเช่นนี้ อยูท่
่ ามกลางแผ่นดิน ท่ามกลาง
ชนชาติ ทัง้ หลาย อย่างกับ เมื่อ ต้น มะกอกเทศถูก เขย่า อย่างเมื่อ การเก็บ เล็ม ตามเถาองุน
่
สิน
้ ลง 14 เขาทัง้ หลายจะเปล่ง เสียงของเขาขึ้น เขาจะร้องเพลงฉลองความโอ่อา่ ตระการ
ของพระเยโฮวาห์ เขาจะโห่ รอ
้ งจากทะเล 15 เพราะฉะนั ้น ในรุ ง่ อรุ ณ จงถวายสง่า ราศี แด่
พระเยโฮวาห์ ในเกาะทัง้ หลายแห่งทะเลจงถวายแด่พระนามแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
อิสราเอล
ความทุกข์เวทนาครัง้ ใหญ่ (สดด 2:5; วว 7:14)

ตัง้ แต่ ที่ สุด ปลายโลกเราได้ยน
ิ เสียงเพลงสรรเสริญ ว่า สง่า ราศี จงมี แก่ ผู้ ชอบธรรม
แต่ ข้าพเจ้า ว่า “ข้าพเจ้า ก็ ผ่ายผอม ข้าพเจ้า ก็ ผ่ายผอม วิบัติ แก่ ข้าพเจ้า เพราะคนทรยศ
ประพฤติ อย่างทรยศยิง่ เอย คนทรยศประพฤติ อย่างทรยศยิง่ � 17 โอ ชาวแผ่น ดิน โลก
เอ๋ย ความสยดสยองและหลุม พรางและกั บก ็ มาทัน เจ้า แล้ว 18 ต่อ มาผู้ ใดหนี เมื่อ ได้ยน
ิ
เสียงความสยดสยองนั ้น จะตกในหลุมพราง และผู้ที่ ปี นออกมาจากหลุมพรางก็ จะติ ดกับ
เพราะว่า หน้าต่างของฟ้า สวรรค์ ก็ ถู กเปิด และรากฐานของแผ่น ดิน โลกก็ หวัน
่ ไหว 19 โลก
20
แตกสลายสิน
้ เชิงแล้ว โลกแตกเป็นเสี่ยงๆ โลกถูกเขย่าอย่างรุ นแรง โลกก็ จะซวนเซไป
อย่างคนเมา มัน จะแกว่ง ไปอย่างเพิง การละเมิด ของโลกจะหนั ก อยู่บนมัน และมัน จะล้ม
และจะไม่ ลุ กอ ีก 21 ต่อ มาในวัน นั ้น พระเยโฮวาห์จะทรงลงโทษบริวารของฟ้า สวรรค์ ในฟ้า
สวรรค์ และบรรดากษั ตริย์ของแผ่นดินโลกในแผ่นดินโลก
16

การเป็นขึ้นมาจากความตายครัง้ แรก

22 เขาทัง
้ หลายจะถูกรวบรวมไว้ด้วยกัน

ดัง่ นั กโทษในคุกมืด เขาทัง้ หลายจะถู กกักขังไว้
ในคุก และต่อมาหลายวันเขาจึงจะถูกลงโทษ 23 แล้วดวงจันทร์จะอดสู และดวงอาทิตย์จะ
อับอาย เพราะว่าพระเยโฮวาห์จอมโยธาจะทรงราชย์บนภูเขาศิ โยนและในเยรู ซาเล็ม และ
สง่าราศีจะปรากฏต่อหน้าพวกผู้ใหญ่ของพระองค์

25
การมีชย
ั ในยุคแห่งอาณาจักรของพระคริสต์
โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ พระองค์ ทรง เป็น พระเจ้า ของ ข้า พระองค์ ข้า พระองค์ จะ ยอ
พระเกียรติ พระองค์ ข้า พระองค์ จะสรรเสริญ พระนามของพระองค์ เพราะพระองค์ ได้ ทรง
กระทํา การมหัศจรรย์ แผนงานที่ พระองค์ ทรงดําริไว้นานมาแล้ วก ็ สัตย์ ซื่อ และเป็น ความ
จริง 2 เพราะพระองค์ ได้ ทรงกระทํา ให้ เมืองเป็นกองขยะ เมืองมี ป้อมเป็ นที ่ ปรัก หัก พัง วัง
1
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3 เพราะฉะนั ้น ประชาชาติ ที่

ของชนต่างด้าวไม่ เป็น เมืองต่อ ไปอีก จะไม่ ก่อ สร้างขึ้ นอ ีก เลย
แข ็ง แรงจะถวายสง่า ราศี แด่ พระองค์ หัว เมืองของบรรดาประชาชาติ ที่ ทารุ ณ จะเกรงกลัว
พระองค์ 4 เพราะพระองค์ ได้ ทรงเป็ นที ่ กําบัง เข้ม แข็ง ของคนยากจน ทรงเป็ นที ่ กําบัง เข้ม
แข็ง ของคนขัดสนเมื่อ เขาทุกข์ ใจ ทรงเป็ นที ่ ลี้ ภัย จากพายุ และเป็ นร ่ มกัน ความร้อน เมื่อ
ลมของผู้ ที่ ทารุ ณ ก็ เหมือนพายุ พัด กําแพง 5 เหมือนความร้อนในที่ แห้ง พระองค์ จะทรง
ระงับ เสียงของคนต่างด้าว ร่ม เมฆระงับ ความร้อนฉั นใด กิง่ ของผู้ ทารุ ณ ก็ จะถูก ตัด ลงฉั น
นั ้น 6 บนภูเขานี้ พระเยโฮวาห์จอมโยธาจะทรงจัดการเลี้ยงสําหรับบรรดาชนชาติ ทัง้ หลาย
เป็นการเลี้ยงด้วยของอ้วนพี เป็นการเลี้ยงด้วยนํ้า องุ ่นที ่ ตกตะกอนแล้ว ด้วยของอ้วนพี มี
ไขมัน ในกระดูก เต็ม ด้วยนํ้า องุน
่ ตกตะกอนที่ กรองแล้ว 7 และบนภูเขานี้ พระองค์ จะทรง
ทําลายผ้า คลุม หน้า ซึ่ง คลุม หน้า บรรดาชนชาติ ทัง้ หลาย และม่านซึ่ง กางอยู่ เหนื อ บรรดา
ประชาชาติ 8 พระองค์ จะทรงกลืน ความตายด้วยการมี ชัย และองค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า
จะทรงเช็ดนํ้าตาจากหน้าทัง้ ปวง และพระองค์จะทรงเอาการลบหลู่ชนชาติของพระองค์ไป
เสีย จากทัว่ แผ่น ดิน โลก เพราะพระเยโฮวาห์ได้ ตรัส แล้ว 9 ในวัน นั ้น เขาจะกล่าวกั นว ่า “ดู
เถิด นี่ คือ พระเจ้า ของเราทัง้ หลาย เราได้ รอคอยพระองค์ เพื่อ ว่า พระองค์ จะทรงช่วยเรา
ให้ รอด นี่ คือ พระเยโฮวาห์ เราได้ รอคอยพระองค์ ให้ เรายินดี และเปรมปรีดิ ์ ในความรอด
ของพระองค์� 10 เพราะพระหัตถ์ ของพระเยโฮวาห์ จะพัก อยู่ บนภูเขานี้ และโมอับ จะถูก
เหยียบยํ่าลงภายใต้ พระองค์ เหมือนเหยียบฟางลงในหลุมมูลสัตว์ 11 และพระองค์ จะทรง
กางพระหัตถ์ ของพระองค์ ท่ามกลางพวกเขา ดัง่ คนว่ายนํ้า กางมือ ว่ายนํ้า และพระองค์ จะ
ทรงให้ ความเย่อ หยิง่ ของเขาตํ่า ลงพร้อมกับ ฝีมือ ชํานาญของเขา 12 ป้อมสูง ของกําแพง
เมืองของเจ้านั ้นพระองค์จะทรงให้ต่ําลง ทรงเหยียดลง และเหวีย
่ งลงถึงดิน แม้กระทัง่ ถึง
ผงคลี
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“เรามีเมืองเข้มแข็งเมืองหนึ่ ง พระเจ้าจะ
ทรงตัง้ ความรอดไว้เป็นกําแพงและป้อมปราการ 2 จงเปิดประตูเมืองเถิด เพื่อประชาชาติที่
ชอบธรรมซึ่งรักษาความจริงไว้จะได้ เข้ามา 3 ใจแน่วแน่ ในพระองค์ นั ้น พระองค์ ทรงรักษา
ไว้ในสันติภาพอันสมบูรณ์ เพราะเขาวางใจในพระองค์ 4 จงวางใจในพระเยโฮวาห์เป็นนิ ตย์
เพราะพระเยโฮวาห์คือพระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระกําลังนิ รน
ั ดร์ 5 เพราะพระองค์ทรงให้ชาว
เมืองที่ สูงส่งนั ้น คือเมืองที่ สูงส่งนั ้นตํ่าลง พระองค์ ทรงให้มันตํ่าลง พระองค์ ทรงให้มันตํ่า
ลง ตํ่า ลงถึ งด ิน พระองค์ ทรงให้มัน ลงที่ ผงคลี 6 เท ้า เหยียบมัน คือ เท้า ของคนยากจน คือ
ย่างเท้า ของคนขัดสน� 7 หนทางของคนชอบธรรมก็ ราบเรียบ พระองค์ ผู้ เท ี่ ยงธรรมทรง
กระทําให้วิถีของคนชอบธรรมราบรืน
่ 8 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ทัง้ หลายรอคอย
พระองค์ อยู่ ในวิถี แห่ งคํา ตัดสิน ของพระองค์ พระนามอันเป็ นที ่ ระลึก ของพระองค์ เป็ นที
่ จิ ตวิญญาณของข้า พระองค์ ปรารถนา 9 จิ ตใจของข้า พระองค์ อยากได้ พระองค์ ในกลาง
คืน จิตวิญญาณภายในข้าพระองค์แสวงหาพระองค์อย่างร้อนรน เพราะเมื่อคําตัดสินของ
พระองค์ อยู่ในแผ่นดินโลก ชาวพิภพจะได้ เรียนรู ถึ
้ งความชอบธรรม 10 ถ้าสําแดงพระคุณ
แก่ คนชัว่ เขาก็ จะไม่ เรียนรู ความชอบธรรม
้
เขาจะประพฤติ อย่า งอยุ ติ ธรรมในแผ่นดิ นที ่
เที่ยงธรรม และจะมองไม่เห็นความโอ่อา่ ตระการของพระเยโฮวาห์ 11 ข้าแต่พระเยโฮวาห์
เมื่อ พระหัตถ์ ของพระองค์ ชู ข้น
ึ เขาก็ จะมองไม่ เห็น แต่ เขาจะมองเห็น และจะได้ อับอาย
เพราะเขามี ความอิจฉาต่อ ชนชาติ ของพระองค์ เอย ไฟแห่ง ส่วนปฏิ ปักษ์ ของพระองค์ จะ
1 ในวันนั ้นเขาจะร้องเพลงนี้ ในแผ่นดินยู ดาห์
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12 ข้าแต่ พระเยโฮวาห์

เผาผลาญเขาเสีย
พระองค์จะสถาปนาสันติภาพเพื่อข้าพระองค์ทัง้
หลาย เพราะพระองค์ได้ทรงกระทําบรรดากิจการของพระองค์เพื่อข้าพระองค์เช่นเดียวกัน
13 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้า พระองค์ เจ้ านายอื่น นอกเหนื อ พระองค์ ได้ ครอบ
ครองพวกข้า พระองค์ แต่ ข้า พระองค์ จะกล่าวถึง พระนามของพระองค์ เท่านั ้น 14 เขาทัง้
หลายตายแล้ว เขาจะไม่ มี ชี วิ ตอ ีก เขาเป็น ชาวแดนคนตาย เขาจะไม่ เป็น ขึ้ นอ ีก เพราะ
ฉะนั ้น พระองค์ ได้ ทรงเยีย
่ มเยียนและทรงทําลายเขา และทรงกวาดความระลึก ถึง เขาทัง้
สิน
้ เสีย 15 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ แต่ พระองค์ ทรง เพิม
่ ประชาชน ขึ้น พระองค์ ทรง เพิม
่
ประชาชนขึ้น พระองค์ ได้ ทรงรับ สง่า ราศี พระองค์ ทรงขยายเขตแดนของแผ่น ดิน ไกลไป
ถึงที่ สุด ปลายแผ่น ดิน โลก 16 ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ในยามทุกข์ ใจเขาได้ แสวงหาพระองค์
เขาทัง้ หลายหลัง่ คํา อธิษฐานออกมาในเมื่อ การตี สอนอยู่ เหนื อ เขาทัง้ หลาย 17 ดัง่ หญิ งม ี
ครรภ์ เมื่อใกล้ถึงกําหนดเวลาคลอด ก็เจ็บปวดและร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดรวดร้าว
อย่างฉั บ พลัน โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายก็ เป็น เช่น นั ้น ในสายพระเนตร
ของพระองค์ 18 ข้า พระองค์ มี ครรภ์ ข้า พระองค์ บิ ดตัว เป็น เหมือนข้า พระองค์ คลอดลม
ข้า พระองค์ มิได้ ทําการช่วยให้ พ้น ในแผ่น ดิน โลก และชาวพิภพมิ ได้ ล้ม ลง 19 คนตายของ
พระองค์ จะมี ชีวต
ิ ศพของเขาทัง้ หลายจะลุก ขึ้น พร้อมกับ ศพของข้า พระองค์ ผู้ อาศัย อยู่
ในผงคลี เอ๋ย จงตื่นเถิดและร้องเพลง เพราะนํ้าค้างของเจ้าเป็นเหมือนนํ้าค้างบนผัก และ
แผ่นดินโลกจะให้ชาวแดนคนตายเป็นขึ้น
อิสราเอลพบที่ลี้ภัยในสมัยความทุกข์เวทนาครัง้ ใหญ่ (วว 12:14)

20 มาเถิด

ชนชาติของข้าพเจ้าเอ๋ย จงเข้าในห้องของเจ้าและปิดประตูเสีย จงซ่อนตัวเจ้า
อยูส
่ ักพักหนึ่ ง จนกว่าพระพิโรธจะผ่านไป 21 เพราะ ดูเถิด พระเยโฮวาห์กําลังเสด็จออกมา
จากสถานที่ ของพระองค์ เพื่อ ลงโทษชาวแผ่น ดิน โลก เพราะความชัว่ ช้า ของเขาทัง้ หลาย
และแผ่นดินโลกจะเปิดเผยโลหิตซึ่งหลัง่ อยูบ
่ นมัน และจะไม่ปิดบังผู้ถูกฆ่าของมันไว้อีก

27
อิสราเอลจะถูกรวบรวมกันอีก

1 ในวันนั ้น

พระเยโฮวาห์จะทรงลงโทษด้วยพระแสงอันร้ายกาจ ยิง่ ใหญ่ และแข็งแกร่ง
ของพระองค์ ต่อ เลวี อาธาน ซึ่ง เป็น พญานาคที่ ฉกกัด คือ เลวี อาธานพญานาคที่ ขด และ
2 ในวันนั ้น จงร้องเพลงถึงเธอว่า “สวนองุน
พระองค์จะทรงประหารมังกรที่อยูในทะเล
่
่ แห่ง
นํ้าองุน
่ สี แดง 3 เราคือพระเยโฮวาห์ เป็นผู้รก
ั ษาดูแลมัน เราจะรดนํ้ามันอยู่ทุกขณะ เกรง
ว่าผูหน
้ ่งึ ผูใ้ ดจะทําอันตรายมัน เราจะรักษามันไว้ทัง้ กลางวันกลางคืน 4 เราไม่มีความพิโรธ
ใครเล่า จะให้ มี หนามย่อยหนามใหญ่ ข้น
ึ มาสู้ รบกับ เรา เราจะออกรบกับ มัน เราจะเผามัน
เสียด้วยกัน 5 หรือให้เขาเกาะอยู่กับกําลังของเราเพื่อให้เขาทําสันติภาพกับเรา แล้วเขาจะ
ทําสันติภาพกับเรา� 6 พระองค์จะทรงกระทําให้คนที่ออกมาจากยาโคบหยัง่ ราก อิสราเอล
จะผลิ ดอกและแตกหน่ อ กระทําให้พ้น
ื พิภพทัง้ สิ้นมีผลเต็ม 7 พระองค์ ทรงโบยตี เขาอย่าง
ที่ พระองค์ โบยตี เขาทัง้ หลายที่ โบยตี เขาหรือ หรือ เขาถูก ฆ่า อย่างคนทัง้ หลายที่ ถู กเขาฆ่า
แล้ว 8 ด้วยการขับไล่ ด้วยการกวาดไปเป็นเชลย พระองค์ทรงต่อสู้แย้งกับเขาพระองค์ ทรง
กวาดเขาไปด้วยลมดุเดือดของพระองค์ในวันแห่งลมตะวันออก 9 เพราะฉะนั ้นจะลบความ
ชัว่ ช้าของยาโคบอย่างนี้ แหละ และนี่ เป็นผลเต็มขนาดในการปลดบาปของเขา คือเมื่อเขา
ทํา ศิลาทัง้ สิน
้ ของแท่น บูชาให้ เป็น เหมือนหิน ดินสอพองที่ ถู กบดเป็น ชิน
้ ๆ จะไม่ มี เสารู ป
เคารพ หรือ รู ป เคารพตัง้ อยู่ ได้ 10 เพราะเมืองหน้า ด่านก็ จะรกร้าง ที่ อาศั ยก ็ ถู กละทิง้ และ
ทอดทิง้ อย่างกับถิน
ิ่ ไม้ในที่
่ ทุรกันดาร ลูกวัวจะหากินอยู่ที่นั่น มันจะนอนลงที่นั่นและกินกง
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11 เมื่ อก ง
ิ่ นั ้นแห้ง

นั ้น
มั นก็จะถู กหัก พวกผู้หญิงก็มาเอามันไปก่อไฟ เพราะนี่ เป็นชนชาติ
ที่ ไร้ความเข้าใจ เพราะฉะนั ้น ผู้ ที่ ทรงสร้างเขาก็ จะไม่ สงสารเขา ผู้ ที่ ทรงปั้ นเขาจะไม่ ทรง
สําแดงพระคุณแก่ เขา 12 ต่อมาในวันนั ้น พระเยโฮวาห์จะทรงนวดเอาข้าวตัง้ แต่ แม่น้าํ ไป
จนถึง ลําธารอียป
ิ ต์ โอ ประชาชนอิสราเอลเอ๋ย เจ้ าจะถูก เก็บ รวมเข้า มาที ละคนๆ 13 และ
อยู่มาในวันนั ้นเขาจะเป่าแตรใหญ่ และบรรดาผู้ที่ กําลังพินาศอยู่ในแผ่นดิ นอัสซีเรีย และ
บรรดาผู้ ถู กขับ ไล่ ออกไปยัง แผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ จะมานมัสการพระเยโฮวาห์ บนภู เขาบริสุทธิ์ ที่
เยรู ซาเล็ม

28
เอฟราอิมจะถูกกวาดไปเป็นเชลย (2 พกษ 17:3-18)

วิบัติ แก่ มงกุฎ อัน โอ่ อ่า แก่ คนขี้ เมาแห่ง เอฟราอิม ซึ่ง ความงามอั นร ุ่ง เรืองของเขา
เหมือนดอกไม้ที่ กําลังร่วงโรย ซึ่งอยู่บนยอดเขาในที่ ลุ ่มอันอุดมของบรรดาผู้ที่ เหล้าองุ นม
่
ี ชัย 2 ดู เถิด องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงมี ผู้ หน ่ง
ึ ที่ มี กําลัง และแข็ง แรง เหมือนพายุ ลูกเห็บ อัน
เป็นพายุทําลาย เหมือนพายุน้ําที่กําลังไหลท่วม ซึ่งจะเหวีย
่ งลงถึงดินด้วยพระหัตถ์ 3 มงกุฎ
อันโอ่อ่า คือคนขี้เมาแห่งเอฟราอิม จะถูกเหยียบอยู่ใต้เท้า 4 และความงามอันรุ่งโรจน์ ของ
เขา ซึ่ง อยู่ บนยอดเขาในที่ ลุ ่ มอ ั นอ ุ ดม จะเป็น ดอกไม้ ที่ กําลัง ร่วงโรย จะเป็น เหมือนผลที่
แรกสุ กก ่อนฤดู ร้อน เมื่อ คนเห็น เข้า ก็กิ นม ัน เสีย พอถึ งม ือ เขาเท่านั ้น 5 ในวัน นั ้น พระเย
โฮวาห์ จอมโยธา จะเป็น มงกุฎ แห่ง สง่า ราศี และเป็น มงกุฎ แห่ง ความงาม แก่ คนที ่ เหลือ
อยู่ แห่งชนชาติ ของพระองค์ 6 และเป็ นว ิญ ญาณแห่ง ความยุ ติ ธรรมแก่ เขาผู้ นั่ง พิพากษา
และเป็น กําลัง ของผู้ เหล่ านั ้น ผู้ หน
ั การสงครามกลับ เสีย ที่ ประตู เมือง 7 เขาเหล่า นี้ ซมซาน
ไปด้วยเหล้าองุน
่ เหมือนกัน และโซเซไปด้วยเมรัย ปุโรหิตและผู้พยากรณ์ ก็ซมซานไปด้วย
เมรัย เขาทัง้ หลายถูก กลืน ไปหมดด้วยเหล้า องุน
่ เขาโซเซไปด้วยเมรัย เขาเห็น ผิด ไป เขา
สะดุดในการให้คําพิพากษา 8 เพราะสํารับทุกสํารับก็มีอาเจียนและความโสโครกเต็ม ไม่มี
ที่ ใดที่ สะอาด 9 เขาจะสอนความรู ให้
้ แก่ ใคร เขาจะให้ ผู้ ใดเข้าใจหลัก คํา สอน ให้ แก่ คนเห
ล่านั ้ นที ่ หย่านมหรือ หรือ ให้ แก่ คนเอามาจากอก 10 เพราะเป็น ข้ อบ ัง คับ ซ้อ นข้ อบ ัง คับ ข้
อบังคับซ้อนข้อบังคับ บรรทัดซ้อนบรรทัด บรรทัดซ้อนบรรทัด ที่นี่นิ ด ที่นั ่นหน่ อย 11 เปล่า
แต่ พระองค์ จะตรัส กับ ชนชาติ นี้ โดยต่างภาษาและโดยริม ฝีปากของคนต่างด้าว 12 คือ แก่
บรรดาผู้ที่ พระองค์ตรัสว่า “นี่ คือการหยุดพัก จงให้การหยุดพักแก่ คนเหน็ ดเหนื่ อย และนี่
คือ การพัก ผ่อน� ถึง กระนั ้น เขาก็ จะไม่ ฟัง 13 เพราะฉะนั ้น พระวจนะของพระเยโฮวาห์ จึง
เป็น อย่างนี้ แก่ เขา เป็น ข้ อบ ัง คับ ซ้อ นข้ อบ ัง คับ ข้ อบ ัง คับ ซ้อ นข้ อบ ัง คับ เป็น บรรทัด ซ้อน
บรรทัด บรรทัด ซ้อนบรรทัด ที่ นี่ นิ ด ที่ นั ่น หน่ อย เพื่อ เขาจะไปและถอยหลัง และจะแตก
และจะติดบ่วงและจะถูกจับไป
1

ความหายนะของเอฟราอิมได้ตักเตือนยูดาห์

เพราะฉะนั ้น เจ้า ทัง้ หลายคนมัก เยาะเย้ย เอ๋ย จงฟัง พระวจนะของพระเยโฮวาห์ คือ
เจ้า ผู้ ปกครองชนชาติ นี้ ในเยรู ซาเล็ม 15 เพราะเจ้า ทัง้ หลายได้ กล ่าวแล้ วว ่า “เราได้ กระทํา
พันธสัญญาไว้กับความตาย และเราทําความตกลงไว้กับนรก เมื่อภัยพิบัติอันท่วมท้นผ่าน
ไป จะไม่มาถึงเรา เพราะเราทําให้ความเท็จเป็ นที่ลี้ภัยของเรา และเราได้กําบังอยู่ในความ
มุสา� 16 เพราะฉะนั ้น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า “ดู เถิด เราวางศิลาไว้ ในศิ
โยนเพื่อ เป็น รากฐาน คือ ศิลาที่ ทดสอบแล้ว เป็น ศิ ลาม ุม เอกอย่างประเสริฐ เป็น รากฐาน
14
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อั นม ัน
่ คง เขาผู้ นั้ นที ่ เชื่อ จะไม่ รีบ ร้อน และเราจะกระทํา ความยุ ติ ธรรมให้ เป็น เชือกวัด
และความชอบธรรมให้ เป็น ลู กด ง
ิ่ และลูกเห็บ จะกวาดเอาความเท็ จอ ันเป็ นที ่ ลี้ ภัย ไปเสีย
18
และนํ้า จะท่วมท้ นที ่ กําบัง � แล ้ว พันธสัญญาของเจ้า กับ ความตายจะเป็น โมฆะ และข้อ
ตกลงของเจ้ากับนรกจะไม่ดํารง เมื่อภัยพิบติ
ั อันท่วมท้นผ่านไป เจ้าจะถูกเหยียบยํ่าลงด้วย
โทษนั ้น 19 มันผ่านไปบ่อยเท่าใด มันก็จะเอาตัวเจ้า เพราะมันจะผ่านไปเช้าแล้วเช้าเล่า ทัง้
กลางวัน และกลางคืน เมื่อ เข้าใจข่าว ก็ จะเกิด แต่ ความสยดสยองเท่านั ้น 20 เพราะที่นอน
นั ้นสัน
้ เกินที ่คนหนึ่ งคนใดจะเหยียดอยู่บนนั ้น และผ้าห่มก็แคบไม่พอคลุมตัว 21 เพราะว่า
พระเยโฮวาห์ จะทรงลุก ขึ้น อย่างที่ บนภู เขาเปริซิม พระองค์ จะพระพิโรธอย่างที่ ในหุบ เขา
กิเบโอน เพื่อ กระทํา พระราชกิจ ของพระองค์ พระราชกิจ ของพระองค์ นั้น ประหลาด และ
เพื่อ กระทํา งานของพระองค์ งานของพระองค์ ก็ แปลก 22 เพราะฉะนั ้น บัดนี้ อย่า เป็น คน
เยาะเย้ย เกลือกว่าพันธะของเจ้าจะเข้มงวดขึ้น เพราะข้าพเจ้าได้ยน
ิ กฤษฎีกากําหนดการ
ทําลายเหนื อแผ่นดินทัง้ สิน
่ หูลงซิ และ
้ แล้ว จากองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าจอมโยธา 23 เงีย
24
ฟังเสียงข้าพเจ้า สดับซี และฟังคําพูดของข้าพเจ้า เขาผู้ไถนาเพื่อหว่าน ไถอยูเ่ สมอหรือ
เขาเบิ กด ิน และคราดอยู่ เป็น นิ ตย์ หรือ 25 เมื่อ เขาปราบผิว ลงแล้ว เขาไม่ หว่านเทียนแดง
และยีห
่ ร่า เขาไม่ใส่ข้าวสาลีเป็นแถว และข้าวบาร์เลย์ในที่อน
ั เหมาะของมัน และหว่านข้าว
ไรไว้เป็นคันแดนหรือ 26 เพราะพระเจ้าของเขาทรงสัง่ สอนเขาถูกต้อง พระองค์ได้สอนเขา
27 เขาไม่ นวดเทียนแดงด้วยเลื่อนนวดข้าว และเขาไม่ เอาล้อ เกวียนกลิง
่ ร่า แต่ เขา
้ ทับ ยีห
เอาไม้ พลองตี เท ียนแดงให้ หลุด ออก และเอาตะบองตี ยี ่ห ร่า 28 คนใดบดข้าวที่ ทํา ขนมปัง
หรือ เปล่าเลย เขาไม่นวดมันเป็นนิ ตย์ เมื่อเขาขับล้อเกวียนเทียมม้าทับมันแล้ว เขามิได้บด
มันด้วยคนขี่ม้า 29 เรือ
่ งนี้ มาจากพระเยโฮวาห์จอมโยธาด้วย พระองค์มหัศจรรย์นั กในการ
ปรึกษา และวิเศษในเรือ
่ งการกระทํา
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คําตักเตือนแก่ยูดาห์และเยรู ซาเล็ม
วิบัติ แก่ อารีเอล อารีเอล นครซึ่ง ดาวิด ทรงตัง้ ค่าย จงเพิม
่ ปี เข ้า กับ ปี จงให้ มี เทศกาล
ถวายเครือ
่ งบูชาตามรอบของมัน 2 เรายังจะให้อารีเอลทุกข์ใจ จะมีการร้องครํา่ ครวญและ
ร้องทุกข์ และเมืองนั ้นจะเป็นเหมือนอารีเอลแก่เรา 3 และเราจะตัง้ ค่ายอยูร่ อบเจ้า และเรา
จะล้อมเจ้ากับบรรดาหอรบ และเราจะยกเชิงเทินขึ้นสู้เจ้า 4 และเจ้าจะถูกเหยียบลง เจ้าจะ
พูดมาจากที่ ลึกของแผ่นดินโลก คําของเจ้าจะมาจากที่ ต่ําลงในผงคลี เสียงของเจ้าจะมา
จากพื้นดินเหมือนเสียงผี และคําพูดของเจ้าจะกระซิบออกมาจากผงคลี 5 แต่มวลชาวต่าง
ประเทศของเจ้า จะเหมือนผงคลี ละเอียด และผู้ น่า กลั วท ั ้งมวลจะเหมือนแกลบที่ ฟุ ้ง หาย
ไป เออ ชัว่ ประเดีย
๋ วเดียวและในทันทีทันใด 6 พระเยโฮวาห์จอมโยธาจะทรงเยีย
่ มเยียนเจ้า
ด้วยฟ้าร้องและด้วยแผ่นดินไหว และด้วยเสียงกัมปนาท ด้วยพายุและพายุแรงกล้า ด้วย
เปลวแห่งเพลิงเผาผลาญ 7 และมวลประชาชาติทัง้ สิ้นที่ต่อสู้กับอารีเอล ทัง้ หมดที่ต่อสู้กับ
เขาและกับที่กําบังเข้มแข็งของเขาและทําให้เขาทุกข์ใจ จะเป็นเหมือนความฝันคือนิ มิตใน
กลางคืน 8 อย่างเมื่อ คนหิว ฝั นว ่า ดู เถิด เขากําลั งก ิ นอยู่ และตื่น ขึ้ นก ็ ยงั หิว อยู่ จิ ตใจเขา
ไม่ อิม
่ หรือเหมือนเมื่อคนกระหายฝั นว่า ดู เถิด เขากําลั งด่ืมอยู่ แล้วตื่นขึ้นมา ดู เถิด อ่อน
เปลี้ย จิตใจของเขายังแห้งผาก มวลประชาชาติทัง้ สินที
้ ่ต่อสู้กับภูเขาศิโยนก็จะเป็นเช่นนั ้น
1

พิธการต่
ี
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9 จงรัง
้ รอและงงงวย

จงร้องเรียกและร้องไห้ เขามึนเมา แต่ไม่ใช่ด้วยเหล้าองุน
่ เขาโซเซ
แต่ ไม่ใช่ ด้วยเมรัย 10 เพราะว่า พระเยโฮวาห์ ทรงเทวิญญาณแห่ง ความหลับ สนิ ท ลงเหนื อ
เจ้า และปิด ตาของเจ้า และพระองค์ ทรงคลุม ตาของพวกผู้ พยากรณ์ พวกเจ้า นายและ
พวกผู้ทํานายของเจ้า 11 และแก่ท่านทัง้ หลาย นิ มิตนี้ทัง้ สิน
้ ได้กลายเป็นเหมือนถ้อยคําใน
หนั งสือที่ ประทับตรา เมื่อคนให้แก่คนหนึ่ งที่ อา่ นได้ กล่าวว่า “อ่านนี่ ซี� เขาว่า “ข้าอ่านไม่
ได้ เพราะมี ตราประทับ � 12 และเมื่อ เขาให้หน ังสือ แก่ คนหนึ่ ง ที่ อา่ นไม่ ได้ กล่าวว่า “อ่านนี่
ซี � เขาว่า “ข้า ไม่ รู ห
้ นั งสือ � 13 และองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตรัสว ่า “เพราะชนชาติ นี้ เข ้า มาใกล้
เราด้วยปากของเขา และให้ เกียรติ เราด้วยริม ฝีปากของเขา แต่ เขาให้ จิ ตใจของเขาห่าง
ไกลจากเรา เขายําเกรงเราเพียงแต่เหมือนเป็นข้อบังคับของมนุษย์ที่สอนกันมา 14 เพราะ
ฉะนั ้น ดูเถิด เราจะกระทําสิง่ มหัศจรรย์กับชนชาตินี้ อีกทัง้ การประหลาดและอัศจรรย์ สติ
ปัญญาของคนมีปัญญาของเขาจะพินาศไป และความเข้าใจของคนที่เข้าใจจะถูกปิดบังไว้�
15 วิบัติแก่ผู้ที่ พยายามซ่อนแผนงานของเขาไว้ลึกจากพระเยโฮวาห์ ซึ่งการกระทําของเขา
อยู่ในความมืด ผู้ซึ่งกล่าวว่า “ใครเห็นเรา ใครจําเราได้� 16 แน่ นอนความวิปริตของเจ้าจะ
ถือว่า ช่างปั้ นเท่า กั บด ิน เหนี ยว และสิง่ ที่ ถู กสร้างจะพูด เรือ
่ งผู้ สร้างมั นว ่า “เขาไม่ ได้ สร้าง
ข้า� หรือสิง่ ที่ถูกปั้ นขึ้นจะพูดเรือ
่ งผู้ปั้นมันว่า “เขาไม่มีความเข้าใจอะไรเลย� อย่างนี้ หรือ
อิสราเอลจะได้รบ
ั พระพรในอนาคต
ไม่ใช่ อี กนิ ด หน่ อยเท่านั ้น หรือ ที่ เลบานอนจะถูก เปลี่ยนให้ เป็น สวนผลไม้ และสวน
ผลไม้ จะถือว่า เป็น ป่า 18 ในวัน นั ้น คนหู หนวกจะได้ยน
ิ ถ้อยคํา ของหนั งสือ และตาของคน
ตาบอดจะเห็นออกมาจากความคลุ้มและความมืดของเขา 19 คนใจอ่อนสุภาพจะได้ ความ
ชื่นบานสดใสในพระเยโฮวาห์ เพิม
่ ขึ้น และคนยากจนท่ามกลางมนุษย์ จะลิงโลดในองค์
20
บริสุทธิ์แห่ งอ ิส ราเอล เพราะว่า ผู้ น่า กลัว จะสูญ ไป และผู้ เยาะเย้ย จะถูก ผลาญไป และ
คนทัง้ ปวงที่เฝ้ารอคอยที่จะกระทําการอันชัว่ ช้าจะถูกตัดขาด 21 คือผู้ที่ใส่ความคนอื่นด้วย
ถ้อยคํา ของเขา และวางบ่วงไว้ดัก เขาผู้ กล ่าวคํา ขนาบที่ ประตู เมือง และด้วยถ้อยคํา ที่ ไม่
เป็น แก่น สาร เขากี ดก ัน คนชอบธรรมเสีย 22 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ ผู้ ทรงไถ่ อับ ราฮัม
ตรัสด ัง นี้ เก ี่ย วกับ วงศ์ วานของยาโคบว่า “ยาโคบจะไม่ ต้องอับอายอีก หน ้า ของเขาจะไม่
ซี ดลงอีกต่อไป 23 เพราะเมื่อเขาเห็นลูกหลานของเขาซึ่งเป็นผลงานแห่งมือของเราในหมู่
พวกเขา เขาทัง้ หลายจะถือว่านามของเราบริสุทธิ์ เขาทัง้ หลายจะถือว่าองค์บริสุทธิของยา
์
โคบบริสุทธิ์ และจะกลัวเกรงพระเจ้าแห่งอิสราเอล 24 และบรรดาผูที
้ ่ผิดฝ่ายจิตใจจะมาถึง
ความเข้าใจ และบรรดาผู้ที่บ่นพึมพําจะยอมเรียนรู หลั
้ กคําสอน�
17

30
การกระทําสนธิสัญญากับอียป
ิ ต์เป็นความบาป
พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “วิบัติ แก่ ลูก หลานที่ ดื้อ ดึง ผู้ กระทํา แผนงาน แต่ ไม่ใช่ ของเรา ผู้
ปกคลุ มด ้วยเครือ
่ งปกปิด แต่ ไม่ใช่ ตามนํ้าใจเรา เขาจะเพิม
่ บาปซ้อนบาป 2 ผู้ ออกเดิน ลง
ไปยังอียป
ิ ต์ โดยไม่ขอคําปรึกษาจากปากของเรา เพื่อจะเข้มแข็งในการลี้ภัยกับฟาโรห์ เพื่อ
จะวางใจในร่ม เงาของอียป
ิ ต์ 3 เพราะฉะนั ้น การลี้ ภั ยก ับ ฟาโรห์ จะกลับ เป็น ความอับอาย
ของเจ้า และการวางใจในร่ม เงาของอียป
ิ ต์ จะกลับ เป็ นที ่ ขายหน้า ของเจ้า 4 เพราะแม้วา่
ข้าราชการของเขาอยู่ที่ โศอัน และทูตของเขาไปถึงฮาเนส 5 ทุกคนได้ รบ
ั ความอับอายโดย
ชนชาติ หน ่งึ ซึ่ง ช่วยเขาไม่ ได้ ซึ่ งม ิ ได้ นํา ความช่วยเหลือ หรือ ประโยชน์ มาให้ ได้ แต่ ความ
อับอายและความขายหน้า� 6 ภาระเรือ
่ งสัตว์ ป่า แห่ง ภาคใต้ เขาทัง้ หลายบรรทุก ทรัพย์
1
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สมบัติ ของเขาบนหลัง ลาและบรรทุก ทรัพย์ สิ นของเขาบนโหนกอูฐ ไปตลอดแผ่น ดิน แห่ง
ความยากลําบากแสนระทม ที่ ซึ่ง สิงโตหนุ่ม และสิงโตแก่ งู ร้าย และงู แมวเซาออกมา ไป
ยัง ชนชาติ หน ่งึ ซึ่ง จะช่วยเขาไม่ ได้ 7 เพราะความช่วยเหลือ ของอียป
ิ ต์ นั้น ไร้ค่า และเปล่า
ประโยชน์ เพราะฉะนั ้น เราจึงเรียกเขาว่า “ความเข้มแข็งของเขาคือให้นั่งเฉยเมย� 8 บัดนี้
ไปเถอะ เขียนลงไว้บนแผ่นจารึกต่อหน้าเขา และจดไว้ในหนั งสือเพื่อในเวลาที่จะมาถึง จะ
เป็นสักขีพยานเป็นนิ ตย์ 9 เพราะว่าเขาทัง้ หลายเป็นชนชาติ ดื้อดึง เป็นลูกขี้ปด เป็นหลาน
ที่ ไม่ ยอมฟัง พระราชบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์ 10 ซึ่ง กล่าวแก่ พวกผู้ ทํานายว่า “อย่า เห็น
เลย� และแก่ ผู้ พยากรณ์ ว่า “อย่า พยากรณ์ สิ ่ง ที่ ถู กต้องแก่ เราเลย จงพูด สิง่ ราบรืน
่ แก่
เรา จงพยากรณ์ มายา 11 ออกจากทางเสีย หันเสียจากวิถี ให้องค์บริสุทธิของอิ
สราเอลพ้น
์
หน้าพ้นตาของเราเสีย� 12 เพราะฉะนั ้นองค์บริสุทธิของอิ
สราเอลตรัสดังนี้ ว่า “เพราะเจ้าดู
์
หมิน
่ ถ้อยคํานี้ และวางใจในการบีบบังคับและการทุจริต และพึ่งอาศัยสิง่ เหล่านั ้น 13 เพราะ
ฉะนั ้นความชัว่ ช้านี้ จะเป็นแก่ เจ้ าเหมือนกําแพงสูงแยกออกโผล่ ออกไปกําลังจะพัง ซึ่งจะ
พัง อย่างปัจจุบัน ทัน ด่วนในพริบ ตาเดียว 14 พระองค์ จะทรงกระทํา ให้ แตกเหมือนภาชนะ
ของช่างหม้อ แตก ซึ่ง แตกเป็น ชิน
้ ๆอย่างไม่ ปรานี ชิ ้ นที ่ แตกนั ้น ไม่ พบชิน
้ ดี พอที่ จะตัก ไฟ
ออกจากเตา หรือใช้ตักนํ้าออกจากบ่อเก็บน้าํ �
คนอิสราเอลต้องกลับใจขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า
องค์ บริสุทธิแห่
์ งอิสราเอลตรัสดังนี้ ว่า “ในการกลับ
และหยุดพัก เจ้าทัง้ หลายจะรอด กําลังของเจ้าจะอยูใ่ นความสงบและความไว้วางใจ� และ
เจ้า ก็ ไม่ ยอมทํา ตาม 16 แต่ เจ้ าทัง้ หลายว่า “อย่าเลย เราจะขี่ม้า หนี ไป� เพราะฉะนั ้น เจ้า ก็
จะหนี ไป และ “เราจะขี่ ม้า เร็ว จัด� เพราะฉะนั ้น ผู้ ไล่ ตามเจ้า ทัง้ หลายจะเร็ว จัด 17 คนพัน
หนึ่ งจะหนี เพราะคําขู่เข็ญของคนคนเดียว เจ้าทัง้ หลายจะหนี เพราะคําขู่เข็ญของคนห้าคน
จนจะเหลือแต่เจ้าเหมือนเสาธงบนยอดภูเขา เหมือนอาณั ติสัญญาณบนเนิ น 18 เพราะฉะ
นั ้น พระเยโฮวาห์ทรงคอยที่ จะทรงพระกรุ ณาเจ้าทัง้ หลาย เพราะฉะนั ้น พระองค์ จึง ทรงเป็
นที ่ยกย่องเพื่อจะเมตตาเจ้า เพราะพระเยโฮวาห์เป็นพระเจ้าแห่งความยุติธรรม บรรดาผู้
ที่ คอยท่า พระองค์ จะได้ รบ
ั พระพร 19 เพราะประชาชนจะอาศัย ในศิ โยน ณ เยรู ซาเล็ม เจ้ า
จะไม่ร้องไห้อีกต่อไป เมื่อได้ยน
ิ เสียงเจ้าร้องทูล พระองค์จะทรงเมตตาต่อเจ้า เมื่อพระองค์
ทรงได้ ยิน พระองค์ จะทรงตอบเจ้า 20 และถึง แม้ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ประทานอาหารแห่ง
ความยากลําบาก และนํ้า แห่ง ความทุกข์ ใจให้ แก่ เจ้า ถึง กระนั ้ นคร ู ทัง้ หลายของเจ้า จะไม่
ซ่อนตัวในมุมอีกเลย แต่ตาของเจ้าจะเห็นครูของเจ้า 21 และเมื่อเจ้าหันไปทางขวาหรือหัน
ไปทางซ้าย หูของเจ้าจะได้ยน
ิ วจนะข้างหลังเจ้าว่า “นี่ เป็นหนทาง จงเดินในทางนี้ � 22 แล
้วเจ้าจะทําลายรู ปเคารพสลักอาบเงินของเจ้า และรู ปเคารพหล่อชุบทองคําของเจ้า เจ้าจะ
กระจายมัน ไปอย่างผ้า อนามัย และเจ้า จะกล่าวแก่ มั นว ่า “ไปให้ พ้น � 23 และพระองค์ จะ
ประทานฝนให้ แก่ เมล็ด พืช ซึ่ง เจ้า หว่านลงที่ ดิน และประทานข้าวซึ่ง เป็น ผลิตผลของดิน
และข้าวจะอุดมและสมบู รณ ์ ในวัน นั ้ นว ัว ของเจ้า จะกิน อยู่ในลานหญ้า ใหญ่ 24 และวัวก ับ
ลาที่ ใช้ทํานาจะกินข้าวใส่ เกลือ ซึ่งใช้พลัว่ และส้อมซัด 25 และบนภูเขาสูงทุกแห่ง และบน
เนิ นสูงทุกแห่งจะมีแม่น้าํ ลําธารที่ มีน้าํ ไหลในวันที ่มี การประหัตประหารอย่างยิง่ ใหญ่ เมื่อ
หอคอยพังลง 26 ยิง่ กว่านั ้นอีก แสงสว่างของดวงจันทร์จะเหมือนแสงสว่างของดวงอาทิตย์
และแสงสว่างของดวงอาทิตย์จะเป็น เจ็ด เท่า และเป็น อย่างแสงสว่างของเจ็ด วัน ในวันที ่
พระเยโฮวาห์ ทรงพัน รอยบาดเจ็บ แห่ง ชนชาติ ของพระองค์ และรักษาบาดแผลซึ่ง เขาถูก
พระองค์ ทรงตี นั ้น 27 ดู เถิด พระนามของพระเยโฮวาห์ มาจากที่ ไกล ร้อนด้วยความกริว้
15 เพราะองค์ พระผู้ เป็ น เจ้า พระเจ้า
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ของพระองค์ ภาระนั ้ นก ็ หนั ก หนา ริม พระโอษฐ์ ของพระองค์ เต็ มด ้วยความกริว้ และพระ
ชิวหาของพระองค์เหมือนไฟเผาผลาญ 28 พระปัสสาสะของพระองค์เหมือนลําธารท่วมท้น
ที่ ท่วมถึง กลางคอ เพื่อ จะร่อนบรรดาประชาชาติ ด้วยตะแกรงแห่ง ความไร้สาระ และจะมี
บังเหียนซึ่งพาให้หลงไปที่ ขากรรไกรของชนชาติ ทัง้ หลาย 29 เจ้ าจะมีบทเพลงอย่างคื นที ่มี
เทศกาลศั กดิสิ
์ ทธิ์ และมีใจยินดี อย่างคนที่ออกเดินตามเสียงปี่ เพื่อไปยังภูเขาของพระเย
โฮวาห์ ถึงผู้ทรงมหิทธิฤทธิของอิ
สราเอล 30 และพระเยโฮวาห์จะทรงกระทําให้พระสุรเสียง
์
กัมปนาทของพระองค์เป็นทีได้
่ ยน
ิ และจะทรงให้เหน
็ พระกรฟาดลงของพระองค์ ด้วยความ
กริว้ อย่างเกรีย
้ วกราด และเปลวแห่งเพลิง เผาผลาญ พร้อมกับฝนกระหนํ่า และพายุ และ
ลูกเห็บ 31 คนอัสซีเรียจะสยดสยองด้วยพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงโบยตี
ด้วยพระคทาของพระองค์ 32 และจังหวะไม้ เรียวลงโทษทุก จังหวะซึ่ง พระเยโฮวาห์โบยลง
เหนื อ เขาจะเข้า กับ เสียงรํามะนาและพิณ เขาคู่ พระองค์ จะทรงต่อสู้ เขาด้วยสงครามฟาด
ฟัน 33 เพราะโทเฟทก็ จัด ไว้ นานแล้ว เออ เตรียมไว้ สําหรับ กษั ตริย์ เชิง ตะกอนก็ ลึก และ
กว้าง พร้อมไฟและฟืนมากมาย คือพระปัสสาสะของพระเยโฮวาห์เหมือนธารกํามะถันมา
จุดให้ลุก
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1 วิบัติ แก่ คนเหล่า นั ้น ผู้ ลงไปที่ อียป
ิ ต์ เพื่อขอความช่วยเหลือ

และหมายพึ่งม้า ผู้ที่ วางใจ
ในรถรบเพราะมี มาก และวางใจในพลม้า เพราะเขาทัง้ หลายแข็ง แรงนั ก แต่ มิได้ หมาย
พึ่ง องค์ บริสุทธิ์ของอิสราเอล หรือ แสวงหาพระเยโฮวาห์ 2 แต่ ถึง กระนั ้น พระองค์ ยัง ทรง
เฉลียวฉลาดและจะนํา ภัย พิบั ติ มาให้ พระองค์ จะมิ ได้ ทรงเรียกพระวจนะของพระองค์ คืน
มา แต่ จะทรงลุก ขึ้น ต่อสู้ กับ วงศ์ วานผู้ กระทํา ความผิด และต่อสู้ กับ ผู้ ชว
่ ยเหลือ ของคน
เหล่านั ้ นที ่ กระทํา ความชัว่ ช้า 3 คนอียป
ิ ต์ เป็น คน และไม่ ใช่ พระเจ้า และม้า ทัง้ หลายของ
เขาเป็นเนื้ อหนั ง และไม่ใช่วิญญาณ เมื่อพระเยโฮวาห์จะทรงเหยียดพระหัตถ์ของพระองค์
ออก ทัง้ ผู้ ชว
่ ยเหลื อก ็ จะสะดุด และผู้ ที่ รับ การช่วยเหลื อก ็ จะล้ม และเขาทัง้ หลายจะล้ม
เหลวด้วยกัน 4 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าดังนี้ ว่า “ดังสิงโตหรือสิงโตหนุ่มคําราม
อยู่เหนื อเหยื่อของมัน และเมื่อเขาเรียกผู้เลี้ยงแกะหมู่หน่ึงมาสู้ มัน มันจะไม่คร้ามกลัวต่อ
เสียงของเขาทัง้ หลาย หรือ ย่อย่นต่อ เสียงอึง คะนึ ง ของเขา ดัง่ นั ้น แหละพระเยโฮวาห์จอม
โยธาจะเสด็จลงมาเพื่อสู้รบเพื่อภูเขาศิโยนและเพื่อเนิ นเขาของมัน 5 เหมือนนกบินร่อนอยู่
ดัง่ นั ้น แหละพระเยโฮวาห์จอมโยธาจะทรงป้องกัน เยรู ซาเล็ม พระองค์ จะทรงป้องกัน และ
ช่วยให้พ้น พระองค์จะทรงเว้นเสีย และสงวนชีวต
ิ ไว้ 6 จงกลับมาหาพระองค์ผู้ที่ประชาชน
7
อิสราเอลได้ กบฏอย่างร้าย เพราะในวัน นั ้น ทุ กคนจะทิง้ รู ป เคารพของตนที่ ทํา ด้วยเงิน
และรู ป เคารพของตนที่ ทํา ด้วยทองคํา ซึ่ งม ือ ของเจ้า ได้ ทํา ขึ้น อย่างบาปหนาสําหรับ ตัว
เจ้า 8 และคนอัส ซีเรีย จะล้ม ลงด้วยดาบซึ่ง ไม่ ใช่ ของชายฉกรรจ์ และดาบซึ่ง ไม่ ใช่ ของคน
ตํ่าต้อยจะกิน เขาเสีย และเขาจะหนี จากดาบและคนหนุ่ม ของเขาจะพ่ายแพ้ อย่างสิน
้ เชิง
9 เขาจะข้ามที่กําบังของเขาไปเพราะความหวาดกลัว และพวกเจ้านายของเขาจะเกรงกลัว
ธงนั ้น� พระเยโฮวาห์ผู้ที่ ไฟของพระองค์ อยู่ในศิ โยน และผู้ที่ เตาหลอมของพระองค์ อยู่ใน
เยรู ซาเล็ม ตรัสดังนี้ แหละ
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1 ดู เถิด

กษั ตริย์องค์ หน่งึ จะครอบครองด้วยความชอบธรรม และเจ้านายจะครอบครอง
ด้วยความยุ ติ ธรรม 2 และผู้ หน ่ง
ึ จะเหมือนที่ กําบัง จากลม เป็ นที ่ คุ ้ม ให้ พ้น จากพายุ ฝน
เหมือนธารนํ้าในที่แห้ง เหมือนร่มเงาศิลามหึมาในแผ่นดินที่อ่อนเปลี้ย 3 แล้วตาของคนที่
เห็นจะมิได้หลับ และหูของคนที่ฟังจะได้ยิน 4 จิตใจของคนที่หุนหันจะเข้าใจความรู ้ และลิน
้
ของคนติด อ่างจะพูด ฉะฉานอย่างทัน ควัน 5 เขาจะไม่ เรียกคนเลวทรามว่า คนใจกว้างอีก
หรือคนถ่อยว่าเป็นคนอารี 6 เพราะคนเลวทรามจะพูดอย่างเลวทราม และใจของเขาก็ปอง
ความชัว่ ช้า เพื่อ ประกอบความหน้า ซื่อ ใจคด เพื่อ ออกปากพูด ความผิด เกี่ยวกับ พระเยโฮ
วาห์ เพื่อทําจิตใจของคนหิวให้อดอยากและจะไม่ให้คนกระหายได้ ดื่ม 7 อุบายของคนถ่อย
ก็ ชัว่ ร้าย เขาคิด ขึ้น แต่ กิจการชัว่ เพื่อ ทําลายคนยากจนด้วยถ้อยคํา เท็จ แม้ว ่า เมื่อ คําร้อง
ของคนขัดสนนั ้น ถูก ต้อง 8 แต่ คนใจกว้างก็ แนะนํา แต่ สิ ่ง ที่ ประเสริฐ เขาจะดํารงอยู่ ด้วย
สิง่ ที่ ประเสริฐ 9 หญิงทัง้ หลายที่ อยู่อย่างสบายเอ๋ย จงลุกขึ้นเถิด และฟังเสียงของข้าพเจ้า
ท่านบุตรสาวที่ ไม่ ระมัดระวัง เอ๋ย จงเงีย
่ หู ฟัง คํา พูด ของข้าพเจ้า 10 อี กสัก ปี กว่าๆ หญิง ที่
ไม่ ระมัดระวัง เอ๋ย ท่านจะสะดุ้ง ตัว สัน
่ เพราะไร่องุ ่นก ็ จะไร้ผล ฤดู เก ็บ ผลไม้ ก็ จะไม่ มาถึง
11 หญิง ที่ อยู่สบายเอ๋ย จงตัว สัน
่ เถิด ท่านผู้ไม่ระมัดระวังเอ๋ย จงสะดุ้งตัวสัน
่ เถิด จงแก้ ผ้า
ปล่อยตัวล่อนจ้อน และเอาผ้ากระสอบคาดเอวไว้ 12 เขาจะทุบอก ด้วยเรือ
่ งไร่นาที่แสนสุข
ด้วยเรือ
่ งเถาองุน
่ ผลดก 13 ด้วยเรือ
่ งแผ่นดินของชนชาติของเราซึ่งงอกแต่หนามใหญ่และ
หนามย่อย ด้วยเรือ
่ งบ้านเรือนที่ ช่น
ื บานในนครที่ สนุกสนาน 14 เพราะว่า พระราชวัง จะถูก
ทอดทิง้ เมืองที่ มี คนหนาแน่ น จะถูก ทิง้ ร้าง ป้อมปราการและหอคอยจะกลายเป็น ถํ้า เป็น
นิ ตย์ เป็ นที ่ ช่น
ื บานของลาป่า เป็น ลานหญ้า ของฝูง แพะแกะ 15 จนกว่า พระวิญญาณจะ
เทลงมาบนเราจากเบื้องบน และถิน
่ ทุ รก ัน ดารกลายเป็น สวนผลไม้ และสวนผลไม้ นั้น จะ
ถือว่าเป็นป่า 16 แล้วความยุติธรรมจะอาศัยอยูใ่ นถิน
่ ทุรกันดาร และความชอบธรรมพักอยู่
ในสวนผลไม้ 17 และผลของความชอบธรรมจะเป็นสันติ ภาพ และผลของความชอบธรรม
คือความสงบและความวางใจเป็นนิ ตย์ 18 ชนชาติของเราจะอาศัยอยู่ในที่อยู่อย่างสันติ ใน
ที่ อาศั ยอันปลอดภัย ในที่ พักอันสงบ 19 เมื่อป่าพังทลาย ลูกเห็บจะตกและเมืองจะยุบลงที
เดียว 20 ท่านที่ หว่านอยู่ ข้างห้วงนํ้า ทัง้ ปวงก็ เป็นสุข ผู้ ที่ ปล่อยให้ตี นว ัว และตีน ลาเที่ยวอยู่
อย่างอิสระ
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พระสัญญาและคําตักเตือนต่างๆ

วิบัติ แก่ เจ้ าผู้ ทําลาย ผู้ ซึ่ง ตัว เจ้า เอง มิ ได้ ถู ก ทําลาย เจ้ า ผู้ เป็น คน ทรยศ ซึ่ง ไม่ มี ผู้
ใดได้ ทรยศต่อ เจ้า เลย เมื่อ เจ้า จะหยุด ทําลาย เจ้ าจะถูก ทําลาย และเมื่อ เจ้า จะหยุด ยัง้
การ ประพฤติ ทรยศ เสีย เขา ทัง้ หลาย จะ ทรยศ ต่อ เจ้า 2 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ขอ ทรง
พระกรุ ณาแก่ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ข้า พระองค์ ทัง้ หลายรอคอยพระองค์ ขอทรงเป็น แขน
ของเขาทัง้ หลายทุก เช้า เป็น ความรอดของข้า พระองค์ ทัง้ หลายในยามทุกข์ ลําบากด้วย
3 เมื่อ ได้ยน
ิ เสียงกัมปนาท ชนชาติ ทัง้ หลายหนี ไป พระองค์ ทรงลุก ขึ้น บรรดาประชาชาติ ก็
กระจัดกระจายไป 4 ของที่ รบ
ิ ได้ ของเจ้าก็ ถู กรวบรวมเหมือนตัก
๊ แตนวัยคลานเก็บรวบรวม
คน ก็ กระโดด ตะ ครุ บอย ่าง ตัก
๊ แตน วัย บิน โดด ตะครุ บ 5 พระ เย โฮ วาห์ ทรง เป็ นที ่ เยินยอ
เพราะพระองค์ ประทับ ณ ที่ สูง พระองค์ ทรงให้ ความยุ ติ ธรรมและความชอบธรรมเต็ม ศิ
โยน 6 สติ ปัญญาและความรู ้อั นอ ุ ดมจะเป็น เสถียรภาพแห่ง เวลาของเจ้า และเป็น กําลัง
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แห่ง ความรอด ความยํา เกรงพระเยโฮวาห์ เป็น ทรัพย์ สมบัติ ของเขา ดู เถิด ผู้ แกล้ว กล้า
ของเขาจะร้องทูลอยู่ภายนอก คณะทูตสันติภาพจะรํา่ ไห้อย่างขมขื่น 8 ทางหลวงก็ร้าง คน
สัญจรไปมาก็หยุดเดิน เขาหักพันธสัญญาเสีย เขาดูหมิน
่ เมืองต่างๆ เขาไม่นับถือคน 9 แผ่
นดินไว้ทุกข์และอ่อนระทวย เลบานอนอับอายและถูกโค่นลง ชาโรนเหมือนถิน
่ ทุ รกันดาร
บาชานและคารเมลก็ สลัดผลของเขา 10 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “บัดนี้ เราจะลุกขึ้น บัดนี้ เรา
จะเป็ นที ่ยกย่อง บัดนี้ เราจะเป็ นที ่เชิดชู 11 เจ้าจะอุ้มท้องแต่แกลบ เจ้าจะคลอดแต่ตอ ลม
หายใจของเจ้าเป็นไฟที่จะเผาผลาญเจ้า 12 และชนชาติทัง้ หลายก็จะเหมือนถูกเผาเป็นปูน
เหมือนหนามใหญ่ ที่ ถู กตัด ลงที่ เผาในไฟ� 13 เจ้ าผู้ อยู่ ไกล ฟัง ซิ ว่า เราได้ ทํา อะไร เจ้ าผู้ อยู่
ใกล้ จงรับรูเ้ รือ
่ งกําลังของเรา 14 คนบาปในศิโยนก็กลัว ความสะทกสะท้านทําให้คนหน้าซื่อ
ใจคดประหลาดใจ “ใครในพวกเราจะอยูก
่ ับไฟที่เผาผลาญได้ ใครในพวกเราจะอาศัยอยูก
่ ับ
15
การไหม้เป็นนิ ตย์ได้ � คือเขาผู้ดําเนิ นอย่างชอบธรรมและพู ดอย่างซื่อตรง เขาผู้ดู หมิน
่
ผลที่ ได้ จากการบีบ บังคับ ผู้ สลั ดม ือ ของเขาจากการถือ สินบนไว้ ผู้ อุ ดหู จากการฟัง เรือ
่ ง
เลือดตกยางออก และปิด ตาจากการมองความชัว่ ร้าย 16 เขาจะอาศัย อยู่ บนที่ สูง ที่ กําบัง
ของเขาจะเป็นป้อมหิน จะมีผู้ให้อาหารเขา นํ้าของเขาจะมีแน่ 17 ตาของเจ้าจะเห็นกษั ตริย์
ทรงสง่าราศี จะเห็นแผ่นดินทีย
่ ด
ื ออกไกล 18 จิตใจของเจ้าจะคิดถึงความสยดสยอง “เขาผู้
ที่ทําการนั บอยที
ู่ ่ไหน เขาผูที
้ ่ชัง่ บรรณาการอยูที
่ ่ไหน เขาผูที
้ ่นั บหอคอยอยูที
่ ่ไหน� 19 ท่านจะ
ไม่เห็นชนชาติ ที่ ดุ ร้ายอีก ชนชาติ ที่ พู ดคลุมเครือซึ่งท่านฟังไม่ออก ที่ พู ดต่างภาษาซึ่งท่าน
เข้าใจไม่ได้ 20 จงมองศิโยน เมืองแห่งเทศกาลของเรา ตาของท่านจะเห็นเยรู ซาเล็ม เป็นที่
อยูที
่ ่สงบ เป็นพลับพลาที่ไม่ต้องขนย้าย หลักหมุดพลับพลาจะไม่รู จั
้ กถอนขึ้น เชือกผูกก็จะ
ไม่รู จั
้ กขาด 21 แต่นั ่นพระเยโฮวาห์จะทรงอยู่กับเราด้วยความโอ่อา่ ตระการ ในที่ ที่ มีแม่น้าํ
และลําธารกว้าง ที่จะไม่มีเรือกรรเชียงใหญ่แล่นไป ที่จะไม่มีเรืองามโอ่อา่ ผ่านไป 22 เพราะ
พระเยโฮวาห์ทรงเป็นผู้พิพากษาของเรา พระเยโฮวาห์ทรงเป็นผู้ทรงตัง้ พระราชบัญญัติให้
เรา พระเยโฮวาห์ทรงเป็นบรมมหากษั ตริย์ของเรา พระองค์ จะทรงช่วยเราให้รอด 23 สาย
โยงของเจ้า ห้อยหย่อน มัน จะยึด เสาให้ แน่ นไม่ ได้ หรือ ยึด ใบให้ กางไม่ ได้ แล ้ว เขาจะแบ่ง
เหยื่อและของที่ รบ
ิ ได้เป็ นอันมากนั ้น แม้คนง่อยก็จะเอาเหยื่อได้ 24 ไม่มีชาวเมืองคนใดจะ
กล่าวว่า “ข้าป่วยอยู�
่ ประชาชนผู้อาศัยอยูที
่ ่นั ่นจะได้รบ
ั อภัยความชัว่ ช้าของเขา
7
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วันแห่งพระเยโฮวาห์และพระพิโรธของพระองค์
บรรดาประชาชาติ เอ๋ย จงเข้า มาใกล้ จะได้ ฟัง และชนชาติ ทัง้ หลายเอ๋ย ฟัง ซิ ขอให้แผ่
นดิน โลกและสรรพสิง่ ในนั ้น ฟัง ทัง้ พิภพและบรรดาสิง่ ที่ มาจากพิ ภพ 2 เพราะพระเยโฮ
วาห์ทรงเกรีย
้ วกราดต่อ ประชาชาติ ทัง้ สิน
้ และดุ เดือดต่อ พลโยธาทัง้ สิน
้ ของเขา พระองค์
ทรงสังหารผลาญเขาอย่างเด็ด ขาด และมอบเขาไว้แก่ การฆ่า 3 คนที ่ ถู กฆ่า ของเขาจะถูก
เหวีย
่ งออกไป และกลิน
่ เหม็นแห่งศพของเขาจะฟุ้งไป ภูเขาจะละลายไปด้วยโลหิตของเขา
4 บริวารทัง
้ สิน
้ ของฟ้าสวรรค์จะละลายไป และท้องฟ้าก็จะม้วนเหมือนหนั งสือม้วน บริวาร
ทัง้ สิน
่ อย่างมะเดื่อ หล่น จากต้น มะเดื่อ
้ ของมัน จะร่วงหล่น เหมือนใบไม้ หล่น จากเถาองุน
5 เพราะว่าดาบของเราจะได้ ด่ ืมจนอิม
่ ในฟ้าสวรรค์ ดูเถิด มันจะลงมาเพื่อพิพากษาเอโดม
และชนชาติที่เราสาปแช่งแล้ว 6 พระแสงของพระเยโฮวาห์เต็มไปด้วยโลหิต เกรอะกรังไป
ด้วยไขมัน กับเลือดของลูกแกะและแพะ กับไขมันของไตแกะผู้ เพราะพระเยโฮวาห์มีการ
ฆ่าบูชาในเมืองโบสราห์ การฆ่าขนาดใหญ่ในแผ่นดินเอโดม 7 ม้ายูนิคอนจะล้มลงพร้อมกับ
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เขาด้วย และวัวหนุ่มจะล้มอยู่กับวัวที่ฉกรรจ์ แผ่นดินของเขาจะโชกไปด้วยเลื อด และดิน
จะได้อุดมด้วยไขมัน 8 เพราะพระเยโฮวาห์ทรงมีวน
ั เพื่อการแก้แค้น มีปี แห่งการตอบแทน
9
เพื่อการโต้เถียงกันของศิโยน และลําธารแห่งเอโดมจะกลายเป็นยางมะตอย และดินของ
เมืองนี้ จะกลายเป็นกํามะถัน แผ่นดินนี้ จะกลายเป็นยางมะตอยที่ลุกอยู่ 10 ทัง้ กลางคืนและ
กลางวัน จะไม่ ดับ ควัน ของมัน จะขึ้น อยู่ เสมอเป็น นิ ตย์ มัน จะถูก ทิง้ ร้างอยู่ ทุ กชั ว
่ อายุ ไม่มี
ใครจะผ่านไปเนื องนิ ตย์ 11 แต่ นกกระทุง และอี กาบ ้านจะยึ ดม ัน เป็น กรรมสิทธิ์ นกทึดทือ
และกาจะอาศัย อยู่ ที่ นั่น พระองค์ จะทรงขึง สายแห่ง ความยุง่ เหยิง เหนื อม ัน และปล่อยลู
กด ง
ิ่ แห่ง ความว่างเปล่า 12 เขาจะเรียกพวกขุนนางมายัง ราชอาณาจั กร แต่ ไม่มี เลย และ
บรรดาเจ้านายของมันจะไม่มีค่าเลย 13 หนามใหญ่จะงอกขึ้นในพระราชวังของมัน ตําแยแ
ละต้น หนามจะงอกขึ้น ในป้อมปราการของมัน และจะเป็ นที ่ อาศัย ของมังกร และเป็น ลาน
ของนกเค้าแมว 14 และสัตว์ป่าจะพบกับหมาจิง้ จอก เมษปิศาจจะร้องหาเพื่อนของมัน เออ
ผีจะลงมาที่ นั่นและหาที่ ตัวพัก 15 นกฮูกจะทํารังและตกฟองที่ นั ่น และกกไข่และรวบรวม
ลูกอ่อนไว้ในเงาของมัน เออ เหยี่ยวปีกดําจะรวมกันที่นั ่น ต่างคู่ก็อยู่กับของมัน 16 จงเสาะ
หาและอ่านจากหนั งสือ ของพระเยโฮวาห์ สัตว์ เหล่า นี้ จะไม่ ขาดไปสัก อย่างเดียว ไม่มี ตัว
ใดที่ จะไม่ มี คู่ เพราะหนั งสือ นั ้น ได้ บัญชาปากของเราแล้ว และพระวิญญาณของพระองค์
ได้ รวบรวมไว้ 17 พระองค์ ทรงจับ สลากให้มัน แล้ว พระหัตถ์ ของพระองค์ ได้ ปัน ส่วนให้ด้วย
เชือกวัด มันทัง้ หลายจะได้กรรมสิทธิเป็
์ นนิ ตย์ มันจะอาศัยอยูใ่ นนั ้นทุกชัว่ อายุ
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อิสราเอลจะกลับไปอยูที
่ ่ศิโยน

1 ถิน
่ ทุรกันดารและที่ แห้งแล้งจะยินดี เพื่อเขาทัง้ หลาย

ทะเลทรายจะเปรมปรีดิ ์และผลิ
ดอกอย่างต้นดอกกุหลาบ 2 มันจะออกดอกอุดม และเปรมปรีดิ์ด้วยความชื่นบานและการ
ร้องเพลง สง่า ราศี ของเลบานอนก็ จะประทานให้ มัน ทัง้ ความโอ่อา่ ตระการของคารเมล
และชาโรน ที่ เหล่านี้ จะเห็นสง่าราศี ของพระเยโฮวาห์ และความโอ่อา่ ตระการของพระเจ้า
ของพวกเรา 3 จงหนุน กําลัง ของมือ ที่ อ่อน และกระทํา หัว เข่า ที่ ออ
่ นให้ มัน
่ คง 4 จงกล่าว
กับ คนที่ มี ใจคร้ามกลั วว ่า “จงแข็ง แรงเถอะ อย่า กลัว ดู เถิด พระเจ้า ของท่านทัง้ หลายจะ
เสด็จมาด้วยการแก้ แค้น พระองค์ จะเสด็จมาและช่วยท่านให้รอด ด้วยการตอบแทนของ
พระเจ้า� 5 แล้วนัยน์ ตาของคนตาบอดจะเปิดออก แล้วหูของคนหูหนวกจะเบิก 6 แล้วคน
ง่อยจะกระโดดได้อย่างกวาง และลิน
้ ของคนใบ้จะร้องเพลง เพราะนํ้าจะพลุ่งขึ้นมาในถิน
่ ทุ
รก ัน ดาร และลําธารจะพลุ่ง ขึ้น ในทะเลทราย 7 ดิ นที ่ แตกระแหงจะกลายเป็น สระนํ้า และ
ดิ นที ่ กระหายจะกลายเป็น นํ้าพุ ในที่ อาศัย ของมังกรที่ ที่ แต่ ละตัว อาศัย นอนอยู่ จะมี หญ้า
พร้อมทัง้ ต้นอ้อและต้นกกงอกขึ้น 8 และจะมีทางหลวงที่ นั ่น และจะมีทางหนึ่ ง และเขาจะ
เรียกทางนั ้นว่า ทางแห่งความบริสุทธิ์ คนไม่สะอาดจะไม่ผ่านไปทางนั ้น แต่จะเป็นทางเพื่อ
พวกเขา แล้วพวกที่เดินทางแม้คนโง่ก็จะไม่หลงในนั ้น 9 จะไม่มีสิงโตที่นั ่น หรือจะไม่มีสัตว์
ร้ายมาบนทางนั ้น จะหามั นที ่ นั่น ไม่ พบ แต่ ผู้ ที่ ไถ่ ไว้แล ้ วจะเดิน บนนั ้น 10 ผู้ ที่ รับ การไถ่ แล
้ว ของพระเยโฮวาห์ จะกลับ และจะมายัง ศิ โยนด้วยร้องเพลง มี ความชื่นบานเป็น นิ ตย์ บน
ศีรษะของเขาทัง้ หลาย เขาจะได้ รบ
ั ความชื่นบานและความยินดี ความโศกเศร้า และการ
ถอนหายใจจะปลาตไปเสีย
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ต่อ มาในปี ที่ สิ บสี่ แห่ งรัช กาลกษั ตริย์ เฮเซคี ยาห์ เซนนาเคอริบกษั ตริย์ แห่ งอ ัส ซีเรีย
ได้ ยกขึ้น มาต่อสู้ บรรดานครที่ มี ป้อมของยู ดาห์ และยึด ได้ 2 และกษั ตริย์ แห่ งอ ัส ซีเรีย ได้
รับสัง่ ให้รบ
ั ชาเคห์ ไปจากเมืองลาคีชถึงกรุ งเยรู ซาเล็ม เข้าเฝ้ากษั ตริย์เฮเซคียาห์ พรอ
้ มกับ
กองทัพ ใหญ่ และท่านมายืน อยู่ ทางรางระบายนํ้า สระบนที่ ถนนลานซักฟอก 3 เอลี ยาคิ ม
บุตรชายฮิลคียาห์ก็ออกมาหาท่าน เอลียาคิมเป็นผู้บัญชาการราชสํานั ก พร้อมกับเชบนาห์
ราชเลขา และโยอาห์บุตรชายอาสาฟเจ้ากรมสารบรรณ
1

รับชาเคห์ขูเข
่ ็ญอิสราเอล
และรับ ชาเคห์ พู ดก ับ เขาว่า “จงทูล เฮเซคี ยาห์ ว่า ‘พระมหากษั ตริย์ คือ กษั ตริย์ แห่ งอ
ัสซีเรีย ตรัสดังนี้ ว่า ท่านวางใจในอะไร 5 ท่านคิดว่า (แต่เป็นเพียงแต่ถ้อยคําไร้สาระ) “เรา
มียุทธศาสตร์และแสนยานุภาพ� หรือ เดีย
๋ วนี้ ท่านวางใจในใคร ท่านจึงได้กบฏต่อเรา 6 ดู
เถิด ท่านวางใจในไม้ เท ้า อ้อ ที่ เดาะ คื ออ ียป
ิ ต์ ซึ่ง จะตํา มือ ของคนใดๆที่ ใช้ ไม้ เท ้า นั ้น ยัน
ฟาโรห์ กษั ตริย์ แห่ งอ ียป
ิ ต์ เป็น เช่น นั ้น ต่อ ทุก คนที่ วางใจในเขา 7 แต่ ถ้า ท่านจะบอกเราว่า
“เราวางใจในพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเรา� ก็ ปู ชน ีย สถานสูง และแท่น บูชาของพระองค์
นั ้ นม ิ ใช่ หรือ ที่ เฮเซคี ยาห์ รอ
้ื ทิง้ เสีย แล้ว พลางกล่าวแก่ ยู ดาห์ และเยรู ซาเล็ม ว่า “ท่านทัง้
หลายจงนมัสการที่ หน้าแท่ นบู ชานี้� 8 ฉะนั ้นบัดนี้ มาเถิด มาทําสัญญากั นกับกษั ตริย์แห่
งอัสซีเรียนายของข้า เราจะให้ม้าสองพันตัวแก่เจ้า ถ้าฝ่ายเจ้าหาคนที่ขีม้
่ าเหล่านั ้นได้ 9 แล้
วอย่างนั ้น เจ้า จะขับ ไล่ นายกองแต่ เพียงคนเดียวในหมู่ ข้าราชการผู้ น้อยที่สุด ของนายของ
เราอย่างไรได้ แต่เจ้ายังวางใจพึ่งอียป
ิ ต์ เพื่อรถรบและเพื่อพลม้า 10 ยิง่ กว่านั ้ นอีกที่ เรามา
ต่อสู้ แผ่นดินนี้ เพื่อทําลายเสีย ก็ ขึ้นมาโดยปราศจากพระเยโฮวาห์หรือ พระเยโฮวาห์ตรัส
แก่ ข้าว ่า “จงขึ้น ไปต่อสู้ แผ่ นดิน นี้ และทําลายเสีย� ’ ” 11 แล ้ว เอลี ยาคิ ม เชบนาห์ และโย
อาห์ เรียนรับ ชาเคห์ ว่า “ขอที เถอะ ขอพู ดก ับ ผู้ รับ ใช้ ของท่านเป็น ภาษาอารัม เถิด เพราะ
เราเข้าใจภาษานั ้น ขออย่า พู ดก ับ เราเป็น ภาษาฮีบรู ให้ ประชาชนผู้ อยู่ บนกําแพงนั ้น ได้ยน
ิ
12
เลย� แต่รับชาเคห์ว่า “นายของข้าใช้ให้เรามาพูดถ้อยคําเหล่านี้ แก่นายของเจ้าและแก่
เจ้า และไม่ ให้พู ดก ับ คนที่ นั่ง อยู่ บนกําแพง ผู้ ที่ จะต้องกิน ขี้ และกิน เยีย
่ วของเขาพร้อมกับ
เจ้าอย่างนั ้นหรือ� 13 แล้วรับชาเคห์ได้ยืนร้องตะโกนเสียงดังเป็นภาษาฮีบรู ว่า “จงฟังพระ
วจนะของพระมหากษั ตริย์ คือ กษั ตริย์ แห่ งอ ัส ซีเรีย 14 กษั ตริย์ ตรัสด ัง นี้ ว่า ‘อย่า ให้ เฮเซ
คี ยาห์ ลวงเจ้า เพราะเขาไม่ สามารถที่ จะช่วยเจ้า ให้ พ้น 15 อย่า ให้ เฮเซคี ยาห์ กระทํา ให้ เจ้ า
วางใจในพระเยโฮวาห์โดยกล่าวว่า “พระเยโฮวาห์จะทรงช่วยเราให้พ้น แน่ จะไม่ ทรงมอบ
เมืองนี้ ไว้ ในมือ ของกษั ตริย์ แห่ งอ ัส ซีเรีย� ’ 16 อย่า ฟัง เฮเซคี ยาห์ เพราะกษั ตริย์ แห่ งอ ัส
ซีเรีย ตรัสด ัง นี้ ว่า ‘จงทํา สัญญาไมตรีกับ เราด้วยของกํานั ล และออกมาหาเรา แล ้ วท ุก คน
จะได้ กิน จากเถาองุน
่ ของตน และทุก คนจะกิน จากต้น มะเดื่อ ของตน และทุก คนจะดื่ มน้าํ
จากที่ ขัง นํ้า ของตน 17 จนเราจะมานํา เจ้า ไปยัง แผ่นดิ นที ่ เหมือนแผ่น ดิน ของเจ้า เอง เป็น
แผ่นดิ นที ่ มี ข้าวและนํ้า องุน
่ แผ่ นดิ นที ่ มี ขนมปัง และสวนองุน
่ 18 จงระวัง เกลือกว่า เฮเซคี
ยาห์จะนําเจ้าผิดไปโดยกล่าวว่า “พระเยโฮวาห์จะทรงช่วยเราทัง้ หลายให้พ้น� มีพระแห่ง
บรรดาประชาชาติ องค์ ใดเคยช่วยแผ่น ดิน ของตนให้ พ้น จากพระหัตถ์ แห่ งกษั ตริย์ ของอัส
ซีเรียได้หรือ 19 พระของเมืองฮามัทและเมืองอารปั ดอยู่ที่ไหน พระของเมืองเสฟารวาอิมอ
ยูที
่ ่ไหน เขาได้ชว
่ ยสะมาเรียให้พ้นจากมือของเราหรือ 20 พระองค์ใดในบรรดาพระทัง้ หลาย
ของประเทศเหล่า นี้ ได้ ช่วยประเทศของตนให้พ้น จากมือ ของเรา แล ้ว พระเยโฮวาห์จะทรง
ช่วยเยรู ซาเล็ม ให้ พ้น จากมือ ของเราหรือ� ” 21 แต่ เขาทัง้ หลายนิ่ ง ไม่ ตอบเขาสัก คํา เดียว
เพราะพระบัญชาของกษั ตริย์มีว่า “อย่าตอบเขาเลย�
4
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เฮเซคียาห์ฟังคําขู่เข็ญของรับชาเคห์
แล ้ว เอลี ยาคิ ม บุตรชายฮิ ล คี ยาห์ ผู้ บัญชาการราชสํานั ก และเชบนาห์ ราชเลขา และ
โยอาห์ บุ ตรชายอาสาฟ เจ้ ากรมสารบรรณ ได้ เข ้า เฝ้า เฮเซคี ยาห์ ด้วยเสื้อผ้า ฉี ก ขาด และ
กราบทูลถ้อยคําของรับชาเคห์
22

37

1 ต่อ มาเมื่อ กษั ตริย์เฮเซคี ยาห์ทรงได้ ยิน

พระองค์ ก็ ทรงฉี กฉลองพระองค์ เสีย และทรง
เอาผ้า กระสอบคลุม พระองค์ และเสด็จ เข้า ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 2 และพระองค์
ทรงใช้ เอลี ยาคิ ม ผู้ บัญชาการราชสํานั ก และเชบนาห์ราชเลขา และพวกปุโรหิต ใหญ่ คลุม
ตัวด้วยผ้ากระสอบ ไปหาอิสยาห์ผู้พยากรณ์ บุตรชายของอามอส 3 เขาทัง้ หลายเรียนท่าน
ว่า “เฮเซคี ยาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า ‘วัน นี้ เป็ นว ัน ทุกข์ ใจ วัน ถูก ติ เตียนและหมิน
่ ประมาท เด็ กก ็ ถึง
กําหนดคลอด แต่ไม่มีกําลังเบ่งให้คลอด 4 ชะรอยพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านคงจะสดับ
ถ้อยคํา ของรับ ชาเคห์ ผู้ ซึ่ง กษั ตริย์ แห่ งอ ัส ซีเรีย นายของเขาได้ สัง่ มาให้ เย้ ยพระเจ้า ผู้ทรง
พระชนม์ และจะทรงขนาบถ้อยคํา ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านได้ ทรงสดับ เพราะ
ฉะนั ้นขอท่านถวายคําอธิษฐานเพื่อส่วนชนที่เหลืออยูนี
่ ้� ”
อิสยาห์สัญญาว่าพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือยูดาห์
ดัง นั ้น ข้าราชการของกษั ตริย์ เฮเซคี ยาห์ มาถึ งอ ิส ยาห์ 6 อิส ยาห์ ก็ บอกเขาทัง้ หลายว่า
“จงทูลนายของท่านเถิดว่า พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ‘อย่ากลัวเพราะถ้อยคําที่เจ้าได้ยน
ิ นั ้น
ซึ่ง ข้าราชการของกษั ตริย์ แห่ งอ ัส ซีเรีย ได้ กล ่าวหยาบช้า ต่อ เรา 7 ดู เถิด เราจะบรรจุ จิ ตใจ
อย่างหนึ่ ง ในเขา เพื่อ เขาจะได้ยน
ิ ข่าวลือ และกลับ ไปยัง แผ่น ดิน ของเขา และเราจะให้เขา
ล้มลงด้วยดาบในแผ่นดินของเขาเอง� ”
5

เซนนาเคอริบสบประมาทพระเจ้าของเฮเซคียาห์
และได้พบกษั ตริย์แห่งอัสซีเรียสู้รบเมืองลิบนาห์ เพราะเขาได้ยินว
่ากษั ตริย์ออกจากลาคีชแล้ว 9 พระองค์ทรงได้ยน
ิ เกี่ยวกับทีรหะคาห์กษั ตริยแห่
์ งเอธิโอเปีย
ว่า “เขาได้ ออกมาสู้ รบกับ พระองค์ แล้ว � และเมื่อ พระองค์ ทรงสดับ แล้ว จึง ส่ง ผู้ ส่ ือสารไป
เฝ้าเฮเซคียาห์ทูลว่า 10 “เจ้าจงพูดกับเฮเซคียาห์กษั ตริย์แห่งยูดาห์ดังนี้ ว่า ‘อย่าให้พระเจ้า
ของท่านซึ่งท่านวางใจนั ้นลวงท่านว่า “เยรู ซาเล็มจะมิได้ถูกมอบไว้ในมือของกษั ตริย์แห่งอ
ัสซีเรีย� 11 ดูเถิด ท่านได้ยน
ิ แล้วว่า บรรดากษั ตริย์แห่งอัสซีเรียได้กระทําอะไรกับแผ่นดิน
ทัง้ สิน
้ บ้าง ทําลายเสีย หมดอย่างสิน
้ เชิง ส่วนท่านเองจะรับ การช่วยให้ พ้น หรือ 12 บรรดา
พระของบรรดาประชาชาติได้ช่วยเขาให้รอดพ้นหรือ คือประชาชาติซ่ึงบรรพบุรุษของเราได้
ทําลาย คือโกซาน ฮาราน เรเซฟ และประชาชนของเอเดนซึ่งอยู่ในเทลอัสสาร์ 13 กษั ตริย์
ของฮามัท กษั ตริยของอารปั
์
ด กษั ตริยของเมื
์
องเสฟารวาอิม เฮนาและอิฟวาห์อยูที
่ ่ไหน� ”
8 รับชาเคห์ได้กลับไป

เฮเซคียาห์อธิษฐาน
เฮเซคี ยาห์ ทรงรับ จดหมายจากมือ ผู้ สื่อสาร และทรงอ่าน และเฮเซคี ยาห์ ได้ ขึ้น ไป
ยัง พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และทรงคลี่ จดหมายนั ้น ออกต่อ เบื้องพระพักตร์พระเยโฮ
วาห์ 15 และเฮเซคียาห์ทรงอธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์ว่า 16 “โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์จอมโยธา
พระเจ้าแห่งอิสราเอล ผูทรงประทั
้
บระหว่างพวกเครู บ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งบรรดา
ราชอาณาจักรของแผ่นดินโลก พระองค์แต่องค์เดียว พระองค์ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และ
แผ่น ดิน โลก 17 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงเงีย
่ พระกรรณสดับ โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์
ขอทรงเบิก พระเนตรทอดพระเนตร และขอทรงสดับ บรรดาถ้อยคํา ของเซนนาเคอริบ ซึ่ง
เขาได้ใช้มาเย้ยพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ 18 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เป็นความจริงที่บรรดากษั ตริ
14
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ย์แห่งอัสซีเรียได้กระทําให้ประเทศทัง้ สิน
ี่ ง
้ และแผ่นดินของเขานั ้นร้างเปล่า 19 และได้เหวย
พระของประชาชาตินั้นเข้าไฟ เพราะเขามิใช่พระ เป็นแต่ผลงานของมือมนุษย์ เป็นไม้และ
หิน เพราะฉะนั ้นเขาจึงถูกทําลายเสีย 20 ฉะนั ้นบัดนี้ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้า
พระองค์ ทัง้ หลาย ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ให้ พ้ นม ือ ของเขา เพื่อ ราชอาณาจักรทัง้ สิน
้ แห่ง
แผ่นดินโลกจะทราบว่า พระองค์ทรงเป็นพระเยโฮวาห์แต่พระองค์เดียว�

พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะช่วยยูดาห์ให้พ้นจากเซนนาเคอริบ
21 แลวอ
้ ิสยาห์บุตรชายของอามอสได้ใช้ให้ไปเฝ้าเฮเซคียาห์ทูลว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้า

แห่ งอ ิส ราเอลตรัสด ัง นี้ ว่า เพราะเจ้า ได้ อธิษฐานต่อ เราเกี่ยวกับ เซนนาเคอริบกษั ตริย์ แห่
งอัสซีเรีย 22 ต่อไปนี้ เป็นพระวจนะซึ่งพระเยโฮวาห์ตรัสเกี่ยวกับท่านนั ้นว่า ‘ธิดาพรหมจารี
แห่ งศิ โยนดู หมิน
่ ศีรษะใส่ เจ้า 23 เจ้ า
่ เจ้า และหัวเราะเยาะเย้ย เจ้า ธิดาแห่ง เยรู ซาเล็ม สัน
เย้ย และกล่าวหยาบช้า ต่อ ผู้ ใด เจ้ าขึ้น เสียงของเจ้า ต่อ ผู้ ใด และเบิง่ ตาของเจ้า อย่างเย่อ
หยิง่ ต่อ ผู้ ใด ต่อ องค์ บริสุทธิ์แห่ งอ ิส ราเอลน่ ะ ซิ 24 เจ้ าได้ เย้ ยองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ด้วยผู้ รับ
ใช้ ของเจ้า และเจ้า ได้ ว่า “ด้วยรถรบเป็ นอ ัน มากของข้า ข้า ได้ ข้ึ นที ่ สูง ของภู เขา ถึงที่ ไกล
สุดของเลบานอน ข้าจะโค่นต้นสนสี ดาร์ที่ สูงที่สุดของมันลง ทัง้ ต้นสนสามใบที่ ดีที่ สุดของ
มัน ข้าจะเข้าไปยังที่ ยอดลิ บที่สุดในชายแดนของมัน ที่ ป่าไม้แห่งคารเมล 25 ข้าขุดบ่อและ
ดื่ มน ้าํ ข้า ได้ เอาฝ่าเท้า ของข้า กวาดธารนํ้า ทัง้ สิน
้ ของสถานที่ ที่ ถู กล ้ อมโจมตี ให้ แห ้งไป�
26 เจ้าไม่ได้ยินหรือว่า เราได้จัดไว้นานแล้ว เราได้กะแผนงานไว้แต่ดึกดําบรรพ์ ซึ่ง ณ บัดนี้
เราให้เป็นไปแล้ว คือเจ้า จะทําเมืองที่ มี ป้อมให้พังลงให้เป็นกองสิง่ ปรักหักพัง 27 ส่วนชาว
เมืองนั ้ นมีอาํ นาจน้ อย เขาสะดุ้งกลัวและอับอาย เขาเหมือนหญ้าที่ทุ่งนา และเหมือนหญ้า
อ่อน เหมือนหญ้า ที่ บนยอดหลังคาเรือน เหมือนข้าวเกรียมไปก่อนที่ มัน จะงอกงามอย่าง
นั ้น 28 แต่เราได้รู จั
้ กการที่เจ้านั ่งลงกับการออกไปและเข้ามาของเจ้า และการเกรีย
้ วกราด
ของเจ้าต่อเรา 29 เพราะเจ้าได้เกรีย
้ วกราดต่อเรา และความจองหองของเจ้าได้มาเข้าหูของ
เรา ฉะนั ้น เราจะเอาขอของเราเกี่ยวจมูกเจ้า และบังเหียนของเราใส่รม
ิ ฝีปากเจ้า และเรา
จะหันเจ้ากลับไปตามทางซึ่งเจ้ามานั ้น 30 และนี่ จะเป็นหมายสําคัญแก่เจ้า คือปีนี้ เจ้าจะกิน
สิง่ ที่ งอกขึ้น เอง และในปี ที่ สองสิง่ ที่ ผลิ จากเดิม แล ้ว ในปี ที่ สาม จงหว่าน และเกี่ยว และ
ปลูกสวนองุน
่ และกินผลของมัน 31 ส่วนที่รอดและเหลือแห่งวงศ์วานของยูดาห์จะหยัง่ ราก
ลงไป และเกิด ผลขึ้น บน 32 เพราะว่า ส่วนคนที่ เหลือ จะออกไปจากเยรู ซาเล็ม และส่วนที่
รอดมาจะออกมาจากภู เขาศิ โยน ความกระตือรือร้นของพระเยโฮวาห์จอมโยธาจะกระทํา
การนี้ � 33 เพราะฉะนั ้นพระเยโฮวาห์จึงตรัสเกี่ยวกับกษั ตริย์แห่งอัสซี เรียดังนี้ ว่า ‘ท่านจะ
ไม่เข้าในนครนี้ หรือยิงลูกธนูไปที่ นั ่น หรือถือโล่ เข้ามาข้างหน้านคร หรือสร้างเชิงเทินสู้ มัน
34 ท่านมาทางใด ท่านจะต้องกลับไปทางนั ้น ท่านจะไม่เข้ามาในนครนี้ พระเยโฮวาห์ตรัสด
ัง นี้ แหละ 35 เพราะเราจะป้องกัน นครนี้ ไว้เพื่อ ให้ รอด เพื่อ เห็น แก่ เราเอง และเห็น แก่ ดาว
ิดผู้รับใช้ของเรา� ” 36 ทูตสวรรค์ ของพระเยโฮวาห์จึงได้ ออกไป และได้ ประหารคนในค่าย
แห่ง คนอัส ซีเรีย เสีย หนึ่ ง แสนแปดหมื่น ห้า พัน คน และเมื่อ คนลุก ขึ้น ในเวลาเช้า มืด ดู เถิด
พวกเหล่า นั ้น เป็น ศพทัง้ นั ้น 37 แล ้ว เซนนาเคอริบกษั ตริย์แห่งอ ัสซี เรียก ็ ได้ ยกไปและกลับ
บ้าน และอยู่ ในนี นะเวห์ 38 ต่อ มาขณะเมื่อ ท่านนมัสการในนิ เวศของพระนิ สโรกพระของ
ท่าน อัดรัมเมเลคและชาเรเซอร์ โอรสของท่าน ก็ ประหารท่านเสียด้วยดาบ และหนี ไปยัง
แผ่นดินอาร์มีเนี ย และเอสารฮัดโดนโอรสของท่านขึ้นครอบครองแทนท่าน
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เฮเซคียาห์ทรงประชวรและทรงฟื้ นจากการประชวรนั ้น
ในวัน เหล่า นั ้น เฮเซคี ยาห์ ทรงประชวรใกล้ จะสิน
้ พระชนม์ และอิส ยาห์ ผู้ พยากรณ์ บุ
ตรชายของอามอสเข้า มาเฝ้า พระองค์ และทูล พระองค์ ว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า จง
จัดการการบ้านการเมืองของเจ้า ให้เรียบร้อย เจ้ าจะต้องตาย เจ้ าจะไม่ ฟื้ น � 2 แล ้ว เฮเซคี
ยาห์ทรงหัน พระพักตร์เข ้า ข้างฝา และอธิษฐานต่อ พระเยโฮวาห์ 3 ว่า “โอ ข้า แต่ พระเยโฮ
วาห์ ข้า พระองค์ ขอวิงวอนต่อ พระองค์ ขอทรงระลึ กว่า ข้า พระองค์ ดําเนิ น อยู่ต่อ เบื้องพระ
พักตร์พระองค์ด้วยความจริงและด้วยใจที่เพียบพร้อม และได้กระทําสิง่ ที่ประเสริฐในสาย
พระเนตรของพระองค์ มาอย่างไร� และเฮเซคี ยาห์ ทรงกันแสงอย่างปวดร้าว 4 แล ้ว พระ
วจนะของพระเยโฮวาห์ มาถึ งอ ิส ยาห์ ว่า 5 “จงไปบอกเฮเซคี ยาห์ ว่า พระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ของดาวิดบรรพบุรุษของเจ้าตรัสดังนี้ ว่า เราได้ยน
ิ คําอธิษฐานของเจ้าแล้ว เราได้เห็นนํ้าตา
ของเจ้า แล้ว ดู เถิด เราจะเพิม
ิ ให้ เจ้ าอีก สิบ ห้า ปี 6 เราจะช่วยเจ้า และเมืองนี้ ให้ พ้น
่ ชีวต
จากมือ ของกษั ตริย์ แห่ งอ ัส ซีเรีย และจะป้องกัน เมืองนี้ ไว้ 7 นี่ จะเป็น หมายสําคัญ สําหรับ
พระองค์ จากพระเยโฮวาห์ ที่ พระเยโฮวาห์ จะทรงกระทํา สิง่ นี้ ตามที่ พระองค์ ได้ ทรงตรัส
ไว้ 8 ดู เถิด เราจะกระทําให้เงาที่ ดวงอาทิตย์ทอดมาบนนาฬิกาแดดของอาหัสย้อนกลับมา
สิบ ขัน
้ � ดวงอาทิตย์ ก็ได้ ย้อนกลับ บนนาฬิกาแดดสิบ ขัน
้ ตามขั นที
้ ่ ได้ ตกไป 9 บทประพันธ์
ของเฮเซคี ยาห์กษั ตริย์ แห่งยู ดาห์ หลัง จากที่ พระองค์ ได้ ทรงประชวรและทรงฟื้ นจากการ
ประชวรของพระองค์นั ้น มีว่า 10 ข้าพเจ้าว่า เมื่อชีวต
ิ ของข้าพเจ้ามาถึงกลางคน ข้าพเจ้าจะ
ไปยังประตูแดนคนตาย ข้าพเจ้าต้องถูกตัดขาดจากปี ที่เหลืออยู่ของข้าพเจ้า 11 ข้าพเจ้าว่า
ข้าพเจ้าจะไม่เห็นพระเยโฮวาห์ คือพระเยโฮวาห์ ในแผ่นดินของคนเป็น ข้าพเจ้าจะมองไม่
เห ็ นมนุษย์อีก ที่ ในหมู่ ชาวแผ่น ดิน โลก 12 อายุ ของข้าพเจ้า ก็ ถู กพรากและถูก ถอนออกไป
จากข้าพเจ้า อย่างกับเต็นท์ของผูเ้ ลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าได้ตัดชีวต
ิ ของข้าพเจ้าเหมือนอย่างคน
ทอผ้า พระองค์จะทรงตัดข้าพเจ้าด้วยโรคตรอมใจ พระองค์จะทรงนําข้าพเจ้ามาถึงอวสาน
ทัง้ วัน และคืน 13 ข้าพเจ้า ได้ คิด จนรุ ง่ เช้า ว่า พระองค์ จะทรงหัก กระดูก ทัง้ สิน
้ ของข้าพเจ้า
เหมือนอย่างสิงโต พระองค์ จะทรงนํา ข้าพเจ้า มาถึง อวสานทัง้ วัน และคืน 14 ข้าพเจ้า ร้อง
อย่าง นก นางแอ่น หรือ นก กรอด ข้าพเจ้า พิลาป อย่าง นกเขา ตา ของ ข้าพเจ้า เหนื่ อย อ่อน
ด้วยมองขึ้น ข้างบน โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ ถู กบ ีบ บังคับ ขอพระองค์ ทรงเป็น
ผู้ ประกัน ของข้า พระองค์ 15 แต่ ข้าพเจ้า จะพูด อะไรได้ เพราะพระองค์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า แล้ว
และพระองค์ เองได้ ทรงกระทํา เช่น นั ้น ข้าพเจ้า ก็ จะดําเนิ น ไปด้วยความสงบเสงีย
่ มตลอด
ชีวต
ิ ของข้าพเจ้า เพราะความขมขื่น แห่ง จิตใจของข้าพเจ้า 16 โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า
มนุษย์ ดํารงชีพ อยู่ ได้ ด้วยสิง่ เหล่า นี้ และชีวต
ิ แห่ง วิญญาณของข้า พระองค์ ก็ อยู่ ในบรรดา
สิง่ เหล่า นี้ พระองค์ จะทรงให้ ข้า พระองค์ หายดี และทรงทําให้ ข้า พระองค์ มี ชว
ิ 17 ดู เถิด
ี ต
เพราะเห็น แก่ สันติภาพ ข้า พระองค์ จึ งม ี ความขมขื่น มากยิง่ แต่ พระองค์ ทรงรัก ชีวต
ิ ของ
ข้า พระองค์ จึง ได้ ทรงช่วยให้ พ้น จากหลุม แห่ง ความพินาศ เพราะพระองค์ ทรงเหวีย
่ งบาป
ทัง้ สิน
้ ของข้าพระองค์ไว้เบื้องพระปฤษฎางค์ของพระองค์ 18 เพราะแดนคนตายสรรเสริญ
พระองค์ ไม่ได้ ความมรณายกย่องพระองค์ ไม่ได้ บรรดาคนที่ ลงไปยังปากแดนคนตายนั ้น
จะหวังในความจริงของพระองค์ไม่ได้ 19 คนเป็น คนเป็น เขาจะสรรเสริญพระองค์ อย่างที่
ข้าพระองค์กระทําในวันนี้ บิดาจะได้สําแดงความจริงของพระองค์แก่ลูกของเขา 20 พระเย
โฮวาห์ได้ทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอด เพราะฉะนั ้นข้าพเจ้าทัง้ หลายจะร้องเพลงและเล่นเครือ
่ ง
สายของข้าพเจ้า ตลอดวัน เวลาแห่ง ชีวต
ิ ของข้าพเจ้า ทัง้ หลายที่ พระนิ เวศของพระเยโฮ
วาห์� 21 ฝ่ายอิสยาห์ได้กล่าวว่า “ให้เขาเอาขนมมะเดื่อมาแผ่นหนึ่ ง และแปะไว้ที่พระยอด
1
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22 เฮเซคี ยาห์ได้ ตรัสด ้วยว่า

เพื่อพระองค์ จะฟื้ น�
ได้ข้น
ึ ไปยังพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์�
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เฮ เซ คี ยาห์ สําแดง คลัง ทรัพย์ ทัง้ หมด ของ พระองค์ ให้ คน จาก บา บิ โลน เห็น (2 พกษ
20:12)
1 คราวนั ้น เมโรดัค บาลาดัน โอรสของบาลาดัน กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลน ทรงส่ง ราชสาร
และเครือ
่ งบรรณาการมายังเฮเซคียาห์ เพราะพระองค์ทรงได้ยนว
ิ ่าเฮเซคียาห์ทรงประชวร
และทรงหายประชวรแล้ว 2 และเฮเซคี ยาห์ทรงเปรมปรีดิ ์ เพราะเขาเหล่า นั ้น และทรงพา
เขาชมคลังทรัพย์ของพระองค์ ชมเงิน ทองคํา และเครือ
่ งเทศและนํ้ามันประเสริฐ และคลัง
พระแสงทัง้ สิน
้ ของพระองค์ ทุ กอย่างซึ่ งม ี ในท้องพระคลัง ไม่มี สิ ่ง ใดที่ ในพระราชวัง หรือ
ในราชอาณาจักรทัง้ สิน
้ ของพระองค์ ซ่ึง เฮเซคี ยาห์มิได้ ทรงสําแดงแก่ เขา 3 แล ้ วอ ิส ยาห์ผู้
พยากรณ์ ก็ เข้าเฝ้ากษั ตริย์เฮเซคี ยาห์และทูลพระองค์ ว่า “คนเหล่านี้ ทูลอะไรบ้าง และเขา
มาแต่ ไหนเข้า เฝ้า พระองค์� เฮเซคี ยาห์ตรัสว ่า “เขาได้ มาหาเราจากเมืองไกล จากบาบิ
โลน� 4 ท่านทูลว่า “เขาเห็นอะไรในพระราชวังของพระองค์บ้าง� และเฮเซคียาห์ตรัสตอบ
ว่า “เขาเห็นทุกอย่างในวังของเรา ไม่มีสิ ่งใดในพระคลังของเราซึ่งเรามิได้ สําแดงแก่ เขา�
5 แล ้ วอ ิส ยาห์ ทูล เฮเซคี ยาห์ ว่า “ขอทรงฟัง พระวจนะของพระเยโฮวาห์ จอมโยธา 6 ดู เถิด
วัน เวลากําลัง ย่างเข้า มา เมื่อ สรรพสิง่ ทัง้ สิน
้ ในวัง ของเจ้า และสิง่ ซึ่ง บรรพบุรุษ ของเจ้า ได้
สะสมจนถึงทุกวันนี้ จะต้องถูกเอาไปยังบาบิโลน จะไม่มีสิ่งใดเหลือเลย พระเยโฮวาห์ตรัสด
ังนี้ แหละ 7 และลูกบางคนซึ่งถือกําเนิ ดจากเจ้า ผู้ซึ่งเกิดมาแก่เจ้าจะถูกนําเอาไป และเขา
จะเป็นขันทีในวังของกษั ตริย์แห่งบาบิโลน� 8 แล้วเฮเซคียาห์ตรัสกับอิสยาห์ว่า “พระวจนะ
ของพระเยโฮวาห์ซ่ึงท่านกล่าวนั ้นกดี
็ อยู�
่ เพราะพระองค์ดําริว่า “จะมีความอยูเ่ ย็นเป็นสุข
และความจริงในวันเวลาของเรานี้ �

40

จงเล้าโลมชนชาติของพระเจ้า
พระเจ้า ของเจ้า ตรัสว ่า “จงเล้าโลม จงเล้าโลมชนชาติ ของเรา 2 จงพู ดก ับ เยรู ซาเล็ม
อย่างเห็นใจ และจงประกาศแก่ เมืองนั ้ นว่า การสงครามของเธอสิน
้ สุดลงแล้ว และความ
ชัว่ ช้าของเธอก็ อภัยเสียแล้ว เพราะเธอได้ รบ
ั โทษจากพระหัตถ์ ของพระเยโฮวาห์แล้ว เป็น
สองเท่าของความบาปผิดของเธอ�
1

คําพยากรณ์ ถึงการรับใช้ของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา (มธ 3:3)
เสียงผู้ รอ
้ งในถิน
่ ทุ รก ัน ดารว่า “จงเตรียมมรรคาแห่ง พระเยโฮวาห์ จงทํา ทางหลวง
สําหรับพระเจ้าของเราให้ตรงไปในทะเลทราย 4 หุบเขาทุกแห่งจะถูกยกขึ้น ภู เขาและเนิ น
ทุกแห่งจะให้ต่ําลง ทางคดจะกลายเป็นทางตรง และที่ ขรุ ขระจะกลายเป็ นที ่ราบ 5 และจะ
เผยสง่าราศี ของพระเยโฮวาห์ และบรรดาเนื้ อหนั งจะได้ เห็นด้วยกัน เพราะพระโอษฐ์ ของ
พระเยโฮวาห์ตรัสไว้แล้ว�
3

ความยิง่ ใหญ่ของพระเจ้าและความอ่อนแอของมนุษย์ (อสย 40:6—41:29)

6 เสียงหนึ่ งร้องว่า “ร้องซิ� และเขาว่า “ข้าจะร้องว่ากระไร� บรรดาเนื้ อหนั งกเ็ ป็ นเสมือน

ต้นหญ้า และความงามทัง้ สิน
่ วแห้งไป
้ ของมันกเ็ ป็นเสมือนดอกไม้แห่งทุ่งนา 7 ต้นหญ้าเหีย
ดอกไม้นั ้ นก็รว่ งโรยไป เพราะพระวิญญาณของพระเยโฮวาห์เป่ามาถูกมัน มนุษย์ชาติเป็น
หญ้าแน่ ทีเดียว 8 ต้นหญ้าเหีย
่ วแห้งไป ดอกไม้นั ้นกร็ ว่ งโรยไป แต่พระวจนะของพระเจ้าของ
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เราจะยัง่ ยืน อยู่เป็น นิ ตย์ โอ ศิ โยนเอ๋ย ผู้ นํา ข่าวดี เจ้ าจงขึ้น ไปบนภูเขาสูง โอ เยรู ซาเล็ม
เอ๋ย ผูนํ
้ าข่าวดี จงเปล่งเสียงของเจ้าด้วยเต็มกําลัง จงเปล่งเสียงเถิด อย่ากลัวเลย จงกล่าว
แก่ หว
ั เมืองแห่ง ยู ดาห์ ว่า “ดู เถิด นี่ พระเจ้า ของเจ้า� 10 ดู เถิด องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า
จะเสด็จ มาด้วยพระหัตถ์ อน
ั เข้ม แข็ง และพระกรของพระองค์ จะครอบครองเพื่อ พระองค์
ดูเถิด รางวัลของพระองค์ก็อยู่กับพระองค์ และพระราชกิจของพระองค์ก็อยู่ต่อพระพักตร์
พระองค์ 11 พระองค์จะทรงเลี้ยงฝูงแพะแกะของพระองค์อย่างผูเ้ ลี้ยงแกะ พระองค์จะทรง
รวบรวมลูกแกะไว้ในพระกรของพระองค์ พระองค์ จะทรงอุม
้ ไว้ที่ พระทรวง และทรงค่อยๆ
12
นํา บรรดาที่ มี ลู กอ ่อนไป ผู้ ใดได้ เคยตวงนํ้า ทัง้ สิน
้ ด้วยอุ้ งม ือ ของตน และวัด ฟ้า สวรรค์
ด้วยคืบ เดียว บรรจุ ผงคลี ของแผ่น ดิน โลกไว้ในถัง เดียว และชัง่ ภูเขาในตาชัง่ และชัง่ เนิ น
ด้วยตราชู 13 ผู้ใดได้นําทางพระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ หรือเป็ นที่ปรึกษาของพระองค์
ได้สัง่ สอนพระองค์ 14 พระองค์ทรงปรึกษาผูใด
้ ผูใดสั
้
ง่ สอนพระองค์ และผูใ้ ดสอนทางแห่ง
ความยุ ติ ธรรมให้ พระองค์ และสอนความรู ้แก่ พระองค์ และสําแดงให้ พระองค์ เห ็ นทาง
แห่งความเข้าใจ 15 ดูเถิด บรรดาประชาชาติก็เหมือนนํ้าหยดหนึ่ งจากถัง และนั บว่าเหมือน
ผงบนตาชัง่ ดู เถิด พระองค์ ทรงหยิบ เกาะทัง้ หลายขึ้น มาเหมือนสิง่ เล็ก น้ อย 16 เลบานอน
ไม่ พอเป็น ฟืน และสัตว์ป่าน ั นก
้ ็ ไม่ พอเป็น เครือ
่ งเผาบู ชา 17 ต่อ พระพักตร์พระองค์ บรรดา
ประชาชาติ ทัง้ สิ้นก็เหมือนไม่ มี อะไรเลย พระองค์ ทรงนั บว่าเขาน้ อยยิง่ กว่าความว่างเปล่า
และการไร้ประโยชน์ ใดๆทัง้ สิน
้ 18 ท่านจะเปรียบพระเจ้า เหมือนผู้ ใด หรือ เปรียบพระองค์
คล้ายกับ อะไร 19 รู ปเคารพสลัก น่ ะ หรือ ช่างเขาหล่ อม ัน ไว้ ช่างทองเอาทองคํา ปิด ไว้และ
หล่อสร้อยเงินให้ 20 เขาผูที
้ ่ยากจนจนเขาไม่มีเครือ
่ งบูชาเลยก็เลือกต้นไม้ที่จะไม่ผุ เขาเสาะ
หาช่างที่ มี ฝี มือ มาตกแต่ง ให้เป็ นร ูป เคารพสลัก ที่ ไม่ หวัน
่ ไหว 21 ท่านทัง้ หลายไม่ เคยรู หรื
้ อ
ท่านไม่ เคยได้ยน
ิ หรือ ไม่มี ผู้ ใดบอกท่านตัง้ แต่ แรกแล้ว หรือ ท่านไม่ เข ้า ใจตัง้ แต่ รากฐาน
ของแผ่นดินโลกหรือ
9

พระเจ้าประทับเหนื อขอบวงกลมของแผ่นดินโลก
คือ พระองค์ ผู้ ประทับ เหนื อ ปริมณฑลของแผ่น ดิน โลก และชาวแผ่น ดิน โลกก็ เหมือน
อย่างตัก
๊ แตน ผูทรงขึ
้
งฟ้าสวรรค์เหมือนขึงม่าน และกางออกเหมือนเต็นท์ที่อาศัย 23 ผูทรง
้
กระทําเจ้านายให้เป็นเหมือนเปล่า และทรงกระทําให้ผู้ครอบครองแผ่นดินโลกเป็นเหมือน
ศูนยภาพ 24 พอปลูกเขาเหล่านั ้นเสร็จ พอหว่านเสร็จ พอที่รากหยัง่ ลง พระองค์ก็จะเป่ามา
บนเขา เขาก็จะเหีย
่ วแห้งไป และลมหมุนก็จะพัดพาเขาไปเหมือนตอข้าว 25 องค์บริสุทธิตรั
์
สว่า “เจ้าจะเปรียบเรากับผู้ใดเล่าซึ่งเราจะเหมือนเขา� 26 จงแหงนหน้าขึ้นดูว่า ผู้ใดสร้าง
สิง่ เหล่านี้ พระองค์ผูทรงนํ
้
าบริวารออกมาตามจํานวน เรียกชื่อมันทัง้ หมดโดยอานุภาพอัน
ยิง่ ใหญ่ ของพระองค์ และเพราะพระองค์ ทรงฤทธิเข
์ ้ม แข็ง จึง ไม่ ขาดไปสัก ดวงเดียว 27 โอ
ยาโคบเอ๋ย ทําไมเจ้า จึง ว่า โอ อิสราเอลเอ๋ย ทําไมจึง พูด ว่า “ทางของข้าพเจ้า ปิดบัง ไว้จาก
พระเยโฮวาห์ และความยุ ติ ธรรมอัน ควรตกแก่ ข้าพเจ้า นั ้ นก ็ ผ่านพระเจ้า ของข้าพเจ้า ไป
เสีย� 28 ท่านไม่ เคยรู หรื
้ อ ท่านไม่ เคยได้ยน
ิ หรือ พระเยโฮวาห์ ทรงเป็น พระเจ้า เนื องนิ ตย์
คือพระผู้สร้างที่สุดปลายแผ่นดินโลก พระองค์มิได้ทรงอ่อนเปลี้ย หรือเหน็ ดเหนื่ อย ความ
เข้าพระทัยของพระองค์ก็เหลือที่จะหยัง่ รูได้
้ 29 พระองค์ทรงประทานกําลังแก่คนอ่อนเปลี้ย
และแก่ผู้ที่ ไม่มีกําลัง พระองค์ทรงเพิม
่ แรง 30 แม้คนหนุ่มๆจะอ่อนเปลี้ยและเหน็ ดเหนื่ อย
31
และชายฉกรรจ์จะล้มลงทีเดียว แต่เขาทัง้ หลายผู้รอคอยพระเยโฮวาห์จะเสริมเรีย
่ วแรง
22
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ใหม่ เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรี เขาจะวิง่ และไม่เหน็ ดเหนื่ อย เขาจะเดินและไม่
อ่อนเปลี้ย

41
ความยิง่ ใหญ่ของพระเจ้าและความอ่อนแอของมนุษย์

1 โอ

เกาะทัง้ หลายเอ๋ย จงสงบใจต่อหน้าเรา จงให้ชนชาติ ทัง้ หลายฟื้ นกําลังของเขาเสีย
ใหม่ ให้ เขาเข้า มาใกล้ แล ้ว ให้ เขาพูด ให้ เราพากัน เข้า มาใกล้ เพื่อ การพิพากษา 2 ใครได้
เร้าใจให้คนชอบธรรมมาจากตะวัน ออก ได้ เรียกท่านให้ติดตาม ได้ มอบบรรดาประชาชาติ
ต่อ หน้า ท่าน และให้ท่า นครอบครองเหนื อ กษั ตริย์ ทัง้ หลาย ได้ มอบพวกเขาไว้แก่ ดาบของ
ท่านเหมือนผงคลี และแก่ คันธนูของท่านเหมือนตอข้าวที่ ถู กพัดไป 3 ท่านไล่ ตามพวกเขา
และผ่านเขาไปอย่างปลอดภัย ตามทางที่ เท ้า ของท่านไม่ เคยเหยียบ 4 ผู้ ใดได้ ประกอบกิจ
และกระทําเช่นนี้ เรียกบรรดาชัว่ อายุทัง้ หลายออกมาตัง้ แต่เดิม เราเองคือพระเยโฮวาห์ผู้
เป็น ปฐม และกับ กาลอวสาน เราคือ ผู้ นั ้น 5 เกาะทัง้ หลายเห็น แล้ วก ็ เกรงกลัว ปลายแผ่น
ดินโลกก็กลัว เขาทัง้ หลายได้เข้ามาใกล้ 6 ทุกคนช่วยเพื่อนบ้านของตน และทุกคนกล่าวแก่
พี่น้ องของตนว่า “จงกล้าเถิด� 7 ช่างไม้ก็หนุนใจช่างทอง ผู้ที่ทําให้เรียบด้วยค้อนก็หนุนใจ
ผู้ที่ตีทัง่ ว่า “พร้อมแล้วสําหรับการบัดกรี� และเขาก็เอาตะปูตรึงไว้เพื่อไม่ให้หวัน
่ ไหว 8 แต่
เจ้า อิสราเอล เป็นผูรั
้ บใช้ของเรา ยาโคบผูซ
้ ่ึงเราได้เลือกไว้ เชื้อสายของอับราฮัมสหายของ
เรา 9 เจ้าผูซ
้ ่ึงเรายึดไว้จากที่สุดปลายแผ่นดินโลก และเรียกเจ้ามาจากพวกผูใหญ่
้
ของโลก
กล ่าวแก่ เจ้ าว่า “เจ้ าเป็น ผู้ รับ ใช้ ของเรา เราได้ เลือกเจ้า และไม่ เหว ี่ ยงเจ้า ออกไป� 10 อย่า
กลัวเลย เพราะเราอยูก
่ ับเจ้า อย่าขยาด เพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้า เราจะหนุนกําลังเจ้า
เออ เราจะช่วยเจ้า เออ เราจะชูเจ้าด้วยมือขวาแห่งความชอบธรรมของเรา 11 ดูเถิด บรรดา
ผู้ ที่ ขัดเคืองกับ เจ้า จะต้องได้ ความอายและอดสู เขาจะเป็น ความว่างเปล่า คนเหล่านั ้ นที ่
ฝืน สู้ เจ้ าจะพินาศไป 12 เจ้ าจะแสวงหาพวกเขา แต่ เจ้ าจะไม่ พบเขา คือ ผู้ ที่ ต่อสู้ กับ เจ้า ผู้
ที่ ทํา สงครามกับ เจ้า จะเป็น ความว่างเปล่า และเป็น สิง่ ไร้ค่า 13 เพราะเราคือ พระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของเจ้า จะยึดม ือ ขวาของเจ้า ไว้ คือ เราเองพู ดก ับ เจ้า ว่า “อย่า กลัว เลย เราจะช่วย
เจ้า� 14 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “อย่ากลัวเลย เจ้ าหนอนยาโคบ เจ้ าคนอิสราเอล เราจะช่วย
เจ้า ผู้ไถ่ของเจ้าคือองค์บริสุทธิแห่
์ งอิสราเอล� 15 ดูเถิด เราจะกระทําเจ้าให้เป็นเลื่อนนวด
ข้าวใหม่ คม และมีฟัน เจ้าจะนวดและบดภูเขา และเจ้าจะทําเนิ นเขาให้เหมือนแกลบ 16 เจ้
าจะซัดมันและลมจะพัดมันไปเสีย และลมหมุนจะกระจายมัน และเจ้าจะเปรมปรีดิ์ในพระ
เยโฮวาห์ เจ้าจะอวดอ้างในองค์บริสุทธิแห่
์ งอิสราเอล 17 เมื่อคนจนและคนขัดสนแสวงหา
นํ้า และไม่ มี และลิน
ของเขาก็
แห
ง
้
ผากเพราะความกระหาย
เราคือ พระเยโฮวาห์ จะได้ยน
ิ
้
เขาเอง เรา พระเจ้าของอิสราเอล จะไม่ละทิง้ เขา 18 เราจะเปิดแม่น้ําบนที่สูงทัง้ หลาย และ
นํ้าพุที่ท่ามกลางหุบเขา เราจะทําถิน
่ ทุรกันดารให้เป็นสระนํ้า และที่ดินแห้งเป็นนํ้าพุ 19 ใน
ถิน
่ ทุ รก ัน ดารเราจะปลูก ต้นสนสี ดาร์ ต้น กระถิน เทศ ต้นนํ้า มัน เขียว และต้น มะกอกเทศ
ในทะเลทรายเราจะวางต้นสนสามใบ ทัง้ ต้นสนเขาและต้นไม้ที่ เขียวชะอุม
่ ตลอดปี ด้วยกัน
20 เพื่อคนจะได้เห็นและทราบ เขาจะใคร่ครวญและเข้าใจด้วยกัน ว่าพระหัตถ์ของพระเยโฮ
วาห์ได้ทรงกระทําการนี้ องค์บริสุทธิแห่
์ งอิสราเอลได้สร้างสิง่ นี้ 21 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “จง
นําข้อคดีของเจ้าขึ้นมา� กษั ตริย์ของยาโคบตรัสว่า “จงนําข้อพิสูจน์ของเจ้ามา� 22 ให้เขา
นํา มา และแจ้ง แก่ เราว่า จะเกิด อะไรขึ้น จงแจ้ง สิง่ ล่วงแล้ว ให้เราทราบว่า มี อะไรบ้าง เพื่อ
เราจะพิจารณา เพื่อ เราจะทราบถึง อวสานของสิง่ เหล่า นั ้น หรือ จงเล่า ให้เราฟัง ถึง สิง่ ที่ จะ
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23 จงแจ้งแก่ เราว่าต่อไปนี้ อะไรจะเกิดขึ้น

บังเกิดมา
เพื่อเราจะรู ว้ า่ เจ้าเป็นพระ เออ จงทํา
ดีหรือจงทําร้าย เพื่อเราจะได้ขยาดและดูกัน 24 ดูเถิด เจ้าไม่มีค่าอะไรเลยและการงานของ
เจ้า ก็ สูญ เปล่า ผู้ ที่ เลือกเจ้า ก็ เป็ นที ่ น่า สะอิดสะเอียน 25 เราได้ เร้า ผู้ หน่ง
ึ จากทิศ เหนื อ และ
เขาจะมา จากที่ดวงอาทิตย์ขึ้น เขาจะเรียกนามของเรา เขาจะเหยียบผู้ครอบครองเหมือน
เหยียบปูน สอ เหมือนช่างหม้อ ยํ่า ดิน เหนี ยว 26 ใครแจ้ง ไว้ตัง้ แต่ เริม
่ แรก เพื่อ เราจะทราบ
และล่วงหน้าเพื่อเราจะพูดว่า “เขาชอบธรรม� เออ ไม่มีผู้ใดได้ แจ้งให้ทราบ เออ ไม่มีผู้ใด
ได้ เล่า ให้ ฟัง เออ ไม่มี ผู้ ใดได้ยน
ิ ถ้อยคํา ของเจ้า 27 คนแรกจะกล่าวแก่ ศิ โยนว่า “ดู เถิด ดู
เขาทัง้ หลาย � และเราจะส่ง ผู้นํา ข่าวดี ให้ แก่ เยรู ซาเล็ม 28 แต่ เมื่อ เรามองก็ ไม่มี ใคร ไม่มี
ที่ ปรึกษาในหมู่ พวกคนเหล่า นี้ คือ ผู้ ที่ เมื่อ เราถามก็ ได้ ให้คํา ตอบ 29 ดู เถิด พระเหล่า นั ้น ไร้
ประโยชน์ ทัง้ สิน
้ บรรดากิจการของมันกเ็ ป็นความว่างเปล่า รูปเคารพหล่อของมันกเ็ ป็นแต่
ลมและความยุง่ เหยิง
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จงดู ผู้รบ
ั ใช้ ของเรา ผู้ ซึ่ง เราเชิดชู ผู้ เลือกสรรของเรา ผู้ ซึ่ง ใจเราปี ติ ยินดี เราได้ เอา
วิญญาณของเราสวมท่านไว้แล้ว ท่านจะส่งความยุติ ธรรมออกไปให้แก่ บรรดาประชาชาติ
2 ท่านจะไม่รอ
้ งหรือเปล่งเสียงของท่าน หรือกระทําให้ได้ยินเสียงของท่านตามถนน 3 ไม้อ้อ
ชํ้า แล้ วท ่านจะไม่ หัก และไส้ ตะเกียงที่ ลุ กร ิบ หรีอยู
่ ่ ท่านจะไม่ ดับ ท่านจะส่ง ความยุ ติ ธรรม
4
ออกไปด้วยความจริง ท่านจะไม่ล้มเหลวหรือท้อแท้จนกว่าท่านจะสถาปนาความยุติธรรม
ไว้ในโลก และเกาะทัง้ หลายจะรอคอยพระราชบัญญัติของท่าน 5 พระเจ้า คือ พระเยโฮวาห์
ผู้ ทรงสร้างฟ้า สวรรค์ และทรงขึ งม ัน ผู้ ทรงแผ่ แผ่ นดิน โลกและสิง่ ที่ บังเกิด จากโลกออก
ไป ผู้ทรงประทานลมหายใจแก่ประชาชนที่บนโลก และจิตวิญญาณแก่ผู้ดําเนิ นอยู่บนโลก
ตรัสด ัง นี้ ว่า 6 “เราคือ พระเยโฮวาห์ เราได้ เรียกเจ้า มาด้วยความชอบธรรม เราจะยึ ดม ือ
เจ้าและจะรักษาเจ้าไว้ เราจะให้เจ้ าเป็นตัวพันธสัญญาของมนุษยชาติ เป็นความสว่างแก่
บรรดาประชาชาติ 7 เพื่อเบิกตาคนที่ตาบอด เพื่อนําผูถู
้ กจองจําออกมาจากคุก นําผูที
้ ่นั ่งใน
ความมืดออกมาจากเรือนจํา
1

อิสราเอลจะได้กลับไปอยูใ่ นแผ่นดินของตน

เราคือ เยโฮวาห์ นั ่น เป็น นามของเรา สง่า ราศี ของเรา เรามิ ได้ ให้ แก่ ผู้ อ่น
ื หรือ ให้ คํา ที่
สรรเสริญ เราแก่ รู ป แกะสลัก 9 ดู เถิด สิ ่ง ล่วงแล้ วน ั ้นก ็ สําเร็จ แล้ว และเราก็ แจ ้ง สิง่ ใหม่ ๆ
ก่อนที่ สิ ่ง เหล่า นั ้น จะเกิด ขึ้น เราก็ ได้ เล่า ให้ฟัง แล้ว� 10 จงร้องเพลงบทใหม่ ถวายพระเยโฮ
วาห์ จงสรรเสริญพระองค์ จากปลายแผ่นดินโลก ทัง้ ผู้ที่ ลงไปยังทะเล และบรรดาสิง่ ที่ อยู่
ในนั ้น ทัง้ เกาะทัง้ หลายและชาวถิน
่ นั ้น 11 จงให้ถิน
่ ทุรกันดารและหัวเมืองในนั ้นเปล่งเสียง
ทัง้ ชนบทที่เคดาร์อาศัยอยู่ จงให้ชาวศิลาร้องเพลง ให้เขาโห่รอ
้ งมาจากยอดภูเขา 12 จงให้
เขาถวายสง่าราศีแด่พระเยโฮวาห์ และถวายสรรเสริญพระองค์ในเกาะทัง้ หลาย
8

อิสราเอลจะรับโทษ

13 พระเยโฮวาห์จะเสด็จออกไปอย่างคนแกล้วกล้า

พระองค์จะทรงเร้าความหึงหวงของ
พระองค์ข้น
ึ อย่างนั กรบ พระองค์จะทรงร้อง พระองค์จะทรงโห่ดัง พระองค์จะทรงมีชย
ั ต่อ
ศั ตรู ของพระองค์ 14 เราได้ นิ่ง อยู่ นานแล้ว เราเงียบอยู่ และรัง้ ตนเองไว้ บัดนี้ เราจะร้อง
ออกมาเหมือนผู้ หญิง กําลัง คลอดบุตร เราจะสังหารผลาญและทํา ลายสิน
้ ทั นที 15 เราจะ
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ทิง้ ภูเขาและเนิ น ให้ร้าง และให้บรรดาพืช ผัก บนนั ้น แห้ง ไป เราจะให้แม่น้าํ กลายเป็น เกาะ
และจะให้สระแห้งไป 16 เราจะจูงคนตาบอดไปในทางที่เขาทัง้ หลายไม่รู จ
้ ัก เราจะนําเขาไป
ในทางทัง้ หลายที่ เขาไม่ รู จ
้ ัก เราจะให้ ความมืด ข้างหน้า เขากลับ เป็น สว่าง สิ ่ง ที่ คดให้ ตรง
สิ ่งเหล่านี้ เป็นสิง่ ที่ เราจะกระทําแก่ พวกเขา และเราจะไม่ละทิง้ พวกเขา 17 เขาทัง้ หลายจะ
หันกลับ และจะต้องขายหน้าอย่างที่สุด คือผู้ที่วางใจในรู ปแกะสลัก ผู้ที่กล่าวแก่รู ปเคารพ
หล่อ ว่า “ท่านเป็น พระของเรา� 18 ท่านผู้ หู หนวกเอ๋ย ฟัง ซิ และท่านผู้ ตาบอดเอ๋ย มองซิ
เพื่อท่านจะเห็นได้ 19 ใครเป็นคนตาบอด ก็ผู้รบ
ั ใช้ของเราน่ ะซิ หรือใครหูหนวกอย่างกับทูต
ของเราที่เราใช้ไป ใครตาบอดอย่างผู้ที่สมบูรณ์ แล้ว หรือตาบอดอย่างผู้รับใช้ของพระเยโฮ
วาห์ 20 เจ้ าเห็นหลายอย่าง แต่ มิได้ สังเกต หูของเขาเปิดแล้ว แต่ เขามิได้ยน
ิ 21 เพราะเห็น
แก่ ความชอบธรรมของพระองค์ พระเยโฮวาห์ ทรงพอพระทัย ที่ จะเชิดชู พระราชบัญญัติ
และกระทําให้พระราชบัญญัตินั ้ นมีเกียรติ 22 แต่ นี่ เป็นชนชาติ ที่ ถู กขโมยและถูกปล้น เขา
ทุกคนติดอยใู่ นรู และซ่อนอยูใ่ นคุก เขาตกเป็นเหยื่อซึ่งไม่มีผูใดช่
้
วยให้พ้น เป็นของริบซึ่งไม่
มีผู้ใดพูดว่า “คืนซิ� 23 ผู้ใดในพวกเจ้าจะเงีย
่ หูฟังในเรือ
่ งนี้ ที่จะมุ่งหน้าตัง้ ใจฟังในอนาคต
24 ใครมอบยาโคบให้แก่ผู้ริบ และอิสราเอลให้แก่ผู้ปล้น ไม่ใช่พระเยโฮวาห์หรือ ผู้ซึ่งเราได้
ทําบาปต่อ ซึ่ง เขาไม่ ยอมดําเนิ น ในทางของพระองค์ และซึ่ง เขามิ ได้ เชื่อ ฟัง พระราชบัญญั
ติของพระองค์ 25 ฉะนั ้นพระองค์จึงทรงหลัง่ ความโกรธจัดลงมาบนเขา และหลัง่ อานุภาพ
ของสงคราม ทําให้เขาติดเพลิงอยูโดยรอบ
่
แต่เขาไม่รู ้ มันไหม้เขา แต่เขามิได้เอาใจใส่
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พระสัญญาอันประเสริฐแก่อิสราเอล

บัดนี้ พระเยโฮวาห์ ผู้ ได้ สร้างท่าน โอ ยาโคบ พระองค์ ผู้ ได้ ทรงปั้ นท่าน โอ อิสราเอล
ตรัสดังนี้ ว่า “อย่ากลัวเลย เพราะเราได้ ไถ่ เจ้ าแล้ว เราได้ เรียกเจ้าตามชื่อ เจ้ าเป็นของเรา
2 เมื่อเจ้าลุยข้ามนํ้า เราจะอยูก
่ ับเจ้า เมื่อข้ามแม่นํ้า นํ้าจะไม่ท่วมเจ้า เมื่อเจ้าลุยไฟ เจ้าจะไม่
ไหม้และเปลวเพลิงจะไม่เผาผลาญเจ้า 3 เพราะเราเป็นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า องค์
บริสุทธิแห่
้ วยให้รอดของเจ้า เราให้อียป
ิ ต์เป็นค่าไถ่ของเจ้า ให้เอธิโอเปียและ
์ งอิสราเอล ผูช่
4
เส-บาเพื่อแลกกับเจ้า เพราะว่าเจ้าประเสริฐในสายตาของเรา เจ้าได้รบ
ั เกียรติและเรารัก
เจ้า เราจึงให้คนเพื่อแลกกับเจ้า และให้ชนชาติทัง้ หลายเพื่อแลกกับชีวต
ิ ของเจ้า 5 อย่ากลัว
เลย เพราะเราอยูก
่ ับเจ้า เราจะนําเชื้อสายของเจ้ามาจากตะวันออก และเราจะรวบรวมเจ้า
มาจากตะวัน ตก 6 เราจะพู ดก ั บท ิศ เหนื อ ว่า ‘ปล่อยเถิด� และกั บท ิศ ใต้ ว่า ‘อย่า ยึด ไว้� จง
นําบรรดาบุตรชายของเรามาแต่ไกล และเหล่าธิดาของเราจากปลายแผ่นดินโลก 7 คือทุก
คนที่เขาเรียกตามนามของเรา เพราะเราได้สร้างเขาเพื่อสง่าราศีของเรา เราได้ปั้นเขา เออ
เราได้ สร้างเขาไว้� 8 จงนํา ประชาชาติ ทัง้ หลายผู้ ตาบอดแต่ ยั งม ี ตา ผู้ ที่ หู หนวกแต่ เขายั
งมีหู ออกมา 9 ให้บรรดาประชาชาติประชุมพร้อมกัน และให้ชนชาติทัง้ หลายชุ มนุมกัน ใน
ท่ามกลางเขามีผู้ที่แจ้งอย่างนี้ ได้ และเล่าสิง่ ล่วงแล้วให้เราฟังได้ ให้เขาทัง้ หลายนําพยาน
ของเขามาพิสูจน์ตัวเขา และให้เขาได้ยน
ิ และกล่าวว่า “จริงแล้ว� 10 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า
“เจ้ าทัง้ หลายเป็น พยานของเรา และเป็น ผู้ รับ ใช้ ของเราซึ่ง เราได้ เลือกไว้แล้ว เพื่อ เจ้า จะ
รู จ
้ ักและเชื่อถือเรา และเข้าใจว่าเราเป็นผู้นั ้นแหละ ก่อนหน้าเรา ไม่มีพระเจ้าใดถูกปั้ นขึ้น
และภายหลังเราก็จะไม่มี 11 เรา เราคือพระเยโฮวาห์ และนอกจากเราไม่มีพระผูช
้ ว
่ ยให้รอด
12 เมื่อไม่มีพระอื่นในหมู่พวกเจ้า เราแจ้งให้ทราบและช่วยให้รอดและพิสูจน์ให้เห็น ฉะนั ้น
1
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เจ้า ทัง้ หลายเป็น พยานของเราว่า เราเป็น พระเจ้า� พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ 13 “เออ
ตัง้ แต่ เดิม เราก็ เป็น พระองค์ นั้น อยู่ ไม่มี ผู้ ใดช่วยให้ พ้น จากมือ ของเราได้ เราจะประกอบ
กิจ ใดๆ ใครจะขัด ขวางกิจการนั ้น ได้� 14 พระเยโฮวาห์ ผู้ ไถ่ ของเจ้า องค์ บริสุทธิ์ของอิส รา
เอลตรัสด ัง นี้ ว่า “เพื่อ เห็น แก่ เจ้า เราจะส่ง ไปยัง บาบิ โลน และเราจะนํา บรรดาขุนนางของ
เขาลงมา คือ พวกเคลเดีย ในกํา ปั่ นที ่ เขาทัง้ หลายเคยโห่ ร้อง 15 เราคือ พระเยโฮวาห์ องค์
บริสุทธิของเจ้
า เป็นผูส
้ ร้างของอิสราเอล เป็นกษัตริย์ของเจ้า� 16 พระเยโฮวาห์ ผูทรงสร้
้
าง
์
ทางในทะเล สร้างวิถีในนํ้าที่มีอานุภาพ 17 ผูทรงนํ
้
ารถรบและม้า กองทัพ และอานุภาพออก
มา เขาทัง้ หลายนอนลงด้วยกัน และลุก ขึ้น ไม่ ได้ เขาทัง้ หลายสูญ ไปและดับ เสีย เหมือนไส้
ตะเกียง ตรัสดังนี้ ว่า 18 “อย่าจดจําสิง่ ล่วงแล้ วนน
ั ้ อย่าพิเคราะห์สิ ่งเก่าก่อน 19 ดู เถิด เรา
จะกระทํา สิง่ ใหม่ บัดนี้ จะงอกขึ้น มาแล้ว เจ้ าจะไม่ เห ็น หรือ เราจะทํา ทางในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร
และแม่น้ํา ในที่ แห้ง แล้ง 20 สัตว์ป่า ในทุ่ง จะให้ เกียรติ เรา คื อม ัง กรและนกเค้าแมว เพราะ
เราให้น้ําในถิน
้ อกสรรของเรา
่ ทุรกันดาร ให้แม่น้าํ ในที่แห้งแล้ง เพื่อให้นํ้าดื่มแก่ชนชาติผูเลื
21 คือชนชาติ ที่ เราปั้ นเพื่อเราเอง เพื่อเขาจะถวายสรรเสริญเรา 22 โอ ยาโคบเอ๋ย ถึงกระนั ้
นก็ไม่ใช่เราที่เจ้าเรียกหา โอ อิสราเอลเอ๋ย เจ้าเหน็ ดเหนื่ อยเราแล้ว 23 เจ้ามิได้นําแพะแกะ
ของเจ้ามาเป็นเครือ
่ งเผาบูชาแก่เรา หรือให้เกรียรติเราด้วยเครือ
่ งสักการบูชาของเจ้า เรา
มิได้ให้เป็นภาระแก่เจ้าด้วยเรือ
่ งเครือ
่ งบูชา หรือให้เจ้าเหน็ ดเหนื่ อยด้วยเรือ
่ งกํายาน 24 เจ้
ามิได้เอาเงินซื้ออ้อยให้เรา หรือให้เราพอใจด้วยไขมันของเครือ
่ งสักการบูชาของเจ้า แต่เจ้
าได้ ให้เราเป็นภาระด้วยเรือ
่ งบาปของเจ้า เจ้ าให้เราเหน็ ดเหนื่ อยด้วยเรือ
่ งความชัว่ ช้าของ
เจ้า 25 เรา เราคือพระองค์ นั้นผู้ลบล้างความละเมิดของเจ้าด้วยเห็นแก่ เราเอง และเราจะ
ไม่จดจําบรรดาบาปของเจ้าไว้ 26 จงฟื้ นความให้เราฟัง ให้เรามาโต้ด้วยกัน เจ้าจงให้การมา
เพื่อจะพิสูจนว
์ า่ เจ้าถูก 27 บิดาเดิมของเจ้าทําบาป และผูส
้ อนทัง้ หลายของเจ้าได้ละเมิดต่อ
เรา 28 ฉะนั ้น เราจึงถอดเจ้านายแห่งสถานบริสุทธิ์เสีย เรามอบยาโคบให้ถูกสาปแช่ง และ
อิสราเอลให้แก่การกล่าวหยาบช้า�

44
พระสัญญาเรือ
่ งพระวิญญาณบริสุทธิ์

1 “โอ

ยาโคบผูรั
้ บใช้ของเรา อิสราเอลผูซ
้ ่ึงเราเลือกสรรไว้ จงฟังซิ� 2 พระเยโฮวาห์ผูทรง
้
สร้างเจ้า ผู้ ทรงปั้ นเจ้า ตัง้ แต่ ในครรภ์ และจะช่วยเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า “โอ ยาโคบผู้ รับ ใช้ ของ
เรา เยชู รู น ผู้ ซึ่ง เราเลือกสรรไว้ อย่า กลัว เลย 3 เพราะเราจะเทนํ้าลงบนผู้ ที่ กระหาย และ
ลําธารลงบนดินแห้ง เราจะเทวิญญาณของเราเหนื อเชื้อสายของเจ้า และพรของเราเหนื อ
ลูกหลานของเจ้า 4 เขาทัง้ หลายจะงอกขึ้นมาท่ามกลางหญ้า เหมือนต้นหลิวข้างลําธารนํ้า
ไหล 5 ผู้นี้ จะว่า ‘ข้าเป็นของพระเยโฮวาห์� และอีกผู้หน่ง
ึ จะเรียกชื่อตนเองด้วยนามของยา
โคบ และอีกผู้หน่งึ จะเขียนไว้บนมือของตนว่า ‘ของพระเยโฮวาห์� และขนานนามสกุลของ
ตนด้วยนามของอิสราเอล� 6 พระเยโฮวาห์ พระบรมมหากษั ตริย์ แห่งอ ิส ราเอล และผู้ ไถ่
ของเขา พระเยโฮวาห์จอมโยธา ตรัสดังนี้ ว่า “เราเป็นผูต
้ ้นและเราเป็นผูปลาย
้
นอกจากเรา
แล้วไม่มีพระเจ้า 7 ใครเหมือนเราจะป่าวร้องได้ ให้เขาแจ้งให้ทราบ และให้เขาลําดับเรือ
่ งต่อ
หน้า เราตัง้ แต่ เราได้ สถาปนาประชาชนโบราณ และให้เขาบอกแก่ เขาทัง้ หลายถึง สิง่ ต่างๆ
ที่ จะเป็น มาและอะไรจะเกิด ขึ้น นั ้น 8 อย่า กลัว เลย และอย่า ขามเลย เรามิ ได้ เล่า ให้ เจ้ าฟัง
ตัง้ แต่ดึกดําบรรพ์และแจ้งให้ทราบแล้วหรือ และเจ้าเป็นพยานทัง้ หลายของเรา มีพระเจ้า
นอกเหนื อ เราหรือ เออ ไม่มี พระเจ้า เราไม่ รู ้จัก เลย� 9 บรรดาผู้ ที่ ทํา รู ป เคารพสลัก ต่างก็
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ไร้ประโยชน์ ใดๆทัง้ สิน
้ และสิง่ ที่ เขาปี ติ ยินดี นั ้ นก ็ ไม่ เป็น ประโยชน์ เขาเป็น พยานของเขา
เอง พยานเหล่านั ้นทัง้ ไม่เห็นและไม่รู ้ เพื่อเขาจะต้องอับอาย 10 ใครเล่าปั้ นพระหรือหล่อรู ป
เคารพสลัก ซึ่ง ไม่ เป็น ประโยชน์ อะไรเลย 11 ดู เถิด เพื่อนทัง้ สิน
้ ของเขาจะต้องอับอาย และ
ช่างฝีมือนั ้ นก็เป็นแต่มนุษย์ ให้เขาชุมนุมกันทัง้ หมด ให้เขายืนขึ้น เขาจะสยดสยอง เขาจะ
รับความอับอายด้วยกัน 12 ช่างเหล็กใช้คีมทํางานอยูเ่ หนื อก้อนถ่าน และใช้ค้อนทุบมันด้วย
แขนที่ แข็งแรงของเขา เออ เขาหิวและกําลังของเขาอ่อนลง เขาไม่ได้ ดื่ มน้าํ เลย และอ่อน
เปลี้ย 13 ช่างไม้ ขึง เชือกวัด เขาเอาดินสอขีด ไว้ เขาแต่ งม ัน ด้วยกบ และขีด ไว้ด้วยวงเวียน
เขาแต่งรู ปนัน
้ ให้เป็ นรูปคน ตามความงามของคน ให้อยู่ในเรือน 14 เขาตัดต้นสนสีดาร์ลง
เขาเลือกต้นสนจีน และต้น โอ๊ก และปล่อยให้ มัน งอกขึ้น อย่างแข็ง แรงท่ามกลางต้นไม้ ใน
ป่า เขาปลูก ต้น แอชและฝนก็ เลี้ยงมัน 15 แล ้ว มนุษย์ จะเอาไปเผาเสีย เขาเอามัน มาส่วน
หนึ่ งและให้อบอุน
่ ตัวเขา เออ เขาก่อไฟและปิ้ งขนมปัง และเขาเอามาทําพระองค์หน่ง
ึ และ
นมัสการมันด้วย เออ เขาทําเป็นรูปแกะสลักและกราบรู ปนน
ั ้ 16 เขาเผาในกองไฟครึง่ หนึ่ ง
บนครึง่ นี้ เขาได้กินเนื้ อ เขาย่างเนื้ อและกินอม
ิ่ และเขาอบอุน
่ ตัวของเขาด้วย แลวว
้ ่า “อ้าฮา
17
ข้าอุน
่ จัง ข้าเห็นไฟแล้ว� และที่เหลือนั ้นเขาทําเป็นพระองค์หนึ่ ง เป็นรูปเคารพสลักของ
เขา และกราบลงนมัสการรู ปนัน
้ และอธิษฐานต่อรู ปนัน
้ และว่า “ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้
พ้น เพราะพระองค์เป็นพระของข้าพระองค์� 18 เขาทัง้ หลายไม่รู ้ หรือเขาทัง้ หลายไม่เข้าใจ
เพราะตาของเขาถูกปิด เขาจึงเห็นอะไรไม่ได้ และจิตใจของเขาเล่าก็ถูกปิด เขาจึงเข้าใจไม่
ได้ 19 ไม่มีใครพินิจพิเคราะห์ในใจของตนเลย และไม่มีความรูหรื
้ อความเข้าใจ ที่จะกล่าวว่า
“ข้าได้เผามันเสียส่วนหนึ่ งในกองไฟ และข้าก็เอาถ่านมันมาปิ้ งขนมปัง ข้าย่างเนื้ อกินแล้ว
และควรหรือ ที่ ข้า จะทํา ส่วนที่ เหลือ ให้ เป็น สิง่ น่า เกลียดน่าชัง ควรหรือ ที่ ข้า จะกราบลงต่อ
ท่อนไม้ ท่อนหนึ่ ง� 20 เขากิน ขี้ เถ้า ใจที่ หลอกลวงนํา เขาให้เจิน
่ เขาช่วยจิตใจตัว เขาเองให้
พ้นหรือพูดว่า “ไม่มีความมุสาอยูใ่ นมือข้างขวาของข้าหรือ� ก็ไม่ได้
พระเยโฮวาห์คือผู้ไถ่ของอิสราเอล
โอ ยาโคบและอิสราเอลเอ๋ย จงจํา สิง่ เหล่า นี้ เพราะเจ้า เป็น ผู้ รับ ใช้ ของเรา เราได้ ปั้น
เจ้า เจ้ าเป็น ผู้ รับ ใช้ ของเรา โอ อิสราเอลเอ๋ย เราจะไม่ ลืม เจ้า 22 เราได้ ลบล้างการละเมิด
ของเจ้าเสียเหมือนเมฆทึบ และลบล้างบาปของเจ้าเหมือนเมฆ จงกลับมาหาเรา เพราะเรา
ได้ไถ่เจ้าแล้ว 23 โอ ฟ้าสวรรค์เอ๋ย จงร้องเพลงเพราะพระเยโฮวาห์ทรงกระทําการนี้ ห้วงลึก
ของแผ่นดินโลกเอ๋ย จงโห่ร้อง ภู เขาเอ๋ย จงร้องเป็นเพลงออกมา โอ ป่าไม้ เอ๋ย และต้นไม้
ทุ กต้น ในนั ้น ด้วย เพราะว่า พระเยโฮวาห์ ทรงไถ่ ยาโคบ และจะทรงรับ เกียรติ ในอิสราเอล
24 พระเยโฮวาห์ ผู้ ไถ่ ของเจ้า ผู้ ปั้ นเจ้า ตัง
้ แต่ ในครรภ์ ตรัสด ัง นี้ ว่า “เราคือ พระเยโฮวาห์ ผู้
ทรงสร้างสิง่ สารพัด ผูทรงขึ
้
งฟ้าสวรรค์แต่ลําพัง ผูทรงกางแผ่
้
นดินโลกด้วยตัวเราเอง 25 ผู้
กระทําให้ลางของคนมุสาไม่ขลัง และกระทําพวกโหรให้บ้าๆบอๆ ผูหั
้ นคนฉลาดให้กลับหลัง
และกระทํา ให้ ความรู ้ของเขาเขลาไป 26 ผู้ รับรองถ้อยคํา ของผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ และให้
สัมฤทธิผลตามแผนงานแห่
งทูตของพระองค์ ผู้กล่าวถึงเยรู ซาเล็มว่า ‘จะมี คนอาศัยอยู�
่
์
และถึงหัวเมืองยูดาห์ว่า ‘จะมีคนมาสร้างขึ้น และเราจะยกสิง่ ปรักหักพังของมันขึ้น� 27 ผู้
กล่าวแก่ที่ลึกว่า ‘จงแห้งเสีย เราจะให้แม่น้าํ ของเจ้าแห้ง�
21

ไซรัส เมษบาลของพระเยโฮวาห์ จะสร้างเยรู ซาเล็มขึ้นมาใหม่

หนั งสืออส
ิ ยาห์ 44:28

827

หนั งสืออส
ิ ยาห์ 45:19

ผู้ กล ่าวถึง ไซรัสว ่า ‘เขาเป็น เมษบาลของเรา และเขาจะให้ ความมุ่ง หมายทัง้ สิน
้ ของ
เราสําเร็จ� กล ่าวถึง เยรู ซาเล็ม ว่า ‘จะมี คนมาสร้างเจ้า ขึ้น� และถึง พระวิหารว่า ‘จะวาง
รากฐานของเจ้า� ”
28

45

1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้คือไซรัส

ผู้ซึ่งเราได้จับมือขวาไว้ เพื่อปราบ
หลายประชาชาติ ให้ อยู่ ข้างหน้า ท่าน และให้ ปลดรัด ประคดจากบัน
้ เอวของบรรดากษั ตริย์
ให้เปิด ประตู ทัง้ สองที่ อยู่ข้างหน้า ท่านและมิ ให้ประตู เมืองปิด ดังนี้ ว่า 2 “เราจะไปข้างหน้า
เจ้า และปราบที่ คดให้ เป็ นที ่ ตรง เราจะพัง ประตู ทองสัมฤทธิ์ให้ เป็น ชิน
้ ๆ และตั ดล ู กกรง
3
เหล็ก ให้ขาด เราจะให้ทรัพย์ สมบัติ แห่งความมืด แก่ เจ้า และขุมทรัพย์ ในที่ ลี้ลับ เพื่อ เจ้า
จะได้รูว่้ า คือเรา พระเยโฮวาห์ พระเจ้าแห่งอิสราเอล ซึ่งเรียกเจ้าตามชื่อของเจ้า 4 เพื่อเห็น
แก่ ยาโคบผู้รับใช้ของเรา และอิสราเอลผู้เลือกสรรของเรา เราจึงเรียกเจ้าตามชื่อของเจ้า
เราให้นามสกุลเจ้า ทัง้ ๆที่เจ้าไม่รู จั
้ กเรา
พระเจ้าคือความหวังอันเดียวของเรา
เราเป็น พระเยโฮวาห์ และไม่ มี อื่น ใดอีก นอกจากเราไม่ มี พระเจ้า เราคาดเอวเจ้า แม้
เจ้ าไม่ รู จั
้ ก เรา 6 เพื่อ คนจะได้ รู ตั
้ ง้ แต่ ที่ ตะวัน ขึ้น และจากที่ ตะวัน ตก ว่า ไม่ มี ใครนอกจาก
เรา เราเป็นพระเยโฮวาห์ และไม่มีอื่นใดอีก 7 เราปั้ นความสว่างและสร้างความมืด เราทํา
สันติภาพและสร้างวิบัติ เราคือพระเยโฮวาห์ ผู้กระทําสิง่ เหล่านี้ ทัง้ สิน
้ 8 ฟ้าสวรรค์เอ๋ย จง
โปรยฝนมาจากเบื้องบน และให้ท้องฟ้าหลัง่ ความชอบธรรมลงมา ให้แผ่นดินโลกเปิดออก
เพื่อความรอดจะได้ งอกขึ้นมา และยังความชอบธรรมให้พลุ ่งขึ้นมาด้วย เรา คือพระเยโฮ
วาห์ได้สร้างมัน� 9 วิบัติแก่ผูที
้ ่ขืนสู้กับผูส
้ ร้างของเขา จงให้หม้อดินสู้กับบรรดาช่างปั้ นหม้อ
แห่ง แผ่น ดิน โลก ดิ นเหนี ยวจะพู ดก ับ ผู้ ที่ ปั้ นม ัน หรือ ว่า “ท่านกําลัง ทํา อะไร� หรือ ผลงาน
ของท่านจะว่า “ท่านไร้มือ� 10 วิบัติแก่ผู้ที่พูดกับบิดาว่า “ท่านให้เกิดอะไร� หรือกับผู้หญิง
ว่า “เธอคลอดอะไร� 11 พระเยโฮวาห์ องค์ บริสุทธิแห่
์ งอิสราเอล ผู้สร้างของเขาตรัสดังนี้
ว่า “เจ้ าถามเราถึงสิง่ ที่ จะเกิ ดมีมาถึงลูกหลานของเรา และถึงการงานแห่งมือของเรา เจ้
าสัง่ เราเชียว 12 เราสร้างแผ่น ดิน โลก และเนรมิต มนุษย์ บนนั ้น เราเอง มือ ของเราขึง ฟ้า
สวรรค์ และเราบัญชาบริวารทัง้ สิน
้ ของมัน 13 ด้วยความชอบธรรมเราได้ เร้า ท่าน และเรา
จะกระทําทางทัง้ สิน
้ ของท่านให้ตรง ท่านจะสร้างนครของเรา และให้พวกเชลยของเราเป็
นอิสระ ไม่ใช่เพื่อสินจ้างหรือเพื่อสินบน� พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ แหละ
5

ความรอดสําหรับอิสราเอล

“ผลแรงงานของอียป
ิ ต์ และสินค้ากําไรของเอธิโอเปีย และ
คนเส-บา คนร่างสูง จะมาหาเจ้า และจะเป็น ของเจ้า เขาจะติดตามเจ้า เขาจะติด ตรวนมา
หาและกราบไหว้เจ้า เขาจะวิงวอนเจ้า ว่า ‘พระเจ้า อยู่ กั บท ่านแน่ และไม่ มี อื่น ใดอีก ไม่มี
พระเจ้าอื่น� ” 15 แท้จริงพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงซ่อนพระองค์ โอ ข้าแต่พระเจ้าแห่
งอิสราเอล พระผูช
้ ว
้ างรู ปเคารพก็อดสู
่ ยให้รอด 16 เขาทุกคนต้องอับอายและขายหน้า ผูสร้
17
ไปด้วยกัน แต่อิสราเอลนั ้นพระเยโฮวาห์ทรงช่วยให้รอดด้วยความรอดเนื องนิ ตย์ เจ้าจะ
ไม่ต้องอับอายหรือขายหน้าตลอดไปเป็นนิ ตย์ 18 เพราะพระเยโฮวาห์ ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์
พระเจ้าเองทรงปั้ นแผ่นดินโลกและทํามันไว้ พระองค์ทรงสถาปนามันไว้ พระองค์มิได้ทรง
สร้างมัน ไว้ให้ ยุง่ เหยิง พระองค์ ทรงปั้ นม ัน ไว้ให้ มี คนอาศัย ตรัสด ัง นี้ ว่า “เราคือ พระเยโฮ
วาห์ และไม่ มี อื่น ใดอีก 19 เรามิ ได้ พู ดในที่ ลี้ลับ ในที่ มืด แห่ง แผ่น ดิน โลก เรามิ ได้ กล ่าวแก่
14 พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า
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เชื้อ สายของยาโคบว่า ‘จงแสวงหาเราในที่ ยุง่ เหยิง � เราคือ พระเยโฮวาห์ พู ดความชอบ
ธรรม เราแจ้ง สิง่ ที่ ถู กต้องให้ทราบ 20 จงชุ มนุม และมา มาให้ใกล้ กัน เข้า คือ เจ้า ทัง้ หลาย
ผู้ รอดพ้น แห่ง บรรดาประชาชาติ เขาทัง้ หลายไม่ มี ความรู ้ คือ ผู้ ที่ ยกรู ป เคารพสลัก ไม้ ของ
เขาไป และอธิษฐานต่อ พระซึ่ง ช่วยเขาให้ รอดไม่ ได้ 21 จงแจ้ง เรือ
่ งและนํา เข้า มาใกล้ เออ
ให้เขาทัง้ หลายปรึกษาหารือกัน ใครเล่าสิง่ นี้ ให้ฟังนมนานแล้ว ใครแจ้งให้ทราบมาตัง้ แต่เก
่าก่อน ไม่ใช่เราหรือ คือพระเยโฮวาห์ นอกจากเราไม่มีพระเจ้าอื่นเลย พระเจ้าผู้ชอบธรรม
และพระผู้ชว
่ ยให้รอด ไม่มีอื่นใดนอกเหนื อเรา 22 มวลมนุษย์ทัว่ แผ่นดินโลกเอ๋ย จงหันมา
หาเราและรับ การช่วยให้ รอด เพราะเราเป็น พระเจ้า และไม่ มี อื่น ใดอีก 23 เราได้ ปฏิญาณ
โดยตัว เราเอง ถ้อยคํา ได้ ออกไปจากปากของเราด้วยความชอบธรรมซึ่ง จะไม่ กล ับ ว่า ‘หัว
เข่าทุกหัวเข่าจะต้องคุกกราบลงต่อเรา และลิน
ิ้ จะต้องปฏิญาณต่อเรา� 24 แน่ นอน
้ ทุกลน
ผู้ หน ่งึ จะพูด ว่า ‘ในพระเยโฮวาห์ ข้าม ี ความชอบธรรมและอานุ ภาพ � มนุษย์ ทัง้ หลายจะ
มาหาพระองค์ บรรดาผู้ ที่ แค้น เคืองต่อ พระองค์ จะอับอายขายหน้า 25 เชื้อ สายทัง้ สิน
้ ของ
อิสราเอลจะชอบธรรมและสดุดีภูมิใจในพระเยโฮวาห์�

46
ความโง่เขลาแห่งรู ปเคารพ

1 “พระเบลก็เลื่อนลง

พระเนโบก็ทรุ ดลง ปฏิมากรของพระนี้ อยูบนสั
่
ตว์และวัว สิ่งเหล่านี้
2
ที่เจ้าหามอยู่ก็มาบรรทุกเป็นภาระบนหลังสัตว์ที่เหน็ ดเหนื่ อย มันทรุ ดลงและมันเลื่อนลง
ด้วยกัน มันช่วยป้องกันภาระนั ้นไม่ได้ มันเองก็ตกไปเป็นเชลย 3 โอ วงศ์วานของยาโคบเอ๋ย
จงฟัง เรา คือ บรรดาคนที่ เหลือ อยู่ ในวงศ์ วานของอิสราเอล ผู้ ซึ่ง เราอุม
้ มาตัง้ แต่ กําเนิ ด ชู
4
มาตัง้ แต่ในครรภ์ จนกระทัง่ เจ้าแก่ เราก็คือพระองค์นั ้น เราจะอุม
้ เจ้าจนเจ้าถึงผมหงอก
เราได้สร้าง เราจะชูไว้ เราจะอุม
้ และเราจะช่วยให้พ้น 5 เจ้าจะเทียบเราและทําเราให้เท่ากับ
ผูใด
้ และเปรียบเรา ว่าเราเหมือนกัน 6 บรรดาผูที
้ ่โกยทองคําออกจากไถ้และชัง่ เงินในตาชัง่
จ้างช่างทองคนหนึ่ ง และเขาก็ทําให้เป็นพระ แล้วเขาทัง้ หลายก็กราบลง เออ นมัสการเลย
7 เขาทัง
้ หลายเอารู ปนัน
้ ใส่บ่า เขาหามไป เขาตัง้ ไว้ประจําที่ รู ปนันก
้ ็อยูที
่ ่นั่น รู ปนน
ั ้ ไปจากที่
ไม่ได้ แม้ผูใดจะมาร้
้
องขอ รูปนนก
ั ้ ไม่
็ ตอบ หรือช่วยเขาให้รอดจากความยากลําบากของเขา
ได้ 8 จําข้อนี้ ไว้และจงเป็นลูกผู้ชายแท้ โอ เจ้าผูล
้ ะเมิดทัง้ หลาย จงนึ กไว้ในใจ 9 จงจําสิง่ ล่วง
แล้วในสมัยก่อนไว้ เพราะเราเป็นพระเจ้า และไม่มีอื่นใดอีก เราเป็นพระเจ้า และไม่มีอื่นใด
เหมือนเรา 10 ผู้แจ้งตอนจบให้ทราบตัง้ แต่เริม
่ ต้น และแจ้งถึงสิง่ ที่ยงั ไม่ได้ทําเลยให้ทราบ
ตัง้ แต่ กาลโบราณ กล่าวว่า ‘แผนงานของเราจะยัง่ ยืน และเราจะกระทํา ให้ความประสงค์
ของเราสําเร็จทัง้ สิน
่ วมาจากตะวันออก คือเรียกชายที่ทําตามแผนงานของ
้ � 11 เรียกเหยีย
เราจากเมืองไกล เออ เราพูด แล้ว และเราจะให้ เป็น ไป เรามุ่ง แล้ว และเราจะกระทํา ด้วย
12 เจ้ าผู้ จิ ตใจดื้ อด ึง เจ้ าผู้ หา
่ งไกลจากความชอบธรรม จงฟัง เราซิ 13 เราจะนํา ความชอบ
ธรรมของเรามาใกล้ มันจะไม่ไกลเลย และความรอดของเราจะไม่รอช้า เราจะใส่ความรอด
ที่ศิโยนเพื่ออิสราเอล สง่าราศีของเรา�

47
บาบิโลนจะถูกการพิพากษา

โอ ธิดาพรหมจารีแห่งบาบิ โลนเอ๋ย จงลงมานั ่ง ในผงคลี โอ ธิดาแห่ง ชาวเคลเดีย เอ๋ย
จงนั ่งลงบนพื้นดิน ไม่มีบัลลังก์ เพราะเขาจะไม่เรียกเจ้าอีกว่า แม่เนื้ ออ่อนแม่เนื้ อละเอียด
1
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จับ โม่ เข้า โม่ แป ้งซี เอาผ้า คลุม หน้า ของเจ้า ออกเสีย ถอดเสื้อ คลุม ของเจ้า เสีย ไม่ ต้อง
คลุม ขาของเจ้า ลุ ยนํ้า ไป 3 เจ้ าจะต้องถูก เปลือยและเขาจะเห็น ความอายของเจ้า เราจะ
ทําการแก้ แค้น และเราจะไม่ พบเจ้า อย่างมนุษย์ 4 พระผู้ ไถ่ ของเรา พระนามของพระองค์
คือ พระเยโฮวาห์ จอมโยธา ทรงเป็น องค์ บริสุทธิ์ของอิสราเอล 5 โอ ธิดาแห่ง ชาวเคลเดีย
เอ๋ย นั ่ง เงียบๆ และจงเข้าไปในความมืด เพราะเขาจะไม่ เรียกเจ้า อีกว่า นางพญาแห่ง ราช
อาณาจักรทัง้ หลาย 6 เรากริว้ ต่อชนชาติของเรา เราทําให้มรดกของเราเป็นมลทิน เรามอบ
เขาไว้ในมือ ของเจ้า เจ้ ามิ ได้ แสดงความกรุ ณาต่อ เขา เจ้ าวางแอกอย่างหนั ก ไว้บนบ่า ของ
คนชรา 7 เจ้ าว่า “ข้า จะเป็น นางพญาเป็น นิ ตย์� เจ้ าจึ งม ิ ได้ เอาเรือ
่ งเหล่า นี้ เป็ นที ่ สอนใจ
หรือจดจําบัน
้ ปลายของเรือ
่ งเหล่านี้ ไว้ 8 ฉะนั ้น เจ้าผูร้ ก
ั ความเพลิดเพลิน จงฟังเรือ
่ งนี้ คือผู้
นั ่งอย่างไร้กังวล ผูคิ
้ ดในใจของตนว่า “ข้านี่ แหละ และไม่มีผูใดอื
้
่นอีก ข้าจะไม่นั่งอยูเ่ ป็นแม่
ม่าย หรือ รู จ
้ ัก ที่ จะพรากจากลูก� 9 ทัง้ สองเรือ
่ งนี้ จะมาถึง เจ้า ในขณะเดียวกัน ในวัน เดียว
คือ ความที่ ต้องพรากจากลูก และความที่ เป็น แม่ ม่าย จะมาถึง เจ้า อย่างเต็ม ขนาดทัง้ ที่ มี วิ
ทยาคมเป็ นอันมาก และอานุภาพใหญ่ยงิ่ ในเวทมนตร์ของเจ้า 10 ด้วยว่าเจ้ารู ส
้ ึกมัน
่ อยู่ใน
ความชัว่ ของเจ้า เจ้าว่า “ไม่มีผู้ใดเห็นข้า� สติปัญญาของเจ้าและความรู ข
้ องเจ้าทําให้เจ้า
เจิน
่ ไป และเจ้า จึง ว่า ในใจของเจ้า ว่า “ข้า นี่ แหละ และไม่ มี ผู้ ใดอื่ นอ ีก� 11 ฉะนั ้น ความชัว่
ร้ายจะมาเหนื อเจ้า ซึ่งเจ้าจะไม่รู ว่
้ ามันขึ้นมาจากไหน ความเลวร้ายจะตกใส่ เจ้า ซึ่งเจ้าจะ
ไม่สามารถถอดถอนได้ และความพินาศจะมาถึงเจ้าทั นที ทันใด ซึ่งเจ้าไม่รู เรื
้ อ
่ งเลย 12 จง
ตั งม
้ ัน
่ อยู่ในเวทมนตร์ของเจ้า และวิทยาคมเป็ นอันมากของเจ้า ซึ่งเจ้าทํามาหนั กนั กหนา
ตัง้ แต่ สาวๆ ชะรอยมัน จะเป็น ประโยชน์ แก่ เจ้ าได้ ชะรอยเจ้า จะมี ชัย 13 เจ้ าเหน็ ด เหนื่ อยกั
บที่ปรึกษาเป็ นอันมากของเจ้า ให้เขาลุกขึ้นออกมาและช่วยเจ้าให้รอด คือบรรดาผู้ที่ แบ่ง
ฟ้า สวรรค์ และเพ่งดูดวงดาว ผู้ ซึ่ง ทํานายให้เจ้ าในวันขึ้นคํ่าว่า จะเกิด อะไรขึ้นแก่ เจ้า 14 ดู
เถิด เขาจะเป็น เหมือนตอข้าว ไฟจะเผาผลาญเขา เขาจะช่วยตัว เขาเองให้ พ้น จากกําลัง
ของเปลวเพลิงไม่ได้ นี่ ไม่ใช่ถ่านที่จะให้ใครอุน
่ ไม่ใช่ไฟที่จะให้ใครผิง 15 บรรดาที่เจ้าทํางาน
ด้วยกันนั ้นจะเป็นเช่นนี้ แก่เจ้า ผู้ซึ่งค้ามากับเจ้าตัง้ แต่สาวๆ เขาต่างจะพเนจรไปมาในทาง
ของเขาเอง ไม่มีผู้ใดจะช่วยเจ้าให้รอดได้
2
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พระสัญญาต่างๆแก่อิสราเอล
ฟัง ข้อ นี้ ซิ โอ วงศ์ วานของยาโคบเอ๋ย ผู้ ซึ่ง เขาเรียกด้วยนามของอิสราเอล และผู้ ซ่ึง
ออกมาจากนํ้า ทัง้ หลายของยู ดาห์ ผู้ ซึ่ง ปฏิญาณในพระนามของพระเยโฮวาห์ และกล่าว
ถึงพระเจ้าของอิสราเอล แต่มิใช่ด้วยสัจจะและความชอบธรรม 2 เพราะเขาขนานนามของ
เขาเองตามนครบริสุทธิ์ และพึ่ง อาศัย พระเจ้า ของอิสราเอล พระนามของพระองค์ วา่ พระ
เยโฮวาห์จอมโยธา 3 “สิ ่ง ล่วงแล้ว เราได้ แจ ้ง ให้ทราบแต่ เก ่า ก่อน เออ มัน ไปจากปากของ
เรา และเราได้ เล่า ให้ ฟัง ทัว่ แล้ว ในทันใดนั ้น เราก็ ได้ กระทํา และก็ เป็น ไปตามนั ้น 4 เพราะ
เรารู อยู
้ ่ว่าเจ้าดื้อด้านและคอของเจ้าก็คือเอ็นเหล็ก และหน้าผากของเจ้าเป็นทองสัมฤทธิ์
5 เราก็ แจ ้ง เรือ
่ งเหล่า นั ้น แก่ เจ้ าให้ ทราบตัง้ แต่ เก ่า ก่อน ก่อนที่ มัน จะเกิด ขึ้น เราก็ ได้ ว่า ให้
เจ้ าฟัง แล้ว เกรงเจ้า จะว่า ‘รู ปเคารพของข้า กระทํา เอง รู ปเคารพสลัก และรู ป เคารพหล่อ
ของข้าบัญชามันมา� 6 เจ้าได้ยน
ิ แล้ว จงคอยดูสิ่งทัง้ ปวงนี้ และเจ้าจะไม่แจ้งให้ทราบหรือ
ตัง้ แต่ เวลานี้ ไปเราเล่า สิง่ ใหม่ ให้เจ้ าฟัง เป็น สิง่ ที่ ปิด ซ่อนไว้ซ่ึง เจ้า ไม่ รู ้ 7 เป็น สิง่ ที่ สร้างขึ้น
1
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ใหม่ ไม่ใช่ตัง้ แต่เก่าก่อน ก่อนวันนี้ เจ้าไม่เคยได้ยน
ิ ถึง เกรงเจ้าจะพูดว่า ‘ดูเถิด เรารู แล้
้ ว�
8 เออ เจ้ าไม่ เคยได้ ยิน เออ เจ้ าไม่ เคยรู ้ เออ ตัง
้ แต่ เวลานั ้นหูของเจ้ายังไม่เปิด เพราะเรารู ้
ว่าเจ้าจะประพฤติอย่างทรยศหนั ก และรู ว่้ า ตัง้ แต่กําเนิ ดเขาเรียกเจ้าว่า ผู้ละเมิด 9 เพราะ
เห็นแก่ นามของเรา เราจะหน่วงเหนี่ ยวความกริว้ ของเราไว้ เพราะเห็นแก่ ความสรรเสริญ
ของเรา เราจะระงับไว้เพื่อเจ้า เพื่อเราจะมิได้ตัดเจ้าออกไปเสีย 10 ดูเถิด เราได้ถลุงเจ้าแล้ว
แต่ไม่ใช่ด้วยเงิน เราได้เลือกสรรเจ้าในเตาของความทุกข์ใจ 11 เราจะกระทําเช่นนั ้นเพราะ
เห็น แก่ เราเอง เพราะเห็น แก่ เราเอง เพราะว่า นามของเราจะถูก เหยียดหยามอย่างไรได้
สง่าราศี ของเรา เราจะไม่ให้ใครอื่น 12 ฟังเราซิ โอ ยาโคบเอ๋ย และอิสราเอล ผู้ซึ่งเราเรียก
เราคือพระองค์ทีเดียว เราเป็นต้นและเราเป็นปลายด้วย 13 เออ มือของเราได้วางรากฐาน
แผ่นดินโลก และมือขวาของเราได้กางฟ้าสวรรค์ออก เมื่อเราเรียกมัน มันกอ
็ อกมาอยูด้
่ วย
กัน 14 เจ้าทัง้ ปวง จงชุ มนุมกันและคอยฟัง ผู้ใดในท่ามกลางพวกนั ้นได้ประกาศสิง่ เหล่านี้
พระเยโฮวาห์ทรงรัก ท่าน ท่านจะกระทํา ตามพระทัย ของพระองค์ ต่อ บาบิ โลน และพระกร
ของพระองค์ จะต่อสู้ กับ ชาวเคลเดีย 15 เรา นี่ เราเองได้ พูด เออ เราได้ เรียกท่าน เราได้ นํา
ท่านมา และท่านจะจําเริญ ในทางของท่าน 16 จงเข้า มาใกล้ เรา ฟัง เรือ
่ งนี้ ตัง้ แต่ เริม
่ ต้น
เรามิ ได้ พู ดในที่ ลี้ลับ ตัง้ แต่ มัน เกิด มา เราก็ ได้ อยู่ที่ นั ่น แล้ว� และบัดนี้ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า
พระเจ้า และพระวิญญาณของพระองค์ ได้ ทรงใช้ ข้าพเจ้า มา 17 พระเยโฮวาห์ ผู้ ไถ่ ของเจ้า
องค์ บริสุทธิของอิ
สราเอล ตรัสดังนี้ ว่า “เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเจ้า ผู้สัง่ สอนเจ้า
์
เพื่อ ประโยชน์ ของเจ้า ผู้ นํา เจ้า ในทางที่ เจ้ าควรจะไป 18 โอ ถ้า เจ้า ได้ เชื่อ ฟั งบ ัญญั ติ ของ
เราแล้ว ความสุขสมบูรณ์ของเจ้าจะเป็นเหมือนแม่นํ้า และความชอบธรรมของเจ้าจะเป็น
เหมือนคลื่นทะเล 19 เชื้อสายของเจ้าจะเป็นเหมือนทรายเช่นกัน และลูกหลานจากบัน
้ เอว
ของเจ้าเหมือนเม็ดทราย ชื่อของเขาจะไม่ถู กตัดออกเลย หรือถูกทําลายเสียจากหน้าเรา�
20 จงไปเสีย จากบาบิ โลน จงหนี ออกจากคนเคลเดีย จงประกาศข้อ นี้ ด้วยเสียงร้องเพลง
จงเล่า ให้ฟัง จงส่ง ออกไปถึง สุด ปลายแผ่น ดิน โลกว่า “พระเยโฮวาห์ทรงไถ่ ยาโคบผู้ รับ ใช้
ของพระองค์แล้ว� 21 เมื่อพระองค์ทรงนําเขาทัง้ หลายไปทางทะเลทราย เขาก็มิได้กระหาย
พระองค์ ทรงกระทํา ให้ น้ํา ไหลจากศิลาเพื่อ เขา พระองค์ ทรงผ่า หิน และนํ้า ก็ ทะลัก ออกมา
22 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “ไม่มีสันติสุ ขแก่คนชัว
่ �
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อิสยาห์เป็นลูกศรขัดมัน� พระเจ้าทรงเรียกท่านตัง้ แต่ในครรภ์

1 โอ เกาะทัง
้ หลายเอ๋ย จงฟังข้าพเจ้า เจ้าชนชาติทัง้ หลายแต่ไกลเอ๋ย จงฟัง พระเยโฮวาห์

ทรงเรียกข้าพเจ้า ตัง้ แต่ ในครรภ์ พระองค์ ทรงกล่าวถึง ชื่อ ข้าพเจ้า ตัง้ แต่ อยู่ ในท้องมารดา
ข้าพเจ้า 2 พระองค์ ทรงทําปากของข้าพเจ้าเหมือนดาบคม พระองค์ ทรงซ่อนข้าพเจ้าไว้ใน
ร่ม พระหัตถ์ ของพระองค์ พระองค์ ทรงทํา ข้าพเจ้า ให้ เป็น ลูก ศรขั ดม ัน พระองค์ ทรงซ่อน
ข้าพเจ้า ไว้เสีย ในแล่ง ของพระองค์ 3 และพระองค์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า “เจ้ าเป็น ผู้ รับ ใช้ ของ
เรา โอ อิสราเอล ซึ่ง เราจะได้ รบ
ั เกียรติ ในเจ้า� 4 แต่ ข้าพเจ้า ว่า “ข้าพเจ้า ได้ ทํางานเปล่า
ดาย ข้าพเจ้าเปลืองแรงของข้าพเจ้าเปล่าๆ อนิ จจัง แต่แน่ ละ ความยุติธรรมอันควรตกแก่
ข้าพเจ้า อยู่ กับ พระเยโฮวาห์ และงานของข้าพเจ้า อยู่ กับ พระเจ้า ของข้าพเจ้า� 5 และบัด
นี้ พระเยโฮวาห์ ผู้ ทรงปั้ นข้าพเจ้า ตัง้ แต่ ในครรภ์ ให้ เป็น ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ เพื่อ จะนํา ยา
โคบกลับ มาหาพระองค์ อีก ตรัสว ่า “ถึง แม้ อิสราเอลจะไม่ ถู กรวบรวมเข้า มา ข้าพเจ้า ก็ ยงั
ได้ รบ
ั เกียรติ ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และพระเจ้า ของข้าพเจ้า จะทรงเป็น กําลัง
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ของข้าพเจ้า� พระองค์ ตรัสว ่า “ซึ่ง เจ้า จะเป็น ผู้ รับ ใช้ ของเรา เพื่อ จะยกบรรดาตระกูล
ของยาโคบขึ้น เพื่อ จะให้ อส
ิ ราเอลที่ เหลือ อยู่ กล ับ สู่ สภาพดี นั ้น ดู เป็นการเล็ก น้ อยเกิน ไป
เราจะมอบให้ เจ้ าเป็น ความสว่างแก่ บรรดาประชาชาติ เพื่อ ความรอดของเราจะถึงที่ สุด
ปลายแผ่น ดิน โลกทางเจ้า� 7 พระเยโฮวาห์ ผู้ ไถ่ ของอิสราเอลและองค์ บริสุทธิ์ ตรัส แก่ ผู้
ที่ คนดูหมิน
่ และแก่ผู้ที่ ประชาชาติรังเกียจ ผู้เป็นผู้รับใช้ของผู้ครอบครองทัง้ หลาย ดังนี้ ว่า
“กษั ตริย์ ทัง้ หลายจะทอดพระเนตรและทรงลุก ยืน บรรดาเจ้า นายจะกราบลง เพราะเหตุ
พระเยโฮวาห์ผู้สัตย์ซ่ือ องค์บริสุทธิของอิ
สราเอล จะทรงเลือกสรรเจ้า�
์
6

พระสัญญาว่าอิสราเอลจะกลับสู่สภาพดี

8 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “ในเวลาอันชอบ เราได้ฟังเจ้า ในวันแห่งความรอด เราได้ชว
่ ย

เจ้า เราจะรักษาเจ้า ไว้ และมอบให้ เจ้ าเป็น พันธสัญญาของมนุษยชาติ เพื่อ สถาปนาแผ่น
ดิน เพื่อเป็นเหตุ ให้ได้ รับมรดกที่ รา้ งเปล่านั ้น 9 เพื่อเจ้าจะกล่าวแก่ ผู้ถู กจองจําว่า ‘ออกไป
เถิด� ต่อ บรรดาผู้ ที่ อยู่ ในความมืด ว่า ‘จงปรากฏตัว� เขาทัง้ หลายจะเลี้ยงชีวต
ิ ตามทาง
และตามที่ สูง ทัง้ หลายจะเป็ นที ่ หาก ิ นของเขา 10 เขาทัง้ หลายจะไม่ หว
ิ หรือ กระหาย ความ
ร้อนหรือดวงอาทิตย์จะไม่ทําลายเขา เพราะพระองค์ซ่ึงเมตตาเขาจะทรงนําเขาไป และจะ
นําเขาไปตามนํ้าพุ 11 เราจะทําภูเขาของเราทัง้ หมดเป็นทางเดิน และทางหลวงของเราจะ
สูง 12 ดูเถิด พวกเหล่านี้ จะมาจากเมืองไกล และดูเถิด บ้างมาจากเหนื อและจากตะวันตก
และบ้างมาจากแผ่นดิน สเวเน� 13 โอ ฟ้า สวรรค์ เอ๋ย จงร้องเพลง โอ แผ่นดิน โลกเอ๋ย จง
ลิงโลดเถิด โอ ภูเขาเอ๋ย จงเปรมปรีดิ์ร้องเพลง เพราะพระเยโฮวาห์ได้ทรงเล้าโลมชนชาติ
ของพระองค์ แล้ว และจะทรงเมตตาแก่ คนของพระองค์ ผู้ที่ ถู กข่มใจ 14 แต่ ศิ โยนกล่าวว่า
“พระเยโฮวาห์ได้ทรงละทิง้ ข้าพเจ้าแล้ว องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทรงลืมข้าพเจ้าเสีย
แล้ว� 15 “ผู้ หญิง จะลืม บุตรที่ ยั งก ิน นมของนาง และจะไม่ เมตตาบุตรชายจากครรภ์ ของ
นางได้ หรือ แม้ว ่า คนเหล่า นี้ ยัง ลืม ได้ กระนั ้น เราก็ จะไม่ ลืม เจ้า 16 ดู เถิด เราได้ สลัก เจ้า ไว้
บนฝ่ามือ ของเรา กําแพงเมืองของเจ้า อยู่ต่อ หน้า เราเสมอ 17 ลูก หลานของเจ้า ก็ จะเร่ง รีบ
ผู้ทําลายเจ้าและบรรดาผู้ที่ ทําให้เจ้ าถูกทิง้ ร้างก็ จะออกไปจากเจ้า 18 จงเงยหน้าเงยตาขึ้น
ดูรอบๆ เขาทัง้ หลายชุมนุมกัน เขาทัง้ หลายมาหาเจ้า� พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เรามีชีวิตอยู่
ตราบใด เจ้ าจะสวมเขาทัง้ หลายไว้หมดอย่างเครือ
่ งอาภรณ์ เจ้ าจะผูก เขาไว้อย่างเจ้า สาว
ประดับ อาภรณ์ 19 เพราะว่าที่ ที่ ถู กทิง้ ไว้เสีย เปล่า และที่ รกร้างของเจ้า และแผ่นดิ นที ่ ถู ก
ทําลายของเจ้าจะแคบเกินไปด้วยเหตุมีชาวเมืองอยู่กันมาก และคนทัง้ หลายที่กลืนเจ้าจะ
อยูห่
่ างไกล 20 เด็กที่เกิดแก่เจ้าหลังจากลูกเสียไปแล้ว จะพูดที่หูของเจ้าอีกว่า ‘ที่นี้ แคบเกิน
สําหรับฉั นแล้ว จงหาที่ให้ฉั นอยู�
่ 21 แล้วเจ้าจะกล่าวในใจของเจ้าว่า ‘ใครหนอได้ให้กําเนิ ด
คนเหล่านี้ แก่ข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าสูญเสียลูกๆไปแล้ว และข้าพเจ้าก็โดดเดี่ยว ถูกกวาด
ไปเป็น เชลยและย้ายไปโน่ น มานี่ แต่ ใครหนอชุบ เลี้ยงคนเหล่า นี้ ดู เถิด ข้าพเจ้า ถูก ทิง้ อยู่
ตามลําพัง แล้วคนเหล่านี้ มาจากไหนกัน� ”
ประเทศต่างๆที่บีบบังคับอิสราเอลจะถูกลงโทษ

องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า พระ เจ้า ตรั สด ัง นี้ ว่า “ดู เถิด เรา จะ ยกมือ ของ เรา กวัก บรรดา
ประชาชาติ และยกสัญญาณของเราต่อ ชนชาติ ทัง้ หลาย และเขาทัง้ หลายจะอุม
้ บรรดา
บุตรชายของเจ้ามา และบรรดาบุตรสาวของเจ้านั ้น เขาจะใส่บ่าแบกมา 23 บรรดากษั ตริย์
จะเป็นพ่อเลี้ยงของเจ้า และพระราชินีทัง้ หลายจะเป็นแม่เลี้ยงของเจ้า เขาเหล่านั ้นจะก้ม
22
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หน้า ลงถึ งด ิ นกราบเจ้า เขาจะเลีย ผงคลี ที่ เท ้า ของเจ้า แล ้ว เจ้า จะรู ว้ า่ เราคือ พระเยโฮวาห์
ผูที
้ ่รอคอยเราจะไม่ประสบความอาย� 24 จะเอาเหยื่อไปจากผูมี
้ กําลัง หรือจะช่วยเชลยของ
25
ผู้ ชอบธรรมให้ พ้น ได้ หรือ แน่ นอนละ พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า “แม้ เชลยของผู้ มี กําลั
งก็จะต้องเอาไป และเหยื่อของผู้น่ากลั วก็ต้องช่วยให้พ้น เพราะเราจะต่อสู้ กับผู้ที่ ต่อสู้ เจ้า
และจะช่วยบุตรของเจ้าให้รอด 26 เราจะให้ผูบี
้ บบังคับเจ้ากินเนื้ อของตนเอง และเขาจะเมา
โลหิตของเขาเองเหมือนเมาเหล้าองุน
่ แล้วเนื้ อหนั งทัง้ ปวงจะทราบว่า เราคือพระเยโฮวาห์
เป็นพระผู้ชว
่ ยให้รอดของเจ้า และพระผู้ไถ่ของเจ้า องค์อานุภาพของยาโคบ�
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พระเยซูคริสต์จะทรงถวายพระองค์เองเป็นเครือ
่ งบูชา
พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า “หน ังสือ หย่า ของแม่ เจ้า ผู้ ซึ่ง เราได้ ไล่ ไปเสีย นั ้น อยู่ ที่ ไหน
เล่า หรือ เจ้า หนี้ ของเราคนไหนเล่า ที่ เราได้ ขายตัว เจ้า ไป ดู เถิด เพราะความชัว่ ช้า ของเจ้า
เจ้าจึงถูกขาย และเพราะความละเมิดของเจ้า แม่ของเจ้าจึงถูกไล่ไป 2 ทําไมนะ เมื่อเรามา
จึง ไม่ มี ใครเลย เมื่อ เราร้องเรียกจึง ไม่ มี ใครตอบ มือ ของเราสัน
้ ไถ่ ไม่ ได้ หรือ และเราไม่ มี
กําลังที่จะช่วยให้พ้นหรือ ดูเถิด เราให้น้ําทะเลแห้งด้วยการขนาบของเรา เรากระทําให้แม่น
้ําเป็นถิน
่ ทุรกันดาร ปลาของแม่น้ํานั ้ นก็เหม็นเพราะขาดนํ้า และตายเพราะกระหาย 3 เรา
ห่มฟ้าสวรรค์ไว้ด้วยความดํามืด และเอาผ้ากระสอบมาคลุม� 4 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
ได้ ประทานให้ข้าพเจ้า มี ลิน
้ ี ่จะคํ้าชู ผู้
้ ของบรรดาผู้ ที่ พระองค์ ทรงสอน เพื่อ ข้าพเจ้า จะได้ รู ท
ที่ เหน็ ดเหนื่ อยไว้ด้วยถ้อยคํา ทุ กๆเช้า พระองค์ ทรงปลุก ทรงปลุ กห ู ของข้าพเจ้า เพื่อ ให้ฟัง
อย่างผู้ ที่ พระองค์ ทรงสอน 5 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ได้ ทรงเบิ กห ู ข้าพเจ้า และข้าพเจ้า
ก็ไม่ดื้อดัน ข้าพเจ้าไม่หันกลับ 6 ข้าพเจ้าหันหลังให้แก่ผู้ที่โบยตีข้าพเจ้า และหันแก้มให้แก่
คนทีด
่ ึงเคราข้าพเจ้าออก ข้าพเจ้าไม่หนี หน้าจากความอายแก่การถ่มน้าํ ลายรด 7 เพราะว่า
องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าจะทรงช่วยข้าพเจ้า เพราะฉะนั ้นข้าพเจ้าจึงจะไม่ขายหน้า เพราะ
ฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึง ตัง้ หน้า ของข้าพเจ้า อย่างหินเหล็กไฟ และข้าพเจ้า ทราบว่า ข้าพเจ้า จะไม่
ได้อาย 8 พระองค์ผูทรงแก้
้
แทนข้าพเจ้าก็อยูใกล้
่
ใครจะสู้คดีกับข้าพเจ้า ก็ให้เรายืนอยูด้
่ วย
กัน ใครเป็นปฏิปักษ์ ของข้าพเจ้า ก็ให้เขามาใกล้ข้าพเจ้า 9 ดูเถิด องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
จะทรงช่วยข้าพเจ้า ใครจะกล่าวโทษข้าพเจ้าว่ามีความผิด ดู เถิด บรรดาเขาทุกคนจะร่อย
หรอไปเหมือนอย่างเสื้อผ้า ตัว มอดจะกิน เขาเหล่า นั ้น เสีย 10 ใครบ้างในพวกเจ้า เกรงกลัว
พระเยโฮวาห์ และเชื่อฟังเสียงของผูรั
้ บใช้ของพระองค์ ผูดํ
้ าเนิ นในความมืด และไม่มีความ
สว่าง จงให้เขาวางใจในพระนามพระเยโฮวาห์ และพึ่งอาศัยพระเจ้าของเขา 11 ดู เถิด เจ้ า
ทัง้ สิน
้ ผู้ก่อไฟ ผู้เอาดุ้นไฟคาดตัวเจ้าไว้ จงเดินด้วยแสงไฟของเจ้า และด้วยแสงดุ้นไฟซึ่ง
เจ้าได้ก่อ เจ้าจะได้รบอย
ั
่างนี้ จากมือของเรา คือเจ้าจะต้องนอนลงด้วยความเศร้าโศก
1
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ความเล้าโลมสําหรับศิโยน
เจ้าทัง้ หลายผูติ
้ ดตามความชอบธรรม เจ้าผูแ
้ สวงหาพระเยโฮวาห์ จงมอง
ดูหน
ิ ซึ่งได้ทรงสกัดตัวเจ้ามา และจงมองดูบ่อหินซึ่งทรงขุดเอาตัวเจ้าทัง้ หลายมา 2 จงมอง
อับ ราฮัม บรรพบุรุษ ของเจ้า ทัง้ หลาย และดู ซาราห์ ผู้ คลอดเจ้า เพราะเมื่ อม ี เขาอยู่ แต่ คน
เดียว เราได้รอ
้ งเรียกเขา และเราอวยพรเขา และกระทําให้เป็นคนมากมาย 3 เพราะว่าพระ
เยโฮวาห์จะทรงเล้าโลมศิโยน พระองค์จะทรงเล้าโลมที่ทิง้ ร้างทัง้ สิน
้ ของเธอ และจะทําถิน
่
1 “จงฟังเราซี
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ทุรกันดารของเธอเหมือนสวนเอเดน และทะเลทรายของเธอเหมือนอุทยานของพระเยโฮ
วาห์ จะพบความชื่นบานและความยินดีในเธอ ทัง้ การโมทนาและเสียงเพลง 4 ชนชาติของ
เราเอ๋ย จงฟัง เสียงของเรา โอ ชาติ ของเราเอ๋ย จงเงีย
่ หู ฟัง เรา เพราะราชบัญญั ติ จะออก
ไปจากเรา และความยุ ติ ธรรมจะออกไปเป็น ความสว่างของชนชาติ ทัง้ หลาย 5 ความชอบ
ธรรมของเราใกล้เข้ามาแล้ว และความรอดของเราได้ออกไปแล้ว แขนของเราจะพิพากษา
ชนชาติ ทัง้ หลาย เกาะทัง้ หลายจะรอคอยเรา และเขาจะหวัง คอยแขนของเรา 6 จงแหงน
ตาดู ฟ้า สวรรค์ และมองดู โลกเบื้องล่าง เพราะว่า ฟ้า สวรรค์ จะสูญ สิน
้ ไปเหมือนควัน และ
แผ่น ดิน โลกจะร่อยหรอไปเหมือนอย่างเสื้อผ้า และเขาทัง้ หลายผู้ อาศัย อยู่ ในนั ้น จะตาย
ไปเหมือนกัน แต่ ความรอดของเราจะอยู่ เป็น นิ ตย์ และความชอบธรรมของเราจะไม่ สิ ้น
สุด เลย 7 จงฟัง เรา เจ้ าทัง้ หลายผู้ รู ้ถึง ความชอบธรรม ชนชาติ ซึ่ง ราชบัญญั ติ ของเราอยู่
ในใจ อย่า กลัว การตําหนิ ของมนุษย์ และอย่า วิตกต่อ การกล่าวหยาบช้า ของเขา 8 เพราะ
ว่าตัวมอดจะกินเขาเหมือนกินเสื้อผ้า และตัวหนอนจะกินเขาเหมือนกินขนแกะ แต่ ความ
ชอบธรรมของเราจะอยู่เป็นนิ ตย์ และความรอดของเราจะอยู่ตลอดทุกชัว่ อายุ 9 โอ ข้าแต่
พระกรของพระเยโฮวาห์ จงตื่นเถิด ตื่นเถิด จงสวมกําลัง จงตื่นอย่างสมัยโบราณในชัว่ อายุ
นานมาแล้ว ท่านไม่ ใช่หรือที่ ฟัน ราหับ และทําให้พญานาคได้ รบ
ั บาดเจ็บ 10 ท่านไม่ ใช่หรือ
ที่ทําให้ทะเลแห้งไป คือนํ้าของมหาสมุทรใหญ่ด้วย ซึ่งทําที่ลึกของทะเลให้เป็นหนทาง เพื่อ
ให้ผูที
้ ่ได้ไถ่ไว้แล้วเดินผ่านไป 11 ฉะนั ้นผู้ที่ไถ่ไว้แล้วของพระเยโฮวาห์จะกลับ และร้องเพลง
มาศิโยน ความชื่นบานเป็นนิ ตย์จะอยูบ
่ นศีรษะของเขา เขาจะได้รบ
ั ความชื่นบานและความ
ยินดี ความโศกเศร้าและการไว้ทุกข์จะหนี ไปเสีย 12 เรา คือเราเอง ผู้เล้าโลมเจ้า เจ้าเป็นผู้
ใดเล่าที่ กลัวมนุษย์ผู้ซึ่งต้องตาย คือกลัวบุตรของมนุษย์ซ่ึงถูกทําให้เหมือนหญ้า 13 และที่
ได้ลืมพระเยโฮวาห์ผู้สร้างของตนเสีย ผู้ทรงขึงฟ้าสวรรค์และวางรากฐานของแผ่นดินโลก
และที่กลัวอยูเ่ รือ
่ ยไปตลอดวัน เพราะความเกรีย
้ วกราดของผู้บีบบังคับ เมื่อเขาตัง้ ตัวเขาที่
จะทําลาย และความเกรีย
้ วกราดของผู้บีบบังคับอยู่ที่ไหนเล่า 14 ผู้ใดที่เป็นเชลยเร่งรีบเพื่อ
จะได้รบ
ั การปลดปล่อย เพื่อเขาจะไม่ตายในหลุม ทัง้ อาหารของเขาจะไม่ขาด 15 เพราะเรา
คือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ผู้แบ่งแยกทะเลและคลื่นก็คะนอง พระนามของพระองค์
คือ พระเยโฮวาห์ จอมโยธา 16 และเราได้ ใส่ ถ้อยคํา ของเราในปากของเจ้า และซ่อนเจ้า ไว้
ในร่มมือของเรา ซึ่งตัง้ ฟ้าสวรรค์ และวางรากฐานของแผ่นดินโลก และกล่าวแก่ ศิโยนว่า
‘เจ้าเป็นชนชาติของเรา� ” 17 โอ เยรู ซาเล็มเอ๋ย จงปลุกตัวเอง จงปลุกตัวเอง จงยืนขึ้นเถิด
เจ้ าผู้ ได้ ดื่ม จากพระหัตถ์ ของพระเยโฮวาห์ ซึ่ง ถ้วยแห่ง พระพิโรธของพระองค์ ผู้ ได้ ดื่ม ถึง
ตะกอน ซึ่งถ้วยแห่งความโซเซ และดูดมันออก 18 ในบรรดาบุตรชายที่ นางคลอดมาก็ไม่มี
ผูใดนํ
้
านาง ในบรรดาบุตรชายที่นางชุบเลี้ยงมาก็ไม่มีใครจูงมือนาง 19 สองสิง่ นี้ ได้มาถึงเจ้า
ผู้ใดเล่าจะเศร้าโศกเสียใจเพื่อเจ้า ได้แก่การล้างผลาญและการทําลาย การกันดารอาหาร
และดาบ เราจะให้ใครไปปลอบประโลมเจ้าดีหนอ 20 บุตรชายของเจ้าสลบไปแล้ว เขานอน
อยู่ ที่ ทุ กห ัว ถนนเหมือนวัว ป่า ตัวผู้ ติ ดข่าย เขาทัง้ หลายโชกโชนด้วยพระพิโรธของพระเย
โฮวาห์ และการขนาบของพระเจ้าของเจ้า 21 ฉะนั ้นเจ้าผู้ถู กข่มใจ ผู้ซึ่งมึนเมาแต่มิใช่ด้วย
เหล้าองุน
่ จงฟังข้อนี้ เถิด 22 องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าของเจ้า พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ผู้ทรง
สู้คดีแห่งชนชาติของพระองค์ ตรัสดังนี้ ว่า “ดูเถิด เราได้เอาถ้วยแห่งความโซเซมาจากมือ
ของเจ้า แล้วตะกอนในถ้วยแห่งความพิโรธของเรา เจ้าจะไม่ต้องดื่มอีก 23 แต่เราจะใส่มัน
ไว้ในมือของผูท
้ รมานเจ้า ผูได้
้ พูดกับจิตใจเจ้าว่า ‘ก้มลง เราจะได้ข้ามไป� และเจ้าได้กระทํา
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ให้หลังของเจ้าเหมือนพื้นดิน และเหมือนถนนเพื่อให้เขาข้ามไป�
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กรุ งเยรู ซาเล็มในสมัยอาณาจักร 1000 ปี
โอ ศิ โยนเอ๋ย ตื่น เถิด ตื่น เถิด จงสวมกําลัง ของเจ้า โอ เยรู ซาเล็ม กรุ งบริสุทธิ์ เอ๋ย จง
สวมเสื้อผ้า งามของเจ้า เพราะผู้ ที่ ไม่ เข ้าสุ หน ัต และผู้ ไม่ สะอาดจะไม่ เข ้า มาในเจ้า อีก เลย
2 โอ เยรู ซาเล็ม เอ๋ย จงสลัด ตัว จากผงคลี จงลุก ขึ้น และนั ่ง ลง โอ ธิดาแห่ง ศิ โยนที่ เป็ น
เชลยเอ๋ย จงแก้ พันธนะออกจากคอของเจ้า 3 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า “เจ้ าถูก
ขายเปล่าๆ และเจ้าจะถูกไถ่ โดยไม่ ใช้เงิน� 4 เพราะองค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า
“แต่ ก่อนนั ้นชนชาติ ของเราลงไปสู่ อียป
ิ ต์ เพื่ออาศัยอยู่ที่ นั่น และชาวอัสซีเรียบีบบังคับเขา
โดยปราศจากสาเหตุ� 5 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “ฉะนั ้นบัดนี้ เรามีอะไรอยู่ที่นี่ ด้วยว่าชนชาติ
ของเราถูก นํา เอาไปเสีย เปล่าๆ� พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “ผู้ ครอบครองของเขาทําให้เขาร้อง
และเขากล่าวหยาบหยามต่อนามของเราทุกวันตลอดไป 6 เหตุฉะนั ้นชนชาติของเราจะรู จ
้ ัก
7
นามของเรา เพราะฉะนั ้น ในวัน นั ้น เขาจะรู ว่
้ า คือ เรานี่ แหละผู้ พูด ดู เถิด คือ เราเอง� เท
้าของผู้ประกาศข่าวประเสริฐมา ก็ งามสักเท่าใดที่ บนภู เขา ผู้โฆษณาสันติ ภาพ ผู้ประกาศ
ข่าวประเสริฐ แห่ง สิ่ งอ ัน ประเสริฐ ผู้ โฆษณาความรอด ผู้ กล ่าวแก่ ศิ โยนว่า “พระเจ้า ของ
เจ้า ทรงครอบครอง� 8 พวกยามของเจ้า จะเปล่ง เสียง เขาจะร้องเพลงกัน เพราะเขาจะ
ได้ เห ็ นก ับ ตาอย่างชัด เมื่อ พระเยโฮวาห์ จะทรงนํา ศิ โยนกลับ มา 9 เจ้ าคือ ที่ ทิง้ ร้างแห่ง
เยรู ซาเล็ม เอ๋ย จงเปล่ง เสียงร้องเพลงด้วยกัน เพราะพระเยโฮวาห์ ได้ ทรงเล้าโลมชนชาติ
ของพระองค์ พระองค์ ได้ ทรงไถ่ เยรู ซาเล็ม แล้ว 10 พระเยโฮวาห์ ทรงเปลือยพระกรอัน บริ
สุทธิ์ ของพระองค์ ท่ามกลางสายตาของบรรดาประชาชาติ และที่สุด ปลายแผ่น ดิน โลกทัง้
สิน
่ งภาชนะของพระเยโฮ
้ จะเห็น ความรอดของพระเจ้า ของเรา 11 เจ้ าทัง้ หลายผู้ ถือ เครือ
วาห์ ไปซี จงไป ออกไปจากที่โน่ น อย่าแตะต้องสิง่ ซึ่งไม่สะอาด จงออกไปจากท่ามกลางเธอ
จงชําระตัวของเจ้าให้บริสุทธิ์ 12 เพราะเจ้าจะไม่ต้องรีบออกไป และเจ้าจะไม่ต้องหลบหนี ไป
เพราะพระเยโฮวาห์จะเสด็จนําหน้าเจ้า และพระเจ้าแห่งอิสราเอลจะทรงระวังหลังเจ้า 13 ดู
เถิด ผู้รบ
ั ใช้ของเราจะทําอย่างมีสติปัญญา ท่านจะสูงเด่นและเป็นทีเทิ
่ ดทูน และท่านจะสูง
นั ก 14 ด้วยคนเป็ นอันมากตะลึงเพราะท่านฉั นใด หน้าตาของท่านเสียโฉมมากกว่ามนุษย์
คนใด และรู ป ร่างของท่านก็ เสีย โฉมมากกว่า บุตรทัง้ หลายของมนุษย์ คนใด 15 ท่านก็ จะ
กระทํา ให้ บรรดาประชาชาติ เป็ นอ ัน มากตกตะลึง ฉั น นั ้น บรรดากษั ตริย์ ก็ จะปิด พระโอษฐ์
เพราะท่านนั ้น เพราะเขาทัง้ หลายจะเห็น สิง่ ที่ ไม่มี ใครบอกเขา และเขาจะพิจารณาถึง สิง่
ซึ่งเขาไม่เคยได้ยิน
1

53

การพยากรณ์ ถึงการสิน
้ พระชนม์ของพระเยซูคริสต์

1 ใครเล่าได้เชื่อสิง
ิ จากเราทัง้ หลาย พระกรของพระเยโฮวาห์ได้ทรงสําแดงแก่
่ ที่เขาได้ยน

ผู้ใด 2 เพราะท่านจะเจริญขึ้น ต่อ พระพักตร์พระองค์ อย่างต้นไม้ อ่อน และเหมือนรากแตก
หน่ อ มาจากพื้น ดิน แห้ง ท่านไม่ มี รู ปร่า งหรือ ความสวยงาม และเมื่อ เราทัง้ หลายจะมอง
ท่าน ไม่มี ความงามที่ เราจะพึง ปรารถนาท่าน 3 ท่านได้ ถู กมนุษย์ ดู หมิน
่ และทอดทิง้ เป็น
คนที่ รบ
ั ความเศร้าโศกและคุ้นเคยกับความระทมทุกข์ และดังผู้หน่ง
ึ ซึ่งคนทนมองดู ไม่ได้
ท่านถู กด ู หมิน
่ และเราทัง้ หลายไม่ ได้ นั บถือ ท่าน 4 แน่ ที เดียวท่านได้ แบกความระทมทุกข์
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ของเราทัง้ หลาย และหอบความเศร้าโศกของเราไป กระนั ้นเราทัง้ หลายก็ยงั ถือว่าท่านถูก
ตี คือพระเจ้าทรงโบยตีและข่มใจ 5 แต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความละเมิดของเราทัง้ หลาย
ท่านฟกชํ้า เพราะความชัว่ ช้า ของเรา การตี สอนอ ัน ทําให้ เราทัง้ หลายปลอดภัย นั ้น ตกแก่
ท่าน ที่ ต้องฟกชํ้า นั ้ นก ็ ให้เราหายดี 6 เราทุก คนได้ เจ น
ิ่ ไปเหมือนแกะ เราทุก คนต่างได้ หน
ั
ไปตามทางของตนเอง และพระเยโฮวาห์ ทรงวางลงบนท่านซึ่ง ความชัว่ ช้า ของเราทุก คน
7 ท่านถู กบ ีบ บังคับ และท่านถูก ข่ม ใจ ถึง กระนั ้น ท่านก็ ไม่ ปริปาก เหมือนลูก แกะที่ ถู กนํา ไป
ฆ่า และเหมือนแกะที่เป็นใบ้อยู่หน้าผู้ตัดขนของมันฉั นใด ท่านก็ไม่ปริปากของท่านเลยฉั น
นั ้น 8 ท่านถูกนําไปจากคุกและท่านไม่ได้รับความยุติธรรมเสียเลย และผู้ใดเล่าจะประกาศ
เกี่ยวกับพงศ์ พันธุ ์ของท่าน เพราะท่านต้องถูกตัดออกไปจากแผ่นดินของคนเป็น ต้องถูก
ตีเพราะการละเมิดของชนชาติของเรา 9 และเขาจัดหลุมศพของท่านไว้กับคนชัว่ ในความ
ตายของท่านเขาจัดไว้กับเศรษฐี แม้ว่าท่านมิได้ กระทําการทารุ ณประการใดเลย และไม่มี
การหลอกลวงในปากของท่าน 10 แต่ก็ยังเป็นนํ้าพระทัยของพระเยโฮวาห์ที่จะให้ท่านฟกชํ้า
ด้วยความระทมทุกข์ เมื่อ พระองค์ ทรงกระทํา ให้ วญ
ิ ญาณของท่านเป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป
ท่านจะเห็นเชื้อสายของท่าน ท่านจะยืดวันทัง้ หลายของท่าน นํ้าพระทัย ของพระเยโฮวาห์
จะเจริญขึ้นในมือของท่าน 11 ท่านจะเห็นความทุกข์ลําบากแห่งจิตวิญญาณของท่าน และ
จะพอใจ โดยความรู ข
้ องท่าน ผู้รบ
ั ใช้ อัน ชอบธรรมของเราจะกระทํา ให้คนเป็ นอ ัน มากนั บ
ได้ วา่ เป็น คนชอบธรรม เพราะท่านจะแบกบรรดาความชัว่ ช้า ของเขาทัง้ หลาย 12 ฉะนี้ เรา
จะแบ่งส่วนหนึ่ งให้ท่านกับผู้ยิง่ ใหญ่ และท่านจะแบ่งรางวัลกับคนแข็งแรง เพราะท่านเท
จิตวิญญาณของท่านถึงความมรณะ และถูกนั บเข้ากับบรรดาผูละเมิ
้
ด ท่านก็แบกบาปของ
คนเป็นอันมาก และทําการอ้อนวอนเพื่อผู้ละเมิด

54
อิสราเอลเป็นดัง่ “ภรรยาผู้ถูกละทิง้ � ได้กลับคืนมา

“จงร้องเพลงเถิด โอ หญิง หมัน เอ๋ย ผู้ ไม่ คลอดบุตร จงเปล่ง เสียงร้องเพลงและร้อง
เสียงดัง เจ้ าผู้ ไม่ ได้ เจ ็บ ครรภ์ ด้วยว่า บุตรของผู้ อยู่ อย่างโดดเดี่ยวก็ ยงั จะมี มากกว่า บุตร
ของภรรยาที่ ได้ แต่งงาน � พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ 2 “จงขยายสถานที่ แห่ งเต็นท์ ของเจ้า
และให้เขาขึงม่านของที่ อาศัยของเจ้าออก อย่าหน่วงไว้ ต่อเชือกของเจ้าให้ยาว และเสริม
กําลัง หลัก หมุด ของเจ้า 3 เพราะเจ้า จะกระจายออกไปทางขวาและทางซ้าย และเชื้อ สาย
ของเจ้าจะได้พวกต่างชาติเป็นมรดก และจะกระทําให้หว
ั เมืองที่รกร้างมีคนอาศัยอยู่ 4 อย่า
กลัวเลย เพราะเจ้าจะไม่ต้องอับอาย อย่าอดสูเลย เพราะเจ้าจะไม่ต้องละอาย เพราะเจ้าจะ
ลืมความอายในวัยสาวของเจ้า และเจ้าจะไม่จําที่เขาติความเป็ นม่ายของเจ้าอีก 5 เพราะผู้
สร้างเจ้าเป็นสามีของเจ้า พระนามของพระองค์คือพระเยโฮวาห์จอมโยธา และองค์บริสุทธิ์
ของอิสราเอลเป็นผูไถ่
้ ของเจ้า เขาจะเรียกพระองค์วา่ พระเจ้าของสากลโลก 6 เพราะพระเย
โฮวาห์ได้ทรงเรียกเจ้า ดังภรรยาผู้ถูกละทิง้ และโทมนั สในใจ เหมือนภรรยาสาวเมื่อนางถูก
ทิง้ � พระเจ้าของเจ้าตรัสดังนี้ 7 “เราได้ละทิง้ เจ้าอยู่หน่อยเดียว แต่เราจะรวบรวมเจ้าด้วย
ความเมตตายิง่ 8 เราได้ซ่อนหน้าของเราจากเจ้า ด้วยความพิโรธอันท่วมท้นอยูครู
่ ห
่ นึ่ ง แต่
ด้วยความกรุ ณานิ รน
ั ดร์ เราจะมีความเมตตาต่อเจ้า� พระเยโฮวาห์พระผู้ไถ่ เจ้ าตรัสดังนี้
9 “สําหรับเราเรือ
่ งนี้ เหมือนนํ้าของโนอาห์ เพราะเราได้ปฏิญาณว่านํ้าของโนอาห์จะไม่ท่วม
แผ่นดินโลกอีกเลยฉั นใด เราจึงได้ปฏิญาณว่า เราจะไม่โกรธเจ้า และจะไม่ขนาบเจ้าฉั นนั ้น
1
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10 เพราะภูเขาจะพรากจากไป

และเนิ นจะคลอนแคลน แต่ความกรุ ณาของเราจะไม่พราก
ไปจากเจ้า และพันธสัญญาแห่งสันติภาพของเราจะไม่ คลอนแคลนไป� พระเยโฮวาห์ผู้มี
ความเมตตาต่อเจ้าตรัสดังนี้ 11 “โอ เจ้ าผู้ถู กข่มใจ ถู กพายุพัดพา และขาดการเล้าโลม ดู
เถิด เราจะวางศิลาของเจ้าไว้ในพลวง และวางรากฐานของเจ้าไว้ด้วยไพทูรย์ 12 เราจะทํา
หน้าต่างของเจ้า ด้วยโมรา และประตู เมืองของเจ้า ด้วยพลอยสี แดงเข้ม และชายแดนทัง้
สิน
้ ากพระเยโฮวาห์ และ
้ ของเจ้า ด้วยเพชรนิ ล จินดา 13 บุ ตรทัง้ สิน
้ ของเจ้า นั ้น จะเรียนรู จ
บุตรของเจ้าจะมีความปลอดภัยอย่างยิง่ 14 เจ้ าจะได้ รบ
ั สถาปนาไว้ในความชอบธรรม เจ้ า
จะห่างไกลจากการบีบ บังคับ เพราะเจ้า จะไม่ ต้องกลัว และห่างจากความสยดสยองเพราะ
มันจะไม่มาใกล้เจ้า 15 ดูเถิด พวกเขาจะปลุกปั่นให้เกด
ิ การแก่งแย่งเป็นแน่ แต่ก็มิใช่เพราะ
มาจากเรา ผู้ใดปลุกปั่ นให้เกิดการแก่งแย่งกับเจ้า ผู้นั ้นจะล้มลงเพราะเจ้า 16 ดูเถิด เราได้
สร้างช่างเหล็กผู้เป่าไฟถ่าน และทําให้เกิดอาวุธเหมาะกับงานของมัน เราได้สร้างผู้ผลาญ
เพื่อ ทําลายด้วย 17 ไม่มี อาว ุธ ใดที่ สร้างเพื่อ ต่อสู้ เจ้ าจะจําเริญ ได้ และเจ้า จะปรับ โทษลิน
้ ทุ
กลนที
ิ้ ลุ
่ กขึ้นต่อสู้เจ้าในการพิพากษา นี่ เป็นมรดกของบรรดาผูรั
้ บใช้ของพระเยโฮวาห์ และ
ความชอบธรรมของเขามาจากเรา� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้

55
ความรอดสําหรับมนุษย์ทัง้ ปวง
1 “โอ

เชิญทุกคนที่ กระหายจงมาถึงนํ้า และผู้ที่ ไม่มีเงินมาซื้อกินเถิด มาซื้อนํ้าองุน
่ และ
นํ้านมเถิด โดยไม่ ต้องเสีย เงิน เสีย ค่า 2 ทําไมเจ้า จึง ใช้ เงิน ของเจ้า เพื่อ ของซึ่ง ไม่ ใช่ อาหาร
และใช้ผลแรงงานซื้อ สิง่ ซึ่ งม ิ ให้อิม
่ ใจ จงเอาใจใส่ ฟัง เรา และรับ ประทานของดี และให้จิ ต
ใจปีติยินดีในไขมัน 3 เอียงหูของเจ้า และมาหาเรา จงฟัง เพื่อจิตวิญญาณของเจ้าจะมีชีวต
ิ
และเราจะทํา พันธสัญญานิ รน
ั ดร์กับ เจ้า คือ ความเมตตาอัน แน่ นอนของเราต่อ ดาวิด 4 ดู
เถิด เรากระทําให้ท่านเป็นพยานต่อชนชาติทัง้ หลาย เป็นหัวหน้าและเป็นผู้บัญชาการเพื่อ
ชนชาติ ทัง้ ปวง 5 ดู เถิด เจ้ าจะร้องเรียกประชาชาติ ซ่ึงเจ้าไม่รู จ
้ ัก และประชาชาติ ซ่ึงไม่รู จั
้ ก
เจ้าจะวิง่ มาหาเจ้าเหตุด้วยพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า และเพราะองค์บริสุทธิแห่
์ งอิสรา
เอล เพราะพระองค์ ทรงให้เจ้ าได้ รบ
ั เกียรติ 6 จงแสวงหาพระเยโฮวาห์ เมื่อ จะพบพระองค์
ได้ จงทูล พระองค์ ขณะพระองค์ ทรงอยู่ ใกล้ 7 ให้ คนชัว่ ละทิง้ ทางของเขา และคนไม่ ชอบ
ธรรมสละความคิดของเขา ให้เขากลับยังพระเยโฮวาห์ เพื่อพระองค์จะทรงเมตตาเขา และ
ยัง พระเจ้า ของเรา เพราะพระองค์ จะทรงอภัย อย่างล้น เหลือ 8 เพราะความคิด ของเราไม่
เป็น ความคิด ของเจ้า ทัง้ ทางของเจ้า ไม่ เป็ นว ิถี ของเรา� พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ 9 “เพราะ
ฟ้าสวรรค์ สูงกว่าแผ่นดินโลกฉั นใด วิถีของเราสูงกว่าทางของเจ้า และความคิดของเราก็
สูงกว่าความคิดของเจ้าฉั นนั ้น 10 เพราะฝนและหิมะลงมาจากฟ้าสวรรค์ และไม่กลับที่นั ่น
เว้นแต่ รดแผ่น ดิน โลก กระทํา ให้มัน บังเกิด ผลและแตกหน่ อ อํานวยเมล็ด แก่ ผู้ หว่านและ
อาหารแก่ผูกิ
้ นฉั นใด 11 คําของเราซึ่งออกไปจากปากของเราจะไม่กลับมาสู่เราเปล่า แต่จะ
สัมฤทธิผ
์ ลซึ่งเรามุ่งหมายไว้ และให้สิ่งซึ่งเราใช้ไปทํานั ้นจําเริญขึ้นฉั นนั ้น 12 เพราะเจ้าจะ
ออกไปด้วยความชื่นบาน และถูก นํา ไปด้วยสันติ ภาพ ภู เขาและเนิ น เขาจะเปล่ง เสียงร้อง
เพลงข้างหน้าเจ้า และต้นไม้ทัง้ สิน
้ ในท้องทุ่งจะตบมือของมัน 13 แทนต้นหนามใหญ่ ต้นสน
สามใบจะงอกขึ้น แทนต้นหนามย่อย ต้นนํ้ามันเขียวจะงอกขึ้นและแด่พระเยโฮวาห์ มันจะ
เป็นชื่อ เพื่อเป็นหมายสําคัญนิ รน
ั ดร์ ซึ่งจะไม่ถูกตัดออกเลย�
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พระเจ้าจะทรงรวบรวมอิสราเอลที่กระจัดกระจาย
พระเยโฮวาห์ตรั สด ัง นี้ ว่า “จงรักษาความยุ ติ ธรรมไว้ และกระทํา ความเที่ยงธรรม
เพราะความรอดของเราใกล้จะมา และความชอบธรรมของเราจะเผยออก 2 ความสุขย่อม
มี แก่ ผู้ กระทํา เช่นนี้ และแก่ บุ ตรของมนุษย์ผู้ ยึดไว้มัน
่ ผู้ รักษาวันสะบาโตไม่ เหยียดหยาม
วัน นั ้น และระวั งม ือ ของเขาจากการกระทํา ชัว่ ร้ายใดๆ� 3 อย่า ให้ บุ ตรชายของคนต่าง
ชาติ ผู้ เข ้า จารีต ถือ พระเยโฮวาห์กล่าวว่า “พระเยโฮวาห์ได้ ทรงแยกข้า แน่ จากชนชาติ ของ
พระองค์� และอย่าให้ขันทีพูดว่า “ดูเถิด ข้าเป็นต้นไม้แห้ง� 4 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้
ว่า “เรือ
่ งขันทีทัง้ หลายผูร้ ก
ั ษาวันสะบาโตของเรา ผูเลื
้ อกบรรดาสิง่ ที่พอใจเรา และยึดพันธ
สัญญาของเราไว้มัน
่ 5 ภายในนิ เวศของเราและภายในกําแพงของเรา เราจะให้สถานที่และ
ชื่อแก่เขาเหล่านั ้น ที่ ดีกว่าบุตรชายและบุตรสาว เราจะให้ช่อ
ั ดร์แก่เขาทัง้ หลายซึ่งจะ
ื นิ รน
ไม่ตัดออกเลย 6 และบรรดาบุตรชายของคนต่างชาติผู้เข้าจารีตถือพระเยโฮวาห์ ปรนนิ บัติ
พระองค์ และรัก พระนามของพระเยโฮวาห์ และเป็น ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ ทุ กคนผู้ รก
ั ษา
วันสะบาโต และมิ ได้ เหยียดหยาม และยึดพันธสัญญาของเรามัน
่ ไว้ 7 คนเหล่านี้ เราจะนํา
มายังภูเขาบริสุทธิข
์ องเรา และกระทําให้เขาชื่นบานอยูใ่ นนิ เวศอธิษฐานของเรา เครือ
่ งเผา
บูชาของเขาและเครือ
่ งสักการบูชาของเขา จะเป็นที่โปรดปรานบนแท่นบูชาของเรา เพราะ
นิ เวศของเราเขาจะเรียกว่าเป็นนิ เวศอธิษฐาน สําหรับบรรดาชนชาติทัง้ หลาย� 8 องค์พระ
ผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ผู้ทรงรวบรวมอิสราเอลที่ กระจัดกระจาย ตรัสว ่า “เราจะรวบรวมคนอื่น
มาไว้กับเขา นอกจากคนเหล่านั ้ นที่ได้รวบรวมไว้แล้ว� 9 เจ้าบรรดาสัตว์ป่าทุ่ง มากินซิ ทัง้
เจ้า บรรดาสัตว์ในป่า 10 ยามของเขาตาบอด เขาทัง้ ปวงไร้ความรู ้ เขาทัง้ ปวงเป็น สุนัข ใบ้
เขาเห่าไม่ได้ ได้แต่หลับ ได้แต่นอน รักแต่ง่วง 11 เออ เขาเป็นสุนัขตะกละซึ่งไม่รู จั
้ กอม
ิ่ เขา
เป็นผู้เลี้ยงแกะที่ เข้าใจไม่ได้ เขาทุกคนกลับไปตามทางเขาเอง ต่างก็ หากําไรใส่ ตนเอง ไม่
เว้น สัก คน 12 เขาทัง้ หลายว่า “มาเถิด ให้ เราเอาเหล้า องุน
่ ให้ เราเติม เมรัย ให้ เต็ม ตัว เรา
และพรุ ง่ นี้ ก็จะเหมือนวันนี้ ใหญ่โตเกินขนาด�
1

57
“ไม่มีสันติสุขแก่คนชัว่ �

คน ชอบ ธรรม พินาศ และ ไม่ มี ใคร เอาใจ ใส่ คนที ่ มี ใจ เมตตา ถูก เอา ไป เสีย ไม่มี ใคร
พิจารณา ว่า คน ชอบ ธรรม ถูก เอา ไป เสีย จาก ความ ชัว่ ร้าย ที่ จะ มา 2 เขา จะ เข้าไป ใน สันติ
ภาพ ผู้ ดําเนิ น ในความเที่ยงธรรมของเขา ก็ จะพัก อยู่ บนที่นอนของเขา 3 แต่ เจ้ าทัง้ หลาย
บรรดาบุตรชายของแม่มด เชื้อสายของคนล่วงประเวณี และหญิงแพศยา จงเข้ามาใกล้ที่นี่
4 เจ้าทัง
้ หลายพูดเย้ยหยันใคร เจ้าอ้าปากเย้ยแลบลิน
้ เจ้าเป็นลูกแห่งการละเมิด
้ หลอกผูใด
เป็นเชื้อสายแห่งความมุสามิใช่หรือ 5 คือเจ้าผู้รอ
้ นเร่าด้วยรู ปเคารพภายใต้ต้นไม้เขียวทุก
ต้น ผู้ ฆ่า ลูก ของเจ้า ในหุบเขาใต้ ซอกหิน 6 สวนของเจ้า อยู่ ท่ามกลางหิน เกลี้ยงเกลาแห่ง
ลําธาร มัน มัน เป็น ส่วนของเจ้า เจ้ าได้ เทเครือ
่ งดื่ม บูชาและถวายธัญ ญบูชาให้แก่ มัน เรา
จะรับการเล้าโลมในเรือ
่ งสิง่ เหล่านี้ หรือ 7 บนภูเขาสูงเด่น เจ้าได้ตัง้ ที่นอนของเจ้าไว้ และที่
นั ่น เจ้าไปถวายเครือ
่ งสักการบู ชา 8 เจ้ าได้ ตั้งอนุสาวรีย์ของเจ้าไว้หลังประตู และเสาประตู
เจ้ าจึงเปิดผ้าคลุ มที่นอนของเจ้า เจ้ าขึ้นไปบนนั ้น เจ้ าทําให้มันกว้าง และเจ้าตกลงกับมัน
1
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เพื่อ เจ้า เอง เจ้ ารัก ที่นอนของมัน และเจ้า ได้ มองดู การเปลือย
พร้อมกั บน้าํ มัน และทวีน้ําหอมของเจ้า เจ้ าได้ ส่งทูตของเจ้าไปไกล แม้ ให้ลงไปจนถึงนรก
10 เจ้ าเหน็ ดเหนื่ อยเพราะระยะทางไกลของเจ้า แต่ เจ้ ามิ ได้ พูด ว่า “หมดหวัง � เจ้ าประสบ
ชีวต
ิ แห่งมือของเจ้า และเจ้าจึ งมิได้ โศกเศร้า 11 เจ้ าครันคร
่
้ามและกลัวใคร เจ้ าจึงได้ มุ สา
อยู่ นั่นเองและไม่ นึกถึง เรา และไม่ เอาใจใส่ เราสัก นิ ด เรามิ ได้ ระงับ ปากอยู่ เป็น เวลานาน
แล้วดอกหรือ อย่างนั ้นซีเจ้าจึงไม่ยาํ เกรงเรา 12 เราจะบอกถึงความชอบธรรมและการกระ
ทําของเจ้า แต่ มั นก็จะไม่ เป็นประโยชน์ แก่ เจ้า 13 เมื่อ เจ้าร้องออกมาก็ ให้สิ ่งที่ เจ้ าสะสมไว้
ช่วยเจ้าให้พ้นซี แต่ลมจะพัดมันไปเสียหมด เพียงลมหายใจจะหอบมันออกไป แต่ผูที
้ ่วางใจ
ในเราจะได้ แผ่นดินนั ้นเป็นกรรมสิทธิ์ และจะได้ ภู เขาบริสุทธิ์ของเราเป็นมรดก 14 และจะ
มี เสียงว่า “พู นดิน พู นดินขึ้น และจงเตรียมทาง รือ
้ ถอนอุปสรรคเสียจากทางของชนชาติ
15
ของเรา� องค์ผูสู
้ งเด่นคือผูอยู
้ ในนิ
่
รน
ั ดร์กาล ผูทรงพระนามว่
้
าบริสุทธิ์ ตรัสดังนี้ ว่า “เรา
อยู่ ในที่ ที่ สูง และบริสุทธิ์ และอยู่ กับ ผู้ ที่ มี จิ ตใจสํานึ ก ผิด และถ่ อม เพื่อ จะรือ
้ ฟื้ นจิตใจของ
ผู้ ใจถ่ อม และรือ
้ ฟื้ นใจของผู้ สํานึ ก ผิด 16 เพราะเราจะไม่ ต่อสู้ แย้ งอยู่ เป็น นิ ตย์ หรือ โกรธ
อยู่เสมอ เพราะจิตวิญญาณจะอ่อนลงต่อหน้าเรา คือบรรดาจิตวิญญาณที่เราได้สร้างแล้ว
17 เราโกรธเพราะความชัว
่ ช้าแห่งความโลภของเขา เราตีเขา เราซ่อนตัวและโกรธ แต่เขา
ยังหันกลับเดินตามชอบใจของเขาอยู่ 18 เราได้ เห็นวิธก
ี ารของเขาแล้ว แต่ เราจะรักษาเขา
ให้หาย เราจะนําเขา และสนองเขากับผู้ไว้ทุกข์ให้เขาด้วยการเล้าโลม� 19 พระเยโฮวาห์ตรั
สว่า “เราสร้างผลของริมฝีปาก สันติภาพ สันติภาพแก่คนไกลและคนใกล้ และเราจะรักษา
เขาให้ หาย � 20 แต่ คนชั ่วน ัน
้ เหมือนทะเลที่ กําเริบ เพราะมัน นิ่ ง อยู่ ไม่ ได้ และนํ้า ของมั นก ็
กวนตมและเลนขึ้นมา 21 พระเจ้าของข้าพเจ้าตรัสว่า “ไม่มีสันติสุขแก่คนชัว่ �
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การอดอาหารที่พอพระทัยพระเจ้า
“จงร้องดังๆ อย่า ออมไว้ จงเปล่ง เสียงของเจ้า เหมือนเป่า แตร จงแจ้ง แก่ ชนชาติ ของ
เราให้ ทราบถึง เรือ
่ งการละเมิด ของเขา แก่ วงศ์ วานของยาโคบเรือ
่ งบาปของเขา 2 แต่ เขา
ยัง แสวงหาเราทุก วัน และปี ติ ยินดี ที่ จะรู จ
้ ัก ทางของเรา เหมือนกับ ว่า เขาเป็น ประชาชาติ ที่
ได้ ทําความชอบธรรม และมิ ได้ ละทิง้ กฎแห่งพระเจ้าของเขา เขาก็ ขอข้อกฎอันเที่ยงธรรม
จากเรา เขาทัง้ หลายก็ปี ติยินดีที่จะเข้ามาใกล้พระเจ้า 3 พวกเขากล่าวว่า ‘ทําไมข้าพระองค์
ทัง้ หลายได้อดอาหาร และพระองค์มิได้ทอดพระเนตร ทําไมข้าพระองค์ทัง้ หลายได้ถ่อมตัว
ลง และพระองค์ มิได้ ทรงสนพระทัย� ดู เถิด ในวั นที ่ เจ้ าอดอาหาร เจ้ าทํา ตามใจของเจ้า
และบีบ บังคับ คนงานของเจ้า ทัง้ หมด 4 ดู เถิด เจ้ าอดอาหารเพียงเพื่อ วิวาทและต่อสู้ และ
เพื่อ ต่อยด้วยหมัด ชัว่ ร้าย การอดอาหารอย่างของเจ้า ในวัน นี้ จะไม่ กระทํา ให้ เสียงของเจ้า
ได้ยน
ิ ไปถึงที่สูง 5 อย่างนี้ หรือเป็นการอดอาหารที่เราเลือก คือวันที่คนข่มตัว การก้มศีรษะ
ของเขาลงเหมือนอ้อ เล็ก และปู ผ้า กระสอบและขี้ เถ้า รองใต้ เขา อย่างนี้ หรือ เจ้า จะเรียก
การอย่างนี้ วา่ การอดอาหาร และเป็ นวันที ่พระเยโฮวาห์โปรดปรานอย่างนั ้นหรือ 6 การอด
อาหารอย่างนี้ ไม่ใช่หรือที่เราต้องการ คือการแก้พันธนะของความชัว่ การปลดเปลื้องภาระ
หนั ก และการปล่อยให้ ผู้ ถู กบ ีบ บัง คับ เป็ นอ ิ สระ และการหัก แอกเสีย ทุ กอ ัน 7 ไม่ใช่ การที่
จะปัน อาหารของเจ้า ให้ กับ ผู้ หิว และนํา คนยากจนไร้บ้านเข้า มาในบ้านของเจ้า เมื่อ เจ้า
เห็นคนเปลือยกายก็ คลุมกายเขาไว้ และไม่ ซ่อนตัวของเจ้าจากญาติ ของเจ้าเอง ดอกหรือ
8 แล้วความสว่างของเจ้าจะพุ่งออกมาอย่างอรุ ณ และแผลของเจ้าจะเรียกเนื้ อขึ้นมาอย่าง
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รวดเร็ว ความชอบธรรมของเจ้า จะเดิน นํา หน้า เจ้า และสง่า ราศี ของพระเยโฮวาห์จะระวัง
หลัง เจ้า 9 แล ้ว เจ้า จะทูล และพระเยโฮวาห์ จะทรงตอบ เจ้ าจะร้องทูล และพระองค์ จะตรั
สว ่า ‘เราอยู่ นี่ � ถ้า เจ้า จะเอาออกไปจากท่ามกลางเจ้า เสีย ซึ่ง แอก ซึ่ง การชี้ หน้า และซึ่ง
การพู ดอย ่างไร้สาระ 10 ถ้า เจ้า ทุ่มเทชีวต
ิ ของเจ้า แก่ คนหิว และให้ ผู้ ถู กข่ม ใจได้ อิม
่ ใจ แล
้ว ความสว่างของเจ้า จะโผล่ ข้น
ึ ในความมืด และความมืด คลุ้ม ของเจ้า จะเป็น เหมือนเที่ยง
วัน 11 และพระเยโฮวาห์จะนําเจ้าอยู่เป็นนิ ตย์ และให้จิตใจเจ้าอิม
่ ในฤดูแล้ง และกระทําให้
กระดูกของเจ้าอ้วนพี และเจ้าจะเป็นเหมือนสวนที่มีน้าํ รด เหมือนนํ้าพุ ที่นํ้าของมันไม่ขาด
12 และพวกเจ้าจะได้สร้างสิง
่ ปรักหักพังโบราณขึ้นใหม่ เจ้าจะได้ซ่อมเสริมรากฐานของคน
หลายชัว่ อายุ มาแล้ว ขึ้น เจ้ าจะได้ ชื่อ ว่า ‘เป็น ผู้ ซ่อมกําแพงที่ พัง ผู้ ซ่อมแซมถนนให้คืน คง
เพื่อจะได้อาศัยอยู�
่
การถือวันสะบาโต
ถ้า เจ้า หยุด เหยียบยํ่า วัน สะบาโต คือ จากการทํา ตามใจของเจ้า ในวัน บริสุทธิ์ ของเรา
และเรียกสะบาโตว่า วันปี ติ ยินดี และเรียกวันบริสุทธิ์ของพระเยโฮวาห์ว่า วันมีเกียรติ ถ้า
เจ้า ให้เกียรติ มัน ไม่ ไปตามทางของเจ้า เอง หรือ ทํา ตามใจของเจ้า หรือ พูด ถ้อยคํา ของเจ้า
เอง 14 แล ้ว เจ้า จะได้ ความปี ติ ยินดี ในพระเยโฮวาห์ และเราจะให้ เจ้ าขึ้น ขี่ อยู่ บนที่ สูง ของ
แผ่นดินโลก และเราจะเลี้ยงเจ้าด้วยมรดกของยาโคบบิดาของเจ้า เพราะโอษฐ์ของพระเย
โฮวาห์ได้ตรัสแล้ว�
13
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พระเจ้าทรงสามารถ ยินดีและมีฤทธิที
์ ่จะช่วยให้รอด
ดู เถิด พระหัตถ์ ของพระเยโฮวาห์ มิได้ สัน
้ ลง ที่ จะช่วยให้ รอดไม่ ได้ หรือ พระกรรณตึง
2
ซึ่ง จะไม่ ทรงได้ ยิน แต่ ว่า ความชัว่ ช้า ของเจ้า ทัง้ หลายได้ กระทํา ให้ เก ิ ดการแยกระหว่าง
เจ้ากับพระเจ้าของเจ้า และบาปของเจ้าทัง้ หลายได้ บังพระพักตร์ของพระองค์ เสียจากเจ้า
พระองค์จึงมิได้ยน
ิ 3 เพราะมือของเจ้ามลทินด้วยโลหิต และนิว
้ มือของเจ้าด้วยความชัว่ ช้า
ริมฝีปากของเจ้าได้พูดคําเท็จ ลิน
้
องอย่างยุติธรรม
้ ของเจ้าพึมพําความอธรรม 4 ไม่มีผูใดฟ้
ไม่มผู
ี ใดขึ
้
้นศาลอย่างสัตย์จริง เขาทัง้ หลายวางใจอยูก
่ ับสิง่ ที่ไม่เป็นสาระ เขาพูดเท็จ เขาตัง้
ครรภ์ความชัว่ และคลอดความชัว่ ช้า 5 เขาฟักไข่งูทับทาง เขาทอใยแมงมุม เขาผูก
้ ินไข่นั้นก็
ตาย แม้ไข่ลูกใดถูกทุบ งูร้ายก็เป็นตัวขึ้นมา 6 ใยของมันจะใช้เป็นเสื้อผ้าไม่ได้ คนจะเอาสิง่
ที่ มันทํามาคลุมตัวไม่ได้ กิจการของมันเป็นการชัว่ ช้า และการกระทําอันทารุ ณก็ อยู่ในมือ
ของเขา 7 เท้าของเขาวิง่ ไปหาความชัว่ และเขาเร่งไปหลัง่ โลหิตไร้ความผิดให้ถึงตาย ความ
คิดของเขาเป็นความคิดชัว่ ช้า การล้างผลาญและการทําลายอยูใ่ นหนทางของเขา 8 เขาไม่
รู จั
้ ก ทางแห่ง สันติ สุข ไม่มี ความยุ ติ ธรรมในวิถี ของเขา เขาได้ ทําให้ ถนนของเขาคดโค้ง ผู้
ใดที่ เดิน ในนั ้น จะไม่ รู จั
้ ก สันติ สุข 9 เพราะฉะนั ้น ความยุ ติ ธรรมจึง อยู่ หา่ งจากเราทัง้ หลาย
และความเที่ยงธรรมตามเราไม่ ทัน เราทัง้ หลายคอยท่า ความสว่างและ ดู เถิด ความมืด
คอยท่า ความสุกใส แต่ เราดําเนิ น ในความมืด คลุ้ม 10 เราทัง้ หลายคลํา หากําแพงเหมือน
คนตาบอด เราคลําหาราวกับว่าเราไม่ มี ลูกตา เราสะดุดในเวลาเที่ยงเหมือนในเวลากลาง
คืน เราอยู่ ในที่ โดดเดี่ยวเหมือนคนตาย 11 เราทุก คนครางเหมือนหมี และพิลาปเหมือน
นกเขา และมองหาความยุติธรรม แต่ไม่มีเลย หาความรอด แต่ก็อยู่ไกลจากเรา 12 เพราะ
การละเมิดของข้าพระองค์ ทัง้ หลายทวีข้น
ึ ต่อพระพักตร์พระองค์ และบาปของข้าพระองค์
1
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ก็ ปรักปรํา ข้า พระองค์ เพราะการละเมิด ของข้า พระองค์ อยู่ กับ ข้า พระองค์ ส่วนความชัว่
ช้า ของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ ก็ รู จ
้ ัก 13 คือ การละเมิด การปฏิ เสธพระเยโฮวาห์ การหัน
ไปจากการติดตามพระเจ้า ของเรา การพูด ที่ เป็นการบีบ บังคับ และการกบฏ การก ่อ และ
การกล่าวคํา เท็จ จากใจ 14 ความยุ ติ ธรรมก็ หัน กลับ และความเที่ยงธรรมก็ ยน
ื อยู่ แต่ ไกล
เพราะความจริงล้มลงที่ถนนเสียแล้ว และความเที่ยงตรงเข้าไปไม่ได้ 15 เออ สัจจะขาดอยู่
และผู้ ใดที่ พรากจากความชั วก
่ ็ ทําตัว ให้เป็น เหยื่อ พระเยโฮวาห์ทรงเห็น แล ้ว ไม่ เป็ นที ่ พอ
พระทัย พระองค์ ที่ ไม่มี ความยุติธรรม 16 พระองค์ ทรงเห็นว ่า ไม่ มี คนใดเลย ทรงประหลาด
พระทัย ว่า ไม่ มี ใคร อ้อนวอน เผื่อ เพราะ ฉะนั ้น พระกร ของ พระองค์ เอง ก็ นํา ความ รอด มา
สู่ พระองค์ และความชอบธรรมของพระองค์ ชู พระองค์ ไว้ 17 พระองค์ ทรงสวมความชอบ
ธรรมเป็น ทับทรวง และพระมาลาแห่ง ความรอดอยู่เหนื อ พระเศียรของพระองค์ พระองค์
ทรงสวมฉลองพระองค์แห่งการแก้แค้นเป็นของคลุมพระกาย และเอาความกระตือรือร้น
ห่ม พระองค์ 18 พระองค์ จะทรงชําระให้ ตามการกระทํา ของเขา คือ พระพิโรธแก่ ปรปักษ์
ของพระองค์ และสิง่ สนองแก่ศัตรู ของพระองค์ พระองค์จะทรงมอบการสนองแก่เกาะทัง้
หลาย 19 เขาจึง จะยําเกรงพระนามพระเยโฮวาห์ จากตะวัน ตก และสง่า ราศี ของพระองค์
จากที่ ตะวันขึ้น เมื่อศั ตรู มาอย่างแม่น้ําเชีย
่ ว พระวิญญาณของพระเยโฮวาห์จะยกธงขึ้นสู้
มัน
พระผู้ไถ่จะเสด็จมายังศิโยน

พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “และพระผู้ ไถ่ จะเสด็จ มายัง ศิ โยน มาย ัง บรรดาผู้ อยู่ ในยาโคบ
ผู้หน
ั จากการละเมิด� 21 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “และฝ่ายเรา นี่ เป็นพันธสัญญาของเรากับ
เขาทัง้ หลาย คือวิญญาณของเราซึ่งอยู่เหนื อเจ้า และคําของเราซึ่งเราใส่ไว้ในปากของเจ้า
จะไม่พรากไปจากปากของเจ้า หรือจากปากเชื้อสายของเจ้า หรือจากปากของเชื้อสายแห่ง
เชื้อสายของเจ้า ตัง้ แต่เวลานี้ ไปจนกาลนิ รน
ั ดร์� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้
20

60
สง่าราศีของศิโยนในอนาคต
“จงลุก ขึ้น ฉายแสง เพราะว่า ความสว่างของเจ้า มาแล้ว และสง่า ราศี ของพระเยโฮ
วาห์ ข้น
ึ มาเหนื อ เจ้า 2 เพราะว่า ดู เถิด ความมืด จะคลุม แผ่น ดิน โลก และความมืด ทึบ จะ
คลุม ชนชาติ ทัง้ หลาย แต่ พระเยโฮวาห์จะทรงขึ้น มาเหนื อ เจ้า และเขาจะเห็น สง่า ราศี ของ
พระองค์ เหนื อ เจ้า 3 และบรรดาประชาชาติ จะมายัง ความสว่างของเจ้า และกษั ตริ ย์ ทัง้
หลายยัง ความสุกใสแห่ง การขึ้น ของเจ้า 4 จงเงยตาของเจ้า มองให้ รอบและดู เขาทัง้ ปวง
มาอยู่ ด้วยกัน เขาทัง้ หลายมาหาเจ้า บุ ตรชายทัง้ หลายของเจ้า จะมาจากที่ ไกล และบุตร
สาวทัง้ หลายของเจ้า จะรับ การเลี้ยงจากเจ้า 5 แล ้ว เจ้า จะเห็น และโชติ ชว
่ งด้วยกัน ใจของ
เจ้า จะเกรงกลัว และใจกว้างขึ้น เพราะความอุ ดมสมบู รณ ์ ของทะเลจะหัน มาหาเจ้า ความ
มัง่ คัง่ ของบรรดาประชาชาติ จะมายัง เจ้า 6 มวลอูฐ จะมาห้อมล้อมเจ้า อูฐ หนุ่ม จากมี เดีย
นและเอฟาห์ บรรดาเหล่า นั ้น จากเชบาจะมา เขาจะนํา ทองคํา และกํายาน และจะบอกข่า
วดี ถึ งก ิ จการอัน น่า สรรเสริญ ของพระเยโฮวาห์ 7 ฝูง แพะแกะทัง้ สิน
้ แห่ง เคดาร์จะรวมมา
หาเจ้า แกะผู้ ของเนบาโยทจะปรนนิ บั ติ เจ้า มัน จะขึ้น ไปบนแท่น บูชาของเราอย่างเป็ นที
่ โปรดปราน และเราจะให้ นิเวศแห่ง สง่า ราศี ของเราได้ รบ
ั สง่า ราศี 8 เหล่า นี้ เป็น ใครนะที่
บิ นมาเหมือนเมฆ และเหมือนนกเขาไปยัง หน้าต่างของมัน 9 แน่ นอนเกาะทัง้ หลายจะรอ
คอยเรา กําปั่ นแห่งทารชิชก่อน เพื่อนําบุตรชายของเจ้ามาแต่ ไกล นําเงินและทองคําของ
1
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เขามาด้วย เพื่อพระนามแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า และเพื่อองค์บริสุทธิแห่
์ งอิสรา
เอล เพราะพระองค์ ได้ ทรงกระทําให้เจ้ าได้ รบ
ั สง่าราศี 10 เหล่ าบุตรชายของคนต่างด้าวจะ
สร้างกําแพงของเจ้าขึ้น และกษัตริย์ของเขาจะปรนนิ บติ
ั เจ้า เพราะด้วยความพิโรธของเรา
เราเฆี่ยนเจ้า แต่ ด้วยความโปรดปรานของเรา เราได้ กรุ ณาเจ้า 11 ประตู เมืองของเจ้า จึง
จะเปิ ดอยู่เสมอ ทัง้ กลางวันและกลางคืนมันจะไม่ปิด เพื่อคนจะนําความมัง่ คัง่ ของบรรดา
ประชาชาติมาให้เจ้า พรอ
้ มด้วยกษั ตริย์ทัง้ หลาย 12 เพราะว่าประชาชาติและราชอาณาจักร
ที่ จะไม่ ปรนนิ บัติ เจ้ าจะพินาศ เออ บรรดาประชาชาติ เหล่ านั ้น จะถูก ทิง้ ร้างอย่างสิน
้ เชิง
13 สง่า ราศี แห่งเลบานอนจะมายัง เจ้า คือ ต้นสนสามใบ ต้นสนเขาและต้นไม้ ที่ เข ีย วชะอุม
่
ตลอดปี ด้วยกัน เพื่อ จะกระทํา ให้ ที่ แห่ งสถานบริสุทธิ์ ของเรางดงาม และเราจะกระทํา ให้
ที่ แห่ งเท้า ของเรารุ ง่ โรจน์ 14 บุ ตรชายของคนเหล่านั ้ นที ่ ได้ บีบ บังคับ เจ้า จะมาโค้ง ลงต่อ
เจ้า และบรรดาผู้ที่ ดู หมิน
่ เจ้าจะกราบลงที่ ฝ่าเท้าของเจ้า เขาทัง้ หลายจะเรียกเจ้าว่า ‘เป็น
พระนครของพระเยโฮวาห์ ศิ โยนแห่งองค์บริสุทธิของอิ
สราเอล� 15 ในเมื่อเจ้าได้ถู กละทิง้
์
และเป็นทีเกลี
่
ยดชัง และไม่มีใครผ่านเจ้ามาเลย เราจะกระทําให้เจ้าโอ่อา่ ตระการเป็นนิ ตย์
เป็น ความชื่นบานทุก ชัว่ อายุ 16 เจ้ าจะได้ ดู ดนํ้านมของบรรดาประชาชาติ เจ้ าจะได้ ดู ดนม
ของบรรดากษั ตริย์ และเจ้าจะรูว่้ า เราพระเยโฮวาห์ เป็นพระผูช
้ ว
่ ยให้รอดของเจ้า และพระ
ผูไถ่
้ ของเจ้า องค์อานภ
ุ าพของยาโคบ 17 แทนทองสัมฤทธิ์ เราจะนํามาซึ่งทองคํา และแทน
เหล็ก เราจะนํามาซึ่งเงิน แทนไม้ ทองสัมฤทธิ์ แทนหิน เหล็ก เราจะกระทําให้สันติภาพเป็น
ผูค
้ รอบครองของเจ้า และความชอบธรรมเป็นนายงานของเจ้า 18 ในแผ่นดินของเจ้าเขาจะ
ไม่ได้ยินถึงความทารุ ณอีก ในเขตแดนของเจ้า ถึงการล้างผลาญหรือการทําลาย แต่เจ้าจะ
เรียกกําแพงของเจ้า ว่า ‘ความรอด� และประตู เมืองของเจ้า ว่า ‘ความสรรเสริญ� 19 ดวง
อาทิตย์ จะไม่ เป็น ความสว่างของเจ้า ในกลางวันอ ีก หรือ ดวงจันทร์จะไม่ ให้ แสงแก่ เจ้ าใน
กลางคืนเพื่อเป็นความสุกใส แต่พระเยโฮวาห์จะทรงเป็นความสว่างเป็นนิ ตย์ของเจ้า และ
พระเจ้า ของเจ้า จะเป็น สง่า ราศี ของเจ้า 20 ดวงอาทิตย์ ของเจ้า จะไม่ ตกอีก หรือ ดวงจันทร์
ของเจ้า จะไม่ มี ข้างแรม เพราะพระเยโฮวาห์ จะทรงเป็น ความสว่างนิ รน
ั ดร์ของเจ้า และวั
นที่เจ้าไว้ทุกข์จะหมดสิน
้ ไป 21 ชนชาติของเจ้าจะชอบธรรมทัง้ สิน
้ เขาจะได้แผ่นดินนั ้นเป็น
กรรมสิทธิเป็
์ น นิ ตย์ หน ่อ ที่ เราปลูก และผลงานแห่ งม ือ ของเรานั ้น เพื่อ เราจะรับ สง่า ราศี
22 ผูเล็
้ กน้ อยที่สุดจะเป็นพันๆ และผู้นิดที่สุดจะเป็นประชาชาติอนม
ั อานุ
ี
ภาพ เราคือพระเย
โฮวาห์ ถึงเวลาเราก็จะเร่ง�
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ข่าวประเสริฐเรือ
่ งความรอดในศิโยน
“พระวิญญาณแห่ง องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า สถิต อยู่ บนข้าพเจ้า เพราะว่า พระเยโฮ
วาห์ ได้ ทรงเจิม ตัง้ ข้าพเจ้า ไว้ ให้ ประกาศข่าวประเสริฐ มายัง ผู้ ที่ ถ่อมใจ พระองค์ ได้ ทรงใช้
ข้าพเจ้าให้รก
ั ษาคนที่ชอกชํ้าระกําใจ ให้ร้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเชลย และบอกการ
เปิด เรือนจํา ออกให้ แก่ ผู้ ที่ ถู กจองจํา 2 เพื่อ ประกาศปี แห่ งความโปรดปรานของพระเยโฮ
วาห์ และวันแห่งการแก้แค้นของพระเจ้าของเรา เพื่อเล้าโลมบรรดาผู้ที่ไว้ทุกข์
1
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3 เพื่อจัดให้บรรดาผูที
้ ่ไว้ทุกข์ในศิโยน

เพื่อประทานความสวยงามแทนขีเ้ ถ้าให้เขา นํ้ามัน
แห่ง ความยินดี แทนการไว้ ทุกข์ ผ้าห่ม แห่ง การสรรเสริญ แทนจิตใจที่ ท้อถอย เพื่อ คนจะ
เรียกเขาว่าต้นไม้แห่งความชอบธรรม ที่ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงปลูกไว้ เพื่อพระองค์จะทรงได้
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4 เขาทัง
้ หลายจะสร้างที่ที่ถูกทิง้ ไว้เสียเปล่าแต่โบราณขึ้นใหม่

รับสง่าราศี
เขาจะก่อซากปรั
กหักพังแต่ก่อนขึ้นมาอีก เขาจะซ่อมหัวเมืองที่ถูกทิง้ ไว้เสียเปล่านั ้น คือที่ที่รกร้างมาหลาย
ชัว่ อายุคนแล้ว 5 คนต่างถิน
่ จะยืนเลี้ยงฝูงแพะแกะของเจ้าทัง้ หลาย บุตรชายทัง้ หลายของ
คนต่างด้าวจะเป็น คนไถนาและคนแต่ง เถาองุน
่ ของเจ้า 6 แต่ เจ้ าทัง้ หลายจะได้ ชื่อ ว่า ปุ
โรหิต ของพระเยโฮวาห์ คนจะเรียกเจ้า ทัง้ หลายว่า เป็น ผู้ ปรนนิ บัติ ของพระเจ้า ของเรา เจ้
าทัง้ หลายจะได้ รบ
ั ประทานความมัง่ คัง่ ของบรรดาประชาชาติ และเจ้า จะอวดในสง่า ราศี
ของเขาทัง้ หลาย 7 แทนความอายของเจ้าทัง้ หลาย เจ้าจะได้ส่วนสองส่วน แทนความอดสู
เขาทัง้ หลายจะเปรมปรีดิ์ในส่วนของเขา เพราะฉะนั ้นในแผ่นดินของเขาทัง้ หลาย เขาจะได้
สองส่วนเป็นกรรมสิทธิ์ ความชื่นบานเป็นนิ ตย์จะเป็นของเขา 8 เพราะเราคือพระเยโฮวาห์
รัก ความยุ ติ ธรรม เราเกลียดการขโมยเพื่อ ได้ เครือ
่ งเผาบู ชา เราจะนํา กิจการของเขาด้วย
ความจริง และเราจะกระทํา พันธสัญญานิ รัน ดร์กับ เขา 9 เชื้อ สายของเขาทัง้ หลายจะเป็
นทีรู่ จั
้ กกันท่ามกลางบรรดาประชาชาติ และลูกหลานของเขาในท่ามกลางชนชาติทัง้ หลาย
ทุ กคนที่ ได้ เห ็น เขาจะจํา เขาได้ ว่า เขาเป็น เชื้อ สายซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงอํานวยพระพร�
10 ข้าพเจ้าจะเปรมปรีดิอ
์ ย่างยิง่ ในพระเยโฮวาห์ จิตใจของข้าพเจ้าจะลิงโลดในพระเจ้าของ
ข้าพเจ้า เพราะพระองค์ ได้ ทรงสวมข้าพเจ้า ด้วยเสื้อผ้า แห่ง ความรอด พระองค์ ทรงคลุม
ข้าพเจ้าด้วยเสื้อแห่งความชอบธรรม อย่างเจ้าบ่าวประดับตัวด้วยเครือ
่ งประดับ และอย่าง
เจ้า สาวตกแต่ง ตัว ด้วยเพชรนิ ล จินดา 11 เพราะแผ่น ดิน โลกได้ เก ิด หน่ อ ของมัน และสวน
ทําให้ สิ ่ง ที่ หว่านในนั ้น งอกขึ้น มาฉั นใด องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า จะทรงทําให้ ความชอบ
ธรรมและความสรรเสริญงอกขึ้นมาต่อหน้าบรรดาประชาชาติฉั นนั ้น
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เพื่อ เห็น แก่ ศิ โยน ข้าพเจ้า จะไม่ ระงับ เสียง และเพื่อ เห็น แก่ เยรู ซาเล็ม ข้าพเจ้า จะไม่
นิ่ งเฉยอยู่ จนกว่าความชอบธรรมของกรุ งนี้ จะออกไปอย่างความสุกใส และความรอดของ
กรุ งนี้ อย่างคบเพลิงที่ลุกอยู่ 2 บรรดาประชาชาติจะเห็นความชอบธรรมของเจ้า และกษั ตริ
ย์ทัง้ หลายจะเห็นสง่าราศี ของเจ้า และเขาจะเรียกเจ้าด้วยชื่อใหม่ ซึ่งพระโอษฐ์ของพระเย
โฮวาห์จะประทาน 3 เจ้ าจะเป็น มงกุฎ แห่ง สง่า ราศี ในพระหัตถ์ ของพระเยโฮวาห์ และเป็น
ราชมงกุฎ ในพระหัตถ์ แห่ งพระเจ้า ของเจ้า 4 เขาจะไม่ ขนานนามเจ้า อี กว่า “ถู กทอดทิง้ �
และเขาจะไม่เรียกแผ่นดินของเจ้าอีกว่า “ซึ่งร้างเปล่า� แต่เขาจะเรียกเจ้าว่า “เฮฟซีบาห์�
และเรียกแผ่นดินของเจ้าว่า “บิวลาห์� เพราะพระเยโฮวาห์ทรงปีติยินดีในเจ้า และแผ่นดิน
ของเจ้า จะแต่งงาน 5 เพราะชายหนุ่ม แต่งงานกับ หญิง พรหมจารีฉั นใด บุ ตรชายทัง้ หลาย
ของเจ้าจะแต่งกับเจ้าฉั นนั ้น และเจ้าบ่าวเปรมปรีดิเ์ พราะเจ้าสาวฉั นใด พระเจ้าของเจ้าจะ
เปรมปรีดิ์เพราะเจ้าฉั นนั ้น 6 โอ เยรู ซาเล็มเอ๋ย บนกําแพงของเจ้า เราได้วางยามไว้ ตลอด
กลางวันและตลอดกลางคืนเขาทัง้ หลายจะไม่ระงับเสียงเลย เจ้าทัง้ หลายผู้ที่กล่าวถึงพระ
เยโฮวาห์ ไม่ต้องระงับเสียง 7 และอย่าให้พระองค์หยุดพักจนกว่าพระองค์ จะสถาปนาและ
กระทํา กรุ ง เยรู ซาเล็ม ให้ เป็ นที ่ สรรเสริญ ในแผ่น ดิน โลก 8 พระเยโฮวาห์ ทรงปฏิญาณด้วย
พระหัตถ์ ขวาของพระองค์ และด้วยพระกรอานุภาพของพระองค์ ว่า “แน่ นอนเราจะไม่ ให้
ข้าวของเจ้าเป็นอาหารของศั ตรู ของเจ้าอีก และบรรดาบุตรชายของคนต่างด้าวจะไม่ด่ ืมน
้ําองุน
่ ของเจ้า ซึ่งเจ้าตรากตรําได้มานัน
้ 9 แต่ผู้ใดที่เกี่ยวเก็บไว้จะได้กินและสรรเสริญพระ
เยโฮวาห์ และบรรดาผู้ ที่ เก ็ บรวบรวมจะได้ ด่ืม ในลานสถานอัน บริสุทธิ ์ ของเรา� 10 จงไป
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จงไปทางประตูเมือง จัดเตรียมทางไว้ให้ชนชาตินี้ จงพูน จงพูนทางหลวงขึ้น จงเก็บกวาด
หินเสีย ให้หมด จงยกสัญญาณไว้เหนื อ ชนชาติ ทัง้ หลาย 11 ดู เถิด พระเยโฮวาห์ได้ ทรงร้อง
ประกาศให้ได้ ยินถึงปลายแผ่นดินโลกว่า “จงกล่าวแก่ ธด
ิ าของศิ โยนว่า ‘ดู เถิด ความรอด
ของเจ้ามา ดูเถิด รางวัลของพระองค์ก็อยูกั
่ บพระองค์ และพระราชกิจของพระองค์ก็อยูต่
่ อ
12
พระพักตร์ของพระองค์� ” และคนจะเรียกเขาทัง้ หลายว่า “ประชาชนบริสุทธิ์ ผู้รับไถ่ไว้
แล้วของพระเยโฮวาห์� และเขาจะเรียกเจ้าว่า “หามาได้ เมืองที่มิได้ถูกทอดทิง้ �

63
บ่อย่าํ องุน
่ แห่งพระพิโรธของพระเจ้า (อสย 2:10-22; วว 19:11-21)
สวมเสื้อผ้าย้อมสีจากเมืองโบสราห์ พระองค์ผู้ซึ่งโอ่อา่
ในเครือ
่ งทรงของพระองค์ เสด็จ มาด้วยกําลัง ยิง่ ใหญ่ ของพระองค์ “นี่ เราเองร้องประกาศ
ในความชอบธรรมและมี อาน ุ ภาพที่ จะช่วยให้ รอด � 2 ทําไมเครือ
่ งทรงของพระองค์ จึง สี
แดง และเสื้อผ้า ของพระองค์ เหมือนกับ ของคนที่ ย่าํ ในบ่อ ยํ่า องุน
่ 3 “เราได้ ย่าํ บ่ ออง ุ่น แต่
ลําพัง และไม่มีใครจากชนชาติ ทัง้ หลายอยู่กับเราเลย เราจะยํ่ามันด้วยความโกรธของเรา
เราเหยียบมัน ด้วยความพิโรธของเรา โลหิต ของเขาจะพรมอยู่ บนเสื้อผ้า ของเรา และเรา
จะทําให้เสื้อผ้าของเราเปื้ อนหมด 4 เพราะวันแก้แค้นอยูใ่ นใจของเรา และปีแห่งการไถ่ของ
เราได้มาถึง 5 เรามอง แต่ไม่มผู
ี ใดช่
้
วยเหลือ เราประหลาดใจว่าไม่มีผูชู
้ ไว้ เพราะฉะนั ้นแขน
ของเราเองจึงนําความรอดมาให้เรา และความพิโรธของเรา ชู เราไว้ 6 เราจะยํ่าชนชาติทัง้
หลายลงด้วยความโกรธของเรา เราทําให้เขาเมาด้วยความพิโรธของเรา และเราจะทําให้
กําลังของเขาถดถอยลงบนแผ่นดินโลก�
1 นี่ ใครหนอที่มาจากเมืองเอโดม

พระเจ้าทรงดูแลรักษาอิสราเอล
ข้าพเจ้า จะกล่าวถึง ความเมตตาแห่ง พระเยโฮวาห์ และการสรรเสริญ ของพระเยโฮ
วาห์ ตามบรรดาซึ่ง พระเยโฮวาห์ประทานแก่ พวกเรา และความดี ยิง่ ใหญ่ ต่อ วงศ์ วานของ
อิสราเอล ซึ่งพระองค์ ทรงอนุมัติ ให้ตามพระกรุ ณาของพระองค์ ตามความเมตตาอันอุดม
สมบู รณ ์ ของพระองค์ 8 เพราะพระองค์ ตรัสว ่า “แน่ ที เดียวเขาเป็น ชนชาติ ของเรา บุ ตรผู้
จะไม่ พู ดม ุสา� และพระองค์ ได้ เป็น พระผู้ ชว
่ ยให้ รอดของเรา 9 พระองค์ ทรงทุกข์ พระทัย
ในความทุกข์ ใจทัง้ สิน
้ ของเขา และทูต สวรรค์ ที่ อยู่ต่อ พระพักตร์พระองค์ ช่วยเขาทัง้ หลาย
ให้ รอด พระองค์ ทรงไถ่ เขาด้วยความรัก ของพระองค์ และด้วยความสงสารของพระองค์
พระองค์ทรงยกเขาขึ้นและหอบเขาไปตลอดกาลก่อน 10 แต่เขาทัง้ หลายได้กบฏ และทําให้
พระวิญญาณบริสุทธิข
์ องพระองค์เสียพระทัย ฉะนั ้นพระองค์จึงทรงหันเป็นศัตรูของเขาทัง้
หลาย และพระองค์ทรงต่อสู้กับเขาทัง้ หลายเอง 11 แล้วพระองค์ทรงระลึกถึงสมัยเก่าก่อน
ถึงโมเสส ถึงชนชาติของพระองค์ว่า “พระองค์ผู้ทรงนําเขาทัง้ หลายขึ้นมาจากทะเลพร้อม
กับผูเ้ ลี้ยงแพะแกะของพระองค์อยูที
่ ่ไหน พระองค์ทรงอยูที
่ ่ไหน ผูซึ
้ ่งบรรจุพระวิญญาณบริ
สุทธิข
์ องพระองค์ท่ามกลางเขา 12 ผูนํ
้ าเขาทัง้ หลายทางมือขวาของโมเสสด้วยพระกรอันรุ่ง
โรจน์ ของพระองค์ ผูแยกนํ
้
้ าออกต่อหน้าเขาทัง้ หลาย เพื่อสร้างพระนามนิ รน
ั ดร์ให้พระองค์
เอง 13 ผู้ ได้ นํา เขาทัง้ หลายข้ามทะเลนั ้น เหมือนม้า ในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร เพื่อ เขาทัง้ หลายจะ
มิ ได้ สะดุด 14 อย่างสัตว์ เลี้ยงไปยัง หุบเขาฉั นใด พระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ ประทาน
ให้ เขาหยุด พัก ฉั น นั ้น� ฉะนั ้น พระองค์ จึง ทรงนํา ชนชาติ ของพระองค์ เพื่อ จะสร้างพระนา
มอั นร ุ่ง โรจน์ แด่ พระองค์ เอง 15 ขอทอดพระเนตรลงมาจากฟ้า สวรรค์ และทรงเพ่ งด ู จาก
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สถานบริสุทธิ ์ และรุ ง่ โรจน์ ของพระองค์ ความกระตือรือร้น และอานุภาพของพระองค์ อยู่
ที่ไหน พระทัย กรุ ณาและพระเมตตาของพระองค์ ต่อ ข้า พระองค์ อยู่ ที่ไหน ได้ ถู กยึด ไว้แล ้ว
หรือ 16 แน่ นอนพระองค์ ทรงเป็น พระบิดาของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย แม้ อับ ราฮัม มิ ได้ รู ้จัก
ข้าพระองค์ และอิสราเอลหาจํา ข้าพระองค์ ได้ ไม่ โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงเป็น
พระบิดาและพระผู้ ไถ่ ของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย พระนามของพระองค์ ดํารงอยู่ ตัง้ แต่ นิ รัน
ดร์กาล 17 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ไฉนพระองค์ทรงกระทําให้ข้าพระองค์ทัง้ หลายผิดไปจาก
พระมรรคาของพระองค์ และกระทํา ใจของข้า พระองค์ ให้ แข ็ งกระด้างจนข้า พระองค์ ไม่
ยําเกรงพระองค์ ขอพระองค์ทรงกลับมาเพื่อเห็นแก่บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์คือ ตระกูล
ทัง้ หลายอัน เป็น มรดกของพระองค์ 18 ชนชาติ แห่ งความบริสุทธิ์ ของพระองค์ ได้ อาศัย อยู่
ที่ นั ่น แค่ ประเด ีย
๋ วหนึ่ ง ปฏิปักษ์ ของข้า พระองค์ ทัง้ หลายได้ เหย ียบยํ่า สถานบริ สุทธิ ์ ของ
19
พระองค์ ลง ข้า พระองค์ ทัง้ หลายเป็น ของพระองค์ พระองค์ ไม่ เคยปกครองพวกเขาเลย
เขาไม่ได้เรียกพวกเขาโดยพระนามของพระองค์

64
พระเจ้าทรงเป็นช่างปั้ น เราเป็นดินเหนี ยว

1 โอ

ถ้าหากว่าพระองค์จะทรงแหวกฟ้าสวรรค์เสด็จลงมาได้หนอ เพื่อภูเขาจะไหลลงมา
ต่อพระพักตร์พระองค์ 2 ดัง เมื่อ ไฟที่ ทําให้ละลายไหม้ อยู่ และไฟกระทําให้น้ํา เดื อด เพื่อ ให้
พระนามของพระองค์เป็นทีรู่ จั
้ กแก่ปฏิปักษ์ ของพระองค์ เพื่อบรรดาประชาชาติจะสะเทือน
ต่อ พระพักตร์พระองค์ 3 เมื่อ พระองค์ ทรงกระทํา สิง่ น่า กลั วท ี่ พวกข้า พระองค์ คาดไม่ ถึง
พระองค์เสด็จลงมา ภูเขาก็เคลื่อนที่ลงมาต่อพระพักตร์พระองค์ 4 โอ ข้าแต่พระเจ้า ตัง้ แต่
เริม
่ แรกของโลก ไม่มี ผู้ ใดได้ ยิน หรือ ทราบด้วยหู หรือ ตาได้ เห็น สิ ่ง ทัง้ หลายซึ่ง พระองค์
ทรง เตรียม ไว้ เพื่อ บรรดา ผู้ ที่ รอ คอย พระองค์ นอก เหนื อ พระองค์ 5 พระองค์ ทรง พบ เขา
ที่ ช่น
ื บานและกระทํา ความชอบธรรม บรรดาผู้ ที่ จํา พระองค์ ได้ ในวิธี การของพระองค์ ดู
เถิด พระองค์ ทรงกริว้ เพราะข้า พระองค์ ทัง้ หลายทําบาปแล้ว ข้า พระองค์ ทัง้ หลายยัง อยู่
ในบาปเป็น เวลานาน และข้า พระองค์ ทัง้ หลายจะรอด 6 ข้า พระองค์ ทุ กคนได้ กลายเป็น
เหมือนสิง่ ที่ ไม่ สะอาด และการกระทํา อัน ชอบธรรมของข้า พระองค์ ทัง้ สิน
้ เหมือนเสื้อผ้า
ที่ สกปรก ข้า พระองค์ ทุ กคนเหีย
่ วลงอย่างใบไม้ และความชัว่ ช้า ของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย
ได้ พัดพาข้าพระองค์ ไปเหมือนลม 7 ไม่มีผู้ใดร้องทูลต่อพระนามของพระองค์ ที่ เร้าตนเอง
ให้ยด
ึ พระองค์ ไว้ เพราะพระองค์ ทรงซ่อนพระพักตร์ของพระองค์ จากข้าพระองค์ ทัง้ หลาย
และได้ผลาญข้าพระองค์ทัง้ หลายเพราะเหตุความชัว่ ช้าของข้าพระองค์ 8 โอ ข้าแต่พระเย
โฮวาห์ แต่ บัดนี้ พระองค์ ยัง ทรงเป็น พระบิดาของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายเป็น ดิน
เหนี ยว และพระองค์ ทรงเป็น ช่างปั้ น ข้า พระองค์ ทุ กคนเป็น ผลพระหัตถกิจ ของพระองค์
9 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขออย่า ทรงกริวน
้ ัก และขออย่า ทรงจดจํา ความชัว่ ช้า ไว้เป็น นิ ตย์
ดู เถิด ขอ ทรง พิ เคราะห์ ข้า พระองค์ ทัง้ สิน
้ เป็น ชนชาติ ของ พระองค์ 10 หัว เมือ งบ ริ สุทธิ ์
ของพระองค์ กลายเป็น ถิน
่ ทุ รก ัน ดาร ศิ โยนได้ กลายเป็น ถิน
่ ทุ รก ัน ดาร เยรู ซาเล็ม เป็ นที ่
รกร้าง 11 นิ เวศอันบริสุทธิแ
์ ละงามของข้าพระองค์ทัง้ หลาย ที่ซึ่งบรรพบุรุษของข้าพระองค์
สรรเสริญ พระองค์ ถู กไฟเผาเสีย แล้ว และสิ่ งอ ัน น่า ปรารถนาของข้า พระองค์ ทัง้ สิน
้ ได้ ถู ก
ทิง้ ร้าง 12 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เป็นอย่างนี้ แล้ว พระองค์ยังจะทรงยับยัง้ พระองค์ไว้หรือ
พระองค์จะทรงเงียบอยูแ
่ ละข่มใจพวกข้าพระองค์อย่างถึงขนาดหรือ
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พระเจ้าทรงตอบพวกอิสราเอลที่เหลืออยู่

“คนเหล่านั ้ นที ่ มิได้ ขอพบเรา แสวงหาเรา คนเหล่านั ้ นที ่ มิได้ แสวงหาเราได้ พบเรา
เราว่า ‘เราอยู่ ที่ นี่ เราอยู่ ที่ นี่ � ต่อ ประชาชาติ ที่ เขาไม่ ได้ เรียกโดยนามของเรา 2 เรายื่ นม ือ
ของเราออกตลอดวันต่อชนชาติที่ มักกบฏ ผู้ดําเนิ นในทางที่ ไม่ดี ติดตามอุบายของตนเอง
3 ชนชาติ ที่ ยัว
่ เย้า เราให้ กร ว
ิ้ ต่อ หน้า อยู่ เสมอ ทําการสักการบูชาตามสวน และเผาเครือ
่ ง
หอมอยู่บนกองอิฐ 4 ผู้ยังคงอยู่ท่ามกลางอุโมงค์ ฝังศพ และค้างคืนในโบราณสถาน ผู้กิน
เนื้ อ หมู และในภาชนะของเขามี แกงซึ่ง ทํา ด้วยเนื้ อที่ น่า สะอิดสะเอียน 5 ผู้ กล่าวว่า ‘ออก
ไปห่างๆ อย่าเข้ามาใกล้ เพราะข้าบริสุทธิ์กว่าเจ้า� เหล่านี้ เป็นควันอยู่ในจมูกของเรา เป็น
ไฟซึ่ง ไหม้ อยู่ วัน ยัง คํ่า 6 ดู เถิด มี เข ียนไว้ ต่อ หน้า เราว่า ‘เราจะไม่ นิ่ ง เฉย แต่ เราจะตอบ
สนอง เออ เราจะตอบสนองไว้ในอกของเขา 7 ทัง้ ความชัว่ ช้า ของเจ้า และความชัว่ ช้า ของ
บรรพบุรุษ ของเจ้า ทัง้ หลายรวมกัน ด้วย� ” พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า “เขาได้ เผาเครือ
่ ง
หอมบนภู เขา และกล่าวหยาบช้า ต่อ เราบนเนิ น เราจึง จะตวงกิจการเก่า เข้าไปในอกของ
เขา� 8 พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า “นํ้า องุน
่ ใหม่ หาได้ จากพวงองุน
่ และเขากล่าวว่า ‘อย่า
ทําลายมันเสีย เพราะมีพระพรอยู่ในนั ้น� ฉั นใด เราก็จะกระทําด้วยเห็นแก่ผู้รบ
ั ใช้ของเรา
9
และไม่ทําลายเขาหมดทีเดียวฉั นนั ้น เราจะนําเชื้อสายออกมาจากยาโคบ และผู้รบ
ั มรดก
ภูเขาทัง้ หลายของเราจากยูดาห์ ผู้เลือกสรรของเราจะได้รบ
ั มันเป็นมรดก และบรรดาผู้รับ
ใช้ของเราจะอาศัยอยูที
่ ่นั่น 10 ชาโรนจะเป็นลานหญ้าสําหรับฝูงแพะแกะ และหุบเขาอาโคร์
จะเป็ นที ่ ให้ ฝูง วัว นอน เพื่อ ชนชาติ ของเราที่ ได้ แสวงหาเรา 11 แต่ เจ้ าทัง้ หลายจะทอดทิง้
พระเยโฮวาห์ ผู้ ลืม ภู เขาบริสุทธิ์ ของเรา ผู้ จัด สํารับ ไว้ให้ แก่ พระโชค และจัดหาเครือ
่ งดื่ม
บูชาให้แก่พระเคราะห์ 12 เพราะฉะนั ้นเราจะนั บรวมเจ้าทัง้ หลายไว้กับดาบ และเจ้าทุกคน
จะต้องหมอบลงต่อการสังหาร เพราะเมื่อเราเรียก เจ้าไม่ตอบ เมื่อเราพูด เจ้าไม่ฟัง แต่ได้
กระทํา ชัว่ ในสายตาของเรา และเลือกสิง่ ที่ เราไม่ ปี ติ ยินดี ด้วย � 13 เพราะฉะนั ้น องค์ พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้าจึงตรัสดังนี้ ว่า “ดู เถิด ผู้รบ
ั ใช้ทัง้ หลายของเราจะได้ รับประทาน แต่ เจ้ าทัง้
หลายจะหิว ดูเถิด ผู้รบ
ั ใช้ของเราจะได้ดื่ม แต่เจ้าจะกระหาย ดูเถิด ผู้รบ
ั ใช้ของเราจะเปรม
ปรีดิ ์ แต่ เจ้ าจะได้ อาย 14 ดู เถิด ผู้รบ
ั ใช้ ของเราจะร้องเพลงเพราะใจยินดี แต่ เจ้ าทัง้ หลาย
จะร้องออกมาเพราะเสียใจ และจะครวญครางเพราะจิตระทม 15 เจ้าทัง้ หลายจะทิง้ ชื่อของ
เจ้า ไว้แก่ ผู้ เลือกสรรของเราเพื่อ ใช้ แช่ง และองค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า จะทรงสังหารเจ้า
แต่ จะทรงเรียกชื่อ ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ ด้วยชื่ ออ่น
ื 16 ดัง นั ้น ผู้ ใดที่ ขอพรให้ตนเองในแผ่น
ดิน โลก จะขอพรให้ ตนเองในพระนามพระเจ้า แห่ง ความจริง และผู้ ใดที่ ปฏิญาณในแผ่น
ดิน โลก จะปฏิญาณในนามพระเจ้า แห่ง ความจริง เพราะความลําบากเก่า แก่นั้ นก ็ ลืม เสีย
แล้ว และซ่อนเสียจากตาของเรา
1

แผ่นดินโลกใหม่และฟ้าสวรรค์ใหม่
ดูเถิด เราจะสร้างฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ เพราะสิง่ เก่าก่อนนั ้นจะ
ไม่จํากันหรือนึ กได้อีก 18 แต่จงชื่นบานและเปรมปรีดิ์เป็นนิ ตย์ในสิง่ ซึ่งเราสร้างขึ้น เพราะ
ดูเถิด เราสร้างเยรู ซาเล็มให้เป็ นที่เปรมปรีดิ์ และชนชาติของเมืองนั ้นให้เป็นความชื่นบาน
19 เราจะเปรมปรีดิ ์ ด้วยเยรู ซาเล็ม และชื่นบานด้วยชนชาติ ของเรา จะไม่ ได้ ยิน เสียงร้องไห้
ในเมืองนั ้ นอ ีก และเสียงครวญคราง 20 ในนั ้น จะไม่ มี ทารกที่ มี ชีวิต เพียงสองสามวัน หรือ
17 เพราะ
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คนแก่ ที่ มีอายุ ไม่ ครบกําหนด เพราะเด็ก จะมี อายุ หน ่ง
ึ ร้อยปี จึง ตาย และคนบาปที่ มีอายุ
เพียงหนึ่ ง ร้อยปี จะเป็ นที ่ แช่ง 21 เขาจะสร้างบ้านและเข้า อาศัย อยู่ ในนั ้น เขาจะปลูก สวน
องุน
่ และกินผลของมัน 22 เขาจะไม่สร้างและคนอื่นเข้าอาศัยอยู่ เขาจะไม่ปลูกและคนอื่นก
ิน เพราะอายุ ชนชาติ ของเราจะเป็นเหมือนอายุ ของต้นไม้ และผู้ เลือกสรรของเราจะใช้ผล
งานนํ้ามือของเขานาน 23 เขาทัง้ หลายจะไม่ทํางานโดยเปล่าประโยชน์ หรือคลอดบุตรเพื่อ
ความสยดสยอง เพราะเขาเป็นเชื้อสายของผู้ที่ ได้ รับพรของพระเยโฮวาห์ กั บลู กๆของเขา
ด้วย 24 และต่อมา ก่อนที่เขาร้องเรียก เราจะตอบ ขณะที่เขายังพูดอยู่ เราจะฟัง 25 สุนัขป่า
และลูก แกะจะหากิน อยู่ ด้วยกัน สิ งโตจะกิน ฟางเหมือนวัว และผงคลี จะเป็น อาหารของงู
มันทัง้ หลายจะไม่ทําอันตรายหรือทําลายทัว่ ภูเขาบริสุทธิ์ของเรา� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้

66
พระพรแห่งอาณาจักรของพระเจ้า
พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า “สวรรค์ เป็น บัล ลั งก ์ ของเรา และแผ่น ดิน โลกเป็น แท่น วาง
เท้าของเรา นิ เวศซึ่งเจ้าจะสร้างให้เรานั ้นจะอยู่ที่ไหนเล่า และที่พํานั กของเราอยู่ที่ไหน 2 สิ
่ง เหล่า นี้ มือ ของเราได้ กระทํา ทัง้ สิน
้ บรรดาสิง่ เหล่า นั ้น จึง เป็น ขึ้น มา� พระเยโฮวาห์ตรัสด
ัง นี้ “แต่ คนนี้ ต่างหากที่ เราจะมอง คือ เขาผู้ ที่ ถ่อมและสํานึ ก ผิด ในใจ และตัว สัน
่ เพราะ
3
คํา ของเรา เขาผู้ ฆ่า วัว ราวกับ เขาฆ่า คน เขาผู้ ถวายลูก แกะเป็น เครือ
่ งบูชาราวกับ เขาตัด
คอสุนัข เขาผู้ ถวายเครือ
่ งบูชาราวกับ เขาถวายเลือดหมู เขาผู้ เผาเครือ
่ งหอมราวกับ เขา
สาธุการรู ป เคารพ คนเหล่า นี้ ต่างก็ เลือกทางของเขาเอง และจิตใจของเขาปี ติ ยินดี อยู่ ใน
สิง่ น่าสะอิดสะเอียนของเขา 4 เราก็ จะเลือกการหลอกหลอนมาให้เขาด้วย และนําสิง่ ที่ เขา
กลัว มาถึง เขา เพราะเมื่อ เราได้ เรียก ไม่มี ผู้ ใดตอบ เมื่อ เราพูด เขาไม่ ฟัง แต่ เขาได้ กระทํา
ชัว่ ต่อหน้าต่อตาของเรา และเลือกสิง่ ที่ เราไม่ปี ติยินดีด้วย� 5 เจ้าผู้ตัวสัน
่ เพราะพระวจนะ
ของพระองค์ จงฟัง พระวจนะของพระเยโฮวาห์ “พี่ น้ องของเจ้า ผู้ ซ่ึง เกลียดชัง เจ้า และ
เหวีย
่ งเจ้าออกไปเพราะเห็นแก่นามของเรา ได้พูดว่า ‘ขอพระเยโฮวาห์ทรงรับเกียรติ� แต่
พระองค์ จะได้ ปรากฏและเป็น ความชื่นบานของเจ้า และเขาเหล่า นั ้น แหละจะต้องได้ รบ
ั
ความอาย 6 เสียงอึงคะนึ งจากในเมือง เสียงจากพระวิหาร พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์
กําลังให้การตอบแทนต่อศัตรูของพระองค์ 7 ก่อนที่นางจะปวดครรภ์ นางก็คลอดบุตร ก่อน
ที่ความเจ็บปวดจะมาถึงนาง นางก็ให้กําเนิ ดบุตรชายคนหนึ่ ง 8 ใครเคยได้ยน
ิ สิง่ อย่างนี้ บ้าง
ใครเคยได้เห็นสิง่ อย่างนี้ บ้าง แผ่นดินจะให้งอกขึ้นในวันเดียวหรือ ประชาชาติจะคลอดมา
ในครู เ่ ดียวหรือ เพราะพอศิ โยนปวดครรภ์ เธอก็คลอดบุตรทัง้ หลายของเธอ 9 เราจะนํามา
ถึงกําหนดคลอด แล้วจะไม่ให้คลอดหรือ� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ “เราผู้เป็นเหตุ ให้คลอด
จะปิดครรภ์หรือ� พระเจ้าของท่านตรัสดังนี้ 10 จงเปรมปรีดิ์กับเยรู ซาเล็มและยินดีกับเธอ
นะบรรดาเจ้าที่รก
ั เธอ จงเปรมปรีดิก
์ ับเธอด้วยความชื่นบาน นะบรรดาเจ้าที่ไว้ทุกข์เพื่อเธอ
11 เพื่อเจ้าจะได้ดูดและอิม
่ ใจด้วยอกอันประเล้าประโลมของเธอ เพื่อเจ้าจะได้ด่ืมให้เกลี้ยง
ด้วยความปี ติยินดี จากสง่าราศีอันอุดมของเธอ 12 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “ดูเถิด
เราจะนํา สันติภาพมาถึง เธออย่างกับ แม่ นํ้า และสง่า ราศี ของบรรดาประชาชาติ เหมือน
ลํานํ้า ที่ กําลัง ล้น และเจ้า ทัง้ หลายจะได้ ดูด เธอจะอุม
้ เจ้า ไว้ที่ บัน
้ เอวของเธอ และเขย่า ขึ้น
ลงที่ เข ่า ของเธอ 13 ดัง่ ผู้ ที่ มารดาของตนเล้าโลม เราจะเล้าโลมเจ้า เช่น นั ้น และเจ้า จะรับ
การเล้าโลมในเยรู ซาเล็ม 14 เมื่อเจ้าเห็นอย่างนี้ ใจของเจ้าจะเปรมปรีดิ ์ กระดูกของเจ้าจะ
1
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กระชุม
้ ั นว ่า หัตถ์ ของพระเยโฮวาห์ อยู่ กับ ผู้ รับ ใช้ ของ
่ กระชวยอย่างผัก หญ้า และเขาจะรู ก
พระองค์ และความพิโรธต่อสู้ ศัตรู ของพระองค์ 15 เพราะ ดู เถิด พระเยโฮวาห์จะเสด็จ มา
ด้วยไฟ และรถรบของพระองค์ เหมือนลมหมุน เพื่อ สนองเขาด้วยความกริว้ ของพระองค์
อย่างเกรีย
้ วกราด และด้วยการขนาบของพระองค์พรอ
้ มด้วยเปลวเพลิง 16 เพราะพระเยโฮ
วาห์จะทรงกระทําการพิพากษาด้วยไฟ และด้วยพระแสงของพระองค์เหนื อเนื้ อหนั งทัง้ สิน
้
และผูที
้ ่พระเยโฮวาห์ทรงสังหารเสียจะมีมากมาย 17 คนทัง้ หลายที่กระทําตัวให้บริสุทธิและ
์
ชําระตัวให้บริสุทธิ์ อยู่ข้างหลังต้นไม้ต้นหน่งึ ท่ามกลางสวน ที่ กําลั งกินเนื้ อหมู และสิง่ ที่ น่า
สะอิดสะเอียน และหนู จะถูกเผาผลาญเสียด้วยกัน� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ 18 “เพราะเรา
ทราบการงานของเขาและความคิด ของเขา และเราจะมารวบรวมบรรดาประชาชาติ และ
ภาษาทัง้ สิน
้ และเขาจะมาเห็น สง่า ราศี ของเรา 19 และเราจะตัง้ หมายสําคัญ ไว้ท่ามกลาง
เขา และเราจะส่ง ผู้ รอดพ้น จากพวกเขานั ้น ไปยัง บรรดาประชาชาติ ยัง ทารชิช ปู ลและลูด
ผูโก่
้ งธนู ยังทูบัลและยาวาน ยังเกาะทัง้ หลายที่ไกลออกไป ที่เขายังไม่ได้ยินชื่อเสียงของเรา
และเห็น สง่า ราศี ของเรา และเขาจะประกาศสง่า ราศี ของเราท่ามกลางบรรดาประชาชาติ
20 และเขาจะนําพี่น้องทัง
้ สิน
่ งถวาย
้ ของเจ้าทัง้ หลายจากบรรดาประชาชาติทัง้ สิน
้ เป็นเครือ
บูชาพระเยโฮวาห์ มาด้วยม้า ด้วยรถรบ ด้วยเกวียนประทุน ด้วยล่อและด้วยอูฐโหนกเดียว
ยัง เยรู ซาเล็ม ภู เขาบริสุทธิ์ ของเรา� พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ “เช่น เดียวกับ คนอิสราเอลนํา
ธัญ ญบูชาใส่ ภาชนะสะอาดมายัง พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 21 และเราจะเอาเขาบางคน
เป็น ปุโรหิต และเป็น พวกเลวี� พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ 22 “เพราะฟ้า สวรรค์ ใหม่ และแผ่น
ดินโลกใหม่ซ่ึงเราจะสร้าง จะยังอยูต
่ ่อหน้าเราฉั นใด� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ “เชื้อสายของ
เจ้าและชื่อของเจ้าจะยังอยู่ฉั นนั ้น� 23 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “และต่อมาทุกวันขึ้นคํ่า และ
ทุกวันสะบาโต เนื้ อหนั งทัง้ สิน
้ จะมานมัสการต่อหน้าเรา 24 และเขาจะออกไปมองดูซากศพ
ของคนที่ ได้ ละเมิด ต่อ เรา เพราะว่า หนอนของคนเหล่า นี้ จะไม่ ตายไป ไฟของเขาจะไม่ ดับ
และเขาจะเป็นที่น่าสะอิดสะเอียนต่อเนื้ อหนั งทัง้ สิน
้ �
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

เยเรมีย์

หน ังสื อเส พ ทู อาจ ินต์ หน ังสือทั ลม ัด โจ ซี ฟัส และ ทาร์ กัม ได้ กล ่าว ว่า เยเร มีย์ เป็น ผู้
เข ียนเล่ มน ี้ การรับ ใช้ ของอิส ยาห์ อยู่ ก่อนการรับ ใช้ ของเยเรมีย์ เป็น เวลา 60 ปี เยเรมีย์
พยากรณ์ เป็นเวลา 40 ปีในรัชการของกษั ตริย์โยสิยาห์ เยโฮอาหาส เยโฮยาคิม เยโฮยาคีน
และเศเดคียาห์ เยเรมียรั
์ บใช้พระเจ้าในสมัยเดียวกันกับผูพยากรณ์
้
นาฮูม ฮะบากุก และเศ
ฟันยาห์
เยเรมีย์ ได้ เห ็ นการสิน
้ สุด ลงของกษั ตริย์ องค์ สุดท้ายของยู ดาห์ ได้ เห ็ นการทําลายพระ
วิหารและกรุ ง เยรู ซาเล็ม และได้ เห ็ นพวกยู ดาห์ถู กนํา ไปเป็น เชลยในกรุ ง บาบิ โลน ในสมัย
ของเยเรมีย์ ความบาปเจริญ ขึ้น และพวกยู ดาห์ได้ ถู กพระเจ้า พิพากษาอย่างมากมาย ไม่มี
เวลาสงบในสมัยเยเรมีย์
เพราะเหตุ วา่ เยเรมีย์ ได้ พยากรณ์ ถึง การที่ อส
ิ ราเอลจะเป็น เชลยและมี ความโศกเศร้า
ถึง เรือ
่ ง ความ บาป ของ เขา เขา ได้ ถู ก เรียก ว่า “ผู้ พยากรณ์ ที่ ร้องไห้ � (The Weeping
Prophet) หน ังสือเยเรมีย์ นี้ ได้ พรรณนาถึง การประกาศของเยเรมีย์ ในตอนที่ เขาขอร้อง
ให้ยูดาห์กลับมาหาพระเจ้าก่อนที่เขาจะต้องเป็นเชลยในกรุ งบาบิโลน
1 ถ้อยคําของเยเรมีย์บุตรชายของฮิลคียาห์

ผู้หน่งึ ในหมู่ปุโรหิต ผู้อยู่ตําบลอานาโธท ใน
แผ่นดินของเบนยามิน
โอรส
ของอาโมน กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ ในปี ที่ สิ บสามของรัชกาลนี้ 3 และมี มาในรัช กาลของเยโฮ
ยาคิ ม โอรสของโยสิ ยาห์กษั ตริย์แห่งยู ดาห์ จนถึงปลายปี ที่ สิ บเอ็ดแห่งรัชกาลเศเดคี ยาห์
โอรสของโยสิยาห์กษั ตริยแห่
์ งยูดาห์ จนถึงการกวาดเยรู ซาเล็มไปเป็นเชลยในเดือนที่ห้า
2 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงเยเรมียใ์ นรัชกาลโยสิยาห์

พระเจ้าทรงแต่งตัง้ เยเรมียให้
์ เป็นผู้พยากรณ์ ก่อนที่ท่านจะบังเกิด

4 แล้วพระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงข้าพเจ้า ว่า 5 “เราได้ รู จั
้ กเจ้าก่อนที่ เราได้ ก่อร่าง

ตัวเจ้าที่ในครรภ์ และก่อนที่เจ้าคลอดจากครรภ์ เราก็ได้กําหนดตัวเจ้าไว้ เราได้แต่งตัง้ เจ้า
เป็นผู้พยากรณ์ ให้แก่ บรรดาประชาชาติ� 6 แล้วข้าพเจ้าก็ กราบทูลว่า “อนิ จจา ข้าแต่ องค์
พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้า ดูเถิด ข้าพระองค์พูดไม่เป็น เพราะว่าข้าพระองค์เป็นเด็ก� 7 แต่พระ
เยโฮวาห์ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า “อย่า ว่า เจ้า เป็น แต่ เด็ก เพราะเจ้า จะต้องไปหาทุก คนที่ เราใช้
ให้ เจ้ าไป และเราบัญชาเจ้า อย่างไรบ้าง เจ้ าจะต้องพูด 8 อย่า กลัว หน้า เขาเลย เพราะเรา
อยู่กับเจ้า จะช่วยเจ้าให้พ้น� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 9 แล้วพระเยโฮวาห์ทรงเหยียด
พระหัตถ์ของพระองค์ถูกต้องปากข้าพเจ้า และพระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “ดูเถิด เรา
เอาถ้อยคําของเราใส่ ในปากของเจ้า 10 ดู ซิ ในวันนี้ เราได้ ตัง้ เจ้าไว้เหนื อบรรดาประชาชาติ
และเหนื อ ราชอาณาจักรทัง้ หลาย ให้ ถอนออกและให้ พัง ลง ให้ ทําลายและให้ ควํา่ เสีย ให้
สร้างและให้ปลูก�
ผู้พยากรณ์ ได้ประกาศการพิพากษาของพระเจ้า
ยิง่ กว่า นี้ พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาย ัง ข้าพเจ้า ว่า “เยเรมีย์ เอ๋ย เจ้ าเห็น อะไร�
ข้าพเจ้า กราบทูล ว่า “ข้า พระองค์ เห ็น ไม้ ตะพดอัลม ันด์ อน
ั หนึ่ ง� 12 แล ้ว พระเยโฮวาห์ตรัส
กับ ข้าพเจ้า ว่า “เจ้ าเห็น ถูก ต้องดี แล้ว เพราะเราจะเร่งเร้า ถ้อยคํา ของเราเพื่อ ให้ กระทํา
สําเร็จ� 13 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าครัง้ ที่สองว่า “เจ้าเห็นอะไร� ข้าพเจ้า
11
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กราบทูลว่า “ข้าพระองค์เห็นหม้อกําลังเดือดอยูห
่ ม้อหนึ่ ง หันหน้าไปทางทิศเหนื อ� 14 แล้ว
พระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “เหตุร้ายจะระเบิดจากทิศเหนื อมาเหนื อชาวแผ่นดินนี้ ทัง้
สิน
้ 15 เพราะ ดูเถิด เราจะร้องเรียกครอบครัวทัง้ ปวงแห่งบรรดาราชอาณาจักรทิศเหนื อ�
พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ “เขาทัง้ หลายจะมา และต่างก็ จะวางบัลลั งก์ของตนไว้ที่ ตรง
ทางเข้า ประตู กรุ งเยรู ซาเล็ม ตัง้ สู้ ล้อมรอบกําแพงทัง้ หลาย และตัง้ สู้ หว
ั เมืองทัง้ สิน
้ ของยู
ดาห์ 16 และเราจะกล่าวคําพิพากษาของเราต่อหัวเมืองเหล่านั ้น เพราะบรรดาความชัว่ ร้าย
ของเขาในการที่ได้ทอดทิง้ เรา และได้เผาเครือ
่ งหอมบูชาพระอื่น และนมัสการสิง่ ที่มือของ
17
ตนได้ กระทําไว้ เพราะฉะนั ้นส่วนเจ้าจงคาดเอวของเจ้าไว้ จงลุกขึ้นและบอกทุกอย่างที่
เราบัญชาเจ้าไว้นั้นให้เขาฟัง อย่าสะดุ้งกลัวเพราะหน้าเขาเลย เกรงว่าเราจะทําให้เจ้าหงอ
ต่อหน้าเขาทัง้ หลาย 18 เพราะ ดูเถิด ในวันนี้ เรากระทําให้เจ้าเป็นเมืองมีป้อม เป็นเสาเหล็ก
และเป็น กําแพงทองสัมฤทธิ์ สู้ กับ แผ่น ดิน ทัง้ หมด สู้ กับ บรรดากษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ กับ เจ้า
นาย กับปุโรหิตและกับประชาชนแห่งแผ่นดินนี้ 19 เขาทัง้ หลายจะต่อสู้กับเจ้า แต่จะไม่ชนะ
เจ้า เพราะเราอยูก
่ ับเจ้าเพื่อจะช่วยเจ้าให้พ้น� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ

2
คําตรัสจากพระเจ้าถึงยูดาห์ผู้กลับสัตย์

1 ยิง
่ กว่านี้ พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าว่า 2 “จงไปประกาศกรอกหูของกรุ ง

เยรู ซาเล็ม ว่า พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า เรายัง จํา เจ้า ได้ คือ ความเมตตาในวัย สาวของเจ้า
ความรัก ขณะที่ เจ้ าเข้า พิธี สมรส เมื่อ เจ้า ตามเรามาในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร ในดิน แดนที่ ไม่ ได้
3
หว่านพืช อะไร อิสราเอลนั ้น เป็น ส่วนบริสุทธิ ์ ของพระเยโฮวาห์ คือ เป็น ผลิตผลรุ น
่ แรก
ของพระองค์ คนทัง้ ปวงที่ ได้ กิน ผลนั ้ นก ็ ผิด เหตุ ร้ายจึง จะมาถึง เขา พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง
นี้ แหละ� 4 โอ วงศ์ วานของยาโคบ และบรรดาครอบครัวแห่งวงศ์ วานอิสราเอลเอ๋ย จงฟัง
พระวจนะของพระเยโฮวาห์ 5 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “บรรพบุรุษของเจ้าจับความชัว่ ช้า
อะไรได้ในเราเล่า เขาจึงไปห่างเสียจากเรา และไปดําเนิ นตามสิง่ ไร้ค่า และได้กลายเป็นสิง่
ไร้ค่า 6 เขาทัง้ หลายมิ ได้ กล่าวว่า ‘พระเยโฮวาห์ประทั บท ี่ ไหน ผู้ ได้ พาเราขึ้น มาจากแผ่นดิ
นอ ียป
ิ ต์ ผู้ ได้ นํา เราอยู่ ในป่า ถิน
่ ทุ รก ัน ดาร ในแดนทะเลทรายมี หลุม ในแดนที่ กันดารนํ้า
และมี เงามัจจุ ราช ในแผ่นดิ นที ่ ไม่มี ผู้ ใดผ่านไปได้ และไม่ มี มนุษย์ อาศัย อยู่ ที่ นั่น � 7 และ
เราได้ พาเจ้า ทัง้ หลายเข้า มาในดิน แดนที่ อุดมสมบูรณ์ เพื่ อก ิน ผลไม้ และของดีๆ ในแผ่น
ดิน นั ้น แต่ เมื่อ เจ้า เข้า มา เจ้ าได้ กระทํา ให้แผ่ นดิน ของเราเป็น มลทิน และกระทํา ให้มรดก
ของเราเป็นสิง่ น่าสะอิดสะเอียน 8 ปุโรหิตทัง้ หลายมิได้กล่าวว่า ‘พระเยโฮวาห์ประทับที่ไหน
� คนเหล่านั ้ นที ่แถลงพระราชบัญญัติไม่รูจั
้ กเรา บรรดาผู้เลี้ยงแกะก็ ละเมิดต่อเรา พวกผู้
พยากรณ์ ได้พยากรณ์ โดยพระบาอัล และดําเนิ นติดตามสิง่ ที่ไม่เป็นประโยชน์ �
บรรดาความทุกข์ลําบากของอิสราเอลคือผลแห่งความบาป
พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “เพราะฉะนั ้น เราจะยัง โต้ แย้ งก ับ เจ้า เราจะโต้ แย้ งก ั บลู กหลาน
ของเจ้า 10 เหตุ ว่า จงข้ามไปยัง ฝั่ งเกาะคิ ทธิ ม แล้ว ก็ ดู และใช้ คนไปถึง เมืองเคดาร์และ
พิจารณาอย่างถี่ ถ้วน ดู ที ว่าเคยมี สิ ่ งอย่างนี้ บ้างไหม 11 มี ประชาชาติ ใดเคยได้ เปลี่ย นพระ
ของตน ถึงแม้ว่าพระเหล่านั ้นไม่เป็นพระ แต่ประชาชนของเราได้เอาสง่าราศี ของเขาแลก
กับ สิง่ ที่ ไม่ เป็น ประโยชน์ อย่างใด � 12 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “โอ ฟ้า สวรรค์ ทัง้ หลายเอ๋ย จง
ตกตะลึ งด้วยสิง่ นี้ จงเกรงกลัวอย่างสยดสยองและจงโดดเดี่ยวอ้างว้างเสียเลย 13 เพราะ
ว่า ประชาชนของเราได้ กระทํา ความชัว่ ถึง สองประการ เขาได้ ทอดทิง้ เราเสีย ซึ่ง เป็น แหล่ง
9
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นํ้า เป็น แล ้ว สกัด หินขัง นํ้า ไว้สําหรับ ตนเอง เป็น ถัง นํ้า แตก ซึ่ง ขัง นํ้า ไม่ ได้
ทาสเขาหรือ หรือเป็นทาสที่เกด
ิ มาในบ้าน เหตุใดเขาจึงตกไปเป็นเหยื่อ 15 สิงโตหนุ่มคําราม
เข้าใส่ เขา มันคํารามเสียงดังมาก และมันทัง้ หลายได้กระทําให้แผ่นดินของเขาทิง้ ร้างว่าง
เปล่า หัวเมืองทัง้ หลายของเขาก็ ถู กเผา ไม่มีคนอาศัยอยู่ 16 ยิง่ กว่านั ้ นอีก ประชาชนเมือง
โนฟและเมืองทาปานเหสได้ ทุ บกระหม่อมของเจ้า แล้ว 17 เจ้ าหาเรือ
่ งเหล่า นี้ ให้ มาใส่ ตัว
เจ้า เอง โดยการทอดทิง้ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า เมื่อ พระองค์ ทรงนํา เจ้า ไปตามทาง
มิ ใช่ หรือ 18 บัดนี้ เจ้ าได้ อะไรด้วยการลงไปยั งอ ียป
ิ ต์ เพื่ อด่ื มน ้าํ ในแม่น้ํา ชิ โหร ์ หรือ เจ้า ได้
อะไรด้วยการที่ ลงไปยังอัสซีเรีย เพื่อด่ ืมน้าํ ในแม่น้ํานั ้น 19 ความโหดร้ายของเจ้าจะตี สอน
เจ้า เอง และการที่ เจ้ ากลับ สัตย์นั้น เองจะตําหนิ เจ้า ฉะนั ้น เจ้า จงรู แ
้ ละเห็น เถิด ว่า มัน เป็น
ความชัว่ และความขมขื่น ซึ่งเจ้าทอดทิง้ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ซึ่งความยําเกรงเรา
มิ ได้ อยู่ ในตัว เจ้า เลย� องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า จอมโยธาตรัสด ัง นี้ แหละ 20 “เพราะว่า
นานมาแล้ว เราได้ หก
ั แอกของเจ้า และระเบิด พันธนะของเจ้า เสีย และเจ้า ได้ กล่าวว่า ‘ข้า
จะไม่ละเมิด� เออ เจ้าได้โน้มตัวลงเล่นชู้บนเนิ นเขาสูงทุกแห่งและใต้ต้นไม้เขียวสดทุกต้น
21 แต่เราได้ปลูกเจ้าไว้เป็ นเถาองุน
่ อย่างดี เป็นพันธุแท้
์ ทัง้ นั ้น แล้วทําไมเจ้าเสื่อมทรามลง
จนกลายเป็น เถาแปลกไปได้� 22 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสว ่า “ถึง แม้ ว่า เจ้า ชําระตัว
ด้วยนํ้าด่าง และใช้สบูมาก
่
แต่รอยเปื้ อนความชัว่ ช้าของเจ้าก็ยงั ปรากฏอยูต
่ ่อหน้าเรา 23 เจ้
าจะพูด ได้ อย่างไรว่า ‘ข้า ไม่ เป็น มลทิน ข้าม ิ ได้ ติ ดตามพระบาอัล ไป� จงมองดู ท่าทางของ
เจ้าที่ในหุบเขาซิ จงสํานึ กซิวา่ เจ้าได้กระทําอะไร เจ้าเหมือนอูฐสาวคะนองที่เดินข้ามไปข้าม
มา 24 เหมือนลาป่าที่ คุ ้นเคยกับถิน
่ ทุ รกันดาร ได้ สูดลมด้วยความอยากอันรุนแรงของมัน
ใครจะระงับ ความใคร่ของมัน ได้ บรรดาที่ แสวงหามัน จะไม่ ต้องเหน็ ดเหนื่ อย เมื่อ ถึง เดือน
ที่ กําหนดของมันจะพบมันเอง 25 ระวังอย่าให้เท้าของเจ้าขาดรองเท้า และระวังลําคอของ
เจ้าให้พ้นจากความกระหาย แต่เจ้ากล่าวว่า ‘หมดหวังเสียแล้ว เพราะข้าได้รก
ั พระอื่น และ
ข้าจะติดตามไป� 26 เมื่อโจรถูกจับมี ความละอายฉั นใด วงศ์ วานของอิสราเอลก็ จะละอาย
ฉั น นั ้น ทัง้ ตัว เขา กษั ตริย์ เจ้า นาย ปุ โรหิต และผู้ พยากรณ์ ทัง้ หลายของเขา 27 ผู้ กล ่าวแก่
ลําต้นว่า ‘ท่านเป็นบิดาของข้าพเจ้า� และกล่าวแก่ศิลาว่า ‘ท่านคลอดข้าพเจ้ามา� เพราะ
เขาทัง้ หลายได้ หน
ั หลัง ให้ แก่ เรา มิใช่ หัน หน้า มาให้ แต่ เมื่อ ถึง เวลาลําบากเขาจะกล่าวว่า
‘ขอทรงลุกขึ้น ช่วยข้าพระองค์ ทัง้ หลายให้รอด� 28 แต่ บรรดาพระของเจ้าอยู่ที่ ไหนเล่า ซึ่ง
เป็นพระที่เจ้าสร้างไว้สําหรับตัวเอง ถ้ามันช่วยเจ้าให้รอดได้ ก็ให้มันลุกขึ้นช่วย เมื่อถึงเวลา
ลําบากของเจ้า โอ ยูดาห์เอ๋ย เจ้ามีหว
ั เมืองมากเท่าใด เจ้าก็มีพระมากเท่านั ้น� 29 พระเยโฮ
วาห์ตรัสว่า “เจ้าทัง้ หลายจะมาร้องทุกข์เรือ
่ งเราทําไม เจ้าได้ละเมิดต่อเราหมดทุกคนแล้ว
30 เราได้ โบยตี ลูก หลานของเจ้า เสีย เปล่า เขาทัง
้ หลายก็ ไม่ ดี ขึ้น ดาบของเจ้า เองได้ กล ืน ผู้
พยากรณ์ ของเจ้า เหมือนอย่างสิงโตที่ ทําลาย 31 โอ คนยุคนี้เอ๋ย เจ้ าทัง้ หลายจงพิจารณา
ดู พระวจนะของพระเยโฮวาห์ เราเป็น เหมือนถิน
ิ ราเอลหรือ หรือ เหมือ น
่ ทุ รก ัน ดารแก่ อส
แผ่นดิ นที ่มืดทึบหรือ ทําไมประชาชนของเราจึงกล่าวว่า ‘ข้าพระองค์ ทัง้ หลายเป็นเจ้านาย
ข้าพระองค์จะไม่มาหาพระองค์อีก� 32 สาวพรหมจารีจะลืมอาภรณ์ ของเธอได้หรือ เจ้าสาว
จะลืม เครือ
่ งพัน กายของตนได้ หรือ แต่ ประชาชนของเราได้ ลืม เรา เป็น เวลากี่ วันก ็ นับ ไม่
ไหวแล้ว 33 ทําไมเจ้านําวิถีของเจ้าไปหาความรักอย่างแนบเนี ยน ฉะนั ้นเจ้าจึงสอนทางของ
เจ้าให้คนชัว่ ด้วย 34 ที่ชายเสื้อของเจ้าจะเห็นโลหิตของคนจนที่ไร้ความผิดด้วย เรามิได้พบ
โดยการสืบหาอย่างลึ กลับ แต่โดยเรือ
่ งต่างๆเหล่านี้ 35 เจ้าก็ยงั กล่าวว่า ‘เพราะข้าพเจ้าไม่
มีความผิดเลย พระพิโรธของพระองค์จะหันกลับจากข้าพเจ้าเป็นแน่ � ดูเถิด เราจะนําเจ้า
ไปสู่ การพิพากษา เพราะเจ้า ได้ กล่าวว่า ‘ข้าพเจ้า มิ ได้ กระทํา บาป� 36 ทําไมเจ้า ท่องเที่ยว
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ไปๆมาๆอย่างเบาความเช่นนั ้น โดยเปลี่ยนเส้นทางของเจ้าอยู่เสมอนะ อียป
ิ ต์ จะกระทําให้
เจ้าได้อาย เหมือนอัสซีเรียได้กระทําให้เจ้าได้อายมาแล้วนัน
้ 37 เจ้าจะออกมาจากที่นั่นด้วย
โดยเอามื อก ุม ศีรษะของเจ้า ไว้ เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงทอดทิง้ บรรดาความไว้วางใจของ
เจ้าเสีย เจ้าจะเจริญขึ้นมาเพราะเขาก็ไม่ได้�
1 “เขาทัง
้ หลายว่า

3

‘ถ้าชายคนใดหย่าภรรยาของตนและเธอก็ ไปจากเขาเสีย และไปเป็น
ภรรยาของชายอีก คนหนึ่ ง เขาจะกลับ ไปหาเธอหรือ แผ่ นดิน นั ้น จะไม่ โสโครกมากมาย
หรือ� แต่ เจ้ าได้ เล่น ชู้ กับ คนรัก มากมายแล้ว ถึง กระนั ้น เจ้า จงกลับ มาหาเรา� พระเยโฮ
วาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ 2 “จงแหงนหน้า ขึ้น สู่ บรรดาที่ สูง นั ้น และดู ซี ที่ ไหนบ้างที่ ไม่มี คนมา
นอนด้วย เจ้ าได้ นั ่ง คอยคนรัก ของเจ้า อยู่ ที่ ริม ทาง อย่างคนอาระเบีย ในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร
เจ้ าได้ กระทํา ให้ แผ่ นดิน โสโครกด้วยการแพศยาและความชัว่ ช้า ของเจ้า 3 เพราะฉะนั ้น
ฝนจึง ได้ ระงับ เสีย และฝนชุก ปลายฤดู จึง ขาดไป แต่ เจ้ ามี หน ้า ผากของหญิง แพศยา เจ้ า
ปฏิเสธไม่ยอมอาย 4 ตัง้ แต่เวลานี้ เจ้าจะร้องเรียกเรามิใช่หรือว่า ‘พระบิดาของข้าพระองค์
พระองค์ ทรงเป็น ผู้ ชี้ นํา ตัง้ แต่ ข้า พระองค์ ยงั สาวๆ 5 พระองค์ จะทรงพระพิโรธอยู่ เป็น นิ ตย์
หรือ พระองค์ จะทรงกริว้ อยู่ จนถึง ที่สุด ปลายหรือ� ดู เถิด เจ้ าลัน
่ วาจาแล้ว แต่ เจ้ าก็ ยงั
กระทําความชัว่ ช้าทุกอย่างซึ่งเจ้ากระทําได้�
พระเจ้าทรงอ้อนวอนต่อยูดาห์ผู้กลับสัตย์

พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ในรัชกาลของกษั ตริย์ โยสิ ยาห์ ว่า “เธอทํา อะไรเจ้า เห็น
หรือ คืออิสราเอลผู้กลับสัตย์ เธอขึ้นไปบนภูเขาสูงทุกลูก และใต้ต้นไม้เขียวสดทุกต้น แล้ว
ก็ไปเล่นชู้อยู่ที่ นั่น 7 เมื่อเธอทําอย่างนี้ จนหมดแล้วเรากล่าวว่า ‘เจ้าจงกลับมาหาเรา� แต่
เธอก็ ไม่กลับมา และยูดาห์น้องสาวที่ ทรยศนั ้ นก็เห็น 8 และเราเห็นว่า เพราะเหตุ ทัง้ ปวงที่
อิสราเอลผู้ กล ับ สัตย์ ได้ ล่วงประเวณี นั ้น เราได้ ไล่ เธอไปพร้อมกับ ให้หน ังสือ หย่า แต่ ยู ดาห์
น้ องสาวที่ทรยศนั ้นก็ไม่กลัว เธอก็กลับไปเล่นชูด้
้ วย 9 ต่อมาเพราะการแพศยาเป็นการเบา
แก่เธอมาก เธอก็กระทําให้แผ่นดินโสโครกไป โดยไปล่วงประเวณี กับศิลากับลําต้น 10 แม้ว
่า เธอกระทํา ไปสิน
้ อย่างนี้ แล้ว ยู ดาห์ น้องสาวที่ ทรยศของเธอก็ มิได้ หัน กลับ มาหาเราด้วย
สิน
้ สุดใจ แต่แสร้งทําเป็นกลับมา� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 11 แล้วพระเยโฮวาห์ตรัส
กับ ข้าพเจ้า ว่า “อิสราเอลผู้ กล ับ สัตย์ ยงั สํา แดงตั วว ่า มี ผิด น้ อยกว่า ยู ดาห์ที่ ทรยศ 12 จงไป
ประกาศถ้อยคําเหล่านี้ ไปทางเหนื อกล่าวว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสว่า อิสราเอลผู้กลับสัตย์เอ๋ย
กลับมาเถิด เราจะไม่ให้ความกริว้ ของเราสวมทับเจ้า เพราะเราประกอบด้วยพระกรุ ณาคุณ
พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ เราจะไม่กรว
ิ้ เป็นนิ ตย์ 13 เพียงแต่ยอมรับความชัว่ ช้าของเจ้า
ว่า เจ้าได้ละเมิดต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า และเที่ยวเอาใจพระอื่นทีใต้
่ ต้นไม้เขียวสด
ทุกต้น และเจ้ามิได้เชื่อฟังเสียงของเรา� ” พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 14 พระเยโฮวาห์ตรั
สว่า “โอ ลูกหลานที่ กลับสัตย์เอ๋ย กลับมาเถิด เพราะเราแต่งงานกับเจ้าแล้ว เราจะรับเจ้า
จากเมืองละคนและจากครอบครัว ละสองคน และเราจะนํา เจ้า มาถึง ศิ โยน 15 และเราจะ
ให้ผู้เลี้ยงแกะคนที่พอใจเราแก่เจ้า ผู้ซึ่งจะเลี้ยงเจ้าด้วยความรู แ
้ ละความเข้าใจ 16 และต่อ
มาเมื่อ เจ้า ทวีและเพิม
ขึ
้
น
ในแผ่
น
ดิ
น
นั
้
น
ในครั
ง
้
นั
้
น
�
พระเยโฮวาห์
ตรัสว ่า “เขาทัง้ หลาย
่
จะไม่กล่าวอีกว่า ‘หีบพันธสัญญาแห่งพระเยโฮวาห์� เรือ
่ งนี้ จะไม่มีขึ้นในใจ ไม่มีใครระลึก
ถึง ไม่มี ใครนึ กถึง จะไม่ ทํา กัน ขึ้ นอ ีก เลย 17 ในครัง้ นั ้น เขาจะเรียกกรุ ง เยรู ซาเล็ม ว่า เป็น
พระที่นั่งของพระเยโฮวาห์ และบรรดาประชาชาติ จะรวบรวมกันเข้ามาหายังพระนามของ
6
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พระเยโฮวาห์ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม และเขาจะไม่ ติ ดตามใจอัน ชัว่ ของเขาอย่างดื้อ กระด้างอีก
ต่อ ไป 18 ในสมัย นั ้น วงศ์ วานของยู ดาห์ จะเดิน มากับ วงศ์ วานของอิสราเอล เขาทัง้ สองจะ
รวมกันมาจากแผ่นดินฝ่ายเหนื อ มายังแผ่นดินซึ่งเรามอบให้แก่บรรพบุรุษของเจ้าให้เป็น
มรดก 19 แต่เรากล่าวว่า ‘เราจะตัง้ เจ้าไว้ท่ามกลางบุตรทัง้ หลายของเราอย่างไรดีหนอ และ
ให้แผ่ นดิ นที ่ น่า ปรารถนาแก่ เจ้า เป็น มรดกที่ สวยงามที่สุด ในบรรดาประชาชาติ� และเรา
กล่าวว่า ‘เจ้ าจะเรียกเราว่า พระบิดาของข้า พระองค์ และจะไม่ หน
ั กลับ จากการติดตาม
เรา� ”
การสารภาพความผิดบาป
พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “โอ วงศ์ วานอิสราเอลเอ๋ย แน่ นอนที เดียวที่ ภรรยาทรยศละทิง้
สามี ของนางฉั นใด เจ้ าก็ ได้ ทรยศต่อ เราฉั น นั ้น� 21 เขาได้ยน
ิ เสียงมาจากที่ สูง เป็น เสียง
ร้องไห้ และเสียงวิงวอนของบุตรทัง้ หลายของอิสราเอล เพราะเขาได้ แปรวิถี ของเขาเสีย
แล้ว เขาได้ลืมพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา 22 “บรรดาบุตรที่กลับสัตย์เอ๋ย จงกลับมาเถิด
เราจะรักษาความสัตย์ ของเจ้า ให้ หาย � “ดู เถิด ข้า พระองค์ ทัง้ หลายมาหาพระองค์ แล้ว
เพราะพระองค์ ทรงเป็นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ 23 แท้ จริงความหวังว่าจะได้
ความรอดจากเนิ น เขาและจากภูเขาหลายลู กก ็ เป็น ความไร้สาระ แท้ จร ิง ความรอดของ
อิสราเอลนั ้นอยูใ่ นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา 24 แต่ว่าสิง่ ที่น่าอายนั ้นได้กัดกินสิง่ ทัง้ ปวง
ที่ บรรพบุรุษ ของเราได้ ลงแรงทํา ไว้ ตัง้ แต่ เรายัง เป็น เด็ก อนุชนอยู่ คือ ฝูง แกะ ฝูง วัว บุตร
ชาย และบุตรสาวทัง้ หลายของเขา 25 ให้เรานอนลงจมในความอายของเรา และให้ความ
อัปยศคลุม เราไว้ เพราะเราได้ กระทํา บาปต่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเรา ทัง้ ตัว เราและ
บรรพบุรุษของเรา ตัง้ แต่เราเป็นอนช
ุ นอยูจ
่ นทุกวันนี้ และเราหาได้เชื่อฟังพระสุรเสียงแห่ง
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราไม่�
20

4

พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “โอ อิสราเอลเอ๋ย ถ้า เจ้า จะกลับ มา เจ้ าจงกลับ มาหาเรา ถ้า เจ้า
ยอมเอาสิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนไปให้ พ้น สายตาของเราเสีย เจ้ าก็ จะไม่ โลเล 2 และถ้า เจ้า
ปฏิญาณอย่างสัจ จริง อย่างยุติธรรม และอย่างชอบธรรมว่า ‘ตราบใดที่ พระเยโฮวาห์ทรง
พระชนม์อยู่แน่ � แล้วบรรดาประชาชาติจะให้พรกันในพระนามพระองค์ และเขาทัง้ หลาย
จะอวดพระองค์� 3 เพราะว่า พระเยโฮวาห์ตรัสกับคนยูดาห์และแก่ชาวเยรู ซาเล็มว่า “จงทุ
บดนที
ิ ไ่ ถไว้แลวน
้ ัน
้ และอย่าหว่านลงกลางหนาม 4 ดูก่อน คนยูดาห์และชาวกรุ งเยรู ซาเล็ม
เอ๋ย จงเอาตัว รับพิธ ี เข ้าสุ หน ัต ถวายแด่ พระเยโฮวาห์ จงตัด หนั ง ปลายหัวใจของเจ้า เสีย
เกรงว่า ความกริว้ ของเราจะพลุ่ง ออกไปอย่างไฟและเผาไหม้ ไม่มี ใครจะดับ ได้ เหตุ ด้วย
ความชัว่ แห่งการกระทําทัง้ หลายของเจ้า
1

พระเจ้าจะทรงพิพากษาลงโทษยูดาห์

ว่า ‘จงเป่าแตรไปทัว่ แผ่นดิน จงรวม
กัน จงร้องประกาศดังๆว่า มารวมกันเถิด ให้เราเข้าไปในบรรดาเมืองที่ มีป้อม� 6 จงยกธง
ขึ้น สู่ ศิ โยน จงรีบ หนี ไปให้ ปลอดภัย อย่า รออยู่ เพราะเราจะนํา ความร้ายมาจากทิศ เหนื อ
และนําการทําลายใหญ่ยงิ่ มา 7 สิงโตตัวนน
ั ้ ได้ออกไปจากพุ่มไม้หนาทึบของมันแล้ว และผู้
ทําลายเหล่าประชาชาติกําลังเดินทางมาแล้ว เขาได้ออกไปจากสถานที่ของเขาเพื่อกระทํา
ให้ แผ่ นดิน ของเจ้า รกร้างไป หัว เมืองของเจ้า จะถูก ทิง้ ไว้ เสีย เปล่าๆ ปราศจากคนอาศัย
8 ด้วยเหตุ นี้ เจ้ าจงสวมผ้า กระสอบ จงครํา
่ ครวญและร้องไห้ เพราะพระพิโรธอันร ้อนแรง
5 จงประกาศในยูดาห์และโฆษณาในกรุ งเยรู ซาเล็ม
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ของพระเยโฮวาห์มิได้หันกลับไปจากเรา�
“ต่อมาในวันนั ้นทัง้ กษั ตริ
ย์และพวกเจ้านายจะหมดกําลังใจ บรรดาปุโรหิตจะตกตะลึงและผู้พยากรณ์ ก็ จะอัศจรรย์
ใจ� 10 แล้วข้าพเจ้าจึงทูลว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า พระองค์ทรงล่อลวงชนชาติ
นี้ และกรุ งเยรู ซาเล็มแน่ นอนทีเดียวว่า ‘เจ้าทัง้ หลายจะอยูเ่ ย็นเป็นสุข� แต่ที่จรงิ ดาบได้มา
ถึงชีวต
ิ ของเขาทัง้ หลาย� 11 “ในครัง้ นั ้น เขาจะกล่าวแก่ชนชาตินี้ และแก่กรุ งเยรู ซาเล็มว่า
‘ลมร้อนจากที่ สูงในถิน
่ ทุรกันดารพัดมาสู่ บุตรสาวประชาชนของเรา ไม่ใช่จะมาฝัดหรือมา
ชําระ 12 กระแสลมที่แรงจะพัดมาจากที่เหล่านั ้นมาสู่เรา บัดนี้ เราจะกล่าวคําตัดสินต่อพวก
เขา� 13 ดูเถิด เขาจะขึ้นมาเหมือนเมฆ รถรบของเขาจะเหมือนลมหมุน ม้าทัง้ หลายของเขา
เร็ว ยิง่ กว่า นกอินทรี วิบัติ แก่ เราทัง้ หลาย เพราะว่า เราจะต้องพินาศ 14 โอ กรุ งเยรู ซาเล็ม
เอ๋ย จงล้างจิตใจของเจ้าให้พ้นจากความชัว่ ร้าย เพื่อเจ้าจะรอดได้ ความคิดชัว่ ร้ายของเจ้า
นั ้น จะสิง อยู่ในใจของเจ้า นานสัก เท่าใด 15 เพราะว่า มี เสียงประกาศมาจากเมืองดาน และ
โฆษณาความชัว่ ร้ายจากภูเขาเอฟราอิม 16 จงกล่าวแก่บรรดาประชาชาติ ดูเถิด จงโฆษณา
แก่กรุ งเยรู ซาเล็มว่า บรรดาผู้ล้อมมาจากแผ่นดินไกล เขาทัง้ หลายโห่รอ
้ งเข้าใส่หว
ั เมืองยู
ดาห์ 17 เขาทัง้ หลายล้อมยูดาห์ไว้รอบเหมือนผู้ดู แลเฝ้านา เพราะว่ายูดาห์ได้ กบฏต่อเรา�
พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ 18 “วิถี และการกระทํา ทัง้ หลายของเจ้า ได้ นํา เรือ
่ งนี้ มาเหนื อ
เจ้า นี่ แหละเป็นผลแห่งความชัว่ ร้ายของเจ้า เพราะมันขมขื่น เพราะมันมาถึงจิตใจของเจ้า
ทีเดียว�
9 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า

เยเรมียค
์ รํา่ ครวญเรือ
่ งยูดาห์
19 แสนระทม แสนระทม ข้า ก็ บิ ดตัว ด้วยความเจ็บ ปวด โอ ผนั ง ดวงใจของข้า เอ๋ย จิ ต
ใจของข้า ก็ ว้าวุน
่ ข้า จะนิ่ ง อยู่ ไม่ ได้ เพราะจิตใจข้า ได้ยน
ิ เสียงแตร เสียงปลุก ของสงคราม
20 การประกาศเรือ
่ งความหายนะไล่ติดตามความหายนะ แผ่นดินทัง้ สินก
็ กทิง้ ร้าง บรรดา
้ ถู
เต็นท์ ของข้าก็ถู กทําลายในฉั บพลัน ม่านทัง้ หลายของข้าก็สิ ้นไปในบัดเดีย
๋ วเดียว 21 ข้าจะ
22
ต้องมองดู ธงและฟัง เสียงแตรนานสัก เท่าใด “เพราะประชาชนของเราโง่เขลา เขาทัง้
หลายไม่ รู ้จัก เรา เขาทัง้ หลายเป็น ลูก หลานที่ โง่ ทึบ เขาทัง้ หลายไม่ มี ความเข้าใจ เขาทัง้
หลายทําความชัว่ เก่ง แต่ เขาไม่ เข ้า ใจที่ จะทํา ดี� 23 ข้าพเจ้า มองดู พื้นที่ โลก และดู เถิด เป็
นที ่ รา้ งและว่างเปล่า และมองดู ฟ้า สวรรค์ ในนั ้ นก ็ ไม่มี ความสว่าง 24 ข้าพเจ้า มองดู ภูเขา
ดู เถิด มันกําลังสัน
่ อยู่ บรรดาเนิ นเขาก็ แกว่งไปแกว่งมา 25 ข้าพเจ้ามองดู และดู เถิด ไม่มี
มนุษย์เลย นกทัง้ ปวงแห่งท้องอากาศได้ หนี ไปแล้ว 26 ข้าพเจ้ามองดู และดูเถิด เรือกสวน
ไร่นาก็เป็นถิน
่ ทุรกันดาร และหัวเมืองทัง้ สิ้นก็ปรักหักพังไปต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ต่อ
พระพิโรธอั นร ้อนแรงของพระองค์ 27 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า “แผ่ นดิน ทัง้ หมด
จะเป็ นที ่รกร้าง ถึงกระนั ้นเราก็ยังมิได้ กระทําให้ถึงอวสานเสียที เดียว 28 เพราะเรือ
่ งนี้ โลก
จะไว้ทุกข์ และฟ้าสวรรค์เบื้องบนจะดํามืด เพราะเราได้ลัน
่ วาจาแล้ว เราได้หมายใจไว้แล้ว
เราจะไม่ เปล ี่ยนใจหรือ หัน กลับ 29 เมื่อ ได้ยน
ิ เสียงพลม้า และนั ก ธนู ชาวเมืองทัง้ หมดก็ จะ
หนี ไป เขาเข้าไปอยู่ ในสุ มท ุม พุ่ม ไม้ และปีน ป่ายไปท่า มกลางศิ ลา หัว เมืองทุก แห่ งก ็ ถู ก
ทอดทิง้ และไม่ มี มนุษย์ อาศัย อยู่ ในเมืองเหล่า นั ้น เลย 30 เจ้ าผู้ ที่ ถู กทิง้ ร้างเอ๋ย ที่ เจ้ าแต่ง
ตัวสี แดงนั ้นเจ้าทําอะไรกัน และที่ เจ้ าประดับตัวด้วยอาภรณ์ ทองคํา ที่ เจ้ าขยายดวงตาให้
กว้างด้วยแต้มสี เออ เจ้ าแต่งตัวให้งามเสียเปล่า คนรักของเจ้าจะดู หมิน
่ เจ้า เขาทัง้ หลาย
31
จะแสวงหาชีวต
ิ ของเจ้า เพราะเราได้ยน
ิ เสียงเหมือนเสียงหญิง คลอดบุตรร้องแสนเจ็บ
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ปวดอย่างกับจะคลอดบุตรหัวปี เสียงร้องแห่งบุตรสาวศิ โยนนั ้น แทบจะขาดใจ เหยียดมือ
ของเธอออกร้องว่า ‘วิบัติแก่ข้าในบัดนี้ จิตใจข้าอ่อนเปลี้ยอยูเ่ พราะเหตุพวกฆาตกร� ”

5
ความบาปของยูดาห์ คือการประพฤติชัว่ ร้าย
“จงวิง่ ไปวิง่ มาอยู่ ในถนนกรุ ง เยรู ซาเล็ม บัดนี้ จงมองและรับ รู ้ จงค้น ตามลานเมืองดู
ที ว่า จะหามนุษย์สักคนหนึ่ งได้ หรือไม่ คือคนที่ กระทําการยุติ ธรรมและแสวงหาความจริง
เพื่อเราจะได้อภัยโทษให้แก่เมืองนั ้น 2 แม้เขาทัง้ หลายกล่าวว่า ‘ตราบใดที่พระเยโฮวาห์ทรง
พระชนม์อยู่� เขาก็ยงั ปฏิญาณเท็จอย่างแน่ นอน� 3 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระเนตรของ
พระองค์ทรงหาความจริงมิใช่หรือ พระองค์ทรงเฆี่ยนตีเขาทัง้ หลาย แต่เขาก็ไม่รูสึ
้ กสํานึ ก
พระองค์ ทรงล้างผลาญเขา แต่ เขาทัง้ หลายปฏิเสธไม่ ยอมดี ขึ้น เขาได้ กระทํา ให้ หน ้า ของ
เขากระด้างยิง่ กว่าหิน เขาปฏิเสธไม่ยอมกลับใจ 4 แล้วข้าพเจ้าจึงทูลว่า “แน่ นอนคนเหล่า
นี้ เป็นแต่คนต้อยตํ่า เขาเหล่านี้ โง่เขลา เพราะเขาไม่รู จั
้ กพระมรรคาของพระเยโฮวาห์ ไม่รู ้
จักคําตัดสินของพระเจ้าของเขา 5 ข้าพระองค์ จะไปหาพวกผู้ยิง่ ใหญ่ และจะพู ดกับเขาทัง้
หลาย เพราะเขารู จ
้ ักพระมรรคาของพระเยโฮวาห์ และรู จ
้ ักคําตัดสินของพระเจ้าของเขา�
แต่เขาทัง้ หลายทุกคนก็ได้หักแอกเสีย เขาทัง้ หลายได้ระเบิดพันธนะเสีย 6 เพราะฉะนั ้น สิ
งโตจากป่า จะมาสังหารเขา สุนัข ป่า ยามสนธยาจะทําลายเขา เสือ ดาวจะเฝ้า หัว เมืองทัง้
หลายของเขา ทุ กคนที่ ไปจากเมืองเหล่า นั ้น จะถูก ฉี ก เป็น ชิน
้ ๆ เพราะว่า ความละเมิด ของ
เขามากมาย การกลับสัตย์ของเขาก็ใหญ่ยิง่
1

ความบาปของยูดาห์ คือการล่วงประเวณี
ลูกหลานของเจ้าได้ละทิง้ เราแล้ว และได้อา้ งผู้ที่ไม่ใช่พระ
ในการทํา สัตย์ ปฏิญาณ เมื่อ เราเลี้ยงเขาให้ อิม
่ เขาก็ ทําการล่วงประเวณี แล้ว ก็ ยกขบวน
กันไปที่เรือนของหญิงแพศยา 8 เขาทัง้ หลายเหมือนม้าที่กินอม
ิ่ ในตอนเช้า ทุกคนก็รอ
้ งหา
ภรรยาของเพื่อนบ้าน� 9 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “เพราะสิง่ อย่างนี้ เราจะไม่ ทําโทษเขาหรือ
และจิตใจเราไม่ควรที่จะแก้แค้นประชาชาติที่เป็นอย่างนี้ หรือ
7 “เราจะให้อภัยเจ้าได้อย่างไร

ความบาปของยูดาห์ คือการขาดความเคารพ
แต่อย่าไปถึงอวสานทีเดียว เอาเชิงเทินของ
มันออก เพราะนั ่นไม่ใช่เป็นของพระเยโฮวาห์ 11 เพราะวงศ์วานของอิสราเอลและวงศ์วาน
ของยู ดาห์ได้ ทรยศต่อ เราอย่างสิน
้ เชิง แล้ว� พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ 12 เขาทัง้ หลาย
พูดมุสาในเรือ
่ งพระเยโฮวาห์ และได้กล่าวว่า “พระองค์มิได้ทรงกระทําประการใด ไม่มีการ
ร้ายอัน ใดจะเกิด ขึ้น แก่ เรา เราก็ จะไม่ เห ็น ดาบหรือ การกันดารอาหาร 13 ผู้ พยากรณ์ ก็ จะ
เป็นแต่ ลมๆ พระวจนะไม่มีในคนเหล่านั ้น ขอให้เป็นอย่างนั ้นแก่ เขาเถิด� 14 เพราะฉะนั ้น
พระเยโฮวาห์พระเจ้า จอมโยธาจึง ตรัสด ัง นี้ ว่า “เพราะเจ้า ทัง้ หลายกล่าวถ้อยคํา เหล่า นี้ ดู
เถิด เราจะทํา ถ้อยคํา ของเราที่ อยู่ ในปากของเจ้า ให้ เป็น ไฟ และชนชาติ นี้ เป็น ฟืน และไฟ
นั ้น จะเผาผลาญเขาเสีย 15 ดู เถิด โอ วงศ์ วานของอิสราเอลเอ๋ย เราจะนํา ประชาชาติ จาก
แดนไกลมาสู้ เจ้ าทัง้ หลาย� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ “เป็นประชาชาติ ที่ มี อํานาจใหญ่
โต เป็นประชาชาติดึกดําบรรพ์ เป็นประชาชาติที่เจ้าไม่รู ภาษาของเขา
้
เขาจะพูดอะไรเจ้าก็
ไม่เข้าใจ 16 แล่งธนูของเขาเหมือนอุโมงค์เปิด เขาเป็นทแกล้วทหารทุกคน 17 เขาจะกินซึ่ง
เจ้า เกี่ยวได้ และกิน อาหารของเจ้า เสีย ซึ่ งบ ุตรชายและบุตรสาวของเจ้า ควรจะได้ กิน เขา
10 ขึ้นไปตามกําแพงของมันและทําลายเสีย
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จะกินฝูงแกะฝูงวัวของเจ้าเสีย เขาจะกินเถาองุน
่ และต้นมะเดื่อของเจ้าเสีย เขาจะทําลาย
ตัวเมืองที่มีป้อมของเจ้า ซึ่งเจ้าวางใจนั ้นเสียด้วยดาบ�
ความบาปของยูดาห์ คือความชัว่ ฝ่ายจิตวิญญาณและฝ่ายบ้านเมือง

พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “ถึง แม้ ว่า ในวัน เหล่า นั ้น เราก็ ยงั ไม่ กระทํา แก่ เจ้ าให้ ถึง อวสาน
และต่อ มาเมื่อ เจ้า ทัง้ หลายจะกล่าวว่า ‘ทําไมพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเราทัง้ หลายจึง
กระทํา บรรดาสิง่ เหล่า นี้ แก่ เรา � เจ้ าจะกล่าวแก่ เขาว่า ‘เจ้ าได้ ละทิง้ เราไปปรนนิ บั ติ พระ
ต่างด้าวในแผ่น ดิน ของเจ้า ฉั นใด เจ้ าจะต้องไปปรนนิ บั ติ คนต่างชาติ ในแผ่น ดิน ซึ่ง ไม่ ใช่
ของเจ้าฉั นนั ้น� 20 จงประกาศข้อความต่อไปนี้ ในวงศ์วานของยาโคบ และจงโฆษณาเรือ
่ ง
นี้ ในยูดาห์ ว่า 21 โอ ชนชาติที่โง่เขลาและไร้ความเข้าใจเอ๋ย ผู้มีตา แต่มองไม่เห็น ผู้มีหู แต่
ฟัง ไม่ ได้ยน
ิ จงฟัง ข้อความนี้ � 22 พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า “เจ้ าไม่ ยาํ เกรงเราหรือ เจ้ าไม่
ตัว สัน
่ อยู่ ต่อ หน้า เราหรือ คือ เราผู้ วางกองทรายไว้เป็น เขตล้อมทะเล เป็น เครือ
่ งกีดขวาง
เป็น นิ ตย์มิ ให้ผ่านไปได้ แม้ว ่า คลื่น จะซัด ก็ เอาชนะไม่ ได้ แม้ คลื่น จะคะนอง ก็ ข้ามไปไม่ ได้
23 แต่ชนชาตินี้ มีใจดื้อดึงและกบฏ เขาได้หน
ั เหและจากไปเสีย 24 ข้อความนี้ เขาไม่มุง่ อยูใ่ น
ใจของเขาทัง้ หลายว่า ‘บัดนี้ ให้เรายําเกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา ผู้ทรงประทานฝน
ตามฤดูของมันคือฝนต้นฤดูและฝนชุกปลายฤดู และทรงรักษาสัปดาห์ที่กําหนดการเกี่ยว
ข้าวไว้ให้แก่ เรา � 25 ความชัว่ ช้า ของเจ้า ได้ กระทํา ให้สิ ่ง เหล่า นี้ หน
ั ไปเสีย และบาปของเจ้า
ทัง้ หลายก็กันสิง่ ที่ดีไว้เสียจากเจ้า 26 เพราะท่ามกลางประชาชนของเราจะพบคนชัว่ เขาซุ่ม
คอยเหมือนคนดักนกซุ่มอยู่ เขาวางกับไว้ เขาดักคน 27 เรือนของเขาเต็ มด้วยความหลอก
ลวงเหมือนกระจาดที่ มีนกเต็ม เพราะฉะนั ้นเขาจึงใหญ่โตและมั งม
่ ี 28 เขาจึ งอ้วนพีจนตัว
เกลี้ยงเกลา ในเรือ
่ งการกระทําความชัว่ เขาลํ้าหน้า เขามิได้ตัดสินคดี คือคดีของลูกกําพร้า
พ่อ ด้วยความยุติธรรม ถึงกระนั ้นเขาก็เจริญ เขามิได้ป้องกันสิทธิของคนขัดสน� 29 พระเย
โฮวาห์ตรัสว่า “เพราะสิง่ อย่างนี้ เราจะไม่ทําโทษเขาหรือ และไม่ควรที่ จิ ตใจเราจะแก้แค้น
ประชาชาติ ที่ เป็นอย่างนี้ หรือ 30 สิ ่งที่ น่าตกตะลึงและน่าหวาดเสียวได้ เกิดขึ้นในแผ่นดินนี้
31 คือ ผู้ พยากรณ์ ได้ พยากรณ์ เท็จ และบรรดาปุ โรหิตก ็ ปกครองตามการชี้ นิว
้ ของเขา และ
ประชาชนของเราชอบที่ มี การอย่างนี้ แต่ เจ้ าทัง้ หลายจะกระทํา อะไรเมื่อ กาลสุด ปลายมา
ถึง�
18

19

6
การทําลายยูดาห์

โอ ประชาชนเบนยามิ น เอ๋ย จงรวมกัน หนี ไปจากกลางกรุ ง เยรู ซาเล็ม จงเป่า แตรใน
เมืองเทโคอา และยกสัญญาณไฟขึ้นไว้บนเบธฮัคเคเรม เพราะเหตุรา้ ยโผล่ออกมาจากทิศ
เหนื อ คือ การทําลายอย่างใหญ่ หลวง 2 เราเปรียบบุตรสาวของศิ โยนเสมือนสาวสวยและ
บอบบาง 3 ผูเลี
้ ้ยงแกะพร้อมกับฝูงแกะจะมาสู้เธอ เขาจะตัง้ เต็นท์ไว้รอบเธอ ต่างก็จะหากิน
อยู่ในที่ของมัน 4 “จงเตรียมทําสงครามกับเธอ ลุกขึ้น ให้เราโจมตีเวลาเที่ยงวัน� “วิบัติแก่
พวกเรา เพราะว่ากลางวันคล้อยเสียแล้ว เงาของเวลาเย็นก็ยาวออกไป� 5 “ลุกขึ้น ให้เรา
เข้าตี เวลากลางคืน และทําลายบรรดาวังของเธอเสีย� 6 เพราะพระเยโฮวาห์จอมโยธาตรั
สดังนี้ ว่า “จงโค่นต้นไม้ของเธอลง จงก่อเชิงเทินไว้สู้ กรุ งเยรู ซาเล็ม นี่ แหละนครที่ ต้องถูก
ทําโทษ ภายในเธอไม่มีอะไรนอกจากการบีบบังคับ 7 นํ้าพุปล่อยนํ้าของมันออกมาฉั นใด เธอ
ก็ ปล่อยความชัว่ ของเธอออกมาฉั น นั ้น ได้ ยิน ถึง ความทารุ ณ และการทําลายมี ภายในเธอ
ความเศร้าโศกและความบาดเจ็บกป
็ รากฏต่อเราเสมอ 8 โอ กรุงเยรู ซาเล็มเอ๋ย จงรับคําสัง่
1
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สอนเถิด เกรงว่า จิตใจเราจะพรากจากเจ้า ไปเสีย เกรงว่า เราจะกระทํา ให้เจ้ าเป็ นที ่ รกร้าง
เป็นแผ่นดิ นที ่ปราศจากคนอาศัย� 9 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ ว่า “เขาทัง้ หลายจะ
กวาดชนอิสราเอลที่ เหลืออยู่นั ้นเสียให้เกลี้ยงอย่างเล็มเถาองุน
่ เหมือนคนเก็บผลองุน
่ เอา
10
มือเก็บผลใส่ในตะกร้าอีกคํารบหนึ่ ง� ข้าพเจ้าควรจะพูดและให้คําตักเตือนแก่ผู้ใดดีนะ
เพื่อ เขาจะได้ ยิน ดู เถิด หู ของเขาตัน เสีย แล้ว เขาฟัง ไม่ ได้ ดู เถิด พระวจนะของพระเยโฮ
วาห์เป็นสิง่ ที่เขาดูหมิน
ี ระพิโรธของพระเยโฮ
่ เขาไม่พอใจฟัง 11 เพราะฉะนั ้น ข้าพเจ้าจึงมพ
วาห์เต็มไปหมด ข้าพเจ้าจะเก็บไว้อีกไม่ไหวแล้ว “เราจะเทออกรดเด็กๆที่ตามถนน และรด
พวกหนุ่มๆที่ชุมนุมกันอยูด้
่ วย ทัง้ สามีและภรรยาก็จะต้องเอาไป ทัง้ คนแก่และคนชราด้วย
12 บ้านเรือนของเขาจะต้องยกให้ เป็ น ของคนอื่น ทัง
้ ไร่นาและภรรยาของเขาด้วย เพราะ
เราจะเหยียดมือของเราออกต่อสู้ชาวแผ่นดิน� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 13 “เพราะว่า
ตัง้ แต่คนที่ต่ําต้อยที่สุดจนถึงคนใหญ่โตที่สุด ทุกคนโลภอยากได้กําไร และทุกคนก็กระทํา
การด้วยความเท็จ ตัง้ แต่ผู้พยากรณ์ ตลอดถึงปุโรหิต 14 เขาทัง้ หลายได้รก
ั ษาแผลแห่งบุต
รสาวประชาชนของเราแต่ เล็ก น้ อยกล่าวว่า ‘สันติภาพ สันติภาพ � เมื่อ ไม่ มี สันติ ภาพเลย
15 เขาละอายหรือ เมื่อ เขากระทํา การอัน น่า สะอิดสะเอียน เปล ่า เลย เขาไม่ ละอายเสีย เลย
เขาหน้าแดงด้วยความละอายไม่เป็นเลย เพราะฉะนั ้นเขาจะล้มลงท่ามกลางพวกที่ล้มแล้ว
เมื่อ ถึง เวลาที่ เราลงอาญาเขาทัง้ หลาย เขาจะล้ม ควํา่ ลง� พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ
16 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “จงยืนที ่ถนนและมองให้ดี และถามหาทางโบราณนั ้ นว่า ทาง
ดี อยู่ ที่ไหน แล ้ว จงเดิน ในทางนั ้น และท่านจะพบที่พัก สงบสําหรับ จิตใจของท่าน แต่ เขา
ทัง้ หลายกล่าวว่า ‘เราจะไม่เดินในนั ้น� 17 เราวางยามไว้เหนื อเจ้า สัง่ ว่า ‘จงฟังเสียงแตร�
แต่เขาทัง้ หลายกล่าวว่า ‘เราทัง้ หลายจะไม่ยอมฟัง� 18 เพราะฉะนั ้น บรรดาประชาชาติเอ๋ย
จงฟัง โอ ที่ประชุมเอ๋ย จงทราบเถิดว่า อะไรจะบังเกิดขึ้นแก่เขา 19 โอ พิภพเอ๋ย จงฟังเถิด
ดู เถิด เราจะนํา ความร้ายมาเหนื อ ชนชาติ นี้ คือ ผลแห่ง ความคิด ทัง้ หลายของเขา เพราะ
เขามิ ได้ เชื่อ ฟัง ถ้อยคํา ของเรา ส่วนราชบัญญั ติ ของเรานั ้น เขาปฏิเสธเสีย 20 มี กํายานมา
ถึง เราจากเมืองเชบา มี ตะไคร้ส่ง มาจากเมืองไกล เพื่อ อะไรเล่า เครือ
่ งเผาบูชาของเจ้า ก็
ยังไม่เป็ นที ่รับได้ หรือเครือ
่ งสักการบูชาของเจ้าก็ ไม่เป็ นที ่พอใจเรา� 21 เพราะฉะนั ้น พระ
เยโฮวาห์จึง ตรัสด ัง นี้ ว่า “ดู เถิด ต่อ หน้า ชนชาติ นี้ เราจะวางเครือ
่ งสะดุด ไว้ให้เขาสะดุด ทั ้
งบิดาและบุตรชายด้วยกัน ทัง้ เพ่อ
ื นบ้านและมิตรสหายจะพินาศ� 22 พระเยโฮวาห์ตรัสด
ัง นี้ ว่า “ดู เถิด ชนชาติ หน ่ึ งกํา ลัง มาจากแดนเหนื อ ประชาชาติ ใหญ่ ชาติ หน ่ง
ึ จะถูก เร้า ให้
23
มาจากส่วนที่ ไกลที่ สุด ของพิ ภพ เขาทัง้ หลายจะจับ คัน ธนู และหอก เขาทัง้ หลายดุรา้ ย
และไม่ มี ความสงสาร เสียงของเขาก็ เหมือนเสียงทะเลกําเริบ เขาทัง้ หลายขี่ ม้า และจัด
เตรียมกระบวนเหมือนชายที่จะเข้าสงคราม โอ บุตรสาวศิโยนเอ๋ย เขาทัง้ หลายมาต่อสู้เจ้า
� 24 พวกเราได้ยินกิตติศัพท์ พวกนั ้น มือของเราก็ออ
่ นลง อย่างช่วยไม่ได้ความแสนระทม
ได้จับเราไว้เป็นความเจ็บเหมือนสตรีกําลังคลอดบุตร 25 อย่าเดินออกไปในทุ่งนา หรือเดิน
บนถนน เพราะดาบของศัตรู และความสยดสยองอยู่ทุกด้าน 26 โอ บุตรสาวแห่งประชาชน
ของเราเอ๋ย จงเอาผ้ากระสอบคาดเอวไว้ และกลิง้ เกลือกอยูใ่ นกองเถ้า จงไว้ทุกข์เหมือนเพื่
อบุตรชายคนเดียว เป็นการครํา่ ครวญอย่างแสนขมขื่นทีสุ
่ ด เพราะว่าผูท
้ ําลายมาสู้เราในทั
นทีทันใด 27 “เราได้กระทําให้เจ้าเป็นหอคอยและป้อมปราการท่ามกลางประชาชนของเรา
เพื่อ เจ้า จะทราบและลองพฤติ การณ์ ทัง้ หลายของเขา 28 เขาทัง้ หลายมัก กบฏอย่า งดื้ อด ้า
นทัง้ สิน
ี่ วนิ นทาเขาไป เขาทัง้ หลายเป็นทองสัมฤทธิ์ และเป็นเหล็ก เขาทุกคนประพฤติ
้ เทย
เลวทรามทัง้ นั ้น 29 เครือ
่ งสูบลมของเขาสูบอย่างดุเดือด ตะกัวก
่ ถู
็ กไฟเผาผลาญเสีย ถลุงก
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ันเรือ
่ ยไปก็เปล่าประโยชน์ เพราะว่าคนชัวก
่ ็ยงั ไม่ได้ถูกถอนออกไป
ได้ว่า เป็นขีเงิ
้ น เพราะพระเยโฮวาห์ทรงปฏิเสธเขาเสียแล้ว�

เยเรมีย์ 7:20
30 จะเรียกเขาทัง
้ หลาย

7
การประกาศที่ประตูกําแพงพระวิหาร

พระวจนะซึ่ง มาจากพระเยโฮวาห์ ถึง เยเรมีย์ ว่า 2 “เจ้ าจงยืน อยู่ ในประตู กําแพงพระ
นิ เวศของพระเยโฮวาห์ และประกาศถ้อยคําเหล่านี้ ที่ นั ่ นว่า บรรดาคนยู ดาห์ทัง้ ปวง ผู้เข้า
มาในประตูกําแพงนี้ เพื่อจะนมัสการพระเยโฮวาห์ จงฟังพระวจนะพระเยโฮวาห์ 3 พระเยโฮ
วาห์จอมโยธาพระเจ้าของอิสราเอล ตรัสดังนี้ ว่า จงซ่อมพฤติการณ์ และการกระทําของเจ้า
เสีย และเราจะให้เจ้าอาศัยอยู่ในสถานที่ นี้ 4 อย่าไว้วางใจในคําเท็จเหล่านี้ ที่ วา่ ‘นี่ เป็นพระ
วิหารของพระเยโฮวาห์ พระวิหารของพระเยโฮวาห์ พระวิหารของพระเยโฮวาห์� 5 เพราะ
ว่า ถ้าเจ้าซ่อมพฤติการณ์ และการกระทําของเจ้าจริงๆ ถ้าเจ้าให้ความยุติธรรมระหว่างคน
หนึ่ งกับเพื่อนบ้านของเขาจริงๆ 6 ถ้าเจ้าไม่บีบบังคับคนต่างด้าว ลูกกําพร้าพ่อหรือแม่ม่าย
และไม่หลัง่ โลหิตที่ไร้ความผิดให้ถึงตายในที่นี้ และเจ้าทัง้ หลายไม่ติดตามพระอื่นไปให้เจ็บ
ตัวเอง 7 แล้วเราจะให้เจ้าอาศัยอยูใ่ นสถานที่นี้ ในแผ่นดินซึ่งเราได้ยกให้แก่บรรพบุรุษของ
เจ้า เป็น นิ ตย์ 8 ดู เถิด เจ้ าวางใจในคํา เท็จ อย่างไม่ ได้ ประโยชน์ อะไรเลย 9 เจ้ าจะลัก ทรัพย์
กระทํา ฆาตกรรม ล่วงประเวณี ปฏิญาณเท็จ เผาเครือ
่ งบูชาถวายพระบาอัล และติดตาม
พระอื่นซึ่งเจ้าทัง้ หลายมิได้ รู จั
้ กไปหรือ 10 แล้วจึงมายืนต่อหน้าเราในนิ เวศนี้ ซึ่งเรียกตาม
นามของเรา และกล่าวว่า ‘เราทัง้ หลายได้ รบ
ั การช่วยให้ รอดพ้น มาแล้ว เพื่อ จะไปกระทํา
สิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียนเหล่านี้ ทัง้ สิน
้ � 11 นิ เวศนี้ ซ่ึงเรียกตามนามของเรา ในสายตาของเจ้า
ได้ กลายเป็ นที ่ ซ่องสุม ของพวกโจรไปแล้ว หรือ พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า ดู เถิด แม้แต่ เราก็ ได้
เห ็น เองแล้ว 12 แต่ จงไปยัง สถานที่ ของเราซึ่ง เคยอยู่ ในเมืองชี โลห์ ซึ่ง ที แรกเราได้ กระทํา
ให้ นามของเราอยู่ ที่ นั่น จงดู ว่า เพราะความชัว่ ร้ายของอิสราเอลประชาชนของเรา เราได้
กระทํา อะไรต่อ สถานที่ นั ้น 13 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า และบัดนี้ เพราะเจ้า ทัง้ หลายได้ กระทํา
สิง่ เหล่านี้ ทัง้ สิน
้ และเมื่อเราพูดกับเจ้าอย่างไม่หยุดยัง้ แต่เจ้าทัง้ หลายหาได้ฟังไม่ และเมื่อ
เราได้ เรียกพวกเจ้า แต่ เจ้ ามิ ได้ ตอบ 14 เหตุ ฉะนี้ เราจะกระทํา ต่อ นิ เวศนี้ ซึ่ง เราเรียกตาม
นามของเรา และซึ่งพวกเจ้าได้ วางใจนั ้น และกระทําแก่ สถานที่ ซึ่งเราได้ ยกให้แก่ เจ้ าและ
แก่ บรรพบุรุษของเจ้าเหมือนเราได้ กระทําแก่ ชีโลห์ 15 และเราจะเหวีย
่ งเจ้าทิง้ จากสายตา
ของเรา เหมือนอย่างที่ เราได้ ทิง้ บรรดาพวกพี่น้องของเจ้า คือบรรดาเชื้อสายของเอฟราอิ
มทัง้ หมดนั ้น 16 เพราะฉะนั ้นเจ้าอย่าอธิษฐานเพื่อชนชาติ นี้ อย่าร้องขึ้นหรืออธิษฐานเพื่อ
เขา และอย่าวิงวอนขอต่อเรา เพราะเราจะไม่ฟังเจ้า 17 เจ้ามิได้เห็นดอกหรือว่า เขากระทํา
อะไรกัน ในหัว เมืองทัง้ หลายแห่ง ยู ดาห์ และตามถนนหนทางในเยรู ซาเล็ม 18 พวกเด็กๆก็
เก็บฟืน พวกพ่อก็ก่อไฟ พวกผู้หญิงก็นวดแป้ง เพื่อทําขนมถวายแด่เจ้าแม่แห่งฟ้าสวรรค์
และเขาเทเครือ
่ งดื่ม บูชาถวายแด่ พระอื่นๆ เพื่อ ยัว่ ยุ ให้ เราโกรธ� 19 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า
“คือเราที่ เขายัว่ ยุหรือ มิใช่ยัว่ ยุตัวเขาเองให้ไปสู่ ความขายหน้าของเขาทัง้ หลายดอกหรือ�
20 ฉะนั ้น องค์ พระผู้ เป็ น เจ้า พระเจ้า จึง ตรัสด ัง นี้ ว่า “ดู เถิด ความกริว
้ และความโกรธของ
เราจะเทลงมาบนสถานที่นี้ บนมนุษย์และสัตว์ บนต้นไม้ในท้องทุ่งและบนพืชผลของแผ่น
ดิน จะเผาผลาญเสียและจะดับไม่ได้�
1

ยูดาห์ถูกลงโทษเพราะเขากบฏต่อพระเจ้า
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พระเยโฮวาห์ จอมโยธา พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล ตรัสด ัง นี้ ว่า “จงเพิม
่ งเผาบูชา
่ เครือ
เข้า กับ เครือ
่ งสักการบูชาของเจ้า และจงรับ ประทานเนื้ อ 22 เพราะในวันที ่ เราได้ พาเขาทัง้
หลายออกมาจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ เรามิ ได้ พู ดก ับ บรรพบุรุษ ของเจ้า หรือ สัง่ เขาเรือ
่ งเครือ
่ ง
เผาบูชาและเครือ
่ งสักการบูชา 23 แต่เราบัญชาเขาทัง้ หลายอย่างนี้ ว่า ‘จงเชื่อฟังเสียงของ
เรา และเราจะเป็นพระเจ้าของเจ้า และเจ้าจะเป็นประชาชนของเรา และดําเนิ นในหนทาง
ที่ เราได้ บัญชาเจ้าไว้ เพื่อเจ้าจะได้ อยู่เย็นเป็นสุข� 24 แต่ เขาทัง้ หลายมิได้ เชื่อฟังหรือเงีย
่ หู
ฟัง แต่ เขาทัง้ หลายดําเนิ นตามแผนการของเขาเอง และในความดื้อกระด้างตามจิตใจชัว่
ของเขาทัง้ หลาย และเดิน ถอยหลัง มิได้ เดิน ขึ้น หน้า 25 ตัง้ แต่ วัน ที่ บรรพบุรุษ ของเจ้า ทัง้
หลายออกจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ จนทุก วัน นี้ เราได้ ส่ง บรรดาผู้ พยากรณ์ ผู้รบ
ั ใช้ ของเราไปยัง
เขาอย่างไม่หยุดยัง้ วันแล้ววันเล่า 26 ถึงกระนั ้นเขาก็ยงั ไม่ฟังเรา หรือเงีย
่ หูฟัง แต่ได้กระทํา
ให้คอของตนแข็ง เขาได้ กระทําชัว่ ร้ายยิง่ กว่าบรรพบุรุษทัง้ หลายของเขาเสี ยอีก 27 เจ้ าจึง
กล่าวบรรดาถ้อยคําเหล่านี้ แก่เขา แต่เขาจะไม่ฟังเจ้า เจ้าจงร้องเรียกเขา แต่เขาจะไม่ยอม
ตอบเจ้า 28 แต่เจ้าจงพูดแก่เขาว่า ‘นี่ เป็นประชาชาติที่ไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของเขา และไม่ยอมรับการแก้ไข ความจริงพินาศเสียแล้ว ถูกตัดขาดเสียจาก
ปากของเขาแล้ว 29 โอ เยรู ซาเล็มเอ๋ย จงตัดผมของเจ้าออกเหวีย
่ งทิง้ ไป จงครํา่ ครวญบน
ที่ สูง เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงปฏิเสธและละทิง้ ชัว่ อายุแห่งพระพิโรธของพระองค์แล้ว�
30 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เพราะคนยู ดาห์ได้ กระทําความชัว
่ ในสายตาของเรา เขาได้ ตัง้ สิง่ ที่
น่าสะอิดสะเอียนไว้ในนิ เวศซึ่งเรียกตามนามของเรา กระทําให้นิเวศนั ้นมัวหมองไป 31 และ
ได้ สร้างปู ชน ีย สถานสูง ของโทเฟท ซึ่ง อยู่ ในหุบเขาแห่ งบ ุตรชายของฮิ น โนม เพื่อ จะเผา
บุตรชายและบุตรสาวของเขาทัง้ หลายเสีย ด้วยไฟ ซึ่งเรามิ ได้ บัญชา และไม่ เคยมี ข้น
ึ ในใจ
ของเรา 32 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เพราะฉะนั ้น ดูเถิด วันเวลาจะมาถึงเมื่อเขาจะไม่เรียกที่นั้
นอ ี กว่า โทเฟท หรือ ภูเขาแห่งบ ุตรชายของฮิ น โนม แต่ จะเรียกว่า หุบเขาแห่ง การฆ่า ฟั นก
ัน เพราะเขาจะฝังกันไว้ในโทเฟทจนไม่มีที่ ว่างแล้ว 33 และศพของชนชาติ นี้ จะเป็นอาหาร
ของนกในอากาศ และแก่สัตว์แห่งแผ่นดินโลก และไม่มีใครจะขับไล่ให้มันไปเสียได้ 34 เรา
จะกระทําให้เสียงรืน
่ เริงและเสียงยินดี เสียงของเจ้าบ่าวและเสียงของเจ้าสาว ขาดหายไป
จากหัว เมืองของยู ดาห์ และจากถนนหนทางแห่ง กรุ ง เยรู ซาเล็ม เพราะว่า แผ่น ดิน นั ้น จะ
ต้องรกร้างไป�
21

8
ความบาปและการทรยศของยูดาห์

1 “พระเยโฮวาห์ตรัสว่า

ในกาลครัง้ นั ้น กระดูกของบรรดากษั ตริย์ยูดาห์ กระดูกเจ้านาย
กระดูก ปุโรหิต กระดูก ผู้ พยากรณ์ และกระดูก ของชาวเมืองเยรู ซาเล็ม จะมี คนเอาออกมา
จากอุโมงค์ของเขาทัง้ หลายเหล่านั ้น 2 และเขาจะกระจายกระดูกเหล่านั ้นออกต่อหน้าดวง
อาทิตย์ ดวงจันทร์ และบริวารแห่ง ฟ้า สวรรค์ ทัง้ สิน
้ ซึ่ง เขาทัง้ หลายรัก และปรนนิ บั ติ ซึ่ง
เขาได้ติดตาม ซึ่งเขาได้แสวงหาและนมัสการ จะไม่มีใครรวบรวมหรือฝังกระดูกเหล่านี้ แต่
จะเป็นเหมือนมูลสัตว์ที่พื้นดิน 3 บรรดาคนที่เหลืออยู่จากครอบครัวร้ายนี้ ซึ่งตกค้างอยู่ใน
สถานที่ ทัง้ สิน
้ ซึ่ง เราได้ ขับ ไล่ เขาไป จะเลือกความตายยิง่ กว่า ที่ จะมี ชี วิตอยู่ พระเยโฮวาห์
จอมโยธาตรัสดังนี้ 4 เจ้าจงพูดกับเขาทัง้ หลายว่า พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า เมื่อมนุษย์ล้ม
ลง เขาจะไม่ลุ กขึ้นอีกหรือ ถ้าผู้หน่ง
ึ ผู้ใดหันไป เขาจะไม่หน
ั กลับมาหรือ 5 ทําไมชาวเยรู ซา
เล็ มน ี้ จึง ได้ หัน ไป เป็นการกลับ สัตย์ อยู่ เป็น นิ ตย์ เขายึด การหลอกลวงไว้มัน
่ เขาทัง้ หลาย
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ปฏิเสธไม่ยอมกลับ 6 เราได้ตัง้ ใจและคอยฟัง แต่เขาทัง้ หลายก็พูดไม่ถูกต้อง ไม่มคนใดกลั
ี
บ

ใจจากความชัว่ ของตน กล่าวว่า ‘ฉั นได้ ทําอะไรไปแล้วบ้าง� ทุกคนหันไปตามทางของเขา
เอง เหมือนม้า วิง่ หั วท ม
ิ่ เข้าไปในสงคราม 7 แม้ว ่า นกกระสาดํา บนฟ้า ยัง รู จ
้ ัก เวลากําหนด
ของมัน และนกเขา นกนางแอ่น และนกกรอด ได้ รักษาเวลามาของมัน แต่ ประชาชนของ
เราไม่ รู ้ จัก คํา ตัดสิน ของพระเยโฮวาห์ 8 เจ้ าจะพูด ได้ อย่างไรว่า ‘เรามี ปัญญา และพระ
ราชบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์ก็ อยู่ กับ เรา� แต่ ดู เถิด แน่ นอนเขาทํา อย่างไร้ประโยชน์ คือ
ปากกาของพวกอาลักษณ์ ได้ ทํา อย่างไร้ ประโยชน์ 9 คนมี ปัญญาจะได้ รับ ความอาย เขา
จะคร้ามกลัวและถูกจับตัวไป ดู เถิด เขาได้ ปฏิเสธพระวจนะของพระเยโฮวาห์ และปัญญา
อย่างใดมีในตัวเขาเล่า 10 เพราะฉะนั ้น เราจะให้ภรรยาของเขาตกไปเป็นของคนอื่น ให้ไร่นา
ของเขาตกแก่ ผู้ที่ จะได้ รบ
ั เป็นมรดก เพราะว่าตัง้ แต่คนที ่ต่ําต้อยที่สุดถึงคนที่ ใหญ่โตที่ สุด
ทุกคนโลภอยากได้กําไร ตัง้ แต่ผู้พยากรณ์ ถึงปุโรหิต ทุกคนก็ทําการฉ้ อเขา 11 เขาได้รก
ั ษา
แผลแห่ งบ ุต รสาวประชาชนของเราแต่ เล็ก น้ อย กล่าวว่า ‘สันติภาพ สันติภาพ � เมื่อ ไม่ มี
สันติ ภาพเสียเลย 12 เมื่อเขากระทําการอันน่าสะอิดสะเอียน เขาละอายหรือ เปล่าเลย เขา
ไม่ละอายเสียเลย เขาหน้าแดงด้วยความละอายไม่เป็นเลย เพราะฉะนั ้นเขาจะล้มลงท่ามก
ลางพวกที่ล้มแล้ว ในเวลาแห่งการลงอาญาเขาทัง้ หลาย เขาจะล้มควํา่ ลง พระเยโฮวาห์ตรั
สด ัง นี้ แหละ 13 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า เราจะผลาญเขาเป็น แน่ เถาองุน
่ จะไม่ มีผล หรือ ต้น
มะเดื่อ ไม่ มีผล ใบก็ จะเหีย
่ วแห้ง ไป และสิง่ ใดที่ เราให้เขาก็ อน
ั ตรธานไปจากเขา� 14 ทําไม
เราจึงนั ่งนิ่ งๆ จงพากันมา ให้เราเข้าไปในหัวเมืองที่มีป้อม และนิ่ งเสียที่นั่นเถิด เพราะพระ
เยโฮวาห์พระเจ้า ของเราจะทรงให้เรานิ่ ง และทรงประทานนํ้าดี หมี ให้เราดื่ม เพราะเราได้
กระทําบาปต่อพระเยโฮวาห์ 15 เรามองหาสันติภาพ แต่ไม่มีความดีอะไรมาเลย เรามองหา
เวลารักษาให้ หาย แต่ ประสบความสยดสยอง 16 “เสียงคะนองแห่ งม ้า ของเขาก็ ได้ ยิน มา
จากเมืองดาน แผ่นดินทัง้ สินก
็ วัน
่ ไหวด้วยเสียงร้องของกองอาชาของเขา มันทัง้ หลายมา
้ ห
กินแผ่นดินและสิง่ ทัง้ ปวงที่อยูบนนั
่
้นจนหมด ทัง้ เมืองและผูที
้ ่อาศัยอยูใ่ นเมือง 17 เพราะ ดู
เถิด เราจะส่งงูเข้ามาท่ามกลางเจ้า คืองูทับทางซึ่งจะผูกด้วยมนตร์ไม่ได้ และมันจะกัดเจ้า
ทัง้ หลาย� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 18 เมื่อข้าพเจ้าจะปลอบโยนตัวเองเนื่ องด้วยความ
19 ฟังซิ เสียงร้องแห่งบุตรสาวประชาชน
เศร้าโศก จิตใจของข้าพเจ้าก็ออ
่ นเปลี้ยอยูภายใน
่
ของข้าพเจ้า เพราะเหตุ คนที ่อาศัยอยู่ในแผ่นดินห่างไกล “พระเยโฮวาห์มิได้ สถิตในศิ โยน
หรือ กษั ตริย์ ของเมืองนั ้น ไม่ อยู่ ในนั ้น หรือ� “ทําไมเขายัว่ ยุ เราให้ โกรธด้วยรู ป เคารพสลัก
ของเขา และด้วยพระต่างด้าวของเขา� 20 “ฤดูเกี่ยวก็ผ่านไป ฤดูแล้งก็สิ้นลงแล้ว และเรา
ทัง้ หลายก็ไม่รอด� 21 เพราะแผลแห่งบุตรสาวประชาชนของข้าพเจ้า หัวใจข้าพเจ้าจึงเป็น
แผล ข้าพเจ้า เศร้า หมอง และความสยดสยองก็ ยด
ึ ข้าพเจ้า ไว้มัน
่ 22 ไม่มี พิมเสนในกิ เลอ
าดหรือ ไม่มีแพทย์ที่ นั ่นหรือ ทําไมอนามัยแห่งบุตรสาวประชาชนของข้าพเจ้าจึงไม่ กลับสู่
สภาพเดิมได้

9
การไม่เชื่อฟังพระเจ้านําการพิพากษามาสู่ยูดาห์

1 โอ

ถ้าศีรษะของข้าพเจ้าเป็นนํ้า และดวงตาของข้าพเจ้าเป็นบ่อนํ้าพุก็จะดี เพื่อข้าพเจ้า
จะได้ร้องไห้ทัง้ กลางวันและกลางคืน เพราะบุตรสาวประชาชนของข้าพเจ้าที่ถูกฆ่า 2 โอ ถ้า
ข้าพเจ้ามีที่ พักสําหรับคนเดินทางอยู่ที่ ในถิน
่ ทุรกันดารก็ จะดี เพื่อข้าพเจ้าจะได้ พรากจาก
ชนชาติ ของข้าพเจ้า และไปให้พ้น เขาเสีย เพราะเขาทัง้ หลายเป็น คนล่วงประเวณี ทัง้ หมด
และเป็นหมู่คนที ่มักทรยศ 3 “เขาทัง้ หลายงอลิน
้ ของเขาเหมือนคันธนูเพื่อกล่าวความเท็จ
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แต่ เขาทัง้ หลายไม่ กล ้า สู้ เพื่อ ความจริง ในแผ่น ดิน เพราะเขาทัง้ หลายจากความชัว่ อย่าง
นี้ ไปสู่ ความชัว่ อย่างนั ้น และเขาทัง้ หลายไม่ รู จั
้ ก เรา� พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ 4 “ขอ
ให้ทุกคนระวังเพื่อนบ้านของตน และอย่าวางใจในพี่น้องคนใดเลย เพราะว่าพี่น้องทุกคน
จะเป็นคนหลอกล่อ และเพื่อนบ้านทุกคนจะเที่ยวไปเป็นคนครหานิ นทา 5 ทุกคนจะล่อลวง
เพื่อนบ้านของตัว ไม่มใครจะพู
ี
ดความจริงสักคนเดียว เขาได้สอนลิน
้ ของเขาให้พูดมุสา เขา
ได้ กระทําความชัว่ ช้าจนน่าเบื่อหน่าย 6 เจ้ าอาศัยอยู่ท่ามกลางการล่อลวง โดยการล่อลวง
เขาปฏิเสธที่ จะรู จ
้ ัก เรา� พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ 7 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ จอม
โยธาตรัสดังนี้ ว่า “ดูเถิด เราจะถลุงเขาและทดลองเขา เหตุบุตรสาวประชาชนของเรา เรา
จะทําอย่างอื่นได้อย่างไร 8 ลิน
้ ของเขาเป็นลูกศรมฤตยู มันพูดมารยา เขาพูดอย่างสันติกับ
เพื่อนบ้านของเขาด้วยปาก แต่ ในใจของเขา เขาวางแผนการคอยดัก เขาอยู�
่ 9 พระเยโฮ
วาห์ตรัสว ่า “ไม่ ควรที่ เราจะลงโทษเขาเพราะสิง่ เหล่า นี้ หรือ ไม่ ควรที่ จิ ตใจเราจะแก้ แค้น
ประชาชาติ ที่ เป็นอย่างนี้ หรือ 10 เราจะร้องไห้และครวญครางเหตุ ภู เขานั ้น และครํา่ ครวญ
เหตุลานหญ้าในถิน
ี ใดผ่
้
านไปมา ไม่ได้ยินเสียงสัตว์
่ ทุรกันดารเพราะว่ามันถูกเผาเสีย ไม่มผู
เลี้ยงร้อง ทัง้ นกในอากาศและสัตว์ได้หนี ไปเสียแล้ว 11 เราจะกระทําให้เยรู ซาเล็มเป็นกอง
ซากปรักหักพัง เป็นถํ้าของมังกร และเราจะกระทําให้หว
ั เมืองของยูดาห์เป็ นที ่รกร้าง ไม่มี
ชาวเมืองสักคนเดียว� 12 ใครเป็นคนมีปัญญาที่ จะเข้าใจความนี้ ได้ และมีผู้ใดที่ พระโอษฐ์
ของพระเยโฮวาห์ได้ ตรัสแก่ เขา เขาจึงประกาศความนั ้นได้ เหตุ ไฉนแผ่นดินจึงพังทําลาย
และถูก เผาเสีย เหมือนถิน
่ ทุ รก ัน ดาร จึง ไม่ มี ใครผ่านไปมา 13 และพระเยโฮวาห์ตรัสว ่า
“เพราะเขาทัง้ หลายทอดทิง้ ราชบัญญั ติ ของเรา ซึ่ง เราได้ ตัง้ ไว้ ต่อ หน้า เขา และไม่ ได้ เชื่อ
ฟัง เสียงของเรา หรือ ดําเนิ น ตามนั ้น 14 แต่ ได้ ดําเนิ น ตามใจของตนเองอย่า งดื้ อด ึง และ
ติดตามพระบาอัล อย่างที่ บรรพบุรุษ ได้ สัง่ สอนเขาไว้� 15 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์จอม
โยธา พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล จึง ตรัสว ่า “ดู เถิด เราจะเลี้ยงชนชาติ นี้ ด้วยบอระเพ็ด และ
ให้นํ้าดีหมีเขาดื่ม 16 เราจะกระจายเขาไปท่ามกลางประชาชาติ ที่ตัวเขาเองและบรรพบุรุษ
ของเขาไม่รู จ
้ ัก และเราจะส่งดาบให้ไล่ตามเขาทัง้ หลาย จนเราจะผลาญเขาสิน
้ �
การอ้อนวอนให้วางใจในพระเจ้า

17 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ ว่า “จงพิจารณาดู และเรียกนางร้องไห้ให้มา จงให้คน

ไปตามหญิงที่ชาํ นาญมา 18 ให้เขารีบส่งเสียงครํา่ ครวญเพื่อเราทัง้ หลาย เพื่อน้าํ ตาจะอาบ
ตาของเรา และหนั ง ตาของเราจะมี น้ําตาพุ ออกมา 19 เพราะได้ยน
ิ เสียงครํา่ ครวญจากศิ
โยนว่า ‘เราทัง้ หลายย่อยยับเพียงใดแล้ว เราอับอายหนั กหนา เพราะเราได้ทอดทิง้ แผ่นดิน
เพราะที่อาศัยของเราได้เหวี่ยงพวกเราออกไป� ” 20 โอ หญิงเอ๋ย จงฟังพระวจนะของพระ
เยโฮวาห์ และให้ หู ของเจ้า รับ พระวจนะจากพระโอษฐ์ ของพระองค์ จงสอนบทครํา่ ครวญ
แก่ บุ ตรสาวของเจ้า จงสอนบทเพลงศพแก่ เพื่อนบ้านของเธอทุก คน 21 เพราะความตาย
ได้ ข้น
ึ มาเข้า หน้าต่างของเรา มัน เข้า มาในวัง ทัง้ หลายของเรา ตัด พวกเด็กๆออกเสีย จาก
ข้างนอก และตัดคนหนุ่มๆออกเสียจากถนนทัง้ หลาย 22 จงพูดว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้
ว่า ‘ศพมนุษย์จะล้ม ลงเหมือนมูล สัตว์ตกตามพื้น ทุ่ง เหมือนฟ่อนข้าวล้ม ตามผู้ เกี่ยว และ
ไม่ มี ผู้ ใดจะเก็บ� ” 23 พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า “อย่า ให้ ผู้ มี ปัญญาอวดในสติ ปัญญาของ
ตน อย่าให้ชายฉกรรจ์ อวดในความเข้มแข็งของตน อย่าให้คนมัง่ มีอวดในความมัง่ คัง่ ของ
ตน 24 แต่ให้ผูอวดอวดในสิ
้
ง่ นี้ คือในการที่เขาเข้าใจและรู จ
้ ักเราว่าเราคือพระเยโฮวาห์ ทรง
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สําแดงความเมตตา ความยุติธรรม และความชอบธรรมในโลก เพราะว่า เราพอใจในสิง่
เหล่านี้ � พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 25 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “ดู เถิด วันเวลากําลังมาถึง
แล้ว เมื่อ เราจะลงโทษบรรดาผู้ ที่ รับพิธ ี เข ้าสุ หน ัต พร้อมด้วยผู้ ที่ ไม่ ได้ รับพิธ ี เข้า สุหนั ต คือ
26 อียป
ิ ต์ ยูดาห์ เอโดม และคนอัมโมน โมอับและบรรดาคนที่อยู่ในมุมที่ไกลที่สุด ทุกคนที่
อาศัยอยู่ในถิน
่ ทุรกันดาร เพราะบรรดาประชาชาติเหล่านี้ มิได้รับพิธีเข้าสุหนั ต และบรรดา
วงศ์วานอิสราเอลก็มิได้รับพิธีเข้าสุหนัตทางใจ�

10
พระเจ้ากับบรรดารู ปเคารพ

1 โอ วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย จงฟังพระวจนะซึ่งพระเยโฮวาห์ตรัสกับเจ้า 2 พระเยโฮวาห์ตรั

สดังนี้ ว่า “อย่าเรียนรู วิ
้ ถีทางแห่งบรรดาประชาชาติ หรืออย่าคร้ามกลัวเพราะหมายสําคัญ
ของท้องฟ้า ตามที่บรรดาประชาชาติคร้ามกลัวนน
ั ้ 3 เพราะธรรมเนี ยมของชนชาติทัง้ หลาย
ก็ไร้สาระ เขาตัดต้นไม้มาจากป่าต้นหนึ่ ง เป็นสิง่ ที่มือช่างได้กระทําด้วยขวาน 4 เขาทัง้ หลาย
ก็เอาเงินและทองมาประดับ เขาตอกไว้แน่ นด้วยค้อนและตะปู มันก็เคลื่อนไหวไปมาไม่ได้
5 มัน ตัง
้ ขึ้น เหมือ นต้ นอ ิ นทผลัม มัน พูด ไม่ ได้ คนต้องขนมัน ไป เพราะมัน เดิน ไม่ ได้ อย่า
กลัวมันเลย เพราะมันทําร้ายไม่ได้ มันก็ทําดีไม่ได้ด้วย� 6 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ หามีผู้ใด
7 โอ ข้าแต่
เหมือนพระองค์ไม่ พระองค์ทรงเป็นใหญ่ และพระนามของพระองค์มีฤทธิมาก
์
กษั ตริย์ แห่ งบรรดาประชาชาติ ผู้ ใดจะไม่ ยาํ เกรงพระองค์ เพราะพระองค์ สมควรแก่ การ
อย่างนี้ เพราะในบรรดาปราชญ์ของบรรดาประชาชาติ และในบรรดาราชอาณาจักรทัง้ สิน
้
8
ของเขา ไม่มผู
ี ใดเหมื
้
อนพระองค์ เขาทัง้ หลายทัง้ โฉดและโง่เขลา ไม้อันนั ้นเป็นแต่คําสอน
ไร้สาระ 9 เครือ
่ งเงินทุบนัน
้ เขาเอามาจากทารชิช และเอาทองคํามาจากเมืองอุฟาส เป็นผล
งานของช่างฝีมือ และเป็นผลนํ้ามือของช่างทอง เสื้อผ้าของรู ปเคารพนั ้นสีครามและสีม่วง
เป็น ผลงานของคนชํานาญทัง้ นั ้น 10 แต่ พระเยโฮวาห์ เป็น พระเจ้า เที่ยงแท้ พระองค์ ทรง
เป็น พระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์ และเป็น พระมหากษั ตริย์ เนื องนิ ตย์ พอทรงพระพิโรธแผ่นดิ
นก ็ หวัน
่ ไหว และบรรดาประชาชาติ จะทนต่อ ความกริว้ ของพระองค์ ไม่ ได้ 11 เจ้ าจงพู ดก ับ
เขาทัง้ ปวงดังนี้ ว่า “บรรดาพระผู้ ที่ มิได้ ทรงสร้างฟ้า สวรรค์ และแผ่น ดิน โลก จะพินาศไป
จากแผ่นดินโลกและจากภายใต้ฟ้าสวรรค์เหล่านี้ � 12 พระองค์ทรงสร้างโลกด้วยฤทธิเ์ ดช
ของพระองค์ พระองค์ทรงสถาปนาพิภพไว้ด้วยพระสติปัญญาของพระองค์ และทรงขึงฟ้า
สวรรค์ ออกด้วยความเข้าใจของพระองค์ 13 เมื่อ พระองค์ ทรงเปล่ง พระสุรเสียงก็ มี เสียง
นํ้า คะนองในท้องฟ้า และทรงกระทํา ให้ หมอกลอยขึ้น จากปลายพิ ภพ ทรงกระทํา ฟ้าแลบ
เพื่อ ฝน และทรงนํา ลมมาจากพระคลัง ของพระองค์ 14 มนุษย์ ทุ กคนโฉดในทางความรู ้
ของตน ช่างทองทุกคนจะได้อายเพราะรู ปเคารพสลักของตน เพราะรู ปเคารพหล่อของเขา
เป็น ของเท็จ และไม่ มี ลมหายใจในรู ป เคารพนั ้น 15 มัน เป็น ของไร้ค่า และเป็น ผลงานแห่ง
ความผิด พลาด มัน จะต้องพินาศเมื่อ ถึง เวลาการลงโทษ 16 พระองค์ ผู้ ทรงเป็น ส่วนของ
ยาโคบไม่ เหมือนสิง่ เหล่านี้ เพราะพระองค์ ทรงเป็นผู้ที่ ก่อร่างทุกสิง่ ขึ้น และอิสราเอลเป็น
ตระกูลที่เป็นมรดกของพระองค์ พระเยโฮวาห์จอมโยธาเป็นพระนามของพระองค์ 17 โอ เจ้
าทัง้ หลายที่ อาศัยอยู่ภายใต้การถู กล้อมเอ๋ย จงเก็บข้าวของจากพื้นดิน 18 เพราะพระเยโฮ
วาห์ตรัสดังนี้ ว่า “ดูเถิด เราจะเหวีย
่ งชาวแผ่นดินออกไปเสีย ณ เวลานี้ และเราจะนําความ
ทุกข์ ใจมาถึง เขาเพื่อ ให้ เขารู ้ สึก � 19 วิบัติ แก่ ข้าพเจ้า เพราะความเจ็บ ปวดของข้าพเจ้า
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บาดแผลของข้าพเจ้า ก็ รา้ ยหนั ก แต่ ข้าพเจ้า ว่า “แท้ จร ิง นี่ เป็น ความทุกข์ ใจ และข้าพเจ้า
จะต้องทนเอา� 20 เต็นท์ของข้าพเจ้าก็ถูกทําลาย และเชือกของข้าพเจ้าก็ขาดสิน
้ ลูกๆของ
ข้าพเจ้า จากข้าพเจ้า ไปหมด และไม่ มี เขาอีก แล้ว ไม่มี ผู้ หน่ง
ึ ผู้ ใดที่ จะกางเต็นท์ ให้ข้าพเจ้า
อีก และแขวนม่านของข้าพเจ้า ให้ 21 เพราะว่า ผู้ เลี้ยงแกะก็ โฉด และไม่ ได้ เสาะหาพระเย
โฮวาห์ เพราะฉะนั ้นเขาจะมิได้จําเริญขึ้น และฝูงแกะทัง้ หลายของเขาก็จะกระจัดกระจาย
ไป 22 ดูเถิด เสียงลือมาถึงแล้ว เสียงโกลาหลยิง่ ใหญ่จากแดนเหนื อมากระทําให้หว
ั เมืองยู
23
ดาห์เป็ นที ่ รกร้าง และให้เป็น ถํ้า ของมังกร โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ ทราบแล้
วว่า ทางของมนุษย์ไม่อยู่ที่ ตัวเขา คือไม่อยู่ที่ มนุษย์ผู้ซึ่งดําเนิ นไปที่ จะนําฝีก้าวของตนเอง
24 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงโปรดตีสอนข้าพระองค์ด้วยความยุติธรรม มิใช่ด้วยความ
กริว้ ของพระองค์ เกรงว่าพระองค์จะทรงนําข้าพระองค์มาถึงความสูญเปล่า 25 ขอพระองค์
ทรงเทพระพิโรธของพระองค์ เหนื อ เหล่า ประชาชาติ ที่ ไม่รู จั
้ ก พระองค์ และเหนื อ ครอบครั
วทง
ั ้ หลายที่ไม่ออกพระนามของพระองค์ เพราะเขาทัง้ หลายได้กินเผาผลาญยาโคบ เขาได้
เขมือบท่านเสีย และเผาผลาญท่านเสีย และกระทําที่อาศัยของท่านให้รกร้างไป

11
เยเรมียป
์ ระกาศเรือ
่ งพันธสัญญาที่ยูดาห์ไม่รักษา
พระวจนะซึ่ง มาจากพระเยโฮวาห์ ถึง เยเรมีย์ ว่า 2 “เจ้ าจงฟัง ถ้อยคํา ในพันธสัญญานี้
เถิด และจงกล่าวแก่คนยูดาห์และชาวกรุ งเยรู ซาเล็ม 3 เจ้าจงกล่าวแก่เขาว่า พระเยโฮวาห์
พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ ว่า คนหนึ่ งคนใดที่ไม่เชื่อฟังถ้อยคําในพันธสัญญานี้ ให้ผูนั
้ ้น
4
เป็ นที ่แช่งเถิด ซึ่งเป็นพันธสัญญาที่ เราบัญชาแก่ บรรพบุรุษของเจ้าทัง้ หลาย ในวันที ่เรา
ได้นําเขาออกมาจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ จากเตาไฟเหล็ก กล่าวว่า จงเชื่อฟังเสียงของเรา และ
จงกระทําทุกอย่างที่เราบัญชาเจ้าไว้ เจ้าจึงจะเป็นประชาชนของเรา และเราจะเป็นพระเจ้า
ของเจ้า 5 เพื่อเราจะกระทําให้สําเร็จตามคําปฏิญาณซึ่งเราได้ปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของ
เจ้าว่า จะประทานแผ่นดินซึ่งมีน้ํานมและนํ้าผึ้งไหลบริบูรณ์แก่เขาอย่างที่เป็นอยูทุ
่ กวันนี้ �
แล ้ว ข้าพเจ้า จึง ทูล ตอบว่า “โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอให้เป็น ดัง นั ้น เถิด� 6 และพระเยโฮ
วาห์ตรัสแก่ ข้าพเจ้าว่า “จงป่าวร้องถ้อยคําเหล่านี้ ทัง้ สิน
้ ในหัวเมืองของยู ดาห์และในถนน
หนทางเยรู ซาเล็ม ว่า จงฟัง ถ้อยคํา แห่ง พันธสัญญานี้ และประพฤติ ตาม 7 เพราะเราได้ กล
่าวตักเตือนอย่างแข็งแรงต่อบรรพบุรุษของเจ้า ในวันที่เรานําเขาขึ้นมาจากแผ่นดินอียป
ิ ต์
8
แม้จนถึงทุกวันนี้ อย่างไม่หยุดยัง้ กล่าวตักเตือนว่า จงเชื่อฟังเสียงของเรา ถึงกระนั ้นเขา
ทัง้ หลายก็ ไม่ เชื่อ ฟัง หรือ เงีย
่ หู ฟัง แต่ ทุ กคนดําเนิ น ตามความดื้อ กระด้างแห่ง จิตใจอัน ชัว่
ร้ายของเขา เหตุฉะนี้ เราจึงจะนําซึ่งตามบรรดาถ้อยคําแห่งพันธสัญญานี้ ที่เราได้บัญชาให้
เขากระทํา แต่เขามิได้กระทําตามนั ้น ให้มาตกเหนื อเขา� 9 พระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าอี
กว่า “มีการคิดกบฏท่ามกลางคนยูดาห์และท่ามกลางชาวกรุ งเยรู ซาเล็ม 10 เขาได้หน
ั กลับ
ไปหาความชัว่ ช้าแห่งบรรพบุรุษของเขา ผูปฏิ
้ เสธไม่ยอมฟังถ้อยคําของเรา เขาติดตามพระ
อื่นๆ และปรนนิ บัติพระนั ้น วงศ์วานอิสราเอลและวงศ์วานยูดาห์ได้ผิดพันธสัญญาของเรา
ซึ่งเรากระทําต่อบรรพบุรุษของเขา 11 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด เราจะ
นําเหตุรา้ ยมาเหนื อเขา ซึ่งเขาหนี ไม่พ้น ถึงเขาจะร้องทุกข์ต่อเรา เราจะไม่ฟังเขาทัง้ หลาย
12 แล ้ว หัว เมืองยู ดาห์ และชาวกรุ ง เยรู ซาเล็ม จะไปร้องทุกข์ ต่อ พระ ซึ่ง เขาทัง
้ หลายได้ เผา
13
เครือ
่ งหอมถวายนั ้น แต่พระเหล่านั ้นจะช่วยเขาให้รอดในเวลาลําบากไม่ได้ โอ ยูดาห์เอ๋ย
1
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พระทัง้ หลายของเจ้าก็มากเท่ากับหัวเมืองทัง้ หลายของเจ้า และตามจํานวนหนทางในกรุ ง
เยรู ซาเล็มเจ้าได้ตัง้ แท่นบูชาถวายสิง่ ที่อับอาย คือแท่นสําหรับเผาเครือ
่ งหอมถวายแก่พระ
14
บาอัล เพราะฉะนั ้น เจ้ าอย่าอธิษฐานเพื่อชนชาติ นี้ อย่าร้องขึ้นหรืออธิษฐานเพื่อเขาทัง้
หลาย เพราะเราจะไม่ฟังเมื่อเขาร้องต่อเราในเวลาลําบาก 15 ผู้ที่ รักของเรานั ้ นมีสิทธิอะไร
ในนิ เวศของเราเล่า ในเมื่อนางนั ้นได้กระทําการชัว่ ช้ามาก และเนื้ ออันบริสุทธิได้
์ พ้นไปจาก
เจ้าแล้ว เมื่อเจ้ากระทําชัว่ เจ้ าจึงเริงโลด 16 พระเยโฮวาห์ทรงเคยเรียกเจ้าว่า ‘ต้นมะกอก
เทศสดงดงามด้วยผลเป็น อย่างดี� แต่ พระองค์ ทรงก่อ ไฟเผามัน เสีย ด้วยเสียงพายุ ใหญ่
และกิง่ ทัง้ หลายของมันก็ถูกหักเสียแล้ว 17 ด้วยว่าพระเยโฮวาห์จอมโยธา ผู้ได้ปลูกเจ้า ได้
ทรงประกาศความร้ายให้ตกแก่ เจ้า เพราะความชัว่ ช้า ของวงศ์ วานอิสราเอลและวงศ์ วาน
ยู ดาห์ ซึ่ง เขาได้ กระทํา ต่อสู้ ตนเอง เพื่อ ได้ ยัว่ ยุ ให้ เราโกรธ ด้วยการเผาเครือ
่ งหอมถวาย
แก่ พระบาอัล� 18 พระเยโฮวาห์ทรงสําแดงแก่ ข้าพเจ้า และข้าพเจ้า ก็ รู แล้
้ ว พระองค์ ทรง
สําแดงการกระทําของเขาแก่ข้าพระองค์ 19 แต่ข้าพระองค์เป็นเหมือนลูกแกะหรือวัวซึ่งถูก
พามาถึงที่ฆ่า ข้าพระองค์ไม่ทราบเลยว่า พวกเขาได้ออกอุบายต่อสู้ข้าพระองค์โดยกล่าวว่า
“ให้เราทําลายต้นไม้ กับ ผลของมัน เสีย ด้วย ให้เราตัด เขาออกเสีย จากแผ่น ดิน ของคนเป็น
เพื่อ ชื่อ ของเขาจะไม่ เป็ นที ่ ระลึก ถึ งอ ีก เลย� 20 แต่ วา่ โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ จอมโยธา ผู้
ทรงพิพากษาอย่างชอบธรรม ผู้ทรงทดลองดูทัง้ ใจและจิต ขอให้ข้าพระองค์แลเห็นการแก้
แค้น ของพระองค์ ตกแก่ เขา เพราะข้า พระองค์ ได้ มอบเรือ
่ งของข้า พระองค์ ไว้กับ พระองค์
แล้ว 21 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ เกี่ยวกับคนตําบลอานาโธท ผูแสวงหาชี
้
วต
ิ ของ
เจ้าและกล่าวว่า “อย่าพยากรณ์ ในพระนามของพระเยโฮวาห์ หรือมิฉะนั ้นเจ้าจะต้องตาย
ด้วยมือ ของเรา� 22 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว ่า “ดู เถิด เราจะลงโทษเขา
ทัง้ ปวง พวกคนหนุ่มจะตายด้วยดาบ บรรดาบุตรชายและบุตรสาวของเขาจะตายด้วยการ
กันดารอาหาร 23 จะไม่ มี เหลือ สัก คนเดียว เพราะเราจะนํา ความร้ายมาสู่ คนตําบลอานา
โธท คือปีแห่งการลงโทษเขา�

12
คําร้องทุกข์ของเยเรมียแ
์ ละคําตอบจากพระเจ้า

โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ เมื่อ ข้า พระองค์ สู้ คดี กับ พระองค์ พระองค์ ก็ ทรงเป็น ฝ่ายถูก
แม้กระนั ้นข้าพระองค์ยงั ขอทูลเสนอมูลคดีของข้าพระองค์ต่อพระองค์ ไฉนทางของคนชัว่
จึงจําเริญขึ้น ไฉนทุกคนที่ ทรยศก็ อยู่เย็นเป็นสุข 2 พระองค์ ทรงปลูกเขาทัง้ หลาย และเขา
ทัง้ หลายก็ หยัง่ รากลง เขาทัง้ หลายงอกงามขึ้น และบังเกิด ผล พระองค์ ทรงอยู่ ใกล้ ที่ ปาก
ของเขา แต่ ไกลจากใจของเขา 3 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ แต่ พระองค์ ทรงรู จ
้ ัก ข้า พระองค์
พระองค์ ทรงเห็นข้า พระองค์ และทรงทดลองใจของข้า พระองค์ ที่ มีต ่อ พระองค์ ขอทรงฉุ ด
เขาออกมาเหมือนแกะสําหรับการฆ่า และตัง้ เขาทัง้ หลายไว้ต่างหากเพื่อวันฆ่า 4 แผ่นดิน
นี้ จะไว้ทุกข์ นานเท่าใด และผัก หญ้า ตามท้องนาทุก แห่ง จะเหีย
่ วแห้ง ไปนานเท่าใด เพราะ
ความชัว่ ของผู้ที่ อาศัยอยู่ในนั ้น สัตว์และนกก็ ถู กผลาญไปเสียสิน
้ เพราะเขาว่า “พระองค์
5
จะไม่ ทอดพระเนตรบัน
้ สุด ปลายของเราทัง้ หลาย� “ถ้า เจ้า วิง่ แข่ งก ับ ทหารราบ และเขา
ทําให้ เจ้ าเหน็ ดเหนื่ อย เจ้ าจะแข่ งก ับ ม้า ได้ อย่างไร และถ้า เจ้า ยัง เหน็ ดเหนื่ อยในแผ่น ดิน
แห่งสันติภาพซึ่งเจ้าวางใจนั ้น เจ้ าจะทําอย่างไรในคลื่นของลุ่มแม่น้ําจอร์แดน 6 เพราะว่า
แม้ พี่ น้ องของเจ้า และวงศ์ วานของบิดาเจ้า แม้ว ่า เขาก็ ได้ กระทํา การทรยศต่อ เจ้า เขายัง
เรียกให้ ฝูง ชนไล่ ตามเจ้า ไป ถึง แม้ ว่า เขาพูด ถ้อยคํา อย่างดี แก่ เจ้า อย่า เชื่อ เขาเลย 7 เรา
1
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ได้ ละทิง้ นิ เวศของเรา เราได้ เหว ี่ ยงมรดกของเราทิง้ เราได้ มอบผู้ ที่ รัก ของจิตใจเราไว้ ใน
มือศั ตรู ของเธอ 8 มรดกของเราได้ กลายเป็นเหมือนสิงโตในป่าต่อเรา เขาตะเบ็งเสียงของ
เขาเข้าใส่ เรา เพราะฉะนั ้นเราจึงเกลียดเขา 9 มรดกของเราเป็นแก่ เราเหมือนนกลายด่าง
นกซึ่งอยู่รอบต่อสู้ นกนั ้น ไปเถอะ ไปชุ มนุมสัตว์ป่าทุ่งทัง้ สิน
้ นํามันให้มากินเสีย 10 ผู้เลี้ยง
แกะเป็ นอันมากได้ ทําลายสวนองุน
่ ของเราเสีย เขาทัง้ หลายได้ เหยียบยํ่าส่วนของเราไว้ใต้
ฝ่าเท้า เขาทัง้ หลายได้กระทําให้ส่วนอันพึงใจของเรากลายเป็นถิน
่ ทุรกันดารที่รกร้าง 11 เขา
ทัง้ หลายได้กระทําส่วนของเราให้รกร้าง เมื่อรกร้างส่วนนั ้ นก็ครํา่ ครวญต่อเรา แผ่นดินทัง้
สิ้นก็ถูกทิง้ ให้รกร้าง เพราะไม่มีผู้ใดเอาใจใส่ในเรือ
่ งนี้ 12 ผู้ทําลายล้างได้มาบนบรรดาที่สูง
ทัง้ ปวงในถิน
่ ทุรกันดาร เพราะว่าแสงดาบของพระเยโฮวาห์จะทําลายจากปลายแผ่นดินนี้
ไปถึง ปลายอีก ข้างหนึ่ ง ไม่มี เนื้ อ หนั ง ใดๆที่ จะมี สันติภาพ 13 เขาทัง้ หลายได้ หว่านข้าวสาลี
แต่จะเกี่ยวหนาม เขาได้กระทําให้ตัวเจ็บปวด แต่จะไม่ได้กําไรอะไร เขาทัง้ หลายจะละอาย
ด้วยผลการเกี่ยวของเขา ด้วยเหตุ ความโกรธเกรีย
้ วกราดของพระเยโฮวาห์� 14 พระเยโฮ
วาห์ตรัสดังนี้ ด้วยเรือ
่ งบรรดาเพื่อนบ้านที่ชว
ั ่ ร้ายของเรา ผู้ที่ได้แตะต้องมรดกซึ่งเราได้ให้
อิสราเอลประชาชนของเราสืบมรดกนั ้ นว่า “ดูเถิด เราจะถอนเขาทัง้ หลายขึ้นจากแผ่นดิน
ของเขา และเราจะถอนวงศ์ วานยู ดาห์ จากท่ามกลางเขาทัง้ หลาย 15 และต่อ มาหลัง จาก
ที่ เราได้ ถอนเขาทัง้ หลายขึ้นแล้ว เราจะกลับ มี ความเมตตาต่อ เขาอีก และเราจะนํา เขาทัง้
หลายมาอีก ให้ ต่างก็ มาย ัง มรดกของตน และยัง แผ่น ดิน ของตน 16 และจะเกิด กรณี ข้ึ นว
่า ถ้า เขาทัง้ หลายจะอุตส่าห์ ศึกษาทางแห่ง ประชาชนของเรา คือ ปฏิญาณในนามของเรา
ว่า ‘ตราบใดที่ พระเยโฮวาห์ ทรงพระชนม์ อยู่ แน่ � อย่างที่ เขาได้ สอนประชาชนของเราให้
ปฏิญาณโดยพระบาอัล แล้วเขาจะได้รบ
ั การสร้างขึ้นไว้ท่ามกลางประชาชนของเรา 17 แต่
ถ้าเขาทัง้ หลายจะไม่เชื่อฟัง แล้วเราจะถอนประชาชาติ นั้นขึ้นและทําลายเขาจนสิน
้ � พระ
เยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ

13
ผ้าป่านคาดเอวที่สกปรกเปรียบได้กับอิสราเอล
“จงไปซื้อผ้าป่านคาดเอวมาผืนหนึ่ ง คาดเอวของ
เจ้าไว้และอย่าจุ่มน้าํ � 2 ข้าพเจ้าจึงซื้อผ้าคาดเอวผืนหนึ่ งตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์
และคาดเอวของข้าพเจ้า ไว้ 3 และพระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาถึง ข้าพเจ้า ครัง้ ที่ สองว่า
4 “จงเอาผ้าคาดเอวซึ่งเจ้าได้ ซ้ ือมา ซึ่งอยู่ที่ เอวของเจ้า และจงลุกขึ้นไปยังแม่ น้ํายู เฟรติ ส
แล้วซ่อนผ้านั ้นไว้ในซอกหินแห่งหนึ่ ง� 5 ข้าพเจ้าก็ไปและซ่อนผ้านั ้นไว้ข้างแม่น้ํายูเฟรติส
ดังที่ พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาข้าพเจ้า 6 ต่อ มาอีกหลายวันพระเยโฮวาห์ตรัสกับ ข้าพเจ้าว่า
“จงลุกขึ้นไปยังแม่น้ํายูเฟรติส และเอาผ้าคาดเอวซึ่งเราได้สัง่ เจ้าให้ซ่อนไว้ที่นั ่นนั ้นมาเสีย
จากที่ นั ่น� 7 แล้วข้าพเจ้าก็ไปที่ แม่น้าํ ยูเฟรติส และขุดเอาผ้าคาดเอวมาจากที่ ซ่ึงข้าพเจ้า
ได้ซ่อนไว้ ดูเถิด ผ้าคาดเอวนั ้นเสียหมด จะใช้การสิง่ ใดก็ไม่ได้ 8 แล้วพระวจนะของพระเย
โฮวาห์ก็ มาย ัง ข้าพเจ้า ว่า 9 “พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า เราก็ จะทําลายความทะนงใจของยู
ดาห์ และความทะนงใจใหญ่ยงิ่ ของเยรู ซาเล็มเสียอย่างนั ้นแหละ 10 คือ ชนชาติ ที่ ชัว่ ร้ายนี้
ผู้ ปฏิเสธไม่ ฟัง ถ้อยคํา ของเรา ผู้ ที่ ดําเนิ น ตามความดื้อ กระด้างแห่ง จิตใจของตนเอง และ
ได้ ติ ดตามพระอื่น เพื่อจะปรนนิ บัติ และนมัสการพระเหล่านั ้น จะเป็นเหมือนผ้าคาดเอวนี้
ซึ่ง จะใช้การสิง่ ใดก็ ไม่ ได้ 11 เพราะผ้า คาดเอวติ ดอย ู่ ที่ เอวของมนุษย์ฉั นใด เราก็ ได้ กระทํา
ให้วงศ์ วานทัง้ สิน
้ ของอิสราเอลและวงศ์วานทัง้ สิน
้ ของยูดาห์ติดอยู่กับเราฉั นนั ้น พระเยโฮ
1 พระเยโฮวาห์ตรัสแก่ข้าพเจ้าด้วยว่า
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วาห์ตรัสด ัง นี้ เพื่อ เขาทัง้ หลายจะเป็น ประชาชน ชื่อ เสียง ที่ สรรเสริญ และสง่า ราศี แก่ เรา
แต่เขาทัง้ หลายก็ไม่ฟัง
การที่อส
ิ ราเอลจะตกเป็นเชลยกําลังใกล้เข้ามา
พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสด
ัง นี้ ว่า ‘นํ้า องุน
่ จะเต็ม ไหทุ กล ูก� และเขาทัง้ หลายจะพู ดก ับ เจ้า ว่า ‘เราไม่ รู หรื
้ อ ว่า นํ้า องุน
่
จะต้องเต็มไหทุกลูก� 13 แล้วเจ้าจงพูดกับเขาทัง้ หลายว่า พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด
เราจะให้ ชาวแผ่น ดิน นี้ ทัง้ สิน
้ เต็ม ไปด้วยความมึนเมา คือ กษั ตริย์ ทัง้ หลายของผู้ ประทับ
บนบัล ลั งก ์ ของดาวิด พวกปุโรหิต พวกผู้ พยากรณ์ และชาวกรุ งเยรู ซาเล็ มท ง
ั ้ สิน
้ 14 และ
พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า เราจะเหวีย
่ งเขาทัง้ หลายให้ชนก ัน และกัน พวกพ่ อก ็ ชนพวกลูก เรา
จะไม่สงสาร หรือไม่ไว้ชว
ิ หรือไม่เมตตา แต่เราจะทําลายเขา� 15 จงฟังและเงีย
่ หูฟัง อย่า
ี ต
ยโสไปเลย เพราะพระเยโฮวาห์ทรงลัน
่ พระวาจาแล้ว 16 จงถวายสง่าราศี แด่พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเจ้าทัง้ หลาย ก่อนที่พระองค์จะทรงนําความมืดมา ก่อนที่เท้าของเจ้าจะสะดุด
บนภูเขาที่ มี แสงโพล้ เพล ้ และขณะเมื่อ เจ้า ทัง้ หลายมองหาความสว่าง พระองค์ ทรงกลับ
ให้เป็นเงามัจจุราช และทรงกระทําให้เป็นความมืดทึบ 17 แต่ถ้าเจ้าทัง้ หลายจะไม่ฟัง จิตใจ
ของข้าพเจ้าก็ จะร้องไห้ลับๆ เพราะความทะนงใจของเจ้า ตาของข้าพเจ้าจะร้องไห้มากนั ก
และมีน้ําตาอาบหน้า เพราะฝูงแกะของพระเยโฮวาห์ถูกต้อนเอาไปเป็นเชลย 18 จงกล่าวแก่
กษั ตริย์และพระราชินี ว่า “ขอทรงประทับ ณ ที่ ต่ํา เพราะว่า อํานาจของพระองค์ คือ มงกุฎ
แห่งสง่าราศี ของพระองค์ จะหล่นมา� 19 หัวเมืองแห่งภาคใต้ ก็ ถู กปิดซึ่งไม่มีใครจะเปิดได้
ยูดาห์ทัง้ สิ้นก็จะถูกกวาดไปเป็นเชลย จะถูกกวาดไปเป็นเชลยหมดที เดียว 20 “จงเงยหน้า
ของเจ้าขึ้นดูเขาเหล่านั ้นที่มาจากทิศเหนื อ ฝูงแกะที่ได้มอบไว้ให้แก่เจ้านั ้นอยู่ที่ไหน คือฝูง
แกะที่งดงามของเจ้านั ่นน่ ะ 21 เจ้าจะว่าอย่างไรเมื่อเขาจะลงโทษเจ้า เพราะเจ้าเองได้สอน
เขาให้เป็นนายและเป็นประมุขของเจ้า ความเจ็บปวดจะไม่เข้ามาครอบงําเจ้า อย่างความ
เจ็บปวดของผู้หญิงที่ กําลังคลอดบุตรหรือ 22 และถ้าเจ้าว่าในใจของเจ้าว่า ‘ทําไมสิง่ เหล่า
นี้ จึงเกิ ดกับข้า� ก็ เพราะความชัว่ ช้าที่ มากมายใหญ่โตของเจ้า เสื้อของเจ้าจึงต้องถูกถลก
ขึ้น และส้น เท้า ของเจ้า จึง ไม่ ปิดบัง 23 คนเอธิโอเปีย เปลี่ยนวรรณของตนเองได้ หรือ หรือ
เสือดาวเปลี่ยนลายของมัน ถ้าได้แล้วเจ้าทัง้ หลายผู้ที่เคยต่อการกระทําความชัว่ จะมากระ
ทําความดี ก็ได้ 24 ฉะนั ้น เราจะกระจายเขาทัง้ หลายไปเหมือนแกลบที่ ถู กลมจากถิน
่ ทุ รก ัน
25
ดาร นี่ เป็นส่วนของเจ้า เป็นส่วนที่เราได้ตวงออกให้แก่เจ้า� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ
“เพราะเจ้าได้ลืมเราเสีย และไว้วางใจในการมุสา 26 ฉะนั ้น เราเองจะถลกเสื้อคลุมของเจ้า
มาปกหน้า เจ้า คือ ให้เห ็น ความอับอายขายหน้า ของเจ้า 27 เราได้ เห ็ นการล่วงประเวณี ของ
เจ้า การครวญหา การเล่นชู้อย่างแก่ราคะของเจ้า และการที่ น่าสะอิดสะเอียนของเจ้า บน
เนิ น เขาทัง้ หลายที่ ในทุ่ง นา โอ เยรู ซาเล็ม เอ๋ย วิบัติ แก่ เจ้า อี กนานสัก เท่าใดเจ้า จึง จะยอม
กระทําให้เจ้าสะอาดได้�
12 ฉะนั ้นเจ้าจงกล่าวถ้อยคํานี้ แก่เขาทัง
้ หลาย

14
ผู้พยากรณ์ ประกาศเรือ
่ งความแห้งแล้ง

พระวจนะของพระเยโฮวาห์ ซ่ึง มาถึง เยเรมีย์ เก ี่ ยวด ้วยความแห้ง แล้ง ว่า 2 “ยู ดาห์ ไว้
ทุกข์ และประตู เมืองทัง้ ปวงของเธอก็ ออ
่ นกําลังลง ประชาชนของเธอก็ แต่ งดําหน้าก้มอยู่
บนแผ่น ดิน และเสียงร้องของเยรู ซาเล็ม ก็ ขึ้น ไป 3 ขุนนางของเธอส่ง ผู้ น้อยของเขาให้ ไป
1
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ตักนํ้า เขาทัง้ หลายไปยังที่ ขังนํ้าเห็นว่าไม่ มีน้าํ เขาทัง้ หลายก็ กลับไปด้วยภาชนะเปล่า เขา
ทัง้ หลายได้อายและขายหน้า เขาจึงคลุมศีรษะของเขาทัง้ หลายเสีย 4 เพราะเรือ
่ งแผ่นดินที
่ แห ้ง แล้ง เนื่ องจากไม่ มี ฝนตกบนแผ่น ดิน ชาวนาทัง้ หลายก็ อับอาย เขาทัง้ หลายจึง คลุม
ศีรษะของเขาเสีย 5 แม้ กวางตัว เมีย ที่ อยู่ ในท้องทุ่ งก ็ ละทิง้ ลูก ที่ ตกใหม่ ของมัน เสีย เพราะ
ว่าไม่มีหญ้า 6 ลาป่ายืนอยู่บนที่สูง มันสูดลมหายใจเหมือนมังกร ตาของมันก็มืดมัว เพราะ
ไม่ มี หญ้า � 7 “แม้ว ่า ความชัว่ ช้า ของข้า พระองค์ ทัง้ หลายก็ เป็น พยานปรักปรํา ข้า พระองค์
โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ขอ พระองค์ โปรด เถิด เพื่อ เห็น แก่ พระนาม ของ พระองค์ ด้วย ว่า
บรรดาการกลับสัตย์ของข้าพระองค์ ทัง้ หลายก็ มากยิง่ ข้าพระองค์ ทัง้ หลายกระทําบาปต่อ
พระองค์ 8 โอ ข้าแต่พระองค์ผูเป็
้ นความหวังแห่งอิสราเอล เป็นพระผูช
้ ว
่ ยให้รอดของเขาใน
ยามลําบาก ไฉนพระองค์จะทรงเป็นเหมือนคนต่างด้าวในแผ่นดิน หรือเหมือนคนเดินทาง
แวะอาศัยค้างเพียงคืนเดียว 9 ไฉนพระองค์จะทรงเป็นเหมือนชายที่งน
ั งง หรือเหมือนคนที่
มีกําลังมากแต่ชว
็ พระองค์ทรงสถิต
่ ยใครให้รอดไม่ได้ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ แม้กระนั ้นกดี
ท่ามกลางข้า พระองค์ ทัง้ หลาย คนเขาเรียกพวกข้า พระองค์ โดยพระนามของพระองค์ ขอ
อย่าทรงละข้าพระองค์ทัง้ หลายไว้เสีย� 10 พระเยโฮวาห์ตรัสแก่ชนชาตินี้ ว่า “เขาทัง้ หลาย
รักที่ จะพเนจรไปอย่างนี้ เขาทัง้ หลายไม่ยบ
ั ยัง้ เท้าของเขาไว้ ฉะนั ้นพระเยโฮวาห์จึงไม่ทรง
รับ เขา บัดนี้ พระองค์ จะทรงระลึก ถึง ความชัว่ ช้า ของเขา และลงโทษการผิด บาปของเขา�
11 พระเยโฮวาห์ ตรัส แก่ ข้าพเจ้า ว่า “อย่า อธิษฐานเพื่อ ความอยูเ่ ย็น เป็ นสุ ข ของชนชาติ นี้
เลย 12 แม้ว่าเขาอดอาหาร เราก็จะไม่ฟังเสียงร้องของเขา แม้เขาถวายเครือ
่ งเผาบูชาและ
เครือ
่ งธัญญบูชา เราก็จะไม่รบ
ั มัน แต่เราจะผลาญเขาเสียด้วยดาบ ด้วยการกันดารอาหาร
และด้วยโรคระบาด� 13 แล้วข้าพเจ้าพูดว่า “ข้าแต่องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้า ดูเถิด พวกผู้
พยากรณ์ กล่าวแก่เขาว่า ‘ท่านทัง้ หลายจะไม่เห็นดาบหรือจะมีการกันดารอาหาร แต่เราจะ
ให้สันติภาพที่แน่ นอนแก่เจ้าในสถานที่นี้ � ” 14 และพระเยโฮวาห์ตรัสแก่ข้าพเจ้าว่า “พวก
ผูพยากรณ์
้
เหล่านั ้นพยากรณ์ เท็จในนามของเรา เรามิได้ใช้เขาทัง้ หลาย และเรามิได้บัญชา
เขาหรือพู ดกับ เขา เขาพยากรณ์ นิมิ ตและการทํานายเท็จ แก่ เจ้ าทัง้ หลาย เป็นการทํานาย
ที่ไร้ค่า เป็นการล่อลวงของจิตใจเขาเอง 15 ฉะนั ้น พระเยโฮวาห์จึงตรัสดังนี้ เกี่ยวด้วยพวก
ผู้พยากรณ์ ผู้พยากรณ์ ในนามของเรา แม้ว่าเราไม่ได้ ใช้เขาทัง้ หลาย และผู้กล่าวว่า ‘ดาบ
และการกันดารอาหารจะไม่ มาถึง แผ่น ดิน นี้ � พวกผู้ พยากรณ์ เหล่ านั ้น จะถูก ผลาญเสีย
ด้วยดาบและการกันดารอาหาร 16 และประชาชนผูซ
้ ่ึงเขาพยากรณ์ ให้ฟังนั ้น จะถูกทิง้ ไว้ใน
ถนนหนทางกรุ งเยรู ซาเล็ม เพราะเหตุการกันดารอาหารและดาบ ซึ่งไม่มีผู้ใดจะฝังเขา คือ
ทัง้ ตัว เขาทัง้ หลาย ภรรยาของเขา บุ ตรชายและบุตรสาวของเขา เพราะเราจะเทความชัว่
ของเขาสนองเขา 17 เจ้ าจงกล่าวถ้อยคํา นี้ แก่ เขาว่า ‘ขอให้ตาของเรามี น้ําตาไหลทัง้ กลาง
คืนและกลางวัน อย่าให้หยุดยัง้ เพราะบุตรสาวพรหมจารีแห่งประชาชนของเรา ถูกขยีด
้ ้วย
18
ความหายนะยิง่ ใหญ่ ถู กตี อย่างหนั กมาก ถ้าเราออกไปในท้องนา ดู เถิด นั ่นคนที่ ถู กฆ่า
เสีย ด้วยดาบ ถ้า เราเข้าไปในกรุ ง ดู เถิด นั ่น โรคอัน เนื่ องจากการกันดาร เพราะว่า ทัง้ พวก
ผู้ พยากรณ์ และปุโรหิต ไปค้า กัน ในแผ่นดิ นที ่ เขาไม่ รู จ
้ ัก � ” 19 พระองค์ ทรงปฏิเสธไม่ รบ
ั ยู
ดาห์เสียที เดียวแล้ว หรือ พระทัย ของพระองค์ เกล ียดศิ โยนเสีย แล้ว หรือ ไฉนพระองค์ ทรง
เฆี่ยนตี ข้าพระองค์ ทัง้ หลาย จนไม่มีการรักษาข้าพระองค์ ให้หาย ข้าพระองค์ ทัง้ หลายมอง
หาสันติ ภาพ แต่ ไม่มี ความดี มาเลย เรามองหาเวลาเยียวยา แต่ ประสบความสยดสยอง
20 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ ทัง
้ หลายขอสารภาพความชัว่ ของพวกข้า พระองค์
และความชัว่ ช้า ของบรรพบุรุษ ของข้า พระองค์ เพราะข้า พระองค์ ทัง้ หลายได้ กระทํา บาป
ต่อพระองค์ 21 เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์ ขออย่าทรงเกลียดพวกข้าพระองค์ ขอ
อย่า ให้หลู่ เกียรติ แห่งพระที่ นั่ งอ ั นร ุ่ง เรืองของพระองค์ ขอทรงระลึก และอย่า ทรงหัก พันธ
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สัญญาของพระองค์ ซ่ึ งม ี ไว้ กับ ข้า พระองค์ ในบรรดาพระเทียมเท็จ แห่ง ประชาชาติ ทัง้
หลายมีพระองค์ใดเล่าที่ทําให้เกิดฝนได้หรือ ท้องฟ้าประทานห่าฝนได้หรือ โอ ข้าแต่พระเย
โฮวาห์ พระเจ้าของพวกข้าพระองค์ พระองค์มิใช่พระเจ้าองค์นั้นดอกหรือ พวกข้าพระองค์
จึงคอยหวังในพระองค์ เพราะพระองค์ทรงกระทําสิง่ เหล่านี้ ทัง้ สิน
้
22

15

การพิพากษาของพระเยโฮวาห์ต่อยูดาห์

1 ฝ่ายพระเยโฮวาห์ตรัสแก่ข้าพเจ้าว่า “แม้ว่าโมเสส และซามูเอล จะมายืนอยูต
่ ่อหน้าเรา

จิตใจของเราจะไม่หน
ั ไปหาชนชาตินี้ ไล่เขาทัง้ หลายออกไปให้พ้นสายตาของเรา แล้วให้เขา
ไป 2 และต่อมาถ้าเขาถามเจ้าว่า ‘เราจะไปที่ไหน� เจ้าจงพูดกับเขาว่า พระเยโฮวาห์ตรัสด
ังนี้ ว่า ‘คนเหล่านั ้นที่กําหนดให้แก่ความตายจะไปหาความตาย คนเหล่านั ้นที่กําหนดให้แก่
ดาบจะไปหาดาบ คนเหล่านั ้ นที่กําหนดให้แก่การกันดารอาหารจะไปหาการกันดารอาหาร
คนที ่ กําหนดให้ แก่ การเป็น เชลยจะไปหาการเป็น เชลย� ” 3 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “เราจะ
กําหนดสี่ อย่างไว้เหนื อ เขาคือ ดาบส ัง หาร สุนัข กัด ฉี ก นกในอากาศ และสัตว์บนแผ่น ดิน
โลกที่จะกัดกินและทําลาย 4 และเราจะกระทําให้เขาถูกถอดไปยังราชอาณาจักรทัง้ สิน
้ แห่ง
แผ่นดินโลก เหตุด้วยการกระทําซึ่งมนั สเสห์บุตรเฮเซคียาห์กษั ตริย์แห่งยูดาห์ได้กระทําใน
เยรู ซาเล็ม 5 โอ เยรู ซาเล็ม เอ๋ย ใครจะสงสารเจ้า หรือ ใครจะเสียใจกับ เจ้า หรือ ใครจะแวะ
มาถามทุกข์สุขของเจ้า� 6 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เจ้าได้ปฏิเสธเรา เจ้าถอยหลังเรือ
่ ยไป เรา
จึง จะเหยียดมือ ออกไปต่อสู้ เจ้ าและทําลายเจ้า เราเอือมต่อ การผ่อนผัน แล้ว 7 เราจะซัด
เขาด้วยส้อมซัด ข้าวในบรรดาประตู เมืองแห่ง แผ่น ดิน นั ้น เราจะทําให้ลูก ของเขาทัง้ หลาย
ตาย เราจะทําลายประชาชนของเรา เพราะเขาทัง้ หลายมิ ได้ หัน กลับ จากพฤติ การณ์ ของ
เขา 8 เรากระทําให้หญิงม่ายของเขามีมาก ยิง่ กว่าเม็ดทรายในทะเล ณ เวลาเที่ยงวัน เราได้
นําผู้ทําลายมาสู่ บรรดาแม่ของคนหนุ่มทง
ั ้ หลาย เราได้ กระทําให้ความสยดสยองตกเหนื อ
กรุ งนั ้นโดยฉั บพลัน 9 เธอที่คลอดบุตรเจ็ดคนก็อ่อนกําลัง เธอตายไปแล้ว ดวงอาทิตย์ของ
เธอตกเมื่อยังวันอยู่ เธอได้รบ
ั ความละอายและขายหน้า เราจะมอบผู้ที่ เหลืออยู่ให้แก่ดาบ
ต่อหน้าศัตรู ของเขา� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ
พระสัญญาและการขู่เข็ญ

10 แม่จ๋า

วิบัติแก่ฉั น ที่แม่คลอดฉั นมาเป็นคนที่ให้เกิดการแก่งแย่งและการชิงดีแก่แผ่
นดินทัง้ สิน
้ ฉั นก็มิได้ให้ยืมโดยคิดดอกเบี้ย หรือฉั นก็มิได้ยืมเขาโดยคิดดอกเบี้ย แต่เขาทุก
คนแช่งฉั น 11 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “พวกที่ เหลืออยู่จะอยูเ่ ย็นเป็นสุข เราจะกระทําให้พวก
ศั ตรู กระทํา ดี ต่อ เจ้า ในเวลาลําบากและในเวลาทุกข์ ใจ 12 เหล็ก จะหัก เหล็ก จากทิศ เหนื อ
และเหล็กกล้า หรือ 13 บรรดาสิง่ ของและทรัพย์สมบัติ ของเจ้า เราจะมอบให้เป็น ของริบ ไม่
คิดค่า เพราะบาปทัง้ สิน
้ ของเจ้าตลอดทัว่ ดินแดนของเจ้า 14 เราจะกระทําให้เจ้าไปกับพวก
ศั ตรู ของเจ้ายังแผ่นดินซึ่งเจ้าไม่รู จ
้ ัก เพราะความโกรธของเรา เราก่อไฟขึ้น ซึ่งจะเผาเจ้า
ทัง้ หลายเสีย�
การครํา่ ครวญของเยเรมีย์
ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระองค์ทรงทราบ ขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์ และเยีย
่ มเยียน
ข้าพระองค์ ขอทรงแก้แค้นผู้ข่มเหงข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์ เพราะการอดกลัน
้ พระทัย
ของพระองค์ นั ้น ขออย่า ทรงนํา ข้า พระองค์ ไปเสีย ขอทรงตระหนั ก ว่าข้า พระองค์ ทนการติ
เตียนด้วยเห็นแก่พระองค์ 16 เมื่อพบพระวจนะของพระองค์แล้ว ข้าพระองค์ก็กินเสีย พระ
15 โอ
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วจนะของพระองค์ เป็น ความชื่นบานแก่ ข้า พระองค์ และเป็น ความปี ติ ยินดี แห่ งจิตใจของ
ข้าพระองค์ โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้าจอมโยธา เพราะว่าเขาเรียกข้าพระองค์ ตามพ
ระนามของพระองค์ 17 ข้า พระองค์ มิได้ นั ่ง อยู่ ในหมู่ คนที ่ เยาะเย้ ยก ัน ทัง้ ข้า พระองค์ ก็ มิได้
เปรมปรีดิ์ ข้าพระองค์นั่งอยู่คนเดียว เพราะเหตุพระหัตถ์ของพระองค์ เพราะพระองค์ทรง
ให้ ข้า พระองค์ เต็ มด ้วยความกริว้ 18 ไฉนความเจ็บ ของข้า พระองค์ มิได้ หยุด ยัง้ บาดแผล
ของ ข้า พระองค์ ก็ รักษา ไม่ หาย มัน ไม่ ยอม หาย พระองค์ ทรง เป็น เหมือน ผู้ มุ สา แก่ ข้า
พระองค์หรือ หรืออย่างนํ้าที่เหือดแห้ง
พระเยโฮวาห์ทรงให้เยเรมียม
์ ัน
่ ใจในพระองค์
พระเยโฮวาห์จึงตรัสว่า “ถ้าเจ้ากลับมา เราจะให้เจ้ากลับมาอีก และเจ้า
จะยืนอยู่ต่อหน้าเรา ถ้าเจ้าแยกสิง่ ประเสริฐไปจากสิง่ เลวทราม เจ้าจะเป็นเหมือนปากของ
เรา จงให้เขาทัง้ หลายหันกลับมาหาเจ้า แต่เจ้าอย่าหันไปหาเขา 20 เราจะกระทําเจ้าให้เป็น
กําแพงป้อมทองสัมฤทธิ์แก่ ชนชาติ นี้ เขาทัง้ หลายก็ จะต่อสู้ กับ เจ้า แต่ เขาจะไม่ ชนะเจ้า
เพราะเราอยู่กับเจ้า จะช่วยเจ้า ให้รอดและช่วยเจ้า ให้พ้น� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ 21 “เรา
จะช่วยเจ้าให้พ้นจากมือของคนชัว่ และไถ่เจ้าจากกํามือของคนอํามหิต�
19 เพราะฉะนั ้น

16
พระเจ้าไม่ให้เยเรมียมี
์ ครอบครัว

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าว่า 2 “เจ้าอย่ามีภรรยา

เจ้าอย่ามีบุตรชายหรื
อบุตรสาวในที่นี้
และ
ทรงกล่าวถึงพวกมารดาที่คลอดบุตรเหล่านั ้น และพวกบิดาที่ให้บังเกิดคนเหล่านั ้นในแผ่น
ดินนี้ ว่า 4 เขาทัง้ หลายจะตายด้วยโรคร้าย จะไม่มีการโอดครวญอาลัยเขาทัง้ หลาย หรือจะ
ไม่มีใครจัดการฝังเขา เขาจะเป็นเหมือนมูลสัตว์ที่อยู่บนพื้นแผ่นดิน เขาทัง้ หลายจะพินาศ
ด้วยดาบและการกันดารอาหาร และศพทัง้ หลายของเขาจะเป็น อาหารของนกในอากาศ
และของสัตว์ แห่ งแผ่น ดิน 5 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า อย่า เข้าไปในเรือนที่ ครวญ
ครํา่ หรือ ไปโอดครวญ หรือ ไปเสียใจด้วย พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า เพราะเราได้ เอาสันติภาพ
ของเราไปจากชนชาติ นี้ แล้ว ทัง้ ความเมตตาและกรุ ณาคุณ ของเรา 6 ทัง้ ผู้ ใหญ่ ผู้ น้ อยจะ
ตายในแผ่นดินนี้ จะไม่ มี ใครจัดการฝังเขา จะไม่ มี ใครมาโอดครวญอาลัยเขา หรือมากรีด
ตัว หรือ มาโกนศีรษะเพื่อ เขา 7 จะไม่ มี ผู้ ใดฉี ก ตัว เองเพื่อ เขาเมื่อ ไว้ทุกข์ เพื่อ จะปลอบโยน
เขาเหตุคนที่ตายนั ้น เพราะบิดามารดาของเขาจะไม่มีใครมอบถ้วยแห่งความเล้าโลมใจให้
เขาดื่ม 8 เจ้าอย่าเข้าไปนั ่งกินและดื่มกับเขาในเรือนที่มีการเลี้ยง 9 เพราะพระเยโฮวาห์จอม
โยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอล ตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด เราจะกระทําให้เสียงบันเทิงและเสียงรืน
่ เริง
เสียงเจ้าบ่าวและเสียงเจ้าสาว ขาดจากสถานที่นี้ ต่อสายตาของเจ้าทัง้ หลายและในวันของ
เจ้า 10 ต่อมาเมื่อเจ้าบอกบรรดาถ้อยคําเหล่านี้ แก่ชนชาตินี้ และเขาทัง้ หลายพูดกับเจ้าว่า
‘ทําไมพระเยโฮวาห์จึงทรงประกาศความร้ายใหญ่ยงิ่ ทัง้ สิน
้ นี้ ให้ตกแก่ เรา ความชัว่ ช้าของ
เราคืออะไรเล่า เราได้กระทําบาปอะไรต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราเล่า� 11 แล้วเจ้าพึง
กล่าวแก่เขาทัง้ หลายว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เพราะบรรพบุรุษของเจ้าได้ละทิง้ เรา และได้
ติดตามพระอื่น และได้ปรนนิ บัติและนมัสการพระนั ้น และได้ ละทิง้ เรา และมิได้รักษาราช
บัญญั ติ ของเรา 12 และเพราะเจ้า ทัง้ หลายได้ กระทํา ชัว่ ร้ายยิง่ เสีย กว่า บรรพบุรุษ ของเจ้า
เพราะดู เถิด เจ้ าทุกๆคนได้ ดําเนิ น ตามความดื้อ กระด้างแห่ง จิตใจอัน ชัว่ ร้ายของตนเอง
ปฏิเสธไม่ยอมฟังเรา 13 เพราะฉะนั ้น เราจะเหวีย
่ งเจ้าออกเสียจากแผ่นดินนี้ เข้าไปในแผ่น
3 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ เรือ
่ งบุตรชายและบุตรสาวที่เกิดในที่นี้
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ดิน ซึ่ง เจ้า หรือ บรรพบุรุษ ของเจ้า ไม่ รู จ
้ ัก และที่ นั่น เจ้า จะปรนนิ บั ติ พระอื่น ทัง้ กลางวัน และ
กลางคืน เพราะเราจะไม่สําแดงพระคุณแก่เจ้าเลย� 14 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เพราะฉะนั ้น
ดู เถิด วัน เดือนจะมาถึง เมื่อ ไม่ มี ใครกล่าวต่อ ไปอี กว่า ‘พระเยโฮวาห์ ผู้ ทรงนํา ประชาชน
อิสราเอลขึ้น มาจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ ทรงพระชนม์ อยู่ แน่ ฉั นใด � 15 แต่ จะพูด ว่า ‘พระเยโฮ
วาห์ ผู้ ทรงนํา ประชาชนอิสราเอลขึ้น มาจากแดนเหนื อ และขึ้น มาจากบรรดาประเทศซึ่ง
พระองค์ ได้ ทรงขับไล่ เขาให้ไปอยู่นั ้น ทรงพระชนม์ อยู่ฉั นใด � เพราะเราจะนํา เขาทัง้ หลาย
กลับมาสู่แผ่นดินของเขาเอง ซึ่งเราได้ยกให้บรรพบุรุษของเขาแล้วนน
ั ้ 16 พระเยโฮวาห์ตรั
สว ่า ดู เถิด เราจะส่ง ชาวประมงมาเป็ นอ ัน มาก และเขาจะจับ เขาทัง้ หลาย ภายหลัง เราจะ
ให้เขาพาพรานมาเป็ นอันมาก พรานจะล่าเขาทัง้ หลายตามภูเขาทุกแห่งและตามเนิ นเขา
ทุกลูกและตามซอกหิน 17 เพราะว่า ตาเรามองดูพฤติการณ์ ทัง้ สิน
้ ของเขา จะปิดบังไว้จาก
หน้าเราไม่ได้ และความชัว่ ช้าของเขาทัง้ หลายจะซ่อนพ้นตาเราไม่ได้ 18 และก่อนอื่นเราจะ
ตอบสนองความชัว่ ช้าและบาปของเขาเป็นสองเท่า เพราะเขาได้กระทําให้แผ่นดินเราเป็น
มลทินไป และกระทําให้มรดกของเราเต็มไปด้วยซากของสิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียนและสิง่ ที่น่า
เกลียดน่าชังของเขาทัง้ หลาย� 19 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ กําลังและที่กําบังเข้มแข็งของข้า
พระองค์ เป็ นที่ลี้ภัยของข้าพระองค์ในวันยากลําบาก บรรดาประชาชาติจะมาเฝ้าพระองค์
จากที่สุดปลายโลก และทูลว่า “บรรพบุรุษของเราไม่ได้รับมรดกอันใด นอกจากสิงม
่ ุสา สิง่
ไร้ค่า และสิง่ ซึ่งไม่มีประโยชน์ อะไรในตัว 20 มนุษย์จะสร้างพระไว้สําหรับตนเองได้หรือ สิง่ อ
ย่างนั ้นไม่ใช่พระ� 21 “เพราะฉะนั ้น ดูเถิด เราจะกระทําให้เขารู จ
้ ักกาลครัง้ นี้ เราจะกระทํา
ให้เขารู จ
้ ักมือของเราและฤทธานุภาพของเรา และเขาทัง้ หลายจะรู ว้ า่ นามของเราคือพระ
เยโฮวาห์�

17
จิตใจอันหลอกลวงของยูดาห์

“บาปของยู ดาห์ นั้น บันทึก ไว้ ด้วยปากกาเหล็ก ด้วยปลายเพชรจารึก ไว้ บนแผ่น แห่ง
จิตใจของเขา และบนเชิง งอนที่ แท่น บูชาของเขาทัง้ หลาย 2 ฝ่ายลูก หลานของเขาก็ ระลึก
ถึงแท่นบูชาและเหล่าเสารู ปเคารพของเขาข้างต้นไม้ สดทุกต้นบนเนิ นเขาสูง 3 โอ ภู เขาที่
อยู่กลางทุ่งเอ๋ย เราจะให้บรรดาสิง่ ของและทรัพย์สมบัติทัง้ สิน
้ ของเจ้าเป็นของริบ และเรา
จะนั บว่าปู ชนียสถานสูงทัง้ หลายของเจ้าเป็นความบาปของเจ้า ตลอดทัว่ บริเวณชายแดน
ของเจ้า 4 เจ้าจะต้องปล่อยมือของเจ้าจากมรดกซึ่งเราได้ยกให้แก่เจ้า และเราจะกระทําให้
เจ้ าปรนนิ บั ติ ศัตรู ของเจ้า ในแผ่น ดิน ซึ่ง เจ้า ไม่ รู จ
้ ัก เพราะความโกรธของเราเจ้า ก่อ ไฟขึ้น
5
ซึ่ง จะไหม้ อยู่ เป็น นิ ตย์ � พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า “คนที ่ วางใจในมนุษย์ และให้เนื้ อ หนั ง
เป็นแขนของเขา และใจของเขาหันออกจากพระเยโฮวาห์ คนนั ้ นก็เป็ นที่สาปแช่ง 6 เขาจะ
เป็นเหมือนพุ่มไม้ที่ อยู่ในทะเลทราย และจะไม่เห็นความดี อน
ั ใดมาถึงเลย เขาจะอาศัยอยู่
ในแผ่นดินที่แตกระแหงที่ในถิน
่ ทุรกันดาร ในแผ่นดินเค็มที่ไม่มีคนอาศัย
1

คนที่วางใจในพระเยโฮวาห์ยอ
่ มได้รบ
ั พระพร
คนที ่ วางใจในพระเยโฮวาห์ ยอ
่ มได้ รบ
ั พระพร คือ ผู้ ที่ ความวางใจของเขาอยู่ ในพระเย
โฮวาห์ 8 เขาจะเป็น เหมือนต้นไม้ ที่ ปลูก ไว้ริม นํ้า ซึ่ง หยัง่ รากของมัน ออกไปข้างลํานํ้า เมื่อ
แดดส่องมาถึ งก็จะไม่สังเกต เพราะใบของมันเขียวอยู่เสมอ และจะไม่กระวนกระวายในปี
ที่ แห้งแล้ง เพราะมัน ไม่ หยุด ที่ จะออกผล� 9 จิ ตใจก็ เป็น ตัว ล่อลวงเหนื อ กว่า สิง่ ใดทัง้ หมด
7
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มัน เสื่อมทรามอย่างร้ายที เดียว ผู้ ใดจะรู จ
้ ัก ใจนั ้น เล่า “เราคือ พระเยโฮวาห์ ตรวจค้น ดู
จิต และทดลองดู ใจ เพื่อให้แก่ ทุกคนตามพฤติ การณ์ ของเขา ตามผลแห่งการกระทําของ
เขา� 11 เหมือนนกกระทากกไข่ แต่ ไม่ ให้ ออกเป็น ตัว ฉั นใด คนที ่ ได้ ความมัง่ มี มาอย่างไม่
เป็นธรรมก็ฉั นนั ้น พอถึงกลางวัย มันก็พรากจากคนนั ้นเสีย และในตอนปลายของเขา เขา
จะเป็นคนโฉดเขลา 12 ที่ ตัง้ แห่งสถานบริสุทธิ์ของเราทัง้ หลาย เป็นพระที่นั่งรุ ง่ เรืองซึ่งตัง้
อยู่ สูง ตัง้ แต่ เดิ มน น
ั ้ 13 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ความหวัง แห่งอ ิส ราเอล บรรดาคนเหล่านั ้
นที ่ละทิง้ พระองค์ จะต้องรับความอับอาย บรรดาคนทัง้ ปวงที่ หน
ั ไปจากเราจะต้องจารึกไว้
ในแผ่น ดิน โลก เพราะเขาได้ ละทิง้ พระเยโฮวาห์ ผู้ เป็น แหล่ง นํ้า แห่ง ชีวต
ิ เสีย 14 โอ ข้า แต่
พระเยโฮวาห์ ขอทรงรักษาข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะได้หาย ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอด
ข้าพระองค์จึงจะรอด เพราะพระองค์เป็นทีส
่ รรเสริญของข้าพระองค์ 15 ดูเถิด เขาทัง้ หลาย
ได้ พู ดก ับ ข้า พระองค์ ว่า “พระวจนะของพระเยโฮวาห์ อยู่ ที่ไหน ให้ มาเถิด� 16 ข้า พระองค์
มิได้ หาโอกาสเลิกเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ ตามพระองค์ ไป ข้าพระองค์ ก็ ไม่ ประสงค์ วันแห่งความ
หายนะ พระองค์ทรงทราบแล้ว สิ่งซึ่งออกมาจากริมฝีปากของข้าพระองค์ก็ถูกต้องต่อพระ
พักตร์ของพระองค์ 17 ขออย่าทรงเป็นเหตุให้ข้าพระองค์ครัน
่ คร้าม พระองค์ทรงเป็นความ
หวังของข้าพระองค์ในวันร้าย 18 ผู้ใดข่มเหงข้าพระองค์ ขอให้เขาได้รบ
ั ความละอาย แต่ขอ
อย่าให้ข้าพระองค์ ได้ รับความละอาย ขอให้เขาครันคร
่
้าม แต่ อย่าให้ข้าพระองค์ ครัน
่ คร้าม
ขอทรงนําวันร้ายมาตกเหนื อเขา ขอทรงทําลายเขาด้วยการทําลายซับซ้อน
10

จงรักษาวันสะบาโต
พระเยโฮวาห์ตรัส แก่ ข้าพเจ้า ดังนี้ ว่า “จงไปยืน ในประตู บุ ตรประชาชน ซึ่ง บรรดากษั
ตริย์ แห่ งยู ดาห์ เสด็จ เข้า และซึ่ง พระองค์ เสด็จ ออก และในประตู ทัง้ หลายของเยรู ซาเล็ม
20 และกล่าวแก่ เขาทัง
้ หลายว่า ‘ท่านทัง้ หลายผู้ เป็นกษั ตริย์ ของยู ดาห์ และบรรดาคนยู
ดาห์และชาวเยรู ซาเล็ มทงั ้ สิน
้ ผู้ซึ่งเข้าทางประตูเหล่านี้ จงฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์
21 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า จงระวังเพื่อเห็นแก่ชีวิตของเจ้าทัง
้ หลาย อย่าได้หาบหามอะไร
ในวันสะบาโต หรือนําของนั ้นเข้าทางบรรดาประตูเยรู ซาเล็ม 22 และอย่าหาบหามของของ
เจ้าออกจากบ้านในวันสะบาโต หรือกระทํางานใดๆ แต่จงรักษาวันสะบาโตไว้ให้บริสุทธิ์ ดัง
ที่เราได้บัญชาบรรพบุรุษของเจ้าไว้ 23 ถึงกระนั ้นเขาก็ไม่เชื่อฟังหรือเงีย
่ หูฟัง แต่กระทําคอ
ของเขาทัง้ หลายให้ แข็ง เพื่อ จะไม่ ได้ ยิน และไม่ รบ
ั คํา สัง่ สอน 24 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า ต่อ
มาถ้าเจ้าเชื่อฟังเรา และไม่นําภาระใดๆเข้ามาทางประตูเมืองนี้ ในวันสะบาโต แต่รักษาวัน
สะบาโตให้ บริสุทธิ์ และไม่ กระทํา งานในวัน นั ้น 25 แล ้ วจะมี กษั ตริย์ และเจ้า นาย ผู้ ประทับ
บนบัล ลั งก ์ แห่ งดาวิด เสด็จ เข้า ทางประตู ทัง้ หลายของเมืองนี้ เสด็จ มาในรถรบ และบน
ม้า ทัง้ บรรดากษั ตริย์และเจ้า นายของพระองค์ ทัง้ คนยู ดาห์และชาวเยรู ซาเล็ม และเมือง
นี้ จะดํารงอยู่เป็นนิ ตย์ 26 และประชาชนจะมาจากหัวเมืองแห่งยูดาห์ และจากที่ ซ่ึงอยู่รอบ
เยรู ซาเล็ม จากแผ่นดินเบนยามิน จากที่ ราบ จากเทือกเขา และจากภาคใต้ นําเอาเครือ
่ ง
เผาบู ชา และเครือ
่ งสัก การบู ชา เครือ
่ งธัญ ญบูชาและกํายาน และนํา เครือ
่ งบูชาแห่ง การ
สรรเสริญ มายัง นิ เวศของพระเยโฮวาห์ 27 แต่ ถ้า เจ้า ทัง้ หลายไม่ ฟัง เราที่ จะรักษาวัน สะบา
โตให้บริสุทธิ์ และที่จะไม่แบกภาระเข้าทางประตูทัง้ หลายของเยรู ซาเล็มในวันสะบาโต แล้ว
เราจะก่อไฟไว้ในประตูเมืองเหล่านั ้น และไฟนั ้นจะเผาผลาญราชวังทัง้ หลายของเยรู ซาเล็ม
และจะดับก็ไม่ได้� ”
19
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การปั้ นภาชนะที่เสียแล้วให้เป็นภาชนะอีกลูกหนึ่ ง
1 พระวจนะซึ่ง มาจากพระเยโฮวาห์ยง
ั เยเรมีย์ว่า 2 “จงลุกขึ้นไปที่ บ้านของช่างหม้อ เรา
จะให้เจ้ าได้ยน
ิ ถ้อยคําของเราที่ นั ่น� 3 ข้าพเจ้าจึงลงไปที่ บ้านของช่างหม้อ และดู เถิด เขา
กําลังทํางานอยู่ที่แป้นเวียน 4 และภาชนะซึ่งทําด้วยดินก็เสียอยู่ในมือของช่างหม้อ เขาจึง
ปั้ นใหม่ ให้เป็นภาชนะอีกลูกหนึ่ งตามที่ ชา่ งหม้อเห็นว่าควรทํา 5 แล้วพระวจนะของพระเย
โฮวาห์ มาย ัง ข้าพเจ้า ว่า 6 “โอ วงศ์ วานอิสราเอลเอ๋ย เราจะกระทํา แก่ เจ้ าอย่างที่ ชา่ งหม้อ
นี้ กระทําไม่ได้ หรือ พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ ดู เถิด โอ วงศ์ วานอิสราเอลเอ๋ย เจ้ าอยู่ใน
มือ ของเราอย่างดิน เหนี ยวอยู่ ในมือ ของช่างหม้อ 7 ถ้า เวลาใดก็ตามเราประกาศเกี่ยวกับ
ประชาชาติ หน่งึ หรือราชอาณาจักรหนึ่ งว่า เราจะถอนและพังและทําลายมันเสีย 8 และถ้า
ประชาชาตินั ้น ซึ่งเราได้ลัน
่ วาจาไว้เกี่ยวข้องด้วย หันเสียจากความชัว่ ร้ายของตน เราก็จะ
กลับ ใจจากความชัว่ ซึ่ง เราได้ ตัง้ ใจจะกระทํา แก่ ชาติ นั ้น เสีย 9 และถ้า เวลาใดก็ ตาม เราได้
ประกาศเกี่ยวกับ ประชาชาติ หน ่ง
ึ หรือ ราชอาณาจักรหนึ่ ง ว่า เราจะสร้างขึ้น และปลูก ฝัง ไว้
10 และถ้าชาตินั้นได้กระทําชัว
่ ในสายตาของเรา ไม่เชื่อฟังเสียงของเรา เราก็จะกลับใจจาก
ความดีซ่ึงเราได้กล่าวไปแล้วว่าเราจะให้ประโยชน์ แก่ชาตินั ้นเสีย 11 เพราะฉะนั ้น คราวนี้ จง
กล่าวกับคนยูดาห์และชาวเมืองเยรู ซาเล็มว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ดู เถิด เรากําลั งก่
อสิ่งร้ายไว้สู้เจ้า และคิดแผนงานอย่างหนึ่ งไว้สู้เจ้า ทุกๆคนจงกลับเสียจากทางชัว่ ของตน
และจงซ่อมทางและการกระทํา ของเจ้า ทัง้ หลายเสีย� 12 แต่ เขาทัง้ หลายกล่าวว่า ‘เหลว
ไหล เราจะดําเนิ น ตามแผนงานของเราเอง และต่างจะกระทํา ตามความดื้ อด ึง แห่ง จิตใจ
ชัว่ ของตนทุกคน� 13 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์จึงตรัสดังนี้ ว่า จงไปเที่ยวถามดูท่ามกลาง
ประชาชาติ ว่า ผู้ใดเคยได้ยน
ิ เหมือนอย่างนี้ บ้าง อิสราเอลพรหมจารีนั้นได้ กระทําสิ่งอันน่า
หวาดเสียวนั ก 14 คนจะละทิง้ หิมะแห่งภูเขาเลบานอนซึ่งมาจากหน้าผาแห่งทุ่งหรือ ลําธาร
ที่ ไหลเย็น จากที่ อ่น
ื จะแห้ง ไปหรือ 15 เพราะเหตุ วา่ ประชาชนของเราได้ ลืม เราเสีย เขาทัง้
หลายจึงเผาเครือ
่ งหอมบูชาสิง่ ไร้สาระ ทําให้เขาได้สะดุดในหนทางของเขาในถนนโบราณ
และเดิน ตามทางซอยไม่ ไปตามถนนหลวง 16 ได้ กระทํา ให้แผ่ นดิน ของเขาทัง้ หลายเป็ นที ่
รกร้าง เป็นสิง่ ที่ เขาเย้ยหยันอยู่เนื องนิ ตย์ ทุกคนที่ ผ่านไปทางนั ้ นก็ตกตะลึงและสัน
่ ศีรษะ
ของเขา 17 เราจะให้เขากระจัดกระจายออกไปดุจถูกพัดด้วยลมตะวันออกต่อหน้าศั ตรู เรา
จะหัน หลัง ให้เขา ไม่ใช่หัน หน้า ให้ ในวัน แห่ง ความหายนะของเขานั ้น� 18 แล ้ว เขากล่าวว่า
“มาเถิด ให้เราปองร้ายเยเรมีย์ เพราะว่าพระราชบัญญัติ จะไม่พินาศไปจากบรรดาปุโรหิต
หรือคําปรึกษาย่อมไม่ขาดจากนั กปราชญ์ หรือถ้อยคําไม่ขาดจากผูพยากรณ์
้
มาเถิด ให้เรา
โจมตีเขาด้วยลิน
้ และอย่าให้เราฟังคําของเขาเลย� 19 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงฟังข้า
พระองค์ ขอทรงฟัง เสียงปรปั กษ ์ ของข้า พระองค์ สิ พระเจ้า ข้า 20 ความชัว่ เป็น ของสําหรับ
ตอบแทนความดี หรือ ถึง กระนั ้น เขายัง ขุด หลุม ไว้ ปองชีวต
ิ ของข้า พระองค์ ขอทรงระลึก
ว่า ข้า พระองค์ ยน
ื เฝ้า พระองค์ ทูล ขอความดี เพื่อ เขา เพื่อ จะหัน พระพิโรธของพระองค์ ไป
เสียจากเขา 21 เพราะฉะนั ้น ขอทรงมอบลูกหลานของเขาให้แก่การกันดารอาหาร ให้โลหิต
ของเขาทัง้ หลายไหลออกด้วยอํานาจของดาบ ให้ภรรยาของเขาทัง้ หลายขาดบุตร และเป็น
หญิ งม ่าย ขอให้ ผู้ ชายของเขาประสบความตาย ให้ อนุ ชนของเขาถูก ดาบตายในสงคราม
22 ขอให้ได้ยินเสียงร้องมาจากเรือนของเขาทัง
้ หลาย เมื่อพระองค์ทรงพากองทหารมาปล้น
เขาอย่างฉั บ พลัน เพราะเขาทัง้ หลายได้ ขุด หลุม ไว้ดัก ข้า พระองค์ และวางบ่วงดัก เท้า ของ
ข้า พระองค์ 23 แม้ กระนั ้น ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงทราบการปองร้ายทัง้ สิน
้ ของ
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เขาที่ จะฆ่าข้าพระองค์ เสีย ขออย่าทรงลบความชัว่ ช้าของเขา หรือลบบาปของเขาเสียจาก
สายพระเนตรของพระองค์ ขอให้เขาถูกควํา่ ลงต่อพระพักตร์พระองค์ ขอทรงจัดการเขาทัง้
หลายในเวลาแห่งความกริว้ ของพระองค์

19
บทเรียนจากเหยือกดินที่แตกแล้ว
พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า “จงไปซื้อ เหยือกดิน ของช่างหม้อ มาลูก หนึ่ ง แล ้ว พาผู้ ใหญ่
บางคนของประชาชนและปุโรหิตอาวุโสบางคน 2 ไปที่หุบเขาบุตรชายของฮินโนม ตรงทาง
เข้าประตูตะวันออก และป่าวร้องถ้อยคําที่เราบอกเจ้าไว้นั ้น 3 เจ้าจงว่า ‘โอ ข้าแต่บรรดากษั
ตริย์แห่งยูดาห์ และชาวกรุ งเยรู ซาเล็ม ขอทรงฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์
จอมโยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด เราจะนําเหตุรา้ ยมาถึงสถานที่นี้ อย่าง
ที่ หูของผู้ใดที่ ได้ ยินจะซ่าไป 4 เพราะว่าประชาชนได้ ละทิง้ เรา และได้ ห่างเหินไปจากสถาน
ที่นี้ และได้เผาเครือ
่ งหอมในที่นี้ เพื่อบูชาแก่พระอื่น ผู้ซึ่งตัวเขาเอง หรือบรรพบุรุษของเขา
หรือบรรดากษั ตริย์ของยูดาห์ไม่รูจั
้ ก และเพราะเขาได้ กระทําให้โลหิตของผู้ไม่มีผิดเต็มใน
ที่ นี้ 5 และได้ สร้างปู ชน ีย สถานสูง สําหรับ พระบาอัล เพื่อ จะเผาบุตรชายของเขาเสีย ในไฟ
เป็นเครือ
่ งเผาบูชาแด่พระบาอัล ซึ่งเรามิได้บัญชาหรือให้ประกาศิต หรือได้นึกในใจของเรา
6 ฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า ดู เถิด วัน เวลาจะมาถึง เมื่อ สถานที่ นี้ จะไม่ มี ใครเรียกชื่อ ว่า
โทเฟท หรือหุบเขาบุตรชายของฮินโนมอีก แต่เรียกว่า หุบเขาของการฆ่า 7 และในสถานที่
นี้ เราจะกระทําให้แผนงานของยูดาห์และเยรู ซาเล็มสูญสิน
้ ไป และจะกระทําให้เขาทัง้ สอง
ล้ม ลงด้วยดาบต่อ หน้า ศั ตรู ของเขาทัง้ หลาย และด้วยมือ ของบรรดาผู้ ที่ แสวงหาชีวต
ิ ของ
8
เขา เราจะให้ศพของเขาทัง้ หลายเป็นอาหารของนกในอากาศและสัตว์ที่แผ่นดินโลก และ
เราจะกระทําให้เมืองนี้ เป็ นที ่รกร้าง เป็นสิง่ ที่ เขาเย้ยหยัน ทุกคนที่ ผ่านไปจะตกตะลึง และ
เย้ยหยันเพราะภัยพิบัติทัง้ สิน
้ ในเมืองนี้ 9 และเราจะกระทําให้เขาทัง้ หลายกินเนื้ อของบุตร
ชายและเนื้ อของบุตรสาวของเขา และทุกคนจะกินเนื้ อของเพื่อนของเขาในการที่ ถู กล้อม
และทุกข์ใจ คือที่ซ่ึงศัตรู ของเขาและผู้ที่แสวงหาชีวต
ิ ของเขา ได้ข่มใจเขาทัง้ หลาย� 10 แล
้วเจ้าจงทําเหยือกให้แตกท่ามกลางสายตาของคนที่ไปกับเจ้านั ้น 11 และจงกล่าวแก่เขาทัง้
หลายว่า ‘พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสด ัง นี้ ว่า เราจะให้ชนชาติ นี้ และเมืองนี้ แตก เช่น เดีย
วกับที่คนทําให้ภาชนะของช่างหม้อแตก จนซ่อมแซมไม่ได้อีก เขาจะฝังคนไว้ในโทเฟท จน
ไม่มีที่อื่นให้ฝังอีก 12 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เราจะกระทําดังนี้ แก่สถานที่นี้ และแก่ชาวเมือง
นี้ กระทําเมืองนี้ ให้เหมือนโทเฟท 13 บรรดาเรือนแห่งเยรู ซาเล็ม และราชวังทัง้ หลายแห่ง
บรรดากษั ตริย์ ยู ดาห์ จะเป็น มลทิน เหมือนสถานโทเฟท เพราะเขาเผาเครือ
่ งหอมให้ แก่
บรรดาบริวารแห่งฟ้าสวรรค์ และเทเครือ
่ งดื่มถวายแก่ พระอื่น บนหลังคาของบรรดาบ้าน
ทัง้ ปวง� ” 14 แล ้วเยเรมีย์ ก็ มาจากโทเฟท ที่ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงรับสัง่ ให้ท่า นพยากรณ์
นั ้น และท่านก็ ยน
ื อยู่ในลานพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และกล่าวแก่ ประชาชนทัง้ ปวงว่า
15 “พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอล ตรัสว่า ดู เถิด เราจะนําสิง
่ ร้ายทัง้ สิน
้ ซึ่ง
เราได้ บอกกล่าวไว้ให้ตกอยู่บนเมืองนี้ และบรรดาหัวเมืองขึ้นทัง้ สิน
้ เพราะเขาทัง้ หลายได้
แข็งคอของเขา ปฏิเสธไม่ฟังถ้อยคําของเรา�
1
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เยเรมียถู
์ กจับใส่คาเพราะเหตุการประกาศของท่าน
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1 ฝ่ายปาชเฮอร์ปุ โรหิต

บุ ตรชายของอิมเมอร์ ผู้เป็นนายใหญ่ในพระนิ เวศของพระเยโฮ
วาห์ ได้ยินว่าเยเรมีย์พยากรณ์ ถึงสิง่ เหล่านี้ 2 ปาชเฮอร์ก็ตีเยเรมีย์ผู้พยากรณ์ และจับท่าน
ใส่ คา ซึ่งตัง้ อยู่ทางประตู เบนยามินด้านบนแห่งพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 3 ต่อมาพอรุ ง่
ขึ้น เมื่อ ปาชเฮอร์ปลดเยเรมีย์ ออกจากคา เยเรมีย์ พู ดก ั บท ่า นว่า “พระเยโฮวาห์ มิได้ ทรง
เรียกชื่อ ของท่านว่า ปาชเฮอร์ แต่ ทรงเรียกว่า มากอร์มิ สสะบิบ 4 เพราะพระเยโฮวาห์ตรั
สดังนี้ ว่า ดูเถิด เราจะกระทําเจ้าให้เป็ นที่น่าหวาดเสียวต่อตัวเจ้าเอง และต่อมิตรสหายทัง้
สิน
้ ของเจ้า เขาทัง้ หลายจะล้มลงด้วยดาบของศัตรู ของเขา ขณะที่ตาเจ้ามองดูอยู่ และเรา
จะมอบยู ดาห์ทัง้ สิน
้ ไว้ในมือ ของกษั ตริย์ บาบิ โลน เขาจะกวาดเอาไปเป็น เชลยยัง บาบิ โลน
และจะฆ่าเสียด้วยดาบ 5 ยิง่ กว่านั ้ นอีกเราจะยกความมัง่ คัง่ ของเมืองนี้ ผลแรงงานทัง้ สิน
้
และของมี ค่า ทัง้ สิน
้ ของเมืองนี้ และทรัพย์สมบัติ ทัง้ สิน
้ ของบรรดากษั ตริย์ของยู ดาห์ไว้ใน
มือ ของศั ตรู ของเขาทัง้ หลาย ผู้ ซึ่ง จะปล้น และฉุ ด คร่า และขนเอาเขาเหล่า นั ้น ไปบาบิ โลน
6 ส่วนตั วท ่านนะ ปาชเฮอร์และบรรดาผู้ ที่ อาศัย อยู่ ในเรือนของท่าน จะต้องไปเป็ น เชลย
ท่านจะต้องไปยังบาบิโลน และท่านจะตายและถูกฝังไว้ที่นั่น ทัง้ ท่านและมิตรสหายทัง้ สิน
้
ของท่าน ผู้ซึ่งท่านได้พยากรณ์ เท็จแก่เขา�
การครํา่ ครวญของเยเรมีย์

7 โอ

ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงหลอกลวงข้าพระองค์ และข้าพระองค์ ก็ ถู กหลอก
ลวง พระองค์ ทรงมี กําลัง ยิง่ กว่า ข้า พระองค์ และพระองค์ ก็ ชนะ ข้า พระองค์ เป็ นที ่ ให้ เขา
หัวเราะวัน ยัง คํ่า ทุ กคนเยาะเย้ย ข้า พระองค์ 8 เพราะว่า ข้า พระองค์ พู ดเมื่อไร ข้า พระองค์
ร้องให้ช่วย ข้าพระองค์ตะโกนว่า “ความทารุ ณและการปล้น� เพราะว่าพระวจนะของพระ
เยโฮวาห์ ได้ เป็น เหตุ ให้ ข้า พระองค์ เป็ นที ่ ตําหนิ และเยาะเย้ย ตลอดวัน 9 แล ้ว ข้า พระองค์
กล่าวว่า “ข้าพเจ้า จะไม่ อา้ งถึง พระองค์ หรือ กล่าวในพระนามของพระองค์ อีก � แต่ พระ
วจนะของพระองค์ อยู่ ในใจของข้า พระองค์ เหมือนไฟไหม้ อั ดอย ู่ ในกระดูก ของข้า พระองค์
และข้าพระองค์ก็อ่อนเปลี้ยที่ต้องอัดไว้ และข้าพระองค์ก็อัดไว้ไม่ไหว 10 เพราะข้าพระองค์
ได้ ยิน เสียงซุบ ซิบ เป็ นอ ัน มาก ความหวาดเสียวอยู่ รอบทุ กด ้าน เขากล่าวว่า “ใส่ ความเขา
ให้ เราใส่ ความเขา� มิ ตรสหายที่ คุ ้น เคยทัง้ สิน
้ ของข้า พระองค์ เฝ้า ดู ความล่มจมของข้า
พระองค์ กล่าว ว่า “ชะรอย เขา จะ ถูก หลอก ลวง แล้ว เรา จะ ชนะ เขา ได้ และ จะ ทําการ แก้
แค้นเขา� 11 แต่พระเยโฮวาห์ทรงอยู่ข้างข้าพเจ้าดังนั กรบที่น่ากลัว เพราะฉะนั ้น ผู้ข่มเหง
ข้าพเจ้าจะสะดุด เขาจะไม่ชนะข้าพเจ้า เขาจะขายหน้ามาก เพราะเขาจะไม่เจริญขึ้น ความ
อัปยศอดสู เป็น นิ ตย์ ของเขานั ้น จะไม่ มี วัน ลืม 12 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ จอมโยธา ผู้ ทรง
ทดลองคนชอบธรรม ผู้ ทอดพระเนตรทัง้ ใจและจิต ขอให้ ข้า พระองค์ ได้ เห ็ นการแก้ แค้น
ของพระองค์เหนื อเขาทัง้ หลาย เพราะข้าพระองค์ได้ทูลเสนอคดีของข้าพระองค์แล้ว 13 จง
ร้องเพลงถวายพระเยโฮวาห์ จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์ เพราะว่าพระองค์ทรงช่วยชีวต
ิ ของ
ผูข
้ ัดสนให้พ้นจากมือของผูก
้ ระทําความชัว่ ร้าย 14 ขอให้วันที่ข้าพเจ้าเกิดมานั ้นถูกสาปแช่ง
อย่าให้วันที่ มารดาของข้าพเจ้าคลอดข้าพเจ้าได้ รบ
ั พร 15 ขอให้ชายคนนั ้นถูกสาปแช่ง คือ
คนที่เขานําข่าวไปบอกบิดาข้าพเจ้าว่า “บุตรชายคนหนึ่ งเกิดมาแก่ท่านแล้ว� อันกระทําให้
บิ ดาม ี ความยินดี มาก 16 ขอให้ชายคนนั ้น เหมือนกับ บรรดาเมืองซึ่ง พระเยโฮวาห์ทรงควํา่
เสียและมิได้ทรงกลับพระทัย ขอให้เขาได้ยน
ิ เสียงร้องให้ชว
่ ยในเวลาเช้า และให้ได้ยินเสียง
โวยวายในเวลาเที่ยง 17 เพราะเขามิได้ฆ่าข้าพเจ้าเสียตัง้ แต่ในครรภ์ ให้มารดาของข้าพเจ้า
เป็นหลุมฝังศพของข้าพเจ้า และครรภ์ นั้นจะได้ โตอยู่เป็นนิ ตย์ 18 ทําไมข้าพเจ้าจึงออกมา
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จากครรภ์ มาเห็น ความลําบากและความทุกข์ และวัน คืน ของข้าพเจ้า ก็ สิ ้น เปลืองไปด้วย
ความอับอาย

21

คําตักเตือนจากเยเรมีย์

1 พระวจนะซึ่งมาจากพระเยโฮวาห์ถึงเยเรมีย์

เมื่อกษั ตริย์เศเดคียาห์ทรงใช้ให้ปาชเฮอร์
บุตรชายมัลคิยาห์ และเศฟันยาห์ปุโรหิตบุตรชายมาอาเสอาห์ไปหาเยเรมีย์ว่า 2 “ขอจงทูล
ถามพระเยโฮวาห์ เพื่อ เรา เพราะเนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์ บาบิ โลนกําลัง ทํา สงครามกับ เรา
ชะรอยพระเยโฮวาห์จะทรงกระทํากับเราตามบรรดาราชกิจอันมหัศจรรย์ของพระองค์ และ
จะทรงกระทําให้เนบูคัดเนสซาร์ถอยทัพไปจากเรา� 3 แล้วเยเรมียบ
์ อกเขาทัง้ สองว่า “ท่าน
จงทูล แก่ เศเดคี ยาห์ ดังนี้ ว่า 4 ‘พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอลตรัสด ัง นี้ ว่า ดู เถิด เรา
จะหัน กลับ ซึ่ง ยุทโธปกรณ์ อน
ั อยู่ ในมือ ของเจ้า และซึ่ง เจ้า ใช้ สู้ รบกับ กษั ตริย์ แห่งบาบิ โลน
และกับชนเคลเดียซึ่งกําลังล้อมเจ้าอยู่นอกกําแพง และเราจะรวบรวมมันมาไว้ในใจกลาง
เมืองนี้ 5 เราเองจะต่อสู้กับเจ้าด้วยมือที่เหยียดออกและด้วยแขนที่แข็งแรง ด้วยความกริว้
ด้วยความเกรีย
้ วกราดและพิโรธมากยิง่ 6 และเราจะโจมตีชาวกรุ งนี้ ทัง้ คนและสัตว์ แล้วก็
จะตายลงด้วยโรคระบาดขนาดหนั ก 7 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ภายหลังเราจะมอบเศเดคียาห์
กษั ตริยของยู
์
ดาห์ และบรรดาข้าราชการของเขา และประชาชนเมืองนี้ ซ่ึงรอดตายจากโรค
ระบาด ดาบและการกันดารอาหารไว้ในมือ ของเนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์ แห่งบาบิ โลน และ
มอบไว้ในมือ ของศั ตรู ของเขาทัง้ หลาย ในมือ ของคนเหล่านั ้ นที ่ แสวงหาชีวต
ิ ของเขา ท่าน
จะฟันเขาเสียด้วยคมดาบ ท่านจะไม่สงสารเขาทัง้ หลาย หรือไว้ชีวิตเขา หรือมค
ี วามเมตตา
ต่อเขา� 8 และเจ้าจงพูดกับชนชาตินี้ ว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด เราได้ตัง้ วิถีแห่ง
ชีวต
ิ และทางแห่งความตายไว้ต่อหน้าเจ้า 9 คนที่อยูในเมื
่
องนี้ จะตายเสียด้วยดาบ ด้วยการ
กันดารอาหารและด้วยโรคระบาด แต่ผูที
้ ่ออกไปยอมมอบตัวกับชนเคลเดียผูต
้ ัง้ ล้อมอยูนั
่ ้น
ก็จะมีชีวิตอยู่ได้ และจะมีชีวิตของตนเป็นบําเหน็ จแห่งการสงคราม 10 พระเยโฮวาห์ตรัสว
่า เพราะเราได้มุ่งหน้าต่อสู้เมืองนี้ ด้วยความร้ายไม่ใช่ด้วยความดี คือเมืองนี้ จะถูกมอบไว้ใน
มือของกษั ตริย์แห่งบาบิโลน และท่านจะเผามันเสียด้วยไฟ�
การกล่าวโทษกรุ งเยรู ซาเล็ม
จงกล่าวต่อ วงศ์ วานของกษั ตริย์ ยู ดาห์ ว่า ‘จงฟัง พระวจนะของพระเยโฮวาห์ 12 โอ
วงศ์ วานดาวิด เอ๋ย พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า จงให้ความยุ ติ ธรรมในเวลาเช้า จงช่วยผู้ ที่ ถู
กปล้น ให้พ้น จากมือ ผู้ ที่ บีบ บังคับ เกรงว่า ความพิโรธของเราจะออกไปเหมือนไฟ และเผา
ไหม้อย่างที่ ไม่มีใครดับได้ เพราะการกระทําอันชัว่ ร้ายของเจ้าทัง้ หลาย 13 โอ ชาวที่ ลุ ่มเอ๋ย
ดูเถิด เราต่อสู้เจ้า ศิลาแห่งที่ราบเอ๋ย พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ พวกเจ้าผูกล่
้ าวว่า “ใคร
จะลงมาต่อสู้ กับ เรา หรือ ใครจะเข้า มาในที่ อาศัย ของเรา� 14 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า เราจะ
ลงโทษเจ้าทัง้ หลายตามผลแห่งการกระทําของเจ้า เราจะก่อไฟไว้ในป่าของเมืองนั ้น และ
ไฟนั ้นจะเผาผลาญสิง่ ต่างๆที่อยูรอบเมื
่
องนั ้นสิน
้ �”
11

22
คําพยากรณ์ ต่อกษั ตริย์แห่งยูดาห์
พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า จงลงไปยัง ราชสํานั ก ของกษั ตริย์ ยู ดาห์ และกล่าวถ้อยคํา
เหล่านี้ ที่ นั่น 2 ว่า “โอ ข้าแต่ กษั ตริย์แห่งยูดาห์ ผู้ประทับบนพระที่นั่งของดาวิด จงฟังพระ
1

เยเรมีย์ 22:3

875

เยเรมีย์ 22:23

วจนะของพระเยโฮวาห์ ทัง้ ตัวท่าน ข้าราชการของท่าน และประชาชนของท่านผู้เข้ามาใน
ประตู เมืองนี้ 3 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า จงกระทําความยุติ ธรรมและความชอบธรรม จง
ช่วยผู้ที่ถูกปล้นให้พ้นมือของผู้ที่บีบบังคับ และอย่าได้กระทําความผิดหรือความทารุ ณแก่
ชนต่างด้าว ลูก กําพร้า พ่อ และหญิ งม ่าย หรือ หลัง่ โลหิต ที่ ไร้ความผิด ให้ถึง ตายในสถานที่
นี้ 4 เพราะถ้าท่านกระทําสิง่ นี้ จริงๆแล้วจะมีกษั ตริย์ผู้ประทับบนพระที่นั่งของดาวิดเข้ามา
ทางประตูของพระราชวังนี้ เสด็จมาโดยรถรบและม้า ทัง้ ตัวกษั ตริย์ บรรดาข้าราชการและ
ประชาชนของท่านนั ้น 5 แต่ถ้าท่านไม่ฟังถ้อยคําเหล่านี้ พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เราปฏิญาณ
ต่อ ตัว ของเราเองว่า ราชสํานั ก นี้ จะเป็ นที ่ รกร้าง � 6 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แก่ ราช
สํานั กแห่งกษัตริย์ของยูดาห์ ว่า “เจ้าเป็นเหมือนกิเลอาดแก่เรา เป็นดังยอดภูเขาเลบานอน
ถึงกระนั ้น เราจะกระทําเจ้าให้เป็นถิน
ี
ย 7 เราจะเตรียม
่ ทุรกันดารแน่ เป็นเมืองที่ไม่มคนอาศั
ผู้ ทําลายไว้ต่อสู้ เจ้า ต่างก็ มี อาว ุธ ของตน และเขาทัง้ หลายจะตัด ต้นสนสี ดาร์อย่างดี ของ
เจ้า ลง และโยนเข้า ในไฟ 8 และประชาชาติ เป็ นอ ัน มากจะผ่านเมืองนี้ ไป และทุก คนจะพู
ดก ับ เพื่อนบ้านของตนว่า ‘ทําไมพระเยโฮวาห์จึง ทรงกระทํา เช่น นี้ แก่ เมืองใหญ่ นี้ � 9 และ
เขาทัง้ หลายจะตอบว่า ‘เพราะเขาทัง้ หลายได้ ละทิง้ พันธสัญญาของพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของเขา และนมัสการกับปรนนิ บัติพระอื่น� ” 10 อย่าร้องไห้อาลัยแก่ผู้ที่ตายไป อย่าครวญ
ครํา่ ด้วยเขาเลย แต่ จงร้องไห้รา่ํ ไรอาลัยผู้ที่ ไปแล้ว เพราะเขาจะไม่ได้ กลับมาเห็นบ้านเกิด
เมืองนอนของเขาอีก เลย 11 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละเกี่ยวกับ ชัลลูม บุ ตรชาย
โยสิ ยาห์ กษั ตริย์แห่งยู ดาห์ ผู้ซึ่งครองราชย์แทนโยสิ ยาห์ราชบิดา และผู้ที่ ไปจากสถานที่
นี้ “ท่านจะไม่ ได้ กล ับ มาที่ นี่ อีก 12 ท่านจะสิน
ิ ในที่ ซ่ึง เขาจั บท ่านไปเป็น เชลย และท่าน
้ ชีวต
จะไม่ เห็นแผ่นดินนี้ อีกเลย� 13 “วิบัติแก่ เขาผู้สร้างวังของตนด้วยความอธรรม และสร้าง
ห้องชัน
้ บนไว้ด้วยความอยุ ติ ธรรม ผู้ ที่ ทําให้เพื่อนบ้านของเขาปรนนิ บั ติ เขาโดยไม่ ได้ อะไร
เลย และมิได้จ่ายค่าจ้างให้แก่เขา 14 ผู้กล่าวว่า ‘เราจะสร้างวังใหญ่อยู่เอง กับมีหอ
้ งชัน
้ บน
กว้างขวาง และเจาะหน้าต่างให้ หอ
้ งนั ้น และบุ ฝาผนั งด ้วยไม้ สนสี ดาร์และทาด้วยสี แดง
เข้ม � 15 เจ้ าคิด ว่า เจ้า จะครองราชสมบั ติ เพราะเจ้า แข่ง ไม้ สนสี ดาร์กัน หรือ ราชบิดาของ
เจ้ามิได้กินและดื่ม และกระทําความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมดอกหรือ ฝ่ายราชบิดาก
็ อยู่ เย็น เป็นสุข 16 เขาพิพากษาคดี ของคนจนและคนขัดสน เขาก็ อยู่ เย็น เป็นสุข ทํา อย่าง
นี้ เป็นการรู จ
้ ัก เราหรือ� พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ 17 “แต่ เจ้ ามี ตาและใจไว้เพื่อ ความ
โลภ เพื่อหลัง่ โลหิตที่ ไร้ความผิดให้ถึงตาย และเพื่อปฏิบัติการบีบบังคับและความทารุ ณ�
18 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์จึงตรัสดังนี้ เกี่ยวกับเยโฮยาคิม ราชบุตรของโยสิยาห์กษั ตริย์
แห่งยูดาห์ ว่า “เขาทัง้ หลายจะไม่โอดครวญอาลัยเขาว่า ‘อนิ จจา พี่ชายเอ๋ย� หรือ ‘อนิ จจา
พี่สาวเอ๋ย� เขาทัง้ หลายจะไม่โอดครวญอาลัยเขาว่า ‘อนิ จจา พระองค์ท่าน� หรือ ‘อนิ จจา
ความสง่างามของพระองค์ท่าน� 19 ท่านจะถูกฝังไว้อย่างฝังลา คือถูกลากไปโยนทิง้ ไว้ข้าง
นอกประตูเมืองเยรู ซาเล็ม 20 จงขึ้นไปที่เลบานอน และร้องว่า และจงเปล่งเสียงของเจ้าใน
เมืองบาชาน จงร้องจากทางผ่านข้างนอก เพราะว่าคนรักทัง้ สิน
้ ของเจ้าถูกทําลายเสียแล้ว
21 เราได้ พู ดก ับ เจ้า เมื่อ เจ้า อยูเ่ ย็น เป็ นสุ ข แต่ เจ้ ากล่าวว่า ‘เราจะไม่ ฟัง � นี่ เป็ นว ิธ ีการของ
เจ้าตัง้ แต่ยงั หนุ่มๆ คือเจ้าไม่เชื่อฟังเสียงของเรา 22 ลมจะทําลายผู้เลี้ยงแกะทัง้ สิน
้ ของเจ้า
และบรรดาคนรักของเจ้าจะไปเป็นเชลย แล้วเจ้าจะอับอายขายหน้าเป็นแน่ เนื่ องด้วยความ
ชัวท
ั ้ สิน
่ ง
้ ของเจ้า 23 โอ ชาวเมืองเลบานอนเอ๋ย ที่ สร้างรัง อยู่ท่ามกลางไม้ สนสี ดาร์ เจ้ าจะ
ได้ รบ
ั ความกรุ ณาสักเท่าใดเมื่อความเจ็บปวดมาเหนื อเจ้า อย่างความเจ็บปวดของหญิงที่
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คลอดบุตร�
“เรามีชีวิตอยู่ตราบใด แม้ว่าโคนิ ยาห์ ราชบุตรของเย
โฮยาคิ ม กษั ตริย์ แห่งยู ดาห์ เป็น แหวนตราอยู่ ที่ มือขวาของเรา ถึง กระนั ้น เราจะถอดออก
เสีย 25 และมอบเจ้าไว้ในมือของคนเหล่านั ้ นที ่แสวงหาชีวต
ิ ของเจ้า ในมือของคนเหล่านั ้น
ซึ่ง พวกเจ้า กลัว หน้าตาของเขา คือ ว่า ในมือ ของเนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์ แห่งบาบิ โลน และ
ในมือของคนเคลเดีย 26 เราจะเหวีย
่ งเจ้าและมารดาผู้คลอดเจ้าไปยังอีกประเทศหนึ่ ง ที่ซึ่ง
เจ้า มิ ได้ เก ิด ที่ นั ่น และเจ้า จะตายที่ นั ่น 27 แต่ แผ่ นดิน ซึ่ง เขาอาลัย อยากจะกลั บน ัน
้ เขาจะ
ไม่ได้ กลับไปสู่ ได้ � 28 โคนิยาห์ชายผู้นี้ เป็ นรูปเคารพที่ ถู กดูหมิน
่ และแตกหรือ เป็นภาชนะ
ที่ ไม่มี ใครชอบหรือ ทําไมตัว เขาและเชื้อ สายของเขาจึง ถูก เหวีย
่ ง และถูก โยนเข้า ในแผ่น
ดินซึ่งเขาทัง้ หลายไม่รู จ
้ ัก 29 โอ แผ่นดิน แผ่นดิน แผ่นดินเอ๋ย จงฟังพระวจนะของพระเย
โฮวาห์ 30 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “จงเขียนลงว่าชายคนนี้ ไม่มีบุตร เป็นชายซึ่งไม่ เจริญ
ขึ้น ในชัว่ ชีวต
ิ ของเขา เพราะไม่ มี คนแห่ง เชื้อ สายของเขาสัก คนหนึ่ ง ที่ จะเจริญ ขึ้น ในการ
ประทับบนพระที่นั่งของดาวิด และปกครองในยูดาห์อีก�
24 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า

23
คําพยากรณ์ ถึงการรวบรวมอิสราเอล
“วิบัติจงมีแก่ผู้เลี้ยงแกะผู้ทําลายและกระจายแกะของลานหญ้า
ของเรา� 2 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอลตรัส กับ ผู้ เลี้ยงแกะผู้ ดู แล
ประชาชนของเราดังนี้ ว่า “เจ้ าทัง้ หลายได้ กระจายฝูง แกะของเรา และได้ ขับ ไล่ มัน ไปเสีย
และเจ้ามิได้เอาใจใส่มัน� พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “ดูเถิด เราจะลงโทษเจ้าเพราะการกระทําที่
ชัว่ ของเจ้า 3 แล้วเราจะรวบรวมฝูงแกะของเราที่เหลืออยู่ออกจากประเทศทัง้ ปวงซึ่งเราได้
ขับไล่ ให้เขาไปอยู่นั ้น และจะนําเขากลับมายังคอกของเขา เขาจะมีลูกดกและทวีมากขึ้น�
4 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “เราจะตัง
้ ผู้ เลี้ยงแกะไว้เหนื อ เขา ผู้ จะเลี้ยงดู เขา และเขาทัง้ หลาย
จะไม่กลัวอีกเลย หรือครันคร
่
้าม จะไม่ขาดไปเลย� 5 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “ดูเถิด วันเวลา
จะมาถึง เมื่อเราจะเพาะอังกูรชอบธรรมให้ดาวิด และกษั ตริย์องค์ หน่ง
ึ จะทรงครอบครอง
และเจริญขึ้น และจะทรงประทานความยุติ ธรรมและความเที่ยงธรรมในแผ่นดินนั ้น 6 ใน
สมัยของท่าน ยูดาห์จะรอดได้ และอิสราเอลจะอาศัยอยู่อย่างปลอดภัย และนี่ จะเป็นนาม
ซึ่ง เราจะเรียกท่าน คือ พระเยโฮวาห์เป็น ความชอบธรรมของเรา� 7 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า
“เพราะฉะนั ้น ดูเถิด วันเวลาจะมาถึง เมื่อคนของเขาจะไม่กล่าวอีกต่อไปว่า ‘พระเยโฮวาห์
ทรงพระชนม์อยูตราบใด
่
ผูซึ
้ ่งได้นําประชาชนอิสราเอลออกมาจากแผ่นดินอียป
ิ ต์� 8 แต่จะ
ว่า ‘พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยูตราบใด
่
ผูซึ
้ ่งได้นําและพาเชื้อสายแห่งวงศ์วานอิสราเอล
ออกมาจากแดนเหนื อ� และออกมาจากประเทศทัง้ ปวงที่เราขับไล่ให้ไปอยู่นั ้น แล้วเขาทัง้
หลายจะได้อาศัยอยูใ่ นแผ่นดินของเขาเอง�
1 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า

พระเจ้าทรงพิพากษาผู้พยากรณ์ เท็จทัง้ หลาย

เก ี่ย วกับ เรือ
่ งบรรดาผู้ พยากรณ์ มี ว่า ใจของข้า เป็น ทุกข์ อยู่ ภายในข้า และกระดูก ทัง้
สิน
่ ข้า เป็น เหมือนคนเมา ข้า เป็น เหมือนคนหงํา ด้วยเหล้า องุน
่ เนื่ องด้วยพระ
้ ของข้า ก็ สัน
เยโฮวาห์ และเนื่ องด้วยพระวจนะแห่ง ความบริสุทธิ ์ ของพระองค์ 10 เพราะว่า แผ่ นดิน
นั ้นเต็มไปด้วยคนล่วงประเวณี ด้วยเหตุ คําสาปแช่งแผ่นดินนั ้ นก็ไว้ทุกข์ และลานหญ้าใน
ถิน
่ ทุ รก ัน ดารก็ แห ้งไป วิถี ของเขาทัง้ หลายก็ ชงั ่ ช้า และอํานาจของเขาทัง้ หลายก็ ไม่ เป็น
9
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ธรรม พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “ทัง้ ผู้ พยากรณ์ และปุ โรหิ ตก ็ อธรรม ถึง แม้ ว่า ในนิ เวศของ
เรา เราก็ ได้ เห ็น ความชัว่ ของเขา 12 เพราะฉะนั ้น หนทางของเขาทัง้ หลายจะเป็น เหมือน
ทางลื่น ในความมืด แก่ เขา เขาจะถูก ขับ ไล่ เข ้า ไปและล้ม ลงในนั ้น เพราะเราจะนํา เหตุ รา้ ย
มาเหนื อ เขาในปี แห่ งการลงโทษเขา� พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ 13 “เราได้ เห ็น ความ
โง่เขลาในบรรดาผู้ พยากรณ์ แห่ งสะมาเรีย เขาได้ พยากรณ์ ในนามของพระบาอัล และได้
ทําให้ อิสราเอลประชาชนของเราหลงไป 14 แต่ ในผู้ พยากรณ์ แห่ งเยรู ซาเล็ม เราได้ เห ็น สิ่
งอ ัน น่า หวาดเสียว เขาล่วงประเวณี และดําเนิ น อยู่ ในความมุสา เขาทัง้ หลายหนุ นกําลั งม
ือ ของผู้ กระทํา ความชัว่ จึง ไม่ มี ผู้ หน่ง
ึ ผู้ ใดหัน จากความชัว่ ของเขา เขาทุก คนกลายเป็น เห
มือนเมืองโสโดมแก่เรา และชาวเมืองนั ้นก็เหมือนเมืองโกโมราห์� 15 เพราะฉะนั ้น พระเย
โฮวาห์จอมโยธาจึงตรัสเกี่ยวกับเรือ
่ งผู้พยากรณ์ เหล่านั ้นว่า “ดูเถิด เราจะเลี้ยงเขาด้วยบอ
ระเพ็ด และให้นํ้าดีหมีเขาดื่ม เพราะว่าความอธรรมได้ออกไปทัว่ แผ่นดินนี้ จากผู้พยากรณ์
แห่ งเยรู ซาเล็ม� 16 พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสด ัง นี้ ว่า “อย่า ฟัง ถ้อยคํา ของผู้ พยากรณ์
ที่ พยากรณ์ ให้ท่านฟัง เขากระทํา ให้ท่านไร้สาระ เขากล่าวถึง นิ มิ ตแห่ง ใจของเขาเอง มิใช่
จากพระโอษฐ์ของพระเยโฮวาห์ 17 เขายังพูดกับคนที่ดูหมิน
่ เราว่า ‘พระเยโฮวาห์ได้ตรัสว่า
ท่านจะสุข สบาย� และแก่ ทุ กคนที่ ดําเนิ น ตามความดื้อ กระด้างแห่ง จิตใจของตนเอง เขา
ทัง้ หลายกล่าวว่า ‘จะไม่ มี เหตุ ร้ายมาเหนื อ เจ้า� ” 18 เพราะว่า ผู้ ใดเล่า ที่ ได้ ยืน อยู่ ในคํา ตัก
เตือนของพระเยโฮวาห์ ที่ จะพิ เคราะห์ เห ็น และฟัง พระวจนะของพระองค์ หรือ ผู้ ใดที่ เชื่อ
ฟัง พระวจนะของพระองค์ และคอยฟัง 19 ดู เถิด นั ่น ลมหมุน ของพระเยโฮวาห์ ได้ ออกไป
แล้ว ด้วยพระพิโรธ เป็น ลมหมุน อย่างรุ นแรง มัน จะตกหนั ก บนศีรษะของคนชัว่ 20 ความ
กริว้ ของพระเยโฮวาห์ จะไม่ หัน กลับ จนกว่า พระองค์ จะทรงกระทํา ให้ สําเร็จ และจนกว่า
พระองค์ ทรงกระทํา ตามพระเจตนาแห่ง พระหฤทัย ของพระองค์ ในวัน หลังๆเจ้า ทัง้ หลาย
จะเข้าใจเรือ
่ งนี้ แจ่มแจ้ง 21 “เรามิได้ใช้ผู้พยากรณ์ เหล่านั ้น แต่เขาทัง้ หลายยังวิง่ ไป เราไม่
ได้พูดกับเขาทัง้ หลาย แต่เขาทัง้ หลายยังพยากรณ์ 22 แต่ถ้าเขาทัง้ หลายได้ยน
ื อยู่ในคําตัก
เตือนของเรา แล ้ว เขาจะได้ ป่าวร้องถ้อยคํา ของเราต่อ ประชาชนของเรา และเขาทัง้ หลาย
จะได้ให้ประชาชนหันกลับจากทางชัว่ ของเขาแล้ว และหันกลับจากความชัว่ ร้ายในการกระ
ทําของเขา� 23 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เราเป็นพระเจ้าใกล้ แค่คืบ มิใช่พระเจ้าที่ อยู่ไกลด้วย
ดอกหรือ� 24 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “คนใดจะซ่อนจากเราไปอยู่ในที่ ลับเพื่อเราจะมิ ได้ เห็น
เขาได้หรือ� พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เรามิได้อยู่เต็มฟ้าสวรรค์และโลกดอกหรือ 25 เราได้ยน
ิ
ผู้พยากรณ์ ผู้ซึ่งพยากรณ์ เรือ
่ งเท็จในนามของเรา ได้กล่าวแล้วว่า ‘ข้าพเจ้าฝันไป ข้าพเจ้า
ฝัน ไป� 26 นานสัก เท่าใดที่ คํา มุสาจะอยู่ ในใจของผู้ พยากรณ์ ซึ่ง พยากรณ์ เรือ
่ งเท็จ และ
ผู้ พยากรณ์ ตามการหลอกลวงแห่ง จิตใจของเขาเอง 27 ผู้ ซึ่ง คิด ว่า จะกระทํา ให้ ประชาชน
ของเราลืม นามของเราโดยความฝัน ของเขาทัง้ หลาย ซึ่ง เขาเล่า สู่ กัน และกัน ฟัง อย่างกับ
บรรพบุรุษ ของเขาลืม นามของเราไปติดตามพระบาอัล 28 จงให้ผู้ พยากรณ์ ที่ ฝัน เล่า ความ
ฝัน แต่ ให้ คนที ่ มี ถ้อยคํา ของเรากล่าวถ้อยคํา ของเราอย่างสุ จริต � พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า
“ฟางข้าวมีอะไรบ้างที่ เหมือนข้าวสาลี� 29 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “ถ้อยคําของเราไม่เหมือน
ไฟหรือ หรือ เหมือนค้อนที่ ทุ บหิน ให้ แตกเป็น ชิน
้ ๆ� 30 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “เพราะฉะนั ้น
ดู เถิด เราต่อสู้ กับ บรรดาผู้ พยากรณ์ ผู้ ขโมยถ้อยคํา ของเราจากกัน และกัน� 31 พระเยโฮ
วาห์ตรัสว ่า “ดู เถิด เราต่อสู้ กับ บรรดาผู้ พยากรณ์ ผู้ ใช้ ลิน
้ ของเขากล่าวว่า ‘พระเจ้า ตรัสว
32
่า� ” พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “ดูเถิด เราต่อสู้คนเหล่านั ้นทีพยากรณ์
่
ความฝันเท็จ และผูซ
้ ่ ึง
11
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บอกและนําประชาชนของเราให้หลงไปโดยคํามุสาและคําโอ้อวดของเขา เมื่อเรามิได้ใช้เขา
หรือสัง่ เขา เพราะฉะนั ้นเขาจึงไม่เป็นประโยชน์ แก่ชนชาตินี้ อย่างใดเลย� พระเยโฮวาห์ตรั
สดังนี้ แหละ 33 “เมื่อมป
ี ระชาชนคนหนึ่ งคนใด หรือผูพยากรณ์
้
คนใด หรือปุโรหิตคนใดถาม
เจ้าว่า ‘อะไรเป็นภาระของพระเยโฮวาห์� เจ้าจงตอบเขาว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสว่า อะไรเป็น
ภาระหรือ เราก็จะโยนเจ้าไปเสีย� 34 และส่วนผู้พยากรณ์ ปุโรหิตหรือประชาชนผู้หน่งึ ผู้ใด
ซึ่งพูดว่า ‘ภาระของพระเยโฮวาห์� เราจะลงโทษผูน
้ ั ้นและครัวเรือนของเขา 35 เจ้าทัง้ หลาย
จงพูด ดังนี้ คือ ทุก คนพู ดก ับ เพื่อนบ้านของตน และทุก คนพู ดก ับ พี่ น้องของตนว่า ‘พระเย
โฮวาห์ ตอบว่า กระไร� หรือ ‘พระเยโฮวาห์ ทรงลัน
่ วาจาว่า กระไร� 36 แต่ เจ้ าทัง้ หลายอย่า
เอ่ยว่า ‘ภาระของพระเยโฮวาห์� อีกเลย เพราะว่าภาระนั ้นเป็นคําของแต่ละคน ด้วยว่าเจ้า
ได้ผันแปรพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ พระเยโฮวาห์จอมโยธาพระเจ้าของเรา
37 เจ้ าจงกล่าวกับ ผู้ พยากรณ์ ดังนี้ ว่า ‘พระเยโฮวาห์ ทรงตอบท่านว่า กระไร� หรือ ‘พระเย
โฮวาห์ทรงลัน
่ วาจาว่ากระไร� 38 แต่ถ้าเจ้าทัง้ หลายพูดว่า ‘ภาระของพระเยโฮวาห์� ” พระ
เยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า “เพราะเจ้า ทัง้ หลายได้ กล ่าวคํา เหล่า นี้ ว่า ‘ภาระของพระเยโฮวาห์�
เมื่อเราใช้ไปหาเจ้าทัง้ หลาย เราว่า เจ้าอย่าพูดว่า ‘ภาระของพระเยโฮวาห์� 39 เพราะฉะนั ้น
ดู เถิด เราจะลืม เจ้า ทัง้ หลายเสีย เป็น แน่ และโยนเจ้า ไปเสีย จากหน้า เรา ทัง้ เจ้า และเมือง
ซึ่งเราได้ให้แก่เจ้าและแก่บรรพบุรุษของเจ้า 40 และเราจะนําความถูกตําหนิ เป็นนิ ตย์และ
ความอายเนื องนิ ตย์มาเหนื อเจ้าทัง้ หลาย ซึ่งจะลืมเสียไม่ได้เลย�

24
กระจาดสองลูกใส่มะเดื่อ

หลัง จากเนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลนได้ จับ เยโคนิ ยาห์ ราชบุตรของเยโฮยาคิ
มกษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ ไปเป็น เชลยเสีย จากเยรู ซาเล็ม พร ้ อมกับ เจ้า นายแห่ง ยู ดาห์ ทัง้ พวก
ช่างไม้ และช่างเหล็ก และนํา เขามายัง กรุ ง บาบิ โลนแล้ว พระเยโฮวาห์ ก็ ทรงสําแดงนิ มิ ต
แก่ ข้าพเจ้า ดังนี้ ดู เถิด มี กระจาดสองลูก ใส่ มะเดื่อ วางไว้หน ้า พระวิหารของพระเยโฮวาห์
2 กระจาดลูก หนึ่ งม ี มะเดื่อ อย่างดี นั ก เหมือนมะเดื่อ ที่ สุก ต้น ฤดู แต่ กระจาดอี กล ูก หนึ่ ง นั ้
นมีมะเดื่ออย่างเลวที เดียว เลวจนรับประทานไม่ได้ 3 และพระเยโฮวาห์ตรัสแก่ ข้าพเจ้าว่า
“เยเรมียเอ๋
์ ย เจ้าเห็นอะไร� ข้าพเจ้าทูลตอบว่า “เหน
็ มะเดื่อที่ดีก็ดีมาก และที่เลวก็เลวมาก
เลวจนรับประทานไม่ได้ พระเจ้าข้า� 4 แล้วพระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงข้าพเจ้าอีกว่า
5 “พระเยโฮวาห์ พระเจ้าแห่งอิสราเอล ตรัสดังนี้ ว่า ก็ เหมือนอย่างมะเดื่อที่ ดี เหล่านี้ แหละ
เราจะถือว่าพวกเหล่านั ้นที่ถูกกวาดไปจากยูดาห์ยงด
ั ีอยู่ คือผู้ที่เราได้ส่งไปจากสถานที่นี้ ไป
สู่ แผ่นดินของชาวเคลเดีย 6 เราจะตัง้ ตาของเราดู เขาเพื่อจะกระทําความดี และเราจะพา
เขาทัง้ หลายกลับมายังแผ่นดินนี้ อีก เราจะสร้างเขาทัง้ หลายขึ้น และจะไม่รอ
้ื ลง เราจะปลูก
ฝังเขาและไม่ถอนเขาเสีย 7 เราจะให้จิตใจแก่เขาที่ จะรู จ
้ ักเราว่า เราคือพระเยโฮวาห์ และ
เขาทัง้ หลายจะเป็นประชาชนของเรา และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา เพราะเขาทัง้ หลายจะ
กลับมาหาเราด้วยความเต็มใจ� 8 แต่พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “เหมือนอย่างมะเดื่อที่เลว
ซึ่ง เลวมากจนรับ ประทานไม่ ได้ นั ้น เราจะกระทํา ต่อ เศเดคี ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ ทัง้ เจ้า
นายของเขา และชาวเยรู ซาเล็มที่เหลืออยู่ ผู้ซึ่งยังค้างอยู่ในแผ่นดินนี้ และผู้ที่ยังอาศัยอยู่
ในประเทศอียป
ิ ต์ 9 เราจะมอบเขาไว้ให้ย้ายไปอยู่ในอาณาจักรทัง้ สิน
้ ในโลกเพื่อ ให้เขาเจ็บ
ปวด ให้ เป็ นที ่ ถู กตําหนิ เป็น คํา ภาษิ ต เป็ นที ่ ถู กเยาะเย้ย และเป็ นที ่ ถู กสาปแช่ง ในที่ ทุ ก
แห่งซึ่งเราขับไล่เขาให้ไปอยูนั
่ ้น 10 และเราจะส่งดาบและการกันดารอาหาร และโรคระบาด
1
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มาท่ามกลางเขา จนเขาจะถูก ทําลายอย่างสิน
้ เชิง จากแผ่น ดิน ซึ่ง เราได้ ให้ แก่ เขาและแก่
บรรพบุรุษของเขา�

25
แผ่นดินอิสราเอลจะถูกทิง้ ร้างเป็นเวลาเจ็ดสิบปี

1 พระวจนะซึ่งมาถึงเยเรมีย์เกี่ยวด้วยเรือ
่ งชนชาติยูดาห์ทัง้ สิน
้

ในปี ที่สี่แห่งรัชกาลเยโฮ
ยาคิ ม ราชบุตรของโยสิ ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ ปีน น
ั ้ เป็น ปีต้ นร ัช กาลของเนบู คัด เนสซาร์
กษั ตริย์ของกรุ ง บาบิ โลน 2 ซึ่ง เยเรมีย์ผู้ พยากรณ์ ได้ กล ่าวแก่ ประชาชนยู ดาห์ และแก่ ชาว
เยรู ซาเล็ มท งั ้ สิน
้ ว่า 3 “ตัง้ แต่ ปี ที่ สิ บสามของโยสิ ยาห์ ราชบุตรของอาโมนกษั ตริย์ แห่ งยู
ดาห์ จนถึงวันนี้ เป็นเวลายีสิ
่ บสามปี พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้า และข้าพเจ้า
ก็ ได้ บอกแก่ ท่านทัง้ หลายอย่างไม่ หยุด ยัง้ แต่ ท่านหาได้ ฟัง ไม่ 4 ท่านไม่ ฟัง หรือ เอียงหู ของ
ท่านฟัง แม้ว ่า พระเยโฮวาห์ทรงส่ง บรรดาผู้ พยากรณ์ ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ มาอย่างไม่ หยุด
ยัง้ 5 กล่าวว่า ‘บัดนี้ เจ้าทุกคนจงหันกลับจากทางชัว่ ของตน และจากการกระทําผิดของตน
และอาศัย อยู่ในแผ่น ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์ทรงประทานแก่ เจ้ าและบรรพบุรุษ ของเจ้า ต่อ ไป
เป็น นิ ตย์ 6 อย่า ไปติดตามพระอื่น เพื่อ จะปรนนิ บั ติ และนมัสการพระเหล่า นั ้น หรือ ยัว่ เย้า
เราให้โกรธด้วยผลงานแห่งมือของเจ้า แล้วเราจะไม่ทําอันตรายแก่เจ้า� 7 พระเยโฮวาห์ตรั
สว่า ‘แม้กระนั ้นเจ้าทัง้ หลายก็ ไม่ฟังเรา เพื่อเจ้าจะได้ยว
ั ่ เย้าเราให้กรว
ิ้ ด้วยผลงานแห่งมือ
ของเจ้า ซึ่ง เป็น ผลร้ายแก่ เจ้ าเอง� 8 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ จอมโยธาจึง ตรัสด ัง นี้ ว่า
‘เพราะเจ้าไม่ฟังถ้อยคําของเรา� 9 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ‘ดูเถิด เราจะส่งคนไปนําครอบครั
วทง
ั ้ สิน
้ ของทิศเหนื อและเนบูคัดเนสซาร์กษั ตริย์บาบิโลนผู้รับใช้ของเรา และเราจะนําเขา
ทัง้ หลายมาต่อสู้ แผ่นดินนี้ และต่อสู้ คนที ่อาศัยอยู่ในแผ่นดินนี้ และต่อสู้ บรรดาประชาชาติ
เหล่านี้ ซึ่งอยูล้
่ อมรอบ เราจะทําลายเขาทัง้ หลายอย่างสิน
้ เชิง และเราจะกระทําให้เขาเป็นที่
น่าตกตะลึง และเป็นทีเย้
่ ยหยันและเป็นทีร่ กร้างอยูเนื
่ องนิ ตย์ 10 ยิง่ กว่านั ้นอีก เราจะกําจัด
เสียงบันเทิง และเสียงร่าเริง เสียงเจ้า บ่าวและเสียงเจ้า สาว เสียงหิน โม่ และแสงตะเกียง
เสีย จากเจ้า 11 แผ่ นดิน นี้ ทัง้ สิน
้ จะเป็ นที ่ รกร้างและที่ น่า ตกตะลึง และประชาชาติ เหล่า นี้
จะปรนนิ บัติกษั ตริย์กรุ งบาบิโลนอยู่เจ็ดสิบปี� 12 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ‘ต่อมาเมื่อครบเจ็ด
สิบ ปี แล้ว เราจะลงโทษกษั ตริย์ บาบิ โลนและประชาชาติ นั ้น คือ แผ่น ดิน ของชาวเคลเดีย
เพราะความชัว่ ช้า ของเขาทัง้ หลาย กระทํา ให้แผ่ นดิน นั ้น รกร้างอยู่ เนื องนิ ตย์ 13 เราจะนํา
ถ้อยคํา ทัง้ สิน
้ ให้ สําเร็จ ที่ แผ่ นดิน นั ้น คือ ถ้อยคํา ที่ เราได้ กล ่าวสู้ เมืองนั ้น คือ ทุก สิง่ ที่ เข ียน
ไว้ในหนั งสือ นี้ ซึ่ง เยเรมีย์ ได้ พยากรณ์ แก่ บรรดาประชาชาติ ทัง้ สิน
้ 14 เพราะว่า จะมี หลาย
ประชาชาติและบรรดามหากษัตริย์กระทําให้เขาเหล่านั ้นเป็นทาส ทัง้ เขาทัง้ หลายด้วย และ
เราจะตอบแทนเขาทัง้ หลายตามการกระทําและผลงานแห่งมือของเขา� ”
ถ้วยนํ้าองุน
่ แห่งพระพิโรธสําหรับบรรดาประชาชาติ
พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอลตรัส กับ ข้าพเจ้า ดังนี้ ว่า “จงเอาถ้วยนํ้า องุน
่ แห่ง
ความ พิโรธ นี้ ไป จาก มือ เรา และ บังคับ บรรดา ประชาชาติ ซึ่ง เรา ส่ง เจ้า ไป นั ้น ให้ ดื่ม จาก
ถ้วยนั ้น 16 เขาจะดื่ม และเดิน โซเซและบ้า คลัง่ ไปเนื่ องด้วยดาบซึ่ง เราจะส่ง ไปท่ามกลาง
เขาทัง้ หลาย� 17 ดัง นั ้น ข้าพเจ้า จึง รับ ถ้วยมาจากพระหัตถ์ ของพระเยโฮวาห์ และบังคับ
ประชาชาติ ทัง้ สิน
้ ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงใช้ให้ข้าพเจ้าไปหานั ้นดื่ม 18 คือกรุ งเยรู ซาเล็มและ
หัว เมืองแห่ง ยู ดาห์ ทัง้ บรรดากษั ตริย์ และเจ้า นายของเมืองนั ้น เพื่อ จะกระทํา ให้เป็ นที ่ รก
ร้างและเป็นทีน
่ ่าตกตะลึง เป็นทีเย้
่ ยหยันและเป็นทีส
่ าปแช่งอย่างทุกวันนี้ 19 ฟาโรห์กษั ตริย์
แห่ งอ ียป
ิ ต์ กับ บรรดาข้าราชการและเจ้า นายและประชาชนของท่านนั ้น 20 และบรรดาชน
15
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ที่ ปะปนกัน บรรดากษั ตริย์แห่งแผ่นดิ นอูส และบรรดากษั ตริย์แห่งแผ่นดินฟี ลิสเตีย เมือ
งอัชเคโลน กาซา เอโครน และส่วนชาวเมืองอัชโดดที่ เหลืออยู่ 21 เอโดม โมอับและคนอัม
โมน 22 บรรดากษั ตริย์แห่งเมืองไทระ บรรดากษั ตริย์ เมืองไซดอน และบรรดากษั ตริย์ แห่
งเกาะต่างๆฟากทะเลข้างโน้ น 23 เมืองเดดาน เทมา บุ ส และบรรดาคนที่ อยู่ในมุ มที่ไกลที่
สุด 24 บรรดากษั ตริย์แห่งอาระเบีย และบรรดากษั ตริย์แห่งประชาชนที่ ปะปนกันอยู่ในถิน
่
ทุ รก ัน ดาร 25 บรรดากษั ตริย์ แห่ งศิ มรี และบรรดากษั ตริย์ แห่ งเอลาม และบรรดากษั ตริ
ย์ ของมีเดีย 26 บรรดากษั ตริย์ แห่ งเมืองทิศ เหนื อ ทัง้ ไกลและใกล้ ที ละเมืองๆ และบรรดา
ราชอาณาจักรแห่ง โลกซึ่ง อยู่ บนพื้น พิ ภพ และกษั ตริย์ แห่ งเชชัก จะดื่ม ภายหลัง กษั ตริย์
เหล่า นี้ 27 “แล ้ว เจ้า จงพู ดก ับ เขาทัง้ หลายว่า ‘พระเยโฮวาห์ จอมโยธา พระเจ้า แห่ งอ ิส รา
เอลตรัสดังนี้ ว่า จงดื่มให้เมาแล้ วก็อาเจียน จงล้มลงและอย่าลุกขึ้นอีกเลย เนื่ องด้วยดาบ
ซึ่ง เราจะส่ง มาท่ามกลางเจ้า ทัง้ หลาย� 28 และถ้า เขาปฏิเสธไม่ รบ
ั ถ้วยจากมือ ของเจ้า ดื่ม
เจ้ าจงพู ดกับเขาทัง้ หลายว่า ‘พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ ว่า เจ้ าจะต้องดื่ม 29 เพราะ
ดูเถิด เราได้เริม
่ ทําโทษเมืองซึ่งเรียกตามนามของเราแล้ว และเจ้าจะลอยนวลไปได้โดยไม่
ถู กโทษหรือ พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า เจ้ าจะลอยนวลไปไม่ได้ เพราะเราจะเรียกดาบ
เล่มหนึ่ งมาเหนื อชาวแผ่นดินโลกทัง้ สิน
้ � 30 เพราะฉะนั ้น เจ้าจงพยากรณ์ คําเหล่านี้ ทัง้ สิน
้
สู้ เขาทัง้ หลาย และกล่าวแก่ เขาว่า ‘พระเยโฮวาห์ จะทรงเปล่ง เสียงคํารามจากที่ สูง และ
จากที่ พํานั กอ ัน บริสุทธิ์ ของพระองค์ พระองค์ จะเปล่ง พระสุรเสียง พระองค์ จะเปล่ง เสียง
คํารามมากมายต่อ คอกแกะของพระองค์ และทรงโห่ รอ
้ งอย่างกับ คนที่ ย่าํ องุน
่ โห่ รอ
้ งต่อ
ชาวพิภพทัง้ สิน
้ 31 เสียงกัมปนาทจะก้องไปทัว่ ปลายพิภพ เพราะพระเยโฮวาห์ทรงมีคดีกับ
บรรดาประชาชาติ พระองค์ จะทรงเข้าพิพากษาเนื้ อหนั งทัง้ สิน
้ พระองค์ จะ
่ ัน
้ ส่วนคนชัวน
ทรงฟันเสียด้วยดาบ� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 32 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ ว่า
‘ดู เถิด ความร้ายจะไปจากประชาชาติ นี้ ถึง ประชาชาติ นั ้น และลมหมุน ใหญ่ จะปั่ นป่วนขึ้น
มาจากส่วนพิภพโลกที่ไกลที่สุด 33 และบรรดาผู้ที่พระเยโฮวาห์ทรงประหารในวันนั ้น จะมี
จากปลายโลกข้างนี้ ถึงปลายโลกข้างนั ้น เขาเหล่านั ้นจะไม่มีใครโอดครวญให้ หรือรวบรวม
หรือฝังไว้ แต่จะเป็นมูลสัตว์อยูบนพื
่
้นดิน� ” 34 ท่านผู้เลี้ยงแกะทัง้ หลายเอ๋ย จงครํา่ ครวญ
และร้องเถิด ท่านเจ้าของฝูงแกะ จงกลิง้ เกลือกในขี้เถ้า เพราะวันเวลาของการสังหารเจ้า
และที่เจ้าต้องกระจัดกระจายมาถึงแล้ว และเจ้าทัง้ หลายจะล้มลงเหมือนภาชนะงาม 35 ผู้
เลี้ยงแกะจะไม่มีทางหนี หรือเจ้าของฝูงแกะไม่มีทางรอดหนี ไป 36 จะได้ฟังเสียงร้องของผู้
เลี้ยงแกะ และเสียงครํา่ ครวญของเจ้าของฝูง แกะ เพราะว่า พระเยโฮวาห์ทรงทําลายลาน
หญ้า ของเขาทัง้ หลายเสีย แล้ว 37 และคอกแกะที่ สงบสุข ก็ ถู กตัด ให้ ล้ม ลงเสีย แล้ว เนื่ อง
ด้วยความกริวอ
้ ันแรงกล้าของพระเยโฮวาห์ 38 พระองค์ทรงออกจากที่ซุ่มตัวของพระองค์
อย่างสิงโต เพราะว่าแผ่นดินของเขาทัง้ หลายเป็นที่รกร้าง เพราะเหตุความดุดันของพระผู้
เข้มงวด และเพราะเหตุความกริวอ
้ ันแรงกล้าของพระองค์

26
ประชาชนขูเข
่ ็ญว่าจะฆ่าเยเรมีย์
ในต้ นร ัช กาลของเยโฮยาคิ ม ราชบุตรของโยสิ ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ พระวจนะนี้ มา
จากพระเยโฮวาห์ว่า 2 “พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า จงยืนอยู่ในลานพระนิ เวศแห่งพระเยโฮ
วาห์ และจงพูดกับบรรดาหัวเมืองแห่งยูดาห์ ซึ่งมานมัสการในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์
1
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3 บางทีเขาจะฟัง

คือพูดบรรดาถ้อยคําที่เราสัง่ เจ้าให้พูดกับเขา อย่าเก็บไว้สักคําเดียว
และ
ทุกคนจะกลับจากทางชัว่ ของเขา และเราจะกลับใจไม่ทําความร้ายซึ่งเราเจตนาจะกระทํา
ต่อเขาทัง้ หลาย เนื่ องด้วยการกระทําที่ชว
ั ่ ร้ายของเขาทัง้ หลาย 4 เจ้าจงพูดกับเขาทัง้ หลาย
ว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า ถ้า เจ้า ทัง้ หลายไม่ ฟัง เรา ที่ จะดําเนิ น ตามราชบัญญั ติ ที่ เรา
ได้ วางไว้ต่อ หน้า เจ้า 5 และเชื่อ ฟัง ถ้อยคํา ของบรรดาผู้ รับใช้ของเรา คือ บรรดาผู้ พยากรณ์
ซึ่ง เราได้ ส่ง ไปหาเจ้า อย่างไม่ หยุด ยัง้ คือ ส่ง พวกเขาไป ถึง เจ้า จะมิ ได้ เชื่อ ฟัง 6 แล ้ว เราจะ
กระทํา ให้ พระนิ เวศนี้ เหมือนอย่างชี โลห์ และเราจะกระทํา ให้ เมืองนี้ เป็ นที ่ สาปแก่ บรรดา
ประชาชาติทัว่ โลก� ” 7 บรรดาปุโรหิตและผู้พยากรณ์ และประชาชนทัง้ สิน
ิ เยเรมียพู
์
้ ได้ยน
ดถ้อยคําเหล่า นี้ ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 8 และต่อ มาเมื่อเยเรมีย์ได้ จบคําพูด ทัง้ สิน
้
ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ได้ บัญชาท่านให้ พู ดแก่ บรรดาประชาชนนั ้น พวกปุโรหิต และผู้ พยากรณ์
และประชาชนทัง้ สิน
้ ได้ จับ เยเรมีย์กล่าวว่า “เจ้ าจะต้องตายแน่ 9 ทําไมเจ้าจึงพยากรณ์ ใน
พระนามของพระเยโฮวาห์ว่า ‘พระนิ เวศนี้ จะเหมือนชีโลห์และเมืองนี้ จะรกร้าง ปราศจาก
คนอาศัย� ” และประชาชนทัง้ สินก
์ ่พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์
้ ็รวมตัวกันต่อต้านเยเรมียที
10 เมื่อ บรรดาเจ้า นายแห่ง ยู ดาห์ ได้ ยิน สิง
ึ มาจากพระราชวัง ถึง พระ
่ เหล่า นี้ แล้ว ท่านก็ ข้น
นิ เวศของพระเยโฮวาห์ และมานั ่ง ในทางเข้า ประตู ใหม่ แห่ งพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์
11 แล ้ว บรรดาปุโรหิต และผู้ พยากรณ์ จึง ทูล เจ้า นายและบอกประชาชนทัง
้ ปวงว่า “ชายคน
นี้ ควรแก่การตัดสินลงโทษถึงความตาย เพราะเขาพยากรณ์ กล่าวโทษเมืองนี้ ดังที่ท่านทัง้
หลายได้ ยิ นก ับ หู ของท่านเองแล้ว� 12 เยเรมีย์ จึง ทูล เจ้า นายทัง้ สิน
้ และบอกประชาชนทัง้
ปวงว่า “พระเยโฮวาห์ทรงใช้ให้ข้าพเจ้ามาพยากรณ์ ต่อพระนิ เวศและเมืองนี้ ตามถ้อยคํา
ทัง้ สิน
ิ มา 13 เพราะฉะนั ้น บัดนี้ ท่านทัง้ หลายจงแก้ไขพฤติการณ์ และ
้ ซึ่งท่านทัง้ หลายได้ยน
การกระทํา ของท่านทัง้ หลาย และเชื่อ ฟัง พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน
และพระเยโฮวาห์ จะทรงกลับ พระทัย จากความร้ายซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงประกาศเตือนท่าน
14 แต่ ส่วนตัวข้าพเจ้า ดู เถิด ข้าพเจ้าอยู่ในมือของท่านทัง
้ หลาย ท่านจะกระทําแก่ข้าพเจ้า
15
ตามที่ ท่านเห็นดี และเห็นชอบ ขอแต่ เพียงให้ทราบแน่ ว่า ถ้าท่านประหารข้าพเจ้า ที่ คน
ไร้ความผิดต้องตายนั ้น ตัวท่านเองและเมืองนี้ และชาวเมืองนี้ ต้องรับผิดชอบ เพราะความ
จริงพระเยโฮวาห์ทรงใช้ให้ข้าพเจ้ามาพูดถ้อยคําเหล่านี้ ทัง้ สิน
้ ให้เข้าหูของท่าน� 16 แล้วเจ้า
นายและประชาชนทัง้ สิน
้
ว่า “ชายผูนี
้ ้ ไม่สมควรที่จะ
้ ได้พูดกับบรรดาปุโรหิตและผูพยากรณ์
ต้องคําพิพากษาถึงความตาย เพราะเขาได้พูดกับเราในพระนามของพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของเรา� 17 และผู้ใหญ่บางคนแห่งแผ่นดินนั ้นก็ลุกขึ้นพูดกับประชาชนทัง้ สิ้นที่ประชุมกัน
อยู่ ว่า 18 “มี คาห์ ชาวเมืองโมเรเชทได้ พยากรณ์ ในสมัย เฮเซคี ยาห์กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ และ
กล่าวแก่ ประชาชนทัง้ สิน
้ ของยู ดาห์ว่า ‘พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสด ัง นี้ ว่า เมืองศิ โยนจะ
ถูกไถเหมือนกับไถนา กรุงเยรู ซาเล็มจะกลายเป็นกองสิง่ ปรักหักพัง และภูเขาที่ตัง้ ของพระ
นิ เวศนั ้นจะเป็นเหมือนที่สูงในป่าไม้� 19 เฮเซคียาห์กษั ตริย์แห่งยูดาห์และคนยูดาห์ทัง้ สิน
้
ได้ ฆ่าเขาเสียหรือ ท่านได้ ยาํ เกรงพระเยโฮวาห์และทูลวิงวอนขอพระเยโฮวาห์ และพระเย
โฮวาห์ได้ กลับพระทัยต่อความร้ายซึ่งพระองค์ ทรงประกาศเตือนเขาเหล่านั ้ นมิใช่หรือ แต่
เรากําลังจะนําเหตุรา้ ยใหญ่ยงิ่ มาสู่จิตใจเราเอง
ผู้พยากรณ์ อุรียาห์ถูกฆ่าเสีย

20 ยังมีชายอีกคนหนึ่ งผู้พยากรณ์ ในพระนามของพระเยโฮวาห์

ชื่ออุรีอาห์ บุตรชายเชไม
อาห์ ชาวคีรย
ิ าทเยอาริม ท่านได้พยากรณ์ กล่าวโทษเมืองนี้ และแผ่นดินนี้ ตามบรรดาถ้อย
คํา ของเยเรมีย์ 21 และเมื่อ กษั ตริย์เยโฮยาคิ ม พร ้ อมกับ บรรดาทแกล้ว ทหาร และบรรดา
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เจ้านายได้ยน
ิ ถ้อยคํานี้ กษั ตริยก็
์ ทรงแสวงหาจะสังหารท่านเสีย และเมื่ออรี
ุ อาห์ได้ยินเรือ
่ ง
นี้ ท่านก็กลัวจึงหนี รอดไปยังอียป
ิ ต์ 22 แลว
้ กษัตริย์เยโฮยาคิมก็ส่งชายบางคน คือเอลนาธัน
บุตรชายอัคโบร์และคนอื่นอีกไปยังอียป
ิ ต์ 23 และเขาทัง้ หลายจับอุรีอาห์มาจากอียป
ิ ต์ และ
นํา ท่านมาถวายกษั ตริย์เยโฮยาคิ ม พระองค์ ทรงประหารท่านเสีย ด้วยดาบ และโยนศพ
เข้าไปในที่ ฝัง ศพของคนสามัญ� 24 แต่ มือ ของอาหิคัม บุตรชายชาฟานอยู่ กับ เยเรมีย์ ฉะ
นั ้นเยเรมียจ
์ ึงมิได้ถูกมอบให้ในมือประชาชนเพื่อประหารชีวต
ิ ท่าน

27
บทเรียนจากแอก
ในต้ นร ัช กาลเยโฮยาคิ มราชบุตรของโยสิ ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ พระวจนะนี้ มาจาก
พระเยโฮวาห์ถึงเยเรมีย์ว่า 2 พระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าดังนี้ ว่า “จงทําสายรัดและแอก
สําหรับตัวเจ้า จงสวมคอของเจ้า 3 และส่ งมันไปยังกษั ตริย์แห่งเอโดม กษั ตริย์แห่งโมอับ
และกษั ตริย์แห่งคนอัมโมน กษั ตริยแห่
์ งไทระ และกษั ตริย์แห่งไซดอน ด้วยมือของทูตที่มา
เข้า เฝ้า เศเดคี ยาห์กษั ตริย์ แห่งยู ดาห์ที่ กรุ งเยรู ซาเล็ม 4 จงฝากคํา กําชับ เหล่า นี้ แก่ บรรดา
นายของเขาว่า ‘พระเยโฮวาห์ จอมโยธา พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล ตรัสด ัง นี้ ว่า เจ้ าจงกล่าว
เรือ
่ งต่อ ไปนี้ ให้ นายของเจ้า ฟัง ว่า 5 นี่ คือ เราเอง ผู้ ได้ สร้างโลก ทัง้ มนุษย์ และสัตว์ ซ่ึง อยู่
บนพื้น ดิน ด้วยฤทธานุภาพใหญ่ ยงิ่ และด้วยแขนที่ เหย ียดออกของเรา และเราจะให้แก่ ผู้
ใดก็ ได้ สุดแต่ เราเห็น ชอบ 6 บัดนี้ เราได้ ให้ แผ่ นดิน เหล่า นี้ ทัง้ สิน
้ ไว้ ในมือ ของเนบู คัด เนส
ซาร์ กษั ตริย์แห่งบาบิโลนผู้รับใช้ของเรา และเราได้ให้สัตว์ป่าทุ่งแก่เขาด้วยที่ จะปรนนิ บัติ
เขา 7 บรรดาประชาชาติ ทัง้ สิน
้ จะต้องปรนนิ บั ติ ตัว เขา ลูก และหลานของเขา จนกว่า เวลา
กําหนดแห่ง แผ่น ดิน ของท่านเองจะมาถึง แล ้ว หลายประชาชาติ และบรรดามหากษั ตริย์
จะกระทําให้ท่านเป็นทาสของเขาทัง้ หลาย 8 แต่ต่อมาถ้าประชาชาติใด หรือราชอาณาจักร
ใด จะไม่ ปรนนิ บัติ เนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์ แห่งบาบิ โลนคนนี้ และไม่ ยอมวางคอไว้ใต้ แอก
ของกษั ตริย์ บาบิ โลน เราจะลงโทษประชาชาติ นั้น ด้วยดาบ ด้วยการกันดารอาหาร และ
ด้วยโรคระบาด พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ จนกว่า เราจะล้างผลาญเสีย ด้วยมือ ของเขา
9 เพราะฉะนั ้น อย่า ฟัง ผู้ พยากรณ์ หรือ พวกโหรหรือ คนช่างฝัน ของเจ้า หรือ หมอดู หรือ นั ก
วิทยาคมของเจ้า ผู้ซึ่งกล่าวแก่เจ้าว่า “ท่านจะไม่ปรนนิ บัติกษั ตริย์แห่งกรุ งบาบิโลนดอก�
10 เพราะซึ่งเขาพยากรณ์ ให้ท่านนั ้นเป็ นความเท็จ อันยังผลให้ท่านต้องโยกย้ายไกลไปจาก
แผ่น ดิน ของท่าน และเราจะขับ ไล่ ท่านออกไป และท่านจะพินาศ 11 แต่ ประชาชาติ ใดซึ่ง
เอาคอของตนวางไว้ใต้แอกของกษั ตริย์แห่งบาบิโลนและปรนนิ บัติท่าน เราจะละเขาไว้บน
แผ่นดินของเขา เพื่อให้ทําไร่ไถนาและให้อาศัยอยูที
่ ่นั่น พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ� ”
1

เยเรมียเ์ ตือนให้เชื่อฟังกษั ตริย์เนบูคัดเนสซาร์
ข้าพเจ้า ได้ ทูล เศเด คี ยาห์ กษั ตริย์ แห่ ง ยู ดาห์ ตาม บรรดา ถ้อยคํา เหล่า นี้ ว่า “จง เอา
คอของท่านไว้ ใต้ แอกของกษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลน และปรนนิ บั ติ เขาและประชาชนของเขา
และจงมี ชีวิตอยู่ 13 ทําไมท่านกับ ชนชาติ ของท่านจะมาตายเสีย ด้วยดาบ ด้วยการกันดาร
อาหารและด้วยโรคระบาด ดัง ที่ พระเยโฮวาห์ ทรงลัน
่ วาจาเกี่ ยวด ้วยประชาชาติ ใดๆซึ่ง
จะไม่ ปรนนิ บัติ กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลน 14 อย่า ฟัง ถ้อยคํา ของผู้ พยากรณ์ ผู้ กล ่าวแก่ เจ้ าว่า
‘ท่านจะไม่ ปรนนิ บัติ กษั ตริย์ แห่งบาบิ โลนดอก� เพราะซึ่ง เขาทัง้ หลายพยากรณ์ แก่ ท่านนั ้
นก ็ เป็นการมุสา 15 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า เราไม่ ได้ ใช้ เขา แต่ เขาพยากรณ์ เท ็จ ในนามของ
เรา ซึ่ง ยัง ผลให้ เราต้องขับ ไล่ เจ้ าออกไปและเจ้า จะต้องพินาศ ทัง้ ตัว เจ้า และผู้ พยากรณ์
ทัง้ หลายซึ่ง พยากรณ์ ให้ แก่ เจ้า � 16 และข้าพเจ้า ก็ ได้ พู ดก ับ ปุโรหิต และประชาชนนี้ ทัง้ สิ้
12
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นว ่า “พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า อย่า เชื่อ ฟัง ถ้อยคํา ของผู้ พยากรณ์ ของเจ้า ซึ่ง พยากรณ์
ให้ แก่ เจ้ าว่า ‘ดู เถิด ไม่ ช้า เขาจะนํา เครือ
่ งใช้ ของพระนิ เวศแห่ง พระเยโฮวาห์ กล ับ มาจาก
กรุ งบาบิโลน� เพราะซึ่งเขาพยากรณ์ แก่ท่านนั ้ นก็เป็นความเท็จ 17 อย่าเชื่อฟังเขาเลย จง
ปรนนิ บั ติ กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลนและมี ชี วิตอยู่ ทําไมเมืองนี้ จะร้างเปล่า 18 แต่ ถ้า เขาเหล่า
นั ้นเป็นผู้พยากรณ์ และถ้าพระวจนะของพระเยโฮวาห์อยู่กับเขา ก็ ขอให้เขาทูลวิงวอนต่อ
พระเยโฮวาห์ จอมโยธาว่า ให้ เครือ
่ งใช้ ซึ่ง ยัง เหลือ อยู่ ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และ
ในพระราชวังของกษั ตริย์แห่งยูดาห์ และในกรุ งเยรู ซาเล็ม อย่าให้ไปยังบาบิโลน 19 เพราะ
พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ เกี่ยวกับบรรดาเสา ขันสาคร และขาตัง้ และเครือ
่ งใช้อ่น
ื ๆ
ที่ เหลือ อยู่ ในเมืองนี้ 20 ที่ เนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลนมิ ได้ ริบ เอาไป เมื่อ ท่านได้
จับเอาเยโคนิ ยาห์ราชบุตรของเยโฮยาคิ มกษั ตริย์ของยู ดาห์ และบรรดาขุนนางของยู ดาห์
และเยรู ซาเล็ม ถูก กวาดต้อนจากกรุ ง เยรู ซาเล็ม ไปเป็น เชลยยัง กรุ ง บาบิ โลน 21 พระเยโฮ
วาห์จอมโยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ เกี่ยวด้วยเรือ
่ งเครือ
่ งใช้ซ่ึงยังเหลืออยูใ่ นพระ
นิ เวศของพระเยโฮวาห์ ในพระราชวังของกษั ตริย์แห่งยูดาห์และในกรุ งเยรู ซาเล็ม 22 พระ
เยโฮวาห์ตรัสว่า เครือ
่ งใช้เหล่านี้ จะถูกขนไปยังบาบิโลน และจะค้างอยู่ที่นั ่นจนถึงวันที่เรา
เอาใจใส่มัน แล้วเราจึงจะนํามันกลับขึ้นมา และให้กลับสู่สถานที่นี้ �
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คําพยากรณ์ เท็จของฮานั นยาห์
1 ต่อ มาในปี เดียวกัน นั ้น เมื่อ ต้ นร ัช กาลเศเดคี ยาห์กษั ตริย์ แห่งยู ดาห์ ในเดือนที่ หา
้ ปี ที่ สี่
ฮานั น ยาห์บุ ตรชายของอัส ซูร ์ ผู้ พยากรณ์ จากกิเบโอน ได้ พู ดก ับ ข้าพเจ้า ในพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาห์ ต่อ หน้า บรรดาปุโรหิต และประชาชนทัง้ หลายว่า 2 “พระเยโฮวาห์ จอมโยธา
พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ ว่า เราได้หก
ั แอกของกษัตริย์แห่งบาบิโลนแล้ว 3 ภายในสอง
ปี เราจะนําเครือ
่ งใช้ทัง้ สิน
้ ของพระนิ เวศแห่งพระเยโฮวาห์กลับมายังที่ นี้ ซึ่งเป็นภาชนะที่
เนบู คัดเนสซาร์กษั ตริย์แห่งบาบิโลนริบไปจากที่ นี้ และขนไปยังบาบิโลน 4 เราจะนําเยโคนิ
ยาห์ราชบุตรของเยโฮยาคิมกษั ตริย์แห่งยูดาห์และบรรดาผูที
้ ่ถูกกวาดจากยูดาห์ ผูซึ
้ ่งไปยัง
บาบิโลน กลับมายังที่นี้ พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละว่า เพราะเราจะหักแอกของกษัตริย์แห่
งบาบิโลน� 5 แล้วเยเรมีย์ผู้พยากรณ์ ก็ พู ดกับฮานั นยาห์ผู้พยากรณ์ ต่อหน้าบรรดาปุโรหิต
และต่อ หน้า ประชาชนทัง้ ปวงผู้ ซ่ึง ยืน อยู่ ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 6 และเยเรมีย์ ผู้
พยากรณ์ กล่าวว่า “เอเมน ขอพระเยโฮวาห์ ทรงกระทํา เช่น นั ้น เถิด ขอพระเยโฮวาห์ ทรง
กระทําให้ถ้อยคําซึ่งท่านพยากรณ์ นั้นเป็นจริง และนําเครือ
่ งใช้แห่งพระนิ เวศของพระเยโฮ
วาห์และบรรดาผู้ถู กกวาดไปทัง้ สิน
้ กลับมาจากบาบิโลนยังที่ นี้ 7 ถึงกระนั ้ นก็ขอฟังถ้อยคํา
นี้ ซ่ึง ข้าพเจ้า พูด ให้ท่านได้ยน
ิ และให้ประชาชนทัง้ หลายนี้ ได้ยน
ิ 8 บรรดาผู้ พยากรณ์ ซึ่ง อยู่
ก่อนท่านและข้าพเจ้าตัง้ แต่ โบราณกาลได้ พยากรณ์ ถึงสงคราม เหตุ ร้ายต่างๆ และโรคระ
บาดอั นม ี แก่ หลายประเทศและหลายราชอาณาจักรใหญ่ ๆ 9 ส่วนผู้ พยากรณ์ ผู้ พยากรณ์
ว่า จะมี สันติภาพ เมื่อ เป็น จริง ตามถ้อยคํา ของผู้ พยากรณ์ นั ้น จึง รู ก
้ ั นว ่า พระเยโฮวาห์ทรง
ใช้ผู้พยากรณ์ นั ้นจริง� 10 แล้วฮานั นยาห์ผู้พยากรณ์ ก็ ปลดแอกออกจากคอของเยเรมีย์ผู้
พยากรณ์ และหัก มัน เสีย 11 และฮานั น ยาห์ได้ กล ่าวต่อ หน้า ประชาชนทัง้ สิ้นว ่า “พระเยโฮ
วาห์ตรัสดังนี้ ว่า อย่างนั ้นแหละ เราจะหักแอกของเนบูคัดเนสซาร์กษั ตริยของบาบิ
์
โลนจาก
คอของบรรดาประชาชาติทัง้ สิน
้ ภายในสองปี� แต่เยเรมีย์ผู้พยากรณ์ ก็ออกไปเสีย 12 หลัง
จากที่ฮานั นยาห์ผูพยากรณ์
้
หักแอกจากคอของเยเรมียผู
์ พยากรณ์
้
พระวจนะของพระเยโฮ
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13 “จงไปบอกฮานั นยาห์ว่า

วาห์มายังผู้พยากรณ์ เยเรมีย์ว่า
‘พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า เจ้า
ได้ หก
ั แอกไม้� แต่ เจ้ าจะทําแอกเหล็กไว้ให้พวกเขาแทน 14 เพราะพระเยโฮวาห์จอมโยธา
พระเจ้า แห่งอ ิส ราเอล ตรัสด ัง นี้ ว่า เราได้ วางแอกเหล็ก ไว้บนคอบรรดาประชาชาติ เหล่า นี้
ทัง้ สิน
้ ให้ เขาปรนนิ บั ติ เนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลนและเขาทัง้ หลายจะปรนนิ บั ติ
เขา เพราะเราได้ยกให้เขาแล้วถึงแม้วา่ สัตว์ป่าทุ่งด้วย�
เยเรมียพยากรณ์
์
ถึงความตายของฮานั นยาห์

15 และเยเรมียผู
์ พยากรณ์
้
ได้พูดกับฮานั นยาห์ผูพยากรณ์
้
ว่า “ฮานั นยาห์ ขอท่านฟัง พระ

เยโฮวาห์มิได้ ทรงใช้ท่าน แต่ ท่านได้ กระทํา ให้ชนชาติ นี้ วางใจในความเท็จ 16 เพราะฉะนั ้น
พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า ดู เถิด เราจะย้ายเจ้า ไปจากพื้น โลก ในปี เดียวนี้ เองเจ้า จะต้องตาย
เพราะเจ้าได้สอนให้กบฏต่อพระเยโฮวาห์� 17 ในปี เดียวกันนั ้น ในเดือนที่เจ็ด ฮานั นยาห์ผู้
พยากรณ์ ก็ตาย
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เยเรมียเข
์ ียนถึงพวกเชลยในบาบิโลน
ต่อ ไป นี้ เป็น ถ้อยคํา ใน จด หมาย ซึ่ง เยเร มีย์ ผู้ พยากรณ์ ฝาก ไป จาก กรุ ง เยรู ซาเล็ม ถึง
พวกผู้ ใหญ่ ที่ เหลือ อยู่ ของพวกที่ เป็น เชลย และถึง บรรดาปุโรหิต บรรดาผู้ พยากรณ์ และ
ประชาชนทัง้ สิน
้ ผู้ซึ่งเนบูคัดเนสซาร์ได้ให้กวาดไปจากกรุ งเยรู ซาเล็มถึงบาบิโลน 2 (นี่ เป็น
เรือ
่ งหลัง จากกษั ตริย์เยโคนิ ยาห์ และพระราชินี พวกขั นที บรรดาเจ้า นายของยู ดาห์ และ
เยรู ซาเล็ม และบรรดาช่างไม้ และช่างเหล็ก ได้ ออกไปจากกรุ ง เยรู ซาเล็ม แล้ว� 3 จดหมาย
นั ้นได้ส่งไปด้วยมือของเอลาสาห์บุตรชายของชาฟานและเกมาริยาห์บุตรชายฮิลคียาห์ (ผู้
ซึ่ง เศเดคี ยาห์ กษั ตริย์ แห่งยู ดาห์ ส่ง ไปที่ บาบิ โลนยัง เนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลน)
จดหมายนั ้นว่า 4 “พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอล ตรัสดังนี้ แก่บรรดาผู้เป็น
เชลย ผู้ซึ่งเราได้เนรเทศเขาไปจากกรุ งเยรู ซาเล็มถึงบาบิโลนนั ้นว่า 5 จงสร้างเรือนของเจ้า
และอาศัย อยู่ ในเรือนนั ้น จงปลูก สวนและรับ ประทานผลไม้ ที่ ได้ นั ้น 6 จงมี ภรรยาและให้
กําเนิ ดบุตรชายบุตรสาว จงหาภรรยาให้บุตรชายของเจ้าทัง้ หลาย และยกบุตรสาวของเจ้า
ให้ แต่ งงานเสีย เพื่อ นางจะให้ กําเนิ ด บุตรชายและบุตรสาว เพื่อ เจ้า ทัง้ หลายจะทวี มากขึ้
นที่นั่นและไม่น้ อยลง 7 แต่จงส่งเสริมสันติภาพของเมือง ซึ่งเราได้กวาดเจ้าให้ไปเป็นเชลย
อยูนั
่ ้น และจงอธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์เผื่อเมืองนั ้น เพราะว่าเจ้าทัง้ หลายจะพบสันติภาพ
ของเจ้า ในสันติภาพของเมืองนั ้น 8 เพราะพระเยโฮวาห์ จอมโยธา พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล
ตรัสดังนี้ ว่า อย่ายอมให้ผู้พยากรณ์ ของเจ้า ทัง้ หลาย หรือพวกโหรของเจ้า ผู้ อยู่ท่ามกลาง
หลอกลวงเจ้า และอย่าเชื่อความฝันซึ่งเขาทัง้ หลายได้ฝันเห็น 9 เพราะที่เขาพยากรณ์ แก่เจ้
าในนามของเรานั ้นเป็นความเท็จ เรามิได้ ใช้เขาไป พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 10 เพราะ
พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า เมื่อเจ็ดสิบปี แห่งบาบิโลนครบแล้ว เราจะเยีย
่ มเยียนเจ้า และจะ
ให้ถ้อยคําอันดี ของเราสําเร็จเพื่อเจ้า และจะนําเจ้ากลับมาสู่ สถานที่ นี้ 11 พระเยโฮวาห์ตรั
สว ่า เพราะเรารู แ
้ ผนงานที่ เรามี ไว้สําหรับ เจ้า เป็น แผนงานเพื่อ สันติ ภาพ ไม่ใช่ เพื่อ ความ
ทุกข์ ยาก เพื่อ จะให้ อนาคตตามที่ คาดหมายไว้แก่ เจ้า 12 แล ้ว เจ้า จะทูล ขอต่อ เรา และมา
อธิษฐานต่อเรา และเราจะฟังเจ้า 13 เจ้าจะแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วย
สิน
้ สุดใจของเจ้า 14 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า เราจะให้ เจ้ าพบเรา และเราจะให้การเป็น เชลย
ของเจ้ากลับสู่ สภาพดี และรวบรวมเจ้ามาจากบรรดาประชาชาติ และจากทุกที่ ที่ เราขับไล่
เจ้ าให้ไปอยู่ นั ้น พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ และเราจะนํา เจ้า กลับ มายัง ที่ ซ่ึง เราเนรเทศ
1
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เจ้า ให้ จากไปนั ้น เพราะเจ้า ทัง้ หลายได้ กล่าวว่า ‘พระเยโฮวาห์ ได้ เพาะให้ มี ผู้ พยากรณ์
สําหรับ เราทัง้ หลายขึ้น ในบาบิ โลน � 16 จงทราบว่า พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ เก ี่ย วกับกษั ตริ
ย์ ผู้ ประทับ บนพระที่นั่ง ของดาวิด และเกี่ยวกับ ประชาชนทัง้ สิน
้ ผู้ อาศัย อยู่ ในเมืองนี้ คือ
ญาติ พี่น้ องของท่าน ผู้มิได้ ถู กเนรเทศไปกั บท่านว่า 17 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ ว่า
ดู เถิด เราจะส่ง ดาบ การก ัน ดารอาหาร และโรคระบาดมาเหนื อ เขาทัง้ หลาย และเราจะ
กระทํา ให้เขาทัง้ หลายเหมือนกับ มะเดื่อ ที่ เสีย ซึ่ง เลวมากจนเขารับ ประทานไม่ ได้ 18 เราจะ
ข่มเหงเขาด้วยดาบ การก ัน ดารอาหาร และโรคระบาด และจะกระทํา เขาให้ ยา้ ยไปอยู่ ใน
ราชอาณาจักรทัง้ สิน
่ ่าตกตะลึง ให้เป็นทีเย้
่ ยหยัน
้ แห่งแผ่นดินโลก ให้เป็นคําสาป ให้เป็นทีน
เป็ นที ่นินทาท่ามกลางบรรดาประชาชาติซ่ึงเราได้ ขับไล่ ให้เขาไปอยู่นั ้น 19 พระเยโฮวาห์ตรั
สว ่า เพราะว่า เขาทัง้ หลายไม่ เชื่อ ฟัง ถ้อยคํา ของเราที่ ส่ง มายัง เขาอย่างไม่ หยุด ยัง้ โดยผู้
พยากรณ์ ผู้รบ
ั ใช้ของเรา แต่ เจ้ าทัง้ หลายไม่ ยอมฟัง พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ� 20 เจ้ า
ทัง้ ปวงผู้ถู กเนรเทศ ผู้ซึ่งเราส่งไปจากกรุ งเยรู ซาเล็มถึงบาบิโลน จงฟังพระวจนะของพระ
เยโฮวาห์ ที่ วา่ 21 “พระเยโฮวาห์ จอมโยธา พระเจ้า ของอิสราเอล ตรัสด ัง นี้ เก ี่ย วกับ อาหับ
บุตรชายของโคลายาห์ และเศเดคียาห์บุตรชายมาอาเสอาห์ ผูซึ
้ ่งได้พยากรณ์ เท็จแก่เจ้าใน
นามของเรา ดูเถิด เราจะมอบเขาทัง้ สองไว้ในมือของเนบูคัดเนสซาร์กษั ตริย์แห่งบาบิโลน
และท่านจะฆ่าเขาทัง้ สองเสียต่อหน้าต่อตาเจ้า 22 เหตุเขาทัง้ สองบรรดาผูที
้ ่ถูกเนรเทศจาก
ยูดาห์ไปถึงบาบิโลนจะใช้คําสาปต่อไปนี้ ว่า ‘ขอพระเยโฮวาห์ทรงกระทําให้เจ้าเหมือนเศเดคี
ยาห์และอาหับ ผู้ที่กษั ตริย์บาบิโลนคลอกเสียด้วยไฟ� 23 เพราะเขาทัง้ สองได้กระทําความ
เลวร้ายในอิสราเอล ได้ล่วงประเวณี กับภรรยาของเพื่อนบ้าน และได้พูดถ้อยคําเท็จในนาม
ของเรา ซึ่งเรามิได้บัญชาเขา เราเป็นผูที
้ ่รูและเราเป็
้
นพยาน� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ
24 เจ้ าจงบอกเชไมอาห์ชาวเนเฮลามว่า 25 “พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอล
ตรัสดังนี้ ว่า เจ้าได้ส่งจดหมายในนามของเจ้าไปยังประชาชนทัง้ ปวงผู้อยู่ในกรุ งเยรู ซาเล็ม
และยัง เศฟัน ยาห์ บุ ตรชายมาอาเสอาห์ ปุ โรหิต และยัง ปุโรหิต ทัง้ ปวงว่า 26 ‘พระเยโฮวาห์
ได้ ทรงกระทํา เจ้า ให้ เป็น ปุ โรหิต แทนเยโฮยาดาปุโรหิต ให้ เป็น เจ้า หน้าที่ ในพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาห์ ควบคุม คนบ้า ทุก คนที่ ตัง้ ตัว เองเป็น ผู้ พยากรณ์ ให้จับ เขาใส่ คุ กและใส่ คา �
27 ฉะนั ้น บัดนี้ ทําไมเจ้า มิ ได้ ต่อ ว่า เยเรมีย์ ชาวอานาโธทผู้ ซ่ึง ตัง
้ ตัว เองเป็น ผู้ พยากรณ์ แก่
เจ้า 28 เพราะเขาได้ส่งจดหมายมายังเราในบาบิโลนว่า ‘การที่ เจ้าเป็นเชลยนั ้นจะเนิ่ นนาน
จงสร้างเรือนของเจ้าและอาศัยอยูใ่ นเรือนนั ้น และปลูกสวนและรับประทานผลที่ได้นั ้น� ”
29 เศฟัน ยาห์ปุ โรหิตอ ่านจดหมายนี้ ให้เยเรมีย์ผู้ พยากรณ์ ฟัง 30 แล ้ว พระวจนะของพระเย
โฮวาห์ มาย ังเยเรมีย์ ว่า 31 “จงเขียนไปถึง บรรดาผู้ เป็น เชลยทัง้ ปวงว่า ‘พระเยโฮวาห์ ตรัส
เกี่ยวกับเชไมอาห์ชาวเนเฮลามว่า เพราะว่าเชไมอาห์ได้พยากรณ์ แก่เจ้าเมื่อเรามิได้ใช้เขา
และได้กระทําให้เจ้าวางใจในคําเท็จ 32 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด เราจะ
ลงโทษเชไมอาห์ชาวเนเฮลามและเชื้อ สายของเขา เขาจะไม่ มี สัก คนหนึ่ ง ที่ จะอาศัย อยู่ใน
ท่ามกลางชนชาติ นี้ ทัง้ เขาจะมิ ได้ เห็นความดี ซ่ึงเราจะกระทําแก่ ประชาชนของเรา เพราะ
เขาได้สอนให้กบฏต่อพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ� ”
15

30
พระเจ้าทรงบัญชาให้เยเรมียเข
์ ียนพระวจนะของพระองค์

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังเยเรมีย์ว่า 2 “พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรั

สดังนี้ ว่า จงเขียนถ้อยคําทัง้ สินที
้ นหนึ่ ง 3 พระเยโฮวาห์ตรั
้ เ่ ราได้บอกแก่เจ้าไว้ในหนั งสือมว
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สว่า เพราะดูเถิด วันเวลาจะมาถึง เมื่อเราจะให้ประชาชนของเรา คืออิสราเอลและยูดาห์ที่
เป็นเชลยกลับคืนสู่สภาพเดิม พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ และเราจะนําเขามายังแผ่นดิน
ซึ่ง เราได้ ให้ แก่ บรรพบุรุษ ของเขาทัง้ หลาย และเขาทัง้ หลายจะได้ ถึง กรรมสิทธิ์ที่ ดิ นนั ้น�
4 ต่อ ไปนี้ เป็ น พระวจนะซึ่ง พระเยโฮวาห์ ตรัส เกี่ยวกับ อิสราเอลและยู ดาห์ ว่า 5 “พระเยโฮ
วาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า เราได้ยน
ิ เสียงร้องเพราะความกลัว ตัว สัน
่ ความสยดสยองและความไร้
สันติภาพ 6 จงถามเถิด และดู ว่า ผู้ ชายจะคลอดบุตรได้ หรือ ทําไมเราจึง เห็น ผู้ชายทุก คน
เอามือ กดไว้ ที่ เอวเหมือนผู้ หญิง จะคลอดบุตร ทําไมหน้าตาทุก คนจึง ซีด ไป 7 อนิ จจาเอ๋ย
เพราะวันนั ้นใหญ่โตเหลือเกิน ไม่มีวันใดเหมือน เป็นเวลาทุกข์ใจของยาโคบ แต่เขาก็ยงั จะ
รอดวัน นั ้น ไปได้ 8 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว ่า ในวัน นั ้น เหตุ การณ์ จะเกิด ขึ้น คือ เราจะ
หักแอกจากคอของเจ้าทัง้ หลายเสีย และเราจะระเบิดพันธนะของเจ้าเสีย และคนต่างชาติ
จะไม่ทําให้เขาเป็นทาสอีก
ผู้ที่ใหญ่กว่าดาวิดจะครอบครองในอิสราเอล
9 แต่ เขาทัง
้ หลายจะปรนนิ บั ติ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเขาทัง้ หลาย

และดาวิดกษั ตริย์
ของเขาทัง้ หลายผู้ ซ่ึง เราจะตัง้ ขึ้น เพื่อ เขา 10 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า โอ ยาโคบผู้ รับ ใช้ ของ
เราเอ๋ย อย่ากลัวเลย โอ อิสราเอลเอ๋ย อย่าครันคร
่
้าม เพราะดูเถิด เราจะช่วยเจ้าจากที่ไกล
ให้ รอด ทัง้ เชื้อ สายของเจ้า จากแผ่นดิ นที ่ เขาไปเป็น เชลย ยาโคบจะกลับ มา และมี ความ
สงบและความสบาย และจะไม่ มี ผู้ ใดกระทํา ให้เขากลัว 11 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า เพราะเรา
อยู่ กับ เจ้า เพื่อ ช่วยเจ้า ให้ รอด เราจะกระทํา ให้ บรรดาประชาชาติ ทัง้ สิน
้ ถึง อวสาน คือ ผู้ ซ่ึง
เราได้กระจายเจ้าให้ไปอยู่ท่ามกลางเขานั ้น แต่ส่วนเจ้าเราจะไม่กระทําให้ถึงอวสาน เราจะ
ตี สอนเจ้า ตามขนาด และด้วยประการใดก็ตามเราจะไม่ ปล่อยเจ้า โดยไม่ ลงโทษ 12 เพราะ
พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า รอยฟกชํ้า ของเจ้า รักษาไม่ หาย และบาดแผลของเจ้า ก็ ฉกรรจ์
13 ไม่มีผู้ใดที่ จะช่วยคดี ของเจ้า ไม่มีการรักษาบาดแผลของเจ้า ไม่มียารักษาเจ้า 14 คนรัก
ทัง้ สิน
้ ของเจ้าได้ ลืมเจ้าเสีย เขาทัง้ หลายไม่แสวงหาเจ้าแล้ว เพราะเราตี เจ้ าอย่างการโบย
ตี ของศั ตรู เป็นการลงโทษอย่างของคนโหดร้าย เพราะว่า ความชัว่ ช้า ของเจ้า ก็ มากมาย
เพราะว่า บาปของเจ้า ก็ ทวีขึ้น 15 ไฉนเจ้า ร้องเพราะความเจ็บ ของเจ้า ความเศร้า โศกของ
เจ้า รักษาไม่ หาย เพราะว่าความชัว่ ช้า ของเจ้า มากมาย เพราะว่าบาปของเจ้า ทวีขึ้น เราได้
กระทําสิง่ เหล่านี้ แก่ เจ้า 16 เพราะฉะนั ้นทุกคนที่ กินเจ้า เขาจะถู กกิน ปรปักษ์ ของเจ้าหมด
สิน
้ ทุกคนจะตกไปเป็นเชลย ผู้เหล่ านั ้ นที ่ปล้นเจ้า เขาจะเป็นของถูกปล้น และทุกคนที่ กิน
เจ ้า เป็น เหยื่อ เราจะทํา เขาให้ เป็น เหยื่อ 17 เพราะเราจะให้ เจ้ ากลับ มาสู่ สุขภาพดี และเรา
จะรักษาบาดแผลของเจ้า ให้ หาย พระเยโฮวาห์ ตรัส เพราะเขาทัง้ หลายเรียกเจ้า ว่า พวก
นอกคอก คือ ศิ โยนซึ่ง ไม่ มี ใครแสวงหา 18 พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า ดู เถิด เราจะให้เต็นท์
แห่ งยาโคบที่ เป็น เชลยกลับ สู่ สภาพเดิม และมี ความเอ็นดู ในเรือ
่ งที่ อาศัย ของเขา เขาจะ
สร้างเมืองนั ้นขึ้นใหม่บนเนิ นของเมือง และพระราชวังจะตัง้ อยู่ในที่ ที่ เคยอยู่ 19 จะมีเพลง
โมทนาพระคุณออกมาจากที่เหล่านั ้น และมีเสียงของผูที
้ ่รืน
่ เริง เราจะทวีเขาขึ้น และเขาจะ
ไม่มีเพียงน้ อยคน เราจะกระทําให้เขามีเกียรติ เขาจะไม่เป็นแต่ผู้เล็กน้ อย 20 ลูกหลานของ
เขาจะเป็นเหมือนสมั ยก่อน และชุ มนุมของเขาจะได้ ถู กสถาปนาไว้ต่อหน้าเรา และทุกคน
ที่บีบบังคับเขา เราจะลงโทษ 21 ขุนนางของเขาจะเป็นคนหนึ่ งในพวกเขาทัง้ หลาย ผู้ครอบ
ครองของเขาจะออกมาจากท่ามกลางเขาเอง เราจะกระทําให้ท่านนั ้นเข้ามาใกล้ และท่าน
นั ้นจะเข้าใกล้เรา เพราะใครเล่าตัง้ ใจเข้ามาใกล้เราได้เอง พระเยโฮวาห์ตรัส 22 และเจ้าทัง้
หลายจะเป็น ประชาชนของเรา และเราจะเป็น พระเจ้า ของเจ้า� 23 ดู เถิด นั ่น ลมหมุน ของ
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พระเยโฮวาห์ได้ออกไปแล้วด้วยพระพิโรธ เป็นลมหมุนกวาด มันจะตกลงอย่างเจ็บปวดบน
ศีรษะของคนชัว่ 24 ความกริวอ
้ ัน แรงกล้า ของพระเยโฮวาห์จะไม่ หยุด ยัง้ จนกว่า พระองค์
จะทรงกระทํา และให้สําเร็จ ตามพระทัย พระองค์ ประสงค์ ในวาระสุดท้าย เจ้ าทัง้ หลายจะ
พิจารณาถึงข้อความนี้

31
อิสราเอลจะกลับไปอยูที
่ ่แผ่นดินของตน

พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “ในวาระนั ้น เราจะเป็น พระเจ้า ของบรรดาครอบครัว แห่ งอ ิส รา
เอล และเขาทัง้ หลายจะเป็นประชาชนของเรา� 2 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “ชนชาติที่รอด
ตายจากดาบได้ ประสบพระกรุ ณาคุณ ที่ ในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร คื ออ ิส ราเอล เมื่อ เราให้ เขาหยุด
พัก 3 พระเยโฮวาห์ ทรงปรากฏแก่ ข้าพเจ้า แต่ ก่อน ตรัสว ่า ‘เราได้ รก
ั เจ้า ด้วยความรัก นิ
รัน ดร์ เพราะฉะนั ้น เราจึง ชวนเจ้า มาด้วยความเมตตา 4 เราจะสร้างเจ้า อีก และเจ้า จะถูก
สร้างใหม่นะ โอ อิสราเอลพรหมจารีเอ๋ย เจ้ าจะตกแต่งตัวเจ้าด้วยรํามะนาอีก และจะออก
ไปเต้นรํากับผูที
้ ่สนุกสนานกัน 5 เจ้าจะปลูกสวนองุนที
่ บ
่ นภูเขาสะมาเรียอีก ผูปลู
้ กกจ
็ ะปลูก
6
และจะกิน ผลนั ้น� เพราะว่า จะมี วน
ั เมื่อ คนเฝ้า ยามที่ อยู่ บนแดนเทือกเขาเอฟราอิม จะ
ร้องเรียกว่า ‘จงลุกขึ้น ให้เราไปยังศิ โยนเถิด ไปเฝ้าพระเยโฮวาห์ พระเจ้าของเรา� ” 7 เพ
ราะพระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า “จงร้องเพลงด้วยความยินดี เพราะยาโคบ และเปล่ง เสียง
โห่รอ
้ งเพราะประมุข ของบรรดาประชาชาติ จงป่าวร้อง สรรเสริญ และกล่าวว่า ‘โอ ข้า แต่
พระเยโฮวาห์ ขอทรงช่วยประชาชนของพระองค์ ให้ รอด คือ คนที่ เหลือ อยู่ ของอิสราเอล�
8 ดูเถิด เราจะนําเขามาจากแดนเหนื อ และรวบรวมเขาจากส่วนที่ไกลที่สุดของพิภพ มีคน
ตาบอด คนง่อยอยูท
่ ่ามกลางเขา ผูหญิ
้
งที่มีครรภ์และผู้หญิงที่คลอดบุตรจะมาด้วยกัน เขา
9
จะกลับมาที่นี่ เป็นหมู่ใหญ่ เขาจะมาด้วยการร้องไห้ และด้วยการทูลวิงวอนเราก็จะนําเขา
เราจะให้เขาเดินตามแม่น้ําเป็นทางตรง ซึ่งเขาจะไม่สะดุด เพราะเราเป็นบิดาแก่อิสราเอล
และเอฟราอิม เป็น บุตรหัวปี ของเรา 10 โอ บรรดาประชาชาติ เอ๋ย จงฟัง พระวจนะของพระ
เยโฮวาห์ และจงประกาศพระวจนะนั ้น ในเกาะทัง้ หลายที่ หา่ งออกไป จงกล่าวว่า ‘ท่านที่
กระจายอิสราเอลนั ้น จะรวบรวมเขา และจะดูแลเขาอย่างกับ ผู้ เลี้ยงแกะดูแลฝูง แกะของ
เขา� 11 เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงไถ่ ยาโคบไว้แล้ว และได้ ไถ่ เขามาจากมือ ที่ แข ็ง แรงเกิน
กว่าเขา 12 เขาทัง้ หลายจึงจะมาร้องเพลงอยู่บนที่ สูงแห่งศิ โยน และเขาจะไปอย่างราบรืน
่
เพราะความดีของพระเยโฮวาห์ เพราะเมล็ดข้าว นํ้าองุน
่ และนํ้ามัน และเพราะลูกของแกะ
และวัว ชี วิต ของเขาทัง้ หลายจะเหมือนกับ สวนที่ มีน ้าํ รด และเขาจะไม่ โศกเศร้า อีก ต่อ ไป
13 แล ้ว พวกพรหมจารีจะเปรมปรีดิ ์ ในการเต้นรํา ทัง
้ คนหนุ่มกับคนแก่ ด้วยกัน เราจะกลับ
ความโศกเศร้า ของเขาให้เป็น ความชื่นบาน เราจะปลอบโยนเขา และให้ความยินดี แก่ เขา
แทนความเศร้าโศก 14 เราจะเลี้ยงจิตใจของปุโรหิตด้วยความอุดมสมบูรณ์ และประชาชน
ของเราจะพอใจด้วยความดีของเรา� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 15 พระเยโฮวาห์ตรัสดัง
นี้ ว่า “ได้ยินเสียงในรามา เป็นเสียงโอดครวญและรํา่ ไห้ ราเชลร้องไห้ครํา่ ครวญเพราะบุตร
ทัง้ หลายของตน นางไม่ รบ
ั คํา เล้าโลมในเรือ
่ งบุตรทัง้ หลายของตน เพราะว่า บุตรทัง้ หลาย
16
นั ้นไม่มีแล้ว� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “ระงับเสียงร้องไห้ครํา่ ครวญไว้ และระงับน้าํ ตา
จากตาของเจ้า เสีย เพราะว่าการงานของเจ้า จะได้ รับ รางวัล พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ
และเขาทัง้ หลายจะกลับ มาจากแผ่น ดิน ของศั ตรู � 17 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “เรือ
่ งอนาคต
18
ของเจ้ายังมีหวัง ว่าลูกหลานของเจ้าจะกลับมายังพรมแดนของเขาเอง เราได้ยน
ิ เอฟรา
1
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อิมครํา่ ครวญว่า ‘พระองค์ทรงตีสอนข้าพระองค์ และข้าพระองค์ก็ถู กตีสอน อย่างลูกวัวท
ย
ี่ งั ไม่เชื่อง ขอทรงนําข้าพระองค์กลับ เพื่อข้าพระองค์จะได้กลับสู่สภาพเดิม เพราะพระองค์
ทรงเป็น พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้า พระองค์ 19 เพราะแน่ นอนหลัง จากที่ ข้า พระองค์ หน
ั
ไปเสีย ข้าพระองค์ก็กลับใจ และหลังจากที่ข้าพระองค์รบ
ั คําสัง่ สอนแล้ว ข้าพระองค์ก็ทุบตี
ต้น ขาของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ อับอาย และข้า พระองค์ ก็ ขายหน้า เพราะว่า ข้า พระองค์
ได้ ทนความหยามนํ้า หน้า ซึ่ง เกิด ขึ้น เมื่อ ยัง หนุ่ม อยู�
่ ” 20 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “เอฟราอิม
เป็น บุตรชายที่รก
ั ของเราหรือ เขาเป็น ลูก ที่รก
ั ของเราหรือ เพราะตัง้ แต่ เราพูด กล่าวโทษ
เขาตราบใด เราก็ยงั ระลึกถึงเขาอยู่ตราบนั ้น เพราะฉะนั ้นจิตใจของเราจึงอาลัยเขา เราจะ
มี ความกรุ ณาต่อ เขาแน่ 21 จงปัก เสากรุ ย ทางไว้สําหรับ ตน จงทํา ป้ายบอกทางไว้สําหรับ
ตัว จงปักใจให้ ดี ถึง ทางหลวง คือ ทางซึ่ง เจ้า ได้ ไปนั ้น โอ อิสราเอลพรหมจารีเอ๋ย จงกลับ
เถิด จงกลับ มายัง หัว เมืองเหล่า นี้ ของเจ้า 22 โอ บุ ตรสาวผู้ กล ับ สัตย์ เอ๋ย เจ้ าจะเถลไถล
อยู่ อี กนานสัก เท่าใด เพราะพระเยโฮวาห์ ได้ สร้างสิง่ ใหม่ บนพิภพแล้ว คือ ผู้ หญิง จะล้อม
ผู้ ชาย � 23 พระเยโฮวาห์ จอมโยธา พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล ตรัสด ัง นี้ ว่า “เมื่อ เราจะให้การ
เป็นเชลยของเขากลับสู่สภาพเดิม เขาจะใช้ถ้อยคําต่อไปนี้ ในแผ่นดินของยูดาห์ และในหัว
เมืองทัง้ หลายอีกครัง้ หนึ่ ง คือ โอ ที่ อยู่แห่งความเที่ยงธรรมเอ๋ย ภู เขาบริสุทธิ์เอ๋ย ขอพระ
เยโฮวาห์ ทรงอํานวยพระพรเจ้า 24 ยู ดาห์ และหัว เมืองทัง้ สิน
้ นั ้น ทัง้ บรรดาชาวนา บรรดา
ผู้ ที่ ท่องเที่ยวไปมาพร้อมกับ ฝูง แกะของเขา จะอาศัย อยู่ ด้วยกั นที ่ นั ่น 25 เพราะเราจะให้จิ
ตใจที่ ออ
่ นระอานั ้ นอม
ิ่ และจิตใจที่ โศกเศร้าทุกดวงเราจะให้บริบูรณ์ � 26 เมื่อนั ้น ข้าพเจ้า
ตื่น ขึ้น และมองดู และการหลับ นอนของข้าพเจ้า ก็ เป็ นที ่ ช่น
ื ใจข้าพเจ้า 27 พระเยโฮวาห์ตรั
สว่า “ดูเถิด วันเวลาจะมาถึง เมื่อเราจะหว่านพืชคนและพืชสัตว์ในวงศ์ วานอิสราเอลและ
วงศ์ วานยู ดาห์ 28 และจะเป็น ไปอย่างนี้ คือ เมื่อ เราเฝ้า ดู เขา เพื่อ จะถอนออกและพัง ลง
ควํา่ เสีย ทําลาย และนํา เหตุ รา้ ยมาฉั นใด เราจะเฝ้า ดู เหนื อ เขาเพื่อ จะสร้างขึ้น และปลูก
ฝัง ฉั น นั ้น� พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ 29 “ในสมัย นั ้น เขาจะไม่ กล ่าวต่อ ไปอี กว่า ‘บิ ดา
รับประทานองุน
่ เปรีย
้ วและบุตรก็ เข็ดฟัน� 30 แต่ ทุ กคนจะต้องตายเพราะความชัว่ ช้าของ
ตนเอง มนุษย์ทุกคนที่รบ
ั ประทานองุน
่ เปรีย
้ ว ก็จะเข็ดฟัน�
พันธสัญญาใหม่

“ดูเถิด วันเวลาจะมาถึง ซึ่งเราจะทําพันธสัญญาใหม่กับวงศ์วาน
อิสราเอลและวงศ์วานยูดาห์ 32 ไม่เหมือนกับพันธสัญญาซึ่งเราได้กระทํากับบรรพบุรุษของ
เขาทัง้ หลาย ในวันที ่ เราจู งม ือ เขาเพื่อ นํา เขาออกมาจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ เป็น พันธสัญญา
ของเราซึ่ง เขาผิด ถึง แม้ ว่า เราได้ เป็น สามี ของเขา� พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ 33 “แต่
นี่ จะเป็น พันธสัญญาซึ่ง เราจะกระทํา กับ วงศ์ วานอิสราเอล ภายหลัง สมัย นั ้น� พระเยโฮ
วาห์ตรัสดังนี้ แหละ “เราจะบรรจุราชบัญญัติของเราไว้ภายในเขาทัง้ หลาย และเราจะจารึก
มันไว้ที่ในดวงใจของเขาทัง้ หลาย และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา และเขาจะเป็นประชาชน
ของเรา 34 และทุก คนจะไม่ สอนเพื่อนบ้านของตนและพี่ น้องของตนแต่ละคนอี กว่า ‘จง
รู จ
้ ัก พระเยโฮวาห์� เพราะเขาทัง้ หลายจะรู จ
้ ัก เราหมด ตัง้ แต่ คนเล ็ กน้ อยที่สุด ถึง คนใหญ่
โตที่ สุด� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ “เพราะเราจะให้อภัยความชัว่ ช้าของเขา และจะไม่
จดจําบาปของเขาทัง้ หลายอีกต่อไป� 35 พระเยโฮวาห์ผู้ทรงให้ดวงอาทิตย์เป็นสว่างกลาง
วัน และทรงให้ระเบียบตายตัวของดวงจันทร์ และทรงให้บรรดาดวงดาวเป็นสว่างกลางคืน
ผู้ ทรงกวนทะเลให้ คลื่น กําเริบ พระนามของพระองค์ คือ พระเยโฮวาห์ จอมโยธา ตรัสด ัง นี้
31 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า
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36 “ถ้าระเบียบตายตัวนต
ี้ ้องพรากไปจากต่อหน้าเรา

ว่า
แล้วเชื้อสายของอิสราเอลก็จะต้อง
หยุด ยัง้ จากการเป็น ประชาชาติ หน ่งึ ต่อ หน้า เราเป็น นิ ตย์� พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ
37 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “ถ้าฟ้าสวรรค์เบื้องบนเป็ นทีว
่ ด
ั ได้ และรากฐานของพิภพเบื้อง
ล่างเป็ นที ่ให้สํารวจได้ แล้วเราก็จะเหวีย
่ งเชื้อสายอิสราเอลทิง้ ไปเสียหมด ด้วยเหตุบรรดา
การซึ่งเขาได้ กระทํานั ้น� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 38 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “ดู เถิด วัน
เวลาจะมาถึง ที่ เมืองนี้ จะต้องสร้างขึ้นใหม่เพื่อพระเยโฮวาห์ตัง้ แต่หอคอยฮานั นเอลไปถึง
ประตูมุม 39 และเชือกวัดจะไปไกลกว่านั ้นตรงไปถึงเนิ นเขากาเรบ แล้วจะเลี้ยวไปถึงตําบล
โกอาห์ 40 หุบเขาแห่งซากศพและขี้เถ้าทัง้ สิน
้ นั ้น และทุ่งนาทัง้ หมดไกลไปจนถึงลําธารขิด
โรนจนถึ งมุมประตู ม้าไปทางตะวันออก จะเป็ นที ่บริสุทธิแด่
์ พระเยโฮวาห์ จะไม่เป็ นที ่ถอน
รากหรือควํา่ ต่อไปอีกเป็นนิ ตย์�

32
เยเรมียซ
์ ้ ือนาแปลงหนึ่ ง

1 พระวจนะซึ่งมาจากพระเยโฮวาห์ถึงเยเรมียใ์ นปีที่สิบแห่งเศเดคียาห์กษั ตริยของยู
์
ดาห์

ซึ่ง เป็น ปี ที่ สิ บแปดของเนบู คัด เนสซาร์ 2 ครัง้ นั ้น กองทัพ ของกษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลนกําลัง
ล้อมกรุ งเยรู ซาเล็มอยู่ และเยเรมีย์ผู้พยากรณ์ ถู กขังอยู่ในบริเวณทหารรักษาพระองค์ ซึ่ง
อยูใ่ นพระราชวังของกษั ตริย์แห่งยูดาห์ 3 เพราะเศเดคียาห์กษั ตริยแห่
์ งยูดาห์ได้คุมขังท่าน
ไว้ ตรัสว่า “ทําไมท่านจึงพยากรณ์ และกล่าวว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ดู เถิด เราจะให้
เมืองนี้ ไว้ในมือ ของกษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลน และเขาจะยึด เมืองนี้ 4 เศเดคี ยาห์ กษั ตริย์ แห่ ง
ยู ดาห์ จะหนี ไปไม่ พ้น จากมือ ของคนเคลเดีย แต่ จะถูก มอบไว้ในมือ ของกษั ตริย์ แห่ งบาบิ
โลนเป็น แน่ และจะได้ พู ดก ัน ปากต่อ ปาก และจะแลเห็น ตาต่อตา 5 และเขาจะนํา เศเดคี
ยาห์ ไปยัง บาบิ โลน และท่านจะอยู่ ที่ นั ่น จนกว่า เราจะไปเยีย
่ มท่าน พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้
แหละ ถึงแม้เจ้าจะต่อสู้กับชาวเคลเดีย เจ้าก็จะไม่เจริญ� ” 6 เยเรมียท
์ ูลว่า “พระวจนะของ
7
พระเยโฮวาห์มายังข้าพระองค์ว่า ดูเถิด ฮานั มเอลบุตรชายชัลลูม อาของเจ้าจะมาหาเจ้า
และกล่าวว่า ‘จงซื้อนาของข้าพเจ้าซึ่งอยู่ที่ อานาโธท เพราะว่าสิทธิของการไถ่ ด้วยการซื้อ
นั ้นเป็นของท่าน� 8 แล้วฮานั มเอลลูกของอาของข้าพเจ้ามาหาข้าพเจ้าที่บริเวณของทหาร
รักษาพระองค์ถูกต้องตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ และพูดกับข้าพเจ้าว่า ‘จงซื้อนาของ
ข้าพเจ้า ซึ่ง อยู่ที่ อานาโธทในแผ่น ดิน เบนยามิน เพราะสิทธิของการถือ กรรมสิทธิแ
์ ละการ
ไถ่เป็นของท่าน จงซื้อไว้เถิด� แล้วข้าพระองค์จึงทราบว่านี่ เป็นพระวจนะของพระเยโฮวาห์
9 และข้าพระองค์ก็ซื้อนาที่อานาโธทจากฮานั มเอลลูกของอาของข้าพระองค์ และได้ชง
ั ่ เงิน
ให้ แก่ เขา คือ เงิน สิบ เจ็ด เชเขล 10 ข้า พระองค์ ก็ ลงนามในโฉนดประทับ ตราไว้ เป็น พยาน
และเอาตาชัง่ ชัง่ เงิน 11 แล ้ว ข้า พระองค์ ก็ รับ โฉนดของการซื้อ ทัง้ ฉบั บท ี่ ประทับ ตราแล้ว
ตามกฎหมายและธรรมเนี ยมและฉบับที่เปิดอยู่ 12 และข้าพระองค์ก็มอบโฉนดของการซื้อ
ให้แก่ บารุ คบุตรชายเนริยาห์ ผู้เป็นบุตรชายของมาอาเสอาห์ ต่อสายตาของฮานั มเอลลูก
ของอาของข้าพระองค์ ต่อหน้าพยานผู้ที่ลงนามในโฉนดการซื้อและต่อหน้าบรรดาพวกยิว
ผู้ ซึ่ง นั ่ง อยู่ในบริเวณทหารรักษาพระองค์ 13 ข้า พระองค์ ก็ กําชับ บารุ ค ต่อ หน้า เขาทัง้ หลาย
ว่า 14 ‘พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ ว่า จงเอาโฉนดเหล่านี้ ไปเสีย
ทัง้ โฉนดของการซื้อ ที่ ประทับ ตรากับ ฉบั บท ี่ เปิด นี้ และบรรจุ ไว้ในภาชนะดิน เพื่อ จะทนอยู่
ได้ หลายวัน 15 เพราะพระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ ว่า บ้านเรือน
และไร่นาและสวนองุน
่ จะมีการถือกรรมสิทธิก
์ ันอีกในแผ่นดินนี้ �
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เยเรมียเ์ ชื่อว่าอิสราเอลจะกลับมาสู่สภาพเดิม
16 หลังจากที่ ข้าพระองค์มอบโฉนดการซื้อให้แก่บารุ คบุตรชายเนริยาห์แล้ว

ข้าพระองค์
ได้ อธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์ว่า 17 ‘ข้าแต่ องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า ดู เถิด คือพระองค์ เอง
ผู้ ได้ ทรงสร้างฟ้า สวรรค์ และแผ่น ดิน โลก ด้วยฤทธานุ ภาพใหญ่ ยงิ่ ของพระองค์ และด้วย
พระกรซึ่ง เหยียดออกของพระองค์ สําหรับ พระองค์ ไม่มี สิ ่ง ใดที่ ยากเกิน 18 ผู้ ทรงสําแดง
ความเมตตาต่อ คนเป็น พันๆ แต่ ทรงตอบสนองความชัว่ ช้า ของบิดาให้ ตกถึง อกของลูก
หลานสืบ ต่อ มา ข้า แต่ พระเจ้า ผู้ ใหญ่ ยิง่ และทรงฤทธิ์ พระนามของพระองค์ คือ พระเยโฮ
วาห์จอมโยธา 19 พระองค์ทรงเป็นใหญ่ในการให้คําปรึกษา ทรงฤทธานุภาพในพระราชกิจ
พระเนตรของพระองค์ เห ็ นทุก วิถี ทางบุตรทัง้ หลายของมนุษย์ ประทานรางวัล แก่ ทุ กคน
ตามพฤติ การณ์ ของเขาและตามผลแห่ง การกระทํา ของเขา 20 ทรงเป็น ผู้ สําแดงหมาย
สําคัญ และ การ มหัศจรรย์ ใน แผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ และ จนถึง สมัย นี้ ก็ ทรง สําแดง ใน อิสราเอล
และท่ามกลางมนุษยชาติ และทรงทําให้ พระนามเลื่องลือ ไปอย่างทุก วัน นี้ 21 พระองค์ ได้
ทรงนํา อิสราเอลประชาชนของพระองค์ ออกจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ ด้วยหมายสําคัญ และการ
มหัศจรรย์ และด้วยพระหัตถ์ เข้ม แข็ง และพระกรที่ เหย ียดออก และด้วยความสยดสยอง
ยิง่ นั ก 22 และ พระองค์ ประทาน แผ่น ดิน นี้ แก่ เขา ทัง้ หลาย ซึ่ง พระองค์ ทรง ปฏิญาณ แก่
บรรพบุรุษของเขาทัง้ หลายว่าจะประทานแก่เขา คือแผ่นดินซึ่งมีน้ํานมและนํ้าผึ้งไหลบริบู
รณ ์ 23 และเขาทัง้ หลายก็ ได้ เข ้า ไปและถือ กรรมสิทธิแผ่
์ นดิน นั ้น แต่ เขาทัง้ หลายมิ ได้ เชื่อ
ฟัง พระสุรเสียงของพระองค์ หรือ ดําเนิ น ตามพระราชบัญญั ติ ของพระองค์ สิ ่ง ทัง้ ปวงซึ่ง
พระองค์ทรงบัญชาเขาให้กระทํานั ้น เขาทัง้ หลายมิได้กระทําเสียเลย เพราะฉะนั ้นพระองค์
ทรงกระทํา ให้ เหตุ ร้ายทัง้ สิน
้ นี้ มาถึง เขาทัง้ หลาย 24 ดู เถิด เชิง เทิ นที ่ ล้อมอยู่ ได้ มาถึง กรุ ง
เพื่อจะยึดเอาแล้ว และเพราะเหตุด้วยดาบ การกันดารอาหาร และโรคระบาด เมืองนี้ ก็ได้
ถูกมอบไว้ในมือของคนเคลเดียผูก
้ ําลังต่อสู้อยูนั
่ ้นแล้ว พระองค์ตรัสสง
ิ่ ใดก็เป็นไปอย่างนั ้น
25
แล้ว และดูเถิด พระองค์ทอดพระเนตรเห็น โอ ข้าแต่องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้า พระองค์
ยังตรัสแก่ข้าพระองค์ว่า “จงเอาเงินซื้อนาและหาพยานเสีย� แม้ว่าเมืองนั ้นจะถูกมอบไว้
ในมือของคนเคลเดีย� ”
กรุ งเยรู ซาเล็มจะถูกทําลายแล้วจะสร้างขึ้นมาใหม่

26 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังเยเรมียว่
์ า 27 “ดูเถิด เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ

บรรดาเนื้ อหนั งทัง้ สิน
้ สําหรับเรามีสิ่งใดที่ยากเกินหรือ 28 เพราะฉะนั ้นพระเยโฮวาห์ตรัสด
ัง นี้ ว่า ดู เถิด เราจะมอบเมืองนี้ ไว้ ในมือ ของชาวเคลเดีย และในมือ ของเนบู คัด เนสซาร์
กษั ตริย์แห่งบาบิโลน และเขาจะยึดเอาแน่ 29 ชาวเคลเดียผู้ต่อสู้กับเมืองนี้ จะมาเผาเมือง
นี้ เสียด้วยไฟให้ไหม้หมด ทัง้ บรรดาบ้านที่เขาเผาเครือ
่ งถวายพระบาอัลที่บนหลังคา และเท
เครือ
่ งดื่มบูชาถวายแก่ พระอื่นเพื่อยัว่ เย้าเราให้กริว้ 30 เพราะประชาชนของอิสราเอลและ
ประชาชนของยูดาห์ไม่ได้กระทําอะไรเลย นอกจากความชัว่ ต่อหน้าต่อตาของเราตัง้ แต่หน
ุ่มๆมา พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ประชาชนอิสราเอลไม่ได้กระทําอะไรเลย นอกจากยัว่ เย้าเราให้
กร ว
ิ้ ด้วยผลงานแห่ งม ือ ของเขา 31 เมืองนี้ ได้ เร้า ความกริว้ และความพิโรธของเรา ตัง้ แต่
วันที่ได้สร้างมันขึ้นจนถึงวันนี้ เพราะฉะนั ้นเราจะถอนออกไปเสียจากหน้าของเรา 32 เพราะ
ว่าความชัวท
่ งั ้ สิน
้ ของประชาชนอิสราเอล และประชาชนยูดาห์ซ่ึงเขาได้กระทําอันยัว่ เย้าให้
โกรธ คือ ทัง้ ตัว เขา บรรดากษั ตริย์และเจ้า นายของเขา บรรดาปุโรหิตและผู้ พยากรณ์ ของ
เขา คนยู ดาห์ และชาวกรุ ง เยรู ซาเล็ม 33 เขาทัง้ หลายได้ หน
ั หลัง ให้ เรา มิใช่ หัน หน้า แม้ว ่า
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34 แต่เขาทัง
้ หลาย

เราได้สอนเขาอยูอ
่ ย่างไม่หยุดยัง้ เขาก็มิได้ฟังที่จะรับคําสัง่ สอนของเรา
ได้ ตัง้ สิง่ ที่ น่าสะอิดสะเอียนของเขาไว้ในนิ เวศ ซึ่ง เรียกตามนามของเรา กระทําให้มี มลทิน
35 เขาทัง
้ หลายได้ สร้างปู ชน ีย สถานสูง สําหรับ พระบาอัล ซึ่ง อยู่ ในหุบเขาแห่งบ ุตรชายของ
ฮิ น โนม เพื่อ ให้ บุ ตรชายและบุตรสาวของเขาลุย ไฟถวายแก่ พระโมเลค ซึ่ง เรามิ ได้ บัญชา
เขาเลยและไม่ได้มีอยู่ในจิตใจของเราว่า เขาควรจะกระทําสิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียนนี้ เพื่อเป็น
เหตุ ให้ ยู ดาห์ กระทํา ผิด บาปไป 36 เพราะฉะนั ้น บัดนี้ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล
ตรัส เกี่ยวกับ เมืองนี้ แก่ เจ้ าทัง้ หลายว่า ‘เมืองนี้ จะถูก ยกให้ ไว้ในมือ ของกษั ตริย์ แห่ งบาบิ
โลน ด้วยดาบ ด้วยการกันดารอาหาร และด้วยโรคระบาด� 37 ดูเถิด เราจะรวบรวมเขามา
จากประเทศทัง้ ปวง ซึ่ง เราได้ ขับ ไล่ เขาให้ ไปอยู่ ด้วยความกริว้ ด้วยความพิโรธ และความ
ขึ้งโกรธของเรานั ้น เราจะนําเขาทัง้ หลายกลับมายังที่นี้ และจะกระทําให้เขาอาศัยอยู่อย่าง
ปลอดภัย 38 เขาทัง้ หลายจะเป็นประชาชนของเรา และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา 39 เราจะ
ให้ใจเดียวและทางเดียวแก่เขา เพื่อเขาจะยําเกรงเราอยูเป็
่ นนิ ตย์ เพื่อเป็นประโยชน์ แก่เขา
และแก่ ลูก หลานของเขาที่ ตามเขามา 40 เราจะกระทํา พันธสัญญานิ รัน ดร์กับ เขาทัง้ หลา
ยอันว ่า เราจะไม่ หน
ั จากการกระทําความดี แก่ เขาทัง้ หลาย และเราจะบรรจุ ความยําเกรง
เราไว้ในใจของเขาทัง้ หลาย เพื่อว่าเขาจะมิได้หันไปจากเรา 41 เออ เราจะเปรมปรีดิ์ในการ
ที่ จะกระทํา ความดี แก่ เขา และเราจะปลูก เขาไว้ในแผ่น ดิน นี้ ด้วยความมุ่ งม น
ั ่ ด้วยสุดใจ
ของเราและสุดจิต ของเรา 42 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า เราได้ นํา เอาความร้ายยิง่
ใหญ่ทัง้ สิน
้ มาเหนื อชนชาตินี้ ฉั นใด เราก็จะนําความดีทัง้ สิน
้ ซึ่งเราได้สัญญาไว้นั้นมาเหนื อ
เขาฉั นนั ้น 43 และจะมีการซื้อนากันในแผ่นดินนี้ ซ่ึงเจ้ากล่าวถึงว่า เป็ นที ่รกร้างปราศจาก
มนุษย์หรือสัตว์ ถูกมอบไว้ในมือของคนเคลเดีย 44 ที่นานน
ั ้ จะซื้อกันด้วยเงิน ใบโฉนดก็จะ
ต้องลงนามและประทับ ตรา และลงนามพยานที่ ในแผ่น ดิน ของเบนยามิน ในที่ ต่างๆแถบ
กรุ ง เยรู ซาเล็ม และในหัว เมืองยู ดาห์ ในหัว เมืองแถบแดนเมืองเทือกเขา ในหัว เมืองแถบ
หุบเขา และในหัว เมืองแถบภาคใต้ เพราะเราจะให้การเป็น เชลยของเขาทัง้ หลายกลับ สู่
สภาพเดิม� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ

33
กรุ งเยรู ซาเล็มถูกทําลายและอิสราเอลถูกนําไปเป็นเชลย
1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังเยเรมีย์ครัง
้ ที่สอง

เมื่อท่านยังถูกกักตัวอยู่ในบริเวณ
ของทหารรักษาพระองค์ นั้ นว ่า 2 “พระเยโฮวาห์ ผู้ ทรงสร้าง พระเยโฮวาห์ ผู้ ทรงปั้ นเพื่อ
สถาปนาไว้ พระเยโฮวาห์คือพระนามของพระองค์ ตรัสดังนี้ ว่า 3 จงทูลเรา และเราจะตอบ
เจ้า และจะสําแดงสิง่ ที่ ใหญ่ ยิง่ และที่ มี อํานาจใหญ่ โต ซึ่ง เจ้า ไม่ รู นั
้ ้น ให้ แก่ เจ้า 4 เพราะว่า
พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลได้ตรัสดังนี้ เกี่ยวด้วยเรือ
่ งบ้านในกรุ งนี้ และเกี่ยวด้วย
เรือ
่ งพระราชวังของบรรดากษั ตริย์แห่งยูดาห์ ซึ่งถู กร้อ
ื ลง เพื่อทําการต่อต้านเชิงเทินและ
ดาบ 5 เขาทัง้ หลายจะมารบกับชาวเคลเดียและทําให้คนเป็นศพไปเต็มบ้านเต็มเรือน เป็น
คนที่ เราสังหารด้วยความกริว้ และความพิโรธของเรา เพราะได้ ซ่อนหน้า ของเราจากกรุ ง
นี้ เนื่ องด้วยความชัว่ ของเขาทัง้ หลาย 6 ดู เถิด เราจะนํา อนามัย และการรักษามาให้ และ
เราจะรักษาเขาทัง้ หลายให้หาย และเผยสันติภาพและความจริงอย่างอุดม 7 เราจะให้พวก
เชลยแห่งยูดาห์และพวกเชลยแห่งอิสราเอลกลับสู่สภาพเดิม และจะสร้างเขาทัง้ หลายเสีย
ใหม่ อย่างที่ เขาเป็น มาแต่ เดิ มน น
ั ้ 8 เราจะชําระเขาจากบรรดาความชัว่ ช้า ของเขาซึ่ง เขา
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ได้ กระทําต่อเรา และจะให้อภัยบรรดาความชัว่ ช้าของเขาซึ่งเขาได้ กระทํา และการละเมิด
ของเขาต่อเรา 9 และกรุ งนี้ จะให้เรามีช่ืออันให้ความชื่นบาน เป็ นที ่สรรเสริญและเป็นศั กดิ์
ศรีต่อหน้าบรรดาประชาชาติ ทัง้ สิน
ิ ถึงความดี ทัง้ สิน
้ แห่งแผ่นดินโลก ซึ่งจะได้ยน
้ ซึ่งเราได้
กระทําเพื่อเขาทัง้ หลาย เขาจะกลัวและสะทกสะท้าน เพราะความดีและความเจริญทัง้ สิน
้
ซึ่ง เราได้ จัดหาให้ เมืองนั ้น 10 พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า และจะมี เสียงให้ ได้ ยิ นก ั นอ ีก ครัง้
ในสถานที่นี้ ซึ่งเจ้ากล่าวว่า จะเป็ นที่รกร้างปราศจากมนุษย์และปราศจากสัตว์ ในหัวเมือง
แห่งยูดาห์และตามถนนในกรุ งเยรู ซาเล็มซึ่งร้างเปล่า ปราศจากมนุษย์ ปราศจากคนอาศัย
และปราศจากสัตว์ใดๆ 11 ที่นั ่นจะได้ยน
ิ เสียงบันเทิงและเสียงรืน
่ เริง และเสียงเจ้าบ่าวและ
เสียงเจ้าสาว และเสียงบรรดาคนเหล่านั ้ นที่รอ
้ งเพลงอีก ขณะที่เขานําเครือ
่ งบูชาแห่งการ
สรรเสริญมายังพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ว่า ‘จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์จอมโยธา เพราะ
พระเยโฮวาห์ประเสริฐ เพราะความเมตตาของพระองค์ดํารงอยูเป็
่ นนิ ตย์� เพราะเราจะให้
พวกเชลยแห่งแผ่นดินนั ้นกลับสู่ สภาพเดิม พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 12 พระเยโฮวาห์
จอมโยธาตรัสดังนี้ ว่า ในสถานที่นี้ ซึ่งเป็นทีรกร้
่
าง ปราศจากมนุษย์และปราศจากสัตว์ และ
ในหัวเมืองทัง้ สิน
้ ของที่ นี้ จะเป็ นที ่อาศัยของผู้เลี้ยงแกะทัง้ หลายให้แกะของเขาได้ นอนลง
อีก
ผู้สืบสายโลหิตของดาวิดจะครอบครองอีก

13 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า

ในหัวเมืองแถบแดนเทือกเขา ในหัวเมืองแถบหุบเขา ในหัวเมือง
แถบภาคใต้ ในแผ่น ดิน แห่ง เบนยามิน ตามสถานที่ รอบกรุ ง เยรู ซาเล็ม ในหัว เมืองยู ดาห์
จะมีฝูงแกะผ่านใต้มือของผู้ที่นั บอีก 14 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ดูเถิด วันนั ้นจะมาถึง คือเมื่อ
เราจะให้สิ ่ งด ี ที่ เราสัญญาไว้ต่อ วงศ์ วานอิสราเอลและวงศ์ วานยู ดาห์สําเร็จ 15 ในวัน เหล่า
นั ้นและในเวลานั ้น เราจะให้องก
ั ูรชอบธรรมเกิดมาเพื่อดาวิด และท่านจะให้ความยุติธรรม
และความชอบธรรมในแผ่น ดิน นั ้น 16 ในกาลครัง้ นั ้น ยู ดาห์ จะได้ รบ
ั การช่วยให้ รอด และ
เยรู ซาเล็ม จะอาศัย อยู่ อย่างปลอดภัย และนี่ เป็น ชื่อ ซึ่ง เขาจะเรียกเมืองนั ้น คือ ‘พระเยโฮ
วาห์ทรงเป็นความชอบธรรมของเรา� 17 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ดาวิดจะไม่ขัดสน
บุรุษที่ จะประทับบนพระที่นั่งแห่งวงศ์ วานอิสราเอล 18 และปุโรหิตคนเลวีจะไม่ ขัดสนบุรุษ
ที่อยู่ต่อหน้าเรา เพื่อถวายเครือ
่ งเผาบูชา และเผาเครือ
่ งธัญญบูชา และกระทําการสักการ
บูชาเป็น นิ ตย์� 19 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาย ังเยเรมีย์ว่า 20 “พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้
ว่า ถ้าเจ้าหักพันธสัญญาของเราด้วยวัน และหักพันธสัญญาของเราด้วยคืนได้ จนวันและ
คืน มาถึง ตามเวลากําหนดไม่ ได้ 21 แล ้ว จึง จะหัก พันธสัญญาของเราซึ่ งม ี ต่อ ดาวิด ผู้ รับ ใช้
ของเราได้ จนท่านไม่ มี โอรสที่ จะเสวยราชย์บนพระที่นั่งของท่าน และหักพันธสัญญาของ
เรา ซึ่ งม ี ต่อ ปุโรหิต คนเลวี ผู้ ปรนนิ บัติ ของเราเสีย ได้ 22 บริวารของฟ้า สวรรค์ จะนั บ ไม่ ได้
และเม็ดทรายที่ ทะเลก็ตวงไม่ได้ฉั นใด เราก็จะให้เชื้อสายของดาวิดผู้รับใช้ของเราและคน
เลวีผู้ ปรนนิ บัติ ของเราทวีมากขึ้น ฉั น นั ้น� 23 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึง เยเรมีย์ ว่า
24 “เจ้ าไม่ ได้ พิจารณาดอกหรือ ว่า ประชาชนเหล่า นี้ พู ดก ัน อย่างไร คือ พู ดก ั นว ่า ‘พระเยโฮ
วาห์ทรงทอดทิง้ สองครอบครัวที่พระองค์ทรงเลือกไว้เสียแล้ว� ดังนี้ แหละ เขาทัง้ หลายได้
ดูหมิน
่ ประชาชนของเรา ฉะนี้ เขาจึงไม่เป็นประชาชาติต่อหน้าเขาทัง้ หลายอีกต่อไป 25 พระ
เยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า ถ้า เรามิ ได้ สถาปนาพันธสัญญาของเรากับ วัน และคืน และสถาปนา
กฎต่างๆของฟ้า สวรรค์ และแผ่น ดิน โลกแล้ว 26 เราจึง จะทอดทิง้ เชื้อ สายของยาโคบและ
ดาวิดผูรั
้ บใช้ของเรา และจะไม่เลือกผูหน
้ ่ง
ึ จากเชื้อสายของเขาให้ครอบครองเหนื อเชื้อสาย
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ของอับราฮัม อิสอัคและยาโคบ เพราะเราจะให้การเป็นเชลยของเขากลับสู่สภาพเดิม และ
จะมีความกรุ ณาเหนื อเขา�

34
เยเรมียต
์ ักเตือนเศเดคียาห์

1 พระวจนะซึ่ง มาจากพระเยโฮวาห์ถึง เยเรมีย์

เมื่อเนบู คัดเนสซาร์กษั ตริย์แห่งเมืองบา
บิโลน และกองทัพทัง้ หมดของพระองค์ และบรรดาราชอาณาจักรในแผ่นดินโลกซึ่งอยู่ใต้
การครอบครองของพระองค์ และชนชาติทัง้ หลายที่ต่อสู้กับกรุ งเยรู ซาเล็ม และหัวเมืองทัง้
ปวงของกรุ งนั ้ นว ่า 2 “พระเยโฮวาห์พระเจ้า แห่งอ ิส ราเอลตรัสด ัง นี้ ว่า จงไปพู ดก ับเศเดคี
ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ และกล่าวแก่ ท่านว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า ดู เถิด เราจะมอบ
กรุ งนี้ ไว้ในมือกษั ตริย์บาบิโลน และเขาจะเผาเสียด้วยไฟ 3 ท่านจะไม่รอดไปจากมือของเขา
แต่ จะถูก จับ แน่ และถูก มอบไว้ในมือ ของเขา ท่านจะได้ เห ็ นกษั ตริย์ แห่งบาบิ โลนตาต่อตา
และจะได้พูดกันปากต่อปาก และท่านจะต้องไปยังบาบิโลน� 4 โอ ข้าแต่เศเดคียาห์กษั ตริย์
แห่งยู ดาห์ อย่างไรก็ ดี ขอทรงสดับ พระวจนะของพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์ตรัส เกี่ยวกับ
พระองค์ดังนี้ ว่า ท่านจะไม่ตายด้วยดาบ 5 ท่านจะตายด้วยความสงบ และเขาจะเผาเครือ
่ ง
หอมเพื่อ ศพบรรพบุรุษ ของท่าน คือ บรรดากษั ตริย์ ซ่ึง อยู่ ก่อนท่านฉั นใด คนเขาก็ จะเผา
เครือ
่ งหอมเพื่อ ท่านฉั น นั ้น และเขาจะครํา่ ครวญเพื่อ ท่านว่า ‘อนิ จจาเอ๋ย พระองค์ เจ้าข้า
� เพราะเราได้ ลัน
่ วาจาไว้แล้ว� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 6 แล้วเยเรมีย์ผู้พยากรณ์ ได้
ทูล บรรดาพระวจนะเหล่า นี้ ต่อ เศเดคี ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม 7 ขณะเมื่อ
กองทัพ ของกษั ตริย์แห่งบาบิโลนกําลังสู้ รบกรุ ง เยรู ซาเล็ม และหัวเมืองแห่งยู ดาห์ทัง้ สิ้นที ่
ยังเหลืออยู่ คือ เมืองลาคีชและเมืองอาเซคาห์ เพราะยังเหลืออยู่สองเมืองนี้ เท่ านั ้ นที ่เป็น
หัวเมืองยูดาห์ที่มีกําแพงป้อม
กรุ งเยรู ซาเล็มจะรับโทษเพราะได้บีบบังคับคนจน

พระ วจนะ ซึ่ง มา จาก พระ เย โฮ วาห์ ยงั เยเร มีย์ หลัง จาก ที่ กษั ตริย์ เศเด คี ยาห์ ได้ ทรง
กระทําพันธสัญญากับบรรดาประชาชนในกรุ งเยรู ซาเล็มว่า จะประกาศราชกฤษฎีกาเรือ
่ ง
9
อิสรภาพแก่ เขาทัง้ หลาย ดังนี้ ให้ ทุ กคนปล่อยทาสฮีบรู ของตนทัง้ ชายและหญิง เสีย ให้
เป็นอิสระ เพื่อว่าจะไม่มีผู้ใดกระทําให้ยว
ิ พี่น้องของตนเป็นทาส 10 เมื่อบรรดาเจ้านายและ
บรรดาประชาชน ผู้เข้ากระทําพันธสัญญาได้ยินว่า ทุกคนจะปล่อยทาสของตนทัง้ ชายและ
หญิง เพื่อว่าเขาทัง้ หลายจะไม่ถู กกระทําให้เป็นทาสอีก เขาทัง้ หลายก็ได้ เชื่อฟังและปล่อย
ทาสให้เป็นอิสระ 11 แต่ ภายหลังเขาได้ หวนกลับ และจับทาสชายและหญิงซึ่งเขาได้ ปล่อย
ให้เป็นอส
ิ ระนั ้นมาให้อยูใต้
่ บังคับของการเป็นทาสชายและหญิงอีก 12 พระวจนะแห่งพระเย
โฮวาห์จึงมายังเยเรมีย์จากพระเยโฮวาห์ว่า 13 “พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสด
ังนี้ ว่า เราได้ กระทําพันธสัญญากับบรรพบุรุษของเจ้า ในวันที ่เรานําเขาออกมาจากแผ่นดิ
นอ ียป
ิ ต์ ออกจากเรือนทาสว่า 14 เมื่อ สิน
้ เจ็ด ปี แล ้ว เจ้า ทุก คนจะต้องปล่อยพี่ น้องฮีบรู ผู้ ที่
เขาเอามาขายไว้ กับ เจ้า และได้ รับ ใช้ เจ้ ามาหกปี เจ้ าต้องปล่อยเขาให้ เป็ นอ ิ สระพ้น จาก
การรับใช้เจ้า แต่บรรพบุรุษของเจ้าไม่ฟังเราและไม่เงีย
่ หูฟังเรา 15 บัดนี้ เจ้าได้หน
ั กลับและ
กระทําสิง่ ที่ถูกต้องในสายตาของเรา โดยการประกาศอิสรภาพทุกคนต่อเพื่อนบ้านของตน
และเจ้า ได้ กระทํา พันธสัญญาต่อ หน้า เราในนิ เวศซึ่ง เรียกตามนามของเรา 16 แต่ แล ้ว เจ้า
ก็ หวนกลับ กระทํา ให้นามของเราเป็น มลทิน ในเมื่อ เจ้า ทุก คนจับ ทาสชายหญิง ของเจ้า ซึ่ง
8

เยเรมีย์ 34:17

894

เยเรมีย์ 35:12

เจ้า ได้ ปล่อยให้ เป็ นอ ิ สระไปตามความปรารถนาของเขาทัง้ หลายแล้ วน ั ้นกลับ มาให้ อยู่ ใต้
บังคับของการเป็น ทาสชายและหญิงอีก 17 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์จึง ตรัสดังนี้ ว่า เจ้ า
ทัง้ หลายมิได้เชื่อฟังเราด้วยการป่าวร้องเรือ
่ งอิสรภาพต่อพีน
่ ้ องและเพื่อนบ้านของตน พระ
เยโฮวาห์ตรัสว่า ดูเถิด เราป่าวร้องว่า เจ้าทัง้ หลายเป็นอส
ิ ระต่อดาบ ต่อโรคระบาด และต่อ
การกันดารอาหาร เราจะกระทํา เจ้า ให้ยา้ ยไปอยู่ในบรรดาราชอาณาจักรของแผ่น ดิน โลก
18 และคนที่ ละเมิดต่อพันธสัญญาของเรา และมิ ได้ กระทําตามข้อตกลงในพันธสัญญาซึ่ง
เขาได้ กระทํา ต่อ หน้า เรานั ้น เป็น ดัง ลูก วั วท ี่ เขาตัด ออกเป็น สองท่อน และเดิน ผ่านกลาง
ท่อนเหล่า นั ้น ไป 19 เจ้ านายแห่ง ยู ดาห์ก็ดี เจ้ านายแห่ง กรุ ง เยรู ซาเล็ม ก็ ดี ขันที ก็ดี ปุ โรหิต
และบรรดาประชาชนแห่งแผ่นดินนั ้ นก็ดี ผู้ผ่านระหว่างท่อนลูกวัวนน
ั ้ 20 เราจะมอบเขาไว้
ในมือศัตรู ของเขา และในมือของบรรดาผู้ที่แสวงหาชีวต
ิ ของเขา ศพของเขาจะเป็นอาหาร
ของนกในอากาศและของสัตว์ในแผ่นดินโลก 21 ส่วนเศเดคียาห์กษั ตริยแห่
์ งยูดาห์และเจ้า
นายทัง้ หลายของเขานั ้น เราจะมอบไว้ในมือศัตรู ของเขา และในมือของบรรดาผู้ที่แสวงหา
ชีวต
ิ ของเขา ในมือ ของกองทัพ แห่ งกษั ตริย์ บาบิ โลนซึ่ง ได้ ถอยไปจากเจ้า แล้ วน ัน
้ 22 พระ
เยโฮวาห์ตรัสว ่า ดู เถิด เราจะบัญชาและจะกระทํา ให้ เขากลับ มายัง กรุ ง นี้ และเขาจะสู้ รบ
กับกรุ งนี้ และยึดเอาจนได้ และเผาเสียด้วยไฟ เราจะกระทําให้หว
ั เมืองยูดาห์เป็ นที่รกร้าง
ปราศจากคนอาศัย�

35
วงศ์วานเรคาบเป็นแบบอย่างที่ดี

1 พระวจนะซึ่งมาจากพระเยโฮวาห์ถึงเยเรมีย์ในรัชกาลเยโฮยาคิมราชบุตรของโยสิยาห์

กษั ตริย์ แห่งยู ดาห์ว่า 2 “จงไปหาวงศ์ วานเรคาบและพู ดก ับ เขา และนํา เขามาที่ พระนิ เวศ
ของพระเยโฮวาห์ เข ้า มาในห้องเฉลียงห้องหนึ่ ง แล ้ว เชิญ ให้ เขาดื่ม เหล้า องุน
่ � 3 ดัง นั ้น
ข้าพเจ้า จึง นํา ยาอาซัน ยาห์ บุ ตรชายเยเรมีย์ ผู้ เป็น บุตรชายฮาบาซิ น ยาห์ และพี่ น้องของ
เขา และบุตรชายของเขาทัง้ หมด และวงศ์ วานเรคาบทัง้ หมด 4 ข้าพเจ้า นํา เขามายัง พระ
นิ เวศของพระเยโฮวาห์ มาในห้องเฉลียงของบุตรชายของฮานั น ผูเป็
้ นบุตรชายอิกดาลิยาห์
ผู้ เป็น คนของพระเจ้า ซึ่ง อยู่ ใกล้ กับ ห้องเฉลียงของเจ้า นาย เหนื อ ห้องเฉลียงของมาอาเส
อาห์ บุ ตรชายชัลลูม ผู้ ดู แลธรณี ประตู 5 แล ้ว ข้าพเจ้า ก็ วางเหยือกเหล้า องุ ่นก ับ ถ้วยหลาย
ลูก ไว้หน ้า เหล่า บุตรชายแห่ง วงศ์ วานเรคาบ และข้าพเจ้า พู ดก ับ เขาทัง้ หลายว่า “เชิญ ดื่ม
เหล้าองุน
่ � 6 แต่เขาทัง้ หลายตอบว่า “เราจะไม่ด่ืมเหล้าองุน
่ เพราะโยนาดับบุตรชายเรคาบ
ผู้เป็นบิดาของเราบัญชาเราว่า ‘เจ้าทัง้ หลายอย่าดื่มเหล้าองุน
่ ทัง้ ตัวเจ้าและลูกหลานของ
เจ้าเป็นนิ ตย์ 7 เจ้าอย่าสร้างเรือน เจ้าอย่าหว่านพืช เจ้าอย่าปลูกหรือมส
ี วนองุน
่ และเจ้าจง
อยู่ในเต็นท์ ตลอดชีวต
ิ ของเจ้า เพื่อ เจ้า จะมี ชี วิต ยืนนานในแผ่น ดิน ซึ่ง เจ้า อาศัย อยู�
่ 8 เรา
ทัง้ หลายได้เชื่อฟังเสียงของโยนาดับบุตรชายเรคาบผู้เป็นบิดาของเราในสิง่ ทัง้ ปวงซึ่งท่าน
ได้บัญชาเรา คือไม่ด่ืมเหล้าองุน
่ ตลอดชีวต
ิ ของเรา ทัง้ ตัวเรา ภรรยา บุตรชาย บุตรสาวของ
9
เรา และไม่ สร้างเรือนเพื่อ จะอาศัย อยู่ เราไม่ มี สวนองุน
่ หรือ นาหรือ พืช 10 แต่ เราเคยอยู่
ในเต็นท์ และได้ เชื่อ ฟัง และกระทํา ทุก สิง่ ซึ่ง โยนาดับ บิดาของเราได้ บัญชาเราไว้ 11 แต่ ต่อ
มาเมื่อ เนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์ แห่งบาบิ โลนได้ ยกมาต่อสู้ กับ แผ่น ดิน นี้ เราพูด ว่า ‘มาเถิด
ให้เราไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มเพราะกลัวกองทัพคนเคลเดีย และเพราะกลัวกองทัพคนซีเรีย�
ดังนั ้นเราจึงอยู่ในกรุ งเยรู ซาเล็ม� 12 แล้วพระวจนะแห่งพระเยโฮวาห์จึงมาถึงเยเรมีย์ว่า
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13 “พระเยโฮวาห์จอมโยธาพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ ว่า

จงไปบอกบรรดาผู้ชายของยู
ดาห์ และบอกชาวกรุ งเยรู ซาเล็มว่า พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เจ้าจะไม่รบ
ั คําสัง่ สอนเพื่อจะเชื่อ
14
ฟัง ถ้อยคํา ของเราหรือ คํา บัญชาซึ่ง โยนาดับ บุตรชายเรคาบให้ ไว้แก่ บุ ตรชายทัง้ หลาย
ของตน ไม่ ให้ดื่ม เหล้า องุน
่ นั ้น เขาก็ ได้ รักษากันไว้แล้ว และเขาทัง้ หลายมิ ได้ ดื่ม เลยจนถึง
วันนี้ เพราะเขาทัง้ หลายได้เชื่อฟังคําบัญชาแห่งบิดาของเขา แต่เราได้พูดกับพวกเจ้าอย่าง
ไม่หยุดยัง้ แต่เจ้าทัง้ หลายหาได้ ฟังเราไม่ 15 เราได้ ส่งบรรดาผู้รับใช้ของเราคือผู้พยากรณ์
มาหาเจ้า ส่งเขามาอย่างไม่หยุดยัง้ กล่าวว่า ‘บัดนี้ เจ้าทุกคนจงหันกลับจากทางชัว่ ของตน
และแก้ไขการกระทํา ของเจ้า ทัง้ หลายเสีย อย่า ไปติดตามพระอื่น เพื่อ ปรนนิ บั ติ พระเหล่า
นั ้น แล้วเจ้าจะได้อาศัยอยูใ่ นแผ่นดิน ซึ่งเราได้ประทานแก่เจ้าและบรรพบุรุษของเจ้า� แต่
เจ้ามิได้เงีย
่ หูหรือเชื่อฟังเรา 16 บุตรชายทัง้ หลายของโยนาดับบุตรชายของเรคาบได้กระทํา
ตามคําบัญชาซึ่งบด
ิ าของเขาได้สัง่ ไว้ แต่ชนชาตินี้ ไม่ได้เชื่อฟังเรา 17 เหตุฉะนี้ พระเยโฮวาห์
พระเจ้าจอมโยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอล ตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด เราจะนําความร้ายทัง้ สิน
้ ซึ่งเรา
ประกาศไว้มาเหนื อ ยู ดาห์ และบรรดาชาวกรุ ง เยรู ซาเล็ม เพราะว่า เราพู ดก ับ เขาทัง้ หลาย
และเขาก็ไม่ฟัง เราได้เรียกเขาและเขาไม่ขานตอบ� 18 แต่เยเรมียได้
์ พูดกับวงศ์วานเรคาบ
ว่า “พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้า แห่งอ ิส ราเอล ตรัสด ัง นี้ ว่า เพราะว่า เจ้า ได้ เชื่อ ฟัง คํา
บัญชาของโยนาดับบิดาของเจ้า และถือรักษาข้อบังคับของท่านทัง้ สิน
้ และกระทําทุกอย่าง
ที่ ท่านบัญชาเจ้า 19 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้า แห่งอ ิส ราเอล ตรัสด ัง นี้
ว่า โยนาดับบุตรชายเรคาบจะไม่ขัดสนผู้ชายที่ยน
ื อยูต
่ ่อหน้าเราเลยเป็นนิ ตย์�

36
เยเรมียบ
์ ันทึกคําพยากรณ์ ต่างๆของท่าน
ต่อ มาในปี ที่ สี่ แห่ งรัช กาลเยโฮยาคิ ม ราชบุตรของโยสิ ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ พระ
วจนะต่อ ไปนี้ มาจากพระเยโฮวาห์ ถึง เยเรมีย์ ว่า 2 “เจ้ าจงเอาหนั ง สื อม ้ วนม้วนหนึ่ ง และ
เขียน ถ้อยคํา นี้ ทัง้ สิน
้ ลง ไว้ เป็น คํา ที่ เรา ได้ พู ดก ับ เจ้า ปรักปรํา อิสราเอล และ ยู ดาห์ และ
บรรดา ประชาชาติ ทัง้ สิน
้ ตัง้ แต่ วัน ที่ เรา ได้ พู ดก ับ เจ้า ตัง้ แต่ รัชกาล โย สิ ยาห์ จนถึง วัน นี้
3 ชะรอยวงศ์ วานยู ดาห์จะได้ยน
ิ ถึง ความร้ายทัง้ สิน
้ ซึ่ง เราประสงค์ จะกระทําแก่ เขาทัง้ ปวง
เพื่อว่าทุกคนจะหันกลับจากทางชัว่ ร้ายของเขา และเพื่อเราจะอภัยโทษความชัว่ ช้าของเขา
และบาปของเขา� 4 แล ้วเยเรมีย์ จึง เรียกบารุ คบ ุตรชายเนริยาห์ ให้ บารุ ค เขียนพระวจนะ
ทัง้ สิน
้ ของพระเยโฮวาห์ซ่ึงพระองค์ตรัสแก่เยเรมีย์ ตามคําบอกของท่านไว้ในหนั งสือม้วน
5 และเยเรมียก็
์ สัง่ บารุ คว่า “ข้าพเจ้าถูกห้ามไม่ให้ไปยังพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 6 ฉะนั ้น
เจ้าต้องไป และในวันถืออดอาหาร เจ้าจงอ่านพระวจนะของพระเยโฮวาห์จากหนั งสือม้วน
ซึ่ง เจ้า เขียนไว้ตามคํา บอกของเราให้ ประชาชนทัง้ สิน
ิ
้ ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ได้ยน
เจ้าจงอ่านให้คนทัง้ ปวงแห่งยูดาห์ ผู้ออกมาจากหัวเมืองของเขาให้เขาได้ยน
ิ ด้วย 7 ชะรอย
เขาจะถวายคํา ทูล วิงวอนของเขาต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ และทุก คนจะหัน กลับ จาก
ทางชัว่ ของตน เพราะความกริว้ และความพิโรธซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงประกาศเป็นโทษเหนื อ
ชนชาตินี้ นั ้นใหญ่หลวงนั ก� 8 และบารุ คบุตรชายเนริยาห์ได้กระทําทุกอย่างตามซึ่งเยเรมีย์
ผู้พยากรณ์ สัง่ เขา ถึงเรือ
่ งให้อา่ นพระวจนะของพระเยโฮวาห์จากหนั งสือม้วนในพระนิ เวศ
ของพระเยโฮวาห์ 9 ต่อมาในปีที่ห้าแห่งรัชกาลเยโฮยาคิม ราชบุตรของโยสิยาห์ กษั ตริยแห่
์
งยู ดาห์ ณ เดือนที่ เก้า เขาได้ ป่าวร้องแก่ ประชาชนทัง้ สิน
้ ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม และประชาชน
ทัง้ สิน
้ ผู้ มาจากหัว เมืองแห่ง ยู ดาห์ ยงั กรุ ง เยรู ซาเล็ม ให้ ถือ อดอาหารต่อ พระพักตร์พระเย
1
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โฮวาห์ แล ้ว บารุ ค จึง ได้ อา่ นถ้อยคํา ของเยเรมีย์ จากหนั ง สื อม ้ วนให้ ประชาชนทัง้ สิน
้ ฟัง
ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ในห้องเฉลียงของเกมาริยาห์ บุ ตรชายชาฟาน ผู้ เป็น เลขา
นุการ ซึ่งอยู่ในลานบนตรงทางเข้าของประตูใหม่แห่งพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 11 เมื่อม
ี คายาห์ บุ ตรชายเกมาริยาห์ ผู้ เป็น บุตรชายชาฟาน ได้ ยิน พระวจนะทัง้ สิน
้ ของพระเยโฮ
วาห์จากหนั ง สื อม ้ วนแล้ว 12 ท่านได้ ลงมาที่ พระราชวัง ของกษั ตริย์ เข ้า ไปในห้องราชเลขา
และดู เถิด เจ้ านายทัง้ สิ้นก ็ นั่ง อยู่ ที่ นั่น คือ เอลี ชามาราชเลขา เดไลยาห์บุ ตรชายเชไมอาห์
เอลนาธันบุตรชายอัคโบร์ เกมาริยาห์บุตรชายชาฟาน เศเดคียาห์บุตรชายฮานั นยาห์ และ
บรรดาเจ้านายทัง้ สิน
้ 13 และมีคายาห์ก็ เล่าถ้อยคําทัง้ สิน
้ ซึ่งท่านได้ ยิน เมื่อบารุ คอ่านจาก
หนั งสือมว
้ นให้ประชาชนฟังนั ้น 14 เหตุดังนั ้นบรรดาเจ้านายจึงใช้เยฮูดีบุตรชายเนธานิ ยาห์
ผู้เป็นบุตรชายของเชเลมิยาห์ ผู้เป็นบุตรชายของคูชี ให้ไปพูดกับบารุ คว่า “จงถือหนั งสือม้
วนซึ่ง เจ้า อ่านให้ประชาชนฟังนั ้นมา� ดังนั ้นบารุ คบุตรชายเนริยาห์จึงถือ หนั ง สื อม้วนนั ้น
มาหาเขาทัง้ หลาย 15 และเขาทัง้ หลายจึงพูดกับเขาว่า “จงนั ่งลงอ่านหนั งสือนั ้นให้เราฟัง�
บารุ คจึ งอ ่านให้ เขาฟัง 16 ต่อ มาเมื่อ เขาได้ยน
ิ คํา ทัง้ หมดนั ้ นก ็ หน
ั มาหากัน ด้วยความกลัว
เขาทัง้ หลายจึง พู ดก ับ บารุ ค ว่า “เราจะต้องบอกบรรดาถ้อยคํา เหล่า นี้ ต่อ กษั ตริย์� 17 แล
้วเขาทัง้ หลายจึงถามบารุ คว่า “จงบอกเราว่า เจ้ าเขียนถ้อยคําเหล่านี้ ทัง้ สิน
้ อย่างไร เขียน
ตามคํา บอกของเขาหรือ� 18 บารุ ค ตอบเขาทัง้ หลายว่า “ท่านได้ บอกถ้อยคํา เหล่า นี้ ทัง้ สิน
้
19
แก่ ข้าพเจ้า ฝ่ายข้าพเจ้า ก็ เข ีย นมัน ไว้ด้วยหมึก ในหนั ง สื อม ้ วน � แล ้ว เจ้า นายทัง้ หลาย
บอกบารุ คว่า “ทัง้ เจ้าและเยเรมีย์จงไปซ่อนเสีย อย่าให้ผู้ใดทราบว่าเจ้าอยู่ที่ไหน� 20 แล้ว
เขาทัง้ หลายก็ เข้าไปในท้องพระโรงเพื่อเฝ้ากษั ตริย์ เมื่อเอาหนั งสื อม้วนเก็บไว้ในห้องของ
เอลีชามาราชเลขาแล้ว เขาก็กราบทูลถ้อยคําทัง้ สิน
้ นั ้นแก่กษั ตริย์
10

กษั ตริยเยโฮยาคิ
์
มเผาพระวจนะของพระเจ้าเสีย

21 กษั ตริยก็
์ รับสัง่ ให้เยฮูดีไปเอาหนั งสือม้วนนั ้นมา

เขาก็ไปเอามาจากห้องของเอลีชามา
ราชเลขา และเยฮู ดี ก็ อ่านถวายกษั ตริย์และแก่ บรรดาเจ้านายทัง้ สิน
ื อยู่ข้างๆกษั ตริย์
้ ผู้ยน
22 เวลานั ้นเป็ นเดือนที่ เก้า กษั ตริย์ประทั บอยู่ในพระราชวังเหมันต์ และมีไฟลุกอยู่ในโถไฟ
หน้า พระพักตร์ 23 ต่อ มาเมื่อ เยฮู ดี อ่านไปได้ สามหรือ สี่ แถบ กษั ตริย์ ทรงเอามีด อาลักษณ์
ตัด ออก และทรงโยนเข้าไปในไฟที่ ในโถไฟ จนหนั ง สื อม ้ วนนั ้น ถูก ไฟที่ ในโถไฟเผาผลาญ
หมด 24 ถึง กระนั ้น กษั ตริย์ หรือ ข้าราชการของพระองค์ ผู้ ได้ ยิน บรรดาถ้อยคํา เหล่า นี้ หาได้
เกรงกลัวหรือฉี กเสื้อผ้าของตนไม่ 25 แม้ว่าเมื่อเอลนาธันและเดลายาห์และเกมาริยาห์ ได้
ทูล วิง วอนกษั ตริย์มิ ให้พระองค์ ทรงเผาหนั ง สื อม ้ วน พระองค์ หาทรงฟัง ไม่ 26 กษั ตริย์ทรง
บัญชาให้เยราเมเอลบุตรชายฮามเมเลค และเสไรอาห์บุ ตรชายอัสรีเอล และเชเลมิ ยาห์บุ
ตรชายอับเดเอล ให้จับบารุ คเสมียนและเยเรมียผู
์ ้พยากรณ์ แต่พระเยโฮวาห์ทรงซ่อนท่าน
ทัง้ สองเสีย
พระเจ้าทรงให้เยเรมียบ
์ ันทึกพระวจนะอีกครัง้

27 หลังจากที่กษั ตริยทรงเผาหนั
์
งสือมว
้ นอันมถ
ี ้อยคําซึ่งบารุคเขียนตามคําบอกของเยเร

มีย์ แล้ว พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาย ังเยเรมีย์ ว่า 28 “จงเอาหนั ง สื อม ้ วนอีก ม้วนหนึ่ ง
และจงเขียนถ้อยคํา แรกซึ่ง อยู่ ในหนั ง สื อม ้ วนก่อนลงไว้ทัง้ หมด คือ ซึ่ง เยโฮยาคิ มกษั ตริย์
แห่ งยู ดาห์ ทรงเผาเสีย นั ้น 29 และเกี่ยวกับ เรือ
่ งเยโฮยาคิ มกษั ตริย์ ยู ดาห์ นั้น เจ้า จงกล่าว
ดังนี้ ว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า ท่านได้ เผาหนั ง สื อม ้ วนนี้ เสีย และกล่าวว่า ทําไมเจ้า
จึง ได้ เข ียนไว้ในนั ้ นว ่า “กษั ตริย์ บาบิ โลนจะมาทําลายแผ่น ดิน นี้ เป็น แน่ และจะตัด มนุษย์
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30 เพราะฉะนั ้น

และสัตว์ออกเสียจากแผ่นดินนั ้น�
พระเยโฮวาห์จึงตรัสดังนี้ เกี่ยวด้วยเย
โฮยาคิ มกษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ ว่า เยโฮยาคิ ม จะไม่ มี บุ ตรที่ จะประทับ บนพระที่นั่ง ของดาวิด
และศพของท่านจะถูกทิง้ ไว้ให้ตากแดดกลางวัน และตากนํ้าค้างแข็งเวลากลางคืน 31 เรา
จะลงโทษท่านและเชื้อสายของท่านและข้าราชการของท่าน เพราะความชัว่ ช้าของเขาทัง้
หลาย เราจะนําเหตุรา้ ยทัง้ สินที
้ ่เราได้ประกาศต่อพวกเขา แต่เขาไม่ฟังนั ้น ให้ตกลงบนเขา
และบนชาวกรุ งเยรู ซาเล็ม และบนคนยูดาห์� ” 32 แล้วเยเรมีย์จึงเอาหนั งสื อม้วนอีกม้วน
หนึ่ ง มอบให้บารุคบุตรชายเนริยาห์เสมียน ผูเข
้ ียนถ้อยคําทัง้ สิน
้ ในนั ้นตามคําบอกของเยเร
มีย์ คือถ้อยคําทัง้ สิน
้ ในหนั งสือม้วนซึ่งเยโฮยาคิมกษั ตริย์แห่งยูดาห์ได้เผาเสียในไฟ และมี
ถ้อยคําเป็นอันมากที่คล้ายคลึงกันเพิม
่ ขึ้น

37
เยเรมียถู
์ กคุมขัง

เศเดคี ยาห์ ราชบุตรของโยสิ ยาห์ ผู้ ซึ่ง เนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลนได้ ตัง้ ให้
เป็นกษั ตริย์ ในแผ่น ดิน ยู ดาห์ ได้ เสวยราชย์ แทนโคนิ ยาห์ ราชบุตรของเยโฮยาคิ ม 2 แต่
ท่านเองก็ดี หรือข้าราชการของท่านก็ดี หรือประชาชนแห่งแผ่นดินก็ดี หาได้ฟังพระวจนะ
ของพระเยโฮวาห์ ซึ่ง พระองค์ ตรัส โดยเยเรมีย์ ผู้ พยากรณ์ ไม่ 3 กษั ตริย์ เศเดคี ยาห์ ทรงใช้
เยฮูคั ลบ ุตรชายเชเลมิ ยาห์ และเศฟัน ยาห์ ปุ โรหิ ตบ ุตรชายมาอาเสอาห์ ให้ ไปยัง เยเรมีย์ ผู้
พยากรณ์ กล่าวว่า “ขออธิษฐานต่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเราเผื่อ เรา� 4 ฝ่ายเยเรมีย์
นั ้น ยัง เข้า นอกออกในท่ามกลางประชาชนอยู่ เพราะท่านยั งม ิ ได้ ถู กจํา ขัง 5 กองทัพ ของ
ฟาโรห์ได้ออกมาจากอียป
ิ ต์ และเมื่อคนเคลเดียผู้ซ่ึงกําลังล้อมกรุ งเยรู ซาเล็มอยู่ได้ยินข่าว
นั ้น เขาทัง้ หลายก็ ถอยทัพ ไปจากกรุ ง เยรู ซาเล็ม 6 พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาย ังเยเร
มีย์ ผู้ พยากรณ์ ว่า 7 “พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่งอ ิส ราเอลตรัสด ัง นี้ ว่า เจ้ าจงไปบอกกษั ตริ
ย์ แห่งยู ดาห์ ผู้ ซึ่ง ใช้ เจ้ ามาถามต่อ เราว่า ‘ดู เถิด กองทัพ ของฟาโรห์ซ่ึง ได้ มาช่วยเจ้า กําลัง
จะกลับ ไปอียป
ิ ต์ ไปยัง แผ่น ดิน ของเขา 8 และคนเคลเดีย จะกลับ มาต่อสู้ กับ กรุ ง นี้ อีก เขา
ทัง้ หลายจะยึด ไว้ และเผาเสีย ด้วยไฟ 9 พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า อย่า ล่อลวงตัว เจ้า โดย
กล่าวว่า “คนเคลเดียจะถอยออกไปจากเราที เดียวแน่ � เพราะว่าเขาจะไม่ถอยออกไปเลย
ที เดียว 10 ถึง แม้ ว่า เจ้า กระทํา ให้ กองทัพ ทัง้ สิน
้ ของคนเคลเดีย ที่ กําลัง ต่อสู้ เจ้ าให้ พ่ายแพ้
และมีเหลือแต่คนที่บาดเจ็บเท่านั ้น เขาทัง้ หลายจะลุกขึ้น ทุกคนในเต็นท์ของเขา และเผา
กรุ งนี้ เสียด้วยไฟ� ” 11 ต่อมาเมื่อกองทัพของคนเคลเดียได้ถอยจากกรุ งเยรู ซาเล็ม เพราะ
กองทัพ ของฟาโรห์ เข ้า มาประชิด 12 เยเรมีย์ ก็ ออกไปจากกรุ ง เยรู ซาเล็ม มุ่ง ไปยัง แผ่น ดิน
เบนยามิน เพื่อ จะรับ ส่วนของท่านท่ามกลางประชาชนที่ นั ่น 13 เมื่อ ท่านอยู่ที่ ประตู เบนยา
มิน ทหารยามคนหนึ่ งอยู่ที่ นั่น ชื่ออิรียาห์บุ ตรชายเชเลมิยาห์ ผู้เป็นบุตรชายฮานั นยาห์ได้
จับเยเรมียผู
์ พยากรณ์
้
กล่าวว่า “ท่านกําลังหนี ไปหาคนเคลเดีย� 14 และเยเรมียต
์ อบว่า “ไม่
จริงเลย ข้าพเจ้ามิได้กําลังหนี ไปหาคนเคลเดีย� แต่อิรียาห์ไม่ฟังท่าน และจับเยเรมียน
์ ํามา
หาพวกเจ้านาย 15 และบรรดาเจ้านายก็เดือดดาลต่อเยเรมีย์ และเขาทัง้ หลายก็ตีท่านและ
ขัง ท่านไว้ในเรือนของโยนาธานเลขานุการ เพราะได้ ทําให้เป็น คุก 16 เมื่อ เยเรมีย์เข ้า ไปใน
คุกใต้ ดิ นและในห้องเล็กแล้ว เยเรมีย์ก็ ค้างอยู่ที่ นั ่นหลายวันแล้ว 17 กษั ตริย์เศเดคี ยาห์ใช้
ให้คนไปเอาตัวท่านออกมา กษั ตริยได้
์ สอบถามท่านเป็นความลับที่ในพระราชวังว่า “มีพระ
วจนะอันใดมาจากพระเยโฮวาห์บ้างหรือ� เยเรมีย์ทูล ว่า “มี พ่ะ ย่ะ ค่ะ� แล ้ วท ่า นทูล อีกว่า
“พระองค์จะถูกมอบไว้ในมือของกษั ตริย์แห่งบาบิโลน� 18 เยเรมียได้
์ ทูลกษั ตริย์เศเดคียาห์
1
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อี กว่า “ข้า พระองค์ ได้ กระทํา อะไรผิด ต่อ พระองค์ หรือ ต่อ ข้าราชการของพระองค์ หรือ ต่อ
ชนชาตินี้ พระองค์จึงได้จําขังข้าพระองค์ไว้ในคุก 19 ผู้พยากรณ์ ของพระองค์ผู้ได้พยากรณ์
ให้ พระองค์ ว่า ‘กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลนจะไม่ มาต่อสู้ พระองค์ หรือ ต่อสู้ แผ่ นดิน นี้ � นั ้น อยู่
ที่ไหน 20 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ โอ ข้าแต่ กษั ตริย์ผู้เป็นเจ้านายของข้าพระองค์ ขอพระองค์ สด
ับ ฟัง ขอคํา ทูล ของข้า พระองค์ เป็ นที ่ โปรดปรานต่อ พระพักตร์ของพระองค์ ขออย่า ส่ง ข้า
พระองค์กลับไปที่เรือนของโยนาธานเลขานุการนั ้นเลย เกรงว่าข้าพระองค์จะตายเสียที่นั ่น
� 21 กษั ตริย์เศเดคี ยาห์จึงมีรบ
ั สัง่ ให้เขามอบเยเรมีย์ไว้ที่ บริเวณทหารรักษาพระองค์ และ
เขาให้ขนมปังแก่ท่านวันละก้อนจากถนนช่างทําขนมจนขนมปังในกรุ งนั ้นหมด เยเรมีย์จึง
ค้างอยูใ่ นบริเวณทหารรักษาพระองค์อย่างนั ้น

38
เยเรมียถู
์ กหย่อนลงไปในคุกใต้ดิน

1 ฝ่ายเชฟาทิยาห์บุตรชายมัทธาน เกดาลิยาห์บุตรชายปาชเฮอร์ และยูคาลบุตรชายเชเล

มิยาห์ และปาชเฮอร์บุตรชายมัลคิยาห์ได้ยินถ้อยคําของเยเรมียที
์ ่กล่าวแก่ประชาชนทุกคน
ว่า 2 “พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ผูใดอยู
้
ใ่ นกรุ งนี้ จะต้องตายด้วยดาบ ด้วยการกันดารอาหาร
และด้วยโรคระบาด แต่ ผู้ ใดที่ ออกไปหาคนเคลเดีย จะมี ชีวิตอยู่ เขาจะมี ชีวิต เป็น บําเหน็ จ
แห่งการสงคราม และยังมีชีวิตอยู่ 3 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า แน่ นอนกรุ งนี้ จะต้องมอบไว้
ในมือของกองทัพของกษั ตริย์แห่งบาบิโลนและท่านจะยึดไว้� 4 และบรรดาเจ้านายจึงทูล
กษั ตริย์ว่า “ขอประหารชายคนนี้ เสีย เพราะเขากระทําให้มือของทหารซึ่งเหลืออยู่ในเมือง
นี้ อ่อนลง ทั ้ งม ือ ของประชาชนทัง้ หมดด้วย โดยพูด ถ้อยคํา เช่น นี้ แก่ เขาทัง้ หลาย เพราะ
ว่า ชายคนนี้ มิได้ แสวงหาความอยูเ่ ย็น เป็นสุข ของชนชาติ นี้ แต่ หาความทุกข์ ยากลําบาก �
5 กษั ตริยเศเดคี
์
ยาห์ตรัสว่า “ดูเถิด ชายคนนี้ อยูในมื
่
อของท่านทัง้ หลายแล้ว เพราะกษั ตริย์
จะทําอะไรขัดท่านทัง้ หลายได้เล่า� 6 เขาจึงจับเยเรมียห
์ ย่อนลงไปในคุกใต้ดินของมัลคิยาห์
บุ ตรชายฮามเมเลคซึ่ง อยู่ ในบริเวณทหารรักษาพระองค์ เขาเอาเชือกหย่อนเยเรมีย์ ลงไป
ในคุกใต้ดินนั ้นไม่มีน้าํ มีแต่โคลน และเยเรมียก็
์ จมลงไปในโคลน
เอเบดเมเลคช่วยเยเรมีย์
เมื่อ เอเบดเมเลคคนเอธิโอเปีย ขั นที คนหนึ่ ง ในพระราชวัง ได้ ยิ นว ่า เขาหย่อนเยเรมีย์
ลงไปในคุกใต้ดินนั ้น ฝ่ายกษั ตริย์ประทับอยู่ที่ประตูเบนยามิน 8 เอเบดเมเลคก็ออกไปจาก
พระราชวังและทูล กษั ตริย์ว่า 9 “ข้าแต่ กษั ตริย์ผู้เป็น เจ้า นายของข้าพระองค์ คนเหล่า นี้ ได้
กระทําความชัว่ ร้ายในบรรดาการที่เขาได้กระทําต่อเยเรมีย์ผู้พยากรณ์ โดยที่ได้ทิง้ ท่านลง
ไปในคุก ใต้ ดิน ท่านคงหิว ตายที่ นั ่น เพราะในกรุ ง นี้ ไม่มี ขนมปัง เหลือ อยู่ เลย � 10 แล ้ วกษั
ตริย์ มี รับสัง่ ให้ เอเบดเมเลคคนเอธิโอเปีย ว่า “จงเอาคนไปจากที่ นี่ กับ เจ้า สามสิบ คน แล
้ว ฉุ ด เยเรมีย์ ผู้ พยากรณ์ ออกมาจากคุก ใต้ ดิ นก ่อนเขาตาย� 11 เอเบดเมเลคจึง เอาคนไป
ด้วยและไปที่ พระราชวัง ไปยัง เรือ นพั สด ุ เพื่อ เอาผ้า เก่าๆและเสื้อ ผ้า ขาดๆ ซึ่ง เขาเอาเชือก
ผูก หย่อนลงไปให้ เยเรมีย์ ที่ ในคุก ใต้ ดิน 12 แล ้ว เอเบดเมเลคคนเอธิโอเปีย พู ดก ับเยเรมีย์
ว่า “ท่านจงคล้องผ้าและเสื้อเก่านั ้นไว้ใต้ รักแร้และเชือก� เยเรมีย์กระทําตาม 13 แล้วเขา
ก็ ฉุ ดเยเรมีย์ ข้น
ึ มาด้วยเชื อก และยกท่านขึ้น มาจากคุก ใต้ ดิน และเยเรมีย์ ก็ ยัง ค้างอยู่ ใน
บริเวณทหารรักษาพระองค์
7

เศเดคียาห์ทรงขอคําแนะนําจากเยเรมีย์
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14 กษั ตริย์เศเดคี ยาห์ทรงใช้คนไปนํา เยเรมีย์ผู้ พยากรณ์ มาที่ทางเข้า พระนิ เวศของพระ

เยโฮวาห์ ชอ
่ งที่ สาม กษั ตริย์ ตรัส กับ เยเรมีย์ ว่า “เราจะถามท่านสัก ข้อ หนึ่ ง ขออย่า ปิดบัง
ไว้จากเราเลย� 15 เยเรมีย์จึง ทูล เศเดคี ยาห์ว่า “ถ้า ข้า พระองค์ จะทูล พระองค์ พระองค์ จะ
ประหารข้าพระองค์แน่ มิใช่หรือ และถ้าข้าพระองค์จะถวายคําปรึกษา พระองค์จะไม่ฟังข้า
พระองค์มิใช่หรือ� 16 แลว
้ กษัตริย์เศเดคียาห์ก็ทรงปฏิญาณแก่เยเรมียเ์ ป็นการลับว่า “พระ
เยโฮวาห์ผู้ทรงสร้างวิญญาณของเราทรงพระชนม์อยู่แน่ ฉั นใด เราจะไม่ประหารท่านหรือ
มอบท่านไว้ในมือของคนเหล่านี้ ที่ แสวงหาชีวต
ิ ของท่านฉั นนั ้น� 17 แล้วเยเรมีย์ทูลเศเดคี
ยาห์ว่า “พระเยโฮวาห์ พระเจ้าจอมโยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ ว่า ถ้าพระองค์จะ
ยอมมอบตัวแก่พวกเจ้านายแห่งกษั ตริย์บาบิโลนแล้ว เขาจะไว้ชีวิตของพระองค์ และกรุ ง
นี้ จะไม่ ต้องถูก ไฟเผา พระองค์ และวงศ์ วานของพระองค์ จะมี ชีวิตอยู่ได้ 18 แต่ ถ้า พระองค์
ไม่ยอมมอบตัวแก่พวกเจ้านายแห่งกษั ตริย์ของบาบิโลนแล้ว กรุ งนี้ จะต้องถูกมอบไว้ในมือ
ของชนเคลเดีย และเขาทัง้ หลายจะเอาไฟเผาเสีย และพระองค์จะหนี ไม่รอดไปจากมือของ
เขาทัง้ หลาย� 19 กษั ตริย์ เศเดคี ยาห์ จึง ตรัส กับ เยเรมีย์ ว่า “เรากลัว พวกยิว ซึ่ง เล็ดลอดไป
หาคนเคลเดีย เกรงว่าเราจะถูกมอบไว้ในมือของพวกเหล่านั ้น และเขาทัง้ หลายจะกระทํา
ความอัปยศแก่ เรา � 20 เยเรมีย์ ทูล ว่า “เขาจะไม่ มอบพระองค์ ไว้ ขอพระองค์ เชื่อ ฟัง พระ
สุรเสียงของพระเยโฮวาห์ ตามสิง่ ซึ่ง ข้า พระองค์ ได้ ทูล พระองค์ และพระองค์ ก็ จะเป็นสุข
และเขาก็ จะไว้ พระชนม์ ของพระองค์ 21 แต่ ถ้า พระองค์ ไม่ ยอมมอบตัว ต่อ ไปนี้ เป็น พระ
วจนะซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงสําแดงต่อข้าพระองค์ 22 ดูเถิด บรรดาผู้หญิงที่เหลืออยู่ในวังขอ
งกษั ตริย์แห่งยูดาห์จะได้ถูกนําออกไปให้พวกเจ้านายของกษั ตริย์แห่งบาบิโลน และผู้หญิง
เหล่านั ้นจะว่า ‘เพื่อนทัง้ หลายของพระองค์ได้หลอกลวงพระองค์ และได้ชนะพระองค์แล้ว
พระบาทของพระองค์ จมลงในโคลนแล้ว และเขาทัง้ หลายก็ หน
ั ไปจากพระองค์� 23 เขา
จะพาบรรดาสนมและมเหสี และบุตรของพระองค์ ไปให้ คนเคลเดีย และพระองค์ เองก็ จะ
ไม่ ทรงรอดไปจากมือ ของเขาทัง้ หลาย แต่ พระองค์ จะถู กกษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลนจับ ได้ และ
พระองค์ จะเป็น เหตุ ที่ พวกเขาเผากรุ ง นี้ เสียด ้วยไฟ� 24 แล ้วเศเดคี ยาห์ตรัส กับ เยเรมีย์ว่า
“อย่าให้ผู้ ใดรู ถ
้ ้อยคํา เหล่า นี้ และท่านจะไม่ ตาย 25 แต่ ถ้าพวกเจ้า นายได้ ยินว่าเราได้ พู ดกั
บท่าน และมาหาท่านพูดว่า ‘จงบอกมาว่าเจ้าพูดอะไรกับกษั ตริย์ และกษั ตริย์ตรัสอะไรกับ
เจ้า อย่าซ่อนอะไรจากเราเลย และเราจะไม่ฆ่าเจ้า� 26 ท่านจงบอกเขาทัง้ หลายว่า ‘ข้าพเจ้า
ได้ทูลขอต่อพระพักตร์กษั ตริยมิ
์ ให้พระองค์ทรงส่งข้าพเจ้ากลับไปที่เรือนของโยนาธานเพื่อ
ให้ตายเสียที่นั ่น� ” 27 และเจ้านายทัง้ ปวงก็มาหาเยเรมีย์และซักถามท่าน และท่านก็ตอบ
เขาตามบรรดาถ้อยคําเหล่านี้ ที่กษั ตริยทรงรั
์
บสัง่ ท่าน เขาทัง้ หลายจึงหยุดถามท่าน เพราะ
การสนทนานั ้นไม่มีใครได้ยิน 28 และเยเรมีย์ก็ค้างอยู่ในบริเวณทหารรักษาพระองค์จนถึง
วันที่เยรู ซาเล็มถูกยึด ท่านอยูใ่ นที่นั่นเมื่อเยรู ซาเล็มถูกยึด

39
ครัง้ สุดท้ายที่ยูดาห์ถูกนําไปเป็นเชลย

1 ในปี ที่ เก ้า แห่ง เศเดคี ยาห์กษั ตริย์ แห่งยู ดาห์

ในเดือนที่ สิบ เนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์แห่
งบาบิโลนและกองทัพทัง้ สิน
้ ของท่านได้มาสู้รบกรุ งเยรู ซาเล็มและได้ล้อมไว้ 2 ในปีที่สิบเอ็ด
แห่ง รัช กาลเศเดคี ยาห์ เมื่อ วันที ่ เก ้า ของเดือนที่ สี ่ กรุ งนั ้ นก ็ แตก 3 แล ้ว บรรดาเจ้า นายขอ
งกษั ตริย์แห่งบาบิ โลนได้ เข ้า มานั ่ง ที่ ประตู กลาง มี เนอร์กัล ชาเรเซอร์ สัม การ์เนโบ สารเส
คิม รับสารีส เนอร์กัลชาเรเซอร์ รับมัก และบรรดาเจ้านายที่เหลืออยู่ทัง้ สิน
้ ของกษั ตริย์แห่
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งบาบิ โลน ต่อ มาเมื่อ เศเดคี ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ และบรรดาทหารได้ เห ็น แล้ว เขาทัง้
หลายได้หนี ออกจากกรุ งในเวลากลางคืนไปทางอุทยานของกษั ตริย์ ออกทางประตูระหว่าง
กําแพงทัง้ สอง และท่านได้ หนี ไปยัง ทางที่ ราบ 5 แต่ กองทัพ ของคนเคลเดีย ได้ ติ ดตามเขา
ทัง้ หลาย ไปทัน เศเดคี ยาห์ ที่ ราบเมืองเยรีโค และเมื่อ เขาทัง้ หลายจั บท ่านได้ แล้ว เขาได้
นํา ท่านไปยัง เนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลนที่ ตําบลริบ ลาห์ ในแผ่น ดิน ฮามั ท และ
พระองค์ ก็ พิพากษาโทษท่าน 6 กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลนได้ ฆ่า บรรดาบุตรชายของเศเดคี ยาห์
ที่ ตําบลริบลาห์ต่อหน้าต่อตาของท่าน และกษั ตริย์แห่งบาบิโลนได้ ประหารพวกขุนนางทัง้
สิน
้ ของยู ดาห์ เสีย 7 พระองค์ ทรงทํา นั ยน์ ตาของเศเดคี ยาห์ ให้ บอดไป แล ้ว ตีตรวนท่านไว้
เพื่อ จะนํา ไปบาบิ โลน 8 คนเคลเดีย ได้ เผาพระราชวัง และบ้านเรือนของประชาชน และพัง
กําแพงกรุ งเยรู ซาเล็มเสีย 9 แล้วเนบูซาระดานผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ได้จับส่วน
ประชาชนที่ เหลือ อยู่ ในกรุ ง เป็น เชลยพาไปยัง บาบิ โลน ทัง้ คนที่ เล็ดลอด คือ คนที่ เล็ดลอด
มาหาท่าน และส่วนคนที่เหลืออยู่ 10 เนบูซาระดาน ผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ได้ทิง้
คนจนแห่งประชาชนที่ไม่มีสมบัติอะไรไว้ในแผ่นดินยูดาห์บ้าง และในเวลาเดียวกันได้มอบ
สวนองุน
่ และไร่นาให้แก่เขา
4

เนบูคัดเนสซาร์รบ
ั สัง่ ให้ดูแลรักษาเยเรมีย์

เนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลนได้ ประทานบัญชาเกี่ ยวด ้วยเยเรมีย์ ทางเนบู ซา
ระดาน ผู้ บัญชาการทหารรักษาพระองค์ ว่า 12 “จงรับท ่านไป ดู แลท่านให้ ดี และอย่า ทํา
อันตรายแก่ ท่าน แต่ จงกระทํา แก่ ท่านตามที่ ท่านจะบอกให้� 13 ดัง นั ้น เนบู ซาระดานผู้
บัญชาการทหารรักษาพระองค์ เนบูชส
ั บาน รับสารีส เนอร์กัลชาเรเซอร์ รับมัก และบรรดา
เจ้า นายของกษั ตริย์ แห่งบาบิ โลนได้ ใช้ คนไป 14 คือ พวกท่านได้ ใช้ คนไปนํา เยเรมีย์ มาจาก
บริเวณทหารรักษาพระองค์ เขาทัง้ หลายมอบท่านไว้กับเกดาลิยาห์บุตรชายอาหิคัม ผู้เป็น
บุตรชายชาฟาน ให้ นํา ท่านไปบ้าน ดัง นั ้น ท่านจึง ได้ อยู่ ท่ามกลางประชาชน 15 พระวจนะ
ของพระเยโฮวาห์ มาย ังเยเรมีย์ ขณะที่ ท่านถูก ขัง อยู่ ในบริเวณทหารรักษาพระองค์ นั้ นว
่า 16 “จงไปบอกเอเบดเมเลคคนเอธิโอเปีย ว่า พระเยโฮวาห์ จอมโยธา พระเจ้า แห่ งอ ิส รา
เอลตรัสด ัง นี้ ว่า ดู เถิด เราจะให้ถ้อยคํา ของเราที่ มี อยู่ ต่อกร ุง นี้ สําเร็จ ในทางร้ายไม่ ใช่ ทาง
ดี และจะสําเร็จต่อหน้าเจ้าในวันนั ้น 17 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า แต่เราจะช่วยเจ้าให้พ้นในวัน
นั ้น และเขาจะไม่ มอบเจ้า ไว้ในมือ ของคนที่ เจ้ ากลัว 18 เพราะเราจะช่วยเจ้า ให้พ้น เป็น แน่
และเจ้าจะไม่ล้มลงด้วยดาบ แต่เจ้าจะมีชีวิตเป็นบําเหน็ จแห่งการสงคราม เพราะเจ้าได้ไว้
วางใจในเรา พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ�
11
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เยเรมียพยากรณ์
์
ท่ามกลางประชาชนซึ่งเหลืออยูใ่ นยูดาห์

พระวจนะซึ่ง มาจากพระเยโฮวาห์ ถึง เยเรมีย์ หลัง จากที่ เนบู ซาระดานผู้ บัญชาการ
ทหารรักษาพระองค์ ได้ ปล่อยให้ ท่านไปจากรามาห์ ครัง้ เมื่อ เขาจั บท ่านตีตรวนมาพร้อม
กับ บรรดาเชลยพวกกรุ ง เยรู ซาเล็ม และยู ดาห์ ผู้ ที่ ถู กกวาดไปเป็น เชลยยัง บาบิ โลน 2 ผู้
บัญชาการทหารรักษาพระองค์ ได้ นํา เยเรมีย์ มาแล้ว พู ดก ั บท ่า นว่า “พระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ของท่านทรงประกาศความร้ายนี้ ต่อสถานที่นี้ 3 พระเยโฮวาห์ทรงกระทําให้เป็นไปและทรง
กระทํา ตามที่ พระองค์ ตรัส ไว้ เพราะท่านทัง้ หลายได้ กระทํา บาปต่อ พระเยโฮวาห์ และไม่
เชื่อ ฟัง พระสุรเสียงของพระองค์ สิ ่ง นี้ จึง ได้ เป็น มาเหนื อ ท่าน 4 ดู เถิด วัน นี้ ข้าพเจ้า ปล่อย
ท่านจากโซ่ตรวนที่มือของท่าน ถ้าท่านเห็นชอบที่จะมายังกรุ งบาบิโลนกับข้าพเจ้า ก็จงมา
1
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เถิด ข้าพเจ้า จะดูแลท่านให้ดี แต่ ถ้า ท่านไม่ เห ็น ชอบที่ จะมายัง กรุ ง บาบิ โลนกับ ข้าพเจ้า ก็
อย่า มา ดู ซิ แผ่ นดิน ทัง้ หมดนี้ อยู่ ต่อ หน้า ท่าน ท่านจะไปที่ไหนก็ ได้ ตามแต่ ท่านเห็นดี เห ็น
ชอบที่ จะไป� 5 ขณะเมื่อท่านยังไม่กลับไป เขากล่าวว่า “ท่านจงกลับไปหาเกดาลิ ยาห์บุ ตร
ชายอาหิคัม ผู้เป็นบุตรชายชาฟาน ผู้ซึ่งกษั ตริย์แห่งบาบิโลนได้แต่งตัง้ ให้เป็นผู้วา่ ราชการ
บรรดาหัว เมืองยู ดาห์ และอยู่ กับ เขาท่ามกลางประชาชน หรือ จะไปที่ ใดที่ ท่านเห็น ชอบจะ
ไปก็ ได้ � ผู้ บัญชาการทหารรักษาพระองค์ จึง สั ่งอน ุมั ติ เสบียงและให้ ของขวัญ แก่ เยเรมีย์
แล้ว ก็ ปล่อยท่านไป 6 เยเรมีย์ ก็ ไปหาเกดาลิ ยาห์ บุ ตรชายอาหิคั มท ี่ มิ สปาห์ และอาศัย อยู่
กับเขาท่ามกลางประชาชนซึ่งเหลืออยู่ในแผ่นดินนั ้น 7 เมื่อบรรดาหัวหน้าของกองทหารที่
ในทุ่งนา คือพวกเขาและคนของเขาทัง้ หลายได้ยินว่า กษั ตริย์แห่งบาบิโลนได้แต่งตัง้ เกดา
ลิ ยาห์บุ ตรชายอาหิคัม ให้เป็นผู้ วา่ ราชการในแผ่นดิน นั ้น และได้ มอบชายหญิงกับเด็ก ผู้ ที่
เป็นคนจนในแผ่นดิน ซึ่งมได้
ิ ถูกกวาดไปเป็นเชลยยังบาบิโลนไว้ให้ท่านนั ้น 8 เขาทัง้ หลายก็
ไปหาเกดาลิยาห์ที่มิสปาห์ มีอิชมาเอลบุตรชายเนธานิ ยาห์ โยฮานั นและโยนาธานบุตรชาย
คาเรอาห์ เสไรอาห์บุ ตรชายทันหุเมท บรรดาบุตรชายของเอฟายชาวเนโทฟาห์ เยซันยาห์
บุตรชายชาวมาอาคาห์ ทัง้ ตัวเขาและคนของเขา 9 เกดาลิยาห์บุตรชายอาหิคัม ผู้เป็นบุตร
ชายชาฟานก็ได้ปฏิญาณให้แก่เขาและคนของเขา กล่าวว่า “อย่ากลัวในการที่จะปรนนิ บัติ
คนเคลเดีย จงอาศัยอยู่ในแผ่นดินและปรนนิ บัติกษั ตริย์แห่งบาบิโลน แล้วท่านทัง้ หลายก็
จะอยูเ่ ย็นเป็นสุข 10 ส่วนตัวข้าพเจ้า ดู เถิด ข้าพเจ้าจะอาศัยอยู่ที่ มิสปาห์ เพื่อจะปรนนิ บัติ
คนเคลเดีย ผู้ซึ่งจะมาหาเรา แต่ฝ่ายท่านจงเก็บน้าํ องุน
่ ผลไม้ฤดูรอ
้ น และนํ้ามันและเก็บ
ไว้ในภาชนะ และจงอยู่ในหัวเมืองซึ่งท่านยึดได้ นั ้น� 11 ในทํานองเดียวกัน เมื่อพวกยิวทง
ั้
หลาย ซึ่งอยูที
่ ่โมอับและท่ามกลางคนอัมโมน และในเอโดมและในแผ่นดินอ่น
ื ๆทัง้ สิน
้ ได้ยิ
นว่ากษั ตริย์แห่งบาบิโลนได้ทิง้ คนให้เหลือไว้ส่วนหนึ่ งในยูดาห์และได้แต่งตัง้ ให้เกดาลิยาห์
บุตรชายอาหิคัม ผู้เป็นบุตรชายชาฟานให้เป็นผู้วา่ ราชการเหนื อเขาทัง้ หลาย 12 แล้วพวกยิ
วทัง้ ปวงก็ได้กลับมาจากทุกที่ ซ่ึงเขาถูกขับไล่ ให้ไปอยู่นั ้น และมายังแผ่นดินยูดาห์มาหาเก
ดาลิยาห์ที่มิสปาห์ และเขาทัง้ หลายได้เก็บน้าํ องุน
่ และผลไม้ในฤดูรอ
้ นได้เป็นอันมาก
อิชมาเอลวางแผนร้ายฆ่าเกดาลิยาห์

13 ฝ่ายโยฮานั น บุตรชายของคาเรอาห์และบรรดาประมุข ของกองทหารที่ ในทุ่ง นาได้ มา

หาเกดาลิยาห์ที่มิสปาห์ 14 และกล่าวแก่ท่านว่า “ท่านทราบหรือไม่ว่า บาอาลิสกษั ตริย์ของ
คนอัม โมนได้ ส่ง ให้ อิ ชมาเอลบุตรชายเนธานิ ยาห์ มาเอาชีวต
ิ ของท่าน� ฝ่ายเกดาลิ ยาห์ บุ
ตรชายอาหิคัมไม่ เชื่อเขาทัง้ หลาย 15 แล้วโยฮานั นบุตรชายคาเรอาห์ได้ พู ดกับเกดาลิ ยาห์
เป็นการลับที่มิสปาห์ว่า “จงให้ข้าพเจ้าไปฆ่าอิชมาเอลบุตรชายเนธานิ ยาห์เสีย และจะไม่มี
ใครทราบเรือ
่ ง ทําไมจะให้เขาเอาชีวต
ิ ของท่าน แล้วพวกยิวทง
ั ้ หลายซึ่งมารวบรวมอยู่กับท
่านจะกระจัดกระจายกันไป และคนยูดาห์ที่เหลืออยูนี
่ ้ ก็จะพินาศ� 16 แต่เกดาลิยาห์บุตรชา
ยอาหิคัม พู ดก ับ โยฮานั น บุตรชายคาเรอาห์ว่า “ท่านอย่า ทํา สิง่ นี้ เลย เพราะที่ ท่า นพูดถึ งอ ิ
ชมาเอลนั ้นเป็นความเท็จ�

41

อิชมาเอลฆ่าเกดาลิยาห์
ต่อ มาในเดือนที่ เจ ็ดอิ ชมาเอลบุตรชายเนธานิ ยาห์ ผู้ เป็น บุตรชายเอลี ชามาเชื้อ พระ
วงศ์ พร ้ อมกับ เจ้า นายสิบ คนของกษั ตริย์ ได้ มาหาเกดาลิ ยาห์ บุ ตรชายอาหิคั มท ี่ มิ สปาห์
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แล ้ว พวกเขารับ ประทานอาหารอยู่ ด้วยกั นที ่ มิ สปาห์ แล ้ วอ ิ ชมาเอลบุตรชายเนธานิ ยาห์
กับคนทัง้ สิบที่อยู่กับเขาก็ได้ลุกขึ้นฆ่าเกดาลิยาห์บุตรชายอาหิคัม ผู้เป็นบุตรชายชาฟาน ผู้
ที่ กษั ตริย์แห่งบาบิโลนได้แต่งตัง้ ให้เป็นผู้วา่ ราชการที่ แผ่นดินนั ้นเสียด้วยดาบจนตาย 3 อิ
ชมาเอลได้ ฆ่าพวกยิวทงั ้ หลายที่ อยู่กับเกดาลิ ยาห์ที่ มิ สปาห์ และคนเคลเดียซึ่งได้ พบอยู่ที่
นั ่นพร้อมกับพวกทหารด้วย 4 ต่อมาอีกสองวันหลังจากวันที ่เกดาลิ ยาห์ถู กฆ่าก่อนที่ ใครๆ
รู เรื
้ อ
่ ง 5 มี ชายแปดสิบ คนมาจากเมืองเชเคมและเมืองชี โลห์ และเมืองสะมาเรีย มี หนวด
เคราโกนเสีย และเสื้อผ้า ขาด และกรีด ตัว เอง นํา เครือ
่ งธัญ ญบูชาและกํายานมาถวายที่
พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 6 และอิ ชมาเอลบุตรชายเนธานิ ยาห์ มาจากมิส ปาห์ พบเขา
เหล่านั ้นเข้า อิชมาเอลเดินมาพลางร้องไห้พลาง และต่อมาเมื่อเขาพบคนเหล่านั ้นจึงพูดก
ับเขาทัง้ หลายว่า “เชิญเข้ามาหาเกดาลิยาห์บุตรชายอาหิคัมเถิด� 7 เมื่อเขาทัง้ หลายเข้ามา
ในเมือง อิชมาเอลบุตรชายเนธานิ ยาห์และคนที่ อยู่กั บท่านก็ ฆ่าเขาทัง้ หลายเสีย และโยน
เขาลงไปในที่ขังนํ้า 8 แต่ในพวกนั ้นมีอยู่สิบคนด้วยกันที่พูดกับอิชมาเอลว่า “ขออย่าฆ่าเรา
เสีย เลย เพราะเรามี ของมี ค่า คือ ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย ์ นํ้ามัน และนํ้า ผึ้ง ซ่อนไว้ในทุ่ง นา�
ดังนั ้น เขาจึงงดไม่ ฆ่าเขาทัง้ หลายกับพี่น้องเสีย 9 ที่ ขังนํ้าซึ่ งอิชมาเอลโยนศพทัง้ ปวงของ
ผู้ที่เขาฆ่าตายลงไปเพราะเหตุเกดาลิยาห์นั ้น เป็ นที่ซ่ึงกษั ตริย์อาสาสร้างไว้เพื่อป้องกันบา
อาชากษั ตริย์แห่งอิสราเอล อิชมาเอลบุตรชายเนธานิ ยาห์ก็ ใส่ คนที ่ถู กฆ่าไว้จนเต็ม 10 แล
วอ
้ ช
ิ มาเอลก็จับคนทัง้ หมดที่เหลืออยูในมิ
่
สปาห์ไปเป็นเชลย คือพวกราชธิดาและประชาชน
ทัง้ ปวงที่เหลืออยูที
่ ่มิสปาห์ ผูที
้ ่เนบูซาระดานผูบ
้ ัญชาการทหารรักษาพระองค์ได้มอบหมาย
ให้ แก่ เกดาลิ ยาห์ บุ ตรชายอาหิคัม อิ ชมาเอลบุตรชายเนธานิ ยาห์ ได้ จับ เขาเป็น เชลย และ
ออกเดินข้ามฟากไปหาคนอัมโมน
2

โยฮานั นช่วยพวกเชลยให้รอดพ้น
แต่ เมื่อ โยฮานั น บุตรชายคาเรอาห์ และบรรดาหัวหน้า ของกองทหารซึ่ง อยู่ กับ เขา ได้
ยิน เรือ
่ งความชัว่ ร้ายทัง้ หลายซึ่ งอ ิ ชมาเอลบุตรชายเนธานิ ยาห์ ได้ กระทํา แล้ วน น
ั ้ 12 เขา
ก็ จัด เอาคนทัง้ หมดของเขาไปต่อ สู้ กับ อิ ชมาเอลบุตรชายเนธานิ ยาห์ เขาทัง้ หลายปะทะ
เขาที่ สระใหญ่ ซ่ึง อยู่ ที่ เมือ งกิเบโอน 13 และต่อ มาเมื่อ ประชาชนทัง้ ปวงผู้ ซ่ึง อยู่ กับ อิ ชมา
เอลเห็น โยฮานั น บุตรชายคาเรอาห์ และบรรดาหัวหน้า กองทหารที่ อยู่ กับ เขา เขาทัง้ หลาย
ก็ เปรมปรีดิ ์ 14 ประชาชนทัง้ ปวงซึ่ งอ ิ ชมาเอลจับ เป็น เชลยมาจากมิส ปาห์ จึง หัน หลัง และ
กลับ ไป เขาไปหาโยฮานั น บุตรชายคาเรอาห์ 15 แต่ อิ ชมาเอลบุตรชายเนธานิ ยาห์ ได้ หนี
รอดจากโยฮานั นพร้อมกับชายแปดคนไปหาคนอัมโมน 16 แล้วโยฮานั นบุตรชายคาเรอาห์
และบรรดาหัวหน้า ของกองทหารซึ่ง อยู่ กั บท ่าน ได้ นํา ประชาชนที่ เหลือ อยู่ ทัง้ หมด ซึ่ง เอา
กลับคืนมาจากอิชมาเอลบุตรชายเนธานิ ยาห์ซ่ึงมาจากมิสปาห์หลังจากที่ได้ฆ่าเกดาลิยาห์
บุ ตรชายอาหิคัม แล้ วน น
ั ้ คือ ทหาร ผู้ หญิง เด็ก และขั นที ผู้ ซึ่ง โยฮานั น นํา กลับ มายั งก ิเบ
โอน 17 และเขาทัง้ หลายก็ ไปอยู่ ที่ ที่ อาศัย ของคิม ฮาม ใกล้ เบธเลเฮม ตัง้ ใจจะไปยั งอ ียป
ิ ต์
18 เนื่ องด้วยคนเคลเดีย เพราะเขากลัว เพราะว่าอิชมาเอลบุตรชายเนธานิ ยาห์ได้ ฆ่าเกดา
ลิยาห์บุตรชายอาหิคัม ผู้ซึ่งกษั ตริย์แห่งบาบิโลนได้ตัง้ ให้เป็นผู้วา่ ราชการเหนื อแผ่นดินนั ้น
เสีย
11

42

คนยูดาห์ที่เหลืออยูขอคํ
่
าแนะนําจากเยเรมีย์ แต่ได้ปฏิเสธคํานั ้นเสีย
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1 บรรดาหัวหน้าของกองทหารและโยฮานั นบุตรชายคาเรอาห์
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และเยซันยาห์บุตรชายโฮ
ชายาห์ และประชาชนทัง้ ปวงจากผู้น้อยที่สุดถึงผู้ใหญ่ที่สุดได้เข้ามาใกล้ 2 และพูดกับเยเร
มีย์ ผู้ พยากรณ์ ว่า “ขอให้ คํา อ้อนวอนของข้าพเจ้า ทัง้ หลายเป็ นที ่ ยอมรับ ต่อ หน้า ท่าน และ
ขอท่านอธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเพื่อเราทัง้ หลาย เพื่อคนที่ เหลืออยู่นี้ ทัง้
สิน
้ (เพราะเรามี เหลือ น้ อยจากคนมาก ตามที่ ท่านเห็น อยู่ กับ ตาแล้ว� 3 ขอพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านสําแดงหนทางแก่เราว่า เราควรจะดําเนิ นไปทางไหน และขอสําแดงสิง่ ที่
เราควรจะกระทํา� 4 เยเรมียผู
์ พยากรณ์
้
กล่าวแก่เขาทัง้ หลายว่า “ข้าพเจ้าได้ยน
ิ ท่านแล้ว ดู
เถิด ข้าพเจ้าจะอธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านตามคําขอร้องของท่านทัง้ หลาย
และต่อ มาพระเยโฮวาห์จะทรงตอบท่านประการใด ข้าพเจ้า จะบอกแก่ ท่าน ข้าพเจ้า จะไม่
ปิดบังสิง่ ใดไว้จากท่านเลย� 5 แล้วเขาทัง้ หลายพู ดกับเยเรมีย์ว่า “ขอพระเยโฮวาห์จงเป็น
พยานที่ สัตย์ จร ิง และสัตย์ ซ่ือ ในระหว่างข้าพเจ้า ทัง้ หลาย ถ้า ข้าพเจ้า ทัง้ หลายมิ ได้ กระทํา
ตามบรรดาพระวจนะของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านผู้ทรงใช้ท่าน 6 ไม่ ว่าจะดี หรือร้าย
ข้าพเจ้า ทัง้ หลายจะเชื่อ ฟัง พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเรา ผู้ ซึ่ง ข้าพเจ้า ทัง้
หลายส่ง ท่านให้ไปหานั ้น เพื่อ เราจะอยูเ่ ย็น เป็นสุข เมื่อ เราเชื่อ ฟัง พระสุรเสียงแห่ง พระเย
โฮวาห์พระเจ้า ของเรา� 7 ต่อ มาครัน
้ สิน
้ สิบ วัน แล้ว พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาย ังเยเร
มีย์ 8 แล้วท่านจึงให้ตามตัวโยฮานั นบุตรชายคาเรอาห์ และบรรดาผู้หว
ั หน้าของกองทหาร
ผู้ อยู่ กั บท ่าน และประชาชนทัง้ ปวงตัง้ แต่ คนเล ็ก ที่สุด ถึง คนใหญ่ ที่สุด 9 และบอกเขาทัง้
หลายว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล ผู้ซึ่งท่านได้ใช้ให้ข้าพเจ้านําเอาคําอ้อนวอน
ของท่านไปเสนอต่อ พระพักตร์พระองค์ นั ้น ได้ ตรัสด ัง นี้ ว่า 10 ถ้า เจ้า ทัง้ หลายจะอยู่ ต่อ ไป
ในแผ่นดินนี้ เราจะสร้างเจ้าทัง้ หลายขึ้นและไม่ทําลายลง เราจะปลูกเจ้าไว้และไม่ถอนเจ้า
เสีย เพราะเราได้ กล ับ ใจจากเหตุ รา้ ยซึ่ง เราได้ กระทํา ไปแล้ว 11 อย่า กลัว กษั ตริย์ แห่ งบาบิ
โลนผู้ซ่ึงเจ้ากลัวอยู่นั ้น พระเยโฮวาห์ตรัสว่า อย่ากลัวเขาเลย เพราะเราอยู่กับเจ้าทัง้ หลาย
เพื่อช่วยเจ้าให้รอด และช่วยเจ้าให้พ้นจากมือของเขา 12 เราจะให้ความกรุ ณาแก่ เจ้า เพื่อ
เขาจะได้กรุ ณาเจ้า และยอมให้เจ้ากลับไปอยู่ในแผ่นดินของเจ้าเอง 13 แต่ถ้าเจ้าทัง้ หลาย
พูดว่า ‘เราจะไม่อยู่ในแผ่นดินนี้ � โดยไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
เจ้า 14 และกล่าวว่า ‘ไม่เอา เราจะเข้าไปในแผ่นดินอียป
ิ ต์ ที่ซึ่งเราจะไม่เห็นสงคราม จะไม่
ได้ ยินเสียงแตร จะไม่หว
ิ ขนมปัง และเราทัง้ หลายจะอาศัยอยู่ที่ นั่น� 15 เพราะฉะนั ้น บัดนี้
คนยูดาห์ที่เหลืออยู่เอ๋ย ขอฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้า
ของอิสราเอล ตรัสดังนี้ ว่า ถ้าเจ้ามุ่งหน้าจะเข้าอียป
ิ ต์และไปอาศัยที่ นั ่น 16 แล้วต่อมาดาบ
ซึ่งเจ้ากลัวอยูน
่ ั ้นจะตามทันเจ้าที่นั่นในแผ่นดินอียป
ิ ต์ และการกันดารอาหารซึ่งเจ้ากลัวอยู่
นั ้น จะติดตามเจ้า ไปถึ งอ ียป
ิ ต์ และเจ้า จะตายที่ นั ่น 17 ทุ กคนซึ่ งม ุ่ง หน้า ไปยังอ ียป
ิ ต์ เพื่อ จะ
อยู่ที่ นั ่นจะตายเสียด้วยดาบ ด้วยการกันดารอาหาร ด้วยโรคระบาด เขาจะไม่มีคนที ่เหลือ
อยู่ หรือ ที่ รอดตายจากเหตุ รา้ ยซึ่ง เราจะนํา มาเหนื อ เขา 18 เพราะพระเยโฮวาห์ จอมโยธา
พระเจ้าแห่งอิสราเอล ตรัสดังนี้ ว่า เราเทความกริว้ ของเราและความพิโรธของเราลงเหนื อ
ชาวเยรู ซาเล็ม อย่างไร เราจะเทความกริว้ ของเราเหนื อ เจ้า ทัง้ หลายเมื่อ เจ้า จะเข้า ไปยั งอ
ียป
ิ ต์ อย่างนั ้น เจ้ าจะเป็นคําสาป เป็ นที ่น่าตกตะลึง เป็นคําแช่งและเป็ นที ่นิ นทา เจ้ าจะไม่
เห็นที่นี่ อีก 19 โอ คนยูดาห์ที่ยังเหลืออยู่เอ๋ย พระเยโฮวาห์ได้ตรัสเกี่ยวกับท่านแล้วว่า ‘อย่า
ไปยังอียป
ิ ต์� จงรู เป็
้ นแน่ ว่า ในวันนี้ ข้าพเจ้าได้ตักเตือนท่าน 20 ว่าท่านทัง้ หลายได้หลงเจิน
่
ไปในใจของท่านเอง เพราะท่านได้ ใช้ ข้าพเจ้า ไปหาพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านว่า ‘ขอ
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อธิษฐานเพื่อเราต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราจะตรัส
ประการใด ขอบอกแก่ เรา และเราจะกระทํา ตาม� 21 และในวัน นี้ ข้าพเจ้า ได้ ประกาศพระ
วจนะนั ้น แก่ ท่านทัง้ หลายแล้ว แต่ ท่านมิ ได้ เชื่อ ฟัง พระสุรเสียงแห่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ของท่านในสิง่ ใดๆซึ่งพระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามาบอกท่าน 22 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ จงทราบเป็น
แน่ ว่า ท่านทัง้ หลายจะตายด้วยดาบ ด้วยการกันดารอาหาร และด้วยโรคระบาด ในสถาน
ที่ซ่ึงท่านทัง้ หลายปรารถนาจะไปอาศัยอยู�
่

43
เยเรมียไ์ ปยังอียป
ิ ต์พร้อมกับพวกที่เหลืออยู่

1 ต่อมาเมื่อเยเรมีย์จบการพูดต่อประชาชนทัง
้ ปวงถึงพระวจนะเหล่านี้ ทัง้ สิน
้ ของพระเย

โฮวาห์พระเจ้าของเขาทัง้ หลาย ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาได้ทรงใช้ท่านให้ไปพูดพระ
วจนะทัง้ สิน
้ นี้ กับเขาทัง้ หลายนั ้นแล้ว 2 อาซาริยาห์บุตรชายโฮชายาห์และโยฮานั นบุตรชาย
คาเรอาห์ และบรรดาผู้ชายที่โอหังได้พูดกับเยเรมียว่
์ า “ท่านพูดมุสา พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของเรามิ ได้ ใช้ ท่านให้ มาพูด ว่า ‘อย่า ไปอียป
ิ ต์ ที่ จะอาศัย อยู่ ที่ นั่น � 3 แต่ บารุ คบ ุตรชายเน
ริยาห์ ได้ ยุ ท่านให้ ต่อสู้ กับ เรา เพื่อ จะมอบเราไว้ในมือ ของคนเคลเดีย เพื่อ เขาทัง้ หลายจะ
ได้ ฆ่าเรา หรือกวาดเราไปเป็นเชลยในบาบิโลน� 4 โยฮานั นบุตรชายคาเรอาห์ และบรรดา
หัวหน้า ของกองทหาร และประชาชนทัง้ สิน
้ ไม่ เชื่อ ฟัง พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ ที่ จะ
อาศัย อยู่ ในแผ่น ดิน ยู ดาห์ 5 แต่ โยฮานั น บุตรชายคาเรอาห์ และบรรดาผู้ หว
ั หน้า ของกอง
ทหารได้ พาคนยู ดาห์ ทุ กคนที่ เหลือ อยู่ ไป คือ ผู้ ซ่ึง กลับ มาอยู่ ในแผ่น ดิน ยู ดาห์ จากบรรดา
ประชาชาติที่เขาถูกขับไล่ให้ไปอยูนั
่ ้น 6 คือพวกผู้ชายผู้หญิง เด็ก บรรดาธิดา และทุกคนซึ่ง
เนบูซาระดานผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ได้เหลือไว้ให้แก่เกดาลิยาห์บุตรชายอาหิคัม
ผู้ เป็น บุตรชายชาฟาน ทัง้ เยเรมีย์ ผู้ พยากรณ์ และบารุ คบ ุตรชายเนริยาห์ 7 และเขาทัง้
หลายได้ มาย ัง แผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ เพราะเขาทัง้ หลายไม่ เชื่อ ฟัง พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์
และเขาก็มาถึงนครทาปานเหส 8 แล้วพระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังเยเรมีย์ในนครทา
ปานเหสว่า 9 “จงถื อก้อนหินใหญ่ๆไว้ จงซ่อนไว้ที่ ในปูนสอในเตาเผาอิฐ ซึ่งอยู่ที่ ทางเข้าไป
สู่ พระราชวังของฟาโรห์ในนครทาปานเหสท่ามกลางสายตาของคนยูดาห์ 10 และจงกล่าว
แก่ เขาทัง้ หลายว่า พระเยโฮวาห์ จอมโยธา พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล ตรัสด ัง นี้ ว่า ดู เถิด เรา
จะใช้ และนํา เนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์ แห่งบาบิ โลน ผู้รบ
ั ใช้ ของเรา และท่านจะตัง้ พระที่นั่ง
ของท่านเหนื อหินเหล่านี้ ซึ่งเราได้ซ่อนไว้ และท่านจะกางพลับพลาหลวงของท่านเหนื อหิน
เหล่านี้ 11 เมื่อท่านมาถึง ท่านจะโจมตีแผ่นดินอียป
ิ ต์มอบผู้ที่กําหนดให้ถึงความตายจะไป
หาความตาย ผู้ ถู กกํา หนดให้ เป็น เชลยแก่ การเป็น เชลย และผู้ ที่ ถู กกํา หนดให้ ถู กดาบให้
แก่ดาบ 12 และเราจะก่อไฟในวิหารของพระแห่งอียป
ิ ต์ และท่านจะเผาเสียและเก็บไปเป็น
เชลย และท่านจะปกคลุมตัวเองด้วยแผ่นดินอียป
ิ ต์ เหมือนผู้เลี้ยงแกะปกคลุมตัวเองด้วย
เสื้อ คลุม และท่านจะไปเสีย จากที่ นั่น ด้วยสันติ ภาพ 13 ท่านจะหัก เสาศั กด ิ์สิทธิแห่
์ งเมือง
เบธเชเมชซึ่งอยูใ่ นแผ่นดินอียป
ิ ต์เสีย และท่านจะเอาไฟเผาวิหารของพระแห่งอียป
ิ ต์เสีย�

44
พระวจนะของพระเจ้าเกี่ยวด้วยพวกยิวในอียป
ิ ต์
พระวจนะที่ มาย ังเยเรมีย์ เก ี่ ยวด ้วยบรรดายิ วท ี่ อาศัย อยู่ ในแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ ที่ มิ กดล ที่
2
ทาปานเหส ที่โนฟ และในแผ่นดินปัทโรส ว่า “พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห่งอิสรา
1
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เอล ตรัสด ัง นี้ ว่า เจ้ าทัง้ หลายได้ เห ็ นบรรดาเหตุ รา้ ยที่ เรานํา มาเหนื อ กรุ ง เยรู ซาเล็ม และ
เหนื อ หัว เมืองยู ดาห์ ทัง้ สิน
้ ดู เถิด ทุก วัน นี้ เมืองเหล่านั ้ นก ็เป็ นที ่ รกร้าง ไม่มี ผู้ ใดอาศัย อยู่
3
ในนั ้น เพราะความชัว่ ซึ่ง เขาทัง้ หลายได้ กระทํา ได้ ยว
ั ่ เย้า เราให้ มี ความโกรธ ด้วยการที่
เขาทัง้ หลายไปเผาเครือ
่ งหอม และปรนนิ บัติพระอื่นซึ่งเขาไม่รู จ
้ ัก ไม่ว่าเขาเอง หรือเจ้าทัง้
หลาย หรือบรรพบุรุษของเจ้า 4 อย่างไรก็ดีเราได้ใช้บรรดาผู้รับใช้ของเราคือผู้พยากรณ์ ไป
หาเจ้าโดยได้ ลุ กขึ้นแต่ เนิ่ นๆ และใช้เขาไปกล่าวว่า ‘โอ อย่ากระทําสิง่ ที่ น่าสะอิดสะเอียนนี้
ซึ่งเราเกลียดชัง� 5 แต่เขาไม่ฟังหรือเงีย
่ หูฟัง เพื่อจะหันกลับจากความชัว่ ร้ายของเขา และ
ไม่ เผาเครือ
่ งหอมแก่ พระอื่น 6 เพราะฉะนั ้น เราจึง ได้ เทความเดือดดาลและความโกรธข
องเราออกให้พลุ่งขึ้นในหัวเมืองยูดาห์ และในถนนหนทางของกรุ งเยรู ซาเล็ม และเมืองเห
ล่านั ้ นก ็ ถู กทิง้ ไว้ เสีย เปล่า และรกร้างไป อย่างทุก วัน นี้ 7 เพราะฉะนั ้น บัดนี้ พระเยโฮวาห์
พระเจ้า จอมโยธา พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล จึง ตรัสด ัง นี้ ว่า ทําไมเจ้า ทัง้ หลายจึง ทําความชัว่
ร้ายยิง่ ใหญ่นี้ แก่ จิ ตใจเจ้าเอง และตัดเอาผู้ชายผู้หญิงทัง้ เด็กและเด็กที่ ยังดูดนมเสียจาก
เจ้า เสียจากท่ามกลางยูดาห์ ไม่มีชนที่ เหลืออยู่ไว้แก่ เจ้ าเลย 8 ทําไมเจ้าทัง้ หลายจึงยัว่ เย้า
เราให้ โกรธด้วยการที่ มือ ของเจ้า กระทํา ด้วยการเผาเครือ
่ งหอมให้ แก่ พระอื่น ในแผ่นดิ
นอ ียป
ิ ต์ ที่ ที่ เจ้ ามาอยู่ นั ้น เพื่อ เจ้า จะต้องถูก ตัด ออกและเป็ นที ่ สาปแช่ง และเป็ นที ่ นินทา
ท่ามกลางบรรดาประชาชาติ แห่ งแผ่น ดิน โลก 9 เจ้ าได้ ลืม ความชัว่ ของบรรพบุรุษ ของเจ้า
ความชัว่ ของบรรดากษั ตริย์แห่งยู ดาห์ บรรดาความชัว่ ของนางสนมและมเหสี ของเขาทัง้
หลาย ความชัว่ ของเจ้า เองและความชัว่ ของภรรยาของเจ้า ซึ่ง เขาทัง้ หลายได้ กระทํา ใน
แผ่น ดิน ยู ดาห์ และในถนนหนทางของกรุ ง เยรู ซาเล็ม เสีย แล้ว หรือ 10 แม้ กระทัง่ วัน นี้ แล
้ว เขาทัง้ หลายก็ยั งม ิ ได้ ถ่อมตัว ลง หรือ เกรงกลัว หรือ ดําเนิ น ตามราชบัญญั ติ หรือ ตามกฎ
เกณฑ์ ของเรา ซึ่ง เราให้ มี ไว้หน ้า เจ้า ทัง้ หลายและหน้า บรรพบุรุษ ของเจ้า 11 เพราะฉะนั ้น
พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอล จึงตรัสดังนี้ ว่า ดู เถิด เราจะมุ่งหน้าของเรา
ต่อสู้ เจ้ าให้เกิดการร้าย และจะตัดยูดาห์ออกเสียให้สิน
้ 12 เราจะเอาชนยูดาห์ที่ เหลืออยู่ ผู้
ซึ่ งม ุ่ง หน้า มาที่ แผ่ นดิ นอ ียป
ิ ต์ เพื่อ จะอาศัย อยู่ นั ้น และเขาทัง้ หลายจะถูก ผลาญเสีย หมด
เขาจะล้มลงในแผ่นดิ นอียป
ิ ต์ เขาจะถูกผลาญด้วยดาบและด้วยการกันดารอาหาร ตัง้ แต่
คนเล ็ กน้ อยที่สุด จนถึง คนใหญ่ โตที่ สุด เขาทัง้ หลายจะตายด้วยดาบและด้วยการกันดาร
อาหาร และเขาจะกลายเป็นคําสาป เป็ นที ่น่าตกตะลึง เป็นคําแช่งและเป็ นที ่นิ นทา 13 เรา
จะต้องลงโทษคนเหล่านั ้น ผู้อาศัยอยู่ในแผ่นดินอียป
ิ ต์ ดังที่เราลงโทษกรุ งเยรู ซาเล็มด้วย
ดาบ ด้วยการกันดารอาหาร และด้วยโรคระบาด 14 จนคนยู ดาห์ ที่ เหลือ อยู่ ผู้ ซึ่ง มาอาศัย
ในแผ่นดิ นอียป
ิ ต์ นั้นจะไม่รอดพ้นหรือเหลือกลับไปยังแผ่นดินยูดาห์ ที่ ซึ่งเขาปรารถนาจะ
กลับ ไปอาศัย อยู่ เพราะว่า เขาจะไม่ ได้ กล ับไป นอกจากผู้ หนี พ้น บางคน� 15 แล ้ว บรรดา
ผู้ชายผู้ รู ้ว่า ภรรยาของตัว ได้ ถวายเครือ
่ งหอมแก่ พระอื่น และบรรดาผู้ หญิง ที่ ยน
ื อยู่ ใกล้
เป็ นที ่ชุ มนุมใหญ่ คือ บรรดาประชาชนผู้ อาศัย ในปัท โรส ในแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ ได้ ตอบเยเรมีย์
ว่า 16 “สําหรับ ถ้อยคํา ซึ่ง ท่านได้ บอกแก่ เราในพระนามของพระเยโฮวาห์ นั ้น เราจะไม่ ฟัง
ท่าน 17 แต่เราจะกระทําทุกสิง่ ที่เราได้พูดไว้ คือเผาเครือ
่ งหอมถวายเจ้าแม่แห่งฟ้าสวรรค์
และเทเครือ
่ งดื่มถวายแก่พระนางเจ้าดังที่ เราได้กระทํา ทัง้ พวกเราและบรรพบุรุษของเรา
บรรดากษั ตริ ย์ และเจ้า นายของเรา ในหัว เมืองยู ดาห์ และในถนนหนทางกรุ ง เยรู ซาเล็ม
ทํา อย่างนั ้น แล้ว เราจึ งม ี อาหารบริบู รณ ์ และอยูเ่ ย็น เป็นสุข และไม่ เห ็น เหตุ รา้ ยอย่างใด
18 ตัง
้ แต่ เรางดการเผาเครือ
่ งหอมถวายเจ้า แม่ แห่ งฟ้า สวรรค์ และเทเครือ
่ งดื่ม ถวายแก่
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พระนางเจ้า เราก็ขัดสนทุกอย่าง และถูกผลาญด้วยดาบและด้วยการกันดารอาหาร 19 เมื่อ
เราเผาเครือ
่ งหอมถวายเจ้าแม่แห่งฟ้าสวรรค์ และเทเครือ
่ งดื่มถวายแก่พระนางเจ้า ที่เรา
ได้ ทํา ขนมถวายเพื่อ นมัสการพระนางเจ้า และที่ ได้ เทเครือ
่ งดื่ม ถวายแก่ พระนางเจ้า นั ้น
เรากระทํา นอกเหนื อ ความเห็น ชอบของสามี ของเราหรือ� 20 แล ้วเยเรมีย์ ได้ ตอบบรรดา
ประชาชน ทัง้ พวกผู้ชายและผู้หญิง คือประชาชนทัง้ ปวงผู้ให้คําตอบแก่ท่านว่า 21 “สําหรับ
เครือ
่ งหอมที่ ท่านได้ เผาถวายในหัวเมืองยูดาห์ และในถนนหนทางกรุ งเยรู ซาเล็ม ทัง้ ตั วท
่าน บรรพบุรุษ ของท่าน บรรดากษั ตริย์ และเจ้า นายของท่าน และประชาชนแห่ง แผ่น ดิน
พระเยโฮวาห์มิได้ทรงจดจําไว้ดอกหรือ พระองค์ไม่ได้ทรงนึ กถึงหรือ 22 จนพระเยโฮวาห์จะ
ทรงทนต่อ ไปอีก ไม่ ไหวแล้ว เพราะเหตุ จากการกระทํา อัน ชัว่ ร้ายของท่าน และเพราะเหตุ
จากการอันน่าสะอิดสะเอียนซึ่งท่านได้กระทํานั ้น เพราะฉะนั ้นแผ่นดินของท่านจึงได้กลาย
เป็ นที ่ รา้ งเปล่า และเป็ นที ่ น่า ตกตะลึง และเป็ นที ่ สาปแช่ง ปราศจากคนอาศัย ดัง ทุก วัน นี้
23 เพราะว่า ท่านได้ เผาเครือ
่ งหอม และเพราะว่า ท่านได้ กระทํา บาปต่อ พระเยโฮวาห์ และ
ไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ หรือดําเนิ นตามพระราชบัญญัติของพระองค์ ตาม
กฎเกณฑ์ ของพระองค์ และตามพระโอวาทของพระองค์ ความร้ายนี้ จึง ได้ ตกแก่ ท่าน ดัง
ทุกวันนี้ � 24 เยเรมีย์ได้กล่าวแก่ประชาชนทัง้ สิน
้ และแก่พวกผู้หญิงทัง้ สิ้นว่า “บรรดาท่าน
ทัง้ หลายแห่ง ยู ดาห์ ผู้ อยู่ ในแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ จงฟัง พระวจนะของพระเยโฮวาห์ 25 พระเยโฮ
วาห์จอมโยธา พระเจ้า แห่งอ ิส ราเอล ตรัสด ัง นี้ ว่า ตัว เจ้า และภรรยาของเจ้า ได้ ยน
ื ยันด้วย
ปากของเจ้า ทัง้ หลายเอง และได้ กระทํา ด้วยมือ ของเจ้า ทัง้ หลายให้ สําเร็จ กล่าวว่า ‘เราจะ
ทํา ตามการปฏิญาณของเราซึ่ง เราได้ ปฏิญาณไว้แน่ นอน คือ เผาเครือ
่ งหอมถวายเจ้า แม่
แห่ งฟ้า สวรรค์ และเทเครือ
่ งดื่ม ถวายแก่ พระนางเจ้า � แล้ว ก็ ดํารงการปฏิญาณของเจ้า
และทํา ตามการปฏิญาณของเจ้า แน่ นอน 26 เพราะฉะนั ้น บรรดาเจ้า ทัง้ หลายแห่ง ยู ดาห์ผู้
อยู่ในแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ จงฟัง พระวจนะของพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า ดู เถิด เราได้
ปฏิญาณโดยชื่อ ใหญ่ ยงิ่ ของเราว่า ปากของคนใดแห่ง ยู ดาห์ตลอดทัว่ แผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ จะไม่
ออกนามของเราโดยกล่าวว่า ‘องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ทรงพระชนม์ อยู่ ตราบใด � 27 ดู
เถิด เราคอยดู อยู่ เพื่อ ให้เก ิด ความร้าย มิใช่ ความดี ชนยู ดาห์ทัง้ สิน
ิ ต์
้ ผู้ อยู่ ในแผ่นดิ นอ ียป
จะถูก ผลาญเสีย ด้วยดาบ และด้วยการกันดารอาหาร จนกว่า จะถึงที่ สุด ของเขา 28 และ
บรรดาผู้ที่หนี พ้นดาบจะกลับจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ไปยังแผ่นดินยูดาห์ มีจํานวนน้ อย และคน
ยูดาห์ที่เหลืออยูทั
่ ง้ สิน
ิ ต์ จะทราบว่าคําของใครจะยัง่ ยืน เป็น
้ ซึ่งมาอาศัยอยู่ที่แผ่นดินอียป
29
คําของเราหรือคําของเขาทัง้ หลาย พระเยโฮวาห์ตรัสว่า นี่ จะเป็นหมายสําคัญแก่เจ้า คือ
เราจะลงโทษเจ้าในที่นี้ เพื่อเจ้าจะได้ทราบว่า คําของเราจะตังม
้ ัน
่ คงอยู่ต่อเจ้าให้เกิดความ
ร้ายเป็นแน่ 30 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด เราจะมอบฟาโรห์โฮฟรากษั ตริย์แห่งอียป
ิ ต์
ไว้ในมือศัตรูของเขา และในมือของคนเหล่านั ้นทีแ
่ สวงหาชีวต
ิ ของเขา ดังที่เราได้มอบเศเด
คี ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ ไว้ในมือ ของเนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลน ผู้ ซึ่ง เป็น ศั ตรู
ของเขา และแสวงหาชีวต
ิ ของเขา�

45
พระเจ้าทรงปลอบโยนบารุ ค
1 ถ้อยคําซึ่งเยเรมีย์ผู้พยากรณ์ บอกแก่บารุ คบุตรชายเนริยาห์เมื่อเขาเขียนถ้อยคําเหล่า

นี้ ลงในหนั งสือ ตามคํา บอกของเยเรมีย์ ในปี ที่ สี่ แห่ งรัช กาลเยโฮยาคิ ม ราชบุตรของโยสิ
ยาห์ กษั ตริยแห่
์ งยูดาห์ว่า 2 “โอ บารุคเอ๋ย พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล ตรัสแก่ท่าน
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ดังนี้ ว่า
‘บัดนี้ วิบัติแก่ ข้า เพราะพระเยโฮวาห์ทรงเพิม
่ ความทุกข์ เข้า ที่ ความเศร้า
โศกของข้า ข้าก็เหน็ ดเหนื่ อยด้วยการครํา่ ครวญของข้า ข้าไม่ประสบความสงบเลย� 4 เจ้า
จงบอกเขาว่า พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด สิ่งใดที่เราก่อสร้างขึ้น เราจะทําลายลง และ
สิง่ ใดที่เราได้ปลูก เราจะถอนขึ้นคือแผ่นดินนี้ ทัง้ หมด 5 และเจ้าจะหาสิง่ ใหญ่โตเพื่อตัวเอง
หรือ อย่า หามัน เลย เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสว ่า ดู เถิด เราจะนํา เหตุ รา้ ยมาเหนื อ เนื้ อ หนั ง
ทัง้ สิน
้ แต่เราจะให้ชีวิตของเจ้าแก่เจ้าเป็นบําเหน็ จแห่งการสงครามในทุกสถานที่ ที่ เจ้าจะ
ไป�
3 เจ้ าว่า

46
คําพยากรณ์ เรือ
่ งอียป
ิ ต์
พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์ ซึ่ง มา ยัง เยเร มีย์ ผู้ พยากรณ์ เก ี่ ยวด ้วย เรือ
่ ง บรรดา
2
ประชาชาติ เรือ
่ งอียป
ิ ต์ เกี่ยวด้วยกองทัพของฟาโรห์เนโค กษั ตริย์แห่งอียป
ิ ต์ ซึ่งอยู่ที่ ริม
แม่น้ํายูเฟรติส ที่เมืองคารเคมิช และซึ่งเนบูคัดเนสซาร์ กษั ตริยแห่
์ งบาบิโลนได้โจมตีแตก
ในปี ที่ สี่ แห่งรัช กาลเยโฮยาคิ มราชบุตรของโยสิ ยาห์กษั ตริย์ แห่งยู ดาห์ว่า 3 “จงเตรียมดัง้
และโล่ และประชิดเข้าสงคราม 4 จงผูกอานม้า พลม้าเอ๋ย จงขึ้นม้าเถิด จงสวมหมวกเหล็ก
ของเจ้า เข้า ประจํา ที่ จงขัด หอกของเจ้า จงสวมเสื้อ เกราะของเจ้า ไว้ 5 ทําไมเราเห็น เขาทัง้
หลายครันคร
่
้ามและหัน หลัง กลับ นั กรบของเขาทัง้ หลายถูก ตี ล้ม ลงและได้ เร่งหนี ไป เขา
ทัง้ หลายไม่ เหลียวกลับ ความสยดสยองอยู่ ทุ กด ้าน พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ 6 คนเร็
วก ็ หนี ไปไม่ ได้ นั กรบก็ หนี ไปไม่ รอด เขาทัง้ หลายจะสะดุด และล้ม ลงในแดนเหนื อ ข้างแม่
นํ้า ยู เฟรติ ส 7 นี่ ใครนะ โผล่ ขึ้น มาดัง่ นํ้า ท่วม เหมือนแม่น้ํา ซึ่ง นํ้า ของมัน ซัด ขึ้น 8 อียป
ิ ต์
โผล่ ขึ้นมาอย่างนํ้าท่วม เหมือนแม่น้ําของมันซัดขึ้น เขาว่า ‘ข้าจะขึ้น ข้าจะคลุมโลก ข้าจะ
ทําลายหัวเมืองและชาวเมืองนั ้นเสีย� 9 ม้าทัง้ หลายเอ๋ย รุ ดหน้าไปเถิด รถรบทัง้ หลายเอ๋ย
เดือดดาลเข้าเถิด จงให้นักรบออกไป คือคนเอธิโอเปียและคนพูต ผู้ถือโล่ คนลู ดิ ม นั กถือ
และโก่งธนู 10 วันนี้ เป็ นวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจอมโยธา เป็ นวันแห่งการแก้แค้
นทีจ
่ ะแก้แค้นศัตรูของพระองค์ ดาบจะกินจนอิม
่ และดื่มโลหิตของเขาจนเต็มคราบ เพราะ
องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจอมโยธาทําการบูชาในแดนเหนื อข้างแม่น้ํายูเฟรติส 11 โอ ธิดา
พรหมจารีแห่ งอ ียป
ิ ต์ เอ๋ย จงขึ้น ไปที่ กิ เลอาด และไปเอาพิมเสน เจ้ าได้ ใช้ ยาเป็ นอ ัน มาก
แล้ว และก็ ไร้ผล สําหรับ เจ้า นั ้ นร ักษาไม่ หาย 12 บรรดาประชาชาติ ได้ ยิน ถึง ความอายของ
เจ้า และแผ่นดินก็เต็มด้วยเสียงร้องของเจ้า เพราะว่านั กรบสะดุดกัน เขาทัง้ หลายได้ล้มลง
ด้วยกัน� 13 พระวจนะซึ่งพระเยโฮวาห์ตรัสกับเยเรมีย์ผู้พยากรณ์ เรือ
่ งการมาของเนบูคัด
14
เนสซาร์กษั ตริย์แห่งบาบิโลน เพื่อจะโจมตีแผ่นดินอียป
ิ ต์ ว่า “จงประกาศในอียป
ิ ต์ และ
ป่าวร้องในมิกดล จงป่าวร้องในโนฟและทาปานเหส จงกล่าวว่า ยืนให้พร้อมไว้และเตรียม
ตัวพร้อม เพราะว่าดาบจะกินอยู่รอบตัวเจ้า 15 ทําไมชายที่ กล้าหาญของเจ้าจึงหนี เสียเล่า
พวกเขาไม่ยืนมัน
่ อยู่ เพราะว่าพระเยโฮวาห์ได้ทรงผลักเขาล้มลง 16 พระองค์ทรงทําให้คน
เป็นอันมากสะดุด เออ เขาล้มลงกันและกัน และเขาทัง้ หลายพูดว่า ‘ลุกขึ้นเถอะ ให้เรากลับ
ไปยังชนชาติของเรา ไปยังแผ่นดินทีเ่ ราถือกําเนิ ด เพราะเรือ
่ งดาบของผูบี
้ บบังคับ� 17 พวก
เขาได้ เรียกชื่อ ฟาโรห์ กษั ตริย์ แห่ งอ ียป
ิ ต์ ว่า ‘ผู้ อึ กทึก ผู้ ปล่อยให้ โอกาสผ่านไป� 18 เพราะ
บรมมหากษั ตริย์ ผู้ซึ่งพระนามของพระองค์คือพระเยโฮวาห์จอมโยธา ตรัสว่า เรามีชีวิตอ
ยู่ตราบใด เขาทาโบร์อยู่ท่ามกลางภูเขาทัง้ หลาย และภูเขาคารเมลอยู่ข้างทะเลฉั นใด จะมี
1
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ผู้ หน ่ึ งมาฉั น นั ้น โอ ธิดาผู้ อาศัย ในอียป
ิ ต์ เอ๋ย จงเตรียมข้าวของสําหรับ ตัว เจ้า เพื่อ การ
ถูก กวาดไปเป็น เชลย เพราะว่า เมืองโนฟจะถูก ทิง้ ไว้เสีย เปล่าๆ และรกร้าง ปราศจากคน
อาศัย 20 อียป
ิ ต์ เป็น เหมือนวัว สาวตัว งาม แต่ การทําลายจากทิศ เหนื อ มาจับ เธอ 21 ทหาร
รับจ้างที่ อยู่ ท่ามกลางเธอ ก็ เหมือ นลูก วัวท ี่ ได้ ขุน ไว้ให้ อ้วน เออ ด้วยเขาทัง้ หลายหัน กลับ
และหนี ไปด้วยกัน เขาทัง้ หลายไม่ ยอมยืน หยัด เพราะวัน แห่ง หายนะของเขาได้ มาเหนื อ
เขาทัง้ หลาย และเป็นเวลาแห่งการลงโทษเขา 22 เธอทําเสียงเหมือนงูที่กําลังเลื้อยออกไป
เพราะศั ตรู ของเธอจะเดินกระบวนเข้ามาด้วยกําลังทัพ และมาสู้ กับเธอด้วยขวาน เหมือน
อย่างคนเหล่านั ้ นที ่ โค ่น ต้นไม้ 23 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า เขาทัง้ หลายจะโค่น ป่า ของเธอลง
แม้ว ่า ป่า นั ้น ใครจะเข้าไปค้นหาไม่ ได้ เพราะว่า พวกเขาทัง้ หลายมี จํานวนมากกว่า ตัก
๊ แตน
นั บไม่ถ้วน 24 ธิดาของอียป
ิ ต์จะถูกกระทําให้ได้อาย เธอจะถูกมอบไว้ในมือของชนชาติหน่ง
ึ
จากทิศ เหนื อ� 25 พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอล ตรัสว่า “ดู เถิด เราจะนํา
การลงโทษมาเหนื อ เหล่า ฝูง ชนของโนและฟาโรห์ และอียป
ิ ต์ และบรรดาพระและกษั ตริย์
ทัง้ ปวงของเมืองนั ้น ลงเหนื อ ฟาโรห์และคนทัง้ หลายที่ วางใจในท่าน 26 เราจะมอบเขาทัง้
หลายไว้ ในมือ ของบรรดาผู้ ที่ แสวงหาชีวต
ิ ของเขา ในมือ ของเนบู คัด เนสซาร์ กษั ตริย์ แห่
งบาบิ โลน และในมือ ข้าราชการของท่าน พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า ภายหลั งอ ียป
ิ ต์ จึง จะมี คน
อาศัยอยูอ
่ ย่างสมัยก่อน 27 โอ ยาโคบ ผู้รบ
ั ใช้ของเราเอ๋ย อย่ากลัวเลย โอ อิสราเอลเอ๋ย อย่า
ครันคร
่
้ามเลย เพราะดูเถิด เราจะช่วยเจ้าให้รอดได้จากที่ไกล และช่วยเชื้อสายของเจ้าจาก
แผ่นดิ นที ่ เขาเป็น เชลย ยาโคบจะกลับ มาและมี ความสงบและความสบาย และไม่ มี ผู้ ใด
กระทําให้เขากลัว 28 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า โอ ยาโคบผูรั
้ บใช้ของเราเอ๋ย อย่ากลัวเลย เพราะ
เราอยู่กับเจ้า เราจะกระทําให้บรรดาประชาชาติทัง้ สิน
้ มาถึงซึ่งอวสาน คือประชาชาติที่เรา
ได้ขับเจ้าให้ไปอยู่นั ้น แต่ส่วนเจ้าเราจะไม่กระทําให้ถึงอวสานที เดียว เราจะตีสอนเจ้าตาม
ขนาด เราจะไม่ปล่อยให้เจ้าไม่ถูกทําโทษเป็นอันขาด�
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คําพยากรณ์ เรือ
่ งชาวฟีลิสเตียและเมืองไทระ
1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์ซ่ึงมายังเยเรมีย์ผู้พยากรณ์ เกี่ยวด้วยเรือ
่ งฟีลิสเตียก่อนที่
ฟาโรห์โจมตีเมืองกาซา 2 “พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด นํ้าทัง้ หลายกําลังขึ้นมาจากทิศ
เหนื อ และจะกลายเป็นกระแสนํ้าท่วม มันจะท่วมแผ่นดินและสารพัดซึ่งอยูใ่ นนั ้น ทัง้ เมือง
และผู้ ที่ อาศัย อยู่ ในเมือง คนจะร้องรํา่ ไร และชาวแผ่น ดิน นั ้น ทุก คนจะครํา่ ครวญ 3 เมื่อ
ได้ยน
ิ เสียงกีบม้าตัวแข็งแรงของเขากระทืบ และเสียงรถรบของเขากรู กันมา และเสียงล้อ
รถดังกกก
ึ ้อง พวกพ่อกจ
็ ะมิได้หันกลับมาดูลูกทัง้ หลายของตน เพราะมือของเขาอ่อนเปลี้ย
4
เต็ มท ี แล้ว เพราะวันที ่ จะมาถึง ซึ่ง จะทํา ลายฟี ลิ ส เตีย ทัง้ สิน
้ และจะตัด ผู้ อุปถัมภ์ ทุ กคน
ที่ เหลือ อยู่ ออกจากเมืองไทระและเมืองไซดอน เพราะพระเยโฮวาห์ จะทรงทํา ลายคนฟี ลิ
สเตีย คือ คนที่ เหลือ อยู่ ในแถบคัฟ โทร์นั ้น 5 เมืองกาซาก็ ล้านเลี่ยน และเมือ งอัชเคโลนก็
ถู กตัด ออกพร้อมด้วยคนที่ เหลือ อยู่ ในหุบเขาของเขา เจ้ าจะเชือดเนื้ อ เถือ หนั ง ของเจ้า อีก
นานเท่าใด 6 โอ ดาบแห่งพระเยโฮวาห์ เจ้าข้า อีกนานเท่าไรท่านจึงจะสงบ จงสอดตัวเข้า
ไว้ในฝัก เสีย เถิด จงหยุด พัก และอยู่ นิ่งๆเสียที 7 เมื่อ พระเยโฮวาห์ทรงกําชับ มัน จะสงบได้
อย่างไรเล่า พระองค์ทรงบัญชาและแต่งตัง้ ให้ดาบนั ้นต่อสู้อช
ั เคโลนและต่อสู้ชายทะเล�
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โมอับจะถูกทําลาย
พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอล ตรัสดังนี้ ว่า “วิบัติ
แก่ เนโบ เพราะเป็ นที ่ ถู กทิง้ ร้าง คี ร ิยาธาอิม ได้ อาย มัน ถูก ยึด แล้ว มิ สกาบก็ ได้ อายและ
คร้ามกลัว 2 จะไม่ มี การสรรเสริญ โมอับ อีก ต่อ ไป ในเมืองเฮชโบนคนเหล่า นั ้น ได้ วางแผน
ปองร้ายต่อ โมอับ ว่า ‘มาเถอะ ให้เราตั ดม ัน ออกเสีย จากการเป็น ประชาชาติ� โอ เมืองมัด
เมนเอ๋ย เจ้ าจะถูก ตัด ลงมาเหมือนกัน ดาบจะไล่ ตามเจ้า ไป 3 จะมี เสียงร้องมาแต่ โฮโร
นาอิม ว่า ‘การร้างเปล่า และการทําลายอย่างใหญ่ หลวง � 4 เมืองโมอับ ถูก ทําลายเสีย แล้ว
ได้ ยินเสียงร้องไห้จากพวกเด็ก เล็กๆของเธอ 5 เพราะเขาทัง้ หลายจะขึ้น ไปร้องไห้ที่ ทางขึ้น
เมืองลู ฮี ท เพราะพวกศั ตรู ได้ ยิน เสียงร้องไห้ เพราะการทําลาย ที่ ทางลงจากเมืองโฮโรนา
อิม 6 หนี เถิด เอาตัวรอดเถิด จงเป็นเหมือนพุ่มไม้ที่ในถิน
่ ทุรกันดาร 7 เพราะว่าเจ้าได้วางใจ
ในผลงานและในทรัพย์ สมบัติ ของเจ้า เจ้ าจะต้องถูก ยึด ด้วย และพระเคโมชจะต้องถูก
กวาดไปเป็น เชลย พร ้ อมกับ ปุโรหิต และเจ้า นายของเขา 8 ผู้ ทําลายจะมาเหนื อ เมืองทุก
เมืองและไม่มีเมืองใดจะรอดพ้นไปได้ หุบเขาจะต้องพินาศและที่ราบจะต้องถูกทําลาย ดัง
ที่ พระเยโฮวาห์ ทรงลัน
่ พระวาจาไว้ 9 จงให้ ปี กแก่ โมอับ เพื่อ ว่า มัน จะหนี รอดไปได้ เพราะ
หัว เมืองของมัน จะกลายเป็ นที ่ รกร้าง ปราศจากสิง่ ใดอาศัย อยู่ ในนั ้น 10 ผู้ ใดกระทํา งาน
ของพระเยโฮวาห์อย่างไม่ ซื่อ ผู้นั ้ นก็ถู กสาป ผู้ที่ กันไม่ ให้ดาบของตนกระทําให้โลหิตตก ผู้
นั ้น จะถูก สาป 11 โมอับ สบายตัง้ แต่ หน ุ่มๆมา และได้ ตกตะกอน มัน ไม่ ได้ ถู กถ่ายออกจาก
ภาชนะนี้ ไปภาชนะนั ้น หรือ ต้องถูก กวาดไปเป็น เชลย ดัง นั ้น รสจึง ยัง อยู่ ในนั ้น และกลิ่ นก ็
ไม่เปลี่ยนแปลง� 12 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เพราะฉะนั ้น ดูเถิด วันเวลาจะมาถึง เมื่อเราจะ
ส่ง นั ก ท่องเที่ยวมาให้ เขาเพื่อ ทําให้ เขาท่องเที่ยวไป และเทภาชนะของเขาให้ เกลี้ยง และ
ทุบ ไหของเขาให้ แตกเป็น ชิน
้ ๆ 13 แล ้ว โมอั บก ็ จะได้ อายเพราะพระเคโมช อย่างที่ วงศ์ วาน
อิสราเอลได้อายเพราะเบธเอล อันเป็ นที่วางใจของเขา 14 เจ้าว่าอย่างไรได้ว่า ‘เราเป็นพวก
วีรชนและทแกล้ว ทหารสําหรับ สงคราม� 15 เมืองโมอับ ถูก ทําลายและขึ้น ไปจากหัว เมือง
ของมัน แล้ว และคนหนุ่มๆที่ คัด เลือกแล้ว ของเมืองก็ ลงไปสู่ การถู กฆ่า พระบรมมหากษั
ตริย์ผู้ทรงพระนามว่า พระเยโฮวาห์จอมโยธา ตรัสดังนี้ แหละ 16 ภัยพิบัติของโมอับอยู่ใกล้
แค่คืบแล้ว และความทุกข์ใจของเขาก็เร่งก้าวเข้ามา 17 บรรดาท่านที่อยู่รอบเขา จงเสียใจ
ด้วยเขาเถิด และบรรดาท่านที่ รู จั
้ ก ชื่อ เขาด้วย จงกล่าวว่า ‘ไม้ ธารพระกรอัน ทรงฤทธิ์หก
ั
เสียแล้ว คือคทาอันรุ่งโรจน์ นั ้น� 18 ธิดาผู้อาศัยเมืองดี โบนเอ๋ย จงลงมาจากสง่าราศี ของ
เจ้า และนั ่ งด ้วยความกระหาย เพราะผู้ ทําลายโมอับ จะมาสู้ กับ เจ้า เขาจะทําลายที่ กําบัง
เข้ม แข็ง ของเจ้า 19 โอ ชาวเมืองอาโรเออร์เอ๋ย จงยืน เฝ้า อยู่ ข้างทาง จงถามชายที่ หนี มา
และผู้หญิงที่รอดพ้นมาว่า ‘เกิดเรือ
่ งอะไรขึ้น� 20 โมอับถูกกระทําให้ได้อาย เพราะมันแตก
เสีย แล้ว ครํา่ ครวญและร้องรํา่ ไรอยู่ จงบอกแถวแม่ น้ํา อารโนนว่า ‘โมอับ ถูก ทําลายเสีย
แล้ว� 21 การพิพากษาได้ ตกเหนื อ ที่ ราบ เหนื อ โฮโลน และยาฮาส และเมฟาอาท 22 และ
ดี โบน และเนโบ และเบธดิบ ลาธาอิม 23 และคี ร ิยาธาอิม และเบธกามุล และเบธเมโอน
24 และเคริโอท และโบสราห์ และหัวเมืองทัง
้ สิน
้ ของแผ่นดินโมอับ ทัง้ ไกลและใกล้ 25 พระ
เยโฮวาห์ตรัสว ่า เขาของโมอับ ถูก ตัด ออกแล้ว และแขนของมั นก ็ หก
ั ไป 26 จงทําให้ เขา
มึนเมา เพราะว่า เขาได้ พองตัว ขึ้น ต่อ พระเยโฮวาห์ เพราะฉะนั ้น โมอับ จะต้องกลิง้ เกลือก
อยูใ่ นอาเจียนของตัว และเขาจะถูกเยาะเย้ยด้วย 27 อิสราเอลไม่ถูกเจ้าเยาะเย้ยหรือ ไปพบ
1 เกี่ยวด้วยเรือ
่ งโมอับ
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เขาท่ามกลางโจรหรือ เมื่อ เจ้า พูด ถึง เขา เจ้ าจึง กระโดดขึ้น ด้วยความปี ติ ยินดี 28 โอ ชาว
เมืองโมอับเอ๋ย จงออกเสียจากหัวเมืองไปอาศัยอยู่ในหิน จงเป็นเหมือนนกเขาซึ่งทํารังอยู่
ที่ ข้างปากซอก 29 เราได้ยน
ิ ถึง ความเห่อเหิม ของโมอับ (เขาเห่อเหิม มาก� ได้ ยิน ถึง ความ
ยโส ความจองหองของเขา และความเห่อเหิมของเขา และถึงความยกตนข่มท่านในใจของ
เขา 30 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เรารู ค
้ วามโกรธของเขา แต่มันจะไม่สําเร็จ ความเท็จทัง้ หลาย
ของเขาจะไม่ถึงความสําเร็จ 31 เพราะฉะนั ้น เราจะครํา่ ครวญเพื่อโมอับ เราจะร้องรํา่ ไรเพื่อ
โมอับท ั ง้ มวล ใจของเราจะโอดครวญเพื่อ คนของคีร เ์ ฮเรส 32 โอ เถาองุน
่ แห่ง สิบ มาห์เอ๋ย
เราจะร้องไห้เพื่อเจ้ามากกว่าเพื่อยาเซอร์ กิง่ ทัง้ หลายของเจ้ายื่นข้ามทะเลจนถึงทะเลของ
ยาเซอร์ ผู้ ทําลายได้ โจมตี ผลไม้ ฤดู ร้อนและการเก็บ องุน
่ ของเจ้า 33 ความยินดี และความ
ชื่นบานได้ ถู กกวาดออกไปเสีย จากเรือกสวนไร่นาและแผ่น ดิน ของโมอับ เราได้ กระทํา ให้
เหล้าองุน
่ หยุดไหลจากบ่อยํ่าองุน
่ ไม่มีคนยํ่าด้วยเสียงโห่ร้อง เสียงโห่รอ
้ งนั ้นไม่ใช่เสียงโห่
ร้องเลย 34 เมืองเฮชโบนและเมืองเอเลอาเลห์ได้ร้องรํา่ ไห้ เขาทัง้ หลายส่งเสียงร้องไกลถึง
เมืองยาฮาส จากโศอาร์ถึงโฮโรนาอิม ดังวัวตัวเมียอายุ สามปี เพราะสายนํ้าทัง้ หลายแห่ง
นิ มริมก็ จะร้างเปล่าด้วย 35 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เราจะนําอวสานมาสู่ ผู้ที่ ถวายเครือ
่ งบูชา
ในปูชนียสถานสูงและเผาเครือ
่ งหอมถวายพระของเขาในโมอับ 36 เพราะฉะนั ้นใจของเรา
จะโอดครวญเพื่อโมอับเหมือนอย่างปี่ และใจของเราจะโอดครวญเหมือนปี่ เพื่อคนเมืองคีร ์
เฮเรส เพราะทรัพย์สมบัติ ที่ เขาได้ มาก ็ ได้ พินาศ 37 ทุ กศีรษะจะถูก โกน และทุก เคราจะถูก
ตัด บนมือทัง้ ปวงจะมีรอยเชือดเฉื อน และจะมีผ้ากระสอบที่ บัน
้ เอว 38 บนหลังคาเรือนทัง้
สิน
้ ของโมอับและตามถนนทัง้ หลายในเมืองนั ้นจะมีแต่เสียงโอดครวญทัว่ ไป เพราะเราทุบ
โมอับ เหมือนเราทุบ ภาชนะที่ เราไม่ พอใจ พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ 39 เขาทัง้ หลายจะ
ครํา่ ครวญว่า ‘โมอับ แตกแล้ว หนอ โมอับ หัน หลัง กลั บด ้วยความอับอายแล้ว หนอ� ดัง นั ้น
แหละโมอับ ได้ กลายเป็ นที ่ เยาะเย้ย และเป็ นที ่ หวาดเสียวแก่ บรรดาผู้ ที่ อยู่ ล้อมรอบเขา�
40 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “ดู เถิด ผู้ หน่ง
ึ จะโฉบลงเหมือนนกอินทรี และกางปีกออกสู้
โมอับ 41 เคริโอทถูก จับ ไปและที่ กําบัง เข้ม แข็ง ถูก ยึด จิ ตใจของบรรดานั กรบแห่ง โมอับ ใน
วันนั ้นจะเหมือนจิตใจของผูห
้ ญิงซึ่งกําลังเจ็บครรภ์คลอดบุตร 42 โมอับจะถูกทําลายและไม่
เป็นชนชาติ หน่ึงอีกต่อไป เพราะว่าเขาพองตัวขึ้นต่อพระเยโฮวาห์ 43 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า
โอ ชาวเมืองโมอับเอ๋ย ความสยดสยอง หลุมพรางและกั บดัก จะอยู่เหนื อเจ้า 44 ผู้ใดที่ หนี
จากความสยดสยองจะตกหลุม พราง และผู้ ที่ ปี นออกมาจากหลุม พรางก็ จะติ ดก ับ เพราะ
เราจะนํา สิง่ เหล่า นี้ มาเหนื อ โมอับ ในปี แห่ งการลงโทษเขา พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ
45 ผู้ ลี้ ภัย ได้ ไปยืน อยู่ อย่างหมดแรงที่ ในเงาเมืองเฮชโบน เพราะว่า ไฟจะออกมาจากเฮช
โบน เปลวไฟจะออกมาจากท่ามกลางสิโหน มันจะทําลายดินแดนของโมอับและกระหม่อม
ของบรรดาคนแห่งความอลเวง 46 โอ โมอับเอ๋ย วิบัติแก่ เจ้า ชนชาติ แห่งพระเคโมชกํา ลัง
วอดวายอยูแล้
่ ว เพราะบรรดาบุตรชายของเจ้าถูกจับไปเป็นเชลย และบุตรสาวของเจ้าก็เข
้าในความเป็นเชลย 47 แต่เรายังจะให้โมอับกลับสู่ สภาพเดิมในกาลต่อไป พระเยโฮวาห์ตรั
สดังนี้ แหละ� เท่านี้ เป็นข้อพิพากษาโมอับ

49
คําพยากรณ์ เรือ
่ งคนอัมโมน
เก ี่ ยวด ้วยเรือ
่ งคนอัม โมน พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “อิสราเอลไม่ มี บุ ตรชายหรือ เขาไม่ มี
ทายาทหรือ แล ้ว ทําไมกษั ตริย์ ของพวกเขาจึง รับ กาดเป็น มรดก และประชาชนของท่าน
1
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อาศัย อยู่ ในหัว เมืองของท่าน พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า เพราะฉะนั ้น ดู เถิด วัน เวลาจะมาถึง
เมื่อเราจะกระทําให้ได้ยินเสียงสัญญาณสงครามในนครรับบาห์ของคนอัมโมน มันจะกลาย
เป็นกองซากปรักหักพัง และธิดาทัง้ หลายของเมืองนั ้นจะถูกเผาเสียด้วยไฟ แล้วอิสราเอล
จะเป็น ทายาทของคนเหล่านั ้ นที ่ เคยเป็น ทายาทของเขาอีก พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ
3 โอ เฮชโบนเอ๋ย จงครํา
่ ครวญ เพราะเมืองอัยถูกทําลาย บุตรสาวแห่งนครรับบาห์เอ๋ย จง
ร้องรํา่ ไร จงเอาผ้า กระสอบคาดเอวไว้ จงโอดครวญ วิง่ ไปวิง่ มาอยู่ ท่ามกลางรัว้ ต้นไม้ เพ
ราะกษั ตริย์ของพวกเขาจะต้องถูกกวาดไปเป็นเชลย พร้อมกับปุโรหิตและเจ้านายของมัน
4 โอ บุตรสาวผูกล
้ ับสัตย์เอ๋ย ทําไมเจ้าโอ้อวดบรรดาหุบเขา หุบเขาของเจ้ามีน้ําไหล ผูวางใจ
้
ในสมบัติของตนว่า ‘ใครจะมาสู้ฉันนะ� 5 องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่า ดูเถิด
เราจะนําความสยดสยองมาเหนื อเจ้า จากทุกคนที่ อยู่รอบตัวเจ้า และเจ้าจะถูกขับไล่ ออก
ไป ชายทุกคนตรงหน้าเขาออกไป และจะไม่มีใครรวบรวมคนลี้ภัยได้ 6 แต่ภายหลังเราจะให้
คนอัมโมนกลับสู่สภาพเดิม� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ
2

คําพยากรณ์ เรือ
่ งเมืองเอโดม
เก ี่ย วกับ เรือ
่ งเมืองเอโดม พระเยโฮวาห์ จอมโยธา ตรัสด ัง นี้ ว่า “สติ ปัญญาไม่ มี ในเท
มานอีก แล้ว หรือ คํา ปรึกษาพินาศไปจากผู้ เฉลียวฉลาดแล้ว หรือ สติ ปัญญาของเขาหาย
สูญไปเสียแล้วหรือ 8 โอ ชาวเมืองเดดานเอ๋ย จงหนี จงหันกลับ จงอาศัยในที่ ลึก เพราะว่า
เราจะนําภัยพิบัติ ของเอซาวมาเหนื อเขา เวลาเมื่อเราจะลงโทษเขา 9 ถ้าคนเก็บองุน
่ มาหา
เจ้า เขาจะไม่ทิง้ องุน
่ ตกค้างไว้บ้างหรือ ถ้าขโมยมาเวลากลางคืน เขาจะไม่ทําลายเพียงพอ
แก่ตัวเขาเท่านั ้นหรือ 10 แต่เราได้เปลือยเอซาวให้เปลือยเลย เราได้เปิดที่ซ่อนของเขา และ
เขาไม่สามารถซ่อนตัวได้ เชื้อสายของเขาถูกทําลาย และพีน
่ ้ องของเขา และเพื่อนบ้านของ
เขา ไม่มี เขาอีก แล้ว 11 จงทิง้ เด็ก กําพร้า พ่อ ของเจ้า ไว้เถิด เราจะให้ เขามี ชี วิตอยู่ และให้
แม่ม่ายของเจ้าวางใจในเราเถิด� 12 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “ดูเถิด ถ้าคนที่ยงั ไม่
สมควรจะดื่มจากถ้วยนั ้นยังต้องดื่ม เจ้าจะพ้นโทษไปได้หรือ เจ้าจะพ้นโทษไปไม่ได้ เจ้าจะ
ต้องดื่ม 13 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เราได้ ปฏิญาณต่อตัวของเราเองว่า โบสราห์จะต้องกลาย
เป็ นที ่ รกร้าง เป็ นที ่ ตําหนิ ติ เตียน เป็ นที ่ ที่ ถู กทิง้ ไว้เสีย เปล่า และเป็น คํา สาปแช่ง และหัว
เมืองทัง้ สิน
่ องนิ ตย์� 14 ข้าพเจ้าได้ยน
ิ ข่าวลือจาก
้ ของเขาจะเป็นที่ที่ถูกทิง้ ไว้เสียเปล่าอยูเนื
พระเยโฮวาห์ ทูตคนหนึ่ งถูกส่งไปท่ามกลางบรรดาประชาชาติ บอกว่า “จงรวบรวมเจ้าทัง้
หลายเข้า และมาต่อสู้ เมืองนั ้น และลุก ขึ้น เพื่อ กระทํา สงครามเถิด 15 เพราะว่า ดู เถิด เรา
จะกระทําเจ้าให้เล็กท่ามกลางบรรดาประชาชาติ ให้เป็นที่ดูหมิน
่ ท่ามกลางมนุษย์ 16 เพราะ
ความหวาดเสียวของเจ้าได้หลอกลวงเจ้า ทัง้ ความเห่อเหิมแห่งใจของเจ้า โอ เจ้าผูซ
้ ่ึงอาศัย
อยู่ ในซอกหิน ผู้ ยึด ยอดภูเขาไว้เอ๋ย แม้ เจ้ าทํา รัง ของเจ้า สูง เหมือนอย่างรังนกอินทรี เรา
จะฉุ ดเจ้าลงมาจากที่ นั ่น พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 17 เอโดมจะกลายเป็ นที ่รกร้าง ทุ ก
คนที่ผ่านเอโดมจะตกตะลึง และจะเย้ยหยันในภัยพิบัติทัง้ สิน
้ ของมัน 18 อย่างเมื่อเมืองโส
โดม และเมืองโกโมราห์ และหัว เมืองใกล้ เคียงของมัน ถูก ทําลายล้าง พระเยโฮวาห์ตรัสว
่า ไม่มีใครจะพํานั กอยู่ที่ นั่น ไม่มีบุ ตรของมนุษย์คนใดจะอาศัยในเมืองนั ้น 19 ดู เถิด เขาจะ
ขึ้นมาอย่างสิงโตจากคลื่นของลุ่มแม่น้ําจอร์แดนโจนเข้าใส่คอกของแกะที่แข็งแรง แต่เรา
จะกระทํา ให้ เขาวิง่ หนี เธอไปอย่างฉั บ พลัน และใครเป็น ผู้ ที่ เลือกสรรไว้ ที่ เราจะแต่ง ตัง้ ไว้
เหนื อเธอ ใครเป็นอย่างเราเล่า ใครจะนั ดเราเล่า ผู้เลี้ยงแกะคนใดจะทนยืนอยู่ต่อหน้าเรา
7
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20 เพราะฉะนั ้นจงฟังคําปรึกษาซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงเตรียมไว้ต่อสู้เมืองเอโดม

ได้
และพระ
ประสงค์ ทัง้ หลายซึ่ง พระองค์ ได้ ดําริไว้ต่อสู้ ชาวเมืองเทมาน แน่ ล่ะ ถึง ตัว เล็ก ที่ สุด ในฝู งก ็
จะต้องถูกลากเอาไป แน่ ละ พระองค์จะทรงกระทําให้ที่อาศัยของเขาร้างเปล่าไปพร้อมกับ
เขาด้วย 21 แผ่ นดิน โลกสัน
่ สะเทือนเพราะเสียงที่ มัน ล้ม เสียงครํา่ ครวญของเขาได้ยน
ิ ถึง
ทะเลแดง 22 ดู เถิด ผู้หน่งึ จะเหาะขึ้นและโฉบลงเหมือนนกอินทรี และกางปีกของมันออก
สู้ โบสราห์ และจิตใจของนั กรบแห่งเอโดมในวันนั ้น จะเป็น เหมือนจิตใจของหญิง ปวดท้อง
คลอดบุตร
คําพยากรณ์ เรือ
่ งเมืองดามัสกัส
เก ี่ ยวด ้วยเรือ
่ งเมืองดามัสกัส เมืองฮามั ท และเมือ งอารปัด ได้ ขายหน้า เพราะเขาทัง้
หลายได้ยน
ิ ข่าวร้าย เขาก็ กลัว ลาน ทะเลก็ ทุรนทุราย มัน สงบลงไม่ ได้ 24 เมืองดามัสกัส ก็
อ่อนเพลีย แล้ว เธอหัน หนี และความกลัว จนตัว สัน
่ จับ เธอไว้ ความแสนระทมและความ
เศร้ายึดเธอไว้อย่างผู้ หญิง กําลัง คลอดบุตร 25 เมืองแห่ง การสรรเสริญนั ้น ถูก ทอดทิง้ แล้ว
หนอ คือ เมืองที่ เต็ มด ้วยความชื่น บานนั ่น น่ ะ 26 เพราะฉะนั ้น คนหนุ่มๆของเมืองนั ้น จะล้ม
ลงตามถนนทัง้ หลายในเมืองนั ้น และบรรดาทหารของเมืองนั ้นจะถูกตัดออกในวันนั ้น พระ
เยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ แหละ 27 และเราจะก่อไฟขึ้นในกําแพงเมืองดามัสกัส และไฟ
นั ้นจะกินพระราชวังของเบนฮาดัดเสีย
23

คําพยากรณ์ เรือ
่ งเมืองเคดาร์

28 เกี่ยวด้วยเรือ
่ งคนเคดาร์และราชอาณาจักรฮาโซร์ ซึ่งเนบูคัดเนสซาร์กษั ตริย์แห่งบา

บิโลนจะโจมตี พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า จงลุกขึ้น รุ ดเข้าไปสู้คนเคดาร์ จงทําลายประชาชน
แห่ง ตะวัน ออกเสีย 29 เต็นท์ และฝูง แพะแกะของเขาจะถู กร ิบ เสีย ทั ้งม ่านและภาชนะทัง้
สิน
้ ของเขา อูฐของเขาจะถูกนําเอาไปจากเขา และคนจะร้องแก่ เขาว่า ‘ความสยดสยองทุ
กด ้าน� 30 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า โอ ชาวเมืองฮาโซร์เอ๋ย หนี เถิด จงสัญจรไปไกล ไปอาศัย
ในที่ ลึก เพราะเนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลนได้ ดําริแผนงานต่อสู้ เจ้า และก่อ ตัง้
ความประสงค์ไว้สู้ เจ้า 31 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า จงลุกขึ้น รุ ดหน้าไปสู้ ประชาชาติหน่ง
ึ ที่ มัง่ มี
32
ซึ่ง อาศัย อยู่ อย่างมัน
่ คง ไม่มี ประตู เมืองและไม่ มี ดาลประตู อยู่ แต่ ลําพัง อูฐ ของเขาทัง้
หลายจะกลายเป็นของที่ ปล้นมาได้ และฝูงวัวอันมากมายของเขาจะเป็นของที่ รบ
ิ มา พระ
เยโฮวาห์ตรัสว่า เราจะกระจายเขาไปทุกทิศลม คือคนที่ อยู่ในมุ มที่ไกลที่ สุด และเราจะนํา
ภัยพิบัติมาจากทุกด้านของเขา 33 เมืองฮาโซร์จะเป็ นที่อาศัยของมังกร เป็ นที่ที่ถูกทิง้ ไว้ให้
รกร้างอยูเป็
่ นนิ ตย์ ไม่มีใครจะพํานั กที่นั ่น ไม่มีบุตรของมนุษย์คนใดจะอาศัยในเมืองนั ้น�
คําพยากรณ์ เรือ
่ งเมืองเอลาม
พระวจนะของพระเยโฮวาห์ ซึ่ง มายัง เยเรมีย์ ผู้ พยากรณ์ เก ี่ ยวด ้วยเรือ
่ งเมืองเอลาม
ในตอนต้ นรัชกาลเศเดคี ยาห์กษั ตริย์แห่งยูดาห์ว่า 35 “พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ ว่า
ดูเถิด เราจะหักคันธนูของเอลาม ซึ่งเป็นหัวใจแห่งกําลังของเขาทัง้ หลาย 36 และเราจะนํา
ลมทัง้ สี่ ทิศ จากฟ้า ทัง้ สี่ ส่วนมาสู้ เอลาม และเราจะกระจายเขาไปตามลมเหล่า นั ้น ทัง้ หมด
จะไม่มีประชาชาติ ใดซึ่งผู้ถู กขับไล่ ออกไปจากเอลามจะมาไม่ถึง 37 ด้วยว่าเราจะกระทําให้
เอลามสยดสยองต่อหน้าศัตรู ของเขาทัง้ หลาย และต่อหน้าผู้ที่แสวงหาชีวต
ิ ของเขา พระเย
โฮวาห์ตรัสว ่า เราจะนํา เหตุ รา้ ยมาถึง เขาทัง้ หลาย คือ ความพิโรธอัน แรงกล้า เราจะใช้ ให้
ดาบไล่ ตามเขาทัง้ หลาย จนกว่า เราจะได้ เผาผลาญเขาเสีย 38 และเราจะตัง้ พระที่นั่ง ของ
34
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เราในเอลาม และจะทํา ลายกษั ตริย์และบรรดาเจ้า นายของเขาทัง้ หลาย พระเยโฮวาห์ตรั
สดังนี้ 39 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า แต่ในกาลต่อไปเราจะให้เอลามกลับสู่สภาพเดิม�

50
คําพยากรณ์ เรือ
่ งกรุ งบาบิโลนและชาวเคลเดีย
1 พระวจนะซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงกล่าวด้วยเรือ
่ งบาบิโลน

เกี่ยวด้วยเรือ
่ งแผ่นดินของชาว
เคลเดีย โดยเยเรมียผู
์ พยากรณ์
้
ว่า 2 “จงประกาศท่ามกลางบรรดาประชาชาติและป่าวร้อง
จงตัง้ ธงขึ้น และป่าวร้อง อย่า ปิดบัง ไว้เลย และว่า ‘บาบิ โลนถูก ยึด แล้ว พระเบลก็ ได้ อาย
พระเมโรดัค ก็ ถู กทุบ แหลกเป็น ชิน
้ ๆ รู ปเคารพทัง้ หลายของเมืองนั ้น ถูก กระทํา ให้ ได้ อาย
และรู ปปั้ นทัง้ หลายก็ถูกทุบแหลกเป็นชิน
้ ๆ� 3 เพราะว่ามีประชาชาติหน่งึ ออกจากทิศเหนื อ
มาต่อสู้เมืองนั ้น ซึ่งจะกระทําให้แผ่นดินของเธอเป็นที่รกร้าง และจะไม่มีสิ่งใดอาศัยในนั ้น
เลย ทัง้ มนุษย์และสัตว์จะย้ายออกไปและจะออกไปเสีย 4 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ในวันเหล่า
นั ้น และในเวลานั ้น ประชาชนอิสราเอลและประชาชนยู ดาห์ จะมารวมกัน มาพลางร้องไห้
พลาง และเขาทัง้ หลายจะไปแสวงหาพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเขา 5 เขาทัง้ หลายจะถาม
หาทางไปศิโยนโดยหันหน้าตรงไปเมืองนั ้น กล่าวว่า ‘มาเถิด ให้พวกเรามาติดสนิ ทกับพระ
เยโฮวาห์โดยทําพันธสัญญาเนื องนิ ตย์ซ่ึงจะไม่ลืมเลย� 6 ประชาชนของเราเป็นแกะที่หลง
บรรดาผูเ้ ลี้ยงของเขาทัง้ หลายได้พาเขาหลงไป หันเขาทัง้ หลายไปเสียบนภูเขา เขาทัง้ หลาย
ได้เดินจากภูเขาไปหาเนิ นเขา เขาลืมคอกของเขาเสียแล้ว 7 บรรดาผูที
้ ่พบเข้าก็กินเขา และ
ศัตรูของเขาได้กล่าวว่า ‘เราไม่มีความผิด เพราะเขาทัง้ หลายได้กระทําบาปต่อพระเยโฮวาห์
ผูเป็
้ นทีอยู
่ อั
่ นเที่ยงธรรมของเขาทัง้ หลาย คือพระเยโฮวาห์อน
ั เป็นความหวังของบรรพบุรุษ
ของเขาทัง้ หลาย� 8 จงหนี จากท่ามกลางบาบิโลน จงออกไปเสีย จากแผ่นดิน ของชาวเคล
เดีย และเป็นเหมือนแพะตัวผูน
้ ําหน้าฝูง 9 เพราะ ดูเถิด เราจะเร้าและนําบรรดาประชาชาติ
ใหญ่ หมู่ หน ่งึ จากประเทศเหนื อ มาต่อสู้ บาบิ โลน และเขาทัง้ หลายจะเรียงรายพวกเขามา
ต่อสู้กับเธอ ตรงนั ้นแหละเธอจะถูกยึด ลูกธนูของเขาทัง้ หลายก็เหมือนนั กรบที่มีฝีมือ ไม่มี
คนใดจะกลับมือเปล่า 10 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ประเทศเคลเดียจะถูกปล้น บรรดาผู้ที่ ปล้น
เธอจะอิม
่ หนํา 11 โอ บรรดาผู้ปล้นมรดกของเราเอ๋ย แม้ว่าเจ้าเปรมปรีดิ ์ แม้ว่าเจ้าลิงโลด
แม้เจ้าอ้วนพีอย่างวัวสาวอยูที
่ ่หญ้า และร้องอย่างวัวตัวผู้ 12 มารดาของเจ้าจะละอายอย่าง
อดสู และนางที่คลอดเจ้าจะต้องอับอาย ดูเถิด ที่รัง้ ท้ายแห่งบรรดาประชาชาติจะเป็นถิน
่ ทุ
13
รกันดาร ที่แห้งแล้งและทะเลทราย เมืองนั ้นจะไม่มีคนอาศัยเพราะพระพิโรธของพระเย
โฮวาห์ แต่จะเป็นทีร่ กร้างทัง้ หมด ทุกคนที่ผ่านเมืองบาบิโลนไปจะตกตะลึง และจะเย้ยหยัน
ในภัย พิบั ติ ทัง้ สิน
้ ของเมืองนั ้น 14 จงเรียงรายตัว ของเจ้า ทัง้ หลายเข้า มาสู้ บาบิ โลนให้รอบ
ข้าง บรรดาเจ้า ที่ โก่ งคัน ธนูจงยิง เธอ อย่า เสียดายลูก ธนู เพราะเธอได้ กระทํา บาปต่อ พระ
เยโฮวาห์ 15 จงเปล่งเสียงโห่รอ
้ งสู้ เธอให้รอบข้าง เธอยอมแพ้แล้ว รากฐานของเธอล้มลง
แล้ว กําแพงของเธอถูกพังลงมาแล้ว เพราะนี่ เป็นการแก้แค้นของพระเยโฮวาห์ จงทําการ
แก้แค้นเธอ ทํากับเธออย่างที่ เธอได้กระทํามาแล้ว 16 จงตัดผู้หว่านเสียจากบาบิโลน และ
ตัด ผู้ ที่ ถือ เคียวในฤดู เกี่ยว เหตุ เพราะดาบของผู้ บีบ บัง คั บท ุก คนจึง หัน เข้าหาชนชาติ ของ
ตน และทุกคนจะหนี ไปยังแผ่นดินของตน 17 อิสราเอลเป็นเหมือนแกะที่ถูกกระจัดกระจาย
ไปแล้ว พวกสิงโตได้ ขับ ล่า เขาไป ที แรกกษั ตริย์ อส
ั ซี เรียก ิน เขา ในที่ สุด นี้ เนบู คัด เนสซาร์
18
กษั ตริย์แห่งบาบิโลนได้หก
ั กระดูกของเขา เพราะฉะนั ้นพระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้า
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แห่งอิสราเอล ตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด เราจะลงโทษกษั ตริย์แห่งบาบิโลนและแผ่นดินของท่าน
ดัง ที่ เราได้ ลงโทษกษั ตริย์ แห่งอ ัส ซีเรีย 19 เราจะให้อส
ิ ราเอลกลับ สู่ ลานหญ้า ของเขา และ
เขาจะกินอยู่บนคารเมลและในบาชาน และเขาจะอิม
่ ใจบนเนิ นเขาเอฟราอิมและในกิ เลอ
าด 20 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า ในวัน เหล่า นั ้น และในเวลานั ้น จะหาความชัว่ ช้า ในอิสราเอล
และจะหาไม่ได้เลย จะหาบาปในยูดาห์ก็หาไม่ได้เลย เพราะเราจะให้อภัยแก่ชนเหล่านั ้นผู้ที่
เราเหลือไว้ให้ 21 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า จงขึ้นไปสู้ แผ่นดินเมราธาอิม และต่อสู้ ชาวเมืองเป
โขด จงฆ่าเขาและตามทําลายเสียให้สิน
้ เชิง และจงกระทําทุกอย่างตามที่ เราได้บัญชาเจ้า
ไว้ 22 เสียงสงครามอยู่ในแผ่นดิน และเสียงการทําลายอย่างใหญ่หลวงก็อยู่ในนั ้น 23 ค้อน
ทุบ ของแผ่น ดิน โลกทัง้ หมดได้ ถู กตัด ลงและถู กห ัก เสีย แล้ว หนอ บาบิ โลนได้ กลายเป็ นที
่ รกร้างท่ามกลางบรรดาประชาชาติ แล ้ว หนอ 24 โอ บาบิ โลนเอ๋ย เราวางบ่วงดัก เจ้า และ
เจ้าก็ ติ ดบ่วงนั ้น และเจ้าไม่รู เ้ รือ
่ ง เขามาพบเจ้าและจับเจ้า เพราะเจ้าได้ ขันสู้ กับพระเยโฮ
25
วาห์ พระเยโฮวาห์ได้ทรงเปิดคลังอาวุธของพระองค์ และทรงให้อาวุธแห่งพระพิโรธของ
พระองค์ออกมา เพราะนี่ แหละเป็นพระราชกิจแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจอมโยธาใน
แผ่นดินแห่งชาวเคลเดีย 26 จงมาต่อสู้ กับเธอจากทุกเสี้ยวโลก จงเปิดบรรดาฉางของเธอ
จงกองเธอไว้เหมือนอย่างกองข้าวและทําลายเสียจนสิน
้ เชิง อย่าให้เธอเหลืออยู่เลย 27 จง
ฆ่าวัวผู้ของเธอให้หมด ให้มันทัง้ หลายลงไปยังการฆ่า วิบัติแก่ มันทัง้ หลาย เพราะวันเวลา
ของมันมาถึงแล้ว คือเวลาแห่งการลงโทษมัน 28 เสียงของเขาทัง้ หลายที่ได้หนี และรอดพ้น
จากแผ่นดินบาบิโลน ไปประกาศการแก้แค้นของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราในศิโยน คือ
การแก้แค้นแทนพระวิหารของพระองค์ 29 จงเรียกนั กธนูมาต่อสู้กับบาบิโลน คือบรรดาคน
ที่โก่งธนู จงตัง้ ค่ายไว้รอบมัน อย่าให้ผู้ใดหนี รอดพ้นไปได้ จงกระทํากับเธอตามการกระทํา
ของเธอ จงกระทํา แก่ เธออย่างที่ เธอได้ กระทํา แล้ว เพราะเธอจองหองลองดี กับ พระเยโฮ
วาห์ พระองค์ ผู้บริสุทธิแห่
์ งอิสราเอล 30 เพราะฉะนั ้น คนหนุ่มๆของเธอจะล้มลงตามถนน
ทัง้ หลาย และทหารของเธอทัง้ สิน
้ จะถูก ตัด ออกในวัน นั ้น พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ 31 องค์
พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่า โอ ผูจองหองเอ๋
้
ย ดูเถิด เราต่อสู้กับเจ้า เพราะว่าวัน
เวลาของเจ้ามาถึงแล้ว คือเวลาที่เราจะลงโทษเจ้า 32 ผูจองหองจะสะดุ
้
ดและล้มลง จะไม่มี
ผู้ใดพยุงเขาขึ้นได้ และเราจะก่อไฟในบรรดาหัวเมืองของเขา และไฟจะกินบรรดาที่อยูรอบ
่
33
เขาเสียสิน
พระเยโฮวาห์
จ
อมโยธาตรั
สด
ง
ั
นี
้
ว่
า
ประชาชนอิ
ส
ราเอลและประชาชนยู
ด
าห์
้
ถู กบ ีบ บัง คั บด ้ว ยกัน บรรดาผู้ ที่ จับ เขาทัง้ หลายไปเป็น เชลยได้ ยด
ึ เขาไว้ มัน
่ เขาทัง้ หลาย
ปฏิเสธไม่ ยอมให้เขาไป 34 พระผู้ ไถ่ ของเขาทัง้ หลายนั ้น เข้ม แข็ง พระนามของพระองค์ คือ
พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระองค์ จะทรงแก้ คดี ของเขาโดยตลอด เพื่อพระองค์ จะประทาน
ความสงบแก่ แผ่น ดิน แต่ ประทานความไม่ สงบแก่ ชาวเมืองบาบิ โลน 35 พระเยโฮวาห์ตรั
สว ่า ให้ ดาบอยู่ เหนื อ ชาวเคลเดีย และเหนื อ ชาวเมืองบาบิ โลน และเหนื อ เจ้า นายและนั ก
ปราชญ์ ของเธอ 36 ให้ ดาบอยู่ เหนื อ ผู้ มุสา เพื่อ เขาจะกลายเป็น คนโง่ ไป ให้ ดาบอยู่ เหนื อ
บรรดานั กรบของเธอ เพื่อ เขาทัง้ หลายจะครันคร
่
้าม 37 ให้ ดาบอยู่ เหนื อม ้า ทัง้ หลายของ
เขาและรถรบของเขา และอยู่ เหนื อ บรรดาชนที่ ปะปนกันท่า มกลางเขา เพื่อ เขาทัง้ หลาย
จะกลายเป็น ผู้ หญิง ไป ให้ดาบอยู่เหนื อ ทรัพย์ สมบัติ ทัง้ สิน
้ ของเขา เพื่อ ว่า ทรัพย์ สมบัติ นั ้น
จะถูกปล้นเสีย 38 ให้ความแห้งแล้งอยู่เหนื อนํ้าทัง้ หลายของเธอ เพื่อน้าํ ทัง้ หลายนั ้นจะได้
แห้งไป เพราะเป็นแผ่นดินแห่งรู ปเคารพสลัก และเขาทัง้ หลายก็บ้ารู ปนน
ั ้ 39 เพราะฉะนั ้น
สัตว์ ป่า ทัง้ หลายและบรรดาหมาจิง้ จอกจะอาศัย ในบาบิ โลน และนกเค้าแมวจะอาศัย อยู่
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ในนั ้น เมืองนั ้น จะไม่ มี ประชาชนอยู่ อี กต่อ ไปเป็น นิ ตย์ คือ ไม่ มี ชาวเมืองอาศัย อยู่ ตลอดชัว่
อายุ 40 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เมื่อพระเจ้าได้ทรงควํา่ เมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์และหัว
เมืองใกล้ เคียง ดัง นั ้น จะไม่ มี คนพํานั ก อยู่ ที่ นั่น และไม่ มี บุ ตรของมนุษย์ คนใดอาศัย อยู่ ใน
เมืองนั ้น 41 ดูเถิด ชนชาติหน่ง
ึ จะมาจากทิศเหนื อ ประชาชาติอันเข้มแข็งชาติหนึ่ ง และกษั
ตริย์หลายองค์ จะถูกเร้าให้มาจากที่ ไกลที่สุดของแผ่นดินโลก 42 เขาทัง้ หลายจะจับคันธนู
และหอก เขาทัง้ หลายดุร้าย และจะไม่มีความกรุ ณา เสียงของเขาทัง้ หลายจะเหมือนเสียง
ทะเลคะนอง เขาทัง้ หลายจะขี่ม้า เรียงรายกันเป็นคนเข้าสู้ สงครามกับเจ้านะ โอ บุ ตรสาว
แห่ง บาบิ โลนเอ๋ย 43 กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลนได้ยน
ิ ข่าวเรือ
่ งนั ้น และพระหัตถ์ ของพระองค์ ก็
อ่อนลง ความแสนระทมจับหัวใจเขา เจ็บปวดอย่างผู้หญิงกําลังคลอดบุตร 44 ดูเถิด เขาจะ
ขึ้นมาอย่างสิงโตจากคลื่นของลุ่มแม่น้ําจอร์แดนโจนเข้าใส่คอกของแกะที่แข็งแรง แต่เรา
จะกระทํา ให้ เขาวิง่ หนี เธอไปอย่างฉั บ พลัน และใครเป็น ผู้ ที่ เลือกสรรไว้ ที่ เราจะแต่ง ตัง้ ไว้
เหนื อเธอ ใครเป็นอย่างเราเล่า ใครจะนั ดเราเล่า ผู้เลี้ยงแกะคนใดจะทนยืนอยู่ต่อหน้าเรา
ได้ 45 เพราะฉะนั ้น จงฟัง แผนงานซึ่ง พระเยโฮวาห์ทรงกระทํา ไว้ต่อสู้ บาบิ โลน และบรรดา
พระประสงค์ซ่ึงพระองค์ได้ดําริขึ้นต่อสู้กับแผ่นดินของชาวเคลเดีย แน่ ละตัวเล็กที่สุดที่อยู่
ในฝู งก ็ ต้องถูก ลากเอาไป แน่ ละคอกของเขานั ้น จะรกร้างไป 46 แผ่ นดิน โลกสัน
่ สะเทือน
เพราะเสียงของการที่ บาบิโลนถูกจับเป็นเชลย และเสียงครํา่ ครวญดังไปท่ามกลางบรรดา
ประชาชาติ�
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พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า “ดู เถิด เราจะปลุก กระแสลมแห่ง การทําลาย ต่อสู้ กับ บาบิ
โลน และต่อสู้ กับคนที่ อาศัยท่ามกลางพวกที่ ลุ กขึ้นสู้ กับเรา 2 เราจะส่งผู้ฝัดไปยังบาบิโลน
และเขาทัง้ หลายจะฝัดเธอ และเขาทัง้ หลายจะทําให้แผ่นดินของเธอว่างเปล่า เมื่อเขาทัง้
หลายมาล้อมเธอไว้ทุ กด้าน ในวันแห่งความยากลําบาก 3 อย่าให้นักธนูโก่ งคันธนูได้ อย่า
ให้เขาสวมเสื้อเกราะลุกขึ้นได้ อย่าไว้ชีวิตคนหนุ่มๆของเธอเลย จงทําลายพลโยธาของเธอ
ทัง้ หมด 4 ดังนั ้นเขาทัง้ หลายจะถูกฆ่าล้มลงในแผ่นดินของชาวเคลเดีย และจะถูกแทงทะลุ
ที่ถนนเมืองนั ้น 5 เพราะว่าอิสราเอลและยูดาห์มิได้ถูกทอดทิง้ โดยพระเจ้าของเขาทัง้ หลาย
พระเยโฮวาห์จอมโยธา ถึงแม้แผ่นดินของเขาเต็มด้วยความผิดบาปต่อองค์บริสุทธิแห่
์ งอิส
ราเอล 6 จงหนี เสียจากท่ามกลางบาบิโลน ให้ทุกคนเอาชีวต
ิ ของตนให้รอดพ้นเถิด เจ้าอย่า
ถูก ตัด ออกด้วยความชัว่ ช้า ของเธอเลย เพราะนี่ เป็น เวลาแห่ง การแก้ แค้น ของพระเยโฮ
วาห์ พระองค์จะทรงตอบสนองต่อเธอสักครัง้ 7 บาบิโลนได้เคยเป็นถ้วยทองคําในพระหัตถ์
ของพระเยโฮวาห์ กระทําให้แผ่นดินโลกทัง้ สินม
่
้ ึนเมาไป บรรดาประชาชาติได้ดื่มเหล้าองุน
ของเธอ เพราะฉะนั ้นประชาชาติต่างจึงบ้าไป 8 บาบิโลนได้ล้มลงและแตกไปอย่างฉั บพลัน
จงครํา่ ครวญเพื่อ เธอเถิด จงเอาพิมเสนมาให้เธอบรรเทาปวด ชะรอยจะรักษาเธอให้หาย
ได้ กระมัง 9 เราทัง้ หลายอยากจะรักษาบาบิ โลนให้ หาย แต่ เธอไม่ หาย ละทิง้ เธอเสีย เถิด
และให้ เราไป ต่างไปยัง ประเทศของตน เพราะว่าการพิพากษาเธอได้ ข้น
ึ ไปถึง ฟ้า สวรรค์
และได้ ถู กยกขึ้น ถึง ฟากฟ้า 10 พระเยโฮวาห์ ทรงนํา ความชอบธรรมออกมาให้ เรา มาเถิด
ให้ เราประกาศพระราชกิจ ของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเราที่ ในศิ โยน 11 จงฝนลูก ธนู จง
หยิบ โล่ ข้น
ึ มา พระเยโฮวาห์ ทรงเร้าใจบรรดากษั ตริย์ คนมีเดีย เพราะว่า พระประสงค์ ของ
พระองค์ เกี่ยวด้วยเรือ
่ งบาบิโลน ก็ คือการทําลายมันเสีย เพราะนั ่นแหละเป็นการแก้ แค้น
1
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ของพระเยโฮวาห์ คือการแก้แค้นแทนพระวิหารของพระองค์ 12 จงปักธงชิดบรรดากําแพง

ของบาบิ โลน จงทํา คนเฝ้า ให้เข้ม แข็ง จงตัง้ คนยามขึ้น จงเตรียมกองซุ่ม ไว้ เพราะพระเย
โฮวาห์ ทรงวางแผนงานและทัง้ ทรงกระทํา เสร็จ ตามที่ พระองค์ ทรงลัน
่ พระวาจาเกี่ ยวด
้วยชาวเมืองบาบิ โลน 13 โอ เจ้ าผู้ อาศัย ตามนํ้า มากหลาย ผู้ มี สมบัติ มากมายเอ๋ย อวสาน
ของเจ้ามาถึงแล้ว เส้นความโลภของเจ้าได้ ถู กตัดขาดเสียแล้ว 14 พระเยโฮวาห์จอมโยธา
ได้ ทรงปฏิญาณต่อ พระองค์ เองว่า แน่ ละ เราจะให้เจ้ ามี คนเต็ม เมืองให้มากอย่างตัก
๊ แตน
และเขาทัง้ หลายจะเปล่งเสียงโห่รอ
้ งมีชย
ั เหนื อเจ้า 15 พระองค์ ทรงสร้างโลกด้วยฤทธิเ์ ดช
ของพระองค์ พระองค์ ทรงสถาปนาพิภพไว้ ด้วยพระสติ ปัญญาของพระองค์ และทรงคลี่
ท้องฟ้าออกด้วยความเข้าใจของพระองค์ 16 เมื่อพระองค์ทรงเปล่งพระสุรเสียงก็มีเสียงนํ้า
คะนองในท้องฟ้า และทรงกระทําให้หมอกลอยขึ้นจากปลายพิภพ ทรงกระทําฟ้าแลบเพื่อ
ฝน และทรงนําลมมาจากพระคลังของพระองค์ 17 มนุษย์ทุกคนโฉดในทางความรู ข
้ องตน
ช่างทองทุกคนจะได้อายเพราะรู ปเคารพสลักของตน เพราะรู ปเคารพหล่อของเขาเป็นของ
เท็จ และไม่มีลมหายใจในรู ปเคารพนั ้น 18 มันเป็นของไร้ค่า และเป็นผลงานแห่งความผิด
พลาด มัน จะต้องพินาศเมื่อ ถึง เวลาการลงโทษ 19 พระองค์ ผู้ ทรงเป็น ส่วนของยาโคบไม่
เหมือนสิง่ เหล่า นี้ เพราะพระองค์ ทรงเป็น ผู้ ที่ ก่อ ร่างทุก สิง่ ขึ้น และอิสราเอลเป็น ตระกูล ที่
เป็น มรดกของพระองค์ พระเยโฮวาห์จอมโยธาเป็น พระนามของพระองค์ 20 เจ้ าเป็น ค้อน
และยุทโธปกรณ์ ของเรา เราจะทุบ บรรดาประชาชาติ เป็น ชิน
้ ๆด้วยเจ้า เราจะทําลายราช
อาณาจักรทัง้ หลายด้วยเจ้า 21 เราจะทุบม้าและคนขี่เป็นชิน
้ ๆด้วยเจ้า เราจะทุบบรรดารถ
22
รบและคนขับให้เป็นชิน
้ ๆด้วยเจ้า เราจะทุบผู้ชายและผู้หญิงเป็นชิน
้ ๆด้วยเจ้า เราจะทุบ
คนแก่ และคนหนุ่ม เป็น ชิน
้ ๆด้วยเจ้า เราจะทุบ คนหนุ่ม และหญิง พรหมจารีเป็น ชิน
้ ๆด้วย
เจ้า 23 เราจะทุบ ผู้ เลี้ยงแกะและฝูง แกะเป็น ชิน
้ ๆด้วยเจ้า เราจะทุบ ชาวนาและวัว คู่ แอก
ของเขาเป็น ชิน
้ ๆด้วยเจ้า เราจะทุบ เจ้า เมืองและปลัด เมืองเป็น ชิน
้ ๆด้วยเจ้า 24 พระเยโฮ
วาห์ตรัสว่า เราจะสนองบาบิโลนและบรรดาชาวประเทศเคลเดียท่ามกลางสายตาของเจ้า
ซึ่งบรรดาความชัว่ ร้ายอันเขาได้กระทําในศิโยน 25 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า โอ ภูเขาซึ่งทําลาย
เอ๋ย ดู เถิด เราต่อสู้ เจ้า เจ้ าผู้ ทําลายแผ่น ดิน โลกทัง้ สิน
้ เราจะเหยียดมือ ของเราออกต่อสู้
เจ้า และกลิง้ เจ้าลงมาจากหน้าผา และจะกระทําให้เจ้ าเป็นภูเขาที่ ถู กไหม้ 26 เขาจะไม่เอา
หินจากเจ้าไปทําศิลามุมเอก และไม่เอาหินไปทํารากฐาน แต่เจ้าจะถูกทิง้ ร้างเป็นนิ ตย์ พระ
เยโฮวาห์ตรัสดังนี้ 27 จงตัง้ ธงไว้บนแผ่นดิน จงเป่าแตรท่ามกลางประชาชาติ ทัง้ หลาย จง
เตรียมประชาชาติทัง้ หลายไว้ทําสงครามกับเธอ จงเรียกราชอาณาจักรต่อไปนี้ มาสู้กับเธอ
อารารัต มินนี และอัชเคนั ส จงตัง้ จอมทัพไว้ต่อสู้เธอ จงทําม้าขึ้นเหมือนบุ้งคันระเกะระกะ
28 จงเตรียมบรรดาประชาชาติ มาทํา สงครามกับ เธอ คือ เตรียมบรรดากษั ตริย์ แห่ งม ี เดีย
พร้อมทัง้ เจ้าเมืองและปลัดเมืองทัง้ หลาย และทุกแผ่นดินที่ข้น
ึ แก่มีเดีย 29 แผ่นดินนั ้นจะ
สะเทือนสะท้านและโศกเศร้า เพราะบรรดาพระประสงค์ ของพระเยโฮวาห์ จะเกิด ขึ้น เพื่อ
ต่อสู้ บาบิ โลน เพื่อ จะกระทํา ให้แผ่ นดิน บาบิ โลนเป็ นที ่ รกร้างปราศจากคนอาศัย 30 นั กรบ
แห่ง บาบิ โลนหยุด รบแล้ว เขาทัง้ หลายค้างอยู่ ในที่ กําบัง เข้ม แข็ง ของเขา กําลัง ของเขา
ถอยเสียแล้ว เขาทัง้ หลายกลายเป็นเหมือนผู้หญิง เขาได้เผาที่อาศัยของเธอแล้ว และดาล
ประตูของเธอก็หัก 31 นั กวิง่ คนหนึ่ งวิง่ ไปพบนั กวิงอ
่ ีกคนหนึ่ ง ทูตคนหนึ่ งวิง่ ไปพบทูตอีกคน
หนึ่ ง เพื่อทูลกษั ตริย์แห่งบาบิโลนว่า เมืองของพระองค์ถูกยึดไว้ทุกด้านแล้ว 32 ท่าลุยข้าม
ก็ ถู กยึด แล้ว ที่ เป็น บึง เป็น หนองก็ ถู กไฟไหม้ และบรรดาทหารก็ ระสํ่าระสาย 33 เพราะพระ
เยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอล ตรัสดังนี้ ว่า บุตรสาวแห่งบาบิโลนก็เหมือนลาน
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นวดข้าว ณ เวลาที่ เธอถูกเหยียบยํ่า อีกสักประเดีย
๋ ว เวลาเกี่ยวก็ จะมาถึงแล้ว� 34 ให้ชาว
เมืองศิโยนพูดว่า “เนบูคัดเนสซาร์กษั ตริย์แห่งบาบิโลนได้กินข้าพเจ้าเสียแล้ว ท่านได้ขยํ้า
ข้าพเจ้า ท่านได้ ทําให้ข้าพเจ้า เป็น ภาชนะว่างเปล่า ท่านได้ กล ื นข้าพเจ้า ดั ่งม ังกร ท่านได้ อิ่
มทอ
้ งด้วยของอร่อยของข้าพเจ้า แลวท
้ ่านก็คายข้าพเจ้าทิง้ เสีย 35 ความทารุ ณที่ได้กระทํา
แก่ ข้าพเจ้า และแก่ เนื้ อ หนั ง ของข้าพเจ้า จงตกเหนื อ บาบิ โลน � ให้ เยรู ซาเล็ม กล่าวว่า “ให้
ความรับผิดชอบสําหรับเลือดตกของเราอยู่แก่ ชาวประเทศเคลเดีย� 36 เพราะฉะนั ้น พระ
เยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “ดูเถิด เราจะแก้คดีของเจ้า และกระทําการแก้แค้นเพื่อเจ้า เราจะทํา
ทะเลของเธอให้แห้ง และกระทําแหล่งนํ้าของเธอให้เหือด 37 และบาบิโลนจะกลายเป็นกอง
ซากปรักหักพัง เป็ นที ่อยู่อาศัยของมังกร เป็ นที ่น่าตกตะลึง และเป็ นที ่เย้ยหยัน ปราศจาก
คนอาศัย 38 เขาทัง้ หลายจะคํารามด้วยกันอย่างสิงโต เขาทัง้ หลายจะคํารามอย่างลูกสิงโต
39 ขณะที่เขาทัง
้ หลายผ่าวร้อน เราจะเตรียมการเลี้ยงให้ และกระทําให้เขาทัง้ หลายมึนเมา
เพื่อ เขาทัง้ หลายจะปลาบปลื้ม ยินดี จนเขาทัง้ หลายจะนอนหลั บอย ู่ ชัว่ กาลนาน ไม่ ตื่น เลย
พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 40 เราจะนําเขาทัง้ หลายลงมาดุจลูกแกะไปยังการฆ่า เหมือน
แกะผูแ
้ ละแพะผู้ 41 เชชักถูกยึดแล้วหนอ ซึ่งเป็นทีส
่ รรเสริญของทัว่ แผ่นดินโลกถูกจับแล้ว
เล่า บาบิโลนได้ กลายเป็ นที ่น่าตกตะลึงท่ามกลางบรรดาประชาชาติ เสียแล้วหนอ 42 ทะเล
ขึ้นมาเหนื อบาบิโลน คลื่นอย่างมากมายคลุมเธอไว้ 43 หัวเมืองของเธอกลายเป็ นที ่รกร้าง
เป็น แผ่นดิ นที ่ แห ้ง แล้ง และเป็น ถิน
่ ทุ รก ัน ดาร เป็น แผ่นดิ นที ่ ไม่มี ผู้ ใดอาศัย อยู่ และไม่ มี บุ
44
ตรของมนุษย์ คนใดข้ามไป และเราจะลงโทษพระเบลในบาบิ โลน ท่านกลืน อะไรเข้าไป
แล้ว เราจะเอาออกจากปากท่านเสีย บรรดาประชาชาติจะไม่ไหลไปหาท่านอีก เออ กําแพง
แห่งบาบิโลนจะล้มลง 45 ประชาชนของเราเอ๋ย จงออกไปเสียจากท่ามกลางเธอ ให้ทุกคน
เอาชีวต
ิ ของตนรอดจากความพิโรธอันร้อนแรงของพระเยโฮวาห์เถิด 46 อย่าให้ใจของเจ้าวิ
ตก และอย่าให้กลัวต่อข่าวลือซึ่งได้ยน
ิ ในแผ่นดินนั ้น จะมีข่าวลือเรือ
่ งหนึ่ งมาในปีหนึ่ ง และ
หลังจากนั ้นอีกปีหน่งก
ึ มี
็ ข่าวลือเรือ
่ งหนึ่ งมา และความทารุ ณก็มีอยูในแผ่
่
นดินและผูค
้ รอบ
ครองก็ ต่อสู้ กับ ผู้ ครอบครอง 47 เพราะฉะนั ้น ดู เถิด วัน เวลาจะมาถึง เมื่อ เราจะลงโทษรู ป
เคารพสลักแห่งบาบิโลน แผ่นดินทัง้ สิน
้ ของเธอจะต้องได้อาย และบรรดาชาวบาบิโลนซึ่ง
ถูก ฆ่า จะล้ม ลงที่ ท่ามกลางเธอ 48 แล ้ว ฟ้า สวรรค์ และแผ่น ดิน โลกและสรรพสิง่ ที่ มี อยู่ ใน
นั ้น จะร้องเพลงเหนื อบาบิโลน เพราะว่าผู้ทําลายจะมาจากทิศเหนื อต่อสู้กับเธอ พระเยโฮ
วาห์ตรัสด ัง นี้ 49 บาบิ โลนทําให้ คนอิสราเอลที่ ถู กฆ่า ล้ม ลงฉั นใด คนที ่ ถู กฆ่า แห่ง แผ่น ดิน
โลกทัง้ มวลจะต้องล้มลงที่บาบิโลนฉั นนั ้น 50 เจ้าทัง้ หลายผู้ที่รอดพ้นไปจากดาบ หนี ไปเถิด
อย่ายืนนิ่ งอยู่ จงระลึกถึงพระเยโฮวาห์จากที่ไกล และให้กรุ งเยรู ซาเล็มเข้ามาในจิตใจของ
เจ้า 51 เราได้อาย เพราะเราได้ยน
ิ คําเยาะเย้ย ความอัปยศคลุมหน้าเราไว้ เพราะคนต่างชาติ
ได้ เข ้า ในสถานบริสุทธิ์ แห่ งพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์� 52 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “เพราะ
ฉะนั ้น ดู เถิด วัน เวลาจะมาถึง เมื่อ เราจะลงโทษรู ป เคารพสลัก ของเธอ และคนที่ บาดเจ็บ
จะครํา่ ครวญอยู่ ทัว่ แผ่น ดิน ทัง้ สิน
้ ของเธอ 53 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า ถึง แม้ บาบิ โลนจะขึ้น
ไปบนสวรรค์ และถึง แม้ เธอจะสร้างป้อ มกั นที ่สู งอ ัน เข้ม แข็ง ของเธอไว้ บรรดาผู้ ทําลายก็
ยัง จะมาจากเราเหนื อ เธอ 54 มี เสียงร้องมาจากบาบิ โลน และเสียงการทําลายอย่างใหญ่
หลวงจากแผ่นดินของคนเคลเดีย 55 เพราะพระเยโฮวาห์ได้ทรงกระทําให้บาบิโลนเป็นทีท
่ ิง้
ร้าง และกระทํา เสียงที่ ใหญ่ โตของเธอให้ เงียบ เมื่อ คลื่น ของเธอคะนองเหมือนสายนํ้า อัน
ยิง่ ใหญ่ เสียงอึกทึกของเขาก็เปล่งออกมา 56 เพราะว่าผู้ทําลายได้มาเหนื อเธอ มาเหนื อบา
บิ โลน บรรดานั กรบของเธอถูก ยึด แล้ว คัน ธนูของเขาทัง้ หลายถู กห ัก เป็น ชิน
้ ๆ เพราะพระ
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57 เราจะกระทํา

เยโฮวาห์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งการตอบแทน พระองค์จะทรงสนองเป็นแน่
ให้ เจ้ านายของเธอและนั ก ปราชญ์ ของเธอ เจ้ าเมืองของเธอ ผู้ บังคับ บัญชาของเธอ และ
นั กรบของเธอมึนเมา จนเขาทัง้ หลายจะนอนหลั บอยู่ชัว่ กาลนาน ไม่ ตื่นเลย พระบรมมหา
กษัตริย์ผูทรงพระนามว่
้
าพระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ 58 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดัง
นี้ ว่า กําแพงอันกว้างขวางของบาบิโลนจะถูกปราบลงให้เรียบเสมอพื้นดิน และประตูเมือง
สูง ของเธอจะถูก เผาด้วยไฟ บรรดาประชาชนจะทํางานอย่างไร้ผล และชนชาติ ทัง้ หลาย
จะเหน็ ดเหนื่ อยก็ เพื่อ เผาไฟเสีย เท่านั ้น� 59 ถ้อยคํา ซึ่ง เยเรมีย์ ผู้ พยากรณ์ ได้ บัญชาแก่ เส
ไรอาห์ บุ ตรชายเนริยาห์ ผู้ เป็น บุตรชายมาอาเสอาห์ เมื่อ เขาไปยัง บาบิ โลนกับ เศเดคี ยาห์
กษั ตริยแห่
์ งยูดาห์ ในปีที่สี่แห่งรัชกาลของท่านนั ้น เสไรอาห์เป็นหัวหน้าจัดที่พัก 60 เยเรมีย์
ได้ เขียนบรรดาความร้ายทัง้ สิน
้ ซึ่งจะมาถึงบาบิโลนนั ้นไว้ในหนั งสือ บรรดาถ้อยคําเหล่านี้
เป็นคําที่เขียนไว้เกี่ยวด้วยเรือ
่ งบาบิโลน 61 และเยเรมีย์พูดกับเสไรอาห์ว่า “เมื่อท่านมาถึง
บาบิโลนแล้ว ท่านจะเห็นและท่านจงอ่านถ้อยคําเหล่านี้ ทัง้ หมดนะ 62 และท่านจงกล่าวว่า
‘โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์ ได้ ตรัสต่อสู้ กับสถานที่ นี้ ว่า จะทรงตัดออกเสีย เพื่อว่าจะ
ไม่ มี อะไรเหลือ อยู่ ในนั ้น เลย ไม่ ว่า มนุษย์ หรือ สัตว์ แต่ จะเป็ นที ่ รกร้างเป็น นิ ตย์� 63 ต่อ มา
เมื่อท่านอ่านหนั งสือนี้ จบแล้ว จงเอาหินก้อนหนึ่ งมัดติ ดมันไว้ และโยนมันทิง้ ไปกลางแม่
นํ้า ยู เฟรติ ส 64 และจงกล่าวว่า ‘บาบิ โลนจะจมลงอย่างนี้ แหละ จะไม่ ลอยขึ้ นอ ีก เลยเนื่ อง
ด้วยความร้ายซึ่ง เราจะนํา มาเหนื อ เธอ และพวกเขาจะเหน็ ดเหนื่ อย� ” ถ้อยคํา ของเยเร
มียมี
์ เพียงนี้
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รัชสมัยของเศเดคียาห์

1 เศเดคี ยาห์มี พระชนมายุ ยี ่ สิ บเอ็ด พรรษาเมื่อ ท่านขึ้น เสวยราชย์

และท่านครอบครอง
ในกรุ ง เยรู ซาเล็ มสิ บเอ็ด ปี พระมารดาของท่านมีช่อ
ื ว่า ฮามุ ทาล เป็น บุตรสาวของเยเรมีย์
แห่ งลิ บนาห์ 2 และท่านได้ กระทํา สิง่ ที่ ชว
ั ่ ร้ายในสายพระเนตรพระเยโฮวาห์ ตามการทุก
อย่างที่ เยโฮยาคิ ม ได้ กระทํา นั ้น 3 เป็น เพราะพระพิโรธของพระเยโฮวาห์ เป็น แน่ สิ ่ง ต่างๆ
ได้เป็นไปถึงเพียงนี้ ในกรุ งเยรู ซาเล็มและยูดาห์ จนพระองค์ทรงเหวีย
่ งเขาทัง้ หลายออกไป
เสียจากพระพักตร์ของพระองค์ และเศเดคียาห์ได้กบฏต่อกษั ตริย์แห่งบาบิโลน
การล่มสลายของกรุ งเยรู ซาเล็ม
และต่อ มาในปี ที่ เก ้า แห่ง รัชกาลของท่าน ในวันที ่ สิ บของเดือนที่ สิบ เนบู คัด เนสซาร์
กษั ตริย์ แห่ งเมืองบาบิ โลน พร ้ อมกับ กองทัพ ทัง้ สิน
้ ของท่านได้ มาต่อสู้ กับ กรุ ง เยรู ซาเล็ม
และล้อมเมืองไว้ และสร้างเครือ
่ งล้อมไว้รอบ 5 กรุ งนั ้นจึงถูกล้อมอยู่จนปี ที่สิบเอ็ดแห่งกษั
ตริย์เศเดคี ยาห์ 6 เมื่อ วันที ่ เก ้า ของเดือนที่ สี ่ การก ัน ดารอาหารในกรุ ง นั ้ นร ้า ยกาจมาก จน
ไม่ มี อาหารเลยสําหรับ ประชาชนแห่ง แผ่น ดิน 7 แล ้ วกรุ งนั ้ นก ็ แตกและทหารทัง้ หมดก็ หนี
ออกไปจากกรุ ง ในกลางคืน ไปตามทางประตู เมืองระหว่างกําแพงทัง้ สอง ไปตามทางราช
อุทยาน (ฝ่ายคนเคลเดี ยก ็ ล้อมอยู่ รอบกรุ ง� และเขาทัง้ หลายไปทางที่ ราบ 8 แต่ กองทัพ
ของคนเคลเดีย ได้ ไล่ ติ ดตามกษั ตริย์ ไป และไปทัน เศเดคี ยาห์ ในที่ ราบเมืองเยรีโค และ
กองทัพทัง้ สิน
้ ของท่านก็ กระจัดกระจายไปจากท่าน 9 และเขาก็ จับกษั ตริย์ นําขึ้นมาถวาย
แก่ กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลนที่ ตําบลริบ ลาห์ ในแผ่น ดิน ฮามั ท และกษั ตริย์ ก็ได้ พิพากษาโทษ
ท่าน 10 กษั ตริยแห่
์ งบาบิโลนได้ประหารบุตรชายทัง้ หลายของเศเดคียาห์ต่อหน้าต่อตาท่าน
และได้ประหารเจ้านายทัง้ สิน
้ แห่งยูดาห์เสียที่ตําบลริบลาห์ 11 ท่านทําตาของเศเดคียาห์ให้
4
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บอดไป และกษั ตริย์แห่งบาบิโลนตีตรวนไว้และนําท่านไปยังบาบิโลน และขังท่านไว้ในคุก
จนวันที่ท่านสิน
ิ
้ ชีวต
คนยูดาห์ถูกนําไปเป็นเชลย
12 เมื่อวันที ่สิ บในเดือนที่ ห้า

ซึ่งเป็นปี ที่สิบเก้าของรัชกาลเนบูคัดเนสซาร์กษั ตริย์แห่งบา
บิ โลน เนบู ซาระดานผู้ บังคับ บัญชาทหารรักษาพระองค์ ผู้ ปรนนิ บัติ กษั ตริย์บาบิ โลน ได้ เข
้า ไปในกรุ ง เยรู ซาเล็ม 13 และเขาได้ เผาพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และพระราชวัง และ
บรรดาเรือนทัง้ สิน
้ ของกรุ งเยรู ซาเล็มเสีย ท่านเผาบ้านของผู้ยิง่ ใหญ่ทัง้ หลายเสียหมดทุก
14
หลัง และกองทัพ ทัง้ สิน
้ ของคนเคลเดีย ผู้ อยู่ กับ ผู้ บังคับ บัญชาทหารรักษาพระองค์ ได้
ทลายกําแพงทัง้ หมดที่อยู่รอบกรุ งเยรู ซาเล็มลง 15 และเนบูซาระดานผู้บังคับบัญชาทหาร
รักษาพระองค์ ได้ จับ ประชาชนบางคนที่ ยากจนและประชาชนที่ เหลือ อยู่ ผู้ ซึ่ง เหลือ อยู่ ใน
กรุ ง และผู้ที่หลบหนี ผู้หนี ไปหากษั ตริย์แห่งบาบิโลนพร้อมกับฝูงชนที่เหลืออยูไปเป็
่
นเชลย
16 แต่ เนบู ซาระดานผู้ บังคับ บัญชาทหารรักษาพระองค์ ได้ ละคนจนในแผ่น ดิน ไว้ บ้าง ให้
เป็น คนทํา สวนองุน
่ และเป็น คนทํา ไร่ไถนา 17 บรรดาเสาทองสัมฤทธิ์ซ่ึง อยู่ ในพระนิ เวศ
ของพระเยโฮวาห์ และเชิง และขัน สาครทองสัมฤทธิ์ ซึ่ง อยู่ ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์
นั ้น คนเคลเดีย ได้ ทุ บเสีย เป็น ชิน
้ ๆ และขนเอาทองสัมฤทธิ์ทัง้ หมดไปยัง บาบิ โลน 18 และ
เขาได้ ขนเอาหม้อ ขนาดใหญ่ ด้วย อีกทัง้ พลัว่ ตะไกรตัด ไส้ ตะเกียง และชามและช้อน และ
ภาชนะทองสัมฤทธิทั
้ ่าง ถาดรองไฟ และชาม และหม้อ
์ ง้ สิน
้ ซึ่งใช้ในการปรนนิ บัติ 19 ทั งอ
ขนาดใหญ่ และเชิงเทียน และช้อน และอ่างนํ้า อะไรที่ ทําด้วยทองคํา ผู้บังคับบัญชาทหาร
รักษาพระองค์ ก็ เอาไปเป็น ทองคํา อะไรที่ ทํา ด้วยเงินก ็ เอาไปเป็น เงิน 20 ส่วนเสาสองเสา
และขันสาครหนึ่ งลูก กับวัวทองสัมฤทธิสิ
์ บสองตัวซึ่งอยู่ใต้เชิงทัง้ หลาย ซึ่งกษั ตริย์ซาโลม
อนได้ สร้างไว้สําหรับ พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ทองสัมฤทธิของสิ
ง่ ของเหล่า นี้ ทัง้ สิ้ นก ็ชั ่
์
งกันไม่ไหว 21 ส่วนเสานั ้น เสาต้นหนึ่ งสูงสิบแปดศอก วัดรอบสิบสองศอก และความหนา
ของมันเป็นสี่ นิว
้ กลางกลวง 22 บนเสานี้ มี บัวควํา่ ยอดทองสัมฤทธิ์ บัวควํา่ ยอดอันหนึ่ งสูง
ห้าศอก มี ตาข่ายและลูกทั บทิม ทัง้ หมดทําด้วยทองสัมฤทธิอยู
์ ่รอบบัวควํา่ ยอด และเสาที่
สองก็ มี เหมือนกัน ทัง้ ลูก ทั บท ิ มด ้วย 23 ข้างๆมี ลูก ทั บท ิม เก้า สิบ หกลูก บนตาข่ายโดยรอ
บนั ้ นม ี ลูก ทั บท ิ มท ัง้ หมดหนึ่ ง ร้อยลูก 24 และผู้ บัญชาการทหารรักษาพระองค์ ได้ จับ เสไร
อาห์ปุ โรหิตใหญ่ และเศฟันยาห์ปุ โรหิตที่ สอง และผู้เฝ้าธรณี ประตู อีกสามคน 25 และจาก
กรุ ง นั ้น ท่านจับ ขั นที คนหนึ่ ง ผู้ บังคับ ทหาร และที่ ปรึกษาของกษั ตริย์ เจ ็ดคน ซึ่ง พบอยู่ ใน
กรุ ง นั ้น และเลขานุการของผู้ บังคับ บัญชาของกองทัพ ผู้ ซึ่ง เกณฑ์ ประชาชนแห่ง แผ่น ดิน
และประชาชนแห่ง แผ่นดิ นอ ีก หกสิบ คนซึ่ง พบอยู่ท่ามกลางกรุ ง นั ้น 26 และเนบู ซาระดาน
ผู้บังคับบัญชาทหารรักษาพระองค์ได้จับคนเหล่านี้ นําไปถวายกษั ตริย์แห่งบาบิโลนที่ตําบล
ริบลาห์ 27 และกษั ตริย์แห่งบาบิโลนทรงตี เขา และประหารเขาเสียที่ ตําบลริบลาห์ในแผ่น
ดิน ฮามั ท ดัง นั ้น แหละ ยู ดาห์ ก็ได้ ถู กนํา ไปเป็น เชลยออกไปจากแผ่น ดิน ของตน 28 ต่อ ไป
นี้ เป็น จํานวนประชาชนซึ่ง เนบู คัด เนสซาร์จับ ไปเป็น เชลย ในปี ที่ เจ็ด พวกยิว สามพัน ยี่ สิ บ
สามคน 29 ในปี ที่สิบแปดแห่งรัชกาลเนบูคัดเนสซาร์ ท่านขนเชลยจากกรุ งเยรู ซาเล็มแปด
ร้อยสามสิบ สองคน 30 ในปี ที่ ยี ่ สิ บสามแห่ง รัช กาลเนบู คัด เนสซาร์ เนบู ซาระดานผู้ บังคับ
บัญชาทหารรักษาพระองค์จับยิวเป็นเชลยเจ็ดร้อยสี่สิบห้าคน รวมคนทัง้ หมดเป็นสี่พันกับ
หกร้อยคน
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เยโฮยาคีนออกจากคุกในบาบิโลน (2 พกษ 25:27-30)
และต่อ มาในปี ที่ สามสิบ เจ็ด แห่ง การเป็น เชลยของเยโฮยาคี นกษั ตริย์ แห่งยู ดาห์นั ้น
เมื่อ วันที ่ ยี่ สิ บห้า ในเดือนที่ สิบ สอง เอว ิล เมโรดัก กษั ตริย์แห่งบาบิ โลน ในปี ที่ ท่านขึ้น เสวย
ราชย์ ท่านได้ ยกศีรษะของเยโฮยาคี นกษั ตริย์แห่งยูดาห์ขึ้น และได้ นําท่านออกมาจากคุก
32 พระองค์ ตรัสอย่างเมตตาต่อท่าน และให้นั่งบนที่ นั่งเหนื อกว่าบรรดากษั ตริย์ทัง
้ หลายที่
อยู่ในบาบิโลน 33 ดังนั ้นเยโฮยาคีนจึงถอดเครือ
่ งแต่งกายนั กโทษออกเสีย และท่านได้ รบ
ั
ประทานที่โต๊ะเสวยต่อพระพักตร์กษั ตริยทุ
์ กวันตลอดชีวต
ิ 34 ส่วนงบประมาณที่ให้นั ้นท่าน
ก็ได้รับพระราชทานจากกษั ตริย์แห่งบาบิโลนตามความต้องการรายวันอยูเสมอ
่
ตลอดเมื่อ
ท่านมีชีวิตอยูจ
่ นวันตายของท่าน
31
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

เพลงครํ่าครวญ

ทัง้ ห้า บทของหนั งสือ บทเพลงครํา่ ครวญเป็น เพลงครํา่ ครวญหรือ เพลงแห่ง ความทุกข์
ซึ่ง เขียนขึ้น เกี่ยวกับ การทําลายประเทศยู ดาห์ การที่ อส
ิ ราเอลถูก นํา ไปเป็น เชลยในบาบิ
โลน และการที่ เยเรมีย์ ติ ดคุก อย่างไม่ ยุติธรรม ความทุกข์ ของเยเรมีย์ เป็น ความทุกข์ ที่ ได้
รับการดลใจจากพระเจ้า เยเรมีย์รก
ั ยูดาห์ เหมือนอย่างบิดารักลูก และภรรยารักสามีของ
ตน บทเพลงครํา่ ครวญนี้ พูดถึงพระเมตตากรุ ณาของพระเจ้าด้วย (3:22-23)
เพลงครํา่ ครวญบทแรก
กรุ งที่ คับ คั ่งด ้วยพลเมืองมาอ้างว้างอยู่ ได้ หนอ กรุ งที่ รุง่ เรืองอยู่ ท่ามกลางประชาชาติ
มากลายเป็น ดัง่ หญิ งม ่ายหนอ กรุ งที่ เป็น ดัง่ เจ้า หญิง ท่ามกลางเมืองทัง้ หลายก็ กล ับ เป็น
เมืองขึ้น เขาไป 2 กรุ งนั ้ นร ่าํ ไห้ สะอื้น ในราตรีกาล และนํ้าตาของเธอก็ อาบแก้ม เธอจะหา
ใครท่ามกลางคนที่รก
ั เธอให้มาปลอบเธอก็หาไม่พบ บรรดาพวกเพื่อนของเธอสิน
้ ทุกคนได้
ทรยศต่อเธอ เขาทัง้ ปวงกลับเป็นศั ตรู ของเธอ 3 ยูดาห์ได้ถูกกวาดไปเป็นเชลย ได้รับความ
ทุกข์ใจ ต้องทํางานอย่างทาส เธอต้องพํานั กอยู่ท่ามกลางประชาชาติทัง้ หลาย เธอไม่พบที่
หยุดพักสงบเลย บรรดาผู้ข่มเหงได้ไล่ทันเธอเมื่อเวลาเธอทุกข์ใจ 4 ถนนหนทางที่เข้าเมือง
ศิ โยนก็ครํา่ ครวญอยู่ เพราะไม่มีผู้ใดเดินไปในงานเทศกาลที่เคร่งครัดทัง้ หลายนั ้น บรรดา
ประตูเมืองของเธอก็รกร้างเสียแล้ว พวกปุโรหิตของเธอได้พากันถอนใจ สาวพรหมจารีทัง้
หลายของเธอก็ ต้องทนทุกข์ และตัว เธอเองก็ ได้ รับ ความขมขื่น ยิง่ นั ก 5 พวกคู่ อริของเธอ
กลายเป็นหัวหน้า พวกศั ตรู ของเธอได้ จําเริญขึ้น ด้วยว่าพระเยโฮวาห์ได้ ทรงกระทําให้เธอ
ทนทุกข์ เพราะความทรยศอัน มหันต์ ของเธอ ลูก เต้า ทัง้ หลายของเธอตกไปเป็น เชลยต่อ
หน้าคู่อริ 6 และความโอ่อา่ ตระการได้พรากไปจากธิดาแห่งศิโยนเสียแล้ว พวกเจ้านายของ
เธอก็ กล ับ เป็น ดุจ ฝูง กวางที่ หาทุ่ง หญ้า เลี้ยงชีวต
ิ ไม่ ได้ และได้ วงิ่ ป้อแป้ หนี ไปข้างหน้า ผู้ ไล่
7
ติดตาม เยรู ซาเล็มเมื่อตกอยูใ่ นยามทุกข์ใจและยามลําเค็ญก็ได้หวนระลึกถึงสิง่ ประเสริฐ
ที่ ตนเคยมี ในครัง้ กระโน้ น เมื่อ พลเมืองของเธอตกอยู่ ในมือ ของคู่ อริ และหามี ผู้ ใดจะ
สงเคราะห์เธอไม่ พวกคู่อริเห็นเธอแล้วกเ็ ยาะเย้ยวันสะบาโตทัง้ หลายของเธอ 8 เยรู ซาเล็ม
ได้ทําบาปอย่างใหญ่หลวง เหตุฉะนี้ เธอจึงถูกไล่ ออก บรรดาคนที่ เคยให้เกียรติเธอก็ลบหลู่
เธอ เพราะเหตุ เขาทัง้ หลายเห็น ความเปลือยเปล่า ของเธอ เออ เธอเองได้ ถอนใจยิง่ และ
หัน หน้า ของเธอไปเสีย 9 มลทิน ของเธอก็ กร ัง อยู่ ในกระโปรงของเธอ และเธอหาได้ คํานึ ง
ถึง อนาคตของเธอไม่ ดัง นั ้น เธอจึง ได้ เสื่อมทรามลงเร็ว อย่างน่า ใจหาย เธอก็ ไม่มี ผู้ ใดจะ
เล้าโลม “โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทอดพระเนตรความทุกข์ใจของข้าพระองค์ เพราะพวก
ศั ตรู ได้ พองตัว ขึ้น แล้ว� 10 พวกศั ตรู ได้ ยื่ นม ือ ของเขายึด เอาบรรดาของประเสริฐ ของเธอ
ด้วยเธอได้เห็นบรรดาประชาชาติบุกรุ กเข้ามาในสถานบริสุทธิ์ของเธอ คือคนที่พระองค์ได้
ทรงห้ามไม่ให้เข้ามาในชุมนุมชนของพระองค์ 11 บรรดาพลเมืองของเธอได้ถอนใจใหญ่ เขา
ทัง้ หลายเสาะหาอาหาร และพวกเขาได้ เอาของประเสริฐ ของตัว ออกแลกอาหารกิน เพื่อ
จะได้ ประทัง ชีวต
ิ “โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงทอดพระเนตรและพิจารณา เพราะข้า
1
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พระองค์ เป็ นที ่ เหย ียดหยามเสีย แล้ว� “ดู ก่อน ท่านทัง้ หลายที่ เดิน ผ่านไป ท่านไม่ เก ิด
ความรู ส
้ ึกอะไรบ้างหรือ ดูเถิด จงดูซิว่ามีความทุกข์อันใดบ้างไหมที่ เหมือนความทุกข์ที่ มา
สู่ข้าพเจ้า เป็นความทุกข์ซ่ึงพระเยโฮวาห์ได้ทรงกระทําแก่ข้าพเจ้าในวันทีพระองค์
่
ทรงกริว้
ข้าพเจ้าอย่างเกรีย
้ วกราดนั ้น 13 พระองค์ ได้ ทรงส่งเพลิงลงมาจากเบื้องบนให้เข้าไปเหนื อ
กระดูก ทัง้ หลายของข้าพเจ้า และเพลิง นั ้ นก ็ มี ชัยชนะต่อ กระดูก เหล่า นั ้น พระองค์ ได้ ทรง
กางตาข่ายไว้ดักเท้าของข้าพเจ้า พระองค์ได้ทรงกระทําให้ข้าพเจ้าต้องหันกลับ พระองค์ได้
ทรงกระทําให้ข้าพเจ้าโดดเดี่ยวอ้างว้าง และอ่อนระอาตลอดทัง้ วัน 14 แอกแห่งการละเมิด
ทัง้ มวลของข้าพเจ้า ก็ ถู กรวบเข้า โดยพระหัตถ์ ของพระองค์ ทรงรวบมัด ไว้ แอกนั ้ นร ัด รึง
รอบคอข้าพเจ้า พระองค์ ได้ ทรงกระทํา ให้ กําลัง ข้าพเจ้า ถอยไป องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้ ทรง
มอบข้าพเจ้า ไว้ในมือ ของเขาทัง้ หลาย ซึ่ง ข้าพเจ้า ไม่ สามารถต่อ ต้านได้ 15 องค์ พระผู้ เป็น
เจ้า ได้ ทรงเหยียบบรรดาผู้ มี กําลัง แข็งแกร่ง ของข้าพเจ้า ไว้ ใต้ พระบาทท่ามกลางข้าพเจ้า
พระองค์ ได้ ทรงเกณฑ์ ชุ มนุ มชนเข้า มาต่อสู้ ข้าพเจ้า เพื่อ จะขยี้ ชายฉกรรจ์ ของข้าพเจ้า ให้
แหลกไป องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้ ทรงยํ่า บุตรสาวพรหมจารีแห่ งยู ดาห์ ดัง่ เหยียบผลองุน
่ ลง
ใน บ่อ ยํ่า องุน
่ 16 เพราะ เรือ
่ ง เหล่า นี้ ข้าพเจ้า จึง ร้องไห้ นั ยน์ ตา ของ ข้าพเจ้า เออ นั ยน์ ตา
ของข้าพเจ้า มี น้ําตาไหลลงมา เพราะผู้ ปลอบโยนที่ ควรจะปลอบประโลมใจข้าพเจ้า ก็ อยู่
ไกลจากข้าพเจ้า ลูกๆของข้าพเจ้าก็ โดดเดี่ยวอ้างว้าง เพราะพวกศั ตรู ได้ ชัยชนะ� 17 เมือง
ศิ โยน ได้ เหย ีย ดมือ ทัง้ สอง ออก แต่ ก็ ไม่มี ใคร ที่ เล้าโลม เธอ ได้ พระ เย โฮ วาห์ ทรง มี พระ
บัญชาเรือ
่ งยาโคบว่า ให้พวกคู่อริล้อมยาโคบไว้ เยรู ซาเล็มเป็นดัง่ ผู้หญิงเมื่อมีประจําเดือน
ท่ามกลางเขาทัง้ หลาย 18 “พระเยโฮวาห์ทรงชอบธรรมแล้ว เพราะข้าพเจ้าได้ กบฏต่อพระ
บัญญั ติ ของพระองค์ ดู ก่อนบรรดาชนชาติ ทัง้ หลาย ข้าพเจ้า ขอท่านได้ ฟัง และขอมามอง
ดู ความทนทุกข์ ของข้าพเจ้า สาวพรหมจารีของข้าพเจ้า และหนุ่มๆของข้าพเจ้า ตกไปเป็น
เชลยแล้ว 19 ข้าพเจ้า ได้ รอ
้ งเรียกบรรดาคนรัก ของข้าพเจ้า แต่ เขาทัง้ หลายได้ หลอกลวง
ข้าพเจ้า พวกปุโรหิต และพวกผู้ ใหญ่ ของข้าพเจ้า ก็ ตายที่ กลางเมือง ขณะเมื่อ เขาออกหา
อาหารเพื่อ ประทัง ชีวต
ิ ของตน 20 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ โปรดทอดพระเนตร เพราะข้า
พระองค์มีความทุกข์ จิตใจของข้าพระองค์มีความทุรนทุราย จิตใจของข้าพระองค์ยุ่งเหยิง
เพราะข้า พระองค์ มัก กบฏอย่างร้ายกาจ นอกบ้านมี คนต้องคมดาบตาย ในบ้านก็ เหมือน
มฤตยู 21 เขาทัง้ หลายได้ยนว
ิ ่า ข้าพระองค์ถอนใจอย่างไร หามผู
ี ใดปลอบโยนข้
้
าพระองค์ไม่
บรรดาศัตรู ของข้าพระองค์ได้ยินถึงเหตุรา้ ยที่ตกแก่ข้าพระองค์ เขาทัง้ หลายก็พากันดีใจที่
พระองค์ได้ทรงกระทําอย่างนี้ พระองค์จะทรงนําวาระที่พระองค์ทรงประกาศไว้นั้นให้มาถึง
และเขาทัง้ หลายจะเป็นอย่างที่ข้าพระองค์เป็นอยูนี
่ ้ 22 ขอให้บรรดาการชัว่ ของเขาทัง้ หลาย
มาปรากฏต่อ พระพักตร์พระองค์ และขอทรงกระทํา แก่ เขาทัง้ หลาย เหมือนที่ พระองค์ ได้
ทรงกระทํา แก่ ข้า พระองค์ เพราะการละเมิด ทัง้ สิน
้ ของข้า พระองค์ เถิด ด้วยความสะท้อน
ถอนใจของข้าพระองค์ นั้นมากมายหลายครัง้ และจิตใจของข้าพระองค์ ก็ อ่อนเพลียเต็ มที
แล้ว�
12

2
เพลงครํา่ ครวญบทที่สอง

ด้วยพระพิโรธ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงใช้ เมฆบัง ธิดาของศิ โยนหนอ พระองค์ ได้ ทรง
เหวีย
่ งสง่า ราศี ของอิสราเอลให้ ตกลงจากฟ้า ถึ งด ิน พระองค์ มิได้ ทรงระลึก ถึง แท่น รอง
พระบาทของพระองค์ เลยในยามที่ พระองค์ ทรงกริว้ 2 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงกลื นที ่ อยู่ ทัง้
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สิน
้ ของยาโคบเสีย แล้ว และไม่ ทรงเมตตา พระองค์ ได้ ทรงพัง ป้อมปราการทัง้ หลายของ
ธิดาแห่ง ยู ดาห์ ให้ ลงด้วยพระพิโรธของพระองค์ พระองค์ ได้ ทรงทลายป้อมปราการเหล่า
นั ้น ลงถึ งด ิน และทรงกระทํา ให้ ราชอาณาจักรและเจ้า นายทัง้ หลายในนั ้น เป็น มลทิน ไป
3 พระองค์ ได้ ทรงตัด บรรดาเขาแห่ งอ ิส ราเอลให้ ขาดสิน
้ ไปด้วยพระพิโรธอั นร ุน แรงของ
พระองค์ พระองค์ ทรงดึง พระหัตถ์ เบื้องขวาของพระองค์ กล ับ มาเสีย จากเขาต่อ หน้า ศั ตรู
และพระองค์ ทรงเผาผลาญคนยาโคบดุจ เพลิง ลุก โพลงไหม้ ไปรอบๆ 4 พระองค์ ทรงโก่ง
ธนู ของพระองค์ อย่างศั ตรู ทรงยกพระหัตถ์ เบื้องขวาทีท่า ปัจจามิตร และได้ ทรงประหาร
บรรดา คน ที่ ตา ของ เรา จะ อวด ได้ นั ้น เสีย ใน กระโจม ของ ธิดาแห่ง ศิ โยน พระองค์ ได้ ทรง
ระบายพระพิโรธของพระองค์ ออกมาดุจ เพลิง 5 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงเป็น เหมือ นศั ตรู
พระองค์ ได้ ทรงกลืนพวกอิสราเอลเสีย พระองค์ ได้ ทรงกลืน บรรดาวังของเขาหมด และได้
ทรงทําลายที่ กําบัง ของเขาให้ ทรงทวีความเศร้า โศกและการครํา่ ครวญในธิดาแห่ง ยู ดาห์
6 พระองค์ ได้ ทรง พัง พลับพลา ของ พระองค์ เสีย เหมือน หนึ่ ง เป็ น เพิง ใน สวน ทรง ทําลาย
สถานที่ ประชุ มท ัง้ หลายของพระองค์ พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงกระทํา ทัง้ เทศกาลตามกําหนด
และวัน สะบาโตให้ ลืม เลือนไปในศิ โยน ด้วยพระพิโรธอัน เดือดดาลพระองค์ ทรงดู ถู กอง
ค์ กษั ตริย์ และปุโรหิต 7 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้ ทรงทิง้ แท่น บูชาของพระองค์ เสีย พระองค์
ทรงเกลียดสถานบริสุทธิ ์ ของพระองค์ กําแพงวัง ทัง้ หลายนั ้น พระองค์ ได้ ทรงมอบไว้ ใน
เงื้อมมือ ศั ตรู เขาทัง้ หลายได้ ส่ง เสียงอึกทึก ในพระนิ เวศแห่งพระเยโฮวาห์เหมือนอย่างใน
วัน เทศกาลตามกําหนด 8 พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงตัง้ พระทัย ไว้แล ้ วว ่า จะทําลายกําแพงของ
ธิดาแห่งศิ โยนเสีย พระองค์ ได้ทรงขึงเส้ นวัดไว้แล้ว พระองค์ มิได้ทรงหดพระหัตถ์ เลิกการ
ทําลาย เหตุ ฉะนี้ พระองค์ ได้ ทรงกระทํา ให้ เนิ น ดิน และกํา แพงนั ้ นคร่าํ ครวญ ให้ ทรุ ด โทรม
ร่วงโรยไปด้วยกัน 9 ประตู เมืองศิ โยนทัง้ สิน
้ ทรุ ด ลงในดิน แล้ว พระองค์ ได้ ทรงทําลายและ
ทรงหักดาลประตูทัง้ ปวงเสียสิน
้ กษั ตริย์และเจ้านายทัง้ หลายแห่งศิโยนก็ตกอยู่ท่ามกลาง
ประชาชาติ ไม่มีพระราชบัญญัติอีกต่อไป บรรดาผู้พยากรณ์ แห่งเมืองศิ โยนหาได้ รบน
ั ิมิ ต
จากพระเยโฮวาห์อีกไม่ 10 พวกผู้ใหญ่ของธิดาแห่งศิโยนก็กําลังนั ่งเงียบอยูบ
่ นพื้นแผ่นดิน
เขาทัง้ หลายเอาผงคลี ดิ นซัดขึ้นบนศีรษะของตัว และนุ่งห่มผ้ากระสอบ สาวพรหมจารีทัง้
หลายแห่งกรุ งเยรู ซาเล็มคอตกไปถึ งดิน 11 นั ยน์ ตาของข้าพเจ้าก็ รว่ งโรยเพราะร้องไห้ จิต
วิญญาณของข้าพเจ้าก็ ระทม เพราะความพินาศของธิดาแห่งชนชาติ ของข้าพเจ้า ตับของ
ข้าพเจ้า เทออกบนพื้น ดิน และเพราะเหล่า เด็ก เล็ก และเด็ก ที่ ยั งด ูด นมนั ้น เป็น ลมสลบอยู่
ตามถนนในกรุ ง 12 ลูกทัง้ หลายถามแม่ของตัวว่า “แม่จ๋า ข้าวและนํ้าองุน
่ อยู่ที่ไหน� ขณะ
เมื่อ เขาเป็น ลมดุจ คนที่ ถู กบาดเจ็บ ตามถนนในกรุ ง เมื่อ ชีวต
ิ ของเขาต้องเทออกที่ อกแม่
ของเขาทัง้ หลาย 13 โอ ธิดาแห่ง เยรู ซาเล็ม เอ๋ย ข้าพเจ้า จะเอาอะไรมาเป็น พยานฝ่ายเจ้า
ได้ ข้าพเจ้าจะเปรียบเจ้า กับ อะไร โอ ธิดาพรหมจารีแห่งศิ โยนเอ๋ย ข้าพเจ้า จะหาอะไรที่มา
เทียบกับ เจ้า ได้ เล่า เพื่อ ข้าพเจ้า จะเล้าโลมเจ้า ได้ เพราะความอับปางของเจ้า ก็ ใหญ่ เท ี ยม
เท่าสมุทร ผู้ใดจะรักษาเจ้าได้เล่า 14 ผู้พยากรณ์ ทัง้ หลายของเจ้าได้เห็นสิง่ ที่โง่เขลาและไร้
สาระมาบอกเจ้า แทนที่เขาจะเผยความชัว่ ช้าของเจ้าออกมาให้ประจักษ์ เพื่อจะให้เจ้ากลับ
สู่สภาพดี เขาทัง้ หลายกลับได้เหน
็ ภาระที่เทย
ี มเท็จอันเป็นเหตุให้เกด
ิ การเนรเทศ 15 บรรดา
คนที่ได้ผ่านไปมาก็ตบมือเยาะเย้ยเจ้า เขาทัง้ หลายได้เย้ยหยันและได้สัน
่ ศีรษะใส่ธด
ิ าแห่ง
เยรู ซาเล็มแล้ วว่า “นี่ หรือคือกรุ งที่ คนทัง้ หลายได้ ขนานนามว่า งามหมดจด ว่า เป็นความ
ชื่นชมยินดีของคนทัวท
่ งั ้ โลก� 16 บรรดาศัตรู ของเจ้าได้อา้ ปากตะโกนโพนทะนาเจ้า เขาทัง้
หลายเย้ยหยันและขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน เขาพากันรอ
้ งว่า “พวกเราได้กลืนเมืองนี้ แล้ว วันนี้ แห
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ละคือ วันที ่ พวกเราได้ จ้องมองหา พวกเราได้ พบแล้ว พวกเราเห็น แล้ว� 17 พระเยโฮวาห์
ได้ ทรงกระทํา ตามพระประสงค์ แล้ว ได้ ทรงกระทํา ให้พระดํารัส ของพระองค์ สําเร็จ ตามที่
พระองค์ ได้ บัญชาไว้นานแล้ว พระองค์ ก็ได้ ทรงทําลายอย่างไม่ มี พระเมตตา พระองค์ ทรง
กระทําให้ศัตรู เปรมปรีดิ์เย้ยเจ้า พระองค์ได้ทรงชูเขาของพวกศัตรู ของเจ้าขึ้น 18 จิตใจของ
เขาทัง้ หลายร้องทูลองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า โอ กําแพงของธิดาแห่งศิโยนเอ๋ย จงให้น้ําตาไหลลง
ดุจสายนํ้าทัง้ กลางวันและกลางคืน อย่าให้เจ้าได้หยุดพัก อย่าให้แก้วตาของเจ้าหยุดหย่อน
เลย 19 จงลุกขึ้นรอ
้ งไห้ในกลางคืน ในต้นยามจงระบายความในใจของเจ้าออกอย่างนํ้าตรง
พระพักตร์องค์ พระผู้เป็นเจ้า จงชู มือทัง้ สองของเจ้าขึ้นตรงไปยังพระองค์ เพื่อขอชีวต
ิ ของ
บรรดาลูกเล็กเด็กแดงของเจ้า ที่หิวจนเป็นลมสลบไป ตามหัวถนนหนทางทุกแห่ง 20 โอ ข้า
แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทอดพระเนตรและพิจารณาเถิด ว่า พระองค์ ได้ ทรงกระทํา การเช่น นี้
แก่ผูใ้ ด ควรที่พวกผูห
้ ญิงจะกินลูกของตนหรือ จะกินทารกที่ยงอ
ั ม
ุ้ อยูหรื
่ อ พวกปุโรหิตและ
พวกผู้พยากรณ์ ควรจะถูกประหารในสถานบริสุทธิ์ขององค์ พระผู้เป็นเจ้าหรือ 21 คนหนุ่ม
และคนแก่ นอนเหยียดอยู่ตามพื้นดินในถนน สาวพรหมจารีและชายหนุ่มของข้าพระองค์
ถู กคมดาบหวดล้ม ลงแล้ว พระองค์ ได้ ทรงประหารเขาในวัน เมื่อ พระองค์ ทรงกริว้ ได้ ทรง
สังหารเขาเสีย โดยปราศจากพระกรุ ณา 22 พระองค์ ได้ ทรงเรียกผู้ ที่ ข้า พระองค์ กล ัว รอบทุ
กด ้า นมาอย่างในวัน เทศกาล พอถึง วันที ่ พระเยโฮวาห์ ทรงพระพิโรธก็ ไม่มี สัก คนหนึ่ ง หนี
เอาตัว รอดได้ หรือ คงเหลือ ตกค้างรอดตายอยู่ ผู้ ที่ ข้า พระองค์ ได้ อุม
้ ชู และเลี้ยงดู มาน น
ั้
ศัตรู ของข้าพระองค์ได้เผาผลาญเสียหมดแล้ว

3
เพลงครํา่ ครวญบทที่สาม

1 ข้าพเจ้าเป็ นคนที่ได้เห็นความทุกข์ใจ โดยไม้เรียวแห่งพระพิโรธของพระองค์ 2 พระองค์

ทรงนํา และพาข้าพเจ้า มาในความมืด และไม่ ใช่ ในความสว่าง 3 แท้ จร ิง พระองค์ ทรงหัน
มา ต่อสู้ ข้าพเจ้า พระองค์ ทรง พลิก พระหัตถ์ ของ พระองค์ ต่อสู้ ข้าพเจ้า อยู่ ตล อดวั นร ่าํ ไป
4 เนื้ อ และหนั ง ข้าพเจ้า พระองค์ ทรงกระทํา ให้ ซู บซีด ไป พระองค์ ทรงหัก กระดูก ข้าพเจ้า
แล้ว 5 พระองค์ทรงสร้างรัว้ ขังข้าพเจ้า ทรงเอาความขมขื่นและความทุกข์ยากลําบากล้อม
ข้าพเจ้า ไว้ 6 พระองค์ ได้ ทรงบังคับ ข้าพเจ้า ให้อยู่ ในที่ มืด ดุ จคนที่ ตายนานแล้ว 7 พระองค์
ทรงกระทํา รัว้ ต้นไม้ ล้อมข้าพเจ้า ไว้ เพื่อ จะกัก ไม่ ให้ ออกไปได้ พระองค์ ทรงตี ตรวนหนั กล
่ามข้าพเจ้า ไว้ 8 ยิง่ กว่า นั ้น เมื่อ ข้าพเจ้า ร้องและตะโกน พระองค์ มิ ทรงฟัง คํา อธิษฐานของ
ข้าพเจ้า 9 พระองค์ ทรง ล้อม ทาง ทัง้ หลาย ของ ข้าพเจ้า ด้วย ก้อน หิ นที ่ สกัด พระองค์ ทรง
กระทํา ให้ หนทางข้าพเจ้า คดเคี้ยวไป 10 ที ข้าพเจ้า พระองค์ ทรงทําท่า ดุจ หมี คอยตระครุ
บ และดัง่ สิงโตแอบซุ่ม อยู่ ในที่ ลับ 11 พระองค์ ทรงหันเหทางของข้าพเจ้า ไปเสีย และฉี ก
ข้าพเจ้า เป็น ชิน
้ ๆ พระองค์ ทรง กระทํา ให้ ข้าพเจ้า ต้อง โดด เดี่ยว อ้างว้าง 12 พระองค์ ทรง
โก่ง ธนู ของพระองค์ และเอาข้าพเจ้า ตัง้ เป็น เป้า สํา หรับลู กธนู 13 พระองค์ ทรงเอาลูก ธนู
ในแล่ง ของพระองค์ ยิง เข้า ในหัวใจของข้าพเจ้า แล้ว 14 ข้าพเจ้า ได้ กลายเป็ นที ่ นินทาให้
ชนชาติ ทัง้ หลาย หัวเราะ เยาะ เป็น เนื้ อ เพลง ให้ เขา ร้อง เล่ นว ัน ยัง คํ่า 15 พระองค์ ทรง ให้
ข้าพเจ้า บริโภคผัก รสขมจนชํ่า พระองค์ ทรงให้ ข้าพเจ้า เมาไปด้วยบอระเพ็ด 16 พระองค์
กระทําให้ฟันข้าพเจ้าหักโดยเคี้ยวก้อนกรวด และทรงปกคลุมข้าพเจ้าด้วยขีเถ้
้ า 17 พระองค์
กระทําให้จิตวิญญาณของข้าพเจ้าขาดความสงบสุข จนข้าพเจ้าลืมความมัง่ คัง่ ว่าเป็นอะไร
18 ข้าพเจ้าจึงว่า “กําลังและความหวังซึ่งข้าพเจ้าได้จากพระเยโฮวาห์ก็ดับหมด� 19 ขอทรง
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จํา ความทุกข์ ใจและความทรมานของข้าพเจ้า อันเป็น บอระเพ็ด และดี หมี 20 จิ ตวิญญาณ
ของข้าพเจ้า ยัง นึ ก ถึง เนื องๆ และต้องค้อมลงภายในตัว ข้าพเจ้า 21 ข้าพเจ้า หวนคิด ขึ้น มา
ได้ ข้าพเจ้า จึ งม ี ความหวัง 22 เพราะเหตุ พระเมตตาของพระเยโฮวาห์ เราจึง ไม่ สูญ สิน
้ ไป
23
เพราะพระเมตตาของพระองค์ไม่มีสิน
่ กเวลาเช้า ความสัตย์ซื่อของ
้ สุด เป็นของใหม่อยูทุ
พระองค์ ใหญ่ ยิง่ นั ก 24 จิ ตใจของข้าพเจ้า ว่า “พระเยโฮวาห์ทรงเป็น ส่วนของข้าพเจ้า เหตุ
ฉะนี้ ข้าพเจ้าจะหวังในพระองค์� 25 พระเยโฮวาห์ทรงดีต่อคนทัง้ ปวงที่ คอยท่าพระองค์อยู่
และทรงดี ต่อ จิต วิญญาณที่ แสวงหาพระองค์ 26 เป็นการดี ที่ คนเราจะหวัง ใจและรอคอย
ความรอดจากพระเยโฮวาห์ ด้วยความสงบ 27 เป็นการดี ที่ คนเราจะแบกแอกในปฐมวัย
28 ให้เขานั ่ง เงียบๆอยู่ แต่ ลําพัง เพราะพระองค์ ทรงวางแอกนั ้น เอง 29 ให้เขาเอาปากจดไว้
ในผงคลี ดิน ถ้า ทํา ดัง นั ้น ชะรอยจะมี หวัง 30 ให้ เขาเอียงแก้ม ให้ ผู้ ที่ ตบเขา ให้ เขายอมรับ
ความ อับอาย อย่าง เต็ม เปี่ ยม เถิด 31 ด้วย ว่า องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า จะ ไม่ ทรง ละทิง้ เป็น นิ ตย์
ดอก 32 แม้พระองค์ทรงกระทําให้เกิดความเศร้าโศก พระองค์จะทรงพระกรุ ณาตามความ
เมตตาอันล้นเหลือของพระองค์ 33 เพราะพระองค์ทรงกระทําให้ใครเกิดความทุกข์ใจ หรือ
ให้ บุ ตรทัง้ หลายของมนุษย์ มี ความโศกด้วยชอบพระทั ยก ็ หามิได้ 34 การเหยียบยํ่า บรรดา
เชลย แห่ง แผ่น ดิน โลก ไว้ ใต้ เท ้าก็ ดี 35 การ ตัด สิทธิ์ ของ มนุษย์ ผู้ หน ่ง
ึ ผู้ ใด ต่อ พระ พักตร์
36
ผู้ใหญ่ ยิง่ สูง สุ ดก ็ ดี การตัดสิน กลับ สัตย์ ในคดี ของมนุษย์ ก็ดี องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ไม่ ทรง
พอพระทัย เลย 37 ผู้ ใดจะสัง่ และให้เป็น ไปได้ นอกจากเมื่อ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงบัญชาให้
เป็น ไป 38 จากพระโอษฐ์ ของพระผู้ สูงสุด นั ้น ไม่ ใช่ มี มาทัง้ ร้ายและดี หรือ 39 มนุษย์ เป็นๆ
จะไปบ่น เอากับ ใคร คื อมนุษย์ ที่ ถู กทําโทษเพราะบาปของตน 40 ให้ พวกเราทดสอบและ
พิจารณาวิถี ของพวกเรา และกลับ มาหาพระเยโฮวาห์ เถิด 41 ให้ พวกเรายกจิตใจและมือ
ของพวกเราขึ้น ต่อ พระเจ้า ในฟ้า สวรรค์ ทูล ว่า 42 “พวกข้า พระองค์ ได้ ทรยศและได้ กบฏ
แล้ว และพระองค์ ยงั ไม่ ได้ ทรงอภัยโทษ 43 พระองค์ ทรงห่ม ความกริว้ และข่มเหงพวกข้า
พระองค์ ได้ ทรงประหารอย่างไม่ สงสาร 44 พระองค์ ทรงคลุม พระองค์ ไว้เสียด ้วยเมฆ เพื่อ
ว่าการอธิษฐานของพวกข้าพระองค์จะไม่ทะลุไปถึงพระองค์ได้ 45 พระองค์ได้ทรงกระทําให้
พวกข้าพระองค์เป็นเหมือนหยากเหยื่อและมูลฝอยอยู่ในท่ามกลางชนชาติทัง้ หลาย 46 บร
รดาศั ตรู ของพวกข้าพระองค์ได้อ้าปากตะโกนโพนทะนาว่าพวกข้าพระองค์ 47 ความหวาด
และกั บด ัก มาถึง ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ทัง้ การรกร้างว่างเปล่า และความพินาศ 48 นํ้าตา
ของข้า พระองค์ ไหลเป็น แม่น้ํา เนื่ องด้วยความพินาศแห่ง ธิดาของชนชาติ ของข้า พระองค์
49 นํ้าตาของข้าพระองค์ ไหลลงไม่ หยุดและไม่ มี เวลาสร่างเลย 50 กว่าพระเยโฮวาห์จะทอด
พระเนตรลงแลดู จากสวรรค์ 51 นั ยน์ ตาของข้า พระองค์ ทําให้ ใจข้า พระองค์ ระทมเพราะ
เหตุ บรรดาบุตรสาวแห่ง กรุ ง ข้า พระองค์ 52 พวกที่ ตัง้ ตนเป็น ศั ตรู ต่อ ข้า พระองค์ โดยไม่ มี
เหตุ นั ้น ได้ ขับ ไล่ ข้า พระองค์ ดัง ขับ ไล่ นก 53 เขาทัง้ หลายจะตัด ชีวต
ิ ของข้า พระองค์ เสีย ใน
คุก ใต้ ดิน และเอาหิ นก ้อนหนึ่ ง ทุ่ม ใส่ ข้า พระองค์ 54 นํ้า ได้ ท่วมศีรษะของข้า พระองค์ ข้า
พระองค์ ว่า ‘ข้าพเจ้า ถูกผลาญแน่ แล้ว � 55 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ ได้ ร้องออก
พระนามของพระองค์ จากที่ ลึก ในคุก ใต้ ดิน 56 พระองค์ ทรงสดับ เสียงข้า พระองค์ ที่ วา่ ‘ขอ
อย่า ทรงจุก พระกรรณต่อ ลมหายใจและการร้องทูล ของข้า พระองค์� 57 พระองค์ ทรงเข้า
มาใกล้ ในวันที ่ข้าพระองค์ รอ
้ งทูลพระองค์ พระองค์ ตรัสว่า ‘ไม่ ต้องกลัว� 58 โอ ข้าแต่ องค์
พระผู้ เป็น เจ้า พระองค์ ได้ ทรงเข้า กับ คดี ของจิตใจข้า พระองค์ แล้ว พระองค์ ทรงไถ่ ชี วิต ข้า
พระองค์ 59 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงเห็ นที ่ เขาผิด ต่อ ข้า พระองค์ แล้ว ขอทรง
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พิพากษาคดี ของข้า พระองค์ เถิด พระองค์ ได้ ทรงเห็น การแก้ แค้น ทัง้ สิน
้ ของเขา และ
บรรดาแผนการทําร้ายข้า พระองค์ แล้ว 61 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงได้ยน
ิ คํา
เยาะเย้ย และบรรดาแผนการทําร้ายข้าพระองค์แล้ว 62 คือริมฝีปากและความคิดของผู้ที่
ได้ รุ กรานข้าพระองค์ ก็ ต่อสู้ ข้าพระองค์ อยู่วันยังคํ่า 63 ดู เถิด ไม่ ว่าเขาจะนั ่งหรือลุก ตัวข้า
พระองค์ก็เป็นเนื้ อเพลงให้เขาร้องเล่น 64 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอพระองค์ทรงสนองเขา
ทัง้ หลายตามการกระทํา แห่ง นํ้ามือ ของเขา 65 ขอพระองค์ ทรงกระทํา ให้ใจของเขาทัง้ ปวง
โศกเศร้า ขอให้คําสาปของพระองค์ตกเหนื อเขา 66 ขอพระองค์ทรงรังควานและทําลายเขา
เสียด้วยพระพิโรธจากใต้ฟ้าสวรรค์ของพระเยโฮวาห์�
60

4
เพลงครํา่ ครวญบทที่สี่
นี่ อย่างไรหนอ ทองคําจึ งม ี สี สลัว และทองคํา เนื้ อด ี ก็ เปลี่ยนไป เพชรพลอยแห่ง สถาน
บริสุทธิ์ทิง้ อยู่เกล่อ
ื นกลาดตามทุกหัวถนน 2 บุตรชายผู้ประเสริฐของกรุ งศิโยนมีค่าเปรียบ
ได้กับทองคําเนื้ อดนั
ี ้น ถูกตีราคาเพียงเท่าหม้อดนที
ิ ป
่ ั้ นขึ้นด้วยมือของช่างหม้อเท่านั ้นหนอ
3 แม้แต่ สัตว์ ประหลาดทะเลยัง ได้ เอานมออกให้ ลูก ของมัน ดูด แต่ ธิดาแห่ง ชนชาติ ของ
ข้าพเจ้าก็ใจร้าย ดุจนกกระจอกเทศในถิน
่ ทุรกันดาร 4 ลิน
้ ของทารกที่ยงั ไม่หย่านมกระหาย
จนติด เพดาน พวกเด็ก ได้ ขออาหาร แต่ ไม่มี ใครยื่น ให้ เขา 5 คนทัง้ ปวงที่ เคยรับ ประทาน
อาหารอย่างเลิศหรู กลับต้องโดดเดี่ยวอยู่ตามถนน คนทัง้ หลายที่ เติบโตมาด้วยเสื้อสี แดง
สดกลับ ต้องกอดกองมูล สัตว์ 6 เพราะโทษความชัว่ ช้า ของธิดาแห่ง ชนชาติ ข้าพเจ้า นั ้ นก ็
ใหญ่ โตกว่า โทษบาปของเมืองโสโดมที่ ต้องควํา่ ทลายลงในพริบ ตาเดียว โดยไม่ มี มือ ใคร
ได้ แตะต้องเลย 7 พวกนาศี ร ์ของเธอบริสุทธิ ์ กว่า หิ มะ และขาวกว่า นํ้านม ผิว พรรณของ
เขาเปล่งปลัง่ ยิง่ กว่ามุกดา เขามีรู ปร่างงามดัง่ ไพทูรย์ 8 บัดนี้ ผิวพรรณของเขาก็ดํายิง่ กว่า
ถ่านหิน ใครๆตามถนนก็ จํา เขาไม่ ได้ หน ัง ของเขาเหีย
่ วหุม
้ กระดูก และซูบ ราวกับ ไม้ เสียบ
9 คนที่ตายด้วยคมดาบยังดีกว่าคนที่ต้องอดอยากตาย เพราะคนเหล่านี้ ค่อยผอมค่อยตาย
ไป ถูกแทงทะลุเพราะขาดผลจากท้องนา 10 มือของหญิงที่ใจอ่อนกลับเอาลูกของตัวต้มกิน
ลูกที่ถูกต้มเป็นอาหารนั ้นกนก
ิ ันเมื่อยามหายนะมาสู่ธด
ิ าแห่งชนชาติของข้าพเจ้า 11 พระเย
โฮวาห์ทรงบันดาลโทโสออกมาแล้ว พระองค์ทรงเทพระพิโรธอันเกรีย
้ วกราดของพระองค์
ลงแล้ว และได้ทรงจุดไฟขึ้นในกรุ งศิโยน ซึ่งเผาผลาญรากของเมืองนั ้น 12 กษั ตริย์ทัง้ ปวง
แห่งแผ่นดินโลก และบรรดาชาวพิภพพากันไม่เชื่อว่าคู่อริหรือศัตรูจะได้เข้าไปในประตูกรุง
เยรู ซาเล็มได้ 13 เพราะความผิดบาปของพวกผูพยากรณ์
้
ของกรุ งศิโยน และเพราะความชัว่
ช้าของพวกปุโรหิตของกรุ งนั ้น ที่ ได้กระทําโลหิตของคนชอบธรรมให้ไหลออกในท่ามกลาง
กรุ ง 14 เขาทัง้ หลายเดินเปะปะและตาบอดไปตามถนน ทําตัวให้มลทินด้วยโลหิต จนคนจะ
จับ ต้องไม่ ได้ที่ เสื้อผ้า ของเขา 15 คนทัง้ หลายร้องบอกเขาว่า “ไปซิ มลทิน จริง ไปเถอะ ไป
๊ อย่า มาถูก ต้องนะ� เมื่อ เขาเหล่า นั ้น หนี ไป เป็น คนพเนจร พลเมืองของประชาชาติ พู ดก ั
นว ่า “เขาต้องไม่ อยู่ ที่ นี่ อีก ต่อ ไป � 16 พระพิโรธของพระเยโฮวาห์ทรงกระทํา ให้เขาทัง้ ปวง
กระจัดกระจายไป พระองค์จะไม่ทรงสนพระทัยในเขาอีกเลย คนทัง้ หลายจึงไม่นับถือพวก
ปุโรหิต ไม่ ทําคุณ ต่อ พวกผู้ ใหญ่ 17 นั ยน์ ตาของพวกเรามองหาความช่วยเหลือ การช่วย
เหลือ นั ้น ไร้ประโยชน์ ส่วนการเฝ้า รอคอย พวกเราได้ คอยประเทศที่ ไม่ อาจจะช่วยเราให้
รอดได้ 18 มีคนสะกดรอยตามเรา จนพวกเราเดินตามถนนของพวกเราไม่ได้ เบื้องปลายข
องพวกเราก็ ใกล้ เข้ามาแล้ว วันเดือนทัง้ หลายของพวกเราก็ จะจบอยู่ เพราะบัน
้ ปลายของ
19
พวกเรามาถึง พวกที่ข่มเหงเราก็เร็วกว่านกอินทรีในท้องฟ้า เขาทัง้ หลายวิง่ ไล่กวดพวก
1
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เราบนภู เขา เขาทัง้ หลายซุ่ม คอยจับ เราในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร ลมปราณทางจมูก ของพวก
ข้าพเจ้า คือ ผู้ ที่ พระเยโฮวาห์ ทรงเจิม ไว้นั ้น ก็ ตกหลุม พรางของเขาทัง้ หลายแล้ว คือ พวก
เรากล่าวถึงพระองค์ท่านว่า “เราจะดํารงชีวต
ิ ของเราท่ามกลางประชาชาติได้ ก็ด้วยอาศัย
ร่ม เงาของพระองค์ ท่าน � 21 โอ ธิดาแห่ง เมืองเอโดม ที่ อาศัย อยู่ ในแผ่นดิ นอ ูส จงเปรม
ปรีดิ ์ และยินดี เถิด ถ้วยนั ้น จะผ่านมาถึง เจ้า ด้วย เจ้ าจะต้องเมามาย และจะกระทํา ให้ ตัว
เองเปลือยเปล่า ไป 22 โอ ธิดาแห่ งกรุ งศิ โยนเอ๋ย การลงโทษเพราะความชัว่ ช้า ของเจ้า ก็
ครบแล้ว พระองค์ จะไม่ ทรงพาเจ้า ออกไปให้ เป็น เชลยอีก ต่อ ไป โอ ธิดาแห่ง เมืองเอโดม
เอ๋ย พระองค์ จะทรงลงโทษเพราะความชัว่ ช้า ของเจ้า พระองค์ จะทรงเผยบาปของเจ้า ให้
ประจักษ์
20

5

เพลงครํา่ ครวญบทที่ห้า
1 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงระลึก ว่า มี อะไรตกถึง ข้า พระองค์ ขอทรงพิจารณาและ
ทอดพระเนตรความอดสู ของข้า พระองค์ 2 มรดกของพวกข้า พระองค์ ได้ ไปตกอยู่ กับ พวก
ต่างประเทศ บ้านเรือนของพวกข้าพระองค์ เป็นของคนต่างด้าว 3 พวกข้าพระองค์ เป็นคน
กําพร้า และคนกําพร้า พ่อ และเหล่า มารดาของข้า พระองค์ เป็น ดัง่ หญิ งม ่าย 4 นํ้า ก็ ต้อง
ซื้อ เขาดื่ม ฟื นก ็ ต้องซื้อ เขาใช้ 5 ผู้ ข่มขี่ ได้ ขี่ คอพวกข้า พระองค์ ไว้ พวกข้า พระองค์ ทํางาน
หนั ก และไม่ มี เวลาพัก เลย 6 พวกข้า พระองค์ พนมมือ ให้ คนอียป
ิ ต์ และคนอัส ซีเรีย เพื่อ จะ
ได้ อาหารรับ ประทานอิม
่ หนึ่ ง 7 บรรพบุรุษ ของพวกข้า พระองค์ ได้ กระทํา บาป และก็ ตาย
หมดแล้ว พวกข้า พระองค์ ต้องถูก โทษเพราะความชัว่ ช้า ของเขา 8 ทาสกลับ ปกครองพวก
ข้า พระองค์ ไม่มี ผู้ ใดช่วยข้า พระองค์ ให้ พ้ นม ือ ของเขาได้ 9 ข้า พระองค์ ทัง้ หลายได้ อาหาร
มาโดยเอาชีวต
ิ เข้าเสี่ยงเพราะดาบแห่งถิน
่ ทุรกันดาร 10 ผิวหนั งของพวกข้าพระองค์ก็ร้อน
ปานเตาอบ เพราะความเดือดร้อนของทุพภิกขภัย 11 เขาทัง้ หลายขืนใจพวกผู้หญิงในกรุ ง
ศิ โยน และข่ม ใจสาวพรหมจารีในหัว เมืองแห่ง ยู ดาห์ 12 พวกเจ้า นายต้องถูก ผูก มือ แขวน
ไม่มีใครแสดงความนั บถือต่อหน้าพวกผู้ใหญ่ 13 พวกคนหนุ่มถูกบังคับให้โม่แป้ง และพวก
เด็ก ต้องแบกฟืน หนั กล ้ มล ุก คลุก คลาน 14 พวกผู้ ใหญ่ หายตัว ไปจากประตู เมือง พวกคน
หนุ่ม ได้ หยุด ดีด สี ตี เป่า แล้ว 15 ความปลาบปลื้ม ก็ ประลาตไปจากใจของพวกข้า พระองค์
สิน
้ การเต้นรํา ของพวกข้า พระองค์ กลายเป็นการรํา่ ไห้ 16 มงกุฎ ได้ รว่ งหล่น จากศีรษะข้า
พระองค์แล้ว วิบัติแก่พวกข้าพระองค์ เพราะพวกข้าพระองค์กระทําบาปไว้ 17 เหตุนี้เองใจ
พวกข้าพระองค์จึงอ่อนกําลัง เพราะการเหล่านี้ เองนั ยน์ ตาข้าพระองค์จึงมัวไป 18 เหตุด้วย
ภูเขาศิโยนซึ่งรกร้างไป พวกสุนัขจิง้ จอกจึงมาเดินเพ่นพ่านอยูบ
่ นนั ้น 19 โอ ข้าแต่พระเยโฮ
วาห์ แต่พระองค์ทรงสถิตอยูเป็
่ นนิ ตย์ พระที่นั่งของพระองค์ดํารงอยูทุ
่ กชัว่ อายุ 20 เป็นไฉน
พระองค์ ทรงลืม พวกข้า พระองค์ เสีย เป็น นิ ตย์ เป็น ไฉนได้ ทรงทอดทิง้ พวกข้า พระองค์ เสีย
นานดังนี้ 21 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้กลับสู่พระองค์เถิด แล้วพวก
ข้า พระองค์ จะกลับ สู่ พระองค์ ขอทรงฟื้ นเดือนปี ของข้า พระองค์ ให้ เหมือ นดั งก ่อน 22 เว้น
เสียแต่พระองค์ทรงสลัดทิง้ พวกข้าพระองค์เสียแล้ว และพระองค์ทรงกริว้ พวกข้าพระองค์
อย่างล้นพ้น
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

เอเสเคียล

คํา ว่า “ข้าพเจ้า อยู�
่ และ “ข้าพเจ้า ได้ เห็น � ในข้อ 1 พิสูจน์ ว่า เอเสเคี ยลเป็น ผู้ เข ียนเล่
มนี้ เอเสเคียลเป็นทัง้ ปุโรหิตและศาสดาพยากรณ์ ในเวลาที่อส
ิ ราเอลเป็นเชลย เอเสเคียล
อยู่ที่ เทลอาบิ บริม แม่ น้ํา เคบาร์ในบาบิ โลนในระหว่างพวกเชลย เขาสมรสแล้ว และมี บ้าน
ส่วนตัว ทัง้ เอเสเคียลกับดาเนี ยลถูกกวาดไปเป็นเชลยในบาบิโลนในปี ก่อน ค�ศ� 597 พร
อ
้ มกับกษั ตริย์เยโฮยาคีน (2 พกษ 24:11-16; อสค 1:2) เพราะฉะนั ้นเขาพยากรณ์ ที่กรุงบา
บิ โลนเท่านั ้น เขาอยู่สม ัย เดีย วกั นก ับ ดาเนี ย ลและเยเรมีย์ และเขาทํางานในรัชกาลหลวง
ของบาบิ โลน เอเสเคี ยลได้ เรียนรู มากจากเยเรมี
้
ย์ ซ่ึง อยู่ กับ ชาวยู ดาห์ ที่ เหลือ ในคานาอัน
และประเทศอียป
ิ ต์ เอเสเคียลพยากรณ์ เกี่ยวกับพวกยูดาห์และพวกอิสราเอล (ภาคเหนื อ)
ด้วย พระเจ้าเรียกเอเสเคี ยลว่า “บุ ตรแห่งมนุษย์� ซึ่งหมายความว่า คําพยากรณ์ ของเขา
สําหรับ เราทุก คน เขาพยากรณ์ เก ี่ย วกับ การที่ อส
ิ ราเอลจะกลับ ไปอยู่ ในคานาอั นอ ีก เก ี่ย
วกับ เวลาแห่ง ความทุกข์ ลําบาก 7 ปี การสงครามที่ หุบเขาอารมาเกดโดน การกลับ ใจเสีย
ใหม่ของอิสราเอล และอาณาจักร 1000 ปีของพระเยซู
ดูเหมือนว่าเป้าหมายแห่งการพยากรณ์ ของเอเสเคียลคือให้หนุนใจพวกยูดาห์ในตอนที่
เขาเป็นเชลยในบาบิโลน และให้เขามองล่วงหน้าถึงเวลาที่เขาจะกลับไปอยูที
่ ่คานาอันอีก
อาร์ชบิชอบ เจมส์ อาชชูร ์ บอกว่าระยะเวลาของหนั งสือเล่มนี้คือ 21 ปี
นิ มิตถึงสิง่ ที่มีชีวิตอยูสี
่ ่ตัวแห่งสวรรค์

1 อยู่มา

ในวันที่หา้ เดือนที่สี่ปี ที่สามสิบ ขณะเมื่อข้าพเจ้าอยู่ที่ริมแม่น้ําเคบาร์ในหมู่พวก
เชลย ท้องฟ้า เบิก ออก และข้าพเจ้า ได้ เห ็นนิ มิ ตจากพระเจ้า 2 เมื่อ วันที ่ หา้ เดือนนั ้น คือ ใน
ปี ที่ ห้า ที่ กษั ตริย์ เยโฮยาคีน ต้องเป็น เชลย 3 พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาย ัง เอเสเคี ยล
ปุโรหิต บุ ตรชายบุ ซี ในแผ่น ดิน ของคนเคลเดีย ริม แม่ น้ํา เคบาร์ ณ ที่ นั ่น พระหัตถ์ ของพระ
เยโฮวาห์ มาอยู่ เหนื อ ท่าน 4 ดู เถิด เมื่อ ข้าพเจ้า มองดู ลมหมุ นก ็ พัด มาจากทางเหนื อ มี
เมฆก้อนใหญ่ ที่ มี ความสว่างอยู่ รอบ และมี ไฟลุก วาบออกมาอยู่ เสมอ ท่ามกลางไฟนั ้น ดู
ประหนึ่ ง ทองสัมฤทธิที
์ ่ แวบวาบ ซึ่ง ออกมาจากท่ามกลางไฟนั ้น 5 และจากท่ามกลางไฟนี้
มี ร่างดัง สิง่ ที่ มี ชี วิตอยู่ สี ่ ตัว ออกมา รู ปร่า งของสิง่ ที่ มี ชี วิตอยู่ นั้น เป็น เช่น นี้ คื อม ี สัณฐาน
เหมือนมนุษย์ 6 แต่สิ ่งที่ มีชีวิตอยู่ทุกตัวมีหน้าสี่ หน้า และมีปี กสี่ ปี กทุกตัว 7 เท้าของสิง่ ที่ มี
ชีวิตอยูน
่ ั ้นตรง และฝ่าเท้าก็เหมือนฝ่าตีนลูกวัว และเป็นประกายอย่างทองสัมฤทธิขั
์ ด 8 ที่
ใต้ ปี กข้างตั วทัง้ สี่ ข้างมีเป็ นมือคน สิ ่งที่ มีชีวิตอยู่ทัง้ สี่ มีหน้าและมีปี กดังนี้ 9 คือปีกของมัน
ต่างก็จดปีกของกันและกัน มันบินตรงไปข้างหน้า ขณะที่ไปก็ไม่หันเลย 10 สัณฐานหน้าของ
สิง่ ที่มีชีวิตอยู่ทัง้ สี่มีหน้าเหมือนหน้าคน ทัง้ สี่มีหน้าสิงโตอยู่ด้านขวา ทัง้ สี่มีหน้าวัวอยู่ด้าน
ซ้าย ทัง้ สี่ มีหน้านกอินทรีด้วย 11 หน้าของมันเป็นดังนี้ แหละ ปี กของมันกางแผ่ข้น
ึ ข้างบน
ปี กสองปีกของแต่ละตัวจดปีกของกันและกัน ส่วนอีกสองปีกคลุมกายของมัน 12 สิ ่งที่ มีชี
วิตอยู่ทุกตัวบินตรงไปข้างหน้า ไม่ว่าวิญญาณจะไปทางไหน มันก็ไปทางนั ้น เมื่อไปก็ไม่หัน
เลย 13 สัณฐานของสิง่ ที่ มี ชีวิตอยู่นั ้น มี สิ ่ง หนึ่ ง ที่ ดู เหมือนถ่านคุ เหมือนคบเพลิง หลายอัน
เคลื่อนไปมาอยู่ในหมู่สิ ่งที่ มีชีวิตอยู่เหล่านั ้น ไฟนั ้นสุกใสและมีแสงฟ้าแลบออกมาจากไฟ
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14 สิ ่งที่ มีชีวิตอยู่ก็พุ ่งไปพุ่งมาดัง
่ ฟ้าแลบแปลบปลาบ 15 ขณะเมื่อข้าพเจ้ามองดูสิ่งที่มี

นั ้น
ชีวิตอยู่นั ้น ดู เถิด วงล้ ออ ัน หนึ่ ง อยู่บนพิภพข้างสิ่งม ี ชีวิตอยู่ที่ มี หน ้า สี่ หน ้า นั ้น 16 ลักษณะ
และทรวดทรงของวงล้อ เหล่า นั ้น แวบวาบอย่างพลอยเขียว วงล้อ ทัง้ สี่ ก็ มี สัณฐานเหมือน
กัน ส่วนลักษณะและทรวดทรงนั ้น เหมือนวงล้อ ซ้อนในวงล้อ 17 เมื่อ จะไปก็ ไปข้างใดในสี่
ข้างของมันได้ เมื่อไปก็ไม่หันเลย 18 ขอบวงล้อนั ้นสูงและน่าสะพรึงกลัว และทัง้ สี่นั้นที่ขอบ
มี นั ยน์ ตาเต็ม อยู่ รอบๆ 19 เมื่อ สิง่ ที่ มี ชี วิตอยู่ นั้น ไป วงล้ อก ็ ตามไปข้างๆด้วย เมื่อ สิง่ ที่ มี ชี วิ
ตอยู่เหาะขึ้นจากพิภพ วงล้ อก็เหาะขึ้น ด้วย 20 วิญญาณจะไปที่ ไหน สิ ่งที่ มี ชีวิตอยู่นั้นก็ไป
คือวิญญาณของมันไปที่นั ่น และวงล้อนั ้นกเ็ หาะตามไปด้วย เพราะว่าวิญญาณของสิง่ ที่มีชี
วิตอยู่ได้อยู่ในวงล้อ 21 เมื่อสิง่ ที่ มีชีวิตอยู่ไป วงล้ อก็ไปด้วย เมื่อสิง่ ที่ มีชีวิตอยู่หยุด วงล้ อก
็ หยุด เมื่อ สิง่ ที่ มี ชีวิตอยู่เหาะขึ้น จากพิ ภพ วงล้ อก ็ เหาะตามไปด้วย เพราะว่า วิญญาณของ
สิง่ ที่มีชีวิตอยูได้
่ อยูในวงล้
่
อ
นิ มิตถึงสง่าราศีของพระเจ้า

22 เหนื อศีรษะของสิง
่ ั ้นมล
ี ักษณะเหมือนท้องฟ้า
่ ที่มีชีวิตอยูน

ทอแสงอย่างแก้วผลึกที่น่า
กลัว แผ่กว้างอยู่เหนื อศีรษะของสิง่ ที่มีชีวิตอยู่นั ้น
กางออก
ไปหากัน สิ ่ง ที่ มี ชี วิตอยู่ ทุ กตัว มี ปี กคลุม กายข้างนี้ สองปีก และมี ปี กคลุม กายข้างนั ้น สอง
ปีก 24 และเมื่อสิง่ ที่ มีชีวิตอยู่เหล่านี้ ไป ข้าพเจ้าได้ยน
ิ เสียงของปีกเหมือนเสียงของนํ้ามาก
หลาย ดัง พระสุรเสียงขององค์ ผู้ ทรงมหิทธิฤทธิ์ เสียงโกลาหล เหมือนเสียงพลโยธา เมื่อ
สิง่ ที่ มีชีวิตอยู่เหล่ านั ้นหยุดนิ่ งก็หุบปีกลง 25 และมีเสียงมาจากท้องฟ้าเหนื อศีรษะของมัน
เมื่อสิง่ ที่ มีชีวิตอยู่เหล่ านั ้นหยุดนิ่ งก็หุบปีกลง 26 และเหนื อท้องฟ้าที่ อยู่เหนื อศีรษะของสิง่
ที่ มี ชี วิตอยู่ นั้ นม ี สิ ่ง คล้ายบัล ลั งก ์ มี ลักษณะเหมือนไพทูร ย์ และบนสิง่ ที่ เหมือ นบัลลั งก ์นั้
นก็มีลักษณะเหมือนมนุษย์ 27 และข้าพเจ้าเห็นประหนึ่ งทองสัมฤทธิที
์ ่ แวบวาบ เหมือนไฟ
ที่ บังไว้อยู่รอบข้าง เหนื อสิง่ ที่ เหมือนบัน
้ เอวของผู้นั้นขึ้นไป และจากสิง่ ที่ เหมือนบัน
้ เอวลง
มา ข้าพเจ้าเห็นเหมือนไฟ และมีความสุกใสที่อยูรอบท่
่
านผูนั
้ ้น 28 ลักษณะความสุกใสที่อยู่
รอบนั ้นเหมือนกับสัณฐานของรุ ง้ ที่ปรากฏในเมฆในวันทีฝนตก
่
ลักษณะทรวดทรงแห่งสง่า
ราศี ของพระเยโฮวาห์เป็นดังนี้ แหละ และเมื่อข้าพเจ้าเห็นแล้ว ข้าพเจ้าก็ ซบหน้าลงถึ งดิน
และข้าพเจ้าได้ยน
ิ เสียงท่านผู้หน่ง
ึ ตรัส
23 ใต้ท้องฟ้านี้ ปี กกางออกตรง

2
เอเสเคียลประกอบด้วยพระวิญญาณ
“บุ ตรแห่ง มนุษย์เอ๋ย ยืน ขึ้น เราจะพู ดก ับ เจ้า� 2 และเมื่อ
พระองค์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า พระวิญญาณได้ เข ้า ไปในข้าพเจ้า และตัง้ ข้าพเจ้า ให้ ยน
ื ขึ้น และ
ข้าพเจ้าได้ยน
ิ พระองค์นั้นผู้ตรัสกับข้าพเจ้า
1 พระองค์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า

พระเจ้าทรงเรียกเอเสเคียลให้เป็นผู้พยากรณ์

“บุ ตรแห่ง มนุษย์เอ๋ย เราส่ง เจ้า ไปยัง คนอิสราเอล ถึง
ประชาชาติ ที่ มัก กบฏ ผู้ ซึ่ง ได้ กบฏต่อ เรา ทัง้ ตัว เขาและบรรพบุรุษ ของเขาได้ ละเมิด ต่อ เรา
จนกระทัง่ วันนี้ 4 ประชาชนก็หน้าด้านและดื้อดึงด้วย เราใช้เจ้าไปหาเขา และเจ้าจะพูดกับ
เขาว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า� 5 เขาจะฟังหรือปฏิเสธไม่ฟังก็ตาม (เพราะ
ว่าเขาเป็นวงศ์วานที่มักกบฏ� เขาก็จะทราบว่า ได้มีผู้พยากรณ์ คนหนึ่ งในหมู่พวกเขาแล้ว
3 และพระองค์ ตรัสส ัง
่ ข้าพเจ้า ว่า
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เจ้า บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย เจ้ าอย่า กลัว เขา หรือ อย่า เกรงคํา พูด ของเขา ถึง แม้ ว่า หนาม
ย่อยหนามใหญ่อยูกั
่ บเจ้า และเจ้าอยูท
่ ่ามกลางแมลงป่อง อย่าเกรงคําพูดของเขาเลย อย่า
ท้อถอยเมื่อ เห็น หน้า เขา เพราะเขาเป็น วงศ์ วานที่ มัก กบฏ 7 และเจ้า จะกล่าวถ้อยคํา ของ
เราให้เขาฟัง เขาจะฟังหรือปฏิ เสธไม่ ฟังก็ตามเถอะ เพราะเขาเป็นผู้ที่ มักกบฏ 8 บุ ตรแห่ง
มนุษย์เอ๋ย ฝ่ายเจ้าจงฟังสิง่ ที่เรากล่าวแก่เจ้า อย่าเป็นคนมักกบฏอย่างวงศ์ วานที่มักกบฏ
นั ้น จงอ้าปากขึ้นและกินสิง่ ที่เราให้เจ้า� 9 ดูเถิด เมื่อข้าพเจ้ามองดูก็เหน
็ พระหัตถ์ข้างหนึ่ ง
เหยียดออกมายังข้าพเจ้า และดูเถิด ในพระหัตถ์นั้นมีหนังสืออยู่ม้วนหนึ่ ง 10 พระองค์ทรง
คลี่หนังสือม้วนนั ้นออกต่อหน้าข้าพเจ้า และมีตัวหนั งสือเขียนอยูท
่ ังด
้ ้านหน้าและด้านหลัง
มีบทครํา่ ครวญ คําไว้ทุกข์และคําวิบติ
ั เขียนอยูบ
่ นนั ้น
6
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เอเสเคียลจะประกาศพระวจนะของพระเจ้า
พระองค์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า อี กว่า “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย จงรับ ประทานสิง่ ที่ เจ้ าได้ พบ จง
รับ ประทานหนั ง สื อม ้ วนนี้ และจงไปพู ดก ับ วงศ์ วานอิสราเอล� 2 ข้าพเจ้า จึ งอ ้า ปาก และ
พระองค์ ทรงให้ ข้าพเจ้า รับ ประทานหนั ง สื อม ้ วนนั ้น 3 และพระองค์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า “บุ
ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย จงรับ ประทานหนั ง สื อม ้ วนนี้ ซึ่ง เราได้ ให้ แก่ เจ้า และบรรจุ ให้ เต็ มท ้ อง
ของเจ้า� แล ้ว ข้าพเจ้า ก็ ได้ รับ ประทาน และเมื่อ หนั ง สื อม ้ วนนั ้น อยู่ ในปากของข้าพเจ้า ก็
หวานเหมือนนํ้า ผึ้ง 4 และพระองค์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย เจ้ าจงไปยัง
วงศ์ วานอิสราเอลและกล่าวถ้อยคํา ของเราแก่ เขา 5 เพราะเรามิ ได้ ใช้ เจ้ าไปหาชนชาติ ที่ พู
ดภาษาต่างด้าวและภาษาที่ พู ดยาก แต่ ให้ ไปหาวงศ์ วานอิสราเอล 6 มิใช่ ให้ ไปหาชนชาติ
ทัง้ หลายเป็ นอันมากที่ พู ดภาษาต่างด้าวและภาษาที่ พู ดยาก เป็นคําที่ เจ้ าจะเข้าใจไม่ได้ ที่
จร ิง ถ้า เราใช้ เจ้ าไปหาคนเช่น นั ้น เขาทัง้ หลายจะฟัง เจ้า 7 แต่ วงศ์ วานอิสราเอลจะไม่ ยอม
ฟัง เจ้า เพราะเขาไม่ ยอมฟัง เรา เพราะว่า วงศ์ วานอิสราเอลทัง้ สิน
้ เป็น คนหัว แข็ง และจิต
ใจดื้ อด ึง 8 ดู เถิด เราได้ กระทํา ให้หน ้า ของเจ้า ขมึงทึง ต่อ หน้า ของเขา และให้หน ้า ผากของ
เจ้าขึงขังต่อหน้าผากของเขา 9 เราได้กระทําให้หน้าผากของเจ้าแข็งขันอย่างเพชรที่ แข็งก
ว่า หินเหล็กไฟ อย่า กลัว เขาเลย อย่า ท้อถอยเมื่อ เห็น หน้า เขา เพราะเขาเป็น วงศ์ วานที่ มัก
กบฏ� 10 พระองค์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า อี กว่า “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย จงรับ ถ้อยคํา ทัง้ สิน
้ ของเรา
ที่ พู ดก ับ เจ้า ไว้ในใจของเจ้า และจงฟัง ไว้ด้วยหู ของเจ้า 11 ไปเถอะ เจ้ าจงไปหาพวกที่ เป็น
เชลย คือชนชาติ ของเจ้านั ้น จงพู ดกับเขา และกล่าวแก่ เขาว่า ‘องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสดังนี้ ว่า� ถึงเขาจะฟังหรือปฏิ เสธไม่ ฟังก็ช่างเถิด� 12 พระวิญญาณจึงยกข้าพเจ้าขึ้น
และข้าพเจ้าก็ ได้ ยินเสียงกระหึ่มอยู่ข้างหลังข้าพเจ้าว่า “จงสรรเสริญแด่ สง่าราศี ของพระ
เยโฮวาห์ซ่ึงขึ้นมาจากสถานที่ของพระองค์� 13 และข้าพเจ้าได้ยน
ิ เสียงปีกสิง่ ที่มีชีวิตอยู่ที่
ถู กต้องกัน และเสียงวงล้อ ข้างๆสิง่ ที่ มี ชี วิตอยู่ นั ้น เป็น เสียงกระหึ่ม 14 พระวิญญาณก็ ยก
ข้าพเจ้าขึ้นและพาข้าพเจ้าไป ข้าพเจ้าก็ไปด้วยความขมขื่น ใจข้าพเจ้าเดือดร้อน พระหัตถ์
ของพระเยโฮวาห์ก็หนักอยู่บนข้าพเจ้า 15 ข้าพเจ้าจึงมาถึงพวกที่เป็นเชลยที่เทลอาบิบ ผู้ที่
อาศัยอยู่ที่ ริมแม่น้ําเคบาร์ และที่ ที่ เขานั ่งอยู่ข้าพเจ้าก็ นั่งอยู่ และยังคงอยู่อย่างมึนซึมท่า
มกลางเขาเจ็ดวัน 16 ต่อมาพอสิน
้ เจ็ดวัน พระวจนะแห่งพระเยโฮวาห์ก็มาถึงข้าพเจ้าว่า
1
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“บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย เราได้ กระทํา ให้ เจ้ าเป็น ยามเฝ้า วงศ์ วานอิสราเอล เจ้ าได้ยน
ิ
ถ้อยคําจากปากของเราเมื่อไร เจ้ าจงกล่าวคําตักเตือนเขาจากเรา 18 ถ้าเราจะบอกแก่ คน
ชัวว
่ ่า ‘เจ้ าจะต้องตายแน่ ๆ� และเจ้าไม่ ตักเตือนเขาหรือกล่าวเตือนคนชัว่ ให้ละทิง้ ทางชัว่
ของตนเสีย เพื่อ จะช่วยชีวต
ิ เขาให้รอด คนชัวน
้ จะตายเพราะความชัว่ ช้า ของเขา แต่ เรา
่ ัน
จะเรียกร้องโลหิต ของเขาจากมือ ของเจ้า 19 แต่ ถ้า เจ้า ได้ ตัก เตือนคนชัว่ และเขามิ ได้ หัน
กลับจากความชัว่ ของเขา หรือจากทางชัว่ ของเขา เขาจะตายเพราะความชัว่ ช้าของเขา แต่
เจ้าจะได้ชว
ิ ของเจ้าให้รอดพ้นมาได้ 20 อีกประการหนึ่ ง ถ้าคนชอบธรรมหันกลับจาก
่ ยชีวต
ความชอบธรรมของเขา และได้ กระทํา ความชัว่ ช้า และเราวางสิง่ ที่ สะดุด ไว้ ตรงหน้า เขา
เขาจะต้องตาย เพราะว่า เจ้า มิ ได้ ตัก เตือนเขา เขาจะตายเพราะบาปของเขา และจะไม่ มี
ใครจดจํา การกระทํา อัน ชอบธรรมของเขาไว้เลย แต่ เราจะเรียกร้องโลหิต ของเขาจากมือ
ของเจ้า 21 แต่ถ้าเจ้าได้ตักเตือนคนชอบธรรมไม่ให้กระทําบาปและเขามิได้กระทําบาป เขา
จะมีชีวิตอยู่ได้แน่ เพราะเขารับคําตักเตือน และเจ้าก็ได้ช่วยชีวต
ิ ของเจ้าให้รอดพ้นมาได้�
22 ณ ที่ นั ่นพระหัตถ์ แห่งพระเยโฮวาห์ได้ มาอยู่เหนื อข้าพเจ้า และพระองค์ ตรัสกับข้าพเจ้า
ว่า “จงลุกขึ้นออกไปยังที่ราบ และเราจะพูดกับเจ้าที่นั ่น� 23 ดังนั ้นข้าพเจ้าจึงลุกขึ้นออกไป
ยังที่ ราบ และดู เถิด สง่าราศี ของพระเยโฮวาห์ก็ อยู่ที่ นั ่นอย่างเดียวกับสง่าราศี ซ่ึงข้าพเจ้า
ได้เห็นที่รม
ิ แม่น้ําเคบาร์ และข้าพเจ้าก็ซบหน้าลงถึงดิน
17
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24 แต่พระวิญญาณได้เสด็จเข้าในข้าพเจ้ากระทําให้ข้าพเจ้ายืนขึ้น

และพระองค์ตรัสกับ
ข้าพเจ้า และทรงบอกข้าพเจ้า ว่า “จงไป ขัง ตัว เจ้า ไว้ ภายในเรือนของเจ้า 25 เจ้า โอ บุ ตร
แห่งมนุษย์เอ๋ย ดู เถิด เขาจะเอาเชือกพันเจ้า และผูกมัดเจ้าไว้ด้วยเชือกนั ้น เจ้ าจึงออกไป
ท่ามกลางเขาไม่ได้ 26 และเราจะกระทําให้ลิน
้ ของเจ้าติดกับเพดานปากของเจ้า ดังนั ้นเจ้า
จะเป็นใบ้ ไม่สามารถว่ากล่าวเขาได้ เพราะว่าเขาทัง้ หลายเป็นวงศ์วานที่มักกบฏ 27 แต่เมื่อ
เราพู ดก ับ เจ้า เราจะให้เจ้ าหายใบ้ และเจ้า จะกล่าวแก่ เขาทัง้ หลายว่า ‘องค์ พระผู้ เป็น เจ้า
พระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า� ผู้ที่จะฟังก็ให้เขาได้ฟัง และผู้ที่จะปฏิเสธไม่ฟังก็ให้เขาปฏิเสธ เพราะ
เขาทัง้ หลายเป็นวงศ์วานที่มักกบฏ�

4
หมายสําคัญแห่งการล้อมนครเยรู ซาเล็มไว้
“เจ้า บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย เจ้ าจงเอาก้อนอิฐ มาวางไว้ ข้างหน้า เจ้า และแกะรู ป เมือง
หนึ่ งไว้บนนั ้นคือนครเยรู ซาเล็ม 2 จงล้อมนครนั ้นไว้และก่อกําแพงล้อมไว้รอบนครนั ้นด้วย
และก่อเชิงเทินไว้สู้นครนั ้นและตัง้ ค่ายรอบนครไว้ และตัง้ เครือ
่ งทะลวงกําแพงไว้รอบนคร
3 จงหากระทะเหล็ก มา และวางกระทะเหล็ก นั ้น ต่างเป็ น กําแพงเหล็ก ระหว่างเจ้า กับ นคร
นั ้น และเจ้า จงหัน หน้า สู่ นครนั ้น ให้ นครนั ้น ถู กล ้ อม แล ้ว เจ้า จงกระชับ การล้อมเข้าไป นี่
เป็นหมายสําคัญสําหรับวงศ์วานอิสราเอล 4 แล้วเจ้าจงนอนตะแคงข้างซ้ายและเราจะวาง
ความชัว่ ช้า แห่ง วงศ์ วานอิสราเอลไว้เหนื อ เจ้า เจ้ านอนทั บอย ู่ กี่ วัน เจ้ าจะแบกความชัว่ ช้า
ของนครนั ้นเท่านั ้นวัน 5 เพราะเราได้กําหนดวันให้แก่เจ้าแล้ว คือสามร้อยเก้าสิบวันเท่ากับ
จํานวนปี แห่ งความชัว่ ช้า ของเขา เจ้ าจะต้องแบกความชัว่ ช้า ของวงศ์ วานอิสราเอลนาน
เท่านั ้น 6 และเมื่อ เจ้า กระทํา เช่น นี้ ครบวัน แล้ว เจ้ าจะต้องนอนลงเป็ นคร ัง้ ที่ สอง แต่ นอน
ตะแคงข้างขวา และเจ้า จะแบกความชัว่ ช้า ของวงศ์ วานยู ดาห์ เรากําหนดให้เจ้ าสี่ สิ บวันว
ันแทนปี 7 และเจ้าต้องตัง้ หน้าตรงการล้อมเยรู ซาเล็มไว้ด้วยแขนเปลือยเปล่า และเจ้าจง
พยากรณ์ สู้นครนั ้น 8 และ ดูเถิด เราจะเอาเชือกมัดเจ้าไว้ เจ้าจะพลิกจากข้างนี้ ไปข้างโน้ น
1
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9 เจ้ าจงเอาข้าวสาลี

ไม่ ได้ จนกว่าเจ้าจะครบการล้อมนครตามกําหนดวันของเจ้า
ข้าวบาร์
เลย์ ถัว่ ยาง และถัว่ แดง ข้าวฟ่าง และเทียนแดง มาใส่ในภาชนะลูกเดียวใช้ทําเป็นขนมปัง
ให้ เจ้า ระหว่างที่ เจ้ านอนตะแคงตามกําหนดวัน สามร้อยเก้า สิบ วัน นั ้น เจ้ าจะรับ ประทาน
อาหารนี้ 10 และอาหารที่เจ้ารับประทานจะต้องชัง่ เป็ นวันละยี่สิบเชเขล เจ้าจงรับประทาน
ตามเวลากําหนด 11 และนํ้า เจ้า ต้องตวงดื่ม คือ หนึ่ ง ในหกของฮิ น หนึ่ ง เจ้ าจงดื่ มน ้าํ ตาม
เวลากําหนด 12 และเจ้าจะต้องรับประทานต่างขนมปังข้าวบาร์เลย์ ใช้ไฟอุจจาระมนุษย์ปิ้ง
ท่ามกลางสายตาของเขาทัง้ หลาย� 13 และพระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “ประชาชนอิสราเอลจะ
ต้องรับ ประทานขนมปัง ของเขาอย่างมลทิน อย่างนี้ แหละ ณ ท่ามกลางประชาชาติ ซึ่ง เรา
จะขับไล่ เขาไปอยู�
่ 14 แล ้ว ข้าพเจ้าจึง กล่าวว่า “ข้าแต่ องค์ พระผู้ เป็นเจ้า พระเจ้า ข้า ดู เถิด
จิ ตใจของข้า พระองค์ ไม่ เคยเป็น มลทิน เลย เพราะตัง้ แต่ หน ุ่มๆมาจนบัดนี้ ข้า พระองค์ ไม่
เคยรับประทานสิง่ ที่ตายเอง หรือที่ถูกสัตว์ฉีกจนแหลกเป็นชิน
้ ๆ ไม่มีเนื้ อสัตว์ที่พึงรังเกียจ
เข้าไปในปากของข้าพระองค์เลย� 15 แล้วพระองค์จึงตรัสกับข้าพเจ้าว่า “ดูเถิด เราจะยอม
ให้ เจ้ าใช้ มูล วัว แทนอุจจาระของมนุษย์ ซึ่ง เจ้า จะใช้ เตรียมขนมปัง ของเจ้า� 16 พระองค์
ตรัส กับ ข้าพเจ้า อี กว่า “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย ดู เถิด เราจะทําลายอาหารหลัก ในเยรู ซาเล็ม
เสีย เขาจะต้องชัง่ ขนมปัง รับ ประทาน ทัง้ รับ ประทานด้วยความหวาดกลัว และเขาจะตวง
นํ้าดื่ม ทังด
้ ่มด
ื ้วยอาการอกสัน
่ ขวัญหาย 17 เพื่อให้ขาดขนมปังและนํ้า ให้ต่างคนต่างอกสัน
่
ขวัญหาย และซูบผอมไปเพราะความชัว่ ช้าของเขาทัง้ หลาย�

5
การที่เอเสเคียลตัดผมเปรียบได้กับโทษสามอย่าง
“เจ้า บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย เจ้ าจงเอามีด คมเล่ม หนึ่ ง จงเอามีดโกนของช่างตัดผม จง
โกนศีรษะและโกนเคราของเจ้า เอาตาชัง่ สําหรับชัง่ มา แบ่งผมนั ้นออก 2 เมื่อวันการล้อม
ครบถ้วนแล้ว เจ้าจงเผาหนึ่ งในสามส่วนเสียในไฟที่กลางเมือง และเอาหนึ่ งในสามอีกส่วน
หนึ่ งมา เอามีดฟันให้รอบเมือง และหนึ่ งในสามอีกส่วนหนึ่ งนั ้น เจ้าจงให้ลมพัดกระจายไป
และเราจะชักดาบออกตามไป 3 และเจ้าจงเอาเส้นผมนั ้นมาหน่ อยหนึ่ งมัดติดไว้ที่เสื้อคลุม
ของเจ้า 4 และเจ้า จงเอาผมเหล่า นี้ มาอี กบ ้าง จงโยนเข้าไปในไฟให้ไหม้ เสีย ในไฟนั ้น จาก
ที่ นั่นจะมีไฟเข้าไปในวงศ์ วานอิสราเอลทัง้ หมด 5 องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า นี่
คือเยรู ซาเล็ม เราตัง้ เธอไว้ในท่ามกลางประชาชาติและประเทศทัง้ หลายที่อยู่ล้อมรอบเธอ
6 และเยรู ซาเล็ม ได้ เปล ี่ยนคํา ตัดสิน ของเราให้ เป็ น สิง
ั ่ ร้ายยิง่ กว่า ประชาชาติ ใดๆ และ
่ ที่ ชว
ได้ เปล ี่ย นกฎเกณฑ์ ของเรามากยิง่ กว่า ประเทศที่ อยู่ ล้อมรอบ โดยปฏิเสธไม่ รบ
ั คํา ตัดสิน
ของเรา และไม่ ดําเนิ นตามกฎเกณฑ์ ของเรา 7 เพราะฉะนั ้น องค์ พระผู้ เป็น เจ้าพระเจ้า ตรั
สด ัง นี้ ว่า เพราะเหตุ วา่ เจ้า ดันทุรงั ยิง่ กว่า ประชาชาติ ที่ อยู่รอบเจ้า และมิ ได้ ดําเนิ น ตามกฎ
เกณฑ์ หรือ รักษาคํา ตัดสิน ของเรา แต่ ได้ ประพฤติ ตามคํา ตัดสิน ของประชาชาติ ที่ อยู่ รอบ
เจ้า 8 เพราะฉะนั ้น องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด เรา แม้ว่าเรานี่ แหละเป็น
ปฏิ ปักษ์ กับ เจ้า เราจะพิพากษาลงโทษท่ามกลางเจ้า ท่ามกลางสายตาของประชาชาติ ทัง้
หลาย 9 และเพราะการอันน่าสะอิดสะเอียนทัง้ สิน
้ ของเจ้า เราจะกระทําท่ามกลางเจ้าอย่าง
ที่ เราไม่เคยกระทํามาก่อนเลย และเราจะไม่กระทําอย่างนั ้ นอีกต่อไป 10 เพราะฉะนั ้นบิดา
จะกินบุตรชายของตนท่ามกลางเจ้าทัง้ หลาย และบรรดาบุตรชายจะกินบรรดาบิดาของเขา
ทัง้ หลาย และเราจะพิพากษาลงโทษเจ้า ผูใดในพวกเจ้
้
าที่เหลืออยู่ เราจะให้กระจัดกระจาย
ไปตามลมทุก ทิศานุ ทิศ 11 เพราะฉะนั ้น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า จึง ตรัสว ่า เรามี ชี วิตอ
ยู่ แน่ ฉั นใด แน่ ที เดียวเพราะเจ้า ได้ กระทํา ให้ สถานบริ สุทธิ ์ ของเราเป็น มลทิน ไปด้วยสิง่
1
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น่า สะอิดสะเอียนทัง้ สิน
้ ของเจ้า และด้วยสิง่ ลามกทัง้ สิน
้ ของเจ้า เพราะฉะนั ้น เราจะตัด
เจ้า ลง นั ยน์ ตาของเราจะไม่ ปรานี เราจะไม่ สงสารด้วย 12 พวกเจ้า หนึ่ ง ในสามส่วนจะล้ม
ตายเพราะโรคระบาด และถูก ผลาญด้วยการกันดารอาหารในหมู่ พวกเจ้า อีกหนึ่ ง ในสาม
ส่วนจะล้ม ตายด้วยดาบอยู่ รอบเจ้า และอีก หนึ่ ง ในสามส่วนเราจะให้ กระจัดกระจายไป
ตามลมทุก ทิศานุ ทิศ และเราจะชัก ดาบออกไล่ ตามเขาทัง้ หลายไป 13 เช่น นี้ แหละ ความ
กริว้ ของเราจะมอดลง และเราจะระบายความโกรธของเราจนหมดและพอใจ และเขาทัง้
หลายจะได้ ทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์ ได้ กล ่าวเช่น นี้ ด้วยใจจดจ่อ เมื่อ ความโกรธของ
เราต่อ เขามอดลงแล้ว 14 ยิง่ กว่า นั ้น เราจะกระทํา ให้ เจ้ าถูก ทิง้ ไว้ให้ เสีย ไปเปล่าๆ และเป็
นที ่ ถู กตําหนิ ติ เตียนท่ามกลางประชาชาติ ทัง้ หลายที่ อยู่ ล้อมรอบเจ้า และในสายตาของ
บรรดาผู้ที่ผ่านไปมา 15 เจ้าจะเป็นที่เขาประณามและเย้ยหยัน เป็นคําสัง่ สอนและเป็นที่น่า
หวาดเสียวแก่ ประชาชาติ ที่ อยู่ล้อมรอบเจ้า เมื่อ เราจะพิพากษาลงโทษเจ้า ด้วยความกริว้
และความเกรีย
้ วกราด และการต่อว่าอย่างรุ นแรงของเรา เรา พระเยโฮวาห์ได้ลัน
่ วาจาเช่น
นี้ แล้ว 16 เมื่อเราจะปล่อยลูกธนูมฤตยูแห่งการกันดารอาหาร คือลูกธนูแห่งการทําลายใน
ท่ามกลางเจ้า ซึ่งเราจะปล่อยไปทําลายเจ้า และเมื่อเราเพิม
่ การกันดารอาหารให้เจ้า และ
ทําลายอาหารหลักของเจ้าเสีย 17 เราจะส่งการกันดารอาหารและสัตว์ป่าร้ายมาสู้เจ้า และ
มัน จะริบลู กหลานของเจ้า ไปเสีย โรคระบาดและโลหิต จะผ่านเจ้า และเราจะนํา ดาบมา
เหนื อเจ้า เราคือพระเยโฮวาห์ได้ลัน
่ วาจาเช่นนี้ แล้ว�

6

ทรงสาปแช่งภูเขาทัง้ หลายของอิสราเอล

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงข้าพเจ้าว่า 2 “บุ ตรแห่งมนุษย์เอ๋ย

จงมุ่งหน้าของเจ้า
ตรงที่ภูเขาทัง้ หลายของอิสราเอล และจงพยากรณ์ กล่าวโทษภูเขานั ้น 3 และกล่าวว่า ภูเขา
ทัง้ หลายของอิสราเอลเอ๋ย จงฟัง พระวจนะขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า องค์ พระผู้ เป็น
เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ แก่ ภู เขาทัง้ หลายและแก่ เนิ น เขา และห้วยและหุบเขาทัง้ หลายว่า ดู
เถิด เราจะนําดาบมาเหนื อเจ้า และเราจะทําลายปูชนียสถานสูงของเจ้าเสีย 4 แท่นบูชาทัง้
หลายของเจ้าจะรกร้าง และพวกรู ปเคารพของเจ้าจะแตกหักเสีย และเราจะเหวีย
่ งคนที่ ถู
กฆ่าสังเวยของเจ้านั ้นลงต่อหน้ารู ปเคารพของเจ้า 5 และเราจะวางศพคนอิสราเอลไว้หน้า
รู ปเคารพของเขา และเราจะกระจายกระดูกของเจ้ารอบแท่นบูชาของเจ้า 6 เจ้าอาศัยอยู่ที่
ไหนๆ เมืองของเจ้าจะร้างและปู ชนียสถานสูงของเจ้าจะรกร้าง ดังนั ้นแหละแท่นบูชาของ
เจ้า จะร้างและรกร้าง รู ปเคารพของเจ้า จะหัก และสิน
้ สุด ลง รู ปเคารพทัง้ หลายของเจ้า จะ
ถูกตัดลง และการงานของเจ้าจะถูกกวาดทิง้ เสียสิน
้ 7 และคนที่ ถู กฆ่าจะล้มลงท่ามกลาง
เจ้า และเจ้าจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์
บางคนจะรอดจากความตาย

8 แต่เราจะให้เจ้าเหลืออยูบ
่ ้างเป็นบางคน

เพื่อเจ้าจะมีบางคนท่ามกลางประชาชาติที่หนี
พ้นดาบไป เมื่อเจ้าจะกระจายไปอยู่ในประเทศต่างๆ 9 แล้วคนในพวกเจ้าที่ หนี ไปได้นั ้น จะ
ระลึกถึงเราท่ามกลางประชาชาติทัง้ หลาย ซึ่งเขาถูกกวาดไปเป็นเชลยนั ้น เพราะใจของเรา
แหลกสลายเนื่ องด้วยใจแพศยาของเขาซึ่ง ได้ พรากจากเราไป และเนื่ องด้วยตาของเขาที่
มองดู รู ปเคารพด้วยใจแพศยานั ้น และเขาจะเกลียดตัว เองเนื่ องจากความชัว่ ร้ายซึ่ง เขา
ได้กระทําในสิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียนทัง้ สิน
้ ของเขาด้วย 10 เขาจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์
เรามิได้พูดพล่อยๆว่า เราจะกระทําการร้ายนี้ แก่เขา�
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โรคระบาดในแผ่นดิน

“จงตบมือและกระทืบเท้าของเจ้า และกล่าวว่า
อนิ จจาสําหรับ การกระทํา อัน น่า สะอิดสะเอียนทัง้ สิน
้ แห่ง วงศ์ วานอิสราเอล เหตุ ว่า เขาทัง้
หลายจะล้มลงด้วยดาบ ด้วยการกันดารอาหารและด้วยโรคระบาด 12 ผู้ที่ อยู่ห่างไกลออก
ไปจะตายด้วยโรคระบาด ผูที
้ ่อยูใกล้
่
ก็จะล้มตายด้วยดาบ และผูที
้ ่เหลืออยูและถู
่
กลอ
้ มไว้จะ
ตายด้วยการกันดารอาหาร เราจะให้ความเกรีย
้ วกราดของเรามีเหนื อเขาจนกว่าจะมอดลง
เช่นนี้ แหละ 13 และเจ้าจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์ เมื่อคนที่ถูกฆ่านอนอยูท
่ ่ามกลางรู ป
เคารพของเขารอบแท่นบูชาของเขา บนเนิ นเขาสูงทุกแห่ง บนยอดเขาทัง้ สิน
้ ที่ใต้ต้นไม้เข
ียวทุกต้น และใต้ต้นโอ๊กใบดกทุกต้น ไม่ว่าที่ใดๆที่เขาถวายกลิ่นที่พึงใจแก่รู ปเคารพทัง้ สิน
้
14
ของเขา และเราจะยื่นมือของเราออกต่อสู้ เขา และกระทําให้แผ่นดินนั ้นรกร้าง และทิง้
ร้างตลอดที่อาศัยทัง้ สิน
้ ของเขา คือรกร้างมากกว่าถิน
่ ทุรกันดารที่ไปทางดิบลา แล้วเขาจึง
จะรู ว้ า่ เราคือพระเยโฮวาห์�
11 องค์พระผู้เป็ นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า

7
พระเจ้าทรงพิพากษาอิสราเอล
พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาถึง ข้าพเจ้า อี กว่า 2 “เจ้า บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย องค์ พระ
ผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัส กับ แผ่นดิ นอ ิส ราเอลดัง นี้ ว่า อวสาน ความสิน
้ สุด ได้ มาถึง ทัง้ สี่ มุ ม
ของแผ่น ดิน แล้ว 3 บัดนี้ บัน
้ ปลายก็ มาถึง เจ้า แล้ว และเราจะปล่อยความโกรธของเรามา
เหนื อเจ้าทัง้ หลาย และจะพิพากษาเจ้าตามวิถีทางทัง้ หลายของเจ้า และเราจะตอบสนอง
การกระทําอันน่าสะอิดสะเอียนทัง้ สิน
้ ของเจ้าแก่เจ้า 4 นั ยน์ ตาของเราจะไม่เมตตาเจ้า และ
เราจะไม่ สงสาร แต่ เราจะตอบสนองต่อ วิถี ทางทัง้ หลายของเจ้า แก่ เจ้ าเอง และสิง่ ที่ น่า
สะอิดสะเอียนของเจ้า จะอยู่ ท่ามกลางเจ้า แล ้ว เจ้า จะทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์ 5 องค์
พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า วิบัติ แล ้ วว ิบั ติ เล่า ดู เถิด วิบัติ มาถึง แล้ว 6 ความสิน
้ สุด
มาถึงแล้ว อวสานนั ้นมาถึง มันตื่นขึ้นต่อสู้เจ้า ดูเถิด วิบัติมาถึงแล้ว 7 โอ ชาวแผ่นดินเอ๋ย
เวลาเช้า มาถึง แล้ว เวลามาถึง แล้ว วัน แห่ง ความโกลาหลใกล้ เข ้า มาแล้ว และไม่ ใช่ เสียง
โห่ รอ
้ งยินดี ที่ บนภู เขา 8 บัดนี้ ไม่ ช้า แล้ว เราจะเทความเดือดดาลของเราลงบนเจ้า และ
กระทําให้ความโกรธของเราซึ่งมีต่อเจ้าถึงที่ สําเร็จ และเราจะพิพากษาเจ้าตามวิถีทางทัง้
หลายของเจ้า และเราจะตอบสนองเจ้า สําหรับ การกระทํา อัน น่า สะอิดสะเอียนทัง้ สิน
้ ของ
เจ้า 9 นั ยน์ ตาของเราจะไม่ เมตตา และเราจะไม่ สงสาร เราจะตอบสนองเจ้า ตามวิถี ทาง
ทัง้ หลายของเจ้า และตามการกระทํา อัน น่า สะอิดสะเอียนของเจ้า ซึ่ง อยู่ท่ามกลางเจ้า แล
้ว เจ้า จะทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์ ผู้ โบยตี 10 ดู เถิด วัน นั ้น ดู เถิด มาถึง แล้ว เวลาเช้า
ออกมาแล้ว พลองก็ บานแล้ว ความเย่อ หยิ่งก ็ ผลิ ดอก 11 ความทารุ ณ ได้ เจริญ เป็น พลอง
ชัว่ ร้าย จะไม่มีใครเหลืออยู่เลย ประชาชนของเขาก็ ไม่มี สิ ่งของของเขาก็ ไม่มี ไม่มีใครร้อง
ครํา่ ครวญเผื่อ พวกเขาเลย 12 เวลานั ้น มาถึง แล้ว วัน นั ้ นก ็ ใกล้ เข้า อย่า ให้ ผู้ ซื้ อด ี ใจ อย่า
ให้ ผู้ ขายเสียใจ เพราะพระพิโรธอยู่ เหนื อ ประชาชนทัง้ สิน
้ ของเธอ 13 เพราะว่า ผู้ ขายจะไม่
ได้ กล ับ ไปยัง สิง่ ที่ เขาได้ ขายไป ขณะเมื่อ เขายั งม ี ชี วิตอยู่ เพราะว่า นิ มิ ตน ั นก
้ ็ เก ี่ยวข้องกับ
ประชาชนทัง้ มวล และจะไม่ หัน กลับ และเพราะความชัว่ ช้า ของเขา จึง จะไม่ มี ผู้ ใดรักษา
ชีวต
ิ ไว้ได้ 14 เขาได้ เป่า แตรแล้ว และได้ เตรียมทุก อย่างไว้พร้อม แต่ ไม่มี ใครเข้า สงคราม
เพราะว่า พิโรธของเราอยู่ เหนื อ ประชาชนทัง้ สิน
้ ของเธอ 15 ดาบก็ อยู่ ข้างนอก โรคระบาด
และการกันดารอาหารก็ อยู่ข้างใน ผู้ที่ อยู่ในทุ่งนาจะตายเสียด้วยดาบ และผู้ที่ อยู่ในเมือง
1
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การกันดารอาหารและโรคระบาดจะกิน เสีย แต่ ผู้ หน่ง
ึ ผู้ ใดที่ รอดตายได้ จะหนี ไปอยู่ บน
ภูเขาเหมือนนกเขาแห่ง หุบเขา ทุ กคนก็ รอ
้ งครวญครางเพราะความชัว่ ช้า ของตน 17 มือ
ทัง้ สิน
้ จะอ่อนแอ และเข่า ทัง้ หมดจะอ่อนเหมือนนํ้า 18 เขาทัง้ หลายจะคาดเอวไว้ ด้วยผ้า
กระสอบ และความสัน
่ สะท้านจะครอบเขาไว้ ความละอายจะอยู่ ที่ ใบหน้า ของเขาทุก คน
และศีรษะของเขาจะล้านหมด 19 เขาจะโยนเงิน ของเขาไปในถนน และทองคํา ของเขาจะ
ถูก เอาออกไปเสีย เงิน และทองของเขาไม่ อาจที่ จะช่วยเขาให้ พ้น ในวัน แห่ง พระพิโรธของ
พระเยโฮวาห์ เขาจะให้หายหิว หรือบรรจุให้เต็มท้องด้วยเงินทองก็ไม่ได้ เพราะว่าเป็นสิง่ ที่
สะดุด ให้เขาทําความชัว่ ช้า 20 เขานํา ความงดงามแห่ง เครือ
่ งประดับ ของเขามาแสดงออก
ถึงความสง่าผ่าเผย และเขาสร้างรู ปเคารพด้วยสิง่ ที่ น่าสะอิดสะเอียนและน่าเกลียดน่าชัง
ของเขาไว้ ภายในเครือ
่ งประดั บน น
ั ้ เพราะฉะนั ้น เราจะกระทํา ให้ สิ ่ง นี้ อยู่ ห่างไกลจากเขา
21 และเราจะมอบสิง
่ เหล่านั ้นไว้ในมือของชนต่างด้าวให้เป็นของริบ และแก่ คนชัว่ ในแผ่น
ดิน โลกให้ เป็น ของปล้น ได้ และเขาทัง้ หลายจะกระทํา ให้ เป็น มลทิน 22 เราจะหัน หน้า ของ
เราไปเสียจากเขาด้วย แล้วเขาจึงจะกระทําสถานที่ลับของเราให้มัวหมอง โจรจะเข้ามาใน
สถานที่ลับนน
ั ้ และกระทําให้เป็นมลทิน 23 จงทําโซ่ตรวน เพราะว่าแผ่นดินนั ้นเต็มด้วยคดี
ที่แปดเปื้ อนด้วยโลหิต และเมืองก็เต็มด้วยความทารุ ณ 24 ฉะนั ้นเราจะนําประชาชาติที่ชัว่
ร้ายที่สุดมาถือกรรมสิทธิบ
์ ้านเรือนของเขา และเราจะให้ทิฐิของคนที่แข็งแรงนั ้นสิน
้ สุดลง
25
และสถานที่บริสุทธิของเขาจะเป็
นมลทิน เมื่อการทําลายมาถึง เขาจะแสวงหาสันติภาพ
์
แต่ก็ไม่มีเลย 26 วิบัติมาถึงแล้ว วิบัติจะมาถึงอีก ข่าวลือจะเกิดตามข่าวลือ เขาจะแสวงหา
นิ มิตจากผู้พยากรณ์ แต่พระราชบัญญัติจะพินาศไปจากปุโรหิต และคําปรึกษาจะปลาตไป
จากพวกผู้ใหญ่ 27 กษั ตริย์จะไว้ทุกข์ และเจ้านายจะคลุมกายด้วยความทอดอาลัย และมือ
ของประชาชนแห่ง แผ่น ดิน นั ้น จะสัน
่ เทา เราจะกระทํา แก่ เขาตามทางของเขา และเราจะ
พิพากษาเขาตามสมควรแก่การกระทําของเขา และเขาจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์�
16
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1 ต่อมาเมื่อวันที ่ห้า

เดือนที่ หก ในปี ที่ หก ขณะที่ ข้าพเจ้านั ่งอยู่ในเรือนของข้าพเจ้า และ
พวกผู้ ใหญ่ ของพวกยู ดาห์ นั่ง อยู่ หน ้า ข้าพเจ้า พระหัตถ์ ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ลง
มาบนข้าพเจ้า ณ ที่ นั ้น 2 แล้วข้าพเจ้าก็มองดู และดูเถิด มีสัณฐานอย่างไฟ เบื้องล่างของ
ส่วนที่มองเห็นเป็นเอวนั ้นเป็นไฟ เหนื อเอวขึ้นไปเหมือนความสุกปลัง่ ประหนึ่ งทองสัมฤทธิ์
ที่ แวบวาบ 3 ท่านยื่น ส่วนที่ มี สัณฐานเป็ นม ือ นั ้น ออกมาจับ ผมของข้าพเจ้า ปอยหนึ่ ง และ
พระวิญญาณได้ยกข้าพเจ้าขึ้นระหว่างพิภพและสวรรค์ และนําข้าพเจ้ามาถึงเยรู ซาเล็มใน
นิ มิ ตของพระเจ้า มาย ัง ทางเข้า ประตู ด้านเหนื อ ของลานชัน
้ ใน ซึ่ง เป็ นที ่ ตัง้ รู ป ของความ
4
หวงแหน ซึ่ง กระทํา ให้ บังเกิด ความหวงแหน ดู เถิด สง่า ราศี ของพระเจ้า ของอิสราเอลก็
อยู่ที่ นั่น เหมือนอย่างนิ มิ ตที่ ข้าพเจ้า ได้ เห็นในที่ ราบ 5 แล้วพระองค์ ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “บุ
ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย บัดนี้ จงเงยหน้า ขึ้น ไปดู ทางทิศ เหนื อ� ข้าพเจ้า จึง เงยหน้า ขึ้น มองไปดู
ทางทิศ เหนื อ และดู เถิด ทางทิศ เหนื อ ของประตู แท่น บูชาในทางเข้า รู ปความหวงแหนนี้
อยู่ ที่ นั่น 6 และพระองค์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ยิง่ กว่า นั ้ นอ ี กว่า “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย เจ้ าไม่ เห ็น
หรือว่าเขาทําอะไร คือการกระทําอันน่าสะอิดสะเอียนที่ยิง่ ใหญ่ซึ่งวงศ์วานอิสราเอลกระทํา
กัน อยู่ ที่ นี่ ซึ่ง จะทําให้เราออกไปให้ไกลจากสถานบริสุทธิ์ ของเรา แต่ เจ้ าจงหัน กลับ มาอีก
แล้ว จะได้ เห ็น สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนที่ ยิง่ ใหญ่ กว่า น ี้ อีก � 7 และพระองค์ ทรงนํา ข้าพเจ้า มา
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ถึง ประตู ลาน และเมื่อ ข้าพเจ้า มองดู ดู เถิด ก็ เห ็น ช่องหนึ่ ง อยู่ ในกําแพง แล ้ว พระองค์
ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงเจาะเข้าไปในกําแพง� และเมื่อข้าพเจ้าได้เจาะ
เข้าไปในกําแพงแล้ว ดู เถิด มี ประตู อยู่ ประตู หนึ่ ง 9 และพระองค์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า “จง
เข้าไปดู สิ ่ง ที่ น่า สะอิดสะเอียนอัน ชัว่ ร้ายซึ่ง เขากระทํากั นที ่ นี่ � 10 ดัง นั ้น ข้าพเจ้า จึง เข้าไป
และได้เห็น ดูเถิด มีภาพสัตว์เลื้อยคลานในทุกรูปแบบ และสัตว์ที่พึงรังเกียจและรู ปเคารพ
ทัง้ สิน
้ ของวงศ์ วานอิสราเอลปรากฏอยู่บนผนั ง โดยรอบ 11 และมี พวกผู้ ใหญ่ แห่งวงศ์ วาน
อิสราเอลเจ็ดสิบคนยืนอยู่ข้างหน้ารู ปเหล่านั ้น และมียาอาซันยาห์ บุ ตรชายชาฟานยืนอยู่
ในหมู่ พวกเขาทัง้ หลาย ต่างก็ มี กระถางไฟอยู่ ในมือ และควัน หนาทึบ แห่ง เครือ
่ งบูชาก็ ข้น
ึ
ไปข้างบน 12 แล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เจ้าได้เห็นแล้วมิใช่หรือ
ว่าพวกผู้ใหญ่ของวงศ์ วานอิสราเอลกระทําอะไรอยู่ในที่ มืด ทุ กคนต่างก็ อยู่ในห้องรู ปภาพ
ของตนเพราะเขาทัง้ หลายพูดว่า ‘พระเยโฮวาห์ไม่ทอดพระเนตรเห็นเรา พระเยโฮวาห์ทรง
ทอดทิง้ แผ่นดินนี้ เสียแล้ว� ” 13 พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าด้วยว่า “เจ้าจงหันกลับมาอีกแล้ว
เจ้าจะเห็นสิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียนซึ่งเขากระทํายิง่ กว่านี้ อีก� 14 แล้วพระองค์ทรงนําข้าพเจ้า
มาถึง ทางเข้า ประตู พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ด้านเหนื อ และดู เถิด ที่ นั ่ นม ี ผู้ หญิง หลาย
คนนั ่ง ร้องไห้ อาลัย เจ้า พ่อ ทัม มุส 15 แล ้ว พระองค์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า “โอ บุ ตรแห่ง มนุษย์
เอ๋ย เจ้าได้เห็นแล้วใช่ไหม เจ้าจงหันกลับมาอีกแล้วจะเห็นสิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียนยิง่ กว่าสิง่
เหล่านี้ อีก� 16 แล้วพระองค์ทรงนําข้าพเจ้าเข้ามาในลานชัน
้ ในแห่งพระนิ เวศของพระเยโฮ
วาห์ ดูเถิด ตรงประตูพระวิหารของพระเยโฮวาห์ ระหว่างมุขและแท่นบูชา มีชายประมาณ
ยี่ สิ บห้า คนหัน หลัง ให้ พระวิหารแห่ง พระเยโฮวาห์ หน ้า ของเขาหัน ไปทางทิศ ตะวัน ออก
กําลังนมัสการพระอาทิตย์ตรงทิศตะวันออกนั ้น 17 แล้วพระองค์ ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “โอ บุ
ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย เจ้ าได้ เห ็น แล้ว ใช่ ไหม ที่ วงศ์ วานยู ดาห์ กระทํา สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนซึ่ง
เขากระทําอยูที
่ ่นี่ เป็นสิง่ เล็กน้ อยหรือ ด้วยว่าเขากระทําให้แผ่นดินเต็มไปด้วยความรุ นแรง
และกลับมายัว่ ยุให้เราโกรธแล้ว ดูเถิด เขาทัง้ หลายเอากิง่ ไม้มาแตะจมูกของเขา 18 เพราะ
ฉะนั ้น เราจะกระทําด้วยความพิโรธ นั ยน์ ตาของเราจะไม่ปรานี และเราจะไม่สงสาร แม้ว่า
เขาจะร้องด้วยเสียงอันดังใส่หูของเรา เราจะไม่ฟังเขา�
8

9
ทูตสวรรค์ของพระเจ้าอยูเ่ บื้องหลังศัตรู ของอิสราเอล
แล ้ว พระองค์ ทรงเปล่ง พระสุรเสียงดัง เข้าหู ข้าพเจ้า ว่า “เจ้ าทัง้ หลายผู้ เป็น พนั กงาน
ทําโทษประจําเมือง จงเข้ามาใกล้ ให้ต่างคนถืออาวุธสําหรับทําลายมาด้วย� 2 และ ดู เถิด
มีชายหกคนเข้ามาจากทางประตู บน ซึ่งหันหน้าไปทางเหนื อ ทุกคนถืออาวุธสําหรับฆ่ามา
มี ชายคนหนึ่ ง นุ่ง ห่ม ผ้า ป่าน หนี บหีบ เครือ
่ งเขียนมากับ คนเหล่า นั ้น ด้วย และเขาทัง้ หลาย
เข้าไปยืนอยู่ที่ ข้างแท่นทองสัมฤทธิ์ 3 สง่าราศี ของพระเจ้าของอิสราเอลได้ เหาะขึ้นไปจาก
เครู บ แล ้ว ซึ่ง เป็ นที ่ เคยสถิต ไปยัง ธรณี ประตู พระนิ เวศ และพระองค์ ตรัส เรียกชายผู้ ที่ นุ่ง
ห่มผ้าป่าน ผูที
้ ่หนี บหีบเครือ
่ งเขียน 4 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับเขาว่า “จงผ่านไปท่ามกลาง
นครนั ้นให้ตลอด คือตลอดท่ามกลางกรุ งเยรู ซาเล็ม และทําเครือ
่ งหมายไว้บนหน้าผากของ
ประชาชนที่ ถอนหายใจ และรํา่ ไห้เพราะสิง่ ที่ น่าสะอิดสะเอียนทัง้ สิ้นที ่กระทํากันท่ามกลาง
นครนั ้น� 5 และพระองค์ตรัสกับคนอื่นๆซึ่งข้าพเจ้าได้ยนว
ิ ่า “จงผ่านไปตลอดนครตามชาย
คนนั ้น ไปและฆ่า ฟัน เสีย นั ยน์ ตาของเจ้า อย่า ได้ ปรานี และเจ้า อย่า สงสารเลย 6 จงฆ่า ให้
ตายทัง้ คนแก่ คนหนุ่มๆ สาวๆ ทัง้ เด็กๆ และผู้หญิง แต่อย่าเข้าใกล้ ผู้ที่ มีเครือ
่ งหมาย และ
1
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จงเริม
่ ้าพระนิ เวศ
่ ต้นที่สถานบริสุทธิ์ของเรา� ดังนั ้นเขาจึงตัง้ ต้นกับพวกคนแก่ผู้ซึ่งอยูหน
นั ้น 7 แล ้ว พระองค์ ตรัส กับ พวกเขาว่า “จงกระทํา ให้ พระนิ เวศเป็น มลทิน จงทิง้ ผู้ ที่ ถู กฆ่า
ให้เต็มลาน จงไปเถิด� เขาทัง้ หลายจึงออกไปและฆ่าฟันที่ในนคร 8 ต่อมาขณะที่ เขากําลัง
ฆ่าฟันอยู่นั้นเหลือข้าพเจ้าแต่ลําพัง ข้าพเจ้าก็ซบหน้าลงถึ งดินร้องว่า “อนิ จจา องค์พระผู้
เป็น เจ้า พระเจ้า พระองค์ จะทรงทําลายคนอิสราเอลที่ เหลือ อยู่ นั ้น ทัง้ สิน
้ ในการที่ พระองค์
ทรงระบายความกริว้ ของพระองค์เหนื อเยรู ซาเล็มหรือ� 9 แล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า
“ความชัว่ ช้า ของวงศ์ วานอิสราเอลและยู ดาห์ใหญ่ ยิง่ นั ก แผ่ นดิ นก ็ เต็ม ไปด้วยโลหิต และ
ความอยุ ติ ธรรมก็ เต็ม นคร เพราะเขากล่าวว่า ‘พระเยโฮวาห์ ทรงทอดทิง้ แผ่น ดิน นี้ แล้ว
และพระเยโฮวาห์ไม่ ทอดพระเนตรอีก� 10 สําหรับเรา นั ยน์ ตาของเราจะไม่ปรานี และเรา
จะไม่ สงสาร แต่ เราจะตอบสนองตามการประพฤติ ของเขาเหนื อ ศีรษะของเขาทัง้ หลาย�
11 และดู เถิด ชายคนที่ น่ ง
ุ ห่มผ้าป่านหนี บหีบเครือ
่ งเขียนนั ้น ได้ นําถ้อยคํากลับมากล่าวว่า
“ข้าพระองค์ได้กระทําตามที่พระองค์ทรงบัญชาข้าพระองค์ไว้นั ้นแล้ว�

10
การโปรยไฟแห่งการแก้แค้นเหนื อนครเยรู ซาเล็ม

1 แล้วข้าพเจ้าก็มองดู

ดูเถิด ที่ท้องฟ้าซึ่งอยูเ่ หนื อศีรษะของเหล่าเครู บ มีอะไรปรากฏขึ้น
เหนื อเครู บนน
ั ้ เหมือนไพทูรย์ มีสัณฐานคล้ายพระที่นั ่ง 2 และพระองค์ตรัสกับชายที่น่ งุ ห่ม
ผ้าป่านว่า “จงเข้าไปท่ามกลางวงล้อซึ่งอยู่ภายใต้เครู บ จงเอามือกอบถ่านคุจากท่ามกลาง
เหล่าเครู บ นําไปโปรยเหนื อนครนั ้น� และชายคนนั ้นกเข
็ ้าไปท่ามกลางสายตาของข้าพเจ้า
3 ฝ่ายเหล่า เครู บน น
ั ้ ยื นที ่ ด้านขวาของพระนิ เวศ ขณะเมื่อ ชายคนนั ้น เข้าไป และเมฆก็
คลุมอยู่เต็มลานชัน
้ ใน 4 และสง่าราศี ของพระเยโฮวาห์ก็ขึ้นจากเครู บไปยังธรณี ประตูพระ
นิ เวศ และพระนิ เวศนั ้ นก็มีเมฆคลุมอยู่เต็ม และลานนั ้ นก็เต็มไปด้วยความสุกใสแห่งสง่า
ราศี ของพระเยโฮวาห์ 5 และเสียงปีก ของเหล่า เครู บน ั นก
้ ็ ได้ ยิน ไปถึง ลานชัน
้ นอก เหมือน
6
พระสุรเสียงของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิเมื
์ ่ อพระองค์ตรัส และต่อมาเมื่อพระองค์มีพระ
บัญชาสัง่ ชายที่น่ งุ ห่มผ้าป่านว่า “จงไปเอาไฟมาจากกลางวงล้อ และจากกลางเหล่าเครู บ�
ชายคนนั ้ นก ็ เข ้า ไปยืน อยู่ ข้างๆวงล้อ เหล่า นั ้น 7 เครู บ ตนหนึ่ ง ได้ ย่ื นม ือ ของตนออกมาระ
หว่างเหล่าเครู บไปยังไฟซึ่งอยูร่ ะหว่างเหล่าเครู บ หยิบไฟขึ้นมาบ้าง และใส่มือของชายที่น่ งุ
ห่มผ้าป่าน ชายนั ้นก็นําไฟออกไป
สิ่งที่มีชีวิตอยู่ (คือเครู บ� เป็นตัวแทนพระเจ้า

8 ปรากฏว่า ในเหล่า เครู บน ั นม
้ ีอะไรอยู่ใต้ ปี กอย่างมื อมนุษย์ 9 และข้าพเจ้า มองดู

ดู เถิด
มีวงล้ออยู่สี่อน
ั ข้างๆเหล่าเครู บ อยู่ข้างเครู บตนละหนึ่ งวงล้อ ลักษณะของวงล้อนั ้นเหมือน
แสงพลอยเขียว 10 ลักษณะสัณฐานวงล้อ ทัง้ สี่ นั้ นก ็ เหมือนกัน เหมือนวงล้อ ซ้อนในวงล้อ
11 เมื่อวงล้อนี้ ไป ก็ไปได้ข้างหนึ่ งข้างใดในข้างทัง
้ สี่ โดยไม่ต้องหันเลยในเวลาไป ถ้าอันหน้า
มุ่งหน้าไปทางไหน วงล้ ออันอ่ืนก็ตามไปโดยไม่ต้องหันในขณะที่ ไป 12 และทัง้ ตัว ด้านหลัง
มือ ปีก และวงล้อมนั
ี ยน์ ตาเต็มอยูรอบ
่
ทัง้ สี่นั้นกมี
็ วงล้อของตัว 13 วงล้อเหล่านั ้น ที่ข้าพเจ้า
14
ได้ยินกับหูเขาเรียกว่า “โอ วงล้อกังหันเอ๋ย� มีหน้าสี่หน้าทัง้ นั ้น หน้าแรกเป็นหน้าเครู บ
หน้าที่ สองเป็นหน้ามนุษย์ และหน้าที่ สามเป็นหน้าสิงโต และที่ สี ่เป็นหน้านกอินทรี 15 และ
เหล่า เครู บก ็ เหาะขึ้น เป็น สิง่ ที่ มี ชีวิตอยู่ที่ ข้าพเจ้า เคยเห็น อยู่รม
ิ แม่ น้ํา เคบาร์ 16 เมื่อ เหล่า
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เครู บไป วงล้ อก็ตามข้างไปด้วย และเมื่อเหล่าเครู บกางปีกออกเพื่อบินขึ้นจากพิภพ วงล้อ
เหล่านั ้ นก็ไม่หันไปจากข้างๆเหล่าเครู บเลย 17 เมื่อเหล่าเครู บหยุดนิ่ ง เหล่ าวงล้ อก็หยุดนิ่ ง
เมื่อ เหล่า เครู บ เหาะขึ้น เหล่ าวงล้ อก ็ เหาะขึ้น ไปด้วย เพราะว่า วิญญาณของสิง่ ที่ มี ชี วิตอยู่
นั ้นอยู่ในวงล้อ 18 แล้วสง่าราศี ของพระเยโฮวาห์ได้ไปจากธรณี ประตูพระนิ เวศ สถิตเหนื อ
เหล่าเครู บ 19 เมื่อเหล่าเครู บออกไปก็ กางปีกออกบินขึ้นไปจากพิภพท่ามกลางสายตาของ
ข้าพเจ้า วงล้ อก็ตามข้างไปด้วย และไปยืนอยู่ที่ ทางเข้าประตูด้านตะวันออกของพระนิ เวศ
แห่งพระเยโฮวาห์ และสง่าราศีของพระเจ้าของอิสราเอลก็อยู่เหนื อเครู บเหล่านั ้น 20 เหล่า
นี้ เป็นสิง่ ที่ มีชีวิตอยู่ซ่ึงข้าพเจ้าได้ เห็นภายใต้ พระเจ้าแห่งอิสราเอลที่ รม
ิ แม่น้ําเคบาร์ และ
ข้าพเจ้าทราบว่า เป็นเหล่าเครู บ 21 เครู บทุกตนมีสี่หน้าและสี่ปีก และภายใต้ปี กมีสัณฐาน
เหมือนมือมนุษย์ 22 ส่วนสัณฐานของหน้าเหล่านั ้น เป็นหน้าทัง้ รู ปทัง้ ตัว ซึ่งข้าพเจ้าได้เห็น
ที่รม
ิ แม่น้ําเคบาร์ เครู บทุกตนออกตรงไปข้างหน้าของตน

11
พระเจ้าทรงพระพิโรธพวกเจ้านายที่มุสา
พระ วิญญาณ ได้ ยก ข้าพเจ้า ขึ้น และ นํา ข้าพเจ้า มายัง ประตู ด้าน ตะวัน ออก ของ พระ
นิ เวศแห่ง พระเยโฮวาห์ ซ่ึง หัน หน้า ไปทิศ ตะวัน ออก ดู เถิด ที่ ทางเข้า ประตู มี ผู้ ชายอยู่ ยี ่ สิ
บห้า คน และท่ามกลางนั ้น ข้าพเจ้า เห็น ยาอาซัน ยาห์ บุ ตรชายอัส ซูร ์ และเป-ลาที ยาห์ บุ ตร
ชายเบไนยาห์ เจ้ านายแห่ง ประชาชน 2 และพระองค์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า “บุ ตรแห่ง มนุษย์
เอ๋ย คนเหล่านี้ คือผู้ที่ ออกอุบายทําความบาปผิด และเป็นผู้ให้คําปรึกษาที่ ชว
ั ่ ร้ายในนครนี้
3 ผู้ กล่าวว่า ‘เวลายัง ไม่ มาใกล้ เลย ให้ เราปลู กบ ้านเถิด นครนี้ เป็ น หม้อ ขนาดใหญ่ และเรา
เป็นเนื้ อ� 4 โอ บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เพราะฉะนั ้นจงพยากรณ์ กล่าวโทษเขา จงพยากรณ์ เถิด
� 5 พระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ลงมาประทับบนข้าพเจ้า และพระองค์ ตรัสกับข้าพเจ้า
ว่า “จงกล่าวเถิดว่า พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า โอ วงศ์ วานอิสราเอลเอ๋ย เจ้าคิดดังนั ้น และ
เรารู สิ
้ ่งทัง้ หลายที่เข้ามาในใจของเจ้า 6 เจ้าได้ทวีคนทีเจ้
่ าได้ฆ่าในนครนี้ และทิง้ คนที่ถูกฆ่า
เต็มตามถนนหนทางไปหมด 7 เพราะฉะนั ้นองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าจึงตรัสดังนี้ ว่า คนทัง้
หลายที่ เจ้ าได้ ฆ่าซึ่งเจ้าได้ ทิง้ ไว้ท่ามกลางนครนี้ เขาทัง้ หลายเป็นเนื้ อ และนครนี้ เป็นหม้อ
ขนาดใหญ่ แต่ เราจะนํา เจ้า ออกมาจากท่ามกลางนั ้น 8 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสว ่า
เจ้ ากลัว ดาบ และเราจะนํา ดาบมาเหนื อ เจ้า 9 เราจะนํา เจ้า ออกมาจากท่ามกลางนั ้น และ
มอบเจ้าไว้ในมือของคนต่างด้าว และจะทําการพิพากษาลงโทษเจ้า 10 เจ้าจะถูกดาบล้มลง
เราจะลงโทษเจ้า ที่ พรมแดนอิสราเอล และเจ้า จะได้ ทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์ 11 นคร
นี้ จะไม่ ใช่ หม้อ ขนาดใหญ่ ของเจ้า ที่ เจ้ าจะเป็น เนื้ อ ในท่ามกลางนั ้น เราจะพิพากษาเจ้า ที่
พรมแดนอิสราเอล 12 และเจ้า จะทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์ เพราะเจ้า มิ ได้ ดําเนิ น ตาม
กฎเกณฑ์ของเรา หรือปฏิบัติตามคําตัดสินของเรา แต่ได้ประพฤติตามลักษณะท่าทางของ
ประชาชาติ ทัง้ หลายที่ อยู่ รอบเจ้า� 13 อยู่ มาเมื่อ ข้าพเจ้า กําลัง พยากรณ์ อยู่ เป-ลาที ยาห์ บุ
ตรชายเบไนยาห์ก็ สิน
ิ แล ้ว ข้าพเจ้า ก็ ซบหน้า ลงถึ งด ิ นร ้ องเสียงดัง ว่า “องค์ พระผู้ เป็น
้ ชีวต
เจ้า พระเจ้า เจ้าข้า พระองค์ จะทรงกระทํา ให้ คนอิสราเอลที่ เหลือ อยู่ นั ้น สิน
้ สุด เลยที เดียว
หรือ พระเจ้าข้า�
1

คนสัตย์ซ่ ือบางคนจะได้รอดพ้น
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14 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าอีกว่า 15 “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย พีน้
่ องของเจ้า

คือพีน
่ ้ องของเจ้าเอง คือญาติที่มีสิทธิไถ่
้ ทัง้ วงศ์วานอิสราเอลหมดด้วยกัน คือบุคคล
์ คืน สิน
ที่ ชาวเยรู ซาเล็ม ได้ กล่าวว่า ‘เจ้ าทัง้ หลายจงเหิน ห่างไปจากพระเยโฮวาห์ แผ่ นดิน นี้ ทรง
มอบไว้แก่เราเป็นกรรมสิทธิ�
์ 16 เพราะฉะนั ้นจงกล่าวว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสด
ัง นี้ ว่า แม้ เราได้ ยา้ ยเขาให้หา่ งออกไปอยู่ ท่ามกลางประชาชาติ ทัง้ หลาย แม้ เราได้ กระจาย
เขาไปอยู่ท่ามกลางประเทศทัง้ ปวง เราก็จะเป็นสถานบริสุทธิ์อน
ั เล็กสําหรับเขาในประเทศ
ที่เขาจะได้ไปอยู�
่
อิสราเอลจะกลับคืนมาและรับความรอด
เพราะฉะนั ้น จงกล่าวว่า ‘องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า เราจะรวบรวมเจ้า
มาจากชนชาติทัง้ หลาย และชุ มนุมเจ้าจากประเทศที่ เจ้ากระจัดกระจายไปอยู่นั ้น และเรา
จะมอบแผ่นดิ นอ ิส ราเอลให้ แก่ เจ้า � 18 และเขาจะมาที่ นั ่น เขาจะเอาสิง่ ที่ น่า รังเกียจทัง้
สิน
้ ของเมืองนั ้น และสิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียนทัง้ สิน
้ ของเมืองนั ้นออกไปเสียจากที่นั ่น 19 และ
เราจะให้ จิ ตใจเดียวแก่ เขา และเราจะบรรจุ จิ ตวิญญาณใหม่ ไว้ในเจ้า เราจะนํา ใจหิน ออก
ไปเสีย จากเนื้ อ ของเขา และจะให้ ใจเนื้ อ แก่ เขา 20 เพื่อ เขาจะดําเนิ น ตามกฎเกณฑ์ ของ
เรา และรักษากฎของเราและกระทําตาม เขาทัง้ หลายจะเป็นประชาชนของเรา และเราจะ
เป็น พระเจ้า ของเขาทัง้ หลาย 21 แต่ คนเหล่านั ้ นที ่ ใจของเขาดําเนิ น ตามจิตใจแห่ง สิง่ ที่ น่า
รังเกียจของเขาและสิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียนของเขา เราจะตอบสนองต่อวิถีทางของเขาเหนื อ
ศีรษะของเขาเอง องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ�
17

เดีย

สง่าราศีของพระเจ้าออกจากกลางนครเยรู ซาเล็ม เอเสเคียลถูกนํากลับไปยังเมืองเคล

22 แล ้ว เหล่า เครู บก ็ กางปี ก ออก

วงล้ อก็อยู่ข้างๆ และสง่าราศี ของพระเจ้าของอิสราเอล
ก็ อยู่ เหนื อ สิง่ เหล่า นั ้น 23 สง่า ราศี ของพระเยโฮวาห์ ข้น
ึ ไปจากกลางนคร ไปสถิต อยู่ บน
ภูเขาซึ่งอยูท
่ างด้านตะวันออกของนครนั ้น 24 ต่อมาพระวิญญาณได้ยกข้าพเจ้าขึ้น และนํา
ข้าพเจ้ามาด้วยนิ มิตโดยพระวิญญาณของพระเจ้าถึงเมืองเคลเดีย มาสู่พวกที่ถูกกวาดไป
เป็นเชลย แล้วนิมิตที่ข้าพเจ้าได้เห็นนั ้นก็ข้น
ึ ไปจากข้าพเจ้า 25 ข้าพเจ้าจึงได้บอกถึงบรรดา
สิง่ ต่างๆซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงสําแดงแก่ข้าพเจ้าให้พวกที่ถูกกวาดไปเป็นเชลยทราบ

12
หมายสําคัญถึงเวลาที่ยูดาห์ออกจากเยรู ซาเล็ม
พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์ มา ถึง ข้าพเจ้า ว่า 2 “บุ ตร แห่ง มนุษย์ เอ๋ย เจ้ า อาศัย อยู่
ท่ามกลางวงศ์ วานที่ มักกบฏ ผู้มีตาเพื่อดู แต่ ดู ไม่เห็น ผู้มีหูเพื่อฟัง แต่ ฟังไม่ได้ยน
ิ เพราะ
เขาทัง้ หลายเป็นวงศ์วานที่มักกบฏ 3 เพราะฉะนั ้น บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เจ้าจงจัดเตรียมข้าว
ของสําหรับตนเพื่อการถูกกวาดไปเป็นเชลย และจงไปเป็นเชลยในเวลากลางวันท่ามกลาง
สายตาของเขา เจ้าจะต้องไปเป็นเชลยจากสถานที่ของเจ้าไปยังอีกที่หน่งึ ในสายตาของเขา
บางที เขาอาจจะพินิจ พิ เคราะห์ ดู ได้ แม้ว ่า เขาเป็น วงศ์ วานที่ มัก กบฏ 4 เจ้ าจงเอาข้าวของ
ของเจ้าออกมาในเวลากลางวันท่ามกลางสายตาของเขา เหมือนข้าวของเพื่อการถูกกวาด
ไปเป็นเชลย เจ้ าจงออกไปในเวลาเย็นท่ามกลางสายตาของเขา ออกไปอย่างผู้ถู กกวาดไป
เป็นเชลย 5 จงเจาะกําแพงท่ามกลางสายตาของเขา แล้วออกไปตามรู กําแพงนั ้น 6 จงยก
ข้าวของใส่บ่าของเจ้าท่ามกลางสายตาของเขา แล้วแบกออกไปในเวลามืด เจ้าจงคลุมหน้า
1
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เสีย อย่า ให้ เห ็น แผ่น ดิน เพราะเรากระทํา เจ้า ให้ เป็น หมายสําคัญ แก่ วงศ์ วานอิสราเอล�
7 ข้าพเจ้า ก็ กระทํา ตามที่ ข้าพเจ้า รับ บัญชามา ข้าพเจ้า นํา ข้าวของออกมาในเวลากลางวัน
เหมือนข้าวของเพื่อการถูกกวาดไปเป็นเชลย ในเวลาเย็นข้าพเจ้าก็เจาะกําแพงด้วยมือของ
ข้าพเจ้า เอง ข้าพเจ้า ออกไปในเวลามืด แบกสัมภาระของข้าพเจ้า ไปท่ามกลางสายตาของ
เขา 8 ในเวลาเช้า พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงข้าพเจ้าว่า 9 “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย วงศ์
วานอิสราเอลคือวงศ์ วานที่ มักกบฏนั ้น ได้ พู ดกับเจ้ามิ ใช่หรือว่า ‘เจ้ าทําอะไร� 10 จงกล่าว
แก่เขาว่า ‘องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ภาระเกี่ยวกับเจ้านายคนนั ้นในเยรู ซาเล็ม
และวงศ์ วานอิสราเอลทัง้ หมดซึ่ง อยู่ ในนครนั ้น� 11 จงกล่าวว่า ‘ข้าพเจ้า เป็น หมายสําคัญ
สํา หรับท ่าน ที่ ข้าพเจ้า ได้ กระทํา แล้ วน ี้ เขาทัง้ หลายจะถูก กระทํา อย่างเดียวกัน เขาจะถูก
กวาดไปเป็นเชลย� 12 และเจ้านายคนนั ้นผูอยู
้ ท่
่ ามกลางเขา จะยกข้าวของขึ้นใส่บ่าในเวลา
มืด และออกไป เขาทัง้ หลายจะเจาะกําแพงและนํา ออกไปทางนั ้น ท่านจะคลุม หน้า ของ
ท่าน เพื่อ ว่า ท่านจะไม่ แลเห็น แผ่น ดิน ด้วยตาของท่านเอง 13 และเราจะกางข่ายของเรา
คลุ มท ่าน และท่านจะติ ดก ับ ของเรา และเราจะนํา ท่านเข้าไปในบาบิ โลนแผ่น ดิน ของคน
เคลเดีย ถึงกระนั ้นท่านจะยังแลไม่เห็นแผ่นดินนั ้น และท่านจะต้องตายที่ นั ่น 14 บรรดาผู้
ที่ อยู่ รอบท่านนั ้น เราจะกระจายเขาไปตามลมทุก ทิศานุทิศ รวมทัง้ ผู้ ชว
่ ยและบรรดากอง
ทัพของท่านด้วย และเราจะชักดาบออกไล่ตามเขาไป 15 และเมื่อเราให้เขากระจัดกระจาย
ไปอยู่ท่ามกลางประชาชาติ และกระจายเขาไปตามประเทศต่างๆ เขาจึงจะทราบว่าเราคือ
พระเยโฮวาห์ 16 แต่ เราจะละบางคนในพวกเขาไว้ จากดาบ จากการกันดารอาหาร และ
จากโรคระบาด เพื่อเขาจะได้เล่าถึงการกระทําอันน่าสะอิดสะเอียนทัง้ สิน
้ ของเขาท่ามกลาง
ประชาชาติซ่ึงเขาไปอยูนั
่ ้น และเขาจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์�
การเป็นเชลยและการร้างเปล่าใกล้เข้ามาแล้ว

17 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงข้าพเจ้าอีกว่า 18 “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงรับประทาน

อาหารของเจ้า ด้วย ตัว สัน
่ และดื่ มน ้าํ ด้วยความสะทกสะท้านและด้วยความระมัดระวัง
19 และกล่าวแก่ ประชาชนของแผ่น ดิน นั ้ นว ่า องค์ พระผู้ เป็ น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ เก ี่ย วกับ
พลเมืองแห่งกรุ งเยรู ซาเล็มและเกี่ยวกับแผ่นดินอิสราเอลว่า เขาจะรับประทานอาหารของ
เขาด้วยความระมัดระวัง และดื่มน้าํ ด้วยอกสัน
่ ขวัญหาย เพราะว่าสารพัดที่มีอยูในแผ่
่
นดิน
ของเขาจะสูญหายไปหมด เนื่ องด้วยความรุ นแรงของคนทัง้ ปวงที่อยูในแผ่
่
นดินนั ้น 20 และ
เมืองที่ มี คนอาศัย อยู่จะถูก ทิง้ ไว้เสีย เปล่า และแผ่น ดิน นั ้ นก ็ จะรกร้าง และเจ้า จะทราบว่า
เราคือพระเยโฮวาห์� 21 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงข้าพเจ้าว่า 22 “บุ ตรแห่งมนุษย์
เอ๋ย สุภาษิ ต ซึ่ง เจ้า ทัง้ หลายมี ที่ กล ่าวถึง แผ่นดิ นอ ิส ราเอลว่า ‘วัน นั ้ นก ็ ไกลออกไป และนิ
มิ ตทุก เรือ
่ งก็ เหลว � นั ้น เจ้ าหมายว่า กระไร 23 เพราะฉะนั ้น จงบอกเขาว่า ‘องค์ พระผู้ เป็น
เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า เราจะให้ สุภาษิ ต บทนี้ สิ ้น สุด เสียที เขาจะไม่ ใช้ เป็น สุ ภาษิ ตอ ีก ใน
อิสราเอล แต่ จงกล่าวแก่ เขาว่า วันนั ้ นก็ใกล้ แค่ คืบ และนิ มิตทุกเรือ
่ งก็ จะสําเร็จ 24 เพราะ
จะไม่มีนิมิตปลอมหรือคําทํานายประจบประแจงในวงศ์ วานอิสราเอลอีกเลย 25 แต่ เราคือ
พระเยโฮวาห์ จะพูด คํา ที่ เราจะพูด และจะต้องเป็น ไปตามคํา นั ้น จะไม่ ล่าช้า ต่อ ไปอีก แต่
องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า โอ วงศ์ วานที่ มักกบฏเอ๋ย ในสมัยของเจ้านี่ แหละ เราจะ
ลัน
่ วาจาและจะกระทําตามนั ้น� ” 26 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าอีกว่า 27 “ดู
เถิด บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย วงศ์ วานของอิสราเอลกล่าวว่า ‘นิ มิ ตที่ เขาเห็น เป็น เรือ
่ งของอีก
28
หลายวันข้างหน้า และเขาพยากรณ์ ถึงเวลาที่หา่ งไกลโน้ น� เพราะฉะนั ้นจงกล่าวแก่เขา
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ว่า องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า บรรดาถ้อยคําของเราจะไม่ล่าช้าอีกต่อไปเลย แต่
วาจาที่เราลัน
่ ออกมานั ้นจะต้องเป็นไปจริง องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ�

13
บรรดาผู้พยากรณ์ เท็จต้องระวังตัว
พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาถึง ข้าพเจ้า ว่า 2 “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย เจ้ าจงพยากรณ์
กล ่าวโทษผู้ พยากรณ์ ของอิสราเอลที่ พยากรณ์ และกล่าวแก่ คนเหล่านั ้ นที ่ พยากรณ์ ตาม
อําเภอใจของตนว่า ‘จงฟัง พระวจนะของพระเยโฮวาห์� 3 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรั
สด ัง นี้ ว่า วิบัติ แก่ ผู้ พยากรณ์ โฉดเขลา ผู้ ติ ดตามวิญญาณของตนเอง และไม่ เคยได้ เห ็
นอะไรเลย 4 โอ อิสราเอลเอ๋ย ผู้ พยากรณ์ ของเจ้า เหมือนสุนัข จิง้ จอกท่ามกลางสิง่ ปรักห
ัก พัง 5 เจ้ าไม่ ได้ ขึ้น ไปถึงที่ ชํารุ ด และไม่ ได้ สร้างรัว้ ต้นไม้ เพื่อ วงศ์ วานอิสราเอล เพื่อ ให้ ตัง้
อยู่ได้ ในสงครามในวัน แห่ง พระเยโฮวาห์ 6 เขาทัง้ หลายเห็น นิ มิ ตเท็จ และทํานายมุสา เขา
กล่าวว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรั สว ่า� ในเมื่อ พระเยโฮวาห์ มิได้ ทรงใช้ เขาไป เขาทําให้ คนอื่น
หวัง ว่า เขาจะรับรองถ้อยคํา ของเขา 7 เจ้ าได้ เคยเห็น นิ มิ ตเท็จ และเคยทํานายมุ สาม ิ ใช่
หรือ ในเมื่อ เจ้า กล่าวว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า� ทัง้ ที่ เรามิ ได้ พู ดเลย� 8 เพราะฉะนั ้น องค์
พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า “เพราะเจ้า กล่าวเท็จ และได้ เห ็นนิ มิ ตม ุสา องค์ พระผู้
เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสว ่า เพราะฉะนั ้น ดู เถิด เราเป็น ปฏิ ปักษ์ กับ เจ้า 9 มือ ของเราจะต่อสู้ ผู้
พยากรณ์ ผู้ เห ็นนิ มิ ตเท็จ และผู้ ให้คํา ทํานายมุสา เขาจะไม่ ได้ เข ้า อยู่ ในสภาแห่ง ประชาชน
ของเรา หรือขึ้นทะเบียนอยู่ในทะเบียนของวงศ์วานอิสราเอล และเขาจะไม่ได้เข้าในแผ่นดิ
นอ ิส ราเอล และเจ้า จะทราบว่า เราคือ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า 10 เพราะว่า เออ เพราะ
ว่าเขาทัง้ หลายได้ นําประชาชนของเราให้หลง โดยกล่าวว่า ‘สันติภาพ� เมื่อไม่ มี สันติ ภาพ
เลย และเพราะว่า เมื่ อม ี คนสร้างกําแพง ดู เถิด คนอื่ นก ็ ฉาบด้วยปูน ขาว 11 จงกล่าวแก่
ผู้ ที่ ฉาบปูน ขาวนั ้ นว ่า กําแพงนั ้น จะพัง จะมี ฝนตกท่วม และเจ้า โอ ลูกเห็บ ใหญ่ เอ๋ย จะ
ตกลงมา และลมพายุ จะฉี ก มัน 12 ดู เถิด เมื่อ กําแพงพัง ลง เขาจะไม่ พู ดก ั บท ่านหรือ ว่า
‘ปู นขาวที่ เจ้ าได้ ฉาบนั ้น อยู่ ที่ ไหนเล่า� 13 เพราะฉะนั ้น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง
นี้ ว่า เราจะกระทํา ให้ ลมพายุ ฉี ก มัน ด้วยความกริว้ ของเรา และด้วยความโกรธของเราจะ
มี ฝนท่วม ด้วยความกริว้ ของเราจะมี ลูกเห็บ ใหญ่ ทําลายเสีย 14 และเราจะพัง กําแพงซึ่ง
เจ้า ฉาบด้วยปูน ขาวนั ้น และให้ พัง ลงถึ งด ิน รากกําแพงนั ้น จึง จะปรากฏ เมื่อ กําแพงพัง
เจ้ าทัง้ หลายจะพินาศอยู่ ที่ กลางกําแพง และเจ้า จะทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์ 15 เราจะ
ให้ความพิโรธของเราสําเร็จบนกําแพงและบนคนเหล่านั ้ นที ่ฉาบกําแพงด้วยปูนขาว และ
เราจะพู ดก ับ เจ้า ว่า ‘กําแพงไม่ มี อีก แล้ว ผู้ ที่ ฉาบปูน ขาวก็ ไม่มี ด้วย � 16 คือ ผู้ พยากรณ์ แห่
งอิสราเอลซึ่งพยากรณ์ เกี่ยวถึงกรุ งเยรู ซาเล็มและได้ เห็นนิ มิตแห่งสันติภาพของเมืองนั ้น
ในเมื่อ ไม่ มี สันติภาพ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรั สด ัง นี้ แหละ 17 เจ้า บุ ตรแห่ง มนุษย์
เอ๋ย เจ้ าจงมุ่ง หน้า ต่อสู้ บรรดาบุตรสาวแห่ง ชนชาติ ของเจ้า ผู้ พยากรณ์ ตามอําเภอใจของ
ตนเอง จงพยากรณ์ กล ่าวโทษเขา 18 และกล่าวว่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า
วิบัติ แห่ งหญิง ที่ เย็บ ปลอกไสยศาสตร์สําหรับ ใส่ ชอ
่ งแขนเสื้อ ทัง้ สิน
้ และทํา ผ้า คลุม ศีรษะ
ให้ คนทุกขนาดเพื่อ ล่า วิญญาณ เจ้ าจะล่า วิญญาณซึ่ง เป็น ของประชาชนของเรา และจะ
รักษาวิญญาณอื่นๆให้คงชีวต
ิ อยู่เพื่อ ผลกําไรของเจ้า หรือ 19 เจ้ าจะกระทํา ให้เรามัว หมอง
ท่ามกลางประชาชนของเรา ด้วยเห็น แก่ ข้าวบาร์เลย ์ เพียงหลายกํา มือ และขนมปัง เพียง
1
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หลายชิน
้ เพื่อ สังหารคนที่ ไม่ สมควรจะตาย และไว้ชี วิต คนที่ ไม่ ควรจะมี ชี วิตอยู่ โดยการ
มุสาของเจ้า ต่อ ประชาชนของเราที่ ฟัง คํา มุ สาน ัน
้ 20 ด้วยเหตุ นี้ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระ
เจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า ดู เถิด เราต่อสู้ ปลอกไสยศาสตร์ของเจ้า ซึ่ง เจ้า ใช้ ล่า วิญญาณเพื่อ ให้ เขา
บิน ไป และเราจะฉี ก ปลอกไสยศาสตร์นั้น เสีย จากแขนของเจ้า ทัง้ หลาย และเราจะปล่อย
วิญญาณเหล่า นั ้น ไป คือ วิญญาณที่ เจ้ าล่า เพื่อ ให้ เขาบิน ไป 21 ผ้า คลุม ของเจ้า เราก็ จะฉี ก
เสียด้วย และช่วยประชาชนของเราให้พ้นจากมือของเจ้า และเขาจะไม่เป็นเหยื่อในมือของ
เจ้า ต่อ ไป และเจ้า จะทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์ 22 เพราะเจ้า ได้ กระทํา ให้ คนชอบธรรม
ท้อใจด้วยการมุสา ทัง้ ที่เราไม่ได้กระทําให้เขาเศร้าใจเลย และเจ้าได้ทําให้มือของคนชัว่ แข็ง
แรงขึ้น เพื่อมิให้เขาหันกลับจากทางชัว่ ของเขา โดยสัญญาว่าเขาจะได้ ชีวิตรอด 23 เพราะ
ฉะนั ้นเจ้าจะไม่ได้เห็นเรือ
่ งเหลวไหลหรือทํานายเหตุการณ์ ในอนาคตอีก ด้วยว่าเราจะช่วย
ประชาชนของเราให้พ้นจากมือของเจ้า แล้วเจ้าจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์�
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พระเจ้าทรงตักเตือนพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอล

พวกผู้ ใหญ่ ของอิสราเอลบางคนมาหาข้าพเจ้า และมานั ่ง อยู่ หน ้า ข้าพเจ้า 2 และพระ
วจนะของพระเยโฮวาห์ มาถึง ข้าพเจ้า ว่า 3 “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย คนเหล่า นี้ ได้ ยึด เอารู ป
เคารพของเขาไว้ในใจ และวางสิง่ ที่สะดุดให้ทําความชัว่ ช้าไว้ข้างหน้าเขา ควรที่เราจะยอม
ตัว ให้ เขาถามเราหรือ 4 เพราะฉะนั ้น จงพู ดก ับ เขาและกล่าวแก่ เขาว่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า
พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า คนใดในวงศ์ วานอิสราเอลเอารู ป เคารพของเขาไว้ ในใจ และวางสิง่
ที่ สะดุด ให้ ทําความชัว่ ช้า ไว้ ข้างหน้า เขาและยัง มาหาผู้ พยากรณ์ เราคือ พระเยโฮวาห์ จะ
ตอบเขาเองด้วยเรือ
่ งรู ป เคารพมากมายของเขานั ้น 5 เพื่อ เราจะได้ ยด
ึ จิตใจของวงศ์ วาน
อิสราเอล ผู้ เห ิน ห่างไปจากเราทุก คนด้วยเรือ
่ งรู ป เคารพของเขา 6 เพราะฉะนั ้น จงกล่าว
แก่วงศ์ วานอิสราเอลว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า จงกลับใจและหันกลับจาก
รู ปเคารพของเจ้าเสีย และจงหันหน้าของเจ้าเสียจากบรรดาสิง่ ที่ น่าสะอิดสะเอียนของเจ้า
7 เพราะว่า คนใดในวงศ์ วานอิสราเอล หรือ คนต่างด้าวคนใดที่ อาศัย อยู่ ในอิสราเอล ผู้ ซึ่ง
แยกตัวเขาจากเรา ยึดเอารู ปเคารพของเขาไว้ในใจของเขา และวางสิง่ ที่สะดุดให้ทําความ
ชัว่ ช้าไว้ตรงหน้าของเขา แล้วยังจะมาหาผูพยากรณ์
้
เพื่อขอถามเขาเกี่ยวกับเรา เราคือพระ
เยโฮวาห์จะตอบเขาเอง 8 และเราจะมุ่ง หน้าของเราต่อสู้ คนนั ้น เราจะทําให้เขาเป็นหมาย
สําคัญ และเป็น คํา ภาษิ ต และจะตัด เขาออกเสีย จากท่ามกลางประชาชนของเรา และเจ้า
จะทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์ 9 และถ้า ผู้ พยากรณ์ ถู กหลอกลวงกล่าวคํา หนึ่ ง คํา ใด เรา
คือพระเยโฮวาห์ได้ลวงผูพยากรณ์
้
คนนั ้น และเราจะเหยียดมือของเราออกต่อสู้เขา และจะ
ทําลายเขาเสียจากท่ามกลางอิสราเอลประชาชนของเรา 10 เขาทัง้ หลายจะต้องทนรับโทษ
เพราะความชัว่ ช้าของเขา โทษของผู้พยากรณ์ และโทษของผู้ขอถามจะเหมือนกัน 11 เพื่อ
ว่าวงศ์ วานอิสราเอลจะไม่หลงเจิน
่ ไปจากเราอีก หรือไม่กระทําตัวให้มลทินด้วยการละเมิด
ทัง้ หลายของตนอีก แต่ เขาทัง้ หลายจะเป็น ประชาชนของเรา และเราจะเป็น พระเจ้า ของ
เขา องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ �
1

นครเยรู ซาเล็มจะไม่รอดพ้น

12 และพระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงข้าพเจ้าอีกว่า 13 “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย

เมื่อแผ่น
ดิน กระทํา บาปต่อ เราโดยประพฤติ ละเมิ ดอย ่างน่า เศร้า ใจ เราก็ จะเหยียดมือ ของเราออก
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เหนื อแผ่นดินนั ้น และจะทําลายอาหารหลักเสีย และจะส่งการกันดารอาหารมาเหนื อแผ่น
ดินนั ้น และจะตัดมนุษย์และสัตว์ออกเสียจากแผ่นดินนั ้น 14 ถึงแม้ว่ามนุษย์ทัง้ สามนี้ คือ
โนอาห์ ดาเนี ยล และโยบ อยู่ในแผ่นดินนั ้น เขาก็ จะเอาแต่ ชีวิตของตนให้พ้นเท่านั ้น ออก
มาด้วยความชอบธรรมของเขา องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ 15 ถ้าเรากระทําให้สัตว์
ร้ายทัง้ หลายผ่านแผ่นดินนั ้น และพวกมันทําให้แผ่นดินเสียไป เพื่อให้เป็นทีรกร้
่
าง จนไม่มี
ผู้ใดผ่านเข้าไปได้ เพราะสัตว์รา้ ยนั ้น 16 องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า เรามีชีวิตอยู่แน่
ฉั นใด แม้ว่าบุรุษ ทัง้ สามอยู่ในแผ่นดินนั ้น เขาทัง้ หลายจะช่วยบุตรชายหญิงให้รอดพ้นไม่
ได้ เฉพาะตัวเขาเองจะรอดพ้นไปได้ แต่ แผ่นดินนั ้นจะรกร้างเสีย 17 หรือถ้าเรานําดาบมา
เหนื อ แผ่น ดิน นั ้น และกล่าวว่า ‘ดาบเอ๋ย จงผ่านแผ่น ดิน นั ้น ไปโดยตลอด� เพื่อ เราจะตัด
มนุษย์ และสัตว์ออกเสีย จากแผ่น ดิน นั ้น 18 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสว ่า แม้ บุ รุ ษ ทัง้
สามจะอยูใ่ นนั ้น เรามีชีวิตอยูแน่
่ ฉั นใด เขาทัง้ หลายจะช่วยบุตรทัง้ ชายหญิงให้รอดพ้นไม่ได้
เฉพาะตัว เขาเองจะรอดพ้น ไปได้ 19 หรือ ถ้า เราส่ง โรคระบาดเข้า มาในแผ่น ดิน นั ้น และเท
ความเดือดดาลของเราออกเหนื อ เมืองนั ้น ด้วยโลหิต เพื่อ ตัด มนุษย์และสัตว์ออกเสีย จาก
แผ่นดินนั ้น 20 ถึงแม้วา่ โนอาห์ ดาเนี ยลและโยบอยู่ในแผ่นดินนั ้น องค์พระผู้เป็นเจ้าพระ
เจ้าตรัสว่า เรามีชีวิตอยู่แน่ ฉั นใด เขาทัง้ หลายจะช่วยบุตรทัง้ ชายหญิงให้รอดพ้นไม่ได้ เขา
จะช่วยเฉพาะชีวต
ิ ของเขาให้ รอดพ้น ได้ ด้วยความชอบธรรมของเขา 21 เพราะองค์ พระผู้
เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า จะรุ นแรงยิง่ กว่า นั ้น สัก เท่าใด เมื่อ เราส่ง การพิ พากษาอั นร ้า
ยกาจทัง้ สี่ประการของเรามาเหนื อกรุ งเยรู ซาเล็ม คือดาบ การกันดารอาหาร สัตว์ร้ายและ
โรคระบาด เพื่อตัดมนุษย์และสัตว์ออกเสียจากเมืองนั ้น 22 ดูเถิด แม้จะมีคนรอดตายเหลือ
อยู่ในนครนั ้น นําเอาบุตรชายและบุตรสาวทัง้ หลายของเขาออกมา ดูเถิด เมื่อเขาทัง้ หลาย
ออกมาหาเจ้า เจ้าจะได้เหน
็ ทางและการกระทําของเขา เจ้าจะเบาใจในเรือ
่ งการร้าย ซึ่งเรา
ได้ นํา มาเหนื อ เยรู ซาเล็ม คือ บรรดาสิง่ ที่ เราได้ นํา มาเหนื อ นครนั ้น 23 คนเหล่า นั ้น จะทําให้
เจ้าเบาใจ เมื่อเจ้าได้เห็นทางและการกระทําทัง้ หลายของเขาแล้ว และเจ้าจะทราบว่า เรา
มิได้กระทําบรรดาสิง่ ที่เราได้กระทําไว้แล้วในนครนั ้นด้วยปราศจากเหตุผล องค์พระผู้เป็น
เจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ�

15
เยรู ซาเล็มถูกทําลายเหมือนต้นองุ่นที่ถูกไฟเผาเสีย
1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึง ข้าพเจ้า ว่า 2 “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย

ต้นเถาองุ นว
่ ิเศษ

3 เขาเอาไม้ ต้น เถา

กว่า ต้นไม้ อื่น และวิเศษกว่า ไม้ กิง่ หนึ่ ง ซึ่ง อยู่ท่ามกลางต้นไม้ ในป่า หรือ
องุน
่ ไปทํา อะไรบ้างหรือ คนเอาไปทํา ขอสําหรับ แขวนภาชนะอัน ใดหรือ 4 ดู เถิด เขาใช้เป็น
ฟืนใส่ไฟ เมื่อไฟไหม้ปลายทัง้ สองแล้ว กลางก็เป็นถ่าน จะใช้ประโยชน์ อะไรได้หรือ 5 ดูเถิด
เมื่อมันยังดอยู
ี ก็
่ มิได้ใช้ประโยชน์ อะไร เมื่อถูกไฟไหม้เป็นถ่านแล้วยิงม
ี
น้ อยลง จะ
่ ประโยชน์
6
ใช้ ทํา อะไรได้ บ้างเล่า เพราะฉะนั ้น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า จึง ตรัสด ัง นี้ ว่า ต้น เถาองุน
่
ซึ่ง อยู่ ท่ามกลางต้นไม้ ในป่า เราทิง้ ให้ มัน เป็น ฟืน ใส่ไฟเสีย ฉั นใด เราจะทิง้ ชาวเยรู ซาเล็ม
ฉั นนั ้น 7 เราจะมุ่งหน้าของเราต่อสู้เขา แม้ว่าเขาจะหนี ออกจากไฟอันหนึ่ ง ไฟอีกอันหนึ่ งก
็ ยงั จะเผาผลาญเขา และเมื่อ เรามุ่ง หน้า ของเราต่อสู้ เขา เจ้ าจะทราบว่า เราคือ พระเยโฮ
วาห์ 8 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า เราจะกระทําให้แผ่นดินนั ้นรกร้างไป เพราะเขาได้
ประพฤติละเมิด�
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เยรู ซาเล็มเหมือนหญิงแพศยา คือไม่สัตย์ซ่ ือ

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าอีกว่า 2 “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย
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จงให้เยรู ซาเล็ม
ทราบถึงสิง่ ที่ น่าสะอิดสะเอียนของตัวเธอเอง 3 และกล่าวว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรั
สอย่างนี้ แก่ เยรู ซาเล็มว่า ดัง้ เดิมและกําเนิ ดของเจ้าเป็นแผ่นดินของคนคานาอัน พ่อของ
เจ้าเป็นคนอาโมไรต์ และแม่ของเจ้าเป็นคนฮิตไทต์ 4 พูดถึงกําเนิ ดของเจ้า ในวันที่เจ้าเกิด
มานั ้น เขามิ ได้ ตัด สายสะดือ และเขาก็ มิได้ ใช้ นํ้า ล้างชําระเจ้า มิได้ เอาเกลือ ถู มิได้ เอาผ้า
พัน เจ้า ไว้ 5 ไม่มี ตาสัก ดวงหนึ่ ง สงสารเจ้า ที่ จะเมตตาเจ้า และกระทํา สิง่ เหล่า นี้ ให้เจ้า เจ้ า
ถูก ทอดทิง้ ในพื้น ทุ่ง เพราะในวันที ่ เจ้ าเกิด นั ้น เจ้า เป็ นที ่ รังเกียจ 6 และเมื่อ เราผ่านเจ้า ไป
เห็นเจ้าดิน
้ กระแด่วๆอยู่ในกองโลหิตของเจ้า เราก็ พู ดกับเจ้าในกองโลหิตของเจ้าว่า ‘จงมี
ชี วิตอยู�
่ เออ เราก็ พู ดก ับ เจ้า ในกองโลหิต ของเจ้า ว่า ‘จงมี ชี วิตอยู�
่ 7 เราได้ กระทํา ให้ เจ้
าทวีคู ณเหมือนอย่างพืชในท้องนา เจ้ าก็ เติบโตและสูงขึ้นจนเป็นสาวเต็มตัว ถันของเจ้าก็
ก่อ รู ป ขึ้น มา และขนของเจ้า ก็ งอก ทัง้ ๆที่ เจ้ าเคยเปลือยเปล่า และล่อนจ้อน 8 และเมื่อ เรา
ผ่านเจ้าไปอีกครัง้ หนึ่ งและมองดู เจ้า ดู เถิด เจ้ ามีอายุรู จั
้ กรักแล้ว เราก็ ขยายชายเสื้อคลุม
เจ้า และปกคลุม ความเปลือยเปล่า ของเจ้า ไว้ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสว ่า เออ เราก็
ปฏิญาณและกระทํา พันธสัญญากับ เจ้า และเจ้า ก็ เป็น ของเรา 9 และเราก็ เอาเจ้า อาบนํ้า
ล้างโลหิตเสียจากเจ้า และเจิมเจ้าด้วยนํ้ามัน 10 เราแต่งตัวเจ้าด้วยเสื้อปัก และเอารองเท้า
หนั งของตัวแบดเจอร์สวมให้เจ้า เราพันเจ้าไว้ด้วยผ้าป่านเนื้ อละเอียด และคลุมเจ้าไว้ด้วย
ผ้า ไหม 11 เราแต่ง ตัว เจ้า ด้วยเครือ
่ งอาภรณ์ สวมกําไลมือ ให้ เจ้า และสวมสร้อยคอให้ เจ้า
12 เราเอาเพชรพลอยเม็ด หนึ่ ง ใส่ หน ้า ผากเจ้า และใส่ ตุ้มหู ที่ หู ของเจ้า และสวมมงกุฎ งาม
ไว้ บนศีรษะของเจ้า 13 เราก็ ประดับ เจ้า ด้วยทองคํา และเงิน และเสื้อผ้า ของเจ้า ก็ เป็น ผ้า
ป่านเนื้ อ ละเอียด ผ้า ไหมและผ้า ปัก เจ้ ากิน ยอดแป้ง นํ้า ผึ้ง และนํ้ามัน เจ้ างามเลิศ ที เดียว
และเจ้า เจริญ ขึ้น เป็น ชัน
้ จ้าว 14 ชื่อ เสียงของเจ้า ก็ ลือ ไปท่ามกลางประชาชาติ เพราะความ
งามของเจ้า ด้วยความงามนั ้ นก ็ สมบูรณ์ ที เดียว เนื่ องจากความสง่า งามที่ เราได้ ทุ ่ม เทให้
เจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ 15 แต่เจ้าวางใจในความงามของเจ้า และได้
เล่น ชู้ เพราะชื่อ เสียงของเจ้า ไม่ ว่า ผู้ ใดจะผ่านมา เจ้ าก็ ให้ หลงระเริง ไปด้วยการเล่น ชู้ ของ
เจ้า 16 เจ้ าเอาเสื้อผ้า ของเจ้า บ้าง และเจ้า ได้ สร้างบรรดาปู ชน ีย สถานสูง ประดั บอย ่างหรู
หรา แล้วก็ เล่นชู้อยู่บนนั ้น ไม่ เคยมี เหมือนอย่างนี้ ต่อไปก็ ไม่มีเหมือน 17 เจ้ ายังเอาเครือ
่ ง
รู ปพรรณอันงามของเจ้า ซึ่งเป็นทองคําของเราและเงินของเรา ซึ่งเราได้ให้แก่เจ้า แล้วเจ้า
สร้างเป็ นรูปผู้ชายสําหรับเจ้า และเจ้าก็ เล่นชู้อยู่กับรู ปเหล่านั ้น 18 เจ้ าเอาเครือ
่ งแต่งตั วที่
ปักไปห่มรู ปเหล่านั ้นไว้ และวางนํ้ามันและเครือ
่ งหอมของเราไว้ข้างหน้ามัน 19 อาหารที่เรา
ให้แก่ เจ้ าก็ เหมือนกัน คือ เราเลี้ยงเจ้า ด้วยยอดแป้ง นํ้ามัน และนํ้า ผึ้ง เจ้ าก็ เอามาวางข้าง
หน้า มัน ให้ เป็นกลิน
่ หอมที่ พึงใจ และก็ เป็น อย่างนั ้น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้
แหละ 20 ยิง่ กว่านั ้ นอีก เจ้ าได้ นําบุตรชายของเจ้าและบุตรสาวของเจ้า ซึ่งเจ้าได้ ให้บังเกิด
มาเพื่อเรา และเจ้าก็ได้ถวายบูชาแก่มันเพื่อให้มันเผาผลาญ การเล่นชู้ของเจ้าเป็นสิง่ เล็ก
น้ อยอยู่หรือ 21 เจ้ าจึง ได้ ฆ่า ลูก ของเราถวายแก่ รู ปเหล่า นั ้น โดยให้ลุ ยไฟ 22 และในการอัน
น่า สะอิดสะเอียนของเจ้า และการเล่น ชู้ ของเจ้า เจ้ ามิ ได้ ระลึก ถึง วั นที ่ เจ้ ายัง เด็ก อยู่ เมื่อ
เจ้าเปลือยเปล่าและล่อนจ้อน และมัวหมองอยู่ในกองเลือดของเจ้า 23 ต่อมาภายหลังจาก
ความชัว่ ร้ายทัง้ สิน
้ ของเจ้า (องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า วิบัติ วิบัติแก่ เจ้า) 24 เจ้ าได้
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สร้างห้องหลังคาโค้งสําหรับตัว ถนนทุกสายเจ้าก็สร้างสถานที่สูงสําหรับตัว
แห่งเจ้าสร้างที่สูงของเจ้า และเอาความงามของเจ้ามาทําลามก อ้าเท้าของเจ้าให้ผู้ที่ผ่าน
ไปมาไม่ วา่ ใคร และทวีการเล่น ชู้ ของเจ้า 26 เจ้ าได้ เล่น ชู้ กับ คนอียป
ิ ต์ ซึ่ง เป็น เพื่อนบ้านที่
มักมากของเจ้า ทวีการเล่น ชู้ ของเจ้า เพื่อ กระทํา ให้ เรากริว้ 27 ดู เถิด เราจึง เหยียดมือ ของ
เราออกต่อสู้เจ้า และลดอาหารส่วนแบ่งของเจ้าลง และมอบเจ้าไว้ให้แก่พวกที่ เกลียดเจ้า
ให้เขากระทําตามใจชอบ คือบรรดาบุตรสาวคนฟี ลิสเตีย ผู้ซึ่งละอายในความประพฤติ อน
ั
28
ลามกของเจ้า เจ้ายังเล่นชู้กับคนอัสซีเรียด้วย เพราะว่าเจ้าไม่รู จั
้ กอม
ิ่ เออ เจ้าเล่นชู้กับ
เขาทัง้ หลาย ถึง กระนั ้น เจ้า ก็ ยงั ไม่ อิม
่ ใจ 29 เจ้ ายัง ทวีการเล่น ชู้ ของเจ้า ในแผ่น ดิน คานาอั
นก ับ คนเคลเดีย ถึง แม้ กับ แผ่น ดิน นี้ เจ้ าก็ ยงั ไม่ อิม
่ ใจ 30 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสว
่า แหมใจของเจ้า เป็น โรครัก เสีย จริงๆในเมื่อ เจ้า กระทํา สิง่ เหล่า นี้ ซึ่ง เป็นการกระทํา ของ
หญิงแพศยาไพร่ๆ 31 คือสร้างห้องหลังคาโค้งไว้ที่หัวถนนทุกแห่ง และสร้างสถานที่สูงของ
เจ้าไว้ตามถนนทุกสาย ถึงกระนั ้นเจ้าก็ ยงั ไม่เหมือนหญิงแพศยา เพราะเจ้าดู หมิน
่ สินจ้าง
32 เป็ น ภรรยาที่ แพศยาจัด ดู ซิ ยอมรับ รองแขกแปลกหน้า แทนที่ จะรับรองสามี 33 ผู้ ชาย
ย่อมให้ของแก่ หญิง แพศยาทุก คน แต่ เจ้ ากลับ ให้สิ ่ง ของแก่ คนรักทัง้ หลายของเจ้า ทุก คน
ให้สิ นบนชัก ให้เขาเข้า มาจากทุ กด ้านเพื่อ การเล่น ชู้ ของเจ้า 34 ฉะนั ้น เจ้ าจึง ผิ ดก ับหญิ งอ
่น
ื ในเรือ
่ งการเล่น ชู้ ของเจ้า ไม่มี ใครมาวิงวอนให้เล่น ชู้ และเจ้า กลับ ให้สิน จ้าง ขณะเมื่อ ไม่
มี ผู้ ใดให้สิ นจ้างแก่ เจ้า เพราะฉะนั ้น เจ้า จึง แตกต่างกัน 35 เหตุ ฉะนี้ โอ แพศยาเอ๋ย จงฟัง
พระวจนะของพระเยโฮวาห์ 36 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า เพราะความโสโครก
ของเจ้าก็เทออกเสียแล้ว และการเปลือยเปล่าของเจ้าก็เผยออก โดยการเล่นชู้ของเจ้ากับ
คนรักของเจ้า และกับบรรดารู ปเคารพซึ่งเป็นสิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียนของเจ้า และโดยโลหิต
ลูก ของเจ้า ที่ เจ้ าถวายให้แก่ มัน 37 เพราะฉะนั ้น ดู เถิด เราจะรวบรวมคนรัก ของเจ้า ทัง้ สิน
้
ซึ่ง เป็น ผู้ ที่ เจ้ าเพลิดเพลิน ด้วย ทุ กคนที่ เจ้ ารัก และทุก คนที่ เจ้ าเกลียด เราจะรวบรวมเขา
ให้มาต่อสู้เจ้าจากทุกด้านและจะเผยความเปลือยเปล่าของเจ้าต่อหน้าเขา เพื่อเขาจะได้เห
็นความเปลือยเปล่าทัง้ สิน
้ ของเจ้า 38 และเราจะพิพากษาเจ้าดังที่ เขาพิพากษาหญิงที่ ล่วง
ประเวณี และกระทําให้โลหิตตก และเราจะนําเอาโลหิตแห่งความกริว้ และความหวงแหน
มาเหนื อ เจ้า 39 และจะมอบเจ้า ไว้ในมือ ชู้ ของเจ้า เขาจะทําลายห้องหลังคาโค้ง ของเจ้า ลง
และจะทําลายสถานที่สูงของเจ้า เขาจะปลดเอาเสื้อผ้าของเจ้า และจะเอาเครือ
่ งรู ปพรรณ
อัน งามของเจ้า ไปเสีย ปล่อยให้ เจ้ าเปลือยเปล่า และล่อนจ้อน 40 เขาทัง้ หลายจะนํา ฝูง คน
มาต่อสู้เจ้า และเขาจะขว้างเจ้าด้วยก้อนหินและฟันเจ้าด้วยดาบของเขา 41 และเขาจะเอา
ไฟเผาบ้านเรือนของเจ้า และทําการพิพากษาลงโทษเจ้า ท่ามกลางสายตาของผู้ หญิง เป็
นอ ัน มาก เราจะกระทํา ให้เจ้ าหยุด เล่น ชู้ และเจ้า จะไม่ ให้สิ นจ้างอีก ต่อ ไป 42 เราจะระบาย
ความกริว้ ของเราใส่เจ้าให้หมด ความหวงแหนจะพรากจากเจ้าไป เราจะสงบและไม่กริวอ
้
ีก เลย 43 เพราะว่า เจ้า มิ ได้ ระลึก ถึง วัน เมื่อ เจ้า ยัง เด็ก แต่ ได้ กระทํา ให้ เรากลัด กลุ้ มด ้วยสิง่
เหล่า นี้ ทัง้ สิน
้ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสว ่า เพราะฉะนั ้น ดู เถิด เราจะตอบสนองต่อ
วิถีทางของเจ้าเหนื อศีรษะเจ้า แล้วเจ้าจะมิ ได้ ประพฤติ การชัว่ ช้าลามกเพิม
่ เข้ากับการอัน
น่า สะอิดสะเอียนทัง้ สิน
้ ของเจ้า หรอก 44 ดู เถิด ทุ กคนที่ ใช้ สุภาษิ ต จะใช้ สุภาษิ ต ต่อ ไปนี้ ใน
เรือ
่ งเจ้า คือ ‘แม่ เป็น อย่างไร ลูกสาวก็ เป็น อย่างนั ้น� 45 เจ้ าเป็น ลูกสาวของแม่ ของเจ้า ผู้
เกล ียดสามี และบุตรของตน เจ้ าเป็น สาวคนกลางของพี่ และน้ องสาวของเจ้า ผู้ เกล ียดชัง
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สามีและบุตรของตน แม่ของเจ้าเป็นคนฮิตไทต์ พ่อของเจ้าเป็นคนอาโมไรต์
ของเจ้าคือสะมาเรีย ผูอยู
้ กั
่ บบุตรสาวเหนื อเจ้าทางด้านซ้าย และน้ องสาวของเจ้า ผูอยู
้ ทาง
่
ด้านขวาของเจ้า คือ โสโดมกั บลู กสาวของเธอ 47 ถึง กระนั ้น เจ้ าก็ ไม่ ได้ ดําเนิ น ตามทางทัง้
หลายของเขา หรือ กระทํา ตามการอัน น่า สะอิดสะเอียนของเขา แต่ เพราะว่า นั ่น เป็น เรือ
่ ง
เล็กน้ อยเกินไปแล้ว แล้วเจ้าก็ทรามกว่าพวกเขาในบรรดาวิถีทางของเจ้า 48 องค์พระผูเ้ ป็น
เจ้าพระเจ้าตรัสว่า เรามีชีวิตอยู่แน่ ฉั นใด โสโดมน้ องสาวของเจ้ากับบุตรสาวของเขาก็มิได้
กระทําอย่างที่เจ้าและลูกสาวของเจ้าได้กระทํา 49 ดูเถิด นี่ แหละเป็นความชัว่ ช้าของโสโดม
น้ องสาวของเจ้า คือ ตัว เธอและลูกสาวของเธอมี ความจองหอง มี อาหารเหลือ รับ ประทาน
และมีความสบายเกิน ไม่ชูกําลังมือคนยากจนและคนขัดสน 50 เขาหยิง่ ยโสและกระทําสิง่
น่า สะอิดสะเอียนต่อ หน้า เรา เพราะฉะนั ้น เราจึง เอาเขาออกไปเสีย ให้ พ้นๆตามที่ เราเห็ นว
่าดี 51 สะมาเรีย ไม่ ได้ ทําบาปถึง ครึง่ ของเจ้า แต่ เจ้ าได้ ทวี การอัน น่า สะอิดสะเอียนยิง่ กว่า
เขาทัง้ สอง และโดยการอันน่าสะอิดสะเอียนทัง้ สิ้นที ่เจ้ าทํานั ้น ก็ กระทําให้พี่และน้ องสาว
ของเจ้า ดู เหมือนชอบธรรม 52 เจ้ าผู้ ซ่ึง ได้ พิพากษาพี่ และน้ องสาวของเจ้า จงทนรับ ความ
อับอายขายหน้าของเจ้าเองด้วย เพราะบาปของเจ้าซึ่งเจ้าได้ทํานั ้นน่าสะอิดสะเอียนยิง่ กว่า
เขาไปอีก เขาจึงมค
ี วามชอบธรรมมากกว่าเจ้า เออ เจ้าจงฉงนสนเท่หไ์ ปด้วย และจงทนรับ
ความอับอายขายหน้า ของเจ้า เพราะเจ้า ได้ กระทํา ให้พี่ และน้ องสาวของเจ้า ดู เหมือนชอบ
ธรรม 53 เมื่อเราจะให้เขากลับสู่สภาพเดิม ทัง้ สภาพเดิมของโสโดมและบุตรสาวและสภาพ
เดิม ของสะมาเรีย และบุตรสาว เราก็ จะให้ เจ้ ากลับ สู่ สภาพเดิม ของเจ้า ท่ามกลางเขาด้วย
54 เพื่อ เจ้า จะทนรับ ความอับอายขายหน้า ของเจ้า และละอายสิง
่ ที่ เจ้ ากระทํา แล้ วท ัง้ สิน
้
ให้ เป็นการปลอบใจแก่ เขา 55 เมื่อ ส่วนพี่ และน้ องสาวของเจ้า โสโดมกับ บุตรสาวของเธอ
จะได้ กลับสู่ สภาวะเดิมของตน และสะมาเรียกับบุตรสาวของเธอจะกลับสู่ สภาวะเดิมของ
ตน ส่วนเจ้าและบุตรสาวของเจ้าจะกลับไปยังภาวะเดิมของเจ้า 56 ในสมัยที่เจ้าเย่อหยิง่ อยู่
นั ้น ปากของเจ้าไม่ได้กล่าวถึงโสโดมน้ องสาวของเจ้ามิใช่หรือ 57 คือก่อนความชัว่ ร้ายของ
เจ้าจะได้เผยออก เหมือนเวลาที่ เจ้าเป็นสิง่ ที่ น่าตําหนิ แก่บุตรสาวของซีเรียและบรรดาผู้ที่
อยู่ล้อมรอบเธอ คื อบุตรสาวของฟี ลิสเตียผู้ที่ อยู่ล้อมรอบซึ่ งดูหมิน
่ เจ้า 58 เจ้ าต้องรับโทษ
ความชัว่ ช้าลามกของเจ้าและการอันน่าสะอิดสะเอียนของเจ้า พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ
59 เพราะองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า เราจะกระทําแก่เจ้าอย่างที่เจ้าได้กระทําแล้
วนัน
้ ผู้ดูหมิน
่ คําปฏิญาณและหักพันธสัญญา 60 ถึงกระนั ้นเราจะระลึกถึงพันธสัญญาของ
เรา ซึ่งเราทําไว้กับเจ้าในสมัยเมื่อเจ้ายังสาวอยู่ และเราจะสถาปนาพันธสัญญานิ รน
ั ดร์ไว้
กับเจ้า 61 แล้วเจ้าจะระลึกถึงทางทัง้ หลายของเจ้า และมีความละอาย เมื่อเจ้ารับทง
ั ้ พี่และ
น้ องสาวของเจ้า และเรามอบให้แก่ เจ้ าเป็น บุตรสาว แต่ ไม่ใช่ตามพันธสัญญาซึ่ง ทํา ไว้กับ
เจ้า 62 เราจะสถาปนาพันธสัญญาของเราไว้กับเจ้า และเจ้าจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์
63 เพื่อเจ้าจะจําได้และสนเท่ห์ และเพราะความละอายของเจ้า เจ้าจะไม่อา
้ ปากพูดอีก เมื่อ
เราลบมลทินบาปทุกสิง่ ที่เจ้าได้กระทํามาแล้ว องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ �

17
คําอุปมาเรือ
่ งนกอินทรีสองตัว

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าว่า 2 “บุ ตรแห่งมนุษย์เอ๋ย

จงยกปริศนาและ
กล่าวเป็นคําอุปมาแก่ วงศ์ วานอิสราเอล 3 ว่า องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า มี นก
อินทรีมหึมาตัว หนึ่ ง ปี กใหญ่ และขนปี กก ็ ยาว มี ขนมากมายหลายสี มาย ัง เลบานอนและ
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จิกยอดต้นสนสีดาร์ 4 มันหักยอดกิงอ
่ ่อนแล้วก็คาบไปยังแผ่นดินพาณิ ชย์

และวางไว้ในหัว
เมืองของพ่อค้า ทัง้ หลาย 5 แล ้วมั นก ็ เอาเมล็ด พืช แห่ง แผ่น ดิน ไปปลูก ไว้ในที่ ดิ นอ ุ ดม มัน
เอาเมล็ด ไว้ข้างนํ้า มากหลาย ตัง้ ไว้อย่า งกั บก ง
ิ่ ต้น หลิว 6 เมล็ ดก ็ งอกขึ้น มาและเติบโตขึ้น
เป็น เถาองุน
่ เตี้ย แผ่ แขนงไพศาล แขนงทัง้ หลายของต้น นี้ ก็ ทอดมายัง ตัว นกอินทรี และ
รากก็ยงั คงอยู่ใต้มัน เมล็ดจึงบังเกิดเป็นเถา แตกแขนงสาขาและออกใบ 7 แต่มีนกอินทรี
ตัวมหึมาอีกตัวหนึ่ ง มีปีกใหญ่และมีขนมาก ดูเถิด องุน
่ เถานั ้นชอนรากมาหานกอินทรีตัวนี้
และแตกแขนงตรงมาที่มัน เพื่อให้มันรดนํ้าให้จากร่องที่ปลูกอยูนั
่ ้น 8 นกได้ยา้ ยมันไปปลูก
ไว้ในที่ ดิ นดี ใกล้ นํ้ามากหลาย เพื่อให้แตกแขนงและบังเกิดผล และเป็นเถาองุ นที
่ ่มีเกียรติ
9 เจ้าจงกล่าวว่า องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า เถานั ้นจะเจริญขึ้นได้หรือ นกนั ้นจะ
ไม่ถอนรากมันขึ้นและเด็ดผลเพื่อให้เถาเหีย
่ วแห้งเสียหรือ เถานั ้ นก็จะเหีย
่ วแห้งไปตรงใบ
อ่อนที่ งอกขึ้นแล้ว โดยไม่ ต้องอาศัยอํานาจอันยิง่ ใหญ่หรือประชาชนเป็ นอันมากเพื่อถอน
เถาออกจากรากของมัน 10 ดู เถิด เมื่ อม ัน ย้ายไปปลูก เถานั ้ นก ็ งอกงามดี หรือ เมื่อ ลมทิศ
ตะวัน ออกพัด ถูก มัน เข้า มัน จะไม่ เห ี่ยวแห้ง ไปหรือ มัน จะเหีย
่ วแห้ง ไปถึง ร่องที่ มัน เกิด มา
นั ้นไม่ใช่หรือ�
การกบฏของเศเดคียาห์นําการทําลายมาสู่อิสราเอล

พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาย ัง ข้าพเจ้า อี กว่า 12 “บัดนี้ จงกล่าวแก่ วงศ์ วานที่ มัก
กบฏนั ้ นว ่า ท่านทัง้ หลายไม่ ทราบหรือ ว่า สิ ่ง เหล่า นี้ มี ความหมายว่า กระไร จงบอกเขาว่า
ดู เถิด กษั ตริย์ กรุ งบาบิ โลนได้ มาย ัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม และกวาดเอากษั ตริย์ และเจ้า นายทัง้
หลายพามายังกษั ตริย์ที่กรุ งบาบิโลน 13 และพระองค์ได้ทรงเอาเชื้อพระวงศ์ผู้หน่ง
ึ และทํา
พันธสัญญากับท่านผู้นั้นให้เขาปฏิญาณตัว คนสําคัญๆของแผ่นดิน พระองค์ได้กวาดต้อน
เอาไป 14 เพื่อ ว่า ราชอาณาจั กรน ัน
้ จะตํ่าต้อย ยกตัว ขึ้ นอ ีก ไม่ ได้ และในการที่ รก
ั ษาพันธ
สัญญาของพระองค์จะคงยัง่ ยืนอยู่ได้ 15 แต่กษั ตริย์ได้กบฏต่อพระองค์ โดยส่งราชทูตไปยั
งอียป
ิ ต์ ด้วยหวังว่าจะได้ม้าและกองทัพใหญ่โต กษั ตริยจะกระทํ
์
าสําเร็จหรือ ผูที
้ ่กระทําเช่น
นี้ จะหนี ไปรอดหรือ ถ้า ท่านหัก พันธสัญญายัง จะรอดพ้น ได้ อี กหรือ 16 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า
พระเจ้า ตรัสว ่า เรามี ชี วิตอยู่ แน่ ฉั นใด ท่านจะต้องตายท่ามกลางบาบิ โลน ในที่ ที่ กษั ตริย์
องค์นั ้นประทับอยู่ คือกษั ตริย์ผูได้
้ ทรงตัง้ ท่านให้เป็นกษั ตริย์ และท่านได้ดูหมิน
่ คําปฏิญาณ
ต่อ พระองค์ และได้ หก
ั พันธสัญญาที่ ทํา ไว้กับ พระองค์ 17 ฟาโรห์ ประกอบด้วยกองทั พอ ัน
ใหญ่โตและผู้คนมากมายจะไม่ชว
่ ยท่านผู้นั ้น ในการสงคราม ในเมื่อเขาก่อเชิงเทินและก่อ
กําแพงล้อมเพื่อ จะขจัด คนเป็ นอ ัน มากเสีย 18 เพราะเหตุ ท่านดู หมิน
่ คํา ปฏิญาณและหัก
พันธสัญญา และดู เถิด เพราะท่านปฏิญาณตัว และยัง กระทํา สิง่ ทัง้ ปวงเหล่า นี้ ท่านจึง จะ
หนี ไปให้พ้นไม่ได้ 19 เพราะฉะนั ้นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า เรามีชีวิตอยู่ฉั นใด
เพราะคําปฏิญาณต่อเราที่เขาดูหมิน
่ และพันธสัญญาของเราที่เขาหักเสีย เราจะตอบสนอง
20
ให้ตกเหนื อศีรษะของท่านผู้นั ้น เราจะกางข่ายของเราคลุมเขา และเขาจะติดกับของเรา
และเราจะนําเขาเข้าไปในบาบิโลน และพิจารณาพิพากษาเขาที่นั่นในเรือ
่ งการละเมิดที่เขา
ได้ ละเมิด ต่อ เรา 21 และบรรดาผู้ ลี้ ภั ยก ับ กองทัพ ทัง้ สิน
้ ของเขานั ้น จะล้ม ลงด้วยดาบ และ
ผู้ ที่ เหลือ อยู่จะกระจายไปตามลมทุก ทิศานุทิศ และเจ้า จะรู ว้ า่ เราคือ พระเยโฮวาห์ที่ ได้ ลัน
่
วาจาไว้แล้ว � 22 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า “เราเองจะเอาแขนงจากยอดสูง
ของต้นสนสีดาร์และปลูกไว้ เราจะหักกิงอ
่ ่อนของมันออกเสีย และเราเองจะปลูกมันไว้บน
23
ภูเขายอดสูง เราจะปลูก มัน ไว้ บนภูเขาสูง ของอิสราเอล เพื่อ จะแตกกิง่ และบังเกิด ผล
11

เอเสเคียล 17:24

948

เอเสเคียล 18:20

และเป็นต้นสนสี ดาร์ที่ มีเกียรติ และนกทุกชนิ ดจะมาอาศัยอยู่ใต้ มัน นกทุกอย่างจะมาทํา
รังอยู่ที่ร่มกิง่ ของมัน 24 และต้นไม้ทุกต้นในทุ่งจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์กระทําต้นไม้
สูงให้ต่ําลง และกระทําต้นไม้ต่ําให้สูงขึ้น ทําต้นไม้เขียวให้แห้งไป และทําต้นไม้แห้งให้งาม
สดชื่น เราคือพระเยโฮวาห์ได้ลัน
่ วาจาแล้ว เราได้กระทําเช่นนั ้น�

18

คําปรึกษาทังด
้ ีและชัว่ แก่พวกเชลย
พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาย ัง ข้าพเจ้า อี กว่า 2 “เจ้ าทัง้ หลายมี เจตนาอย่างไรใน
การกล่า วสุ ภาษิ ต ข้อ นี้ อัน เกี่ยวกับ แผ่นดิ นอ ิส ราเอลว่า ‘บิ ดารับ ประทานองุน
่ เปรีย
้ วและ
บุตรก็เข็ดฟัน� 3 องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า เรามีชีวิตอยูแน่
่ ฉั นใด เจ้าทัง้ หลายจะไม่
มีโอกาสใช้สุภาษิ ตนี้อีกในอิสราเอล 4 ดู เถิด ชีวิตทัง้ สิน
้ เป็นของเรา ชีวิตของบิดาเป็นของ
เราฉั นใด ชีวิตของบุตรชายก็เป็นของเราฉั นนั ้น ชีวิตใดทําบาปก็จะตาย 5 แต่ถ้าคนใดชอบ
ธรรมและกระทําความยุติธรรมและความชอบธรรม 6 ถ้าคนนั ้นมิได้รับประทานที่บนภูเขา
หรือ เงยหน้า ขึ้น นมัสการรู ป เคารพแห่ง วงศ์ วานอิสราเอล มิได้ กระทํา ให้ ภรรยาของเพื่อน
บ้านมลทิน หรือ เข้า ใกล้ ผู้ หญิง ในเวลาที่ เธอมี มลทิน ประจํา เดือน 7 มิได้ บีบ บังคับ ผู้ หน ่งึ ผู้
ใด แต่คืนของประกันให้แก่ลูกหนี้ ไม่เคยใช้ความรุ นแรงปล้นผู้ใด ให้อาหารของเขาแก่ผู้ที่
หิว และให้เสื้อผ้าคลุมกายที่เปลือย 8 มิได้ให้เขายืมเพื่อหาดอกเบี้ย หรือมิได้รับเงินเพิม
่ หด
มือไว้ ได้ถอนมือจากความชัว่ ช้า กระทําความยุติ ธรรมอันแท้ จริงระหว่างมนุษย์กับมนุษย์
ด้วยกัน 9 ดําเนิ นตามกฎเกณฑ์ของเรา และรักษาคําตัดสินของเรา เพื่อประพฤติอย่างถูก
ต้อง คนนั ้นเป็นคนชอบธรรม เขาจะมีชีวิตดํารงอยู่แน่ องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้
แหละ 10 ถ้าเขามีบุตรชายเป็นโจร ผู้กระทําให้โลหิตตก ผู้ได้กระทําสิง่ เหล่านี้ สิ่งเดียวแก่พี่
น้ อง 11 ผู้มิได้กระทําตามหน้าที่ เหล่านี้ แต่รับประทานบนภูเขา กระทําให้ภรรยาของเพื่อน
บ้านมลทิน 12 กดขี่ คนจนและคนขัดสน ได้ ใช้ ความรุ นแรงแย่ง ชิง เอาของผู้ อ่น
ื ไป ไม่ ยอม
คืน ของประกัน แหงนตาขึ้น นมัสการรู ป เคารพ และกระทํา การอัน น่า สะอิดสะเอียน 13 ให้
ยืมด ้วยหาดอกเบี้ย และหาเงิน เพิม
่ เขาควรจะมี ชี วิต ต่อ ไปหรือ เขาจะไม่ มี ชี วิตอยู่ เขาได้
กระทําบรรดาสิง่ ที่ น่าสะอิดสะเอียนเหล่านี้ เขาจะต้องตายแน่ ให้โลหิตของผู้นั้นตกอยู่บน
ผู้นั้นเอง 14 แต่ ดูเถิด ถ้าชายคนนี้ มีบุตรชายผู้แลเห็นบาปทัง้ สิน
้ ซึ่งบิดาของเขาได้กระทํา
และตรึกตรอง และมิได้กระทําตาม 15 มิได้รับประทานบนภูเขา หรือเงยหน้าขึ้นนมัสการรู ป
เคารพแห่ง วงศ์ วานอิสราเอล มิได้ กระทํา ให้ ภรรยาของเพื่อนบ้านมลทิน 16 มิได้ บีบ บังคับ
ผู้ ใด ไม่ เรียกร้องของประกัน ไม่ เคยใช้ ความรุ นแรงปล้น ผู้ ใด แต่ ให้ อาหารแก่ ผู้ หิว และ
ให้ เสื้อผ้า คลุม กายที่ เปลือย 17 หดมือ ไว้ มิได้ เบียดเบียนคนยากจน ไม่ เรียกดอกเบี้ย หรือ
เงินเพิม
่ กระทําตามคําตัดสินทัง้ หลายของเรา และดําเนิ นตามกฎเกณฑ์ของเรา เขาจะไม่
ตายเพราะความชัว่ ช้าของบิดาเขา เขาจะดํารงชีวต
ิ อยู่แน่ นอน 18 ส่วนบิดาของเขา เพราะ
เป็น คนหาเงิน ด้วยการบีบ บังคับ ได้ ใช้ ความรุ นแรงปล้น พี่ น้องของตน กระทํา ความไม่ ดี
ในท่ามกลางชนชาติ ของเขา ดู เถิด เขาก็ จะต้องตายเพราะความชัว่ ช้า ของเขา 19 แต่ เจ้ า
ยัง กล่าวว่า ‘ทําไมบุตรชายจึง ไม่ สมควรรับ โทษความชัว่ ช้า ของบิดาตน� เมื่ อบ ุตรชายได้
กระทํา ความยุ ติ ธรรมและความชอบธรรมแล้ว และได้ รก
ั ษากฎเกณฑ์ ทัง้ สิน
้ ของเรา และ
ประพฤติตาม เขาจะดํารงชีวต
ิ อยูแน่
่ นอน 20 ชีวิตที่กระทําบาปจะต้องตาย บุตรชายไม่ต้อง
รับโทษความชัว่ ช้าของบิดา บิดาก็ไม่ต้องรับโทษความชัว่ ช้าของบุตรชาย คนชอบธรรมจะ
1
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รับ ความชอบธรรมของตัว และคนชัว่ จะรับ ความชัว่ ของตน แต่ ถ้า คนชัว่ คนใดหัน กลับ
เสียจากบาปซึ่งเขาได้กระทําไปแล้ว และรักษากฎเกณฑ์ทัง้ สิน
้ ของเรา และกระทําความยุ
ติ ธรรมและความชอบธรรม เขาจะดํารงชีวต
ิ อยู่ แน่ นอน เขาจะไม่ ต้องตาย 22 บรรดาการ
ละเมิด ใดๆซึ่ง เขาได้ กระทํา แล้ วน น
ั ้ จะมิ ได้ จดจํา ไว้เพื่อ เอาโทษเขา เขาจะมี ชี วิตอยู่ เพราะ
ความชอบธรรมที่เขาได้กระทําไป 23 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า เรามีความพอใจใน
ความตายของคนชัว่ หรือ แต่ เราพอใจให้ เขากลับ จากความชัว่ ของเขาและมี ชี วิตอยู่ มิใช่
หรือ 24 แต่ เมื่อ คนชอบธรรมหัน กลับ จากความชอบธรรมของตัว และกระทํา ความชัว่ ช้า
และกระทําบรรดาสิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียนเช่นเดียวกับที่คนชัว่ ได้กระทํา ผู้นั ้นสมควรจะมีชีวิ
ตอยู่หรือ การชอบธรรมทัง้ สิน
ั ้ จะมิได้จดจําไว้อีกเลย เขาจะต้อง
้ ซึ่งเขาได้กระทํามาแล้วนน
ตายด้วยการละเมิดซึ่งเขาได้กระทําไว้และบาปซึ่งเขาได้กระทําลงไป 25 แต่เจ้ายังกล่าวว่า
‘วิธีการขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ไม่ ยุติธรรม � โอ วงศ์ วานอิสราเอลเอ๋ย จงฟัง เถอะ วิธีการ
ของเราไม่ยุติธรรมหรือ วิธีการของเจ้ามิใช่หรือที่ ไม่ยุติธรรม 26 เมื่อคนชอบธรรมหันกลับ
จากความชอบธรรมของเขาและกระทําความชัว่ ช้า และตายเพราะการนั ้น เขาจะต้องตาย
ด้วยเหตุ ความชัว่ ช้า ที่ เขาได้ กระทํา 27 และเมื่อ คนชัว่ หัน กลับ จากความชั ่วท ี่ ตนกระทํา ไป
และกระทํา ความยุ ติ ธรรมและความชอบธรรม เขาก็ ได้ ช่วยชีวต
ิ ของเขาเองไว้ 28 เพราะ
เขาได้ ตรึก ตรองและหัน กลับ จากการละเมิด ทัง้ สิน
ิ อยู่
้ ซึ่ง เขาได้ กระทํา ไป เขาจะดํารงชีวต
29
แน่ นอน เขาจะไม่ต้องตาย แต่วงศ์วานอิสราเอลกล่าวว่า ‘วิธการขององค์
ี
พระผู้เป็นเจ้า
ไม่ ยุติธรรม � โอ วงศ์ วานอิสราเอลเอ๋ย วิธีการของเราไม่ ยุติ ธรรมหรือ วิธีการของเจ้ามิ ใช่
หรือ ที่ ไม่ ยุติธรรม 30 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสว ่า โอ วงศ์ วานอิสราเอลเอ๋ย เพราะ
ฉะนั ้น เราจะพิพากษาเจ้า ทุก คนตามทางประพฤติ ของคนนั ้นๆ จงกลับ ใจและหันกลับ เสีย
จากการละเมิดทัง้ สิน
้ ของเจ้า เกรงว่าความชัว่ ช้าของเจ้าจะเป็นสิง่ สะดุดให้เจ้าพินาศ 31 จง
ละทิง้ การละเมิดทัง้ สิน
้ ซึ่งเจ้าได้ละเมิดต่อเรา จงทําตัวให้มีจิตใจใหม่และวิญญาณใหม่ โอ
วงศ์ วานอิสราเอลเอ๋ย เจ้าจะตายเสียทําไมเล่า 32 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า เราไม่
มีความพอใจในความตายของผู้หน่ง
ึ ผู้ใดเลย จงหันกลับและดํารงชีวต
ิ อยู�
่
21

19
บทครํา่ ครวญเรือ
่ งเจ้านายอิสราเอล

“มารดาของ
เจ้าเป็นอย่างไรหนอ ก็เป็นแม่สิงโต เธอนอนอยูท
่ ่ามกลางสิงโตทัง้ หลาย เธอเลี้ยงดูลูกของ
เธอท่ามกลางสิงโตหนุ่ม 3 เธอเลี้ยงลูกสิงโตตัวหนึ่ งให้เติบโตขึ้น กลายเป็นสิงโตหนุ่ม มัน
ฝึ กหัดจับเหยื่อและมั นกินคน 4 ประชาชาติ ได้ ยินเรือ
่ งของมัน เขาก็ จับมันได้ ในหลุมพราง
ของเขา เขาจู งม ัน มาด้วยโซ่ มาย ัง แผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ 5 เมื่อ แม่ สิ งโตเห็ นว ่า เธอคอยนานแล้ว
และความหวัง ของเธอสูญ ไป เธอก็ เอาลูก มาอีก ตัว หนึ่ ง เลี้ยงให้ เป็น สิงโตหนุ่ม 6 มัน ไปๆ
มาๆท่ามกลางสิงโตและกลายเป็น สิงโตหนุ่ม และมัน ฝึ กห ัด จับ เหยื่อ มั นก ินคน 7 มั นร ู้ จัก
บรรดาพระราชวังที่รา้ งของเขา และกระทําให้เมืองทัง้ หลายของเขาว่างเปล่า แผ่นดินนั ้นก็
รกร้างและความสมบูรณ์ของมันก็วา่ งเปล่าไป เมื่อได้ยน
ิ เสียงคํารามของมัน 8 แล้วบรรดา
ประชาชาติก็ล้อมต่อสู้มันทุกด้านจากแว่นแคว้นทัง้ ปวง เขาทัง้ หลายกางข่ายออกคลุมมัน
มั นก็ถู กจั บอยู่ในหลุมพรางของเขาทัง้ หลาย 9 เขาล่ามโซ่ ขังมันไว้ในกรง และนํามันมายัง
กษั ตริย์บาบิโลน เขาก็ขังมันไว้ในที่กําบังเข้มแข็ง เพื่อไม่ให้ได้ยินเสียงของมันอีกที่บนภูเขา
1 ฝ่ายเจ้า จงเปล่ง เสียงร้องบทครํา
่ ครวญเรือ
่ งเจ้านายอิสราเอล 2 กล่าวว่า
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10 มารดาของเจ้า เหมือนเถาองุ ่นที ่ อยู่ ในโลหิต ของเจ้า

แห่งอ ิส ราเอล
เอามาปลูก ไว้ริม นํ้า
เธอมีผลดกและมีแขนงมากมายเหตุด้วยนํ้าบริบูรณ์ 11 เธอมีแขนงที่แข็งแรงซึ่งกลายเป็น
ไม้ธารพระกรของผูครอบครอง
้
ความสูงของเธอชูข้น
ึ ท่ามกลางแขนงที่หนาทึบ เธอปรากฏ
ในที่สูงของเธอพร้อมกับแขนงมากมายของเธอ 12 แต่ว่าเธอถูกถอนออกด้วยความเกรีย
้ ว
กราด เธอถูกทิง้ ลงยังพื้นดิน ลมตะวันออกกระทําให้ผลของเธอเหีย
่ วไป แขนงที่แข็งแรงก็
หักเสียและเหีย
่ วไป ไฟก็ไหม้เสีย 13 คราวนี้ เธอปลูกไว้ในถิน
่ ้งแล้
่ ทุรกันดาร ในแผ่นดินทีแห
14
งกันดารนํ้า ไฟได้ ออกมาจากแขนงใหญ่นั ้น เผาผลาญแขนงอื่นและผลเสียหมด จึงไม่
มีแขนงแข็งแรงเหลืออยู่ในต้นอีกเลย ไม่มีธารพระกรสําหรับผู้ครอบครอง นี่ เป็นบทเพลง
ครํา่ ครวญ และใช้เป็นบทเพลงครํา่ ครวญ�

20
พระเจ้าทรงถูกต้องเมื่อทรงยุติธรรม

อยู่ มาวั นที ่ สิบ เดือนที่ หา้ ในปี ที่ เจ็ด พวกผู้ ใหญ่ แห่ งอ ิส ราเอลบางคนได้ มาทูล ถาม
พระเยโฮวาห์ และมานั ่ง อยู่ ข้างหน้า ข้าพเจ้า 2 พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาย ัง ข้าพเจ้า
ว่า 3 “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงพูดกับพวกผู้ใหญ่แห่งอิสราเอล และกล่าวแก่เขาว่า องค์พระ
ผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า ที่ เจ้ ามากัน นี้ จะมาถามเราหรือ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า
ตรัสว ่า เรามี ชี วิตอยู่ แน่ ฉั นใด เราจะไม่ ยอมให้ เจ้ ามาถามเรา 4 บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย เจ้ า
จะพิพากษาเขาหรือ เจ้ าจะพิพากษาเขาหรือ จงให้เขาทัง้ หลายทราบถึง การกระทํา อัน น่า
สะอิดสะเอียนของบรรพบุรุษ ของเขา 5 และจงกล่าวแก่ เขาว่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า
ตรัสดังนี้ ว่า ในวันนั ้นเมื่อเราเลือกสรรอิสราเอลไว้ เราปฏิญาณต่อเชื้อสายแห่งวงศ์วานยา
โคบ โดยสําแดงตัวเราให้เขารู จ
้ ักในแผ่นดิ นอียป
ิ ต์ เมื่อเราปฏิญาณกับเขาว่า เราเป็นพระ
6
เยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ในวันนั ้น เราปฏิญาณต่อเขาว่า เราจะนําเขาออกจากแผ่นดินอ
ียป
ิ ต์ ไปยัง แผ่นดิ นที ่ เราหาให้ เขาทัง้ หลาย เป็น แผ่นดิ นที ่ มีน ้าํ นมและนํ้า ผึ้ง ไหลบริบู รณ ์
เป็นแผ่นดินที่มีสง่าราศีที่สุดในแผ่นดินทัง้ หลาย 7 และเรากล่าวแก่เขาว่า เจ้าทุกคนจงทิง้
สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนซึ่ง นั ยน์ ตาของเจ้า ทัง้ หลายกําลัง เพลิดเพลิน อยู่ นั้น เสีย อย่า กระทํา
ตัว ของเจ้า ให้มลทิน ไปด้วยรู ป เคารพของอียป
ิ ต์ เราคือ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเจ้า 8 แต่
เขาทัง้ หลายได้กบฏต่อเราและไม่ยอมฟังเรา เขาทัง้ หลายไม่ได้ทิง้ สิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียนซึ่ง
นั ยน์ ตาของเขาเพลิดเพลิน อยู่ นั้น ทุก คน ทัง้ เขาก็ มิได้ ละทิง้ รู ป เคารพของอียป
ิ ต์ แล ้ว เรา
ก็ คิด ว่า เราจะระบายความกริว้ ของเราออกเหนื อ เขา และให้ ความโกรธของเรามี ต่อ เขา
ในท่า มกลางแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ จนมอดลง 9 แต่ เราก็ กระทํา โดยเห็น แก่ นามของเราเอง เพื่อ
ไม่ให้ชื่อนั ้นมลทินต่อหน้าประชาชาติซ่ึงเขาอาศัยอยู่ เราจึงได้สําแดงตัวของเราท่ามกลาง
สายตาของเขาให้เขารู จั
้ ก ในการที่ เรานําคนอิสราเอลออกมาจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ 10 ดังนั ้น
11
เราจึงนําเขาออกจากแผ่นดิ นอียป
ิ ต์ และนําเขาเข้ามาในถิน
่ ทุรกันดาร เราให้กฎเกณฑ์
ของเราแก่ เขา และสําแดงคําตัดสินของเราให้เขารู ้ ซึ่งถ้ามนุษย์ได้ รักษาไว้ก็ จะดํารงชีวต
ิ
12
อยู่ ได้ ยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก เราได้ ให้ สะบาโตของเราแก่ เขา เป็น หมายสําคัญ ระหว่างเราและ
เขาทัง้ หลาย เพื่อ เขาจะทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์ เป็น ผู้ กระทํา ให้ เขาบริสุทธิ ์ 13 แต่
วงศ์ วานอิสราเอลได้กบฏต่อเราในถิน
่ ทุรกันดาร เขามิได้ดําเนิ นตามกฎเกณฑ์ของเรา แต่
ได้ ดู หมิน
ิ อยู่
่ คํา ตัดสิน ของเรา ซึ่ง ถ้า มนุษย์ คนหนึ่ ง คนใดปฏิ บั ติ ตาม เขาก็ จะดํารงชีวต
ได้ ด้วยกฎเกณฑ์ และคํา ตัดสิน เหล่า นั ้น และเขาได้ กระทํา ให้ วน
ั สะบาโตของเรามัว หมอง
1

เอเสเคียล 20:14

951

เอเสเคียล 20:32

อย่างยิง่ เราจึง กล่าวว่า เราจะเทความเดือดดาลของเราออกเหนื อ เขาในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร
เพื่อผลาญเขาเสีย 14 แต่เราก็กระทําโดยเห็นแก่นามของเราเอง เพื่อไม่ให้ชื่อนั ้นมลทินต่อ
หน้า ประชาชาติ ทัง้ หลาย ซึ่ง เราได้ นํา คนอิสราเอลออกมาท่ามกลางสายตาของเขา 15 ยิง่
กว่า นั ้ นอ ีก เราได้ ปฏิญาณต่อ เขาในถิน
่ ทุ รก ัน ดารว่า เราจะไม่ นํา เขาเข้า มาในแผ่น ดิน ซึ่ง
เราได้ ให้ แก่ เขา เป็น แผ่นดิ นที ่ มีน ้าํ นมและนํ้า ผึ้ง ไหลบริบู รณ ์ เป็น แผ่นดิ นที ่ มี สง่า ราศี ที่
สุดในแผ่นดินทัง้ หลาย 16 เพราะเขาดู หมิน
่ คําตัดสินของเรา และไม่ ดําเนิ นตามกฎเกณฑ์
ของเรา และได้ กระทํา ให้วน
ั สะบาโตของเรามัว หมอง เพราะว่า จิตใจของเขาไปติดตามรู ป
เคารพของเขา 17 ถึงกระนั ้ นก็ดี นั ยน์ ตาของเราก็ยงั ปรานี เขา และเรามิได้ทําลายเขา หรือ
กระทํา ให้ เขาจบสิน
้ ลงในถิน
่ ทุ รก ัน ดารนั ้น 18 แต่ เราพู ดก ั บลู กหลานของเขาในถิน
่ ทุ รก
ัน ดารนั ้ นว ่า อย่า ดําเนิ น ตามกฎเกณฑ์ ของบรรพบุรุษ ของเจ้า หรือ รักษาคํา ตัดสิน ของเขา
หรือ กระทํา ตัว เจ้า ให้ มลทิน ไปด้วยรู ป เคารพของเขา 19 เราคือ พระเยโฮวาห์ เป็น พระเจ้า
ของเจ้า จงดําเนิ นตามกฎเกณฑ์ของเรา และจงรักษาคําตัดสินของเรา และประพฤติตาม
20 และนั บถือบรรดาสะบาโตของเรา เพื่อจะเป็ นหมายสําคัญระหว่างเรากับเจ้า เพื่อเจ้าจะ
ทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์เป็นพระเจ้าของเจ้า 21 แต่ลูกหลานเหล่านั ้ นก็กบฏต่อเรา เขา
ทัง้ หลายมิ ได้ ดําเนิ น ตามกฎเกณฑ์ ของเรา และไม่ รก
ั ษาคํา ตัดสิน ของเราเพื่อ จะประพฤติ
ตาม ซึ่งถ้ามนุษย์คนหนึ่ งคนใดปฏิบัติตามก็จะดํารงชีวต
ิ อยู่ได้ด้วยกฎเกณฑ์และคําตัดสิน
เหล่านั ้น เขาได้กระทําให้บรรดาวันสะบาโตของเรามัวหมอง เราจึงกล่าวว่า เราจะเทความ
เดือดดาลของเราออกเหนื อ เขา และให้ ความโกรธของเราที่ มีต ่อ เขาที่ ในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร
บรรลุ ลงเสียที 22 แต่เราได้หดมือของเราไว้ และกระทําโดยเห็นแก่นามของเราเอง เพื่อไม่
ให้ชื่อนั ้นมลทินท่ามกลางสายตาของประชาชาติ ทัง้ หลาย ซึ่งเราได้ นําชนอิสราเอลออกมา
ท่ามกลางสายตาของเขา 23 ยิง่ กว่านั ้ นอีก เราได้ ปฏิญาณต่อเขาทัง้ หลายในถิน
่ ทุรกันดาร
ว่า เราจะให้กระจัดกระจายไปในท่ามกลางประชาชาติ และกระจายเขาไปอยู่ตามประเทศ
ต่างๆ 24 เพราะว่าเขามิได้กระทําตามคําตัดสินของเรา แต่ได้ดูหมิน
่ กฎเกณฑ์ของเรา และ
กระทําให้วน
ั สะบาโตทัง้ หลายของเรามัวหมอง และนั ยน์ ตาของเขาก็ติดตามรู ปเคารพแห่ง
บรรพบุรุษของเขา 25 ยิง่ กว่านั ้นอีก เราได้ให้กฎเกณฑ์ที่ไม่ดีและให้คําตัดสินซึ่งตามนั ้นเขา
จะดํารงชีวต
ิ ไม่ได้ 26 และเราก็ได้ให้เขามลทินไปด้วยของถวายของเขาเอง โดยให้เขาถวาย
บุตรหัวปี ให้ลุยไฟ เพื่อเราจะกระทําให้เขารกร้างไป เพื่อให้เขาทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์
27 เพราะฉะนั ้น บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย จงพู ดก ับ วงศ์ วานอิสราเอลและกล่าวแก่ เขาว่า องค์
พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ในเรือ
่ งนี้ บรรพบุรุษของเจ้าก็ได้หมิน
่ ประมาทเราอีก โดย
28
กระทําการละเมิดต่อเรา เพราะว่าเมื่อเราได้นําเขาเข้ามาในแผ่นดินที่เราปฏิญาณว่าจะ
ให้เขานั ้นแล้ว เมื่อเขาเห็นเนิ นเขาสูง ณ ที่ใด หรือเห็นต้นไม้ใบดกที่ไหน เขาก็ถวายเครือ
่ ง
บูชาอันเป็ นที ่ให้เคืองใจเรา ณ ที่ นั่น เขาถวายกลิ่นที ่พึงใจ และเขาเทเครือ
่ งดื่มบูชาออกที่
นั ่น 29 เราได้ถามเขาว่า ปูชนียสถานสูงซึ่งเจ้าเข้าไปนั ้นคืออะไร และเขาจึงเรียกชื่อที่นั่นว่า
บามาห์ สืบเนื่ องมาจนทุกวันนี้ 30 เพราะฉะนั ้นจงกล่าวแก่วงศ์วานอิสราเอลว่า องค์พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า เจ้ากระทําตัวให้มลทินไปตามอย่างบรรพบุรุษของเจ้า และเล่น
ชูก
้ ับสิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียนของเขาหรือ 31 เมื่อเจ้าถวายของบูชาและถวายบุตรชายให้ลุยไฟ
เจ้าได้กระทําตัวให้มลทินด้วยบรรดารู ปเคารพของเจ้าจนทุกวันนี้ โอ วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย
เราจะให้เจ้ ามาถามเราหรือ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสว ่า เรามี ชี วิตอยู่ แน่ ฉั นใด เรา
จะไม่ให้เจ้ ามาถามเราฉั นนั ้น 32 อะไรอยู่ในใจของเจ้าจะไม่เกิดขึ้นได้ เลย คือความคิดที่ ว่า
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‘ให้ เราเป็น เหมือนประชาชาติ ทัง้ หลาย ให้ เป็น เหมือนครอบครัว ต่างๆในประเทศทัว่ ไป คือ
ให้เราปรนนิ บัติไม้และศิลา�
หลังจากยุคเจ็ดปีอส
ิ ราเอลจะได้รบ
ั การชําระล้าง
33 องค์ พระผู้ เป็ น เจ้า พระเจ้า ตรัสว ่า

เรามี ชี วิตอยู่แน่ ฉั นใด เราจะครอบครองเหนื อ เจ้า
แน่ นอนที เดียว ด้วยมือ ที่ มี ฤทธิ์ และด้วยแขนที่ เหย ียดออก และด้วยความพิโรธที่ เทลง
มา 34 เราจะนําเจ้าออกมาจากชนชาติทัง้ หลาย และจะรวบรวมเจ้าออกมาจากประเทศทัง้
ปวงซึ่ง เจ้า ต้องกระจัดกระจายกัน ไปอยู่ นั ้น ด้วยมือ ที่ มี ฤทธิ์ และด้วยแขนที่ เหย ียดออก
และด้วยความพิโรธที่ เทลงมา 35 และเราจะนํา เจ้า เข้าไปในถิน
่ ทุ รก ัน ดารแห่ง ชนชาติ ทัง้
หลาย และที่ นั่น เราจะเข้า สู่ การพิพากษากับ เจ้า หน้า ต่อ หน้า 36 เราเข้า สู่ การพิพากษากับ
บรรพบุรุษ ของเจ้า ในถิน
ิ ต์ อย่างไร องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า
่ ทุ รก ัน ดารแห่ง แผ่นดิ นอ ียป
ตรัสว่า เราจะเข้าสู่ การพิพากษากับเจ้าอย่างนั ้น 37 เราจะให้เจ้ าลอดไปใต้คทา และเราจะ
ให้เจ้าเข้าพันธสัญญา 38 เราจะชําระพวกกบฏเสียจากท่ามกลางเจ้า ทัง้ ผูล
้ ะเมิดต่อเรา เรา
จะนํา เขาออกจากแผ่นดิ นที ่ เขาไปอาศัย อยู่ นั ้น แต่ เขาจะไม่ ได้ เข ้า ไปในแผ่นดิ นอ ิส ราเอล
แล้วเจ้าจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์ 39 เดีย
๋ วนี้ องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า โอ
วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย ฝ่ายเจ้าทัง้ หลายทุกคนจงไปปรนนิ บัติรู ปเคารพของเจ้าเดีย
๋ วนี้ และ
ต่อไปถ้าเจ้าไม่ฟังเรา แต่ชื่ออันบริสุทธิข
์ องเรานั ้นเจ้าอย่ากระทําให้มลทินอกด
ี ้วยของถวาย
และด้วยรู ปเคารพของเจ้า 40 องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า ด้วยว่าบนภูเขาบริสุทธิข
์ อง
เรา คือภูเขาสูงของอิสราเอล บรรดาวงศ์วานทัง้ หมดของอิสราเอลจะปรนนิ บัติเราในแผ่น
ดินนั ้น เราจะโปรดเขา ณ ที่ นั่น ณ ที่ นั ่นเราจะเรียกของถวายของเจ้า และผลรุ น
่ แรกแห่ง
เครือ
่ งบูชาของเจ้า กับ เครือ
่ งถวายบูชาอัน บริสุทธิ์ ทัง้ สิน
้ ของเจ้า 41 เมื่อ เรานํา เจ้า ออกมา
จากชาติ ทัง้ หลาย และรวบรวมเจ้า ออกมาจากประเทศที่ เจ้ ากระจัดกระจายไปอยู่ นั ้น เรา
จะโปรดเจ้า ดัง่ เป็น กลิ่ นที ่ พอใจของเรา และเราจะสําแดงความบริสุทธิ์ ของเราท่ามกลาง
เจ้าต่อหน้าต่อตาประชาชาติทัง้ หลาย 42 และเจ้าจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์ ในเมื่อเรา
นําเจ้าเข้าในแผ่นดินอิสราเอล อันเป็นประเทศซึ่งเราปฏิญาณไว้วา่ จะให้แก่บรรพบุรุษของ
เจ้า 43 ณ ที่นั ่นเจ้าจะระลึกถึงวิถีทางและการกระทําทัง้ สิน
้ ของเจ้า ซึ่งได้กระทําให้เจ้าเป็น
มลทิน และในสายตาของเจ้าเองเจ้าจะเกลียดชังตัวของเจ้า เพราะความชัวท
ั ้ หลายซึ่งเจ้า
่ ง
ได้กระทํานั ้น 44 โอ วงศ์ วานอิสราเอลเอ๋ย เมื่อเราได้กระทํากับเจ้าด้วยเห็นแก่นามของเรา
มิใช่ตามทางอันชัว่ ของเจ้า หรือตามการกระทําที่เสื่อมทรามของเจ้า แล้วเจ้าจึงจะทราบว่า
เราคือพระเยโฮวาห์ องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ�
คําอุปมาเรือ
่ งถิน
่ ใต้
45 และพระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าว่า 46 “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงมุ่งหน้าไป

ทางทิศใต้และเทศนากล่าวโทษพวกถิน
่ ใต้ จงพยากรณ์ ต่อแดนป่าไม้ที่ในถิน
่ ใต้ 47 จงกล่าว
แก่ป่าไม้แห่งถิน
่ ใต้ว่า จงฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดัง
นี้ ว่า ดู เถิด เราจะก่อไฟไว้ในเจ้า มันจะเผาผลาญต้นไม้ เขียวและต้นไม้ แห้งทุกต้ นที ่อยู่ใน
เจ้าเสีย จะดับเปลวเพลิงอันลุกโพลงนั ้นไม่ได้ และดวงหน้าทุกหน้าตัง้ แต่ทิศใต้จนทิศเหนื อ
จะถูกไฟลวก 48 เนื้ อหนั งทัง้ สิน
้ จะเห็นว่าเราคือพระเยโฮวาห์ผู้ได้ ก่อไฟนั ้น ผู้ใดจะดั บก็ไม่
ได้� 49 แล้วข้าพเจ้าจึงกล่าวว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า เจ้าข้า เขาทัง้ หลายกําลังกล่าว
ถึงข้าพระองค์ว่า เขาไม่ใช่เป็นคนสร้างคําอุปมาดอกหรือ�
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ดาบของพระเยโฮวาห์

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าว่า 2 “บุ ตรแห่งมนุษย์เอ๋ย

จงมุ่งหน้าของเจ้า
ต่อสู้เยรู ซาเล็ม และเทศนากล่าวโทษสถานบริสุทธิ์ทัง้ หลาย จงพยากรณ์ กล่าวโทษแผ่นดิ
นอิสราเอล 3 และกล่าวแก่แผ่นดินอิสราเอลว่า พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด เราเป็นปฏิ
ปักษ์ กับเจ้า และเราจะชักดาบของเราออกจากฝัก และเราจะขจัดทัง้ คนชอบธรรมและคน
ชัว่ ออกจากเจ้าเสีย 4 ดังนั ้นจงดูเถิดว่าเราจะตัดเอาทัง้ คนชอบธรรมและคนชัว่ ออกจากเจ้า
เสีย เพราะฉะนั ้น ดาบของเราจะออกจากฝัก ไปต่อสู้ เนื้ อ หนั ง ทัง้ สิน
้ จากทิศ ใต้ ถึง ทิศ เหนื อ
5 เพื่อเนื้ อหนั งทัง
้ สิน
้ จะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์ได้ชักดาบของเราออกจากฝักแล้ว และ
จะไม่เก็บใส่ฝักอีก 6 บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เพราะฉะนั ้นจงถอนหายใจ ถอนหายใจด้วยความ
ระทมใจและความขมขื่น ต่อ หน้า ต่อตาเขาทัง้ หลาย 7 และเมื่อ เขาทัง้ หลายกล่าวแก่ เจ้ าว่า
‘ทําไมเจ้า ถอนหายใจ� เจ้ าจงกล่าวว่า ‘เพราะเรือ
่ งข่าวนั ้น เมื่อ ข่าวนั ้น มาถึง หัวใจทุก ดวง
จะละลายและมือทัง้ สิน
้ จะอ่อนเปลี้ยไป และบรรดาจิตวิญญาณจะแน่ นิ่งไป และหัวเข่าทุก
เข่าจะอ่อนเปลี้ยดัง่ นํ้า ดูเถิด ข่าวนั ้นมาถึงและจะสําเร็จ� องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสด
ังนี้ แหละ�
พระเจ้าทรงลับดาบของพระองค์ให้คม
พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาย ัง ข้าพเจ้า อี กว่า 9 “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย จงพยากรณ์
และกล่าวว่า พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า ดาบเล่ม หนึ่ ง ดาบเล่ม หนึ่ ง ซึ่ง เขาลับ ให้ คม และขั
ดมันด้วย 10 ลับให้คมเพื่อจะเข่นฆ่า ขัดมันไว้เพื่อจะให้วาววับ เราจะร่าเริงหรือ ดาบนั ้นได้
ประมาทไม้เรียวแห่งบุตรชายของเรา เหมือนต้นไม้ทุกอย่าง 11 เพราะฉะนั ้นจึงมอบดาบให้
ขัดมัน เพื่อจะถือไว้ได้ ดาบนั ้นคมแล้วและขัดมัน เพื่อจะมอบไว้ในมือของผู้ฆ่า 12 บุตรแห่ง
มนุษย์เอ๋ย จงร้องไห้และครํา่ ครวญเถิด เพราะเป็นเรือ
่ งต่อสู้กับประชาชนของเรา และต่อสู้
กับ บรรดาเจ้า นายของอิสราเอล ความหวาดผวาเพราะเหตุ ดาบนั ้น จะอยู่ เหนื อ ประชาชน
ของเรา เพราะฉะนั ้นจงตีที่โคนขาของเจ้าเถิด 13 เพราะมีการทดลอง และอะไรเล่าถ้าดาบ
ได้ดูหมิน
่ ไม้เรียวนั ้น ก็จะไม่มีอีก องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ 14 บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย
เพราะฉะนั ้น จงพยากรณ์ เถิด จงตบมือ และปล่อยให้ดาบลงมาสองครัง้ เออ สามครัง้ คือ
ดาบสําหรับ คนเหล่านั ้ นที ่ จะถูก ฆ่า เป็น ดาบของพวกผู้ ยิง่ ใหญ่ ที่ ถู กฆ่า ซึ่ง ได้ เข ้า ไปในห้อง
ส่วนตัว 15 เพื่อว่าใจของเขาจะละลาย และเพื่อซากปรักหักพังของเขาจะทวีคูณขึ้นอีก เรา
ได้จ่อดาบนั ้นไปที่ประตูเมืองทัง้ หลายของเขาแล้ว เออ ทําเสียเหมือนอย่างกับฟ้าแลบ เขา
ขัดมันเพื่อจะเข่นฆ่า 16 รวมกันเข้ามา ไปทางขวาเรียงแถว แล้วไปทางซ้าย ไม่ว่าหน้าของ
เจ้ามุ่งไปทางไหน 17 เราจะตบมือของเราด้วย และเราจะระบายความโกรธของเราจนหมด
เราคือพระเยโฮวาห์ได้ลัน
่ วาจาแล้ว�
8

จะไม่มีกษั ตริยในอิ
์
สราเอลจนกว่าพระผู้ชว
่ ยให้รอดเสด็จมา

พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาย ัง ข้าพเจ้า อี กว่า 19 “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย จงขีด ทาง
ไว้สองทางให้ดาบแห่งกษั ตริย์บาบิ โลนเข้า มา ทัง้ สองทางให้ออกมาจากแผ่น ดิน เดียวกัน
และจงทํา ป้ายบอกทาง จงทํา ไว้ ที่ หัว ถนนที่ เข ้า ไปหากรุ ง 20 ทํา ทางหนึ่ ง ให้ ดาบมายัง รับ
บาห์แห่งคนอัมโมน และมายังยูดาห์ในเยรู ซาเล็มเมืองที่ มีกําแพง 21 เพราะว่ากษั ตริย์บา
บิโลนยืนอยู่ที่ ทางแพร่ง อยู่ที่ หัวถนนสองถนน กําหนดหาคําทํานาย ท่านเขย่าลูกธนู และ
ปรึกษาเทราฟิม ท่านมองดู ที่ ตับ 22 ในมือ ข้างขวา ท่านมี สลากเยรู ซาเล็ม เพื่อ ตัง้ เครือ
่ ง
18
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ทะลวง เพื่อจะให้อา้ ปากในการฆ่า เพื่อส่งเสียงตะโกน เพื่อวางเครือ
่ งทะลวงกําแพงเข้าที่
ประตูเมือง เพื่อก่อเชิงเทินและก่อกําแพงล้อม 23 และจะเป็นเหมือนคําทํานายเท็จสําหรับ
คนเหล่า นั ้น ในสายตาของเขา คือ คนเหล่านั ้ นที ่ ให้ สัตย์ ปฏิญาณแล้ว แต่ ท่านจะระลึก ถึง
ความชัว่ ช้า เพื่อเขาทัง้ หลายจะถูกจับเอาไป 24 เพราะฉะนั ้น องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรั
สดังนี้ ว่า เพราะว่าเจ้าได้กระทําความชัว่ ช้าของเจ้าให้เราระลึกได้ โดยการละเมิดของเจ้าที่
เผยออก จนบาปของเจ้าปรากฏในการกระทําทัง้ สิน
้ ของเจ้า เราได้ระลึกถึงเจ้า เจ้าจึงต้อง
ถูกจับเอาไปด้วยมือ 25 และเจ้า ผู้ชัวท
่ ี่ลามกคือเจ้านายอิสราเอลเอ๋ย ผู้ที่ วันกําหนดมาถึง
แล้ว คือเวลาแห่งการลงโทษความชัว่ ช้าครัง้ สุดท้าย 26 องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดัง
นี้ ว่า จงปลดผ้าโพก และถอดมงกุฎออกเสีย สิ่งต่างๆจะไม่คงอยูอย่
่ างที่เคยเป็น ให้ยกย่อง
คนที่ต่ําขึ้น และให้กดคนที่สูงลง 27 เราจะกระทําให้เป็นทีพั
่ งทลาย พังทลาย พังทลาย และ
จะไม่ มี เลยจนกว่า ผู้ มี สิทธิอั
์ น ชอบธรรมจะมาถึง และเราจะประทานให้แก่ ท่านผู้ นั ้น 28 บุ
ตรแห่งมนุษย์เอ๋ย และเจ้าจงพยากรณ์ และกล่าวว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ เก
ี่ยวกับคนอัมโมน และเกี่ยวกับเรือ
่ งน่าตําหนิ ของเขาทัง้ หลายว่า ดาบเล่มหนึ่ ง ดาบเล่มหนึ่ ง
ถูก ชัก ออก เขาขั ดม ัน เพื่อ การเข่น ฆ่า เขาให้มัน ดื่ม โลหิต เพราะมัน วาววับ 29 ขณะเมื่อ เขา
เห็น นิ มิ ตเท็จ มาบอกท่าน ขณะเมื่อ เขาให้คํา ทํานายมุสาแก่ ท่าน เพื่อ จะวางท่านไว้บนคอ
ของผู้ ชั ่วท ี่ ถู กฆ่า เวลากําหนดของเขามาถึง แล้ว คือ เวลาแห่ง การลงโทษความชัว่ ช้า ครัง้
สุดท้าย 30 เราจะให้ดาบกลับเข้าฝักอีกหรือ เราจะพิพากษาเจ้าในสถานที่ที่เจ้าถูกสร้างขึ้น
ในแผ่น ดิน ดัง้ เดิม ของเจ้า 31 เราจะเทความกริว้ ของเราเหนื อ เจ้า และเราจะพ่น เจ้า ด้วย
ไฟแห่งความพิโรธของเรา และเราจะมอบเจ้าไว้ในมือของคนเขลา ผู้มีฝีมือในการทําลาย
32 เจ้าจะเป็ นฟืนไว้ใส่ไฟ โลหิตของเจ้าจะอยูก
่ ลางแผ่นดิน จะไม่มีใครจดจําเจ้าไว้อีก เพราะ
เราคือพระเยโฮวาห์ได้ลัน
่ วาจาแล้ว�
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บรรดาความบาปของอิสราเอล
พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์ มาย ัง ข้าพเจ้า อี กว่า 2 “บุ ตร แห่ง มนุษย์ เอ๋ย ตัว เจ้า จะ
พิพากษาหรือ เจ้ าจะพิพากษาเมืองที่ แปดเปื้ อนด้วยโลหิ ตน น
ั ้ หรือ เจ้ าจงสําแดงให้ เมือง
นั ้น เห็น สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนทัง้ สิน
้ ของเธอ 3 เจ้ าจงกล่าวว่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า
ตรัสด ัง นี้ ว่า นี่ เป็น เมืองที่ ทําให้ โลหิต ตกอยู่ ที่ กลางตนเองเพื่อ ให้ เวลากําหนดของตนมา
ถึง และเป็นเมืองที่ทํารู ปเคารพไว้ให้ตัวมลทินไป 4 เจ้ามีความชัว่ ด้วยโลหิตที่เจ้ากระทําให้
ตกนั ้น และมลทินไปด้วยรู ปเคารพที่ เจ้ ากระทําไว้ และเจ้าได้ นําให้เวลาของเจ้าเข้ามาใกล้
เวลากําหนดแห่ง ปี ของเจ้า มาถึง แล้ว เพราะฉะนั ้น เราจึง กระทํา เจ้า ให้ เป็ นที ่ ประณามกัน
แก่ประชาชาติ และเป็นที่เย้ยหยันแก่ประเทศทัง้ หลาย 5 ผู้ที่อยูใกล้
่
และที่อยูไกลเจ้
่
าจะเย้ย
หยันเจ้า ผูเป็
้ นเมืองที่เสียชื่อและเต็มด้วยความโกลาหล 6 ดูเถิด เจ้านายแห่งอิสราเอล ทุก
คนซึ่งอยู่ในเจ้าก็โน้มไปในทางที่ทําให้โลหิตตกตามอํานาจของเขา 7 บิดามารดาถูกเหยียด
หยามอยู่ในเจ้า คนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ก็ถูกเบียดเบียนอยู่ท่ามกลางเจ้า ลูกกําพร้าพ่อและ
หญิงม่ายก็ ถู กข่มเหงอยู่ในเจ้า 8 เจ้ าได้ ดู หมิน
ั สะบาโตทัง้
่ สิง่ บริสุทธิ์ของเรา และลบหลู่ วน
หลายของเรา 9 ในเจ้ามีคนกล่าวร้ายเพื่อจะทําให้โลหิตตก และมีคนในเจ้าที่รบ
ั ประทานบน
ภูเขา มีคนกระทําอุจาดลามกท่ามกลางเจ้า 10 ในเจ้ามีชายบางคนได้เห็นความเปลือยของ
บิดาเขา ในเจ้า มี คนที ่ กระทํา หยามเกียรติ ผู้ หญิง ที่ ยั งม ี มลทิน เพราะมี ประจํา เดือน 11 คน
หนึ่ งกระทําการอันน่าสะอิดสะเอียนกับภรรยาของเพื่อนบ้าน อีกคนหนึ่ งกระทําให้ลูกสะใภ้
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ของตนเป็นมลทินอย่างชัว่ ช้าลามก และอีกคนหนึ่ งในพวกเจ้ากระทําหยามเกียรติน้องสาว
ของเขาเอง คือ ลูกสาวของบิดาของตน 12 ในเจ้า มี คนรับ สินบนเพื่อ กระทํา ให้ โลหิต ตก เจ้
าเอาดอกเบี้ย และเอาเงิน เพิม
่ และทํา กําไรจากเพื่อนบ้านของเจ้า โดยการบีบ บังคับ และ
เจ้า ได้ ลืม เราเสีย องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ แหละ 13 ดู เถิด เพราะฉะนั ้น เราได้
ฟาดมือของเราลงบนผลกําไรอธรรมที่ เจ้าได้ และลงบนโลหิตที่ อยู่ในหมู่พวกเจ้าทัง้ หลาย
14 ใจเจ้าจะทนได้ หรือ และมือของเจ้าจะแข็งแรงอยู่หรือ ในวันที ่เราจะเอาเรือ
่ งกับเจ้า เรา
คือพระเยโฮวาห์ได้ลัน
่ วาจาแล้ว และเราจะกระทํา 15 เราจะให้เจ้ากระจัดกระจายไปในหมู่
ประชาชาติ และกระจายเข้าไปตามประเทศต่างๆ และเราจะเผาเอาความโสโครกออกจาก
เจ้า เสีย 16 เจ้ าจะได้ มรดกของเจ้า เพราะตัว เจ้า เองท่ามกลางสายตาของประชาชาติ และ
เจ้าจะรู ว้ า่ เราคือพระเยโฮวาห์�
อิสราเอลเป็นขีโลหะ
้
(ความโสโครก� ในเตาหลอม

17 และพระวจนะของพระเยโฮวาห์มาย ัง ข้าพเจ้า ว่า 18 “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย

สําหรับเรา
วงศ์ วานอิสราเอลกลายเป็น ขี้ โลหะ เขาทัง้ สิน
้ เป็น ทองสัมฤทธิ์ ดีบุก เหล็ก และตะกัว่ ใน
เตาหลอม เขาเป็น ขี้ โลหะเงิน ไปหมด 19 เพราะฉะนั ้น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง
นี้ ว่า เพราะว่า เจ้า เป็น ขี้ โลหะไปเสีย ทัง้ สิน
้ แล้ว เพราะฉะนั ้น ดู เถิด เราจะรวบรวมเจ้า ไว้
ท่ามกลางเยรู ซาเล็ม 20 อย่างที่คนเขารวบรวมเงิน ทองสัมฤทธิและเหล็
ก และตะกัว่ และดี
์
บุกไว้ในเตาหลอม เพื่อเอาไฟเป่าให้มันละลาย ดังนั ้นเราจะรวบรวมเจ้าด้วยความกริว้ และ
ด้วยความพิโรธของเรา และเราจะใส่เจ้ารวมไว้ให้เจ้าละลาย 21 เราจะรวบรวมเจ้า และเอา
เพลิง แห่ง ความพิโรธของเราพ่น เจ้า และเจ้า จะละลายอยู่ ท่ามกลางนั ้น 22 เงิน ละลายอยู่
ในเตาหลอมฉั นใด เจ้าทัง้ หลายจะละลายอยูท
่ ่ามกลางเพลิงฉั นนั ้น และเจ้าจะทราบว่า เรา
คือพระเยโฮวาห์ได้เทความกริว้ ของเราลงเหนื อเจ้า�
บรรดาปุโรหิต เจ้านาย ผู้พยากรณ์ และประชาชนได้กระทําบาปแล้ว
และพระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาย ัง ข้าพเจ้า ว่า 24 “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย จงพู ดก ับ
แผ่น ดิน นั ้ นว ่า เจ้ าเป็น แผ่นดิ นที ่ ไม่ ได้ รับ การชําระ หรือ ฝนมิ ได้ ชะในวัน พิโรธ 25 มี การ
วางแผนร้ายระหว่างพวกผู้ พยากรณ์ ท่ามกลางแผ่น ดิน นั ้น เป็น เหมือนสิงโตคํารามฉี ก
เหยื่อ อยู่ เขาทัง้ หลายกิน ชีวต
ิ มนุษย์ เขาริบ ทรัพย์ สมบัติ และสิง่ ประเสริฐ ไป เขาได้ กระทํา
ให้เกิดหญิงม่ายมีข้น
ึ มากมายท่ามกลางแผ่นดินนั ้น 26 ปุโรหิตของเขาได้ละเมิดราชบัญญั
ติ ของ เรา และ ได้ ลบหลู่ สิ ่ งบ ริ สุทธิ ์ ของ เรา เขา มิ ได้ แยกแยะ ความ แตก ต่าง ระหว่าง สิง่
ที่ บริสุทธิ์ และสิง่ สามัญ เขามิ ได้ แสดงให้ เห ็น ความแตกต่างระหว่างของมลทิน และของ
สะอาด เขาได้ ซ่อนนั ยน์ ตาของเขาไว้จากวัน สะบาโตของเรา ดัง นั ้น แหละเราจึง ถูก ลบหลู่
ท่ามกลางเขาทัง้ หลาย 27 เจ้านายในท่ามกลางแผ่นดินเป็นเหมือนสุนัขป่าที่ฉีกเหยื่อ ทําให้
โลหิต ตก ทําลายชีวต
ิ เพื่อ จะเอากําไรที่ อสัตย์ 28 และผู้ พยากรณ์ ของแผ่น ดิน นั ้ นก ็ ฉาบ
ด้วยปูนขาว ให้เขาเห็นนิ มิตเท็จ และให้คําทํานายมุสาแก่เขา โดยกล่าวว่า ‘องค์พระผู้เป็น
เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ � ในเมื่อ พระเยโฮวาห์มิได้ ตรัส เลย 29 ประชาชนแห่ง แผ่น ดิน กระทํา
การบีบคัน
้ และกระทําโจรกรรม เออ เขาบีบบังคับคนยากจนและคนขัดสน และบีบคัน
้ คน
ต่างด้าวอย่า งอยุ ติ ธรรม 30 และเราก็ แสวงหาสัก คนหนึ่ ง ในพวกเขาซึ่ง จะสร้างรัว้ ต้นไม้
และยืนอยู่ในช่องโหว่ต่อหน้าเราเพื่อแผ่นดินนั ้น เพื่อเราจะมิ ได้ ทําลายมันเสีย แต่ ก็ หาไม่
ได้ สัก คนเดียว 31 ฉะนั ้น เราจึง เทความกริว้ ของเราลงเหนื อ เขา เราได้ เผาผลาญเขาด้วย
23
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เพลิง พิโรธของเรา เราได้ ตอบสนองตามการประพฤติ ของเขาเหนื อ ศีรษะเขา องค์ พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ�

23
คําอุปมาเรือ
่ งพี่สาวน้ องสาวสองคน

พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาย ัง ข้าพเจ้า อี กว่า 2 “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย มี ผู้ หญิง สอง
คน เป็น บุตรสาวมารดาเดียวกัน 3 เธอเล่น ชู้ ในอียป
ิ ต์ เธอเล่น ชู้ ตัง้ แต่ สาวๆ ณ ที่ นั ้น ถัน
ของเธอถูก เคล้า คลึง และอกพรหมจารีของเธอก็ ถู กจับ ต้อง 4 คนพี่ ช่อ
ื โอโฮลาห์และโอโฮ
ลี บาห์ เป็น ชื่อ น้ องสาว ทัง้ สองมาเป็น ของเรา ทัง้ สองเกิด บุตรชายหญิง เรือ
่ งชื่อ นั ้น โอโฮ
ลาห์ คือ สะมาเรีย และโอโฮลี บาห์ คือ เยรู ซาเล็ม 5 โอโฮลาห์ เล่น ชู้ เมื่อ เธอเป็น ของเรา เธอ
ลุ่มหลงพวกคนรักของเธอ คืออัสซีเรียเพื่อนบ้านของเธอ 6 ซึ่งแต่งกายสีม่วง และเป็นเจ้า
เมืองและผู้บังคับบัญชา ทุ กคนเป็นชายหนุ่มที่พึงปรารถนา พลม้าขี่ม้า 7 เธอเล่นชู้กับคน
เหล่า นี้ ซึ่ง เป็น บุคคลที่ คัด เลือกแล้ว ของอัส ซีเรีย ทุก คน และเธอก็ กระทํา ตัว ให้เป็น มลทิน
ด้วยรู ปเคารพของทุกคนที่เธอลุ่มหลงนั ้น 8 เธอมิได้เลิกการเล่นชูซ
ิ ต์
้ ่ึงเธอได้นํามาจากอียป
เพราะว่า เมื่อ ยัง สาวอยู่ คนหนุ่ม ก็ เข ้า นอนกับ เธอ และจับ ต้องอกพรหมจารีของเธอ และ
เทราคะของเขาให้แก่ เธอ 9 เพราะฉะนั ้น เราจึง มอบเธอให้ตกอยู่ ในมือ พวกคนรัก ของเธอ
คือ ในมือ คนอัส ซีเรีย ซึ่ง เธอลุ่ม หลงนั ้น 10 ผู้ เหล่า นี้ เผยความเปลือยเปล่า ของเธอ เขาจับ
บุตรชายหญิงของเธอ และฆ่าเธอเสียด้วยดาบ เธอจึงเป็นคําเยาะเย้ยท่ามกลางผู้หญิงทัง้
หลาย ในเมื่อ ได้ พิพากษาลงโทษเธอแล้ว 11 เมื่อ โอโฮลี บาห์ น้องสาวของเธอเห็น เช่น นั ้น
เธอก็ ทรามเสีย ยิง่ กว่า พี่ สาวในเรือ
่ งการลุ่ม หลง และในการเล่น ชู้ ซ่ึง ทรามเสีย ยิง่ กว่า พี่
12
สาว เธอลุ่ม หลงอัส ซีเรีย เพื่อนบ้านของเธอ เจ้ าเมืองและผู้ บังคับ บัญชา ซึ่ง แต่ง เกราะ
เต็ม พลม้าขี่ม้า ทุกคนเป็นชายหนุ่มที่พึงปรารถนา 13 และเราเห็นว่าเธอมีมลทินเสียแล้ว
เธอทัง้ สองก็ เดิน ทางเดียวกัน 14 แต่ เธอยัง เล่น ชู้ ยิง่ ขึ้น เมื่อ เธอเห็ นร ูป คนอยู่ บนผนั ง เป็
นร ูป คนเคลเดีย เขียนด้วยสี แดงเข้ม 15 มี เข ็ม ขัด คาดเอว มี ผ้า โพกศีรษะชายห้อยอยู่ ทุ ก
คนเป็น เหมือนนายทหาร เป็ นร ูป ชาวบาบิ โลน ซึ่ง แผ่น ดิน เดิม ของเขาคือ เคลเดีย 16 เมื่อ
เธอเห็ นร ู ปน ั ้นก ็ ลุ ่ม หลงเขาเสีย แล้ว และส่ง ผู้ ส่ือสารไปหาเขาที่ เคลเดีย 17 ชาวบาบิ โลน
ก็ มาหาเธอถึงเตียงรัก และเขาก็ กระทําให้เธอเป็นมลทินด้วยราคะของเขา หลังจากที่ เธอ
โสโครกกับเขาแล้ว จิตใจเธอก็เบื่อหน่าย 18 เมื่อเธอได้ทําการเล่นชู้เสียอย่างเปิดเผย และ
เธอสําแดงความเปลือยเปล่าของเธอ จิ ตใจเราก็ เบื่อหน่ายเธอ อย่างที่ จิ ตใจเราเบื่อหน่าย
พี่ สาวของเธอ 19 ถึง กระนั ้น เธอยัง ทวีการเล่น ชู้ ของเธอขึ้ นอ ีก โดยหวนระลึก ถึง เมื่อ ครัง้
ยังสาวอยู่ เมื่อเธอเล่นชู้อยู่ในแผ่นดิ นอียป
ิ ต์ 20 เธอลุ่มหลงชู้ของเธอที่ นั ่น ลําเนื้ อของเขา
ก็ เหมือนของลา และของเขาก็ เหมือนของม้า 21 ดังนี้ แหละ เจ้ าก็ อาลัย ในราคะเมื่อ เจ้า ยัง
สาวอยู่ เมื่อคนอียป
ิ ต์จับต้องอกของเจ้า และเคล้าคลึงหัวนมสาวของเจ้า� 22 เพราะฉะนั ้น
โอ โอโฮลี บาห์ เอ๋ย องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า “ดู เถิด เราจะเร้า คนรัก ที่ จิ ตใจ
เจ้า เบื่อ หน่ายแล้ วน ัน
้ ให้ มาสู้ เจ้า และเราจะนํา เขามาสู้ เจ้ าจากทุ กด ้าน 23 มี คนบาบิ โลน
และคนเคลเดีย ทัง้ สิน
้ เปโขดและโชอา และโคอา ทัง้ คนอัส ซีเรีย ทัง้ สิน
้ ด้วย เป็น คนหนุ่
มท ี่ พึง ปรารถนา เจ้า เมือง ผู้ บังคับ บัญชาทัง้ สิน
ื เสียง ทุ กคนขี่
้ เป็น นายทหารและผู้ มีช่อ
ม้า 24 เขาจะมาต่อสู้เจ้า มีรถรบ เกวียนและล้อเลื่อน และชนชาติทัง้ หลายเป็ นอันมาก เขา
จะตัง้ ตนต่อสู้ เจ้าทุกด้าน ด้วยดัง้ และโล่ และหมวกเหล็ก และเราจะมอบการพิพากษาต่อ
1

เอเสเคียล 23:25

957

เอเสเคียล 23:46

หน้า เขา และเขาทัง้ หลายจะพิพากษาเจ้า ตามหลัก การพิพากษาของเขาทัง้ หลาย 25 และ
เราจะมุ่งความร้อนรนของเราต่อสู้เจ้า และเขาจะกระทํากับเจ้าด้วยความเกรีย
้ วกราด เขา
จะตัดจมูกและตัดหูของเจ้าออกเสีย และผู้ที่รอดตายจะล้มลงด้วยดาบ เขาจะจับบุตรชาย
และบุตรสาวของเจ้า และคนที่รอดตายของเจ้าจะถูกเผาด้วยไฟ 26 เขาจะถอดเอาเสื้อของ
เจ้า ออก และนํา เอาเครือ
่ งรู ป พรรณงามๆของเจ้า ไปเสีย 27 เราจะให้ ราคะและการเล่น ชู้
ซึ่งเจ้านํามาจากแผ่นดินอียป
ิ ต์สูญสิน
ิ ต์ และระลึก
้ ลง เพื่อเจ้าจะมิได้เงยหน้าขึ้นดูคนอียป
ถึงเขาอีกต่อไป 28 เพราะองค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ดู เถิด เราจะมอบเจ้าไว้ใน
มือของผู้ที่ เจ้ าเกลียดชัง ในมือของผู้เหล่ านั ้ นที ่จิ ตใจเจ้าเบื่อหน่าย 29 และเขาทัง้ หลายจะ
กระทํากับเจ้าด้วยความเกลียดชัง และจะริบเอาบรรดาผลแห่งการงานของเจ้าไปเสีย และ
จะทิง้ เจ้า ไว้ให้เปล ือยเปล่า และล่อนจ้อน จะต้องเปิด เผยความเปลือยเปล่า ราคะและการ
เล่นชู้ของเจ้า 30 เราจะกระทําสิง่ เหล่านี้ แก่เจ้า เพราะเจ้าเล่นชู้ตามประชาชาติ และเพราะ
เจ้ากระทําตัวของเจ้าให้มัวหมองไปด้วยรู ปเคารพของเขาทัง้ หลาย 31 เจ้ าดําเนิ นตามทาง
แห่งพี่สาวของเจ้า เพราะฉะนั ้นเราจะมอบถ้วยของเธอใส่มือเจ้า 32 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระ
เจ้าตรัสดังนี้ ว่า เจ้ าจะต้องดื่มจากถ้วยของพี่สาวเจ้า ซึ่งลึกและใหญ่ เจ้ าจะเป็ นที ่หว
ั เราะ
เยาะและถูก สบประมาทเพราะถ้วยนั ้น จุ มาก 33 เจ้ าจะเต็ม ไปด้วยความมึนเมาและความ
เศร้าโศกเสียใจ ด้วยถ้วยแห่งความน่าสะพรึงกลัวและการรกร้างว่างเปล่า ถ้วยแห่งสะมา
เรีย พี่ สาวของเจ้า 34 เจ้ าจะดื่ม และดื่ม จนเกลี้ยง เจ้ าจะแทะเศษถ้วยและฉี ก อกของเจ้า
เสีย เพราะเราได้ ลัน
่ วาจาแล้ว องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ แหละ 35 เพราะฉะนั ้น
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า เพราะเจ้า ลืม เราและเหวีย
่ งเราไปไว้เบื้องหลัง เจ้า
เสีย เพราะฉะนั ้น เจ้า จงรับ โทษราคะและการเล่น ชู้ ของเจ้า เถิด� 36 พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ
ข้าพเจ้ายิง่ กว่านั ้นอกว่
ี า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เจ้าจะพิพากษาโอโฮลาห์และโอโฮลีบาห์หรือ
จงประกาศให้เขาทราบถึงการกระทําอันน่าสะอิดสะเอียนของเขา 37 เพราะว่าเธอได้กระทํา
การล่วงประเวณี และโลหิตอยู่ในมือของเธอ เธอกระทําการล่วงประเวณี กับรู ปเคารพของ
เธอ และเธอยัง ถวายบุตรชายซึ่ง เธอบังเกิด ให้ แก่ เรานั ้น ให้ ลุ ยไฟเพื่อ เผาผลาญเขาเสีย
38 ยิง
่ กว่า นั ้ นอ ีก เธอได้ กระทํา เช่น นี้ แก่ เรา คือ เธอได้ กระทํา ให้ สถานบริสุทธิ์ ของเราเป็น
มลทิน ในวัน เดียวกัน และลบหลู่ วน
ั สะบาโตของเรา 39 คือ ขณะเมื่อ เธอฆ่า ลูก ของเธอเป็น
เครือ
่ งบูชารู ปเคารพ ในวันนั ้นเธอก็ เข้ามาในสถานบริสุทธิ์ของเรา และกระทําสถานที่ นั้น
ให้เป็นมลทิน ดูเถิด เธอกระทําสิง่ เหล่านี้ ในนิ เวศของเรา 40 ยิง่ กว่านั ้นอีก เธอยังได้ให้ไปหา
ผู้ชายมาจากเมืองไกล คือ เธอใช้ ผู้ สื่อสารไปหา และดู เถิด เขาก็ มา เธอก็ ชาํ ระตัว ของเธอ
เธอทาตาของเธอ และแต่ง กายของเธอด้วยเครือ
่ งประดับ เพื่อ คนเหล่า นั ้น 41 เธอนั ่ง อยู่
บนตั ่งอ ัน สูง ศั กด ิ์ มี โต ๊ะ วางอยู่ ข้างหน้า ซึ่ง เป็น โต๊ะ ที่ เจ้ าได้ วางเครือ
่ งหอมและนํ้ามัน ของ
เรา 42 เสียงของประชาชนที่ ปล่อยตั วก ็ ดัง อยู่ กับ เธอพร้อมกับ คนสามัญ เขานํา คนเส-บา
มาจากถิน
่ ทุ รก ัน ดารด้วย และเขาเอากําไลมือ สวมที่ มือ ของผู้ หญิง และสวมมงกุฎ งามๆ
บนศีรษะของเธอทัง้ สอง 43 เราจึง กล่าวเรือ
่ งเธอ ผู้ ที่ ร่วงโรยโดยการล่วงประเวณี ว่า เขา
ยังเล่นชู้กับเธอหรือ และเธอยังเล่นชู้กับเขาหรือ 44 เพราะชายเหล่านั ้นยังเข้าหาเธอ อย่าง
เดียวกับ ผู้ชายเข้าหาหญิง ที่ เป็น โสเภณี ดัง นั ้น เขาก็ เข ้า หาโอโฮลาห์กับ โอโฮลี บาห์ซ่ึง เป็น
หญิงมีราคะ 45 แต่คนชอบธรรมจะพิพากษาเธอด้วยคําพิพากษาอันควรตกแก่หญิงผู้ล่วง
ประเวณี และด้วยคําพิพากษาอันควรตกแก่หญิงผู้กระทําให้โลหิตตก เพราะเธอเป็นหญิง
ล่วงประเวณี และเพราะโลหิตอยู่ในมือของเธอ 46 เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดัง
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นี้ ว่า จงนํากองทัพมาสู้ กับเธอทัง้ สองนี้ และเราจะมอบเธอไว้แก่ ความครันคร
่
้ามและการ
ถู กริบ 47 และกองทัพ จะเอาหิน ขว้างเธอ และฆ่า เธอเสีย ด้วยดาบ เขาจะฆ่า บุตรชายหญิง
ของเธอ และเผาเรือนทัง้ หลายของเธอเสียด้วยไฟ 48 ดังนี้ แหละ เราจะให้ราคะในแผ่นดิน
นั ้น สูญ สิน
ั ความตัก เตือนและไม่ ประพฤติ ราคะอย่างที่
้ เสียที เพื่อ ผู้ หญิง ทัง้ หลายจะได้ รบ
เจ้ าได้ กระทํา แล้ วน น
ั ้ 49 ส่วนราคะของเจ้า นั ้น เจ้า จะต้องรับ โทษ และเจ้า จะต้องรับ โทษ
เรือ
่ งการบูชารู ปเคารพอย่างบาปหนาของเจ้า และเจ้าจะทราบว่าเราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้า�

24
คําอุปมาเรือ
่ งหม้อนํ้าที่ต้มอยู่

พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าอีกว่า 2 “บุตร
แห่ง มนุษย์ เอ๋ย จงเขียนชื่อ ของวัน นี้ ไว้ วัน นี้ ที เดียว กษั ตริย์ บาบิ โลนล้อมเยรู ซาเล็ม ในวัน
นี้ เอง 3 และจงกล่าวคํา อุปมาแก่ วงศ์ วานที่ มัก กบฏ และพู ดก ับ เขาว่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า
พระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า จงตัง้ หม้อไว้ ตัง้ ไว้ซิ เทนํ้าใส่หม้อด้วย 4 ใส่ชิ้นเนื้ อเข้าไป เอาชิน
้ เนื้ อดีๆ
คือเนื้ อโคนขาและเนื้ อสันขาหน้า เลือกกระดู กดีมาใส่ ให้เต็ม 5 จงเลือกแกะที่ ดี ที่ สุดมาตัว
หนึ่ ง ใช้กระดูกเหล่านั ้นเป็นฟืนไว้ใต้นั ้น จงต้มให้ดี เพื่อเคี่ยวกระดูกที่อยูในนั
่
้นด้วย 6 เพราะ
ฉะนั ้น องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า วิบัติแก่กรุงที่ชุม
ึ สนิ ม
่ โลหิต วิบัติแก่หม้อที่ข้น
ข้างในและซึ่งสนิ มมิ ได้ หลุดออกมา จงเอาเนื้ อออกที ละชิน
้ ๆ อย่าจับสลากเลย 7 เพราะว่า
โลหิตที่เธอกระทําให้ตกนั ้นยังอยู่ท่ามกลางเธอ เธอวางไว้บนหิน เธอมิได้เทลงดิน เพื่อเอา
ฝุ่น กลบไว้ 8 เราได้ วางโลหิต ที่ เธอทําให้ ตกนั ้น ไว้บนก้อนหิน เพื่ อม ิ ให้ ปิด โลหิ ตน น
ั ้ ไว้ เพื่อ
9
เร้า ความพิโรธ และทําการแก้ แค้น เพราะฉะนั ้น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า
วิบัติ แก่ กรุ งที่ ชุม
ึ ด้วย 10 จงสุม ฟืน เข้าไปและก่อ
่ โลหิต เราจะกระทํา ให้ กองไฟนั ้น ใหญ่ ข้น
ไฟขึ้น ต้มเนื้ อให้ดี แล้วปรุ งแต่งให้อร่อย และปล่อยกระดูกให้ไหม้ 11 และวางหม้อเปล่าไว้
บนถ่าน เพื่อให้ทองสัมฤทธินั
์ ้นร้อนและไหม้ ให้ความโสโครกละลายเสียในนั ้น ให้สนิมของ
มันไหม้ไฟ 12 เธอกระทําตัวของเธอเหนื่ อยด้วยการมุสาต่างๆ สนิมที่หนาของเธอก็ไม่หลุด
ออกไปจากเธอ สน ิ มน น
ั ้ จะต้องอยู่ ในไฟ 13 ราคะของเจ้า โสโครก เพราะว่า เราได้ ชาํ ระเจ้า
แล้ว แต่เจ้าไม่ชาํ ระตัว เจ้าจะไม่ถู กชําระจากความโสโครกของเจ้าอีกต่อไป จนกว่าเราจะ
ระบายความเกรีย
้ วกราดของเราออกเหนื อ เจ้า จนหมด 14 เราคือ พระเยโฮวาห์ได้ ลัน
่ วาจา
แล้ว จะเป็นไปอย่างนั ้น เราจะกระทําเช่นนั ้น เราจะไม่ถอยกลับ เราจะไม่สงวนไว้ และเรา
จะไม่ เปลี่ยนใจ เขาจะพิพากษาเจ้า ตามวิธีการและการกระทํา ของเจ้า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า
พระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ�
1 เมื่อวันที ่สิ บเดือนที่ สิ บปี ที่ เก้า

ภรรยาของเอเสเคียลเสียชีวต
ิ
พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาย ัง ข้าพเจ้า อี กว่า 16 “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย ดู เถิด เรา
จะ เอา สิง่ ที่ พอ ตา ของ เจ้า ไป เสีย จาก เจ้า ด้วย การ ประหาร เสีย แล้ว ถึง กระนั ้น เจ้า ก็ อย่า
ครํา่ ครวญหรือ ร้องไห้ หรือให้น้ําตาตก 17 จงอดกลัน
้ ไม่ ครํา่ ครวญเถิด อย่าไว้ทุกข์ ให้คนที
่ ตาย จงโพกผ้า ของเจ้า และสวมรองเท้า ของเจ้า อย่า ปิด ริม ฝีปากหรือ รับ ประทานอาหาร
ของมนุษย์� 18 ดัง นั ้น ข้าพเจ้า จึง พู ดก ับ ประชาชนตอนเช้า และภรรยาของข้าพเจ้า ก็ สิ ้น
ชีวต
ิ ตอนเย็น รุ ง่ เช้า ขึ้น ข้าพเจ้า ก็ กระทํา อย่างที่ ข้าพเจ้า รับ พระบัญชา 19 ประชาชนก็ ถาม
ข้าพเจ้าว่า “ท่านจะไม่บอกเราทัง้ หลายหรือว่า สิ่งนี้ มีความหมายอะไรแก่เรา ซึ่งท่านกระทํา
เช่นนี้ � 20 แล้วข้าพเจ้าก็พูดกับเขาว่า “พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าว่า 21 จง
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กล่าวแก่ วงศ์ วานอิสราเอลว่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า ดู เถิด เราจะลบหลู่
สถานบริสุทธิ ์ ของเราอัน เป็น ความลํ้า เลิศ ในอํานาจของเจ้า ความปรารถนาแห่ง ตาของ
เจ้า และสิง่ ที่จิตวิญญาณของเจ้าห่วงใย บุตรชายหญิงของเจ้าซึ่งเจ้าทิง้ ไว้เบื้องหลังจะล้ม
ลงด้วยดาบ 22 และเจ้าทัง้ หลายจะกระทําอย่างที่ เรากระทํา เจ้ าจะไม่ ปิดริมฝีปาก หรือรับ
ประทานอาหารของมนุษย์ 23 ผ้า โพกจะอยู่ บนศีรษะของเจ้า และรองเท้า จะอยู่ ที่ เท ้า ของ
เจ้า เจ้ าจะไม่ ไว้ ทุกข์ หรือ ร้องไห้ แต่ เจ้ าจะทรุ ด ลงเพราะความชัว่ ช้า ของเจ้า และจะโอด
ครวญแก่ กัน และกัน 24 เอเสเคี ยลจะเป็น เครือ
่ งหมายสําคัญ แก่ เจ้ าทัง้ หลาย ดังนี้ เขาได้
กระทําสิง่ ใด เจ้าจะกระทําอย่างนั ้นทุกอย่าง เมื่อเหตุการณ์ เหล่านี้ มาถึง เจ้าจะได้ทราบว่า
เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า 25 และเจ้า บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย ในวันที่เราเอาที่กําบังเข้ม
แข็ง ของเขาทัง้ หลายออกไป อัน เป็น ความร่าเริง และเป็น สง่า ราศี ของเขา สิ ่ง ที่ พอตาของ
เขาทัง้ หลาย และสิง่ ที่ ใจของเขาปรารถนา ทั ้งบ ุตรชายและบุตรสาวของเขา 26 ในวัน นั ้น
ผู้ หนี ภัย จะมาหาเจ้า เพื่อ จะรายงานข่าวให้ เจ้ าได้ยน
ิ เอง 27 ในวัน นั ้น ปากของเจ้า จะหาย
ใบ้ ต่อ หน้า ผู้ หนี ภัย และเจ้า จะพูด และจะไม่ เป็น ใบ้ อีก ต่อ ไป ดัง นั ้น เจ้า จะเป็น หมายสําคัญ
สําหรับเขา และเขาทัง้ หลายจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์�
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การพิพากษาลงโทษคนอัมโมน
พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาย ัง ข้าพเจ้า อี กว่า 2 “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย มุ ่ง หน้า ของ
เจ้าไปยังคนอัมโมน และจงพยากรณ์ กล่าวโทษเขา 3 จงกล่าวแก่ คนอัมโมนว่า จงฟังพระ
วจนะขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้า องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า เพราะเจ้ากล่าว
ว่า ‘อ้าฮา� เหนื อสถานบริสุทธิ์ของเราเมื่อที่ นั้นถูกลบหลู่ และเหนื อแผ่นดินอิสราเอลเมื่อ
แผ่น ดิน นั ้น รกร้างไป และเหนื อ วงศ์ วานยู ดาห์ เมื่อ ต้องตกไปเป็น เชลย 4 เพราะฉะนั ้น ดู
เถิด เราจะมอบเจ้า ให้ แก่ ประชาชนทางทิศ ตะวัน ออกให้ เป็น กรรมสิทธิ์ เขาจะตัง้ ปราสาท
ทัง้ หลายท่ามกลางเจ้า และสร้างที่อยู่ของเขาท่ามกลางเจ้า เขาทัง้ หลายจะรับประทานผล
ไม้ ของเจ้า และจะดื่ มน้าํ นมของเจ้า 5 เราจะกระทํา ให้เมืองรับ บาห์เป็น ทุ่ง หญ้า สําหรับ อูฐ
และทําให้ที่ของคนอัมโมนเป็นคอกสําหรับฝูงแพะแกะ แล้วเจ้าจะทราบว่าเราคือพระเยโฮ
วาห์ 6 เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า เพราะเจ้าได้ตบมือและกระทืบเท้าและ
ปี ติด้วยใจคิดร้ายต่อแผ่นดินอิสราเอล 7 เพราะฉะนั ้น ดูเถิด เราได้ย่ืนมือของเราออกต่อสู้
เจ้า และจะมอบเจ้า ไว้แก่ ประชาชนทัง้ หลายให้เป็น ของริบ และเราจะตัด เจ้า ออกเสีย จาก
ชนชาติทัง้ หลาย และเราจะกระทําให้เจ้าพินาศไปจากประเทศต่างๆ เราจะทําลายเจ้า แล้ว
เจ้าจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์
1

การพิพากษาลงโทษคนโมอับ

เพราะโมอับและเสอีรกล่
์ าวว่า ‘ดู เถิด วงศ์ วาน
ยูดาห์ก็เหมือนประชาชาติอ่น
ื ๆทัง้ สิน
ดูเถิด เราจะเปิดไหล่เขาโมอับจนไม่
้ �
มี เมืองเหลือ คือ เมืองของเขาจากด้านนั ้น สง่า ราศี ของประเทศนั ้น คือ เมืองเบธเยชิ โมท
เมืองบาอัลเมโอนและเมืองคีรย
ิ าธาอิม 10 เราจะมอบเมืองเหล่านั ้นให้แก่ประชาชนทางทิศ
ตะวัน ออกพร้อมกับ คนอัม โมนให้เป็น กรรมสิทธิ์ เพื่อ ว่า จะไม่ มี ใครนึ กถึง คนอัม โมนอีก ใน
ท่ามกลางประชาชาติ 11 และเราจะพิพากษาลงโทษโมอับ แล้วเขาทัง้ หลายจะทราบว่าเรา
คือพระเยโฮวาห์
8 องค์ พระผู้ เป็ น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า

9 เพราะฉะนั ้น
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องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า เพราะว่า เอโดมได้ ประพฤติ อย่างแก้ แค้น ต่อ
วงศ์วานของยูดาห์ และได้กระทําความชัวน
่ ักหนาในการที่แก้แค้นเขา 13 เพราะฉะนั ้น องค์
พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า จึง ตรัสด ัง นี้ ว่า เราจะเหยียดมือ ของเราออกเหนื อ เอโดมด้วย และ
จะตัด คนและสัตว์ ออกเสีย จากเมืองนั ้น และเราจะกระทํา ให้ เมืองนั ้น รกร้างตัง้ แต่ เมือง
เทมาน และชาวเมืองเดดานก็ จะล้ม ลงด้วยดาบ 14 และเราจะวางการแก้ แค้น ของเราลง
เหนื อเมืองเอโดมด้วยมือของอิสราเอลประชาชนของเรา และเขาจะกระทําตามความกริว้
และความพิโรธของเราในเมืองเอโดม และเขาจะทราบถึงการแก้ แค้นของเรา องค์ พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ
12

การพิพากษาลงโทษคนฟีลิสเตีย
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า เพราะว่า คนฟี ลิ ส เตีย ได้ กระทํา อย่างแก้ แค้น
และทําการแก้แค้นด้วยใจคิดร้ายหมายทําลาย เพราะเกลียดชังแต่หนหลัง 16 เพราะฉะนั ้น
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า ดู เถิด เราจะเหยียดมือ ของเราออกเหนื อ คนฟี ลิ ส
เตีย และเราจะตัด คนเคเรธีออก และทําลายคนที่ เหลือ อยู่ ตามฝั่ งทะเลนั ้น เสีย 17 เราจะ
กระทํา การแก้ แค้น ใหญ่ ยงิ่ เหนื อ เขาด้วยการติ เตียนอย่างรุ นแรง แล ้ว เขาจะทราบว่า เรา
คือพระเยโฮวาห์ เมื่อเราได้วางการแก้แค้นของเราไว้เหนื อเขา�
15
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การพิพากษาลงโทษที่จะมาสู่เมืองไทระ
อยู่ มาในวัน ต้น เดือนปี ที่ สิบ เอ็ด พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาย ัง ข้าพเจ้า ว่า 2 “บุ ตร
แห่งมนุษย์เอ๋ย เพราะว่าเมืองไทระได้ พู ดเกี่ยวพันกับเยรู ซาเล็มว่า ‘อ้าฮา ประตู เมืองของ
ชนชาติ ทัง้ หลายหัก เสีย แล้ว มัน เปิด กว้างไว้ รบ
ั ข้า มั นร ้างเปล่า แล้ว ข้า จะบริบู รณ ์ ขึ้น �
3 เพราะฉะนั ้น องค์ พระผู้ เป็ น เจ้า พระเจ้า ตรัสว ่า ดู เถิด โอ เมืองไทระเอ๋ย เราเป็ น ปฏิ ปั กษ์
กับ เจ้า และจะนํา ประชาชาติ เป็ นอ ัน มากมาต่อสู้ เจ้า ดัง ทะเลกระทํา ให้คลื่น ของมัน ขึ้น มา
4 เขาทัง
้ หลายจะทําลายกําแพงเมืองไทระ และพังทลายหอคอยของเมืองนั ้นเสีย และเรา
จะขูดดินเสียจากเมืองนั ้น กระทําให้อยูบนยอดของศิ
่
ลา 5 เมืองนั ้นจะเป็นทีส
่ ําหรับตากอวน
อยูก
่ ลางทะเล เพราะเราได้ลัน
่ วาจาแล้ว องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าได้ตรัส และเมืองนั ้นจะ
เป็น ของปล้น แห่ง บรรดาประชาชาติ 6 และพวกธิดาของเมืองนี้ ซึ่ง อยู่ บนแผ่น ดิน ใหญ่ จะ
ต้องถูกฆ่าเสียด้วยดาบ แล้วเขาทัง้ หลายจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์ 7 เพราะองค์พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด เราจะนําเนบูคัดเนสซาร์กษั ตริย์บาบิโลน ผู้เป็นจอมกษั
ตริย์ มาย ัง เมืองไทระจากทิศ เหนื อ พร ้ อมทั ้งม ้า และรถรบกับ พลม้า และกองทหารกับ คน
มากมาย 8 ท่านจะฆ่าธิดาของเจ้าบนแผ่นดินใหญ่เสียด้วยดาบ ท่านจะก่อกําแพงล้อมเจ้า
ไว้และก่อ เชิง เทิน ทํา ด้วยดัง้ ต่อสู้ กับ เจ้า 9 ท่านจะตัง้ เครือ
่ งทะลวงต่อสู้ กับ กําแพงของเจ้า
และท่านจะเอาขวานของท่านฟันหอคอยของเจ้าลง 10 ม้าของท่านมากมายจนฝุ่นม้าตลบ
คลุมเจ้าไว้ กําแพงเมืองของเจ้าจะสัน
่ สะเทือนด้วยเสียงพลม้าและล้อเลื่อนและรถรบ เมื่อ
ท่านจะยกเข้า ประตู เมืองของเจ้า อย่างกับ คนเดิน เข้า เมืองเมื่อ เมืองนั ้น แตกแล้ว 11 ท่าน
จะยํ่า ที่ ถนนทัง้ ปวงของเจ้า ด้วยกีบ ม้า ท่านจะฆ่า ชนชาติ ของเจ้า เสีย ด้วยดาบ และเสาอัน
แข็งแรงของเจ้าจะล้มลงถึงดิน 12 ทรัพย์สมบัติของเจ้าเขาทัง้ หลายจะเอาเป็นของริบ และ
สินค้าของเจ้าเขาจะเอามาเป็นของปล้น เขาจะพังกําแพงของเจ้าลง และจะทําลายบ้านอัน
พึงใจของเจ้า เสีย หิน ไม้ และดิน ของเจ้า นั ้น เขาจะโยนทิง้ เสีย กลางนํ้า 13 เสียงเพลงของ
เจ้านั ้นเราก็ จะให้หยุด และเสียงพิณเขาคู่ ของเจ้าจะไม่ ได้ ยินอีก 14 เราจะกระทําให้อยู่บน
ยอดของศิลา เจ้าจะเป็นสถานที่สําหรับตากอวน จะไม่มีใครสร้างเจ้าขึ้นใหม่เลย เพราะเรา
1
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คือ พระเยโฮวาห์ ได้ ลัน
่ วาจาแล้ว องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ แหละ องค์ พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แก่ เมืองไทระว่า เกาะต่างๆจะมิ ได้ สัน
่ สะเทือนด้วยเสียงที่ เจ้ าล้ม
เมื่อผู้บาดเจ็บร้องครวญคราง เมื่อการเข่นฆ่าได้ เกิดอยู่ท่ามกลางเจ้าหรือ 16 แล้วเจ้านาย
ทัง้ สิ้นที่ทะเลจะก้าวลงมาจากบัลลังก์และเปลื้องเครือ
่ งทรงออก และปลดเครือ
่ งแต่งตัวที่
ปักออกเสีย และจะเอาความสัน
่ กลัวมาเป็นเครือ
่ งทรง จะประทั บอยู่บนพื้นดินและสัน
่ อยู่
17
ทุ กขณะและหวาดกลัว เพราะเจ้า ท่านเหล่า นี้ จะเปล่ง เสียงบทครํา่ ครวญเรือ
่ งเจ้า และ
กล่าวแก่ เจ้ าว่า ‘ผู้ มี พลเมืองเป็น ชาวกะลาสี เอ๋ย เจ้ าถูก ทําลายแล้ว เจ้ าเป็น เมืองที่ มีช่อ
ื
เสียง เจ้ าเป็นเมืองแข็งกล้าอยู่ที่ ทะเล ทัง้ เจ้าและชาวเมืองของเจ้า ว่าถึงคนที่ นั่นแล้วเจ้า
ให้ เขากลัว 18 บัดนี้ เกาะทัง้ หลายก็ จะสัน
่ สะเทือนในวันที ่ เจ้ าล้ม ลง เออ บรรดาเกาะที่ อยู่
19
ในทะเลก็จะกลัวเพราะเจ้าสิน
้ ไปเสีย� เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า เมื่อ
เราจะกระทําให้เจ้าเป็นเมืองรกร้างเหมือนอย่างเมืองที่ไม่มีคนอาศัย เมื่อเราจะนําทะเลลึก
มาท่วมเจ้า และนํ้า มากหลายจะคลุม เจ้า ไว้ 20 แล ้ว เราจะนํา เจ้า ลงไปพร้อมกับ คนเหล่านั ้
นที ่ ลงไปยัง ปากแดนคนตายไปอยู่กับ คนสมัย เก่า และจะปล่อยให้เจ้ าอยู่ที่ โลกบาดาล ใน
สถานที่ ที่ โดดเดี่ยวอ้างว้างมาแต่โบราณ พร้อมกับผู้ที่ ลงไปยังปากแดนคนตาย เพื่อว่าจะ
ไม่มีใครอาศัยอยู่ในเจ้า และเราจะตัง้ สง่าราศี ในแผ่นดินของคนเป็น 21 เราจะกระทําให้เจ้
าเป็ นที่น่าครันคร
่
้าม จะไม่มีเจ้าอีกแล้ว ถึงใครจะมาหาเจ้า เขาจะมาหาเจ้าไม่พบอีกต่อไป
เป็นนิ ตย์ องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ�
15

27
บทครํา่ ครวญเรือ
่ งเมืองไทระ (วว 18:1-24)

พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาย ัง ข้าพเจ้า อี กว่า 2 “เจ้ าบุตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย จงเปล่ง
เสียงบทครํา่ ครวญเรือ
่ งเมืองไทระ 3 และจงกล่าวแก่ เมืองไทระ โอ ผู้ อยู่ ที่ ทางเข้า สู่ ทะเล
เอ๋ย เป็น พ่อค้า แห่ง ชนชาติ ทัง้ หลายที่ อยู่ ตามเกาะต่างๆ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด
ังนี้ ว่า โอ เมืองไทระเอ๋ย เจ้ าได้ กล่าวว่า ‘ข้านี้ มี ความงดงามพร้อมสรรพ� 4 พรมแดนของ
เจ้าอยู่ที่ กลางทะเล ผู้ก่อสร้างได้ กระทําให้ความงดงามของเจ้าพร้อมสรรพ 5 กระดานเรือ
ของเจ้า ทัง้ สิน
้ เขาทํา ด้วยไม้ สนสามใบมาจากเสนี ร ์ เขาเอาไม้ สนสี ดาร์มาจากเลบานอน
ทํา เป็น เสากระโดงให้เจ้า 6 เอาไม้ โอ ๊ก แห่ง เมืองบาชานมาทํา เป็น กรรเชียงของเจ้า หมู่ คน
อาเชอร์ทํา แท่น ฝั งด ้ว ยงาช้างซึ่ง มาจากเกาะคิ ทธิม 7 ส่วนใบของเจ้า นั ้น ทํา ด้วยผ้า ป่าน
ปัก เนื้ อ ละเอียดจากอียป
ิ ต์ ส่วนสิง่ ที่ คลุม ไว้เหนื อ เจ้า นั ้น เป็น สี ฟ้า สี ม่วงมาจากเกาะต่างๆ
แห่งเมืองเอลี ชาห์ 8 ชาวเมืองไซดอนและเมืองอารวัดเป็นฝีกรรเชียงของเจ้า โอ ไทระ นั ก
ปราชญ์ ของเจ้า อยู่ ในเจ้า เขาเป็นต้น หนของเจ้า 9 ผู้ใหญ่ ของเมืองเกบาลและนั ก ปราชญ์
ของเมืองนี้ ก็อยู่ในเจ้าเป็นช่างไม้ประจําเรือให้เจ้า บรรดาเรือทะเลทัง้ สิน
้ พร้อมกะลาสีก็อยู่
ในเจ้า เพื่อ แลกเปลี่ยนสินค้า กับ เจ้า 10 ชาวเปอร์เซ ีย และลูด และพูต ก็ อยู่ ในกองทัพ ของ
เจ้า เขาทัง้ หลายเป็น ทหารของเจ้า เขาแขวนโล่ และหมวกเหล็ก ในเจ้า เขากระทํา ให้เจ้ ามี
สง่า 11 ชาวอารวัด พร้อมกับ ทหารของเจ้า อยู่ บนกําแพงโดยรอบ ชาวกามั ดอย ู่ ในหอคอย
ของเจ้า เขาแขวนโล่ ไว้ตามกําแพงของเจ้าโดยรอบ เขากระทําให้ความงามของเจ้าพร้อม
สรรพ 12 ทารชิชไปมาค้าขายกับเจ้าเพราะเจ้ามี ทรัพยากรมากมายหลายชนิ ด เขาเอาเงิน
เหล็ก ดีบุก และตะกัว่ มาแลกเปลี่ยนกับ สินค้า ของเจ้า 13 เมืองยาวาน ทูบ ัล และเมเชค
ค้าขายกับ เจ้า เขาแลกเปลี่ยนคนและภาชนะทองสัมฤทธิก
์ ับ สินค้า ของเจ้า 14 วงศ์ วานโท
15
การมาห์เอาม้า ม้าศึกและล่อมาแลกกับสินค้าของเจ้า ชาวเดดานทําการค้าขายกับเจ้า
1
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เกาะต่างๆเป็นอันมากเป็นตลาดประจําของเจ้า เขานํางาช้างและไม้มะเกลือมาเป็นค่าของ
สินค้า 16 เมืองซีเรียไปมาค้าขายกับเจ้าเพราะเจ้ามี สิ นค้าอุ ดม เขาเอามรกต ผ้าสี ม่วง ผ้า
ปัก ป่านเนื้ อละเอียด หินประการังและโมรามาแลกกับสิน
้ ค้าของเจ้า 17 ยู ดาห์และแผ่นดิ
นอ ิส ราเอลก็ ค้าขายกับ เจ้า เขาเอาข้าวสาลี เมือ งมิน นิ ทและเมืองปานาง นํ้า ผึ้ง นํ้ามัน
พิมเสน มาแลกกับ สินค้า ของเจ้า 18 ดาม ัสกัส ไปมาค้าขายกับ เจ้า เพราะเจ้า มี สิ นค้า อุ ดม
เพราะทรัพยากรมากมายหลายชนิ ด ของเจ้า มี เหล้า องุน
่ เฮลโบน และขนแกะขาว 19 ดาน
และยาวานมาแลกกับสินค้าของเจ้า เขาเอาเหล็กหล่อ การบูร ตะไคร้มาแลกกับสินค้าของ
เจ้า 20 เมืองเดดานค้าขายกับ เจ้า ในเรือ
่ งเสื้อ ผ้า อั นม ี ค่า สําหรับ เหล่า รถรบ 21 เมืองอาระ
เบียและเจ้านายทัง้ หลายของเมืองเคดาร์ เป็นพ่อค้าขาประจําในเรือ
่ งลูกแกะ แกะผู้ แพะ
เขาไปมาค้าขายกับเจ้าในเรือ
่ งเหล่านี้ 22 พ่อค้าทัง้ หลายของเมืองเชบาและเมืองราอามาห์
ก็ ค้าขายกับ เจ้า เขาเอาเครือ
่ งเทศชนิ ด ดีๆ ทัง้ สิน
้ และเพชรพลอยทุก ชนิ ด และทองคํา มา
23
แลกสินค้ากับเจ้า เมืองฮาราน คานเนห์และเอเดน พ่อค้าทัง้ หลายของเมืองเชบา อัสชูร
และคิ ลมาดก็ ค้าขายกับ เจ้า 24 เมืองเหล่า นี้ ทําการค้าขายกับ เจ้า ในตลาดของเจ้า ในเรือ
่ ง
เครือ
่ งแต่ง กายอย่างดี วิเศษ เสื้อ สี ฟ้า และเสื้อ ปัก และพรมทํา ด้วยด้ายสี ต่างๆมัด ไว้แน่ น
ด้วยด้ายฟั่ น 25 กําปั่ นทัง้ หลายของเมืองทารชิ ช บรรทุก สินค้า ของเจ้า ดัง นั ้น เจ้ าจึง บริบู
รณ์และรุ ง่ โรจน์ อย่างมากในท้องทะเล 26 ฝีกรรเชียงของเจ้านําเจ้าออกไปที่ในทะเลลึก ลม
ตะวัน ออกทําให้ เจ้ าอับปางในท้องทะเล 27 ทรัพย์ สิ นของเจ้า ของขายของเจ้า สิ นค้า ของ
เจ้า ลูก เรือของเจ้า และต้นหนของเจ้า ช่างไม้ ประจํา ของเจ้า ผู้ ค้า สินค้าของเจ้า นั กรบทัง้
สิน
้ ในเจ้
่
าพร้อมกับพรรคพวกทัง้ สิน
่ ามกลางเจ้า จะจมลงในท้อง
้ ของเจ้าผูอยู
้ ของเจ้าที่อยูท่
ทะเลในวัน ล่มจมของเจ้า 28 แผ่ นดิน จะสัน
่ สะท้านเมื่อ ได้ยน
ิ เสียงโวยวายของต้นหนของ
เจ้า 29 บรรดาผู้ที่ถือกรรเชียง พวกลูกเรือและบรรดาต้นหนแห่งทะเลจะลงมาจากเรือของ
เขา มาย ื นอยู่ บนฝั่ ง 30 และจะพิลาปรํา่ ไห้เพราะเจ้า และจะร้องไห้หนั ก หนา เขาจะเหวีย
่ ง
31
ฝุ่น ขึ้น ศีรษะของเขา และจะกลิง้ เกลือกอยู่ที่ กองขี้ เถ้า เขาจะโกนผมเพราะเจ้า และเอา
ผ้ากระสอบคาดเอวไว้ เขาจะร้องไห้เพราะเจ้าด้วยจิตใจอันขมขื่นกับไว้ทุกข์หนั ก 32 ในการ
พิลาปรํา่ ไห้นั ้น เขาจะเปล่งเสียงบทครํา่ ครวญเพื่อเจ้าและได้ร้องทุกข์เพื่อเจ้าว่า ‘มีเมืองใด
หรือ ที่ ถู กทําลายเหมือนเมืองไทระ ในท่ามกลางทะเล 33 เมื่อ สินค้า ของเจ้า มาจากทะเลก็
กระทําให้ชนชาติ ทัง้ หลายเป็ นอันมากพอใจ เจ้ าได้ กระทําให้บรรดากษั ตริย์แห่งโลกมัง่ คัง่
ด้วยสมบั ติ และสิน ค้า อันอ ุ ดมของเจ้า 34 ในเมื่อ เจ้า อับปางเสีย ด้วยทะเลในห้วงนํ้า ลึก สิ น
ค้าของเจ้าและพรรคพวกทัง้ หลายของเจ้าจะได้ จมลงพร้อมกับเจ้า 35 พวกชาวเกาะต่างๆ
ทัง้ สิน
้ จะตกตะลึง เพราะเจ้า กษั ตริย์ ทัง้ หลายของพวกเขาจะเกรงกลัว ยิง่ นั ก สี พระพักตร์
ของพระองค์ ก็ ดู วิตกกังวล 36 พ่อค้า ท่ามกลางชนชาติ ทัง้ หลายจะเย้ย หยัน เจ้า เจ้ าจะเป็น
สิง่ ที่น่าหวาดผวา และจะไม่ดํารงอยูอี
่ กต่อไปเป็นนิ ตย์� ”

28
การติเตียนเจ้าเมืองไทระ

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาย ัง ข้าพเจ้า อี กว่า 2 “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย

จงกล่าวแก่ เจ้
าเมืองไทระว่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า เพราะใจของเจ้า ผยองขึ้น และเจ้า
ได้ กล่าวว่า ‘ข้า เป็น พระเจ้า ข้า นั ่ง อยู่ ในที่ นั่ง แห่ง พระเจ้า ในท้องทะเล� แต่ เจ้ าเป็น เพียง
มนุษย์ มิใช่พระเจ้า แม้เจ้าจะยึดถือใจของเจ้าว่าเป็นใจของพระเจ้า 3 ดูเถิด เจ้าฉลาดกว่า
ดาเนี ย ลจริง ไม่มี ความลับ อัน ใดที่ ซ่อนให้ พ้น เจ้า ได้ 4 เจ้ าหาทรัพย์ สมบัติ มาสําหรับ ตน
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โดยสติปัญญาและความเข้าใจของเจ้า และได้รวบรวมทองคําและเงินมาไว้ในคลังของเจ้า
5 ด้วยสติ ปัญญายิง
่ ใหญ่ในการค้าของเจ้า เจ้าได้ทวีทรัพย์สมบัติของเจ้าขึ้น และจิตใจของ
เจ้า ก็ ผยองขึ้น ในทรัพย์ สมบัติ ของเจ้า 6 เพราะฉะนั ้น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง
นี้ ว่า เพราะเจ้า ยึดถือ ใจของเจ้า ว่า เป็นใจของพระเจ้า 7 เพราะฉะนั ้น ดู เถิด เราจะนํา คน
ต่างด้าวมาสู้เจ้า เป็นชนชาติที่ทารุ ณในบรรดาประชาชาติ เขาทัง้ หลายจะชักดาบออกต่อสู้
กับ ความงามแห่ง สติ ปัญญาของเจ้า และเขาจะกระทํา ให้ความฉลาดปราดเปรือ
่ งของเจ้า
เป็นมลทิน 8 เขาทัง้ หลายจะดันเจ้าลงไปที่ในปากแดนคนตาย และเจ้าจะตายอย่างคนที่ถู
กฆ่าในท้องทะเล 9 เจ้ ายังจะกล่าวอีกหรือ ว่า ‘ข้าเป็นพระเจ้า� ต่อหน้าคนที่ ฆ่าเจ้า ถึงเจ้า
เป็นเพียงมนุษย์ มิใช่พระเจ้า อยูในมื
่
อของคนที่ฆ่าเจ้า 10 เจ้าจะตายอย่างคนที่มิได้เข้าสุหน
ัตตาย โดยมือของคนต่างด้าว เพราะเราได้ลัน
่ วาจาแล้ว องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าได้ตรัส
� 11 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าว่า 12 “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงเปล่งเสียงบท
ครํา่ ครวญเพื่อกษั ตริย์เมืองไทระ และจงกล่าวแก่ท่านว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสด
ังนี้ ว่า เจ้าเป็นตราแห่งความสมบูรณ์แบบ เต็มด้วยสติปัญญา และมีความงามอย่างพร้อม
สรรพ 13 เจ้าเคยอยูใ่ นเอเดน พระอุทยานของพระเจ้า เพชรพลอยทุกอย่างเป็นเสื้อของเจ้า
คือทับทิม บุษราคัม เพชร พลอยเขียว พลอยสีนํ้าข้าว และหยก ไพทูรย์ มรกต พลอยสีแดง
เข้มและทองคํา ความเชีย
่ วชาญแห่งรํามะนาและปี่ ของเจ้าได้จัดเตรียมไว้ในวันที่สร้างเจ้า
ขึ้น มา 14 เจ้ าเป็น เครู บ ผู้ พิทักษ์ ที่ ได้ เจ ิม ตัง้ ไว้ เราได้ ตัง้ เจ้า ไว้ เจ้ าเคยอยู่ บนภู เขาบริสุทธิ์
แห่งพระเจ้า และเจ้าเคยเดินอยู่ท่ามกลางศิลาเพลิง 15 เจ้าก็ปราศจากตําหนิ ในวิธก
ี ารทัง้
หลายของเจ้า ตัง้ แต่วันที่เจ้าได้ถูกสร้างขึ้นมาจนพบความชัว่ ช้าในตัวเจ้า 16 ในความอุดม
สมบูรณ์แห่งการค้าของเจ้านั ้น เจ้าก็เต็มด้วยการทารุ ณ เจ้ากระทําบาป ดังนั ้น โอ เครู บผู้
พิทักษ์ เอ๋ย เราจะขับเจ้าออกไปจากภูเขาแห่งพระเจ้าดุจสิง่ มลทิน และเราจะกําจัดเจ้าเสีย
จากท่ามกลางศิลาเพลิง 17 จิ ตใจของเจ้า ผยองขึ้น เพราะความงามของเจ้า เจ้ ากระทํา ให้
สติปัญญาของเจ้าเสื่อมทรามลง เพราะเห็นแก่ความงามของเจ้า เราจะเหวีย
่ งเจ้าลงที่ดิน
เราจะตีแผ่เจ้าต่อหน้ากษั ตริย์ทัง้ หลาย เพื่อตาของท่านทัง้ หลายเหล่านั ้นจะเพลินอยู่ที่เจ้า
18 เจ้ากระทําให้สถานบริสุ ทธิข
์ องเจ้าเป็นมลทิน โดยความชัว่ ช้าเป็นอันมากของเจ้า ในการ
ค้า อัน ชัว่ ช้า ของเจ้า เหตุ ฉะนั ้น เราจะนํา ไฟออกมาจากท่ามกลางเจ้า ไฟจะเผาผลาญเจ้า
เราจะกระทําให้เจ้าเป็นเถ้าถ่านไปบนแผ่นดินโลกท่ามกลางสายตาของคนทัง้ ปวงที่มองดู
เจ้าอยู่ 19 บรรดาผูที
้ ่รูจั
้ กเจ้าท่ามกลางชนชาติทัง้ หลาย เขาจะตกตะลึงเพราะเจ้า เจ้าจะสิน
้
สูญลงอย่างน่าครันคร
่
้าม และจะไม่ดํารงอยูอี
่ กต่อไปเป็นนิ ตย์�
การพิพากษาลงโทษเมืองไซดอน
พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาย ัง ข้าพเจ้า อี กว่า 21 “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย จงมุ่ง หน้า
ต่อสู้ ไซดอน และพยากรณ์ กล ่าวโทษเมืองนั ้น 22 และกล่าวว่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า
ตรัสด ัง นี้ ว่า ดู เถิด โอ ไซดอนเอ๋ย เราเป็น ปฏิ ปักษ์ กับ เจ้า เราจะสําแดงสง่า ราศี ของเรา
ท่ามกลางเจ้า และเขาทัง้ หลายจะทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์ เมื่อ เราทําการพิพากษา
ลงโทษในเมืองนั ้น และสําแดงความบริ สุทธิ ์ ของเราในเมืองนั ้น 23 เพราะเราจะส่ง โรค
ระบาดเข้า มาในเมืองนั ้น และส่ง โลหิต เข้า มาในถนนของเมืองนั ้น คนที ่ ถู กบาดเจ็บ จะล้ม
ลงท่ามกลางเมืองนั ้น ล้มลงด้วยดาบที่ อยู่รอบเมืองนั ้นทุกด้าน แล้วเขาทัง้ หลายจะทราบ
ว่าเราคือพระเยโฮวาห์ 24 และส่วนวงศ์วานอิสราเอลนั ้น จะไม่มีหนามย่อยที่ทิม
่ แทง หรือม
20
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ี หนามใหญ่ มายอกอีก ท่ามกลางคนทัง้ ปวงซึ่ง ได้ เคยกระทํา แก่ เขาด้วยความดู หมิน
่ แล ้ว
เขาจะทราบว่าเราคือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
พระเจ้าจะทรงรวบรวมวงศ์วานอิสราเอล
องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า พระ เจ้า ตรั สด ัง นี้ ว่า เมื่อ เรา จะ รวบรวม วงศ์ วาน อิสราเอล จาก
ชนชาติ ทัง้ หลาย ซึ่ง เขาได้ กระจัดกระจายไปอยู่ ท่ามกลางนั ้น และเมื่อ เราจะสําแดงความ
บริสุทธิ์ ของเราท่ามกลางเขาท่ามกลางสายตาของประชาชาติ ทัง้ หลายแล้ว เขาทัง้ หลาย
จะได้อาศัยอยู่ในแผ่นดินของเขาเอง ซึ่งเราได้มอบให้แก่ยาโคบผู้รับใช้ของเรา 26 และเขา
ทัง้ หลายจะอาศัย อยู่ ในที่ นั้น อย่างปลอดภัย เออ เขาจะสร้างบ้านเรือนและปลูก สวนองุน
่
เมื่อเรากระทําการพิพากษาลงโทษคนทัง้ หลายที่อยูรอบเขา
่
ผู้ได้กระทําต่อเขาด้วยความดู
หมิน
่ ใจ แล้วเขาทัง้ หลายจะทราบว่า เราคือพระ
่ นั ้น เขาทัง้ หลายจะอาศัยอยู่ด้วยความมัน
เยโฮวาห์พระเจ้าของเขาทัง้ หลาย�
25

29
ทรงสัญญาว่าจะพิพากษาลงโทษอียป
ิ ต์

เมื่อ วันที ่ สิ บสองเดือนสิบ ในปี ที่ สิบ พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาย ัง ข้าพเจ้า ว่า 2 “บุ
ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย จงมุ่ง หน้า ของเจ้า ต่อสู้ ฟาโรห์ กษั ตริย์ แห่ งอ ียป
ิ ต์ พยากรณ์ กล ่าวโทษ
กษั ตริย์ และอียป
ิ ต์ ทัง้ สิน
้ 3 พู ดไปเถิด และกล่าวว่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้
ว่า ดู เถิด เราเป็น ปฏิ ปักษ์ กับ เจ้า ฟาโรห์ กษั ตริย์ แห่ งอ ียป
ิ ต์ ผู้ เป็น พญานาคมหึ มา นอน
อยู่ กลางแม่น้ํา ทัง้ หลายของมัน ผู้ กล่าวว่า ‘แม่น้าํ ของข้า ก็ เป็น ของข้า ข้า สร้างมัน ขึ้น เพื่อ
ตัว ของข้า เอง� 4 เราจะเอาเบ็ด เกี่ยวขากรรไกรของเจ้า และจะกระทํา ให้ ปลาในแม่น้ํา ทัง้
หลายของเจ้า ติ ดก ับ เกล็ด ของเจ้า และเราจะลากเจ้า ขึ้น มาจากกลางแม่น้ํา ทัง้ หลายของ
เจ้า และบรรดาปลาในแม่น้ําทัง้ หลายของเจ้าจะติดอยู่กับเกล็ดของเจ้า 5 เราจะเหวีย
่ งเจ้า
เข้าไปในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร ทัง้ ตัว เจ้า และบรรดาปลาในแม่น้ํา ทัง้ หลายของเจ้า เจ้ าจะตกลง
ที่ พ้น
ื ทุ่ง จะไม่ มี ใครรวบรวมและฝัง เจ้า ไว้ เราได้ มอบเจ้า ไว้ ให้ เป็น อาหารของสัตว์ ป่า ดิน
และของนกในอากาศ 6 แล้วคนที่อยูในอี
่
ยป
ิ ต์ทัง้ สิน
้ จะทราบว่า เราคือพระเยโฮวาห์ เพราะ
เจ้า เป็น ไม้ เท ้า อ้อ ของวงศ์ วานอิสราเอล 7 เมื่อ เขาเอามือ จับ เจ้า เจ้ าก็ หัก และบาดบ่า ของ
เขาทุก คน และเมื่อ เขาพิง เจ้า เจ้ าก็ โค่น และกระทํา ให้บน
ั ้ เอวของเขาทุก คนสัน
่ หมด 8 ดัง
นั ้นองค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ดู เถิด เราจะนําดาบมาเหนื อเจ้า และตัดมนุษย์
และสัตว์ ให้ ขาดจากเจ้า เสีย 9 แผ่ นดิ นอ ียป
ิ ต์ จะเป็ นที ่ รกร้างและถูก ทิง้ ไว้ เสีย เปล่า แล ้ว
เขาทัง้ หลายจะทราบว่า เราคือพระเยโฮวาห์ เพราะเขาได้ กล่าวว่า ‘แม่น้าํ เป็นของข้า และ
ข้า สร้างมัน ขึ้น มา� 10 เหตุ ฉะนั ้น ดู เถิด เราจะต่อสู้ กับ เจ้า และกับ แม่น้ํา ทัง้ หลายของเจ้า
เราจะกระทําให้แผ่นดินอียป
ิ ต์ถูกทิง้ ไว้เสียเปล่าและรกร้างอย่างสิน
้ เชิง ตัง้ แต่หอคอยแห่ง
11
สิ เอเนไกลไปจนถึง พรมแดนเอธิโอเปีย จะไม่ มี เท ้า มนุษย์ ข้ามแผ่น ดิน นั ้น และจะไม่
มีต ีน สัตว์ข้ามแผ่น ดิน นั ้น จะไม่ มี ใครอาศัย อยู่ถึง สี่ สิ บปี 12 และเราจะกระทํา ให้แผ่ นดิ นอ
ียป
ิ ต์เป็ นที ่รกร้างท่ามกลางประเทศทัง้ หลายที่ รกร้างนั ้น และหัวเมืองของมันจะรกร้างอยู่
สี่สิบปี ท่ามกลางหัวเมืองทัง้ หลายที่ถูกทิง้ ไว้เสียเปล่า เราจะให้คนอียป
ิ ต์กระจัดกระจายไป
13
ท่ามกลางประชาชาติ และจะกระจายเขาไปตามประเทศต่างๆ เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า เมื่อ สิน
ิ ต์ จากท่ามกลางชนชาติ ทัง้
้ สี่ สิ บปี แล้ว เราจะรวบรวมคนอียป
หลายซึ่ง เขากระจัดกระจายไปอยู่ ด้วยนั ้น 14 และเราจะให้ อียป
ิ ต์ กล ับ สู่ สภาพเดิม และนํา
1
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เขากลับ มายัง แผ่น ดิน ปัท โรส ซึ่ง เป็น แผ่น ดิน ดัง้ เดิม ของเขา และเขาทัง้ หลายจะเป็น ราช
อาณาจักรตํ่าต้อยที่ นั ่น 15 จะเป็นราชอาณาจักรที่ ต่ําต้อยที่สุดในบรรดาราชอาณาจักรทัง้
หลาย และจะไม่ เคยยกตนขึ้น เหนื อ ประชาชาติ ทัง้ หลายอีก เลย เพราะเราจะทําให้เขาเป็น
ราชอาณาจักรเล็กจนไม่สามารถจะปกครองประชาชาติอ่น
ื ได้ 16 และจะไม่เป็นทีว
่ างใจของ
วงศ์ วานอิสราเอลอีก อัน ทําให้ สํานึ ก ถึง ความชัว่ ช้า ของเขาเมื่อ หัน ไปพึ่งพาอียป
ิ ต์ นี้ แล ้ว
เขาจะทราบว่าเราคือ องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้า� 17 ต่อมาเมื่อวันทีหนึ
่ ่ ง เดือนที่หนึ่ ง ในปีที่
ยี่สิบเจ็ด พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าว่า 18 “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เนบูคัดเนส
ซาร์ กษั ตริย์แห่งบาบิ โลนได้ ให้กองทัพ มาสู้ รบกับ เมืองไทระอย่างหนั ก จนศีรษะทุก ศีรษะ
ล้าน และบ่าทุกบ่าก็ถลอก ถึงกระนั ้นท่านเองหรือกองทัพของท่านก็ไม่ได้อะไรไปจากไทระ
อันเป็นค่าแรงซึ่งท่านได้กระทําต่อเมืองนั ้น 19 เหตุฉะนั ้น องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสด
ังนี้ ว่า ดูเถิด เราจะมอบแผ่นดินอียป
ิ ต์ไว้กับเนบูคัดเนสซาร์กษั ตริย์แห่งบาบิโลน และท่าน
จะเอาคนเป็ นอันมากของเขาไปและริบข้าวของไป และปล้นเอาไปเป็นค่าจ้างกองทัพของ
ท่าน 20 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสว ่า เราได้ มอบแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ ให้ไว้แก่ ท่าน เพื่อ เป็น
ค่าแรงงานซึ่งเขาทัง้ หลายได้ กระทําเพื่อเรา 21 ในวันนั ้นเราจะกระทําให้มี เขางอกขึ้นมาที่
วงศ์ วานอิสราเอล และเราจะให้เจ้ าอ้า ปากพูด ท่ามกลางเขาทัง้ หลาย แล ้ว เขาจะทราบว่า
เราคือพระเยโฮวาห์�

30
วันแห่งพระเยโฮวาห์ พระเจ้าทรงลงโทษอียป
ิ ต์
พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาย ัง ข้าพเจ้า อี กว่า 2 “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย จงพยากรณ์
และกล่าวว่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า จงพิลาปรํา่ ไรเถิด ว่า ‘อนิ จจาหนอวัน
นั ้น� 3 เพราะวัน นั ้น ใกล้ เข ้า มาแล้ว วัน แห่ง พระเยโฮวาห์ใกล้ เข้า มา จะเป็ นว ั นม ี เมฆ เป็น
เวลาที่กําหนดของประชาชาติ 4 ดาบเล่มหนึ่ งจะมาเหนื ออียป
ิ ต์ และความแสนระทมจะอยู่
ในเอธิโอเปีย เมื่อคนที่ถูกฆ่าจะล้มในอียป
ิ ต์ และพวกเขาจะเอาคนเป็นอันมากของประเทศ
นั ้นไปเสีย และรากฐานของเมืองนั ้นกจ
็ ะถูกทลายลง 5 เอธิโอเปีย และพูต และลูด และคนที่
ปะปนกันทัง้ ปวง และลิเบีย และประชาชนแห่งแผ่นดินนั ้นที่อยูในสั
่
นนิ บาตจะล้มลงพร้อม
กับ เขาด้วยดาบ 6 พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า ผู้ เหล่ านั ้ นที ่ สน ับ สนุ นอ ียป
ิ ต์ จะล่มจม และ
อานุภาพอันผยองของมันจะลงมา และจากหอคอยแห่งสิเอเน เขาจะล้มลงภายในประเทศ
นั ้น ด้วยดาบ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ แหละ 7 และมัน จะรกร้างอยู่ ท่ามกลาง
ประเทศทัง้ หลายที่ รกร้าง และหัว เมืองของมัน จะอยู่ ท่ามกลางหัว เมืองทัง้ หลายที่ ถู กทิง้
ไว้เสีย เปล่า นั ้น 8 และเขาจะทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์ เมื่อ เราวางเพลิง ที่ อียป
ิ ต์ และผู้
ช่วยทัง้ หมดของมันก็ทลายแล้ว 9 และในวันนั ้นทูตจะลงเรือไปจากเรา เพื่อจะกระทําให้คน
เอธิโอเปีย ที่ เลินเล่อ อยู่ นั้ นคร ั ่นคร ้าม ความแสนระทมจะมาถึง เขาเหล่า นั ้น เหมือนในวัน
กําหนดของอียป
ิ ต์ เพราะ ดูเถิด วันนั ้นมาถึงจริงๆ 10 องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า
เราจะกระทําให้คนเป็ นอันมากของอียป
ิ ต์สิน
้ สุดลง ด้วยมือของเนบูคัดเนสซาร์กษั ตริย์แห่
งบาบิโลน 11 ตัวท่านพร้อมกับชนชาติของท่านคือชนชาติที่ทารุ ณที่สุดในบรรดาประชาชาติ
จะถูก นํา เข้า มาเพื่อ ทําลายแผ่น ดิน นั ้น และเขาจะชัก ดาบออกต่อสู้ อียป
ิ ต์ กระทํา ให้ แผ่ น
ดินเต็มไปด้วยคนที่ถูกฆ่า 12 และเราจะกระทําให้แม่น้าํ ทัง้ หลายแห้งไป เราจะขายแผ่นดิน
นั ้น ไว้ในมือ ของคนชัว่ เราจะกระทํา ให้ แผ่ นดิน และสารพัด ที่ อยู่ บนแผ่น ดิน นั ้ นร ้างเปล่า
โดยมือ ของคนต่างด้าว เราคือ พระเยโฮวาห์ได้ ลัน
่ วาจาแล้ว 13 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า
1

เอเสเคียล 30:14

966

เอเสเคียล 31:9

ตรัสดังนี้ ว่า เราจะทําลายรู ปเคารพ และจะกระทําให้ปฏิมากรที่ในเมืองโนฟสิน
้ สุดลง และ
จะไม่มีจ้าวจากแผ่นดินอียป
ิ ต์อีก ดังนั ้นเราจะใส่ความยําเกรงไว้ในแผ่นดินอียป
ิ ต์ 14 เราจะ
กระทํา ให้ปัท โรสเป็ นที ่ รกร้าง และจะวางเพลิง ในโศอัน และจะกระทํา การพิพากษาเมือง
โน 15 เราจะเทความเดือดดาลของเราลงบนเมืองสีนซึ่งเป็นขุมกําลังของอียป
ิ ต์ และจะตัด
เหล่า ฝูง ชนออกเสีย จากเมืองโน 16 และเราจะวางเพลิง ในอียป
ิ ต์ เมืองสีน จะอยู่ ในมหันต
ทุกข์ เมืองโนจะแตกและเมืองโนฟจะมีปรปักษ์ ในเวลากลางวัน 17 ชายฉกรรจ์ของเมืองอา
เวนและเมืองพีเบเสทจะล้มลงด้วยดาบ และเมืองนั ้นจะตกไปเป็นเชลย 18 ที่ เมืองทาปาน
เหสกลางวันจะมืดเมื่อเราทําลายแอกของอียป
ิ ต์ และอานุภาพอันผยองของเมืองนั ้นจะสิน
้
สุด ลง จะมี เมฆมาคลุม เมืองนั ้น ไว้และเหล่า ธิดาของเมืองนั ้น จะตกไปเป็น เชลย 19 เราจะ
กระทําการพิพากษาลงโทษอียป
ิ ต์ดังนี้ แหละ แล้วเขาจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์�
พระเจ้าทรงช่วยบาบิโลนและสู้กับอียป
ิ ต์
ต่อ มา เมื่อ วั นที ่ เจ็ด เดือน ที่ หนึ่ ง ในปี ที่ สิบ เอ็ด พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์ มาย ัง
ข้าพเจ้า ว่า 21 “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย เราได้ กระทํา ให้ แขนของฟาโรห์ กษั ตริย์ แห่ งอ ียป
ิ ต์ หัก
และดู เถิด ไม่มี ผู้ ใดพัน แขนให้ ไม่มี ผู้ ใดเอาผ้า มาพัน แขนเพื่อ จะรักษาให้หาย เพื่อ ให้เข ้ม
แข็งที่จะถือดาบได้อีก 22 เหตุฉะนั ้น องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด เราเป็นปฏิ
ปักษ์ กับ ฟาโรห์กษั ตริย์ แห่งอ ียป
ิ ต์ เราจะหัก แขนของเขา ทัง้ แขนที่ ยงั แข็ง แรงและแขนที่
หักแล้วนัน
้ เราจะกระทําให้ดาบหลุดจากมือของเขา 23 เราจะให้คนอียป
ิ ต์กระจัดกระจายไป
อยู่ท่ามกลางประชาชาติ และจะกระจายเขาไปตามประเทศต่างๆ 24 และเราจะเสริมกําลัง
แขนของกษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลน และเอาดาบของเราใส่ มือ ให้ แต่ เราจะหัก แขนของฟาโรห์
และเขาจะครํา่ ครวญต่อ หน้า ท่านอย่างคนถูก บาดเจ็บ เจียนจะตาย 25 เราจะเสริม กําลัง
แขนของกษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลน แต่ แขนของฟาโรห์ จะตก แล ้ว เขาทัง้ หลายจะทราบว่า เรา
คือพระเยโฮวาห์ เมื่อเราเอาดาบของเราใส่มือของกษั ตริย์แห่งบาบิโลน ท่านจะยื่นมันออก
ต่อสู้ แผ่ นดิ นอ ียป
ิ ต์ 26 และเราจะให้ คนอียป
ิ ต์ กระจัดกระจายไปอยู่ ท่ามกลางประชาชาติ
และกระจายเข้าไปตามประเทศต่างๆ แล้วเขาจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์�
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คําพยากรณ์ กล่าวโทษฟาโรห์ เปรียบเสมือนปฏิปักษ์ ต่อพระคริสต์
และอยู่ มา เมื่อ วันที ่ หน่ง
ึ เดือนที่ สาม ในปี ที่ สิบ เอ็ด พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาย ัง
ข้าพเจ้าว่า 2 “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงกล่าวแก่ฟาโรห์กษั ตริยแห่
์ งอียป
ิ ต์และแก่หมูนิ
่ กรของ
ท่านว่า ในความเป็น ใหญ่ เป็น โตของท่านนั ้น ท่านเหมือนผู้ ใด 3 ดู เถิด คนอัส ซีเรีย เปรียบ
ได้ กับ ไม้ สนสี ดาร์ในเลบานอน มี กิง่ งามและมี ใบร่ม และสูง มาก ยอดอยู่ ที่ ท่ามกลางกิง่ ไม้
หนาทึบ 4 สายนํ้าทําให้มันใหญ่ขึ้น นํ้าลึกทําให้มันงอกสูง พร้อมกับมีแม่น้าํ ของสายนํ้าลึก
นั ้น ไหลรอบที่ ที่ ปลูก มัน ไว้ และก่อ ให้ เก ิด สายนํ้า เล็กๆ จากแม่น้ํา ลึก แยกออกไปทัว่ ต้นไม้
ทัง้ สิน
้ ในทุ่ง นั ้น 5 ดัง นั ้ นม ัน จึง สูง เหนื อ ต้นไม้ ในป่า ทัง้ หลาย กิง่ ไม้ ก็ แตกใหญ่ และก้านก็
ยาว เพราะนํ้ามากหลายเมื่อให้งอก 6 นกในอากาศทัง้ สิน
้ ได้ มาทํารังอยู่ในกิง่ ของมัน สัตว์
ป่า ทุ่ง ทัง้ สิน
้ ตกลูก ออกมาอยู่ ใต้ ก้าน ประชาชาติ ใหญ่ โตทัง้ สิน
้ อาศัย อยู่ ใต้ ร่ม ของมัน 7 มั
นก ็ งดงามด้วยความใหญ่ ยงิ่ ของมัน ด้วยความยาวแห่ งก ้า นของมัน เพราะรากของมัน
หยัง่ ลึกลงไปยังนํ้าอุดม 8 ต้นสนสี ดาร์ที่ อยู่ในอุทยานของพระเจ้าก็ ซ่อนมันไว้ไม่ได้ ต้นสน
สามใบก็ ยงั ไม่ เปรียบปานกิง่ ใหญ่ ของมัน ต้น เกาลั ดก ็ ไม่ เปรียบปานกิง่ ของมัน ไม่มี ไม้ ต้น
ใดในอุทยานของพระเจ้าที่ มี ความงามเหมือนมัน 9 เราได้ กระทําให้มันงามด้วยกิ่งก้านมา
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กมายของมัน ต้นไม้ ทัง้ สิน
ิ ฉามัน คือ ต้นไม้ ซ่ึง อยู่ ในอุทยานของพระเจ้า
้ ในสวนเอเดนก็ อจ
10 เพราะฉะนั ้น องค์ พระผู้ เป็ น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า เพราะว่า มัน สู ง และชู ยอดของมัน
ขึ้นอยู่ท่ามกลางกิง่ ไม้หนาทึบ และจิตใจของมันก็เย่อหยิง่ เพราะความสูงของมัน 11 เราจึง
มอบมัน ไว้ในมือ ของผู้ หน ่งึ ที่ ทรงอานุภาพในบรรดาประชาชาติ ท่านนั ้น จะจัดการกับ มัน
เป็นแน่ เราได้ ไล่ มันออกเพราะความชัว่ ร้ายของมัน 12 คนต่างด้าว คือชนชาติ ที่ น่ากลัวใน
บรรดาประชาชาติ ได้โค่นมันลงและทิง้ ไว้ กิง่ ของมันตกลงบนภูเขาทัง้ หลายและในหุบเขา
ทัง้ สิน
ั อยูต
่ ามแม่น้ําลําธารทัง้ สิน
้ และก้านของมันก็หก
้ ของแผ่นดินนั ้น และบรรดาชนชาติ
ทัง้ หลายในแผ่น ดิน โลกก็ ลงไปเสีย จากร่ม เงาของมัน และทิ้งม ัน ไว้ 13 นกในอากาศทัง้ สิน
้
จะอาศัยอยู่บนสิง่ ปรักหักพังของมัน และสัตว์ป่าทุ่งทัง้ ปวงจะอยู่บนก้านของมัน 14 ที่ เป็น
เช่น นี้ ก็ เพื่อ บรรดาต้นไม้ ที่ อยู่ ริมน้าํ จะไม่ งอกขึ้น สูง นั ก หรือ ชู ยอดขึ้น ท่ามกลางกิง่ ไม้ หนา
ทึบ และเพื่อไม่ให้บรรดาต้นไม้ที่ ดู ดนํ้าขึ้นสูงอย่างนั ้นได้ เพราะว่ามันทัง้ หลายต้องมอบให้
แก่ ความตาย มอบให้ แก่ โลกบาดาล ท่ามกลางบุตรทัง้ หลายของมนุษย์ กับ ผู้ ที่ ได้ ลงไปยัง
ปากแดนคนตาย 15 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ในวันที่มันลงไปยังแดนคนตาย
เรากระทํา ให้ บาดาลคลุม ตัว ไว้ทุกข์ ให้ มัน และยับยัง้ แม่น้ํา ของมัน ไว้ และนํ้า เป็ นอ ัน มาก
จะหยุดยัง้ เราคลุมเลบานอนไว้ให้กลุ้มอยู่เพื่อมัน และต้นไม้ ในทุ่งนาทัง้ สิน
้ จะสลบเพราะ
มัน 16 เรากระทําให้ประชาชาติสัน
่ สะเทือนด้วยเสียงที่มันล้ม เมื่อเราเหวีย
่ งมันลงไปที่นรก
พร้อมกับบรรดาผู้ที่ ลงไปยังปากแดน และต้นไม้ทัง้ สิน
้ ในเอเดน ต้นไม้ที่ คัดเลือกแล้วและ
ต้นไม้ ที่ ดี ที่ สุด ของเลบานอน ต้นไม้ ทุ กต้ นที ่ด่ ื มน ้าํ จะได้ รบ
ั ความเล้าโลมที่ ในโลกบาดาล
17 ประชาชาติ เหล่า นี้ จะลงไปยัง นรกกับ เขาด้วย ไปอยู่ กับ บรรดาผู้ ที่ ถู กฆ่า ด้วยดาบ เออ
คือบรรดาผู้ที่เป็นเหมือนแขนของเขา ที่อยู่ใต้ร่มของเขาท่ามกลางประชาชาติ 18 ดังนี้ เจ้า
เหมือนผู้ใดในเรือ
่ งสง่าราศี และความเป็นใหญ่ท่ามกลางต้นไม้แห่งเอเดน เจ้าจะถูกนําลง
มาพร้อมกับ ต้นไม้ แห่งเอเดนไปยัง โลกบาดาล เจ้ าจะนอนอยู่ ท่ามกลางผู้ ที่ มิได้ เข้า สุหนั ต
พร้อมกับผู้ที่ถูกฆ่าด้วยดาบ นี่ คือฟาโรห์และบรรดาหมู่นิกรทัง้ สิน
้ ของท่าน องค์พระผู้เป็น
เจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ �

32
บทครํา่ ครวญเรือ
่ งฟาโรห์

ต่อ มาเมื่อ วันที ่ หนึ่ ง เดือนที่ สิบ สอง ในปี ที่ สิบ สอง พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาย ัง
ข้าพเจ้า ว่า 2 “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย จงเปล่ง เสียงบทครํา่ ครวญเรือ
่ งฟาโรห์ กษั ตริย์ แห่ งอ
ียป
ิ ต์ และกล่าวให้ท่านฟังดังนี้ ว่า ท่านเหมือนสิงโตหนุ่มท่ามกลางประชาชาติ แต่ท่านเป็น
เหมือนปลาวาฬในทะเลทัง้ หลาย ท่านเผ่น ออกมาในแม่น้ํา ทัง้ หลายของท่าน เอาเท้า ของ
ท่านกวนนํ้า และกระทํา แม่น้ํา ของมัน ให้มลทิน ไป 3 องค์ พระผู้ เป็นเจ้า พระเจ้า ตรัสด ังนี้ ว่า
เราจะกางข่ายของเราคลุ มท่านโดยกองทัพชนชาติ ทัง้ หลายเป็ นอันมาก และเขาเหล่านั ้น
จะลากท่านขึ้น มาด้วยอวนของเรา 4 และเราจะเหวีย
่ งท่านลงบนดิน และเราจะฟัด ท่าน
ลงบนพื้นทุ่ง และจะกระทําให้นกทัง้ สิน
้ ในอากาศมาจั บอยู่บนท่าน และเราจะให้สัตว์ทั ่วท
ัง้ โลกได้ อม
ิ่ หนํา ด้วยตั วท ่าน 5 เราจะเอาเนื้ อ ของท่านเกลี่ย ไว้บนภู เขา และถมหุบเขาด้วย
ศพของท่าน 6 เราจะให้ แผ่ นดิน ถึง แม้ ภู เขาชุม
่ โชกด้วยเลือดกําลัง ไหลของท่าน และห้วย
จะเต็ม ไปด้วยท่าน 7 เมื่อ เราดั บท ่าน เราจะคลุม ฟ้า สวรรค์ ไว้ และกระทํา ให้ดวงดาวมืด ไป
เราจะเอาเมฆบังดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์จะไม่ทอแสง 8 แสงสุกใสทัง้ สิน
้ แห่งสวรรค์นั้น
1
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เราจะกระทําให้มืดอยเู่ หนื อท่าน และวางความมืดไว้เหนื อแผ่นดินของท่าน องค์พระผู้เป็น
เจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ 9 เมื่อเราทําลายท่านท่ามกลางประชาชาติในประเทศซึ่งท่านไม่
รู จั
้ กนั ้น เราจะกระทําให้จิตใจของชนชาติทัง้ หลายเป็ นอันมากลําบาก 10 เออ เมื่อเราแกว่ง
ดาบของเราต่อ หน้า เขาทัง้ หลาย เราจะกระทํา ให้ ชนชาติ ทัง้ หลายเป็ นอ ัน มากแลตะลึง ที่
ท่าน และกษั ตริย์ของเขาทัง้ หลายจะสะทกสะท้านเพราะท่าน ในวันที่ท่านล้มลงนั ้น เขาทัง้
หลายจะตัวสัน
่ ทุกขณะจิตทัวก
่ ันเพราะห่วงชีวต
ิ ของตนเอง 11 เพราะองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระ
เจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า ดาบของกษั ตริย์ แห่งบาบิ โลนจะมาเหนื อ ท่าน 12 เราจะทําให้หมู่ นิ กรของ
ท่านล้ม ลงด้วยดาบของผู้ มี กําลัง ทุ กคนก็ ล้วนเป็ นที ่ ทารุ ณ ที่สุด ในบรรดาประชาชาติ เขา
จะนํา ความทะเยอทะยานของอียป
ิ ต์ ให้ มาถึงที่ สิน
้ สุด และหมู่ นิกรทัง้ สิน
้ ของมัน จะพินาศ
13 เราจะทําลายสัตว์ ของเมืองนั ้น ทัง
้ สิน
้ จากข้างนํ้า มากหลายและไม่ มี เท ้า มนุษย์ คนใด
กระทํา ให้น้ํา นั ้น ขุ่ นอ ีก กีบ สัตว์ก็ จะไม่ กระทํา ให้น้ํา นั ้น ขุ่ นอ ีกเช่นก ัน 14 แล ้ว เราจะทําให้น้ํา
ของเขาทัง้ หลายลึก และกระทําให้แม่น้าํ ทัง้ หลายของเขาไหลไปเหมือนนํ้ามันไหล องค์พระ
ผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ 15 เมื่อเรากระทําให้แผ่นดินอียป
ิ ต์รกร้าง และประเทศนั ้น
จะขาดสิง่ ที่ เคยอุดมสมบูรณ์ เมื่อเราฟาดฟันคนทัง้ ปวงที่ อาศัยอยู่ในประเทศนั ้น แล้วเขา
ทัง้ หลายจะทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์ 16 นี่ เป็น บทครํา่ ครวญที่ จะร้องครํา่ ครวญ เหล่ า
ธิดาแห่งประชาชาติ จะร้องบทนั ้น เขาจะร้องเรือ
่ งอียป
ิ ต์ และหมู่นิกรของอียป
ิ ต์ องค์ พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ�
บทครํา่ ครวญเรือ
่ งหมู่นิกรอียป
ิ ต์

17 ต่อมาเมื่อวันที ่สิบห้า

เดือนที่สิบสอง ในปี ที่สิบสอง พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายัง
ข้าพเจ้าว่า 18 “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงพิลาปรํา่ ไห้เพื่อคนเป็ นอันมากของอียป
ิ ต์ และจงส่ง
เขาลงไป ทัง้ ตัว เขาและเหล่า ธิดาแห่ง ประชาชาติ ที่ โอ่อ่า ไปยัง โลกบาดาล ไปยัง บรรดาคน
เหล่านั ้นทีไ่ ปยังปากแดนคนตายแล้ว 19 ในเรือ
่ งความงาม ท่านงามลํ้ากว่าผูใ้ ดๆหรือ จงลง
ไป ไปนอนกับผู้ที่ไม่ได้เข้าสุหนั ต 20 เขาทัง้ หลายจะล้มลงกลางบรรดาผู้ที่ถูกฆ่าด้วยดาบ มี
ดาบกําหนดไว้แล้ว จงลากอียป
ิ ต์ไปเสียพร้อมกับหมู่นิกรทัง้ สิน
้ ของเขา 21 เหล่าชายฉกรรจ์
ในบรรดาผู้ที่ แกล้วกล้าจะพูดเรือ
่ งของเขากับผู้ชว
่ ยของเขาจากกลางนรกว่า ‘เขาได้ลงมา
แล้ว เขานอนอยู่ คือคนที่ไม่ได้เข้าสุหนั ต ที่ถูกฆ่าด้วยดาบ� 22 อัสซูรกอยู
็ ที
่ ่นั ่นรวมทัง้ คณะ
มีหลุมศพอยู่รอบตัว ทุกคนถูกฆ่าและล้มลงด้วยดาบ 23 ที่ฝังศพของคนเหล่านี้ อยู่ที่แดนม
รณาส่วนที่ไกลที่สุด และคณะของเธอก็อยูรอบหลุ
่
มฝังศพของเธอ ทุกคนถูกฆ่า ล้มลงด้วย
ดาบ เป็น พวกที่ ให้ เก ิด ความครันคร
่
้ามในแผ่น ดิน ของคนเป็น 24 เอลามก็ อยู่ ที่ นั่น ทัง้ หมู่
นิ กรทัง้ สิ้นก็อยู่รอบหลุมศพของเธอ ทุกคนถูกฆ่า และล้มลงด้วยดาบ ผู้ลงไปสู่โลกบาดาล
โดยไม่เข้าสุหนั ต เป็นพวกที่ให้เกิดความครันคร
่
้ามในแผ่นดินของคนเป็น และเขาต้องทน
รับความอับอายขายหน้ากับผู้ที่ ลงไปปากแดนคนตาย 25 เขาได้ทําที ่ให้เธอนอนในหมู่พวก
ผู้ที่ ถู กฆ่าพร้อมกับหมู่ นิกรทัง้ สิน
้ ของเธอ มี หลุมศพอยู่รอบตัว เป็น ผู้ ที่ ไม่ ได้ เข้าสุ หนัตทุก
คน ถูกฆ่าด้วยดาบ เพราะว่าเขาให้เกิดความครันคร
่
้ามในแผ่นดินของคนเป็น และเขาต้อง
ทนรับความอับอายขายหน้ากับผู้ที่ ลงไปยังปากแดนคนตาย เขามีที่ อยู่ในหมู่ พวกผู้ถู กฆ่า
26 เมเชคกั บท ูบั ลก ็ อยู่ ที่ นั่น ทัง
้ หมู่ นิกรทัง้ สิน
้ ของเธอ หลุม ศพของเธอทัง้ สองอยู่ รอบเขา
เป็นผูที
้ ่ไม่เข้าสุหนัตทุกคน ถูกฆ่าด้วยดาบ เพราะเขาให้เกิดความครันคร
่
้ามในแผ่นดินของ
คนเป็น 27 เขาทัง้ หลายจะไม่ ได้ นอนอยู่กับ ผู้ แกล้ว กล้า ในจําพวกที่ ไม่ ได้ เข ้าสุ หน ัต ที่ ได้ ล้ม
ลง ลงไปยังนรกพร้อมกับยุทโธปกรณ์ ของเขา ผู้ซึ่งมีดาบวางไว้ใต้ศีรษะของเขา และความ
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ชัว่ ช้า ก็ อยู่ บนกระดูก ของเขา เพราะว่า เขาให้ผู้ แกล้ว กล้า ครันคร
่
้า มอยู่ ในแผ่น ดิน ของคน
เป็น 28 ดังนั ้นท่านจะต้องถูกหักในหมู่พวกผูที
้ ่ไม่ได้เข้าสุหนั ต และนอนอยูก
่ ับคนเหล่านั ้นที่
29
ถู กฆ่าด้วยดาบ เอโดมก็อยู่ที่ นั่น คือบรรดากษั ตริย์และบรรดาเจ้านายทัง้ หลายของเธอ
แม้ว่าเขาทัง้ หลายมีอานุภาพ เขายังถูกนํามาวางไว้กับบรรดาคนเหล่านั ้นที่ถูกฆ่าด้วยดาบ
เขาจะนอนอยูก
่ ับผูที
้ ่ไม่ได้เข้าสุหนั ต กับบรรดาคนที่ได้ลงไปยังปากแดนคนตาย 30 เจ้านาย
จากทิศเหนื อก็อยู่ที่นั ่นอยู่กันหมด คนไซดอนทัง้ หมด ผู้ที่ลงไปด้วยความอายพร้อมกับผู้ที่
ถูกฆ่า เพราะเหตุความครันคร
่
้ามทัง้ สิน
่ ่
้ ซึ่งเขาได้กระทําขึ้นด้วยกําลังของเขา เขานอนอยูที
นั ่นไม่เข้าสุหนัตพร้อมกับผู้ที่ถูกฆ่าด้วยดาบ และทนรับความอับอายขายหน้ากับบรรดาผู้ที่
ลงไปยังปากแดนคนตาย 31 องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า เมื่อฟาโรห์เหน
็ พวกเหล่านั ้น
แล้ว ท่านก็ จะเบาใจในเรือ
่ งหมู่ นิกรทัง้ สิน
้ ของท่าน ฟาโรห์และหมู่ นิกรทัง้ สิน
้ ของท่านถูก
ฆ่าด้วยดาบ 32 เพราะเราได้ให้เกิดความครันคร
่
้ามในแผ่นดินของคนเป็น เพราะฉะนั ้นเขา
จะถูก วางไว้ท่ามกลางผู้ ไม่ เข้า สุหนั ต พร ้ อมกับ ผู้ เหล่ านั ้ นที ่ ถู กฆ่า ด้วยดาบ ทัง้ ฟาโรห์และ
หมู่นิกรทัง้ สิน
้ ของท่าน องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ�

33
หน้าที่ของยามเฝ้าจิตวิญญาณ คือจงตักเตือนคนชัว่

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าอีกว่า 2 “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงพูดกับชนชาติ

ของเจ้าและกล่าวแก่เขาว่า ถ้าเรานําดาบมาเหนื อแผ่นดิน และถ้าประชาชนในแผ่นดินนั ้น
ตัง้ ชายคนหนึ่ ง จากพวกเขาให้เป็น ยาม 3 และถ้า เขาเห็น ดาบมาเหนื อ แผ่น ดิน จึง เป่า แตร
และตัก เตือนประชาชน 4 เมื่อ คนหนึ่ ง คนใดได้ยน
ิ เสียงแตรแต่ ไม่ นําพาต่อ เสียงตัก เตือน
และดาบนั ้ นก็มาพาเอาคนนั ้นไปเสีย ให้โลหิตของคนนั ้นตกบนศีรษะของคนนั ้นเอง 5 คือ
เขาได้ยน
ิ เสียงแตร แต่ ไม่ นําพาต่อ เสียงตัก เตือน ให้โลหิต ของคนนั ้น ตกอยู่ บนคนนั ้น เอง
ถ้า เขาได้ นําพาต่อ เสียงตัก เตือนแล้ว เขาจะได้ ชว
ิ ของตนเองให้ รอดพ้น 6 แต่ ถ้า คน
่ ยชีวต
ยามเห็น ดาบมาแล้ว และไม่ เป่า แตร ประชาชนจึง ไม่ ได้ รับ เสียงตัก เตือน และดาบก็ มาพา
คนหนึ่ งคนใดไปเสีย คนนั ้นถูกนําไปด้วยเรือ
่ งความชัว่ ช้าของเขา แต่เราจะเรียกร้องโลหิต
ของเขาจากมือ ของยาม 7 ฉะนี้ แหละ เจ้า โอ บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย เราได้ กระทํา เจ้า ให้ เป็น
คนยามสําหรับ วงศ์ วานอิสราเอล เจ้ าได้ยน
ิ ถ้อยคํา จากปากของเราเมื่อไร เจ้ าจงให้คํา ตัก
เตือนของเราแก่ประชาชน 8 ถ้าเรากล่าวแก่คนชัวว
่ ่า โอ คนชัว่ เอ๋ย เจ้าจะต้องตายแน่ แต่
เจ้าก็มิได้กล่าวคําตักเตือนให้คนชัว่ กลับจากทางของเขา คนชัวน
ั ้ จะต้องตายเพราะความ
่ น
ชัว่ ช้าของเขา แต่เราจะเรียกร้องโลหิตของเขาจากมือของเจ้า 9 แต่ถ้าเจ้าได้ตักเตือนคนชัว่
ให้หน
ั กลับจากทางของเขาแล้ว แต่ เขาไม่หน
ั กลับจากทางของเขา เขาจะตายเพราะความ
ชัว่ ช้าของเขา แต่ เจ้ าได้ ชว
ิ ของเจ้าเองให้รอดพ้นแล้ว 10 เจ้า โอ บุ ตรแห่งมนุษย์เอ๋ย
่ ยชีวต
เจ้ าจงกล่าวแก่ วงศ์ วานอิสราเอล พวกเจ้าเคยกล่าวดังนี้ ว่า ‘การละเมิดและความบาปทัง้
หลายของเราอยู่ เหนื อ เรา เราก็ ค่อยๆวอดวายไปเพราะสิง่ เหล่า นี้ เราจะดํารงชีวต
ิ อยู่ ได้
11
อย่างไร � จงกล่าวตอบเขาว่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสว ่า เรามี ชี วิตอยู่ แน่ ฉั นใด
เราไม่พอใจในความตายของคนชัว่ แต่พอใจในการที่คนชัว่ หันจากทางของเขาและมีชีวิตอ
ยู่ จงหันกลับ จงหันกลับจากทางชัว่ ของเจ้า โอ วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย ยอมตายทําไม 12 เจ้า
บุ ตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เจ้ าจงกล่าวแก่ ชนชาติ ของเจ้าว่า ความชอบธรรมของผู้ชอบธรรมจะ
ไม่ชว
ั ้ จะไม่กระทําให้เขาล้มลงในวั
่ ยเขาให้พ้นในวันที่เขาละเมิด ส่วนความชัว่ ของคนชัวน
่ น
นที่เขาหันกลับจากความชัว่ ของเขา และคนชอบธรรมจะไม่ดํารงชีวต
ิ อยู่ได้ด้วยความชอบ
13
ธรรมในวันทีเ่ ขากระทําบาป แม้เราจะได้กล่าวแก่คนชอบธรรมว่า เขาจะมีชีวิตอยูแน่
่
ถ้า
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เขายังวางใจในความชอบธรรมของเขา และกระทําความชัว่ ช้า การกระทําทัง้ หลายที่ ชอบ
ธรรมของเขาย่อมไม่อยู่ในความทรงจําอีกเลย แต่เขาจะต้องตายเพราะความชัว่ ช้าซึ่งเขา
ได้กระทําไว้ 14 อีกประการหนึ่ ง แม้เราจะได้กล่าวแก่คนชัวว
่ ่า ‘เจ้าจะต้องตายแน่ � ถ้าเขา
หัน กลับ จากบาปของเขา มากระทําความยุ ติ ธรรมและความชอบธรรม 15 ถ้า คนชัว่ ได้ คืน
ของประกัน ขโมยอะไรของเขามาก็ คืน เสีย และดําเนิ น ตามกฎเกณฑ์ แห่ งชีวต
ิ ไม่ กระทํา
ความชัว่ ช้าเลย เขาจะดํารงชีวต
ิ อยูแน่
่
เขาไม่ต้องตาย 16 บาปซึ่งเขาได้กระทํามาแล้ว จะไม่
จดจํานํามากล่าวโทษเขา เขาได้กระทําความยุติธรรมและความชอบธรรม เขาจะดํารงชีวต
ิ
แน่ 17 แต่ชนชาติของเจ้ายังกล่าวว่า ‘วิธการขององค์
ี
พระผู้เป็นเจ้าไม่ยุติธรรม� ในเมื่อวิธี
การของเขาเองไม่ ยุติธรรม 18 เมื่อ คนชอบธรรมหัน กลับ จากความชอบธรรมของเขาและ
กระทําความชัว่ ช้า เขาจะต้องตายเพราะความชัว่ ช้านั ้น 19 แต่ ถ้าคนชัว่ หันกลับจากความ
ชัว่ ของเขาและกระทํา ความยุ ติ ธรรมและความชอบธรรม เขาจะดํารงชีวต
ิ อยู่ ได้ โดยเหตุ
นั ้น 20 เจ้ายังกล่าวว่า ‘วิธการขององค์
ี
พระผู้เป็นเจ้าไม่ยุติธรรม� โอ วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย
เราจะพิพากษาเจ้า ตามการประพฤติ ของเจ้า แต่ละคน� 21 และอยู่ มา เมื่อ วันที ่ ห้า เดือน
ที่ สิบ ในปี ที่ สิบ สอง ซึ่ง เราได้ ถู กกวาดไปเป็น เชลย ชายคนหนึ่ ง หนี มาจากกรุ ง เยรู ซาเล็ม
มาหาข้าพเจ้า กล่าวว่า “เมืองนั ้น แตกเสีย แล้ว� 22 ในเวลาเย็ นก ่อ นที่ ผู้ ลี้ ภัย มา พระหัตถ์
ของพระเยโฮวาห์ได้ มาอยู่ เหนื อ ข้าพเจ้า และพระองค์ ทรงเปิด ปากของข้าพเจ้า ทัน เวลาที่
ชายคนนั ้นมาถึงในตอนเช้า ดังนั ้นปากของข้าพเจ้าจึงเปิดออก ข้าพเจ้าก็ไม่ได้เป็นใบ้ต่อไป
23 พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาย ัง ข้าพเจ้า ว่า 24 “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย ชาวเมืองที่ อาศัย
อยู่ ในที่ รา้ งเปล่า ในแผ่นดิ นอ ิส ราเอลกล่าวเรือ
่ ยๆว่า ‘อับ ราฮัม เป็น แต่ ชายคนเดียว และ
ยัง ถือ กรรมสิทธิ์ที่ ดิ นนี้ แต่ พวกเราหลายคนด้วยกัน คงต้องประทานแผ่น ดิน นั ้น ให้ เป็น
กรรมสิทธิแก่
์ เรา � 25 เพราะฉะนั ้น จงกล่าวแก่ เขาทัง้ หลายว่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า
ตรัสดังนี้ ว่า เจ้ารับประทานเนื้ อพร้อมเลือด เจ้าเงยหน้าขึ้นนมัสการรู ปเคารพของเจ้าและ
ทําให้ โลหิต ตก แล ้ว เจ้า ยัง จะเอากรรมสิทธิ์ที่ ดิ นนี้ อี กหรือ 26 เจ้ ายืน อยู่ ด้วยดาบของเจ้า
เจ้ ากระทํา การอัน น่า สะอิดสะเอียน และเจ้า ทุก คนได้ กระทํา ให้ ภรรยาของเพื่อนบ้านเป็น
มลทิน แล้วเจ้าจะเอากรรมสิทธิที
์ ่ ดิ นนี้ หรือ 27 จงกล่าวเช่นนี้ แก่ เขาว่า องค์ พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า เรามีชีวิตอยู่แน่ ฉั นใด บรรดาคนที่ อยู่ในที่ รา้ งเปล่าจะต้องล้มลงด้วย
ดาบ และคนที่ อยู่ ที่ พื้น ทุ่ง เราจะมอบให้ เป็น อาหารแก่ สัตว์ป่า และบรรดาคนเหล่านั ้ นที ่
อยู่ ในที่ กําบัง เข้ม แข็ง และอยู่ ในถํ้า จะตายด้วยโรคระบาด 28 และเราจะกระทํา ให้แผ่ นดิน
นั ้นรกร้างที่สุด และความหยิง่ ผยองในอานุภาพของแผ่นดินนั ้นจะสูญสิน
้ ไป ภูเขาแห่งอิส
29
ราเอลจะรกร้างจนไม่ มี คนเดิน ผ่าน แล ้ว เขาจะทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์ เมื่อ เราได้
กระทําให้แผ่นดินนั ้นรกร้างที่ สุด เพราะเหตุจากการอันน่าสะอิดสะเอียนทัง้ สิน
้ ของเขาซึ่ง
เขาได้กระทํานั ้น 30 เจ้า บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย ชนชาติของเจ้าที่พูดเรือ
่ งเจ้าข้างกําแพงเมือง
และตามประตูบ้าน พูดต่อกันและกันกับพี่น้องของตนว่า ‘มาเถิด มาฟังเสียงพระวจนะซึ่ง
ออกมาจากพระเยโฮวาห์�
ประชาชนประพฤติอย่างคนหน้าซื่อใจคด

31 และเข้า มาหาเจ้า อย่างที่ ชาวตลาดมา

และเขามานั ่งข้างหน้าเจ้าอย่างประชาชนของ
เรา เขาฟัง คํา พูด ของเจ้า แต่ เขาไม่ ยอมกระทํา ตาม เพราะว่า เขาแสดงความรัก มากด้วย
ปากของเขา แต่จิตใจของเขามุ่งอยูต
่ ามความโลภของเขา 32 และ ดูเถิด เจ้าเป็นเหมือนคน
ร้องเพลงรักแก่เขา มีเสียงไพเราะและเล่นดนตรีเก่ง เพราะเขาฟังคําพูดของเจ้า แต่เขาไม่
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33 และเมื่อ การเช่น นี้ เป็ น มา

ยอมกระทําตาม
พยากรณ์ อยูในหมู
่
่พวกเขา�
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(ดู เถิด ก็ จะมา� เขาทัง้ หลายจะทราบว่ามีผู้

34
คําตักเตือนสําหรับพวกผู้พยากรณ์ ที่รักเงิน

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าว่า 2 “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย

จงพยากรณ์ กล่าว
โทษบรรดาผู้ เลี้ยงแกะแห่ งอ ิส ราเอล จงพยากรณ์ และกล่าวแก่ เขาว่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า
พระเจ้าตรัสแก่ พวกผู้เลี้ยงแกะดังนี้ ว่า วิบัติแก่ ผู้เลี้ยงแกะแห่งอิสราเอล ผู้เลี้ยงตัวเอง ผู้
เลี้ยงแกะย่อมเลี้ยงแกะมิ ใช่หรือ 3 เจ้ ารับประทานไขมัน เจ้ าคลุมกายของเจ้าด้วยขนแกะ
เจ้ าฆ่า แกะตั วอ ้วนๆ แต่ เจ้ าหาได้ เลี้ยงแกะไม่ 4 ตั วท ี่ ออ
่ นเพลีย เจ้า ก็ ไม่ เสริม กําลัง ตั วท ี่
เจ ็บ เจ้า ก็ ไม่ รักษา ตั วท ี่ กระดู กห ัก เจ้า ก็ มิได้ พัน ผ้า ตั วท ี่ ถู กขับ ไล่ ออกไปเจ้า ก็ มิได้ ไปตาม
กลับ มา ตั วท ี่ หายไปเจ้า ก็ มิได้ เสาะหา และเจ้า ได้ ปกครองเขาด้วยการบังคับ และด้วยการ
ข่มขีเบี
่ ยดเบียน 5 ดังนั ้นมันจึงกระจัดกระจายไปหมด เพราะว่าไม่มีผูเลี
้ ้ยงแกะ และเมื่อมัน
กระจัดกระจายไป มันก็ตกเป็นอาหารของสัตว์ป่าทัง้ ปวงในทุ่ง 6 แกะของเราก็เที่ยวไปตาม
ภูเขาทัง้ หมด และตามเนิ น เขาสูง ทุก แห่ง เออ แกะของเราก็ กระจายไปทัว่ พื้น พิ ภพ ไม่มี
ใครเที่ยวค้น ไม่มีใครเสาะหามัน 7 เพราะฉะนั ้น ท่านทัง้ หลายผู้เป็นผู้เลี้ยงแกะ จงฟังพระ
วจนะของพระเยโฮวาห์ 8 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสว ่า เรามี ชี วิตอยู่แน่ ฉั นใด เพราะ
แกะของเรากลายเป็นเหยื่อ และแกะของเรากลายเป็นอาหารของสัตว์ป่าทุ่งทัง้ สิน
้ เพราะ
ไม่ มี ผู้ เลี้ยงแกะ และเพราะผู้ เลี้ยงแกะของเราไม่ เท ี่ยวค้นหาแกะของเรา แต่ ผู้ เลี้ยงแกะ
นั ้น เลี้ยงตัว เอง และไม่ ได้ เลี้ยงแกะของเรา 9 เพราะฉะนั ้น โอ ท่านทัง้ หลายผู้ เป็น ผู้ เลี้ยง
แกะ จงฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ 10 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด เรา
เป็นปฏิปักษ์ กับผู้เลี้ยงแกะ และเราจะเรียกร้องเอาแกะของเราจากมือของเขา และให้เขา
ยับยัง้ การเลี้ยงแกะของเขา ผูเลี
้ ้ยงแกะจะไม่ได้เลี้ยงตัวเองอีกต่อไป เราจะช่วยแกะของเรา
ให้พ้นจากปากของเขา เพื่อมิให้แกะเป็นอาหารของเขา
อาณาจักรของดาวิดจะตัง้ ขึ้นเหนื ออิสราเอลในอนาคต
ดูเถิด เราคือเราเองจะค้นหาแกะของเรา
12
และจะเที่ยวหามัน ดังผู้เลี้ยงแกะเที่ยวหาฝูงแกะในวันที่เขาอยู่ท่ามกลางแกะของเขาที่
กระจัดกระจายไป เราจะเที่ยวหาแกะของเราดัง นั ้น และเราจะช่วยเขาให้พ้น จากสถานที่
ทัง้ หลายซึ่งเขาได้ กระจัดกระจายไปอยู่ในวันมีเมฆและมีความมืดทึบ 13 เราจะนําเขาออก
มาจากชนชาติ ทัง้ หลาย และรวบรวมเขามาจากประเทศต่างๆ และจะนํา เขามาไว้ในแผ่น
ดินของเขาเอง และเราจะเลี้ยงเขาบนภูเขาแห่งอิสราเอล ใกล้ห้วยทัง้ หลายและในท้องถิน
่
ทุกแห่งที่มีคนอาศัยในประเทศนั ้น 14 เราจะเลี้ยงเขาในลานหญ้าอย่างดี และคอกของเขา
จะอยู่บนบรรดาภูเขาสูงแห่งอิสราเอล ณ ที่นั่น เขาจะนอนลงในคอกที่ดี และเขาจะหากิน
อยู่บนลานหญ้าอุดมบนภูเขาแห่งอิสราเอล 15 ตัวเราเองจะเป็นผู้เลี้ยงแกะของเรา เราจะ
กระทําให้เขานอนลง องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ 16 เราจะเที่ยวหาแกะที่หาย
และเราจะนํา แกะที่ ถู กขับ ไล่ ออกไปกลับ มาอีก และเราจะพัน ผ้า ให้ แกะที่ กระดู กห ัก และ
เราจะเสริม กําลัง แกะที่ อ่อนเพลีย แต่ ตั วท ี่ อว
้ นและเข้ม แข็ง เราจะทําลาย เราจะเลี้ยงเขา
ด้วยความยุติธรรม 17 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า โอ เจ้าทัง้ หลายผู้เป็นฝูงแพะ
แกะของเราเอ๋ย ดู เถิด เราจะพิพากษาระหว่างแกะกับ แกะ ระหว่างแกะผู้ กับ แพะผู้ 18 ที่
11 เพราะองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า
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จะหากินในลานหญ้าอย่างดีนั้นยังไม่พออีกหรือ เจ้าจึงต้องเอาเท้าเหยียบลานหญ้าที่เหลือ
อยู่ ของเจ้า และดื่ มน ้าํ จากแหล่ง นํ้า ที่ ลึก ยัง ไม่ พอหรือ จึง เอาเท้า ของเจ้า กวนนํ้า ที่ เหลือ
อยู่ ให้ ขุ่น 19 แกะของเราจะต้องกิน สิง่ ที่ เท ้า ของเจ้า ยํ่า และดื่ มสิ ่ง ที่ เท ้า ของเจ้า ทําให้ ขุ่น
หรือ 20 เพราะฉะนั ้น องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสแก่เขาดังนี้ ว่า ดูเถิด เรา คือเราเอง จะ
พิพากษาระหว่างแกะอ้วนกับแกะผอม 21 เพราะเจ้าเอาสีข้างและบ่าดันและผลักแกะตัวอ
่อนเพลียด้วยเขาของเจ้า เจ้ าทําให้เขากระจายไปต่างถิน
่ 22 เราจึงจะช่วยฝูงแพะแกะของ
เราให้รอด เขาจะไม่เป็นเหยื่ออีกต่อไป และเราจะพิพากษาระหว่างแกะกับแกะ 23 และเรา
จะตัง้ ผู้เลี้ยงแกะผู้หน่งึ ไว้เหนื อเขา คือดาวิดผู้รับใช้ของเรา และท่านจะเลี้ยงเขาทัง้ หลาย
ท่านจะเลี้ยงเขาและจะเป็น ผู้ เลี้ยงของเขา 24 และเราคือ พระเยโฮวาห์จะเป็น พระเจ้า ของ
เขา และดาวิดผู้รับใช้ของเราจะเป็นเจ้านายท่ามกลางเขา เราคือพระเยโฮวาห์ได้ลัน
่ วาจา
แล้ว 25 เราจะกระทําพันธสัญญาสันติสุขกับเขา และจะกําจัดสัตว์รา้ ยเสียจากแผ่นดิน เขา
จะอาศัยอยูใ่ นถิน
่ ทุรกันดารอย่างปลอดภัย และนอนอยูใ่ นป่าไม้ 26 และเราจะกระทําให้เขา
กับ สถานที่ รอบๆเนิ น เขาของเราเป็น แหล่ง พระพร เราจะส่ง ฝนลงมาให้ ตามฤดูกาล เป็น
ห่าฝนแห่งพระพร 27 ต้นไม้ ที่ ในทุ่งจะบังเกิดผล และพิภพจะบังเกิดผลประโยชน์ และเขา
จะอยู่ อย่างปลอดภัย ในแผ่น ดิน ของเขา และเขาจะทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์ ในเมื่อ
เราหัก คานแอกของเขาเสีย และช่วยเขาให้ พ้น จากมือ ของผู้ ที่ กัก เขาให้ เป็น ทาส 28 เขา
จะไม่ เป็น เหยื่อ ของประชาชาติ อีก ต่อ ไป หรือ สัตว์ป่า ดิ นก ็ จะไม่ กิน เขา และเขาจะอยู่ อย่าง
ปลอดภัย ไม่มีผู้ใดกระทําให้เขากลัว 29 และเราจะจัดหาไร่นาอันมีช่อ
ื ให้แก่ เขา เพื่อเขาจะ
ไม่ถูกผลาญด้วยความอดอยากในแผ่นดินนั ้นต่อไปอีก ไม่ต้องทนรับความอับอายขายหน้า
จากประชาชาติ 30 และเขาจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาสถิตกับเขา และ
เขาคือ วงศ์ วานอิสราเอลเป็น ประชาชนของเรา องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ แหละ
31 เจ้ าทัง
้ หลายเป็น แกะของเรา เป็น แกะในลานหญ้า ของเรา เจ้ าทัง้ หลายเป็น มนุษย์และ
เราเป็นพระเจ้าของเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ�
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ภูเขาเสอีรจ
์ ะเป็นที่รา้ งเปล่า

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาย ัง ข้าพเจ้า อีกว่า 2 “บุ ตรแห่ง มนุษย์เอ๋ย

จงมุ่งหน้าของ
เจ้าต่อสู้ภูเขาเสอีร ์ และพยากรณ์ ต่อมัน 3 และกล่าวแก่มนว
ั ่า องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรั
สดังนี้ ว่า ดูเถิด โอ ภูเขาเสอีรเอ๋
์ ย เราต่อสู้กับเจ้า และเราจะเหยียดมือของเราต่อสู้เจ้า และ
เราจะกระทําให้เจ้ารกร้างที่สุด 4 เราจะกระทําให้หว
ั เมืองของเจ้าถูกทิง้ ไว้เสียเปล่าและเจ้า
จะเป็ นที ่ รกร้าง และเจ้า จะทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์ 5 เพราะเจ้า พยาบาทอยู่ เป็น นิ ตย์
และให้โลหิต ของประชาชนอิสราเอลไหลออกด้วยอํานาจของดาบในเวลาพิบั ติ ของเขา ใน
เวลาที่ความชัว่ ช้าของเขาสิน
้ สุดลง 6 องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าจึงตรัสว่า เพราะฉะนั ้น เรา
มี ชี วิตอยู่ แน่ ฉั นใด เราจะเตรียมเจ้า เพื่อ รับ โทษแห่ง การให้ โลหิต ตก และโลหิต จะไล่ ตาม
เจ้า เพราะเจ้า มิ ได้ เกล ียดชัง เรือ
่ งโลหิต เพราะฉะนั ้น โลหิต จึง จะไล่ ตามเจ้า ไป 7 ดัง นั ้น เรา
จะกระทําให้ภูเขาเสอีรร์ กร้างที่สุด และเราจะตัดผูที
้ ่ผ่านออกมาและผูที
้ ่กลับเข้าไปเสียจาก
มัน 8 ภู เขาของเขานั ้น เราจะให้ มี ผู้ ที่ ถู กฆ่า เต็ม ไปหมด ผู้ ที่ ถู กฆ่า ด้วยดาบจะล้ม ลงตาม
เนิ นเขาของเจ้า ตามหุบเขาของเจ้า และในห้วยทัง้ สิน
้ ของเจ้า 9 เราจะกระทํา เจ้าให้เป็ นที
่ รกร้างอยู่ เนื องนิ ตย์ และหัว เมืองของเจ้า จะไม่ กล ับ คืน มาอีก แล ้ว เจ้า จะทราบว่า เราคือ
พระเยโฮวาห์ 10 เพราะเจ้ากล่าวว่า ‘ประชาชาติทัง้ สองนี้ และประเทศทัง้ สองนี้ จะต้องเป็น
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11 เพราะฉะนั ้น

ของเรา เราจะเอาเขามาเป็นกรรมสิทธิ�
์ ถึงแม้พระเยโฮวาห์สถิตอยู่ที่นั่น
องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า เรามีชีวิตอยูแน่
่ ฉั นใด เราจะกระทําต่อเจ้าตามความกริว้
และความอิจฉาของเจ้า ซึ่ง เจ้า สําแดงเพราะความเกลียดชัง ของเจ้า ซึ่ งม ี ต่อ เขา เมื่อ เรา
พิพากษาเจ้า เราจึง จะสําแดงตัว ของเราในหมู่ พวกเขาให้ เขารู จั
้ ก 12 และเจ้า จะทราบว่า
เราคือพระเยโฮวาห์ และทราบว่าเราได้ยน
ิ คําหมิน
่ ประมาททัง้ ปวงของเจ้า ซึ่งเจ้าได้พูดต่อ
ภูเขาทัง้ หลายแห่งอิสราเอลว่า ‘มันถูกทิง้ ไว้ให้รกร้าง มันถูกมอบไว้ให้เราเผาผลาญเสีย�
13 ด้วยปากของเจ้า เจ้ าเบ่ง ตัว เจ้า ต่อสู้ เรา และว่า เราอีก มากหลาย เราได้ยน
ิ แล้ว 14 องค์
พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า เมื่อ แผ่น ดิน โลกทัง้ สิน
้ ชื่นชมยินดี เราจะกระทํา เจ้า ให้
รกร้างไป 15 เจ้าได้ชื่นชมยินดีต่อมรดกแห่งวงศ์ วานอิสราเอลเพราะมันเป็ นที่รกร้างฉั นใด
เราจะกระทําแก่เจ้าฉั นนั ้น โอ ภูเขาเสอีรเอ๋
์ ย รวมทัง้ เอโดมทัง้ หมด ทัง้ หมดเลย เจ้าจะต้อง
เป็นที่รกร้าง แล้วเขาทัง้ หลายจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์�

36
ภูเขาทัง้ หลายแห่งอิสราเอลจะกลับคืนให้เป็นดังเดิม

1 “เจ้า

บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงพยากรณ์ ต่อภูเขาทัง้ หลายแห่งอิสราเอลว่า ภูเขาแห่งอิส
ราเอลเอ๋ย จงฟัง พระวจนะของพระเยโฮวาห์ 2 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า เพ
ราะศั ตรู กล ่าวขวัญ ถึง เจ้า ว่า ‘อ้า ฮา แม้แต่ ที่ สูง โบราณเหล่า นั ้น ได้ ตกเป็น กรรมสิทธิ์ของ
เราแล้ว� 3 เพราะฉะนั ้น จงพยากรณ์ และกล่าวว่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า
เพราะว่า เขากระทํา ให้เจ้ ารกร้าง และกลืน เจ้า เสีย ทุ กด ้านเพื่อ เจ้า จะได้ ตกเป็น กรรมสิทธิ์
ของชนชาติ ที่ เหลืออยู่นั ้น และริมฝีปากของพวกช่างพู ดก็เอาเรือ
่ งของเจ้าไปนิ นทา เป็ นที
่ เสื่อมเสีย ชื่อ เสียงในหมู่ ประชาชน 4 ภู เขาทัง้ หลายแห่ งอ ิส ราเอลเอ๋ย เพราะฉะนั ้น จงฟัง
พระวจนะขององค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แก่ ภู เขาและ
เนิ น เขา แม่น้าํ และหุบเขา ที่ ที่ ถู กทิง้ ไว้เสีย เปล่า และรกร้าง และหัว เมืองที่ ถู กละทิง้ ซึ่ง ได้
กลายเป็น เหยื่อ และเป็ นที ่ เย้ ยหยัน แก่ ประชาชาติ ที่ เหลือ อยู่ รอบๆนั ้น 5 เพราะฉะนั ้น องค์
พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ด้วยความหวงแหนอย่างเดือดดาลของเรา เราพูดกล่าว
โทษประชาชาติที่เหลืออยู่ และแก่เอโดมทัง้ สิน
้ ผู้ที่มอบแผ่นดินของเราให้แก่ตนเองให้เป็น
กรรมสิทธิ์ ด้วยความร่าเริงอย่างเต็มใจ และใจประมาทหมิน
่ อย่างที่สุด เพื่อเขาจะได้ไล่คน
แผ่น ดิน นั ้น ออกไป เพื่อ จะได้ ปล้น เอาไปเสีย 6 เพราะฉะนั ้น จงกล่าวคํา พยากรณ์ เก ี่ย วกับ
แผ่นดินอิสราเอล และจงกล่าวแก่ภูเขาและเนิ นเขา แก่ห้วยและหุบเขาว่า องค์พระผู้เป็น
เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า ดู เถิด เราพูด ด้วยความหวงแหนและความพิโรธของเรา เพราะ
เจ้า ได้ ทนรับ ความอับอายขายหน้า จากประชาชาติ 7 เพราะฉะนั ้น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระ
เจ้า จึง ตรัสว ่า เราปฏิญาณว่า ประชาชาติ ที่ อยู่ รอบเจ้า นั ้น จะทนรับ ความอับอายขายหน้า
8 โอ ภู เขาทัง
้ หลายแห่งอ ิส ราเอลเอ๋ย แต่ เจ้ าจะแตกกิง่ ของเจ้า ออกมา และออกผลให้แก่
อิสราเอลประชาชนของเรา เพราะไม่ชา้ เขาจะได้กลับมา 9 เพราะ ดูเถิด เราอยู่ฝ่ายเจ้า เรา
จะหันมาหาเจ้า และเจ้าจะถูกไถและถูกหว่าน 10 และเราจะทวีคนให้แก่เจ้า คือบรรดาวงศ์
วานอิสราเอลทัว่ หมด หัวเมืองจะมีคนมาอาศัยอยู่ และสถานที่รา้ งเปล่าจะถูกสร้างขึ้นใหม่
11 เราจะทวีทัง
้ คนและสัตว์ให้แก่ เจ้า จะเพิม
่ ขึ้นและมี ลูกดก และเราจะกระทําให้เจ้ ามี คน
อาศัย อยู่ อย่างในกาลก่อน และจะเป็น ประโยชน์ แก่ เจ้ ามากกว่า แต่ ก่อน แล ้ว เจ้า จะทราบ
ว่า เราคือ พระเยโฮวาห์ 12 เออ เราจะให้ คนดําเนิ น บนเจ้า คื ออ ิส ราเอลประชาชนของเรา
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ด้วย และเขาทัง้ หลายจะได้ เจ้ าเป็น กรรมสิทธิ์ และเจ้า จะเป็น มรดกของเขา และเจ้า จะไม่
เอาลูก ของเขาไปอีก 13 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า เพราะคนกล่าวแก่ เจ้ าว่า
‘เจ้ ากิน คนและเจ้า ได้ เอาลูก ของประชาชาติ ของเจ้า ไป� 14 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรั
สว ่า เพราะฉะนั ้น เจ้า จะไม่ กิน คน และจะไม่ เอาลูก ของเจ้า จากประชาชาติ ของเจ้า ไปอีก
เลย 15 เราจะไม่ให้เจ้าได้ยน
ิ คําประมาทหมิน
่ ของประชาชาติต่างๆอีก และเจ้าไม่ต้องทนรับ
ความอับอายขายหน้าของชนชาติทัง้ หลายอีกเลย และไม่ต้องกระทําให้ประชาชาติของเจ้า
สะดุดอีกเลย องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ�
อิสราเอลที่กระจัดกระจายไปแล้วจะกลับคืนมาและรับความรอด

16 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าอีกว่า 17 “บุ ตรแห่งมนุษย์เอ๋ย

เมื่อวงศ์ วาน
อิสราเอลได้ มาอาศัย อยู่ ในแผ่น ดิน ของตน เขากระทํา ให้ แผ่ นดิน เป็น มลทิน ด้วยวิถี และ
การกระทํา ของเขา ความประพฤติ ของเขาที่ มีต ่อ หน้า เราก็ เหมือ นมลทิ นอ ัน เกิด จากระดู
18 เพราะฉะนั ้นเราจึงระบายความกริว
่ งโลหิตซึ่งเขาได้กระทํา
้ ของเราออกเหนื อเขาด้วยเรือ
ให้ ตกบนแผ่น ดิน ด้วยเรือ
่ งรู ป เคารพซึ่ง เขากระทํา ให้ แผ่ นดิน นั ้น เป็น มลทิน 19 เราจึง ให้
เขากระจัดกระจายไปท่ามกลางประชาชาติ และเขาถูก กระจายไปตามประเทศต่างๆ เรา
พิพากษาเขาตามวิถี และการกระทํา ของเขา 20 แต่ เมื่อ เขามายัง บรรดาประชาชาติ เขาจะ
มาที่ไหนก็ตาม เขาได้ลบหลู่นามบริสุทธิ์ของเรา ซึ่งคนกล่าวขวัญถึงเขาว่า ‘คนเหล่านี้ เป็น
ประชาชนของพระเยโฮวาห์ ถึงกระนั ้นเขายังต้องออกไปจากแผ่นดินของพระองค์� 21 แต่
เรายังสงสารนามบริสุทธิข
์ องเรา ซึ่งวงศ์วานอิสราเอลได้ลบหลู่ท่ามกลางประชาชาติซ่ึงเขา
ตกไปอยูนั
่ ้น 22 เพราะฉะนั ้นจงกล่าวแก่วงศ์วานอิสราเอล องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสด
ังนี้ ว่า โอ วงศ์ วานอิสราเอลเอ๋ย เรากําลังจะกระทําอยู่แล้ว ไม่ใช่เพื่อเห็นแก่ เจ้า แต่ เพราะ
เห็นแก่นามบริสุทธิข
์ องเรา ซึ่งเจ้าได้ลบหลู่ท่ามกลางประชาชาติซ่ึงเจ้าเข้าไปอยูนั
่ ้น 23 และ
เราจะชําระให้ นามที่ ยิง่ ใหญ่ ของเราบริสุทธิ ์ ซึ่ง เป็น นามที่ ถู กลบหลู่ ท่ามกลางประชาชาติ
และซึ่ง เจ้า ได้ ลบหลู่ ท่ามกลางเขา และประชาชาติ จะทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์ องค์
พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ แหละ เมื่อ เราสําแดงความบริสุทธิ ์ ของเราท่ามกลางเจ้า
ต่อหน้าต่อตาเขาทัง้ หลาย 24 เพราะว่าเราจะเอาเจ้าออกมาจากท่ามกลางประชาชาติ และ
รวบรวมเจ้า มาจากทุก ประเทศ และจะนํา เจ้า เข้า มาในแผ่น ดิน ของเจ้า เอง 25 เราจะเอา
นํ้า สะอาดพรมเจ้า และเจ้า จะสะอาดพ้น จากมลทิน ทัง้ หลายของเจ้า และเราจะชําระเจ้า
จากรู ปเคารพทัง้ หลายของเจ้า 26 เราจะให้ใจใหม่แก่เจ้า และเราจะบรรจุจิตวิญญาณใหม่
ไว้ในเจ้า เราจะนํา ใจหิน ออกไปเสีย จากเนื้ อ ของเจ้า และจะให้ใจเนื้ อ แก่ เจ้า 27 และเราจะ
ใส่ วญ
ิ ญาณของเราภายในเจ้า และกระทํา ให้เจ้ าดําเนิ น ตามกฎเกณฑ์ ของเรา และเจ้า จะ
รักษาคําตัดสินของเราและกระทําตาม 28 เจ้าจะอาศัยอยูใ่ นแผ่นดินซึ่งเราให้แก่บรรพบุรุษ
ของเจ้า และเจ้า จะเป็น ประชาชนของเรา และเราจะเป็น พระเจ้า ของเจ้า 29 เราจะช่วย
เจ้า ให้ พ้น มลทิน ทัง้ หลายของเจ้า และเราจะเรียกข้าวมา และจะกระทํา ให้ อุดมสมบูรณ์
และจะไม่ ให้เจ้ าเกิด การกันดารอาหารเลย 30 เราจะกระทํา ให้ผลของต้นไม้ และไร่นาอุ ดม
สมบูรณ์ เพื่อเจ้าจะไม่ต้องทนรับความอับอายขายหน้าเพราะการกันดารอาหารท่ามกลาง
ประชาชาติอีกเลย 31 แล้วเจ้าจะระลึกถึงวิถีทางที่ชว
ั ่ ของเจ้า และการกระทําที่ไม่ดีของเจ้า
แล ้ว เจ้า จะเกลียดตัว เจ้า ในสายตาของเจ้า เอง เพราะความชัว่ ช้า ของเจ้า และเพราะการก
ระทํา อัน น่า สะอิดสะเอียนของเจ้า 32 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสว ่า ที่ เรากระทํา นั ้ นม ิ
ใช่เพราะเห็น แก่ เจ้า ขอให้เจ้ าทราบเสีย โอ วงศ์ วานอิสราเอลเอ๋ย จงอับอายและขายหน้า
ด้วยเรือ
่ งทางของเจ้าเถิด 33 องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ในวันที ่เราชําระเจ้าให้
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หมดจากความชัว่ ช้าทัง้ สิน
้ ของเจ้านั ้น เราจะกระทําให้เจ้าอาศัยอยู่ในบรรดาหัวเมือง และ
สถานที่ ทิง้ ร้างจะได้ สร้างขึ้นใหม่ 34 แผ่นดิ นที ่รกร้างจะได้ รบ
ั การไถแทนที่ จะเป็ นที ่รกร้าง
ดัง ที่ ปรากฏต่อ สายตาของคนทัง้ หลายที่ ผ่านไปมา 35 และเขาทัง้ หลายจะกล่าวว่า ‘แผ่ น
ดินนี้ ที่เคยรกร้างกลายเป็นอย่างสวนเอเดน หัวเมืองที่ถูกทิง้ ไว้เสียเปล่าและรกร้างและปรั
กหักพัง เดีย
๋ วนี้ ก็มีกําแพงล้อมรอบและมีคนอาศัย� 36 แล้วประชาชาติที่เหลืออยู่รอบๆ เจ้
าจะทราบว่า เรา พระเยโฮวาห์ ได้สร้างที่ปรักหักพังเหล่านี้ ข้น
ึ ใหม่ และปลูกพืชในที่รกร้าง
นั ้น เรา พระเยโฮวาห์ ได้ลัน
่ วาจาไว้แล้ว และเราจะกระทําเช่นนั ้น 37 องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระ
เจ้าตรัสดังนี้ ว่า เราจะให้วงศ์ วานอิสราเอลขอให้เรากระทําสิง่ นี้ ให้ด้วย คือให้เพิม
่ คนอย่าง
เพิม
่ ฝูง แพะแกะ 38 ฝูง แพะแกะอัน บริสุทธิ์ และฝูง แพะแกะที่ เยรู ซาเล็ม ระหว่างเทศกาล
ตามกําหนดของเธอเป็นอย่างไร เมืองที่ถูกทิง้ ร้างจะเต็มไปด้วยฝูงคนอย่างนั ้น แล้วเขาจะ
ทราบว่า เราคือพระเยโฮวาห์�
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หว่างเขาที่มีกระดูกแห้ง
พระหัตถ์ ของพระเยโฮวาห์ มาอยู่ เหนื อ ข้าพเจ้า และพระองค์ ทรงนํา ข้าพเจ้า ออกมา
ด้วยพระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ และวางข้าพเจ้า ไว้ที่ กลางหว่างเขา มี กระดูก เต็ม ไป
หมด 2 พระองค์ทรงพาข้าพเจ้าไปเที่ยวในหมู่กระดูกเหล่านั ้น ดูเถิด มีกระดูกที่หว่างเขานั ้น
มากมายเหลือเกิน และดูเถิด เป็นกระดูกแห้งทีเดียว 3 และพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “บุ
ตรแห่งมนุษย์เอ๋ย กระดูกเหล่านี้ จะมี ชีวิตได้ ไหม� และข้าพเจ้าทูลตอบว่า “โอ องค์ พระผู้
เป็น เจ้า พระเจ้า เจ้าข้า พระองค์ ก็ ทรงทราบอยู่แล้ว � 4 พระองค์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า อีกว่า “จง
พยากรณ์ ต่อ กระดูก เหล่า นี้ และกล่าวแก่ มั นว ่า โอ กระดูก แห้ง เอ๋ย จงฟัง พระวจนะของ
พระเยโฮวาห์ 5 องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แก่กระดูกเหล่านี้ ว่า ดูเถิด เราจะกระทํา
ให้ลมหายใจเข้าไปในเจ้า และเจ้าจะมีชีวต
ิ 6 เราจะวางเส้นเอ็นไว้บนเจ้าและจะกระทําให้เนื้
อมีมาบนเจ้า และเอาหนั งคลุมเจ้าและบรรจุ ลมหายใจในเจ้าและเจ้าจะมีชีวต
ิ และเจ้าจะ
ทราบว่า เราคือพระเยโฮวาห์� 7 ข้าพเจ้าก็พยากรณ์ ดังที่ ข้าพเจ้าได้รบ
ั บัญชา เมื่อข้าพเจ้า
พยากรณ์ อยู่นั ้ นก็มีเสียง และดูเถิด เป็นเสียงกรุ กกริก กระดูกเหล่านั ้ นก็เข้ามาหากันตาม
ที่ของมัน 8 และเมื่อข้าพเจ้ามองดู ดูเถิด ก็เห็นมีเอ็นบนมัน และเนื้ อก็มาที่กระดูก และหนั
งกม
็ าหุม
้ กระดูกไว้ แต่ไม่มีลมหายใจในนั ้น 9 แล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “จงพยากรณ์
แก่ลมหายใจ บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงพยากรณ์ เถิด จงกล่าวแก่ลมหายใจว่า องค์พระผูเ้ ป็น
เจ้า พระเจ้า ตรัสดังนี้ ว่า โอ ลมหายใจเอ๋ย จงมาจากลมทัง้ สี่ มาหายใจเข้าไปในคนที่ ถู กฆ่า
เหล่านี้ เพื่อให้เขามีชีวต
ิ � 10 ข้าพเจ้าก็พยากรณ์ ดังที่ ทรงบัญชาแก่ ข้าพเจ้า และลมหายใจ
ก็เข้ามาในกระดูกและกระดูกก็มีชว
ิ แล้วก็ยืนขึ้น เป็นกองทัพใหญ่โตจริงๆ
ี ต
1

ชนชาติอิสราเอลจะมีชีวิตอีก
แล ้ว พระองค์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า “บุ ตร แห่ง มนุษย์ เอ๋ย กระดูก เหล่า นี้ คือ วงศ์ วาน
อิสราเอลทัง้ สิน
้ ดู เถิด เขาทัง้ หลายกล่าวว่า ‘กระดูก ของเราแห้ง และความหวัง ของเรา
ก็ สิ ้นไป เราได้ ถู กตัด ส่วนของเราออกเสีย� 12 เพราะฉะนั ้น จงพยากรณ์ และกล่าวแก่ เขา
ว่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า ดู เถิด โอ ประชาชนของเราเอ๋ย เราจะเปิด หลุม
ฝัง ศพของเจ้า และยกเจ้า ออกมาจากหลุม ฝัง ศพของเจ้า และจะนํา เจ้า กลับ มายัง แผ่นดิ
นอิสราเอล 13 โอ ประชาชนของเราเอ๋ย เจ้าจะทราบว่า เราคือพระเยโฮวาห์ ในเมื่อเราเปิด
หลุม ศพของเจ้า และยกเจ้า ออกมาจากหลุม ศพของเจ้า 14 และเราจะบรรจุ วญ
ิ ญาณของ
11
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เราไว้ในเจ้า และเจ้าจะมี ชีวต
ิ และเราจะวางเจ้าไว้ในแผ่นดินของเจ้า แล้วเจ้าจะทราบว่า
เราคือพระเยโฮวาห์ได้ลัน
่ วาจาแล้ว และเราได้กระทํา พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ�
ยูดาห์กับอิสราเอลจะรวมกันอีก

15 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าอีกว่า 16 “เจ้า

บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงเอาไม้
มาอันหนึ่ งเขียนลงว่า ‘สําหรับยูดาห์ และสําหรับชนอิสราเอลที่ สังคมกับยูดาห์� จงเอาไม้
มาอี กอ ัน หนึ่ ง เขียนลงว่า ‘สําหรับ โยเซฟ ไม้ ของเอฟราอิม และวงศ์ วานอิสราเอลทัง้ สิ้ นที
่ สังคมกับ โยเซฟ� 17 เอาไม้ ทัง้ สองมารวมกัน เข้า เป็ นอ ัน เดียว เพื่อ เป็น ไม้ อน
ั เดียวในมือ
ของเจ้า 18 และเมื่อชนชาติของเจ้ากล่าวแก่เจ้าว่า ‘ท่านจะไม่สําแดงให้เราทราบหรือว่า ไม้
นี้ หมายความว่ากระไร� 19 จงกล่าวแก่เขาว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด
เราจะเอาไม้ของโยเซฟ ซึ่งอยูใ่ นมือของเอฟราอิม และตระกูลอิสราเอลที่สังคมกับเขา และ
เราจะเอาไม้ ของยู ดาห์ มารวมเข้า ด้วย และกระทํา ให้ เป็น ไม้ อน
ั เดียวกัน เพื่อ ให้ เป็น ไม้ อน
ั
เดียวในมือของเรา 20 และไม้ซ่ึงเจ้าเขียนไว้นั้นจะอยู่ในมือของเจ้าต่อหน้าต่อตาเขา 21 แล
้ว จงกล่าวแก่ เขาว่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า ดู เถิด เราจะนํา คนอิสราเอล
มาจากท่ามกลางประชาชาติ ซึ่ง เขาได้ เข ้า ไปอยู่ ด้วยนั ้น และจะรวบรวมเขามาจากทุ กด
้านและนําเขามายังแผ่นดินของเขาเอง 22 และเราจะกระทําให้เขาเป็นประชาชาติเดียวใน
แผ่น ดิน นั ้ นที ่ บนภูเขาทัง้ หลายแห่ งอ ิส ราเอล และจะมี กษั ตริย์ แต่ พระองค์ เดียวปกครอง
อยูเ่ หนื อเขาทัง้ สิน
้ เขาจะไม่เป็นสองประชาชาติอีกต่อไป และจะไม่แยกเป็นสองราชอาณา
จั กรอ ีก ต่อ ไป 23 เขาจะไม่ กระทํา ตัว ให้เป็น มลทิน ด้วยรู ป เคารพและสิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียน
ของเขา หรือด ้ว ยการละเมิด ใดๆของเขาต่อ ไปอีก แต่ เราจะช่วยเขาให้ พ้น จากบรรดาที่
อาศัย ซึ่ง เขากระทํา บาปนั ้น และจะชําระเขา และเขาจะเป็น ประชาชนของเรา และเราจะ
เป็น พระเจ้า ของเขา 24 ดาว ิด ผู้ รับ ใช้ ของเราจะเป็นกษั ตริย์ เหนื อ เขาทัง้ หลาย และเขาทุก
คนจะมีผูเลี
้ ้ยงผูเดี
้ ยว เขาทัง้ หลายจะดําเนิ นตามคําตัดสินของเรา และรักษากฎเกณฑ์ของ
เรา และกระทํา ตาม 25 เขาทัง้ หลายจะอาศัย อยู่ ในแผ่น ดิน ซึ่ง บรรพบุรุษ ของเจ้า อาศัย อยู่
ซึ่งเราได้ให้แก่ยาโคบผู้รับใช้ของเรา ตัวเขาและลูกหลานของเขาจะอาศัยอยูที
่ ่นั ่นเป็นนิ ตย์
และดาวิดผู้รับใช้ของเราจะเป็นเจ้าของเขาเป็นนิ ตย์ 26 เราจะกระทําพันธสัญญาสันติภาพ
กับ เขา จะเป็น พันธสัญญานิ รน
ั ดร์แก่ เขา และเราจะตัง้ เขาไว้และให้เขาทวีขึ้น และเราจะ
วางสถานบริสุทธิ์ ของเราไว้ท่ามกลางเขาเป็น นิ ตย์ 27 พล ับ พลาของเราจะอยู่ กับ เขา เออ
เราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นประชาชนของเรา 28 แล้วประชาชาติ ทัง้ หลายจะ
ทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์ กระทํา ให้ อส
ิ ราเอลเป็น สุทธิ พิเศษชาติ ในเมื่อ สถานบริสุทธิ ์
ของเราอยูท
่ ่ามกลางเขาเป็นนิ ตย์�

38
โกกและมาโกกจะมาสู้รบกับอิสราเอล

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าว่า 2 “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย

จงมุ่งหน้าของเจ้า
ต่อสู้ โกกแห่ง แผ่น ดิน มาโกก เจ้ าองค์ สําคัญ ของเมเชคและทู บัล และจงพยากรณ์ กล ่าว
โทษเขา 3 จงกล่าวว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด โอ โกกเอ๋ย เราเป็นปฏิ
ปักษ์ กับ เจ้า ผู้ เป็น เจ้า องค์ สําคัญ แห่ง เมเชคและทู บัล 4 เราจะให้เจ้ าหัน กลับ และเอาเบ็ด
เกี่ยวขากรรไกรของเจ้า และเราจะนําเจ้าออกมาพร้อมทัง้ กองทัพทัง้ สิน
้ ้าและ
้ ของเจ้า ทังม
พลม้า สวมเครือ
่ งรบครบทุก คน เป็นกองทัพ ใหญ่ มีด ง
ั ้ และโล่ ถือ ดาบทุก คน 5 เปอร์เซีย
เอธิโอเปีย และพู ตอยู่กับเขาด้วย ทุกคนมีโล่ และหมวกเหล็ก 6 โกเมอร์และกองทัพทัง้ สิน
้
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ของเขา วงศ์ วานโทการมาห์ จากส่วนเหนื อ สุด พร ้ อมกับ กองทัพ ทัง้ สิน
้ ของเขา มี ชนชาติ
ทัง้ หลายเป็ นอันมากอยู่กับ เจ้า 7 เจ้ าและบรรดากองทัพ ซึ่งประชุม อยู่กับ เจ้า จงเตรียมตัว
พร้อมและให้ พร ้ อมไว้ เสมอ และจงเป็น ยามเฝ้า เขาทัง้ หลาย 8 เมื่อ ล่วงไปหลายวัน แล้ว
เจ้าจะต้องถูกเรียกตัว ในปี หลังๆเจ้าจะยกเข้าไปต่อสู้ กับแผ่นดินซึ่งได้คืนมาจากดาบ เป็น
แผ่นดิ นที ่ประชาชนรวบรวมกันมาจากชนชาติ หลายชาติ อยู่ที่ บนภูเขาอิสราเอล ซึ่งได้ เคย
เป็ นที ่ ทิง้ ร้างอยู่ เนื องนิ ตย์ ประชาชนของแผ่น ดิน นั ้น ออกมาจากชนชาติ อื่นๆ บัดนี้ อาศัย
อยู่อย่างปลอดภัยแล้วทงั ้ สิน
้ 9 เจ้าจะรุ กออกไป มาเหมือนพายุ เจ้าจะเป็นเหมือนเมฆคลุม
แผ่น ดิน ทัง้ เจ้า และกองทัพ ทัง้ สิน
้ ของเจ้า และชนชาติ ทัง้ หลายเป็ นอ ัน มากที่ อยู่ กับ เจ้า
10 องค์ พระผู้ เป็ น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า ต่อ มาในเวลานั ้น จะบังเกิด ความคิด ในใจของ
เจ้า และเจ้าจะคิด แผนการชัว่ 11 และจะกล่าวว่า ‘เราจะยกกองทัพ ไปยังแผ่นดิ นที ่ชนบท
ไม่ มี กํา แพงล้ อม เราจะโจมตี ประชาชนที่ สงบซึ่ง อาศัย อยู่ อย่างปลอดภัย ทุ กคนอาศัย อยู่
โดยไม่ มี กําแพง ไม่มี ดาล ไม่มี ประตู � 12 เพื่อ ชิง ข้าวของปล้น เอาไปและเพื่อ ชิง เหยื่อ คือ
เพื่อ จะหั นม ือ ของเจ้า กลับ มายัง ที่ รกร้างซึ่ง ขณะนี้ มี คนอาศัย อยู่ และมายัง ประชาชนซึ่ง
รวบรวมจากบรรดาประชาชาติ ที่ ได้ สัตว์ใช้ งานและข้าวของ คือ ผู้ อาศัย อยู่ ท่ามกลางแผ่น
ดิน นั ้น 13 เชบาและเดดานและบรรดาพ่อค้า แห่ง ทารชิช และสิง โตหนุ่มท ง
ั ้ หลายในเมือง
นั ้น จะกล่าวแก่ เจ้ าว่า ‘ท่านมาเพื่อ จะชิง ข้าวของหรือ ท่านชุ มนุมกองทัพ เพื่อ จะปล้น เพื่อ
จะขนเอาเงินและทองไป ขนเอาสัตว์และข้าวของไป เพื่อจะชิงของมากมายหรือ� 14 เพราะ
ฉะนั ้น บุ ตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงพยากรณ์ และกล่าวกับโกกว่า องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรั
สดังนี้ ว่า ในวันนั ้นเมื่ออิสราเอลประชาชนของเราอาศัยอยู่อย่างปลอดภัยแล้ว เจ้ าจะมิได้
รู หรื
้ อ 15 เจ้ าจะมาจากที่ ของเจ้า ซึ่ง อยู่ ส่วนเหนื อ ที่ สุด ทัง้ เจ้า และชนชาติ ทัง้ หลายเป็ นอ ัน
มากที่ อยู่ กับ เจ้า ทุ กคนขี่ ม้า เป็นกองทัพ มหึ มา เป็นกองทัพ ทรงกําลัง ยิง่ นั ก 16 เจ้ าจะมา
ต่อสู้ อส
ิ ราเอลประชาชนของเรา เหมือนอย่างเมฆคลุม แผ่น ดิน ในกาลภายหน้า เราจะนํา
เจ้า มาต่อสู้ กับ แผ่น ดิน ของเรา เพื่อ ประชาชาติ ทัง้ หลายจะรู จ
้ ัก เรา โอ โกกเอ๋ย ในเมื่อ เรา
สําแดงความบริสุทธิ์ของเราท่ามกลางเจ้าต่อหน้าต่อตาเขา
พระเจ้าจะทรงชนะโกก
17 องค์ พระผู้ เป็ น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า

เจ้ าเป็นผู้นั้นหรือผู้ที่ ในสมั ยก่อนเราได้ พู ดถึง
โดยผู้พยากรณ์ ของอิสราเอลผู้รับใช้ของเรา ผู้ซึ่งในสมัยนั ้นได้ พยากรณ์ อยู่หลายปี ว่า เรา
จะนําเจ้ามาต่อสู้ กับเขา 18 องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า แต่ ต่อมาในเวลานั ้นเมื่อโกก
จะยกมาต่อสู้ กับ แผ่นดิ นอ ิส ราเอล ความพิโรธของเราจะพลุ่ง ขึ้น ต่อ หน้า เรา 19 เพราะเรา
ขอประกาศด้วยความหวงแหนและด้วยความพิโรธดัง่ เพลิง พลุ่ง ของเราว่า ในวัน นั ้น จะมี
การสัน
่ สะเทือนใหญ่ ยงิ่ ในแผ่นดิ นอ ิส ราเอล 20 ปลาที่ ทะเลและนกในอากาศ และสัตว์ป่า
ทุ่งและบรรดาสัตว์เลื้อยคลานที่คลานอยูบ
่ นแผ่นดิน และประชาชนทัง้ สินที
่ บนพื
่
้นพิภพ
้ อยู
จะสัน
่ สะเทือนต่อหน้าเรา ภูเขาจะพังทลายลง และหน้าผาจะพัง และกําแพงทุกแห่งจะล้ม
ลงที่ ดิน 21 เราจะร้องถึงภูเขาทัง้ หลายของเราเรียกดาบมาต่อสู้ กับโกก องค์ พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ แหละ และดาบของทุก คนจะต่อสู้ กับ พี่ น้องของเขา 22 เราจะพิพากษา
ลงโทษเขาด้วยโรคระบาดและโลหิตตก เราจะให้ฝนตกอย่างนํ้าไหลเชีย
่ ว ทัง้ ลูกเห็บและไฟ
และไฟกํามะถันตกใส่ เขาและกองทัพของเขาและชนชาติทัง้ หลายเป็ นอันมากที่ อยู่กับเขา
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23 ดังนั ้นเราจะสําแดงความยิง
่ ใหญ่ของเราและชําระตัวของเราให้บริสุทธิ์ และเราจะเป็นที่

รู จั
้ กท่ามกลางสายตาของประชาชาติเป็นอันมาก แล้วเขาจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์�

39
สุสานของมาโกกจะอยูท
่ ัว่ แผ่นดินอิสราเอล
“เพราะฉะนั ้น เจ้า บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย จงพยากรณ์ กล ่าวโทษโกก และกล่าวว่า องค์
พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด โอ โกกเอ๋ย เราเป็นปฏิปักษ์ กับเจ้า ผู้เป็นเจ้าองค์
สําคัญแห่งเมเชคและทูบัล 2 เราจะให้เจ้าหันกลับ และเจ้าจะเหลือแค่หน่งึ ในหกส่วน และ
ให้เจ้ าขึ้น มาจากส่วนเหนื อ ที่ สุด และให้เจ้ าเข้าไปต่อสู้ ภู เขาทัง้ หลายแห่งอ ิส ราเอล 3 แล ้ว
เราจะตี คัน ธนู ให้ หลุด จากมือ ซ้ายของเจ้า และเราจะให้ ลูก ธนู ตกจากมือขวาของเจ้า 4 เจ้
าจะล้ม ลงบนภูเขาแห่ งอ ิส ราเอล ทัง้ เจ้า และกองทัพ ทัง้ สิน
้ ของเจ้า และชนชาติ ทัง้ หลาย
ที่ อยู่กับเจ้า เราจะมอบเจ้าให้เป็นอาหารแก่ เหยี่ยวทุกชนิ ดและแก่ สัตว์ป่าทุ่ง 5 องค์ พระผู้
เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสว ่า เจ้ าจะล้ม ลงบนพื้น ทุ่ง เพราะเราได้ ลัน
่ วาจาแล้ว 6 เราจะส่ง เพลิง
มาเหนื อมาโกก และท่ามกลางผู้ที่ อาศัยอยู่อย่างไร้กังวลตามเกาะต่างๆ และเขาทัง้ หลาย
จะทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์ 7 และเราจะกระทํา ให้ นามบริสุทธิ ์ ของเราเป็ นที ่ รู ้จัก ใน
ท่ามกลางอิสราเอลประชาชนของเรา เราจะไม่ ยอมให้ อิสราเอลทําให้ นามบริสุทธิ์ ของเรา
มัวหมองอีกต่อไป และประชาชาติจะทราบว่า เราคือพระเยโฮวาห์ องค์บริสุทธิในอิ
สราเอล
์
8 องค์ พระผู้ เป็ น เจ้า พระเจ้า ตรัสว ่า ดู เถิด มาแล้ว และจะเป็ น อย่างนั ้น คือ วันนั ้น ซึ่ง เราได้
ลัน
่ วาจาไว้ 9 แล้วบรรดาคนเหล่านั ้ นที ่อาศัยอยู่ในบรรดาหัวเมืองอิสราเอลจะออกไป และ
จะเอาไฟสุมเครือ
่ งอาวุธเผาเสียคือโล่ และดัง้ คันธนูและลูกธนู หอกยาวและหอกซัด และ
เขาจะเอาไฟสุม เป็น เวลาเจ็ด ปี 10 เพราะฉะนั ้น เขาไม่ จําเป็น จะต้องเอาฟืน มาจากทุ่ง นา
หรือ ตัด ฟืน มาจากป่า เพราะเขาจะก่อ ไฟด้วยเครือ
่ งอาวุธ และเขาทัง้ หลายจะแย่ง ชิง ผู้ ที่
แย่ งชิง เขา และจะปล้น ผู้ ที่ ปล้น เขา องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ แหละ 11 ต่อ มา
ในวัน นั ้น เราจะให้ โกกมี สุสานอยู่ ในอิสราเอล คือ หุบเขาของคนเดิน ผ่านไปมา ซึ่ง อยู่ ทาง
ทิศ ตะวัน ออกของทะเล มัน จะปิด จมูก ของคนเดิน ผ่านไปมา เพราะว่า โกกและหมู่ นิกรทัง้
สิน
้ ของท่านจะถูก ฝัง ไว้ที่ นั่น เขาจะเรียกกั นว ่า หุบเขาฮาโมนโกก 12 วงศ์ วานอิสราเอลจะ
ฝัง เขาทัง้ หลายอยู่ถึง เจ็ด เดือน เพื่อ จะทําให้แผ่ นดิน นั ้น สะอาด 13 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระ
เจ้า ตรัสว ่า ประชาชนทุก คนแห่ง แผ่น ดิน จะฝัง เขาทัง้ หลาย ในวัน นั ้น เมื่อ เราสําแดงสง่า
ราศี ของเรา ประชาชนนั ้น จะได้ รบ
ั เกียรติ เพราะการฝัง ศพนั ้น 14 เขาทัง้ หลายจะตัง้ คนให้
เดิน ผ่านไปมาในแผ่น ดิน เรือ
่ ยไป ให้ ฝัง ศพคนเหล่านั ้ นที ่ เหลือ อยู่ บนพื้น แผ่น ดิน เพื่อ จะ
ทําแผ่นดินให้สะอาด เขาจะออกตรวจค้นเมื่อสิน
้ เจ็ดเดือนแล้ว 15 เมื่อคนเหล่านั ้นผ่านไป
มาในแผ่นดิน ถ้าใครเห็นกระดูกคนเข้า เขาจะเอาเครือ
่ งหมายปักไว้ข้างกระดูกนั ้น จนกว่า
คนฝังจะมาฝังเขาไว้ในหุบเขาฮาโมนโกก 16 หัวเมืองหนึ่ งชื่อ ฮาโมนาห์ ก็อยู่ที่นั ่นด้วย เขา
จะทําให้ แผ่ นดิน สะอาดดังนี้ แหละ 17 เจ้า บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า
ตรัสดังนี้ ว่า จงพู ดกับนกทุกชนิ ดและพู ดกับเหล่าสัตว์ป่าทุ่งว่า ‘จงชุ มนุมและมาเถิด รวม
กัน มาจากทุ กด ้า นมายัง การเลี้ยงสัก การบู ชา ซึ่ง เราถวายเพื่อ เจ้า เป็นการเลี้ยงสักการ
บูชาใหญ่ บนภูเขาทัง้ หลายแห่ งอ ิส ราเอล และเจ้า จะรับ ประทานเนื้ อ และดื่ม โลหิต 18 เจ้ า
จะรับประทานเนื้ อของผู้แกล้วกล้า และดื่มโลหิตของเจ้านายแห่งพิภพ ของแกะผู้ ของลูก
1
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แกะ และของแพะกับ ของวัว ผู้ ทัง้ สิน
้ นพี แห่ งเมืองบาชาน และเจ้า จะรับ
้ นี้ เป็น สัตว์อว
ประทานไขมัน จนเจ้า อิม
่ หนํา และดื่ม โลหิต จนเจ้า จะเมา ณ การเลี้ยงสักการบูชาซึ่ง เรา
ได้ ถวายเพื่อ เจ้า 20 และเจ้า จะอิม
่ หนํา ที่ สํารับ ของเราด้วยเนื้ อม ้า และผู้ ขับขี่ ทัง้ เนื้ อ ของผู้
แกล้วกล้า และของนั กรบทุกชนิ ด� องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ 21 และเราจะ
ตัง้ สง่าราศีของเราไว้ในหมู่ประชาชาติทัง้ หลาย และประชาชาติทัง้ สิน
้ จะเห็นการพิพากษา
ลงโทษของเราซึ่งเราได้กระทํา และเห็นมือของเราซึ่งเราวางไว้บนเขาทัง้ หลาย 22 ตัง้ แต่วัน
นั ้น เป็นต้น ไป วงศ์ วานอิสราเอลจะทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเขาทัง้ หลาย
23 และประชาชาติ ทัง
้ หลายจะทราบว่า วงศ์ วานอิสราเอลได้ ถู กกวาดไปเป็น เชลยเพราะ
เหตุ ความชัว่ ช้า ของเขา เพราะเขาได้ ละเมิด ต่อ เรา ดัง นั ้น เราจึง ซ่อนหน้า ของเราเสีย จาก
เขา และมอบเขาไว้ในมือพวกศัตรู ของเขา เขาจึงล้มลงด้วยดาบสิน
้ ทุกคน 24 เราได้กระทํา
ต่อ ความโสโครกและการละเมิดของเขาทัง้ หลาย และเราซ่อนหน้า ของเราเสีย จากเขาทัง้
หลาย
19

อิสราเอลจะกลับสู่สภาพเดิม

25 เพราะฉะนั ้น

องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า บัดนี้ เราจะให้ยาโคบกลับสู่สภาพเดิม
และจะมี ความกรุ ณาต่อ วงศ์ วานอิสราเอลทัง้ สิน
้ และเราจะหวงแหนนามบริสุทธิ์ ของเรา
26 เมื่อ เขาทัง
้ หลายมาอาศัยอยู่อย่างปลอดภัยในแผ่นดิน โดยไม่ มี ผู้ใดกระทําให้เขาหวาด
กลัว เขาทัง้ หลายจะทนรับ ความอับอายขายหน้า ของเขา ทัง้ การละเมิด ซึ่ง เขาทัง้ หลายได้
เคยประพฤติ ต่อ เรา 27 เมื่อ เราได้ นํา เขากลับ มาจากชนชาติ ทัง้ หลาย และรวบรวมเขามา
จากแผ่น ดิน ศั ตรู ของเขา และเมื่อ เราสําแดงความบริสุทธิ์ ของเราท่ามกลางเขาทัง้ หลาย
ท่ามกลางสายตาของประชาชาติ เป็น อัน มาก 28 แล ้ว เขาจะทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเขา เพราะเราได้ส่งให้เขาถูกกวาดไปเป็นเชลยอยู่ท่ามกลางบรรดาประชาชาติ
แล้ว ก็ รวบรวมเขาเข้า มาในแผ่น ดิน ของเขาทัง้ หลาย เราจะไม่ ปล่อยให้สัก คนหนึ่ ง ในพวก
เขาเหลืออยูท
่ ่ามกลางบรรดาประชาชาติอีกเลย 29 และเราจะไม่ซ่อนหน้าของเราไว้จากเขา
ทัง้ หลายอีกเลย เมื่อเราเทวิญญาณของเราเหนื อวงศ์วานอิสราเอล องค์พระผู้เป็นเจ้าพระ
เจ้าตรัสดังนี้ แหละ�

40
ทูตสวรรค์ที่ถือไม้วัด

เมื่อ ปี ที่ ยี ่ สิ บห้า ที่ เราได้ ถู กกวาดไปเป็น เชลยนั ้น ในต้น ปี เมื่อ วั นที ่ สิ บของเดือน ในปี
ที่ สิ บสี่ หลัง จากที่ เขาชนะกรุ ง นั ้น ในวัน นั ้ นที เดียวพระหัตถ์ ของพระเยโฮวาห์ มาอยู่ เหนื อ
ข้าพเจ้าและทรงนําข้าพเจ้ามา 2 ในนิ มิตแห่งพระเจ้าพระองค์ ทรงนําข้าพเจ้ามาถึงแผ่นดิ
นอ ิส ราเอล และพระองค์ ทรงวางข้าพเจ้า ไว้ บนภูเขาสูง มาก ซึ่ง ตรงนั ้น ทางทิศ ใต้ มี สิ ่ งก
่อ สร้างเหมือนเมืองหนึ่ ง 3 เมื่อ พระองค์ ทรงนํา ข้าพเจ้า มา ณ ที่ นั่น ดู เถิด มี ชายคนหนึ่ ง
ปรากฏการณ์ ของเขาคล้ายทองสัมฤทธิ์ มี เชือกป่านเส้น หนึ่ ง และไม้ วด
ั อัน หนึ่ ง อยู่ ในมือ
และท่านยืนอยูที
่ ่หอประตู 4 และชายผูน
้ ั ้นกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงมอง
ดูด้วยตาเองเถิด และจงฟังด้วยหูของเจ้า และจงเอาใจใส่กับสิง่ ทัง้ สินที
้ เ่ ราจะสําแดงให้แก่
เจ้า เพราะว่าที่นําเจ้ามาที่นี่ ก็เพื่อจะสําแดงให้แก่เจ้า สิ่งทัง้ สินที
่ าเห็นนั ้น จงประกาศแก่
้ เจ้
วงศ์วานอิสราเอล�
1
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และดู เถิด มี กําแพงล้อมอยู่ รอบบริเวณนอกของพระนิ เวศ และในมือ ของชายผู้ นั้ นม ี
ไม้วัดยาวหกศอก แต่ละศอกยาวเท่ากับศอกคืบ ดังนั ้นท่านจึงวัดความหนาของกําแพงได้
หน่งึ ไม้วัด และความสูงได้หน่งึ ไม้วัด 6 แล้วท่านเข้าไปตามหอประตูซ่ึงหันหน้าไปทิศตะวัน
ออกขึ้น ไปตามบันได และวัด ธรณี หอประตู ได้ ลึก หนึ่ ง ไม้ วด
ั และอีก ธรณี หน ่ง
ึ ได้ ลึก หนึ่ ง ไม้
7
วัด และห้องยามยาวหนึ่ งไม้วัด และกว้างหนึ่ งไม้วัด และที่ วา่ งระหว่างห้องยามเหล่านั ้น
ยาวห้า ศอก และธรณี หอประตู ที่ อยู่ ริม มุข ที่ หอประตู ตอนปลายชัน
้ ในได้ หน ่งึ ไม้ วัด 8 แล ้
วท ่า นก็ว ัดม ุข ของหอประตู ตอนปลายชัน
ึ ไม้ วัด 9 และท่า นก็ว ัดม ุข ของหอประตู
้ ในได้ หน ่ง
ได้ แปดศอก และเสามุ ขนัน
้ สองศอก และมุขของหอประตู อยู่ที่ ตอนปลายข้างใน 10 แต่ ละ
ด้านของหอประตู ตะวัน ออกมี หอ
้ งยามอยู่ สามห้อง ห้องทัง้ สามมี ขนาดเดียวกัน และเสา
ที่ อยู่ ทัง้ สองข้างก็ มี ขนาดเดียวกัน 11 แล ้ วท ่านจึง วัด ความกว้างช่องเปิด ของทางเข้า หอ
ประตู ได้ สิ บศอก และความยาวของหอประตู สิ บสามศอก 12 หน ้า ห้องยามนั ้ นม ี เครือ
่ งกัน
้
ด้านละหนึ่ งศอก และห้องยามนั ้นยาวด้านละหกศอก 13 แลวท
้ ่านก็วด
ั หอประตูจากหลังคา
ของห้องยามห้องหนึ่ งไปยังหลังคาของห้องยามอีกห้องหนึ่ ง ได้กว้างยี่สิบห้าศอก จากทาง
เข้า หนึ่ ง ไปยั งอ ีก ทางเข้า หนึ่ ง 14 และท่านทํา เสาทัง้ หลายได้ หกสิบ ศอก และรอบหอประตู
มี ลานไปถึง เสา 15 วัด จากข้างหน้า หอประตู ตรงทางเข้าไปยัง ปลายมุข ชัน
้ ในของหอประตู
ได้ ห้า สิบ ศอก 16 ตามหอประตู นั้ นม ี หน ้า ต่างรอบ ค่อยๆแคบเข้าไปข้างในทัง้ ในเสาและใน
ห้องยามและมุข ก็ มี หน ้า ต่างอยู่ รอบข้างในเหมือนกัน ที่ เสามีต้ นอ ิ นทผลัม 17 แล ้ วท ่าน
นําข้าพเจ้าออกมาที่ ลานชัน
ื หินทําไว้รอบลาน มี
้ นอก และดูเถิด มีห้องหลายห้องและมีพ้น
ห้องสามสิบห้องหันหน้าเข้าหาพื้นหิน 18 และพื้นหินนั ้ นมีอยู่ตามด้านข้างทางเข้าหอประตู
เท่ ากับความยาวของหอประตู นี่ เป็นพื้นหินตอนล่าง 19 แล้วท่านก็ วด
ั ความกว้างจากหน้า
หอประตู ข้างล่างไปยัง หน้า ลานข้างในด้านนอกได้ หน่ง
ึ ร้อยศอก อยู่ทัง้ ทางตะวัน ออกและ
ทางเหนื อ 20 ส่วนหอประตูแห่งลานนอกหันหน้าไปทางเหนื อ ท่านก็วด
ั ความยาวและความ
กว้างของมัน 21 ห้องยามด้านละสามห้อง กับเสาและมุขมข
ี นาดเดียวกับหอประตูแรก ยาว
ห้าสิบศอก กว้างยี่สิ บห้าศอก 22 หน้าต่าง มุข ต้นอินทผลัมของหอประตูนี้ มีขนาดเดียวกับ
ของหอประตู ซ่ึง หัน หน้า ไปทางทิศ ตะวัน ออก และมี บันไดเจ็ด ขัน
้ นํา ขึ้น ไปถึง และมุ ขน ั น
้ อ
ยู่ข้างใน 23 ตรงข้ามกับประตูซ่ึงอยู่ข้างเหนื อเช่นเดียวกับประตูที่อยู่ข้างตะวันออก มีประตู
เปิดไปสู่ลานชัน
ั จากประตูหน่ง
ึ ไปยังอีกประตูหน่งึ ได้หน่งึ ร้อยศอก 24 และ
้ ใน และท่านก็วด
ท่านได้ นําข้าพเจ้าตรงไปยังทิศใต้ และดู เถิด มี หอประตู ทางทิศใต้ หน่ง
ึ หอประตู ท่านก็ วด
ั
เสาและวัดม ุข ก็ มี ขนาดเดีย วกั บท ี่ อื่น 25 มี หน ้า ต่างที่ หอประตู และที่ มุ ขโดยรอบเหมือน
หน้าต่างที่อื่น ยาวห้าสิบศอกและกว้างยี่สิบห้าศอก 26 มีบันไดเจ็ดขัน
้ นําขึ้นไปถึง และมุขนั ้
นอยูข้
่ างใน มีต้นอินทผลัมอยูที
่ ่เสาด้านละต้น 27 และมีประตูหน่ึงอยูทางทิ
่
ศใต้ของลานชัน
้
ใน และท่านก็วด
ั จากประตูหน่ง
ึ ไปยังอีกประตูหน่งึ ตรงไปทางทิศใต้ ได้หน่งึ ร้อยศอก 28 แล
้ วท ่านนํา ข้าพเจ้า มายัง ลานชัน
ั ประตู ทิศ ใต้ มี ขนาดอย่าง
้ ในโดยประตู ทิศ ใต้ และท่านก็ วด
29
เดียวกับประตูอื่นๆ ห้องยาม เสา และมุขของหอประตูนี้ มีขนาดเดียวกับที่อื่น มีหน้าต่าง
ที่ หอประตู และที่ มุ ขโดยรอบ ยาวห้าสิบศอกและกว้างยี่สิ บห้าศอก 30 มี มุ ขอยู่รอบยาวยี่สิ
บห้าศอก กว้างห้าศอก 31 มุ ขนัน
้ หันหน้าสู่ ลานชัน
้ นอก มีต้นอินทผลัมอยู่ที่ เสา และบันได
นี้ มีแปดขัน
้ 32 แล้วท่านก็พาข้าพเจ้ามาที่ลานชัน
ั หอประตู
้ ในด้านตะวันออก และท่านก็วด
33
ขนาดเดียวกับหอประตูอื่น ห้องยาม เสา และมุขของหอประตูนี้ มีขนาดเดียวกันกับที่อื่น
5
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มี หน ้า ต่างที่ หอประตู และที่ มุ ขโดยรอบ ยาวห้า สิบ ศอกและกว้างยี่ สิ บห้า ศอก 34 มุ ขของ
ด้านนี้ หน
ั หน้าสู่ ลานชัน
้
้ นอก และมีต้นอินทผลัมอยู่ที่ เสาด้านละต้น และบันไดนี้ มีแปดขัน
35 แล ้ วท ่า นก็ นํา ข้าพเจ้า มายัง ประตู เหนื อ แล ้ วท ่า นก็ วด
ั หอประตู นั้ นม ี ขนาดเดียวกับ หอ
ประตู อื่น 36 ห้องยาม เสา และมุข ของหอประตู นี้ มี ขนาดเดีย วกั นก ั บท ี่ อื่น มี หน ้า ต่างโดย
รอบ ยาวห้าสิบศอกและกว้างยี่สิ บห้าศอก 37 มุ ขของด้านนี้ หน
ั หน้าสู่ ลานชัน
้ นอก และมีต้
นอินทผลัมอยู่ที่เสาด้านละต้น และบันไดนี้ มีแปดขัน
้ 38 มีห้องๆหนึ่ งและมีทางเข้าอยู่ที่เสา
ของหอประตู เป็นทีล
่ ้างเครือ
่ งเผาบูชา 39 และที่มุมของหอประตูมีโต๊ะด้านละสองโต๊ะ บนนี้
สําหรับฆ่าเครือ
่ งเผาบู ชา เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป และเครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด 40 และทางด้าน
นอก ทางที่ เขาขึ้น ไปถึง ทางเข้า หอประตู เหนื อม ี โต ๊ะ สองโต๊ะ อี กด ้านหนึ่ ง ของมุม ของหอ
ประตู มี โต ๊ะ สองโต๊ะ 41 มี โต ๊ะ อยู่ ข้างนี้ สี ่ โต๊ะ และมี โต ๊ะ อยู่ ข้างนั ้น ข้างๆหอประตู สี ่ โต๊ะ เป็น
แปดโต๊ะ ด้วยกัน ซึ่ง เขาใช้ เป็ นที ่ ฆ่า เครือ
่ งสัตวบู ชา 42 มี โต ๊ะ สี่ โต ๊ะ ทํา ด้วยหิน สกัด สําหรับ
เครือ
่ งเผาบู ชา ยาวหนึ่ ง ศอกคืบ และกว้างหนึ่ ง ศอกคืบ สูง หนึ่ ง ศอก สําหรับ วางเครือ
่ งมือ
ซึ่งเขาใช้ฆ่าเครือ
่ งเผาบูชา และเครือ
่ งสัตวบูชา 43 มีตะขอยาวคืบหนึ่ งติดอยข
ู่ ้างในโดยรอบ
บนโต๊ะนี้ เขาวางเนื้ อของเครือ
่ งบูชา
ห้องสําหรับพวกนั กร้องและปุโรหิต
ข้างนอกหอประตู ชัน
้ งสําหรับ พวกนั กร ้อง ซึ่ง อยู่ ข้างหอประตู
้ ใน ในลานชัน
้ ในมี หอ
เหนื อ หันหน้าไปทิศใต้ อีกห้องหนึ่ งอยู่ข้างหอประตู ตะวันออก หันหน้าไปทิศเหนื อ 45 และ
ท่านบอกข้าพเจ้าว่า “ห้องนี้ ซ่ึงหันหน้าไปทางทิศใต้สําหรับปุโรหิตผู้ดูแลพระนิ เวศ 46 และ
ห้องซึ่งหันหน้าไปทางเหนื อ สําหรับปุโรหิตผู้ดูแลแท่นบูชา ปุโรหิตเหล่านี้ เป็นบุตรชายของ
ศาโดกในบรรดาบุตรชายของเลวี ที่ เข ้า มาใกล้ พระเยโฮวาห์ เพื่อ จะปรนนิ บั ติ พระองค์ �
47 และท่านก็ วด
ั ลาน ได้ยาวหนึ่ งร้อยศอก และกว้างหนึ่ งร้อยศอกเป็นสี่เหลี่ยมจตุรส
ั และ
แท่นบูชาอยูข
่ ้างหน้าพระนิ เวศ
44

มุขของพระวิหาร
แล ้ วท ่านนํา ข้าพเจ้า มาที่ มุ ขของพระนิ เวศและวัด เสาของมุข ได้ หา้ ศอกทัง้ สองด้าน
และหอประตู ก็ กว้างด้านละสามศอก 49 มุ ขน ัน
้ ยาวยี่ สิ บศอกและกว้างสิบ เอ็ด ศอก และ
ท่านนําข้าพเจ้าทางบันไดไปถึงที่นั ้น และมีเสาอยูข
่ ้างเสาทัง้ สองข้าง
48

41
คําบรรยายถึงพระวิหาร

1 ภายหลังท่านนําข้าพเจ้ามาถึงพระวิหาร

และได้วด
ั เสา กว้างด้านละหกศอก ซึ่งเท่ากับ
ความกว้างของพลับพลา 2 และส่วนกว้างของทางเข้านั ้นสิบศอก และกําแพงข้างทางเข้า
ด้านละห้าศอก และท่านก็ วด
ั ความยาวของพระวิหารได้ สี ่สิ บศอก กว้างยี่สิ บศอก 3 แล้วท
่า นก็ เข ้า ไปข้างในและวัด เสาของทางเข้า ได้ สองศอก ทางเข้า นั ้น หกศอก และส่วนกว้าง
ของทางเข้านั ้นเจ็ดศอก 4 และท่านก็วด
ั ความยาวของห้องได้ยี่สิบศอก กว้างยี่สิบศอก พ้น
พระวิหารออกไป และท่านบอกข้าพเจ้า ว่า “นี่ เป็ นที ่ บริสุทธิที
ั กําแพง
์ ่สุด � 5 แล ้ วท ่า นก็ วด
พระนิ เวศได้ หนาหกศอก และห้องระเบียงนั ้นกว้างสี่ ศอก อยู่รอบพระนิ เวศทุกด้าน 6 ห้อง
ระเบียงนั ้นเป็นห้องสามชัน
้ ซ้อนกัน มีชัน
้ ละสามสิบห้อง มีหยักบ่าอยูร่ อบกําแพงพระนิ เวศ
ใช้ เป็ นที ่ หน ุน ห้องระเบียง เพื่อ ไม่ ให้ห้องระเบียงอาศัย กําแพงพระนิ เวศ 7 ห้องระเบียงนั ้น
ยิง่ สูงขึ้นไปก็ ยงิ่ กว้างออก ตามส่วนขยายของหยักบ่าจากห้องหนึ่ งซ้อนอยู่บนอีกห้องหนึ่ ง
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โดยรอบ ที่ ข้างพระนิ เวศมี บันไดนํา ขึ้น ข้างบน ดังนี้ แหละผู้ ใดที่ ข้น
ึ ไปจากห้องตํ่า ที่สุด ถึง
ห้องบนก็ต้องลอดผ่านห้องกลาง 8 ข้าพเจ้ายังเห็นอีกว่า พระนิ เวศนั ้ นมียกพื้นอยู่โดยรอบ
ฐานของห้องระเบียงวัดได้หน่ง
ึ ไม้วด
ั เต็ม ยาวหกศอก 9 ผนั งด้านนอกของห้องระเบียงหนา
ห้า ศอก และส่วนที่ วา่ งคือ สถานที่ ของห้องระเบียงที่ อยู่ ข้างในนั ้น 10 ระหว่างห้องระเบียง
แต่ละห้องมี ความกว้างยี่สิ บศอกโดยรอบพระนิ เวศทุ กด ้าน 11 และประตู ของห้องระเบียง
นั ้นเปิดเข้าไปในส่วนบนยกพื้นทีว่
่ าง ประตูหน่งึ หันไปทางเหนื อ และอีกประตูหน่งึ หันไปทาง
ใต้ ความกว้างของส่วนที่ วา่ งนั ้น คือ ห้า ศอกโดยรอบ 12 ตึ กที่ หน
ั หน้า มายัง สนามของพระ
นิ เวศทางด้านตะวันตกนั ้นกว้างเจ็ดสิบศอก และผนั งของตึกหนาห้าศอกโดยรอบและยาว
เก้าสิบศอก 13 แลวท
้ ่านก็วด
ั พระนิ เวศได้ยาวหนึ่ งร้อยศอก สนามและตึกพร้อมกับผนั งยาว
หนึ่ ง ร้อยศอก 14 ความกว้างด้านตะวัน ออกของด้านหน้า ของพระนิ เวศทัง้ ของสนาม ยาว
หนึ่ งร้อยศอก 15 แล้วท่านก็วด
ั ความยาวของตึกซึ่งหันหน้าไปสู่สนามซึ่งอยูด้
่ านหลัง พร้อม
ทัง้ ผนั งข้างๆ ยาวหนึ่ งร้อยศอก ห้องโถงของพระวิหารนั ้นและลานของมุข 16 ทัง้ ธรณี ประตู
หน ้า ต่างและผนั ง รอบทัง้ สามชัน
ื ถึง หน้าต่าง
้ ซึ่ง อยู่ ตรงข้ามประตู บุ ไม้ โดยรอบตัง้ แต่ พ้น
และหน้าต่างนี้ ก็ คลุม ไว้ 17 จนถึง ที่ อยู่ เหนื อ ประตู ถึง แม้ เป็น ห้องชัน
้ ในและข้างนอก และ
บนผนั ง โดยรอบที่ หอ
้ งชัน
้ ในและห้องโถง ก็ กระทํา โดยการวัด 18 พระนิ เวศนั ้ นม ี รู ปเครู บ
และรู ป ต้ นอ ิ นทผลัม และรู ป ต้ นอ ิ นทผลัม อยู่ ระหว่างเครู บท ุ กรู ป เครู บท ุก ตนมี สองหน้า
19 หน ้า ของผู้ ชายตรงต้ นอ ิ นทผลั มท ี่ อยู่ ข้างหนึ่ ง และหน้า ของสิงโตหนุ่ม ตรงต้ นอ ิ นทผลั
มท ี่ อยู่ อี กข้างหนึ่ ง มี รู ปอย ่างนี้ รอบพระนิ เวศทัง้ หมด 20 จากพื้น ถึงที่ เหนื อ ประตู มี รู ปเค
รู บและรู ปต้นอินทผลัมแกะอยู่ที่ผนั งพระวิหาร 21 ฝ่ายเสาประตูของพระวิหารนั ้นสี่เหลี่ยม
ข้างหน้าสถานบริสุทธิ์ รู ปร่างของตัวนันก
้ ็เหมือนรู ปร่างของอีกตัวหนึ่ ง 22 แท่นบูชาทําด้วย
ไม้สูงสามศอกยาวสองศอก ทังม
้ ุม ความยาว และที่ผนั งทําด้วยไม้ ท่านบอกข้าพเจ้าว่า “นี่
เป็นโต๊ะซึ่งอยู่ต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์� 23 พระวิหารและสถานบริสุทธิ์มีประตูคู่แห่
งละคู่ 24 ประตู เหล่ านั ้ นม ี สองบาน คือ บานเหวีย
่ งสองบาน ประตู หน ่ึ งม ี สองบาน และอีก
ประตู หน่ึ งม ี สองบาน 25 และบนประตู ของพระวิหาร มี เครู บ และต้ นอ ิ นทผลัม แกะไว้ เช่น
เดีย วกั บท ี่ แกะไว้บนผนั ง มี พล ับ พลาไม้ อยู่ที่ หน ้า มุข ข้างนอก 26 มี หน ้า ต่างและมีต้ นอ ิ นท
ผลัมอยูท
่ ัง้ สองข้างที่บนผนั งด้านข้างมุข ทัง้ ห้องระเบียงพระนิ เวศและพลับพลา

42
ห้องต่างๆของพระวิหาร

1 แล้วท่านพาข้าพเจ้ามาถึงลานชัน
้ นอก

ตรงทิศเหนื อ และท่านนําข้าพเจ้ามาถึงห้องซึ่ง
อยู่ ตรงข้ามกับ สนาม และตรงข้ามกับ ตึก ทางด้านทิศ เหนื อ 2 ความยาวของตึก ที่ อยู่ หน ้า
ประตู ทางด้านเหนื อ นั ้น เป็น หนึ่ ง ร้อยศอก และกว้างห้า สิบ ศอก 3 ติ ดต่ อก ับ ส่วนยี่ สิ บศอก
ซึ่ง เป็น ส่วนของลานชัน
ื หิน ซึ่ง เป็น ส่วนของลานข้างนอก เป็น ระเบียง
้ ใน หัน หน้า เข้า สู่ พ้น
ซ้อนระเบียงสามชัน
้ 4 และข้างหน้าห้องมีทางเข้าข้างในกว้างสิบศอก ยาวหนึ่ งศอก บรรดา
ประตู หอ
้ งเหล่า นี้ อยู่ ทางด้านเหนื อ 5 ห้องข้างบนแคบกว่า เพราะระเบียงเหล่า นี้ สูง กว่า
ระเบียงห้องชัน
้ ล่าง และชัน
้ กลางในตึก นั ้น 6 เพราะว่า เป็น ห้องสามชัน
้ และไม่ มี เสารอง
เหมือนเสาที่ลานข้างนอก เพราะฉะนั ้นห้องชัน
้ บนจึงร่นเข้าไปกว่าพื้นมากกว่าห้องชัน
้ ล่าง
และชัน
้ กลาง 7 และมี ผนั ง ข้างนอกขนานกับ ห้อง ตรงไปยัง ลานข้างนอก ตรงข้ามกับ ห้อง
ยาวห้าสิบศอก 8 เพราะว่าห้องที่ลานข้างนอกยาวห้าสิบศอก และดูเถิด ส่วนห้องเหล่านั ้นที
่ ตรงข้ามกับ พระวิหารยาวหนึ่ ง ร้อยศอก 9 ใต้ ห้องเหล่านั ้ นม ี ทางเข้า อยู่ ด้านตะวัน ออก ถ้า
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เข้าไปจากลานข้างนอก ตรงที่ ผนั งด ้านนอกเริม
่ ต้น ด้านตะวัน ออกก็ เช่น เดียวกัน ตรง
ข้ามกับสนามและตรงข้ามกับตึกมีหอ
้ งหลายห้อง 11 ทางเดินอยูหน
่ ้าห้องคล้ายกับห้องทาง
ทิศเหนื อ ยาวและกว้างขนาดเดียวกัน มีทางออก แผนผังและประตู อย่างเดียวกัน 12 ข้าง
ล่างห้องทิศใต้มีทางเข้าอยูด
่ ้านตะวันออกที่ที่เข้ามาตามทางเดิน ตรงข้ามมีผนั งแบ่ง 13 แล้
วท่านกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า “ห้องด้านเหนื อและห้องด้านใต้ตรงข้ามสนามเป็นห้องบริสุทธิ์ ที่
ปุโรหิตผู้เข้าใกล้พระเยโฮวาห์จะรับประทานของถวายอันบริสุทธิ์ที่สุด เขาจะวางของถวาย
อันบริสุทธิที
์ ่สุดนั ้นไว้ที่นั่น และธัญญบูชา เครือ
่ งบูชาไถ่บาป เครือ
่ งบูชาไถ่การละเมิดเพราะ
14
ว่าที่นั่นบริสุทธิ์ เมื่อปุโรหิตเข้าไปในที่บริสุทธิ์ เขาจะไม่ออกไปจากที่บริสุทธิเข้
์ าสู่ลานข้าง
นอก แต่ จะปลดเครือ
่ งแต่งกายที่ เขาสวมปฏิ บัติ หน้าที่ วางไว้ที่ นั ่นเพราะสิง่ เหล่านี้ บริสุทธิ์
เขาจะต้องสวมเครือ
่ งแต่งกายอื่นก่อนที่เขาจะเข้าไปสู่ส่วนที่มีไว้สําหรับประชาชน� 15 เมื่อ
ท่านได้วด
ั ข้างในบริเวณพระนิ เวศเสร็จแล้ว ท่านก็นําข้าพเจ้าออกมาทางประตูซ่ึงหันหน้า
ไปทางทิศตะวันออก และวัดบริเวณพระนิ เวศโดยรอบ 16 ท่านวัดด้านตะวันออกด้วยไม้วด
ั
ได้หา้ ร้อยศอกตามไม้วด
ั โดยรอบ 17 แล้วท่านก็หน
ั มาวัดทางด้านเหนื อได้หา้ ร้อยศอกตาม
ไม้วด
ั โดยรอบ 18 แล้วท่านก็ หน
ั มาวัดด้านใต้ ได้ ห้าร้อยศอกตามไม้วัด 19 แล้วท่านก็ หน
ั มา
ด้านตะวัน ตกแล้ วว ัด ได้ หา้ ร้อยศอกตามไม้ วัด 20 ท่านวัด ทัง้ สี่ ด้าน มี กําแพงล้อมรอบยาว
ห้าร้อยศอก กว้างห้าร้อยศอก เป็นที่แบ่งระหว่างสถานบริสุทธิ์กับสถานที่สามัญ
10
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พระวิหารเต็มด้วยสง่าราศีของพระเจ้า
ภายหลัง ท่านนํา ข้าพเจ้า มายัง ประตู คือ ประตู ที่ หัน หน้า ไปทิศ ตะวัน ออก 2 และ ดู เถิด
สง่า ราศี ของ พระเจ้า แห่ งอ ิส รา เอ ลมา จาก ทิศ ตะวัน ออก และ พระ สุรเสียง ของ พระองค์
ก็ เหมือนเสียงนํ้า มากหลาย และพิภพก็ รุ ง่ โรจน์ ด้วยสง่า ราศี ของพระองค์ 3 และนิ มิ ตที่
ข้าพเจ้าเห็นนั ้นก็เหมือนกับนิมิตซึ่งข้าพเจ้าเห็นเมื่อพระองค์เสด็จมาทําลายเมืองนั ้น และ
เหมือนกับนิมิตซึ่งข้าพเจ้าได้เห็นที่รม
ิ แม่น้ําเคบาร์ และข้าพเจ้าก็ซบหน้าของข้าพเจ้าลงถึ
งดิน 4 และสง่าราศี ของพระเยโฮวาห์ได้ เข้าไปในพระนิ เวศทางประตู ที่ หันไปทางทิศตะวัน
ออก 5 พระวิญญาณก็ ยกข้าพเจ้า ขึ้น และนํา ข้าพเจ้า มาที่ ลานชัน
้ ใน และดู เถิด สง่า ราศี
6
ของพระเยโฮวาห์ก็เต็มพระนิ เวศ ขณะที่ชายคนนั ้นยังยืนอยูที
่ ่ข้างข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ยน
ิ
พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าดังออกมาจากพระนิ เวศ
1

ราชบัลลังก์ของพระเยซูคริสต์ในพระวิหาร

และพระองค์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย บัลลังก์ ของเราและสถานที่ วาง
เท้า ของ เรา อยู่ ที่ นี่ เป็ นที ่ ที่ เรา จะ อยู่ ท่ามกลาง ชนชาติ อิสราเอล เป็น นิ ตย์ และ วงศ์ วาน
อิสราเอลจะไม่ กระทํา ให้ นามบริ สุทธิ ์ ของเราเป็น มลทิ นอ ีก โดยตัว ของเขาทัง้ หลายเอง
หรือกษั ตริย์ของเขาทัง้ หลาย ด้วยการเล่นชู้ของเขาทัง้ หลาย และด้วยศพของกษั ตริย์ของ
เขาทัง้ หลายในปู ชนียสถานสูง 8 โดยการวางธรณี ประตู ของเขาทัง้ หลายไว้ข้างธรณี ประตู
ทัง้ หลายของเรา โดยการตัง้ เสาประตู ของเขาทัง้ หลายไว้ ข้างเสาประตู ทัง้ หลายของเรา
มี เพียงผนั งก ัน
้ ไว้ระหว่างเรากับ เขาทัง้ หลายเท่านั ้น เขาได้ กระทํา ให้ นามบริสุทธิ ์ ของเรา
เป็น มลทิน ด้วยการอันน่า สะอิดสะเอียนของเขาซึ่ง เขาทัง้ หลายได้ กระทํา ดัง นั ้น เราจึง เผา
ผลาญเขาเสียด้วยความกริว้ ของเรา 9 บัดนี้ ให้เขาทิง้ การเล่นชู้ทัง้ หลายของเขาและศพขอ
งกษั ตริย์ทัง้ หลายของเขาให้หา่ งไกลจากเรา และเราจะอยู่ท่ามกลางเขาทัง้ หลายเป็นนิ ตย์
10 เจ้า บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย เจ้ าจงบรรยายแก่ วงศ์ วานอิสราเอลให้ทราบถึง พระนิ เวศ เพื่อ
7
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ว่า เขาจะได้ ละอายในเรือ
่ งความชัว่ ช้า ของเขา และให้เขาทัง้ หลายวัด แบบแผน 11 และถ้า
เขาละอายในสิง่ ทัง้ หลายที่ เขากระทํามาแล้ว จงสําแดงภาพแผนผังทางออกทางเข้า และ
ลักษณะทัง้ สิน
้ ของพระนิ เวศนั ้น และจงให้ เขาทราบถึง กฎเกณฑ์ ลักษณะและกฎทัง้ สิน
้
ของพระนิ เวศ จงเขียนลงไว้ท่ามกลางสายตาของเขา เพื่อ เขาจะได้ รก
ั ษาลักษณะและกฎ
เกณฑ์ทัง้ สิน
้ ของพระนิ เวศ และกระทําตาม 12 ต่อไปนี้ เป็นกฎของพระนิ เวศ คือบริเวณโดย
รอบที่อยูบนยอดภู
่
เขาจะเป็นที่บริสุทธิที
์ ่สุด ดูเถิด นี่ เป็นกฎของพระนิ เวศ
การวัดแท่นบูชา
ต่อ ไปนี้ เป็น ขนาดของแท่ นบู ชาว ัด เป็น ศอก ศอกหนึ่ ง คือ ความยาวหนึ่ ง ศอกกับ หนึ่ ง
คืบ ตอนฐานสูง หนึ่ ง ศอก และกว้างหนึ่ ง ศอก ที่ ขอบมี รม
ิ คืบ หนึ่ ง และความสูง ของแท่น
บูชาเป็นดังนี้ 14 จากตอนฐานที่อยูบนดิ
่
นมาถึงข้างล่างสูงสองศอก กว้างหนึ่ งศอก จากขัน
้
เล็ก ไปถึง ขัน
้ ใหญ่ สูง สี่ ศอก กว้างหนึ่ ง ศอก 15 และเตาของแท่น นั ้น สี่ ศอก และจากเตาแท่
นม ี เชิง งอนยื่น ขึ้น สี่ เชิง 16 เตาแท่น นั ้น เป็น สี่เหลี่ยมจตุ รส
ั ยาวสิบ สองศอก กว้างสิบ สอง
17
ศอก ขัน
้ ข้างเตาก็ สี ่ เหลี่ยมจตุ รส
ั เหมือนกัน ยาวสิบ สี่ ศอก กว้างสิบ สี่ ศอก ยกริม รอบ
กว้างครึง่ ศอก ฐานกว้างศอกหนึ่ ง โดยรอบ บันไดแท่น บูชาหัน หน้า ไปทางทิศ ตะวัน ออก�
18 และท่านพู ดก ับ ข้าพเจ้า ว่า “บุ ตรแห่ง มนุษย์เอ๋ย องค์ พระผู้ เป็ น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า
ต่อไปนี้ เป็นกฎของแท่นบูชาในวันที่สร้างเสร็จแล้ว เพื่อจะถวายเครือ
่ งเผาบูชา และเพื่อจะ
พรมด้วยเลือด
13

จงถวายเครือ
่ งบูชาอีก

19 ท่านจงมอบวัวหนุ่มตัวหนึ่ งเป็ นเครือ
่ งบูชาไถ่บาปแก่ ปุ โรหิตคนเลวีเชื้อสายศาโดก

ผู้
ที่เข้ามาใกล้เพื่อปรนนิ บัติเรา องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ 20 เจ้าจงเอาเลือด
วัวน ั ้นบ้างใส่ ไว้ที่ เชิง งอนทัง้ สี่ ของแท่น และมุ มท ง
ั ้ สี่ ของขัน
้ ข้างเตา และที่ ยกริม โดยรอบ
ทํา ดังนี้ แหละท่านจะได้ ชาํ ระแท่น และทําการลบมลทิน ของแท่น นั ้น ไว้ 21 ท่านจงเอาวัว ผู้
ซึ่งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่ บาป และปุโรหิตจะเผามันเสียในที่ ที่ กําหนดไว้ซ่ึงเป็ นที ่ของพระนิ เวศ
ภายนอกสถานบริสุทธิ์ 22 และในวันที ่สองท่านจงถวายลูกแพะตัวผู้ที่ ปราศจากตําหนิ เป็น
เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป และพวกปุโรหิต จะชําระแท่ นบู ชา อย่างที่ ชาํ ระด้วยวัว ผู้ 23 เมื่อ ท่านได้
ชําระแท่นเสร็จแล้ว ท่านจงถวายวัวหนุ่มปราศจากตําหนิ และแกะผู้ที่ปราศจากตําหนิ จาก
ฝูง 24 ท่านจงนํามาถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และปุโรหิตจะเอาเกลือพรมลงบนนั ้น
และจะถวายเป็น เครือ
่ งเผาบูชาแด่ พระเยโฮวาห์ 25 ท่านจงเตรียมแพะตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ ง
บูชาไถ่บาปทุก วัน จนครบเจ็ด วัน และพวกปุโรหิต จะเตรียมวัว หนุ่ม และแกะผู้ ที่ ปราศจาก
ตํา หนิ จากฝู งด ้วย 26 เขาทัง้ หลายจะต้องทําการลบมลทิน แท่น บูชาอยู่ เจ ็ด วัน จึง จะชําระ
เสร็จ และจะสถาปนาตนเองไว้ 27 และเมื่อ เขากระทํา ครบตามกําหนดเหล่า นี้ แล้ว ตัง้ แต่
วัน ที่ แปดเป็นต้น ไปปุโรหิต จะต้องถวายเครือ
่ งเผาบูชาของท่านและเครือ
่ งสันติ บูชาของ
ท่านที่ บนแท่น นั ้น และเราจะโปรดปรานเจ้า ทัง้ หลาย องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้
แหละ�

44

ประตูตะวันออกเฉพาะเจ้านายองค์นั ้น

1 แล้วท่านก็นําข้าพเจ้ากลับมาตามทางของประตูของสถานบริสุ ทธิ์หอ
้ งนอก

ไปทางตะวันออก และประตูนั้นปิ ดอยู่

2 พระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า

ซึ่งหันหน้า
“ประตูนี้ จะปิ ดอย
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ู่ เรือ
่ ยไป อย่า ให้ เปิด และไม่ ให้ ใครเข้าไปทางนี้ เพราะพระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล
ได้ เสด็จ เข้าไปทางนี้ เพราะฉะนั ้น จึง ให้ ปิด ไว้ 3 เฉพาะเจ้า นายเท่านั ้น คือ เจ้า นาย ท่านจะ
ประทับเสวยพระกระยาหารต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ในประตูนี้ ได้ ท่านจะต้องเข้ามาทาง
มุขของหอประตูและต้องออกไปตามทางเดียวกัน�
พระนิ เวศเต็มไปด้วยสง่าราศีของพระเจ้า

4 แล ้ วท ่า นก็ นํา ข้าพเจ้า มาตามทางของประตู เหนื อ มาที่ ข้างหน้า พระนิ เวศ

และข้าพเจ้า
มองดู และดูเถิด สง่าราศีของพระเยโฮวาห์ก็เต็มพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และข้าพเจ้า
ก็ ซบหน้าลงถึ งดิน 5 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “บุ ตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงตัง้ ใจให้
ดี ทุกสิ่งที่ เราจะบอกเจ้าเกี่ยวกับกฎทัง้ สิน
้ ของพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และราชบัญญั
ติ ทัง้ สิน
่ งทาง
้ ของพระนิ เวศนั ้น จงดู ด้วยตาของเจ้า และฟั งด ้วยหู ของเจ้า และจดจํา เรือ
6
เข้า พระนิ เวศและทางออกจากสถานบริสุทธิ์ ให้ ดี แล ้ว จงบอกแก่ วงศ์ วานที่ มัก กบฏ คือ
วงศ์วานอิสราเอลว่า องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า โอ วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย ขอให้
การที่น่าสะอิดสะเอียนทัง้ สิน
้ ของเจ้าสิน
้ สุดเสียทีเถิด 7 คือการที่เจ้าพาคนต่างด้าวที่มิได้เข
้าสุ หนัตทางจิตใจและมิได้เข้าสุ หนัตทางเนื้ อหนั งเข้ามาในสถานบริสุทธิ์ของเรา กระทําให้
สถานนั ้น คือ พระนิ เวศของเรามัว หมอง เมื่อ เจ้า ถวายอาหารของเราแก่ เรา คือ ไขมัน และ
เลื อด สิ ่ง เหล่า นี้ ได้ ทําลายพันธสัญญาของเราด้วยการอัน น่า สะอิดสะเอียนทัง้ สิน
้ ของเจ้า
8 และเจ้ามิได้ดูแลรักษาสิง
่ บริสุทธิ์ของเรา แต่เจ้าได้ตัง้ คนเฝ้าให้ดูแลรักษาอยูใ่ นสถานบริ
สุทธิ์ของเรา เพื่อประโยชน์ แก่ตัวเจ้าเอง
พวกปุโรหิตของพระวิหารในอนาคต
องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า พระ เจ้า จึง ตรั สด ัง นี้ ว่า อย่า ให้ คน ต่างด้าว ที่ มิได้ เข ้าสุ หน ัต ทาง
จิตใจและมิได้เข้าสุหนัตทางเนื้ อหนั ง คือชนต่างด้าวทัง้ สินที
่ ามกลางชนชาติอส
ิ ราเอล
้ ่อยูท่
เข้าไปในสถานบริสุทธิ์ของเรา 10 แต่ คนเลวีผู้ที่ ได้ ไปไกลจากเรา หลงไปจากเราไปติดตาม
รู ป เคารพของเขาเมื่อ คนอิสราเอลหลงไปนั ้น จะต้องได้ รบ
ั โทษความชัว่ ช้า ของตน 11 เขา
ทัง้ หลาย จะ ต้อง ปรน นิ บั ติ อยู่ ใน สถาน บริ สุทธิ ์ ของ เรา ตรวจ ตรา ดู อยู่ ที่ ประตู พระ นิ เวศ
และปฏิ บั ติ อยู่ ในพระนิ เวศ เขาจะฆ่า เครือ
่ งเผาบูชาและเครือ
่ งสัตวบูชาให้ ประชาชน และ
เขาจะต้องคอยเฝ้า ประชาชน เพื่อ จะรับ ใช้ เขาทัง้ หลาย 12 เพราะเขาทัง้ หลายได้ ปรนนิ บัติ
ประชาชนอยู่ หน ้า รู ป เคารพของเขา จึง ทําให้ วงศ์ วานอิสราเอลตกอยู่ ในความชัว่ ช้า องค์
พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสว ่า เพราะฉะนั ้น เราจึง ได้ ปฏิญาณด้วยเรือ
่ งเขาทัง้ หลายว่า เขา
ทัง้ หลายจะต้องได้ รบ
ั โทษความชัว่ ช้าของเขา 13 อย่าให้เขาทัง้ หลายเข้ามาใกล้ เรา เพื่อจะ
รับใช้เราในตําแหน่ งปุโรหิต หรือเข้ามาใกล้ สิ ่งบริสุทธิ์ใดๆของเราในที่ บริสุทธิที
์ ่ สุดนั ้น แต่
เขาต้องทนรับความอับอายขายหน้า และการอันน่าสะอิดสะเอียนทัง้ หลายซึ่งเขาได้กระทํา
นั ้น 14 แต่ ถึง กระนั ้น เราจะกําหนดให้เขาเป็น ผู้ ดู แลพระนิ เวศ ให้กระทํา บริการทัง้ สิน
้ และ
กระทําสิง่ ที่ ต้องกระทําในพระนิ เวศนั ้นทัง้ สิน
้ 15 แต่ ปุ โรหิตคนเลวี บรรดาบุตรชายของศา
โดก ผู้ยังดูแลสถานบริสุทธิ์ของเรา เมื่อคนอิสราเอลหลงไปจากเรานั ้น องค์พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้า ตรัสว ่า ให้ เขาเข้า มาใกล้ เราเพื่อ ปรนนิ บั ติ เรา และให้ คอยรับ ใช้ เรา ที่ จะถวายไข
มันและเลื อด 16 เขาจะเข้ามาในสถานบริสุทธิ์ของเราได้ และให้เขาเข้ามาใกล้ โต๊ะของเรา
เพื่อจะปรนนิ บัติเรา และให้เขารักษาคํากําชับของเรา 17 ต่อมาเมื่อเขาเข้าประตูลานชัน
้ ใน
นั ้น ให้เขาสวมเสื้อผ้าป่าน อย่าให้เขามีสิ ่งใดที่ ทําด้วยขนแกะเลยขณะเมื่อเขาทําการปรน
นิ บั ติ อยู่ ที่ ประตู ลานชัน
้ ใน และอยู่ ข้างใน 18 ให้ เขาสวมมาลาป่านไว้เหนื อ ศีรษะ และสวม
9

เอเสเคียล 44:19

986

เอเสเคียล 45:6
19 และเมื่อ เขาออกไปยัง

กางเกงผ้าป่านเพียงเอว อย่าให้เขาคาดตัวด้วยสิง่ ใดที่ ให้มีเหงื่อ
ลานนอก คือไปยังลานนอกเพื่อไปหาประชาชน ให้เขาเปลื้องเสื้อผ้าชุดที่ ปรนนิ บัติงานนั ้น
ออกเสีย และวางไว้ เสีย ในห้อ งบริสุทธิ ์ แล ้ว จึง สวมเสื้อผ้า อื่น เกรงว่า เขาจะนํา ความบริ
สุทธิ์ศักดิส
ดต่อกับประชาชนด้วยเสื้อผ้าของเขา 20 อย่าให้เขาโกนศีรษะหรือปล่อย
์ ิทธิไปติ
์
ให้มวยผมยาว ให้เขาเพียงแต่ขลิบผมบนศีรษะของเขาเท่านั ้น 21 เมื่อปุโรหิตเข้าไปในลาน
ชัน
่ ไม่ ได้ 22 อย่า ให้ปุ โรหิต แต่ง งานกับหญิ งม ่ายหรือ หญิง ที่ ถู กหย่า แล้ว
้ ในจะดื่ม เหล้า องุน
แต่ให้แต่งงานกับหญิงพรหมจารีจากเชื้อสายแห่งวงศ์ วานอิสราเอล หรือหญิงม่ายซึ่งเป็น
หญิ งม ่ายของปุโรหิต 23 เขาทัง้ หลายจะต้องสัง่ สอนประชาชนของเราถึง ความแตกต่าง
ระหว่างของบริสุทธิ์และของสามัญ และกระทําให้เขาสังเกตแยกแยะระหว่างของมลทิ นก
ับ ของสะอาดได้ 24 ถ้า มี คดี เขาจะต้องกระทํา หน้าที่ ผู้ พิพากษา และเขาจะต้องพิพากษา
ตามคํา ตัดสิน ของเรา ในบรรดางานเทศกาลตามกําหนดของเรานั ้น เขาจะต้องรักษาราช
บัญญั ติ และกฎเกณฑ์ ของเรา และเขาจะต้องรักษาวันสะบาโตทัง้ หลายของเราให้บริสุทธิ์
25 อย่า ให้ เขากระทํา ตัว ให้ เป็ น มลทิน ด้วยเข้าไปใกล้ ผู้ ตาย เว้น แต่ เป็ น บิดาหรือ มารดาหรื
อบุตรชายหรือบุตรสาว หรือพี่น้องผู้ชายหรือพี่น้องผู้หญิงที่ไม่มีสามี ก็จะกระทําตัวให้เป็น
มลทินได้ 26 หลังจากที่ เขารับการชําระแล้ว มี กําหนดอีกเจ็ดวัน 27 องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระ
เจ้าตรัสว่า ในวันทีเ่ ขาเข้าไปในสถานบริสุทธิ์ คือที่ลานชัน
ั อยูในสถานบริ
่
้ ในเพื่อจะปรนนิ บติ
สุทธิ์ เขาจะต้องถวายเครือ
่ งบูชาไถ่บาปเสียก่อน 28 นั ่นจะเป็นมรดกของเขา เราเป็นมรดก
ของเขา และเจ้า จะไม่ ต้องให้ เขาถือ กรรมสิ ทธิ์ใดๆในอิสราเอล เราเป็น กรรมสิทธิ์ของเขา
29 ให้เขารับประทานเครือ
่ งธัญญบูชา เครือ
่ งบูชาไถ่บาป และเครือ
่ งบูชาไถ่การละเมิด และ
30
ทุก สิง่ ที่ ถวายไว้ในอิสราเอลจะเป็น ของเขาทัง้ หลาย และผลไม้ ดี ที่ สุด ของผลไม้ รุน
่ แรก
ทุกชนิ ดและของถวายทุกชนิ ดจากเครือ
่ งถวายบูชาทัง้ สิน
้ ของเจ้าจะเป็นของบรรดาปุโรหิต
ทัง้ หลาย เจ้ าจงมอบแป้ง เปียกผลแรกของเจ้า ให้ แก่ ปุ โรหิต เพื่อ ว่า พระพรจะมี อยู่ เหนื อ
ครัวเรือนของเจ้า 31 ปุโรหิตจะต้องไม่รบ
ั ประทานสิง่ ใดๆ ไม่ว่าจะเป็นนกหรือสัตว์ที่ตายเอง
หรือถูกฉี กกัดตาย�

45
บริเวณที่ตัง้ ไว้เฉพาะพระเจ้าและพระวิหาร

1 “เมื่อเจ้าแบ่งแผ่นดินเป็ นกรรมสิทธิโ์ ดยการจับสลากนั ้น

เจ้าจงถวายที่ดินส่วนหนึ่ งไว้
เพื่อ พระเยโฮวาห์ ให้ เป็น ตําบลบริสุทธิ์ ยาวสองหมื่น ห้า พัน ศอก และกว้างหนึ่ ง หมื่น ศอก
จะเป็ นที่บริสุทธิตลอดบริ
เวณนั ้น 2 ในบริเวณนี้ ให้มีที่สี่เหลี่ยมจตุรส
ั แปลงหนึ่ งยาวห้าร้อย
์
กว้างห้าร้อยศอกสําหรับสถานบริสุทธิ์ ให้มีบริเวณว่างไว้โดยรอบอีกห้าสิบศอก 3 ในตําบล
บริสุทธินั
์ ้น เจ้าจงวัดส่วนหนึ่ งออก ยาวสองหมื่นห้าพันศอก กว้างหนึ่ งหมื่นศอก ในบริเวณ
นี้ ให้เป็ นที ่ ตัง้ ของสถานบริสุทธิ์ และของที่ บริสุทธิที
์ ่สุด 4 ให้เป็น ส่วนแผ่นดิ นที ่ บริสุทธิ์ ให้
เป็น ของปุโรหิต ผู้ ปรนนิ บัติ อยู่ ในสถานบริสุทธิ ์ และเข้า ใกล้ พระเยโฮวาห์ เพื่อ จะปรนนิ บั
ติ พระองค์ ให้ เป็ นที ่ สําหรับ ปลู กบ ้านเรือนของเขาและเป็ นที ่ บริสุทธิ์สําหรับ สถานบริสุทธิ์
5 อี กส่วนหนึ่ ง ซึ่ง ยาวสองหมื่น ห้า พัน ศอกและกว้างหนึ่ ง หมื่น ศอกนั ้นเป็ นที ่ ของคนเลวี ผู้
ปรนนิ บัติอยู่ที่พระนิ เวศ ให้เป็นกรรมสิทธิข
์ องเขา ให้มีห้องยี่สิบห้อง 6 ใกล้ๆกับส่วนที่ตัง้ ไว้
เป็นตําบลบริสุทธิ์นั ้น เจ้าจะต้องกําหนดที่ดินผืนหนึ่ งกว้างห้าพันศอก ยาวสองหมื่นห้าพัน
ศอก ให้เป็นกรรมสิทธิข
์ องเมือง ให้เป็นของวงศ์วานอิสราเอลทัง้ หมด
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ที่ดินสําหรับเจ้านาย

7 แผ่นดินทัง
้ สองข้างของตําบลบริสุทธิแ
์ ละส่วนของเมืองนั ้น ให้ยกเป็นทีดิ
่ นของเจ้านาย

เคียงข้างกับตําบลบริสุทธิ์ และส่วนของเมืองด้านตะวันตกและตะวันออกมีส่วนยาวเท่ากับ
ส่วนที่ ยกให้ คนตระกูล หนึ่ ง ยืด ออกไปตามทางตะวัน ตกและทางตะวัน ออกของเขตแดน
แผ่น ดิน 8 ให้เป็น ส่วนของเจ้า นายในอิสราเอล และเจ้า นายของเราจะไม่ บีบ คัน
้ ประชาชน
ของเราอีก แต่ เจ้ านายเหล่า นั ้น จะยอมให้ วงศ์ วานอิสราเอลได้ แผ่ นดิ นที ่ เหลือ ตามส่วน
ตระกูล ของตน 9 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า โอ บรรดาเจ้า นายแห่ งอ ิส ราเอล
เอ๋ย พอเสียทีเถิด จงทิง้ การทารุ ณและการบีบคัน
้ เสีย และกระทําความยุติธรรมและความ
เที่ยงธรรม องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า จงเลิกการขับไล่ประชาชนของเราให้ออกจาก
ที่ ดิ นอ ัน เป็น กรรมสิทธิ์ของเขาเสีย 10 เจ้ าจงมี ตาชัง่ เที่ยงตรง เอฟาห์ เท ี่ ยงตรงและบัท ที่
เที่ยงตรง 11 เอฟาห์และบัทนัน
้ ให้เป็นขนาดเดียวกัน บัทหนึ่ งจุหน่ง
ึ ในสิบของโฮเมอร์ และ
เอฟาห์ ก็ จุ หน ่งึ ในสิบ ของโฮเมอร์ ให้ โฮเมอร์เป็น เครือ
่ งวัด มาตรฐาน 12 เชเขลหนึ่ งม ี ยี ่ สิ
บเก-ราห์ มาเนของเจ้า ก็ ให้ มี ยี ่ สิ บเชเขล ยี ่ สิ บห้า เชเขลและสิบ ห้า เชเขล 13 ต่อ ไปนี้ เป็น
กําหนดของถวายที่เจ้าทัง้ หลายจะต้องถวาย คือข้าวสาลีโฮเมอร์หน่ง
ึ ให้ถวายหนึ่ งในหกเอ
ฟาห์ ข้าวบาร์เลยโ์ ฮเมอร์หน่งึ ให้ถวายหนึ่ งในหกของเอฟาห์ 14 และส่วนกําหนดประจําของ
นํ้ามัน คือนํ้ามันหนึ่ งบัท นํ้ามันโคระหนึ่ งถวายหนึ่ งในสิบของบัท โคระก็เหมือนโฮเมอร์จุสิ
บบัท เพราะสิบบัทเท่ากับโฮเมอร์ 15 แกะฝูงสองร้อยตัวก็ให้ถวายตัวหนึ่ ง จากทุ่งเลี้ยงสัตว์
อันอุดมของอิสราเอล องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า นี่ แหละเป็นของถวายสําหรับธัญ
ญบู ชา เครือ
่ งเผาบู ชา และสันติ บูชาเพื่อ ทําการลบมลทิน ให้ เขาทัง้ หลาย 16 ให้ ประชาชน
ทัง้ สิน
้ แห่ง แผ่น ดิน นี้ มอบของถวายเหล่า นี้ แก่ เจ้ านายแห่ งอ ิส ราเอล 17 ให้ เป็น หน้าที่ ของ
เจ้านายที่จะจัดเครือ
่ งเผาบูชา ธัญญบูชา เครือ
่ งดื่มบูชา ณ งานเทศกาลทัง้ หลายในวันขึ้น
คํ่า และสะบาโต ในงานเทศกาลที่ กําหนดไว้ของวงศ์ วานอิสราเอลทัง้ สิน
่ ง
้ ให้ เขาจัด เครือ
บูชาไถ่บาป ธัญญบูชา เครือ
่ งเผาบูชา และสันติบูชา เพื่อกระทําการลบบาปให้แก่วงศ์ วาน
อิสราเอล 18 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ในวันที่หน่งึ ของเดือนที่หนึ่ ง เจ้าจงเอา
วัวหนุ่มที่ปราศจากตําหนิ ตัวหนึ่ ง และเจ้าจงชําระสถานบริสุทธิ์เสีย 19 ให้ปุโรหิตเอาเลือด
ของเครือ
่ งบูชาไถ่บาปมาบ้างและจงประพรมที่ เสาประตู พระนิ เวศ ที่ ขัน
้ สี่ มุ มของแท่ นบู
ชา และบนเสาประตู ของลานชัน
้ ใน 20 ในวันที ่ เจ ็ด ของเดือนนั ้น เจ้า จงกระทํา เช่น เดียวกัน
เพื่อ ผู้ หน ่งึ ผู้ ใดที่ กระทํา บาปด้วยความพลัง้ เผลอหรือ ความรู ้เท่ าไม่ ถึง การ เพื่อ ว่า เจ้า จะ
ได้ กระทําการลบมลทินพระนิ เวศ 21 ในวันที ่สิ บสี่ ของเดือนต้น เจ้ าจงฉลองเทศกาลปัสกา
จงรับประทานขนมปังไร้เชื้อตลอดเทศกาลเจ็ดวัน 22 ในวันนั ้นให้เจ้ านายจัดหาวัวหนุ่มตัว
หนึ่ งสําหรับตนเองและประชาชนทัง้ สิน
่ งบูชาไถ่ บาป 23 และใน
้ แห่งแผ่นดิน เพื่อเป็นเครือ
เจ็ดวันที ่มีเทศกาลเลี้ยงให้เจ้านายจัดหาวัวหนุ่มเจ็ดตัวกับแกะผู้เจ็ดตั วที่ปราศจากตําหนิ
ให้เป็นเครือ
่ งเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์ทุกๆวันตลอดเจ็ดวันนั ้น และจัดหาลูกแพะผู้ตัวหนึ่ ง
ทุก วัน ให้ เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป 24 และให้ เจ้ านายจัด หาธัญ ญบูชาเอฟาห์ หน ่ง
ึ คู่ กับ วัว ผู้
หนึ่ ง และเอฟาห์หน่งึ คู่กับแกะผู้หนึ่ ง และนํ้ามันหนึ่ งฮินต่อแป้งทุกเอฟาห์ 25 ในวันที่สิบห้า
ของเดือนที่ เจ็ด และในเทศกาลเลี้ยงทัง้ เจ็ด วัน ให้ท่านจัดหาของเช่น เดียวกัน สําหรับ เป็น
เครือ
่ งบูชาไถ่บาป เครือ
่ งเผาบูชา ธัญญบูชา และเครือ
่ งนํ้ามัน�
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เจ้านายกับประชาชนนมัสการพร้อมกัน
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1 “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ประตูลานชัน
ั หน้าไปทิศตะวันออกนั ้นให้
้ ในที่หน

ปิ ดอยู่ในวันทํางานหกวัน แต่ในวันสะบาโตนั ้นให้เปิด และในวันขึ้นคํ่าหนึ่ งก็ให้เปิด 2 ฝ่าย
เจ้า นายนั ้น จะเข้า มาจากข้างนอกทางมุข ของหอประตู และจะมายืน อยู่ ที่ เสาประตู และ
พวกปุโรหิตจะเตรียมเครือ
่ งเผาบูชา และเครือ
่ งสันติบูชาของท่าน และท่านจะนมัสการอยู่
ที่ ธรณี ประตู แล้วท่านจะออกไป แต่อย่าปิดประตูนั้นจนกว่าจะถึงเวลาเย็น 3 เช่นเดียวกัน
ประชาชนแห่ง แผ่น ดิน จะนมัสการต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ตรงที่ทางเข้า ประตู นั ้น ใน
วัน สะบาโตและในวัน ขึ้น คํ่า 4 เครือ
่ งเผาบูชาที่ เจ้ านายจะถวายแด่ พระเยโฮวาห์ ในวัน สะ
บาโตนั ้น คือลูกแกะปราศจากตําหนิ หกตัว และแกะผู้ปราศจากตําหนิ ตัวหนึ่ ง 5 และธัญญ
บูชาที่คู่กับแกะผู้นั้นคือแป้งเอฟาห์หนึ่ ง และธัญญบูชาที่คู่กับลูกแกะนั ้นก็สุดแท้แต่ที่ท่าน
จะสามารถจะถวายได้ พร ้ อมกั บน ้าํ มัน ฮิ น หนึ่ ง ต่อ แป้ง หนึ่ ง เอฟาห์ 6 ในวัน ขึ้น คํ่า ท่านจะ
ถวายวัวหนุ่มปราศจากตําหนิ ตัวหนึ่ ง และลูกแกะหกตัวกับแกะผูต
้ ัวหนึ่ ง ซึ่งต้องปราศจาก
ตําหนิ 7 ส่วนธัญ ญบู ชาน ั ้นท่านจะจัด แป้ง หนึ่ ง เอฟาห์ คู่ กับ วัว ผู้ ตั วน น
ั ้ และหนึ่ ง เอฟาห์ คู่
กับแกะผู้ตัวหนึ่ ง และคู่กับลูกแกะ ท่านจะจัดตามที่สามารถจัดได้ พร้อมกับน้าํ มันหนึ่ งฮิน
ต่อ แป้ง หนึ่ ง เอฟาห์ 8 เมื่อ เจ้า นายเข้า มาท่านจะเข้าไปทางมุข ของหอประตู และกลับ ออก
ไปตามทางเดียวกันนั ้น 9 เมื่อประชาชนแห่งแผ่นดินเข้ามาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ณ
เทศกาลเลี้ยงตามกําหนด ผู้ ที่ เข ้า มาทางประตู เหนื อ เพื่อ นมัสการจะต้องกลับ ออกไปทาง
ประตูใต้ และผู้ที่เข้ามาทางประตูใต้จะต้องกลับออกไปทางประตูเหนื อ อย่าให้ใครกลับทาง
ประตูตามที่ เขาเข้ามา แต่ให้ทุกคนออกตรงไปข้างหน้า 10 เมื่อประชาชนเข้าไป เจ้านายจะ
เข้าไปพร้อมกันด้วย และเมื่อประชาชนออกไป เจ้านายจะออกไปด้วย 11 ธัญญบูชาที่ใช้ ณ
เทศกาลเลี้ยงและเทศกาลที่ กําหนดนั ้น ให้ เป็น เอฟาห์ หน่งึ คู่ กับ วัว หนุ่ม ตัว หนึ่ ง และคู่ กับ
แกะผู้ ก็ เอฟาห์หนึ่ ง และคู่ กั บลู กแกะก็ ตามแต่ ท่านสามารถจะถวายได้ พร ้ อมกั บน้าํ มัน ฮิ
นหนึ่ ง ต่อ แป้ง เอฟาห์ หนึ่ ง 12 เมื่อ เจ้า นายถวายเครือ
่ งบูชาตามใจสมัคร จะเป็น เครือ
่ งเผา
บู ชา หรือ สันติ บูชาเป็น เครือ
่ งบูชาตามใจสมัครถวายแด่ พระเยโฮวาห์ ให้ เปิด ประตู ที่ หัน
หน้า ไปทางทิศ ตะวัน ออกให้ ท่านและท่านจะเตรียมเครือ
่ งเผาบูชาและสันติ บูชาของท่าน
อย่างที่ ท่านทํา ในวัน สะบาโต แล ้ วท ่านจะออกไป เมื่อ ท่านออกไปแล้ วก ็ ให้ ปิด ประตู เสีย
13 เจ้ าจะจัดการหาลูก แกะตัว หนึ่ ง อายุ หน ่ง
ึ ขวบปราศจากตําหนิ ถวายเป็น เครือ
่ งเผาบูชา
แด่พระเยโฮวาห์เป็นประจําวัน เจ้าจะจัดหาทุกๆเช้า 14 และเจ้าจะจัดหาเครือ
่ งธัญญบูชาคู่
กันทุกๆเช้าหนึ่ งในหกของเอฟาห์ และนํ้ามันหนึ่ งในสามของฮิน เพื่อคลุกแป้งให้ชุม
่ ให้เป็น
ธัญญบูชาแด่พระเยโฮวาห์ นี่ เป็นระเบียบเนื องนิ ตย์ 15 ดังนี้ แหละจะต้องจัดหาลูกแกะและ
เครือ
่ งธัญ ญบูชาพร้อมกั บน้าํ มัน ทุกๆเช้า เพื่อ เป็น เครือ
่ งเผาบูชาเนื องนิ ตย์ 16 องค์ พระผู้
เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า ถ้า เจ้า นายนํา เอาส่วนหนึ่ ง ของมรดกของท่านมามอบให้ แก่
บุ ตรชายเป็น ของขวัญ ก็ ให้ ของนั ้น ตกเป็น ของบุตรชายของท่านโดยมรดกนั ้น เป็น ทรัพย์
สิ นของเขาตามมรดก 17 แต่ ถ้า ท่านนํา เอาส่วนหนึ่ ง ของมรดกของท่านมามอบให้ คนใช้
ของท่านคนหนึ่ ง เป็น ของขวัญ ของนั ้น จะเป็น ของคนใช้ นั้น จนถึง ปี อิสรภาพ แล ้ว ของนั ้น
จะกลับมาเป็นของเจ้านาย เฉพาะบุตรชายของท่านเท่านั ้ นที่จะเก็บส่วนมรดกของท่านมา
เป็น ของขวัญได้ 18 ยิง่ กว่านั ้ นอ ีก เจ้า นายจะยึดสิง่ ใดอันเป็น มรดกของประชาชนไม่ ได้ โดย
ไล่ ประชาชนออกไปจากทรัพย์สิ นที ่ ดิ นของเขา แต่ ท่านจะต้องมอบทรัพย์สิ นของท่านเอง
ให้เป็นมรดกแก่ บุ ตรชายของท่าน เพื่อว่าจะไม่ มี ประชาชนของเราสักคนหนึ่ งที่ ต้องถูกขับ
ไล่ จากกรรมสิทธิข
์ องตน� 19 แล ้ วท ่า นก็ นํา ข้าพเจ้า มาตามทางเข้า ซึ่ง อยู่ ข้างประตู มาย ัง
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ห้อ งบริสุทธิ์ แถวเหนื อ ซึ่ง เป็น ของปุโรหิต ดู เถิด มี สถานที่ แห่ง หน่ึ งอยู่ทัง้ สองข้างทางทิศ
ตะวันตก
สถานที่สําหรับการต้มและปิ้ งเครือ
่ งบูชาต่างๆ

และท่านกล่าวแก่ ข้าพเจ้า ว่า “นี่ เป็น สถานที่ ซ่ึง ปุโรหิต จะต้องต้ม เครือ
่ งบูชาไถ่ การ
ละเมิดและเครือ
่ งบูชาไถ่ บาป และเป็ นที ่ซ่ึงเขาจะปิ้ งธัญญบูชา เพื่อจะไม่ต้องนําออกไปใน
ลานชัน
งประชาชน� 21 แล้วท่านจึงนํา
้ นอก อันเป็นการที่จะนําความบริสุทธิ์ศักดิส
์ ิทธิไปถึ
์
ข้าพเจ้าออกมาที่ลานชัน
้ นอก และพาข้าพเจ้าไปที่มุมทัง้ สี่ของลานนั ้น และดูเถิด ที่มุมลาน
ทุกมุมก็มีลานอยูล
่ านหนึ่ ง 22 คือที่มุมทัง้ สี่ของลาน มีลานเล็กๆยาวสี่สิบศอก กว้างสามสิบ
ศอก ลานทัง้ สี่ ขนาดเดียวกัน 23 ภายในรอบลานทัง้ สี่ นั้ นม ี สิ ่ง ที่ ก่ อด ้วยปูน เป็น แถว มี เตา
อยู่ที่ก้นของสิง่ ที่ก่อนัน
้ โดยรอบ 24 แล้วท่านจึงกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า “ที่เหล่านี้ เป็ นที่สําหรับ
การต้ม ซึ่งผู้ปรนนิ บัติอยูที
่ ่พระนิ เวศจะต้มเครือ
่ งสัตวบูชาของประชาชน�
20

47
แม่น้าํ ที่ไหลออกจากพระนิ เวศของพระเจ้า (ศคย 14:8-9; วว 22:1-2)
และดูเถิด มีน้าํ ไหลออกมาจากใต้
ธรณี ประตูพระนิ เวศตรงไปทางทิศตะวันออก เพราะพระนิ เวศหันหน้าไปทางทิศตะวันออก
และนํ้า ไหลลงมาจากข้างล่าง ทางด้านขวาของพระนิ เวศ ทิศ ใต้ ของแท่ นบู ชา 2 แล ้ วท ่าน
จึงนําข้าพเจ้าออกมาทางประตู เหนื อ และนําข้าพเจ้าอ้อมไปภายนอกถึงประตู ชัน
้ นอก ซึ่ง
หัน หน้า ไปทางตะวัน ออก และดู เถิด นํ้า นั ้น ออกมาทางด้านขวา 3 ชายผู้ นั้น ได้ เดิน ไปทาง
ตะวัน ออกมี เชือกวัดอย ู่ ในมือ ท่านวัด ได้ หน่งึ พัน ศอก แล ้ วนํา ข้าพเจ้า ลุย นํ้า ไป และนํ้า ลึก
เพียงตาตุ่ม 4 แล้วท่านก็วด
ั ได้อีกหนึ่ งพัน แล้วนําข้าพเจ้าลุยนํ้าไปและนํ้าลึกถึงเข่า แล้วท
่านก็วด
ั ได้อีกหนึ่ งพัน แล้วนําข้าพเจ้าลุยนํ้าไป นํ้านั ้นลึกเพียงเอว 5 ภายหลังท่านก็ วด
ั ได้ อี
กหนึ่ งพัน และกลายเป็นแม่น้ําที่ ข้าพเจ้าลุยข้ามไม่ได้ เพราะนํ้านั ้นขึ้นแล้วลึกพอที่ จะว่าย
ได้ เป็นแม่น้ําที่ลุยข้ามไม่ได้ 6 และท่านพูดกับข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เจ้าเห็นสิง่ นี้
หรือ� แล้วท่านก็ พาข้าพเจ้ากลับมาตามฝั่ งแม่นํ้า 7 ขณะเมื่อข้าพเจ้ากลับ ดู เถิด ข้าพเจ้า
เห็น ต้นไม้ มากมายอยู่ ที่ ฝั่ งแม่น้ํา ทัง้ สองฟาก 8 และท่านพู ดก ับ ข้าพเจ้า ว่า “นํ้า นี้ ไหลตรง
ไปทางท้องถิน
่ ตะวัน ออก และไหลลงไปถึง ทะเลทราย แล ้ว ลงไปถึง ทะเล และเมื่อ นํ้า ไหล
ออกมานั ้นไปถึงนํ้าทะเล นํ้านั ้ นก็กลับจืดดี 9 ต่อมาแม่น้ํานั ้นไปถึงที่ ไหน ทุกสิ่งที่ มีชีวิตซึ่ง
แหวกว่ายไปมาก็จะมีชีวิตได้ และที่นั่นมีปลามากมายเพราะว่านํ้านี้ ไปถึงที่นั่นนํ้าทะเลก็จืด
เพราะฉะนั ้นแม่น้ําไปถึงไหน ทุกสิ่งก็มีชว
ิ 10 ต่อมาชาวประมงก็จะยืนอยู่ที่ข้างทะเล จาก
ี ต
เอนเกดีถึงเอนเอกลาอิม จะเป็นที่สําหรับตากอวน ปลาในที่นั่นจะมีหลายชนิ ด เหมือนปลา
ในทะเลใหญ่ คือจะมีมากมาย 11 แต่ ที่ เป็นบึงและหนองนํ้าจะไม่จืด ต้องทิง้ ไว้ให้เป็นเกลือ
12 ตามฝั่ งทัง
้ สองฟากแม่ นํ้า จะมี ต้นไม้ ทุ กชนิ ด ที่ ใช้ เป็น อาหาร ใบของมัน จะไม่ เห ี่ยวและ
ผลของมันจะไม่วาย แต่จะเกิดผลใหม่ทุกเดือน เพราะว่านํ้าสําหรับต้นไม้นั้นไหลจากสถาน
บริสุทธิ์ ผลไม้นั ้นใช้เป็นอาหารและใบก็ใช้เป็นยา�
1 ภายหลังท่านก็ นําข้าพเจ้ากลับมาที่ ประตู พระนิ เวศ

เขตแดนของแผ่นดิน (ปฐก 15:18-21)

13 องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า “นี่ เป็ นเขตแดนซึ่งเจ้าจะใช้แบ่งแผ่นดินสําหรับ

เป็น มรดกท่ามกลางอิสราเอลทัง้ สิบ สองตระกูล โยเซฟจะได้ สองส่ วน

14

และเจ้า จงแบ่ง
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ให้เท่ าๆกัน เราปฏิญาณที่ จะมอบให้แก่บรรพบุรุษของเจ้า และแผ่นดินนี้ จะตกแก่เจ้าเป็น
มรดกของเจ้า 15 ต่อ ไปนี้ เป็น เขตแดนของแผ่น ดิน นี้ ด้านทิศ เหนื อ จากทะเลใหญ่ ไปตาม
ทางเมืองเฮทโลน และต่อไปถึงเมืองเศดัด 16 เมืองฮามัท เมืองเบโรธาห์ เมืองสิบราอิม ซึ่ง
อยู่ ระหว่างพรมแดนเมืองดามัสกัส กับ พรมแดนเมืองฮามั ท จนถึง เมืองฮาเซอร์ฮท
ั ทิ โคน
ซึ่ง อยู่ที่ พรมแดนเมืองเฮาราน 17 ดัง นั ้น เขตแดนจะยื่น จากทะเลถึง เมืองฮาซาเรโนน ซึ่ง
อยู่ ที่ พรมแดนด้านเหนื อ ของเมืองดามัสกัส ทางทิศ เหนื อม ี พรมแดนของเมืองฮามั ท นี่
เป็น แดนด้านเหนื อ 18 ทางด้านตะวัน ออก เขตแดนจะยื่น จากเมืองเฮารานและดามัสกัส
ระหว่า งกิ เลอาดกับ แผ่นดิ นอ ิส ราเอล เรือ
่ ยไปตามแม่ น้ํา จอร์แดน ไปถึง ทะเลด้านตะวัน
ออก ท่านทัง้ หลายจงวัด นี่ เป็น เขตด้านตะวัน ออก 19 ทางด้านใต้ เขตแดนจะยื่น จากทา
มาร์ จนถึง นํ้า แห่ง การโต้ เถียงในคาเดช แล ้ว เรือ
่ ยไปตามแม่น้ํา ถึง ทะเลใหญ่ นี่ เป็น เขต
ด้านใต้ 20 ทางด้านตะวันตก ทะเลใหญ่เป็นเขตแดนเรือ
่ ยไปจนถึงตําบลที่ อยู่ตรงข้ามทาง
เข้าเมืองฮามัท นี่ เป็นเขตแดนด้านตะวันตก 21 ดังนั ้น เจ้ าจงแบ่งแผ่นดินนี้ ท่ามกลางเจ้า
ตามตระกูล อิสราเอล 22 ต่อ มาเจ้า ทัง้ หลายจงแบ่ง แผ่น ดิน เป็น มรดกของตัว เจ้า ทัง้ หลาย
โดยการจับสลาก และสําหรับคนต่างด้าวผู้อาศัยอยู่ท่ามกลางเจ้า และบังเกิดลูกหลานอยู่
ท่ามกลางเจ้า เขาทัง้ หลายจะมี สัญชาติ อิสราเอล ให้เขาได้ รบ
ั ส่วนมรดกท่ามกลางตระกูล
23
อิสราเอลพร้อมกับ เจ้าทัง้ หลาย องค์ พระผู้เป็น เจ้า พระเจ้าตรัสว่า ต่อ มาคนต่างด้าวจะ
อยูใ่ นเขตของคนตระกูลใดก็ได้ เจ้าจงกําหนดที่ดินให้เป็นมรดกของเขาที่นั ่น�

48
การแบ่งที่ดินให้แต่ละตระกูล (ยชว 13:1—19:51)

1 “ต่อไปนี้ เป็ นชื่อของตระกูลต่างๆตัง
้ ต้นที ่พรมแดนด้านเหนื อจากทะเลไปตามทางเฮท

โลน ถึงทางเข้าเมืองฮามัทจนถึงฮาเซอเรโนน ซึ่งอยู่ทางพรมแดนด้านเหนื อของดามัสกัส
ติ ดเมืองฮามั ท และยื่น จากด้านตะวัน ตกออกไปถึ งด ้านตะวัน ตก เป็น ส่วนของคนดาน
2 ประชิ ดก ับ เขตแดนของดานจากด้านตะวัน ออกไปถึ งด ้านตะวัน ตก เป็ น ส่วนของคนอา
เชอร์ 3 ประชิดกับเขตแดนของอาเชอร์จากด้านตะวันออกไปถึงด้านตะวันตก เป็นส่วนของ
คนนั ฟ ทาลี 4 ประชิ ดก ับ เขตแดนของนั ฟ ทาลี จากด้านตะวัน ออกไปถึ งด ้านตะวัน ตก เป็น
ส่วนของคนมนั สเสห์ 5 ประชิดกับเขตแดนของมนั สเสห์จากด้านตะวันออกไปถึงด้านตะวัน
ตก เป็น ส่วนของคนเอฟราอิม 6 ประชิ ดก ับ เขตแดนเอฟราอิม จากด้านตะวัน ออกไปถึ งด
้านตะวัน ตก เป็น ส่วนของคนรู เบน 7 ประชิ ดก ับ เขตแดนรู เบนจากด้านตะวัน ออกไปถึ งด
้านตะวันตก เป็น ส่วนของคนยู ดาห์ 8 ประชิดก ับ เขตแดนยู ดาห์จากด้านตะวัน ออกไปถึ งด
้านตะวัน ตก จะเป็น ส่วนซึ่ง เจ้า จะต้องแยกไว้ต่างหาก กว้างสองหมื่น ห้า พัน ศอก และยาว
เท่ากับ ส่วนของคนตระกูล หนึ่ ง จากด้านตะวัน ออกไปถึ งด ้านตะวัน ตก เป็ นที ่ มี สถานบริ
สุทธิ์ อยู่ กลาง 9 ส่วนซึ่ง เจ้า ทัง้ หลายจะแยกไว้เพื่อ พระเยโฮวาห์นั้น ให้มีด ้านยาวสองหมื่น
ห้าพันศอก และด้านกว้างหนึ่ งหมื่น
ส่วนแบ่งสําหรับพวกปุโรหิตกับคนเลวี
คือปุโรหิตจะได้ส่วนแบ่งวัดจากทางด้านเหนื อยาว
สองหมื่น ห้า พัน ศอก ทางด้านตะวัน ตกกว้างหนึ่ ง หมื่น ศอก ทางด้านตะวัน ออกกว้างหนึ่ ง
หมื่น ศอก ทางด้านใต้ ยาวสองหมื่น ห้า พัน ศอก มี สถานบริสุทธิ์ ของพระเยโฮวาห์อยู่ กลาง
11 ส่วนนี้ ให้ เป็ น ส่วนของปุโรหิต ที่ ชา
ํ ระไว้ให้ บริสุทธิ์ บุ ตรชายของศาโดก ผู้ ได้ รักษาคํา สัง่
ของเรา ผู้ ที่ มิได้ หลงไปเมื่อ ประชาชนอิสราเอลหลง ดัง ที่ คนเลว ี ได้ หลงไปนั ้น 12 และให้ ที่
ดิ นนี้ ตกแก่ เขาทัง้ หลายเป็นส่วนหนึ่ งจากส่วนถวายของแผ่นดิน เป็นสถานที่ บริสุทธิที
์ ่สุด
10 นี่ จะเป็ นส่วนแบ่งของส่วนบริสุ ทธิ์
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13 เคียงข้างกับเขตแดนของปุโรหิตนน
ั ้ ให้คนเลวีมีส่วนแบ่ง

ประชิดกับเขตแดนของคนเลวี
ยาวสองหมื่น ห้า พัน ศอก กว้างหนึ่ ง หมื่น ศอก ส่วนยาวทัง้ สิน
้ จะเป็น สองหมื่น ห้า พัน ศอก
และส่วนกว้างหนึ่ งหมื่น 14 อย่าให้เขาขายหรือแลกเปลี่ยนส่วนหนึ่ งส่วนใดเลย อย่าให้เขา
เปลี่ยนกรรมสิทธิข
์ องที่ ดิ นดี นี้ เพราะเป็น ส่วนบริสุทธิ์ แด่ พระเยโฮวาห์ 15 ส่วนที่ เหลือ อยู่
ซึ่ง กว้างห้า พัน ศอกและยาวสองหมื่น ห้า พัน ศอกนั ้น ให้เป็ นที ่ สาม ัญ ของเมืองคือ ใช้ เป็ นที ่
อยู่อาศัย และเป็นชานเมือง ให้ตัวนครอยู่ท่ามกลางนั ้น 16 ต่อไปนี้ เป็นขนาดของด้านต่างๆ
ด้านเหนื อสี่ พันห้าร้อยศอก ด้านใต้สี่พันห้าร้อยศอก ด้านตะวันออกสี่ พันห้าร้อย และด้าน
ตะวันตกสี่ พันห้าร้อย 17 นครนั ้นจะต้องมีทุ่งหญ้า ทิศเหนื อสองร้อยห้าสิบศอก ทิศใต้ สอง
ร้อยห้า สิบ และทิศ ตะวัน ออกสองร้อยห้า สิบ และทิศ ตะวัน ตกสองร้อยห้า สิบ 18 ด้านยาว
ส่วนที่เหลืออยู่เคียงข้างกับส่วนบริสุทธิ์นั ้น ทิศตะวันออกยาวหนึ่ งหมื่นศอก และทิศตะวัน
ตกยาวหนึ่ งหมื่น และให้อยู่เคียงข้างกับส่วนบริสุทธิ์ พืชผลที่ได้ในส่วนนี้ ให้เป็นอาหารของ
คนงานในนครนั ้น 19 คนงานของนครนั ้น ซึ่ง มาจากอิสราเอลทุก ตระกูล ให้เขาเป็น คนไถที่
แปลงนี้ 20 ส่วนเต็มซึ่งเจ้าจะต้องแบ่งแยกไว้นั้นให้เป็นสี่ เหลี่ ยมจตุรสด
ั ้านละสองหมื่นห้า
พันศอก นั ่นคือส่วนบริสุทธิ์รวมกับส่วนของตัวนคร
ส่วนแบ่งสําหรับเจ้านาย
ส่วนที่ เหลือ อยู่ ทัง้ สองข้างของส่วนบริสุทธิ ์ และส่วนของตัว นคร ให้ ตกเป็น ของเจ้า
นาย ยื่น จากส่วนบริสุทธิ ์ ซ่ึง ยาวสองหมื่น ห้า พัน ศอกไปยัง พรมแดนตะวัน ออก และทาง
ด้านตะวัน ตกจากสองหมื่น ห้า พัน ศอกไปยัง พรมแดนตะวัน ตก ส่วนนี้ ให้ ตกเป็น ของเจ้า
นาย จะเป็นส่วนบริสุทธิ์ และสถานบริสุทธิ์ของพระนิ เวศนั ้นอยูท่
่ ามกลาง 22 นอกจากส่วน
ที่ ตกเป็นของคนเลวีและส่วนของนครนั ้น ซึ่งอยู่กลางส่วนอันตกเป็นของเจ้านาย ระหว่าง
เขตแดนยู ดาห์ และเขตแดนเบนยามิน ให้ เป็น ส่วนของเจ้า นายทัง้ หมด 23 ตระกูล คนที่
เหลือ อยู่ นั ้น จากด้านตะวัน ออกไปด้านตะวัน ตก เป็น ส่วนของคนเบนยามิน 24 ประชิ ดก
ับ เขตแดนของเบนยามิน จากด้านตะวัน ออกไปถึ งด ้านตะวัน ตก เป็น ส่วนของคนสิ เมโอน
25 ประชิดกับเขตแดนของสิ เมโอนจากด้านตะวันออกไปถึ งด้านตะวันตก เป็ นส่วนของคน
อิสสาคาร์ 26 ประชิดกับเขตแดนของอิสสาคาร์จากด้านตะวันออกไปถึงด้านตะวันตก เป็น
ส่วนของคนเศบู ลุ น 27 ประชิดกับเขตแดนของเศบู ลุ นจากด้านตะวันออกไปถึ งด้านตะวัน
ตก เป็น ส่วนของคนกาด 28 ประชิ ดก ับ เขตแดนของกาดทางทิศ ใต้ เขตแดนนั ้น จะยื่น จาก
เมืองทามาร์ ถึงนํ้าแห่งการโต้เถียงในคาเดช แล้วเรือ
่ ยไปตามแม่น้ําถึงทะเลใหญ่ 29 นี่ เป็น
แผ่น ดิน ซึ่ง เจ้า จะแบ่ง ให้ เป็น มรดกแก่ ตระกูล ต่างๆของอิสราเอลโดยการจับ สลาก นี่ เป็น
ส่วนต่างๆของเขาทัง้ หลาย องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ
21

นครและประตูต่างๆ (วว 21:10-17)

30 ต่อไปนี้ เป็ นทางออกของนครทางด้านเหนื อซึ่งวัดได้สีพ
่ ันห้าร้อยศอก 31 ประตูนครนั ้น

ตัง้ ชื่อ ตามชื่อ ตระกูล คนอิสราเอล มี ประตู สามประตู ทางด้านเหนื อ ประตู ของรู เบน ประตู
ของยูดาห์ ประตูของเลวี 32 ทางด้านตะวันออกซึ่งยาวสี่พันห้าร้อยศอก มีสามประตู ประตู
ของโยเซฟ ประตูของเบนยามิน ประตูของดาน 33 ทางด้านใต้ซ่ึงวัดได้สี ่พันห้าร้อยศอก มี
ประตูสามประตู ประตูของสิเมโอน ประตูของอิสสาคาร์ ประตูของเศบูลุน 34 ทางด้านตะวัน
ตกซึ่งยาวสี่พันห้าร้อยศอก มีประตูสามประตู ประตูของกาด ประตูของอาเชอร์ ประตูของ
นั ฟทาลี 35 วัดรอบนครนั ้นได้ หน่ง
ึ หมื่นแปดพันศอก ตัง้ แต่ นี้ ไปนครนี้ จะมีชื่อว่า พระเยโฮ
วาห์สถิตที่นั ่น�
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ประวัติความเป็นมาของ

ดาเนี ยล

เมื่อดาเนี ยลยังเป็นหนุ่ม เขาถูกนําไปยังบาบิโลนให้เป็นเชลยพร้อมกับพวกยิว ในรัชสมัย
ของกษั ตริย์เนบู คัด เนสซาร์ ดาเนี ย ลเกิ ดอย ู่ ในเชื้อ วงศ์ ของกษั ตริย์ยู ดาห์ มี รู ปร่า งดี และ
มี ความรู ้ลึก ถึง เพราะฉะนั ้น ชาวบาบิ โลนให้ เขาเรียนภาษาของเขาและเตรียมเขาไว้เพื่อ
ทํางานในรัฐบาลของบาบิโลน เขาได้ทํางานในรัฐบาลและเขียนเล่มนใี้ นรัชสมัยของเนบูคัด
เนสซาร์ เนโบไนดัส เบลซัสซาร์ ไซรัสและดาริอส
ั แห่งประเทศบาบิโลน และประเทศมีเดีย
เปอร์เซีย
เล่ มนี้บันทึกชีวต
ิ ของดาเนี ยลในราชวังแห่งบาบิโลน และราชกิจต่างๆของกษั ตริย์เหล่า
นี้
เพราะเหตุวา่ พวก “นั กศึกษา� หลายคนไม่ยอมรับว่าคําพยากรณ์ ของดาเนี ยลได้สําเร็จ
แล้ว (คือ คํา พยากรณ์ นี้ ได้ รับ การดลใจจากพระเจ้า� พวกนั ก ศึกษานี้ จึ งอ ้างว่า คนอื่น มา
แต่ง คํา พยากรณ์ นี้ หลัง จาก เรือ
่ ง ที่ พยากรณ์ นั ้น สําเร็จ แล้ว ความ คิด นี้ เป็นการ เดาสวด
อย่างโง่เขลาของพวกที่ ไม่ เชื่อ ในพระเจ้า หน ังสื อดาเนี ย ลวางพื้น ฐานแห่งคํา พยากรณ์ ใน
พระคัมภีรที
์ ่ดีซึ่งได้อธิบายต่อในหนั งสือวิวรณ์
ดา เนี ย ลซื่ อสัตย์ ต่อ พระเจ้า ของ เขา พระเจ้า จึง ประทาน ความ รู ้ และ สติ ปัญญา ให้ แก่
เขา เขาตีความหมายของความฟัน ของกษั ตริย์เนบู คัด เนสซาร์เลยได้ รบ
ั ตําแหน่ ง สูง ใน
รัชอาณาจักรนน
ั ้ พระเจ้ากําลังเตรียมดาเนี ยลไว้เพื่อจะรับใช้พระเจ้าในเป้าหมายอย่างสูง
ส่วนสุด ท้ายของเล่ มน ี้ พยากรณ์ ถึง การเปลี่ยนแปลงฝ่ายการเมือง คือ การเสด็จ มาครัง้
แรกของพระเมสสิ ยาห์ การสร้างกรุ ง เยรู ซาเล็ม และพระวิหารขึ้น มาใหม่ และการเสด็จ
กลับมาครัง้ ที่สองของพระเมสสิยาห์
อาร์ชบิชอบ เจมส์ อาชชูร ์ บอกว่าระยะเวลาของหนั งสือเล่มนี้คือ 73 ปี
ดาเนี ยลถูกนําไปเป็นเชลยในบาบิโลน
ในปี ที่ สามของรัช กาลเยโฮยาคิ มกษั ตริ ย์ ของยู ดาห์ เนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์ ของบา
บิ โลนเสด็จ มายัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม และทรงล้อมเมืองไว้ 2 และองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงมอบ
เยโฮยาคิ มกษั ตริย์ ของยู ดาห์ ไว้ ในหัตถ์ ของพระองค์ ท่าน พร ้ อมทัง้ เครือ
่ งใช้ บางชิน
้ แห่ง
พระนิ เวศของพระเจ้า และพระองค์ ท่านก็ นํา ของเหล่า นั ้น มายัง แผ่น ดิน ชิ นาร์มาย ัง นิ เวศ
แห่งพระของพระองค์ท่าน และทรงบรรจุเครือ
่ งใช้เหล่ านั ้นไว้ในคลังของพระของพระองค์
ท่าน 3 แล ้ วกษั ตริ ย์นั้ นก ็ ทรงบัญชาให้ อช
ั เปนั ส หัว หน้า ขั นที ของพระองค์ ท่าน ให้ นํา คน
อิสราเอลบางคน ทัง้ เชื้อ พระวงศ์ และเชื้อ สายของเจ้า นาย 4 พวกหนุ่มๆที่ ปราศจากตําหนิ
มีรู ปร่างงามและเชีย
้ ละเข้าใจในสรรพวิทยา กับ
่ วชาญในสรรพปัญญา กอปรด้วยความรู แ
สามารถที่จะรับราชการในพระราชวัง และทรงให้สอนวิชาและภาษาของคนเคลเดียให้เขา
ทัง้ หลาย 5 กษั ตริย์ ทรงให้ นํา อาหารสูง ซึ่ง กษั ตริย์ เสวย และเหล้า องุน
่ ซึ่ง พระองค์ ท่านดื่ม
ให้แก่ เขาเหล่า นั ้น ตามกําหนดทุก วัน ทรงให้เขาทัง้ หลายรับ การเลี้ยงดู อยู่ สามปี เมื่อ ครบ
กําหนดเวลานั ้นแล้วทรงให้เขารับใช้ต่อพระพักตร์กษั ตริย์ 6 ในบรรดาคนยูดาห์นั้นมีดาเนี
ยล ฮานั นยาห์ มิชาเอล และอาซาริยาห์ 7 และท่านหัวหน้าขันทีจึงตัง้ ชื่อให้ใหม่ ดาเนี ยลนั ้น
ให้เรียกว่าเบลเทชัสซาร์ ฮานั นยาห์เรียกว่าชัดรัค มิชาเอลเรียกว่าเมชาค และอาซาริยาห์
เรียกว่าเอเบดเนโก
1
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ความตัง้ ใจของดาเนี ยล
แต่ ดาเนี ย ลตัง้ ใจไว้วา่ จะไม่ กระทํา ตัว ให้ เป็น มลทิน ด้วยอาหารสูง ของกษั ตริย์ หรือด
้วยเหล้า องุน
่ ซึ่ง พระองค์ ดื่ม เพราะฉะนั ้น เขาจึง ขอหัว หน้า ขั นที ให้ ยอมเขาที่ ไม่ กระทํา ตัว
ให้ เป็น มลทิน 9 และพระเจ้า ทรงให้ หว
ั หน้า ขั นที ชอบและเวทนาดาเนี ยล 10 และหัว หน้า
ขั นที จึง กล่าวแก่ ดาเนี ย ลว่า “ข้า เกรงว่า กษั ตริย์ เจ้ านายของข้า ผู้ทรงกําหนดอาหารและ
เครือ
่ งดื่มของเจ้า ทอดพระเนตรเห็นว่า พวกเจ้ามีหน้าซูบซีดกว่าบรรดาคนหนุ่มๆอายุรุ น
่
ราวคราวเดียวกัน เจ้ าก็ จะกระทําให้ศีรษะของข้าเข้าสู่ อน
ั ตรายเพราะกษั ตริย์� 11 แล้วดา
เนี ย ลจึง กล่าวแก่ มหาดเล็ก ผู้ ที่ หัว หน้า ขั นที กําหนดให้ ดู แลดาเนี ยล ฮานั น ยาห์ มิ ชาเอล
และอาซาริยาห์ ว่า 12 “ขอท่านจงทดลองผู้ รับ ใช้ ของท่านสัก สิบ วัน ขอให้ เขานํา ผัก มาให้
เรากิน และนํ้า มาให้ เราดื่ม 13 แล ้ว ให้ ท่านตรวจดู หน ้า ตาของเราทัง้ หลายเบื้องหน้า ท่าน
และตรวจดูหน้าตาของบรรดาอนุชนผู้รบ
ั ประทานอาหารสูงของกษั ตริย์ และเมื่อท่านเห็น
อย่างไรแล้วจงกระทําแก่ผู้รบ
ั ใช้ของท่านอย่างนั ้นเถิด� 14 เขาก็ยอมทําตามคนเหล่านั ้นใน
เรือ
่ งนี้ และทดลองเขาอยู่ สิ บวัน 15 เมื่อ ครบสิบ วัน แล้ว หน้าตาของคนเหล่า นั ้น ดี กว่า และ
เนื้ อ หนั งก ็ อว
้ นท้วนสมบู รณ ์ กว่า บรรดาอนุชนที่ รบ
ั ประทานอาหารสูง ของกษั ตริย์ 16 ดัง
นั ้น มหาดเล็ก จึง นํา อาหารสูง ส่วนของเขาทัง้ หลายและเหล้า องุน
่ ซึ่ง เขาทัง้ หลายควรจะได้
17
ดื่ มน ัน
้ ไปเสีย และให้ ผัก แก่ เขา ฝ่ายอนุชนทัง้ สี่ คนนี้ พระเจ้า ทรงประทานสรรพวิทยา
และความชํานาญในเรือ
่ งวิชาทัง้ ปวงและปัญญา และดาเนี ยลเข้าใจในนิ มิตและความฝัน
ทุก ประการ 18 พอสิน
้ กําหนดเวลาที่ กษั ตริย์ ทรงบัญชาให้ นํา เขาทัง้ หลายเข้า เฝ้า หัว หน้า
ขั นที จึง นํา เขาทัง้ หลายเข้า มาเฝ้า เนบู คัด เนสซาร์ 19 และกษั ตริย์ ก็ ทรงสัมภาษณ์ เขา ใน
บรรดาอนุชนเหล่า นั ้น ไม่ พบสัก คนหนึ่ ง ที่ เหมือ นดาเนี ยล ฮานั น ยาห์ มิ ชาเอลและอาซา
ริยาห์ เพราะฉะนั ้น เขาจึง ได้ รับ ใช้ ต่อ พระพักตร์กษั ตริย์ 20 ในบรรดาเรือ
่ งราวอัน เกี่ยวกับ
ปัญญาและความเข้าใจ ซึ่งกษั ตริย์ตรัสถามเขาทัง้ หลาย ทรงเห็นว่าเขาทัง้ หลายดีกว่าพวก
โหร และพวกหมอดู ซึ่งอยู่ในอาณาจักรทัง้ สิน
้ ของพระองค์ สิ บเท่า 21 และดาเนี ยลก็ ได้ รับ
ราชการเรือ
่ ยมาจนปีแรกแห่งรัชกาลกษั ตริย์ไซรัส
8

2
พระสุบินของกษั ตริย์เนบูคัดเนสซาร์
ในปี ที่ สอง แห่ง รัช กาล เนบู คัด เนส ซาร์ เนบู คัด เนส ซาร์ ทรง พระ สุ บิน พระทัย ของ
พระองค์ ก็ ทรงเป็น ทุกข์ บรรทมไม่ หลับ 2 แล ้ วกษั ตริย์ จึง ทรงบัญชาให้ มี หมายเรียกพวก
โหร พวกหมอดู พวกนั ก วิทยาคม และคนเคลเดีย เข้า ทูล กษั ตริย์ ให้ รู ้เรือ
่ งพระสุ บิน เขา
3
ทัง้ หลายก็ เข ้า มาเฝ้า กษั ตริย์ และกษั ตริย์ ตรัส กับ เขาว่า “เราได้ ฝัน และจิตใจของเราก็
เป็นทุกข์ อยากรู ว่
้ าฝั นว่ากระไร� 4 แล้วคนเคลเดียจึงกราบทูล กษั ตริย์เป็นภาษาอารัมว่า
“โอ ข้า แต่ กษั ตริย์ ขอทรงพระเจริญ เป็น นิ ตย์ ขอทรงเล่า พระสุ บิ นให้ แก่ พวกผู้ รับ ใช้ ของ
พระองค์ แล ้ว เหล่า ข้า พระองค์ จะได้ ถวายคํา แก้ พระสุ บิน � 5 กษั ตริย์ ทรงตอบคนเคลเดีย
ว่า “เราจําความฝันนั ้นไม่ได้ แล้ว ถ้าเจ้าไม่ให้เรารู ค
้ วามฝันพร้อมทัง้ คําแก้ ฝัน เจ้ าจะถู กห
ัน
่ เป็น ชิน
้ ๆ และบ้านเรือนของเจ้า จะต้องเป็นกองขยะ 6 แต่ ถ้า เจ้า สําแดงความฝัน และคํา
แก้ฝันให้เรา เจ้าจะได้รบ
ั ของขวัญ รางวัล และเกียรติยศใหญ่ยิง่ ฉะนั ้นจงสําแดงความฝัน
และคําแก้ฝันให้เรา� 7 เขาทัง้ หลายกราบทูลคํารบสองว่า “ขอกษั ตริย์เล่าพระสุบินแก่พวก
ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ และเหล่า ข้า พระองค์ จะถวายคํา แก้ พระสุ บิน พระเจ้า ข้า� 8 กษั ตริย์
1
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ทรงตอบว่า “เรารู เป็
้ นแน่ แล้วว่า เจ้าพยายามจะถ่วงเวลาไว้ เพราะเจ้าเห็นว่าเราจําความ
ฝัน นั ้น ไม่ ได้ แล้ว 9 แต่ ถ้า เจ้า ไม่ ให้ เรารู ้ความฝัน ก็ มี คํา ตัดสิน เจ้า อยู่ ข้อ เดียว เพราะเจ้า
ทัง้ หลายตกลงที่ จะพูด เท็จ และพูด ทุ จร ิต ต่อ หน้า เรา จนจะมี อะไรเปลี่ยนแปลงไป เพราะ
ฉะนั ้นเจ้าจงบอกความฝันให้แก่เรา แล้วเราจึงจะรูว้ า่ เจ้าจะถวายคําแก้ความฝันให้เราได้�
10 คนเคลเดียจึงกราบทูลต่อพระพักตร์กษั ตริย์ว่า “ไม่มีบุ รุ ษคนใดในพิภพที่ จะสําแดงเรือ
่
งกษั ตริย์ ได้ เพราะฉะนั ้น ไม่ มี กษั ตริย์ เจ้ านายหรือ ผู้ ปกครองคนใดไต่ถามสิง่ เหล่า นี้ จาก
โหร หรือ หมอดู หรือ คนเคลเดีย 11 สิ ่ง ซึ่ง กษั ตริย์ ตรัส ถามนั ้น ยากและไม่ มี ผู้ ใดจะสําแดง
แด่กษั ตริย์ได้นอกจากพระ ผู้ซึ่งมิได้อยูกั
่ บมนุษย์� 12 เพราะเรือ
่ งนี้ กษั ตริย์จึงทรงกริว้ และ
เกรีย
้ วกราดนั กและรับสัง่ ให้ฆ่าพวกนั กปราชญ์ทัง้ หมดของบาบิโลนเสีย 13 เพราะฉะนั ้นจึ
งมพ
ี ระราชกฤษฎีกาประกาศไปว่าให้ฆ่านั กปราชญ์เสียทัง้ หมด เขาจึงเที่ยวหาดาเนี ยลและ
พรรคพวกเพื่อจะฆ่าเสีย
พรรคพวกของดาเนี ยลอธิษฐานขอสติปัญญา

แล ้ว ดาเนี ย ลก็ ตอบอารีโอคหัว หน้า ราชองครักษ ์ ผู้ ที่ ออกไปเที่ยวฆ่า นั ก ปราชญ์ ของ
บาบิโลน ด้วยถ้อยคําแยบคายและปรีชาสามารถ 15 ท่านถามอารีโอคหัวหน้าว่า “ไฉนพระ
ราชกฤษฎีกาของกษั ตริย์ จึง เร่ง ร้อนเล่า� แล ้ วอารีโอคก็ เล่า เรือ
่ งให้ ดาเนี ย ลทราบ 16 แล
้ว ดาเนี ย ลก็ เข ้า ไปเฝ้า และกราบทูล กษั ตริย์ ขอให้กําหนดเวลาเพื่อ ท่านจะถวายคํา แก้ พระ
สุ บิ นแด่ กษั ตริย์ 17 แล ้ว ดาเนี ย ลก็ กล ับ ไปเรือนของท่าน และแจ้ง เรือ
่ งให้ ฮานั น ยาห์ มิ ชา
เอล และอาซาริยาห์สหายของท่านฟัง 18 และบอกเขาให้ขอพระกรุ ณาแห่งพระเจ้าแห่งฟ้า
สวรรค์เรือ
่ งความลึ กลับนี้ เพื่อดาเนี ยลและสหายของท่านจะไม่พินาศพร้อมกับบรรดานั ก
ปราชญ์อ่น
ื ๆของบาบิโลน
14

พระเจ้าทรงสําแดงให้ดาเนี ยลทราบความหมายของพระสุบิน

ในนิ มิ ตกลางคืน ทรงเผยความลึ กล ั บน น
ั ้ แก่ ดาเนี ยล แล ้ว ดาเนี ย ลก็ ถวายสาธุการ
แด่ พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ 20 ดาเนี ยลกล่าวว่า “สาธุ การแด่ พระนามของพระเจ้าเป็นนิ ตย์
สืบไป เพราะปัญญาและฤทธานุภาพเป็นของพระองค์ 21 พระองค์ทรงเปลี่ยนวาระและฤดู
กาล พระองค์ทรงถอดกษั ตริย์และทรงตัง้ กษั ตริย์ข้น
ึ ใหม่ พระองค์ทรงประทานปัญญาแก่
นั ก ปราชญ์ และทรงประทานความรู ้แก่ ผู้ ที่ มี ความเข้าใจ 22 พระองค์ ทรงเผยสิง่ ที่ ลึก ซึ้ง
และลี้ ลับ พระองค์ ทรงทราบสิง่ ที่ อยู่ ในความมืด และความสว่างก็ อยู่ กับ พระองค์ 23 โอ
พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ของ ข้า พระองค์ ข้า พระองค์ ขอ โมทนา และ สรรเสริญ พระองค์ ผู้
ทรงประทานปัญญาและกําลัง แก่ ข้า พระองค์ สิ ่งนั ้ นที ่ พวกข้า พระองค์ ทูล ขอ พระองค์ ก็
ทรงให้ข้า พระองค์ รู แล้
้ ว เพราะพระองค์ ได้ ทรงสําแดงเรือ
่ งของกษั ตริย์ ให้ แจ ้ง แก่ พวกข้า
24
พระองค์� แล้วดาเนี ยลก็ เข้าไปหาอารีโอคผู้ซ่ึงกษั ตริย์แต่ งตัง้ ให้ฆ่านั กปราชญ์แห่งบา
บิ โลน ท่านได้ เข ้า ไปและกล่าวแก่ อารีโอคว่า ดังนี้ “ขออย่า ฆ่า นั ก ปราชญ์ แห่งบาบิ โลน ขอ
โปรดนํา ตัว ข้าพเจ้า เข้า ไปเฝ้า กษั ตริย์ และข้าพเจ้า จะถวายคํา แก้ฝัน แก่ กษั ตริย์ � 25 แล ้
วอารีโอคก็ รีบนํา ตัว ดาเนี ย ลเข้า เฝ้า กษั ตริย์ และกราบทูล พระองค์ ว่า “ข้า พระองค์ ได้ พบ
ชายคนหนึ่ งในหมู่พวกที่ ถู กกวาดเป็นเชลยมาจากยูดาห์ ชายผู้นี้ จะให้กษั ตริย์ทรงรู ค
้ ําแก้
พระสุบินได้� 26 กษั ตริยจึ
์ งตรัสแก่ดาเนี ยลผูช
้ ่อ
ื ว่าเบลเทชัสซาร์ว่า “เจ้าสามารถที่จะให้เรา
รู ถ
้ ึงความฝันที ่เราได้ ฝันนั ้นและคําแก้ ได้ หรือ� 27 ดาเนี ยลกราบทูลต่อพระพักตร์กษั ตริย์
ว่า “ไม่มีนั กปราชญ์ หรือหมอดู หรือโหร หรือหมอดู ฤกษ์ ยามสําแดงความลึ กลับซึ่งกษั ตริ
19
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ย์ ไต่ ถามแด่ พระองค์ ได้ แต่ มี พระเจ้า องค์ หน ่งึ ในฟ้า สวรรค์ ผู้ ทรงเผยความลึ กล ั บท ง
ั้
หลาย และพระองค์ ทรงให้กษั ตริย์เนบู คัด เนสซาร์รู ถึ
้ ง สิง่ ซึ่ง จะบังเกิด ขึ้น ในวาระภายหลัง
พระสุ บินของพระองค์และนิ มิตที่ผุดขึ้นในพระเศียรของพระองค์บนพระแท่นนั ้นเป็นดังนี้
พระเจ้า ข้า 29 โอ ข้า แต่ กษั ตริย์ ขณะเมื่อ พระองค์ บรรทมอยู่บนพระแท่น พระดําริในเรือ
่ ง
ซึ่งจะบังเกิดมาภายหลังได้ผุดขึ้น และพระองค์นั้นผู้ทรงเผยความลึ กลับก็ทรงให้พระองค์
รู ถึ
้ งสิง่ ที่ จะบังเกิด มา 30 ฝ่ายข้าพระองค์ ซึ่งทรงเผยความลึ กลับนี้แก่ ข้าพระองค์ นั ้น มิใช่
เพราะข้า พระองค์ มี ปัญญามากกว่า ผู้ มี ชี วิต ทัง้ หลาย แต่ เพื่อ กษั ตริย์ จะทรงรู ค
้ ํา แก้ พระสุ
บิน และเพื่อพระองค์จะทรงรู พ
้ ระดําริในพระทัยของพระองค์
28

ปฏิมากรในพระสุบินของกษั ตริย์เนบูคัดเนสซาร์

โอ ข้า แต่ กษั ตริย์ พระองค์ ทอดพระเนตร และดู เถิด มี ปฏิมากรขนาดใหญ่ ปฏิมากร
นี้ ใหญ่ และสุกใสยิง่ นั ก ตัง้ อยู่ ต่อ เบื้องพระพักตร์ พระองค์ และรู ป ร่างก็ น่า กลัว 32 เศียร
ของปฏิมากรนี้ เป็น ทองคํา เนื้ อด ี อกและแขนเป็น เงิน ท้องและโคนขาเป็น ทองสัมฤทธิ์
33 ขาเป็ นเหล็ก เท้าเป็ นเหล็กปนดิน 34 ขณะเมื่อพระองค์ ทอดพระเนตร มีหินก้อนหนึ่ งถูก
ตัด ออกมามิ ใช่ ด้วยมือ กระทบปฏิมากรที่ เท ้า อัน เป็น เหล็ก ปนดิน กระทํา ให้ แตกเป็น ชิน
้ ๆ
35 แล้วส่วนเหล็ก ส่วนดิน ส่วนทองสัมฤทธิ์ ส่วนเงินและส่วนทองคํา ก็แตกเป็ นชิน
้ ๆพร้อม
กัน กลายเป็นเหมือนแกลบจากลานนวดข้าวในฤดูร้อน ลมก็พัดพาเอาไป จึงหาร่องรอยไม่
พบเสียเลย แต่ก้อนหินทีก
่ ระทบปฏิมากรนั ้นกลายเป็นภูเขาใหญ่จนเต็มพิภพ 36 นี่ เป็นพระ
สุบิน พระเจ้าข้า บัดนี้ เหล่าข้าพระองค์ขอกราบทูลคําแก้พระสุบินต่อพระพักตร์กษั ตริย์
31

กรุ งบาบิโลนของกษั ตริย์เนบูคัดเนสซาร์ คืออาณาจักรโลกแห่งแรก

โอ ข้า แต่ กษั ตริย์ กษั ตริย์ จอ มกษั ตริ ย์ ทัง้ หลาย ซึ่ง พระเจ้า แห่ง ฟ้า สวรรค์ ได้ ทรง
ประทาน ราช อาณา จั กร อานุภาพ ฤทธิ์ เดช และ สง่า ราศี 38 และ ได้ ทรง มอบ ไว้ ใน หัตถ์
พระองค์ท่าน ซึ่งบุตรทัง้ หลายของมนุษย์ สัตว์ในทุ่งนาและนกในอากาศ ไม่ว่ามันจะอาศัย
อยู่ ณ ที่ ใดๆให้ แก่ พระองค์ กระทํา ให้ พระองค์ ปกครองมัน ได้ ทัง้ หมด เศียรทองคํา นั ้น คือ
พระองค์เอง
37

อาณาจักรโลกแห่งที่สองและสาม คือมีเดียเปอร์เซียและกรีก
และยังมรี าชอาณาจักรที่สาม
เป็นทองสัมฤทธิ์ ซึ่งจะปกครองอยูท
่ ัว่ พิภพ
39 ต่อจากพระองค์ไปจะมีราชอาณาจักรด้อยกว่าพระองค์

อาณาจักรโลกแห่งที่สี่ คือโรม

เพราะเหล็กตีสิ ่งทัง้ หลายให้หก
ั เป็นชิน
้ ๆ
และปราบสิง่ ทัง้ ปวงลงได้ ราชอาณาจั กรน ัน
้ จะหัก และทุบ สิง่ ทัง้ ปวงเหล่า นี้ ดัง เหล็ก ซึ่ง
ทุบ ให้ แหลก 41 ดัง่ ที่ พระองค์ ทอดพระเนตรเท้า และนิว
้ เท้า เท ้า เป็น ดิน ช่างหม้ อบ ้างเหล็
กบ ้าง จะเป็น ราชอาณาจักรประสม แต่ ความแข็งแกร่ง ของเหล็ก จะยัง อยู่ในนั ้น บ้าง ดัง ที่
พระองค์ทอดพระเนตรเหล็กปนดินเหนี ยว 42 และนิว
้ เท้าเป็นเหล็กปนดินฉั นใด ราชอาณา
จักรนัน
้ จึงแข็งแรงบ้างเปราะบ้างฉั นนั ้น 43 ดังที่พระองค์ทอดพระเนตรเหล็กปนดินเหนี ยว
ราชอาณาจักรจะปนกัน ด้วยเชื้อ สายของมนุษย์ แต่ จะไม่ ยึดก ัน แน่ น ไว้ได้ อย่างเดีย วกั บท ี่
เหล็กไม่ประสมเข้ากับดิน
40 และจะมีราชอาณาจักรที่ สี ่แข็งแรงดัง
่ เหล็ก

หลังจากอาณาจักรโรมคืนมาใหม่แล้ว อาณาจักรของพระคริสต์จะตัง้ ขึ้น
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44 และในสมัยของกษั ตริย์เหล่านั ้น พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์จะทรงสถาปนาราชอาณาจักร

หนึ่ ง ซึ่ง ไม่ มี วัน ทําลายเสีย ได้ หรือ ราชอาณาจั กรน น
ั ้ จะไม่ ตกไปแก่ ชนชาติ อื่น ราชอาณา
จั กรนัน
้ จะกระทําให้บรรดาราชอาณาจักรเหล่านี้ แตกเป็นชิน
้ ๆถึงอวสาน และราชอาณาจั
กรนน
ั ้ จะตังม
้ น
ั ่ อยูเป็
่ นนิ ตย์ 45 ดังที่พระองค์ทอดพระเนตรก้อนหินถูกตัดออกจากภูเขามิใช่
ด้วยมือ และก้อนหินนั ้นได้ กระทําให้เหล็ก ทองสัมฤทธิ์ ดิน เงิน และทองคําแตกเป็นชิน
้ ๆ
พระเจ้ายิง่ ใหญ่ได้ทรงให้กษั ตริยรู์ ว่้ าอะไรจะบังเกิดมาภายหลังนี้ พระสุบินนั ้นเที่ยงแท้และ
คําแก้พระสุบินก็แน่ นอน�
กษั ตริยพระราชทานยศชั
์
น
้ สูงให้แก่ดาเนี ยล

46 แล้วกษั ตริย์เนบูคัดเนสซาร์ก็ทรงกราบลงและเคารพดาเนี ยล

และมีพระบัญชาให้นํา
เครือ
่ งบูชาและเครือ
่ งหอมมาถวายดาเนี ยล 47 กษั ตริยตรั
์ สกับดาเนี ยลว่า “แน่ นอนทีเดียว
พระเจ้าของท่านเป็นพระเจ้าของพระทัง้ หลาย และทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของกษั ตริย์
ทัง้ ปวง ทรงเป็นผูเ้ ผยความลึกลับเพราะท่านสามารถที่จะเผยความลึกลบน
ั ได้
ี้ � 48 ฝ่ายกษั
ตริย์ ก็ พระราชทานยศชัน
้ สูง และของพระราชทานยิง่ ใหญ่ เป็ นอ ัน มากแก่ ดาเนี ยล และ
แต่งตัง้ ให้เป็นผู้ครอบครองหมดเมืองบาบิโลน และเป็นประธานใหญ่ของนั กปราชญ์ทัง้ สิน
้
แห่งบาบิโลน 49 ดาเนี ยลก็กราบทูลขอต่อกษั ตริย์และพระองค์ทรงตัง้ ให้ชด
ั รัค เมชาคและ
เอเบดเนโกเป็นผู้จัดราชการในเมืองบาบิโลน แต่ดาเนี ยลยังคงอยูใ่ นราชสํานั ก

3
ปฏิมากรรู ปใหญ่ของกษั ตริย์เนบูคัดเนสซาร์

กษั ตริย์ เนบู คัด เนสซาร์ได้ สร้างปฏิมากรรู ป หนึ่ งด ้วยทองคํา สูง หกสิบ ศอก กว้างหก
ศอก ทรง ตัง้ ไว้ ณ ที่ ราบ ดู รา ใน เมือง บา บิ โลน 2 แล ้ วกษั ตริ ย์เนบู คัด เนส ซาร์ รบ
ั สัง่ ให้
ประชุ มอ ุ ปราช ข้าหลวงภาค ผู้ ว่า ราชการเมือง ผู้ พิพากษา นายคลัง มนตรี ตุลาการ และ
บรรดาเจ้า หน้าที่ ทัง้ หลายของหัว เมือง ให้ เข ้า มาในงานฉลองปฏิมากรซึ่ง กษั ตริย์เนบู คัด
เนสซาร์ได้ ทรงตัง้ ขึ้น 3 แล ้ วอ ุ ปราช ข้าหลวงภาค ผู้ ว่า ราชการเมือง ผู้ พิพากษา นายคลัง
มนตรี ตุลาการ และบรรดาเจ้าหน้าที่ ทัง้ หลายของหัวเมืองได้ เข้ามาประชุมเพื่องานฉลอง
ปฏิมากร ซึ่ง กษั ตริย์เนบู คัด เนสซาร์ได้ ทรงตัง้ ขึ้น และเขาทัง้ หลายก็ มาย ื นอยู่ หน ้า ปฏิมา
กรซึ่ง กษั ตริย์เนบู คัด เนสซาร์ได้ ทรงตัง้ ขึ้น 4 และโฆษกก็ ประกาศเสียงดัง ว่า “โอ บรรดา
ชนชาติ ประชาชาติ ทัง้ ปวงและภาษาทัง้ หลาย มี พระบัญชาแก่ ท่านทัง้ หลายว่า 5 เมื่อท่าน
ได้ยน
ิ เสียงแตรทองเหลืองขนาดเล็ก ปี่ พิณ เขาคู่ พิณ สี่ สาย พิณ ใหญ่ ปี่ ถุง และเครือ
่ ง
ดนตรีทุก ชนิ ด ให้ ท่านทัง้ หลายกราบลงนมัสการปฏิมากรทองคํา ซึ่ง กษั ตริย์เนบู คัด เนส
ซาร์ได้ ทรงตัง้ ไว้ 6 ผู้ใดที่ มิได้ กราบลงนมัสการก็ ให้โยนผู้นั้นทั นที เข้าไปในเตาที่ ไฟลุกอยู�
่
7 เพราะฉะนั ้น พอประชาชนได้ยน
ิ เสียงแตรทองเหลืองขนาดเล็ก ปี่ พิณ เขาคู่ พิณ สี่ สาย
พิณใหญ่และเครือ
่ งดนตรีทุกชนิ ด บรรดาชนชาติ ประชาชาติทัง้ ปวงและภาษาทัง้ หลาย ก็
กราบลงนมัสการปฏิมากรทองคําซึ่งกษั ตริย์เนบูคัดเนสซาร์ได้ทรงตัง้ ไว้
1

คนยิวสามคนไม่ยอมกราบลงนมัสการปฏิมากรทองคํา
ในครัง้ นั ้นพวกเคลเดียบางคนมาเข้าเฝ้า และฟ้องพวกยิวด้วยใจคิดร้าย
9 เขาทัง
้ หลายกราบทูลกษั ตริย์เนบูคัดเนสซาร์ว่า “โอ ข้าแต่กษั ตริย์ ขอทรงพระเจริญเป็น
นิ ตย์ 10 โอ ข้า แต่ กษั ตริย์ พระองค์ ทรงออกกฤษฎีกาแล้ วว ่า ทุ กคนผู้ ได้ ยิน เสียงแตรทอง
8 เพราะฉะนั ้น
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เหลืองขนาดเล็ก ปี่ พิณเขาคู่ พิณสี่สาย พิณใหญ่ ปี่ ถุง และเครือ
่ งดนตรีทุกชนิ ด ก็ให้กราบ
ลงนมัสการปฏิมากรทองคํา 11 และผู้ ใดที่ ไม่ กราบลงนมัสการก็ ให้ โยนเข้าไปในเตาที่ ไฟ
ลุก อยู่ 12 มี ยิว บางคนที่ พระองค์ ได้ แต่ งตัง้ ให้ จัด ราชการในเมืองบาบิ โลน คือ ชัด รัค เม
ชาค และเอเบดเนโก โอ ข้า แต่ กษั ตริย์ คนเหล่า นี้ ไม่ เชื่อ ฟัง พระองค์ เขามิ ได้ ปฏิบัติ พระ
ของพระองค์ หรือ นมัสการปฏิมากรทองคํา ซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงตัง้ ไว้� 13 แล ้วเนบู คัด เนส
ซาร์ก็ ทรงกริว้ จัด และเดือดพล่าน มี รับสัง่ ให้ นํา ตัว ชัด รัค เมชาค และเอเบดเนโกเข้า มา
แล ้ว เขาก็ นํา คนเหล่า นี้ เข ้า มาเฝ้า กษั ตริย์ 14 เนบู คัด เนสซาร์ทรงกล่าวแก่ เขาว่า “โอ ชัด
รัค เมชาค และเอเบดเนโกเอ๋ย เป็น ความจริง หรือ ไม่ ที่ เจ้ ามิ ได้ ปรนนิ บัติ พระของเรา หรือ
นมัสการปฏิมากรทองคําซึ่งเราได้ตัง้ ไว้ 15 บัดนี้ ถ้าเจ้าพร้อมใจแล้ว พอเจ้าได้ยน
ิ เสียงแตร
ทองเหลืองขนาดเล็ก ปี่ พิณเขาคู่ พิณสี่ สาย พิณใหญ่ ปี่ ถุง และเครือ
่ งดนตรีทุกชนิ ด เจ้ า
จงกราบลงนมัสการปฏิมากรซึ่ง เราได้ สร้างไว้ แต่ ถ้า เจ้า ไม่ นมัสการ จะต้องโยนเจ้า ทั นที
เข ้า ไปในเตาที่ ไฟลุก อยู่ และผู้ ใดเล่า จะเป็น พระเจ้า ที่ จะช่วยให้เจ้ าพ้น จากมือ ของเราได้�
16 ชัดรัค เมชาค และเอเบดเนโกกราบทูลกษั ตริย์ว่า “โอ ข้าแต่เนบูคัดเนสซาร์ ข้าพระองค์
ทัง้ หลายไม่ จําเป็น จะต้องตอบพระองค์ ในเรือ
่ งนี้ 17 ถ้า พระเจ้า ของพวกข้า พระองค์ ผู้ ซึ่ง
พวกข้าพระองค์ปรนนิ บัติ สามารถช่วยพวกข้าพระองค์ให้พ้นจากเตาที่ไฟลุกอยู่ โอ ข้าแต่
กษั ตริย์ พระองค์ก็จะทรงช่วยพวกข้าพระองค์ให้พ้นพระหัตถ์ของพระองค์ 18 แต่ถ้าไม่เป็น
เช่นนั ้น โอ ข้าแต่กษั ตริย์ ขอพระองค์ทรงทราบว่า พวกข้าพระองค์จะไม่ปรนนิ บัติพระของ
พระองค์ หรือนมัสการปฏิมากรทองคําซึ่งพระองค์ได้ทรงตัง้ ขึ้น�
คนยิวที่สัตย์ซื่ออยูใ่ นเตาไฟอย่างปลอดภัย

19 แล ้วเนบู คัด เนสซาร์ทรงเกรีย
้ วกราดยิง่ นั ก

พระพักตร์ของพระองค์ ก็ เปลี่ยนไปไม่พอ
พระทัย ชัด รัค เมชาค และเอเบดเนโก พระองค์ จึง รับสัง่ ให้ ทํา เตาไฟให้ รอ
้ นกว่า ที่ เคยอีก
เจ็ด เท่า 20 และพระองค์ รบ
ั สัง่ ให้บางคนที่ มี กําลัง มากที่สุด ในกองทัพ มามัด ชัด รัค เมชาค
และเอเบดเนโก และให้โยนเขาเข้าไปในเตาที่ ไฟลุกอยู่ 21 แล้วคนเหล่านี้ ก็ถูกมัดไว้ทัง้ เสื้อ
กางเกง หมวก และเครือ
่ งแต่งกายอื่นๆ และเขาก็ถูกโยนเข้าไปในเตาที่ไฟลุกอยู่ 22 ฉะนั ้น
เพราะว่า คํา รับสัง่ ของกษั ตริย์ นั้น เข้ม งวดมากและเตาไฟก็ รอ
้ นจัด เปลวไฟจึง ได้ ฆ่า คนที่
โยนชัดรัค เมชาค และเอเบดเนโก 23 และชายทัง้ สามนี้ คือชัดรัค เมชาค และเอเบดเนโก
ก็ ตกลงไปกลางเตาไฟที่ ลุ กอยู่ ทัง้ ยั งม ั ดอย ู่ 24 ขณะนั ้น กษั ตริย์เนบู คัด เนสซาร์ประหลาด
พระทัยทรงลุกขึ้นโดยฉั บพลัน พระองค์ตรัสกับองคมนตรีของพระองค์ว่า “เรามัดสามคน
โยนเข้าไปกลางไฟมิ ใช่ หรือ � เขาทูล ตอบกษั ตริย์ ว่า “โอ ข้า แต่ กษั ตริย์ จร ิง พระเจ้า ข้า�
25 พระองค์ ตรัส ตอบว่า “ดู เถิด เราเห็น สี่ คนถูก ปล่อย กําลัง เดิน อยู่ กลางไฟ และเขาทัง
้
หลายก็ไม่เป็นอันตราย รู ปร่างของคนที่สี่นั้นคล้ายคลึงกับพระบุตรของพระเจ้า�
เนบูคัดเนสซาร์ถวายเกียรติยศแด่พระเจ้า

ทรงกล่าวว่า “ชัดรัค เมชาค
และเอเบดเนโก ผู้รบ
ั ใช้ ของพระเจ้า สูงสุด จงออกมาเถิด จงมาที่ นี่ � แล ้ว ชัด รัค เมชาค
และเอเบดเนโกก็ เดิน ออกมาจากกลางไฟ 27 ฝ่ายอุปราช ข้าหลวงภาค ผู้ ว่า ราชการเมือง
และองคมนตรีของกษั ตริย์ก็ ห้อมล้อมเข้า มา เห ็ นว ่า ไฟไม่ มี อํานาจอะไรเหนื อ ร่างกายของ
คนเหล่านี้ ผมที่ ศีรษะของเขาก็ไม่งอ เสื้ อก็มิได้เป็นอันตราย ไม่มีกลน
ิ่ ไฟที่ ตัวเขาทัง้ หลาย
เลย 28 เนบู คัด เนสซาร์ตรัสว ่า “สาธุ การแด่ พระเจ้า ของชัด รัค เมชาค และเอเบดเนโก ผู้
ได้ ส่งทูตสวรรค์ ของพระองค์ มาช่วยผู้รับใช้ของพระองค์ ให้พ้น ผู้วางใจในพระองค์ กระทํา
26 แล้วเนบู คัดเนสซาร์เสด็จมาใกล้ ประตู เตาที่ ไฟลุกอยู่นั ้น
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ให้ พระบัญชาของกษั ตริย์ เหลวไป และยอมพลี รา่ งกายของเขาเสีย ดี กว่า ที่ จะปรนนิ บั ติ
และนมัสการพระอื่น นอกจากพระเจ้า ของเขาเอง 29 เพราะฉะนั ้น เราจึง ออกกฤษฎี กาว ่า
ชนชาติ ประชาชาติ หรือ ภาษาใดๆที่ กล ่าวมิ ดี มิ ร้ายต่อ พระเจ้า ของชัด รัค เมชาค และเอ
เบดเนโก จะถู กห ัน
่ เป็น ชิน
้ ๆ และบ้านเรือนของเขาจะต้องเป็นกองขยะ เพราะว่า ไม่ มี พระ
เจ้าอื่นที่จะสามารถช่วยให้พ้นในทางนี้ ได้� 30 แล้วกษั ตริย์ได้ทรงเลื่อนยศให้ชด
ั รัค เมชาค
และเอเบดเนโกสูงขึ้นอีกในเมืองบาบิโลน

4
เนบูคัดเนสซาร์กล่าวถึงความสัมพันธ์ของพระองค์กับพระเจ้า
1 เรา กษั ตริยเนบู
์
คัดเนสซาร์ ขอประกาศแก่บรรดาชนชาติ ประชาชาติทัง้ ปวง และภาษา
ทัง้ หลาย ซึ่งอาศัยอยูบ
่ นพิภพทัง้ สินว
้ ่า สันติสุขจงมีแก่ท่านทัง้ หลายอย่างทวีคูณ 2 เราเห็น
สมควรที่ จะแสดงหมายสําคัญ และการมหัศจรรย์ ซึ่ง พระเจ้า สูงสุด ได้ ทรงกระทํา แก่ เรา
3 หมายสําคัญของพระองค์ใหญ่ยิง
่ สักเท่าใด การมหัศจรรย์ของพระองค์กอปรด้วยฤทธานุ
ภาพปานใด อาณาจักรของพระองค์ เป็น อาณาจักรถาวรเป็น นิ ตย์ และราชอาณาจักรของ
พระองค์นั้นดํารงอยูทุ
่ กชัว่ อายุ
เนบูคัดเนสซาร์ทรงนิ มิตเห็นต้นไม้ใหญ่
คือ เนบูคัดเนสซาร์อยูเป็
่ นผาสุกในนิ เวศของเรา และมีความเจริญอยูใ่ นวังของ
เรา 5 เราฝันเห็นเรือ
่ งซึ่งกระทําให้เรากลัว ขณะเมื่อเรานอนอยู่บนที่นอนความคิดและนิ มิ
ตอันผุดขึ้นในศีรษะของเราเป็นเหตุ ให้เราตกใจ 6 เราจึงออกกฤษฎีกาเรียกนั กปราชญ์แห่
งบาบิ โลนทัง้ สิน
้ มาหาเราเพื่อ ให้แก้ ความฝัน ให้แก่ เรา 7 พวกโหร พวกหมอดู และคนเคล
เดีย และหมอดูฤกษ์ ยามก็เข้ามาเฝ้า เราก็เล่าความฝันแก่เขา แต่เขาทัง้ หลายแก้ฝันให้เรา
ไม่ได้ 8 ในที่สุดดาเนี ยลก็เข้ามาเฝ้าเรา เขามีช่อ
ื ว่าเบลเทชัสซาร์ ตามนามพระของเรา เขามี
วิญญาณของพระผู้บริสุทธิ์ เราก็เล่าความฝันให้เขาฟังว่า 9 “โอ เบลเทชัสซาร์ หัวหน้าของ
พวกโหร เพราะเราทราบว่าวิญญาณของพระผู้บริสุทธิอยู
์ ่ในท่าน และไม่มีความลํ้าลึกใดๆ
ที่จะให้ท่านแก้ยาก จงบอกนิ มิตทัง้ หลายในความฝันทีเ่ ราได้เห็น และตีความนิ มิตเหล่านั ้น
ให้แก่เรา 10 นิ มิตที่ ผุดขึ้นในศีรษะของเราเมื่อนอนอยู่บนที่ นอน ดูเถิด เราได้เห็นต้นไม้ท่า
มกลางพิภพ มันสูงมาก 11 ต้นไม้เติบโตและแข็งแรง ยอดของมันขึ้นไปถึงฟ้าสวรรค์ และ
ประจักษ์ไปถึงที่ สุดปลายพิภพ 12 ใบก็งดงามและผลก็อุดม และจากต้นไม้นั ้น มีอาหารให้
แก่ ชี วิต ทัง้ ปวง สัตว์ป่า ที่ ในทุ่ง นาอาศัย อยู่ ใต้ ร่ม ของมัน และนกในอากาศก็ อาศัย อยู่ ที่ กิ่
งก้านของมัน และเนื้ อหนั ง ทัง้ หลายก็ เลี้ยงตนอยู่ด้วยมัน 13 ในนิ มิ ตที่ ผุ ดขึ้น ในศีรษะของ
เราเมื่อเราอยู่บนที่นอน ดูเถิด เราได้เห็นผู้พิทักษ์ องค์บริสุทธิลงมาจากฟ้
าสวรรค์ 14 ท่าน
์
เปล่งเสียงและพูดดังนี้ ว่า ‘จงฟันต้นไม้และตั ดกง
ิ่ ทัง้ หลายของมันออกเสีย สะบัดให้ใบขอ
งมันร่วงออกแล้วให้ผลของมันกระจายไป ให้สัตว์ป่าหนี ไปเสียจากใต้ ต้น และให้นกหนี ไป
เสีย จากกิง่ ของมัน 15 แต่ จงปล่อยให้ ตอรากติ ดอย ู่ ในดิน มี ปลอกเหล็ก และทองสัมฤทธิ์
สวมไว้ ให้ อยู่ ท่ามกลางหญ้า อ่อนในทุ่ง นา ให้ เปียกนํ้าค้างจากฟ้า สวรรค์ ให้ เขามี ส่วนอยู่
กับสัตว์ป่าในหญ้าที่พื้นดิน 16 ให้จิตใจของเขาเปลี่ยนเสียจากจิตใจมนุษย์ แล้วมอบใจสัตว์
ป่า ให้ แก่ เขา และปล่อยให้ เป็น อยู่ อย่างนั ้น จนครบเจ็ด วาระ 17 คํา พิพากษานั ้น เป็น คํา สัง่
ของผู้ พิทักษ์ คํา ตัดสิน นั ้น เป็น วาทะขององค์ บริสุทธิ์ เพื่อ ผู้ มี ชี วิตอยู่ จะได้ ทราบว่า ท่านผู้
สูงสุดทรงปกครองอยู่เหนื อราชอาณาจักรของมนุษย์ และประทานราชอาณาจักรนน
ั ้ แก่ผู้
4 ตัวเรา
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18 ความฝันนี้ ตัวเราคือกษั ตริย์เนบู

ที่พระองค์จะประทาน และตัง้ ผูที
้ ่ด้อยที่สุดให้อยูเหนื
่
อ�
คัดเนสซาร์ได้เห็นและ โอ เบลเทชัสซาร์ ท่านจงกล่าวคําแก้ฝันเถิด เพราะพวกนั กปราชญ์
ทัง้ สิน
้ แห่งราชอาณาจักรของเราไม่สามารถที่จะให้คําแก้ความฝันแก่เรา แต่ท่านสามารถ
เพราะวิญญาณของพระผู้บริสุทธิอยู
่
วท่าน�
์ ในตั
อาณาจักรของเนบูคัดเนสซาร์จะถูกตัดออก
19 แล้วดาเนี ยล

ผูมี
้ ชื่อว่าเบลเทชัสซาร์ ก็งงงันอยูช
่ ว
ั ่ โมงหนึ่ ง ความคิดของท่านก็กระทํา
ให้ท่านตกใจ กษั ตริยตรั
์ สว่า “เบลเทชัสซาร์เอ๋ย อย่าให้ความฝันหรือคําแก้ความฝันกระทํา
ให้ ท่านตกใจเลย� เบลเทชัส ซาร์ทูล ตอบว่า “เจ้ านายของข้า พระองค์ ขอให้ ความฝัน นั ้น
เป็น เรือ
่ งของผู้ ที่ เกล ียดชัง พระองค์ เถิด และขอให้ คํา แก้ ความฝัน นั ้น ตกแก่ ปฏิปักษ์ ของ
พระองค์ 20 ต้นไม้ ที่ พระองค์ ทอดพระเนตร ซึ่ง เติบโตขึ้น และแข็ง แรง จนยอดขึ้น ไปถึง
ฟ้า สวรรค์ ประจักษ์ ไปทัว่ พิภพทัง้ สิน
้ 21 ใบของมั นก ็ งดงามและผลก็ อุดม และจากต้น นั ้
นม ี อาหารให้ แก่ ชี วิต ทัง้ ปวง สัตว์ ป่า ในทุ่ง นามาพึ่ง ร่ม อยู่ ใต้ ต้น และนกในอากาศก็ มา
อาศัย อยู่ ที่ กิง่ 22 โอ ข้า แต่ กษั ตริย์ นี่ คือ พระองค์ เอง ผู้ ทรงเจริญ และเข้ม แข็ง ความยิง่
ใหญ่ ของพระองค์ ได้ เจริญ และขึ้น ไปถึง ฟ้า สวรรค์ และราชอาณาจักรของพระองค์ ก็ ไป
ถึง สุด ปลายพิ ภพ 23 และที่ กษั ตริย์ ทอดพระเนตรผู้ พิทักษ์ คือ องค์ บริสุทธิ์ ลงมาจากฟ้า
สวรรค์ และ พูด ว่า ‘จง ฟัน ต้นไม้ และ ทําลาย เสีย แต่ จง ปล่อย ให้ ตอ ราก ติ ดอย ู่ ใน ดิน มี
ปลอกเหล็กและทองสัมฤทธิส
์ วมไว้ ให้อยู่ท่ามกลางหญ้าอ่อนในทุ่งนา ให้เปียกนํ้าค้างจาก
ฟ้า สวรรค์ ให้ เขามี ส่วนอยู่ กับ สัตว์ ป่า และปล่อยให้ อยู่ อย่างนั ้น จนครบเจ็ด วาระ� 24 โอ
ข้า แต่ กษั ตริย์ ต่อ ไปนี้ เป็น คํา แก้ พระสุ บิน เป็น พระราชกฤษฎีกามาจากผู้ สูงสุด ซึ่ง มา
ถึง กษั ตริ ย์ เจ้ านายของข้า พระองค์ 25 ว่า พระองค์ จะทรงถูก ขับ ไล่ ไปเสีย จากท่ามกลาง
มนุษย์ และพระองค์จะอยูก
่ ับสัตว์ในทุ่งนา พระองค์จะต้องเสวยหญ้าอย่างกับวัว และจะให้
พระองค์ เปียกนํ้าค้างจากฟ้า สวรรค์ จะเป็น อยู่ อย่างนั ้น จนครบเจ็ด วาระ จนกว่า พระองค์
จะทราบว่า ผูสู
้ งสุดนั ้นทรงปกครองราชอาณาจักรของมนุษย์ และพระองค์จะประทานราช
อาณาจักรนน
ั ้ แก่ผูที
้ ่พระองค์ทรงปรารถนา 26 และที่ทรงมีพระบัญชาให้เหลือตอรากต้นไม้
นั ้น ไว้ ก็ หมายความว่า ราชอาณาจักรจะยัง เป็น ของพระองค์ ตัง้ แต่ พระองค์ ทรงทราบว่า
สวรรค์ปกครอง 27 โอ ข้าแต่กษั ตริย์ เพราะฉะนั ้นขอทรงรับคํากราบทูลของข้าพระองค์ ขอ
พระองค์ ทรงเลิก ทําบาปเสีย ด้วยการกระทําความชอบธรรม และเลิก ทําความชัว่ ช้า ด้วย
สําแดงความกรุ ณาต่อคนจน เผื่อว่าความผาสุกของพระองค์อาจจะยืดยาวไปอีกได้�
กษั ตริยเนบู
์
คัดเนสซาร์ถูกพิพากษาเพราะเหตุความเย่อหยิง่

สิ ่ง เหล่า นี้ ทัง้ สิน
้ ได้ บังเกิด ขึ้น แก่ กษั ตริย์ เนบู คัด เนส ซาร์ 29 พอ สิน
้ สิบ สอง เดือน
พระองค์ เสด็จ ดําเนิ น อยู่ ในพระราชวัง แห่ง ราชอาณาจักรบาบิ โลน 30 และกษั ตริย์ตรัสว
่า “นี่ เป็น มหาบาบิ โลนมิ ใช่หรือ ซึ่ง เราได้ สร้างไว้เพื่อ วงศ์ วานแห่งอาณาจั กรน ี้ ด้วยอํานาจ
ใหญ่ ยงิ่ ของเรา และเพื่อ เป็น ศั กด ิ์ ศร ี อน
ั สูงส่ง ของเรา� 31 เมื่อ กษั ตริย์ ตรัส ยัง ไม่ทัน ขาด
พระวาทะ ก็ มี เสียงตกลงมาจากฟ้า สวรรค์ ว่า “โอ กษั ตริย์ เนบู คัด เนสซาร์ เราลัน
่ วาจาไว้
กับ เจ้า แล้ วว ่า ราชอาณาจักรได้ พรากไปเสีย จากเจ้า แล้ว 32 และเจ้า จะถูก ขับ ไล่ ไปจาก
ท่ามกลางมนุษย์ และเจ้า จะอยู่ กับ สัตว์ ในทุ่ง นา และเจ้า จะต้องกิน หญ้า อย่างกับ วัว จะ
เป็น อยู่ อย่างนั ้น จนครบเจ็ด วาระ จนกว่า เจ้า จะเรียนรู ได้
้ ว่า ผู้ สูงสุด ปกครองอยู่ เหนื อ ราช
อาณาจักรของมนุษย์ และประทานราชอาณาจักรนัน
้ แก่ผู้ที่พระองค์ทรงปรารถนา� 33 ใน
28
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ทันใดนั ้น เองพระวาทะก็ สําเร็จ ในเรือ
่ งเนบู คัด เนสซาร์ พระองค์ ถู กขับ ไล่ ไปจากท่ามกลาง
มนุษย์ และเสวยหญ้าอย่างกับวัว และพระกายก็ เปียกนํ้าค้างจากฟ้าสวรรค์ จนพระเกศา
งอกยาวอย่างกับขนนกอินทรี และพระนขาก็เหมือนเล็บนก 34 เมื่อสิน
้ สุดวาระนั ้นแล้ว ตัว
เราเนบู คัด เนสซาร์ก็ แหงนหน้า ดู ฟ้า สวรรค์ และจิต ปกติ ของเราคืน มา และเราก็ สาธุ การ
แด่ ผู้ สูงสุด นั ้น และสรรเสริญ ถวายเกียรติยศแด่ พระองค์ ผู้ ดํารงอยู่ เป็น นิ ตย์ เพราะราช
อาณาจักรของพระองค์ เป็น ราชอาณาจั กรน ิ รน
ั ดร์ และอาณาจักรของพระองค์ ดํารงอยู่ ทุ
กชั ่ วอายุ 35 สําหรับ พระองค์ ชาวพิภพทัง้ สิน
้ นั บ ว่า ไม่ มี ค่า ท่ามกลางกองทัพ แห่ง สวรรค์
นั ้น พระองค์ ทรงกระทํา ตามชอบพระทัย พระองค์ และท่ามกลางชาวพิภพด้วย และไม่ มี ผู้
ใดยับยัง้ พระหัตถ์ ของพระองค์ ได้ หรือตรัสถามพระองค์ ได้ ว่า “พระองค์ ทรงกระทําสิง่ ใด�
36 ในเวลานั ้น เอง จิ ตปกติ ของเราก็ กล ับ คืน มา ความสู งส่ง และราชสง่า ราศี กล ับ มาสู่ เรา
อีก เพื่อสง่าราศีแห่งราชอาณาจักรของเรา องคมนตรีและข้าราชบริพารของเรากลับมาหา
เรา และเราก็รบ
ั การสถาปนาไว้ในราชอาณาจักรของเรา ความใหญ่ยงิ่ กลับเพิม
่ พูนแก่เรา
ขึ้นอีก 37 บัดนี้ ตัวเราคือเนบูคัดเนสซาร์ ขอสรรเสริญ ยกย่องและถวายพระเกียรติแด่พระ
มหากษั ตริย์ แห่ งสวรรค์ เพราะว่า พระราชกิจ ของพระองค์ ก็ ถูก ต้อง และพระมรรคาของ
พระองค์ก็เที่ยงธรรม บรรดาผู้ดําเนิ นอยูใ่ นความเย่อหยิง่ พระองค์ก็ทรงสามารถให้ต่ําลง

5
การเลี้ยงใหญ่ของเบลชัสซาร์

1 กษั ตริย์เบลชัสซาร์ได้ ทรงจัดการเลี้ยงใหญ่แก่ เจ้ านายหนึ่ งพันคน

และเสวยเหล้าองุน
่
ต่อ หน้า คนหนึ่ ง พัน นั ้น 2 เมื่อ เบลชัส ซาร์ ทรงลิม
่ แล้ว จึ งม ี พระบัญชาให้ นํา
้ รสเหล้า องุน
ภาชนะทองคํา และเงิน ซึ่ง เนบู คัด เนสซาร์ ราชบิดาได้ ทรงกวาดมาจากพระวิหารในกรุ ง
เยรู ซาเล็ม ออกมาให้กษั ตริยและเจ้
์
านายของพระองค์ ทัง้ พระสนมและนางห้ามจะได้ใช้ใส่
เหล้าดื่ม 3 เขาทัง้ หลายจึงนําภาชนะทองคําซึ่งได้ กวาดมาจากพระวิหาร คือพระนิ เวศของ
พระเจ้าในกรุ งเยรู ซาเล็ม และกษั ตริย์และเจ้านายของพระองค์ ทัง้ พระสนมและนางห้าม
ก็ได้ดื่มจากภาชนะเหล่านั ้น 4 เขาทัง้ หลายดื่มเหล้าองุน
่ และสรรเสริญพระที่ทําด้วยทองคํา
เงิน ทองสัมฤทธิ์ เหล็ก ไม้และหิน
พระเจ้าทรงเขียนที่ผนั งของพระราชวัง
นิว
้ มือคนได้ปรากฏขึ้น และเขียนลงที่ผนั งของพระราชวังของกษั ตริย์ตรง
ข้ามกับ คัน ประทีป และกษั ตริย์ ก็ ทอดพระเนตรมือ ที่ เข ียนนั ้น 6 แล ้วสี พระพักตร์ของกษั
ตริย์ก็ เปลี่ยนไป พระดําริของพระองค์ กระทํา ให้พระองค์ ตกพระทัย พระเพลาก็ อ่อนเปลี้ย
พระชานุก็ กระทบกัน 7 กษั ตริย์รับสัง่ เสียงดัง ให้นําหมอดู และคนเคลเดีย และหมอดู ฤกษ์
ยามเข้า มาเฝ้า และกษั ตริย์ ตรัส กับ พวกนั ก ปราชญ์ กรุ งบาบิ โลนว่า “ผู้ ใดที่ อา่ นข้อ เขียน
นี้ และแปลความให้เราได้ เราจะให้ผู้ นั ้น สวมเสื้อ สี ม่วง และสวมสร้อยคอทองคํา และเรา
จะตัง้ ให้เป็ นอ ุ ปราชตรีในราชอาณาจักรของเรา� 8 แล ้ว พวกนั ก ปราชญ์ ของกษั ตริย์ก็ เข ้า
มาทัง้ หมด แต่เขาทัง้ หลายอ่านข้อเขียน หรือแปลความหมายให้กษั ตริย์ทรงทราบหาได้ไม่
9 แล ้ วกษั ตริย์เบลชัส ซาร์ก็ ตกพระทัย มาก และสี พระพักตร์ของพระองค์ ก็ เปลี่ยนไป และ
เจ้า นายทัง้ หลายของพระองค์ ก็ สนเท่ห์ 10 ด้วยเหตุ พระวาทะของกษั ตริย์ และเจ้า นายทัง้
หลาย พระราชินีก็เสด็จเข้ามาในท้องพระโรงการเลี้ยง และพระราชินีทรงมีพระเสาวนี ยว่
์ า
“โอ ข้า แต่ กษั ตริย์ ขอทรงพระเจริญ เป็น นิ ตย์ ขอพระองค์ อย่า ได้ ตกพระทัย หรือ ให้ สี พระ
พักตร์ของพระองค์ เปลี่ยนไป 11 ในราชอาณาจักรของพระองค์ มี ชายคนหนึ่ ง มี วิญญาณ
5 ในทันใดนั ้น
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ของพระผู้ บริสุทธิ์ในตัว ในครัง้ รัชกาลของพระชนก ความสว่าง ความเข้าใจ และปัญญา
เหมือนปัญญาของพระ ได้มีประจําอยูที
่ ่ชายคนนี้ และกษั ตริย์เนบูคัดเนสซาร์พระชนกของ
พระองค์ คือกษั ตริย์พระชนกของพระองค์ ได้ทรงแต่งตัง้ ให้เขาเป็นประธานใหญ่ของพวก
โหร หมอดู คนเคลเดีย และหมอดู ฤกษ์ ยาม 12 เพราะว่าดาเนี ยล ซึ่งกษั ตริย์ประทานนาม
ว่า เบลเทชัสซาร์ มีวิญญาณเลิศ มีความรูและความเข้
้
าใจที่จะแก้ความฝัน แก้ปริศนาและ
แก้ ปัญหาต่างๆ บัดนี้ ทรงเรียกดาเนี ย ลให้ เข ้า มาเฝ้า แล ้ว เขาก็ จะแปลความหมายถวาย
พระองค์� 13 เขาจึงนําดาเนี ยลเข้ามาเฝ้ากษั ตริย์ กษั ตริย์ตรัสถามดาเนี ยลว่า “ท่านคือดา
เนี ย ลคนนั ้น ในพวกที่ ถู กกวาดเป็น เชลยมาจากประเทศยู ดาห์ ที่ กษั ตริย์ เสด็จ พ่อ ของเรา
นํา มาจากยู ดาห์ หรือ 14 เราได้ ยิ นว ่า ท่านมี วญ
ิ ญาณของพระในตัว และท่านมี ความสว่าง
ความเข้าใจและปัญญาเลิศประจําตัว 15 บัดนี้ เราให้พวกนั กปราชญ์ พวกหมอดูมาเข้าเฝ้า
เพื่อ ให้ อ่านข้อความนี้ และแปลความหมายให้ เรา แต่ เขาแปลความหมายของเรือ
่ งราวนี้
ไม่ได้ 16 แต่เราได้ยนว
ิ ่าท่านให้คําแปลและแก้ปัญหาได้ บัดนี้ ถ้าท่านอ่านข้อความและแปล
ความหมายให้ ได้ จะให้ ท่านสวมเสื้อ สี ม่วง และสวมสร้อยคอทองคํา และจะตัง้ ท่านให้ เป็
นอุปราชตรีในราชอาณาจักร�
ดาเนี ยลกราบทูลพระวจนะของพระเจ้าถวายกษั ตริย์
แล ้ว ดาเนี ย ลกราบทูล ต่อ พระพักตร์กษั ตริย์ ว่า “ขอทรงเก็บ ของพระราชทานไว้ กับ
พระองค์ เถิด และขอทรงพระราชทานรางวัล แก่ ผู้ อ่น
ื ฝ่ายข้า พระองค์ จะขออ่านข้อ เขียน
ถวาย กษั ตริ ย์ และ ถวาย คํา แปล ความ หมาย ให้ พระองค์ ทรง ทราบ 18 โอ ข้า แต่ กษั ตริย์
พระเจ้า สูงสุด ได้ ทรงประทานพระราชอาณาจั กร ความยิง่ ใหญ่ และสง่า ราศี และเกียรติ
ยศแด่ เนบู คัด เนสซาร์ราชบิดาของพระองค์ 19 และเพราะความยิง่ ใหญ่ ซ่ึง พระองค์ ประ
ทานแก่ เนบู คัด เนสซาร์ บรรดาชนชาติ ประชาชาติ ทัง้ ปวง และภาษาทัง้ หลายจึง ได้ สัน
่
สะท้านและเกรงขามต่อพระพักตร์พระราชบิดา พระองค์จะทรงประหารผูใ้ ดก็ทรงประหาร
เสีย หรือทรงให้ผู้ใดดํารงชีวต
ิ อยู่ก็ทรงให้ดํารงชีวต
ิ พระองค์จะทรงแต่งตัง้ ผู้ใดก็ทรงแต่ง
ตัง้ พระองค์ จะทรงกระทํา ให้ผู้ ใดด้อยลงพระองค์ ก็ ทรงกระทํา 20 แต่ เมื่อ พระทัย ของพระ
บิดาผยองขึ้น ฝ่ายจิตวิญญาณของพระองค์ก็แขง็ กระด้างไป จึงทรงประกอบกิจด้วยความ
เห่อเหิม พระเจ้า ทรงถอดพระองค์ จากราชบัล ลั งก ์ และทรงริบ สง่า ราศี ของพระองค์ ไป
เสีย 21 พระเจ้าทรงขับไล่เนบูคัดเนสซาร์ไปจากบุตรทัง้ หลายของมนุษย์ และทรงกระทําให้
พระทัย ของพระองค์ ท่านเป็น เหมือนใจสัตว์ป่า และทรงให้ อยู่ กับ ลาป่า ทรงให้ หญ้า เสวย
เหมือนวัว และพระกายของพระองค์ท่านก็เปียกนํ้าค้างจากฟ้าสวรรค์ จนกว่าพระองค์รู ว่้ า
พระเจ้า สูงสุด ทรงปกครองราชอาณาจักรของมนุษย์ และทรงแต่ง ตัง้ ผู้ ที่ พระองค์ จะทรง
ปรารถนาให้ปกครอง 22 โอ ข้าแต่เบลชัสซาร์ พระองค์เป็นราชโอรส แม้พระองค์ทรงทราบ
เช่น นี้ ทัง้ สิน
้ แล้ วก ็ มิได้ ถ่อมพระทัย 23 แต่ ทรงยกองค์ พระองค์ ขึ้น สู้ กับ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า
แห่งสวรรค์ และทรงให้นําภาชนะแห่งพระนิ เวศของพระองค์มาต่อพระพักตร์พระองค์ แล
้ว พระองค์ พวกเจ้า นายของพระองค์ พระสนม และนางห้ามของพระองค์ ก็ ดื่ม เหล้า องุน
่
จาก ภาชนะ เหล่า นั ้น และ พระองค์ ทรง สรรเสริญ พระ ที่ ทํา ด้วย เงิน ทองคํา ทอง สัมฤทธิ์
เหล็ก ไม้ และหิน ซึ่ง จะดู หรือ ฟัง หรือ รู ้เรือ
่ งก็ ไม่ ได้ แต่ พระองค์ มิได้ ถวายพระเกียรติ แด่
พระเจ้าซึ่งลมปราณของพระองค์ อยู่ในพระหัตถ์ ของพระองค์ และทางทัง้ สิน
้ ของพระองค์
ก็ ขึ้นอยู่กับพระองค์ 24 จึ งมีมือซึ่งรับใช้มาจากพระพักตร์ได้ จารึกข้อเขียนนี้ ลงไว้ 25 ต่อไป
นี้ เป็น ข้อ เขียนที่ จาร ึก ไว้ คือ เมเน เมเน เทเคล และ ฟารสิน 26 ต่อ ไปนี้ เป็น คํา ไขเรือ
่ งราว
17
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นั ้น เมเน พระเจ้า ได้ ทรงคํานวณวาระแห่ง ราชอาณาจักรของพระองค์ ไว้แล้ว และทรงนํา
ราชอาณาจั กรน ั ้นมาถึง สิน
้ สุด 27 เทเคล พระองค์ ได้ ถู กชัง่ ในตราชู ทรงเห็ นว ่า ยัง ขาดอยู่
28 เปเรส ราชอาณาจักรของพระองค์ ถู กแบ่งออกให้แก่ คนมีเดีย และคนเปอร์เซีย� 29 แล
้วเบลชัสซาร์ก็ ทรงบัญชาและเขาได้ ให้ดาเนี ยลสวมเสื้อสี ม่วง และให้สวมสร้อยคอทองคํา
และทรงให้ประกาศเกี่ยวกับเรือ
่ งของท่านว่า ท่านได้เป็นอป
ุ ราชตรีในราชอาณาจักร 30 ในคื
นวันนั ้นเอง เบลชัสซาร์กษั ตริย์คนเคลเดียก็ทรงถูกประหาร 31 และดาริอส
ั คนมีเดียก็ทรง
รับราชอาณาจักร มีพระชนมายุหกสิบสองพรรษา

6
ตําแหน่ งของดาเนี ยล
1 ดาริอส
ั พอพระทัยที่จะทรงแต่งตังอ
้ ป
ุ ราชหนึ่ งร้อยยีสิ
่ บคนขึ้นเหนื อราชอาณาจักร เพื่อ
จะให้ ปกครองอยู่ ทัว่ ราชอาณาจั กร 2 และทรงตัง้ อภิ รัฐมนตรีสามคนอยู่ เหนื อ มี ดาเนี ย ล
เป็นอภิรัฐมนตรีคนแรก เพื่อให้อุปราชรายงานติดต่อ เพื่อกษัตริย์จะมิได้ทรงขาดประโยชน์
3 แล้วดาเนี ยลคนนี้ ก็มีชื่อเสียงกว่าอภิรัฐมนตรีอื่นๆและอุปราช เพราะวิญญาณเลิศสถิตกั
บท่าน และกษั ตริย์ก็ ทรงหมายพระทัยจะทรงแต่งตัง้ ท่านให้ครอบครองเหนื อราชอาณาจั
กรนน
ั ้ ทัง้ หมด 4 อภิรัฐมนตรีและอุปราชทัง้ หลายจึงหามูลเหตุฟ้องดาเนี ยลในเรือ
่ งเกี่ยวกับ
ราชอาณาจั กร แต่ ก็ หาม ูล เหตุ หรือ ความผิด ไม่ ได้ เพราะท่านเป็น คนสัตย์ ซื่อ จะหาความ
พลัง้ พลาดหรือความผิดในท่านมิ ได้ เลย 5 คนเหล่านี้ จึงกล่าวว่า “เราจะหามูลเหตุ ฟ้องดา
เนี ย ลไม่ ได้ เลย นอกจากเราจะหาเรือ
่ งที่ เก ี่ย วกับ พระราชบัญญั ติ แห่ งพระเจ้า ของเขา�
6 แล้วอภิ รัฐมนตรีและอุปราชเหล่านี้ ได้ พากันเข้าเฝ้ากษั ตริย์ทูลว่า “ข้าแต่ กษั ตริย์ดาริอส
ั
7
ขอทรงพระเจริญ เป็น นิ ตย์ บรรดาอภิ รัฐมนตรีแห่งราชอาณาจั กร ทัง้ ข้าหลวงภาค และ
อุปราช มนตรีและผูว
้ า่ ราชการเมืองทัง้ หลายทัง้ สิน
์
ทรง
้ ได้ตกลงกันว่า กษั ตริยสมควรจะได้
ตรากฎหมายและออกพระราชกฤษฎี กาว่า ในสามสิบวันนี้ ถ้า ผู้ หน่งึ ผู้ ใดทูลขอต่อ พระเจ้า
หรือมนุษย์นอกเหนื อพระองค์ โอ ข้าแต่กษั ตริย์ ก็ให้โยนผู้นั้นลงในถํ้าสิงโตเสีย
พระราชกฤษฎีกาห้ามอธิษฐานต่อพระเจ้า
โอ ข้า แต่ กษั ตริย์ บัดนี้ ขอพระองค์ ออกพระราชกฤษฎี กา และลงพระนามในหนั งสือ
สําคัญ เพื่อ จะเปลี่ยนแปลงไม่ ได้ ตามกฎหมายของคนมีเดีย และคนเปอร์เซ ีย ซึ่ง จะแก้ไข
หาได้ ไม่ � 9 เพราะฉะนั ้น กษั ตริย์ ดาริอส
ั จึง ทรงลงพระนามในหนั งสือ สําคัญ และพระราช
กฤษฎีกา
8

ดาเนี ยลอธิษฐานต่อพระเจ้าวันละสามครัง้

10 เมื่อดาเนี ยลทราบว่าลงพระนามในหนั งสือสําคัญนั ้นแล้ว ท่านก็ไปยังเรือนของท่าน ที่

มีหน้าต่างห้องชัน
้ บนของท่านเปิดตรงไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม และท่านก็คุกเข่าลงวันละสาม
ครัง้ อธิษฐานและโมทนาพระคุณ ต่อ พระพักตร์พระเจ้า ของท่าน ดัง ที่ ท่านได้ เคยกระทํา
มาแต่ ก่อน 11 แล ้ว คนเหล่า นี้ ก็ได้ พากัน มาและได้ พบดาเนี ย ลอธิษฐานและวิงวอนอยู่ ต่อ
พระพักตร์พระเจ้าของท่าน 12 แล้วเขาทัง้ หลายก็เข้าไปใกล้ กราบทูลต่อพระพักตร์กษั ตริย์
เก ี่ ยวด ้วยพระราชกฤษฎีกาของกษั ตริย์ ว่า “ข้า แต่ กษั ตริย์ พระองค์ ได้ ทรงลงพระนามใน
พระราชกฤษฎีกาฉบับหนึ่ งมใช่
ิ หรือว่า ถ้าผูหน
้ ่งึ ผูใ้ ดทูลขอต่อพระเจ้าหรือมนุษย์นอกเหนื อ
พระองค์ในสามสิบวันนี้ โอ ข้าแต่กษั ตริย์ ก็ให้โยนผู้นั้นลงไปในถํ้าสิงโตเสีย� กษั ตริย์ตรัส
ตอบว่า “เรือ
่ งนั ้น ยัง คงอยู่ ตามกฎหมายของคนมีเดีย และคนเปอร์เซ ีย ซึ่ง จะแก้ไขหาได้
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ไม่ � แล ้ว เขาจึง กราบทูล ต่อ พระพักตร์กษั ตริย์ ว่า “ดาเนี ย ลคนนั ้น ในพวกที่ ถู กกวาด
เป็น เชลยมาจากยู ดาห์ หาได้ เชื่อ ฟัง พระองค์ ไม่ โอ ข้า แต่ กษั ตริย์ และไม่ เชื่อ ฟัง พระราช
กฤษฎีกาซึ่ง พระองค์ ทรงลงพระนามไว้ แต่ ได้ ทูล ขอวัน ละสามครัง้ � 14 เมื่อ กษั ตริย์ ทรง
สดับถ้อยคําเหล่านี้ แล้ว ก็ทรงโทมนั สยิง่ นั ก และทรงตัง้ พระทัยหาทางช่วยดาเนี ยลให้พ้น
ทรงหาหนทางช่วยดาเนี ย ลให้ รอดพ้น จนถึง เวลาดวงอาทิตย์ ตก 15 แล ้ว คนเหล่านั ้ นก ็ พา
กัน มาเข้า เฝ้า กษั ตริย์ และกราบทูล กษั ตริย์ ว่า “โอ ข้า แต่ กษั ตริย์ ขอพระองค์ พึง ทราบว่า
กฎหมายของคนมีเดียและคนเปอร์เซียว่า พระราชกฤษฎี กาก็ดีหรือกฎหมายก็ ดี ซึ่งกษั ตริ
ย์ทรงประทับตราแล้วย่อมเปลี่ยนแปลงไม่ได้�
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ดาเนี ยลถูกทิง้ ในถํ้าสิงโต
แล ้ วกษั ตริ ย์ จึง ทรง บัญชา เขา ก็ นํา ดา เนี ย ลมา ทิง้ ใน ถํ้า สิงโต กษั ตริย์ ตรัส แก่ ดา
เนี ย ลว่า “พระเจ้า ของท่าน ผู้ ซึ่ง ท่านปรนนิ บั ติ อยู่ เนื องนิ ตย์ นั ้น พระองค์ จะทรงช่วยท่าน
ให้ รอดพ้น � 17 แล ้ว เขา นําศิ ลาก ้อน หนึ่ ง มา ปิดปาก ถํ้า ไว้ กษั ตริย์ ก็ได้ ทรง ประทับ ตรา
ของพระองค์ และตราของเจ้า นายของพระองค์ เพื่อ ว่า จะไม่ มี สิ ่ง ใดอัน เกี่ยวกับ ดาเนี ย ล
เปลี่ยนแปลงไป
16

กษั ตริยทรงเป็
์
นทุกข์ในพระทัย ทรงบัญชาให้นําดาเนี ยลออกมาจากถํ้า
18 แลว
้ กษัตริย์ก็เสด็จกลับพระราชวัง ทรงอดพระกระยาหารตลอดคืนนั ้น ไม่ให้นําเครือ
่ ง

ดนตรีอน
ั ใดมาหน้า พระที่ และบรรทมไม่ หลับ 19 พอเช้า ตรู ่ กษั ตริย์ ก็ ลุ กขึ้ นรีบเสด็จ ไปยัง
ถํ้าสิงโต 20 เมื่อพระองค์ เสด็จมาใกล้ ถ้ํานั ้น พระองค์ ก็ ตรัสเรียกดาเนี ยลด้วยเสียงโทมนั ส
กษั ตริย์ ตรัส กับ ดาเนี ย ลว่า “โอ ดาเนี ยล ผู้รบ
ั ใช้ ของพระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์ อยู่ พระเจ้า
ของท่านซึ่ง ท่านปรนนิ บั ติ อยู่ เนื องนิ ตย์ นั ้น ทรงสามารถที่ จะช่วยท่านให้ พ้น จากสิงโตได้
แล ้ว หรือ� 21 แล ้ว ดาเนี ย ลกราบทูล กษั ตริย์ ว่า “โอ ข้า แต่ กษั ตริย์ ขอทรงพระเจริญ เป็น
นิ ตย์ 22 พระเจ้า ของข้า พระองค์ ทรงใช้ ทูต สวรรค์ ของพระองค์ มาปิดปากสิงโตไว้ มั นม ิ ได้
ทําอันตรายแก่ข้าพระองค์ เพราะพระองค์ทรงเห็นว่าข้าพระองค์ไร้ความผิดต่อพระพักตร์
พระองค์ โอ ข้าแต่กษั ตริย์ ข้าพระองค์มิได้กระทําผิดประการใดต่อพระพักตร์พระองค์ด้วย
� 23 ฝ่ายกษั ตริย์ก็โสมนั สในพระทัยเป็นล้นพ้น และทรงบัญชาให้นําดาเนี ยลขึ้นมาจากถํ้า
เขาจึงเอาดาเนี ยลขึ้นมาจากถํ้า ไม่ปรากฏว่ามีอน
ั ตรายอย่างไรบนตัวท่านเลย เพราะท่าน
ได้ เชื่อ ในพระเจ้า ของท่าน 24 แล ้ วกษั ตริย์ ทรงบัญชาให้ นํา คนเหล่านั ้ นที ่ ฟ้องดาเนี ย ลมา
โยนทิง้ ในถํ้า สิงโต ทัง้ ตัว เขา บุ ตรทัง้ หลายของเขา และภรรยาของเขาทัง้ หลายด้วย และ
ก่อนที่ เขาตกลงไปถึง พื้น ถํ้า สิ งโตก็ ได้ ฟัด เขาอยู่เสีย แล้ว และหัก กระดูก ของเขาทัง้ หลาย
เป็นชิน
้ ๆไป
ดาริอส
ั ยกย่องพระเจ้าของดาเนี ยล
แล ้ วกษั ตริย์ ดาริอส
ั ทรงมี พระราชสารไปถึง บรรดาชนชาติ ประชาชาติ ทัง้ ปวง และ
ภาษาทัง้ หลายที่ อาศัย อยู่ ในพิภพทัง้ สิ้ นว ่า “สันติ สุข จงมี แก่ ท่านทัง้ หลายอย่างทวี คูณ
26 เราออกกฤษฎี กาว ่า ให้ คนทัง
้ หลายสัน
่ สะท้านและยําเกรงต่อ พระพักตร์ พระเจ้า ของ
ดาเนี ย ลในราชอาณาจักรของเราทัง้ หมด เพราะพระองค์ ทรงเป็น พระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์
อยู่ ทรงดํารงอยู่เป็น นิ ตย์ อาณาจักรของพระองค์ จะไม่ ถู กทําลาย และราชอาณาจักรของ
พระองค์ จะดํารง จนถึง ที่ สุด 27 พระองค์ ทรงช่วยให้ พ้น และช่วยให้ พ้น ภัย พระองค์ ทรง
กระทําหมายสําคัญและการมหัศจรรย์ในฟ้าสวรรค์และบนพื้นพิภพ พระองค์คือพระผูช
้ ว
่ ย
25
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ดาเนี ยลผู้นี้ จึงได้เจริญขึ้นในรัชสมัยของดาริ

7

อาณาจักรโลกทัง้ สี่ซ่ึงได้ออกมาจากทะเลแห่งมนุษย์

1 ในปี ต้น แห่ง รัช กาลเบลชัส ซาร์กษั ตริย์เมืองบาบิ โลน

ดาเนี ยลมี ความฝันและนิ มิ ตผุด
ขึ้นในศีรษะของท่านเมื่อท่านนอนอยู่ในที่นอนของท่าน ท่านจึงบันทึกความฝันนั ้นไว้ และ
บรรยายเนื้ อ เรือ
่ งนั ้น 2 ดาเนี ย ลกล่าวว่า “ข้าพเจ้า ได้ เห ็น ในนิ มิ ตเวลากลางคืน และดู เถิด
ลมทัง้ สี่ของฟ้าสวรรค์ได้ปลุกปั่ นทะเลใหญ่นั ้น 3 และสัตว์มหึมาสี่ตัวได้ข้น
ึ มาจากทะเล แต่
ละตัวกต่
็ างกัน 4 ตัวแรกเหมือนสิงโต มีปีกนกอินทรี เมื่อข้าพเจ้ามองดูนั ้น ขนปีกกถู
็ กถอน
ออกไป และมันถูกยกขึ้นจากแผ่นดิน และให้ยน
ื สองเท้าเหมือนคน และมอบใจของมนุษย์
ให้แก่ มัน 5 และดู เถิด มี สัตว์อี กตัว หนึ่ ง เป็น ตั วท ี่ สองเหมือนหมี มัน ขยับ ตัว ข้างหนึ่ ง ขึ้น มี
กระดูกซี่โครงสามซี่ อยู่ในปากของมันระหว่างซี่ ฟัน มี เสียงบอกมั นว่า ‘จงลุกขึ้นกินเนื้ อให้
มากๆ� 6 ต่อจากนี้ ไปข้าพเจ้าก็ ได้ มองดู ดู เถิด สัตว์อีกตัวหนึ่ งเหมือนเสือดาว บนหลั งมีปี
กนกสี่ ปีก สัตว์นั ้ นม ี หว
ั สี่ หว
ั และมั นร ับ ราชอํานาจ 7 ต่อ จากนี้ ไปข้าพเจ้า ได้ เห ็น ในนิ มิ ตก
ลางคืน และดูเถิด สัตว์ที่สี่มันร้ายกาจและเป็ นที่น่ากลัวและแข็งแรงยิง่ นั ก มันมีฟันเหล็ก
มหึ มา มั นก ิน และหัก เป็น ชิน
ื ทัง้ หลาย
้ ๆ และกระทืบ สิง่ ที่ เหลือ นั ้น เสีย มัน ต่างกับ สัตว์อ่น
8
ที่ อยู่ ก่อนมัน มั นม ี เขาสิบ เขา ข้าพเจ้า พิ เคราะห์ เรือ
่ งเขาเหล่า นั ้น ดู เถิด มี อี กเขาหนึ่ ง
เล็กๆงอกขึ้นมาท่ามกลางเขาเหล่านั ้น เขารุ น
่ แรกสามเขาได้ถูกถอนรากออกไปต่อหน้ามัน
และดู เถิด ในเขาอันนี้ มีตาเหมือนตามนุษย์ มีปากพูดเรือ
่ งใหญ่โต 9 ขณะที่ ข้าพเจ้าดู อยู่มี
หลายบัลลั งก์ถู กล้มลง และผู้หน่งึ ผู้เจริญด้วยวัยวุฒิมาประทับ ฉลองพระองค์ขาวอย่างหิ
มะ พระเกศาที่ พระเศียรของพระองค์เหมือนขนแกะบริสุทธิ์ พระบัลลั งก์ของพระองค์เป็น
เปลวเพลิง กงจักรของบัลลังก์นั้นเป็นไฟลุก 10 ธารไฟพุ่งออกและไหลออกมาต่อเบื้องพระ
พักตร์พระองค์ คนนั บ แสนๆปรนนิ บั ติ พระองค์ คนนั บ โกฏิๆ เข้า เฝ้า พระองค์ ผู้ พิพากษาก็
ขึ้น นั ่ งบ ัลลั งก ์ บรรดาหนั ง สื อก ็ เปิด ขึ้น 11 ข้าพเจ้า ก็ จ้องดู เพราะเสียงพูด ใหญ่ โตของเขา
เล็กนั ้น และเมื่อข้าพเจ้าจ้องดูสัตว์ตัวนันก
้ ็ถูกฆ่า และศพก็ถูกทําลาย มอบให้เผาเสียด้วย
ไฟ 12 ส่วนเรือ
่ งสัตว์ที่ เหลืออยู่นั ้น ราชอํานาจของมันก็ถู กนําไปเสีย แต่ ชีวิตของมันนั ้นยัง
อยู่ ต่อ ไปให้ ถึง ฤดู หน ่งึ และวาระหนึ่ ง 13 ข้าพเจ้า เห็น ในนิ มิ ตกลางคืน และดู เถิด มี ท่านผู้
หน่งึ เหมือนบุตรมนุษย์มาพร้อมกับบรรดาเมฆในท้องฟ้า และท่านมาหาผูเ้ จริญด้วยวัยวุฒิ
นั ้น เขานํา ท่านมาเฝ้า ต่อ เบื้องพระพักตร์พระองค์ 14 ราชอํานาจ สง่า ราศี กับ ราชอาณาจั
กร ก็ได้มอบให้แก่ท่าน เพื่อบรรดาชนชาติ ประชาชาติทัง้ ปวงและภาษาทัง้ หลายจะปรนนิ บั
ติท่าน ราชอาณาจักรของท่านเป็นราชอาณาจักรนิรน
ั ดร์ซ่ึงจะไม่สิ้นสุดไป และอาณาจักร
ของท่านเป็นอาณาจักรซึ่งจะไม่ถูกทําลายเลย
นิ มิตของสัตว์ทัง้ สี่
คือดาเนี ยล จิ ตใจข้าพเจ้าก็ เป็นทุกข์ในตัวข้าพเจ้า เพราะนิ มิตในศีรษะ
ของข้าพเจ้า ก็ กระทํา ให้ ข้าพเจ้า ตกใจ 16 ข้าพเจ้า เข้าไปใกล้ ท่านผู้ หน ่งึ ที่ ยน
ื อยู่ ที่ นั่น และ
ไต่ถามความจริงของเรือ
่ งราวนี้ ท่านก็ บอกข้าพเจ้า และให้ข้าพเจ้ารู ค
้ วามหมายของเรือ
่ ง
เหล่า นี้ 17 สัตว์มหึมาทัง้ สี่ คือ กษั ตริย์ สี ่ องค์ ซึ่ง จะเกิด มาจากพิ ภพ 18 แต่ บรรดาวิสุทธิชน
แห่งองค์ผู้สูงสุดจะรับราชอาณาจักร และถือกรรมสิทธิร์ าชอาณาจักรนัน
้ สืบๆไปเป็นนิ ตย์
15 ส่วนข้าพเจ้า
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คือ เป็น นิ ตย์ นิ รัน ดร์ แล ้ว ข้าพเจ้า ก็ อยากจะทราบถึง ความจริงอ ัน เกี่ยวกับ สัตว์ตั วท ี่ สี ่
นั ้น ซึ่ง ผิด แปลกกับ สัตว์อ่น
ื ๆทัง้ สิน
้ ร้ายกาจเหลือ เกิน มี ฟัน เหล็ก และเล็บ ตีน ทองสัมฤทธิ์
ซึ่ งก ิน และหัก เป็น ชิน
้ ๆและกระทืบ สิง่ ที่ เหลือ นั ้น เสีย 20 และเกี่ยวกับ เขาสิบ เขาซึ่ง อยู่ บน
หัว ของมัน และเขาอีก เขาหนึ่ ง ซึ่ง งอกขึ้น มาต่อ หน้า เขารุ น
่ แรกสามเขาที่ หลุด ไป เขาซึ่ งม
ี ตาและมี ปากซึ่ง พูด สิง่ ใหญ่ โต และซึ่ งด ู เหมือนจะใหญ่ โตกว่า เพื่อนเขาด้วยกัน 21 เมื่อ
ข้าพเจ้ามองดู เขานี้ ทําสงครามกับวิสุทธิชนและชนะ 22 จนถึงผู้เจริญด้วยวัยวุฒิเสด็จมา
ถึง และทรงให้ มี การพิพากษาให้ แก่ว ิ สุทธิ ชนขององค์ ผู้ สูงสุด นั ้น และจนสมัย เมื่อ วิ สุทธิ
ชนรับ ราชอาณาจักรมาถึง 23 ท่านผู้ นั้น กล่าวดังนี้ ว่า ‘เรือ
่ งสัตว์ตั วท ี่ สี ่ จะมี ราชอาณาจักร
ที่ สี ่บนพิภพซึ่งจะผิดกับราชอาณาจักรทัง้ สิน
และจะกิ
น
ทั
ง้ พิภพนี้ เสียและเหยียบพิภพลง
้
และหัก พิภพนั ้น ให้แตกออกเป็น ชิน
่ งเขาสิบ เขานั ้น จากราชอาณาจั กรน ี้ จะมี
้ ๆ 24 ส่วนเรือ
กษั ตริย์ สิ บพระองค์ เกิด ขึ้น และมี กษั ตริย์ อี กองค์ หน ่งึ เกิด ขึ้น ภายหลัง ผิด แปลกกว่า กษั
ตริย์ ที่ มี มาก ่อน และจะโค่น กษั ตริย์ เสีย สามองค์ 25 ท่านจะพูด คํา กล่าวร้ายองค์ ผู้ สูงสุด
และจะให้วสุ
ิ ทธิชนขององค์ผู้สูงสุดนั ้นอิดหนาระอาใจ และจะคิดเปลี่ยนแปลงบรรดาวาระ
และพระราชบัญญั ติ และเขาทัง้ หลายจะถูก มอบไว้ ในมือ ของท่าน ตลอดหนึ่ ง วาระ สอง
วาระ กับ ครึง่ วาระ 26 แต่ ผู้ พิพากษาก็ จะขึ้น นั ่ งบ ัลลั งก ์ และจะทรงนํา เอาราชอาณาจักร
ของท่านไปเสีย เพื่อ จะทรงเผาผลาญและทําลายเสีย ให้ สิน
้ สุด 27 และอาณาจักรกับ ราช
อาณาจักรและความยิง่ ใหญ่ แห่งบรรดาอาณาจักรภายใต้ สวรรค์ ทัง้ สิน
้ จะต้องถูก มอบไว้
แก่ ชุ มนุมแห่ง วิสุทธิชนขององค์ ผู้ สูงสุด นั ้น อาณาจักรของท่านจะเป็น อาณาจั กรน ิ รน
ั ดร์
และราชอาณาจักรทัง้ สิน
่ งราวก็สิ้นสุดลงเพียงนี้ ส่วน
้ จะปรนนิ บัติและเชื่อฟังท่าน� 28 เรือ
ข้าพเจ้าคือดาเนี ยล ความคิดของข้าพเจ้าก็ทําให้ข้าพเจ้าตกใจมาก และสีหน้าของข้าพเจ้า
ก็เปลี่ยนไป แต่ข้าพเจ้าก็เก็บเรือ
่ งราวนี้ ไว้ในใจ�
19
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นิ มิตของดาเนี ยลเรือ
่ งแกะผู้ตัวหนึ่ งกับแพะผู้ตัวหนึ่ ง
1 ในปี ที่ สามแห่ง รัช กาลกษั ตริย์เบลชัส ซาร์

มีนิมิ ตปรากฏแก่ ข้าพเจ้าดาเนี ยล หลังจาก
นิ มิตที่ปรากฏแก่ข้าพเจ้าครัง้ แรกนั ้น 2 และข้าพเจ้าเห็นเป็นนิ มิต ต่อมาขณะที่ข้าพเจ้าอยู่
ที่ สุ สาปราสาท ซึ่งอยู่ในแขวงเมืองเอลาม และข้าพเจ้าก็ เห็นเป็นนิ มิต และข้าพเจ้าอยู่รม
ิ
แม่น้ําอุ ลัย 3 ข้าพเจ้าเงยหน้าขึ้นเห็น และดู เถิด แกะผู้ตัวหนึ่ งยืนอยู่ที่ ฝั่ งแม่น้ํา มี เขาสอง
เขา เขาทัง้ สองสูง แต่ เขาหนึ่ ง สูง กว่า อีก เขาหนึ่ ง และเขาที่ สูง นั ้น งอกมาที หลัง 4 ข้าพเจ้า
เห็นแกะผู้นั้นขวิดไปทางตะวันตก และทางเหนื อและทางใต้ ไม่มีสัตว์ตัวใดต้านทานมันได้
และไม่ มี ใครที่ จะช่วยให้ พ้น จากมือ ของมัน ได้ มัน ทํา ตามชอบใจของมัน และก็ พองตัว ขึ้น
5 เมื่อ ข้าพเจ้า กําลัง ตรึก ตรองอยู่ ดู เถิด มี แพะผู้ ตัว หนึ่ ง มาจากทิศ ตะวัน ตก เหาะข้ามพื้น
พิภพทัง้ สิน
้ มา ไม่ แตะต้องพื้น ดิน เลย และแพะนั ้ นม ี เขาเด่น อยู่ ในระหว่างตาของมัน เขา
หนึ่ ง 6 มันมาหาแกะผู้ที่มีเขาสองเขาซึ่งข้าพเจ้าเห็นยืนอยู่ที่ ฝั่ งแม่น้ํา มันวง
ิ่ เข้าใส่แกะผู้ตั
7
วนัน
้ ด้วยเต็มกําลังความโกรธของมัน ข้าพเจ้าเห็นมันเข้ามาใกล้ แกะผู้ มันโกรธและเข้า
ชนแกะผู้ ทําให้ เขาทัง้ สองของมัน หัก ไป และแกะผู้ ก็ ไม่มี กําลัง ต้านทานมัน ได้ มัน เหวีย
่ ง
แกะผู้ ลงที่ ดิ นและเหยียบเสีย และไม่ มี ใครช่วยแกะผู้ ให้ พ้ นม ือ ของมัน ได้ 8 แล ้ว แพะผู้ ก็
พองตัว ขึ้น อย่างยิง่ แต่ เมื่ อม ัน แข็ง แรง เขาใหญ่ ของมั นก ็ หัก มี เขาเด่ นอ ีก สี่ เขางอกขึ้น
แทนที่ หัน ไปทางทิศ ลมทัง้ สี่ ของฟ้า สวรรค์ 9 และมี เขาเล็กๆเขาหนึ่ ง งอกออกมาจากเขา
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หนึ่ งในพวกเขาเหล่านี้ ซึ่งงอกขึ้นใหญ่โตเหลือเกิน ตรงไปทางใต้ ตรงไปทางตะวันออก และ
ตรงไปยังแผ่นดิ นอันรุ่งโรจน์ นั ้น 10 มันงอกขึ้นใหญ่โต แม้กระทัง่ ถึงบริวารแห่งฟ้าสวรรค์
มัน ยัง เหวีย
่ งบริวารกับ ดวงดาวลงมายัง พิภพเสีย บ้าง แล ้ว เหยียบยํ่า เสีย 11 มัน พองตัว ขึ้
นอีก แม้ กระทัง่ ถึงจอมของบริวาร และเครือ
่ งเผาบูชาประจําวันก็ถู กชิงไปเสีย และสถาน
บริสุทธิ์ ของพระองค์ ก็ ถู กเหวีย
่ งลง 12 และเพราะเหตุ การละเมิด เขาได้ รบ
ั มอบบริวารไว้สู้
กับ การเผาบูชาประจํา วัน และความจริงก ็ ถู กเหวีย
่ งลงที่ ดิน และเขานั ้ นก ็ ปฏิบัติ งานและ
เจริญขึ้น 13 แล้วข้าพเจ้าได้ยินวิสุทธิชนผู้หน่งึ พูดอยู่ วิสุทธิชนอีกผู้หน่ึงก็พูดกับวิสุทธิชน
ผู้ ที่ พู ดอย ู่นั้ นว ่า “นิ มิ ตที่ เก ี่ยวข้องกับ เครือ
่ งเผาบูชาประจํา วัน นั ้น จะอยู่ อี กนานเท่าใด ทัง้
เรือ
่ งการละเมิดที่ ทําให้เกิดการรกร้างว่างเปล่า เพื่อจะมอบทัง้ สถานบริสุทธิ์และบริวารให้
ถู กเหยียบยํ่าลงใต้ ฝ่าเท้า� 14 ท่านผู้นั้นตอบข้าพเจ้าว่า “อยู่นานสองพันสามร้อยวัน แล้ว
สถานบริสุทธิ์นั้นจะได้รบ
ั การชําระ�
คําแก้นิมิตของดาเนี ยล
และอยู่ มาเมื่อ ข้าพเจ้า ดาเนี ย ลได้ เห ็นนิ มิ ตน น
ั ้ แล้ว ข้าพเจ้า ก็ พยายามเข้าใจ และดู
เถิด มี เหมือนมนุษย์ ยน
ื อยู่ หน ้า ข้าพเจ้า 16 และข้าพเจ้า ได้ยน
ิ เสียงของชายผู้ หน่งึ ระหว่าง
ฝั่ งแม่น้ํา อุ ลัย และเสียงนั ้ นร ้ องเรียกและกล่าวว่า “กาเบรียลเอ๋ย จงทําให้ ชายผู้ นี้ เข ้า ใจ
ในนิ มิ ตน น
ั ้ เถิด� 17 ดัง นั ้น ท่านจึง มาใกล้ ที่ ที่ ข้าพเจ้า ยืน อยู่ และเมื่อ ท่านมาแล้ว ข้าพเจ้า
ก็ตกใจซบหน้าลงถึงดิน แต่ท่านกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า “โอ บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงเข้าใจเถิด
ว่า นิ มิ ตน ัน
้ เป็น เรือ
่ งของกาลอวสาน� 18 เมื่อ ท่านกําลัง พู ดอย ู่ กับ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ก็ สลบ
หน้าติดดินอยู่ แต่ ท่านแตะต้องข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้ายืนขึ้น 19 ท่านกล่าวว่า “ดู เถิด ข้าพเจ้า
จะทําให้ ท่านทราบถึง สิง่ ซึ่ง จะเกิด ขึ้น ในตอนปลายแห่ง พระพิโรธ เพราะมัน เกี่ยวข้องกับ
วาระกําหนดแห่ง อวสาน 20 เรือ
่ งแกะผู้ มี สองเขาที่ ท่านเห็น นั ้น คือ กษั ตริย์ ของคนมีเดีย
และคนเปอร์เซ ีย 21 และแพะผู้ คือ กษั ตริย์ ของกรีก และเขาใหญ่ ระหว่างนั ยน์ ตา คือ กษั
ตริย์ องค์ แรก 22 ส่วนเขาที่ หัก และมี อี กสี่ เขางอกขึ้น แทนนั ้น คือ อาณาจักรสี่ อาณาจักร
จะเกิดขึ้นจากประชาชาติ นั ้น แต่ไม่มีอํานาจเหนื อเขาแรกนั ้น 23 และในตอนปลายแห่งรัช
สมัยของพวกเขา เมื่อผู้ละเมิดทัง้ หลายได้กระทําเต็มขนาดแล้ว จะมีกษั ตริย์องค์หน่ง
ึ พระ
24
พักตร์ดุรา้ ย และมีความเข้าใจในเรือ
่ งปริศนาเกิดขึ้น อํานาจของท่านจะใหญ่โตมาก แต่
มิใช่ โดยอํานาจของท่านเอง และท่านจะกระทํา ให้ บังเกิด ความพินาศอย่างน่า กลัว ท่านก็
เจริญ ขึ้น และปฏิ บั ติ งาน ท่านจะทําลายคนที่ มี กําลัง มากและประชาชนบริสุทธิ ์ 25 ด้วย
ความฉลาดของท่าน ท่านจะกระทําให้การล่อลวงแพร่หลายขึ้นด้วยนํ้ามือของท่าน ท่านจะ
พองตัว ของท่านในใจของท่านเอง ท่านจะทําลายคนมากหลายโดยความสงบ แล ้ วจะลุก
ขึ้น ต่อสู้ กับ จอมเจ้า นาย แต่ ท่านจะต้องถู กห ัก ทําลาย ไม่ใช่ ด้วยมือ เลย 26 นิ มิ ตเรือ
่ งเวลา
เย็นและเวลาเช้าซึ่งบอกเล่านั ้นเป็นความจริง แต่จงปิดบังนิ มิตนัน
้ ไว้เถอะ เพราะเป็นเรือ
่ ง
ของอีก หลายวัน ข้างหน้า� 27 และข้าพเจ้า ดาเนี ย ลก็ อ่อนเพลีย และนอนเจ็ บอย ู่ หลายวัน
แล ้ว ข้าพเจ้า ก็ ลุ กขึ้น ไปปฏิ บั ติ ราชการของกษั ตริย์ ต่อ ไป แต่ ข้าพเจ้า ก็ งงงัน โดยนิ มิ ตน น
ั้
และไม่เข้าใจเรือ
่ งราวเลย
15
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คําพยากรณ์ ของดาเนี ยลเรือ
่ งการเป็นเชลยเจ็ดสิบปี
ในปีต้ นร ัช กาลดาริอส
ั โอรสกษั ตริย์ อาหสุ เอรัส เชื้อ สายคนมีเดีย ผู้ ได้ เป็นกษั ตริย์
เหนื อดินแดนเคลเดีย 2 ในปี แรกแห่งรัชกาลของท่าน ข้าพเจ้าดาเนี ยลได้เข้าใจถึงจํานวน
1
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ปี จากหนั งสือ ซึ่ง พระวจนะของพระเยโฮวาห์ได้ มี มาถึง เยเรมีย์ ผู้ พยากรณ์ ว่า พระองค์ จะ
ทรงกระทําให้ครบกําหนดเจ็ดสิบปีในการรกร้างของกรุ งเยรู ซาเล็ม
ดาเนี ยลอธิษฐานและสารภาพบาปของคนอิสราเอล

3 แล ้ว ข้าพเจ้า ก็ หน
ั หน้า ไปหาองค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า

แสวงหาด้วยการอธิษฐานและ
การวิงวอน ทั ้ งด ้ว ยการอดอาหาร และนุ่ง ห่ม ผ้า กระสอบและนั ่ง บนมูล เถ้า 4 ข้าพเจ้า ได้
อธิษฐานต่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้าพเจ้า และสารภาพว่า “โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น
เจ้า พระเจ้า ผู้ ใหญ่ ยิง่ และที่ น่า สะพรึง กลัว ผู้ ทรงรักษาพันธสัญญาและความเมตตาต่อ
ผู้ ที่ รัก พระองค์ และรักษาพระบัญญั ติ ของพระองค์ 5 ข้า พระองค์ ทัง้ หลายได้ กระทํา บาป
และได้ กระทําความชัว่ ช้า และได้ ประกอบความชัว่ และการกบฏ หันเสียจากข้อบังคับและ
คํา ตัดสิน ของพระองค์ 6 ข้า พระองค์ มิได้ ฟัง บรรดาผู้ พยากรณ์ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ ผู้ กล
่าวในพระนามของพระองค์ ต่อ กษั ตริย์ ของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ทัง้ ต่อ เจ้า นาย บรรพบุรุษ
และประชาชนทัง้ สิน
้ แห่ง แผ่น ดิน 7 โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ความชอบธรรมเป็น ของ
พระองค์ แต่ความขายหน้าควรแก่พวกข้าพระองค์ ดังทุกวันนี้ ที่ควรแก่คนยูดาห์ ชาวกรุ ง
เยรู ซาเล็ม และอิสราเอลทัง้ หมด ทัง้ ผู้ ที่ อยู่ ใกล้ และอยู่ ไกลออกไป ในแผ่น ดิน ทัง้ หลายซึ่ง
พระองค์ ทรงขับ ไล่ เขาไปนั ้น เพราะความละเมิด ซึ่ง เขาได้ กระทํา ต่อ พระองค์ 8 โอ ข้า แต่
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ความขายหน้า ควรแก่ พวกข้า พระองค์ แก่ กษั ตริย์ ของข้า พระองค์ ทัง้
หลาย เจ้านาย และบรรพบุรุษ เพราะข้าพระองค์ทัง้ หลายได้กระทําบาปต่อพระองค์ 9 พระ
กรุ ณา และการอภัยโทษเป็น ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ถึง
แม้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายได้ กบฏต่อ พระองค์ 10 และมิ ได้ เชื่อ ฟัง พระสุรเสียงของพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ด้วยการดําเนิ นตามพระราชบัญญัติของพระองค์ ซึ่งพระองค์
ทรงตัง้ ไว้ ต่อ หน้า ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย โดยบรรดาผู้ พยากรณ์ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ 11 เออ
อิสราเอลทัง้ ผองได้ละเมิดต่อพระราชบัญญัติของพระองค์ และได้หน
ั ไปเสียไม่เชื่อฟังพระ
สุรเสียงของพระองค์ และการสาปแช่งและการปฏิญาณ ซึ่งจารึกไว้ในพระราชบัญญัติของ
โมเสสผู้ รับ ใช้ ของพระเจ้า จึง ถูก เทลงเหนื อ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย เพราะว่า ข้า พระองค์ ทัง้
หลายได้ กระทําบาปต่อพระองค์ 12 พระองค์ ได้ ทรงยืนยันถ้อยคําของพระองค์ ซึ่งพระองค์
ได้ตรัสกล่าวโทษข้าพระองค์ทัง้ หลาย และกล่าวโทษผูป
้ กครองซึ่งปกครองข้าพระองค์ โดย
นําให้ข้าพระองค์เกิดวิบติ
ั อย่างใหญ่หลวง เพราะว่าภายใต้สวรรค์ทัง้ สิน
้ ไม่มีที่ใดที่ได้กระทํา
เหมือนที่ได้กระทําแก่เยรู ซาเล็ม 13 ดังที่ได้จารึกไว้ในพระราชบัญญัติของโมเสสแล้ว วิบัติ
ทัง้ สินก
้ ็ได้ตกอยูเ่ หนื อข้าพระองค์ทัง้ หลายแล้ว แต่ข้าพระองค์ทัง้ หลายยังมิได้อธิษฐานต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย โดยหัน เสีย จากความชัว่ ช้า ของ
ข้า พระองค์ และเข้าใจความจริง ของพระองค์ 14 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ทรงเก็บ ความ
วิบั ติ ไว้พร ้ อมและได้ ทรงนํา มาเหนื อ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของ
ข้า พระองค์ ทัง้ หลายทรงเป็น ผู้ ชอบธรรมในสรรพกิจ ซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงกระทํา เพราะข้า
พระองค์ทัง้ หลายมิได้เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์ 15 แล้วบัดนี้ โอ ข้าแต่องค์พระผูเ้ ป็น
เจ้าพระเจ้าของข้าพระองค์ ทัง้ หลาย ผู้ทรงนําชนชาติ ของพระองค์ ออกจากแผ่นดิ นอียป
ิ ต์
ด้วยพระหัตถ์ อน
ั ทรงฤทธิ์ และได้ ทําให้ พระนามลือ มาจนทุก วัน นี้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายได้
กระทํา บาป และข้า พระองค์ ทัง้ หลายกระทํา ความชัว่ 16 โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตาม
ความชอบธรรมทัง้ สิน
ั กลับเสีย
้ ของพระองค์ ขอให้ความกริว้ และพระพิโรธของพระองค์หน
จากเยรู ซาเล็ม นครของพระองค์ ภู เขาบริสุทธิ์ ของพระองค์ เพราะบาปของข้า พระองค์ ทัง้
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หลาย และความชัว่ ช้า ของบรรพบุรุษ ของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย เยรู ซาเล็ม และประชาชน
ของ พระองค์ จึง กลาย เป็ นที ่ เยาะ เย้ย ใน หมู่ คน ทัง้ สิ้ นที ่ อยู่ รอบ ข้า พระองค์ 17 ฉะนั ้น โอ
ข้า แต่ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย บัดนี้ ขอทรงสดับ ฟัง คํา อธิษฐานของผู้ รับ ใช้ ของ
พระองค์ และคําวิงวอนของเขา และขอทรงให้พระพักตร์ของพระองค์ ทอแสงเหนื อ สถาน
บริสุทธิ์ของพระองค์ซ่ึงรกร้างนั ้นเพื่อเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้า 18 โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้า
พระองค์ ขอทรงเงีย
่ พระกรรณสดับฟัง ขอทรงลืมพระเนตรดู ความรกร้างของข้าพระองค์
ทัง้ หลาย ทัง้ นครซึ่ง เรียกขานกัน ตามพระนามของพระองค์ เพราะว่า ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย
มิ ได้ ถวายคํา วิงวอนต่อ พระพักตร์พระองค์ โดยอาศัย ความชอบธรรมของข้า พระองค์ ทัง้
หลาย แต่ โดยอาศัยพระเมตตาอันยิง่ ใหญ่ของพระองค์ 19 โอ ข้าแต่ องค์ พระผู้เป็นเจ้า ขอ
ทรงฟัง โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ขอทรงให้อภัย โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ขอทรงใส่
พระทัยและทรงกระทํา ขออย่าเนิ่ นช้าเลยพระเจ้าค่ะ เพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์ โอ
ข้า แต่ พระเจ้า ของข้า พระองค์ เพราะว่า นครของพระองค์ และประชาชนของพระองค์ ก็ มี
ชื่อตามพระนามของพระองค์�
เจ็ดสิบสัปดาห์แห่งปีกําหนดไว้สําหรับชนชาติอิสราเอล
ขณะที่ ข้าพเจ้า กําลัง พูด กําลัง อธิษฐานและสารภาพบาปของข้าพเจ้า และบาปของ
อิสราเอลประชาชนของข้าพเจ้า และเสนอคํา วิงวอนของข้าพเจ้า ต่อ พระพักตร์พระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของข้าพเจ้า เพื่อภูเขาบริสุทธิ์แห่งพระเจ้าของข้าพเจ้าอยู่นั ้น 21 เออ ขณะเมื่อ
ข้าพเจ้ากล่าวคําอธิษฐานอยู่ ชายชื่อกาเบรียล ซึ่งข้าพเจ้าได้ เห็นในนิ มิตครัง้ แรกนั ้น ได้ บิ
นอย่างเร็วมาใกล้ ข้าพเจ้า แตะต้องข้าพเจ้าในเวลาถวายเครือ
่ งบูชาตอนเย็น 22 ท่านได้ ให้
ความรูและกล่
้
าวแก่ข้าพเจ้าว่า “โอ ดาเนี ยล ข้าพเจ้าออกมา ณ บัดนี้ เพื่อจะให้ปัญญาและ
ความเข้าใจแก่ ท่าน 23 ในตอนต้น แห่ง คํา วิงวอนของท่านก็ มี พระบัญชาออกไป ข้าพเจ้า
จึงมาบอกให้ท่านทราบเพราะท่านเป็นผู้ที่ทรงรักมาก เพราะฉะนั ้นจงเข้าใจพระบัญชานั ้น
และพิจารณานิ มิ ตน ัน
้ 24 มี เจ ็ด สิบ สัปดาห์ กําหนดไว้สําหรับ ชนชาติ ของท่าน และนครบริ
สุทธิ์ของท่าน เพื่อให้เสร็จสิน
้ การละเมิด ให้บาปจบสิน
้ และให้ลบความชัว่ ช้าเพื่อนําความ
ชอบธรรมนิ รน
ั ดร์เข้ามา เพื่อประทับตราทัง้ นิ มิตและคําพยากรณ์ ไว้ และเพื่อจะเจิมสถาน
บริสุทธิ์ที่สุด 25 เพราะฉะนั ้นจงทราบและเข้าใจว่า นั บตัง้ แต่การที่พระบัญชานั ้นออกไปให้
สร้างกรุ งเยรู ซาเล็มขึ้นใหม่ จนถึงสมัยพระเมสสิ ยาห์ ผู้เป็นประมุขก็ เป็นเวลาเจ็ดสัปดาห์
และเป็นเวลาหกสิบสองสัปดาห์ และถนนจะถูกสร้างขึ้นพร้อมด้วยกําแพงเมือง แต่ในยุค
ลําบาก 26 หลัง จากหกสิบ สองสัปดาห์ แล้ว พระเมสสิ ยาห์ ก็ จะถูก ตัด ออก แต่ มิใช่ เพื่อ ตั
วท่านเอง และประชาชนของประมุขผู้หน่ง
ึ ที่ จะมานั ้นจะทําลายกรุงและสถานบริสุทธิ์เสีย
ที่ สุดปลายของมันจะมาถึ งด้วยนํ้าท่วม และจนสงครามสิน
้ สุดลงก็ มี การรกร้างกําหนดไว้
27 ท่านจะยืนยันพันธสัญญากับคนเป็นอันมากอยูหน
่ ่ง
ึ สัปดาห์ และในระหว่างกลางสัปดาห์
นั ้นท่านจะกระทําให้การถวายสัตวบูชา และเครือ
่ งบูชาอื่นๆหยุดไป และเพราะเหตุมีความ
สะอิดสะเอียนแพร่กระจายไปทัว่ ท่านจะกระทําให้มันร้างเปล่าจนสําเร็จเสร็จสิน
้ และสิง่ ที่
กําหนดไว้จะถูกเทลงเหนื อผู้ที่ร้างเปล่านั ้น�
20

10
ดาเนี ยลเห็นนิ มิตที่ฝั่งแม่น้ําใหญ่

1 ในปี ที่ สามแห่ง รัชกาลไซรัส กษั ตริย์แห่งประเทศเปอร์เซ ีย

มีอยู่สิ ่งหนึ่ งทรงสําแดงแก่
ดาเนี ยล ผู้ได้ชื่อว่าเบลเทชัสซาร์ และสิง่ นั ้นก็จริง แต่เวลาที่กําหนดไว้ก็อีกนาน ท่านเข้าใจ
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2 ในคราวนั ้น

สิง่ นั ้นและมีความเข้าใจในนิ มิตนัน
้
ข้าพเจ้าดาเนี ยลเป็นทุกข์อยู่สามสัปดาห์
3 ข้าพเจ้าไม่ได้รับประทานอาหารอร่อย เนื้ อหรือนํ้าองุนก
่ มิ
็ ได้เข้าปากข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่ได้
4
ชโลมนํ้ามันตัวเลยตลอดสามสัปดาห์ เมื่อวันที่ยี่สิบสี่เดือนต้นข้าพเจ้าอยู่ที่ฝั่ งแม่น้ําใหญ่
คือ แม่น้ํา ไทกริส 5 ข้าพเจ้า แหงนขึ้น มอง ดู เถิด มี ชายคนหนึ่ ง สวมเสื้อผ้า ป่าน มี ทองคํา
เนื้ อด ี เมือ งอุฟาสคาดเอวไว้ 6 ร่างกายของท่านดัง่ พลอยเขียว และหน้า ของท่านก็ เหมือน
ฟ้าแลบ ดวงตาของท่านก็เหมือนกับคบเปลวเพลิง แขนและเท้าเป็นเงางามเหมือนกับทอง
สัมฤทธิขั
์ ด และเสียงถ้อยคํา ของท่านเหมือนเสียงมวลชน 7 และข้าพเจ้า ดาเนี ย ลเห็น นิ มิ
ตน น
ั ้ แต่ ผู้ เดียว คนที ่ อยู่ กับ ข้าพเจ้า มิ ได้ เห ็นนิ มิ ตน น
ั ้ แต่ เขาตัว สัน
่ มากจึง วิง่ ไปซ่อนเสีย
8 แล้วข้าพเจ้าอยูแต่
่ ลําพัง และข้าพเจ้าได้เห็นนิ มิตใหญ่ยงิ่ นี้ ข้าพเจ้าก็สิ้นเรีย
่ วสิน
้ แรง หน
้าตาสุกใสของข้าพเจ้าก็ เปลี่ยนเป็นหน้าซีด ข้าพเจ้าหมดแรง 9 แล้วข้าพเจ้าจึงได้ยน
ิ เสียง
ถ้อยคํา ของท่าน และเมื่อ ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ เสียงถ้อยคํา นั ้น ข้าพเจ้า ก็ ซบหน้า ลงสลบอยู่ หน ้า
ของข้าพเจ้า ฟุ บก ั บด ิน 10 และดู เถิด มี มือ มาแตะต้องข้าพเจ้า พยุ งให้ ข้าพเจ้า ยัน ตัว ด้วย
ฝ่ามือ และเข่า 11 ท่านกล่าวแก่ ข้าพเจ้า ว่า “โอ ดาเนี ยล บุ รุ ษ ผู้ เป็ นที ่ รก
ั อย่างยิง่ จงเข้าใจ
ถ้อยคําที่เราพูดกบท
ั ่าน และยืนตรง เพราะบัดนี้ ข้าพเจ้าได้รับใช้ให้มาหาท่าน� ขณะที่ท่าน
กล่าวคํานี้ แก่ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็ ยน
ื สัน
่ สะท้านอยู่ 12 แล้วท่านพู ดกับข้าพเจ้าว่า “ดาเนี ยล
เอ๋ย อย่ากลัวเลย เพราะตัง้ แต่ วน
ั แรกที่ ท่านได้ ตัง้ ใจจะเข้าใจและถ่อมตัวลงต่อพระพักตร์
พระเจ้าของท่านนั ้น พระเจ้าทรงฟังถ้อยคําของท่าน และข้าพเจ้ามาด้วยเรือ
่ งถ้อยคําของ
ท่าน 13 เจ้ าผู้ พิทักษ์ ราชอาณาจักรเปอร์เซ ีย ได้ ขัด ขวางข้าพเจ้า ไว้ถึง ยี่ สิ บเอ็ด วัน ข้าพเจ้า
จึง ยัง อยู่ ที่ นั ่ นก ับกษั ตริย์ ทัง้ หลายของเปอร์เซ ีย แต่ ดู เถิด มี คาเอลเจ้า ผู้ พิทักษ์ ชัน
้ หัวหน้า
14
ผู้หน่ึงมาช่วยข้าพเจ้า บัดนี้ ข้าพเจ้ามากระทําให้ท่านเข้าใจถึงสิง่ ซึ่งจะตกกับชนชาติของ
ท่านในกาลภายหน้า เพราะนิ มิ ตนน
ั ้ ยังมีไว้สําหรับวันเวลาอีกเป็ นอันมาก� 15 เมื่อท่านได้
พูดตามถ้อยคําเหล่านี้ กับข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าก็ก้มหน้าสู่ พ้น
ื ดินแล้ วก็เป็นใบ้ไป 16 และดู
เถิด มีท่านผู้หน่งึ สัณฐานคล้ายบุตรทัง้ หลายของมนุษย์มาแตะริมฝีปากของข้าพเจ้า แล้ว
ข้าพเจ้า ก็ อา้ ปากขึ้น พูด ข้าพเจ้า กล่าวกั บท ่า นที่ ยน
ื อยู่ ข้างหน้า ข้าพเจ้า ว่า “โอ นายเจ้าข้า
ด้วยเหตุ นิ มิ ตน ัน
้ ความเจ็บ ปวดจึง เกิ ดก ับ ข้าพเจ้า แล ้ว ข้าพเจ้า ก็ หมดแรง 17 ผู้รบ
ั ใช้ ของ
เจ้า นายของข้าพเจ้า จะพู ดก ับ เจ้า นายของข้าพเจ้า ได้ อย่างไร เพราะบัดนี้ ไม่มี กําลัง เหลือ
อยู่ ในข้าพเจ้า เลย ลมหายใจพรากไปจากข้าพเจ้า แล้ว� 18 ท่านผู้ มี รู ปร่า งอย่างมนุษย์นั้น
ได้ แตะต้องข้าพเจ้าอีกครัง้ หนึ่ ง และให้กําลัง ข้าพเจ้า 19 ท่านกล่าวว่า “โอ บุ รุ ษ ผู้เป็ นที ่รก
ั
อย่างยิง่ อย่า กลัว เลย สันติ ภาพจงมี แก่ ท่าน จงเข้ม แข็ง เออ จงเข้ม แข็ง เถิด� เมื่อ ท่าน
พู ดก ับ ข้าพเจ้า นั ้น ข้าพเจ้า มี กําลัง ขึ้น และกล่าวว่า “ขอเจ้า นายของข้าพเจ้า จงพูด ไปเถิด
เพราะท่านได้ ให้กําลังข้าพเจ้าแล้ว� 20 แล้วท่านจึงกล่าวว่า “ท่านทราบหรือไม่วา่ ข้าพเจ้า
มาหาท่านทําไม แต่ บัดนี้ ข้าพเจ้า จะกลับ ไปต่อสู้ กับ เจ้า ผู้ พิทักษ์ แห่ งเปอร์ เซ ีย และเมื่อ
ข้าพเจ้า เสร็จธุระกับเขาแล้ว ดู เถิด เจ้ าผู้ พิทักษ์ แห่งกรีกจะมา 21 แต่ ข้าพเจ้า จะบอกท่าน
ตามสิ่ งซึ่ งบ ัน ทึก ไว้ในหนั งสือ แห่ง ความจริง ไม่มี ผู้ ใดร่วมแรงกับ ข้าพเจ้า ต่อสู้ เจ้ าเหล่า นี้
เลย นอกจากมีคาเอล เจ้าผู้พิทักษ์ ของท่าน�

11
ตัง้ แต่สมัยของดาริอส
ั ถึงสมัยปฏิปักษ์ ต่อพระคริสต์
ในปี ต้น แห่ง รัชกาลดาริอส
ั คนมีเดีย ข้าพเจ้า เป็น ตัว ตัง้ ตัว ตี ที่ ให้
กําลังกษั ตริย์ 2 และบัดนี้ ข้าพเจ้าจะสําแดงความจริงให้แก่ท่าน ดูเถิด จะมีกษั ตริยอี
์ กสาม
1 “ส่วนตัว ข้าพเจ้า นั ้น
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องค์ ข้น
ึ มาในเปอร์เซ ีย และองค์ ที่ สี่ จะรํา่ รวยยิง่ กว่า องค์ อ่น
ื ทัง้ หมดเป็ นอ ัน มาก เมื่อ ท่าน
เข้ม แข็ งด ้วยทรัพย์ รา่ํ รวยของท่านแล้ว ท่านก็ จะปลุก ปั่ นให้ ทุ กคนต่อสู้ กับ ราชอาณาจักร
กรีก 3 แล ้ วจะมี กษั ตริย์ ที่ มี อาน ุ ภาพมากขึ้น มา ท่านจะปกครองด้วยราชอํานาจยิง่ ใหญ่
และกระทําตามความพอใจของท่านเอง 4 และเมื่อท่านขึ้นมาแล้ว ราชอาณาจักรของท่าน
จะแตกและแบ่งแยกออกไปตามทางลมทัง้ สี่แห่งฟ้าสวรรค์ แต่จะไม่ตกอยู่กับทายาทของ
ท่าน และจะไม่มีราชอํานาจอย่างที่ท่านปกครองอยู่ เพราะว่าราชอาณาจักรของท่านจะถูก
ถอนขึ้น ตกไปเป็น ของผู้ อ่น
ื นอกเหนื อ คนเหล่า นี้ 5 แล ้ วกษั ตริย์ แห่งถิน
่ ใต้ จะเข้ มแข็ง แต่
เจ้านายของท่านองค์หน่งึ จะเข้มแข็งกว่าท่านและมีอํานาจ และราชอํานาจของท่านจะเป็น
ราชอํา นาจมหึมา 6 ต่อ มาอีก หลายปี เขาจะกระทํา พันธมิตรกัน และบุตรสาวแห่งกษั ตริย์
ถิน
่ ใต้ จะมาหากษั ตริย์ แห่ งถิน
่ เหนื อ เพื่อ กระทํา สันติ ภาพ แต่ เธอก็ ไม่ กระทํา ให้ กําลัง แขน
ของเธอคงอยู่ได้ กษั ตริย์และแขนของท่านจะไม่ยัง่ ยืน เธอจะถูกอายัดไว้ ทัง้ ผู้ที่ นําเธอมา
ผู้ที่ ให้กําเนิ ดเธอ และผู้ที่ ให้กําลังแก่เธอในกาลนั ้น 7 จะมีกิง่ จากรากของเธอขึ้นมาแทนที่
ของกษั ตริย์ ท่านจะยกมาต่อสู้ กับ กองทัพ และจะเข้าไปในป้อมของกษั ตริย์ แห่งถิน
่ เหนื อ
8
และจะรบกับเขาและจะชนะ ท่านจะขนเอาบรรดาพระพร้อมทัง้ พวกเจ้านายของเขา และ
เครือ
่ งใช้วเิ ศษที่ ทําด้วยเงินและทองคําไปยังอียป
ิ ต์ และท่านจะคงอยู่นานกว่ากษั ตริย์แห่
9
งถิน
เหนื
ออ
ก
ี
หลายปี
แล
้
ว
กษั
ตริ
ย์
แห่
งถิ
น
ใต้
จะเข้
ามาในเขตกษั ตริย์ แห่ งถิน
่
่
่ เหนื อ แต่
จะกลับไปสู่ แผ่นดินของท่านเอง 10 แต่ บุ ตรชายทัง้ หลายของท่านจะก่อสงครามและชุ มนุ
มกําลังรบเป็ นอันมากไว้ และคนหนึ่ งจะมาอย่างแน่ นอนและไหลท่วมและผ่านไป และจะ
กลับ ไปทํา สงครามจนถึง ป้อมปราการของท่าน 11 แล ้ วกษั ตริย์ แห่งถิน
่ ใต้ จะโกรธมาก จะ
ยกออกมาต่อสู้ กับท่าน คือกษั ตริย์แห่งถิน
่ เหนื อ ท่านจะจัดกองทัพเป็ นอันมาก แต่ พลมา
กมายนั ้นกจ
็ ะถูกมอบไว้ในมือของท่าน 12 และเมื่อท่านนํากองทัพนัน
้ ไปแล้ว จิตใจของท่าน
ก็ จะผยองขึ้น และท่านจะทํา ลายเสี ยอ ีก เป็น หมื่นๆคน แต่ ท่านจะไม่ รบ
ั กําลัง เพิม
่ ขึ้น โดย
สิง่ นี้ 13 เพราะว่ากษั ตริย์แห่งถิน
่ เหนื อจะกลับมาและจะจัดกองทัพเป็ นอันมากใหญ่โตกว่า
ครังก
้ ่อน ต่อมาอีกหลายปี ท่านจะยกกองทัพใหญ่มาพร้อมกับทรัพย์สมบัติมากมาย 14 ใน
กาลนั ้น หลายเหล่าจะยกขึ้นต่อสู้กับกษั ตริย์แห่งถิน
่ ใต้ และบรรดานั กปล้นแห่งชนชาติของ
ท่านเองก็จะยกตัวเองขึ้นเพื่อจะกระทําให้นิมิตสําเร็จ แต่พวกเขาก็จะล้มเหลว 15 แล้วกษั
ตริย์ แห่ งถิน
่ เหนื อ จะมาล้อมและก่อ เชิง เทิน และยึด เมืองที่ มี ป้อมแข็ง แรงได้ และกําลัง
กองทัพของถิน
่ ใต้จะสู้ไม่ไหว แม้ว่ากองทัพที่คัดเลือกแล้วก็ยงั สู้ไม่ได้ เพราะไม่มีกําลังที่จะ
ยืนหยัดอยู่ได้ 16 แต่ผู้ที่ยกมาต่อสู้กับท่าน จะกระทําตามความพอใจของท่านเอง จึงไม่มีผู้
ใดต่อสู้ท่านได้ และท่านจะยัง่ ยืนอยูใ่ นแผ่นดินอันรุ่งโรจน์ ซึ่งจะถูกทําลายโดยมือของท่าน
17 ท่านจะมุ่ง หน้า มาด้วยกําลัง ทัง
้ หมดแห่ง ราชอาณาจั กร และท่านจะนํา คนเที่ยงตรงไป
ด้วย แล้วท่านจะกระทําดังนี้ คือท่านจะยกธิดาของพวกผู้หญิงให้กษั ตริย์แห่งถิน
่ ใต้เพื่อให้
18
ทําลายเธอ แต่เธอจะไม่มัน
่ คงและอํานวยประโยชน์ แก่ท่านแต่ประการใด ภายหลังท่าน
จะมุ่ง หน้า ไปตามเกาะต่างๆและจะยึด ได้ เป็น อัน มาก แต่ แม่ ทัพ คนหนึ่ ง จะได้ กําจัด ความ
อหังการของท่านนั ้น เสีย ความจริง เขาจะเอาความอหังการนั ้น มาสนองท่าน 19 แล ้ วท ่าน
จะหันหน้ามุ่งตรงไปยังป้อมปราการแห่งแผ่นดินของท่านเอง แต่ท่านก็จะสะดุดและล้มลง
หาตัว ไม่ พบอีก ต่อ ไป 20 แล ้ วจะมี ผู้ หน ่งึ ขึ้น มาแทนที่ ของท่าน ผู้ นี้ จะส่ง เจ้า พนั กงานเก็บ
ส่วยให้ไปตลอดทัว่ ราชอาณาจักรอันรุ่งโรจน์ แต่ไม่กี่วันเขาก็ประสบหายนะ มิใช่ด้วยความ
โกรธหรือสงคราม
อันทิโอคัส อีพิฟานี สจะทําให้พระวิหารมลทินไป
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จะ มี คน น่า เกลียด คน หนึ่ ง ตัง้ ตัว ขึ้น แทนที่ โดย ไม่ มี ผู้ ใด มอบ เกียรติ ศักดิ์ แห่ ง ราช
อาณาจักรให้ เขาจะยกเข้า มาอย่างสงบ แล ้ว ชิง เอาราชอาณาจั กรน ัน
้ ด้วยความสอพลอ
22 กองทัพจะถูกกวาดไปด้วยอํานาจของนํ้าท่วมต่อหน้าเขาและถูกทําลายเสีย และเจ้าแห่ง
พันธสัญญาจะถูก ทําลายเสีย ด้วย 23 ตัง้ แต่ เวลาที่ กระทํา พันธมิตรกับ เขา เขาจะประกอบ
กิจล่อลวงอยูเสมอ
่
เพราะเขาจะขึ้นมา และเขาจะเข้มแข็งขึ้นด้วยชนชาติเล็กๆ 24 เขาจะยก
มาอย่างสงบในส่วนของประเทศที่ อุ ดมที่ สุด และเขาจะกระทํา สิง่ ที่ ปู่ ทวดหรือ บรรพบุรุษ
ของเขาไม่ กระทํา เขาจะเอาทรัพย์ ที่ ปล้น มา ของที่ รบ
ิ มาได้ และทรัพย์ สมบัติ มาแจกกัน
เขาจะออกอุบายต่อ สู้ กั บท ี่ กําบัง เข้ม แข็ง แต่ ก็ ชัว่ เวลาหนึ่ ง เท่านั ้น 25 และเขาจะปลุก ปั่ น
กําลัง ของเขา และความกล้า หาญของเขาด้วยกองทัพ มหึมายกไปสู้ กับ กษั ตริย์ แห่งถิน
่ ใต้
และกษั ตริย์ แห่ งถิน
ิ่ นั ก แต่ เขาก็ สู้ ไม่ ได้
่ ใต้ จะทํา สงครามด้วยกองทัพ เข้ม แข็ง มหึ มาย ง
เพราะจะมีการปองร้ายเขา 26 ถึงแม้ว่าผูที
้ ่ร่วมรับประทานอาหารสูงของเขาก็จะทําลายเขา
กองทัพ ของเขาก็ จะถูก กวาดไป ที่ ถู กฆ่า ฟัน ล้มตายเสี ยก็มาก 27 ส่วนกษั ตริย์สององค์ นั ้น
จิตใจของเขาต่างก็คิดปองร้าย เขาจะพูดมสาร
ุ
่วมโต๊ะกัน แต่ก็ไม่ได้ผล เพราะวาระสุดท้าย
ก็ จะมาตามเวลากําหนด 28 แล้วกษั ตริย์แห่งถิน
่ เหนื อก็จะกลับเข้าบ้านเข้าเมืองพร้อมกับ
ทรัพย์สมบัติมากมาย แต่ จิ ตใจก็ มุ ่งร้ายต่อพันธสัญญาบริสุทธิ์ และเขาจะปฏิ บัติ งานและ
กลับเข้าบ้านเข้าเมือง 29 พอถึงเวลากําหนดเขาจะกลับมาที่ถิน
่ ใต้ แต่ครัง้ นี้ เหตุการณ์ จะไม่
เป็นไปอย่างครัง้ แรกหรือครัง้ ต่อไป 30 เพราะว่ากองทัพเรือของเมืองคิ ทธิมจะมาปะทะกับ
เขา เขาจึงจะกลัวและกลับไป และจะเกรีย
้ วกราดต่อพันธสัญญาบริสุทธิ์ และลงมือปฏิบัติ
งาน เขาจะหันกลับมาร่วมพันธมิตรกับบรรดาผู้ที่ทิง้ พันธสัญญาบริสุทธิ์ 31 และกองทัพจะ
ยืนหยัดอยู่ฝ่ายเขา พวกเขาจะกระทําให้สถานบริสุทธิ์แห่งกองกําลังเป็นมลทิน และจะให้
เลิกเครือ
่ งเผาบูชาประจําวันนั ้นเสีย และเขาทัง้ หลายจะตัง้ สิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียนซึ่งกระทํา
ให้เกิดการรกร้างว่างเปล่าขึ้น 32 เขาจะใช้ความสอพลอล่อลวงผู้ที่ ละเมิดพันธสัญญา แต่
ประชาชนผู้ รู จั
้ ก พระเจ้า ของเขาทัง้ หลายจะยื นม น
ั ่ และปฏิ บั ติ งาน 33 และในหมู่ ประชาชน
คนเหล่านั ้ นที่ฉลาดจะกระทําให้คนเป็ นอันมากเข้าใจ แม้ว่าเขาจะล้มลงด้วยดาบหรือด้วย
เปลวไฟ ด้วยการเป็นเชลย ด้วยถูกปล้นหลายวันเวลา 34 เมื่อพวกเขาล้มลงนั ้น เขาจะได้รบ
ั
ความช่วยเหลือเล็กน้ อย และจะมีคนมากด้วยกันที่รว่ มเข้ากับความสอพลอ 35 คนที่ฉลาด
บางคนจะล้ม ลงเพื่อ ถลุง และชําระเขาทัง้ หลายให้ ขาวสะอาด จนกว่า จะถึง เวลาสุดท้าย
เพราะวาระก็จะมาตามเวลากําหนด
21

ปฏิปักษ์ ต่อพระคริสต์
และกษั ตริย์ จะกระทํา ตามความพอใจของเขา เขาจะยกตนขึ้น และพองตัว ขึ้น เหนื อ
พระทุกองค์ และจะพูดสิง่ ที่น่ามหัศจรรย์กล่าวต่อสู้พระเจ้าแห่งพระทัง้ หลาย เขาจะเจริญ
จนพระพิโรธจะครบถ้ วน เพราะสิง่ ใดที่ ทรงกําหนดไว้จะสําเร็จ 37 เขาจะไม่เชื่อฟังพระเจ้า
แห่ง บรรพบุรุษ ของเขา หรือ เชื่อ ฟัง ผู้ ที่ ผู้ หญิง รัก เขาจะไม่ เชื่อ พระองค์ ใดเลย เพราะเขา
จะพองตัวเองเหนื อทุกสิง่ ทุกอย่าง 38 แต่ ในที่ ของเขา เขาจะถวายเกียรติ แก่ พระของป้อม
ปราการ พระองค์ หน ่งึ ที่ บรรพบุรุษ ของเขาไม่ รู จ
้ ัก เขาก็ จะให้ เกียรติ ด้วยทองคํา และเงิน
39
ด้วยเพชรพลอยต่างๆ ด้วยของขวัญอันมีค่า เขาจะกระทําเช่นนั ้ นกับพระต่างด้าวที่ เขา
นั บถือ และพอกพูน สง่าราศี ให้ในป้อมปราการส่วนใหญ่ เขาจะแต่ง ตัง้ ให้พวกเขาปกครอง
คนเป็ นอันมาก และเขาจะแบ่งแผ่นดินให้เป็นสิง่ ตอบแทน 40 พอถึงเวลาวาระสุดท้ายกษั
ตริย์แห่งถิน
่ ใต้ จะมาสู้ กับเขา และกษั ตริย์แห่งถิน
่ เหนื อจะพุ่งเข้าใส่ ท่านอย่างลมหมุน พร้
อมด้วยรถรบและพลม้าและเรือรบเป็นอันมาก เขาจะเข้ามาในประเทศต่างๆ แล้วไหลท่วม
36
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และผ่านไป เขาจะเข้า มาในแผ่นดิ นที ่ รุ ง่ โรจน์ และประเทศหลายแห่ง จะถูก ควํา่ ไป แต่
คนเหล่านี้ จะได้รบ
ั การช่วยให้พ้นมือของเขา คือเอโดมและโมอับ และส่วนใหญ่ของคนอัม
โมน 42 เขาจะยืดมือของเขาออกต่อประเทศต่างๆ และแผ่นดินอียป
ิ ต์ก็จะพ้นไปไม่ได้ 43 เขา
จะปกครองทรัพย์ สมบัติ ที่ เป็น ทองและเงิน และสิง่ ประเสริฐ ทัง้ หลายของอียป
ิ ต์ คนลิ บน ี
และคนเอธิโอเปียก็จะติดไปด้วย 44 แต่ข่าวจากทิศตะวันออกและทิศเหนื อจะกระทําให้เขา
ตกใจ และเขาจะยกออกไปด้วยความเคียดแค้นอย่างยิง่ ที่ จะทําลายและล้างผลาญคนเป็
นอ ัน มากเสีย ให้ สิน
้ เชิง 45 และเขาจะปลูก พลับพลาทัง้ หลายแห่ง ตําหนั ก ของเขาระหว่าง
ทะเลในภูเขาบริสุทธิ์อนร
ั ุ่งโรจน์ แม้กระนั ้นเขาก็ยงั พบจุดจบ และไม่มีใครช่วยเขาเลย�
41

12
ความทุกข์เวทนาครัง้ ใหญ่
“ในครัง้ นั ้น มี คาเอล เจ้ าผู้ พิทักษ์ ยิง่ ใหญ่ ผู้ คุ ้ มกัน ชนชาติ ของท่านจะลุก ขึ้น และจะ
มี เวลายากลําบากอย่างไม่ เคยมี มาตัง้ แต่ ครังม
้ ี ประชาชาติ จนถึง สมัย นั ้น แต่ ในครัง้ นั ้น
ชนชาติของท่านจะรับการช่วยให้พ้น คือทุกคนที่มีชื่อบันทึกไว้ในหนั งสือ
1

การเป็นขึ้นมาจากความตาย

2 และคนเป็ นอันมากในพวกที่ หลับในผงคลี แห่งแผ่นดินโลกจะตื่นขึ้น

บ้างก็ จะเข้าสู่ ชีวิ
ตน ิ รน
ั ดร์ บ้างก็ เข้า สู่ ความอับอายและความขายหน้า นิ รัน ดร์ 3 และบรรดาคนที่ ฉลาดจะ
ส่องแสงเหมือนแสงฟ้า และบรรดาผู้ ที่ ได้ ให้ คนเป็ นอ ัน มากมาสู่ ความชอบธรรมจะส่อง
แสงเหมือนอย่างดาวเป็นนิ ตย์นิ รน
ั ดร์
ดาเนี ยลจงปิดถ้อยคําเหล่านี้ จนถึงวาระสุดท้าย
แต่ ตัว เจ้า โอ ดาเนี ย ลเอ๋ย จงปิด ถ้อยคํา เหล่า นั ้น ไว้ และประทับ ตราหนั งสือ นั ้น เสีย
จนถึง วาระสุดท้าย คนเป็ นอ ัน มากจะวิง่ ไปวิง่ มา และความรู จ
้ ะทวีขึ้น � 5 แล ้ว ข้าพเจ้า คือ
ดาเนี ยลก็มองดู และดู เถิด มีอีกสองคนยืนอยู่ คนหนึ่ งยืนอยู่ที่ ฝั่ งแม่น้ําข้างนี้ อีกคนหนึ่ ง
ยืน อยู่ ที่ ฝั่ งแม่น้ํา ข้างโน้ น 6 และเขาก็ พู ดก ับ ชายที่ สวมเสื้อผ้า ป่าน ผู้ ซึ่ง อยู่ เหนื อ นํ้า แห่ง
แม่ น้ํา นั ้ นว ่า “ยังอ ี กนานเท่าใดจึง จะถึงที่ สุด ปลายของสิง่ มหัศจรรย์ เหล่า นี้ � 7 ชายที่ สวม
เสื้อผ้าป่านผู้ซ่ึงอยู่เหนื อนํ้าทัง้ หลายแห่งแม่น้ํานั ้น ได้ ยกมือขวาและมือซ้ายของท่านสู่ ฟ้า
สวรรค์ และข้าพเจ้าได้ยน
ิ ท่านปฏิญาณอ้างพระผู้ทรงพระชนม์อยู่เป็นนิ ตย์ว่า ยังอีกวาระ
หนึ่ ง สองวาระ และครึง่ วาระ และเมื่อ การหมดอํานาจของชนชาติ บริสุทธิ์สิ ้น สุด ลงแล้ว
บรรดาสิง่ เหล่า นี้ ก็ จะสําเร็จ ไปด้วย 8 ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ แต่ ไม่ เข้าใจ แล ้ว ข้าพเจ้า จึง พูด ว่า “โอ
นายเจ้าข้า สิ่งเหล่านี้ จะลงเอยอย่างไร� 9 พระองค์ตรัสว่า “ดาเนี ยลเอ๋ย ไปเถอะ เพราะว่า
ถ้อยคําเหล่านั ้ นก็ถู กปิดไว้แล้วและถูกประทับตราไว้จนถึงวาระสุดท้าย 10 คนเป็ นอันมาก
จะได้รบ
ั การชําระแล้วจะขาวสะอาด และจะถูกถลุง แต่คนชัว่ จะยังกระทําการชัว่ และไม่มี
คนชัว่ สักคนหนึ่ งจะเข้าใจ แต่บรรดาคนที่ฉลาดจะเข้าใจ 11 และตัง้ แต่เวลาที่ให้เลิกเครือ
่ ง
เผาบูชาประจํา วัน เสีย นั ้น และให้ตัง้ สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนซึ่ง กระทํา ให้ เก ิ ดการรกร้างว่าง
เปล่าขึ้น จะเป็นเวลาหนึ่ งพันสองร้อยเก้าสิบวัน 12 ความสุขจะมีแก่ผู้คอยอยู่ และมาถึงได้
หน่งึ พัน สามร้อยสามสิบ ห้า วัน นั ้น 13 แต่ เจ้ าจงไปจนวาระที่สุด เถิด และเจ้า จะได้ หยุด พัก
สงบ และจะยืนขึ้นในส่วนที่กําหนดให้เจ้า เมื่อสิน
้ สุดวันทัง้ หลายนั ้น�
4
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

โฮเชยา

โฮเชยาอยู่ ก่อนสมัย ที่ อส
ิ ราเอลหรือ ยู ดาห์ เป็น เชลย เขาอยู่ ในสมัย เดีย วกั นก ับ อาโมส
อิส ยาห์ และมี คาห์ แห่ งยู ดาห์ เยเรมีย์ เป็น ผู้ พยากรณ์ ที่ ร้องไห้ แห่งยู ดาห์ (อาณาจักรใต้�
ฉั นใด โฮเชยาเป็นผู้พยากรณ์ แห่งการพิพากษาในอิสราเอล (อาณาจักรเหนื อ� ฉั นนั ้น ดัง
นั ้น เขาพยากรณ์ ก่อนสมัย ของเยเรมีย์ เอเสเคี ยล และดาเนี ยล หน ังสือ โฮเชยาอยู่ หลัง
หนั งสือ ของทัง้ สามคนนี้ เพราะว่า โฮเชยาเป็ นที ่ เราเรียกว่า ผู้ พยากรณ์ น้ อย เขาพยากรณ์
ในสมัย เดีย วกั นก ับ 2 พกษ และ 2 พศด โฮเชยาพยากรณ์ ในสมัย เดีย วกั นก ั บท ี่ อิสราเอล
(อาณาจักรเหนื อ� ถูกนําไปเป็นเชลยครัง้ แรก (2 พกษ 14-17, โดยเฉพาะ 17:4-6)
เล่ มนี้มีคําว่ากล่าวตักเตือนเรือ
่ งความบาปของชาวอิสราเอลพร้อมด้วยคําพยากรณ์ ถึง
การกลับมารวบรวมของชนชาติของพระเจ้า
อาร์ ชบิ ชอบ เจมส์ อาช ชูร ์ บอก ว่า กิจการ ต่างๆ ที่ กล ่าว ถึง ใน หนั งสือ เล่ มน ี้ ได้ ใช้ เวลา
ประมาณ 60 ปี
1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์ซ่ึงมาถึงโฮเชยา

บุตรชายเบเออรี ในรัชกาลอุสซียาห์ โยธา
ม อาหัสและเฮเซคียาห์ กษั ตริยทั
์ ง้ หลายแห่งยูดาห์ และในรัชกาลเยโรโบอัม ราชโอรสของ
โยอาช กษั ตริยอิ
์ สราเอล
ภรรยาที่เป็นหญิงเจ้าชู้
เมื่อ พระเยโฮวาห์ ตรัส ทางโฮเชยาเป็ นคร ัง้ แรกนั ้น พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โฮเชยาว่า
“ไปซี ไปรับหญิงเจ้าชู้มาเป็นภรรยา และเกิดลูกชู้กับนาง เพราะว่าแผ่นดินนี้ เล่นชู้อย่างยิง่
โดยการละทิง้ พระเยโฮวาห์เสีย� 3 ดังนั ้นท่านจึงไปรับนางโกเมอร์บุตรสาวดิบลาอิมมาเป็น
ภรรยา และนางก็มีครรภ์กับท่านและคลอดบุตรชายคนหนึ่ ง 4 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับท
่านว่า “จงเรียกชื่อเขาว่า ยิสเรเอล เพราะว่าอีกไม่ชา้ เราจะลงโทษวงศ์วานของเยฮูเหตุด้วย
เรือ
่ งโลหิตของยิสเรเอล เราจะให้ราชอาณาจักรของวงศ์วานอิสราเอลสิน
้ สุดลงเสียที 5 ต่อ
มาในวันนั ้นเราจะหักธนูของอิสราเอลในหุบเขายิสเรเอล�
2

โลรุ หะมาห์ เปรียบได้กับอิสราเอลที่พระเจ้าไม่ทรงเมตตา
ต่อ มานางก็ ตัง้ ครรภ์ ขึ้ นอ ีก และคลอดบุตรสาวคนหนึ่ ง และพระเจ้า ตรัส กั บท ่า นว่า
“จงตัง้ ชื่อบุตรสาวนั ้ นว่า โลรุ หะมาห์ เพราะเราจะไม่เมตตาวงศ์ วานอิสราเอลอีกต่อไป แต่
เราจะเอาเขาออกไปอย่างสิน
้ เชิง 7 แต่ เราจะเมตตาวงศ์ วานยู ดาห์ และเราจะช่วยเขาให้
รอดพ้น โดยพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเขาทัง้ หลาย เราจะไม่ ชว
่ ยเขาให้รอดพ้น ด้วยคัน ธนู
หรือด้วยดาบ หรือด้วยสงคราม หรือด้วยเหล่าม้า หรือด้วยเหล่าพลม้า�
6

โลอัมมี หมายความว่าอิสราเอลมิใช่ประชาชนของพระเจ้า
นางก็ตัง้ ครรภ์คลอดบุตรชายคนหนึ่ ง 9 และพระเจ้า
ตรัสว่า “จงเรียกชื่อบุตรนั ้ นว่า โลอัมมี เพราะเจ้าทัง้ หลายมิใช่ประชาชนของเรา และเราก็
มิใช่พระเจ้าของเจ้า�
8 เมื่อนางให้โลรุ หะมาห์หย่านมแล้ว

อิสราเอลจะกลับคืนมาและรับพระพร

10 แต่จํานวนประชาชนอิสราเอลจะมากมายเหมือนเม็ดทรายในทะเล

ซึ่งจะตวงหรือนั บ
ไม่ถ้วน และต่อมาในสถานที่ ซ่ึงทรงกล่าวแก่ เขาว่า “เจ้ าทัง้ หลายไม่ใช่ประชาชนของเรา�
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ก็จะกล่าวแก่เขาว่า “เจ้าทัง้ หลายเป็นบุตรชายของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่�
วานยู ดาห์ กับ วงศ์ วานอิสราเอลจะรวมเข้า ด้วยกัน และเขาทัง้ หลายจะตัง้ ผู้ หน ่งึ ให้ เป็น
ประมุข และจะพากันขึ้นไปจากแผ่นดินนั ้น เพราะวันของยิสเรเอลจะสําคัญมาก
11 และวงศ์

2
อิสราเอลเปรียบกับภรรยาที่เล่นชูและถู
กทิง้ เสีย
้
“จงเรียกน้ องชายของเจ้า ว่า ‘อัม มี� จงเรียกน้ องสาวของเจ้า ว่า ‘รุ หะมาห์� 2 จงว่า
กล่าวมารดาของเจ้า จงว่า กล่าวเถิด เพราะว่า นางไม่ ใช่ ภรรยาของเรา และเราไม่ ใช่ สามี
ของนาง ฉะนั ้นให้เธอทิง้ การเล่นชูเ้ สียจากสายตาของเธอ และทิง้ การล่วงประเวณี เสียจาก
ระหว่างถันของนาง 3 เกรงว่าเราจะต้องเปลื้องผ้าของนางจนเปลือยเปล่า กระทําให้นางเห
มือ นวันที ่ นางเกิด มา กระทํา ให้นางเหมือนถิน
่ ทุ รก ัน ดาร และกระทํา ให้นางเหมือ นแผ่นดิ
นที ่ แห้ง แล้ง และสังหารนางเสีย ด้วยความกระหาย 4 เราจะไม่ มี ความสงสารต่ อบ ุตรทัง้
หลายของนาง เพราะว่าเขาทัง้ หลายเป็นลูกของการเล่นชู้ 5 เพราะว่ามารดาของเขาเล่นชู้
เธอผู้ ที่ ให้กําเนิ ด เขาทัง้ หลายได้ ประพฤติ ความอับอาย เพราะนางกล่าวว่า ‘ฉั น จะตามคน
รัก ของฉั น ไป ผู้ ให้ อาหารและนํ้า แก่ ฉั น เขาให้ ขนแกะและป่านแก่ ฉั น ทัง้ นํ้ามัน และของ
ดื่ม� 6 เพราะเหตุนี้ ดู เถิด เราจะเอาหนามให้สะทางของนางไว้ เราจะสร้างกําแพงกัน
้ นาง
ไว้เพื่อมิให้นางหาทางของนางพบ 7 นางจะไปตามบรรดาคนรักของนาง แต่ก็จะตามไม่ทัน
นางจะเที่ยวเสาะหาเขาทัง้ หลาย แต่ นางก็ จะไม่ พบเขา แล ้ วนางจะว่า ‘ฉั น จะไปหาผัว คน
แรกของฉั น เพราะแต่ก่อนนั ้นฐานะฉั นยังดีกว่าเดีย
๋ วนี้ � 8 แต่นางหาทราบไม่วา่ เราเป็นผู้
ให้ข้าว นํ้า องุน
่ และนํ้ามัน และได้ ให้เงิน และทองมากมายแก่ นาง ซึ่ง เขาใช้สําหรับ พระบา
อัล 9 เพราะฉะนั ้น เราจะกลับมาและจะเรียกข้าวคืนตามกําหนดฤดูกาล และเรียกนํ้าองุน
่
คืน ตามฤดู และเราจะเรียกขนแกะและป่านของเรา ซึ่ง ให้ เพื่อ ใช้ ปกปิด กายเปลือยเปล่า
ของนางนั ้น คืน เสีย 10 คราวนี้ เราจะเผยความลามกของนางท่ามกลางสายตาของคนรัก
ของนาง และไม่ มี ใครช่วยให้ นางพ้ นม ือ เราได้ 11 เราจะให้ บรรดาความร่าเริง ของนางสิน
้
สุดลง ทัง้ เทศกาลเลี้ยง เทศกาลขึ้นหนึ่ งคํ่า วันสะบาโตและบรรดาเทศกาลตามกําหนดทัง้
สิน
่ และต้น มะเดื่อ ของนางร้างเปล่า ที่ นางคุย ว่า ‘นี่ แหละเป็น
้ ของนาง 12 เราจะให้เถาองุน
สิน จ้างของฉั น ซึ่ง คนรัก ของฉั น ให้ฉั น � เราจะทําให้กลายเป็น ป่า และสัตว์ป่า ทุ่ง จะกิน เสีย
13 เราจะทําโทษนางเนื่ องในวัน เทศกาลเลี้ยงพระบาอัล เมื่อ นางเผาเครือ
่ งหอมบูชาพระ
เหล่า นั ้น แล้ว ก็ แต่ งกายของนางด้วยแหวนและเพชรพลอยต่างๆ และติดตามบรรดาคน
รักของนางไป และลืมเราเสีย พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ
1

อิสราเอลจะกลับคืนมา
ดู เถิด เหตุ นี้ เราจะเกลี้ย กล่อมนาง พานางเข้าไปในถิน
่ ทุ รก ัน ดารและปลอบใจนาง
15 เราจะให้นางมี สวนองุ ่นที ่ นั ่น กระทํา ให้หุบเขาอาโคร์เป็ น ประตู แห่งความหวัง แล ้ วนาง
จะร้องเพลงที่นั่นอย่างสมัยเมื่อนางยังสาวอยู่ ดังในสมัยเมื่อนางขึ้นมาจากแผ่นดินอียป
ิ ต์
16 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า ในวัน นั ้น เจ้า จะเรียกเราว่า ‘สามี ของฉั น� เจ้ าจะไม่ เรียกเราว่า
‘พระบาอัลของฉั น� อีกต่อไป 17 เพราะว่าเราจะเอาชื่อพระบาอัลออกเสียจากปากของนาง
นางจะไม่ ระลึก ถึง ชื่อ นี้ อีก ต่อ ไป 18 ในครัง้ นั ้น เพื่อ เขา เราจะกระทํา พันธสัญญากับ บรรดา
สัตว์ป่าทุ่ง บรรดานกในอากาศและบรรดาสัตว์เลื้อยคลานบนแผ่นดิน เราจะทําลายคันธนู
ดาบและสงครามเสีย จากแผ่น ดิน และเราจะกระทํา ให้ เขานอนลงอย่างปลอดภัย 19 เรา
จะหมัน
้ เจ้า ไว้ สําหรับ เราเป็น นิ ตย์ เออ เราจะหมัน
้ เจ้า ไว้ สําหรับ เราด้วยความชอบธรรม
14
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ความยุติธรรม ความเมตตาและความกรุ ณา 20 เราจะหมัน
้ เจ้าไว้สําหรับเราด้วยความสัตย์
ซื่อ และเจ้า จะรู จ
้ ัก พระเยโฮวาห์� 21 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “ต่อ มาในวัน นั ้น เราจะฟัง คือ
เราจะฟัง ฟ้าสวรรค์ และฟ้า สวรรค์ จะฟัง พิภพ 22 และพิภพจะฟัง ข้าว นํ้า องุน
่ และนํ้ามัน สิ
่ง เหล่า นี้ จะฟัง ยิสเรเอล 23 เราจะหว่านเขาไว้ในแผ่น ดิน สําหรับ เรา เราจะเมตตานางผู้ ที่
มิได้ รับความเมตตา และเราจะพู ดกับคนเหล่านั ้ นที ่มิได้ เป็นประชาชนของเราว่า ‘เจ้ าเป็น
ประชาชนของเรา� และเขาจะกล่าวว่า ‘พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์� ”

3

ความรักของพระเจ้าจะทรงช่วยอิสราเอลที่กําลังทําบาปอยูให้
่ กลับคืนมา
“จงไปอีกครัง้ หนึ่ ง ไปสมานรักกับหญิงคนหนึ่ ง ซึ่ง
เป็นคนรักของชู้และเป็นหญิงล่วงประเวณี เหมือนพระเยโฮวาห์ทรงรักวงศ์ วานอิสราเอล
อย่างนั ้นแหละ แม้ว่าเขาจะหลงใหลไปตามพระอื่น และนิ ยมชมชอบกับขนมลูกองุ่นแห้ง�
2 ดังนั ้นแหละ ข้าพเจ้าจึงได้ซ้ ือนางมาเป็ นเงินสิบห้าเชเขลกับข้าวบาร์เลย์หน่ง
ึ โฮเมอร์ครึง่
3 ข้าพเจ้า จึง พู ดก ับ นางว่า “เธอต้องรอฉั น ให้หลายวัน หน่ อย อย่า เล่น ชู้อีก อย่า ไปเป็ น ของ
ชายอื่นอีก ส่วนฉั นก็จะไม่เข้าหาเธอด้วย� 4 เพราะว่าวงศ์วานอิสราเอลจะคงอยู่อย่างไม่มี
กษั ตริย์ และไม่มีเจ้านายเป็นเวลานาน ทัง้ จะไม่มีการสักการบูชา หรือเสาศักดสิ
ิ์ ทธิ์ หรือเอ
โฟด หรือรู ปพระ 5 ภายหลังวงศ์วานอิสราเอลจะกลับมา และแสวงหาพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของเขา และแสวงดาวิดกษั ตริย์ ของเขาทัง้ หลาย และในกาลต่อ ไปเขาจะมี ความยําเกรง
ต่อพระเยโฮวาห์และต่อความดีของพระองค์
1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า

4

ความบาปทัง้ หลายของอิสราเอล
จงฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงมี
คดี กับ ชาวแผ่น ดิน นั ้น เพราะว่า ในแผ่น ดิน นั ้น ไม่ มี ความจริง ความเมตตา หรือ ความรู ใ้ น
เรือ
่ งพระเจ้า 2 มี แต่ การปฏิ ญาณ การมุสา การฆ่า กัน การโจรกรรมและการล่วงประเวณี
เขาหาญหักพันธะทัง้ สิน
้ มี แต่ เลือดซ้อนเลื อด 3 เพราะฉะนั ้น แผ่นดินจึงเป็นทุกข์ บรรดา
คนที่อยูในแผ่
่
นดินนั ้นจะอ่อนระอาใจ ทัง้ สัตว์ป่าทุ่งและนกในอากาศด้วย และปลาในทะเล
จะถูก นํา เอาไปเสีย หมด 4 แต่ อย่า ให้ ผู้ ใดใส่ ความหรือ อย่า ให้ ผู้ ใดฟ้อง เพราะประชาชน
ของเจ้าก็เหมือนกับคนทัง้ หลายที่ต่อสู้กับปุโรหิต 5 ฉะนั ้นเวลากลางวันเจ้าจะสะดุด และผู้
พยากรณ์ จะสะดุดกับเจ้าในเวลากลางคืน และเราจะทําลายมารดาของเจ้า
1 วงศ์ วานอิสราเอลเอ๋ย

อิสราเอลปฏิเสธไม่รบ
ั ความรู ้
ประชาชนของเราถูก ทําลายเพราะขาดความรู ้ เพราะเจ้า ปฏิเสธไม่ รบ
ั ความรู ้ เราก็
ปฏิเสธเจ้า ไม่ ให้รับ เป็น ปุโรหิต ของเรา เพราะเจ้า หลงลืม พระราชบัญญั ติ แห่งพระเจ้า ของ
เจ้า เราก็ จะลืม วงศ์ วานของเจ้า เสีย ด้วย 7 เขาทวี มากขึ้น เท่าใด เขาก็ กระทํา บาปต่อ เรา
มากขึ้น เท่านั ้น ฉะนั ้น เราจะให้ สง่า ราศี ของเขากลายเป็น ความอับอาย 8 เขาเลี้ยงชีพ อยู่
ด้วยบาปแห่ง ประชาชนของเรา เขามุ่ง ที่ จะอิ่ มด ้วยความชัว่ ช้า ของคนเหล่า นั ้น 9 ปุ โรหิต
เป็นอย่างไร ประชาชนก็จะเป็นอย่างนั ้น เราจะลงทัณฑ์เขาเนื่ องด้วยวิธก
ี ารของเขา เราจะ
ลงโทษเขาตามการกระทําของเขา 10 เขาจะรับประทาน แต่ไม่รูจั
้ กอม
ิ่ หนํา เขาจะเล่นชู้ แต่
ไม่เกิดผลดก เพราะว่าเขาได้ทอดทิง้ การเอาใจใส่พระเยโฮวาห์ 11 การเล่นชู้ เหล้าองุน
่ และ
เหล้าองุน
่ ใหม่ชิงเอาจิตใจไปเสีย
6
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เอฟราอิมผูกพันอยูก
่ ับรู ปเคารพ
12 ประชาชนของเราไปขอความเห็นจากสิง
่ ที่ทําด้วยไม้

และไม้ติ้วก็แจ้งแก่เขาอย่างเปิด
เผย เพราะจิตใจที่ชอบเล่นชู้นําให้เขาหลงไป และเขาทัง้ หลายได้ละทิง้ พระเจ้าของเขาเสีย
เพื่อ ไปเล่น ชู้ 13 เขาถวายสัตวบูชาอยู่ ที่ ยอดภูเขาและทํา สักการบูชาเผาอยู่ ที่ เนิ น เขา ใต้
ต้นโอ๊ก ต้นไค้และต้นเอ็ลม์ เพราะว่าร่มไม้เหล่านี้ เย็นดี เพราะฉะนั ้นธิดาทัง้ หลายของเจ้า
จึง จะเล่น ชู้ และเจ้า สาวทัง้ หลายจึง จะล่วงประเวณี 14 เมื่อ ธิดาทัง้ หลายของเจ้า เล่น ชู้ เรา
ก็ ไม่ ลงโทษ หรือ เมื่อ เจ้า สาวของเจ้า ล่วงประเวณี เราก็ ไม่ ลงทัณฑ์ เพราะผู้ชายเองก็ หลง
ไปกับ หญิง แพศยา และทํา สักการบูชากับ หญิง โสเภณี ดัง นั ้น ชนชาติ ที่ ไม่มี ความเข้าใจจะ
มาถึง ความพินาศ 15 อิสราเอลเอ๋ย ถึง เจ้าจะเล่น ชู้ก็ อย่าให้ยู ดาห์มี ความผิด อย่าเข้าไปใน
เมือ งกิล กาลหรือ ขึ้น ไปยัง เบธาเวน และอย่า ปฏิญาณว่า “พระเยโฮวาห์ ทรงพระชนม์ อยู่
แน่ ฉั นใด� 16 เพราะว่าอิสราเอลนั ้นเสื่อมถอยเหมือนวัวสาวที่ เสื่อมลง บัดนี้ พระเยโฮวาห์
จะทรงเลี้ยงเขาดุจ เลี้ยงแกะในทุ่ง กว้าง 17 เอฟราอิ มก็ ผูกพัน อยู่ กับ รู ป เคารพแล้ว ปล่อย
เขาแต่ลําพัง 18 เครือ
่ งดื่มของเขากลายเป็นนํ้าเปรีย
้ ว เขาก็ปล่อยตัวไปเล่นชู้เสมอ ผู้ครอบ
ครองของเขาแสดงความรักด ้วยความน่า ละอาย ดัง นั ้น จงให้ 19 ลมพายุ เอาปี กห ่อ เขาไว้
เขาจะอดสูเพราะสัตวบูชาทัง้ หลายของเขา

5
อิสราเอลไม่กลับใจ
โอ ปุ โรหิต ทัง้ หลาย จงฟัง ข้อ นี้ วงศ์ วานอิสราเอลเอ๋ย จงสดับ โอ ราชวงศ์ กษั ตริย์ จง
เงีย
่ หู ฟัง เพราะเจ้า ทัง้ หลายจะต้องถูก พิพากษา เพราะเจ้า เป็ นก ั บอย ู่ ที่ เมืองมิส ปาห์ และ
เป็น ข่ายกางอยู่ ที่ เมืองทาโบร์ 2 พวกกบฏได้ ฆ่า ฟัน ให้ ลึก แม้ว ่า เราได้ ตี สอนเขาเหล่า นี้
ทัง้ หมด 3 เรารู ้จัก เอฟราอิม และอิสราเอลก็ มิได้ ปิดบัง ไว้ จากเรา โอ เอฟราอิม เอ๋ย เจ้ า
เล่น ชู้ อิสราเอลก็ เป็น มลทิน 4 การกระทํา ของเขาไม่ ยอมให้ เขากลับ ไปยัง พระเจ้า ของเขา
เพราะจิตใจที่เล่นชู้อยู่ในตัวเขา เขาจึงไม่รู จั
้ กพระเยโฮวาห์ 5 ความเย่อหยิง่ ของอิสราเอลก็
ปรากฏเป็นพยานที่หน้าเขาแล้ว อิสราเอลและเอฟราอิมจึงจะสะดุดเพราะความชัว่ ช้าของ
ตน ยู ดาห์ก็ จะพลอยล้มควํา่ ไปกับเขาทัง้ หลายด้วย 6 เขาจะไปแสวงหาพระเยโฮวาห์ ด้วย
นําเอาฝูง แพะแกะฝูงวัวไป แต่ เขาจะหาพระองค์ ไม่ พบ พระองค์ ทรงจากเขาไปแล้ว 7 เขา
ได้ ทรยศต่อ พระเยโฮวาห์ เพราะเขาเกิ ดล ู กนอกรีต บัดนี้ วัน ขึ้น คํ่า จะผลาญเขาเสีย พร้อม
กับไร่นาของเขา 8 จงเป่าแตรทองเหลืองขนาดเล็กที่ ในกิเบอาห์ จงเป่าแตรที่ ในรามาห์ จง
ร้องตะโกนที่ เบธาเวน โอ เบนยามิ น เอ๋ย มี คนตามหาเจ้า 9 ในวัน แห่ง การห้ามปรามนั ้น
เอฟราอิมจะรกร้าง เราได้ ประกาศท่ามกลางตระกูลต่างๆของอิสราเอลให้ทราบถึงสิง่ ที่ จะ
เกิด ขึ้น อย่างแน่ นอน 10 เจ้ านายของยู ดาห์ ได้ กลายเป็น เหมือนคนที่ ยา้ ยหลัก เขต ดัง นั ้น
เราจะเทพระพิโรธของเราเหนื อเขาให้เหมือนอย่างเทนํ้า 11 เอฟราอิมถูกบีบบังคับ และถูก
ขยี้ ด้วยการทําโทษ เพราะเขาได้ ตัง้ จิต ตัง้ ใจติด ตามบัญญั ติ นั ้น 12 เพราะฉะนั ้น เราจะเป็น
เหมือนตัว มอดต่อ เอฟราอิม และเป็น เหมือนสิง่ ผุ ต่อ วงศ์ วานยู ดาห์ 13 เมื่อ เอฟราอิม เห็น
ความเจ็บ ป่วยของตน และยู ดาห์เห ็ นบาดแผลของตน เอฟราอิ มก็ ไปหาคนอัส ซีเรีย และ
ส่ง คนไปหากษั ตริย์เยเร็บ แต่ ท่านก็ ไม่ สามารถจะรักษาเจ้า หรือ รักษาบาดแผลของเจ้า ได้
14 เพราะเราจะเป็ นเหมือนสิงโตต่อเอฟราอิม และเป็ นเหมือนสิงโตหนุ่มต่อวงศ์ วานของยู
ดาห์ เราคือเรานี่ แหละ จะฉี กแล้วกไ็ ปเสีย เราจะลากเอาไป และใครจะช่วยก็ไม่ได้ 15 เราจะ
1
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กลับ มายัง สถานที่ ของเราอีก จนกว่า เขาจะยอมรับ ความผิด ของเขาและแสวงหาหน้า ของ
เรา เมื่อเขารับความทุกข์ร้อน เขาจะแสวงหาเราอย่างขยันขันแข็ง

6
บางคนในอนาคตจะแสวงหาพระเจ้า
ให้เรากลับไปหาพระเยโฮวาห์ เพราะว่าพระองค์ทรงฉี ก และจะทรงรักษาเรา
ให้หาย พระองค์ ทรงโบยตี และจะทรงพัน บาดแผลให้แก่ เรา 2 อี กสองวันพระองค์ จะทรง
ฟื้ นฟู เราขึ้นใหม่ พอถึงวันที ่สามจะทรงยกเราขึ้น เพื่อเราจะดํารงชีวต
ิ อยู่ในสายพระเนตร
3
ของพระองค์ แล ้ว เราก็ จะรู ถ
้ ้า เราพยายามรู จ
้ ัก พระเยโฮวาห์ การที่ พระองค์ เสด็จ ออกก็
เตรียมไว้ดุจยามเช้า พระองค์จะเสด็จมาหาเราอย่างห่าฝน ดังฝนชุกปลายฤดูกับต้นฤดูที่
รดพื้นแผ่นดิน�
1 “มาเถิด

ความรักของพระเจ้าที่อยูถาวร
่
เอฟราอิมเอ๋ย เราจะทําอะไรกับเจ้าดี โอ ยูดาห์เอ๋ย เราจะทําอะไรกับเจ้าหนอ ความ
ดี ของเจ้า เหมือนเมฆในยามเช้า เหมือนอย่างนํ้าค้างที่ หายไปแต่ เช้า ตรู ่ 5 ฉะนี้ เราจึง ให้
ผู้ พยากรณ์ แกะสลัก เขา เราประหารเขาเสีย ด้วยคํา พูด จากปากของเรา การพิพากษาต่อ
เจ้า ก็ ออกไปอย่างแสงสว่าง 6 เพราะเราประสงค์ ความเมตตาไม่ ประสงค์ เครือ
่ งสัตวบู ชา
7
เราประสงค์ ความรู ในพระเจ้
้
ายิง่ กว่าเครือ
่ งเผาบู ชา แต่ พวกเขาดัง่ มนุษย์ได้ ละเมิดพันธ
สัญญา ที่ นั ่น เขาทรยศต่อ เรา 8 กิ เลอาดเป็น เมืองของคนกระทํา ความชัว่ ช้า และเปรอะ
เปื้ อนไปด้วยโลหิต 9 อย่างกองโจรซุ่ม คอยดัก คนฉั นใด พวกปุ โรหิ ตก ็ ซุ่ม คอยฉั น นั ้น เขา
ยินยอมกระทําฆาตกรรมตามทาง เขาทําการลามก 10 เราเห็นสิง่ น่าสยดสยองในวงศ์ วาน
อิสราเอล การเล่น ชู้ ของเอฟราอิ มก็ อยู่ ที่ นั่น อิสราเอลเป็น มลทิน 11 โอ ยู ดาห์ เอ๋ย เจ้ าก็
เหมือนกันด้วยฤดู เกี่ยวก็ กําหนดไว้ให้เจ้ าแล้ว เมื่อเราจะให้ประชาชนของเรากลับสู่ สภาพ
เดิมจากการเป็นเชลย
4 โอ

7
คําพยากรณ์ เรือ
่ งการทําลายอิสราเอล
ความชัว่ ช้าของเอฟราอิมก็ เผยออก ทัง้ การกระทําที่
ชัว่ ร้ายของสะมาเรียก ็ แดงขึ้น เพราะว่า เขาทุ จริต ขโมยก็ หก
ั เข้า มาข้างใน และกองโจรก็
2
ปล้น อยู่ ข้างนอก แต่ เขามิ ได้ พิจารณาในใจว่า เราจดจํา การกระทํา ที่ ชั วท
่ ัง้ หมดของเขา
ได้ บัดนี้ การกระทําของเขาห้อมล้อมเขาไว้แล้ว การเหล่านั ้นอยู่ต่อหน้าเรา 3 เขากระทําให้
กษั ตริย์ ชื่นชมยินดี ด้วยความชัว่ ร้ายของเขา กระทํา ให้ เจ้ านายพอใจด้วยการมุสาของเขา
4 เขาเป็ น คนล่วงประเวณี ทุก คน เขาเป็ น เตาอบที่ รอ
้ นซึ่ง ช่างทํา ขนมหยุด เร่ง ให้ รอ
้ นแล้ว
ตัง้ แต่เขาจะต้องนวดแป้ง จนแป้งจะฟูขึ้น 5 ในวันฉลองกษั ตริย์ของเรา พวกเจ้านายทําให้
พระองค์ ป่วยด้วยขวดเหล้า องุน
่ กษั ตริย์ ทรงเหยียดพระหัตถ์ ออกพร้อมกับ คนขี้ เยาะเย้ย
6 ใจของเขาก็ รอ
้ นด้วยการซุ่ มด ัก ทําร้ายเหมือนเตาอบ ตลอดคืน ช่างทํา ขนมของเขาก็ หลั
บอย ู่ พอถึง รุ ง่ เช้า ก็ พลุ ่ งออกมาอย่างกับ เปลวเพลิง 7 ทุ กคนก็ รอ
้ นอย่างกับ เตาอบ และ
เขมือบผู้ครอบครองทัง้ หลายของเขา กษั ตริย์ทัง้ สิน
ของเขาก็
ล
้
ม
ลง
แต่ ไม่มีใครท่ามกลาง
้
8
พวกเขาที่รอ
้ งถึงเรา เอฟราอิมเอาตัวเข้าปนกับชนชาติทัง้ หลาย เอฟราอิมเป็นขนมปิ้ งที่
มิได้พลิกกลับ 9 คนต่างด้าวก็กินแรงของเขา และเขาก็ไม่รูตั
้ ว ผมของเขาก็หงอกประปราย
10
แล้ว และเขาก็ ไม่รู ตั
้ ว ความเย่อ หยิง่ ของอิสราเอลเป็น พยานที่ หน ้า เขาแล้ว เขาก็ ยงั ไม่
1 เมื่อ เราจะรักษาอิสราเอลให้หาย
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กลับไปหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา เขามีเรือ
่ งทัง้ หมดเช่นนี้ เขาก็มิได้แสวงหาพระองค์
11 เอฟราอิม เป็ น เหมือนนกเขาโง่ เขลาและไร้ความคิด ร้องเรียกอียป
ิ ต์ วิง่ ไปหาอัส ซีเรีย
12 เมื่อเขาไป เราจะกางข่ายของเราออกคลุมเขา เราจะดึงเขาลงมาเหมือนดักนกในอากาศ
เราจะลงโทษเขาตามที่ชุมนุมชนได้ยน
ิ แล้ว 13 วิบัติแก่เขา เพราะเขาได้หลงเจิน
่ ไปจากเรา
ความพินาศจงมีแก่ เขา เพราะเขาได้ ละเมิดต่อเรา แม้ว่าเราได้ ไถ่ เขาไว้แล้ว เขาก็ ยงั พู ดม
ุ สาเรือ
่ งเรา 14 เขามิ ได้ ร้องทุกข์ ต่อ เราจากใจจริง ของเขาเมื่อ เขาครํา่ ครวญอยู่ บนที่นอน
ของเขา เขาชุ มนุมกัน เพื่อ ขอข้าวและขอนํ้าองุน
่ และเขากบฏต่อ เรา 15 แม้ว่าเราจะได้ ฝึก
และเพิม
่ กําลังแขนให้เขา เขาก็ยงั คิดทําร้ายต่อเรา 16 เขากลับไป แต่ไม่กลับไปหาพระองค์
ผู้สูงสุด เขาเป็นคันธนูที่ หลอกลวง เจ้านายของเขาจะล้มลงด้วยดาบเพราะลิ้นที ่โทโสของ
เขา เรือ
่ งนี้ จะเป็นเรือ
่ งที่ให้เขาเย้ยหยันกันในแผ่นดินอียป
ิ ต์

8
รู ปลูกวัวทองคําของเยโรโบอัมนําการพิพากษามาสู่อิสราเอล

1 จงจรดแตรไว้ที่ ปากของเจ้า

เพราะว่าเขาจะมาดังนกอินทรีเหนื อพระนิ เวศของพระเย
โฮวาห์ เพราะเขาได้ละเมิดพันธสัญญาของเรา และละเมิดราชบัญญัติของเรา 2 อิสราเอล
จะร้องทุกข์ต่อเราว่า “ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์รู จั
้ กพระองค์� 3 อิสราเอล
ได้ ทอดทิง้ สิง่ ที่ ดี เสีย แล้ว ศัตรู จะไล่ ติ ดตามเขา 4 เขาทัง้ หลายได้ แต่ งตัง้ กษั ตริย์ แต่ ไม่ใช่
โดยเรา เขาทัง้ หลายตัง้ เจ้า นาย แต่ เราไม่ รู ้เรือ
่ งเลย พวกเขาได้ สร้างรู ป เคารพทัง้ หลาย
ด้วยเงิน และทองคํา ของเขา เพื่อ พวกเขาจะถูก ตัดขาดออกเสีย 5 โอ สะมาเรีย เอ๋ย รู ปลูก
วัวของเจ้าได้ทิง้ เจ้าเสียแล้ว ความกริว้ ของเราพลุ่งขึ้นต่อเขา อีกนานสักเท่าใดหนอเขาจึง
จะบริสุทธิ์กันได้ 6 เพราะรู ปหล่อนั ้นได้มาจากอิสราเอล ช่างเป็นผู้ทําขึ้น รู ปนน
ั ้ จึงมิได้เป็น
พระเจ้า รูปลูกวัวของสะมาเรียจะต้องถูกทุบให้เป็นชิน
้ ๆ 7 เพราะว่าเขาหว่านลม เขาจึงต้อง
เกี่ยวลมหมุน ต้น ข้าวไม่ มี รวง จะไม่ เก ิด ข้าวสําหรับ ทํา แป้ง ถึง จะเกิด คนต่างด้าวก็ เอาไป
กิน 8 อิสราเอลถูก กลืน ไปหมดแล้ว เดีย
๋ วนี้ อยู่ ท่ามกลางประชาชาติ ทัง้ หลาย เป็น เหมือน
9
ภาชนะไร้ความพึง พอใจ เขาทัง้ หลายขึ้น ไปหาอัส ซี เรียด ัง ลาป่า ที่ ท่องเที่ยวอยู่ ลําพัง เอ
ฟราอิมได้ จ้างคนรักมา 10 เออ แม้ว่าเขาจ้างประชาชาติ อ่น
ื มา ไม่ช้าเราจะต้อนเขาให้รวม
กัน เขาจะเป็นทุกข์เล็กน้ อยเรือ
่ งภาระของกษั ตริย์จอมเจ้านาย 11 เพราะเหตุ เอฟราอิมได้
ก่อสร้างแท่น บูชาเพิม
่ ขึ้น เพื่อ บาป แท่น บูชาเหล่านั ้ นก ็ กล ับ กลายเป็น แท่น เพื่อ บาปให้เขา
12 ถึงเราได้เขียนราชบัญญัติไว้ให้สักหมื่นข้อ เขาก็ถือว่าเป็ นเพียงของแปลก 13 ส่วนเครือ
่ ง
สัตวบูชาที่ ถวายแก่ เรานั ้น เขาถวายเนื้ อ และรับ ประทานเนื้ อ นั ้น แต่ พระเยโฮวาห์มิได้ พอ
พระทัย ในตัว เขา บัดนี้ พระองค์ จะทรงระลึก ถึง ความชัว่ ช้า ของเขา และจะทรงลงโทษเขา
เพราะบาปของเขา เขาจะกลับ ไปยั งอ ียป
ิ ต์ 14 เพราะว่า อิสราเอลได้ ลืม พระผู้ สร้างของตน
เสียแล้ว จึงสร้างวิหารขึ้นหลายแห่ง และยูดาห์ก็ ทวีจํานวนเมืองที่ มีกําแพงขึ้นอีก แต่ เรา
จะส่งไฟมายังเมืองเหล่านี้ ของเขา และไฟจะเผาผลาญปราสาทของเมืองเหล่านี้ เสีย

9
อิสราเอลจะมีมดลูกที่แท้งบุตรและหัวนมที่เหีย
่ วแห้ง

โอ อิสราเอลเอ๋ย อย่า เปรมปรี ดิ ์ ไป อย่า เปรมปรี ดิ ์ อย่างชนชาติ ทัง้ หลายเลย เพราะ
เจ้า ทัง้ หลายเล่น ชู้นอกใจพระเจ้า ของเจ้า เจ้ าทัง้ หลายรักค ่า สิน จ้างของหญิง แพศยาตาม
บรรดาลานนวดข้าว 2 แต่ ลานนวดข้าวและบ่อ ยํ่า องุน
่ จะไม่ พอเลี้ยงเขา และนํ้า องุน
่ ใหม่
1
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ก็ จะขาดไป เขาทัง้ หลายจะไม่ ได้ อาศัย อยู่ ในแผ่น ดิน ของพระเยโฮวาห์ แต่ เอฟราอิม จะ
กลับ ไปยั งอ ียป
ิ ต์ เขาจะรับ ประทานอาหารไม่ สะอาดอยู่ ที่ ในอัส ซีเรีย 4 เขาจะไม่ ทํา พิธี เท
นํ้า องุน
่ ถวายพระเยโฮวาห์ เขาจะไม่ กระทํา ให้พระองค์ พอพระทัย เครือ
่ งสัตวบูชาของเขา
จะเป็นเหมือนขนมปังสําหรับไว้ทุกข์แก่ เขา ผู้ใดรับประทานก็ จะมีมลทิน เพราะว่าขนมปัง
สําหรับ จิต วิญญาณของเขาจะไม่ เข ้า ไปในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 5 เจ้ าจะทํา อะไรกัน
เมื่อถึงวันเทศกาล และในวันเทศกาลของพระเยโฮวาห์ 6 เพราะ ดูเถิด เขาหนี ไปหมดแล้ว
เพราะเหตุ ความพินาศ อียป
ิ ต์ จะรวบรวมเขาไว้ เมืองเมมฟิส จะฝัง เขา ต้น ตําแยจะยึด สิง่
ประเสริฐ ที่ ทํา ด้วยเงิน ของเขาไว้เสีย ต้น หนามจะงอกขึ้น ในเต็นท์ ของเขา 7 วัน ลงโทษมา
ถึง แล้ว และวั นที ่ จะทดแทนก็ มาถึง แล้ว อิสราเอลจะรู ้เรือ
่ ง ผู้ พยากรณ์ เป็น คนเขลาไป
แล้ว ผู้ที่อยู่ฝ่ายจิตวิญญาณก็บ้าไปเนื่ องด้วยความชัว่ ช้าใหญ่ยงิ่ ของเจ้า และความเกลียด
ชัง ยิง่ ใหญ่ ของเจ้า 8 ยามแห่ง เอฟราอิ มอยู่ กับ พระเจ้า ของเรา แต่ ผู้ พยากรณ์ เป็น เหมือน
กับ ของพรานดัก นกอยู่ ตามทางของเขาทัว่ ไปหมด และความเกลียดชัง อยู่ ในพระนิ เวศ
แห่ง พระเจ้า ของเขา 9 เขาเสื่อมทรามลึก ลงไปในความชัว่ อย่างมากมายดัง สมัย เมือ งกิเบ
อาห์ พระองค์จึงจะทรงระลึกถึงความชัว่ ช้าของเขา พระองค์จะทรงลงโทษเพราะบาปของ
เขา 10 เราพบอิสราเอลเหมือนพบผลองุน
่ อยู่ในถิน
่ ทุรกันดาร เราพบบรรพบุรุษของเจ้าทัง้
หลายเหมือนพบผลมะเดื่อรุ น
่ แรกที่ต้นมะเดื่อเมื่อออกในฤดูแรก แต่เขาไปหาพระบาอัลเป
โอร์ และถวายตัวของเขาไว้แด่สิ่งอันน่าอดสู นั ้น และกลายเป็นสิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียนอย่าง
สิง่ ที่ เขารัก นั ้น 11 สําหรับ เอฟราอิม สง่า ราศี ของเขาก็ จะบิน ไปเหมือนอย่างนก ไม่มี การ
คลอด ไม่มีการมีท้อง ไม่มีการตัง้ ครรภ์ 12 ถึงแม้ว่าเขาจะเลี้ยงลูกไว้ได้จนโต เราก็จะพราก
เขาไปเสียจนไม่ เหลือสักคนเดียว เออ วิบัติแก่ เขา เมื่อเราพรากจากเขาไป 13 เอฟราอิมน
ัน
้ ดังที่เราเห็นเมืองไทระ ก็ปลูกไว้ในสถานที่ถูกใจ แต่เอฟราอิมต้องนําลูกหลานของตนไป
มอบให้ฆาตกร 14 โอ พระเยโฮวาห์เจ้าข้า ขอประทานแก่ เขา พระองค์ จะประทานอะไรแก่
เขา ขอประทานมดลูกที่แท้งบุตรและหัวนมที่เหี่ยวแห้งแก่เขาทัง้ หลาย 15 ความชัว่ ของเขา
ทุก อย่างอยู่ในกิล กาล เราได้ เกล ียดชัง เขา ณ ที่ นั่น เราจะขับ เขาออกไปจากนิ เวศของเรา
เพราะความชัว่ ร้ายแห่งการกระทําของเขา เราจะไม่รก
ั เขาอีกเลย เจ้านายทัง้ สิน
้ ของเขาก็
ล้วนแต่คนกบฏ 16 เอฟราอิมถูกทําลายเสียแล้ว รากของเขาก็เหี่ยวแห้งไป เขาทัง้ หลายจะ
ไม่มีผลอีก เออ แม้ว่าเขาจะเกิดลูกหลาน เราก็จะฆ่าผู้บังเกิดจากครรภ์ซ่ึงเป็นที่รก
ั ของเขา
เสีย 17 พระเจ้าของข้าพเจ้าจะเหวีย
่ งเขาทิง้ ไป เพราะเขาทัง้ หลายมิได้เชื่อฟังพระองค์ เขา
จะเป็นคนพเนจรอยูท
่ ่ามกลางประชาชาติทัง้ หลาย
3

10
การลงโทษอิสราเอล
อิสราเอลเป็น เถาองุ ่ นที ่ เปล่า ประโยชน์ ซึ่ง เกิด ผลสําหรับ ตัว เขาเอง เก ิด ผลมากขึ้น
เท่าใด ยิง่ สร้างแท่นบูชามากขึ้นเท่านั ้น เมื่อประเทศของเขาเฟื่ องฟูข้น
ึ เขาก็ยงิ่ ให้เสาศั กด
ิ์ สิทธิ์ของเขาเจริญ ขึ้น 2 จิ ตใจของเขาเทียมเท็จ บัดนี้ เขาจึง ต้องทนรับ โทษของความผิด
พระองค์ จะทรงพังแท่นบูชาของเขาลง และทําลายเสาศั กดิ์สิทธิของเขาเสี
ย 3 คราวนี้ เขา
์
จะพูดเป็นแน่ ว่า “เราไม่มีกษั ตริย์ เพราะเราไม่ยาํ เกรงพระเยโฮวาห์ หากเรามีกษั ตริย์ ท่าน
จะทํา ประโยชน์ อะไรให้ แก่ เราบ้าง� 4 เขาพูด พล่อยๆ เขาทํา พันธสัญญาด้วยคํา ปฏิญาณ
ลมๆแล้งๆ การพิพากษาจึง งอกงามขึ้น มาเหมือนดี หมี อยู่ ในร่องรอยไถที่ ในทุ่ง นา 5 ชาว
สะมาเรีย จะหวาดกลัว เพราะเหตุ ลูก วั วท ี่เบธาเวน คนที ่ นั่น จะไว้ ทุกข์ เพราะรู ปน น
ั ้ และ
1
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ปฏิมากรปุโรหิต ของที่ นั่น ซึ่ง เคยชื่นชมยินดี กับ รู ปน ั ้นก ็ จะพิลาปรํา่ ไห้ เพราะเหตุ สง่า ราศี
ที่ หมดไปจากรู ปน ัน
้ 6 เออ รู ปเคารพนั ้น เองก็ จะต้องถูก นํา ไปยั งอ ัส ซีเรีย เป็น บรรณาการ
แก่ กษั ตริย์ เยเร็บ เอฟราอิม จะได้ รับ ความอัปยศ และอิสราเอลจะรู ้ สึ กอ ับ อายขายหน้า
เหตุ แผนการของเขา 7 สําหรับ สะมาเรีย กษั ตริย์ ของเขาจะมลายไปเหมือนฟองที่ ลอยอยู่
บนผิ วน ้าํ 8 ปู ชน ีย สถานสูง ของเมืองอาเวน อัน เป็น บาปของอิสราเอล จะต้องถูก ทําลาย
ต้นไม้ที่มีหนามและผักที่มีหนามจะงอกขึ้นบนแท่นบูชาของเขา เขาจะร้องบอกกับภูเขาว่า
“จงปกคลุม เราไว้� และร้องบอกเนิ น เขาว่า “จงล้ มท ับ เราเถิด� 9 โอ อิสราเอลเอ๋ย เจ้ าได้
กระทํา บาปตัง้ แต่ สม ั ยก ิเบอาห์ เขายัง หยั ดอย ู่ อย่างนั ้น สงครามในกิเบอาห์ ไม่ มาทัน ลูก
หลานแห่งความชัว่ ช้า 10 เราประสงค์จะลงโทษพวกเขา ชนชาติทัง้ หลายจะประชุมกันสู้เขา
เมื่อเขามัดตัวเองไว้ในรอยไถสองแถวของเขา 11 เอฟราอิมเป็ นวัวสาวที่ได้รับการสอน มัน
ชอบนวดข้าว เราจึง หวงคออันงามของมันไว้ แต่ เราจะเอาเอฟราอิมเข้าเทียมแอก ยู ดาห์
ก็ต้องไถ ยาโคบต้องคราดสําหรับตนเอง 12 จงหว่านความชอบธรรมไว้สําหรับตัว จงเกี่ยว
ผลของความเมตตา เจ้ าจงไถดิ นที ่ รา้ งอยู่ เพราะเป็น เวลาที่ จะแสวงหาพระเยโฮวาห์ จน
กระทัง่ พระองค์จะเสด็จมาโปรยความชอบธรรมลงให้แก่เจ้า 13 เจ้าทัง้ หลายได้ไถความชัว่
มา แล้วเจ้าทัง้ หลายได้เกี่ยวความชัว่ ช้า เจ้าได้รบ
ั ประทานผลของการมุสา ด้วยเหตุวา่ เจ้า
วางใจในทางของเจ้าและในจํานวนพลรบของเจ้า 14 เหตุฉะนั ้นเสียงสงครามจึงจะเกิดขึ้น
ท่ามกลางชนชาติ ของเจ้า ป้อมปราการทัง้ สิน
้ ของเจ้าจะถูก ทําลายอย่างกับกษั ตริย์ชัลมัน
ทําลายเมืองเบธาร์เบลในวันสงคราม พวกแม่ถูกฟาดลงอย่างยับเยินพร้อมกับลูกของนาง
15 เมืองเบธเอลจะกระทํา แก่ เจ้ าเช่น นี้ แหละเพราะความชัว
่ ร้ายใหญ่ ยงิ่ ของเจ้า ในรุ ง่ เช้า
วันหนึ่ งกษั ตริย์อส
ิ ราเอลจะถูกตัดขาดเสียหมดสิน
้

11
ความรักของพระเจ้าสําหรับชนชาติอส
ิ ราเอลผู้ไม่มีบิดา
ครัง้ เมื่ ออ ิส รา เอล ยัง เด็ก อยู่ เรา ก็ รัก เขา เรา ได้ เรียก บุตร ชาย ของ เรา ออก มา จาก
ประเทศอียป
ิ ต์ 2 พวกเขายิง่ เรียกเขามากเท่าใด เขายิง่ ออกไปห่างจากพวกเขามากเท่านั ้น
เขาถวายสัตวบูชาแก่ พระบาอัล และเผาเครือ
่ งหอมถวายแก่ รู ปเคารพสลัก อยู่ เรือ
่ ยไป
3 แต่เรานี่ แหละสอนเอฟราอิมให้เดิน เราอุม
้ เขาทัง้ หลายไว้ แต่เขาหาทราบไม่ว่า เราเป็นผู้
รักษาเขาให้หาย 4 เราจูงเขาด้วยสายแห่งมนุษยธรรมและด้วยปลอกแห่งความรัก เราเป็น
ผู้ถอดแอกที่ขากรรไกรของเขาออก และเราก้มลงเลี้ยงเขา 5 เขาจะไม่กลับไปยังแผ่นดินอ
ียป
ิ ต์ แต่ อัส ซีเรีย จะเป็นกษั ตริย์ของเขา เพราะเขาปฏิเสธไม่ ยอมกลับ มา 6 ดาบจะรุ กราน
บรรดาหัวเมืองของเขา ทําลายกิง่ ทัง้ หลายของเขาเสียและกลืนกินเขาเสีย เพราะแผนการ
ของเขา 7 ประชาชนของเราโน้ มไปในทางเหินห่างจากเรา ถึงแม้พวกเขาเรียกเขาทัง้ หลาย
ให้มาหาพระองค์ ผู้สูงสุด ไม่มีใครยอมยกย่องพระองค์ 8 เอฟราอิมเอ๋ย เราจะปล่อยเจ้าได้
อย่างไร อิสราเอลเอ๋ย เราจะโยนเจ้า ไปให้ ผู้ อื่น ได้ อย่างไร เราจะปล่อยเจ้า ให้ เหมือนเมือง
อัด มาห์ ได้ อย่างไร เรากระทํา เจ้า ให้ เหมือ นเมืองเศโบยิม ได้ อย่างไร จิ ตใจของเราปั่ นป่วน
อยู่ ภายใน ความเอ็นดู ของเราก็ คุ กรุ ่ นขึ้น 9 เราจะไม่ ลงอาชญาตามที่ เรากริว้ จัด เราจะไม่
กลับไปทําลายเอฟราอิมอีก เพราะเราเป็นพระเจ้าไม่ใช่มนุษย์ เราเป็นผู้บริสุทธิท่
์ ามกลาง
พวกเจ้า เราจะไม่ เข ้า ในเมือง 10 เขาทัง้ หลายจะติด ตามพระเยโฮวาห์ ไป ผู้ ซึ่ งม ี สิ งหนา
ทดัง่ ราชสีห์ เออ พระองค์ จะทรงเปล่ง พระสิงหนาท และบุตรทัง้ หลายของพระองค์ จะตัว
1
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สัน
่ สะท้านมาจากทิศตะวันตก 11 เขาจะตัวสัน
่ สะท้านมาเหมือนวิหคจากอียป
ิ ต์ และเหมือน
นกเขาจากแผ่นดิ นอัสซีเรีย เราจะให้เขากลับไปบ้านของเขา พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ
12 เอฟราอิม ได้ กัน
้ ล้อมเราไว้ ด้วยความมุสา และวงศ์ วานอิสราเอลล้อมเราด้วยเล่ห์ ลวง
แต่ยูดาห์ยงั ปกครองอยูก
่ ับพระเจ้าและสัตย์ซ่ืออยูก
่ ับพวกวิสุทธิชน

12
พระเจ้าทรงประสงค์ให้อิสราเอลกลับมาหาพระองค์
และตามหาลมตะวันออกอยู่ วันยังคํ่าเขาทวีความมุสาและ
การรกร้าง เขาทําพันธสัญญากับอัสซีเรียและขนเอานํ้ามันไปให้อียป
ิ ต์ 2 พระเยโฮวาห์ทรง
มีคดี กับยูดาห์และจะลงโทษยาโคบตามการประพฤติ ของเขา และจะทรงทดแทนเขาตาม
การกระทํา ของเขา 3 ในครรภ์ ของมารดาเขายึด ส้น เท้า พี่ ชายของเขา และโดยกําลัง ของ
เขาเอง เขาจึ งมีอาํ นาจกับพระเจ้า 4 เออ เขามี อาํ นาจเหนื อทูตสวรรค์ และมี ชัย เขาร้องไห้
และวิงวอนต่อ พระองค์ เขาพบพระองค์ ที่ เบธเอล และพระองค์ ตรัส สนทนากับ เราที่ นั ่น
5 คือพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งพลโยธา พระเยโฮวาห์ทรงเป็ นที่ระลึกของเขา 6 “เหตุฉะนั ้น
เจ้าจงกลับมาหาพระเจ้าของเจ้า ยึดความเมตตาและความยุ ติ ธรรมไว้ให้มัน
่ และรอคอย
พระเจ้าของเจ้าอยู่เสมอ� 7 เขาเป็นพ่อค้า ในมือของเขามี ตราชู ขี้ฉ้อ เขารักที่ จะบีบบังคับ
8 เอฟราอิมได้ กล่าวว่า “แท้ จริงข้าพเจ้าเป็ นคนมังม
่ ี ข้าพเจ้าหาทรัพย์เพื่อตนเอง ในการก
ระทําทัง้ หลายของข้าพเจ้า เขาจะไม่พบความชัว่ ช้าที่นับว่าเป็นความบาปได้� 9 เราคือพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าตัง้ แต่ครัง้ แผ่นดินอียป
ิ ต์ เราจะกระทําให้เจ้าอาศัยอยู่ในเต็นท์อีก
ดัง ในสมัย ที่ มี เทศกาลเลี้ยงตามกําหนด 10 เราได้ พู ดทางบรรดาผู้ พยากรณ์ แล้ว เราให้เก
ิดนิ มิตมากขึ้น เราให้คําอุปมาโดยทางการรับใช้ของผู้พยากรณ์ 11 มีความชัว่ ช้าในกิเลอาด
หรือ แน่ นอนเขาทัง้ หลายก็เป็ นอนิจจัง เขาเอาวัวผู้ถวายบูชาในกิลกาล เออ แท่นบูชาของ
เขาก็จะเหมือนกองหินอยูบ
่ นรอยไถในท้องนา 12 ยาโคบหนี ไปยังแผ่นดินอารัม อิสราเอลได้
ทํางานเพื่อจะได้ภรรยา ท่านเลี้ยงแกะเพื่อให้ได้ภรรยา 13 พระเยโฮวาห์ทรงนําคนอิสราเอล
ขึ้น มาจากอียป
ิ ต์ โดยผู้ พยากรณ์ คนหนึ่ ง พระองค์ ทรงรักษาเขาไว้โดยผู้ พยากรณ์ คนหนึ่ ง
14 เอฟราอิ มกระทําให้ พระองค์ ทรงพิโรธอย่างขมขื่น ดัง นั ้น พระองค์ ทรงปล่อยให้ เลือด
ของเขาติดอยู่กับเขา และองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสนองเขาด้วยความอัปยศซึ่งเขาให้ตกกับ
พระองค์
1 เอฟราอิมเลี้ยงตนด้วยลม

13

พระเจ้าทรงลงโทษอิสราเอล
เมื่อ เอฟราอิม พูด ด้วยตัว สัน
่ เขาได้ ยกย่องตัว เองในอิสราเอล แต่ เมื่อ เอฟราอิม ได้
กระทํา ผิด ด้วยพระบาอัล เขาก็ ตาย 2 เดีย
๋ วนี้ เขายิง่ ทําบาปมากขึ้น และสร้างรู ป หล่อ ไว้
สําหรับตัวเป็ นรูปเคารพที่ สร้างด้วยเงินตามความคิดของเขาเอง เป็นงานของช่างที่ สร้าง
ขึ้น ทัง้ นั ้น เขากล่าวว่า “สําหรับ คนที่ ถวายสัตวบูชาแด่ สิ ่ง เหล่า นี้ จงให้ เขาจุบ รู ป ลูกวัว�
3 เพราะฉะนั ้นเขาจึงเหมือนหมอกในเวลาเช้า หรือเหมือนนํ้าค้างที่หายไปตัง
้ แต่เช้า เหมือน
แกลบที่ลมหมุนพัดไปจากลานนวดข้าว หรือเหมือนควันที่ออกมาจากช่องลม 4 เราคือพระ
เยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า ตัง้ แต่ ครัง้ แผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ เจ้ าทัง้ หลายไม่ รู ้จัก พระอื่น นอกจาก
5
เรา เพราะไม่มีผู้ช่วยอื่นใดนอกจากเรา เรานี่ แหละที่ คุ้นเคยกับเจ้าที่ ในถิน
่ ทุรกันดาร ใน
แผ่นดินที่กันดารนํ้า 6 เมื่อเขาได้รบ
ั ประทานเต็มคราบแล้ว เขาก็อิม
่ หนํา และจิตใจของเขา
ก็ผยองขึ้น เพราะฉะนั ้นเขาจึงลืมเราเสีย 7 ดังนั ้นเราจึงเป็นเหมือนสิงโตต่อเขา และเราจะ
1

โฮเชยา 13:8
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ซุ่ม คอยอยู่ ตามทางอย่างเสือ ดาว เราจะตะครุ บ เขาอย่างกับ แม่ หมี ที่ ถู กพรากลูก เราจะ
ฉี กอกของเขาและจะกินเขาเสียที่นั่นอย่างสิงโต สัตว์ป่าทุ่งจะฉี กเขา
8

อิสราเอลได้กลับใจเสียใหม่
อิสราเอลเอ๋ย เจ้าได้ทําลายตัวเอง แต่เราช่วยเจ้าได้ 10 เราประสงค์เป็นกษั ตริย์ของ
เจ้า กษั ตริย์ อื่นๆที่ สามารถช่วยเจ้า ในเมืองทัง้ หลายของเจ้า อยู่ ที่ไหน และผู้ ปกครองของ
เจ้าอยู่ที่ไหน คือพวกเหล่านั ้ นที่เจ้าได้กล่าวเรือ
่ งเขาว่า “ขอตัง้ กษั ตริย์และเจ้านายไว้ให้แก่
ข้าพเจ้า� 11 เพราะความกริว้ ของเรา เราจึงให้เจ้ามีกษั ตริย์ และเพราะความโกรธของเรา
เราจึง เอากษั ตริย์ นั้น ไปเสีย 12 ความชัว่ ช้า ของเอฟราอิ มก็ หอ
่ ไว้ บาปของเขาก็ เก ็บ สะสม
ไว้ 13 การเจ็บท้องเตือนให้เขาคลอดก็มาถึงเขา แต่เขาเป็นบุตรชายที่เขลา ด้วยว่าถึงเวลา
แล้วเขาก็ไม่ยอมคลอดออกมา 14 เราจะไถ่เขาให้พ้นอํานาจแดนคนตาย เราจะไถ่เขาให้พ้น
ความตาย โอ มัจจุราชเอ๋ย เราจะเป็นภัยพิบัติทัง้ หลายของเจ้า โอ แดนคนตายเอ๋ย เราจะ
เป็นความพินาศของเจ้า การกลับใจเสียใหม่จะถูกบดบังไว้พ้นสายตาของเรา 15 แม้ว่าเขา
จะงอกงามขึ้นท่ามกลางพี่น้ อง ลมตะวันออก คือลมของพระเยโฮวาห์จะพัดมา ขึ้นมาจาก
ถิน
่ ทุรกันดาร และตานํ้าของเขาจะแห้งไป และนํ้าพุของเขาก็จะแห้งผาก ลมนั ้นจะริบของ
มีค่าทัง้ หมดเอาไปจากคลังของเขา 16 สะมาเรียจะกลายเป็ นที่รกร้าง เพราะเธอได้กบฏต่อ
พระเจ้าของเธอ เขาทัง้ หลายจะล้มลงด้วยดาบ ทารกของเขาจะถูกจับโยนลงให้แหลกเป็น
ชิน
้ ๆ และหญิงมีครรภ์จะถูกผ่าท้อง
9 โอ

14
การสารภาพและการกลับใจนําพระพรมา
โอ อิสราเอลเอ๋ย จงกลับ มาหาพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า เจ้ าสะดุ ดก ็ เพราะความ
ชัว่ ช้า ของเจ้า 2 จงนํา ถ้อยคํา มาด้วยและกลับ มาหาพระเยโฮวาห์ จงทูล พระองค์ ว่า “ขอ
ทรงโปรดยกความชัว่ ช้า ทัง้ หมด ขอทรงพระกรุ ณารับ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ข้า พระองค์ จึง
จะนําลูกวัวแห่งริมฝีปากของข้าพระองค์ทัง้ หลายมาถวาย 3 อัสซูรจะไม่ชว
่ ยข้าพระองค์ทัง้
หลาย ข้า พระองค์ ทัง้ หมดจะไม่ ขี่ ม้า ข้า พระองค์ ทัง้ หลายจะไม่ กล ่าวต่อ ไปว่า ‘พระของเรา
ทัง้ หลาย� แก่สิ่งที่มือของข้าพระองค์ได้สร้างขึ้น เพราะว่าในพระองค์ลูกกําพร้าพ่อพบพระ
กรุ ณาคุ ณ � 4 เราจะช่วยรักษาเขาให้หายจากการกลับ สัตย์ของเขา เราจะรัก เขาทัง้ หลาย
ด้วยเต็มใจ เพราะว่า ความกริว้ ของเราหัน ไปจากเขาแล้ว 5 เราจะเป็น เหมือนนํ้าค้างแก่
อิสราเอล เขาจะเบิกบานอย่างดอกบัว เขาจะหยัง่ รากเหมือนเลบานอน 6 กิงก
่ ้านของเขาจะ
ขยายออก เขาจะงามเหมือนต้น มะกอกเทศ และจะมี กล น
ิ่ หอมเหมือนเลบานอน 7 เขาทัง้
หลายที่อยู่ใต้ร่มเงาของเขาก็จะกลับมา เขาจะเจริญขึ้นเหมือนข้าว จะออกดอกเหมือนเถา
องุน
่ และจะมีกลน
ิ่ เหมือนนํ้าองุน
่ แห่งเลบานอน 8 เอฟราอิมจะกล่าวว่า “เราต้องเกี่ยวข้อง
อะไรกับรู ปเคารพต่อไป� เราเองได้ยน
ิ เขาและคอยดูเขา เราเป็นเหมือนต้นสนสามใบเขียว
9
สด และผลของเจ้าก็ได้มาจากเรา ผู้ใดที่ฉลาด ก็ให้เข้าใจสิง่ เหล่านี้ เถิด ผู้ใดที่ช่างสังเกต
ก็ ให้เขารู ้ เพราะว่า พระมรรคาของพระเยโฮวาห์ก็ เที่ยงตรง ผู้ ชอบธรรมทัง้ หลายก็ เดิน ใน
ทางนี้ แต่ผู้ทรยศก็สะดุดอยู่ในทางนี้
1
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ
ผู้เขียนหนั งสือเล่มนี้คือ โยเอล

โยเอล

เก ี่ย วกับ โยเอลเองเรารู เพี
้ ยงแต่ ว่า เขาเป็น บุตรของเปธุ เอล และเขาพยากรณ์ ในยู ดาห์
ประมาณปี ก่อน ค�ศ� 800 เขาพยากรณ์ ในสมัย เดีย วกั นก ับ เอลี ชา ซึ่ง เป็ นก ่อนสมัย ที่
อิสราเอลเป็นเชลย และอาจจะเป็นในสมัยเดียวกันกับกษั ตริย์โยอาช เพราะเหตุวา่ หนั งสือ
เล่มนี้ไม่ได้ออกชื่อของกษั ตริย์ ไม่ว่าเป็นภาคเหนื อหรือภาคใต้ก็ตาม เขาอาจจะเขียนเล่มนี้
ขึ้นในประเทศยู ดาห์ในตอนที่ เยโฮดาห์ (ผู้เป็นปุโรหิต� ครอบครองแทนโยอาช ซึ่งยังเป็น
เด็กอยู่ (2 พศด 24:1)
เขาเขียนถึงเรือ
่ งภัยพิบัติแห่งตัก
๊ แตนร่วมกับฝนแล้ง และได้เปรียบเทียบเรือ
่ งนี้ กับการ
พิพากษาใน “วันแห่งพระเยโฮวาห์� เขาเขียนถึง การบุ กรุ กแห่งอิสราเอล การฟื้ นฟู ในวัน
เพ็น เทคศเต จนถึง ช่ วง “วัน สุดท้าย � แห่ งพระคัมภีร ์ใหม่ (2:28-31; กจ 2:14-21) และ
อาณาจักร 1000 ปีของพระเยซู
1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์ที่มาถึงโยเอล

บุตรชายของเปธุเอล ว่าดังนี้ ว่า 2 ท่านผู้เฒ่า
ทัง้ หลาย ขอจงฟัง เรือ
่ งนี้ ชาวแผ่น ดิน ทัง้ สิน
่ หู ฟัง สิ ่ง เหล่า นี้ เคยเกิด มาในสมัย
้ ขอจงเงีย
ของท่าน หรือเกิดมาในสมัยบรรพบุรุษของท่านบ้างหรือ 3 จงบอกให้ลูกของท่านทราบ และ
ให้ลูกบอกหลาน และให้หลานบอกเหลนอีกชัว่ อายุหนึ่ ง
ภัยพิบัติแห่งการสาปแช่งในยูดาห์
4 สิ ่งใดที่ ตัก
๊ แตนวัยเดินกินเหลือ

ตัก
๊ แตนวัยบินก็กินเสีย สิ่งใดที่ตัก
๊ แตนวัยบินกินเหลือ
ตัก
๊ แตนวัยกระโดดก็กินเสีย สิ่งใดที่ตัก
๊ แตนวัยกระโดดกินเหลือตัก
๊ แตนวัยคลานก็กินเสีย
5 เจ้ าพวกขี้เมาเอ๋ย จงตื่นขึ้นและร้องไห้เถิด นั กด่ ม
ื เหล้าองุน
่ ทุกคนเอ๋ย จงโอดครวญเถิด
เพราะว่า นํ้า องุน
่ ใหม่ ถู กตัดขาดจากปากของเจ้า ทัง้ หลายแล้ว 6 เพราะว่า ประชาชาติ หน
่งึ ได้ ข้น
ึ มาสู้ กับ แผ่น ดิน ของข้าพเจ้า เขามี ทัง้ กําลัง มากและมี จํานวนนั บ ไม่ ถ้วน ฟัน ของ
มัน เหมือนฟัน สิงโต เข ี้ยวของมัน เหมือนเขี้ยวสิงโตผู้ ยิง่ ใหญ่ 7 มัน ได้ ทําลายเถาองุน
่ ของ
ข้าพเจ้าเสีย และได้ปอกเปลือกต้นมะเดื่อของข้าพเจ้า มันลอกเปลือกออกและโยนทิง้ เสีย
กิ่ งก ้า นก็ ดู ขาวโพลน 8 จงโอดครวญอย่างหญิง พรหมจารีซ่ึง คาดเอวด้วยผ้า กระสอบที่ ไว้
ทุกข์ ให้ สามี ของเธอที่ ได้ เมื่อ วัย สาว 9 ธัญ ญบูชาและเครือ
่ งดื่ม บูชาได้ ถู กตัดขาดเสีย จาก
พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ปุโรหิตผู้ปรนนิ บัติของพระเยโฮวาห์ก็โศกเศร้า 10 นาก็ร้าง พื้น
ดินก็เศร้าโศก เพราะข้าวถูกทําลายเสีย นํ้าองุน
่ ใหม่ก็แห้งไปหมด นํ้ามันก็ขาดมือไป 11 โอ
ชาวนาทัง้ หลายเอ๋ย จงอับอายไปเถิด โอ ผู้ แต่ งเถาองุน
่ เอ๋ย จงครํา่ ครวญเนื่ องด้วยข้าว
สาลี และข้าวบาร์เลย ์ เพราะผลของนาก็ ถู กทําลายไปหมด 12 เถาองุ ่นก ็ เหีย
่ ว ต้น มะเดื่ อก ็
แห้งไป ต้นทั บทิม ต้ นอินทผลัม และต้นแอบเปิ้ ล ต้นไม้ในนาทัง้ สิ้นก็เหี่ยวไป เพราะความ
ยินดี ก็ เห ี่ยวไปจากบุตรทัง้ หลายของมนุษย์ 13 ท่านปุโรหิต ทัง้ หลายเอ๋ย จงคาดเอวและ
โอดครวญ ท่านผู้ ปรนนิ บัติ ที่ แท่น บูชา จงครํา่ ครวญ ท่านผู้ ปรนนิ บัติ พระเจ้า ของข้าพเจ้า
จงเข้าไปสวมผ้ากระสอบนอนค้างคืนสั กคืนหนึ่ ง เพราะว่าธัญญบูชาและเครือ
่ งดื่มบูชาได้
14
ขาดไปเสียจากพระนิ เวศแห่งพระเจ้าของท่าน จงเตรียมตัวถืออดอาหาร จงเรียกประชุ
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มอันศั กดิ์สิทธิ์ จงรวบรวมบรรดาผู้ใหญ่และชาวแผ่นดินทัง้ สิน
้ ไปยังพระนิ เวศของพระเย
โฮวาห์พระเจ้าของท่าน และร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์
ปัญหาต่างๆประกาศถึงความยากลําบากในอนาคตและวันแห่งพระเยโฮวาห์
อนิ จจาหนอวัน นั ้น เพราะวัน แห่ง พระเยโฮวาห์ ใกล้ เข ้า มาแล้ว วัน นั ้น จะมาเป็นการ
ทําลายจากองค์ ผู้ ทรงมหิทธิ ฤทธิ์ 16 อาหารถูก ตัด ออกจากเบื้องหน้า สายตาของพวกเรา
แล้ว เออ ความปี ติและความยินดีก็ขาดไปจากพระนิ เวศแห่งพระเจ้าของเราแล้ว มิใช่หรือ
17 เมล็ด พื ชก ็ เน่า อยู่ ในดิน ฉางก็ รกร้าง ยุ ้ งก ็ หก
ั พัง ลง เพราะว่า ข้าวเหีย
่ วแห้ง ไปเสีย แล้ว
18 สัตว์ทัง
้ หลายร้องครวญครางแล้วหนอ ฝูงวัวก็งุนงง เพราะว่าไม่มีทุ่งหญ้าให้มัน ฝูงแกะ
ก็ ออ
่ นระอาไป 19 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ รอ
้ งทูล พระองค์ เพราะว่า ไฟได้ เผา
ผลาญทุ่งหญ้าแห่งถิน
่ ทุรกันดาร และเปลวไฟได้ไหม้ต้นไม้ในทุ่งนาเสียหมดแล้ว 20 ถึงแม้
ว่าสัตว์ป่าก็รอ
้ งทูลพระองค์ด้วย เพราะว่านํ้าในห้วยแห้งไป และไฟก็เผาผลาญทุ่งหญ้าแห่ง
ถิน
ทุ
รก
น
ั
ดาร
่
15

2
คําพยากรณ์ เรือ
่ งกองทัพของชนชาติทัง้ หลาย
1 จงเป่ าแตรที่ในศิโยน จงเปล่งเสียงปลุกบนภูเขาบริสุ ทธิข
์ องข้าพเจ้า ให้ชาวแผ่นดินทัง้
สิน
่ เพราะวันแห่งพระเยโฮวาห์กําลังมาแล้ว ใกล้ เข้ามาแล้ว 2 เป็ นวันแห่งความมืด
้ ตัวสัน
และความมืด ครึม
้ เป็ นว ั นที ่ มี เมฆและความมืด ทึบ ดุ จแสงสว่างยามเช้า ที่ แผ่ ปกคลุม ไป
ทัว่ ภูเขาทัง้ หลาย ประชาชนจํานวนมากและมีกําลังยิง่ ตัง้ แต่สมัยโบราณก็ไม่เคยมีเหมือน
อย่างนี้ และตัง้ แต่ นี้ ไปก็ จะไม่ มี อีกตลอดปี ทัง้ หลายชัว่ อายุ 3 ไฟเผาผลาญอยู่ข้างหน้า มัน
ทัง้ หลาย และเปลวไฟไหม้อยู่ข้างหลัง แผ่นดินนั ้นเหมือนสวนเอเดนก่อนหน้ามันทัง้ หลาย
พอให้หลังมันไปแล้วก็เป็นถิน
่ ทุรกันดารที่รกร้าง ไม่มีอะไรจะรอดพ้นมันเลย 4 ร่างของมัน
ทัง้ หลายเหมือนร่างของพวกม้า มันจะวิง่ เหมือนกับม้าสงคราม 5 เหมือนอย่างเสียงรถรบ
มัน จะเผ่น อยู่ บนยอดเขา เหมือนเสียงแตกของเปลวไฟที่ ไหม้ ตอข้าว เหมือ นกองทั พอ ัน
เข้ม แข็ง แปรกระบวนเข้า สงคราม 6 เมื่อ ชนชาติ ทัง้ หลายเห็น หน้า มั นก ็ จะกระสับ กระส่าย
ใบหน้า ทุก คนก็ จะซีดเซียว 7 มัน ทัง้ หลายจะวิง่ เหมือนทหาร และปีน กําแพงเหมือนนั กรบ
ต่างก็ จะเดิน ไปตามทางของตัว มัน จะไม่ แตกแถวออกไป 8 มัน ทัง้ หลายจะไม่ รวนกัน เลย
ต่างก็จะเดินอยูใ่ นทางของตน เมื่อมันตะลุยดาบ มันก็ไม่ได้รับบาดเจ็บ 9 มันจะกระโดดเข้า
ในเมือง มันจะวิง่ อยูบ
่ นกําแพงเมือง มันจะปีนเข้าไปในบ้านเรือน มันจะเข้าไปทางหน้าต่าง
เหมือนกับโจร 10 แผ่นดินโลกจะหวัน
่ ไหวต่อหน้ามัน ฟ้าสวรรค์จะสัน
่ สะเทือน ดวงอาทิตย์
และดวงจันทร์จะมืดไป ดวงดาวจะอับแสง
กองทัพของพระเจ้าจะทําลายศัตรู
พระ เย โฮ วาห์ จะ ทรง ส่ง พระ สุรเสียง ต่อ หน้า กองทัพ ของ พระองค์ เพราะ ค่าย ของ
พระองค์ ใหญ่ โตยิง่ นั ก ผู้ ที่ กระทํา ตามพระวจนะของพระองค์ นั้ นม ี เดชานุภาพมาก เพราะ
ว่าวันแห่งพระเยโฮวาห์เป็นวันใหญ่โตและน่ากลัวยิง่ นั ก ผู้ใดเล่าจะทนอยูได้
่
11

คนอิสราเอลส่วนหนึ่ งกลับใจเสียใหม่
พระ เย โฮ วาห์ตรั สว ่า “ดัง นั ้น เจ้ า ทัง้ หลาย จง กลับ มา หา เรา เสีย เดีย
๋ วนี้ ด้วย ความ
เต็มใจ ด้วยการอดอาหาร ด้วยการร้องไห้และด้วยการโอดครวญ 13 จงฉี กใจของเจ้า มิใช่
ฉี ก เสื้อผ้า ของ เจ้า� จง หัน กลับ มา หา พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน ทัง้ หลาย เพราะ ว่า
พระองค์ ทรง กอปร ด้วย พระคุณ และ ทรง พระ กรุ ณา ทรง กริว้ ช้า และ บริบู รณ ์ ด้วย ความ
12
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เมตตา และทรงกลับ พระทัย ไม่ ลงโทษ ใครจะรู ได้
้ พระองค์ อาจจะทรงกลับ และเปลี่ยน
พระทัย และทรงอํานวยพระพรไว้ คือ ให้ มี ธัญ ญบูชาและเครือ
่ งดื่ม บูชาสําหรับ ถวายแด่
15
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านแล้ว จงเป่าแตรที่ ในศิ โยน จงเตรียมตัวถืออดอาหาร จง
เรียกประชุ มอ ันศั กด ิ์สิทธิ์ 16 จงรวบรวมบรรดาประชาชน จงชําระชุ มนุมชนให้บริสุทธิ์ จง
ประชุม บรรดาผู้ ใหญ่ จงรวบรวมเด็กๆ แม้ว ่า เด็ก ที่ ยั งก ินนม จงให้ เจ้ าบ่าวออกจากเรือน
หอ และเจ้า สาวออกจากห้องของตน 17 ให้ปุ โรหิต คือ ผู้ ปรนนิ บัติ พระเยโฮวาห์ครํา่ ครวญ
อยู่ระหว่างเฉลียงและแท่ นบูชา ให้ทูลว่า “โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงเวทนาประชาชน
ของพระองค์ ขออย่าทรงกระทําให้มรดกของพระองค์เป็นทีป
่ ระณามกัน เพื่อให้ประชาชาติ
ครอบครองเหนื อพวกเขา ควรหรือที่เขาจะกล่าวท่ามกลางชนชาติทัง้ หลายว่า ‘พระเจ้าของ
เขาอยูที
่ ่ไหน� ”
14

พระเจ้าสัญญาว่าจะทรงช่วยอิสราเอลให้พ้น
18 แล้วพระเยโฮวาห์จะทรงหวงแหนแผ่นดินของพระองค์

และทรงสงสารประชาชนของ
พระองค์ 19 พระเยโฮวาห์ จะทรงตอบประชาชนของพระองค์ ว่า “ดู เถิด เราจะส่ง ข้าว นํ้า
องุน
่ และนํ้ามัน ให้ แก่ เจ้า เจ้ าทัง้ หลายจะได้ อิม
่ หนํา สําราญ เราจะไม่ กระทํา ให้ เจ้ าเป็ นที ่
เขาประณามกันท่า มกลางประชาชาติ ต่อ ไปอีก 20 แต่ เราจะถอนกองทัพ ทางทิศ เหนื อ ไป
ให้ หา่ งไกลจากเจ้า และขับ ไล่ มัน เข้าไปในแผ่นดิ นที ่ แห ้ง แล้ง และรกร้าง กองหน้า ของมัน
จะหัน ไปทางทะเลด้านตะวัน ออก และกองหลัง ของมัน จะหัน ไปทางทะเลที่ อยู่ ไกลออกไป
กล น
ิ่ เหม็น คลุ้ง ของมัน จะลอยขึ้น มา และกลิน
่ เหม็น เน่า ของมัน จะลอยขึ้น มา เพราะมัน
21
ทําการใหญ่หลายอย่าง โอ แผ่นดินเอ๋ย อย่ากลัวเลย จงยินดี และเปรมปรีดิ ์เถิด เพราะ
พระเยโฮวาห์จะทรงทําการใหญ่โตมาก 22 เจ้าที่ เป็นสัตว์ป่าเอ๋ย อย่ากลัวเลย เพราะว่าทุ่ง
หญ้า ในถิน
่ ออกผลอย่า งบริบู
่ ทุ รก ัน ดารนั ้น เขียวสด ต้นไม้ เกิด ผล ต้น มะเดื่อ และเถาองุน
รณ ์ 23 บุ ตรทัง้ หลายของศิ โยนเอ๋ย จงยินดี เถิด จงเปรมปรีดิ ์ ในพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของ
เจ้า เพราะว่าพระองค์ ทรงประทานฝนต้น ฤดู อย่างพอสมควร พระองค์ จะทรงเทฝนลงมา
ให้ เจ้า คือ ฝนต้น ฤดู และฝนชุก ปลายฤดู ในเดือนแรก 24 ลานนวดข้าวจะมี ข้าวอยู่ เต็ม จะ
มี น้ํา องุน
่ และนํ้ามัน อยู่ เต็ มล ้ นบ่อ เก็บ 25 เราจะให้ บรรดาปี ของเจ้า คืน สู่ สภาพเดิม คือ ที่
ตัก
๊ แตนวัยบินได้กินเสีย ที่ ตัก
๊ แตนวัยกระโดด ตัก
๊ แตนวัยคลาน และตัก
๊ แตนวัยเดินได้ กิน
คือ กองทัพ ใหญ่ ของเราที่ เราส่ง มาท่ามกลางเจ้า นั ้น 26 เจ้ าทัง้ หลายจะรับ ประทานอย่า งบ
ริบู รณ ์ และอิม
่ หนํา และสรรเสริญ พระนามพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า ผู้ ทรงกระทํา แก่
เจ้ าอย่างมหัศจรรย์ ประชาชนของเราจะไม่ต้องขายหน้าอีก 27 เจ้ าจะรู ว้ า่ เราอยู่ท่ามกลาง
อิสราเอล และเรานี่ แหละคือพระเยโฮวาห์เป็นพระเจ้าของเจ้าไม่มีอื่นใดอีก ประชาชนของ
เราจะไม่ต้องขายหน้าอีก
ในวาระสุดท้ายพระเจ้าจะทรงเทพระวิญญาณของพระองค์เหนื อเนื้ อหนั งทัง้ ปวง
ต่อ มาภายหลัง จะเป็น อย่างนี้ คือ เราจะเทพระวิญญาณของเรามาเหนื อ เนื้ อ หนั ง ทัง้
ปวง บุตรชายบุตรสาวของเจ้าทัง้ หลายจะพยากรณ์ คนชราของเจ้าจะฝันและคนหนุ่มของ
เจ้า จะเห็น นิ มิ ต 29 ในกาลครัง้ นั ้น เราจะเทพระวิญญาณของเรามาเหนื อ กระทัง่ คนใช้ชาย
หญิง 30 เราจะสําแดงลางมหัศจรรย์ ในท้องฟ้า และบนดิน เป็น เลือดและไฟและเสาควัน
31 ดวงอาทิตย์จะกลายเป็ นความมืด ดวงจันทร์เป็ นเลือดก่อนวันใหญ่ยง
ิ่ และน่าสยดสยอง
32
แห่ง พระเยโฮวาห์จะมาถึง และอยู่ มาจะเป็น อย่างนี้ คือ ผู้ ใดที่ จะร้องออกพระนามของ
28
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พระเยโฮวาห์จะรอดพ้น เพราะจะมี คนรอดพ้น ในภู เขาศิ โยนและในเยรู ซาเล็ม ตามที่ พระ
เยโฮวาห์ตรัสไว้ และในพวกคนที่รอดนั ้นจะมีบรรดาบุคคลที่พระเยโฮวาห์ทรงเรียกด้วย�

3
อิสราเอลจะกลับสู่สภาพเดิม
1 “เพราะ ดู เถิด ในวัน เหล่า นั ้น และในเวลานั ้น เมื่อ เราให้ ยู ดาห์ และเยรู ซาเล็ม กลับ สู่
สภาพเดิม
พระเจ้าจะทรงลงโทษบรรดาประชาชาติที่บีบบังคับอิสราเอล
เราจะรวบรวมบรรดาประชาชาติ ทัง้ สิน
้ และนํา เขาลงมาที่ หุบ เขาเยโฮชาฟัท และเรา
จะเข้า สู่ การพิพากษากับ เขาที่ นั่น ด้วยเรือ
่ งประชาชนของเรา คื ออ ิส ราเอลมรดกของเรา
เพราะว่าเขาได้กระจายชนชาติของเราไปท่ามกลางประชาชาติ และได้แบ่งแผ่นดินของเรา
3 และได้ จับ สลากเอาประชาชนของเรา และให้เด็ก ผู้ชายเป็ น ข้า ของหญิง โสเภณี และขาย
เด็ก ผู้ หญิง ไปซื้อ เหล้า องุน
่ และดื่ม 4 โอ ไทระและไซดอน และประเทศฟี ลิ ส เตีย ทุก แคว้น
เอ๋ย เจ้าจะเอาอะไรกับเรา เจ้าจะแก้แค้นเราหรือ ถ้าเจ้าสนองเราอยู่ เราจะตอบสนองการก
ระทําของเจ้าเหนื อศีรษะของเจ้าอย่างฉั บพลันและอย่างรวดเร็ว 5 เพราะเจ้าได้เอาเงินของ
เราและทองคําของเราไป และเอาทรัพย์สมบัติมัง่ คัง่ ของเราไปยังบรรดาวิหารของเจ้า 6 เจ้
าได้ ขายประชาชนยู ดาห์ และเยรู ซาเล็ม ให้ แก่ พวกกรีก ถอนเขาไปไกลจากแดนเมืองของ
เขา 7 ดู เถิด เราจะกระตุ้น เขาจากสถานที่ ซ่ึง เจ้า ขายเขาไปนั ้น เราจะตอบสนองการกระ
ทําของเจ้าบนศีรษะของเจ้าเอง 8 เราจะขายบุตรชายและบุตรสาวของเจ้าไว้ในมือของคน
ยู ดาห์ และเขาทัง้ หลายจะขายต่อ ไปยัง คนเสบา แก่ ประชาชาติ หน ่ง
ึ ที่ อยู่ ห่างไกลออกไป
9
เพราะว่าพระเยโฮวาห์ลัน
่ พระวาจาแล้ว� จงประกาศข้อความต่อไปนี้ ให้นานาประชาชาติ
ทราบว่า จงเตรียมทําการรบ จงปลุกใจชายฉกรรจ์ ทัง้ หลาย ให้พลรบทัง้ สิน
้ เข้า มาใกล้ ให้
เขาขึ้น มาเถิด 10 จงตี ผาลไถนาของเจ้า ให้เป็น ดาบ และตี ขอลิด ของเจ้า ให้เป็น ทวน ให้คน
อ่อนแอพูด ว่า “ฉั น เป็น นั กรบ� 11 บรรดาประชาชาติ ทัง้ สิน
้ เอ๋ย จงรวมกัน อยู่ล้อมรอบ จง
รีบ มาเถิด จงเรียกประชุ มกั นที ่ นั ่น โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงนํา นั กรบของพระองค์
ลงมา 12 ให้บรรดาประชาชาติ ต่ืน ตัว และขึ้น มายัง หุบ เขาเยโฮชาฟัท เพราะที่ นั่น เราจะนั ่ง
พิพากษาบรรดาประชาชาติ ทัง้ สิ้ นที ่ อยู่ ล้อมรอบ 13 จงเอาเคียวเกี่ยวเถิด เพราะถึง ฤดู เก
ี่ยวแล้ว เข้าไปซิ ยํ่าเลย เพราะบ่อยํ่าองุน
่ กําลังเต็ม บ่อเก็ บน้าํ องุน
่ ล้นแล้ว เพราะว่าความ
ชัว่ ของเขาทัง้ หลายมากมายนั ก 14 มวลชน มวลชนในหุบเขาแห่งการตัดสิน เพราะวันแห่ง
พระเยโฮวาห์ใกล้ เข ้า มาแล้ว ในหุบเขาแห่ง การตัดสิน 15 ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์จะมืด
ไป ดวงดาวจะอับ แสง 16 พระเยโฮวาห์จะทรงเปล่ง พระสิงหนาทจากศิ โยน ทรงเปล่ง พระ
สุรเสียงของพระองค์จากเยรู ซาเล็ม และฟ้าสวรรค์กับพิภพก็จะหวัน
่ ไหว แต่พระเยโฮวาห์
จะทรงเป็นความหวังแห่งประชาชนของพระองค์ เป็นที่กําบังเข้มแข็งของคนอิสราเอล
2

การกลับสู่สภาพเดิมของอิสราเอล
เราคือ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเจ้า ผู้ ประทับ ในศิ โยน
ภู เขาบริสุทธิ์ ของเรา แล ้ว เยรู ซาเล็ม จะเป็น เมือ งบริสุทธิ์ จะไม่ มี คนต่างด้าวผ่านเมืองนั ้น
ไปอีก เลย 18 และอยู่ มาในวัน นั ้น จะมี น้ํา องุน
่ ใหม่ หยดจากภู เขา และมี น้ํานมไหลมาจาก
เนิ น เขา และห้วยทัง้ สิน
้ ของยู ดาห์ จะมี น้ํา ไหล และนํ้าพุ จะมาจากพระนิ เวศของพระเยโฮ
วาห์ และรดหุบเขาชิ ทธิม 19 อียป
ิ ต์ จะกลายเป็ นที ่ รกร้าง และเอโดมจะกลายเป็น ถิน
่ ทุ รก
ัน ดารร้าง เพราะเหตุ ความรุ นแรงที่ กระทํา ต่อ ชนชาติ ยู ดาห์ เพราะว่า เขากระทํา ให้ โลหิต
17 “ดัง นั ้น เจ้า ทัง
้ หลายจะได้ รู ว่
้ า

โยเอล 3:20
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โยเอล 3:21

ที่ ปราศจากความผิด ตกในแผ่น ดิน ของเขา แต่ ยู ดาห์ จะมี คนอาศัย อยู่ เป็น นิ ตย์ และ
เยรู ซาเล็มจะมีผู้อาศัยอยู่ทุกชัว่ อายุ 21 เราจะชําระเลือดของเขาซึ่งยังมิได้รับการชําระ เพ
ราะพระเยโฮวาห์ทรงสถิตในศิโยน�
20

อาโมส 1:1
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

อาโมส

ผูเข
้ ียนหนั งสือเล่มนคื
ี้ อ “อาโมสผูอยู
้ ในหมู
่
่ผูเลี
้ ้ยงแกะในเมืองเทโคอา� (1:1) อาโมส (ปี
ก่อน ค.ส. 776-763) พยากรณ์ และเขียนก่อนผู้พยากรณ์ โยเอลในอาณาจักรเหนื อในสมัย
กษั ตริย์เยโรโบอั มท ี่ 2 เขาอยู่ สม ัย เดีย วกั นก ับ โฮเชยา และอาจจะอยู่ สม ัย เดีย วกั นก ับ อิส
ยาห์ (1:1) เขาพยากรณ์ วา่ ประเทศซีเรีย ไทระ อัม โมน โมอั บก ับ อิสราเอลจะถูก พิพากษา
ลงโทษ เขาพยากรณ์ วา่ ภัยพิบัติ จะมาในสมัย “วันแห่งพระเยโฮวาห์� แล้วหลังจากนั ้นจะ
ตัง้ อาณาจักร 1000 ปีของพระเยซู
การพิพากษาประเทศต่างๆจะเกิดในทันทีและในอนาคต

ถ้อยคํา ของ อา โมส ผู้ อยู่ ใน หมู่ ผู้ เลี้ยง แกะ ใน เมือง เท โค อา ซึ่ง ท่าน ได้ เห ็น เกี่ยว กับ
อิสราเอล ในรัช กาลอุส ซี ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ และในรัช กาลเยโรโบอัม ราชโอรสของ
โยอาช กษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอล ก่อนแผ่น ดิน ไหวสองปี 2 ท่านกล่าวว่า “พระเยโฮวาห์ จะ
ทรงเปล่งพระสิงหนาทจากศิโยน และจะทรงเปล่งพระสุรเสียงของพระองค์จากเยรู ซาเล็ม
ลานหญ้า ของผู้ เลี้ยงแกะจะโศกเศร้า และยอดภู เขาคารเมลก็ จะเหีย
่ วไป� 3 พระเยโฮ
วาห์ตรัสดังนี้ ว่า “เพราะเหตุการละเมิดของดามัสกัส สามครัง้ และสี่ครัง้ เราจะไม่ยอมกลับ
การลงทัณฑ์ เพราะว่า เขาทัง้ หลายได้ นวดกิ เลอาดด้วยเลื่อนเหล็ก สําหรับ นวดข้าว 4 แต่
เราจะส่ง ไฟเข้า มาในเรือนของฮาซาเอล ซึ่ง จะเผาผลาญปราสาททัง้ หลายของเบนฮาดัด
เสีย 5 เราจะหักดาลประตูเมืองดามัสกัส และตัดผูที
้ ่อาศัยอยูอ
่ อกเสียจากที่ราบอาเวน และ
ผู้ นั้ นที ่ ถือ คทาจากวงศ์ วานของเอเดน และประชาชนซีเรีย จะต้องตกไปเป็น เชลยยัง เมือง
คีร�
์ พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ 6 พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า “เพราะเหตุ การละเมิด ของ
กาซา สามครัง้ และสี่ครัง้ เราจะไม่ยอมกลับการลงทัณฑ์ เพราะเขากวาดประชาชนทัง้ หมด
ไปเป็นเชลย เพื่อจะมอบให้แก่เอโดม 7 แต่ เราจะส่งไฟมาบนกําแพงเมืองกาซา ซึ่งจะเผา
ผลาญปราสาททัง้ หลายของเมืองนั ้นเสีย 8 เราจะตัดผู้ที่อาศัยอยู่ออกเสียจากอัชโดด และ
ผู้ที่ ถือคทาออกจากเมืองอัชเคโลน เราจะหันมือของเราต่อสู้ เอโครน ชาวฟี ลิสเตียที่ เหลือ
อยูจะพิ
่
นาศ� องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ 9 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “เพราะ
เหตุ การละเมิด ของเมืองไทระ สามครัง้ และสี่ ครัง้ เราจะไม่ ยอมกลับ การลงทัณฑ์ เพราะ
เขาได้ มอบประชาชนทัง้ หมดให้ แก่ เอโดม และไม่ ได้ ระลึก ถึง พันธสัญญาแห่ง ภราดรภาพ
10 แต่ เราจะส่งไฟมาบนกําแพงเมืองไทระ ซึ่งจะเผาผลาญปราสาททัง
้ หลายของเมืองนั ้น
เสีย� 11 พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า “เพราะเหตุ การละเมิด ของเมืองเอโดม สามครัง้ และ
สี่ ครัง้ เราจะไม่ ยอมกลับ การลงทัณฑ์ เพราะเขาได้ ไล่ ตามน้ องของเขาด้วยดาบ และสลัด
ความสงสารทิง้ เสียสิน
่ ทอนอยู่ตลอดกาล และความพิโรธของเขาก็
้ ความโกรธของเขาบัน
12
มีอยู่เป็นนิ ตย์ แต่ เราจะส่งไฟมาบนเมืองเทมาน ซึ่งจะเผาผลาญปราสาททัง้ หลายของ
เมืองโบสราห์� 13 พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า “เพราะเหตุ การละเมิด ของคนอัม โมน สาม
ครัง้ และสี่ครัง้ เราจะไม่ยอมกลับการลงทัณฑ์ เพราะว่าเขาได้ผ่าท้องหญิงมครรภ์
ี
ในเมืองกิ
เลอาด เพื่อจะขยายอาณาเขตของตน 14 แต่ เราจะจุดไฟขึ้นในกําแพงเมืองรับบาห์ และไฟ
จะเผาผลาญปราสาททัง้ หลายของเมืองนั ้นเสีย พร้อมด้วยเสียงโห่รอ
้ งในวันทําศึก พร้อม
1

อาโมส 1:15
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ด้วยพายุ อน
ั แรงกล้า ในวันที ่มี ลมหมุน
วท่านและเจ้านายของท่านด้วย� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ

อาโมส 3:2

15 กษั ตริย์ ของเขาทัง
้ หลายจะตกไปเป็นเชลย

ทัง้ ตั

2

พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า “เพราะเหตุ การละเมิด ของเมืองโมอับ สามครัง้ และสี่ ครัง้
เราจะไม่ยอมกลับการลงทัณฑ์ เพราะเขาได้ เผากระดูกของกษั ตริย์เอโดมให้เป็นปูน 2 แต่
เราจะส่งไฟมาบนโมอับ และไฟนั ้นจะเผาผลาญปราสาททัง้ หลายของเคริโอทเสีย และโม
อับจะตายท่ามกลางเสียงสับสนอลหม่าน ท่ามกลางเสียงโห่รอ
้ งและเสียงแตร 3 เราจะตัด
ผูวิ
้ นิจฉั ยออกเสียจากท่ามกลางเมืองนั ้น และจะประหารเจ้านายทัง้ หลายของเมืองนั ้นเสีย
พร้อมกับผู้วินิจฉั ย� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ
1

การพิพากษาต่อโมอับ ยูดาห์และอิสราเอล

“เพราะเหตุ การละเมิดของยูดาห์ สามครัง้ และสี่ ครัง้ เราจะ
ไม่ยอมกลับการลงทัณฑ์ เพราะว่าเขาปฏิเสธไม่รบ
ั พระราชบัญญัติ ของพระเยโฮวาห์ และ
มิได้รักษาพระบัญญัติของพระองค์ และการมุสาของเขาได้พาให้เขาหลงเจิน
่ ง
่ ไป ตามเยีย
ที่ บิ ดาของเขาได้ ดําเนิ น มาแล้ว 5 แต่ เราจะส่ง ไฟมาบนยู ดาห์ และไฟนั ้น จะเผาผลาญ
ปราสาททัง้ หลายของเยรู ซาเล็ม เสีย� 6 พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า “เพราะเหตุ การละเมิด
ของอิสราเอล สามครัง้ และสี่ครัง้ เราจะไม่ยอมกลับการลงทัณฑ์ เพราะเขาได้ขายคนชอบ
ธรรมเอาเงิน และขายคนขัดสนเอารองเท้าคู่เดียว 7 ซึ่งกระหายหาฝุ่นละอองแห่งแผ่นดิน
โลกบนศีรษะของคนจน และผลัก คนที่ ถ่อมใจออกเสีย จากหนทางของเขา บุ ตรชายและ
บิดาของเขาเข้าหาหญิงคนเดียวกัน เพื่อลบหลู่นามบริสุทธิข
์ องเรา 8 ตัวเขาเองนอนอยูข
่ ้าง
แท่น บูชาทุก แท่น อยู่ บนเสื้อผ้า ที่ เขายึด มาเป็น ประกัน และในนิ เวศแห่ง พระของเขา เขา
ทัง้ หลายดื่มเหล้าองุน
่ สําหรับผูที
้ ่ถูกปรับโทษ 9 เรายังได้ล้างผลาญคนอาโมไรต์ตรงหน้าเขา
ซึ่งส่วนสูงของเขาเหมือนอย่างความสูงของต้นสนสี ดาร์ และเป็นผู้ที่ แข็งแรงอย่างกับต้น
โอ๊ก เราทําลายผลข้างบนของเขาเสีย และทําลายรากข้างล่างของเขาเสีย 10 เรานําเจ้าขึ้น
มาจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ และได้ นํา เจ้า ถึง สี่ สิ บปี ในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร เพื่อ จะได้ กรรมสิทธิที
์ ่ ดิ นข
องคนอาโมไรต์ 11 เราได้ตังบ
้ ุตรชายบางคนของเจ้าให้เป็นผู้พยากรณ์ และได้ตัง้ ชายหนุ่ม
บางคนของเจ้า ให้ เป็น พวกนาศี ร ์ โอ คนอิสราเอลเอ๋ย ไม่ เป็น ความจริงด ัง นี้ หรือ � พระเย
โฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 12 “แต่ เจ้ าทัง้ หลายได้ กระทําให้พวกนาศี รด
์ ่ ืมเหล้าองุน
่ และบัญชา
พวกผู้ พยากรณ์ สัง่ ว่า ‘เจ้ าอย่า พยากรณ์ เลย � 13 ดู เถิด เจ้ ากดเราลง เหมือนเกวียนที่ เต็
มด้วยฟ่อนข้าวกดยัดลง 14 ฉะนั ้นการหนี จะประลาตไปจากผู้มีฝีเท้ารวดเร็ว คนที่แข็งแรง
จะไม่ สามารถเสริมกําลังของเขา คนที ่มี กําลัง มากจะช่วยชีวต
ิ ของตนก็ ไม่ ได้ 15 ผู้ ที่ ถือ คัน
ธนูจะไม่ยน
ื ยงอยู่ได้ ผู้มีฝีเท้าเร็วก็ชว
่ ยตัวเองให้รอดพ้นไม่ได้ หรือผู้ที่ ขี่ม้าก็ ชว
่ ยตัวเองให้
รอดพ้นไม่ได้เหมือนกัน 16 และผู้ที่มีใจกล้าหาญท่ามกลางผู้มีกําลังเข้มแข็งเหล่านั ้นจะหนี
ไปอย่างเปลือยเปล่าในวันนั ้น� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ
4 พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า

3

ความยากลําบากสําหรับทุกตระกูลของอิสราเอล

1 โอ

คนอิสราเอลเอ๋ย จงฟังพระวจนะนี้ ซ่ึงพระเยโฮวาห์ตรัสกล่าวโทษท่านทัง้ หลาย คือ
กล่าวโทษหมดทัง้ ครอบครัว ซึ่ง เราได้ นํา ออกจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ ว่า 2 “ในบรรดาครอบครั
วท ัง้ สิน
้ ก ดัง นั ้น เราจึง จะลงโทษเจ้า เพราะความชัว่ ช้า ทัง้ สิน
้ ในโลกนี้ เจ้ าเท่า นั ้ นที ่ เรารู จั
้
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ของเจ้า สองคนจะเดิน ไปด้วยกัน ได้ หรือ นอกจากทัง้ สองจะได้ ตกลงกัน ไว้ก่อน 4 สิ งโต
จะแผดเสียงดัง อยู่ ในป่า เมื่ อม ัน ไม่ มี เหย่อ
ื หรือ ถ้า สิงโตหนุ่ม จับ สัตว์อะไรไม่ ได้ เลย มัน จะ
ร้องออกมาจากถํ้าของมันหรือ 5 ถ้าไม่มีเหย่อ
ื ล่อไว้ นกจะลงมาติ ดกับบนดินได้ หรือ ถ้าไม่
มี อะไรเข้าไปติ ดกับ กับจะลัน
่ ขึ้นจากดินได้ หรือ 6 เขาจะเป่าแตรในเมือง และประชาชนไม่
ตกใจกลัว อะไรหรือ จะมี ภัย ตกอยู่ ในเมืองหนึ่ ง เมืองใดหรือ นอกจากว่า พระเยโฮวาห์ ทรง
กระทํา เอง 7 แท้ จร ิ งองค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า จะมิ ได้ ทรงกระทํา อะไรเลย โดยมิ ได้ เปิด
เผยความลึ กล ับ ให้แก่ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ คือ ผู้ พยากรณ์ 8 สิ งโตแผดเสียงร้องแล้ว ผู้ ใด
จะไม่ กล ัว บ้าง องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัส แล้ว จะมี ผู้ ใดที่ จะไม่ พยากรณ์ หรือ � 9 จง
ประกาศในปราสาททัง้ หลายที่อช
ั โดด และในปราสาททัง้ หลายในแผ่นดินอียป
ิ ต์ และกล่าว
ว่า “จงประชุมกันบนภูเขาแห่งสะมาเรีย และพินิจดูความโกลาหลอันยิง่ ใหญ่มากมายและ
ผู้ ที่ ถู กกดขี่ ทัง้ หลายท่ามกลางเมืองนั ้น� 10 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “เพราะเขาไม่ รู ้จัก ที่ จะ
กระทํา ให้ ถูก ต้อง คือ ผู้ ที่ สํ่า สมความรุ นแรงและการโจรกรรมไว้ในปราสาททัง้ หลายของ
เขา� 11 เพราะฉะนั ้น องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจึงตรัสดังนี้ ว่า “จะมีปฏิปักษ์ ผู้หน่งึ มาล้อม
แผ่น ดิน ไว้ และเขาจะบัน
่ ทอนขุม กําลัง เสีย จากเจ้า และปราสาททัง้ หลายของเจ้า จะถูก
ปล้น� 12 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “ผู้เลี้ยงแกะชิงเอาขาสองขาหรือหูชิ้นหนึ่ งมาจากปาก
สิงโตได้ฉั นใด คนอิสราเอลผู้อยู่ที่มุมหนึ่ งของเตียงในสะมาเรีย และบนที่นอนในดามัสกัส
จะได้ รบ
ั การช่วยให้พ้น ได้ ฉั น นั ้น � 13 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า พระเจ้า จอมโยธาตรัสว ่า
“ฟัง ซิ และเป็น พยานกล่าวโทษวงศ์ วานของยาโคบเถิด 14 ว่า ในวันที ่ เราทําโทษอิสราเอล
เรือ
่ งการละเมิด ของเขา เราจะทําโทษแท่น บูชาทัง้ หลายของเมืองเบธเอลด้วย เชิง งอนที่
แท่ นบู ชานัน
้ จะถูกตัดออกและตกลงที่ ดิน 15 เราจะโจมตี เรือนพักฤดู หนาวพร้อมกับเรือน
พักฤดูร้อน และเรือนที่ทําด้วยงาช้างจะพินาศ และเรือนใหญ่ๆทัง้ สิน
้ จะสูญสิน
้ ไป� พระเย
โฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ
3

4

พระเจ้าทรงปฏิเสธเครือ
่ งสัตวบูชาต่างๆที่แท่นบูชาเท็จของเมืองเบธเอล
“แม่ วัวท งั ้ หลายแห่ง เมืองบาชานเอ๋ย จงฟัง คํา นี้ เถิด คือ ผู้ ที่ อยู่ ในภูเขาสะมาเรีย ผู้ ที่
บีบบังคับคนยากจน และขยี้คนขัดสน ผู้ที่กล่าวแก่นายของตนว่า ‘เอามาซิคะ เราจะได้ด่ ืม
กัน� 2 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ทรงปฏิญาณไว้ด้วยความบริสุทธิ์ ของพระองค์ ว่า ดู เถิด
วันทัง้ หลายจะมาถึงเจ้า เขาจะเอาขอเกี่ยวเจ้าไป จนถึงคนที่สุดท้ายของเจ้า เขาก็จะเกี่ยว
ไปด้วยเบ็ด 3 และเจ้าจะออกไปตามช่องกําแพง แม่วัวทง
ั ้ หลายจะออกไปตามช่องตรงข้าง
หน้าตน และเจ้าจะทิ้งมันเข้าไปในวังนั ้น� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 4 “จงมาที่ เบธเอล
มาทําการละเมิด มาที่ กิล กาลซิ มาทําการละเมิด ให้ ทวีมากขึ้น จงนํา เครือ
่ งสัตวบูชาของ
5
เจ้า มาทุก เช้า และนํา สิบ ชัก หนึ่ ง ของเจ้า หลัง จากสามปี จงเผาบูชาโมทนาด้วยใช้ สิ ่ง ที่ มี
เชื้อ และประกาศการถวายบู ชาด ้วยใจสมัคร จงโฆษณา โอ คนอิสราเอลเอ๋ย เจ้ ารัก ที่ จะ
กระทําอย่างนี้ นี่ นะ� องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ
1

พระเจ้าทรงให้อส
ิ ราเอลระลึกถึงการลงโทษในอดีต
เราให้ฟันของเจ้าสะอาด สถานที่ทุกแห่งของเจ้าก็ขาดอาหาร เจ้าก็ยงั
ไม่ กล ับ มาหาเรา� พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ 7 “เราได้ ยบ
ั ยัง้ ฝนไว้เสีย จากเจ้า ด้วย เมื่
อก่อนถึงฤดูเกี่ยวสามเดือน เราให้ฝนตกในเมืองหนึ่ ง อีกเมืองหนึ่ งไม่ให้ฝน นาแห่งหนึ่ งมี
ฝนตก และนาที่ ไม่มีฝนก็ เหีย
่ วแห้ง 8 ดังนั ้นชาวเมืองสองสามเมืองก็ ดัน
้ ด้นไปหาอีกเมือง
6 “ทัว
่ ไปทุกเมือง
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หนึ่ ง เพื่อ จะหานํ้า ดื่ม และไม่ รู ้จั กอ ม
ิ่ เจ้ าก็ ยงั ไม่ กล ับ มาหาเรา� พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้
แหละ 9 “เราโจมตีเจ้าด้วยให้ข้าวม้านและขึ้นรา เมื่อบรรดาสวนของเจ้าและสวนองุน
่ ของ
เจ้า พร ้ อมต้น มะเดื่อ และต้น มะกอกเทศของเจ้า ผลิตผล ตัก
๊ แตนก็ มาก ิน เจ้ าก็ ยงั ไม่ กล ับ
มาหาเรา� พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ 10 “เราให้โรคระบาดอย่างที่ เก ิด ในอียป
ิ ต์ มาเกิด
ท่ามกลางเจ้า เราประหารคนหนุ่ม ของเจ้า เสีย ด้วยดาบ ทัง้ เอาม้า ทัง้ หลายของเจ้า ไปเสีย
และกระทําให้ความเน่าเหม็นทีค
่ ่ายของเจ้าคลุ้งเข้าจมูกเจ้า เจ้าก็ยงั ไม่กลับมาหาเรา� พระ
เยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 11 “เราควํา่ เจ้าเสียบ้าง อย่างที่พระเจ้าควํา่ เมืองโสโดมและเมือง
โกโมราห์ เจ้ าเหมือ นดุ้น ฟื นที ่ เขาหยิบ ออกมาจากกองไฟ เจ้ าก็ ยงั ไม่ กล ับ มาหาเรา� พระ
เยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ 12 “โอ อิสราเอลเอ๋ย เพราะฉะนั ้น เราจะต้องกระทํา กับ เจ้า ดังนี้
เพราะเราจะต้องกระทํา เช่น นี้ แก่ เจ้า โอ อิสราเอลเอ๋ย จงเตรียมตัว เพื่อ จะเผชิญ พระเจ้า
ของเจ้า� 13 เพราะดู เถิด พระองค์ ผู้ ปั้ นภูเขาและสร้างลม และทรงประกาศพระดําริของ
พระองค์แก่มนุษย์ ผู้ทรงกระทําให้รุง่ สว่างกลายเป็นความมืด และทรงดําเนิ นบนที่สูงของ
พิภพ พระนามของพระองค์ คือพระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธา

5
การครํา่ ครวญเรือ
่ งวงศ์วานอิสราเอล
โอ วงศ์ วาน อิสราเอล เอ๋ย จง ฟัง ถ้อยคํา นี้ ซึ่ง เรา ครํา่ ครวญ ถึง เจ้า ว่า 2 “พรหมจารี
อิสราเอลล้มลงแล้ว และเธอจะไม่ลุกขึ้นอีก เธอถูกทิง้ ไว้บนแผ่นดินของเธอ ไม่มีผู้ใดพยุง
เธอขึ้นอีก� 3 เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า “เมืองที่มีคนออกไปพันหนึ่ ง
จะเหลือกลับ มาหนึ่ ง ร้อยคน และซึ่ งม ี ออกไปหนึ่ ง ร้อยคนจะเหลือ สิบ คนแก่ วงศ์ วานของ
อิสราเอล� 4 เพราะพระเยโฮวาห์ ตรัส แก่ วงศ์ วานอิสราเอลดังนี้ ว่า “จงแสวงหาเรา และ
เจ้าจะดํารงชีวต
ิ อยู่ 5 แต่อย่าแสวงหาเบธเอล และอย่าเข้าไปในกิลกาล หรือข้ามไปยังเบเอ
อร์เชบา เพราะว่ากิลกาลจะต้องตกไปเป็นเชลยเป็นแน่ และเบธเอลก็จะสูญไป� 6 จงแสวง
หาพระเยโฮวาห์และเจ้าจะดํารงชีวต
ิ อยู่ เกรงว่าพระองค์จะทรงพลุ่งออกมาอย่างไฟในวงศ์
วานโยเซฟ ไฟจะเผาผลาญ และไม่ มี ผู้ ใดดับ ให้เบธเอลได้ 7 เจ้ าทัง้ หลายผู้ เปล ี่ยนความยุ
ติธรรมให้ขมอย่างบอระเพ็ด และเหวีย
่ งความชอบธรรมลงสู่พื้นดิน 8 จงแสวงหาพระองค์
ผู้ ทรงสร้างหมู่ ดาวลูกไก่ และหมู่ ดาวไถ และเป็น ผู้ทรงกลับ เงามัจจุ ราชให้เป็ นร ุ่ง เช้า และ
ทรงกระทํากลางวันให้มืดเป็นกลางคืน ผู้ทรงเรียกนํ้าทะเลมาและโปรยนํ้านั ้นลงบนพื้นพิ
ภพ พระเยโฮวาห์ คือ พระนามของพระองค์ 9 ผู้ ทรงกระทํา ให้ ผู้ ที่ ถู กปล้น แวบเข้า สู่ ผู้ แข็ง
แรง ผู้ ที่ ถู กปล้น จึง เข้า สู่ ป้อมปราการ 10 เขาทัง้ หลายเกลียดผู้ ที่ กล ่าวเตือนที่ ประตู เมือง
และเขาทัง้ หลายสะอิดสะเอียนผู้ที่ พู ดอย่างเที่ยงธรรม 11 เพราะว่าเจ้าทัง้ หลายเหยียบยํ่า
คนยากจน และเอาส่วยข้าวสาลี ไปเสียจากเขา เจ้ าจึงสร้างตึ กด้วยศิ ลาสกัด แต่ เจ้ าจะไม่
ได้ อยู่ ในตึก นั ้น เจ้ าทํา สวนองุ ่นที ่ ร่มรืน
่ แต่ เจ้ าจะไม่ ได้ ดื่ มน ้าํ องุน
่ จากสวนนั ้น 12 เพราะ
เรารู ว
้ า่ การละเมิด ของเจ้า มี เท่าใด และบาปของเจ้า มากมายสัก เท่าใด เจ้ าทัง้ หลายผู้ ข่ม
ใจคนชอบธรรม ผู้รับสินบน และขับไล่คนขัดสนออกไปเสียจากประตูเมือง 13 เพราะฉะนั ้น
คนที ่มี ปัญญาจะนิ่ งเสียในเวลาเช่นนั ้น เพราะเป็นเวลาชัว่ ร้าย 14 จงแสวงหาความดี อย่า
แสวงหาความชัว่ เพื่อ เจ้า จะดํารงชีวต
ิ อยู่ ได้ พระเยโฮวาห์พระเจ้า จอมโยธาจึง จะทรงสถิ
ตก ับ เจ้า ดัง ที่ เจ้ ากล่าวแล้ วน ัน
้ 15 จงเกลียดชัง ความชัว่ และรัก ความดี และตัง้ ความยุ ติ
ธรรมไว้ที่ ประตู เมือง ชะรอยพระเยโฮวาห์พระเจ้า จอมโยธาจะทรงพระกรุ ณาต่อ วงศ์ วาน
โยเซฟที่เหลืออยูนั
่ ้น
1
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วันแห่งพระเยโฮวาห์ในอนาคต
เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ พระเจ้า จอมโยธา องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า “ตาม
ถนนทุก สายจะมี การรํา่ ไห้ และตามบรรดาถนนหลวงจะมี คนพูด ว่า ‘อนิ จจาเอ๋ย อนิ จจา
เอ๋ย� เขาจะร้องเรียกชาวนาให้ไว้ทุกข์ และให้ผู้ชํานาญเพลงโศกร้องโอดครวญ 17 ในสวน
องุน
่ ทัง้ สิน
้ จะมี การรํา่ ไห้ เพราะเราจะผ่านไปท่ามกลางเจ้า� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ
18 วิบัติแก่เจ้า ผู้ปรารถนาวันแห่งพระเยโฮวาห์ วันนั ้นจะเป็ นประโยชน์ อะไรแก่เจ้าเล่า วัน
แห่งพระเยโฮวาห์เป็นความมืด ไม่ใช่เป็นความสว่าง 19 อย่างกับคนหนี สิงโตไปปะหมี หรือ
เหมือนคนเข้าไปในเรือนเอามือ เท้า ฝาผนั ง และงู ก็ กัด เอา 20 วัน แห่ง พระเยโฮวาห์ จะเป็น
ความมืด ไม่ใช่ความสว่าง เป็นความมืดคลุ้ม ไม่มีความแจ่มใสเลย
16

พระเจ้าทรงดูหมินว
่ ันเทศกาลที่ไร้ความชอบธรรม
“เราเกลียดชัง เราดู หมิน
่ บรรดาวัน เทศกาลของเจ้า และจะไม่ ดมกลิน
่ ในการประชุ
22
มอันศักดิสิ
าเลย แม้ว่าเจ้าถวายเครือ
่ งเผาบูชาและธัญญบูชาแก่เรา เราจะไม่
์ ทธิของเจ้
์
ยอมรับสิง่ เหล่านั ้น และสันติบูชาด้วยสัตว์อว
้ นพีของเจ้านั ้น เราจะไม่มองดู 23 จงนําเสียง
เพลงของเจ้าไปเสียจากเรา เพราะเราจะไม่ฟังเสียงพิณใหญ่ของเจ้า 24 แต่ จงให้ความยุติ
ธรรมหลัง่ ไหลลงอย่างนํ้า และให้ความชอบธรรมเป็นอย่างลําธารที่ ไหลอยู่เป็นนิ ตย์ 25 โอ
วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย เจ้าได้นําเครือ
่ งบูชาและเครือ
่ งสัตวบูชาถวายแก่เราในถิน
่ ทุรกันดาร
ถึงสี่ สิ บปี หรือ 26 เจ้ าทัง้ หลายได้ หามพลับพลาของพระโมเลคและพระชีอัน รู ปเคารพของ
เจ้า คือดาวแห่งพระของเจ้า ซึ่งเจ้าได้ทําไว้สําหรับตัวเจ้าเอง 27 เพราะฉะนั ้น เราจะนําเจ้า
ให้ ไปเป็น เชลย ณ ที่ เลยเมืองดามัสกัส ไป� พระเยโฮวาห์ ซึ่ง ทรงพระนามว่า พระเจ้า จอม
โยธา ตรัสดังนี้ แหละ
21

6

การลงโทษชนชาติอิสราเอล

1 “วิบัติ แก่ ผู้ ที่ เอกเขนกอยู่ ในศิ โยน

และวางใจอยู่ในภูเขาสะมาเรีย คือ ผู้ มี ชื่อ เสียงแห่ง
ประชาชาติ ชน
ั ้ เอกในบรรดาประชาชาติ ทัง้ หลาย ผู้ ซึ่ง วงศ์ วานอิสราเอลมาหานั ่น น่ ะ 2 จง
ไปยังเมืองคาลเนห์ และดูเอาเถอะ จากที่นั่นก็ไปยังฮามัทเมืองใหญ่ แล้วลงไปยังเมืองกัท
ของชาวฟี ลิ ส เตีย เมืองเหล่า นั ้น ดี กว่า อาณาจักรเหล่า นี้ หรือ หรือ อาณาเขตเมืองเหล่า นั ้น
ใหญ่ กว่า อาณาเขตเมืองของเจ้า หรือ 3 เจ้ าผู้ ที่ อยากผลัด วัน สนองความร้ายให้เนิ่ น ไป แต่
กลับนําเอาบัลลั งก์แห่งความทารุ ณให้เข้ามาใกล้ 4 วิบัติแก่ ผู้ที่ นอนบนเตียงงาช้าง และผู้
ซึ่ง เหยียดตัว อยู่ บนเก้าอี้ ยาว และกิน ลูก แกะที่ ได้ มาจากฝูง แกะ และลูกวัว จากท่ามกลาง
คอกวัว 5 และร้องเพลงไร้สาระประสานเสียงพิณ ใหญ่ กระทํา อย่างดาวิด ในการประดิษฐ์
เครือ
่ งดนตรีขึ้น ใหม่ 6 ผู้ ใช้ ชามใส่ น้ํา องุน
่ ดื่ม และชโลมตัว ด้วยนํ้ามัน อย่างดี แต่ มิได้ เป็น
ทุกข์ โศกในเรือ
่ งความทุกข์ ยากของโยเซฟ 7 เพราะฉะนั ้น บัดนี้ เขาจะต้องไปเป็น เชลยกับ
พวกแรกที่ตกไปเป็นเชลย และเสียงอึงคะนึ งของพวกที่นอนเหยียดตัวกห
็ มดสิน
้ ไป� 8 องค์
พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าได้ทรงปฏิญาณต่อพระองค์เองว่า พระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธาตรั
สว ่า “เราสะอิดสะเอียนความลํ้า เลิศ ของยาโคบ และเกลียดปราสาททัง้ หลายของเขา เรา
จะมอบเมืองนั ้น และบรรดาสิง่ สารพัด ที่ อยู่ในเมืองนั ้น เสีย� 9 ต่อ มาถ้า ในเรือนเดียวมี คน
เหลืออยูสิ
่ บคน เขาจะต้องตายหมด 10 และเมื่อลุงของผู้ใด คือผู้ที่เผาเพื่อเขา จะยกศพขึ้น
เพื่อ จะนํา กระดูก ออกนอกเรือน และจะกล่าวกับ คนที่ อยู่ ในห้องชัน
้ ในที่สุด ของเรือนนั ้ นว
่า “ยังมีใครอยู่กับเจ้าหรือ� เขาจะตอบว่า “ไม่มี� และเขาจะกล่าวว่า “จุ ๊จุ ๊ อย่าให้เราออก
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11 เพราะดู เถิด

พระนามของพระเยโฮวาห์�
พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแล้ว พระองค์ จะทรง
ฟาดเรือนใหญ่ ให้แตกเป็น ชิน
้ ๆ และเรือนเล็ กก ็ จะแตกเป็น จุ ณ 12 ม้า จะวิง่ บนศิลาหรือ มี
คนหนึ่ งคนใดใช้ววั ไถที่นั่นหรือ แต่เจ้าทัง้ หลายได้กลับความยุติธรรมให้ขมอย่างดีหมี และ
เปลี่ยนผลของความชอบธรรมให้ขมอย่างบอระเพ็ด 13 เจ้าทัง้ หลายผูเ้ ปรมปรีดิอยู
์ ในสิ
่
งอ
่ ัน
ไร้สาระ ผู้ซึ่งกล่าวว่า “เราได้ยด
ึ เขาสัตว์มาเป็นของเราด้วยกําลังของเรามิใช่หรือ� 14 พระ
เยโฮวาห์พระเจ้า จอมโยธาตรัสด ัง นี้ ว่า “เพราะ ดู เถิด โอ วงศ์ วานอิสราเอลเอ๋ย เราจะยก
ประชาชาติ หน ่งึ ให้ ข้น
ึ ต่อสู้ เจ้า และเขาจะบีบ บังคับ เจ้า ตัง้ แต่ ทางเข้า เมืองฮามั ท ถึง แม่น้ํา
แห่งถิน
่ ทุรกันดาร�

7
พระเจ้าทรงบรรเทาการทําโทษ แล้วลงโทษต่อไป
องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ทรง สําแดง แก่ ข้าพเจ้า ดังนี้ ว่า ดู เถิด พระองค์ ทรง สร้าง
ตัก
๊ แตน เมื่อพืชรุ น
่ หลังเริม
่ หลังจากที่กษั ตริย์ได้เกี่ยวแล้ว
่ งอกขึ้นมา และดูเถิด เป็นพืชรุ น
2 และต่อ มาเมื่อ ตัก
๊ แตนกิน หญ้า ในแผ่น ดิน นั ้น หมดแล้ว ข้าพเจ้า จึง ว่า “โอ ข้า แต่ องค์
พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ขอทรงให้ อภัย ยาโคบจะตัง้ อยู่ ได้ อย่างไร เพราะเขาเล็ก นิ ด เดียว�
3 เก ี่ ยวด ้วยเรือ
่ งนี้ พระเยโฮวาห์ทรงกลับ พระทัย พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “จะไม่ เป็น ไปอย่าง
นี้ � 4 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าทรงสําแดงแก่ข้าพเจ้าอย่างนี้ ว่า ดูเถิด องค์พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้าทรงเรียกให้มีการสู้ ความด้วยไฟ และไฟได้เผาผลาญมหาสมุทรใหญ่ และกินส่วน
หนึ่ งเสีย 5 ข้าพเจ้าจึงทูลว่า “โอ ข้าแต่ องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า ขอพระองค์ ทรงยับยัง้ ไว้
ยาโคบจะตัง้ อยู่ ได้ อย่างไร เพราะเขาเล็ก นิ ด เดียว� 6 เก ี่ ยวด ้วยเรือ
่ งนี้ พระเยโฮวาห์ ทรง
กลับพระทัย องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า “จะไม่เป็นไปอย่างนั ้นด้วย� 7 พระองค์ทรง
สําแดงแก่ข้าพเจ้าว่า ดูเถิด องค์พระผู้เป็นเจ้าประทับยืนอยู่ที่ข้างกําแพงสร้างด้วยใช้สาย
ดิง่ มี สายดิง่ อยู่ ในพระหัตถ์ 8 และพระเยโฮวาห์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า “อาโมสเอ๋ย เจ้ าเห็น
อะไร� และข้าพเจ้า ทูล ว่า “สายดิง่ เส้น หนึ่ ง พระเจ้า ข้า� แล ้ วองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตรัสว ่า
“ดู เถิด เราจะเอาสายดิง่ จั บท ่า มกลางอิสราเอลประชาชนของเรา เราจะไม่ ผ่านเขาไปอีก
9 สถานที่อันสู งทัง
้ หลายของอิสอัคจะรกร้างไป และสถานบริสุทธิ์ทัง้ หลายของอิสราเอลจะ
ถูกทิง้ ไว้เสียเปล่า และเราจะลุกขึ้นต่อสู้วงศ์วานเยโรโบอัมด้วยดาบ�
1

อามาซิยาห์สัง่ ให้อาโมสออกจากเมืองเบธเอล

10 แลว
้ อามาซิยาห์ปุโรหิตแห่งเบธเอลส่งคนไปยังเยโรโบอัมกษั ตริย์แห่งอิสราเอล

ทูลว่า
“อาโมสได้ คิด กบฏต่อ พระองค์ ในท่ามกลางวงศ์ วานอิสราเอล บรรดาถ้อยคํา ของเขาก็ หน
ักแผ่นดิน 11 เพราะอาโมสได้กล่าวดังนี้ ว่า ‘เยโรโบอัมจะสิน
ิ ้วยดาบ และอิสราเอลจะ
้ ชีวตด
ตกไปเป็น เชลยห่างจากแผ่น ดิน ของเขา� ” 12 และอามาซิ ยาห์พู ดก ับ อาโมสว่า “โอ ท่าน
ผู้ ทํานาย ไปเถิด จงหนี ไปเสีย ที่ แผ่ นดิน ยู ดาห์ ไปรับ ประทานอาหารที่ นั ่น และพยากรณ์ ที่
นั ่นเถิด 13 อย่ามาพยากรณ์ ที่เบธเอลอีกเลย เพราะว่านี้ เป็นสถานบริสุทธิ์ของกษั ตริย์ และ
เป็นพระราชสํานั กของกษั ตริย์�
อาโมสตอบผู้ที่กล่าวหาท่าน
อาโมสจึง ตอบอามาซิ ยาห์ ว่า “ข้าพเจ้า ไม่ ใช่ ผู้ พยากรณ์ หรือ ลูกชายของผู้ พยากรณ์
ข้าพเจ้า เป็น คนเลี้ยงสัตว์ และเป็น คนเก็บ ผลมะเดื่อ 15 และพระเยโฮวาห์ ทรงนํา ข้าพเจ้า
มาจากการติดตามฝูงแพะแกะ และพระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘ไปซิ จงพยากรณ์ แก่
14
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อิสราเอลประชาชนของเรา� ฉะนั ้น บัดนี้ จงฟัง พระวจนะของพระเยโฮวาห์ ท่านกล่าว
ว่า ‘อย่าพยากรณ์ กล่าวโทษอิสราเอล และอย่าเทศนากล่าวโทษวงศ์ วานอิสอัค� 17 เพราะ
ฉะนั ้น พระเยโฮวาห์จึงตรัสดังนี้ ว่า ‘ภรรยาของท่านจะเป็นหญิงโสเภณี ที่ในเมือง บุตรชาย
หญิงของท่านจะล้มลงตายด้วยดาบ และที่ ดิ นของท่านเขาจะขึงเส้นแบ่งออก ตั วท่านเอง
จะสิน
ิ ในแผ่นดินทีไม่
่ สะอาด และอิสราเอลจะต้องตกไปเป็นเชลยห่างจากแผ่นดินของ
้ ชีวต
ตนเป็นแน่ � ”
16

8
ผลไม้ฤดูร้อนที่เปื่ อยเน่า

1 องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าพระเจ้าทรงสําแดงแก่ข้าพเจ้าดังนี้ ว่า

ดูเถิด มีกระจาดผลไม้ฤดูร้อน
กระจาดหนึ่ ง 2 และพระองค์ ตรัสว ่า “อาโมส เจ้ าเห็น อะไร� และข้าพเจ้า ทูล ว่า “ผลไม้ ฤดู
ร้อนกระจาดหนึ่ ง พระเจ้าข้า� แล้วพระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “วันสิน
้ สุ ดมาถึงอิสรา
เอลประชาชนของเราแล้ว เราจะไม่ผ่านเขาไปอีกเลย� 3 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า
“ในวันนั ้น เสียงเพลงในพระวิหารจะเป็นเสียงรํา่ ไห้ จะมีศพมากมายทุกแห่งทิง้ ไว้เงียบๆ�
พระเจ้าทรงคํานวณบาปทัง้ หลายของอิสราเอล
โอ ท่านผู้ เหย ียบยํ่า คนขัดสน ท่านผู้ ทําลายคนยากจนแห่ง แผ่น ดิน จงฟัง ถ้อยคํา นี้
5 โดยกล่าวว่า “เมื่อไรหนอวัน ขึ้น คํ่า จะหมดไป เราจะได้ ขายข้าวของเรา เมื่อไรหนอวัน สะ
บาโตจะพ้นไป เราจะได้เอาข้าวสาลีออกขาย เราจะได้กระทําเอฟาห์ให้ย่อมลง และกระทํา
เชเขลให้ โตขึ้น และหลอกค้า ด้วยตาชัง่ ขี้ ฉ้ อ 6 เพื่อ เราจะได้ ซ้ือ คนจนด้วยเงิน และซื้อ คน
ขัดสนด้วยรองเท้า สานคู่ หนึ่ ง เออ และขายกากข้าวสาลี� 7 โดยศั กด ิ์ศร ี ของยาโคบ พระ
เยโฮวาห์ ทรงปฏิญาณว่า “แน่ นอนที เดียว เราจะไม่ ลืม การกระทํา ของเขาสัก อย่างเดียว
เป็น นิ ตย์ 8 แผ่ นดิน จะไม่ หวัน
่ ไหวเพราะเรือ
่ งนี้ หรือ ทุ กคนที่ อาศัย อยู่ ในแผ่น ดิน นั ้น จะไม่
ไว้ทุกข์ หรือ และแผ่น ดิน นั ้น ทัง้ หมดก็ เอ ่อ ขึ้น มาอย่างแม่ นํ้า ถู กซัด ไปซัด มาและยุบ ลงอีก
เหมือนแม่น้ําแห่งอียป
ิ ต์มิใช่หรือ� 9 องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า “และต่อมาในวันนั ้น
เราจะกระทําให้ดวงอาทิตย์ตกในเวลาเที่ยงวัน กระทําให้โลกมืดไปในกลางวันแสกๆ 10 เรา
จะให้การเลี้ยงของเจ้าทัง้ หลายกลับเป็นการไว้ทุกข์ และให้เสียงเพลงทัง้ สิน
้ ของเจ้าเป็นคํา
ครํา่ ครวญ เราจะนําผ้ากระสอบมาที่เอวของคนทัง้ หลาย และศีรษะทัว่ ไปก็จะล้าน และเรา
จะกระทําให้เป็นเหมือนการไว้ทุกข์ให้บุตรชายคนเดียวของเขา และวาระสุดท้ายก็จะให้เห
มือ นวันที ่ ขมขื่น � 11 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสว ่า “ดู เถิด วัน เวลาก็ มาถึง เมื่อ เราจะ
ส่ง ทุพภิกขภัย มาที่ แผ่น ดิน ไม่ใช่ การอดอาหาร หรือ การกระหายนํ้า แต่ จะอดฟัง พระวจะ
ของพระเยโฮวาห์ 12 เขาทัง้ หลายจะท่องเที่ยวจากทะเลนี้ ไปทะเลโน้ น และจากทิศเหนื อไป
ทิศ ตะวัน ออก เขาทัง้ หลายจะวิง่ ไปวิง่ มาเพื่อ แสวงหาพระวจนะของพระเยโฮวาห์ แต่ เขา
จะหาไม่พบ 13 ในวันนั ้น สาวพรหมจารีสวยๆและคนหนุ่มจะสลบไสลเพราะความกระหาย
14 บรรดาผูที
้ ่ปฏิญาณโดยความบาปแห่งสะมาเรีย และกล่าวว่า ‘โอ ดานเอ๋ย พระของท่าน
มี ชีวิตอยู่แน่ ฉั นใด� และว่า ‘พระมรรคาของเบเออร์เชบามี ชีวิตอยู่แน่ ฉั นใด� เขาเหล่านี้
จะล้มลง และจะไม่ลุกขึ้นอีกเลย�
4

9
อิสราเอลจะถูกกระจัดกระจายไปทัว่ โลก (พบญ 28:63-68)

อาโมส 9:1
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อาโมส 9:15

ข้าพเจ้า เห็น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ประทับ ยืน อยู่ ข้างแท่ นบู ชา และพระองค์ ตรัสว ่า “จงตี
ที่ หัวเสาเพื่อให้ธรณี ประตูหวัน
่ ไหว และจงหักมันเสียให้เป็นชิน
้ ๆเหนื อศีรษะของประชาชน
ทัง้ หมด คนที ่ ยงั เหลือ อยู่เราจะสังหารเสีย ด้วยดาบ จะไม่ มี ผู้ ใดหนี ไปได้ เลย จะไม่ รอดพ้น
ไปได้ สัก คนเดียว 2 แม้ว ่า เขาจะขุด ไปถึง นรก มือ ของเราจะจับ เขามาจากที่ นั ่น ถ้า เขาจะ
ปีน ไปฟ้า สวรรค์ เราจะนํา เขาลงมาจากที่ นั ่น 3 แม้ว ่าเขาจะซ่อนอยู่ที่ ยอดเขาคารเมล เรา
จะหาเขาที่ นั่น แล้ว จับ เขามา แม้ว ่า เขาจะไปซ่อนอยู่ที่ ก้น ทะเลให้พ้น ตาเรา เราจะบัญชางู
ที่ นั่น และมัน จะกัด เขา 4 แม้ว ่า เขาจะตกไปเป็น เชลยต่อ หน้า ศั ตรู ของเขาทัง้ หลาย เราจะ
บัญชาดาบที่ นั ่น และดาบจะฆ่าเขาเสีย เราจะจ้องมองดู เขาอยู่เป็นการมองร้าย ไม่ใช่มอง
ดี� 5 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า จอมโยธา พระองค์ ผู้ ทรงแตะต้องแผ่น ดิน และแผ่นดิ นก ็
ละลายไป และบรรดาที่ อาศัย อยู่ ในนั ้ นก ็ ไว้ทุกข์ และแผ่น ดิน นั ้น ทัง้ หมดก็ เอ ่อ ขึ้น มาอย่าง
แม่ นํ้า และยุบ ลงอีกเหมือนแม่น้ํา แห่งอ ียป
ิ ต์ 6 ผู้ ทรงสร้างห้องชัน
้ บนไว้ในสวรรค์ และตัง้
ฟ้าครอบไว้ที่พื้นโลก ผู้ทรงเรียกนํ้าทะเลมาแล้วรดนํ้านั ้นบนพื้นโลก พระนามของพระองค์
คือ พระเยโฮวาห์ 7 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “โอ คนอิสราเอลเอ๋ย แก่เราเจ้าไม่เป็นเหมือนคน
เอธิโอเปีย ดอกหรือ เรามิ ได้ พาอิสราเอลขึ้น มาจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ หรือ และพาคนฟี ลิ ส เตี
ยมาจากคัฟ โทร์ และพาคนซีเรีย มาจากคีร หรื
์ อ 8 ดู เถิด พระเนตรขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า
พระเจ้า จั บอย ู่ ที่ ราชอาณาจั กรอ ัน บาปหนา และเราจะทําลายมัน เสีย จากพื้น โลก เว้น แต่
เราจะไม่ ทําลายวงศ์ วานยาโคบให้สิ ้น เสียที เดียว � พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ 9 “เพราะ
ว่า ดูเถิด เราจะบัญชาและจะสัน
่ วงศ์ วานอิสราเอลท่ามกลางประชาชาติทัง้ หลายอย่างกับ
สัน
่ ตะแกรง แต่ ไม่มี เม็ด ใดสัก เม็ด เดียวที่ ตกลงถึ งด ิน 10 คนบาปทัง้ ปวงในประชาชนของ
เราจะตายด้วยดาบ คือผู้ที่กล่าวว่า ‘ความชัว่ จะตามไม่ทันและจะไม่พบเรา�
1

ราชาธิปไตยของดาวิดจะฟื้ นดังเดิม
เราจะยกพลับพลาของดาวิดซึ่งพังลงแล้วนัน
้ ตัง้ ขึ้นใหม่ และซ่อมช่องชํารุ ด
ต่างๆเสีย และจะยกที่ ปรักหักพังขึ้น และจะสร้างเสียใหม่อย่างในสมัยโบราณกาล 12 เพื่อ
เขาจะได้ยด
ึ กรรมสิทธิคนที
่เหลืออยู่ของเอโดม และประชาชาติทัง้ สิน
์
้ ซึ่งเขาเรียกด้วยนาม
ของเรา� พระเยโฮวาห์ผู้ทรงกระทําเช่นนี้ ตรัสดังนี้ แหละ
11 ในวันนั ้น

ทัง้ แผ่นดินอิสราเอลและคนอิสราเอลจะได้รบ
ั พระพรในอาณาจักร 1000 ปี
“ดูเถิด วันเวลาก็มาถึง เมื่อคนที่ไถจะทันคนที่เกี่ยว และคนที่ย่าํ
ผลองุน
่ จะทัน คนที่ หว่านเมล็ ดอง ุ่น จะมี น้ํา องุน
่ หยดจากภู เขา เนิ น เขาทัง้ สิน
้ จะละลายไป
14 เราจะให้ อส
ิ ราเอลประชาชนของเรากลับ สู่ สภาพเดิม เขาจะสร้างเมืองที่ พัง นั ้น ขึ้น ใหม่
และเข้าอาศัยอยู่ เขาจะปลูกสวนองุน
่ และดื่มน้าํ องุน
่ ของสวนนั ้น เขาจะทําสวนผลไม้และ
รับประทานผลของมัน 15 เราจะปลูกเขาไว้ในแผ่นดินของเขา เขาจะไม่ถูกถอนออกไปจาก
แผ่นดินซึ่งเราได้มอบให้แก่เขาอีกเลย� พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าตรัสดังนี้ แหละ
13 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า

โอบาดีห์ 1
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โอบาดีห์ 13

ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

โอบาดีห์

เราไม่รู ว่
้ าโอบาดีห์เป็นผู้ใด หรือว่าเขาพยากรณ์ ที่ ไหนหรือเมื่อไร เราไม่รู ว่
้ าบิดาของเขา
ชื่อ อะไร ชื่อ โอบาดีห์ หมายความว่า “ผู้ นมัสการ � หรือ “ผู้รบ
ั ใช้ ของพระเยโฮวาห์� เขา
อาจจะเป็นโอบาดีหที
์ ่กล่าวถึงใน 1 พกษ 18:3; 1 พศด 9:16; 8:38; 27:19 เขาอาจจะอยูที
่ ่
ประเทศยูดาห์ (1:11)
เล่มนมี
ี้ คําพยากรณ์ แห่งการพิพากษาต่อประเทศเอโดม (1:6, 8, 19, 21) เป้าหมายของ
เล่มนี้คือเพื่อแสดงว่าเอโดมจะต้องถูกพิพากษาเพราะเหตุเขาข่มเหงชาวกรุ งเยรู ซาเล็ม นี่
อาจจะเกิด ขึ้น ในช่วงเวลาเดีย วกั นก ับ 2 พกษ 8 และ 2 พศด 21 (ประมาณปี ก่อน ค�ศ�
800) หนังสือเยเรมีย์ 49:7-22 มีคําพยากรณ์ เช่นกันต่อเอโดม
ความหายนะจะมาสู่เอโดม
1 นิ มิตของโอบาดีห์ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าพระเจ้าตรัสเกี่ยวด้วยเรือ
่ งเอโดมดังนี้ ว่า เราได้ยน
ิ

ข่าวลือจากพระเยโฮวาห์ ทูตคนหนึ่ งถูกส่งไปท่ามกลางบรรดาประชาชาติให้พูดว่า “จงลุก
ขึ้นเถิด ให้เราลุกไปทําสงครามกับเมืองเอโดม� 2 ดู เถิด เราได้กระทําเจ้าให้เล็กท่ามกลาง
บรรดาประชาชาติ ให้ เจ้ าเป็ นที ่ ดู หมิน
่ อย่างมาก 3 ความเห่อเหิม แห่ง ใจของเจ้า ได้ ล่อลวง
เจ้าเอง เจ้าผู้ซ่ึงอาศัยอยู่ในซอกหิน ที่ อาศัยของเจ้าอยู่สูง เจ้ ารําพึงอยู่ในใจว่า “ผู้ใดจะให้
เราลงมายัง พื้น ดิน� 4 แม้ว ่า เจ้า เหิน ขึ้น ไปสูง เหมือนนกอินทรี แม้ว ่า รัง ของเจ้า อยู่ ในหมู่
ดวงดาวทัง้ หลาย เราจะฉุ ดเจ้าลงมาจากที่ นั ่น พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 5 ถ้าขโมยเข้า
มาหาเจ้า ถ้าพวกปล้นเข้ามาในเวลากลางคืน (เจ้าจะถูกทําลายสักเท่าใด� เขาจะไม่ขโมย
เพียงพอแก่ตัวของเขาเท่านั ้นหรือ ถ้าคนเก็บองุน
่ มาหาเจ้า เขาจะไม่ทิง้ องุน
่ ตกค้างไว้บ้าง
หรือ 6 ข้าวของของเอซาวได้ถูกร้อ
ื ค้นสักเท่าใดหนอ ทรัพย์สมบัติซึ่งซ่อนไว้ก็ถูกค้นไปหมด
7 พันธมิตรทัง
้ สิน
้ ของเจ้าได้ ขับเจ้าไปถึงพรมแดน สหมิตรของเจ้าได้ ล่อลวงเจ้า เขากลับสู้
ชนะเจ้าเสียแล้ว มิตรที่ กินข้าวหม้อเดียวกับเจ้าก็ วางกั บดักเจ้า เรือ
่ งนี้ ไม่มีใครเข้าใจอะไร
เสียเลย 8 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ในวันนั ้นเราจะไม่ทําลายคนฉลาดให้สิ้นไปจากเอโดม และ
ทําลายความเข้าใจเสียจากภูเขาเอซาวหรือ 9 โอ เทมานเอ๋ย ชายผู้มีกําลังทัง้ หลายของเจ้า
จะขยาด จนในที่สุดทุกคนที่มาจากภูเขาเอซาวจะถูกตัดขาดเสียด้วยการสังหาร
ความบาปของเอโดมต่ออิสราเอล
เหตุ เพราะความรุ นแรงที่ กระทํา ต่อ ยาโคบน้ องชายของเจ้า ความอับอายจะปกคลุม
เจ้า ไว้ เจ้ าจะต้องถูก ตัดขาดออกไปเป็น นิ ตย์ 11 ในวั นที ่ เจ้ ายืน เป็น ปฏิ ปักษ์ ในวั นที ่ คน
ต่างด้าวนํา กําลัง ของเขาไปเป็น เชลย และคนต่างชาติ เข ้า มาทางประตู เมือง เขาจับ สลาก
เอากรุ ง เยรู ซาเล็ม กัน เจ้ าก็ เหมือนคนเหล่า นั ้น คนหนึ่ ง 12 เจ้ าไม่ ควรยืน ยิม
้ อยู่ ด้วยความ
พอใจในวันที่น้องชายของเจ้ารับเคราะห์ในวันนั ้น เจ้าไม่ควรเปรมปรีดิ์เย้ยประชาชนยูดาห์
ในวันที่เขาทัง้ หลายถูกทําลาย เจ้าไม่ควรจะโอ้อวดในวันที่เขาตกทุกข์ได้ยาก 13 เจ้าไม่ควร
เข้าประตูเมืองแห่งประชาชนของเราในวันแห่งหายนะของเขา เออ เจ้าไม่ควรยืนยิม
้ อยู่ใน
เรือ
่ งภัยพิบัติ ของเขาในวันแห่งหายนะของเขา เจ้ าไม่ ควรจะเข้าริบทรัพย์สิ นของเขาไปใน
10

โอบาดีห์ 14

1037

โอบาดีห์ 21

วัน แห่ง หายนะของเขา เจ้ าไม่ ควรจะยืน สกัด ทางแยก เพื่อ จะกําจัด พวกที่ หลบหนี ของ
เขา เจ้าไม่ควรจะมอบพวกที่เหลืออยูให้
่ แก่ศัตรู ของเขาในวันที่เขาตกทุกข์ได้ยาก
14

การรือ
้ ทําลายเอโดม เปรียบได้กับวันแห่งพระเยโฮวาห์ในอนาคต
เจ้ากระทําแก่เขาอย่างไร
ก็จะมีผู้มากระทําแก่เจ้าอย่างนั ้น การตอบแทนของเจ้าจะกลับมาตกบนศีรษะของเจ้าเอง
16 เจ้าดื่มอยูบ
่ นภูเขาบริสุทธิข
์ องเราฉั นใด ประชาชาติทัง้ สินก
็ ะดื่มไม่หยุดฉั นนั ้น เออ เขา
้ จ
จะดื่มแล้วก็โอนเอนไป เขาจะเป็นเหมือนอย่างที่ไม่เคยเกิดมา
15 เพราะวันแห่งพระเยโฮวาห์ใกล้ประชาชาติทัง
้ สิน
้ เข้ามาแล้ว

ในยุค 1000 ปี อิสราเอลจะได้แผ่นดินของเอโดมเป็นกรรมสิทธิ์
แต่ จะมี คนรอดพ้น ในภู เขาศิ โยน และที่ นั้น จะบริสุทธิ์ และวงศ์ วานของยาโคบจะได้
ถือกรรมสิทธิที
์ ่ดินอันเป็นกรรมสิทธิข
์ องเขา 18 วงศ์วานของยาโคบจะเป็นไฟ วงศ์วานของ
โยเซฟจะเป็นเปลวไฟ และวงศ์วานของเอซาวจะเป็นตอข้าว ไฟและเปลวไฟจะไหม้และเผา
ผลาญเสีย วงศ์วานของเอซาวจะไม่มีใครรอดได้เลย เพราะว่าพระเยโฮวาห์ได้ลัน
่ พระวาจา
แล้ว 19 คนเหล่านั ้นทีอยู
่ ในภาคใต้
่
จะได้ภูเขาเอซาวเป็นกรรมสิทธิ์ คนเหล่านั ้นทีอยู
่ ในที
่
่ราบ
จะได้ แผ่ นดิน ฟี ลิ ส เตีย เขาจะได้ แผ่ นดิน เอฟราอิม และแผ่น ดิน สะมาเรีย เป็น กรรมสิทธิ์
และเบนยามินจะได้กิเลอาดเป็นกรรมสิทธิ์ 20 พลโยธาของอิสราเอลที่ เป็นเชลยจะได้ที่ ซึ่ง
เป็น ของคนคานาอัน ไกลไปจนถึง ศาเรฟัท เป็น กรรมสิทธิ์ ส่วนพวกเชลยชาวเยรู ซาเล็ มท ี่
อยู่ในเสฟาราดจะได้หว
ั เมืองในภาคใต้เป็นกรรมสิทธิ์ 21 พวกผู้ชว
่ ยให้พ้นจะขึ้นไปที่ภูเขาศิ
โยนเพื่อปกครองภูเขาเอซาว และราชอาณาจักรนัน
้ จะตกเป็นของพระเยโฮวาห์
17
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

โยนาห์

โยนาห์เก ิด ที่ เมือ งกัท เฮเฟอร์แคว ้ นกาลิ ลี ตระกูล เศบู ลุ น ในอาณาจักรเหนื อ เขารับ ใช้
ในสมัยกษั ตริย์เยโรโบอัมที่ 2 (2 พกษ 14:23-25) โยนาห์เป็นบุตรอามิททัย (1:1; 2 พกษ
14:23-25)
หนังสือโยนาห์ได้รับการดูถู กจากผู้สงสัยและคนที่ ไม่เชื่อในพระเจ้ามากกว่าเล่ มอ่น
ื ๆใน
พระคัมภีร ์ แต่ เล่ มน ี้ ได้ รับ การพิ สู จน ์ ว่า เป็น ความจริง มากกว่า เล่ มอ่น
ื ๆในพระคัมภีร เดิ
์ ม
และประวัติศาสตร์รับรองว่าโยนาห์คนนี้ มีจริง
พระเยซูได้อ้างถึงเรือ
่ งของโยนาห์วา่ เป็นความจริงในเมื่อพระองค์ทรงเปรียบเทียบเรือ
่ ง
นี้ กับการถูกฝังไว้ และการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์เอง (มธ 12:39-41) เพราะ
เหตุ วา่ พระเยซู ได้ เชื่อ ว่า เรือ
่ งนี้ เป็น ความจริง คนใดๆที่ ปฏิเสธเรือ
่ งนี้ ก็ เป็น คนชัว่ พระเจ้า
แห่งพระคัมภีรนี
์ ้ ทรงสามารถช่วยโยนาห์ให้พ้นจากปลาวาฬ และทรงสามารถช่วยพระเยซู
ให้เป็นขึ้นมาจากความตายได้เช่นกัน
พระเจ้าทรงเรียกโยนาห์
พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาถึง โยนาห์ บุ ตรชายของอามิททัย ว่า 2 “จงลุก ขึ้น ไปยัง
นี นะเวห์ นครใหญ่ และร้องกล่าวโทษชาวเมืองนั ้น เหตุ ความชัว่ ของเขาทัง้ หลายได้ ข้น
ึ มา
เบื้องหน้าเราแล้ว�
1

โยนาห์ได้กบฏและขึ้นเรือหนี ไป แล้วเกิดพายุใหญ่

3 แต่ โยนาห์ ได้ ลุ กขึ้น หนี ไปยัง เมืองทารชิช จากพระพักตร์พระเยโฮวาห์

ท่านได้ ลงไปยัง
เมืองยัฟฟา และพบกําปั่ นลําหนึ่ งกําลังไปเมืองทารชิช ดังนั ้นท่านจึงชําระค่าโดยสาร และ
ขึ้น เรือ เดิน ทางร่วมกับ เขาทัง้ หลายไปยัง เมืองทารชิช ให้ พ้น จากพระพักตร์พระเยโฮวาห์
4 แต่ พระเยโฮวาห์ทรงขับกระแสลมใหญ่ข้น
ึ เหนื อทะเล จึงเกิดพายุใหญ่ในทะเลนั ้น จนน่า
กลัว กําปั่ นจะอับปาง 5 แล ้ว บรรดาลูก เรือก ็ กลัว ต่างก็ รอ
้ งขอต่อ พระของตน และเขาโยน
สินค้าในกําปั่ นลงในทะเลเพื่อให้กําปั่ นเบาขึ้น แต่โยนาห์เข้าไปข้างในเรือ นอนลงและหลับ
สนิ ท 6 นายเรือจึงมาหาท่านและกล่าวแก่ท่านว่า “โอ เจ้าคนขี้เซาเอ๋ย อย่างไรกันนี่ ลุกขึ้น
ซิ จงร้องขอต่อพระเจ้าของเจ้า ชะรอยพระเจ้านั ้นจะทรงระลึกถึงพวกเราบ้าง เราจะได้ ไม่
พินาศ� 7 เขาทัง้ หลายก็ชก
ั ชวนกันว่า “มาเถอะ ให้เราจับสลากกัน เพื่อเราจะทราบว่า ใคร
เป็นต้นเหตุแห่งภัยซึ่งเกิดขึ้นแก่เรานี้ � ดังนั ้นเขาก็จับสลาก สลากนั ้นกต
็ กแก่โยนาห์ 8 เขา
จึง พู ดก ั บท ่า นว่า “จงบอกเรามาเถิด ว่า ภัย ซึ่ง เกิด ขึ้น แก่ เรานี้ ใครเป็นต้น เหตุ เจ้ าหากิน
ทางไหน และเจ้ามาจากไหน ประเทศของเจ้าชื่ออะไร เจ้ าเป็นคนชาติ ไหน� 9 และท่านจึง
ตอบเขาว่า “ข้าพเจ้าเป็นคนฮีบรู และข้าพเจ้ายําเกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์
ผู้ทรงสร้างทะเลและแผ่นดินแห้ง� 10 คนทัง้ ปวงก็กลัวยิง่ นั ก จึงถามท่านว่า “ท่านกระทํา
อะไรเช่นนี้ หนอ� เพราะคนเหล่านั ้นทราบแล้วว่า ท่านหลบหนี จากพระพักตร์พระเยโฮวาห์
เพราะท่านบอกแก่เขาเช่นนั ้น 11 เขาทัง้ หลายจึงกล่าวแก่ท่านว่า “เราควรจะทําอย่างไรแก่
ท่าน เพื่อทะเลจะได้สงบลงเพื่อเรา� เพราะทะเลยิง่ กําเริบมากขึ้นทุกที
ปลามหึมาตัวหนึ่ งได้กลืนโยนาห์เข้าไป
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ท่านจึง ตอบเขาทัง้ หลายว่า “จงจับ ตัว ข้าพเจ้า โยนลงไปในทะเลก็ แล้ว กัน ทะเลก็ จะ
สงบลงเพื่อท่าน เพราะข้าพเจ้าทราบอยู่ว่า ที่พายุใหญ่เกิดขึ้นแก่ท่านเช่นนี้ ก็เนื่ องจากตัว
ข้าพเจ้าเอง� 13 ถึงกระนั ้นกดี
็ พวกลูกเรือกช
็ ว
่ ยกันตีกรรเชียงอย่างแข็งแรงเพื่อจะนําเรือก
ลับ เข้า ฝั่ งแต่ ไม่ ได้ เพราะว่า ทะเลยิง่ กําเริบ มากขึ้น ต้านเขาไว้ 14 เพราะฉะนั ้น เขาจึง ร้อง
ทูลต่อพระเยโฮวาห์ว่า “โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ ทัง้ หลายขอวิงวอนต่อพระองค์
ขออย่า ให้ พวกข้า พระองค์ พินาศเพราะชีวต
ิ ของชายผู้ นี้ เลย ขออย่า ให้ โทษของการทําให้
โลหิตที่ไร้ความผิดตกมาเหนื อข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพราะว่าพระองค์ได้ทรง
กระทําสิง่ ที่พระองค์ทรงพอพระทัย� 15 เขาจึงจับโยนาห์ทิง้ ลงไปในทะเล ความปั่ นป่วนใน
ทะเลก็สงบลง 16 คนเหล่านั ้นกย
็ าํ เกรงพระเยโฮวาห์ยิง่ นั ก เขาทัง้ หลายก็ถวายสัตวบูชาแด่
พระเยโฮวาห์และปฏิญาณตัวไว้ 17 และพระเยโฮวาห์ทรงกําหนดให้ปลามหึมาตัวหนึ่ งกลืน
โยนาห์เข้าไป โยนาห์ก็อยูในท้
่
องปลานั ้นสามวันสามคืน
12

2
โยนาห์อธิษฐานและได้รอดพ้นไป
แล ้ว โย นาห์ ก็ อธิษฐาน ต่อ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน จาก ภายใน ท้อง ปลา นั ้น
2 ว่า “ใน คราว ที่ ข้า พระองค์ ตก ทุกข์ ได้ ยาก ข้า พระองค์ ร้อง ทุกข์ ต่อ พระ เย โฮ วาห์ และ
พระองค์ ทรงสดับ ข้า พระองค์ ข้า พระองค์ รอ
้ งทูล จากท้องของนรก และพระองค์ ทรงฟัง
เสียงข้า พระองค์ 3 เพราะพระองค์ ทรงเหวีย
่ งข้า พระองค์ ลงไปในที่ ลึก ในท้องทะเล และ
นํ้าก็ ท่วมล้อมรอบข้าพระองค์ ไว้ บรรดาคลื่นและระลอกของพระองค์ ท่วมข้าพระองค์ แล้ว
4 ข้า พระองค์ จึง ทูล ว่า ‘ข้า พระองค์ ถู กเหวีย
่ งให้ พ้น จากสายพระเนตรของพระองค์ แต่ ข้า
พระองค์จะเงยหน้าดูพระวิหารบริสุทธิข
์ องพระองค์ได้อีก� 5 นํ้าก็ท่วมมิดข้าพระองค์ คือถึง
จิตใจข้าพระองค์ ที่ลึกก็อยูรอบตั
่
วข้าพระองค์ สาหร่ายทะเลก็พันศีรษะข้าพระองค์อยู่ 6 ข้า
พระองค์ ลงไปยัง ที่ รากแห่ง ภู เขาทัง้ หลาย แผ่ นดิ นก ับ ดาลประตูปิ ดก ั ้นข้า พระองค์ ไว้เป็น
นิ ตย์ แต่กระนั ้ นก็ดี โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ พระองค์ยังทรงนําชีวต
ิ
ของข้าพระองค์ข้น
ึ มาจากความเปื่ อยเน่า 7 เมื่อจิตใจอ่อนเพลียไปในตัวของข้าพระองค์ ข้า
พระองค์ ระลึก ถึง พระเยโฮวาห์ และคํา อธิษฐานของข้า พระองค์ มาถึง พระองค์ เข้า สู่ พระ
วิ หารบริสุทธิ ์ ของพระองค์ 8 บรรดาผู้ ที่ แสดงความนั บถือ ต่อ พระเทียมเท็จ ย่อมสละทิง้
พระเมตตาเสีย 9 แต่ข้าพระองค์จะถวายสัตวบูชาแด่พระองค์ พร้อมด้วยเสียงโมทนาพระ
คุ ณ ข้า พระองค์ ปฏิญาณไว้อย่างไร ข้า พระองค์ จะทํา ตามคํา ปฏิญาณอย่างนั ้น การที่ ชว
่ ย
10
ให้รอดนั ้นเป็นของพระเยโฮวาห์� และพระเยโฮวาห์ตรัสสัง่ ปลานั ้น มันก็สํารอกโยนาห์
ออกไว้บนแผ่นดินแห้ง
1

3

พระเจ้าทรงเรียกโยนาห์อีก โยนาห์ประกาศและคนนี นะเวห์กลับใจ
แล ้ว พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึง โยนาห์เป็น คํารบสองว่า 2 “จงลุก ขึ้น ไปยัง นี นะ
เวห์นครใหญ่ และประกาศข่าวแก่ เมืองนั ้นตามที่ เราบอกเจ้า� 3 ดังนั ้นโยนาห์จึงลุกขึ้นไป
ยัง นี นะเวห์ ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ฝ่ายนี นะเวห์เป็น นครใหญ่ โตมากที เดียว ถ้า
จะเดินข้ามเมืองก็กินเวลาสามวัน 4 โยนาห์ตัง้ ต้นเดินเข้าไปในเมืองได้ระยะทางเดินวันหนึ่ ง
และท่านก็รอ
้ งประกาศว่า “อีกสี่สิบวัน นี นะเวห์จะถูกควํา่ � 5 ฝ่ายประชาชนนครนี นะเวห์ได้
เชื่อพระเจ้า เขาประกาศให้อดอาหาร และสวมผ้ากระสอบ ตัง้ แต่ผู้ใหญ่ที่สุดถึงผูน้
้ อยที่สุด
6 กิตติศัพท์ นี้ ลือ ไปถึง กษั ตริย์ นครนี นะเวห์ พระองค์ ทรงลุก ขึ้น จากพระที่ นั ่ง ทรงเปลื้อง
1
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7 พระองค์ ทรง

ฉลองพระองค์ออกเสีย ทรงสวมผ้ากระสอบแทน และประทับบนกองขี้เถ้า
ออกพระราชกฤษฎี กา ประกาศไปทัว่ นครนี นะเวห์ โดยอํา นาจกษั ตริย์ และบรรดาขุนนาง
ทัง้ หลายว่า “คนหรือ สัตว์ ไม่ ว่า ฝูง สัตว์ใหญ่ หรือ ฝูง สัตว์เล็ก ห้ามลิม
้ รสสิง่ ใดๆ อย่า ให้ กิน
อาหาร อย่าให้ด่ืมน้าํ 8 ให้ทัง้ คนและสัตว์น่ งุ ห่มผ้ากระสอบ ให้ตัง้ จิตตัง้ ใจร้องทูลต่อพระเจ้า
เออ ให้ทุกคนหันกลับเสียจากการประพฤติชัว่ และเลิกการทารุ ณซึ่งมือเขากระทํา 9 ใครจะ
รูได้
้ พระเจ้าอาจจะทรงกลับและเปลี่ยนพระทัย คลายจากพระพิโรธอันรุนแรงเพื่อว่าเราจะ
มิ ได้ พินาศ � 10 เมื่อ พระเจ้า ทอดพระเนตรการกระทํา ของเขาแล้ วว ่า เขากลับ ไม่ ประพฤติ
ชัว่ ต่อไป พระเจ้าก็ทรงกลับพระทัยไม่ลงโทษตามที่พระองค์ตรัสไว้ และพระองค์ก็มิได้ทรง
ลงโทษเขา

4

โยนาห์โกรธ
เหตุการณ์ นี้ ไม่ เป็ นที ่ พอใจโยนาห์ อย่างยิง่ และท่านโกรธ 2 ท่านจึง อธิษฐานต่อ พระ
เยโฮวาห์ ว่า “โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ เมื่อ ข้า พระองค์ ยงั อยู่ ในประเทศของข้า พระองค์ ข้า
พระองค์ พู ดแล้ วว ่า จะเป็น ไปเช่น นี้ มิใช่ หรือ นี่ แหละเป็น เหตุ ให้ข้า พระองค์ ได้ รีบหนี ไปยัง
เมืองทารชิช เพราะข้า พระองค์ ทราบว่า พระองค์ ทรงเป็น พระเจ้า ผู้ทรงกอปรด้วยพระคุ
ณ และทรงพระกรุ ณา ทรงกริว้ ช้า และบริบู รณ ์ ด้วยความเมตตา และทรงกลับ พระทัย ไม่
ลงโทษ 3 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพราะฉะนั ้นบัดนี้ ขอพระองค์ทรงเอาชีวต
ิ ของข้าพระองค์
ไปเสีย เพราะว่าข้าพระองค์ตายเสียก็ดีกว่าอยู�
่
1

พระเจ้าทรงสอนและว่ากล่าวโยนาห์
“การที่ เจ้ าโกรธเช่นนี้ ดี อยู่หรือ� 5 แล้วโยนาห์ก็ ออกไปนอก
นคร นั ่งอยูท
่ างทิศตะวันออกของเมืองนั ้น และท่านทําเพิงไว้เป็นทีท
่ ่านอาศัย ท่านนั ่งอยูใต้
่
6
ร่มเพิงคอยดูเหตุการณ์ อันจะเกิดขึ้นกับนครนั ้น และพระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงกําหนดให้
ต้นละหุง่ ต้นหนึ่ งงอกขึ้นมาเหนื อโยนาห์ ให้เป็นที่กําบังศีรษะของท่าน เพื่อให้บรรเทาความ
ร้อนรุ ม
่ กลุ้มใจในเรือ
่ งนี้ เพราะเหตุต้นละหุง่ ต้นนี้ โยนาห์จึงมีความยินดียิง่ นั ก 7 แต่ในเวลา
เช้า วันร ุ่ง ขึ้น พระเจ้า ทรงกําหนดให้หนอนตัว หนึ่ ง มากั ดก ิน ต้น ละหุง่ ต้น นั ้น จนมัน เหีย
่ วไป
8 ต่อมาเมื่อดวงอาทิตย์ข้น
ึ แล้ว พระเจ้าทรงกําหนดให้ลมตะวันออกที่รอ
้ นผากพัดมา และ
แสงแดดก็ แผดลงบนศีรษะของโยนาห์จนท่านอ่อนเพลียไป และท่านนึ กปรารถนาในใจที่
จะตายเสีย จึง ทูล ขอว่า “ให้ ข้า พระองค์ ตายเสี ยก ็ ดี กว่า อยู�
่ 9 แต่ พระเจ้า ตรัส กับ โยนาห์
ว่า “ที่ เจ้ าโกรธเพราะต้น ละหุง่ นั ้น ดี อยู่แล ้ว หรือ� ท่านทูล ว่า “ที่ ข้า พระองค์ โกรธถึง อยาก
ตายนี้ ดี แล้ว พระเจ้าข้า� 10 และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เจ้ าสงสารต้นละหุง่ นั ้น ซึ่งเจ้ามิได้
ลงแรงปลูก หรือมิได้กระทําให้มันเจริญ มันงอกเจริญขึ้นในคืนเดียว แล้วก็ตายไปในคืนเดี
ยวดุจกัน 11 ไม่สมควรหรือที่เราจะไว้ชีวิตเมืองนี นะเวห์นครใหญ่นั ้น ซึ่งมีพลเมืองมากกว่า
หนึ่ งแสนสองหมื่นคน ผู้ไม่ทราบว่าข้างไหนมือขวาข้างไหนมือซ้าย และมีสัตว์เลี้ยงเป็ นอัน
มากด้วย�
4 และพระเยโฮวาห์ตรัสว ่า

มีคาห์ 1:1

1041

มีคาห์ 1:14

ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

มีคาห์

มี คาห์ เป็น ชาวเมืองโมเรเชทแห่ง ประเทศยู ดาห์ (1:14) เราไม่ ทราบเกี่ยวกับ ครอบครัว
หรือประวัติของเขา แต่เราทราบว่าเขาเป็นชาวเมืองโมเรเชท (1:1; ยรม 26:18) ตามข้อที่
1 เราเห็นว ่า มี คาห์อยู่สม ัย เดีย วกั นก ับ อิส ยาห์ (อสย 1:1) และเขาพยากรณ์ ในรัช สมัย กษั
ตริย์ โยธาม อาหัส และเฮเซคี ยาห์ ใน 4:1-8 มี คาห์ได้ พยากรณ์ ถึง การรวบรวมและความ
รอดของอิสราเอลและถึง อาณาจั กร 1000 ปี ของพระเยซู ด้วยคํา อัน ไพเราะมาก เขาได้
พยากรณ์ ถึงการที่อส
ิ ราเอลจะเป็นเชลย การบุกรุ กแห่งกรุ งเยรู ซาเล็ม การบังเกิดของพระ
เยซู ที่ หมู่ บ้านเบธเลเฮม (5:2) และอาณาจั กร 1000 ปี ของพระเยซู ในมธ 10:35-36 พระ
เยซูได้อ้างข้อความจากหนั งสือมีคาห์
หนังสือเล่มนี้มีอยู่ 3 ภาค แล้วแต่ละภาคได้เริม
่ ต้นด้วยคําว่า “จงฟัง�
พระเจ้าทรงมีเรือ
่ งกล่าวโทษแก่สะมาเรียและยูดาห์

พระวจนะของพระเยโฮวาห์ ที่ มาถึ งม ี คาห์ ชาวเมืองโมเรเชท ในรัช กาลโยธาม อาหัส
และเฮเซคียาห์กษั ตริย์แห่งประเทศยูดาห์ ซึ่งท่านได้เห็นเกี่ยวกับสะมาเรียและเยรู ซาเล็ม
2 ชนชาติ ทัง
้ หลายเอ๋ย ทุกคนจงฟัง โอ พิภพเอ๋ย และสารพัดที่อยู่ในนั ้น จงฟัง และให้องค์
พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าเป็นพยานกล่าวโทษท่าน คือองค์พระผู้เป็นเจ้าจากพระวิหารบริสุทธิ
์ ของพระองค์ 3 เพราะ ดู เถิด พระเยโฮวาห์เสด็จ ออกจากสถานของพระองค์ และจะเสด็จ
ลงมา ทรงเหยียบยํ่า ที่ สูง ของพิ ภพ 4 ภู เขาจะละลายไปภายใต้ พระองค์ และหุบเขาจะถูก
ผ่าเหมือนขี้ผ้งึ หน้าไฟ เหมือนนํ้าที่ เทลงมาตามที่ ชัน 5 เหตุการณ์ ทัง้ ปวงเหล่านี้ บังเกิดขึ้น
เพราะการละเมิด ของยาโคบ และเพราะความบาปของวงศ์ วานอิสราเอล การละเมิด ของ
ยาโคบนั ้นคืออะไร สะมาเรียมใช่
ิ หรือ ปูชนียสถานสูงแห่งยูดาห์คืออะไร เยรู ซาเล็มมิใช่หรือ
6 เหตุ ฉะนั ้น เราจะกระทํา สะมาเรีย ให้ เป็ นกองสิง
่ ปรักห ัก พัง อยู่ ในที่ โล่ง เป็ นที ่ สําหรับ ทํา
สวนองุน
่ เราจะเทก้อนหิ นที ่ ใช้ สร้างเมืองนั ้น ลงที่ หุบเขา จะให้ เห ็ นรากฐานของเมือง 7 รู
ปเคารพแกะสลัก ทัง้ สิน
้ ของเมืองนั ้น จะถูก ทุบ เป็น ชิน
้ ของเมืองนั ้น จะถูก
้ ๆ ค่า จ้างทัง้ สิน
เผาเสียด้วยไฟ และเราจะกระทําให้รู ปเคารพทัง้ สิน
้ ของเมืองนั ้นถูกทิง้ ร้าง เพราะเมืองนั ้น
รวบรวมรู ป เคารพเหล่า นี้ มาด ้วยค่า จ้างของหญิง แพศยา และมัน จะกลับ เป็น ค่า จ้างของ
หญิง แพศยา 8 เพราะเหตุ นี้ ข้าพเจ้า จึง รํา่ ไห้ และครํา่ ครวญ ข้าพเจ้า จะเดิน เท้า เปล่า และ
เปลือยกายไปไหนๆ ข้าพเจ้าจะส่งเสียงรํา่ ไห้ดุจมังกร และเสียงครวญครางดุจนกเค้าแมว
9 เพราะว่ารอยแผลของเมืองนั ้นรักษาไม่หาย และได้ลามมาถึงยูดาห์ ได้มาถึงกระทัง
่ ประตู
10
เมืองแห่ง ประชาชนของเราคือ ถึง เยรู ซาเล็ม อย่า บอกเรือ
่ งนี้ ในเมือ งกัท อย่า ร้องไห้ ไป
เลย จงเกลือกกลิง้ ตัวอยูใ่ นฝุ่นในวงศ์วานอัฟราห์ 11 ชาวเมืองชาฟีรเอ๋
์ ย จงผ่านไปตามทาง
ของเจ้าด้วยตัวเปลือยเปล่าและอับอาย ชาวเมืองศานั นไม่ได้ออกมาในเมื่อเบธเอเซลรํา่ ไห้
มันจะเอาสถานที่ตัง้ ของมันไปเสียจากเจ้า 12 เพราะว่าชาวมาโรทคอยความดีอยูด้
่ วยความ
รอบคอบ แต่ภัยพิบัติได้ลงมาจากพระเยโฮวาห์ถึงประตูเมืองเยรู ซาเล็ม 13 โอ ชาวเมืองลา
คีชเอ๋ย จงเทียมม้าเข้ากับรถรบ เธอเริม
่ สร้างบาปให้แก่บุตรสาวของศิโยน เพราะได้พบการ
14
ละเมิดของอิสราเอลในเจ้า เพราะฉะนั ้น เจ้าจะต้องมอบของไว้อาลัยให้แก่โมเรเชท-กัท
1
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บรรดาเรือนของอัค ซีบ จะเป็น สิง่ อสัตย์ แก่ บรรดากษั ตริย์ อิสราเอล โอ ชาวเมือ งมาเร
ชาห์เอ๋ย เราจะนําผู้รบ
ั มรดกมาสู่เจ้าอีก ท่านจะมายังอดุลลัมซึ่งเป็นสง่าราศีของอิสราเอล
16 จงกล้อนผมและโกนหนวดโกนเคราเสีย เพื่อไว้ทุกข์ให้แก่ลูกรักที่พอใจของเจ้า จงทําตัว
ให้ล้านมากขึ้นเหมือนนกอินทรี เพราะเขาทัง้ หลายได้จากเจ้าไปเป็นเชลย
15

2
ความโลภและพวกผู้พยากรณ์ เท็จนําความหายนะมาสู่ยูดาห์

วิบัติ แก่ ผู้ ที่ เตรียมความชัว่ ช้า และคิด กระทํา ความชัว่ อยู่ บนที่นอนของตน พอรุ ง่ ขึ้น
เช้า ก็ ออกไปกระทํา เพราะว่าการนั ้น อยู่ ในอํานาจมือ ของเขาที่ จะกระทํา ได้ 2 เขาโลภที่ ดิ
นแล้ วก ็ ใช้ ความรุ นแรงยึด เอาไป เขาโลภบ้านเรือนและก็ รบ
ิ ไปเสีย เขาบีบ บังคับ คนและ
บ้านเรือนของเขา และบีบคนกับมรดกของเขา 3 เพราะฉะนั ้นพระเยโฮวาห์จึงตรัสดังนี้ ว่า
ดูเถิด เรากําลังเตรียมภัยให้ตกกับครอบครัวนี้ ซึ่งเจ้าจะหลบคอของเจ้าให้พ้นไปไม่ได้ และ
เจ้าจะเดินอย่างผึ่งผายไปไม่ได้ เพราะเวลานี้ เป็นการวิบัติ 4 ในวันนั ้น จะมีคนเล่าคําอุปมา
ต่อสู้ เจ้า และจะรํา่ ไห้ ด้วยการโอดครวญอย่างขมขื่ นว ่า “พวกเราพินาศอย่างสิน
้ เชิง แล้ว
พระองค์ทรงเปลี่ยนที่ดินกรรมสิทธิแห่
์ งชนชาติของข้า พระองค์ทรงถอนไปจากข้าเสียแล้ว
หนอ พระองค์ทรงแบ่งไร่นาของพวกเราให้แก่บรรดาคนที่ จับกุมพวกเรา� 5 ดังนั ้น เจ้าจะ
ไม่ มี ใครจับ สลากแบ่ง ที่ ดิ นก ัน ในชุมชนแห่ง พระเยโฮวาห์ 6 เขากล่าวแก่ ผู้ ที่ พยากรณ์ ว่า
“อย่าพยากรณ์ เลย� เขาจะไม่ พยากรณ์ แก่ พวกเขา เพื่อพวกเขาจะไม่ อับอาย 7 โอ พวกที่
มีชื่อว่า วงศ์ วานของยาโคบเอ๋ย พระวิญญาณของพระเยโฮวาห์หมดความอดทนแล้วหรือ
สิ ่ง เหล่า นี้ เป็นการกระทํา ของพระองค์ หรือ ถ้อยคํา ของเราไม่ กระทํา ให้ บังเกิด ผลดี แก่ ผู้ ที่
ดําเนิ นในความเที่ยงธรรมหรือ 8 ในตอนหลังๆนี้ ประชาชนของเราลุกขึ้นต่อสู้ อย่างกับเป็น
ศัตรู เจ้าริบเอาเสื้อคลุมกับเสื้อผ้าจากผูที
้ ่ผ่านไปโดยไว้วางใจ ด้วยไม่นึกฝันว่าจะมีสงคราม
9 เจ้ าขับ ไล่ พวกผู้ หญิง ในประชาชนของเราออกไปจากเรือนอันผาสุ ก ของเขาทัง
้ หลาย เจ้ า
ได้ เอาสง่าราศี ของเราไปเสียจากเด็กๆของเขาเป็นนิ ตย์ 10 จงลุกขึ้นและจากไป เพราะที่ นี่
ไม่ใช่ที่พักของเจ้า เพราะความไม่สะอาดซึ่งจะทําลายเจ้า ด้วยความพินาศอย่างทุกข์ระทม
11 หากคนใดจะเที่ยวไปโดยมี นิสัย หลอกลวงและมุ สาว ่า “เราจะพยากรณ์ ให้ท่านฟัง เรือ
่ ง
เหล้าองุน
่ และเมรัย� เขาจะเป็นผู้พยากรณ์ ของชนชาตินี้ ได้ละ
1

พระเจ้าจะทรงรวบรวมคนอิสราเอลที่เหลืออยู่

12 โอ

ยาโคบเอ๋ย เราจะรวบรวมเจ้าทัง้ หลายเป็นแน่ เราจะรวบรวมคนอิสราเอลที่ เหลือ
อยู่ และจะตัง้ เขาไว้ด้วยกัน เหมือนฝูง แพะแกะที่ อยู่ ในเมืองโบสราห์ เหมือนฝูง สัตว์ที่ อยู่
ในคอก เขาจะทําเสียงดังเพราะเหตุมีคนมากมาย 13 ผู้ที่ทะลวงออกได้จะขึ้นไปก่อนเขาทัง้
หลาย เขาทัง้ หลายจะทะลวงออกไปและผ่านออกประตู เมือง เขาจะออกไปทางนี้ กษั ตริย์
ของเขาทัง้ หลายจะเสด็จไปก่อน และพระเยโฮวาห์จะทรงนําหน้าเขา

3
ยูดาห์จะถูกนําไปเป็นเชลย เยรู ซาเล็มจะถูกทําลาย

1 และข้าพเจ้ากล่าวว่า

โอ ท่านทัง้ หลายผู้เป็นประมุขของยาโคบ คือบรรดาผูค
้ รอบครอง
วงศ์ วานอิสราเอลเอ๋ย จงฟัง ท่านทัง้ หลายต้องทราบความยุ ติ ธรรมไม่ ใช่ หรือ 2 ท่านทัง้
หลายผู้ เกล ียดชัง ความดี และรัก ความชัว่ ผู้ ที่ ฉี ก หนั ง ออกจากประชาชนของเรา และฉี ก
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เนื้ อ ออกจากกระดูก ของเขาทัง้ หลาย ผู้ ที่ กิน เนื้ อ ชนชาติ ของเรา และถลกหนั ง ออกจาก
ตัว เขาทัง้ หลาย และหัก กระดูก ของเขา และสับ เขาเป็น ชิน
้ ๆ เหมือนกับ ทํา ไว้ใส่ หม้อ และ
4
เหมือนเนื้ อที่ อยู่ ในหม้อ ขนาดใหญ่ แล ้ว เขาจะร้องทุกข์ ต่อ พระเยโฮวาห์ แต่ พระองค์ จะ
ไม่ ทรงฟัง เขา คราวนั ้น พระองค์ จะทรงซ่อนพระพักตร์เสีย จากเขาทัง้ หลาย เพราะเขาได้
ประพฤติ อย่างชัว่ ร้าย 5 พระเยโฮวาห์ ตรัส เกี่ ยวด ้วยเรือ
่ งผู้ พยากรณ์ ผู้ ที่ นํา ชนชาติ ของ
ข้าพเจ้า ให้ หลงไป ผู้ ที่ กัด ด้วยฟัน และร้องว่า “จงเป็นสุข เถิด� ผู้ ที่ ไม่ ยื่น อะไรใส่ ปากของ
เขา แต่พวกเขาประกาศสงครามต่อเขา 6 เพราะฉะนั ้น จะเป็นกลางคืนแก่เจ้าปราศจากนิ
มิ ต และความมืด ทึบ จะบังเกิด แก่ เจ้ าปราศจากการทํานาย สําหรับ พวกผู้ พยากรณ์ นี้ ดวง
อาทิตย์ จะตกไป และกลางวั นก ็ จะมื ดอย ู่ เหนื อ เขา 7 ผู้ ทํานายจะอับอาย พวกโหรจะขาย
หน้า เออ เขาทัง้ หลายจะปิด ริม ฝีปากด้วยกัน หมด เพราะว่า ไม่ มี คํา ตอบมาจากพระเจ้า
8 แต่สําหรับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเต็มด้วยฤทธิเดช
คือด้วยพระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ และ
์
ทัง้ ความยุติธรรมกับกําลังที่จะประกาศการละเมิดของยาโคบแก่เขาเอง และประกาศบาป
ของอิสราเอลแก่ เขาเอง 9 ท่านทัง้ หลายผู้ เป็น ประมุข แห่ง วงศ์ วานของยาโคบ คือ ผู้ ครอบ
ครองวงศ์วานอิสราเอล จงฟังข้อความนี้ คือท่านผู้ชงั ความยุติธรรมและผู้แปรความเที่ยง
ตรงทัง้ สิน
้ ให้ปรวนไป 10 ผู้สร้างศิ โยนด้วยโลหิต และสร้างเยรู ซาเล็มด้วยความชัว่ ช้า 11 ผู้
เป็น ประมุข ของเมืองนี้ ตัดสิน ความด้วยเห็น แก่ สินบน ปุ โรหิต ของเธอสัง่ สอนด้วยเห็น แก่
สิน จ้าง ผู้ พยากรณ์ ของเธอทํานายด้วยเห็น แก่ เงิน ถึง กระนั ้น เขาทัง้ หลายยั งอ ิง พระเย
โฮวาห์ และกล่าวว่า “พระเยโฮวาห์ ทรงสถิต ท่ามกลางเรามิ ใช่ หรือ ไม่มี ความชัว่ อย่างไร
เกิด ขึ้น แก่ เราได้� 12 ด้วยเหตุ นี้ แหละ เพราะเจ้า นี่ เอง ศิ โยนจะต้องถูก ไถเหมือนไถนา
เยรู ซาเล็มจะกลายเป็นกองสิง่ ปรักหักพัง และภูเขาแห่งพระนิ เวศจะเป็นที่สูงซึ่งมีต้นไม้
3

4
อาณาจักร 1000 ปีในอนาคต
คือภูเขาแห่งพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์จะถูกสถาปนาขึ้นให้สูง
ที่สุด ในจําพวกภู เขาทัง้ หลาย และจะถูก ยกขึ้น ให้เหนื อ บรรดาเนิ น เขา ชนชาติ ทัง้ หลายจะ
หลัง่ ไหลเข้ามาหา 2 และประชาชาติเป็นอันมากจะมากล่าวว่า “มาเถิด ให้เราขึ้นไปยังภูเขา
ของพระเยโฮวาห์ ยัง พระนิ เวศแห่ง พระเจ้า ของยาโคบ เพื่อ พระองค์ จะทรงสอนวิถี ของ
พระองค์ แก่ เรา และเพื่อ เราจะเดิน ในมรรคาของพระองค์� เพราะว่า พระราชบัญญั ติ จะ
ออกมาจากศิ โยน และพระวจนะของพระเยโฮวาห์จะออกมาจากเยรู ซาเล็ม 3 พระองค์ จะ
ทรงวินิจฉั ย ระหว่างชนชาติ ทัง้ หลายเป็ นอ ัน มาก และจะทรงตัดสิน เพื่อ บรรดาประชาชาติ
อัน แข็ง แรงที่ อยู่ ไกลออกไป และเขาทัง้ หลายจะตี ดาบของเขาให้ เป็น ผาลไถนา และหอก
ของเขาให้เป็นขอลิด ประชาชาติจะไม่ยกดาบต่อสู้กันอีก เขาจะไม่ศึกษายุทธศาสตร์อีกต่อ
ไป 4 แต่ต่างก็จะนั ่งอยู่ใต้ซุ้มองุ่นและใต้ต้นมะเดื่อของตน และจะไม่มีใครมากระทําให้เขา
สะดุ้งกลัว เพราะพระโอษฐ์ของพระเยโฮวาห์จอมโยธาได้ตรัสอย่างนี้ แล้ว 5 ด้วยว่าบรรดา
ชนชาติทัง้ หลายต่างก็ดําเนิ นในนามแห่งพระของตน แต่เราจะดําเนิ นในพระนามของพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของเราเป็นนิ ตย์สืบๆไป 6 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ในคราวนั ้นเราจะรวบรวม
คนขาพิการ และจะรวบรวมบรรดาผู้ที่ถูกขับไล่ไป และบรรดาผู้ที่เราได้ให้ทุกข์ใจ 7 คนที่ขา
พิการนั ้น เราจะให้เป็น คนที่ เหลืออยู่ คนที ่ถู กทิง้ ไปนั ้น เราจะให้เป็น ชนชาติ ที่ เข้มแข็ง และ
พระเยโฮวาห์จะทรงปกครองเหนื อเขาที่ภูเขาศิโยนตัง้ แต่บัดนี้ เป็นต้นไปจนชัวก
่ ัลปาวสาน
1 ในยุคหลังจะเป็ นดังนี้
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โอ หอคอยที่ เฝ้า ฝูง สัตว์เอ๋ย เจ้ าผู้ เป็น ป้อมปราการอัน แข็งแกร่ง สําหรับ บุตรสาวแห่ง ศิ
โยน อํานาจครอบครองดัง้ เดิมจะมาสู่เจ้า ราชอาณาจักรจะมาสู่บุตรสาวแห่งเยรู ซาเล็ม
8

อิสราเอลจะต้องถูกนําไปเป็นเชลยในบาบิโลนก่อนกลับมายังแผ่นดินของตน

9 เออ

ทําไมเจ้าร้องไห้เสียงดัง ไม่มีกษั ตริย์ปกครองเจ้าหรือ ที่ ปรึกษาของเจ้าพินาศเสีย
แล้ว หรือ เจ้ าจึง เจ็บ ปวดรวดร้าวอย่างกับ หญิง จะคลอดบุตร 10 โอ บุ ตรสาวศิ โยนเอ๋ย จง
บิดตัวและโอดครวญไปเถิด อย่างกับหญิงจะคลอดบุตร เพราะบัดนี้ เจ้าจะต้องออกไปจาก
นครไปพัก อยู่ตามไร่นา เจ้ าจะต้องไปยัง บาบิ โลน เจ้ าจะได้ รบ
ั การช่วยให้รอดพ้น ณ ที่ นั่น
พระเยโฮวาห์จะทรงไถ่เจ้า ณ ที่นั ่นให้พ้นจากมือศัตรูของเจ้า 11 บัดนี้ ประชาชาติมากหลาย
ได้ชุมนุมต่อสู้เจ้า กล่าวว่า “จงให้มันหมดความศักดิสิ
์ ทธิ์ ให้ตาของเราเพ่งดูศิโยน� 12 แต่
เขาทัง้ หลายไม่ ทราบถึง พระดําริของพระเยโฮวาห์ เขาทัง้ หลายไม่ เข ้า ใจในแผนการของ
พระองค์ ที่ พระองค์ จะทรงรวบรวมเขาทัง้ หลายเข้า มา ดัง รวมฟ่อนข้าวไว้ที่ ลานนวดข้าว
13 โอ บุ ตรสาวศิ โยนเอ๋ย จงลุก ขึ้น และนวดเถิด เพราะว่า เราจะทํา เขาของเจ้า ให้เป็ น เหล็ก
และกีบเท้าของเจ้าให้เป็นทองสัมฤทธิ์ และเจ้าจะตีชนชาติทัง้ หลายเป็นอันมากให้เป็นชิน
้ ๆ
และเราจะมอบสิง่ ที่ได้มาถวายแด่พระเยโฮวาห์ มอบสมบัติของเขาทัง้ หลายแด่องค์พระผู้
เป็นเจ้าแห่งพิภพจบสิน
้

5

คําพยากรณ์ เรือ
่ งการบังเกิดของพระเยซูที่เบธเลเฮม

1 โอ

บุ ตรสาวแห่ง กองทัพ ทหารเอ๋ย บัดนี้ เจ้ าจงรวมกัน เป็นกองทัพ ศัตรู มาล้อมเราทัง้
หลายไว้ เขาจะเอาไม้ ตี แก้ มของผู้ ปกครองอิสราเอล 2 เบธเลเฮม เอฟราธาห์ เอ๋ย แต่ เจ้ า
ผู้ เป็น หน่วยเล็ก ในบรรดาคนยู ดาห์ ที่ นั บ เป็น พันๆ จากเจ้า จะมี ผู้ หน่ึ งออกมาเพื่อ เรา เป็น
ผู้ที่ จะปกครองในอิสราเอล ดัง้ เดิมของท่านมาจากสมัยเก่า จากสมัยโบราณกาล 3 ดังนั ้น
พระองค์ จะทรงมอบเขาไว้จนถึงเวลาที่ หญิงผู้เจ็บครรภ์ จะคลอดบุตร แล้วบรรดาพี่น้องที่
เหลืออยูจะกลั
่
บมายังคนอิสราเอล
ยุคอาณาจักร 1000 ปี

4 และพระองค์จะทรงยืนมน
ั ่ ทรงเลี้ยงดูด้วยพระกําลังแห่งพระเยโฮวาห์ ด้วยสง่าราศีแห่

งพระนามพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของพระองค์ และเขาทัง้ หลายอยู่ ได้ เพราะบัดนี้ พระองค์
จะทรงเป็นใหญ่ตลอดจนถึงที่สุดท้ายปลายพิภพ 5 พระองค์ผู้นี้ จะเป็นสันติสุข คือเมื่อชาว
อัส ซีเรีย จะยกเข้า มาในแผ่น ดิน ของเราและเมื่อ เขาจะเหยียบยํ่า ในปราสาททัง้ หลายของ
เรา เราจะยกผู้ เลี้ยงแกะเจ็ด คนและเจ้า นายแปดคนมาต่อ ต้านเขา 6 เขาทัง้ หลายจะทํา
ลายแผ่นดิ นอ ัสซี เรียด ้วยดาบ และแผ่น ดิน นิ มโรดในทางเข้า และพระองค์ จะทรงช่วย
เราให้ พ้น จากชาวอัส ซีเรีย เมื่อ ชาวอัส ซีเรีย ยกเข้า มาในแผ่น ดิน ของเรา และเหยียบยํ่า
ภายในเขตแดนของเรา 7 แล ้ว คนยาโคบที่ เหลือ อยู่จะอยู่ท่ามกลางชนชาติ ทัง้ หลายเป็ นอ
ัน มาก เหมือนนํ้าค้างจากพระเยโฮวาห์ เหมือนห่า ฝนที่ ตกบนหญ้า ซึ่ง ไม่ อยู่ คอยมนุษย์
หรือ คอยบุตรทัง้ หลายของมนุษย์ 8 และคนยาโคบที่ เหลือ อยู่ จะอยู่ ท่ามกลางประชาชาติ
ในท่ามกลางชนชาติ ทัง้ หลายเป็ นอ ัน มาก ดัง สิงโตอยู่ ท่ามกลางสัตว์เดียรัจฉานในป่า ดัง
สิงโตหนุ่ม อยู่ท่ามกลางฝูง แพะแกะ ซึ่ง เมื่ อม ัน ผ่านไป มั นก ็ เหย ียบยํ่า ลงและฉี ก เสีย ไม่มี
ใครช่วยให้ พ้น ได้ 9 มือ ของเจ้า จะถูก ยกขึ้น เหนื อ คู่ อริของเจ้า และศั ตรู ทัง้ สิน
้ ของเจ้า จะ
10
ถูก ตัดขาดไป พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า ต่อ มาในวัน นั ้น เราจะขจั ดม ้า ของเจ้า ให้หมดไปจาก
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ท่ามกลางเจ้า และจะทําลายรถรบของเจ้า และเราจะขจัด เมืองให้หมดไปจากแผ่น ดิน
ของเจ้า และจะโค่นที่กําบังเข้มแข็งของเจ้าทัง้ สิน
้ 12 เราจะขจัดวิทยาคมให้หมดไปจากมือ
ของเจ้า เจ้าจะไม่มีหมอผีอีกต่อไป 13 เราจะขจัดรู ปเคารพสลักของเจ้าออกเสียด้วย และทํา
ลายเสาศักดิสิ
ามกลางเจ้า เจ้าจะมิได้กราบลงไหว้ผลงานของมือของเจ้าอีกต่อไป
์ ทธิจากท่
์
14 เราจะถอนเสารู ป เคารพของเจ้า เสีย จากท่ามกลางเจ้า และจะทําลายเมืองของเจ้า เสีย
15 เราจะแก้แค้นเพราะความโกรธและความกริว
ิ เลย
้ ต่อประชาชาติ ดังที่ไม่เคยมีใครได้ยน
11

6
พระเจ้าทรงมีคดีกับอิสราเอล

1 จงฟังสิง
่ ที่พระเยโฮวาห์ตรัส จงลุกขึ้น แถลงคดีของเจ้าต่อหน้าภูเขาทัง้ หลาย จงให้เนิ น

เขาฟัง เสียงของเจ้า 2 โอ ภู เขาทัง้ หลาย ทัง้ รากฐานที่ ทนทานของพิภพเอ๋ย จงฟัง คดี ของ
พระเยโฮวาห์เถิด เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงมีคดีกับประชาชนของพระองค์ และพระองค์
จะทรงสู้ ความกับอิสราเอล 3 “โอ ประชาชนของเราเอ๋ย เราได้ กระทําอะไรแก่ เจ้า เราได้ ให้
เจ้าอ่อนเพลียในกรณี ใด จงตอบมา 4 ด้วยว่าเราได้นําเจ้าขึ้นมาจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ และไถ่
เจ้ามาจากเรือนทาส และเราใช้ให้โมเสส อาโรน และมิเรียม นําหน้าเจ้าไป 5 โอ ประชาชน
ของเราเอ๋ย จงระลึ กว่า บาลาคกษั ตริย์โมอับคิดอุบายประการใด และบาลาอัมบุตรชายเบ
โอร์ได้ ตอบเขาอย่างไรจากชิ ทธิ มถึ งก ิล กาล มี อะไรเกิด ขึ้น เพื่อ เจ้า จะได้ ทราบความชอบ
ธรรมของพระเยโฮวาห์� 6 “ข้าพเจ้า จะนํา อะไรเข้า มาเฝ้า พระเยโฮวาห์ และกราบไหว้ต่อ
พระพักตร์พระเจ้าเบื้องสูง ควรข้าพเจ้าเข้าเฝ้าพระองค์ด้วยเครือ
่ งเผาบูชาหรือ ด้วยลูกวัว
อายุหน่งึ ขวบหลายตัวหรือ 7 พระเยโฮวาห์จะทรงพอพระทัยการถวายแกะเป็นพันๆตัว และ
ธารนํ้ามันหลายหมื่นสายหรือ ควรที่ข้าพเจ้าจะถวายบุตรหัวปีชาํ ระการละเมิดของข้าพเจ้า
หรือ คือ ถวายผลแห่ง กายของข้าพเจ้า ชําระบาปแห่ง วิญญาณของข้าพเจ้า� 8 โอ มนุษย์
เอ๋ย พระองค์ ทรงสําแดงแก่ เจ้ าแล้ วว ่า อะไรดี และพระเยโฮวาห์ ทรงมี พระประสงค์ อะไร
จากเจ้า นอกจากให้กระทําความยุติธรรม และรักความเมตตา และดําเนิ นด้วยความถ่อม
ใจไปกับพระเจ้าของเจ้า 9 พระสุรเสียงพระเยโฮวาห์ประกาศแก่นครนั ้น คนที ่มีสติปัญญา
จะพิจารณาดู พระนามของพระองค์ จงฟัง คทา และผู้ ที่ ทรงตั ้ งม ัน ไว้ เถิด 10 ยั งม ี ทรัพย์
สมบัติ แห่ งความชัว่ ร้ายในเรือนของคนชัว่ และเครือ
่ งตวงที่ พร ่ องไปซึ่ง น่า สะอิดสะเอียน
นั ้น อยู่ อี กหรือ 11 เราจะถือ พวกที่ มี ตาชัง่ ที่ ชัว่ ร้าย และมี ถุง เต็ มด ้ว ยลูก ตุ้ม ขี้ โกงว่า ไม่มี
ความผิดได้หรือ 12 บรรดาคนมังม
่ ีของเจ้าก็เต็มไปด้วยความทารุ ณ และชาวเมืองของเจ้า
ก็ พู ดม ุสา และลิน
้ ของเขาก็ ล่อลวงอยู่ ในปากของเขา 13 เพราะฉะนั ้น เราจะกระทํา ให้ เจ้ า
เจ็บป่วยด้วยการเฆี่ยนตี เจ้า ด้วยการกระทําให้เจ้ ารกร้างไปเพราะเหตุ บาปของเจ้า 14 เจ้ า
จะรับประทาน แต่จะไม่รู จั
้ กอม
ิ่ และส่วนภายในของเจ้าก็จะมีแต่ความหิว เจ้าจะเก็บไว้ แต่
ก็ ไม่สัง่ สม อะไรที่ เจ้ าสัง่ สม เราก็ จะให้แก่ ดาบ 15 เจ้ าจะหว่าน แต่ เจ้ าจะไม่ ได้ เกี่ยว เจ้ าจะ
ยํ่าบีบมะกอกเทศ แต่ จะไม่ได้ ชโลมตัวเองด้วยนํ้ามัน เจ้ าจะยํ่าองุน
่ แต่ จะไม่ได้ ดื่ มน้าํ องุน
่
16 เพราะได้ มี การถือ รักษากฎเกณฑ์ ของอมรี และบรรดากิจการแห่ง วงศ์ วานของอาหับ
และเจ้า ได้ ดําเนิ น ตามคํา แนะนํา ของคนพวกนี้ เพื่อ เราจะกระทํา ให้ เจ้ าเป็ นที ่ รกร้าง และ
ชาวเมืองที่ อาศัย อยู่ ในนั ้น จะเป็ นที ่ เย้ย หยัน ฉะนั ้น เจ้า จะต้องทนรับ การดุ ด่า ว่า กล่าวจาก
ชนชาติของเรา

7

วิบัติ แก่ ข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้า เป็น เหมือนคนที่ พบว่า เขาเก็บ ผลในฤดู รอ
้ นหมดแล้ว
และเล็มผลจากเถาองุน
่ หมดแล้ว ไม่มีพวงองุนร
่ ับประทาน จิตใจข้าพเจ้าปรารถนาผลสุกรุ
1
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่น แรก คนดี สูญหายไปจากโลก จะหาคนซื่อตรงท่ามกลางมนุษย์ สัก คนก็ ไม่มี ต่างก็ ซุ่ม
คอยจะเอาโลหิตกัน ต่างก็เอาตาข่ายดักพี่น้องของตน 3 มือทัง้ สองของเขาคอยจ้องแต่สิ่ง
ที่ชัว่ เพื่อจะกระทําด้วยความขยัน เจ้านายและผูพ
้ ิพากษาขอสินบน และคนใหญ่คนโตก็เอ
่ยถึงความปรารถนาชัว่ แห่งจิตใจของเขา ต่างก็สานสิง่ เหล่านี้ เข้าด้วยกัน 4 คนทีดี
่ ที่สุดของ
เขาก็เหมือนหนามย่อย คนทีซ
่ ่ือตรงที่สุดของเขาก็คมกว่ารัว้ ต้นไม้หนาม วันแห่งยามรักษา
การณ์ ของเจ้า และวันทีจ
่ ะลงโทษเจ้า มาถึงแล้ว บัดนี้ ความยุง่ เหยิงของเขาก็อยูใกล้
่
เต็มที
5 อย่าวางใจในสหาย อย่ามัน
่ ใจในคนนําทาง จงเฝ้าประตูปากของเจ้าอย่าเผยอะไรแก่เธอ
ที่อยู่ในอ้อมอกของเจ้า 6 เพราะว่าลูกชายดูหมิน
่ พ่อ และลูกสาวลุกขึ้นต่อสู้แม่ของเธอ ลูก
สะใภ้ต่อสู้แม่สามี ศัตรู ของใครๆก็คือคนที่อยูร่
่ วมเรือนของเขาเอง
2

มีคาห์กล่าวถึงคนอิสราเอลที่เหลืออยูในวาระสุ
่
ดท้าย

7 เพราะฉะนั ้นสําหรับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะมองดูพระเยโฮวาห์ ข้าพเจ้าจะเฝ้าคอยพระเจ้า

แห่ง ความรอดของข้าพเจ้า พระเจ้า ของข้าพเจ้า จะทรงฟัง ข้าพเจ้า 8 โอ ศัตรู ของข้าพเจ้า
เอ๋ย อย่า เปรมปรีดิ ์ เย้ ยข้าพเจ้า เลย เมื่อ ข้าพเจ้า ล้ม ลง ข้าพเจ้า จะลุก ขึ้ นอ ีก เมื่อ ข้าพเจ้า
นั ่ง อยู่ ใน ความ มืด พระ เย โฮ วาห์ จะ ทรง เป็น ความ สว่าง แก่ ข้าพเจ้า 9 ข้าพเจ้า จะ ทน ต่อ
พระพิโรธของพระเยโฮวาห์ เพราะว่าข้าพเจ้ากระทําบาปต่อพระองค์ ข้าพเจ้าจะทนจนกว่า
พระองค์ จะทรงแก้ คดี ของข้าพเจ้า และกระทํา การตัดสิน เพื่อ ข้าพเจ้า พระองค์ จะทรงนํา
ข้าพเจ้า ไปยัง ความสว่าง และข้าพเจ้า จะเห็น ความชอบธรรมของพระองค์ 10 แล ้ว เธอซึ่ง
เป็นศั ตรู ของข้าพเจ้าจะเห็น และความอับอายจะทับถมเธอที่ กล่าวแก่ ข้าพเจ้าว่า “พระเย
โฮวาห์ พระเจ้าของเจ้าอยู่ที่ไหน� ตาของข้าพเจ้าจะเพ่งดูเธอให้สาแก่ใจ คราวนี้ เธอจะถูก
ยํ่า ลงเหมือนเลนที่ ในถนน 11 วัน ที่ จะสร้างกําแพงเมืองของเจ้า ในวัน นั ้น คํา บัญชาจะถูก
ปลดเปลื้องไป 12 ในวันนั ้นเขาจะมาหาเจ้าคือมาจากอัสซีเรียและจากเมืองที่มีป้อมปราการ
จากระหว่างป้อมปราการกับแม่นํ้า จากระหว่างทะเลนี้ กับทะเลโน้ น และจากระหว่างภูเขา
นี้ กับ ภูเขาโน้ น 13 ถึง กระนั ้น แผ่นดิ นก ็ จะรกร้างเพราะคนที่ อาศัย ในแผ่น ดิน นั ้น เป็น เหตุ
เนื่ องด้วยผลแห่งการกระทําของเขา 14 ขอทรงเลี้ยงดูประชาชนของพระองค์ด้วยคทาของ
พระองค์ คือฝูงประชาชนที่เป็นมรดกของพระองค์ ผู้อาศัยโดดเดี่ยวอยู่ในป่า ในท่ามกลาง
คารเมล ขอทรงให้ เขาหากิน อยู่ ในบาชานและกิ เลอาดอย่ างในโบราณกาล 15 ดัง ในสมัย
เมื่อ เจ้า ออกจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ เราจะสําแดงสิง่ มหัศจรรย์ แก่ เขา 16 ประชาชาติ ทัง้ หลาย
จะแลเห็นและอับอายด้วยอานุภาพทัง้ สิน
้ ของเขาทัง้ หลาย เขาทัง้ หลายจะเอามือปิดปากไว้
และหูของเขาจะหนวกไป 17 เขาทัง้ หลายจะเลียผงคลี เหมือนอย่างงู เขาจะเคลื่อนตัวออก
จากรู ของเขาดุจหนอนบนแผ่นดินโลก เขาจะตระหนกตกใจพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา
เนื่ องด้วยเจ้า เขาทัง้ หลายจะกลัว 18 ใครเล่า จะเป็น พระเจ้า เสมอเหมือนพระองค์ ผู้ ทรง
ยกโทษความชัว่ ช้า และทรงให้อภัยการละเมิดแก่คนที ่เหลืออยู่อันเป็นมรดกของพระองค์
พระองค์ มิได้ ทรงถือ พระพิโรธเนื องนิ ตย์ เพราะว่า พระองค์ ทรงพอพระทัย ในความเมตตา
19 พระองค์จะทรงหันกลับมาอีก พระองค์จะทรงเมตตาเราทัง
้ หลาย พระองค์จะทรงเหยียบ
ความชัว่ ช้า ของเราไว้ พระองค์ จะทรงเหวีย
่ งบาปทัง้ หลายของเขาลงไปในที่ ลึก ของทะเล
20 พระองค์จะทรงสําแดงความจริงให้ประจักษ์ แก่ยาโคบ และความเมตตาต่ออับราฮัม ดัง
ที่พระองค์ทรงปฏิญาณต่อบรรพบุรุษของเราตัง้ แต่สมัยโบราณกาล
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

นาฮูม

ผูพยากรณ์
้
นี้ มีชื่อว่า “นาฮูมชาวเมืองเอลโขช� (1:1) ดูเหมือนว่าเขามาจากแคว้นกาลิลี
เราคิดว่าเมืองแห่งหนึ่ งในแคว้นกาลิ ลีได้ ปกปั กรักษาชื่อของนาฮูมไว้ คือเมืองกับเรนาอูม
ซึ่งชื่อเมืองนี้ หมายความว่า “หมู่บ้านของนาฮูม� (ภาษาอีบรู เรียกว่า คาฟาร์ นาฮูม�
หัวเรือ
่ งของหนั งสือเล่มนี้คือการพยากรณ์ ถึงการทําลายกรุงนี นะเวห์ ผู้พยากรณ์ นี้ ได้เข
ียนไว้ในปี ก่อน ค�ศ� 713 ประมาณ 70 ปี หลัง จากการประกาศของโยนาห์ซ่ึง ได้ นํา ชาวนี
นะเวห์ให้มี การฟื้ นฟู ใหญ่ แต่ หลัง จากสมัย ของโยนาห์ ชาวเมืองนี้ ได้ กล ับ ไปทําความบาป
และไหว้รู ปเคารพอีก เพราะฉะนั ้ นอ ีก ประมาณ 100 ปี หลัง จากสมัย ของนาฮูม เมืองนี้ จะ
ต้องถูก ทําลาย คํา พยากรณ์ นี้ ได้ สําเร็จ เมื่อ กษั ตริย์ นาโปโพลาส์ ซาร์และไซอาซาร์รีสได้
ทําลายกรุ งนี นะเวห์ประมาณปีก่อน ค�ศ� 600
คํา พยากรณ์ ของนาฮูม เป็น บทกวี ที่ ไพเราะมาก หัว เรือ
่ งก็ คือ “ภาระเกี่ยวข้องกับ นคร
นี นะเวห์� คือ การทําลายของเมืองและอาณาจั กรน ี้ เพราะเหตุ ชาวอัส ซีเรีย ได้ ข่มเหงพวก
อิสราเอล
พระเจ้าผู้บริสุทธิจะทรงลงโทษคนบาป
์

1 ภาระเกี่ยวข้องกับนครนี นะเวห์

หนังสือเรือ
่ งนิ มิตของนาฮูมชาวเมืองเอลโขช 2 พระเจ้า
ทรงเป็น พระเยโฮวาห์ผู้ ทรงหวงแหนและทรงแก้ แค้น พระเยโฮวาห์ทรงแก้ แค้น และทรง
มี พระพิโรธ พระเยโฮวาห์ จะทรงแก้ แค้น ศั ตรู ของพระองค์ และทรงเก็บ ความโกรธไว้ ให้
ปัจจามิตรของพระองค์ 3 พระเยโฮวาห์ทรงกริว้ ช้า ทรงฤทธานุภาพใหญ่ยิง่ พระองค์ จะไม่
ทรงงดโทษคนชัว่ เลย พระมรรคาของพระเยโฮวาห์ อยู่ ในลมหมุน และพายุ และเมฆเป็น
ผงคลี แห่ งพระบาทของพระองค์ 4 พระองค์ ทรงห้ามทะเล ทรงกระทํา ให้ มัน แห้ง ทรงให้
แม่น ้าํ ทัง้ หลายแห้ง ไป บาชานและคารเมลก็ เหีย
่ ว และดอกไม้ ของเลบานอนก็ เห ื อดไป
5 ต่อ เบื้องพระพักตร์พระองค์ ภู เขาก็ สัน
่ สะเทือนและเนิ น เขาก็ ละลายไป แผ่ นดิ นก ็เริศร
้างต่อ เบื้องพระพักตร์พระองค์ เออ ทัง้ โลกและสิง่ สารพัด ที่ อาศัย อยู่ ในโลกด้วย 6 ใครจะ
ต้านทานพระพิโรธของพระองค์ได้ ใครจะทนต่อความร้อนแรงแห่งความกริว้ ของพระองค์
ได้ พระพิโรธของพระองค์ พลุ ่ งออกมาอย่างกับ ไฟ โดยพระองค์ ศิ ลาก ็ ถู กเหวีย
่ งลง 7 พระ
เยโฮวาห์ประเสริฐ ทรงเป็นที่กําบังเข้มแข็งในวันยากลําบาก พระองค์ทรงรู จ
้ ักผู้ที่วางใจใน
พระองค์ 8 แต่พระองค์จะทรงกระทําให้สถานที่แห่งนั ้นสิน
้ สุดลงด้วยนํ้าท่วมที่ไหลท่วมท้น
และความมืดจะไล่ ตามศั ตรู ทัง้ หลายของพระองค์ไป 9 เจ้าคิดอุบายอันใดต่อพระเยโฮวาห์
พระองค์ จะทรงกระทํา ให้ สิ ้น ไปอย่างเด็ด ขาด ความทุกข์ ยากจะไม่ โผล่ ขึ้น เป็น คํารบสอง
10 แม้ว่าเขาทัง
้ หลายเหมือนหนามไก่ไห้ที่เกี่ยวกันยุง่ และเมาตามขนาดที่เขาดื่ม เขาจะถูก
เผาผลาญสิน
้ เหมือนตอข้าวที่ แห้ง ผาก 11 เคยมี ผู้ หน ่ึ งมาจากพวกเจ้า ที่ คิด อุบายชัว่ ร้าย
ต่อพระเยโฮวาห์ และแนะนําความชัว่ 12 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “แม้พวกนั ้นจะอยูอ
่ ย่าง
สงบและมี จํานวนมากมายด้วย เขาก็ จะถูก ตัดขาดและสิน
้ ไปเมื่อ เขาผ่านไป แม้ว ่า เราให้
เจ้าทุกข์ใจบ้าง แต่เราจะไม่ให้เจ้าทุกข์ใจอีกต่อไป 13 บัดนี้ เราจะหักแอกของเขาเสียจากเจ้า
และจะระเบิดเครือ
่ งจองจําของเจ้าให้สลายไป� 14 พระเยโฮวาห์ตรัสบัญชาด้วยเรือ
่ งเจ้าว่า
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“เขาจะไม่หว่านชื่อของเจ้าให้แพร่หลายอีกต่อไป เราจะขจัดรู ปเคารพที่สลักและรู ปเคารพ
ที่หล่อออกเสียจากนิ เวศแห่งพระของเจ้า เราจะขุดหลุมศพให้เจ้า เพราะเจ้าชัวน
่ ัก�
พระพรสําหรับยูดาห์ในอนาคต

ดู เถิด เท ้า ของผู้นํา ข่าวดี มาที่ บนภู เขา ผู้ โฆษณาสันติ ภาพ โอ ยู ดาห์ เอ๋ย จงรักษา
ประเพณี การเลี้ยงตามกําหนดของเจ้า ไว้ จงทํา ตามคํา ปฏิญาณของเจ้า เถิด เพราะว่า คน
ชัว่ จะไม่ผ่านเจ้าไปอีก เขาถูกขจัดเสียสิน
้ แล้ว
15

2
นครนี นะเวห์จะถูกทําลายด้วยสงคราม

1 ผู้ที่ ฟาดให้แหลกเป็ นชิน
ึ มาต่อสู้กับเจ้าแล้ว
้ ๆได้ข้น

จงเข้าประจําป้ อม จงเฝ้าทางไว้ จง
คาดเอวไว้ จงรวมกําลังไว้ให้หมด 2 เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงกระทําให้ความโอ่อา่ ตระการ
ของยาโคบกลับสู่ สภาพเดิม อย่างกับความโอ่อา่ ตระการของอิสราเอล เพราะว่าพวกปล้น
ได้ ปล้น เอาไป และได้ ทํา ลายกิ่ งก ้า นของเขาให้ พินาศ 3 โล่ ของทหารหาญนั ้น สี แดง และ
ทหารของเขาก็ แต่ งกายสี แดงเข้ม ในวันเตรียมพร้อมรถรบก็ จะแวบวาบดังคบเพลิง และ
ไม้สนสามใบก็จะสัน
่ สะท้านอย่างรุ นแรง 4 รถรบห้อไปตามถนน มันรีบไปรีบมาที่ลานเมือง
ส่องแสงราวกับ คบเพลิง และพุ่ง ไปอย่างสายฟ้า แลบ 5 นายทหารถูก เรียกตัว เขาก็ สะดุด
เมื่อเขาเดินไป เขาจะรีบตรงไปที่ กําแพงเมือง มีเพิงกันอาวุธตัง้ ขึ้น 6 ประตูที่ แม่น้าํ จะเปิด
แล ้ วท ี่ พระราชวังก ็ จะมลายไป 7 ฮัส ซาปจะถูก นํา ไปเป็น เชลย นางจะถูก นํา ขึ้น ไป บรรดา
สาวใช้จะนําหน้านางไปด้วยเสียงนกเขา ตีอกชกใจของตน 8 แต่ตัง้ แต่เดิมมาแล้วนีนะเวห์
ก็เหมือนสระนํ้า แม้กระนั ้นพวกเขาจะหนี ออกมา เขาทัง้ หลายจะร้องว่า “หยุด หยุด� แต่ก็
ไม่มีใครหันกลับ 9 ปล้นเอาเงินซิ ปล้นเอาทองคํา มีทรัพย์สมบัติมากมายไม่รู สิ
้ น
้ สุด มีของ
10
มี ค่า ทุก อย่างเป็น ทรัพย์ มัง่ คัง่
เริศร้าง ความเริศร ้าง และความพินาศ จิ ตใจก็ ละลาย
ไปและหัวเข่าก็สัน
่ บัน
้ เอวก็ปวดร้าวไปหมด ใบหน้าทุกคนซีดเซียว 11 ที่ อาศัยของสิงโตอยู่
ที่ไหน คือ ที่ เลี้ยงอาหารของสิงโตหนุ่ม ที่ ที่ สิ งโตคือ สิงโตแก่ เคยเดิน เข้าไป ที่ ที่ ลูก ของมัน
เคยอยู่ ไม่มผู
ี ใดทํ
้
าให้มันกลัวได้ 12 สิงโตนั ้นได้ฉีกอาหารให้ลูกของมันพอกิน และได้คาบคอ
เหยื่อ มาให้เหล่ าเมีย ของมัน มัน สะสมเหยื่อ เต็ม ถํ้า และสะสมเนื้ อที่ ฉีก แล้ว เต็ม รัง 13 พระ
เยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า ดูเถิด เราต่อสู้เจ้า เราจะเผารถรบของเจ้าให้เป็นควัน และดาบ
จะสังหารสิงโตหนุ่มของเจ้า เราจะตัดเหยื่อของเจ้าเสียจากโลก และจะไม่มีใครได้ยน
ิ เสียง
ผู้ส่ ือสารของเจ้าอีก

3
นครนี นะเวห์จะถูกลงโทษสมกับการกระทําของเธอ

1 วิบัติแก่ เมืองที่ แปดเปื้ อนไปด้วยโลหิต

เต็มด้วยการมุ สาและการโจรกรรม เหย่อ
ื จะไม่
จากไปเลย 2 เสียงขวับ ของแส้ และเสียงกระหึ่ม ของล้อ ม้า ควบ และรถรบห้อ ไป 3 พลม้า
เข้า ประจัญบานดาบแวววาวและหอกวาววับ คนถูก ฆ่า เป็ นก ่า ยกอง ซากศพกองพะเนิ น
ร่างคนตายไม่ รู ้จัก จบสิน
้ เขาจะสะดุด ร่างนั ้น 4 ทัง้ นี้ เพราะการแพศยาอย่างมากนั บ ไม่
ถ้วนของหญิง แพศยานั ้น ผู้ มี เสน่ ห์ และเป็น จอมวิทยาคม นางได้ ขายประชาชาติ เสียด ้ว
ยการแพศยาของนาง และขายบรรดาครอบครัว มนุษย์ ด้วยวิทยาคมของนาง 5 พระเยโฮ
วาห์ จอมโยธาตรัสว ่า ดู เถิด เราต่อสู้ เจ้า และจะยกกระโปรงของเจ้า คลุม หน้า เจ้า เราจะ
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ให้บรรดาประชาชาติมองดูความเปลือยเปล่าของเจ้า และให้ราชอาณาจักรทัง้ หลายมองดู
ความอับอายของเจ้า 6 เราจะโยนของโสโครกที่ น่า สะอิดสะเอียนใส่ เจ้า และกระทํา ให้เจ้ า
น่า ขยะแขยง และจะปล่อยให้ เจ้ าถูก ประจาน 7 ต่อ มาทุก คนที่ แลเห็น เจ้า จะหดหนี ไปจาก
เจ้าและกล่าวว่า “นี นะเวห์เป็นเมืองร้างเสียแล้ว ใครเล่าจะสงสารเธอ� จะไปหาใครที่ไหน
มาเล้าโลมเธอได้เล่า 8 เจ้าวิเศษกว่าเมืองโนซึ่งมีพลเมืองมาก ซึ่งตัง้ อยู่ระหว่างแม่น้ําหรือ
ซึ่ งม ี น้ํา รอบนคร มี ทะเลเป็ นที ่ กําบัง มี ทะเลเป็น กําแพงเมือง 9 เอธิโอเปีย เป็น กําลัง ของ
เมืองนี้ ทังอ
้ ียป
ิ ต์ และก็ไม่จํากัดเสียด้วย พูตและลิบนเี ป็นผูช
้ ว
่ ยเมืองนั ้น 10 ถึงกระนั ้นเมือง
นั ้ นก ็ ยงั ถูก กวาดไป เธอตกไปเป็น เชลย ลูก เล็ก เด็ก แดงของเธอก็ ถู กเหวีย
่ งลงแหลกเป็น
ชิน
ั ถนนทุก สาย เขาจับ สลากแบ่ง ผู้ มี เกียรติ ของเมืองนั ้น และคนใหญ่ คนโตทัง้ สิน
้
้ ๆที่ หว
11
ของเมืองนั ้ นก ็ ถู กล ่ามโซ่ เจ้ าจะมึนเมาไปด้วย เจ้ าจะถูก ซ่อนไว้ เจ้ าจะแสวงหากําลัง
เพราะเหตุศัตรู 12 ป้อมปราการทัง้ สิน
้ ของเจ้าจะเป็นเหมือนต้นมะเดื่อที่ มีผลมะเดื่อสุ กรุ ่น
แรก ถ้า ถูก เขย่า ก็ จะร่วงลงไปในปากของผู้ กิน 13 ดู เถิด คนของเจ้า ซึ่ง อยู่ท่ามกลางเจ้า ก็
เหมือนผู้หญิง ประตูเมืองแห่งแผ่นดินของเจ้าก็เปิดกว้างให้แก่ศัตรู ของเจ้า ไฟได้ไหม้ดาล
ประตู ของเจ้า หมดแล้ว 14 เจ้ าจงชัก นํ้า ขึ้น ไว้สําหรับ การถู กล ้ อมนั ้น จงเสริม ป้อมปราการ
ของเจ้า จงลงไปในบ่อดินเหนี ยว ยํ่าปูนสอให้เข้ากันดี และเสริมให้เตาเผาอิฐแข็งแกร่งขึ้น
15 ไฟก็จะคลอกเจ้าที่นั ่น ดาบก็จะฟันเจ้า มันจะกินเจ้าเสียอย่างตัก
๊ แตนวัยกระโดด จงเพิม
่
พวกเจ้า ให้ มากอย่างตัก
๊ แตนวัย กระโดด จงเพิม
๊ แตนวัย บิน 16 เจ้ าเพิม
่ ให้ มากเหมือนตัก
่
พวกพ่อค้าให้มากกว่าดวงดาวในท้องฟ้า ตัก
๊ แตนวัยกระโดดนั ้นลอกคราบแล้วก็บินไปเสีย
17 เจ้ านายของเจ้า ก็ เหมือนตัก
๊ แตนวัยบิน พวกสั สดีของเจ้าก็ เหมือนฝูงตัก
๊ แตนเกาะอยู่ที่
รัว้ ต้นไม้ในวันอากาศเย็น พอดวงอาทิตย์ขึ้น มันก็บินไปหมด ไม่มีใครทราบว่ามันไปที่ ไหน
18 โอ กษั ตริย์แห่งอัสซีเรียเอ๋ย ผู้เลี้ยงแกะของเจ้าหลับเสียแล้ว ขุนนางของเจ้าจะอาศัยใน
ผงคลี ชนชาติของเจ้ากระจัดกระจายอยู่บนภูเขา ไม่มีผู้ใดรวบรวมเอามาได้ 19 แผลฟกชํ้า
ของเจ้า ไม่ มี บรรเทา บาดแผลของเจ้าก็ สาหัส ทุ กคนผู้ ได้ ยินข่าวของเจ้า เขาก็ ตบมือเยาะ
เจ้า มีใครเล่าที่ไม่ได้รับภัยอันร้ายเนื องนิ ตย์ของเจ้า
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

ฮาบากุก

เรารู ้ไม่ มากเกี่ยวกับ ผู้ พยากรณ์ ฮาบากุก เราไม่ รู ้ว่า เขาเกิด ที่ ไหน มาจากตระกูล อะไร
หรือ พยากรณ์ ปี ไหน ชื่อ ของเขาอยู่ ในเล่ มน ี้ สองครัง้ (1:1; 3:1) ดู เหมือนว่า เขาพยากรณ์
ก่อนที่กษั ตริย์เนบูคัดเนสซาร์ได้บุกรุ กกรุ งเยรู ซาเล็มในปี ก่อน ค�ศ� 605 เล่มนี้ สวนมาก
เป็นการว่ากล่าวต่อชนชาติยูดาห์ แต่บทสุดท้ายเป็นการอธิษฐานและเพลงสดุดีที่สวยงาม
มาก
ภาระของฮาบากุกเรือ
่ งความบาปของอิสราเอล

1 ภาระที่ ฮาบากุกผู้พยากรณ์ ได้ เห็นมา 2 โอ

ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ จะร้องทุกข์
นานสักเท่าใด และพระองค์จะมิได้ทรงฟังหรือ ข้าพระองค์จะร้องทูลต่อพระองค์เรือ
่ งความ
3
ทารุณ และพระองค์ก็จะไม่ทรงช่วยให้รอด ไฉนพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์เห็นความชัว่ ช้า
และให้มองเห็นความยากลําบาก ทัง้ การทําลายและความทารุ ณก็ อยู่ตรงหน้าข้าพระองค์
การวิวาทและการทุ่ม เถียงกั นก ็ เกิด ขึ้น 4 ดัง นั ้น พระราชบัญญัติ จึง หย่อนยานและความ
ยุ ติ ธรรมก็ มิได้ ปรากฏเสีย เลย เพราะว่า คนชัว่ ล้อมรอบคนชอบธรรมไว้ ความยุ ติ ธรรมจึง
ปรากฏอย่างวิปลาส 5 จงมองทัว่ ประชาชาติต่างๆและดูให้ดี จงประหลาดและแปลกใจ ด้วย
ว่าเราจะกระทําการในกาลสมัยของเจ้า ถึงจะบอก เจ้ าก็ จะไม่เชื่อ 6 เพราะดู เถิด เรากําลัง
เร้าคนเคลเดีย ประชาชาติที่ขมขื่นและรีบร้อนนั ้น ผูกร
้ ีธาทัพไปทัว่ แผ่นดิน เพื่อยึดเอาบ้าน
เรือนที่ มิใช่ของตน 7 เขาเป็ นที ่น่าครันคร
่
้ามและสยดสยอง ความยุติธรรมและความโอ่อา่
ของเขาจะออกมาจากพวกเขาเอง 8 ม้าทัง้ หลายของเขาก็เร็วกว่าเสือดาว และดุรา้ ยยิง่ กว่า
หมาป่ายามเย็น พลม้าของเขาจะรุ ดหน้าเรือ
่ ยไปอย่างผยอง เออ พลม้าของเขาจะมาจาก
ถิ่ นที ่ ไกล มัน จะบิน ไปอย่างนกอินทรีคอยกินเร็วน ัก 9 เขาทัง้ หลายจะพากัน มาเพื่อ ความ
ทารุ ณ หน ้า เขาทัง้ หลายจะสะสมเหมือนกับ ลมจากทิศ ตะวัน ออก เขาจะรวบรวมเชลยไว้
มากมายเหมือนทราย 10 เขาจะดู หมิน
่ บรรดากษั ตริย์ และเขาจะเหยียดหยามเจ้า นายทัง้
หลาย เขาจะหัวเราะเยาะป้อมปราการทุกแห่ง เพราะเขาจะพูนดินขึ้นและยึดป้อมนั ้นเสีย
11 แล้วใจของเขาก็ จะเปลี่ยนไป เขาจะผ่านไปและกระทําผิด เขาจะให้อา
ํ นาจของเขานี้ แก่
พระของเขา
พระเจ้าผู้บริสุทธิจะไม่
ลงโทษความบาปหรือ
์

12 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระเจ้าของข้าพระองค์

องค์ผูบ
้ ริสุทธิของข้
าพระองค์ พระองค์
์
มิได้ ดํารงมาแต่ นิ รัน ดร์ดอกหรือ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายจะไม่ ตาย โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์
พระองค์ ทรงสถาปนาเขาไว้ เพื่อ แก่ การพิพากษา โอ พระเจ้า ผู้ทรงเดชานุ ภาพ พระองค์
ทรงตัง้ เขาไว้เพื่อ แก่ การตี สอน 13 พระเนตรของพระองค์ บริสุทธิ์เก ิ นที ่ จะทอดพระเนตร
การชัว่ จะทรงมองดูความชัว่ ช้าก็ไม่ได้ ไฉนพระองค์ทอดพระเนตรคนทรยศ และทรงเงียบ
อยูเ่ มื่อคนชัว่ กลืนคนที่ชอบธรรมเกินกว่าตัวเขาเสีย 14 เพราะว่าพระองค์ทรงให้มนุษย์เป็น
ดังปลาในทะเล เป็นดังสิง่ เลื้อยคลาน ที่ ไม่มีหัวหน้า 15 เขาจับคนทัง้ หลายมาด้วยเบ็ด เขา
ลากคนมาด้วยแห เขารวบคนมาด้วยอวนของเขา เขาจึง เปรมปรีดิ ์ และเริง โลด 16 เพราะ
ฉะนั ้น เขาจึง ถวายสัตวบูชาแก่ แหของเขา และเผาเครือ
่ งหอมให้ แก่ อวนของเขา เพราะ
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17 แล้วเขาจะเท

โดยสิง่ เหล่านี้ เขาจึงดํารงชีพอยู่อย่างฟุ่มเฟือย อาหารของเขาก็สมบูรณ์
ทิง้ แหของเขา และฆ่าประชาชาติทัง้ หลายอย่างไม่ละเว้นตลอดไปเป็นนิ ตย์หรือ

2

พระเจ้าทรงตอบฮาบากุก

1 ข้าพเจ้าจะยืนเฝ้าดูอยู่

ข้าพเจ้าจะยืนทีหอคอย
่
และมองออกไปเพื่อจะฟังดว่
ู า พระองค์
จะ ตรัส อะไร แก่ ข้าพเจ้า และ ข้าพเจ้า จะ ทูล ตอบ พระองค์ อย่างไร เมื่อ ข้าพเจ้า ถูก ตําหนิ
2 และพระเยโฮวาห์ ตรัส ตอบข้าพเจ้า ว่า “จงเขียนนิ มิ ตน ัน
้ ลงไป จงเขียนไว้ บนแผ่น ป้าย
ให้ กระจ่าง เพื่อ ให้ คนที ่วิ่งอ ่านได้ คล่อง 3 เพราะว่า นิ มิ ตน น
ั ้ ยัง รอเวลาที่ กําหนดไว้ แต่ ใน
ที่สุด มันกจ
็ ะกล่าวออกมา มันไม่มุสา ถ้าดูชา้ ไป ก็จงคอยสักหน่ อย มันจะบังเกิดขึ้นเป็นแน่
คงไม่ ล่าช้า นั ก 4 ดู เถิด ผู้ ที่ จิ ตใจผยองขึ้ นก ็ ไม่ เที่ยงธรรม แต่ ว่า คนชอบธรรมจะมี ชี วิตดํา
รงอยูโ่ ดยความเชื่อ 5 ยิง่ กว่านั ้น เพราะเขาละเมิดโดยเหล้าองุน
่ เขาจึงเป็นคนจองหอง เขา
ไม่ ยอมอยู่ บ้าน ความตะกละของเขากว้างเหมือนอย่างนรก อย่างมัจจุราชไม่ เคยรู จ
้ ั กอ ม
ิ่
เขากอบโกยประชาชาติทัง้ หลายมาเพื่อตัวเขาเอง แล้วรวบรวมชนชาติทัง้ หลายเข้ามาเป็น
คนของตน� 6 ประชาชาติ ทัง้ สิน
้ เหล่า นี้ จะไม่ ยกคํา อุปมากล่าวต่อเขาหรือ และยกสุภาษิ ต
กล่าวเยาะเขาว่า “วิบัติแก่ ผู้ที่ สะสมสิง่ ที่ มิใช่ของตนไว้ จะทําอย่างนี้ ได้ นานเท่าใดนะ และ
บรรทุกของที่ยด
ึ เป็นประกันไว้เต็มตัว 7 ลูกหนี้ ของเจ้าจะไม่ลุกขึ้นมาในปัจจุบันทันด่วนหรือ
และผู้ใดที่กระทําให้เจ้าตัวสัน
่ จะไม่ต่ ืนขึ้นหรือ แล้วเจ้าก็จะถูกเขาริบบ้างละ 8 เพราะว่าเจ้า
ได้ปล้นมาแล้วหลายประชาชาติ ชนชาติทัง้ หลายที่เหลืออยู่นั ้นจึงจะมาปล้นเจ้า เพราะเจ้า
ทําให้ โลหิต มนุษย์ ตก และเพราะการทารุ ณ ต่อ แผ่น ดิน ต่อ บรรดาหัว เมืองและต่อ บรรดา
ผู้ที่ อยู่ในเมืองนั ้น 9 วิบัติแก่ ผู้ที่ อยากได้ กําไรมาสู่ เรือนของตนด้วยความชัว่ เพื่อจะวางรัง
ของตัวให้สูงเด่นขึ้น เพื่อให้พ้นจากฤทธิอ
์ าํ นาจของความชัว่ ร้าย 10 ที่ จริงเจ้าได้ ออกอุบาย
หาความอับอายมาสู่เรือนของเจ้าโดยกําจัดชนชาติทัง้ หลายเป็ นอันมากเสีย เจ้าได้ทําบาป
ต่อจิตใจของเจ้าแล้ว 11 เพราะว่าศิลาจะตะโกนออกมาจากผนั ง และขื่อก็จะตอบสนองมา
จากหมู่ ตัวไม้ ในเรือน 12 วิบัติ แก่ ผู้ สร้างเมืองด้วยโลหิต และวางรากนครไว้ด้วยความชัว่
ช้า 13 ดูเถิด ที่บรรดาชนชาติทํางานก็เพื่อแก่ไฟ และที่ชนชาติทัง้ หลายทําจนเหน็ ดเหนื่ อย
ก็ เพื่อ แก่ การไร้สาระ มิได้ เป็น เช่น นี้ เพราะพระเยโฮวาห์ จอมโยธาดอกหรือ 14 เพราะว่า
พิภพจะเต็มไปด้วยความรู ใ้ นเรือ
่ งสง่าราศี ของพระเยโฮวาห์ดังนํ้าที่ เต็มทะเล 15 วิบัติแก่ผู้
นั ้นทีให้
่ เพื่อนบ้านดื่ม ที่ยื่นขวดไปให้เขาและทําให้เขาเมาไป เพื่อจะเพ่งดค
ู วามเปลือยเปล่า
16
ของเพื่อนบ้าน เจ้ าจะอิม
่ ไปด้วยความอับอาย ไม่ใช่ อิ่มด ้วยสง่า ราศี เจ้ าดื่ม เองซิ แล ้ว
ให้เหมือนผู้ชายที่มิได้เข้าสุหนั ต ถ้วยซึ่งอยู่ในพระหัตถ์ขวาของพระเยโฮวาห์จะเวียนมาถึง
เจ้า แล้วความอับอายจะพ่นเหนื อสง่าราศีของเจ้า 17 เนื่ องด้วยความทารุ ณที่เจ้ากระทําแก่
เลบานอนจะท่วมเจ้า ความพินาศของสัตว์เดียรัจฉานซึ่งกระทําให้เขากลัว เพราะเจ้าทําให้
โลหิต มนุษย์ตก และด้วยเหตุ ความรุ นแรงต่อ แผ่น ดิน ต่อ บรรดาหัวเมืองและต่อ บรรดาผู้
ที่ อยู่ในเมืองนั ้น 18 รู ปแกะสลักให้ประโยชน์ อะไรเล่า รู ปที่ ชา่ งได้ แกะสลักไว้ รู ปหล่ ออันเป็
นครูสอนความเท็จให้ประโยชน์ อะไร ที่ ช่างจะวางใจในสิง่ ที่ เขาสร้างขึ้น ที่ ช่างจะสร้างพระ
ใบ้ 19 วิบัติ แก่ ผู้ ที่ กล ่าวแก่ สิ ่ง ที่ ทํา ด้วยไม้ ว่า ‘จงตื่น เถิด� แก่ หิน ใบ้ ว่า ‘จงลุก ขึ้น เถิด� สิ ่ง
นี้ สัง่ สอนอะไรได้ หรือ ดู เถิด สิ ่ง นั ้น กะไหล่ ทองคํา หรือ เงิน แต่ ไม่มี ลมหายใจในสิง่ นั ้น เลย
20 แต่ พระเยโฮวาห์ทรงสถิตในพระวิหารบริสุ ทธิ์ของพระองค์ จงให้สิ ้นทัง
้ พิภพอยู่สงบต่อ
พระพักตร์พระองค์เถิด�
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คําอธิษฐานของฮาบากุก
คํา อธิษฐานของฮาบากุก ผู้ พยากรณ์ ตามทํานองชิ กกาโยน 2 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์
ข้า พระองค์ ได้ ยิ นก ิตติ ศัพท์ ของพระองค์ แล ้ว ข้า พระองค์ ยําเกรง โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์
พอถึง กลางยุค ขอทรงรือ
้ ฟื้ นพระราชกิจ ของพระองค์ ข้น
ึ ใหม่ พอถึง กลางยุค ขอทรงแจ้ง
ให้ ทราบทั ่วก ัน เมื่อ ทรงกริว้ ขอทรงระลึก ถึง ความกรุ ณา 3 พระเจ้า เสด็จ จากเทมาน องค์
บริสุทธิ์เสด็จ จากภูเขาปาราน เซลาห์ สง่า ราศี ของพระองค์ ค ลุ มท ัว่ ฟ้า สวรรค์ และโลกก็
เต็ มด ้วยคํา สรรเสริญ พระองค์ 4 ความผ่องใสของพระองค์ ดัง แสงสว่าง มี เขาออกมาจาก
พระหัตถ์ ของพระองค์ พระองค์ ทรงกําบัง ฤทธานุ ภาพของพระองค์ เสียที ่ นั ่น 5 โรคระบาด
เดินนําหน้าพระองค์ ถ่านที่ ไหม้ อยู่มาชิดตามหลังพระบาทของพระองค์ 6 พระองค์ ประทับ
ยืน และทรงวัด พิ ภพ พระองค์ ทอดพระเนตรและทรงเขย่า ประชาชาติ แล ้ว ภูเขานิ รัน ดร์
กาลก็กระจัดกระจาย และเนิ นเขาอันอยู่เนื องนิ ตย์ก็ยุบตํ่าลง การเสด็จของพระองค์ก็เป็น
ดั งด ง
ั ้ เดิม 7 ข้าพเจ้า ได้ เห ็น เต็นท์ ของคนคู ชน
ั อยู่ ในสภาพทุกข์ ใจ และม่านแห่ง แผ่นดิ นม
ี เดีย นหวัน
่ ไหว 8 ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงพระพิโรธต่อ แม่น้ํา หรือ พระองค์ ทรง
กริว้ ต่อ แม่น้ํา หรือ หรือ ว่า พระองค์ ทรงโกรธทะเลเมื่อ พระองค์ เสด็จ ทรงม้า เมื่อ ทรงรถ
รบแห่ง ความรอด 9 คัน ธนู ของพระองค์ ก็ ถู กเปิด ออกจนเปลือยเปล่า ที เดียว ตามคํา สัตย์
ปฏิญาณของเหล่า ตระกูล คือ พระดํารัส ของพระองค์ เซเลห์ พระองค์ ทรงแยกพิภพด้วย
แม่น้ํา ทัง้ หลาย 10 บรรดาภูเขาเห็น พระองค์ ก็ บิ ดเบี้ยวไป กระแสนํ้า ที่ ดุ เดือดก็ กวาดผ่าน
ไป มหาสมุทรก็ ส่งเสียง มันยกมือของมันขึ้นเบื้องสูง 11 ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์นิ่งเฉย
อยู่ ในที่ ของมัน เมื่อ แสงแห่ง ลูก ธนู ของพระองค์ พุ ่ง ผ่านไป เมื่อ แสงแห่ง หอกอัน วาววับ
ของพระองค์พุ่งไป 12 พระองค์เสด็จไปเหนื อพิภพด้วยความโกรธา พระองค์ทรงเหยียบยํ่า
ประชาชาติ ด้วยความกริว้ 13 พระองค์ เสด็จ ออกไปเพื่อ ช่วยประชาชนของพระองค์ ให้ รอด
เพื่อ ช่วยผู้ ที่ พระองค์ ทรงเจิม ไว้ให้รอด พระองค์ ทรงทําให้ ศีรษะแห่ง เรือนของคนชัว่ ได้ รบ
ั
บาดเจ็บ โดยการเผยให้ เห ็น ตัง้ แต่ รากฐานถึง ช่วงคอ เซลาห์ 14 พระองค์ ทรงแทงหัวหน้า
หมู่บ้านของเขาด้วยหอกของพระองค์ ผู้ มาอย่างลมหมุน เพื่อ จะกระจายข้าพเจ้า เสีย เขา
จะเปรมปรีดิ ์ ดัง ว่า จะกิน คนจนเสีย เป็น ความลับ 15 พระองค์ ทรงเหยียบยํ่า ทะเลด้วยม้า
ของพระองค์ คือ นํ้า มากหลายซึ่ง เดือดพลุ่ง 16 เมื่อ ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ แล้ว ท้องของข้าพเจ้า ก็
สะเทือน พอได้ยินเสียง ริมฝีปากของข้าพเจ้าก็สัน
่ กระดูกของข้าพเจ้าก็ผุพัง และข้าพเจ้า
ก็ สะเทือนอยู่ ในตัว ข้าพเจ้า เพื่อ ข้าพเจ้า จะพัก อยู่ ในวัน แห่ง ความลําบาก เมื่อ เขามาถึง
ประชาชน เขาจะบุกรุ กด้วยกองทหารของตน 17 แม้ต้นมะเดื่อจะไม่มีดอกบาน หรือจะไม่มี
ผลในเถาองุน
่ การตรากตรํากับต้นมะกอกเทศก็สูญเปล่า ทุ่งนาจะมิได้เกิดอาหาร ฝูงสัตว์
จะขาดไปจากคอก และจะไม่ มี ฝูงวัวที่ในโรงนา 18 ถึงกระนั ้นข้าพเจ้าจะร่าเริงในพระเยโฮ
วาห์ ข้าพเจ้า จะเปรมปรีดิ ์ ในพระเจ้า แห่ง ความรอดของข้าพเจ้า 19 พระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ทรงเป็นกําลังของข้าพเจ้า พระองค์จะทรงกระทําเท้าของข้าพเจ้าเหมือนอย่างตีนกวางตัว
เมีย พระองค์ จะทรงกระทําให้ข้าพเจ้าเดินไปบนที่ สูงทัง้ หลายของข้าพเจ้า ถึงหัวหน้านั กร้
องใช้เครือ
่ งสาย
1
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

เศฟันยาห์

ผู้ เข ียนหนั งสือ เล่ มน ี้ คือ เศฟัน ยาห์ ที่ ได้ ประกาศในปี ก่อนค.ศ� 625 ในสมัย กษั ตริย์โย
สี ยาห์และเยเรมีย์ (1:1; ยรม 1:1) ผู้พยากรณ์ นี้ ได้ บอกเกี่ยวกับเชื้อวงศ์ ของตนถึงชัว่ อายุ
ที่ สี่ เขาคือ “เศฟัน ยาห์บุ ตรชายคู ชี ผู้ เป็น บุตรชายเกดาลิ ยาห์ ผู้ เป็น บุตรชายอามาริยาห์
ผูเป็
้ นราชโอรสของเฮเซคียาห์� และเขาพยากรณ์ “ในรัชกาลโยสิยาห์ราชโอรสของอาโมน
กษั ตริยของยู
์
ดาห์� (1:1)
เขากล่าวว่าการทําลายของกรุ ง เยรู ซาเล็ม โดยกรุ ง บาบิ โลนซึ่ง จะเกิด ขึ้น ในอนาคตเป็น
“วันแห่งพระเยโฮวาห์� อันเล็ก ซึ่งได้ เปรียบเทียบกับ “วันขององค์ พระผู้เป็นเจ้า� อันแท้
ซึ่งก็คือการเสด็จกลับมาของพระเยซูและการสงครามที่อารมาเกดโดน
ยูดาห์จะถูกกวาดไปเป็นเชลยในอนาคต

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์ซ่ึงมาถึงเศฟันยาห์บุ ตรชายคู ชี

ผู้เป็นบุตรชายเกดาลิ ยาห์
ผู้เป็นบุตรชายอามาริยาห์ ผู้เป็นราชโอรสของเฮเซคี ยาห์ ในรัชกาลโยสิ ยาห์ราชโอรสของ
อาโมน กษั ตริยของยู
์
ดาห์ 2 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เราจะกวาดทุกสิง่ ทุกอย่างให้เกลี้ยงจาก
3
พื้นแผ่นดิน� พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เราจะกวาดมนุษย์และสัตว์เดียรัจฉานไปเสีย เราจะ
กวาดนกในอากาศไปเสียทัง้ ปลาในทะเลด้วย เราจะกวาดล้างสิง่ ที่ทําให้สะดุดพร้อมกับคน
ชัว่ เราจะขจัด มนุษยชาติ ออกจากพื้น แผ่น ดิน 4 เราจะเหยียดมือ ของเราออกต่อสู้ ยู ดาห์
และต่อ ชาวเยรู ซาเล็ มท ั ้งมวล เราจะขจัด กากเดนของพระบาอัล เสีย จากสถานที่ นี้ และ
กําจัดชื่อบรรดาเคมาริมพร้อมกับพวกปุโรหิตเสีย 5 กําจัดคนเหล่านั ้นทีก
่ ราบลงบนดาดฟ้า
หลังคาตึก เพื่อ ไหว้บริวารแห่ง ฟ้า สวรรค์ คนเหล่านั ้ นที ่ กราบลงปฏิญาณต่อ พระเยโฮวาห์
และปฏิญาณต่อ พระมิล โคม 6 คนเหล่านั ้ นที ่ หน
ั กลับ จากการติด ตามพระเยโฮวาห์ ผู้ มิได้
7
แสวงหาพระเยโฮวาห์หรือทูลถามพระองค์� จงนิ่ งสงบอยู่ต่อเบื้องพระพักตร์องค์ พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้า เพราะว่าวันแห่งพระเยโฮวาห์มาใกล้ แล้ว พระเยโฮวาห์ทรงเตรียมเครือ
่ ง
บูชา และทรงกระทําแขกของพระองค์ให้บริสุทธิ์ 8 และต่อมาในวันที่พระเยโฮวาห์ทรงฆ่าบู
ชานัน
้ พระองค์ตรัสว่า “เราจะลงโทษบรรดาเจ้านายและโอรสของกษั ตริย์ และบรรดาผู้ที่
ตกแต่งตัวด้วยเครือ
่ งแต่งกายต่างด้าว 9 ในวันนั ้น เราจะลงโทษทุกคนที่กระโดดข้ามธรณี
ประตู คือผู้ที่ กระทําให้เรือนของนายเต็มไปด้วยความทารุ ณและการคดโกง� 10 พระเยโฮ
วาห์ตรัสว่า “ต่อมาในวันนั ้น จะได้ยน
ิ เสียงร้องจากประตูปลา และเสียงรํา่ ไห้จากแขวงสอง
และเสียงโครมครามจากเนิ นเขา 11 ชาวตําบลมักเทชเอ๋ย จงรํา่ ไห้เถิด เพราะพ่อค้าทัง้ ปวง
ก็ถูกโค่นลงเสียแล้ว บรรดาผูที
้ ่ค้าขายกับเงินกถู
็ กขจัดเสียแล้ว 12 ต่อมาคราวนั ้นเราจะเอา
ตะเกียงส่องดู เยรู ซาเล็ม และเราจะลงโทษคนที่ ตกตะกอน ผู้ที่ กล่าวในใจของตนว่า ‘พระ
เยโฮวาห์จะไม่ทรงกระทําการดี และพระองค์ก็จะไม่ทรงกระทําการชัว่ � 13 ฉะนั ้นทรัพย์สิ่ง
ของของเขาจะถูกปล้น และเรือนของเขาจะรกร้าง ถึงเขาจะสร้างเรือน เขาก็จะไม่ได้อยู่ใน
เรือนนั ้น ถึงเขาจะปลูกสวนองุน
่ เขาจะไม่ได้ดื่มน้าํ องุน
่ จากสวนนั ้น� 14 วันสําคัญแห่งพระ
เยโฮวาห์ใกล้เข้ามา ใกล้เข้ามาและเร่งมาก ทัง้ เสียงของวันแห่งพระเยโฮวาห์ ผู้แกล้วกล้า
จะร้องเสียงดังที่นั ่น 15 วันนั ้นเป็ นวันแห่งพระพิโรธ เป็ นวันแห่งความทุกข์ใจและความซึม
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เศร้า เป็ นว ัน แห่ง การทิง้ ให้เสีย เปล่า และการทิง้ ให้รกร้าง เป็ นว ัน แห่ง ความมืด และความ
อึ ม ครึม เป็ นว ัน แห่ง เมฆหมอกและความมืด ทึบ 16 เป็ นว ั นที ่ มี เสียงแตรและวัน โห่รอ
้ งต่อ
เมืองทัง้ หลายที่ มีสันปราการและต่อป้อมสูง 17 เราจะนําทุกข์ภัยมาสู่ มนุษย์ เขาจะได้ เดิน
ไปเหมือนคนตาบอด เพราะเขาได้ กระทํา บาปต่อ พระเยโฮวาห์ โลหิตของเขาจะถูก เทออก
เหมือนฝุ่น และเนื้ อ ของเขาจะถูก เทออกเหมือนมูล สัตว์ 18 เงิน หรือ ทองคํา ของเขาก็ ดี จะ
ไม่ สามารถช่วยเขาให้ พ้น ได้ ในวัน แห่ง พระพิโรธของพระเยโฮวาห์ แผ่ นดิน ทัง้ สิน
้ จะถูก
เผาผลาญในไฟแห่ง ความหวงแหนของพระองค์ เพราะพระองค์ จะทรงกําจัด คนทัง้ ปวงที่
อาศัยอยูใ่ นแผ่นดินอย่างรวดเร็ว

2
ทุกคนที่ใจถ่อมจงแสวงหาพระเยโฮวาห์

โอ ประชาชาติ ที่ ผู้ อื่น ไม่ ปรารถนาเอ๋ย จงมาชุ มนุ มกัน เออ มาชุ มนุ มกัน 2 ก่อนที่ พระ
บัญชาสําเร็จ ก่อนที่ วัน นั ้น ผ่านไปดัง่ แกลบที่ ปลิว ก่อนที่ พระพิโรธอันร ้ายแรงแห่ง พระเย
โฮวาห์ จะลงมาเหนื อ เจ้า ก่อนที่ วัน แห่ง พระพิโรธของพระเยโฮวาห์ จะลงมาเหนื อ เจ้า 3 ทุ
กคนที่ ใจถ่อมในแผ่น ดิน นี้ คือ ผู้ ที่ กระทํา ตามคํา ตัดสิน ของพระองค์ จงแสวงหาพระเยโฮ
วาห์ จงแสวงหาความชอบธรรม แสวงหาความถ่อมใจ ชะรอยเจ้าจะได้ รบ
ั การกําบังในวัน
แห่งพระพิโรธของพระเยโฮวาห์
1

คําพยากรณ์ เรือ
่ งการพิพากษาต่อกาซา โมอับ อัมโมนและเอธิโอเปีย
และเมืองอัชเคโลนจะเป็ นที่รกร้าง ชาวเมืองอัชโดด
จะถูก ขับ ไล่ ในเวลาเที่ยงวัน และเมืองเอโครนจะถูก ถอนรากถอนโคน 5 วิบัติ แก่ เจ้า ชาว
เมืองชายทะเล เจ้ าผู้ เป็น ประชาชาติ เคเรธี พระวจนะของพระเยโฮวาห์มี มากล่าวโทษเจ้า
โอ คานาอัน แผ่นดินของคนฟีลิสเตีย เราจะทําลายเจ้า จนไม่มีชาวเมืองเหลือ 6 ชายทะเล
นั ้นจะเป็นที่อยูอาศั
่
ยและเป็นกระท่อมสําหรับผู้เลี้ยงแกะ และเป็นคอกสําหรับฝูงแพะแกะ
7 ชายทะเลนั ้น จะเป็ น กรรมสิทธิ์ของวงศ์ วานยู ดาห์ ที่ เหลือ อยู่ นั ้น เขาจะหากิ นที ่ นั ่น ครัน
้
ถึง เวลาเย็น เขาจะนอนลงที่ ในเหย้า เรือนทัง้ หลายของอัชเคโลน เพราะว่า พระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของเขาจะเอาพระทัย ใส่ เขา และให้เขากลับ สู่ สภาพเดิม 8 “เราได้ยน
ิ คํา ด่า ของโม
อับ และคําครหาของคนอัมโมนแล้ว ซึ่งเขาด่าประชาชนของเรา และอวดอ้างเรือ
่ งเขตแดน
ของเขาทัง้ หลาย� 9 พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าของอิสราเอลตรัสว่า “เหตุฉะนี้ เรามีชีวิ
ตอยูฉั
่ นใด แน่ ทีเดียว โมอับจะกลายเป็นเหมือนเมืองโสโดม และคนอัมโมนจะเหมือนเมือง
โกโมราห์ คือเป็นทีขยายพั
่
นธุต้
์ นตําแยและบ่อเกลือ และเป็นทีร่ กร้างอยูเนื
่ องนิ ตย์ ชนชาติ
ของเราส่วนที่เหลือจะปล้นเขา และชนชาติของเราที่เหลืออยูจะยึ
่
ดเขาเป็นกรรมสิทธิ�
์ 10 นี่
จะเป็น ผลตอบแทนความจองหองของเขา เพราะเขาด่า และโอ้อวดต่อ ประชาชนของพระ
เยโฮวาห์จอมโยธา 11 พระเยโฮวาห์จะทรงเป็นทีเ่ กรงกลัวของเขาทัง้ หลาย พระองค์จะทรง
กระทํา ให้พระทัง้ หลายของโลกผ่ายผอม และมนุษย์ ทัง้ ปวงจะนมัสการพระองค์ ต่างตาม
ถิน
่ ฐานของตน ร่วมทัง้ เกาะแห่งประชาชาติทัง้ สิน
้ 12 คนเอธิโอเปียเอ๋ย เจ้าด้วยเหมือนกัน
จะต้องถูก ประหารเสีย ด้วยดาบของเรา 13 แล ้ว พระองค์ จะเหยียดพระหัตถ์ ของพระองค์
ต่อ แผ่น ดิน ทางทิศ เหนื อ และทําลายอัส ซีเรีย และจะกระทํา ให้เมืองนี นะเวห์เป็ นที ่ รกร้าง
เป็ นที ่ แห ้ง แล้ง เหมือนถิน
่ ทุ รก ัน ดาร 14 ฝูง สัตว์ ทัง้ หลายจะนอนอยู่ ท่ามกลางที่ นั ้น สัตว์
ป่า ในประชาชาติ ทัง้ สิน
้ ทัง้ นกกระทุง และอี กาบ ้านจะอาศัย อยู่ ที่ หัว เสาทัง้ หลายของเมือง
นั ้น เสียงของพวกมัน จะร้องอยู่ ที่ หน้าต่าง ความรกร้างจะอยู่ ที่ ธรณี ประตู เพราะพระองค์
4 เพราะว่าเมืองกาซาจะถูกทอดทิง
้
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จะทรงกระทํา ให้ งานที่ ทํา ด้วยไม้ สนสี ดาร์เปิด โล่ง ออก นี่ เป็น เมืองที่ สน ุก สนานที่ อยู่ ได้
อย่างไรกั
้ งวล เป็นเมืองที่คิดในใจของตนว่า “ข้านี่ แหละ และไม่มีเมืองอื่นใดนอกเหนื อจาก
ข้าอีก� มันกลายเป็นเมืองรกร้างเสียจริงๆ เป็นที่อาศัยนอนของสัตว์ป่า ทุกคนที่ผ่านเมือง
นี้ ไปจะเย้ยหยันและส่ายมือของเขา
15

3

ความบาปของพวกผู้พิพากษา ผู้พยากรณ์ และปุโรหิตแห่งเยรู ซาเล็ม

วิบัติ แก่ เมืองนี้ ที่ โสโครกและเป็น มลทิน เป็น เมืองที่ บีบ บังคับ เขา 2 เธอไม่ ยอมเชื่อ ฟัง
เสียงใดๆ และไม่ ยอมรับ การตี สอนใดๆ เธอไม่ วางใจในพระเยโฮวาห์ และเธอไม่ เข ้า มา
ใกล้พระเจ้าของเธอ 3 เจ้านายของเธอก็เหมือนสิงโตที่คําราม ผู้พิพากษาของเธอก็เหมือน
หมาป่า ยามเย็น ซึ่ง ไม่ แทะกระดูก จนกระทัง่ ถึง รุ ง่ เช้า 4 ผู้ พยากรณ์ ของเธอเป็น คนเบา
ปัญญา เป็น คนทรยศ พวกปุโรหิต ของเธอก็ กระทํา สถานบริ สุทธิ ์ ให้ มัว หมอง เขาฝ่าฝืน
ต่อ พระราชบัญญั ติ 5 พระเยโฮวาห์ ผู้ ทรงดํารงอยู่ ในเมืองนั ้น ชอบธรรม พระองค์ จะมิ ได้
ทรงกระทําความชัว่ ช้าเลย ทุกเช้าพระองค์สําแดงคําตัดสินของพระองค์ พระองค์มิได้ทรง
ขาดเลย แต่ คนอธรรมไม่ รู จั
้ กอาย 6 “เราได้ ขจัดประชาชาติ ทัง้ หลายออกเสียแล้ว หอคอย
ของเขาก็ รกร้าง เรากระทํา ให้ ถนนของเมืองนั ้น เสีย ไปเปล่าๆ ไม่มี ใครผ่านไปมา หัว เมือง
ของเขาถูกทําลาย เพื่อจะไม่ มี คน ไม่มีชาวเมืองอยู่เลย 7 เรากล่าวว่า ‘แท้จริง เมืองนั ้นจะ
ยําเกรงเรา เธอจะยอมรับคําสัง่ สอน� เพื่อที่ อาศัยของเขาจะไม่ถู กตัดออก เราลงโทษเขา
อย่างไรก็ตาม แต่เขาทัง้ หลายยิง่ กลับร้อนใจที่จะให้การกระทําของเขาเสื่อมทราม�
1

บรรดาศัตรู ของเยรู ซาเล็มจะถูกลงโทษ

พระเยโฮวาห์จึง ตรัสว ่า “เพราะฉะนั ้น จงคอยเรา คอยวันที ่ เราลุก ขึ้น เพื่อ ทําการปล้น
เพราะการตกลงใจของเราก็คือจะรวมประชาชาติ ให้ราชอาณาจักรชุมนุมกัน เพื่อเทความ
กริว้ ของเราบนเขาทัง้ หลาย คือความร้อนแรงแห่งความโกรธของเรา เพราะว่าพิภพทัง้ สิน
้
จะถูกเผาผลาญในไฟแห่งความหวงแหนของเรา 9 ในคราวนั ้น เราจะให้ประชาชนนั ้นหันไป
ใช้ภาษาบริสุทธิ์ เพื่อว่าทุกคนจะร้องทูลออกพระนามพระเยโฮวาห์ และปรนนิ บัติพระองค์
เป็นใจเดียวกัน 10 บุ คคลที่ ทูล ขอต่อ เรา คื อบ ุต รสาวแห่ง คนของเราที่ ถู กกระจัด กระจาย
ไป จะนํา เอาเครือ
่ งบูชาของเรามาจากฟากข้างโน้ น ของแม่น้ํา แห่ง เอธิโอเปีย 11 ในวัน นั ้น
เจ้ าจะไม่ ถู กกระทําให้ อบ
ั อายด้วยการกระทํา ทัง้ สิน
้ ซึ่ง เจ้า ได้ ละเมิด ต่อ เรา เพราะในเวลา
นั ้น เราจะคัด ผู้ โอ้อวดเห่อ เหิมน ั น
้ ออกเสีย จากท่ามกลางเจ้า เจ้ าจึง จะไม่ เย่อ หยิง่ จองหอง
เพราะเหตุ ภู เขาบริสุทธิ์ของเราอีกต่อไป 12 เพราะเราจะเหลือแต่ คนที ่ทุกข์ยากและขัดสน
ไว้ในท่ามกลางเจ้า เขาจะวางใจในพระนามแห่ง พระเยโฮวาห์ 13 บรรดาคนที่ เหลือ อยู่ ใน
อิสราเอล เขาจะไม่ กระทํา ความชัว่ ช้า และไม่ กล ่าวคํา มุสา และในปากของเขานั ้น จะหาลิ้
นที ่ ล่อลวงก็ ไม่มี เพราะเขาทัง้ หลายจะเที่ยวหากิน และนอนลง และไม่ มี ผู้ ใดกระทํา ให้เขา
กลัวเกรง
8

อิสราเอลในสมัยราชอาณาจักรของพระคริสต์

14 โอ บุตรสาวแห่งศิโยนเอ๋ย จงร้องเพลงเสียงดัง โอ อิสราเอลเอ๋ย จงโห่รอ
้ งเถิด จงเปรม

ปรีดิ ์ และลิงโลดด้วยเต็มใจของเจ้า เถิด โอ บุ ตรสาวแห่ง เยรู ซาเล็ม 15 พระเยโฮวาห์ ทรง
ล้ม เลิก การพิพากษาลงโทษเจ้า แล้ว พระองค์ ทรงขับ ไล่ ศัตรู ของเจ้า ออกไปแล้ว กษั ตริย์
แห่ งอ ิส ราเอลคือ พระเยโฮวาห์ ทรงอยู่ ท่ามกลางเจ้า เจ้ าจะไม่ พบความชัว่ ร้ายอีก ต่อ ไป
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ในวัน นั ้น เขาจะพู ดก ับ เยรู ซาเล็ม ว่า ‘อย่า กลัว เลย� และพู ดก ับศิ โยนว่า ‘อย่า ให้ มือ
ของเจ้าอ่อนเพลียไป� 17 พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าซึ่งอยู่ท่ามกลางเจ้าทรงมหิทธิฤทธิ์
พระองค์จะทรงช่วยให้รอด พระองค์จะทรงเปรมปรีดิ์เพราะเจ้าด้วยความยินดี พระองค์จะ
ทรงพํานั ก ในความรัก ของพระองค์ พระองค์ จะทรงเริง โลดเพราะเจ้า ด้วยร้องเพลงเสียง
ดัง 18 เราจะรวบรวมคนที่ เศร้า โศกให้มาย ัง ประชุ มอ ันศั กด ิ์สิทธิ์ คือ คนในพวกเจ้า ซึ่ง ต้อง
ทนต่อการเยาะเย้ย 19 ดูเถิด ในคราวนั ้นเราจะกวาดล้างผู้ที่บีบบังคับเจ้าทุกคน เราจะช่วย
คนขาพิการให้รอดพ้น และรวบรวมคนที่กระจัดกระจายไป และเราจะเปลี่ยนความอับอาย
ของเขาให้เป็นความน่าสรรเสริญ และให้เป็นเสียงลือไปทัว่ โลก 20 ในคราวนั ้นเราจะนําเจ้า
กลับเข้ามา คือในคราวที่เรารวบรวมพวกเจ้าเข้าด้วยกัน เออ เราจะกระทําให้เจ้ามีช่อ
ื เสียง
และเป็ นที ่ สรรเสริญ ในท่ามกลางบรรดาชนชาติ ทัง้ หลายของโลก คือ เมื่อ เราให้ เจ้ ากลับ สู่
สภาพเดิมต่อหน้าต่อตาเจ้า� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ
16
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

ฮักกัย

ฮั กก ัย พยากรณ์ หลัง จากชาวอิสราเอลได้ กล ับ มาจากบาบิ โลนโดยเศรุ บ บาเบลเป็น ผู้
นํา เอสราได้ พู ดถึง ฮั กก ัยใน 5:1 และ 6:14 จากข้อความเหล่า นี้ เราได้ เห ็ นว ่า การประกาศ
ของเขาได้ เก ิด ผลและพวกอิสราเอลได้ สร้างพระวิหารให้ เสร็จ หัว เรือ
่ งของเล่ มน ี้ คือ การ
ตกแต่งพระวิหารและการถวายทรัพย์ที่ต้องใช้ในการตกแต่งนั ้น เขาอยูสม
่ ัยเดียวกันกับเศ
คาริยาห์และมาลาคี (1:1)
หนังสือฮักกัยมีอยู่ 5 ภาค และแต่ละภาคเริม
่ ต้นด้วยคําว่า “พระวจนะของพระเยโฮวาห์
มาโดยทางฮักกัย� (1:1; 1:3; 2:1; 2:10; 2:20)
1ณ

วันที่หนึ่ ง เดือนที่หก ปีที่สองแห่งรัชกาลกษั ตริย์ดาริอส
ั พระวจนะของพระเยโฮวาห์
มาโดยทางฮักกัย ผู้พยากรณ์ ถึงเศรุ บบาเบลบุตรชายเชอัลทิ เอล ผู้ว่าราชการเมืองยูดาห์
และถึงโยชูวาบุตรชายเยโฮซาดัก มหาปุโรหิต ว่า
คนอิสราเอลที่เหลืออยูในเยรู
่
ซาเล็มจะถูกพระเจ้าลงโทษ

2 “พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ ว่า

ประชาชนเหล่านี้ กล่าวว่า เวลานั ้นยังไม่มาถึง คือ
เวลาที่จะสร้างพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์� 3 แล้วพระวจนะของพระเยโฮวาห์จึงมาถึงโดย
ทางฮักกัยผู้พยากรณ์ ว่า
ประชาชนเริม
่ สร้างพระวิหารใหม่
“โอ เจ้ าทัง้ หลาย ถึง เวลาแล้ว หรือ ที่ ตัว เจ้า เองอาศัย อยู่ ในบ้านที่ มี ไม้ บุ แต่ ส่วนพระ
นิ เวศนี้ ทิง้ ให้พังทลาย 5 เพราะฉะนั ้น บัดนี้ พระเยโฮวาห์จอมโยธาจึงตรัสว่า จงพิจารณาดู
ว่า เจ้ ามีความเป็นอยู่อย่างไร 6 เจ้ าหว่านมาก แต่ เกี่ยวน้ อย เจ้ ารับประทาน แต่ ไม่เคยอิม
่
เจ้ าดื่ม แต่ ก็ ไม่ เคยหายอยาก เจ้ านุ่ง ห่ม แต่ ก็ ไม่มี ใครอุน
่ ผู้ ที่ ได้ ค่า จ้าง ก็ได้ ค่า จ้างมาใส่
ถุง ที่ มี รู 7 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสด ัง นี้ ว่า จงพิจารณาดู ว่า เจ้ ามี ความเป็น อยู่ อย่างไร
8 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า จงขึ้น ไปที่ เนิ น เขาและนํา ไม้ มาสร้างพระนิ เวศ เราจะมี ความพอใจ
ในพระนิ เวศนั ้น และเราจะได้รบ
ั เกียรติ 9 เจ้าทัง้ หลายหวังได้มาก แต่ดูเถิด ก็ได้น้ อย และ
เมื่อเจ้านําผลมาบ้านของเจ้า เราก็เป่ามันไปเสีย พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า ทําไมเป็น
อย่างนั ้นเล่า ก็ เพราะนิ เวศของเราพังทลายอยู่ ฝ่ายเจ้าต่างก็ สาละวนอยู่กับเรือ
่ งบ้านของ
10
ตน เพราะฉะนั ้น ท้องฟ้าที่อยูเหนื
่
อเจ้าจึงยัง้ นํ้าค้างไว้เสีย และโลกก็ยด
ึ พืชผลของมันไว้
เสีย 11 และเราก็ เรียกความแห้ง แล้ง มาสู่ แผ่ นดิน และเนิ น เขา มาสู่ ข้าว นํ้า องุน
่ ใหม่ และ
นํ้ามัน มาสู่สิ่งต่างๆซึ่งดินอํานวยผล สู่มนุษย์และสัตว์ และมาสู่ผลงานทัง้ สิน
้ ซึ่งมือกระทํา
ไว้� 12 แล ้วเศรุ บ บาเบล บุ ตรชายเชอั ลทิ เอลและโยชู วา บุ ตรชายเยโฮซาดัก มหาปุโรหิต
พร้อมกับประชาชนทัง้ ปวงที่ เหลืออยู่ได้ เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ พระเจ้าของ
เขาทัง้ หลาย และถ้อยคํา ของฮั กก ัย ผู้ พยากรณ์ เพราะว่า พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเขาทัง้
หลายได้ ทรงใช้ ท่านมา และประชาชนก็ เกรงกลัว ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ 13 แล ้วฮั กก
ัย ทูตของพระเยโฮวาห์ จึงกล่าวแก่ ประชาชนตามกระแสรับสัง่ ของพระเยโฮวาห์ว่า “พระ
เยโฮวาห์ตรัสว ่า เราอยู่ กับ เจ้า ทัง้ หลาย� 14 และพระเยโฮวาห์ทรงเร้า ใจเศรุ บ บาเบลบุตร
ชายเชอัลทิเอล ผู้ว่าราชการเมืองยูดาห์ และทรงเร้าใจของโยชูวาบุตรชายเยโฮซาดัก มหา
ปุโรหิต และเร้าใจประชาชนทัง้ ปวงที่เหลืออยู่นั ้น เขาทัง้ หลายก็มาทํางานในพระนิ เวศของ
4
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พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าของเขาทัง้ หลาย 15 ณ วันที่ยีสิ
่ บสี่ของเดือนที่หก ในปีที่สอง
แห่งรัชกาลกษั ตริย์ดาริอส
ั

2
พระสัญญาของพระเจ้าถึงพระวิหารยิง่ ใหญ่ในสมัยที่พระคริสต์เสด็จกลับมา
วันที่ยี่สิบเอ็ด เดือนที่เจ็ด พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาโดยทางฮักกัยผู้พยากรณ์
ว่า 2 “จงกล่าวแก่ เศรุ บ บาเบลบุตรชายเชอั ลทิ เอล ผู้ ว่า ราชการเมืองยู ดาห์ และแก่ โยชู
วาบ ุตรชายเยโฮซาดัก มหาปุโรหิต และแก่ ประชาชนที่ เหลือ อยู่ เถิด ว่า 3 ใครบ้างที่ เหลือ
อยู่ ท่ามกลางพวกท่านนี้ ที่ เห ็ นพระนิ เวศนี้ ครัง้ เมื่ อม ี สง่า ราศี เดิ มน ัน
้ บัดนี้ ท่านเหล่า นั ้น
เห็น เป็น อย่างไร มองดู แล ้ว เปรียบกัน ไม่ ได้ เลยใช่ ไหม 4 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า โอ เศรุ บ บา
เบลเอ๋ย แม้กระนั ้ นก็ดี จงกล้าหาญเถิด โอ โยชู วาบุตรชายเยโฮซาดัก มหาปุโรหิตเอ๋ย จง
กล้า หาญเถิด ประชาชนทัง้ สิน
้ แห่ง แผ่น ดิน เอ๋ย จงกล้า หาญเถิด พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้
แหละ พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า จงทํางานเถิด เพราะเราอยู่กับเจ้า 5 ตามถ้อยคําซึ่ง
เราได้ ทํา เป็น พันธสัญญาไว้ กับ เจ้า เมื่อ เจ้า ทัง้ หลายออกจากอียป
ิ ต์ วิญญาณของเราอยู่
ท่ามกลางเจ้า อย่า กลัว เลย 6 เพราะพระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสด ัง นี้ ว่า อี กสัก หน่ อย เรา
จะเขย่าท้องฟ้าและโลก ทะเลและแผ่นดินแห้ง อีกครัง้ หนึ่ ง 7 เราจะเขย่าประชาชาติทัง้ สิน
้
เพื่อ ความปรารถนาของประชาชาติ ทัง้ สิน
้ จะได้ เข้า มา เราจะบรรจุ นิเวศนี้ ให้ เต็ มด ้วยสง่า
ราศี พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ แหละ 8 เงินเป็นของเรา และทองคําเป็นของเรา พระ
เยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ แหละ 9 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า สง่าราศี ของพระนิ เวศ
ครัง้ หลังนี้ จะยิง่ กว่าครัง้ เดิมนน
ั ้ พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า และเราจะให้เกิดความสมบู
รณ์พูนสุขในสถานที่นี้ �
1ณ

ทรงติเตียนประชาชนเพราะเขาละเลยในการเตรียมพระวิหาร
เมื่อ วั นที ่ ยี ่ สิ บสี่ เดือนที่ เก้า ในปี ที่ สองของรัชกาลดาริอส
ั พระวจนะของพระเยโฮ
วาห์มาโดยทางฮักกัยผู้พยากรณ์ ว่า 11 “พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ ว่า จงถามบรรดา
ปุโรหิต เกี่ยว กับ ราช บัญญั ติ เถิด ว่า 12 ‘ถ้า ผู้ ใด ยก ชาย เสื้อ คลุม ทํา พก ห่อ เนื้ อ บริ สุทธิ ์ ไป
หากว่าชายเสื้อตัวนน
ั ้ ไปถูกขนมปังหรือแกง หรือนํ้าองุน
่ หรือนํ้ามัน หรืออาหารใดๆ สิ่งนั ้น
จะพลอยบริสุทธิไ์ ปด้วยหรือไม่� ” พวกปุโรหิตตอบว่า “ไม่บริสุทธิ�
์ 13 แล้วฮักกัยจึงถามว่า
“ถ้าคนหนึ่ งคนใดที่ มลทินเพราะไปถูกศพมา แล้วมาถูกสิง่ เหล่านี้ เข้า สิ ่งเหล่านี้ จะมลทิน
ไปด้วยหรือไม่� ปุโรหิตตอบว่า “สิ่งเหล่านี้ จะมลทินไปด้วย� 14 ฮักกัยจึงตอบว่า “พระเยโฮ
วาห์ตรัสว่า ต่อหน้าเรา ชนชาติ นี้ เป็นอย่างนั ้นและประชาชาติ นี้ ก็ เป็นอย่างนั ้น ผลงานทุก
อย่างที่ มือ ของเขากระทํา เป็น อย่างนั ้น ด้วย และสิง่ ใดๆที่ เขาถวายบูชาที่ นั ่น ก็ เป็น มลทิน
15 บัดนี้ จงพิจารณาเถิดว่า ตัง
้ แต่วันนี้ เป็นต้นไปจะเกิดเหตุอะไรขึ้นบ้าง คือก่อนที่ศิลาก้อน
หนึ่ งจะวางซ้อนบนศิ ลาก้อนหนึ่ งที่ในพระวิหารของพระเยโฮวาห์ 16 ก่อนสิง่ เหล่านี้ เกิดขึ้น
เมื่อผู้ใดมายังกองข้าวคิดว่าจะตวงได้ยี่สิบถัง ก็มีแต่สิบถัง เมื่อผู้หน่ึงมาถึงบ่อเก็บน้าํ องุน
่
เพื่อตักเอาห้าสิบถัง ก็มีแต่ ยี่สิ บถัง 17 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เราได้ โจมตี เจ้าและผลงานทัง้
สิน
ั
้ จากมือ ของเจ้า ด้วยให้ข้าวม้าน และขึ้น รา และด้วยลูกเห็บ แต่ เจ้ าทัง้ หลายก็ ยงั ไม่ หน
มาหาเรา 18 จงพิจารณาตัง้ แต่วันนี้ เป็นต้นไป คือวันที่ยี่สิบสี่ เดือนที่เก้า คือตัง้ แต่วันที่วาง
รากฐานแห่งพระวิหารของพระเยโฮวาห์ จงพิจารณาดู 19 ยังมข
ี ้าวตกค้างอยูใ่ นยุงบ
้ ้างหรือ
เถาองุน
่ ต้นมะเดื่อ และต้นทับทม
ิ กับต้นมะกอกเทศยังไม่เกิดผลหรือ ตัง้ แต่วันนี้ เป็นต้นไป
เราจะอํานวยพรแก่เจ้า�
10
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เมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมา พระเจ้าจะทรงทําลายอาณาจักรทัง้ หลายแห่งโลก

20 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงฮักกัยเป็ นครง
ั ้ ที่สองเมื่อวันที่ยี่สิบสี่ของเดือนนั ้นว่า

21 “จงพูดกับเศรุ บบาเบลผูว
้ า่ ราชการเมืองยูดาห์ว่า

เราจะเขย่าท้องฟ้าและโลก 22 และเรา
จะควํา่ พระที่นั่งของบรรดาราชอาณาจักร เราจะทําลายเรีย
่ วแรงของบรรดาราชอาณาจักร
แห่งประชาชาติ และจะควํา่ รถรบกับผูขั
้ บขี่ ม้าและผูขั
้ บขีจะต้
่
องล้มลง คือทุกคนจะต้องล้ม
ลงด้วยดาบแห่งพี่น้องของเขา 23 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า ในวันนั ้นเราจะรับเจ้า โอ
เศรุ บบาเบล บุตรชายเชอัลทิเอล ผู้รบ
ั ใช้ของเราเอ๋ย พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เราจะกระทําเจ้า
ให้เป็นดังแหวนตรา เพราะเราได้เลือกสรรเจ้าแล้ว พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ แหละ
�
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

เศคาริยา

หน ังสือเล่ มน ี้ ได้ ชื่อ จากผู้ เข ียนคือ เศคาริยาห์ ซึ่ง เป็น บุตรเบเรคิ ยาห์ ซึ่ง เป็น บุตรอิด โด
(1:1) เขาอยู่ในเชื้อ วงศ์ ของปุโรหิต ตามหนั งสือ เอสรา 5:1 และ 6:14 เศคาริยาห์ได้ รับ ใช้
พร้อมกับฮักกัยในการฟื้ นฟู แห่งการสร้างพระวิหาร และเขาได้ พยากรณ์ ในปี ก่อน ค�ศ�
520 และ 518 (1:1, 7; 7:1) ทัง้ เขากับฮักกัยได้ประกาศถึงเรือ
่ งการนมัสการและความบาป
ทัง้ หลายแห่งชาติอิสราเอล
เครือ
่ งหมายต่างๆซึ่ง เศคาริ ยาห์ ได้ ใช้ ในการพยากรณ์ มี คํา อธิ บายในเล่ มอ ่น
ื ๆในพระ
คัมภีร ์ เขาได้พยากรณ์ ถึงตอนที่พระเยซูทรงลูกลาเข้าไปในกรุ งเยรู ซาเล็ม (9:9) การที่พระ
เยซู ทรงเป็น “กิง่ � แห่งราชวงศ์ ของดาวิด (อสย 11:1-5) และการปรากฏของพระเยซู ต่อ
พวกยิวในตอนที่พวกยิวนน
ั ้ จะได้รบ
ั ความรอด เขาได้พยากรณ์ ถึงรอยตะปูในพระหัตถ์ของ
พระเยซู การรวบรวมของอิสราเอล การที่ ผู้ ทรยศต่อ พระคริสต์ จะสู้ รบกับ กรุ ง เยรู ซาเล็ม
การที่ พระเยซู จะทรงช่วยกรุ งเยรู ซาเล็มให้พ้นจากการสู้ รบนั ้น และถึงอาณาจักร 1000 ปี
ของพระเยซู
ผู้พยากรณ์ เศคาริยาห์ตักเตือนประชาชน

ในเดือนที่ แปด ปี ที่ สองแห่ง รัชกาลดาริอส
ั พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาย ังเศคาริ
ยาห์ บุตรชายของเบเรคิยาห์ ผู้เป็นบุตรชายของอิดโด ผู้พยากรณ์ ว่า 2 “พระเยโฮวาห์ทรง
กริว้ ต่อ บรรพบุรุษ ของเจ้า ทัง้ หลายเป็น อย่างยิง่ 3 เพราะฉะนั ้น จงกล่าวแก่ เขาทัง้ หลาย
ว่า พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสด ัง นี้ ว่า จงกลับ มาหาเรา พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสด ัง นี้
แหละ และเราจะกลับ มาหาเจ้า พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสด ัง นี้ แหละ 4 อย่า เป็น เหมือน
บรรพบุรุษของเจ้า ซึ่งบรรดาผู้พยากรณ์ คนก่อนๆร้องบอกเขาว่า ‘พระเยโฮวาห์จอมโยธา
ตรัสดังนี้ ว่า จงหันกลับเสียจากทางชัว่ ของเจ้า และจากการกระทําที่ ชว
ั ่ ของเจ้าเถิด� พระ
เยโฮวาห์ตรัสว ่า แต่ เขาไม่ ได้ ยิน และมิ ได้ ฟัง เรา 5 บรรพบุรุษ ของเจ้า เขาอยู่ ที่ไหน พวกผู้
พยากรณ์ เล่า เขามีชีวิตอยู่เป็นนิ ตย์หรือ 6 แต่ถ้อยคําของเราและกฎเกณฑ์ของเรา ซึ่งเรา
ได้ บัญชาแก่ ผู้ พยากรณ์ ผู้รบ
ั ใช้ ของเราก็ ได้ ติ ดตามบรรพบุรุษ ของเจ้า ทั นม ิ ใช่ หรือ จนเขา
กลับใจแล้วกล่าวว่า ‘พระเยโฮวาห์จอมโยธาทรงดําริวา่ จะทรงกระทําแก่เราประการใด ใน
เรือ
่ งทางและการกระทําของเรา พระองค์ทรงกระทําแก่เราอย่างนั ้น� ”
1

ทูตสวรรค์ของพระเจ้าขีม
่ ้าสีแดง

เมื่อ วันที ่ ยี ่ สิ บสี่ เดือนที่ สิบ เอ็ด ซึ่ง เป็น เดือนเชบัท ในปี ที่ สองแห่ง รัชกาลดาริอส
ั พระ
วจนะของพระเยโฮวาห์ มาย ังเศคาริยาห์ บุ ตรชายของเบเรคิ ยาห์ ผู้ เป็น บุตรชายของอิด
โด ผู้พยากรณ์ ว่า 8 “ณ กลางคื นวันหนึ่ ง ข้าพเจ้าได้ มองดู และดู เถิด มี ชายคนหนึ่ งขี่ม้าสี
แดง ยืนอยู่ท่ามกลางต้นนํ้ามันเขียวที่ลานหุบเขา ณ เบื้องหลังท่านผู้นั้นมีม้าสีแดง สีแสด
และสีขาว 9 แล้วข้าพเจ้าจึงถามว่า ‘โอ นายเจ้าข้า เหล่านี้ คืออะไร� ทูตสวรรค์ที่สนทนากับ
ข้าพเจ้า บอกข้าพเจ้า ว่า ‘เราจะสําแดงให้ เจ้ าทราบว่า เหล่า นี้ คือ อะไร� 10 เหตุ ฉะนั ้น ชาย
ที่ ยน
ื อยู่ ท่ามกลางต้นนํ้า มัน เขียวจึง บอกว่า ‘เหล่า นี้ คือ ผู้ ที่ พระเยโฮวาห์ ทรงใช้ ให้ ไปเที่ยว
ตรวจตราโลก� 11 และเขาเหล่านั ้นได้ ตอบทูตสวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ ผู้ยืนอยู่ท่ามกลาง
ต้นนํ้ามันเขียวว่า ‘เราได้ตรวจตราโลกแล้ว ดูเถิด ทัง้ โลกก็นิ่งสงบอยู�
่
7
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พระเจ้าทรงเมตตากรุงเยรู ซาเล็มหลังจากการเป็นเชลยเจ็ดสิบปีแล้ว

แล ้ วท ูต สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ กล่าวว่า ‘โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ จอมโยธา อี กนาน
เท่าใดพระองค์ จะไม่ ทรงเมตตากรุ ง เยรู ซาเล็ม และหัว เมืองแห่ง ยู ดาห์ ซึ่ง พระองค์ ก็ ทรง
กริว้ มาเจ็ด สิบ ปี แล้ว พระเจ้า ข้า� 13 และพระเยโฮวาห์ ทรงตอบทูต สวรรค์ ผู้ ที่ สนทนากับ
ข้าพเจ้า เป็น พระวาทะที่ ประเสริฐ และเล้าโลมใจ 14 ทูต สวรรค์ ผู้ ที่ สนทนาอยู่ กับ ข้าพเจ้า
จึงกล่าวแก่ ข้าพเจ้าว่า ‘จงร้องว่า พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ ว่า เรามีความหวงแหน
กรุ งเยรู ซาเล็ม คือกรุ งศิ โยนเป็ นที ่ยิง่ 15 เราโกรธประชาชาติ มากที่ อยู่อย่างสบายๆ เพราะ
เมื่อ เราโกรธแต่ น้ อย เขาก็ ก่อ ภัย พิบั ติ เกิน ขนาด 16 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ จึง ตรัสว ่า
เรากลับมายังกรุ งเยรู ซาเล็ มด้วยความกรุ ณา พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า จะต้องสร้าง
นิ เวศของเราขึ้น ไว้ในนั ้น และขึง เชือกวัด ไว้เหนื อ กรุ ง เยรู ซาเล็ม 17 จงร้องอีกว่า พระเยโฮ
วาห์ จอมโยธาตรัสด ัง นี้ ว่า เมืองทัง้ หลายของเราจะไพบูลย์ ท่วมท้น ไปด้วยความมัง่ คั ่งอ ีก
และพระเยโฮวาห์จะปลอบศิโยน และเลือกสรรกรุ งเยรู ซาเล็มอีกครัง้ หนึ่ ง� ”
12

นิ มิตเรือ
่ งเขาสี่เขากับช่างไม้สี่คน
ดูเถิด มีเขาสี่เขา 19 ข้าพเจ้าจึงถามทูตสวรรค์ที่สนทนา
อยู่ กับ ข้าพเจ้า ว่า “เหล่า นี้ คือ อะไร� ท่านจึง ตอบข้าพเจ้า ว่า “เหล่า นี้ คือ เขาที่ ขวิด ยู ดาห์
อิสราเอล และ เยรู ซาเล็ม ให้ กระจัดกระจาย ไป� 20 แล ้ว พระ เย โฮ วาห์ จึง ทรง สําแดง ให้
ข้าพเจ้า เห็น ช่างไม้ สี ่ คน 21 และข้าพเจ้า จึง ถามว่า “คนเหล่า นี้ มาทํา อะไรกัน� พระองค์
ทรงตอบว่า “เขาเหล่า นี้ มาขวิด ยู ดาห์ ให้ กระจัดกระจายไป จนไม่ มี ผู้ ใดยกศีรษะขึ้น ได้ อีก
และช่างเหล่านี้ มากระทําให้เขาหวาดกลัว เพื่อจะเหวีย
่ งลงซึ่งเขาแห่งประชาชาติ ที่ยกเขา
ของตนมาขวิดแผ่นดินยูดาห์กระทําให้กระจัดกระจายไป�
18 ข้าพเจ้าจึงเงยหน้าขึ้นแลเห็น

2
การวัดกรุ งเยรู ซาเล็มแห่งอนาคต

1 ข้าพเจ้าเงยหน้าขึ้นอีกแลเห็น

ดูเถิด ชายคนหนึ่ งมีเชือกวัดอยู่ในมือแน่ ะ 2 ข้าพเจ้าจึง
ถามว่า “ท่านจะไปไหน� เขาจึง บอกข้าพเจ้า ว่า “จะไปวัดเยรู ซาเล็ มด ู ว่า กว้างเท่าใด ยาว
เท่าใด� 3 และดูเถิด ทูตสวรรค์ที่ได้สนทนากับข้าพเจ้าก็ก้าวออกไป และทูตสวรรค์อีกองค์
หน่งก
ึ ็ก้าวออกไปพบกับท่าน
ในยุคอาณาจักร 1000 ปี เยรู ซาเล็มจะรับพระพร

“วิง่ ซิ บอกชายหนุ่มคนนั ้ นว่า ‘จะมีคนมาอาศัยอยู่ในเยรู ซาเล็มอย่าง
กับ เมืองที่ ไม่มี กํา แพงล้ อม เพราะว่า ประชาชนและสัตว์เลี้ยงในนั ้น จะมี มากมาย 5 เพราะ
ว่า เราจะเป็น เหมือนกําแพงเพลิง ล้อมเธอไว้ พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า และเราจะเป็น สง่า ราศี
ในเมืองนั ้น 6 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เฮ้ เฮ้ จงหนี ไปให้พ้นจากแผ่นดินเหนื อ พระเยโฮวาห์ตรั
สว ่า เพราะเราได้ แผ่ พวกเจ้า ออกดัง ลมทัง้ สี่ ทิศ ของท้องฟ้า 7 โอ ศิ โยนเอ๋ย เจ้ าผู้ ที่ อยู่ กับ
ธิดาของบาบิ โลน จงหนี ไป 8 เมื่อ สง่า ราศี มาแล้ว พระองค์ ทรงใช้ เราให้ไปยัง ประชาชาติ ที่
ปล้น เจ้า เพราะว่า ผู้ ใดได้ แตะต้องเจ้า ก็ได้ แตะต้องแก้ว พระเนตรของพระองค์ พระเยโฮ
วาห์จอมโยธาจึงตรัสดังนี้ ว่า 9 เพราะ ดู เถิด เราจะสั นม
่ ือของเราเหนื อเขา และเขาจะเป็น
ของถูก ปล้น ให้ แก่ คนรับ ใช้ ของเขาเอง� แล ้ว เจ้า จะได้ ทราบว่า พระเยโฮวาห์ จอมโยธาใช้
ข้าพเจ้า มา 10 โอ บุ ตรสาวแห่ง ศิ โยนเอ๋ย จงร้องเพลงและร่าเริง เถิด เพราะดู เถิด เรามา
และจะอยู่ ท่ามกลางเจ้า ทัง้ หลาย พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ 11 และประชาชาติ เป็ นอ ัน
4 และบอกท่านว่า
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มากจะสมทบกันเข้าเป็นฝ่ายพระเยโฮวาห์ในวันนั ้น และจะเป็นประชาชนของเรา และเรา
จะอยู่ท่ามกลางเจ้าทัง้ หลาย และเจ้าจะทราบว่าพระเยโฮวาห์จอมโยธาได้ใช้ข้าพเจ้ามายัง
เจ้า 12 และพระเยโฮวาห์ จะทรงรับ ยู ดาห์ เป็น มรดก เป็น ส่วนของพระองค์ ในแผ่น ดิน บริ
สุทธิ ์ และจะเลือกสรรกรุ ง เยรู ซาเล็ มอ ีก ครัง้ หนึ่ ง� 13 โอ บรรดาเนื้ อ หนั ง เอ๋ย จงนิ่ ง สงบ
อยู่ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เพราะว่าพระองค์ทรงตื่นและเสด็จจากที่ประทับอันบริสุทธิ์
ของพระองค์แล้ว

3

โยชูวาสวมเครือ
่ งแต่งกายแห่งความชอบธรรม
แล ้ วท ่านได้ แสดงให้ ข้าพเจ้า เห็น โยชู วามหาปุโรหิต ซึ่ง ยืน อยู่ หน ้า ทูต สวรรค์ ของพระ
เยโฮวาห์ และซาตานยืน อยู่ข้างขวามือ ของท่าน จะขัด ขวางท่าน 2 และพระเยโฮวาห์ตรัส
กับ ซาตานว่า “โอ ซาตาน พระเยโฮวาห์ ตรัส ห้ามเจ้า เถอะ พระเยโฮวาห์ ผู้ ทรงเลือกสรร
กรุ ง เยรู ซาเล็ม ทรงห้ามเจ้า เถิด นี่ ไม่ใช่ ดุ ้นฟื นที ่ ฉวยออกมาจากไฟดอกหรือ� 3 ฝ่ายโยชู
วานัน
้ สวมเครือ
่ งแต่งกายสกปรก ยืนอยู่หน้าทูตสวรรค์ 4 และทูตสวรรค์ จึงบอกผู้ที่ ยืนอยู่
ข้างหน้าท่านว่า “จงเปลื้องเครือ
่ งแต่งกายที่สกปรกจากท่านเสีย� และทูตสวรรค์พูดกับท
่า นว่า “ดู เถิด เราได้ เอาความชัว่ ช้า ออกไปเสีย จากเจ้า แล้ว และเราจะประดับ ตัว เจ้า ด้วย
เสื้อผ้า อัน สะอาด� 5 และข้าพเจ้า ว่า “จงให้ เขาทัง้ หลายเอาผ้า มาลาสะอาดมาโพกศีรษะ
ของท่าน� เขาจึงเอาผ้ามาลาสะอาดมาโพกศีรษะของท่าน และสวมเครือ
่ งแต่งกายให้ท่าน
และทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ก็ยืนอยู่ 6 และทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์จึงกล่าวแก่โยชู
วาว่า 7 “พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ ว่า ถ้าเจ้าดําเนิ นในหนทางของเรา และรักษาคํา
กําชับของเรา เจ้ าจะได้ ปกครองนิ เวศของเรา และดูแลบริเวณของเรา และเราจะให้เจ้ ามี
สิทธิที่จะเข้าไปท่ามกลางผู้เหล่านั ้นที่ยน
ื อยูที
่ ่นี่
1

โยชูวาเปรียบได้กับพระคริสต์ผู้ทรงเป็นพระอังกูร
โยชูวามหาปุโรหิต จงฟังเถิด เจ้าและสหายของเจ้าผู้ที่นั ่งอยูข
่ ้างหน้าเจ้า เพราะคน
เหล่า นี้ เป็น หมายสําคัญ ดู เถิด เราจะนํา ผู้ รับ ใช้ ของเรามา คือ พระอั งก ูร 9 เพราะว่า พระ
เยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสว ่า จงดู ศิลาซึ่ง เราตัง้ ไว้หน ้า โยชู วา เป็น ศิ ลาก ้อนเดียวที่ มี เจ ็ดตา
ดู เถิด เราจะสลัก บนศิ ลาน ัน
้ และเราจะเปลื้องความชัว่ ช้า ของแผ่น ดิน นี้ ออกไปเสีย ในวัน
เดียว 10 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า ในวันนั ้นเจ้าทุกคนจะเชิญเพื่อนบ้านของเจ้าให้มา
ใต้เถาองุน
่ และใต้ต้นมะเดื่อ�
8 โอ

4
คันประทีปทําด้วยทองคํากับต้นมะกอกเทศสองต้น
และทูต สวรรค์ ที่ สนทนากับ ข้าพเจ้า มาอีก และปลุก ข้าพเจ้า เหมือนคนที่ เพิง่ ตื่น จาก
การนอนของเขา 2 และท่านถามข้าพเจ้าว่า “เจ้าเห็นอะไร� ข้าพเจ้าตอบว่า “ดูเถิด ข้าพเจ้า
เห็นเชิงเทียนทําด้วยทองคําล้วนอันหนึ่ ง มีชามอยู่ที่ ยอด และมีตะเกียงอยู่บนนั ้นเจ็ดดวง
และมีท่อเจ็ดท่อนําไปยังตะเกียงซึ่งอยูบ
่ นยอดนั ้นดวงละท่อ 3 และมีต้นมะกอกเทศสองต้น
อยู่ ข้างๆ อยู่ ข้างขวาชามนั ้น ต้น หนึ่ ง อยู่ ข้างซ้ายต้น หนึ่ ง� 4 และข้าพเจ้า ถามทูต สวรรค์ ผู้
ที่ สนทนากับข้าพเจ้าว่า “เจ้ านายเจ้าข้า นี่ คืออะไร� 5 ทูตสวรรค์ ที่ สนทนากับข้าพเจ้าตอบ
ข้าพเจ้าว่า “นี่ คืออะไร เจ้าไม่ทราบหรือ� ข้าพเจ้าตอบว่า “เจ้านายเจ้าข้า ข้าพเจ้าไม่ทราบ
� 6 แลวท
้ ่านจึงตอบข้าพเจ้าว่า “นี่ เป็นพระวจนะของพระเยโฮวาห์ที่ให้ไว้กับเศรุ บบาเบลว่า
1
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มิใช่ ด้วยกําลัง มิใช่ ด้วยฤทธานุ ภาพ แต่ ด้วยวิญญาณของเรา พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรั
สดังนี้ แหละ 7 โอ ภูเขาใหญ่ เจ้าเป็นอะไรเล่า ต่อหน้าเศรุ บบาเบลเจ้าจะเป็นทีราบ
่
และท่าน
จะนําศิลาก้อนที่อยูยอดออกมาท่
่
ามกลางการโห่รอ
้ งว่า ‘งามจริงพระวิหาร งามจริง� ”
เศรุ บบาเบลจะสร้างพระวิหารให้สําเร็จ

8 ยิง
่ กว่านั ้นพระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้ากล่าวว่า 9 “มือของเศรุ บบาเบลได้

วางรากฐานของพระนิ เวศนี้ และมือของเขาจะสร้างให้สําเร็จ แล้วเจ้าจะทราบว่า พระเยโฮ
วาห์จอมโยธาได้ใช้ข้าพเจ้ามาหาเจ้าทัง้ หลาย 10 เพราะว่าผู้ใดที่ดูหมินว
่ ันแห่งการเล็กน้ อย
เพราะเขาจะเปรมปรีดิ์ และจะได้เห็นสายดิง่ ที่อยูในมื
่
อของเศรุ บบาเบลพร้อมกับสิง่ ทัง้ เจ็ด
นี้ ซึ่งคือบรรดาพระเนตรของพระเยโฮวาห์ซ่ึงมองอยูท
่ ัว่ พิภพ�
พยานสองคน (วว 11)

“ต้นมะกอกเทศสองต้นที่อยู่ข้างขวาและข้างซ้ายของเชิง
เทียนนั ้น คือ อะไร� 12 และข้าพเจ้า ถามท่านเป็ นคร ง
ั ้ ที่ สองว่า “กิง่ ทัง้ สองของต้น มะกอก
เทศ ซึ่ง อยู่ ข้างท่อ ทองคํา ทัง้ สอง ซึ่ง เทนํ้ามัน ออกนั ้น คือ อะไร� 13 ท่านพู ดก ับ ข้าพเจ้า ว่า
“เจ้ า ไม่ ทราบ หรือ เหล่า นี้ คือ อะไร� ข้าพเจ้า ตอบ ว่า “เจ้ า นาย เจ้าข้า ข้าพเจ้า ไม่ ทราบ �
14 แล ้ วท ่านจึง กล่าวว่า “ทัง
้ สองนี้ คือ ผู้ ที่ ได้ รับการเจิม เป็น ผู้ ยน
ื อยู่ข้างองค์ พระผู้ เป็น เจ้า
แห่งพิภพทัง้ สิน
้ �
11 แล้วข้าพเจ้าจึงถามท่านว่า

5
หนังสือม้วนหนึ่ งที่เหาะอยู่ เป็นคําสาปแช่ง

1 ข้าพเจ้าหันกลับและเงยหน้าขึ้นอีกก็แลเห็น

ดูเถิด หนังสือม้วนหนึ่ งเหาะอยู่นั ่น 2 ท่าน
จึงถามข้าพเจ้าว่า “เจ้ าเห็นอะไร� ข้าพเจ้าตอบว่า “ข้าพเจ้าแลเห็นหนั งสื อม้วนหนึ่ งเหาะ
อยู่ มันยาวยีสิ
่ บศอก และกว้างสิบศอก� 3 แลวท
้ ่านจึงบอกข้าพเจ้าว่า “นี่ แหละเป็นคําสาป
ที่ แผ่ ออกไปทัว่ พื้น แผ่น ดิน ทัง้ สิน
้ ผู้ ที่ ทําการโจรกรรมทุก คนจะต้องถูก ขจัด ออก ตัง้ แต่ นี้
ไปตามความในหนั งสือม้วนนั ้น และทุกคนที่ปฏิญาณจะต้องถูกขจัดออกตัง้ แต่นี้ ไปตามที่
กําหนดไว้ 4 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า เราส่งคําสาปนั ้นออกไป และคํานั ้นจะเข้าไปใน
เรือนของโจร และในเรือนของคนที่ ปฏิญาณเท็จโดยออกนามของเรา และคํานี้ จะค้างคืน
อยูใ่ นเรือน ผลาญเรือนนั ้นเสียทัง้ ตัวไม้และศิลา�
เอฟาห์ที่ออกไป

“จงเงยหน้าขึ้นดูว่า สิ ่งที่
ออกไปนั ้นคืออะไร� 6 ข้าพเจ้าจึงว่า “นั ่นคืออะไร� ท่านจึงตอบว่า “นี่ คือเอฟาห์ที่ ออกไป�
และท่านจึง ว่า “นี่ คือ สิง่ คล้ายคลึง ในแผ่น ดิน ทัง้ สิน
้ � 7 และ ดู เถิด ตะกัว่ หนึ่ ง ตะลัน ต์ ก็ ถู
กยกขึ้น และมี ผู้ หญิง คนหนึ่ ง นั ่ง อยู่ในเอฟาห์นั ้น 8 และเขากล่าวว่า “นี่ คือ ความชัว่ � และ
ท่านก็ ผล ัก นางนั ้น เข้าไปในเอฟาห์ แล้ว ก็ ผล ั กล ู กนํ้า หนั ก ที่ ทํา ด้วยตะกั ่วน น
ั ้ ปิดปากมัน ไว้
9 แล้วข้าพเจ้าก็เงยหน้าขึ้นแลเห็น ดูเถิด มีผูหญิ
้ งสองคนออกมานั ่น มีลมอยูใ่ นปีกของนาง
นางมี ปี กเหมือนปีก ของนกกระสาดํา และนางก็ ยกเอฟาห์ ข้น
ึ ระหว่างโลกและฟ้า สวรรค์
10 แล้วข้าพเจ้าจึงพู ดกับทูตสวรรค์ ผู้ที่ สนทนากับข้าพเจ้าว่า “นางเหล่านั ้นจะนําเอฟาห์ไป
ที่ ไหน � 11 ท่านตอบข้าพเจ้า ว่า “ไปยัง แผ่น ดิน ชิ นาร์ไปสร้างเรือนไว้ให้เอฟาห์ เมื่อ เตรียม
อย่างนี้ เสร็จแล้ว นางเหล่านั ้นจะวางเอฟาห์ไว้บนฐานของมัน�
5 ทูตสวรรค์ ผู้ที่ สนทนากับข้าพเจ้าได้ ออกมาพู ดกับข้าพเจ้าว่า
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รถรบสี่คัน

1 และข้าพเจ้าได้ หันกลับ

เงยหน้าขึ้นอีกแลเห็น ดูเถิด มีรถรบสี่ คันออกมาระหว่างภูเขา
สองลูก ภู เขาเหล่า นั ้น เป็น ภูเขาทองสัมฤทธิ์ 2 รถรบคัน แรกเทียมม้า แดง รถรบคั นที ่ สอง
ม้าดํา 3 รถรบคันที่สามม้าขาว รถรบคันที่สี่ม้าด่างสีเทา 4 แล้วข้าพเจ้าจึงถามทูตสวรรค์ผู้
ที่สนทนากับข้าพเจ้าว่า “เจ้านายเจ้าข้า เหล่านี้ คืออะไร� 5 และทูตสวรรค์นั้นตอบข้าพเจ้า
ว่า “เหล่านี้ เป็ นวิญญาณสี่ ดวงแห่งฟ้าสวรรค์ ซึ่งออกมาหลังจากที่ ได้ ยืนอยู่ต่อพระพักตร์
ขององค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งพิภพทัง้ สิน
้ แล้ว 6 ม้าดําตรงไปยังประเทศเหนื อ ตัวขาวติดตาม
ม้า ดํา ไป และตัว สี ด่างตรงไปยัง ประเทศใต้� 7 และตัว สี เทาออกไป พวกมั นก ็ รอ
้ นใจที่ จะ
ออกไปและตรวจตราพื้นพิภพ และท่านกล่าวว่า “ไปซิ ไปตรวจตราพิภพ� ดังนั ้ นม้าเหล่า
นั ้น จึง ตรวจตราพิ ภพ 8 แล ้ วท ่านจึง ร้องบอกข้าพเจ้า ว่า “ดู เถิด ม้า เหล่า นี้ ที่ ไปยัง ประเทศ
เหนื อนั ้นได้กระทําให้จิตวิญญาณของเราสงบนิ่ งในประเทศเหนื อนั ้น�
การสวมมงกุฎ บนศีรษะของโยชู วา เปรียบได้ กับ พระคริสต์ ผู้ เป็น มหาปุ โรหิต และกษั
ตริย์
9 และพระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาย ัง ข้าพเจ้า ว่า 10 “จงนํา เอาเฮลดัย โทบี ยาห์ และ
เยดายาห์ไปเสีย จากบรรดาเชลย ผู้ ซึ่ง กลับ จากบาบิ โลน ในวัน เดียวกัน นั ้น ไปยัง เรือนของ
โยสิ ยาห์ บุ ตรชายเศฟัน ยาห์ 11 จงเอาเงิน และทองคํา ทํา เป็น มงกุฎ หลายมงกุฎ และสวม
บนศีรษะของโยชู วาบุตรชายเยโฮซาดัก มหาปุโรหิต 12 และกล่าวแก่เขาว่า ‘พระเยโฮวาห์
จอมโยธาตรัสด ัง นี้ ว่า ดู เถิด ชายผู้ ที่ มี ชื่อ ว่า พระอั งก ูร เพราะท่านจะไพบูลย์ ในสถานที่
ของท่าน และจะสร้างพระวิหารของพระเยโฮวาห์ 13 ท่านผู้นี้ แหละจะเป็นผู้สร้างพระวิหาร
ของพระเยโฮวาห์ และจะรับเกียรติศักดิ์ และจะประทับและปกครองอยูบ
่ นราชบัลลังก์ของ
ท่าน และท่านจะเป็นปุโรหิตอยูบ
่ นราชบัลลังกข
์ องท่าน และการหารือกันอย่างสันติจะมีอยู่
ระหว่างท่านทัง้ สอง� 14 และมงกุฎเหล่านั ้นจะอยู่ในพระวิหารของพระเยโฮวาห์ เพื่อให้เป็
นที ่ ระลึก ถึง เฮเลม โทบี ยาห์ เยดายาห์ และเฮ็น บุ ตรชายของเศฟัน ยาห์ 15 บรรดาผู้ ที่ อยู่
ห่างไกลจะมาช่วยสร้างพระวิหารของพระเยโฮวาห์ และท่านทัง้ หลายจะทราบว่า พระเยโฮ
วาห์จอมโยธาทรงใช้ข้าพเจ้า มายังท่าน ถ้า ท่านทัง้ หลายจะเชื่อฟัง พระสุรเสียงของพระเย
โฮวาห์พระเจ้าของท่านอย่างเคร่งครัด สิ่งนี้ จะเป็นไปดังกล่าวนั ้น�

7
ทรงติเตียนการอดอาหารที่ไม่จริงใจ

1 ต่อ มาในปี ที่ สี่ของรัชกาลกษั ตริย์ดาริอส
ั

พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังเศคาริยาห์
ณ วัน ที่ สี ่ เดือนที่ เก้า ซึ่ง เป็น เดือนคิ สลิว 2 เมื่อ พวกเขาได้ ใช้ ให้ ชาเรเซอร์และเรเกมเม
เลค พร้อมกับพรรคพวกของเขา ไปยังพระนิ เวศของพระเจ้า ทูลขอจําเพาะพระพักตร์พระ
เยโฮวาห์ 3 และร้องขอต่อ บรรดาปุโรหิต ที่ พระนิ เวศแห่ง พระเยโฮวาห์ จอมโยธา และต่อ
ผู้ พยากรณ์ ว่า “ควรที่ ข้าพเจ้า จะไว้ทุกข์ และปลีก ตัว ออกในเดือนที่ ห้า อย่างที่ ข้าพเจ้า ได้
กระทํา มาแล้ว เป็น หลายปี นั้น หรือ ไม่� 4 แล ้ว พระวจนะของพระเยโฮวาห์ จอมโยธามายัง
ข้าพเจ้าว่า 5 “จงกล่าวแก่ประชาชนทัง้ สิน
้ แห่งแผ่นดินและแก่บรรดาปุโรหิตว่า เมื่อเจ้าทัง้
หลายอดอาหารและไว้ทุกข์ในเดือนที่หา้ และในเดือนที่เจ็ด ตัง้ เจ็ดสิบปีนั ้น เจ้าได้อดอาหาร
เพื่อ เราคือ เราเองหรือ 6 และเมื่อ เจ้า รับ ประทานและเมื่อ เจ้า ดื่ม เจ้ าก็ รบ
ั ประทานเพื่อ ตัว
เจ้าเอง และดื่มเพื่อตัวเจ้าเองมิใช่หรือ 7 ในเมื่อเยรู ซาเล็มมีคนอยูแ
่ ละมัง่ คัง่ มีหัวเมืองล้อม
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รอบ ภาคใต้และแดนที่ราบก็มีคนอยู่ เจ้าควรจะฟังพระวจนะซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงประกาศ
โดยผู้พยากรณ์ รุ นก
่ ่อนๆ มิใช่หรือ�
จงแสวงหาพระเจ้า ความชอบธรรมและความปรานี

8 และพระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงเศคาริยาห์ว่า 9 “พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดัง

นี้ ว่า จงพิพากษาตามความจริง ทุกคนจงแสดงความเมตตากรุ ณาและความสงสารต่อพี่
น้ องของตน 10 อย่าบีบบังคับหญิงม่าย ลูกกําพร้าพ่อ คนต่างด้าวหรือคนยากจน และอย่า
คิดอุบายชัว่ ในใจต่อพีน
่ ้ องของตน� 11 แต่เขาปฏิเสธไม่ยอมฟังและหันบ่าดื้อเข้าใส่ และอุด
หู ของเขาเสีย เพื่อ เขาจะไม่ ได้ยน
ิ 12 เออ เขาได้ กระทํา ใจของเขาเหมือนก้อนหิน แข็ง เกรง
ว่า เขาจะได้ยน
ิ พระราชบัญญั ติ และพระวจนะ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ จอมโยธาได้ ทรงส่ง ไปทาง
ผู้พยากรณ์ รุ นก
่ ่อนโดยพระวิญญาณของพระองค์ เหตุฉะนั ้นพระพิโรธอันยิง่ ใหญ่จึงได้มา
จากพระเยโฮวาห์จอมโยธา 13 ดังนั ้นต่อมาพระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า “เมื่อเราร้องเรี
ยก เขาไม่ฟังฉั นใด เมื่อเขาร้องทูล เราก็ ไม่ฟังฉั นนั ้น 14 และเราก็ ให้เขากระจัดกระจายไป
ด้วยลมหมุนท่ามกลางประชาชาติทัง้ สิน
้ ัก ดังนั ้นแผ่นดินจึงรกร้างอยูเ่ บื้องหลัง
้ ซึ่งเขาไม่รู จ
เขา ไม่มีใครผ่านไปหรือกลับเข้าไป เพราะเขาได้ปล่อยให้แผ่นดินทีน
่ ่าพึงพอใจนั ้นรกร้างไป
เสียแล้ว�
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บรรดาพระสัญญาของพระเจ้าต่ออิสราเอลไม่เปลี่ยนแปลง
และพระวจนะของพระเยโฮวาห์ จอมโยธามายัง ข้าพเจ้า อี กว่า 2 “พระเยโฮวาห์ จอม
โยธาตรัสด ัง นี้ ว่า เราหวงแหนศิ โยนด้วยความหวงแหนอัน ยิง่ ใหญ่ และเราหวงแหนเธอ
ด้วยความกริว้ มาก 3 พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า เรากลับ ไปยัง ศิ โยน และจะอยู่ ท่ามกลาง
เยรู ซาเล็ม และเขาจะเรียกเยรู ซาเล็ม ว่า เมืองแห่ง ความจริง และเรียกภูเขาของพระเยโฮ
วาห์จอมโยธาว่าภู เขาบริสุทธิ์ 4 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ ว่า ชายชราและหญิงชรา
จะอาศัย อยู่ ตามถนนในกรุ ง เยรู ซาเล็ มอ ีก ต่างก็ มี ไม้ เท ้า อยู่ ในมือ เพราะอายุ มากที เดียว
5 และถนนทัง
้ หลายในเมืองนั ้ นก ็ จะเต็ม ไปด้วยเด็ก ผู้ชายและเด็ก ผู้ หญิง วิง่ เล่น อยู่ ทัว่ ไป
6 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ ว่า ถ้าเรือ
่ งนี้ เป็นเรือ
่ งประหลาดในสายตาของประชาชน
ที่เหลืออยู่ในสมัยนี้ แล้ว พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า ก็น่าจะประหลาดในสายตาของเรา
ด้วยมิ ใช่ หรือ 7 พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสด ัง นี้ ว่า ดู เถิด เราจะช่วยประชาชนของเราให้
รอดพ้น จากประเทศตะวัน ออกและจากประเทศตะวัน ตก 8 และเราจะพาเขาทัง้ หลายให้
มาอาศัยอยู่ท่ามกลางเยรู ซาเล็ม และเขาทัง้ หลายจะเป็นประชาชนของเรา และเราจะเป็น
พระเจ้าของเขาทัง้ หลาย ด้วยความจริงและความชอบธรรม
1

ประชาชนจงเชื่อฟังถ้อยคําของพวกผู้พยากรณ์
จงให้มือของเจ้าทัง้ หลายแข็งแรง คือเจ้าทัง้ หลายผู้ได้
ยินถ้อยคําเหล่านี้ ในกาลนี้ ซ่ึงมาจากปากผู้พยากรณ์ ทัง้ หลาย ซึ่งอยู่ในวันที่ได้วางรากฐาน
พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ จอมโยธา เพื่อ ว่า จะได้ ก่อสร้างพระวิหารนั ้น ขึ้น 10 เพราะว่า
ก่อนสมัยนั ้นไม่ มี ค่าจ้างให้แก่ คนหรือให้แก่ สัตว์ ทัง้ ผู้ที่ เข้าออกก็ ไม่มีสันติ ภาพเพราะเหตุ
ภัยพิบัตินั ้น เพราะเราปล่อยให้คนทัง้ หลายต่อสู้กับเพื่อนบ้านของตน 11 พระเยโฮวาห์จอม
โยธาตรัสว่า แต่บัดนี้ เราจะไม่กระทําต่อประชาชนที่เหลืออยู่นี้ อย่างกับสมัยก่อน 12 เพราะ
ว่า เมล็ด พืช จะเกิด เจริญ งอกงาม เถาองุน
่ จะมี ลูก และแผ่น ดิน จะให้ ผล และท้องฟ้า จะให้
นํ้าค้าง และเราจะกระทํา ให้ ประชาชนที่ เหลือ อยู่ นี้ ถือ กรรมสิทธิ์ สิ ่ง เหล่า นี้ ทัง้ หมด 13 โอ
9 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า
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วงศ์ วานยู ดาห์ และวงศ์ วานอิสราเอลเอ๋ย เจ้ าเคยเป็ นที ่ สาปแช่ง ท่ามกลางประชาชาติ ทัง้
หลายให้ เขาแช่ง ฉั นใด ต่อ มาเราจะช่วยเจ้า ให้ รอดพ้น และเจ้า จะได้ เป็น แหล่ง พระพรฉั น
นั ้น อย่ากลัวเลย แต่จงให้มือของเจ้าแข็งแรงเถิด 14 เพราะพระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดัง
นี้ ว่า เมื่อบรรพบุรุษของเจ้ายัว่ เย้าให้เราโกรธนั ้น เราก็ตัง้ ใจว่าจะลงโทษเจ้า เรามิได้หย่อน
ความตัง้ ใจลง พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ แหละ 15 ดังนั ้นในวันเหล่านี้ เราตัง้ ใจอีกว่า
เราจะกระทําดีต่อเยรู ซาเล็มและต่อวงศ์ วานยูดาห์ อย่ากลัวเลย 16 ต่อไปนี้ เป็นสิง่ ที่เจ้าทัง้
หลายพึงกระทํา จงต่างคนต่างพูดความจริงกับเพื่อนบ้าน จงให้การพิพากษาที่ประตูเมือง
ของเจ้าเป็นตามความจริงและกระทําเพื่อสันติ 17 อย่าคิดอุบายชัว่ ในใจต่อเพื่อนบ้าน อย่า
รัก คํา ปฏิญาณเท็จ สิ ่ง ทัง้ ปวงเหล่า นี้ เราเกลียดชัง� พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ 18 และ
พระวจนะของพระเยโฮวาห์ จอมโยธามายัง ข้าพเจ้า ว่า 19 “พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสด
ัง นี้ ว่า การอดอาหารในเดือนที่ สี ่ การอดอาหารในเดือนที่ หา้ และการอดอาหารในเดือนที่
เจ็ด และการอดอาหารในเดือนที่สิบ จะเป็นทีให้
่ ความบันเทิงและความร่าเริง และเป็นการ
เลี้ยงที่ให้ชื่นชมแก่วงศ์วานยูดาห์ เหตุฉะนั ้นเจ้าจงรักความจริงและสันติภาพ
เยรู ซาเล็มจะเป็นเมืองหลวงของทัง้ โลก
ชนชาติทัง้ หลายยังจะมา คือประชาชนที่ยงั อาศัย
อยู่ในหัวเมืองอันมากมาย 21 ชาวเมืองหนึ่ งจะไปหาชาวเมืองอีกเมืองหนึ่ ง กล่าวว่า ‘ให้เรา
ไปกันทั นที ไปทูลขอจําเพาะพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และแสวงหาพระเยโฮวาห์จอมโยธา
ข้าพเจ้าก็จะไปด้วย� 22 เออ ชนชาติทัง้ หลายเป็นอันมาก และบรรดาประชาชาติที่เข้มแข็ง
จะมาแสวงหาพระเยโฮวาห์ จอมโยธาในเยรู ซาเล็ม และทูล ขอจําเพาะพระพักตร์พระเย
โฮวาห์ 23 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ ว่า ต่อมาในสมัยนั ้นสิบคนจากประชาชาติ ทุ กๆ
ภาษาจะยึดชายเสื้อคลุมของยิวคนหนึ่ งไว้แล้วกล่าวว่า ‘ขอให้เราไปกับท่านเถิด เพราะเรา
ได้ยนว
ิ ่าพระเจ้าทรงสถิตกับท่าน� ”
20 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ ว่า

9

คําตรัสของพระเจ้าเรือ
่ งประเทศต่างๆที่อยูล้
่ อมรอบ

1 ภาระแห่งพระวจนะของพระเยโฮวาห์ที่มีในหัดราก และเมืองดามัสกัสจะเป็นทีพ
่ ักสงบ

สําหรับทนั
ี่ ่น เมื่อตาของมนุษย์จะแสวงหาพระเยโฮวาห์ แม้กระทังอ
่ ิสราเอลทุกตระกูลด้วย
2 เมืองฮามัทซึ่งมเี ขตแดนติดกนก
ั ร็ วมอยูด้
่ วย ไทระกับไซดอน แม้จะเป็นเมืองฉลาดก็ตาม
3 ไทระได้ สร้างป้ อมปราการให้ แก่ ตนเอง และสะสมเงิน ไว้เป็ นกองอย่างกองฝุ่น และทอง
คําเนื้ อดอ
ี ย่างโคลนตามถนน 4 ดูเถิด องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าจะทรงปลดเอาข้าวของของเมืองนี้
ไปเสีย และเหวีย
่ งอํานาจของเมืองนี้ ลงไปในทะเล และเมืองนี้ จะถูกไฟเผาผลาญเสีย 5 เมือ
งอัชเคโลนจะเห็นและกลัว เมืองกาซาจะเห็น และมีความเศร้าโศกอย่างยิง่ เมืองเอโครน
ด้วยเหมือนกัน เพราะความหวัง ของเมืองนี้ จะเป็ นที ่ น่า ละอาย กษั ตริย์จะพินาศจากเมือง
กาซา เมืองอัชเคโลนจะไม่มีคนอาศัยอยู่ 6 ลูกนอกกฎหมายจะมาอยูใ่ นเมืองอัชโดด เราจะ
ตัดความหยิง่ ผยองของคนฟีลิสเตียออกเสีย 7 เราจะเอาเลือดของเขาออกไปจากปากของ
เขา และเอาสิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนออกไปจากระหว่างซี่ ฟัน ของเขาเสีย แต่ คนที ่ เหลือ อยู่
คือเขาเองจะอยูเ่ พื่อพระเจ้าของเรา จะเป็นเหมือนผู้ครอบครองคนหนึ่ งในยูดาห์ และเอโค
รนจะเหมือ นคนเยบุส 8 และเราจะตัง้ ค่ายรอบนิ เวศของเราเป็นกองยาม เพื่อ จะมิ ให้ผู้ ใด
เดินทัพไปมาได้ จะไม่มีผู้บีบบังคับผ่านพวกเขาไปอีก เพราะบัดนี้ เราเห็นกับตาของเราเอง
คําพยากรณ์ เรือ
่ งการเสด็จเข้ากรุ งเยรู ซาเล็มอย่างผู้มีชัยของพระคริสต์
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9 โอ

ธิดาแห่งศิ โยนเอ๋ย จงร่าเริงอย่างยิง่ เถิด โอ บุ ตรสาวแห่งเยรู ซาเล็มเอ๋ย จงโห่ร้อง
ดู เถิด กษั ตริย์ ของเธอเสด็จ มาหาเธอ ทรงความชอบธรรมและความรอด พระองค์ ทรง
อ่อนสุภาพและทรงลา ทรงลูก ลา 10 เราจะขจัด รถรบเสีย จากเอฟราอิม และม้า เสีย จาก
เยรู ซาเล็ม ธนู สงครามจะถูก ขจัด เสีย ด้วย และท่านจะบัญชาสันติ ให้ มี แก่ ประชาชาติ ทัง้
หลาย อาณาจักรของท่านจะมีจากทะเลนี้ ไปถึงทะเลโน้ น และจากแม่น้ํานั ้นไปถึงสุดปลาย
พิ ภพ 11 ส่วนเจ้า เล่า เพราะโลหิต แห่ง พันธสัญญาของเราซึ่ งม ี ต่อ เจ้า เราจะปลดปล่อย
เชลยในพวกเจ้า ให้ เป็ นอ ิ สระจากบ่อ แห้ง นั ้น 12 นั กโทษที่ มี ความหวัง เอ๋ย จงกลับ ไปยัง ที่
กําบังเข้มแข็งของเจ้า คือวันนี้ เองเราประกาศว่า เราจะคืนแก่ เจ้ าสองเท่า 13 เพราะเราได้
ดัดยูดาห์เหมือนโค้งคันธนู เราได้ กระทําเอฟราอิมให้เป็นลูกธนู โอ ศิ โยนเอ๋ย เราปลุกเร้า
บุตรชายทัง้ หลายของเจ้า ให้ ต่อสู้ กับ บุตรชายทัง้ หลายของเจ้า นะ โอ กร ีก เอ๋ย และแกว่ง
เจ้า อย่างดาบของนั กรบ 14 แล ้ว พระเยโฮวาห์จะทรงปรากฏเหนื อ เขาทัง้ หลาย และลูก ธนู
ของพระองค์ จะออกไปเหมือนฟ้าแลบ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า จะทรงเป่า แตร และจะ
เสด็จ ไปในลมหมุน ทิศ ใต้ 15 พระเยโฮวาห์ จอมโยธาจะพิทั กษ ์ รก
ั ษาเขาทัง้ หลายไว้ และ
เขาทัง้ หลายจะล้างผลาญและเหยียบลงด้วยนั ก ยิง สลิง ลง และจะดื่ม และทํา เสียงอึกทึก
เพราะเหตุ เหล้า องุน
่ และจะอิม
่ เหมือนชาม เปียกเหมือนมุม แท่ นบู ชา 16 ในวันนั ้น พระเย
โฮวาห์พระเจ้าของเขาจะทรงช่วยเขาให้รอด เพราะเขาทัง้ หลายเป็นประชาชนของพระองค์
ดังฝูงแกะ เขาทัง้ หลายจะเป็นเหมือนกับเพชรพลอยที่ อยู่ในมงกุฎ คือถูกยกขึ้นเหมือนธง
ในแผ่นดินของพระองค์ 17 ด้วยว่าความดีของพระองค์มากมายเพียงใด และความงดงาม
ของพระองค์ยิง่ ใหญ่แค่ไหน เมล็ดข้าวจะกระทําให้คนหนุ่มรืน
่ เริง และนํ้าองุน
่ ใหม่จะทําให้
หญิงสาวชื่นบาน

10
ในอนาคตยูดาห์กับอิสราเอลจะฟื้ นดังเดิม

1 จงขอฝนจากพระเยโฮวาห์ในฤดูฝนชุกปลายฤดู ดังนั ้นพระเยโฮวาห์จะทรงปั้ นเมฆพายุ

จะทรงประทานห่าฝนแก่มนุษย์ และผักในทุ่งนาแก่ทุกคน 2 เพราะว่ารู ปเคารพประจําบ้าน
พูด ไม่ ได้ เรือ
่ ง และพวกโหรก็ เห ็น สิง่ หลอกลวง และเล่า ความฝัน เท็จ และให้ คํา เล้าโลมที่
เปล่า ประโยชน์ เพราะฉะนั ้น ประชาชนจึง หลงไปอย่างฝูง สัตว์ เขาทุกข์ ใจเพราะขาดเมษ
บาล 3 “เราโกรธเมษบาลอย่างรุ นแรง และเราลงโทษบรรดาแพะผู้ เพราะพระเยโฮวาห์
จอมโยธาเอาพระทัย ใส่ ฝูง สัตว์ของพระองค์ คือ วงศ์ วานยู ดาห์ และทรงกระทํา เขาให้ เป็น
เหมือนม้าศึกฮึกเหิมในสงคราม 4 ศิลามุมเอกออกมาจากเขา หมุดขึงเต็นท์ออกมาจากเขา
คัน ธนู รบศึก ออกมาจากเขา และผู้ บีบ บัง คั บท ุก คนออกมาจากเขาด้วยกัน 5 เขาจะเป็น
อย่างชายฉกรรจ์ ในสงคราม เหย ียบยํ่า ศั ตรู ไปในโคลนตามถนน เขาจะต่อสู้ เพราะพระเย
โฮวาห์ ทรงสถิ ตก ับ เขา เขาจะกระทํา ให้ ผู้ ที่ อยู่ บนหลั งม ้า ยุง่ เหยิง 6 เราจะหนุน กําลัง วงศ์
วานของยูดาห์ และเราจะช่วยวงศ์วานของโยเซฟให้รอด เราจะนําเขากลับมาอีกเพื่อให้เขา
ได้อาศัยอยู่เพราะเราสงสารเขา และเขาจะเป็นเหมือนว่าเรามิได้ทอดทิง้ เขา เพราะเราคือ
พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเขา เราจะฟัง เขา 7 แล ้ว คนเอฟราอิม จะเป็น เหมือนชายฉกรรจ์
และจิตใจของเขาทัง้ หลายจะเปรมปรีดิ์เหมือนได้ด่ืมน้าํ องุน
่ เออ ลูกหลานของเขาจะได้เห
็น และเปรมปรีดิ ์ และจิตใจของเขาจะยินดี เหลือ ล้น ในพระเยโฮวาห์ 8 เราจะผิวปากเรียก
เขาและรวบรวมเขาเข้ามา เพราะเราได้ไถ่เขาไว้แล้ว และเขาจะมีมากมายเหมือนกาลก่อน
อิสราเอลถูกกระจัดกระจายแล้วกลับคืนมา
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แม้ เราจะหว่านเขาไปท่ามกลางชนชาติ ทัง้ หลาย แต่ เขาจะระลึก ถึง เราในประเทศที่
ห่างไกลนั ้น เขาจะดํารงชี วิตอยู่ กั บลู กหลานของเขาและกลับ มา 10 เราจะนํา เขากลับ จาก
แผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ และรวบรวมเขามาจากอัส ซีเรีย และเราจะนํา เขามายัง แผ่นดิ นก ิ เลอาด
และเลบานอนจนจะไม่ มี ที่ ให้ เขาอยู่ 11 พระองค์ จะเสด็จ ผ่านข้ามทะเลแห่ง ความระทม
และจะทรงทุบคลื่นทะเล และที่ลึกทัง้ สิน
้ ของแม่น้ําจะแห้งไป ความเห่อเหิมของอัสซีเรียจะ
ตกตํ่า และคทาของอียป
ิ ต์จะพรากไปเสีย 12 เราจะกระทําให้เขาทัง้ หลายเข้มแข็งในพระเย
โฮวาห์ และเขาจะดําเนิ นในพระนามของพระองค์� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ
9

11
การปฏิเสธพระเมสสิยาห์

โอ เลบานอนเอ๋ย จงเปิด บรรดาประตู ของเจ้า เพื่อ ไฟจะได้ เผาผลาญไม้ สนสี ดาร์ของ
เจ้า เสีย 2 ต้นสนสามใบเอ๋ย จงรํา่ ไห้เถิด เพราะไม้ สนสี ดาร์ล้ม เสีย แล้ว เพราะบรรดาไม้ ที่
สง่างามพินาศลงไปแล้ว โอ ต้นโอ๊กเมืองบาชานเอ๋ย จงรํา่ ไห้เถิด เพราะป่าทึบถูกโค่นเสีย
แล้ว 3 ฟังซิ เสียงรํา่ ไห้ของเมษบาล เพราะสง่าราศีของเขาทัง้ หลายก็ถูกทําลายไปแล้ว ฟัง
ซิ เสียงสิงโตหนุ่ม คําราม เพราะว่า ความภู มิ ใจแห่ง แม่น้ํา จอร์แดนก็ รา้ งเปล่า 4 พระเยโฮ
วาห์ พระเจ้า ของข้าพเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า “จงเลี้ยงฝูง แพะแกะที่ ต้องถูก ฆ่า 5 บรรดาผู้ ที่ ซื้ อม
ัน ไปก็ ฆ่า มัน เสีย และไม่ ต้องมี โทษ และบรรดาคนที่ ขายมัน กล่าวว่า ‘สาธุ การแด่ พระเย
โฮวาห์ เพราะข้าพเจ้า มั งม
่ ี แล้ว � และเมษบาลของมัน ทัง้ หลายไม่ สงสารมัน เลย 6 พระเย
โฮวาห์ตรัสว ่า เพราะเราจะไม่ สงสารชาวแผ่น ดิน นี้ อีก ต่อ ไป ดู เถิด เราก็ จะกระทํา ให้ เขา
ต่างคนตกเข้าไปในมือ ของเพื่อนบ้านของเขา และต่างก็ ตกไปในหัตถ์ ของกษั ตริย์ของเขา
และท่านจะบีบแผ่นดินให้แหลก และเราจะไม่ชว
่ ยเหลือคนหนึ่ งคนใดให้พ้นมือของท่านทัง้
หลายเลย�
1

พระเยซูจะถูกขายด้วยเงินสามสิบเหรียญ

ดัง นั ้น ข้าพเจ้า จึง จะได้ เลี้ยงดู ฝูง แพะแกะที่ ถู กฆ่า คือ ตัว เจ้า เอง โอ พวกที่ น่า สงสาร
แห่งฝูงแกะเอ๋ย ข้าพเจ้าจึงเอาไม้เท้าสองอัน อันหนึ่ งให้ชื่อว่า พระคุณ อีกอันหนึ่ งข้าพเจ้า
ให้ชื่อว่า สหภาพ และข้าพเจ้าก็เลี้ยงดู ฝูงแกะ 8 ในเดือนเดียวข้าพเจ้าตัดเมษบาลสามคน
นั ้น ออกเสีย แต่ จิ ตใจข้าพเจ้า เกลียดชัง แกะเหล่า นั ้น และจิตใจแกะก็ เกล ียดชัง ข้าพเจ้า
ด้วย 9 ข้าพเจ้าจึงว่า “ข้าจะไม่เลี้ยงดู เจ้า อะไรจะต้องตายก็ ให้ตายไป อะไรที่ จะต้องถูกตัด
ออกก็ ให้ถู กตัด ออกไปเสีย และให้บรรดาที่ เหลือ อยู่ นั ้ นก ิน เนื้ อ ซึ่ งก ัน และกัน� 10 ข้าพเจ้า
ก็ เอาไม้ เท้าที่ ชื่อ พระคุณ นั ้นมาหัก เพื่อล้มเลิกพันธสัญญาซึ่งข้าพเจ้าได้ ทําไว้กับชนชาติ
ทัง้ หลายเสีย 11 จึง เป็ นอ ัน ล้ม เลิก ในวัน นั ้น และพวกที่ น่า สงสารแห่ง ฝูง แกะ ผู้ ซึ่ง คอยดู
ข้าพเจ้า อยู่ก็ รู ว่
้ า นั ่น เป็น พระวจนะของพระเยโฮวาห์ 12 แล ้ว ข้าพเจ้า จึง พู ดก ับ เขาว่า “ถ้า
ท่านเห็น ควรก็ ขอค่า จ้างแก่ เรา ถ้า ไม่ เห ็น ควรก็ ไม่ ต้อง � แล ้ว เขาก็ ชงั ่ เงิน สามสิบ เหรียญ
ออกให้แก่ข้าพเจ้าเป็นค่าจ้าง 13 แล้วพระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “จงโยนเงินนั ้นให้แก่
ช่างปั้ นหม้อ� คือเงินก้อนงามที่เขาจ่ายให้ข้าพเจ้า ดังนั ้นข้าพเจ้าจึงเอาเงินสามสิบเหรียญ
โยนให้แก่ช่างปั้ นหม้อในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 14 แล้วข้าพเจ้าก็หก
ั ไม้เท้าอันที่สองที่
ชื่อ สหภาพ นั ้นเสีย ล้มเลิกภราดรภาพระหว่างยูดาห์และอิสราเอล 15 แล้วพระเยโฮวาห์จึง
ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “จงหยิบเครือ
่ งใช้ของเมษบาลโง่เขลาขึ้นมาอีกครัง้ หนึ่ ง 16 เพราะดูเถิด
เราจะตัง้ เมษบาลผู้หน่งึ ในแผ่นดินนี้ ผู้ไม่แวะไปหาตัวที่ถูกตัดออกไป หรือแสวงหาตัวที่ยงั
หนุ่ม หรือรักษาตัวทห
ี่ ก
ั เสียแล้ว หรือเลี้ยงดูตัวทเป็
ี่ นปกติ แต่กินเนื้ อของแกะอ้วนทุกตัว ฉี
7

เศคาริยา 11:17

1069

เศคาริยา 12:14

17 วิบัติแก่เมษบาลผู้ไร้ค่าของเรา

กกินจนกระทัง่ ถึงกีบของมัน
ผู้ที่ทอดทิง้ ฝูงแพะแกะเสีย
ขอให้ดาบฟัน แขนของเขาและฟัน ตาขวาของเขาเถิด ขอให้แขนของเขาลีบ ไปเสีย และให้
ตาขวาของเขาบอดทีเดียว�

12

ยุคแห่งความทุกข์เวทนาครัง้ ใหญ่ พรรคพวกของสัตว์รา้ ยล้อมกรุ งเยรู ซาเล็มไว้
ภาระแห่ง พระวจนะของพระเยโฮวาห์เก ี่ ยวด ้วยเรือ
่ งอิสราเอล พระเยโฮวาห์ผู้ ทรงขึง
ท้องฟ้า ออก และวางรากพิ ภพ และปั้ นจิต วิญญาณให้มี อยู่ในมนุษย์ ตรัสว ่า 2 “ดู เถิด เรา
จะทํา กรุ ง เยรู ซาเล็ม ให้ เป็น ถ้วยแห่ง การสัน
่ สะเทือนสําหรับ บรรดาชนชาติ ทัง้ หลายที่ อยู่
ล้อมรอบ เมื่อ พวกเขาจะล้อมทัง้ ยู ดาห์ และกรุ ง เยรู ซาเล็ม ไว้ 3 ในวัน นั ้น เราจะกระทํา ให้
เยรู ซาเล็ม เป็น ศิลาหนั ก แก่ บรรดาชนชาติ ทัง้ หลาย ผู้ ที่ พยายามยกหิน นั ้น ขึ้น จะกระทํา ให้
ตัวเองถูกหน
ั ่ เป็นชิน
้ ในพิภพจะสมทบกันสู้เยรู ซาเล็ม
้ ๆ ถึงแม้ว่าประชาชาติทัง้ สิน
1

พระเยซูคริสต์จะทรงป้องกันกรุ งเยรู ซาเล็ม และทําลายบรรดากองทัพที่ล้อมกรุ งไว้
พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า ในวัน นั ้น เราจะให้ ม้า ทุก ตั วว ุ่ นวาย และกระทํา ให้ คนขี่ บ้า คลัง่
แต่เราจะลืมตาดูวงศ์ วานยูดาห์ และเราจะกระทําให้ม้าทุกตัวของชนชาติทัง้ หลายตาบอด
ไป 5 แล ้ว หัวหน้า คนยู ดาห์ จะรําพึง ในใจว่า ‘ชาวเยรู ซาเล็ม จะเป็น กําลัง ของเรา เนื่ องจาก
พระเยโฮวาห์ จอมโยธาพระเจ้า ของเขา� 6 ในวัน นั ้น เราจะกระทํา ให้ หว
ั หน้า คนยู ดาห์ ทัง้
หลายเหมือนหม้อ ร้อนแดงอยู่ ท่ามกลางกองฟืน เหมือนคบเพลิง สว่างอยู่ ท่ามกลางฟ่อน
ข้าว และเขาจะเผาผลาญบรรดาชนชาติ ทัง้ หลายที่ อยู่ล้อมรอบไปทางขวาและไปทางซ้าย
เสีย ฝ่ายเยรู ซาเล็ม จะมี คนอาศัย อยู่ในที่ เดิ มน ัน
้ เอง คือ เยรู ซาเล็ม 7 และพระเยโฮวาห์จะ
ประทานชัยชนะแก่ เต็นท์ ของยู ดาห์ ก่อน เพื่อ ว่า สง่า ราศี แห่ งราชวงศ์ ดาวิด และสง่า ราศี
แห่ งชาวเยรู ซาเล็ม จะไม่ ได้ เป็ นที ่ ยกย่องเหนื อ กว่า ของยู ดาห์ 8 ในวัน นั ้น พระเยโฮวาห์ จะ
ทรงป้องกัน ชาวเยรู ซาเล็ม ไว้ เพื่อ ว่า คนที่ ออ
่ นแอท่ามกลางเขาในวัน นั ้น จะเป็น เหมือนดา
วิด และราชวงศ์ ของดาวิด จะเป็น เหมือนพระเจ้า เหมือนทูต สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ นํา
หน้า เขาทัง้ หลาย 9 ต่อ มาในวัน นั ้น เราจะแสวงหาที่ จะทําลายประชาชาติ ทัง้ สิน
้ ซึ่ง เข้า มา
ต่อสู้เยรู ซาเล็ม
4

อิสราเอลจะเห็นพระผู้ชว
่ ยให้รอด
และ เรา จะ เท วิญญาณ แห่ง พระคุณ และ การ วิงวอน บน ราชวงศ์ ดาว ิด และ ชาว
เยรู ซาเล็ม เขาทัง้ หลายจะมองดู เราผู้ ซ่ึง เขาเองได้ แทง เขาจึง จะไว้ทุกข์ เพื่อ ท่านเหมือน
คนไว้ทุกข์ เพื่ อบ ุตรชายคนเดียวของตน และจะร้องไห้ อย่างขมขื่น เพื่อ ท่าน เหมือนอย่าง
คนร้องไห้อย่างขมขื่นเพื่อบุตรหัวปี ของตน 11 ในวันนั ้น การไว้ทุกข์ในเยรู ซาเล็มจะใหญ่โต
อย่างการไว้ทุกข์ เพื่อ ฮาดัด ริม โมน ณ ที่ ราบเมกิด โด 12 แผ่ นดิน จะไว้ทุกข์ ตามครอบครัว
แต่ละ ครอบครัว ครอบครัว ราชวงศ์ ดาว ิด ต่าง หาก และ บรรดา ภรรยา ของ ท่าน ต่าง หาก
ครอบครัว ของวงศ์ วานนาธัน ต่างหาก และบรรดาภรรยาของเขาต่างหาก 13 ครอบครัว
ของวงศ์วานเลวีต่างหาก และภรรยาของเขาต่างหาก ครอบครัวชิเมอีต่างหาก และภรรยา
ของเขาต่างหาก 14 และครอบครัวท ี่ เหลือ อยู่ ทัง้ สิน
้ แต่ ละครอบครัว ต่างหาก และภรรยา
ของเขาต่างหาก�
10

13

คนอิสราเอลที่เหลืออยูจะกลั
่
บมาหาพระคริสต์และรับความรอด
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1 “ในวัน นั ้น

จะมีนํ้าพุ พลุ ่งขึ้นสําหรับราชวงศ์ ของดาวิดและชาวเยรู ซาเล็ม เพื่อจะชําระ
เขาให้พ้นจากบาปและความไม่สะอาด
การไหว้รู ปเคารพถูกกําจัด คนถ่อมตัวพยายามเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า

2 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า ต่อมาในวันนั ้น เราจะขจัดชื่อของรู ปเคารพเสียจากแผ่น

ดิน เพื่อว่าเขาจะระลึกถึงอีกไม่ได้เลย และเราจะไล่ผู้พยากรณ์ และวิญญาณที่ไม่สะอาดไป
เสียจากแผ่นดินด้วย 3 ต่อมาเมื่อมผู
ี ใดมาพยากรณ์
้
อีก บิดามารดาผูให้
้ เขาบังเกิดมานั ้นจะ
พู ดกับเขาว่า ‘เจ้ าอย่ามีชีวิตอยู่เลย เพราะเจ้าพู ดมุสาในพระนามของพระเยโฮวาห์� เมื่อ
เขาพยากรณ์ บิดามารดาผูให้
้ เขาเกิดมาจะแทงเขาให้ทะลุ 4 ต่อมาในวันนั ้น ผูพยากรณ์
้
ทุก
คนจะมีความละอายเพราะนิ มิตของเขาเมื่อพยากรณ์ เขาจะไม่สวมผ้ามีขนเพื่อล่อลวงอีก
ต่อไป 5 แต่เขาจะกล่าวว่า ‘ข้าพเจ้าไม่ใช่ผูพยากรณ์
้
ข้าพเจ้าเป็นชาวนา เพราะว่ามีคนสอน
ข้าพเจ้าให้เลี้ยงสัตว์ตัง้ แต่ข้าพเจ้ายังหนุ่มๆ�
พระผู้ชว
ิ ราเอลดูแผลของพระองค์
่ ยให้รอดทรงให้อส
และถ้า ผู้ ใดจะถามเขาว่า ‘ทําไมท่านมี แผลในมือ ทัง้ สอง� เขาจะตอบว่า ‘ข้าพเจ้า ได้
แผลนั ้น ในเรือนของพวกเพื่อนของข้าพเจ้า� ” 7 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว ่า “โอ ดาบ
เอ๋ย จงตื่นขึ้นต่อสู้เมษบาลของเรา จงต่อสู้ผู้ที่สนิทกับเรา จงตีเมษบาล และฝูงแกะนั ้นจะ
กระจัดกระจายไป เราจะกลับมือของเราต่อสู้กับตัวเล็กตัวน้อย
6

38)

อิสราเอลจะถูกพิพากษาและชําระให้สะอาด พวกกบฏจะถูกกวาดทิง้ ไป (อสค 20:33-

8 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า ต่อ มาทั ่ วท ัง
้ แผ่น ดิน จะต้องขจัด เสีย ให้ พินาศสองในสาม และ
เหลือไว้หน่งึ ในสาม 9 เราจะเอาหนึ่ งในสามนี้ ใส่ในไฟและถลุงเขาเหมือนถลุงเงิน และลอง
ดู เขาเหมือนทดลองทองคํา เขาจะร้องทูล ออกนามของเราและเราจะฟัง เขา เราจะกล่าว
ว่า ‘เขาทัง้ หลายเป็น ชนชาติ ของเรา� และเขาจะกล่าวว่า ‘พระเยโฮวาห์ คือ พระเจ้า ของ
ข้าพเจ้า� ”

14

สงครามอัน บริ สุทธิ ์ ของพระคริสต์ ปฏิปักษ์ ต่อ พระคริสต์ และกองทัพ ของเขาจะถูก
ทําลาย (วว 19:11-21)
1 ดู เถิด วันแห่งพระเยโฮวาห์มาใกล้ แล้ว เมื่อทรัพย์สิ นที ่เขาริบไปจากเจ้านั ้น เขาจะแบ่
งกันท่ามกลางเจ้า 2 เพราะเราจะรวบรวมประชาชาติทัง้ สิน
้ ให้ทําศึกกับเยรู ซาเล็ม เมืองนั ้น
จะถูกยึด บ้านเรือนจะถูกปล้นสะดมและผู้หญิงจะถูกข่มขืน พลเมืองครึง่ หนึ่ งจะตกไปเป็น
เชลย ประชาชนส่วนที่ เหลืออยู่จะไม่ ถู กตัดออกเสียจากเมือง 3 แล้วพระเยโฮวาห์จะเสด็จ
ออกไปต่อสู้กับประชาชาติเหล่านั ้น เหมือนเมื่อพระองค์ทรงต่อสู้ในวันสงคราม
พระเยซูคริสต์จะยืนอยูที
่ ่ภูเขามะกอกเทศ (กจ 1:10-11)

4 ในวันนั ้นพระบาทของพระองค์จะยืนอยูที
่ ่ภูเขามะกอกเทศ ซึ่งอยูหน
่ ้าเมืองเยรูซาเล็มด

้านตะวันออก และภูเขามะกอกเทศนั ้นจะแยกออกตรงกลางจากทิศตะวันออกไปทิศตะวัน
ตก โดยมีหุบเขากว้างมากคัน
่ อยู่ ภู เขาครึง่ หนึ่ งจึงจะถอยไปทางเหนื อ และอีกครึง่ หนึ่ งจะ
ถอยไปทางใต้ 5 และท่านทัง้ หลายจะหนี ไปยังหุบเขาแห่งบรรดาภูเขา เพราะว่าหุบเขาแห่ง
บรรดาภูเขาจะมาจดอาซาลและท่านทัง้ หลายจะต้องหนี ไป อย่างที่หนี จากแผ่นดินไหวสมั
ยอ ุส ซี ยาห์ กษั ตริย์ ประเทศยู ดาห์ แล ้ว พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้าพเจ้า จะเสด็จ มา และ
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พวกวิสุทธิ ชนทัง้ สิน
้ จะมากับ พระองค์ ต่อ มาในวัน นั ้น แสงสว่างจะไม่ แจ ่ม ใสหรือ จะไม่
มืดมัว 7 แต่จะเป็นวันหนึ่ งที่พระเยโฮวาห์ทรงทราบแล้ว ไม่ใช่วันหรือคืน แต่ต่อมาเวลาเย็น
จะมีแสงสว่าง
6

แม่น ้าํ สาย ใหม่ ไหล จาก เยรู ซาเล็ม ไป ถึง ทะเล เกลือ และ ทะเล เมดิ เต อเร เนี ยน (อสค
47:1-12)
8 ในวัน นั ้น นํ้า แห่ง ชีวต
ิ จะไหลออกจากเยรู ซาเล็ม ครึ่ง หนึ่ ง จะไหลไปสู่ ทะเลด้านตะวัน
ออก และครึง่ หนึ่ งจะไหลไปสู่ทะเลด้านตะวันตก ในฤดูรอ
้ นก็จะไหลเรือ
่ ยไปดังในฤดูหนาว
พระเยซูคริสต์จะทรงเป็นพระมหากษั ตริย์เหนื อพิภพทัง้ สิน
้
และพระเยโฮวาห์ จะทรงเป็นกษั ตริย์ เหนื อ พิภพทัง้ สิน
้ ในวัน นั ้น พระเยโฮวาห์ จะทรง
เป็น เอก และพระนามของพระองค์ ก็ เป็น เอก 10 แผ่ นดิน ทัง้ สิน
้ จะกลายเป็ นที ่ ราบจากเก
บาถึงริมโมนใต้เยรู ซาเล็ม แต่เยรู ซาเล็มจะดํารงสูงเด่นอยู่ในที่ ตัง้ ของเมืองนั ้น จากประตู
เบนยามินถึงสถานที่ ที่ เป็นประตู เก่า ถึงประตู มุ มและจากหอคอยฮานั นเอล ถึ งบ่อยํ่าองุน
่
11
ของกษั ตริย์ และจะมีผู้คนอาศัยอยู่ เพราะไม่มีการทําลายเสียสิ้นอีกแล้ว แต่เยรู ซาเล็ม
จะอาศัยอยูได้
่ อย่างปลอดภัย 12 ต่อไปนี้ เป็นภัยพิบัติซึ่งพระเยโฮวาห์จะทรงใช้โจมตีบรรดา
ชนชาติ ทัง้ หลายที่ ทํา สงครามกับ เยรู ซาเล็ม คือ เนื้ อ ของเขาจะเน่า ไปเมื่อ เขายัง ยืน อยู่ ได้
ตาของเขาจะเน่า คาเบ้าตา และลิน
้ ของเขาจะเน่า คาปาก 13 ต่อ มาในวัน นั ้น การสับสน
อลหม่านอย่างใหญ่โตจากพระเยโฮวาห์จะอยู่ท่ามกลางเขาทัง้ หลาย เพราะฉะนั ้นคนหนึ่ ง
จะจับกุมเพื่อนบ้านของตน และเขาจะยกมือขึ้นต่อสู้กันและกัน 14 แม้ว่ายูดาห์ก็จะต่อสู้กัน
ที่เยรู ซาเล็ม ทรัพย์สมบัติของประชาชาติทัง้ สิ้นที่อยู่ล้อมรอบจะถูกเก็บ มีทองคํา เงิน และ
เสื้อผ้ามากมาย 15 และภัยพิบัติอย่างหนึ่ งที่ เหมือนภัยพิบัติอย่างนี้ จะบังเกิดแก่ม้า ล่อ อูฐ
ลา และไม่วา่ สัตว์ชนิดใดซึ่งมีอยูในเต็
่
นท์เหล่านั ้น
9

ทัง้ โลกจะอยูใต้
่ การปกครองของพระคริสต์

16 และอยูม
่ าบรรดาคนที่เหลืออยูในประชาชาติ
่
ทัง้ ปวงซึ่งยกขึ้นมาสู้รบกับเยรู ซาเล็ม

จะ
ขึ้น ไปนมัสการกษั ตริย์ ปี แล้ว ปี เล่า คือ พระเยโฮวาห์ จอมโยธา และจะถือ เทศกาลอยู่ เพิง
17 ถ้าครอบครัวใดในพื้นพิภพไม่ ข้น
ึ ไปยังเยรู ซาเล็มเพื่อนมัสการกษั ตริย์ คือพระเยโฮวาห์
จอมโยธา ฝนก็ จะไม่ ตกเหนื อเขาเหล่านั ้น 18 และถ้าครอบครัวแห่งอียป
ิ ต์ ซึ่งขาดฝนแล้ว
ไม่ ขึ้น ไปปรากฏตั วท ี่ นั ่น ก็ จะบัง เกิด ภัย พิบั ติด ้วย ซึ่ง พระเยโฮวาห์ทรงใช้โจมตี ประชาชาติ
อื่นๆซึ่ง ไม่ ข้น
ึ ไปถือ เทศกาลอยู่ เพิง 19 ที่ กล ่า วนี้ จะเป็นการลงทัณฑ์ อียป
ิ ต์ และเป็นการลง
ทัณฑ์ประชาชาติทัง้ สิน
ึ ไปถือเทศกาลอยู่เพิง 20 และในวันนั ้นลูกพรวนที่ผูกม้าจะ
้ ซึ่งไม่ข้น
มี คํา จารึกว่า “บริสุทธิแด่
์ พระเยโฮวาห์� และหม้อ ซึ่ง อยู่ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์จะ
เป็นเหมือนชามซึ่งอยู่หน้าแท่ นบูชา 21 เออ และหม้อทุกลูกในเยรู ซาเล็มและยูดาห์จะเป็น
ของบริสุทธิ์แด่ พระเยโฮวาห์จอมโยธา เพื่อว่าทุกคนที่มาถวายสัตวบูชาจะเอาหม้อไปบ้าง
และจะต้มเนื้ อในหม้อเหล่านั ้น ในวันนั ้นจะไม่มีคนคานาอันในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์
จอมโยธาอีกต่อไป
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

มาลาคี

มาลาคี เป็น ศาสดาพยากรณ์ คนสุดท้ายในพระคัมภีร เดิ
์ ม ชื่อ ว่า มาลาคี หมายความว่า
“ผู้ ส่ง ข่าวของเรา� มาลาคี ซึ่ง เป็น ศาสดาพยากรณ์ เข ียนคนสุดท้าย ได้ เข ียนในสมัย เดีย
วกั นก ับ เอสราและเนหะมีย์ หน ังสื อมาลาคี ได้ เข ียนไว้หลัง จากอิสราเอลเป็น เชลยในบาบิ
โลนเช่น เดียวกับ หนั งสือ ฮั กก ัย และหนั งสือ เศคาริยาห์ หลัง จากหนั งสือ มาลาคี ได้ เข ียนไว้
นั ้น ไม่ มี พระวจนะของพระเจ้า ไปถึ งอ ิส ราเอลเป็น เวลา 400 ปี คือ จนถึง สมัย ของพระเยซู
มาลาคี ได้ เตือนเกี่ยวกับความบาปของพวกปุโรหิต ความบาปภายในครอบครัว และความ
บาปของคนที่ขโมยจากพระเจ้าโดยไม่ถวาย 10 % ของรายได้และเงินถวายอื่นๆ และมาลา
คีได้กล่าวถึงการเสด็จกลับมาของพระเยซู และ “วันแห่งพระเยโฮวาห์�
เวลาและกิจการต่างๆในประวัติของอิสราเอลตัง้ แต่เวลาที่เขากลับมาจากบาบิโลนจนถึง
สมัยของมาลาคี
ปีก่อนค.ศ� กิจการ 536 ตามคําสัง่ ของไซรัส ชาวอิสราเอล 50000 คนกลับไปโดยเศรุ บ
บาเบลเป็นผู้นํา (อสร 1-2)
534 ได้ วางรากแห่ง พระวิหารใหม่ (อสร 3) แต่ ได้ ถู กบ ัง คับ ให้หยุด สร้างพระวิหาร 520
การประกาศของฮักกัยและเศคาริยาห์ ได้สร้างพระวิหารต่อ (อสร 5; ฮกก 1:5)
516 การสร้างพระวิหารเสร็จ (อสร 6:15) เพียงแต่ 20 ปีตัง้ แต่ชาวอิสราเอล 50000 คน
กลับ ไป 457 ชาวอิสราเอลอีก 1800 คนกลับ ไป โดยเอสราเป็น ผู้ นํา (ไม่ ได้ นั บ พวกภรรยา
ลูกๆและคนใช้� (อสร 7)
445 ตามคําสัง่ ของกษั ตริย์เนหะมียได้
์ กลับไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มเพื่อจะสร้างกําแพงเมือง
อีก (นหม 2) 430 เนหะมียได้
์ กลับไปยังกรุงเยรู ซาเล็มอีก หลังจากที่ไปเยีย
่ มกษั ตริย์อารทา
เซอร์ซีส (นหม 13:6-7)
มาลาคี ได้ พยากรณ์ หลังจากเวลานี้ (รายการนี้ จาก Explore the Book, โดย เจ ซิดโล
แบกซ์เตอร์� เล่มที่ 4 หน้า 259-260)
พระเจ้าทรงรักและเลือกอิสราเอลเหนื อเอโดม
ภาระแห่ง พระวจนะของพระเยโฮวาห์ ที่ มีต ่ ออ ิส ราเอลโดยมาลาคี 2 พระเยโฮวาห์ตรั
สว่า “เราได้รก
ั เจ้าทัง้ หลาย� แต่ท่านทัง้ หลายพูดว่า “พระองค์ได้ทรงรักข้าพระองค์สถาน
ใด� พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เอซาวเป็นพี่ชายของยาโคบมิใช่หรือ เราก็ยงั รักยาโคบ 3 แต่เรา
ได้เกลียดเอซาว เราได้กระทําให้เทือกเขาและมรดกของเขาร้างเปล่าสําหรับมังกรแห่งถิน
่
ทุรกันดาร� 4 เมื่อเอโดมกล่าวว่า “เราถู กบัน
่ ทอนเสียแล้ว แต่ เราจะกลับมาสร้างที่ ปรักห
ักพังขึ้นใหม่� พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ ว่า “เขาทัง้ หลายจะสร้างขึ้น แต่เราจะรือ
้ ลง
เสีย และผู้คนจะเรียกเขาเหล่า นี้ ว่า ‘เป็น เขตแดนแห่ง ความชัว่ ร้าย� และ ‘เป็น ชนชาติ ที่
พระเยโฮวาห์ทรงกริว้ อยู่เป็นนิ ตย์� ” 5 ตาของเจ้าเองจะเห็นสิง่ นี้ และเจ้าจะกล่าวว่า “พระ
เยโฮวาห์นี้ จะใหญ่ยงิ่ นั กแม้กระทัง่ นอกเขตแดนของอิสราเอล�
1

พระเยโฮวาห์ทรงติเตียนพวกปุโรหิต
“บุ ตรชายก็ ยอ
่ มให้ เกียรติ แก่ บิ ดาของเขา คนใช้ ก็ ย่อมให้ เกียรติ นายของเขา แล ้ว ถ้า
เราเป็นพระบิดา เกียรติของเราอยูที
่ ่ไหน และถ้าเราเป็นนาย ความยําเกรงเรามีอยูที
่ ่ไหน นี่
แหละพระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสแก่ท่านนะ โอ บรรดาปุโรหิต ผู้ดูหมิน
่ นามของเรา ท่านก็
6
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ว่า ‘ข้าพระองค์ทัง้ หลายดูหมิน
่ พระนามของพระองค์สถานใด�
ถวายบนแท่น ของเราอย่างไรล่ะ แล ้ วท ่า นว่า ‘ข้า พระองค์ ทัง้ หลายกระทํา ให้ พระองค์ เป็น
มลทินสถานใด� ก็โดยคิดว่า ‘โต๊ะของพระเยโฮวาห์นั้นเป็ นที่ดูหมิน
่ � อย่างไรล่ะ 8 เมื่อเจ้า
นําสัตว์ตาบอดมาเป็นสัตวบูชา กระทําเช่นนั ้นไม่ชว
ั ่ หรือ และเมื่อเจ้าถวายสัตว์ที่พิการหรือ
ป่วย กระทํา เช่น นั ้น ไม่ ชว
ั ่ หรือ พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสว ่า จงนํา ของอย่างนั ้น ไปกํานั ล
เจ้า เมืองของเจ้า ดู เขาจะพอใจเจ้า หรือ จะแสดงความชอบพอต่อ เจ้า ไหม 9 ลองอ้อนวอน
ขอความชอบต่อ พระเจ้า เพื่อ พระองค์ จะทรงพระกรุ ณาต่อ พวกเราดู ซี ด้วยของถวายดัง
กล่าวมานี้ จากมือ ของเจ้า พระองค์ จะทรงชอบพอเจ้า สัก คนหนึ่ ง หรือ พระเยโฮวาห์ จอม
โยธาตรัสดังนี้ แหละ 10 อยากให้มีสักคนหนึ่ งในพวกเจ้าซึ่งจะปิดประตูเสีย เพื่อว่าเจ้าจะไม่
ก่อไฟบนแท่นบูชาของเราเสียเปล่า พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า เราไม่พอใจเจ้า และเรา
จะไม่ รบ
ั เครือ
่ งบูชาจากมือ ของเจ้า 11 พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสว ่า ตัง้ แต่ ที่ ดวงอาทิตย์
ขึ้นถึงที่ ดวงอาทิตย์ตกนามของเราจะใหญ่ยงิ่ ท่ามกลางประชาชาติทัง้ หลาย และเขาถวาย
เครือ
่ งหอมและของถวายที่ บริสุทธิ์แด่ นามของเราทุก ที่ ทุก แห่ง เพราะว่า นามของเรานั ้น
จะใหญ่ยงิ่ ท่ามกลางประชาชาติ 12 แต่ เมื่อเจ้ากล่าวว่า ‘โต๊ะของพระเยโฮวาห์เป็นมลทิน�
และว่า ‘ผลของโต๊ะนั ้นคืออาหารที่ ถวายนั ้นน่าดู ถูก� เจ้ าก็ ได้ กระทําให้นามนั ้นเป็นมลทิน
ไปแล้ว 13 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า เจ้ ากล่าวว่า ‘ดู เถิด อย่างนี้ น่าอ่อนระอาใจจริง�
แล ้ว เจ้า ก็ ทํา ฮึด ฮั ดก ับ เรา เจ้ านํา เอาสิง่ ที่ ได้ แย่ งมา หรือ สิง่ ที่ พิการหรือ ป่วย ของเหล่า นี้
แหละเจ้า นํา มาเป็น ของบู ชา พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า เราจะรับ ของนั ้น จากมือ ของเจ้า ได้ หรือ
14 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า คนใดที่มีสัตว์ตัวผูอยู
้ ในฝู
่
ง และได้ปฏิญาณไว้ และยังเอา
สัตว์พิการไปถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า คําสาปแช่งจงตกอยู่กับคนโกงนั ้นเถิด เพราะเรา
เป็นพระมหากษั ตริย์ และนามของเราเป็นที่กลัวเกรงท่ามกลางประชาชาติทัง้ หลาย�
7 ก็ โดยนําอาหารมลทินมา

2
ทรงติเตียนความไม่สัตย์ซื่อของอิสราเอล

“โอ ปุ โรหิต ทัง้ หลาย บัดนี้ คํา บัญชานี้ มี อยู่ เพื่อ เจ้า ทัง้ หลาย 2 พระเยโฮวาห์ จอมโยธา
ตรัสว่า ถ้าเจ้าไม่ฟัง และถ้าเจ้าไม่จําใส่ไว้ในใจที่จะถวายสง่าราศี แด่นามของเรา เราจะส่ง
คํา แช่ง มาเหนื อ เจ้า และเราจะสาปแช่ง ผลพระพรซึ่ง มาถึง เจ้า เราได้ สาปแช่ง คํา อวยพร
ของเจ้า แล้ว นะ เพราะเจ้า มิ ได้ จํา ใส่ใจไว้ 3 ดู เถิด เราจะกระทํา ให้เชื้อ สายของเจ้า เสื่อมไป
และจะละเลงมูลสัตว์ใส่หน้าเจ้า คือมูลสัตว์ของเทศกาลตามกําหนดของเจ้า และเราจะไล่
เจ้าออกไปเสียจากหน้าเราอย่างนั ้นแหละ 4 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า เจ้าจึงจะทราบ
ว่า เราส่ง คํา บัญชานี้ มาให้ เจ้า เพื่อ ว่า พันธสัญญาของเราซึ่ง ทํา ไว้กับ เลวีจะคงอยู่ 5 พันธ
สัญญาของเราซึ่งมีไว้กับเขานั ้นเป็นพันธสัญญาเรือ
่ งชีวต
ิ และสันติภาพ เราได้ให้สิ่งเหล่านี้
แก่เขาเพื่อเขาจะได้ยําเกรง และเขาได้ยาํ เกรงเรา และเกรงขามนามของเรา 6 ในปากของ
เขามีราชบัญญัติแห่งความจริง จะหาความชัว่ ช้าที่ รม
ิ ฝีปากของเขาไม่ได้เลย เขาดําเนิ นก
ับเราด้วยสันติและความเที่ยงตรง และเขาได้หน
ั หลายคนให้พ้นจากความชัว่ ช้า 7 เพราะว่า
ริมฝีปากของปุโรหิตควรเป็นยามความรู ้ และมนุษย์ควรแสวงหาราชบัญญัติจากปากของ
เขา เพราะว่า เขาเป็น ทูต ของพระเยโฮวาห์จอมโยธา 8 แต่ เจ้ าเองได้ หน
ั ไปเสีย จากทางนั ้น
เจ้าเป็นเหตุให้หลายคนสะดุดเพราะเหตุราชบัญญัติ พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า เจ้าได้
กระทําให้พันธสัญญาของเลวีเสื่อมไป 9 ดังนั ้นเราจึงกระทําให้เจ้าเป็ นที่ดูหมิน
่ และเหยียด
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หยามต่อหน้าประชาชนทัง้ ปวง ให้สมกับที่เจ้ามิได้รักษาบรรดาวิถีทางของเรา แต่ได้แสดง
อคติในการสอนราชบัญญัติ�
เราทุกคนมีพระเจ้าองค์เดียว

10 เราทุกคนมิได้มีบิดาคนเดียวหรอกหรือ

พระเจ้าองค์เดียวได้ทรงสร้างเรามิใช่หรือ แล
้วทําไมเราทุกคนจึงปฏิ บัติ ต่อพี่น้องของตนด้วยการทรยศ โดยการลบหลู่ พันธสัญญาของ
บรรพบุรุษของเรา
พระเจ้าทรงลงโทษความไม่สัตย์ซื่อต่อครอบครัวที่หย่าร้างและการทรยศ
ยู ดาห์ ก็ ประพฤติ อย่างทรยศ การอัน น่า สะอิดสะเอียนเขาก็ ทํา กัน ในอิสราเอลและ
ในเยรู ซาเล็ม เพราะว่า ยู ดาห์ ได้ ลบหลู่ ความบริสุทธิ์ของพระเยโฮวาห์ ซ่ึง พระองค์ ทรงรัก
และได้ ไปแต่งงานกับ บุตรสาวของพระต่างด้าว 12 พระเยโฮวาห์ จะทรงขจัด ชายคนใดๆที่
กระทํา เช่น นี้ ทัง้ ผู้ สอนและนั กศึกษา เสีย จากเต็นท์ ของยาโคบ ถึง แม้ ว่า เขาจะนํา เครือ
่ ง
บูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์จอมโยธาก็ตามเถิด 13 และเจ้าได้กระทําอย่างนี้ อีกด้วย คือเจ้า
เอานํ้าตารดทัว่ แท่นบูชาของพระเยโฮวาห์ ด้วยเหตุเจ้าได้ร้องไห้ครํา่ ครวญ เพราะพระองค์
ไม่สนพระทัยหรือรับเครือ
่ งบูชาด้วยชอบพระทัยจากมือของเจ้าอีกแล้ว 14 เจ้าถามว่า “เหตุ
ใดพระองค์ จึง ไม่ รับ � เพราะว่า พระเยโฮวาห์ ทรงเป็น พยานระหว่างเจ้า กับ ภรรยาคนที่ เจ้
าได้ เมื่อ หนุ่ มน ัน
้ แม้ว ่า นางเป็น คู่ เคียงของเจ้า และเป็น ภรรยาของเจ้า ตามพันธสัญญา
เจ้ าก็ ทรยศต่อ นาง 15 พระองค์ ทรงทําให้ เขาทัง้ สองเป็ นอ ัน เดีย วกั นม ิ ใช่ หรือ แต่ เขายั งม
ล
ี มปราณแห่งชีวต
ิ อยู่ และทําไมเป็นอันเดียวกัน เพราะพระองค์ทรงประสงค์เชื้อสายที่ตาม
ทางของพระเจ้า ดังนั ้นจงเอาใจใส่ต่อจิตวิญญาณของเจ้าให้ดี อย่าให้ผู้ใดทรยศต่อภรรยา
คนที่ได้เมื่อหนุ่มนัน
้ 16 เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลตรัสว่า “เราเกลียดชังการ
หย่าร้าง เพราะคนหนึ่ งปกปิดความทารุ ณด้วยเสื้อผ้าของตน พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสด
ังนี้ แหละ เพราะฉะนั ้นจงเอาใจใส่ต่อจิตวิญญาณของเจ้าให้ดี อย่าเป็นคนทรยศ�
11

การขาดความเคารพทําให้พระเจ้าอ่อนระอาพระทัย
เจ้ าได้ กระทํา ให้พระเยโฮวาห์ออ
่ นระอาพระทัย ด้วยคํา พูด ของเจ้า เจ้ ายัง จะกล่าวว่า
“เราทัง้ หลายกระทําให้พระองค์อ่อนพระทัยสถานใดหรือ� ก็เมื่อเจ้ากล่าวว่า “ทุกคนที่กระ
ทํา ความชัวก
่ ็ เป็น คนดี ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และพระองค์ ทรงปี ติ ยินดี ในคน
เหล่านั ้น� หรือโดยถามว่า “พระเจ้าแห่งการพิพากษาอยูที
่ ่ไหน�
17

3
คําพยากรณ์ ถึงการรับใช้ของยอห์นผูให้
้ รับบัพติศมาและการเสด็จมาครัง้ แรกของพระ
คริสต์
1 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว ่า “ดู เถิด เราจะส่ง ทูต ของเราไป และผู้ นั้น จะตระเตรียม
หนทางไว้ข้างหน้าเรา และองค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ซึ่งเจ้าแสวงหานั ้น จะเสด็จมายังพระวิหาร
ของพระองค์ อย่างกระทัน หัน ทูต แห่ง พันธสัญญา ผู้ ซึ่ง เจ้า พอใจนั ้น ดู เถิด ท่านจะเสด็จ
มา 2 แต่ ใครจะทนอยู่ได้ ในวันที ่ ท่านมา และใครจะยืนม ั น
่ อยู่ ได้ เมื่อ ท่านปรากฏตัว เพราะ
ว่า ท่าน เป็น ประดุจ ไฟ ถลุง แร่ และ ประดุจ สบู่ ของ ช่าง ซักฟอก 3 ท่าน จะ นั ่ง ลง อย่าง ช่าง
หลอมและช่างถลุงเงิน และท่านจะชําระลูกหลานของเลวีให้บริสุทธิ์ และถลุงเขาอย่างถลุง
ทองคําและถลุงเงิน เพื่อเขาจะได้นําเครือ
่ งบูชาอันชอบธรรมถวายแด่พระเยโฮวาห์ 4 แล้ว
เครือ
่ งบูชาของยูดาห์และเยรู ซาเล็มจะเป็ นที่พอพระทัยพระเยโฮวาห์ ดังสมัยก่อน และดัง
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5 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า

ในปี ที่ล่วงแล้วมา
แล้วเราจะมาใกล้เจ้าเพื่อการพิพากษา
เราจะเป็น พยานที่ รวดเร็วท ี่ กล ่าวโทษนั ก วิทยาคม พวกผิด ประเวณี ผู้ ที่ ปฏิญาณเท็จ ผู้ ที่
บีบบังคับลูกจ้างในเรือ
่ งค่าจ้าง และแม่ม่ายและลูกกําพร้าพ่อ ผู้ที่ผลักไสหันเหคนต่างด้าว
จากสิทธิของเขา และผู้ ที่ ไม่ ยําเกรงเรา 6 เพราะว่า เราคือ พระเยโฮวาห์ ไม่มี ผันแปร บุ ตร
ชายยาโคบเอ๋ย เจ้าทัง้ หลายจึงไม่ถูกเผาผลาญหมด
การปล้นพระเจ้าในเรือ
่ งสิบชักหนึ่ งและเครือ
่ งบูชา
เจ้ าได้ หน
ั เหไปเสีย จากกฎของเราและมิ ได้ รักษาไว้ตัง้ แต่ ครัง้ สมัย บรรพบุรุษ ของเจ้า
พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า เจ้าจงกลับมาหาเรา และเราจะกลับมาหาเจ้าทัง้ หลาย แต่
เจ้ากล่าวว่า ‘เราทัง้ หลายจะกลับมาสถานใด� 8 คนจะปล้นพระเจ้าหรือ แต่เจ้าทัง้ หลายได้
ปล้นเรา แต่ เจ้ ากล่าวว่า ‘เราทัง้ หลายปล้นพระเจ้าอย่างไร� ก็ ปล้นในเรือ
่ งสิบชักหนึ่ งและ
เครือ
่ งบูชานัน
่ ซี 9 เจ้าทัง้ หลายต้องถูกสาปแช่งด้วยคําสาปแช่ง เพราะเจ้าทัง้ หลายทัง้ ชาติ
ปล้นเรา 10 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า จงนําสิบชักหนึ่ งเต็มขนาดมาไว้ในคลัง เพื่อว่าจะ
มี อาหารในนิ เวศของเรา จงลองดู เราในเรือ
่ งนี้ ดู ที หรือ ว่า เราจะเปิด หน้าต่างในฟ้า สวรรค์
ให้เจ้า และเทพรอย่างล้นไหลมาให้เจ้าหรือไม่ 11 เราจะขนาบตัวที่ทําลายให้แก่เจ้า เพื่อว่า
มันจะไม่ทําลายผลแห่งพื้นดินของเจ้า และผลองุน
่ ในไร่นาของเจ้าจะไม่ร่วง พระเยโฮวาห์
จอมโยธาตรัสดังนี้ แหละ 12 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า แล้วประชาชาติ ทัง้ สิน
้ จะเรียก
เจ้าว่า ผูที
้ ่ได้รับพระพร ด้วยว่าเจ้าจะเป็นแผ่นดินทีน
่ ่าพึงใจ 13 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ถ้อยคํา
ของเจ้านั ้นใส่ รา้ ยเรา เจ้ ายังกล่าวว่า ‘เราทัง้ หลายได้ กล่าวใส่ รา้ ยพระองค์ สถานใด� 14 เจ้
าได้ กล่าวว่า ‘ที่ จะปรนนิ บั ติ พระเจ้า ก็ เปล่า ประโยชน์ ที่ เราจะรักษากฎของพระองค์ หรือ
ดําเนิ น อย่างคนไว้ ทุกข์ ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ จอมโยธานั ้น จะได้ ผลประโยชน์ อัน ใด
15 บัดนี้ เราถือว่าคนอวดดีเป็ นคนได้รบ
ั พร เออ คนทีป
่ ระกอบความชัว่ ใช่ว่าจะมัง่ คัง่ เท่านั ้น
แต่เมื่อเขาได้ทดลองพระเจ้าแล้วก็พ้นไปได้� ”
7

หนังสือม้วนหนึ่ งสําหรับบันทึกความจําหน้าพระพักตร์

16 แล้วคนเหล่านั ้ นที ่เกรงกลัวพระเยโฮวาห์จึง พู ดกันและกัน

พระเยโฮวาห์ทรงฟังและ
ทรงได้ ยิน และมี หน ังสื อม ้ วนหนึ่ ง สําหรับ บันทึก ความจํา หน้า พระพักตร์ ได้ บันทึก ชื่อ ผู้ ที่
เกรงกลัว พระเยโฮวาห์ และที่ ตรึก ตรองในพระนามของพระองค์ ไว้ 17 พระเยโฮวาห์ จอม
โยธาตรัสว่า “เขาทัง้ หลายจะเป็นคนของเรา เป็นเพชรพลอยของเราในวันทีเ่ ราจะประกอบ
กิจ และเราจะไว้ ชี วิต คนเหล่า นี้ ดัง ชายที่ ไว้ ชี วิ ตบ ุตรชายของเขาผู้ ปรนนิ บัติ เขา 18 แล ้ว
เจ้า จะกลับ มาและสังเกตเห็น ความแตกต่างระหว่างคนชอบธรรมกับ คนชัว่ ระหว่างคนที่
ปรนนิ บัติพระเจ้ากับคนที่ไม่ปรนนิ บัติพระองค์�

4

วันแห่งพระเยโฮวาห์
1 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า “ดูเถิด วันนั ้นจะมาถึง คือวันทีจ
่ ะเผาไหม้เหมือนเตาอบ
เมื่อคนที่อวดดีทัง้ สิน
่ ัง้ หมดจะเป็นเหมือนตอข้าว วันที่จะ
้ เออ และคนที่ประกอบความชัวท
มานั ้นจะไหม้เขาหมด จนไม่มีรากหรือกง
ิ่ เหลืออยูเลย
่
ดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรม

2 แต่ ดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรมซึ่ งมีปี กรักษาโรคภัยได้ จะขึ้นมาสําหรับคนเหล่านั ้

นที ่ยาํ เกรงนามของเรา เจ้าจะกระโดดโลดเต้นออกไปเหมือนลูกวัวออกไปจากคอก 3 และ
เจ้าจะเหยียบยํ่าคนชัว่ เพราะว่าเขาจะเป็นเหมือนขี้เถ้าที่ใต้ฝ่าเท้าของเจ้าในวันนั ้นเมื่อเรา
ประกอบกิจ พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสด ัง นี้ แหละ 4 จงจดจํา ราชบัญญั ติ ของโมเสสผู้ รับ

มาลาคี 4:5

1076

มาลาคี 4:6

ใช้ ของเรา ทัง้ กฎเกณฑ์ และคํา ตัดสิน ซึ่ง เราได้ บัญชาเขาไว้ที่ ภู เขาโฮเรบสําหรับ อิสราเอล
ทัง้ สิน
้
เอลียาห์จะมาอีกก่อนวันแห่งพระเยโฮวาห์ (มธ 17:10-13; ลก 1:17; วว 11:3-6)
เราจะส่งเอลียาห์ผู้พยากรณ์ มายังเจ้าก่อนวันแห่งพระเยโฮวาห์ คือวันที่ใหญ่ยิง่
และน่า สะพรึงกลัว มาถึง 6 และท่านผู้ นั้น จะกระทํา ให้จิ ตใจของพ่อ หัน ไปหาลูก และจิต ใจ
ของลูกหันไปหาพ่อ หาไม่ เราจะมาโจมตีแผ่นดินนั ้นด้วยคําสาปแช่ง�
5 ดูเถิด

มัทธิว 1:1
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

มัทธิว

เป็ นที ่เชื่อกันโดยทัว่ ไปว่า “มัทธิวคนเก็บภาษี � เป็นผู้เขียนข่าวประเสริฐเล่ มนี้ มาระโก
และลูกา ได้เรียกท่านว่า เลวี มาระโกได้เรียกบิดาของท่านว่า อัลเฟอัส คนเก็บภาษี คือผู้ที่
เก ็ บรวบรวมเงิน ภาษี ซึ่ง โดยปกติ แล ้ วจะทําการขูด รีดอย ่างไม่ เป็น ธรรม มัก จะเป็น คนรํา่
รวยและเป็ นที ่ เกล ียดชัง ของพวกยิว ตลอดมา และแม้ ภายหลัง การสิน
้ พระชนม์ และการ
ฟื้ นคืนพระชนม์ของพระคริสต์แล้ว ท่านผู้นี้ ก็ยังคงเรียกตัวของท่านเองว่า “มัทธิวคนเก็บ
ภาษี �
หน ังสือ ขอ งมัทธิว มีช่อ
่ ง ว่า “ข่าว ประเสริฐ ของ พระ เยซู คริสต์ เรียบ เรียง โดย ท่า
ื เรือ
นมัทธิว� หนังสือทุกเล่มในพระคัมภีรเ์ ป็นพระวจนะของพระเจ้า แต่หนังสือสี่เล่มแรกของ
พระคัมภีรใหม่
์
ซึ่งบอกเราให้ทราบเกี่ยวกับชีวต
ิ การสิน
้ พระชนม์ และการฟื้ นคืนพระชนม์
ของพระเยซู คริสต์ นั ้น เราเรียกชื่อเฉพาะว่า “ข่าวประเสริฐของพระเยซู� ข่าวประเสริฐโด
ยมัทธิวเล่มนี้เองได้แสดงให้เห็นว่าพระเยซูเป็นกษั ตริย์
ที่ ว่า มัทธิว และลูก าได้ ลอกเลียนแบบจากมาระโกนั ้น เป็น ความคิด ที่ ไม่มี มูล ความจริง
และเป็ นว ิธี ของผู้ ที่ ไม่ เชื่อ ในพระเจ้า โดยพยายามใช้ เหตุ ผลว่า ข่าวประเสริฐ ทัง้ สามเล่ม
แรกนี้ มีข้อความที่คล้ายคลึงกัน พวกเขาจึงไม่ยอมรับว่าเป็นข้อความที่ได้รับการทรงดลใจ
มาจากพระเจ้า แต่ ถึงอย่างไรก็ตามไม่เคยมีหลักฐานว่าข่าวประเสริฐทัง้ สามเล่ มนี้เป็นคํา
พูดและความคิดของมนุษย์ หรือได้ลอกเลียนแบบมาจากต้นฉบับใดๆ และในหนั งสือมัทธิว
บทที่ 4 ข้อ 4 พระเยซูทรงตรัสไว้ว่า “พระวจนะทุกคําออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า�

ข่าวประเสริฐ ของพระเยซู คริสต์ เรียบเรียงโดยมัทธิวเล่ มน ี้ นั้น ได้ รบ
ั การเขียนขึ้ นก ่อน
หน้าการทําลายร้างกรุ งเยรู ซาเล็ม อาจจะเป็นราวๆ ปี ค�ศ� 37 และเป็ นที ่ยอมรับกันโดย
ทัว่ ไปว่า เป็น หนั งสือ ข่าวประเสริฐ เล่ม แรกซึ่ง เขียนขึ้น เพื่อ ชาวยิว เป็น หลัก ใหญ่ คํา อุปมา
และคําสอนบางส่วนมุ่งเล็งถึงชาวยิวและผู้นําของพวกเขา หนังสือเล่ มนี้ได้รวบรวมลําดับ
วงศ์ ของ “พระเยซู คริสต์ ผู้ ทรงเป็น บุตรของดาวิด ผู้ ทรงเป็น บุตรของอับ ราฮัม� และได้
ยกย่องพระเยซู วา่ เป็น “กษั ตริย์ของชนชาติ ยิว� (2:2) และลําดับวงศ์ ของพระองค์ ก็ ทําให้
พระองค์มีสิทธิอย่างกษั ตริย์ในฐานะที่ทรงเป็นบุตรที่โยเซฟเลี้ยงดูมา (1:16)
ในระหว่างหนั งสือ ข่าวประเสริฐ ด้วยกัน แล้ว หน ังสื อม ัทธิว ได้ ให้ รายงานอย่างละเอียด
ที่สุดเกี่ยวกับการเทศนาบนภูเขาและการสนทนาธรรมบนภูเขามะกอกเทศ

ลําดับพงศ์ของพระเยซูคริสต์ตัง้ ต้นจากอับราฮัม
ผูทรงเป็
้
นบุตรของดาวิด ผูทรงเป็
้
นบุตรของ
อับราฮัม 2 อับราฮัมให้กําเนิ ดบุตรชื่ออส
ิ อัค อิสอัคให้กําเนิ ดบุตรชื่อยาโคบ ยาโคบให้กําเนิ ด
บุตรชื่อยูดาห์และพี่น้องของเขา 3 ยูดาห์ให้กําเนิ ดบุตรชื่อเปเรศกับเศ-ราห์เกิดจากนางทา
มาร์ เปเรศให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ เฮสโรน เฮสโรนให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ ราม 4 รามให้ กําเนิ ด บุตรชื่
ออัมมีนาดับ อัมมีนาดับให้กําเนิ ดบุตรชื่อนาโชน นาโชนให้กําเนิ ดบุตรชื่อสัลโมน 5 สัลโมน
ให้กําเนิ ด บุตรชื่อ โบอาสเกิด จากนางราหับ โบอาสให้กําเนิ ด บุตรชื่อ โอเบดเกิด จากนางรู ธ
โอเบดให้กําเนิ ดบุตรชื่อเจสซี 6 เจสซีให้กําเนิ ดบุตรชื่อดาวิดผู้เป็นกษั ตริย์ ดาวิดผู้เป็นกษั
1 หนังสือลําดับพงศ์พันธุของพระเยซู
์
คริสต์
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7 ซาโลมอน

ตริย์ให้กําเนิ ดบุตรชื่อซาโลมอน เกิดจากนางซึ่งแต่ก่อนเป็นภรรยาของอุรียาห์
ให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ เรโหโบอัม เรโหโบอัม ให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ อาบี ยาห์ อาบ ี ยาห์ ให้ กําเนิ ด บุตร
ชื่ออาสา 8 อาสาให้กําเนิ ดบุตรชื่อเยโฮชาฟัท เยโฮชาฟัทให้กําเนิ ดบุตรชื่อเยโฮรัม เยโฮรัม
ให้กําเนิ ด บุตรชื่ ออ ุส ซี ยาห์ 9 อุ สซี ยาห์ให้กําเนิ ด บุตรชื่อ โยธาม โยธามให้กําเนิ ด บุตรชื่อ อา
หัส อาหัส ให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ เฮเซคี ยาห์ 10 เฮเซคี ยาห์ ให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ มนั ส เสห์ มน ัส เสห์
ให้กําเนิ ด บุตรชื่อ อาโมน อาโมนให้กําเนิ ด บุตรชื่อ โยสิ ยาห์ 11 โยสิ ยาห์ให้กําเนิ ด บุตรชื่อ เย
โคนิ ยาห์กับ พวกพี่ น้องของเขา เก ิด เมื่อ คราวพวกเขาต้องถูก กวาดไปเป็น เชลยยัง กรุ ง บา
บิโลน 12 หลังจากพวกเขาต้องถูกกวาดไปยังกรุ งบาบิโลนแล้ว เยโคนิ ยาห์ก็ให้กําเนิ ดบุตร
ชื่อ เซลาทิ เอล เซลาทิ เอลให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ เศรุ บ บาเบล 13 เศรุ บ บาเบลให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ
อาบีอูด อาบีอูดให้กําเนิ ดบุตรชื่อเอลีอาคิม เอลีอาคิมให้กําเนิ ดบุตรชื่ออาซอร์ 14 อาซอร์ให้
กําเนิ ด บุตรชื่อศาโดก ศาโดกให้กําเนิ ด บุตรชื่อ อาคิม อาคิม ให้กําเนิ ด บุตรชื่อ เอลี อูด 15 เอ
ลี อูด ให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ เอเลอาซาร์ เอเลอาซาร์ให้ กําเนิ ด บุตรชื่ อม ัทธาน มัทธานให้ กําเนิ ด
บุตรชื่อยาโคบ 16 ยาโคบให้กําเนิ ดบุตรชื่อโยเซฟ สามีของนางมารีย์ พระเยซูที่เรียกว่าพระ
คริสต์ ก็ ทรงบังเกิดมาจากนางมารีย์ 17 ดัง นั ้น ตัง้ แต่ อับราฮัมลงมาจนถึงดาวิดจึง เป็นสิบ
สี่ชัว่ คน และนั บตัง้ แต่ดาวิดลงมาจนถึงต้องถูกกวาดไปเป็นเชลยยังกรุ งบาบิโลนเป็นเวลา
สิบสี่ชัว่ คน และนั บตัง้ แต่ต้องถูกกวาดไปเป็นเชลยยังกรุ งบาบิโลนจนถึงพระคริสต์เป็นสิบ
สี่ชัว่ 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 จะ
แพร่งพรายความเป็นไปของเธอ หมายจะถอนหมัน
้ เสียลับๆ 20 แต่เมื่อโยเซฟยังคิดในเรือ
่ ง
นี้ อยู่ ดูเถิด มีทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า มาปรากฏแก่โยเซฟในความฝันว่า “โยเซฟ
บุ ตรดาวิด อย่ากลั วที่จะรับมารีย์มาเป็นภรรยาของเจ้าเลย เพราะว่าผู้ซ่ึงปฏิ สนธิในครรภ์
ของเธอเป็นโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ 21 เธอจะประสู ติ บุตรชาย แล้วเจ้า จะเรียกนาม
ของท่านว่า เยซู เพราะว่า ท่านจะโปรดช่วยชนชาติ ของท่านให้ รอดจากความผิด บาปของ
เขาทัง้ หลาย� 22 ทัง้ นี้ เกิดขึ้นเพื่อจะให้สําเร็จตามพระวจนะขององค์ พระผู้เป็นเจ้าซึ่งตรัส
ไว้โดยศาสดาพยากรณ์ ว่า 23 ‘ดูเถิด หญิงพรหมจารีคนหนึ่ งจะตัง้ ครรภ์ และจะคลอดบุตร
ชายคนหนึ่ ง และเขาจะเรียกนามของท่านว่า อิม มานู เอล ซึ่ง แปลว่า พระเจ้า ทรงอยู่ กับ
เรา� 24 ครัน
้ โยเซฟตื่น ขึ้ นก ็ กระทํา ตามคํา ซึ่ง ทูต สวรรค์ ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า สัง่ เขานั ้น
คือได้รบ
ั มารียม
์ าเป็นภรรยา 25 แต่มิได้สมสู่กับเธอจนประสูติบุตรชายหัวปีแล้ว และโยเซฟ
เรียกนามของบุตรนั ้นว่า เยซู
18

2
นั กปราชญ์จากทิศตะวันออก

1 ครัน
้ พระเยซู ได้ ทรงบังเกิดที่ บ้านเบธเลเฮมแคว้นยูเดียในรัชกาลของกษั ตริย์เฮโรด

ดู
เถิด มี พวกนั กปราชญ์จากทิศตะวันออกมายังกรุ งเยรู ซาเล็ม 2 ถามว่า “กุ มารที่ บังเกิดมา
เป็นกษั ตริย์ของชนชาติยิวนัน
้ อยู่ที่ไหน เราได้เห็นดาวของท่านปรากฏขึ้นในทิศตะวันออก
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3 ครัน
้ กษั ตริย์เฮโรดได้ยน
ิ ดังนั ้นแล้ว

เราจึงมาหวังจะนมัสการท่าน�
ท่านก็วุน
่ วายพระทัย
ทัง้ ชาวกรุงเยรู ซาเล็มก็ พลอยวุน
่ วายใจไปกั บท่านด้วย 4 แล้วท่านให้ประชุมบรรดาปุโรหิต
ใหญ่ กับ พวกธรรมาจารย์ ของประชาชน ตรัส ถามเขาว่า พระคริสต์ นั้น จะบังเกิด แห่ง ใด
5 เขาทูลท่านว่า “ที่บ้านเบธเลเฮมแคว้นยูเดีย เพราะว่าศาสดาพยากรณ์ ได้เขียนไว้ดังนี้ ว่า
6 ‘บ้านเบธเลเฮมในแผ่นดินยูเดีย จะเป็ นบ้านเล็กน้ อยที่สุดท่ามกลางบรรดาผู้ครองของยู
เดียกหามิ
็
ได้ เพราะว่าเจ้านายคนหนึ่ งจะออกมาจากท่าน ผูซึ
้ ่งจะปกครองอิสราเอลชนชาติ
7
ของเรา� ” แล ้ว เฮโรดจึง เชิญ พวกนั ก ปราชญ์ เข ้า มาเป็นการลับ สอบถามเขาอย่างถ้วน
ถี่ ถึงเวลาที่ ดาวนั ้นได้ปรากฏขึ้น 8 และท่านได้ให้พวกนั กปราชญ์ไปยังบ้านเบธเลเฮมสัง่ ว่า
“จงไปค้นหากุมารนั ้น อย่างถี่ถ้วนกัน เถิด เมื่อ พบแล้ว จงกลับ มาแจ้ง แก่ เรา เพื่อ เราจะได้
ไปนมัสการท่านด้วย� 9 ครัน
้ พวกเขาได้ ฟัง กษั ตริย์ แล้ว เขาก็ ได้ ลาไป และดู เถิด ดาวซึ่ง
เขาได้เห็นในทิศตะวันออกนั ้ นก็ได้นําหน้าเขาไป จนมาหยุดอยู่เหนื อสถานที่ ที่ กุมารอยู่นั ้น
10 เมื่อ พวกนั ก ปราชญ์ ได้ เห ็น ดาวนั ้น แล้ว เขาก็ มี ความชื่นชมยินดี ยิง
้ พวกเขา
่ นั ก 11 ครัน
เข้าไปในเรือนก็พบกุมารกับนางมารียมารดา
์
จึงกราบถวายนมัสการกุมารนั ้น แล้วเปิดหีบ
หยิบ ทรัพย์ ของเขาออกมาถวายแก่ กุ มารเป็น เครือ
่ งบรรณาการ คือ ทองคํา กํายาน และ
มดยอบ 12 และพวกนั ก ปราชญ์ ได้ ยิน คํา เตือนจากพระเจ้า ในความฝัน มิ ให้ กล ับ ไปเฝ้า เฮ
โรด เขาจึงกลับไปยังบ้านเมืองของตนทางอื่น
เขาพาพระกุมารเยซูไปที่ประเทศอียป
ิ ต์

ครัน
้ เขาไปแล้ว ดู เถิด ทูต สวรรค์ ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้ มาปรากฏแก่ โยเซฟใน
ความฝันแล้วบอกว่า “จงลุกขึ้นพากุมารกับมารดาหนี ไปประเทศอียป
ิ ต์ และคอยอยู่ที่ นั ่น
จนกว่าเราจะบอกเจ้า เพราะว่าเฮโรดจะแสวงหากุมารเพื่อจะประหารชีวต
ิ เสีย� 14 ในเวลา
กลางคืน โยเซฟจึง ลุก ขึ้น พากุมารกับ มารดาไปยัง ประเทศอียป
ิ ต์ 15 และได้ อยู่ ที่ นั ่น จนเฮ
โรดสิน
พระชนม์
ทั
ง
้
นี
้
เก
ด
ิ
ขึ
้
น
เพื
่
อ
จะให้
ส
ํ
า
เร็
จ
ตามพระวจนะขององค์
พระผู้ เป็น เจ้า ซึ่ง ได้
้
ตรัสไว้โดยศาสดาพยากรณ์ ว่า ‘เราได้เรียกบุตรชายของเราออกมาจากประเทศอียป
ิ ต์�
13

กษั ตริยเฮโรดมี
์
บัญชาให้ฆ่าทารกแห่งบ้านเบธเลเฮม
ครัน
้ เฮโรดเห็ นว ่า พวกนั ก ปราชญ์ หลอกท่าน ก็ กร ว
ิ้ โกรธยิง่ นั ก จึง ใช้ คนไปฆ่า เด็ก
ทัง้ หมดในบ้านเบธเลเฮมและที่ใกล้เคียงทัง้ สิน
้ ตัง้ แต่อายุสองขวบลงมา ซึ่งพอดีกับเวลาที่
ท่านได้ถามพวกนั กปราชญ์อย่างถ้วนถี่นั ้น 17 ครัง้ นั ้นกส
็ ําเร็จตามพระวจนะที่ตรัสโดยเยเร
18
มียศาสดาพยากรณ์
์
ว่า ‘ได้ยินเสียงในหมู่บ้านรามาห์ เป็นเสียงโอดครวญและร้องไห้และ
รํา่ ไห้เป็นอันมาก คือนางราเชลร้องไห้เพราะบุตรทัง้ หลายของตน นางไม่ รบ
ั ฟังคําเล้าโลม
เพราะว่าบุตรทัง้ หลายนั ้นไม่มีแล้ว�
16

การกลับไปยังเมืองนาซาเร็ธ (ลก 2:39-40)
ครัน
้ เฮ โรด สิน
้ พระชนม์ แล้ว ดู เถิด ทูต สวรรค์ องค์ หน ่งึ ของ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า มา
ปรากฏในความฝันแก่โยเซฟที่ประเทศอียป
ิ ต์ 20 สัง่ ว่า “จงลุกขึ้นพากุมารกับมารดามายัง
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 อารเคลาอัส ครอบ
ครองแคว้น ยู เดีย แทนเฮโรดผู้ เป็น บิดา จะไปที่ นั่ นก ็ กลัว และเมื่อ ได้ ทราบการเตือนจาก
พระเจ้าในความฝัน จึงเลี่ยงไปยังบริเวณแคว้นกาลิลี 23 ไปอาศัยในเมืองหนึ่ งชื่อนาซาเร็ธ
19
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เพื่อจะสําเร็จตามพระวจนะซึ่งตรัสโดยพวกศาสดาพยากรณ์ ว่า ‘เขาจะเรียกท่านว่าชาวนา
ซาเร็ธ�

3

ยอห์นผูให้
้ รับบัพติศมาประกาศหลักคําสอน (มก 1:3-6; ลก 3:2-17; ยน 1:6-8, 19-28)
คราวนั ้น ยอห์น ผู้ ให้ รับ บัพ ติศ มา มาประกาศในถิน
่ ทุ รก ัน ดารแคว้น ยู เดีย 2 กล่าวว่า
“ท่านทัง้ หลายจงกลับ ใจเสีย ใหม่ เพราะว่า อาณาจักรแห่ง สวรรค์ มาใกล้ แล้ว � 3 ยอห์น ผู้
นี้ แหละซึ่ง ตรัส ถึง โดยอิส ยาห์ ศาสดาพยากรณ์ ว่า ‘เสียงผู้ รอ
้ งในถิน
่ ทุ รก ัน ดารว่า ท่านจง
เตรียมมรรคาขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้า จงกระทําหนทางของพระองค์ให้ตรงไป� 4 เสื้อผ้าของ
ยอห์นผู้นี้ ทําด้วยขนอูฐ และท่านใช้หนังสัตว์คาดเอว อาหารของท่านคือตัก
๊ แตนและนํ้าผึ้ง
ป่า 5 ขณะนั ้นชาวกรุ งเยรู ซาเล็ม และคนทัว่ แคว้นยู เดีย และคนทัว่ บริเวณรอบแม่ น้ําจอร์
แดน ก็ออกไปหายอห์น 6 สารภาพความผิดบาปของตน และได้รบ
ั บัพติศมาจากท่านในแม่
นํ้าจอร์แดน 7 ครัน
้ ยอห์นเห็นพวกฟาริสีและพวกสะดูสีพากันมาเป็ นอันมากเพื่อจะรับบัพ
ติศมา ท่านจึงกล่าวแก่ เขาว่า “โอ เจ้ าชาติ งู ร้าย ใครได้ เตือนเจ้าให้หนี จากพระอาชญาซึ่ง
จะมาถึง นั ้น 8 เหตุ ฉะนั ้น จงพิ สู จน ์ การกลับ ใจของเจ้า ด้วยผลที่ เกิด ขึ้น 9 อย่า นึ ก เหมาเอา
ในใจว่า เรามีอบ
ั ราฮัมเป็นบิดา เพราะเราบอกเจ้าทัง้ หลายว่า พระเจ้าทรงฤทธิส
์ ามารถจะ
ให้ บุ ตรเกิด ขึ้น แก่ อบ
ั ราฮัม จากก้อนหิน เหล่า นี้ ได้ 10 บัดนี้ ขวานวางไว้ที่ โคนต้นไม้ แล้ว ดัง
นั ้นทุกต้ นที ่ไม่เกิดผลดี จะต้องตัดแล้วโยนทิง้ ในกองไฟ 11 เราให้เจ้ าทัง้ หลายรับบัพติศมา
ด้วยนํ้า แสดงว่า กลับ ใจใหม่ ก็ จริง แต่ พระองค์ ผู้ จะมาภายหลัง เรา ทรงมี อิทธิฤทธิยิ
์ ง่ กว่า
เราอีก ซึ่งเราไม่คู่ควรแม้จะถือฉลองพระบาทของพระองค์ พระองค์จะทรงให้เจ้าทัง้ หลาย
รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟ 12 พระหัตถ์ ของพระองค์ ถือพลัว่ พร้อม
แล้ว และจะทรงชําระลานข้าวของพระองค์ให้ทัว่ พระองค์จะทรงเก็บข้าวของพระองค์ไว้ใน
ยุง้ ฉาง แต่พระองค์จะทรงเผาแกลบด้วยไฟที่ไม่รูดั
้ บ�
1

พระเยซูทรงรับบัพติศมาจากยอห์น (มก 1:9-11; ลก 3:21-22; ยน 1:31-34)
เพื่อจะรับบัพติศมา
จากท่าน 14 แต่ยอห์นทูลห้ามพระองค์ว่า “ข้าพระองค์ต้องการจะรับบัพติศมาจากพระองค์
ควรหรือที่ พระองค์ จะเสด็จมาหาข้าพระองค์� 15 และพระเยซู ตรัสตอบยอห์นว่า “บัดนี้ จง
ยอมเถิด เพราะสมควรที่ เราทัง้ หลายจะกระทําตามสิง่ ชอบธรรมทุกประการ� แล้วท่านก็
ยอมทําตามพระองค์ 16 และพระเยซูเมื่อพระองค์ทรงรับบัพติศมาแล้ว ในทันใดนั ้นกเ็ สด็จ
ขึ้นจากนํ้า และดูเถิด ท้องฟ้าก็แหวกออก และพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นพระวิญญาณ
ของพระเจ้าเสด็จลงมาดุจนกเขาและสถิตอยู่บนพระองค์ 17 และดูเถิด มีพระสุรเสียงตรัส
จากฟ้าสวรรค์ว่า “ท่านผู้นี้ เป็นบุตรที่รก
ั ของเรา เราชอบใจท่านมาก�
13 แล้วพระเยซู เสด็จจากแคว้นกาลิ ลีมาหายอห์นที ่แม่น้า
ํ จอร์แดน

4
พญามารทดลองพระเยซู (มก 1:12-13; ลก 4:1-13)
1 ครัง
้ นั ้น พระวิญญาณทรงนํา พระเยซู เข ้า ไปในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร เพื่อ พญามารจะได้ มาท
ดลอง 2 และเมื่อ พระองค์ ทรงอดพระกระยาหารสี่ สิ บวัน สี่ สิ บคืน แล้ว ภายหลัง พระองค์ ก็
ทรงอยากพระกระยาหาร 3 เมื่อผู้ทดลองมาหาพระองค์ มั นก็ทูลว่า “ถ้าท่านเป็นพระบุตร
ของพระเจ้า จงสังก
่ ้อนหินเหล่านี้ ให้กลายเป็นพระกระยาหาร� 4 ฝ่ายพระองค์ตรัสตอบว่า
“มีพระคัมภีรเข
์ ียนไว้ว่า ‘มนุษย์จะบํารุ งชีวตด
ิ ้วยอาหารสิง่ เดียวหามิได้ แต่ บํารุ งด้วยพระ
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วจนะทุก คํา ซึ่ง ออกมาจากพระโอษฐ์ ของพระเจ้า� ” แล ้ว พญามารก็ นํา พระองค์ ข้น
ึ ไป
ยัง นครบริสุทธิ์ และให้ พระองค์ ประทั บท ี่ ยอดหลังคาพระวิหาร 6 แล ้ วท ูล พระองค์ ว่า “ถ้า
ท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้า จงโจนลงไปเถิด เพราะพระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า ‘พระองค์ จะ
รับสัง่ ให้เหล่ าทูตสวรรค์ ของพระองค์ ในเรือ
่ งท่าน และเหล่า ทูตสวรรค์ จะเอามือประคองชู
ท่านไว้ เกรงว่าในเวลาหนึ่ งเวลาใดเท้าของท่านจะกระแทกหิน� ” 7 พระเยซู จึงตรัสตอบมั
นว ่า “พระคัมภีร มี
์ เข ียนไว้อีกว่า ‘อย่า ทดลององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ผู้ เป็น พระเจ้า ของท่าน� ”
8 อี กครัง
้ หนึ่ ง พญามารได้ นํา พระองค์ ข้น
ึ ไปบนภูเขาอัน สูง ยิง่ นั ก และได้ แสดงบรรดาราช
อาณาจักรในโลก ทัง้ ความรุ ง่ เรืองของราชอาณาจักรเหล่า นั ้น ให้ พระองค์ ทอดพระเนตร
9 แล้วได้ทูลพระองค์ว่า “ถ้าท่านจะกราบลงนมัสการเรา เราจะให้สิ่งทัง
้ ปวงเหล่านี้ แก่ท่าน
� 10 พระเยซูจึงตรัสตอบมันว่า “อ้ายซาตาน จงไปเสียให้พ้น เพราะพระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า
‘จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่าน และปรนนิ บัติพระองค์แต่ผู้เดียว� ”
11 แล้วพญามารจึงละพระองค์ไป และดูเถิด มีเหล่าทูตสวรรค์มาปรนนิ บัติพระองค์
5

พระเยซูทรงเริม
่ การประกาศท่ามกลางประชาชน (มก 1:14-15; ลก 4:14-15)

12 ครัน
้ พระเยซู ทรงได้ยินว่ายอห์นถูกขังไว้อยู่ในเรือนจํา

พระองค์ก็เสด็จไปยังแคว้นกา
ลิ ลี 13 เมื่อ เสด็จ ออกจากเมืองนาซาเร็ธ แล้ว พระองค์ ก็ มาประทั บท ี่ เมืองคาเปอรนาอุม
ซึ่งอยู่รม
ิ ทะเลที่ เขตแดนเศบูลุ นและนั ฟทาลี 14 เพื่อจะสําเร็จตามพระวจนะซึ่งตรัสไว้โดย
อิส ยาห์ ศาสดาพยากรณ์ ว่า 15 ‘แคว ้นเศบู ลุ นและแคว้น นั ฟ ทาลี ทางข้างทะเลฟากแม่น้ํา
จอร์แดนข้างโน้ น คือ กาลิ ลี แห่ งบรรดาประชาชาติ 16 ประชาชนผู้ นั่ง อยู่ ในความมืด ได้ เห
็น ความสว่างยิง่ ใหญ่ และผู้ ที่ นั ่ง อยู่ ในแดนและเงาแห่ง ความตาย ก็ มี ความสว่างขึ้น ส่อง
ถึงเขาแล้ว� 17 ตัง้ แต่นั ้นมาพระเยซูได้ทรงตัง้ ต้นประกาศว่า “จงกลับใจเสียใหม่ เพราะว่า
อาณาจักรแห่งสวรรค์มาใกล้แล้ว�
ทรงเรียกเปโตรกับอันดรู ว์ (มก 1:16-20; ลก 5:2-11)

18 ขณะที่ พระเยซู ทรงดําเนิ นอยู่ตามชายทะเลกาลิ ลี

ก็ทอดพระเนตรเห็นพี่น้องสองคน
คือ ซี โมนที่ เรียกว่าเปโตร กับ อันดรู ว์น้องชายของเขา กําลังทอดอวนอยู่ที่ ทะเล เพราะเขา
เป็นชาวประมง 19 พระองค์ตรัสกับเขาว่า “จงตามเรามาเถิด และเราจะตัง้ ท่านให้เป็นผู้หา
คนดัง่ หาปลา� 20 เขาทัง้ สองได้ละอวนตามพระองค์ไปทันที
ทรงเรียกยากอบกับยอห์น
ครัน
้ พระองค์ เสด็จ ต่อ ไป ก็ ทอดพระเนตรเห็น พี่ น้องอีก สองคน คือ ยากอบบุตรชาย
เศเบดีกับยอห์นน้ องชายของเขา กําลังชุนอวนอยู่ในเรือกับเศเบดีบิดาของเขา พระองค์ได้
ทรงเรียกเขา 22 ในทันใดนั ้นเขาทัง้ สองก็ละเรือและลาบิดาของเขาตามพระองค์ไป
21

พระเยซูทรงประกาศในแคว้นกาลิลี

พระเยซู ได้ เสด็จ ไปทัว่ แคว้น กาลิ ลี ทรงสัง่ สอนในธรรมศาลาของเขา ทรงประกาศ
ข่าวประเสริฐแห่งอาณาจักรนัน
้ และทรงรักษาโรคภัยไข้เจ็บทุกอย่างของชาวเมืองให้หาย
24 กิตติศัพท์ ของพระองค์ ก็ เลื่องลือ ไปทัว
่ ประเทศซีเรีย เขาจึง พาบรรดาคนป่วยเป็น โรค
ต่างๆ คนที ่ ทนทุกข์ เวทนา คนผี เข้า คนบ้า และคนเป็ นอ ัม พาตมาหาพระองค์ พระองค์ ก็
ทรงรักษาเขาให้ หาย 25 และมี คนหมู่ ใหญ่ มาจากแคว้น กาลิ ลี และแคว้น ทศบุ รี และกรุ ง
เยรู ซาเล็ม และแคว้นยูเดีย และแม่น้ําจอร์แดนฟากข้างโน้ น ติดตามพระองค์ไป
23
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การเทศนาสัง่ สอนบนภูเขาเรือ
่ งความสุขนิรน
ั ดร์ (ลก 6:20-49)

ครัน
้ ทอดพระเนตรเห็น คนมากดัง นั ้น พระองค์ ก็ เสด็จ ขึ้น ไปบนภู เขา และเมื่อ ประทับ
แล้ว เหล่าสาวกของพระองค์มาเฝ้าพระองค์ 2 และพระองค์ทรงเอ่ยพระโอษฐ์ตรัสสอนเขา
ว่า 3 “บุ คคลผู้ใดรู ส
้ ึกบกพร่องฝ่ายจิตวิญญาณ ผู้นั ้นเป็นสุข เพราะอาณาจักรแห่งสวรรค์
4
เป็นของเขา บุคคลผูใ้ ดโศกเศร้า ผูนั
้ ้นเป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้รบ
ั การทรงปลอบประโลม
5 บุคคลผูใ้ ดมีใจอ่อนโยน ผูนั
้ ้นเป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้รบ
ั แผ่นดินโลกเป็นมรดก 6 บุคคล
ผูใ้ ดหิวกระหายความชอบธรรม ผูนั
้ ้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้อม
ิ่ บริบูรณ์ 7 บุคคลผูใ้ ดมีใจ
กรุ ณา ผู้นั ้นเป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้รบ
ั พระกรุ ณา 8 บุคคลผู้ใดมีใจบริสุทธิ์ ผู้นั ้นเป็นสุข
เพราะว่า เขาจะได้ เห ็ นพระเจ้า 9 บุ คคลผู้ ใดสร้างสันติ ผู้ นั ้น เป็นสุข เพราะว่า จะได้ เรียก
เขาว่า เป็น บุตรของพระเจ้า 10 บุ คคลผู้ ใดต้องถูก ข่มเหงเพราะเหตุ ความชอบธรรม ผู้ นั ้น
เป็นสุข เพราะว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์เป็นของเขา 11 เมื่อเขาจะติเตียนข่มเหงและนิ นทา
ว่า ร้ายท่านทัง้ หลายเป็น ความเท็จ เพราะเรา ท่านก็ เป็นสุข 12 จงชื่นชมยินดี อย่างเหลือ
ล้น เพราะว่าบําเหน็ จของท่านมีบริบูรณ์ ในสวรรค์ เพราะเขาได้ข่มเหงศาสดาพยากรณ์ ทัง้
หลายที่อยูก่
่ อนท่านเหมือนกัน
1

คริสเตียนคือความสว่างและเกลือแห่งแผ่นดินโลก (มก 4:21-23; ลก 8:16-18)
แต่ถ้าเกลือนั ้นหมดรสเค็มไปแล้ว จะทําให้กลับเค็มอี
กอย่างไรได้ แต่ นั ้นไปก็ ไม่ เป็นประโยชน์ อะไร มี แต่ จะทิง้ เสียสําหรับคนเหยียบยํ่า 14 ท่าน
ทัง้ หลายเป็นความสว่างของโลก นครซึ่งอยู่บนภูเขาจะปิดบังไว้ไม่ได้ 15 ไม่มีผู้ใดจุดเทียน
แล้วนําไปวางไว้ในถัง แต่ ย่อมตัง้ ไว้บนเชิงเทียน จะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่ อยู่ในเรือนนั ้น
16 จงให้ความสว่างของท่านส่องไปต่อ หน้า คนทัง
้ ปวงอย่างนั ้น เพื่อ ว่าเขาได้ เห ็น ความดี ที่
ท่านทํา และจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้ทรงอยูใ่ นสวรรค์
13 ท่านทัง
้ หลายเป็นเกลือแห่งโลก

ทุกจุดทุกตัวอักษรจะต้องสําเร็จ

อย่า คิด ว่า เรามาเพื่อ จะทําลายพระราชบัญญั ติ หรือ คํา ของศาสดาพยากรณ์ เสีย เรา
มิได้ มาเพื่อจะทําลาย แต่ มาเพื่อจะให้สําเร็จ 18 เพราะเราบอกความจริงแก่ ท่านทัง้ หลาย
ว่า ถึง ฟ้า และดิน จะล่วงไป แม้ อักษรหนึ่ ง หรือ จุดๆหนึ่ งก ็ จะไม่ สูญ ไปจากพระราชบัญญั ติ
จนกว่า จะสําเร็จ ทัง้ สิน
้ 19 เหตุ ฉะนั ้น ผู้ ใดได้ ทําให้ข้อ เล็ก น้ อยสัก ข้อ หนึ่ ง ในพระบัญญั ติ นี้
เบาลง ทัง้ สอนคนอื่นให้ทําอย่างนั ้นด้วย ผูนั
้ ้นจะได้ชื่อว่า เป็นผูน
้ ้ อยที่สุดในอาณาจักรแห่ง
สวรรค์ แต่ผูใดที
้
่ประพฤติและสอนตามพระบัญญัติ ผูนั
้ ้นจะได้ชื่อว่า เป็นใหญ่ในอาณาจักร
แห่งสวรรค์ 20 เพราะเราบอกท่านทัง้ หลายว่า ถ้าความชอบธรรมของท่านไม่ยงิ่ กว่าความ
ชอบธรรมของพวกธรรมาจารย์ และพวกฟาริสี ท่านจะไม่ มี วัน ได้ เข ้า ในอาณาจักรแห่ง
สวรรค์
17

พระคริสต์ทรงอธิบายถึงคําสอนในพระคัมภีรเดิ
์ ม

‘อย่าฆ่าคน� ถ้าผู้ใดฆ่าคน ผู้นั ้นจะ
ต้องถูกพิพากษาลงโทษ
ผู้ใดโกรธพี่น้องของตนโดยไม่มี
เหตุ ผูนั
้ ้นจะต้องถูกพิพากษาลงโทษ ถ้าผูใ้ ดจะพูดกับพีน
่ ้ องว่า ‘อ้ายบ้า� ผูนั
้ ้นต้องถูกนําไป
ที่ศาลสูงให้พิพากษาลงโทษ และผูใ้ ดจะว่า ‘อ้ายโง่� ผูนั
้ ้นจะมีโทษถึงไฟนรก 23 เหตุฉะนั ้น
ถ้า ท่านนํา เครือ
่ งบูชามาถึง แท่น บูชาแล้ว และระลึก ขึ้น ได้ ว่า พี่ น้ องมี เหตุ ขัดเคืองข้อ หนึ่ ง
21 ท่านทัง
้ หลายได้ยินว่ามีคํากล่าวในครัง้ โบราณว่า

22 ฝ่ายเราบอกท่านทัง
้ หลายว่า
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24 จงวางเครือ
่ งบูชาไว้ที่ หน้าแท่ นบู ชา

ข้อใดกั บท่าน
กลับไปคืนดี กับพี่น้องผู้นั้นเสี ยก่อน
แล ้ว จึง ค่อยมาถวายเครือ
่ งบูชาของท่าน 25 จงปรองดองกับ คู่ ความโดยเร็ว ขณะที่ พากัน
ไป เกล ื อกว่า ในเวลาหนึ่ ง เวลาใดคู่ ความนั ้น จะมอบท่านไว้กับ ผู้ พิพากษา แล ้ว ผู้ พิพากษา
จะมอบท่านไว้กับผู้คุม และท่านจะต้องถูกขังไว้ในเรือนจํา 26 เราบอกความจริงแก่ท่านว่า
ท่านจะออกจากที่นั่นไม่ได้กว่าท่านจะได้ใช้หนี้ จนครบ 27 ท่านทัง้ หลายได้ยินว่ามีคํากล่าว
ในครัง้ โบราณว่า ‘อย่าล่วงประเวณี ผัวเมียเขา� 28 ฝ่ายเราบอกท่านทัง้ หลายว่า ผู้ใดมอง
ผู้ หญิง เพื่อ ให้ เก ิด ใจกําหนั ด ในหญิง นั ้น ผู้ นั ้น ได้ ล่วงประเวณี ในใจกับ หญิง นั ้น แล้ว 29 ถ้า
ตาข้างขวาของท่านทําให้ท่านหลงผิด จงควักออกและโยนมันทิง้ เสียจากท่าน เพราะว่าจะ
เป็นประโยชน์ แก่ท่านมากกว่าที่จะเสียอวัยวะไปอย่างหนึ่ ง แต่ทัง้ ตัวของท่านไม่ต้องถูกทิง้
ลงในนรก 30 และถ้ามือข้างขวาของท่านทําให้ท่านหลงผิด จงตัดออกและโยนมันทิง้ เสีย
จากท่าน เพราะว่าจะเป็นประโยชน์ แก่ ท่านมากกว่าที่ จะเสียอวัยวะไปอย่างหนึ่ ง แต่ ทัง้ ตัว
ของท่านไม่ต้องถูกทิง้ ลงในนรก
พระบัญญัติใหม่เกี่ยวกับการหย่าร้าง (มธ 19:9; มก 10:2-10)

31 ยังมค
ี ํากล่าวไว้ว่า ‘ผูใดจะหย่
้
าภรรยา ก็ให้เขาทําหนั งสือหย่าให้แก่ภรรยานั ้น� 32 ฝ่าย

เราบอกท่านทัง้ หลายว่า ผู้ใดจะหย่าภรรยา เพราะเหตุอ่น
ื นอกจากการเล่นชู้ ก็เท่ากับว่าผู้
นั ้น ทําให้หญิง นั ้น ล่วงประเวณี และถ้า ผู้ ใดจะรับ หญิง ซึ่ง หย่า แล้ว เช่น นั ้น มาเป็น ภรรยา ผู้
นั ้ นก็ล่วงประเวณี ด้วย 33 อีกประการหนึ่ ง ท่านทัง้ หลายได้ ยินว่ามี คํากล่าวในครัง้ โบราณ
ว่า ‘อย่าเสียคําสัตย์ปฏิญาณ แต่จงปฏิบัติตามคําสัตย์ปฏิญาณของท่านต่อองค์พระผู้เป็น
เจ้า� 34 ฝ่ายเราบอกท่านทัง้ หลายว่า อย่าปฏิญาณเลย จะอ้างถึงสวรรค์ก็ดี เพราะสวรรค์
เป็น บัล ลั งก ์ ของพระเจ้า 35 หรือ จะอ้างถึง แผ่น ดิน โลกก็ ดี เพราะแผ่น ดิน โลกเป็ นที ่ รอง
พระบาทของพระองค์ หรือ จะอ้างถึง กรุ ง เยรู ซาเล็ม ก็ ดี เพราะกรุ ง เยรู ซาเล็ม เป็น ราชธานี
ของพระมหากษั ตริย์ 36 อย่าปฏิญาณโดยอ้างถึงศีรษะของตน เพราะท่านจะกระทําให้ผม
ขาวหรือ ดํา ไปสัก เส้น หนึ่ งก ็ ไม่ ได้ 37 จร ิ งก ็ จงว่า จริง ไม่ ก็ ว่า ไม่ พู ดแต่ เพียงนี้ ก็ พอ คํา พูด
เกินนี้ ไปมาจากความชัว่
จงรักศัตรู
38 ท่านทัง
้ หลายเคยได้ยน
ิ คําซึ่งกล่าวไว้ว่า ‘ตาแทนตาและฟันแทนฟัน� 39 ฝ่ายเราบอก

ท่านว่า อย่า ต่อสู้ คนชัว่ ถ้า ผู้ ใดตบแก้ม ขวาของท่าน ก็ จงหัน แก้ มอ ีก ข้างหนึ่ ง ให้ เขาด้วย
40 ถ้าผู้ใดอยากจะฟ้องศาลเพื่อจะริบเอาเสื้อของท่าน ก็ จงให้เสื้อคลุมแก่ เขาด้วย 41 ถ้าผู้
ใดจะเกณฑ์ ท่านให้เดินทางไปหนึ่ งกิโลเมตร ก็ ให้เลยไปกับเขาถึงสองกิโลเมตร 42 ถ้าเขา
จะขอสิง่ ใดจากท่านก็จงให้ อย่าเมินหน้าจากผู้ที่อยากขอยืมจากท่าน 43 ท่านทัง้ หลายเคย
ได้ยน
ิ คําซึ่งกล่าวไว้ว่า ‘จงรักเพื่อนบ้าน และเกลียดชังศัตรู � 44 ฝ่ายเราบอกท่านว่า จงรัก
ศัตรู ของท่าน จงอวยพรแก่ผู้ที่สาปแช่งท่าน จงทําดีแก่ผู้ที่เกลียดชังท่าน และจงอธิษฐาน
เพื่อ ผู้ ที่ ปฏิบัติ ต่อ ท่านอย่างเหยียดหยามและข่มเหงท่าน 45 จงทํา ดังนี้ เพื่อ ท่านทัง้ หลาย
จะเป็นบุตรของพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ เพราะว่าพระองค์ทรงให้ดวงอาทิตย์
ของพระองค์ ข้น
ึ ส่องสว่างแก่ คนดี และคนชัว่ และให้ ฝนตกแก่ คนชอบธรรมและแก่ คน
อธรรม 46 แม้ว่าท่านรักผู้ที่รักท่าน ท่านจะได้บําเหน็ จอะไร ถึงพวกเก็บภาษี ก็กระทําอย่าง
นั ้นมใช่
ิ หรือ 47 ถ้าท่านทักทายแต่พีน้
่ องของตนฝ่ายเดียว ท่านได้กระทําอะไรเป็นพิเศษยิง่
กว่าคนทัง้ ปวงเล่า ถึงพวกเก็บภาษี ก็กระทําอย่างนั ้นมใช่
ิ หรือ 48 เหตุฉะนี้ ท่านทัง้ หลายจง
เป็นคนดีรอบคอบ เหมือนอย่างพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์เป็นผู้ดีรอบคอบ�
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คนหน้าซื่อใจคดเสแสร้งว่าเป็นผู้เคร่งศาสนา (มธ 6:16-18)

“จงระวัง ให้ ดี ท่านอย่า ทํา ทานต่อ หน้า มนุษย์ เพื่อ จะให้ เขาเห็น มิ ฉะนั ้น ท่านจะไม่ ได้
รับ บําเหน็ จ จากพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิต ในสวรรค์ 2 เหตุ ฉะนั ้น เมื่อ ท่านทํา ทาน อย่า
เป่า แตรข้างหน้า ท่านเหมือนคนหน้า ซื่อ ใจคดกระทํา ในธรรมศาลาและตามถนน เพื่อ จะ
ได้รบ
ั การสรรเสริญจากมนุษย์ เราบอกความจริงแก่ท่านว่า เขาได้รบ
ั บําเหน็ จของเขาแล้ว
3 ฝ่ายท่านทัง
้ หลายเมื่อ ทํา ทาน อย่า ให้ มือ ซ้ายรู ก
้ ารซึ่ งม ือ ขวากระทํา นั ้น 4 เพื่อ ทานของ
ท่านจะเป็นการลับ และพระบิดาของท่านผูท
้ อดพระเนตรเห็นในที่ลี้ลับ พระองค์เองจะทรง
โปรดประทานบําเหน็ จแก่ท่านอย่างเปิดเผย 5 เมื่อท่านทัง้ หลายอธิษฐาน อย่าเป็นเหมือน
คนหน้า ซื่อ ใจคด เพราะเขาชอบยืน อธิษฐานในธรรมศาลาและที่ มุม ถนน เพื่อ จะให้คนทัง้
ปวงได้ เห็น เราบอกความจริง แก่ ท่านว่า เขาได้ รบ
ั บําเหน็ จ ของเขาแล้ว 6 ฝ่ายท่านเมื่อ
อธิษฐานจงเข้าในห้องชัน
้ ใน และเมื่อปิดประตูแล้ว จงอธิษฐานต่อพระบิดาของท่านผู้ทรง
สถิต ในที่ ลี้ลับ และพระบิดาของท่านผู้ ทอดพระเนตรเห็น ในที่ ลี้ ลับ จะทรงโปรดประทาน
บําเหน็ จแก่ท่านอย่างเปิดเผย 7 แต่เมื่อท่านอธิษฐาน อย่าใช้คําซํ้าซากไร้ประโยชน์ เหมือน
คนต่างชาติ เพราะเขาคิดว่าพูดมากหลายคํา พระจึงจะทรงโปรดฟัง
1

แบบอย่างของการอธิษฐาน (ลก 11:1-4)
เหตุ ฉะนั ้น ท่านอย่า เป็น เหมือนเขาเลย เพราะว่า สิง่ ไรซึ่ง ท่านต้องการ พระบิดาของ
ท่านทรงทราบก่อนที่ท่านทูลขอแล้ว 9 เหตุฉะนั ้น ท่านทัง้ หลายจงอธิษฐานตามอย่างนี้ ว่า
ข้า แต่ พระบิดาของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ผู้ ทรงสถิต ในสวรรค์ ขอให้ พระนามของพระองค์
เป็ นที ่ เคารพสัก การะ 10 ขอให้ อาณาจักรของพระองค์ มาตัง้ อยู่ ขอให้ เป็น ไปตามพระทัย
ของพระองค์ ในสวรรค์ เป็น อย่างไร ก็ ให้ เป็น ไปอย่างนั ้น ในแผ่น ดิน โลก 11 ขอทรงโปรด
ประทานอาหารประจํา วัน แก่ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายในกาลวัน นี้ 12 และขอทรงโปรดยกหนี้
ของข้า พระองค์ เหมือนข้า พระองค์ ยกหนี้ ผู้ ที่ เป็น หนี้ ข้า พระองค์ นั ้น 13 และขออย่า นํา ข้า
พระองค์ เข ้า ไปในการทดลอง แต่ ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ให้ พ้น จากความชัว่ ร้าย เหตุ ว่า
อาณาจักรและฤทธิเ์ ดชและสง่าราศีเป็นของพระองค์สืบๆไปเป็นนิ ตย์ เอเมน 14 เพราะว่า
ถ้าท่านยกการละเมิดของเพื่อนมนุษย์ พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ จะทรงโปรด
ยกโทษให้ท่านด้วย 15 แต่ถ้าท่านไม่ยกการละเมิดของเพื่อนมนุษย์ พระบิดาของท่านจะไม่
ทรงโปรดยกการละเมิดของท่านเหมือนกัน
8

การถืออดอาหารจากใจจริง

16 ยิง
่ กว่านั ้นเมื่อท่านถืออดอาหาร

อย่าทําหน้าเศร้าหมองเหมือนคนหน้าซื่อใจคด ด้วย
เขาแสร้ง ทํา หน้า ให้ ผิด ปกติ เพื่อ จะให้ คนเห็ นว ่า เขาถือ อดอาหาร เราบอกความจริง แก่
ท่านว่า เขาได้รบ
ั บําเหน็ จของเขาแล้ว 17 ฝ่ายท่านเมื่อถืออดอาหาร จงชโลมทาศีรษะและ
18
ล้างหน้า
เพื่อท่านจะไม่ปรากฏแก่ คนอื่นว่าถืออดอาหาร แต่ ให้ปรากฏแก่ พระบิดาของ
ท่านผู้ทรงสถิตในที่ ลี้ลับ และพระบิดาของท่านผู้ทอดพระเนตรเห็นในที่ ลี้ลับ จะทรงโปรด
ประทานบําเหน็ จแก่ท่านอย่างเปิดเผย
จงสะสมทรัพย์สมบัติไว้บนสวรรค์

19 อย่าสะสมทรัพย์สมบัติไว้สําหรับตัวในโลก

ที่ตัวมอดและสนิ มอาจทําลายเสียได้ และ
ที่ขโมยอาจขุดช่องลักเอาไปได้ 20 แต่จงสะสมทรัพย์สมบัติไว้สําหรับตัวในสวรรค์ ที่ตัวมอด
และสนิ มทําลายเสียไม่ได้ และที่ไม่มขโมยขุ
ี
ดช่องลักเอาไปได้ 21 เพราะว่าทรัพย์สมบัติของ
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22 ตาเป็ นประทีปของร่างกาย

ท่านอยู่ที่ไหน ใจของท่านก็จะอยู่ที่นั ่นด้วย
เหตุฉะนั ้นถ้าตา
ของท่านดี ทัง้ ตั วก ็ จะเต็ม ไปด้วยความสว่าง 23 แต่ ถ้า ตาของท่านชัว่ ทัง้ ตัว ของท่านก็ จะ
เต็ม ไปด้วยความมืด เหตุ ฉะนั ้น ถ้า ความสว่างซึ่ง อยู่ ในตั วท ่า นมืด ไป ความมืด นั ้น จะหนา
ทึบสักเพียงใด 24 ไม่มผู
ี ใดปรนนิ
้
บติ
ั นายสองนายได้ เพราะเขาจะชังนายข้างหนึ่ งและจะรัก
นายอีกข้างหนึ่ ง หรือเขาจะนั บถือนายฝ่ายหนึ่ งและจะดูหมิน
่ นายอีกฝ่ายหนึ่ ง ท่านจะปรน
นิ บัติพระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้
จงแสวงหาทางของพระเจ้าก่อน
เราบอกท่านทัง้ หลายว่า อย่ากระวนกระวายถึงชีวต
ิ ของตนว่า จะเอาอะไร
กิน หรือ จะเอาอะไรดื่ม และอย่า กระวนกระวายถึง ร่างกายของตนว่า จะเอาอะไรนุ่ง ห่ม ชี
วิต สําคัญ ยิง่ กว่า อาหารมิ ใช่ หรือ และร่างกายสําคัญ ยิง่ กว่า เครือ
่ งนุ่ง ห่ม มิ ใช่ หรือ 26 จงดู
นกในอากาศ มันมิได้หว่าน มิได้เกี่ยว มิได้สะสมไว้ในยุง้ ฉาง แต่พระบิดาของท่านทัง้ หลาย
ผู้ทรงสถิต ในสวรรค์ ทรงเลี้ยงนกไว้ ท่านทัง้ หลายมิ ประเสริฐ กว่า นกหรือ 27 มี ใครในพวก
ท่าน โดยความกระวนกระวาย อาจต่อความสูงให้ยาวออกไปอีกสักศอกหนึ่ งได้หรือ 28 ท่าน
กระวนกระวายถึงเครือ
่ งนุ่งห่มทําไม จงพิจารณาดอกไม้ที่ทุ่งนาว่า มันงอกงามเจริญขึ้นได้
อย่างไร มัน ไม่ ทํางาน มัน ไม่ ปั่นด้าย 29 และเราบอกท่านทัง้ หลายว่า ซาโลมอนเมื่อ บริบู
รณ ์ ด้วยสง่า ราศี ของท่าน ก็ มิได้ ทรงเครือ
่ งงามเท่า ดอกไม้ นี้ ดอกหนึ่ ง 30 เหตุ ฉะนั ้น ถ้า
พระเจ้า ทรงตกแต่ง หญ้า ที่ ทุ ่ง นาอย่างนั ้น ซึ่ง เป็น อยู่ วัน นี้ และรุ ง่ ขึ้น ต้องทิง้ ในเตาไฟ โอ
ผู้ มี ความเชื่อ น้ อย พระองค์ จะไม่ ทรงตกแต่ง ท่านมากยิง่ กว่า นั ้น หรือ 31 เหตุ ฉะนั ้น อย่า
กระวนกระวายว่า เราจะเอาอะไรกิน หรือจะเอาอะไรดื่ม หรือจะเอาอะไรนุ่งห่ม 32 (เพราะ
ว่าพวกต่างชาติแสวงหาสิง่ ของทัง้ ปวงนี้ � แต่ว่าพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรง
ทราบแล้ วว ่า ท่านต้องการสิง่ ทัง้ ปวงเหล่า นี้ 33 แต่ ท่านทัง้ หลายจงแสวงหาอาณาจักร
ของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิม
่ เติมสิ่งทัง้ ปวง
เหล่านี้ ให้แก่ท่าน 34 เหตุฉะนั ้น อย่ากระวนกระวายถึงพรุ ง่ นี้ เพราะว่าพรุ ง่ นี้ ก็จะมีการกระ
วนกระวายสําหรับพรุ ง่ นี้ เอง แต่ละวันก็มีทุกข์พออยูแล้
่ ว�
25 เหตุ ฉะนั ้น

7
อย่ากล่าวโทษผู้อื่น

1 “อย่า กล่าวโทษเขา

เพื่อท่านจะไม่ต้องถูกกล่าวโทษ 2 เพราะว่าท่านทัง้ หลายจะกล่าว
โทษเขาอย่างไร ท่านจะต้องถูกกล่าวโทษอย่างนั ้น และท่านจะตวงให้เขาด้วยทะนานอันใด
ท่านจะได้รบ
ั ตวงด้วยทะนานอันนั ้น 3 เหตุไฉนท่านมองดูผงที่อยู่ในตาพี่น้องของท่าน แต่
ไม่ ยอมพิจารณาไม้ ทัง้ ท่อนที่ อยู่ ในตาของท่านเอง 4 หรือ เหตุ ไฉนท่านจะกล่าวแก่ พี่ น้ อง
ของท่านว่า ‘ให้เราเขี่ยผงออกจากตาของท่าน� แต่ดูเถิด ไม้ทัง้ ท่อนก็อยูในตาของท่
่
านเอง
5 ท่านคนหน้า ซื่อ ใจคด จงชัก ไม้ ทัง
้ ท่อนออกจากตาของท่านก่อน แล้วท่านจะเห็นได้ ถนั ด
จึงจะเขี่ยผงออกจากตาพี่น้องของท่านได้ 6 อย่าให้สิ่งซึ่งบริสุทธิ์แก่สุนัข และอย่าโยนไข่มุ
กของท่านให้แก่สุกร เกลือกว่ามันจะเหยียบยํ่าเสีย และจะหันกลับมากัดตัวท่านด้วย
พระสัญญาอันน่าอัศจรรย์แก่ผู้อธิษฐาน (ลก 11:5-13)
จงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่าน 8 เพราะว่าทุกคนที่ขอก
ได้
็ รบ
ั คนทีแ
่ สวงหาก็พบ และคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขา 9 ในพวกท่านมีใครบ้างที่จะเอาก้อน
หิน ให้บุตร เมื่อ เขาขอขนมปัง 10 หรือ ให้งู เมื่ อบ ุตรขอปลา 11 เหตุ ฉะนั ้น ถ้า ท่านทัง้ หลาย
7 จงขอแล้วจะได้
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เองผูเ้ ป็นคนชัว่ ยังรู จ
้ ักให้ของดีแก่บุตรของตน ยิง่ กว่านั ้นสักเท่าใดพระบิดาของท่านผู้ทรง
สถิตในสวรรค์จะประทานของดีแก่ผู้ที่ขอจากพระองค์
กฎทองคํา

12 เหตุฉะนั ้น

สิ่งสารพัดซึ่งท่านปรารถนาให้มนุษย์ทําแก่ท่าน จงกระทําอย่างนั ้นแก่เขา
เหมือนกัน เพราะว่านี่ คือพระราชบัญญัติและคําของศาสดาพยากรณ์
คนแสวงหาความรอดมีน้ อย คนจํานวนมากจึงหลงไป
จงเข้าไปทางประตู แคบ เพราะว่า ประตู ใหญ่ และทางกว้างนั ้น นํา ไปถึง ความพินาศ
14 เพราะว่าประตูซ่ึงนําไปถึงชีวตน
และคนที่เข้าไปทางนั ้นมมาก
ี
ิ นก
ั้ ค
็ ับและทางก็แคบ ผูที
้ ่
หาพบก็มีน้อย
13

เรารู จ
้ ักผู้พยากรณ์ เท็จได้โดยคําสอนของเขา
จงระวัง ผู้ พยากรณ์ เท ็จ ที่มาหาท่านนุ่ง ห่ มด ุจ แกะ แต่ ภายในเขาร้ายกาจดุจ สุนัข ป่า
16 ท่านจะรู จ
้ ักเขาได้ด้วยผลของเขา มนุษย์เก็บผลองุน
่ จากต้นไม้หนามหรือ หรือว่าเก็บผล
มะเดื่อ จากต้น ผัก หนาม 17 ดัง นั ้น แหละต้นไม้ ดี ทุ กต้น ย่อมให้แต่ ผลดี ต้นไม้ เลวก็ ยอ
่ มให้
ผลเลว 18 ต้นไม้ดีจะเกิดผลเลวไม่ได้ หรือต้นไม้เลวจะเกิดผลดีก็ไม่ได้ 19 ต้นไม้ทุกต้นซึ่ง
ไม่เกิดผลดี ยอ
่ มต้องถูกฟันลงและทิง้ เสียในไฟ 20 เหตุ ฉะนั ้น ท่านจะรู จ
้ ักเขาได้ เพราะผล
ของเขา
15

ผู้เคร่งศาสนาหลายคนหลงหายไป

21 มิใช่ทุกคนที่รอ
้ งแก่เราว่า ‘พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า� จะได้เข้าในอาณาจักรแห่ง

สวรรค์ แต่ ผู้ที่ ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ จึงจะเข้าได้ 22 เมื่อ
ถึง วัน นั ้น จะมี คนเป็ นอ ัน มากร้องแก่ เราว่า ‘พระองค์ เจ้าข้า พระองค์ เจ้าข้า ข้า พระองค์ ได้
พยากรณ์ ในพระนามของพระองค์ และได้ขับผีออกในพระนามของพระองค์ และได้กระทํา
การมหัศจรรย์เป็ นอันมากในพระนามของพระองค์มิใช่หรือ� 23 เมื่อนั ้นเราจะแจ้งแก่เขา
ว่า ‘เราไม่เคยรู จ
้ ักเจ้าเลย เจ้าผู้กระทําความชัว่ ช้า จงไปเสียให้พ้นจากเรา�

รากฐานสองชนิ ด (ลก 6:47-49)
เหตุ ฉะนั ้น ผู้ ใดที่ ได้ ยิน คํา เหล่า นี้ ของเราและประพฤติ ตาม เขาก็ เปรียบเสมือนผู้ ที่ มี
สติ ปัญญาสร้างเรือนของตนไว้บนศิ ลา 25 ฝนก็ ตกและนํ้า ก็ ไหลท่วม ลมก็ พัด ปะทะเรือน
นั ้น แต่เรือนมิได้พังลง เพราะว่ารากตัง้ อยูบ
่ นศิลา 26 แต่ผูที
้ ่ได้ยินคําเหล่านี้ ของเราและไม่
ประพฤติตาม เขาก็เปรียบเสมือนผู้ที่โง่เขลาสร้างเรือนของตนไว้บนทราย 27 ฝนก็ตกและ
นํ้าก็ไหลท่วม ลมก็พัดปะทะเรือนนั ้น เรือนนั ้นก็พังทลายลง และการซึ่งพังทลายนั ้นก็ใหญ่
ยิง่ นั ก� 28 ต่อมาครัน
้ พระเยซู ตรัสถ้อยคําเหล่านี้ เสร็จแล้ว ประชาชนก็อัศจรรย์ใจด้วยคํา
สัง่ สอนของพระองค์ 29 เพราะว่าพระองค์ได้ทรงสัง่ สอนเขาด้วยสิทธิอํานาจ ไม่เหมือนพวก
ธรรมาจารย์
24

8

คนโรคเรือ
้ นหายป่วย

1 เมื่อพระองค์เสด็จลงมาจากภูเขาแล้ว

คนเป็ นอันมากได้ติดตามพระองค์ไป 2 ดูเถิด มี
คนโรคเรือ
้ นมานมัสการพระองค์ แล ้ วท ูล ว่า “พระองค์ เจ้าข้า เพียงแต่ พระองค์ จะโปรด ก็
จะทรงบันดาลให้ข้า พระองค์ สะอาดได้� 3 พระเยซู ทรงยื่น พระหัตถ์ ถู กต้องเขา แล ้วตรัสว
่า “เราพอใจแล้ว จงสะอาดเถิด� ในทันใดนั ้นโรคเรือ
้ นของเขาก็หาย 4 ฝ่ายพระเยซูตรัสส
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ัง่ เขาว่า “อย่า บอกเล่า ให้ผู้ ใดฟัง เลย แต่ จงไปสําแดงตัว แก่ ปุ โรหิต และถวายเครือ
่ งถวาย
ตามซึ่งโมเสสได้สัง่ ไว้ เพื่อเป็นหลักฐานต่อคนทัง้ หลาย�
ผู้รบ
ั ใช้ของนายร้อยหายป่วย (ลก 7:1-10)
5 เมื่อพระเยซู เสด็จเข้าไปในเมืองคาเปอรนาอุม

มีนายร้อยคนหนึ่ งมาอ้อนวอนพระองค์
“พระองค์เจ้าข้า ผู้รบ
ั ใช้ของข้าพระองค์เป็ นอัมพาตอยู่ที่บ้าน ทนทุกข์เวทนามาก�
7 พระเยซู จึง ตรัส กับ เขาว่า “เราจะไปรักษาเขาให้ หาย � 8 นายร้อยผู้ นั้น ทูล ว่า “พระองค์
เจ้าข้า ข้าพระองค์ไม่สมควรที่จะรับเสด็จพระองค์เข้าใต้ชายคาของข้าพระองค์ ขอพระองค์
ตรัสเท่านั ้น ผู้รบ
ั ใช้ของข้าพระองค์ก็จะหายโรค 9 เพราะเหตุวา่ ข้าพระองค์เป็นคนอยู่ใต้วิน
ัย ทหาร แต่ ก็ ยั งม ี ทหารอยู่ ใต้ บังคับ บัญชาข้า พระองค์ ข้า พระองค์ จะบอกแก่ คนนี้ ว่า ‘ไป �
เขาก็ไป บอกแก่คนนั ้ นว่า ‘มา� เขาก็มา บอกผู้รับใช้ของข้าพระองค์ว่า ‘จงทําสิง่ นี้ � เขาก็
ทํา � 10 ครัน
้ พระเยซู ทรงได้ ยน
ิ ดัง นั ้ นก ็ ประหลาดพระทัย นั ก ตรัส กับ บรรดาคนที่ ตามพระ
องค์ ว่า “เราบอกความจริงแก่ ท่านทัง้ หลายว่า เราไม่ เคยพบความเชื่อที่ไหนมากเท่า นี้ แม้
ในอิสราเอล 11 เราบอกท่านทัง้ หลายว่า คนเป็ นอ ัน มากจะมาจากทิศ ตะวัน ออกและทิศ
ตะวัน ตก จะมาเอนกายลงกั นก ับ อับ ราฮัม และอิส อัค และยาโคบในอาณาจักรแห่ง สวรรค์
12 แต่บรรดาลูกของอาณาจักรจะต้องถูกขับไล่ไสส่งออกไปในที่มืดภายนอก ที่นั ่นจะมีเสียง
ร้องไห้ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน� 13 แล้วพระเยซูจึงตรัสกับนายร้อยว่า “ไปเถิด ท่านได้เชื่ออย่างไร
ก็ให้เป็นแก่ท่านอย่างนั ้น� และในเวลานั ้นเอง ผู้รบ
ั ใช้ของเขาก็หายเป็นปกติ
6 ทูลว่า

แม่ยายของเปโตรหายป่วย (มก 1:29-34; ลก 4:38-41)
พระองค์ก็ทอดพระเนตรเห็นแม่ยายของ
15
เปโตรนอนป่วยจับไข้อยู่ พระองค์ ทรงถูกต้องมือนาง ไข้นั ้ นก็หาย นางจึงลุกขึ้นปรนนิ บั
ติเขาทัง้ หลาย 16 พอคํ่าลง เขาพาคนเป็ นอันมากที่มีผีเข้าสิงมาหาพระองค์ พระองค์ก็ทรง
ขับผีออกด้วยพระดํารัสของพระองค์ และบรรดาคนเจ็บป่วยนั ้น พระองค์ก็ได้ทรงรักษาให้
หาย 17 ทัง้ นี้ เพื่อ จะให้สําเร็จ ตามพระวจนะโดยอิสยาห์ศาสดาพยากรณ์ ที่ วา่ ‘ท่านได้ แบก
ความเจ็บ ไข้ ของเราทัง้ หลาย และหอบโรคของเราไป� 18 ครัน
้ พระเยซู ทอดพระเนตรเห็น
ประชาชนเป็นอันมากมาล้อมพระองค์ไว้ พระองค์จึงตรัสสัง่ ให้ข้ามฟากไป
14 ครัน
้ พระเยซู เสด็จเข้าไปในเรือนของเปโตร

ทรงลองใจผู้ติดตามพระองค์ (ลก 9:57-62)
ขณะนั ้ นม ี ธรรมาจารย์ คนหนึ่ ง มาหาพระองค์ ทูล ว่า “อาจารย์ เจ้าข้า ท่านไปทางไหน
ข้าพเจ้า จะตามท่านไปทางนั ้น� 20 พระเยซู จึง ตรัส กับ เขาว่า “สุ นัข จิง้ จอกยั งม ี โพรง และ
นกในอากาศยั งม ี รัง แต่ บุ ตรมนุษย์ ไม่มี ที่ ที่ จะวางศีรษะ� 21 อี กคนหนึ่ ง ในพวกสาวก
ของพระองค์ ทูล พระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า ขอทรงโปรดให้ ข้า พระองค์ ไปฝัง ศพบิดาข้า
พระองค์ก่อน� 22 พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า “จงตามเรามาเถิด ปล่อยให้คนตายฝังคนตาย
ของเขาเองเถิด�
19

พายุสงบลงด้วยพระดํารัสของพระเยซู (มก 4:36-41; ลก 8:22-25)
เมื่อ พระองค์ เสด็จ ลง เรือ พวก สาวก ของ พระองค์ ก็ ตามพ ระ องค์ ไป 24 ดู เถิด เก ิด
พายุ ใหญ่ ในทะเลจนคลื่น ซัด ท่วมเรือ แต่ พระองค์ บรรทมหลั บอย ู่ 25 และพวกสาวกของ
พระองค์ ได้ มาปลุก พระองค์ ทูล ว่า “พระองค์ เจ้าข้า ขอโปรดช่วยพวกเราเถิด เรากําลัง จะ
พินาศอยูแล้
่ ว� 26 พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “เหตุไฉนเจ้าจึงหวาดกลัว โอ เจ้าผูมี
้ ความเชื่อ
23
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27 คนเหล่านั ้นก็

น้ อย� แล้วพระองค์ทรงลุกขึ้นห้ามลมและทะเล คลื่นลมก็สงบเงียบทัว่ ไป
อัศจรรย์ใจพูดกันว่า “ท่านผู้นี้ เป็นคนอย่างไรหนอ จนชัน
้ ลมและทะเลก็เชื่อฟังท่าน�
คนถูกผีสิงที่แดนเกอร์กาซี (มก 5:1-21; ลก 8:26-40)

ครัน
้ พระองค์ ทรงข้ามฟากไปถึง แดนกาดาราแล้ว มี คนสองคนที่ มี ผี สิ งได้ ออกจาก
อุโมงค์ ฝังศพมาพบพระองค์ พวกเขาดุรา้ ยนั ก จนไม่มีผู้ใดอาจผ่านไปทางนั ้นได้ 29 ดู เถิด
เขาร้องตะโกนว่า “พระเยซู ผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้า เราเกี่ยวข้องอะไรกั บท่านเล่า ท่าน
มาที่นี่ เพื่อจะทรมานพวกเราก่อนเวลาหรือ� 30 ไกลจากที่นั่นมีสุกรฝูงใหญ่กําลังหากินอยู่
31 ผี เหล่ านั ้น ได้ ออ
้ นวอนพระองค์ ว่า “ถ้า ท่านขับ พวกเราออก ก็ ขอให้เข ้า อยู่ในฝูง สุ กรน น
ั้
เถิด� 32 พระองค์จึงตรัสแก่ผีเหล่านั ้นว่า “ไปเถอะ� ผีเหล่านั ้นกอ
็ อกไปเข้าสิงอยูใ่ นฝูงสุกร
ดูเถิด สุกรทัง้ ฝูงนั ้นก็วงิ่ กระโดดจากหน้าผาชันลงไปในทะเล และจมนํ้าตายจนสิน
้ 33 ฝ่าย
คนเลี้ยงสุกรก็หนี เข้าไปในนคร เล่าบรรดาเหตุการณ์ ซึ่งเป็นไปนั ้น กับเหตุที่เกิดขึ้นแก่คนที่
มีผีเข้าสิงอยู่นั ้น 34 ดูเถิด คนทัง้ นครพากันออกมาพบพระเยซู เมื่อพบพระองค์แล้ว เขาจึ
งอ้อนวอนขอให้พระองค์ไปเสียจากเขตแดนของเขา
28

9
พระเยซูทรงรักษาคนอัมพาต (มก 2:3-12; ลก 5:18-26)

1 และพระองค์ก็เสด็จลงเรือข้ามฟากไปยังเมืองของพระองค์ 2 ดูเถิด เขาหามคนอัมพาต

คนหนึ่ ง ซึ่ง นอนอยู่ บนที่นอนมาหาพระองค์ เมื่อ พระเยซู ทอดพระเนตรเห็น ความเชื่อ ของ
เขาทัง้ หลาย จึง ตรัส กับ คนอัมพาตว่า “ลูก เอ๋ย จงชื่น ใจเถิด บาปของเจ้า ได้ รบ
ั การอภัย
แล้ว� 3 ดูเถิด พวกธรรมาจารย์บางคนคิดในใจว่า “คนนี้ พูดหมิน
่ ประมาท� 4 ฝ่ายพระเยซู
ทรงทราบความคิด ของเขาจึง ตรัสว ่า “เหตุ ไฉนท่านทัง้ หลายคิด ชัว่ อยู่ ในใจเล่า 5 ที่ จะว่า
‘บาปของเจ้าได้รบ
ั การอภัยแล้ว� หรือจะว่า ‘จงลุกขึ้นเดินไปเถิด� นั ้น ข้างไหนจะง่ายกว่า
กัน 6 แต่เพื่อท่านทัง้ หลายจะได้รู ว่้ า บุตรมนุษย์มีสิทธิอํานาจในโลกที่จะโปรดยกความผิด
บาปได้� (พระองค์ จึงตรัสสัง่ คนอัมพาตว่า� “จงลุกขึ้นยกที่นอนกลับไปบ้านเถิด� 7 เขา
จึงลุกขึ้นไปบ้านของตน 8 เมื่อประชาชนเป็นอันมากเห็นดังนั ้น เขาก็อัศจรรย์ใจ แล้วพากัน
สรรเสริญพระเจ้า ผู้ได้ทรงประทานสิทธิอาํ นาจเช่นนั ้นแก่มนุษย์

ทรงเรียกมัทธิวคนเก็บภาษี (มก 2:14-20; ลก 5:27-35)
ก็ ทอดพระเนตรเห็น ชายคนหนึ่ ง ชื่ อม ัทธิวน ั ง่ อยู่ที่ ด่าน
เก็บภาษี จึงตรัสกับเขาว่า “จงตามเรามาเถิด� เขาก็ ลุ กขึ้นตามพระองค์ ไป 10 ต่อมาเมื่อ
พระเยซูเอนพระกายลงเสวยอยู่ในเรือน ดูเถิด มีคนเก็บภาษี และคนบาปอื่นๆหลายคนเข้า
มาเอนกายลงร่วมสํารับก ับ พระองค์ และกับ พวกสาวกของพระองค์ 11 เมื่อ พวกฟาริสี เห
็น แล้ว ก็ กล ่าวแก่ พวกสาวกของพระองค์ ว่า “ทําไมอาจารย์ ของท่านจึง รับ ประทานอาหาร
ร่วมกับ คนเก็บ ภาษี และคนบาปเล่า� 12 เมื่อ พระเยซู ทรงได้ยน
ิ เช่น นั ้น จึง ตรัส กับ พวกเขา
ว่า “คนปกติ ไม่ ต้องการหมอ แต่ คนเจ็บ ป่วยต้องการหมอ 13 ท่านทัง้ หลายจงไปเรียนรู ้
ความหมายของข้อความที่ ว่า ‘เราประสงค์ ความเมตตา ไม่ ประสงค์ เครือ
่ งสัตวบู ชา� ด้วย
ว่าเรามิได้มาเพื่อจะเรียกคนชอบธรรม แต่มาเรียกคนบาปให้กลับใจเสียใหม่� 14 แล้วพวก
สาวกของยอห์นมาหาพระองค์ทูลว่า “เหตุไฉนพวกข้าพระองค์และพวกฟาริสีถืออดอาหา
รบ่อยๆ แต่ พวกสาวกของพระองค์ ไม่ ถือ อดอาหาร� 15 พระเยซู จึง ตรัส กับ เขาว่า “สหาย
9 ครัน
้ พระเยซู เสด็จ เลยที่ นั่น ไป
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ของเจ้า บ่าวเป็น ทุกข์ โศกเศร้า เมื่อ เจ้า บ่าวยัง อยู่ กับ เขาได้ หรือ แต่ วัน นั ้น จะมาถึง เมื่อ เจ้า
บ่าวจะต้องจากเขาไป เมื่อนั ้นเขาจะถืออดอาหาร
คําอุปมาเกี่ยวกับเสื้อผ้าและถุงหนั ง (มก 2:21-22; ลก 5:36-39)

16 ไม่มีผู้ใดเอาท่อนผ้าทอใหม่มาปะเสื้อเก่า

เพราะว่าผ้าที่ปะเข้านั ้น เมื่อหดจะทําให้เสื้อ
เก่าขาดกว้างออกไปอีก 17 และไม่มีผู้ใดเอานํ้าองุน
่ ใหม่มาใส่ในถุงหนั งเก่า ถ้าทําอย่างนั ้น
ถุงหนั งจะขาด นํ้าองุน
่ จะรัว่ ทัง้ ถุงหนั งก็จะเสียไปด้วย แต่เขาย่อมเอานํ้าองุน
่ ใหม่ใส่ ในถุง
หนั งใหม่ แล้วทัง้ สองอย่างก็อยูด
่ ีด้วยกันได้�
หญิง เป็น โรคตกเลือดหายป่วย ลูกสาวของไยรัส ฟื้ นขึ้น จากความตาย (มก 5:22-43;
ลก 8:41-56)
18 เมื่อ พระองค์ กําลัง ตรัส คํา เหล่า นี้ แก่ เขา นั ้น ดู เถิด มี ขุนนาง คน หนึ่ ง มา นมัสการ
พระองค์ แล ้ วท ูล ว่า “ลูกสาวของข้า พระองค์ พ่งึ ตาย ขอพระองค์ เสด็จ ไปวางพระหัตถ์ ของ
พระองค์ บนตัว เขา แล ้ว เขาจะฟื้ นขึ้ นอ ีก� 19 ฝ่ายพระเยซู จึง ทรงลุก ขึ้น เสด็จ ตามเขาไป
และพวกสาวกของพระองค์ก็ตามไปด้วย 20 ดูเถิด มีผู้หญิงคนหนึ่ งเป็นโรคตกเลือดได้สิ บ
สองปี มาแล้วแอบมาข้างหลัง ถู กต้องชายฉลองพระองค์ 21 เพราะนางคิดในใจว่า “ถ้าเรา
ได้ แตะต้องฉลองพระองค์ เท่านั ้น เราก็ จะหายโรค� 22 ฝ่ายพระเยซู ทรงเหลียวหลัง ทอด
พระเนตรเห็นนางจึงตรัสว่า “ลูกสาวเอ๋ย จงชื่นใจเถิด ความเชื่อของเจ้าทําให้เจ้าหายเป็น
ปกติ� นั บตัง้ แต่เวลานั ้น ผูหญิ
้ งนั ้นกห
็ ายป่วยเป็นปกติ 23 ครัน
้ พระเยซูเสด็จเข้าไปในเรือน
ของขุนนางนั ้น ทอดพระเนตรเห็น พวกเป่า ปี่ และคนเป็ นอ ัน มากชุ ลม ุ นก ัน อยู่ 24 พระองค์
จึงตรัสกับเขาว่า “จงถอยออกไปเถิด ด้วยว่าเด็กหญิงคนนี้ ยงั ไม่ตาย เป็นแต่ นอนหลั บอย
ู่� เขาก็ พากัน หัวเราะเยาะพระองค์ 25 แต่ เมื่อ ทรงขับ ฝูง คนออกไปแล้ว พระองค์ ได้ เสด็จ
เข้าไปจับมือเด็กหญิง และเด็กหญิงนั ้นก็ลุกขึ้น 26 แล้วกิตติศัพท์นี้ ก็ลือไปทัว่ แคว้นนั ้น
ชายตาบอดสองคนกลับมองเห็นได้อีก
ครัน
้ พระเยซู เสด็จ ไปจากที่ นั ่น ก็ มี ชายตาบอดสองคนตามพระองค์ มาร ้ องว่า “บุ
ตรดาวิด เจ้าข้า ขอเมตตาข้า พระองค์ ทัง้ หลายเถิด� 28 และเมื่อ พระองค์ เสด็จ เข้าไปใน
เรือน ชายตาบอดทัง้ สองก็ เข้ามาหาพระองค์ พระเยซู ตรัสถามเขาว่า “เจ้ าเชื่อหรือว่า เรา
สามารถจะกระทําการนี้ ได้� เขาทูลพระองค์ว่า “เชื่อ พระเจ้าข้า� 29 แล้วพระองค์ทรงถูก
ต้องตาของพวกเขาตรัสว่า “ให้เป็นไปตามความเชื่อของเจ้าเถิด� 30 แล้วตาของพวกเขา
ก็ กล ับ เห็นดี พระเยซู ได้ ทรงกําชับ เขาอย่างแข็ง ขั นว ่า “จงระวัง อย่า ให้ ผู้ ใดรู เลย
้
� 31 แต่
เมื่อ เขาไปจากที่ นั่น แล้ว ก็ เผยแพร่กิตติศัพท์ ของพระองค์ ทัว่ แคว้น นั ้น 32 ขณะเมื่อ พระ
เยซูและเหล่าสาวกกําลังเสด็จออกไปจากที่นั ่น ดูเถิด มีผูพาคนใบ้
้
คนหนึ่ งที่มีผีสิงอยูม
่ าหา
พระองค์ 33 เมื่อ ทรงขับ ผี ออกแล้ว คนใบ้ นั้ นก ็ พู ดได้ หมู่ คนก็ อัศจรรย์ ใจพู ดก ั นว ่า “ไม่ เคย
เห็นการกระทําเช่นนี้ ในอิสราเอลเลย� 34 แต่ พวกฟาริสี กล่าวว่า “คนนี้ ขับผีออกด้วยฤทธิ์
ของนายผี�
27

คนทําการยังมีน้อยในภารกิจนี้ (มก 6:5-6; ลก 10:1-3)
พระเยซู ได้ เสด็จ ดําเนิ น ไปตามนครและหมู่บ้านโดยรอบ ทรงสัง่ สอนในธรรมศาลา
ของเขา ประกาศข่าวประเสริฐแห่งอาณาจั กรนัน
้ ทรงรักษาโรคและความป่วยไข้ทุกอย่าง
ของพลเมืองให้หาย 36 และเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นประชาชนก็ทรงสงสารเขา ด้วย
เขาอิดโรยกระจัดกระจายไปดุจ ฝูง แกะไม่ มี ผู้ เลี้ยง 37 แล ้ว พระองค์ ตรัส กับ พวกสาวกของ
35
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พระองค์ ว่า “การเก็บ เกี่ยวนั ้น เป็นการใหญ่ นั กหนา แต่ คนงานยัง น้ อยอยู่
เหตุ ฉะนั ้น
พวกท่านจงอ้อนวอนพระองค์ ผู้ ทรงเป็น เจ้าของการเก็บ เกี่ยวนั ้น ให้ ส่ง คนงานมาในการ
เก็บเกี่ยวของพระองค์�
38

10

ชื่ออัครสาวกสิบสองคนกับงานที่ทรงมอบให้ (มก 6:1-13; ลก 9:1-6)
พระองค์ก็ประทานอํานาจ
ให้เขาขับผีโสโครกออกได้ และให้รก
ั ษาโรคและความเจ็บไข้ทุกอย่างให้หายได้ 2 อัครสาวก
สิบสองคนนั ้ นมีช่ ือดังนี้ คนแรกชื่อซีโมนที่ เรียกว่าเปโตร กับอันดรู วน
์ ้ องชายของเขา ยาก
อบบุตรชายเศเบดี กับ ยอห์น น้ องชายของเขา 3 ฟี ลิป และบารโธโลมิ ว โธมัส และมัทธิว
คนเก็บ ภาษี ยากอบบุตรชายอัลเฟอัส และเลบเบอั สผ ู้ ที่ มี ชื่ ออ ี กว่า ธัดเดอัส 4 ซี โมนชาว
คานาอัน และยู ดาสอิส คาริ โอทผู้ ที่ ได้ ทรยศพระองค์ นั ้น 5 สิ บสองคนนี้ พระเยซู ทรงใช้
ให้ ออกไปและสัง่ เขาว่า “อย่า ไปทางที่ ไปสู่ พวกต่างชาติ และอย่า เข้าไปในเมืองของชาว
สะมาเรีย 6 แต่ ว่า จงไปหาแกะหลงของวงศ์ วานอิสราเอลดี กว่า 7 จงไปพลางประกาศ
พลางว่า ‘อาณาจักรแห่งสวรรค์มาใกล้แล้ว� 8 จงรักษาคนเจ็บป่วยให้หาย คนโรคเรือ
้ นให้
หายสะอาด คนตายแล้วให้ฟื้ น และจงขับผีให้ออก ท่านทัง้ หลายได้รบ
ั เปล่าๆ ก็จงให้เปล่าๆ
9 อย่าหาเหรียญทองคํา หรือเงิน หรือทองแดงไว้ในไถ้ของท่าน 10 หรือย่ามใช้ตามทาง หรือ
เสื้อคลุมสองตัว หรือรองเท้า หรือไม้เท้า เพราะว่าผู้ทํางานสมควรจะได้อาหารกิน 11 เมื่อ
ท่านมาถึงนครใดหรือเมืองใด จงสืบดูวา่ ใครเป็นคนเหมาะสมในที่นั ้น แล้วจงไปอาศัยกับผู้
นั ้นจนกว่าจะจากไป 12 ขณะเมื่อท่านขึ้นเรือน จงให้พรแก่ครัวเรือนนั ้น 13 ถ้าครัวเรือนนั ้น
สมควรรับพร ก็ให้สันติสุขของท่านอยู่กับเรือนนั ้น แต่ถ้าครัวเรือนนั ้นไม่สมควรรับพร ก็ให้
สันติสุ ขนัน
้ กลับคืนมาสู่ท่าน 14 ถ้าผู้ใดไม่ต้อนรับท่านทัง้ หลายและไม่ฟังคําของท่าน เมื่อ
จะออกจากเรือนนั ้น เมืองนั ้น จงสะบัด ผงคลี ที่ ติ ดเท้า ของท่านออกเสีย 15 เราบอกความ
จริงแก่ท่านว่า ในวันพิพากษานั ้น โทษของเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ จะเบากว่าโทษ
ของเมืองนั ้น 16 ดูเถิด เราใช้พวกท่านไปดุจแกะอยูท
่ ่ามกลางฝูงสุนัขป่า เหตุฉะนั ้นท่านจง
ฉลาดเหมือนงู และไม่มีภัยเหมือนนกเขา 17 แต่จงระวังผู้คนไว้ให้ดี เพราะพวกเขาจะมอบ
ท่านทัง้ หลายไว้กับศาล และจะเฆี่ยนท่านในธรรมศาลาของเขา 18 และท่านจะถูกนําตัวไป
อยู่ ต่อ หน้า เจ้า เมืองและกษั ตริย์ เพราะเห็น แก่ เรา เพื่อ ท่านจะได้ เป็น พยานต่อ เขาและต่อ
คนต่างชาติ 19 แต่ เมื่อเขามอบท่านไว้นั ้น อย่าเป็ นกังวลว่าจะพูดอะไรหรืออย่างไร เพราะ
เมื่อถึงเวลา คําที่ท่านจะพูดนั ้นจะทรงประทานแก่ท่านในเวลานั ้น 20 เพราะว่าผูที
้ ่พูดมใช่
ิ ตั
วท่านเอง แต่เป็นพระวิญญาณแห่งพระบิดาของท่าน ผู้ตรัสทางท่าน 21 แม้ว่าพี่ก็จะมอบ
น้ องให้ถึงความตาย พ่อจะมอบลูก และลูกก็จะทรยศต่อพ่อแม่ให้ถึงแก่ความตาย 22 ท่าน
จะถูก คนทัง้ ปวงเกลียดชัง เพราะเห็น แก่ นามของเรา แต่ ผู้ ใดที่ ทนได้ ถึงที่ สุด ผู้ นั ้น จะรอด
23 แต่ เมื่อ เขาข่มเหงท่านในเมืองนี้ จงหนี ไปยั งอ ีก เมืองหนึ่ ง เราบอกความจริง แก่ ท่านว่า
ก่อนที่ท่านจะไปทัว่ เมืองต่างๆในอิสราเอล บุตรมนุษย์จะเสด็จมา
1 เมื่อพระองค์ ทรงเรียกสาวกสิบสองคนของพระองค์ มาแล้ว

ปัญหาของสาวก
ศิษย์ ไม่ ใหญ่ กว่า ครู และทาสไม่ ใหญ่ กว่า นายของตน 25 ซึ่ง ศิษย์ จะได้ เป็น เสมอครู
ของตน และทาสเสมอนายของตนก็ พออยู่แล้ว ถ้า เขาได้ เรียกเจ้า บ้า นว่าเบเอลเซบู ล เขา
จะเรียกลู กบ ้า นของเขามากยิง่ กว่า นั ้น สัก เท่าใด 26 เหตุ ฉะนั ้น อย่า กลัว เขา เพราะว่า ไม่ มี
สิ ่ง ใดปิดบัง ไว้ที่ จะไม่ ต้องเปิด เผย หรือ การลั บท ี่ จะไม่ เผยให้ ประจักษ์ 27 ซึ่ง เรากล่าวแก่
24
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พวกท่านในที่มืด ท่านจงกล่าวในที่สว่าง และซึ่งท่านได้ยน
ิ กระซิบที่หู ท่านจงประกาศจาก
ดาดฟ้าหลังคาบ้าน 28 อย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กาย แต่ไม่มีอํานาจที่จะฆ่าจิตวิญญาณ แต่จง
กลัวพระองค์ผู้ทรงฤทธิที
์ ่ จะให้ทัง้ จิตวิญญาณทัง้ กายพินาศในนรกได้ 29 นกกระจอกสอง
ตัวเขาขายบาทหนึ่ งมิใช่หรือ แต่ถ้าพระบิดาของท่านไม่ทรงเห็นชอบ นกนั ้นแม้สักตัวเดียว
จะตกลงถึ งด ิ นก ็ ไม่ ได้ 30 ถึง ผมของท่านทัง้ หลายก็ ทรงนั บ ไว้แล ้ วท ุก เส้น 31 เหตุ ฉะนั ้น
อย่า กลัว เลย ท่านทัง้ หลายก็ มี ค่า กว่า นกกระจอกหลายตัว 32 เหตุ ดัง นั ้น ผู้ ใดจะรับ เราต่อ
หน้ามนุษย์ เราจะรับผู้นั้นต่อพระพักตร์พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ด้วย 33 แต่ผู้
ใดจะปฏิเสธเราต่อหน้ามนุษย์ เราจะปฏิเสธผู้นั้นต่อพระพักตร์พระบิดาของเราผู้ทรงสถิต
ในสวรรค์ด้วย
พระคริสต์ทรงอยูเ่ หนื อบิดาหรือมารดา

34 อย่าคิดว่าเรามาเพื่อจะนําสันติภาพมาสู่โลก

เรามิได้นําสันติภาพมาให้ แต่เรานําดาบ
มา 35 ด้วยว่าเรามาเพื่อจะให้ลูกชายหมางใจกับบิดาของตน และลูกสาวหมางใจกับมารดา
และลูกสะใภ้หมางใจกับแม่สามี 36 และผู้ที่อยูร่
่ วมเรือนเดียวกัน ก็จะเป็นศัตรู ต่อกัน 37 ผู้
ใดที่ รกบ
ั ิดามารดายิง่ กว่ารักเราก็ ไม่สมกับเรา และผู้ใดรักบุตรชายหญิงยิง่ กว่ารักเรา ผู้นั ้
นก็ไม่สมกับเรา 38 และผู้ใดที่ไม่รับเอากางเขนของตนตามเราไป ผู้นั ้นก็ไม่สมกับเรา 39 ผู้
ที่ จะเอาชีวต
ิ ของตนรอดจะกลับเสียชีวต
ิ แต่ ผู้ที่ สู้ เสียชีวต
ิ ของตนเพราะเห็นแก่ เราก็ จะได้
ชีวิตรอด 40 ผู้ที่ รับท่านทัง้ หลายก็ รบ
ั เรา และผู้ที่ รับเราก็ รบ
ั พระองค์ ที่ ทรงใช้เรามา 41 ผู้
ที่ รับ ศาสดาพยากรณ์ เพราะนามแห่ง ศาสดาพยากรณ์ นั ้น ก็ จะได้ บําเหน็ จ อย่างที่ ศาสดา
พยากรณ์ พึง ได้ รับ และผู้ ที่ รับ ผู้ ชอบธรรมเพราะนามแห่ง ผู้ ชอบธรรมนั ้น ก็ จะได้ บําเหน็ จ
อย่างที่ผู้ชอบธรรมพึงได้รับ 42 และผู้ใดจะเอานํ้าเย็นสักถ้วยหนึ่ งให้คนเล็กน้ อยเหล่านี้ คน
ใดคนหนึ่ งด่ม
ื เพราะนามแห่งศิษย์ของเราเราบอกความจริงแก่ท่านทัง้ หลายว่า คนนั ้นจะ
ขาดบําเหน็ จก็หามิได้�
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1 ต่อมาเมื่อพระเยซูตรัสสง
ั ่ สาวกสิบสองคนของพระองค์เสร็จแล้ว

ที่นั่นไปเพื่อจะสัง่ สอนและประกาศในเมืองต่างๆของเขา

พระองค์ได้เสด็จจาก

พระเยซูทรงยกย่องยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา (ลก 7:19-29)
ฝ่ายยอห์น เมื่อ ติ ดอย ู่ ในเรือนจํา ได้ ยน
ิ ถึ งก ิ จการของพระคริสต์ จึง ได้ ใช้ สาวกสองคน
ของท่านไป 3 ทูล ถามพระองค์ ว่า “ท่านเป็น ผู้ ที่ จะมานั ้น หรือ หรือ เราจะต้องคอยหาผู้ อื่น
� 4 ฝ่ายพระเยซู ตรัสตอบพวกเขาว่า “จงไปแจ้งแก่ยอห์นอีกครัง้ ถึงสิง่ ที่ ท่านได้ยน
ิ และได้
เห็น 5 คือว่าคนตาบอดก็หายบอด คนง่อยเดินได้ คนโรคเรือ
้ นหายสะอาด คนหูหนวกได้ยน
ิ
6
ได้ คนตายแล้วเป็นขึ้นมา และข่าวประเสริฐก็ประกาศแก่คนอนาถา บุคคลผู้ใดไม่สะดุด
เพราะเรา ผูนั
้ ้นเป็นสุข� 7 ครัน
้ สาวกเหล่านั ้นไปแล้ว พระเยซูเริม
่ ตรัสกับคนหมู่นั้นถึงยอห์
นว ่า “ท่านทัง้ หลายได้ ออกไปในถิน
่ ทุ รก ัน ดารเพื่ อด ู อะไร ดู ต้ นอ ้อ ไหวโดยถูก ลมพัด หรือ
8 แต่ท่านทัง
้ หลายออกไปดูอะไร ดูคนนุ่งห่มผ้าเนื้ ออ่อนนิ่ มหรือ ดูเถิด คนนุ่งห่มผ้าเนื้ อนิ่ ม
ก็อยู่ในพระนิ เวศของกษั ตริย์ 9 แต่ท่านทัง้ หลายออกไปดูอะไร ดูศาสดาพยากรณ์ หรือ แน่
ที เดียวและเราบอกท่านว่า ท่านนั ้น เป็น ยิง่ กว่า ศาสดาพยากรณ์ เสี ยอ ีก 10 คือ ผู้ นั้น เองที่
พระคัมภีร ได้
์ เข ียนถึงว่า ‘ดู เถิด เราใช้ ทูต ของเราไปข้างหน้า ท่าน ผู้ นั ้น จะเตรียมทางของ
ท่านไว้ข้างหน้าท่าน� 11 เราบอกความจริงแก่ ท่านทัง้ หลายว่า ในบรรดาคนซึ่งเกิดจากผู้
2
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หญิง มานั ้น ไม่มี ผู้ ใดใหญ่ กว่า ยอห์น ผู้ ให้ รับ บัพ ติศ มา แต่ ว่า ผู้ ที่ ตํ่าต้อยที่สุด ในอาณาจักร
แห่งสวรรค์ก็ยังใหญ่กว่ายอห์นเสียอีก 12 และตัง้ แต่สมัยยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาถึงทุกวัน
นี้ อาณาจักรแห่งสวรรค์ ก็ เป็นสิง่ ที่ คนได้ แสวงหาด้วยใจร้อนรน และผู้ที่ ใจร้อนรนก็ เป็นผู้
ที่ชิงเอาได้ 13 เพราะคําของศาสดาพยากรณ์ ทัง้ หลายและพระราชบัญญัติได้พยากรณ์ มา
จนถึง ยอห์น นี้ 14 ถ้า ท่านทัง้ หลายจะยอมรับ ในเรือ
่ งนี้ ก็ ยอห์น นี้ แหละเป็น เอลี ยาห์ ซ่ึง จะ
มานั ้น 15 ใครมี หู จงฟัง เถิด 16 เราจะเปรียบคนยุ คน ี้ เหมือนกับ อะไรดี เปรียบเหมือนเด็ก
นั ่งที่กลางตลาดร้องแก่เพื่อน 17 กล่าวว่า ‘พวกฉั นได้เป่าปี่ ให้พวกเธอ และเธอมิได้เต้นรํา
พวกฉั นได้พิลาปรํา่ ไห้แก่พวกเธอ และพวกเธอมิได้ครํา่ ครวญ� 18 ด้วยว่ายอห์นมาก็ไม่ได้
กินหรือด่ม
ื และเขาว่า ‘มีผีเข้าสิงอยู�
่ 19 ฝ่ายบุตรมนุษย์มาทังก
้ ินและดื่ม เขาก็ว่า ‘ดูเถิด
นี่ เป็นคนกินเติบและดื่ มน้าํ องุน
่ มาก เป็ นมิตรสหายกับคนเก็บภาษี และคนบาป� แต่ พระ
ปัญญาก็ปรากฏว่าชอบธรรมแล้วโดยผลแห่งพระปัญญานั ้น�
การพิพากษาสําหรับผู้ที่ไม่เชื่อ

20 แล้วพระองค์ก็ทรงตัง
้ ต้นติเตียนเมืองต่างๆที่พระองค์ได้ทรงกระทําการอิทธิฤทธิเป็
์ น

ส่วนมาก เพราะเขามิได้กลับใจเสียใหม่ 21 “วิบัติแก่เจ้า เมืองโคราซิน วิบัติแก่เจ้า เมืองเบธ
ไซอิด า เพราะถ้า การอิทธิฤทธิซึ
์ ่ง ได้ กระทํา ท่ามกลางเจ้า ได้ กระทํา ในเมืองไทระและเมือง
ไซดอน คนในเมืองทัง้ สองจะได้น่ งุ ห่มผ้ากระสอบ นั ่งบนขี้เถ้า กลับใจเสียใหม่นานมาแล้ว
22 แต่ เราบอกเจ้า ว่า ในวัน พิพากษา โทษเมืองไทระและเมืองไซดอนจะเบากว่า โทษของ
เจ้า 23 และฝ่ายเจ้า เมืองคาเปอรนาอุม ซึ่งถูกยกขึ้นเทียมฟ้าแล้ว เจ้าจะต้องลงไปถึงนรก
ต่างหาก ด้วยว่าการอิทธิฤทธิซึ
์ ่งได้ กระทําในท่ามกลางเจ้านั ้น ถ้าได้กระทําในเมืองโสโดม
เมืองนั ้น จะได้ ตัง้ อยู่ จนทุก วัน นี้ 24 แต่ เราบอกเจ้า ว่า ในวัน พิพากษา โทษเมืองโสโดมจะ
เบากว่าโทษของเจ้า� 25 ขณะนั ้นพระเยซูทูลตอบว่า “โอ ข้าแต่พระบิดา ผู้เป็นเจ้าแห่งฟ้า
สวรรค์และแผ่นดิน ข้าพระองค์ขอขอบพระคุณพระองค์ ที่พระองค์ได้ทรงปิดบังสิง่ เหล่านี้
ไว้จากผู้ มี ปัญญาและผู้ ฉลาด และได้ สําแดงให้ ผู้ น้ อยรู ้ 26 ข้า แต่ พระบิดา ที่ เป็น อย่างนั ้
นก็เพราะเป็ นที ่ชอบพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์ 27 พระบิดาของเราได้ ทรงมอบ
สิง่ สารพัดให้แก่เรา และไม่มีใครรู จ
้ ักพระบุตรนอกจากพระบิดา และไม่มีใครรู จ
้ ักพระบิดา
นอกจากพระบุตรและผู้ใดก็ตามที่พระบุตรประสงค์จะสําแดงให้รู ้
การเชื้อเชิญที่ยิง่ ใหญ่
บรรดาผู้ ทํางานเหน็ ดเหนื่ อยและแบกภาระหนั ก จงมาหาเรา และเราจะให้ ท่านทัง้
หลายหายเหนื่ อยเป็นสุข 29 จงเอาแอกของเราแบกไว้ แล ้ว เรียนจากเรา เพราะว่า เรามี
ใจอ่อนสุภาพและถ่อมลง และท่านทัง้ หลายจะพบที่ สงบสุข ในใจของตน 30 ด้วยว่า แอก
ของเราก็แบกง่าย และภาระของเราก็เบา�
28

12
พระคริสต์เป็นเจ้าเป็นใหญ่เหนื อวันสะบาโต (มก 2:23-28; ลก 6:1-5)
และพวกสาวกของพระองค์ หว
ิ จึงเริม
่
เด็ดรวงข้าวมากิน 2 แต่เมื่อพวกฟาริสีเห็นเข้า เขาจึงทูลพระองค์ว่า “ดูเถิด สาวกของท่าน
ทําการซึ่งพระราชบัญญัติห้ามไว้ในวันสะบาโต� 3 พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “พวกท่านยัง
ไม่ ได้ อ่านหรือ ซึ่ง ดาวิด ได้ กระทํา เมื่อ ท่านและพรรคพวกหิว 4 ท่านได้ เข ้า ไปในพระนิ เวศ
ของพระเจ้า รับ ประทานขนมปัง หน้า พระพักตร์ ซึ่ง พระราชบัญญั ติ ห้ามไว้ ไม่ ให้ ท่านและ
1 ในคราวนั ้น พระเยซู เสด็จ ไปในนาในวัน สะบาโต
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5 ท่านทัง
้ หลายไม่ได้อ่านในพระราชบัญญั

พรรคพวกรับประทาน ควรแต่ปุโรหิตพวกเดียว
ติหรือ ที่วา่ ในวันสะบาโตพวกปุโรหิตในพระวิหารดูหมินว
่ ันสะบาโตแต่ไม่มีความผิด 6 แต่
เราบอกท่านทัง้ หลายว่า ที่ นี่มีผู้หน่งึ เป็นใหญ่กว่าพระวิหารอีก 7 แต่ถ้าท่านทัง้ หลายได้เข
้า ใจความหมายของข้อ ที่ ว่า ‘เราประสงค์ ความเมตตา ไม่ ประสงค์ เครือ
่ งสัตวบู ชา � ท่านก็
คงจะไม่กล่าวโทษคนที่ไม่มีความผิด 8 เพราะว่าบุตรมนุษย์เป็นเจ้าเป็นใหญ่เหนื อวันสะบา
โต�
ทรงรักษาชายมือลีบ (มก 3:1-6; ลก 6:6-11)
พระองค์ ก็ เข้าไปในธรรมศาลาของเขา 10 ดู เถิด
มีชายคนหนึ่ งมือข้างหนึ่ งลีบ คนทัง้ หลายถามพระองค์ว่า “การรักษาโรคในวันสะบาโตนั ้น
พระราชบัญญั ติ ห้ามไว้หรือ ไม่ � เพื่อ เขาจะหาเหตุ ฟ้องพระองค์ ได้ 11 พระองค์ จึง ตรัส กับ
เขาว่า “ถ้าผู้ใดในพวกท่านมีแกะตัวเดียวและแกะตัวนน
ั ้ ตกบ่อในวันสะบาโต ผู้นั ้นจะไม่ฉุ
12
ดลากแกะตัวนัน
้ ขึ้นหรือ
มนุษย์คนหนึ่ งย่อมประเสริฐยิง่ กว่าแกะมากเท่าใด เหตุฉะนั ้น
จึงถูกต้องตามพระราชบัญญัติให้ทําการดีได้ในวันสะบาโต� 13 แล้วพระองค์ก็ตรัสกับชาย
คนนั ้ นว ่า “จงเหยียดมือ ออกเถิด� เขาก็ เหย ียดออก และมือ นั ้ นก ็ หายเป็น ปกติ เหมือ นมื
ออ ีก ข้างหนึ่ ง 14 ฝ่ายพวกฟาริสี ก็ ออกไปปรึกษากัน ถึง พระองค์ ว่า จะทํา อย่างไรจึง จะฆ่า
พระองค์ได้
9 แล ้ว เมื่อ พระองค์ ได้ เสด็จ ไปจากที่ นั ่น

ฝูงชนที่ติดตามมาได้รบ
ั การรักษาให้หาย
แต่ เมื่อ พระเยซู ทรงทราบ พระองค์ จึง ได้ เสด็จ ออกไปจากที่ นั ่น และคนเป็ นอ ัน มาก
ก็ตามพระองค์ ไป พระองค์ ก็ ทรงรักษาเขาให้หายโรคสิน
้ ทุกคน 16 แล้วพระองค์ ทรงกําชับ
ห้ามเขามิ ให้ แพร่งพรายว่า พระองค์ คือ ผู้ ใด 17 ทัง้ นี้ เพื่อ คํา ที่ ได้ กล ่าวไว้ แล ้ว โดยอิส ยาห์
ศาสดาพยากรณ์ จะสําเร็จ ซึ่ง ว่า 18 ‘ดู เถิด ผู้รบ
ั ใช้ ของเราซึ่ง เราได้ เลือกสรรไว้ ที่ รัก ของ
เรา ผู้ ซึ่ง จิตใจเราโปรดปราน เราจะเอาวิญญาณของเราสวมท่านไว้ ท่านจะประกาศการ
พิพากษาแก่ พวกต่างชาติ 19 ท่านจะไม่ ทะเลาะวิวาท และไม่ รอ
้ งเสียงดัง ไม่มี ใครได้ยน
ิ
เสียงของท่านตามถนน 20 ไม้อ้อชํ้าแล้วท่านจะไม่หัก ไส้ตะเกียงเป็นควันแล้วท่านจะไม่ดับ
กว่าท่านจะทําให้การพิพากษามีชัยชนะ 21 และพวกต่างชาติจะวางใจในนามของท่าน�
15

ชายมี ผีสิ งได้ รบ
ั การรักษา พวกฟาริสี กล่าวหาว่าเป็นโดยฤทธิอ
์ าํ นาจของเบเอลเซบู ล
(มก 3:23-30; ลก 11:14-23)
22 ขณะนั ้น เขาพาคนหนึ่ งม ี ผี เข ้า สิง อยู่ ทัง
้ ตาบอดและเป็น ใบ้ มาหาพระองค์ พระองค์
ทรงรักษาให้ หาย คนตาบอดและใบ้ นั้น จึง พูด จึง เห็น ได้ 23 และคนทัง้ ปวงก็ อัศจรรย์ ใจถา
มกั นว ่า “คนนี้ เป็น บุตรของดาวิดม ิ ใช่ หรือ � 24 แต่ พวกฟาริสี เมื่อ ได้ ยน
ิ ดัง นั ้ นก ็ พู ดก ั นว ่า
“ผู้ นี้ ขับผีออกได้ ก็ เพราะใช้อาํ นาจเบเอลเซบู ลผู้ เป็นนายผีนั ้น� 25 ฝ่ายพระเยซู ทรงทราบ
ความคิด ของเขาจึง ตรัส กับ เขาว่า “ราชอาณาจักรใดๆซึ่ง แตกแยกกันเองก็ จะรกร้างไป
เมืองใดๆหรือครัวเรือนใดๆซึ่งแตกแยกกันเองจะตัง้ อยู่ไม่ ได้ 26 และถ้าซาตานขับซาตาน
ออกมั นก ็ แตกแยกกัน ในตัว มัน เอง แล ้ วอาณาจักรของมัน จะตัง้ อยู่ อย่างไรได้ 27 และถ้า
เราขับ ผี ออกโดยเบเอลเซบู ล พวกพ้องของท่านทัง้ หลายขับ มัน ออกโดยอํานาจของใคร
เล่า เหตุ ฉะนั ้นพวกพ้องของท่านเองจะเป็นผู้ตัดสินกล่าวโทษพวกท่าน 28 แต่ ถ้าเราขับผี
ออกด้วยพระวิญญาณของพระเจ้า อาณาจักรของพระเจ้าก็มาถึงท่านแล้ว 29 หรือใครจะ
เข้าไปในเรือนของคนที่ มี กําลังมากและปล้นเอาทรัพย์ของเขาอย่างไรได้ เว้นแต่ จะจับคน

มัทธิว 12:30

1094

มัทธิว 12:48
30 ผู้ ที่ ไม่ อยู่ฝ่ายเราก็

ที่ มีกําลังมากนั ้ นมัดไว้เสี ยก่อน แล้วจึงจะปล้นทรัพย์ในเรือนนั ้นได้
เป็นปฏิปักษ์ ต่อเรา และผู้ที่ไม่รวบรวมไว้กับเราก็เป็นผู้กระทําให้กระจัดกระจายไป

ความบาปซึ่งทรงอภัยให้ไม่ได้ (มก 3:29-30)
เพราะฉะนั ้น เราบอกท่านทัง้ หลายว่า ความผิด บาปและคํา หมิน
่ ประมาททุก อย่าง
จะโปรดยกให้ มนุษย์ ได้ เว้น แต่ คํา หมิน
่ ประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ ์ จะทรงโปรดยกให้
มนุษย์ไม่ได้ 32 ผู้ใดจะกล่าวร้ายบุตรมนุษย์จะโปรดยกให้ผู้นั ้นได้ แต่ผู้ใดจะกล่าวร้ายพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ จะทรงโปรดยกให้ผู้นั ้นไม่ได้ทัง้ โลกนี้ โลกหน้า
31

คําพูดที่ชว
ั ่ ร้ายแสดงให้เห็นถึงจิตใจที่ชัว่ ร้าย (ลก 6:43-45)

33 จงกระทําให้ต้นไม้ ดี และผลของต้นไม้ นั้นดี

หรือกระทําให้ต้นไม้เลวและผลของต้นไม้
นั ้น เลว เพราะเราจะรู จ
้ ัก ต้นไม้ ด้วยผลของมัน 34 โอ ชาติ งู ร้าย เจ้ าเป็น คนชัว่ แล้ว จะพูด
ความดีได้อย่างไร ด้วยว่าปากย่อมพูดจากสิง่ ที่ เต็มอยู่ในใจ 35 คนดีก็เอาของดีมาจากคลั
งดีแห่งใจนั ้น คนชัวก
่ ็เอาของชัว่ มาจากคลังชัว่ 36 ฝ่ายเราบอกเจ้าทัง้ หลายว่า คําที่ไม่เป็น
สาระทุก คํา ซึ่ง มนุษย์ พู ดนั ้น มนุษย์ จะต้องให้การสําหรับ ถ้อยคํา เหล่า นั ้น ในวัน พิพากษา
37 เหตุว่าที่เจ้าจะพ้นโทษได้ หรือจะต้องถูกปรับโทษนั ้น ก็เพราะวาจาของเจ้า�
โยนาห์คือตัวอย่างการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระคริสต์ (ลก 11:29-44)
คราวนั ้ นม ี บางคนในพวกธรรมาจารย์ และพวกฟาริ สี ทูล ว่า “อาจารย์ เจ้าข้า พวก
ข้าพเจ้า อยากจะเห็น หมายสําคัญ จากท่าน� 39 พระองค์ จึง ตรัส ตอบเขาว่า “คนชาติ ชัว่
และเล่นชู้แสวงหาหมายสําคัญ และจะไม่ทรงโปรดให้หมายสําคัญแก่เขา เว้นไว้แต่หมาย
สําคัญ ของโยนาห์ ศาสดาพยากรณ์ 40 ด้วยว่า ‘โยนาห์ ได้ อยู่ ในท้องปลาวาฬสามวัน สาม
คืน� ฉั นใด บุ ตรมนุษย์จะอยู่ในท้องแผ่นดินสามวันสามคืนฉั น นั ้น 41 ชนชาวนี นะเวห์จะ
ลุก ขึ้น ในวัน พิพากษาพร้อมกับ คนยุ คน ี้ และจะกล่าวโทษเขา ด้วยว่า ชาวนี นะเวห์ ได้ กล
ับ ใจเสีย ใหม่ เพราะคํา ประกาศของโยนาห์ และดู เถิด ผู้ เป็น ใหญ่ กว่า โยนาห์ อยู่ ที่ นี่ 42 นา
งกษั ตริย์ฝ่ายทิศใต้จะลุกขึ้นในวันพิพากษาพร้อมกับคนยุคนี้ และจะกล่าวโทษเขา ด้วยว่า
พระนางนั ้นได้มาจากที่สุดปลายแผ่นดินโลกเพื่อจะฟังสติปัญญาของซาโลมอน และดูเถิด
ผู้เป็นใหญ่กว่าซาโลมอนก็อยูที
่ ่นี่
38

บัน
้ ปลายของผู้ที่งมงายหวังพึ่งความดีของตนเอง (ลก 11:24-26)

43 เมื่อ ผี โสโครกออกมาจากผู้ ใดแล้ว

มั นก็ท่องเที่ยวไปในที่ กันดาร เพื่อแสวงหาที่ หยุด
พัก แต่ ไม่ พบเลย
แล ้วมั นก ็ กล่าวว่า ‘ข้า จะกลับ ไปยัง เรือนของข้า ที่ ข้า ได้ ออกมานั ้น�
และเมื่ อม ัน มาถึ งก ็ เห ็น เรือนนั ้ นว ่าง กวาดและตกแต่ง ไว้แล้ว 45 มัน จึง ไปรับ เอาผี อ่ืนอ ีก
เจ็ดผีรา้ ยกว่ามันเอง แล้วก็เข้าไปอาศัยที่นั ่น และในที่สุดคนนั ้นกต
็ กที่นั่งร้ายกว่าตอนแรก
คนชาติชวน
ั ่ ี้ก็จะเป็นอย่างนั ้น�
44

ผู้ ประพฤติ ตามพ ระ ประสงค์ ของ พระเจ้า ก็ เปรียบ เหมือน ญาติ พี่ น้ อง ของ พระ คริสต์
(มก 3:31-35; ลก 8:19-21)
46 ขณะ ที่ พระองค์ ยัง ตรัส กับ ประชาชน อยู่ นั ้น ดู เถิด มารดา และ พวก น้ อง ชาย ของ
พระองค์ พา กัน มา ยืน อยู่ ภายนอก ประสงค์ จะ สนทนา กับ พระองค์ 47 แล ้ว มี คน หนึ่ ง ทูล
พระองค์ว่า “ดูเถิด มารดาและพวกน้ องชายของพระองค์ยน
ื อยูข
่ ้างนอกประสงค์จะสนทนา
48
กับ พระองค์� แต่ พระองค์ ตรัส ตอบผู้ ที่ ทูล พระองค์ นั้ นว ่า “ใครเป็น มารดาของเรา ใคร
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49 พระองค์ทรงเหยียดพระหัตถ์ไปทางพวกสาวกของพระองค์

เป็นพีน
่ ้ องของเรา�
และตรั
สว่า “ดูเถิด นี่ เป็นมารดาและพี่น้องของเรา 50 ด้วยว่าผู้ใดจะกระทําตามพระทัยพระบิดา
ของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ผู้นั ้นแหละเป็นพี่น้องชายหญิงและมารดาของเรา�

13
คําอุปมาเกี่ยวกับผู้หว่านพืช (มก 4:1-20; ลก 8:4-15)

ใน วัน นั ้น เอง พระ เยซู ได้ เสด็จ จาก เรือน ไป ประ ทั บท ี่ ชายทะเล 2 มี คน พา กัน มา หา
พระองค์ มากนั ก พระองค์ จึง เสด็จ ลงไปประทับ ในเรือ และบรรดาคนเหล่านั ้ นก ็ ยน
ื อยู่ บน
3
ฝั่ ง แล้วพระองค์ก็ตรัสกับเขาหลายประการเป็นคําอุปมาว่า “ดูเถิด มีผูหว่
้ านคนหนึ่ งออก
ไปหว่านพืช 4 และเมื่อเขาหว่าน เมล็ดพืชก็ตกตามหนทางบ้างแล้วนกก็มากินเสีย 5 บ้าง
ก็ ตกในที่ ซ่ึ งม ี พ้น
ื หิน มี เนื้ อด ิน แต่ น้ อย จึง งอกขึ้น โดยเร็ว เพราะดิน ไม่ ลึก 6 แต่ เมื่อ แดด
จัด แดดก็ แผดเผา เพราะรากไม่ มี จึง เหีย
่ วไป 7 บ้างก็ ตกกลางต้น หนาม ต้น หนามก็ งอก
ขึ้น ปกคลุม เสีย 8 บ้างก็ ตกที่ ดิ นดี แล ้ว เกิด ผล ร้อยเท่า บ้าง หกสิบ เท่า บ้าง สามสิบ เท่า
บ้าง 9 ใครมี หู จงฟัง เถิด� 10 ฝ่ายพวกสาวกจึง มาทูล พระองค์ ว่า “เหตุ ไฉนพระองค์ ตรัส
กับเขาเป็นคําอุปมา� 11 พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “เพราะว่าข้อความลึ กลับของอาณาจักร
แห่งสวรรค์ ทรงโปรดให้ท่านทัง้ หลายรู ได้
้ แต่ คนเหล่านั ้นไม่ โปรดให้รู ้ 12 ด้วยว่าผู้ใดมี อยู่
แล้ว จะเพิม
่ เติมให้คนนั ้ นมีเหลือเฟือ แต่ผู้ใดที่ไม่มีนั ้น แม้ว่าซึ่งเขามีอยู่จะต้องเอาไปจาก
เขา 13 เหตุฉะนั ้น เราจึงกล่าวแก่เขาเป็นคําอุปมา เพราะว่าถึงเขาเห็นก็เหมือนไม่เห็น ถึง
ได้ ยิ นก ็ เหมือนไม่ ได้ ยิน และไม่ เข้าใจ 14 คํา พยากรณ์ ของอิส ยาห์ก็ สําเร็จ ในคนเหล่านั ้ นที ่
ว่า ‘พวกเจ้า จะได้ ยิ นก ็ จริง แต่ จะไม่ เข้าใจ จะดู ก็ จริง แต่ จะไม่ รับ รู ้ 15 เพราะว่า ชนชาติ นี้
กลายเป็น คนมี ใจเฉื่ อยชา หูก ็ ตึง และตาเขาเขาก็ ปิด เกรงว่า ในเวลาใดเขาจะเห็นด้วยตา
ของเขา และได้ยน
ิ ด้วยหู ของเขา และเข้าใจด้วยจิตใจของเขา และจะหัน กลับ มา และเรา
จะได้รก
ั ษาเขาให้หาย� 16 แต่ตาของท่านทัง้ หลายก็เป็นสุขเพราะได้เห็น และหูของท่านก็
เป็นสุขเพราะได้ ยิน 17 เราบอกความจริงแก่ ท่านทัง้ หลายว่า ศาสดาพยากรณ์ และผู้ชอบ
ธรรมเป็ นอ ัน มากได้ ปรารถนาจะเห็น ซึ่ง ท่านทัง้ หลายเห็น อยู่ นี้ แต่ เขามิ เคยได้ เห็น และ
อยากจะได้ยน
ิ ซึ่งท่านทัง้ หลายได้ยิน แต่เขาก็มิเคยได้ยิน 18 เหตุฉะนั ้น ท่านทัง้ หลายจงฟัง
คํา อุปมาว่า ด้วยผู้ หว่า นพื ชน ัน
้ 19 เมื่อ ผู้ ใดได้ยน
ิ พระวจนะแห่งอาณาจั กรน ัน
้ แต่ ไม่ เข้าใจ
มารร้ายก็มาฉวยเอาพืชซึ่งหว่านในใจเขานั ้นไปเสีย นั ่นแหละได้แก่ผูซึ
้ ่งรับเมล็ดริมหนทาง
20 และผู้ ที่ รับ เมล็ด ซึ่ง ตกในที่ ดิ นซึ่ งม ี พ้ น
ื หินนั ้น ได้แก่ บุ คคลที่ ได้ ยินพระวจนะ แล้วก็ รับทั
นที ด้วยความปรีดี 21 แต่ ไม่มีรากในตัวเองจึงทนอยู่ชัว่ คราว และเมื่อเกิดการยากลําบาก
หรือ การข่มเหงต่างๆเพราะพระวจนะนั ้น ต่อ มาเขาก็ เลิก เสีย 22 ผู้ ที่ รับ เมล็ด ซึ่ง ตกกลาง
หนามนั ้น ได้แก่บุคคลที่ได้ฟังพระวจนะ แล้วความกังวลตามธรรมดาโลก และการล่อลวง
แห่งทรัพย์สมบัติก็รัดพระวจนะนั ้นเสีย และเขาจึงไม่เกิดผล 23 ส่วนผู้ที่ รับเมล็ดซึ่งตกใน
ดิน ดี นั ้น ได้แก่ บุ คคลที่ ได้ ยิน พระวจนะและเข้าใจ คนนั ้ นก ็ เก ิด ผลร้อยเท่า บ้าง หกสิบ เท่า
บ้าง สามสิบเท่าบ้าง�
1

คําอุปมาเกี่ยวกับข้าวสาลีและข้าวละมาน

“อาณาจักรแห่งสวรรค์ เปรียบ
เหมือนชายคนหนึ่ ง ได้ หว่านพืช ดี ในนาของตน 25 แต่ เมื่อ คนทัง้ หลายนอนหลั บอย ู่ ศัตรู
ของคนนั ้นมาหว่านข้าวละมานปนกับข้าวสาลี นั้นไว้ แล้วก็ หลบไป 26 ครัน
้ ต้นข้าวนั ้นงอก
24 พระองค์ ตรัส คํา อุปมาอีก ข้อ หนึ่ ง ให้เขาทัง
้ หลายฟังว่า
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ขึ้น ออกรวงแล้ว ข้าวละมานก็ ปรากฏขึ้น ด้วย
พวกผู้ รับ ใช้ แห่ งเจ้า บ้านจึง มาแจ้ง แก่
นายว่า ‘นายเจ้าข้า ท่านได้หว่านพืชดีในนาของท่านมิใช่หรือ แต่มีข้าวละมานมาจากไหน�
28 นายก ็ ตอบพวกเขาว่า ‘นี้ เป็ นการกระทํา ของศั ตรู � พวกผู้ รับ ใช้ จึง ถามนายว่า ‘ท่าน
ปรารถนาจะให้พวกเราไปถอนและเก็บข้าวละมานหรือ� 29 แต่ นายตอบว่า ‘อย่าเลย เกลื
อกว่า เมื่อ กําลัง ถอนข้าวละมานจะถอนข้าวสาลี ด้วย 30 ให้ทัง้ สองจําเริญ ไปด้วยกัน จนถึง
ฤดู เกี่ยว และในเวลาเกี่ยวนั ้นเราจะสัง่ ผู้เกี่ยวว่า “จงเก็บข้าวละมานก่อนมัดเป็นฟ่อนเผา
ไฟเสีย แต่ข้าวสาลีนั ้นจงเก็บไว้ในยุง้ ฉางของเรา� ’ ”
27

คําอุปมาเกี่ยวกับเมล็ดมัสตาร์ด (มก 4:30, 32)

“อาณาจักรแห่งสวรรค์เปรียบเหมือน
เมล็ด พันธุ ์ผัก กาดเมล็ด หนึ่ ง ซึ่ง ชายคนหนึ่ ง เอาไปเพาะลงในไร่ของตน 32 เมล็ด นั ้ นที ่ จร ิ
งก็เล็กกว่าเมล็ดทัง้ ปวง แต่เมื่องอกขึ้นแล้ วก็ใหญ่ที่ สุดท่ามกลางผักทัง้ หลาย และจําเริญ
เป็นต้นไม้จนนกในอากาศมาทํารังอาศัยอยูต
่ ามกิงก
่ ้านของต้นนั ้นได้�
31 พระองค์ยังตรัสคําอุปมาอีกข้อหนึ่ งให้เขาฟังว่า

คําอุปมาเกี่ยวกับเชื้อ (ลก 13:20-21)

“อาณาจักรแห่งสวรรค์เปรียบเหมือน
เชื้อ ซึ่ง ผู้ หญิง คนหนึ่ ง เอามาเจือ ลงในแป้ง สามถัง จนแป้ง นั ้น ฟู ข้น
ึ ทัง้ หมด� 34 ข้อความ
เหล่านี้ ทัง้ สิน
้ พระเยซูตรัสกับหมู่ชนเป็นคําอุปมา และนอกจากคําอุปมา พระองค์มิได้ตรัส
กับเขาเลย 35 ทัง้ นี้ เพื่อจะให้สําเร็จตามพระวจนะที่ ตรัสโดยศาสดาพยากรณ์ ว่า ‘เราจะอ้า
ปากกล่าวคําอุปมา เราจะกล่าวข้อความซึ่งปิดซ่อนไว้ตัง้ แต่เดิมสร้างโลก�
33 พระองค์ยังตรัสคําอุปมาให้เขาฟังอีกข้อหนึ่ งว่า

ทรงอธิบายคําอุปมาเกี่ยวกับข้าวสาลีและข้าวละมาน
แล ้ว พระเยซู จึง ทรงให้ ฝูง ชนเหล่า นั ้น จากไปและเสด็จ เข้าไปในเรือน พวกสาวกของ
พระองค์ก็ มาเฝ้าพระองค์ ทูลว่า “ขอพระองค์ทรงโปรดอธิบายให้พวกข้าพระองค์ เข้าใจคํา
อุปมาที่วา่ ด้วยข้าวละมานในนานั ้น� 37 พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “ผู้หว่านเมล็ดพืชดีนั้นได้
แก่ บุ ตรมนุษย์ 38 นาน น
ั ้ ได้ แก่ โลก ส่วนเมล็ด พืช ดี ได้แก่ ลูก หลานแห่งอาณาจั กร แต่ ข้าว
ละมานได้ แก่ ลูกหลานของมารร้าย 39 ศัตรู ผู้หว่านข้าวละมานได้ แก่ พญามาร ฤดู เกี่ยวได้
แก่ การสิน
้ สุด ของโลกนี้ และผู้ เก ี่ ยวนั ้ น ได้ แก่ พวกทูต สวรรค์ 40 เหตุ ฉะนั ้น เขาเก็บ ข้าว
ละมานเผาไฟเสีย อย่างไร ในการสิน
้ สุด ของโลกนี้ ก็ จะเป็น อย่างนั ้น 41 บุ ตรมนุษย์ จะใช้
พวกทูต สวรรค์ ของท่านออกไปเก็บ กวาดทุก สิง่ ที่ ทําให้หลงผิด และบรรดาผู้ ที่ ทําความชัว่
ช้าไปจากอาณาจักรของท่าน 42 และจะทิง้ ลงในเตาไฟอันลุกโพลง ที่นั ่นจะมีการร้องไห้ขบ
เขี้ยวเคี้ยวฟัน 43 คราวนั ้นผู้ชอบธรรมจะส่องแสงอยูใ่ นอาณาจักรพระบิดาของเขาดุจดวง
อาทิตย์ ใครมีหูจงฟังเถิด
36

คําอุปมาเกี่ยวกับขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้
อาณาจักรแห่งสวรรค์ เปรียบเหมือนขุมทรัพย์ซ่อนไว้ในทุ่งนา เมื่ อมี
ผู้ใดพบแล้ วก็กลับซ่อนเสี ยอีก และเพราะความปรีดีจึงไปขายสรรพสิง่ ซึ่งเขามีอยู่ แล้วไป
ซื้อทุ่งนานั ้น
44 อี กประการหนึ่ ง

คําอุปมาเกี่ยวกับไข่มุกราคามาก
อาณาจักรแห่งสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อค้าที่ไปหาไข่มุกอย่างดี
เมื่อได้พบไข่มุกเม็ดหนึ่ งมีค่ามาก ก็ไปขายสิง่ สารพัดซึ่งเขามีอยู่ ไปซื้อไข่มุกนั ้น
45 อีกประการหนึ่ ง

46 ซึ่ง

มัทธิว 13:47

1097

มัทธิว 14:14

คําอุปมาเกี่ยวกับอวนจับปลา

อี กประการหนึ่ ง อาณาจักรแห่ง สวรรค์ เปรียบเหมือนอวนที่ ลากอยู่ ในทะเล ติ ดปลา
รวมทุกชนิ ด 48 ซึ่งเมื่อเต็มแล้วเขาก็ลากขึ้นฝั่ งนั ่งเลือกเอาแต่ที่ดีใส่ในภาชนะ แต่ที่ไม่ดีนั ้
นก็ทิง้ เสีย 49 ในการสิน
้ สุดของโลกก็จะเป็นอย่างนั ้นแหละ พวกทูตสวรรค์จะออกมาแยก
คนชัว่ ออกจากคนชอบธรรม 50 แล้วจะทิง้ ลงในเตาไฟอันลุกโพลง ที่นั ่นจะมีการร้องไห้ขบ
เขี้ยวเคี้ยวฟัน� 51 พระเยซู ตรัสกับเขาว่า “ข้อความเหล่านี้ ท่านทัง้ หลายเข้าใจแล้วหรือ�
เขาทูล ตอบพระองค์ ว่า “เข้าใจ พระเจ้า ข้า� 52 ฝ่ายพระองค์ ตรัส กับ เขาว่า “เพราะฉะนั ้น
พวกธรรมาจารย์ ทุ กคนที่ ได้ รับ การสัง่ สอนถึง อาณาจักรแห่ง สวรรค์ แล้ว ก็ เป็น เหมือน
เจ้าของบ้านที่เอาทัง้ ของใหม่และของเก่าออกจากคลังของตน�
47

พระเยซูทรงถูกปฏิเสธที่เมืองนาซาเร็ธ

53 ต่อมาเมื่อพระเยซูได้ตรัสคําอุปมาเหล่านี้ เสร็จแล้ว พระองค์ก็เสด็จไปจากที่นั ่น 54 เมื่อ

พระองค์ เสด็จ มาถึ งบ ้านเมืองของพระองค์ แล้ว พระองค์ ก็ สัง่ สอนในธรรมศาลาของเขา
จนคนทัง้ หลายประหลาดใจแล้ว พู ดก ั นว ่า “คนนี้ มี สติ ปัญญาและการอิทธิฤทธิอย่
์ างนี้ มา
จากไหน 55 คนนี้ เป็นลูกช่างไม้มิใช่หรือ มารดาของเขาชื่อมารีย์มิใช่หรือ และน้ องชายของ
เขาชื่อยากอบ โยเสส ซีโมน และยูดาสมิใช่หรือ 56 และน้ องสาวทัง้ หลายของเขาก็อยูกั
่ บเรา
มิ ใช่ หรือ เขาได้ สิ ่ง ทัง้ ปวงเหล่า นี้ มาจากไหน� 57 เขาทัง้ หลายจึง หมางใจในพระองค์ ฝ่าย
พระเยซูตรัสกับเขาว่า “ศาสดาพยากรณ์ จะไม่ขาดความนั บถือ เว้นแต่ในบ้านเมืองของตน
และในครัวเรือนของตน� 58 พระองค์จึงมิได้ทรงกระทําการอิทธิฤทธิมากที
่นั ่น เพราะเขา
์
ไม่มีความเชื่อ

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

1 ครัง
้ นั ้นเฮโรดเจ้าเมืองได้ยนก
ิ ิตติศัพท์ของพระเยซู 2 จึงกล่าวแก่พวกคนใช้ของท่านว่า

“ผู้นี้ แหละเป็นยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา ท่านได้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว เหตุฉะนั ้นท่าน
จึงกระทําการอิทธิฤทธิได้
์ � 3 ด้วยว่าเฮโรดได้ จับยอห์นมัดแล้วขังคุกไว้ เพราะเห็นแก่ นาง
เฮโรเดียสภรรยาของฟีลิปน้องชายของตน 4 เพราะยอห์นเคยทูลท่านว่า “ท่านผิดพระราช
บัญญั ติ ที่ รับ นางมาเป็น ภรรยา� 5 ถึง เฮโรดอยากจะฆ่า ยอห์นก ็ กล ัว ประชาชน ด้วยว่า เขา
ทัง้ หลายนั บถือยอห์นว่าเป็นศาสดาพยากรณ์ 6 แต่เมื่อวันฉลองวันกําเนิ ดของเฮโรดมาถึง
บุ ตรสาวนางเฮโรเดียสก็ เต้นรําต่อหน้าเขาทัง้ หลาย ทําให้เฮโรดชอบใจ 7 เฮโรดจึงสัญญา
โดยปฏิญาณว่า เธอจะขอสิง่ ใดๆ ก็จะให้สิ่งนั ้น 8 บุตรสาวก็ทูลตามที่มารดาได้สัง่ ไว้แล้วว่า
“ขอศีรษะยอห์น ผู้ ให้รับ บัพ ติศ มาใส่ ถาดมาให้หม่อมฉั นที ่ นี่ เพคะ� 9 ฝ่า ยกษั ตริย์ เฮโรดก็
เศร้าใจ แต่ เพราะเหตุที่ ได้ ปฏิญาณไว้และเพราะเห็นแก่ พวกที่ เอนกายลงรับประทานด้วย
กั นก ั บท ่าน จึง ออกคํา สั ่งอน ุญาตให้ 10 แล้ว ก็ ใช้ คนไปตัด ศีรษะยอห์น ในคุก 11 เขาจึง เอา
ศีรษะของยอห์นใส่ถาดมาให้หญิงสาวนั ้น หญิงสาวนั ้นก็เอาไปให้มารดา 12 ฝ่ายพวกสาวก
ของยอห์นก็มารับเอาศพไปฝังไว้ แล้วก็มาทูลพระเยซูให้ทรงทราบ
ทรงเลี้ยงอาหารฝูงชนห้าพันคน (มก 6:30-44; ลก 9:10-17; ยน 6:1-14)

13 เมื่อพระเยซูทรงได้ยน
ิ แล้ว พระองค์จึงลงเรือเสด็จไปจากที่นั ่น ไปยังที่เปลี่ยวแต่ลําพัง

พระองค์ เมื่อประชาชนทัง้ ปวงได้ยิน เขาก็ออกจากเมืองต่างๆเดินตามพระองค์ไป 14 ครัน
้
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พระเยซู เสด็จ ขึ้น จากเรือ แล้ว ก็ ทอดพระเนตรเห็น ประชาชนหมู่ ใหญ่ พระองค์ ทรงสงสาร
เขา จึง ได้ ทรงรักษาคนป่วยของเขาให้ หาย 15 ครัน
้ เวลาเย็น แล้ว พวกสาวกของพระองค์
มาทูล พระองค์ ว่า “ที่ นี่ กันดารอาหารนั ก และบัดนี้ ก็ เย็น ลงมากแล้ว ขอพระองค์ ทรงให้
ประชาชนไปเสียเถิด เพื่อเขาจะได้ไปซื้ออาหารตามหมู่บ้านสําหรับตนเอง� 16 ฝ่ายพระเยซู
ตรัสกับพวกสาวกว่า “เขาไม่จําเป็นต้องไปจากที่นี่ พวกท่านจงเลี้ยงเขาเถิด� 17 พวกสาวก
จึง ทูล พระองค์ ว่า “ที่ นี่ พวกข้า พระองค์ มี แต่ ขนมปัง เพียงห้า ก้อนกับ ปลาสองตัว เท่านั ้น�
18 พระองค์จึงตรัสว่า “เอาอาหารนั ้นมาให้เราที่นี่ เถิด� 19 แล้วพระองค์ทรงสัง
่ ให้คนเหล่า
นั ้นนั ่งลงที่ หญ้า เมื่อทรงรับขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตั วนัน
้ แล้ว ก็ ทรงแหงนพระพักตร์
ดู ฟ้า สวรรค์ ทรงขอบพระคุ ณ และหัก ขนมปัง ส่ง ให้เหล่ าสาวก เหล่ าสาวกก็ แจกให้คนทัง้
ปวง 20 เขาได้กินอมท
ิ่ ุกคน ส่วนเศษอาหารที่ยงั เหลือนั ้น เขาเก็บไว้ได้ถึงสิบสองกระบุงเต็ม
21 ฝ่ายคนที่ได้รับประทานอาหารนั ้นมีผู้ชายประมาณห้าพันคน มิได้นั บผู้หญิงและเด็ก
พระเยซูทรงเสด็จดําเนิ นบนนํ้า (มก 6:45-56; ยน 6:15-21)

ใน ทันใด นั ้น พระ เยซู ได้ ตรัส ให้ เหล่ า สาวก ของ พระองค์ ลง เรือ ข้าม ฟาก ไป ก่อน
ส่วนพระองค์ ทรงรอส่ง ประชาชนกลับ บ้าน 23 และเมื่อ ให้ ประชาชนเหล่า นั ้น ไปหมดแล้ว
พระองค์ เสด็จขึ้นไปบนภูเขาโดยลําพังเพื่อจะอธิษฐาน เมื่อถึงเวลาคํ่า พระองค์ ยังทรงอยู่
ที่ นั ่น แต่ ผู้ เดียว 24 แต่ ขณะนั ้น เรือ อยู่ กลางทะเลแล้ว และถูก คลื่น โคลงเพราะทวนลมอยู่
25 ครัน
้ เวลาสามยามเศษ พระเยซู จึง ทรงดําเนิ น บนนํ้า ทะเลไปยัง เหล่า สาวก 26 เมื่อ เหล่า
สาวกเห็นพระองค์ ทรงดําเนิ นมาบนทะเล เขาก็ ตกใจนั ก พู ดกันว่า “เป็นผี� เขาจึงร้องอึง
ไปเพราะความกลัว 27 ในทันใดนั ้นพระเยซูตรัสกับเขาว่า “จงชื่นใจเถิด คือเราเอง อย่ากลัว
เลย�
22

เปโตรสงสัยและจมลง
ฝ่ายเปโตรจึง ทูล ตอบพระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า ถ้า เป็น พระองค์ แน่ แล้ว ขอทรง
โปรดให้ ข้า พระองค์ เดิน บนนํ้า ไปหาพระองค์� 29 พระองค์ ตรัสว ่า “มาเถิด� เมื่อ เปโตร
ลงจากเรือ แล้ว เขาก็ เดิน บนนํ้า ไปหาพระเยซู 30 แต่ เมื่อ เขาเห็น ลมพัด แรงก็ กลัว และ
เมื่อ กําลัง จะจมก็ รอ
้ งว่า “พระองค์ เจ้าข้า ช่วยข้า พระองค์ ด้วย � 31 ในทันใดนั ้น พระเยซู
ทรงเอื้อมพระหัตถ์ จับ เขาไว้ แล ้ว ตรัส กับ เขาว่า “โอ คนมี ความเชื่อ น้ อย เจ้ าสงสัย ทําไม�
32 เมื่อพระองค์กับเปโตรขึ้นเรือแล้ว ลมก็สงบลง 33 เขาทัง
้ หลายที่อยู่ในเรือจึงมานมัสการ
พระองค์ทูลว่า “พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าจริงแล้ว� 34 ครัน
้ พวกเขาข้ามฟาก
35
ไปแล้ว ก็ มาถึง แขวงเยนเนซาเรท เมื่อ คนในสถานที่ นั้ นร ู้ จัก พระองค์ แล้ว ก็ ใช้ คนไป
บอกกล่าวทัว่ แคว้น นั ้น ต่างก็ พาบรรดาคนเจ็บ ป่วยมาเฝ้า พระองค์ 36 เขาทูล อ้อนวอนขอ
พระองค์ โปรดให้ เขาได้ แตะต้องแต่ ชายฉลองพระองค์ เท่านั ้น และผู้ ใดได้ แตะต้องแล้ วก ็
หายป่วยบริบูรณ์ดีทุกคน
28

15
ทรงต่อว่าพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสี (มก 7:1-23)
พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสี ซึ่งมาจากกรุ งเยรู ซาเล็ม มาทูลถามพระเยซู
ว่า 2 “ทําไมพวกสาวกของท่านจึงละเมิดประเพณี สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ด้วยว่าเขามิได้
ล้างมือเมื่อเขารับประทานอาหาร� 3 แต่ พระองค์ ได้ ตรัสตอบเขาว่า “เหตุ ไฉนพวกท่านจึง
ละเมิด พระบัญญั ติ ของพระเจ้า ด้วยประเพณี ของพวกท่านด้วยเล่า 4 เพราะว่า พระเจ้า ได้
1 ครัง
้ นั ้น
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ทรงบัญญั ติ ไว้ว่า ‘จงให้ เกียรติ แก่ บิ ดามารดาของตน� และ ‘ผู้ ใดด่า แช่ งบ ิ ดามารดาของ
ตน ผู้นั ้นต้องถูกปรับโทษถึงตาย� 5 แต่พวกท่านกลับสอนว่า ‘ผู้ใดจะกล่าวแก่บิดามารดา
ว่า “สิ ่ง ใดของข้าพเจ้า ซึ่ง อาจเป็น ประโยชน์ แก่ ท่าน สิ ่ง นั ้น เป็น ของถวายแล้ว� 6 ผู้ นั ้น จึง
ไม่ ต้องให้ เกียรติ บิ ดามารดาของตน� อย่างนั ้น แหละท่านทัง้ หลายทํา ให้ พระบัญญั ติ ของ
พระเจ้า เป็น หมัน ไปเพราะเห็น แก่ ประเพณี ของพวกท่าน 7 ท่านคนหน้า ซื่อ ใจคด อิส ยาห์
ได้ พยากรณ์ ถึง พวกท่านถูก แล้ วว ่า 8 ‘ประชาชนนี้ เข ้า มาใกล้ เราด้วยปากของเขา และให้
เกียรติ เราด้วยริม ฝีปากของเขา แต่ ใจของเขาห่างไกลจากเรา 9 เขานมัสการเราโดยหา
ประโยชน์ มิได้ ด้วยเอาบทบัญญัติของมนุษย์มาอวดอ้างว่า เป็นพระดํารัสสอน� ” 10 แล้ว
พระองค์ทรงเรียกประชาชนและตรัสกับเขาว่า “จงฟังและเข้าใจเถิด 11 มิใช่สิ่งซึ่งเข้าไปใน
ปากจะทําให้มนุษย์เป็นมลทิน แต่สิ ่งซึ่งออกมาจากปากนั ้นแหละทําให้มนุษย์เป็นมลทิน�
12 ขณะนั ้น พวกสาวกมาทูล พระองค์ ว่า “พระองค์ ทรงทราบแล้ว หรือ ว่า เมื่อ พวกฟาริสี ได้
ยิน คํา ตรัสน น
ั ้ เขาแค้น เคืองใจนั ก� 13 พระองค์ จึง ตรัส ตอบว่า “ต้นไม้ ใดๆทุก ต้น ซึ่ง พระ
บิดาของเราผู้ทรงสถิต ในสวรรค์ มิได้ ทรงปลูก ไว้จะต้องถอนเสีย 14 ช่างเขาเถิด เขาเป็น
ผู้นํา ตาบอดนําทางคนตาบอด ถ้า คนตาบอดนําทางคนตาบอด ทัง้ สองจะตกลงไปในบ่อ�
15 ฝ่ายเปโตรทูลพระองค์ว่า “ขอทรงโปรดอธิบายคําอุปมานี้ ให้พวกข้าพระองค์ทราบเถิด�
16 ฝ่ายพระเยซู ตรัสตอบว่า “ท่านทัง
้ หลายยังไม่เข้าใจด้วยหรือ 17 ท่านยังไม่เข้าใจหรือว่า
สิ ่งใดๆซึ่งเข้าไปในปากก็ ลงไปในท้อง แล้วก็ ถ่ายออกลงส้วมไป 18 แต่ สิ ่งที่ ออกจากปากก็
ออกมาจากใจ สิ่งนั ้นแหละทําให้มนุษย์เป็นมลทิน 19 ความคิดชัว่ ร้าย การฆาตกรรม การ
ผิด ผัว ผิด เมีย การล่วงประเวณี การลัก ขโมย การเป็น พยานเท็จ การพูด หมิน
่ ประมาท ก็
ออกมาจากใจ 20 สิ่งเหล่านี้ แหละที่ทําให้มนุษย์เป็นมลทิน แต่ซึ่งจะรับประทานอาหารโดย
ไม่ล้างมือก่อน ไม่ทําให้มนุษย์เป็นมลทิน�
ลูกสาวของหญิงชาติคานาอันได้รบ
ั การรักษาให้หาย (มก 7:24-30)
21 แล้วพระเยซู เสด็จไปจากที่ นั่นเข้าไปในเขตแดนเมืองไทระและเมืองไซดอน 22 ดู เถิด
มีหญิงชาวคานาอันคนหนึ่ งมาจากเขตแดนนั ้ นร้องทูลพระองค์ว่า “โอ พระองค์ผู้ทรงเป็น
บุตรดาวิดเจ้าข้า ขอทรงโปรดเมตตาข้าพระองค์ เถิด ลูกสาวของข้าพระองค์ มีผีสิ งอยู่เป็น
ทุกข์ลําบากยิง่ นั ก� 23 ฝ่ายพระองค์ไม่ทรงตอบเขาสักคําเดียว และพวกสาวกของพระองค์
มาอ้อนวอนพระองค์ ทูลว่า “ไล่ เธอไปเสียเถิด เพราะเธอร้องตามเรามา� 24 พระองค์ตรัส
ตอบว่า “เรามิได้รับใช้มาหาผูใด
้ เว้นแต่แกะหลงของวงศ์วานอิสราเอล� 25 ฝ่ายหญิงนั ้นก็
มานมัสการพระองค์ทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์เถิด� 26 พระองค์
จึงตรัสตอบว่า “ซึ่งจะเอาอาหารของลูกโยนให้แก่สุนัขก็ไม่ควร� 27 ผู้หญิงนั ้นทูลว่า “จริง
พระองค์เจ้าข้า แต่สุนัขนัน
้ ย่อมกินเดนที่ตกจากโต๊ะนายของมัน� 28 แล้วพระเยซูตรัสตอบ
เขาว่า “โอ หญิง เอ๋ย ความเชื่อ ของเจ้า ก็ มาก ให้ เป็น ไปตามความปรารถนาของเจ้า เถิด�
และลูกสาวของเขาก็หายเป็นปกติตัง้ แต่ขณะนั ้น

ทรงรักษาฝูงชนให้หายจากโรค (มก 7:31-37)
29 พระเยซู จึงเสด็จจากที่ นั่นมายังทะเลกาลิ ลี

แล้วเสด็จขึ้นไปบนภูเขาทรงประทับที่นั ่น
พาคนง่อย คนตาบอด คนใบ้ คนพิการ และ
คนเจ็บ อื่นๆหลายคนมาวางแทบพระบาทของพระเยซู แล ้ว พระองค์ ทรงรักษาเขาให้ หาย
30 และประชาชนเป็ นอ ัน มากมาเฝ้า พระองค์
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31 คนเหล่านั ้นจึงอัศจรรย์ใจนั กเมื่อเห็นคนใบ้พูดได้

คนพิการหายเป็นปกติ คนง่อยเดินได้
คนตาบอดกลับเห็น แล้วเขาก็สรรเสริญพระเจ้าของชนชาติอิสราเอล
ทรงเลี้ยงอาหารคนสี่พัน (มก 8:1-9)

“เราสงสารคนเหล่านี้ เพราะ
เขาค้างอยู่ กับ เราได้ สามวัน แล้ว และไม่ มี อาหารจะกิน เราไม่ อยากให้ เขาไปเมื่อ ยัง อด
อาหารอยู่ กลัวว่าเขาจะหิวโหยสิน
้ แรงลงตามทาง� 33 พวกสาวกทูลพระองค์ว่า “ในถิน
่ ทุ
รกันดารนี้ เราจะหาอาหารที่ไหนพอเลี้ยงคนเป็นอันมากนี้ ให้อิม
่ ได้� 34 พระเยซูจึงตรัสถาม
เขาว่า “ท่านมีขนมปังกก้
ี่ อน� เขาทูลว่า “มีเจดก
็ ้อนกับปลาเล็กๆสองสามตัว� 35 พระองค์
36
จึงสัง่ ประชาชนให้นั่งลงที่พื้นดิน แล้วพระองค์ทรงรับขนมปังเจ็ดก้อนและปลาเหล่านั ้น
มาขอบพระคุณ แล้วจึงทรงหักส่งให้เหล่าสาวกของพระองค์ เหล่าสาวกก็แจกให้ประชาชน
37 และคนทัง
้ ปวงได้รบ
ั ประทานอิมท
่ ุกคน อาหารที่เหลือนั ้น เขาเก็บได้เจ็ดกระบุงเต็ม 38 ผู้
ที่ ได้ รับ ประทานอาหารนั ้ นม ี ผู้ ชายสี่ พัน คน มิได้ นั บ ผู้ หญิง และเด็ก 39 พระองค์ ตรัสส ง
ั ่ ให้
ประชาชนไปแล้ว ก็เสด็จลงเรือมาถึงเขตเมืองมักดาลา
32 ฝ่ายพระเยซูทรงเรียกพวกสาวกของพระองค์มาตรัสว่า
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พวกฟาริสีหน้าซื่อใจคดร้องขอหมายสําคัญ (มก 8:10-12)
พวกฟาริ สี กับ พวกสะดู สี ได้ มาทดลองพระองค์ โดยขอร้องให้ พระองค์ สําแดงหมาย
สําคัญจากฟ้าสวรรค์ให้เขาเห็น 2 พระองค์จึงตรัสตอบเขาว่า “พอตกเย็นท่านทัง้ หลายพูด
ว่า ‘รุ ง่ ขึ้นอากาศจะโปร่งดีเพราะฟ้าสี แดง� 3 ในเวลาเช้าท่านพูดว่า ‘วันนี้ จะเกิดพายุฝน
เพราะฟ้า แดงและมัว� โอ คนหน้า ซื่อ ใจคด ท้องฟ้า นั ้น ท่านทัง้ หลายยัง อาจสังเกตรู แ
้ ละ
4
เข้าใจได้ แต่หมายสําคัญแห่งกาลนี้ ท่านกลับไม่เข้าใจ คนชาติชว
ั ่ และเล่นชูแ
้ สวงหาหมาย
สําคัญ และจะไม่ โปรดให้ หมายสําคัญ แก่ เขา เว้น ไว้ แต่ หมายสําคัญ ของโยนาห์ ศาสดา
พยากรณ์ เท่านั ้น� แล้วพระองค์ก็เสด็จไปจากเขา 5 ฝ่ายพวกสาวกของพระองค์ เมื่อข้าม
ฟากนั ้นได้ลืมเอาขนมปังไปด้วย
1

เชื้อเป็นสัญญลักษณ์ แสดงถึงคําสอนที่ผิด (มก 8:13-21)
พระเยซู ตรัส กับ เขาว่า “จงสังเกตและระวัง เชื้อ แห่ง พวกฟาริสี และพวกสะดู สี ให้ ดี �
7 เหล่าสาวกจึงปรึกษากันว่า “เพราะเหตุที่เรามิได้เอาขนมปั งมา� 8 ฝ่ายพระเยซูทรงทราบ
จึงตรัสกับเขาว่า “โอ ผู้มี ความเชื่อน้ อย เหตุ ไฉนพวกท่านจึงปรึกษากันและกันถึงเรือ
่ งไม่
9
ได้เอาขนมปังมา ท่านยังไม่เข้าใจและจําไม่ได้ หรือ เรือ
่ งขนมปังห้าก้อนกับคนห้าพันคน
นั ้น ท่านเก็บที่เหลือได้กี่กระบุง 10 หรือขนมปังเจ็ดก้อนกับคนสี่พันคนนั ้น ท่านเก็บที่เหลือ
ได้ กี่ กระบุง 11 เป็น ไฉนพวกท่านถึง ไม่ เข ้า ใจว่า เรามิ ได้ พู ดก ั บท ่านด้วยเรือ
่ งขนมปัง แต่
12
ได้ ว่า ให้ ท่านระวัง เชื้อ แห่ง พวกฟาริสี และพวกสะดู สี ให้ ดี �
แล ้ว พวกสาวกก็ เข ้า ใจว่า
พระองค์มิได้ตรัสสัง่ เขาให้ระวังเชื้อขนมปัง แต่ให้ระวังคําสอนของพวกฟาริสีและพวกสะดู
สี
6

การยอมรับอันยิง่ ใหญ่ของเปโตร
ครัน
้ พระเยซู เสด็จ เข้าไปในเขตเมืองซี ซารียาฟ ี ลิ ป ปี พระองค์ จึง ตรัส ถามพวกสาวก
ของพระองค์ว่า “คนทัง้ หลายพูดกันว่าเราซึ่งเป็นบุตรมนุษย์คือผู้ใด� 14 เขาจึงทูลตอบว่า
“บางคนว่า เป็น ยอห์น ผู้ ให้ รับ บัพ ติศ มา แต่ บางคนว่า เป็น เอลี ยาห์ และคนอื่ นว ่า เป็น เยเร
มีย์ หรือเป็น คนหนึ่ งในพวกศาสดาพยากรณ์ � 15 พระองค์ ตรัสถามเขาว่า “แล้วพวกท่าน
13

มัทธิว 16:16
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16 ซี โมนเปโตรทูล ตอบว่า

“พระองค์ ทรงเป็น พระคริสต์ พระบุตรของ

เล่า ว่า เราเป็น ผู้ ใด �
พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู�
่

พระคริสต์เป็นรากฐานแห่งคริสตจักร
พระเยซู ตรัส ตอบเขาว่า “ซี โมนบุตรโยนาเอ๋ย ท่านก็ เป็นสุข เพราะว่า เนื้ อ หนั ง และ
โลหิ ตม ิ ได้ แจ ้ง ความนี้ แก่ ท่าน แต่ พระบิดาของเราผู้ทรงสถิต ในสวรรค์ ทรงแจ้ง ให้ ทราบ
18 ฝ่ายเราบอกท่านด้วยว่า ท่านคือ เปโตร และบนศิ ลาน ี้ เราจะสร้างคริ สตจักรของเรา
ไว้ และประตู แห่ งนรกจะมี ชย
ั ต่อ คริ สตจั กรน ั ้ นก ็ หามิได้ 19 เราจะมอบลู กก ุญ แจของ
อาณาจักรแห่ง สวรรค์ ให้ไว้แก่ ท่านท่าน จะผูกมัด สิง่ ใดในโลก สิ ่งนั ้ นก ็ จะถูก มัด ในสวรรค์
และท่านจะปล่อยสิง่ ใดในโลก สิ ่ง นั ้น จะถูก ปล่อยในสวรรค์� 20 แล ้ว พระองค์ ทรงกําชับ
ห้ามเหล่าสาวกของพระองค์ มิให้บอกผู้ใดว่า พระองค์ทรงเป็นพระเยซูพระคริสต์ผู้นั ้น
17

พระเยซู ทรงพยากรณ์ ถึง การตรึง บนไม้ กางเขนและการฟื้ นคืน พระชนม์ ของพระองค์
(มก 8:31-38; ลก 9:22-27)
21 ตัง
้ แต่ เวลา นั ้น มา พระ เยซู ทรง เริม
่ เผย แก่ เหล่ า สาวก ของ พระองค์ ว่า พระองค์ จะ
ต้องเสด็จ ไปกรุ ง เยรู ซาเล็ม และจะต้องทนทุกข์ ทรมานหลายประการจากพวกผู้ ใหญ่ และ
พวกปุโรหิต ใหญ่ และพวกธรรมาจารย์ จนต้องถูก ประหารเสีย แต่ ในวันที ่ สามจะทรงถูก
ชุบ ให้ เป็น ขึ้น มาใหม่ 22 ฝ่ายเปโตรเอามือ จับ พระองค์ เริมท
่ ูล ท้วงพระองค์ ว่า “พระองค์
เจ้าข้า ให้ เหตุการณ์ นั ้น อยู่ หา่ งไกลจากพระองค์ เถิด อย่า ให้ เป็น อย่างนั ้น แก่ พระองค์ เลย
� 23 พระองค์ จึง หัน พระพักตร์ตรัส กับ เปโตรว่า “อ้ายซาตาน จงถอยไปข้างหลัง เรา เจ้ า
เป็น เครือ
่ งกีดขวางเรา เพราะเจ้า มิ ได้ คิด ตามพระดําริของพระเจ้า แต่ ตามความคิด ของ
มนุษย์� 24 ขณะนั ้นพระเยซู จึงตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ ว่า “ถ้าผู้ใดใคร่ตามเรามา
ให้ผู้นั ้นเอาชนะตัวเอง และรับกางเขนของตนแบกและตามเรามา 25 เพราะว่าผู้ใดใคร่จะ
เอาชีวต
ิ ของตนรอด ผู้นั ้นจะเสียชีวต
ิ แต่ผู้ใดจะเสียชีวต
ิ ของตนเพราะเห็นแก่เรา ผู้นั ้นจะ
26
ได้ ชี วิต รอด
เพราะถ้า ผู้ ใดจะได้ สิ ่ง ของสิน
้ ทัง้ โลก แต่ ต้องสูญ เสีย จิต วิญญาณของตน
ผู้ นั ้น จะได้ ประโยชน์ อะไร หรือ ผู้ นั้น จะนํา อะไรไปแลกเอาจิต วิญญาณของตนกลับ คืน มา
27 เหตุ ว่า บุตรมนุษย์จะเสด็จ มาด้วยสง่า ราศี แห่งพระบิดา และพร้อมด้วยเหล่า ทูต สวรรค์
ของพระองค์ เมื่อนั ้นพระองค์จะประทานบําเหน็ จแก่ทุกคนตามการกระทําของตน 28 เรา
บอกความจริง แก่ ท่านทัง้ หลายว่า ในพวกท่านที่ ยน
ื อยู่ ที่ นี่ มี บางคนที่ ยงั จะไม่ รู รสความ
้
ตาย จนกว่าจะได้เห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาในราชอาณาจักรของท่าน�

17
การจําแลงพระกายของพระคริสต์
ครัน
้ ล่วงไปได้ หกวัน แล้ว พระเยซู ทรงพาเปโตร ยากอบ และยอห์น น้ องชายของยาก
อบ ขึ้นภูเขาสูงแต่ลําพัง 2 แล้วพระกายของพระองค์ก็เปลี่ยนไปต่อหน้าเขา พระพักตร์ของ
พระองค์ก็ทอแสงเหมือนแสงอาทิตย์ ฉลองพระองค์ก็ขาวผ่องดุจแสงสว่าง 3 ดูเถิด โมเสส
และเอลี ยาห์ก็มาปรากฏแก่พวกสาวกเหล่านั ้น กําลังเฝ้าสนทนากับพระองค์ 4 ฝ่ายเปโตร
ทูลพระเยซู ว่า “พระองค์เจ้าข้า ซึ่งพวกข้าพระองค์อยู่ที่ นี่ก็ดี ถ้าพระองค์ต้องพระประสงค์
พวกข้า พระองค์ จะทํา พลับพลาสามหลัง ที่ นี่ สําหรับ พระองค์ หลัง หนึ่ ง สําหรับ โมเสสหลัง
หนึ่ ง สําหรับ เอลี ยาห์ หลัง หนึ่ ง� 5 เปโตรทูล ยัง ไม่ทัน ขาดคํา ดู เถิด ก็ บัง เกิ ดม ี เมฆสุกใส
มาปกคลุม เขาไว้ แล ้วดู เถิด มี พระสุรเสียงออกมาจากเมฆนั ้ นว ่า “ท่านผู้ นี้ เป็น บุตรที่รก
ั
1
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6 ฝ่ายพวกสาวกเมื่อได้ ยินก็ซบหน้ากราบ

ของเรา เราชอบใจท่านผู้นี้ มาก จงฟังท่านเถิด�
ลงกลัว ยิง่ นั ก 7 พระเยซู จึง เสด็จ มาถูก ต้องเขาแล้ว ตรัสว ่า “จงลุก ขึ้น เถิด อย่า กลัว เลย�
8 เมื่อ เขาเงยหน้า ดู ก็ ไม่ เห ็น ผู้ ใด เห ็น แต่ พระเยซู องค์ เดียว 9 ขณะที่ ลงมาจากภู เขา พระ
เยซู ตรัสกําชับเหล่าสาวกว่า “นิ มิตซึ่งพวกท่านได้เห็นนั ้น อย่าบอกเล่าแก่ผู้ใดจนกว่าบุตร
มนุษย์ จะฟื้ นขึ้น มาจากความตาย� 10 เหล่ าสาวกก็ ทูล ถามพระองค์ ว่า “เหตุ ไฉนพวกธร
รมาจารย์จึงว่า เอลี ยาห์จะต้องมาก่อน� 11 พระเยซู ตรัสตอบเขาว่า “เอลี ยาห์ต้องมาก่อน
จริง และทําให้สิ ่งทัง้ ปวงคืนสู่ สภาพเดิม 12 แต่เราบอกแก่ท่านทัง้ หลายว่า เอลี ยาห์นั้นได้
มาแล้ว และเขาหารู จ
้ ักท่านไม่ แต่เขาใคร่ทําแก่ท่านอย่างไร เขาก็ได้กระทําแล้ว ส่วนบุตร
มนุษย์จะต้องทนทุกข์จากเขาเช่นเดียวกัน� 13 แล้วเหล่าสาวกจึงเข้าใจว่าพระองค์ได้ตรัส
แก่เขาเล็งถึงยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา
อัครสาวกเก้าคนขาดฤทธิอ
์ าํ นาจที่จะรักษา (มก 9:14-29; ลก 9:37-43)

14 ครัน
้ พระเยซูกับเหล่าสาวกมาถึงฝูงชนแล้ว

มีชายคนหนึ่ งมาหาพระองค์คุกเข่าลงต่อ
พระองค์ และทูลว่า 15 “พระองค์เจ้าข้า ขอทรงพระเมตตาแก่บุตรชายของข้าพระองค์ ด้วย
ว่าเขาเป็นคนบ้า มีความทุกข์เวทนามาก เพราะเคยตกไฟตกนํ้าบ่อยๆ 16 ข้าพระองค์ได้พา
เขามาหาพวกสาวกของพระองค์ แต่พวกสาวกนั ้ นรักษาเขาให้หายไม่ได้� 17 พระเยซู ตรัส
ตอบว่า “โอ คนในยุคที่ขาดความเชื่อและมีทิฐิชัว่ เราจะต้องอยูก
่ ับท่านทัง้ หลายนานเท่าใด
เราจะต้องอดทนเพราะท่านไปถึงไหน จงพาเด็กนั ้นมาหาเราที่ นี่ เถิด� 18 พระเยซู จึงตรัส
สําทับผีนั ้น มันก็ออกจากเขา เด็กก็หายเป็นปกติตัง้ แต่เวลานั ้นเอง 19 ภายหลังเหล่าสาวก
มาหาพระเยซู เป็นส่วนตั วทูลถามว่า “เหตุไฉนพวกข้าพระองค์ขับผีนั้นออกไม่ได้ � 20 พระ
เยซู ตรัส ตอบเขาว่า “เพราะเหตุ พวกท่านไม่ มี ความเชื่อ ด้วยเราบอกความจริง แก่ ท่านทัง้
หลายว่า ถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดพันธุผ
์ ักกาดเมล็ดหนึ่ ง ท่านจะสัง่ ภูเขานี้ ว่า ‘จงเลื่อน
จากที่นี่ ไปที่โน่ น� มันก็จะเลื่อน และไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สําหรับท่านเลย 21 แต่ผีชนิด
นี้ จะไม่ยอมออก เว้นไว้โดยการอธิษฐานและการอดอาหาร�
พระเยซู ทรงพยากรณ์ อี กครัง้ ถึง การทรยศพระองค์ การสิน
้ พระชนม์ และการฟื้ นคืน
พระชนม์ (มก 9:30-32; ลก 9:43-45)
22 ครัน
้ พระองค์กับเหล่าสาวกอาศัยอยู่ในแคว้นกาลิลี พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า “บุตรม
นุษย์จะต้องถูกทรยศให้อยูในเงื
่
้อมมือของคนทัง้ หลาย 23 และเขาทัง้ หลายจะประหารชีวต
ิ
ท่านเสีย ในวันที่สามท่านจะกลับฟื้ นขึ้นมาใหม่� พวกสาวกก็พากันเป็นทุกข์ยิง่ นั ก
การอัศจรรย์เรือ
่ งเงินค่าบํารุ งพระวิหาร

เมื่อ พระองค์ กับ เหล่า สาวกมาถึง เมืองคาเปอรนาอุม แล้ว พวกคนเก็บ ค่า บํารุ ง พระ
วิหารมาหาเปโตรถามว่า “อาจารย์ ของท่านไม่ เสีย ค่า บํารุ ง พระวิหารหรือ� 25 เปโตรตอบ
ว่า “เสีย� เมื่อเปโตรเข้าไปในเรือน พระเยซู ทรงกันเขาไว้ แล้วตรัสว่า “ซีโมนเอ๋ย ท่านคิด
เห็นอย่างไร กษั ตริย์ของแผ่นดินโลกเคยเก็บส่วยและภาษี จากผู้ใด จากโอรสของพระองค์
เองหรือจากผู้อื่น� 26 เปโตรทูลตอบพระองค์ว่า “เก็บจากผู้อื่น� พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า
“ถ้าเช่นนั ้นโอรสก็ไม่ต้องเสีย 27 แต่เพื่อมิให้เราทัง้ หลายทําให้เขาสะดุด ท่านจงไปตกเบ็ด
ที่ทะเล เมื่อได้ปลาตัวแรกขึ้นมาก็ให้เปิดปากมัน แล้วจะพบเงินแผ่นหนึ่ ง จงเอาเงินนั ้นไป
จ่ายให้แก่เขาสําหรับเรากับท่านเถิด�
24
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พระเยซูทรงอธิบายถึงผู้เป็นใหญ่ที่สุด (มก 9:33-37; ลก 9:46-48)
ใน เวลา นั ้น เหล่า สาวก มา เฝ้า พระ เยซู ทูล ว่า “ใคร เป็น ใหญ่ ที่ สุด ใน อาณาจักร แห่ง
สวรรค์� 2 พระเยซูจึงทรงเรียกเด็กเล็กๆคนหนึ่ งมาให้อยู่ท่ามกลางเขา 3 แล้วตรัสว่า “เรา
บอกความจริง แก่ ท่านทัง้ หลายว่า ถ้า พวกท่านไม่ กล ับ ใจเป็น เหมือนเด็ก เล็กๆ ท่านจะเข้า
ในอาณาจักรแห่งสวรรค์ไม่ได้เลย 4 เหตุฉะนั ้น ถ้าผูใ้ ดจะถ่อมจิตใจลงเหมือนเด็กเล็กคนนี้
ผูนั
้ ้นจะเป็นใหญ่ที่สุดในอาณาจักรแห่งสวรรค์ 5 ถ้าผูใ้ ดจะรับเด็กเล็กเช่นนี้ คนหนึ่ งในนาม
ของเรา ผูนั
้ ้นกร็ บ
ั เรา 6 แต่ผูใดจะทํ
้
าผูเ้ ล็กน้ อยเหล่านี้ คนหนึ่ งที่เชื่อในเราให้หลงผิด ถ้าเอา
หิน โม่ ก้อนใหญ่ ผูก คอผู้ นั้น ถ่วงเสีย ที่ ทะเลลึ กก ็ ดี กว่า 7 วิบัติ แก่ โลกนี้ ด้วยเหตุ ให้ หลงผิด
ถึง จําเป็น ต้องมี เหตุ ให้ หลงผิด แต่ วิบัติ แก่ ผู้ ที่ ก่อ เหตุ ให้ เก ิด ความหลงผิด นั ้น 8 ด้วยเหตุ
นี้ ถ้ามือหรือเท้าของท่านทําให้ท่านหลงผิด จงตัดออกและโยนมันทิง้ เสียจากท่าน ซึ่งท่าน
จะเข้าสู่ชีวิตด้วยมือและเท้าด้วนยังดีกว่ามีสองมือสองเท้า และต้องถูกทิง้ ในไฟซึ่งไหม้อยู่
เป็น นิ ตย์ 9 ถ้า ตาของท่านทําให้ ท่านหลงผิด จงควัก ออกและโยนมัน ทิง้ เสีย จากท่าน ซึ่ง
ท่านจะเข้าสู่ชีวิตด้วยตาข้างเดียวยังดีกว่ามีสองตาและต้องถูกทิง้ ไปในไฟนรก 10 จงระวัง
ให้ดี อย่า ดู หมิน
่ ผู้ เล็ก น้ อยเหล่า นี้ สัก คนหนึ่ ง ด้วยเรากล่าวแก่ ท่านทัง้ หลายว่า บนสวรรค์
ทูตสวรรค์ประจําของเขาเฝ้าอยูเ่ สมอต่อพระพักตร์พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์
1

คําอุปมาเกี่ยวกับแกะที่หลงหาย (ลก 15:1-7)
เพราะว่า บุตรมนุษย์ ได้ เสด็จ มาเพื่อ ช่วยผู้ ซ่ึง หลงหายไปนั ้น ให้รอด 12 ท่านทัง้ หลาย
คิด เห็น อย่างไร ถ้า ผู้ หน ่ึ งม ี แกะอยู่ รอ
้ ยตัว และตัว หนึ่ ง หลงหายไปจากฝูง ผู้ นั ้น จะไม่ ละ
แกะเก้าสิบเก้าตัวไว้แล้วขึ้นไปบนภูเขาเที่ยวหาตั วที่หายนั ้นหรือ 13 เราบอกความจริงแก่
ท่านว่า ถ้าเขาพบแกะตัวนัน
้ เขาจะชื่นชมยินดียงิ่ กว่าที่มีแกะเก้าสิบเก้าตัวที่มิได้หลงหาย
นั ้น 14 อย่างนั ้นแหละ พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ไม่ทรงปรารถนาให้ผูเล็
้ กน้ อย
เหล่านี้ สักคนหนึ่ งพินาศไปเลย
11

การปฏิบัติต่อพี่น้องที่ทําผิดต่อท่าน

15 หากว่าพี่น้องของท่านผู้หน่ง
ึ ทําการละเมิดต่อท่าน

จงไปแจ้งความผิดบาปนั ้นแก่ เขา
สองต่อสองเท่านั ้น ถ้าเขาฟังท่าน ท่านจะได้พี่น้ องคืนมา 16 แต่ถ้าเขาไม่ฟังท่าน จงนําคน
หนึ่ งหรือสองคนไปด้วย ให้เป็นพยานสองสามปาก เพื่อทุกคําจะเป็นหลักฐานได้ 17 ถ้าเขา
ไม่ฟังคนเหล่านั ้น จงไปแจ้งความต่อคริสตจักร แต่ถ้าเขายังไม่ฟังคริสตจักรอกก
ี ให้
็ ถือเสีย
ว่า เขาเป็นเหมือนคนต่างชาติและคนเก็บภาษี 18 เราบอกความจริงแก่ท่านทัง้ หลายว่า สิ
่งใดซึ่งท่านจะผูกมัดในโลก ก็จะถูกผูกมัดในสวรรค์ และสิง่ ซึ่งท่านจะปล่อยในโลกก็จะถูก
ปล่อยในสวรรค์
พระสัญญาสําหรับการอธิษฐานร่วมกัน
ถ้าในพวกท่านที่ อยู่ในโลกสองคนจะร่วมใจกันขอสิง่
หนึ่ งสิง่ ใด พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ก็จะทรงกระทําให้ 20 ด้วยว่ามีสองสามคน
ประชุมกันที่ไหนๆในนามของเรา เราจะอยูท
่ ่ามกลางเขาที่นั ่น�
19 เรากล่าวแก่ ท่านทัง
้ หลายอีกว่า

จงยกโทษถ้าท่านอยากได้รบ
ั การยกโทษ (มก 11:25; ลก 17:3-4)
“พระองค์เจ้าข้า หากพีน
่ ้ องของข้าพระองค์จะกระทํา
ผิดต่อข้าพระองค์เรือ
่ ยไป ข้าพระองค์ควรจะยกความผิดของเขาสักกครั
ี่ ง้ ถึงเจ็ดครัง้ หรือ�
21 ขณะนั ้นเปโตรมาทูลพระองค์ว่า
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พระเยซู ตรัส ตอบเขาว่า “เรามิ ได้ ว่า เพียงเจ็ด ครัง้ เท่านั ้น แต่ เจ ็ด สิบ ครัง้ คูณ ด้วยเจ็ด

23 เหตุฉะนั ้น อาณาจักรแห่งสวรรค์เปรียบเหมือนกษั ตริย์องค์หน่ง
ึ ทรงประสงค์จะคิดบัญชี

กับผู้รับใช้ของท่าน 24 เมื่อตัง้ ต้นทําการนั ้น เขาพาคนหนึ่ งซึ่งเป็นหนี้ หน่ง
ึ หมื่นตะลันต์มา
เฝ้า 25 เจ้ านายของเขาจึง สัง่ ให้ขายตั วกั บทง
ั ้ ภรรยาและลูก และบรรดาสิง่ ของที่ เขามี อยู่
นั ้นเอามาใช้หนี้ เพราะเขาไม่มีเงินจะใช้หนี้ 26 ผู้รบ
ั ใช้ลูกหนี้ ผู้นั ้นจึงกราบลงนมัสการท่าน
ว่า ‘ข้า แต่ ท่าน ขอโปรดอดทนต่อ ข้าพเจ้า เถิด แล ้ว ข้าพเจ้า จะใช้ หนี้ ทัง้ สิน
้ � 27 เจ้ านาย
ของผู้รับใช้ผู้นั ้นมีพระทัยเมตตา โปรดยกหนี้ ปล่อยตัวเขาไป 28 แต่ผู้รบ
ั ใช้ผู้นั ้นออกไปพบ
คนหนึ่ ง เป็น เพื่อนผู้ รับ ใช้ด้วยกัน ซึ่ง เป็น หนี้ เขาอยู่หน่งึ ร้อยเดนาริอัน จึง จับ คนนั ้น บีบ คอ
ว่า ‘จงใช้หนี้ ให้ข้า � 29 เพื่อนผู้ รับ ใช้ผู้ นั ้น ได้ กราบลงแทบเท้า อ้อนวอนว่า ‘ขอโปรดอดทน
ต่อ ข้าพเจ้า เถิด แล ้ว ข้าพเจ้า จะใช้หนี้ ทัง้ สิน
้ � 30 แต่ เขาไม่ ยอม จึง นํา ผู้ รับ ใช้ลูก หนี้ นั ้น ไป
ขังคุกไว้ จนกว่าจะใช้เงินนั ้น 31 ฝ่ายพวกเพื่อนผู้รับใช้เมื่อเห็นเหตุ การณ์ เช่นนั ้น ก็ พากัน
สลดใจยิง่ นั ก จึงนําเหตุการณ์ ทัง้ ปวงไปกราบทูลเจ้านายของพวกตน 32 แล้วเจ้านายของ
เขาจึงทรงเรียกผู้รับใช้นั ้นมาสัง่ ว่า ‘โอ เจ้ าผู้รับใช้ชัว่ เราได้ โปรดยกหนี้ ให้เจ้ าหมด เพราะ
เจ้าได้ ออ
้ นวอนเรา 33 เจ้ าควรจะเมตตาเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกัน เหมือนเราได้เมตตาเจ้ามิใช่
หรือ � 34 แล ้ว เจ้า นายของเขาก็ กร ว
ิ้ จึง มอบผู้ นั้น ไว้แก่ เจ้า หน้าที่ ให้ ทรมาน จนกว่า จะใช้
35
หนี้ หมด
พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะทรงกระทําแก่ท่านทุกคนอย่างนั ้น ถ้า
หากว่าท่านแต่ละคนไม่ยกโทษการละเมิดให้แก่พี่น้ องของท่านด้วยใจกว้างขวาง�

19
พระเยซูทรงเสด็จจากแคว้นกาลิลีเข้าสู่แคว้นยูเดีย
1 ต่อ มาเมื่อ พระเยซู ตรัส ถ้อยคํา เหล่า นี้ เสร็จ แล้ว

พระองค์ ได้ เสด็จจากแคว้นกาลิ ลี เข้า
ไปในเขตแดนแคว้นยูเดียฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างโน้ น 2 ฝูงชนเป็นอันมากได้ตามพระองค์
ไป แล้วพระองค์ทรงรักษาโรคของเขาให้หายที่นั ่น
พระเยซูทรงชีแ
่ งการหย่าร้าง (มธ 5:31-32; มก 10:1-12; ลก 16:18)
้ จงถึงเรือ

พวกฟาริสี มาทดลองพระองค์ ทูล ถามว่า “ผู้ ชายจะหย่า ภรรยาของตนเพราะเหตุ ใดๆ
ก็ ตาม เป็นการถูกต้องตามพระราชบัญญัติ หรือไม่ � 4 พระองค์ ตรัสตอบเขาว่า “พวกท่าน
ไม่ได้อ่านหรือว่า พระผู้ทรงสร้างมนุษย์แต่เดิม ‘ได้ทรงสร้างพวกเขาให้เป็นชายและหญิง�
5 และตรัสว่า ‘เพราะเหตุนี้ผู้ชายจะจากบิดามารดาของเขา จะไปผูกพันอยู่กับภรรยา และ
เขาทัง้ สองจะเป็นเนื้ ออันเดียวกัน� 6 เขาจึงไม่เป็นสองต่อไป แต่เป็นเนื้ ออันเดียวกัน เหตุ
ฉะนั ้น ซึ่ง พระเจ้า ได้ ทรงผูก พั นก ัน แล้ว อย่า ให้ มนุษย์ ทําให้ พรากจากกัน เลย� 7 เขาจึง
ทูล ถามพระองค์ ว่า “ถ้า อย่างนั ้น ทําไมโมเสสได้ สัง่ ให้ ทํา หนั งสือ หย่า ให้ ภรรยา แล้ว ก็ หย่า
ได้� 8 พระองค์ ตรัส แก่ เขาว่า “โมเสสได้ ยอมให้ท่านทัง้ หลายหย่า ภรรยาของตน เพราะใจ
ท่านทัง้ หลายแข็ง กระด้าง แต่ เมื่อ เดิม มิ ได้ เป็น อย่างนั ้น 9 ฝ่ายเราบอกท่านทัง้ หลายว่า
ผู้ ใดหย่า ภรรยาของตนเพราะเหตุ ต่างๆ เว้น แต่ เป็น ชู้ กับ ชายอื่น แล้วไปมี ภรรยาใหม่ ก็ ผิด
ประเวณี และผู้ ใดรับ หญิง ที่ หย่า แล้ วน ั ้นมาเป็น ภรรยาก็ ผิด ประเวณี ด้วย � 10 พวกสาวก
ของพระองค์ ทูล พระองค์ ว่า “ถ้า กรณี ของฝ่ายชายต้องเป็น เช่น นั ้ นก ับ ภรรยาของเขา การ
สมรสก็ไม่ดีเลย� 11 พระองค์ทรงตอบเขาว่า “มิใช่ทุกคนจะรับประพฤติตามข้อนี้ ได้ เว้นแต่
ผู้ที่ ทรงให้ประพฤติได้ 12 ด้วยว่าผู้ที่ เป็นขันที ตัง้ แต่กําเนิ ดจากครรภ์มารดาก็มี ผู้ที่ มนุษย์
3
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กระทําให้เป็นขันทีก็มี ผู้ที่กระทําตัวเองให้เป็นขันทีเพราะเห็นแก่อาณาจักรแห่งสวรรค์ก็มี
ใครถือได้ก็ให้ถือเอาเถิด�
พระเยซูทรงอวยพระพรแก่เด็กๆ (มก 10:13-16; ลก 18:15-17)

ขณะ นั ้น เขา พา เด็ก เล็กๆ มา หา พระองค์ เพื่อ จะ ให้ พระองค์ ทรง วาง พระหัตถ์ และ
อธิษฐาน แต่ เหล่ าสาวกก็ หา้ มปรามไว้ 14 ฝ่ายพระเยซู ตรัสว ่า “จงยอมให้ เด็ก เล็กๆเข้า
มาหาเรา อย่า ห้ามเขาเลย เพราะว่า อาณาจักรแห่ง สวรรค์ ยอ
่ มเป็น ของคนเช่น เด็ก เหล่า
นั ้น� 15 เมื่อพระองค์ทรงวางพระหัตถ์บนเด็กเหล่านั ้นแล้ว ก็เสด็จไปจากที่นั ่น
13

เรือ
่ งเศรษฐีหนุ่ม (มก 10:17-30; ลก 10:25-30)

ดู เถิด มี คน หนึ่ ง มา ทูล พระองค์ ว่า “ท่าน อาจารย์ ผู้ ประเสริฐ ข้าพเจ้า จะ ต้อง ทํา ดี
ประการใดจึง จะได้ ชี วิ ตน ิ รน
ั ดร์� 17 พระองค์ ตรัส ตอบเขาว่า “ท่านเรียกเราว่า ประเสริฐ
ทําไมเล่า ไม่มี ผู้ ใดประเสริฐ นอกจากพระองค์ เดียวคือ พระเจ้า แต่ ถ้า ท่านปรารถนาจะเข้า
ในชีวต
ิ ก็ ให้ ถือ รักษาพระบัญญั ติ ไว้ � 18 คนนั ้น ทูล ถามพระองค์ ว่า “คือ พระบัญญั ติ ข้อ
ใดบ้าง� พระเยซู ตรัสว ่า “อย่า กระทํา การฆาตกรรม อย่า ล่วงประเวณี ผัว เมีย เขา อย่า ลัก
ทรัพย์ อย่า เป็น พยาน เท็จ 19 จง ให้ เกียรติ แก่ บิ ดา มารดา ของ ตน และ จงรัก เพื่อน บ้าน
เหมือนรัก ตนเอง� 20 คนหนุ่ มน ั ้ นทูล พระองค์ ว่า “ข้อ เหล่า นี้ ข้าพเจ้า ได้ ถือ รักษาไว้ ทุ ก
ประการตัง้ แต่เป็นเด็กหนุ่มมา ข้าพเจ้ายังขาดอะไรอีกบ้าง� 21 พระเยซูตรัสแก่เขาว่า “ถ้า
ท่านปรารถนาเป็น ผู้ ที่ ทํา จนครบถ้ วน จงไปขายบรรดาสิง่ ของซึ่ง ท่านมี อยู่ แจกจ่ายให้ คน
อนาถา แล ้ วท ่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 ท่านทัง้ หลายว่า คนมัง่ มี จะเข้ าใน
อาณาจักรแห่ง สวรรค์ ก็ ยาก 24 เราบอกท่านทัง้ หลายอี กว่า ตั วอ ูฐ จะลอดรู เข ็ มก็ งา่ ยกว่า
คนมังม
่ ีจะเข้าในอาณาจักรของพระเจ้า� 25 เมื่อพวกสาวกของพระองค์ได้ยินก็ประหลาด
ใจมาก จึง ทูล ว่า “ถ้า อย่างนั ้น ใครจะรอดได้� 26 พระเยซู ทอดพระเนตรดู พวกสาวกและ
ตรัสกับเขาว่า “ฝ่ายมนุษย์ยอ
่ มเป็นไปไม่ได้ แต่พระเจ้าทรงกระทําให้เป็นไปได้ทุกสิง่ �
16

บรรดาอัครสาวกจะพิพากษาอิสราเอลสิบสองตระกูล

แล ้วเปโตรทูล พระองค์ ว่า “ดู เถิด ข้า พระองค์ ทัง้ หลายได้ สละสิง่ สารพัด และได้ ติ ด
ตามพระองค์ มา พวกข้า พระองค์ จึง จะได้ อะไรบ้าง� 28 พระเยซู ตรัส กับ เขาว่า “เราบอก
ความจริง แก่ ท่านทัง้ หลายว่า ในโลกใหม่ คราวเมื่ อบ ุ ตรมนุษย์ จะนั ่ง บนพระที่นั่ง แห่ง สง่า
ราศีของพระองค์นั ้น พวกท่านที่ได้ติดตามเรามาจะได้นั่งบนบัลลังก์สิบสองที่ พิพากษาชน
อิสราเอลสิบ สองตระกูล 29 ทุ กคนที่ ได้ สละบ้านหรือ พี่ น้องชายหญิง หรือบ ิ ดามารดาหรือ
ภรรยาหรือบุตรหรือที่ดิน เพราะเห็นแก่นามของเรา ผู้นั ้นจะได้ผลร้อยเท่า และจะได้ชีวิตนิ
รันดร์เป็นมรดก 30 แต่มีหลายคนที่เป็นคนต้นจะต้องกลับไปเป็นคนสุดท้าย และที่เป็นคน
สุดท้ายจะกลับเป็นคนต้น�
27

20
คําอุปมาเกี่ยวกับคนงานในสวนองุน
่

1 “ด้วยว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์เปรียบเหมือนเจ้าของบ้านคนหนึ่ งออกไปจ้างคนทํางาน

ในสวนองุน
่ ของตนแต่ เวลาเช้าตรู ่ 2 ครัน
้ ตกลงกั บลู กจ้างวันละเดนาริอน
ั แล้ว จึงใช้ให้ไป
3
ทํางานในสวนองุน
่ ของเขา พอเวลาประมาณสามโมงเช้า เจ้ าของบ้านก็ ออกไปอีก เห ็น
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คนอื่น ยืน อยู่ เปล ่าๆกลางตลาด จึง พู ดก ับ เขาว่า ‘ท่านทัง้ หลายจงไปทํางานในสวนองุน
่
ด้วยเถิด เราจะให้ค่าจ้างแก่พวกท่านตามสมควร� แล้วเขาก็พากันไป 5 พอเวลาเที่ยงวัน
และเวลาบ่ายสามโมง เจ้ าของบ้านก็ ออกไปอีก ทํา เหมือนก่อน 6 ประมาณบ่ายห้า โมงก็
ออกไปอีกครัง้ หนึ่ ง พบอีกพวกหนึ่ งยืนอยูเปล
่
่าๆจึงพูดกับเขาว่า ‘พวกท่านยืนอยูที
่ ่นี่เปล่าๆ
ตลอดวันทําไม� 7 พวกเขาตอบเจ้าของบ้านว่า ‘เพราะไม่มีใครจ้างพวกข้าพเจ้า� เจ้าของ
บ้านบอกพวกเขาว่า ‘ท่านทัง้ หลายจงไปทํางานในสวนองุน
่ ด้วยเถิด และท่านจะได้ รบ
ั ค่า
8
จ้างตามสมควร� ครัน
้ ถึงเวลาพลบคํ่าเจ้าของสวนองุน
่ จึงสัง่ เจ้าพนั กงานว่า ‘จงเรียกคน
ทํางานมาและให้ค่าจ้างแก่เขา ตัง้ แต่คนมาทํางานสุดท้าย จนถึงคนที่มาแรก� 9 คนที่มา
ทํางานเวลาประมาณบ่ายห้าโมงนั ้น ได้ ค่าจ้างคนละหนึ่ งเดนาริอัน 10 ส่วนคนที่มาที แรก
นึ กว่าเขาคงจะได้มากกว่านั ้น แต่ก็ได้คนละหนึ่ งเดนาริอน
ั เหมือนกัน 11 เมื่อเขารับเงินไป
แล้ วก ็ บ่น ต่อว่า เจ้าของบ้าน 12 ว่า ‘พวกที่มาสุดท้ายได้ ทํางานชัว่ โมงเดียว และท่านได้ ให้
ค่า จ้างแก่ เขาเท่า กั นก ับ พวกเราที่ ทํางานตรากตรํา กลางแดดตลอดวัน� 13 ฝ่ายเจ้าของ
บ้านก็ตอบแก่คนหนึ่ งในพวกนั ้นว่า ‘สหายเอ๋ย เรามิได้โกงท่านเลย ท่านได้ตกลงกับเราแล้
ววันละหนึ่ งเดนาริอันมิใช่หรือ 14 รับค่าจ้างของท่านไปเถิด เราพอใจจะให้คนที ่มาทํางาน
หลัง ที่สุด นั ้น เท่า กั นก ั บท ่าน 15 เราปรารถนาจะทํา อะไรกับ สิง่ ที่ เป็น ของเราเองนั ้น ไม่ ถู ก
ต้องตามพระราชบัญญัติ หรือ ทําไมท่านอิจฉาตาร้อนเมื่อเห็นเราใจดี� 16 อย่างนั ้นแหละ
คนที่ เป็นคนสุดท้ายจะกลับเป็นคนต้น และคนที่ เป็นคนต้นจะกลับเป็นคนสุดท้าย ด้วยว่า
ผู้ที่ได้รับเชิญก็มาก แต่ผู้ที่ทรงเลือกก็น้ อย�
4

พระเยซู ทรงพยากรณ์ อี กครัง้ ถึง การทรยศพระองค์ การสิน
้ พระชนม์ และการฟื้ นคืน
พระชนม์ (มธ 12:38-42; 16:21-28; 17:22-23; มก 10:32-34; ลก 18:31-34)
17 เมื่อ พระเยซู จะเสด็จ ขึ้น ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม

ขณะอยู่ตามหนทางได้ พาเหล่าสาวกสิบ
สองคนไปแต่ ลําพัง และตรัส กับ เขาว่า 18 “ดู เถิด เราทัง้ หลายจะขึ้น ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม
และบุตรมนุษย์ จะถูก ทรยศให้ อยู่ กับ พวกปุโรหิต ใหญ่ และพวกธรรมาจารย์ และเขาเหล่า
นั ้นจะปรับโทษท่านถึงตาย 19 และจะมอบท่านไว้กับคนต่างชาติให้เยาะเย้ยเฆี่ยนตี และให้
ตรึงไว้ที่กางเขน และวันที่สามท่านจึงจะกลับฟื้ นขึ้นมาใหม่�
มารดาคนหนึ่ งทูลขอความยิง่ ใหญ่ให้แก่บุตรชายของนาง (มก 10:35-45)
ขณะนั ้น มารดาของบุตรแห่ง เศเบดี พาบุตรชายทัง้ สองมาเฝ้า พระองค์ นม ัส การทูล
ขอสิง่ หนึ่ ง จากพระองค์ 21 พระองค์ จึง ทรงถามนางนั ้ นว ่า “ท่านปรารถนาอะไร� นางทูล
พระองค์ว่า “ขอทรงโปรดอนุญาตให้บุตรชายของข้าพระองค์สองคนนี้ นั่งในราชอาณาจักร
ของพระองค์ เบื้องขวาพระหัตถ์ คนหนึ่ ง เบื้องซ้ายคนหนึ่ ง� 22 แต่พระเยซู ตรัสตอบว่า “ที่
ท่านขอนั ้นท่านไม่เข้าใจ ถ้วยซึ่งเราจะดื่มนัน
้ ท่านจะดื่มได้หรือ และบัพติศมานั ้นซึ่งเราจะ
รับ ท่านจะรับได้หรือ� เขาทูลพระองค์ว่า “พวกข้าพระองค์ทําได้� 23 พระองค์ตรัสกับเขา
ว่า “ท่านจะดื่มจากถ้วยของเรา และรับบัพติศมาด้วยบัพติศมาที่ เราจะรับก็จริง แต่ ซึ่งจะ
นั ่งข้างขวาและข้างซ้ายของเรานั ้น ไม่ใช่พนักงานของเราที่ จะมอบให้ แต่ พระบิดาของเรา
ได้ทรงเตรียมไว้สําหรับผู้ใด ก็จะให้แก่ผูนั
้ ้น� 24 เมื่อสาวกสิบคนนั ้นได้ยน
ิ แล้ว พวกเขาก็มี
25
ความขุ่นเคืองพี่น้องสองคนนั ้น พระเยซูทรงเรียกเขาทัง้ หลายมาตรัสว่า “ท่านทัง้ หลาย
รู อยู
้ ่ว่า ผู้ครองของคนต่างชาติยอ
่ มเป็นเจ้าเหนื อเขา และผู้ใหญ่ทัง้ หลายก็ใช้อํานาจบังคับ
26 แต่ในพวกท่านหาเป็ นอย่างนั ้นไม่ ถ้าผูใ้ ดใคร่จะได้เป็ นใหญ่ในพวกท่าน ผูนั
้ ้นจะต้องเป็น
27
ผู้ปรนนิ บัติท่านทัง้ หลาย
ถ้าผู้ใดใคร่จะได้ เป็นเอกเป็นต้นในพวกท่าน ผู้นั ้นจะต้องเป็น
20
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28 อย่างที่ บุ ตรมนุษย์มิได้ มาเพื่อ รับ การปรนนิ บั ติ

ผู้รับใช้ของพวกท่าน
นิ บัติ และประทานชีวต
ิ ของท่านให้เป็นค่าไถ่สําหรับคนเป็นอันมาก�
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แต่ มาเพื่อจะปรน

ชายตาบอดสองคนมองเห็นได้อีก (มก 10:46-52; ลก 18:35-43)

29 เมื่อพระองค์กับเหล่าสาวกออกไปจากเมืองเยรีโค ฝูงชนเป็นอันมากก็ตามพระองค์ไป

30 และดู เถิด

มี ชายตาบอดสองคนนั ่งอยู่รม
ิ หนทาง เมื่อเขาได้ ยินว่าพระเยซู เสด็จผ่านมา
จึงร้องว่า “โอ พระองค์ผู้เป็นบุตรดาวิดเจ้าข้า ขอทรงพระเมตตาข้าพระองค์เถิด� 31 ฝ่าย
ประชาชนก็ หา้ มเขาให้นิ่ง เสีย แต่ เขายิง่ ร้องขึ้ นอ ี กว่า “โอ พระองค์ ผู้ เป็น บุตรดาวิด เจ้าข้า
ขอทรงพระเมตตาข้าพระองค์เถิด� 32 พระเยซูจึงหยุดประทับยืนอยู่ เรียกเขามา และตรัสว
่า “ท่านทัง้ สองใคร่จะให้เราทําอะไรเพื่อท่าน� 33 พวกเขาทูลพระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า
ขอให้ตาของข้า พระองค์ มองเห็น � 34 พระเยซู จึ งม ี พระทัย เมตตา ก็ ทรงถูก ต้องตาเขา ใน
ทันใดนั ้นตาของเขาก็เห็นได้และเขาทัง้ สองได้ติดตามพระองค์ไป

21
พระเยซู ทรงเสด็จ เข้า สู่ กรุ งเยรู ซาเล็ม อย่างผู้ มี ชัยชนะ (ศคย 9:9; มก 11:1-10; ลก
19:29-38; ยน 12:12-19)
1 ครัน
้ พระองค์ กับพวกสาวกมาใกล้ กรุ งเยรู ซาเล็ม ถึงหมู่บ้านเบธฟายี เชิงภูเขามะกอก
เทศ แล ้ว พระเยซู ทรงใช้ สาวกสองคน 2 ตรัสส ง
ั ่ เขาว่า “จงเข้าไปในหมู่บ้านที่ อยู่ ตรงหน้า
ท่าน ทันที ท่านจะพบแม่ ลาตัว หนึ่ ง ผูก อยู่ กั บลู กของมัน จงแก้ จูง มาให้ เรา 3 ถ้า มี ผู้ ใดว่า
อะไรแก่ ท่านท่านจงว่า ‘องค์ พระผู้เป็นเจ้าต้องพระประสงค์� แล้วเขาจะปล่อยให้มาทั นที
� 4 เหตุการณ์ ทัง้ ปวงนี้ เกิดขึ้นเพื่อจะให้พระวจนะที่ตรัสโดยศาสดาพยากรณ์ สําเร็จซึ่งว่า
5 ‘จงบอกธิดาแห่ง ศิ โยนว่า ดู เถิด กษั ตริย์ ของเธอเสด็จ มาหาเธอ โดยพระทั ยอ ่อนสุ ภาพ
ทรงแม่ ลาก ั บลู กของมัน� 6 สาวกทัง้ สองคนนั ้ นก ็ ไปทํา ตามพระเยซู ตรัสส ัง่ เขาไว้ 7 จึง จูง
แม่ลากบลู
ั กของมันมา และเอาเสื้อผ้าของตนปูบนหลัง แล้วเขาให้พระองค์ทรงลานั ้น 8 ฝูง
ชนเป็ นอ ัน มากได้ เอาเสื้อผ้า ของตนปู ตามถนนหนทาง คนอื่นๆก็ตั ดก ง
ิ่ ไม้ มาปู ตามถนน
9 ฝ่ายฝูง ชนซึ่ง เดิน ไปข้างหน้า กับ ผู้ ที่ ตามมาข้างหลั งก ็ พร ้ อมกัน โห่ รอ
้ งว่า “โฮซัน นาแก่
ราชโอรสของดาวิด ‘ขอให้ พระองค์ ผู้ เสด็จ มาในพระนามขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงพระ
เจริญ โฮซันนา� ในที่ สูงสุด� 10 เมื่อพระองค์ เสด็จเข้าไปในกรุ งเยรู ซาเล็มแล้ว ประชาชน
ทั วท
่ ัง้ กรุ งก็พากันแตกตื่นถามว่า “ท่านผู้นี้ เป็นผู้ใด� 11 ฝูงชนก็ตอบว่า “นี่ คือเยซู ศาสดา
พยากรณ์ ซึ่งมาจากนาซาเร็ธแคว้นกาลิลี�
พระเยซูทรงชําระล้างพระวิหารเป็นครัง้ ที่สอง (มก 11:15-18; ลก 19:45-47)

12 พระเยซูจึงเสด็จเข้าไปในพระวิหารของพระเจ้า ทรงขับไล่บรรดาผูซ
้ ้ ือขายในพระวิหาร

นั ้น และควํา่ โต๊ะผู้รบ
ั แลกเงิน กับทัง้ ควํา่ ที่นั่งผูข
้ ายนกเขาเสีย 13 และตรัสกับเขาว่า “มีพระ
วจนะเขียนไว้ว่า ‘นิ เวศของเราเขาจะเรียกว่า เป็น นิ เวศอธิษฐาน� แต่ เจ้ าทัง้ หลายมากระ
ทําให้ เป็น ‘ถํ้า ของพวกโจร� ” 14 คนตาบอดและคนง่อยพากัน มาเฝ้า พระองค์ ในพระวิ
หาร พระองค์ ได้ ทรงรักษาเขาให้ หาย 15 แต่ เมื่อ พวกปุโรหิต ใหญ่ กับ พวกธรรมาจารย์ ได้
เห ็ นการมหัศ จรรย์ ที่ พระองค์ ทรงกระทํา ทัง้ ได้ ยน
ิ หมู่ เด็ กร ้ องในพระวิหารว่า “โฮซัน นา
แก่ ราชโอรสของดาวิด� เขาทัง้ หลายก็ พากัน แค้น เคือง 16 และจึง ทูล พระองค์ ว่า “ท่าน
ไม่ ได้ ยิน คํา ที่ เขาร้องหรือ� พระเยซู ตรัส ตอบเขาว่า “ได้ ยิน แล้ว พวกท่านยัง ไม่ เคยอ่าน
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หรือ ว่า ‘จากปากของเด็ กอ ่อนและเด็ก ที่ ยั งด ูดนม ท่านก็ ได้ รับคํา สรรเสริญ อัน จริง แท้� ”
17 พระองค์ได้ทรงละจากเขาและเสด็จออกจากกรุ งไปประทับอยู่ที่หมู่บ้านเบธานี
มะเดื่อถูกสาปก็เหี่ยวแห้งไป (มก 11:12-14, 20-24)

พระองค์ก็ทรงหิวพระกระยาหาร
และเมื่อ พระองค์ ทรงทอดพระเนตรเห็น ต้น มะเดื่อ ต้น หนึ่ ง อยู่ รม
ิ ทาง พระองค์ ก็ ทรง
ดําเนิ นเข้าไปใกล้ เห็นต้นมะเดื่อนั ้นไม่มีผลมีแต่ ใบเท่านั ้น จึงตรัสกับต้นมะเดื่อนั ้ นว่า “เจ้
าจงอย่า มี ผลอีก ต่อ ไป� ทันใดนั ้น ต้น มะเดื่ อก ็ เห ี่ยวแห้ง ไป 20 ครัน
้ เหล่า สาวกได้ เห ็ นก ็
ประหลาดใจ แล้วว่า “เป็นอย่างไรหนอต้นมะเดื่อจึงเหีย
่ วแห้งไปในทันใด� 21 ฝ่ายพระเยซู
ตรัส ตอบเขาว่า “เราบอกความจริง แก่ ท่านทัง้ หลายว่า ถ้า ท่านมี ความเชื่อ และมิ ได้ สงสัย
ท่านจะกระทํา ได้ เช่ นที ่ เราได้ กระทํา แก่ ต้น มะเดื่อ นี้ ยิง่ กว่า นั ้น ถึง แม้ ท่านจะสัง่ ภูเขานี้ ว่า
‘จงถอยไปลงทะเล�ก็ จะสําเร็จได้ 22 สิ ่งสารพัดซึ่งท่านอธิษฐานขอด้วยความเชื่อ ท่านจะ
ได้�
19

18 ครัน
้ เวลาเช้าขณะที่พระองค์เสด็จกลับไปยังกรุ งอีก

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

เมื่อ พระองค์ เสด็จ เข้าไปในพระวิหารในเวลาที่ ทรงสัง่ สอนอยู่ พวกปุโรหิต ใหญ่ และ
พวกผู้ใหญ่ของประชาชนมาหาพระองค์ทูลถามว่า “ท่านมีสิทธิอันใดจึงได้ทําเช่นนี้ ใครให้
สิทธินี้ แก่ท่าน� 24 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “เราจะถามท่านทัง้ หลายสักข้อหนึ่ งด้วย ซึ่งถ้า
ท่านบอกเราได้ เราจะบอกท่านเหมือนกั นว่าเรากระทําการนี้ โดยสิทธิอน
ั ใด 25 คื อบัพติศ
มาของยอห์น นั ้น มาจากไหน มาจากสวรรค์ หรือ จากมนุษย์� เขาได้ ปรึกษากั นว ่า “ถ้า เรา
จะว่า ‘มาจากสวรรค์� ท่านจะถามเราว่า ‘เหตุ ไฉนท่านจึง ไม่ เชื่อ ยอห์น เล่า� 26 แต่ ถ้า เรา
จะว่า ‘มาจากมนุษย์� เราก็กลัวประชาชน เพราะประชาชนทัง้ ปวงถือว่ายอห์นเป็นศาสดา
พยากรณ์ � 27 เขาจึงทูลตอบพระเยซูว่า “พวกข้าพเจ้าไม่ทราบ� พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า
“เราจะไม่บอกท่านทัง้ หลายเหมือนกันว่า เรากระทําการนี้ โดยสิทธิอน
ั ใด
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คําอุปมาเกี่ยวกับบุตรชายสองคน

28 แต่ ท่านทัง
้ หลายคิดเห็นอย่างไร

ชายผู้หน่ึงมีบุ ตรชายสองคน บิดาไปหาบุตรคนแรก
ว่า ‘ลูก เอ๋ย วัน นี้ จงไปทํางานในสวนองุน
่ ของพ่อ เถิด� 29 บุ ตรคนนั ้น ตอบว่า ‘ข้าพเจ้า ไม่
ไป� แต่ ภายหลังกลับใจแล้วไปทํา 30 บิดาจึงไปหาบุตรคนที่ สองพูดเช่นเดียวกัน บุ ตรนั ้น
ตอบว่า ‘ข้าพเจ้า ไปขอรับ� แต่ ไม่ ไป 31 บุ ตรสองคนนี้ คนไหนเป็น ผู้ ทํา ตามความประสงค์
ของบิดาเล่า� เขาทูล ตอบพระองค์ ว่า “คื อบ ุตรคนแรก� พระเยซู ตรัส ตอบเขาว่า “เรา
บอกความจริงแก่ท่านทัง้ หลายว่า พวกเก็บภาษี และหญิงโสเภณี ก็เข้าไปในอาณาจักรของ
พระเจ้า ก่อนท่านทัง้ หลาย 32 ด้วยยอห์น ได้ มาหาพวกท่านด้วยทางแห่ง ความชอบธรรม
ท่านหาเชื่อยอห์นไม่ แต่พวกเก็บภาษี และพวกหญิงโสเภณี ได้เชื่อยอห์น ฝ่ายท่านทัง้ หลาย
ถึงแม้ได้เห็นแล้ว ภายหลังก็มิได้กลับใจเชื่อยอห์น
คําอุปมาเกี่ยวกับผู้เช่าสวนที่ไม่ซื่อสัตย์ (อสย 5:1-7; มก 12:1-9; ลก 20:9-19)

จงฟัง คํา อุปมาอีก เรือ
่ งหนึ่ ง ว่า ยั งม ี เจ้ าของบ้านผู้ หน ่ง
ึ ได้ ทํา สวนองุน
่ แล ้วล้ อมร ว
ั้
ต้นไม้ ไว้รอบ เขาได้ สกัด บ่อ ยํ่า องุน
่ ในสวน และสร้างหอเฝ้า ให้ พวกชาวสวนเช่า แล้ วก ็ ไป
เมืองไกล 34 ครัน
้ ฤดู เก็บผลองุน
่ ใกล้ เข้ามา เขาจึงใช้พวกผู้รับใช้ไปหาคนเช่าสวน เพื่อจะ
รับ ผลองุน
่ 35 และคนเช่า สวนนั ้น จับ พวกผู้ รับ ใช้ ของเขา เฆี่ยนตี เสียคนหนึ่ ง ฆ่า เสียคน
หนึ่ ง เอาหิน ขว้างเสีย ให้ตายคนหนึ่ ง 36 อีกครัง้ หนึ่ ง เขาก็ ใช้ ผู้รบ
ั ใช้ คนอื่นๆไปมากกว่า ครั ้
33
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งก ่อน แต่ พวกเช่า สวนก็ ได้ ทํา แก่ เขาอย่างนั ้ นอ ีก
ครัง้ สุดท้ายเขาจึง ใช้ บุ ตรชายของ
เขาไปหา พูดว่า ‘พวกเขาคงจะเคารพบุตรชายของเรา� 38 แต่เมื่อบรรดาคนเช่าสวนเห็น
บุตรชายเจ้าของบ้านก็ พู ดก ั นว ่า ‘คนนี้ แหละเป็น ทายาท มาเถิด ให้ เราฆ่า เขา แล ้ว ให้ เรา
ยึด มรดกของเขาเสีย� 39 เขาจึง พากัน จับ บุตรนั ้น ผล ัก ออกไปนอกสวนองุน
่ แล้ว ฆ่า เสีย
40 เหตุ ฉะนั ้น เมื่อ เจ้าของสวนองุน
่ มา เขาจะทํา อะไรแก่ คนเช่า สวนเหล่า นั ้น� 41 เขาทัง้
หลายทูลตอบพระองค์ว่า “เขาจะทําลายล้างคนชัว่ เหล่านั ้นอย่างแสนสาหัส และจะให้สวน
องุน
่ นั ้น แก่ คนเช่า อื่นๆที่ จะแบ่ง ผลโดยถูก ต้องตามฤดูกาลแก่ เขาต่อ ไป� 42 พระเยซู ตรัส
กับเขาว่า “ท่านทัง้ หลายยังไม่เคยอ่านในพระคัมภีรห
์ รือซึ่งว่า ‘ศิลาซึ่งช่างก่อได้ปฏิเสธเสีย
ได้ กลับกลายเป็น ศิ ลามุมเอกแล้ว การนี้ เป็นมาจากองค์ พระผู้เป็นเจ้า เป็นการมหัศจรรย์
ประจักษ์ แก่ ตาเรา� 43 เหตุ ฉะนั ้น เราบอกท่านว่า อาณาจักรของพระเจ้า จะถูก เอาไปเสีย
จากท่าน และยกให้ แก่ ชนชาติ หน ่ง
ึ ซึ่ง จะกระทํา ให้ เก ิด ผลสมกับ อาณาจั กรน ัน
้ 44 ผู้ ใดล้
มท ับศิ ลาน ี้ ผู้ นั ้น จะต้องแตกหัก ไป แต่ ศิ ลาน ี้ จะตกทับ ผู้ ใด ก็ จะบดขยี้ ผู้ นั ้น จนแหลกเป็น
ผุยผง� 45 ครัน
้ พวกปุโรหิตใหญ่กับพวกฟาริสีได้ยินคําอุปมาของพระองค์ พวกเขาก็หยัง่ รู ้
ว่าพระองค์ตรัสเล็งถึงพวกเขา 46 แต่เมื่อพวกเขาอยากจะจับพระองค์ เขาก็กลัวประชาชน
เพราะประชาชนนั บถือพระองค์วา่ เป็นศาสดาพยากรณ์
37
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คําอุปมาเกี่ยวกับพิธีอภิเษกสมรส (ลก 14:16-24)

1 พระเยซู ตรัสแก่เขาเป็ นคําอุปมาอีกว่า 2 “อาณาจักรแห่งสวรรค์เปรียบเหมือนกษั ตริย์

องค์หนึ่ ง ซึ่งได้จัดพิธอภิ
ี เษกสมรสสําหรับราชโอรสของท่าน 3 แล้วใช้พวกผู้รับใช้ไปตามผู้
ที่ได้รับเชิญมาในงานอภิเษกสมรสนั ้น แต่เขาไม่ใคร่จะมา 4 ท่านยังใช้พวกผูรั
้ บใช้อื่นไปอีก
รับสัง่ ว่า ‘ให้ บอกผู้ รบ
ั เชิญ นั ้ นว ่า ดู เถิด เราได้ จัดการเลี้ยงไว้แล้ว วัว และสัตว์ขุน แล้ว ของ
เราก็ ฆ่า ไว้เสร็จ สิ ่ง สารพั ดก ็ เตรียมไว้พร้อม จงมาในพิธีอภิ เษกสมรสนี้ เถิด � 5 แต่ เขาก็
เพิกเฉยและไปเสีย คนหนึ่ งไปไร่นาของตน อีกคนหนึ่ งกไ็ ปทําการค้าขาย 6 ฝ่ายพวกนอกนั ้
นก็จับพวกผู้รับใช้ของท่าน ทําการอัปยศต่างๆแล้วฆ่าเสีย 7 แต่ครัน
้ กษั ตริย์องค์นั ้นได้ยน
ิ
แล้ว ท่านก็ทรงพระพิโรธ จึงรับสัง่ ให้ยกกองทหารไป ปราบปรามฆาตกรเหล่านั ้น และเผา
เมืองเขาเสีย 8 แล ้ วท ่านจึง รับสัง่ แก่ พวกผู้ รับ ใช้ ของท่านว่า ‘งานสมรสก็ พร ้ อมอยู่ แต่ ผู้
ที่ ได้ รับเชิญนั ้นไม่ สมกับงาน 9 เหตุ ฉะนั ้น จงออกไปตามทางหลวง พบคนมากเท่าใดก็ ให้
เชิญมาในพิธีอภิ เษกสมรสนี้ � 10 ผู้รบ
ั ใช้เหล่ านั ้นจึงออกไปเชิญคนทัง้ ปวงตามทางหลวง
แล้วแต่ จะพบ ให้มาทั งด
้ ีและชัว่ จนงานสมรสนั ้นเต็ มด้วยแขก 11 แต่ เมื่อกษั ตริย์องค์ นั ้น
เสด็จทอดพระเนตรแขก ก็ เห็นผู้หน่ึงมิได้ สวมเสื้อสําหรับงานสมรส 12 ท่านจึงรับสัง่ ถาม
เขาว่า ‘สหายเอ๋ย เหตุ ไฉนท่านจึง มาที่ นี่ โดยไม่ สวมเสื้อ สําหรับ งานสมรส� ผู้ นั ้ นก ็ นิ่ง อยู่
พูดไม่ออก 13 กษั ตริย์จึงรับสัง่ แก่ พวกผู้รับใช้ว่า ‘จงมัดมือมัดเท้าคนนี้ เอาไปทิง้ เสียที่ มืด
ภายนอก ที่ นั ่น จะมี การร้องไห้ และขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน� 14 ด้วยผู้ ที่ ได้ รับ เชิญ ก็ มาก แต่ ผู้ ที่
ทรงเลือกก็น้ อย�
พระ เยซู ทรง ตอบ คําถาม ของ พวก เฮ โรด เกี่ยว กับ การ เสีย ภาษี (มก 12:13-17; ลก
20:20-26)
15 ขณะนั ้นพวกฟาริสีไปปรึกษากันว่า พวกเขาจะจับผิดในถ้อยคําของพระองค์ได้อย่างไร
16 พวก เขา จึง ใช้ พวก สาวก ของ ตน กับ พวก เฮ โรด ให้ ไป ทูล พระองค์ ว่า “อาจารย์ เจ้าข้า
ข้าพเจ้า ทัง้ หลายทราบอยู่ วา่ ท่านเป็น คนซื่ อสัตย์ และสัง่ สอนทางของพระเจ้า ด้วยความ
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17 เหตุฉะนั ้น

สัตย์จริง โดยมิได้เอาใจผู้ใด เพราะท่านมิได้เห็นแก่หน้าผู้ใด
ขอโปรดบอกให้
พวกข้าพเจ้าทราบว่า ท่านคิดเห็นอย่างไร การที่จะส่งส่วยให้แก่ซีซาร์นั ้น ถูกต้องตามพระ
ราชบัญญัติ หรือไม่ � 18 แต่ พระเยซู ทรงล่วงรู ถ
้ ึงความชัว่ ร้ายของเขาจึงตรัสว่า “พวกหน้า
ซื่อ ใจคด เจ้ าทดลองเราทําไม 19 จงเอาเงินที ่ จะเสีย ส่วยนั ้น มาให้เราดู ก่อน � เขาจึง เอา
เงินตราเหรียญหนึ่ งถวายพระองค์ 20 พระองค์ ตรัสถามเขาว่า “รู ปและคําจารึกนี้ เป็นของ
ใคร� 21 เขาทูลพระองค์ว่า “ของซีซาร์� แล้วพระองค์ตรัสกับเขาว่า “เหตุฉะนั ้นของของซี
ซาร์จงถวายแก่ ซีซาร์ และของของพระเจ้าจงถวายแด่ พระเจ้า� 22 ครัน
้ เขาได้ยน
ิ คําตรัส
ตอบของพระองค์นั้นแล้ว เขาก็ประหลาดใจ จึงละพระองค์ไว้และพากันกลับไป
พระเยซูทรงตอบคําถามของพวกสะดูสีเกี่ยวกับการฟื้ นจากความตาย (มก 12:18-27;
ลก 20:27-38)
23 ในวัน นั ้ นม ี พวกสะดู สี มาหาพระองค์ พวกนี้ เป็ น ผู้ ที่ กล่าวว่า การฟื้ นขึ้น มาจากความ
ตายไม่มี เขาจึงทูลถามพระองค์ 24 “อาจารย์เจ้าข้า โมเสสสัง่ ว่า ‘ถ้าผู้ใดตายยังไม่มีบุตร ก็
ให้น้ องชายรับพีสะใภ้
่
สืบเชื้อสายของพีช
่ ายไว้� 25 ในพวกเรามีพีน้
่ องผู้ชายเจ็ดคน พีหั
่ วปีมี
26
ภรรยาแล้วก็ตายเมื่อยังไม่มีบุตร ก็ละภรรยาไว้ให้แก่น้องชาย ฝ่ายคนที่สองที่สามก็เช่น
เดียวกัน จนถึงคนที่เจ็ด 27 ในที่สุดหญิงนั ้นกต
็ ายด้วย 28 เหตุฉะนั ้นในวันทีจ
่ ะฟื้ นขึ้นมาจาก
ความตาย หญิงนั ้นจะเป็นภรรยาของผู้ใดในเจ็ดคนนั ้น ด้วยนางได้ เป็นภรรยาของชายทัง้
เจ็ดคนแล้ว� 29 พระเยซู ตรัสตอบเขาว่า “พวกท่านผิดแล้ว เพราะท่านไม่รู พระคั
้
มภีรห
์ รือ
30
ฤทธิ์เดชของพระเจ้า
ด้วยว่า เมื่ อมนุษย์ ฟื้ นขึ้น มาจากความตายนั ้น จะไม่ มี การสมรส
หรือ ยกให้ เป็น สามี ภรรยากั นอ ีก แต่ จะเป็น เหมือนพวกทูต สวรรค์ ของพระเจ้า ในสวรรค์
31 แต่ เรือ
่ งคนตายกลับฟื้ นนั ้น ท่านทัง้ หลายยังไม่ได้อ่านหรือ ซึ่งพระเจ้าได้ตรัสไว้กับพวก
ท่านว่า 32 ‘เราเป็น พระเจ้า ของอับ ราฮัม เป็น พระเจ้า ของอิ สอัค และเป็น พระเจ้า ของยา
โคบ� พระเจ้ามิได้เป็นพระเจ้าของคนตาย แต่ทรงเป็นพระเจ้าของคนเป็น� 33 ประชาชน
ทัง้ ปวงเมื่อได้ยนก
ิ ็ประหลาดใจด้วยคําสัง่ สอนของพระองค์
พระบัญญัติข้อใหญ่ที่สุด (มก 12:28-34; ลก 10:25-28)

34

แต่ พวกฟาริสี เมื่อ ได้ ยิ นว ่า พระองค์ ทรงกระทํา ให้ พวกสะดู สี นิ่ งอ ั ้นอยู่ จึง ประชุม กัน

35 มีน ัก กฎหมายผู้ หน่ง
ึ ในพวกเขาทดลองพระองค์ โดยถามพระองค์ ว่า 36 “อาจารย์เจ้าข้า

ในพระราชบัญญั ติ นั ้น พระบัญญั ติ ข้อ ใดสําคัญ ที่ สุด � 37 พระเยซู ทรงตอบเขาว่า “ ‘จงรัก
องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของเจ้า ด้วยสุดจิตสุดใจของเจ้า และด้วยสิน
้ สุดความคิด
38
39
ของเจ้า� นี่ แหละเป็นพระบัญญัติข้อต้นและข้อใหญ่ ข้อที่สองก็เหมือนกัน คือ ‘จงรัก
เพื่อนบ้านเหมือนรัก ตนเอง� 40 พระราชบัญญัติ และคํา พยากรณ์ ทัง้ สิ้ นก ็ ขึ้น อยู่ กับ พระ
บัญญัติสองข้อนี้ �
คําถามเกี่ยวกับบุตรของดาวิด (มก 12:35-37; ลก 20:41-44)

เมื่อ พวกฟาริสี ยัง ประชุม กัน อยู่ ที่ นั่น พระเยซู ทรงถามพวกเขา 42 “พวกท่านคิ ดอย
่างไรด้วยเรือ
่ งพระคริสต์ พระองค์ ทรงเป็น บุตรของผู้ ใด � เขาตอบพระองค์ ว่า “เป็น บุตร
ของดาวิด� 43 พระองค์ ตรัส ถามเขาว่า “ถ้า อย่างนั ้น เป็น ไฉนดาวิด โดยเดชพระวิญญาณ
จึงได้ เรียกพระองค์ ว่า องค์ พระผู้เป็นเจ้า และรับสัง่ ว่า 44 ‘องค์ พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับ องค์
พระผู้ เป็น เจ้าของข้าพเจ้า ว่า จงนั ่ง ที่ ขวามือ ของเรา จนกว่า เราจะกระทํา ให้ศัตรู ของท่าน
เป็นแท่นรองเท้าของท่าน� 45 ถ้าดาวิดเรียกพระองค์วา่ องค์พระผูเ้ ป็นเจ้า พระองค์จะเป็น
41
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46 ไม่มีผู้หน่ง
ึ ผู้ใดอาจตอบพระองค์สักคําหนึ่ ง

บุตรของดาวิดอย่างไรได้�
ไม่มีใครกล้าซักถามพระองค์ต่อไป
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ตัง้ แต่วันนั ้นมา
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พวกธรรมาจารย์ และพวกฟาริสี หลงตัว เองว่า เป็น คนชอบธรรม (มก 12:38-40; ลก
20:45-47)
1 ครัง
้ นั ้น พระเยซู ตรัส กับ ฝูง ชนและพวกสาวกของพระองค์ 2 ว่า “พวกธรรมาจารย์ กับ
พวกฟาริสีนั ่งบนที่นั่งของโมเสส 3 เหตุฉะนั ้นทุกสิง่ ซึ่งเขาสัง่ สอนพวกท่าน จงถือประพฤติ
ตาม เว้น แต่ การกระทํา ของเขา อย่าได้ ทํา ตามเลย เพราะเขาเป็น แต่ ผู้ สัง่ สอน แต่ เขาเอง
หาทํา ตามไม่ 4 ด้วยเขาเอาภาระหนั ก และแบกยากวางบนบ่า มนุษย์ ส่วนเขาเองแม้ แต่
นิว
้ เดียวก็ ไม่ จับ ต้องเลย 5 การกระทํา ของเขาทุก อย่างเป็นการอวดให้คนเห็น เท่านั ้น เขา
ใช้ กล ัก พระบัญญั ติ อย่างใหญ่ สวมเสื้อ ที่ มี พู่ ห้อยอัน ยาว 6 เขาชอบที่ อั นม ี เกียรติ ในการ
เลี้ยงและที่ นั่งตําแหน่ งสูงในธรรมศาลา 7 กับชอบรับการคํานั บที่กลางตลาด และชอบให้
คนเรียกเขาว่า ‘รับบี รับบี� 8 ท่านทัง้ หลายอย่าให้ใครเรียกท่านว่า ‘รับบี� ด้วยท่านมีพระ
อาจารย์แต่ผูเดี
้ ยวคือพระคริสต์ และท่านทัง้ หลายเป็นพีน
่ ้ องกันทัง้ หมด 9 และอย่าเรียกผู้
ใดในโลกว่าเป็นบิดา เพราะท่านมีพระบิดาแต่ผู้เดียว คือผู้ที่ทรงสถิตในสวรรค์ 10 อย่าให้
ผู้ใดเรียกท่านว่า ‘นาย� ด้วยว่านายของท่านมีแต่ ผู้เดียวคือพระคริสต์ 11 ผู้ใดที่ เป็นใหญ่
ที่สุดในพวกท่าน ผู้นั ้นจะเป็นผู้รับใช้ของท่านทัง้ หลาย 12 ผู้ใดจะยกตัวขึ้น ผู้นั ้นจะต้องถูก
เหยียดลง ผู้ใดถ่อมตัวลง ผู้นั ้นจะได้รบ
ั การยกขึ้น
วิบัติแก่พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสี (มก 12:38-40; ลก 20:47)
วิบัติ แก่ เจ้า พวกธรรมาจารย์ และพวกฟาริสี คนหน้า ซื่อ ใจคด ด้วยว่า พวกเจ้า ปิด
ประตู อาณาจักรแห่ง สวรรค์ ไว้จากมนุษย์ เพราะพวกเจ้า เองไม่ ยอมเข้าไป และเมื่อ คนอื่น
จะเข้าไป พวกเจ้าก็ขัดขวางไว้ 14 วิบัติแก่เจ้า พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสี คนหน้าซื่อ
ใจคด ด้วยพวกเจ้าริบเอาเรือนของหญิงม่าย และแสร้งอธิษฐานเสียยืดยาว เพราะฉะนั ้น
พวกเจ้า จะได้ รบ
ั พระอาชญามากยิง่ ขึ้น 15 วิบัติ แก่ เจ้า พวกธรรมาจารย์ และพวกฟาริสี
คนหน้า ซื่อ ใจคด ด้วยพวกเจ้า เที่ยวไปตามทางทะเลและทางบกทัว่ ไปเพื่อ จะได้ แม้แต่ คน
เดียวเข้าจารีต เมื่อได้แล้วเจ้าก็ทําให้เขากลายเป็นลูกแห่งนรกยิง่ กว่าตัวเจ้าเองถึงสองเท่า
16 วิบัติ แก่ เจ้า คนนําทางตาบอด เจ้ ากล่าวว่า ‘ผู้ ใดจะปฏิญาณอ้างพระวิหาร คํา ปฏิญาณ
นั ้น ไม่ ผูกมัด แต่ ผู้ ใดจะปฏิญาณอ้างทองคํา ของพระวิหาร ผู้ นั ้น จะต้องกระทํา ตามคํา ปฏิ
ญาณ� 17 คนโฉดเขลาตาบอด สิ่งไหนจะสําคัญกว่า ทองคําหรือพระวิหารซึ่งกระทําให้ทอง
คํานั ้นศักดสิ
ิ์ ทธิ์ 18 และว่า ‘ผูใดจะปฏิ
้
ญาณอ้างแท่นบูชา คําปฏิญาณนั ้นไม่ผูกมัด แต่ผูใด
้
จะปฏิญาณอ้างเครือ
่ งตัง้ ถวายบนแท่ นบู ชานน
ั ้ ผู้นั ้นต้องกระทําตามคําปฏิ ญาณ� 19 คน
โฉดเขลาตาบอด สิ ่ง ใดจะสําคัญ กว่า เครือ
่ งตัง้ ถวายหรือ แท่น บูชาที่ กระทํา ให้ เครือ
่ งตัง้
20
ถวายนั ้นศักดิสิ
เหตุฉะนี้ ผู้ใดจะปฏิญาณอ้างแท่นบูชา ก็ปฏิญาณอ้างแท่นบูชาและ
์ ทธิ์
สิง่ สารพัดซึ่งอยูบ
่ นแท่นบูชานัน
้ 21 ผูใดจะปฏิ
้
ญาณอ้างพระวิหาร ก็ปฏิญาณอ้างพระวิหาร
และอ้างพระองค์ผู้ทรงสถิตในพระวิหารนั ้น 22 ผู้ใดจะปฏิญาณอ้างสวรรค์ ก็ปฏิญาณอ้าง
พระที่นั่งของพระเจ้าและอ้างพระองค์ผูประทั
้
บบนพระที่นั่งนั ้น 23 วิบัติแก่เจ้า พวกธรรมา
จารย์ และพวกฟาริสี คนหน้า ซื่อ ใจคด ด้วยพวกเจ้า ถวายสิบ ชัก หนึ่ ง ของสะระแหน่ ยี ่ห ร่า
และขมิน
้ ส่วนข้อสําคัญแห่งพระราชบัญญัติ คือการพิพากษา ความเมตตาและความเชื่อ
นั ้นได้ละเว้นเสีย สิ ่งเหล่านั ้นพวกเจ้าควรได้กระทําอยู่แล้ว แต่สิ ่งอ่น
ื นั ้นไม่ควรละเว้นด้วย
13
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24 คนนําทางตาบอด

มัทธิว 24:7
25 วิบัติแก่ เจ้า

เจ้ ากรองลูกนํ้าออก แต่ กลืนตัวอูฐเข้าไป
พวกธรรมา
จารย์ และพวกฟาริสี คนหน้า ซื่อ ใจคด ด้วยเจ้า ขัด ชําระถ้วยชามแต่ ภายนอก ส่วนภายใน
ถ้วยชามนั ้นเต็มด้วยโจรกรรมและการมัวเมากิเลส 26 พวกฟาริสีตาบอด จงชําระสิง่ ที่ อยู่
ภายในถ้วยชามเสี ยก ่อน เพื่อ ข้างนอกจะได้ สะอาดด้วย 27 วิบัติ แก่ เจ้า พวกธรรมาจาร
ย์ และพวกฟาริสี คนหน้า ซื่อ ใจคด เพราะว่า เจ้า เป็น เหมือนอุโมงค์ ฝัง ศพซึ่ง ฉาบด้วยปูน
ขาว ข้างนอกดู งดงามจริงๆ แต่ ข้างในเต็ม ไปด้วยกระดูก คนตายและการโสโครกสารพัด
28 เจ้าทัง
้ หลายก็เป็นอย่างนั ้นแหละ ภายนอกนั ้นปรากฏแก่มนุษย์ว่าเป็นคนชอบธรรม แต่
ภายในเต็มไปด้วยความหน้าซื่อใจคดและความชัว่ ช้า 29 วิบัติแก่เจ้า พวกธรรมาจารย์และ
พวกฟาริสี คนหน้าซื่อใจคด เพราะพวกเจ้าก่อสร้างอุโมงค์ฝังศพของพวกศาสดาพยากรณ์
และตกแต่ งอุโมงค์ ฝังศพของผู้ชอบธรรมให้งดงาม 30 แล้วกล่าวว่า ‘ถ้าเราได้ อยู่ในสมัย
บรรพบุรุษของเรานั ้น เราจะมีส่วนกับเขาในการทําโลหิตของพวกศาสดาพยากรณ์ ให้ตกก็
หามิได้� 31 อย่างนั ้นเจ้าทัง้ หลายก็เป็นพยานปรักปรําตนเองว่า เจ้าเป็นบุตรของผู้ที่ได้ฆ่า
ศาสดาพยากรณ์ เหล่า นั ้น 32 เจ้ าทัง้ หลายจงกระทํา ตามที่ บรรพบุรุษ ได้ กระทํา นั ้น ให้ครบ
ถ้วนเถิด 33 เจ้าพวกงู เจ้าชาติงูร้าย เจ้าจะพ้นการลงโทษในนรกอย่างไรได้ 34 เหตุฉะนั ้น
ดู เถิด เราใช้ พวกศาสดาพยากรณ์ พวกนั ก ปราชญ์ และพวกธรรมาจารย์ ต่างๆไปหาพวก
เจ้า เจ้ าก็ ฆ่า เสีย บ้าง ตรึง เสีย ที่ กางเขนบ้าง เฆี่ยนตี ในธรรมศาลาของเจ้า บ้าง ข่มเหงไล่
ออกจากเมืองนี้ ไปเมืองโน้ น บ้าง 35 ดัง นั ้น บรรดาโลหิตอ ัน ชอบธรรมซึ่ง ตกที่ แผ่ นดิน โลก
ตัง้ แต่ โลหิต ของอาแบลผู้ ชอบธรรมจนถึง โลหิต ของเศคาริยาห์ บุ ตรชายบารัค ยา ที่ พวก
เจ้าได้ฆ่าเสียในระหว่างพระวิหารกับแท่นบูชานน
ั ้ ย่อมตกบนพวกเจ้าทัง้ หลาย 36 เราบอก
ความจริงแก่เจ้าทัง้ หลายว่า บรรดาสิง่ เหล่านี้ จะตกกับคนสมัยนี้
พระเยซูทรงผิดหวังต่อกรุ งเยรู ซาเล็ม (ลก 13:34-35)
เยรู ซาเล็มๆ ที่ได้ฆ่าบรรดาศาสดาพยากรณ์ และเอาหินขว้างผู้ที่ได้รับใช้มาหาเจ้า
ถึง ตาย เราใคร่จะรวบรวมลูก ของเจ้า ไว้เนื องๆ เหมือนแม่ ไก่ กกลูก อยู่ใต้ ปี กของมัน แต่ เจ้
าไม่ยอมเลยหนอ 38 ดูเถิด ‘บ้านเมืองของเจ้าจะถูกละทิง้ ให้รกร้างแก่เจ้า� 39 ด้วยเราว่า
แก่ เจ้ าทัง้ หลายว่า เจ้ าจะไม่ เห ็น เราอีก จนกว่า เจ้า จะกล่าวว่า ‘ขอให้พระองค์ ผู้ เสด็จ มาใน
พระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญ� ”
37 โอ

24
การพยากรณ์ ถึงการทําลายพระวิหาร (มก 13:1-13; ลก 21:5-19)
1 ฝ่ายพระเยซู ทรงออกจากพระวิหาร แล ้ว พวกสาวกของพระองค์ มาชี้ ตึ กทัง
้ หลายของ
2
พระวิหารให้พระองค์ทอดพระเนตร พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า “สิ่งสารพัดเหล่านี้ พวกท่าน
เห็นแล้วมิใช่หรือ เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ศิลาที่ซ้อนทับกันอยู่ที่นี่ ซึ่งจะไม่ถูกทําลาย
ลงก็หามิได้� 3 เมื่อพระองค์ประทับบนภูเขามะกอกเทศ พวกสาวกมาเฝ้าพระองค์ส่วนตัว
กราบทูล ว่า “ขอทรงโปรดให้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายทราบว่า เหตุการณ์ เหล่า นี้ จะบังเกิด ขึ้น
เมื่อไร สิ่งไรเป็นหมายสําคัญว่าพระองค์จะเสด็จมา และวาระสุดท้ายของโลกนี้ � 4 พระเยซู
ตรัสตอบเขาว่า “ระวังให้ดี อย่าให้ผูใดล่
้
อลวงท่านให้หลง 5 ด้วยว่าจะมีหลายคนมาต่างอ้าง
นามของเรา กล่าวว่า ‘เราเป็น พระคริสต์� เขาจะล่อ ลวงคนเป็ นอ ัน มากให้ หลงไป 6 ท่าน
ทัง้ หลายจะได้ยน
ิ ถึงเรือ
่ งสงครามและข่าวลือเรือ
่ งสงคราม คอยระวังอย่าตื่นตระหนกเลย
ด้วยว่า บรรดาสิง่ เหล่า นี้ จํา ต้องบังเกิด ขึ้น แต่ ที่ สุด ปลายยัง ไม่ มาถึง 7 เพราะประชาชาติ
จะลุก ขึ้น ต่อสู้ ประชาชาติ ราชอาณาจักรต่อสู้ ราชอาณาจักร ทัง้ จะเกิ ดก ัน ดารอาหารและ

มัทธิว 24:8

1113

มัทธิว 24:34
8 เหตุการณ์ ทัง
้ ปวงนี้ เป็นขัน
้ แรกแห่ง

โรคระบาดอย่างร้ายแรงและแผ่นดินไหวในที่ต่างๆ
ความทุกข์ลําบาก 9 ในเวลานั ้นเขาจะมอบท่านทัง้ หลายไว้ให้ทนทุกข์ลําบากและจะฆ่าท่าน
เสีย และประชาชาติต่างๆจะเกลียดชังพวกท่านเพราะนามของเรา 10 คราวนั ้นคนเป็ นอัน
มากจะถดถอยไปและทรยศกัน และกัน ทัง้ จะเกลียดชัง ซึ่ งก ัน และกัน 11 จะมี ผู้ พยากรณ์
เท็จหลายคนเกิดขึ้นและล่อลวงคนเป็ นอันมากให้หลงไป 12 ความรักของคนเป็ นอันมาก
จะเยือกเย็น ลง เพราะความชัว่ ช้า จะแผ่ ขยายออกไป 13 แต่ ผู้ ที่ ทนได้ จนถึง ที่สุด ผู้ นั ้น
จะรอด 14 ข่าวประเสริฐ เรือ
่ งอาณาจั กรน ี้ จะประกาศไปทัว่ โลกให้เป็น คํา พยานแก่ บรรดา
ประชาชาติ แล้วที่สุดปลายจะมาถึง
ความทุกข์เวทนาใหญ่ยิง่ (มก 13:14-23)

15 เหตุฉะนั ้น

เมื่อท่านทัง้ หลายเห็นสิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียนซึ่งกระทําให้เกด
ิ การรกร้างว่าง
เปล่า ที่ ดาเนี ยลศาสดาพยากรณ์ ได้ กล่าวถึงนั ้น ตัง้ อยู่ในสถานบริสุทธิ์� (ผู้ใดก็ ตามที่ ได้
อ่านก็ ให้ ผู้ นั ้น เข้าใจเอาเถิด� 16 “เวลานั ้น ให้ ผู้ ที่ อยู่ ในแคว้น ยู เดีย หนี ไปยัง ภู เขาทัง้ หลาย
17 ผู้ที่ อยู่บนดาดฟ้าหลังคาบ้าน อย่าให้ลงมาเก็บข้าวของใดๆออกจากบ้านของตน 18 ผู้ที่
อยูตามทุ
่
่งนา อย่าให้กลับไปเอาเสื้อผ้าของตน 19 แต่ในวันเหล่านั ้น วิบัติจะเกิดขึ้นแก่หญิง
ที่มีครรภ์ หรือหญิงที่มีลูกอ่อนกินนมอยู่ 20 จงอธิษฐานขอเพื่อการที่ท่านต้องหนี นั้นจะไม่
ตกในฤดู หนาวหรือ ในวัน สะบาโต 21 ด้วยว่า ในคราวนั ้น จะเกิด ความทุกข์ ลําบากใหญ่ ยิง่
อย่างที่ ไม่เคยมีตัง้ แต่เริม
่ โลกมาจนถึงเวลานี้ และจะไม่มีต่อไปอีกเลย 22 และถ้ามิได้ทรง
ให้วน
ั เหล่านั ้นย่นสัน
้ เข้า จะไม่มีเนื้ อหนั งใดๆรอดได้เลย แต่เพราะทรงเห็นแก่ผู้ที่เลือกสรร
ไว้ จึง ทรงให้ วน
ั เหล่า นั ้น ย่น สัน
้ เข้า 23 ในเวลานั ้น ถ้า ผู้ ใดจะบอกพวกท่านว่า ‘ดู เถิด พระ
คริสต์ อยู่ ที่ นี่ � หรือ ‘อยู่ ที่ โน่ น � อย่า ได้ เชื่อ เลย 24 ด้วยว่า จะมี พระคริสต์ เท ี ยมเท็จ และผู้
พยากรณ์ เทียมเท็จเกิดขึ้นหลายคน และจะทําหมายสําคัญอันใหญ่และการมหัศจรรย์ ถ้า
เป็น ไปได้ จะล่อลวงแม้ ผู้ ที่ ทรงเลือกสรรให้ หลง 25 ดู เถิด เราได้ บอกท่านทัง้ หลายไว้ก่อน
แล้ว 26 เหตุฉะนั ้น ถ้าใครจะบอกท่านทัง้ หลายว่า ‘ดูเถิด ท่านผู้นั้นอยู่ในถิน
่ ทุรกันดาร� ก็
จงอย่าออกไป หรือจะว่า ‘ดูเถิด อยูที
่ ่ห้องลับ� ก็จงอย่าเชื่อ
บุตรมนุษย์จะเสด็จกลับมาพร้อมด้วยสง่าราศี (มก 13:24-27; ลก 21:25-36)
การเสด็จมาของ
บุตรมนุษย์ ก็ จะเป็น ฉั น นั ้น 28 ด้วยว่า ซากศพอยู่ ที่ไหน ฝูง นกอินทรีก็ จะตอมกัน อยู่ ที่ นั่น
29 แต่พอสิน
้ ความทุกข์ลําบากแห่งวันเหล่านั ้นแล้ว ‘ดวงอาทิตย์จะมืดไปและดวงจันทร์จะ
ไม่ ส่องแสง ดวงดาวทัง้ ปวงจะตกจากฟ้า และบรรดาสิง่ ที่ มี อํานาจในท้องฟ้า จะสะเทือน
สะท้านไป� 30 เมื่อ นั ้น หมายสําคัญ แห่ งบ ุ ตรมนุษย์ จะปรากฏขึ้น ในท้องฟ้า ‘มนุษย์ ทุ ก
ตระกูล ทัว่ โลกจะไว้ ทุกข์ � แล ้ว เขาจะเห็น ‘บุ ตรมนุษย์ เสด็จ มาบนเมฆในท้องฟ้า� พร ้
อมด้วยฤทธานุ ภาพและสง่า ราศี เป็น อัน มาก 31 พระองค์ จะทรงใช้ เหล่ าทูต สวรรค์ ของ
พระองค์มาด้วยเสียงแตรอันดังยิง่ นั ก ให้รวบรวมคนทัง้ ปวงที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้แล
้วจากลมทัง้ สี่ทิศนั ้น ตัง้ แต่ที่สุดฟ้าข้างนี้ จนถึงที่สุดฟ้าข้างโน้ น
27 ด้วยว่าฟ้าแลบมาจากทิศตะวันออกส่องไปจนถึงทิศตะวันตกฉั นใด

จากความทุกข์เวทนาถึงการเสวยสุขพันปีของพระองค์ (มก 13:28-29; ลก 21:29-31)

บัดนี้ จงเรียนคํา อุปมาเรือ
่ งต้น มะเดื่อ เมื่ อก ิ่ งก ้านยั งอ ่อนและแตกใบแล้ว ท่านก็ รู ้
ว่า ฤดู รอ
้ นใกล้ จะถึง แล้ว 33 เช่น นั ้น แหละ เมื่อ ท่านทัง้ หลายเห็น สิง่ ทัง้ ปวงนี้ ก็ ให้รู ว่
้ า เหตุ
34
การณ์ นั ้นมาใกล้ จะถึงประตู แล้ว
เราบอกความจริงแก่ ท่านทัง้ หลายว่า คนชัว่ อายุนี้ จะ
32
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ไม่ล่วงลับไปจนกว่าสิง่ ทัง้ ปวงนี้ จะสําเร็จ
ไปหามิได้เลย
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35 ฟ้าและดินจะล่วงไป
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แต่คําของเราจะสูญหาย

จง เฝ้า รอ การ เสด็จ กลับ มา อย่าง ไม่ คาด หมาย ของ พระ คริสต์ (มก 13:32-37; ลก
21:34-36)
36 แต่วันนั ้น โมงนั ้น ไม่มีใครรู ้ ถึงบรรดาทูตสวรรค์ในสวรรค์ก็ไม่รู ้ รู แต่
้ พระบิดาของเรา
องค์ เดียว 37 ด้วยสมัย ของโนอาห์ เป็น อย่างไร เมื่ อบ ุ ตรมนุษย์ เสด็จ มาก็ จะเป็น อย่างนั ้น
ด้วย 38 เพราะว่าเมื่อก่อนวันนํ้าท่วมนั ้น คนทัง้ หลายได้กินและดื่มกัน ทําการสมรสและยก
ให้เป็นสามีภรรยากัน จนถึงวันที่โนอาห์เข้าในนาวา 39 และนํ้าท่วมได้มากวาดเอาพวกเขา
ไปสิน
้ โดยไม่ทันรู้ตัวฉั นใด เมื่อบุตรมนุษย์เสด็จมาก็จะเป็นฉั นนั ้นด้วย 40 เมื่อนั ้นสองคน
จะอยู่ที่ ทุ่งนา จะทรงรับคนหนึ่ ง ทรงละคนหนึ่ ง 41 หญิงสองคนโม่แป้งอยู่ที่โรงโม่ จะทรง
รับ คนหนึ่ ง ทรงละคนหนึ่ ง 42 เหตุ ฉะนั ้น จงเฝ้า ระวัง อยู่ เพราะท่านไม่ รู ว่
้ า องค์ พระผู้ เป็น
เจ้าของท่านจะเสด็จ มาเวลาใด 43 จงจํา ไว้อย่างนี้ เถิด ว่า ถ้า เจ้าของบ้านล่วงรู ได้
้ ว่า ขโมย
จะมายามใด เขาก็จะเฝ้าระวัง และไม่ยอมให้ทะลวงเรือนของเขาได้ 44 เหตุฉะนั ้น ท่านทัง้
หลายจงเตรียมพร้อมไว้เช่นกัน เพราะในโมงที่ท่านไม่คิดไม่ฝันนั ้นบุตรมนุษย์จะเสด็จมา
ผู้รบ
ั ใช้ที่ไม่สัตย์ซ่ือ

45 ใครเป็ น ผู้ รับ ใช้ สัตย์ ซื่อ และฉลาด

ที่ นายได้ ตัง้ ไว้เหนื อพวกผู้รับใช้สําหรับแจกอาหาร
ตามเวลา 46 เมื่อ นายมาพบเขากระทํา อยู่ อย่างนั ้น ผู้รบ
ั ใช้ ผู้ นั ้ นก ็ จะเป็นสุข 47 เราบอก
ความจริง แก่ ท่านทัง้ หลายว่า นายจะตัง้ เขาไว้ ให้ ดู แลบรรดาข้าวของของท่านทุก อย่าง
48 แต่ ถ้า ผู้ รับ ใช้ชัวน
้ จะคิดในใจว่า ‘นายของข้าคงมาช้า� 49 แล้วจะตัง้ ต้นโบยตี เพื่อนผู้
่ ัน
รับ ใช้ และกิน ดื่ม อยู่ กับ พวกขี้ เมา 50 นายของผู้ รับ ใช้ ผู้ นั ้น จะมาในวันที ่ เขาไม่ คิด ในโมงที่
เขาไม่รู ้ 51 และจะทําโทษเขาถึงสาหัส ทัง้ จะขับไล่ให้เขาไปเข้าส่วนกับพวกคนหน้าซื่อใจคด
ซึ่งที่นั่นจะมีแต่การร้องไห้ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน�
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คําอุปมาเกี่ยวกับสาวพรหมจารีสิบคน
“เมื่อ ถึง วัน นั ้น อาณาจักร แห่ง สวรรค์ จะ เปรียบ เหมือน หญิง พรหมจารี สิ บ คน ถือ
ตะเกียงของตนออกไปรับ เจ้า บ่าว 2 ในพวกเธอเป็น คนที่ มี ปัญญาห้า คน และเป็น คนโง่
ห้า คน 3 พวกที่ โง่ นั ้น เอาตะเกียงของตนไป แต่ หาได้ เอานํ้ามัน ไปด้วยไม่ 4 แต่ คนที ่ มี
ปัญญานั ้นได้เอานํ้ามันใส่ภาชนะไปกับตะเกียงของตนด้วย 5 เมื่อเจ้าบ่าวยังช้าอยู่ พวกเธอ
ทุกคนก็พากันง่วงเหงาและหลับไป 6 ครัน
้ เวลาเที่ยงคืนก็มีเสียงร้องมาว่า ‘ดูเถิด เจ้าบ่าว
มาแล้ว จงออกมารับท่านเถิด� 7 บรรดาหญิงพรหมจารีเหล่ านั ้ นก็ลุ กขึ้นตกแต่งตะเกียง
ของตน 8 พวกที่โง่นั ้ นก็พูดกับพวกที่มีปัญญาว่า ‘ขอแบ่งนํ้ามันของท่านให้เราบ้าง เพราะ
ตะเกียงของเราดับอยู่� 9 พวกที่มีปัญญาจึงตอบว่า ‘ทําอย่างนั ้นไม่ได้ เกรงว่านํ้ามันจะไม่
พอสําหรับเราและเจ้า จงไปหาคนขาย ซื้อสําหรับตัวเองจะดีกว่า� 10 เมื่อพวกเธอกําลังไป
ซื้อนั ้นเจ้าบ่าวก็ มาถึง ผู้ที่ พร้อมอยู่แล้วก็ ได้ เข้าไปกั บท่านในพิธีสมรสนั ้น แล้วประตู ก็ ปิด
11 ภายหลังหญิงพรหมจารีอีกพวกหนึ่ งกมาร
็
อ
้ งว่า ‘ท่านเจ้าข้าๆ ขอเปิดให้ข้าพเจ้าทัง้ หลาย
ด้วย� 12 ฝ่ายท่านตอบว่า ‘เราบอกความจริงแก่ท่านทัง้ หลายว่า เราไม่รู จั
้ กท่าน� 13 เหตุ
ฉะนั ้นจงเฝ้าระวังอยู่ เพราะท่านทัง้ หลายไม่รู กํ
้ าหนดวันหรือโมงที่บุตรมนุษย์จะเสด็จมา
1
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อาณาจักรแห่ง สวรรค์ ยงั เปรียบเหมือนชายผู้ หน่งึ จะออกเดิน ทางไปยัง เมืองไกล จึง
เรียกพวกผู้รับใช้ของตนมา และฝากทรัพย์สมบัติของเขาไว้ 15 คนหนึ่ งท่านให้หา้ ตะลันต์
คนหนึ่ งสองตะลันต์ และอีกคนหนึ่ งตะลันต์ เดียว ตามความสามารถของแต่ละคน แล้วท
่านก็ออกเดินทางทันที 16 คนที่ได้รับห้าตะลันต์นั้นก็เอาเงินนั ้นไปค้าขาย ได้กําไรมาอีกห้า
ตะลันต์ 17 คนที่ได้รับสองตะลันต์นั้นก็ได้กําไรอีกสองตะลันต์เหมือนกัน 18 แต่คนที่ได้รับ
ตะลันต์ เดียวได้ ขุดหลุมซ่อนเงินของนายไว้ 19 ครัน
้ อยู่มาช้านาน นายจึงมาคิดบัญชีกับผู้
รับใช้เหล่านั ้น 20 คนที่ได้รับห้าตะลันต์ก็เอาเงินกําไรอีกห้าตะลันต์มาชีแ
้ จงว่า ‘นายเจ้าข้า
ท่านได้ มอบเงินห้าตะลันต์ ไว้กับข้าพเจ้า ดู เถิด ข้าพเจ้าได้ กําไรมาอีกห้าตะลันต์� 21 นาย
จึงตอบเขาว่า ‘ดีแล้ว เจ้าเป็นผูรั
้ บใช้ดีและสัตย์ซื่อ เจ้าสัตย์ซ่ือในของเล็กน้ อย เราจะตัง้ เจ้า
ให้ดูแลของมาก เจ้าจงปรีดีร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิด� 22 คนทีได้
่ รับสองตะลันต์มาชีแ
้ จง
ด้วยว่า ‘นายเจ้าข้า ท่านได้มอบเงินสองตะลันต์ไว้กับข้าพเจ้า ดูเถิด ข้าพเจ้าได้กําไรมาอีก
สองตะลันต์� 23 นายจึงตอบเขาว่า ‘ดีแล้ว เจ้าเป็นผูรั
้ บใช้ดีและสัตย์ซื่อ เจ้าสัตย์ซ่ือในของ
เล็กน้ อย เราจะตัง้ เจ้าให้ดูแลของมาก เจ้าจงปรีดีร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิด� 24 ฝ่ายคน
ที่ ได้ รับ ตะลัน ต์ เดียวมาชีแ
้ ัก ท่านว่า ท่านเป็น คนใจแข็ง เก ี่ยว
้ จงว่า ‘นายเจ้าข้า ข้าพเจ้า รู จ
ผลที่ ท่านมิได้หว่าน เก็บสํ่าสมที่ ท่านมิได้โปรย 25 ข้าพเจ้ากลัวจึงเอาเงินตะลันต์ของท่าน
ไปซ่อนไว้ใต้ดิน ดู เถิด นี่ แหละเงิน ของท่าน� 26 นายจึง ตอบเขาว่า ‘เจ้ าผู้ รับ ใช้ ชัว่ ช้า และ
เกียจคร้าน เจ้ าก็ รู อ
้ ยู่ ว่า เราเกี่ยวที่ เรามิ ได้ หว่าน เก ็บ สํ่า สมที่ เรามิ ได้ โปรย 27 เหตุ ฉะนั ้น
เจ้ าควรเอาเงินของเราไปฝากไว้ที่ ธนาคาร เมื่อเรามาจะได้ รบ
ั เงินของเราทัง้ ดอกเบี้ยด้วย
28 เพราะฉะนั ้น จงเอาเงิน ตะลัน ต์ เดียวนั ้น จากเขาไปให้ คนที ่ มี สิ บตะลัน ต์ 29 ด้วยว่า ทุก
คนที่ มีอยู่แล้ว จะเพิม
่ เติมให้แก่ผู้นั ้นจนมีเหลือเฟือ แต่ผู้ที่ ไม่มี แม้ว่าซึ่งเขามีอยู่ก็จะต้อง
30
เอาไปจากเขา
จงเอาเจ้าผู้รับใช้ที่ไร้ประโยชน์ นี้ ไปทิง้ เสียที่มืดภายนอก ซึ่งที่นั่นจะมีการ
ร้องไห้ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน�
14

การพิพากษาบรรดาชนชาติต่างๆ
เมื่ อบ ุ ตรมนุษย์ จะเสด็จ มาในสง่า ราศี ของพระองค์ พร ้ อมกับ เหล่า ทูต สวรรค์ อน
ั บริ
32
สุทธิ ์ ทัง้ ปวง เมื่อ นั ้น พระองค์ จะประทับ บนพระที่ นั ่ งอ ั นร ุ่ง เรืองของพระองค์
บรรดา
ประชาชาติต่างๆจะประชุมพร้อมกันต่อพระพักตร์พระองค์ และพระองค์จะทรงแยกมนุษย์
ทัง้ หลายโดยแยกพวกหนึ่ งออกจากอีกพวกหนึ่ ง เหมือนอย่างผูเ้ ลี้ยงแกะแยกแกะออกจาก
แพะ 33 และพระองค์ จะทรงจัด ฝูง แกะให้ อยู่ เบื้องขวาพระหัตถ์ ของพระองค์ แต่ ฝูง แพะ
นั ้น จะทรงจัด ให้ อยู่ เบื้องซ้าย 34 ขณะนั ้น พระมหากษั ตริย์ จะตรัส แก่ บรรดาผู้ ที่ อยู่ เบื้อง
ขวาพระหัตถ์ ของพระองค์ ว่า ‘ท่านทัง้ หลายที่ ได้ รับ พระพรจากพระบิดาของเรา จงมารับ
เอาราชอาณาจักรซึ่ง ได้ ตระเตรียมไว้สํา หรับท ่า นทัง้ หลายตัง้ แต่ แรกสร้างโลกเป็น มรดก
35 เพราะว่า เมื่อ เราหิว ท่านทัง
้ หลายก็ ได้ จัดหาให้ เรากิน เรากระหายนํ้า ท่านก็ ให้ เราดื่ม
เราเป็นแขกแปลกหน้า ท่านก็ได้ต้อนรับเราไว้ 36 เราเปลือยกาย ท่านก็ได้ให้เสื้อผ้าเรานุ่ง
ห่ม เมื่อ เราเจ็บ ป่วย ท่านก็ ได้ มาเยีย
่ มเรา เมื่อ เราต้องจํา อยู่ ในคุก ท่านก็ ได้ มาเยีย
่ มเรา�
37 เวลานั ้น บรรดาผู้ ชอบธรรมจะกราบทูล พระองค์ ว่า ‘พระองค์ เจ้าข้า ที่ ข้า พระองค์ เห ็ นพ
ระองค์ ทรงหิว และได้ จัด มาถวายแด่ พระองค์ แต่ เมื่อไร หรือ ทรงกระหายนํ้า และได้ ถวาย
ให้ พระองค์ ดื่ม แต่ เมื่อไร 38 ที่ ข้า พระองค์ ได้ เห ็ นพระองค์ ทรงเป็น แขกแปลกหน้า และได้
ต้อนรับ พระองค์ ไว้ แต่ เมื่อไร หรือ เปลือยพระกาย และได้ สวมฉลองพระองค์ ให้ แต่ เมื่อไร
39 ที่ ข้า พระองค์ เห ็ นพระองค์ ประชวรหรือ ต้องจํา อยู่ ในคุก และได้ มาเฝ้า พระองค์ นั้น แต่
เมื่อไร � 40 แล ้ว พระมหากษั ตริย์ จะตรัส ตอบเขาว่า ‘เราบอกความจริง แก่ ท่านทัง้ หลาย
31
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ว่า ซึ่ง ท่านได้ กระทํา แก่ คนใดคนหนึ่ ง ในพวกพี่ น้องของเรานี้ ถึง แม้ จะตํ่าต้อยเพียงไร ก็
เหมือนได้ กระทําแก่ เราด้วย� 41 แล้วพระองค์ จะตรัสกับบรรดาผู้ที่ อยู่เบื้องซ้ายพระหัตถ์
ด้วยว่า ‘ท่านทัง้ หลาย ผู้ต้องสาปแช่ง จงถอยไปจากเราเข้าไปอยู่ในไฟซึ่งไหม้อยู่เป็นนิ ตย์
ซึ่งเตรียมไว้สําหรับพญามารและสมุนของมันนั ้น 42 เพราะว่าเมื่อเราหิว ท่านก็มิได้ให้เรา
กิน เรากระหายนํ้า ท่านก็ มิได้ ให้เราดื่ม 43 เราเป็นแขกแปลกหน้า ท่านก็ ไม่ ได้ ต้อนรับเรา
ไว้ เราเปลือยกาย ท่านก็ ไม่ได้ ให้เสื้อผ้าเรานุ่งห่ม เราเจ็บป่วยและต้องจําอยู่ในคุก ท่านไม่
ได้เยีย
่ มเรา� 44 เขาทัง้ หลายจะทูลพระองค์ด้วยว่า ‘พระองค์เจ้าข้า ที่ข้าพระองค์ได้เห็นพ
ระองค์ ทรงหิว หรือ ทรงกระหายนํ้า หรือ ทรงเป็น แขกแปลกหน้า หรือ เปลือยพระกาย หรือ
ประชวร หรือต้องจําอยูใ่ นคุก และข้าพระองค์มิได้ปรนนิ บัติพระองค์นั ้นแต่เมื่อไร� 45 เมื่อ
นั ้น พระองค์ จะตรัส ตอบเขาว่า ‘เราบอกความจริง แก่ ท่านทัง้ หลายว่า ซึ่ง ท่านมิ ได้ กระทํา
แก่ ผู้ตํ่าต้อยที่สุดสักคนหนึ่ งในพวกนี้ ก็ เหมือนท่านมิได้ กระทําแก่ เรา� 46 และพวกเหล่า
นี้ จะต้องออกไปรับโทษอยูเป็
่ นนิ ตย์ แต่ผู้ชอบธรรมจะเข้าสู่ชีวิตนิรน
ั ดร์�

26
พวกปุโรหิตใหญ่และพวกผู้ใหญ่วางแผนจะฆ่าพระเยซู (มก 14:1-2; ลก 22:1-2)
1 ต่อ มาเมื่อ พระเยซู ตรัส ถ้อยคํา เหล่า นี้ เสร็จ แล้ว พระองค์ จึง รับสัง
่ แก่ พวกสาวกของ
พระองค์ ว่า 2 “ท่านทัง้ หลายรู อยู
้ ่ว่า อีก สองวัน จะถึง เทศกาลปัส กา และบุตรมนุษย์จะต้อง
ถูก ทรยศให้ ถู กตรึง ที่ กางเขน � 3 ครัง้ นั ้น พวกปุโรหิต ใหญ่ พวกธรรมาจารย์ และพวกผู้
ใหญ่ของประชาชนได้ประชุมกันที่คฤหาสน์ ของมหาปุโรหิต ผู้ซึ่งเรียกขานกันว่า คายาฟาส
4 ปรึกษากันเพื่อจะจับพระเยซู ด้วยอุบายเอาไปฆ่าเสีย 5 แต่ พวกเขาพูดว่า “ในวันเทศกาล
เลี้ยงอย่าพึ่งทําเลย กลัวว่าประชาชนจะเกิดการวุน
่ วาย�
มารียช
์ าวบ้านเบธานี ชโลมพระเยซูต่อหน้าคนทัง้ หลาย (มก 14:3-9; ยน 12:1-8)

6 ในคราวที่ พระเยซู ทรงประทั บอยู่หมู่ บ้านเบธานี ในเรือนของซี โมนคนโรคเรือ
้ น 7 ขณะ

เมื่อ พระองค์ ทรงเอนพระกายลงเสวยอยู่ มี หญิง ผู้ หน ่ง
ึ ถือ ผอบนํ้ามัน หอมราคาแพงมาก
มาเฝ้าพระองค์ แล้วเทนํ้ามันนั ้นบนพระเศียรของพระองค์ 8 พวกสาวกของพระองค์เมื่อเห็
นกไม่
็ พอใจ จึงว่า “เหตุใดจึงทําให้ของนี้ เสียเปล่า 9 ด้วยนํ้ามันนี้ ถ้าขายก็ได้เงินมาก แลว
้ จะ
แจกให้คนจนก็ได้� 10 เมื่อพระเยซู ทรงทราบจึงตรัสแก่เขาว่า “กวนใจหญิงนี้ ทําไม เธอได้
กระทํา การดี แก่ เรา 11 ด้วยว่า คนยากจนมี อยู่ กั บท ่านเสมอ แต่ เราไม่ อยู่ กั บท ่านเสมอไป
12 ซึ่ง หญิง นี้ ได้ เทนํ้ามัน หอมบนกายเรา เธอกระทํา เพื่อ การศพของเรา 13 เราบอกความ
จริง แก่ ท่านทัง้ หลายว่า ที่ ไหนๆทัว่ โลกซึ่ง ข่าวประเสริฐ นี้ จะประกาศไป การซึ่ง หญิง นี้ ได้
กระทําจะเลื่องลือไปเป็นที่ระลึกถึงเขาที่นั่นด้วย�
ยูดาสตกลงที่จะทรยศพระองค์ (มก 14:10-11; ลก 22:3-6)
ยูดาสอิสคาริโอท ได้ไปหาพวกปุโรหิตใหญ่
15 ถามว่า “ถ้า ข้าพเจ้า จะมอบพระองค์ ไว้ แก่ ท่าน ท่านทัง
้ หลายจะให้ อะไรข้าพเจ้า� ฝ่าย
เขาก็ สัญญาจะให้เหรียญเงินแก่ ยูดาสสามสิบเหรียญ 16 ตัง้ แต่ เวลานั ้นมายูดาสก็ คอยหา
ช่องที่จะทรยศพระองค์
14 ครัง
้ นั ้นคนหนึ่ งในพวกสาวกสิบสองคนชื่อ

การจัดเตรียมเบื้องต้นสําหรับเทศกาลปัสกา (มก 14:12-16; ลก 22:7-13)
ในวัน ต้น เทศกาลกิน ขนมปัง ไร้เชื้อ พวกสาวกมาทูล ถามพระเยซู ว่า “พระองค์ ทรง
ปรารถนาจะให้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายจัด เตรียมปัส กาให้ พระองค์ เสวยที่ ไหน � 18 พระองค์
17
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จึง ตรัสว ่า “จงเข้าไปหาผู้ หน ่งึ ในกรุ ง นั ้น บอกเขาว่า ‘พระอาจารย์ ว่า เวลาของเรามาใกล้
แล้ว เราจะถือปัสกาที่บ้านของท่านพร้อมกับพวกสาวกของเรา� ” 19 ฝ่ายสาวกเหล่านั ้นก็
กระทําตามที่พระเยซูทรงรับสัง่ แล้วได้จัดเตรียมปัสกาไว้พร้อม
อาหารมื้อแรกก่อนเทศกาลปัสกา (มก 14:17-21; ลก 22:14-23; ยน 13:2-30)
พระองค์เอนพระกายลงร่วมสํารับกับสาวกสิบสองคน 21 เมื่อรับ
ประทานกัน อยู่ พระองค์ จึง ตรัสว ่า “เราบอกความจริง แก่ ท่านทัง้ หลายว่า คนหนึ่ ง ในพวก
ท่านจะทรยศเรา� 22 ฝ่ายพวกสาวกก็พากันเป็นทุกข์นั ก ต่างคนต่างเริมท
่ ูลถามพระองค์
23
ว่า “พระองค์เจ้าข้า คือข้าพระองค์หรือ� พระองค์ตรัสตอบว่า “ผู้ที่เอาอาหารจิม
้ ในชาม
เดีย วกั นก ับ เรา ผู้ นั ้น แหละที่ จะทรยศเรา 24 บุ ตรมนุษย์ จะเสด็จ ไปตามที่ ได้ เข ียนไว้ วา่
ด้วยพระองค์นั ้น แต่วิบัติแก่ผู้ที่ทรยศบุตรมนุษย์ ถ้าคนนั ้นมิได้บังเกิดมาก็จะเป็นการดีต่อ
คนนั ้น เอง� 25 ยู ดาสที่ ได้ ทรยศพระองค์ ทูล ถามว่า “อาจารย์ เจ้าข้า คือ ข้า พระองค์ หรือ �
พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “ท่านพูดเองแล้วนี่�
20 ครัน
้ ถึงเวลาพลบคํ่า

การตัง้ พิธศ
ี ีลระลึก (มก 14:22-25; ลก 22:17-20; 1 คร 11:23-25)
พระเยซู ทรงหยิบขนมปังมา และเมื่อขอบพระคุณแล้ว ทรงหัก
ส่งให้แก่เหล่าสาวกตรัสว่า “จงรับกินเถิด นี่ เป็นกายของเรา� 27 แล้วพระองค์จึงทรงหยิบ
ถ้วยมาขอบพระคุณ และส่ง ให้ เขา ตรัสว ่า “จงรับ ไปดื่ มท ุก คนเถิด 28 ด้วยว่า นี่ เป็น โลหิต
ของเราอันเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่ ซึ่งต้องหลัง่ ออกเพื่อยกบาปโทษคนเป็ นอันมาก
29 เราบอกท่านทัง
้ หลายว่า เราจะไม่ด่ืมน้าํ ผลแห่งเถาองุน
่ ต่อไปอีกจนวันนั ้นมาถึง คือวันที่
เราจะดื่มกันใหม่กับพวกท่านในอาณาจักรแห่งพระบิดาของเรา�
26 ระหว่างอาหารมื้อนั ้น

38)

ทรงพยากรณ์ วา่ เปโตรจะปฏิเสธพระองค์ (มก 14:26-31; ลก 22:31-34; ยน 13:36-

เมื่อ พวกเขาร้องเพลงสรรเสริญ แล้ว เขาก็ พากัน ออกไปยัง ภูเขามะกอกเทศ 31 ครัง้
นั ้นพระเยซูตรัสกับเหล่าสาวกว่า “ในคืนวันนี้ ท่านทุกคนจะสะดุดเพราะเรา ด้วยมีคําเขียน
ไว้ว่า ‘เราจะตี ผู้ เลี้ยงแกะ และแกะฝูง นั ้น จะกระจัดกระจายไป� 32 แต่ เมื่อ เราฟื้ นขึ้น มา
แล้ว เราจะไปยังแคว้นกาลิ ลีก่อนหน้าท่าน� 33 ฝ่ายเปโตรทูลตอบพระองค์ว่า “แม้คนทัง้
ปวงจะสะดุด เพราะพระองค์ ข้า พระองค์ จะสะดุ ดก ็ หามิได้ เลย � 34 พระเยซู ตรัส กับ เขาว่า
“เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ในคืนนี้ ก่อนไก่ขัน ท่านจะปฏิเสธเราสามครัง้ � 35 เปโตรทูล
พระองค์ ว่า “ถึง แม้ ข้า พระองค์ จะต้องตายกับ พระองค์ ข้า พระองค์ ก็ จะไม่ ปฏิเสธพระองค์
เลย� เหล่าสาวกก็ทูลเช่นนั ้นเหมือนกันทุกคน
30

พระเยซูในสวนเกทเสมนี ใกล้วันสิน
้ พระชนม์ (มก 14:32-42; ลก 22:39-46; ยน 18:1)
แล ้ว พระเยซู ทรงพาสาวกมายัง ที่ แห่ง หน ่ง
ึ เรียกว่า เกทเสมนี แล ้ว ตรัส กับ สาวกว่า
“จงนั ่งอยูที
่ ่นี่ขณะเมื่อเราจะไปอธิษฐานที่โน่ น� 37 พระองค์ก็พาเปโตรกับบุตรชายทัง้ สอง
ของเศเบดีไปด้วย พระองค์ทรงเริม
่ โศกเศร้าและหนั กพระทัยยิง่ นั ก 38 พระองค์จึงตรัสกับ
เขาว่า “ใจของเราเป็นทุกข์แทบจะตาย จงเฝ้าอยูก
่ ับเราที่นี่ เถิด�
36

พระเจ้าทรงตอบคําอธิษฐานของพระเยซูในสวนเกทเสมนี (มก 14:35-41; ลก 22:4144; ฮบ 5:7)
39 แล ้ว พระองค์ เสด็จ ดําเนิ น ไปอีก หน่ อยหนึ่ ง ก็ ซบพระพักตร์ลงถึ งด ิน อธิษฐานว่า “โอ
พระบิดาของข้าพระองค์ ถ้าเป็นได้ ขอให้ถ้วยนี้ เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์ เถิด แต่ อย่างไร
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ก็ ดี อย่า ให้ เป็น ตามใจปรารถนาของข้า พระองค์ แต่ ให้ เป็น ไปตามพระทัย ของพระองค์�
40 พระองค์ จึง เสด็จ กลับ มายัง สาวกเหล่า นั ้น เห ็น เขานอนหลั บอย ู่ และตรัส กับ เปโตรว่า
“เป็น อย่างไรนะ ท่านทัง้ หลายจะคอยเฝ้า อยู่ กับ เราสัก ชัว่ เวลาหนึ่ ง ไม่ ได้ หรือ 41 จงเฝ้า
ระวัง และอธิษฐาน เพื่อ ท่านจะไม่ เข ้า ในการทดลอง จิ ตใจพร้อมแล้ วก ็ จริง แต่ เนื้ อ หนั ง ยั
งอ ่อ นกํา ลัง� 42 พระองค์ จึง เสด็จ ไปอธิษฐานครัง้ ที่ สองอี กว่า “โอ ข้า แต่ พระบิดาของข้า
พระองค์ ถ้า ถ้วยนี้ เลื่อนพ้น ไปจากข้า พระองค์ ไม่ ได้ และข้า พระองค์ จํา ต้องดื่ม แล้ว ก็ ให้
เป็นไปตามนํ้าพระทัยของพระองค์� 43 ครัน
้ พระองค์เสด็จกลับมาก็ทรงพบสาวกนอนหลับ
อีก เพราะเขาลืมตาไม่ขึ้น 44 พระองค์จึงทรงละพวกเขาไว้ เสด็จไปอธิษฐานครัง้ ที่สามด้วย
ถ้อยคําเช่นเดิมอีก 45 แล้วพระองค์เสด็จมายังพวกสาวกของพระองค์ ตรัสว่า “เดีย
๋ วนี้ จง
นอนต่อไปให้หายเหนื่ อยเถิด ดูเถิด เวลามาใกล้แล้ว และบุตรมนุษย์จะต้องถูกทรยศให้ตก
อยูใ่ นมือของคนบาป 46 ลุกขึ้นไปกันเถิด ดูเถิด ผู้ที่จะทรยศเรามาใกล้แล้ว�
การทรยศและการจับกุมพระเยซู (มก 14:43-50; ลก 22:47-53; ยน 18:3-11)

47 พระองค์ตรัสยังไม่ทันขาดคํา

ดูเถิด ยูดาส คนหนึ่ งในเหล่าสาวกสิบสองคนนั ้น ได้เข้า
มา และมี ประชาชนเป็ นอ ัน มากถือ ดาบ ถือ ไม้ ตะบอง มาจากพวกปุโรหิต ใหญ่ และพวกผู้
ใหญ่ แห่งประชาชน 48 ผู้ ที่ จะทรยศพระองค์ นั้น ได้ ให้อาณั ติ สัญญาณแก่ เขาว่า “เราจะจุบ
ผู้ ใด ก็ เป็น ผู้ นั ้น แหละ จงจั บก ุม เขาไว้ให้ แน่ นหนาเถิด� 49 ขณะนั ้น ยู ดาสตรงมาหาพระ
เยซูทูลว่า “สวัสดี พระอาจารย์� แล้วจุบพระองค์ 50 พระเยซูตรัสกับเขาว่า “สหายเอ๋ย มา
ที่ นี่ ทําไม� คนเหล่านั ้ นก็เข้ามาจับพระเยซู และคุมไป 51 ดู เถิด มีคนหนึ่ งที่ อยู่กับพระเยซู
ยื่ นม ื อชัก ดาบออก ฟัน หู ผู้รบ
ั ใช้ คนหนึ่ ง ของมหาปุโรหิต ขาด 52 พระเยซู จึง ตรัส กับ เขาว่า
“จงเอาดาบของท่านใส่ ฝักเสีย ด้วยว่าบรรดาผู้ถือดาบจะพินาศเพราะดาบ 53 ท่านคิดว่า
เราจะอธิษฐานขอพระบิดาของเรา และในบัด เดีย
๋ วนั ้น พระองค์ จะทรงประทานทูต สวรรค์
แก่เรากว่าสิบสองกองไม่ได้หรือ 54 แต่ถ้าเป็นเช่นนั ้นพระคัมภีรที
์ ่วา่ จําจะต้องเป็นอย่างนี้
จะสําเร็จได้ อย่างไร� 55 ขณะนั ้นพระเยซู ตรัสกับหมู่ ชนว่า “ท่านทัง้ หลายเห็นเราเป็นโจร
หรือจึงถือดาบ ถือตะบองออกมาจับเรา เราได้ นั่งกับท่านทัง้ หลายสัง่ สอนในพระวิหารทุก
วัน ท่านก็ หาได้ จับเราไม่ 56 แต่ เหตุการณ์ ทัง้ สิ้นที ่ได้ บังเกิดขึ้นนี้ ก็ เพื่อจะสําเร็จตามพระ
คัมภีรที
์ ่ พวกศาสดาพยากรณ์ ได้ เขียนไว้� แล้วสาวกทัง้ หมดก็ ได้ ละทิง้ พระองค์ ไว้และพา
กันหนี ไป
พระเยซูทรงอยูต
่ ่อหน้าคายาฟาสและสภา (มก 14:53-65; ยน 18:12, 19-24)

ผู้ ที่ จับ พระเยซู ได้ พาพระองค์ ไปยัง คายาฟาสมหาปุโรหิต ที่ ซึ่ง พวกธรรมาจารย์ และ
พวกผู้ ใหญ่ ได้ ประชุม กัน อยู่ 58 แต่ เปโตรได้ ติ ดตามพระองค์ ไปห่างๆจนถึง คฤหาสน์ ของ
มหาปุโรหิต แล้วเข้าไปนั ่งข้างในกับคนใช้ เพื่อจะดู วา่ เรือ
่ งจะจบลงอย่างไร 59 พวกปุโรหิต
ใหญ่ พวกผู้ ใหญ่ กับ บรรดาสมาชิก สภาได้ หาพยานเท็จ มาเบิก ปรักปรํา พระเยซู เพื่อ จะ
ประหารพระองค์ เสีย 60 แต่ หาหลัก ฐานไม่ ได้ เออ ถึง แม้ มี พยานเท็จ หลายคนมาให้ การก
็ หาหลัก ฐานไม่ ได้ ในที่ สุ ดก ็ มี พยานเท็จ สองคนมา 61 กล่าวว่า “คนนี้ ได้ ว่า ‘เราสามารถ
จะทําลายพระวิหารของพระเจ้า และจะสร้างขึ้น ใหม่ ในสามวัน� ” 62 มหาปุโรหิต จึง ลุก
ขึ้น ถามพระองค์ ว่า “ท่านจะไม่ ตอบอะไรหรือ คนเหล่า นี้ เป็น พยานปรักปรํา ท่านด้วยเรือ
่ ง
อะไร� 63 แต่พระเยซูทรงนิ่ งอยู่ มหาปุโรหิตจึงกล่าวแก่พระองค์ว่า “เราสัง่ ให้ท่านปฏิญาณ
โดยอ้างพระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์ อยู่ ให้บอกเราว่า ท่านเป็น พระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า
หรือไม่� 64 พระเยซูตรัสกับเขาว่า “ท่านว่าถูกแล้ว และยิง่ กว่านั ้นอีก เราบอกท่านทัง้ หลาย
57
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ว่า ในเวลาเบื้องหน้า นั ้น ท่านทัง้ หลายจะได้ เห ็ นบุ ตรมนุษย์นั่ง ข้างขวาพระหัตถ์ ของผู้ทรง
ฤทธานุ ภาพ และเสด็จ มาบนเมฆแห่ง ฟ้า สวรรค์� 65 ขณะนั ้น มหาปุโรหิต จึง ฉี ก เสื้อ ของ
ตน แลวว
้ ่า “เขาได้พูดหมิน
่ ประมาทแล้ว เราต้องการพยานอะไรอีกเล่า ดูเถิด บัดนี้ ท่านทัง้
หลายก็ ได้ ยินเขาพูดหมิน
่ ประมาทแล้ว 66 ท่านทัง้ หลายคิดเห็นอย่างไร� คนทัง้ ปวงก็ ตอบ
ว่า “เขามี ความผิด ถึง ตาย� 67 แล ้ว เขาถ่ มน ้าํ ลายรดพระพักตร์พระองค์ และตี พระองค์
และคนอื่นเอาฝ่ามือตบพระองค์ 68 แล้วว่า “เจ้ าพระคริสต์ จงพยากรณ์ ให้เรารู ว้ า่ ใครตบ
เจ้า� 69 ขณะนั ้นเปโตรนั ่งอยูภ
่ ายนอกบริเวณคฤหาสน์ นั ้น มีสาวใช้คนหนึ่ งมาพูดกับเขาว่า
“เจ้าได้อยู่กับเยซูชาวกาลิลีด้วย� 70 แต่เปโตรได้ปฏิเสธต่อหน้าคนทัง้ ปวงว่า “ที่เจ้าว่านั ้น
ข้าไม่รู เ้ รือ
่ ง� 71 เมื่อเปโตรได้ออกไปที่ระเบียง สาวใช้อีกคนหนึ่ งแลเห็นจึงบอกคนทัง้ ปวงที่
อยู่ที่ นั ่ นว่า “คนนี้ ได้ อยู่กับเยซู ชาวนาซาเร็ธด้วย� 72 เปโตรจึงปฏิเสธอีก ด้วยคําปฏิญาณ
ว่า “ข้า ไม่ รู จั
้ ก คนนั ้น� 73 อีก สัก ครู หน
่ ่งึ คนทัง้ หลายที่ ยน
ื อยู่ ใกล้ ๆนั ้ นก ็ มาว่า แก่ เปโตรว่า
“เจ้ าเป็น คนหนึ่ ง ในพวกนั ้น แน่ แล้ว ด้วยว่า สําเนี ยงของเจ้า ก็ ส่อ ตัว เจ้า เอง� 74 แล ้วเปโต
รก็ เริม
้ กคนนั ้น� ในทันใดนั ้นไก่ ก็ ขัน 75 เปโตรจึงระลึกถึงคํา
่ สบถและสาบานว่า “ข้าไม่ รู จั
ของพระเยซู ที่ตรัสแก่เขาว่า “ก่อนไก่ขัน ท่านจะปฏิเสธเราสามครัง้ � แล้วเปโตรก็ออกไป
ข้างนอกร้องไห้อย่างขมขื่นยิง่ นั ก
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สภามอบพระเยซูไว้แก่ปีลาต
บรรดาพวกปุโรหิตใหญ่และพวกผู้ใหญ่แห่งประชาชนปรึกษากันด้วยเรือ
่ ง
2
พระเยซู เพื่อ จะประหารพระองค์ เสีย เขาจึ งม ัด พระองค์ พาไปมอบไว้แก่ ปอนทิ อส
ั ปี ลาต
เจ้าเมือง
1 ครันร
้ ุ่งเช้า

การสํานึ กผิดและความตายของยูดาส (กจ 1:16-19)

3 เมื่อยูดาสผู้ทรยศพระองค์เห็นว่าพระองค์ต้องปรับโทษก็กลับใจ

นําเงินสามสิบเหรียญ
นั ้น มาคืนให้ แก่ พวกปุโรหิต ใหญ่ และพวกผู้ ใหญ่ กล่าวว่า “ข้าพเจ้า ได้ ทําบาปที่ ได้ ทรยศ
โลหิตอันบริสุทธิ์� คนเหล่านั ้นจึงว่า “การนั ้นเป็นธุระอะไรของเรา เจ้าต้องรับธุระเอาเอง�
5 ยู ดาสจึง ทิง
้ เงิน นั ้น ไว้ในพระวิหารและจากไป แล ้ว เขาก็ ออกไปผูก คอตาย 6 พวกปุโรหิต
ใหญ่จึงเก็บเอาเงินนั ้นมาแล้วว่า “เป็นการผิดพระราชบัญญัติที่จะเก็บเงินนั ้นไว้ในคลังพระ
วิหาร เพราะเป็นค่าโลหิต� 7 เขาก็ปรึกษากันและได้เอาเงินนั ้นไปซื้อทุ่งช่างหม้อไว้ สําหรับ
เป็ นที ่ ฝัง ศพคนต่างบ้านต่างเมือง 8 เหตุ ฉะนั ้น ทุ ่ง นั ้น จึง เรียกว่า ทุ ่ง โลหิต จนถึง ทุก วัน นี้
9 ครัง
้ นั ้ นก็สําเร็จตามพระวจนะโดยเยเรมีย์ศาสดาพยากรณ์ ซึ่งว่า ‘และพวกเขาก็ รบ
ั เงิน
สามสิบ เหรียญ ซึ่ง เป็น ราคาของผู้ ที่ เขาตี ราคาไว้นั ้น � คือ ที่ คนอิสราเอลบางคนตี ราคาไว้
10 ‘แล้วไปซื้อทุ่งช่างหม้อ ตามที่องค์พระผู้เป็ นเจ้าได้ทรงบัญชาข้าพเจ้า�
4

พระเยซูทรงอยูต
่ ่อหน้าปีลาต

เจ้ าเมืองจึงถามพระองค์ ว่า “ท่านเป็นกษั ตริ
ย์ของพวกยิวหรือ� พระเยซู ตรัสกั บท่านว่า “ก็ ท่านว่าแล้ วนี่� 12 แต่ เมื่อพวกปุโรหิตใหญ่
และพวกผู้ ใหญ่ ได้ ฟ้องกล่าวโทษพระองค์ พระองค์ มิได้ ทรงตอบประการใด 13 ปี ลาตจึง
กล่าวแก่ พระองค์ ว่า “ซึ่งเขาได้ กล่าวความปรักปรําท่านเป็นหลายประการนี้ ท่านไม่ได้ ยิน
หรือ� 14 แต่พระองค์ก็มิได้ตรัสตอบท่านสักคําเดียว เจ้าเมืองจึงอัศจรรย์ใจยิง่ นั ก
11 เมื่อพระเยซู ทรงยืนอยู่ต่อหน้าเจ้าเมือง

พวกยิวให้ปล่อยบารับบัสและตัดสินให้พระเยซูถูกประหารชีวต
ิ
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ใน เทศกาล เลี้ยง นั ้น เจ้ า เมือง เคย ปล่อย นั กโทษ คน หนึ่ ง ให้ แก่ หมู่ ชน ตามใจ ชอบ
คราวนั ้น พวกเขามี นั กโทษสําคัญ คนหนึ่ ง ชื่อ บารับ บัส 17 เหตุ ฉะนั ้น เมื่อ คนทัง้ ปวงชุ
มนุมกันแล้ว ปีลาตได้ถามเขาว่า “เจ้าทัง้ หลายปรารถนาให้ข้าพเจ้าปล่อยผูใ้ ดแก่เจ้า บารับ
บัสหรือพระเยซูที่เรียกว่า พระคริสต์� 18 เพราะท่านรู อยู
้ ่แล้วว่าเขาได้มอบพระองค์ไว้ด้วย
ความอิจฉา 19 ขณะเมื่อปี ลาตนั ่ งบัลลั งก์พิพากษาอยู่นั ้น ภรรยาของท่านได้ใช้คนมาเรียน
ท่านว่า “ท่านอย่า พัว พั นก ับ เรือ
่ งของคนชอบธรรมนั ้น เลย ด้วยว่า วัน นี้ ดิ ฉั น ทุกข์ ใจหลาย
ประการกับความฝันเกี่ยวกั บท่านผู้นั ้น� 20 ฝ่ายพวกปุโรหิตใหญ่และพวกผู้ใหญ่ก็ยุยงหมู่
ชนขอให้ปล่อยบารับบัส และให้ประหารพระเยซู เสีย 21 เจ้าเมืองจึงถามเขาว่า “ในสองคน
นี้ เจ้าจะให้เราปล่อยคนไหนให้แก่เจ้า� เขาตอบว่า “บารับบัส� 22 ปี ลาตจึงถามพวกเขาว่า
“ถ้าอย่างนั ้น เราจะทําอย่างไรแก่ พระเยซู ที่ เรียกว่า พระคริสต์� เขาพากั นร้องแก่ ท่านว่า
“ให้ตรึงเขาเสียที่กางเขนเถิด� 23 เจ้าเมืองถามว่า “ตรึงทําไม เขาได้ทําผิดประการใด� แต่
เขาทัง้ หลายยิง่ ร้องว่า “ให้ตรึงเขาเสียที่กางเขนเถิด� 24 เมื่อปี ลาตเห็นว่าไม่ได้การมีแต่จะ
เกิด วุน
่ วายขึ้น ท่านก็ เอานํ้า ล้างมือ ต่อ หน้า หมู่ ชน แล ้ วว ่า “เราไม่ มี ผิด ด้วยเรือ
่ งโลหิต ของ
25
คนชอบธรรมคนนี้ เจ้ ารับ ธุระเอาเองเถิด� บรรดาหมู่ ชนเรียนว่า “ให้ โลหิต ของเขาตก
อยู่แก่ เราทั ้งบ ุตรของเราเถิด� 26 ท่านจึง ปล่อยบารับ บัส ให้เขา และเมื่อ ท่านได้ โบยตี พระ
เยซูแล้ว ท่านก็มอบพระองค์ให้ถูกตรึงที่กางเขน
15

16

พระเยซูทรงถูกเยาะเย้ยและถูกสวมมงกุฎหนาม (มก 15:17-23)

พวกทหารของเจ้า เมืองจึง พาพระเยซู ไปไว้ ในศาลาปรีโทเร ี ยม แล้ว ก็ รวมทหารทัง้
กองล้อมพระองค์ ไว้ 28 และพวกเขาเปลื้องฉลองพระองค์ ออก เอาเสื้อ สี แดงเข้ม มาสวม
พระองค์ 29 เมื่อพวกเขาเอาหนามสานเป็นมงกุฎ เขาก็สวมพระเศียรของพระองค์ แล้วเอา
ไม้ออ
้ ให้ถือไว้ในพระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์ และเขาได้คุกเข่าลงต่อพระพักตร์พระองค์
เยาะเย้ยพระองค์ว่า “กษั ตริยของพวกยิ
์
วเจ้าข้า ขอทรงพระเจริญ� 30 แล้วเขาก็ถ่มน้าํ ลาย
รดพระองค์ และเอาไม้ อ้อน ัน
้ ตี พระเศียรพระองค์ 31 เมื่อ พวกเขาเยาะเย้ย พระองค์ แล้ว
เขาถอดเสื้อนั ้นออก แล้วเอาฉลองพระองค์ สวมให้ และนําพระองค์ ออกไปเพื่อจะตรึงเสีย
ที่ กางเขน 32 ขณะที่ พวกเขาออกไปนั ้น เขาได้ พบชาวไซรีน คนหนึ่ ง ชื่อ ซี โมน เขาจึง เกณฑ์
คนนั ้นให้แบกกางเขนของพระองค์ไป
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การตรึงที่กางเขน (มก 15:24-32; ลก 23:27-43; ยน 19:16-27)
แปลว่า สถานที่กะโหลกศีรษะ
34 เขาเอานํ้า องุน
่ เปรีย
้ วระคนกับ ของขมมาถวายพระองค์ เมื่อ พระองค์ ทรงชิม ก็ ไม่ เสวย
35 ครัน
้ ตรึง พระองค์ ที่ กางเขนแล้ว เขาก็ เอาฉลองพระองค์ มาจับ สลากแบ่ง ปั นก ัน เพื่อ
จะสําเร็จ ตามพระวจนะโดยศาสดาพยากรณ์ ซึ่ง ว่า ‘เสื้อผ้า ของข้า พระองค์ เขาแบ่ง ปั นก
ัน ส่วนเสื้อ ของข้า พระองค์ นั ้น เขาก็ จับ สลากกัน� 36 แล ้ว พวกเขาก็ นั่ง เฝ้า พระองค์ อยู่ ที่
นั ่น 37 และได้ เอาถ้อยคํา ข้อหาที่ ลงโทษพระองค์ ไปติด ไว้ เหนื อ พระเศียร ซึ่ งอ ่า นว่า “ผู้ นี้
คือ เยซู กษั ตริย์ ของชนชาติ ยิว � 38 คราวนั ้ นม ี โจรสองคนถูก ตรึง ไว้พร ้ อมกับ พระองค์ ข้าง
ขวาพระหัตถ์ คนหนึ่ ง ข้างซ้ายอีก คนหนึ่ ง 39 ฝ่ายคนทัง้ หลายที่ เดิน ผ่านไปมานั ้ นก ็ ด่าทอ
พระองค์ สัน
่ ศีรษะของเขา 40 กล่าวว่า “เจ้ าผู้ จะทําลายพระวิหารและสร้างขึ้น ในสามวัน
น่ ะ จงช่วยตัว เองให้ รอด ถ้า เจ้า เป็น บุตรของพระเจ้า จงลงมาจากกางเขนเถิด� 41 พวก
ปุโรหิตใหญ่กับพวกธรรมาจารย์และพวกผู้ใหญ่ก็ เยาะเย้ยพระองค์ เช่นกันว่า 42 “เขาช่วย
คนอื่นให้รอดได้ แต่ช่วยตัวเองให้รอดไม่ได้ ถ้าเขาเป็นกษั ตริย์ของชาติอิสราเอล ให้เขาลง
มาจากกางเขนเดีย
๋ วนี้ เถิด และเราจะเชื่อเขา 43 เขาไว้ใจในพระเจ้า ถ้าพระองค์พอพระทัย
33 เมื่อพวกเขามาถึงสถานที่ แห่งหน่ง
ึ ซึ่งเรียกว่ากลโกธา
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ในเขาก็ให้พระองค์ทรงช่วยเขาให้รอดเดีย
๋ วนี้ เถิด ด้วยเขาได้กล่าวว่า ‘เราเป็นพระบุตรของ
พระเจ้า� ” 44 ถึงโจรที่ถูกตรึงไว้กับพระองค์ก็ยังกล่าวคําหยาบช้าต่อพระองค์เหมือนกัน
เกิดความมืดตัง้ แต่เที่ยงจนถึ งบ่ายสามโมง พระเยซู ทรงสิน
้ พระชนม์ (มก 15:33-41;
ลก 23:44-49; ยน 19:30-37)
45 แล้ว ก็ บังเกิด ความมืด ทั วท
่ ัง้ แผ่นดิน ตัง้ แต่ เวลาเที่ยงวัน จนถึ งบ่ายสามโมง 46 ครัน
้
ประมาณบ่ายสามโมงพระเยซู ทรงร้องเสียงดัง ว่า “เอลี เอลี ลามาสะบัก ธานี � แปลว่า
“พระเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ ไฉนพระองค์ทรงทอดทิง้ ข้าพระองค์เสีย
� 47 บางคนในพวกที่ ยน
ื อยู่ที่ นั่น เมื่อ ได้ ยินก ็ พูด ว่า “คนนี้ เรียกเอลี ยาห์� 48 ในทันใดนั ้น
คนหนึ่ งในพวกเขาวิง่ ไปเอาฟองนํ้าชุ บน้าํ องุน
่ เปรีย
้ วเสียบปลายไม้ อ้อ ส่งให้พระองค์ เสวย
49 แต่คนอื่นรอ
้ งว่า “อย่าเพิง่ ให้เราคอยดูซิว่าเอลียาห์จะมาช่วยเขาให้รอดหรือไม่� 50 ฝ่าย
พระเยซู เมื่อพระองค์รอ
้ งเสียงดังอีกครัง้ หนึ่ ง ก็ทรงปล่อยพระวิญญาณจิตออกไป
ม่านกัน
้ สถานที่บริสุทธิที
์ ่สุดในพระวิหารขาดออกจากกัน (ฮบ 9:3-8; 10:19-20)

และดู เถิด ม่านในพระวิหารก็ ขาดออกเป็น สองท่อนตัง้ แต่ บนตลอดล่าง แผ่ นดิ นก ็
ไหว ศิ ลาก ็ แตกออกจากกัน 52 อุโมงค์ ฝัง ศพก็ เปิด ออก ศพของพวกวิสุทธิชนหลายคนที่
ล่วงหลับไปแล้วได้เป็นขึ้นมา 53 ภายหลังที่ พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้ว เขาทัง้ หลายก็ ออก
จากอุโมงค์พากันเข้าไปในนครบริสุทธิ์ปรากฏแก่คนเป็นอันมาก 54 บัดนี้ เมื่อนายร้อยและ
ทหารที่ เฝ้า พระเยซู อยู่ ด้วยกัน ได้ เห ็น แผ่น ดิน ไหวและเหตุ การณ์ เหล่ านั ้น ซึ่ งบ ัง เกิด ขึ้น ก็
พากันครันคร
่
้ามยิง่ นั ก จึงพูดกันว่า “แท้ จริงท่านผู้นี้ เป็นพระบุตรของพระเจ้า� 55 ที่ นั ่ นม
ี หญิง หลายคนที่ ได้ ติ ดตามพระเยซู จากแคว้น กาลิ ลี เพื่อ ปรนนิ บั ติ พระองค์ มองดู อยู่ แต่
ไกล 56 ในพวกนั ้ นมีมารีย์ชาวมักดาลา มารีย์มารดาของยากอบและโยเสส และมารดาขอ
งบุตรเศเบดี
51

โยเซฟชาวบ้านอาริมาเธียนําพระศพของพระเยซูไปฝัง (มก 15:42-47; ลก 23:50-56;
ยน 19:38-42)
57 ครัน
้ ถึงเวลาพลบคํ่า มีเศรษฐีคนหนึ่ งมาจากบ้านอาริมาเธียชื่อโยเซฟ เป็นสาวกของ
พระเยซู ด้วย 58 เขาได้เข้าไปหาปี ลาตขอพระศพพระเยซู ปี ลาตจึงสัง่ ให้มอบพระศพนั ้นให้
59 เมื่อโยเซฟได้ รบ
ั พระศพมาแล้ว เขาก็ เอาผ้าป่านที่ สะอาดพันหุม
้ พระศพไว้ 60 แล้วเชิญ
พระศพไปประดิษฐานไว้ ที่ อุโมงค์ ใหม่ ของตน ซึ่ง เขาได้ สกัด ไว้ ในศิ ลา เขาก็ กล ง
ิ้ หิน ใหญ่
ปิดปากอุโมงค์ไว้แล้วก็จากไป 61 ฝ่ายมารีย์ชาวมักดาลากับมารีย์อีกคนหนึ่ งนั ้น ก็นั ่งอยู่ที่
นั ่นตรงหน้าอุโมงค์
พวกทหารยามเฝ้ารักษาอุโมงค์ฝังศพที่ประทับตราไว้
วัน ต่อ มา คือ วัน ถัด จากวัน ตระเตรียม พวกปุโรหิต ใหญ่ และพวกฟาริสี พากัน ไปหาปี
ลาต 63 เรียนว่า “เจ้ าคุณ ขอรับ ข้าพเจ้า ทัง้ หลายจํา ได้ ว่า คนล่อลวงผู้ นั ้น เมื่อ เขายั งม ี ชี วิ
ตอยูได้
่ พูดว่า ‘ล่วงไปสามวันแล้วเราจะเป็นขึ้นมาใหม่� 64 เหตุฉะนั ้น ขอได้มีบัญชาสัง่ เฝ้า
อุโมงค์ ให้ แข ็ง แรงจนถึง วันที ่ สาม เกล ื อกว่า สาวกของเขาจะมาในตอนกลางคืน และลัก
เอาศพไป แลว
้ จะประกาศแก่ประชาชนว่า เขาเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว และการหลอก
ลวงครัง้ นี้ จะร้ายแรงยิง่ กว่าครังก
้ ่อนอีก� 65 ปี ลาตจึงบอกเขาว่า “พวกท่านจงเอายามไป
เถิด จงไปเฝ้าให้แข็งแรงเท่าที่ท่านจะทําได้� 66 เขาจึงไปทําอุโมงค์ให้มัน
่ คง ประทับตราไว้
ที่หิน และวางยามประจําอยู่
62
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การฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ (มก 16:1-4; ลก 24:1-49; ยน 20:1-23)
เวลาใกล้ รุง่ เช้าวันต้นสัปดาห์ มารีย์ชาวมักดาลากับมารีย์อีกคน
หนึ่ ง มาดู อุโมงค์ 2 ดู เถิด ได้ เก ิด แผ่น ดิน ไหวใหญ่ ยิง่ นั ก เพราะทูต สวรรค์ ขององค์ พระผู้
เป็น เจ้า ได้ ลงมาจากสวรรค์ กล ิ้ งก ้อนหิน นั ้น ออกจากปากอุโมงค์ แล้ว ก็ นั ่ง อยู่ บนหิน นั ้น
3 ใบหน้า ของทู ตน ัน
้ เหมือนแสงฟ้าแลบ เสื้อของทูตนันก
้ ็ขาวเหมือนหิมะ 4 พวกยามที่ เฝ้า
อยูกล
่ วท
ั ต
ู องค์นั้นจนตัวสัน
่ และเป็นเหมือนคนตาย 5 ทูตสวรรค์นั ้นจึงกล่าวแก่หญิงนั ้นว่า
“อย่ากลัวเลย เพราะเรารู อยู
้ ่ว่าท่านทัง้ หลายมาหาพระเยซู ซ่ึงถูกตรึงที่ กางเขน 6 พระองค์
หาได้ ประทั บอยู่ที่ นี่ไม่ เพราะพระองค์ ทรงเป็นขึ้นมาแล้วตามที่ พระองค์ ได้ ตรัสไว้นั ้น มาด
ู ที่ ซึ่ง องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้ บรรทมอยู่นั ้น 7 แล ้ว จงรีบ ไปบอกพวกสาวกของพระองค์ เถิด ว่า
พระองค์ ทรงเป็น ขึ้น มาจากความตายแล้ว และดู เถิด พระองค์ เสด็จ ไปยัง แคว้น กาลิ ลีก ่อ
นท่า นทัง้ หลาย ท่านทัง้ หลายจะเห็น พระองค์ ที่ นั่น ดู เถิด เราได้ บอกท่านแล้ว� 8 หญิง เห
ล่านั ้นกไ็ ปจากอุโมงค์โดยเร็ว ทัง้ กลัวทัง้ ยินดีเป็นอันมาก วิง่ นําความไปบอกพวกสาวกของ
พระองค์ 9 ขณะที่ หญิง เหล่า นั ้น ไปบอกสาวกของพระองค์ ดู เถิด พระเยซู ได้ เสด็จ พบเขา
และตรัสว ่า “จงจําเริญ เถิด� หญิง เหล่านั ้ นก ็ มากอดพระบาทของพระองค์ และนมัสการ
พระองค์ 10 พระเยซู จึง ตรัส กับ เขาว่า “อย่า กลัว เลย จงไปบอกพวกพี่ น้องของเราให้ไปยัง
แคว้นกาลิลี และพวกเขาจะได้พบเราที่นั ่น�
1 ภายหลัง วัน สะบาโต

คํารายงานของพวกทหารยาม
ขณะที่ พวกผู้ หญิง กําลัง ไปอยู่ นั ้น ดู เถิด มี บางคนในพวกที่ เฝ้า ยามได้ เข ้า ไปในเมือง
เล่าเหตุการณ์ ทัง้ ปวงที่บังเกิดขึ้นนั ้นให้พวกปุโรหิตใหญ่ฟัง 12 เมื่อพวกปุโรหิตใหญ่ประชุม
ปรึกษากั นก ับ พวกผู้ ใหญ่ แล้ว ก็ แจกเงิน เป็ นอ ัน มากให้ แก่ พวกทหาร 13 สัง่ ว่า “พวกเจ้า
จงพูด ว่า ‘พวกสาวกของเขามาลัก เอาศพไปในเวลากลางคืน เมื่อ เรานอนหลั บอย ู่� 14 ถ้า
ความนี้ ทราบถึงหูเจ้าเมือง เราจะพูดแก้ไขให้พวกเจ้าพ้นโทษ� 15 พวกทหารจึงยอมรับเงิน
และทําตามที่ถูกสอนมา และความนี้ ก็เลื่องลือไปในบรรดาพวกยิวจนทุกวันนี้
11

พระบัญชาอันยิง่ ใหญ่ของพระเยซูคริสต์
แล ้ วสาวกสิบ เอ็ด คนนั ้ นก ็ ได้ ไปยัง แคว้น กาลิ ลี ถึง ภูเขาที่ พระเยซู ได้ ทรงกําหนดไว้
17 และเมื่อ เขาเห็น พระองค์ จึง กราบลงนมัสการพระองค์ แต่ บางคนยัง สงสัย อยู่ 18 พระ
เยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้ แล้วตรัสกับเขาว่า “ฤทธานุภาพทัง้ สิน
้ ในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลก
ก็ ดี ทรงมอบไว้แก่ เราแล้ว 19 เหตุ ฉะนั ้น ท่านทัง้ หลายจงออกไปสัง่ สอนชนทุกชาติ ให้รับ
บัพ ติศ มาในพระนามแห่ง พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ 20 สอนเขาให้ ถือ
รักษาสิง่ สารพัดซึ่งเราได้สัง่ พวกท่านไว้ ดูเถิด เราจะอยูก
่ ับท่านทัง้ หลายเสมอไป จนกว่าจะ
สิน
โลกเอเมน�
้
16
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

มาระโก

ผู้ เข ียนหนั งสือ เล่ มน ี้ คือ มาระโก ซึ่ง เชื่อ ว่า เป็น “ลูกชายของน้ องสาวบารนาบัส� (คส
4:10) มาระโกได้ เดิน ทางไปประกาศเที่ยวแรกที่ เมือ งอันทิ โอกพร้อมกับ อัครสาวกเปาโล
กับบารนาบัส และได้ละท่านทัง้ สองไว้ที่เมืองเปอร์กา ซึ่งเปาโลไม่เห็นด้วย เปาโลจึงไม่ยอม
ให้มาระโกไปพร้อมกั บท่านอีก (กจ 13:5, 13; 15:37-39) แต่ ภายหลังมาระโกได้ หน
ั มารับ
ใช้พระเจ้าอีกและอยู่กับเปโตรในกรุ งบาบิโลนในปี ค�ศ� 60 (1 ปต 5:13) หลังจากนั ้ นอีก
ประมาณ 4 หรือ 5 ปี มาระโกได้อยู่กับเปาโลในกรุ งโรม (คส 4:10; ฟม 1:24) แต่เปโตรไม่
ได้อยูที
่ ่กรุ งโรม
หลายคนที่ ไม่เชื่อในพระคัมภีรพู
์ ดว่าหนั งสือมาระโกได้ถู กเขียนขึ้นเป็นเล่มแรก ก่อนเล่
มอ่น
ื ในสี่เล่มที่เรียกกันว่า “ข่าวประเสริฐของพระเยซู� และเขาอ้างว่าหนั งสือมาระโกนี้ ได้
ถู กค ัด ลอกมาจากอีก เล่ม หนึ่ ง ที่ เขาเรียกว่า “เล่ม Q” (ซึ่ง ไม่ มี ใครเคยได้ พบ “เล่ม Q” นี้ )
ที่ได้มาจากคําบอกเล่าต่อกันมา คือจากเรือ
่ งราวต่างๆที่อค
ั รสาวกเปโตรเล่าให้มาระโกฟัง
และเขาอ้างว่าหนั งสื อมัทธิวและหนั งสือลูกาได้รบ
ั การลอกเลียนแบบมาจากหนั งสือมาระ
โก แต่ ความคิด เหล่า นี้ เป็น ความคิด ที่ ไร้สาระ เพราะว่า หนั งสือ มาระโกนี้ และพระคัมภีร ์
ทัง้ หมด “ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า� (มธ 4:4) และ “ได้รับการดลใจจากพระเจ้า�
(2 ทธ 3:16) ทุกคนที่เขียนส่วนหนึ่ งของพระคัมภีรร์ วมทัง้ มาระโกนั ้น ได้เขียน “สิ่งที่ตาไม่
เห็น หูไม่ได้ยิน และไม่เคยได้เข้าไปในใจมนุษย์� (1 คร 2:9) เพราะว่าทุกข้อที่ ได้เขียนไว้นั้
นก ็ เข ียนโดยได้ รบ
ั การดลใจจากพระวิญญาณของพระเจ้า มาระโกเขียนถึง สิง่ ที่ ท่านเห็น
ด้วยตาของท่านเอง ไม่ใช่สิ่งที่เปโตรได้เล่าให้ท่านฟัง คําที่น่าสังเกตในหนั งสือมาระโกก็คือ
“ในทันใดนั ้น�
ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เรียบเรียงโดยมาระโกนั ้นทําให้เราเห็นพระลักษณะของ
พระเยซูในสภาพของผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์
การเทศนาสัง่ สอนของยอห์น ผู้ ให้ รับ บัพ ติศ มา (มธ 3:1-11; ลก 3:1-16; ยน 1:6-8,
19-28)
1 ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าเริม
่ ต้นตรงนี้ 2 ตามที่ได้เขียนไว้ใน
คําของศาสดาพยากรณ์ ว่า ‘ดู เถิด เราใช้ทูตของเราไปข้างหน้าท่าน ผู้นั ้นจะเตรียมมรรคา
ของท่านไว้ข้างหน้าท่าน 3 เสียงผู้รอ
้ งในถิน
่ ทุรกันดารว่า “จงเตรียมมรรคาแห่งองค์พระผู้
เป็นเจ้า จงกระทําหนทางของพระองค์ให้ตรงไป� ’ 4 ยอห์นให้เขารับบัพติศมาในถิน
่ ทุรกัน
ดาร และประกาศเรือ
่ งบัพ ติศ มาอัน สําแดงการกลับ ใจใหม่ เพื่อ การยกโทษความผิด บาป
5 คนทัว
่ แคว้นยูเดียกับชาวกรุ งเยรู ซาเล็มได้พากันออกไปหายอห์น สารภาพความผิดบาป
ของตน และได้รบ
ั บัพติศมาจากท่านในแม่น้ําจอร์แดน 6 ยอห์นแต่งกายด้วยผ้าขนอูฐ และ
ใช้ หน ัง สัตว์คาดเอว รับ ประทานตัก
๊ แตนและนํ้า ผึ้ง ป่า 7 ท่านประกาศว่า “ภายหลัง เราจะ
มี พระองค์ ผู้ หน่งึ เสด็จ มาทรงเป็น ใหญ่ กว่า เราอีก ซึ่ง เราไม่ คู่ ควรแม้ จะน้ อมตัว ลงแก้ สาย
ฉลองพระบาทให้พระองค์ 8 จริงๆแล้วเราให้เจ้ าทัง้ หลายรับบัพติศมาด้วยนํ้า แต่ พระองค์
นั ้นจะให้เจ้าทัง้ หลายรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์�
พระเยซูทรงรับบัพติศมาจากยอห์น (มธ 3:13-17; ลก 3:21-22)
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ต่อ มาในคราวนั ้น พระเยซู เสด็จ มาจากเมืองนาซาเร็ธ แคว้น กาลิ ลี และได้ ทรงรับ บัพ
ติศ มาจากยอห์น ในแม่ น้ํา จอร์แดน 10 พอพระองค์ เสด็จ ขึ้น มาจากนํ้า ในทัน ใดนั ้ นก ็ ทอด
พระเนตรเห็นท้องฟ้าแหวกออก และพระวิญญาณดุจนกเขาเสด็จลงมาบนพระองค์ 11 แล
้วมีพระสุรเสียงมาจากฟ้าสวรรค์ว่า “ท่านเป็นบุตรที่รก
ั ของเรา เราชอบใจในท่านมาก�
9

พญามารทดลองพระเยซู (มธ 4:1-11; ลก 4:1-13)
ในทันใดนั ้น พระวิญญาณจึง เร่งเร้า พระองค์ ให้ เสด็จ เข้าไปในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร 13 และ
ซาตานได้ ทดลองพระองค์ อยู่ในถิน
่ ทุ รกันดารนั ้นถึงสี่ สิ บวัน พระองค์ ทรงอยู่ในที่ ของสัตว์
ป่า และมีพวกทูตสวรรค์มาปรนนิ บัติพระองค์
12

พระเยซูทรงเริม
่ เทศนาสัง่ สอนในแคว้นกาลิลี (มธ 4:12-13; ลก 4:14)
ครัน
้ ยอห์น ถูก ขัง ไว้ ใน คุก แล้ว พระ เยซู ได้ เสด็จ มายัง แคว้น กา ลิ ลี ทรง ประกาศ
ข่าว ประเสริฐ แห่ง อาณาจักร ของ พระเจ้า 15 และ ตรั สว ่า “เวลา กําหนด มา ถึง แล้ว และ
อาณาจักรของพระเจ้าก็มาใกล้แล้ว ท่านทัง้ หลายจงกลับใจเสียใหม่ และเชื่อข่าวประเสริฐ
เถิด�
14

ทรงเรียกซีโมน อันดรู ว์ ยากอบ และยอห์น (มธ 4:18-32; ลก 5:10-11; ยน 1:35-42)
ขณะที่ พระองค์ เสด็จ ไปตามชายทะเลกาลิ ลี พระองค์ ก็ ทรงทอดพระเนตรเห็น ซี โมน
และอันดรู วน
์ ้ องชายของซีโมน กําลังทอดอวนอยูที
่ ่ทะเล ด้วยว่าเขาเป็นชาวประมง 17 พระ
เยซู ตรัส กับ เขาว่า “ท่านจงตามเรามาเถิด และเราจะตัง้ ท่านให้ เป็น ผู้ หาคนดัง หาปลา�
18 เขา ก็ ละ อวน ตามพ ระ องค์ ไปทั นที 19 ครัน
้ พระองค์ ทรง ดําเนิ น ต่อ ไป อีก หน่ อย หนึ่ ง
พระองค์ ก็ ทอดพระเนตรเห็น ยากอบบุตรชายเศเบดี กับ ยอห์น น้ องชายของเขา กําลัง ชุน
อวนอยูใ่ นเรือ 20 ในทันใดนั ้นพระองค์ได้ทรงเรียกเขา เขาจึงละเศเบดีบิดาของเขาไว้ที่เรือกั
บลูกจ้าง และได้ตามพระองค์ไป
16

พระเยซูทรงขับผีในเมืองคาเปอรนาอุม (ลก 4:31-37)
พระองค์ กับ พวกของพระองค์ จึง เข้าไปในเมืองคาเปอรนาอุม และพอถึง วัน สะบาโต
พระองค์ ได้ เสด็จ เข้าไปในธรรมศาลาเทศนาสัง่ สอน 22 เขาทัง้ หลายก็ อัศจรรย์ ใจด้วยคํา
สัง่ สอนของพระองค์ เพราะว่า พระองค์ ได้ ทรงสัง่ สอนเขาด้วยสิทธิอํานาจ หาเหมือนพวก
ธรรมาจารย์ ไม่ 23 มี ชายคนหนึ่ ง ในธรรมศาลาของเขามี ผี โสโครกเข้า สิง มัน ได้ รอ
้ งออก
มา 24 ว่า “พระเยซู ชาวนาซาเร็ธ ปล่อยเราไว้ เราเกี่ยวข้องอะไรกับท่านเล่า ท่านมาเพื่อจะ
ทําลายเราหรือ เรารู ว้ า่ ท่านเป็น ผู้ ใด ท่านคือ องค์ บริสุทธิของพระเจ้
า� 25 พระเยซู จึง ตรัส
์
ห้ามมันว่า “เจ้าจงนิ่ งเสีย ออกมาจากเขาซิ� 26 และเมื่อผีโสโครกทําให้คนนั ้นชักและร้อง
เสียงดังแล้ว มันก็ออกมาจากเขา 27 คนทัง้ ปวงก็ประหลาดใจนั กจึงถามกันว่า “การนี้ เป็น
อย่างไรหนอ นี่ เป็นคําสัง่ สอนใหม่ อะไร ท่านสัง่ ผีโสโครกด้วยสิทธิอาํ นาจและมั นก็เชื่อฟัง
ท่าน� 28 ในขณะนั ้น กิตติศัพท์ของพระองค์ได้เลื่องลือไปทัว่ แว่นแคว้นบ้านเมืองที่อยู่รอบ
แขวงกาลิลี
21

พระเยซูทรงรักษาแม่ยายของซีโมนเปโตร (มธ 8:14-15; ลก 4:38-39)
พอออกมาจากธรรมศาลา พระองค์ กับ พวกของพระองค์ จึง เข้าไปในเรือนของซี โมน
และอัน ดรู ว์ พร ้ อมกับ ยากอบและยอห์น 30 แม่ ยายของซี โมนนอนป่วยจับไข้ อยู่ ในทันใด
นั ้น เขาจึง มาทูล พระองค์ ให้ ทราบด้วยเรือ
่ งของนาง 31 แล ้ว พระองค์ ก็ เสด็จ ไปจับ มือ นาง
พยุงขึ้นและทันใดนั ้นไข้ก็หาย นางจึงปรนนิ บัติเขาทัง้ หลาย
29

พระเยซูทรงรักษาคนเป็นอันมากเวลาเย็น (มธ 8:16-17; ลก 4:40-41)
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32 เวลาเย็นวันนั ้ นครน
ั ้ ตะวันตกแล้ว

คนทัง้ หลายพาบรรดาคนเจ็บป่วย และคนที่มีผีสิง
มาหาพระองค์ 33 และคนทัง้ เมืองก็ แตกตื่น มาออกัน อยู่ ที่ ประตู 34 พระองค์ จึง ทรงรักษา
คนเป็น โรคต่างๆให้หายหลายคน และได้ ทรงขับ ผี ออกเสีย หลายผี แต่ ผี เหล่ านั ้น พระองค์
ทรงห้ามมิให้พูด เพราะว่ามันรู้จักพระองค์
พระเยซูทรงอธิษฐานและออกไปประกาศ (ลก 4:42-44)

และทรงอธิษฐานที่นั ่น
ฝ่ายซี โมนและคนทัง้ หลายที่ อยู่ด้วยก็ตามหาพระองค์ 37 เมื่อ พวกเขาพบพระองค์ แล้ว
เขาจึง ทูล พระองค์ ว่า “คนทัง้ ปวงแสวงหาพระองค์� 38 พระองค์ ตรัส แก่ เขาว่า “ให้ เราทัง้
หลายไปในบ้านเมืองใกล้ เคียง เพื่อเราจะได้ ประกาศที่ นั่นด้วย ที่ เรามาก็ เพื่อ การนั ้นเอง�
39 พระองค์ได้ประกาศในธรรมศาลาของเขาทัว
่ แคว้นกาลิลี และได้ขับผีออกเสียหลายผี
36

35 ครัน
้ เวลาเช้ามืดพระองค์ได้ทรงลุกขึ้นเสด็จออกไปยังที่เปลี่ยว

พระเยซูทรงรักษาคนเป็นโรคเรือ
้ นให้หาย (มธ 8:2-4; ลก 5:12-14)
และ มี คน โรค เรือ
้ น คน หนึ่ ง มา หา พระองค์ คุ ก เข่า ลง ต่อ พระองค์ และ ทูล วิงวอน
พระองค์ ว่า “เพียงแต่ พระองค์ จะโปรด พระองค์ ก็ จะทรงบันดาลให้ข้าพระองค์ สะอาดได้�
41 พระเยซู ทรงสงสารเขาจึง ทรงยื่น พระหัตถ์ ถู กต้องคนนั ้น ตรัส แก่ เขาว่า “เราพอใจแล้ว
เจ้ าจงสะอาดเถิด� 42 พอพระองค์ ตรัส แล้ว ในทันใดนั ้น โรคเรือ
้ นก็ หาย และคนนั ้ นก ็
สะอาด 43 ก่อนให้เขาไป พระองค์จึงกําชับผู้นั ้น 44 ตรัสแก่เขาว่า “เจ้าอย่าบอกเล่าอะไรให้
ผู้ ใดฟัง เลย แต่ จงไปสําแดงตัว แก่ ปุ โรหิต และถวายเครือ
่ งบูชาสําหรับ คนที่ หายโรคเรือ
้ น
แล้ว ตามซึ่งโมเสสได้สัง่ ไว้ เพื่อเป็นหลักฐานต่อคนทัง้ หลาย� 45 แต่คนนั ้นเมื่อออกไปแล้
วกต
็ ัง้ ต้นป่าวร้องมากมายให้เลื่องลือไป จนพระเยซูจะเสด็จเข้าไปในเมืองอย่างเปิดเผยต่อ
ไปไม่ได้ แต่ต้องประทับภายนอกในที่เปลี่ยว และมีคนทุกแห่งทุกตําบลมาหาพระองค์
40

2
คนอัมพาตได้รบ
ั ความรอดแล้วได้รบ
ั การรักษาจนหาย (มธ 9:1-8; ลก 5:18-26)
พระองค์ ได้ เสด็จไปในเมืองคาเปอรนาอุมอีก และคนทัง้ หลายได้
ยินว่า พระองค์ ประทั บที่บ้าน 2 และในเวลานั ้นคนเป็ นอันมากมาชุ มนุมกันจนไม่มีที่ จะรับ
จะเข้าใกล้ประตูก็ไม่ได้ พระองค์จึงเทศนาพระวจนะนั ้นให้เขาฟัง 3 แล้วมีคนนําคนอัมพาต
คนหนึ่ งมาหาพระองค์ มีสี่คนหาม 4 เมื่อเขาเข้าไปให้ถึงพระองค์ไม่ได้เพราะคนมาก เขาจึง
รือ
้ ดาดฟ้าหลังคาตรงที่ พระองค์ประทั บนน
ั ้ และเมื่อรือ
้ เป็นช่องแล้ว เขาก็หย่อนแคร่ที่ คน
5 เมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นความเชื่อของเขาทัง
อัมพาตนอนอยูลงมา
่
้ หลาย พระองค์
6
จึงตรัสกับคนอัมพาตว่า “ลูกเอ๋ย บาปของเจ้าได้รบ
ั การอภัยแล้ว� แต่มีพวกธรรมาจาร
ย์ บางคนนั ่ง อยู่ ที่ นั่น และเขาคิด ในใจว่า 7 “ทําไมคนนี้ พู ดหมิน
่ ประมาทเช่น นั ้น ใครจะยก
ความผิดบาปได้เว้นแต่พระเจ้าเท่านั ้น� 8 และในทันใดนั ้นเมื่อพระเยซูทรงทราบในพระทัย
ว่าเขาคิดในใจอย่างนั ้น พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า “เหตุไฉนท่านทัง้ หลายจึงคิดในใจอย่าง
นี้ เล่า 9 ที่จะว่ากับคนอัมพาตว่า ‘บาปของเจ้าได้รบ
ั การอภัยแล้ว� หรือจะว่า ‘จงลุกขึ้นยก
แคร่เดินไปเถิด� นั ้น ข้างไหนจะง่ายกว่ากัน 10 แต่เพื่อท่านทัง้ หลายจะได้รู ว่
้ า บุตรมนุษย์
มี สิทธิ อํานาจในโลกที่ จะโปรดยกความผิด บาปได้� (พระองค์ จึง ตรัสส ัง่ คนอัมพาตว่า�
11 “เราสัง
่ เจ้าว่า จงลุกขึ้นยกแคร่ไปบ้านของเจ้าเถิด� 12 ทันใดนั ้นคนอัมพาตได้ลุกขึ้นแล้
วก็ยกแคร่เดินออกไปต่อหน้าคนทัง้ ปวง คนทัง้ ปวงก็ประหลาดใจนั ก จึงสรรเสริญพระเจ้า
ว่า “เราไม่เคยเห็นการเช่นนี้ เลย�
1 ครัน
้ ล่วงไปหลายวัน
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ทรงเรียกเลวี คนเก็บภาษี (มธ 9:9-13; ลก 5:27-32)
ประชาชนก็ มาหาพระองค์ และพระองค์ ได้
ตรัสสง
ั ่ สอนเขา 14 เมื่อพระองค์ กําลังเสด็จไปนั ้น พระองค์ ก็ ทอดพระเนตรเห็นเลวีบุ ตรชา
ยอัลเฟอัสนัง่ อยู่ที่ ด่านเก็บภาษี จึงตรัสแก่ เขาว่า “จงตามเรามาเถิด� เขาก็ ลุ กขึ้นตามพ
ระองค์ไป 15 ต่อมาเมื่อพระเยซูเอนพระกายลงเสวยอยู่ในเรือนของเลวี มีพวกคนเก็บภาษี
และคนบาปหลายคนเอนกายลงร่วมสํารับกับพระเยซูและพวกสาวกของพระองค์ เพราะมี
คนติดตามพระองค์ ไปมาก 16 ฝ่ายพวกธรรมาจารย์ และพวกฟาริสี เมื่อ เห็น พระองค์ ทรง
เสวยพระกระยาหารกับ พวกคนเก็บ ภาษี และคนบาป จึง ถามสาวกของพระองค์ ว่า “เหตุ
ไฉนพระองค์ จึ งก ิน และดื่ม ร่วมกับ พวกคนเก็บ ภาษี และคนบาปเล่า� 17 ครัน
้ พระเยซู ทรง
ได้ยน
ิ ดัง นั ้น พระองค์ จึง ตรัส แก่ เขาว่า “คนปกติ ไม่ ต้องการหมอ แต่ คนเจ็บ ต้องการหมอ
เรามิได้มาเพื่อจะเรียกคนชอบธรรม แต่มาเรียกคนบาปให้กลับใจเสียใหม่� 18 มีพวกศิษย์
ของยอห์น และของพวกฟาริสี กําลัง ถือ อดอาหาร พวกเขาจึง มาทูล ถามพระองค์ ว่า “เหตุ
ไฉนพวกสาวกของยอห์นและของพวกฟาริสีถืออดอาหาร แต่พวกสาวกของพระองค์ไม่ถือ
� 19 พระเยซูจึงตรัสแก่เขาว่า “ท่านจะให้สหายของเจ้าบ่าวถืออดอาหารเมื่อเจ้าบ่าวยังอยู่
กับเขากระนั ้นหรือ เจ้าบ่าวอยูด
่ ้วยนานเท่าใด สหายก็ถืออดอาหารไม่ได้นานเท่านั ้น 20 แต่
วันนั ้นจะมาถึงเมื่อเจ้าบ่าวจะต้องจากสหายไป ในวันนั ้นสหายจะถืออดอาหาร
13 ฝ่ายพระองค์ ได้ เสด็จ ไปตามชายทะเลอีก

คําอุปมาเกี่ยวกับผ้าและถุงหนั ง (มธ 9:16-17; ลก 5:36-39)
ไม่มี ผู้ ใดเอาท่อนผ้า ทอใหม่ มาปะเสื้อ เก่า ถ้า ทํา อย่างนั ้น ท่อนผ้า ทอใหม่ ที่ ปะเข้า นั ้น
เมื่อ หดจะทําให้ เสื้อ เก่า ขาดกว้างออกไปอีก 22 และไม่ มี ผู้ ใดเอานํ้า องุน
่ ใหม่ มาใส่ ไว้ในถุง
หนั งเก่า ถ้าทําอย่างนั ้นนํ้าองุน
่ ใหม่จะทําให้ถุงเก่านั ้นขาดไป นํ้าองุน
่ นั ้นจะไหลออก ถุงหนั
งก็จะเสียไป แต่นํ้าองุน
่ ใหม่นั้นต้องใส่ไว้ในถุงหนั งใหม่�
21

พระเยซูเป็นเจ้าเป็นใหญ่เหนื อวันสะบาโต (มธ 12:1-8; ลก 6:1-5)
ต่อ มาในวัน สะบาโตวัน หนึ่ ง พระองค์ กําลัง เสด็จ ไปในนาข้าว และเมื่อ พวกสาวกของ
พระองค์ กําลัง เดิน ไปก็ เริม
่ เด็ด รวงข้าวไป 24 ฝ่ายพวกฟาริ สี จึง ถามพระองค์ ว่า “ดู เถิด
ทําไมพวกเขาจึง ทําการซึ่ง พระราชบัญญั ติ ห้ามไว้ ในวัน สะบาโต� 25 พระองค์ จึง ตรัส กับ
เขาว่า “พวกท่านยังไม่เคยอ่านหรือซึ่งดาวิดได้กระทําเมื่อท่านขาดอาหารและอดอยาก ทัง้
ท่านและพรรคพวกด้วย 26 คือ คราวเมื่อ อาบี ยาธาร์เป็น มหาปุโรหิต ท่านได้ เข ้า ไปในพระ
นิ เวศของพระเจ้า และรับประทานขนมปังหน้าพระพักตร์ ซึ่งพระราชบัญญัติห้ามไม่ให้ใคร
รับ ประทาน เว้น แต่ พวกปุโรหิต เท่านั ้น และซํ้า ยัง ส่ง ให้ คนที ่ มาก ั บท ่า นรับ ประทานด้วย�
27 พระองค์ จึง ตรัส แก่ เขาว่า “วัน สะบาโตนั ้น ทรงตัง
้ ไว้เพื่ อมนุษย์ มิใช่ ทรงสร้างมนุษย์ ไว้
สําหรับวันสะบาโต 28 เหตุฉะนั ้นบุตรมนุษย์เป็นเจ้าเป็นใหญ่เหนื อวันสะบาโตด้วย�
23

3
ทรงรักษาชายมือลีบในวันสะบาโต (มธ 12:10-14; ลก 6:6-11)
แล ้ว พระองค์ ได้ เสด็จ เข้าไปในธรรมศาลาอีก และที่ นั่ นม ี ชายคนหนึ่ งม ือ ข้างหนึ่ ง ลีบ
2 คนเหล่านั ้นคอยดูพระองค์ว่า พระองค์จะรักษาโรคให้คนนั ้นในวันสะบาโตหรือไม่ เพื่อเขา
จะหาเหตุฟ้องพระองค์ได้ 3 พระองค์ตรัสแก่คนมือลีบว่า “มายน
ื ข้างหน้าเถอะ� 4 พระองค์
จึง ตรัส แก่ คนทัง้ หลายว่า “ในวัน สะบาโตให้ ถู กต้องตามพระราชบัญญั ติ ควรจะทําการดี
หรือ ทําการชัว่ จะช่วยชี วิ ตด ี หรือ จะสังหารชี วิ ตด ี� ฝ่ายคนทัง้ ปวงก็ นิ่ง อยู่ 5 พระองค์ มี
พระทัย เป็น ทุกข์ เพราะใจเขาแข็ง กระด้างนั ก และได้ ทอดพระเนตรดู รอบด้วยพระพิโรธ
1
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และพระองค์ตรัสกับชายคนนั ้ นว่า “จงเหยียดมือออกเถิด� เขาก็เหยียดออก และมือของ
เขาก็หายเป็นปกติเหมือนกับมืออีกข้างหนึ่ ง
19)

ฝูงชนก็ติดตามไปและคนเป็นอันมากได้รบ
ั การรักษาให้หาย (มธ 12:15-16; ลก 6:17-

6 พวกฟาริสี จึง ออกไป และในทันใดนั ้น ได้ ปรึกษากับ พรรคพวกของเฮโรดถึง พระองค์
ว่า พวกเขาจะทํา อย่างไรจึง จะฆ่า พระองค์ ได้ 7 ฝ่ายพระเยซู กับ พวกสาวกของพระองค์ จึง
ออกจากที่นั่นไปยังทะเล และฝูงชนเป็นอันมากจากแคว้นกาลิลีได้ตามพระองค์ไป ทัง้ จาก
แคว้น ยู เดีย 8 จากกรุ ง เยรู ซาเล็ม และจากเมืองเอโดม และจากฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้าง
โน้ น และจากแคว้น เมืองไทระและไซดอน ฝูง ชนเป็ นอ ัน มาก เมื่อ เขาได้ยน
ิ ถึง สิง่ ยิง่ ใหญ่
9
ที่ พระองค์ ทรงกระทํา นั ้ นก ็ มาหาพระองค์ พระองค์ จึง ตรัสส ัง่ พวกสาวกของพระองค์ ให้
เอาเรือ เล็ก มาคอยรับ พระองค์ เพื่ อม ิ ให้ ประชาชนเบียดเสียดพระองค์ 10 ด้วยว่า พระองค์
ได้ ทรงรักษาคนเป็ นอันมากให้หายโรค จนบรรดาผู้ที่ มี โรคต่างๆเบียดเสียดกันเข้ามาเพื่อ
จะได้ถูกต้องพระองค์ 11 และพวกผีโสโครกเมื่อได้เหน
็ พระองค์ก็ได้หมอบลงกราบพระองค์
แล้วร้องอึงว่า “พระองค์ ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า� 12 ฝ่ายพระองค์ จึงทรงกําชับห้าม
มันมิให้แพร่งพรายว่าพระองค์คือผู้ใด

ทรงตังอ
้ ัครสาวกสิบสองคน (มธ 10:1-4; ลก 6:12-16)
และพอพระทัยจะเรียกผู้ใด พระองค์ก็ทรงเรียกผู้นั ้น แล
14
้ว เขาได้ มาหาพระองค์ พระองค์ จึง ทรงตัง้ สาวกสิบ สองคนไว้ให้ พวกเขาอยู่ กับ พระองค์
เพื่อ พระองค์ จะทรงใช้ เขาไปประกาศ 15 และให้ มี อํานาจรักษาโรคต่างๆและขับ ผี ออกได้
16 และซี โมนนั ้น พระองค์ ทรงประทานชื่ ออ ี กว่า เปโตร 17 และยากอบบุตรชายเศเบดี กับ
ยอห์น น้ องชายของยากอบ ทัง้ สองคนนี้ พระองค์ ทรงประทานชื่ ออ ี กว่า โบอาเนอเย แปล
ว่า ลูก ฟ้าร้อง 18 อัน ดรู ว์ ฟี ลิป บารโธโลมิ ว มัทธิว โธมัส ยากอบบุตรชายอัลเฟอัส ธัดเด
อัส ซี โมนชาวคานาอัน 19 และยู ดาสอิส คาริโอทที่ ได้ ทรยศพระองค์ นั ้น พระองค์ และพวก
สาวกจึง เข้าไปในเรือน 20 และฝูง ชนก็ มาประชุ มกั นอ ีก จนพระองค์ และพวกสาวกจะรับ
ประทานอาหารไม่ได้ 21 เมื่อญาติมิตรของพระองค์ได้ยินเหตุการณ์ นั ้น เขาก็ออกไปเพื่อจะ
จับพระองค์ไว้ ด้วยเขาว่า “พระองค์วิกลจริตแล้ว�
13 แล้วพระองค์ เสด็จขึ้นภู เขา

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

22 พวกธรรมาจารย์ซ่ึงได้ลงมาจากกรุ งเยรู ซาเล็มได้กล่าวว่า “ผูนี
้ ้ มีเบเอลเซบูลสิง� และ

“ที่เขาขับผีออกได้ก็เพราะใช้อาํ นาจนายผีนั ้น� 23 ฝ่ายพระองค์จึงเรียกคนเหล่านั ้นมาตรัส
แก่ เขาเป็น คํา อุปมาว่า “ซาตานจะขับ ซาตานให้ ออกอย่างไรได้ 24 ถ้า ราชอาณาจักรใดๆ
เกิด แตกแยกกัน แล้ว ราชอาณาจั กรน ัน
้ จะตัง้ อยู่ ไม่ ได้ 25 ถ้า ครัว เรือนใดๆเกิด แตกแยก
26
กัน ครัวเรือนนั ้นจะตัง้ อยู่ไม่ได้
และถ้าซาตานจะต่อสู้กับตนเอง และแตกแยกกัน มันก็
ตัง้ อยู่ไม่ได้ มีแต่จะสิน
้ สูญไป 27 ไม่มีผู้ใดอาจเข้าไปในเรือนของคนที่มีกําลังมากและปล้น
ทรัพย์ของเขาได้ เว้นแต่ จะจับคนที่ มีกําลังมากนั ้ นมัดไว้เสี ยก่อน แล้วจึงจะปล้นทรัพย์ใน
เรือนนั ้น ได้ 28 เราบอกความจริง แก่ ท่านทัง้ หลายว่า ความผิด บาปทุก อย่างและคํา หมิน
่
ประมาทที่เขากล่าวนั ้น จะทรงโปรดยกให้บุตรทัง้ หลายของมนุษย์ได้ 29 แต่ผูใดจะกล่
้
าวคํา
หมิน
ั โทษ
่ ประมาทต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่ได้ รับการอภัยโทษเลย แต่ ผู้นั ้นย่อมได้ รบ
จากการพิพากษาเป็นนิ ตย์� 30 ที่ตรัสอย่างนั ้นก็เพราะเขาทัง้ หลายกล่าวว่า “พระองค์มีผี
โสโครกเข้าสิง�
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ผู้ที่เชื่อเป็นเหมือนมารดาและพีน
่ ้ องของพระเยซู (มธ 12:46-50; ลก 8:19-21)

31 เวลานั ้นมารดาและพวกน้ องชายของพระองค์ มายืนอยู่ข้างนอก

แล้วใช้คนเข้าไปทูล
เรียกพระองค์
เขาจึง ทูล พระองค์ ว่า “ดู เถิด มารดา
และพวกน้ องชายของพระองค์ มาหาพระองค์ คอยอยู่ ข้างนอก � 33 พระองค์ ตรัส ตอบเขา
ว่า “ใครเป็นมารดาของเรา และใครเป็นพีน
่ ้ องของเรา� 34 พระองค์ทอดพระเนตรคนที่นั่ง
ล้อมรอบพระองค์นั้นแล้วตรัสว่า “ดูเถิด นี่ เป็นมารดาและพี่น้องของเรา 35 ผู้ใดจะกระทํา
ตามพระทัยพระเจ้า ผู้นั ้นแหละเป็นพี่น้องชายหญิงและมารดาของเรา�
32 และประชาชนก็ นั่ง อยู่ รอบพระองค์

4
คําอุปมาเกี่ยวกับผู้หว่านพืช (มธ 13:1-23; ลก 8:4-15)

แล ้ว พระองค์ ทรงตัง้ ต้น สัง่ สอนที่ ฝั่งทะเลอีก ฝูง ชนเป็ นอ ัน มากพากัน มาหาพระองค์
เหตุ ฉะนั ้น พระองค์ จึง ได้ เสด็จ ลงไปประทับ ในเรือ ที่ ทะเล และฝูง ชนอยู่ บนฝั่ งชายทะเล
2 พระองค์ จึง ตรัสส ง
ั ่ สอนเขาหลายประการเป็น คํา อุปมา และในการสอนนั ้น พระองค์ ตรัส
3
แก่ เขาว่า “จงฟัง ดู เถิด มี ผู้ หว่านคนหนึ่ ง ออกไปหว่านพืช 4 และต่อ มาเมื่อ เขาหว่าน
เมล็ด พื ชก ็ ตกตามหนทางบ้าง แล ้ วนกในอากาศก็ มาก ิน เสีย 5 บ้างก็ ตกที่ ซ่ึ งม ี พ้น
ื หิน มี
เนื้ อด ิน แต่ น้ อย จึง งอกขึ้น โดยเร็ว เพราะดิน ไม่ ลึก 6 แต่ เมื่อ แดดจัด แดดก็ แผดเผา และ
เพราะรากไม่มี จึงเหีย
่ วไป 7 บ้างก็ตกกลางต้นหนาม ต้นหนามก็งอกขึ้นปกคลุมเสีย จึงไม่
เกิด ผล 8 บ้างก็ ตกที่ ดิ นดี แล ้ วงอกงามจําเริญ ขึ้น เก ิด ผลสามสิบ เท่า บ้าง หกสิบ เท่า บ้าง
ร้อยเท่าบ้าง� 9 แล้วพระองค์ ตรัสแก่ เขาว่า “ใครมีหู จงฟังเถิด� 10 เมื่อพระองค์ อยู่ตาม
ลําพัง 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 ทรงโปรดให้ท่าน
ทัง้ หลายรู ้ได้ แต่ ฝ่ายคนนอกนั ้น บรรดาข้อความเหล่า นี้ จะแจ้ง ให้ เป็น คํา อุปมาทุก อย่าง
12 เพื่อ ว่า เขาจะดู แล ้วดู เล่า แต่ มองไม่ เห็น และฟัง แล้ว ฟัง เล่า แต่ ไม่ เข้าใจ เกล ื อกว่า ใน
เวลาหนึ่ งเวลาใดเขาจะกลับใจเสียใหม่ และความผิดบาปของเขาจะได้ยกโทษเสีย�
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พระเยซูทรงอธิบายถึงคําอุปมานั ้น (มธ 13:18-23; ลก 8:11-15)

13 พระองค์ตรัสกับเขาว่า “คําอุปมานั ้นพวกท่านยังไม่เข้าใจหรือ ถ้ากระนั ้นท่านทัง
้ หลาย

จะเข้าใจคําอุปมาทัง้ ปวงอย่างไรได้ 14 ผู้หว่านนั ้นก็ได้หว่านพระวจนะ 15 ซึ่งตกริมหนทาง
นั ้นได้แก่พระวจนะที่หว่านแล้ว และเมื่อบุคคลใดได้ฟัง ในทันใดนั ้นซาตานก็มาชิงเอาพระ
วจนะซึ่งหว่านในใจเขานั ้นไปเสีย 16 และซึ่งตกที่ซ่ึงมีพ้น
ื หิน มีเนื้ อดินแต่น้อยนั ้นก็ทํานอง
เดียวกัน ได้แก่บุคคลที่ ได้ยินพระวจนะ และก็รบท
ั ันที ด้วยความปรีดี 17 แต่ไม่มีรากในตัว
จึงทนอยูได้
่ ชัว่ คราว ภายหลังเมื่อเกิดการยากลําบากและการข่มเหงต่างๆเพราะพระวจนะ
นั ้น ก็ เลิก เสีย ในทั นที ทันใด 18 และพืช ซึ่ง หว่านกลางหนามนั ้น ได้ แก่ บุ คคลที่ ได้ ฟัง พระ
วจนะ 19 แล ้ว ความกังวลตามธรรมดาโลก และความลุ่ม หลงในทรัพย์ สมบัติ และความ
โลภในสิ่งอ่น
ื ๆได้ เข ้า มาและปกคลุม พระวจนะนั ้น จึง ไม่ เกิด ผล 20 ส่วนพืช ซึ่ง หว่านตกใน
ดินดี นั ้น ได้แก่ บุ คคลที่ ได้ ยินพระวจนะนั ้น และรับไว้ จึงเกิดผลสามสิบเท่าบ้าง หกสิบเท่า
บ้าง ร้อยเท่าบ้าง�
เทียนที่จุดแล้วต้องตัง้ ไว้ให้ส่องแสง (มธ 5:15-16; ลก 8:16; 11:33)

“เขาเอาเทียนมาสําหรับตัง้ ไว้ใต้ถัง ใต้เตียงนอนหรือ และ
มิใช่สําหรับตัง้ ไว้บนเชิงเทียนหรือ 22 เพราะว่าไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนไว้ซ่ึงจะไม่ปรากฏแจ้ง และ
21 แล้วพระองค์ตรัสแก่เขาว่า
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23 ถ้า ใครมี หู ฟังได้

มาระโก 5:8
24 พระองค์

ไม่มีสิ ่งใดที่ ปิดบังไว้ ซึ่งจะไม่ต้องแพร่งพราย
จงฟังเถิด�
ตรัสแก่ เขาว่า “จงเอาใจจดจ่อต่อสิง่ ที่ ท่านฟังให้ดี ท่านจะตวงให้เขาด้วยทะนานอันใด จะ
ตวงให้ ท่านด้วยทะนานอัน นั ้น ทัง้ จะเพิม
่ เติม ให้ อี กแก่ ผู้ ที่ ฟัง แล้ว 25 ด้วยว่า ผู้ ใดมี อยู่ แล ้
วจะเพิม
่ ้นจะเอาไปเสียจากเขา�
่ เติมให้ผู้นั ้นอีก แต่ผู้ใดไม่มี แม้ว่าซึ่งเขามีอยูนั
อาณาจักรที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่ อง
“อาณาจักรของพระเจ้าเปรียบเหมือนชายคนหนึ่ งหว่านพืชลงในดิน
27 แล้วกลางคืนก็นอนหลับและกลางวันก็ตื่นขึ้น ฝ่ายพืชนน
ั ้ จะงอกจําเริญขึ้นอย่างไรเขาก็
ไม่รู ้ 28 เพราะแผ่นดินเองทําให้พืชงอกจําเริญขึ้นเป็นลําต้นก่อน ภายหลังกออกรวง
็
แล้วก็
29
มีเมล็ดข้าวเต็มรวง
ครัน
้ สุกแล้วเขาก็ไปเกี่ยวเก็บทีเดียว เพราะว่าถึงฤดูเกี่ยวแล้ว�
26 พระองค์ ตรัสว่า

คําอุปมาเกี่ยวกับเมล็ดมัสตาร์ด (มธ 13:31-32; ลก 13:18-19)
และพระองค์ ตรัสว ่า “อาณาจักรของพระเจ้า จะเปรียบเหมือนสิง่ ใด หรือ จะสําแดง
ด้วยคําเปรียบอย่างไร 31 ก็เปรียบเหมือนเมล็ดพันธุผ
์ ักกาดเมล็ดหนึ่ ง เวลาเพาะลงในดิน
นั ้นก็เล็กกว่าเมล็ดทัง้ ปวงทัวท
่ ัง้ แผ่นดิน 32 แต่เมื่อเพาะแล้วจึงงอกขึ้นจําเริญใหญ่โตกว่า
ผักทัง้ ปวง และแตกกิ่งก้านใหญ่พอให้นกในอากาศมาอาศัยอยู่ในร่มนน
ั ้ ได้� 33 พระองค์
ได้ ตรัสส งั ่ สอนพระวจนะให้ แก่ เขาเป็น คํา อุปมาอย่างนั ้น เป็น หลายประการ ตามที่ เขาจะ
สามารถฟังได้ 34 และนอกจากคํา อุปมา พระองค์ มิได้ ตรัส แก่ เขาเลย แต่ เมื่อ พวกเขาอยู่
ตามลําพัง พระองค์จึงทรงอธิบายสิง่ สารพัดนั ้นแก่เหล่าสาวก
30

พายุใหญ่ในทะเลกาลิลีสงบลง (มธ 8:23-27; ลก 8:22-25)
“ให้พวกเราข้ามไปฝั่ งฟากข้างโน้ นเถิด�
36 เมื่อลาประชาชนแล้ว เขาจึงเชิญพระองค์ เสด็จไปในเรือที่ พระองค์ ประทั บอยู่นั ้น และมี
เรืออ่น
ื เล็กๆหลายลําไปกับพระองค์ด้วย 37 และพายุใหญ่ได้บังเกิดขึ้น และคลื่นก็ซัดเข้าไป
ในเรือจนเรือเต็มอยู่แล้ว 38 ฝ่ายพระองค์ บรรทมหนุนหมอนหลั บอยู่ที่ ท้ายเรือ เหล่ าสาวก
จึง มาปลุก พระองค์ ทูล ว่า “อาจารย์ เจ้าข้า ข้าพเจ้า ทัง้ หลายกําลัง จะพินาศอยู่ แล้ว ท่านไม่
ทรงเป็นห่วงบ้างหรือ� 39 พระองค์จึงทรงตื่นขึ้นห้ามลมและตรัสแก่ทะเลว่า “จงสงบเงียบ
ซิ� แล ้ว ลมก็ หยุ ดม ี ความสงบเงียบทัว่ ไป 40 พระองค์ จึง ตรัส แก่ เขาว่า “ทําไมท่านกลัว
อย่างนี้ ท่านยัง ไม่ มี ความเชื่อ หรือ� 41 ฝ่ายเขาก็ เกรงกลั วน ัก หนาและพู ดก ัน และกั นว ่า
“ท่านนี้ เป็นผู้ใดหนอ จนชัน
้ ลมและทะเลก็เชื่อฟังท่าน�
35 เย็นวันนั ้นพระองค์ได้ตรัสแก่เขาทัง
้ หลายว่า

5
ทรงขับผีออกจากผู้ชายที่เมืองกาดารา (มธ 8:28-34; ลก 8:26-37)
ฝ่ายพระองค์ กับ เหล่า สาวกก็ ข้ามทะเลไปยัง เมืองชาวกาดารา 2 พอพระองค์ เสด็จ ขึ้น
จากเรือ ทัน ใดนั ้ นม ี ชายคนหนึ่ ง ออกจากอุโมงค์ ฝัง ศพมี ผี โสโครกสิง ได้ มาพบพระองค์
3 คนนั ้น อาศัย อยู่ ตามอุโมงค์ ฝัง ศพ และไม่ มี ผู้ ใดจะผูกมัด ตัว เขาได้ แม้ จะล่ามด้วยโซ่
ตรวนก็ ไม่ อยู่ 4 เพราะว่า ได้ ล่ามโซ่ ใส่ ตรวนหลายหนแล้ว เขาก็ หก
ั โซ่ และฟาดตรวนเสีย
ไม่มีผู้ใดมีแรงพอที่จะทําให้เขาสงบได้ 5 เขาคลัง่ ร้องอึงอยูต
่ ามอุโมงค์ฝังศพและที่ภูเขาทัง้
กลางวันกลางคืนเสมอ และเอาหินเชือดเนื้ อของตัว 6 ครัน
้ เขาเห็นพระเยซูแต่ไกล เขาก็วงิ่
เข้า มานมัสการพระองค์ 7 แล ้ว ร้องเสียงดัง ว่า “ข้า แต่ พระเยซู พระบุตรของพระเจ้า สูงสุด
ข้า พระองค์ เก ี่ยวข้อ งอะไรกั บท ่านเล่า ข้า พระองค์ ขอให้ พระองค์ ปฏิญาณในพระนามของ
พระเจ้าว่า จะไม่ทรมานข้าพระองค์� 8 ที่พูดเช่นนี้ เพราะพระองค์ได้ตรัสแก่มันว่า “อ้ายผี
1
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โสโครก จงออกมาจากคนนั ้นเถิด�
“เจ้าชื่ออะไร� มันตอบ
ว่า “ชื่อกอง เพราะว่าพวกข้าพระองค์ หลายตนด้วยกัน� 10 มันจึ งอ้อนวอนพระองค์ เป็ นอ
ันมากมิ ให้ขับไล่ มัน ออกจากแดนเมืองนั ้น 11 มี สุกรฝูงใหญ่กําลัง หากิน อยู่ที่ ไหล่ เขาตําบล
นั ้น 12 ผีเหล่ านั ้ นก็ออ
้ นวอนพระองค์ว่า “ขอโปรดให้ข้าพระองค์ทัง้ หลายเข้าในสุกรเหล่านี้
เถิด� 13 พระเยซู ก็ ทรงอนุญาตทั นที แล้วผีโสโครกนั ้นจึงออกไปเข้าสิงอยู่ในสุ กร สุกรทัง้
ฝูง (ประมาณสองพัน ตัว� ก็ วิง่ กระโดดจากหน้าผาชัน ลงไปในทะเลสําลัก นํ้าตาย 14 ฝ่าย
คนเลี้ยงสุ กรน ัน
้ ต่างคนต่างหนี ไปเล่า เรือ
่ งทัง้ ในนครและบ้านนอก แล ้ว คนทัง้ ปวงก็ ออก
15
มาดูเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นนั ้น เมื่อเขามาถึงพระเยซู ก็เห็นคนที่ผีทัง้ กองได้สิงนั ้นนุ่งห่มผ้า
นั ่งอยู่มี สติ อารมณ์ ดี เขาจึงเกรงกลั วนัก 16 แล้วคนที่ ได้ เห็นก็เล่าเหตุ การณ์ ซึ่ งบังเกิดแก่
คนที่ผีสิงนั ้น และซึ่งบังเกิดแก่ฝูงสุกรให้เขาฟัง 17 คนทัง้ หลายจึงเริม
่ พากันอ้อนวอนพระ
18
องค์ให้เสด็จไปเสียจากเขตแดนเมืองของเขา เมื่อพระองค์กําลังเสด็จลงเรือ คนที่ผีได้สิ
งแต่ก่อนนั ้นได้ออ
้ นวอนขอติดตามพระองค์ไป 19 พระเยซูไม่ทรงอนุญาต แต่ตรัสแก่เขาว่า
“จงไปหาพวกพ้องของเจ้าที่บ้าน แล้วบอกเขาถึงเรือ
่ งเหตุการณ์ ใหญ่ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้า
ได้ ทรงกระทํา แก่ เจ้า และได้ ทรงพระเมตตาแก่ เจ้ าแล้ว� 20 ฝ่ายคนนั ้ นก ็ ทูล ลา แล ้ว เริม
่
ประกาศในแคว้นทศบุรีถึงเหตุการณ์ ใหญ่ที่ พระเยซู ได้ทรงกระทําแก่เขา และคนทัง้ ปวงก็
ประหลาดใจนั ก
9 แล้วพระองค์ตรัสถามมันว่า

หญิง ผู้ ถู กต้องชายฉลองพระองค์ และหายโรค ลูกสาวของไยรัส เป็น ขึ้น มาจากความ
ตาย (มธ 9:18-26; ลก 8:41-56)
21 ครัน
้ พระเยซู เสด็จ ลงเรือ ข้ามฟากกลับ ไปแล้ว มี คนเป็ นอ ัน มากมาหาพระองค์ และ
พระองค์ยงั ประทับทฝั่ี่ งทะเล 22 ดูเถิด มีนายธรรมศาลาคนหนึ่ งชื่อไยรัสเดินมา และเมื่อเขา
เห็นพระองค์ก็กราบลงที่ พระบาทของพระองค์ 23 แล้วทูลอ้อนวอนพระองค์เป็ นอันมากว่า
“ลูกสาวเล็กๆของข้าพระองค์ป่วยเกือบจะตายแล้ว ขอเชิญพระองค์ไปวางพระหัตถ์บนเขา
เพื่อ เขาจะได้ หายโรคและไม่ ตาย � 24 ฝ่ายพระเยซู ได้ เสด็จ ไปกับ คนนั ้น มี คนเป็ นอ ัน มาก
ตามพระองค์ ไป และเบียดเสียดพระองค์ 25 มี ผู้หญิงคนหนึ่ งเป็นโรคตกเลือดได้ สิ บสองปี
มาแล้ว 26 ได้ทนทุกข์ลําบากมากเพราะมีหมอหลายคนมารักษา และได้เสียทรัพย์จนหมด
สิน
็ ได้บรรเทาแต่ยงิ่ กําเริบขึ้น 27 ครัน
้ ผูห
้ ญิงนั ้นได้ยน
ิ ถึงเรือ
่ งพระเยซู เธอก็เดิน
้ โรคนั ้นกมิ
ปะปนกับ ประชาชนที่ เบียดเสียดข้างหลัง พระองค์ และได้ ถู กต้องฉลองพระองค์ 28 เพราะ
เธอคิดว่า “ถ้าเราได้แตะต้องแต่ฉลองพระองค์ เราก็จะหายโรค� 29 ในทันใดนั ้นเลือดที่ตก
ก็หยุดแห้งไป และผูห
้ ญิงนั ้นรส
ู้ ึกตัวว่าโรคหายแล้ว 30 บัดเดีย
๋ วนั ้น พระเยซูทรงรู ส
้ ึกว่าฤทธิ์
ซ่านออกจากพระองค์แล้ว จึงเหลียวหลังในขณะที่ฝูงชนเบียดเสียดกันนั ้นตรัสว่า “ใครถูก
ต้องเสื้อของเรา� 31 ฝ่ายเหล่าสาวกก็ ทูลพระองค์ ว่า “พระองค์ ทอดพระเนตรเห็นแล้ วว่า
ประชาชนกําลังเบียดเสียดพระองค์ และพระองค์ยงั จะทรงถามอีกหรือว่า ‘ใครถูกต้องเรา�
” 32 แล ้ว พระองค์ ทอดพระเนตรดู รอบ ประสงค์ จะเห็น ผู้ หญิง ที่ ได้ กระทํา สิง่ นั ้น 33 ฝ่ายผู้
หญิงนั ้นกกล
็ ัวจนตัวสัน
่ เพราะรูเ้ รือ
่ งที่เป็นแก่ตัวนัน
้ จึงมากราบลงทูลแก่พระองค์ตามจริง
34
ทัง้ สิน
พระองค์ จึง ตรัส แก่ ผู้ หญิง นั ้ นว ่า “ลูกสาวเอ๋ย ที่ เจ้ าหายโรคนั ้ นก ็ เพราะเจ้า เชื่อ
้
จงไปเป็นสุขและหายโรคนี้ เถิด� 35 เมื่อพระองค์ ตรัสยังไม่ทันขาดคํา มี บางคนได้ มาจาก
บ้านนายธรรมศาลาบอกว่า “ลูกสาวของท่านตายเสีย แล้ว ยัง จะรบกวนอาจารย์ ทําไมอีก
เล่า� 36 ทันทีที่พระเยซูทรงฟังคําซึ่งเขาว่านั ้น พระองค์จึงตรัสแก่นายธรรมศาลาว่า “อย่า
วิตกเลย จงเชื่อ เท่านั ้น เถิด� 37 พระองค์ ไม่ ทรงอนุญาตให้ผู้ ใดไปด้วยเว้น แต่ เปโตร ยาก
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38 ครัน
้ พระองค์เสด็จไปถึงเรือนนายธรรมศาลาแล้ว

อบ และยอห์นน้ องชายของยากอบ
ก็
ทอดพระเนตรเห็นคนวุน
่ วายร้องไห้ครํา่ ครวญเป็ นอันมาก 39 และเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไป
แล้วจึงตรัสถามเขาว่า “ท่านทัง้ หลายพากั นร้องไห้วุน
่ วายไปทําไม เด็กหญิงนั ้นไม่ตายแต่
นอนหลับอยู่� 40 เขาก็พากันหัวเราะเยาะพระองค์ แต่เมื่อพระองค์ขับคนทัง้ หลายออกไป
แล้ว จึงนําบิดามารดาของเด็กหญิงนั ้นและสาวกสามคนที่อยูกั
่ บพระองค์ เข้าไปในที่ที่เด็ก
หญิงนอนอยู่ 41 พระองค์จึงจับมือเด็กหญิงนั ้นตรัสแก่เขาว่า “ทาลิธา คูมิ� แปลว่า “เด็ก
หญิงเอ๋ย เราว่าแก่เจ้าว่า จงลุกขึ้นเถิด� 42 ในทันใดนั ้นเด็กหญิงนั ้นก็ลุกขึ้นเดิน เพราะว่า
เด็กนั ้นอายุ ได้ สิ บสองปี คนทัง้ ปวงก็ ประหลาดใจอย่างยิง่ 43 พระองค์ ก็ กําชับห้ามเขาแข็ง
แรงไม่ให้บอกผู้ใดให้รู เหตุ
้
การณ์ นี้ แล้วจึงสัง่ เขาให้นําอาหารมาให้เด็กนั ้นรับประทาน

6
พระเยซูทรงกลับไปเยีย
่ มเมืองนาซาเร็ธ (มธ 13:54-58; ลก 4:16-30)

ฝ่ายพระองค์ ได้ เสด็จ ออกจากที่ นั ่น ไปยั งบ ้านเมืองของพระองค์ และเหล่า สาวกของ
พระองค์ ก็ ตามพระองค์ ไป 2 พอถึง วัน สะบาโตพระองค์ ทรงตัง้ ต้น สัง่ สอนในธรรมศาลา
และคนเป็ นอันมากที่ได้ยินพระองค์ก็ประหลาดใจนั กพูดกันว่า “คนนี้ ได้ความคิดนี้ มาจาก
ไหน สติ ปัญญาที่ ได้ ประทานแก่ คนนี้ เป็นปัญญาอย่างใด จึงทําการมหัศจรรย์อย่างนี้ สําเร็
จด้วยมือของเขา 3 คนนี้ เป็นช่างไม้บุ ตรชายนางมารีย์มิใช่หรือ ยากอบ โยเสส ยูดาส และ
ซี โมนเป็น น้ องชายมิ ใช่ หรือ และน้ องสาวทัง้ หลายของเขาก็ อยู่ ที่ นี่ กับ เรามิ ใช่ หรือ � เขา
ทัง้ หลายจึง หมางใจในพระองค์ 4 ฝ่ายพระเยซู ตรัส กับ เขาว่า “ศาสดาพยากรณ์ จะไม่ ขาด
ความนั บถือเว้นแต่ในบ้านเมืองของตน ท่ามกลางญาติพี่น้ องของตน และในวงศ์ วานของ
ตน� 5 พระองค์ จะกระทําการมหัศจรรย์ที่ นั ่นไม่ ได้ เว้นแต่ ได้ วางพระหัตถ์ ถู กต้องคนเจ็บ
บางคนให้หายโรค 6 พระองค์ ก็ ประหลาดพระทัย เพราะเขาไม่ มี ความเชื่อ แล ้ว พระองค์ จึง
เสด็จไปสัง่ สอนตามหมู่บ้านโดยรอบ
1

ทรงใช้อค
ั รสาวกทัง้ สิบสองคนออกไปเทศนาสัง่ สอน (มธ 10:1-42; ลก 9:1-6)

7 พระองค์ทรงเรียกสาวกสิบสองคนมา แล้วทรงเริม
่ ใช้เขาให้ออกไปเป็นคู่ๆ ทรงประทาน

อํานาจให้เขาขับผีโสโครกออกได้ 8 และตรัสกําชับเขาไม่ให้เอาอะไรไปใช้ตามทางเว้นแต่ไม้
เท้าสิง่ เดียว ห้ามมิให้เอาอาหาร หรือย่าม หรือหาสตางค์ใส่ไถ้ไป 9 แต่ให้สวมรองเท้าและไม่
ให้สวมเสื้อสองตัว 10 แล้วพระองค์ตรัสสัง่ เขาว่า “ถ้าไปแห่งใด เมื่อเข้าอาศัยในเรือนไหน ก็
อาศัยในเรือนนั ้นจนกว่าจะไปจากที่นั ่น 11 และถ้าผูใ้ ดไม่ต้อนรับไม่ฟังท่านทัง้ หลาย เมื่อจะ
ไปจากที่นั่นจงสะบัดผงคลี ใต้ฝ่าเท้าของท่านออกเป็นสักขีพยานต่อเขา เราบอกความจริง
แก่ ท่านว่า ในวันพิพากษานั ้น โทษของเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์จะเบากว่าโทษของ
เมืองนั ้น� 12 ฝ่ายเหล่า สาวกก็ ออกไปเทศนาประกาศให้คนทัง้ ปวงกลับ ใจเสีย ใหม่ 13 เขา
ได้ขับผีให้ออกเสียหลายผี และได้เอานํ้ามันชโลมคนเจ็บป่วยหลายคนให้หายโรค
เฮโรดทรงสัง่ ให้ตัดศีรษะยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา (มธ 14:1-12; ลก 9:7-9)

ฝ่า ยกษั ตริ ย์ เฮโรดทรงได้ยน
ิ เรือ
่ งของพระองค์ (เพราะว่า พระนามของพระองค์ ได้
เลื่องลือ ไป� แล ้ วท ่านตรัสว ่า “ยอห์น ผู้ ให้ รับ บัพ ติศ มาเป็น ขึ้น มาจากความตายแล้ว เหตุ
ฉะนั ้นจึงทําการมหัศจรรย์ได้� 15 แต่คนอื่นว่า “เป็นเอลียาห์� และคนอื่นๆว่า “เป็นศาสดา
พยากรณ์ คนหนึ่ งหรือเหมือนคนหนึ่ งในพวกศาสดาพยากรณ์ � 16 ฝ่ายเฮโรดเมื่อทรงได้ยน
ิ
แล้ว จึง ตรัสว ่า “คือ ยอห์น นั ้น เองที่ เราได้ ตัด ศีรษะเสีย ท่านได้ เป็น ขึ้น มาจากความตาย�
17 ด้วยว่า เฮโรดได้ ใช้ คนไปจับ ยอห์น และล่ามโซ่ ขัง คุก ไว้ เพราะเห็น แก่ นางเฮโรเดีย ส
14
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มาระโก 6:41
18 เพราะยอห์นได้

ภรรยาฟีลิปน้องชายของตน ด้วยเฮโรดได้รบ
ั นางนั ้นเป็นภรรยาของตน
เคยทูลเฮโรดว่า “ท่านผิดพระราชบัญญัติที่ รับภรรยาของน้ องชายมาเป็นภรรยาของตน�
19 นางเฮโรเดีย สจึง ผูก พยาบาทยอห์น และปรารถนาจะฆ่า ท่านเสีย แต่ ฆ่า ไม่ ได้ 20 เพราะ
เฮโรดยํา เกรงยอห์น ด้วยรู ว่
้ า ท่านเป็น คนชอบธรรมและบริสุทธิ์ จึง ได้ ป้องกัน ท่านไว้ เมื่อ
เฮโรดได้ยน
ิ คําสัง่ สอนของท่านก็ ปฏิบัติตามหลายสิง่ และยินดี รบ
ั ฟังท่าน 21 ครัน
้ อยู่มาวัน
หนึ่ งเป็นโอกาสดีคือเป็นวันฉลองวันกําเนิ ดของเฮโรด เฮโรดให้จัดการเลี้ยงขุนนางกับนาย
ทหารชัน
้ ผู้ ใหญ่ และคนสําคัญๆทัง้ ปวงในแคว้น กาลิ ลี 22 เมื่ อบ ุต รสาวของนางเฮโรเดีย ส
เข้า มาเต้นรํา ทําให้ เฮโรดและแขกทัง้ ปวงซึ่ง เอนกายลงอยู่ ด้วยกัน นั ้น ชอบใจ กษั ตริย์ จึง
ตรัส กับ หญิง สาวนั ้ นว ่า “เธอจะขอสิง่ ใดจากเรา เราก็ จะให้สิ ่ง นั ้น แก่ เธอ � 23 และกษั ตริย์
จึง ทรงปฏิญาณตัว ไว้กับ หญิง สาวนั ้ นว ่า “เธอจะขอสิง่ ใดๆจากเรา เราจะให้ สิ ่ง นั ้น แก่ เธอ
จนถึงครึง่ ราชสมบัติ ของเรา� 24 หญิงสาวนั ้นจึงออกไปถามมารดาว่า “ฉั นจะขอสิง่ ใดดี�
มารดาจึง ตอบว่า “จงขอศีรษะยอห์น ผู้ ให้ รับ บัพ ติศ มาเถิด� 25 ในทันใดนั ้น หญิง สาวก็ รีบ
เข้าไปเฝ้ากษั ตริย์ทูลว่า “หม่อมฉั นขอศีรษะยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาใส่ ถาดมาให้หม่อมฉั น
เดีย
๋ วนี้ เพคะ� 26 กษั ตริย์ทรงเป็นทุกข์นั ก แต่ เพราะเหตุ ได้ ทรงปฏิญาณไว้และเพราะเห็น
แก่หน้าแขกทัง้ ปวงซึ่งเอนกายลงอยู่ด้วยกัน ก็ปฏิเสธไม่ได้ 27 ในขณะนั ้นกษั ตริย์จึงรับสัง่
เพชฌฆาตให้ ไปตัด ศีรษะยอห์ นมา เพชฌฆาตก็ ไปตัด ศีรษะยอห์น ในคุก 28 เอาศีรษะของ
ยอห์นใส่ ถาดมาให้แก่ หญิงสาวนั ้น หญิงสาวนั ้ นก็เอาไปให้แก่ มารดาของตน 29 เมื่อสาวก
ของยอห์นรู้เหตุแล้ว ก็พากันมารับเอาศพของท่านไปฝังไว้ในอุโมงค์
อัครสาวกกลับมาพักผ่อน (ลก 9:10)
และได้ทูลถึงบรรดาการซึ่งเขาได้กระทําและได้สัง่
สอน 31 แล้วพระองค์ตรัสแก่เขาว่า “ท่านทัง้ หลายจงไปหาที่เปลี่ยวหยุดพักหายเหนื่ อยสัก
หน่ อยหนึ่ ง� เพราะว่ามีคนไปมาเป็นอันมากจนไม่มีเวลาว่างจะรับประทานอาหารได้
30 ฝ่ายอัครสาวกพากันมาหาพระเยซู

ทรงเลี้ยงอาหารคนห้าพัน (มธ 14:13-21; ลก 9:10-17; ยน 6:5-13)
พระองค์ จึง เสด็จ ลง เรื อก ับ สาวก ไป ยัง ที่ เปล ี่ยว แต่ ลําพัง 33 คน เป็ นอ ัน มาก เห็น
พระองค์ กับ สาวกกําลัง ไป และมี หลายคนจํา พระองค์ ได้ จึง พากั นว ิ่ งออกจากบ้านเมือง
ทัง้ ปวงไปถึ งก ่อน และพากัน เฝ้า พระองค์ 34 ครัน
้ พระเยซู เสด็จ ขึ้น จากเรือ แล้ว ก็ ทอด
พระเนตรเห็น ประชาชนหมู่ ใหญ่ และพระองค์ ทรงสงสารเขา เพราะว่า เขาเป็น เหมือนฝูง
แกะไม่ มี ผู้ เลี้ยง พระองค์ จึง เริม
่ สัง่ สอนเขาเป็น หลายข้อ หลายประการ 35 เมื่อ เวลาล่วงไป
มากแล้ว พวกสาวกของพระองค์ มาทูล พระองค์ ว่า “ที่ นี่ กันดารอาหารนั ก และบัดนี้ เวลา
ก็ เย็นลงมากแล้ว 36 ขอให้ประชาชนไปเสียเถิด เพื่อเขาจะได้ ไปซื้ออาหารรับประทานตาม
บ้านไร่บ้านนาที่อยูแถบนี
่
้ เพราะเขาไม่มีอะไรที่จะรับประทานเลย� 37 แต่พระองค์ตรัสตอบ
แก่ เหล่ าสาวกว่า “พวกท่านจงเลี้ยงเขาเถิด� เขาทูล พระองค์ ว่า “จะให้ พวกข้า พระองค์
ไปซื้ออาหารสักสองร้อยเหรียญเดนาริอน
ั ให้เขารับประทานหรือ� 38 พระองค์ตรัสตอบเขา
ว่า “พวกท่านมีขนมปังอยู่กี่ก้อน ไปดูซิ� เมื่อรู แล
้ ้วเขาจึงทูลว่า “มีขนมปังห้าก้อนกับปลา
39
สองตัว� พระองค์ จึงตรัสสง
ั ่ พวกสาวกให้จัดคนทัง้ ปวงให้นั่งรวมกั นที ่หญ้าสดเป็นหมู่ๆ
40 ประชาชนก็ ได้ นั ่ง รวมกัน เป็ น หมู่ ๆ หมู่ ละร้อยคนบ้าง ห้า สิบ บ้าง 41 เมื่อ พระองค์ ทรงรับ
ขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวนัน
้ แล้ว ก็แหงนพระพักตร์ดูฟ้าสวรรค์ขอบพระคุณ แล้วหัก
ขนมปังนั ้นให้เหล่ าสาวกให้เขาแจกแก่ คนทัง้ ปวง และปลาสองตั วนัน
้ พระองค์ ทรงแบ่งให้
32
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42 เขาได้กินอมท
ิ่ ุกคน 43 ส่วนเศษขนมปังและปลาที่เหลือนั ้นเขาเก็บไว้ได้ถึงสิบ

ทัวก
่ ันด้วย
สองกระบุงเต็ม 44 และในจํานวนคนที่ได้รับประทานขนมปังนั ้น มีผูชายประมาณห้
้
าพันคน
พระเยซูทรงดําเนิ นมาบนทะเล (มธ 14:22-32; ยน 6:15-21)
และทันใดนั ้น พระองค์ ได้ ตรัส ให้ เหล่ าสาวกของพระองค์ ลงในเรือ ข้ามไปยั งอ ีก ฟาก
หนึ่ งถึงเมืองเบธไซดาก่อน ส่วนพระองค์ทรงรอส่งประชาชนกลับบ้าน 46 เมื่อพระองค์ทรง
ลาเขาทัง้ หลายแล้วกเ็ สด็จขึ้นภูเขาเพื่ออธิษฐานที่นั ่น 47 เมื่อคํ่าลงแล้ว เรือของเหล่าสาวก
อยู่ กลางทะเล ส่วนพระองค์ อยู่ บนฝั่ งแต่ ผู้ เดียว 48 แล ้ว พระองค์ ทอดพระเนตรเห็น เหล่า
สาวกตี กรรเชียงลําบากเพราะทวนลมอยู่ ครัน
้ เวลาสามยามเศษ พระองค์ จึง ทรงดําเนิ น
บนนํ้าทะเลไปยังเหล่าสาวก และทรงดําเนิ นดังจะเลยเขาไป 49 เมื่อเหล่าสาวกเห็นพระองค์
ทรงดําเนิ น บนทะเล เขาสําคัญ ว่า ผี แล ้ว พากั นร ้ องอึง ไป 50 เพราะว่า ทุก คนเห็น พระองค์
แล้ว ก็ กลัว แต่ ในทันใดนั ้น พระองค์ ตรัส แก่ เขาว่า “จงชื่น ใจเถิด คือ เราเอง อย่า กลัว เลย�
51 พระองค์จึงเสด็จขึ้นไปหาเขาบนเรือ แล้วลมก็เงียบลง เหล่าสาวกก็ประหลาดอัศจรรย์ใจ
เหลือ ประมาณ 52 ด้วยว่าการอัศจรรย์เรือ
่ งขนมปัง นั ้น เขายังไม่ เข้าใจ เพราะใจเขายังแข็ง
กระด้าง
45

พระเยซูทรงรักษาประชาชนที่แคว้นเยนเนซาเรท (มธ 14:34-36)
ครัน
้ ข้ามฟากไปแล้ว เขาจอดเรือ ที่ แคว ้น เยนเนซาเรท 54 เมื่อ ขึ้น จากเรือ แล้ว คน
ทัง้ ปวงก็ จําพระองค์ ได้ ทันที 55 และเขารีบไปทัว่ ตลอดแว่นแคว้นล้อมรอบ เริม
่ เอาคนเจ็บ
ป่วยใส่ แคร่หามมายังที่ เขาได้ยน
ิ ข่าวว่าพระองค์อยู่นั ้น 56 แล้วพระองค์ เสด็จไปที่ ไหนๆ ไม่
ว่า ในหมู่ บ้าน ในตําบล หรือ ในเมือง เขาก็ เอาคนเจ็บ ป่วยมาวางตามถนน ทูล อ้อนวอนขอ
พระองค์ โปรดให้คนเจ็บ ป่วยแตะต้องแต่ ชายฉลองพระองค์ และผู้ ใดได้ แตะต้องพระองค์
แล้วก็หายป่วยทุกคน
53

7
ทรงตําหนิ ธรรมเนี ยมของพวกฟาริสี (มธ 15:1-20)
ครัง้ นั ้น พวกฟาริสี กับ พวกธรรมาจารย์ บางคน ซึ่ง ได้ มาจากกรุ ง เยรู ซาเล็ม พากัน มา
หาพระองค์ 2 เมื่อ เขาได้ เห ็น เหล่า สาวกของพระองค์ บางคนรับ ประทานอาหารด้วยมือ ที่
เป็น มลทิน คื อม ือ ที่ ไม่ ได้ ล้างก่อน เขาก็ ถือว่า ผิด 3 เพราะว่า พวกฟาริสี กับ พวกยิ วท ัง้ สิน
้
ถือ ตามประเพณี สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ว่า ถ้า มิ ได้ ล้างมือ ตามพิธี โดยเคร่งครัด เขาก็
ไม่ รับประทานอาหารเลย 4 และเมื่อเขามาจากตลาด ถ้า มิ ได้ ล้างก่อน เขาก็ ไม่ รับประทาน
อาหาร และธรรมเนี ยมอื่นๆอีกหลายอย่างเขาก็ถือ คือล้างถ้วย เหยือก ภาชนะทองสัมฤทธิ์
และโต๊ะ 5 พวกฟาริสีกับพวกธรรมาจารย์จึงทูลถามพระองค์ว่า “ทําไมพวกสาวกของท่าน
ไม่ ดําเนิ น ชีวต
ิ ตามประเพณี สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ แต่ รับ ประทานอาหารโดยมิ ได้ ล้าง
มือ เสี ยก ่อน� 6 พระองค์ ตรัส ตอบเขาว่า “อิส ยาห์ได้ พยากรณ์ ถึง พวกเจ้า คนหน้า ซื่อ ใจคด
ก็ ถูก ตามที่ ได้ เข ียนไว้ ว่า ‘ประชาชนนี้ ให้ เกียรติ เราด้วยริม ฝีปากของเขา แต่ ใจของเขา
ห่างไกลจากเรา 7 เขานมัสการเราโดยหาประโยชน์ มิได้ ด้วยเอาบทบัญญัติ ของมนุษย์มา
อวดอ้างว่า เป็น พระดํารัส สอน� 8 เจ้ าทัง้ หลายละพระบัญญั ติ ของพระเจ้า และกลับ ไป
ถือ ตามประเพณี ของมนุษย์ คือ การล้างถ้วยเหยื อก และสิ่ งอ่น
ื ๆเช่น นี้ อี กหลายสิง่ เจ้ าทัง้
หลายก็ ทําอยู�
่ 9 พระองค์ ตรัสแก่ เขาว่า “เหมาะจริงนะ ที่ เจ้ าทัง้ หลายได้ ละทิง้ พระบัญญั
ติ ของพระเจ้า เพื่อ จะได้ ถือ ตามประเพณี ของพวกท่าน 10 เพราะโมเสสได้ สัง่ ไว้ว่า ‘จงให้
เกียรติแก่บิดามารดาของตน� และ ‘ผูใดด่
้
าแช่งบด
ิ ามารดา ผูนั
้ ้นต้องถูกปรับโทษถึงตาย�
11 แต่ พวกเจ้า กลับ สอนว่า ‘ผู้ ใดจะกล่าวแก่ บิ ดามารดาว่า “สิ ่ง ใดของข้าพเจ้า ซึ่ง อาจเป็ น
1
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ประโยชน์ แก่ท่าน สิ่งนั ้นเป็นโกระบัน� ’ แปลว่าเป็นของถวายแล้ว
ญาตให้ผูนั
้ ้นทําสิง่ ใดต่อไป เป็นทีช
่ ว
ิ ามารดาของตน 13 เจ้าทัง้ หลายจึงทําให้พระ
่ ยบํารุงบด
วจนะของพระเจ้า เป็น หมัน ไปด้วยประเพณี ของพวกท่านซึ่ง พวกท่านได้ สอนไว้ และสิ่ งอ
่ืนๆเช่นนี้ อีกหลายสิง่ เจ้ าทัง้ หลายก็ ทําอยู�
่ 14 แล้วเมื่อพระองค์ ได้ ทรงเรียกประชาชนทัง้
หลายเข้ามาก็ตรัสกับเขาว่า “ท่านทัง้ หลายจงฟังเราและเข้าใจเถิด 15 ไม่มสิ
ี ่งใดภายนอกที่
เข้าไปภายในมนุษย์จะกระทําให้มนุษย์เป็นมลทินได้ แต่สิ่งซึ่งออกมาจากภายในมนุษย์ สิ่ง
นั ้นแหละกระทําให้มนุษย์เป็นมลทิน 16 ใครมีหูฟังได้ จงฟังเถิด� 17 ครัน
้ พระองค์ได้เสด็จ
เข้าไปในเรือนพ้น ประชาชนแล้ว เหล่ าสาวกของพระองค์ ก็ได้ ทูล ถามพระองค์ ถึง คํา อุปมา
นั ้น 18 พระองค์ จึงตรัสแก่ เขาว่า “ถึงท่านทัง้ หลายก็ ยงั ไม่เข้าใจหรือ ท่านยังไม่เห็นหรือว่า
สิง่ ใดๆแต่ภายนอกที่เข้าไปภายในมนุษย์จะกระทําให้มนุษย์เป็นมลทินไม่ได้ 19 เพราะว่าสิง่
นั ้ นมิได้ เข้าในใจ แต่ ลงไปในท้องแล้ วก็ถ่ายออกลงส้วมไป ทําให้อาหารทุกอย่างปราศจาก
มลทิน� 20 พระองค์ ตรัสว ่า “สิ ่ง ที่ ออกมาจากภายในมนุษย์ สิ ่ง นั ้น แหละทําให้มนุษย์เป็น
มลทิน 21 เพราะว่าจากภายในมนุษย์คือจากใจมนุษย์ มีความคิดชัว่ ร้าย การล่วงประเวณี
การผิดผัวผิดเมีย การฆาตกรรม 22 การลักขโมย การโลภ ความชัว่ การล่อลวงเขา ราคะ
ตัณหา อิจฉาตาร้อน การหมิน
่ ประมาท ความเย่อ หยิง่ ความโฉด 23 สารพัด การชั ่วน ี้ เก ิ
ดมาจากภายใน และทําให้มนุษย์เป็นมลทิน�

12 เจ้าทัง
้ หลายจึงไม่อนุ

ทรงรักษาลูกสาวของหญิงชาติซีเรียฟีนิเซียที่ถูกผีสิง (มธ 15:21-28)
24 พระองค์ จึง ทรงลุก ขึ้น จากที่ นั่น ไปยัง เขตแดนเมืองไทระและเมืองไซดอน

แล้วเข้าไป
ในเรือนแห่งหนึ่ งประสงค์จะมิให้ผู้ใดรู ้ แต่พระองค์จะซ่อนอยู่มิได้ 25 เพราะผู้หญิงคนหนึ่ ง
ซึ่งมีลูกสาวที่มีผีโสโครกสิง เมื่อได้ยน
ิ ข่าวถึงพระองค์ก็มากราบลงที่พระบาทของพระองค์
26 ผู้ หญิง นั ้น เป็ น ชาวกรีก ชาติ ซี เรียฟี นิ เซ ีย และนางทูล อ้อนวอนขอพระองค์ ให้ ขับ ผี ออก
จากลูกสาวของตน 27 ฝ่ายพระเยซูตรัสแก่นางนั ้ นว่า “ให้พวกลูกกินอม
ิ่ เสียก่อน เพราะว่า
ซึ่งจะเอาอาหารของลูกโยนให้แก่ สุนัขก็ ไม่ ควร� 28 แต่ นางทูลตอบพระองค์ ว่า “จริงด้วย
พระองค์เจ้าข้า แต่สุนัขที่อยู่ใต้โต๊ะนั ้นย่อมกินเดนอาหารของลูก� 29 แล้วพระองค์ตรัสแก่
นางว่า “เพราะเหตุ ถ้อยคํา นี้ จงกลับ ไปเถิด ผี ออกจากลูกสาวของเจ้า แล้ว� 30 ฝ่ายหญิง
นั ้นเมื่อไปยังเรือนของตน ได้เห็นลูกนอนอยูบ
่ นที่นอน และทราบว่าผีออกแล้ว
ทรงรักษาชายที่หูหนวกและเป็นใบ้ (มธ 15:29-31)
ต่อ มา พระองค์ จึง เสด็จ จาก เขตแดน เมือง ไท ระ และ เมือง ไซ ดอน ดําเนิ น ตาม ทาง
แคว้น ทศบุ รี มาย ัง ทะเลกาลิ ลี 32 เขาพาชายหู หนวกพูด ติด อ่างคนหนึ่ ง มาหาพระองค์
แล ้ วท ูล อ้อนวอนขอพระองค์ ให้ ทรงวางพระหัตถ์ บนคนนั ้น 33 พระองค์ จึง ทรงนํา คนนั ้น
ออกจากประชาชนไปอยู่ ต่างหาก ทรงเอานิว
้ พระหัตถ์ ยอนเข้า ที่ หู ของชายผู้ นั ้น และทรง
บ้วนนํ้าลายเอานิว
้ พระหัตถ์ จิ ้ม แตะลิน
้ คนนั ้น 34 แล ้ว พระองค์ ทรงแหงนพระพักตร์ดู ฟ้า
สวรรค์ ทรงถอนพระทัยตรัสแก่ คนนั ้ นว่า “เอฟฟาธา� แปลว่า “จงเปิดออก� 35 แล้วใน
ทันใดนั ้นหูคนนั ้ นก็ปกติ สิ ่งที่ ขัดลน
ิ้ นั ้ นก็หลุดและเขาพูดได้ ชัด 36 พระองค์ ทรงห้ามปราม
คนทัง้ หลายมิให้แจ้งความนี้ แก่ผู้ใดเลย แต่พระองค์ยิง่ ทรงห้ามปรามพวกเขา เขาก็ยงิ่ เล่า
ลือไปมาก 37 พวกเขาก็ ประหลาดใจเหลือเกิน พู ดกันว่า “พระองค์ทรงกระทําล้วนแต่ ดีทัง้
นั ้น ทรงกระทําคนหูหนวกให้ได้ยน
ิ คนใบ้ให้พูดได้�
31
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ทรงเลี้ยงอาหารคนสี่พัน (มธ 15:32-39)
คราวนั ้น เมื่อ ฝูง ชนพากัน มามากมายและไม่ มี อาหารกิน พระเยซู จึง ทรงเรียกเหล่า
สาวกของพระองค์ มาตรัส แก่ เขาว่า 2 “เราสงสารคนเหล่า นี้ เพราะเขาค้างอยู่ กับ เราได้
สามวัน แล้ว และไม่ มี อาหารจะกิน 3 ถ้า เราจะให้ เขากลับ ไปบ้านเมื่อ ยัง อดอาหารอยู่ เขา
จะหิวโหยสิน
้ แรงตามทาง เพราะว่าบางคนมาไกล� 4 เหล่ าสาวกของพระองค์ จึงทูลตอบ
พระองค์ว่า “ในถิน
ิ่ ได้ที่ไหน� 5 พระองค์ตรัสถามเขา
่ ทุรกันดารนี้ จะหาอาหารให้เขากินอม
ว่า “พวกท่านมีขนมปั งกี่ก้อน� เขาทูลว่า “มีเจ็ดก้อน� 6 พระองค์ จึงตรัสสัง่ ประชาชนให้
นั ่งลงที่ พื้นดิน แล้วทรงรับขนมปังเจ็ ดก้อนนั ้น ทรงขอบพระคุ ณ แล้วจึงทรงหักส่งให้เหล่
าสาวกให้ เขาแจก เหล่ าสาวกจึง แจกให้ ประชาชน 7 และเขามี ปลาเล็กๆอยู่ บ้าง พระองค์
จึง ขอบพระคุ ณ แล ้ว สัง่ ให้เอาปลานั ้น แจกด้วย 8 คนทัง้ ปวงได้ รบ
ั ประทานจนอิม
่ และเศษ
อาหารที่เหลือนั ้นเขาเก็บได้เจด
็ กระบุง 9 คนทีร่ บ
ั ประทานนั ้นมป
ี ระมาณสี่พัน แล้วพระองค์
ตรัสสัง่ ให้เขาไป
1

พวกฟาริสีทูลขอหมายสําคัญ ทรงอธิบายคําอุปมาเกี่ยวกับเชื้อขนม (มธ 16:1-12)

ในทันใด นั ้น พระองค์ ก็ เสด็จ ลงเรื อก ับ เหล่า สาวกของพระองค์ มาถึง เขตเมือง ดา
ลมานูธา 11 พวกฟาริสี ออกมาและเริม
่ โต้ เถียงกับพระองค์ ขอพระองค์ แสดงหมายสําคัญ
จากฟ้าสวรรค์ หมายจะทดลองพระองค์ 12 พระองค์ทรงถอนพระทัยแล้วตรัสว่า “คนยุคนี้
แสวงหาหมายสําคัญทําไม เราบอกความจริงแก่เจ้าทัง้ หลายว่า จะไม่โปรดให้หมายสําคัญ
แก่คนยุคนี้� 13 แล้วพระองค์เสด็จไปจากเขา และลงเรือข้ามฟากไปอีก 14 ฝ่ายเหล่าสาวก
ลืม เอาขนมปัง ไป และในเรือ เขามี ขนมปัง อยู่ก้อนเดียวเท่านั ้น 15 พระองค์ ทรงกําชับ เหล่า
สาวกว่า “จงสังเกตและระวัง เชื้อ แห่ง พวกฟาริสี และเชื้อ แห่ง เฮโรดให้ ดี � 16 เหล่ าสาวก
จึงปรึกษากั นว่า “เพราะเหตุ ที่ เราไม่มีขนมปัง� 17 เมื่อพระเยซู ทรงทราบจึงตรัสแก่ เขาว่า
“เหตุ ไฉนพวกท่านจึงปรึกษากันและกันถึงเรือ
่ งไม่ มี ขนมปัง ท่านยังไม่ รู และไม่
้
เข้าใจหรือ
ใจของท่านยังแข็งกระด้างหรือ 18 มีตาแล้วยังไม่เห็นหรือ มีหูแล้วยังไม่ได้ยินหรือ ท่านทัง้
หลายจํา ไม่ ได้ หรือ 19 เมื่อ เราหัก ขนมปัง ห้า ก้อนให้แก่ คนห้า พัน คนนั ้น ท่านทัง้ หลายเก็บ
เศษที่เหลือนั ้นได้กี่กระบุง� เขาทูลตอบพระองค์ว่า “ได้สิบสองกระบุง� 20 “เมื่อแจกขนม
ปังเจ็ดก้อนให้แก่คนสี่พันคนนั ้น ท่านทัง้ หลายเก็บเศษที่เหลือได้กี่กระบุง� เขาทูลตอบว่า
“ได้เจ็ดกระบุง� 21 พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า “เป็นไฉนพวกท่านยังไม่เข้าใจ�
10

พระเยซูทรงรักษาชายตาบอดใกล้เมืองเบธไซดา

22 พระองค์จึงไปยังเมืองเบธไซดา เขาพาชายตาบอดคนหนึ่ งมาหาพระองค์

ทูลอ้อนวอน
ขอพระองค์ให้โปรดถูกต้องคนนั ้น 23 พระองค์ได้ทรงจูงมือคนตาบอดออกไปนอกเมือง เมื่อ
ได้ ทรงบ้วนนํ้าลายลงที่ ตาคนนั ้น และวางพระหัตถ์ บนเขาแล้ว พระองค์ จึงตรัสถามเขาว่า
เขาเห็นสิง่ ใดบ้างหรือไม่ 24 คนนั ้นเงยหน้าดูแลวท
้ ูลว่า “ข้าพระองค์แลเห็นคนเหมือนต้นไม้
เดินไปเดินมา� 25 พระองค์ จึงวางพระหัตถ์ บนตาเขาอีก แล้วให้เขาเงยหน้าดู และตาของ
เขาก็ หายเป็น ปกติ แลเห็น คนทัง้ หลายได้ ชัดเจน 26 พระองค์ จึง ตรัสส ง
ั ่ คนนั ้น ให้กล ับ ตรง
ไปยังบ้านของตน แล้วกําชับว่า “อย่าเข้าไปในเมือง หรือเล่าให้ใครในเมืองนั ้นฟังเลย�
การยอมรับของเปโตร (มธ 16:13-16; ลก 9:18-20)
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27 พระเยซู ได้ เสด็จ กับ เหล่า สาวกของพระองค์

ออกไปยังเมืองต่างๆในแขวงซีซารียา ฟี
ลิ ปปี เมื่ออยู่ตามทางนั ้น พระองค์ ตรัสถามเหล่าสาวกว่า “คนทัง้ หลายพู ดกันว่าเราเป็นผู้
ใด� 28 เขาทูลตอบว่า “เขาว่าเป็นยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา แต่ บางคนว่าเป็นเอลี ยาห์ และ
คนอื่ นว ่า เป็น คนหนึ่ ง ในพวกศาสดาพยากรณ์ � 29 พระองค์ จึง ตรัส ถามเขาว่า “ฝ่ายพวก
ท่านเล่า ว่า เราเป็น ผู้ ใด � เปโตรทูล ตอบพระองค์ ว่า “พระองค์ ทรงเป็น พระคริสต์� 30 แล
้วพระองค์ทรงกําชับห้ามเหล่าสาวกไม่ให้บอกผู้ใดถึงพระองค์ 31 พระองค์จึงทรงเริม
่ กล่าว
สอนสาวกว่า บุตรมนุษย์จะต้องทนทุกข์ทรมานหลายประการ พวกผูใหญ่
้
พวกปุโรหิตใหญ่
และพวกธรรมาจารย์ จะปฏิเสธพระองค์ และพระองค์ จะต้องถูก ประหารชีวต
ิ แต่ ในวันที ่
สามพระองค์ จะทรงเป็นขึ้น มาใหม่ 32 คําเหล่านี้ พระองค์ ตรัสอย่างเปิด เผย ฝ่ายเปโตรจึง
จับ พระองค์ แล ้วเริมท
่ ูล ห้ามพระองค์ 33 พระองค์ จึง ทรงหัน พระพักตร์ดู เหล่ าสาวกของ
พระองค์ แล้วทรงติ เปโตรว่า “อ้ายซาตาน จงถอยไปข้างหลังเรา เพราะเจ้ามิได้ คิดตามพ
ระดําริของพระเจ้า แต่ตามความคิดของมนุษย์�
26)

ยอมแบกกางเขนหรือมีความละอายในการติดตามพระเยซู (มธ 16:24-27; ลก 9:23-

34 และเมื่อพระองค์ทรงร้องเรียกประชาชนกับเหล่าสาวกของพระองค์ให้เข้ามาแล้ว จึง
ตรัส แก่ เขาว่า “ถ้า ผู้ ใดใคร่จะตามเรามา ให้ ผู้ นั ้น เอาชนะตัว เอง และรับ กางเขนของตน
แบกและตามเรามา 35 เพราะว่า ผู้ ใดใคร่จะเอาชีวต
ิ รอด ผู้ นั ้น จะเสีย ชีวต
ิ แต่ ผู้ ใดจะเสีย
ชีวต
ิ เพราะเห็นแก่ เราและข่าวประเสริฐ ผู้นั ้นจะได้ ชีวิตรอด 36 เพราะถ้าผู้ใดจะได้ สิ ่งของ
สิน
้ ทัง้ โลก แต่ ต้องสูญ เสีย จิต วิญญาณของตน ผู้ นั ้น จะได้ ประโยชน์ อะไร 37 เพราะว่า ผู้
นั ้นจะนําอะไรไปแลกเอาจิตวิญญาณของตนกลับคืนมา 38 เหตุฉะนั ้น ถ้าผู้ใดมีความอาย
เพราะเราและถ้อยคําของเราในชัว่ อายุนี้ ซึ่งประกอบด้วยการล่วงประเวณี และการผิดบาป
บุ ตรมนุษย์ ก็ จะมี ความอายเพราะผู้ นั ้น ในเวลาเมื่อ พระองค์ จะเสด็จ มาด้วยสง่า ราศี แห่ ง
พระบิดาของพระองค์ และด้วยเหล่าทูตสวรรค์ผู้บริสุทธิ�
์

9
การจําแลงพระกายของพระคริสต์ (มธ 17:1-8; ลก 9:28-36)
“เราบอกความจริงแก่ ท่านทัง้ หลายว่า ในพวกท่านที่ ยน
ื อยู่
ที่ นี่ มีบางคนที่ จะไม่ รู รสความตายจนกว่
้
าจะได้ เห็นอาณาจักรของพระเจ้ามาด้วยฤทธานุ
ภาพ� 2 ครัน
้ ล่วงไปได้หกวันแล้ว พระเยซูทรงพาเปโตร ยากอบ และยอห์นขึ้นภูเขาสูงแต่
ลําพัง แล้วพระกายของพระองค์ก็เปลี่ยนไปต่อหน้าเขา 3 และฉลองพระองค์ก็ส่องประกาย
ขาวดุจหิมะ จะหาช่างฟอกผ้าทัว่ แผ่นดินโลกฟอกให้ขาวอย่างนั ้นก็ไม่ได้ 4 แล้วเอลียาห์กับ
โมเสสก็ปรากฏแก่พวกสาวกเหล่านั ้น และเฝ้าสนทนากับพระเยซู 5 ฝ่ายเปโตรทูลพระเยซู
ว่า “พระอาจารย์ เจ้าข้า ซึ่ง เราอยู่ ที่ นี่ ก็ดี ให้ พวกข้า พระองค์ ทํา พลับพลาสามหลัง สําหรับ
พระองค์ หลัง หนึ่ ง สําหรับโมเสสหลัง หนึ่ ง สําหรับเอลี ยาห์หลัง หนึ่ ง� 6 ที่ เปโตรพู ดอย ่างนั ้
นก ็ เพราะไม่ รู ้จะว่า อย่างไร ด้วยเขาทัง้ หลายกํา ลัง กลั วน ัก 7 แล ้ว มี เมฆมาปกคลุม เขาไว้
และมี พระสุรเสียงออกมาจากเมฆนั ้ นว ่า “ท่านผู้ นี้ เป็น บุตรที่รก
ั ของเรา จงฟัง ท่านเถิด�
8 ทันใดนั ้น เมื่อสาวกแลดูรอบก็ไม่เห็นผูใด
้ เห็นแต่พระเยซูทรงอยูก
่ ับเขา 9 เมื่อกําลังลงมา
จากภู เขา พระองค์ ตรัสกําชับเหล่าสาวกไม่ให้นําสิง่ ที่ ได้ เห็นนั ้นไปบอกแก่ ผู้ใดเลย จนกว่า
บุตรมนุษย์ จะเป็น ขึ้น มาจากความตาย 10 เหตุการณ์ นั ้น เหล่า สาวกก็ เก ็ บงํา ไว้ แต่ ซัก ถา
1 พระองค์ ยัง ตรัส แก่ เขาว่า
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มกั นว ่า ที่ ตรัสว ่า จะเป็น ขึ้น มาจากความตายนั ้น จะหมายความว่า อย่างไร เขาจึง ทูล
ถามพระองค์ว่า “เหตุไฉนพวกธรรมาจารย์จึงว่าเอลี ยาห์จะต้องมาก่อน� 12 พระองค์ตรัส
ตอบเขาว่า “เอลี ยาห์ต้องมาก่อนจริง และทําให้สิ ่ง ทัง้ ปวงคืน สู่ สภาพเดิม อนึ่ งม ี คํา เขียน
ไว้อย่างไรถึ งบุตรมนุษย์ว่า พระองค์ จะต้องทนทุกข์เวทนาหลายประการ และคนจะดูหมิน
่
ละทิง้ พระองค์เสีย 13 แต่เราบอกแก่ท่านทัง้ หลายว่า เอลียาห์นั้นได้มาแล้ว และซึ่งเขาใคร่
จะทําแก่ท่านอย่างไร เขาก็ได้กระทําแล้ว ตามที่มีคําเขียนกล่าวไว้ถึงท่าน�
11

อัครสาวกเก้าคนที่ขาดฤทธิอํ
์ านาจ (มธ 17:14-21; ลก 9:37-42)

เมื่อ พระองค์ ได้ เสด็จ มายัง เหล่า สาวก ก็ ทอด พระเนตร เห็น ฝูง ชน เป็ นอ ัน มาก อยู่
ล้อมรอบเขา และพวกธรรมาจารย์ กําลัง ซักไซ้ ไล่ เลียงเขาอยู่ 15 ในทันใดนั ้น เมื่อ บรรดา
ประชาชนเห็น พระองค์ ก็ ประหลาดใจนั ก จึง วิง่ เข้า มาเคารพพระองค์ 16 พระองค์ จึง ตรัส
ถามพวกธรรมาจารย์ ว่า “ท่านซักไซ้ ไล่ เลียงกับ เขาด้วยข้อความอัน ใด� 17 มี คนหนึ่ ง ใน
หมู่ ประชาชนทูล ตอบว่า “อาจารย์ เจ้าข้า ข้า พระองค์ ได้ พาบุตรชายของข้า พระองค์ มาหา
พระองค์เพราะผีใบ้เข้าสิง 18 ผีพาเขาไปที่ไหนๆก็ทําให้ล้มชักดน
ิ้ ไป มีอาการนํ้าลายฟูมปาก
และขบเขี้ยวเคี้ยวฟันแล้วกอ่
็ อนระโหย ข้าพระองค์ได้ขอเหล่าสาวกของพระองค์ให้ขับผีนั้น
ออกเสีย แต่เขาขับให้ออกไม่ได้� 19 พระองค์จึงตรัสแก่คนนั ้นว่า “โอ คนในยุคที่ขาดความ
เชื่อ เราจะต้องอยู่ กับ เจ้า นานเท่าใด เราจะต้องอดทนกับ เจ้า นานเท่าใด จงพาเด็ก นั ้น มา
หาเราเถิด� 20 เขาก็พาเด็กนั ้นมาหาพระองค์ และเมื่อเห็นพระองค์แล้ว ในทันใดนั ้นผีนั้น
จึงทําให้เขาชักล้มลงกลิง้ เกลือกที่ ดิน มีน้าํ ลายฟูมปาก 21 พระองค์ จึงตรัสถามบิดานันว
้ ่า
“เป็น อย่างนี้ มานานสัก เท่าไร� บิ ดาทูล ตอบว่า “ตัง้ แต่ เป็น เด็ก เล็กๆมา 22 และผี ก็ ทําให้
เด็กตกในไฟและในนํ้าบ่อยๆหมายจะฆ่าเสียให้ตาย แต่ถ้าพระองค์สามารถทําได้ ขอโปรด
กรุ ณาและช่วยเราเถิด� 23 พระเยซู จึง ตรัส แก่ บิ ดาน ั ้นว ่า “ถ้า ท่านเชื่อ ได้ ใครเชื่ อก ็ ทําให้
ได้ ทุกสิง่ � 24 ทันใดนั ้น บิดาของเด็ กก็รอ
้ งทูลด้วยนํ้าตาไหลว่า “ข้าพระองค์ เชื่อ พระองค์
เจ้าข้า ที่ข้าพระองค์ยงั ขาดความเชื่อนั ้น ขอพระองค์ทรงโปรดช่วยให้เชื่อเถิด� 25 เมื่อพระ
เยซูทอดพระเนตรเห็นประชาชนกําลังวิง่ เข้ามา พระองค์ตรัสสําทับผีโสโครกนั ้นว่า “อ้ายผี
ใบ้หูหนวก เราสัง่ เจ้าให้ออกมาจากเขา อย่าได้กลับเข้าสิงเขาอีกเลย� 26 ผีนั ้นจึงร้องอื้ออ
ึงทําให้เด็กนั ้นชักดน
ิ้ เป็ นอันมาก แล้วก็ ออกมา เด็กนั ้ นก็แน่ นงิ่ เหมือนคนตาย จนมีหลาย
คนกล่าวว่า “เขาตายแล้ว� 27 แต่ พระเยซู ทรงจับ มือ พยุง เด็ก นั ้น เด็ก นั ้ นก ็ ยน
ื ขึ้น 28 เมื่อ
พระองค์ เสด็จ เข้า ในเรือนแล้ว เหล่ าสาวกของพระองค์ มาทูล ถามพระองค์ เป็น ส่วนตั วว ่า
“เหตุ ไฉนพวกข้า พระองค์ ขับ ผี นั้น ออกไม่ ได้ � 29 พระองค์ ตรัส ตอบเขาว่า “ผี อย่างนี้ จะขับ
ให้ออกไม่ได้เลย เว้นแต่โดยการอธิษฐานและการอดอาหาร�
14

พระเยซูทรงพยากรณ์ ถึงการสิน
้ พระชนม์และการฟื้ นคืนพระชนม์ (มธ 17:22-23; ลก
9:43-45)
30 พระองค์ กับ เหล่า สาวกจึง ออกไปจากที่ นั ่น ดําเนิ น ไปในแคว้น กาลิ ลี แต่ พระองค์ ไม่
ประสงค์ จะให้ผู้ ใดรู ้ 31 ด้วยว่า พระองค์ ตรัส พรํา่ สอนสาวกของพระองค์ ว่า “บุ ตรมนุษย์จะ
ต้องถูก มอบไว้ ในเงื้อมมือ ของคนทัง้ หลาย และเขาจะประหารท่านเสีย เมื่อ ประหารแล้ว
ในวันที ่สามท่านจะเป็นขึ้นมาใหม่� 32 แต่ถ้อยคํานี้ เหล่ าสาวกหาเข้าใจไม่ ครัน
้ จะทูลถาม
พระองค์ก็เกรงใจ
สาวกคนไหนจะเป็นใหญ่กว่า (มธ 18:1-6; ลก 9:46-48)
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พระองค์ จึง เสด็จ มายัง เมืองคาเปอรนาอุม และเมื่อ เข้าไปในเรือนแล้ว พระองค์ ตรัส
ถามเหล่า สาวกว่า “เมื่อ มาตามทางนั ้น ท่านทัง้ หลายได้ โต้ แย้ งก ัน ด้วยข้อความอัน ใด�
34 เหล่ าสาวกก็ นิ่ง อยู่ เพราะเมื่อ มาตามทางนั ้น เขาได้ เถียงกั นว ่า คนไหนจะเป็ น ใหญ่ กว่า
กัน 35 พระองค์ ได้ ประทั บน ัง่ แล ้ว ทรงเรียกสาวกสิบ สองคนนั ้น มาตรัส แก่ เขาว่า “ถ้า ผู้ ใด
ใคร่จะได้เป็นคนต้น ก็ให้ผู้นั ้นเป็นคนท้ายสุด และเป็นผู้รับใช้ของคนทัง้ ปวง� 36 พระองค์
จึง ทรงเอาเด็ก เล็กๆคนหนึ่ ง มาให้ ยน
ื ท่ามกลางเหล่า สาวก แล ้ว ทรงอุม
้ เด็ก นั ้น ไว้ ตรัส แก่
เหล่ าสาวกว่า 37 “ถ้าผู้ใดจะรับเด็กเล็กๆเช่นนี้ คนหนึ่ งในนามของเรา ผู้นั ้ นก็รบ
ั เรา และผู้
ใดได้รบ
ั เรา ผู้นั ้นก็มิใช่รับเรา แต่รับพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา�
33

ทรงว่ากล่าวสาวกที่ชอบวิพากษ์ วิจารณ์ (ลก 9:49-50)
“พระอาจารย์เจ้าข้า พวกข้าพระองค์ได้เห็นคนหนึ่ งขับผีออก
โดยพระนามของพระองค์ ซึ่ง คนนั ้ นม ิ ได้ ตามพวกเรามา และพวกข้า พระองค์ ได้ ห้ามเขา
เพราะเขามิ ได้ ตามพวกเรามา� 39 พระเยซู จึง ตรัสว ่า “อย่า ห้ามเขาเลย เพราะว่า ไม่ มี ผู้
ใดจะกระทํา การอัศจรรย์ ในนามของเรา แล ้ วอ ีก ประเดีย
๋ วหนึ่ ง อาจกลับ พูด ประณามเรา
40 เพราะผู้ ใดไม่ เป็ น ฝ่ายต่อสู้ เรา ผู้ นั ้ นก ็ เป็ น ฝ่ายเราแล้ว 41 เพราะเราบอกความจริง แก่
ท่านว่า ผู้ใดจะเอานํ้าถ้วยหนึ่ งให้พวกท่านดื่มในนามของเรา เพราะท่านทัง้ หลายเป็นฝ่าย
พระคริสต์ ผู้นั ้นจะขาดบําเหน็ จก็หามิได้
38 ยอห์นจึงทูลพระองค์ว่า

ทรงเตือนถึงนรก

42 แต่ผูใดจะทํ
้
าผูเ้ ล็กน้ อยเหล่านี้ คนหนึ่ งที่เชื่อในเราให้หลงผิด ถ้าเอาหินโม่ก้อนใหญ่ผูก

คอผู้นั้นถ่วงเสียในทะเลก็ดีกว่า 43 และถ้ามือของท่านทําให้ท่านหลงผิด จงตัดมันทิง้ เสีย
ซึ่ง จะเข้า สู่ ชี วิตด ้ว ยมื อด ้ วนยั งด ี กว่า มี สองมือ และต้องตกนรกในไฟที่ ไม่มี วันดับ 44 ในที่
นั ้นตัวหนอนก็ไม่ตาย และไฟก็ไม่ดับเลย 45 ถ้าเท้าของท่านทําให้ท่านหลงผิด จงตัดมันทิง้
เสีย ซึ่งจะเข้าสู่ชีวิตด้วยเท้าด้วนยังดก
ี ว่ามีเท้าสองเท้าและต้องถูกทิง้ ลงในนรกในไฟที่ไม่มี
วันดับ 46 ในที่นั้นตัวหนอนก็ไม่ตาย และไฟก็ไม่ดับเลย 47 ถ้าตาของท่านทําให้ท่านหลงผิด
จงควัก ออกทิง้ เสีย ซึ่ง จะเข้า ในอาณาจักรของพระเจ้า ด้วยตาข้างเดียวยั งด ี กว่า มี สองตา
และต้องถูกทิง้ ในไฟนรก 48 ในที่นั้นตัวหนอนก็ไม่ตาย และไฟก็ไม่ดับเลย 49 ด้วยว่าคนทัง้
ปวงจะต้องถูกชําระด้วยไฟ และเครือ
่ งบูชาทุกอย่างจะต้องถูกชําระด้วยเกลือ 50 เกลือเป็น
ของดี แต่ถ้าเกลือหมดรสเค็มแล้ว จะทําให้กลับเค็มอีกอย่างไรได้ ท่านทัง้ หลายจงมีเกลือ
ในตัว และจงอยูส
่ งบสุขซึ่งกันและกัน�

10
คํา บัญชาของพระเยซู เก ี่ย วกับ การหย่า ร้าง (มธ 5:31-32; 19:1-9; ลก 16:18; 1 คร
7:10-15)
1 ฝ่ายพระองค์ได้ทรงลุกขึ้นเสด็จจากที่นั ่น เข้าในเขตแดนแคว้นยูเดีย ไปตามทางแม่น้ํา
จอร์แดนฟากข้างโน้ น และประชาชนพากัน มาหาพระองค์ อีก พระองค์ จึง ตรัสส ัง่ สอนเขา
อีกตามที่ พระองค์ ทรงเคยสอนนั ้น 2 พวกฟาริสี มาทดลองพระองค์ ทูลถามพระองค์ ว่า “ผู้
ชายจะหย่าภรรยาของตนเป็นการถูกต้องตามพระราชบัญญัติหรือไม่� 3 พระองค์ตรัสถาม
เขาว่า “โมเสสได้บัญญัติไว้ว่าอย่างไร� 4 เขาทูลตอบว่า “โมเสสอนุญาตให้ทําหนั งสือหย่า
ภรรยาแล้ วก็หย่าให้� 5 พระเยซู จึงตรัสตอบเขาว่า “โมเสสได้เขียนข้อบังคับนัน
้ เพราะเหตุ
ใจพวกเจ้าแข็งกระด้าง 6 แต่ตัง้ แต่เดิมสร้างโลก ‘พระเจ้าได้ทรงสร้างพวกเขาให้เป็นชาย
และหญิง 7 เพราะเหตุนี้ผู้ชายจะจากบิดามารดาของเขา จะไปผูกพันอยู่กับภรรยา 8 และ
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เขาทัง้ สองจะเป็นเนื้ ออันเดียวกัน� เขาจึงไม่เป็นสองต่อไป แต่เป็นเนื้ ออันเดียวกัน 9 เหตุ
ฉะนั ้น ซึ่งพระเจ้าได้ทรงผูกพันกันแล้ว อย่าให้มนุษย์ทําให้พรากจากกันเลย� 10 เมื่อเข้าไป
ในเรือนแล้วเหล่าสาวกของพระองค์ ทูลถามพระองค์ อีกถึงเรือ
่ งนั ้น 11 พระองค์ จึงตรัสกับ
เขาว่า “ถ้าผูใ้ ดหย่าภรรยาของตน แล้วไปมีภรรยาใหม่ ผูนั
้ ้นกได้
็ ผิดประเวณี ต่อเธอ 12 และ
ถ้าหญิงจะหย่าสามีของตน แล้วไปมีสามีใหม่ หญิงนั ้นก็ผิดประเวณี �
จงยอมให้เด็กเล็กๆเข้ามา (มธ 19:13-15; ลก 18:15-17)
เพื่อจะให้พระองค์ ทรงถูกต้องตัวเด็กนั ้น แต่
เหล่ าสาวกก็หา้ มปรามคนที่ พาเด็กมานั ้น 14 เมื่อพระเยซู ทอดพระเนตรเห็นดังนั ้ นก็ไม่พอ
พระทัย จึงตรัสแก่เหล่าสาวกว่า “จงยอมให้เด็กเล็กๆเข้ามาหาเรา อย่าห้ามเขาเลย เพราะ
ว่า อาณาจักรของพระเจ้า ย่อมเป็น ของคนเช่น เด็ก เหล่า นั ้น 15 เราบอกความจริง แก่ ท่าน
ทัง้ หลายว่า ผู้หน่งึ ผู้ใดมิได้รับอาณาจักรของพระเจ้าเหมือนเด็กเล็กๆ ผู้นั ้นจะเข้าในอาณา
จั กรน ัน
้ ไม่ ได้ � 16 แล ้ว พระองค์ ทรงอุม
้ เด็ก เล็กๆเหล่า นั ้น วางพระหัตถ์ บนเขา แล ้ว ทรง
อวยพรให้
13 ขณะนั ้น เขาพาเด็ก เล็กๆมาหาพระองค์

เรือ
่ งเศรษฐีหนุ่ม (มธ 19:16-30; ลก 18:18-20)

17 เมื่อพระองค์ กําลังเสด็จออกไปตามทาง

มีคนหนึ่ งวิง่ มาหาพระองค์คุกเข่าลงทูลถาม
พระองค์ว่า “ท่านอาจารย์ผู้ประเสริฐ ข้าพเจ้าจะกระทําประการใดจึงจะได้ชีวิตนิรน
ั ดร์เป็น
มรดก� 18 พระเยซู ตรัส ถามคนนั ้ นว ่า “ท่านเรียกเราว่า ประเสริฐ ทําไม ไม่มี ใครประเสริฐ
เว้น แต่ พระเจ้า องค์ เดียว 19 ท่านรู จ
้ ัก พระบัญญั ติ แล ้ว ซึ่ง ว่า ‘อย่า ล่วงประเวณี ผัว เมีย เขา
อย่า ฆ่า คน อย่า ลัก ทรัพย์ อย่า เป็น พยานเท็จ อย่า ฉ้ อ เขา จงให้ เกียรติ แก่ บิ ดามารดาของ
ตน� ” 20 คนนั ้น จึง ทูล ตอบพระองค์ ว่า “อาจารย์ เจ้าข้า ข้อ เหล่า นี้ ข้าพเจ้า ได้ ถือ รักษาไว้
ตัง้ แต่ เป็น เด็ก มา� 21 พระเยซู ทรงเพ่ งด ู คนนั ้น ก็ ทรงรัก เขา แล ้ว ตรัส แก่ เขาว่า “ท่านยัง
ขาดอยู่ สิ ่ง หนึ่ ง จงไปขายบรรดาสิง่ ของซึ่ง ท่านมี อยู่ แจกจ่ายให้ คนอนาถา แล ้ วท ่านจะ
มี ทรัพย์ สมบัติ ในสวรรค์ แล ้ว จงแบกกางเขน และตามเรามา� 22 เมื่อ เขาได้ ยน
ิ คํา นั ้ นก ็
เสียใจ แล้วออกไปเป็นทุกข์เพราะเขามีทรัพย์สิ่งของเป็นอันมาก
คําทรงเตือน อย่าไว้วางใจในทรัพย์สมบัติ
พระ เยซู จึง ทอด พระ เนตร รอบๆ แล้ว ตรัส แก่ เหล่ า สาวก ของ พระองค์ ว่า “คน มัง่ มี
จะเข้ าในอาณาจักรของพระเจ้า ก็ ยากนั กหนา� 24 เหล่ าสาวกก็ ประหลาดใจด้วยคํา ตรัส
ของพระองค์ และพระเยซู ตรัส แก่ เขาอี กว่า “ลูก เอ๋ย คนที ่ วางใจในทรัพย์ สมบัติ จะเข้ าใน
อาณาจักรของพระเจ้า ก็ ยากนั กหนา 25 ตั วอ ูฐ จะลอดรู เข ็ มก็ งา่ ยกว่า คนมั ่ งม ี จะเข้ าใน
อาณาจักรของพระเจ้า� 26 เหล่ าสาวกก็ ประหลาดใจยิง่ นั ก จึง พู ดก ั นว ่า “ถ้า อย่างนั ้น ใคร
จะรอดได้� 27 พระเยซู ทอดพระเนตรเหล่าสาวกแล้วตรัสว่า “ฝ่ายมนุษย์ยอ
่ มเป็นไปไม่ได้
แต่ ไม่ เป็น แบบนั ้ นก ับ พระเจ้า เพราะว่า พระเจ้า ทรงกระทํา ให้เป็น ไปได้ ทุก สิง่ � 28 ฝ่ายเป
โตรจึงเริมท
่ ูลพระองค์ว่า “ดูเถิด ข้าพระองค์ทัง้ หลายได้สละสิง่ สารพัด และได้ติดตามพระ
องค์ มา � 29 พระเยซู ตรัส ตอบว่า “เราบอกความจริง แก่ ท่านว่า ถ้า ผู้ ใดได้ สละบ้าน หรือ พี่
น้ องชายหญิง หรือบ ิ ดามารดา หรือ ภรรยา หรือบ ุตร หรือ ที่ ดิน เพราะเห็น แก่ เราและข่าว
ประเสริฐนั ้น 30 ในเวลานี้ ผู้นั ้นจะได้ รบ
ั ตอบแทนร้อยเท่า คื อบ้าน พี่น้ องชายหญิง มารดา
บุตรและที่ดิน ทัง้ จะถูกการข่มเหงด้วย และในโลกหน้าจะได้ชีวิตนิรน
ั ดร์ 31 แต่มีหลายคน
ที่เป็นคนต้นจะต้องกลับไปเป็นคนสุดท้าย และที่เป็นคนสุดท้ายจะกลับเป็นคนต้น�
23
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ทรงพยากรณ์ ถึง การสิน
้ พระชนม์ และการฟื้ นคืนชีพ ของพระเยซู (มธ 20:17-19; ลก
18:31-33)
32 เมื่อ กําลัง เดิน ทางจะขึ้น ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม พระเยซู ก็ เสด็จ นํา หน้า เขา ฝ่ายเหล่า
สาวกก็ พากัน คิด ประหลาดใจ และขณะที่ เขาตามมาก็ หวาดกลัว พระองค์ จึง ทรงเรียก
สาวกสิบสองคนอีก แล้วเริม
่ ตรัสสําแดงให้เขาทราบถึงเหตุการณ์ ซึ่งจะเกิดแก่พระองค์นั ้น
33 ว่า “ดู เถิด เราทัง
้ หลายจะขึ้น ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม และเขาจะมอบบุตรมนุษย์ไว้กับ พวก
ปุโรหิต ใหญ่ และพวกธรรมาจารย์ และเขาเหล่า นั ้น จะปรับ โทษท่านถึง ตาย และจะมอบ
ท่านไว้กับคนต่างชาติ 34 คนต่างชาตินั ้นจะเยาะเย้ยท่าน จะเฆี่ยนตีท่าน จะถ่ มน้าํ ลายรด
ท่าน และจะฆ่าท่านเสีย และวันที่สามท่านจะเป็นขึ้นมาใหม่�
คําขอร้องของยากอบกับยอห์น (มธ 20:20-28)
ฝ่าย ยาก อบ กับ ยอห์น บุ ตร ชาย ของ เศเบ ดี เข ้า มา ทูล พระองค์ ว่า “พระ อาจารย์
เจ้าข้า ข้าพระองค์ทัง้ สองปรารถนาจะขอให้พระองค์ทรงกระทําตามคําขอของข้าพระองค์�
36 พระองค์จึงตรัสถามเขาว่า “ท่านทัง
้ สองปรารถนาจะให้เราทําสิง่ ใดให้ท่าน� 37 เขาจึงทูล
ตอบพระองค์ว่า “เมื่อพระองค์จะทรงสง่าราศี นั ้น ขอให้ข้าพระองค์นั่งที่ เบื้องขวาพระหัตถ์
คนหนึ่ ง เบื้องซ้ายพระหัตถ์ คนหนึ่ ง� 38 พระเยซู จึง ตรัส แก่ เขาว่า “ที่ ท่านขอนั ้น ท่านไม่
เข้าใจ ถ้วยซึ่ง เราจะดื่ มน ั ้นท่านจะดื่ม ได้ หรือ และบัพ ติศ มานั ้น ซึ่ง เราจะรับ ท่านจะรับ ได้
หรือ� 39 เขาทัง้ สองทูลตอบพระองค์ว่า “ได้ พระเจ้าข้า� พระเยซูจึงตรัสแก่เขาว่า “ถ้วยซึ่ง
เราดื่มท่านจะดื่มก็จริง และรับบัพติศมาด้วยบัพติศมาที่เราจะรับก็จริง 40 แต่ที่จะนั ่งข้าง
ขวาและข้างซ้ายของเรานั ้น ไม่ใช่พนักงานของเราที่ จะจัดให้ แต่ ได้ ทรงเตรียมไว้สําหรับผู้
ใดก็จะให้แก่ผู้นั ้น� 41 เมื่อสาวกสิบคนได้ยน
ิ แล้ว ก็เริม
่ มีความขุ่นเคืองยากอบและยอห์น
42 พระเยซู จึง ทรงเรียกเขาทัง
้ หลายมาตรัส แก่ เขาว่า “ท่านทัง้ หลายรู อยู
้ ่ว่า ผู้ ที่ นั บ ว่า เป็น
ผู้ครองของคนต่างชาติยอ
่ มเป็นเจ้าเหนื อเขา และผู้ใหญ่ทัง้ หลายก็ใช้อํานาจบังคับ 43 แต่
ในพวกท่านหาเป็น อย่างนั ้น ไม่ ถ้า ผู้ ใดใคร่จะได้ เป็น ใหญ่ ในพวกท่าน ผู้ นั ้น จะต้องเป็น ผู้
ปรนนิ บัติท่านทัง้ หลาย 44 และถ้าผูใ้ ดใคร่จะได้เป็นเอกเป็นต้น ผูนั
้ ้นจะต้องเป็นผูรั
้ บใช้ของ
คนทัง้ ปวง 45 เพราะว่าบุตรมนุษย์มิได้มาเพื่อรับการปรนนิ บติ
ั แต่มาเพื่อจะปรนนิ บติ
ั และ
ประทานชีวต
ิ ของท่านให้เป็นค่าไถ่สําหรับคนเป็นอันมาก�
35

คนตาบอดชื่อบารทิเมอัสได้รบ
ั การรักษาให้หาย (มธ 20:29-34; ลก 18:35-43)
ฝ่ายพระเยซู กับ พวกสาวกมายัง เมืองเยรีโค และเมื่อ พระองค์ เสด็จ ออกจากเมืองเย
รีโคกับพวกสาวกของพระองค์และประชาชนเป็ นอันมาก มีคนตาบอดคนหนึ่ ง ชื่อบารทิเม
อัส ซึ่ง เป็น บุตรชายของทิ เมอัส นั ่ง ขอทานอยู่ ที่ ริม หนทาง 47 เมื่อ คนนั ้น ได้ ยิ นว ่า พระเยซู
ชาวนาซาเร็ธเสด็จมา จึงเริม
่ ร้องเสียงดังว่า “ท่านเยซู บุ ตรดาวิดเจ้าข้า ขอทรงเมตตาข้า
พระองค์ เถิด � 48 มี หลายคนห้ามเขาให้ เขานิ่ ง เสีย แต่ เขายิง่ ร้องเสีย งดังขึ้ นว ่า “บุ ตรดา
วิดเจ้าข้า ขอทรงเมตตาข้าพระองค์เถิด� 49 พระเยซูทรงหยุดประทับยืนอยู่ แล้วตรัสสง
ั ่ ให้
เรียกคนนั ้น มา เขาจึง เรียกคนตาบอดนั ้ นว ่า แก่ เขาว่า “จงชื่น ใจและลุก ขึ้น เถิด พระองค์
ทรงเรียกเจ้า� 50 คนนั ้ นก็ทิง้ ผ้าห่มเสี ยลุกขึ้นมาหาพระเยซู 51 พระเยซู จึงตรัสถามเขาว่า
“เจ้าปรารถนาจะให้เราทําอะไรแก่เจ้า� คนตาบอดนั ้นทูลพระองค์ว่า “พระอาจารย์เจ้าข้า
ขอโปรดให้ตาข้าพระองค์เห็นได้� 52 พระเยซูตรัสแก่เขาว่า “จงไปเถิด ความเชื่อของเจ้าได้
กระทําให้เจ้ าหายปกติ แล้ว� ในทันใดนั ้นคนตาบอดนั ้ นก็เห็นได้ และได้ เดินทางตามพระ
เยซูไป
46
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การเสด็จ เข้าไปในกรุ ง เยรู ซาเล็ม อย่างผู้ มี ชย
ั (ศคย 9:9; มธ 21:1-9; ลก 19:29-38;
ยน 12:12-19)
1 ครัน
้ พระองค์ กับ พวกสาวกมาใกล้ กรุ งเยรู ซาเล็ม ถึง หมู่ บ้านเบธฟายี และหมู่ บ้านเบ
ธานี เชิง ภูเขามะกอกเทศ พระองค์ ทรงใช้ สาวกสองคน 2 สัง่ เขาว่า “จงเข้าไปในหมู่บ้านที่
อยู่ ตรงหน้า ท่าน ครัน
้ เข้าไปแล้ว ในทันใดนั ้น จะพบลูก ลาตัว หนึ่ ง ผูก อยู่ ที่ ยัง ไม่ มี ใครขึ้น ขี่
เลย จงแก้ มัน จูง มาเถิด 3 ถ้า ผู้ ใดถามท่านว่า ‘ท่านทํา อย่างนี้ ทําไม � จงบอกว่า องค์ พระ
ผู้เป็นเจ้าต้องประสงค์ลูกลานี้ และประเดีย
๋ วพระองค์จะส่งกลับคืนมาให้ที่นี่� 4 สาวกสอง
คนนั ้น จึง ไป แล ้ว พบลูก ลาตั วน ัน
้ ผูก อยู่ นอกประตู ที่ สี่ แยก เขาจึง แก้ มัน 5 บางคนซึ่ง ยืน
อยู่ที่ นั ่นถามเขาว่า “แก้ลูกลานั ้นทําไม� 6 สาวกก็ตอบตามพระดํารัสสัง่ ของพระเยซู แล้ว
เขาก็ยอมให้เอาไป 7 สาวกจึงจูงลูกลามาถึงพระเยซู แล้วเอาเสื้อผ้าของตนปูลงบนหลังลา
แล้วพระองค์จึงทรงลานั ้น 8 มีคนเป็ นอันมากเอาเสื้อผ้าของตนปูลงตามถนนหนทาง และ
คนอื่ นก ็ตั ดก งิ่ ไม้ จากต้นไม้ มาปู ลงตามทางนั ้น 9 ฝ่ายคนที่ เดิน ไปข้างหน้า กับ ผู้ ที่ ตามมา
ข้างหลัง ก็ โห่ร้องว่า “โฮซันนา ขอให้พระองค์ ผู้เสด็จมาในพระนามขององค์ พระผู้เป็นเจ้า
ทรงพระเจริญ 10 ความสุข สวัสด ิ์มงคลจงมี แก่ อาณาจักรของดาวิด บรรพบุรุษ ของเรา ที่
มาตัง้ อยู่ในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า โฮซันนาในที่สูงสุด� 11 พระเยซูก็เสด็จเข้ากรุ ง
เยรู ซาเล็มและเข้าไปในพระวิหาร เมื่อทอดพระเนตรสิง่ ทัง้ ปวงแล้วเวลาก็จวนคํ่า จึงเสด็จ
ออกไปยังหมู่บ้านเบธานี กับเหล่าสาวกสิบสองคนนั ้น
ต้นมะเดื่อที่ไม่มีผล (มธ 21:19-21)
ครั นร
้ ุ่ง ขึ้น เมื่อ พระองค์ กับ สาวกออกมาจากหมู่ บ้านเบธานี แล้ว พระองค์ ก็ ทรงหิว
13 พอทอดพระเนตรเห็นต้นมะเดื่อต้นหนึ่ งแต่ไกลมีใบ จึงเสด็จเข้าไปดูวา
่ มีผลหรือไม่ ครัน
้
14
มาถึงต้นนั ้นแล้ว ไม่เหนม
็ ผ
ี ลมีแต่ใบเท่านั ้น เพราะยังไม่ถึงฤดูผลมะเดื่อ พระเยซูจึงตรัส
แก่ต้นนั ้นว่า “ตัง้ แต่นี้ ไปจะไม่มีใครได้กินผลจากเจ้าเลย� เหล่าสาวกของพระองค์ก็ได้ยิน
คําซึ่งพระองค์ตรัสนน
ั้
12

พระเยซูทรงชําระล้างพระวิหาร (มธ 21:12-16; ลก 19:45-47)
เมื่อ พระองค์ กับ สาวกมาถึง กรุ ง เยรู ซาเล็ม พระเยซู ก็ เสด็จ เข้าไปในพระวิ หาร แล ้ว
เริม
ั แลกเงิน กับทัง้ ควํา่ ม้านั ่งผู้ขาย
่ ขับไล่บรรดาผู้ซ้ือขายในพระวิหารนั ้น และควํา่ โต๊ะผู้รบ
นกเขาเสีย 16 และทรงห้ามมิ ให้ ผู้ ใดขนสิง่ ใดๆเดิน ลัด พระวิหาร 17 พระองค์ ตรัส สอนเขา
ว่า “มีพระวจนะเขียนไว้มิใช่หรือว่า ‘นิ เวศของเราประชาชาติทัง้ หลายจะเรียกว่า เป็นนิ เวศ
อธิษฐาน� แต่ เจ้ าทัง้ หลายได้ กระทํา ให้ เป็น ‘ถํ้า ของพวกโจร� ” 18 เมื่อ พวกธรรมาจาร
ย์ และพวกปุโรหิต ใหญ่ ได้ ยิน อย่างนั ้น จึง หาช่องที่ จะประหารพระองค์ เสีย เพราะเขากลัว
พระองค์ ด้วยว่าประชาชนประหลาดใจด้วยคําสัง่ สอนของพระองค์ 19 และเมื่อถึงเวลาเย็น
พระองค์ ได้ เสด็จ ออกไปจากกรุ ง 20 ครัน
้ เวลาเช้า เมื่อ พระองค์ กับ เหล่า สาวกได้ ผ่านที่ นั้น
ไป ก็ได้เห็นมะเดื่อต้นนั ้นเหีย
่ วแห้งไปจนถึงราก 21 ฝ่ายเปโตรระลึกขึ้นได้จึงทูลพระองค์ว่า
“พระอาจารย์เจ้าข้า ดูเถิด ต้นมะเดื่อที่พระองค์ได้สาปไว้นั้นก็เหี่ยวแห้งไปแล้ว�
15

จงเชื่อในพระเจ้า (ยก 5:15)

22 พระเยซูจึงตรัสตอบเหล่าสาวกว่า “จงเชื่อในพระเจ้าเถิด 23 เราบอกความจริงแก่ท่าน

ว่า ถ้า ผู้ ใดๆจะสัง่ ภูเขานี้ ว่า ‘จงลอยไปลงทะเล� และมิ ได้ สงสัย ในใจ แต่ เชื่อ ว่า จะเป็น ไป
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24 เหตุฉะนั ้นเราบอกท่านทัง
้ หลายว่า

ตามที่สัง่ นั ้น ก็จะเป็นไปตามคําสัง่ นั ้นจริง
ขณะเมื่อ
ท่านจะอธิษฐานขอสิง่ ใด จงเชื่อว่าได้ รับ และท่านจะได้ รบ
ั สิง่ นั ้น 25 เมื่อท่านยืนอธิษฐาน
อยู่ ถ้าท่านมีเหตุกับผู้หน่งึ ผู้ใด จงยกโทษให้ผู้นั ้นเสีย เพื่อพระบิดาของท่าน ผู้ทรงสถิตใน
สวรรค์ จะโปรดยกการละเมิดของท่านด้วย 26 แต่ ถ้าท่านทัง้ หลายไม่ ยกโทษให้ พระบิดา
ของท่าน ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ จะไม่ทรงโปรดยกการละเมิดของท่านเหมือนกัน�
เกิดปัญหาเรือ
่ งสิทธิอาํ นาจของพระเยซู (มธ 21:23-27; ลก 20:1-8)
ฝ่ายพระองค์ กับ เหล่า สาวกมายัง กรุ ง เยรู ซาเล็ มอ ีก เมื่อ พระองค์ เสด็จ ดําเนิ น อยู่ ใน
พระวิหาร พวกปุโรหิตใหญ่ พวกธรรมาจารย์ และพวกผูใหญ่
้
มาหาพระองค์ 28 ทูลพระองค์
ว่า “ท่านมีสิทธิอันใดจึงได้ทําสิง่ เหล่านี้ ใครให้สิทธิแก่ท่านที่จะทําการนี้ ได้� 29 พระเยซูจึง
ตรัสตอบเขาว่า “เราจะถามท่านทัง้ หลายสักข้อหนึ่ งเหมือนกัน จงตอบเรา แล้วเราจะบอก
ท่านว่า เรากระทํา การนี้ โดยสิทธิอน
ั ใด 30 คื อบ ัพ ติศ มาของยอห์น นั ้น มาจากสวรรค์ หรือ
มาจากมนุษย์ จงตอบเราเถิด� 31 เขาจึงปรึกษากันว่า “ถ้าเราจะว่า ‘มาจากสวรรค์� ท่าน
จะถามเราว่า ‘เหตุ ไฉนจึง ไม่ เชื่อ ยอห์น เล่า� 32 แต่ ถ้า เราจะว่า ‘มาจากมนุษย์� ” เขากลัว
ประชาชน เพราะประชาชนถือ ว่า ยอห์น เป็น ศาสดาพยากรณ์ จริงๆ 33 เขาจึง ทูล ตอบพระ
เยซูว่า “พวกข้าพเจ้าไม่ทราบ� พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า “เราจะไม่บอกท่านทัง้ หลายเหมือ
นกันว่า เรากระทําการนี้ โดยสิทธิอน
ั ใด�
27

12

คําอุปมาเรือ
่ งเจ้าของสวนที่ต้องการพืชผล (อสย 5:1-7; มธ 21:33-46; ลก 20:9-19)
“ยังมีชายคนหนึ่ งได้ทําสวนองุน
่ แล้วล้อมร
ัว้ ต้นไม้ ไว้ รอบ เขาได้ สกัด บ่อ เก็ บน ้าํ องุน
่ และสร้างหอเฝ้า ให้ พวกชาวสวนเช่า แล้ วก ็ ไป
เมืองไกล 2 ครัน
้ ถึง ฤดู ผลองุน
่ เขาจึง ใช้ ผู้รบ
ั ใช้ คนหนึ่ ง ไปหาคนเช่า สวนนั ้น เพื่อ เขาจะได้
3
รับ ส่วนผลของสวนองุน
่ จากคนเช่า สวน ฝ่ายคนเหล่านั ้ นก ็ จับ ผู้ รับ ใช้ นั ้น เฆี่ยนตี แล ้ว
ไล่ ให้กลับไปมือเปล่า 4 อีกครัง้ หนึ่ งเจ้าของสวนใช้ผู้รบ
ั ใช้อีกคนหนึ่ งไปหาคนเช่าสวน คน
เช่าสวนนั ้ นก็เอาหินขว้างผู้รับใช้นั ้นศีรษะแตก และไล่ ให้กลับไปอย่างน่าอัปยศ 5 อีกครัง้
หนึ่ งเจ้าของใช้ผู้รบ
ั ใช้ไปอีกคนหนึ่ ง เขาก็ฆ่าผู้รับใช้นั ้นเสีย แล้วยังใช้ผู้รบ
ั ใช้ไปอีกหลายคน
เขาก็ เฆี่ยนตี บ้าง ฆ่าเสียบ้าง 6 เจ้ าของสวนยังมีบุ ตรชายที่รก
ั คนหนึ่ ง จึงใช้บุ ตรคนนั ้นไป
เป็ นครง
ั ้ สุดท้าย พูดว่า ‘พวกเขาคงจะเคารพบุตรชายของเรา� 7 แต่คนเช่าสวนพูดกันว่า
‘คนนี้ แหละเป็นทายาท มาเถิด ให้เราฆ่าเขาเสีย แล้วมรดกนั ้นจะตกอยู่กับเรา� 8 เขาจึง
พากันจับบุตรนั ้นฆ่าเสีย และเอาศพทิง้ ไว้นอกสวนองุน
่ 9 เหตุ ฉะนั ้น เจ้ าของสวนองุน
่ จะ
ทํา ประการใด ท่านก็ จะมาฆ่า คนเช่า สวนเหล่า นั ้น เสีย แล ้ วจะเอาสวนองุน
่ นั ้น ให้ ผู้ อื่น เช่า
10 ท่านทัง
้ หลายอ่านพระคัมภีร ตอนนี
์
้ แล ้วมิ ใช่ หรือ ซึ่ง ว่า ‘ศิลาซึ่ง ช่างก่อ ได้ ปฏิเสธเสีย ได้
กลับกลายเป็นศิ ลามุมเอกแล้ว 11 การนี้ เป็นมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นการมหัศจรรย์
ประจักษ์ แก่ตาเรา� ” 12 ฝ่ายเขาจึงอยากจะจับพระองค์ แต่ว่าเขากลัวประชาชน ด้วยเขา
รู อยู
้ ว่
่ า พระองค์ได้ตรัสคําอุปมานี้ กระทบพวกเขาเอง แล้วเขาก็ไปจากพระองค์
1 พระองค์จึงเริม
่ ตรัสแก่เขาเป็นคําอุปมาว่า

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

13 เขาจึงใช้บางคนในพวกฟาริสี และพวกเฮโรดไปหาพระองค์

เพื่อจะคอยจับผิดในพระ
ดํารัส ของพระองค์ 14 ครัน
้ มาถึง แล้ วก ็ ทูล พระองค์ ว่า “อาจารย์ เจ้าข้า ข้าพเจ้า ทัง้ หลาย
ทราบอยู่ ว่า ท่านเป็น คนซื่ อสัตย์ และมิ ได้ เอาใจผู้ ใด เพราะท่านมิ ได้ เห็น แก่ หน ้า ผู้ ใด แต่
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สัง่ สอนทางของพระเจ้า จริงๆ การที่ จะส่ง ส่วยให้ แก่ ซี ซาร์นั ้น ถูก ต้องตามพระราชบัญญั
ติ หรือ ไม่ 15 เราจะส่ งด ี หรือ ไม่ ส่ งด ี� แต่ พระองค์ ทรงทราบอุบายของเขาจึง ตรัส แก่ เขาว่า
“ท่านทัง้ หลายมาทดลองเราทําไม จงเอาเงินตราเหรียญหนึ่ งมาให้เราดู� 16 เขาก็เอามาให้
พระองค์จึงตรัสถามเขาว่า “รู ปและคําจารึกนี้ เป็นของใคร� เขาทูลตอบพระองค์ว่า “ของ
ซีซาร์� 17 พระเยซูจึงตรัสแก่เขาว่า “ของของซีซาร์ จงถวายแก่ซีซาร์ และของของพระเจ้า
จงถวายแด่พระเจ้า� ฝ่ายเขาก็ประหลาดใจในพระองค์
พระเยซู ตรัสตอบพวกสะดูสีเกี่ยวกับการเป็นขึ้นมาจากความตาย (มธ 22:23-33; ลก
20:27-38)
18 มีพวกสะดูสีมาหาพระองค์ พวกนี้ เป็ นผูที
้ ่กล่าวว่าการฟื้ นขึ้นมาจากความตายนั ้นไม่มี
19
เขาทูลถามพระองค์ว่า “อาจารย์เจ้าข้า โมเสสได้เขียนสัง่ ข้าพเจ้าทัง้ หลายไว้ว่า ‘ถ้าชาย
ผูใ้ ดตายและภรรยายังอยู่ แต่ไม่มบุ
ี ตร ก็ให้น้ องชายรับพีสะใภ้
่
นั ้นไว้เป็นภรรยาของตน เพื่อ
สืบเชื้อสายของพี่ชายไว้� 20 ยังมีพี่น้ องผู้ชายเจ็ดคน พี่หัวปีมีภรรยาแล้วตาย ไม่มีเชื้อสาย
21 น้ องที่หน่ง
ึ จึงรับหญิงนั ้นมาเป็นภรรยา แล้วก็ตาย ยังไม่มีเชื้อสาย และน้ องที่สองที่สาม
ก็ ทํา เช่ นก ัน 22 พี่ น้ องทัง้ เจ็ด คนนี้ ก็ได้ รับ ผู้ หญิง นั ้น ไว้เป็น ภรรยาและไม่ มี เชื้อ สาย ที่ สุด ผู้
หญิงนั ้ นก็ตายด้วย 23 เหตุฉะนั ้น ในวันที่จะฟื้ นขึ้นมาจากความตาย เมื่อเขาทัง้ เจ็ดเป็นขึ้น
มาแล้ว หญิงนั ้นจะเป็นภรรยาของใครด้วยนางได้เป็นภรรยาของชายทัง้ เจ็ดแล้ว� 24 พระ
เยซู จึง ตรัส ตอบเขาว่า “พวกท่านคิด ผิด เสีย แล้ว เพราะท่านทัง้ หลายไม่ รู ้พระคัมภีร ์หรือ
ฤทธิ์เดชของพระเจ้า 25 ด้วยว่า เมื่ อมนุษย์ จะฟื้ นขึ้น มาจากความตายนั ้น เขาจะไม่ มี การ
สมรส หรือ ยกให้เป็น สามี ภรรยากั นอ ีก แต่ จะเป็น เหมือนทูต สวรรค์ ในฟ้า สวรรค์ 26 และ
เรือ
่ งคนซึ่ง ตายแล้ วท ี่ เขาจะถูก ชุบ ให้ เป็น ขึ้ นอ ี กนั ้น ท่านทัง้ หลายยัง ไม่ ได้ อ่านคัมภีร ข
์ อง
โมเสสตอนเรือ
่ งพุ่มไม้หรือ ซึ่งพระเจ้าได้ตรัสไว้กับโมเสสว่า ‘เราเป็นพระเจ้าของอับราฮัม
เป็น พระเจ้า ของอิ สอัค และเป็น พระเจ้า ของยาโคบ� 27 พระองค์ มิได้ เป็น พระเจ้า ของคน
ตาย แต่ทรงเป็นพระเจ้าของคนเป็น ท่านทัง้ หลายจึงผิดมากทีเดียว�
พระบัญญัติข้อใหญ่ที่สุด (มธ 22:34-40; ลก 10:25-37)
เมื่อมาถึงได้ยน
ิ เขาไล่เลียงกันและเห็นว่าพระองค์ทรงตอบเขา
ได้ดี จึงทูลถามพระองค์ว่า “พระบัญญัติข้อใดเป็นเอกเป็นใหญ่กว่าบัญญัติทัง้ ปวง� 29 พระ
เยซู จึง ตรัส ตอบคนนั ้ นว ่า “พระบัญญั ติ ซึ่ง เป็น เอกเป็น ใหญ่ กว่า บัญญั ติ ทัง้ ปวงนั ้น คือ ว่า
‘โอ คนอิสราเอล จงฟังเถิด องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเราทัง้ หลายเป็นองค์ พระผู้เป็น
เจ้า องค์ เดียว 30 และพวกท่านจงรัก องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ผู้ เป็น พระเจ้า ของท่าน ด้วยสุดจิต
สุดใจของท่าน ด้วยสิน
้ สุด ความคิด และด้วยสิน
้ สุด กําลัง ของท่าน� นี่ เป็น พระบัญญั ติ ที่
เป็น เอกเป็น ใหญ่ 31 และพระบัญญั ติ ที่ สองนั ้ นก ็ เป็น เช่ นก ัน คือ ‘จงรัก เพื่อนบ้านเหมือน
รักตนเอง� พระบัญญัติ อื่นที ่ใหญ่กว่าพระบัญญัติ ทัง้ สองนี้ ไม่มี� 32 ฝ่ายธรรมาจารย์คน
นั ้น ทูล พระองค์ ว่า “ดี แล ้ วอาจารย์ เจ้าข้า ท่านกล่าวถูก จริง ว่า พระเจ้า มี แต่ พระองค์ เดียว
และนอกจากพระองค์แล้วพระเจ้าอื่นไม่มีเลย 33 และซึ่งจะรักพระองค์ด้วยสุดใจ สุดความ
เข้าใจ สุดจิตและสิน
่ งเผา
้ สุดกําลัง และรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง ก็ประเสริฐกว่าเครือ
บูชาและเครือ
่ งสัตวบูชาทัง้ สิน
้ � 34 เมื่อ พระเยซู ทรงเห็น แล้ วว ่า คนนั ้น พูด โดยใช้ความคิด
จึง ตรัส แก่ เขาว่า “ท่านไม่ ไกลจากอาณาจักรของพระเจ้า� ตัง้ แต่ นั ้น ไปไม่ มี ใครกล้า ถาม
พระองค์ต่อไปอีก
28 มีธรรมาจารย์คนหนึ่ ง

พระเยซูทรงคัดค้านพวกฟาริสี (มธ 22:41-46; ลก 20:41-44)
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เมื่อ พระเยซู ทรงสัง่ สอนอยู่ ในพระวิหารได้ ตรัส ถามว่า “ที่ พวกธรรมาจารย์ วา่ พระ
คริสต์ เป็น บุตรของดาวิด นั ้น เป็น ได้ อย่างไร 36 ด้วยว่า ดาวิด เองทรงกล่าวโดยเดชพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ ว่า ‘องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตรัส กับ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของข้าพเจ้า ว่า จงนั ่ง ที่
ขวามือ ของเรา จนกว่า เราจะกระทํา ให้ศัตรู ของท่านเป็น แท่น รองเท้า ของท่าน� 37 ดาว ิด
เองยังได้ เรียกท่านว่า เป็นองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ท่านจะเป็น บุตรของดาวิดอย่างไรได้� ฝ่าย
ประชาชนทัว่ ไปฟังพระองค์ด้วยความยินดี 38 พระเยซูตรัสสอนเขาในคําสอนของพระองค์
ว่า “จงระวัง พวกธรรมาจารย์ ให้ ดี ผู้ ที่ ชอบสวมเสื้อ ยาวเดิน ไปมา และชอบให้ คนคํานั บ
กลางตลาด 39 ชอบนั ่งที่ สูงในธรรมศาลาและที่ อันมีเกียรติ ในการเลี้ยง 40 เขาริบเอาเรือ
นของหญิงม่าย และแสร้งอธิษฐานเสียยืดยาว คนเหล่านี้ จะได้รบ
ั พระอาชญามากยิง่ ขึ้น�
35

หญิงม่ายที่ถวายทองแดงสองแผ่น (ลก 21:1-4)

41 พระเยซู ได้ เสด็จ ประทับ ตรงหน้า ตู้ เก ็บ เงิน ถวาย

ทรงทอดพระเนตรสังเกตประชาชน
เอาเงิน มาใส่ ไว้ในตู้ นั ้น และคนมั ่งม ี หลายคนเอาเงิน มากมาใส่ ในที่ นั ้น 42 มี หญิ งม ่ายคน
หนึ่ ง เป็น คนจนเอาเหรียญทองแดงสองอัน มี ค่า ประมาณสลึง หนึ่ ง มาใส่ ไว้ 43 พระองค์ จึง
ทรงเรียกเหล่าสาวกของพระองค์ มาตรัสแก่ เขาว่า “เราบอกความจริงแก่ ท่านทัง้ หลายว่า
หญิ งม ่ายจนคนนี้ ได้ ใส่ ไว้ในตู้ เก ็บ เงิน ถวายมากกว่า คนทัง้ ปวงที่ ใส่ ไว้นั ้น 44 เพราะว่า คน
ทัง้ ปวงนั ้น ได้ เอาเงิน เหลือ ใช้ ของเขามาใส่ ไว้ แต่ ผู้ หญิง นี้ ขัดสนที่ สุด ยัง ได้ เอาเงินที ่ มี อยู่
สําหรับเลี้ยงชีวต
ิ ของตนมาใส่จนหมด�

13

การสนทนาบนภูเขามะกอกเทศ (มธ 24-25; ลก 21)
มีสาวกของพระองค์คนหนึ่ งทูลพระองค์ว่า “พระ
อาจารย์ เจ้าข้า ดู เถิด ศิลา และ ตึก เหล่า นี้ ใหญ่ จริง � 2 พระองค์ จึง ตรัส แก่ สา วก นั ้ นว ่า
“ท่านเห็น ตึก ใหญ่ เหล่า นี้ หรือ ศิลาที่ ซ้อ นทั บก ัน อยู่ ที่ นี่ ซึ่ง จะไม่ ถู กทําลายลงก็ หามิได้ �
3 เมื่อ พระองค์ ประทับ บนภูเขามะกอกเทศตรงหน้า พระวิ หาร เปโตร ยากอบ ยอห์น และ
อัน ดรู ว์ มากราบทูล ถามพระองค์ ส่วนตั วว ่า 4 “ขอทรงโปรดให้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายทราบ
ว่า เหตุการณ์ เหล่านี้ จะบังเกิดขึ้นเมื่อไร สิ่งไรจะเป็นหมายสําคัญว่าการณ์ ทัง้ ปวงนี้ จวนจะ
สําเร็จ�
1 เมื่อพระองค์เสด็จออกจากพระวิหาร

เส้นทางแห่งชีวต
ิ ของยุคนี้
พระเยซู จึง ตัง้ ต้น ตรัส ตอบเขาว่า “ระวัง ให้ดี อย่า ให้ผู้ ใดล่อลวงท่านให้หลง 6 ด้วยว่า
จะมีหลายคนมาต่างอ้างนามของเราว่า ‘เราเป็นพระคริสต์� และจะล่อลวงคนเป็นอันมาก
ให้ หลงไป 7 เมื่อ ท่านทัง้ หลายจะได้ยน
ิ ถึง การสงครามและข่าวลือ เรือ
่ งสงคราม อย่า ตื่น
ตระหนกเลย ด้วยว่าบรรดาสิง่ เหล่านี้ จําต้องบังเกิดขึ้น แต่ที่สุดปลายยังไม่มาถึง 8 เพราะ
ประชาชาติ จะลุกขึ้นต่อสู้ ประชาชาติ ราชอาณาจักรต่อสู้ ราชอาณาจักร ทัง้ จะเกิดแผ่นดิน
ไหวในที่ต่างๆ และจะเกิดกันดารอาหารและความทุกข์ยาก เหตุการณ์ ทัง้ ปวงนี้ เป็นขัน
้ แรก
แห่ง ความทุกข์ ลําบาก 9 แต่ จงระวัง ตัว ให้ ดี เพราะคนเขาจะมอบท่านทัง้ หลายไว้กับ ศาล
และจะเฆี่ยนท่านในธรรมศาลา และท่านจะต้องยืนต่อหน้าเจ้าเมืองและกษั ตริย์เพราะเห็น
แก่ เรา เพื่อ จะได้ เป็น พยานแก่ เขา 10 ข่าวประเสริฐ จะต้องประกาศทัว่ ประชาชาติ ทัง้ ปวง
ก่อน 11 แต่ว่าเมื่อเขาจะนําท่านมามอบไว้นั ้น อย่าเป็ นกังวลก่อนว่าจะพูดอะไรดี และอย่า
ตรึกตรองเลย แต่จงพูดตามซึ่งได้ทรงโปรดให้ท่านพูดในเวลานั ้น เพราะว่าผู้ที่ พูดนั ้ นมิใช่
5

มาระโก 13:12
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มาระโก 13:35

12 แม้ว ่า พี่ ก็ จะทรยศน้ องให้ถึง ความตาย

ตั วท ่านเอง แต่ เป็น พระวิญญาณบริสุทธิ์
พ่ อก ็
จะมอบลูก และลูกก็จะทรยศต่อพ่อแม่ให้ถึงแก่ความตาย 13 ท่านจะถูกคนทัง้ ปวงเกลียด
ชังเพราะเห็นแก่นามของเรา แต่ผู้ที่ทนได้จนถึงที่สุด ผู้นั ้นจะรอด
ความทุกข์เวทนาใหญ่ยิง่ (มธ 24:15)

14 แต่เมื่อท่านทัง
้ หลายจะเห็นสิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียนซึ่งกระทําให้เกด
ิ การรกร้างว่างเปล่า

ที่ ดาเนี ยลศาสดาพยากรณ์ ได้กล่าวถึงนั ้น ตัง้ อยู่ในที่ ซ่ึงไม่สมควรจะตัง้ � (ให้ผู้อ่านเข้าใจ
เอาเถิด� “เวลานั ้น ให้ ผู้ ที่ อยู่ ในแคว้น ยู เดีย หนี ไปยัง ภู เขาทัง้ หลาย 15 ผู้ ที่ อยู่ บนดาดฟ้า
หลังคาบ้าน อย่าให้ลงมาเข้าไปเก็บข้าวของใดๆออกจากบ้านของตน 16 ผู้ที่ อยู่ตามทุ่งนา
อย่า ให้ กล ับ ไปเอาเสื้อผ้า ของตน 17 แต่ ในวัน เหล่า นั ้น วิบัติ จะเกิด ขึ้น แก่ หญิง ที่ มี ครรภ์
หรือหญิงที่ มีลู กอ่อนกินนมอยู่ 18 ท่านทัง้ หลายจงอธิษฐานขอเพื่อเหตุการณ์ เหล่านี้ จะไม่
เก ิด ขึ้น ในฤดู หนาว 19 ด้วยว่า ในคราวนั ้น จะเกิด ความทุกข์ ลําบากอย่างที่ ไม่ เคยมี ตัง้ แต่
พระเจ้า ทรงสร้างโลกมาจนถึง เวลานี้ และจะไม่ มีต ่อ ไปอีก เลย 20 ถ้า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า มิ
ได้ ทรงให้ วน
ั เหล่า นั ้น ย่น สัน
้ เข้า จะไม่ มี เนื้ อ หนั ง ใดๆรอดได้ เลย แต่ เพราะทรงเห็น แก่ ผู้ ถู
กเลือกสรรซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงเลือกไว้ พระองค์ จึง ทรงให้วน
ั เหล่า นั ้น ย่น สัน
้ เข้า 21 และใน
เวลานั ้น ถ้าผู้ใดจะบอกพวกท่านว่า ‘ดูเถิด พระคริสต์อยู่ที่นี่� หรือ ‘ดูเถิด อยู่ที่โน่ น� อย่า
ได้ เชื่อเลย 22 ด้วยว่าจะมีพระคริสต์ เทียมเท็จและผู้ทํานายเทียมเท็จเกิดขึ้นหลายคน ทํา
หมายสําคัญ และการมหัศจรรย์ เพื่อ ล่อลวงผู้ ที่ ถู กเลือกสรรแล้ว ให้ หลง ถ้า เป็น ได้ 23 แต่
ท่านทัง้ หลายจงระวังให้ดี ดูเถิด เราได้บอกสิง่ สารพัดให้แก่ท่านทัง้ หลายไว้ก่อนแล้ว
องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จกลับมาพร้อมด้วยสง่าราศี (มธ 24:27-31)

ภายหลัง เมื่อ คราวลําบากนั ้น พ้น ไปแล้ว ‘ดวงอาทิตย์ จะมืด ไป และดวงจันทร์จะไม่
ส่องแสง 25 ดวงดาวทัง้ ปวงจะตกจากฟ้า และบรรดาสิง่ ที่ มี อํานาจในท้องฟ้า จะสะเทือน
สะท้านไป� 26 เมื่อนั ้นเขาจะเห็น ‘บุ ตรมนุษย์เสด็จมาบนเมฆ� ทรงฤทธานุภาพและสง่า
ราศี เป็น อันมาก 27 เมื่อ นั ้น พระองค์ จะทรงใช้เหล่ าทูต สวรรค์ ของพระองค์ ให้รวบรวมคน
ทัง้ ปวงที่ พระองค์ ทรงเลือกสรรไว้ แล ้ว จากลมทัง้ สี่ ทิศ นั ้น ตัง้ แต่ ที่ สุด ปลายแผ่น ดิน โลก
จนถึงที่สุดขอบฟ้า
24

คําอุปมาเกี่ยวกับต้นมะเดื่อ (มธ 24:32-33; ลก 21:29-31)

28 บัดนี้

จงเรียนคําอุปมาเรือ
่ งต้นมะเดื่อ เมื่อกิงก
้ า
่ ้านยังอ่อนและแตกใบแล้ว ท่านก็รู ว่
ฤดู รอ
้ นใกล้ จะถึงแล้ว 29 เช่นนั ้นแหละ เมื่อท่านทัง้ หลายเห็นสิง่ ทัง้ ปวงนี้ เกิดขึ้น ก็ ให้รู ว่
้ า
เหตุการณ์ นั ้นมาใกล้จะถึงประตูแล้ว 30 เราบอกความจริงแก่ท่านทัง้ หลายว่า คนชัว่ อายุนี้
จะไม่ล่วงลับไปจนกว่าสิง่ ทัง้ ปวงนี้ บังเกิดขึ้น
จงเฝ้าคอยการเสด็จกลับมาของพระคริสต์อยูตลอดเวลา
่

ฟ้า และดิน จะล่วงไป แต่ ถ้อยคํา ของเราจะสูญหายไปหามิ ได้ เลย 32 แต่ วัน นั ้น โมง
นั ้น ไม่ มี ใครรู ้ ถึง บรรดาทูต สวรรค์ ในสวรรค์ หรือ พระบุตรก็ ไม่รู ้ รู ้ แต่ พระบิดาองค์ เดียว
33 จงเฝ้าระวังและอธิษฐานอยู่ เพราะท่านไม่รู ว่
้ าเวลาวันนั ้นจะมาถึงเมื่อไร 34 ด้วยว่าบุตร
มนุษย์เปรียบเหมือนเจ้าของบ้านคนหนึ่ งที่ ออกจากบ้านไปทางไกล มอบสิทธิอาํ นาจให้แก่
พวกผู้รับใช้ของเขา และให้รู การงานของตนว่
้
ามีหน้าที่อะไรและได้สัง่ นายประตูให้เฝ้าบ้าน
35
อยู่
เหตุ ฉะนั ้น ท่านทัง้ หลายจงเฝ้า ระวัง อยู่ เพราะท่านไม่ รู ว่
้ า เจ้าของบ้านจะมาเมื่อไร
31

มาระโก 13:36
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มาระโก 14:19
36 กลัวว่าจะมาฉั บพลันและจะพบ

จะมาเวลาคํ่า หรือเที่ยงคืน หรือเวลาไก่ขัน หรือรุ ง่ เช้า
ท่านนอนหลับอยู่ 37 ซึ่งเราบอกพวกท่าน เราก็บอกคนทัง้ ปวงด้วยว่า จงเฝ้าระวังอยูเถิ
่ ด�
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พวกปุโรหิตใหญ่วางอุบายที่จะฆ่าพระเยซู (มธ 26:2-5; ลก 22:1-2)
พวกปุโรหิตใหญ่และ
พวกธรรมาจารย์ก็หาช่องที่ จะจับพระองค์ด้วยอุบายและจะฆ่าเสีย 2 แต่พวกเขาพูดกันว่า
“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 ขณะเมื่อ
ทรงเอนพระกายลงเสวยอยู่ มี หญิงผู้หน่งึ ถือผอบนํ้ามันหอมนาระดาที่ มี ราคามากมาเฝ้า
พระองค์ และนางทําให้ผอบนั ้น แตกแล้ วก ็ เทนํ้ามัน นั ้น ลงบนพระเศียรของพระองค์ 4 แต่
มีบางคนไม่ พอใจพู ดกันว่า “เหตุ ใดจึงทําให้น้ํามันนี้ เสียเปล่า 5 เพราะว่านํ้ามันนี้ ถ้าขายก็
คงได้เงินกว่าสามร้อยเหรียญเดนาริอัน แล้วจะแจกให้คนจนก็ได้� เขาจึงบ่นว่าผู้หญิงนั ้น
6 ฝ่ายพระเยซูตรัสว่า “อย่าว่าเขาเลย กวนใจเขาทําไม เขาได้กระทําการดีแก่เรา 7 ด้วยว่า
คนยากจนมีอยูกั
่ บท่านเสมอ และท่านจะทําการดีแก่เขาเมื่อไรก็ทําได้ แต่เราจะไม่อยูกั
่ บท
่านเสมอไป 8 ซึ่งผูห
้ ญิงนี้ ได้กระทําก็เป็นการสุดกําลังของเขา เขามาชโลมกายของเราก่อน
เพื่อการศพของเรา 9 เราบอกความจริงแก่ท่านทัง้ หลายว่า ที่ไหนๆทัว่ โลกซึ่งข่าวประเสริฐ
นี้ จะประกาศไป การซึ่งผู้หญิงนี้ ได้กระทําก็จะลือไปเป็นที่ระลึกถึงเขาที่นั ่น�
3 ในเวลาที่ พระองค์ประทั บอยู่ที่ หมู่บ้านเบธานี

ยูดาสตกลงทรยศพระเยซู (มธ 26:14-16; ลก 22:3-6)
เป็น คนหนึ่ ง ในพวกสาวกสิบ สองคน ได้ ไปหาพวกปุโรหิต ใหญ่
เพื่อ จะทรยศพระองค์ ให้เขา 11 ครัน
้ เขาได้ ยน
ิ อย่างนั ้ นก ็ ดีใจ และสัญญาว่า จะให้เงิน แก่ ยู
ดาส แล้วยูดาสจึงคอยหาช่องที่จะทรยศพระองค์ให้แก่เขา
10 ฝ่ายยู ดาสอิส คาริโอท

เหล่าสาวกตระเตรียมการสําหรับเทศกาลปัสกา (มธ 26:17-19; ลก 22:7-13)
ถึงเวลาเขาเคยฆ่าลูกแกะสําหรับปัสกานั ้น พวก
สาวกของพระองค์มาทูลถามพระองค์ว่า “พระองค์ทรงปรารถนาจะให้ข้าพระองค์ทัง้ หลาย
ไปจัดเตรียมปัสกาให้พระองค์เสวยที่ ไหน� 13 พระองค์จึงทรงใช้สาวกสองคนไป สัง่ เขาว่า
“จงเข้าไปในกรุ ง นั ้น แล ้ วจะมี ชายคนหนึ่ ง ทูน หม้อ นํ้า มาพบท่าน จงตามคนนั ้น ไป 14 เขา
จะเข้าไปในที่ใด ท่านจงบอกเจ้าของเรือนนั ้นว่า พระอาจารย์ถามว่า ‘ห้องที่เราจะกินปัสกา
กับ เหล่า สาวกของเราได้ นั้น อยู่ ที่ไหน � 15 เจ้ าของเรือนจะชี้ ให้ ท่านเห็น ห้องใหญ่ ชน
ั ้ บนที่
16
ตกแต่งไว้แล้ว ที่นั ่นแหละ จงจัดเตรียมไว้สําหรับพวกเราเถิด� สาวกสองคนนั ้นจึงออก
เดินเข้าไปในกรุ ง และพบเหมือนพระดํารัสที่พระองค์ได้ตรัสแก่เขา แล้วได้จัดเตรียมปัสกา
ไว้พร้อม
12 เมื่อวันต้นเทศกาลกินขนมปั งไร้เชื้อ

พระเยซู ทรงพยากรณ์ ถึง การทรยศพระองค์ (มธ 26:20-24; ลก 22:14, 21-23; ยน
13:18-19)
17 ครัน
้ ถึงเวลาคํ่าแล้ว พระองค์ จึงเสด็จมากับสาวกสิบสองคน 18 เมื่อกําลังเอนกายลง
รับ ประทานอาหารอยู่ พระเยซู จึง ตรัสว ่า “เราบอกความจริง แก่ ท่านทัง้ หลายว่า คนหนึ่ ง
ในพวกท่านจะทรยศเรา คือ คนหนึ่ ง ที่ รบ
ั ประทานอาหารอยู่ กับ เรานี่ แหละ � 19 ฝ่ายพวก
สาวกก็ เริม
่ พากัน เป็น ทุกข์ และทูล ถามพระองค์ ที ละคนว่า “คือ ข้า พระองค์ หรือ � และอีก
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คนหนึ่ งถามว่า “คือข้าพระองค์หรือ�
“เป็นคนหนึ่ งในสาวก
สิบสองคนนี้ คือเป็นคนจิม
้ ในจานเดียวกันกับเรา 21 เพราะบุตรมนุษย์จะเสด็จไปตามที่ได้
มีคําเขียนไว้ถึงพระองค์นั้นจริง แต่วิบัติแก่ผู้ที่ ทรยศบุตรมนุษย์ ถ้าคนนั ้ นมิได้บังเกิดมาก็
จะเป็นการดีต่อคนนั ้นเอง�
20 พระองค์ จึงตรัสตอบเขาว่า

การเริม
ี ีลระลึก (มธ 26:26-29; ลก 22:17-20; 1 คร 11:23-26)
่ ต้นแห่งพิธศ
พระเยซู ทรงหยิบขนมปังมา ทรงขอบพระคุณ แล้วหักส่งให้แก่
เหล่ าสาวกตรัสว ่า “จงรับก ิน เถิด นี่ เป็น กายของเรา� 23 แล ้ว พระองค์ จึง ทรงหยิบ ถ้วย
ขอบพระคุณและส่งให้เขา เขาก็รบ
ั ไปดื่มทุกคน 24 แล้วพระองค์ตรัสแก่เขาว่า “นี่ เป็นโลหิต
ของเราอันเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่ ซึ่งต้องหลัง่ ออกเพื่อคนเป็ นอันมาก 25 เราบอก
ความจริงแก่ท่านทัง้ หลายว่า เราจะไม่ด่ืมน้าํ ผลแห่งเถาองุน
่ นี้ ต่อไปอีกจนวันนั ้นมาถึง คือ
วันที่เราจะดื่มใหม่ในอาณาจักรของพระเจ้า�
22 ระหว่างอาหารมื้อนั ้น

เปโตรจะปฏิเสธพระเยซู (มธ 26:31-35; ลก 22:31-34; ยน 13:36-38)

เมื่อ ร้องเพลงสรรเสริญ แล้ว พระองค์ กับ เหล่า สาวกก็ พากัน ออกไปยัง ภูเขามะกอก
เทศ 27 พระเยซู จึง ตรัส กับ เหล่า สาวกว่า “ท่านทัง้ หลายจะสะดุด ใจเพราะเราในคืน นี้ เอง
ด้วยมีคําเขียนไว้ว่า ‘เราจะตี ผู้เลี้ยงแกะ และแกะฝูงนั ้นจะกระจัดกระจายไป� 28 แต่ เมื่อ
ทรงชุบให้เราฟื้ นขึ้นมาแล้ว เราจะไปยังแคว้นกาลิ ลีก่อนหน้าท่าน� 29 เปโตรทูลพระองค์
ว่า “แม้คนทัง้ ปวงจะสะดุดใจ ข้าพระองค์จะไม่สะดุดใจ� 30 พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า “เรา
บอกความจริงแก่ท่านว่า ในวันนี้ คือคืนนี้ เอง ก่อนไก่จะขันสองหน ท่านจะปฏิเสธเราสาม
ครัง้ � 31 แต่ เปโตรทูล แข็ง แรงที เดียวว่า “ถึง แม้ ข้า พระองค์ จะต้องตายกับ พระองค์ ข้า
พระองค์ก็จะไม่ปฏิเสธพระองค์เลย� เหล่าสาวกก็ทูลเช่นนั ้นเหมือนกันทุกคน
26

พระเยซูทรงปวดร้าวทรมานในสวนเกทเสมนี (มธ 26:36-46; ลก 22:39-46; ยน 18:1)

พระเยซู กับ เหล่า สาวกมายัง ที่ แห่ง หน่ง
ึ ชื่อ เกทเสมนี และพระองค์ ตรัส แก่ สาวกของ
พระองค์ว่า “จงนั ่งอยูที
่ ่นี่ขณะเมื่อเราอธิษฐาน� 33 พระองค์ก็พาเปโตร ยากอบ และยอห์น
ไปด้วย แล ้ว พระองค์ ทรงเริม
่ วิตกยิง่ และหนั ก พระทัย นั ก 34 จึง ตรัส กับ เหล่า สาวกว่า “ใจ
เราเป็นทุกข์แทบจะตาย จงเฝ้าอยู่ที่นี่เถิด� 35 แล้วพระองค์เสด็จดําเนิ นไปอีกหน่ อยหนึ่ ง
ซบพระกายลงที่ดินอธิษฐานว่า ถ้าเป็นได้ให้เวลานั ้นล่วงพ้นไปจากพระองค์ 36 พระองค์ทูล
ว่า “อับบา พระบิดาเจ้าข้า พระองค์ทรงสามารถกระทําสิง่ ทัง้ ปวงได้ ขอเอาถ้วยนี้ เลื่อนพ้น
ไปจากข้าพระองค์เถิด แต่ว่าอย่าให้เป็นตามใจปรารถนาของข้าพระองค์ แต่ให้เป็นไปตาม
พระทัย ของพระองค์� 37 พระองค์ จึง เสด็จ กลับ มาทรงพบเหล่า สาวกนอนหลั บอย ู่ และ
ตรัส กับ เปโตรว่า “ซี โมนเอ๋ย ท่านนอนหลับ หรือ จะคอยเฝ้า อยู่ สัก ชัว่ เวลาหนึ่ ง ไม่ ได้ หรือ
38 ท่านทัง
้ หลายจงเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อท่านจะไม่ต้องถูกการทดลอง จิตใจพร้อมแล้
วก็จริง แต่ เนื้ อหนั งยังอ่อนกําลัง� 39 พระองค์ จึงเสด็จไปอธิษฐานอีกครัง้ หนึ่ ง ทรงกล่าว
คํา เหมือนคราวก่อน 40 ครัน
้ พระองค์ เสด็จ กลับ มาก็ ทรงพบสาวกนอนหลั บอย ู่ อีก (เพราะ
ตาเขาลืมไม่ขึ้น) และเขาไม่รู ว่้ าจะทูลประการใด 41 เมื่อเสด็จกลับมาครัง้ ที่สามพระองค์จึง
ตรัสแก่เขาว่า “เดีย
๋ วนี้ ท่านจงนอนต่อไปให้หายเหนื่ อย พอเถอะ ดูเถิด เวลาซึ่งบุตรมนุษย์
ต้องถูก ทรยศให้ ตกอยู่ ในมือ ของคนบาปนั ้น มาถึง แล้ว 42 ลุ กขึ้น ไปกัน เถิด ดู เถิด ผู้ ที่ จะ
ทรยศเรามาใกล้แล้ว�
32

ยูดาสทรยศพระเยซูให้เขาจับตัวไป (มธ 26:47-56; ลก 22:47-53; ยน 18:3-11)
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พระองค์ ตรัส ยัง ไม่ทัน ขาดคํา ในทันใดนั ้น ยู ดาสซึ่ง เป็น คนหนึ่ ง ในเหล่า สาวกสิบ สอง
คนนั ้น กับหมู่ชนเป็ นอันมาก ถือดาบถือไม้ตะบอง ได้ มาจากพวกปุโรหิตใหญ่ พวกธรรมา
จารย์ และพวกผู้ ใหญ่ 44 ผู้ ที่ จะทรยศพระองค์ นั้น ได้ ให้ สัญญาณแก่ เขาว่า “เราจุบ ผู้ ใด ก็
เป็น ผู้ นั ้น แหละ จงจั บก ุม เขาไปให้ มัน
่ คง � 45 และทั นที ที่ ยู ดาสมาถึง เขาตรงเข้า มาหา
พระองค์ทูลว่า “พระอาจารย์เจ้าข้า พระอาจารย์เจ้าข้า� แล้วจุบพระองค์ 46 คนเหล่านั ้นก
็จับกุมพระองค์ไป
43

ดาบของเปโตร เหล่าสาวกละทิง้ พระเยซู (มธ 26:51-56)

คนหนึ่ ง ในพวกเหล่านั ้ นที ่ ยน
ื อยู่ ใกล้ ๆ ได้ ชัก ดาบออกฟัน ผู้ รับ ใช้ คนหนึ่ ง ของมหา
ปุโรหิตถูกหูของเขาขาด 48 พระเยซูจึงตรัสถามพวกเหล่านั ้นว่า “ท่านทัง้ หลายเห็นเราเป็น
โจรหรือจึงถือดาบ ถือตะบองออกมาจับเรา 49 เราได้ อยู่กั บท่านทัง้ หลายทุกวันสัง่ สอนใน
พระวิหาร ท่านก็หาได้จับเราไม่ แต่จะต้องสําเร็จตามพระคัมภีร�
์ 50 แล้วสาวกทัง้ หมดได้
ละทิง้ พระองค์ ไว้และพากัน หนี ไป 51 มี ชายหนุ่ม คนหนึ่ ง ห่ม ผ้า ป่านผืน หนึ่ ง คลุม ร่างกายที่
เปลือยเปล่าของตนติดตามพระองค์ ไป พวกหนุ่มๆก็ จับเขาไว้ 52 แต่ เขาได้ สลัดผ้าป่านผืน
นั ้นทิง้ เสีย แล้วเปลือยกายหนี ไป
47

พระเยซูทรงเผชิญหน้ากับมหาปุโรหิตและสภา (มธ 25:57-68; ยน 18:12-14, 19-24)
และมี บรรดาพวกปุโรหิตใหญ่ พวกผู้ใหญ่ และพวก
ธรรมาจารย์ ชุ มนุ มพร้อมกัน อยู่ ที่ นั่น 54 ฝ่ายเปโตรได้ ติ ดตามพระองค์ ไปห่างๆจนเข้าไป
ถึง คฤหาสน์ ของมหาปุโรหิต และนั ่ง ผิง ไฟอยู่กับ พวกคนใช้ 55 พวกปุโรหิต ใหญ่ กับ บรรดา
สมาชิก สภาได้ หาพยานมาเบิก ปรักปรํา พระเยซู เพื่อ จะประหารพระองค์ เสีย แต่ หาหลัก
ฐานไม่ ได้ 56 ด้วยว่า มี หลายคนเป็น พยานเท็จ ปรักปรํา พระองค์ แต่ คํา ของเขาแตกต่าง
กัน 57 มี บางคนยืนขึ้นเบิกความเท็จปรักปรําพระองค์ ว่า 58 “ข้าพเจ้าได้ยน
ิ คนนี้ ว่า ‘เราจะ
ทําลายพระวิหารนี้ ที่ สร้างไว้ ด้วยมื อมนุษย์ และในสามวัน จะสร้างขึ้ นอ ีก วิหารหนึ่ ง ซึ่ง ไม่
สร้างด้วยมือมนุษย์เลย� ” 59 แต่ คําพยานของคนเหล่านั ้นเองก็ ยงั แตกต่างไม่ถู กต้องกัน
60 มหาปุโรหิต จึง ลุก ขึ้น ยืน ท่ามกลางที่ ชุ มนุ มถามพระเยซู ว่า “ท่านไม่ ตอบอะไรบ้างหรือ
ซึ่งเขาเบิกความปรักปรําท่านนั ้นจะว่าอย่างไร� 61 แต่พระองค์ทรงนิ่ งอยู่ มิได้ตอบประการ
ใด ท่านมหาปุโรหิต จึง ถามพระองค์ อี กว่า “ท่านเป็น พระคริสต์ พระบุตรของผู้ทรงบรมสุข
หรือ� 62 พระเยซู ทรงตอบว่า “เราเป็น และท่านทัง้ หลายจะได้ เห ็ นบุ ตรมนุษย์ นั่ง ข้างขวา
ของผู้ทรงฤทธานุภาพ และเสด็จมาในเมฆแห่งฟ้าสวรรค์� 63 ท่านมหาปุโรหิตจึงฉี กเสื้อ
ของตนแล้ว กล่าวว่า “เราต้องการพยานอะไรอีก เล่า 64 ท่านทัง้ หลายได้ยน
ิ เขาพูด หมิน
่
ประมาทแล้ว ท่านทัง้ หลายคิดเห็นอย่างไร� คนทัง้ ปวงจึงเห็นพร้อมกันว่าควรจะมีโทษถึง
ตาย 65 บางคนก็ เริม
่ ถ่ มน้าํ ลายรดพระองค์ ปิด พระพักตร์พระองค์ ตี พระองค์ แล ้ วว ่า แก่
พระองค์ว่า “พยากรณ์ ซิ� และพวกคนใช้ก็เอาฝ่ามือตบพระองค์
53 เขาพาพระเยซู ไปหามหาปุโรหิต

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 ของท่าน
มหาปุโรหิตเดินมา 67 เมื่อเห็นเปโตรผิงไฟอยู่เขาเขม้นดู แล้วพูดว่า “เจ้าได้อยู่กับเยซู ชาว
นาซาเร็ธด้วย� 68 แต่เปโตรปฏิเสธว่า “ที่เจ้าว่านั ้นข้าไม่รูเรื
้ อ
่ งและไม่เข้าใจ� เปโตรจึงออก
ไปที่ ระเบียงบ้าน แล ้ว ไก่ ก็ ขัน 69 อี กครัง้ หนึ่ ง สาวใช้ คนหนึ่ ง ได้ เห ็นเปโตร แล ้ว เริม
่ บอกกับ
คนที่ ยน
ื อยู่ที่ นั ่ นว่า “คนนี้ แหละ เป็นพวกเขา� 70 แต่ เปโตรก็ ปฏิเสธอีก แล้วอีกสักครู หน
่
66
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่งึ คนทัง้ หลายที่ ยน
ื อยู่ ที่ นั ่น ได้ วา่ แก่ เปโตรว่า “เจ้ าเป็น คนหนึ่ ง ในพวกเขาแน่ แล้ว ด้วยว่า
เจ้าเป็นชาวกาลิลี และสําเนี ยงของเจ้าก็ส่อไปทางเดียวกันด้วย� 71 แต่เปโตรเริม
่ สบถและ
สาบานว่า “คนที่เจ้าว่านั ้นข้าไม่รู จ
้ ัก� 72 แล้วไก่ก็ขันเป็ นครัง้ ที่สอง เปโตรจึงระลึกถึงคําที่
พระเยซู ตรัสไว้แก่ เขาว่า “ก่อนไก่ ขันสองหน ท่านจะปฏิเสธเราสามครัง้ � เมื่อเปโตรหวน
คิดขึ้นได้ก็ร้องไห้

15
พระเยซู ทรงถูก นํา ไปอยู่ ต่อ หน้า ปี ลาต (มธ 27:1-2, 11-15; ลก 23:1-7, 13-18; ยน
18:28-40; 19:1-16)
1 พอรุ ง
่ เช้า พวกปุโรหิต ใหญ่ กับ พวกผู้ ใหญ่ และพวกธรรมาจารย์ และบรรดาสมาชิก
สภาได้ ปรึกษากัน แล ้วจึ งม ัด พระเยซู พาไปมอบไว้ แก่ ปี ลาต 2 ปี ลาตจึง ถามพระองค์ ว่า
“ท่านเป็นกษั ตริย์ของพวกยิวหรือ� พระองค์ตรัสตอบท่านว่า “ท่านว่าแล้วนี่� 3 ฝ่ายพวก
ปุโรหิต ใหญ่ ได้ ฟ้องกล่าวโทษพระองค์ เป็น หลายประการ แต่ พระองค์ ไม่ ตรัส ตอบประการ
ใด 4 ปีลาตจึงถามพระองค์อีกว่า “ท่านไม่ตอบอะไรหรือ ดูเถิด เขากล่าวความปรักปรําท่าน
หลายประการที เดียว� 5 แต่ พระเยซู มิได้ ตรัสตอบประการใดอีก ปี ลาตจึ งอัศจรรย์ใจ 6 ใน
เทศกาลเลี้ยงนั ้น ปีลาตเคยปล่อยนั กโทษคนหนึ่ งให้เขาตามที่เขาขอ
ปล่อยตัวบารับบัส ตรึงพระเยซูบนกางเขน (มธ 27:16-26; ลก 23:16-25; ยน 18:40)

มี คนหนึ่ ง ชื่อ บารับ บัส ซึ่ง ต้องจํา อยู่ ในจําพวกคนกบฏ ผู้ ที่ ได้ กระทํา การฆาตกรรมใน
การกบฏนั ้น 8 ประชาชนจึง ได้ รอ
้ งเสียงดัง เริม
่ ขอปี ลาตให้ ทํา ตามที่ ท่านเคยทําให้ เขานั ้น
9 ปี ลาตได้ ถามเขาว่า “ท่านทัง
้ หลายปรารถนาจะให้ เราปล่อยกษั ตริย์ ของพวกยิว หรือ�
10 เพราะท่านรู อยู
้ ่ แล ้ วว ่า พวกปุโรหิต ใหญ่ ได้ มอบพระองค์ ไว้ด้วยความอิจฉา 11 แต่ พวก
ปุโรหิต ใหญ่ ยุ ยงประชาชนให้ ขอปี ลาตปล่อยบารับ บัส แทนพระเยซู 12 ฝ่ายปี ลาตจึง ถาม
เขาอีกว่า “ท่านทัง้ หลายจะให้เราทํา อย่างไรแก่ คนนี้ ซึ่ง ท่านทัง้ หลายเรียกว่า กษั ตริย์ของ
พวกยิว� 13 เขาทัง้ หลายร้องตะโกนอี กว่า “ตรึง เขาเสีย ที่ กางเขนเถิด� 14 ปี ลาตจึง ถาม
เขาทัง้ หลายว่า “ตรึงทําไม เขาได้ทําผิดประการใด� แต่ประชาชนยิง่ ร้องว่า “ตรึงเขาเสียที่
กางเขนเถิด� 15 ปีลาตปรารถนาจะเอาใจประชาชน จึงปล่อยบารับบัสให้เขา และเมื่อได้ให้
โบยตีพระองค์แล้ว ก็มอบพระเยซูให้เขาเอาไปตรึงไว้ที่กางเขน 16 พวกทหารจึงนําพระองค์
ไปข้างในราชสํานั กค ือ ที่ เรียกว่า ศาลปรีโทเร ี ยม แล ้ว เรียกพวกทหารทัง้ กองให้ มาประชุม
กัน
7

พระเยซูถูกสวมมงกุฎหนาม (มธ 27:27-31)

เขาเอาเสื้อ สี ม่วงมาสวมพระองค์ เอาหนามสานเป็น มงกุฎ สวมพระเศียรพระองค์
แล ้ว เริม
่ คํานั บ พระองค์ พูด ว่า “กษั ตริย์ ของพวกยิว เจ้าข้า ขอทรงพระเจริญ� 19 แล ้ว
เขาได้ เอาไม้ ออ
้ ตี พระเศียรพระองค์ และได้ ถ่ มน้าํ ลายรดพระองค์ แล ้ว คุกเข่า ลงนมัสการ
พระองค์ 20 เมื่อ เยาะเย้ย พระองค์ แล้ว เขาถอดเสื้อ สี ม่วงนั ้น ออก แล ้ว เอาฉลองพระองค์
เองสวมให้ และนํา พระองค์ ออกไปเพื่อ จะตรึง เสีย ที่ กางเขน 21 มี คนหนึ่ ง ชื่อ ซี โมนชาวไซ
รีน เป็น บิดาของอเล็ก ซานเดอร์และรู ฟัส เดิน มาจากบ้านนอกตามทางนั ้น เขาก็ เกณฑ์ ซี
โมนให้ แบกกางเขนของพระองค์ ไป 22 เขาพาพระองค์ มาถึง สถานที่ แห่ง หน ่งึ ชื่อ กลโกธา
แปลว่า สถานที่กะโหลกศีรษะ 23 แล้วเขาเอานํ้าองุน
่ ระคนกับมดยอบให้พระองค์เสวย แต่
พระองค์ไม่รับ
17

18

การตรึงบนไม้กางเขน (มธ 27:33-56; ลก 23:33-49; ยน 19:17-37)
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24 ครัน
้ เขาตรึง พระองค์ ที่ กางเขนแล้ว

เขาก็ เอาฉลองพระองค์ จับ สลากแบ่ง ปั นก ัน เพื่อ
จะรู ว้ า่ ใครจะได้อะไร 25 เมื่อเขาตรึงพระองค์ไว้นั ้นเป็นเวลาเช้าสามโมง 26 มีข้อหาที่ลงโทษ
พระองค์ เข ียนไว้ ข้างบนว่า “กษั ตริย์ ของพวกยิว� 27 เขาเอาโจรสองคนตรึง ไว้ พร ้ อมกับ
พระองค์ ข้างขวาพระหัตถ์ คนหนึ่ ง และข้างซ้ายอีก คนหนึ่ ง 28 คํา ซึ่ง เขียนไว้ในพระคัมภีร ์
แล ้ วน ัน
้ จึง สําเร็จ คือ ที่ ว่า ‘ท่านถูก นั บ เข้า กับ บรรดาผู้ ละเมิด � 29 ฝ่ายคนทัง้ หลายที่ เดิน
ผ่านไปมานั ้น ก็ด่าว่าพระองค์ สัน
่ ศีรษะของเขากล่าวว่า “เฮ้ย เจ้าผูจ
้ ะทําลายพระวิหารและ
30
สร้างขึ้น ในสามวัน น่ ะ จงช่วยตัว เองให้รอดและลงมาจากกางเขนเถิด� 31 พวกปุโรหิต
ใหญ่กับพวกธรรมาจารย์ก็เยาะเย้ยพระองค์ในระหว่างพวกเขาเองเหมือนกันว่า “เขาช่วย
คนอื่นให้รอดได้ แต่ ช่วยตัวเองไม่ได้ 32 ให้เจ้ าพระคริสต์ กษั ตริย์แห่งอิสราเอล ลงมาจาก
กางเขนเดีย
๋ วนี้ เถอะ เพื่อ เราจะได้ เห ็น และเชื่อ� และสองคนนั ้ นที ่ ถู กตรึง ไว้กับ พระองค์ ก็
กล่าวคําหยาบช้าต่อพระองค์ 33 ครัน
้ เวลาเที่ยงก็บังเกิดความมืดทัวท
่ ัง้ แผ่นดินจนถึงบ่าย
สามโมง 34 พอบ่ายสามโมงแล้ว พระเยซู ทรงร้องเสียงดัง ว่า “เอโลอี เอโลอี ลามาสะบัก
ธานี � แปลว่า “พระเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ ไฉนพระองค์ทรงทอดทิง้
ข้า พระองค์ เสีย � 35 บางคนในพวกที่ ยน
ื อยู่ ที่ นั ่น เมื่อ ได้ ยิ นก ็ พูด ว่า “ดู เถิด เขาเรียกเอลี
36
ยาห์� มีคนหนึ่ งวิง่ ไปเอาฟองนํ้าชุบน้าํ องุน
่ เปรีย
้ ว เสียบปลายไม้อ้อ ส่งให้พระองค์เสวย
แล ้ วว ่า “อย่า เพิง่ ให้ เราคอยดู ว่า เอลี ยาห์ จะมาปลดเขาลงหรือ ไม่� 37 ฝ่ายพระเยซู ทรง
ร้องเสียงดัง แล้วทรงปล่อยพระวิญญาณจิตออกไป 38 ขณะนั ้นม่านในพระวิหารก็ขาดออก
เป็น สองท่อน ตัง้ แต่ บนตลอดล่าง 39 ส่วนนายร้อยที่ ยน
ื อยู่ตรงพระพักตร์พระองค์ เมื่อ เห็
นว่าพระองค์ทรงร้องเสียงดังและทรงปล่อยพระวิญญาณจิตออกไปแล้ว จึงพูดว่า “แท้จร
ิง ท่านผู้ นี้ เป็น พระบุตรของพระเจ้า� 40 มี พวกผู้ หญิง มองดู อยู่แต่ ไกล ในพวกผู้ หญิง นั ้ นม
ี มาร ีย์ ชาวมัก ดาลา มาร ีย์ มารดาของยากอบน้ อยและของโยเสส และนางสะโลเม 41 (ผู้
หญิงเหล่านั ้นได้ ติ ดตามและปรนนิ บัติ พระองค์ เมื่อพระองค์ ยงั อยู่ในแคว้นกาลิ ลี� และผู้
หญิงอ่นอ
ื ีกหลายคนที่ได้ขึ้นมายังกรุ งเยรู ซาเล็มกับพระองค์ได้อยูที
่ ่นั่น
พระเยซู ทรงถูก ฝัง ไว้ ในอุโมงค์ ฝัง ศพของโยเซฟ (มธ 27:57-61; ลก 23:50-56; ยน
19:38-42)
42 ครัน
้ ถึงเวลาพลบคํ่า เหตุที่ วันนั ้นเป็ นวันเตรียม คือวันก่อนวันสะบาโต 43 โยเซฟเป็น
ชาวบ้านอาริมาเธีย ซึ่ง อยู่ ในพวกสมาชิก สภาและเป็ นที ่ นับถือ ของคนทัง้ ปวง ทัง้ กําลัง
คอยท่า อาณาจักรของพระเจ้า ด้วย จึง กล้า เข้าไปหาปี ลาตขอพระศพพระเยซู 44 ปี ลาตก็
ประหลาดใจที่ พระองค์ สิน
้ พระชนม์ แล้ว จึง เรียกนายร้อยมาถามเขาว่า พระองค์ ตายแล้ว
หรือ 45 เมื่อ ได้ รู เรื
้ อ
่ งจากนายร้อยแล้ว ท่านจึง มอบพระศพให้ แก่ โยเซฟ 46 ฝ่ายโยเซฟได้
ซื้อ ผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียด และเชิญ พระศพลงมาเอาผ้า ป่านพัน หุม
้ ไว้ แล ้ว เชิญ พระศพไป
ประดิษฐานไว้ในอุโมงค์ ซ่ึง ได้ สกัด ไว้ในศิ ลา แล ้ วกลิ้ งก ้อนหิน ปิดปากอุโมงค์ ไว้ 47 ฝ่ายมา
รียช
์ าวมักดาลา และมารียม
์ ารดาของโยเสส ได้เห็นที่ที่พระศพบรรจุไว้

16
การฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซู และเหตุ การณ์ ที่ ติ ดตามมา (มธ 28:1-15; ลก 24:149; ยน 20:1-23)
1 ครันว
้ ัน สะบาโตล่วงไปแล้ว มาร ีย์ ชาวมัก ดาลา มาร ีย์ มารดาของยากอบ และนางสะ
โลเม ซื้อเครือ
่ งหอมมาเพื่อจะไปชโลมพระศพของพระองค์ 2 เวลารุ ง่ เช้าวันต้นสัปดาห์พอ
ดวงอาทิตย์ข้น
ึ เขาก็มาถึงอโุ มงค์ 3 และเขาพูดกนว
ั ่า “ใครจะช่วยกลิงก
้ ้อนหินออกจากปาก
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อุโมงค์� เมื่อ เขามองดู ก็ เห ็ นก ้อนหิน นั ้น กลิง้ ออกแล้ว เพราะเป็ นก ้อนหิน โตมาก 5 ครัน
้
เขาเข้าไปในอุโมงค์แล้ว ได้เห็นหนุ่มคนหนึ่ งนุ่งห่มผ้ายาวสี ขาวนั ่งอยู่ข้างขวา ผู้หญิงนั ้ นก็
ตกตะลึง 6 ฝ่ายคนหนุ่มนัน
้ บอกเขาว่า “อย่าตกตะลึงเลย พวกท่านทัง้ หลายมาหาพระเยซู
ชาวนาซาเร็ธซึ่งต้องตรึงไว้ที่กางเขน พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้ว พระองค์หาได้ประทับทนี
ี่ ่
ไม่ จงดูที่ที่เขาได้วางพระศพของพระองค์เถิด 7 แต่จงไปบอกพวกสาวกของพระองค์ทัง้ เป
โตรเถิดว่า พระองค์เสด็จไปยังแคว้นกาลิลีก่อนท่านทัง้ หลาย ท่านทัง้ หลายจะเห็นพระองค์
ที่ นั่น เหมือนพระองค์ ตรัสไว้แก่ พวกท่านแล้ว� 8 หญิงเหล่านั ้ นก็ออกจากอุโมงค์ รีบหนี ไป
เพราะพิศวงตกใจจนตัว สัน
่ เขามิ ได้ พู ดก ับ ผู้ ใดเพราะเขากลัว 9 ครันร
้ ุ่ง เช้า วัน ต้น สัปดาห์
เมื่อ พระเยซู ทรงเป็น ขึ้น มาแล้ว พระองค์ ทรงสําแดงพระองค์ ให้ ปรากฏแก่ มาร ีย์ ชาวมัก
ดาลาก่อน คือ มารีย์ คนที ่ พระองค์ ได้ ขับ ผี ออกเจ็ด ผี 10 มาร ีย์ จึง ไปบอกพวกคนที่ เคยอยู่
กับพระองค์ แต่ ก่อน เขากําลังร้องไห้เป็นทุกข์อยู่ 11 เมื่อเขาได้ ยินว่าพระองค์ ทรงพระชนม์
อยู่ และมารีย์ได้ เห ็ นพระองค์ แล้ว เขาก็ ไม่ เชื่อ 12 ภายหลัง พระองค์ ทรงปรากฏพระกายอี
กรู ปหนึ่ ง แก่ ศิษย์ สองคน เมื่อ เขากําลัง เดิน ทางออกไปบ้านนอก 13 ศิษย์ สองคนนั ้น จึง ไป
บอกศิษย์อื่นๆ แต่ เขามิ ได้ เชื่อ 14 ภายหลังพระองค์ ทรงปรากฏแก่ สาวกสิบเอ็ดคนเมื่อเขา
เอนกายลงรับประทานอยู่ และทรงติเตียนเขาเพราะเขาไม่เชื่อและใจดื้อดึง ด้วยเหตุที่เขา
มิ ได้ เชื่อ คนซึ่ง ได้ เห ็ นพระองค์ เมื่อ พระองค์ ทรงเป็น ขึ้น มาแล้ว 15 ฝ่ายพระองค์ จึง ตรัสส ง
ั่
พวกสาวกว่า “ท่านทัง้ หลายจงออกไปทัว่ โลกประกาศข่าวประเสริฐแก่ มนุษย์ทุกคน 16 ผู้
ที่ เชื่อและรับบัพติศมาก็ จะรอด แต่ ผู้ที่ ไม่ เชื่อจะต้องถูกลงพระอาชญา 17 มี คนเชื่อที่ ไหน
หมายสําคัญเหล่านี้ จะบังเกิดขึ้นที ่นั ้น คือเขาจะขับผีออกโดยนามของเรา เขาจะพูดภาษา
ใหม่หลายภาษา 18 เขาจะจับงู ได้ ถ้าเขาดื่มยาพิษอย่างใด จะไม่เป็ นอันตรายแก่ เขา และ
เขาจะวางมือบนคนไข้คนป่วย แล้วคนเหล่านั ้นจะหายโรค�
4

การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซู (ลก 24:50-53; กจ 1:6-11)
ครัน
้ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตรัสส ง
ั ่ เขาแล้ว พระองค์ ทรงถู กร ับ ขึ้น ไปในสวรรค์ ประทับ
เบื้องขวาพระหัตถ์ ของพระเจ้า 20 พวกสาวกเหล่า นั ้น จึง ออกไปเทศนาสัง่ สอนทุก แห่ง ทุก
ตําบล และองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงร่วมงานกับ เขา และทรงสนั บสนุน คํา สอนของเขาโดย
หมายสําคัญที่ประกอบนั ้น เอเมน
19
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

ลูกา

ผู้ เข ียนหนั งสือ เล่ มน ี้ คือ ลู กา ซึ่ง เป็น “แพทย์ ที่รก
ั � (คส 4:14) ท่านเป็น ชาวยิว และได้
เดินทางกับเปาโลบ่อยๆในการเที่ยวประกาศ และได้อยูกั
่ บเปาโลเมื่อท่านติดคุกที่กรุ งโรม

หลายคนที่ ปฏิเสธพระคัมภีร ์ ซึ่งไม่เชื่อเรือ
่ งพระคัมภีรเ์ ป็นหนั งสือที่ ได้ รับการดลใจจาก
พระเจ้า ได้ ให้ ความเห็ นว ่า หนั งสือ ลู กาก ับ หนั ง สื อม ัทธิว ได้ ลอกเลียนแบบมาจากหนั งสือ
มาระโก และเขาอ้างว่าหนั งสือมาระโกได้เขียนลอกมาจากอีกเล่มหนึ่ งที่ เรียกว่า “เล่ม Q”
ซึ่งเป็นคําที่ มนุษย์เล่าต่ อกันมา แต่ ความคิดนี้ ขัดแย้งกับคํากล่าวในหนั งสือลู กา 1:3 ที่ ว่า
ท่านลูกาได้เขียนด้วยความมัน
่ ใจและได้รบ
ั สิง่ ที่ได้เขียนไว้นั้นจาก “เบื้องบน�

หนั งสือ “ข่าวประเสริฐ ของพระเยซู� ทัง้ สามเล่ม แรกนอกจากหนั งสือ ลู กาน ี้ ได้ เข ียนไว้
ก่อนกรุ ง เยรู ซาเล็ม ถูก ทําลายในปี ค�ศ� 70 หน ังสือ ลูก าได้ รบ
ั การเขียนไว้ก่อนหนั ง สื อก ิ
จการ (ลก 1:3; กจ 1:11) และเป็นทีแน่
่ นอนว่าหนั งสือลูกาไม่ได้ลอกเลียนแบบมาจากหนั ง
สืออ่น
ื ๆ และไม่ได้มาจากการสืบหาหรือจากสิง่ ที่คนอื่นได้เห็นด้วยตาของท่านเอง ถึงแม้ว่า
หนั งสือมัทธิวมีจํานวนบทมากกว่าหนั งสือลูกาก็ตาม หนังสือลูกาก็เป็น “ข่าวประเสริฐของ
พระเยซู� ที่ยาวที่สุด
ข่าวประเสริฐของพระเยซู คริสต์ เรียบเรียงโดยท่านลู กานี้ได้ แสดงให้เราเห็นพระเยซู ใน
พระลักษณะของ “บุ ตรมนุษย์� ซึ่ง เป็น ฐานะของพระเยซู ที่ ลูก าชอบมากที่ สุด หน ังสือ ลูก
าเน้ น ถึง การประกอบด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ ์ มากกว่า “ข่าวประเสริฐ ของ
พระเยซู� อีกสามเล่ม (ลก 1:15, 41, 67; 3:22; 4:1, 14; 11:13; 24:49) หนังสือมัทธิวพูด
ถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ 12 ครัง้ และหนั งสือมาระโกพูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่กี่ ครัง้
แต่ หน ังสือ ลูก าพูด ถึง พระวิญญาณบริสุทธิ์ 17 ครัง้ หน ังสือ ลูก าเน้ น ถึง การอธิษฐานด้วย
หน ังสือ ลูก าเขียนไว้สําหรับ ชาวกรีก หน ังสื อม ัทธิว เขียนไว้สําหรับ ชาวยิว หน ังสื อมาระโก
เขียนไว้สําหรับชาวโรม

คํานํา
มี หลายคนได้ เรียบเรียงเรือ
่ งราวเหล่า นั ้น ซึ่ง เป็ นที ่ เชื่อ ได้ อย่างแน่ นอนในท่ามกลาง
เราทัง้ หลาย 2 ตามที่ เขาผู้ ได้ เห ็ นก ับ ตาเองตัง้ แต่ ต้น และเป็น ผู้ ประกาศพระวจนะนั ้น ได้
แสดงให้เรารู ้ 3 เรียนท่านเธโอฟีลัส ที่เคารพอย่างสูง ข้าพเจ้าเองก็ได้รู ทุ
้ กสิ่งอย่างถูกต้อง
ตัง้ แต่ต้น จึงได้เห็นดีด้วยที่ จะเรียบเรียงเรือ
่ งตามลําดับฝากให้ท่านด้วย 4 เพื่อท่านจะได้รู ้
แน่ นอนอันเกี่ยวกับเรือ
่ งราวเหล่านั ้น ซึ่งมีผู้แจ้งให้ท่านทราบแล้ว
1

ทูตสวรรค์พยากรณ์ ถึงการกําเนิ ดของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา

ในรัชกาลเฮโรด กษั ตริย์ ของยู เดีย มี ปุ โรหิต คนหนึ่ ง ชื่อ เศคาริยาห์ อยู่ ในเวรอาบี ยาห์
ภรรยาของเศคาริยาห์ ช่อ
ื เอลี ซาเบธ อยู่ ในตระกูล อาโรน 6 เขาทัง้ สองเป็น คนชอบธรรม
จําเพาะพระพักตร์พระเจ้า และดําเนิ น ตามพระบัญญั ติ และกฎทัง้ ปวงขององค์ พระผู้ เป็น
เจ้า ไม่ มี ที่ ติ เลย 7 แต่ เขาไม่ มี บุตร เพราะว่า นางเอลี ซาเบธเป็น หมัน และเขาทัง้ สองก็ ชรา
แล้ว 8 ต่อ มาขณะที่ เศคาริยาห์ทํา หน้าที่ ปุ โรหิต เข้า เฝ้า พระเจ้า เมื่อ ท่านอยู่เวรประจํา การ
ของท่าน 9 ท่านได้ สลากตามธรรมเนี ยมของปุโรหิต ต้องเข้าไปในพระวิหารขององค์ พระผู้
5
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10 ส่วนบรรดาประชาชนก็อธิษฐานอยูภ
่ ายนอกในเวลาเผา

เป็นเจ้าเพื่อเผาเครือ
่ งหอมบูชา
เครือ
่ งหอมนั ้น 11 ทูต สวรรค์ องค์ หน ่งึ ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า มาปรากฏแก่ เศคาริยาห์ ยืน
อยู่ ที่ ข้างขวาแท่น เผาเครือ
่ งหอมบู ชา 12 เมื่อ เศคาริยาห์เห ็ นก ็ ตกใจกลัว 13 แต่ ทูต สวรรค์
องค์นั ้นกล่าวแก่ท่านว่า “เศคาริยาห์เอ๋ย อย่ากลัวเลย ด้วยได้ทรงฟังคําอธิษฐานของท่าน
แล้ว นางเอลีซาเบธภรรยาของท่านจะมีบุตรเป็นผู้ชาย และท่านจะตัง้ ชื่อบุตรนั ้นว่า ยอห์น
14 ท่านจะมี ความปรีดาและยินดี และคนเป็ นอ ัน มากจะเปรมปรี ดิ ์ ที่ บุ ตรนั ้ นบัง เกิด มา
15 เพราะว่าเขาจะเป็ นใหญ่ในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็ นเจ้า เขาจะไม่ด่ ืมน้า
ํ องุน
่ หรือ
เหล้าเลย และเขาจะประกอบไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตัง้ แต่ ครรภ์ มารดา 16 เขาจะนํา
คนอิสราเอลหลายคนให้หน
ั กลับ มาหาองค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ของเขาทัง้ หลาย 17 เขา
จะนําหน้าพระองค์โดยแสดงอารมณ์ และฤทธิเ์ ดชอย่างเอลียาห์ ให้พ่อกลับคืนดีกับลูกและ
คนที่ ไม่ เชื่อ ฟัง ให้ กล ับ ได้ ปัญญาของคนชอบธรรม เพื่อ จัด เตรียมชนชาติ หน ่ง
ึ ไว้ให้ สมแก่
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า � 18 เศคาริยาห์ จึง ทูล ทูต สวรรค์ ว่า “ข้าพเจ้า จะรู แน่
้ ได้ อย่างไร เพราะ
ข้าพเจ้า ก็ ชราและภรรยาก็ อายุ มากแล้ว� 19 ฝ่ายทูต สวรรค์ นั้น จึง ตอบท่านว่า “เราคือ กา
เบรียลซึ่ง ยืนอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า และทรงใช้ให้มาพูด และนํา ข่าวดี นี้ มาแจ้ งกับท
่าน 20 ดู เถิด เพราะท่านมิ ได้ เชื่อ ถ้อยคํา ของเรา ถึง เรือ
่ งที่ จะสําเร็จ ตามกําหนด ท่านก็ จะ
เป็น ใบ้ แล ้ว ไม่ สามารถพูด ได้ จนถึง วันที ่ การณ์ เหล่า นี้ จะบังเกิด ขึ้น� 21 ฝ่ายคนทัง้ หลาย
ที่ คอยเศคาริยาห์ ก็ ประหลาดใจ เพราะท่านอยู่ในพระวิหารช้านาน 22 เมื่อท่านออกมาแล้
วก ็ พู ดก ับ เขาไม่ ได้ คนทัง้ หลายจึง หยัง่ รู ว
้ า่ ท่านได้ เห ็นนิ มิ ตในพระวิหาร เพราะท่านใช้ ใบ้
23
กับเขาและยังเป็นใบ้อยู่ ต่อมาเมื่อหมดเวรของท่านแล้ว ท่านก็กลับไปบ้าน 24 ภายหลัง
นางเอลี ซาเบธภรรยาของท่านก็ ตัง้ ครรภ์ แล้วไปซ่อนตัวอยู่หา้ เดือนพูด ว่า 25 “องค์ พระผู้
เป็นเจ้าได้ทรงกระทําเช่นนี้ แก่ข้าพเจ้า ในวันที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรดูข้าพเจ้า เพื่อนํา
ความอดสูของข้าพเจ้าที่มีอยูท่
่ ามกลางคนทัง้ ปวงไปเสีย�
การประกาศถึงการประสูติของพระคริสต์
พระเจ้า ทรงใช้ทูต สวรรค์ กาเบรียลนั ้น ให้มาย ัง เมืองหนึ่ ง ในแคว้น
กาลิลี ชื่อนาซาเร็ธ 27 มาถึงหญิงพรหมจารีคนหนึ่ งที่ได้หมันก
้ ันไว้กับชายคนหนึ่ งชื่อโยเซฟ
เป็นคนในวงศ์วานดาวิด หญิงพรหมจารีนั้นชื่อมารีย์ 28 ทูตสวรรค์มาถึงหญิงพรหมจารีนั้น
แล้ วว ่า “เธอผู้ ซ่ึง เป็ นที ่ ทรงโปรดปรานมาก จงจําเริญ เถิด องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงสถิต อยู่
กับเธอ เธอได้ รบ
ั พระพรท่ามกลางสตรีทัง้ ปวง� 29 เมื่อมารีย์เห็นทูตสวรรค์ องค์ นั ้น เธอก็
ตกใจเพราะคํา ของทู ตน น
ั ้ และรําพึง ว่า คํา กล่าวนั ้น จะหมายว่า อะไร 30 แล ้ วท ูต สวรรค์ จึง
กล่าวแก่เธอว่า “มารีย์เอ๋ย อย่ากลัวเลย เพราะเธอเป็ นที่พระเจ้าทรงโปรดปรานแล้ว 31 ดู
เถิด เธอจะตัง้ ครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่ ง จงตัง้ ชื่อบุตรนั ้ นว่า เยซู 32 บุตรนั ้นจะเป็น
ใหญ่ และจะทรงเรียกว่า เป็น บุตรของพระเจ้า สูงสุด พระเจ้า ซึ่ง เป็น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า จะ
ทรงประทานพระที่นั่ง ของดาวิด บรรพบุรุษ ของท่านให้ แก่ ท่าน 33 และท่านจะครอบครอง
วงศ์ วานของยาโคบสืบไปเป็น นิ ตย์ และอาณาจักรของท่านจะไม่ รู จั
้ ก สิน
้ สุด เลย� 34 ฝ่าย
มารีย์ ทูล ทูต สวรรค์ นั้ นว ่า “เหตุการณ์ นั ้น จะเป็น ไปอย่างไรได้ เพราะข้าพเจ้า ยัง หาได้ รว่ ม
กับชายใดไม่� 35 ทูตสวรรค์จึงตอบเธอว่า “พระวิญญาณบริสุทธิจ
์ ะเสด็จลงมาบนเธอ และ
ฤทธิเ์ ดชของผู้สูงสุดจะปกเธอ เหตุ ฉะนั ้นองค์ บริสุทธิที
์ ่ จะบังเกิด มานั ้นจะได้ เรียกว่า พระ
บุตรของพระเจ้า 36 ดูเถิด ถึงนางเอลีซาเบธ ญาติของเธอชราแล้ว ก็ยังตัง้ ครรภ์มีบุตรเป็น
26 เมื่อ ถึง เดือนที่ หก
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37 เพราะว่าไม่

ชายด้วย บัดนี้ นางนั ้นทีค
่ นเขาถือว่าเป็นหญิงหมันกมี
็ ครรภ์ได้หกเดือนแล้ว
มีสิ่งหนึ่ งสิง่ ใดซึ่งพระเจ้าทรงกระทําไม่ได้� 38 ส่วนมารียจ
์ ึงทูลว่า “ดูเถิด ข้าพเจ้าเป็นหญิง
คนใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้า ขอให้บังเกิดแก่ข้าพเจ้าตามคําของท่านเถิด� แล้วทูตสวรรค์
นั ้นจึงจากเธอไป
มารียเ์ ยีย
่ มเยียนนางเอลีซาเบธ

39 คราวนั ้นมารียจ
์ ึงรีบออกไปถึงเมืองหนึ่ งในแถบภูเขาแห่งยูเดีย 40 แล้วเข้าไปในเรือนข

องเศคาริยาห์ทักทายปราศรัยนางเอลีซาเบธ 41 ต่อมาเมื่อนางเอลีซาเบธได้ยน
ิ คําปราศรัย
ของมารีย์ ทารกในครรภ์ของเขาก็ดิน
้ และนางเอลีซาเบธก็ประกอบไปด้วยพระวิญญาณบริ
สุทธิ์ 42 จึงร้องเสียงดังว่า “ท่านได้รบ
ั พรท่ามกลางสตรีทัง้ ปวง และผู้บังเกิดจากครรภ์ของ
43
ท่านก็ได้รับพระพรด้วย เป็นไฉนข้าพเจ้าจึงได้ความโปรดปรานเช่นนี้ คือมารดาขององค์
พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าได้มาหาข้าพเจ้า 44 เพราะดูเถิด พอเสียงปราศรัยของท่านเข้าหู
ข้าพเจ้า ทารกในครรภ์ของข้าพเจ้าก็ดิ้นด้วยความยินดี 45 สตรีที่ได้เชื่อก็เป็นสุข เพราะว่า
จะสําเร็จตามพระดํารัสจากองค์พระผู้เป็นเจ้าที่มาถึงเขา�
คําสรรเสริญของมารีย์
นางมารีย์ จึง ว่า “จิ ตใจของข้าพเจ้า ก็ ยกย่ององค์ พระผู้ เป็น เจ้า 47 และวิญญาณของ
ข้าพเจ้าก็เกิดความปีติยินดีในพระเจ้า พระผูช
้ ว
่ ยให้รอดของข้าพเจ้า 48 เพราะพระองค์ทรง
ห่วงใยฐานะอัน ยากตํ่า แห่ง หญิง คนใช้ ของพระองค์ เพราะดู เถิด ตัง้ แต่ นี้ ไปคนทุก ชัว่ อายุ
จะเรียกข้าพเจ้าว่าผาสุก 49 เพราะว่าผู้ทรงฤทธิได้
์ ทรงกระทําการใหญ่กับข้าพเจ้า พระนาม
ของพระองค์ ก็ บริสุทธิ์ 50 พระกรุ ณาของพระองค์ มี แก่ บรรดาผู้ ยาํ เกรงพระองค์ ทุ กชั ่วอา
ยุสืบๆไป 51 พระองค์ ทรงสําแดงฤทธิด
์ ้วยพระกรของพระองค์ พระองค์ ทรงกระทําให้คนที
่ มี ใจเย่อ หยิง่ แตกฉานซ่านเซ็น ไป 52 พระองค์ ทรงถอดเจ้า นายจากพระที่ นั ่ง และทรงยก
ผู้น้อยขึ้น 53 พระองค์ ทรงโปรดให้คนอดอยากอิ่มด้วยสิ่งดี และพระองค์ ทรงกระทําให้คน
มัง่ มีไปมือเปล่า 54 พระองค์ทรงช่วยอิสราเอลผู้รับใช้ของพระองค์ คือทรงจดจําพระกรุ ณา
ของพระองค์ 55 ที่มีต่ออับราฮัมและต่อเชื้อสายของท่านเป็นนิ ตย์ ตามที่พระองค์ได้ตรัสไว้
กับบรรพบุรุษของเรา� 56 มารียอ
์ าศัยอยูก
่ ับนางเอลีซาเบธประมาณสามเดือน แล้วจึงกลับ
ไปยังบ้านของตน
46

การกําเนิ ดของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา

ครัน
้ เวลา ซึ่ง นาง เอ ลี ซา เบธ จะ คลอด บุตร ครบ ถ้วน แล้ว นาง ก็ คลอด บุตร เป็น ชาย
เพื่อนบ้านและญาติ พี่ น้ องของนางได้ ยิ นว ่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้ ทรงสําแดงพระมหา
กรุ ณาแก่ นาง เขาทัง้ หลายก็ พากันเปรมปรีดิ ์ด้วย 59 ต่อมาครัน
้ ถึงวันที ่แปดแล้ว เขาก็ พา
กันมาให้ทารกนั ้นเข้าสุ หนัต และเขาจะให้ช่อ
ื ทารกนั ้ นว่า เศคาริยาห์ ตามชื่อบิดา 60 ฝ่าย
มารดาจึงตอบว่า “ไม่ใช่ แต่ต้องให้ช่อ
ื ว่ายอห์น� 61 เขาพากันตอบนางว่า “ไม่มีผู้ใดในพวก
ญาติ ของท่านที่ มี ชื่ออย่างนั ้น� 62 แล้วเขาจึงใช้ใบ้กับบิดา ถามว่าท่านอยากจะให้บุ ตรนั ้น
ชื่อ อะไร 63 บิ ดาจึง ขอกระดานชนวนมาเขียนว่า “ชื่อ ของบุตรคือ ยอห์น� คนทัง้ หลายก็
ประหลาดใจนั ก 64 ในทันใดนั ้น ปากและลิน
้ ของท่านก็ คืนดี อีก แล ้ วท ่า นกล่า วสรรเสริญ
พระเจ้า 65 บรรดาเพื่อนบ้านของท่านก็ บังเกิดความกลัว และเหตุ การณ์ ทัง้ ปวงนั ้ นก็เลื่อง
ลือ ไปทัว่ แถบภูเขาแคว้น ยู เดีย 66 บรรดาคนที่ ได้ ยิ นก ็ จดจํา ไว้ ในใจและว่า “ทารกนั ้น จะ
เป็นอย่างไรหนอ� และพระหัตถ์ ขององค์ พระผู้เป็นเจ้าอยู่กับเขา 67 ฝ่ายเศคาริยาห์ผู้เป็น
57
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บิดาประกอบไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ แล ้ว ได้ พยากรณ์ ว่า “จงสรรเสริญ องค์ พระผู้
เป็น เจ้า พระเจ้า ของพวกอิสราเอล ด้วยว่า พระองค์ 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 โดยปากของพวกศาสดา
71 ว่า เราจะรอดพ้น จากพวกศั ตรู ของเราทัง
พยากรณ์ บริสุทธิของพระองค์
้ หลาย และพ้น
์
จากมือ ของคนทัง้ ปวงที่ ชงั เรา 72 จะทรงสําแดงพระกรุ ณาซึ่ง ทรงสัญญาแก่ บรรพบุรุษ
ของเรา และทรงระลึก ถึง พันธสัญญาบริสุทธิ์ ของพระองค์ 73 คือ คํา ปฏิญาณซึ่ง พระองค์
ได้ ทรงกระทํา ไว้กับ อับ ราฮัม บรรพบุรุษ ของเรา 74 ว่า เมื่อ เราทัง้ หลายพ้น จากมือศั ตรู ของ
เราแล้ว จะทรงโปรดให้เราปรนนิ บติ
ั พระองค์โดยปราศจากความกลัว 75 ด้วยความบริสุทธิ
์ และด้วยความชอบธรรมจําเพาะพระพักตร์พระองค์ ตลอดชีวต
ิ ของเรา 76 ท่านทารกเอ๋ย
เขาจะเรียกท่านว่า เป็น ศาสดาพยากรณ์ ของผู้ สูงสุด เพราะว่า ท่านจะนํา หน้า องค์ พระผู้
เป็น เจ้า เพื่อ จะจัด เตรียมมรรคาของพระองค์ ไว้ 77 เพื่อ จะให้ชนชาติ ของพระองค์ มี ความรู ้
ถึงความรอด โดยการทรงยกบาปของเขา 78 โดยพระทัยเมตตากรุ ณาแห่งพระเจ้าของเรา
แสงอรุ ณจากเบื้องสูงจึงมาเยีย
่ มเยียนเรา 79 เพื่อจะส่องสว่างแก่คนทัง้ หลายผู้อยู่ในที่มืด
และในเงาแห่ง ความตาย เพื่อ จะนํา เท้า ของเราไปในทางสันติ สุข � 80 ฝ่ายทารกนั ้ นก ็ ได้
เจริญวัยขึ้น และจิตวิญญาณก็มีกําลังทวีขึ้น และไปอาศัยในถิน
่ ทุรกันดารจนถึงวันที ่ท่าน
จะได้มาปรากฏแก่ชนชาติอิสราเอล
68

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

1 อยู่ มาคราวนั ้น

มี รับสัง่ จากซี ซาร์ ออก ัสตัส ให้จดทะเบียนสํา มะโนครัวท ั วท
่ ง
ั ้ แผ่น ดิน
เมื่อคีรินิอส
ั เป็นเจ้าเมืองซีเรีย� 3 คนทัง้ ปวง
ต่างคนต่างได้ไปขึ้นทะเบียนยังเมืองของตน 4 ฝ่ายโยเซฟก็ข้น
ึ ไปจากเมืองนาซาเร็ธแคว้น
กาลิ ลีถึงเมืองของดาวิด ชื่อเบธเลเฮมแคว้นยูเดียด้วย (เพราะว่าเขาเป็นวงศ์ วานและเชื้อ
สายของดาวิด� 5 เขาได้ไปกับมารียที
์ ่เขาได้หมัน
้ ไว้แล้ว เพื่อจะขึ้นทะเบียนและนางมีครรภ์
6 เมื่อเขาทัง
้ สองยังอยู่ที่ นั่น ก็ถึงเวลาที่ มารีย์จะประสู ติ บุตร 7 นางจึงประสู ติ บุตรชายหัวปี
เอาผ้าอ้อมพันและวางไว้ในรางหญ้า เพราะว่าไม่มีที่ว่างให้เขาในโรงแรม
2 (นี่ เป็ นครง
ั ้ แรกที่ได้จดทะเบียนสํามะโนครัว

ทูตสวรรค์ประกาศแก่พวกผู้เลี้ยงแกะ

ในแถบนั ้น มี คนเล ี้ ยงแกะอยู่ ในทุ่ง นา เฝ้า ฝูง แกะของเขาในเวลากลางคืน 9 ดู เถิด มี
ทูตสวรรค์ขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้ามาปรากฏแก่เขา และรัศมีขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้าส่องล้อม
รอบเขา และเขากลั วน ัก 10 ฝ่ายทูต สวรรค์ องค์ นั ้น กล่าวแก่ เขาว่า “อย่า กลัว เลย เพราะดู
เถิด เรานําข่าวดีมายังท่านทัง้ หลาย คือความปรีดียิง่ ซึ่งจะมาถึงคนทัง้ ปวง 11 เพราะว่าใน
วัน นี้ พระผู้ ชว
่ ยให้รอดของท่านทัง้ หลาย คือ พระคริสต์ เจ้า มาบ ัง เกิด ที่ เมืองดาวิด 12 นี่ จะ
เป็นหมายสําคัญแก่ท่านทัง้ หลาย คือท่านจะได้พบพระกุมารนั ้นพันผ้าอ้อมนอนอยู่ในราง
หญ้า� 13 ทันใดนั ้น มีชาวสวรรค์หมู่หน่ึงมาอยู่กับทูตสวรรค์องค์นั ้ นร่วมสรรเสริญพระเจ้า
ว่า 14 “รัศมี ภาพจงมี แด่ พระเจ้า ในที่ สูงสุด และบนแผ่น ดิน โลกสันติสุข จงมี ท่ามกลาง
มนุษย์ ทัง้ ปวง ซึ่ง ทรง โปรดปราน นั ้น� 15 ต่อ มา เมื่อ ทูต สวรรค์ เหล่ า นั ้น ไป จาก เขา ขึ้น สู่
สวรรค์ แล้ว พวกเลี้ยงแกะได้ พู ดก ั นว ่า “บัดนี้ ให้ เราไปยัง เมืองเบธเลเฮม ดู เหตุการณ์ ที่
เก ิด ขึ้น นั ้น ซึ่ง องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้ ทรงแจ้ง แก่ เรา � 16 เขาก็ รีบไปแล้ว พบนางมารีย์ กับ
8
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โยเซฟและพบพระกุมารนั ้น นอนอยู่ ในรางหญ้า ครัน
้ เขาได้ เห ็น แล้ว จึง เล่า เรือ
่ งซึ่ง เขา
ได้ยน
ิ ถึงพระกุมารนั ้น 18 คนทัง้ ปวงที่ ได้ ยินก็ประหลาดใจด้วยเนื้ อความที่ คนเลี้ยงแกะได้
บอกแก่ เขา 19 ฝ่ายนางมารีย์ก็ เก็บบรรดาสิง่ เหล่า นี้ ไว้ในใจ และรําพึงอยู่ 20 คนเลี้ยงแกะ
จึงกลับไปยกย่องสรรเสริญพระเจ้า เพราะเหตุ การณ์ ทัง้ ปวงซึ่งเขาได้ยน
ิ และได้ เห็น ดังได้
กล่าวไว้แก่เขาแล้ว
17

พระกุมารเยซูทรงเข้าสุหนัต (ลก 1:59)

ครัน
้ ครบแปดวัน แล้ว เป็ นว ัน ให้ พระกุมารนั ้น เข้า สุ หน ัต เขาจึง ให้ นามว่า เยซู ตาม
ซึ่ง ทูต สวรรค์ ได้ กล ่าวไว้ ก่อนยั งม ิ ได้ ปฏิสนธิ ในครรภ์ 22 เมื่อ วัน ทํา พิธี ชาํ ระตัว ของนาง
มารีย์ ตามพระราชบัญญั ติ ของโมเสสเสร็จ ลงแล้ว เขาทัง้ หลายจึง นํา พระกุมารไปยัง กรุ ง
เยรู ซาเล็มจะถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า 23 (ตามที่เขียนไว้แล้วในพระราชบัญญัติขององค์
พระผู้เป็นเจ้าว่า “บุตรชายทุกคนที่เบิกครรภ์ครัง้ แรก จะได้เรียกว่าเป็นผู้บริสุทธิถวายแด่
์
องค์พระผู้เป็นเจ้า�) 24 และถวายเครือ
่ งบูชาตามที่ได้ตรัสสง
ั ่ ไว้แล้วในพระราชบัญญัติของ
องค์พระผู้เป็นเจ้าคือ ‘นกเขาคู่หนึ่ ง หรือนกพิราบหนุ่มสองตัว�
21

สิเมโอนผู้ชรากับพระกุมารเยซู

ดู เถิด มี ชายคนหนึ่ ง ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม ชื่อ สิ เมโอน เป็น คนชอบธรรมและเกรงกลัว
พระเจ้า และคอยเวลาซึ่ง พวกอิสราเอลจะได้ รบ
ั ความบรรเทาทุกข์ และพระวิญญาณบริ
สุทธิ ์ ทรงสถิ ตก ั บท ่าน 26 พระวิญญาณบริ สุทธิ ์ ได้ ทรงสําแดงแก่ ท่านว่า ท่านจะไม่ ตาย
จนกว่า จะได้ เห ็ นพระคริสต์ ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า 27 สิ เมโอนเข้าไปในพระวิหารโดยพระ
วิญญาณทรงนํา และเมื่อบิดามารดาได้นําพระกุมารเยซูเข้าไป เพื่อจะกระทําแก่พระกุมาร
ตามธรรมเนี ยมแห่งพระราชบัญญัติ 28 สิเมโอนจึงอุ้มพระกุมาร และสรรเสริญพระเจ้าว่า
29 “ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็ น เจ้า บัดนี้ พระองค์ ทรงให้ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ ไปเป็นสุข ตามพระ
ดํารัสของพระองค์ 30 เพราะว่าตาของข้าพระองค์ได้เห็นความรอดของพระองค์แล้ว 31 ซึ่ง
พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้ต่อหน้าบรรดาชนชาติ ทัง้ หลาย 32 เป็นความสว่างส่องแสงแก่
คนต่างชาติ และเป็น สง่า ราศี ของพวกอิสราเอล ชนชาติ ของพระองค์� 33 ฝ่ายโยเซฟกับ
มารดาของพระกุมารก็ประหลาดใจ เพราะถ้อยคําซึ่งท่านได้กล่าวถึงพระกุมารนั ้น 34 แล้ว
สิ เมโอนก็ อวยพรแก่ เขา แล ้ วกล่า วแก่ นางมารีย์ มารดาของพระกุ มารนั ้ นว ่า “ดู ก่อนท่าน
ทรงตัง้ พระกุมารนี้ ไว้เป็นเหตุให้หลายคนในพวกอิสราเอลล้มลงหรือยกตัง้ ขึ้น และจะเป็น
หมายสําคัญซึ่งคนปฏิเสธ 35 เพื่อความคิดในใจของคนเป็ นอันมากจะได้ ปรากฏแจ้ง (เออ
ถึงจิตใจของท่านเองก็ยงั จะถูกดาบแทงทะลุด้วย)”
25

นางอันนาหญิงผู้พยากรณ์

ยั งม ี ผู้ พยากรณ์ หญิง คนหนึ่ ง ชื่ ออ ันนา บุ ตรสาวฟานู เอลในตระกูล อาเชอร์ นางเป็น
คนชรามากแล้ว มีสามีตัง้ แต่ยังเป็นสาวพรหมจารีอยู่ และอยูด
่ ้วยกันเจ็ดปี 37 แล้วก็เป็นม
่า ยมาจนถึง อายุ แปดสิบ สี่ ปี นางมิ ได้ ไปจากพระวิหารเลย อยู่ รับ ใช้ พระเจ้า ด้วยการถือ อด
อาหารและอธิษฐาน ทัง้ กลางวัน กลางคืน 38 ในขณะนั ้น ผู้ หญิง คนนี้ ก็ เข ้า มาขอบพระคุณ
องค์ พระผู้เป็นเจ้าเช่นกัน และกล่าวถึงพระกุมารให้คนทัง้ ปวงที่ คอยการทรงไถ่ อยู่ในกรุ ง
เยรู ซาเล็มฟัง
36

ทัง้ ครอบครัวกลับไปยังเมืองนาซาเร็ธ
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39 ครัน
้ โยเซฟกับนางมารีย์ได้กระทําการทัง้ ปวงตามพระราชบัญญัติขององค์พระผู้เป็น

เจ้าเสร็จแล้ว จึงกลับไปถึงนาซาเร็ธเมืองของตนในแคว้นกาลิลี 40 พระกุมารนั ้นกเจริ
็ ญวัย
และเข้มแข็งขึ้นฝ่ายจิตวิญญาณ ประกอบด้วยสติปัญญา และพระคุณของพระเจ้าอยูก
่ ับท
่าน
พระเยซูเมื่ออายุสิบสองพรรษาทรงเยีย
่ มกรุ งเยรู ซาเล็ม

ฝ่ายบิดามารดาเคยขึ้น ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม ในการเลี้ยงเทศกาลปัส กาทุก ปี ๆ 42 เมื่อ
พระ กุมาร มี พระ ชนมายุ สิ บ สอง พรรษา เขา ทัง้ หลาย ก็ ขึ้น ไป ยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม ตาม
ธรรมเนี ยมการเลี้ยงนั ้น 43 เมื่อ ครบกําหนดวัน เลี้ยงกัน แล้ว ขณะเขากําลัง กลับ ไป พระ
กุมาร เยซู ก็ ยัง ค้าง อยู่ ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม ฝ่าย โย เซฟ กับ มารดา ของ พระองค์ ก็ ไม่รู ้ 44 แต่
เพราะเขาทัง้ สองคิดว่าพระกุมารนั ้นอยู่ในหมู่คนที ่มาด้วยกัน เขาจึงเดินทางไปได้ วันหนึ่ ง
แล้วหาพระกุมารในหมู่ ญาติ พี่น้ องและพวกคนที่ รู จั
้ กกัน 45 เมื่อไม่ พบ พวกเขาจึงกลับไป
เที่ยวหาพระองค์ที่กรุ งเยรู ซาเล็ม 46 ต่อมาครัน
้ หามาได้สามวันแล้ว จึงพบพระกุมารนั ่งอยู่
ในพระวิหารท่ามกลางพวกอาจารย์ ฟังและไต่ถามพวกอาจารย์เหล่านั ้นอยู่ 47 คนทัง้ ปวงที่
ได้ยินก็ประหลาดใจในสติปัญญาและคําตอบของพระกุมารนั ้น 48 ฝ่ายเขาทัง้ สองเมื่อเห็น
พระกุมารแล้ วก็ประหลาดใจ มารดาจึงถามพระกุมารว่า “ลูกเอ๋ย ทําไมจึงทําแก่ เราอย่าง
นี้ ดูเถิด พ่อกับแม่แสวงหาเป็นทุกข์นั ก� 49 พระกุมารจึงตอบเขาทัง้ สองว่า “ท่านเที่ยวหา
ฉั นทําไม ท่านไม่ทราบหรือว่า ฉั นต้องกระทําพระราชกิจแห่งพระบิดาของฉั น� 50 เขาทัง้
สองก็ไม่เข้าใจคําซึ่งพระกุมารกล่าวแก่เขา 51 แล้วพระกุมารก็ลงไปกับเขาไปยังเมืองนาซา
เร็ธ อยู่ ใต้ ความปกครองของเขา มารดาก็ เก ็บ เรือ
่ งราวทัง้ หมดนั ้น ไว้ในใจ 52 พระเยซู ก็ได้
จําเริญ ขึ้น ในด้านสติ ปัญญา ในด้านร่างกาย และเป็ นที ่ ชอบจําเพาะพระเจ้า และต่อ หน้า
คนทัง้ 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 เฮโรดเป็น
เจ้า เมืองกาลิ ลี ฟี ลิ ปน ้ องชายของเฮโรดเป็น เจ้า เมือ งอิ ทู เรียก ับ บริเวณแคว้น ตราโคนิ ติ ส
ลีซาเนี ยสเป็นเจ้าเมืองอาบีเลน 2 อันนาสกับคายาฟาสเป็นมหาปุโรหิต คราวนั ้นพระวจนะ
ของพระเจ้ามาถึงยอห์นบุตรชายเศคาริยาห์ในถิน
่ ทุรกันดาร 3 แล้วยอห์นจึงไปทัว่ บริเวณ
รอบแม่น้ําจอร์แดน ประกาศเรือ
่ งบัพติศมาอันสําแดงการกลับใจใหม่ เพื่อจะทรงยกความ
ผิด บาปเสีย ได้ 4 ตามที่ มี เข ียนไว้ แล ้ว ในหนั งสือ ถ้อยคํา ของอิส ยาห์ ศาสดาพยากรณ์ ว่า
“เสียงผู้รอ
้ งในถิน
่ ทุรกันดารว่า ‘จงเตรียมมรรคาแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า จงกระทําหนทาง
ของพระองค์ให้ตรงไป 5 หุบเขาทุกแห่งจะถมให้เต็ม ภูเขาและเนิ นทุกแห่งจะให้ต่ําลง ทาง
คดจะกลายเป็น ทางตรง และทางที่ ขรุ ขระจะกลายเป็น ทางราบ 6 เนื้ อ หนั ง ทัง้ ปวงจะได้ เห
็น ความรอดของพระเจ้า� ” 7 ยอห์น จึง กล่าวแก่ ประชาชนที่ ออกมารับ บัพ ติศ มาจากท่าน
ว่า “โอ เจ้ าชาติ งู ร้าย ใครได้ เตือนเจ้า ให้ หนี จากพระอาชญาซึ่ง จะมาถึง นั ้น 8 เหตุ ฉะนั ้น
จงพิ สู จน ์ การกลับ ใจของเจ้า ด้วยผลที่ เกิด ขึ้น อย่า นึ ก เหมาเอาในใจว่า ตัว มี อบ
ั ราฮัม เป็น
บิดา เพราะเราบอกเจ้า ทัง้ หลายว่า พระเจ้า ทรงฤทธิ์ สามารถจะให้ บุ ตรเกิด ขึ้ นก ับ อับ รา
ฮัม จากก้อนหิน เหล่า นี้ ได้ 9 บัดนี้ ขวานวางไว้ที่ โคนต้นไม้ แล้ว และทุก ต้ นที ่ ไม่ เก ิด ผลดี จะ
ต้องตัดเสียแล้วโยนทิง้ ในกองไฟ� 10 ฝ่ายประชาชนจึงถามท่านว่า “เราจะต้องทําประการ
1
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ใด�
“ผู้ใดมี เสื้อสองตัว จงปันให้แก่ คนไม่ มี และใครมี อาหาร จงปัน
ให้เหมือนกัน � 12 พวกเก็บ ภาษี ก็ มาขอรับ บัพ ติศ มาด้วย และถามท่านว่า “อาจารย์เจ้าข้า
พวกข้าพเจ้าต้องทําประการใด� 13 ท่านจึงตอบเขาว่า “เจ้าทัง้ หลายอย่าเก็บภาษี เกินพิกัด
� 14 ฝ่ายพวกทหารถามท่านด้วยว่า “พวกข้าพเจ้า เล่า จะต้องทํา ประการใด� ท่านตอบ
เขาว่า “อย่า กดขี่ ผู้ ใด อย่า หาความใส่ ผู้ ใด แต่ จงพอใจในค่า จ้างของตน� 15 เมื่อ คนทัง้
หลายกําลัง คอยพระคริสต์ อยู่ และได้ ใคร่ครวญถึง ยอห์ นว ่า ตั วท ่านเป็น พระคริสต์ หรือม ิ
ใช่ 16 ยอห์น จึง ตอบเขาทัง้ หลายว่า “เราให้เจ้ ารับ บัพ ติศ มาด้วยนํ้า ก็ จริง แต่ จะมี พระองค์
หน่ง
ึ เสด็จมาทรงมีอิทธิฤทธิยิ
์ ง่ กว่าเราอีก ซึ่งเราไม่คู่ควรแม้จะแก้สายฉลองพระบาทของ
พระองค์ พระองค์นั ้นจะทรงให้เจ้าทัง้ หลายรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิแ
์ ละด้วย
17
ไฟ พระหัตถ์ของพระองค์ถือพลว
ั ่ พร้อมแล้วเพื่อจะทรงชําระลานข้าวของพระองค์ให้ทัว่
และเพื่อจะเก็บข้าวไว้ในยุง้ ฉางของพระองค์ แต่พระองค์จะทรงเผาแกลบด้วยไฟที่ไม่รูดั
้ บ
18
19
� ยอห์น จึง ประกาศตัก เตือนอีก หลายประการแก่ คนทัง้ หลาย ฝ่ายเฮโรดเจ้า เมือง
เมื่อถูกยอห์นว่าติเตียนเพราะเรือ
่ งนางเฮโรเดียภรรยาของน้ องชายชื่อฟีลิป และเพราะการ
ชัวท
่ ัง้ หมดที่ เฮโรดได้ กระทํานั ้น 20 เฮโรดยังทําความชัวน
่ ี้เพิม
่ กั บที่ได้ ทํามาแล้ว คือได้ จับ
ยอห์นจําไว้ในคุก
11 ท่านจึง ตอบเขาว่า

พระเยซูทรงรับบัพติศมาและประกอบด้วยพระวิญญาณ (มธ 3:13-17; มก 1:9-11)

อยู่ มาเมื่อ คนทัง้ ปวงรับ บัพ ติศ มา และพระเยซู ทรงรับ บัพ ติศ มาด้วย ขณะเมื่อ ทรง
อธิษฐานอยู่ ท้องฟ้าก็แหวกออก 22 และพระวิญญาณบริสุทธิท
์ รงรู ปสัณฐานเหมือนนกเขา
ได้ ลงมาบนพระองค์ และพระสุรเสียงมาจากฟ้าสวรรค์ ว่า “ท่านเป็นบุตรที่รก
ั ของเรา เรา
ชอบใจท่านมาก�
21

วงศ์ตระกูลของพระเยซูทางมารียม
์ ารดาของพระองค์

(ตามความคาดหมายของคน
ทัง้ หลาย� เข ้า ใจว่า เป็น บุตรโยเซฟ ซึ่ง เป็น บุตรเฮลี 24 ซึ่ง เป็น บุ ตรม ัทธัต ซึ่ง เป็น บุตรเลวี
ซึ่งเป็นบุตรเมลคี ซึ่งเป็นบุตรยันนาย ซึ่งเป็นบุตรโยเซฟ 25 ซึ่งเป็นบุ ตรมัทธาธีอส
ั ซึ่งเป็น
26
บุตรอาโมส ซึ่งเป็นบุตรนาฮูม ซึ่งเป็นบุตรเอสลี ซึ่งเป็นบุตรนั กกาย ซึ่งเป็นบุตรมาอาท
ซึ่งเป็นบุตรมัทธาธีอส
ั ซึ่งเป็นบุตรเสเมอิน ซึ่งเป็นบุตรโยเซฟ ซึ่งเป็นบุตรยูดาห์ 27 ซึ่งเป็น
บุตรโยอานาห์ ซึ่งเป็นบุตรเรซา ซึ่งเป็นบุตรเศรุ บบาเบล ซึ่งเป็นบุตรเซลาทิเอล ซึ่งเป็นบุตร
เนรี 28 ซึ่งเป็นบุตรเมลคี ซึ่งเป็นบุตรอัดดี ซึ่งเป็นบุตรโคสัม ซึ่งเป็นบุตรเอลมาดัม ซึ่งเป็น
บุตรเอร์ 29 ซึ่งเป็นบุตรโยซี ซึ่งเป็นบุตรเอลีเยเซอร์ ซึ่งเป็นบุตรโยริม ซึ่งเป็นบุตรมัทธัต ซึ่ง
เป็น บุตรเลวี 30 ซึ่ง เป็น บุตรสิ เมโอน ซึ่ง เป็น บุตรยู ดาห์ ซึ่ง เป็น บุตรโยเซฟ ซึ่ง เป็น บุตรโย
นาน ซึ่งเป็นบุตรเอลียาคิม 31 ซึ่งเป็นบุตรเมเลอา ซึ่งเป็นบุตรเมนนั น ซึ่งเป็นบุตรมัทตะธา
ซึ่งเป็นบุตรนาธัน ซึ่งเป็นบุตรดาวิด 32 ซึ่งเป็นบุตรเจสซี ซึ่งเป็นบุตรโอเบด ซึ่งเป็นบุตรโบ
อาส ซึ่งเป็นบุตรสัลโมน ซึ่งเป็นบุตรนาโซน 33 ซึ่งเป็นบุตรอัมมี นาดับ ซึ่งเป็นบุตรราม ซึ่ง
เป็นบุตรเฮสโรน ซึ่งเป็นบุตรเปเรศ ซึ่งเป็นบุตรยูดาห์ 34 ซึ่งเป็นบุตรยาโคบ ซึ่งเป็นบุตรอิส
อัค ซึ่งเป็นบุตรอับราฮัม ซึ่งเป็นบุตรเทราห์ ซึ่งเป็นบุตรนาโฮร์ 35 ซึ่งเป็นบุตรเสรุ ก ซึ่งเป็น
บุตรเรกู ซึ่งเป็นบุตรเปเลก ซึ่งเป็นบุตรเอเบอร์ ซึ่งเป็นบุตรเซลาห์ 36 ซึ่งเป็นบุตรเคนั น ซึ่ง
เป็น บุตรอารฟาซัด ซึ่ง เป็น บุตรเชม ซึ่ง เป็น บุตรโนอาห์ ซึ่ง เป็น บุตรลาเมค 37 ซึ่ง เป็น บุตร
เมธูเสลาห์ ซึ่งเป็นบุตรเอโนค ซึ่งเป็นบุตรยาเรด ซึ่งเป็นบุตรมาหะลาเลล ซึ่งเป็นบุตรเคนั
น 38 ซึ่งเป็นบุตรเอโนช ซึ่งเป็นบุตรเสท ซึ่งเป็นบุตรอาดัม ซึ่งเป็นบุตรพระเจ้า
23 เมื่อพระเยซู ทรงมีพระชนมายุประมาณสามสิบพรรษา

ลูกา 4:1
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พระเยซูทรงถูกทดลอง (มธ 4:1-11; มก 1:12-13)

พระเยซู ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ ์ ได้ เสด็จ กลับ ไปจากแม่ น้ํา จอร์แดน และ
พระวิญญาณได้ ทรงนํา พระองค์ ไปในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร 2 ทรงถูก พญามารทดลองถึง สี่ สิ บวัน
ในวันเหล่านั ้นพระองค์มิได้เสวยอะไรเลย และเมื่อสิน
้ สี่สิบวันแล้ว พระองค์ทรงอยากพระ
กระยาหาร 3 พญามารจึง ทูล พระองค์ ว่า “ถ้า ท่านเป็น พระบุตรของพระเจ้า จงสั ่งก ้อนหิน
นี้ ให้กลายเป็นขนมปัง� 4 ฝ่ายพระเยซู ตรัสตอบมารว่า “มีพระคัมภีรเข
์ ียนไว้ว่า ‘มนุษย์จะ
บํารุ งชีวตด
ิ ้วยอาหารสิง่ เดียวก็หามิได้ แต่บํารุ งด้วยพระวจนะทุกคําของพระเจ้า� ” 5 แล
้ว พญามารจึง นํา พระองค์ ข้น
ึ ไปยังภูเขาที่ สูง สําแดงบรรดาราชอาณาจักรทัว่ พิภพในขณะ
เดียวให้พระองค์ทอดพระเนตร 6 แล้วพญามารได้ทูลพระองค์ว่า “อํานาจทัง้ สิน
้ นี้ และสง่า
ราศี ของราชอาณาจั กรน น
ั ้ เราจะยกให้ แก่ ท่าน เพราะว่า มอบเป็น สิทธิไว้แก่ เราแล้ว และ
เราปรารถนาจะให้แก่ ผู้ใดก็ จะให้แก่ ผู้นั ้น 7 เหตุ ฉะนั ้น ถ้าท่านจะกราบนมัสการเรา สรรพ
สิง่ นั ้นจะเป็นของท่านทัง้ หมด� 8 ฝ่ายพระเยซูตรัสตอบมารว่า “อ้ายซาตาน จงถอยไปข้าง
หลัง เรา เพราะมี พระคัมภีร ์เข ียนไว้ ว่า ‘จงนมัสการองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ผู้ เป็น พระเจ้า ของ
ท่าน และปรนนิ บั ติ พระองค์ แต่ ผู้ เดียว � ” 9 แล ้ว มารจึง นํา พระองค์ ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม
และให้พระองค์ประทับอยที
ู่ ่ยอดหลังคาพระวิหาร แลวท
้ ูลพระองค์ว่า “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 สวรรค์ จะ
เอามือประคองชูท่านไว้ เกรงว่าในเวลาหนึ่ งเวลาใดเท้าของท่านจะกระแทกหิน� ” 12 พระ
เยซู จึง ตรัสตอบมารว่า “มี คํา กล่าวไว้ว่า ‘อย่า ทดลององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ผู้ เป็น พระเจ้า ของ
ท่าน� ” 13 เมื่อพญามารทําการทดลองทุกอย่างสิน
้ แล้ว จึงละพระองค์ไปชัว่ คราว
1

พระเยซูทรงประกอบด้วยพระวิญญาณในแคว้นกาลิลี (มธ 4:12-16; มก 1:14)

14 พระเยซูได้เสด็จกลับไปด้วยฤทธิเ์ ดชแห่งพระวิญญาณยังแคว้นกาลิลี

และกิตติศัพท์

ของพระองค์เลื่องลือไปตามถิน
่ โดยรอบ 15 พระองค์ทรงสัง่ สอนในธรรมศาลาต่างๆของเขา
และได้รบ
ั ความสรรเสริญจากคนทัง้ ปวง

พระเยซูเสด็จกลับไปยังธรรมศาลาในเมืองนาซาเร็ธ

แล ้ว พระองค์ เสด็จ มาถึง เมืองนาซาเร็ธ เป็ นที ่ ซ่ึง พระองค์ ทรงเจริญวัย ขึ้น พระองค์
เสด็จ เข้าไปในธรรมศาลาในวัน สะบาโตตามเคย และทรงยืน ขึ้น เพื่อ จะอ่านพระคัมภีร ์
17 เขาจึงส่งพระคัมภีรอ
์ ส
ิ ยาห์ศาสดาพยากรณ์ ให้แก่พระองค์ เมื่อพระองค์ทรงคลี่หนังสือ
นั ้นออก ก็ค้นพบข้อที่เขียนไว้ว่า 18 ‘พระวิญญาณแห่งองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าสถิตอยูบ
่ นข้าพเจ้า
เพราะว่าพระองค์ ได้ ทรงเจิมตัง้ ข้าพเจ้าไว้ให้ประกาศข่าวประเสริฐแก่ คนยากจน พระองค์
ได้ ทรงใช้ข้าพเจ้าให้รก
ั ษาคนที่ ชอกชํ้าระกําใจ ให้ร้องประกาศอิสรภาพแก่ บรรดาเชลย ให้
ประกาศแก่ คนตาบอดว่าจะได้ เห็นอีก ให้ปล่อยผู้ฟกชํ้าเป็ นอิสระ 19 และให้ประกาศปี แห่
งความโปรดปรานขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า � 20 แล ้ว พระองค์ ทรงม้วนหนั งสือ ส่ง คืนให้ แก่
เจ้า หน้าที่ แล ้ว ทรงนั ่ง ลงและตาของคนทัง้ ปวงในธรรมศาลาก็ เพ่ง ดู พระองค์ 21 พระองค์
จึงเริม
์
้ ที่ ท่านได้ยินกับหูของท่านก็สําเร็จในวันนี้ แล้ว� 22 คน
่ ตรัสแก่เขาว่า “คัมภีรตอนนี
ทัง้ ปวงก็ เป็น พยานรับรองคํา ของพระองค์ และประหลาดใจด้วยถ้อยคํา อัน ประกอบด้วย
คุณ ซึ่ง ออกมาจากพระโอษฐ์ ของพระองค์ และว่า “คนนี้ เป็น บุตรชายของโยเซฟมิ ใช่ หรือ
16
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� พระองค์ จึง ตรัส แก่ เขาว่า “ท่านทัง้ หลายจะกล่าวคํา สุภาษิ ต ข้อ นี้ แก่ เราเป็น แน่ คือ
ว่า ‘หมอจงรักษาตัว เองเถิด คือ บรรดาการซึ่ง เราได้ ยิ นว ่า ท่านได้ กระทํา ในเมืองคาเปอร
นาอุม จงกระทํา ในเมืองของตนที่ นี่ ด้วย � ” 24 พระองค์ ตรั สว ่า “เราบอกความจริง แก่
ท่านทัง้ หลายว่า ไม่มี ศาสดาพยากรณ์ คนใดได้ รบ
ั การต้อนรับ ในบ้านเมืองของตน 25 แต่
เราบอกความจริง แก่ ท่านทัง้ หลายว่า มี หญิ งม ่ายหลายคนในพวกอิสราเอลคราวเอลี ยาห์
เมื่อ ท้องฟ้า ปิด เสีย ถึง สามปี กับ หกเดือนจึง เกิ ดก ัน ดารอาหารมากทัว่ แผ่น ดิน 26 และเอ
ลี ยาห์ มิได้ รับ ใช้ ให้ ไปหาหญิ งม ่ายคนใด เว้น แต่ หญิ งม ่ายคนหนึ่ ง ในบ้านศาเรฟัท แคว้น
เมืองไซดอน 27 และมีคนโรคเรือ
้ นหลายคนในพวกอิสราเอลคราวเอลีชาศาสดาพยากรณ์
แต่ ไม่มี ผู้ ใดได้ รบ
ั การรักษาให้หายโรคนั ้น เลย เว้น แต่ นาอามานชาวซีเรีย� 28 เมื่อ คนทัง้
ปวงในธรรมศาลาได้ ยน
ิ ดังนั ้ นก็โกรธยิง่ นั ก 29 จึงลุกขึ้นผลักพระองค์ ออกจากเมือง พาไป
ยังแง่ของเงื้อมเขาที่ เมืองของเขา ซึ่ง ตัง้ อยู่บนเนิ น นั ้น หมายจะผลัก พระองค์ ลงไป 30 แต่
พระองค์ทรงดําเนิ นผ่านท่ามกลางเขาพ้นไป
23

พระเยซูทรงขับพวกผีในเมืองคาเปอรนาอุม (มก 1:23-26)

พระองค์ เสด็จ ลงไปถึง เมืองคาเปอรนาอุม แคว้น กาลิ ลี และได้ สัง่ สอนเขาทัง้ หลาย
ทุกวันสะบาโต 32 คนทัง้ ปวงก็อัศจรรย์ใจด้วยการสอนของพระองค์ เพราะคําของพระองค์
ประกอบด้วยอํานาจ 33 มี ชายคนหนึ่ ง ในธรรมศาลาที่ มี ผี โสโครกเข้า สิง เขาร้องเสียงดัง
34 กล่าวว่า “ไฮ้ พระเยซู ชาวนาซาเร็ธ ปล่อยเราไว้ เราเกี่ยวข้อ งอะไรกั บท ่านเล่า ท่านมา
เพื่อ จะทําลายเราหรือ เรารู ว
้ า่ ท่านเป็น ผู้ ใด ท่านคือ องค์ บริสุทธิของพระเจ้
า� 35 พระเยซู
์
จึง ตรัส ห้ามมั นว ่า “จงนิ่ ง เสีย ออกมาจากเขาซิ� เมื่อ ผี นั้น ได้ ทําให้ เขาล้ม ลงท่า มกลาง
ประชาชนแล้ว ก็ ออกมาจากเขา แต่ มิได้ ทํา อันตรายเขาเลย 36 คนทัง้ ปวงก็ ประหลาดใจ
นั กพูดกันว่า “คํานี้ เป็นอย่างไรหนอ เพราะว่าท่านได้สัง่ ผีโสโครกด้วยสิทธิอาํ นาจและด้วย
ฤทธิเดช
มันก็ออกมา� 37 กิตติศัพท์ของพระองค์จึงได้เลื่องลือไปทุกตําบลที่อยูรอบนั
่
้น
์
31

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

38 ฝ่ายพระองค์ ทรงลุก ขึ้น ออกจากธรรมศาลา

เสด็จเข้าไปในเรือนของซี โมน แม่ ยายซี
โมนป่วยเป็น ไข้ หนั ก เขาทัง้ หลายจึ งอ ้อ นวอนพระองค์ ให้ช่วยหญิง นั ้น 39 พระองค์ ทรงยืน
อยูข
่ ้างคนเจ็บ ทรงห้ามไข้ ไข้ก็หาย และในทันใดนั ้นแม่ยายของซีโมนก็ลุกขึ้นปรนนิ บัติเขา
ทัง้ หลาย 40 ครัน
้ เวลาตะวันยอแสง ใครมีคนเจ็บเป็นโรคต่างๆก็พามาหาพระองค์ พระองค์
ก็ ทรงวางพระหัตถ์ ถู กต้องเขาทุก คน ให้ เขาหายโรค 41 ผี ก็ ออกมาจากคนหลายคนด้วย
ร้องว่า “ท่านเป็น พระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า� ฝ่ายพระองค์ ก็ ทรงห้ามมิ ให้มัน พูด เพ
ราะว่า มั นร ู้ แล ้ วว ่า พระองค์ เป็น พระคริสต์ 42 ครันร
้ ุ่ง เช้า พระองค์ เสด็จ ออกไปยัง ที่ เปลี่ยว
ประชาชนเที่ยวเสาะหาพระองค์ ครัน
้ พบแล้ วก ็ หน ่ วงเหนี่ ยวพระองค์ ไว้ ไม่ ให้ ไปจากเขา
43 แต่ พระองค์ ตรัส แก่ เขาว่า “เราต้องไปประกาศเรือ
่ งอาณาจักรของพระเจ้า แก่ เมืองอื่น
ด้วย เพราะว่าที่ เราได้ รับ ใช้ มาก ็ เพราะเหตุ นี้ เอง � 44 พระองค์ ทรงประกาศในธรรมศาลา
ทัว่ แคว้นกาลิลี

5

การจับปลาอย่างมหัศจรรย์ ทรงเรียกเปโตร
ต่อ มา ครัน
้ เมื่อ ประชาชน กําลัง เบียด เสียด พระองค์ เพื่อ ฟัง พระ วจนะ ของ พระเจ้า
พระองค์ ทรงยืน อยู่ที่ ฝั่ งทะเลสาบเยนเนซาเรท 2 และพระองค์ ทอดพระเนตรเห็น เรือ สอง
ลํา จอดอยู่ รม
ิ ฝั่ งทะเลสาบนั ้น แต่ ชาวประมงขึ้น จากเรือ แล้ว กําลัง ซัก อวนอยู่ 3 พระองค์
1
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จึงเสด็จลงเรือลําหนึ่ ง เป็นเรือของซีโมน และทรงขอให้เขาถอยไปจากฝั่ งหน่ อยหนึ่ ง แล้ว
พระองค์ทรงนั ่งลงสอนประชาชนจากเรือนั ้น 4 เมื่อพระองค์ตรัสสอนเสร็จแล้ว จึงตรัสแก่
ซี โมนว่า “จงถอยออกไปที่ น้ํา ลึก หย่อนอวนต่างๆลงจับ ปลา� 5 ซี โมนทูล ตอบพระองค์ ว่า
“พระอาจารย์ เจ้าข้า ข้า พระองค์ ทัง้ หลายทอดอวนคืน ยัง รุ ง่ ไม่ ได้ อะไรเลย แต่ ข้า พระองค์
จะหย่อนอวนลงตามพระดํารัสของพระองค์� 6 เมื่อเขาหย่อนลงแล้ว ก็ล้อมปลาไว้เป็นอัน
มาก จนอวนของเขาขาด 7 เขาจึง ทํา สําคัญ แก่ ผู้ ร่วมงานที่ อยู่ ในเรืออ ี กลํา หนึ่ ง ให้ มาช่วย
เขาก็มาช่วย แล้วได้ปลาเต็มเรือทัง้ สองลํา จนเรือเริม
่ จมลง 8 ฝ่ายซีโมนเปโตรเมื่อเห็นดัง
นั ้น ก็ กราบลงที่ พระชานุ ของพระเยซู ทูล ว่า “โอ พระองค์ เจ้าข้า ขอเสด็จ ไปให้ หา่ งจากข้า
พระองค์เถิด เพราะว่าข้าพระองค์เป็นคนบาป� 9 เพราะว่าเขากับคนทัง้ หลายที่อยู่ด้วยกัน
ประหลาดใจด้วยปลาเป็ นอ ัน มากที่ เขาจับ ได้ นั ้น 10 ยากอบและยอห์นบุตรชายของเศเบดี
ผู้ร่วมงานกับซีโมนก็ประหลาดใจเหมือนกัน พระเยซูตรัสแก่ซีโมนว่า “อย่ากลัวเลย ตัง้ แต่
นี้ ไปท่านจะเป็นผู้จับคน� 11 เมื่อเขานําเรือมาถึงฝั่ งแล้ว เขาก็ละทิง้ สิง่ สารพัด และตามพ
ระองค์ไป
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
เห็นพระเยซู ก็ ซบหน้าลงถึ งดินอ้อนวอนทูลพระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า เพียงแต่ พระองค์
จะโปรดก็ จะทรงบันดาลให้ข้าพระองค์ สะอาดได้� 13 พระองค์ ทรงยื่นพระหัตถ์ ถู กต้องเขา
แล้วตรัสว่า “เราพอใจแล้ว จงสะอาดเถิด� ในทันใดนั ้นโรคเรือ
้ นของเขาก็หาย 14 พระองค์
จึงกําชับเขาไม่ให้บอกผู้ใด และตรัสว่า “แต่จงไปแสดงตัวแก่ปุโรหิต และถวายเครือ
่ งบูชา
สําหรับ คนที่ หายโรคเรือ
้ นแล้ว ตามซึ่ง โมเสสได้ สัง่ ไว้ เพื่อ เป็น หลัก ฐานต่อ คนทัง้ หลายว่า
เจ้า หายโรคแล้ว� 15 แต่ กิตติศัพท์ ของพระองค์ ยงิ่ เลื่องลือ ไป และประชาชนเป็ นอ ัน มาก
มาชุ มนุ มกัน เพื่อ จะฟัง พระองค์ และรับ การรักษาโรคต่างๆของเขา 16 แต่ พระองค์ เสด็จ
ออกไปในที่เปลี่ยว และทรงอธิษฐาน
12

ทรงรักษาคนอัมพาต (มธ 9:2-8; มก 2:1-12)
คราวนั ้ นว ัน หนึ่ ง เมื่อ พระองค์ ทรงสัง่ สอนอยู่ มี พวกฟาริสี และพวกธรรมาจารย์ ฝ่าย
พระราชบัญญัตินั ่งอยู่ด้วย เป็นผู้มาจากทุกเมืองในแคว้นกาลิลี แคว้นยูเดีย และจากกรุ ง
เยรู ซาเล็ม ฤทธิ์ เดชขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ก็ สถิต อยู่ เพื่อ จะรักษาเขาให้ หายโรค 18 และ
ดู เถิด มี ผู้ หามคนอัมพาตคนหนึ่ ง นอนบนที่ นอน และเขาหาช่องที่ จะหามคนอัมพาตนั ้น
เข้ามาวางตรงพระพักตร์ของพระองค์ 19 เมื่อหาช่องเอาเข้ามาไม่ ได้ เพราะคนมาก เขาจึง
ขึ้นไปบนดาดฟ้าหลังคาบ้านหย่อนคนอัมพาตลงมา ทัง้ ที่ นอนตามช่องกระเบื้องตรงกลาง
หมู่คนต่อพระพักตร์พระเยซู 20 เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นความเชื่อของเขาทัง้ หลาย
พระองค์จึงตรัสกับคนอัมพาตว่า “บุรุ ษเอ๋ย บาปของเจ้าได้รบ
ั การอภัยแล้ว� 21 ฝ่ายพวก
ธรรมาจารย์ และพวกฟาริสี เริม
่ คิด ในใจว่า “คนนี้ ที่ พู ดหมิน
่ ประมาทเป็น ผู้ ใดเล่า ใครจะ
ยกความผิด บาปได้ เว้น แต่ พระเจ้า เท่านั ้น� 22 แต่ เมื่อ พระเยซู ทรงทราบความคิด ของเขา
พระองค์ จึง ตรัส แก่ เขาว่า “ไฉนท่านทัง้ หลายจึง คิด ในใจอย่างนี้ 23 ที่ จะว่า ‘บาปของเจ้า
ได้ รบ
ั การอภัย แล้ว� หรือ จะว่า ‘จงลุก ขึ้น เดิน ไปเถิด� นั ้น ข้างไหนจะง่ายกว่า กัน 24 แต่
เพื่อท่านทัง้ หลายจะได้ รู ว่
้ า บุ ตรมนุษย์มีฤทธิอํ
์ านาจในโลกที่ จะโปรดยกความผิดบาปได้�
(พระองค์ จึงตรัสสงั ่ คนอัมพาตว่า� “เราสัง่ เจ้าว่า จงลุก ขึ้นยกที่นอนไปบ้านของเจ้าเถิด�
25 ในทันใดนั ้น เขาจึงลุกขึ้นต่อหน้าคนทัง
้ ปวง ยกที่นอนซึ่งเขาได้นอนนั ้น กลับไปบ้านของ
17
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ตน พลางร้องสรรเสริญ พระเจ้า คนทัง้ ปวงก็ อัศจรรย์ ใจและได้ สรรเสริญ พระเจ้า ต่าง
เต็มไปด้วยความกลัวและพูดว่า “วันนี้ เราได้เห็นสิง่ แปลกประหลาด�
26

ทรงเรียกเลวี (มธ 9:9; มก 1:13-14)
ภายหลัง เหตุ การณ์ เหล่า นี้ พระองค์ ได้ เสด็จ ออกไป และทอดพระเนตรเห็น คนเก็บ
ภาษี คนหนึ่ ง ชื่อ เลวีนั่ง อยู่ ที่ ด่านเก็บ ภาษี พระองค์ จึง ตรัส กับ เขาว่า “จงตามเรามาเถิด�
28 เขาก็ ละทิง
้ สิง่ สารพัด ลุกขึ้นตามพระองค์ไป 29 เลวีได้จัดให้มีการเลี้ยงใหญ่ในเรือนของ
ตนเพื่อเป็นเกียรติยศแก่พระองค์ มีคนมากมายเป็นคนเก็บภาษีและคนอื่นๆมาเอนกายลง
รับประทานด้วยกัน 30 ฝ่ายพวกธรรมาจารย์ของเขา และพวกฟาริสีกระซิบบ่นติพวกสาวก
ของพระองค์ ว่า “เหตุ ไฉนพวกท่านมากิน และดื่ม ร่วมกับ พวกเก็บ ภาษี และพวกคนบาป�
31 พระเยซู ตรัส ตอบเขาว่า “คนปกติ ไม่ ต้องการหมอ แต่ คนเจ็บ ต้องการหมอ 32 เรามิ ได้
มาเพื่อจะเรียกคนที่เห็นว่าตัวชอบธรรม แต่มาเรียกคนบาปให้กลับใจเสียใหม่� 33 เขาทัง้
หลายทูลพระองค์ว่า “ทําไมพวกศิษย์ของยอห์นถืออดอาหารเนื องๆและอธิษฐานอ้อนวอน
และศิษย์ ของพวกฟาริสี ก็ ถือ เหมือนกัน แต่ สาวกของท่านกิน และดื่ม� 34 ฝ่ายพระองค์
ตรัสแก่เขาว่า “ท่านจะให้สหายของเจ้าบ่าวอดอาหารเมื่อเจ้าบ่าวยังอยู่กับเขากระนั ้นหรือ
35 แต่วันนั ้นจะมาถึงเมื่อเจ้าบ่าวจะต้องจากสหายไป ในวันนั ้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 มา
ปะเสื้อเก่า ถ้าทําอย่างนั ้นเสื้อใหม่นั้นจะขาดเสียไป ทัง้ ท่อนผ้าที่เอามาจากเสื้อใหม่นั้นก็จะ
ไม่สมกับเสื้อเก่าด้วย 37 ไม่มีผู้ใดเอานํ้าองุน
่ ใหม่มาใส่ในถุงหนั งเก่า ถ้าทําอย่างนั ้นนํ้าองุน
่
ใหม่จะทําให้ถุงหนั งเก่าขาดไป และนํ้าองุน
่ จะรัว่ ถุงหนั งก็จะเสียไปด้วย 38 แต่นํ้าองุน
่ ใหม่
ต้องใส่ในถุงหนั งใหม่ ทัง้ สองจะถนอมรักษาด้วยกันได้ 39 ไม่มีผู้ใดเมื่อด่ืมน้าํ องุน
่ เก่าแล้ว
จะอยากได้น้ําองุน
่ ใหม่ทันที เพราะเขาว่า ‘ของเก่านั ้นก็ดีกว่า� ”
36

6
พระเยซูเป็นเจ้าเป็นใหญ่เหนื อวันสะบาโต (มธ 12:1-8; มก 2:23-28)
หลังจากวันแรกนั ้น พระองค์กําลังเสด็จไปที่ในนา และพวก
สาวกของพระองค์ก็เด็ดรวงข้าวขยีกิ
้ น 2 บางคนในพวกฟาริสีจึงกล่าวแก่เขาว่า “ทําไมพวก
ท่านจึง ทําการซึ่ง พระราชบัญญั ติ ห้ามไว้ในวัน สะบาโต� 3 พระเยซู ตรัส ตอบเขาว่า “ท่าน
ทัง้ หลายยังไม่ได้ อ่านเรือ
่ งนี้ อีกหรือ ที่ ดาวิดได้ กระทําเมื่ออดอยาก ทัง้ ท่านและพรรคพวก
ด้วย 4 คือท่านได้เข้าไปในพระนิ เวศของพระเจ้า และรับประทานขนมปังหน้าพระพักตร์ทัง้
ให้พรรคพวกด้วย ซึ่งพระราชบัญญัติห้ามไม่ให้ใครรับประทานเว้นแต่พวกปุโรหิตเท่านั ้น�
5 พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “บุตรมนุษย์เป็ นเจ้าเป็ นใหญ่เหนื อวันสะบาโตด้วย�
1 ต่อมาในวันสะบาโตที่สอง

ทรงรักษาชายมือลีบ (มธ 12:9-14; มก 3:1-6)
พระองค์ เสด็จเข้าไปในธรรมศาลาและสัง่ สอน ที่ นั ่ นม
ช
ี ายคนหนึ่ งมือขวาลีบ 7 ฝ่ายพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีคอยดูพระองค์ว่า พระองค์จะ
ทรงรักษาเขาในวันสะบาโตหรือไม่ เพื่อจะหาเหตุ ฟ้องพระองค์ ได้ 8 แต่ พระองค์ ทรงทราบ
ความคิด ของเขา จึง ตรัส แก่ คนมือ ลี บน ั ้นว ่า “จงลุก ขึ้น มายืน อยู่ ข้างหน้า � เขาก็ ลุ กขึ้น
ยืน 9 แล้วพระเยซู ตรัสกับเขาทัง้ หลายว่า “เราจะถามท่านทัง้ หลายว่า ในวันสะบาโตให้ถูก
ต้องตามพระราชบัญญัติควรจะทําการดีหรือทําการร้าย จะช่วยชีวตด
ิ ีหรือจะผลาญชีวตด
ิ
10
ี�
พระองค์จึงทอดพระเนตรดูทุกคนโดยรอบ แล้วตรัสกับชายคนนั ้ นว่า “จงเหยียดมือ
6 ต่อ มาในวัน สะบาโตอีก วัน หนึ่ ง

ลูกา 6:11
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ลูกา 6:35
11 แต่คน

ออกเถิด� เขาก็กระทําตาม และมือของเขาก็หายเป็นปกติเหมือนมืออีกข้างหนึ่ ง
เหล่านั ้นต่างก็มีความเดือดดาล และปรึกษากันว่าจะกระทําอย่างไรแก่พระเยซูได้
ทรงเลือกอัครสาวกสิบสองคน (มธ 10:2-4; มก 3:13-19)

12 ต่อมาคราวนั ้นพระองค์เสด็จไปที่ภูเขาเพื่อจะอธิษฐาน และได้อธิษฐานต่อพระเจ้าคืน

ยังรุ ง่ 13 ครันร
้ ุ่งเช้าแล้วพระองค์ทรงเรียกสาวกของพระองค์ แล้วทรงเลือกสิบสองคนออก
จากหมู่สาวกนั ้น ที่พระองค์ทรงเรียกว่า อัครสาวก 14 คือซีโมน (ที่พระองค์ทรงให้ช่ืออีกว่า
เปโตร� อันดรู วน
์ ้ องชายของเปโตร ยากอบและยอห์น ฟีลิปและบารโธโลมิว 15 มัทธิวและ
โธมัส ยากอบบุตรชายของอัลเฟอัส ซีโมนที่ เรียกว่า เศโลเท 16 ยูดาสน้ องชายของยากอบ
และยู ดาสอิสคาริโอทที่ เป็นผู้ทรยศพระองค์ ด้วย 17 แล้วพระองค์ กับอัครสาวกก็ ลงมายืน
ณ ที่ราบแห่งหนึ่ ง พร้อมกับหมู่สาวกของพระองค์ และประชาชนเป็ นอันมากซึ่งมาจากทัว่
แคว้นยูเดีย กรุงเยรู ซาเล็ม และจากตําบลชายทะเลในเขตเมืองไทระและเมืองไซดอน เพื่อ
จะฟังพระองค์และให้พระองค์ทรงรักษาโรคของเขา 18 และบรรดาคนที่ต้องทนทุกข์เพราะ
ผีโสโครก เขาก็ได้รับการรักษาให้หายด้วย 19 ประชาชนต่างก็พยายามที่จะถูกต้องพระองค์
เพราะว่ามีฤทธิซ่
ั ษาเขาให้หายทุกคน
์ านออกจากพระองค์รก
ความสุขอันเปี่ ยมล้น (มธ 5:2-12)

พระองค์ ทอดพระเนตรแลดู เหล่ าสาวกของพระองค์ ตรัสว ่า “ท่านทัง้ หลายที่ เป็น คน
ยากจนก็เป็นสุข เพราะว่าอาณาจักรของพระเจ้าเป็นของท่าน 21 ท่านทัง้ หลายที่อดอยาก
เวลานี้ ก็ เป็นสุข เพราะว่า ท่านจะได้ อิม
่ หนํา ท่านทัง้ หลายที่ ร้องไห้ เวลานี้ ก็ เป็นสุข เพราะ
ว่า ท่านจะได้ หัวเราะ 22 ท่านทัง้ หลายจะเป็นสุข เมื่อ คนทัง้ หลายจะเกลียดชัง ท่าน และ
จะไล่ ท่านออกจากพวกเขา และจะประณามท่าน และจะเหยียดชื่อ ของท่านว่า เป็น คนชัว่
ช้า เพราะท่านเห็น แก่ บุ ตรมนุษย์ 23 ในวัน นั ้น ท่านทัง้ หลายจงชื่นชม และเต้น โลดด้วย
ความยินดี เพราะ ดูเถิด บําเหน็ จของท่านมีบริบูรณ์ ในสวรรค์ เพราะว่าบรรพบุรุษของเขา
ได้ กระทํา อย่างนั ้น แก่ พวกศาสดาพยากรณ์ เหมือนกัน 24 แต่ วิบัติ แก่ เจ้ าทัง้ หลายที่ มัง่ มี
เพราะว่าเจ้าได้รบ
ั สิง่ ที่เล้าโลมใจแล้ว 25 วิบัติแก่เจ้าทัง้ หลายที่อม
ิ่ หนําแล้ว เพราะว่าเจ้าจะ
อดอยาก วิบัติแก่เจ้าทัง้ หลายที่หว
ั เราะเวลานี้ เพราะว่าเจ้าจะเป็นทุกข์และร้องไห้ 26 วิบัติ
แก่ เจ้ าทัง้ หลายเมื่อคนทัง้ หลายจะยอว่าเจ้าดี เพราะบรรพบุรุษของเขาได้ กระทําอย่างนั ้น
แก่ ผู้พยากรณ์ เท็จเหมือนกัน 27 แต่ เราบอกท่านทัง้ หลายที่ กําลังฟังอยู่ว่า จงรักศั ตรู ของ
ท่าน จงทํา ดี แก่ ผู้ ที่ เกล ียดชัง ท่าน 28 จงอวยพรแก่ คนที ่ แช่ งด ่า ท่าน จงอธิษฐานเพื่อ คน
ที่ เคี่ยวเข็ญ ท่าน 29 ผู้ ใดตบแก้ม ของท่านข้างหนึ่ ง จงหั นอ ีก ข้างหนึ่ ง ให้ เขาด้วย และผู้ ใด
ริบ เอาเสื้อ คลุม ของท่านไป ถ้า เขาจะเอาเสื้ อด ้ว ยก็ อย่า หวงห้าม 30 จงให้ แก่ ทุ กคนที่ ขอ
จากท่าน และถ้า ใครได้ รบ
ิ เอาของของท่านไป อย่า ทวงเอาคืน 31 จงปฏิ บั ติ ต่อ ผู้ อ่น
ื อย่าง
32
ที่ ท่านปรารถนาให้ เขาปฏิ บั ติ ต่อ ท่าน
แม้ว ่า ท่านทัง้ หลายรัก ผู้ ที่ รัก ท่าน จะนั บ ว่า เป็น
คุณอะไรแก่ท่าน ถึงแม้คนบาปก็ยงั รักผู้ที่รักเขาเหมือนกัน 33 ถ้าท่านทัง้ หลายทําดีแก่ผู้ที่
ทําดีแก่ท่าน จะนั บว่าเป็นคุณอะไรแก่ท่าน เพราะว่าคนบาปก็กระทําเหมือนกัน 34 ถ้าท่าน
ทัง้ หลายให้ยม
ื เฉพาะแต่ผู้ที่ท่านหวังจะได้คืนจากเขาอีก จะนั บว่าเป็นคุณอะไรแก่ท่าน ถึง
แม้ คนบาปก็ ยงั ให้ คนบาปยืม โดยหวัง ว่า จะได้ รบ
ั คืน จากเขาอีก เท่า กัน 35 แต่ จงรัก ศั ตรู
ของท่านทัง้ หลาย และทําการดี ต่อ เขา จงให้เขายืม โดยไม่ หวัง ที่ จะได้ คื นอ ีก บําเหน็ จ ของ
ท่านทัง้ หลายจึง จะมี บริบูรณ์ และท่านทัง้ หลายจะเป็น บุตรของผู้ สูงสุด เพราะว่า พระองค์
20
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36 เหตุฉะนั ้น

ยังทรงโปรดแก่คนอกตัญญูและคนชัว่
ท่านทัง้ หลายจงมีความเมตตากรุ ณา
เหมือนอย่างพระบิดาของท่านมีพระทัยเมตตากรุ ณา 37 อย่าวินิจฉั ยโทษเขา และท่านทัง้
หลายจะไม่ ได้ ถู กวินิ จฉั ย โทษ อย่า กล่าวโทษเขา และท่านทัง้ หลายจะไม่ ถู กกล่า วโทษ จง
ยกโทษให้ เขา และท่านจะได้ รบ
ั การอภัยโทษ 38 จงให้ และท่านจะได้ ร ับด ้วย และในตัก
ของท่านจะได้ รบ
ั ตวงด้วยทะนานถ้วนยัด สัน
่ แน่ น พูน ล้น ใส่ ให้ เพราะว่า ท่านจะตวงให้ เขา
ด้วยทะนานอันใด จะตวงให้ท่านด้วยทะนานอันนั ้น� 39 พระองค์ ตรัสกับเขาทัง้ หลายเป็น
คํา อุปมาด้วยว่า “คนตาบอดจะนําทางคนตาบอดได้ หรือ ทัง้ สองจะไม่ ตกลงไปในบ่อ หรือ
40 ศิษย์ ไม่ ใหญ่ กว่า ครู แต่ ศิษย์ ทุ กคนที่ ได้ รับ การฝึกสอนครบแล้ วก ็ จะเป็ น เหมือนครู ของ
ตน 41 เหตุ ไฉนท่านมองดู ผงที่ ในตาพี่ น้องของท่าน แต่ ไม่ ยอมพิจารณาไม้ ทัง้ ท่อนที่ อยู่
ในตาของท่านเอง 42 เหตุ ไฉนท่านจึง จะพู ดก ับ พี่ น้องของท่านว่า ‘พี่ น้ องเอ๋ย ให้ เราเขี่ย
ผงออกจากตาของเธอ� แต่ที่จริงท่านเองยังไม่เห็นไม้ทัง้ ท่อนที่อยู่ในตาของท่าน ท่านคน
หน้า ซื่อ ใจคด จงชัก ไม้ ทัง้ ท่อนออกจากตาของท่านก่อน แล ้ วท ่านจะเห็น ได้ ถนั ด จึง จะเขี่ย
ผงออกจากตาพี่ น้องของท่านได้ 43 ด้วยว่า ต้นไม้ ดี ย่อมไม่ เก ิด ผลเลว หรือ ต้นไม้ เลวย่อม
ไม่ เก ิด ผลดี 44 เพราะว่า จะรู จ
้ ัก ต้นไม้ ทุ กต้น ได้ ก็ เพราะผลของมัน เพราะว่า เขาย่อมไม่ เก
็บผลมะเดื่อจากต้นไม้ มี หนาม หรือย่อมไม่ เก็บผลองุน
่ จากพุ่มไม้ หนาม 45 คนดี ก็ ย่อมเอา
ของดีออกจากคลังดีแห่งใจของตน และคนชัวก
่ มเอาของชัว่ ออกจากคลังชัว่ แห่งใจของ
่ ็ยอ
ตน ด้วยใจเต็มด้วยอะไร ปากก็พูดออกมาอย่างนั ้น 46 เหตุไฉนท่านทัง้ หลายจึงเรียกเราว่า
‘พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า� แต่ไม่กระทําตามที่เราบอกนั ้น
เรือนที่สร้างบนศิลา (มธ 7:24-27)

47 ทุกคนที่มาหาเราและฟังคําของเรา

และกระทําตามคํานั ้น เราจะแจ้งให้ท่านทัง้ หลาย
รู ว่
้ า เขาเปรียบเหมือนผู้ใด 48 เขาเปรียบเหมือนคนหนึ่ งที่ สร้างเรือน เขาขุดลึกลงไป แล้ว
ตัง้ รากบนศิลา และเมื่อนํ้ามาท่วม กระแสนํ้าไหลเชีย
่
่ วกระทบกระทัง่ แต่ทําให้เรือนนั ้นหวัน
ไหวไม่ ได้ เพราะได้ ตัง้ รากบนศิ ลา 49 ส่วนคนที่ ได้ ยิน และมิ ได้ กระทํา ตาม เปรียบเหมือน
คนหนึ่ ง ที่ สร้างเรือนบนดิน ไม่ ก่อ ราก เมื่อ กระแสนํ้าไหลเชีย
่ วกระทบกระทัง่ เรือนนั ้ นก็พัง
ทลายลงทันที และความพินาศของเรือนนั ้นก็ใหญ่ยิง่ นั ก�

7
ทรงรักษาผู้รับใช้ของนายร้อย (มธ 8:5-13)

เมื่อ พระองค์ ตรัส คํา เหล่า นั ้น ให้ คนทัง้ หลายฟัง เสร็จ แล้ว พระองค์ จึง เสด็จ เข้าไปใน
เมืองคาเปอรนาอุม 2 มี ผู้รบ
ั ใช้ ของนายร้อยคนหนึ่ ง ที่ นายรัก มากป่วยเกือบจะตายแล้ว
3 เมื่อนายร้อยได้ยน
ิ ถึงพระเยซู จึงใช้ผู้ใหญ่บางคนของพวกยิวให้ไปอ้อนวอนเชิญพระองค์
เสด็จมารักษาผู้รับใช้ของตน 4 เมื่อเขาเหล่านั ้นมาถึงพระเยซู แล้ว เขาก็ออ
้ นวอนพระองค์
ด้วยใจร้อนรนว่า “นายร้อยนั ้น เป็น คนสมควรที่ พระองค์ จะกระทํา การนั ้น ให้ท่าน 5 เพราะ
ว่าท่านรักชนชาติ ของเราและท่านได้ สร้างธรรมศาลาให้เรา� 6 พระเยซู จึงเสด็จไปกับเขา
เมื่อพระองค์ ไปเกือบจะถึ งบ้านแล้ว นายร้อยจึง ใช้เพื่อนฝูงไปหาพระองค์ ทูล ว่า “พระองค์
เจ้าข้า อย่า ลําบากเลย เพราะว่า ข้า พระองค์ เป็น คนไม่ สมควรที่ จะรับ เสด็จ พระองค์ เข ้า ใต้
ชายคาของข้า พระองค์ 7 เพราะเหตุ นั ้น ข้า พระองค์ จึง คิด เห็ นว ่า ไม่ สมควรที่ ข้า พระองค์
จะไปหาพระองค์ ด้วย แต่ ขอพระองค์ ทรงตรัสส ัง่ และผู้ รับ ใช้ของข้า พระองค์ ก็ จะหายโรค
8 ด้วยว่า ข้า พระองค์ อยู่ใต้ วิน ัย ทหาร แต่ ก็ ยังม ี ทหารอยู่ใต้ บังคับ บัญชาของข้า พระองค์ ข้า
พระองค์จะบอกแก่คนนี้ ว่า ‘ไป� เขาก็ไป บอกแก่คนนั ้ นว่า ‘มา� เขาก็มา บอกผู้รับใช้ของ
1
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ข้าพระองค์ว่า ‘จงทําสิง่ นี้ � เขาก็ทํา�
ก็ประหลาด
พระทัยด้วยคนนั ้น จึงทรงเหลียวหลังตรัสกับประชาชนที่ตามพระองค์มาว่า “เราบอกท่าน
ทัง้ หลายว่า แม้ในพวกอิสราเอล เราไม่เคยพบความเชื่อมากเท่านี้ � 10 ฝ่ายคนที่รับใช้มาน
ัน
้ เมื่อกลับไปถึงบ้านก็ได้เห็นผู้รับใช้นั ้นหายเป็นปกติแล้ว
9 เมื่อพระเยซูทรงได้ยน
ิ คําเหล่านั ้นแล้ว

บุตรชายของหญิงม่ายได้ฟื้นคืนชีพที่เมืองนาอิน

ต่อ มาในวันร ุ่ง ขึ้น พระองค์ เสด็จ ไปยัง เมืองหนึ่ ง ชื่อ นาอิน เหล่ าสาวกของพระองค์ กับ
คนเป็ นอ ัน มากก็ ไปด้วยกั นก ับ พระองค์ 12 เมื่อ พระองค์ มาใกล้ ประตู เมืองนั ้น ดู เถิด มี คน
หามศพชายหนุ่ม คนหนึ่ ง มา เป็น บุตรชายคนเดียวของแม่ และนางก็ เป็น หญิ งม ่าย ชาว
เมืองเป็ นอันมากมากับหญิงนั ้น 13 เมื่อองค์ พระผู้เป็นเจ้าได้ ทอดพระเนตรเห็นมารดานั ้น
พระองค์ทรงเมตตากรุ ณาเขาและตรัสแก่เขาว่า “อย่าร้องไห้� 14 แล้วพระองค์เสด็จเข้าไป
ใกล้ ถู กต้องโลง คนหามศพนั ้ นก ็ หยุด ยืน อยู่ พระองค์ จึง ตรัสว ่า “ชายหนุ่ม เอ๋ย เราสัง่ เจ้า
ว่า ลุ กขึ้น เถิด� 15 คนที ่ ตายนั ้ นก ็ ลุ กขึ้น นั ่ง เริม
่ พูด พระองค์ จึง ทรงมอบชายหนุ่ม ให้ แก่
มารดาของเขา 16 ฝ่ายคนทัง้ ปวงมี ความกลัว และเขาสรรเสริญ พระเจ้า ว่า “ท่านศาสดา
พยากรณ์ ผู้ ยงิ่ ใหญ่ ได้ เก ิด ขึ้น ท่ามกลางเรา� และ “พระเจ้า ได้ เสด็จ มาเยีย
่ มเยียนชนชาติ
ของพระองค์ แล้ว� 17 และกิตติ ศัพท์ ของพระองค์ ได้ เลื่องลือ ไปตลอดทัว่ แคว้นยู เดีย และ
ทัว่ แว่นแคว้นล้อมรอบ 18 ฝ่ายพวกศิษย์ของยอห์นก็ได้เล่าเหตุการณ์ ทัง้ ปวงนั ้นให้ท่านฟัง
11

พวกศิษย์ของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาทูลถามพระเยซู (มธ 11:2-6)

ยอห์น จึง เรียกศิษย์ ของท่านสองคน ใช้ เขาไปหาพระเยซู ทูล ถามว่า “ท่านเป็น ผู้ ที่ จะ
มานั ้น หรือ หรือ เราจะต้องคอยผู้ อื่น � 20 เมื่อ คนทัง้ สองนั ้น มาถึง พระองค์ แล ้ว เขาทูล ว่า
“ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาใช้ข้าพเจ้ามาหาท่านให้ถามว่า ‘ท่านเป็นผู้ที่จะมานั ้นหรือ หรือเรา
จะต้องคอยผู้ อื่น � ” 21 ในเวลานั ้น พระองค์ ได้ ทรงรักษาคนเป็ นอ ัน มากให้หายจากความ
เจ็บป่วยและโรคต่างๆและให้พ้นจากวิญญาณชัว่ และคนตาบอดหลายคนพระองค์ได้ทรง
รักษาให้ เห ็น ได้ 22 แล ้ว พระเยซู ตรัส ตอบศิษย์ สองคนนั ้ นว ่า “จงไปแจ้ง แก่ ยอห์น ตามซึ่ง
ท่านได้ เห็นและได้ยน
ิ คือว่า คนตาบอดก็ หายบอด คนง่อยเดินได้ คนโรคเรือ
้ นหายสะอาด
คนหู หนวกได้ ยิน คนตายแล้ว เป็น ขึ้น มา และข่าวประเสริฐ ก็ ประกาศแก่ คนอนาถา 23 บุ
คคลผู้ใดไม่เห็นว่าเราเป็นอุปสรรค ผู้นั ้นเป็นสุข�
19

พระเยซูทรงยกย่องยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา (มธ 11:7-13)

24 เมื่อผู้ส่งข่าวทัง
้ สองของยอห์นไปแล้ว

พระองค์จึงตัง้ ต้นตรัสกับประชาชนถึงยอห์นว่า
“ท่านทัง้ หลายได้ออกไปในถิน
ทุ
รก
น
ั
ดารเพื
่ อดูอะไร ดูต้นอ้อไหวโดยถูกลมพัดหรือ 25 แต่
่
ท่านทัง้ หลายได้ ไปดู อะไร ดู คนนุ่ง ห่ม ผ้า เนื้ ออ ่อนนิ่ ม หรือ ดู เถิด คนนุ่ง ห่ม ผ้า งดงามและ
อยู่อย่างดีวิเศษย่อมอยู่ในราชสํานั ก 26 แต่ท่านทัง้ หลายออกไปดูอะไร ดูศาสดาพยากรณ์
หรือ แน่ ที เดียว เราบอกท่านว่า ยิง่ กว่า ศาสดาพยากรณ์ อีก 27 คือ ผู้ นั้น เองที่ พระคัมภีร ์
ได้ เข ียนถึงว่า ‘ดู เถิด เราใช้ ทูต ของเราไปข้างหน้า ท่าน ผู้ นั ้น จะเตรียมมรรคาของท่านไว้
ข้างหน้า ท่าน� 28 เราบอกท่านทัง้ หลายว่า ในบรรดาคนที่ บังเกิด จากผู้ หญิง มานั ้น ไม่มี
ศาสดาพยากรณ์ ผู้ ใดใหญ่ กว่า ยอห์น ผู้ ให้ รับ บัพ ติศ มา แต่ ว่า ผู้ ต่ําต้อยที่สุด ในอาณาจักร
ของพระเจ้า ก็ ใหญ่ กว่า ยอห์น เสี ยอ ีก� 29 ฝ่ายคนทัง้ ปวงเมื่อ ได้ ยิน รวมทัง้ พวกเก็บ ภาษี
ด้วย ก็ได้รับว่าพระเจ้ายุติธรรมโดยที่เขาได้รบ
ั บัพติศมาของยอห์นแล้ว

ลูกา 7:30

1166

ลูกา 7:50

คําวิจารณ์ อย่างไร้เหตุผลของพวกฟาริสี

30 แต่พวกฟาริสีและพวกนั กกฎหมายปฏิเสธพระประสงค์ของพระเจ้าสําหรับเขา

โดยที่
มิได้ รับบัพ ติศ มาจากยอห์น
“เหตุ ฉะนั ้น เราจะเปรียบคน
ยุ คน ี้ เหมือนกับ อะไรดี และเขาเหมือนอะไร 32 เปรียบเหมือนเด็ก นั ่ง ที่ กลางตลาดร้องแก่
เพื่อนว่า ‘พวกฉั นได้เป่าปี่ ให้พวกเธอ และเธอมิได้เต้นรํา พวกฉั นได้พิลาปรํา่ ไห้ให้แก่พวก
เธอ และพวกเธอมิ ได้ ร้องไห้ � 33 ด้วยว่า ยอห์น ผู้ ให้ รับ บัพ ติศ มาก็ ไม่ ได้ รับ ประทานขนม
ปัง หรือด่ื มน ้าํ องุน
่ และท่านทัง้ หลายว่า ‘เขามี ผี เข ้า สิง อยู�
่ 34 ฝ่ายบุตรมนุษย์ มาทั ้งก ิน
และดื่ม และท่านทัง้ หลายว่า ‘ดู เถิด นี่ เป็น คนกิน เติบ และดื่ มน้าํ องุน
่ มาก เป็ นม ิต รสหาย
กับ พวกคนเก็บ ภาษี และพวกคนบาป� 35 แต่ พระปัญญาก็ ปรากฏว่า ชอบธรรมแล้ว โดย
บรรดาผลแห่งพระปัญญานั ้น�
31 และองค์ พระผู้ เป็ น เจ้า ตรัสว ่า

หญิงคนชัว่ ชโลมพระเยซู

มี คนหนึ่ ง ในพวกฟาริสี เชิญ พระองค์ ไปเสวยพระกระยาหารกับ เขา พระองค์ ก็ เสด็จ
เข้าไปในเรือนของคนฟาริสี คนนั ้น แล ้ว เอนพระกายลง 37 และดู เถิด มี ผู้ หญิง คนหนึ่ ง ใน
เมืองนั ้น ซึ่ง เป็น หญิง ชัว่ เมื่อ รู ว
้ า่ พระเยซู ทรงเอนพระกายลงเสวยอยู่ ในบ้านของคนฟาริ
สี นั ้น นางจึง ถือ ผอบนํ้ามัน หอม 38 มาย ื นอยู่ข้างหลัง ใกล้ พระบาทของพระองค์ เริม
่ ร้องไห้
นํ้าตาไหลชําระพระบาทและเอาผมเช็ด จุ บพระบาทของพระองค์ และชโลมพระบาทด้วย
นํ้ามัน หอมนั ้น 39 ฝ่ายคนฟาริ สี ที่ ได้ เชิญ พระองค์ เมื่อ เห็น แล้ วก ็ นึก ในใจว่า “ถ้า ท่านนี้
เป็นศาสดาพยากรณ์ ก็ จะรู ว่
้ า หญิงผู้นี้ ที่ ถู กต้องกายของท่านเป็นผู้ใดและเป็นคนอย่างไร
40
เพราะนางเป็น คนชัว่ � ฝ่ายพระเยซู ตรัส ตอบเขาว่า “ซี โมนเอ๋ย เรามี อะไรจะพู ดก ั บท ่า
นบ้าง� เขาทูลว่า “ท่านอาจารย์เจ้าข้า เชิญพูดไปเถิด�
36

ผู้ที่ได้รับการยกบาปมากก็รก
ั มาก

“เจ้าหนี้ คนหนึ่ งมีลูกหนี้ สองคน คนหนึ่ งเป็นหนี้ เงินห้าร้อยเหรียญ
เดนาริอัน อี กคนหนึ่ ง เป็น หนี้ เงิน ห้า สิบ เหรียญ 42 เมื่อ เขาไม่ มี อะไรจะใช้ หนี้ แล้ว ท่านจึง
โปรดยกหนี้ ให้เขาทัง้ สองคน เพราะฉะนั ้นจงบอกเราว่า ในสองคนนั ้น คนไหนจะรักเจ้าหนี้
มากกว่า� 43 ซีโมนจึงทูลตอบว่า “ข้าพเจ้าเห็นว่า คนที ่เจ้าหนี้ ได้โปรดยกหนี้ ให้มากกว่า�
พระองค์ จึง ตรัส กับ เขาว่า “ท่านคิด เห็น ถูก แล้ว� 44 พระองค์ จึง ทรงเหลี ยวหลั งด ู ผู้ หญิง
นั ้น และตรัสแก่ ซีโมนว่า “ท่านเห็นผู้หญิงนี้ หรือ เราได้ เข้ามาในบ้านของท่าน ท่านมิได้ ให้
นํ้าล้างเท้าของเรา แต่นางได้เอานํ้าตาชําระเท้าของเรา และได้เอาผมของตนเช็ด 45 ท่าน
มิ ได้ จุ บเรา แต่ ผู้ หญิง นี้ ตัง้ แต่ เราเข้า มามิ ได้ หยุด จุบ เท้า ของเรา 46 ท่านมิ ได้ เอานํ้ามัน
ชโลมศีรษะของเรา แต่ นางได้ เอานํ้ามันหอมชโลมเท้าของเรา 47 เหตุ ฉะนั ้น เราบอกท่าน
ว่า ความผิด บาปของนางซึ่ งม ี มากได้ โปรดยกเสีย แล้ว เพราะนางรัก มาก แต่ ผู้ ที่ ได้ รับ การ
ยกโทษน้ อย ผู้นั ้นก็รก
ั น้ อย� 48 พระองค์จึงตรัสแก่นางว่า “ความผิดบาปของเจ้าโปรดยก
เสียแล้ว� 49 ฝ่ายคนทัง้ หลายที่เอนกายอยู่ด้วยกันกับพระองค์ เริมน
่ ึกในใจว่า “คนนี้ เป็น
50
ใครแม้ความผิดบาปก็ ยกให้ได้ � พระองค์ จึงตรัสแก่ ผู้หญิงนั ้ นว่า “ความเชื่อของเจ้าได้
ทําให้เจ้ารอด จงไปเป็นสุขเถิด�
41 พระองค์จึงตรัสว่า

8
การประกาศและการรักษาในแคว้นกาลิลี

ลูกา 8:1
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1 ต่อมาภายหลังพระองค์ ก็ เสด็จไปตามทุ กบ้านทุกเมือง

ทรงประกาศข่าวประเสริฐแห่ง
อาณาจักรของพระเจ้า สาวกสิบสองคนนั ้ นก็อยู่กับพระองค์ 2 พร้อมกับผู้หญิงบางคนที่ มี
วิญญาณชัว่ ออกจากนางและที่ หายโรคต่างๆ คือมารีย์ที่ เรียกว่าชาวมักดาลา ที่ ได้ ทรงขับ
ผีออกจากนางเจ็ดผี 3 และโยอันนาภรรยาของคูซา ต้นเรือนของเฮโรด และซูซันนา และผู้
หญิงอ่น
ื ๆหลายคนที่เคยปรนนิ บัติพระองค์ด้วยการถวายสิง่ ของของเขา
คําอุปมาเกี่ยวกับผู้หว่าน (มธ 13:1-23; มก 4:1-20)
เมื่อ ประ ชา ชน เป็ นอ ัน มาก อยู่ พร้อม กัน และ คน กําลัง มา หา พระองค์ จาก ทุก เมือง
พระองค์ จึง ตรัส เป็น คํา อุปมาว่า 5 “มี ผู้ หว่านคนหนึ่ ง ออกไปหว่านเมล็ด พืช ของตน และ
เมื่อเขาหว่าน เมล็ดพืชนันก
้ ็ตกตามหนทางบ้าง ถู กเหยียบยํ่า และนกในอากาศมากินเสีย
6 บ้างก็ ตกที่ หิน และเมื่อ งอกขึ้น แล้ วก ็ เห ี่ยวแห้ง ไปเพราะที่ ไม่ ชื้น 7 บ้างก็ ตกที่ กลางต้น
หนาม ต้นหนามก็งอกขึ้นมาด้วยปกคลุมเสีย 8 บ้างก็ตกที่ดินดี จึงงอกขึ้นเกิดผลร้อยเท่า�
ครัน
้ พระองค์ ตรัสอย่างนั ้นแล้ว จึงทรงร้องว่า “ใครมี หูฟังได้ จงฟังเถิด� 9 เหล่ าสาวกจึง
ทูลถามพระองค์ ว่า “คําอุปมานั ้นหมายความว่าอย่างไร� 10 พระองค์ จึงตรัสว่า “ข้อความ
ลึ กลับแห่งอาณาจักรของพระเจ้าทรงโปรดให้ท่านทัง้ หลายรู ได้
้ แต่ สําหรับคนอื่นนั ้นได้ ให้
เป็นคําอุปมา เพื่อเมื่อเขาดู ก็ ไม่เห็น และเมื่อเขาได้ ยินก็ไม่เข้าใจ 11 คําอุปมานั ้ นก็อย่างนี้
เมล็ดพืชนน
ั ้ ได้แก่พระวจนะของพระเจ้า 12 ที่ตกตามหนทางได้แก่คนเหล่านั ้นที่ได้ยน
ิ แล
้ว พญามารมาชิง เอาพระวจนะจากใจของเขา เพื่อ ไม่ ให้เขาเชื่อ และรอดได้ 13 ซึ่ง ตกที่ หน
ิ
นั ้น ได้ แก่ คนเหล่านั ้ นที ่ ได้ ยิน แล้ วก ็ รบ
ั พระวจนะนั ้น ด้วยความปรีดี แต่ ไม่มี ราก เชื่อ ได้ แต่
ชัว่ คราว เมื่อถูกทดลองเขาก็ หลงเสียไป 14 ที่ ตกกลางหนามนั ้นได้ แก่ คนเหล่านั ้ นที ่ได้ ยิน
แล้วออกไป และความปรารภปรารมย์ ทรัพย์สมบัติ ความสนุกสนานแห่งชีวตน
ิ ี้ก็ ปกคลุม
เขา ผลของเขาจึง ไม่ เติบโต 15 และซึ่ง ตกที่ ดิ นดี นั ้น ได้แก่ คนเหล่านั ้ นที ่ ได้ ยิน พระวจนะ
ด้วยใจซื่อสัตย์และใจที่ดีแล้วก็จดจําไว้ จึงเกิดผลด้วยความเพียร
4

คําอุปมาเกี่ยวกับเทียนที่จุดไว้ (มธ 5:15-16; มก 4:21-23; ลก 11:33)
ไม่มี ผู้ ใดเมื่อ จุด เทียนแล้ว จะเอาภาชนะครอบไว้ หรือ วางไว้ ใต้ เตียง แต่ ตัง้ ไว้ ที่ เชิง
เทียน เพื่อ คนทัง้ หลายที่ เข ้า มาจะเห็น แสงสว่างได้ 17 ด้วยว่า ไม่ มี สิ ่ง ใดที่ ซ่อนไว้ซ่ึง จะไม่
ปรากฏแจ้ง และไม่มีสิ่งใดที่ปิดบังไว้ซ่ึงจะไม่รู จะไม่
้
ต้องแพร่งพราย 18 เหตุฉะนั ้น ท่านทัง้
หลายจะฟัง อย่างไรก็ จงเอาใจจดจ่อ เพราะว่า ผู้ ใดมี อยู่ แล ้ วจะทรงเพิม
่ เติม ให้แก่ ผู้ นั ้ นอ ีก
แต่ผู้ใดไม่มี แม้ซึ่งเขาคิดว่ามีอยูนั
่ ้นจะทรงเอาไปจากเขา�
16

35)

มารดาและพวกน้ องชายของพระเยซู ก็ เหมือนกับ คนอื่นๆ (มธ 12:46-50; มก 3:31-

19 ครัง
้ นั ้นมารดาและพวกน้ องชายของพระองค์ มาหาพระองค์ แต่ เข้าไปถึงพระองค์ ไม่
ได้ เพราะคนมาก 20 มีคนทูลพระองค์ว่า “มารดาและน้ องชายของพระองค์ยน
ื อยู่ข้างนอก
21
ปรารถนาจะพบพระองค์� แต่ พระองค์ ตรัส ตอบเขาว่า “มารดาของเรา และพี่ น้องของ
เราคือคนเหล่านั ้นที่ได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าและกระทําตาม�

พระเยซูทรงสัง่ ให้พายุสงบลง (มธ 8:23-27; มก 4:36-41)
อยู่ มาวัน หนึ่ ง พระองค์ เสด็จ ลงเรือก ับ เหล่า สาวกของพระองค์ แล ้ว พระองค์ ตรัส แก่
เขาว่า “ให้ เราข้ามทะเลสาบไปฟากข้างโน้ น� เขาก็ ถอยเรือ ออกไป 23 เมื่อ กําลัง แล่น ไป
พระองค์ ทรงบรรทมหลับ และบังเกิด พายุ กล ้า กลางทะเลสาบ นํ้า เข้า เรือ อยู่ น่า กลัว จะมี
อันตราย 24 เขา จึง มา ปลุก พระองค์ ว่า “อาจารย์ เจ้าข้า อาจารย์ เจ้าข้า ข้าพเจ้า ทัง้ หลาย
22

ลูกา 8:25

1168

ลูกา 8:46

กําลัง จะพินาศอยู่ แล้ว � พระองค์ จึง ทรงตื่น ขึ้น ห้ามลมและคลื่น แล ้ว คลื่น ลมก็ หยุด เงียบ
สงบที เดียว 25 พระองค์ จึง ตรัส แก่ เขาว่า “ความเชื่อ ของเจ้า อยู่ ที่ไหน � เขาเหล่า นั ้น กลัว
และประหลาดใจพู ดกันว่า “ท่านผู้ นี้ เป็นผู้ใดจึงสั ่งบังคับ ลมและนํ้าได้ และลมกั บน้าํ นั ้ นก็
เชื่อฟังท่าน�
คนคลัง่ เพราะถูกผีสิงในเมืองกาดารา (มธ 8:28-34; มก 5:1-17)

26 เขาแล่นไปถึงแขวงชาวเมืองกาดาราที่ อยู่ตรงข้ามกาลิ ลี 27 เมื่อพระองค์ เสด็จขึ้นบก

แล้ว มีชายคนหนึ่ งจากเมืองนั ้นมาพบพระองค์ คนนั ้นมีผีเข้าสิงอยู่นานแล้ว และมิได้สวม
เสื้อ มิได้ อยู่ เรือน แต่ อยู่ ตามอุโมงค์ ฝัง ศพ 28 ครัน
้ เห็น พระเยซู เขาก็ โห่ รอ
้ ง และกราบลง
ตรงพระพักตร์พระองค์ ร้องเสียงดังว่า “ข้าแต่พระเยซูบุตรของพระเจ้าสูงสุด ข้าพระองค์
เก ี่ยวข้อ งอะไรกั บท ่านเล่า ขอพระองค์ อย่า ทรมานข้า พระองค์� 29 (ที่ พู ดเช่น นี้ ก็ เพราะ
พระองค์ ได้ สัง่ ผี โสโครกให้ ออกมาจากตัว คนนั ้น ด้วยว่า ผี นั้น แผลงฤทธิ์ ในตัว เขาบ่อยๆ
และเขาถูก จํา ด้วยโซ่ ตรวน แต่ เขาได้ หก
ั เครือ
่ งจํา นั ้น เสีย แล ้วผี ก็ นํา เขาไปในที่ เปลี่ยว)
30 ฝ่ายพระเยซูตรัสถามมันว่า “เจ้าชื่ออะไร� มันทูลตอบว่า “ชื่อกอง� ด้วยว่ามีผีหลายตน
เข้าสิงอยูใ่ นตัวเขา 31 ผีนั ้นจึงอ้อนวอนขอพระองค์มิให้สัง่ ให้มันลงไปยังนรกขุมลึก 32 ตําบล
นั ้นมส
ี ุกรฝูงใหญ่กําลังหากินอยูที
่ ่ภูเขา ผีเหล่านั ้นได้ออ
้ นวอนพระองค์ขออนุญาตให้มันเข้า
สิง ในฝูง สุ กร พระองค์ ก็ ทรงอนุญาต 33 ผี เหล่ านั ้น จึง ออกมาจากคนนั ้น แล ้ว เข้า อยู่ในตัว
สุ กร สุ กรทัง้ ฝู งก ็ วงิ่ พุ่ง กระโดดจากหน้าผาชัน ลงไปในทะเลสาบสําลัก นํ้าตาย 34 ฝ่ายคน
เลี้ยงสุกรเมื่อ เห็น เหตุ การณ์ ที่ เกิด ขึ้น ต่างก็ หนี ไปเล่า เรือ
่ งนั ้น ทัง้ ในเมืองและนอกเมือง
35 คนทัง
้ หลายจึงออกไปดู เหตุการณ์ ที่ เกิดขึ้น และเมื่อเขามาถึงพระเยซู ก็ เห็นคนนั ้ นที ่มี
ผี ออกจากตั วน ุ่ง ห่ม ผ้า มี สติ อารมณ์ ดี นั ่ง ใกล้ พระบาทพระเยซู เขาทัง้ หลายก็ พากัน กลัว
36 ฝ่ายคนทัง
้ หลายที่ ได้ เห็น ก็ เล่า ให้เขาทัง้ หลายฟัง ถึง เรือ
่ งคนที่ ผี สิ งได้ หายปกติ อย่างไร
37 ชาวเมืองกาดาราและคนทัง
้ ปวงที่อยู่ตามชนบทโดยรอบ จึงอ้อนวอนพระองค์ให้ไปเสีย
จากเขา เพราะว่าเขากลัวยิง่ นั ก พระองค์จึงเสด็จลงเรือกลับไป 38 คนทีผี
่ ออกจากตัวนนอ
ั ้ ้อ
นวอนขอติดตามพระองค์ แต่พระเยซูส่งเขาออกไป ตรัสสัง่ ว่า 39 “จงกลับไปบ้านเรือนของ
ตัว และบอกถึงเรือ
่ งการใหญ่ซ่ึงพระเจ้าได้ทรงกระทําแก่เจ้า� แล้วคนนั ้นกไ็ ปประกาศแก่
คนทัง้ เมืองถึงเหตุการณ์ ใหญ่ยิง่ ที่พระเยซูได้ทรงกระทําแก่ตน
บุ ตรสาวของไยรัส ฟื้ นคืนชีพ และหญิง ผู้ ถู กต้องชายฉลองพระองค์ (มธ 9:18-26; มก
5:22-43)
40 ต่อ มา เมื่อ พระ เยซู เสด็จ กลับ มา แล้ว ประชาชน ก็ ต้อนรับ พระองค์ ด้วย ความ ยินดี
เพราะเขาทัง้ หลายคอยท่าพระองค์อยู่ 41 ดูเถิด มีชายคนหนึ่ งชื่อไยรัส เป็นนายธรรมศาลา
มากราบลงที่พระบาทพระเยซู อ้อนวอนพระองค์ให้เสด็จเข้าไปในเรือนของเขา 42 เพราะว่า
เขามี บุ ตรสาวคนเดียว อายุ ประมาณสิบ สองปี และบุตรสาวนั ้น นอนป่วยอยู่ เก ื อบจะตาย
เมื่อพระองค์เสด็จไปนั ้น ประชาชนเบียดเสียดพระองค์ 43 มีผูหญิ
้ งคนหนึ่ งเป็นโรคตกเลือด
ได้ สิ บสองปี มาแล้ว และได้ ใช้ ทรัพย์ ทัง้ หมดของเธอเป็น ค่า หมอ ไม่มี ผู้ ใดรักษาให้ หายได้
44 ผู้ หญิง นั ้น แอบมาข้างหลัง ถูก ต้องชายฉลองพระองค์ และในทันใดนั ้น เลือดที่ ตกก็ หยุด
45 พระเยซูจึงตรัสถามว่า “ใครได้ถูกต้องเรา� เมื่อคนทัง
้ หลายได้ปฏิเสธ เปโตรกับคนที่อยู่
ด้วยกัน จึง ทูล ว่า “อาจารย์เจ้าข้า ก็ เป็น เพราะประชาชนเบียดเสียดพระองค์ และพระองค์
ยังทรงถามอีกหรือว่า ‘ใครได้ ถู กต้องเรา� ” 46 แต่ พระเยซู ตรัสว่า “มี ผู้หน่งึ ได้ ถู กต้องเรา
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เพราะเรารู ส
้ ึก ว่า ฤทธิได้
เมื่อ ผู้ หญิง นั ้น เห็ นว ่า จะซ่อนตัว ไว้ไม่ ได้
์ ซ่านออกจากตัว เรา�
แล้ว เธอก็ เข ้า มาตัว สัน
่ กราบลงตรงพระพักตร์พระองค์ ทูล พระองค์ ต่อ หน้า คนทัง้ ปวงว่า
เธอได้ ถู กต้องพระองค์ เพราะเหตุ อะไร และได้ หายโรคในทันใดนั ้น 48 พระองค์ จึง ตรัส แก่
เขาว่า “ลูกสาวเอ๋ย จงมี กําลัง ใจเถิด ความเชื่อ ของเจ้า ได้ กระทํา ให้เจ้ าหายโรคแล้ว จงไป
เป็นสุขเถิด� 49 เมื่อพระองค์ กําลังตรัสอยู่ มีคนหนึ่ งมาจากบ้านนายธรรมศาลา บอกเขา
ว่า “ลูกสาวของท่านตายเสีย แล้ว ไม่ ต้องรบกวนท่านอาจารย์ ต่อ ไป � 50 ฝ่ายพระเยซู เมื่อ
ได้ยน
ิ จึงตรัสแก่เขาว่า “อย่ากลัวเลย จงเชื่อเท่านั ้นและลูกจะหายดี� 51 เมื่อพระองค์เสด็จ
เข้าไปในเรือน พระองค์ ไม่ ทรงยอมให้ ผู้ ใดเข้าไป เว้น แต่ เปโตร ยากอบ ยอห์น และบิดา
มารดาของเด็ก นั ้น 52 คนทัง้ หลายจึง ร้องไห้ รา่ํ ไรเพราะเด็ก นั ้น แต่ พระองค์ ตรัสว ่า “อย่า
ร้องไห้เลย เขาไม่ตาย แต่นอนหลับอยู่� 53 คนทัง้ ปวงก็พากันหัวเราะเยาะพระองค์ เพราะ
รู ว
้ า่ เด็ก นั ้น ตายแล้ว 54 ฝ่ายพระองค์ ทรงไล่ คนทัง้ หมดออกไป แล ้ว ทรงจับ มือ เด็ก นั ้น ตรั
สว ่า “ลูก เอ๋ย จงลุก ขึ้น เถิด� 55 แล ้ว จิต วิญญาณก็ กล ับ เข้า ในเด็ก นั ้น เขาก็ ลุ กขึ้น ทั นที
พระองค์ จึงตรัสสงั ่ ให้เอาอาหารมาให้เขากิน 56 ฝ่ายบิดามารดาของเด็กนั ้ นก็ประหลาดใจ
แต่พระองค์ทรงกําชับเขาไม่ให้บอกผู้ใดให้รู เหตุ
้
การณ์ ซึ่งเป็นมานั ้น
47

9
ทรงส่งอัครสาวกสิบสองคนออกไปประกาศ (มธ 10:1-42; มก 6:7-13)
แล้วทรงประทานให้เขามี
อํานาจและสิทธิอาํ นาจเหนื อผีทัง้ ปวงและรักษาโรคต่างๆให้หาย 2 แล้วพระองค์ทรงใช้เขา
ไปประกาศอาณาจักรของพระเจ้า และรักษาคนป่วยเจ็บให้หาย 3 พระองค์จึงตรัสสัง่ เขาว่า
“อย่าเอาอะไรไปใช้ตามทาง เช่น ไม้เท้า หรือย่าม หรืออาหาร หรือเงิน หรือเสื้อคลุมสองตัว
4 และถ้าเข้าไปในเรือนไหน จงอาศัยอยู่ในเรือนนั ้นจนกว่าจะไป 5 ผู้ใดไม่ต้อนรับพวกท่าน
เมื่อท่านจะไปจากเมืองนั ้น จงสะบัดผงคลีดินจากเท้าของท่านออกส่อให้เห็นความผิดของ
เขา� 6 เหล่าสาวกจึงออกไปตามเมืองต่างๆประกาศข่าวประเสริฐ และรักษาคนป่วยเจ็บท
ุกแห่งให้หาย
1 พระองค์ทรงเรียกสาวกสิบสองคนของพระองค์มาพร้อมกัน

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 ยาห์ มา
ปรากฏ คนอื่นว่าเป็นศาสดาพยากรณ์ โบราณกลับเป็นขึ้นมาอีก 9 เฮโรดจึงว่า “ยอห์นนั ้น
เราได้ ตัดศีรษะแล้ว แต่ คนนี้ ที่ เราได้ยน
ิ เหตุ การณ์ ของเขาอย่างนี้ คือผู้ใดเล่า� แล้วเฮโรด
จึงหาโอกาสที่จะเห็นพระองค์
7

ทรงเลี้ยงอาหารคนห้าพัน (มธ 14:13-21; มก 6:30-44; ยน 6:1-4)
เขาทูลพระองค์ถึงบรรดาการซึ่งเขาได้กระทํานั ้น พระองค์
จึงพาเขาไปยังที่เปลี่ยวแต่ลําพังใกล้เมืองที่เรียกว่าเบธไซดา 11 แต่เมื่อประชาชนรู แล
้ ้วจึง
ตามพระองค์ไป พระองค์ทรงต้อนรับเขา ตรัสสัง่ สอนเขาถึงอาณาจักรของพระเจ้า และทุก
คนที่ ต้องการให้หายโรคพระองค์ ก็ ทรงรักษาให้ 12 ครัน
้ กําลังจะเย็นแล้ว สาวกสิบสองคน
มาทูล พระองค์ ว่า “ขอให้ ประชาชนไปตามเมืองต่างๆและชนบทที่ อยู่ แถบนี้ หาที่พัก นอน
และหาอาหารรับ ประทาน เพราะที่ เราอยู่ นี้ เป็ นที ่ เปลี่ยว � 13 แต่ พระองค์ ตรัส แก่ เขาว่า
“พวกท่านจงเลี้ยงเขาเถิด� เขาทูลว่า “เราไม่มีอะไรมาก มีแต่ขนมปังห้าก้อนกับปลาสอง
10 ครันอ
้ ัครสาวกกลับมาแล้ว
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ตัว เว้นเสียแต่เราจะไปซื้ออาหารสําหรับคนทัง้ ปวงนี้ � 14 เพราะว่าคนเหล่านั ้นนั บแต่ผูชาย
้
ได้ประมาณห้าพันคน พระองค์จึงสัง่ เหล่าสาวกของพระองค์ว่า “จงให้คนทัง้ ปวงนั ่งลงเป็น
หมู่ๆ ราวหมู่ละห้าสิบคน� 15 เขาก็กระทําตาม คือให้คนทัง้ ปวงนั ่งลง 16 เมื่อพระองค์ทรง
รับ ขนมปัง ห้า ก้อนกับ ปลาสองตั วน น
ั ้ แล้ว ก็ แหงนพระพักตร์ดู ฟ้า สวรรค์ ขอบพระคุณ แล
้ว หัก ส่ง ให้แก่ เหล่ าสาวก ให้เขาแจกแก่ ประชาชน 17 เขาได้ กิ นอ ิ่มท ุกคน แล ้ว เขาเก็บ เศษ
อาหารที่ยงั เหลือนั ้นได้สิบสองกระบุง
การยอมรับอันยิง่ ใหญ่ของเปโตร (มธ 16:13-20; มก 8:27-30)

18 ต่อมาเมื่อพระองค์ กําลังอธิษฐานอยู่แต่ ลําพัง

เหล่ าสาวกอยู่กับพระองค์ พระองค์จึง
ตรัส ถามเขาว่า “คนทัง้ ปวงพู ดก ั นว ่า เราเป็น ผู้ ใด � 19 เหล่ าสาวกทูล ตอบว่า “เขาว่า เป็น
ยอห์น ผู้ ให้ รับ บัพ ติศ มา บางคนว่า เป็น เอลี ยาห์ แต่ คนอื่ นว ่า เป็น คนหนึ่ ง ในพวกศาสดา
พยากรณ์ โบราณเป็น ขึ้น มาใหม่� 20 พระองค์ จึง ตรัส ถามเขาว่า “แล ้ว พวกท่านเล่า ว่า เรา
เป็นผู้ใด� เปโตรทูลตอบว่า “เป็นพระคริสต์ของพระเจ้า� 21 พระองค์จึงกําชับสัง่ เขามิให้
บอกความนี้ แก่ผู้ใด
พระคริสต์ทรงพยากรณ์ ถึงความตายของพระองค์ สิ่งที่สาวกต้องสละ

22 ตรัสว่า “บุตรมนุษย์จะต้องทนทุกข์ทรมานหลายประการ พวกผูใหญ่
้
พวกปุโรหิตใหญ่

และพวกธรรมาจารย์ จะปฏิเสธท่าน ในที่สุด ท่านจะต้องถูก ประหารชีวต
ิ แต่ ในวันที ่ สาม
23
ท่านจะทรงถูก ชุบ ให้ เป็น ขึ้น มาใหม่�
พระองค์ จึง ตรัส แก่ เขาทัง้ หลายว่า “ถ้า ผู้ ใดใคร่
จะตามเรามา ให้ ผู้ นั ้น เอาชนะตัว เอง และรับ กางเขนของตนแบกทุก วัน และตามเรามา
24 เพราะว่าผู้ใดใคร่จะเอาชีวต
ิ รอด ผู้นั ้นจะเสียชีวต
ิ แต่ผูใดจะเสี
้
ยชีวต
ิ เพราะเห็นแก่เรา ผู้
นั ้นจะได้ชีวิตรอด 25 เพราะถ้าผูใ้ ดจะได้สิ่งของสิน
้ ทัง้ โลกแต่ต้องเสียตัวของตนเองหรือถูก
ทิง้ เสีย ผูนั
้ ้นจะได้ประโยชน์ อะไร 26 เพราะถ้าผูใ้ ดมีความอายเพราะเราและถ้อยคําของเรา
บุ ตรมนุษย์ก็ จะมีความอายเพราะผู้นั ้น เมื่อท่านมาด้วยสง่าราศี ของท่านเองและของพระ
บิดาและของเหล่าทูตสวรรค์บริสุทธิ์ 27 แต่เราบอกความจริงแก่ท่านทัง้ หลายว่า มีบางคน
ที่ยน
ื อยูที
่ ่นี่ ซึ่งยังจะไม่รู รสความตายจนกว่
้
าจะได้เห็นอาณาจักรของพระเจ้า�
การจําแลงพระกายของพระคริสต์ (มธ 17:1-8; มก 9:2-8)
ต่อ มาภายหลัง พระองค์ ได้ ตรัส คํา เหล่า นั ้น ประมาณแปดวัน พระองค์ จึง ทรงพาเป
โตร ยอห์น และยากอบขึ้น ไปบนภูเขาเพื่อ จะอธิษฐาน 29 ขณะที่ พระองค์ กําลัง อธิษฐาน
อยู่ วรรณพระพักตร์ของพระองค์ ก็ เปลี่ยนไป และฉลองพระองค์ ก็ ขาวเป็ นม ัน ระยับ 30 ดู
เถิด มี ชายสองคนสนทนาอยู่ กับ พระองค์ คือ โมเสส และเอลี ยาห์ 31 ผู้ มาปรากฏด้วยสง่า
ราศี และกล่าวถึง การมรณาของพระองค์ ซึ่ง จะสําเร็จ ในกรุง เยรู ซาเล็ม 32 ฝ่ายเปโตรกับ
คนที่ อยู่ ด้วยนั ้ นก ็ ง่วงเหงาหาวนอน แต่ เมื่อ เขาตาสว่างขึ้น แล้ว เขาก็ ได้ เห ็น สง่า ราศี ของ
พระองค์ และเห็น ชายสองคนนั ้ นที ่ ยน
ื อยู่ กับ พระองค์ 33 ต่อ มาเมื่อ สองคนนั ้น กําลัง ลา
ไปจากพระองค์ เปโตรจึง ทูล พระเยซู ว่า “พระอาจารย์ เจ้าข้า ซึ่ง เราอยู่ ที่ นี่ ก็ดี ให้ พวกข้า
พระองค์ ทําพลับพลาสามหลัง สําหรับพระองค์ หลังหนึ่ ง สําหรับโมเสสหลังหนึ่ ง สําหรับเอ
ลี ยาห์ หลัง หนึ่ ง� เปโตรไม่ เข ้า ใจว่า ตัว ได้ พู ดอะไร 34 เมื่อ เขากําลัง พูด คํา เหล่า นี้ มี เมฆมา
คลุมเขาไว้ และเมื่อเข้าอยู่ในเมฆนั ้นเขาก็ กลัว 35 มี พระสุรเสียงออกมาจากเมฆนั ้ นว่า “ผู้
นี้ เป็นบุตรที่รก
ั ของเรา จงฟังท่านเถิด� 36 เมื่อพระสุรเสียงนั ้นสงบแล้ว พระเยซู ทรงสถิต
28
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อยูองค์
่
เดียว เขาทัง้ สามก็เก็บเรือ
่ งนี้ ไว้ และในกาลครัง้ นั ้นเขามิได้บอกเหตุการณ์ ซึ่งเขาได้
เห็นแก่ผู้ใด
สาวกเก้าคนขาดอํานาจ พระเยซูทรงขับผีออก (มธ 17:14-21; มก 9:14-29)

ต่อ มาวั นร ุ่ง ขึ้น เมื่อ พระองค์ กับ เหล่า สาวก ลง มา จาก ภูเขา แล้ว มี คน มากมาย มา
พบพระองค์ 38 ดูเถิด มีชายคนหนึ่ งในหมู่ประชาชนนั ้นร้องว่า “อาจารย์เจ้าข้า ขอพระองค์
ทรงโปรดทอดพระเนตรบุตรชายของข้าพเจ้า เพราะว่า ข้าพเจ้า มี บุ ตรคนเดียว 39 และ ดู
เถิด ผี มัก จะเข้า สิง เขา เด็ กก ็ โห่ ร้องขึ้น ทั นที ผี ทําให้ เด็ก นั ้น ชั กด น
ิ้ นํ้าลายฟูม ปาก ทําให้
ตัวฟกชํ้า ไม่ใคร่ออกจากเขาเลย 40 ข้าพเจ้าได้ขอเหล่าสาวกของพระองค์ให้ขับมันออกเสีย
แต่เขากระทําไม่ได้� 41 พระเยซู ตรัสตอบว่า “โอ คนในยุคที่ขาดความเชื่อและมีทิฐิชัว่ เรา
จะต้องอยู่ กับ เจ้า ทัง้ หลายและอดทนเพราะพวกเจ้า นานเท่าใด จงพาบุตรของท่านมาที่ นี่
เถิด� 42 เมื่อเด็กนั ้นกําลังมา ผีก็ทําให้เขาล้มชักดน
ิ้ ใหญ่ แต่พระเยซู ตรัสสําทับผีโสโครก
นั ้น และทรงรักษาเด็ก ให้หาย แล ้ว ส่ง คืนให้บิ ดาเขา 43 คนทัง้ ปวงก็ ประหลาดใจนั ก เพราะ
ฤทธิเ์ ดชอันใหญ่ยงิ่ ของพระเจ้า แต่เมื่อเขาทัง้ หลายยังประหลาดใจอยู่เพราะเหตุการณ์ ทัง้
ปวงซึ่งพระเยซูได้ทรงกระทํานั ้น พระองค์จึงตรัสแก่เหล่าสาวกของพระองค์ว่า
37

พระคริสต์ทรงพยากรณ์ ถึงความตายของพระองค์อีก (มธ 17:22-23; มก 9:30-32)
เพราะว่า บุตรมนุษย์จะต้องถูก มอบไว้ในเงื้อมมือ ของ
คนทัง้ หลาย� 45 แต่คําเหล่านั ้นสาวกหาได้เข้าใจไม่ ความก็ถู กซ่อนไว้จากเขา เพื่อเขาจะ
ไม่ได้เข้าใจ และเขาไม่กล้าถามพระองค์ถึงคํานั ้น
44 “จงให้ คํา เหล่า นี้ เข้าหู ของท่าน

เด็กเป็นแบบอย่าง (มธ 18:1-5; มก 9:33-37)
ในพวกเขาใครจะเป็นใหญ่ที่สุด 47 ฝ่ายพระเยซู ทรง
หยัง่ รู ค
้ วามคิดในใจของเขา จึงให้เด็กคนหนึ่ งยืนอยูใกล้
่
พระองค์ 48 แล้วตรัสกับเขาว่า “ถ้า
ผู้ ใดจะรับ เด็ก เล็กๆคนนี้ ในนามของเรา ผู้ นั ้ นก ็ ได้ รับ เรา และผู้ ใดได้ รบ
ั เรา ผู้ นั ้ นก ็ ได้ รับ
พระองค์ ผู้ ทรงใช้เรามา เพราะว่าในพวกท่านทัง้ หลาย ผู้ ใดเป็น ผู้ ต่ําต้อยที่ สุด ผู้ นั ้น แหละ
เป็นผู้ใหญ่� 49 ฝ่ายยอห์นทูลพระองค์ ว่า “พระอาจารย์เจ้าข้า พวกข้าพระองค์ เห็นผู้หน่งึ
ขับผีออกในพระนามของพระองค์ และข้าพระองค์ได้ห้ามเขาเสีย เพราะเขาไม่ตามพวกเรา
มา� 50 พระเยซู ตรัส แก่ เขาว่า “อย่า ห้ามเขาเลย เพราะว่า ผู้ ใดไม่ เป็น ฝ่ายต่อสู้ เรา ก็ เป็น
ฝ่ายเราแล้ว�
46 แล้วเหล่าสาวกก็ เกิดเถียงกั นว่า

จากแคว้นกาลิลีผ่านแคว้นสะมาเรีย
ต่อ มาครัน
้ จวนเวลาที่ พระองค์ จะทรงถู กร ับ ขึ้น ไป พระองค์ ทรงมุ่ง พระพักตร์แน่ วไป
ยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม 52 และพระองค์ ทรงใช้ ผู้ ส่ง ข่าวล่วงหน้า ไปก่อน เขาก็ เข ้า ไปในหมู่บ้าน
แห่ง หนึ่ ง ของชาวสะมาเรีย เพื่อ จะเตรียมไว้ ให้ พระองค์ 53 ชาวบ้านนั ้น ไม่ รบ
ั รองพระองค์
เพราะดู เหมือนว่า พระองค์ กําลัง ทรงมุ่ง พระพักตร์ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม 54 และเมื่อ สาวก
ของพระองค์ คือ ยากอบและยอห์น ได้ เห ็น ดัง นั ้น เขาทูล ว่า “พระองค์ เจ้าข้า พระองค์ พอ
พระทัย จะให้ข้า พระองค์ ขอไฟลงมาจากสวรรค์ เผาผลาญเขาเสีย อย่างเอลี ยาห์ได้ กระทํา
นั ้น หรือ� 55 แต่ พระองค์ ทรงเหลียวมาห้ามปรามเขา และตรัสว ่า “ท่านไม่ รู ้ว่า ท่านมี จิ ต
ใจทํานองใด 56 เพราะว่า บุตรมนุษย์ มิได้ มาเพื่อ ทําลายชีวต
ิ มนุษย์ แต่ มาเพื่อ ช่วยเขาทัง้
หลายให้รอด� แล้วพระองค์กับเหล่าสาวกก็เลยไปที่หมู่บ้านอีกแห่งหนึ่ ง
51

ทรงลองใจผู้อาสาตามพระองค์ (มธ 8:18-22)
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มีคนหนึ่ งทูลพระองค์ว่า “พระองค์
เจ้าข้า พระองค์ เสด็จ ไปทางไหน ข้า พระองค์ จะตามพระองค์ ไปทางนั ้น� 58 พระเยซู ตรัส
แก่ เขาว่า “สุ นั ข จิง้ จอกยั งม ี โพรง และนกในอากาศก็ยั งม ี รัง แต่ บุ ตรมนุษย์ ไม่มี ที่ ที่ จะ
วางศีรษะ� 59 พระองค์ ตรัส แก่ อี กคนหนึ่ ง ว่า “จงตามเรามาเถิด� แต่ คนนั ้น ทูล ตอบ
ว่า “พระองค์ เจ้าข้า ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ ไปฝังศพบิดาข้าพระองค์ ก่อน� 60 พระเยซู
จึง ตรัส กับ เขาว่า “ปล่อยให้ คนตายฝัง คนตายของเขาเองเถิด แต่ ส่วนท่านจงไปประกาศ
อาณาจักรของพระเจ้า� 61 อีกคนหนึ่ งทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์จะตามพระองค์
ไป แต่ขออนุญาตให้ข้าพระองค์ไปลาคนที่อยู่ในบ้านของข้าพระองค์ก่อน� 62 พระเยซูตรัส
กับ เขาว่า “ผู้ ใดเอามือ จับ คัน ไถแล้ว หัน หน้า กลับ เสีย ผู้ นั ้ นก ็ ไม่ สมควรกับ อาณาจักรของ
พระเจ้า�
57 ต่อมาเมื่อพระองค์ กับเหล่าสาวกกําลังเดินทางไป

10

ทรงส่งพยานเจ็ดสิบคนออกไปประกาศ (มธ 9:35-38; 10:1-42)
ภายหลัง เหตุ การณ์ เหล่า นี้ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงตัง้ สาวกอื่ นอ ีก เจ็ด สิบ คนไว้ และ
ใช้ เขาออกไปที ละสองคนๆ ให้ ล่วงหน้า พระองค์ ไปก่อน ให้ เข ้า ไปทุก เมืองและทุก ตําบลที่
พระองค์จะเสด็จไปนั ้น 2 พระองค์ตรัสกับเขาว่า “การเก็บเกี่ยวนั ้นเป็นการใหญ่นั กหนา แต่
คนงานยังน้ อยอยู่ เหตุฉะนั ้นพวกท่านจงอ้อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของการเก็บเกี่ยว
นั ้น ให้ส่งคนงานมาในการเก็บเกี่ยวของพระองค์ 3 ไปเถอะ ดูเถิด เราใช้ท่านทัง้ หลายไปดุจ
ลูก แกะอยู่ท่ามกลางฝูง สุนัข ป่า 4 อย่า เอาไถ้ เงิน หรือ ย่าม หรือ รองเท้า ไป และอย่า คํานั บ
ผู้ ใดตามทาง 5 ถ้า ท่านจะเข้าไปในเรือนใดๆจงพู ดก ่อ นว่า ‘ให้ ความสุ ขม ี แก่ เรือนนี้ เถิด �
6 ถ้าลูกแห่งสันติสุขอยู่ที่ นั่น สันติสุ ขของท่านจะอยู่กับเขา ถ้าหาไม่ สันติสุ ขของท่านจะกลั
บอย ู่กั บท ่า นอีก 7 จงอาศัย อยู่ ในเรือนนั ้น กิน และดื่ม ของซึ่ง เขาจะให้นั้น ด้วยว่า ผู้ ทํางาน
สมควรจะได้รบ
ั ค่าจ้างของตน อย่าเที่ยวจากเรือนนี้ ไปเรือนโน้ น 8 ถ้าท่านจะเข้าไปในเมือง
ใดๆและเขารับรองท่านไว้ จงกินของที่ เขาตัง้ ให้ 9 และจงรักษาคนป่วยในเมืองนั ้นให้หาย
และแจ้งแก่เขาว่า ‘อาณาจักรของพระเจ้ามาใกล้ท่านทัง้ หลายแล้ว�
1

การพิพากษาอย่างรุ นแรง (มธ 11:20-24)

10 ถ้าท่านจะเข้าไปในเมืองใดๆและเขาไม่รบ
ั รองท่านไว้

จงออกไปที่กลางถนนของเมือง
นั ้นกล่าวว่า 11 ‘ถึงแม้ผงคลีดินแห่งเมืองของเจ้าทัง้ หลายที่ติดอยก
ู่ ับเรา เราก็จะสะบัดออก
เป็ นที ่ แสดงว่า เราไม่ เห ็ นพ้ องกับ เจ้า แต่ เจ้ าทัง้ หลายจงเข้าใจความนี้ เถิด คือ อาณาจักร
ของพระเจ้ามาใกล้ เจ้าทัง้ หลายแล้ว� 12 เราบอกท่านทัง้ หลายว่า โทษของเมืองโสโดมใน
วันนั ้นจะเบากว่าโทษของเมืองนั ้น 13 วิบัติแก่เจ้า เมืองโคราซิน วิบัติแก่เจ้า เมืองเบธไซดา
เพราะถ้าการมหัศจรรย์ซ่ึงได้ กระทําท่ามกลางเจ้าได้ กระทําในเมืองไทระและเมืองไซดอน
คนในเมืองทัง้ สองจะได้ น่ งุ ห่มผ้ากระสอบ นั ่งบนขี้เถ้า กลับใจเสีย ใหม่ นานมาแล้ว 14 แต่
ในการพิพากษานั ้น โทษของเมืองไทระและเมืองไซดอนจะเบากว่าโทษของเจ้า 15 ฝ่ายเจ้า
เมืองคาเปอรนาอุม ซึ่งได้ถูกยกขึ้นเทียมฟ้า เจ้าจะต้องลงไปถึงนรกต่างหาก 16 ผูที
้ ่ฟังท่าน
ทัง้ หลายก็ได้ฟังเรา ผู้ที่เกลียดชังท่านทัง้ หลายก็เกลียดชังเรา ผู้ที่เกลียดชังเราก็เกลียดชัง
ผู้ที่ทรงใช้เรามา�
ความชื่นชมยินดีที่แท้จริง
ฝ่ายสาวกเจ็ด สิบ คนนั ้น กลับ มาด้วยความปรีดี ทูล ว่า “พระองค์ เจ้าข้า ถึง ผี ทัง้ หลาย
ก็ได้อยู่ใต้บังคับของพวกข้าพระองค์โดยพระนามของพระองค์� 18 พระองค์ตรัสกับเขาทัง้
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หลายว่า “เราได้ เห ็น ซาตานตกจากสวรรค์ เหมือนฟ้าแลบ
ดู เถิด เราได้ ให้ พวกท่านมี
อํานาจเหยียบงู รา้ ยและแมลงป่อง และมี อาํ นาจใหญ่ ยงิ่ กว่า กํา ลัง ศั ตรู ไม่มี สิ ่ง หนึ่ ง สิง่ ใด
จะทํา อันตรายแก่ ท่านได้ เลย 20 แต่ ว่า อย่า เปรมปรีดิ ์ ในสิง่ นี้ คือ ที่ พวกผี อยู่ ใต้ บังคับ ของ
ท่าน แต่ จงเปรมปรีดิ ์ เพราะชื่อ ของท่านจดไว้ในสวรรค์� 21 ในโมงนั ้น เอง พระเยซู ทรงมี
ความเปรมปรีดิ ์ ในพระวิญญาณ จึง ตรัสว ่า “โอ ข้า แต่ พระบิดา ผู้ เป็น เจ้า แห่ง ฟ้า สวรรค์
และแผ่นดินโลก ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงปิดบังสิง่ เหล่านี้ ไว้จาก
คนมี ปัญญาและคนสุขุม รอบคอบ และได้ ทรงเปิด เผยสิง่ เหล่า นี้ แก่ ทารกน้ อย ข้า แต่ พระ
บิดา ที่ เป็น อย่างนั ้ นก ็ เพราะเป็ นที ่ ชอบพระทัย ในสายพระเนตรของพระองค์ 22 พระบิดา
ของเราได้ทรงมอบสิง่ สารพัดให้แก่เรา และไม่มีใครรูว้ า่ พระบุตรเป็นผูใ้ ดนอกจากพระบิดา
และไม่ มี ใครรู ้วา่ พระบิดาเป็น ผู้ ใดนอกจากพระบุตร และผู้ ที่ พระบุตรประสงค์ จะสําแดง
ให้รู �
้ 23 พระองค์ ทรงเหลียวหลังไปทางเหล่าสาวกตรัสเฉพาะแก่ พวกเขาว่า “นั ยน์ ตาทัง้
หลายที่ได้เหน
็ การณ์ ซ่ึงพวกท่านได้เหนก
็ เป็
็ นสุข 24 เพราะเราบอกท่านทัง้ หลายว่า ศาสดา
พยากรณ์ หลายคน และกษั ตริย์ หลายองค์ ปรารถนาจะเห็น ซึ่ง ท่านทัง้ หลายเห็น อยู่ นี้ แต่
เขามิเคยได้เห็น และอยากจะได้ยน
ิ ซึ่งท่านทัง้ หลายได้ยิน แต่เขามิเคยได้ยิน�
19

ข้อสําคัญที่สุดของพระบัญญัติ

ดู เถิด มีน ัก กฎหมาย คน หนึ่ ง ยืน ขึ้น ทดลอง พระองค์ ทูล ถาม ว่า “อาจารย์ เจ้าข้า
ข้าพเจ้า จะต้องทํา ประการใดเพื่อ จะได้ ชี วิ ตน ิ รน
ั ดร์เป็น มรดก� 26 พระองค์ ตรัส ตอบเขา
ว่า “ในพระราชบัญญั ติ มี คํา เขียนว่า อย่างไร ท่านได้ อา่ นเข้าใจอย่างไร� 27 เขาทูล ตอบว่า
“จงรักองค์ พระผู้ เป็นเจ้า ผู้ เป็นพระเจ้า ของเจ้า ด้วยสุดจิตสุดใจของเจ้า ด้วยสุด กําลัง และ
สิน
้ สุด ความคิด ของเจ้า และจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง� 28 พระองค์ จึงตรัสแก่ เขา
ว่า “ท่านตอบถูก แล้ว จงกระทํา อย่างนั ้น แล้ วท ่านจะได้ ชีวต
ิ � 29 แต่ คนนั ้น ปรารถนาจะ
แก้ตัวจึงทูลพระเยซูว่า “แล้วใครเป็นเพื่อนบ้านของข้าพเจ้า�
25

คําอุปมาเกี่ยวกับชาวสะมาเรียที่ดี

“มีชายคนหนึ่ งลงไปจากกรุ งเยรู ซาเล็มจะไปยังเมืองเยรีโค และ
เขาถูก พวกโจรปล้น โจรนั ้น ได้ แย่ งชิง เสื้อผ้า ของเขาและทุบตี แล้ว ก็ ละทิง้ เขาไว้เก ื อบจะ
ตายแล้ว 31 เผอิญปุโรหิตคนหนึ่ งเดินลงไปทางนั ้น เมื่อเห็นคนนั ้นกเ็ ดินเลยไปเสียอีกฟาก
หนึ่ ง 32 คนหนึ่ งในพวกเลวีก็ทําเหมือนกัน เมื่อมาถึงที่นั่นและเห็นแล้วกเ็ ลยไปเสียอีกฟาก
หนึ่ ง 33 แต่ชาวสะมาเรียคนหนึ่ งเมื่อเดินมาถึงคนนั ้น ครัน
้ เห็นแล้วก็มีใจเมตตา 34 เข้าไป
หาเขาเอาผ้าพันบาดแผลให้ พลางเอานํ้ามันกับน้าํ องุน
่ เทใส่ บาดแผลนั ้น แล้วให้เขาขึ้นขี่
สัตว์ของตนเองพามาถึงโรงแรมแห่งหนึ่ ง และรักษาพยาบาลเขาไว้ 35 วันรุ่งขึ้นเมื่อจะไป
เขาก็ เอาเงิน สองเดนาริอน
ั มอบให้เจ้ าของโรงแรม บอกเขาว่า ‘จงรักษาเขาไว้เถิด และเงิ
นที ่จะเสียเกินนี้ เมื่อกลับมาฉั นจะใช้ให้� 36 ในสามคนนั ้น ท่านคิดเห็นว่า คนไหนปรากฏ
ว่าเป็นเพื่อนบ้านของคนที่ถูกพวกโจรปล้น� 37 เขาทูลตอบว่า “คือคนนั ้นแหละที่ได้แสดง
ความเมตตาแก่เขา� พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า “ท่านจงไปทําเหมือนอย่างนั ้นเถิด�
30 พระเยซู ตรัสตอบว่า

มารธาและมารีย์
และ ต่อ มา เมื่อ พระองค์ กับ เหล่า สาวก กําลัง เดิน ทาง ไป พระองค์ จึง ทรง เข้าไป ใน
หมู่บ้านแห่ง หนึ่ ง มี ผู้ หญิง คนหนึ่ ง ชื่อ มารธาต้อนรับ พระองค์ ไว้ในเรือนของเธอ 39 มารธา
มีน้องสาวชื่อมารีย์ มารีย์ก็นั ่งใกล้พระบาทพระเยซูฟังถ้อยคําของพระองค์ด้วย 40 แต่มาร
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ธายุง่ ในการปรนนิ บัติมากจึงมาทูลพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า พระองค์ไม่สนพระทัยหรือ
ซึ่ง น้ องสาวของข้า พระองค์ ปล่อยให้ ข้า พระองค์ ทําการปรนนิ บั ติ แต่ คนเดียว ขอพระองค์
สัง่ เขาให้มาช่วยข้าพระองค์ เถิด� 41 แต่ พระเยซู ตรัสตอบเธอว่า “มารธา มารธา เอ๋ย เธอ
กระวนกระวายและร้อนใจด้วยหลายสิง่ นั ก 42 สิ ่ง ซึ่ง ต้องการนั ้ นม ี แต่ สิ ่ง เดียว มาร ีย์ ได้
เลือกเอาส่วนดีนั ้น ใครจะชิงเอาไปจากเธอไม่ได้�

11

แบบอย่างของการอธิษฐาน
1 ต่อมาเมื่อพระองค์ทรงอธิษฐานอยูใ่ นที่แห่งหน่ง
ึ พอจบแล้วสาวกของพระองค์คนหนึ่ ง
ทูล พระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า ขอสอนพวกข้า พระองค์ ให้อธิษฐาน เหมือ นยอห์น ได้ สอน
พวกศิษย์ ของตน� 2 พระองค์ จึง ตรัส กับ เขาว่า “เมื่อ ท่านอธิษฐานจงว่า ‘ข้า แต่ พระบิดา
ของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ผู้ สถิต ในสวรรค์ ขอให้ พระนามของพระองค์ เป็ นที ่ เคารพสัก กา
ระ ขอให้ อาณาจักรของพระองค์ มาตัง้ อยู่ นํ้า พระทัย ของพระองค์ สําเร็จ ในสวรรค์ อย่างไร
ก็ให้สําเร็จบนแผ่นดินโลกเหมือนกันอย่างนั ้น 3 ขอทรงโปรดประทานอาหารประจําวันแก่
ข้าพระองค์ ทัง้ หลายทุกๆวัน 4 ขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์ ทัง้ หลาย ด้วยว่าข้า
พระองค์ยกความผิดของทุกคนที่ทําผิดต่อข้าพระองค์นั ้น ขออย่าทรงนําข้าพระองค์เข้าไป
ในการทดลอง แต่ขอให้ข้าพระองค์พ้นจากความชัว่ ร้าย� ”
คําสอนอื่นๆเกี่ยวกับการอธิษฐาน
พระองค์ ตรัส แก่ เขาว่า “ผู้ ใดในพวกท่านมี มิ ตรสหายคนหนึ่ ง และจะไปหามิตรสหาย
นั ้น ในเวลาเที่ยงคืน พู ดก ับ เขาว่า ‘เพื่อนเอ๋ย ขอให้ ฉั น ยืม ขนมปัง สามก้อนเถิด 6 เพราะ
เพื่อนของฉั นคนหนึ่ งเพิง่ เดินทางมาหาฉั น และฉั นไม่มีอะไรจะให้เขารับประทาน� 7 ฝ่าย
มิตรสหายที่อยู่ข้างในจะตอบว่า ‘อย่ารบกวนฉั นเลย ประตูก็ปิดเสียแล้ว ทัง้ พวกลูกก็นอน
ร่วมเตียงกับฉั นแล้ว ฉั นจะลุกขึ้นหยิบให้ท่านไม่ได้� 8 เราบอกท่านทัง้ หลายว่า แม้เขาจะ
ไม่ ลุ กขึ้น หยิบ ให้ คนนั ้น เพราะเป็ นม ิต รสหายกัน แต่ ว่า เพราะวิงวอนมากเข้า เขาจึง จะลุก
ขึ้น หยิบ ให้ตามที่ เขาต้องการ 9 เราบอกท่านทัง้ หลายว่า จงขอแล้ว จะได้ จงหาแล้ว จะพบ
จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่าน 10 เพราะว่าทุกคนที่ขอกจ
็ ะได้ ทุกคนที่แสวงหาก็จะพบ และ
ทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขา 11 มีผู้ใดในพวกท่านที่เป็นบิดา ถ้าบุตรขอขนมปังจะเอาก้อน
หินให้เขาหรือ หรือถ้าขอปลาจะเอางู ให้เขาแทนปลาหรือ 12 หรือถ้าเขาขอไข่จะเอาแมลง
ป่องให้ เขาหรือ 13 เพราะฉะนั ้น ถ้า ท่านทัง้ หลายเองผู้ เป็น คนชัว่ ยัง รู จ
้ ัก ให้ ของดี แก่ บุ ตร
ของตน ยิง่ กว่า นั ้น สัก เท่าใด พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิต ในสวรรค์ จะทรงประทานพระ
วิญญาณบริสุทธิ์แก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์�
5

พระเยซูทรงถูกกล่าวหาว่าขับผีออกโดยเบเอลเซบูล (มธ 12:22-37)
พระองค์ ทรงขับ ผี ใบ้ อยู่ และต่อ มาเมื่อ ผี ออกแล้ว คนใบ้ จึง พูด ได้ และประชาชนก็
ประหลาดใจ 15 แต่ บางคนในพวกเขาพูด ว่า “คนนี้ ขับ ผี ออกได้ โดยใช้ อาํ นาจของเบเอล
เซบู ลนายผี นั ้น � 16 คนอื่นๆทดลองพระองค์ โดยขอจากพระองค์ ให้ เห ็น หมายสําคัญ จาก
สวรรค์ 17 แต่พระองค์ทรงทราบความคิดของเขา จึงตรัสกับเขาว่า “ราชอาณาจักรใดๆซึ่ง
แตกแยกกันเองก็จะรกร้างไป ครัวเรือนใดๆซึ่งแตกแยกกับครัวเรือนก็จะล่มสลาย 18 และ
ถ้าซาตานแก่งแย่งกันระหว่างมันเอง อาณาจักรของมันจะตัง้ อยู่อย่างไรได้ เพราะท่านทัง้
หลายว่าเราขับผีออกโดยเบเอลเซบูล 19 ถ้าเราขับผีออกโดยเบเอลเซบูลนน
ั ้ พวกพ้องของ
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ท่านทัง้ หลายขับ มัน ออกโดยอํานาจของใครเล่า เหตุ ฉะนั ้น พวกพ้องของท่านเองจะเป็น ผู้
ตัดสิน กล่าวโทษพวกท่าน 20 แต่ ถ้า เราขับ ผี ออกด้วยนิว
้ พระหัตถ์ ของพระเจ้า อาณาจักร
ของพระเจ้าก็ มาถึงท่านแล้ว 21 เมื่อผู้มีกําลังมากคนหนึ่ งถืออาวุธเฝ้าบ้านของตนอยู่ สิ ่ง
ของของเขาก็ ปลอดภัย 22 แต่ เมื่อ คนมี กําลัง มากกว่า เขามาต่อสู้ ชนะเขา คนนั ้ นก ็ ชิ งเอา
เครือ
่ งอาวุธที่เขาได้วางใจนั ้นไปเสีย แล้วแบ่งปันของที่เขาได้รบ
ิ เอาไปนั ้น 23 ผูที
้ ่ไม่อยูฝ่
่ าย
เราก็เป็นปฏิปักษ์ ต่อเรา และผู้ที่ไม่รวบรวมไว้กับเราก็เป็นผู้กระทําให้กระจัดกระจายไป
การกลับเนื้ อกลับตัวเป็นคนดี แต่ยังไม่มีความรอด (มธ 12:43-45)
เมื่อ ผี โสโครกออกมาจากผู้ ใดแล้ว มั นก ็ ท่องเที่ยวไปในที่ กันดารเพื่อ แสวงหาที่ หยุด
พัก และเมื่อไม่พบมันจึงกล่าวว่า ‘ข้าจะกลับไปยังเรือนของข้าที่ได้ออกมานั ้น� 25 และเมื่อ
มาถึ งก็เห็นเรือนนั ้นกวาดและตกแต่งไว้แล้ว 26 มันจึงไปรับเอาผีอ่ืนอีกเจ็ดผีรา้ ยกว่ามัน
เอง แล้ว ก็ เข ้า ไปอาศัย อยู่ที่ นั่น และในที่ สุด คนนั ้ นก ็ เลวร้ายกว่า ตอนแรก� 27 ต่อ มาเมื่อ
พระองค์ ยงั ตรัสคําเหล่านั ้น มีผู้หญิงคนหนึ่ งในหมู่ประชาชนร้องทูลพระองค์ ว่า “ครรภ์ ซึ่ง
ปฏิ สนธิพระองค์ และหัวนมที่ พระองค์ เสวยนั ้ นก็เป็นสุข� 28 แต่ พระองค์ ตรัสว่า “มิใช่เช่น
นั ้น แต่คนทัง้ หลายที่ได้ยินพระวจนะของพระเจ้า และได้ถือรักษาพระวจนะนั ้นไว้ ก็เป็นสุข
�
24

หมายสําคัญของโยนาห์ (มธ 12:39-42)
เมื่อ คน ทัง้ ปวง ประชุม แน่ น ขึ้น พระองค์ ตัง้ ต้น ตรั สว ่า “คนยุ คน ี้ เป็น คน ชัว่ มี แต่
แสวงหาหมายสําคัญ และจะไม่ โปรดให้ หมายสําคัญ แก่ เขา เว้น ไว้ แต่ หมายสําคัญ ของ
โยนาห์ศาสดาพยากรณ์ เท่านั ้น 30 ด้วยว่าโยนาห์ได้เป็นหมายสําคัญแก่ชาวนี นะเวห์ฉั นใด
บุตรมนุษย์จะเป็นหมายสําคัญแก่คนยุคนี้ฉั นนั ้น 31 นางกษั ตริย์ฝ่ายทิศใต้จะลุกขึ้นในวัน
พิพากษาพร้อมกับคนยุคนี้ และจะกล่าวโทษคนในยุคนี้ ด้วยว่าพระนางนั ้นได้มาจากที่สุด
ปลายแผ่น ดิน โลกเพื่อ จะฟัง สติ ปัญญาของซาโลมอน และดู เถิด ซึ่ง ใหญ่ กว่า ซาโลมอนก็
มี อยู่ ที่ นี่ 32 ชนชาวนี นะเวห์ จะลุก ขึ้น ในวัน พิพากษาพร้อมกับ คนยุ คน ี้ และจะกล่าวโทษ
คนในยุ คน ี้ ด้วยว่า ชาวนี นะเวห์ได้ กล ับ ใจใหม่ เพราะคํา ประกาศของโยนาห์ และดู เถิด ซึ่ง
ใหญ่กว่าโยนาห์มีอยูที
่ ่นี่
29

จงให้แสงสว่างของตนส่องออกไป (มธ 5:15-16; มก 4:21-22)
หรือเอาถังครอบไว้ แต่ตัง้ ไว้บนเชิงเทียน
เพื่อคนทัง้ หลายที่เข้ามาจะเห็นแสงสว่างได้ 34 ตาเป็นประทีปของร่างกาย เหตุฉะนั ้นเมื่อ
ตาของท่านดี ทัง้ ตั วก ็ เต็ม ไปด้วยความสว่าง แต่ เมื่อ ตาของท่านชัว่ ทัง้ ตัว ของท่านก็ เต็ม
ไปด้วยความมืด 35 เหตุ ฉะนั ้น จงระวัง ให้ ดี ไม่ ให้ ความสว่างซึ่ง อยู่ ในท่านเป็น ความมืด
นั ่นเอง 36 เหตุ ฉะนั ้น ถ้า กายทัง้ สิน
้ ของท่านเต็ มด ้วยความสว่าง ไม่มี ที่ มืด เลย ก็ จะสว่าง
ตลอด เหมือนอย่างแสงสว่างของเทียนที่ ส่องมาให้ท่าน � 37 เมื่อ พระองค์ ยงั ตรัสอย ู่ คน
หนึ่ งในพวกฟาริสีอ้อนวอนพระองค์ให้เสวยกับเขา พระองค์จึงเสด็จเข้าไปทรงเอนพระกาย
ลง 38 ฝ่ายคนฟาริสีเมื่อเห็นพระองค์มิได้ทรงล้างก่อนเสวยก็ประหลาดใจ
33 ไม่มีผู้ใดเมื่อจุดเทียนแล้วจะตัง
้ ไว้ในที่กําบัง

รู ปแบบแห่งความชอบธรรมที่ปรากฏเท่านั ้นก็ยงั ไม่เพียงพอ (มธ 23:13-35)
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตรัส กับ เขาว่า “เจ้ าพวกฟาริ สี ย่อมชําระถ้วยชามภายนอก แต่
ภายในของเจ้าเต็มไปด้วยความโลภและความชัว่ ร้าย 40 คนโฉดเขลา ผูที
้ ่ได้สร้างภายนอก
41
ก็ ได้ สร้างภายในด้วยมิ ใช่ หรือ
แต่ จงให้ ทานตามซึ่ง เจ้า มี อยู่ ภายใน และดู เถิด สิ ่ง สา
39
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รพั ดก ็ บริสุทธิ์แก่ เจ้ าทัง้ หลาย
แต่ วิบัติ แก่ เจ้า พวกฟาริสี ด้วยว่า พวกเจ้า ถวายสิบ ชัก
หนึ่ งของสะระแหน่ และขมิน
้ และผักทุกอย่าง และได้ละเว้นการพิพากษาและความรักของ
พระเจ้า เสีย สิ ่ง เหล่า นั ้น พวกเจ้า ควรได้ กระทํา อยู่ แล้ว แต่ สิ ่ งอ ่น
ื นั ้ นก ็ ไม่ ควรละเว้น ด้วย
43 วิบัติ แก่ เจ้า พวกฟาริสี ด้วยว่า พวกเจ้า ชอบที่ นั่ งอ ั นม ี เกียรติ ในธรรมศาลาและชอบให้
เขาคํานั บท ี่ กลางตลาด 44 วิบัติ แก่ เจ้า พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสี คนหน้า ซื่อ ใจคด
ด้วยว่าเจ้าทัง้ หลายเป็นเหมือนที่ฝังศพซึ่งมิได้ปรากฏ และคนที่เดินเหยียบที่นั่นก็ไม่รูว่
้ ามี
อะไร�
42

ทรงตําหนิ นั กกฎหมาย การพิพากษาแก่คนยุคนี้

“อาจารย์เจ้าข้า ซึ่งท่านว่าอย่างนั ้น ท่านก็ติเตียน
พวกเราด้วย� 46 พระองค์ ตรัสว ่า “วิบัติ แก่ เจ้า พวกนั ก กฎหมายด้วย เพราะพวกเจ้า เอา
ของหนั ก ที่ แบกยากนั ก วางบนมนุษย์ แต่ ส่วนพวกเจ้า เองก็ ไม่ จับ ต้องของหนั ก นั ้น เลยแม้
แต่ นิว
้ เดียว 47 วิบัติแก่ เจ้ าทัง้ หลาย เพราะเจ้าก่ ออุโมงค์ ฝังศพของพวกศาสดาพยากรณ์
และบรรพบุรุษ ของเจ้า เองก็ ได้ ฆ่า ศาสดาพยากรณ์ นั ้น 48 ดัง นั ้น พวกเจ้า จึง เป็น พยานว่า
เจ้า เห็น ชอบในการของบรรพบุรุษ ของเจ้า ด้วยว่า เขาได้ ฆ่า พวกศาสดาพยากรณ์ นั ้น แล ้ว
พวกเจ้า ก็ก่ ออ ุ โมงค์ ฝัง ศพให้ 49 เหตุ ฉะนั ้น พระปัญญาของพระเจ้า ก็ ตรัสด ้วยว่า ‘เราจะ
ใช้ พวกศาสดาพยากรณ์ และอัครสาวกไปหาเขา และเขาจะฆ่า เสีย บ้าง และข่มเหงบ้าง�
50 เพื่อ คนยุ คน ี้ แหละจะต้องรับ ผิด ชอบในเรือ
่ งโลหิต ของบรรดาศาสดาพยากรณ์ ซึ่ง ต้อง
ไหลออกตัง้ แต่ แรกสร้างโลก 51 คือ ตัง้ แต่ โลหิต ของอาแบล จนถึง โลหิต ของเศคาริยาห์ที่
ถูกฆ่าตายระหว่างแท่นบูชากับพระวิหาร เราบอกความจริงแก่ท่านทัง้ หลายว่า คนยุคนี้จะ
ต้องรับ ผิด ชอบในโลหิ ตน น
ั ้ 52 วิบัติ แก่ เจ้า พวกนั ก กฎหมาย ด้วยว่า เจ้า ได้ เอาลู กก ุญ แจ
แห่งความรู ไ้ ปเสีย คือพวกเจ้าเองก็ ไม่เข้าไป และคนที่ กําลังเข้าไปนั ้นเจ้าก็ ได้ ขัดขวางไว้�
53 เมื่อ พระองค์ ยง
ั ตรัส คํา เหล่า นั ้น แก่ เขา พวกธรรมาจารย์ และพวกฟาริสี ก็ ตัง้ ต้น ยัว่ เย้า
พระองค์อย่างรุ นแรง หมายให้ตรัสต่อไปหลายประการ 54 คอยหวังจับผิดในพระดํารัสของ
พระองค์ เพื่อเขาจะฟ้องพระองค์ได้
45 นั กกฎหมายคนหนึ่ งทูลพระองค์ว่า

12
เชื้อของพวกฟาริสี
ในระหว่างนั ้น คนเป็ นอ ัน มากนั บ ไม่ ถ้วนชุ มนุ มเบียดเสียดกัน อยู่ พระองค์ ทรงตัง้ ต้น
ตรัส กับ เหล่า สาวกของพระองค์ ก่อนว่า “ท่านทัง้ หลายจงระวัง เชื้อ ของพวกฟาริสี ซึ่ง เป็น
ความหน้า ซื่อ ใจคด 2 เพราะว่า ไม่ มี สิ ่ง ใดปิดบัง ไว้ที่ จะไม่ ต้องเปิด เผย หรือ การลั บท ี่ จะไม่
เผยให้ประจักษ์ 3 เหตุฉะนั ้น สิ่งสารพัดซึ่งพวกท่านได้กล่าวในที่มืดจะได้ยน
ิ ในที่สว่าง และ
4
ซึ่งได้กระซิบในหูที่ห้องส่วนตัวจะต้องประกาศบนดาดฟ้าหลังคาบ้าน มิตรสหายของเรา
เอ๋ย เราบอกท่านทัง้ หลายว่า อย่า กลัว ผู้ ที่ ฆ่า ได้ แต่ กาย และภายหลัง ไม่ มี อะไรที่ จะทําได้
อีก 5 แต่ เราจะเตือนให้ท่านรู ว้ า่ ควรจะกลัว ผู้ ใด จงกลัว พระองค์ ผู้ ทรงฆ่า แล้ วก ็ยังม ี ฤทธิ์
อํานาจที่จะทิง้ ลงในนรกได้ แท้จริงเราบอกท่านว่า จงกลัวพระองค์นั ้นแหละ 6 นกกระจอก
ห้าตัวเขาขายสองบาทมิใช่หรือ และนกนั ้นแม้สักตัวเดียว พระเจ้ามิได้ทรงลืมเลย 7 ถึงผม
ของท่านทัง้ หลายก็ทรงนั บไว้แล้วทุกเส้น เหตุฉะนั ้น อย่ากลัวเลย ท่านทัง้ หลายก็ประเสริฐ
กว่านกกระจอกหลายตัว 8 และเราบอกท่านทัง้ หลายด้วยว่า ผู้ใดที่จะรับเราต่อหน้ามนุษย์
บุ ตรมนุษย์ ก็ จะรับ ผู้ นั้น ต่อ หน้า เหล่า ทูต สวรรค์ ของพระเจ้า ด้วย 9 แต่ ผู้ ที่ ปฏิเสธเราต่อ
หน้ามนุษย์ เราจะปฏิเสธผูน
้ ั ้นต่อหน้าเหล่าทูตสวรรค์ของพระเจ้า 10 ผูใดจะกล่
้
าวร้ายต่อบุ
1
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ตรมนุษย์ จะทรงโปรดยกโทษให้ผู้นั ้นได้ แต่ถ้าผู้ใดจะกล่าวหมิน
่ ประมาทต่อพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ จะทรงโปรดยกโทษให้ ผู้ นั ้น ไม่ ได้ 11 เมื่อ เขาพาพวกท่านเข้า ในธรรมศาลา หรือ
ต่อ หน้า เจ้า เมือง และผู้ ที่ มี อาํ นาจ อย่า กระวนกระวายว่า จะตอบอย่างไรหรือ อะไร หรือ จะ
กล่าวอะไร 12 เพราะว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์ จะทรงโปรดสอนท่านในเวลาโมงนั ้น เองว่า
ท่านควรจะพูดอะไรบ้าง� 13 และมีผู้หน่งึ ในหมู่คนทูลพระองค์ว่า “อาจารย์เจ้าข้า ขอสัง่ พี่
ชายของข้าพเจ้าให้แบง่ มรดกให้กับข้าพเจ้า� 14 แต่พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “บุรุ ษเอ๋ย ใคร
ได้ ตัง้ เราให้เป็น ตุลาการ หรือ เป็น ผู้ แบ ่ งมรดกให้ท่าน � 15 แล ้ว พระองค์ จึง ตรัส แก่ เขาทัง้
หลายว่า “จงระวังและเว้นเสียจากความโลภ เพราะว่าชีวต
ิ ของบุคคลใดๆมิ ได้ อยู่ในของบ
ริบูรณ์ซ่ึงเขามีอยูนั
่ ้ น�
คําอุปมาเกี่ยวกับเศรษฐีโง่
16 และพระองค์ จึง ตรัส คํา อุปมาเรือ
่ งหนึ่ ง ให้เขาฟัง ว่า “ไร่นาของเศรษฐี คนหนึ่ ง เกิด ผล
17 เศรษฐีคนนั ้นจึงคิดในใจว่า ‘เราจะทําอย่างไรดี เพราะว่าเราไม่มีที่ที่จะเก็บ
บริบูรณมาก
์
ผลของเรา� 18 เขาจึงคิดว่า ‘เราจะทําอย่างนี้ คือจะรือ
้ ยุง้ ฉางของเราเสีย และจะสร้างใหม่
ให้โตขึ้น แล้วเราจะรวบรวมข้าวและสมบัติทัง้ หมดของเราไว้ที่ นั่น 19 แล้วเราจะว่าแก่จิต
ใจของเราว่า “จิตใจเอ๋ย เจ้ามีทรัพย์สมบัติมากเก็บไว้พอหลายปี จงอยู่สบาย กิน ดื่ม และ
รืน
่ เริง เถิด� ’ 20 แต่ พระเจ้า ตรัส แก่ เขาว่า ‘เจ้ าคนโง่ ในคื นว ัน นี้ ชีวิต ของเจ้า จะต้องเรียก
เอาไปจากเจ้า แล ้ว ของซึ่ง เจ้า ได้ รวบรวมไว้นั้น จะเป็น ของใครเล่า� 21 คนที ่ ส่ํา สมทรัพย์
สมบัติ ไว้ สําหรับ ตัว และมิ ได้ มัง่ มี จําเพาะพระเจ้า ก็ เป็น เช่น นั ้น แหละ� 22 และพระองค์
ตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่า “เหตุฉะนั ้นเราบอกท่านทัง้ หลายว่า อย่ากระวนกระวาย
ถึง ชีวต
ิ ของตนว่า จะเอาอะไรกิน และอย่า กระวนกระวายถึง ร่างกายของตนว่า จะเอาอะไร
นุ่งห่ม 23 เพราะว่าชีวต
ิ สําคัญยิง่ กว่าอาหาร และร่างกายสําคัญยิง่ กว่าเครือ
่ งนุ่งห่ม 24 จง
พิจารณาดูอีกา มันมได้
ิ หว่าน มิได้เกี่ยว และมิได้มียุ้งหรือฉาง แต่พระเจ้ายังทรงเลี้ยงมันไว้
ท่านทัง้ หลายก็ประเสริฐกว่านกมากทีเดียว 25 มีใครในพวกท่าน โดยความกระวนกระวาย
อาจต่อความสูงให้ยาวออกไปอีกศอกหนึ่ งได้หรือ 26 เหตุฉะนั ้น ถ้าสิง่ เล็กน้ อยที่สุดยังทําไม่
ได้ ท่านยังจะกระวนกระวายถึงสิ่งอ่ืนทําไมอีกเล่า 27 จงพิจารณาดอกไม้ วา่ มันงอกเจริญ
ขึ้นอย่างไร มันไม่ทํางาน มันไม่ปั่นด้าย แต่เราบอกท่านทัง้ หลายว่า ซาโลมอนเมื่อบริบูรณ์
ด้วยสง่าราศี ก็มิได้ทรงเครือ
่ งงามเท่าดอกไม้นี้ ดอกหนึ่ ง 28 แม้ว่าพระเจ้าทรงตกแต่งหญ้า
ที่ทุ่งนาอย่างนั ้น ซึ่งเป็นอยูวั
่ นนี้ และรุ ง่ ขึ้นต้องทิง้ ในเตาไฟ โอ ผูที
้ ่มีความเชื่อน้ อย พระองค์
จะทรงตกแต่ง ท่านมากยิง่ กว่า นั ้น สัก เท่าใด 29 ท่านทัง้ หลายอย่า เสาะหาว่า จะกิน อะไรดี
หรือ จะดื่ม อะไรและอย่า มี ใจสงสัย เลย 30 เพราะว่า คนทุก ประเทศทัว่ โลกเสาะหาสิง่ ของ
ทัง้ ปวงนี้ แต่ ว่าพระบิดาของท่านทัง้ หลายทรงทราบแล้ วว่าท่านต้องการสิง่ เหล่านี้ 31 แต่
ท่านทัง้ หลายจงแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้า แล ้ วจะทรงเพิม
่ เติ มสิ ่ง ทัง้ ปวงเหล่า นี้ ให้
แก่ ท่าน 32 ฝูง แกะเล็ก น้ อยเอ๋ย อย่ากลัว เลย เพราะว่า พระบิดาของท่านชอบพระทัย ที่ จะ
ประทานอาณาจักรนัน
้ ให้แก่ท่าน 33 จงขายของที่ท่านมีอยูและทํ
่
าทาน จงกระทําถุงใส่เงิน
สําหรับตนซึ่งไม่รู เก่
้ า คือให้มีทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ซ่ึงไม่เสื่อมสูญไป ที่ขโมยมิได้เข้ามา
ใกล้ และที่ตัวมอดมิได้ทําลายเสีย 34 เพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยูที
่ ่ไหน ใจของท่านก็
อยูที
่ ่นั ่นด้วย

เราควรจะคอยท่าการเสด็จกลับมาของพระเยซู
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ท่านทัง้ หลายจงคาดเอวของท่านไว้ และให้ ตะเกียงของท่านจุ ดอย ู่
พวกท่านเอง
จงเหมือนคนที่ คอยรับนายของตน เมื่อนายจะกลับมาจากงานสมรส เพื่อเมื่อนายมาเคาะ
ประตูแล้ว เขาจะเปิดให้นายทันทีได้ 37 ผู้รบ
ั ใช้ซึ่งนายมาพบกําลังคอยเฝ้าอยู่ก็เป็นสุข เรา
บอกความจริงแก่ ท่านทัง้ หลายว่า นายนั ้นจะคาดเอวไว้และให้ผู้รบ
ั ใช้เหล่ านั ้นเอนกายลง
38
และนายนั ้น จะมาปรนนิ บั ติ เขา
ถ้า นายมาเวลาสองยามหรือ สามยาม และพบผู้ รับ ใช้
อยู่อย่างนั ้น ผู้รบ
ั ใช้ เหล่ านั ้ นก ็ จะเป็นสุข 39 ให้เข ้า ใจอย่างนี้ เถอะว่า ถ้า เจ้าของบ้านล่วงรู ้
ได้ว่าขโมยจะมาเวลาไหน เขาจะตื่นอยูแ
่ ละระวังไม่ให้ทะลวงเรือนของเขาได้ 40 เหตุฉะนั ้น
ท่านทัง้ หลายจงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมด้วย เพราะบุตรมนุษย์เสด็จมาในโมงที่ ท่านไม่คิดไม่
ฝัน� 41 ฝ่ายเปโตรทูลพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า พระองค์ได้ตรัสคําอุปมานั ้นแก่พวกข้า
พระองค์หรือ หรือตรัสแก่คนทัง้ ปวง�
35

36

คําอุปมาเกี่ยวกับคนต้นเรือนสัตย์ซื่อ

“ใครเป็นคนต้นเรือนสัตย์ซ่ือและฉลาด ที่นายได้ตัง้ ไว้เหนื อ
พวกคนใช้สําหรับแจกอาหารตามเวลา 43 เมื่อนายมาพบเขากระทําอยู่อย่างนั ้น ผู้รบ
ั ใช้ผู้
นั ้นกจ
็ ะเป็นสุข 44 เราบอกความจริงแก่ท่านทัง้ หลายว่า นายจะตัง้ เขาไว้ให้ดูแลบรรดาข้าว
ของทัง้ สิน
้ ของท่าน 45 แต่ถ้าผู้รับใช้นั ้นจะคิดในใจว่า ‘นายของข้าคงจะมาช้า� แล้วจะตัง้
ต้นโบยตีผู้รบ
ั ใช้ชายหญิงและกินดื่มเมาไป 46 นายของผู้รับใช้ผู้นั ้นจะมาในวันที่เขาไม่คิด
ในโมงที่เขาไม่รู ้ และจะทําโทษเขาถึงสาหัส ทัง้ จะขับไล่เขาให้ไปอยู่กับคนที่ไม่เชื่อ 47 ผู้รบ
ั
ใช้นั ้ นที ่ได้ รู นํ
้ ้ าใจของนาย และมิได้ เตรียมตัวไว้ มิได้ กระทําตามนํ้าใจนาย จะต้องถูกเฆี่ยน
มาก 48 แต่ ผู้ที่ มิได้ รู ้ แล้วได้ กระทําสิง่ ซึ่งสมจะถูกเฆี่ยน ก็ จะถูกเฆี่ยนน้ อย ผู้ใดได้ รบ
ั มาก
จะต้องเรียกเอาจากผู้นั้นมาก และผู้ใดได้รบ
ั ฝากไว้มาก ก็จะต้องทวงเอาจากผู้นั้นมาก
42 องค์พระผู้เป็ นเจ้าตรัสว่า

พระคริสต์เสด็จมาเพื่อให้เกิดการแตกแยกกัน
และเราจะปรารถนาอะไรเล่า ถ้าหากไฟนั ้นได้ติ
ดขึ้นแล้ว 50 เราจะต้องรับบัพติศมาอย่างหนึ่ ง เราเป็นทุกข์มากจนกว่าจะสําเร็จ 51 ท่าน
ทัง้ หลายคิด ว่า เรามาเพื่อ จะให้ เก ิด สันติภาพในโลกหรือ เราบอกท่านว่า มิใช่ แต่ จะให้
แตกแยกกันต่างหาก 52 ด้วยว่าตัง้ แต่นี้ ไปห้าคนในเรือนหนึ่ งก็จะแตกแยกกัน คือสามต่อ
สองและสองต่อ สาม 53 พ่อ จะแตกแยกจากลูกชาย และลูกชายจะแตกแยกจากพ่อ แม่
จากลูกสาว และลูกสาวจากแม่ แม่ สามี จากลูก สะใภ้ และลูก สะใภ้ จากแม่ สามี � 54 และ
พระองค์ ตรัส กับ ประชาชนอี กว่า “เมื่อ ท่านทัง้ หลายเห็น เมฆเกิด ขึ้น ในทิศ ตะวัน ตก ท่านก็
กล่าวทันทีว่า ‘ฝนจะตก� และก็เป็นอย่างนั ้นจริง 55 เมื่อท่านเห็นลมพัดมาแต่ทิศใต้ ท่าน
ก็ว่า ‘จะร้อนจัด� และก็เป็นจริง 56 เจ้าคนหน้าซื่อใจคด เจ้าทัง้ หลายรู จ
้ ักวิจัยความเป็นไป
ของแผ่น ดิน และท้องฟ้า แต่ เหตุ ไฉนพวกเจ้า วิจัย ความเป็น ไปของยุ คน ี้ ไม่ ได้ 57 เหตุ ไฉน
เจ้า ทัง้ หลายไม่ ตัดสิน เอาเองว่า สิง่ ไรเป็น สิง่ ที่ ถูก 58 เพราะเมื่อ เจ้า กับ โจทก์ พากัน ไปหาผู้
พิพากษา จงอุตส่าห์ หาช่องที่ จะปรองดองกับ เขาเมื่อ ยัง อยู่ กลางทาง เกล ื อกว่า เขาจะฉุ ด
ลากเจ้าเข้าไปถึงผู้พิพากษา และผู้พิพากษาจะมอบเจ้าไว้กับผู้คุม และผู้คุมจะขังเจ้าไว้ใน
เรือนจํา 59 เราบอกเจ้าว่า เจ้าจะออกจากที่นั่นไม่ได้จนกว่าจะได้ใช้หนี้ ครบทุกสตางค์�
49 เรามาเพื่อจะทิง
้ ไฟลงบนแผ่นดินโลก
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1 ขณะนั ้น มีบางคนอยูที
่ ่นั ่นเล่าเรือ
่ งชาวกาลิลี ซึ่งปีลาตเอาโลหิตของเขาระคนกับเครือ
่ ง

บูชาของเขา ให้ พระองค์ ฟัง 2 พระเยซู จึง ตรัส ตอบเขาว่า “ท่านทัง้ หลายคิด ว่า ชาวกาลิ ลี
เหล่ านั ้น เป็น คนบาปยิง่ กว่า ชาวกาลิ ลี อ่น
ื ๆทัง้ ปวง เพราะว่า เขาได้ ทุกข์ ทรมานอย่างนั ้น
หรือ 3 เราบอกท่านทัง้ หลายว่า มิใช่ แต่ถ้าท่านทัง้ หลายมิได้กลับใจเสียใหม่ก็จะต้องพินาศ
เหมือนกัน 4 หรือสิบแปดคนนั ้นซึ่งหอรบที่ สิ โลอัมได้ พังทับเขาตายเสียนั ้น ท่านทัง้ หลาย
คิดว่า เขาเป็นคนบาปยิง่ กว่าคนทัง้ ปวงที่อาศัยอยู่ในกรุ งเยรู ซาเล็มหรือ 5 เราบอกท่านทัง้
หลายว่า มิใช่ แต่ถ้าท่านทัง้ หลายมิได้กลับใจเสียใหม่จะต้องพินาศเหมือนกัน�
คําอุปมาเกี่ยวกับต้นมะเดื่อที่ไร้ผล (อสย 5:1-7; มธ 21:18-20)
พระองค์ ตรัส คํา อุปมาต่อ ไปนี้ ว่า “คนหนึ่ งม ี ต้น มะเดื่อ ต้น หนึ่ ง ปลูก ไว้ในสวนองุน
่ ของ
ตน และเขามาหาผลที่ ต้น นั ้น แต่ ไม่ พบ 7 เขาจึง ว่า แก่ คนที ่ รก
ั ษาสวนองุ ่นว ่า ‘ดู เถิด เรา
มาหาผลที่ ต้นมะเดื่อนี้ ได้ สามปี แล้ว แต่ ไม่พบ จงโค่ นมันเสีย จะให้ดิ นรกไปเปล่าๆทําไม�
8 แต่ผู้รักษาสวนองุน
่ ตอบเขาว่า ‘นายเจ้าข้า ขอเอาไว้ปีนี้อีก ให้ข้าพเจ้าพรวนดินเอาปุ๋ยใส่
9 แล้วถ้ามันเกิดผลก็ดีอยู่ ถ้าไม่เกิดผล ภายหลังท่านจงโค่นมันเสีย� ”
6

ทรงรักษาหญิงคนหนึ่ งในวันสะบาโต

10 พระองค์ ทรงสัง
่ สอนอยู่ที่ ธรรมศาลาแห่งหนึ่ งในวันสะบาโต 11 และดู เถิด

มี หญิงคน

12 เมื่อพระเยซู

หนึ่ งซึ่งมีผีเข้าสิงทําให้พิการมาสิบแปดปี แล้ว หลังโกง ยืดตัวขึ้นไม่ได้เลย
ทอดพระเนตรเห็น เขา จึง เรียกและตรัส กับ เขาว่า “หญิง เอ๋ย ตัว เจ้า หายพ้น จากโรคของ
เจ้า แล้ว� 13 พระองค์ ทรงวางพระหัตถ์ บนเขา และในทันใดนั ้น เขาก็ ยด
ื ตัว ตรงได้ และ
สรรเสริญพระเจ้า 14 แต่นายธรรมศาลาก็เคืองใจ เพราะพระเยซู ได้ทรงรักษาโรคในวันสะ
บาโต จึงว่าแก่ประชาชนว่า “มีหกวันที่ควรจะทํางาน เหตุฉะนั ้นในหกวันนั ้นจงมาให้รก
ั ษา
โรคเถิด แต่ ในวัน สะบาโตนั ้น อย่า เลย� 15 แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตรัส ตอบเขาว่า “คนหน้า
ซื่อ ใจคด เจ้ าทัง้ หลายทุก คนได้ แก้ว ัว แก้ ลาจากคอกมัน พาไปให้ กิน นํ้า ในวัน สะบาโตมิ ใช่
หรือ 16 ดู เถิด ฝ่ายหญิงผู้นี้ เป็นบุ ตรีของอับราฮัม ซึ่งซาตานได้ ผูกมัดไว้สิ บแปดปี แล้ว ไม่
ควรหรือที่ จะให้เขาหลุดพ้นจากเครือ
่ งจองจําอันนี้ ในวันสะบาโต� 17 เมื่อพระองค์ตรัสคํา
เหล่า นั ้น แล้ว บรรดาคนที่ เป็น ปฏิปักษ์ กับ พระองค์ ต้องขายหน้า และประชาชนทัง้ หลายก็
เปรมปรีดิ์เพราะสรรพคุณความดีที่พระองค์ได้ทรงกระทํา
คําอุปมาเกี่ยวกับเมล็ดมัสตาร์ด (มธ 13:31-32; มก 4:30-32)
พระองค์ จึง ตรัสว ่า “อาณาจักรของพระเจ้า เหมือนสิง่ ใด และเราจะเปรียบอาณาจั
กรนันก
้ ับอะไรดี 19 ก็เปรียบเหมือนเมล็ดพันธุผ
์ ักกาดเมล็ดหนึ่ ง ที่คนหนึ่ งได้เอาไปปลูกใน
สวนของตน มันงอกขึ้นเป็นต้นใหญ่ และนกในอากาศมาอาศัยอยูต
่ ามกิงก
่ ้านของต้นนั ้น�
18

คําอุปมาเกี่ยวกับเชื้อ (มธ 13:33)
“เราจะเปรียบอาณาจักรของพระเจ้ากับสิง่ ใด 21 ก็เปรียบเหมือน
เชื้อ ซึ่งผู้หญิงคนหนึ่ งเอาเจือลงในแป้งสามถังจนแป้งนั ้นฟูข้น
ึ ทัง้ หมด� 22 พระองค์เสด็จ
ไปตามบ้านตามเมืองสัง่ สอนเขา และทรงดําเนิ นไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม 23 มีคนหนึ่ งทูลถาม
พระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า คนทีร่ อดนั ้นน้ อยหรือ� พระองค์ตรัสแก่เขาทัง้ หลายว่า 24 “จง
เพียรเข้าไปทางประตู คับ แคบ เพราะเราบอกท่านทัง้ หลายว่า คนเป็ นอ ัน มากจะพยายาม
เข้าไป แต่ จะเข้ าไม่ ได้ 25 เมื่อ เจ้า บ้านลุก ขึ้น ปิด ประตู แล้ว และท่านทัง้ หลายเริม
่ ยืน อยู่
ภายนอกเคาะที่ประตูว่า ‘นายเจ้าข้าๆ ขอเปิดให้ข้าพเจ้าเถิด� และเจ้าบ้านนั ้นจะตอบท่าน
20 พระองค์ตรัสอีกว่า
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ทัง้ หลายว่า ‘เราไม่รู จั
้ กเจ้าว่าเจ้ามาจากไหน�
‘ข้าพเจ้า
ได้กินได้ด่ืมกับท่าน และท่านได้สัง่ สอนที่ถนนของพวกข้าพเจ้า� 27 เจ้าบ้านนั ้นจะว่า ‘เรา
บอกเจ้า ทัง้ หลายว่า เราไม่ รู ้จัก เจ้า ว่า เจ้า มาจากไหน เจ้ าผู้ กระทํา ความชัว่ ช้า จงไปเสีย
ให้ พ้น หน้า เรา� 28 เมื่อ ท่านทัง้ หลายจะเห็ นอ ับ ราฮัม อิส อัค ยาโคบ และบรรดาศาสดา
พยากรณ์ ในอาณาจักรของพระเจ้า แต่ ตั วท ่านเองถูก ขับ ไล่ ไสส่ง ออกไปภายนอก ที่ นั ่น จะ
มี การร้องไห้ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน 29 จะมี คนมาจากทิศ ตะวัน ออก ทิศ ตะวัน ตก ทิศ เหนื อ ทิศ
ใต้ จะมาเอนกายลงในอาณาจักรของพระเจ้า 30 และดู เถิด จะมี ผู้ ที่ เป็น คนสุดท้ายกลับ
เป็น คนต้น และผู้ ที่ เป็น คนต้น กลับ เป็น คนสุดท้าย� 31 ในวัน นั ้น เอง มี พวกฟาริสี บางคน
มาทูลพระองค์ว่า “ท่านจงไปจากที่นี่ เถิด เพราะว่าเฮโรดใคร่จะประหารชีวต
ิ ของท่านเสีย�
32 พระองค์ จึง ตรัส แก่ เขาว่า “จงไปบอกสุ นัข จิง
้ จอกนั ้ นว ่า ‘ดู เถิด เราขับ ผี ออกและรักษา
โรคในวันนี้ และพรุ ง่ นี้ แล้ววันที่สามเราจะทําการให้สําเร็จ� 33 แต่ว่าจําเป็นซึ่งเราจะเดิน
ไปวันนี้ พรุ ง่ นี้ และมะรืนนี้ เพราะว่าศาสดาพยากรณ์ จะถูกฆ่านอกกรุ งเยรู ซาเล็มก็หามิได้
26 ขณะนั ้นท่านทัง
้ หลายเริม
่ จะว่า

พระเยซูทรงครํา่ ครวญเพราะกรุ งเยรู ซาเล็มที่หลงทาง (มธ 23:37-39; ลก 19:41-44)
เยรู ซาเล็มๆ ที่ ได้ ฆ่าบรรดาศาสดาพยากรณ์ และเอาหินขว้างผู้ที่ ได้ รับใช้มาหาเจ้า
ให้ถึงตาย เราใคร่จะรวบรวมลูกของเจ้าไว้เนื องๆ เหมือนแม่ ไก่ กกลูกอยู่ใต้ ปี กของมัน แต่
เจ้าไม่ยอมเลยหนอ 35 ดูเถิด ‘บ้านเมืองของเจ้าจะถูกละทิง้ ให้รกร้างแก่เจ้า� และเราบอก
ความจริงแก่เจ้าทัง้ หลายว่า เจ้าจะไม่ได้เห็นเราอีกจนกว่าเวลานั ้นจะมาถึงเมื่อเจ้าจะกล่าว
ว่า ‘ขอให้พระองค์ผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญ� ”
34 โอ

14
ทรงรักษาชายเป็นโรคมานนํ้าในวันสะบาโต
ต่อ มาเมื่อ พระองค์ เสด็จ เข้าไปในบ้านของขุนนางคนหนึ่ ง ในพวกฟาริสี ในวัน สะบาโต
จะเสวยพระกระยาหาร เขาทัง้ หลายคอยมองดู พระองค์ 2 ดู เถิด มี ชายคนหนึ่ ง เป็น โรค
มานนํ้าอยู่ต่อพระพักตร์พระองค์ 3 พระเยซูจึงตรัสถามพวกนั กกฎหมายและพวกฟาริสีว่า
“ถ้า จะรักษาคนป่วยในวัน สะบาโตจะผิด พระราชบัญญั ติ หรือ ไม่ � 4 เขาทัง้ หลายก็ นิ่ง อยู่
พระองค์ ทรงรับ และรักษาคนนั ้น ให้หาย แล้ว ก็ ให้เขาไป 5 พระองค์ จึง ตรัส กับ เขาทัง้ หลาย
ว่า “คนไหนในพวกท่าน ถ้า จะมี ลาหรือ วัว ตกบ่อ จะไม่ รีบฉุ ด ลากมัน ออกในวัน สะบาโต
หรือ� 6 เขาทัง้ หลายตอบข้อนี้ ไม่ได้
1

คําอุปมาเกี่ยวกับแขกรับเชิญผู้เย่อหยิง่

7 ฝ่ายพระองค์ เมื่อทอดพระเนตรเห็นคนทัง
้ หลายที่รบ
ั เชิญนั ้นได้เลือกเอาที่อันมีเกียรติ

พระองค์ จึง ตรัส คํา อุปมาแก่ เขาว่า 8 “เมื่อ ผู้ ใดเชิญ ท่านไปในการเลี้ยงสมรส อย่า เอนกาย
ลงในที่ อั นม ี เกียรติ เกล ื อกว่า เขาได้ เชิญ คนมี เกียรติ มากกว่า ท่านอีก 9 และเจ้า ภาพที่ ได้
เชิญ ท่านทัง้ สองนั ้น จะมาพู ดก ั บท ่า นว่า ‘จงให้ ที่ นั ่ง แก่ ท่านผู้ นี้ เถิด � แล ้ว เมื่อ นั ้น ท่านจะ
ต้องเลื่อนลงมาที่ ต่ํา ได้ รบ
ั ความอดสู 10 แต่ เมื่อ ท่านได้ รบ
ั เชิญ แล้ว จงไปเอนกายลงในที่
ตํ่า ก่อน เพื่อ ว่า เมื่อ เจ้า ภาพที่ ได้ เชิญ ท่านมาพู ดก ั บท ่า นว่า ‘สหายเอ๋ย เชิญ เลื่อนไปนั ่ง ที่ อั
นมีเกียรติ � แล้วท่านจะได้ เกียรติ ต่อหน้าคนทัง้ หลายที่ เอนกายลงรับประทานด้วยกันนั ้น
11 เพราะว่า ผู้ ใดที่ ได้ ยกตัว ขึ้น จะต้องถูก เหยียดลง และผู้ ที่ ถ่อมตัว ลงนั ้น จะได้ รบ
ั การยก
ขึ้น� 12 ฝ่ายพระองค์ ตรัส กับ คนที่ เชิญ พระองค์ ว่า “เมื่อ ท่านจะทําการเลี้ยง จะเป็นกลาง
วันหรือเวลาเย็นก็ตาม อย่าเชิญเฉพาะเหล่ามิตรสหาย หรือพี่น้องหรือญาติหรือเพื่อนบ้าน
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13 แต่ เมื่อท่านทําการ

ที่มัง่ มี เกลือกว่าเขาจะเชิญท่านอีก และท่านจะได้รบ
ั การตอบแทน
เลี้ยง จงเชิญคนจน คนพิการ คนง่อย คนตาบอด 14 และท่านจะเป็นสุขเพราะว่าเขาไม่มี
อะไรจะตอบแทนท่าน ด้วยว่าท่านจะได้รบ
ั ตอบแทนเมื่อคนชอบธรรมเป็นขึ้นมาจากความ
ตายแล้ว�
คําอุปมาเกี่ยวกับการเลี้ยงใหญ่ (มธ 22:1-14)

15 ฝ่ายคนหนึ่ ง ที่ เอนกายลงรับ ประทานด้วยกัน

เมื่อ ได้ยน
ิ คํา เหล่า นั ้น จึง ทูล พระองค์ ว่า
“ผู้ที่จะรับประทานอาหารในอาณาจักรของพระเจ้าก็เป็นสุข� 16 พระองค์ตรัสกับเขาว่า “ยั
งม ี ชายคนหนึ่ ง ได้ ทําการเลี้ยงใหญ่ และได้ เชิญ คนเป็ นอ ัน มาก 17 เมื่อ ถึง เวลาเลี้ยงแล้ว
เขาก็ ใช้ ผู้รบ
ั ใช้ ของตนไปบอกคนทัง้ หลายที่ ได้ รับ เชิญ ไว้ แล ้ วว ่า ‘เชิญ มาเถิด เพราะสิง่
สารพัดเตรียมไว้พร้อมแล้ว� 18 บรรดาคนทัง้ หลายก็ เริม
่ พากันขอตัว คนแรกบอกเขาว่า
‘ข้าพเจ้าได้ซ้ือนาไว้และจะต้องไปดูนานน
ั ้ ข้าพเจ้าขอตัวเถอะ� 19 อีกคนหนึ่ งว่า ‘ข้าพเจ้า
ได้ ซ้ือวัวไว้หา้ คู่ และจะต้องไปลองดูววน
ั ัน
้ ข้าพเจ้าขอตัวเถอะ� 20 อีกคนหนึ่ งว่า ‘ข้าพเจ้า
พึ่ง แต่งงานใหม่ เหตุ ฉะนั ้นข้าพเจ้า ไปไม่ ได้ � 21 ผู้รบ
ั ใช้นั ้น จึง กลับมาเล่า เนื้ อความให้เจ้ า
นายฟัง นายเจ้าของบ้านก็โกรธ จึงสัง่ ผูรั
้ บใช้ว่า ‘จงออกไปโดยเร็วตามถนนใหญ่และตรอก
น้ อยในเมือง พาคนจน คนพิการ คนง่อย และคนตาบอดเข้ามาที่นี่ � 22 แล้วผูรั
้ บใช้จึงบอก
ว่า ‘นายเจ้าข้า ข้าพเจ้าได้กระทําตามท่านสัง่ แล้ว และยังมที
ี ่ว่างอยู�
่ 23 เจ้านายจึงสัง่ ผูรั
้ บ
ใช้นั ้ นว ่า ‘จงออกไปตามทางใหญ่ และรัว้ ต้นไม้ ทัง้ หลาย และเร่งเร้า เขาให้เข ้า มาเพื่อ เรือน
ของเราจะเต็ม 24 เพราะเราบอกเจ้า ว่า ในพวกคนทัง้ หลายที่ ได้ รับ เชิญ ไว้นั ้น ไม่มี สัก คน
หนึ่ งจะได้ลิม
่ งของเราเลย� ”
้ เครือ
สิ่งที่สาวกต้องสละ

พระองค์จึงทรงเหลียวหลังตรัสกับเขาว่า 26 “ถ้าผู้ใด
มาหาเรา และไม่ชงบ
ิ ามารดา บุตรภรรยา และพีน
่ ้ องชายหญิง แม้ทัง้ ชีวต
ิ ของตนเองด้วย
ั ด
27
ผู้ นั ้น จะเป็น สาวกของเราไม่ ได้
ผู้ ใดมิ ได้ แบกกางเขนของตนตามเรามา ผู้ นั ้น จะเป็น
สาวกของเราไม่ได้ 28 ด้วยว่าในพวกท่านมีผู้ใดเมื่อปรารถนาจะสร้างป้ อม จะไม่นั่งลงคิด
ราคาดูเสี ยก่อนว่า จะมีพอสร้างให้สําเร็จได้หรือไม่ 29 เกรงว่าเมื่อลงรากแล้ว และกระทํา
ให้สําเร็จไม่ได้ คนทัง้ ปวงที่เห็นจะเริม
่ เยาะเย้ยเขา 30 ว่า ‘คนนี้ ตัง้ ต้นก่อ แต่ทําให้สําเร็จไม่
ได้ � 31 หรือม ี กษั ตริย์ องค์ ใดเมื่อ จะยกกองทัพ ไปทํา สงครามกับกษั ตริย์ อื่น จะมิ ได้ นั ่ง ลง
คิดดูก่อนหรือว่า ที่ตนมีพลทหารหมื่นหนึ่ งจะสู้กับกองทัพที่ยกมารบสองหมื่นนั ้นได้หรือไม่
32 ถ้าสู้ ไม่ได้ เมื่อยังอยู่หา
่ งกันก็จะใช้พวกทูตไปขอเป็นไมตรีกัน 33 ก็เช่นนั ้นแหละ ผู้ใดใน
พวกท่านที่มิได้สละสิง่ สารพัดที่ตนมีอยู่ จะเป็นสาวกของเราไม่ได้ 34 เกลือเป็นสิงด
่ ี แต่ถ้า
35
แม้เกลือนั ้นหมดรสเค็มไปแล้ว จะทําให้กลับเค็มอก
ี อย่างไรได้
จะใช้เป็นปุ๋ยใส่ดินกไม่
็ ได้
จะหมักไว้กับกองมูลสัตว์ทําปุ๋ยก็ไม่ได้ แต่เขาก็ทิง้ เสียเท่านั ้น ใครมีหู จงฟังเถิด�
25 คนเป็ นอันมากได้ไปกับพระองค์

15
พวกฟาริสีขีบ
้ ่น

1 ครัง
้ นั ้นบรรดาคนเก็บภาษี และพวกคนบาปก็เข้ามาใกล้เพื่อจะฟังพระองค์ 2 ฝ่ายพวก

ฟาริสีและพวกธรรมาจารย์บ่นว่า “คนนี้ ต้อนรับคนบาปและกินด้วยกันกับเขา�
คําอุปมาเกี่ยวกับแกะที่หลงหาย (มธ 18:12-14)
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3 พระองค์ จึง ตรัส คํา อุปมาให้เขาฟั งด ัง ต่อ ไปนี้ ว่า 4 “ในพวกท่านมี คนใดที่ มี แกะร้อยตัว

และตัวหนึ่ งหายไป จะไม่ละเก้าสิบเก้าตัวนน
ั ้ ไว้ที่ กลางทุ่งหญ้า และไปเที่ยวหาตัวที่หายไป
5
นั ้นจนกว่าจะได้พบหรือ เมื่อพบแล้วเขาก็ยกขึ้นใส่บ่าแบกมาด้วยความเปรมปรีดิ์ 6 เมื่อ
มาถึงบ้านแล้ว จึงเชิญพวกมิตรสหายและเพื่อนบ้านให้มาพร้อมกัน พูดกับเขาว่า ‘จงยินดี
กับ ข้าพเจ้า เถิด เพราะข้าพเจ้า ได้ พบแกะของข้าพเจ้า ที่ หายไปนั ้น แล้ว� 7 เราบอกท่าน
ทัง้ หลายว่า เช่น นั ้น แหละ จะมี ความปรีดี ในสวรรค์ เพราะคนบาปคนเดียวที่ กล ับ ใจใหม่
มากกว่าคนชอบธรรมเก้าสิบเก้าคนที่ไม่ต้องการกลับใจใหม่
คําอุปมาเกี่ยวกับเหรียญที่หายไป

8 หญิงคนใดที่มีเหรียญเงินสิบเหรียญ

และเหรียญหนึ่ งหายไป จะไม่จุดเทียนกวาดเรือน
ค้นหาให้ ละเอียดจนกว่า จะพบหรือ เมื่อ พบแล้ว จึง เชิญ เหล่า มิตรสหายและเพื่อนบ้าน
ให้ มาพร้อมกัน พูด ว่า ‘จงยินดี กับ ข้าพเจ้า เถิด เพราะข้าพเจ้า ได้ พบเหรียญเงิ นที ่ หายไป
นั ้นแล้ว� 10 เช่นนั ้นแหละ เราบอกท่านทัง้ หลายว่า จะมี ความปรีดี ในพวกทูตสวรรค์ ของ
พระเจ้า เพราะคนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม่�
9

คําอุปมาเรือ
่ งบุตรหายไป

“ชายคนหนึ่ งมีบุ ตรชายสองคน 12 บุ ตรคนน้ อยพู ดกับบิดาว่า ‘บิดา
เจ้าข้า ขอทรัพย์ที่ตกเป็นส่วนของข้าพเจ้าเถิด� บิดาจึงแบ่งสมบัติให้แก่บุตรทัง้ สอง 13 ต่อ
มาไม่ กี่ วัน บุ ตรคนน้ อยนั ้ นก ็ รวบรวมทรัพย์ ทัง้ หมดแล้วไปเมืองไกล และได้ ผลาญทรัพย์
ของตนที่ นั่น ด้วยการเป็น นั กเลง 14 เมื่อ ใช้ ทรัพย์ หมดแล้ วก ็ เก ิ ดก ัน ดารอาหารยิง่ นั ก ทัว่
เมืองนั ้น เขาจึง เริม
่ ขัดสน 15 เขาไปอาศัย อยู่ กับ ชาวเมืองนั ้น คนหนึ่ ง และคนนั ้ นก ็ ใช้ เขา
ไปเลี้ยงหมู ที่ ทุ่ง นา 16 เขาใคร่จะได้ อิ่มท ้ องด้วยฝัก ถั ่วท ี่ หมู กิน นั ้น แต่ ไม่มี ใครให้อะไรเขา
กิน 17 เมื่อ เขารู ส
้ ํานึ ก ตัว แล้ว จึง พูด ว่า ‘ลูกจ้างของบิดาเรามี มาก ยั งม ี อาหารกิ นอ ม
ิ่ และ
เหลืออีก ส่วนเราจะมาตายเสียเพราะอดอาหาร 18 จําเราจะลุกขึ้นไปหาบิดาเรา และพูดกั
บท่านว่า “บิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าได้ทําผิดต่อสวรรค์และทําผิดต่อหน้าท่านด้วย 19 ข้าพเจ้าไม่
สมควรจะได้ช่อ
ื ว่าเป็นลูกของท่านต่อไป ขอท่านให้ข้าพเจ้าเป็นเหมือนลูกจ้างของท่านคน
หนึ่ งเถิด� ’
11 พระองค์ ตรัสว่า

บุตรที่หายไปก็กลับมาและความรืน
่ เริงยินดี

20 แล ้ว เขาก็ ลุ กขึ้น ไปหาบิดาของตน

แต่ เมื่อ เขายัง อยู่แต่ ไกล บิ ดาแลเห็น เขาก็ มี ความ
เมตตา จึงวิง่ ออกไปกอดคอจุบเขา 21 ฝ่ายบุตรนั ้นจึงกล่าวแก่บิดาว่า ‘บิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้า
ได้ ทํา ผิด ต่อ สวรรค์ และต่อ สายตาของท่านด้วย ข้าพเจ้า ไม่ สมควรจะได้ ช่อ
ื ว่า เป็น ลูก ของ
22
ท่านอีกต่อไป�
แต่ บิดาสัง่ ผู้รับใช้ของตนว่า ‘จงรีบไปเอาเสื้ออย่างดี ที่ สุดมาสวมให้เขา
และเอาแหวนมาสวมนิว
้ มือ กับเอารองเท้ามาสวมให้เขา 23 จงเอาลูกวัวอ้วนพีมาฆ่าเลี้ยง
กัน เพื่อความรืน
่ เริงยินดีเถิด 24 เพราะว่าลูกของเราคนนี้ ตายแล้ว แต่กลับเป็นอีก หายไป
แล้ว แต่ได้พบกันอีก� เขาทัง้ หลายต่างก็เริม
่ เริงยินดี
่ มีความรืน
บุตรคนใหญ่เปรียบได้กับพวกฟาริสี

25 ฝ่ายบุตรคนใหญ่ นั้น กําลัง อยู่ ที่ ทุ่ง นา

เมื่อ เขากลับ มาใกล้ บ้านแล้ วก ็ ได้ ยิน เสียงมโหรี
และเต้นรํา 26 เขาจึงเรียกผูรั
้ บใช้คนหนึ่ งมาถามว่า เขาทําอะไรกัน 27 ผู้รบ
ั ใช้จึงตอบเขาว่า
‘น้ องของท่านกลับมาแล้ว และบิดาได้ให้ฆ่าลูกวัวอว
้ นพี เพราะได้ลูกกลับมาโดยสวัสดภาพ
ิ
28
29
�
ฝ่ายพี่ ชายก็ โกรธไม่ ยอมเข้าไป บิ ดาจึง ออกมาชักชวนเขา
แต่ เขาบอกบิ ดาว ่า ‘ดู
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เถิด ข้าพเจ้าได้ ปรนนิ บัติท่านกี่ ปี มาแล้ว และมิได้ ละเมิดคําบัญชาของท่านสักข้อหนึ่ งเลย
แม้แต่เพียงลูกแพะสักตัวหนึ่ งท่านก็ยงั ไม่เคยให้ข้าพเจ้า เพื่อจะเลี้ยงกันเป็ นที่รน
่ื เริงยินดี
กับ เพื่อนฝูง ของข้าพเจ้า 30 แต่ เมื่อ ลูก คนนี้ ของท่าน ผู้ ได้ ผลาญสิง่ เลี้ยงชีพ ของท่านโดย
คบหญิงโสเภณี มาแล้ว ท่านยังได้ฆ่าลูกวัวอ้วนพีเลี้ยงเขา� 31 บิดาจึงตอบเขาว่า ‘ลูกเอ๋ย
เจ้ าอยู่กับ เราเสมอ และสิง่ ของทัง้ หมดของเราก็ เป็น ของเจ้า 32 แต่ สมควรที่ เราจะรืน
่ เริง
และยินดี เพราะน้ องของเจ้า คนนี้ ตายแล้ว แต่ กล ับ เป็น ขึ้ นอ ีก หายไปแล้ว แต่ ได้ พบกั นอ
ีก� ”

16
คําอุปมาเกี่ยวกับคนต้นเรือนอธรรม
พระองค์ ตรัส กับ เหล่า สาวกของพระองค์ อี กว่า “ยั งม ี เศรษฐี ที่ มี คนต้น เรือน คนหนึ่ ง
และมีคนมาฟ้องเศรษฐีว่า คนต้นเรือนนั ้นผลาญสมบัติของท่านเสีย 2 เศรษฐีจึงเรียกคน
ต้น เรือนนั ้น มาว่า แก่ เขาว่า ‘เรือ
่ งราวที่ เราได้ยน
ิ เกี่ยวกับ เจ้า นั ้น เป็น อย่างไร จงส่ งบ ัญชี
หน้าที่ ต้น เรือนของเจ้า เพราะว่า เจ้า จะเป็น คนต้น เรือนต่อ ไปไม่ ได้ � 3 คนต้น เรือนนั ้น คิด
ในใจว่า ‘เราจะทําอะไรดี เพราะนายจะถอดเราเสียจากหน้าที่ต้นเรือน จะขุดดินกไม่
็ มีกําลัง
จะขอทานก็อายเขา 4 เรารู แล
้ ้วว่าจะทําอะไรดี เพื่อเมื่อเราถูกถอดจากหน้าที่ต้นเรือนแล้ว
เขาจะรับเราไว้ในเรือนของเขาได้� 5 คนนั ้นจึงเรียกลูกหนี้ ของนายมาทุกคน แล้วถามคน
แรกว่า ‘ท่านเป็นหนี้ นายข้าพเจ้ากี่มากน้ อย� 6 เขาตอบว่า ‘เป็นหนี้ นํ้ามันร้อยถัง� คนต้น
เรือนจึง บอกเขาว่า ‘เอาบัญชี ของท่านนั ่ง ลงเร็วๆแล้ว แก้ เป็น ห้า สิบ ถัง� 7 แล ้ว เขาก็ ถาม
อีกคนหนึ่ งว่า ‘ท่านเป็นหนี้ กี่มากน้ อย� เขาตอบว่า ‘เป็นหนี้ ข้าวสาลี ร้อยกระสอบ� คนต้น
เรือนจึงบอกเขาว่า ‘จงเอาบัญชีของท่านแก้ เป็นแปดสิบ� 8 แล้วเศรษฐี ก็ ชมคนต้นเรือน
อธรรมนั ้น เพราะเขาได้กระทําโดยความฉลาด ด้วยว่าลูกทัง้ หลายของโลกนี้ ตามกาลสมัย
เดียวกัน เขาใช้ สติ ปัญญาฉลาดกว่า ลูก ของความสว่างอีก 9 เราบอกท่านทัง้ หลายว่า จง
กระทําตัวให้มีมิตรสหายด้วยทรัพย์สมบัติอธรรม เพื่อเมื่อท่านพลาดไป เขาทัง้ หลายจะได้
ต้อนรับท่านไว้ในที่อาศัยอันถาวรเป็นนิ ตย์ 10 คนที่สัตย์ซื่อในของเล็กน้ อยที่สุดจะสัตย์ซ่ ือ
ในของมากด้วย และคนที่ อสัตย์ ในของเล็ก น้ อยที่สุด จะอสัตย์ ในของมากเช่ นก ัน 11 เหตุ
ฉะนั ้น ถ้าท่านทัง้ หลายไม่สัตย์ซื่อในทรัพย์สมบัติอธรรม ใครจะมอบทรัพย์สมบัติอันแท้ให้
แก่ท่านเล่า 12 และถ้าท่านทัง้ หลายมิได้สัตย์ซื่อในของของคนอื่น ใครจะมอบทรัพย์อน
ั แท้
ให้เป็นของของท่านเล่า 13 ไม่มีผู้รบ
ั ใช้ผู้ใดจะปรนนิ บัตินายสองนายได้ เพราะว่าจะชังนาย
ข้างหนึ่ ง และจะรัก นายอีก ข้างหนึ่ ง หรือ จะนั บถือ นายฝ่ายหนึ่ ง และจะดู หมิน
่ นายอีก ฝ่าย
หนึ่ ง ท่านจะปรนนิ บัติพระเจ้าและจะปรนนิ บัติเงินทองพร้อมกันไม่ได้�
1

พวกฟาริสีเยาะเย้ยคําสัง่ สอนของพระเยซู
ฝ่ายพวกฟาริสี ที่ มี ใจรัก เงิน เมื่อ ได้ยน
ิ คํา เหล่า นั ้น แล้ว จึง เยาะเย้ย พระองค์ 15 แต่
พระองค์ ตรัส แก่ เขาว่า “เจ้ าทัง้ หลายเป็น ผู้ ที่ ทําที ดู เป็น คนชอบธรรมต่อ หน้า มนุษย์ แต่
พระเจ้า ทรงทราบจิตใจของเจ้า ทัง้ หลาย ด้วยว่า ซึ่ง เป็ นที ่ นับถือ มากท่ามกลางมนุษย์ ก็
ยัง เป็ นที ่ สะอิดสะเอียน ใน สาย พระเนตร ของ พระเจ้า 16 มี พระ ราช บัญญัติ และ ศาสดา
พยากรณ์ มาจนถึง ยอห์น ตัง้ แต่ นั ้น มาเขาก็ ประกาศเรือ
่ งอาณาจักรของพระเจ้า และคน
ทัง้ ปวงก็ ชิงกันเข้าไปในอาณาจั กรนัน
้ 17 ฟ้าและดินจะล่วงไปก็ งา่ ยกว่าที่ พระราชบัญญัติ
สักจุดหนึ่ งจะขาดตกไป
14
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พระ บัญญั ติ ใหม่ เก ี่ย วกับ การ หย่า ร้าง (มธ 5:31-32; 19:5-11; มก 10:2-12; 1 คร
7:10-15)
18 ผู้ ใดหย่า ภรรยาของตน แล ้ว ไปมี ภรรยาใหม่ ก็ ผิด ประเวณี และผู้ ใดรับ หญิง ที่ สามี ได้
หย่าแล้วมาเป็นภรรยาของตนก็ผิดประเวณี ด้วย
เศรษฐีและลาซารัส
ยั งม ี เศรษฐี คนหนึ่ ง นุ่ง ห่ม ผ้า สี ม่วงและผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียด รับ ประทานอาหารอย่าง
ประณี ต ทุก วันๆ 20 และมี คนขอทานคนหนึ่ ง ชื่อ ลาซารัส เป็น แผลทัง้ ตัว นอนอยู่ ที่ ประตู
รัว้ บ้านของเศรษฐี 21 และเขาใคร่จะกิน เศษอาหารที่ ตกจากโต๊ะ ของเศรษฐี นั ้น แม้ สุนัข
ก็ มาเลีย แผลของเขา 22 อยู่ มาคนขอทานนั ้น ตายและเหล่า ทูต สวรรค์ ได้ นํา เขาไปไว้ที่ อก
ของอับ ราฮัม ฝ่ายเศรษฐี นั้ นก ็ ตายด้วย และเขาก็ ฝัง ไว้ 23 แล ้ว เมื่อ อยู่ ในนรกเป็น ทุกข์
ทรมานยิง่ นั ก เศรษฐี นั ้น จึง แหงนดู เห็นอับราฮัมอยู่แต่ ไกล และลาซารัสอยู่ที่ อกของท่าน
24 เศรษฐี จึง ร้องว่า ‘อับ ราฮัม บิดาเจ้าข้า ขอเอ็นดู ข้าพเจ้า เถิด ขอใช้ลาซารัสมาเพื่อ จะเอา
ปลายนิว
้ จุ่ มน ้าํ มาแตะลิน
้ ของข้าพเจ้า ให้ เย็น ด้วยว่า ข้าพเจ้า ตรํา ทุกข์ ทรมานอยู่ ในเปลว
ไฟนี้ � 25 แต่ อับ ราฮัม ตอบว่า ‘ลูก เอ๋ย เจ้ าจงระลึก ว่า เมื่อ เจ้า ยั งม ี ชี วิ ตอยู่ เจ้ าได้ ของดี
สําหรับ ตัว และลาซารัส ได้ ของเลว แต่ เดีย
๋ วนี้ เขาได้ รบ
ั ความเล้าโลม แต่ เจ้ าได้ รบ
ั ความ
ทุกข์ ทรมาน 26 นอกจากนั ้น ระหว่างพวกเรากับ พวกเจ้า มี เหวใหญ่ ตัง้ ขวางอยู่ เพื่อ ว่า ถ้า
ผู้ ใดปรารถนาจะข้ามไปจากที่ นี่ ถึง เจ้า ก็ ไม่ ได้ หรือ ถ้า จะข้ามจากที่ นั่น มาถึง เราก็ ไม่ ได้ �
27 เศรษฐี นั ้น จึง ว่า ‘บิ ดาเจ้าข้า ถ้า อย่างนั ้น ขอท่านใช้ ลาซารัส ไปยั งบ ้า นบิ ดาของข้าพเจ้า
28 เพราะว่าข้าพเจ้ามีพี่น้ องห้าคน ให้ลาซารัสเป็ นพยานแก่เขา เพื่อมิให้เขามาถึงที่ทรมาน
นี้ � 29 แต่อับราฮัมตอบเขาว่า ‘เขามีโมเสสและพวกศาสดาพยากรณ์ นั้นแล้ว ให้เขาฟังคน
เหล่านั ้นเถิด� 30 เศรษฐีนั ้นจึงว่า ‘มิได้ อับราฮัมบิดาเจ้าข้า แต่ถ้าคนหนึ่ งจากหมู่คนตาย
ไปหาเขา เขาจะกลับ ใจเสีย ใหม่� 31 อับ ราฮัม จึง ตอบเขาว่า ‘ถ้า เขาไม่ ฟัง โมเสสและพวก
ศาสดาพยากรณ์ แม้คนหนึ่ งจะเป็นขึ้นมาจากความตาย เขาก็จะยังไม่เชื่อ� ”
19

17

พระเยซูทรงสอนให้ยกโทษ
พระองค์ ตรัส กับ เหล่า สาวกอี กว่า “จําเป็น ต้องมี เหตุ ให้หลงผิด แต่ วิบัติ แก่ ผู้ ที่ ก่อ เหตุ
ให้เกิดความหลงผิดนั ้น 2 ถ้า เอาหินโม่ แป้งผูกคอคนนั ้นถ่วงเสียที่ ทะเล ก็ดีกว่าให้เขานํา
ผู้ เล็ก น้ อยเหล่า นี้ คนหนึ่ ง ให้หลงผิด 3 จงระวัง ตัว ให้ดี ถ้า พี่ น้องทําการละเมิด ต่อ ท่าน จง
เตือนเขา และถ้าเขากลับใจแล้ว จงยกโทษให้เขา 4 แม้เขาจะทําการละเมิดต่อท่านวันหนึ่ ง
เจ็ดหน และจะกลับมาหาท่านทัง้ เจ็ดหนในวันเดียวนั ้น แลวว
้ ่า ‘ฉั นกลับใจแล้ว� จงยกโทษ
ให้เขาเถิด� 5 ฝ่ายอัครสาวกทูล องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ว่า “ขอพระองค์ โปรดให้ความเชื่อ ของ
พวกข้าพเจ้ามากยิง่ ขึ้น� 6 องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสว่า “ถ้าพวกท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ด
พันธุผ
์ ักกาดเมล็ดหนึ่ ง ท่านก็จะสัง่ ต้นสุ กะมินนี้ ได้ว่า ‘จงถอนขึ้นออกไปปักในทะเล� และ
มันจะเชื่อฟังท่าน
1

ผู้รบ
ั ใช้ที่ไม่มีบุญคุณต่อนาย

7 ในพวกท่านมี คนใดที่ มี ผู้รบ
ั ใช้ไถนาหรือเลี้ยงแกะ

เมื่อผู้รับใช้คนนั ้นกลับมาจากทุ่งนา
จะบอกเขาทีเดียวว่า ‘เชิญเอนกายลงรับประทานเถิด� 8 หรือจะไม่บอกเขาว่า ‘จงหาให้เรา
รับ ประทานและคาดเอวไว้ปรนนิ บัติ เรา จนเราจะกิน และดื่ มอ ม
ิ่ แล้ว และภายหลัง เจ้า จง
ค่อยกินและดื่มเถิด� 9 นายจะขอบใจผู้รับใช้นั ้นเพราะผู้รับใช้ได้ทําตามคําสัง่ หรือ เราคิด
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ว่า ไม่
ฉั นใดก็ ดี เมื่อ ท่านทัง้ หลายได้ กระทํา สิง่ สารพัด ซึ่ง ทรงบัญชาไว้แก่ ท่านนั ้น ก็ จง
พูดด้วยว่า ‘ข้าพเจ้าทัง้ หลายเป็นผู้รับใช้ที่ไม่มีบุญคุณต่อนาย ข้าพเจ้าได้กระทําตามหน้าที่
ซึ่งข้าพเจ้าควรกระทําเท่านั ้น� ”
10

ทรงรักษาคนโรคเรือ
้ นสิบคน
ต่อ มา เมื่อ พระองค์ กําลัง เสด็จ ไป ยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม พระองค์ จึง เสด็จ เลียบ ระหว่าง
แคว้น สะมาเรีย และกาลิ ลี 12 เมื่อ พระองค์ เสด็จ เข้าไปในหมู่บ้านแห่ง หนึ่ ง มี คนเป็น โรค
เรือ
้ นสิบ คนมาพบพระองค์ ยน
ื อยู่ แต่ ไกล 13 และส่ง เสียงร้องว่า “เยซู นายเจ้าข้า โปรดได้
เมตตาข้าพเจ้าทัง้ หลายเถิด� 14 เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นแล้วจึงตรัสแก่เขาว่า “จง
ไปแสดงตัวแก่พวกปุโรหิตเถิด� ต่อมาเมื่อกําลังเดินไป เขาทัง้ หลายก็หายสะอาด 15 ฝ่าย
คนหนึ่ ง ในพวกนั ้น เมื่อ เห็ นว ่า ตัว หายโรคแล้ว จึง กลับ มาสรรเสริญ พระเจ้า ด้วยเสียงดัง
16 และ กราบ ลง ที่ พระบาท ของ พระองค์ ขอบพระคุณ พระองค์ คน นั ้น เป็ น ชาว สะ มา เรีย
17 ฝ่ายพระเยซู ตรัสว ่า “มี สิ บคนหายสะอาดมิ ใช่ หรือ แต่ เก ้า คนนั ้น อยู่ ที่ไหน 18 ไม่ เห ็น ผู้
ใดกลับมาสรรเสริญพระเจ้า เว้นไว้แต่คนต่างชาติคนนี้ � 19 แล้วพระองค์ตรัสกับคนนั ้นว่า
“จงลุกขึ้นไปเถิด ความเชื่อของเจ้าได้กระทําให้ตัวเจ้าหายปกติ�
11

อาณาจักรของพระเจ้าไม่มาโดยทางปรากฏแก่ตา

20 เมื่อพวกฟาริสีทูลถามพระองค์ว่า

อาณาจักรของพระเจ้าจะมาถึงเมื่อไร พระองค์ตรัส
ตอบเขาว่า “อาณาจักรของพระเจ้า ไม่ มาโดยให้ เป็ นที ่ สังเกตได้ 21 และเขาจะไม่ พูด ว่า
‘มาดูนี่ � หรือ ‘ไปดูโน่ น� เพราะ ดูเถิด อาณาจักรของพระเจ้าอยูภ
่ ายในท่านทัง้ หลาย�
พระคริสต์ตรัสถึงการเสด็จกลับมาครัง้ ที่สองของพระองค์
พระองค์ ตรัส กับ เหล่า สาวกว่า “วัน นั ้น จะมาถึง เมื่อ ท่านทัง้ หลายใคร่จะเห็ นว ัน ของ
บุตรมนุษย์ สัก วัน หนึ่ ง แต่ จะไม่ เห็น 23 เขาจะพู ดก ั บท ่า นทัง้ หลายว่า ‘มาด ู นี่ � หรือ ‘ไปดู
โน่ น� อย่าออกไป อย่าตามเขา 24 ด้วยว่าเปรียบเหมือนฟ้าแลบ เมื่อแลบออกจากฟ้าข้าง
หนึ่ ง ก็ส่องสว่างไปถึงฟ้าอีกข้างหนึ่ ง บุตรมนุษย์ก็จะเป็นอย่างนั ้นแหละในวันของพระองค์
25 ก่อนนั ้น จํา เป็ นที ่ พระองค์ จะต้องทนทุกข์ ทรมานหลายประการ และคนยุ คน ี้ จะปฏิเสธ
พระองค์ 26 ในสมัย ของโนอาห์เหตุการณ์ ได้ เป็น มาแล้ว อย่างไร ในสมัย ของบุตรมนุษย์ ก็
จะเป็น ไปอย่างนั ้น ด้วย 27 เขาได้ กิน และดื่ม ได้ สมรสกัน และได้ ยกให้ เป็น สามี ภรรยากัน
จนถึงวันนั ้ นที ่โนอาห์ได้ เข้าในนาวา และนํ้าได้ มาท่วมล้างผลาญเขาเสียทัง้ สิน
้ 28 ในสมัย
ของโลทก็ เหมือนกัน เขาได้ กินดื่ม ซื้อขาย หว่านปลูก ก่อสร้าง 29 แต่ ในวันนั ้ นที ่โลทออก
ไปจากเมืองโสโดม ไฟและกํามะถัน ได้ ตกจากฟ้ามาเผาผลาญเขาเสียทัง้ สิน
้ 30 ในวันที ่บุ
31
ตรมนุษย์ จะมาปรากฏก็ เป็น เหมือนอย่างนั ้น
ในวัน นั ้น คนที่ อยู่ บนดาดฟ้า หลังคาบ้าน
และของของเขาอยู่ในบ้าน อย่า ให้เขาลงมาเก็บ ของนั ้น ไป และคนที่ อยู่ตามทุ่ง นา อย่า ให้
เขากลับมาเหมือนกัน 32 จงระลึกถึงภรรยาของโลทนั ้นเถิด 33 ผูใดอุ
้
ตส่าห์เอาชีวต
ิ ของตน
รอด ผู้นั ้นจะเสียชีวต
ิ แต่ผู้ใดจะสู้เสียชีวต
ิ ผู้นั ้นจะได้ชีวิตรอด 34 เราบอกท่านทัง้ หลายว่า
ในคืนวันนั ้นจะมีชายสองคนนอนในที่นอนอันเดียวกัน จะทรงรับคนหนึ่ ง จะทรงละคนหนึ่ ง
35 ผู้หญิงสองคนจะโม่แป้งด้วยกัน จะทรงรับคนหนึ่ ง จะทรงละคนหนึ่ ง 36 ชายสองคนจะ
อยู่ในทุ่งนา จะทรงรับคนหนึ่ ง จะทรงละคนหนึ่ ง� 37 เขาจึงทูลถามพระองค์ ว่า “จะเกิดขึ้
นที ่ ไหน พระองค์ เจ้าข้า � พระองค์ ตรัส ตอบเขาว่า “ซากศพอยู่ ที่ไหน ฝูง นกอินทรีจะตอม
กันอยูที
่ ่นั่น�
22
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หญิงม่ายกับผู้พิพากษาอธรรม

1 พระองค์ตรัสคําอุปมาเรือ
่ งหนึ่ งให้เขาฟังเพื่อสอนว่า คนทัง้ หลายควรอธิษฐานอยูเสมอ
่

ไม่อ่อนระอาใจ 2 พระองค์ตรัสว่า “ในนครหนึ่ งมีผู้พิพากษาคนหนึ่ งที่มิได้เกรงกลัวพระเจ้า
และมิได้เห็นแก่มนุษย์ 3 ในนครนั ้นมีหญิงม่ายคนหนึ่ งมาหาผูพ
้ ิพากษาผูน
้ ั ้นพูดว่า ‘ขอแก้
แค้นศั ตรู ของข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าเถิด� 4 ฝ่ายผู้พิพากษานั ้นไม่ยอมทําจนช้านาน แต่ ภาย
หลังเขานึ กในใจว่า ‘แม้ว่าเราไม่เกรงกลัวพระเจ้าและไม่เห็นแก่มนุษย์ 5 แต่เพราะแม่ม่าย
คนนี้ มากวนเราให้ลําบาก เราจะแก้แค้นให้เขา เพื่อมิให้นางมารบกวนบ่อยๆให้เรารําคาญ
ใจ� ” 6 และองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “จงฟังคําที่ผู้พิพากษาอธรรมนี้ ได้พูด 7 พระเจ้าจะ
ไม่ ทรงแก้ แค้น ให้ คนที ่ พระองค์ ได้ ทรงเลือกไว้ ผู้ ร้องถึง พระองค์ ทัง้ กลางวัน กลางคืน หรือ
พระองค์จะอดพระทัยไว้ชา้ นานหรือ 8 เราบอกท่านทัง้ หลายว่า พระองค์จะทรงแก้แค้นให้
เขาโดยเร็ว แต่เมื่อบุตรมนุษย์มา ท่านจะพบความเชื่อในแผ่นดินโลกหรือ�
คําอุปมาเกี่ยวกับคนฟาริสีและคนเก็บภาษี

9 สําหรับบางคนที่ไว้ใจในตัวเองว่าเป็ นคนชอบธรรม

และได้ดูถูกคนอื่นนั ้น พระองค์ตรัส
คําอุปมานี้ ว่า 10 “มีชายสองคนขึ้นไปอธิษฐานในพระวิหาร คนหนึ่ งเป็นพวกฟาริสี และคน
หนึ่ ง เป็น พวกเก็บ ภาษี 11 คนฟาริสี นั ้น ยืน นึ ก ในใจของตนอธิษฐานว่า ‘ข้า แต่ พระเจ้า ข้า
พระองค์ ขอบพระคุณ พระองค์ ที่ ข้า พระองค์ ไม่ เหมือนคนอื่น ซึ่ง เป็น คนฉ้ อโกง คนอธรรม
และคนล่วงประเวณี และไม่ เหมือนคนเก็บภาษี คนนี้ 12 ในสัปดาห์หน่ง
ึ ข้าพระองค์ ถืออด
อาหารสองหน และของสารพัดซึ่งข้าพระองค์หาได้ ข้าพระองค์ได้เอาสิบชักหนึ่ งมาถวาย�
13 ฝ่ายคนเก็บ ภาษี นั้น ยืน อยู่ แต่ ไกล ไม่ แหงนดู ฟ้า แต่ ตี อกของตนว่า ‘ข้า แต่ พระเจ้า ขอ
ทรงโปรดพระเมตตาแก่ ข้า พระองค์ ผู้ เป็น คนบาปเถิด� 14 เราบอกท่านทัง้ หลายว่า คนนี้
แหละเมื่อกลับลงไปยังบ้านของตนก็นับว่าชอบธรรมยิง่ กว่าอีกคนหนึ่ งนั ้น เพราะว่าทุกคน
ที่ยกตัวขึ้นจะต้องถูกเหยียดลง แต่ทุกคนที่ได้ถ่อมตัวลงจะต้องถูกยกขึ้น�
พระเยซูทรงอวยพรแก่เด็กเล็กๆ (มธ 19:13-15; มก 10:13-16)

15 แล้วเขาอุม
้ ทารกมาหาพระองค์ เพื่อจะให้พระองค์ทรงถูกต้องทารกนั ้น แต่เหล่าสาวก

เมื่อเห็นเข้าก็ หา้ มเขา 16 แต่ พระเยซู ทรงเรียกเขามา แล้วตรัสว่า “จงยอมให้เด็กเล็กๆเข้า
มาหาเรา อย่า ห้ามเขาเลย เพราะว่า อาณาจักรของพระเจ้า ย่อมเป็น ของคนเช่น เด็ก เหล่า
นั ้น 17 เราบอกความจริง แก่ ท่านทัง้ หลายว่า ผู้ หน ่งึ ผู้ ใดมิ ได้ รับ อาณาจักรของพระเจ้า
เหมือนเด็กเล็กๆ ผู้นั ้นจะเข้าในอาณาจักรนน
ั ้ ไม่ได้�
เรือ
่ งเศรษฐีหนุ่ม (มธ 19:16-30; มก 10:17-31)
“ท่านอาจารย์ผู้ประเสริฐ ข้าพเจ้าจะทําประการใด
19
จึง จะได้ ชี วิตน ิ รน
ั ดร์เป็น มรดก� พระเยซู ตรัส ถามคนนั ้ นว ่า “ท่านเรียกเราว่า ประเสริฐ
ทําไม ไม่มี ใครประเสริฐ เว้น แต่ พระเจ้า องค์ เดียว 20 ท่านรู จ
้ ัก พระบัญญั ติ แล ้ว ซึ่ง ว่า ‘อย่า
ล่วงประเวณี ผัว เมีย เขา อย่า ฆ่า คน อย่า ลัก ทรัพย์ อย่า เป็น พยานเท็จ จงให้เกียรติ แก่ บิ ดา
มารดาของตน� ” 21 คนนั ้นจึงทูลว่า “ข้อเหล่านี้ ข้าพเจ้าได้ถือรักษาไว้ตัง้ แต่เป็นเด็กๆมา�
22 เมื่อ พระเยซู ทรงได้ยน
ิ อย่างนั ้น พระองค์ ตรัส แก่ เขาว่า “ท่านยัง ขาดสิง่ หนึ่ ง จงไปขาย
บรรดาสิง่ ของซึ่ง ท่านมี อยู่ และแจกจ่ายให้ คนอนาถา ท่านจึง จะมี ทรัพย์ สมบัติ ในสวรรค์
แล้วจงตามเรามา� 23 แต่เมื่อเขาได้ยน
ิ อย่างนั ้นก็เป็นทุกข์นั ก เพราะเขาเป็นคนมังม
่ ีมาก
18 มีขุนนางผู้หน่ง
ึ ทูลถามพระองค์ว่า
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เมื่อ พระเยซู ทอดพระเนตรเห็น เขาเป็น ทุกข์ นั ก พระองค์ จึง ตรัสว ่า “คนมัง่ มี จะเข้ าใน
อาณาจักรของพระเจ้าก็ยากจริงหนา 25 เพราะว่าตัวอูฐจะรอดรูเขม
็ ก็งา่ ยกว่าคนมังม
่ จะเข้
ี
26
าในอาณาจักรของพระเจ้า�
ฝ่ายคนทัง้ หลายที่ได้ยินจึงว่า “ถ้าอย่างนั ้นใครจะรอดได้�
27 แต่ พระองค์ ตรัสว ่า “สิ ่ง ที่ มนุษย์ทําไม ่ ได้ พระเจ้า ทรงกระทํา ได้� 28 เปโตรจึง ทูล ว่า “ดู
เถิด ข้าพระองค์ ทัง้ หลายได้ สละทิง้ สิง่ สารพัด ติ ดตามพระองค์ มา� 29 พระองค์ จึงตรัสกับ
เขาว่า “เราบอกความจริง แก่ ท่านทัง้ หลายว่า ถ้า ผู้ ใดได้ สละเรือน หรือบ ิ ดามารดา หรือ พี่
น้ อง หรือภรรยา หรือบุตร เพราะเห็นแก่อาณาจักรของพระเจ้า 30 ในเวลานี้ ผู้นั ้นจะได้รบ
ั
ตอบแทนหลายเท่า และในโลกหน้าจะได้ชีวิตนิรน
ั ดร์�
24

พระเยซู ทรงพยากรณ์ ถึง ความตายและการฟื้ นคืนชีพ ของพระองค์ (มธ 20:17-19;
มก 10:32-34)
31 พระองค์ทรงพาสาวกสิบสองคนไปกับพระองค์แล้วตรัสกับเขาว่า “ดูเถิด เราทัง
้ หลาย
จะขึ้น ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม และสิง่ สารพัด ซึ่ง เหล่า ศาสดาพยากรณ์ ได้ เข ียนไว้วา่ ด้วยบุตร
มนุษย์ นั้น จะสําเร็จ 32 ด้วยว่า บุตรมนุษย์ นั้น จะต้องถูก มอบไว้กับ คนต่างชาติ และเขาจะ
เยาะเย้ยท่าน กระทําหยาบคายแก่ท่าน ถ่มน้าํ ลายรดท่าน 33 เขาจะโบยตีและฆ่าท่านเสีย
แล ้ว ในวันที ่ สามท่านจะเป็น ขึ้น มาใหม่� 34 ฝ่ายเหล่า สาวกมิ ได้ เข ้า ใจในสิง่ เหล่า นั ้น เลย
และคํานั ้นก็ถูกซ่อนไว้จากเขา และเขาไม่รู เนื
้ ้ อความซึ่งพระองค์ตรัสนน
ั้
ทรงรักษาคนตาบอดใกล้เมืองเยรีโค (มธ 20:29-34; มก 10:46-52)
ต่อ มาเมื่อ พระองค์ เสด็จ มาใกล้ เมืองเยรี โค มี คนตาบอดคนหนึ่ ง นั ่ง ขอทานอยู่ รม
ิ
หนทาง 36 เมื่อ เขาได้ยน
ิ เสียงประชาชนเดิน ผ่านไป จึง ถามว่า เรือ
่ งอะไรกัน 37 คนพวกนั ้น
จึงบอกเขาว่า พระเยซู ชาวนาซาเร็ธเสด็จไป 38 คนตาบอดนั ้นจึงร้องว่า “ท่านเยซู บุ ตรดา
วิด เจ้าข้า ขอทรงเมตตาข้า พระองค์ เถิด � 39 คนที ่ เดิน ไปข้างหน้า นั ้น จึง ห้ามเขาให้ นิ่ ง แต่
เขายิง่ ร้องขึ้นว่า “บุตรดาวิดเจ้าข้า ขอทรงเมตตาข้าพระองค์เถิด� 40 พระเยซู ทรงประทับ
ยืน อยู่ สัง่ ให้ พาคนตาบอดมาหาพระองค์ เมื่อ เขามาใกล้ แล้ว พระองค์ ทรงถามเขา 41 ว่า
“เจ้าปรารถนาจะให้เราทําอะไรให้เจ้า� เขาทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า โปรดให้ข้าพระองค์เห็น
ได้� 42 พระเยซู ตรัสแก่เขาว่า “จงเห็นเถิด ความเชื่อของเจ้าได้กระทําให้ตัวเจ้าหายปกติ�
43 ในทันใดนั ้น เขาก็ เห็นได้ และตามพระองค์ ไปพลางถวายเกียรติ แด่ พระเจ้า และเมื่อคน
ทัง้ ปวงได้เห็นเช่นนั ้นก็สรรเสริญพระเจ้า
35

19
ศักเคียสคนเก็บภาษี ได้รับความรอด

1 ฝ่ายพระเยซู จึงเสด็จเข้าเมืองเยรีโคและกําลังจะทรงผ่านไป 2 ดูเถิด

มีชายคนหนึ่ งชื่อ
ศักเคียส ผู้ ซึ่ง เป็น นายด่านภาษี และเป็น คนมั ่งม ี 3 ศักเคียสพยายามจะดู ให้ เห ็ นพระเยซู
ว่าพระองค์ เป็นผู้ใด แต่ ดู ไม่เห็นเพราะคนแน่ น ด้วยเขาเป็นคนเตี้ย 4 เขาจึงวิง่ ไปข้างหน้า
ขึ้น ต้น มะเดื่อ เพื่อ จะได้ เห ็ นพระองค์ เพราะว่า พระองค์ จะเสด็จ ไปทางนั ้น 5 เมื่อ พระเยซู
เสด็จมาถึงที่นั ่น พระองค์ทรงแหงนพระพักตร์ดูศักเคียสแล้วตรัสแก่เขาว่า “ศักเคียสเอ๋ย
จงรีบลงมา เพราะว่าเราจะต้องพักอยู่ในบ้านของท่านวันนี้ � 6 แล้วเขาก็ รีบลงมาต้อนรับ
พระองค์ ด้วยความปรีดี 7 เมื่อ คนทัง้ ปวงเห็น แล้ว เขาก็ พากัน บ่ นว ่า “พระองค์ เข ้า ไปพัก
อยู่กับคนบาป� 8 ฝ่ายศักเคียสยืนทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า “ดูเถิด พระองค์เจ้าข้า ทรัพย์สิ
่ง ของของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ ยอมให้ คนอนาถาครึง่ หนึ่ ง และถ้า ข้า พระองค์ ได้ ฉ้ อโกง
ของของผู้ใด ข้าพระองค์ยอมคืนให้เขาสี่เท่า� 9 พระเยซู ตรัสกับเขาว่า “วันนี้ ความรอดมา
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ถึงครอบครัวนี้แล้ว เพราะคนนี้ เป็นลูกของอับราฮัมด้วย
จะแสวงหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปนั ้นให้รอด�

ลูกา 19:38
10 เพราะว่าบุตรมนุษย์ได้มาเพื่อ

คําอุปมาเกี่ยวกับเงินสิบมินา
เมื่อ เขาทัง้ หลายได้ยน
ิ เหตุ การณ์ นั ้น พระองค์ ได้ ตรัส คํา อุปมาเรือ
่ งหนึ่ ง ให้ เขาฟัง ต่อ
ไป เพราะพระองค์เสด็จมาใกล้กรุ งเยรู ซาเล็มแล้ว และเพราะเขาทัง้ หลายคิดว่าอาณาจักร
ของพระเจ้า จะปรากฏโดยพลัน 12 เหตุ ฉะนั ้น พระองค์ จึง ตรัสว ่า “มี เจ้ านายองค์ หน ่งึ ไป
เมืองไกล เพื่อ จะรับ อํานาจมาครองอาณาจักรแล้ว จะกลับ มา 13 ท่านจึง เรียกผู้ รับ ใช้ ของ
ท่านสิบ คนมามอบเงิน ไว้ แก่ เขาสิบ มิ นา สัง่ เขาว่า ‘จงเอาไปค้าขายจนเราจะกลับ มา�
14 แต่ ชาวเมืองชัง ท่านผู้ นั ้น จึง ใช้ คณะทูต ตามไปทูล ท่านว่า ‘เราไม่ ต้องการให้ ผู้ นี้ ครอบ
ครองเรา� 15 ต่อ มาเมื่อ ท่านได้ รบ
ั อํานาจครองอาณาจักรกลับ มาแล้ว ท่านจึง สัง่ ให้เรียก
ผู้รับใช้ทัง้ หลายที่ ท่านได้ ให้เงินไว้นั้นมา เพื่อจะได้ รู ว่
้ าเขาทุกคนค้าขายได้ กําไรกี่ มากน้ อย
16 ฝ่ายคนแรกมาบอกว่า ‘ท่านเจ้าข้า เงินม ิ นาหนึ่ ง ของท่านได้ กําไรสิบ มิ นา � 17 ท่านจึง
พู ดกับเขาว่า ‘ดี แล้ว เจ้ าเป็นผู้รับใช้ที่ ดี เพราะเจ้าสัตย์ซ่ือในของเล็กน้ อย เจ้ าจงมี อาํ นาจ
ครอบครองสิบ เมืองเถิด� 18 คนที ่ สองมาบอกว่า ‘ท่านเจ้าข้า เงิ นม ิ นาหนึ่ ง ของท่านได้
กําไรห้ามิ นา� 19 ท่านจึงพู ดกับเขาเหมือนกั นว่า ‘เจ้ าจงครอบครองห้าเมืองเถิด� 20 อีก
คนหนึ่ ง มาบอกว่า ‘ท่านเจ้าข้า ดู เถิด นี่ เงินม ิ นาหนึ่ ง ของท่าน ซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ เอาผ้า ห่อ เก็บ
ไว้ 21 เพราะข้าพเจ้ากลั วท่าน ด้วยว่าท่านเป็นคนเข้มงวด ท่านเก็บผลซึ่งท่านมิได้ ลงแรง
และเกี่ยวที่ท่านมิได้หว่าน� 22 ท่านจึงตอบเขาว่า ‘เจ้าผู้รับใช้ชัว่ เราจะปรับโทษเจ้าโดยคํา
ของเจ้าเอง เจ้าก็รู หรื
้ อว่าเราเป็นคนเข้มงวด เก็บผลซึ่งเรามิได้ลงแรง และเกี่ยวที่เรามิได้
หว่าน 23 ก็เหตุไฉนเจ้ามิได้ฝากเงินของเราไว้ที่ธนาคารเล่า เมื่อเรามาจะได้รบ
ั เงินของเรา
24
กับดอกเบี้ยด้วย�
แล้วท่านสัง่ คนที่ยน
ื อยู่ที่นั ่นว่า ‘จงเอาเงินมินาหนึ่ งนั ้นไปจากเขา ให้
แก่ คนที ่ มี สิ บมิ นา� 25 (คนเหล่า นั ้น บอกท่านว่า ‘ท่านเจ้าข้า เขามี สิ บมิ นาแล้ว�) 26 ‘เรา
บอกเจ้าทัง้ หลายว่า ทุกคนที่มีอยู่แล้วจะเพิม
่ เติมให้เขาอีก แต่ผู้ที่ไม่มีแม้ว่าซึ่งเขามีอยู่นั ้น
จะต้องเอาไปจากเขา 27 ฝ่ายพวกศัตรู ของเราที่ไม่ต้องการให้เราครอบครองเขานั ้น จงพา
เขามาที่นี่ และฆ่าเสียต่อหน้าเรา� ”
11

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 ง
เยรู ซาเล็ม 29 ต่อมาเมื่อพระองค์ เสด็จมาใกล้ หมู่ บ้านเบธฟายีและหมู่ บ้านเบธานี บนภูเขา
ซึ่งเรียกว่า มะกอกเทศ พระองค์ทรงใช้สาวกสองคนของพระองค์ไป 30 สัง่ ว่า “จงเข้าไปใน
หมู่บ้านที่อยูตรงหน้
่
า เมื่อเข้าไปแล้วจะพบลูกลาตัวหนึ่ งผูกอยู่ ที่ยังไม่เคยมีใครขึ้นขีเลย
่
จง
แก้มันจูงมาเถิด 31 ถ้ามีผูใดถามท่
้
านว่า ‘ท่านแก้มันทําไม� จงบอกเขาว่า ‘เพราะองค์พระ
ผูเ้ ป็นเจ้าทรงประสงค์ลูกลานี้ � ” 32 สาวกที่รับใช้นั ้นได้ไปพบเหมือนที่พระองค์ตรัสแก่เขา
แล้ว 33 เมื่อเขากําลังแก้ ลูกลานั ้น พวกเจ้าของก็ ถามเขาว่า “ท่านแก้ ลูกลาทําไม� 34 ฝ่าย
เขาตอบว่า “องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงประสงค์ ลูก ลานี้ � 35 แล ้ว เขาก็ จูง ลูก ลามาถึง พระเยซู
และเอาเสื้อของตนปูลงบนหลังลา และเชิญพระเยซูข้น
ึ ทรงลานั ้น 36 เมื่อพระองค์เสด็จไป
37
เขาทัง้ หลายก็เอาเสื้อผ้าของตนปูลงตามหนทาง เมื่อพระองค์เสด็จมาใกล้ ที่ ซึ่งจะลงไป
จากภูเขามะกอกเทศแล้ว เหล่ าสาวกทุก คนมี ความเปรมปรีดิ ์ เพราะบรรดามหกิจ ซึ่ง เขา
ได้ เห ็น นั ้น จึง เริม
่ สรรเสริญ พระเจ้า เสียงดัง 38 ว่า “ขอให้ พระมหากษั ตริย์ ผู้ ที่ เสด็จ มาใน
พระนามขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงพระเจริญ จงมี สันติ สุข ในสวรรค์ และทรงสง่า ราศี ใน
28
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ที่ สูงสุด � ฝ่ายฟาริสี บางคนในหมู่ ประชาชนนั ้น ทูล พระองค์ ว่า “อาจารย์ เจ้าข้า จงห้าม
เหล่า สาวกของท่าน� 40 พระองค์ ตรัส ตอบเขาว่า “เราบอกท่านทัง้ หลายว่า ถึง คนเหล่า นี้
จะนิ่ งเสีย ศิลาทัง้ หลายก็ยงั จะส่งเสียงร้องทันที�
39

ทรงกันแสงเพราะกรุ งเยรู ซาเล็ม (ลก 13:34-35)

ครัน
้ พระองค์ เสด็จ มาใกล้ ทอดพระเนตรเห็น กรุ ง แล้ว ก็ กันแสงสงสารกรุ ง นั ้น 42 ตรั
สว ่า “ถ้า เจ้า คือ เจ้า เอง รู ในกาลวั
้
น นี้ ว่า สิ ่ งอะไรจะให้สันติสุข แต่ เดีย
๋ วนี้ สิ ่ง นั ้น บัง ซ่อนไว้
จากตาของเจ้า แล้ว 43 ด้วยว่า เวลาจะมาถึง เจ้า เมื่อ ศั ตรู ของเจ้า จะก่อ เชิง เทิน ต่อสู้ เจ้า
และล้อมขังเจ้าไว้ทุกด้าน 44 แล้วจะเหวีย
่ งเจ้าลงให้ราบบนพื้นดิน กับลูกทัง้ หลายของเจ้า
ซึ่งอยูใ่ นเจ้า และเขาจะไม่ปล่อยให้ศิลาซ้อนทับกันไว้ภายในเจ้าเลย เพราะเจ้าไม่ได้รูเวลาที
้
่
พระองค์เสด็จมาเยีย
่ มเจ้า�
41

ทรงชําระพระวิหารอีก (มธ 21:12-16; มก 11:15-18; ยน 2:13-17)
ฝ่ายพระองค์ เสด็จ เข้า ในพระวิ หาร แล ้ว ทรงเริม
่ ขับ ไล่ คนทัง้ หลายที่ ซ้ ือ ขายอยู่ นั ้น
46 ตรัส แก่ เขาว่า “มี พระวจนะเขียนไว้ ว่า ‘นิ เวศของเราเป็ น นิ เวศสําหรับ อธิษฐาน� แต่
เจ้ าทัง้ หลายมากระทําให้ เป็น ‘ถํ้า ของพวกโจร� ” 47 พระองค์ ทรงสัง่ สอนในพระวิหาร
ทุก วัน แต่ พวกปุโรหิต ใหญ่ พวกธรรมาจารย์ และคนสําคัญ ของพลเมืองได้ หาช่องที่ จะ
ประหารพระองค์ เสีย 48 แต่ เขาไม่ พบช่องทางที่ จะกระทําอะไรได้ เพราะว่าคนทัง้ ปวงชอบ
ฟังพระองค์มาก
45
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พวกธรรมาจารย์ถามเกี่ยวกับสิทธิอาํ นาจของพระเยซู (มธ 21:23-27; มก 11:27-33)

ต่อ มาวัน หนึ่ ง เมื่อ พระองค์ กําลัง ทรงสัง่ สอนคนทัง้ ปวงในพระวิหารและประกาศข่าว
ประเสริฐ พวก ปุโรหิต ใหญ่ พวก ธร รมา จาร ย์ และ พวก ผู้ ใหญ่ มา พบพระ องค์ 2 และ ทูล
พระองค์ ว่า “จงบอกพวกเราเถิด ท่านกระทํา การเหล่า นี้ โดยสิทธิอน
ั ใด หรือ ใครให้ สิทธินี้
แก่ ท่าน � 3 พระองค์ ตรัส ตอบเขาว่า “เราจะถามท่านทัง้ หลายสัก ข้อ หนึ่ งด ้วย จงตอบเรา
เถิด 4 คื อบัพติศมาของยอห์นนั ้นมาจากสวรรค์ หรือมาจากมนุษย์� 5 เขาจึงปรึกษากั นว
่า “ถ้าเราจะว่า ‘มาจากสวรรค์� ท่านจะถามว่า ‘เหตุไฉนท่านจึงไม่เชื่อยอห์นเล่า� 6 แต่ถ้า
เราจะว่า ‘มาจากมนุษย์� คนทัง้ ปวงก็จะเอาหินขว้างเรา เพราะเขาทัง้ หลายถือกนว
ั ่ายอห์น
เป็นศาสดาพยากรณ์ � 7 เขาจึงตอบว่าเขาไม่ ทราบว่ามาจากไหน 8 พระเยซู จึงตรัสกับเขา
ว่า “เราจะไม่บอกท่านทัง้ หลายเหมือนกันว่า เรากระทําการเหล่านี้ โดยสิทธิอน
ั ใด�
1

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

“ยังมีชายคนหนึ่ ง ได้
ทําสวนองุน
่ และให้ชาวสวนเช่า แล้วก็ไปเมืองไกลเสียช้านาน 10 เมื่อถึงเวลาแล้วจึงใช้ผู้รบ
ั
ใช้คนหนึ่ งไปหาคนเช่าสวนเหล่านั ้น เพื่อเขาทัง้ หลายจะได้มอบผลจากสวนองุน
่ แก่เขาบ้าง
แต่ คนเช่า สวนนั ้น ได้ เฆี่ยนตี ผู้รบ
ั ใช้ คนนั ้น และไล่ ให้ กล ับ ไปมือ เปล่า 11 แล ้ว เจ้าของสวน
จึง ใช้ ผู้รบ
ั ใช้ อี กคนหนึ่ ง แต่ คนเช่า สวนได้ เฆี่ยนตี และทําการน่า อัปยศต่างๆแก่ ผู้รบ
ั ใช้ นั ้น
ด้วย และได้ ไล่ ให้กล ับ ไปมือ เปล่า 12 แล ้ว เจ้าของสวนจึง ใช้ คนที ่ สามไปและคนเช่า สวนนั ้
นก็ทําให้เขาบาดเจ็บ แล้วผลักไสออกไป 13 ฝ่ายเจ้าของสวนองุน
่ จึงว่า ‘เราจะทําอย่างไรดี
เราจะใช้บุ ตรชายที่รก
ั ของเราไป เมื่อเห็นบุตรนั ้นพวกเขาคงจะเคารพนั บถือ� 14 แต่ พวก
คนเช่าสวนเมื่อเห็นบุตรนั ้นกป
็ รึกษากันว่า ‘คนนี้ แหละเป็นทายาท มาเถิด ให้เราฆ่าเขาเสีย
9 แล ้ว พระองค์ ตัง
้ ต้นตรัสคําอุปมาให้คนทัง้ หลายฟั งดังต่อไปนี้ ว่า
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15 แล้วเขาก็ ผลักบุตรนั ้ นออกไปนอกสวนองุน
่ ฆ่าเสีย

เพื่อมรดกจะตกกับเรา�
เหตุฉะนั ้น
เจ้าของสวนองุน
่ จะทํา อย่างไรกับ เขาเหล่า นั ้น 16 ท่านจะมาฆ่า คนเช่า สวนเหล่า นั ้น เสีย
แล ้ วจะเอาสวนองุน
่ นั ้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 ู เขาและตรัสว ่า “เหตุ ฉะนั ้น พระวจนะ
ซึ่งเขียนไว้นั้นหมายความอย่างไรกันซึ่งว่า ‘ศิลาซึ่งช่างก่อได้ ปฏิเสธเสีย ได้ กลับกลายเป็น
ศิ ลามุมเอกแล้ว� 18 ผู้ใดล้ มทับศิ ลานน
ั ้ ผู้นั ้นจะต้องแตกหักไป แต่ ศิ ลานัน
้ จะตกทับผู้ใด
ก็จะบดขยีผู
้ ้นั ้นจนแหลกเป็นผุยผง�
คําถามเกี่ยวกับการส่งส่วย

19 ฝ่ายพวกปุโรหิตใหญ่และพวกธรรมาจารย์รู อ
้ ยูว่
่ า

พระองค์ได้ตรัสคําอุปมานั ้นกระทบ
พวก เขา เอง จึง อยาก จะ จับ พระองค์ ใน เวลา นั ้น แต่ เขา กลัว ประชาชน 20 เขา จึง ตาม ดู
พระองค์ และใช้ คนให้ ปลอมเป็น เหมือนคนชอบธรรมไปสอดแนม หวัง จะจับผิด ในพระ
ดํารัส ของพระองค์ เพื่อ จะมอบพระองค์ ไว้ในอํานาจและอาชญาของเจ้า เมือง 21 คนเหล่า
นั ้น จึง ทูล ถามพระองค์ ว่า “อาจารย์ เจ้าข้า ข้าพเจ้า ทัง้ หลายทราบอยู่ ว่า ท่านกล่าวและสัง่
สอนล้วนแต่ความจริงและมิได้เลือกหน้าผู้ใด แต่สัง่ สอนทางของพระเจ้าจริงๆ 22 การที่จะ
ส่งส่วยให้แก่ซีซาร์นั ้นถูกต้องตามพระราชบัญญัติหรือไม่� 23 ฝ่ายพระองค์ทรงหยัง่ รูอุ
้ บาย
ของเขาจึงตรัสแก่เขาว่า “ท่านทัง้ หลายทดลองเราทําไม 24 จงให้เราดูเงินตราเหรียญหนึ่ ง
เถิด รู ปและคําจารึกนี้ เป็นของใคร� เขาทูล ตอบว่า “ของซี ซาร์� 25 แล้วพระองค์ ตรัสกับ
เขาว่า “ของของซีซาร์จงถวายแก่ ซีซาร์ และของของพระเจ้าจงถวายแด่ พระเจ้า� 26 คน
เหล่า นั ้น จับผิด ในพระดํารัส ของพระองค์ ต่อ หน้า ประชาชนไม่ ได้ และเขาก็ ประหลาดใจใน
พระดํารัสตอบของพระองค์จึงนิ่ งไป
ทรงตอบพวกสะดูสีเกี่ยวกับการเป็นขึ้นมาอีก (มธ 22:23-33; มก 12:18-27)
27 ยังม ี พวกสะดู สี บางคนมาหาพระองค์

ซึ่งเขาทัง้ หลายว่าการฟื้ นขึ้นมาจากความตาย
นั ้นไม่มี เขาจึงทูลถามพระองค์
“อาจารย์เจ้าข้า โมเสสได้เขียนสัง่ ข้าพเจ้าทัง้ หลายไว้
ว่า ‘ถ้าชายผู้ใดตายและมีภรรยา แต่ไม่มีบุตร ก็ให้น้ องชายรับพี่สะใภ้นั ้นไว้เป็นภรรยาของ
ตน เพื่อสืบเชื้อสายของพี่ชายไว้� 29 ยังมีพี่น้ องผู้ชายเจ็ดคน พี่หัวปี มีภรรยาแล้วก็ตายไม่
มีบุตร 30 แล้วน้องที่สองก็รบ
ั หญิงนั ้นเป็นภรรยา แล้วเขาก็ตายไม่มีบุตร 31 ที่สามนั ้ นก็รบ
ั
หญิงนั ้นเป็นภรรยา ทัง้ เจ็ดคนก็เหมือนกันไม่มีบุตร แล้วก็ตาย 32 ที่สุดผูห
้ ญิงนั ้นกต
็ ายด้วย
33 เหตุฉะนั ้น ในวันที่จะฟื้ นขึ้นมาจากความตาย หญิงนั ้นจะเป็ นภรรยาของใคร ด้วยนางได้
เป็น ภรรยาของชายทัง้ เจ็ด นั ้น แล้ว� 34 พระเยซู ตรัส ตอบเขาว่า “คนในโลกนี้ มี การสมรส
กัน และยกให้เป็นสามีภรรยากัน 35 แต่เขาเหล่านั ้นทีส
่ มควรจะลุถึงโลกหน้า และลุถึงการ
ฟื้ นขึ้นมาจากความตาย ไม่มีการสมรสกัน หรือยกให้เป็นสามีภรรยากัน 36 และเขาจะตาย
อีกไม่ได้ เพราะเขาเป็นเหมือนทูตสวรรค์ เป็นบุตรของพระเจ้า ด้วยว่าเป็นลูกแห่งการฟื้ น
ขึ้น มาจากความตาย 37 แต่ คนที ่ ตายจะถูก ชุบ ให้ เป็น ขึ้น มาใหม่ นั ้น โมเสสก็ ยงั ได้ สําแดง
ในเรือ
่ งพุ่มไม้ คือที่ได้เรียกองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า ‘เป็นพระเจ้าของอับราฮัม เป็นพระเจ้าขอ
งอิสอัค และเป็นพระเจ้าของยาโคบ� 38 พระองค์มิได้ทรงเป็นพระเจ้าของคนตาย แต่ทรง
เป็นพระเจ้าของคนเป็น ด้วยว่าจําเพาะพระเจ้าคนทุกคนเป็นอยู�
่
28 ว่า

พวกธรรมาจารย์ไม่สามารถที่จะตอบพระเยซูได้ (มธ 22:41-46; มก 12:35-37)

ลูกา 20:39

1191

ลูกา 21:16

ธรรมาจารย์ บางคนจึง ทูล ว่า “อาจารย์ เจ้าข้า ท่านพูด ดี แล้ว � หลัง จากนั ้น พวก
เขาก็ ไม่ กล ้า จะทูล ถามพระองค์ ต่อ ไปอีก 41 พระองค์ จึง ตรัส ถามเขาว่า “ที่ คนทัง้ หลายว่า
พระคริสต์ ทรงเป็นบุตรของดาวิดนั ้นเป็นได้ อย่างไร 42 ด้วยว่าท่านดาวิดเองได้กล่าวไว้ใน
หนั งสือสดุดีว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าว่า จงนั ่งที่ขวามือ
ของเรา 43 จนกว่าเราจะกระทําให้ศัตรู ของท่านเป็นแท่นรองเท้าของท่าน� 44 ดาวิดยังได้
ทรงเรียกท่านว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า ท่านจะเป็นบุตรของดาวิดอย่างไรได้�
39

40

พระเยซูทรงกล่าวโทษพวกธรรมาจารย์ (มธ 23:1-36; มก 12:38-40; ลก 11:37-54)

เมื่อ คนทัง้ หลายกําลัง ฟัง อยู่ พระองค์ จึง ตรัส กับ เหล่า สาวกของพระองค์ ว่า 46 “จง
ระวัง พวกธรรมาจารย์ ให้ ดี ผู้ ที่ ชอบสวมเสื้อ ยาวเดิน ไปมา ชอบให้ คนคํานั บ กลางตลาด
ชอบนั ่งที่ สูงในธรรมศาลาและที่ อันมีเกียรติ ในการเลี้ยง 47 เขาริบเอาเรือนของหญิงม่าย
และอธิษฐานโอ้อวดเสียยืดยาว เขาทัง้ หลายนั ้นจะได้รบ
ั พระอาชญามากยิง่ ขึ้น�
45
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เงินถวายของหญิงม่าย (มก 12:41-44)
พระองค์ เงยพระพักตร์ทอดพระเนตรเห็น คนมั ่งม ี ทัง้ หลายนํา เงิน มาใส่ ในตู้ เก ็บ เงิน
ถวาย 2 พระองค์ทอดพระเนตรเห็นหญิงม่ายคนหนึ่ งเป็นคนจนนําเหรียญทองแดงสองอัน
มาใส่ ด้วย 3 พระองค์ ตรัสว ่า “เราบอกความจริง แก่ ท่านทัง้ หลายว่า หญิ งม ่ายจนคนนี้ ได้
ใส่ ไว้ มากกว่า คนทัง้ ปวงนี้ 4 เพราะว่า คนทัง้ ปวงนี้ ได้ เอาเงิน เหลือ ใช้ ของเขามาใส่ ถวาย
แด่ พระเจ้า แต่ ผู้ หญิง นี้ ขัดสนที่ สุด ยัง ได้ เอาเงินที ่ มี อยู่ สําหรับ เลี้ยงชีวต
ิ ของตนมาใส่ จน
หมด�
1

ทรงเทศนาที่ภูเขามะกอกเทศ (มธ 24-25; มก 13)

5 เมื่อ บางคนพูด ชมพระวิหารว่า ได้ ตกแต่ง ไว้ด้วยศิลางามและเครือ
่ งถวาย

พระองค์ จึง
ตรัสว่า
วันหนึ่ งศิลาที่ซ้อนทับกันอยู่ที่นี่ซึ่งจะไม่ถูกทําลาย
ลงก็ หามิได้ � 7 เขาทัง้ หลายทูล ถามพระองค์ ว่า “พระอาจารย์เจ้าข้า เหตุการณ์ เหล่า นี้ จะ
บังเกิดขึ้นเมื่อไร สิ่งไรเป็นหมายสําคัญว่าการณ์ ทัง้ ปวงนี้ จวนจะบังเกิดขึ้น�
6 “สิ่งเหล่านี้ ที่ท่านทัง
้ หลายเห็น

เส้นทางของคนยุคนี้ (มธ 24:4-14)
พระองค์ จึง ตรัสว ่า “ระวัง ให้ดี อย่า ให้ผู้ ใดล่อลวงท่านให้หลง ด้วยว่า จะมี หลายคนมา
ต่างอ้างนามของเราและว่า ‘เราเป็น พระคริสต์� และว่า ‘เวลานั ้น ใกล้ เข ้า มาแล้ว� ท่าน
ทัง้ หลายอย่า ตามเขาไปเลย 9 เมื่อ ท่านทัง้ หลายจะได้ยน
ิ ถึง การสงครามและการจลาจล
อย่า ตกใจกลัว เพราะว่า สิง่ เหล่า นั ้น จํา ต้องเกิด ขึ้ นก ่อน แต่ ที่ สุด ปลายยัง จะไม่ มาทั นที �
10 แล ้ว พระองค์ ตรัส แก่ เขาว่า “ ‘ประชาชาติ จะลุก ขึ้น ต่อสู้ ประชาชาติ ราชอาณาจักรต่อสู้
ราชอาณาจักร� 11 ทัง้ จะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในที่ต่างๆ และจะเกิดกันดารอาหารและโรค
ระบาดอย่างร้ายแรง และจะมีความวิบัติอันน่ากลัว และหมายสําคัญใหญ่ๆจากฟ้าสวรรค์
12 แต่ ก่อนเหตุ การณ์ เหล่ านั ้นเขาจะจั บท่านไว้ และจะข่มเหงท่านและมอบท่านไว้ในธรรม
ศาลาและในคุก และพาท่านไปต่อหน้ากษั ตริย์และเจ้าเมืองเพราะเหตุนามของเรา 13 การ
นั ้นจะเกิดแก่ท่านเพื่อท่านจะได้เป็นพยาน 14 เหตุฉะนั ้น ท่านทัง้ หลายต้องปลงใจไว้ว่า จะ
ไม่ คิด นึ กก ่อ นว่า จะแก้ตัว อย่างไร 15 ด้วยว่า เราจะให้ ปากและปัญญาแก่ ท่าน ซึ่ง ศั ตรู ทัง้
หลายของท่านจะต่อต้านและคัดค้านไม่ได้ 16 แม้แต่บิดามารดาญาติพีน้
่ องและมิตรสหาย
8
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จะทรยศท่าน และพวกเขาจะฆ่า บางคนในพวกท่านเสีย
คนทัง้ ปวงจะเกลียดชัง ท่าน
เพราะเหตุนามของเรา 18 แต่ผมของท่านสักเส้นหนึ่ งจะเสียไปก็หามิได้ 19 ท่านจะได้ชีวิต
รอดโดยความอดทนของท่าน
17

การทําลายกรุ งเยรู ซาเล็มในอนาคต (มธ 24:15-21; มก 13:14-23)
เมื่อนั ้นจงรู ว่
้ าวิบัติ ของก
รุ งนั ้ นก็ใกล้เข้ามาแล้ว 21 เวลานั ้นให้ผู้ที่อยู่ในแคว้นยูเดียหนี ไปยังภูเขาและผู้ที่อยู่ในกรุ ง
ให้ออกไป และผูที
้ ่อยูบ้
่ านนอกอย่าให้เข้ามาในกรุ ง 22 เพราะว่าเวลานั ้นเป็นวันแห่งการแก้
แค้น เพื่อ จะให้ สิ ่ง สารพัด ที่ เข ียนไว้นั้น สําเร็จ 23 แต่ ในวัน เหล่านั ้ นว ิบั ติ แก่ หญิง ที่ มี ครรภ์
หรือม ีลู กอ ่อ นกิน นมอยู่ เพราะว่า จะมี ความทุกข์ ร้อนใหญ่ หลวงบนแผ่น ดิน และจะทรง
พระพิโรธแก่พลเมืองนี้ 24 เขาจะล้มลงด้วยคมดาบ และต้องถูกกวาดเอาไปเป็นเชลยทัวท
่
ุกประชาชาติ และคนต่างชาติ จะเหยียบยํ่ากรุ งเยรู ซาเล็ม จนกว่าเวลากําหนดของคนต่าง
ชาตินั้นจะครบถ้วน
20 เมื่อ ท่านเห็น กองทัพ ทัง
้ หลายมาตัง้ ล้อมรอบกรุ งเยรู ซาเล็ม

การเสด็จกลับมาด้วยสง่าราศีของพระคริสต์ (มธ 24:29-31; มก 13:24-27)
ที่ ดวงจันทร์ และที่ ดวงดาวทัง้ ปวง และบนแผ่นดิ นก็
จะมีความทุกข์ร้อนตามชาติต่างๆ ซึ่งมีความฉงนสนเท่หเพราะเสี
์
ยงกึกก้องของทะเลและ
26
คลื่น
จิ ตใจมนุษย์ก็ จะสลบไสลไปเพราะความกลัว และเพราะสังหรณ์ ถึง เหตุ การณ์ ซึ่ง
จะบังเกิดในโลก ด้วยว่า ‘บรรดาสิง่ ที่มีอํานาจในท้องฟ้าจะสะเทือนสะท้านไป� 27 เมื่อนั ้น
เขาจะเห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาในเมฆ ทรงฤทธานุภาพและสง่าราศีเป็นอันมาก 28 เมื่อเหตุ
การณ์ ทัง้ ปวงนี้ เริม
่ จะบังเกิด ขึ้น นั ้น จงยืด ตัว และผงกศีรษะขึ้น ด้วยการไถ่ ท่านใกล้ จะถึง
แล้ว�
25 จะมี หมายสําคัญ ที่ ดวงอาทิตย์

คําอุปมาเกี่ยวกับต้นมะเดื่อ (มธ 24:32-33; มก 13:28-29)
พระองค์ ตรัส คํา อุปมาแก่ เขาว่า “จงดู ต้น มะเดื่อ และต้นไม้ ทัง้ ปวงเถิด 30 เมื่อ ผลิ ใบ
ออกแล้ว ท่านทัง้ หลายก็ เห ็น และรู อยู
้ ่ เองว่า ฤดู รอ
้ นจวนจะถึง แล้ว 31 เช่น นั ้น แหละ เมื่อ
ท่านทัง้ หลายเห็นเหตุการณ์ เหล่ านั ้นเกิดขึ้น ก็ให้รู ว่
้ าอาณาจักรของพระเจ้าใกล้ จะถึงแล้ว
32 เราบอกความจริงแก่ ท่านทัง
้ หลายว่า คนในชัว่ อายุนี้ จะไม่ล่วงลับไปจนกว่าสิง่ ทัง้ ปวงนี้
จะสําเร็จ 33 ฟ้าและดินจะล่วงไป แต่ถ้อยคําของเราจะสูญหายไปหามิได้เลย
29

จงเฝ้าระวังและอธิษฐาน
แต่ จงระวัง ตัว ให้ ดี เกล ื อกว่า ในเวลาหนึ่ ง เวลาใดใจของท่านจะล้น ไปด้วยอาการกิน
และดื่ม และด้วยการเมา และด้วยคิดกังวลถึงชีวตน
ิ ี้ แล้วเวลานั ้นจะมาถึงท่านโดยไม่ทันรู้
ตัว 35 เพราะว่าวันนั ้นจะมาดุจบว
่ งแร้วถึงคนทัง้ ปวงที่อยูทั
่ ว่ พื้นแผ่นดินโลก 36 เหตุฉะนั ้น
จงเฝ้าระวังและอธิษฐานอยูทุ
่ กเวลา เพื่อท่านทัง้ หลายสมควรที่จะพ้นเหตุการณ์ ทัง้ ปวงซึ่ง
จะบังเกิด มานั ้น และจะยืน อยู่ ต่อ หน้า บุตรมนุษย์ ได้ � 37 กลางวันพระองค์ ทรงสัง่ สอนใน
พระวิหาร และกลางคื นก ็ เสด็จ ออกไปประทั บท ี่ ภู เขาชื่อ มะกอกเทศ 38 คนทัง้ ปวงก็ มาหา
พระองค์ในพระวิหารแต่เช้าตรู เพื
่ ่อจะฟังพระองค์
34

22
ยูดาสตกลงว่าจะทรยศพระเยซู (มธ 26:14-15; มก 14:10-11)
1 เทศกาลเลี้ยงขนมปั ง ไร้เชื้อ ที่ เรียกว่า ปั ส กามาใกล้ แล้ว 2 พวกปุโรหิต ใหญ่ กับ พวกธร
รมาจารย์หาช่องทางว่าเขาจะฆ่าพระองค์ได้อย่างไร เพราะเขากลัวประชาชน 3 ฝ่ายซาตาน
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4 ยู ดาสได้ ไปปรึกษา

เข้าดลใจยูดาสที่ เรียกว่าอิสคาริโอทที่ นับเข้าในพวกสาวกสิบสองคน
กับพวกปุโรหิตใหญ่และพวกนายทหารว่า จะทรยศพระองค์ ให้เขาได้ ด้วยวิธีใด 5 คนเหล่า
นั ้นดีใจ และตกลงกับยูดาสว่าจะให้เงิน 6 ยูดาสจึงให้สัญญา และคอยหาโอกาสที่จะทรยศ
พระองค์ให้แก่เขาเมื่อว่างคน

การเตรียมสําหรับงานเลี้ยงปัสกา (มธ 26:17-19; มก 14:12-16)
เมื่อเขาต้องฆ่าลูกแกะสําหรับปัสกา 8 พระองค์จึงทรงใช้เป
โตรและยอห์นไปสัง่ ว่า “จงไปจัดเตรียมปัสกาให้เราทัง้ หลายกิน� 9 เขาทูลถามพระองค์ว่า
“พระองค์ ทรงปรารถนาจะให้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายจัด เตรียมที่ ไหน � 10 พระองค์ ตรัส ตอบ
เขาว่า “ดู เถิด เมื่อท่านเข้าไปในกรุ งก็จะมี ชายคนหนึ่ งทูนหม้อนํ้ามาพบท่าน เขาจะเข้าไป
เรือนไหน จงตามเขาไปในเรือนนั ้น 11 จงพู ดกับเจ้าของเรือนว่า ‘พระอาจารย์ให้ถามท่าน
ว่า “ห้องที่ เราจะกินปัสกากับเหล่าสาวกของเราได้ นั้นอยู่ที่ไหน� ’ 12 เจ้ าของเรือนจะชี้ให้
ท่านเห็นห้องใหญ่ชน
ั ้ บนที่ตกแต่งไว้แล้ว ที่นั ่นแหละจงจัดเตรียมไว้เถิด� 13 เขาทัง้ สองจึง
ไปและพบเหมือนคําที่พระองค์ได้ตรัสแก่เขา แล้วได้จัดเตรียมปัสกาไว้พร้อม
7 พอถึงวันกินขนมปั งไร้เชื้อ

การเลี้ยงปัสกา (มธ 26:20; มก 14:17; ยน 13)
เมื่อ ถึง เวลา พระองค์ ทรง เอน พระ กาย ลง เสวย พร้อม กับ อัคร สาวก สิบ สอง คน
15 พระองค์ ตรัสกับ เขาว่า “เรามี ความปรารถนาอย่างยิง
่ ที่ จะกินปัสกานี้ กับพวกท่าน ก่อน
เราจะต้องทนทุกข์ทรมาน 16 ด้วยเราบอกท่านทัง้ หลายว่า เราจะไม่กินปัสกานี้ อีกจนกว่า
จะสําเร็จ ในอาณาจักรของพระเจ้า� 17 พระองค์ ทรงหยิบ ถ้วย ขอบพระคุณ แล้ว ตรัสว ่า
“จงรับถ้วยนี้ แบงก
่ ันดื่ม 18 เพราะเราบอกท่านทัง้ หลายว่า เราจะไม่ด่ ืมน้าํ 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 เป็น
กายของเรา ซึ่ง ได้ ให้สําหรับท่านทัง้ หลาย จงกระทําอย่างนี้ ให้เป็ นที ่ระลึก ถึงเรา� 20 เมื่อ
รับประทานแล้ว จึงทรงหยิบถ้วยกระทําเหมือนกันตรัสว่า “ถ้วยนี้ เป็นพันธสัญญาใหม่โดย
โลหิตของเราซึ่งเทออกเพื่อท่านทัง้ หลาย
19

อัครสาวกผู้หน่งึ 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 ไป
เหมือนได้ ทรงดําริไว้แต่ ก่อนแล้ว แต่วิบัติแก่ ผู้นั ้ นที ่ทรยศพระองค์� 23 เหล่ าสาวกจึงเริม
่
ถามกันและกันว่า จะเป็นใครในพวกเขาที่จะกระทําการนั ้น
21

ยากอบและยอห์นอยากเป็นใหญ่

24 มีการเถียงกันด้วยว่าจะนั บว่าใครในพวกเขาเป็ นใหญ่ที่สุด 25 พระองค์ จึงตรัสแก่ เขา

ว่า “กษั ตริย์ของคนต่างชาติ ยอ
่ มเป็นเจ้าเหนื อเขา และผู้ที่ มีอํานาจเหนื อเขานั ้น เขาเรียก
ว่า เจ้า บุญ นายคุ ณ 26 แต่ พวกท่านจะหาเป็น อย่างนั ้น ไม่ ผู้ ใดในพวกท่านที่ เป็น ใหญ่ ที่สุด
ให้ผู้นั ้นเป็นเหมือนผู้เล็กน้ อยที่ สุด และผู้ใดเป็นนาย ให้ผู้นั ้นเป็นเหมือนคนรับใช้ 27 ด้วย
ว่า ใครเป็น ใหญ่ กว่า ผู้ ที่ เอนกายลงรับ ประทานหรือ ผู้ รับ ใช้ ผู้ ที่ เอนกายลงรับ ประทานมิ ใช่
หรือ แต่ว่าเราอยูท
่ ่ามกลางท่านทัง้ หลายเหมือนผู้รับใช้
อัครสาวกจะพิพากษาพวกอิสราเอลในอาณาจักรของพระเจ้า
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28 ฝ่ายท่านทัง
้ หลายเป็นคนที่ ได้ อยู่กับเราในเวลาที่ เราถูกทดลอง 29 และพระบิดาของ

เราได้ ทรงจัด เตรียมอาณาจักรมอบให้แก่ เราอย่างไร เราก็ จะจัด เตรียมอาณาจักรมอบให้
แก่ ท่านทัง้ หลายเหมือนกัน 30 คือ ท่านทัง้ หลายจะกิน และดื่ มท ี่ โต ๊ะ ของเราในอาณาจักร
ของเรา และจะนั ่งบนที่นั่งพิพากษาพวกอิสราเอลสิบสองตระกูล�
ทรงพยากรณ์ ถึงการปฏิเสธของเปโตร (มธ 26:33-35; มก 14:29-31)
“ซีโมน ซีโมนเอ๋ย ดูเถิด ซาตานได้ขอท่านไว้เพื่อจะฝัด
ร่อนท่านเหมือนฝัด ข้าวสาลี 32 แต่ เราได้ อธิษฐานเผื่อ ตั วท ่าน เพื่อ ความเชื่อ ของท่านจะ
ไม่ได้ ขาด และเมื่อท่านได้ หน
ั กลับแล้ว จงชู กําลังพี่น้องทัง้ หลายของท่าน� 33 ฝ่ายเขาจึง
ทูลพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์พร้อมแล้วที่จะไปกับพระองค์ ถึงจะต้องติดคุก
และถึงความตายก็ดี� 34 พระองค์ตรัสว่า “เปโตรเอ๋ย เราบอกท่านว่าวันนี้ ก่อนไก่ขัน ท่าน
จะปฏิเสธว่าไม่รู จั
้ กเราถึงสามครัง้ �
31 และองค์พระผู้เป็ นเจ้าตรัสว่า

เหล่าสาวกออกไปพร้อมกับคําทรงเตือน
“เมื่อ เราได้ ใช้ท่านทัง้ หลายออกไปโดยไม่ มี ถุง เงิน
ไม่มีย่าม ไม่มีรองเท้านั ้น ท่านขัดสนสิง่ ใดบ้างหรือ� เขาทัง้ หลายทูลตอบว่า “ไม่ขาดสิง่ ใด
เลย� 36 พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “แต่เดีย
๋ วนี้ ใครมีถุงเงินให้เอาไปด้วย และย่ามก็ให้เอาไป
เหมือนกัน และผู้ใดที่ ไม่มีดาบก็ ให้ขายเสื้อคลุมของตนไปซื้อดาบ 37 ด้วยเราบอกท่านทัง้
หลายว่า พระวจนะซึ่ง เขียนไว้แล ้ วน ัน
้ ต้องสําเร็จ ในเรา คือ ว่า ‘ท่านถูก นั บ เข้า กับ บรรดาผู้
ละเมิด� เพราะว่าคําพยากรณ์ ที่เล็งถึงเรานั ้นจะสําเร็จ� 38 เขาทูลตอบว่า “พระองค์เจ้าข้า
ดูเถิด มีดาบสองเล่ม� พระองค์ตรัสกับเขาว่า “พอเสียทีเถอะ�
35 พระองค์ จึง ตรัส ถามเหล่า สาวกว่า

พระเยซูในสวนเกทเสมนี (มธ 26:36-46; มก 14:32-42; ยน 18:1)
และเหล่าสาวกของพระองค์ก็
ตามพระองค์ ไปด้วย 40 เมื่อ มาถึงที่ นั่น แล้ว พระองค์ ตรัส กับ เขาทัง้ หลายว่า “จงอธิษฐาน
เพื่ อม ิ ให้ เข ้า ในการทดลอง� 41 แล ้ว พระองค์ ดําเนิ น ไปจากเขาไกลประมาณขว้างหิน ตก
และทรงคุกเข่าลงอธิษฐาน 42 ว่า “พระบิดาเจ้าข้า ถ้าพระองค์พอพระทัย ขอให้ถ้วยนี้ เลื่อน
พ้นไปจากข้าพระองค์เถิด แต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจข้าพระองค์ แต่ให้เป็นไปตาม
พระทัย ของพระองค์ เถิด � 43 ทูต สวรรค์ องค์ หน่งึ จากสวรรค์ มาปรากฏแก่ พระองค์ ช่วยชู
กําลัง พระองค์ 44 เมื่อ พระองค์ ทรงเป็น ทุกข์ มากนั ก พระองค์ ยงิ่ ปลงพระทัย อธิษฐาน พระ
เสโทของพระองค์ เป็น เหมือนโลหิต ไหลหยดลงถึ งด ิน เป็น เม็ด ใหญ่ 45 เมื่อ ทรงอธิษฐาน
เสร็จ และลุก ขึ้น แล้ว พระองค์ เสด็จ มาถึง เหล่า สาวก พบเขานอนหลั บอย ู่ ด้วยกําลัง ทุกข์
โศก 46 พระองค์ จึง ตรัส กับ เขาว่า “นอนหลับ ทําไม จงลุก ขึ้น อธิษฐานเพื่อ ท่านจะไม่ เข ้า ใน
การทดลอง�
39 ฝ่ายพระองค์ เสด็จออกไปยังภูเขามะกอกเทศตามเคย

พระเยซูทรงถูกทรยศด้วยการจุบ (มธ 26:47-56; มก 14:43-50; ยน 18:3-11)

47 พระองค์ตรัสยังไม่ทันขาดคํา ดูเถิด มีคนเป็นอันมาก และผูที
้ ่ชื่อว่า ยูดาส เป็นคนหนึ่ ง

ในสาวกสิบสองคนนําหน้าเขามา ยูดาสเข้ามาใกล้ พระเยซู เพื่อจุบพระองค์ 48 แต่ พระเยซู
ตรัสถามเขาว่า “ยู ดาส ท่านจะทรยศบุตรมนุษย์ด้วยการจุบหรือ� 49 เมื่อคนทัง้ ปวงที่ อยู่
รอบพระองค์เห็นว่าจะเกิดเหตุอะไรต่อไป เขาจึงทูลถามพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า ให้เรา
เอาดาบฟันเขาหรือ� 50 และมีคนหนึ่ งในเหล่าสาวก ได้ ฟันผู้รับใช้คนหนึ่ งของมหาปุโรหิต
ถูกหข
ู ้างขวาของเขาขาด 51 แต่พระเยซูตรัสว่า “พอเสียทีเถอะ� แล้วพระองค์ทรงถูกต้อง

ลูกา 22:52
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ใบหู คนนั ้น ให้เขาหาย ฝ่ายพระเยซู ตรัส แก่ พวกปุโรหิต ใหญ่ พวกนายทหารรักษาพระวิ
หาร และพวกผู้ ใหญ่ ที่ ออกมาจับ พระองค์ นั้ นว ่า “ท่านทัง้ หลายเห็น เราเป็น โจรหรือ จึง ถือ
ดาบถือตะบองออกมา 53 เมื่อเราอยู่กับท่านทัง้ หลายในพระวิหารทุกๆวัน ท่านก็มิได้ยื่นมื
อออกจับเรา แต่เวลานี้ เป็นทีของท่านและเป็นอํานาจแห่งความมืด�
52

พระเยซู ทรงถูกจับ เปโตรปฏิเสธพระองค์ (มธ 26:57, 69-75; มก 14:53-54, 66-72;
ยน 18:12-18, 25-27)
54 เขาก็ จับพระองค์ พาเข้าไปในบ้านมหาปุโรหิต เปโตรติ ดตามไปห่างๆ 55 เมื่อเขาก่อไฟ
ที่กลางลานบ้านและนั ่งลงด้วยกันแล้ว เปโตรก็นั่งอยูท
่ ่ามกลางเขา 56 มีสาวใช้คนหนึ่ งเห็น
เปโตรนั ่งอยูใกล้
่
ไฟ จึงเพ่งดแล
ู วว
้ ่า “คนนี้ ได้อยูกั
่ บผูน
้ ั ้นด้วย� 57 แต่เปโตรปฏิเสธพระองค์
ว่า “แม่เอ๋ย คนนั ้นข้าไม่รู จ
้ ัก� 58 สักครู หนึ
่ ่ ง มีอีกคนหนึ่ งเห็นเปโตรจึงว่า “เจ้าเป็นคนหนึ่ ง
ในพวกนั ้นด้วย� เปโตรจึงว่า “พ่อเอ๋ย ข้ามิได้ เป็น� 59 อยู่มาประมาณอีกชัว่ โมงหนึ่ งมีอีก
คนหนึ่ งยืนยันแข็งแรงว่า “แน่ แล้ว คนนี้ อยูกั
่ บเขาด้วย เพราะเขาเป็นชาวกาลิลี� 60 แต่เป
โตรพูดว่า “พ่อเอ๋ย ที่ท่านว่านั ้นข้าไม่รู เ้ รือ
่ ง� เมื่อเปโตรกําลังพูดยังไม่ทันขาดคํา ในทันใด
นั ้นไก่ก็ขัน 61 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเหลียวดูเปโตร แล้วเปโตรก็ระลึกถึงคําขององค์พระผู้
เป็น เจ้า ซึ่ง พระองค์ ได้ ตรัส ไว้แก่ เขาว่า “ก่อนไก่ ขัน ท่านจะปฏิเสธเราถึง สามครัง้ � 62 แล
้วเปโตรก็ออกไปข้างนอกร้องไห้เป็นทุกข์นั ก
พระเยซูทรงถูกเยาะเย้ยและโบยตี (มธ 26:67-68; มก 14:65; ยน 18:22-23)

63 ฝ่ายคนที่ คุ มพระเยซู ก็ เยาะเย้ย โบยตี พระองค์ 64 และเมื่อ เขาเอาผ้า ผูก ปิ ด พระเนตร

ของพระองค์ แล้ว เขาจึงตบพระพักตร์พระองค์ ถามพระองค์ ว่า “จงพยากรณ์ เถอะว่า ใคร
ตบเจ้า� 65 และเขาพูดคําหมิน
่ ประมาทแก่พระองค์อีกหลายประการ
พระเยซูต่อหน้าสภา (มธ 26:59-68; มก 14:55-65; ยน 18:19-24)

ครั ้นร ุ่ง เช้า พวก ผู้ ใหญ่ ของ พลเมือง กับ พวก ปุโรหิต ใหญ่ และ พวก ธร รมา จาร ย์ ได้
ประชุม กัน และเขาพาพระองค์ เข ้า ไปในศาลสูง ของเขา และพูด ว่า 67 “ถ้า ท่านเป็น พระ
คริสต์ จงบอกเราเถิด� แต่ พระองค์ ทรงตอบเขาว่า “ถึง เราจะบอกท่าน ท่านก็ จะไม่ เชื่อ
68 และถึงเราถามท่าน ท่านก็ จะไม่ตอบเรา และจะไม่ปล่อยให้เราไป 69 แต่ตัง
้ แต่นี้ ไปบุตร
มนุษย์ จะนั ่ง ข้างขวาของพระเจ้า ผู้ทรงฤทธานุ ภาพ � 70 คนทัง้ ปวงจึง ถามว่า “ท่านเป็น
บุตรของพระเจ้าหรือ� พระองค์ ตรัสแก่ เขาว่า “ก็ ท่านว่าแล้ วว่าเราเป็น� 71 เขาทัง้ หลาย
จึงว่า “เราต้องการพยานอะไรอีกเล่า เพราะว่าพวกเราได้ยน
ิ จากปากของเขาเองแล้ว�
66

23

พระเยซูต่อหน้าปีลาต (มธ 27:11-14; มก 15:1-5; ยน 18:28-38)

เขาทัง้ ปวงจึง ลุก ขึ้น พาพระองค์ ไปหาปี ลาต 2 และเขาเริม
่ ฟ้องพระองค์ ว่า “เราได้ พบ
คนนี้ ยุยงชนชาติของเราและห้ามมิให้ส่งส่วยแก่ซีซาร์ และว่าตัวเองเป็นพระคริสต์กษั ตริย์
องค์ หนึ่ ง � 3 ปี ลาตจึง ถามพระองค์ ว่า “ท่านเป็นกษั ตริย์ ของพวกยิว หรือ� พระองค์ ตรัส
ตอบท่านว่า “ก็ท่านว่าแล้วนี่� 4 ปีลาตจึงว่าแก่พวกปุโรหิตใหญ่กับประชาชนว่า “เราไม่เห็
นว่าคนนี้ มีความผิด� 5 เขาทัง้ หลายยิง่ กล่าวแข็งแรงว่า “คนนี้ ยุยงพลเมืองให้วุน
่ วาย และ
สัง่ สอนทัว่ ตลอดยูเดีย ตัง้ แต่กาลิลีจนถึงที่นี่ �
1

พระเยซูต่อหน้าเฮโรด

ลูกา 23:6
6 เมื่อ ปี ลาตได้ยน
ิ ถึงแคว้นกาลิ ลี
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ลูกา 23:35
7 เมื่อ ทราบแล้

ท่านจึงถามว่าคนนี้ เป็นชาวกาลิ ลีหรือ
วว ่า พระองค์ ทรงเป็น คนอยู่ในท้องที่ ของเฮโรด ท่านจึง ส่ง พระองค์ ไปหาเฮโรด ผู้ กําลัง อยู่
ในกรุ งเยรู ซาเล็มในเวลานั ้น 8 เมื่อเฮโรดได้เห็นพระเยซูก็มีความยินดีมาก ด้วยนานมาแล้
วท ่า นอยากจะพบพระองค์ เพราะได้ยน
ิ ถึง พระองค์ หลายประการ และหวัง ว่า คงจะได้ เห ็
นพระองค์ ทําการอัศจรรย์บ้าง 9 ท่านจึง ซัก ถามพระองค์ เป็น หลายข้อ แต่ พระองค์ หาทรง
ตอบประการใดไม่ 10 ฝ่ายพวกปุโรหิตใหญ่และพวกธรรมาจารย์ก็ยืนขึ้นฟ้องพระองค์แข็ง
แรงมาก 11 เฮโรดกับพวกทหารของท่านกระทําต่อพระองค์ อย่างดู หมิน
่ เยาะเย้ย เอาเสื้อ
12
ที่ งามยิง่ สวมให้พระองค์ และส่ง กลับ ไปหาปี ลาตอีก ฝ่ายปี ลาตกับ เฮโรดคืนดี กัน ในวัน
นั ้น ด้วยแต่ก่อนเป็นศัตรู กัน
พระเยซูทรงถูกปรับโทษถึงตาย (มธ 27:15-26; มก 15:6-15; ยน 18:39-40)

13 ปีลาตจึงสัง
่ พวกปุโรหิตใหญ่ พวกขุนนางและประชาชนให้ประชุมพร้อมกัน 14 จึงกล่าว

แก่ เขาว่า “ท่านทัง้ หลายได้ พาคนนี้ มาหาเราฟ้องว่า เขาได้ ยุ ยงประชาชน ดู เถิด เราได้ สืบ
ถามต่อ หน้า ท่านทัง้ หลาย และไม่ เห ็ นว ่า คนนี้ มี ความผิด ในข้อ ที่ ท่านทัง้ หลายฟ้องเขานั ้น
15 และเฮโรดก็ ไม่ เห ็ นว ่า เขามี ความผิด ด้วย เพราะเราได้ ส่ง พวกท่านทัง
้ หลายไปหาเฮโรด
ดูเถิด คนนี้ ไม่ได้ทําผิดอะไรซึ่งสมควรจะมีโทษถึงตาย 16 เหตุฉะนั ้น เมื่อเราเฆี่ยนเขาแล้ว
เราก็ จะปล่อยเสีย� 17 (เพราะท่านต้องปล่อยคนหนึ่ งให้เขาทัง้ หลายในเทศกาลเลี้ยงนั ้น�
18 แต่ คนทัง
้ ปวงร้องขึ้น พร้อมกั นว ่า “กําจัด คนนี้ เสีย และจงปล่อยบารับ บัส ให้ เราเถิด�
19 (บารับบัสนัน
้ ติดคุกอยู่เพราะก่อการจลาจลที่เกิดขึ้นในกรุ งและการฆาตกรรม� 20 ฝ่าย
ปี ลาตยั งม ี น้ําใจใคร่จะปล่อยพระเยซู จึง พู ดก ับ เขาอีก 21 แต่ คนเหล่า นั ้น กลับ ตะโกนร้อง
ว่า “ตรึง เขาเสีย ตรึง เขาเสีย ที่ กางเขนเถิด� 22 ปี ลาตจึง ถามเขาครัง้ ที่ สามว่า “ตรึง ทําไม
เขาได้ ทําผิดประการใด เราไม่ เห็นเขาทําผิดอะไรที่ สมควรจะมี โทษถึงตาย เหตุ ฉะนั ้นเมื่อ
เราเฆี่ยนเขาแล้ วก็จะปล่อยเสีย� 23 ฝ่ายคนทัง้ ปวงก็ เร่งเร้าเสียงดังให้ตรึงพระองค์ เสียที ่
กางเขน และเสียงของพวกเขาและของพวกปุโรหิตใหญ่นั้นก็มีชย
ั 24 ปี ลาตจึงสัง่ ให้เป็นไป
25
ตามที่เขาทัง้ หลายปรารถนา ท่านจึงปล่อยคนที่เขาขอนั ้น ซึ่งติดคุกอยูเ่ พราะการจลาจล
และการฆาตกรรม แต่ท่านได้มอบพระเยซู ไว้ตามใจเขา 26 เมื่อเขาพาพระองค์ออกไป เขา
เกณฑ์ซีโมนชาวไซรีนที่มาจากบ้านนอก แล้วเอากางเขนวางบนเขาให้แบกตามพระเยซูไป
27 มี คนเป็ นอ ัน มากตามพระองค์ ไป ทัง
้ พวกผู้ หญิง ที่ พิลาปและครํา่ ครวญเพราะพระองค์
28 พระเยซูจึงหันพระพักตร์มาทางเขาตรัสว่า “ธิดาเยรู ซาเล็มเอ๋ย อย่าร้องไห้เพราะเราเลย
แต่ จงร้องไห้เพราะตนเอง และเพราะลูก ทัง้ หลายของตนเถิด 29 ด้วยว่า ดู เถิด จะมี เวลา
หนึ่ งที่ เขาทัง้ หลายจะว่า ‘ผู้หญิงเหล่านั ้ นที ่เป็นหมัน และครรภ์ ที่ มิได้ ปฏิสนธิ และหัวนมที่
มิได้ ให้ ดู ดเลย ก็ เป็นสุข � 30 คราวนั ้น เขาจะเริม
่ กล่าวแก่ ภู เขาทัง้ หลายว่า ‘จงล้ มท ับ เรา
เถิด� และแก่ เนิ น เขาว่า ‘จงปกคลุม เราไว้� 31 เพราะว่า ถ้า เขาทํา อย่างนี้ เมื่อ ไม้ สด อะไร
จะเกิด ขึ้น เมื่อ ไม้ แห ้ง แล้ว เล่า� 32 มี อีกสองคนที่ เป็น ผู้รา้ ยซึ่ง เขาได้ พามาจะประหารเสีย
พร้อมกับพระองค์
การตรึงที่กางเขน (มธ 27:33-38; มก 15:22-28; ยน 19:17-19)
เมื่อ มาถึง สถานที่ แห่ง หน ่งึ ซึ่ง เรียกว่า กะโหลกศีรษะ เขาก็ ตรึง พระองค์ ไว้ที่ กางเขน
ที่นั ่น พร้อมกับผู้รา้ ยสองคนนั ้น ข้างขวาพระหัตถ์คนหนึ่ ง และข้างซ้ายอีกคนหนึ่ ง 34 ฝ่าย
พระเยซูจึงทรงอธิษฐานว่า “ข้าแต่พระบิดา ขอโปรดอภัยโทษเขา เพราะว่าเขาไม่รูว่้ าเขาทํา
อะไร� เขาก็ เอาฉลองพระองค์ จับ สลากแบ่ง ปั นก ัน 35 คนทัง้ ปวงก็ ยน
ื มองดู พวกขุนนาง
ก็ เยาะเย้ย พระองค์ ด้วยว่า “เขาช่วยคนอื่น ให้ รอดได้ ถ้า เขาเป็น พระคริสต์ ของพระเจ้า ที่
33
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36 พวกทหารก็เยาะเย้ยพระองค์ด้วย

ทรงเลือกไว้ ให้เขาช่วยตัวเองเถิด�
เข้ามาเอานํ้าองุน
่
เปรีย
้ วส่งให้พระองค์ 37 แลวว
้ ่า “ถ้าท่านเป็นกษั ตริย์ของพวกยิว จงช่วยตัวเองให้รอดเถิด�
38 และมี คํา เขียนไว้เหนื อ พระองค์ ด้วยเป็ นอ ักษรกรีก ลาติน และฮีบรู ว่า “ผู้ นี้ เป็ นกษั ตริย์
ของพวกยิว�
โจรที่กลับใจเสียใหม่ก็ได้รับความรอด

“ถ้าท่านเป็นพระคริสต์
จงช่วยตัว เองกับ เราให้ รอดเถิด� 40 แต่ อี กคนหนึ่ ง ห้ามปรามเขาว่า “เจ้ าก็ ไม่ เกรงกลัว
พระเจ้าหรือ เพราะเจ้าเป็นคนถูกโทษเหมือนกัน 41 และเราก็สมกับโทษนั ้นจริง เพราะเรา
ได้รบ
ั สมกับการที่เราได้กระทํา แต่ท่านผู้นี้ หาได้กระทําผิดประการใดไม่� 42 แล้วคนนั ้นจึง
ทูล พระเยซู ว่า “พระองค์ เจ้าข้า ขอพระองค์ ทรงระลึก ถึง ข้า พระองค์ เมื่อ พระองค์ เสด็จ เข้า
ในอาณาจักรของพระองค์� 43 ฝ่ายพระเยซู ทรงตอบเขาว่า “เราบอกความจริง แก่ เจ้ าว่า
วันนี้ เจ้าจะอยูก
่ ับเราในเมืองบรมสุขเกษม� 44 เวลานั ้นประมาณเวลาเที่ยง ก็บังเกิดความ
มืด ทั ่ วท งั ้ แผ่น ดิน จนถึ งบ ่ายสามโมง 45 ดวงอาทิตย์ ก็ มืด ไป ม่านในพระวิหารก็ ขาดตรง
กลาง
39 ฝ่ายคนหนึ่ งในผู้รา
้ ยที่ถูกตรึงไว้จึงพูดหยาบช้าต่อพระองค์ว่า

พระเยซูทรงปล่อยพระวิญญาณจิตของพระองค์ (มธ 27:50; มก 15:37; ยน 19:30)
พระเยซู ทรงร้องเสีย งดังตรัสว ่า “พระบิดาเจ้าข้า ข้า พระองค์ ฝากจิต วิญญาณของ
ข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ ของพระองค์� ตรัสอย่างนั ้นแล้ว จึงทรงปล่อยพระวิญญาณจิต
ออกไป 47 ฝ่ายนายร้อยเมื่อเห็นเหตุการณ์ ซึ่งบังเกิดขึ้นนั ้น จึงสรรเสริญพระเจ้าว่า “แท้จร
ิง ท่านผู้ นี้ เป็น คนชอบธรรม� 48 คนทัง้ ปวงที่มาชุ มนุมกัน เพื่อ จะดู การณ์ นี้ เมื่อ เห็น แล้ วก ็
พากัน ตี อกของตัว กลับ ไป 49 คนทัง้ ปวงที่ รู จั
้ ก พระองค์ และพวกผู้ หญิง ซึ่ง ได้ ตามพระองค์
มาจากกาลิลี ก็ยืนอยูแต่
่ ไกล มองดูเหตุการณ์ เหล่านี้
46

พระศพของพระเยซู ถู กฝังในอุโมงค์ ฝังศพของโยเซฟ (มธ 27:57-61; มก 15:42-47;
ยน 19:38-42)
50 และดู เถิด มี ชายคนหนึ่ ง ชื่อ โยเซฟ ท่านเป็ น สมาชิก สภา เป็ น คนดี และชอบธรรม
51 (ท่านมิได้ยอมเห็นด้วยในมติและการกระทําของเขาทัง
้ หลาย� ท่านเป็นชาวบ้านอาริมา
เธียหมู่บ้านพวกยิว และเป็นผูค
้ อยท่าอาณาจักรของพระเจ้า 52 ชายคนนี้ จึงเข้าไปหาปีลาต
ขอพระศพพระเยซู 53 เมื่อเชิญพระศพลงแล้ว เขาจึงเอาผ้าป่านพันหุม
้ ไว้ แล้วเชิญพระศพ
54
ไปประดิษฐานไว้ในอุโมงค์ ซึ่งเจาะไว้ในศิลาที่ยงม
ั ิได้วางศพผู้ใดเลย วันนั ้นเป็นวันจัดเต
รียม และวันสะบาโตก็ เกื อบจะถึง แล้ว 55 ฝ่ายพวกผู้ หญิง ที่ ตามพระองค์ มาจากแคว้นกา
ลิ ลีก็ตามไปและได้เห็นอุโมงค์ ทัง้ ได้เห็นเขาวางพระศพของพระองค์ไว้อย่างไรด้วย 56 แล
้วเขาก็กลับไปจัดแจงเครือ
่ งหอมกับน้าํ มันหอม ในวันสะบาโตนั ้นเขาก็หยุดการไว้ตามพระ
บัญญัติ

24
การฟื้ นคืนชีพของพระคริสต์ (มธ 28:1-6; มก 16:1-8; ยน 20:1-17)

1 แต่เช้ามืดในวันต้นสัปดาห์ ผูหญิ
้ งเหล่านั ้นจึงนําเครือ
่ งหอมที่เขาได้จัดเตรียมไว้มาถึงอุ

โมงค์ และคนอื่นก็มาพร้อมกับเขา 2 เขาเหล่านั ้นเห็นก้อนหินกลิง้ ออกพ้นจากปากอุโมงค์
แล้ว 3 และเมื่อ เข้าไปมิ ได้ เห ็ นพระศพของพระเยซู เจ้า 4 ต่อ มาเมื่อ เขากําลัง คิด ฉงนด้วย
เหตุ การณ์ นั ้น ดู เถิด มี ชายสองคนยืน อยู่ ใกล้ เขา เครือ
่ งนุ่ง ห่ม แพรวพราว 5 ฝ่ายผู้ หญิง
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เหล่า นั ้น กลัว และซบหน้า ลงถึ งด ิน ชายสองคนนั ้น จึง พู ดก ับ เขาว่า “พวกท่านแสวงหาคน
เป็น ในพวกคนตายทําไมเล่า 6 พระองค์ ไม่ อยู่ ที่ นี่ แต่ ทรงเป็น ขึ้น มาแล้ว จงระลึก ถึง คํา ที่
พระองค์ได้ตรัสกับท่านทัง้ หลายเมื่อพระองค์ยงั อยู่ในแคว้นกาลิลี 7 ว่า ‘บุตรมนุษย์จะต้อง
ถูก มอบไว้ในมือ ของคนบาป และต้องถูก ตรึง ที่ กางเขน และวันที ่ สามจะเป็น ขึ้น มาใหม่�
” 8 เขาจึงระลึกถึงพระดํารัสของพระองค์ ได้ 9 และกลับไปจากอุโมงค์ แล้วบอกเหตุ การณ์
ทัง้ ปวงนั ้นแก่สาวกสิบเอ็ดคน และคนอื่นๆทัง้ หมดด้วย 10 ผู้ที่ได้บอกเหตุการณ์ นั ้นแก่อัคร
สาวก คือ มารีย์ชาวมัก ดาลา โยอันนา มาร ีย์มารดาของยากอบ และหญิ งอ่น
ื ๆที่ อยู่กับ เขา
11 ฝ่ายอัครสาวกไม่ เชื่อ ถือว่า เป็ น คํา เหลวไหล 12 แต่ เปโตรลุก ขึ้ นว ง
ิ่ ไปถึ งอ ุ โมงค์ ก้ม ลง
มองดูก็เห็นแต่ผ้าป่านวางอยูต่
่ างหาก แล้วกลับไปคิดพิศวงถึงเหตุการณ์ ซึ่งได้เป็นไปนั ้น
ระหว่างทางที่ไปยังหมู่บ้านเอมมาอูส
ดู เถิด วัน นั ้น เองมี สาวกสองคนไปยัง หมู่บ้านชื่อ เอมมาอูส ไกลจากกรุ ง เยรู ซาเล็ม
ประมาณสิบ เอ็ ดก ิ โลเมตร 14 เขาสนทนากัน ถึง เหตุ การณ์ ซึ่ง ได้ เป็น ไปนั ้น 15 และต่อ มา
เมื่อ เขากําลัง พูด ปรึกษากัน อยู่ พระเยซู เองก็ เสด็จ เข้า มาใกล้ ดําเนิ น ไปกับ เขา 16 แต่ ตา
เขาฟางไปและจําพระองค์ไม่ได้ 17 พระองค์ตรัสกับเขาว่า “เมื่อเดินมานี่ ด้วยหน้าโศกเศร้า
ท่านโต้ตอบกัน ถึง เรือ
่ งอะไร� 18 คนหนึ่ ง ชื่อ เคลโอปัส จึง ทูล ถามพระองค์ ว่า “ท่านเป็น
เพียงแต่ คนต่างด้าวในกรุ ง เยรู ซาเล็ม หรือ ที่ ไม่รู ้ เหตุการณ์ ทัง้ ปวงซึ่ง เป็น ไปในวัน เหล่า
นี้ � 19 พระองค์ ตรัส ถาม เขา ว่า “เหตุการณ์ อะไร � เขา จึง ตอบ พระองค์ ว่า “เหตุการณ์
เรือ
่ งพระเยซู ชาวนาซาเร็ธ ผู้ เป็น ศาสดาพยากรณ์ ประกอบด้วยฤทธิ์เดชในการงานและ
ในถ้อยคํา จําเพาะพระพักตร์พระเจ้า และต่อ หน้า ประชาชนทัง้ หลาย 20 และพวกปุโรหิต
ใหญ่ กับ ขุนนางทัง้ หลายของเรา ได้ มอบพระองค์ ไว้ให้ปรับ โทษถึง ตาย และตรึง พระองค์ ที่
กางเขน 21 แต่เราทัง้ หลายได้หวังใจว่าจะเป็นพระองค์ผูนั
้ ้นทีจ
่ ะไถ่ชนชาติอิสราเอล ยิง่ กว่า
นั ้ นอ ีก วัน นี้ เป็ นว ั นที ่ สามตัง้ แต่ เหตุการณ์ นั ้น เกิด ขึ้น 22 และยั งม ี ผู้ หญิง บางคนในพวก
เราที่ ได้ ทําให้ เราประหลาดใจ นางได้ ไปที่ อุโมงค์ เมื่อ เวลาเช้า มืด 23 แต่ เมื่อ ไม่ พบพระศพ
ของพระองค์ จึง มาเล่า ว่า นางได้ เห ็นนิ มิ ตเป็น ทูต สวรรค์ และทู ตน ั ้นบอกว่า พระองค์ ทรง
พระชนม์อยู่ 24 บางคนที่อยู่กับเราก็ไปจนถึงอุโมงค์ และได้พบเหมือนพวกผู้หญิงเหล่านั ้น
ได้บอก แต่เขาหาได้เห็นพระองค์ไม่� 25 พระองค์ตรัสแก่สองคนนั ้นว่า “โอ คนเขลา และมี
ใจเฉื่ อยในการเชื่อบรรดาคําซึ่งพวกศาสดาพยากรณ์ ได้กล่าวไว้นั ้น 26 จําเป็นซึ่งพระคริสต์
จะต้องทนทุกข์ ทรมานอย่างนั ้น แล ้ว เข้า ในสง่า ราศี ของพระองค์ มิใช่ หรือ � 27 พระองค์
จึง ทรงเริม
่ อธิบายพระคัมภีร ์ ที่ เล็ง ถึง พระองค์ ทุ กข้อ ให้ เขาฟัง เริม
่ ต้น ตัง้ แต่ โมเสสและ
บรรดาศาสดาพยากรณ์ 28 เมื่อ เขามาใกล้ หมู่ บ้านที่ จะไปนั ้น พระองค์ ทรงกระทํา เหมือน
จะทรงดําเนิ น เลยไป 29 เขาจึง พูด หน่วงเหนี่ ยวพระองค์ ว่า “เชิญ หยุด พั กก ับ เรา เพราะว่า
จวนเย็นแล้ว และวันก็ล่วงไปมาก� พระองค์จึงเสด็จเข้าไปเพื่อพักอยู่กับเขา 30 ต่อมาเมื่อ
พระองค์ ทรงเอนพระกายลงเสวยกับ เขา พระองค์ ทรงหยิบ ขนมปัง ขอบพระคุณ แล ้ว หัก
ส่ง ให้เขา 31 ตาของเขาก็ หายฟางและเขาก็ รู จั
้ ก พระองค์ แล ้ว พระองค์ ก็ อันตรธานไปจาก
เขา 32 เขาจึงพูดกนว
ั ่า “ใจเราเร่าร้อนภายใน เมื่อพระองค์ตรัสกับเราตามทาง เมื่อพระองค์
ทรงอธิบายพระคัมภีรให้
์ เราฟั งมิใช่หรือ� 33 แล้วคนทัง้ สองนั ้ นก็ลุ กขึ้นในโมงนั ้นเองกลับ
ไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม และพบพวกสาวกสิบเอ็ดคนชุมนุมกันอยูพร
่ อ
้ มทัง้ พรรคพวก 34 กําลัง
13

ลูกา 24:35
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ลูกา 24:53

พูดกนว
ั ่า “องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าทรงเป็นขึ้นมาแล้วจริงๆ และได้ปรากฏแก่ซีโมน� 35 ฝ่ายสอง
คนนั ้นจึงเล่าความซึ่งเกิดขึ้นที่กลางทาง และที่เขาได้รู จั
้ กพระองค์โดยการหักขนมปังนั ้น

พระเยซูทรงปรากฏต่ออัครสาวกสิบคน (มธ 28:16-17; มก 16:14; ยน 20:19-23)
เมื่อ เขาทัง้ สองกําลัง เล่า เหตุ การณ์ เหล่า นั ้น พระเยซู เองทรงยืน อยู่ ที่ ท่ามกลางเขา
และตรัส กับ เขาว่า “ท่านทัง้ หลายจงเป็นสุข เถิด� 37 ฝ่ายเขาทัง้ หลายสะดุ้ง ตกใจกลัว คิด
ว่า เห็น ผี 38 พระองค์ จึง ตรัส แก่ เขาว่า “ท่านทัง้ หลายวุน
่ วายใจทําไม เหตุ ไฉนความคิด สน
เท่ห์จึงบังเกิดขึ้นในใจของท่านทัง้ หลายเล่า 39 จงดู มือของเราและเท้าของเราว่า เป็นเรา
เอง จงคลําตัวเราดู เพราะว่าผีไม่มีเนื้ อและกระดูกเหมือนท่านเห็นเรามีอยูนั
่ ้น� 40 เมื่อตรั
41
สอย ่างนั ้น แล้ว พระองค์ ทรงสําแดงพระหัตถ์ และพระบาทให้ เขาเห็น เมื่อ เขาทัง้ หลาย
ยังไม่ปลงใจเชื่อ เพราะเป็นเรือ
่ งน่ายินดีอย่างเหลือเชื่อ และกําลังประหลาดใจอยู่ พระองค์
จึงตรัสถามเขาว่า “พวกท่านมีอาหารกินที่นี่ บ้างไหม� 42 เขาก็เอาปลาย่างชิน
้ หนึ่ งกับรวง
ผึ้ง ชิน
้ หนึ่ ง มาถวายพระองค์ 43 พระองค์ ทรงรับ มาเสวยต่อ หน้า เขาทัง้ หลาย 44 พระองค์
ตรัสกับเขาว่า “นี่ เป็นถ้อยคําของเรา ซึ่งเราได้ บอกไว้แก่ ท่านทัง้ หลายเมื่อเรายังอยู่กับท่า
นว่า บรรดาคําที่เขียนไว้ในพระราชบัญญัติของโมเสส และในคัมภีรศาสดาพยากรณ์
์
และ
45
ในหนั งสือสดุดีกล่าวถึงเรานั ้น จําเป็นจะต้องสําเร็จ�
ครัง้ นั ้น พระองค์ทรงบันดาลให้ใจ
เขาทัง้ หลายเกิดความสว่างขึ้นเพื่อจะได้เข้าใจพระคัมภีร ์
36

คําบัญชาที่ยิง่ ใหญ่ (มธ 28:19-20; มก 16:15-18; กจ 1:8)
พระองค์ ตรัส กับ เขาว่า “มี คํา เขียนไว้ อย่างนั ้ นว ่า พระคริสต์ จะต้องทนทุกข์ ทรมาน
และเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที ่สาม 47 และจะต้องประกาศในพระนามของพระองค์
เรือ
่ งการกลับ ใจใหม่ และเรือ
่ งยกบาปทั ่ วท ุก ประเทศ ตัง้ ต้ นที ่ กรุ งเยรู ซาเล็ม 48 ท่านทัง้
หลายเป็นพยานด้วยข้อความเหล่านั ้น
46

การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระคริสต์ (มก 16:19-20; กจ 1:9-11)
เราจะส่งซึ่งพระบิดาของเราทรงสัญญานั ้นมาเหนื อท่านทัง้ หลาย แต่ท่าน
ทัง้ หลายจงคอยอยู่ ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม กว่า ท่านจะได้ ประกอบด้วยฤทธิ์เดชที่มาจากเบื้อง
บน� 50 พระองค์จึงพาเขาออกไปถึงหมู่บ้านเบธานี แล้วทรงยกพระหัตถ์ อวยพรเขา 51 ต่อ
มาเมื่อ ทรงอวยพรอยู่ นั ้น พระองค์ จึง ไปจากเขา แล ้ว ทรงถู กร ับ ขึ้น ไปสู่ สวรรค์ 52 เขาทัง้
หลายจึงนมัสการพระองค์ แลว
้ กลับไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม มีความยินดีเป็นอันมาก 53 เขาทัง้
หลายอยูใ่ นพระวิหารทุกวัน สรรเสริญและเทิดทูนพระเจ้า เอเมน
49 และดู เถิด

ยอห์น 1:1
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ยอห์น 1:5

ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

ยอห์น

ยอห์น ผู้เขียนข่าวประเสริฐนี้ เป็นบุตรชายของเศเบดีและสะโลเมและเป็นน้ องชายของ
ยากอบ ท่านเป็นคนหนึ่ งในสามที่ มีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดกับพระเยซู คือเปโตรและยากอบ
ท่านเป็น สาวกที่ พระเยซู ทรงรัก ยอห์น ได้ กล ่าวถึง ตนเองว่า ท่านเป็น สาวกที่ เอนตัว ลงที่
พระทรวงของพระเยซู เป็นสาวกนั ้น ผู้ที่ พระเยซู ทรงรักและเป็นผู้ที่ พระเยซู ทรงให้เลี้ยงดู
มารดาของพระองค์
ยอห์นได้เขียนข่าวประเสริฐนี้ ข้น
ึ ภายหลังข่าวประเสริฐของมัทธิว มาระโก และลูกา อาจ
เป็นประมาณปีค�ศ� 90
ท่านได้เขียนหนั งสือในพระคัมภีรใหม่
์
ไว้ห้าเล่มคือ หนังสือยอห์น จดหมายสามฉบับและ
หนั งสือวิวรณ์
ยากอบพี่ ชายของยอห์น ได้ ถู กกษั ตริย์ เฮโรดฆ่า ตาย (กิจการ บทที่ 12) หน ังสื ออ ้า งอิง
หลายเล่มในคริสตจักรของเหล่าบรรพบุรุษระบุ ว่า ต่อมายอห์นได้ ไปเผยแพร่พระวจนะใน
เมืองเอเฟซัส และได้ นํา นางมารีย์ ไปกั บท ่านด้วย ในสมัย การปกครองของจักรพรรดิ โดม
ิเธียน ท่านได้ถูกเนรเทศไปที่เกาะปัทมอสและที่ นั่นเองท่านได้เขียนหนั งสือวิวรณ์ ขึ้น ท่าน
ได้รบ
ั การปลดปล่อยประมาณช่วงสมัยที่จักรพรรดิเทรจันทร์เริม
่ ครองราชในปีค�ศ� 98
เราเชื่อว่า ถ้อยคําที่เขียนในข่าวประเสริฐของยอห์นตลอดทัง้ เล่มนน
ั ้ ได้รบ
ั การดลใจจาก
พระเจ้าอย่างแท้ จริง ยอห์นได้ กล่าวอ้างไว้ว่า ท่านได้ เขียนในลักษณะเป็นคําพูดยาวๆ ชน
ิดคําต่อคําจากพระเยซู และคนอื่นๆพระเจ้าเป็นผู้ทรงประทานคํายอห์นเป็นแต่ผู้บันทึกคํา
เหล่านั ้น
เป้ าหมายเบื้องต้นของข่าวประเสริฐแห่งหนั งสือยอห์น ก็เพื่อที่จะพิสูจน์ว่า พระเยซูเป็น
พระคริสต์พระบุตรของพระเจ้า (ยน 20:31) หนังสือยอห์นนี้ ได้มุ่งไปที่คําตรัสของพระเยซู
มากกว่ากิจการของพระองค์ เกือบจะครึง่ หนึ่ งของข่าวประเสริฐแห่งหนั งสือยอห์นเป็นคํา
ตรัสโดยตรงจากพระเยซู
โครงการแห่งความรอดได้รบ
ั การกล่าวถึงมากและชัดเจนที่สุดในข่าวประเสริฐของยอห์
นมากกว่า ที่ อ่น
ื ๆในพระคัมภีร ์ (ยน 1:12; 3:15-16, 18, 36; 5:24; 6:37, 40, 47) ทุ กคน
ที่ จะเอาชนะวิญญาณจิต ทัง้ หลายเพื่อ พระคริสต์ จะต้องเน้ น ถึง ความรอดเช่ นก ัน ผู้ ใดที่
วางใจในองค์พระคริสต์และยอมพึ่งในพระองค์สําหรับความรอด ผู้นั ้นจะได้รบ
ั การบังเกิด
ใหม่เป็นบุตรของพระเจ้าและได้รบ
ั ชีวตน
ิ ิรน
ั ดร์
พระเยซูเป็นพระวาทะของพระเจ้า

1 ในเริม
่ แรกนั ้นพระวาทะทรงเป็นอยู่แล้ว

ทะทรงเป็นพระเจ้า

และพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้า และพระวา

2 ในเริม
่ ับพระเจ้า
่ แรกนั ้นพระองค์นั้นทรงอยูก

พระเยซู ผู้เนรมิตสร้างสิง่ สารพัด

3 พระองค์ ทรงสร้างสิง
่ ทัง้ ปวงขึ้น มา

และในบรรดาสิง่ ที่ เป็น มานั ้น ไม่มี สัก สิง่ เดียวที่ ได้
เป็น มานอกเหนื อ พระองค์ 4 ในพระองค์ มี ชว
ิ และชี วิตน ัน
้ เป็น ความสว่างของมนุษย์ ทัง้
ี ต
5
ปวง ความสว่างนั ้นส่องเข้ามาในความมืด และความมืดหาได้เข้าใจความสว่างไม่
ภารกิจของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา

ยอห์น 1:6
6 มีชายคนหนึ่ งที่พระเจ้าทรงใช้มา
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ยอห์น 1:30
7 ท่านผู้นี้ มาเพื่อเป็ นพยาน

ชื่อยอห์น
เพื่อเป็นพยาน
ถึงความสว่างนั ้น เพื่อคนทัง้ ปวงจะได้มีความเชื่อเพราะท่าน 8 ท่านไม่ใช่ความสว่างนั ้น แต่
ทรงใช้มาเพื่อเป็นพยานถึงความสว่างนั ้น 9 เป็นความสว่างแท้ นั ้น ซึ่งส่องสว่างแก่ ทุกคน
ที่ เข้ามาในโลก 10 พระองค์ทรงอยู่ในโลก และพระองค์ได้ทรงสร้างโลก และโลกหาได้รู จั
้ ก
พระองค์ไม่
พระสัญญายิง่ ใหญ่แก่ผู้ที่เชื่อ
พระองค์ ได้ เสด็จ มายัง พวก ของ พระองค์ และ พวก ของ พระองค์ นั ้น หา ได้ ต้อนรับ
พระองค์ไม่ 12 แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ พระองค์ทรงประทานอํานาจให้เป็นบุตร
ของพระเจ้า คือ คนทัง้ หลายที่ เชื่อ ในพระนามของพระองค์ 13 ซึ่ งม ิ ได้ เก ิด จากเลื อด หรือ
ความประสงค์ของเนื้ อหนั ง หรือความประสงค์ของมนุษย์ แต่เกิดจากพระเจ้า
11

พระเยซูทรงรับสภาพมนุษย์
พระวาทะได้ ทรงสภาพของเนื้ อ หนั ง และทรงอยู่ ท่ามกลางเรา (และเราทัง้ หลายได้
เห ็น สง่า ราศี ของพระองค์ คือ สง่า ราศี อน
ั สมกับ พระบุตรองค์ เดียวที่ บังเกิด จากพระบิดา�
บริบูรณ์ ด้วยพระคุณและความจริง
14

คําพยานของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา (มธ 3:1-17; มก 1:1-11; ลก 3:1-18)
ยอห์น ได้ เป็น พยานถึง พระองค์ และร้องประกาศว่า “นี่ แหละคือ พระองค์ ผู้ ที่ ข้าพเจ้า
ได้ กล ่าว ถึงว่า พระองค์ ผู้ เสด็จ มา ภาย หลัง ข้าพเจ้า ทรง เป็น ใหญ่ กว่า ข้าพเจ้า เพราะ ว่า
พระองค์ ทรง ดํารง อยู่ ก่อน ข้าพเจ้า� 16 และ เรา ทัง้ หลาย ได้ รับ จาก ความ บริบู รณ ์ ของ
พระองค์ เป็น พระคุณ ซ้อนพระคุ ณ 17 เพราะว่า ได้ ทรงประทานพระราชบัญญั ติ นั ้น ทาง
โมเสส ส่วน พระคุณ และ ความ จริง มา ทาง พระ เยซู คริสต์ 18 ไม่มี ใคร เคย เห็น พระเจ้า ใน
เวลาใดเลย พระบุตรองค์ เดียวที่ บังเกิด มา ผู้ ทรงสถิต ในพระทรวงของพระบิดา 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 แต่ได้ ยอมรับว่า “ข้าพเจ้าไม่ใช่พระคริสต์� 21 เขาทัง้ หลายจึงถามท่านว่า “ถ้าเช่น
นั ้นท่านเป็นใครเล่า ท่านเป็นเอลียาห์หรือ� ท่านตอบว่า “ข้าพเจ้าไม่ใช่เอลียาห์� “ท่านเป็น
ศาสดาพยากรณ์ ผู้ นั ้น หรือ� และท่านตอบว่า “มิได้ � 22 คนเหล่า นั ้น จึง ถามท่านว่า “ท่าน
เป็นใคร เพื่อเราจะได้ตอบผู้ที่ใช้เรามา ท่านกล่าวว่าท่านเป็นใคร� 23 ท่านตอบว่า “เราเป็น
เสียงของผู้ ที่ ร้องในถิน
่ ทุ รก ัน ดารว่า ‘จงกระทํา มรรคาขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ให้ ตรงไป�
ตามที่ อิส ยาห์ ศาสดาพยากรณ์ ได้ กล ่าวไว้� 24 ฝ่ายผู้ ที่ ได้ รับ ใช้ มาน น
ั ้ เป็น ของพวกฟาริสี
25 เขาเหล่านั ้นกได้
็ ถามท่านว่า “ถ้าท่านไม่ใช่พระคริสต์ หรือเอลียาห์ หรือศาสดาพยากรณ์
ผู้ นั ้น แล้ว ทําไมท่านจึง ทํา พิธีบัพ ติศ มา� 26 ยอห์น ได้ ตอบเขาเหล่านั ้ นว ่า “ข้าพเจ้า ให้ บัพ
ติศ มาด้วยนํ้า แต่ มี พระองค์ หน่ง
ึ ซึ่ง ประทั บอย ู่ ในหมู่ พวกท่านนั ้น ท่านไม่ รู จ
้ ัก 27 พระองค์
นั ้น แหละ ผู้ เสด็จ มาภายหลัง ข้าพเจ้า ทรงเป็น ใหญ่ กว่า ข้าพเจ้า แม้ สายรัด ฉลองพระบาท
ของพระองค์ ข้าพเจ้า ก็ ไม่ บังควรที่ จะแก้� 28 เหตุการณ์ นี้ เก ิดขึ้ นที ่เบธาบาราฟากแม่น้ํา
จอร์แดนข้างโน้ น อันเป็นที่ซ่ึงยอห์นกําลังให้บัพติศมาอยู่
15

พระเมษโปดกของพระเจ้าคือลูกแกะของพระเจ้า (วว 5:6)
วั นร ุ่ง ขึ้น ยอห์น เห็น พระเยซู กําลัง เสด็จ มาทางท่าน ท่านจึง กล่าวว่า “จงดู พระเมษ
โปดกของพระเจ้า ผู้ ทรงรับ ความผิด บาปของโลกไปเสีย 30 พระองค์ นี้ แหละที่ ข้าพเจ้า ได้
29
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กล่าวว่า ‘ภายหลังข้าพเจ้าจะมีผู้หน่งึ เสด็จมาเป็นใหญ่กว่าข้าพเจ้า เพราะว่าพระองค์ ทรง
ดํารงอยู่ ก่อนข้าพเจ้า� 31 ข้าพเจ้า เองก็ ไม่ ได้ รู ้จัก พระองค์ แต่ เพื่อ ให้ พระองค์ ทรงเป็ นที ่
ประจักษ์ แก่ พวกอิสราเอล ข้าพเจ้า จึง ได้ มาให้ บัพ ติศ มาด้วยนํ้า� 32 และยอห์ นกล่า วเป็น
พยานว่า “ข้าพเจ้าเห็นพระวิญญาณเหมือนดังนกเขาเสด็จลงมาจากสวรรค์ และทรงสถิต
บนพระองค์ 33 ข้าพเจ้าเองไม่รู จั
้ กพระองค์ แต่พระองค์ ผู้ได้ทรงใช้ให้ข้าพเจ้าให้บัพติศมา
ด้วยนํ้า พระองค์ นั ้น ได้ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า ‘เมื่อ เจ้า เห็น พระวิญญาณเสด็จ ลงมาและสถิต
อยู่บนผู้ใด ผู้นั ้นแหละเป็นผู้ให้บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์� 34 และข้าพเจ้าก็ได้เห
็นแล้ว และได้เป็นพยานว่า พระองค์นี้ แหละ เป็นพระบุตรของพระเจ้า�
พระราชกิจของพระเยซู อันดรู วช
์ ก
ั ชวนเปโตร
รุ ง่ ขึ้ นอ ีก วัน หนึ่ ง ยอห์ นกํา ลัง ยืน อยู่ กับ สาวกของท่านสองคน 36 และท่านมองดู พระ
เยซูขณะที่พระองค์ทรงดําเนิ นและกล่าวว่า “จงดูพระเมษโปดกของพระเจ้า� 37 สาวกสอง
คนนั ้น ได้ยน
ิ ท่านพูด เช่น นี้ เขาจึง ติดตามพระเยซู ไป 38 พระเยซู ทรงเหลียวหลัง และทอด
พระเนตรเห็น เขาตามพระองค์ มา จึง ตรัส ถามเขาว่า “ท่านหาอะไร� และเขาทัง้ สองทูล
พระองค์ว่า “รับบี� (ซึ่งแปลว่าอาจารย์� “ท่านอยูที
่ ่ไหน� 39 พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “มาดู
เถิด� เขาก็ไปและเห็นที่ซ่ึงพระองค์ทรงอาศัยและวันนั ้นเขาก็ได้พักอยูก
่ ับพระองค์ เพราะ
ขณะนั ้น ประมาณสี่ โมงเย็น แล้ว 40 คนหนึ่ ง ในสองคนที่ ได้ ยิน ยอห์ นพูด และได้ ติ ดตามพ
ระองค์ ไปนั ้น คื ออ ัน ดรู ว์น้องชายของซี โมนเปโตร 41 แล ้ วอ ัน ดรู ว์ก็ ไปหาซี โมนพี่ ชายของ
ตนก่อน และบอกเขาว่า “เราได้ พบพระเมสสิ ยาห์ แล้ว � ซึ่ง แปลว่า พระคริสต์ 42 อัน ดรู ว ์
จึงพาซีโมนไปเฝ้าพระเยซู และเมื่อพระเยซูทรงทอดพระเนตรเขาแล้วจึงตรัสว่า “ท่านคือ
ซี โมนบุตรชายโยนาห์ เขาจะเรียกท่านว่าเคฟาส� ซึ่งแปลว่าศิ ลา 43 วันรุ่งขึ้นพระเยซู ตัง้
พระทัย จะเสด็จ ไปยัง แคว้น กาลิ ลี และพระองค์ ทรงพบฟี ลิป จึง ตรัสกับ เขาว่า “จงตามเรา
มา� 44 ฟี ลิ ปมาจากเบธไซดา เมืองของอันดรู วแ
์ ละเปโตร 45 ฟี ลิปไปหานาธานาเอลและ
บอกเขาว่า “เราได้ พบพระองค์ ผู้ที่ โมเสสได้ กล่าวถึงในพระราชบัญญัติ และที่ พวกศาสดา
พยากรณ์ ได้ กล่าวถึง คือ พระเยซู ชาวนาซาเร็ธ บุตรชายโยเซฟ� 46 นาธานาเอลถามเขา
ว่า “สิ ่ งด ี อน
ั ใดจะมาจากนาซาเร็ธ ได้ หรือ � ฟี ลิ ป ตอบเขาว่า “มาด ู เถิด � 47 พระเยซู ทอด
พระเนตรเห็นนาธานาเอลมาหาพระองค์ จึงตรัสถึงเรือ
่ งตัวเขาว่า “ดู เถิด ชนอิสราเอลแท้
ในตัว เขาไม่ มี อุบาย � 48 นาธานาเอลทูล ถามพระองค์ ว่า “พระองค์ ทรงรู จ
้ ัก ข้า พระองค์
ได้ อย่างไร � พระเยซู ตรัส ตอบเขาว่า “ก่อนที่ ฟี ลิป จะเรียกท่าน เมื่อ ท่านอยู่ ที่ ใต้ ต้น มะเดื่อ
นั ้น เราเห็น ท่าน� 49 นาธานาเอลทูล ตอบพระองค์ ว่า “รับ บี พระองค์ ทรงเป็น พระบุตร
ของพระเจ้า พระองค์ ทรงเป็นกษั ตริย์ ของชนชาติ อิสราเอล � 50 พระเยซู ตรัส ตอบเขาว่า
“เพราะเราบอกท่านว่า เราเห็นท่านอยู่ใต้ต้นมะเดื่อนั ้น ท่านจึงเชื่อหรือ ท่านจะได้เห็นเหตุ
การณ์ ใหญ่กว่านนอ
ั ้ ีก� 51 และพระองค์ตรัสกับเขาว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทัง้ หลาย
ว่า ภายหลัง ท่านจะได้ เห ็ นท้ องฟ้า เปิด ออก และเหล่า ทูต สวรรค์ ของพระเจ้า ขึ้น และลงอยู่
เหนื อบุตรมนุษย์�
35

2
งานสมรสและการอัศจรรย์ที่บ้านคานา
วัน ที่ สามมี งานสมรสที่ หมู่ บ้านคานาแคว้น กาลิ ลี และมารดาของพระเยซู ก็ อยู่ ที่ นั่น
2 พระเยซูและสาวกของพระองค์ได้รับเชิญไปในงานนั ้น 3 เมื่อนํ้าองุน
่ หมดแล้ว มารดาของ
1
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พระเยซูทูลพระองค์ว่า “เขาไม่มีน้าํ องุน
่ �
“หญิงเอ๋ย ข้าพเจ้าเกี่ยว
ข้อ งอะไรกั บท ่านเล่า เวลาของข้าพเจ้า ยัง ไม่ มาถึง � 5 มารดาของพระองค์ จึง บอกพวก
คนใช้ว่า “ท่านจะสัง่ พวกเจ้าให้ทําสิง่ ใด ก็ จงกระทําตามเถิด� 6 มีโอ่งหินตัง้ อยู่ที่ นั ่นหกใบ
ตามธรรมเนี ยมการชําระของพวกยิว จุน้าํ ใบละสี่ หา้ ถัง 7 พระเยซู ตรัสสัง่ เขาว่า “จงตักนํ้า
ใส่โอ่งให้เต็มเถิด� และเขาก็ตักนํ้าใส่โอ่งเต็มเสมอปาก 8 แล้วพระองค์ตรัสสัง่ เขาว่า “จง
ตักเอาไปให้เจ้าภาพเถิด� เขาก็เอาไปให้ 9 เมื่อเจ้าภาพชิมน้าํ ที่กลายเป็นนํ้าองุน
่ แล้ว และ
ไม่รู ว่้ ามาจากไหน (แต่คนใช้ที่ตักนํ้านั ้นรู้� เจ้าภาพจึงเรียกเจ้าบ่าวมา 10 และพูดกับเขาว่า
“ใครๆเขาก็ เอานํ้า องุน
่ อย่างดี มาให้ ก่อน และเมื่อ ได้ ด่ืม กัน มากแล้ว จึง เอาที่ ไม่ สู้ ดี มา แต่
ท่านเก็ บน้าํ องุน
่ อย่างดี ไว้จนถึ งบ ัด นี้ � 11 การอัศจรรย์ ครัง้ แรกนี้ พระเยซู ได้ ทรงกระทํา ที่
บ้านคานาแคว้นกาลิลี และได้ทรงสําแดงสง่าราศีของพระองค์ และสาวกของพระองค์ก็ได้
เชื่อในพระองค์ 12 ภายหลังเหตุการณ์ นี้ พระองค์ก็เสด็จลงไปยังเมืองคาเปอรนาอุม พร้อม
กับมารดาและน้ องชายและสาวกของพระองค์ และอยูที
่ ่นั ่นเพียงไม่กี่วัน
4 พระเยซูตรัสกับนางว่า

พระเยซูทรงชําระพระวิหาร

เทศกาลปัส กาของพวกยิว ใกล้ เข ้า มาแล้ว และพระเยซู เสด็จ ขึ้น ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม
ในพระวิหารพระองค์ ทรงพบคนขายวัว ขายแกะ ขายนกเขา และคนรับ แลกเงิน นั ่ง อยู่
15 เมื่อ พระองค์ ทรงเอาเชือกทํา เป็ น แส้ พระองค์ ทรงไล่ คนเหล่า นั ้น พร ้ อมกับ แกะและวัว
ออกไปจากพระวิหาร และทรงเทเงินของคนรับแลกเงินและควํา่ โต๊ะ 16 และพระองค์ ตรัส
แก่ บรรดาคนขายนกเขาว่า “จงเอาของเหล่า นี้ ไปเสีย อย่า ทํา พระนิ เวศของพระบิดาเรา
ให้เป็ นที ่ค้าขาย� 17 พวกสาวกของพระองค์ ก็ ระลึกขึ้นได้ ถึงคําที่ เขียนไว้ว่า ‘ความร้อนใจ
ในเรือ
่ งพระนิ เวศของพระองค์ ได้ ท่วมท้น ข้า พระองค์� 18 พวกยิว จึง ทูล พระองค์ ว่า “ท่าน
จะแสดงหมายสําคัญ อะไรให้ เราเห็น ว่า ท่านมี อาํ นาจกระทํา การเช่น นี้ ได้ � 19 พระเยซู จึง
ตรัส ตอบเขาทัง้ หลายว่า “ทําลายวิหารนี้ เสีย แล ้ว เราจะยกขึ้น ในสามวัน� 20 พวกยิว จึง
ทูล ว่า “พระวิหารนี้ เขาสร้างถึง สี่ สิ บหกปี จึง สําเร็จ และท่านจะยกขึ้น ใหม่ ในสามวัน หรือ�
21 แต่ พระวิหารที่ พระองค์ ตรัส ถึง นั ้น คือ พระกายของพระองค์ 22 เหตุ ฉะนั ้น เมื่อ พระองค์
ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว พวกสาวกของพระองค์ก็ระลึกได้วา่ พระองค์ได้ตรัสดังนี้
ไว้แก่ เขา และเขาก็ เชื่อพระคัมภีรแ
์ ละพระดํารัสที่ พระเยซู ได้ ตรัสแล้ วนัน
้ 23 เมื่อพระองค์
ประทับ ณ กรุ งเยรู ซาเล็มในวันเลี้ยงเทศกาลปัสกานั ้น มีคนเป็ นอันมากได้เชื่อในพระนาม
ของพระองค์ เมื่อ เขาได้ เห ็ นการอัศ จรรย์ ที่ พระองค์ ได้ ทรงกระทํา 24 แต่ พระเยซู มิได้ ทรง
วางพระทัยในคนเหล่านั ้น เพราะพระองค์ทรงรู จ
้ ักมนุษย์ทุกคน 25 และไม่มีความจําเป็ นที่
จะมีพยานในเรือ
่ งมนุษย์ ด้วยพระองค์เองทรงทราบว่าอะไรมีอยูในมนุ
่
ษย์
13
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3
นิ โคเดมัสกับการบังเกิดใหม่

1 มีชายคนหนึ่ งในพวกฟาริสีชื่อนิ โคเดมัสเป็ นขุนนางของพวกยิว 2 ชายผู้นี้ ได้มาหาพระ

เยซู ในเวลากลางคืน และทูล พระองค์ ว่า “รับ บี พวกข้าพเจ้า ทราบอยู่ วา่ ท่านเป็ นคร ู ที่ มา
จากพระเจ้า เพราะไม่มีผูใดกระทํ
้
าการอัศจรรย์ซ่ึงท่านได้กระทํานั ้นได้ นอกจากว่าพระเจ้า
ทรงสถิต อยู่ กับ เขาด้วย� 3 พระเยซู ตรัส ตอบเขาว่า “เราบอกความจริง แก่ ท่านว่า ถ้า ผู้ ใด
ไม่ได้บังเกิดใหม่ ผูนั
้ ้นจะเห็นอาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้� 4 นิ โคเดมัสทูลพระองค์ว่า “คน
ชราแล้วจะบังเกิดใหม่ อย่างไรได้ จะเข้าในครรภ์ มารดาครัง้ ที่ สองและบังเกิดใหม่ ได้ หรือ�
5 พระเยซู ตรัส ตอบว่า “เราบอกความจริง แก่ ท่านว่า ถ้า ผู้ ใดไม่ ได้ บังเกิด จากนํ้า และพระ
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วิญญาณ ผู้ นั ้น จะเข้า ในอาณาจักรของพระเจ้า ไม่ ได้ ซึ่ งบ ัง เกิด จากเนื้ อ หนั งก ็ เป็น เนื้ อ
หนั ง และซึ่งบังเกิดจากพระวิญญาณก็คือจิตวิญญาณ 7 อย่าประหลาดใจที่เราบอกท่านว่า
ท่านต้องบังเกิดใหม่ 8 ลมใคร่จะพัดไปข้างไหนก็ พัดไปข้างนั ้น และท่านได้ยน
ิ เสียงลมนั ้น
แต่ท่านไม่รู ว่
้ าลมมาจากไหนและไปที่ไหน คนที่บังเกิดจากพระวิญญาณก็เป็นอย่างนั ้นทุก
คน� 9 นิ โคเดมัสทูลพระองค์ ว่า “เหตุการณ์ อย่างนี้ จะเป็นไปอย่างไรได้� 10 พระเยซู ตรัส
ตอบเขาว่า “ท่านเป็นอาจารย์ของชนอิสราเอล และยังไม่เข้าใจสิง่ เหล่านี้ หรือ 11 เราบอก
ความจริงแก่ท่านว่า พวกเราพูดสิง่ ที่เรารู ้ และเป็นพยานถึงสิง่ ที่เราได้เห็น และท่านหาได้
รับคําพยานของเราไม่ 12 ถ้าเราบอกท่านถึงสิง่ ฝ่ายโลกและท่านไม่เชื่อ ถ้าเราบอกท่านถึง
สิง่ ฝ่ายสวรรค์ ท่านจะเชื่อได้อย่างไร 13 ไม่มีผูใดได้
้
ข้น
ึ ไปสู่สวรรค์นอกจากท่านที่ลงมาจาก
สวรรค์ คื อบ ุ ตรมนุษย์ผู้ ทรงสถิต ในสวรรค์ นั ้น 14 โมเสสได้ ยกงู ข้น
ึ ในถิน
่ ทุ รก ัน ดารฉั นใด
15
บุ ตรมนุษย์ จะต้องถูก ยกขึ้น ฉั น นั ้น
เพื่อ ผู้ ใดที่ เชื่อ ในพระองค์ จะไม่ พินาศ แต่ มี ชี วิตน ิ
รันดร์ 16 เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ที่
บังเกิดมา เพื่อผู้ใดที่เชื่อในพระบุตรนั ้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรน
ั ดร์ 17 เพราะว่าพระเจ้า
ไม่ได้ทรงใช้พระบุตรของพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อจะพิพากษาโลก แต่เพื่อช่วยโลกให้รอด
โดยพระบุตรนั ้น 18 ผู้ที่ เชื่อในพระบุตรก็ ไม่ ต้องถูกพิพากษาลงโทษ แต่ ผู้ที่ มิได้ เชื่อก็ต้อง
ถูก พิพากษาลงโทษอยู่แล้ว เพราะเขามิ ได้ เชื่อ ในพระนามพระบุตรองค์ เดียวที่ บังเกิด จาก
พระเจ้า 19 หลักของการพิพากษามีอย่างนี้ คือความสว่างได้ เข้ามาในโลกแล้ว แต่ มนุษย์
ได้รักความมืดมากกว่ารักความสว่าง เพราะกิจการของเขาชัว่ 20 เพราะทุกคนที่ประพฤติ
ชัวก
่ ็เกลียดความสว่าง และไม่มาถึงความสว่าง ด้วยกลัวว่าการกระทําของตนจะถูกตําหนิ
21 แต่ ผู้ ที่ ประพฤติ ตามความจริงก ็ มาสู่ ความสว่าง เพื่อ จะให้การกระทํา ของตนปรากฏว่า
ได้กระทําการนั ้นโดยพึ่งพระเจ้า�
6

คําพยานสุดท้ายของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา

22 ภายหลัง เหตุ การณ์ เหล่า นี้ พระเยซู ก็ เสด็จ เข้าไปในแคว้น ยู เดี ยก ับ สาวกของพระองค์

และทรงประทั บท ี่นั่ นก ับ เขา และให้ บัพ ติศ มา 23 ยอห์ นก ็ ให้ บัพ ติศ มาอยู่ ที่ อายโนนใกล้
หมู่บ้านสาลิ มเหมือนกัน เพราะที่ นั่นมีน้ํามาก และผู้คนก็ พากันมารับบัพติศมา 24 เพราะ
ยอห์น ยัง ไม่ ติด คุก 25 เก ิ ดการโต้ เถียงกัน ขึ้น ระหว่างสาวกของยอห์ นก ับ พวกยิว เรือ
่ งการ
ชําระ 26 สาวกของยอห์น จึง ไปหายอห์น และพูด ว่า “รับ บี ท่านที่ อยู่ กับ อาจารย์ ฟากแม่น้ํา
จอร์แดนข้างโน้ น ผู้ที่อาจารย์เป็นพยานถึงนั ้น ดูเถิด ท่านผู้นั้นให้บัพติศมาและคนทัง้ ปวง
ก็ พากันไปหาท่าน� 27 ยอห์นตอบว่า “มนุษย์จะรับสิง่ ใดไม่ได้ นอกจากที่ ทรงประทานจาก
สวรรค์ให้เขา 28 ท่านทัง้ หลายเองก็ได้เป็นพยานของข้าพเจ้าว่า ข้าพเจ้าได้พูดว่า ข้าพเจ้ามิ
ใช่พระคริสต์ แต่ ข้าพเจ้าได้ รบ
ั พระบัญชาให้นําเสด็จพระองค์ 29 ท่านที่ มีเจ้ าสาวนั ่นแหละ
คือเจ้าบ่าว แต่สหายของเจ้าบ่าวที่ ยน
ื ฟังเจ้าบ่าว ก็ชื่นชมยินดีอย่างยิง่ เมื่อได้ยน
ิ เสียงของ
เจ้าบ่าว ฉะนั ้นความปี ติยินดีของข้าพเจ้าจึงเต็มเปี่ ยมแล้ว 30 พระองค์ต้องทรงยิง่ ใหญ่ขึ้น
แต่ข้าพเจ้าต้องด้อยลง�
ชีวิตนิรน
ั ดร์สําหรับผู้ที่เชื่อ

31 พระองค์ผูเสด็
้
จมาจากเบื้องบนทรงเป็นใหญ่เหนื อทุกสิง่ ผูที
้ ่มาจากโลกก็เป็นฝ่ายโลก
และพูดตามอย่างโลก พระองค์ผู้เสด็จมาจากสวรรค์ทรงเป็นใหญ่เหนื อทุกสิง่ 32 พระองค์
ทรงเป็นพยานถึงสิง่ ซึ่งพระองค์ ทอดพระเนตรเห็นและได้ยิน แต่ ไม่มีผู้ใดรับคําพยานของ
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ยอห์น 4:23
34 เพราะ

พระองค์
พระเจ้าทรงสัตย์จริง
พระองค์ ผู้ที่พระเจ้าทรงใช้มานัน
้ ทรงกล่าวพระวจนะของพระเจ้า เพราะพระเจ้ามิได้ทรง
ประทานพระวิญญาณอย่างจํากัดแด่พระองค์ 35 พระบิดาทรงรักพระบุตรและทรงมอบทุก
สิง่ ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ 36 ผู้ที่เชื่อในพระบุตรก็มีชีวิตนิรน
ั ดร์ ผู้ที่ไม่เชื่อในพระบุตรก็
จะไม่เห็นชีวต
ิ แต่พระพิโรธของพระเจ้าตกอยูก
่ ับเขา

4
เสด็จผ่านแคว้นสะมาเรียไปแคว้นกาลิลี

1 เหตุ ฉะนั ้นเมื่อองค์ พระผู้เป็ นเจ้าทรงทราบว่า

พวกฟาริสี ได้ยินว่า พระเยซู ทรงมีสาวก
และให้ บัพ ติศ มามากกว่า ยอห์น 2 (แม้ว ่า พระเยซู ไม่ ได้ ทรงให้ บัพ ติศ มาเอง แต่ สาวกของ
พระองค์ เป็น ผู้ ให้) 3 พระองค์ จึง เสด็จ ออกจากแคว้น ยู เดีย และกลับ ไปยัง แคว้น กาลิ ลี อีก
4 พระองค์ จํา ต้องเสด็จ ผ่านแคว้น สะมาเรีย 5 พระองค์ จึง เสด็จ ไปถึง เมืองหนึ่ ง ชื่อ สิ คาร์ใน
แคว้นสะมาเรีย ใกล้ที่ดินซึ่งยาโคบให้แก่โยเซฟบุตรชายของตน
หญิงชาวสะมาเรียที่บ่อน้าํ ของยาโคบ
พระเยซูทรงดําเนิ นทางมาเหน็ ดเหนื่ อยจึงประทับบนขอบบ่อ
นั ้น เป็น เวลาประมาณเที่ยง 7 มี หญิง ชาวสะมาเรีย คนหนึ่ ง มาตัก นํ้า พระเยซู ตรัส กับ นาง
ว่า “ขอน้าํ ให้เราดื่ม บ้าง� 8 (ขณะนั ้น สาวกของพระองค์ เข ้า ไปซื้อ อาหารในเมือง� 9 หญิง
ชาวสะมาเรียทูลพระองค์ ว่า “ไฉนท่านผู้เป็นยิวจึงขอนํ้าดื่มจากดิฉันผู้เป็นหญิงสะมาเรีย
เพราะพวกยิว ไม่ คบหาชาวสะมาเรีย เลย� 10 พระเยซู ตรัส ตอบนางว่า “ถ้า เจ้า ได้ รู จั
้ ก ของ
ประทานของพระเจ้า และรู จ
้ ักผู้ที่พูดกับเจ้าว่า ‘ขอน้าํ ให้เราดื่มบ้าง� เจ้าจะได้ขอจากท่าน
ผู้นั ้น และท่านผู้นั้นจะให้น้ําประกอบด้วยชีวต
ิ แก่เจ้า� 11 นางทูลพระองค์ว่า “ท่านเจ้าคะ
ท่านไม่ มี ถัง ตัก และบ่อ นี้ ก็ ลึก ท่านจะได้ น้ํา ประกอบด้วยชี วิตน ั ้นมาจากไหน 12 ท่านเป็น
ใหญ่กว่ายาโคบบรรพบุรุษของเรา ผู้ได้ให้บ่อน้าํ นี้ แก่เราหรือ และยาโคบเองก็ได้ดื่มจากบ่อ
นี้ รวมทังบ
้ ุตรและฝูงสัตว์ของท่านด้วย�
6 บ่อน้า
ํ ของยาโคบอยูที
่ ่นั่น

พระวิญญาณบริสุทธิ์คือบ่อนํ้าพุภายใน

พระเยซู ตรัส ตอบนางว่า “ผู้ ใดที่ ด่ื มน้าํ นี้ จะกระหายอีก 14 แต่ ผู้ ใดที่ ด่ื มน้าํ ซึ่ง เราจะ
ให้แก่ เขานั ้นจะไม่กระหายอีกเลย แต่นํ้าซึ่งเราจะให้เขานั ้นจะบังเกิดเป็นบ่อนํ้าพุ ในตัวเขา
พลุ่งขึ้นถึงชีวตน
ิ ริ น
ั ดร์� 15 นางทูลพระองค์ว่า “ท่านเจ้าคะ ขอน้าํ นั ้นให้ดิฉั นเถิด เพื่อดฉ
ิ ัน
16
จะได้ไม่กระหายอีกและจะได้ไม่ต้องมาตักที่นี่ � พระเยซูตรัสกับนางว่า “ไปเรียกสามีของ
เจ้ามานี่ เถิด� 17 นางทูลตอบว่า “ดิฉั นไม่มีสามีค่ะ� พระเยซูตรัสกับนางว่า “เจ้าพูดถูกแล้
วว่า ‘ดิฉั นไม่มีสามี� 18 เพราะเจ้าได้มีสามีห้าคนแล้ว และคนที่เจ้ามีอยูเดี
่ ย
๋ วนี้ ก็ไม่ใช่สามี
ของเจ้า เรือ
่ งนี้ เจ้ าพูดจริง� 19 นางทูลพระองค์ ว่า “ท่านเจ้าคะ ดิ ฉั นเห็นจริงแล้ วว่าท่าน
เป็นศาสดาพยากรณ์ 20 บรรพบุรุษของพวกเรานมัสการที่ภูเขานี้ แต่พวกท่านว่าสถานที่ที่
ควรนมัสการนั ้นคือกรุ งเยรู ซาเล็ม� 21 พระเยซู ตรัสกับนางว่า “หญิงเอ๋ย เชื่อเราเถิด จะมี
เวลาหนึ่ งที่พวกเจ้าจะมิได้ไหว้นมัสการพระบิดาเฉพาะที่ภูเขานี้ หรือที่กรุงเยรู ซาเล็ม 22 ซึ่ง
พวกเจ้า นมัสการนั ้น เจ้า ไม่ รู จ
้ ัก ซึ่ง พวกเรานมัสการเรารู จั
้ ก เพราะความรอดนั ้น เนื่ องมา
23
จากพวกยิว
แต่เวลานั ้นใกล้เข้ามาแล้ว และบัดนี้ ก็ถึงแล้ว คือเมื่อผู้ที่นมัสการอย่างถูก
ต้อง จะนมัสการพระบิ ดาด ้วยจิต วิญญาณและความจริง เพราะว่า พระบิดาทรงแสวงหา
13

ยอห์น 4:24
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คนเช่น นั ้น นมัสการพระองค์
พระเจ้า ทรงเป็น พระวิญญาณ และผู้ ที่ นม ัส การพระองค์
ต้องนมัสการด้วยจิต วิญญาณและความจริง� 25 นางทูล พระองค์ ว่า “ดิ ฉั นทราบว่า พระ
เมสสิ ยาห์ที่ เรียกว่า พระคริสต์ จะเสด็จมา เมื่อพระองค์ เสด็จมาพระองค์ จะทรงชีแ
้ จงทุก
26
27
สิง่ แก่ เรา � พระเยซู ตรัส กับ นางว่า “เราที่ พู ดก ับ เจ้า คือ ท่านผู้ นั ้น �
ขณะนั ้น สาวก
ของพระองค์ก็มาถึง และเขาประหลาดใจที่พระองค์ทรงสนทนากับผู้หญิง แต่ไม่มีใครถาม
ว่า “พระองค์ ทรงประสงค์ อะไร � หรือ “ทําไมพระองค์ จึง ทรงสนทนากับ นาง� 28 หญิง นั ้น
จึง ทิง้ หม้อ นํ้า ไว้และเข้าไปในเมืองและบอกคนทัง้ ปวงว่า 29 “มาด ู ท่านผู้ หน ่ง
ึ ที่ เล่า ถึง สิง่
สารพัดซึ่งฉั นได้กระทํา ท่านผูนี
้ ้ มิใช่พระคริสต์หรือ� 30 คนทัง้ หลายจึงพากันออกจากเมือง
ไปหาพระองค์ 31 ในระหว่างนั ้นพวกสาวกทูลเชิญพระองค์ว่า “พระอาจารย์เจ้าข้า เชิญรับ
ประทานเถิด� 32 แต่ พระองค์ ตรัสกับเขาว่า “เรามีอาหารรับประทานที่ ท่านทัง้ หลายไม่รู �
้
33 พวกสาวกจึง ถามกั นว ่า “มี ใครเอาอาหารมาถวายพระองค์ แล ้ว หรือ� 34 พระเยซู ตรัส
กับเขาว่า “อาหารของเราคือการกระทําตามพระทัยของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา และทําให้
งานของพระองค์ สําเร็จ 35 ท่านทัง้ หลายว่า อี กสี่ เดือนจะถึง ฤดู เก ี่ยวข้าวมิ ใช่ หรือ ดู เถิด
เราบอกท่านทัง้ หลายว่า เงยหน้าขึ้นดู นาเถิด ว่าทุ่งนาก็ ขาว ถึงเวลาเกี่ยวแล้ว 36 คนที ่เก
ี่ย วก็ กําลัง ได้ รบ
ั ค่า จ้าง และกําลัง สํ่า สมพืช ผลไว้สําหรับ ชีวิตน ิ รน
ั ดร์ เพื่อ ทัง้ คนหว่านและ
คนเกี่ยวจะชื่นชมยินดีด้วยกัน 37 เพราะในเรือ
่ งนี้ คําที่กล่าวไว้นี้ เป็นความจริง คือ ‘คนหนึ่ ง
หว่านและอีกคนหนึ่ งเกี่ยว� 38 เราใช้ท่านทัง้ หลายไปเกี่ยวสิง่ ที่ ท่านมิได้ลงแรงทํา คนอื่น
ได้ลงแรงทํา และท่านได้ประโยชน์ จากแรงของเขา� 39 ชาวสะมาเรียเป็นอันมากที่มาจาก
เมืองนั ้น ได้ เชื่อ ในพระองค์ เพราะคํา พยานของหญิง ผู้ นั ้น ที่ วา่ “ท่านเล่า ถึง สิง่ สารพัด ซึ่ง
ฉั นได้กระทํา�
24

ชาวสะมาเรียได้รบ
ั ความรอดเพิม
่ ขึ้นอีก
ฉะนั ้น เมื่อ ชาวสะมาเรียมาถึง พระองค์ เขาจึง ทูล เชิญ พระองค์ ให้ ประทั บอย ู่ กับ เขา
และพระองค์ ก็ ประทั บท ี่ นั่น สองวัน 41 และคนอื่น เป็ นอ ัน มากได้ เชื่อ เพราะพระดํารัส ของ
พระองค์ 42 เขาเหล่านั ้นพูดกับหญิงนั ้นว่า “ตัง้ แต่นี้ ไปที่เราเชื่อนั ้นมใช่
ิ เพราะคําของเจ้า แต่
เพราะเราได้ยน
ิ เอง และเรารู แน่
้ ว่าท่านองค์นี้ เป็นผู้ชว
้
่ ยโลกให้รอด คือพระคริสต์� 43 ครัน
ล่วงไปสองวัน พระองค์ ก็ เสด็จ ออกจากที่ นั่น ไปยัง แคว้น กาลิ ลี 44 เพราะพระเยซู เองทรง
เป็นพยานว่า “ศาสดาพยากรณ์ ไม่ได้รับเกียรติในบ้านเมืองของตน� 45 ฉะนั ้นเมื่อพระองค์
เสด็จไปถึงแคว้นกาลิลี ชาวกาลิลีได้ต้อนรับพระองค์ เพราะเขาได้เห็นทุกสิง่ ซึ่งพระองค์ได้
ทรงกระทําในเทศกาลเลี้ยง ณ กรุ งเยรู ซาเล็ม เพราะเขาทัง้ หลายได้ไปในเทศกาลเลี้ยงนั ้น
ด้วย
40

ทรงรักษาบุตรชายของขุนนาง

46 ฉะนั ้นพระเยซู จึงได้เสด็จไปยังหมู่บ้านคานาแคว้นกาลิลีอีก

อันเป็ นที่ซ่ึงพระองค์ทรง
กระทํา ให้ น้ํา กลายเป็น นํ้า องุน
่ และที่ เมืองคาเปอรนาอุ ม มี ขุนนางคนหนึ่ ง บุ ตรชายของ
ท่านป่วยหนั ก 47 เมื่อ ท่านได้ยน
ิ ข่าวว่า พระเยซู ได้ เสด็จ มาจากแคว้น ยู เดีย ไปยัง แคว้น กา
ลิ ลีแล้ว ท่านจึงไปทูลอ้อนวอนพระองค์ ให้เสด็จลงไปรักษาบุตรของตน เพราะบุตรจวนจะ
ตายแล้ว 48 พระเยซู จึงตรัสกับเขาว่า “ถ้าพวกท่านไม่เห็นหมายสําคัญและการมหัศจรรย์
ท่านก็จะไม่เชื่อ� 49 ขุนนางผูน
้ ั ้นทูลพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า ขอเสด็จไปก่อนที่บุตรของ
ข้าพระองค์ จะตาย� 50 พระเยซู ตรัสกั บท่านว่า “กลับไปเถิด บุ ตรชายของท่านจะไม่ตาย�
ท่านก็เชื่อพระดํารัสที่ พระเยซู ตรัสกับท่าน จึงทูลลาไป 51 ขณะที่ ท่านกลับไปนั ้น พวกผู้รับ
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ใช้ของท่านได้มาพบและเรียนท่านว่า “บุตรชายของท่านหายแล้ว�
ที่ บุ ตรค่อยทุเลาขึ้น นั ้น และพวกผู้ รับ ใช้ ก็ เรียนท่านว่า “ไข้ หายเมื่อ วานนี้ เวลาบ่ายโมง�
53 บิดาจึงรู ว
้ า่ ชัว่ โมงนั ้นเป็นเวลาที่พระเยซู ได้ตรัสกับตนว่า “บุตรชายของท่านจะไม่ตาย�
และท่านเองก็ เชื่อพร้อมทัง้ ครัวเรือนของท่านด้วย 54 นี่ เป็นการอัศจรรย์ที่ สองซึ่งพระเยซู
ทรงกระทํา เมื่อพระองค์เสด็จจากแคว้นยูเดียไปยังแคว้นกาลิลี

52 ท่านจึงถามถึงเวลา

5
ทรงรักษาคนป่วยที่สระเบธซาธา

1 หลังจากนั ้ นก็ถึงเทศกาลเลี้ยงของพวกยิว

และพระเยซู ก็เสด็จขึ้นไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม
ภาษาฮีบรู เรียกสระนั ้นว่า เบธซาธา เป็
นที ่ซ่ึงมีศาลาห้าหลัง 3 ในศาลาเหล่านั ้ นมีคนป่วยเป็ นอันมากนอนอยู่ คนตาบอด คนง่อย
คนผอมแห้ง กําลังคอยนํ้ากระเพื่อม 4 ด้วยมีทูตสวรรค์องค์หน่ง
ึ ลงมากวนนํ้าในสระนั ้นเป็
นครัง้ คราว เมื่อนํ้ากระเพื่อมนั ้น ผู้ใดก้าวลงไปในนํ้าก่อน ก็จะหายจากโรคที่เขาเป็นอยู่นั ้น
5 ที่ นั ่ นม ี ชายคนหนึ่ ง ป่ วยมาสามสิบ แปดปี แล้ว 6 เมื่อ พระเยซู ทอดพระเนตรคนนั ้น นอน
อยู่ และทรงทราบว่า เขาป่วยอยู่ อย่างนั ้น นานแล้ว พระองค์ ตรัส กับ เขาว่า “เจ้ าปรารถนา
จะหายโรคหรือ� 7 คนป่วยนั ้นทูลตอบพระองค์ ว่า “ท่านเจ้าข้า เมื่อนํ้ากําลังกระเพื่อมนั ้น
ไม่มีผู้ใดที่จะเอาตัวข้าพเจ้าลงไปในสระ และเมื่อข้าพเจ้ากําลังไป คนอื่นก็ลงไปก่อนแล้ว�
8 พระเยซู ตรัส กับ เขาว่า “จงลุก ขึ้น ยกแคร่ของเจ้า และเดิน ไปเถิด� 9 ในทันใดนั ้น คนนั ้
นก ็ หายโรค และเขาก็ ยกแคร่ของเขาเดิน ไป วัน นั ้น เป็ นว ัน สะบาโต 10 ดัง นั ้น พวกยิว จึง พู
ดก ับ ชายที่ หายโรคนั ้ นว ่า “วัน นี้ เป็ นว ัน สะบาโต ที่ เจ้ าแบกแคร่ไปนั ้ นก ็ ผิด พระราชบัญญั
ติ � 11 คนนั ้น จึง ตอบเขาเหล่านั ้ นว ่า “ท่านที่ รก
ั ษาข้าพเจ้า ให้หายโรคได้ สัง่ ข้าพเจ้า ว่า ‘จง
ยกแคร่ของเจ้า แบกเดิน ไปเถิด� ” 12 เขาเหล่า นั ้น ถามคนนั ้ นว ่า “คนที ่ สัง่ เจ้า ว่า ‘จงยก
แคร่ของเจ้า แบกเดิน ไปเถิด� นั ้น เป็น ผู้ ใด � 13 คนที ่ ได้ รับ การรักษาให้ หายโรคนั ้น ไม่ รู ้
ว่า เป็น ผู้ ใด เพราะพระเยซู เสด็จ หลบไปแล้ว เนื่ องจากขณะนั ้ นม ี คนอยู่ ที่ นั ่น เป็ นอ ัน มาก
14 ภายหลัง พระเยซู ได้ ทรงพบคนนั ้น ในพระวิหารและตรัส กับ เขาว่า “ดู เถิด เจ้ าหายโรค
แล้ว อย่าทําบาปอีก มิฉะนั ้นเหตุรา้ ยกว่านั ้นจะเกิดกับเจ้า� 15 ชายคนนั ้ นก็ได้ออกไปและ
บอกพวกยิวว่า ท่านที่ได้รักษาเขาให้หายโรคนั ้นคือพระเยซู 16 เหตุฉะนั ้นพวกยิวจึงข่มเหง
พระเยซู และแสวงหาโอกาสที่จะฆ่าพระองค์ เพราะพระองค์ทรงกระทําเช่นนั ้นในวันสะบา
โต 17 แต่พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “พระบิดาของเราก็ยงั ทรงกระทําการอยู่จนถึงบัดนี้ และ
เราก็ทําด้วย� 18 เหตุฉะนั ้นพวกยิวยิง่ แสวงหาโอกาสที่จะฆ่าพระองค์ มิใช่เพราะพระองค์
ล่วงกฎวันสะบาโตเท่านั ้น แต่ยังได้เรียกพระเจ้าว่าเป็นบิดาของตนด้วย ซึ่งเป็นการกระทํา
ตนเสมอกับ พระเจ้า 19 ดัง นั ้น พระเยซู ตรัส กับ เขาว่า “เราบอกความจริง แก่ ท่านทัง้ หลาย
ว่า พระบุตรจะกระทํา สิง่ ใดตามใจไม่ ได้ นอกจากที่ ได้ เห ็ นพระบิ ดาทรงกระทํา เพราะสิง่
ใดที่ พระบิดาทรงกระทํา สิ ่ง นั ้น พระบุตรจึง ทรงกระทํา ด้วย 20 เพราะว่า พระบิดาทรงรัก
พระบุตร และทรงสําแดงให้พระบุตรเห็นทุกสิง่ ที่ พระองค์ ทรงกระทํา และพระองค์ จะทรง
สําแดงให้พระบุตรเห็นการที่ยิง่ ใหญ่กว่านนอ
ั ้ ีก เพื่อท่านทัง้ หลายจะประหลาดใจ 21 เพราะ
พระบิดาทรงทําให้คนที่ตายแล้วฟื้ นขึ้นมาและมีชีวิตฉั นใด ถ้าพระบุตรปรารถนาจะกระทํา
ให้ผู้ใดมีชีวิตก็จะกระทําเหมือนกันฉั นนั ้น 22 เพราะว่าพระบิดามิได้ทรงพิพากษาผู้ใด แต่
พระองค์ได้ทรงมอบการพิพากษาทัง้ สิน
้ ไว้กับพระบุตร 23 เพื่อคนทัง้ ปวงจะได้ถวายเกียรติ
2 ในกรุ งเยรู ซาเล็มที่รม
ิ ประตูแกะมีสระอยูส
่ ระหนึ่ ง
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แด่ พระบุตรเหมือนที่ เขาถวายเกียรติ แด่ พระบิดา ผู้ ใดไม่ ถวายเกียรติ แด่ พระบุตร ผู้ นั ้ นก
็ ไม่ ถวายเกียรติ แด่ พระบิดาผู้ทรงใช้ พระบุตรมา 24 เราบอกความจริง แก่ ท่านทัง้ หลายว่า
ถ้า ผู้ ใดฟัง คํา ของเราและเชื่อ ในพระองค์ ผู้ ทรงใช้ เรามา ผู้ นั ้ นก ็ มี ชี วิ ตน ิ รน
ั ดร์ และไม่ ถู
กพิพากษา แต่ ได้ ผ่านพ้น ความตายไปสู่ ชี วิต แล้ว 25 เราบอกความจริง แก่ ท่านทัง้ หลาย
ว่า เวลาที่ กําหนดนั ้น ใกล้ จะถึง แล้ว และบัดนี้ ก็ ถึง แล้ว คือ เมื่อ ผู้ ที่ ตายแล้ว จะได้ยน
ิ พระ
สุรเสียงแห่งพระบุตรของพระเจ้า และบรรดาผู้ที่ได้ยินจะมีชีวต
ิ 26 เพราะว่าพระบิดาทรง
มี ชีวิตในพระองค์ เองฉั นใด พระองค์ ก็ได้ ทรงประทานให้พระบุ ตรมีชีวิตในพระองค์ ฉั น นั ้น
27 และได้ทรงประทานให้พระบุตรมีสิทธิอํานาจที่ จะพิพากษาด้วย เพราะพระองค์ทรงเป็ น
บุตรมนุษย์
การฟื้ นขึ้นมาสองแบบ

28 อย่า ประหลาดใจในข้อ นี้ เลย

เพราะใกล้ จะถึง เวลาที่ บรรดาผู้ ที่ อยู่ในอุโมงค์ ฝัง ศพจะ
ได้ยน
ิ พระสุรเสียงของพระองค์
คนทัง้ หลายที่ได้ประพฤติดีก็ฟื้ นขึ้นสู่
ชีวต
ิ และคนทัง้ หลายที่ได้ประพฤติชัวก
่ ็จะฟื้ นขึ้นสู่การพิพากษา
29 และจะได้ ออกมา

บรรดาพยานของพระเยซูวา่ ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า
เรา จะ ทํา สิง่ ใด ตาม อําเภอ ใจ ไม่ ได้ เรา ได้ยน
ิ อย่างไร เรา ก็ พิพากษา อย่าง นั ้น และ
การ พิพากษา ของ เรา ก็ ยุติธรรม เพราะ เรา มิ ได้ มุ ่ง ที่ จะ ทํา ตามใจ ของ เรา เอง แต่ ตามพ
ระประสงค์ของพระบิดาผู้ทรงใช้เรามา 31 ถ้าเราเป็นพยานถึงตัวเราเอง คําพยานของเรา
ก็ ไม่ จริง 32 มี อี กผู้ หน่งึ ที่ เป็น พยานถึง เรา และเรารู ว
้ า่ คํา พยานที่ พระองค์ ทรงเป็น พยาน
ถึง เรานั ้น เป็น ความจริง 33 ท่านทัง้ หลายได้ ใช้ คนไปหายอห์น และยอห์ นก ็ ได้ เป็น พยาน
ถึง ความจริง 34 เรามิ ได้ รับคํา พยานจากมนุษย์ แต่ ที่ เรากล่าวสิง่ เหล่า นี้ ก็ เพื่อ ให้ ท่านทัง้
หลายรอด 35 ยอห์น เป็น โคมที่ จุ ดสว่างไสว และท่านทัง้ หลายก็ พอใจที่ จะชื่นชมยินดี ชว
ั่
ขณะหนึ่ งในความสว่างของยอห์นนั ้น 36 แต่ คําพยานที่ เรามีนั้นยิง่ ใหญ่กว่าคําพยานของ
ยอห์น เพราะว่างานที่ พระบิดาทรงมอบให้เราทําให้สําเร็จ งานนี้ แหละเรากําลังทําอยู่เป็น
พยานถึงเราว่าพระบิดาทรงใช้เรามา 37 และพระบิดาผู้ทรงใช้เรามา พระองค์เองก็ได้ทรง
เป็นพยานถึงเรา ท่านทัง้ หลายไม่เคยได้ยน
ิ พระสุรเสียงของพระองค์ และไม่เคยเห็นรูปร่า
งของพระองค์ 38 และท่านทัง้ หลายไม่มีพระดํารัสของพระองค์อยูในตั
่
วท่าน เพราะว่าท่าน
ทัง้ หลายมิได้เชื่อในพระองค์ผู้ที่พระบิดาทรงใช้มานัน
้ 39 จงค้นดูในพระคัมภีร ์ เพราะท่าน
คิด ว่า ในพระคัมภีร ์นั้ นม ี ชี วิตน ิ รน
ั ดร์ และพระคัมภีร ์นั้น เป็น พยานถึง เรา 40 แต่ ท่านทัง้
หลายไม่ ยอมมาหาเราเพื่อ จะได้ ชีวต
ิ 41 เราไม่ รบ
ั เกียรติ จากมนุษย์ 42 แต่ เรารู ว้ า่ ท่านไม่
มีความรักพระเจ้าในตัวท่าน 43 เราได้มาในพระนามพระบิดาของเรา และท่านทัง้ หลายมิ
ได้ รับเรา ถ้าผู้ อ่น
ื จะมาในนามของเขาเอง ท่านทัง้ หลายก็ จะรับผู้ นั ้น 44 ผู้ ที่ ได้ รับยศศั กดิ์
จากกันเอง และมิได้แสวงหายศศั กดิ์ซ่ึงมาจากพระเจ้าเท่านั ้น ท่านจะเชื่อผู้นั้นได้ อย่างไร
45 อย่าคิดว่าเราจะฟ้องท่านทัง
้ หลายต่อพระบิดา มีผู้ฟ้องท่านแล้ว คือโมเสส ผู้ซึ่งท่านทัง้
หลายหวัง ใจอยู่ 46 ถ้า ท่านทัง้ หลายเชื่อ โมเสส ท่านทัง้ หลายก็ จะเชื่อ เรา เพราะโมเสสได้
เขียนกล่าวถึงเรา 47 แต่ถ้าท่านทัง้ หลายไม่เชื่อเรือ
่ งที่โมเสสเขียนแล้ว ท่านจะเชื่อถ้อยคํา
ของเราอย่างไรได้�
30

6

ทรงเลี้ยงคนห้าพัน (มธ 14:13-21; มก 6:32-44; ลก 9:10-17)
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1 ภายหลังเหตุการณ์ เหล่านี้ พระเยซูก็เสด็จไปข้ามทะเลกาลิลี

คือทะเลทิเบเรียส 2 คนเป็
นอันมากได้ตามพระองค์ไป เพราะเขาเหล่านั ้นได้เหน
็ การอัศจรรย์ที่พระองค์ได้ทรงกระทํา
ต่อ บรรดาคนป่วย 3 พระเยซู เสด็จ ขึ้น ไปบนภูเขาและประทั บก ับ เหล่า สาวกของพระองค์ ที่
นั ่น 4 ขณะนั ้นใกล้ จะถึงปัสกาซึ่งเป็นเทศกาลเลี้ยงของพวกยิวแล้ว 5 เมื่อพระเยซู ทรงเงย
พระพักตร์ทอดพระเนตรและเห็นคนเป็ นอันมากพากันมาหาพระองค์ พระองค์จึงตรัสกับ
ฟี ลิ ป ว่า “เราจะซื้อ อาหารที่ไหนให้ คนเหล่า นี้ กิน ได้� 6 พระองค์ ตรัสอย ่างนั ้น เพื่อ จะลอง
ใจฟี ลิป เพราะพระองค์ ทรงทราบแล้ วว ่า พระองค์ จะทรงกระทํา ประการใด 7 ฟี ลิ ป ทูล ตอบ
พระองค์ ว่า “สองร้อยเหรียญเดนาริอั นก ็ ไม่ พอซื้อ อาหารให้ เขากิ นก ัน คนละเล็ก ละน้ อย�
8 สาวกคนหนึ่ ง ของพระองค์ คื ออ ัน ดรู ว ์ น้องชายของซี โมนเปโตรทูล พระองค์ ว่า 9 “ที่ นี่ มี
เด็ก ชายคนหนึ่ งม ี ขนมข้าวบาร์เลย ์ หา้ ก้อนกับ ปลาเล็กๆสองตัว แต่ เท่ านั ้น จะพออะไรกับ
คนมากอย่างนี้ � 10 พระเยซู ตรัสว ่า “ให้คนทัง้ ปวงนั ่ง ลงเถิด� ที่ นั ่ นม ี หญ้า มาก คนเหล่า
นั ้นจึงนั ่งลง นั บแต่ผู้ชายได้ประมาณห้าพันคน 11 แล้วพระเยซู ก็ทรงหยิบขนมปังนั ้น และ
เมื่อขอบพระคุณแล้ว ก็ทรงแจกแก่พวกสาวก และพวกสาวกแจกแก่บรรดาคนที่นั่งอยูนั
่ ้น
และให้ ปลาด้วยตามที่ เขาปรารถนา 12 เมื่อ เขาทัง้ หลายกิ นอ ม
ิ่ แล้ว พระองค์ ตรัส กับ เหล่า
สาวกของพระองค์ว่า “จงเก็บเศษอาหารที่เหลือไว้ เพื่อไม่ให้มีสิ่งใดเสียไป� 13 เขาจึงเก็บ
เศษขนมข้าวบาร์เลย์หา้ ก้อนซึ่งเหลือจากที่ คนทัง้ หลายได้ กินแล้ วนัน
้ ใส่ กระบุงได้ สิ บสอง
14
กระบุงเต็ม เมื่อคนเหล่านั ้นได้เห็นการอัศจรรย์ซ่ึงพระเยซูได้ทรงกระทํา เขาก็พูดกันว่า
“แท้จริงท่านผู้นี้ เป็นศาสดาพยากรณ์ นั้นที่ทรงกําหนดให้เข้ามาในโลก�
พระเยซูทรงดําเนิ นบนนํ้า (มธ 14:22-36; มก 6:45-56)

15 เมื่อพระเยซูทรงทราบว่า เขาทัง
้ หลายจะมาจับพระองค์ไปตัง้ ให้เป็นกษัตริย์ พระองค์ก็

เสด็จไปที่ภูเขาอีกแต่ลําพัง 16 พอคํ่าลงเหล่าสาวกของพระองค์ก็ได้ลงไปที่ทะเล 17 แล้วลง
เรือข้ามฟากไปยังเมืองคาเปอรนาอุม มืดแล้วแต่ พระเยซู ก็ ยังมิได้ เสด็จไปถึงเขา 18 ทะเล
ก็ กําเริบขึ้นเพราะลมพัดกล้า 19 เมื่อเขาทัง้ หลายตี กรรเชียงไปได้ ประมาณห้าหกกิโลเมตร
เขาก็ เห็นพระเยซู เสด็จดําเนิ นมาบนทะเลใกล้ เรือ เขาต่างก็ ตกใจกลัว 20 แต่ พระองค์ ตรัส
แก่เขาว่า “นี่ เป็นเราเอง อย่ากลัวเลย� 21 ดังนั ้นเขาจึงรับพระองค์ข้น
ึ เรือด้วยความเต็มใจ
แล้วทันใดนั ้นเรือก็ถึงฝั่ งที่เขาจะไปนั ้น
การเทศนาของพระเยซูเกี่ยวกับอาหารแห่งชีวต
ิ

22 วัน รุ ง
่ ขึ้น

เมื่อ คนที่ อยู่ฝั่ งข้างโน้ น เห็นว ่า ไม่ มี เรืออ่ื นที ่ นั ่น เว้น แต่ ลํา ที่ เหล่ าสาวกของ
พระองค์ลงไปเพียงลําเดียว และเห็นว่าพระเยซูมิได้เสด็จลงเรือลํานั ้นไปกับเหล่าสาวก แต่
เหล่าสาวกของพระองค์ไปตามลําพังเท่านั ้น 23 (แต่มีเรือลําอื่นมาจากทิเบเรียส ใกล้สถาน
ที่ ที่ เขาได้ กิน ขนมปัง หลัง จากที่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้ ทรงขอบพระคุณ แล้ว� 24 เหตุ ฉะนั ้น
เมื่อประชาชนเห็นว่า พระเยซูและเหล่าสาวกไม่ได้อยูที
่ ่นั่น เขาจึงลงเรือไปและตามหาพระ
25
เยซูที่เมืองคาเปอรนาอุม ครัน
้ เขาได้พบพระองค์ที่ฝั่ งทะเลข้างโน้ นแล้ว เขาทัง้ หลายทูล
พระองค์ว่า “รับบี ท่านมาที่นี่ เมื่อไร� 26 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “เราบอกความจริงแก่ท่าน
ทัง้ หลายว่า ท่านทัง้ หลายตามหาเรามิใช่เพราะได้เหน
็ การอัศจรรย์นั ้น แต่เพราะได้กินขนม
ปังอม
ิ่ 27 อย่าขวนขวายหาอาหารที่ยอ
่ มเสื่อมสูญไป แต่จงหาอาหารที่ดํารงอยูถึ
่ งชีวตน
ิ ริ น
ั
ดร์ซ่ึงบุตรมนุษย์จะให้แก่ท่าน เพราะพระเจ้าคือพระบิดาได้ทรงประทับตรามอบอํานาจแก่
พระบุตรแล้ว� 28 แล ้ว เขาทัง้ หลายก็ ทูล พระองค์ ว่า “ข้าพเจ้า ทัง้ หลายจะต้องทํา ประการ
ใด จึง จะทํางานของพระเจ้า ได้� 29 พระเยซู ตรัส ตอบเขาว่า “งานของพระเจ้า นั ้น คือ การ
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ที่ ท่านเชื่อ ในท่านที่ พระองค์ ทรงใช้ มาน น
ั้ �
เขาทัง้ หลายจึง ทูล พระองค์ ว่า “ถ้า เช่น นั ้น
ท่านจะกระทําหมายสําคัญอะไร เพื่อข้าพเจ้าทัง้ หลายจะเห็นและเชื่อในท่าน ท่านจะกระทํา
การอะไรบ้าง 31 บรรพบุรุษ ของข้าพเจ้า ทัง้ หลายได้ กิน มานาในถิน
่ ทุ รก ัน ดารนั ้น ตามที่ มี
32
คําเขียนไว้ว่า ‘ท่านได้ให้เขากินอาหารจากสวรรค์� ” พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า “เราบอก
ความจริงแก่ท่านทัง้ หลายว่า มิใช่โมเสสที่ให้อาหารจากสวรรค์นั้นแก่ท่าน แต่พระบิดาของ
เราประทานอาหารแท้ซ่ึงมาจากสวรรค์ให้แก่ท่านทัง้ หลาย 33 เพราะว่าอาหารของพระเจ้า
นั ้น คือท่านที่ลงมาจากสวรรค์ และประทานชีวต
ิ ให้แก่โลก� 34 เขาทัง้ หลายจึงทูลพระองค์
ว่า “พระองค์ เจ้าข้า โปรดให้ อาหารนั ้น แก่ ข้าพเจ้า ทัง้ หลายเสมอไปเถิด� 35 พระเยซู ตรัส
กับเขาว่า “เราเป็นอาหารแห่งชีวต
ิ ผูที
้ ่มาหาเราจะไม่หวอ
ิ ีก และผูที
้ ่เชื่อในเราจะไม่กระหาย
อีกเลย 36 แต่เราได้บอกท่านทัง้ หลายแล้วว่า ท่านได้เห็นเราแล้วแต่ก็ไม่เชื่อ 37 สารพัดที่
พระบิดาทรงประทานแก่เราจะมาสู่เรา และผูที
้ ่มาหาเรา เราก็จะไม่ทิง้ เขาเลย 38 เพราะว่า
เราได้ลงมาจากสวรรค์ มิใช่เพื่อกระทําตามความประสงค์ของเราเอง แต่เพื่อกระทําตามพ
ระประสงค์ ของพระองค์ ผู้ ทรงใช้ เรามา 39 และพระประสงค์ ของพระบิดาผู้ทรงใช้ เรามา
นั ้น ก็คือให้เรารักษาบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ทรงมอบไว้กับเรา มิให้หายไปสักคนเดียว แต่ให้
ฟื้ นขึ้นมาในวันที่สุด 40 เพราะนี่ แหละเป็นพระประสงค์ของผู้ที่ทรงใช้เรามานั ้น ที่จะให้ทุก
คนที่ เห็นพระบุตร และเชื่อในพระบุตรได้ มี ชีวิตนิรน
ั ดร์ และเราจะให้ผู้นั ้นฟื้ นขึ้นมาในวัน
41
สุดท้าย�
พวกยิว จึ งบ ่ นพึม พํา กัน เรือ
่ งพระองค์ เพราะพระองค์ ตรัสว ่า “เราเป็น อาหาร
ซึ่งลงมาจากสวรรค์� 42 เขาทัง้ หลายว่า “คนนี้ เป็นเยซู ลูกชายของโยเซฟมิใช่หรือ พ่อแม่
ของเขาเราก็รู จ
้ ัก เหตุใดคนนี้ จึงพูดว่า ‘เราได้ลงมาจากสวรรค์� ” 43 พระเยซู จึงตรัสตอบ
เขาเหล่านั ้ นว ่า “อย่า บ่ นก ัน เลย 44 ไม่มี ผู้ ใดมาถึง เราได้ นอกจากพระบิดาผู้ทรงใช้ เรามา
จะทรงชักนํา ให้เขามา และเราจะให้ผู้ นั ้น ฟื้ นขึ้น มาในวัน สุดท้าย 45 มี คํา เขียนไว้ในคัมภีร ์
ศาสดาพยากรณ์ ว่า ‘ทุ กคนจะเรียนรู จ
้ ากพระเจ้า� เหตุ ฉะนั ้น ทุก คนที่ ได้ ยินได้ ฟัง และได้
เรียนรู จากพระบิ
้
ดาก็มาถึงเรา 46 ไม่มีผู้ใดได้เห็นพระบิดา นอกจากท่านที่มาจากพระเจ้า
ท่านนั ้นแหละได้ เห็นพระบิดาแล้ว 47 เราบอกความจริงแก่ ท่านทัง้ หลายว่า ผู้ที่ เชื่อในเรา
ก็มีชีวิตนิรน
ั ดร์ 48 เราเป็นอาหารแห่งชีวตน
ิ ัน
้ 49 บรรพบุรุษของท่านทัง้ หลายได้กินมานา
ในถิน
ิ 50 แต่ นี่ เป็น อาหารที่ ลงมาจากสวรรค์ เพื่อ ให้ผู้ ที่ ได้ กิน แล้ว
่ ทุ รก ัน ดารและสิน
้ ชีวต
ไม่ตาย 51 เราเป็นอาหารที่ ธาํ รงชีวต
ิ ซึ่งลงมาจากสวรรค์ ถ้าผู้ใดกินอาหารนี้ ผู้นั ้นจะมีชีวิ
ตนิรน
ั ดร์ และอาหารที่ เราจะให้เพื่อ เป็นชีวต
ิ ของโลกนั ้ นก็คือเนื้ อของเรา� 52 แล้วพวกยิ
วก็ทุ่มเถียงกันว่า “ผู้นี้ จะเอาเนื้ อของเขาให้เรากินได้อย่างไร� 53 พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า
“เราบอกความจริงแก่ท่านทัง้ หลายว่า ถ้าท่านไม่กินเนื้ อและดื่มโลหิตของบุตรมนุษย์ ท่าน
ก็ไม่มีชีวิตในตัวท่าน 54 ผู้ที่กินเนื้ อและดื่มโลหิตของเราก็มีชีวิตนิรน
ั ดร์ และเราจะให้ผู้นั ้น
ฟื้ นขึ้นมาในวันสุดท้าย 55 เพราะว่าเนื้ อของเราเป็นอาหารแท้และโลหิตของเราก็เป็นของ
ดื่มแท้ 56 ผู้ที่ กินเนื้ อและดื่มโลหิตของเรา ผู้นั ้ นก็อยู่ในเราและเราอยู่ในเขา 57 พระบิดา
ผู้ทรงดํารงพระชนม์ได้ ทรงใช้เรามาและเรามีชีวิตเพราะพระบิดานัน
้ ฉั นใด ผู้ที่ กินเรา ผู้นั ้
นกจ
็ ะมีชีวิตเพราะเราฉั นนั ้น 58 นี่ แหละเป็นอาหารซึ่งลงมาจากสวรรค์ ไม่เหมือนกับมานา
ที่พวกบรรพบุรุษของท่านได้กินและสิน
ิ ผู้ที่กินอาหารนี้ จะมีชีวิตนิรน
ั ดร์� 59 คําเหล่า
้ ชีวต
นี้ พระองค์ได้ตรัสในธรรมศาลา ขณะที่พระองค์ทรงสัง่ สอนอยูที
่ ่เมืองคาเปอรนาอุม
30

พวกสาวกไม่เข้าใจคําสัง่ สอนของพระเยซู (มธ 8:19-22; 10:36)
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“ถ้อยคําเหล่านี้ ยาก
นั ก ใครจะฟังได้� 61 เมื่อ พระเยซู ทรงทราบเองว่า เหล่า สาวกของพระองค์ บ่นถึง เรือ
่ งนั ้น
62
พระองค์ จึงตรัสกับเขาว่า “เรือ
่ งนี้ ทําให้ท่านทัง้ หลายลําบากใจหรือ
ถ้าท่านจะได้ เห็นบุ
ตรมนุษย์เสด็จขึ้นไปยังที่ ที่ ท่านอยู่แต่ ก่อนนั ้น ท่านจะว่าอย่างไร 63 จิ ตวิญญาณเป็ นที ่ให้
มีชว
ิ ส่วนเนื้ อหนั งไม่มีประโยชน์ อันใด ถ้อยคําซึ่งเราได้กล่าวกับท่านทัง้ หลายนั ้น เป็นจิต
ี ต
วิญญาณและเป็นชีวต
ิ 64 แต่ในพวกท่านมีบางคนที่ไม่เชื่อ� เพราะพระเยซูทรงทราบแต่
แรกว่าผู้ใดไม่เชื่อ และเป็นผู้ใดที่ จะทรยศพระองค์ 65 และพระองค์ตรัสว่า “เหตุฉะนั ้นเรา
จึง ได้ บอกท่านทัง้ หลายว่า ‘ไม่มี ผู้ ใดจะมาถึง เราได้ นอกจากพระบิดาของเราจะทรงโปรด
ประทานให้ ผู้ นั ้น � ” 66 ตัง้ แต่ นั ้น มาสาวกของพระองค์ หลายคนก็ ท้อถอยไม่ ติ ดตามพระ
องค์อีกต่อไป
60 ดังนั ้นเมื่อเหล่าสาวกของพระองค์หลายคนได้ฟังเช่นนั ้ นก็พูดว่า

คํากล่าวถึงความเชื่อของเปโตร

“ท่านทัง้ หลายก็จะจากเราไปด้วยหรือ� 68 ซีโมนเป
โตรทูล ตอบพระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า พวกข้า พระองค์ จะจากไปหาผู้ ใดเล่า พระองค์ มี
ถ้อยคําซึ่งให้มีชีวิตนริ น
ั ดร์ 69 และข้าพระองค์ทัง้ หลายก็เชื่อและแน่ ใจแล้วว่า พระองค์ทรง
เป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงดํารงพระชนม์� 70 พระเยซู ตรัสตอบเขาว่า “เรา
เลือกพวกท่านสิบสองคนมิใช่หรือ และคนหนึ่ งในพวกท่านเป็นมารร้าย� 71 พระองค์ทรง
หมายถึงยูดาสอิสคาริโอทบุตรชายซีโมน เพราะว่าเขาเป็นผูที
้ ่จะทรยศพระองค์ คือคนหนึ่ ง
ในอัครสาวกสิบสองคน
67 พระเยซูตรัสกับสิบสองคนนั ้ นว่า

7
การเลี้ยงในเทศกาลอยูเ่ พิงที่กรุ งเยรู ซาเล็ม

ภาย หลัง เหตุ การณ์ เหล่า นี้ พระ เยซู ก็ได้ เสด็จ ไป ใน แคว้น กา ลิ ลี ด้วย ว่า พระองค์ ไม่
ประสงค์ที่จะเสด็จไปในแคว้นยูเดีย เพราะพวกยิวหาโอกาสที่จะฆ่าพระองค์ 2 ขณะนั ้นใกล้
จะถึงเทศกาลอยู่เพิงของพวกยิวแล้ว 3 พวกน้ องๆของพระองค์ จึงทูลพระองค์ ว่า “จงออก
จากที่นี่ ไปยังแคว้นยูเดีย เพื่อเหล่าสาวกของท่านจะได้เห็นกิจการที่ท่านกระทํา 4 เพราะว่า
ไม่มีผูใดทํ
้
าสิง่ ใดลับๆ เมื่อผูน
้ ั ้นเองอยากให้ตัวปรากฏ ถ้าท่านกระทําการเหล่านี้ ก็จงสําแดง
5
ตัวให้ปรากฏแก่โลกเถิด� แม้พวกน้ องๆของพระองค์ก็มิได้เชื่อในพระองค์ 6 พระเยซูตรัส
กับพวกเขาว่า “ยังไม่ ถึงเวลาของเรา แต่ เวลาของพวกท่านมี อยู่เสมอ 7 โลกจะเกลียดชัง
พวกท่านไม่ได้ แต่โลกเกลียดชังเรา เพราะเราเป็นพยานว่าการงานของโลกนั ้นชัว่ 8 พวก
ท่านจงขึ้นไปในเทศกาลนั ้นเถิด เราจะยังไม่ข้น
ึ ไปในเทศกาลนั ้น เพราะว่ายังไม่ถึงกําหนด
เวลาของเรา� 9 เมื่อพระองค์ตรัสเช่นนั ้นแก่เขาแล้ว พระองค์ก็ยังประทับอยู่ในแคว้นกาลิ
ลี
1

พระเยซูทรงออกจากแคว้นกาลิลีเป็นการลับ

แต่ เมื่อ พวกน้ องๆของพระองค์ ข้น
ึ ไปในเทศกาลนั ้น แล้ว พระองค์ ก็ เสด็จ ตามขึ้น ไป
ด้วย แต่ ไปอย่างลับๆ ไม่ เปิด เผย 11 พวกยิว จึง มองหาพระองค์ ในเทศกาลนั ้น และถามว่า
“คนนั ้นอยูที
่ ่ไหน� 12 และประชาชนก็ซุบซิบกันถึงพระองค์เป็นอันมาก บางคนว่า “เขาเป็น
คนดี� คนอื่นๆว่า “มิใช่ แต่ เขาหลอกลวงประชาชนต่างหาก� 13 แต่ ไม่มี ผู้ ใดอาจพูด ถึง
พระองค์อย่างเปิดเผย เพราะกลัวพวกยิว
10

พระเยซูที่เทศกาลอยูเพิ
่ ง
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ครัน
้ ถึง วัน กลาง เทศกาล นั ้น พระ เยซู ได้ เสด็จ ขึ้น ไป ใน พระ วิหาร และ ทรง สัง่ สอน
พวกยิว คิด ประหลาดใจและพูด ว่า “คนนี้ จะรู ้ข้อความเหล่า นี้ ได้ อย่างไร ในเมื่อ ไม่ เคย
เรียนเลย� 16 พระเยซู จึง ตรัส ตอบเขาว่า “คํา สอนของเราไม่ ใช่ ของเราเอง แต่ เป็น ของ
พระองค์ผู้ทรงใช้เรามา 17 ถ้าผู้ใดตัง้ ใจประพฤติตามพระประสงค์ของพระองค์ ผู้นั ้นก็จะรู ้
ว่าคําสอนนั ้นมาจากพระเจ้า หรือว่าเราพูดตามใจชอบของเราเอง 18 ผูใดที
้
่พูดตามใจชอบ
ของตนเอง ผูนั
้ ้นย่อมแสวงหาเกียรติสําหรับตนเอง แต่ผูที
้ ่แสวงหาเกียรติให้พระองค์ผูทรง
้
19
ใช้ตนมา ผู้ นั ้น แหละเป็น คนจริง ไม่มี อธรรมอยู่ในเขาเลย
โมเสสได้ ให้พระราชบัญญัติ
แก่ท่านทัง้ หลายมิใช่หรือ และไม่มีผู้ใดในพวกท่านรักษาพระราชบัญญัตินั ้น ท่านทัง้ หลาย
หา โอกาส ที่ จะ ฆ่า เรา ทําไม� 20 คน เหล่า นั ้น ตอบ ว่า “ท่าน มี ผี สิ งอ ยู่ ใคร เล่า หา โอกาส
จะฆ่า ท่าน� 21 พระเยซู ตรัส ตอบเขาว่า “เราได้ ทํา สิง่ หนึ่ ง และท่านทัง้ หลายประหลาดใจ
22 โมเสสได้ ให้ ท่านทัง
้ หลายเข้า สุ หน ัต (มิใช่ ได้ มาจากโมเสส แต่ มาจากบรรพบุรุษ� และ
ในวัน สะบาโตท่านทัง้ หลายก็ ยงั ให้ คนเข้า สุ หน ัต 23 ถ้า ในวัน สะบาโตคนยัง เข้า สุ หน ัต
เพื่ อม ิ ให้ ละเมิด พระราชบัญญั ติ ของโมเสสแล้ว ท่านทัง้ หลายจะโกรธเรา เพราะเราทําให้
ชายผู้ หน ่งึ หายโรคเป็น ปกติ ในวัน สะบาโตหรือ 24 อย่า ตัดสิน ตามที่ เห ็ นภายนอก แต่ จง
ตัดสินตามชอบธรรมเถิด� 25 เพราะฉะนั ้นชาวกรุ งเยรู ซาเล็มบางคนจึงพูดว่า “คนนี้ มิใช่
หรือที่ เขาหาโอกาสจะฆ่าเสีย 26 แต่ ดู เถิด ท่านกําลังพู ดอย่างกล้าหาญและเขาทัง้ หลายก็
ไม่ ได้ ว่า อะไรท่านเลย พวกขุนนางรู แน่
้ แล ้ว หรือ ว่า คนนี้ เป็น พระคริสต์ แท้ 27 แต่ เรารู ว
้ า่
คนนี้ มาจากไหน แต่ เมื่อ พระคริสต์ เสด็จ มานั ้น จะไม่ มี ผู้ ใดรู เ้ ลยว่า พระองค์ มาจากไหน�
28 ดัง นั ้น พระเยซู จึง ทรงประกาศขณะที่ ทรงสัง
่ สอนอยู่ในพระวิหารว่า “ท่านทัง้ หลายรู จ
้ ัก
เรา และรู ้วา่ เรามาจากไหน แต่ เรามิ ได้ มาตามลําพัง เราเอง แต่ พระองค์ ผู้ ทรงใช้ เรามา
นั ้นทรงสัตย์จริง แต่ท่านทัง้ หลายไม่รู จั
้ กพระองค์ 29 แต่เรารู จ
้ ักพระองค์เพราะเรามาจาก
30
พระองค์ และพระองค์ ได้ ทรงใช้ เรามา�
เขาทัง้ หลายจึง หาโอกาสที่ จะจับ พระองค์ แต่
ไม่มี ผู้ ใดยื่นม ือ แตะต้องพระองค์ เพราะยัง ไม่ ถึง กําหนดเวลาของพระองค์ 31 และมี หลาย
คนในหมูป
่ ระชาชนนั ้นได้เชื่อในพระองค์และพูดว่า “เมื่อพระคริสต์เสด็จมานั ้น พระองค์จะ
ทรงกระทําอัศจรรย์มากยิง่ กว่าที่ผู้นี้ ได้กระทําหรือ� 32 เมื่อพวกฟาริสีได้ยินประชาชนซุบซิ
บกันเรือ
่ งพระองค์อย่างนั ้น พวกฟาริสีกับพวกปุโรหิตใหญ่จึงได้ใช้เจ้าหน้าที่ไปจับพระองค์
33 พระเยซูจึงตรัสกับเขาทัง
้ หลายว่า “เราจะอยูก
่ ับท่านทัง้ หลายอีกหน่ อยหนึ่ ง แล้วจะกลับ
34
ไปหาพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา
ท่านทัง้ หลายจะแสวงหาเราแต่จะไม่พบเรา และที่ ซ่ึงเรา
อยู่ นั้น ท่านจะไปไม่ ได้ � 35 พวกยิว จึง พู ดก ั นว ่า “คนนี้ จะไปไหน ที่ เราจะหาเขาไม่ พบ เขา
จะไปหาคนที่กระจัดกระจายไปอยู่ในหมู่พวกต่างชาติและสัง่ สอนพวกต่างชาติหรือ 36 เขา
หมายความว่า อย่างไรที่ พูด ว่า ‘ท่านทัง้ หลายจะแสวงหาเราแต่ จะไม่ พบเรา� และ ‘ที่ ซึ่ง
เราอยูน
่ ั ้นท่านจะไปไม่ได้� ”
14

15

พระวิญญาณบริสุทธิ์คือแม่น้ําประกอบด้วยชีวต
ิ
ในวัน สุดท้ายของเทศกาลซึ่ง เป็ นว ัน ใหญ่ นั ้น พระเยซู ทรงยืน และประกาศว่า “ถ้า ผู้
ใดกระหาย ผู้นั ้นจงมาหาเราและดื่ม 38 ผู้ที่ เชื่อในเรา ตามที่ พระคัมภีรได้
์ กล่าวไว้แล้วว่า
‘แม่น้าํ ที่มีน้าํ ประกอบด้วยชีวต
ิ จะไหลออกมาจากภายในผูนั
้ ้น� ” 39 (สิ่งที่พระองค์ตรัสนน
ั้
หมายถึงพระวิญญาณซึ่งผู้ที่เชื่อในพระองค์จะได้รับ เหตุว่ายังไม่ได้ประทานพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ให้ เพราะพระเยซูยงม
ั ิได้รับสง่าราศี�
37
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เห็นด้วยหรือต่อต้านพระเยซู

หลายคนจึงพูดว่า “แท้จริง ท่านผู้นี้ เป็นศาสดาพยากรณ์
นั ้น�
“ท่านผู้นี้ เป็นพระคริสต์� แต่ บางคนพูดว่า “พระคริสต์ จะมาจาก
กาลิลีหรือ 42 พระคัมภีรกล
์ ่าวไว้มิใช่หรือว่า พระคริสต์จะมาจากเชื้อสายของดาวิด และมา
จากเมืองเบธเลเฮมซึ่ง ดาวิด เคยอยู่ นั ้น � 43 เหตุ ฉะนั ้น ประชาชนจึ งม ี ความเห็น แตกแยก
กัน ในเรือ
่ งพระองค์ 44 บางคนใคร่จะจับ พระองค์ แต่ ไม่มี ผู้ ใดยื่นม ือ แตะต้องพระองค์ เลย
45 เจ้า หน้าที่ จึง กลับ ไปหาพวกปุโรหิต ใหญ่ และพวกฟาริสี และพวกนั ้น กล่าวกับ เจ้า หน้าที่
ว่า “ทําไมเจ้า จึง ไม่ จับ เขามา� 46 เจ้า หน้าที่ ตอบว่า “ไม่ เคยมี ผู้ ใดพูด เหมือนคนนั ้น เลย�
47 พวกฟาริสี ตอบเขาว่า “พวกเจ้า ถูก หลอกไปด้วยแล้ว หรือ 48 มี ผู้ ใดในพวกขุนนางหรือ
พวกฟาริสีเชื่อในผูน
้ ั ้นหรือ 49 แต่ประชาชนหมู่นี้ ที่ไม่รูพระราชบั
้
ญญัติก็ต้องถูกสาปแช่งอยู่
แล้ว� 50 นิ โคเดมัส (ผู้ที่ได้มาหาพระเยซูในเวลากลางคืนนั ้น และเป็นคนหนึ่ งในพวกเขา�
ได้ กล ่าวแก่ พวกเขาว่า 51 “พระราชบัญญัติ ของเราตัดสิน คนใดโดยที่ ยงั ไม่ ได้ ฟัง เขาก่อน
และรู ว้ า่ เขาได้ทําอะไรบ้างหรือ� 52 เขาทัง้ หลายตอบนิ โคเดมัสว่า “ท่านมาจากกาลิ ลีด้วย
หรือ จงค้นหาดู เถิด เพราะว่า ไม่ มี ศาสดาพยากรณ์ เก ิด ขึ้น มาจากกาลิ ลี� 53 ต่างคนต่าง
กลับไปบ้านของตน
40 เมื่อ ประชาชนได้ ฟั งด ัง นั ้น
41 คนอื่นๆก็ พูดว่า

8
หญิงที่ถูกจับกุมโทษฐานล่วงประเวณี

1 แต่ พระเยซู เสด็จไปยังภูเขามะกอกเทศ 2 ในตอนเช้าตรู พระองค์
่
เสด็จเข้าในพระวิหาร

อีก และ คน ทัง้ หลาย พา กัน มา หา พระองค์ พระองค์ ก็ ประ ทั บน ง
ั ่ และ สัง่ สอน เขา 3 พวก
ธรรมาจารย์ และพวกฟาริสี ได้ พาผู้ หญิง คนหนึ่ ง มาหาพระองค์ หญิง ผู้ นี้ ถู กจับ ฐานล่วง
ประเวณี และเมื่อเขาให้หญิงผู้นี้ ยืนอยู่ท่ามกลางฝูงชน 4 เขาทูลพระองค์ว่า “พระอาจารย์
เจ้าข้า หญิง คนนี้ ถู กจับ เมื่อ กําลัง ล่วงประเวณี อยู่ 5 ในพระราชบัญญั ติ นั ้น โมเสสสัง่ ให้เรา
เอาหินขว้างคนเช่นนี้ ให้ตาย ส่วนท่านจะว่าอย่างไรในเรือ
่ งนี้ � 6 เขาพูดอย่างนี้ เพื่อทดลอง
พระองค์ หวัง จะหาเหตุ ฟ้องพระองค์ แต่ พระเยซู ทรงน้ อมพระกายลงเอานิว
้ พระหัตถ์ เข ีย
7
นที่ดิน เหมือนดัง่ ว่าพระองค์ไม่ได้ยินพวกเขาเลย และเมื่อพวกเขายังทูลถามพระองค์อยู่
เรือ
่ ยๆ พระองค์ ก็ ทรงลุก ขึ้น และตรัส กับ เขาว่า “ผู้ ใดในพวกท่านที่ ไม่มี บาป ก็ ให้ ผู้ นั ้น เอา
หินขว้างเขาก่อน� 8 แล้วพระองค์ ก็ ทรงน้ อมพระกายลงและเอานิว
้ พระหัตถ์ เขียนที่ ดิ นอ
ีก 9 และเมื่อเขาทัง้ หลายได้ยน
ิ ดังนั ้น จึงรู ส
้ ํานึ กโดยใจวินิจฉั ยผิดชอบ เขาทัง้ หลายจึงออก
ไปที ละคนๆ เริม
่ จากคนเฒ่า คนแก่ จนหมด เหลือ แต่ พระเยซู ตามลําพั งก ับ หญิง ที่ ยงั ยืน
อยู่ที่ นั ้น 10 เมื่อพระเยซู ทรงลุกขึ้นแล้ว และมิได้ ทอดพระเนตรเห็นผู้ใด เห็นแต่ หญิงผู้นั ้น
พระองค์ตรัสกับนางว่า “หญิงเอ๋ย พวกเขาที่ฟ้องเจ้าไปไหนหมด ไม่มีใครเอาโทษเจ้าหรือ�
11 นางนั ้น ทูล ว่า “พระองค์ เจ้าข้า ไม่มี ผู้ ใดเลย� และพระเยซู ตรัส กับ นางว่า “เราก็ ไม่ เอา
โทษเจ้าเหมือนกัน จงไปเถิด และอย่าทําบาปอีก�
พระเยซูเป็นความสว่างของโลก (ยน 1:9)

“เราเป็น ความสว่างของโลก ผู้ ที่ ตามเรา
มาจะไม่เดินในความมืด แต่ จะมีความสว่างแห่งชีวต
ิ � 13 พวกฟาริสี จึงกล่าวกับพระองค์
ว่า “ท่านเป็นพยานให้แก่ตัวเอง คําพยานของท่านไม่เป็นความจริง� 14 พระเยซู ตรัสตอบ
เขาว่า “แม้ เราเป็น พยานให้แก่ ตัว เราเอง คํา พยานของเราก็ เป็น ความจริง เพราะเรารู ว
้ า่
12 อี กครัง
้ หนึ่ งพระเยซู ตรัสกับเขาทัง้ หลายว่า

ยอห์น 8:15

1214

ยอห์น 8:42

เรามาจากไหนและจะไปที่ ไหน แต่ พวกท่านไม่ รู ว่
้ าเรามาจากไหนและจะไปที่ ไหน 15 ท่าน
ทัง้ หลายย่อมพิพากษาตามเนื้ อหนั ง เรามิได้พิพากษาผู้ใด 16 แต่ถึงแม้ว่าเราจะพิพากษา
การพิพากษาของเราก็ ถูก ต้อง เพราะเรามิ ได้ พิพากษาโดยลําพัง แต่ เราพิพากษาร่วมกับ
พระบิดาผู้ทรงใช้เรามา 17 ในพระราชบัญญัติของท่านก็มีคําเขียนไว้ว่า ‘คําพยานของสอง
คนก็ เป็น ความจริง� 18 เราเป็น พยานให้ แก่ ตัว เราเองและพระบิดาผู้ทรงใช้ เรามาก็ เป็น
พยานให้แก่เรา� 19 เหตุฉะนั ้นเขาจึงทูลพระองค์ว่า “พระบิดาของท่านอยูที
่ ่ไหน� พระเยซู
ตรัสตอบว่า “ตัวเราก็ดี พระบิดาของเราก็ดี ท่านทัง้ หลายไม่รู จ
้ ัก ถ้าท่านรู จ
้ ักเรา ท่านก็จะ
20
รู จ
้ ักพระบิดาของเราด้วย� พระเยซูตรัสคําเหล่านี้ ที่คลังเงิน เมื่อกําลังทรงสัง่ สอนอยูใ่ น
พระวิหาร แต่ ไม่มี ผู้ ใดจั บก ุม พระองค์ เพราะว่า ยัง ไม่ ถึง กําหนดเวลาของพระองค์ 21 พระ
เยซูจึงตรัสกับเขาอีกว่า “เราจะจากไป และท่านทัง้ หลายจะแสวงหาเรา และจะตายในการ
บาปของท่าน ที่ซึ่งเราจะไปนั ้นท่านทัง้ หลายจะไปไม่ได้� 22 พวกยิวจึงพูดกันว่า “เขาจะฆ่า
ตัวตายหรือ เพราะเขาพูดว่า ‘ที่ซึ่งเราจะไปนั ้นท่านทัง้ หลายจะไปไม่ได้� ” 23 พระองค์ตรัส
กับเขาว่า “ท่านทัง้ หลายมาจากเบื้องล่าง เรามาจากเบื้องบน ท่านเป็นของโลกนี้ เราไม่ได้
เป็นของโลกนี้ 24 เราจึงบอกท่านทัง้ หลายว่า ท่านจะตายในการบาปของท่าน เพราะว่าถ้า
ท่านมิ ได้ เชื่อ ว่า เราเป็น ผู้ นั ้น ท่านจะต้องตายในการบาปของตัว� 25 เขาจึง ถามพระองค์
ว่า “ท่านคือใครเล่า� พระเยซู ตรัสกับเขาว่า “เราเป็นดังที่เราได้บอกท่านทัง้ หลายแต่แรก
นั ้น 26 เราก็ยงม
ั ีเรือ
่ งอีกมากที่จะพูดและพิพากษาท่าน แต่พระองค์ผู้ทรงใช้เรามานั ้นทรง
เป็นสัตย์จริง และสิง่ ที่เราได้ยน
ิ จากพระองค์ เรากล่าวแก่โลก� 27 เขาทัง้ หลายไม่เข้าใจว่า
พระองค์ ตรัสกับเขาถึงเรือ
่ งพระบิดา 28 พระเยซู จึงตรัสกับเขาว่า “เมื่อท่านทัง้ หลายจะได้
ยกบุตรมนุษย์ข้น
ึ ไว้แล้ว เมื่อ นั ้น ท่านก็ จะรู ว้ า่ เราคือ ผู้ นั ้น และรู ว้ า่ เรามิ ได้ ทํา สิง่ ใดตามใจ
ชอบ แต่ พระบิดาของเราได้ ทรงสอนเราอย่างไร เราจึง กล่าวอย่างนั ้น 29 และพระองค์ ผู้
ทรงใช้เรามาก็ทรงสถิตอยูก
่ ับเรา พระบิดามได้
ิ ทรงทิง้ เราไว้ตามลําพัง เพราะว่าเราทําตาม
ชอบพระทัย พระองค์ เสมอ � 30 เมื่อ พระองค์ ตรัสด ัง นี้ ก็ มี คนเป็ นอ ัน มากเชื่อ ในพระองค์
31 พระเยซู จึง ตรัสกับ พวกยิวท ี่ เชื่อ ในพระองค์ แล ้ วว ่า “ถ้า ท่านทัง
้ หลายดํารงอยู่ในคําของ
32
เรา ท่านก็เป็นสาวกของเราอย่างแท้จริง
และท่านทัง้ หลายจะรู จ
้ ักความจริง และความ
จริง นั ้น จะทําให้ ท่านทัง้ หลายเป็น ไทย� 33 เขาทัง้ หลายทูล ตอบพระองค์ ว่า “เราสืบ เชื้อ
สายมาจากอับ ราฮัม และไม่ เคยเป็น ทาสใครเลย เหตุ ไฉนท่านจึง กล่าวว่า ‘ท่านทัง้ หลาย
จะเป็น ไทย� ” 34 พระเยซู ตรัส ตอบเขาทัง้ หลายว่า “เราบอกความจริง แก่ ท่านว่า ผู้ ใดที่
ทําบาปก็ เป็น ทาสของบาป 35 ทาสนั ้ นม ิ ได้ อยู่ ในครัว เรือนตลอดไป พระบุตรต่างหากอยู่
ตลอดไป 36 เหตุฉะนั ้นถ้าพระบุตรจะทรงกระทําให้ท่านทัง้ หลายเป็นไทย ท่านก็จะเป็นไทย
จริงๆ 37 เรารู ว้ า่ ท่านทัง้ หลายเป็นเชื้อสายของอับราฮัม แต่ท่านก็หาโอกาสที่จะฆ่าเราเสีย
เพราะคํา ของเราไม่ มี โอกาสเข้า สู่ ใจของท่าน 38 เราพูด สิง่ ที่ เราได้ เห ็น จากพระบิดาของ
เรา และท่านทํา สิง่ ที่ ท่านได้ เห ็น จากพ่อ ของท่าน� 39 เขาทัง้ หลายจึง ทูล ตอบพระองค์ ว่า
“อับราฮัมเป็นบิดาของเรา� พระเยซูตรัสกับเขาทัง้ หลายว่า “ถ้าท่านทัง้ หลายเป็นบุตรของ
อับ ราฮัม แล้ว ท่านก็ จะทํา สิง่ ที่ อบ
ั ราฮัม ได้ กระทํา 40 แต่ บัดนี้ ท่านทัง้ หลายหาโอกาสที่ จะ
ฆ่า เรา ซึ่ง เป็น ผู้ ที่ ได้ บอกท่านถึง ความจริง ที่ เราได้ยน
ิ มาจากพระเจ้า อับ ราฮัม มิ ได้ กระทํา
อย่างนี้ 41 ท่านทัง้ หลายย่อมทํา สิง่ ที่ พ่อ ของท่านทํา� เขาจึง ทูล พระองค์ ว่า “เรามิ ได้ เก
ิดจากการล่วงประเวณี เรามีพระบิดาองค์เดียวคือพระเจ้า� 42 พระเยซู ตรัสกับเขาว่า “ถ้า
พระเจ้าเป็นพระบิดาของท่านแล้ว ท่านก็ จะรักเรา เพราะเรามาจากพระเจ้าและอยู่นี่ แล้ว
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เรามิได้มาตามใจชอบของเราเอง แต่พระองค์นั ้นทรงใช้เรามา
ถ้อยคําที่เราพูด นั ่นเป็นเพราะท่านทนฟังคําของเราไม่ได้ 44 ท่านทัง้ หลายมาจากพ่อของ
ท่านคือพญามาร และท่านใคร่จะทําตามความปรารถนาของพ่อท่าน มันเป็นฆาตกรตัง้ แต่
เดิมมา และมิได้ตัง้ อยู่ในความจริง เพราะความจริงมิได้อยู่ในมัน เมื่อมันพูดมุสามันก็พูด
ตามสันดานของมันเอง เพราะมันเป็นผูมุ
้ สา และเป็นพ่อของการมุสา 45 แต่ท่านทัง้ หลาย
มิ ได้ เชื่อ เรา เพราะเราพูด ความจริง 46 มี ผู้ ใดในพวกท่านหรือ ที่ ชี้ ให้ เห ็ นว ่า เราได้ ทําบาป
และถ้าเราพูดความจริง ทําไมท่านจึงไม่เชื่อเรา 47 ผู้ที่ มาจากพระเจ้าก็ ยอ
่ มฟังพระวจนะ
ของพระเจ้า เหตุ ฉะนั ้น ท่านจึง ไม่ ฟัง เพราะท่านทัง้ หลายมิ ได้ มาจากพระเจ้า� 48 พวก
ยิว จึง ทูล ตอบพระองค์ ว่า “ที่ เราพูด ว่า ท่านเป็น ชาวสะมาเรีย และมี ผี สิ งนั ้น ไม่ จร ิง หรือ�
49 พระเยซู ตรัส ตอบว่า “เราไม่ มี ผี สิง แต่ ว่า เราถวายพระเกียรติ แด่ พระบิดาของเรา และ
ท่านลบหลู่ เกียรติเรา 50 เรามิได้ แสวงหาเกียรติ ของเราเอง แต่มีผู้หาให้ และพระองค์นั้น
จะทรงพิพากษา 51 เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ถ้าผูใ้ ดรักษาคําของเรา ผูนั
้ ้นจะไม่ประสบ
ความตายเลย� 52 พวกยิวจึงทูลพระองค์ว่า “เดีย
๋ วนี้ เรารู แล
้ ้วว่าท่านมีผีสิง อับราฮัมและ
พวกศาสดาพยากรณ์ ก็ ตายแล้ว และท่านพูด ว่า ‘ถ้า ผู้ ใดรักษาคํา ของเรา ผู้ นั ้น จะไม่ ชิ ม
ความตายเลย� 53 ท่านเป็น ใหญ่ กว่า อับ ราฮัม บิดาของเราที่ ตายไปแล้ว หรือ พวกศาสดา
พยากรณ์ นั้ นก ็ ตายไปแล้ว ด้วย ท่านอวดอ้างว่า ท่านเป็น ผู้ ใดเล่า� 54 พระเยซู ตรัส ตอบว่า
“ถ้าเราให้เกียรติแก่ตัวเราเอง เกียรติของเราก็ไม่มีความหมาย พระองค์ผูทรงให้
้
เกียรติแก่
เรานั ้นคือพระบิดาของเรา ผู้ซึ่งพวกท่านกล่าวว่าเป็นพระเจ้าของพวกท่าน 55 ท่านไม่รู จั
้ ก
พระองค์ แต่เรารู จ
้ ักพระองค์ และถ้าเรากล่าวว่าเราไม่รูจั
้ กพระองค์ เราก็เป็นคนมุสาเหมือ
นกับท่าน แต่เรารู จ
้ ักพระองค์ และรักษาพระดํารัสของพระองค์ 56 อับราฮัมบิดาของท่าน
ชื่นชมยินดีที่จะได้เห็นวันของเรา และท่านก็ได้เห็นแล้วและมีความยินดี� 57 พวกยิวก็ทูล
พระองค์ว่า “ท่านอายุยงั ไม่ถึงห้าสิบปี และท่านเคยเห็นอับราฮัมหรือ� 58 พระเยซู ตรัสกับ
เขาว่า “เราบอกความจริงแก่ ท่านว่า ก่อนอับราฮัม บังเกิด มานั ้น เราเป็น� 59 คนเหล่า นั ้น
จึงหยิบก้อนหินจะขว้างพระองค์ แต่พระเยซูทรงหลบและเสด็จออกไปจากพระวิหาร เสด็จ
ผ่านท่ามกลางเขาเหล่านั ้น

9
ทรงรักษาชายตาบอดแต่กําเนิ ด
เมื่อ พระ เยซู เสด็จ ดําเนิ น ไป นั ้น พระองค์ ทอด พระเนตร เห็น ชาย คน หนึ่ ง ตาบอด แต่
กําเนิ ด 2 และพวกสาวกของพระองค์ทูลถามพระองค์ว่า “พระอาจารย์เจ้าข้า ใครได้ทําผิด
บาป ชายคนนี้ หรือบิดามารดาของเขา เขาจึงเกิดมาตาบอด� 3 พระเยซู ตรัสตอบว่า “มิใช่
ชายคนนี้ หรือบิดามารดาของเขาได้ทําบาป แต่เพื่อให้พระราชกิจของพระเจ้าปรากฏในตัว
เขา 4 เราต้องกระทําพระราชกิจของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาเมื่อยังวันอยู่ เมื่อถึงกลางคืน
ไม่มีผู้ใดทํางานได้ 5 ตราบใดที่ เรายังอยู่ในโลก เราเป็นความสว่างของโลก� 6 เมื่อตรัสด
ัง นั ้น แล้ว พระองค์ ก็ ทรงบ้วนนํ้าลายลงที่ ดิน แล ้ว ทรงเอานํ้าลายนั ้น ทํา เป็น โคลนทาที่ ตา
ของคนตาบอดนั ้น 7 แล ้วตรัสส ัง่ เขาว่า “จงไปล้างออกเสีย ในสระสิ โลอัม เถิด� (สิ โลอัม
แปลว่า ใช้ไป) เขาจึงไปล้างแล้วกลับเห็นได้ 8 เพื่อนบ้านและคนทัง้ หลายที่เคยเห็นชายคน
นั ้นเป็นคนตาบอดมาก่อน จึงพู ดกันว่า “คนนี้ มิใช่หรือที่ เคยนั ่งขอทาน� 9 บางคนก็ พูดว่า
“คนนั ้นแหละ� คนอื่นว่า “เขาคล้ายคนนั ้น� แต่เขาเองพูดว่า “ข้าพเจ้าคือคนนั ้น� 10 เขา
1
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ทัง้ หลายจึงถามเขาว่า “ตาของเจ้าหายบอดได้อย่างไร�
“ชายคนหนึ่ งชื่อเยซู
ได้ ทํา โคลนทาตาของข้าพเจ้า และบอกข้าพเจ้า ว่า ‘จงไปที่ สระสิ โลอัม แล้ว ล้างออกเสีย�
ข้าพเจ้าก็ได้ไปล้างตาจึงมองเห็นได้� 12 เขาทัง้ หลายจึงถามเขาว่า “ผูนั
้ ้นอยูที
่ ่ไหน� คนนั ้น
บอกว่า “ข้าพเจ้า ไม่ ทราบ � 13 เขาจึง พาคนที่ แต่ ก่อนตาบอดนั ้น ไปหาพวกฟาริสี 14 วัน ที่
พระเยซูทรงทําโคลนทาตาชายคนนั ้นให้หายบอดเป็นวันสะบาโต 15 พวกฟาริสีก็ได้ถามเขา
อีกว่า ทําอย่างไรตาเขาจึงมองเห็น เขาบอกคนเหล่านั ้นว่า “เขาเอาโคลนทาตาของข้าพเจ้า
และข้าพเจ้าก็ล้างออกแล้วจึงมองเห็น� 16 ฉะนั ้นพวกฟาริสีบางคนพูดว่า “ชายคนนี้ ไม่ได้
มาจากพระเจ้าเพราะเขามิได้รักษาวันสะบาโต� คนอื่นว่า “คนบาปจะทําการอัศจรรย์เช่น
นั ้น ได้ อย่างไร � พวกเขาก็ แตกแยกกัน 17 เขาจึง พู ดก ับ คนตาบอดอี กว่า “เจ้ าคิ ดอย ่างไร
เรือ
่ งคนนั ้น ในเมื่อ เขาได้ ทําให้ตาของเจ้า หายบอด� ชายคนนั ้น ตอบว่า “ท่านเป็น ศาสดา
พยากรณ์ � 18 แต่ พวกยิว ไม่ เชื่อ เรือ
่ งเกี่ยวกับ ชายคนนั ้ นว ่า เขาตาบอดและกลับ มองเห็น
จนกระทัง่ เขาได้ เรียกบิดามารดาของคนที่ ตากลับ มองเห็น ได้ นั้น มา 19 แล ้ว พวกเขาถาม
เขาทัง้ สองว่า “ชายคนนี้ เป็นบุตรชายของเจ้าหรือที่ เจ้ าบอกว่าตาบอดมาแต่ กําเนิ ด ทําไม
เดีย
๋ วนี้ เขาจึง มองเห็น� 20 บิ ดามารดาของชายคนนั ้น ตอบเขาว่า “เราทราบว่า คนนี้ เป็น
บุตรชายของเรา และทราบว่า เขาเกิด มาตาบอด 21 แต่ ไม่รู ว่
้ า ทําไมเดีย
๋ วนี้ เขาจึง มองเห็น
หรือใครทําให้ตาของเขาหายบอด เราก็ไม่ทราบ จงถามเขาเถิด เขาโตแล้ว เขาจะเล่าเรือ
่ ง
ของเขาเองได้� 22 ที่ บิ ดามารดาของเขาพู ดอย ่างนั ้ นก ็ เพราะกลัว พวกยิว เพราะพวกยิว
ตกลงกัน แล้ วว ่า ถ้า ผู้ ใดยอมรับว่า ผู้ นั้น เป็น พระคริสต์ จะต้องไล่ ผู้ นั ้น เสีย จากธรรมศาลา
23 เหตุ ฉะนั ้น บิดามารดาของเขาจึง พูด ว่า “จงถามเขาเถิด เขาโตแล้ว� 24 คนเหล่า นั ้น จึง
เรียกคนที่ แต่ ก่อนตาบอดนั ้น มาอีก และบอกเขาว่า “จงสรรเสริญ พระเจ้า เถิด เรารู อยู
้ ่ ว่า
ชายคนนั ้น เป็น คนบาป� 25 เขาตอบว่า “ท่านนั ้น เป็น คนบาปหรือ ไม่ ข้าพเจ้า ไม่ ทราบ สิ ่ง
เดียวที่ ข้าพเจ้า ทราบก็ คือ ว่า ข้าพเจ้า เคยตาบอด แต่ เดีย
๋ วนี้ ข้าพเจ้า มองเห็น ได้� 26 คน
เหล่า นั ้น จึง ถามเขาอี กว่า “เขาทํา อะไรกับ เจ้า บ้าง เขาทํา อย่างไรตาของเจ้า จึง หายบอด�
27 ชายคนนั ้น ตอบเขาว่า “ข้าพเจ้า บอกท่านแล้ว และท่านไม่ ฟัง ทําไมท่านจึง อยากฟั งอ
ีก ท่านอยากเป็น สาวกของท่านผู้ นั้น ด้วยหรือ� 28 เขาทัง้ หลายจึง เย้ย ชายคนนั ้ นว ่า “แก
เป็นศิษย์ของเขา แต่เราเป็นศิษย์ของโมเสส 29 เรารู ว้ า่ พระเจ้าได้ตรัสกับโมเสส แต่คนนั ้น
เราไม่ รู ว่
้ า เขามาจากไหน� 30 ชายคนนั ้น ตอบเขาว่า “เออ ช่างประหลาดจริงๆที่ พวกท่าน
ไม่ รู ว่
้ า ท่านผู้ นั้น มาจากไหน แต่ ท่านผู้ นั้น ยัง ได้ ทําให้ ตาของข้าพเจ้า หายบอด 31 พวกเรา
รู ้วา่ พระเจ้า มิ ได้ ฟัง คนบาป แต่ ถ้า ผู้ ใดนมัสการพระเจ้า และกระทํา ตามพระทัย พระองค์
พระองค์ก็ทรงฟังผู้นั ้น 32 ตัง้ แต่เริม
่ มีโลกมาแล้ว ไม่เคยมีใครได้ยินว่า มีผู้ใดทําให้ตาของ
คนที่ บอดแต่กําเนิ ดมองเห็นได้ 33 ถ้าท่านผู้นั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าแล้ว ก็จะทําอะไรไม่ได้
� 34 เขาทัง้ หลายตอบคนนั ้ นว ่า “แกเกิด มาในการบาปทัง้ นั ้น และแกจะมาสอนเราหรือ�
แล้วเขาจึงไล่ คนนั ้นเสีย 35 พระเยซู ทรงได้ยินว่าเขาได้ไล่ คนนั ้นเสียแล้ว และเมื่อพระองค์
ทรงพบชายคนนั ้น จึงตรัสกับ เขาว่า “เจ้ าเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าหรือ� 36 ชายคนนั ้น
ทูลตอบว่า “ท่านเจ้าข้า ผู้ใดเป็นพระบุตรนั ้น ซึ่งข้าพเจ้าจะเชื่อในพระองค์ได้� 37 พระเยซู
ตรัส กับ เขาว่า “เจ้ าได้ เห ็ นท่านแล้ว ทัง้ เป็น ผู้ นั้น เองที่ กําลัง พู ดอย ู่ กับ เจ้า� 38 เขาจึง ทูล
ว่า “พระองค์ เจ้าข้า ข้า พระองค์ เชื่อ � แล ้ว เขาก็ นม ัส การพระองค์ 39 พระเยซู ตรัสว ่า “เรา
เข้า มาในโลกเพื่อ การพิพากษา เพื่อ ให้ คนทัง้ หลายที่ มองไม่ เห ็ นกลับ มองเห็น และคนที่
มองเห็นกลับตาบอด� 40 เมื่อพวกฟาริสี บางคนที่ อยู่กับ พระองค์ ได้ ยินอย่างนั ้น จึงกล่าว
แก่พระองค์ว่า “เราตาบอดด้วยหรือ� 41 พระเยซูตรัสกับเขาว่า “ถ้าพวกท่านตาบอด พวก
ท่านก็จะไม่มีความผิดบาป แต่บัดนี้ ท่านพูดว่า ‘เรามองเห็น� เหตุฉะนั ้นความผิดบาปของ
11 เขาตอบว่า
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ท่านจึงยังมีอยู�
่

10
พระเยซูเป็นผู้เลี้ยงที่ดี

1 “เราบอกความจริงแก่ท่านว่า

ผู้ที่มิได้เข้าไปในคอกแกะทางประตู แต่ปีนเข้าไปทางอื่น

2 แต่ ผู้ที่ เข้าทางประตูก็ เป็ นผู้เลี้ยงแกะ 3 นายประตูจึงเปิ ดประตูให้

นั ้นเป็นขโมยและโจร
ผู้นั ้น และแกะย่อมฟังเสียงของท่าน ท่านเรียกชื่อแกะของท่าน และนําออกไป 4 เมื่อท่าน
ต้อนแกะของท่านออกไปแล้วก็เดินนําหน้า และแกะก็ตามท่านไปเพราะรู จ
้ ักเสียงของท่าน
5 คนแปลกหน้า แกะจะไม่ ตามเลย แต่ จะหนี ไปจากเขา เพราะไม่ รู ้จัก เสียงของคนแปลก
หน้า� 6 คํา อุปมานั ้น พระเยซู ได้ ตรัส กับ เขาทัง้ หลาย แต่ เขาไม่ เข ้า ใจความหมายของพระ
ดํารัสที่ พระองค์ ตรัสกับ เขาเลย 7 พระเยซู จึง ตรัสกับ เขาอีกว่า “เราบอกความจริงแก่ ท่าน
ว่า เราเป็น ประตู ของแกะทัง้ หลาย 8 บรรดาผู้ ที่ มาก ่อนเรานั ้น เป็น ขโมยและโจร แต่ ฝูง
แกะก็มิได้ฟังเขา 9 เราเป็นประตู ถ้าผู้ใดเข้าไปทางเรา ผูนั
้ ้นจะรอด และเขาจะเข้าออก แล
10
้ วจะพบอาหาร
ขโมยนั ้น ย่อมมาเพื่อ จะลัก และฆ่า และทําลายเสีย เราได้ มาเพื่อ เขาทัง้
หลายจะได้ ชีวต
ิ และจะได้ อย่างครบบริบูรณ์ 11 เราเป็นผู้เลี้ยงที่ ดี ผู้เลี้ยงที่ ดีนน
ั ้ ย่อมสละ
12
ชีวต
ิ ของตนเพื่อ ฝูง แกะ
แต่ ผู้ ที่ รับจ้างมิ ได้ เป็น ผู้ เลี้ยงแกะ และฝูง แกะไม่ เป็น ของเขา
เมื่อเห็นสุนัขป่ามา เขาจึงละทิง้ ฝูงแกะหนี ไป สุนัขป่าก็ชิงเอาแกะไปเสีย และทําให้ฝูงแกะ
กระจัดกระจายไป 13 ผูที
้ ่รับจ้างนั ้นหนี เพราะเขาเป็นลูกจ้างและไม่เป็นห่วงแกะเลย 14 เรา
เป็นผู้เลี้ยงที่ดี และเรารู จ
้ ักแกะของเรา และแกะของเราก็รู จั
้ กเรา 15 เหมือนพระบิดาทรง
รู จ
้ ักเรา เราก็รูจั
้ กพระบิดาด้วย และชีวต
ิ ของเรา เราสละเพื่อฝูงแกะ 16 แกะอื่นซึ่งมได้
ิ เป็น
ของคอกนี้ เราก็มีอยู่ แกะเหล่านั ้นเราก็ต้องพามาด้วย และแกะเหล่านั ้นจะฟังเสียงของเรา
แลว
้ จะรวมเป็นฝูงเดียว และมีผู้เลี้ยงเพียงผูเดี
้ ยว 17 ด้วยเหตุนี้พระบิดาของเราจึงทรงรัก
เรา เพราะเราสละชีวต
ิ ของเรา เพื่อจะรับชีวตน
ิ ัน
้ คืนมาอีก 18 ไม่มีผู้ใดชิงชีวต
ิ ไปจากเราได้
แต่เราสละชีวตด
ิ ้วยใจสมัครของเราเอง เรามีสิทธิที่จะสละชีวตน
ิ น
ั ้ และมีสิทธิที่จะรับคืนอ
ีก พระบัญชานี้ เราได้รบ
ั มาจากพระบิดาของเรา� 19 พระดํารัสนี้จึงทําให้พวกยิวแตกแยก
กั นอ ีก 20 พวกเขาหลายคนพูด ว่า “เขามี ผี สิ งและเป็น บ้า ท่านฟัง เขาทําไม� 21 พวกอื่ นก ็
พูดว่า “คําอย่างนี้ ไม่เป็นคําของผู้ที่มีผีสิง ผีจะทําให้คนตาบอดมองเห็นได้หรือ�
พระเยซูทรงเปิดเผยว่าพระองค์เป็นพระเจ้า

22 ขณะนั ้นเป็ นเทศกาลเลี้ยงฉลองพระวิหารที่ กรุ งเยรู ซาเล็ม

และเป็นฤดู หนาว 23 พระ
เยซู ทรงดําเนิ นอยู่ในพระวิหารที่ เฉลียงของซาโลมอน 24 แล้วพวกยิวก็พากันมาห้อมล้อม
พระองค์ ไว้ และทูล พระองค์ ว่า “จะทําให้ เราสงสัย นานสัก เท่าใด ถ้า ท่านเป็น พระคริสต์ ก็
จงบอกเราให้ ชด
ั แจ้ง เถิด� 25 พระเยซู ตรัส ตอบเขาทัง้ หลายว่า “เราได้ บอกท่านทัง้ หลาย
แล้ว และท่านไม่ เชื่อ การซึ่ง เราได้ กระทํา ในพระนามพระบิดาของเราก็ เป็น พยานให้ แก่
เรา 26 แต่ท่านทัง้ หลายไม่เชื่อ เพราะท่านมิได้เป็นแกะของเรา ตามที่ เราได้ บอกท่านแล้ว
27 แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา และเรารู จ
้ ักแกะเหล่านั ้น และแกะนั ้นตามเรา 28 เรา
ให้ ชี วิตน ิ รน
ั ดร์แก่ แกะนั ้น และแกะนั ้น จะไม่ พินาศเลย และจะไม่ มี ผู้ ใดแย่ง ชิง แกะเหล่า
นั ้นไปจากมือของเราได้ 29 พระบิดาของเราผู้ประทานแกะนั ้นให้แก่เราเป็นใหญ่กว่าทุกสิง่
และไม่มีผู้ใดสามารถชิงแกะนั ้นไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาของเราได้ 30 เรากับพระบิดา
ของเราเป็ นอ ัน หนึ่ งอ ัน เดียวกัน� 31 พวกยิว จึง หยิ บก ้อนหิน ขึ้น มาอีก จะขว้างพระองค์ ให้
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ตาย
“เราได้ สําแดงให้ท่านเห็น การดี หลายประการซึ่ง มาจาก
พระบิดาของเรา ท่านทัง้ หลายหยิบก้อนหินจะขว้างเราให้ตายเพราะการกระทําข้อใดเล่า�
33 พวกยิ วท ูล ตอบพระองค์ ว่า “เราจะขว้างท่านมิ ใช่ เพราะการกระทํา ดี แต่ เพราะการพูด
หมิน
่ ประมาท เพราะท่านเป็น เพียงมนุษย์ แต่ ตัง้ ตัว เป็น พระเจ้า� 34 พระเยซู ตรัส ตอบเขา
ว่า “ในพระราชบัญญัติ ของท่านมี คําเขียนไว้มิใช่หรือว่า ‘เราได้ กล่าวว่า ท่านทัง้ หลายเป็น
พระ� 35 ถ้าพระองค์ได้ทรงเรียกผูที
้ ่รับพระวจนะของพระเจ้าว่าเป็นพระ และจะฝ่าฝืนพระ
คัมภีร ไม่
์ ได้ 36 ท่านทัง้ หลายจะกล่าวหาท่านที่ พระบิดาได้ ทรงตัง้ ไว้ และทรงใช้ เข ้า มาใน
โลกว่า ‘ท่านกล่าวคําหมิน
่ ประมาท� เพราะเราได้กล่าวว่า ‘เราเป็นบุตรของพระเจ้า� อย่าง
37
นั ้น หรือ
ถ้า เราไม่ ปฏิบัติ พระราชกิจ ของพระบิดาของเรา ก็ อย่า เชื่อ ในเราเลย 38 แต่
ถ้า เราปฏิ บั ติ พระราชกิ จน น
ั ้ แม้ว ่า ท่านมิ ได้ เชื่อ ในเรา ก็ จงเชื่อ เพราะพระราชกิ จน น
ั ้ เถิด
เพื่อท่านจะได้รู และเชื
้
่อว่าพระบิดาทรงอยูใ่ นเรา และเราอยูใ่ นพระบิดา� 39 พวกเขาจึงหา
โอกาสจับพระองค์อีกครัง้ หนึ่ ง แต่พระองค์ทรงรอดพ้นจากมือเขาไปได้
32 พระเยซู จึง ตรัส กับ เขาว่า

พระเยซูเสด็จไปยังสถานที่ซ่ึงพระองค์ทรงรับบัพติศมา

40 พระองค์ เสด็จ ไปฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้างโน้ นอ ีก

และไปถึง สถานที่ ที่ ยอห์น ให้บัพ ติศ
มาเป็ นครงั ้ แรก และพระองค์ทรงพักอยู่ที่นั่น 41 คนเป็ นอันมากพากันมาหาพระองค์ และ
กล่าวว่า “ยอห์ นม ิ ได้ ทําการอัศจรรย์ ใดๆเลย แต่ ทุ กสิ่ ง ซึ่ง ยอห์น ได้ กล ่าวถึง ท่านผู้ นี้ เป็น
ความจริง� 42 และมีคนหลายคนที่นั่นได้เชื่อในพระองค์

11
ลาซารัสได้ฟื้นขึ้นมาจากความตาย
มี ชายคนหนึ่ ง ชื่อ ลาซารัส กําลัง ป่วยอยู่ ที่ หมู่ บ้านเบธานี ซึ่ง เป็น เมืองที่ มาร ีย์ และมาร
ธาพี่สาวของเธออยู่นั ้น 2 (มารีย์ผู้นี้ คือหญิงที่ เอานํ้ามันหอมชโลมองค์ พระผู้เป็นเจ้า และ
เอาผมของเธอเช็ดพระบาทของพระองค์ ลาซารัสน้องชายของเธอกําลังป่วยอยู�
่ 3 ดังนั ้น
พี่สาวทัง้ สองนั ้นจึงให้คนไปเฝ้าพระองค์ ทูลว่า “พระองค์ เจ้าข้า ดู เถิด ผู้ที่ พระองค์ ทรงรัก
นั ้น กําลัง ป่วยอยู�
่ 4 เมื่อ พระเยซู ทรงได้ยน
ิ แล้ วก ็ตรัสว ่า “โรคนั ้น จะไม่ ถึง ตาย แต่ เก ิด ขึ้น
เพื่อ เชิดชู พระเกียรติ ของพระเจ้า เพื่อ พระบุตรของพระเจ้า จะได้ รบ
ั เกียรติ เพราะโรคนั ้น�
5 พระเยซู ทรงรัก มารธาและน้ องสาวของเธอและลาซารัส 6 ดัง นั ้ นคร ั ้นพระองค์ ทรงได้ ยิ
นว ่า ลาซารัส ป่วยอยู่ พระองค์ ยัง ทรงพัก อยู่ ที่ ที่ พระองค์ ทรงอยู่ นั้ นอ ีก สองวัน 7 หลัง จาก
นั ้น พระองค์ ก็ ตรัส กับ พวกสาวกว่า “ให้ เราเข้าไปในแคว้น ยู เดี ยก ั นอ ีก เถิด� 8 พวกสาวก
ทูล พระองค์ ว่า “พระอาจารย์ เจ้าข้า เมื่อ เร็วๆนี้ พวกยิว หาโอกาสเอาหิน ขว้างพระองค์ ให้
ตาย แล ้ว พระองค์ ยงั จะเสด็จ ไปที่ นั่ นอ ีก หรือ� 9 พระเยซู ตรัส ตอบว่า “วัน หนึ่ งม ี สิ บสอง
ชัว่ โมงมิใช่หรือ ถ้าผู้ใดเดินในตอนกลางวันเขาก็จะไม่สะดุด เพราะเขาเห็นความสว่างของ
โลกนี้ 10 แต่ ถ้า ผู้ ใดเดิน ในตอนกลางคืน เขาก็ จะสะดุด เพราะไม่ มี ความสว่างในตัว เขา�
11 พระองค์ ตรัสด ัง นั ้น แล้ว จึง ตรัส กับ เขาว่า “ลาซารัส สหายของเราหลับ ไปแล้ว แต่ เราไป
เพื่อจะปลุกเขาให้ตื่น� 12 พวกสาวกของพระองค์ทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า ถ้าเขาหลับอยเู่ ขา
ก็ จะสบายดี� 13 แต่ พระเยซู ตรัส ถึง ความตายของลาซารัส แต่ พวกสาวกคิด ว่า พระองค์
ตรัส ถึง การนอนหลับ พัก ผ่อน 14 ฉะนั ้น พระเยซู จึง ตรัส กับ เขาตรงๆว่า “ลาซารัส ตายแล้ว
15 เพื่อ เห็น แก่ ท่านทัง
้ หลายเราจึง ยินดี ที่ เรามิ ได้ อยู่ ที่ นั่น เพื่อ ท่านจะได้ เชื่อ แต่ ให้ เราไป
16
หาเขากันเถิด�
โธมัสที่ เรียกว่า ดิดุมัส จึงพูดกับเพื่อนสาวกว่า “ให้พวกเราไปด้วยเถิด
1
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17 ครัน
้ พระเยซูเสด็จมาถึงก็ทรงทราบว่า

เพื่อจะได้ตายด้วยกันกับพระองค์�
เขาเอาลาซา
รัสไปไว้ในอุโมงค์ฝังศพสี่วน
ั แล้ว 18 หมู่บ้านเบธานี อยู่ใกล้กรุ งเยรู ซาเล็ม ห่างกันประมาณ
สามกิโลเมตร 19 พวกยิวหลายคนได้มาหามารธาและมารีย์ เพื่อจะปลอบโยนเธอเรือ
่ งน้ อง
ชายของเธอ 20 ครัน
้ มารธารูข
้ ่าวว่าพระเยซูกําลังเสด็จมา เธอก็ออกไปต้อนรับพระองค์ แต่
มาร ีย์ นั่ง อยู่ ในเรือน 21 มารธาจึง ทูล พระเยซู ว่า “พระองค์ เจ้าข้า ถ้า พระองค์ อยู่ ที่ นี่ น้ อง
ชายของข้า พระองค์ คงไม่ ตาย 22 แต่ ถึง แม้ เดีย
๋ วนี้ ข้า พระองค์ ก็ ทราบว่า สิ ่ง ใดๆที่ พระองค์
จะทูล ขอจากพระเจ้า พระเจ้า จะทรงโปรดประทานแก่ พระองค์ � 23 พระเยซู ตรัส กับ เธอ
ว่า “น้ องชายของเจ้า จะฟื้ นขึ้น มาอีก� 24 มารธาทูล พระองค์ ว่า “ข้า พระองค์ ทราบแล้ วว
่า เขาจะฟื้ นขึ้น มาอีก ในวัน สุดท้ายเมื่อ คนทัง้ ปวงจะฟื้ นขึ้น มา� 25 พระเยซู ตรัส กับ เธอว่า
“เราเป็นเหตุให้คนทัง้ ปวงเป็นขึ้นและมีชีวต
ิ ผู้ที่เชื่อในเรานั ้น ถึงแม้ว่าเขาตายแล้วก็ยงั จะ
มี ชี วิตอ ีก 26 และผู้ ใดที่ มี ชี วิต และเชื่อ ในเราจะไม่ ตายเลย เจ้ าเชื่อ อย่างนี้ ไหม � 27 มาร
ธาทูลพระองค์ว่า “เชื่อ พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์เชื่อว่า พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์ พระ
บุตรของพระเจ้า ที่จะเสด็จมาในโลก� 28 เมื่อเธอทูลดังนี้ แล้ว เธอก็กลับไปและเรียกมารีย์
น้ องสาวกระซิบ ว่า “พระอาจารย์เสด็จ มาแล้ว และทรงเรียกเจ้า� 29 เมื่อ มารีย์ได้ ยิน แล้ว
เธอก็ รีบลุก ขึ้น ไปเฝ้า พระองค์ 30 ฝ่ายพระเยซู ยงั ไม่ เสด็จ เข้าไปในเมือง แต่ ยัง ประทั บอย ู่
ณ ที่ซึ่งมารธาพบพระองค์นั ้น 31 พวกยิวที่อยู่กับมารีย์ในเรือนและกําลังปลอบโยนเธออยู่
เมื่อ เห็น มารีย์ รีบลุก ขึ้น และเดิน ออกไปจึง ตามเธอไปพู ดก ั นว ่า “เธอจะไปร้องไห้ ที่ อุโมงค์
� 32 ครัน
้ มารีย์ มาถึงที่ ซ่ึง พระเยซู ประทั บอย ู่ และเห็น พระองค์ แล้ว จึง กราบลงที่ พระบาท
ของพระองค์ทูลว่า “พระองค์ เจ้าข้า ถ้าพระองค์ ประทั บอยู่ที่ นี่ น้ องชายของข้าพระองค์คง
ไม่ตาย� 33 ฉะนั ้นเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นเธอร้องไห้ และพวกยิวที่มากับเธอร้องไห้
ด้วย พระองค์ ก็ ทรงครํา่ ครวญร้อนพระทัย และทรงเป็น ทุกข์ 34 และตรัส ถามว่า “พวกเจ้า
เอาศพเขาไปไว้ที่ไหน � เขาทูล พระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า เชิญ เสด็จ มาดู เถิด � 35 พระ
เยซูทรงพระกันแสง 36 พวกยิวจึงกล่าวว่า “ดูเถิด พระองค์ทรงรักเขาเพียงไร� 37 และบาง
คนก็พูดว่า “ท่านผู้นี้ ทําให้คนตาบอดมองเห็น จะทําให้คนนี้ ไม่ตายไม่ได้หรือ�
พระเยซูที่อุโมงค์ฝังศพ บรรดาเพื่อนของมารียได้
์ กลับใจเสียใหม่

38 พระเยซู ทรงครํา
่ ครวญร้อนพระทั ยอีก

จึงเสด็จมาถึ งอุโมงค์ ฝังศพ อุโมงค์ ฝังศพนั ้น
เป็นถํ้า มีศิลาวางปิดปากไว้
“จงเอาศิลาออกเสีย� มารธาพี่สาวของผู้
ตายจึงทูลพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า ป่านนี้ ศพมีกลน
ิ่ เหม็นแล้ว เพราะว่าเขาตายมาสี่วน
ั
แล้ว� 40 พระเยซูตรัสกับเธอว่า “เราบอกเจ้าแล้วมิใช่หรือว่า ถ้าเจ้าเชื่อ เจ้าก็จะได้เห็นสง่า
ราศี ของพระเจ้า� 41 พวกเขาจึง เอาศิลาออกเสีย จากที่ ซ่ึง ผู้ ตายวางอยู่ นั ้น พระเยซู ทรง
แหงนพระพักตร์ข้น
ึ ตรัสว ่า “ข้า แต่ พระบิดา ข้า พระองค์ ขอบพระคุณ พระองค์ ที่ พระองค์
ทรงโปรดฟังข้าพระองค์ 42 ข้าพระองค์ทราบว่า พระองค์ทรงฟังข้าพระองค์อยูเสมอ
่
แต่ที่
ข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้ ก็เพราะเห็นแก่ประชาชนที่ยน
ื อยู่ที่นี่ เพื่อเขาจะได้เชื่อว่าพระองค์
ทรงใช้ข้าพระองค์มา� 43 เมื่อพระองค์ตรัสดังนั ้นแล้ว จึงเปล่งพระสุรเสียงตรัสว่า “ลาซา
รัสเอ๋ย จงออกมาเถิด� 44 ผู้ตายนั ้นก็ออกมา มีผ้าพันศพพันมือและเท้า และที่หน้าก็มีผ้า
พันอยูด้
่ วย พระเยซูตรัสกับเขาทัง้ หลายว่า “จงแก้แล้วปล่อยเขาไปเถิด� 45 ดังนั ้นพวกยิว
หลายคนที่มาหามารีย์และได้เห็นการกระทําของพระเยซู ก็เชื่อในพระองค์ 46 แต่พวกเขา
บางคนไปหาพวกฟาริสี และเล่าเหตุการณ์ ที่พระเยซูได้ทรงกระทําให้ฟัง
39 พระเยซู ตรัสว ่า

ยอห์น 11:47
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พวกปุโรหิตใหญ่กับพวกฟาริสีหาโอกาสที่จะฆ่าพระเยซูเสีย

ฉะนั ้น พวกปุโรหิต ใหญ่ และพวกฟาริสี ก็ เรียกประชุม สมาชิก สภาแล้ วว ่า “เราจะทํา
อย่างไรกัน เพราะว่า ชายผู้ นี้ ทําการอัศจรรย์ หลายประการ 48 ถ้า เราปล่อยเขาไว้ อย่างนี้
คนทัง้ ปวงจะเชื่อ ถือ เขา แล ้ว พวกโรมก็ จะมาริบ เอาทัง้ ที่ และชนชาติ ของเราไป� 49 แต่
คนหนึ่ งในพวกเขา ชื่อคายาฟาสเป็นมหาปุโรหิตประจําการในปี นั ้น กล่าวแก่ เขาทัง้ หลาย
ว่า “ท่าน ทัง้ หลาย ไม่ รู ้ อะไร เสีย เลย 50 และ ไม่ พิจารณา ด้วย ว่า จะ เป็น ประโยชน์ แก่ เรา
ทัง้ หลาย ถ้า จะให้ คนตายเสียคนหนึ่ ง เพื่อ ประชาชน แทนที่ จะให้ คนทัง้ ชาติ ต้องพินาศ�
51 เขามิ ได้ กล ่า วอย่างนั ้น ตามใจชอบ แต่ เพราะว่า เขาเป็ น มหาปุโรหิต ประจํา การในปี นั ้น
จึง พยากรณ์ ว่า พระเยซู จะสิน
้ พระชนม์ แทนชนชาติ นั ้น 52 และมิ ใช่ แทนชนชาติ นั้น อย่าง
เดียว แต่ เพื่อ จะรวบรวมบุตรทัง้ หลายของพระเจ้า ที่ กระจัดกระจายไปนั ้น ให้เข ้า เป็น พวก
เดียวกัน 53 ตัง้ แต่ วัน นั ้น เป็นต้น มา เขาทัง้ หลายจึง ปรึกษากัน จะฆ่า พระองค์ เสีย 54 เหตุ
ฉะนั ้น พระเยซู จึง ไม่ เสด็จ ในหมู่ พวกยิว อย่างเปิด เผยอีก แต่ ได้ เสด็จ ออกจากที่ นั่น ไปยัง ถิ่
นที ่อยู่ใกล้ ถิน
่ ทุรกันดาร ถึงเมืองหนึ่ งชื่อเอฟราอิม และทรงพักอยู่ที่ นั ่ นกับพวกสาวกของ
พระองค์ 55 ขณะนั ้น ใกล้ จะถึง เทศกาลปัส กาของพวกยิว แล้ว และคนเป็ นอ ัน มากได้ ออก
จากหัวเมืองนั ้นขึ้นไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มก่อนเทศกาลปัสกาเพื่อจะชําระตัว 56 เขาทัง้ หลาย
จึงแสวงหาพระเยซู และเมื่อเขาทัง้ หลายยืนอยู่ในพระวิหารเขาก็พูดกันว่า “ท่านทัง้ หลาย
คิดเห็นอย่างไร พระองค์จะไม่เสด็จมาในงานเทศกาลนี้ หรือ� 57 ฝ่ายพวกปุโรหิตใหญ่และ
พวกฟาริสีได้ออกคําสัง่ ไว้ว่า ถ้าผู้ใดรู ว้ า่ พระองค์อยู่ที่ไหน ก็ให้มาบอกพวกเขาเพื่อจะได้ไป
จับพระองค์
47

12
ทรงพระกระยาหารเย็นที่บ้านเบธานี (มธ 26:6-13; มก 14:3-9; ลก 7:37-38)
แล ้ วก ่อนปัส กาหกวันพระเยซู เสด็จ มาถึง หมู่ บ้านเบธานี ซึ่ง เป็ นที ่ อยู่ ของลาซารัส ผู้
ซึ่งพระองค์ได้ทรงให้ฟื้นขึ้นจากตาย 2 ที่นั ่นเขาจัดงานเลี้ยงอาหารเย็นแก่พระองค์ มารธา
ก็ ปรนนิ บัติ อยู่ และลาซารัส ก็ เป็น คนหนึ่ ง ในพวกเขาที่ เอนกายลงรับ ประทานกับ พระองค์
3 มารีย์จึงเอานํ้ามันหอมนาระดาบริสุ ทธิ์หนักประมาณครึงก
่ ิโลกรัม ซึ่งมีราคาแพงมากมา
ชโลมพระบาทของพระเยซู และเอาผมของเธอเช็ด พระบาทของพระองค์ เรือนก็ หอมฟุ้ง
ไปด้วยกลิน
่ นํ้ามันนั ้น 4 แต่สาวกคนหนึ่ งของพระองค์ ชื่อยูดาสอิสคาริโอท บุตรชายของซี
โมน คือ คนที่ จะทรยศพระองค์ พูด ว่า 5 “เหตุ ไฉนจึง ไม่ ขายนํ้ามัน นั ้น เป็น เงิน สัก สามร้อย
เดนาริอัน แล้วแจกให้แก่คนจน� 6 เขาพูดอย่างนั ้นมใช่
ิ เพราะเขาเอาใจใส่คนจน แต่เพราะ
เขาเป็นขโมย และได้ถือย่าม และได้ยก
ั ยอกเงินที่ใส่ไว้ในย่ามนั ้น 7 พระเยซูจึงตรัสว่า “ช่าง
เขาเถิด เขาทําอย่างนี้ เพื่อแสดงถึงวันฝังศพของเรา 8 เพราะว่ามี คนจนอยู่กับท่านเสมอ
แต่เราจะไม่อยู่กับท่านเสมอไป� 9 ฝ่ายพวกยิวเป็ นอันมากรู ว้ า่ พระองค์ประทับอยู่ที่นั ่นจึง
มาเฝ้า พระองค์ ไม่ใช่ เพราะเห็น แก่ พระเยซู เท่านั ้น แต่ อยากเห็น ลาซารัสผ ู้ ซ่ึง พระองค์ ได้
ทรงให้ฟื้นขึ้น มาจากตายด้วย 10 แต่ พวกปุโรหิต ใหญ่ จึง ปรึกษากัน จะฆ่า ลาซารัส เสีย ด้วย
11 เพราะลาซารัสเป็ นต้นเหตุที่ทําให้พวกยิวหลายคนออกจากพวกเขา และไปเชื่อพระเยซู
1

การเสด็จเข้ามาอย่างผู้มีชย
ั (มธ 21:4-9; มก 11:7-10; ลก 19:35-38)

12 วันรุ่งขึ้นเมื่อคนเป็ นอันมากที่มาในเทศกาลเลี้ยงนั ้นได้ยินว่า

เยรู ซาเล็ม

13

พระเยซูเสด็จมาถึงกรุ ง
เขาก็ พากัน ถือ ใบของต้ นอ ิ นทผลัม ออกไปต้อนรับ พระองค์ รอ
้ งว่า “โฮซัน นา

ยอห์น 12:14
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ขอให้พระองค์ ผู้ เสด็จ มาในพระนามขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า คือ พระมหากษั ตริย์แห่งอ ิส รา
เอลทรงพระเจริญ� 14 และเมื่อพระเยซูทรงพบลูกลาตัวหนึ่ งจึงทรงลานั ้นเหมือนดังที่มีคํา
เขียนไว้ว่า 15 ‘ธิดาแห่งศิ โยนเอ๋ย อย่ากลัวเลย ดู เถิด กษั ตริย์ของเธอทรงลูกลาเสด็จมา�
16 ที แรกพวกสาวกของพระองค์ไม่เข้าใจในเหตุการณ์ เหล่านั ้น แต่เมื่อพระเยซู ทรงรับสง่า
ราศีแล้ว เขาจึงระลึกได้ว่า มีคําเช่นนั ้นเขียนไว้กล่าวถึงพระองค์ และคนทัง้ หลายได้กระทํา
อย่างนั ้น ถวายพระองค์ 17 เหตุ ฉะนั ้น คนทัง้ ปวงซึ่ง ได้ อยู่ กับ พระองค์ เมื่อ พระองค์ ได้ ทรง
เรียกลาซารัส ให้ ออกมาจากอุโมงค์ ฝัง ศพ และทรงให้ เขาฟื้ นขึ้น มาจากความตาย ก็ เป็น
พยานในสิง่ เหล่า นี้ 18 เหตุ ที่ ประชาชนพากัน ไปหาพระองค์ ก็ เพราะเขาได้ ยิ นว ่า พระองค์
ทรงกระทําการอัศจรรย์นั ้น 19 พวกฟาริสี จึง พู ดกันว่า “ท่านเห็นไหมว่า ท่านทําอะไรไม่ ได้
เลย ดูเถิด โลกตามเขาไปหมดแล้ว�
พวกกรีกจะใคร่เห็นพระเยซู

20 ในหมู่คนทัง
้ หลายที่ข้น
ึ ไปนมัสการในเทศกาลเลี้ยงนั ้นมีพวกกรีกบ้าง 21 พวกกรีกนั ้น

จึง ไปหาฟี ลิป ซึ่ง มาจากหมู่ บ้านเบธไซดาในแคว้น กาลิ ลี และพู ดก ั บท ่า นว่า “ท่านเจ้าข้า
พวกข้าพเจ้า ใคร่จะเห็น พระเยซู� 22 ฟี ลิป จึง ไปบอกอัน ดรู ว์ และอัน ดรู ว ์กับ ฟี ลิป จึง ไปทูล
พระเยซู
พระเจ้าตรัสตอบจากฟ้า พระเยซูทรงสัง่ สอน
“ถึง เวลาแล้ วท ี่ บุ ตรมนุษย์จะได้ รบ
ั สง่า ราศี 24 เราบอก
ความจริง แก่ ท่านว่า ถ้า เมล็ด ข้าวไม่ ได้ ตกลงไปในดิน และเปื่ อยเน่า ไป ก็ จะอยู่ เป็น เมล็ด
เดียว แต่ ถ้า เปื่ อยเน่า ไปแล้ว ก็ จะงอกขึ้น เกิด ผลมาก 25 ผู้ ใดที่รก
ั ชีวต
ิ ของตนก็ ต้องเสีย
26
ชีวต
ิ และผู้ ที่ ชัง ชีวต
ิ ของตนในโลกนี้ ก็ จะรักษาชี วิตน ัน
้ ไว้นิ รน
ั ดร์
ถ้า ผู้ ใดจะปรนนิ บั ติ
เรา ให้ผูนั
้ ้นตามเรามา และเราอยูที
่ ่ไหน ผูปรนนิ
้
บัติเราจะอยูที
่ ่นั ่นด้วย ถ้าผูใ้ ดปรนนิ บติ
ั เรา
พระบิดาของเราก็จะทรงประทานเกียรติแก่ผู้นั ้น 27 บัดนี้ จิตใจของเราเป็นทุกข์และเราจะ
พูดว่าอะไร จะว่า ‘ข้าแต่พระบิดา ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้พ้นเวลานี้ � อย่างนั ้นหรือ
หามิได้ เพราะด้วยความประสงค์นี้ เองเราจึงมาถึงเวลานี้ 28 ข้าแต่พระบิดา ขอให้พระนาม
ของพระองค์ได้รับเกียรติ� แล้วก็มีพระสุรเสียงมาจากฟ้าว่า “เราได้ให้รับเกียรติแล้ว และ
จะให้ รบ
ั เกียรติ อีก � 29 ฉะนั ้น คนทัง้ หลายที่ ยน
ื อยู่ ที่ นั ่น เมื่อ ได้ ยน
ิ เสียงนั ้ นก ็ พู ดว่า ฟ้าร้อง
คนอื่นๆก็ พูด ว่า “ทูต สวรรค์ องค์ หน่งึ ได้ กล ่า วกับ พระองค์� 30 พระเยซู ตรัส ตอบว่า “เสียง
นั ้น เกิด ขึ้น เพื่อ ท่านทัง้ หลาย ไม่ใช่ เพื่อ เรา 31 บัดนี้ ถึง เวลาที่ จะพิพากษาโลกนี้ แล้ว เดีย
๋ ว
นี้ ผู้ ครองโลกนี้ จะถูก โยนทิง้ ออกไปเสีย 32 และเรา ถ้า เราถูก ยกขึ้น จากแผ่น ดิน โลกแล้ว
เราก็ จะชักชวนคนทัง้ ปวงให้มาหาเรา� 33 พระองค์ ตรัสเช่นนั ้นเพื่อสําแดงว่าพระองค์ จะ
สิน
ิ จากพระราชบัญญัติว
้ พระชนม์อย่างไร 34 คนทัง้ หลายจึงทูลพระองค์ว่า “พวกเราได้ยน
่า พระคริสต์ จะอยู่เป็นนิ ตย์ เหตุ ไฉนท่านจึงว่า ‘บุ ตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้น� บุ ตรมนุษย์
นั ้นคือผู้ใดเล่า� 35 พระเยซู จึงตรัสกับเขาว่า “ความสว่างจะอยู่กับท่านทัง้ หลายอีกหน่ อย
หนึ่ ง เมื่อยังมีความสว่างอยู่ก็จงเดินไปเถิด เกรงว่าความมืดจะตามมาทันท่าน ผู้ที่เดินอยู่
ในความมืด ย่อมไม่รู ว่
้ าตนไปทางไหน 36 เมื่อท่านทัง้ หลายมีความสว่าง ก็จงเชื่อในความ
สว่างนั ้น เพื่อ จะได้ เป็น ลูก แห่ง ความสว่าง� เมื่อ พระเยซู ตรัสด ัง นั ้น แล้ วก ็ เสด็จ จากไป
และซ่อนพระองค์ให้พ้นจากพวกเขา 37 ถึงแม้ว่าพระองค์ได้ทรงกระทําการอัศจรรย์หลาย
ประการทีเดียวต่อหน้าเขา เขาทัง้ หลายก็ยงั ไม่เชื่อในพระองค์ 38 เพื่อคําของอิสยาห์ศาสดา
พยากรณ์ จะสําเร็จซึ่งว่า ‘พระองค์เจ้าข้า ใครเล่าได้เชื่อสิง่ ที่เขาได้ยน
ิ จากเราทัง้ หลาย และ
23 และพระเยซู ตรัส ตอบเขาว่า

ยอห์น 12:39
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ยอห์น 13:13
39 ฉะนั ้นพวกเขาจึงเชื่อไม่ ได้

พระกรขององค์ พระผู้เป็นเจ้าได้ ทรงสําแดงแก่ผู้ใด�
เพราะ
อิส ยาห์ ได้ กล ่า วอี กว่า 40 ‘พระองค์ ได้ ทรงปิด ตาของเขาทัง้ หลาย และทําใจของเขาให้ แข ็
งกระด้างไป เกรงว่า เขาจะเห็น ด้วยตาของเขา และเข้าใจด้วยจิตใจของเขา และหัน กลับ
มาและเราจะรักษาเขาให้หาย� 41 อิสยาห์กล่าวดังนี้ เมื่อท่านได้ เห็นสง่าราศี ของพระองค์
และได้ กล ่าวถึง พระองค์ 42 อย่างไรก็ ดี แม้ ในพวกขุนนางก็ มี หลายคนเชื่อ ในพระองค์ ด้วย
แต่เขาไม่ยอมรับพระองค์อย่างเปิดเผยเพราะกลัวพวกฟาริสี เกรงว่าเขาจะถูกไล่ออกจาก
ธรรมศาลา 43 เพราะว่าเขารักการสรรเสริญของมนุษย์มากกว่าการสรรเสริญของพระเจ้า
44 พระเยซูทรงประกาศว่า “ผูที
้ ่เชื่อในเรานั ้น หาได้เชื่อในเราไม่ แต่เชื่อในพระองค์ผู้ทรงใช้
เรามา 45 และผูที
้ ่เห็นเราก็เหน
็ พระองค์ผูทรงใช้
้
เรามา 46 เราเข้ามาในโลกเป็นความสว่าง
เพื่อ ผู้ ใดที่ เชื่อ ในเราจะมิ ได้ อยู่ในความมืด 47 ถ้า ผู้ ใดได้ยน
ิ ถ้อยคํา ของเราและไม่ เชื่อ เรา
ก็ ไม่ พิพากษาผู้ นั ้น เพราะว่า เรามิ ได้ มาเพื่อ จะพิพากษาโลก แต่ มาเพื่อ จะช่วยโลกให้รอด
48 ผู้ใดที่ ปฏิเสธเราและไม่รบ
ั คําของเรา ผู้นั ้นจะมีสิ่งหนึ่ งพิพากษาเขา คือคําที่เราได้กล่าว
แล้ว นั ้น แหละจะพิพากษาเขาในวัน สุดท้าย 49 เพราะเรามิ ได้ กล ่าวตามใจเราเอง แต่ ซึ่ง
เรากล่าวและพูดนั ้น พระบิดาผู้ทรงใช้เรามา พระองค์นั ้นได้ทรงบัญชาให้แก่เรา 50 เรารูว้ า่
พระบัญชาของพระองค์ นั้นเป็นชีวตน
ิ ิรน
ั ดร์ เหตุ ฉะนั ้นสิง่ ที่ เราพูดนั ้น เราก็ พู ดตามที่ พระ
บิดาทรงบัญชาเรา�

13
ก่อนเทศกาลปัสกา (มธ 26:7-30; มก 14:17-26; ลก 22:14-39)
ก่อนถึง เทศกาลเลี้ยงปัส กา เมื่อ พระเยซู ทรงทราบว่า ถึง เวลาแล้ วท ี่ พระองค์ จะทรง
จากโลกนี้ ไปหาพระบิดา พระองค์ ทรงรักพวกของพระองค์ ซ่ึง อยู่ในโลกนี้ พระองค์ ทรงรัก
เขาจนถึงที่สุด
1

ทรงล้างเท้าของพวกสาวก
ขณะเมื่อ รับ ประทานอาหารเย็น เสร็จ แล้ว พญามารได้ ดลใจยู ดาสอิส คาริ โอท บุ ตร
ชายของซี โมน ให้ ทรยศพระองค์ 3 พระเยซู ทรงทราบว่า พระบิดาได้ ประทานสิง่ ทัง้ ปวงให้
อยูในพระหั
่
ตถ์ของพระองค์ และทรงทราบว่าพระองค์มาจากพระเจ้า และจะไปหาพระเจ้า
4 พระองค์ ทรงลุก ขึ้น จากการรับ ประทานอาหารเย็น ทรงถอดฉลองพระองค์ ออกวางไว้
และทรงเอาผ้าเช็ดตัวคาดเอวพระองค์ไว้ 5 แล้วก็ทรงเทนํ้าลงในอ่าง และทรงตัง้ ต้นเอานํ้า
ล้างเท้า ของพวกสาวก และเช็ด ด้วยผ้า ที่ ทรงคาดเอวไว้นั ้น 6 แล ้ว พระองค์ ทรงมาถึง ซี โม
นเปโตร และเปโตรทูลพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า พระองค์จะทรงล้างเท้าของข้าพระองค์
หรือ � 7 พระเยซู ตรัส ตอบเขาว่า “สิ ่ง ที่ เรากระทํา ในขณะนี้ ท่านยัง ไม่ เข้าใจ แต่ ภายหลัง
ท่านจะเข้าใจ� 8 เปโตรทูลพระองค์ว่า “พระองค์จะทรงล้างเท้าของข้าพระองค์ไม่ได้� พระ
เยซู ตรัส ตอบเขาว่า “ถ้า เราไม่ ล้างท่านแล้ว ท่านจะมี ส่วนในเราไม่ ได้ � 9 ซี โมนเปโตรทูล
พระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า มิใช่ แต่ 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 เท่านั ้น เพราะสะอาดหมดทัง้ ตัว แล้ว พวกท่านก็ สะอาดแล้ว แต่ ไม่ใช่ ทุก คน �
11 เพราะพระองค์ ทรงทราบว่า ใครจะเป็ น ผู้ ทรยศพระองค์ เหตุ ฉะนั ้น พระองค์ จึง ตรัสว ่า
“ท่านทัง้ หลายไม่ สะอาดทุกคน� 12 เมื่อพระองค์ ทรงล้างเท้าเขาทัง้ หลายแล้ว พระองค์ ก็
ทรงฉลองพระองค์ และเอนพระกายลงอีก ตรัส กับ เขาว่า “ท่านทัง้ หลายเข้าใจในสิง่ ที่ เรา
ได้ กระทํา แก่ ท่านหรือ 13 ท่านทัง้ หลายเรียกเราว่า พระอาจารย์ และองค์ พระผู้ เป็น เจ้า
2

ยอห์น 13:14
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ยอห์น 13:38

14 ฉะนั ้น ถ้า เราผู้ เป็ น องค์ พระผู้ เป็ น เจ้า และพระ

ท่านเรียกถูกแล้ว เพราะเราเป็นเช่นนั ้น
อาจารย์ ของท่าน ได้ ล้างเท้า ของพวกท่าน พวกท่านก็ ควรจะล้างเท้า ของกัน และกัน ด้วย
15 เพราะว่า เราได้ วางแบบแก่ ท่านแล้ว เพื่อ ให้ ท่านทํา เหมือนดัง ที่ เราได้ กระทํา แก่ ท่าน
16 เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ทาสจะเป็ นใหญ่กว่านายก็ไม่ได้ และทูตจะเป็ นใหญ่กว่าผู้ที่
ใช้เขาไปก็หามิได้ 17 ถ้าท่านรู ดั
้ งนี้ แล้ว และท่านประพฤติตาม ท่านก็เป็นสุข 18 เรามิได้พู
ดถึงพวกท่านสิน
้ ักผู้ที่เราได้เลือกไว้แล้ว แต่เพื่อพระคัมภีรจ
์ ะสําเร็จที่ว่า ‘ผู้ที่
้ ทุกคน เรารู จ
รับประทานอาหารกับเราได้ยกส้นเท้าต่อเรา� 19 เราบอกท่านทัง้ หลายเดีย
๋ วนี้ ก่อนที่ เรือ
่ ง
นี้ จะเกิดขึ้น เพื่อว่าเมื่อเรือ
่ งนี้ เกิดขึ้นแล้วท่านจะได้เชื่อว่าเราคือผูนั
้ ้น 20 เราบอกความจริง
แก่ท่านว่า ผู้ใดได้รบ
ั ผู้ที่เราใช้ไป ผู้นั ้นก็รบ
ั เราด้วย และผู้ใดได้รบ
ั เรา ผู้นั ้นได้รบ
ั พระองค์ผู้
ทรงใช้เรามา�
พระเยซูพยากรณ์ ถึงการทรยศพระองค์ (มธ 26:20-25; มก 14:17-21; ลก 22:21-22)
เมื่อ พระเยซู ตรัสด ัง นั ้น แล้ว พระองค์ ก็ ทรงเป็น ทุกข์ ในพระทัย และตรัส เป็น พยาน
ว่า “เราบอกความจริงแก่ ท่านว่า คนหนึ่ งในพวกท่านจะทรยศเรา� 22 เหล่ าสาวกจึงมอง
หน้ากันและสงสัยว่าคนที่พระองค์ตรัสถึงนั ้นคือผู้ใด 23 มีสาวกคนหนึ่ งที่พระเยซูทรงรักได้
เอนกายอยูที
่ ่พระทรวงของพระเยซู 24 ซีโมนเปโตรจึงทําไม้ทํามือให้เขาทูลถามพระองค์วา่
คนที่พระองค์ตรัสถึงนั ้นคือผู้ใด 25 ขณะที่ยังเอนกายอยู่ที่พระทรวงของพระเยซู สาวกคน
นั ้ นก ็ ทูล ถามพระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า คนนั ้น คือ ใคร� 26 พระเยซู ตรัส ตอบว่า “คนนั ้น
คือผู้ที่เราจะเอาอาหารนี้ จิ้มแล้วยื่นให้� และเมื่อพระองค์ทรงเอาอาหารนั ้นจิม
้ แล้ว ก็ทรง
ยื่นให้แก่ยูดาสอิสคาริโอทบุตรชายซีโมน 27 เมื่อยูดาสรับประทานอาหารนั ้นแล้ว ซาตานก็
เข้าสิงในใจเขา พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า “ท่านจะทําอะไรก็จงทําเร็วๆเถิด� 28 ไม่มีผู้ใดใน
พวกนั ้ นที ่เอนกายลงรับประทานเข้าใจว่า เหตุ ใดพระองค์ จึงตรัสกับเขาเช่นนั ้น 29 บางคน
คิด ว่าเพราะยู ดาสถือ ถุงเงิน พระเยซู จึงตรัสบอกเขาว่า “จงไปซื้อสิง่ ที่ เราต้องการสําหรับ
เทศกาลเลี้ยงนั ้น� หรือตรัสบอกเขาว่า เขาควรจะให้ทานแก่คนจนบ้าง 30 ดังนั ้นเมื่อยูดาส
รับประทานอาหารชิน
้ นั ้นแล้วเขาก็ ออกไปทั นที ขณะนั ้นเป็นเวลากลางคืน 31 เมื่อเขาออก
ไปแล้ว พระเยซูจึงตรัสว่า “บัดนี้ บุตรมนุษย์ก็ได้รับเกียรติแล้ว และพระเจ้าทรงได้รบ
ั เกียรติ
เพราะบุตรมนุษย์ 32 ถ้า พระเจ้า ได้ รบ
ั เกียรติ เพราะพระบุตร พระเจ้า ก็ จะทรงประทานให้
พระบุตรมเกี
ี ยรติในพระองค์เอง และพระเจ้าจะทรงให้มีเกียรติเดีย
๋ วนี้ 33 ลูกเล็กๆเอ๋ย เรา
ยังจะอยู่กับเจ้าทัง้ หลายอีกขณะหนึ่ ง เจ้าจะเสาะหาเรา และดังที่ เราได้พู ดกับพวกยิวแล้ว
บัดนี้ เราจะพู ดก ับ เจ้า คือ ‘ที่ เราไปนั ้น เจ้า ทัง้ หลายไปไม่ ได้ � 34 เราให้ บัญญัติ ใหม่ ไว้แก่ เจ้
าทัง้ หลายคือ ให้เจ้ ารัก ซึ่ งก ัน และกัน เรารัก เจ้า ทัง้ หลายมาแล้ว อย่างไร เจ้ าจงรักก ัน และ
กัน ด้วยอย่างนั ้น 35 ถ้าเจ้าทัง้ หลายรักกันและกัน ดังนี้ แหละคนทัง้ ปวงก็ จะรู ได้
้ ว่าเจ้า ทัง้
หลายเป็นสาวกของเรา�
21

34)

ทรงพยากรณ์ วา่ เปโตรจะปฏิเสธพระองค์ (มธ 26:33-35; มก 14:29-31; ลก 22:33-

36 ซีโมนเปโตรทูลพระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า พระองค์ จะเสด็จไปที่ ไหน� พระเยซู ตรัส
ตอบเขาว่า “ที่ ซึ่ง เราจะไปนั ้น ท่านจะตามเราไปเดีย
๋ วนี้ ไม่ ได้ แต่ ภายหลัง ท่านจะตามเรา
ไป� 37 เปโตรทูล พระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า เหตุ ใดข้า พระองค์ จึง ตามพระองค์ ไปเดีย
๋ ว
นี้ ไม่ได้ ข้าพระองค์จะสละชีวต
ิ เพื่อพระองค์� 38 พระเยซู ตรัสตอบเขาว่า “ท่านจะสละชีวต
ิ
ของท่านเพื่อเราหรือ เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ก่อนไก่ขัน ท่านจะปฏิเสธเราสามครัง้ �

ยอห์น 14:1
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พระคริสต์ทรงตรัสถึงการเสด็จกลับมาของพระองค์ (1 คร 15:51-52; 1 ธส 4:14-17)
ท่านเชื่อในพระเจ้า จงเชื่อในเราด้วย 2 ในพระนิ เวศ
ของพระบิดาเรามี คฤหาสน์ หลายแห่ง ถ้า ไม่ มี เราคงได้ บอกท่านแล้ว เราไปจัด เตรียมที่ ไว้
สํา หรับท ่า นทัง้ หลาย 3 และถ้า เราไปจัด เตรียมที่ ไว้ สํา หรับท ่านแล้ว เราจะกลับ มาอี กร ั
บท่านไปอยู่กับเรา เพื่อว่าเราอยู่ที่ ไหนท่านทัง้ หลายจะอยู่ที่ นั ่นด้วย 4 ท่านทราบว่าเราจะ
ไปที่ไหนและท่านก็ รู จั
้ ก ทางนั ้น� 5 โธมัส ทูล พระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า พวกข้าพระองค์
ไม่ ทราบว่า พระองค์ จะเสด็จ ไปที่ ไหน พวกข้า พระองค์ จะรู จ
้ ัก ทางนั ้น ได้ อย่างไร � 6 พระ
เยซู ตรัสกับเขาว่า “เราเป็นทางนั ้น เป็นความจริง และเป็นชีวต
ิ ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้
นอกจากมาทางเรา
1 “อย่า ให้ใจท่านทัง
้ หลายวิตกเลย

การที่รู จั
้ กพระเยซูก็คือการที่รู จั
้ กพระบิดา

7 ถ้า ท่านทัง
้ หลายรู จ
้ ักเราแล้ว

ท่านก็ จะรู จ
้ ักพระบิดาของเราด้วย และตัง้ แต่ นี้ ไปท่านก็
รู จั
้ กพระองค์ และได้ เห็นพระองค์� 8 ฟี ลิ ปทูลพระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า ขอสําแดงพระ
บิดาให้ข้าพระองค์ทัง้ หลายเห็นและพวกข้าพระองค์จะพอใจ� 9 พระเยซูตรัสกับเขาว่า “ฟี
ลิ ป เอ๋ย เราได้ อยู่ กั บท ่านนานถึง เพียงนี้ และท่านยัง ไม่ รู จั
้ ก เราหรือ ผู้ ที่ ได้ เห ็น เราก็ ได้ เห ็
นพระบิ ดา และท่านจะพูด ได้ อย่างไรว่า ‘ขอสําแดงพระบิดาให้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายเห็น�
10 ท่านไม่ เชื่อ หรือ ว่า เราอยู่ ในพระบิดาและพระบิดาทรงอยู่ ในเรา คํา ซึ่ง เรากล่าวแก่ ท่าน
ทัง้ หลายนั ้น เรามิ ได้ กล ่าวตามใจชอบ แต่ พระบิดาผู้ทรงสถิต อยู่ ในเราได้ ทรงกระทํา พระ
ราชกิจ ของพระองค์ 11 จงเชื่อ เราเถิด ว่า เราอยู่ในพระบิดาและพระบิดาทรงอยู่ในเรา หรื
อมิฉะนั ้นก็จงเชื่อเราเพราะกิจการเหล่านั ้นเถิด
ผู้ที่เชื่อก็สามารถทํากิจการที่พระคริสต์ได้ทรงกระทํามาแล้ว

12 เราบอกความจริง แก่ ท่านทัง
้ หลายว่า

ผู้ ที่ เชื่อ ในเราจะกระทํา กิจการซึ่ง เราได้ กระทํา
นั ้นด้วย และเขาจะกระทํากิจการที่ยิง่ ใหญ่กว่านนอ
ั ้ ีก เพราะว่าเราจะไปถึงพระบิดาของเรา
13 สิ ่งใดที่ ท่านทัง
้ หลายจะขอในนามของเรา เราจะกระทําสิง่ นั ้น เพื่อว่าพระบิดาจะทรงได้
รับเกียรติทางพระบุตร 14 ถ้าท่านจะขอสิง่ ใดในนามของเรา เราจะกระทําสิง่ นั ้น 15 ถ้าท่าน
ทัง้ หลายรักเรา จงรักษาบัญญัติของเรา
พระสัญญาแห่งพระผู้ปลอบประโลมใจ

16 เราจะทูล ขอพระบิดา

และพระองค์ จะทรงประทานผู้ปลอบประโลมใจอีกผู้หน่ง
ึ ให้แก่
ท่าน เพื่อพระองค์จะได้อยูกั
่ บท่านตลอดไป 17 คือพระวิญญาณแห่งความจริง ผู้ซึ่งโลกรับ
ไว้ไม่ได้ เพราะแลไม่เหน
็ พระองค์และไม่รู จั
้ กพระองค์ แต่ท่านทัง้ หลายรู จ
้ ักพระองค์ เพราะ
พระองค์ทรงสถิตอยู่กับท่านและจะประทับอยู่ในท่าน 18 เราจะไม่ละทิง้ ท่านทัง้ หลายไว้ให้
เปล่าเปลี่ยว เราจะมาหาท่าน 19 อีกหน่ อยหนึ่ งโลกก็จะไม่เห็นเราอีกเลย แต่ท่านทัง้ หลาย
จะเห็นเรา เพราะเราเป็นอยู่ ท่านทัง้ หลายจะเป็นอยู่ด้วย 20 ในวันนั ้นท่านทัง้ หลายจะรู ว่
้ า
21
เราอยู่ในพระบิดาของเรา และท่านอยู่ในเรา และเราอยู่ในท่าน
ผู้ใดที่มีบัญญัติของเรา
และรักษาบัญญัติ นั ้น ผู้นั ้นแหละเป็นผู้ที่ รักเรา และผู้ที่ รักเรานั ้น พระบิดาของเราจะทรง
รักเขา และเราจะรักเขา และจะสําแดงตัวของเราเองให้ปรากฏแก่เขา� 22 ยูดาส มิใช่อิส
คาริโอท ทูล พระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า เหตุ ใดพระองค์ จึง จะสําแดงพระองค์ แก่ พวกข้า
พระองค์ และไม่ ทรงสําแดงแก่ โลก � 23 พระเยซู ตรัส ตอบเขาว่า “ถ้า ผู้ ใดรัก เรา ผู้ นั ้น จะ
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รักษาคําของเรา และพระบิดาของเราจะทรงรักเขา แล้วพระบิดากับเราจะมาหาเขาและจะ
อยู่กับเขา 24 ผู้ที่ ไม่รักเรา ก็ไม่รักษาคําของเรา และคําซึ่งท่านได้ยน
ิ นี้ ไม่ใช่คําของเรา แต่
เป็นของพระบิดาผู้ทรงใช้เรามา 25 เราได้ กล่าวคําเหล่านี้ แก่ ท่านทัง้ หลายเมื่อเรายังอยู่กั
บท่าน 26 แต่พระองค์ผู้ปลอบประโลมใจนั ้นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้ซึ่งพระบิดาจะทรง
ใช้มาในนามของเรา พระองค์นั ้นจะทรงสอนท่านทัง้ หลายทุกสิง่ และจะให้ท่านระลึกถึงทุก
สิง่ ที่เราได้กล่าวไว้แก่ท่านแล้ว
สันติสุขสําหรับผู้ที่เชื่อ

27 เรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านแล้ว

สันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั ้น เราให้ท่านไม่เหมือน
โลกให้ อย่า ให้ ใจของท่านวิตกและอย่า กลัว เลย 28 ท่านได้ยน
ิ เรากล่าวแก่ ท่านว่า ‘เราจะ
จากไปและจะกลับ มาหาท่านอีก� ถ้า ท่านรัก เรา ท่านก็ จะชื่นชมยินดี ที่ เราว่า ‘เราจะไป
หาพระบิดา� เพราะพระบิดาของเราทรงเป็นใหญ่กว่าเรา 29 และบัดนี้ เราได้ บอกท่านทัง้
หลายก่อนที่เหตุการณ์ นั ้นจะเกิดขึ้น เพื่อว่าเมื่อเหตุการณ์ นั ้นเกิดขึ้นแล้ว ท่านทัง้ หลายจะ
ได้ เชื่อ 30 แต่ นี้ ไปเราจะไม่ สนทนากั บท ่า นทัง้ หลายมากนั ก เพราะว่า ผู้ ครองโลกนี้ จะมา
และไม่มีสิทธิอํานาจอะไรเหนื อเรา 31 แต่เราได้กระทําตามที่พระบิดาได้ทรงบัญชาเรา เพื่อ
โลกจะได้รู ว่้ าเรารักพระบิดา จงลุกขึ้น ให้เราทัง้ หลายไปกันเถิด�

15
คําอุปมาเรือ
่ งเถาองุน
่ และกิง่

“เราเป็น เถาองุน
่ แท้ และพระบิดาของเราทรงเป็น ผู้ ดูแลรักษา 2 กิง่ ทุ กก ง
ิ่ ในเราที่
ไม่ ออกผล พระองค์ ก็ ทรงตัด ทิง้ เสีย และกิง่ ทุ กก ง
ิ่ ที่ ออกผล พระองค์ ก็ ทรงลิด เพื่อ ให้ออก
ผลมากขึ้น 3 ท่านทัง้ หลายได้ รบ
ั การชําระให้สะอาดแล้วด้วยถ้อยคําที่ เราได้ กล่าวแก่ ท่าน
4 จงเข้าสนิ ทอยู่ในเรา และเราเข้าสนิ ทอยู่ในท่าน กิง
่ จะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดอยู่
กับเถาฉั นใด ท่านทัง้ หลายจะเกิดผลไม่ ได้ นอกจากท่านจะเข้าสนิ ทอยู่ในเราฉั นนั ้น 5 เรา
เป็นเถาองุน
่ ท่านทัง้ หลายเป็ นกง
ิ่ ผู้ที่ เข้าสนิ ทอยู่ในเราและเราเข้าสนิ ทอยู่ในเขา ผู้นั ้นจะ
เกิดผลมาก เพราะถ้าแยกจากเราแล้ วท่านจะทําสิง่ ใดไม่ได้ เลย 6 ถ้าผู้ใดมิได้ เข้าสนิ ทอย
ู่ ในเรา ผู้ นั ้ นก ็ ต้องถูก ทิง้ เสีย เหมือนกิง่ แล้ว ก็ เห ี่ยวแห้ง ไป และเขารวบรวมไว้ทิง้ ในไฟเผา
เสีย 7 ถ้าท่านทัง้ หลายเข้าสนิ ทอยู่ในเรา และถ้อยคําของเราฝังอยู่ในท่านแล้ว ท่านจะขอ
สิง่ ใดซึ่งท่านปรารถนา ท่านก็ จะได้ สิ ่งนั ้น 8 พระบิดาของเราทรงได้ รบ
ั เกียรติ เพราะเหตุ นี้
9
คือเมื่อท่านทัง้ หลายเกิดผลมาก ท่านจึงเป็นสาวกของเรา พระบิดาทรงรักเราฉั นใด เรา
ก็ รก
ั ท่านทัง้ หลายฉั น นั ้น จงยึดม ั น
่ อยู่ในความรัก ของเรา 10 ถ้า ท่านทัง้ หลายรักษาบัญญั
ติของเรา ท่านก็จะยึดมัน
่ อยู่ในความรักของเรา เหมือนดังที่เรารักษาพระบัญญัติของพระ
บิดาเรา และยึ ดม ั ่นอยู่ ในความรัก ของพระองค์ 11 นี้ คือ สิง่ ที่ เราได้ บอกแก่ ท่านทัง้ หลาย
แล้ว เพื่อ ให้ความยินดี ของเราดํารงอยู่ในท่าน และให้ความยินดี ของท่านเต็ม เปี่ ยม 12 นี่
แหละเป็น บัญญั ติ ของเรา คือ ให้ ท่านทัง้ หลายรัก ซึ่ งก ัน และกัน เหมือนดัง ที่ เราได้ รก
ั ท่าน
13 ไม่มีผู้ใดมีความรักที่ยิง
ึ ผู้ใดจะสละชีวต
ิ ของตนเพื่อมิตรสหาย
่ ใหญ่กว่านี้ คือการที่ผู้หน่ง
ของตน 14 ถ้าท่านทัง้ หลายประพฤติตามที่เราสัง่ ท่าน ท่านก็จะเป็นมิตรสหายของเรา
1

คริสเตียนคือมิตรสหายของพระคริสต์
เพราะทาสไม่ทราบว่านายของเขาทําอะไร แต่เรา
เรียกท่านว่า มิตรสหาย เพราะว่า ทุก สิง่ ที่ เราได้ยน
ิ จากพระบิดาของเรา เราได้ สําแดงแก่
15 เราไม่เรียกท่านทัง
้ หลายว่าทาสอีก
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16 ท่านทัง
้ หลายไม่ได้ เลือกเรา

ท่านแล้ว
แต่ เราได้ เลือกท่านทัง้ หลาย และได้ แต่ งตัง้ ท่าน
ทัง้ หลายไว้ให้ ท่านจะไปเกิด ผล และเพื่อ ให้ ผลของท่านอยู่ ถาวร เพื่อ ว่า เมื่อ ท่านทูล ขอสิง่
ใดจากพระบิดาในนามของเรา พระองค์จะได้ประทานสิง่ นั ้นให้แก่ท่าน 17 สิ่งเหล่านี้ เราสัง่
ท่านทัง้ หลายไว้ว่า ท่านจงรักซึ่งกันและกัน
คริสเตียนที่ดีจะถูกเกลียดชัง
ถ้า โลกนี้ เกล ียดชัง ท่านทัง้ หลาย ท่านทัง้ หลายก็ รู ว่
้ า โลกได้ เกล ียดชัง เราก่อน 19 ถ้า
ท่านทัง้ หลายเป็นของโลก โลกก็จะรักท่านซึ่งเป็นของโลก แต่เพราะท่านไม่ใช่ของโลก แต่
เราได้เลือกท่านออกจากโลก เหตุฉะนั ้นโลกจึงเกลียดชังท่าน 20 จงระลึกถึงคําที่เราได้กล
่าวแก่ ท่านทัง้ หลายแล้ วว่า ‘ทาสมิ ได้ เป็นใหญ่กว่านายของเขา� ถ้าเขาข่มเหงเรา เขาก็ จะ
ข่มเหงท่านทัง้ หลายด้วย ถ้า เขารักษาคํา ของเรา เขาก็ จะรักษาคํา ของท่านทัง้ หลายด้วย
21 แต่ ทุ กสิ่งที่ เขาจะกระทําแก่ พวกท่านนั ้ นก็เพราะนามของเรา เพราะเขาไม่ รู จั
้ กพระองค์
ผู้ทรงใช้เรามา 22 ถ้าเราไม่ได้มาประกาศแก่พวกเขา เขาก็คงจะไม่มีบาป แต่บัดนี้ เขาไม่มี
ข้อแก้ตัวในเรือ
่ งบาปของเขา 23 ผู้ที่ เกลียดชังเราก็ เกลียดชังพระบิดาของเราด้วย 24 ถ้า
ณ ท่ามกลางพวกเขา เรามิได้กระทําสิง่ ซึ่งไม่มีผูอื
้ ่นได้กระทําเลย พวกเขาก็จะไม่มีบาป แต่
เดีย
๋ วนี้ เขาก็ได้เห็นและเกลียดชังทัง้ ตัวเราและพระบิดาของเรา 25 แต่การนี้ เกิดขึ้นเพื่อคํา
ที่เขียนไว้ในพระราชบัญญัติของพวกเขาจะสําเร็จ ซึ่งว่า ‘เขาได้เกลียดชังเราโดยไร้เหตุ�
18

พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงเป็นพยาน

26 แต่ เมื่อ พระองค์ ผู้ ปลอบประโลมใจที่ เราจะใช้ มาจากพระบิดามาหาท่านทัง
้ หลาย

คือ
พระวิญญาณแห่งความจริง ผู้ทรงมาจากพระบิดานน
ั ้ ได้ เสด็จมาแล้ว พระองค์ นั ้นจะทรง
เป็นพยานถึงเรา 27 และท่านทัง้ หลายก็จะเป็นพยานด้วย เพราะว่าท่านได้อยูกั
่ บเราตัง้ แต่
แรกแล้ว�

16

คําสัญญาแห่งการถูกข่มเหงของคริสเตียน (มธ 24:9-10; ลก 21:16-19)
ก็ เพื่อไม่ ให้ท่านสะดุดใจ 2 เขาจะไล่ ท่านเสียจาก
ธรรมศาลา แท้จริงวันหนึ่ งคนใดที่ประหารชีวต
ิ ของท่านจะคิดว่า เขาทําการนั ้นเป็นการปฏิ
3
บัติพระเจ้า เขาจะกระทําดังนั ้นแก่ท่านเพราะเขาไม่รู จั
้ กพระบิดาและไม่รู จั
้ กเรา 4 แต่ที่
เราบอกสิง่ เหล่านี้ แก่ท่านก็เพื่อว่าเมื่อถึงเวลานั ้น ท่านจะได้ระลึกว่าเราได้บอกท่านไว้แล้ว
และเรามิได้ บอกเรือ
่ งนี้ แก่ ท่านทัง้ หลายแต่ แรก เพราะว่าเรายังอยู่กับท่าน 5 แต่ บัดนี้ เรา
กําลังจะไปหาพระองค์ผูทรงใช้
้
เรามา และไม่มีใครในพวกท่านถามเราว่า ‘พระองค์จะเสด็จ
ไปที่ ไหน� 6 แต่เพราะเราได้บอกเรือ
่ งนี้ แก่ พวกท่าน จิตใจของท่านจึงเต็มด้วยความทุกข์
โศก
1 “เราบอกสิง
่ เหล่านี้ แก่ ท่านทัง้ หลาย

พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงเตือนให้โลกรู สํ
้ านึ ก

7 อย่างไรก็ตามเราบอกความจริงแก่ท่านทัง
้ หลาย คือการที่เราจากไปนั ้นกเ็ พื่อประโยชน์

ของท่าน เพราะถ้าเราไม่ไป พระองค์ผูปลอบประโลมใจก็
้
จะไม่เสด็จมาหาท่าน แต่ถ้าเราไป
แล้ว เราก็จะใช้พระองค์มาหาท่าน 8 เมื่อพระองค์นั้นเสด็จมาแล้ว พระองค์จะทรงกระทํา
ให้ โลกรู ส
้ ึก ถึง ความผิด บาป และถึง ความชอบธรรม และถึง การพิพากษา 9 ถึง ความผิด
บาปนั ้น คือ เพราะเขาไม่ เชื่อ ในเรา 10 ถึง ความชอบธรรมนั ้น คือ เพราะเราไปหาพระบิดา
ของเรา และท่านทัง้ หลายจะไม่เห็นเราอีก 11 ถึงการพิพากษานั ้น คือเพราะผูค
้ รองโลกนี้ ถู
กพิพากษาแล้ว

ยอห์น 16:12
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พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงนําทางคริสเตียน
12 เรายั งม ี อี กหลายสิง
๋ วนี้ ท่านยัง รับ ไว้ ไม่ ได้ 13 เมื่อ
่ ที่ จะบอกท่านทัง้ หลาย แต่ เดีย
พระองค์ พระ วิญญาณ แห่ง ความ จริง จะ เสด็จ มา แล้ว พระองค์ จะ นํา ท่าน ทัง้ หลาย ไป สู่
ความ จริง ทัง้ มวล เพราะ พระองค์ จะ ไม่ ตรัส โดย พระองค์ เอง แต่ พระองค์ จะ ตรั สส ง
ิ่ ที่
พระองค์ ทรงได้ ยิน และพระองค์ จะทรงแจ้ง ให้ ท่านทัง้ หลายรู ้ถึง สิง่ เหล่านั ้ นที ่ จะเกิด ขึ้น
14 พระองค์ จะ ทรง ให้ เรา ได้ รับ เกียรติ เพราะ ว่า พระองค์ จะ ทรง เอา สิง
่ ที่ เป็น ของ เรา มา
สําแดงแก่ ท่านทัง้ หลาย 15 ทุ กสิ่ง ที่ พระบิดาทรงมี นั้น เป็น ของเรา เหตุ ฉะนั ้น เราจึง กล่าว
ว่า พระวิญญาณทรงเอาสิง่ ซึ่งเป็นของเรานั ้นมาสําแดงแก่ท่านทัง้ หลาย

พระ เยซู ทรง ปลอบ ใจ เหล่า สาวก เกี่ยว กับ การ สิน
้ พระชนม์ และ การ ฟื้ น คืนชีพ ของ
พระองค์

16 อีกหน่ อยท่านทัง
้ หลายก็จะไม่เห็นเรา และต่อไปอีกหน่ อยท่านก็จะเห็นเรา เพราะเรา
ไปถึง พระบิดา� 17 สาวกบางคนของพระองค์ จึง พู ดก ั นว ่า “ที่ พระองค์ ตรัส กับ เราว่า ‘อี ก
หน่ อยท่านทัง้ หลายก็ จะไม่เห็นเรา และต่อไปอีกหน่ อยท่านก็ จะเห็นเรา� และ ‘เพราะเรา
ไปถึง พระบิดา� เหล่า นี้ หมายความว่า อะไร� 18 เขาจึง พู ดก ั นว ่า “นั ้น หมายความว่า อะไร
ที่ พระองค์ ตรัสว ่า ‘อีก หน่ อย � เราไม่ ทราบว่า สิ ่ง ที่ พระองค์ ตรัสน น
ั ้ หมายความว่า อะไร�
19 พระเยซู ทรงทราบว่าเขาอยากทูลถามพระองค์ จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านทัง
้ หลายถามกัน
อยูหรื
่ อว่า เราหมายความว่าอะไรที่พูดว่า ‘อีกหน่ อยท่านก็จะไม่เห็นเรา และต่อไปอีกหน่ อย
ท่านก็ จะเห็น เรา� 20 เราบอกความจริง แก่ ท่านทัง้ หลายว่า ท่านจะร้องไห้และครํา่ ครวญ
แต่ โลกจะชื่นชมยินดี และท่านทัง้ หลายจะทุกข์ โศก แต่ ความทุกข์ โศกของท่านจะกลับ
กลายเป็นความชื่นชมยินดี 21 เมื่อผู้หญิงกําลังจะคลอดบุตร นางก็มีความทุกข์ เพราะถึง
กําหนดแล้ว แต่ เมื่อคลอดบุตรแล้ว นางก็ ไม่ระลึกถึงความเจ็บปวดนั ้นเลย เพราะมีความ
ชื่นชมยินดีที่คนหนึ่ งเกิดมาในโลก 22 ฉั นใดก็ดีขณะนี้ ท่านทัง้ หลายมีความทุกข์โศก แต่เรา
จะเห็นท่านอีก และใจท่านจะชื่นชมยินดี และไม่มีผู้ใดช่วงชิงความชื่นชมยินดี ไปจากท่าน
ได้ 23 ในวันนั ้นท่านจะไม่ถามอะไรเราอีก เราบอกความจริงแก่ท่านทัง้ หลายว่า ถ้าท่านจะ
ขอสิง่ ใดจากพระบิดาในนามของเรา พระองค์ จะทรงประทานสิง่ นั ้น ให้ แก่ ท่าน 24 แม้ จน
บัดนี้ ท่านยังไม่ได้ขอสิง่ ใดในนามของเรา จงขอเถิดแล้วจะได้ เพื่อความชื่นชมยินดีของท่าน
จะมีเต็มเปี่ ยม 25 เราพูดเรือ
่ งนี้ กับท่านเป็นคําอุปมา แต่วันหนึ่ งเราจะไม่พูดกบท
ั ่านเป็นคํา
26
อุปมาอีก แต่จะบอกท่านถึงเรือ
่ งพระบิดาอย่างแจ่มแจ้ง
ในวันนั ้นพวกท่านจะทูลขอใน
นามของเรา และเราจะไม่ บอกท่านว่า เราจะอ้อนวอนพระบิดาเพื่อ ท่าน 27 เพราะว่า พระ
บิดาเองก็ ทรงรัก ท่านทัง้ หลาย เพราะท่านรัก เราและเชื่อ ว่า เรามาจากพระเจ้า 28 เรามา
จากพระบิดาและได้ เข ้า มาในโลกแล้ว เราจะจากโลกนี้ ไปถึง พระบิดาอีก� 29 เหล่ าสาวก
ของพระองค์ ทูลพระองค์ ว่า “ดู เถิด บัดนี้ พระองค์ ตรัสอย่างแจ่มแจ้งแล้ว มิได้ ตรัสเป็นคํา
อุปมา 30 เดีย
๋ วนี้ พวกข้า พระองค์ รู แน่
้ ว ่า พระองค์ ทรงทราบทุก สิง่ และไม่ จํา เป็ นที ่ ผู้ ใดจะ
ทูลถามพระองค์ อีก ด้วยเหตุ นี้ข้าพระองค์ เชื่อว่าพระองค์ ทรงมาจากพระเจ้า� 31 พระเยซู
ตรัสตอบเขาว่า “เดีย
๋ วนี้ ท่านทัง้ หลายเชื่อแล้วหรือ 32 ดูเถิด เวลาจะมา เวลานั ้ นก็ถึงแล้ว
ที่ท่านจะต้องกระจัดกระจายไปยังที่ของท่านทุกคน และจะทิง้ เราไว้แต่ผูเ้ ดียว แต่เราหาได้
อยูผู
่ เดี
้ ยวไม่ เพราะพระบิดาทรงสถิตอยูก
่ ับเรา 33 เราได้บอกเรือ
่ งนี้ แก่ท่าน เพื่อท่านจะได้
มีสันติสุขในเรา ในโลกนี้ ท่านจะประสบความทุกข์ยาก แต่จงชื่นใจเถิด เพราะว่าเราได้ชนะ
โลกแล้ว�

ยอห์น 17:1
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การอธิษฐานอย่างมหาปุโรหิตของพระเยซู
พระองค์ก็ทรงแหงนพระพักตร์ข้น
ึ ดูฟ้าและตรัสว่า “พระบิดา
เจ้าข้า ถึง เวลาแล้ว ขอทรงโปรดให้ พระบุตรของพระองค์ ได้ รับ เกียรติ เพื่อ พระบุตรจะได้
ถวายเกียรติแด่พระองค์ 2 ดังที่พระองค์ได้ทรงโปรดให้พระบุตรมีอาํ นาจเหนื อเนื้ อหนั งทัง้
สิน
ั ดร์แก่ คนทัง้ ปวงที่ พระองค์ ทรงมอบแก่ พระบุตรนั ้น
้ เพื่อ ให้พระบุตรประทานชีวิตน ิ รน
3 และนี่ แหละคือ ชี ว ิตน ิ รน
ั ดร์ คือ ที่ เขารู จ
้ ัก พระองค์ ผู้ ทรงเป็น พระเจ้า เที่ยงแท้ องค์ เดียว
และรู จ
้ ักพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงใช้มา 4 ข้าพระองค์ได้ถวายเกียรติแด่พระองค์ในโลก
ข้าพระองค์ได้กระทําพระราชกิจที่พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์กระทํานั ้นสําเร็จแล้ว 5 บัดนี้
โอ พระบิดาเจ้าข้า ขอทรงโปรดให้ ข้า พระองค์ ได้ รับ เกียรติ ต่อ พระพักตร์ของพระองค์ คือ
เกียรติซ่ึงข้าพระองค์ได้มีร่วมกับพระองค์ก่อนที่โลกนี้ มีมา 6 ข้าพระองค์ได้สําแดงพระนาม
ของพระองค์แก่คนทัง้ หลายที่พระองค์ได้ประทานให้แก่ข้าพระองค์จากมวลมนุษย์โลก คน
เหล่า นั ้น เป็น ของพระองค์ แล้ว และพระองค์ ได้ ประทานเขาให้ แก่ ข้า พระองค์ และเขาได้
รักษาพระดํารัส ของพระองค์ แล้ว 7 บัดนี้ เขาทัง้ หลายรู ้ ว่า ทุ กสิ่ ง ที่ พระองค์ ได้ ประทาน
แก่ ข้า พระองค์ นั้น มาจากพระองค์ 8 เพราะว่า พระดํารัส ที่ พระองค์ ตรัส ประทานให้ แก่ ข้า
พระองค์ นั ้น ข้า พระองค์ ได้ ให้ เขาแล้ว และเขาได้ รบ
ั ไว้ และเขารู แน่
้ ว ่า ข้า พระองค์ มาจาก
9
พระองค์ และเขาเชื่อ ว่า พระองค์ ได้ ทรงใช้ ข้า พระองค์ มา ข้า พระองค์ อธิษฐานเพื่อ เขา
ข้าพระองค์ มิได้ อธิษฐานเพื่อโลก แต่ เพื่อคนเหล่านั ้ นที ่พระองค์ ได้ ประทานแก่ ข้าพระองค์
เพราะว่า เขาเป็น ของพระองค์ 10 ทุ กสิ่ ง ซึ่ง เป็น ของข้า พระองค์ ก็ เป็น ของพระองค์ และ
ทุก สิง่ ซึ่ง เป็น ของพระองค์ ก็ เป็น ของข้า พระองค์ และข้า พระองค์ มี เกียรติ ในสิง่ เหล่า นั ้น
11 บัดนี้ ข้า พระองค์ จะไม่ อยู่ ในโลกนี้ อีก แต่ พวกเขายัง อยู่ ในโลกนี้ และข้า พระองค์ กําลัง
จะไปหาพระองค์ ข้า แต่ พระบิดาผู้ บริสุทธิ์ ขอพระองค์ ทรงโปรดพิทั กษ ์ รก
ั ษาบรรดาผู้ ที่
พระองค์ ได้ ประทานแก่ ข้า พระองค์ ไว้โดยพระนามของพระองค์ เพื่อ เขาจะเป็ นอ ัน หนึ่ งอ ัน
เดียวกัน เหมือนดังข้าพระองค์กับพระองค์ 12 เมื่อข้าพระองค์ยงั อยูก
่ ับคนเหล่านั ้นในโลกนี้
ข้าพระองค์ก็ได้พิทักษ์ รักษาพวกเขาไว้โดยพระนามของพระองค์ ผู้ซึ่งพระองค์ได้ประทาน
แก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้ปกป้องเขาไว้และไม่มีผู้หน่งึ ผู้ใดเสียไปนอกจากลูกของความ
พินาศ เพื่อ พระคัมภีร ์ จะสําเร็จ 13 และบัดนี้ ข้า พระองค์ กําลัง จะไปหาพระองค์ และข้า
พระองค์ กล ่าวถึง สิง่ เหล่า นี้ ในโลก เพื่อ เขาจะได้ รบ
ั ความชื่นชมยินดี ของข้า พระองค์ อย่าง
เต็มเปี่ ยม 14 ข้าพระองค์ได้มอบพระดํารัสของพระองค์ให้แก่เขาแล้ว และโลกนี้ ได้เกลียด
ชัง เขา เพราะเขาไม่ ใช่ ของโลก เหมือนดัง ที่ ข้า พระองค์ ไม่ใช่ ของโลก 15 ข้า พระองค์ ไม่ ได้
ขอให้พระองค์เอาเขาออกไปจากโลก แต่ขอปกป้องเขาไว้ให้พ้นจากความชัว่ ร้าย 16 เขาไม่
ใช่ ของโลก เหมือนดัง ที่ ข้า พระองค์ ไม่ใช่ ของโลก 17 ขอทรงโปรดชําระเขาให้ บริสุทธิ์ด้วย
ความจริงของพระองค์ พระวจนะของพระองค์เป็นความจริง 18 พระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์
มาในโลกฉั นใด ข้าพระองค์ก็ใช้เขาไปในโลกฉั นนั ้น 19 ข้าพระองค์ถวายตัวของข้าพระองค์
เพราะเห็น แก่ เขา เพื่อ ให้ เขารับ การทรงชําระแต่ง ตัง้ ไว้โดยความจริงด ้วยเช่ นก ัน 20 ข้า
พระองค์ มิได้ อธิษฐานเพื่อ คนเหล่า นี้ พวกเดียว แต่ เพื่อ คนทัง้ ปวงที่ จะเชื่อ ในข้า พระองค์
เพราะถ้อยคํา ของเขา 21 เพื่อ เขาทัง้ หลายจะได้ เป็น อัน หนึ่ ง อัน เดียวกัน ดัง ที่ พระองค์ คือ
พระบิดาทรงสถิตในข้าพระองค์ และข้าพระองค์ในพระองค์ เพื่อให้เขาเป็ นอันหนึ่ งอันเดีย
วกั นก ับ พระองค์ และกับ ข้า พระองค์ ด้วย เพื่อ โลกจะได้ เชื่อ ว่า พระองค์ ทรงใช้ ข้า พระองค์
มา 22 เกียรติซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้มอบให้แก่เขา เพื่อเขาจะ
ได้ เป็น อัน หนึ่ ง อัน เดียวกัน ดัง ที่ พระองค์ กับ ข้า พระองค์ เป็ นอ ัน หนึ่ งอ ัน เดียวกัน นั ้น 23 ข้า
1 พระเยซู ตรัสดังนั ้นแล้ว
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พระองค์ อยู่ในเขา และพระองค์ ทรงอยู่ในข้าพระองค์ เพื่อเขาทัง้ หลายจะได้ เป็ นอันหนึ่ งอ
ันเดียวกันอย่างสมบูรณ์ และเพื่อโลกจะได้รู ว่้ าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มา และพระองค์
ทรงรักเขาเหมือนดังที่พระองค์ทรงรักข้าพระองค์ 24 พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์ปรารถนา
ให้คนเหล่านั ้นที่พระองค์ได้ประทานให้แก่ข้าพระองค์ อยู่กับข้าพระองค์ในที่ซ่ึงข้าพระองค์
อยู่นั ้นด้วย เพื่อเขาจะได้เห็นสง่าราศีของข้าพระองค์ซ่ึงพระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์
เพราะพระองค์ทรงรักข้าพระองค์ก่อนที่จะทรงสร้างโลก 25 โอ ข้าแต่พระบิดาผู้ชอบธรรม
โลกนี้ ไม่รูจั
้ กพระองค์ แต่ข้าพระองค์รู จั
้ กพระองค์ และคนเหล่านี้ รู ว่
้ าพระองค์ได้ทรงใช้ข้า
พระองค์ มา 26 ข้าพระองค์ ได้ ประกาศให้เขารู จ
้ ักพระนามของพระองค์ และจะประกาศให้
เขารู อี
้ ก เพื่อความรักที่ พระองค์ ได้ ทรงรักข้าพระองค์ จะดํารงอยู่ในเขา และข้าพระองค์ จะ
อยูใ่ นเขา�

18
พระเยซู ในสวนเกทเสมนี ทรงถูกทรยศและถูกจั บกุม (มธ 26:47-56; มก 14:43-50;
ลก 22:47-53)
1 เมื่อ พระเยซู ตรัสด ัง นี้ แล้ว พระองค์ ได้ เสด็จ ออกไปกับ เหล่า สาวกของพระองค์ ข้ามลํา
ธารขิด โรนไปยัง สวนแห่ง หนึ่ ง พระองค์ เสด็จ เข้าไปในสวนนั ้ นก ับ เหล่า สาวก 2 ยู ดาสผู้ ที่
ทรยศพระองค์ก็รู จั
้ กสวนนั ้นด้วย เพราะว่าพระเยซูกับเหล่าสาวกของพระองค์เคยมาพบกั
นที ่ นั่น บ่อยๆ 3 ยู ดาสจึง พาพวกทหารกับ เจ้า หน้าที่ มาจากพวกปุโรหิต ใหญ่ และพวกฟาริ
สี ถือโคมถือไต้ และเครือ
่ งอาวุธไปที่ นั ่น 4 พระเยซู ทรงทราบทุกสิง่ ที่ จะเกิดขึ้นกับพระองค์
พระองค์จึงเสด็จออกไปถามเขาว่า “ท่านทัง้ หลายมาหาใคร� 5 เขาทูลตอบพระองค์ว่า “มา
หาเยซูชาวนาซาเร็ธ� พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เราคือผูนั
้ ้นแหละ� ยูดาสผูท
้ รยศพระองค์ก็
ยืนอยู่กับคนเหล่านั ้นด้วย 6 เมื่อพระองค์ ตรัสกับเขาทัง้ หลายว่า “เราคือผู้นั ้นแหละ� เขา
ทัง้ หลายได้ถอยหลังและล้มลงที่ดิน 7 พระองค์จึงตรัสถามเขาอีกว่า “ท่านมาหาใคร� เขา
ทูล ตอบว่า “มาหาเยซู ชาวนาซาเร็ธ� 8 พระเยซู ตรัส ตอบว่า “เราบอกท่านแล้ วว ่า เราคือ
ผู้ นั ้น เหตุ ฉะนั ้น ถ้า ท่านแสวงหาเราก็ จงปล่อยคนเหล่า นี้ ไปเถิด� 9 ทัง้ นี้ ก็ เพื่อ พระดํารัส
จะสําเร็จ ซึ่ง พระเยซู ตรัส ไว้แล ้ วว ่า “คนเหล่า นั ้น ซึ่ง พระองค์ ได้ ประทานแก่ ข้า พระองค์ ไม่
ได้ เสีย ไปสัก คนเดียว� 10 ซี โมนเปโตรมี ดาบ จึง ชัก ออกและฟัน ผู้ รับ ใช้ คนหนึ่ ง ของมหา
ปุโรหิต ถู กหูข้างขวาขาดไป ชื่อของผู้รับใช้คนนั ้นคือมัลคัส 11 พระเยซู จึงตรัสกับเปโตรว่า
“จงเอาดาบใส่ฝักเสีย เราจะไม่ด่ ืมถ้วยซึ่งพระบิดาของเราประทานแก่เราหรือ�
ทรงอยูต
่ ่อหน้าอันนาสและคายาฟาส (มธ 26:57-68; มก 14:53-65; ลก 22:66-71)

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

พระองค์ ไปหาอัน นาสก่อน เพราะอัน นาสเป็น พ่อตาของคายาฟาสผู้ ซ่ึง เป็น มหาปุโรหิต
ประจํา การในปี นั ้น 14 คายาฟาสผู้ นี้ แหละที่ แนะนํา พวกยิ วว ่า ควรให้ คนหนึ่ ง ตายแทน
พลเมืองทัง้ หมด
เปโตรปฏิเสธพระเยซู (มธ 26:69-75; มก 14:66-72; ลก 22:54-62)
และสาวกอีกคนหนึ่ งก็ติดตามไปด้วย สาวกคนนั ้น
เป็ นที ่รู จั
้ กของมหาปุโรหิต และเขาได้ เข้าไปกับพระเยซู ถึงคฤหาสน์ ของมหาปุโรหิต 16 แต่
เปโตรยืน อยู่ ข้างนอกริม ประตู สาวกอีก คนหนึ่ ง นั ้ นที ่ รู จั
้ กก ั นก ับ มหาปุโรหิต จึง ได้ ออกไป
17
และพูดกับหญิงที่เฝ้าประตู แล้วก็พาเปโตรเข้าไป ผู้หญิงคนที่เฝ้าประตูจึงถามเปโตรว่า
15 ซีโมนเปโตรได้ติดตามพระเยซู ไป
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“ท่านเป็นสาวกของคนนั ้นด้วยหรือ� เขาตอบว่า “ข้าไม่เป็น�
ยืนอยู่ที่นั ่นเอาถ่านมาก่อไฟเพราะอากาศหนาว แล้วก็ยืนผิงไฟกัน เปโตรก็ยน
ื ผิงไฟอยู่กับ
เขาด้วย
18 พวกผู้รับใช้กับเจ้าหน้าที่ก็

พระเยซูทรงอยูต
่ ่อหน้ามหาปุโรหิต
มหาปุโรหิต จึง ได้ ถามพระเยซู ถึง เหล่า สาวกของพระองค์ และคํา สอนของพระองค์
พระเยซู ตรัส ตอบท่านว่า “เราได้ กล ่าวให้ โลกฟัง อย่างเปิด เผย เราสัง่ สอนเสมอทัง้ ใน
ธรรมศาลาและที่ ในพระวิหารที่ พวกยิว เคยชุ มนุ มกัน และเราไม่ ได้ กล ่าวสิง่ ใดอย่างลับๆ
เลย 21 ท่านถามเราทําไม จงถามผู้ ที่ ได้ ฟัง เราว่า เราได้ พู ดอะไรกับ เขา ดู เถิด เขารู ว้ า่ เรา
กล่าวอะไร� 22 เมื่อพระองค์ตรัสดังนั ้นแล้ว เจ้าหน้าที่คนหนึ่ งซึ่งยืนอยูที
่ ่นั ่นได้ตบพระเยซู
ด้วยฝ่ามือของเขาแล้วพูดว่า “เจ้าตอบมหาปุโรหิตอย่างนั ้นหรือ� 23 พระเยซูตรัสตอบเขา
ว่า “ถ้า เราพูด ผิด จงเป็น พยานในสิง่ ที่ ผิด นั ้น แต่ ถ้า เราพูด ถูก ท่านตบเราทําไม� 24 อัน
นาสจึงให้พาพระเยซู ซ่ึงถู กมัดอยู่ไปหาคายาฟาสผู้เป็นมหาปุโรหิตประจําการ 25 ซีโมนเป
โตรกําลังยืนผิงไฟอยู่ คนเหล่านั ้นจึงถามเปโตรว่า “เจ้าเป็นสาวกของคนนั ้นด้วยหรือ� เป
โตรปฏิเสธว่า “ข้าไม่เป็น� 26 ผู้รบ
ั ใช้คนหนึ่ งของมหาปุโรหิตซึ่งเป็นญาติกับคนที่เปโตรฟัน
หูขาดก็กล่าวขึ้นว่า “ข้าเห็นเจ้ากับท่านผู้นั้นในสวนไม่ใช่หรือ� 27 เปโตรปฏิเสธอีกครัง้ หนึ่ ง
และในทันใดนั ้นไก่ก็ขัน
19

20

เขานําพระเยซูไปอยูต
่ ่อหน้าปีลาต (มธ 27:1-14; มก 15:1-5; ลก 23:1-7)
28 เขาจึงได้ พาพระเยซู ออกไปจากคายาฟาสไปยังศาลปรีโทเรียม

เป็นเวลาเช้าตรู ่ พวก
เขาเองไม่ ได้ เข ้า ไปในศาลปรีโทเร ี ยม เพื่อ ไม่ ให้ เป็น มลทิน แต่ จะได้ กิน ปัส กาได้ 29 ปี ลาต
จึงออกมาหาเขาเหล่านั ้นแล้วถามว่า “พวกท่านมีเรือ
่ งอะไรมาฟ้องคนนี้ � 30 เขาตอบท่าน
ว่า “ถ้า เขาไม่ ใช่ ผู้รา้ ย พวกข้าพเจ้า ก็ จะไม่ มอบเขาไว้ กั บท ่าน� 31 ปี ลาตจึง กล่าวแก่ เขา
ว่า “พวกท่านจงเอาคนนี้ ไปพิพากษาตามกฎหมายของท่านเถิด� พวกยิว จึง เรียนท่านว่า
“การที่พวกข้าพเจ้าจะประหารชีวต
ิ คนใดคนหนึ่ งนั ้นเป็นการผิดกฎหมาย� 32 ทัง้ นี้ เพื่อพระ
ดํารัสของพระเยซูจะสําเร็จ ซึ่งพระองค์ตรัสว่า พระองค์จะทรงสิน
้ พระชนม์อย่างไร 33 ปีลา
ตจึง เข้าไปในศาลปรีโทเร ี ยมอีก และเรียกพระเยซู มาทูล ถามพระองค์ ว่า “ท่านเป็นกษั ตริ
ย์ของพวกยิว หรือ� 34 พระเยซู ตรัส ตอบท่านว่า “ท่านถามอย่างนั ้น แต่ ลําพัง ท่านเองหรือ
หรือม ี คนอื่น บอกท่านถึง เรือ
่ งของเรา� 35 ปี ลาตทูล ตอบว่า “เราเป็น ยิว หรือ ชนชาติ ของ
ท่านเองและพวกปุโรหิต ใหญ่ ได้ มอบท่านไว้กับ เรา ท่านทํา ผิด อะไร� 36 พระเยซู ตรัส ตอบ
ว่า “อาณาจักรของเรามิ ได้ เป็น ของโลกนี้ ถ้า อาณาจักรของเรามาจากโลกนี้ คนของเรา
ก็ จะได้ ต่อสู้ ไม่ ให้เราตกในเงื้อมมือ ของพวกยิว แต่ บัดนี้ อาณาจักรของเรามิ ได้ มาจากโลก
นี้ � 37 ปี ลาตจึง ทูล ถามพระองค์ ว่า “ถ้า เช่น นั ้น ท่านเป็นกษั ตริย์ หรือ � พระเยซู ตรัส ตอบ
ว่า “ท่านพูดว่าเราเป็นกษั ตริย์ เพราะเหตุนี้เราจึงเกิดมาและเข้ามาในโลก เพื่อเราจะเป็น
พยานถึงความจริง คนทัง้ ปวงซึ่งอยูฝ
่ ่ายความจริงย่อมฟังเสียงของเรา� 38 ปีลาตทูลถาม
พระองค์ ว่า “ความจริงคืออะไร� เมื่อถามดังนั ้นแล้ วท่านก็ ออกไปหาพวกยิวอีก และบอก
เขาว่า “เราไม่เห็นคนนั ้นมีความผิดแม้แต่น้ อย
พระเยซูถูกพิพากษาว่าผิด บารับบัสได้รบ
ั การปลดปล่อย (มธ 27:15-26; มก 15:6-15;
ลก 23:18-25)
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39 แต่พวกท่านมีธรรมเนี ยมให้เราปล่อยคนหนึ่ งให้แก่ท่านในเทศกาลปั สกา

ฉะนั ้นท่าน
จะให้ เราปล่อยกษั ตริย์ ของพวกยิว ให้ แก่ ท่านหรือ� 40 คนทัง้ หลายจึง ร้องขึ้ นอ ี กว่า “อย่า
ปล่อยคนนี้ แต่จงปล่อยบารับบัส� บารับบัสนน
ั ้ เป็นโจร
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พระเยซูได้รับการสวมมงกุฎหนาม
ขณะนั ้น ปี ลาตจึง ให้ เอาพระเยซู ไปโบยตี 2 และพวกทหารก็ เอาหนามสานเป็น มงกุฎ
สวมพระเศียรของพระองค์ และให้พระองค์ สวมเสื้อ สี ม่วง 3 แล ้ วท ูล ว่า “ท่า นกษั ตริย์ของ
พวกยิว ขอทรงพระเจริญ� และเขาก็ตบพระองค์ด้วยฝ่ามือ
1

ปีลาตมอบพระเยซูให้แก่ฝูงชน
ปี ลาตจึง ออกไปอีก และกล่าวแก่ คนทัง้ หลายว่า “ดู เถิด เราพาคนนี้ ออกมาให้ท่านทัง้
หลายเพื่อ ให้ ท่านรู ว่
้ า เราไม่ เห ็ นว ่า เขามี ความผิด สิง่ ใดเลย� 5 พระเยซู จึง เสด็จ ออกมาท
รงมงกุฎ ทํา ด้วยหนามและทรงเสื้อ สี ม่วง และปี ลาตกล่า วแก่ เขาทัง้ หลายว่า “ดู คนนี้ ซิ �
6 ฉะนั ้นเมื่อพวกปุโรหิตใหญ่และพวกเจ้าหน้าที่ได้เหน
็ พระองค์ เขาทัง้ หลายร้องอึงว่า “ตรึง
เขาเสีย ตรึงเขาเสีย� ปี ลาตกล่าวแก่ เขาว่า “พวกท่านเอาเขาไปตรึงเองเถิด เพราะเราไม่
เหนว
็ ่าเขามีความผิดเลย� 7 พวกยิวตอบท่านว่า “พวกเรามีกฎหมาย และตามกฎหมายนั ้น
เขาควรจะตาย เพราะเขาได้ ตัง้ ตัว เป็น พระบุตรของพระเจ้า� 8 ฉะนั ้ นคร ัน
้ ปี ลาตได้ยน
ิ ดัง
9
นั ้น ท่านก็ตกใจกลัวมากขึ้น ท่านเข้าไปในศาลปรีโทเรียมอีกและทูลพระเยซู ว่า “ท่านมา
จากไหน� แต่พระเยซู มิได้ตรัสตอบประการใด 10 ปี ลาตจึงทูลพระองค์ว่า “ท่านจะไม่พูดก
ับเราหรือ ท่านไม่รู หรื
้ อว่าเรามีอาํ นาจที่ จะตรึงท่านที่ กางเขน และมีอาํ นาจที่ จะปล่อยท่าน
ได้� 11 พระเยซูตรัสตอบว่า “ท่านจะมีอาํ นาจเหนื อเราไม่ได้ นอกจากจะประทานจากเบื้อง
บนให้แก่ ท่าน เหตุ ฉะนั ้นผู้ที่ มอบเราไว้กับท่านจึ งมีความผิดบาปมากกว่าท่าน� 12 ตัง้ แต่
นั ้น ไปปี ลาตก็ หาโอกาสที่ จะปล่อยพระองค์ แต่ พวกยิว ร้องอึง ว่า “ถ้า ท่านปล่อยชายคนนี้
ท่านก็ ไม่ใช่มิตรของซีซาร์ ผู้ใดที่ ตัง้ ตัวเป็นกษั ตริย์ก็ พู ดต่อสู้ ซีซาร์� 13 เมื่อปี ลาตได้ยน
ิ ดัง
นั ้น ท่านจึงพาพระเยซูออกมา แลวน
้ งบ
ั ่ ัลลังกพิ
์ พากษา ณ ที่เรียกว่า ลานปูศิลา ภาษาฮีบรู
เรียกว่า กับบาธา
4

ชาวยิวไม่ยอมรับพระคริสต์เป็นกษั ตริย์
เวลาประมาณเที่ยง ท่านพูดกับพวกยิวว่า “ดูเถิด นี่ คือกษั
15
ตริย์ของท่านทัง้ หลาย� แต่เขาทัง้ หลายร้องอึงว่า “เอาเขาไปเสีย เอาเขาไปเสีย ตรึงเขา
เสียที่ กางเขน� ปี ลาตพู ดกับเขาว่า “ท่านจะให้เราตรึงกษั ตริย์ของท่านทัง้ หลายที่ กางเขน
หรือ� พวกปุโรหิตใหญ่ตอบว่า “เว้นแต่ซีซาร์แล้ว เราไม่มีกษั ตริย�
์
14 วันนั ้นเป็ นวันเตรียมปั สกา

ทรงถูกตรึงบนไม้กางเขน (มธ 27:33-54; มก 15:22-39; ลก 23:33-47)
แล ้ว ปี ลาตจึง มอบพระองค์ ให้ เขาพาไปตรึง ที่ กางเขน และเขาพาพระเยซู ไป 17 และ
พระองค์ ทรงแบกกางเขนของพระองค์ ไปยัง สถานที่ แห่ง หน ่งึ ซึ่ง เรียกว่า สถานที่ กะโหลก
ศีรษะ ภาษาฮีบรู เรียกว่า กลโกธา 18 ณ ที่ นั ้น เขาตรึง พระองค์ ไว้ที่ กางเขนกับ คนอีก สอง
19 ปี ลาตให้เขียนคําประจานติดไว้บนกางเขน และ
คน คนละข้างและพระเยซูทรงอยูกลาง
่
คําประจานนั ้นว่า “เยซูชาวนาซาเร็ธ กษั ตริยของพวกยิ
์
ว� 20 พวกยิวเป็นอันมากจึงได้อา่ น
คํา ประจานนี้ เพราะที่ ซ่ึง เขาตรึง พระเยซู นั้น อยู่ ใกล้ กับ กรุ ง และคํา นั ้น เขียนไว้เป็น ภาษา
ฮีบรู ภาษากรีก และภาษาลาติน 21 ฉะนั ้น พวกปุโรหิต ใหญ่ ของพวกยิว จึง เรียนปี ลาตว่า
16

ยอห์น 19:22
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“ขออย่า เขียนว่า ‘กษั ตริย์ ของพวกยิว� แต่ ขอเขียนว่า ‘คนนี้ บอกว่า เราเป็นกษั ตริย์ ของ
พวกยิว� ” 22 ปี ลาตตอบว่า “สิ ่ง ใดที่ เราเขียนแล้ วก ็ แล้วไป � 23 ครัน
้ พวกทหารตรึง พระ
เยซู ไว้ที่ กางเขนแล้ว เขาทัง้ หลายก็ เอาฉลองพระองค์ แบ ่ งออกเป็น สี่ ส่วนให้ ทหารทุก คน
คนละส่วน และเอาฉลองพระองค์ชน
ั ้ ในด้วย ฉลองพระองค์ชัน
้ ในนั ้นไม่มีตะเข็บ ทอตัง้ แต่
บนตลอดล่าง 24 เหตุฉะนั ้นเขาจึงพูดกันว่า “เราอย่าฉี กแบ่งกันเลย แต่ให้เราจับสลากกัน
จะได้รู ว่้ าใครจะได้� ทัง้ นี้ เพื่อพระคัมภีรจ
์ ะสําเร็จที่ว่า ‘เสื้อผ้าของข้าพระองค์ เขาแบ่งปันก
ัน ส่วนเสื้อ ของข้า พระองค์ นั ้น เขาก็ จับ สลากกัน� พวกทหารจึง ได้ กระทํา ดังนี้ 25 ผู้ ที่ ยืน
อยู่ข้างกางเขนของพระเยซูนั ้น มีมารดาของพระองค์กับน้าสาวของพระองค์ มารีย์ภรรยา
ของเคลโอปัส และมารีย์ชาวมักดาลา 26 ฉะนั ้นเมื่อพระเยซู ทอดพระเนตรเห็นมารดาของ
พระองค์ และสาวกคนที่พระองค์ทรงรักยืนอยู่ใกล้ พระองค์ตรัสกับมารดาของพระองค์ว่า
“หญิงเอ๋ย จงดูบุตรของท่านเถิด� 27 แล้วพระองค์ตรัสกับสาวกคนนั ้นว่า “จงดูมารดาของ
ท่านเถิด� และตัง้ แต่เวลานั ้นมา สาวกคนนั ้นกร็ บ
ั นางมาอยูใ่ นบ้านของตน 28 หลังจากนั ้น
พระเยซูทรงทราบว่า ทุกสิง่ สําเร็จแล้ว เพื่อพระคัมภีรจ
์ ะสําเร็จจึงตรัสว่า “เรากระหายนํ้า�
29 มี ภาชนะใส่ น้ํา องุน
่ เปรีย
้ ววางอยู่ ที่ นั่น เขาจึง เอาฟองนํ้า ชุ บน้าํ องุน
่ เปรีย
้ วใส่ ปลายไม้ หุ
สบชูข้น
ึ ให้ถึงพระโอษฐ์ของพระองค์ 30 เมื่อพระเยซู ทรงรับน้าํ องุน
่ เปรีย
้ วแล้ว พระองค์ตรั
สว่า “สําเร็จแล้ว� และทรงก้มพระเศียรลงปล่อยพระวิญญาณจิตออกไป
พระอัฐิของพระองค์ไม่หักเลย
พวกยิวจึงขอให้ปี ลาตทุบขาของผู้ที่ ถู กตรึงให้หัก และให้
เอาศพไปเสีย เพื่อ ไม่ ให้ ศพค้างอยู่ ที่ กางเขนในวัน สะบาโต (เพราะวัน สะบาโตนั ้น เป็ นว ัน
ใหญ่� 32 ดังนั ้นพวกทหารจึงมาทุบขาของคนที่หนึ่ ง และขาของอีกคนหนึ่ งที่ถูกตรึงอยู่กับ
พระองค์ 33 แต่ เมื่อ เขามาถึง พระเยซู และเห็ นว ่า พระองค์ สิน
้ พระชนม์ แล้ว เขาจึ งม ิ ได้ ทุ บ
ขาของพระองค์ 34 แต่ ทหารคนหนึ่ ง เอาทวนแทงที่ สี ข้างของพระองค์ และโลหิ ตก ั บน ้าํ ก็
ไหลออกมาทันที 35 คนนั ้นทีเห
่ นก
็ เ็ ป็นพยาน และคําพยานของเขาก็เป็นความจริง และเขา
ก็ รู ว่
้ า เขาพูด ความจริง เพื่อ ท่านทัง้ หลายจะได้ เชื่อ 36 เพราะสิง่ เหล่า นี้ เก ิด ขึ้น เพื่อ ข้อ พระ
คัมภีร จ
์ ะสําเร็จ ซึ่ง ว่า ‘พระอัฐิ ของพระองค์ จะไม่ หก
ั สัก ซี่ เดียว � 37 และมี ข้อ พระคัมภีร อี
์ ก
ข้อหนึ่ งว่า ‘เขาทัง้ หลายจะมองดูพระองค์ผู้ซึ่งเขาเองได้แทง�
31 เพราะวัน นั ้น เป็ นว ัน เตรียม

พระเยซู ทรงถูก ฝัง ไว้ ในอุโมงค์ ฝัง ศพของโยเซฟ (มธ 27:57-60; มก 15:43-47; ลก
23:50-56)
38 หลัง จากนี้ โยเซฟชาวบ้านอาริมาเธีย ซึ่ง เป็ น สาวกลับๆของพระเยซู เพราะกลัว พวก
ยิว ก็ได้ขอพระศพพระเยซูจากปีลาต และปีลาตก็ยอมให้ โยเซฟจึงมาอัญเชิญพระศพพระ
เยซู ไป 39 ฝ่ายนิ โคเดมัส ซึ่ง ตอนแรกไปหาพระเยซู ในเวลากลางคืน นั ้ นก ็ มาด ้วย เขานํา
เครือ
่ งหอมผสม คือมดยอบกับกฤษณาหนั กประมาณสามสิบกว่ากิโลกรัมมาด้วย 40 พวก
เขาอัญเชิญพระศพพระเยซู และเอาผ้าป่านกับเครือ
่ งหอมพันพระศพนั ้นตามธรรมเนี ยม
ฝังศพของพวกยิว 41 ในสถานที่ พระองค์ถู กตรึงที่ กางเขนนั ้ นมีสวนแห่งหนึ่ ง ในสวนนั ้ นมี
อุโมงค์ ฝังศพใหม่ที่ ยังไม่ได้ ฝังศพผู้ใดเลย 42 เพราะวันนั ้นเป็ นวันเตรียมของพวกยิว และ
เพราะอุโมงค์นั้นอยูใกล้
่
เขาจึงบรรจุพระศพพระเยซูไว้ที่นั่น

20
การฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ (มธ 28:1-10; มก 16:1-14; ลก 24:1-43)
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1 วันแรกของสัปดาห์เวลาเช้ามืด

มารียช
์ าวมักดาลามาถึงอโุ มงค์ฝังศพ เธอเห็นหินออก
จากปากอุโมงค์อยูแล้
่ ว 2 เธอจึงวิง่ ไปหาซีโมนเปโตรและสาวกอีกคนหนึ่ งที่พระเยซูทรงรัก
นั ้น และพูดกับเขาว่า “เขาเอาองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าออกไปจากอุโมงค์แล้ว และพวกเราไม่รูว่้ า
เขาเอาพระองค์ ไปไว้ที่ไหน � 3 เปโตรจึง ออกไปยังอ ุ โมงค์ กับ สาวกคนนั ้น 4 เขาจึง วิง่ ไปทัง้
สองคน แต่สาวกคนนั ้นวงิ่ เร็วกว่าเปโตรจึงมาถึงอุโมงค์ก่อน 5 เขาก้มลงมองดูเห็นผ้าป่าน
วางอยู่ แต่เขาไม่ได้เข้าไปข้างใน 6 ซีโมนเปโตรตามมาถึงภายหลัง แล้วเข้าไปในอุโมงค์เห็น
ผ้าป่านวางอยู่ 7 และผ้าพันพระเศียรของพระองค์ไม่ได้วางอยู่กับผ้าอื่น แต่พับไว้ต่างหาก
8 แล ้ วสาวกคนนั ้ นที ่ มาถึ งอ ุ โมงค์ ก่อนก็ เข ้า ไปด้วย เขาได้ เห ็น และเชื่อ 9 เพราะว่า ขณะนั ้น
เขายังไม่เข้าใจข้อพระคัมภีรที
์ ่วา่ พระองค์จะต้องฟื้ นขึ้นมาจากความตาย 10 แล้วสาวกทัง้
สองก็กลับไปยังบ้านของตน
พระเยซูทรงปรากฏพระองค์ต่อมารียช
์ าวมักดาลา

แต่ ฝ่าย มา รียย
์ ื นร ้ อง ไห้ อยู่ นอก อุโมงค์ ขณะ ที่ ร้องไห้ อยู่ เธอ ก้ม ลง มอง ดู ที่ อุโมงค์
และได้ เห ็ นทูต สวรรค์ สององค์ สวมเสื้อ ขาวนั ่ง อยู่ ณ ที่ ซึ่ง เขาวางพระศพพระเยซู องค์
หน่ึงอยู่เบื้องพระเศียร และองค์หน่ึงอยู่เบื้องพระบาท 13 ทูตทัง้ สองพูดกับมารีย์ว่า “หญิง
เอ๋ย ร้องไห้ทําไม � เธอตอบทูต ทัง้ สองว่า “เพราะเขาเอาองค์ พระผู้ เป็น เจ้าของข้าพเจ้า ไป
เสีย แล้ว และข้าพเจ้า ไม่ ทราบว่า เขาเอาพระองค์ ไปไว้ ที่ไหน � 14 เมื่อ มารีย์ พู ดอย ่างนั ้น
แล้ว ก็ หัน กลับ มาและเห็น พระเยซู ประทับ ยืน อยู่ แต่ ไม่ ทราบว่า เป็น องค์ พระเยซู 15 พระ
เยซู ตรัสถามเธอว่า “หญิงเอ๋ย ร้องไห้ทําไม เจ้าตามหาผู้ใด� มารีย์สําคัญว่าพระองค์เป็น
คนทํา สวนจึง ตอบพระองค์ ว่า “นายเจ้าข้า ถ้า ท่านได้ เอาพระองค์ ไป ขอบอกให้ ดิ ฉั นร ู้ วา่
เอาพระองค์ไปไว้ที่ไหน และดิฉันจะรับพระองค์ไป� 16 พระเยซูตรัสกับเธอว่า “มารีย์เอ๋ย�
มารีย์จึงหันมาและทูลพระองค์ว่า “รับโบนี � ซึ่งแปลว่า อาจารย์ 17 พระเยซู ตรัสกับเธอว่า
“อย่าแตะต้องเรา เพราะเรายังมได้
ิ ขึ้นไปหาพระบิดาของเรา แต่จงไปหาพวกพีน
่ ้ องของเรา
และบอกเขาว่า เราจะขึ้น ไปหาพระบิดาของเราและพระบิดาของท่านทัง้ หลาย และไปหา
พระเจ้า ของเราและพระเจ้า ของท่านทัง้ หลาย� 18 มาร ีย์ มัก ดาลาจึง ไปบอกพวกสาวกว่า
เธอได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว และพระองค์ได้ตรัสคําเหล่านั ้นกับเธอ
11

12

พระเยซูทรงปรากฏพระองค์ต่อเหล่าสาวกเว้นแต่โธมัส

คํ่า วัน นั ้น ซึ่ง เป็ นว ัน แรกของสัปดาห์ เมื่อ สาวกปิด ประตู หอ
้ งที่ พวกเขาอยู่ แล ้ว เพราะ
กลัว พวกยิว พระเยซู ได้ เสด็จ เข้า มาประทับ ยืน อยู่ ท่ามกลางเขา และตรัส กับ เขาว่า “สันติ
สุขจงดํารงอยูก
่ ับท่านทัง้ หลายเถิด� 20 ครัน
้ พระองค์ตรัสอย่างนั ้นแล้ว พระองค์ทรงให้เขา
ดู พระหัตถ์ และสีข้างของพระองค์ เมื่อ พวกสาวกเห็นองค์ พระผู้ เป็น เจ้า แล้ว เขาก็ มี ความ
ยินดี 21 พระเยซูจึงตรัสกับเขาอีกว่า “สันติสุขจงดํารงอยูก
่ ับท่านทัง้ หลายเถิด พระบิดาของ
เราทรงใช้เรามาฉั นใด เราก็ใช้ท่านทัง้ หลายไปฉั นนั ้น� 22 ครัน
้ พระองค์ตรัสดังนั ้นแล้วจึง
ทรงระบายลมหายใจออกเหนื อ เขา และตรัส กับ เขาว่า “ท่านทัง้ หลายจงรับ พระวิญญาณ
บริสุทธิเถิ
์ ด 23 ถ้าท่านจะยกความผิดบาปของผูใด
้ ความผิดบาปนั ้นกจ
็ ะถูกยกเสีย และถ้า
ท่านจะให้ความผิดบาปติดอยู่กับผู้ใด ความผิดบาปก็จะติดอยู่กับผู้นั ้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
24
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เป็นเจ้าแล้ว� แต่โธมัสตอบเขาเหล่านั ้ นว่า “ถ้าข้าไม่เห็นรอยตะปูที่ พระหัตถ์ ของพระองค์
และไม่ได้ เอานิว
้ ของข้าแยงเข้าไปที่ รอยตะปู นั ้น และไม่ ได้ เอามือของข้าแยงเข้าไปที่ สี ข้าง
ของพระองค์แล้ว ข้าจะไม่เชื่อเลย� 26 ครัน
้ ล่วงไปแปดวันแล้ว เหล่าสาวกของพระองค์อยู่
ด้วยกัน ข้างในอีก และโธมัส ก็ อยู่ กับ พวกเขาด้วย ประตู ปิด แล้ว พระเยซู เสด็จ เข้า มาและ
ประทับยืนอยู่ท่ามกลางเขาและตรัสว่า “สันติ สุขจงดํารงอยู่กับท่านทัง้ หลายเถิด� 27 แล
้ว พระองค์ ตรัส กับ โธมั สว ่า “จงยื่น นิว
้ มาที่ นี่ และดู มือ ของเรา จงยื่ นม ื อออกคลํา ที่ สี ข้าง
ของเรา อย่า ขาดความเชื่อ เลย แต่ จงเชื่อ เถิด� 28 โธมัส ทูล ตอบพระองค์ ว่า “องค์ พระผู้
เป็นเจ้าของข้าพระองค์ และพระเจ้าของข้าพระองค์� 29 พระเยซูตรัสกับเขาว่า “โธมัสเอ๋ย
เพราะท่านได้เห็นเราท่านจึงเชื่อ ผู้ที่ไม่เห็นเราแต่เชื่อก็เป็นสุข�
ความมุ่งหมายของข่าวประเสริฐของยอห์น

พระ เยซู ได้ ทรง กระทํา หมาย สําคัญ อื่นๆ อีก หลาย ประการ ต่อ หน้า เหล่า สาวก ของ
พระองค์ ซึ่ง ไม่ ได้ จดไว้ในหนั ง สื อม ้ วนนี้ 31 แต่ การที่ ได้ จดเหตุ การณ์ เหล่า นี้ ไว้ก็ เพื่อ ท่าน
ทัง้ หลายจะได้เชื่อว่า พระเยซูทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้า และเมื่อมีความเชื่อ
แล้ว ท่านก็จะมีชีวิตโดยพระนามของพระองค์
30

21
พระเยซูทรงปรากฏพระองค์ต่อเหล่าสาวกในแคว้นกาลิลี

1 ภายหลัง เหตุ การณ์ เหล่า นี้ พระเยซู ได้ ทรงสําแดงพระองค์ แก่ เหล่ าสาวกอีก ครัง
้ หนึ่ งที่

ทะเลทิเบเรียส และพระองค์ทรงสําแดงพระองค์อย่างนี้ 2 คือ ซีโมนเปโตร โธมัสที่เรียกว่า
ดิ ดุม ัส และนาธานาเอลชาวบ้านคานาแคว้น กาลิ ลี และบุตรชายทัง้ สองของเศเบดี และ
สาวกของพระองค์อีกสองคนกําลังอยูด้
่ วยกัน
การตกปลาที่ล้มเหลว

“ข้าจะไปจับปลา� เขาทัง้ หลายจึงพูดกบท
ั ่านว่า “เราจะไปกับท
่านด้วย� เขาก็ ออกไปลงเรือทั นที แต่ คืนนั ้น เขาจับปลาไม่ ได้ เลย 4 แต่ ครันร
้ ุ่งเช้าพระเยซู
ประทับยืนอยูที
่ ่ฝั่ ง แต่เหล่าสาวกไม่รู ว่้ าเป็นพระเยซู
3 ซีโมนเปโตรบอกเขาว่า

พระเยซูทรงปรากฏพระองค์และตรัสสัง่ เหล่าสาวก อวนเต็มไปด้วยปลา
พระเยซู จึง ตรัส ถามเขาว่า “ลูก เอ๋ย มี อาหารบ้างหรือ เปล่า� เขาทูล ตอบพระองค์ ว่า
“ไม่มี � 6 พระองค์ ตรัส กับ เขาทัง้ หลายว่า “จงทอดอวนลงทางด้านขวาเรือ เถิด แล ้ วจะได้
ปลาบ้าง� เขาจึงทอดอวนลงและได้ปลาเป็นอันมากจนลากอวนขึ้นไม่ได้ 7 สาวกคนที่พระ
เยซูทรงรักจึงบอกเปโตรว่า “เป็นองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า� เมื่อซีโมนเปโตรได้ยนว
ิ ่าเป็นองค์พระ
ผู้ เป็น เจ้า เขาก็ หยิบ เสื้อ คลุม ชาวประมงของเขามาสวมรัด ไว้ (เพราะเขาเปลือยเปล่า อยู�
่
แล้วก็กระโดดลงทะเล 8 แต่สาวกอื่นๆนั ้นนั ่งเรือเล็กๆมา ลากอวนที่ติดปลาเต็มนัน
้ มาด้วย
(เพราะเขาอยูไม่
่ ห่างจากฝั่ งนั ก ไกลประมาณหนึ่ งร้อยเมตรเท่านั ้น� 9 เมื่อเขาขึ้นมาบนฝั่ ง
เขาก็ เห ็น ถ่านติดไฟอยู่ และมี ปลาวางอยู่ ข้างบนและมี ขนมปัง 10 พระเยซู ตรัส กับ เขาทัง้
หลายว่า “เอาปลาที่ ได้ เมื่อ กี้ นี้ มาบ ้าง� 11 ซี โมนเปโตรจึง ไปลากอวนขึ้น ฝั่ ง อวนติด ปลา
ใหญ่เต็ม มีหน่งึ ร้อยห้าสิบสามตัว และถึงมากอย่างนั ้นอวนก็ไม่ขาด
5
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12 พระเยซูตรัสกับเขาทัง
้ หลายว่า “เชิญมารับประทานอาหารกันเถิด�

และในพวกสาวก
ไม่มีใครกล้าถามพระองค์ว่า “ท่านคือผูใด
้ � เพราะเขารูอยู
้ ว่
่ าเป็นองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า 13 พระ
เยซูทรงเข้ามาหยิบขนมปังแจกให้เขาและทรงหยิบปลาแจกด้วย 14 นี่ เป็นครง
ั ้ ที่สามที่พระ
เยซูทรงสําแดงพระองค์แก่พวกสาวกของพระองค์ หลังจากที่พระองค์ทรงคืนพระชนม์
“ซีโมน...ท่านรักเราหรือ�
เมื่อ รับ ประทานอาหารเสร็จ แล้ว พระเยซู ตรัส กับ ซี โมนเปโตรว่า “ซี โมนบุตรชายโย
นาห์เอ๋ย ท่านรักเรามากกว่าพวกเหล่านี้ หรือ� เขาทูลตอบพระองค์ ว่า “ถู กแล้ว พระองค์
เจ้าข้า พระองค์ ทรงทราบว่า ข้า พระองค์ รก
ั พระองค์� พระองค์ ตรัสส ง
ั ่ เขาว่า “จงเลี้ยงลูก
16
แกะของเราเถิด�
พระองค์ตรัสกับเขาครัง้ ที่สองอีกว่า “ซีโมนบุตรชายโยนาห์เอ๋ย ท่าน
รัก เราหรือ� เขาทูล ตอบพระองค์ ว่า “ถู กแล้ว พระองค์ เจ้าข้า พระองค์ ทรงทราบว่า ข้า
พระองค์ รก
ั พระองค์� พระองค์ตรัสกับเขาว่า “จงเลี้ยงแกะของเราเถิด� 17 พระองค์ ตรัส
กับ เขาครัง้ ที่ สามว่า “ซี โมนบุตรชายโยนาห์ เอ๋ย ท่านรัก เราหรือ� เปโตรก็ เป็น ทุกข์ ใจที่
พระองค์ ตรัส ถามเขาครัง้ ที่ สามว่า “ท่านรัก เราหรือ� และเขาทูล พระองค์ ว่า “พระองค์
เจ้าข้า พระองค์ ทรงทราบทุก สิง่ พระองค์ ทรงทราบว่า ข้า พระองค์ รก
ั พระองค์� พระเยซู
ตรัสกับเขาว่า “จงเลี้ยงแกะของเราเถิด
15

สาวกจะต้องยอมตามพระเยซูไป
เมื่อท่านยังหนุ่มท่านคาดเอวเอง และเดิน ไปไหนๆตาม
ที่ท่านปรารถนา แต่เมื่อท่านแก่แล้วท่านจะเหยียดมือของท่านออก และคนอื่นจะคาดเอว
ท่าน และพาท่านไปที่ที่ท่านไม่ปรารถนาจะไป� 19 ที่พระองค์ตรัสอย่างนั ้นเพื่อแสดงว่า เป
โตรจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยความตายอย่างไร ครัน
้ พระองค์ตรัสอย่างนั ้นแล้วจึงสัง่
เปโตรว่า “จงตามเรามาเถิด� 20 เปโตรเหลียวหลังเห็นสาวกคนที่ พระเยซู ทรงรักตามมา
คือสาวกที่เอนตัวลงที่พระทรวงของพระองค์เมื่อรับประทานอาหารเย็นอยูนั
่ ้น และทูลถาม
ว่า “พระองค์เจ้าข้า ผู้ที่จะทรยศพระองค์คือใคร� 21 เมื่อเปโตรเห็นสาวกคนนั ้นจึงทูลถาม
พระเยซู ว่า “พระองค์ เจ้าข้า คนนี้ จะเป็น อย่างไร� 22 พระเยซู ตรัส กับ เขาว่า “ถ้า เราอยาก
จะให้ เขาอยู่ จนเรามานั ้น จะเป็น เรือ
่ งอะไรของท่านเล่า ท่านจงตามเรามาเถิด� 23 เหตุ
ฉะนั ้นคําที่ว่า สาวกคนนั ้นจะไม่ตาย จึงลือไปท่ามกลางพวกพี่น้ อง แต่พระเยซูมิได้ตรัสแก่
เขาว่า “สาวกคนนั ้น จะไม่ ตาย� แต่ ตรัสว่า “ถ้า เราอยากจะให้เขาอยู่จนเรามานั ้น จะเป็น
เรือ
่ งอะไรของท่านเล่า� 24 สาวกคนนี้ แหละ ที่เป็นพยานถึงเหตุการณ์ เหล่านี้ และเป็นผู้ที่
เข ียนสิง่ เหล่า นี้ ไว้ และเราทราบว่า คํา พยานของเขาเป็น ความจริง 25 มี อี กหลายสิง่ ที่ พระ
เยซูได้ทรงกระทํา ถ้าจะเขียนไว้ให้หมดทุกสิง่ ข้าพเจ้าคาดว่า แม้หมดทัง้ โลกก็น่าจะไม่พอ
ไว้หนังสือที่จะเขียนนั ้น เอเมน
18 เราบอกความจริง แก่ ท่านว่า
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ประวัติความเป็นมาของ

หนังสือกิจการ

คนทัว่ ไปเชื่อกันว่าผู้ เขียนหนั งสื อกิจการก็ คือ “ลู กา แพทย์ที่รก
ั � (คส 4:14) จะเห็นได้
ชัดว่าหนั งสือกิจการนี้ เป็นหนั งสือเล่มต่อจากข่าวประเสริฐของลูกา และมาจากผู้เขียนคน
เดียวกัน ลูก าเป็น เพื่อนเดิน ทางของเปาโล (กจ 16:12; 20:5) จากหนั งสือ 2 ทิ โมธี 4:11
เราได้พบว่าท่านได้อยูกั
่ บเปาโลในกรุ งโรม ในหนั งสือฟีเลโมน 1:24 ลูกาได้ฝากคํานั บมาใน
จดหมายของเปาโลไปยังฟีเลโมน
หนังสือกิจการได้รบ
ั การเขียนขึ้นในช่วงเวลาที่เปาโลได้รบ
ั การปล่อยตัวจากคุกครัง้ แรก
ที่ กรุ งโรม (กจ 28:30) (ปี ค�ศ� 63) หน ังสือเล่ มน ี้ ครอบคลุม ระยะเวลาจากการฟื้ นคืน
พระชนม์ ของพระเยซู จนถึง ช่วงเวลาสองปี แรกที่ เปาโลถู กค ุม ขัง อยู่ ในคุก เป็ นคร ัง้ แรกที่
กรุ งโรม ดังนั ้นจึงครอบคลุมระยะเวลาประมาณ 33 ถึง 35 ปี

โดย ทัว่ ไป แล้ว หน ังสือเล่ มน ี้ แบ ่ง แยก ออก เป็น สอง ส่วน ใหญ่ๆ คือ ใน บท ที่ 1-12 กล
่าวถึง เปโตรเป็น ส่วนใหญ่ มี กรุ งเยรู ซาเล็ม เป็น ศูนย์ กลาง และข่าวประเสริฐ ได้ ประกาศ
แก่ ชนชาติ ยิว เป็น หลัก ในบทที่ 13-28 กล ่าวถึง เปาโลเป็น ส่วนใหญ่ มี เมือ งอันทิ โอก เป็น
ศูนย์กลางสําหรับ งานเผยแพร่พระวจนะของพระเจ้า ไปยัง ต่างประเทศ และข่าวประเสริฐ
ประกาศแก่คนต่างชาติมากกว่าชนชาติยิว
ในส่วนแรก บทที่ 6 และ 7 กล่าวถึงการรับใช้ของสเทเฟนเพียงสัน
้ ๆแต่ได้รับใช้พระเจ้า
อย่างน่าอัศจรรย์ใจ บทที่ 8 เกี่ยวกับการรับใช้พระเจ้าของฟีลิป และบทที่ 9 ได้บันทึกการก
ลับใจเสียใหม่ของเปาโลไว้ และได้บรรยายถึงโครเนลิอส
ั คนต่างชาติที่เมืองซีซารียาและอา
นาเนี ย ที่ ดาม ัสกัส อย่างไรก็ตาม ใน 12 บทแรก จุ ดสําคัญ ที่ กล ่าวถึ งก ็ คือ เปโตรและกรุ ง
เยรู ซาเล็มและชนชาติยิว
ใน บท ที่ 13-28 เมือ งอันทิ โอก เป็น เพียง แต่ สถาน ที่ ตัง้ ต้น เท่านั ้น เรือ
่ ง ราว จะ เริม
่ ต้น
ดําเนิ น จากเปาโลและบารนาบัส แล้ว ก็ เป็น เรือ
่ งของเปาโลกับ สิ ลาส ไปที่ เกาะครีต ไปที่
เมืองกาลาเทีย และแคว้นซิลีเซีย เข้าไปในแคว้นมาซิโดเนี ย ไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม ไปที่เมือง
ซีซารียา และในที่สุดได้ผจญกับเรืออับปาง และแล่นเรือไปจนถึงกรุ งโรม ในเรือ
่ งจะกล่าว
ถึงเปาโลอยู่ตลอดเวลา และท่านจะมุ่งไปหาชาวยิวก่อนเสมอถ้าท่านสามารถจะทําได้ แต่
การรับใช้พระเจ้านั ้นส่วนใหญ่ท่านจะประกาศท่ามกลางชาวต่างประเทศ

ในหนั งสือกิจการแห่งอัครสาวกนี้ นายแพทย์ลูกา ได้แสดงประวัติศาสตร์ของคริสเตียน
ชนชาติยว
ิ ในคริสตจักรหลายแห่ง และประวัติศาสตร์ของคริสเตียนชาวต่างชาติแก่เรา ใน
หนั งสือ ข่าวประเสริฐ ของลู กา ท่านได้ เล่า ถึง สิง่ ต่างๆของพระราชกิจ ตอนต้น ของพระเยซู
และการทรงสัง่ สอนจนกระทัง่ ถึงการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระองค์ ในหนั งสือกจ
ิ การ ท่าน
เขียนเกี่ยวกับสิง่ ที่ พระเยซู ทรงกระทําและทรงสัง่ สอนสืบต่อไปโดยผ่านทางพระวิญญาณ
บริสุทธิ์และโดยผ่านทางเหล่าอัครสาวกและคริสตจักร
สาระสําคัญ ของเรือ
่ งก็ คือ การเผยแพร่ข่าวประเสริฐออกไปทัว่ โลกโดยฤทธิอ
์ าํ นาจแห่ง
พระวิญญาณบริสุทธิ์ โดยทางภูมิศาสตร์แล้ว ส่วนที่ได้รับข่าวประเสริฐตามลําดับก่อนหลัง
จะเป็นดังนี้ กรุ งเยรู ซาเล็ม แคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก

ลูกาได้ เขียนข่าวประเสริฐของท่าน และหนั งสื อกิจการในลักษณะที่ วา่ เป็นผู้พู ดแทนให้
กับเปาโลหรือเปล่า ไม่ใช่อย่างแน่ นอน พระคัมภีรไม่
์ ได้ มี ข้อบ่งชี้ว่าท่านได้ ทําเช่นนั ้น ท่าน
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ลูก าได้ รบ
ั ความเข้าใจจากเบื้องบนอย่างสมบู รณ ์ ในสิง่ ที่ ท่านได้ เข ียนนั ้น และมี เพียงทาง
เดียวเท่านั ้นที่ท่านจะทําให้พระคัมภีรส
์ ําเร็จลงได้อย่างบริบูรณ์ ก็โดยการรับถ้อยคํามาจาก
พระเจ้า ด้วยการทรงดลใจของพระองค์ เอง สิ ่ง ที่ ท่านลูก าเขียนขึ้น นั ้น ท่านได้ รบ
ั มาจาก
พระเจ้า โดยตรงไม่ ใช่ ได้ มาจากเปาโล หรือม ิ ใช่ ได้ มาจากการจดจํา เหตุ การณ์ โดยตัว ของ
ท่านเอง และก็ไม่ใช่ได้มาจากคําพยานของผู้เห็นเหตุการณ์ ใด ๆทัง้ สิน
้ (ลก 1:3-4)
ภารกิจของพระคริสต์ภายหลังการฟื้ นคืนพระชนม์
ข้าแต่ท่านเธโอฟีลัส ในหนั งสือเรือ
่ งแรกนั ้น ข้าพเจ้าได้กล่าวแล้วถึงบรรดาการซึ่ง
พระเยซู ได้ ทรงตัง้ ต้น กระทํา และสัง่ สอน 2 จนถึง วันที ่ พระองค์ ทรงถู กร ับ ขึ้น ไป ในเมื่อ ได้
ตรัสสง
ั ่ โดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ อัครสาวก ซึ่งพระองค์ ทรงเลือกไว้แล้วนัน
้ 3 ครัน
้
พระองค์ทรงทนทุกข์ทรมานแล้ว ได้ทรงแสดงพระองค์แก่คนพวกนั ้น ด้วยหลักฐานหลาย
อย่าง พิสูจน์ อย่างแน่ นอนที่สุด ว่า พระองค์ ทรงพระชนม์ อยู่ และได้ ทรงปรากฏแก่ เขาทัง้
หลายถึงสี่สิบวัน และได้ทรงกล่าวถึงเรือ
่ งอาณาจักรของพระเจ้า
1 โอ

การรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์

4 เมื่อพระองค์ ได้ ทรงชุ มนุมกั นกับอัครสาวก

จึงกําชับเขามิให้ออกไปจากกรุ งเยรู ซาเล็ม
แต่ ให้คอยรับตามพระสัญญาของพระบิดา คือพระองค์ ตรัสว่า “ตามที่ ท่านทัง้ หลายได้ยน
ิ
จาก เรา นั ่น แหละ 5 เพราะ ว่า ยอห์น ให้ รบ
ั บัพ ติศ มา ด้วย นํ้า ก็ จริง แต่ ไม่ ช้า ไม่ นาน ท่าน
ทัง้ หลายจะรับ บัพ ติศ มาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ ์� 6 เมื่อ เขาทัง้ หลายได้ ประชุม พร้อม
กัน เขาจึงทูลถามพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า พระองค์จะทรงตัง้ ราชอาณาจักรขึ้นใหม่ให้
แก่ อิสราเอลในครัง้ นี้ หรือ � 7 พระองค์ ตรัส ตอบเขาว่า “ไม่ใช่ ธุระของท่านที่ จะรู เ้ วลาและ
วาระซึ่งพระบิดาได้ทรงกําหนดไว้โดยสิทธิอาํ นาจของพระองค์ 8 แต่ท่านทัง้ หลายจะได้รบ
ั
พระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อ พระวิญญาณบริสุทธิ ์ จะเสด็จ มาเหนื อ ท่าน และท่านทัง้ หลาย
จะเป็นพยานฝ่ายเราทัง้ ในกรุ งเยรู ซาเล็ม ทัว่ แคว้นยู เดีย แคว้นสะมาเรีย และจนถึงที่สุด
ปลายแผ่น ดิน โลก� 9 เมื่อ พระองค์ ตรัส เช่น นั ้น แล้ว ในขณะที่ เขาทัง้ หลายกํา ลัง พิ นิ จด ู
พระองค์ก็ถูกรับขึ้นไป และมีเมฆคลุมพระองค์ให้พ้นสายตาของเขา
การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์และการเสด็จมาครัง้ ที่สองของพระคริสต์
เมื่อ เขากําลัง เขม้น ดู ฟ้า เวลาที่ พระองค์ เสด็จ ขึ้น ไปนั ้น ดู เถิด มี ชายสองคนสวมเสื้อ
ขาวมายืนอยูข
่ ้างๆเขา 11 สองคนนั ้นกล่าวว่า “ชาวกาลิลีเอ๋ย เหตุไฉนท่านจึงยืนเขม้นดูฟ้า
สวรรค์ พระเยซูองค์นี้ ซึ่งทรงรับไปจากท่านขึ้นไปยังสวรรค์นั ้น จะเสด็จมาอีกเหมือนอย่าง
ที่ท่านทัง้ หลายได้เห็นพระองค์เสด็จไปยังสวรรค์นั ้น�
10

การอธิษฐานอ้อนวอนเพื่อฤทธิอ
์ าํ นาจที่ทรงสัญญาไว้ (ลก 24:49)
แล ้ วอ ัค รสาวกจึง ลงจากภูเขามะกอกเทศ ซึ่ง อยู่ ใกล้ กรุ งเยรู ซาเล็ม ระยะทางเท่ากับ
ระยะที่อนุญาตให้คนเดินในวันสะบาโต กลับไปกรุ งเยรู ซาเล็ม 13 เมื่อเข้ากรุ งแล้วเขาเหล่า
นั ้นจึงขึ้นไปยังห้องชัน
ี ัง้ เปโตร ยากอบ ยอห์นกับอันดรู ว์ ฟีลิปกับโธมัส บารโธโลมิ
้ บน ซึ่งมท
วกับมัทธิว ยากอบบุตรชายอัลเฟอัส ซีโมนเศโลเท กับยูดาสน้ องชายของยากอบ พักอยูนั
่ ้น
14 พวกเขาร่วมใจกันอธิษฐานอ้อนวอนต่อเนื่ องพร้อมกับพวกผู้หญิง และมารียม
์ ารดาของ
พระเยซูและพวกน้ องชายของพระองค์ด้วย
12

มัทธีอส
ั ได้รบ
ั เลือกให้แทนที่ยูดาส
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คราวนั ้นเปโตรจึง ได้ ยืน ขึ้น ท่ามกลางเหล่า สาวก (ที่ ประชุม กัน อยู่ นั้ นม ี รวมทัง้ สิน
้
ประมาณร้อยยีสิ
่ บชื่อ� และกล่าวว่า 16 “ท่านพี่น้องทัง้ หลาย จําเป็นจะต้องสําเร็จตามพระ
คัมภีร ์ ซึ่ง พระวิญญาณบริสุทธิ์ ได้ ตรัส ไว้โดยโอษฐ์ ของดาวิด ด้วยเรือ
่ งยู ดาส ซึ่ง เป็น ผู้นํา
ทางคนที่ ไปจับพระเยซู 17 เพราะยูดาสนั ้นได้ นับเข้าในพวกเรา และได้ รบ
ั ส่วนในภารกิ จนี้
18 ฝ่ายผู้นี้ ได้ เอาบําเหน็ จแห่งการชัว
่ ช้าของตนไปซื้อที่ ดิน แล้วก็ล้มคะมําลงแตกกลางตัว
ไส้ พุ งทะลัก ออกมาหมด 19 เหตุการณ์ นี้ คนทัง้ ปวงที่ อยู่ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม ก็ รู ้ เขาจึง เรียกที่
ดินแปลงนั ้นตามภาษาของเขาว่า อาเคลดามา คือทุ่งโลหิต 20 ด้วยมีคําเขียนไว้ในหนั งสือ
สดุ ดี ว่า ‘ขอให้ ที่ อาศัย ของเขารกร้างและอย่า ให้ ผู้ ใดอาศัย อยู่ ที่ นั่น � และ ‘ขอให้ อี กผู้ หน ่ึ
งมายึด ตําแหน่ ง ของเขา� 21 เหตุ ฉะนั ้น ในบรรดาชายเหล่า นี้ ที่ เป็น พวกเดียวกับ เราเสมอ
ตลอดเวลาที่ พระเยซู เจ้ าได้ เสด็จ เข้า ออกกับ เรา 22 คือ ตัง้ แต่ บัพ ติศ มาของยอห์น จนถึง วั
นที ่ พระองค์ ทรงถู กร ับ ขึ้น ไปจากเรา คนหนึ่ ง ในพวกนี้ จะต้องตัง้ ไว้ให้ เป็น พยานกับ เราถึง
การคืนพระชนม์ ของพระองค์� 23 เขาทัง้ หลายจึงเสนอชื่อคนสองคน คือโยเซฟที่ เรียกว่า
บารซับ บาส มี นามสกุล ว่า ยุ สทัส และมัทธีอส
ั 24 แล ้ว พวกสาวกจึง อธิษฐานว่า “พระองค์
เจ้าข้า ผู้ทรงทราบใจของมนุษย์ทัง้ ปวง ขอทรงสําแดงว่าในสองคนนี้ พระองค์ทรงเลือกคน
ไหน 25 ให้รับส่วนในการปรนนิ บัตินี้ และรับตําแหน่ งเป็ นอัครสาวกแทนยูดาส ซึ่งโดยการ
ละเมิด นั ้น ได้ หลงจากหน้าที่ ไปยัง ที่ ของตน� 26 เขาทัง้ หลายจึง จับ สลากกัน และสลากนั ้น
ได้แก่มัทธีอส
ั จึงนั บเขาเข้ากับอัครสาวกสิบเอ็ดคนนั ้น
15

2
การประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์

เมื่อ วัน เทศกาลเพ็น เทคศเตมาถึง จําพวกสาวกจึง มาร่วมใจกัน อยู่ ในที่ แห่ งเดียวกัน
2 ในทันใดนั ้น มีเสียงดังมาจากฟ้าเหมือนเสียงพายุกล้าสั นก
่ ้องทัว่ บ้านที่ เขานั ่งอยู่นั ้น 3 มี
เปลวไฟสัณฐานเหมือนลิน
้ ปรากฏแก่เขา และกระจายอยู่บนเขาสิน
้ ทุกคน 4 เขาเหล่านั ้นก็
ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิจ
์ ึงตัง้ ต้นพูดภาษาต่างๆตามที่พระวิญญาณทรงโปรดให้
พูด 5 มีพวกยิวจากทุกประเทศทัว่ ใต้ ฟ้า ซึ่งเป็นผู้เกรงกลัวพระเจ้ามาอยู่ในกรุ งเยรู ซาเล็ม
6 เมื่อมีเสียงอย่างนั ้น เขาจึงพากันมาและสับสนเพราะต่างคนต่างได้ยน
ิ เขาพูดภาษาของ
ตนเอง 7 คนทัง้ ปวงจึงประหลาดและอัศจรรย์ใจพูดกันว่า “ดูเถิด คนทัง้ หลายที่ พูดกันนั ้น
เป็น ชาวกาลิ ลี ทุ กคนไม่ ใช่ หรือ 8 เหตุ ไฉนเราทุก คนได้ยน
ิ เขาพูด ภาษาของบ้านเกิด เมือง
นอนของเรา 9 เช่นชาวปารเธียและมีเดีย ชาวเอลามและคนที่อยูในเขตแดนเมโสโปเตเมี
่
ย
และแคว้น ยู เดีย และแคว้น คัป ปาโดเซีย ในแคว้น ปอนทัส และเอเชีย 10 ในแคว้น ฟรีเจ ีย
แคว้นปัมฟีเลียและประเทศอียป
ิ ต์ ในแคว้นเมืองลิเบียซึ่งขึ้นกับนครไซรีน และคนมาจาก
กรุ งโรม ทัง้ พวกยิวกับคนเข้าจารีตยิว 11 ชาวเกาะครีตและชาวอาระเบีย เราทัง้ หลายต่าง
ก็ได้ยินคนเหล่านี้ กล่าวถึงมหกิจของพระเจ้าตามภาษาของเราเอง� 12 เขาทัง้ หลายจึงอัศ
จรรย์ใจและฉงนสนเท่ห์พูดกันว่า “นี่ อะไรกัน� 13 แต่บางคนเยาะเย้ยว่า “คนเหล่านั ้นเมา
เหล้าองุน
่ ใหม่�
1

การเทศนาของเปโตรในเทศกาลเพ็นเทคอสต์

14 ฝ่ายเปโตรได้ ยน
ื ขึ้ นก ับ อัครสาวกสิบ เอ็ด คน

และได้ กล ่าวแก่ คนทัง้ ปวงด้วยเสียงอัน
ดังว่า “ท่านชาวยูเดียและบรรดาคนที่อยู่ในกรุ งเยรู ซาเล็ม จงทราบเรือ
่ งนี้ และฟังถ้อยคํา
15
ของข้าพเจ้า เถิด ด้วยว่า คนเหล่า นี้ มิได้ เมาเหล้า องุน
่ เหมือนอย่างที่ ท่านคิด นั ้น เพราะ
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16 แต่ เหตุการณ์ นี้ เก ิด ขึ้น ตามคํา ซึ่ง โยเอลศาสดาพยากรณ์ ได้ กล

ว่าเป็นเวลาสามโมงเช้า
่าวไว้ว่า 17 ‘พระเจ้าตรัสว่า ต่อมาในวันสุดท้าย เราจะเทพระวิญญาณของเรามาเหนื อเนื้ อ
หนั งทัง้ ปวง บุ ตรชายบุตรสาวของท่านจะพยากรณ์ คนหนุ่มของท่านจะเห็นนิ มิต และคน
แก่จะฝันเห็น 18 ในคราวนั ้นเราจะเทพระวิญญาณของเราบนทาสและทาสีของเรา และคน
เหล่านั ้นจะพยากรณ์ 19 เราจะสําแดงการมหัศจรรย์ในอากาศเบื้องบนและหมายสําคัญที่
แผ่ นดิน เบื้องล่างเป็น เลื อด ไฟและไอควัน 20 ดวงอาทิตย์ จะมืด ไปและดวงจันทร์จะกลับ
เป็นเลื อด ก่อนถึงวันใหญ่นั ้น คือวันใหญ่ยงิ่ ขององค์ พระผู้เป็นเจ้า 21 และจะเป็นเช่นนี้ คือ
ผู้ ใดที่ จะร้องออกพระนามขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ก็ จะรอด� 22 ท่านทัง้ หลายผู้ เป็น ชนชาติ
อิสราเอล ขอฟัง คํา เหล่า นี้ เถิด คือ พระเยซู ชาวนาซาเร็ธ เป็น ผู้ ที่ พระเจ้า ทรงโปรดชีแ
้ จง
ให้ท่านทัง้ หลายทราบโดยการอัศจรรย์ การมหัศจรรย์และหมายสําคัญต่างๆ ซึ่งพระเจ้าได้
ทรงกระทํา โดยพระองค์ นั ้น ท่ามกลางท่านทัง้ หลาย ดัง ที่ ท่านทราบอยู่ แล้ว 23 พระองค์ นี้
ทรงถูก มอบไว้ตามที่ พระเจ้า ได้ ทรงดําริแน่ นอนล่วงหน้า ไว้ก่อน ท่านทัง้ หลายได้ ให้คนชัว่
จับพระองค์ ไปตรึงที่ กางเขนและประหารชีวต
ิ เสีย 24 พระเจ้าได้ ทรงบันดาลให้พระองค์ คืน
พระชนม์ ด้วยทรงกําจัด ความเจ็บ ปวดแห่ง ความตายเสีย เพราะว่า ความตายจะครอบงํา
พระองค์ ไว้ไม่ ได้ 25 เพราะดาวิดได้ ทรงกล่าวถึงพระองค์ ว่า ‘ข้าพเจ้าได้ เห็นองค์ พระผู้ เป็น
เจ้า ตรงหน้า ข้าพเจ้า เสมอ เพราะว่า พระองค์ ประทั บท ี่ มือขวาของข้าพเจ้า เพื่อ ข้าพเจ้า จะ
มิ ได้ หวัน
่ ไหว 26 เพราะฉะนั ้น จิตใจของข้าพเจ้า จึง ยินดี และลิน
้ ของข้าพเจ้า จึง เปรมปรีดิ ์
ยิง่ กว่านี้ เนื้ อหนั งของข้าพเจ้าจะพักพิงอยู่ในความหวังใจด้วย 27 เพราะพระองค์ จะไม่ทรง
ทิง้ จิตวิญญาณของข้าพระองค์ไว้ในนรก ทัง้ จะไม่ทรงให้องค์บริสุทธิของพระองค์
เปื่ อยเน่า
์
ไป 28 พระองค์ ได้ ทรงโปรดให้ ข้า พระองค์ ทราบทางแห่ง ชีวต
ิ แล้ว พระองค์ จะทรงโปรดให้
ข้า พระองค์ มี ความยินดี เต็ม เปี่ ยมด้วยสี พระพักตร์อัน ชอบพระทัย ของพระองค์� 29 ท่าน
พี่ น้องทัง้ หลาย ข้าพเจ้า มี ใจกล้า ที่ จะกล่าวแก่ ท่านทัง้ หลายถึง ดาวิด บรรพบุรุษ ของเรา
ว่า ท่านสิน
้ พระชนม์ แล ้ว ถูก ฝัง ไว้ และอุโมงค์ ฝัง ศพของท่านยัง อยู่ กับ เราจนถึง ทุก วัน นี้
30 ท่านเป็ น ศาสดาพยากรณ์ และทราบว่า พระเจ้า ตรัสส ัญญาไว้แก่ ท่านด้วยพระปฏิญาณ
ว่า พระองค์ จะทรงประทานผู้ หน ่งึ จากบัน
้ เอวของท่าน และตามเนื้ อ หนั ง นั ้น พระองค์ จะ
ทรงยกพระคริสต์ ให้ ประทับ บนพระที่นั่ง ของท่าน 31 ดาว ิ ดก ็ ทรงล่วงรู ้ เหตุการณ์ นี้ ก่อน
จึง ทรงกล่าวถึง การคืน พระชนม์ ของพระคริสต์ ว่า จิ ตวิญญาณของพระองค์ ไม่ ต้องละไว้
ในนรก ทัง้ พระมังสะของพระองค์ ก็ ไม่ เปื่ อยเน่า ไป 32 พระเยซู นี้ พระเจ้า ได้ ทรงบันดาลให้
คืน พระชนม์ แล้ว ข้าพเจ้า ทัง้ หลายเป็น พยานในข้อ นี้ 33 เหตุ ฉะนั ้น เมื่อ พระหัตถ์ เบื้องขวา
ของพระเจ้า ได้ ทรงตัง้ พระองค์ ขึ้น และครัน
้ พระองค์ ได้ ทรงรับ พระวิญญาณบริสุทธิ ์ จาก
พระบิดาตามพระสัญญา พระองค์ ได้ ทรงเทฤทธิเ์ ดชนี้ ลงมา ดัง ที่ ท่านทัง้ หลายได้ยน
ิ และ
เห็น แล้ว 34 เหตุ ว่า ท่านดาวิด ไม่ ได้ ขึ้น ไปยัง สวรรค์ แต่ ท่านได้ กล่าวว่า ‘องค์ พระผู้ เป็น เจ้า
ตรัสกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าว่า จงนั ่งที่ขวามือของเรา 35 จนกว่าเราจะกระทําให้
ศัตรู ของท่านเป็น แท่น รองเท้า ของท่าน� 36 เหตุ ฉะนั ้น ให้ วงศ์ วานอิสราเอลทัง้ ปวงทราบ
แน่ นอนว่า พระเจ้า ได้ ทรงยกพระเยซู นี้ ซึ่ง ท่านทัง้ หลายได้ ตรึง ไว้ที่ กางเขน ทรงตัง้ ขึ้น ให้
เป็นทัง้ องค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระคริสต์�
ผู้ได้ฟังได้รับความรอดและของประทานแห่งพระวิญญาณ
เมื่อ คนทัง้ หลายได้ยน
ิ แล้ วก ็ รู ้ สึก แปลบปลาบใจ จึง กล่าวแก่ เปโตรและอัครสาวก
อื่นๆว่า “ท่านพี่ น้องทัง้ หลาย เราจะทํา อย่างไรดี� 38 ฝ่ายเปโตรจึง กล่าวแก่ เขาว่า “จง
37
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กลับใจเสียใหม่และรับบัพติศมาในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์สิ้นทุกคน เพราะว่าพระเจ้า
ทรงยกความผิดบาปของท่านเสีย และท่านจะได้รบ
ั ของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
39 ด้วยว่าพระสัญญานั ้นตกแก่ท่านทัง
้ หลายกับลูกหลานของท่านด้วย และแก่คนทัง้ หลาย
ที่อยูไกล
่
คือทุกคนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเราทรงเรียกมาเฝ้าพระองค์� 40 เปโตร
จึงกล่าวอีกหลายคําเป็นพยานและได้เตือนสติเขาว่า “จงเอาตัวรอดจากยุคที่คดโกงนี้ เถิด
�
ผู้เชื่อได้รวมใจเป็นหนึ่ งเดียวและได้รบ
ั ความสุข

41 คนทัง
้ หลายที่รบ
ั คําของเปโตรด้วยความยินดีก็รับบัพติศมา

ในวันนั ้นมีคนเข้าเป็นสา
วกเพิ่มอ ีก ประมาณสามพัน คน 42 เขาทัง้ หลายได้ ตั้งม ัน
่ คงอยู่ ในคํา สอนของจําพวกอัคร
สาวก และในการสามัคคีธรรม และร่วมใจกันในการหักขนมปัง และการอธิษฐาน 43 เขามี
ความเกรงกลัวด้วยกันทุกคน และพวกอัครสาวกทําการมหัศจรรย์และหมายสําคัญหลาย
ประการ 44 บรรดาผู้ ที่ เชื่อ ถือ นั ้ นก ็ อยู่ พร้อมกัน ณ ที่ แห่ งเดียว และทรัพย์ สิ ่ง ของของเขา
เหล่า นั ้น เขาเอามารวมกัน เป็น ของกลาง 45 เขาจึง ได้ ขายทรัพย์ สมบัติ และสิง่ ของมาแบ่ง
ให้แก่ คนทัง้ ปวงตามซึ่ง ทุก คนต้องการ 46 เขาได้ รว่ มใจกัน ไปในพระวิหาร และหัก ขนมปัง
ตามบ้านของเขาร่วมรับ ประทานอาหารด้วยความชื่นชมยินดี และด้วยจริงใจ ทุ กวัน เรือ
่ ย
47
ไป ทัง้ ได้สรรเสริญพระเจ้าและคนทัง้ ปวงก็ชอบใจ ฝ่ายองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าได้ทรงโปรดให้
ผู้ที่กําลังจะรอด เข้าสมทบกับคริสตจักรทวีข้น
ึ ทุกๆวัน

3
คนง่อยได้รบ
ั การรักษาจนหายที่พระวิหาร
ฝ่ายเปโตรกับ ยอห์ นกํา ลัง ขึ้น ไปจะเข้า พระวิหารในเวลาอธิษฐาน เป็น เวลาบ่ายสาม
โมง 2 มี ชายคนหนึ่ ง เป็น ง่อยตัง้ แต่ ครรภ์ มารดา ทุ กวัน คนเคยหามเขามาวางไว้รม
ิ ประตู
พระวิหาร ซึ่ งม ี ช่อ
ื ว่า ประตู งาม เพื่อ ให้ขอทานจากคนที่ จะเข้ าไปในพระวิหาร 3 คนนั ้น พอ
เห็นเปโตรกับยอห์นจะเข้าไปในพระวิหารก็ ขอทาน 4 ฝ่ายเปโตรกับยอห์นเพ่งดูเขาบอกว่า
“จงดู พวกเราเถิด� 5 คนขอทานนั ้นได้ เขม้นดู คาดว่าจะได้ อะไรจากท่าน 6 เปโตรกล่าวว่า
“เงินและทองข้าพเจ้าไม่มี แต่ที่ข้าพเจ้ามีอยูข้
่ าพเจ้าจะให้ท่าน คือในพระนามแห่งพระเยซู
คริสต์ ชาวนาซาเร็ธ จงลุก ขึ้น เดิน ไปเถิด� 7 แล ้วเปโตรจับ มือขวาของเขาพยุง ขึ้น และใน
ทันใดนั ้นเท้าและข้อเท้าของเขาก็มีกําลัง 8 เขาจึงกระโดดขึ้นยืนและเดินเข้าไปในพระวิหา
รด้ว ยกั นก ับเปโตรและยอห์น เดิน เต้น โลดสรรเสริญ พระเจ้า ไป 9 คนทัง้ ปวงเห็น เขาเดิน
และสรรเสริญพระเจ้า 10 จึงรู ว้ า่ เป็นคนนั ้นซึ่งนั ่งขอทานอยู่ที่ประตูงามแห่งพระวิหาร เขา
จึงพากันมีความประหลาดและอัศจรรย์ใจอย่างยิง่ ในเหตุการณ์ ที่เกิดแก่คนนั ้น 11 เมื่อคน
ง่อยที่หายนั ้นยังยึดเปโตรและยอห์นอยู่ ฝูงคนก็วงิ่ ไปหาท่านที่เฉลียงพระวิหารซึ่งเรียกว่า
เฉลียงของซาโลมอน ด้วยความอัศจรรย์ใจยิง่ นั ก
1

เปโตรเทศนาอีกครัง้ หนึ่ ง

“ท่านชนชาติ อส
ิ ราเอลทัง้ หลาย ไฉนท่าน
พากันประหลาดใจด้วยคนนี้ เขม้นดูเราทําไมเล่า อย่างกับว่าเราทําให้คนนี้ เดินได้โดยฤทธิ์
หรือ ความบริสุทธิ์ ของเราเอง 13 พระเจ้า ของอับ ราฮัม อิส อัค และยาโคบ คือ พระเจ้า แห่ง
บรรพบุรุษของเรา ได้ ทรงโปรดประทานพระเกียรติ แด่ พระเยซู พระบุตรของพระองค์ ผู้ซึ่ง
ท่านทัง้ หลายได้ มอบไว้ แล้ว และได้ ปฏิเสธพระองค์ ต่อ หน้า ปี ลาต เมื่อ เขาตัง้ ใจจะปล่อย
12 พอเปโตรแลเห็นก ็ กล ่าวแก่ คนเหล่านั ้ นว ่า
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พระองค์ ไป แต่ ท่านทัง้ หลายได้ ปฏิเสธพระองค์ ซ่ึง เป็น องค์ บริสุทธิ์และชอบธรรม และ
ได้ ขอให้ เขาปล่อยฆาตกรให้ ท่านทัง้ หลาย 15 จึง ฆ่า พระองค์ ผู้ ทรงเป็น เจ้า ชีวต
ิ เสีย ผู้ ซึ่ง
16
พระเจ้าได้ทรงโปรดให้เป็นขึ้นมาจากความตาย เราเป็นพยานในเรือ
่ งนี้ โดยความเชื่อใน
พระนามของพระองค์ พระนามนั ้นจึงได้กระทําให้คนนี้ ซ่ึงท่านทัง้ หลายเห็นและรู จ
้ ักมีกําลัง
ขึ้น คือความเชื่อซึ่งเป็นไปโดยพระองค์ได้กระทําให้คนนี้ หายปกติต่อหน้าท่านทัง้ หลาย 17 พี่
น้ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้า ทราบว่า ท่านทัง้ หลายได้ กระทํา การนั ้น เพราะไม่ รู เรื
้ อ
่ งราวอะไร ทัง้
คณะผู้ครอบครองของท่านก็ ทําเหมือนกันด้วย 18 แต่ ว่าเหตุ การณ์ เหล่านั ้น ซึ่งพระเจ้าได้
ทรงประกาศไว้ล่วงหน้า โดยปากของศาสดาพยากรณ์ ทัง้ หลายของพระองค์ ว่า พระคริสต์
ต้องทนทุกข์ทรมาน พระองค์จึงทรงให้สําเร็จตามนั ้น
14

อิสราเอลจงกลับใจเสียใหม่
เหตุ ฉะนั ้น ท่านทัง้ หลายจงหัน กลับ และตัง้ ใจใหม่ เพื่อ จะทรงลบล้างความผิด บาป
ของท่านเสีย เพื่อ เวลาชื่น ใจยินดี จะได้ มาจากพระพักตร์ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า 20 และ
เพื่อ พระองค์ จะได้ ทรงใช้ พระเยซู คริสต์ ผู้ ซึ่ง เมื่ อก ่อนนั ้น ได้ แจ ้ง ไว้ แก่ ท่านทัง้ หลายแล้ว
21 พระองค์ นั ้น สวรรค์ จะต้องรับ ไว้จนถึง วาระเมื่อ สิง
่ สารพัด จะตัง้ ขึ้น ใหม่ ตามซึ่ง พระเจ้า
ได้ ตรัส ไว้ โดยปากบรรดาศาสดาพยากรณ์ บริสุทธิ์ของพระองค์ ตัง้ แต่ เริม
่ สร้างโลก 22 ที่
จริงโมเสสได้ กล่าวไว้แก่ บรรพบุรุษว่า ‘องค์ พระผู้เป็นเจ้า ผู้เป็นพระเจ้าของท่านทัง้ หลาย
จะทรงโปรดประทานศาสดาพยากรณ์ ผู้หนึ่ ง เหมือนอย่างเราให้แก่ท่านจากจําพวกพี่น้อง
ของท่าน ท่านทัง้ หลายจงเชื่อฟังผู้นั้นในสิง่ สารพัดซึ่งพระองค์จะได้ตรัสแก่ท่าน 23 และจะ
เป็นเช่นนี้ คือถ้าผู้หน่งึ ผู้ใดไม่เชื่อฟังศาสดาพยากรณ์ ผู้นั ้น เขาจะต้องถูกตัดขาดให้พินาศ
ไปจากท่ามกลางประชาชน� 24 และบรรดาศาสดาพยากรณ์ ตัง้ แต่ ซามู เอลเป็น ลําดับ มา
ก็กล่าวเป็นเสียงเดียวกันพยากรณ์ ถึงกาลครัง้ นี้ 25 ท่านทัง้ หลายเป็นลูกหลานของศาสดา
พยากรณ์ นั ้น และของพันธสัญญาซึ่ง พระเจ้า ได้ ทรงกระทํา ไว้ กับ บรรพบุรุษ ของเรา คือ
ได้ ตรัส แก่ อบ
ั ราฮัม ว่า ‘บรรดาครอบครั วท ัว่ แผ่น ดิน โลกจะได้ รบ
ั พระพรเพราะเชื้อ สาย
ของเจ้า� 26 ครัน
้ พระเจ้าทรงโปรดให้พระเยซู พระบุตรของพระองค์ เป็นขึ้นแล้ว จึงทรงใช้
พระองค์มายังท่านทัง้ หลายก่อน เพื่ออวยพระพรแก่ท่านทัง้ หลาย โดยให้ท่านทัง้ หลายทุก
คนกลับจากความชัว่ ช้าของตน�
19

4

พวกอัครสาวกถูกจําคุกเพราะการเทศนา
ขณะที่ เปโตรกับ ยอห์น ยัง กล่าวแก่ คนทัง้ ปวงอยู่ ปุ โรหิต ทัง้ หลายกับ นายทหารรักษา
พระวิหารและพวกสะดูสีมาหาท่านทัง้ สอง 2 ด้วยเขาเป็นทุกข์ร้อนใจ เพราะท่านทัง้ สองได้
สัง่ สอน และประกาศแก่คนทัง้ หลายถึงเรือ
่ งการเป็นขึ้นมาจากความตาย โดยทางพระเยซู
3 เขาจึง จั บท ่า นทัง
้ สองจําไว้ในคุกจนวันรุ่งขึ้น เพราะว่าเย็นแล้ว 4 แต่ คนเป็ นอันมากที่ ได้
ฟังคําสอนนั ้นก็เชื่อ ซึ่งนั บแต่ผู้ชายได้ประมาณห้าพันคน
1

เปโตรได้กล่าวต่อหน้าสภา

5 ต่อมาครันร
้ ุ่งขึ้นพวกครอบครองกับพวกผู้ใหญ่และพวกธรรมาจารย์ 6 ทังอ
้ ันนาสมหา

ปุโรหิต และคายาฟาส ยอห์น อเล็กซานเดอร์ กับคนอื่นๆที่เป็นญาติของมหาปุโรหิตนัน
้ ด้วย
ได้ ประชุม กัน ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม 7 เมื่อ เขาให้เปโตรและยอห์นยืน อยู่ท่ามกลางพวกเขาแล้ว
จึงถามว่า “ท่านทัง้ สองได้ทําการนี้ โดยฤทธิห
้ � 8 ขณะนั ้นเปโตรประกอบ
์ รือในนามของผูใด
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ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ กล ่าวแก่ เขาว่า “ท่านผู้ ครอบครองพลเมืองและพวกผู้ ใหญ่ ทัง้
หลายของอิสราเอล 9 ถ้า ท่านทัง้ หลายจะถามพวกเราในวัน นี้ ถึง การดี ซ่ึง ได้ ทํา แก่ คนป่วย
นี้ ว่า เขาหายเป็นปกติด้วยเหตุอน
ั ใดแล้ว 10 ก็ให้ท่านทัง้ หลายกับบรรดาชนอิสราเอลทราบ
เถิด ว่า โดยพระนามของพระเยซู คริสต์ ชาวนาซาเร็ธ ซึ่ง ท่านทัง้ หลายได้ ตรึง ไว้ที่ กางเขน
และซึ่งพระเจ้าได้ ทรงโปรดให้คืนพระชนม์ โดยพระองค์นั้นแหละชายคนนี้ ได้ หายโรคเป็น
ปกติ แล ้ว จึง ยืน อยู่ ต่อ หน้า ท่าน 11 พระองค์ เป็น ‘ศิลา � ที่ ท่านทัง้ หลายผู้ เป็น ‘ช่างก่อ ได้
ปฏิเสธเสีย ได้ กล ับ กลายเป็น ศิ ลาม ุม เอกแล้ว� 12 ในผู้ อ่น
ื ความรอดไม่ มี เลย ด้วยว่า นาม
อื่นซึ่งให้เราทัง้ หลายรอดได้ ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทัว่ ใต้ฟ้า�
พวกสาวกได้รบ
ั การข่มขูแต่
่ มิได้ถูกฆ่าเสีย
เมื่อ เขาเห็น ความกล้า หาญของเปโตรกับ ยอห์น และรู ว
้ า่ ท่านทัง้ สองขาดการศึกษา
และเป็นคนมีความรู น้
้ อยก็ประหลาดใจ แล้วสํานึ กว่าคนทัง้ สองเคยอยู่กับพระเยซู 14 เมื่อ
เขาเห็นคนนั ้นทีห
่ ายโรคยืนอยูก
่ ับเปโตรและยอห์น เขาก็ไม่มข้
ี อคัดค้านที่จะพูดขึ้นได้ 15 แต่
เมื่อ เขาสัง่ ให้ เปโตรและยอห์ นออกไปจากที่ ประชุม สภาแล้ว เขาจึง ปรึกษากัน 16 ว่า “เรา
จะทําอย่างไรกับคนทัง้ สองนี้ เพราะการที่เขาได้กระทําการอัศจรรย์อน
ั เด่น ก็ได้ปรากฏแก่
คนทัง้ ปวงที่ อยู่ในกรุ งเยรู ซาเล็มแล้ว และเราปฏิเสธไม่ได้ 17 แต่ให้เราขู่เขาอย่างแข็งแรง
ห้ามไม่ให้พูดอ้างชื่อนั ้นกับผูหน
้ ่งึ ผูใ้ ดเลย เพื่อเรือ
่ งนี้ จะไม่ได้เลื่องลือแพร่หลายไปในหมู่คน
18
ทัง้ ปวง� เขาจึงเรียกเปโตรและยอห์นมา แล้วห้ามปรามเด็ดขาดไม่ให้พูดหรือสอนออก
พระนามของพระเยซูอีกเลย 19 ฝ่ายเปโตรและยอห์นตอบเขาว่า “การที่จะฟังท่านมากกว่า
ฟังพระเจ้า จะเป็นการถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้า หรือ ขอท่านทัง้ หลายพิจารณา
ดูเถิด 20 ซึ่งข้าพเจ้าจะไม่พูดตามที่เห็นและได้ยน
ิ นั ้นกไม่
็ ได้� 21 เมื่อเขาขูส
่ ําทับท่านทัง้ สอง
นั ้นอีกแล้วกปล่
็ อยไป ไม่เหนม
็ เหตุ
ี
ที่จะทําโทษท่านอย่างไรได้เพราะกลัวคนเหล่านั ้น เหตุว่า
คนทัง้ หลายได้ สรรเสริญ พระเจ้า เนื่ องด้วยเหตุ การณ์ ที่ เก ิด ขึ้น นั ้น 22 ด้วยว่า คนที่ หายโรค
โดยการอัศจรรย์นั ้น มีอายุกว่าสี่สิบปีแล้ว
13

พวกคริสเตียนประกอบด้วยพระวิญญาณอีกครัง้ หนึ่ ง
เมื่อ เขา ปล่อย ท่าน ทัง้ สอง แล้ว ท่าน จึง ไป หา พวก ของ ท่าน เล่า เรือ
่ ง ทัง้ สิ้ นที ่ พวก
ปุโรหิต ใหญ่ และพวกผู้ ใหญ่ ได้ ว่า แก่ ท่าน 24 เมื่อ เขาทัง้ หลายได้ ฟัง จึง พร้อมใจกัน เปล่ง
เสียงทูล พระเจ้า ว่า “พระองค์ เจ้าข้า ผู้ เป็น พระเจ้า ซึ่ง ได้ ทรงสร้างฟ้า สวรรค์ แผ่ นดิน โลก
ทะเล และสรรพสิง่ ที่ มี อยู่ ในที่ เหล่า นั ้น 25 พระองค์ ตรัส ไว้ด้วยปากของดาวิด ผู้ รับ ใช้ ของ
พระองค์ ว่า ‘เหตุ ใดชนต่างชาติ จึง กระทํา โกลาหลขึ้น และชนชาติ ทัง้ หลายคิด อ่านในการ
ที่ ไร้ประโยชน์ 26 บรรดากษั ตริย์ แห่งแผ่น ดิน โลกตัง้ ตนเองขึ้น และนั ก ปกครองชุ มนุมกัน
ต่อสู้ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า และ พระ คริสต์ ของ พระองค์� 27 ความ จริง ทัง้ เฮ โรด และ ปอ นทิ
อัส ปี ลาต กับ พวกต่างประเทศ และชนชาติ อส
ิ ราเอลได้ ชุ มนุ มกัน ต่อสู้ พระเยซู พระบุตรผู้
บริสุทธิของพระองค์
ซึ่งทรงเจิมไว้แล้ว 28 ให้กระทําสิง่ สารพัดตามที่พระหัตถ์ และพระดําริ
์
ของพระองค์ ได้ กําหนดตัง้ แต่ ก่อนมาแล้ว ให้ เกิด ขึ้น 29 บัดนี้ พระองค์ เจ้าข้า ขอโปรดทอด
พระเนตรการขูข
่ องเขา และโปรดประทานให้ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์กล่าวถ้อยคําของพระองค์
ด้วยใจกล้า 30 เมื่อพระองค์ ได้ ทรงเหยียดพระหัตถ์ ของพระองค์ ออกรักษาโรคให้หาย และ
ได้ โปรดให้ หมายสําคัญ กับ การมหัศจรรย์ บังเกิด ขึ้น โดยพระนามแห่ง พระเยซู พระบุตรผู้
23
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บริสุทธิ์ของพระองค์� เมื่อ เขาอธิษฐานแล้ว ที่ ซึ่ง เขาประชุม อยู่ นั้น ได้ หวัน
่ ไหว และคน
เหล่านั ้นประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ได้กล่าวพระวจนะของพระเจ้าด้วยใจกล้าหาญ
31

ใจเป็นหนึ่ งเดียว ทุกสิง่ เป็นของกลาง และอํานาจในท่ามกลางพวกคริสเตียน

คนทัง้ ปวงที่ เชื่อ นั ้น เป็น นํ้า หนึ่ ง ใจเดียวกัน และไม่ มี ใครอ้างว่า สิง่ ของที่ ตนมี อยู่ เป็น
ของตน แต่ทัง้ หมดเป็นของกลาง 33 อัครสาวกจึงเป็นพยานด้วยฤทธิเ์ ดชใหญ่ยงิ่ ถึงการคืน
พระชนม์ ของพระเยซู เจ้า และพระคุณ อัน ใหญ่ ยงิ่ ได้ อยู่ กับ เขาทุก คน 34 และในพวกศิษย์
ไม่มี ผู้ ใดขัดสน เพราะผู้ ใดมี ไร่นาบ ้านเรือนก็ ขายเสีย และได้ นํา เงิน ค่า ของที่ ขายได้ นั้น มา
35 วางไว้ที่เท้าของอัครสาวก อัครสาวกจึงแจกจ่ายให้ทุกคนตามที่ต้องการ 36 ฝ่ายโยเสส ที่
อัครสาวกเรียกว่า บารนาบัส (แปลว่าลูกแห่งการหนุนนํ้าใจ� เป็นพวกเลวี ชาวเกาะไซปรัส
37 มีที่ดินก็ขายเสียและนําเงินค่าที่นั้นมาวางไว้ที่เท้าของอัครสาวก
32

5
อานาเนี ยและสัปฟีราถึงแก่ความตาย

1 แต่มีชายคนหนึ่ งชื่ออานาเนี ยกับภรรยาชื่อสัปฟีราได้ขายที่ดินของตน 2 และเงินค่าที่ดิ

นส่วนหนึ่ งเขายักเก็บไว้ ภรรยาของเขาก็ รู ด้
้ วย และอีกส่วนหนึ่ งเขานํามาวางไว้ที่ เท้าของ
3
อัครสาวก ฝ่ายเปโตรจึงถามว่า “อานาเนี ย เหตุไฉนซาตานจึงทําให้ใจของเจ้าเต็มไปด้วย
การมุสาต่อ พระวิญญาณบริสุทธิ์ และทําให้ เจ้ าเก็บ ค่าที่ ดิ นส่วนหนึ่ ง ไว้ 4 เมื่อ ที่ ดิ นยัง อยู่
ก็ เป็น ของเจ้า มิ ใช่ หรือ เมื่อ ขายแล้ว เงินก ็ ยงั อยู่ ในอํานาจของเจ้า มิ ใช่ หรือ มี เหตุ อะไรเกิด
ขึ้นให้เจ้าคิดในใจเช่นนั ้นเล่า เจ้ามิได้มุสาต่อมนุษย์แต่ได้มุสาต่อพระเจ้า� 5 เมื่ออานาเนี ย
ได้ยน
ิ คํา เหล่านั ้ นก ็ ล้ม ลงตาย และเมื่อ คนทัง้ ปวงได้ยน
ิ เรือ
่ งก็ พากัน สะดุ้ง ตกใจกลัว อย่าง
ยิง่ 6 พวกคนหนุ่มก็ลุกขึ้นห่อศพเขาไว้แลว
้ หามเอาไปฝัง 7 หลังจากนั ้นประมาณสามชัว่ โมง
ภรรยาของเขายังไม่ทราบเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นจึงเข้าไป 8 ฝ่ายเปโตรถามนางว่า “เจ้าขายที่
ดินได้ราคาเท่านั ้นหรือ จงบอกเราเถิด� หญิงนั ้นจึงตอบว่า “ได้เท่านั ้นเจ้าค่ะ� 9 เปโตรจึง
ถามนางว่า “ไฉนเจ้าทัง้ สองได้พร้อมใจกันทดลองพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าเล่า
จงดูเถิด เท้าของพวกคนที่ ฝังศพสามีของเจ้าก็อยู่ที่ ประตู และเขาจะหามศพของเจ้าออก
ไปด้วย� 10 ในทันใดนั ้นนางก็ ล้มลงตายแทบเท้าของเปโตร และพวกคนหนุ่ม ได้ เข้ามาเห็
นว ่า หญิง นั ้น ตายแล้ว จึง ได้ หามศพออกไปฝัง ไว้ข้างสามี ของนาง 11 ความเกรงกลัว อย่าง
ยิง่ เกิดขึ้นในคริสตจักร และในหมู่คนทัง้ ปวงที่ได้ยินเหตุการณ์ นั ้น
คนจํานวนมากหายจากโรคต่างๆ

12 มีหมายสําคัญและการมหัศจรรย์หลายอย่างซึ่ งอัครสาวกได้ ทําด้วยมือของตนในหมู่

ประชาชน (พวกสาวกอยู่ พร ้ อมใจกัน ในเฉลียงของซาโลมอน 13 และคนอื่นๆไม่ อาจเข้า
มาอยู่ด้วย แต่ ประชาชนเคารพพวกเขามาก 14 มี ชายหญิง เป็ นอ ัน มากที่ เชื่อ ถือ ได้ เข ้า มา
เป็น สาวกขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า มากกว่า ก่อน� 15 จนเขาหามคนเจ็บ ป่วยออกไปที่ ถนน
วางบนที่นอนและแคร่ เพื่อ เมื่อ เปโตรเดิน ผ่านไป อย่างน้ อยเงาของท่านจะได้ ถู กเขาบาง
คน 16 ประชาชนได้ ออกมาจากเมืองที่ อยู่ล้อมรอบกรุ ง เยรู ซาเล็ม พาคนป่วยและคนที่ มี ผี
โสโครกเบียดเบียนมาและทุกคนก็หาย
คริสเตียนถูกข่มเหง กักขัง และการข่มขู่
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17 ฝ่ายมหาปุโรหิตและพรรคพวกของท่านก็ลุกขึ้น (คือพวกสะดูสี) มีความโกรธอย่างยิง
่

18 จึงได้จับพวกอัครสาวกจําไว้ในคุกหลวง 19 แต่ในเวลากลางคืน

ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้
เป็นเจ้าได้มาเปิดประตูคุก พาอัครสาวกออกไป บอกว่า 20 “จงไปยืนในพระวิหาร ประกาศ
บรรดาข้อความแห่งชีวตน
ิ ให้
ี้ ประชาชนฟัง� 21 เมื่ออัครสาวกได้ยน
ิ อย่างนั ้น พอเวลารุ ง่ เช้า
จึง เข้าไปสัง่ สอนในพระวิหาร ฝ่ายมหาปุ โรหิ ตก ับ พรรคพวกของท่านได้ เรียกประชุม สภา
พร้อมกับบรรดาผู้ เฒ่าทัง้ หมดของชนอิสราเอล แล้วใช้คนไปที่ คุ กให้พาอัครสาวกออกมา
22 แต่เมื่อเจ้าพนั กงานไปถึงกไม่
็ พบพวกอัครสาวกในคุก จึงกลับมารายงาน 23 ว่า “ข้าพเจ้า
ทัง้ หลายเห็นคุกปิดอยู่มัน
่ คงและคนเฝ้าก็ยน
ื อยูหน
่ ้าประตู ครัน
้ เปิดประตูแล้วก็ไม่เห็นผู้ใด
อยู่ข้างใน� 24 เมื่อมหาปุโรหิตและนายทหารรักษาพระวิหารกับพวกปุโรหิตใหญ่ ได้ ยินคํา
เหล่านี้ ก็ฉงนสนเท่ห์ในเรือ
่ งของอัครสาวกว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป 25 มีคนหนึ่ งมาบอกเขา
ว่า “ดูเถิด คนเหล่านั ้น ซึ่งท่านทัง้ หลายได้จําไว้ในคุกกําลังยืนสัง่ สอนคนทัง้ ปวงอยู่ในพระ
วิ หาร � 26 แล ้ วนายทหารรักษาพระวิหารกับ พวกเจ้า พนั กงานจึง ได้ ไปพาพวกอัครสาวก
มาโดยดี เพราะกลั วว่าคนทัง้ ปวงจะเอาหินขว้าง 27 เมื่อ เขาได้ พาพวกอัครสาวกมาแล้ วก็
ให้ยืนหน้าสภา มหาปุโรหิตจึงถาม 28 ว่า “เราได้กําชับพวกเจ้าอย่างแข็งแรงมิให้สอนออก
ชื่อ นี้ ก็ ดู เถิด เจ้ าได้ ให้คํา สอนของเจ้า แพร่ไปทัว่ กรุ ง เยรู ซาเล็ม และปรารถนาให้ความผิด
เนื่ องด้วยโลหิตของผู้นั้นตกอยูก
่ ับเรา�
เปโตรได้ฟ้องสภา

“ข้าพเจ้า ทัง้ หลายจํา ต้องเชื่อ ฟัง พระเจ้า ยิง่ กว่า
เชื่อ ฟัง มนุษย์ 30 พระเยซู ซึ่ง ท่านทัง้ หลายได้ ฆ่า เสีย โดยแขวนไว้ ที่ ต้นไม้ นั ้น พระเจ้า แห่ง
บรรพบุรุษ ของ เรา ได้ ทรง บันดาล ให้ เป็น ขึ้น มา ใหม่ 31 พระเจ้า ได้ ทรง ตัง้ พระองค์ ไว้ ด้วย
พระหัตถ์ เบื้องขวาของพระองค์ ให้ เป็น เจ้า ชาย และองค์ พระผู้ ชว
่ ยให้ รอด เพื่อ จะให้ ชน
อิสราเอลกลับ ใจ ใหม่ แล ้ วจะ ทรง โปรด ยก ความ ผิด บาป ของ เขา 32 เรา ทัง้ หลาย จึง เป็น
พยานของพระองค์ ถึง เรือ
่ งเหล่า นี้ และพระวิญญาณบริสุทธิ ์ ซึ่ง พระเจ้า ได้ ทรงประทาน
ให้ ทุ กคนที่ เชื่อ ฟัง พระองค์ นั้ นก ็ เป็น พยานด้วย� 33 เมื่อ เขาทัง้ หลายได้ยน
ิ อย่างนี้ ก็ รู สึ
้ ก
บาดใจ คิดกันว่าจะฆ่าพวกอัครสาวกเสีย
29 ฝ่ายเปโตรกับ อัครสาวกอื่นๆตอบว่า

กามาลิเอลเข้าขัดขวางทําให้พวกอัครสาวกไม่ถูกฆ่าตาย

34 แต่คนหนึ่ งชื่อกามาลิเอลเป็ นพวกฟาริสี

และเป็นธรรมาจารย์ฝ่ายพระราชบัญญัติ เป็
นที ่ นับถือ ของประชาชน ได้ ยืน ขึ้น ในสภาแล้ว สัง่ ให้ พาพวกอัครสาวกออกไปเสีย ภายนอก
ครู หนึ
่ ่ ง 35 ท่านจึงได้กล่าวแก่เขาว่า “ท่านชนชาติอิสราเอล ซึ่งท่านหวังจะทําแก่คนเหล่านี้
จงระวัง ตัว ให้ดี 36 เมื่อ คราวก่อนมี คนหนึ่ ง ชื่อ ธุ ดาสอวดตั วว ่า เป็น ผู้ วิเศษ มี ผู้ ชายติดตาม
ประมาณ สี่ ร้อย คน แต่ ธุ ดา ส ถูก ฆ่า เสีย คน ทัง้ หลาย ซึ่ง ได้ เชื่อ ฟัง เขา ก็ กระจัดกระจาย
สาบสูญ ไป 37 ภายหลัง ผู้ นี้ มี อี กคนหนึ่ ง ชื่อ ยู ดาสเป็น ชาวกาลิ ลี ได้ ปรากฏขึ้น ในคราวจด
บัญชี สํามะโนครัว และได้ เกล ี้ ยกล่อ มผู้คนให้ติ ดตามตัว ไปเป็ นอ ัน มาก ผู้ นั ้ นก ็ พินาศด้วย
และคนทัง้ หลายที่ ได้ เชื่อ ฟัง เขาก็ กระจัดกระจายไป 38 ในกรณี นี้ ข้าพเจ้า จึง ว่า แก่ ท่านทัง้
หลายว่า จงปล่อยคนเหล่า นี้ ไปตามเรือ
่ ง อย่า ทํา อะไรแก่ เขาเลย เพราะว่า ถ้า ความคิด หรื
อกิจการนี้ มาจากมนุษย์ก็ จะล้มละลายไปเอง 39 แต่ ถ้ามาจากพระเจ้า ท่านทัง้ หลายจะทํา
ลายเสียก็ไม่ได้ เกลือกว่าท่านกลับจะเป็นผู้สู้รบกับพระเจ้า�
สาวกที่ถูกข่มเหงยังคงยินดีและเป็นพยานฝ่ายพระคริสต์

หนั งสือกิจการ 5:40

1245

หนั งสือกิจการ 7:4

40 เขาทัง
้ หลายจึงยอมเห็นด้วยกับกามาลิเอล

และเมื่อได้เรียกพวกอัครสาวกเข้ามาแล้ว
จึงเฆี่ยนและกําชับไม่ให้ออกพระนามของพระเยซู แล้วก็ปล่อยไป 41 พวกอัครสาวกจึงออก
ไปให้พ้นหน้าสภาด้วยความยินดีที่เห็นว่า ตนสมจะได้รบ
ั การหลู่เกียรติเพราะพระนามของ
พระองค์ นั ้น 42 ที่ ในพระวิหารและตามบ้านเรือน เขาได้ สัง่ สอนและประกาศข่าวประเสริฐ
ของพระเยซูคริสต์ ทุกๆวันมิได้ขาด

6
ผู้ช่วยศิษยาภิบาลพวกแรก

1 ในคราวนั ้น

เมื่อ ศิษย์กําลัง ทวีมากขึ้น พวกกรีกบ ่น ติ เตียนพวกฮีบรู เพราะในการแจก
ทานทุกๆวัน นั ้น เขาเว้น ไม่ ได้ แจกให้ พวกแม่ ม่ายชาวกรีก 2 ฝ่ายอัครสาวกทัง้ สิบ สองคน
จึง เรียกบรรดาศิษย์ ให้ มาหาเขาแล้ว กล่าวว่า “ซึ่ง เราจะละเลยพระวจนะของพระเจ้า มัว
ไปแจกอาหารก็ หาควรไม่ 3 เหตุ ฉะนั ้น พี่ น้องทัง้ หลาย จงเลือกเจ็ด คนในพวกท่านที่ มี ชื่อ
เสียงดี ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ ์ และสติ ปัญญา เราจะตัง้ เขาไว้ดู แลการงานนี้
4 ฝ่ายพวกเราจะขะมักเขม้น อธิษฐานและสัง
่ สอนพระวจนะเสมอไป� 5 คนทัง้ หลายเห็น
ชอบกับคํานี้ จึงเลือกสเทเฟน ผู้ประกอบด้วยความเชื่อและพระวิญญาณบริสุทธิ์ กับฟีลิป
โปรโครัส นิ คาโนร์ ทิ โมน ปารเมนั ส และนิ โคเลาส์ ชาวเมือ งอันทิ โอก ซึ่ง เป็น ผู้ เข ้า จารีต
ฝ่ายศาสนายิว 6 คนทัง้ เจ็ด นี้ เขาให้ มาอยู่ ต่อ หน้า พวกอัครสาวก และเมื่อ พวกอัครสาวก
ได้อธิษฐานแล้ว จึงได้วางมือบนเขา 7 การประกาศพระวจนะของพระเจ้าได้เจริญขึ้น และ
จําพวกศิษย์ก็ ทวีขึ้นเป็ นอันมากในกรุ งเยรู ซาเล็ม และพวกปุ โรหิตเป็ นอันมากก็ ได้ เชื่อฟัง
ในความเชื่อนั ้น
สเทเฟนถูกกล่าวหาและเผชิญหน้ากับความตาย

ฝ่ายสเทเฟนประกอบด้วยความเชื่อ และฤทธิ์ เดช จึง กระทํา การมหัศจรรย์ และการ
อัศจรรย์ ใหญ่ ท่ามกลางประชาชน 9 แต่ มี บางคนมาจากธรรมศาลาที่ เรียกว่า ธรรมศาลา
ของพวกลิ เบระติน มี ทัง้ ชาวไซรีน ชาวอเล็ก ซานเดอร์ กับ บางคนจากซิ ลี เซ ีย และเอเชีย
ได้ ลุ กขึ้น พากัน มาไล่ เลีย งกับสเทเฟน 10 คนเหล่า นั ้น สู้ สติ ปัญญาและนํ้าใจของท่านเมื่อ
ท่านกล่าวแก่เขาไม่ได้ 11 เขาจึงลอบปลุกพยานเท็จว่า “เราได้ยน
ิ คนนี้ พูดหมิน
่ ประมาทต่อ
12
โมเสสและต่อพระเจ้า� เขายุยงคนทัง้ ปวงและพวกผู้ใหญ่กับพวกธรรมาจารย์ แล้วเข้า
มาจับสเทเฟนและนําไปยังสภา 13 ให้พยานเท็จมากล่าวว่า “คนนี้ พู ดหมิน
่ ประมาทสถาน
บริสุทธิ์นี้ และพระราชบัญญัติไม่หยุดเลย 14 เพราะเราได้ยน
ิ เขาว่า พระเยซูชาวนาซาเร็ธนี้
จะทําลายสถานที่ นี้ และจะเปลี่ยนธรรมเนี ยมซึ่ง โมเสสให้ ไว้แก่ เรา � 15 พวกสมาชิก สภา
ต่างเพ่งดูสเทเฟน เห็นหน้าของท่านเหมือนหน้าทูตสวรรค์
8

1 มหาปุโรหิตจึงถามว่า

“เรือ
่ งนี้ จริงหรือ�

7

สเทเฟนได้เล่าถึงการที่พระเจ้าได้ทรงกระทําไว้กับชนชาติอิสราเอล
ฝ่าย ส เท เฟน จึง ตอบ ว่า “ท่าน ทัง้ หลาย พี่ น้ อง และ บรรดา ท่าน ผู้ อาวุโส ขอ ฟัง เถิด
พระเจ้า แห่ง สง่า ราศี ได้ ปรากฏแก่ อบ
ั ราฮัม บิดาของเรา เมื่อ ท่านยัง อยู่ ในประเทศเมโส
โปเตเมี ยก ่อ นที่ ไปอาศัย อยู่ ในเมืองฮาราน 3 และได้ ตรัส กั บท ่า นว่า ‘เจ้ าจงออกไปจาก
ประเทศของเจ้า จากญาติพี่น้ องของเจ้า ไปยังแผ่นดินที ่เราจะชี้ให้เจ้าเห็น� 4 อับราฮัมจึง
2
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ออกจากแผ่นดินของชาวเคลเดียไปอาศัยอยู่ที่เมืองฮาราน หลังจากที่บิดาของท่านสิน
้ ชีพ
แล้ว พระองค์ทรงให้ท่านออกจากที่นั ่น มาอยูใ่ นแผ่นดินนี้ ที่ท่านทัง้ หลายอาศัยอยูทุ
่ กวันนี้
5 แต่ พระองค์ ไม่ ทรงโปรดให้ อบ
ั ราฮัม มี มรดกในแผ่น ดิน นี้ แม้ เท่ าฝ่าเท้า ก็ ไม่ ได้ และขณะ
เมื่อท่านยังไม่มีบุตร พระองค์ทรงสัญญาไว้วา่ จะให้แผ่นดินนี้ เป็นกรรมสิทธิข
์ องท่าน และ
6
เชื้อ สายของท่านที่มาภายหลัง ท่าน พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า เชื้อ สายของท่านจะไปอาศัย อยู่
ในต่างประเทศ และชาวประเทศนั ้นจะเอาเขาเป็นทาส และจะข่มเหงเขาเป็นเวลาสี่ รอ
้ ยปี
7 พระเจ้าตรัสว่า ‘และเราจะพิพากษาประเทศที่ เขาจะเป็ นทาสนั ้น ภายหลังเขาจะออกมา
และปรนนิ บัติ เรา ณ สถานที่ นี้ � 8 พระองค์ได้ ทรงตัง้ พันธสัญญาพิธเข
ี ้าสุ หนัตไว้กับอับรา
ฮัม เหตุ ฉะนั ้น เมื่ ออ ับ ราฮัม ให้กําเนิ ด บุตรชื่ ออ ิ สอัค จึง ให้ เข ้าสุ หน ัต ในวันที ่ แปด อิส อัค ให้
กําเนิ ดบุตรชื่อยาโคบ และยาโคบให้กําเนิ ดบุตรสิบสองคน ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของเรา 9 ฝ่าย
บรรพบุรุษ เหล่า นั ้น คิด อิจฉาโยเซฟจึง ขายเขาไปยัง ประเทศอียป
ิ ต์ แต่ พระเจ้า ทรงสถิ ตก
ับโยเซฟ 10 ทรงโปรดช่วยโยเซฟให้พ้นจากความทุกข์ลําบากทัง้ สิน
้ และทรงให้ท่านเป็ นที
โ่ ปรดปรานและมีสติปัญญาในสายพระเนตรของฟาโรห์ กษั ตริยของประเทศอี
์
ยป
ิ ต์ ท่านจึง
11
ตัง้ โยเซฟให้เป็นผู้ปกครองประเทศอียป
ิ ต์กับทง
ั ้ พระราชสํานั กของท่าน แล้วบังเกิดการ
กันดารอาหารทัว่ แผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ และแผ่น ดิน คานาอัน และมี ความลําบากมาก บรรพบุรุษ
ของเราจึงไม่มีอาหาร 12 ฝ่ายยาโคบเมื่อได้ยนว
ิ ่ามีข้าวอยูใ่ นประเทศอียป
ิ ต์ จึงใช้บรรพบุรุษ
ของเราไปเป็ นคร งั ้ แรก 13 พอคราวที่ สองโยเซฟก็ สําแดงตัว ให้ พี่ น้ องรู จั
้ ก และให้ ฟาโรห์
14
รู จั
้ ก วงศ์ ญาติ ของตนด้วย ฝ่ายโยเซฟจึง ได้ เชิญ ยาโคบบิ ดาก ับ บรรดาญาติ ของตนเจ็ด
สิบห้าคนให้มาหา 15 ยาโคบได้ ลงไปยังประเทศอียป
ิ ต์ แล้วท่านกับพวกบรรพบุรุษของเรา
ได้ สิน
้ ชีพ 16 เขาจึงได้ นําศพไปฝังไว้ในเมืองเชเคมในอุโมงค์ ที่ อับราฮัมเอาเงินจํานวนหนึ่ ง
ซื้อ จากบุตรชายของฮาโมร์บิ ดาของเชเคม 17 เมื่อ ใกล้ เวลาตามพระสัญญาซึ่ง พระเจ้า ได้
ปฏิญาณไว้กับ อับ ราฮัม ชนชาติ อิสราเอลได้ ทวีมากขึ้น ในประเทศอียป
ิ ต์ 18 จนกระทัง่ กษั
19
ตริย์ องค์ หน่งึ ซึ่ง ไม่ รู จั
้ ก โยเซฟได้ ข้น
ึ เสวยราชย์ กษั ตริย์ องค์ นั ้น ได้ ทรงออกอุบายทํา กับ
ญาติ ของเรา ข่มเหงบรรพบุรุษ ของเรา บังคับ ให้ ทิง้ ลู กอ ่อ นของเขาเสีย ไม่ ให้ มี ชี วิ ต รอด
อยู่ ได้ 20 คราวนั ้น โมเสสเกิด มามี รู ปร่า งงดงาม เขาจึง ได้ เลี้ยงไว้ในบ้านบิดาจนครบสาม
เดือน 21 และเมื่อลูกอ่อนนั ้นถูกทิง้ ไว้นอกบ้านแล้ว ราชธิดาของฟาโรห์จึงรับมาเลี้ยงไว้ต่าง
บุตรชายของตน 22 ฝ่ายโมเสสจึงได้เรียนรู ในวิ
้ ชาการทุกอย่างของชาวอียป
ิ ต์ มีความเฉี ยบ
แหลมมากในการพูดและกิจการต่างๆ 23 แต่ครัน
้ โมเสสมีอายุได้สีสิ
่ บปีเต็มแล้ว ก็นึ กอยาก
จะไปเยีย
่ มญาติพี่น้ องของตน คือชนชาติอิสราเอล 24 เมื่อท่านได้เห็นคนหนึ่ งถูกข่มเหงจึง
เข้าไปช่วย โดยฆ่าชาวอียป
ิ ต์ซ่ึงเป็นผูกดขี
้
นั
่ ้นเป็นการแก้แค้น 25 ด้วยคาดว่าญาติพีน้
่ องคง
26
เข้าใจว่า พระเจ้า จะทรงช่วยเขาให้ รอดด้วยมือ ของตน แต่ เขาหาเข้าใจดัง นั ้น ไม่ วันร ุ่ง
ขึ้น โมเสสได้ เข ้า มาพบเขาขณะวิวาทก ัน ก็ อยากจะให้เขากลั บด ีกั นอ ีก จึง กล่าวว่า ‘เพื่อน
เอ๋ย ท่านเป็น พี่น้องกัน ไฉนจึงทําร้ายกัน เล่า� 27 ฝ่ายคนที่ ข่มเหงเพื่อนนั ้น จึงผลักโมเสส
ออกไปและกล่าวว่า ‘ใครแต่งตัง้ เจ้าให้เป็นผู้ครอบครองและผู้พิพากษาพวกเรา 28 เจ้ าจะ
ฆ่า เราเสีย เหมือนฆ่า ชาวอียป
ิ ต์ เมื่อ วานนี้ หรือ � 29 เมื่อ โมเสสได้ยน
ิ คํา นั ้น จึง หนี ไปอาศัย
อยู่ที่ แผ่ นดิ นม ี เดีย น และให้กําเนิ ด บุตรชายสองคนที่ นั ่น 30 ครัน
้ ล่วงไปได้ สี ่ สิ บปี แล้ว ทูต
สวรรค์องค์หน่งึ ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่โมเสสในเปลวไฟที่พุ่มไม้ ในถิน
่ ทุรกัน
31
ดารแห่งภูเขาซีนาย เมื่อโมเสสเห็นก็ประหลาดใจด้วยเรือ
่ งนิ มิตนน
ั ้ ครัน
้ เข้าไปดูใกล้ๆก็
มีพระสุรเสียงขององค์ พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเขา 32 ว่า ‘เราเป็นพระเจ้าของบรรพบุรุษของ
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เจ้า เป็นพระเจ้าของอับราฮัม เป็นพระเจ้าของอิสอัค และเป็นพระเจ้าของยาโคบ� โมเสส
จึงกลัวจนตัวสัน
่ ไม่อาจมองดู 33 ฝ่ายองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าจึงตรัสกับโมเสสว่า ‘จงถอดรองเท้า
ของเจ้าออกเสีย เพราะว่าที่ซ่ึงเจ้ายืนอยู่นี้ เป็ นที่บริสุทธิ์ 34 ดูเถิด เราได้เห็นความทุกข์ของ
ชนชาติของเราที่อยูในประเทศอี
่
ยป
ิ ต์แล้ว และเราได้ยน
ิ เสียงครํา่ ครวญของเขา และเราลง
มาเพื่อ จะช่วยเขาให้รอด จงมาเถิด เราจะใช้เจ้ าไปยัง ประเทศอียป
ิ ต์� 35 โมเสสผู้ นี้ ซึ่ง ถูก
เขาปฏิเสธโดยกล่าวว่า ‘ใครแต่งตัง้ เจ้าให้เป็นผู้ครอบครองและผู้พิพากษาพวกเรา� โดย
มือ ของทูต สวรรค์ ซ่ึง ได้ ปรากฏแก่ ท่านที่ พุ่ม ไม้ พระเจ้า ทรงใช้ โมเสสคนนี้ แหละให้เป็น ทัง้
ผู้ครอบครองและผู้ชว
่ ยให้พ้น 36 คนนี้ แหละ เป็นผู้นําเขาทัง้ หลายออกมา โดยที่ ได้ ทําการ
มหัศจรรย์และหมายสําคัญต่างๆในแผ่นดินอียป
ิ ต์ ที่ ทะเลแดงและในถิน
่ ทุรกันดารสี่ สิ บปี
37 โมเสสคนนี้ แหละได้ กล ่าวแก่ ชนชาติ อิสราเอลว่า ‘องค์ พระผู้ เป็ น เจ้า ผู้ เป็ น พระเจ้า ของ
ท่านทัง้ หลายจะทรงโปรดประทานศาสดาพยากรณ์ ผู้หนึ่ ง เหมือนอย่างเราให้แก่ ท่านจาก
จําพวกพี่น้องของท่าน ท่านทัง้ หลายจงเชื่อฟังผู้นั ้น� 38 โมเสสนี้ แหละได้อยู่กับพลไพร่ใน
ถิน
่ ทุรกันดารกับทูตสวรรค์ซ่ึงได้ตรัสแก่ท่านที่ ภูเขาซีนาย และอยู่กับบรรพบุรุษของเรา ที่
ได้รับพระดํารัสอันทรงชีวต
ิ มาให้เราทัง้ หลาย 39 บรรพบุรุษของเราไม่ยอมเชื่อฟังโมเสสผูนี
้ ้
แต่ ได้ ผล ัก ไสท่านให้ไปจากเขา ด้วยมี ใจปรารถนาจะกลับ ไปยัง แผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ 40 จึง กล่าว
แก่อาโรนว่า ‘ขอสร้างพระให้แก่พวกข้าพเจ้า ซึ่งจะนําพวกข้าพเจ้าไป ด้วยว่าโมเสสคนนี้ ที่
ได้นําข้าพเจ้าออกมาจากประเทศอียป
ิ ต์เป็นอะไรไปเสียแล้ว ข้าพเจ้าไม่ทราบ� 41 ในคราว
นั ้นเขาทัง้ หลายได้ทํารู ปโคหนุ่ม และได้นําเครือ
่ งสัตวบูชามาถวายแก่รู ปนัน
้ และมีใจยินดี
ในสิง่ ซึ่ งม ือ ของตนเองได้ ทํา ขึ้น 42 แต่ พระเจ้า ทรงหัน พระพักตร์ไปเสีย และปล่อยให้ เขา
นมัสการหมู่ ดาวในท้องฟ้า ตามที่ มี เขียนไว้ในพระคัมภีรแห่
์ งศาสดาพยากรณ์ ว่า ‘โอ วงศ์
วานอิสราเอลเอ๋ย เจ้ าได้ ฆ่า สัตวบูชาเราและถวายเครือ
่ งบูชาให้แก่ เราในถิน
่ ทุ รก ัน ดารถึง
สี่สิบปี หรือ 43 แล้วเจ้าทัง้ หลายได้หามพลับพลาของพระโมเลค และได้เอาดาวพระเรฟาน
รู ปพระที่ เจ้ าได้ กระทําขึ้นเพื่อกราบนมัสการรู ปนน
ั ้ ต่างหาก เราจึงจะกวาดเจ้าทัง้ หลายให้
ไปอยู่พ้นเมืองบาบิโลนอีก� 44 บรรพบุรุษของเราเมื่ออยู่ในถิน
่ ทุรกันดารก็มีพลับพลาแห่ง
สักขีพยาน ตามที่ พระองค์ ทรงสัง่ ไว้เมื่อตรัสกับโมเสสว่าให้ทําพลับพลาตามแบบที่ ได้เห็น
45 ฝ่ายบรรพบุรุษของเราที่มาภายหลัง เมื่อได้ รบ
ั พลับพลานั ้นจึงขนตามเยซู ไป เมื่อได้เข้า
ยึด แผ่น ดิน ของบรรดาประชาชาติ ซึ่ง พระเจ้า ได้ ทรงขับ ไล่ ไปให้พ้น หน้า บรรพบุรุษ ของเรา
พลับพลานั ้นก็มีสืบมาจนถึงสมัยดาวิด 46 ดาวิดนั ้นมีความชอบจําเพาะพระพักตร์พระเจ้า
และมี ใจปรารถนาที่ จะหาพระนิ เวศสําหรับ พระเจ้า ของยาโคบ 47 แต่ ซาโลมอนเป็น ผู้ ได้
สร้างพระนิ เวศสําหรับ พระองค์ 48 ถึง กระนั ้ นก ็ ดี องค์ ผู้ สูงสุด หาได้ ประทับ ในพระวิหารซึ่
งม ื อมนุษย์ ได้ ทํา ไว้ไม่ ตามที่ ศาสดาพยากรณ์ ได้ กล ่าวไว้ว่า 49 ‘องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตรัสว ่า
สวรรค์เป็นบัลลังกข
์ องเรา และแผ่นดินโลกเป็นแท่นรองเท้าของเรา เจ้าจะสร้างนิ เวศอะไร
สําหรับเรา หรือที่ พํานั กของเราอยู่ที่ไหน 50 สิ ่งเหล่า นี้ มือ ของเราได้ กระทํา ทัง้ สิน
้ มิใช่หรือ
� 51 ท่านคนชาติ หัว แข็ง ใจดื้อ หูตึง ท่านทัง้ หลายขัด ขวางพระวิญญาณบริสุทธิ์ อยู่ เสมอ
บรรพบุรุษของท่านทําอย่างไร ท่านก็ทําอย่างนั ้นด้วย 52 มีใครบ้างในพวกศาสดาพยากรณ์
ซึ่ง บรรพบุรุษ ของท่านมิ ได้ ข่มเหง และเขาได้ ฆ่า บรรดาคนที่ พยากรณ์ ถึง การเสด็จ มาของ
องค์ ผู้ ชอบธรรม ซึ่ง ท่านทัง้ หลายเป็น ผู้ ทรยศและผู้ ฆาตกรรมพระองค์ นั้น เสีย 53 คือ ท่าน
ทัง้ หลายผู้ ที่ ได้ รับ พระราชบัญญั ติ จากเหล่า ทูต สวรรค์ แต่ หาได้ รก
ั ษาพระราชบัญญั ติ นั ้น
ไม่�
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พวกเขาได้เอาหินขว้างสเทเฟน

54 เมื่อเขาทัง
้ หลายได้ยน
ิ ดังนั ้น ก็รูสึ
้ กบาดใจ และขบเขี้ยวเคี้ยวฟันเข้าใส่สเทเฟน 55 ฝ่าย

สเทเฟนประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ได้เขม้นดูสวรรค์เห็นสง่าราศีของพระเจ้า และ
พระเยซู ทรงยืน อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ ของพระเจ้า 56 แล ้ วท ่านได้ กล่าวว่า “ดู เถิด ข้าพเจ้า
เห็นท้องฟ้าแหวกเป็นช่อง และบุตรมนุษย์ยน
ื อยูเ่ บื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า� 57 แต่เขา
ทัง้ ปวงร้องเสียงดังและอุดหูวงิ่ กรู กันเข้าไปยังสเทเฟน 58 แล้วขับไล่ท่านออกจากกรุ งและ
เอาหิน ขว้าง ฝ่ายคนที่ เป็น พยานปรัก ปรํา สเทเฟนได้ ฝากเสื้อผ้า ของตนวางไว้ที่ เท ้า ของ
ชายหนุ่มคนหนึ่ งชื่อเซาโล 59 เขาจึงเอาหินขว้างสเทเฟนเมื่อกําลั งอ้อนวอนพระเจ้าอยู่ว่า
“ข้าแต่พระเยซู เจ้า ขอทรงโปรดรับจิตวิญญาณของข้าพระองค์ด้วย� 60 สเทเฟนก็คุกเข่า
ลงร้องเสียงดัง ว่า “พระองค์ เจ้าข้า ขอโปรดอย่า ทรงถือ โทษเขาเพราะบาปนี้ � เมื่อ กล่าว
เช่นนี้ แล้วก็ล่วงหลับไป

8

เซาโลข่มเหงคริสตจักร
การที่ เขาฆ่า สเทเฟนเสีย นั ้น เซาโลก็ เห ็น ชอบด้วย คราวนั ้น เกิด การข่ม เหงคริสตจักร
ครัง้ ใหญ่ในกรุ งเยรู ซาเล็ม และศิษย์ทัง้ ปวงนอกจากพวกอัครสาวกได้กระจัดกระจายไปทัว่
แว่น แคว้น ยู เดี ยก ับ สะมาเรีย 2 ผู้ ที่ เกรงกลัว พระเจ้า ก็ ฝัง ศพสเทเฟนไว้ แล ้ว ครํา่ ครวญ
อาลัยถึงท่านอย่างยิง่ 3 ฝ่ายเซาโลพยายามทําลายคริสตจั กร โดยเข้าไปฉุ ดลากชายหญิง
จากทุกบ้านทุกเรือนเอาไปจําไว้ในคุก
1

คริสเตียนที่กระจัดกระจายไปได้นําจิตวิญญาณทัง้ หลายมาถึงพระคริสต์

4 ฉะนั ้นฝ่ายศิษย์ทัง
้ หลายซึ่งกระจัดกระจายไปก็เที่ยวประกาศพระวจนะนั ้น 5 ส่วนฟีลิป

จึงลงไปยังเมืองสะมาเรียและประกาศเรือ
่ งพระคริสต์ ให้ชาวเมืองนั ้นฟัง 6 ประชาชนก็ พร้
อมใจกันฟังถ้อยคําที่ ฟี ลิปได้ ประกาศ เพราะเขาได้ยน
ิ ท่านพูด และได้ เห็นการอัศจรรย์ซ่ึง
7
ท่านได้กระทํานั ้น ด้วยว่าผีโสโครกที่สิงอยูใ่ นคนหลายคนได้พากันรอ
้ งด้วยเสียงดัง แลว
้ อ
อกมาจากคนเหล่า นั ้น และคนที่ เป็น โรคอัมพาตกับ คนง่อยก็ หายเป็น ปกติ 8 จึง เกิด ความ
ปลื้มปีติอย่างยิง่ ในเมืองนั ้น
ซีโมน ผู้มีเวทมนตร์ มีใจเชื่อแต่ได้ถูกตําหนิ

9 ยั งม ี ชายคนหนึ่ ง ชื่อ ซี โมนเคยทํา เวทมนตร์ในเมืองนั ้น มาก่อน

และได้ ทําให้ชาวสะมา
เรียพิศวงหลงใหล เขายกตัวว่าเป็นผู้วิเศษ 10 ฝ่ายคนทัง้ ปวงทัง้ ผู้ใหญ่ผู้น้ อยก็สนใจฟังคน
นั ้น แล ้ วว ่า “ชายคนนี้ เป็น มหิทธิ ฤทธิ์ของพระเจ้า� 11 คนทัง้ หลายนั บถือ เขา เพราะเขา
ได้ ทํา เวทมนตร์ให้ คนทัง้ หลายพิศวงหลงใหลมานานแล้ว 12 แต่ เมื่อ ฟี ลิป ได้ ประกาศเรือ
่ ง
อาณาจักรของพระเจ้า และพระนามแห่งพระเยซู คริสต์แล้ว คนทัง้ หลายก็เชื่อ และรับบัพ
ติศมาทัง้ ชายและหญิง 13 ฝ่ายซีโมนเองจึงเชื่อด้วย เมื่อรับบัพติศมาแล้ วก็อยู่กับฟีลิปต่อ
ไป และประหลาดใจที่ เห็นการอัศจรรย์กับหมายสําคัญต่างๆซึ่งฟีลิปได้กระทํา 14 เมื่อพวก
อัครสาวกซึ่ง อยู่ ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม ได้ ยิ นว ่า ชาวสะมาเรีย ได้ รบ
ั พระวจนะของพระเจ้า แล้ว
15
จึง ให้ เปโตรกับ ยอห์น ไปหาเขา ครัน
้ เปโตรกับ ยอห์น ลงไปถึ งก ็ อธิษฐานเผื่อ เขา เพื่อ ให้
เขาได้ รบ
ั พระวิญญาณบริสุทธิ์ 16 (ด้วยว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์ ยงั ไม่ ได้ เสด็จ ลงมาสถิ ตก
ับ ผู้ ใด เป็น แต่ เขาได้ รบ
ั บัพ ติศ มาในพระนามแห่ง พระเยซู เจ้ าเท่านั ้น� 17 เปโตรกับ ยอห์น
จึง วางมือ บนเขา แล ้ว เขาทัง้ หลายก็ ได้ รับ พระวิญญาณบริสุทธิ ์ 18 เมื่อ ซี โมนเห็ นว ่า คน
เหล่านั ้นได้รบ
ั พระวิญญาณบริสุทธิด
์ ้วยการวางมือของอัครสาวก จึงนําเงินมาให้อัครสาวก
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“ขอให้ข้าพเจ้ามีฤทธิอย่
้ ผูนั
้ ้นจะได้
์ างนี้ ด้วย เพื่อว่าเมื่อข้าพเจ้าจะวางมือบนผูใด
รับพระวิญญาณบริสุทธิ์� 20 ฝ่ายเปโตรจึงกล่าวแก่ ซีโมนว่า “ให้เงินของเจ้าพินาศไปด้วย
กั นก ับ เจ้า เถิด เพราะเจ้า คิด ว่า จะซื้อ ของประทานแห่ง พระเจ้า ด้วยเงิน ได้ 21 เจ้ าไม่ มี ส่วน
หรือส่วนแบ่งในการนี้ เลย เพราะใจของเจ้าไม่ ซ่ือตรงในสายพระเนตรของพระเจ้า 22 เหตุ
ฉะนั ้น จงกลับใจใหม่ จากการชัว่ ร้ายของเจ้านี้ และอธิษฐานขอพระเจ้าชะรอยพระองค์ จะ
ทรงโปรดยกความผิด ซึ่ง เจ้า คิด ในใจของเจ้า 23 ด้วยเราเห็ นว ่า เจ้า จะต้องรับ ความขมขื่น
และติด พันธนะแห่ง ความชัว่ ช้า� 24 ฝ่ายซี โมนจึง ตอบว่า “ขอท่านอธิษฐานต่อ องค์ พระผู้
เป็นเจ้าเผื่อข้าพเจ้าด้วย เพื่อเหตุ การณ์ ที่ ท่านได้ กล่าวแล้ วนน
ั ้ จะไม่ได้ อุบัติแก่ ตัวข้าพเจ้า
สักอย่างเดียว� 25 ครัน
้ พวกอัครสาวกเป็นพยานและประกาศพระวจนะขององค์พระผูเ้ ป็น
เจ้าแล้ว ก็กลับไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม และได้ประกาศข่าวประเสริฐตามทางในหมู่บ้านชาวสะ
มาเรียหลายแห่ง
19 และว่า

ขันทีชาวเอธิโอเปียได้รบ
ั ความรอด
แต่ ทูต สวรรค์ ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้ สัง่ ฟี ลิ ป ว่า “จงลุก ขึ้น ไปยัง ทิศ ใต้ ตามทางที่
ลงไปจากกรุ ง เยรู ซาเล็ม ถึง เมืองกาซา ซึ่ง เป็น ทางป่า ทราย� 27 ฝ่ายฟี ลิ ปก ็ ลุ กขึ้น ไป และ
ดู เถิด มี ชาวเอธิโอเปีย คนหนึ่ ง เป็น ขั นที เป็น ข้าราชการของพระนางคานดาสี พระราชินี
ของชาวเอธิโอเปีย และเป็นนายคลังทรัพย์ทัง้ หมดของพระราชินีนั ้น ได้มานมัสการในกรุ ง
เยรู ซาเล็ม 28 ขณะนั ่ง รถม้า กลับ ไป ท่านอ่านหนั ง สื ออ ิส ยาห์ ศาสดาพยากรณ์ อยู่ 29 ฝ่าย
พระวิญญาณตรัสส ัง่ ฟี ลิ ป ว่า “จงเข้าไปให้ชิ ดรถม้า นั ้น เถิด� 30 ฟี ลิป จึง วิง่ เข้าไปใกล้ และ
ได้ยน
ิ ท่านอ่านหนั งสืออิสยาห์ศาสดาพยากรณ์ จึงถามว่า “ซึ่งท่านอ่านนั ้นท่านเข้าใจหรือ�
31 ขันทีจึงตอบว่า “ถ้าไม่มีใครอธิบายให้ ที่ไหนจะเข้าใจได้� ท่านจึงเชิญฟีลิปขึ้นนั ่งรถกับท
่าน 32 พระคัมภีร ตอนที
์
่ ท่านอ่านอยู่ นั้น คือ ข้อ เหล่า นี้ ‘เขาได้ นํา ท่านเหมือนแกะที่ ถู กนํา ไป
ฆ่า และเหมือนลูกแกะที่เป็นใบ้อยู่หน้าผู้ตัดขนของมันฉั นใด ท่านก็ไม่ปริปากของท่านเลย
ฉั นนั ้น 33 ในคราวที่ท่านถูกเหยียดลงนั ้น ท่านไม่ได้รับความยุติธรรมเสียเลย และผู้ใดเล่า
จะประกาศเกี่ยวกับ พงศ์ พันธุ ์ของท่าน เพราะว่า ชีวต
ิ ของท่านต้องถูก ตัด เสีย จากแผ่น ดิน
โลกแล้ว� 34 ขันที จึงถามฟี ลิปว่า “ศาสดาพยากรณ์ ได้ กล่าวอย่างนั ้นเล็งถึงผู้ใด เล็งถึงตั
วท่านเอง หรือเล็งถึงผู้อื่น บอกข้าพเจ้าเถิด� 35 ฝ่ายฟี ลิปจึงเริม
่ เล่าจับต้นกล่าวตามพระ
คัมภีรข้
์ อนน
ั ้ ชีแจงถึ
งเรือ
่ งพระเยซู 36 ครัน
้ กําลังเดินทางไปก็มาถึงที่มีน้าํ แห่งหนึ่ ง ขันทีจึง
้
บอกว่า “ดู เถิด มีน้าํ มีอะไรขัดข้องไม่ให้ข้าพเจ้ารับบัพติศมา� 37 และฟีลิปจึงตอบว่า “ถ้า
ท่านเต็มใจเชื่อ ท่านก็ รับ ได้ � และขั นที จึง ตอบว่า “ข้าพเจ้า เชื่อ ว่า พระเยซู คริสต์ เป็น พระ
บุตรของพระเจ้า� 38 แล ้ วท ่านจึง สัง่ ให้หยุด รถม้า และคนทัง้ สองลงไปในนํ้า ทัง้ ฟี ลิ ปก ับขั
นที ฟี ลิ ปก ็ ให้ ท่านรับ บัพ ติศ มา 39 เมื่อ ท่านทัง้ สองขึ้น จากนํ้า แล้ว พระวิญญาณขององค์
พระผู้เป็นเจ้าทรงรับฟีลิปไปเสีย และขันทีนั ้นไม่ได้เห็นท่านอีก จึงเดินทางต่อไปด้วยความ
ยินดี 40 แต่มีผูได้
้ พบฟีลิปที่เมืองอาโซทัส และเมื่อเดินทางมา ท่านได้ประกาศข่าวประเสริฐ
ในทุกเมืองจนท่านมาถึงเมืองซีซารียา
26

9
เซาโลกลับใจใหม่อย่างน่าอัศจรรย์
ฝ่าย เซา โล ยัง ขู่ คําราม กล่าว ว่า จะ ฆ่า ศิษย์ ของ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า เสีย จึง ไป หาม หา
ปุโรหิต 2 ขอหนั งสือ ไปยัง ธรรมศาลาในเมืองดามัสกัส เพื่อ ว่า ถ้า พบผู้ ใดถือ ทางนั ้น ไม่ วา่
1
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ชายหรือ หญิง จะได้ จับ มัด พามายัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม เมื่อ เซาโลเดิน ทางไปใกล้ จะถึง เมือง
ดามัสกัส ในทันใดนั ้ นมีแสงสว่างส่องมาจากฟ้าล้อมตัวเขาไว้รอบ 4 เซาโลจึงล้มลงถึ งดิน
และได้ยน
ิ พระสุรเสียงตรัส แก่ เขาว่า “เซาโล เซาโลเอ๋ย เจ้ าข่มเหงเราทําไม� 5 เซาโลจึง
ทูล ถามว่า “พระองค์ เจ้าข้า พระองค์ ทรงเป็น ผู้ ใด � องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตรัสว ่า “เราคือ เยซู
ที่ เจ้ าข่มเหง ซึ่ง เจ้า ถีบ ประตั กก ็ ยากนั ก� 6 เซาโลก็ ตัว สัน
่ และรู ส
้ ึก ประหลาดใจจึง ถามว่า
“พระองค์เจ้าข้า พระองค์ประสงค์จะให้ข้าพระองค์ทําอะไร� องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่เขา
ว่า “เจ้ าจงลุก ขึ้น เข้าไปในเมือง และเจ้า จะต้องทํา ประการใด จะมี คนบอกให้รู �
้ 7 คนทัง้
หลายที่ เดิน ทางไปด้วยกั นก ็ ยน
ื นิ่ ง พูด ไม่ ออก ได้ ยิน พระสุรเสียงนั ้น แต่ ไม่ เห ็น ใคร 8 ฝ่าย
เซาโลได้ ลุ กขึ้น จากพื้น ดิน เมื่อ ลืมตาแล้ วก ็ มองอะไรไม่ เห็น เขาจึง จู งม ือ ท่านไปยัง เมือง
ดามัสกัส 9 ตาท่านก็มดม
ื ัวไปถึงสามวันและท่านมิได้กินหรือด่ม
ื อะไรเลย 10 ในเมืองดามัสกั
สมศิ
ี ษย์คนหนึ่ งชื่ออานาเนี ย องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าได้ตรัสกับผูน
้ ั ้นโดยนิ มิตว่า “อานาเนี ยเอ๋ย�
อานาเนี ย จึง ทูล ตอบว่า “พระองค์ เจ้าข้า ดู เถิด ข้า พระองค์ อยู่ ที่ นี่ � 11 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า
จึงตรัสกับเขาว่า “จงลุกขึ้น ไปที่ ถนนที่ เรียกว่าถนนตรง ถามหาชายคนหนึ่ งชื่อเซาโลชาว
เมืองทาร์ซัสอยู่ในบ้านของยูดาส เพราะดูเถิด เขากําลังอธิษฐานอยู่ 12 และในนิ มิตเขาได้
เห ็น คนหนึ่ ง ชื่อ อานาเนี ย เข้า มาวางมือ บนเขา เพื่อ เขาจะเห็น ได้ อีก � 13 แต่ อานาเนี ย ทูล
ตอบว่า “พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์ได้ยินหลายคนพูดถึงคนนั ้ นว่า เขาได้ทําร้ายวิสุทธิชน
ของพระองค์ ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม มาก 14 และในที่ นี่ เขาได้ อาํ นาจมาจากพวกปุโรหิต ใหญ่ ให้
ผูกมัดคนทัง้ ปวงที่ รอ
้ งออกพระนามของพระองค์� 15 ฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสกับท่า
นว่า “จงไปเถิด เพราะว่าคนนั ้นเป็นภาชนะที่เราได้เลือกสรรไว้ สําหรับจะนํานามของเราไป
ยังประชาชาติ กษั ตริย์และชนชาติอิสราเอล 16 เพราะว่าเราจะสําแดงให้เขาเห็นว่า เขาจะ
ต้องทนทุกข์ลําบากมากเท่าใดเพราะนามของเรา�
3

เซาโลได้ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และเริม
่ เทศนาสัง่ สอน

และเข้าไปในบ้านวางมือบนเซาโลกล่าวว่า “พี่เซาโลเอ๋ย องค์พระ
ผูเ้ ป็นเจ้าคือพระเยซู ได้ทรงปรากฏแก่ท่านกลางทางที่ท่านมานั ้น ได้ทรงใช้ข้าพเจ้ามาเพื่อ
ท่านจะเห็นได้อีก และเพื่อท่านจะประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์� 18 และในทันใดนั ้นมี
อะไรเหมือนเกล็ด ตกจากตาของเซาโล แล้ว ก็ เห ็น ได้ อีก ท่านจึง ลุก ขึ้ นร ับ บัพ ติศ มา 19 พอ
รับ ประทานอาหารแล้ วก ็ มี กําลัง ขึ้น เซาโลพัก อยู่ กับ พวกศิษย์ ในเมืองดามัสกัส หลายวัน
20 ท่านไม่ ได้ รีรอท่านประกาศตามธรรมศาลา กล ่าวเรือ
่ งพระคริสต์ ว่า พระองค์ ทรงเป็น
พระบุตรของพระเจ้า 21 คนทัง้ หลายที่ได้ยินกพ
็ ากันประหลาดใจแล้วว่า “คนนี้ มิใช่หรือที่ได้
ทําลายคนในกรุ งเยรู ซาเล็มที่รอ
้ งออกพระนามนี้ และเขามาที่นี่ หวังจะผูกมัดพวกนั ้นส่งให้
พวกปุโรหิตใหญ่�
17 แล้วอานาเนี ยก็ไป

เซาโลหลบหนี รอดได้และได้รบ
ั การยอมรับที่กรุ งเยรู ซาเล็ม

แต่ เซาโลยิ่ งม ี กําลัง ทวี ขึ้น และทําให้ พวกยิว ในเมือ งดามัสกั สน ิ่ งอ ้ึ งอยู่ โดยพิ สู จน ์
ให้ เขาเห็ นว ่า พระเยซู ทรงเป็น พระคริสต์ 23 ครัน
้ ต่อ มาอีก หลายวัน พวกยิว ได้ ปรึกษากัน
จะฆ่า เซาโลเสีย 24 แต่ เรือ
่ งการปองร้ายของเขารู ถ
้ ึง เซาโล เขาทัง้ หลายได้ เฝ้า ประตู เมือง
คอยฆ่า เซาโลทัง้ กลางวัน กลางคืน 25 แต่ เหล่ าสาวกได้ ให้เซาโลนั ่ ง ในเข่ง ใหญ่ แล ้ว หย่อน
ลงจากกําแพงเมืองในเวลากลางคืน 26 ครัน
้ เซาโลไปถึง กรุ ง เยรู ซาเล็ม แล้ว ท่านใคร่จะ
คบให้ สน ิ ทกับ พวกสาวก แต่ เขาทัง้ หลายกลัว เพราะไม่ เชื่อ ว่า เซาโลเป็น สาวก 27 แต่ บา
22
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รนาบัส ได้ พาท ่านไปหาพวกอัครสาวก แล ้ว เล่า ให้ เขาฟัง ว่า เซาโลได้ เห ็ นองค์ พระผู้ เป็น
เจ้าที่กลางทาง และพระองค์ตรัสแก่ท่าน ท่านจึงประกาศออกพระนามพระเยซูโดยใจกล้า
หาญในเมืองดามัสกัส 28 แล้วเซาโลเข้านอกออกในอยู่กับพวกอัครสาวกในกรุ งเยรู ซาเล็ม
29 ประกาศออกพระนามของพระเยซู เจ้ าด้วยใจกล้าหาญ ท่านพูดไล่เลียงกับพวกกรีก แต่
พวกนั ้นหาช่องที่จะฆ่าท่านเสีย 30 เมื่อพี่น้องรู อ
้ ย่างนั ้นจึงพาท่านไปยังเมืองซีซารียา แล้ว
ส่งไปยังเมืองทาร์ซัส 31 เหตุฉะนั ้น คริสตจักรตลอดทัว่ แคว้นยูเดีย กาลิลี และสะมาเรีย จึ
งมค
ี วามสงบสุขและเจริญขึ้น ดําเนิ นชีวตด
ิ ้วยใจยําเกรงองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า และได้รบ
ั ความ
ปลอบประโลมใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ คริสตสมาชิกก็ยงิ่ ทวีมากขึ้น
ไอเนอัสได้รบ
ั การรักษาจนหาย
ต่อ มาเมื่อ เปโตรเที่ยวไปตลอดทุก แห่ง แล้ว ก็ ลงมาหาพวกวิสุทธิ ชนซึ่ง อาศัย อยู่ ใน
เมืองลิดดาด้วย 33 เปโตรพบชายคนหนึ่ งชื่อไอเนอัสที่นั ่น เขาเป็นอัมพาตอยูก
่ ับทน
ี่ อนแปด
ปีมาแล้ว 34 เปโตรจึงกล่าวแก่เขาว่า “ไอเนอัสเอ๋ย พระเยซูคริสต์ทรงโปรดท่านให้หายโรค
จงลุกขึ้นเก็ บที่นอนของท่านเถิด� ในทันใดนั ้นไอเนอัสได้ ลุกขึ้น 35 ฝ่ายคนทัง้ ปวงที่ อยู่ใน
เมืองลิดดา และที่ราบชาโรนได้เห็นแล้วจึงกลับใจมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้า
32

โดรคัสฟื้ นขึ้นมาจากความตาย
ในเมืองยัฟฟามี หญิง คนหนึ่ ง เป็น ศิษย์ ช่อ
ื ทาบิธา ซึ่ง แปลว่า โดรคัส หญิง คนนี้ เคย
กระทําการอันเป็นคุณประโยชน์ และให้ทานมากมาย 37 ต่อมาระหว่างนั ้นหญิงคนนี้ ก็ ป่วย
ลงจนถึงแก่ความตาย เขาจึงอาบนํ้าศพวางไว้ในห้องชัน
้ บน 38 เมืองลิดดาอยู่ใกล้กับเมือง
ยัฟฟา พวกสาวกได้ ยิ นว ่าเปโตรอยู่ ที่ นั่น จึง ใช้ ชายสองคนไปหาท่าน เชิญ ท่านมาหาเขา
โดยเร็ว 39 ฝ่ายเปโตรจึง ลุก ขึ้น ไปกับ เขา เมื่อ ถึง แล้ว เขาพาท่านขึ้น ไปในห้องชัน
้ บน และ
บรรดาหญิ งม ่ายได้ ยน
ื อยู่ กั บท ่า นพากั นร ้ องไห้ และชี้ ให้ ท่านดู เสื้อ คลุม กับ เสื้อผ้า ต่างๆซึ่ง
โดรคัส ทํา เมื่อยั งม ี ชี วิ ตอยู่ 40 ฝ่ายเปโตรให้ คนทัง้ ปวงออกไปข้างนอก และได้ คุ กเข่า ลง
อธิษฐาน แล้วหันมายังศพนั ้นกล่าวว่า “ทาบิธาเอ๋ย จงลุกขึ้น� ทาบิธาก็ลืมตา เมื่อเห็นเป
โตรจึง ลุก ขึ้น นั ่ง 41 ฝ่ายเปโตรยื่ นม ื อออกพยุง เธอขึ้น จึง เรียกวิสุทธิชนทัง้ หลายกับ พวก
แม่ ม่ายเข้ามา แล้วมอบหญิงที่ เป็นขึ้น นั ้นให้กับเขาทัง้ หลาย 42 เหตุการณ์ นั ้น ลือไปตลอด
ทัว่ เมืองยัฟฟา คนเป็นอันมากมาเชื่อถือองค์พระผู้เป็นเจ้า 43 ต่อมาฝ่ายเปโตรอาศัยอยูใ่ น
เมืองยัฟฟาหลายวัน อยูกั
่ บคนหนึ่ งชื่อซีโมนเป็นช่างฟอกหนั ง
36

10
โครเนลิอส
ั แสวงหาพระเจ้า
ยั งม ี ชายคนหนึ่ ง ชื่อ โครเนลิ อัส อาศัย อยู่ ในเมือง ซี ซารี ยา เป็น นายร้อยอยู่ ในกอง
ทหาร ที่ เรียก ว่า กอ งอิ ตา เลีย 2 เป็น คน มี ศร ัทธา มาก คือ ท่าน และ ทัง้ ครอบครัว เป็น คน
ยําเกรง พระเจ้า ท่าน เคย ให้ ทาน มากมาย แก่ ประชาชน และ อธิษฐาน ต่อ พระเจ้า เสมอ
3 เวลา ประมาณ บ่าย สาม โมง นาย ร้อย นั ้น เห็น นิ มิ ต แจ่ม กระจ่าง คือ เห็น ทูต สวรรค์ องค์
หน ่งึ ของพระเจ้า เข ้า มาหาท่านและกล่าวแก่ ท่านว่า “โครเนลิ อส
ั เอ๋ย� 4 และเมื่อ โครเน
ลิ อส
ั เขม้น ดู ทูต สวรรค์ องค์ นั ้น ด้วยความตกใจกลัว จึง ถามว่า “นี่ เป็น ประการใด พระองค์
เจ้าข้า � ทูต สวรรค์ จึง ตอบท่านว่า “คํา อธิษฐานและทานของท่านนั ้น ได้ ขึ้น ไปเป็ นที ่ ระลึก
ถึงจําเพาะพระพักตร์พระเจ้าแล้ว 5 บัดนี้ จงใช้คนไปยังเมืองยัฟฟาเชิญซี โมนที่ เรียกว่าเป
1
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6 เปโตรอาศัย อยู่กับ คนหนึ่ ง ชื่อ ซี โมนเป็ น ช่างฟอกหนั ง

โตรมา
บ้านของเขาอยู่รม
ิ ฝั่ งทะเล
เปโตรจะบอกท่านว่า ท่านควรจะทํา อะไร� 7 ครัน
้ ทูต สวรรค์ ที่ ได้ พู ดก ับ โครเนลิ อส
ั ไปแล้ว
ท่านได้ เรียกคนใช้ สองคนกับ ทหารคนหนึ่ ง ซึ่ง เป็น คนมี ศร ัทธามาก ที่ เคยปรนนิ บั ติ ท่าน
เสมอ 8 และเมื่อโครเนลิอส
ั ได้เล่าเหตุการณ์ ทัง้ ปวงให้คนเหล่านั ้นฟังแล้ว ท่านจึงใช้เขาไป
ยังเมืองยัฟฟา
เปโตรได้เห็นนิ มิต

9 วันรุ่งขึ้นคนเหล่านั ้นกําลังเดินทางไปใกล้ เมืองยัฟฟาแล้ว

ประมาณเวลาเที่ยงวันเปโต
รก็ ข้น
ึ ไปบนหลังคาบ้านเพื่อ จะอธิษฐาน 10 ก็ หิว อยากจะรับ ประทานอาหาร แต่ ในระหว่าง
ที่เขายังจัดอาหารอยู่ เปโตรได้เคลิม
้ ไป 11 และได้เห็นท้องฟ้าแหวกออกเป็นช่อง มีภาชนะ
อย่างหนึ่ งเหมือนผ้าผืนใหญ่ ผูกติดกันทัง้ สี่มุ มหย่อนลงมายังพื้นโลก 12 ในนั ้ นมีสัตว์ทุกอ
ย่างที่อยูบนแผ่
่
นดิน คือสัตว์สีเท้
่ า สัตว์ป่า สัตว์เลื้อยคลานและนกที่อยูในท้
่
องฟ้า 13 มีพระ
สุรเสียงมาว่า แก่ ท่านว่า “เปโตรเอ๋ย จงลุก ขึ้น ฆ่า กิน เถิด� 14 ฝ่ายเปโตรจึง ทูล ว่า “มิได้
พระองค์เจ้าข้า เพราะว่าสิง่ ซึ่งเป็นของต้องห้ามหรือของมลทินนั ้น ข้าพระองค์ไม่เคยได้รบ
ั
ประทานเลย� 15 แล ้วจึ งม ี พระสุร เสีย งอีกเป็ นคร ัง้ ที่ สองว่า แก่ ท่านว่า “ซึ่ง พระเจ้า ได้ ทรง
ชําระแล้ว อย่าว่าเป็นของต้องห้าม� 16 เห็นอย่างนั ้นถึงสามครัง้ แล้วสิง่ นั ้ นก็ถูกรับขึ้นไป
อีกในท้องฟ้า
เปโตรไปที่เมืองซีซารียา

17 เมื่อเปโตรยังคิดสงสัยเรือ
่ งนิ มิตที่เห็นนั ้นว่ามีความหมายอย่างไร

ดูเถิด คนที่โครเนลิ
อัสใช้ไปนั ้น เมื่อถามหาและพบบ้านของซีโมนแล้วก็มายืนอยูหน
่ ้าประตูรัว้ 18 และร้องถาม
ว่า ซีโมนที่เรียกว่าเปโตรอยู่ที่นั ่นหรือไม่ 19 เมื่อเปโตรตริตรองเรือ
่ งนิ มิตนน
ั ้ พระวิญญาณ
ก็ตรัสกับท่านว่า “ดูเถิด ชายสามคนตามหาเจ้า 20 จงลุกขึ้นลงไปข้างล่างและไปกับเขาเถิด
อย่า ลังเลใจเลย เพราะว่า เราได้ ใช้ เขามา� 21 เปโตรจึง ลงไปหาคนเหล่า นั ้น ซึ่ง โครเนลิ อส
ั
ได้ ใช้ มากล่าวว่า “ดู เถิด ข้าพเจ้า เป็น คนที่ ท่านมาหานั ้น ท่านมาธุระอะไร� 22 เขาจึง ตอบ
ว่า “นายร้อยโครเนลิอส
ั เป็นคนชอบธรรมและเกรงกลัวพระเจ้า และเป็นคนมีช่อ
ื เสียงดีใน
บรรดาชาวยิว โครเนลิอัสผู้นั้นได้รบ
ั คําเตือนจากพระเจ้าโดยผ่านทูตสวรรค์บริสุทธิ์ ให้มา
เชิญท่านไปที่บ้านเพื่อจะฟังถ้อยคําของท่าน�
โครเนลิอส
ั และญาติพีน้
่ องได้ยน
ิ ข่าวประเสริฐ

23 เปโตรจึงเชิญเขาให้เข้ามาหยุดพักอยู่ที่ นั่น

วันรุ่งขึ้นเปโตรก็ไปกับเขาและพวกพี่น้อง
บางคนที่ เมืองยัฟ ฟาก็ ไปด้วย ล่วงมาอีก วัน หนึ่ ง เขาก็ ไปถึง เมืองซี ซารียา โครเนลิ อส
ั
กําลังคอยรับรองอยู่ และเชิญญาติ พี่น้ องกับเพื่อนสนิ ทให้มาประชุมกันอยู่แล้ว 25 ครัน
้ เป
โตรเข้าไป โครเนลิอส
ั ก็ต้อนรับเปโตร และหมอบที่เท้ากราบไหว้ท่าน 26 ฝ่ายเปโตรจึงจับตัว
โครเนลิอส
ั ให้ลุกขึ้นและกล่าวว่า “จงยืนขึ้นเถิด ข้าพเจ้าก็เป็นแต่มนุษย์เหมือนกัน� 27 เมื่อ
กําลังสนทนากันอยู่ เปโตรจึงเข้าไปแลเห็นคนเป็นอันมากมาพร้อมกัน 28 จึงกล่าวแก่คนเห
ล่านั ้นว่า “ท่านทัง้ หลายทราบแล้วว่า คนชาติยิวนน
ั ้ จะคบให้สนิทกับคนต่างชาติหรือเข้าเยี่
ยมก็เป็นทีพระราชบั
่
ญญัติห้ามไว้ แต่พระเจ้าได้ทรงสําแดงแก่ข้าพเจ้าแล้วว่า ไม่ควรเรียก
คนหนึ่ งคนใดว่าเป็นทีห
่ า้ มหรือมลทิน 29 เหตุฉะนั ้น เมื่อท่านใช้คนไปเรียกข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
ก็ มาโดยไม่ ขัด ข้าพเจ้า จึง ขอถามว่า ท่านเรียกข้าพเจ้า มาด้วยประสงค์ อะไร � 30 โครเนลิ
อัสจึงตอบว่า “สี ่วน
ั มาแล้ว ข้าพเจ้ากําลังถืออดอาหารอยู่จนถึงเวลานี้ และประมาณเวลา
บ่ายสามโมงข้าพเจ้าได้อธิษฐานอยูใ่ นบ้านของข้าพเจ้า ดูเถิด มีชายคนหนึ่ งยืนอยูต
่ รงหน้า
24
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ข้าพเจ้าสวมเสื้อมันระยับ
‘โครเนลิอส
ั เอ๋ย คําอธิษฐานของท่านนั ้นทรง
สดับฟังแล้ว และทานของท่านนั ้นก็เป็นทีร่ ะลึกถึงในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้ว 32 เหตุ
ฉะนั ้น จงใช้ คนไปยัง เมืองยัฟฟา เชิญ ซี โมนที่ เรียกว่า เปโตรมา ผู้ นั ้น อาศัย อยู่ ในบ้านของ
ซีโมนช่างฟอกหนั งที่ ฝั่ งทะเล ผู้นั ้นเมื่อมาถึงแล้วจะกล่าวแก่ท่าน� 33 ข้าพเจ้าจึงใช้คนไป
เชิญท่านมาทันที ที่ท่านมาก็ดีแล้ว บัดนี้ พวกข้าพเจ้าจึงอยู่พร้อมกันต่อพระพักตร์พระเจ้า
เพื่อ จะฟัง สิง่ สารพัด ซึ่ง พระเจ้า ได้ ตรัสส ง
ั ่ ท่านไว้� 34 ฝ่ายเปโตรจึง กล่าวว่า “ข้าพเจ้า เห็น
จริง แล้ วว ่า พระเจ้า ไม่ ทรงเลือกหน้า ผู้ ใด 35 แต่ คนใดๆในทุก ชาติ ที่ เกรงกลัว พระองค์ และ
ประพฤติตามทางชอบธรรมก็เป็นทีช
่ อบพระทัยพระองค์ 36 พระดํารัสที่พระเจ้าได้ทรงฝาก
ไว้ กับ ชนชาติ อิสราเอล คือ การประกาศข่าวดี เรือ
่ งสันติสุข โดยพระเยซู คริสต์ (ผู้ เป็น องค์
พระผู้เป็นเจ้าของคนทัง้ ปวง�
31 ผู้นั ้นได้กล่าวว่า

กิจการแห่งพระคริสต์ผู้ได้รับการเจิมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์

ข้าพเจ้า กล่าวว่า พระดํารัสน ั ้นท่า นทัง้ หลายก็ รู ้ คือ เรือ
่ งที่ ได้ เล่า กัน ตัง้ แต่ ต้ นที ่ แคว
้ นกาลิ ลี ไปจนตลอดทัว่ แคว้น ยู เดีย ภายหลัง การบัพ ติศ มาที่ ยอห์น ได้ ประกาศนั ้น 38 คือ
เรือ
่ งพระเยซู ชาวนาซาเร็ธ ว่า พระเจ้า ได้ ทรงเจิม พระองค์ ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ ์ และ
ด้วยฤทธานุภาพอย่างไร และพระเยซูเสด็จไปกระทําคุณประโยชน์ และรักษาบรรดาคนซึ่ง
ถูกพญามารเบียดเบียน ด้วยว่าพระเจ้าได้ทรงสถิตกับพระองค์
37

คําพยานเกี่ยวกับพระคริสต์

39 เราทัง
้ หลายเป็นพยานถึงกจ
ิ การทัง้ ปวง ซึ่งพระองค์ทรงกระทําในแผ่นดินของชนชาติ

ยิวและในกรุ งเยรู ซาเล็ม พระองค์นั ้นเขาได้ฆ่าและแขวนไว้ที่ ต้นไม้ 40 ในวันที ่สามพระเจ้า
ได้ทรงให้พระองค์คืนพระชนม์และทรงให้ปรากฏ 41 มิใช่ทรงให้ปรากฏแก่คนทัว่ ไป แต่ทรง
ปรากฏแก่ เหล่ าพวกพยานซึ่ง พระเจ้า ได้ ทรงเลือกไว้แต่ ก่อน คือ ทรงปรากฏแก่ พวกเราที่
ได้รับประทานและดื่มกับพระองค์ เมื่อพระองค์ทรงคืนพระชนม์แล้ว 42 พระองค์ทรงสัง่ ให้
เราทัง้ หลายประกาศแก่ คนทัง้ ปวง และเป็น พยานว่า พระเจ้า ได้ ทรงตัง้ พระองค์ ไว้ เป็น ผู้
พิพากษาทัง้ คนเป็นและคนตาย 43 ศาสดาพยากรณ์ ทัง้ หลายย่อมเป็นพยานถึงพระองค์ว่า
ผู้ ใดที่ เชื่อ ถือ ในพระองค์ นั้น จะได้ รบ
ั การทรงยกความผิด บาปของเขา เพราะพระนามของ
พระองค์�
คนที่เชื่อได้รับความรอดและประกอบด้วยพระวิญญาณ

เมื่อ เปโตรยัง กล่าวคํา เหล่า นั ้น อยู่ พระวิญญาณบริสุทธิ์ ก็ เสด็จ ลงมาสถิ ตก ับ คนทัง้
ปวงที่ ฟัง พระวจนะนั ้น 45 ฝ่ายพวกที่ ได้ เข ้าสุ หน ัต ซึ่ง เชื่อ ถือ แล้ว คือ คนที่ มาด ้ว ยกั นก ับเป
โตรก็ประหลาดใจ เพราะว่าของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ลงมาบนคนต่างชาติ
ด้วย 46 เพราะเขาได้ยน
ิ คนเหล่านั ้นพูดภาษาต่างๆและยกย่องสรรเสริญพระเจ้า เปโตรจึง
ย้อนถามว่า 47 “ใครอาจจะห้ามคนเหล่านี้ ที่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนเรา โดยมิให้
เขารับ บัพ ติศ มาด้วยนํ้า ได้� 48 เปโตรจึง สัง่ ให้ เขารับ บัพ ติศ มาในพระนามขององค์ พระผู้
เป็นเจ้า และเขาทัง้ หลายได้ขอให้เปโตรยับยัง้ อยูก
่ ับเขาอีกสองสามวัน
44
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ฝ่ายพวกอัครสาวกกับ พี่ น้องทัง้ หลายที่ อยู่ ในแคว้น ยู เดีย ได้ ยิ นว ่า คนต่างชาติ ได้ รับ
พระวจนะของพระเจ้า เหมือนกัน 2 เมื่อ เปโตรขึ้น ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม แล้ว พวกที่ เข ้าสุ หน
ัต จึง ต่อว่าท่าน 3 ว่า “ท่านไปหาคนที่ ไม่ ได้ เข้า สุหนั ต และรับประทานอาหารกับ เขา� 4 แต่
เปโตรได้ อธิบายให้ เขาฟัง ตัง้ แต่ ต้น เป็น ลําดับ มาว่า 5 “เมื่อ ข้าพเจ้า อยู่ ในเมืองยัฟฟาและ
กําลังอธิษฐานก็เคลิม
้ ไป แล้วนิมิตเห็นภาชนะอย่างหนึ่ ง เหมือนผ้าผืนใหญ่หย่อนลงมาทัง้
สี่ มุ มจากฟ้า มายัง ข้าพเจ้า 6 ครัน
้ ข้าพเจ้า เขม้น ดู ผ้า นั ้น ข้าพเจ้า ได้ พินิจ พิจารณาก็ ได้ เห ็น
สัตว์สี ่ เท ้า ของแผ่น ดิน กับ สัตว์ป่า สัตว์เลื้อยคลาน และนกที่ อยู่ในท้องฟ้า 7 แล ้ว ข้าพเจ้า
ได้ยน
ิ พระสุรเสียงตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า ‘เปโตรเอ๋ย จงลุก ขึ้น ฆ่า กิน เถิด� 8 แต่ ข้าพเจ้า ทูล
ว่า ‘หามิได้ พระองค์ เจ้าข้า เพราะว่า สิง่ ของซึ่ง ต้องห้ามหรือ ซึ่ง เป็น มลทิน ยัง ไม่ ได้ เข ้า ปาก
ข้าพระองค์เลย� 9 แต่มีพระสุรเสียงตรัสจากฟ้าครัง้ ที่สองว่า ‘ซึ่งพระเจ้าได้ทรงชําระแล้ว
เจ้ าอย่าว่าเป็นของต้องห้าม� 10 เป็นอย่างนั ้นถึงสามครัง้ แล้วสิง่ นั ้นทัง้ สิ้นก็ถู กรับขึ้นไป
บนฟ้าอีก 11 ดู เถิด ในทันใดนั ้ นมีชายสามคนมายืนอยู่ตรงหน้าบ้านที่ ข้าพเจ้าอยู่ รับใช้มา
จากเมืองซี ซารียามาหาข้าพเจ้า 12 พระวิญญาณจึง สัง่ ให้ข้าพเจ้า ไปกับ เขาโดยไม่ ลังเลใจ
เลย และพวกพี่น้องทัง้ หกคนนี้ ได้ไปกับข้าพเจ้าด้วย เราทัง้ หลายจึงเข้าไปในบ้านของผู้นั ้น
13 ผู้ นั ้น จึง กล่าวแก่ พวกเราว่า ตั วท ่านได้ เห ็ นทูต สวรรค์ องค์ หน ่ง
ึ ยืน อยู่ ในบ้านของท่าน
และบอกท่านว่า ‘จงใช้คนไปยังเมืองยัฟฟา เชิญซี โมนที่ เรียกว่าเปโตรมา 14 เปโตรนั ้นจะ
กล่าวให้ท่านฟังเป็นถ้อยคําซึ่งจะให้ท่านกับทง
ั ้ ครอบครัวของท่านรอด� 15 เมื่อข้าพเจ้าตัง้
ต้นกล่าวข้อความนั ้น พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จมาสถิ ตกับเขาทัง้ หลาย เหมือนได้เสด็จ
ลงมาบนพวกเราในตอนต้น นั ้น 16 แล ้ว ข้าพเจ้า ได้ ระลึก ถึง คํา ตรัส ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า
ซึ่ง พระองค์ ตรัส ไว้ ว่า ‘ยอห์น ให้ รบ
ั บัพ ติศ มาด้วยนํ้า ก็ จริง แต่ ท่านทัง้ หลายจะรับ บัพ ติศ
มาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์� 17 เหตุฉะนั ้น ถ้าพระเจ้าได้ทรงโปรดประทานของประทาน
แก่ เขาเหมือนแก่ เราทัง้ หลาย ผู้ ที่ ได้ เชื่อ ในพระเยซู คริสต์ เจ้า ข้าพเจ้า เป็น ผู้ ใดเล่า ที่ จะ
ขัดขืน พระเจ้า ได้� 18 ครัน
้ คนทัง้ หลายได้ยน
ิ คํา เหล่านั ้ นก ็ นิ่ง อยู่ แล ้ว ได้ สรรเสริญ พระเจ้า
ว่า “พระเจ้าได้ทรงโปรดแก่คนต่างชาติให้กลับใจใหม่จนได้ชีวิตรอดด้วย�
1

เหล่าสาวกได้ชื่อว่า คริสเตียน เป็นครัง้ แรกที่เมืองอันทิโอก

19 ฝ่ายคนทัง
้ หลายที่กระจัดกระจายไปเพราะการเคี่ยวเข็ญเนื่ องจากสเทเฟน ก็พากันไป

ยังเมืองฟีนิเซีย เกาะไซปรัส และเมืองอันทิโอก และไม่ได้กล่าวพระวจนะแก่ผู้ใดนอกจาก
แก่ ยว
ิ พวกเดียว 20 และมี บางคนในพวกเขาเป็น ชาวเกาะไซปรัส กับ ชาวไซรีน เมื่อ มายัง
เมือ งอันทิ โอก ก็ได้ กล ่าวประกาศข่าวประเสริฐ เรือ
่ งพระเยซู เจ้ าแก่ พวกกรีกด ้วย 21 และ
พระหัตถ์ ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงอยู่ กับ เขา คนเป็ นอ ัน มากได้ เชื่อ และกลับ มาหาองค์
พระผู้ เป็น เจ้า 22 ข่าวนี้ ก็ เล่า ลือไปยังคริสตจักรในกรุ งเยรู ซาเล็ม เขาจึงใช้บารนาบัสให้ไป
ยังเมืองอันทิโอก 23 เมื่อบารนาบัสมาถึงแล้ว และได้เห็นพระคุณของพระเจ้าก็ปี ติยินดี จึง
ได้ เตือนคนเหล่า นั ้น ให้ ตั้งม ัน
่ คงติด สนิ ทอย ู่ กับ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า 24 บารนาบัส เป็น คนดี
ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และความเชื่อ จํานวนคนเป็ นอันมากก็ เพิม
่ เข้ากับองค์
พระผู้เป็นเจ้า 25 บารนาบัสได้ ไปที่ เมืองทาร์ซัสเพื่อตามหาเซาโล 26 เมื่อพบแล้วจึงพาเขา
มายัง เมือ งอันทิ โอก ต่อ มาท่านทัง้ สองได้ ประชุ มกั นก ับคริสตจักรตลอดปี หนึ่ ง ได้ สัง่ สอน
คนเป็นอันมากและในเมืองอันทิโอกนั ่นเอง พวกสาวกได้ช่อ
ื ว่าคริสเตียนเป็นครัง้ แรก
อากาบัสพยากรณ์ ถึงการกันดารอาหาร
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27 คราวนี้ มีพวกศาสดาพยากรณ์ ลงมาจากกรุ งเยรู ซาเล็มจะไปยังเมืองอันทิโอก 28 ฝ่าย

ผู้ หน ่ง
ึ ในจํานวนนั ้น ชื่อ อากาบัส ได้ ลุ กขึ้น กล่าวโดยพระวิญญาณว่า จะบังเกิด การกันดาร
อาหารมากยิง่ ทัว่ แผ่น ดิน โลก การก ัน ดารอาหารนั ้น ได้ บังเกิด ขึ้น ในรัช สมัย คลาวดิ อส
ั ซี
ซาร์ 29 พวกสาวกทุกคนจึงตกลงใจกั นว่า จะถวายตามกําลังฝากไปช่วยบรรเทาทุกข์พวก
พี่น้องที่อยู่ในแคว้นยูเดีย 30 เขาจึงได้ทําดังนั ้น และฝากไปกับบารนาบัสและเซาโลเพื่อนํา
ไปให้พวกผู้ปกครอง

12
กษั ตริยเฮโรดฆ่
์
ายากอบและตัง้ ใจที่จะประหารเปโตร

1 แล ้ว คราวนั ้ นกษั ตริย์เฮโรดได้ เหย ียดพระหัตถ์ ออกทําร้ายบางคนในคริสตจั กร 2 ท่าน

ได้ ฆ่ายากอบพี่ชายของยอห์นด้วยดาบ 3 เมื่อท่านเห็นว่าการนั ้นเป็ นที ่ชอบใจพวกยิว ท่าน
ก็ จับเปโตรด้วย (นี่ เป็นระหว่างเทศกาลขนมปังไร้เชื้อ) 4 เมื่อจับเปโตรแล้ว จึงให้จําคุก ให้
ทหารสี่ หมู่ ๆละสี่ คนคุม ไว้ ตัง้ ใจว่า เมื่อ สิน
้ เทศกาลอีส เตอร์แล ้ วจะพาออกมาให้ แก่ คนทัง้
หลาย
การประชุมอธิษฐาน ทูตสวรรค์ได้ปล่อยเปโตรจากคุก

5 เพราะฉะนั ้น เปโตรจึง ถูก จํา ไว้ในคุก

แต่ ว่าคริสตจักรได้ อธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อเปโต
รโดยไม่หยุด 6 ในคืนวันนั ้นเอง ครัน
้ เฮโรดจะพาเปโตรออกมา เปโตรนอนหลับอยู่ระหว่าง
ทหารสองคน มี โซ่ สองเส้น ล่ามไว้ และคนยามเฝ้า อยู่ หน ้า ประตู คุก 7 ดู เถิด มี ทูต สวรรค์
ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏ และมีแสงสว่างส่องเข้ามาในคุก ทูตองค์นั้นจึงกระตุ้นเป
โตรที่สีข้างให้ต่ืนขึ้นแล้วว่า “จงลุกขึ้นเร็วๆ� โซ่นั ้นกห
็ ลุดตกจากมือของเปโตร 8 ทูตสวรรค์
องค์นั ้นจึงสัง่ เปโตรว่า “จงคาดเอวและสวมรองเท้า� เปโตรก็ทําตาม ทูตองค์นั้นจึงสัง่ เป
โตรว่า “จงห่มผ้าและตามเรามาเถิด� 9 เปโตรจึงตามออกไป และไม่รู ว่
้ าการซึ่งทูตสวรรค์
ทํานั ้นเป็นความจริง แต่คิดว่าได้เห็นนิ มิต 10 เมื่อออกไปพ้นทหารยามชันที
้ ่หน่งึ และที่สอง
แล้ว ก็ มาถึง ประตู เหล็ก ที่ จะเข้ าไปในเมือง ประตู นั ้ นก ็ เปิด เองให้ท่านทัง้ สอง ท่านจึง ออก
ไปเดิน ตามถนนแห่ง หนึ่ ง และในทันใดนั ้น ทูต สวรรค์ ก็ได้ อันตรธานไปจากเปโตร 11 ครัน
้
เปโตรรู ส
้ ึกตัวแล้วจึงว่า “เดีย
๋ วนี้ ข้าพเจ้ารู แน่
้ ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงใช้ทูตสวรรค์ของ
พระองค์ มาช่วยข้าพเจ้า ให้ พ้น จากพระหัตถ์ ของเฮโรด และพ้น จากการมุ่ง ร้ายของพวก
ยิว� 12 เมื่อ เปโตรคิ ดอย ่างนั ้น แล้ว ก็ มาถึ งบ ้า นของมารีย์ มารดาของยอห์น ผู้ มี ชื่ ออ ี กว่า
มาระโก ที่นั ่นมห
ี ลายคนได้ประชุมอธิษฐานกันอยู่ 13 พอเปโตรเคาะประตูรัว้ มีหญิงสาวคน
หนึ่ ง ชื่อ โรดามาฟัง 14 เมื่อ จํา ได้ วา่ เป็น เสียงของเปโตร เพราะความยินดี ก็ ยัง ไม่ เปิด ประตู
แต่ วิง่ เข้าไปบอกว่า เปโตรยืน อยู่หน ้า ประตู 15 คนทัง้ หลายจึง พู ดก ับ หญิง นั ้ นว ่า “เจ้ าเป็น
บ้า� แต่หญิงคนนั ้นยืนยันว่าเป็นอย่างนั ้นจริง เขาทัง้ หลายจึงว่า “เป็นทูตสวรรค์ประจําตัว
เปโตร� 16 ฝ่ายเปโตรยังยืนเคาะประตูอยู่ เมื่อเขาเปิดประตูเหน
็ ท่าน ก็อัศจรรย์ใจ 17 แต่เป
โตรโบกมือให้เขานิ่ ง และเล่าให้เขาฟังถึงเรือ
่ งที่ องค์ พระผู้เป็นเจ้าได้ ทรงพาท่านออกจาก
คุกอย่างไร แล้วท่านสัง่ ว่า “จงไปบอกเรือ
่ งนี้ แก่ ยากอบกับพวกพี่น้องให้ทราบ� เปโตรจึง
ออกไปเสีย ที่ อื่น 18 แล ้วครันร
้ ุ่ง เช้า พวกทหารก็ ขวัญ หนี ดี ฝ่ อม ิ ใช่ น้ อย เปโตรหายไปไหน
หนอ 19 เมื่อเฮโรดหาตัวเปโตรไม่ พบ จึงไต่สวนพวกทหารยามและรับสัง่ ให้ฆ่าเสีย ฝ่ายเฮ
โรดก็ออกจากแคว้นยูเดีย ลงไปพักอยูที
่ ่เมืองซีซารียา
กษั ตริยเฮโรดสิ
์
น
้ พระชนม์
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ฝ่ายเฮโรดกริว้ ชาวเมืองไทระและเมืองไซดอน แต่ ชาวเมืองนั ้น ได้ พากัน มาหาท่าน
เมื่อ ได้ เอาใจบลัสทัส กรมวัง ของกษั ตริย์แล้ว จึง ได้ ขอกลับ เป็น ไมตรีกั นอ ีก เพราะว่า เมือง
ของเขาต้องอาศัยอาหารเลี้ยงชีพจากแผ่นดินของกษั ตริย์นั ้น 21 เมื่อถึงวันนั ด เฮโรดทรง
เครือ
่ งกษั ตริย์ เสด็จ ประทับ บนราชบัล ลั งก ์ แล ้ว มี พระราชดํารัส แก่ เขา 22 คนทัง้ หลายจึง
ร้องขึ้นว่า “เป็นพระสุรเสียงของพระ มิใช่เสียงมนุษย์� 23 ในทันใดนั ้น ทูตสวรรค์ขององค์
พระผู้ เป็น เจ้า ให้ ท่านเกิด โรคร้าย เพราะท่านมิ ได้ ถวายเกียรติยศแด่ พระเจ้า แล้ว ก็ มีต ัว
หนอนกั ดก ิ นร ่า งกายของท่านจนถึง แก่ พิราลัย 24 แต่ พระวจนะของพระเจ้า ก็ ยงั แผ่ เจริญ
มากขึ้น 25 ฝ่ายบารนาบัสกับเซาโล เมื่อได้ทําภารกิจที่รบ
ั มอบหมายสําเร็จแล้ว จึงจากกรุ ง
เยรู ซาเล็มกลับไป พายอห์นผู้มีชื่ออีกว่ามาระโกไปด้วย
20

13
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเรียกเซาโลกับบารนาบัส

1 คราวนั ้นในคริสตจักรที่ อยู่ในเมืองอันทิ โอก

มีบางคนที่ เป็นผู้พยากรณ์ และอาจารย์ มี
บารนาบัส สิ เมโอนที่ เรียกว่า นิ เกอร์ กั บลู สิ อัส ชาวเมืองไซรีน มานาเอน ผู้ ได้ รับ การเลี้ยง
ดู เติบโตขึ้น ด้วยกั นก ับ เฮโรดเจ้า เมือง และเซาโล 2 เมื่อ คนเหล่า นั ้น กําลัง รับ ใช้ องค์ พระผู้
เป็นเจ้า และถืออดอาหารอยู่ พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ตรัสสง
ั ่ ว่า “จงตัง้ บารนาบัสกับเซาโล
ไว้สําหรับการซึ่งเราเรียกให้เขาทํานั ้น� 3 เมื่อถืออดอาหารและอธิษฐาน และวางมือบนบา
รนาบัสกับเซาโลแล้ว เขาก็ ใช้ท่านไป 4 เหตุ ฉะนั ้น ท่านทัง้ สองที่ ได้ รับใช้จากพระวิญญาณ
บริสุทธิ์จึงลงไปเมืองเซลู เคีย และได้แล่ นเรือจากที่ นั่นไปยังเกาะไซปรัส 5 ครัน
้ มาถึงเมือง
ซาลามิส ท่านได้ ประกาศพระวจนะของพระเจ้าในธรรมศาลาของพวกยิว ยอห์นก็อยู่ช่วย
ด้วย
เอลีมาสโต้เถียงกับเปาโลและได้กลายเป็นคนตาบอดไป
เมื่อ ได้ เดิน ตลอดเกาะนั ้น ไปถึง เมืองปาโฟสแล้ว ก็ได้ พบคนหนึ่ ง เป็น คนทํา เวทมนตร์
เป็น ผู้ ทํานายเท็จ เป็น พวกยิว ชื่อ ว่า บารเยซู 7 อยู่ กับ ผู้ วา่ ราชการเมืองชื่อ เสอร์จี อัส เปาโล
เป็น คนฉลาดรอบรู ้ ผู้ ว่า ราชการเมืองจึง เชิญ บารนาบัส กับ เซาโลมา ปรารถนาจะฟัง พระ
วจนะของพระเจ้า 8 แต่เอลีมาสคนทําเวทมนตร์ (เพราะชื่อของเขามีความหมายอย่างนั ้น�
ได้ คัดค้านขัดขวางบารนาบัสกับเซาโล หวังจะไม่ให้ผู้ว่าราชการเมืองเชื่อ 9 แต่ เซาโล (ที่ มี
ชื่ ออ ี กว่า เปาโล� ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เขม้น ดู เอลี มาส 10 และพูด ว่า “โอ เจ้
าเป็น คนเต็ม ไปด้วยอุบายและใจร้ายทุก อย่าง ลูก ของพญามาร เป็น ศั ตรู ต่อ บรรดาความ
ชอบธรรม เจ้ าจะไม่หยุดพยายามทําทางตรงขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้เขวไปหรือ 11 ดูเถิด
บัดนี้ พระหัตถ์ ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ก็ อยู่ บนเจ้า เจ้ าจะเป็น คนตาบอดไม่ เห ็น ดวงอาทิตย์
จนถึง เวลากําหนด� ทันใดนั ้น ความมื ดม ั วก ็ บังเกิด แก่ เอลี มาส เอลี มาสจึง คลํา หาคนให้
จู งม ือไป 12 ครัน
้ ผู้ วา่ ราชการเมืองได้ เห ็น เหตุ การณ์ ที่ เก ิด ขึ้น นั ้น จึง เชื่อ ถือ และอัศจรรย์
ใจด้วยพระดํารัสสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้า 13 แล้วเปาโลกับพวกของท่านก็แล่ นเรือออก
จากเมืองปาโฟสไปยังเมืองเปอร์กาในแคว้นปัมฟีเลีย ยอห์นได้ละพวกนั ้นไว้แลว
้ กลับมายัง
กรุ งเยรู ซาเล็ม
6

เปาโลเทศนาที่เมืองอันทิโอกในแคว้นปิสิเดีย
แต่ พวกนั ้น เดิน ทางต่อ ไปจากเมืองเปอร์กาถึง เมือ งอันทิ โอกในแคว้น ปิ สิ เดีย แล ้ว
ได้ เข ้า ไปนั ่ง ลงในธรรมศาลาในวัน สะบาโต 15 เมื่ ออ ่า นพระราชบัญญั ติ กับ คํา ของศาสดา
พยากรณ์ แล้ว บรรดานายธรรมศาลาจึง ใช้ คนไปบอกเปาโลกับ บารนาบั สว ่า “ท่านพี่ น้อง
14
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ทัง้ หลาย ถ้า ท่านมี คํา กล่าวเตือนสติ แก่ คนทัง้ ปวงก็ เชิญ กล่าวเถิด� ฝ่ายเปาโลจึง ยืน
ขึ้นโบกมือแล้วกล่าวว่า “ท่านที่ เป็นชนชาติ อส
ิ ราเอลและท่านทัง้ หลายที่ เกรงกลัวพระเจ้า
จงฟังเถิด 17 พระเจ้าของชนชาติอส
ิ ราเอลนี้ ได้ทรงเลือกบรรพบุรุษของเราไว้ และได้ให้เขา
เจริญขึ้ นคร งั ้ เมื่อ ยัง เป็น คนต่างด้าวในประเทศอียป
ิ ต์ และได้ ทรงนํา เขาออกจากประเทศ
นั ้นด้วยพระกรอันทรงฤทธิ์ 18 พระองค์ได้ทรงอดทนต่อความประพฤติของเขาในถิน
่ ทุรกัน
19
ดารประมาณสี่ สิ บปี เมื่อพระองค์ ได้ ทรงล้างผลาญชนเจ็ดชาติ ออกเสียจากแผ่นดินคา
นาอันแล้ว พระองค์ก็ทรงแบ่งแผ่นดินของชนชาติเหล่านั ้นให้เขาโดยการจับสลาก 20 ภาย
หลังพระองค์ทรงประทานพวกผูวิ
้ นิจฉั ยแก่เขา เป็นเวลาประมาณสี่รอ
้ ยห้าสิบปี จนถึงซามู
21
เอลศาสดาพยากรณ์ คราวนั ้นเขาทัง้ หลายได้ขอให้มีกษั ตริย์ พระเจ้าจึงได้ทรงประทาน
ซาอู ลบ ุตรชายคีช จากตระกูล เบนยามิน ให้เป็นกษั ตริย์ครบสี่ สิ บปี 22 ครัน
้ ถอดซาอูล แล้ว
พระองค์ ได้ ทรงตัง้ ดาวิด ขึ้น เป็นกษั ตริย์ ของเขา และทรงเป็น พยานกล่าวถึง ดาวิด ว่า ‘เรา
ได้ พบดาวิด บุตรชายของเจสซี เป็น คนที่ เราชอบใจ เป็น ผู้ ที่ จะทําให้ ความประสงค์ ของเรา
สําเร็จทุกประการ� 23 จากเชื้อสายของดาวิด พระเจ้าได้ทรงโปรดให้ผู้ช่วยให้รอด คือพระ
เยซูเกิดขึ้นแก่ชาติอิสราเอลตามพระสัญญาของพระองค์ 24 ก่อนที่พระองค์เสด็จมา ยอห์น
ได้ประกาศบัพติศมาอันสําแดงการกลับใจใหม่ให้แก่บรรดาชนชาติอิสราเอล 25 เวลาที่ยอห์
นทําการตามหน้าที่ของตนเกือบจะสําเร็จ ท่านจึงถามว่า ‘ท่านทัง้ หลายคิดเห็นว่า ข้าพเจ้า
คือผู้ใด ข้าพเจ้าเป็นพระองค์ นั้นหามิ ได้ แต่ ดู เถิด จะมี พระองค์ ผู้หน่ึงมาภายหลังข้าพเจ้า
ซึ่ง ข้าพเจ้า ไม่ คู่ ควรจะแก้ สายรัด ฉลองพระบาทของพระองค์� 26 ท่านพี่ น้องทัง้ หลาย ผู้
สืบ เชื้อ สายของอับ ราฮัม และผู้ ใดในพวกท่านซึ่ง เกรงกลัว พระเจ้า ข่าวเรือ
่ งความรอดนี้
ได้ ทรงประทานมาถึง ท่านทัง้ หลายแล้ว 27 ฝ่ายชาวกรุ ง เยรู ซาเล็ม กับ พวกขุนนางมิ ได้ รู ้
จัก พระองค์ หรือ เข้าใจคํา ของศาสดาพยากรณ์ ทัง้ หลาย ซึ่ง เคยอ่านกัน ทุก วัน สะบาโต จึง
ทําให้ สําเร็จ ตามคํา เหล่า นั ้น โดยพิพากษาลงโทษพระองค์ 28 ถึง แม้ ว่า มิ ได้ พบความผิด
ประการใดในพระองค์ ที่ ควรจะให้ ตาย พวกเขายัง ขอปี ลาตให้ ปลงพระชนม์ พระองค์ เสีย
29 ครัน
้ ทํา จนสําเร็จ ทุก อย่างตามซึ่ งม ี เข ียนไว้ แล ้ วว ่า ด้วยพระองค์ เขาจึง เชิญ พระศพ
ของพระองค์ ลงจากต้นไม้ ไปประดิษฐานไว้ในอุโมงค์ 30 แต่ พระเจ้า ได้ ทรงให้ พระองค์ คืน
พระชนม์ 31 พระองค์ ทรงปรากฏแก่ คนทัง้ หลายที่ ตามพระองค์ จากแคว้นกาลิ ลีไปยังกรุ ง
เยรู ซาเล็มเป็นหลายวัน บัดนี้ คนเหล่านั ้นเป็นพยานข้างพระองค์ แก่ คนทัง้ หลาย 32 เรานํา
ข่าวประเสริฐ นี้ มาแจ้ง แก่ ท่านทัง้ หลายว่า พระสัญญาซึ่ง ทรงประทานแก่ บรรพบุรุษ ของ
เรา 33 พระเจ้า ได้ ทรงให้ สําเร็จ ตามนั ้น แก่ เราผู้ เป็น ลูก หลานของคนเหล่า นั ้น คือ ในการ
ที่ พระองค์ ทรงให้ พระเยซู กล ับ คืน พระชนม์ เหมือนมี คํา เขียนไว้ ในหนั งสือ สดุ ดี บทที่ สอง
ว่า ‘ท่านเป็นบุตรของเรา วันนี้ เราได้ ให้กําเนิ ดแก่ ท่านแล้ว� 34 ส่วนข้อที่ พระเจ้าได้ ทรงให้
พระองค์ คืนพระชนม์ มิให้กลับเปื่ อยเน่าอีกเลย พระองค์ จึงตรัสอย่างนี้ ว่า ‘เราจะให้ความ
เมตตาอันแน่ นอนของเราซึ่งได้สัญญาไว้กับดาวิดให้แก่ท่าน� 35 เพราะพระองค์ตรัสไว้ใน
สดุดีอื่นว่า ‘พระองค์จะไม่ทรงให้องค์บริสุทธิของพระองค์
เปื่ อยเน่าไป� 36 ฝ่ายดาวิดเมื่อได้
์
ปฏิบัติในคราวอายุของท่านตามพระทัยของพระเจ้า และได้ล่วงหลับไปแล้ว และต้องฝังไว้
กับบรรพบุรุษของท่าน ก็เปื่ อยเน่าไป 37 แต่พระองค์ซึ่งพระเจ้าได้ทรงให้เป็นขึ้นมานั ้น มิได้
ประสบความเปื่ อยเน่าเลย 38 เหตุ ฉะนั ้นท่านพี่น้องทัง้ หลาย จงเข้าใจเถิดว่า โดยพระองค์
นั ้นแหละจึงได้ ประกาศการยกความผิดแก่ ท่านทัง้ หลาย 39 และโดยพระองค์ นั ้น ทุกคนที่
เชื่อ จะพ้น โทษได้ ทุก อย่าง ซึ่ง จะพ้น ไม่ ได้ โดยพระราชบัญญั ติ ของโมเสส 40 เหตุ ฉะนั ้น จง
ระวังให้ดี เกลือกว่าคําซึ่งพวกศาสดาพยากรณ์ ได้ กล่าวไว้นั้นจะได้ แก่ ท่านทัง้ หลาย คือว่า
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41 ‘ดู ก่อนให้เจ้ าทัง
้ หลายผู้ ประมาทหมิน
่

ประหลาดใจและถึง พินาศ ด้วยว่าเรากระทําการ
ในกาลสมัยของเจ้า เป็นการที่ แม้แต่มีผู้มาบอกแล้ว เจ้ าก็ จะไม่เชื่อเลย� ” 42 เมื่อพวกยิว
ได้ออกไปจากธรรมศาลาแล้ว พวกคนต่างชาติก็อ้อนวอนให้ประกาศคําเหล่านั ้นให้เขาฟัง
ในวัน สะบาโตหน้า 43 ครัน
้ คนที่ ประชุม กัน นั ้น ต่างคนต่างไปจากธรรมศาลาแล้ว พวกยิว
หลายคนกับคนเข้าจารีตที่ เกรงกลัวพระเจ้าได้ตามเปาโลและบารนาบัสไป ท่านทัง้ สองจึง
พูดกับเขา ชวนให้เขาตังม
้ น
ั ่ คงอยูใ่ นพระคุณของพระเจ้า
พวกยิวไม่พอใจที่เปาโลเทศนาแก่คนต่างชาติ
ครัน
้ ถึง วัน สะบาโตหน้า คนเกือบสิน
้ ทัง้ เมืองได้ ประชุม กัน ฟัง พระวจนะของพระเจ้า
45 แต่เมื่อพวกยิวเห็นคนมากมายก็มีใจอิจฉาอย่างยิง
่ ได้พูดคัดค้านคําของเปาโลถึงโต้แย้
งก ับ พูด คํา สบประมาท 46 แล ้ว เปาโลกับ บารนาบั สม ี ใจกล้า ได้ กล่าวว่า “จํา เป็ นที ่ จะต้อง
กล่าวพระวจนะของพระเจ้าให้ท่านทัง้ หลายฟังก่อน แต่เมื่อท่านทัง้ หลายปัดเสีย และตัดสิ
นว ่า ตนไม่ สมควรที่ จะได้ ชี วิตน ิ รน
ั ดร์ ดู เถิด พวกเราจะบ่ายหน้า ไปหาคนต่างชาติ 47 ด้วย
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้ ตรัสส ง
ั ่ เราอย่างนี้ ว่า ‘เราได้ ตัง้ เจ้า ไว้ให้ เป็น ความสว่างของคนต่าง
ชาติ เพื่อ เจ้า จะเป็น เหตุ ให้ คนทัง้ หลายรอด ถึงที่ สุด ปลายแผ่น ดิน โลก� ” 48 ฝ่ายคนต่าง
ชาติ เมื่อ ได้ ยน
ิ อย่างนั ้ นก ็ มี ความยินดี และได้ สรรเสริญ พระวจนะขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า
และคนทัง้ หลายที่ ทรงหมายไว้แล้วเพื่อให้ได้ชีวิตนิรน
ั ดร์ก็ได้เชื่อถือ 49 พระวจนะขององค์
พระผู้เป็นเจ้าจึงแพร่ไปตลอดทัว่ เขตแดนนั ้น
44

ฝ่ายตรงข้ามได้ขับไล่เปาโลและบารนาบัสไปเสีย
แต่ พวกยิว ได้ ยุ ยงพวกสตรีมี ศักดิ์ ที่ ถือ พระเจ้า กั บท ัง้ ผู้ชายที่ เป็น ใหญ่ ในเมืองนั ้น
ให้เคี่ยวเข็ญ และไล่ เปาโลกับ บารนาบัส ออกจากเมืองของเขา 51 ฝ่ายเปาโลกับ บารนาบัส
จึง สะบัด ผงคลี ดิ นจากเท้า ของท่านออกเพื่อ ต่อว่า พวกเขา แล้ว ก็ ไปยัง เขตเมือ งอิ โคน ี ยู ม
52 แต่พวกสาวกก็เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี และด้วยพระวิญญาณบริสุ ทธิ์
50

14
เปาโลที่เมืองอิโคนียูม เมืองลิสตรา และเมืองเดอร์บี
ต่อ มาที่ เมือ งอิ โคน ี ยู ม เปาโลกับ บารนาบัส ได้ เข ้า ไปในธรรมศาลาของพวกยิว กล ่าว
สัง่ สอนเป็ นที ่ จับใจจนพวกยิว และชนชาติ กร ีกเป็ นอ ัน มากได้ เชื่อ ถือ 2 แต่ พวกยิ วท ี่ ไม่ เชื่
อก็ยุยงคนต่างชาติ ให้มีใจคิดร้ายต่อพวกพี่น้ อง 3 เหตุ ฉะนั ้นฝ่ายท่านทัง้ สองคอยอยู่ที่ นั ่น
นาน มีใจกล้ากล่าวในพระนามขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้า และพระองค์ได้ทรงรับรองพระดํารัส
แห่งพระคุณของพระองค์ โดยทรงโปรดให้ท่านทัง้ สองทําหมายสําคัญและการมหัศจรรย์
ได้ 4 แต่พลเมืองส่วนใหญ่แตกเป็นสองพวก พวกหนึ่ งอยู่ฝ่ายพวกยิว และอีกพวกหนึ่ งอยู่
ฝ่ายอัครสาวก 5 เมื่อ ทัง้ คนต่างชาติ และพวกยิวพร้อมกับ พวกผู้ ปกครอง ได้ ร่วมคิ ดกันจะ
ทําการอัปยศ และเอาก้อนหินขว้างเปาโลกับบารนาบัส 6 ท่านทัง้ สองทราบแล้วจึงหนี ไปยัง
เมืองที่อยู่ในแคว้นลิคาโอเนี ย คือเมืองลิสตรา เมืองเดอร์บี กับชนบทที่อยู่ล้อมรอบ 7 และ
ได้ประกาศข่าวประเสริฐที่นั ่น
1

ชายพิการได้รบ
ั การรักษาจนหาย

8 ที่ เมืองลิ ส ตรามี ชายคนหนึ่ ง นั ่ง อยู่ ใช้ เท ้า ไม่ ได้

เขาพิการตัง้ แต่ ครรภ์ มารดา ยังไม่ เคย
เดินเลย 9 คนนั ้นได้ ฟังเปาโลพู ดอยู่ เปาโลจึงเขม้นดู เขา เห็นว่ามีความเชื่อพอจะหายโรค
ได้ 10 จึงร้องสังด
่ ้วยเสียงอันดังว่า “จงลุกขึ้นยืนตรง� คนนั ้นกก
็ ระโดดขึ้นเดินไป 11 เมื่อหมู่
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ชนเห็น การซึ่ง เปาโลได้ กระทํา นั ้น จึง พากั นร ้ องเป็น ภาษาลิ คาโอเนี ย ว่า “พวกพระแปลง
เป็นมนุษย์ลงมาหาเราแล้ว� 12 เขาจึงเรียกบารนาบัสว่า พระซุส และเรียกเปาโลว่า พระเฮ
อร์เมส เพราะเปาโลเป็นผู้นําในการพูด 13 ปุโรหิตประจํารู ปพระซุส ซึ่งตัง้ อยูหน
่ ้าเมืองได้จูง
วัวและถือพวงมาลัยมายังประตูเมือง หมายจะถวายเครือ
่ งบูชาด้วยกันกับประชาชน 14 แต่
เมื่ออัครสาวกบารนาบัสกับเปาโลได้ยน
ิ ดังนั ้น จึงฉี กเสื้อผ้าของตนเสีย วิง่ เข้าไปท่ามกลาง
คนทัง้ หลายร้องเสียงดัง 15 ว่า “ท่านทัง้ หลาย เหตุ ไฉนท่านจึง ทําการอย่างนี้ เราเป็น คน
ธรรมดาเช่นเดียวกันกบท
ั ่านทัง้ หลาย และมาประกาศให้ท่านกลับจากสิง่ ไร้ประโยชน์ เหล่า
นี้ ให้มาหาพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ ผูได้
้ ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก ทะเลและสิง่ สา
รพัดซึ่ งม ี อยู่ ในที่ เหล่า นั ้น 16 ในกาลก่อนพระองค์ ได้ ทรงยอมให้ บรรดาประชาชาติ ดําเนิ น
ชีวต
ิ ตามชอบใจ 17 แต่ พระองค์ มิได้ ทรงให้ขาดพยาน คือ พระองค์ ได้ ทรงกระทํา คุณ ให้ฝน
ตกจากฟ้าและให้มีฤดูเกิดผล เราทัง้ หลายจึงอม
ิ่ ใจด้วยอาหารและความยินดี� 18 ถึงแม้ว่า
ได้กล่าวสิง่ นี้ แล้วก็ดี อัครสาวกก็ยงั ห้ามประชาชนมิให้เขากระทําสักการบูชาถวายแก่ท่าน
ทัง้ สองนั ้นได้โดยยาก
เปาโลถูกขว้างด้วยหิน แต่ได้ฟื้ นขึ้นและไปที่เมืองเดอร์บี

19 แต่มีพวกยิวบางคนมาจากเมืองอันทิโอกและเมืองอิโคนียูม

เมื่อได้ชก
ั ชวนประชาชน
แล้ว เขาก็ ได้ เอาหิน ขว้างเปาโลและลากท่านออกไปจากเมืองคิด ว่า ท่านตายแล้ว 20 แต่
พวกสาวกได้ ล้อมท่านไว้แล ้ วท ่า นก็ ลุ กขึ้น เข้าไปในเมือง วันร ุ่ง ขึ้น ท่านจึง เลยไปยัง เมือง
เดอร์บี กับ บารนาบัส 21 และเมื่อ ท่านทัง้ สองได้ ประกาศข่าวประเสริฐ ในเมืองนั ้น และได้
สัง่ สอนคนเป็ นอ ัน มาก จึง กลับ ไปยัง เมืองลิ ส ตรา เมือ งอิ โคน ี ยู ม และเมือ งอันทิ โอกอีก
22 กระทํา ให้ ใจของสาวกทัง
้ หลายถื อม ั น
่ ขึ้น เตือนเขาให้ดํารงอยู่ ในความเชื่อ และสอนว่า
เราทัง้ หลายจําต้องทนความยากลําบากมากจนกว่าจะได้เข้าในอาณาจักรของพระเจ้า
เปาโลกลับไปเมืองอันทิโอก
เมื่อ ท่านทัง้ สองได้ เลือกตัง้ ผู้ ปกครองสาวกไว้ทุ กคริสตจั กร และได้ อธิษฐานและถือ
อดอาหารฝากสาวกไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าที่เขาเชื่อถือนั ้น 24 และหลังจากท่านทัง้ สองได้
ข้ามแคว้นปิ สิเดียก็มายังแคว้นปัมฟีเลีย 25 เมื่อได้กล่าวพระวจนะในเมืองเปอร์กาแล้ว จึง
ลงไปยังเมืองอัททาลิยา 26 และแล่นจากที่นั่นไปยังเมืองอันทิโอก คือเมืองที่ท่านทัง้ สองได้
รับการฝากไว้ในพระคุณของพระเจ้า ให้กระทําการซึ่งท่านทัง้ สองได้กระทําสําเร็จมาแล้วน
ัน
้ 27 เมื่อมาถึง ท่านทัง้ สองได้เรียกประชุมคริสตจักร และได้เล่าให้เขาฟังถึงพระราชกิจทัง้
ปวงซึ่งพระเจ้าได้ทรงกระทําร่วมกับเขา กับซึ่งพระองค์ได้ทรงเปิดประตูให้คนต่างชาติเชื่อ
28 แล้วท่านทัง
้ สองจึงอยูก
่ ับพวกสาวกที่นั่นช้านาน
23

15
การประชุมปรึกษากันที่กรุ งเยรู ซาเล็มเกี่ยวกับการเข้าสุหนัต
“ถ้าไม่เข้าสุหนัตตามจารีตของ
โมเสส ท่านจะรอดไม่ ได้ � 2 เหตุ ฉะนั ้น เมื่อ เกิด การโต้ แย้ งและไล่เลียงกัน ระหว่างเปาโล
และบารนาบัสกับคนเหล่านั ้น มากมายแล้ว เขาทัง้ หลายได้ ตัง้ เปาโลและบารนาบัสกับคน
อื่นๆในพวกนั ้นให้ขึ้นไป หารือกับอัครสาวกและผู้ปกครองในกรุ งเยรู ซาเล็มในเรือ
่ งที่ เถียง
กันนั ้น 3 คริสตจักรได้จัดส่งท่านเหล่านั ้นไป และขณะเมื่อท่านกําลังข้ามแคว้นฟีนิเซียกับ
แคว้นสะมาเรีย ท่านได้ กล่าวถึงเรือ
่ งที่ คนต่างชาติ ได้ กลับใจใหม่ ทําให้พวกพี่น้องมี ความ
ยินดีอย่างยิง่ 4 ครัน
้ มาถึงกรุ งเยรู ซาเล็ม คริสตจักรและอัครสาวกและผู้ปกครองทัง้ หลาย
1 มีบางคนลงมาจากแคว้นยูเดียได้สัง
่ สอนพวกพี่น้องว่า
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ได้ ต้อ นรับท ่าน แล ้ วท ่านเหล่า นั ้น จึง เล่า ให้ เขาฟัง ถึง เหตุ การณ์ ทัง้ ปวงที่ พระเจ้า ได้ ทรง
กระทํา ร่วมกับ เขา 5 แต่ มี บางคนในพวกฟาริสี ที่ มี ความเชื่อ ได้ ยน
ื ขึ้น กล่าวว่า คนต่างชาติ
นั ้น ควรต้องให้ เขาเข้า สุ หน ัต และสัง่ ให้ เขาถือ ตามพระราชบัญญั ติ ของโมเสส 6 ฝ่ายอัคร
สาวกกับผู้ปกครองทัง้ หลายจึงได้ประชุมปรึกษากันในเรือ
่ งนั ้น
ผลประชุมเกี่ยวกับความรอดของคนต่างชาติ

เปโตรจึง ยืน ขึ้น กล่าวแก่ เขาว่า “ท่านพี่ น้องทัง้ หลาย ท่านทัง้
หลายทราบอยู่ว่า คราวก่อนนั ้น พระเจ้า ได้ ทรงเลือกข้าพเจ้า เองจากพวกท่านทัง้ หลาย ให้
เป็นผู้ประกาศพระวจนะแห่งข่าวประเสริฐให้คนต่างชาติฟังและเชื่อ 8 พระเจ้าผู้ทรงทราบ
จิตใจมนุษย์ได้ทรงรับรองคนต่างชาติ และทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิแก่
์ เขาเหมือน
ได้ทรงประทานแก่พวกเรา 9 พระองค์ไม่ทรงถือว่าเรากับเขาต่างกัน แต่ทรงชําระใจเขาให้
บริสุทธิ์ โดยความเชื่อ 10 ถ้า อย่างนั ้น ทําไมบัดนี้ ท่านทัง้ หลายจึง ทดลองพระเจ้า โดยวาง
แอกบนคอของพวกสาวกซึ่งบรรพบุรุษของเราหรือตัวเราเองก็ ดีแบกไม่ไหว 11 แต่ เราเชื่อ
ว่า เราเองก็รอดโดยพระคุณของพระเยซูคริสต์เจ้าเหมือนอย่างเขา� 12 ฝ่ายคนทัง้ หลายก็
นิ่ งฟังบารนาบัสกับเปาโลเล่าเรือ
่ งการอัศจรรย์และการมหัศจรรย์ต่างๆ ซึ่งพระเจ้าได้ทรง
กระทําโดยเขาในหมู่พวกต่างชาติ
7 เมื่อ โต้ แย้ งก ัน มากแล้ว

ยากอบประกาศว่าไม่จําเป็นต้องเข้าสุหนัต

ครัน
้ จบ แล้ว และ นิ่ ง อยู่ ยาก อบ จึง กล่าว ว่า “ท่าน พี่ น้ อง ทัง้ หลาย จง ฟัง ข้าพเจ้า
ซี โมนได้ บอกแล้ วว ่า พระเจ้า ได้ ทรงเยีย
่ มเยียนคนต่างชาติ ครัง้ แรก เพื่อ จะทรงเลือก
ชนกลุ่ม หนึ่ ง ออกจากเขาทัง้ หลายเพื่อ พระนามของพระองค์ 15 คํา ของศาสดาพยากรณ์
ก็ สอดคล้อง กับ เรือ
่ ง นี้ ดัง ที่ ได้ เข ียน ไว้ แล ้ วว ่า 16 ‘ภาย หลัง เรา จะ กลับ มา และ จะ สร้าง
พลับพลาของดาวิด ซึ่ง พัง ลงแล้ว ขึ้น ใหม่ ที่ ร้างหัก พัง นั ้น เราจะก่อ ขึ้ นอ ีก และจะตัง้ ขึ้น
ใหม่ 17 เพื่อ คนอื่นๆจะได้ แสวงหาองค์ พระผู้ เป็น เจ้า คือ บรรดาคนต่างชาติ ซ่ึง เขาเรียก
ด้วยนามของเรา องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงกระทําสิง่ ทัง้ ปวงเหล่านี้ ได้ตรัสไว้ 18 พระเจ้าทรง
ทราบถึ 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 งสือฝากไปถึงเขาว่า ให้งดเว้นเสียจากสิง่ ที่ มลทินเนื่ องด้วยรู ปเคารพ จาก
การล่วงประเวณี จากการรับ ประทานเนื้ อ สัตว์ที่ รัด คอตาย และจากการรับ ประทานเลื อด
21 เพราะว่าตัง
้ แต่โบราณมาในทุกเมืองมีคนประกาศเรือ
่ งของโมเสส เพราะคนได้อา่ นพระ
22
ราชบัญญัติของท่านในธรรมศาลาทุกวันสะบาโต� ขณะนั ้น อัครสาวกและผูป
้ กครองทัง้
หลายกั บท ุก คนในคริสตจั กร เห ็น ชอบที่ จะเลือกบางคนในพวกเขาให้ไปยัง เมือ งอันทิ โอก
ด้วยกั นก ับ เปาโลและบารนาบัส คือ ยู ดาส ผู้ ที่ มี ชื่ ออ ี กว่า บารซับ บาส และสิ ลาส ทัง้ สอง
คนนี้ เป็น คนสําคัญ ในพวกพี่ น้ อง 23 เขาได้ เข ียนจดหมายมอบให้ท่านถือ ไปว่า “อัครสาวก
และผู้ ปกครองและพวกพี่ น้องของท่าน คํานั บ มายัง ท่าน ผู้ เป็น พวกพี่ น้องซึ่ง เป็น คนต่าง
ชาติ ซึ่ง อยู่ในเมือ งอันทิ โอก แคว ้น ซีเรีย และแคว้น ซิ ลี เซ ีย ทราบ 24 ด้วยพวกข้าพเจ้า ได้ ยิ
นว่า มีบางคนในพวกข้าพเจ้าได้ พู ดให้ท่านทัง้ หลายเกิดความไม่สบายใจ และทําให้ใจของ
ท่านปั่ นป่วนไป ด้วยสอนว่า ‘ท่านต้องเข้าสุ หนัตและรักษาพระราชบัญญัติ� แม้ว่าเขามิได้
รับคําสัง่ จากพวกข้าพเจ้า 25 พวกข้าพเจ้าจึงพร้อมใจกันเห็นชอบที่ จะเลือกคน และใช้เขา
มายังท่านทัง้ หลายพร้อมกับบารนาบัสและเปาโล ผูเป็
้ นทีร่ ก
ั ของเรา 26 และเป็นผูอุ
้ ทิศชีวต
ิ
27
ของตน เพื่อพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าของเรา เหตุฉะนั ้น ข้าพเจ้าทัง้
13

14
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หลายจึง ใช้ ยู ดาสกับ สิลาสมาเป็น ผู้ ซ่ึง จะเล่า ข้อความนี้ แก่ ท่านทัง้ หลายด้วยปากของเขา
เอง
คําสัง่ พิเศษสําหรับคนต่างชาติที่เชื่อในพระเจ้า
เพราะว่า พระวิญญาณบริสุทธิ ์ และข้าพเจ้า ทัง้ หลายก็ เห ็น ชอบที่ จะไม่ วางภาระบน
ท่านทัง้ หลาย เว้น ไว้แต่ สิ ่ง เหล่านั ้ นที ่ จําเป็น 29 คือ ว่า ให้ ท่านทัง้ หลายงดการรับ ประทาน
สิง่ ของซึ่งเขาได้ บูชาแก่ รู ปเคารพ และการรับประทานเลื อด และการรับประทานเนื้ อสัตว์
ซึ่งถู กรัดคอตาย และการล่วงประเวณี ถ้าท่านทัง้ หลายงดการเหล่านี้ ก็จะเป็นการดี ขอให้
อยู่เป็นสุขเถิด� 30 เมื่อลาจากกันแล้ว ท่านเหล่านั ้ นก็ไปยังเมืองอันทิโอก และเมื่อได้เรียก
คนทัง้ ปวงประชุมกันแล้ว จึงมอบจดหมายฉบับนัน
้ ให้ 31 ครันอ
้ ่านแล้วต่างก็มีความชื่นชม
ยินดีในคําหนุนใจนั ้น 32 ฝ่ายยูดาสกับสิลาสเป็นผู้พยากรณ์ ด้วย จึงได้กล่าวหนุนใจพวกพี่
น้ องหลายประการให้มีกําลังขึ้น 33 ครัน
้ พักอยูที
่ ่นั ่นหน่ อยหนึ่ งแล้ว ก็ลาจากพวกพีน
่ ้ องไปถึ
งอัครสาวกโดยสันติ ภาพ 34 ฝ่ายสิ ลาสเห็นชอบที่ จะอยู่ต่อไปที่ นั ่น 35 แต่ เปาโลกับบารนา
บัสยังอยู่ต่อไปในเมืองอันทิโอก สัง่ สอนประกาศพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยกันก
ับคนอื่นอีกหลายคน
28

บารนาบัสแยกทางกับเปาโล

“ให้เรากลับไปเยีย
่ มพวกพีน
่ ้ องใน
ทุกเมือง ที่ เราได้ ประกาศพระวจนะขององค์ พระผู้เป็นเจ้าไว้ ดู ว่าเขาเป็นอย่างไรกันบ้าง�
37 ฝ่ายบารนาบัสได้ตัง
้ ใจว่าจะพายอห์นผูมี
้ อีกชื่อหนึ่ งว่ามาระโกไปด้วย 38 แต่เปาโลไม่เห็น
ควรที่จะพายอห์นไปด้วย เพราะครังก
้ ่อนยอห์นได้ละท่านทัง้ สองเสียที่แคว้นปัมฟีเลีย และ
มิ ได้ ไปทําการด้วยกัน 39 แล ้ว ได้ เก ิ ดการขัด แย้งก ัน จนต้องแยกกัน บารนาบัส จึง พามาระ
โกลงเรือ ไปยัง เกาะไซปรัส 40 แต่ เปาโลได้ เลือกสิ ลาส และเมื่อ พวกพี่ น้องได้ ฝากท่านทัง้
สองไว้ในพระคุณของพระเจ้าแล้วท่านก็ไป 41 ท่านจึงไปตลอดแคว้นซีเรียกับแคว้นซิลีเซีย
หนุนใจคริสตจักรให้แข็งแรงขึ้น
36 ครัน
้ ล่วงไปได้หลายวัน เปาโลจึงพูดกับบารนาบัสว่า

16
เปาโลพบทิโมธีผู้ช่วยตลอดชีวต
ิ ของท่าน

1 แล ้ว เปาโลไปยัง เมืองเดอร์บี กับ เมืองลิ ส ตรา

และดู เถิด ที่ นั ่ นมีสาวกคนหนึ่ งชื่อทิ โมธี
เป็น บุตรชายของหญิง ชาติ ยว
ิ คนหนึ่ ง ที่ เชื่อ แล้ว แต่ บิ ดาเป็น ชาติ กรีก 2 ทิ โมธีมี ชื่อ เสียงดี
ในหมู่พวกพี่น้องที่อยูในเมื
่
องลิสตรา และเมืองอิโคนียูม 3 เปาโลใคร่จะพาทิโมธีไปด้วยกัน
จึง ให้ เข ้าสุ หน ัต เพราะเห็น แก่ พวกยิ วท ี่ อยู่ ในเมืองนั ้นๆ เพราะคนเหล่า นั ้น ทุก คนรู ว
้ า่ บิดา
ของเขาเป็นชาติกรีก 4 เมื่อท่านเหล่านั ้นได้เที่ยวไปตามเมืองต่างๆก็ได้ส่งหนั งสือข้อตกลง
ของอัครสาวก และผู้ปกครองในกรุงเยรู ซาเล็มมอบให้คนทัง้ หลายทุกเมืองเพื่อให้รก
ั ษาไว้
5 คริสตจักรทัง
้ ปวงจึงเข้มแข็งในความเชื่อ และจํานวนคนได้ทวีขึ้นทุกๆวัน
พระเจ้าทรงเรียกเปาโลให้ไปที่แคว้นมาซิโดเนี ย

6 ครัน
้ ท่านเหล่านั ้นไปทัว่ แว่นแคว้นฟรีเจียกับกาลาเทียแล้ว

พระวิญญาณบริสุทธิ์หา้ ม
มิ ให้ กล ่าวพระวจนะในแคว้น เอเชีย เมื่อ ไปยัง แคว้นม ิ เซ ีย แล้ว ก็ พยายามจะไปยัง แว่น
แคว้น บิ ธีเนี ย แต่ พระวิญญาณไม่ ทรงโปรดให้ไป 8 แล ้ วท ่านเหล่า นั ้น ได้ เดิน ทางผ่านแคว้
นมิเซียลงมายังเมืองโตรอัส 9 ในเวลากลางคืนเปาโลได้นิมิตเห็นผู้ชายชาวมาซิโดเนี ยคน
หนึ่ ง ยื นอ ้อ นวอนว่า “ขอโปรดมาช่วยพวกข้าพเจ้า ในแคว้น มาซิ โดเนี ย เถิด� 10 ครัน
้ ท่าน
7
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เห็นนิ มิตนัน
้ แล้ว เราจึงหาโอกาสทันทีที่จะไปยังแคว้นมาซิโดเนี ย ด้วยเห็นแน่ ว่า องค์พระ
ผู้ เป็น เจ้า ได้ ทรงเรียกเราให้ ไปประกาศข่าวประเสริฐ แก่ ชาวแคว้น นั ้น 11 เหตุ ฉะนั ้น เมื่อ
ออกจากเมืองโตรอัสแล้ว ก็ตรงไปยังเกาะสาโมธรัสเซียและรุ ง่ ขึ้นก็ถึงเมืองเนอาบุรี
นางลิเดียได้เปิดใจและได้รบ
ั บัพติศมา
ก็ได้ไปยังเมืองฟีลิปปี ซ่ึงเป็นเมืองเอกในเขตแคว้นมาซิโดเนี ย
และเป็นเมืองขึ้น เราจึงพักอยู่ในเมืองนั ้นหลายวัน 13 ในวันสะบาโตเราได้ออกจากเมืองไป
ยังฝั่ งแม่นํ้า เข้าใจว่ามีที่สําหรับอธิษฐาน จึงได้นั่งสนทนากับพวกผู้หญิงที่ประชุมกันที่นั ่น
14 มีหญิงคนหนึ่ งชื่อลิเดียมาจากเมืองธิยาทิราเป็ นคนขายผ้าสีม่วง เป็ นผูนม
้ ัสการพระเจ้า
หญิงนั ้นได้ ฟังเรา และองค์ พระผู้เป็นเจ้าได้ ทรงเปิดใจของเขาให้สนใจในถ้อยคําซึ่งเปาโล
ได้ กล่าว 15 เมื่อหญิงคนนั ้ นกับทง
ั ้ ครอบครัวของเขาได้ รบ
ั บัพติศมาแล้วจึ งอ้อนวอนเราว่า
“ถ้า ท่านเห็ นว ่า ข้าพเจ้า เป็น คนสัตย์ ซ่ือ ต่อ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า เชิญ เข้า มาพัก อาศัย ในบ้าน
ของข้าพเจ้าเถิด� และเขาได้วงิ วอนจนเราขัดไม่ได้
12 เมื่อออกจากที่ นั่นแล้ว

หญิงสาวที่มีผีสิงได้รบ
ั การขับผีออก
ต่อ มาเมื่อ เรากําลัง ออกไปยัง ที่ สําหรับ อธิษฐาน มี หญิง สาวคนหนึ่ ง ที่ มี ผี หมอดู เข ้า
ได้ มาพบกับ เรา เขาทําการทายให้พวกเจ้า นายของเขาได้ เงิน เป็ นอ ัน มาก 17 หญิง นั ้น ตาม
เปาโลกับ พวกเราไปร้องว่า “คนเหล่า นี้ เป็น ผู้ รับ ใช้ ของพระเจ้า ผู้ สูงสุด มากล่าวประกาศ
ทางรอดแก่เราทัง้ หลาย� 18 เขาทําอย่างนั ้นหลายวัน ฝ่ายเปาโลเป็นทุกข์มาก หันหน้าสัง่ ผี
นั ้ นว่า “เราสัง่ เจ้าว่า ในพระนามของพระเยซู คริสต์ เจ้าจงออกมาจากเขา� ผีนั ้ นก็ออกมา
ในเวลานั ้น
16

เปาโลและสิลาสถูกจําคุก

ส่วนพวกนายของเขาเมื่อ เห็ นว ่า หมดหวัง ที่ จะได้ เงิน แล้ว เขาจึง จับ เปาโลและสิลา
สลากมาถึง พวกเจ้า หน้าที่ ยงั ที่ วา่ การเมือง 20 เมื่อ นํา มาถึง เจ้า เมืองแล้ว จึง กล่าวว่า “คน
เหล่า นี้ เป็น พวกยิว ก่อการวุน
่ วายมากในเมืองของเรา 21 และสัง่ สอนธรรมเนี ยม ซึ่ง เรา
ชาวโรมตามกฎหมายไม่ควรจะรับหรือถือเลย� 22 ประชาชนก็ ได้ ฮือกันขึ้นต่อสู้ เปาโลและ
สิลาส เจ้าเมืองได้กระชากเสื้อของท่านทัง้ สองออก แล้วสัง่ ให้โบยด้วยไม้เรียว 23 ครัน
้ โบย
หลายที แล้วจึงให้จําไว้ในคุก และกําชับนายคุกให้รก
ั ษาไว้ให้มัน
่ คง 24 นายคุกเมื่อรับคําสัง่
อย่างนั ้นแล้วจึงพาเปาโลกับสิลาสไปจําไว้ในห้องชัน
ื ไว้แน่ นหนา
้ ใน เอาเท้าใส่ข่อ
19

นายคุกและครอบครัวได้รบ
ั ความรอดและรับบัพติศมา

25 ประมาณเที่ยงคืน เปาโลกับ สิ ลาสก็ อธิษฐานและร้องเพลงสรรเสริญ พระเจ้า

นั กโทษ
ทัง้ หลายก็ฟังอยู่ 26 ในทันใดนั ้นเกิดแผ่นดินไหวใหญ่จนรากคุกสะเทือนสะท้าน และประตู
คุ กเปิดหมดทุกบาน เครือ
่ งจองจําก็ หลุดจากเขาสิน
้ ทุกคนทั นที 27 ฝ่ายนายคุกตื่นขึ้นเห็น
ประตู คุ กเปิ ดอย ู่ คาดว่า นั กโทษทัง้ หลายหนี ไปหมดแล้ว จึง ชัก ดาบออกมาหมายว่า จะฆ่า
ตัว เสีย 28 แต่ เปาโลได้ รอ
้ งเสียงดัง ว่า “อย่า ทําร้ายตัว เองเลย เราทัง้ หลายอยู่ พร ้ อมด้วย
กัน ทุก คน� 29 นายคุก จึง สัง่ ให้จุ ดไฟมา แล ้ วว ง
ิ่ เข้าไปตัว สัน
่ กราบลงที่ เท ้า ของเปาโลกับ สิ
ลาส 30 และพาท่านทัง้ สองออกมาแล้วว่า “ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าจะต้องทําอย่างไรจึงจะรอด
ได้� 31 เปาโลกับ สิ ลาสจึง กล่าวว่า “จงเชื่อ วางใจในพระเยซู คริสต์ เจ้า และท่านจะรอดได้
ทัง้ ครอบครัว ของท่านด้วย� 32 ท่านทัง้ สองจึง กล่าวสัง่ สอนพระวจนะขององค์ พระผู้ เป็น
เจ้าให้นายคุก และคนทัง้ ปวงที่ อยู่ในบ้านของเขาฟัง 33 ในกลางคืนชัว่ โมงเดียวกันนั ้นเอง
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นายคุก จึง พาเปาโลกับ สิ ลาสไปล้างแผลที่ ถู กเฆี่ยน และในขณะนั ้น นายคุ กก ็ ได้ รับ บัพ ติศ
มาพร้อมทัง้ ครัว เรือนของเขา 34 แล ้ว ได้ พาท ่า นทัง้ สองเข้าไปในบ้านของเขา จัด โต๊ะ เลี้ยง
ท่านแสดงความยินดีอย่างยิง่ เพราะได้เชื่อถือพระเจ้าพร้อมกับทง
ั ้ ครอบครัวแล้ว
เปาโลได้รบ
ั อิสรภาพ

สัง่ ว่า “จงปล่อยคนทัง้ สองนั ้นเสีย� 36 นาย
คุก จึง บอกเปาโลว่า “เจ้ าเมืองได้ ใช้ คนมาบอกให้ ปล่อยท่านทัง้ สอง ฉะนั ้น บัดนี้ เชิญ ท่าน
ออกไปตามสบายเถิด� 37 แต่ เปาโลกล่าวแก่ เขาทัง้ หลายว่า “เขาได้ เฆี่ยนเราผู้ เป็น คน
สัญชาติ โรม ต่อ หน้า คน ทัง้ หลาย ก่อน ได้ ตัดสิน ความ และ ได้ จํา เรา ไว้ ใน คุก บัดนี้ เขา จะ
เสือกไสให้ เราออกไปเป็นการลับ หรือ ทํา อย่างนั ้น ไม่ ได้ ให้ เขาเองมาพาเราออกไปเถิด�
38 พวกนั กการจึง นํา ความไปแจ้ง แก่ เจ้า เมือง เมื่อ เจ้า เมืองได้ ยิ นว ่า ท่านทัง
้ สองเป็น คน
สัญชาติโรมก็ตกใจกลัว 39 จึงมาวิงวอนท่านทัง้ สอง ครัน
้ พาออกไปแล้วจึงขอให้ออกไปเสีย
จากเมือง 40 ท่านทัง้ สองจึงออกจากคุก แล้วได้ เข้าไปในบ้านของนางลิ เดีย เมื่อพบพวกพี่
น้ องก็พูดจาหนุนใจเขาแล้วก็ลาไป
35 ครัน
้ เวลาเช้าเจ้าเมืองจึงใช้พวกนั กการไป

17
มีหลายคนได้รบ
ั ความรอดที่เมืองเธสะโลนิ กา ผู้คัดค้านก่อการจลาจล

ครัน
้ เปาโลกับ สิ ลาสข้ามเมือ งอัมฟี บุร และเมื
ี
อ งอปอลโลเนี ย แล้ว จึง มายัง เมืองเธสะ
โลนิ กา ที่นั ่ นมีธรรมศาลาของพวกยิว 2 เปาโลจึงเข้าไปร่วมกับพวกเขาตามอย่างเคย และ
ท่านได้อา้ งข้อความในพระคัมภีรโต้
์ ตอบกับเขาทัง้ สามวันสะบาโต 3 และไขข้อความชีแ
้ จง
ให้เห ็ นว ่า จํา เป็ นที ่ พระคริสต์ ต้องทนทุกข์ ทรมาน แล ้ว ทรงคืน พระชนม์ และกล่าวต่อ ไปว่า
“พระเยซู องค์ นี้ ที่ เราประกาศแก่ ท่านทัง้ หลายคือ พระคริสต์� 4 บางคนในพวกเขาก็ เชื่อ
และสมัครเข้า เป็น พรรคพวกกับ เปาโลและสิ ลาส รวมทัง้ ชาวกรีก เป็น จํานวนมากที่ เกรง
กลัวพระเจ้าและสุภาพสตรีที่เป็นคนสําคัญๆก็ไม่น้อย 5 แต่พวกยิวที่ไม่เชื่อก็อิจฉา ไปคบคิ
ดก ับ คนพาลตามตลาดรวบรวมกัน มาเป็ นอ ัน มาก ก่อการจลาจลในบ้านเมือง เข ้าบุ กบ ้า
นของยาโสน ตัง้ ใจจะพาท่านทัง้ สองออกมาให้คนทัง้ ปวง 6 ครัน
้ ไม่พบจึงฉุ ดลากยาโสนกับ
พวกพี่น้องบางคนไปหาเจ้าหน้าที่ผู้ครองเมืองร้องว่า “คนเหล่านั ้ นที่เป็นพวกควํา่ แผ่นดิน
ได้มาที่นี่ ด้วย 7 ยาโสนรับรองเขาไว้ และบรรดาคนเหล่านี้ ได้กระทําผิดคําสัง่ ของซีซาร์ โดย
เขาสอนว่ามีกษั ตริยอี
์ กองค์หน่งึ คือพระเยซู� 8 เมื่อประชาชนและเจ้าหน้าที่ผูครองเมื
้
องได้
9
ยินดังนั ้นก็ร้อนใจ จึงเรียกประกันตัวยาโสนกับคนอื่นๆแล้วก็ปล่อยไป
1

เปาโลที่เมืองเบโรอา

10 พอคํ่าลงพวกพี่น้องจึงส่งเปาโลกับสิลาสไปยังเมืองเบโรอา

ครัน
้ ถึงแล้วท่านจึงเข้าไป
ในธรรมศาลาของพวกยิว 11 ชาวเมืองนั ้น สุภาพกว่า ชาวเมืองเธสะโลนิ กา ด้วยเขาได้ รบ
ั
พระวจนะด้วยความเต็มใจ และค้น ดู พระคัมภีร ทุ
์ ก วัน หวัง จะรู ว่
้ า ข้อความเหล่า นั ้น จะจริ
งด ัง กล่าวหรือ ไม่ 12 เหตุ ฉะนั ้น มี หลายคนในพวกเขาได้ เชื่อ ถือ กับ สตรีผู้ มี ศักดิ์ ชาติ กรีก
ทัง้ ผู้ชายไม่น้ อย 13 แต่เมื่อพวกยิวที่อยู่ในเมืองเธสะโลนิ กาทราบว่า เปาโลได้กล่าวสัง่ สอน
พระวจนะของพระเจ้าในเมืองเบโรอาเหมือนกัน เขาก็ มายุยงประชาชนที่ นั่นด้วย 14 ขณะ
นั ้นพวกพี่น้องจึงส่งเปาโลออกไปตามทางที่จะไปทะเล แต่สิลาสกับทิโมธียงั อยูที
่ ่นั่น
เปาโลที่กรุ งเอเธนส์
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15 คนที ่ ไปส่ง เปาโลนั ้น ได้ ไปส่ง ท่านถึง กรุ ง เอเธนส์

และเมื่อ ได้ รบ
ั คํา สัง่ ของท่านให้บอก
สิ ลาสกั บท ิ โมธีให้รีบไปหาท่านแล้ว เขาก็ จากไป 16 เมื่อ เปาโลกําลัง คอยสิ ลาสกั บท ิ โมธีอยู่
ในกรุ ง เอเธนส์ นั ้น ท่านมี ความเดือดร้อนวุน
่ วายใจเพราะได้ เห ็ นร ูป เคารพเต็ม ไปทัง้ เมือง
17 เหตุ ฉะนั ้น ท่านจึง โต้ตอบในธรรมศาลากับ พวกยิว และกับ คนที่ เกรงกลัว พระเจ้า และ
กับ คนทัง้ หลายซึ่ง มาพบท่านที่ ตลาดทุก วัน 18 นั ก ปรัชญาบางคนในพวกเอปี กู เรียวและ
ในพวกสโตอิกได้ มาพบท่าน บางคนกล่าวว่า “คนพูด เพ้อ เจ้ ออย่างนี้ ใคร่จะมาพูด อะไรให้
เราฟั งอ ีก เล่า� คนอื่น กล่าวว่า “ดู เหมือนเขาเป็น คนนํา พระต่างประเทศเข้า มาเผยแพร่�
เพราะเปาโลได้ ประกาศเรือ
่ งพระเยซู และเรือ
่ งการเป็น ขึ้น มาจากความตาย 19 เขาจึง จับ
เปาโลพาไปยังสภาอาเรโอปากั สแล้วถามว่า “เราขอรู ได้
้ หรือไม่ว่าคําสอนอย่างใหม่ที่ ท่าน
20
กล่าวนั ้น เป็น อย่างไร เพราะว่า ท่านนํา เรือ
่ งแปลกประหลาดมาถึง หู ของเรา เหตุ ฉะนั ้น
เราอยากทราบว่า เรือ
่ งเหล่า นี้ มี ความหมายว่า อย่างไร� 21 (เพราะชาวเอเธนส์ กับ ชาวต่าง
ประเทศซึ่งอาศัยอยูที
่ ่นั่น ไม่ได้ใช้เวลาว่างในการอื่นนอกจากจะกล่าวหรือฟังสิง่ ใหม่ๆ)
การเทศนาของเปาโลบนเขาอาเรโอ

“ท่านชาวกรุ งเอเธนส์ ข้าพเจ้า
เห็ นว ่า ท่านทัง้ หลายเชื่อ ถือ โชคลางเกิน ไปในทุก เรือ
่ ง 23 เพราะว่า เมื่อ ข้าพเจ้า เดิน ทางมา
สังเกตดู สิ ่ง ที่ ท่านนมัสการนั ้น ข้าพเจ้า ได้ พบแท่น แท่น หนึ่ งม ี คํา จารึก ไว้ ว่า ‘แด่ พระเจ้า
ที่ ไม่รู จั
้ ก � เหตุ ฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึง มาประกาศ และแสดงให้ท่านทัง้ หลายทราบถึง พระเจ้า ที่
ท่านไม่รูจั
้ กแต่ยงั นมัสการอยู่ 24 พระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกกับสิง่ ทัง้ ปวงที่มีอยูในนั
่
้น พระองค์
ทรงเป็น เจ้า แห่ง ฟ้า สวรรค์ และแผ่น ดิน โลก มิได้ ทรงสถิต ในปู ชน ีย สถานซึ่ งม ื อมนุษย์ ได้
กระทํา ไว้ 25 การที่ มื อมนุษย์ ปฏิบัติ นม ัส การพระองค์ นั้น จะหมายว่า พระเจ้า ต้องประสงค์
สิ ่ง หนึ่ ง สิง่ ใดจากเขาก็ หามิได้ เพราะพระองค์ ทรงเป็น ผู้ ประทานชีวต
ิ และลมหายใจและ
สิง่ สารพัด แก่ คนทัง้ ปวงต่างหาก 26 พระองค์ ได้ ทรงสร้างมนุษย์ ทุ กชาติ สืบ สายโลหิ ตอ ัน
เดียวกัน ให้ อยู่ ทัว่ พื้น พิภพโลก และได้ ทรงกําหนดเวลาและเขตแดนให้ เขาอยู่ 27 เพื่อ เขา
จะได้แสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้า และหากเขาจะคลําหาก็จะได้พบพระองค์ ด้วยพระองค์มิ
ทรงอยูห
่ า่ งไกลจากเราทุกคนเลย 28 ด้วยว่า ‘เรามีชีวิตและไหวตัวและเป็นอยูใ่ นพระองค์�
ตามที่ กวี บางคนในพวกท่านได้ กล่าวว่า ‘เราทัง้ หลายเป็น เชื้อ สายของพระองค์� 29 เหตุ
ฉะนั ้น เมื่อ เราเป็น เชื้อ สายของพระเจ้า แล้ว เราก็ ไม่ ควรถือว่า พระเจ้า ทรงเป็น เหมือนทอง
เงิน หรือ หิน ซึ่ง ได้ แกะสลั กด ้ว ยศิล ปะและความคิด ของมนุษย์ 30 ในเวลาเมื่ อมนุษย์ ยัง
โฉดเขลาอยู่ พระเจ้า ทรงมองข้ามไปเสีย แต่ เดีย
๋ วนี้ พระองค์ ได้ ตรัสส ง
ั ่ แก่ มนุษย์ ทัง้ ปวงทั ่
วท ุก แห่ง ให้ กล ับ ใจใหม่ 31 เพราะพระองค์ ได้ ทรงกําหนดวัน หนึ่ ง ไว้ ในวัน นั ้น พระองค์ จะ
ทรงพิพากษาโลกตามความชอบธรรม โดยให้ท่านองค์นั้นซึ่งพระองค์ได้ทรงเลือกไว้เป็นผู้
พิพากษา และพระองค์ ได้ ให้พยานหลัก ฐานแก่ คนทัง้ ปวงแล้ วว่า ได้ ทรงโปรดให้ท่านองค์
นั ้น คืน พระชนม์� 32 ครัน
้ คนทัง้ หลายได้ยน
ิ ถึง เรือ
่ งการซึ่ง เป็น ขึ้น มาจากความตายแล้ว
บางคนก็ เยาะเย้ย แต่ คนอื่นๆว่า “เราจะฟัง ท่านกล่าวเรือ
่ งนี้ อีก ต่อ ไป � 33 แล ้ว เปาโลจึง
34
ออกไปจากเขา แต่มีชายบางคนติดตามเปาโลไปและได้เชื่อถือ ในคนเหล่านั ้ นมีดิโอนิสิ
อัสผู้เป็นสมาชิกสภาอาเรโอปากัส กับหญิงคนหนึ่ งชื่อดามาริส และคนอื่นๆด้วย
22 ฝ่ายเปาโลจึงยืนขึ้นกลางเนิ นเขาอาเรโอแล้วกล่าวว่า

18
เปาโลกับอาควิลลาและปริสสิลลาที่เมืองโครินธ์
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1 ภายหลังเหตุการณ์ เหล่านี้ เปาโลจึงออกจากกรุ งเอเธนส์ไปยังเมืองโครินธ์ 2 ท่านได้พบ

ยิวคนหนึ่ งชื่ออาควิลลา ซึ่งเกิดในแคว้นปอนทัส แต่พึ่งมาจากประเทศอิตาลีกับภรรยาชื่อ
ปริสสิลลา (เพราะคลาวดิอัสมีรบ
ั สัง่ ให้พวกยิวทง
ั ้ ปวงออกไปจากกรุ งโรม� เปาโลจึงไปหา
คนทัง้ สองนั ้น 3 และเพราะเขามี อาชีพ อย่างเดียวกัน จึง ได้ อาศัย ทําการอยู่ กับ เขา เพราะ
ว่าทัง้ สองฝ่ายเป็นช่างทําเต็นท์ ด้วยกัน 4 เปาโลได้โต้เถียงในธรรมศาลาทุกวันสะบาโต ได้
ชักชวนทัง้ พวกยิว และพวกกรีก 5 พอสิ ลาสกั บท ิ โมธีม าจากแคว้น มาซิ โดเนี ย เปาโลก็ ได้
รับการดลใจ และเป็นพยานแก่พวกยิวว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์ 6 แต่เมื่อพวกเหล่านั ้นขัด
ขวางตัว เองและกล่าวคํา หมิน
่ ประมาท เปาโลจึง ได้ สะบัด เสื้อผ้า กล่าวแก่ เขาว่า “ให้ เลือด
ของท่านทัง้ หลายตกบนศีรษะของท่านเองเถิด ข้าพเจ้า ก็ ปราศจากเลือดนั ้น แล้ว ตัง้ แต่ นี้
ไปข้าพเจ้าจะไปหาคนต่างชาติ� 7 ท่านจึงออกจากที่นั ่น แล้วเข้าไปในบ้านของชายคนหนึ่ ง
ชื่อยุสทัส ซึ่งเป็นผูนม
้ ัสการพระเจ้า บ้านของเขาอยูติ
่ ดกับธรรมศาลา 8 ฝ่ายคริสปัสนายธร
รมศาลากับทัง้ ครัวเรือนของท่านได้เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้า และชาวโครินธ์หลายคนเมื่อ
ได้ ฟังแล้ วก็ได้ เชื่อถือและรับบัพติศมา 9 และองค์ พระผู้เป็นเจ้าได้ ตรัสกับเปาโลทางนิ มิ ต
ในคืนวันหนึ่ งว่า “อย่ากลัวเลย แต่จงกล่าวต่อไป อย่านิ่ งเสีย 10 เพราะว่าเราอยูก
่ ับเจ้าและ
11
จะไม่มีผูหน
้ ่งึ ผูใ้ ดอาจต่อสู้ทําร้ายเจ้า ด้วยว่าคนของเราในนครนี้ มีมาก� เปาโลจึงยับยัง้
อยูก
่ ับเขาและสัง่ สอนพระวจนะของพระเจ้าตลอดหนึ่ งปีกับหกเดือน
ผู้สําเร็จราชการของโรมปฏิเสธข้อเรียกร้องของพวกยิวที่ต่อต้านเปาโล

12 แต่คราวเมื่อกัลลิโอเป็ นผูส
้ ําเร็จราชการแคว้นอาคายา พวกยิวได้ฮอก
ื ันขึ้นต่อสู้เปาโล

และพาท่านไปบัล ลั งก ์ พิพากษา 13 ฟ้องว่า “คนนี้ ชักชวนคนทัง้ หลายให้ นม ัส การพระเจ้า
ตามทางที่ผิดกฎหมาย� 14 เมื่อเปาโลจะอ้าปากพูด กัลลิ โอก็กล่าวแก่พวกยิวว่า “โอ พวก
ยิว ถ้า เป็น เรือ
่ งความชัว่ หรือ เป็น เรือ
่ งอาชญากรรม สมควรเราจะฟัง ท่านทัง้ หลาย 15 แต่
ถ้า เป็นการโต้ แย้ งก ัน ถึง เรือ
่ งถ้อยคํา กับ ชื่อ และพระราชบัญญั ติ ของพวกท่านแล้ว ท่าน
ทัง้ หลายจงวิ นิจ ฉั ยก ัน เอาเองเถิด เราไม่ อยากเป็น ผู้ พิพากษาตัดสิน ข้อความเหล่า นั ้น�
16 ท่านจึงไล่ พวกนั ้นไปจากบัลลั งก์พิพากษา 17 บรรดาชาติกรีกจึงจับโสสเธเนสนายธรรม
ศาลามา เฆี่ยนข้างหน้าบัลลังก์พิพากษา แต่กัลลิโอไม่เอาธุระเลย
เปาโลไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มโดยผ่านเมืองเอเฟซัสและเมืองซีซารียา

18 ต่อมาเปาโลได้พักอยู่ที่ นั ่ นอีกหลายวัน

แล้วท่านจึงลาพวกพี่น้องแล่นเรือไปยังแคว้น
ซีเรีย และปริสสิลลากับอาควิลลาก็ไปด้วย เปาโลได้โกนศีรษะที่เมืองเคนเครีย เพราะท่าน
ได้ปฏิญาณตัวไว้ 19 ครัน
้ มายังเมืองเอเฟซัส เปาโลได้ละปริสสิลลากับอาควิลลาไว้ที่นั่น แต่
ท่านเองได้ เข ้า ไปโต้ เถียงกับ พวกยิว ในธรรมศาลา 20 เมื่อ คนเหล่า นั ้น ขอให้ท่า นอยู่กับ เขา
ต่อ ไป ท่านก็ ไม่ ยอม 21 แต่ ได้ ลาเขาไปกล่าวว่า “ข้าพเจ้า จะพยายามรักษาเทศกาลเลี้ยงที่
จะถึง ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม โดยทุกวิถีทาง แต่ ถ้า เป็ นที ่ชอบพระทัยพระเจ้า ข้าพเจ้าจะกลับมา
หาท่านทัง้ หลายอีก� แล ้ว เปาโลได้ ลงเรือ แล่น ออกจากเมืองเอเฟซัส 22 ครัน
้ มาถึง เมือง
ซี ซารียา ท่านได้ ข้น
ึ ไปคํา นั บ คริสตจักรแล้ว ลงไปยัง เมือ งอันทิ โอก 23 ครัน
้ ยับยัง้ อยู่ ที่ นั ่น
หน่ อยหนึ่ ง ท่านจึงไปตลอดแว่นแคว้นกาลาเทียและฟรีเจียตามลําดับกันไปเรือ
่ ยๆ เพื่อจะ
ช่วยชูกําลังพวกสาวก
อปอลโลที่เมืองเอเฟซัส
มี ยิว คนหนึ่ ง ชื่อ อปอลโล เก ิด ในเมือ งอเล็ก ซานเดรีย เป็น คนมี โวหารดี และชํานาญ
มากในทางพระคัมภีร ์ ท่านมายังเมืองเอเฟซัส 25 อปอลโลคนนี้ ได้รับการอบรมในทางของ
24
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องค์ พระผู้ เป็น เจ้า และมี ใจร้อนรนกล่าวสัง่ สอนโดยละเอียดถึง เรือ
่ งองค์ พระผู้ เป็น เจ้า
ถึง แม้ ว่า ท่านรู แต่
้ เพียงบัพ ติศ มาของยอห์น เท่านั ้น 26 ท่านได้ ตัง้ ต้น สัง่ สอนโดยใจกล้า ใน
ธรรมศาลา แต่เมื่ออาควิลลากับปริสสิลลาได้ฟังท่านแล้ว เขาจึงรับท่านมาสัง่ สอนให้รู ทาง
้
ของพระเจ้าให้ถูกต้องยิง่ ขึ้น 27 ครัน
้ อปอลโลใคร่จะไปยังแคว้นอาคายา พวกพี่น้องก็เขียน
จดหมายฝากไปถึงสาวกที่นั่นให้เขารับรองท่านไว้ ครัน
้ ท่านไปถึงแล้ว ท่านได้ชว
่ ยเหลือคน
ทัง้ หลายที่ ได้ เชื่อโดยพระคุณนั ้นอย่างมากมาย 28 เพราะท่านโต้ แย้งกับพวกยิวอย่างแข็ง
แรงต่อหน้าคนทัง้ ปวง และชีแ
์ า้ งให้เห็นว่า พระเยซูคือพระคริสต์
้ จงยกหลักในพระคัมภีรอ

19
เปาโลสอนผู้ที่เชื่อในเมืองเอเฟซัส
ต่อ มาขณะที่ อ ปอลโลยัง อยู่ ในเมืองโคริน ธ์ นั ้น เปาโลได้ ไปตามแว่น แคว้น ฝ่ายเหนื อ
แล้วมายังเมืองเอเฟซัส และพบสาวกบางคน 2 จึงถามเขาว่า “ตัง้ แต่ท่านทัง้ หลายเชื่อนั ้น
ท่านได้รบ
ั พระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเปล่า� เขาตอบเปาโลว่า “เปล่า เรือ
่ งพระวิญญาณบริ
สุทธิ์นั้นเราก็ ยงั ไม่ เคยได้ยน
ิ เลย� 3 เปาโลจึงถามเขาว่า “ถ้าอย่างนั ้นท่านได้ รบ
ั บัพติศ มา
อันใดเล่า� เขาตอบว่า “บัพติศมาของยอห์น� 4 เปาโลจึงว่า “ยอห์นให้รบ
ั บัพติศมาสําแดง
ถึงการกลับใจใหม่ก็จริง แล้วบอกคนทัง้ ปวงให้เชื่อในพระองค์ผูจะเสด็
้
จมาภายหลังคือพระ
เยซู คริสต์� 5 เมื่อเขาได้ยน
ิ อย่างนั ้น เขาจึงรับบัพติศมาในพระนามของพระเยซู เจ้า 6 เมื่อ
เปาโลได้วางมือบนเขาแล้ว พระวิญญาณบริสุทธิก็
์ เสด็จลงมาบนเขา เขาจึงพูดภาษาต่างๆ
และได้พยากรณ์ ด้วย 7 คนเหล่านั ้นมีผู้ชายประมาณสิบสองคน
1

ข่าวประเสริฐจากเปาโลได้แพร่กระจายตลอดทัว่ เอเชีย

8 เปาโลเข้าไปกล่าวโต้ แย้งในธรรมศาลาด้วยใจกล้าสิน
้ สามเดือน

ชักชวนให้เชื่อในสิง่ ที่
กล ่าวถึง อาณาจักรของพระเจ้า 9 แต่ บางคนมี ใจแข็ง กระด้างไม่ เชื่อ และพูด หยาบช้า เรือ
่ ง
ทางนั ้นต่อหน้าชุ มนุมชน เปาโลจึงแยกไปจากเขาและพาพวกสาวกไปด้วย แล้วท่านได้ไป
โต้ แย้ งก ัน ทุก วัน ในห้องประชุม ของท่านผู้ หน ่ง
ึ ชื่อ ที รัน นั ส 10 ท่านได้ กระทํา อย่างนั ้น สิน
้
สองปี จนชาวแคว้นเอเชียทัง้ พวกยิวและพวกกรีกได้ยน
ิ พระวจนะของพระเยซูเจ้า
เปาโลทําการอัศจรรย์เหนื อธรรมชาติ
พระเจ้า ได้ ทรง กระทํา การ อัศจรรย์ อัน พิสดาร ด้วย มือ ของ เปาโล 12 จน เขา นํา เอา
ผ้าเช็ดหน้ากับผ้ากันเปื้ อนจากตัวเปาโลไปวางที่ตัวคนป่วยไข้ โรคนั ้นก็หายและวิญญาณชั ่
วก็ออกจากคน 13 แต่พวกยิวบางคนที่เที่ยวไปเป็นหมอผีพยายามใช้พระนามของพระเยซู
เจ้าขับวิญญาณชัวว
่ ่า “เราสัง่ เจ้าโดยพระเยซู ซ่ึงเปาโลได้ประกาศนั ้น� 14 พวกยิวคนหนึ่ ง
ชื่อเสวาเป็นปุโรหิตใหญ่มีบุตรชายเจ็ดคนซึ่งได้กระทําอย่างนั ้น 15 ฝ่ายวิญญาณชัว่ จึงตอบ
เขาว่า “พระเยซู ข้าก็รู จ
้ ัก และเปาโล ข้าก็รู จ
้ ัก แต่พวกเจ้าเป็นผูใ้ ดเล่า� 16 คนทีมี
่ วิญญาณ
ชัว่ สิงอยู่จึงกระโดดใส่คนเหล่านั ้นและเอาชนะเขา และปราบเขาลงได้ จนคนเหล่านั ้นต้อง
หนี ออกไปจากเรือนทัง้ เปลือยกายและบาดเจ็บ 17 เรือ
่ งนั ้น ได้ ลื อก ัน ไปถึง หู คนทัง้ ปวงที่
อยู่ ในเมืองเอเฟซัส ทัง้ พวกยิ วก ับ พวกกรีก และคนทัง้ ปวงก็ พากั นม ี ความเกรงกลัว และ
พระนามของพระเยซู เจ้ าก็ เป็ นที ่ ยกย่องสรรเสริญ 18 มี หลายคนที่ เชื่อ แล้ว ได้ มาสารภาพ
และเล่าเรือ
่ งการซึ่งเขาได้ กระทําไปนั ้น 19 และหลายคนที่ ใช้เวทมนตร์ได้ เอาตําราของตน
มาเผาเสีย ต่อ หน้า คนทัง้ ปวง ตําราเหล่า นั ้น คิด เป็น ราคาถึง ห้า หมื่น เหรียญเงิน 20 พระ
วจนะของพระเจ้าก็บังเกิดผลอย่างมากและมีชัย 21 ครัน
้ สิน
้ เหตุการณ์ เหล่านี้ แล้วเปาโลได้
11
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ตัง้ ใจว่า เมื่อไปทัว่ แคว้นมาซิโดเนี ยกับแคว้นอาคายาแล้วจะเลยไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม และ
พูด ว่า “เมื่อ ข้าพเจ้า ไปที่ นั่น แล้ว ข้าพเจ้า จะต้องไปเห็น กรุ ง โรมด้วย� 22 ท่านจึง ใช้ ผู้ ช่วย
ของท่านสองคน คือทิ โมธีกับเอรัสทัสไปยังแคว้นมาซิโดเนี ย ฝ่ายท่านก็ พักอยู่หน่อยหนึ่ ง
ในแคว้นเอเชีย
ผู้ทํารู ปเคารพก่อให้เกิดการจลาจล
คราวนั ้น เกิด การวุน
่ วายมากเพราะเหตุ ทางนั ้น 24 ด้วยมี ชายคนหนึ่ ง ชื่อ เดเมตริอส
ั
เป็น ช่างเงิน ได้ เอาเงิน ทํา เป็ นร ูป พระอารเทมิส ทําให้ พวกช่างเงิน นั ้น ได้ กําไรมาก 25 เดเม
ตริอส
ั จึงประชุมช่างเหล่านั ้นที่ทําการคล้ายกันแล้วว่า “ท่านทัง้ หลาย ท่านทราบอยูว
่ า่ พวก
เราได้ ทรัพย์ สิ นเงิน ทองมาก็ เพราะทําการอัน นี้ 26 และท่านทัง้ หลายได้ยน
ิ และได้ เห ็ นอยู่
ว่า ไม่ใช่เฉพาะในเมืองเอเฟซัส เมืองเดียว แต่ เก ื อบทัว่ แคว้น เอเชีย เปาโลคนนี้ ได้ ชัก ชวน
คนเป็ นอ ัน มากให้เลิก ทางเก่า เสีย โดยได้ กล ่าวว่า สิง่ ที่ มื อมนุษย์ ทํา นั ้น ไม่ ใช่ พระ 27 น่า กลั
วว ่า ไม่ ใช่ แต่ อาชีพ ของเราจะเสีย ไปอย่างเดียว แต่ พระวิหารของพระแม่ เจ้ าอารเทมิส ซึ่ง
เป็นใหญ่จะเป็นที่หมิน
่ ประมาทด้วย และสง่าราศีแห่งรู ปของพระแม่เจ้านั ้นซึ่งเป็นที่นับถือ
ของบรรดาชาวแคว้นเอเชียกับสิน
้ คนทัง้ หลายได้ยน
ิ ดังนั ้น
้ ทัง้ โลก จะเสื่อมลงไป� 28 ครัน
ต่างก็ โกรธแค้น และร้องว่า “พระอารเทมิส ของชาวเอเฟซัส เป็น ใหญ่� 29 แล้ว ก็ เก ิ ดการ
วุน
่ วายใหญ่โตทั ่วทัง้ เมือง เขาจึงได้ จับกายอัสกับอาริสทารคัสชาวมาซิ โดเนี ยผู้เป็นเพื่อน
เดิน ทางของเปาโล ลากวิง่ เข้าไปในโรงมหรสพ 30 ฝ่ายเปาโลใคร่จะเข้ าไปในหมู่ คนด้วย
แต่พวกสาวกไม่ยอมให้ท่านเข้าไป 31 มีบางคนในพวกเจ้านายที่ประจําแคว้นเอเชียซึ่งเป็น
สหายของเปาโล ได้ ใช้ คนไปวิงวอนขอเปาโลมิ ให้เข ้า ไปในโรงมหรสพ 32 บางคนจึง ได้ รอ
้ ง
ว่า อย่างนี้ บางคนได้ รอ
้ งว่า อย่างนั ้น เพราะว่าที่ ประชุม วุน
่ วายมาก และคนโดยมากไม่ รู ้
ว่าเขาประชุม กัน ด้วยเรือ
่ งอะไร 33 พวกเหล่า นั ้น บางคนได้ ดันอเล็ก ซานเดอร์ ซึ่ง เป็น คนที่
พวกยิว ให้ออกมาข้างหน้า อเล็ก ซานเดอร์จึง โบกมือ หมายจะกล่าวแก้ แทนต่อ หน้า คนทัง้
ปวง 34 แต่ เมื่อ คนทัง้ หลายรู ว้ า่ ท่านเป็น คนยิว เขาก็ ยงิ่ ส่ง เสียงร้องพร้อมกัน อยู่ ประมาณ
สักสองชัว่ โมงว่า “พระอารเทมิสของชาวเอเฟซัสเป็นใหญ่� 35 เมื่อเจ้าหน้าที่ ทะเบียนของ
เมืองนั ้นยอมคล้อยตามจนประชาชนสงบลงแล้วเขาก็กล่าวว่า “ท่านชาวเอเฟซัสทัง้ หลาย
มีผู้ใดบ้างซึ่งไม่ทราบว่า เมืองเอเฟซัสนี้เป็นเมืองที่นมัสการพระแม่เจ้าอารเทมิสผู้ยิง่ ใหญ่
และนมัสการรู ปจําลองซึ่งตกลงมาจากดาวพฤหัสบดี 36 เมื่อข้อนั ้นกล่าวโต้ แย้งไม่ได้ แล้ว
ท่านทัง้ หลายควรจะนิ่ งสงบสติอารมณ์ อย่าทําอะไรวูว่ ามไป 37 ท่านทัง้ หลายได้พาคนเหล่า
นี้ มา ซึ่ งม ิ ใช่ เป็น คนปล้น พระวิหารหรือ พูด หมิน
่ ประมาทพระแม่ เจ้ าของพวกท่าน 38 เหตุ
ฉะนั ้น ถ้า แม้ เดเมตริอส
ั กับ พวกช่างที่ มี อาชีพ อย่างเดียวกัน เป็น ความกับ ผู้ ใด วัน กําหนด
ที่ จะว่า ความก็ มี ผู้ พิพากษาก็ มี ให้ เขามาฟ้องกัน เถิด 39 แต่ ถ้า แม้ ท่านมี ข้อหาอะไรอีก ก็
ให้ ชําระกัน ในที่ ประชุม ตามกฎหมาย 40 ด้วยว่า น่า กลัว เราจะต้องถูก ฟ้องว่า เป็น ผู้ ก่อการ
จลาจลวันนี้ เพราะเราทัง้ หลายไม่อาจยกข้อใดขึ้นอ้างเป็นมูลเหตุพอแก่การจลาจลคราวนี้
ได้� 41 ครัน
้ กล่าวอย่างนั ้นแล้วท่านจึงให้เลิกชุมนุม
23

20
เปาโลกลับไปที่แคว้นมาซิโดเนี ย

1 ครัน
้ การวุน
่ วายนั ้นสงบแล้ว เปาโลจึงให้ไปตามพวกสาวกมา กอดกันแล้วกล
็ าเขาไปยัง

แคว้นมาซิโดเนี ย 2 เมื่อได้ข้ามที่นั้นไปแล้วและได้สัง่ เตือนสติเขามาก ท่านก็มายังประเทศ
กรีก 3 พักอยู่ที่นั ่นสามเดือน และเมื่อท่านจวนจะลงเรือไปยังแคว้นซีเรีย พวกยิวก็คิดร้าย
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4 คนที่ไปยังแคว้นเอเชียกับเปาโลคือโส

ต่อท่าน ท่านจึงตัง้ ใจกลับไปทางแคว้นมาซิโดเนี ย
ปาเทอร์ชาวเมืองเบโรอา อาริสทารคัสกับเสคุนดัสชาวเมืองเธสะโลนิ กา กายอัสชาวเมือง
เดอร์บี และทิโมธี ทีคิกัสกับโตรฟีมัสชาวแคว้นเอเชีย 5 แต่คนเหล่านั ้นได้เดินทางล่วงหน้า
ไปคอยพวกเราอยูที
่ ่เมืองโตรอัสก่อน

เปาโลที่เมืองโตรอัส
ครันว
้ ัน เทศกาลขนมปัง ไร้เชื้อ ล่วงไปแล้ว เราทัง้ หลายจึง ลงเรือ ออกจากเมืองฟี ลิ ป ปี
และต่อมาห้าวันกม
็ าถึงพวกนั ้นทีเ่ มืองโตรอัส และยับยัง้ อยูที
่ ่นั ่นเจ็ดวัน 7 ในวันต้นสัปดาห์
เมื่อ พวกสาวกประชุม กัน ทํา พิธีหก
ั ขนมปัง เปาโลก็ กล ่าวสัง่ สอนเขา เพราะว่าวันร ุ่ง ขึ้น จะ
ลาไปจากเขาแล้ว ท่านได้ กล ่าวยืด ยาวไปจนเที่ยงคืน 8 มี ตะเกียงหลายดวงในห้องชัน
้ บน
ที่ เขาประชุม กัน นั ้น 9 ชายหนุ่ม คนหนึ่ ง ชื่อ ยุ ทิกั สน ั ง่ อยู่ ที่ หน ้า ต่างง่วงนอนเต็ มท ี และเมื่อ
เปาโลสัง่ สอนช้านานไปอีก คนนั ้ นก็โงกพลัดตกจากหน้าต่างชันที
้ ่สาม เมื่อยกขึ้นก็เห็นว่า
ตายเสียแล้ว 10 ฝ่ายเปาโลจึงลงไป ก้มตัวกอดผู้นั้นไว้ แล้วว่า “อย่าตกใจเลย ด้วยว่าชีวต
ิ
ยัง อยู่ ในตัว เขา� 11 ครัน
้ เปาโลขึ้น ไปห้องชัน
้ บนหัก ขนมปัง และรับ ประทานแล้ว ก็ สนทนา
ต่อไปอีกช้านานจนสว่าง ท่านก็ลาเขาไป 12 คนทัง้ หลายจึงพาคนหนุ่มผูย
้ งั เป็นอยูไป
่ และก็
ปลื้มใจยินดีไม่น้ อยเลย
6

การเดินทางโดยเรือไปที่เมืองมิเลทัส

13 ฝ่ายพวกเราก็ลงเรือแล่นไปยังเมืองอัสโสสก่อน ตัง
้ ใจว่าจะรับเปาโลที่นั ่น ด้วยท่านสัง่

ไว้อย่างนั ้น เพราะท่านหมายว่าจะไปทางบก 14 ครัน
้ ท่านพบกับเราที่เมืองอัสโสส เราก็รบท
ั
่าน แล้วมายังเมืองมิทิเลนี 15 ครัน
้ แล่นเรือออกจากที่ นั่นได้วน
ั หนึ่ งก็มายังที่ ตรงข้ามเกาะ
คิโอส วันที่ สองก็มาถึงเกาะสามอส และหยุดพักที่ โตรกิเลี ยม และอีกวันหนึ่ งก็มาถึงเมือง
มิ เลทั ส 16 ด้วยว่าเปาโลได้ ตัง้ ใจว่า จะแล่น เลยเมืองเอเฟซัส ไป เพื่อ จะไม่ ต้องค้างอยู่นาน
ในแคว้นเอเชีย เพราะท่านรีบให้ถึงกรุ งเยรู ซาเล็ม ถ้าเป็นได้ให้ทันวันเทศกาลเพ็นเทคศเต
เปาโลกล่าวคําปราศรัยแก่ผู้ปกครองคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัส
ให้เชิญพวกผู้ปกครองในคริสตจั
กรนน
ั ้ มา 18 ครัน
้ เขาทัง้ หลายมาถึงเปาโลแล้ว เปาโลจึงกล่าวแก่เขาว่า “ท่านทัง้ หลายย่อม
ทราบอยู่ เองว่า ข้าพเจ้า ได้ ประพฤติ ต่อ ท่านอย่างไรทุก เวลา ตัง้ แต่ วัน แรกที่ ข้าพเจ้า เข้า
มาในแคว้น เอเชีย 19 ข้าพเจ้า ได้ ปรนนิ บัติ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ด้วยความถ่อมใจ ด้วยนํ้า ตา
ไหลเป็ นอันมาก และด้วยการถูกทดลอง ซึ่งมาถึงข้าพเจ้าเพราะพวกยิวคิดร้ายต่อข้าพเจ้า
20 และสิง
่ หนึ่ ง สิง่ ใดซึ่ง เป็น คุณ ประโยชน์ แก่ ท่านทัง้ หลาย ข้าพเจ้า มิ ได้ ปิด ซ่อนไว้ แต่ ได้ ชี้
แจงให้ ท่านเห็ นก ับ ได้ สัง่ สอนท่านต่อ หน้า คนทัง้ ปวงและตามบ้านเรือน 21 ทัง้ เป็น พยาน
แก่ พวกยิว และพวกกรีก ถึง เรือ
่ งการกลับ ใจใหม่ เฉพาะพระเจ้า และความเชื่อ ในพระเยซู
คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา 22 ดู เถิด บัดนี้ พระวิญญาณพัน ผูก ข้าพเจ้า จึง จําเป็น จะ
ต้องไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม ไม่ทราบว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าที่นั่นบ้าง 23 เว้นไว้แต่พระ
วิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพยานในทุ กบ้านทุกเมืองว่า เครือ
่ งจองจําและความยากลําบาก
24
คอยท่า ข้าพเจ้า อยู่ แต่ สิ ่ง เหล่า นี้ ไม่ ได้ เปล ี่ยนแปลงข้าพเจ้า เลย ข้าพเจ้า มิ ได้ ถือว่า ชีวต
ิ
ของข้าพเจ้า เป็น สิง่ ประเสริฐ แก่ ข้าพเจ้า แต่ ในชีวต
ิ ของข้าพเจ้า ขอทํา หน้าที่ ให้สํา เร็จด ้วย
ความปี ติ ยินดี และทําการปรนนิ บั ติ ที่ ได้ รับ มอบหมายจากพระเยซู เจ้า คือ ที่ จะเป็น พยาน
ถึงข่าวประเสริฐแห่งพระคุณของพระเจ้านั ้น 25 ดูเถิด ข้าพเจ้าเที่ยวป่าวประกาศอาณาจักร
ของพระเจ้า ในหมู่ พวกท่าน บัดนี้ ข้าพเจ้า ทราบอยู่ วา่ ท่านทัง้ หลายจะไม่ เห ็น หน้า ข้าพเจ้า
17 เปาโลจึง ใช้ คนจากเมืองมิ เลทั ส ไปยัง เมืองเอเฟซัส
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อีก 26 เหตุฉะนั ้น วันนี้ ข้าพเจ้ายืนยันต่อท่านทัง้ หลายว่า ข้าพเจ้าหมดราคีจากโลหิตของทุก

คน 27 เพราะว่า ข้าพเจ้ามิได้ย่อท้อในการกล่าวเรือ
่ งพระดําริของพระเจ้าทัง้ สิน
้ ให้ท่านทัง้
หลายฟัง 28 เพราะฉะนั ้นท่านทัง้ หลายจงระวังตัวให้ดี และจงรักษาฝูงแกะที่พระวิญญาณ
บริสุทธิ์ ได้ ทรงตัง้ ท่านไว้ให้ เป็น ผู้ ดูแล และเพื่อ จะได้ บํารุ ง เลี้ยงคริสตจักรของพระเจ้า ที่
พระองค์ ทรงไถ่ ด้วยพระโลหิตของพระองค์ เอง 29 ข้าพเจ้า ทราบอยู่ว่า เมื่อ ข้าพเจ้า ไปแล้ว
จะมีสุนัขป่าอันร้ายเข้ามาในหมู่พวกท่าน และจะไม่ละเว้นฝูงแกะไว้เลย 30 จะมีบางคนใน
หมู่ พวกท่านเองขึ้น กล่าวบิดเบือนความจริง เพื่อ จะชักชวนพวกสาวกให้ หลงตามเขาไป
31 เหตุฉะนั ้นจงตื่นตัวอยู่และจําไว้ว่า ข้าพเจ้าได้สัง
่ สอนเตือนสติท่านทุกคนด้วยนํ้าตาไหล
32
ทัง้ กลางวันกลางคืนตลอดสามปี มิได้ หยุดหย่อน พี่น้ องทัง้ หลาย บัดนี้ ข้าพเจ้าฝากท่าน
ไว้กับพระเจ้าและกับพระดํารัสแห่งพระคุณของพระองค์ ซึ่งมีฤทธิก่
์ อสร้างท่านขึ้นได้ และ
ให้ ท่านมี มรดกด้วยกั นก ับ บรรดาผู้ ที่ ทรงแยกตัง้ ไว้ 33 ข้าพเจ้า มิ ได้ โลภเงิน หรือ ทองหรือ
เสื้อผ้า ของผู้ ใด 34 แล ้ วท ่า นทัง้ หลายทราบว่า มือ ของข้าพเจ้า เองนี้ ได้ จัดหาสิง่ ที่ จําเป็น
สําหรับ ตัว ข้าพเจ้า กับ คนที่ อยู่ กับ ข้าพเจ้า 35 ข้าพเจ้า ได้ วางแบบอย่างไว้ ให้ ท่านทุก อย่าง
แล้ว ให้เห็นว่าโดยทํางานเช่นนี้ ควรจะช่วยคนที่มีกําลังน้ อย และให้ระลึกถึงพระวจนะของ
พระเยซูเจ้า ซึ่งพระองค์ตรัสว่า ‘การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิง่ กว่าการรับ� ” 36 ครัน
้ เปาโล
กล่าวอย่างนั ้นแล้วจึงคุกเข่าลงอธิษฐานกับคนเหล่านั ้น 37 เขาทัง้ หลายจึงร้องไห้มากมาย
และกอดคอของเปาโล จุ บท ่าน 38 เขาเป็น ทุกข์ มากที่สุด เพราะเหตุ ถ้อยคํา ที่ ท่านกล่าวว่า
เขาจะไม่เห็นหน้าท่านอีก แล้วเขาก็พาท่านไปส่งที่เรือ

21
พระวิญญาณบริสุทธิ์หา้ มเปาโลไม่ให้ไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม

1 ต่อ มาเมื่อพวกเราลาเขาเหล่า นั ้นแล้ วก็แล่ นเรือตรงไปยังเกาะโขส

อีกวันหนึ่ งก็มาถึง
เกาะโรดส์ เมื่อออกจากที่นั่นก็มายังเมืองปาทารา 2 เราพบเรือลําหนึ่ งที่ไปเมืองฟินิเซีย จึง
ลงเรือลํานั ้นแล่นต่อไป 3 ครัน
้ แลเห็นเกาะไซปรัสแล้ว เราก็ผ่านเกาะนั ้นไปข้างขวา แล่นไป
ยังแคว้นซีเรีย จอดเรือที่ท่าเมืองไทระ เพราะจะเอาของบรรทุกขึ้นท่าที่นั ่น 4 เมื่อไปหาพวก
สาวกพบแล้ว เราจึงพักอยูที
่ ่นั ่นเจ็ดวัน สาวกได้เตือนเปาโลโดยพระวิญญาณ มิให้ขึ้นไปยัง
กรุ งเยรู ซาเล็ม 5 แต่เมื่อวันเหล่านั ้นล่วงไปแล้วพวกเราก็ลาไป สาวกทัง้ หลายกับทง
ั ้ ภรรยา
และบุตรได้ ส่ง พวกเราออกจากเมือง แล ้ว เราทัง้ หลายก็ ได้ คุ กเข่า ลงอธิษฐานที่ ชายหาด
6 และคํานั บลาซึ่งกันและกัน พวกเราก็ ลงเรือและเขาก็ กลับไปบ้านของเขา 7 ครัน
้ พวกเรา
แล่นเรือมาจากเมืองไทระถึงเมืองทอเลเมอิสแล้ว ก็ สิ ้นทางทะเล เราจึงคํานั บพวกพี่น้อง
และพัก อยู่ กับ เขาหนึ่ ง วัน 8 ครันร
้ ุ่ง ขึ้น พวกเราที่ เป็น เพื่อนเดิน ทางกับ เปาโลก็ ลาไป และ
มาถึงเมืองซีซารียา เราก็เข้าไปในบ้านของฟีลิป ผู้ประกาศข่าวประเสริฐ ซึ่งเป็นคนหนึ่ งใน
จําพวกเจ็ดคนนั ้น เราก็อาศัยอยูก
่ ับท่าน 9 ฟีลิปมีบุตรสาวพรหมจารีสี่คนซึ่งได้พยากรณ์
ผู้พยากรณ์ อากาบัสกล่าวยืนยันถึงคําตักเตือนของพระวิญญาณบริสุทธิ์

มีผู้พยากรณ์ คนหนึ่ งลงมาจากแคว้นยูเดียชื่ออากาบัส
ครัน
้ มาถึง เราเขาก็ เอาเครือ
่ งคาดเอวของเปาโลผูก มือ และเท้า ของตนกล่าวว่า “พระ
วิญญาณบริสุทธิ ์ตรัสด ัง นี้ ว่า ‘พวกยิว ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม จะผูกมัด คนที่ เป็น เจ้าของเครือ
่ ง
คาดเอวนี้ และจะมอบเขาไว้ในมือของคนต่างชาติ� ” 12 ครัน
้ เราได้ยน
ิ ดังนั ้น เรากับคนทัง้
หลายที่ อยู่ที่ นั่น จึ งอ้อนวอนเปาโลมิ ให้ขึ้นไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม 13 ฝ่ายเปาโลตอบว่า “เหตุ
11

10 ครัน
้ เราอยู่ที่นั ่นหลายวันแล้ว
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ไฉนท่านทัง้ หลายจึง ร้องไห้และทําให้ข้าพเจ้าชํ้าใจ ด้วยข้าพเจ้าเต็มใจพร้อมที่ จะไปให้เขา
ผูกมัดไว้อย่างเดียวก็หามิได้ แต่เต็มใจพร้อมจะตายที่ ในกรุ งเยรู ซาเล็ มด้วยเพราะเห็นแก่
พระนามของพระเยซูเจ้า�
จากเมืองซีซารียาไปที่กรุ งเยรู ซาเล็ม

เมื่อ ท่าน ไม่ ยอม ฟัง ตาม คํา ชักชวน เรา ก็ หยุด พูด และ กล่าว ว่า “ขอ ให้ เป็น ไป ตาม
พระทัย องค์ พระผู้ เป็น เจ้า เถิด� 15 ภายหลัง วัน เหล่า นั ้น เราก็ จัดแจงข้าวของ และขึ้น ไป
ยังกรุ งเยรู ซาเล็ม 16 สาวกบางคนที่มาจากเมืองซีซารียาก็ได้ไปกับเราด้วย เขานําเราไปหา
คนหนึ่ งชื่อมนาสันชาวเกาะไซปรัส เป็นสาวกเก่าแก่ ให้เราอาศัยอยูก
่ ับคนนั ้น 17 เมื่อเรามา
ถึงกรุ งเยรู ซาเล็มแล้ว พวกพีน
่ ้ องก็รบ
ั รองเราไว้ด้วยความยินดี
14

เปาโลปฏิญาณตัวไว้
เปาโลกับเราทัง้ หลายจึงเข้าไปหายากอบ และพวกผู้ปกครองก็อยู่พร้อมกั
นที่นั ่น 19 เมื่อเปาโลคํานั บท่านเหล่านั ้นแล้ว จึงได้กล่าวถึงเหตุการณ์ ทัง้ ปวงตามลําดับ ซึ่ง
พระเจ้า ทรงโปรดกระทํา ในหมู่ คนต่างชาติ โดยการปรนนิ บั ติ ของท่าน 20 ครัน
้ คนทัง้ หลาย
ได้ยน
ิ จึง สรรเสริญ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า และกล่าวแก่ เปาโลว่า “พี่ เอ๋ย ท่านเห็ นว ่า มี พวกยิว
สั กก ี่ พัน คนที่ เชื่อ ถือ และทุก คนยั งม ี ใจร้อนรนในการถือ พระราชบัญญั ติ 21 เขาทัง้ หลาย
ได้ยน
ิ ถึง ท่านว่า ท่านได้ สัง่ สอนพวกยิ วท ัง้ ปวงที่ อยู่ ในหมู่ ชนต่างชาติ ให้ ละทิง้ โมเสส และ
ว่า ไม่ ต้องให้ บุ ตรของตนเข้า สุ หน ัต หรือ ประพฤติ ตามธรรมเนี ยมเก่า นั ้น 22 เรือ
่ งนั ้น เป็น
อย่างไร คนเป็ นอ ัน มากจะต้องมาประชุม กัน เพราะเขาทัง้ หลายจะได้ ยิ นว ่า ท่านมาแล้ว
23 เหตุฉะนั ้นจงทําอย่างนี้ ตามที่ เราจะบอกแก่ท่าน คือว่าเรามีชายสี่ คนที ่ได้ปฏิญาณตัวไว้
24 ท่านจงพาคนเหล่า นั ้น ไปชําระตัว ด้วยกั นก ับ เขาและเสีย เงิน แทนเขา เพื่อ เขาจะได้ โกน
ศีรษะ คนทัง้ หลายจึงจะรู ว้ า่ ความที่ เขาได้ยน
ิ ถึงท่านนั ้นเป็นความเท็จ แต่ ท่านเองดําเนิ น
ชีวต
ิ ให้มี ระเบียบและรักษาพระราชบัญญัติ อยู่ด้วย 25 แต่ ฝ่ายคนต่างชาติ ที่ เชื่อนั ้น เราได้
เขียนจดหมายตัดสินมิให้เขาถือเช่นนั ้น แต่ให้เขาทัง้ หลายงดไม่รบ
ั ประทานของซึ่งบูชาแก่
รู ปเคารพ ไม่ รับ ประทานเลื อด ไม่ รับ ประทานเนื้ อ สัตว์ที่ รัด คอตาย และไม่ ล่วงประเวณี �
26 เปาโลจึงพาสี่คนนั ้นไป และวันรุ่งขึ้นได้ชา
ํ ระตัวด้วยกันกับเขา แล้วจึงเข้าไปในพระวิหาร
ประกาศวันทีก
่ ารชําระนั ้นจะสําเร็จ จนถึงวันทีจ
่ ะนําเครือ
่ งบูชามาถวายเพื่อคนเหล่านั ้นทุก
คน
18 ครันร
้ ุ่งขึ้น

เปาโลถูกพวกยิวที่โกรธแค้นจับกุมในพระวิหาร

27 ครัน
้ เกือบจะสิน
้ เจ็ดวันแล้ว

พวกยิวที่มาจากแคว้นเอเชีย เมื่อเห็นเปาโลในพระวิหาร
จึงยุยงประชาชน แล้วจับเปาโล 28 ร้องว่า “ชนชาติ อิสราเอลเอ๋ย จงช่วยกันเถิด คนนี้ เป็น
ผู้ ที่ ได้ สอนคนทัง้ ปวงทุก ตําบลให้ เป็น ศั ตรู ต่อ ชนชาติ ของเรา ต่อ พระราชบัญญั ติ และต่อ
สถานที่นี้ และยิง่ กว่านั ้นอีก เขาได้พาคนชาวกรีกเข้ามาในพระวิหารด้วย จึงทําให้ที่บริสุทธิ์
นี้ เป็น มลทิน� 29 (เพราะแต่ ก่อน คนเหล่า นั ้น เห็น โตรฟีมัส ชาวเมืองเอเฟซั สอย ู่ กับ เปาโล
ในเมือง เขาจึงคาดว่าเปาโลได้พาคนนั ้นเข้ามาในพระวิหาร) 30 แล้วคนทัง้ เมืองก็ฮอก
ื ันขึ้น
คนทัง้ หลายก็ วงิ่ เข้าไปรวมกัน และจับ เปาโลลากออกจากพระวิหาร แล้ว ก็ ปิด ประตู เสีย ทั
นที 31 เมื่อ เขากําลังหาช่องจะฆ่า เปาโล ข่าวนั ้น ลือไปยังนายพันกองทัพว่า กรุ งเยรู ซาเล็ม
เกิด การวุน
่ วายขึ้น ทัง้ เมือง 32 ในทันใดนั ้น นายพัน จึง คุม พวกทหารกับ พวกนายร้อยวิง่ ลง
ไปยังคนทัง้ ปวง เมื่อเขาทัง้ หลายเห็นนายพันกับพวกทหารมาจึงหยุดตีเปาโล
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นายพันชนชาติโรมได้ใช้โซ่ล่ามเปาโลไว้
นายพัน จึง เข้าไปใกล้ แล ้ว จับ เปาโลสัง่ ให้ เอาโซ่ สองเส้น ล่ามไว้ แล ้ว ถามว่า ท่านเป็น
ใครและได้ ทํา อะไรบ้าง 34 บางคนในหมู่ คนเหล่านั ้ นร ้ องว่า อย่างนี้ บางคนว่า อย่างนั ้น
เมื่อ นายพัน เอาความแน่ นอนอะไรไม่ ได้ เพราะวุน
่ วายมาก จึง สัง่ ให้พาเปาโลเข้าไปในกรม
ทหาร 35 ครัน
้ มาถึงบันไดแล้ว พวกทหารจึงยกเปาโลขึ้น เพราะคนทัง้ ปวงกําลังคอยทําร้าย
36 ด้วยคนทัง
้ ปวงเหล่า นั ้น ตามไปร้องว่า “จงเอาเขาไปฆ่า เสีย� 37 เมื่อ พวกทหารจะพา
เปาโลเข้าไปในกรมทหาร เปาโลจึงกล่าวแก่นายพันว่า “ข้าพเจ้าจะพูดกับท่านสักหน่ อยได้
หรือ� นายพันจึงถามว่า “เจ้าพูดภาษากรีกเป็นหรือ 38 เจ้าเป็นชาวอียป
ิ ต์ซ่ึงได้ก่อการกบฏ
แต่ ก่อน และพาพวกฆาตกรสี่ พัน คนเข้าไปในถิน
่ ทุ รก ัน ดารมิ ใช่ หรือ � 39 แต่ เปาโลตอบ
ว่า “ข้าพเจ้า เป็น คนยิว ซึ่ง เกิด ในเมืองทาร์ซัส แคว้น ซี ลี เซ ีย ไม่ใช่ พลเมืองของเมืองย่อมๆ
ข้าพเจ้าขอท่านอนุญาตให้พูดกับคนทัง้ ปวงสักหน่ อย� 40 ครัน
้ นายพันอนุญาตแล้ว เปาโล
จึง ยืน อยู่ ที่ บันไดโบกมือ ให้ คนทัง้ ปวง เมื่อ คนทัง้ ปวงนิ่ ง เงียบลงแล้ว ท่านจึง กล่าวแก่ เขา
เป็นภาษาฮีบรู ว่า
33

22
เปาโลเล่าให้ฝูงชนชาติยว
ิ ฟังถึงการกลับใจเสียใหม่ของตน (กจ 9:1-18; 26:9-18)
“ท่านทัง้ หลาย พี่ น้ องและบรรดาท่านผู้ อาวุโส ขอฟัง คํา ให้การซึ่ง ข้าพเจ้า จะแก้ คดี
ให้ ท่านฟัง ณ บัดนี้ � 2 (ครัน
้ เขาทัง้ หลายได้ยน
ิ ท่านพูด ภาษาฮีบรู เขาก็ ยิง่ เงียบลงกว่า
ก่อน เปาโลจึง กล่าวว่า� 3 “ที่ จร ิง ข้าพเจ้า เป็น ยิว เก ิด ในเมืองทาร์ซัส แคว้น ซี ลี เซ ีย แต่ ได้
เติบโตขึ้นในเมืองนี้ และได้ เล่า เรียนกั บท่านอาจารย์กามาลิ เอล ตามพระราชบัญญัติ ของ
บรรพบุรุษ ของเราโดยถี่ถ้วนทุก ประการ จึ งม ี ใจร้อนรนในการปรนนิ บั ติ พระเจ้า เหมือน
อย่างท่านทัง้ หลายในทุกวันนี้ 4 ข้าพเจ้าได้ข่มเหงคนทัง้ หลายที่ถือในทางนี้ จนถึงตาย และ
ได้ ผูกมัด เขาจํา ไว้ ในคุก ทัง้ ชายและหญิง 5 ตามที่ มหาปุ โรหิ ตก ับ สภาอาจเป็น พยานให้
ข้าพเจ้า ได้ เพราะข้าพเจ้า ได้ ถือ หนั งสือ จากท่านผู้ นั้น ไปยัง พวกพี่ น้ อง และได้ เดิน ทางไป
เมืองดามัสกัส เพื่อ จับ มัด คนทัง้ หลายพามายัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม ให้ ทําโทษเสีย 6 ต่อ มาเมื่อ
ข้าพเจ้า กําลัง เดิน ทางไปใกล้ จะถึง เมืองดามัสกัส ประมาณเวลาเที่ยง ในทัน ใดนั ้ นม ี แสง
สว่างกล้า มาจากฟ้า ล้อมข้าพเจ้า ไว้ 7 ข้าพเจ้า จึง ล้ม ลงที่ ดิ นและได้ยน
ิ พระสุรเสียงตรัส
กับ ข้าพเจ้า ว่า ‘เซาโล เซาโลเอ๋ย เจ้ าข่มเหงเราทําไม� 8 ข้าพเจ้า จึง ทูล ตอบว่า ‘พระองค์
เจ้าข้า พระองค์ ทรงเป็น ผู้ ใด � พระองค์ จึง ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า ‘เราคือ เยซู ชาวนาซาเร็ธ ซึ่ง
เจ้าข่มเหงนั ้น� 9 ฝ่ายคนทัง้ หลายที่ อยู่กับข้าพเจ้าได้ เห็นแสงสว่างนั ้นและตกใจกลัว แต่
พระสุรเสียงที่ ตรัส กับ ข้าพเจ้า นั ้น เขาหาได้ยน
ิ ไม่ 10 ข้าพเจ้า จึง ทูล ถามว่า ‘พระองค์ เจ้าข้า
ข้าพเจ้าจะต้องทําประการใด� องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสแก่ข้าพเจ้าว่า ‘เจ้าจงลุกขึ้นเข้าไป
ในเมืองดามัสกัส และที่ นั่น เขาจะบอกเจ้า ให้ รู ถึ
้ ง การทุก สิง่ ซึ่ง ได้ กําหนดไว้ให้ เจ้ าทํา นั ้น�
11 เมื่อข้าพเจ้าเห็นอะไรไม่ได้เนื่ องจากพระรัศมีอน
ั แรงกล้านั ้น คนที่มาด้วยกันกับข้าพเจ้า
ก็ จู งม ือ พา ข้าพเจ้า เข้าไป ใน เมือง ดามัสกัส 12 มี คน หนึ่ ง ชื่อ อา นา เนี ย เป็น คน มี ศร ัทธา
มากตามพระราชบัญญั ติ และมีช่อ
ั ้ ปวงที่ อยู่ ที่ นั่น 13 ได้ มาหา
ื เสียงดี ท่า มกลางพวกยิ วท ง
ข้าพเจ้าและยืนอยู่ใกล้กล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า ‘พี่เซาโลเอ๋ย จงเห็นได้อีกเถิด� ข้าพเจ้าจึงเห็น
ท่านได้ ในเวลานั ้น 14 ท่านจึง กล่าวว่า ‘พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ของเราได้ ทรงเลือกท่านไว้
ประสงค์ จะให้ ท่านรู จ
้ ัก นํ้า พระทัย ของพระองค์ ให้ ท่านเห็น พระองค์ ผู้ ชอบธรรมและให้ ได้
ยิน พระสุรเสียงจากพระโอษฐ์ ของพระองค์ 15 เพราะว่า ท่านจะเป็น พยานฝ่ายพระองค์ ให้
1
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16 เดีย
๋ วนี้ ท่านจะรอช้าอยู่ทําไม

คนทัง้ ปวงทราบถึงเหตุการณ์ ซึ่งท่านเห็นและได้ยน
ิ นั ้น
จง
ลุกขึ้นรับบัพติศมา ด้วยออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า ลบล้างความผิดบาปของท่าน
เสีย�
พระเจ้าทรงเตือนเปาโลให้ออกไปจากกรุ งเยรู ซาเล็ม
ต่อ มา เมื่อ ข้าพเจ้า กลับ มายัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม และ กําลัง อธิษฐาน อยู่ ใน พระ วิ หาร
ข้าพเจ้า ก็ เคลิม
้ ไป 18 และ ได้ เห ็ นพ ระ องค์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า ‘จง รีบ ออก ไป จาก กรุ ง
เยรู ซาเล็ม โดยเร็ว ด้วยว่า เขาจะไม่ รบ
ั คํา ของเจ้า ซึ่ งอ ้างพยานถึง เรา� 19 ข้าพเจ้า จึง ทูล
ว่า ‘พระองค์เจ้าข้า คนเหล่านั ้นทราบอยู่ว่า ข้าพระองค์ได้จับคนทัง้ หลายที่ เชื่อในพระองค์
ไปใส่ คุ กและเฆี่ยนตี ตามธรรมศาลาทุกแห่ง 20 และเมื่อเขาทําให้โลหิตของสเทเฟนพยาน
ผูย
้ อมตายเพื่อพระองค์ตกนั ้น ข้าพระองค์ได้ยืนอยูใกล้
่
และเห็นชอบในการประหารเขาเสีย
นั ้นด้วย และข้าพระองค์ เป็นคนเฝ้าเสื้อผ้าของคนที่ ฆ่าสเทเฟนนั ้น� 21 แล้วพระองค์ ตรัส
กับข้าพเจ้าว่า ‘จงไปเถิด เราจะใช้ให้เจ้ าไปไกล ไปหาคนต่างชาติ� ” 22 เขาทัง้ หลายได้ ฟัง
เปาโลกล่าวแค่นี้ แล้วก็ร้องเสียงดังว่า “เอาคนเช่นนี้ ไปจากแผ่นดินโลก ไม่ควรจะให้เขามี
ชีวิตอยู�
่ 23 เมื่อเขาทัง้ หลายกําลังโห่รอ
้ งและถอดเสื้อเอาผงคลีดินซัดขึ้นไปในอากาศ
17

เปาโลซึ่งเป็นชาติโรมได้รอดพ้นการเฆี่ยน
นายพัน จึง สัง่ ให้พาเปาโลเข้าไปในกรมทหาร และสัง่ ให้ไต่ สวนโดยการเฆี่ยน เพื่อ จะ
ได้รู ว่
้ าเขาร้องปรักปรําท่านด้วยเหตุประการใด 25 ครัน
้ เอาเชือกหนั งมัดเปาโล ท่านจึงถาม
นายร้อยซึ่ง ยืน อยู่ ที่ นั ่ นว ่า “การที่ จะเฆี่ยนคนสัญชาติ โรมก่อนพิพากษาปรับ โทษนั ้น ถูก
ต้องตามกฎหมายหรือ� 26 เมื่อ นายร้อยได้ยน
ิ แล้ว จึง ไปบอกนายพั นว ่า “ท่านจะทํา อะไร
27
นั ่น คนนั ้นเป็นคนสัญชาติโรม� ฝ่ายนายพันจึงไปหาเปาโลถามว่า “ท่านเป็นคนสัญชาติ
โรมหรือ จงบอกเราเถิด� เปาโลจึง ตอบว่า “ใช่ แล้ว � 28 นายพัน จึง ตอบว่า “ซึ่ง เราเป็น
คนสัญชาติโรมได้นั ้น เราต้องเสียเงินมาก� เปาโลจึงตอบว่า “ข้าพเจ้าเป็นคนสัญชาติโรม
โดยกําเนิ ด� 29 ขณะนั ้นคนทัง้ หลายที่จะไต่สวนเปาโลก็ได้ละท่านไปทันที และนายพันเมื่อ
ทราบว่า เปาโลเป็น คนสัญชาติ โรมก็ ตกใจกลัว เพราะได้ มัด ท่านไว้ 30 ครันว
้ ั นร ุ่ง ขึ้น นาย
พันอยากรู แน่
้ ว่าพวกยิวได้กล่าวหาเปาโลด้วยเหตุใด จึงได้ถอดเครือ
่ งจําเปาโล สัง่ ให้พวก
ปุโรหิต ใหญ่ กับ บรรดาสมาชิก สภาประชุม กัน แล ้ว พาเปาโลลงไปให้ ยน
ื อยู่ ต่อ หน้า เขาทัง้
หลาย
24

23

เปาโลต่อหน้าสภา
ฝ่าย เปาโลจึง เพ่ งด ู พวกสมาชิก สภาแล้ว กล่าว ว่า “ท่านพี่ น้องทัง้ หลาย ข้าพเจ้า ได้
ประพฤติ ต่อพระพักตร์พระเจ้าล้วนแต่ ตามใจวินิจฉั ยผิดชอบอันดี จนถึงทุกวันนี้ � 2 อานา
เนี ย ผู้ เป็น มหาปุโรหิต จึง สัง่ คนที่ ยน
ื อยู่ ใกล้ ให้ ตบปากเปาโล 3 เปาโลจึง กล่าวแก่ ท่านว่า
“พระเจ้าจะทรงตบเจ้า ผู้เป็นผนั งที่ฉาบด้วยปูนขาว เจ้านั ่งพิพากษาข้าตามพระราชบัญญั
ติ และยังสัง่ ให้เขาตบข้าซึ่งเป็นการผิดพระราชบัญญัติหรือ� 4 คนทัง้ หลายที่ยน
ื อยูที
่ ่นั ่นจึง
5
ถามว่า “เจ้ าพูด หยาบคายต่อมหาปุโรหิต ของพระเจ้า หรือ� เปาโลจึง ตอบว่า “พี่ น้ องทัง้
หลาย ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าท่านเป็นมหาปุโรหิต ด้วยมีคําเขียนไว้แลวว
้ ่า ‘อย่าพูดหยาบช้าต่อ
ผูป
้ กครองชนชาติของเจ้าเลย� ” 6 ครัน
้ เปาโลเห็นว่า ผูที
้ ่อยูในประชุ
่
มสภานั ้นเป็นพวกสะดู
สีส่วนหนึ่ งและพวกฟาริสีส่วนหนึ่ ง ท่านจึงร้องขึ้นต่อหน้าที่ประชุมว่า “ท่านพีน
่ ้ องทัง้ หลาย
ข้าพเจ้าเป็นพวกฟาริสี และเป็นบุตรชายของพวกฟาริสี ที่ ข้าพเจ้าถูกพิจารณาพิพากษานี้
1
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ก็ เพราะเรือ
่ งความหวัง ว่า มี การเป็น ขึ้น มาจากความตาย� เมื่อ ท่านกล่าวอย่างนั ้น แล้ว
พวกฟาริสีกับพวกสะดูสีก็เกิดเถียงกันขึ้น และที่ประชุมก็แตกเป็นสองพวก 8 ด้วยพวกสะ
ดูสีถือว่า การที่เป็นขึ้นมาจากความตายนั ้นไม่มีและทูตสวรรค์หรือวิญญาณก็ไม่มี แต่พวก
ฟาริสีถือว่ามีทัง้ นั ้น
7

เปาโลก่อให้เกิดการแตกแยกในพวกฟาริสีและพวกสะดูสี
แล้ว ก็ อื้ ออ ึง เกิด โกลาหล และพวกธรรมาจารย์ บางคนที่ อยู่ ฝ่ายพวกฟาริสี ก็ ลุ กขึ้น
เถียงว่า “เราไม่เห็นว่าคนนี้ มีความผิดอะไร แต่ถ้าวิญญาณก็ดีหรือทูตสวรรค์ก็ดีได้พูดกับ
เขา พวกเราอย่าต่อสู้กับพระเจ้าเลย� 10 เมื่อการโต้เถียงกันรุนแรงขึ้น นายพันกลัวว่าเขา
จะยื้อ แย่ง จับ เปาโลฉี ก เสีย ท่านจึง สัง่ พวกทหารให้ลงไปรับ เปาโลออกจากหมู่ พวกนั ้น พา
เข้าไปไว้ในกรมทหาร
9

องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ให้เปาโลเกิดความมัน
่ ใจว่าท่านจะเป็นพยานในกรุ งโรม
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยืนอยู่กับเปาโลตรัสว่า “เปาโลเอ๋ย
เจ้ าจงมี ใจกล้า เถิด เพราะว่า เจ้า ได้ เป็น พยานฝ่ายเราในกรุ ง เยรู ซาเล็ม ฉั นใด เจ้ าจะต้อง
เป็นพยานในกรุ งโรมด้วยฉั นนั ้น�
11 ในเวลากลางคื นวันนั ้นเอง

คนมากกว่าสี่สิบคนสบถสาบานว่าจะฆ่าเปาโล

12 ครัน
้ เวลารุ ง่ เช้าพวกยิวบางคนได้สมทบกันปฏิญาณตัวว่า

เขาทัง้ หลายจะไม่กินจะไม่
ดื่ม อะไรกว่า จะได้ ฆ่า เปาโลเสีย คนที ่ รว่ มกัน ปองร้ายนั ้ นม ี กว่า สี่ สิ บคน 14 คนเหล่า นั ้น
จึงไปหาพวกปุโรหิตใหญ่กับพวกผูใหญ่
้
กล่าวว่า “พวกข้าพเจ้าได้ปฏิญาณตัวอย่างแข็งแรง
ว่า จะไม่ รบ
ั ประทานอาหารจนกว่า จะได้ ฆ่า เปาโลเสีย 15 ฉะนั ้น บัดนี้ ท่านทัง้ หลายกับ พวก
สมาชิกสภาจงพูดให้นายพันเข้าใจว่า พวกท่านต้องการให้พาเปาโลลงมาหาท่านทัง้ หลาย
พรุ ง่ นี้ เพื่อ จะได้ ซัก ถามความให้ถ้วนถี่ ยิง่ กว่า แต่ ก่อน ฝ่ายพวกข้าพเจ้า จะได้ เตรียมตัว ไว้
พร ้ อมที่ จะฆ่า เปาโลเสีย เมื่อ ยัง ไม่ทัน จะมาถึง� 16 แต่ บุ ตรชายของน้ องสาวเปาโลได้ยน
ิ
เรือ
่ งซึ่งเขาคอยทําร้ายนั ้น จึงเข้ามาในกรมทหารบอกแก่ เปาโล 17 เปาโลจึงเรียกนายร้อย
คนหนึ่ ง มากล่าวว่า “ขอพาชายหนุ่ม คนนี้ ไปหานายพัน ด้วย เพราะเขามี เรือ
่ งที่ จะแจ้ง ให้
ทราบ � 18 เหตุ ฉะนั ้น นายร้อยจึง รับ ตัว ชายหนุ่ม คนนั ้น ไปหานายพัน กล่าวว่า “เปาโลผู้ ถู ก
ขัง อยู่ นั้น เรียกข้าพเจ้า ขอให้ พาชายหนุ่ม คนนี้ มาหาท่าน เพราะเขามี เรือ
่ งที่ จะแจ้ง ให้ท่า
19
นทราบ� นายพัน จึง จู งม ื อชายนั ้น ไปแต่ ลําพัง แล ้ว ถามว่า “เจ้ าจะแจ้ง ความอะไรแก่
เรา � 20 เขาจึง ตอบว่า “พวกยิว ตกลงกัน จะขอท่านให้ พาเปาโลลงไปยัง สภาเวลาพรุ ง่ นี้
ทําเสมือนว่าจะไต่สวนเรือ
่ งเขาให้ถ้วนถี่ ยิง่ กว่าแต่ ก่อน 21 แต่ ท่านอย่าฟังเขา เพราะว่าใน
พวกเขานั ้ นมีกว่าสี่ สิ บคนคอยปองร้ายต่อเปาโล และได้ปฏิญาณตัวว่าจะไม่กินหรือด่ืมอะ
ไรจนกว่า จะได้ ฆ่า เปาโลเสีย และเดีย
๋ วนี้ เขาพร้อมแล้ว กําลัง คอยรับคํา สัญญาจากท่าน�
22 นายพัน จึง ให้ ชายหนุ่ มน น
ั ้ ไป กําชับ ว่า “อย่า บอกผู้ ใดให้รู ว่
้ า เจ้ าได้ แจ ้ง ความเรือ
่ งนี้ แก่
เรา�
13

เขาลอบนําเปาโลไปยังเมืองซีซารียา
ฝ่ายนายพัน จึง เรียกนายร้อยสองคนมาสัง่ ว่า “จงจัด พลทหารสองร้อยกับ ทหารม้า
เจ็ดสิบคน และทหารหอกสองร้อย ให้พร้อมในเวลาสามทุ่มคืนวันนี้ จะไปยังเมืองซีซารียา
24 และจงจัด สัตว์ให้ เปาโลขี่ จะได้ ป้องกัน ส่ง ไปยัง เฟลิ กส์ ผู้ ว่า ราชการเมือง� 25 แล ้ วนาย
พัน จึง เขียนจดหมายมี ใจความดัง ต่อ ไปนี้ 26 “คลาวดิ อส
ั ลี เซ ียสเรียนเจ้า คุณ เฟลิ กส์ ท่าน
27
ผู้วา่ ราชการทราบ พวกยิวได้ จับคนนี้ ไว้และเกือบจะฆ่าเขาเสียแล้ว แต่ข้าพเจ้าพาพวก
23
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ทหารไปช่วยเขาไว้ได้ ด้วยข้าพเจ้า ได้ เข ้า ใจว่า เขาเป็น คนสัญชาติ โรม ข้าพเจ้า อยากจะ
ทราบเหตุ ที่ พวกยิว ฟ้องเขา ข้าพเจ้า จึง พาเขาไปยัง สภาของพวกยิว 29 ข้าพเจ้า เห็นว ่า เขา
ถูกฟ้องในเรือ
่ งอันเกี่ยวกับกฎหมายของพวกยิว แต่ไม่มีข้อหาที่เขาควรจะตายหรือควรจะ
30
ต้องจําไว้ เมื่อมีคนบอกข้าพเจ้าให้ทราบว่าพวกยิวมีการปองร้ายคนนี้ ข้าพเจ้าจึงส่งเขา
มาหาท่านทีเดียว แล้วได้สัง่ ให้พวกโจทก์ไปว่าความกับเขาต่อหน้าท่าน สวัสดี� 31 ดังนั ้นใน
เวลากลางคืนพวกทหารจึงพาเปาโลไปถึงเมืองอันทิปาตรีส์ตามคําสัง่ 32 ครันร
้ ุ่งเช้าเขาให้
ทหารม้าไปส่งเปาโล แล้วเขาก็กลับไปยังกรมทหาร 33 ครัน
้ ทหารม้าไปถึงเมืองซีซารียาแล้ว
จึงส่งจดหมายให้แก่ผู้ว่าราชการเมืองและได้มอบเปาโลไว้ให้ท่านด้วย 34 เมื่อผู้วา่ ราชการ
เมืองได้อา่ นจดหมายแล้ว จึงถามว่าเปาโลมาจากแคว้นไหน เมื่อท่านทราบว่ามาจากซีลีเซ
ีย 35 ท่านจึงกล่าวว่า “เมื่อพวกโจทก์มาพร้อมกันแล้ว เราจะฟังคําให้การของเจ้า� ท่านจึง
สัง่ ให้คุมเปาโลไปไว้ที่ศาลปรีโทเรียมของเฮโรด
28

24
เปาโลขึ้นศาลต่อหน้าเฟลิกส์ผู้ว่าราชการเมือง

1 ครัน
้ ล่วงไปได้ห้าวัน

อานาเนี ยมหาปุโรหิตจึงลงไปกับพวกผูใหญ่
้
และนั กพูดคนหนึ่ งชื่อ
เทอร์ทูลลัส เขาเหล่านี้ ได้ฟ้องเปาโลต่อหน้าผู้วา่ ราชการเมือง
นั กพูดเทอร์ทูลลัสได้กล่าวหาเปาโล

ครัน
้ เรียก เปาโล เข้า มา แล้ว เท อร์ ทูล ลัส จึง เริม
่ ฟ้อง ว่า “ท่าน เจ้า คุณ เฟลิ กส์ เจ้าข้า
ข้าพเจ้าทัง้ หลายได้มีความสงบสุขยิง่ นั ก เพราะท่านให้มีการปรับปรุ งอันเป็นคุณประโยชน์
แก่ ชาติ นี้ โดยการคุ้มครองของท่าน 3 ข้าพเจ้า ทัง้ หลายรับอย ู่ ทุ กประการทุก แห่งด ้วยจิ ตก
ตัญญูเป็ นที ่ยิง่ 4 แต่เพื่อมิให้ท่านป่วยการมากไป ข้าพเจ้าขอความกรุ ณาโปรดฟังข้าพเจ้า
สักหน่ อยหนึ่ ง 5 ด้วยข้าพเจ้าทัง้ หลายเห็นว่า ชายคนนี้ เป็นคนพาลยุยงพวกยิวทัง้ หลายให้
เก ิ ดการวุน
่ วายทัว่ พิ ภพ และเป็น ตัวการของพวกนาซาเร็ธนั ้น 6 กับ อีก นั ย หนึ่ ง เขาหมาย
จะทําให้พระวิหารเป็นมลทิน ข้าพเจ้าทัง้ หลายจึงจับเขาไว้ และก็คงจะได้พิพากษาเขาตาม
กฎหมายของพวกข้าพเจ้า 7 แต่นายพันลีเซียสได้มาใช้อาํ นาจแย่งตัวเขาไปเสียจากมือของ
เรา 8 และสัง่ ให้ โจทก์ มาฟ้องเขาต่อ หน้า ท่าน ถ้า ท่านเองจะไต่ถามเขา ท่านจะทราบได้ ว่า
ข้อ กล่าวหาของพวกข้าพเจ้า จริง หรือ ไม่� 9 ฝ่ายพวกยิว จึง สนั บสนุน คํา กล่าวหาด้วยยืน ยั
นว่าเป็นจริงอย่างนั ้น
2

เปาโลแก้ข้อกล่าวหาและถูกคุมตัวไว้

เมื่อ ผู้ วา่ ราชการเมืองทํา สําคัญ ให้ เปาโลพูด ท่านจึง เรียนว่า “เนื่ องจากที่ ข้าพเจ้า ได้
ทราบว่าท่านเป็น ผู้ พิพากษาแก่ ชาติ นี้ หลายปี แล้ว ข้าพเจ้า ก็ จะขอแก้ คดี ของข้าพเจ้าด้วย
ความเบาใจ 11 ท่านสืบ ทราบได้ ว่า ตัง้ แต่ ข้าพเจ้า ขึ้น ไปนมัสการในกรุ ง เยรู ซาเล็ มน ัน
้ ยัง
12
ไม่ เก ิน สิบ สองวัน เขาไม่ ได้ เห ็ นข้าพเจ้า เถียงกั นก ับ ผู้ หน ่งึ ผู้ ใด หรือ ยุยงประชาชนให้
วุน
่ วาย ไม่ ว่า ในพระวิหาร ในธรรมศาลาหรือ ในเมือง 13 เหตุการณ์ ทัง้ ปวงที่ เขากําลัง ฟ้อง
ข้าพเจ้า นี้ เขาพิ สู จน ์ ไม่ ได้ 14 แต่ ว่า ข้าพเจ้า ขอรับต่อ หน้า ท่านอย่างหนึ่ ง คือ ตามทางนั ้ นที
่ เขาถือว่า เป็น ลัทธิ นอกรีต ข้าพเจ้า นมัสการพระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ทัง้ หลายของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้า ได้ เชื่อ ถือ คํา ซึ่ งม ี เข ียนไว้ ในพระราชบัญญั ติ และในคัมภีร ์ ของศาสดาพยากรณ์
ทัง้ หมด 15 ข้าพเจ้ามีความหวังใจในพระเจ้าตามซึ่งเขาเองก็ มี ความหวังใจด้วย คือหวังใจ
ว่าคนทัง้ ปวงทัง้ คนที่ชอบธรรมและคนที่ไม่ชอบธรรมจะเป็นขึ้นมาจากความตาย 16 ในข้อ
10
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นี้ ข้าพเจ้าอุตส่าห์ประพฤติตามใจวินิจฉั ยผิดชอบที่ปราศจากผิดต่อพระเจ้าและต่อมนุษย์
17 ครัน
้ ล่วงมาหลายปีแล้ว ข้าพเจ้านําทานและเครือ
่ งบูชามายังชนชาติของข้าพเจ้า 18 ครา
วนั ้นมีพวกยิวบางคนที่มาจากแคว้นเอเชียได้พบข้าพเจ้าในพระวิหาร เมื่อข้าพเจ้าชําระตัว
แล้ว เขามิได้พบข้าพเจ้าอยู่กับหมู่คนหรือทําวุน
่ วาย 19 ถ้าคนเหล่านั ้นมีเรือ
่ งอะไรที่จะฟ้อง
20
ข้าพเจ้า เขาควรจะมาฟ้องต่อหน้าท่านที่นี่ แล้ว หรือขอให้คนเหล่านี้ เองกล่าวเรือ
่ งความ
ผิด ที่ เขาเห็น เมื่อ ข้าพเจ้า ยืน อยู่ ต่อ หน้า สภา 21 เว้น ไว้แต่ ข้อ เดียวซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ รอ
้ งขึ้น ใน
ท่ามกลางเขาว่า ‘วันนี้ ข้าพเจ้าถูกพิจารณาพิพากษาต่อหน้าท่านทัง้ หลาย เพราะเหตุเรือ
่ ง
22
การเป็นขึ้นมาจากความตาย� ” เมื่อเฟลิกส์ได้ยินสิง่ เหล่านี้ ท่านก็เลื่อนการพิจารณาไว้
ก่อน เพราะท่านได้รู เรื
้ อ
่ งของทางนั ้นถี่ถ้วนแล้ว ท่านจึงกล่าวว่า “เมื่อลีเซียสนายพันลงมา
เราจะชําระความของเจ้า� 23 เฟลิกส์สัง่ นายร้อยให้คุมตัวเปาโลไว้ แต่ลดหย่อนการกวดขัน
บ้าง ไม่ให้ห้ามผู้ใดที่เป็นผู้ที่รู จั
้ กกับท่านที่จะเข้ามาปรนนิ บัติหรือเยีย
่ มเยียน
เปาโลได้กล่าวอีกครัง้ หนึ่ ง

24 เมื่อล่วงมาได้หลายวันแล้วเฟลิกส์มากับภรรยาชื่อดรู สิลลาผู้เป็ นชาติยิว

ท่านให้เรียก
เปาโลมา แล้วได้ฟังเปาโลกล่าวเรือ
่ งความเชื่อในพระคริสต์ 25 ขณะเมื่อเปาโลอ้างถึงความ
ชอบธรรม ความอดกลัน
้ ใจทางกาม และการพิพากษาซึ่งจะมาเบื้องหน้านั ้น เฟลิกส์ก็กลัว
จนตัว สัน
่ จึง พูด ว่า “คราวนี้ จงไปก่อนเถอะ เมื่อ เรามี โอกาส เราจะเรียกท่านมาอีก� 26 อี
กนั ย หนึ่ ง เฟลิ กส์ หวัง ใจว่า เปาโลจะให้ เงิน สินบนแก่ ท่าน เพื่อ ท่านจะได้ ปล่อยเปาโล เหตุ
ฉะนั ้นท่านจึงเรียกเปาโลมาสนทนากันบ่อยๆ 27 แต่เมื่อสองปี ล่วงไปแล้ว ปอรสิอส
ั เฟสทัส
มารับราชการแทนเฟลิกส์ เฟลิกส์อยากจะได้ความชอบจากพวกยิวจึงทิง้ เปาโลไว้ในคุก

25
เฟสทัสฟังพวกโจทก์ของเปาโล
เมื่อ เฟสทัส เข้า รับ ตําแหน่ ง ราชการได้ สามวัน แล้ว จึง ออกจากเมืองซี ซารียาขึ้น ไปยัง
กรุ งเยรู ซาเล็ม 2 มหาปุ โรหิตกับคนสําคัญๆในพวกยิวมาฟ้องเปาโลต่อท่าน และได้ วงิ วอน
ท่าน 3 ขอให้ กรุ ณาเขาโดยสัง่ ให้ ส่ง เปาโลมายัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม ด้วยเขาคิด จะซุ่ม คอยฆ่า
ท่านเสียกลางทาง 4 ฝ่ายเฟสทัสจึงตอบว่า เปาโลนั ้นควรจะถูกคุมไว้ในเมืองซีซารียา และ
อีกหน่ อยหนึ่ งท่านเองก็ จะกลับไปยังเมืองนั ้น 5 ท่านจึงว่า “ถ้าเปาโลมีความผิดอย่างหนึ่ ง
อย่างใด ให้ผูใดในพวกท่
้
านที่สามารถลงไปด้วยกันกับเรายื่นฟ้องเอาเถิด� 6 เมื่อท่านพักอยู่
ที่ นั ่นเกินกว่าสิบวันแล้ว ก็ได้ ลงไปยังเมืองซีซารียา ครันร
้ ุ่งขึ้นท่านจึงนั ่ งบัลลั งก์พิพากษา
7
และสัง่ ให้ พาเปาโลเข้า มา ครัน
้ เปาโลเข้า มาแล้ว พวกยิ วท ี่ ลงมาจากกรุ ง เยรู ซาเล็ม ก็
ยืน ล้อมไว้รอบ และกล่าวความอุกฉกรรจ์ ใส่ เปาโลหลายข้อ แต่ พิสูจน์ ไม่ ได้ 8 เปาโลจึง แก้
คดี เองว่า “ข้าพเจ้า ไม่ ได้ กระทํา อะไรผิด กฎหมายของพวกยิว หรือ ต่อ พระวิหาร หรือ ต่อ ซี
ซาร์� 9 ฝ่ายเฟสทัส อยากได้ ความชอบจากพวกยิว จึง ถามเปาโลว่า “เจ้ าจะขึ้น ไปยัง กรุ ง
เยรู ซาเล็มให้เราชําระความเรือ
่ งนี้ ที่นั ่นหรือ�
1

เปาโลอุทธรณ์ ถึงซีซาร์
เปาโลตอบว่า “ข้าพเจ้า ก็ กําลัง ยืน อยู่ ต่อ หน้า บัล ลั งก ์ พิพากษาของซี ซาร์อยู่ แล้ว ก็
สมควรจะพิพากษาข้าพเจ้า เสีย ที่ นี่ ตามที่ ท่านทราบดี อยู่ แล ้ วว ่า ข้าพเจ้า ไม่ ได้ กระทํา ผิด
ต่อ พวกยิว 11 เพราะถ้า ข้าพเจ้า เป็น ผู้ กระทํา ผิด หรือได้ กระทํา อะไรที่ ควรจะมี โทษถึง ตาย
ข้าพเจ้าก็ยอมตายไม่ขัดขืน แต่ถ้าเรือ
่ งที่ เขาฟ้องข้าพเจ้านั ้นไม่จริงแล้ว ไม่มีผู้ใดมีอาํ นาจ
10
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จะมอบข้าพเจ้าให้เขาได้ ข้าพเจ้าขออุทธรณ์ ถึงซีซาร์�
แล้วจึงตอบว่า “เจ้าได้ขออุทธรณ์ ถึงซีซาร์แล้วหรือ เจ้าก็จะต้องไปเฝ้าซีซาร์�

อากริปปาและเฟสทัสฟังเปาโล
กษั ตริย์อากริปปากับพระนางเบอร์นิสก็เสด็จมาเยีย
่ มคํานั บเฟส
ทัส ยัง เมืองซี ซารียา 14 ขณะที่ ท่านค้างอยู่ ที่ นั ่น หลายวัน เฟสทัส ก็ เล่า เรือ
่ งคดี ของเปาโล
ให้กษั ตริย์ฟังว่า “มีชายคนหนึ่ งซึ่งเฟลิกซ์ได้ขังทิง้ ไว้ 15 เมื่อข้าพเจ้าไปกรุ งเยรู ซาเล็ม พวก
ปุโรหิต ใหญ่ กับ พวกผู้ ใหญ่ ของพวกยิว มาฟ้องขอให้ ข้าพเจ้า ตัดสิน ลงโทษเขา 16 ข้าพเจ้า
จึง ตอบพวกเขาว่า ไม่ใช่ ธรรมเนี ยมของชาวโรมที่ จะมอบตัว จําเลยให้ ตายก่อนที่ โจทก์ กับ
จําเลยมาพร้อมหน้ากัน และให้จําเลยมีโอกาสแก้คดีในข้อหานั ้น 17 ครัน
้ พวกเขามาถึงที่นี่
แล้ว ข้าพเจ้า จึ งม ิ ได้ รอช้า ในวันร ุ่ง ขึ้น ข้าพเจ้า ได้ นั่ งบ ัลลั งก ์ พิพากษาและสัง่ ให้ พาจําเลย
เข้ามา 18 เมื่อพวกโจทก์ ยน
ื ขึ้น เขามิ ได้ กล่าวหาจําเลยเหมือนที่ ข้าพเจ้าคาดไว้นั ้น 19 เป็น
แต่ เพียงปัญหาเถียงกัน ด้วยเรือ
่ งลัทธิ ศาสนาของเขาเอง และด้วยเรือ
่ งคนหนึ่ ง ที่ ช่อ
ื เยซู
ซึ่งตายแล้ว แต่เปาโลยืนยันว่ายังเป็นอยู่ 20 เมื่อข้าพเจ้ายังงงงวยอยูว
่ า่ จะพิจารณาปัญหา
นั ้นอย่างไรดี จึงถามเปาโลว่า จะยอมขึ้นไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มให้ชาํ ระความนั ้ นที ่นั่นหรือไม่
21 แต่ เมื่อ เปาโลได้ อุทธรณ์ ขอให้ ขัง ไว้เพื่อ ให้ ออก ัสตัส ตัดสิน ข้าพเจ้า จึง สัง
่ ให้คุ มขัง เขาไว้
จนกว่าจะส่งตัวไปถึงซี ซาร์ได้ � 22 อากริปปาจึงกล่าวแก่ เฟสทั สว่า “ข้าพเจ้าใคร่จะฟังคน
นั ้นด้วย� เฟสทัสจึงกล่าวว่า “พรุ ง่ นี้ ท่านจะได้ฟังเขา� 23 ครันว
้ ันรุ่งขึ้นอากริปปากับเบอร์
นิ สเสด็จ มาพร้อมด้วยราชบริพารเป็ นที ่ สง่า ผ่าเผยมาก จึง เข้าไปประทับ ในห้องพิจารณา
พร้อมกับนายพันและคนสําคัญๆทัง้ หลายในนครนั ้น แล้วเฟสทัสจึงสัง่ ให้พาเปาโลเข้ามา
24 เฟสทัส จึง กล่าวว่า “ท่า นกษั ตริย์ อากร ิปปา และท่านทัง
้ หลายที่ อยู่ ด้วยกั นที ่ นี่ ท่านทัง้
หลายเห็นชายคนนี้ ที่บรรดาพวกยิวได้วงิ วอนข้าพเจ้าทัง้ ในกรุ งเยรู ซาเล็มและที่นี่ ด้วยร้อง
ว่าเขาไม่ควรจะมีชีวิตอยู่ต่อไป 25 แต่ ข้าพเจ้าเห็นว่าเขาไม่ได้ทําผิดสิง่ ไรที่ ควรจะต้องตาย
และเพราะเขาเองได้ อุทธรณ์ ถึง ออกั สตัส ข้าพเจ้า ตกลงใจว่า จะส่ง เขาไป 26 ข้าพเจ้า ไม่ มี
รายงานอะไรแน่ ชด
่ งคนนี้ ที่ จะถวายเจ้า นายของข้าพเจ้า เหตุ ฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึง พาเขา
ั เรือ
ออกมาต่อหน้าท่านทัง้ หลาย และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ต่อพระพักตร์ของพระองค์ โอ กษั ตริย์
อากริปปา หวังว่าเมื่อไต่สวนแล้วข้าพเจ้าจะมีเรือ
่ งพอที่จะถวายรายงานไปได้บ้าง 27 เพราะ
ข้าพเจ้าเห็นว่า ที่จะส่งแต่จําเลยไป และมิได้ส่งข้อหาไปด้วย ก็เป็นการเหลวไหลไม่ได้เรือ
่ ง
�
13 ครัน
้ ล่วงไปหลายวัน

26

เปาโลสู้คดีและอุทธรณ์ ไปยังอากริปปา
“เราอนุญาตให้เจ้าให้การแก้ข้อหาเองได้� เปาโลจึง
ยื่ นม ื อออกกล่าวแก้ คดี ว่า 2 “ท่า นกษั ตริย์ อากร ิป ปาเจ้าข้า ข้า พระองค์ ถือว่า เป็น โอกาสดี
ที่ได้แก้คดีต่อพระพักตร์พระองค์วันนี้ ในเรือ
่ งข้อคดีทัง้ ปวงซึ่งพวกยิวกล่าวหาข้าพระองค์
นั ้น 3 โดยเฉพาะเพราะพระองค์ มี ความรู ้ชํานาญยิง่ ในบรรดาขนบธรรมเนี ยมและปัญหา
ต่างๆของพวกยิวแล้ว เหตุ ฉะนั ้นขอพระองค์ ได้ โปรดทนฟังข้าพระองค์ 4 พวกยิวทัง้ หลาย
ก็ รู จั
้ ก ความเป็น อยู่ ของข้า พระองค์ ตัง้ แต่ เป็น เด็ก มาแล้ว คือ ตัง้ แต่ แรกข้า พระองค์ ได้ อยู่
ท่ามกลางชนชาติของข้าพระองค์ในกรุ งเยรู ซาเล็ม 5 เขารู จ
้ ักข้าพระองค์แต่เดิมมา ถ้าเขา
จะยอมเป็นพยานก็เป็นได้ว่าข้าพระองค์ดํารงชีวต
ิ ตามพวกที่ถือเคร่งครัดที่สุด คือเป็นพวก
ฟาริสี 6 บัดนี้ ข้าพระองค์ต้องมายืนให้พิจารณาพิพากษา ก็เนื่ องด้วยเรือ
่ งมีความหวังใจใน
พระสัญญาซึ่ง พระเจ้า ได้ ตรัส แก่ บรรพบุรุษ ของพวกข้า พระองค์ นั ้น 7 พวกข้า พระองค์ สิ บ
1 ฝ่ายอากริปปาจึงตรัสกับเปาโลว่า
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สองตระกูลได้อุตส่าห์ปรนนิ บัติพระเจ้าทัง้ กลางวันกลางคืน ด้วยหวังใจว่าจะบรรลุถึงความ
สําเร็จตามพระสัญญานั ้น ข้าแต่กษั ตริย์อากริปปา เพราะความหวังใจอันนี้ พวกยิวจึงฟ้อง
ข้าพระองค์ 8 เหตุ ไฉนท่านทัง้ หลายจึงพากันถือว่า การที่ พระเจ้าจะทรงให้คนตายเป็นขึ้น
มาเป็นการที่ เชื่อไม่ได้ 9 ข้าพระองค์ เคยได้ คิดในใจของตนเองว่า สมควรจะทําหลายสิง่ ซึ่ง
ขัด ขวางพระนามของพระเยซู ชาวนาซาเร็ธนั ้น 10 สิ ่ง เหล่า นั ้น ข้า พระองค์ ได้ กระทํา ในกรุ ง
เยรู ซาเล็ม เมื่อ ข้า พระองค์ รบ
ั อํานาจจากพวกปุโรหิต ใหญ่ แล้ว ข้า พระองค์ ได้ ขัง วิสุทธิชน
หลายคนไว้ในคุก และครัน
้ เขาถูกลงโทษถึงตาย ข้าพระองค์ ก็ เห็นดี ด้วย 11 ข้าพระองค์ ได้
ทําโทษเขาบ่อยๆในธรรมศาลาทุกแห่ง และบังคับเขาให้กล่าวคําหมิน
่ ประมาท และเพราะ
ข้า พระองค์ โกรธเขายิง่ นั ก ข้า พระองค์ ได้ ตามไปข่มเหงถึง เมืองในต่างประเทศ 12 ดัง นั ้น
เมื่อข้าพระองค์กําลังไปยังเมืองดามัสกัส ได้ถืออํานาจและงานที่ได้รับมอบหมายจากพวก
ปุโรหิต ใหญ่ 13 โอ ข้า แต่ กษั ตริย์ ในเวลาเที่ยงวัน เมื่อ กําลัง เดิน ทางไป ข้า พระองค์ ได้ เห
็น แสงสว่างกล้า ยิง่ กว่า แสงอาทิตย์ ส่องลงมาจากท้องฟ้า ล้อมรอบข้า พระองค์ กับ คนทัง้
หลายที่ ไปกับ ข้า พระองค์ 14 ครัน
้ ข้า พระองค์ กับ คนทัง้ หลายล้ม คะมํา ลงที่ ดิน ข้า พระองค์
ได้ ยิน พระสุรเสียงตรัส แก่ ข้า พระองค์ เป็น ภาษาฮีบรู ว่า ‘เซาโล เซาโลเอ๋ย เจ้ าข่มเหงเรา
ทําไม ซึ่งเจ้าถีบประตั กก็ยากนั ก� 15 ข้าพระองค์ ทูลถามว่า ‘พระองค์ เจ้าข้า พระองค์ ทรง
เป็น ผู้ ใด � พระองค์ จึง ตรัสว ่า ‘เราคือ เยซู ซ่ึง เจ้า ข่มเหง 16 แต่ ว่า จงลุก ขึ้น ยืน เถิด ด้วย
ว่า เราได้ ปรากฏแก่ เจ้ าเพื่อ จะตัง้ เจ้า ไว้ ให้ เป็น ผู้ รับ ใช้ และเป็น พยานถึง เหตุ การณ์ ซึ่ง เจ้า
เห็น และถึง เหตุ การณ์ ที่ เราจะแสดงตัว เราเองแก่ เจ้ าในเวลาภายหน้า 17 เราจะช่วยเจ้า
ให้ พ้น จากชนชาติ นี้ และจากคนต่างชาติ ที่ เราจะใช้ เจ้ าไปหานั ้น 18 เพื่อ จะให้ เจ้ าเปิด ตา
ของเขา เพื่อ เขาจะกลับ จากความมืด มาถึง ความสว่าง และจากอํานาจของซาตานมาถึง
พระเจ้า เพื่อ เขาจะได้ รบ
ั การยกโทษความผิด บาปของเขา และให้ ได้ รับ มรดกด้วยกั นก ับ
คนทัง้ หลายซึ่งถูกแยกตัง้ ไว้แล้วโดยความเชื่อในเรา� 19 โอ ข้าแต่กษั ตริย์อากริปปา เมื่อ
เป็น เช่น นั ้น แล้ว ข้า พระองค์ จึง เชื่อ ฟัง นิ มิ ตซึ่ง มาจากสวรรค์ นั ้น 20 แต่ ข้า พระองค์ ได้ กล
่าวสัง่ สอนเขา ตัง้ ต้ นที ่ เมืองดามัสกัส และในกรุ ง เยรู ซาเล็ม ทัว่ แว่น แคว้น ยู เดีย และแก่
ชาวต่างประเทศ ให้ เขากลับ ใจใหม่ ให้ หัน มาหาพระเจ้า และกระทํา การซึ่ง สมกั บท ี่ กล ับ ใจ
ใหม่แล้ว 21 เพราะเหตุ นี้พวกยิวจึงจับข้าพระองค์ ที่ พระวิหาร และพยายามหาช่องที่ จะฆ่า
ข้า พระองค์ เสีย 22 เป็น เพราะพระเจ้า ได้ ทรงโปรดช่วยข้า พระองค์ ข้า พระองค์ จึ งม ี ชี วิตอ
ยู่ จนถึง ทุก วัน นี้ และเป็น พยานได้ ต่อ หน้า ผู้ ใหญ่ ผู้ น้อย ข้า พระองค์ ไม่ พู ดเรือ
่ งอื่น นอกจาก
เรือ
่ งซึ่ง บรรดาศาสดาพยากรณ์ กับ โมเสสได้ กล ่าวไว้วา่ จะมี ขึ้น 23 คือ ว่า พระคริสต์ จะต้อง
ทนทุกข์ ทรมาน และพระองค์ จะทรงแสดงความสว่างแก่ ชนอิสราเอลและแก่ คนต่างชาติ
โดยที่ทรงเป็นผูแ
้ รกซึ่งคืนพระชนม์� 24 ครัน
้ เปาโลกําลังพูดแก้คดีอย่างนั ้น เฟสทัสจึงร้อง
เสียงดัง ว่า “เปาโลเอ๋ย เจ้ าคลัง่ ไปเสีย แล้ว เจ้ าเรียนรู ว้ ช
ิ ามากจึง ทําให้เจ้ าคลัง่ ไป� 25 แต่
เปาโลกล่าวว่า “ท่านเฟสทัส เจ้าข้า ข้า พระองค์ ไม่ คลัง่ เลย แต่ ว่า ได้ พู ดคํา แห่ง ความจริง
และคําที่ปกติชนจะพูด 26 ด้วยว่าท่านกษั ตริย์ทรงทราบข้อความเหล่านี้ ดีแล้ว ข้าพระองค์
จึง กล้า กล่าวต่อ พระพักตร์ของพระองค์ เพราะข้า พระองค์ เชื่อ แน่ ว่า ไม่มี สัก อย่างหนึ่ ง ใน
บรรดาเหตุการณ์ เหล่านั ้นทีได้
่ พ้นพระเนตรของพระองค์ เพราะการเหล่านั ้นมได้
ิ กระทํากัน
ในที่ ลับลี้ 27 ข้า แต่ กษั ตริย์ อากร ิปปา พระองค์ เชื่อ พวกศาสดาพยากรณ์ หรือ ไม่ พระเจ้า ข้า
ข้า พระองค์ ทราบว่า พระองค์ เชื่อ � 28 อากร ิป ปาจึง ตรัส กับ เปาโลว่า “เราเกือบจะเป็ นคร ิส
เตียนโดยคําชักชวนของเจ้า� 29 เปาโลจึงทูลว่า “จําเพาะพระพักตร์พระเจ้า ข้าพระองค์มี
ความปรารถนายิง่ นั กที่จะให้เป็นเหมือนอย่างข้าพระองค์ มิใช่พระองค์องค์เดียว แต่คนทัง้
ปวงที่ฟังข้าพระองค์วันนี้ ด้วย เว้นเสียแต่เครือ
่ งจองจํานี้ � 30 และเมื่อเปาโลกล่าวสิง่ เหล่า
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นี้ แล้ว กษั ตริยกั
์ บผู้วา่ ราชการเมืองและพระนางเบอร์นิส และคนทัง้ ปวงที่นั่งอยูด
่ ้วยกันจึง
ลุกขึ้น 31 ครัน
้ ออกไปแล้วจึงพากันพูดว่า “คนนี้ มิได้ทําสิง่ ใดที่สมควรจะถูกลงโทษถึงตาย
หรือจองจําไว้� 32 ฝ่ายอากริปปาจึงตรัสกับเฟสทัสว่า “ถ้าคนนี้ มิได้อุทธรณ์ ถึงซีซาร์แลว
้ จะ
ปล่อยเขาก็ได้�

27
เปาโลแล่นเรือไปสู่กรุ งโรม
1 ครัน
้ ตัง้ ใจว่า พวกเราจะต้องแล่น เรือไปยังประเทศอิตาล ี

เขาจึง มอบเปาโลกั บน ัก โทษ
อื่น บางคนไว้ กับ นายร้อยคนหนึ่ ง ชื่อ ยู เลีย ส เป็น นายทหารในกองของออกัสตัส 2 เราทัง้
หลายจึงลงเรือลําหนึ่ งมาจากเมืองอัดรามิททิ ยุม ซึ่งจะออกไปยังตําบลที่ อยู่ตามฝั่ งแคว้น
เอเชีย เรือกอ
็ อกทะเล มีคนหนึ่ งอยูก
่ ับเราชื่ออาริสทารคัส ชาวมาซิโดเนี ยซึ่งมาจากเมืองเธ
สะโลนิ กา 3 วันรุ่งขึ้นเราได้ แวะที่ เมืองไซดอน ฝ่ายยูเลียสมีใจเมตตาปรานี แก่ เปาโล ยอม
ให้เปาโลไปหามิตรสหายทัง้ หลายเพื่อจะได้บรรเทาใจ 4 ครัน
้ เรือออกจากที่นั่นแล้ว จึงแล่น
ไปทางด้านปลอดลมของเกาะไซปรัส เพราะทวนลม 5 เมื่อ แล่น ข้ามทะเลที่ อยู่ ตรงแคว้น ซี
ลี เซ ี ยก ับ แคว้น ปัมฟี เลีย ก็ มาถึง เมืองมิ ราที่ อยู่ ในแคว้น ลี เซ ีย 6 ที่ เมืองนั ้น นายร้อยได้ พบ
เรือลําหนึ่ งมาจากเมืองอเล็กซานเดรียจะไปยังประเทศอิตาลี ท่านจึงให้พวกเราลงเรือลํา
นั ้น 7 เราแล่น ไปช้าๆหลายวัน และได้ มาถึง เมืองคนี ดัส โดยยาก เมื่อ แล่น ทวนลมต่อ ไปไม่
ไหว เราจึงแล่นไปทางด้านปลอดลมของเกาะครีตตรงเมืองสัลโมเน 8 เมื่อเรือแล่นเลียบฝั่ ง
เกาะนั ้นอย่างยากเย็น เราจึงมายังตําบลหนึ่ งชื่อว่า ท่างาม เมืองลาเซียอยูใกล้
่
ที่นั่น 9 ครัน
้
เสียเวลาไปมากแล้วและการที่จะเดินเรือกมี
็ อันตราย เพราะเทศกาลอดอาหารผ่านไปแล้ว
เปาโลจึงเตือนสติเขาทัง้ หลาย 10 ว่า “ท่านทัง้ หลาย ข้าพเจ้าเห็นว่าซึ่งเราจะแล่นไปคราวนี้
จะมี อน
ั ตรายและเสีย หายมาก มิใช่ แต่ ของบรรทุ กก ับ เรือ กําปั่ นเท่านั ้น แต่ ชี วิต ของเราทัง้
หลายด้วย� 11 แต่ นายร้อยเชื่ อก ัป ตัน และเจ้าของกําปั่ นมากกว่า เชื่อ คํา ที่ เปาโลกล่าวนั ้น
12 และเพราะว่า ท่า งามนั ้น ไม่ เหมาะพอที่ จะจอดในฤดู หนาว คนส่วนมากจึง ตกลงให้ ออก
ทะเลไปจากที่ นั ่น เพื่อ ถ้า เป็น ได้ จะได้ ไปให้ ถึง เมืองฟี นิ กส์ แล ้ วจะจอดอยู่ ที่ นั ่น ตลอดฤดู
หนาว เมืองฟีนิกส์ นั้นเป็นท่าเรือแห่งเกาะครีต หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อกับ
เฉี ยงใต้ 13 เมื่อ ลมทิศ ใต้ พัด มาเบาๆ เขาก็ คิด ว่า สมความปรารถนาแล้ว จึง ถอนสมอแล่น
เลียบฝั่ งไปตามเกาะครีต
พายุใหญ่อันน่าสะพรึงกลัว
14 แต่แล่นไปไม่ชา
้ เรือกําปั่

นก็ถูกลมพายุกล้าที่เขาเรียกว่า ยุระกิโล 15 ครัน
้ เรือกําปั่ นถูก
16
พายุ และต้านลมไม่ ไหว เราจึง ปล่อยไปตามลม เมื่อ แล่น ไปทางด้านปลอดลมของเกาะ
เล็กๆแห่งหนึ่ งชื่อว่าคลาวดา เราจึงยกเรือเล็กขึ้นผูกไว้ได้แต่มีความลําบากมาก 17 เมื่อยก
เรือ ขึ้น แล้ว เราก็ เอาเชือกผูก โอบรอบเรือ กําปั่ นไว้ และเพราะกลั วว ่า จะเกยสันดอนทราย
จึงลดใบลงแล้วกป
็ ล่อยให้ไปตามกระแสลม 18 ครันร
้ ุ่งขึ้นเราก็ขนของบรรทุกทิง้ เสีย เพราะ
19
ถูก พายุ ใหญ่ พอถึง วันที ่ สามเราก็ ทิง้ เครือ
่ งใช้ ในเรือ กําปั่ นออกเสีย ด้วยมือ ของเราเอง
20 และเมื่อ ไม่ เห ็น ดวงอาทิตย์ หรือ ดวงดาวตัง
้ หลายวัน แล้ว และยัง ถูก พายุ ใหญ่ อยู่ ความ
หวังที่เราทัง้ หลายจะรอดนั ้นก็ล้มละลายไป
เปาโลได้รบ
ั การหนุนใจจากทูตสวรรค์ จึงปลอบใจทุกคน
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ครัน
้ เขาได้ อดอาหารมานานแล้ว เปาโลจึง ยืน อยู่ ในหมู่ เขากล่าวว่า “ท่านทัง้ หลาย
ท่านควรได้ ฟัง ข้าพเจ้า และไม่ ควรออกจากเกาะครีต เลย จะได้ พ้น จากอันตรายนี้ และไม่
เสีย สิง่ ของ 22 บัดนี้ ข้าพเจ้า ขอเตือนท่านทัง้ หลายให้ ทําใจดีๆ ไว้ ด้วยว่า ในพวกท่านจะไม่
มี ผู้ ใดเสีย ชีวต
ิ จะเสี ยก ็ แต่ เรือ เท่านั ้น 23 เพราะว่า เมื่อ คืน นี้ เองทูต สวรรค์ ของพระเจ้า ผู้
เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ซึ่งข้าพเจ้าได้ ปรนนิ บัตินั ้นได้ มายืนอยู่ใกล้ ข้าพเจ้า 24 ทูตนัน
้ กล่าวว่า
‘เปาโลเอ๋ย อย่า กลัว เลย ท่านจะต้องเข้า เฝ้า ซี ซาร์ ส่วนคนทัง้ ปวงที่ อยู่ ในเรือก ั บท ่านนั ้น
ดู เถิด พระเจ้า จะทรงโปรดให้ รอดตายเพราะเห็น แก่ ท่าน � 25 เพราะฉะนั ้น ท่านทัง้ หลาย
จงทําใจดีๆไว้ เพราะข้าพเจ้าเชื่อพระเจ้าว่า การณ์ จะเป็นไปเหมือนอย่างที่ พระองค์ ได้ ทรง
กล่าวแก่ ข้าพเจ้านั ้น 26 แต่ ว่าเราจะต้องเกยเกาะแห่งหนึ่ ง� 27 จนถึงคื นที ่สิ บสี่ แล้ว เราก็
ยังถูกซัดไปซัดมาอยู่ในทะเลอาเดรีย ประมาณเที่ยงคืนพวกกะลาสีก็สําคัญว่ามาใกล้แผ่น
ดินแล้ว 28 ครัน
้ หยัง่ นํ้าดูก็วัดได้ลึกสี่สิบเมตร เมื่อไปอีกหน่ อยหนึ่ งกห
็ ยัง่ นํ้าวัดอีกได้สามสิบ
29
เมตร เขาก็ กล ั วว ่า จะโดนฝั่ งที่ มี หิน จึง ทอดสมอท้ายสี่ ตัว แล ้ว ตัง้ หน้า คอยเวลารุ ง่ เช้า
30 เมื่อ พวกกะลาสี หาช่องจะหนี จากกําปั่ นและได้ หย่อนเรือ เล็ก ลงที่ ทะเลแล้ว ทํา ที วา
่ จะ
ทอดสมอจากหัวเรือ 31 เปาโลจึงกล่าวแก่นายร้อยและพวกทหารว่า “ถ้าคนเหล่านั ้นไม่คง
อยู่ ในกําปั่ น ท่านทัง้ หลายจะรอดตายไม่ ได้ เลย � 32 พวกทหารจึง ตัด เชือกที่ ผูก เรือ เล็ก ให้
เรือตกลงไป 33 เมื่อจวนรุ ง่ เช้าเปาโลจึงวิงวอนคนทัง้ ปวงให้รบ
ั ประทานอาหารและกล่าวว่า
“วัน นี้ เป็ นว ั นที ่ สิ บสี่ ที่ ท่านทัง้ หลายต้องค้างอยู่ ในเรือ และอดอาหารมิ ได้ รับ ประทานอะไร
เลย 34 ฉะนั ้น ข้าพเจ้า ขอวิงวอนท่านทัง้ หลายให้ รบ
ั ประทานอาหารเสีย บ้าง เพื่อ จะดํารง
ชีวต
ิ อยูได้
่ เพราะเส้นผมของผู้หน่ง
ึ ผูใ้ ดในพวกท่านจะไม่เสียไปสักเส้นเดียว� 35 ครัน
้ กล่าว
อย่างนั ้น แล้ว ท่านจึง หยิบ ขนมปัง ขอบพระเดชพระคุณ พระเจ้า ต่อ หน้า คนทัง้ ปวง เมื่อ หัก
แล้วกเ็ ริม
่ รับประทาน 36 คนทัง้ ปวงก็มีกําลังใจขึ้นจึงรับประทานอาหารด้วย 37 เราทัง้ หลาย
ที่ อยู่ ในกําปั่ นนั ้น รวมสองร้อยเจ็ด สิบ หกคน 38 เมื่อ รับ ประทานอาหารอิม
่ แล้ว จึง ขนข้าว
สาลี ในกําปั่ นทิง้ เสียในทะเลเพื่อให้กําปั่ นเบาขึ้น 39 ครัน
้ สว่างแล้วเขาก็ไม่รูว่
้ าเป็นแผ่นดิน
อะไร แต่ เขาเห็ นอ ่าวแห่ง หนึ่ ง ที่ มี หาด จึง ตกลงกั นว ่า ถ้า เป็น ได้ จะให้ เรือ เข้า เกยหาดนั ้น
40 เขาจึงตัดสายสมอทิง
้ เสียในทะเล แล้วก็แก้เชือกที่มัดหางเสือ และชักใบหัวเรือขึ้นให้กิน
ลมแล่นตรงเข้าไปหาฝั่ ง 41 ครัน
้ มาถึงตําบลหนึ่ งที่ทะเลสองข้างบรรจบกัน กําปั่ นก็เกยดิน
หัว เรือ ติด แน่ น ออกไม่ ได้ แต่ ท้ายเรือน ั นก
้ ็ แตกออกด้วยกําลัง คลื่น 42 พวกทหารคิด จะฆ่า
นั กโทษทัง้ หลายเสีย กล ั วว ่า จะมี ผู้ ใดว่ายนํ้า หนี ไปได้ 43 แต่ นายร้อยปรารถนาจะให้เปาโล
รอดตาย จึง ห้ามพวกทหารมิ ให้ ทํา ตามความคิด นั ้น แล ้ว สัง่ คนทัง้ หลายที่ วา่ ยนํ้า เป็น ให้
กระโดดนํ้า ว่ายไปหาฝั่ งก ่อน 44 ฝ่ายคนทัง้ หลายที่ เหลือ นั ้ นก ็ เกาะกระดานไปบ้าง เกาะไม้
กําปั่ นที่หก
ั ไปบ้าง ดังนั ้นเขาทัง้ หลายก็ถึงฝั่ งรอดตายหมดทุกคน
21

28
ทุกคนขึ้นฝั่ งอย่างปลอดภัยที่เกาะมอลตา
1 ครัน
้ รอดพ้นภัยแล้ว

พวกเขาจึงรู ว้ า่ เกาะนั ้นชื่อมอลตา 2 ฝ่ายชาวป่านั ้ นมีความกรุ ณา
แก่ พวกเราเป็ นอ ัน มาก เขาก่อ ไฟรับรองเราทุก คนเพราะฝนตกและหนาว 3 เปาโลเก็ บก ง
ิ่
ไม้ แห ้ งม ัด หนึ่ ง มาใส่ ไฟ มี งู พิษ ตัว หนึ่ ง ออกมาเพราะถูก ความร้อนกั ดม ือ ของเปาโลติ ดอย ู่
4 เมื่อพวกชาวป่ านั ้นเห็นงู ติ ดห้อยอยู่ที่ มือของเปาโล จึงพู ดกันว่า “คนนี้ คงเป็ นฆาตกรแน่
นอน ถึง แม้ ว่า รอดพ้น จากทะเลแล้ว พระผู้ทรงธรรมก็ ยงั ไม่ ยอมให้ รอดตายไปได้� 5 แต่
เปาโลได้ สะบัดมือให้งู ตกลงไปในไฟ และหาเป็ นอันตรายประการใดไม่ 6 ฝ่ายเขาทัง้ หลาย
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คอยดู อยู่ คิดว่าท่านจะบวมขึ้นหรือจะล้มลงตายทั นที แต่ ครัน
้ เขาคอยดู อยู่ช้านานมิ ได้ เห็
นท่านเป็นอะไร เขาจึงกลับถือว่าท่านเป็นพระ
บิดาของปูบลิอส
ั ได้รบ
ั การรักษาให้หาย

เจ้ าแห่ง เกาะนั ้น ชื่อ ปู บ ลิ อส
ั มี ไร่นาอยู่ ใกล้ ตําบลนั ้น ท่านได้ ต้อนรับ เลี้ยงดู พวกเราไว้
อย่างดีสามวัน 8 ต่อมาบิดาของปูบลิอัสนน
ั ้ นอนป่วยอยู่ เป็นไข้และเป็นบิด เปาโลจึงเข้าไป
หาท่านอธิษฐานแล้ววางมือบนท่านรักษาให้หาย 9 ครัน
้ ทําอย่างนั ้นแล้ว คนอื่นๆที่เกาะนั ้น
ซึ่งมีโรคต่างๆก็มาหา และเขาก็หายด้วย 10 เขาทัง้ หลายจึงให้เกียรติพวกเราหลายประการ
เมื่อเราจะแล่นเรือไปจากที่ นั ่น เขาจึงนําสิง่ ของที่ เราต้องการมาใส่ เรือ 11 ครัน
้ ล่วงไปสาม
เดือน พวกเราจึงลงในเรือกําปั่ นซึ่งมาจากเมืองอเล็กซานเดรียและค้างอยูที
่ ่เกาะนั ้นในฤดู
หนาว กําปั่ นลํานั ้นมรูี ปลูกแฝดชื่อแคสเตอร์และพอลลักซ์เป็นเครือ
่ งหมาย 12 พวกเราแวะ
13
ที่เมืองไซราคิว
่ ่นั ่นสามวัน เราออกจากที่นั่นอ้อมไปยังเมืองเรยีอูม ครันร
้ ุ่งขึ้น
้ ส์จอดอยูที
ลมทิศ ใต้ ก็ พัด มา วัน ที่ สองจึง มาถึง เมืองโปทิ โอลี 14 เราพบพวกพี่ น้องที่ นั ่น และเขาเชิญ
เราให้หยุดพักอาศัยอยูก
่ ับเขาเจ็ดวัน แล้วเราจึงไปถึงกรุ งโรม 15 ครัน
้ พวกพีน
่ ้ องในกรุ งโรม
ได้ยน
ิ ข่าวพวกเรา เขาจึงออกมาพบเราที่ บ้านตลาดอัปปี อส
ั และที่ บ้านสามร้าน เมื่อเปาโล
เห็นเขาแล้ว จึงขอบพระเดชพระคุณพระเจ้าและมีกําลังใจดีขึ้น
7

เปาโลที่กรุ งโรม

ครัน
้ พวกเรามาถึง กรุ ง โรม นายร้อยได้ มอบพวกนั กโทษให้ กับ ผู้ บัญชาการของค่าย
นั ้น แต่ เขายอมให้ เปาโลอยู่ คนเดียวต่างหาก ให้ ทหารคนหนึ่ ง คุม ไว้ 17 ต่อ มาครัน
้ ล่วงไป
สามวัน แล้ว เปาโลจึง เชิญ พวกผู้ ใหญ่ ในพวกยิว มาประชุม กัน เมื่อ มาพร้อมหน้า กัน แล้ วท
่านจึง กล่าวแก่ เขาว่า “ท่านพี่ น้องทัง้ หลาย ถึง แม้ ว่า ข้าพเจ้า มิ ได้ กระทํา ผิด สิง่ หนึ่ ง สิง่ ใด
ต่อ ชนชาติ หรือ ผิด ธรรมเนี ยมของบรรพบุรุษ ข้าพเจ้า ยัง ต้องถูก มอบเป็น นั กโทษมาจาก
กรุ ง เยรู ซาเล็ม เป็น นั กโทษให้ อยู่ ในมือ ของพวกโรม 18 ครัน
้ พวกนั ้น ได้ ไต่ สวนข้าพเจ้า แล้
วก ็ ประสงค์ จะปล่อยข้าพเจ้า เสีย เพราะไม่ มี เหตุ อะไรที่ ข้าพเจ้า ควรจะต้องตาย 19 แต่ ว่า
เมื่อพวกยิวพูดคัดค้าน ข้าพเจ้าจึงจําต้องอุทธรณ์ ถึงซีซาร์ แต่มิใช่ว่าข้าพเจ้ามีอะไรจะฟ้อง
ชนร่วมชาติของข้าพเจ้า 20 เหตุฉะนั ้นเพราะเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงเชิญท่านทัง้ หลายมา เพื่อจะ
ได้ เห็นหน้าและพู ดกับท่าน เพราะที่ ข้าพเจ้าถู กล่ามโซ่ นี้ ก็ เนื่ องด้วยความหวังของชนชาติ
อิสราเอล� 21 เขาทัง้ หลายจึงตอบท่านว่า “พวกเราหาได้รบ
ั จดหมายจากแคว้นยูเดียกล่าว
ถึง ท่าน หรือ หามี พวกพี่ น้องผู้ หน่ง
ึ ผู้ ใดมารายงานหรือ กล่าวร้ายถึง ท่านไม่ 22 แต่ ข้าพเจ้า
ทัง้ หลายปรารถนาจะฟังท่านกล่าวว่าท่านคิดเห็นอย่างไร เพราะพวกข้าพเจ้าทราบว่า พวก
ที่ ถือ ลัทธิ นี้ ก็ ถู กติ เตียนทุก แห่ง� 23 เมื่อ เขานั ด วัน พบกั บท ่าน คนเป็ นอ ัน มากก็ พากัน
มาหายัง ที่ อาศัย ของท่าน ท่านจึง กล่าวแก่ เขาตัง้ แต่ เช้า จนเย็น เป็น พยานถึง อาณาจักร
ของพระเจ้า และชักชวนให้เขาเชื่อถือในพระเยซู โดยใช้ข้อความจากพระราชบัญญัติ ของ
24 คําที่ท่านกล่าวนั ้นบางคนก็เชื่อ บางคนก็ไม่เชื่อ
โมเสส และจากคัมภีรศาสดาพยากรณ์
์
16

เปาโลประกาศข่าวประเสริฐแก่คนต่างชาติ

เมื่อเปาโลได้กล่าวข้อความแถมว่า “พระวิญญาณ
บริสุทธิต
์ รัสกับบรรพบุรุษของเราทัง้ หลาย โดยอิสยาห์ศาสดาพยากรณ์ ถูกต้องดีแล้ว 26 ว่า
‘จงไปหาชนชาติ นี้ และกล่าวว่า พวกเจ้า จะได้ ยินก ็ จริง แต่ จะไม่ เข้าใจ จะดู ก็ จริง แต่ จะไม่
สังเกต 27 เพราะว่าจิตใจของชนชาติ นี้ ก็ เฉื่ อยชา หูก็ตึง และตาเขาเขาก็ ปิด เกรงว่าเขาจะ
25 และเมื่อเขาไม่เหน
็ พ้องกันจึงลาไป
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เห็น ด้วยตาของเขา และได้ยน
ิ ด้วยหู ของเขา และเข้าใจด้วยจิตใจของเขา และจะหัน กลับ
มา และเราจะรักษาเขาให้หาย � 28 เหตุ ฉะนั ้น ท่านทัง้ หลายจงรู ว่
้ า ความรอดของพระเจ้า
29
ได้ ไปถึง คนต่างชาติ แล้ว และเขาจะฟั งด ้วย� เมื่อ เปาโลได้ กล ่าวคํา เหล่า นี้ เสร็จ แล้ว
พวกยิวก็ได้ จากไป และได้ เถียงกันเป็นการใหญ่ 30 เปาโลจึงได้ อาศัยอยู่ครบสองปี ในบ้าน
ที่ท่านเช่า และได้ต้อนรับคนทัง้ ปวงที่มาหาท่าน 31 ทัง้ ประกาศอาณาจักรของพระเจ้า และ
สัง่ สอนเรือ
่ งพระเยซูคริสต์เจ้าโดยใจกล้า ไม่มีผู้หน่งึ ผู้ใดขัดขวาง
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ประวัติความเป็นมาของ

หนังสือโรม

จดหมายของเปาโล อาจเขียนขึ้นตามลําดับดังต่อไปนี้ 1 และ 2 เธสะโลนิ กา 1 และ 2 โค
รินธ์ กาลาเทีย โรม ฟีเลโมน โคโลสี เอเฟซัส ฟีลิปปี 1 ทิโมธี ทิตัสและ 2 ทิโมธี (เปาโลอาจ
เป็นผู้เขียนหนั งสือฮีบรู ด้วย แม้หนังสือเล่มนน
ั ้ ไม่ได้ บอกชื่อของผู้เขียนก็ตาม) แต่ในพระ
คัมภีรใหม่
์
หนังสือเหล่านี้ ไม่ได้เรียงตามลําดับนี้
เปาโลเกิด ที่ เมืองทาร์ซัส (ประเทศตรุ กี� ท่านได้ เรียนศาสนาศาสตร์จากอาจารย์กามา
ลิ เอลที่ กรุ งเยรู ซาเล็ม เมื่อสเทเฟนถู กหินขว้างจนตายเปาโลได้อยู่ที่ นั ่นด้วย เปาโลรับเชื่อ
ขณะที่ ท่านกําลัง เดิน ทางไปยัง เมืองดามัสกัส ท่านได้ อยู่ที่ ประเทศอาระเบีย เป็น เวลา 3 ปี
ท่านทํางานที่ เมืองทาร์ซัส และได้ กลายเป็ นม ิช ชัน นารีที่ ยิง่ ใหญ่ ในการประกาศแก่ คนต่าง
ชาติ เปาโลเคยนั บถือศาสนายิว มีการศึกษาจากชาวกรีก (เป็นพวกแสวงหาความรู �
้ และ
เป็น ชนชาติ โรมัน พระเจ้า ได้ ทรงจัด เตรียมเปาโลไว้ พร ้ อมสําหรับ งานใหญ่ และการทุกข์
ทรมานในชีวต
ิ ของท่าน
ในครัง้ สุดท้ายที่ เปาโลไปเยีย
่ มเมืองโคริน ธ์ (ปี ค�ศ� 57-58) ท่านได้ เข ียนจดหมายฉบั
บนี้ไปถึงชาวโรมันและส่งคําคํานั บมาจากอาควิลลาและปริสสิลลา ซึ่งเปาโลเคยทําเต็นท์
ด้วยกันกับเขา (รม 16:3-5; กจ 18:3) เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้หลังจากที่ท่านได้รบ
ั เงิน
ถวายจากชาวโคริน ธ์ ซึ่ง ส่ง ไปถึง วิสุทธิชนที่ ยากจนที่ กรุ งเยรู ซาเล็ม (1 คร 16:1-3) และ
ขณะที่ท่านกําลังจะส่งเงินถวายนี้ ไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม (รม 15:25-27) ผูส่
้ งจดหมายฉบับน
ี้อาจจะเป็นฟอยเบซึ่งมาจากเคนเครียที่ อยู่ใกล้ เมืองโครินธ์ เปาโลมีแผนการที่ จะเดินทาง
ไปกรุ ง โรม (ซึ่ง สมัย นั ้ นม ี ประชาชนประมาณ 800,000 คน) และเห็นว ่า ท่านได้ คํานั บ พวก
คริสเตียนหลายๆคนโดยได้ เอ ่ย ชื่อ เป็น รายบุคคล แต่ ให้สังเกตว่า เปาโลไม่ ได้ คํา นั บ เปโตร
ในบทที่ 16 เพราะว่าเปโตรไม่เคยไปกรุงโรม
หน ังสือ โรมเป็น หนั งสือ เล่ม หนึ่ ง ในพระคัมภีร ์ใหม่ ที่ เน้ น ถึง คํา สอนหลั กค ือ ความบาป
ความรอดโดยพระคุ ณ ความชอบธรรม ความรอดเป็น นิ ตย์ และความมัน
่ ใจในความรอด
บทที่ 12-15 พู ดถึง หน้าที่ ของคริสเตียน และในบทที่ 16 เปาโลคํานั บ พวกคริสเตียนที่ กรุ
งโรม
เปาโลกระตือรือร้นที่จะประกาศในกรุ งโรม
เปาโล ผู้รบ
ั ใช้ ของพระเยซู คริสต์ ผู้ ซึ่ง พระองค์ ทรงเรียกให้ เป็ นอ ัค รสาวก และได้ ถู
กแยกตัง้ ไว้สําหรับ ข่าวประเสริฐ ของพระเจ้า 2 (คือ ข่าวประเสริฐ ที่ พระองค์ ได้ ทรงสัญญา
ไว้ ล่วงหน้า โดยพวกศาสดาพยากรณ์ ของพระองค์ ในพระคัมภีร ์ อน
ั บริ สุทธิ ์� 3 เก ี่ย วกับ
พระบุตรของพระองค์ คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ผู้บังเกิดในเชื้อสายของ
ดาวิด ฝ่ายเนื้ อ หนั ง 4 แต่ ฝ่ายพระวิญญาณแห่ง ความบริ สุทธิ ์ นั้น บ่ง ไว้ ด้วยฤทธานุ ภาพ
คือ โดยการเป็น ขึ้น มาจากความตายว่า เป็น พระบุตรของพระเจ้า 5 โดยทางพระองค์ นั้น
พวกข้าพเจ้า ได้ รบ
ั พระคุณ และหน้า ที่ เป็ นอ ัค รสาวก เพื่อ เห็น แก่ พระนามของพระองค์ ให้
ชนชาติต่างๆเชื่อฟังตามความเชื่อนั ้น 6 รวมทัง้ พวกท่านที่พระเจ้าทรงเรียกให้เป็นคนของ
พระเยซู คริสต์ ด้วย 7 เรียน บรรดาท่านที่ อยู่ ในกรุ ง โรม ผู้ ซึ่ง พระเจ้า ทรงรัก และทรงเรียก
ให้ เป็ นว ิ สุทธิชน ขอพระคุณ และสันติสุข ซึ่ง มาจากพระเจ้า พระบิดาของเราทัง้ หลาย และ
1
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จากพระเยซูคริสต์เจ้า จงดํารงอยู่กับพวกท่านเถิด
ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ
พระเจ้า ของข้าพเจ้า โดยทางพระเยซู คริสต์ เหตุ ด้วยท่านทัง้ หลาย เพราะว่า ความเชื่อ ของ
พวกท่านเลื่องลือไปทัว่ โลก 9 เพราะพระเจ้าผูซ
้ ่ึงข้าพเจ้าได้รับใช้ด้วยชีวต
ิ จิตใจของข้าพเจ้า
ในข่าวประเสริฐ แห่ง พระบุตรของพระองค์ นั ้น ทรงเป็น พยานของข้าพเจ้า ว่า เมื่อ ข้าพเจ้า
อธิษฐานนั ้น ข้าพเจ้าเอ่ยถึงท่านทัง้ หลายเสมอไม่ว่างเว้น 10 ข้าพเจ้าทูลขอว่า ถ้าเป็นที่พอ
พระทัย พระเจ้า แล้ว ให้ข้าพเจ้า ได้ มี โอกาสไปเยีย
่ มท่านทัง้ หลาย โดยอย่างหนึ่ ง อย่างใดใน
ที่สุด นี้ 11 เพราะข้าพเจ้า ปรารถนาที่ จะได้ พบท่านทัง้ หลาย เพื่อ จะได้ นํา ของประทานฝ่าย
จิต วิญญาณมาให้ แก่ ท่านบ้าง เพื่อ เสริม กําลัง ท่านทัง้ หลาย 12 คือ เพื่อ ข้าพเจ้า และท่าน
ทัง้ หลายจะได้ หน ุน ใจซึ่ งก ัน และกัน โดยความเชื่อ ของเราทัง้ สองฝ่าย 13 พี่ น้ องทัง้ หลาย
บัดนี้ ข้าพเจ้า อยากให้ ท่านทัง้ หลายทราบว่า ข้าพเจ้า ได้ ตัง้ ใจไว้หลายครัง้ แล้ วว ่า จะมาหา
ท่าน เพื่อข้าพเจ้าจะได้เก็บเกี่ยวผลในหมูพ
่ วกท่านด้วย เช่นเดียวกับในหมูชนชาติ
่
อื่นๆ (แต่
14
จนบัดนี้ ก็ ยั งม ี เหตุ ขัดข้องอยู�
่
ข้าพเจ้า เป็น หนี้ ทัง้ พวกกรีก และพวกชาวป่า ด้วย เป็น
หนี้ ทัง้ พวกนั ก ปราชญ์ และคนเขลาด้วย 15 ฉะนั ้น ข้าพเจ้า ก็ เต็มใจพร้อมที่ จะประกาศข่าว
ประเสริฐ แก่ ท่านทัง้ หลายที่ อยู่ในกรุง โรมด้วย 16 ด้วยว่า ข้าพเจ้า ไม่ มี ความละอายในเรือ
่ ง
ข่าวประเสริฐ ของพระคริสต์ เพราะว่า ข่าวประเสริฐ นั ้น เป็น ฤทธิ์เดชของพระเจ้า เพื่อ ให้ ทุ
กคนที่ เชื่อได้รับความรอด พวกยิวก่อน และพวกกรีกด้วย 17 เพราะว่าในข่าวประเสริฐนั ้น
ความชอบธรรมของพระเจ้าก็ได้แสดงออก โดยเริม
็
่อ สุดท้ายก็ความเชื่อ ตาม
่ ต้นกความเชื
ที่มีเขียนไว้แล้วว่า ‘คนชอบธรรมจะมีชีวิตดํารงอยูโ่ ดยความเชื่อ�
คนที่ได้รับความสว่างได้หน
ั กลับไปสู่ความมืด
เพราะว่า พระเจ้า ทรงสําแดงพระพิโรธของพระองค์ จากสวรรค์ ต่อ ความอธรรมและ
ความไม่ชอบธรรมทัง้ มวลของมนุษย์ ที่เอาความไม่ชอบธรรมนั ้นขัดขวางความจริง
18

จักรวาลพิสูจน์วา่ มีพระผู้ทรงสร้างที่ทรงพระชนม์อยู่

เหตุ ว่า เท่า ที่ จะรู จ
้ ัก พระเจ้า ได้ ก็ แจ ้ งอยู่ กับ ใจเขาทัง้ หลาย เพราะว่า พระเจ้า ได้ ทรง
โปรดสําแดงแก่ เขาแล้ว 20 ตัง้ แต่ เริม
่ สร้างโลกมาแล้ว สภาพที่ ไม่ปรากฏของพระองค์ นั ้น
คือฤทธานุภาพอันนิ รน
ั ดร์และเทวสภาพของพระเจ้า ก็ได้ปรากฏชัดในสรรพสิง่ ที่พระองค์
ได้ ทรงสร้าง ฉะนั ้นเขาทัง้ หลายจึงไม่มีข้อแก้ตัวเลย 21 เพราะถึงแม้วา่ เขาทัง้ หลายได้ รู จั
้ ก
พระเจ้า แล้ว เขาก็ มิได้ ถวายพระเกียรติ แด่ พระองค์ ให้สมกั บท ี่ ทรงเป็น พระเจ้า หรือ หาได้
ขอบพระคุณไม่ แต่เขากลับคิดในสิง่ ที่ไม่เป็นสาระ และจิตใจโง่เขลาของเขาก็มืดมัวไป
19

ความเข้าใจได้กลับกลายเป็นมืดไป ทางของพระเจ้าได้เสียไป
เขาจึงกลายเป็นคนโง่เขลาไป 23 และเขาได้เอาสง่าราศี
ของพระเจ้า ผู้ เป็น อมตะ มาแลกกับ รู ป มนุษย์ ที่ ต้องตายหรือ รู ป นก รู ปสัตว์สี ่ เท้า และรู ป
สัตว์เลื้อยคลาน
22 เขาอ้างตัวว่าเป็ นคนมีปั ญญา

พระเจ้าทรงมอบมนุษย์ไว้กับความบาป การนั บถือรู ปเคารพ รักร่วมเพศ และความเลว
ทราม
24 เหตุ ฉะนั ้น พระเจ้าจึงทรงปล่อยเขาให้ประพฤติ อุ ลามกตามราคะตัณหาในใจของเขา
ให้ เขากระทํา สิง่ ซึ่ง น่า อัปยศทางกายต่ อก ัน 25 เขาได้ เปล ี่ยนความจริง ของพระเจ้า ให้ เป็น
ความเท็จ และได้ นม ัส การและปรนนิ บั ติ สิ ่ง ที่ พระองค์ ได้ ทรงสร้างไว้แทนพระองค์ ผู้ ทรง
สร้าง ผู้ สมจะได้ รบ
ั ความสรรเสริญ เป็น นิ ตย์ เอเมน 26 เพราะเหตุ นี้ พระเจ้า จึง ทรงปล่อย
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ให้เขามี ราคะตัณหาอัน น่า อัปยศ แม้แต่ พวกผู้ หญิง ของเขาก็ เปล ี่ยนจากการสัมพันธ์ตาม
ธรรมชาติ ให้ผิดธรรมชาติไป 27 ฝ่ายผู้ชายก็เลิกการสัมพันธ์กับผูห
้ ญิงให้ถูกตามธรรมชาติ
เช่นกัน และเร่าร้อนด้วยไฟแห่งราคะตัณหาที่มีตอก
่ ัน ผูชายกั
้
บผู้ชายด้วยกันประกอบกิจอ
ันชัว่ ช้าอย่างน่าละอาย เขาจึงได้ รบ
ั ผลกรรมอันสมควรแก่ ความผิดของเขา 28 และเพราะ
เขาไม่เห็นชอบที่จะรู จ
้ ักพระเจ้า พระเจ้าจึงทรงปล่อยให้เขามีใจเลวทรามและประพฤติสิ่งที่
29
ไม่เหมาะสม พวกเขาเต็มไปด้วยสรรพการอธรรม การล่วงประเวณี ความชัว่ ร้าย ความ
โลภ ความมุ่ง ร้าย เต็ม ไปด้วยความอิจฉาริษยา การฆาตกรรม การวิวาท การล่อลวง การ
คิดร้าย พูดนิ นทา 30 ส่อเสียด เกลียดชังพระเจ้า หยาบคาย จองหอง อวดตัว ริทําชัว่ อย่าง
ใหม่ ไม่เชื่อฟังบิดามารดา 31 อปัญญา ไม่รักษาคําสัญญา ไม่มีความรักกัน ไม่ยอมคืนดีกัน
ปราศจากความเมตตา 32 แม้ เขาจะรู ก
้ ารพิพากษาของพระเจ้า ที่ วา่ คนทัง้ ปวงที่ ประพฤติ
เช่นนั ้นสมควรจะตาย เขาก็ ไม่เพียงประพฤติ เท่านั ้น แต่ ยังเห็นดี กับคนอื่นที ่ประพฤติ เช่น
นั ้นด้วย

2
พระเจ้าจะทรงพิพากษาเราทุกคน

1 เหตุฉะนั ้น

โอ มนุษย์เอ๋ย ไม่ว่าท่านจะเป็นใคร เมื่อท่านกล่าวโทษผู้อ่น
ื นั ้น ท่านไม่มีข้อ
แก้ตัวเลย เพราะเมื่อท่านกล่าวโทษผู้อื่น ท่านก็ได้กล่าวโทษตัวเองด้วย เพราะว่าท่านที่กล
่าวโทษเขาก็ ยงั ประพฤติ อยู่ อย่างเดียวกับ เขา 2 แต่ เรารู แน่
้ ว ่า การที่ พระเจ้า ทรงพิพากษา
3
ลงโทษคนที่ ประพฤติ เช่น นั ้ นก ็ เป็น ตามความจริง โอ มนุษย์ เอ๋ย ท่านที่ กล ่าวโทษคนที่
ประพฤติ เช่น นั ้น และท่านเองยัง ประพฤติ เช่น เดียวกับ เขา ท่านคิด หรือ ว่า ท่านจะพ้น จาก
การพิพากษาลงโทษของพระเจ้าได้ 4 หรือว่าท่านประมาทพระกรุ ณาคุณอันอด
ุ มและความ
อดกลัน
้ พระทัย และความอดทนของพระองค์ ท่านไม่รูหรื
้ อว่า พระกรุ ณาคุณของพระเจ้านั ้
นมุ่งที่จะชักนําท่านให้กลับใจใหม่ 5 แต่เพราะท่านใจแข็งกระด้างไม่ยอมกลับใจ ท่านจึงสํ่า
สมพระพิโรธให้ แก่ ตัว เองในวัน แห่ง พระพิโรธนั ้น ซึ่ง พระเจ้า จะทรงสําแดงการพิพากษา
ลงโทษที่เที่ยงธรรมให้ประจักษ์
ผู้ที่รักความชอบธรรม

พระองค์ จะ ทรง ประทาน แก่ ทุ ก คน ตาม ควร แก่ การก ระ ทํา ของ เขา 7 สําหรับ คน ที่
พากเพียรทําความดี แสวงหาสง่าราศี เกียรติ และความเป็นอมตะนั ้น พระองค์จะประทาน
ชี วิตน ิ รน
ั ดร์ให้ 8 แต่ พระองค์ จะทรงพระพิโรธ และลงพระอาชญาแก่ คนที ่ มัก ยกตนข่ มท
่านและไม่ เชื่อฟังความจริง แต่ เชื่อฟังความอธรรม 9 ความทุกข์เวทนาจะเกิดแก่ จิ ตใจทุก
คนที่ ประพฤติ ชัว่ แก่ พวกยิ วก ่อนและแก่ พวกต่างชาติ ด้วย 10 แต่ สง่า ราศี เกียรติ และ
สันติสุขจะเกิดมีแก่ทุกคนที่ประพฤติดี แก่พวกยิวก่อนและแก่พวกต่างชาติด้วย 11 เพราะ
ว่า พระเจ้า ไม่ ได้ ทรงเห็น แก่ หน ้า ผู้ ใดเลย 12 เพราะคนทัง้ หลายที่ ไม่มี พระราชบัญญัติ และ
ทําบาปจะต้องพินาศโดยไม่ อา้ งพระราชบัญญั ติ และคนทัง้ หลายที่ มี พระราชบัญญัติ และ
ทําบาปก็ จะต้องถูก พิพากษาตามพระราชบัญญั ติ 13 (เพราะว่า คนที่ เพียงแต่ ฟัง พระราช
บัญญั ติ เท่านั ้น หาใช่ ผู้ ชอบธรรมจําเพาะพระพักตร์พระเจ้า ไม่ แต่ คนที ่ ประพฤติ ตามพระ
ราชบัญญั ติ ต่างหากเป็น ผู้ ชอบธรรม 14 เพราะเมื่อ ชนต่างชาติ ซ่ึง ไม่ มี พระราชบัญญัติ ได้
ประพฤติ ตามพระราชบัญญั ติ โดยปกติ วิสัย คนเหล่า นี้ แม้ ไม่มี พระราชบัญญัติ ก็ เป็น พระ
ราชบัญญัติแก่ตัวเอง 15 คือแสดงให้เห็นการกระทําที่เป็นตามพระราชบัญญัตินั ้นมีจารึกอ
6
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ยู่ในจิตใจของเขา และใจสํานึ กผิดชอบก็เป็นพยานของเขาด้วย ความคิดขัดแย้งต่างๆของ
เขานั ้น แหละ จะกล่าวโทษตัว หรือ อาจจะแก้ตัว ให้เขา) 16 ในวันที ่ พระเจ้า จะทรงพิพากษา
ความลับของมนุษย์โดยพระเยซูคริสต์ ทัง้ นี้ ตามข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าได้ประกาศนั ้น
พิธเข
ี ้าสุหนัตและความชอบธรรมแต่ภายนอก
17 ดู เถิด

ท่านเรียกตัวเองว่า ยิว และพึ่งพระราชบัญญัติ และยกพระเจ้าขึ้นอวด 18 และ
ว่า ท่านรู จ
้ ัก พระทัย ของพระองค์ และเห็น ชอบในสิง่ ที่ ประเสริฐ เพราะว่า ท่านได้ เรียนรู ใน
้
19
พระราชบัญญั ติ และท่านมัน
่ ใจว่า ท่านเป็น ผู้ จูง คนตาบอด เป็น ความสว่างให้ แก่ คน
ทัง้ หลายที่ อยู่ในความมืด 20 เป็นผู้สอนคนโง่ เป็ นครูของเด็ก เพราะท่านมี แบบอย่างของ
ความรู แ
้ ละความจริง ในพระราชบัญญั ติ นั ้น 21 ฉะนั ้น ท่านซึ่ง เป็น ผู้ สอนคนอื่น จะไม่ สอน
ตัว เองหรือ เมื่อ ท่านเทศนาว่า ไม่ ควรลัก ทรัพย์ ตั วท ่านเองลัก หรือ เปล่า 22 ท่านผู้ ที่ สอน
ว่าไม่ควรล่วงประเวณี ตั วท่านเองล่วงประเวณี หรือเปล่า ท่านผู้รงั เกียจรู ปเคารพ ตั วท่าน
เองปล้ นว ิ หารหรือ เปล่า 23 ท่านผู้ โอ้ อวดในพระราชบัญญั ติ ตั วท ่านเองยัง ลบหลู่ พระเจ้า
ด้วยการละเมิดพระราชบัญญัติ หรือเปล่า 24 เพราะมีเขียนไว้แล้วว่า ‘คนต่างชาติ พู ดหมิน
่
ประมาทต่อ พระนามของพระเจ้า ก็ เพราะท่านทัง้ หลาย� 25 ถ้า ท่านรักษาพระราชบัญญั ติ
พิธเข
ี ้าสุ หนัตก็เป็นประโยชน์ จริง แต่ถ้าท่านละเมิดพระราชบัญญัติ การที่ท่านเข้าสุ หนัตนั ้
นก็เหมือนกับว่าไม่ได้เข้าเลย 26 เหตุฉะนั ้น ถ้าผู้ที่ ไม่ได้เข้าสุ หนัตยังรักษาความชอบธรรม
แห่ง พระราชบัญญั ติ แล้ว การที่ เขาไม่ ได้ เข ้าสุ หน ั ตน น
ั ้ จะถือ เหมือนกับ ว่า เขาได้ เข ้าสุ หน
ัต แล้ว ไม่ ใช่ หรือ 27 และคนทัง้ หลายที่ ไม่ เข ้าสุ หน ัต ซึ่ง เป็น ตามธรรมชาติ อยู่ แล้ว แต่ ได้ ทํา
ตามพระราชบัญญัติ เขาจะปรับโทษท่านผูมี
้ ประมวลพระราชบัญญัติและได้เข้าสุหนัตแล้ว
แต่ ยัง ละเมิด พระราชบัญญั ติ นั ้น 28 เพราะว่า ยิว แท้ มิใช่ คนที ่ เป็น ยิว แต่ ภายนอกเท่านั ้น
และการเข้าสุ หนัตแท้ ก็ ไม่ใช่การเข้าสุ หนัตซึ่งปรากฏที่ เนื้ อหนั งเท่านั ้น 29 คนที ่เป็นยิวแท้
คือ คนที่ เป็น ยิว ภายใน และการเข้า สุ หน ัต แท้ นั้น เป็น เรือ
่ งของจิตใจตามจิต วิญญาณ มิใช่
ตามตัวบทบัญญัติ คนอย่างนั ้นพระเจ้าสรรเสริญ มนุษย์ไม่สรรเสริญ

3
พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานพระพรอันพิเศษแก่พวกยิว
พวกยิวจะได้เปรียบคนอื่นอย่างไร และการเข้าสุหนัตนน
ั ้ จะมีประโยชน์ อะไร
2 มี ประโยชน์ มากในทุก สถาน เป็ น ต้ นว ่า พวกยิว ได้ เป็ น ผู้รบ
ั มอบให้ รก
ั ษาพระดํารัส ของ
พระเจ้า 3 ถึ งม ี บางคนไม่ เชื่อ ความไม่ เชื่อ ของเขานั ้น จะทําให้ ความสัตย์ ซื่อ ของพระเจ้า
ไร้ประโยชน์ หรือ 4 ขอพระเจ้า อย่า ยอมให้ เป็น เช่น นั ้น เลย ถึง แม้ ทุ กคนจะพู ดม ุ สาก ็ ขอให้
พระเจ้า ทรงสัตย์ จร ิง เถิด ตามที่ มี เข ียนไว้ แล ้ วว ่า ‘เพื่อ พระองค์ จะได้ ปรากฏว่า ทรงเป็น
ผู้ สัตย์ซื่อ ในพระดํารัส ทัง้ หลายของพระองค์ และทรงมี ชย
ั เมื่อ เขาวินิจฉั ย พระองค์� 5 แต่
ถ้า ความอธรรมของเราเป็น เหตุ ให้ เห ็น ความชอบธรรมของพระเจ้า เราจะว่า อย่างไร จะ
ว่าพระเจ้าทรงลงอาญาโดยไม่ยุติธรรมอย่างนั ้นหรือ (ข้าพเจ้าพูดอย่างมนุษย์� 6 พระเจ้า
ไม่ ทรงโปรดให้ เป็น เช่น นั ้น เลย เพราะถ้า เป็น เช่น นั ้น แล้ว พระเจ้า จะทรงพิพากษาโลกได้
อย่างไร 7 เพราะ ถ้า ความ จริง ของ พระเจ้า ปรากฏ มาก ยิง่ ขึ้น เพราะ เหตุ ความ อสัตย์ ของ
ข้าพเจ้า เป็ นที ่ ให้ เก ิด เกียรติยศแด่ พระองค์ แล้ว ทําไมเขาจึง ยัง ลงโทษข้าพเจ้า ว่า เป็น คน
บาป 8 และทําไมเราจึง ไม่ ทําความชัว่ เพื่อ ความดี จะได้ เกิด ขึ้น (ตามที่ เราได้ ถู กกล่า วร้าย
1 ถ้าเช่นนั ้น
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และตามที่ บางคนยืน ยั นว ่า เราได้ กล ่า วอย่างนั ้น� พระอาชญาของคนเช่น นั ้ นก ็ ยุติ ธรรม
แล้ว
ทุกคนเป็นคนบาป
9 ถ้าเช่นนั ้นจะเป็ นอย่างไร

พวกเราจะได้เปรียบกว่าพวกเขาหรือ เปล่าเลย เพราะเราได้
ชี้แจงให้เห็นแล้วว่า ทัง้ พวกยิวและพวกต่างชาติต่างก็อยู่ใต้อํานาจของบาปทุกคน 10 ตาม
ที่มีเขียนไว้แล้วว่า ‘ไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมสักคนเดียว ไม่มีเลย 11 ไม่มีคนที่เข้าใจ ไม่มี
คนที ่ แสวงหาพระเจ้า 12 เขาทุก คนหลงทางไปหมด เขาทัง้ ปวงเป็น คนไร้ค่า เหมือนกัน ทัง้
สิน
้ ไม่มีสักคนเดียวที่ ทําดี ไม่มีเลย 13 ลําคอของเขาคือหลุมฝังศพที่ เปิ ดอยู่ เขาใช้ลิน
้ ของ
เขาในการล่อลวง ภายใต้ริมฝีปากของเขามีพิษของงูร้าย 14 ปากของเขาเต็มด้วยคําแช่งด
่า และคํา ขมขื่น 15 เท ้า ของเขาว่องไวในการทําให้ นองเลือด 16 ในทางเดิน ของเขามี ความ
พินาศและความทุกข์ 17 และเขาไม่ รู ้จัก ทางแห่ง สันติ สุข 18 ในแววตาของเขาไม่ มี ความ
เกรงกลัวพระเจ้า� 19 บัดนี้ เรารู แล
้ ้วว่าพระราชบัญญัติ ทุ กข้อที่ ได้ กล่าวนั ้น ก็ได้ กล่าวแก่
คนเหล่านั ้ นที ่ อยู่ ใต้ พระราชบัญญัติ เพื่อ ปิดปากทุก คน และเพื่อ ให้ มนุษย์ ทุ กคนในโลกมี
ความผิด จําเพาะพระพักตร์พระเจ้า 20 เพราะฉะนั ้น จึง ไม่ มี เนื้ อ หนั ง คนหนึ่ ง คนใดเป็น ผู้
ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าได้ โดยการประพฤติ ตามพระราชบัญญัติ เพราะว่า
โดยพระราชบัญญัตินั ้นเราจึงรู จ
้ ักบาปได้
ความชอบธรรมโดยความเชื่อ
แต่ บัดนี้ ได้ ปรากฏแล้ วว ่า ความชอบธรรมของพระเจ้า นั ้น ปรากฏนอกเหนื อ พระราช
บัญญัติ ซึ่งพระราชบัญญัติกับพวกศาสดาพยากรณ์ เป็นพยานอยู่
21

พระราชบัญญัติมัน
่ คงยิง่ ขึ้นด้วยความชอบธรรมของพระคริสต์

คือ ความชอบธรรมของพระเจ้า ซึ่ง ทรงประทานโดยความเชื่อ ในพระเยซู คริสต์ สํา หรั
บทุกคนและแก่ ทุ กคนที่ เชื่อ เพราะว่าคนทัง้ หลายไม่ ต่างกัน 23 เหตุ ว่าทุกคนทําบาป และ
เสื่อมจากสง่าราศี ของพระเจ้า 24 แต่ พระเจ้าทรงพระกรุณาให้เราเป็นผู้ชอบธรรม โดยไม่
คิ ดม ูล ค่า โดยที่ พระเยซู คริสต์ ทรงไถ่ เราให้ พ้น บาปแล้ว 25 พระเจ้า ได้ ทรงตัง้ พระเยซู ไว้
ให้ เป็ นที ่ ลบล้างพระอาชญา โดยความเชื่อ ในพระโลหิต ของพระองค์ เพื่อ สําแดงให้ เห ็น
ความชอบธรรมของพระองค์ ในการที่ พระเจ้า ได้ ทรงอดกลัน
้ พระทัย และทรงยกบาปที่ ได้
ทํา ไปแล้ วน น
ั ้ 26 และเพื่อ จะสําแดงความชอบธรรมของพระองค์ ในปัจจุบัน นี้ ว่า พระองค์
ทรงเป็น ผู้ ชอบธรรม และทรงโปรดให้ ผู้ ที่ เชื่อ ในพระเยซู เป็น ผู้ ชอบธรรมด้วย 27 เมื่อ เป็น
เช่นนั ้นแล้วเราจะเอาอะไรมาอวด ก็หมดหนทาง จะอ้างหลักอะไรว่าหมดหนทาง อ้างหลัก
การประพฤติหรือ ไม่ใช่ แต่ต้องอ้างหลักของความเชื่อ 28 เหตุฉะนั ้นเราทัง้ หลายสรุ ปได้ว่า
คนหนึ่ ง คนใดจะเป็น คนชอบธรรมได้ ก็ โดยอาศัย ความเชื่อ นอกเหนื อ การประพฤติ ตามพ
ระราชบัญญัติ 29 หรือว่าพระเจ้านั ้นทรงเป็นพระเจ้าของยิวพวกเดียวเท่านั ้นหรือ พระองค์
ไม่ ทรงเป็น พระเจ้า ของชนต่างชาติ ด้วยหรือ ถู กแล้ว พระองค์ ทรงเป็น พระเจ้า ของชนต่าง
ชาติด้วย 30 เพราะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าองค์เดียว และพระองค์จะทรงโปรดให้คนที่เข้าสุ
หน ัต เป็น คนชอบธรรมโดยความเชื่อ และจะทรงโปรดให้คนที ่ ไม่ ได้ เข ้าสุ หน ัต เป็น คนชอบ
ธรรมก็ เพราะความเชื่ อด ุ จกัน 31 ถ้า เช่น นั ้น เราลบล้างพระราชบัญญั ติด ้วยความเชื่อ หรือ
ขอพระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่นนั ้นเลย เรากลับสนั บสนุนพระราชบัญญัติเสียอีก
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อับราฮัมผู้เป็นแบบอย่าง
เราจะว่าอับราฮัมบรรพบุรุษของเราได้ประโยชน์ อะไรตามเนื้ อหนั งเล่า

1 ถ้าเช่นนั ้น

พระเจ้าไม่ทรงถือโทษบาปต่อคนชอบธรรม
เพราะถ้า อับ ราฮัม เป็น ผู้ ชอบธรรมโดยการกระทํา ท่านก็ มี ทางที่ จะอวดได้ แต่ มิใช่
จําเพาะพระพักตร์พระเจ้า 3 ด้วยว่าพระคัมภีรว์ า่ อย่างไร ก็ว่า ‘อับราฮัมได้เชื่อพระเจ้า และ
พระองค์ ทรงนั บ ว่า เป็น ความชอบธรรมแก่ ท่าน � 4 ดัง นั ้น คนที่ อาศัย การกระทํา ก็ ไม่ ถือว่า
บําเหน็ จที่ได้นั ้นเป็นเพราะพระคุณ แต่ถือว่า บําเหน็ จนัน
้ เป็นค่าแรงของงานที่ได้ทํา 5 ส่วน
คนที่มิได้อาศัยการกระทํา แต่ได้เชื่อในพระองค์ ผูทรงโปรดให้
้
คนอธรรมเป็นคนชอบธรรม
ได้ ความเชื่อของคนนั ้นต้องนั บว่าเป็นความชอบธรรม 6 ดังที่ดาวิดได้กล่าวถึงความสุขของ
คนที่พระเจ้าได้ทรงโปรดให้เป็นคนชอบธรรม โดยมิได้อาศัยการกระทํา 7 ว่า ‘คนทัง้ หลาย
ซึ่ง พระเจ้า ทรงโปรดยกความชัว่ ช้า ของเขาแล้ว และพระเจ้า ทรงกลบเกลื่อนบาปของเขา
แล้วก็เป็นสุข 8 บุคคลที่องค์พระผู้เป็นเจ้ามิได้ทรงถือโทษบาปของเขาก็เป็นสุข�
2

ความรอดของอับราฮัมเป็นแบบอย่างแก่ทัง้ ชาวยิวและชาวต่างชาติ
ถ้า เช่น นั ้น ความสุ ขม ี แก่ คนที ่ เข ้าสุ หน ัต พวกเดียวหรือ หรือ ว่า มี แก่ พวกที่ มิได้ เข ้าสุ
หน ั ตด ้วย เพราะ เรา กล่าว ว่า “เพราะ ความ เชื่อ นั ้น เอง ทรง ถือว่า อับ รา ฮัม เป็น คน ชอบ
ธรรม� 10 แต่ พระเจ้า ทรงถือ อย่างไร เมื่อ ท่านเข้า สุ หน ัต แล้ว หรือ หรือ เมื่อ ยัง ไม่ ได้ เข้า
สุหนั ต มิใช่ เมื่อ ท่านเข้า สุ หน ัต แล้ว แต่ เมื่อ ท่านยัง ไม่ ได้ เข้า สุหนั ต 11 และท่านได้ เข ้าสุ หน
ัตเป็นเครือ
่ งหมายสําคัญ เป็นตราแห่งความชอบธรรม ซึ่งเกิดโดยความเชื่อที่ ท่านได้มีอยู่
เมื่อท่านยังไม่ได้เข้าสุหนั ต เพื่อท่านจะได้เป็นบิดาของคนทัง้ ปวงที่เชื่อ ทัง้ ที่เมื่อเขายังไม่ได้
เข้าสุหนั ต เพื่อจะถือว่าเป็นผู้ชอบธรรมด้วย 12 และเพื่อท่านจะเป็นบิดาของคนเหล่านั ้ นที่
เข้าสุหนั ต ที่ มิได้ เพียงแต่ เข้าสุ หนัตเท่านั ้น แต่ มีความเชื่อตามแบบของอับราฮัมบิดาของ
เราทัง้ หลาย ซึ่งท่านมีอยูเมื
่ ่ อท่านยังไม่ได้เข้าสุหนั ต
9

เรารับเอาพระสัญญาโดยความเชื่อ
เพราะว่า พระสัญญาที่ ประทานแก่ อบ
ั ราฮัม และผู้ สืบ เชื้อ สายของท่าน ที่ ว่า จะได้ ทัง้
พิภพเป็น มรดกนั ้น ไม่ ได้ มี มาโดยพระราชบัญญั ติ แต่ มี มาโดยความชอบธรรมที่ เก ิด จาก
ความเชื่อ 14 เพราะถ้าเขาเหล่านั ้นที่ถือตามพระราชบัญญัติจะเป็นทายาท ความเชื่อก็ไม่มี
ประโยชน์ อะไร และพระสัญญาก็เป็นอันไร้ประโยชน์ 15 เพราะพระราชบัญญัตินั ้นกระทําให้
ทรงพระพิโรธ แต่ ที่ ใดไม่ มี พระราชบัญญัติ ที่ นั ่ นก็ไม่มีการละเมิดพระราชบัญญัติ 16 ด้วย
เหตุ นี้ เองการที่ ได้ รับ มรดกนั ้น จึง ขึ้น อยู่ กับ ความเชื่อ เพื่อ จะได้ เป็น ตามพระคุ ณ เพื่อ พระ
สัญญานั ้นจะเป็นทีแน่
่ ใจแก่ผูสื
้ บเชื้อสายของท่านทุกคน มิใช่แก่ผูสื
้ บเชื้อสายที่ถือพระราช
บัญญั ติ พวกเดียว แต่ แก่ คนที ่ มี ความเชื่อ เช่น เดียวกับ อับ ราฮัม ผู้ เป็น บิดาของพวกเราทุก
คน 17 (ตามที่ มี เข ียนไว้แล ้ วว ่า ‘เราได้ ให้ เจ้ าเป็น บิดาของประชาชาติ มากมาย �) ต่อ พระ
พักตร์พระองค์ที่ท่านเชื่อ คือพระเจ้าผู้ทรงให้คนทีต
่ ายแล้วฟื้ นชีวต
ิ ขึ้นมา และทรงเรียกสิง่
ของที่ยงม
ั ได้
ิ เป็นให้เป็นขึ้น 18 ฝ่ายอับราฮัมนน
ั ้ เมื่อไม่มีหวังซึ่งเป็นทีน
่ ่าไว้ใจก็ยงั ได้เชื่อไว้ใจ
มี ความหวัง ว่า จะได้ เป็น บิดาของประชาชาติ มากมาย ตามคํา ที่ ได้ ตรัส ไว้แล ้ วว ่า ‘เชื้อ สาย
ของเจ้าจะเป็นเช่นนั ้น� 19 และความเชื่อของท่านมิได้หย่อนถอยลง ถึงแม้อายุของท่านได้
ประมาณร้อยปี แล้ว ท่านก็ มิได้ คิดว่าร่างกายของท่านเปรียบเหมือนตายแล้ว และมิได้ คิด
ว่า ครรภ์ นางซาราห์ เป็น หมัน 20 ท่านมิ ได้ หวัน
่ ไหวแคลงใจในพระสัญญาของพระเจ้า แต่
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21 ท่านเชื่อมันว
่ ่า

ท่านมีความเชื่อมัน
่ คงยิง่ ขึ้น จึงถวายเกียรติยศแด่พระเจ้า
พระองค์ทรง
ฤทธิส
์ ามารถกระทําให้สําเร็จได้ตามที่พระองค์ตรัสสัญญาไว้ 22 ด้วยเหตุนี้เอง พระเจ้าทรง
ถือว่าความเชื่อของท่านเป็นความชอบธรรมแก่ท่าน 23 แต่คําว่า ‘ทรงนั บว่าเป็นความชอบ
ธรรมแก่ ท่าน � นั ้น มิได้ เข ียนไว้สํา หรับท ่านแต่ ผู้ เดียว 24 แต่ สําหรับ พวกเราด้วย จะทรง
ถือว่า เราเป็น คนชอบธรรม คือ เราที่ เชื่อ วางใจในพระองค์ ผู้ ทรงให้ พระเยซู องค์ พระผู้ เป็น
เจ้าของเราฟื้ นขึ้น จากความตาย 25 คือ พระองค์ ผู้ ทรงถูก มอบไว้เพราะการละเมิด ของเรา
และได้ทรงฟื้ นขึ้นจากความตายเพื่อให้เราเป็นคนชอบธรรม

5
พระพรแห่งความชอบธรรม
เหตุ ฉะนั ้น เมื่อ เราเป็น คนชอบธรรมเพราะความเชื่อ แล้ว เราจึ งม ี สันติ สุข กับ พระเจ้า
ทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา 2 โดยทางพระองค์ เราจึงได้เข้าในร่มพระคุณ
ที่ เรายืนอยู่โดยความเชื่อ และเราชื่นชมยินดี ในความหวังใจว่าจะได้ มีส่วนในสง่าราศี ของ
พระเจ้า 3 ยิง่ กว่า นั ้น เราชื่นชมยินดี ในความทุกข์ ยากด้วย เพราะเรารู ้วา่ ความทุกข์ ยาก
นั ้น ทําให้ เก ิด ความอดทน 4 และความอดทนทําให้ เก ิ ดม ี ประสบการณ์ และประสบการณ์
ทําให้เกิดมีความหวังใจ 5 และความหวังใจมิได้ ทําให้เกิดความละอาย เพราะเหตุ วา่ ความ
รักของพระเจ้าได้ หลัง่ ไหลเข้าสู่ จิ ตใจของเรา โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งพระองค์ ได้
ประทานให้แก่เราแล้ว 6 ขณะเมื่อเรายังขาดกําลัง พระคริสต์ก็ได้ทรงสิน
้ พระชนม์เพื่อช่วย
คนอธรรมในเวลาที่เหมาะสม 7 ไม่ใคร่จะมีใครตายเพื่อคนชอบธรรม แต่บางทีจะมีคนอาจ
ตายเพื่อ คนดี ก็ได้ 8 แต่ พระเจ้า ทรงสําแดงความรัก ของพระองค์ แก่ เราทัง้ หลาย คือ ขณะ
ที่ เรายัง เป็น คนบาปอยู่ นั ้น พระคริสต์ ได้ ทรงสิน
้ พระชนม์ เพื่อ เรา 9 เพราะเหตุ นั้น เมื่อ เรา
เป็น คนชอบธรรมแล้ว โดยพระโลหิต ของพระองค์ ยิง่ กว่า นั ้น เราจะพ้น จากพระพิโรธโดย
พระองค์ 10 เพราะว่า ถ้า ขณะที่ เรายัง เป็น ศั ตรู เราได้ กล ับ คืนดี กับ พระเจ้า โดยที่ พระบุตร
ของพระองค์สิน
้ พระชนม์ ยิง่ กว่านั ้นอีกเมื่อเรากลับคืนดีแล้ว เราก็จะรอดโดยพระชนม์ชีพ
ของพระองค์แน่ 11 มิใช่เพียงเท่านั ้น เราทัง้ หลายยังชื่นชมยินดีในพระเจ้าโดยทางพระเยซู
คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา เพราะโดยพระองค์นั้นเราจึงได้กลับคืนดีกับพระเจ้า
1

ความผิดบาปโดยอาดัม ความชอบธรรมโดยพระคริสต์
เหตุ ฉะนั ้น เช่น เดีย วกั บท ี่ บาปได้ เข ้า มาในโลกเพราะคนๆเดียว และความตายก็ เก
ิ ดมา เพราะ บาป นั ้น และ ความ ตาย ก็ ได้ แผ่ ไป ถึง มวล มนุษย์ ทุก คน เพราะ มนุษย์ ทุ ก คน
ทําบาป 13 (บาปได้ มี อยู่ ในโลกแล้ วก ่อ นมี พระราชบัญญัติ แต่ ที่ ใดไม่ มี พระราชบัญญัติ ก็
ไม่ ถือว่า มี บาป 14 อย่างไรก็ตามความตายก็ ได้ ครอบงํา ตลอดมาตัง้ แต่ อาด ัม จนถึง โมเสส
แม้ คนที ่ มิได้ ทําบาปอย่างเดียวกับ การละเมิด ของอาดัม ผู้ ซึ่ง เป็น แบบของผู้ ที่ จะเสด็จ มา
ภายหลัง 15 แต่ของประทานแห่งพระคุณนั ้นหาเป็นเช่นความละเมิดนั ้นไม่ เพราะว่าถ้าคน
เป็ นอ ัน มากต้องตายเพราะการละเมิด ของคนๆเดียว มากยิง่ กว่า นั ้น พระคุณ ของพระเจ้า
และของประทานโดยพระคุณ ของพระองค์ ผู้ เดียวนั ้น คือ พระเยซู คริสต์ ก็ มี บริบูรณ์ แก่
คนเป็ นอ ัน มาก 16 และของประทานนั ้ นก ็ ไม่ เหมือนกับ ผลซึ่ง เกิด จากบาปของคนนั ้น คน
เดียว เพราะว่าการพิพากษาที่เกิดขึ้นเนื่ องจากการละเมิดเพียงครัง้ เดียวนั ้น ได้นําไปสู่การ
ลงโทษ แต่ของประทานภายหลังการละเมิดหลายครัง้ นั ้นนําไปสู่ความชอบธรรม 17 เพราะ
ว่า ถ้า โดยการละเมิด ของคนนั ้น คนเดียว เป็น เหตุ ให้ ความตายครอบงํา อยู่ โดยคนนั ้น คน
เดียว มากยิง่ กว่า นั ้น คนทัง้ หลายที่ รบ
ั พระคุณ อัน ไพบูลย์ และรับ ของประทานแห่ง ความ
12
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ชอบธรรม ก็จะดํารงชีวต
ิ และครอบครองโดยพระองค์ผู้เดียว คือพระเยซู คริสต์) 18 ฉะนั ้น
การพิพากษาลงโทษได้ มาถึง คนทัง้ ปวงเพราะการละเมิด ของคนๆเดียวฉั นใด ความชอบ
ธรรมของพระองค์ ผู้เดียวก็ นําของประทานแห่งพระคุณมาถึงทุกคนฉั นนั ้น คือความชอบ
ธรรมแห่งชีวต
ิ 19 เพราะว่าคนเป็ นอันมากเป็นคนบาปเพราะคนๆเดียวที่ มิได้ เชื่อฟังฉั นใด
คนเป็ นอ ัน มากก็ เป็น คนชอบธรรมเพราะพระองค์ ผู้ เดียวที่ ได้ ทรงเชื่อ ฟัง ฉั น นั ้น 20 เมื่ อม ี
พระราชบัญญัติ ก็ ทําให้มี การละเมิด พระราชบัญญั ติ ปรากฏมากขึ้น แต่ ที่ ใดมี บาปปรากฏ
มากขึ้น ที่ นั ่น พระคุณ ก็ จะไพบูลย์ ยิง่ ขึ้น 21 เพื่อ ว่า บาปได้ ครอบงํา ทําให้ ถึง ซึ่ง ความตาย
ฉั นใด พระคุณก็ ครอบงําด้วยความชอบธรรมให้ถึงซึ่งชีวตน
ิ ิรน
ั ดร์ โดยทางพระเยซู คริสต์
องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราฉั นนั ้น

6
การตายฝ่ายความบาป แต่มีชีวิตฝ่ายพระคริสต์
ควรเราจะอยู่ในบาปต่อไปเพื่อให้พระคุณมีมากยิง่ ขึ้น
หรือ 2 ขอพระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่นนั ้นเลย พวกเราที่ตายต่อบาปแล้ว จะมีชีวิตในบาปต่อ
ไปอย่างไรได้ 3 ท่านไม่ รู หรื
้ อ ว่า เราทัง้ หลายที่ ได้ รับ บัพ ติศ มาเข้า ในพระเยซู คริสต์ ก็ได้ รับ
บัพติศมานั ้นเข้าในความตายของพระองค์ 4 เหตุฉะนั ้นเราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้วโดย
การรับบัพติศมาเข้าส่วนในความตายนั ้น เหมือนกับที่พระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมา
จากความตาย โดยเดชพระรัศมี ของพระบิดาอย่างไร เราก็ จะได้ ดําเนิ น ตามชีวต
ิ ใหม่ ด้วย
อย่างนั ้น 5 เพราะว่าถ้าเราเข้าสนิ ทกับพระองค์ แล้วในการตายอย่างพระองค์ เราก็ จะเป็น
ขึ้นมาอย่างพระองค์ได้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายด้วย 6 เราทัง้ หลายรู แล
้ ้วว่า มนุษย์เก่า
ของเรานั ้นได้ ถู กตรึงไว้กับพระองค์ แล้ว เพื่อตั วที่บาปนั ้นจะถูกทําลายให้สิ ้นไป เพื่อเราจะ
ไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไป 7 เพราะว่าผู้ที่ตายแล้วก็พ้นจากบาป 8 แต่ถ้าเราตายแล้วกับ
พระคริสต์ เราเชื่อว่าเราจะมีชีวิตอยูก
่ ับพระองค์ด้วย 9 เราทัง้ หลายรูอยู
้ ว่
่ า พระคริสต์ที่ทรง
ถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากตายแล้วนน
ั ้ จะหาตายอีกไม่ ความตายหาครอบงําพระองค์ต่อไปไม่
10 ด้วยว่า ซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงตายนั ้น พระองค์ ได้ ทรงตายต่อ บาปหนเดียว แต่ ซึ่ง พระองค์
ทรงมีชีวิตอยูนั
่ ้น พระองค์ทรงมีชีวิตเพื่อพระเจ้า
1 ถ้า เช่น นั ้น แล้ว เราจะว่า อย่างไร

ทาสแห่งความชอบธรรม

11 เหมือนกัน เช่นนั ้นแหละ

ท่านทัง้ หลายจงถือว่า ท่านได้ ตายต่อบาปและมีชีวิตอยู่เพื่อ
พระเจ้า ในพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา 12 เหตุ ฉะนั ้นอย่าให้บาปครอบงํากาย
ที่ ต้องตายของท่าน ซึ่ง ทําให้ ต้องเชื่อ ฟัง ตัณหาของกายนั ้น 13 อย่า ยกอวัยวะของท่านให้
แก่ บาป ให้เป็นเครือ
่ งใช้ในการอธรรม แต่ จงถวายตัวของท่านแด่ พระเจ้า เหมือนหนึ่ งคน
ที่ เป็น ขึ้น มาจากความตายแล้ว และจงให้ อวัยวะของท่านเป็น เครือ
่ งใช้ ในการชอบธรรม
ถวายแด่ พระเจ้า 14 เพราะว่า บาปจะมี อาํ นาจเหนื อ ท่านทัง้ หลายต่อ ไปก็ หามิได้ เพราะว่า
ท่านทัง้ หลายมิได้อยูใต้
่ พระราชบัญญัติ แต่อยูใต้
่ พระคุณ 15 ถ้าเช่นนั ้นจะเป็นอย่างไรต่อไป
เราจะทําบาปเพราะมิได้อยูใต้
่ พระราชบัญญัติแต่อยูใต้
่ พระคุณกระนั ้นหรือ ขอพระเจ้าอย่า
ยอมให้เป็นเช่นนั ้นเลย 16 ท่านทัง้ หลายไม่รู หรื
้ อว่า ท่านจะยอมตัวรับใช้เชื่อฟังคําของผู้ใด
ท่านก็ เป็น ทาสของผู้ ที่ ท่านเชื่อ ฟัง นั ้น คือ เป็น ทาสของบาปซึ่ง นํา ไปสู่ ความตาย หรือ เป็น
ทาสของการเชื่อฟังซึ่งนําไปสู่ความชอบธรรม 17 แต่จงขอบพระคุณพระเจ้าเพราะว่าเมื่อก
่อนนั ้นท่านเป็นทาสของบาป แต่บัดนี้ ท่านมีใจเชื่อฟังหลักคําสอนนั ้นซึ่งทรงมอบไว้แก่ท่าน
18 เมื่อท่านพ้นจากบาปแล้ว ท่านก็ได้กลายเป็ นทาสของความชอบธรรม 19 ข้าพเจ้ายกเอา
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ตัวอย่างมนุษย์มาพูด เพราะเหตุเนื้ อหนั งของท่านอ่อนกําลัง เพราะท่านเคยให้อวัยวะของ
ท่านเป็น ทาสของการโสโครกและของความชัว่ ช้า ซ้อนชัว่ ช้า ฉั นใด บัดนี้ ท่านจงให้ อวัยวะ
ของท่านเป็น ทาสของความชอบธรรม เพื่อ ให้ ถึง ความบริสุทธิ ์ ฉั น นั ้น 20 เพราะเมื่อ ท่าน
ทัง้ หลายเป็น ทาสของบาป ความชอบธรรมก็ ไม่ ได้ ครอบครองท่าน 21 ขณะนั ้น ท่านได้ ผล
ประโยชน์ อะไรในการเหล่า นั ้น ซึ่ งบ ัด นี้ ท่านทัง้ หลายก็ ละอาย ด้วยว่าที่ สุดท้ายของการเห
ล่านั ้นก็คือความตาย 22 แต่เดีย
๋ วนี้ ท่านทัง้ หลายพ้นจากการเป็นทาสของบาป และกลับมา
เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าแล้ว ผลที่ท่านได้รบก
ั ็คือความบริสุทธิ์ และผลสุดท้ายคือชีวตน
ิ ิ รน
ั
ดร์ 23 เพราะว่า ค่า จ้างของความบาปคือ ความตาย แต่ ของประทานของพระเจ้า คือ ชี วิตน ิ
รันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

7
การยอมตามพระคริสต์อย่างไม่เลิกร้าง
พี่ น้ องทัง้ หลาย ท่านไม่ รู หรื
้ อ (ข้าพเจ้า พู ดก ับ คนที่ รู พระราชบั
้
ญญัติ แล้ว) ว่า พระราช
บัญญั ติ นั ้ นม ี อาํ นาจเหนื อมนุษย์ เฉพาะในขณะที่ ยั งม ี ชี วิตอยู่ เท่านั ้น 2 เพราะว่า ผู้ หญิง ที่
สามียังมีชีวิตอยู่นั้นต้องอยู่ใต้ พระราชบัญญัติว่าด้วยประเพณี สามีภรรยา แต่ ถ้าสามีตาย
ผู้ หญิง นั ้ นก ็ พ้น จากพระราชบัญญั ติว ่า ด้วยประเพณี สามี ภรรยา 3 ฉะนั ้น ถ้า ผู้ หญิง นั ้น ไป
แต่งงานกับชายอื่นในเมื่อสามียงม
ั ีชีวิตอยู่ นางก็ได้ชื่อว่าเป็นหญิงล่วงประเวณี แต่ถ้าสามี
ตายแล้ว นางก็ พ้นจากพระราชบัญญัติ นั ้น แม้ นางไปแต่งงานกับชายอื่นก็หาผิดประเวณี
ไม่ 4 เช่น นั ้น แหละ พี่ น้ องทัง้ หลายของข้าพเจ้า ท่านทัง้ หลายได้ ตายจากพระราชบัญญั ติ
ทางพระกายของพระคริสต์ด้วย เพื่อท่านจะตกเป็นของผู้อื่น คือของพระองค์ผู้ทรงฟื้ นขึ้น
มาจากความตายแล้ว เพื่อ เราทัง้ หลายจะได้ เก ิด ผลถวายแด่ พระเจ้า 5 เพราะว่า เมื่อ เรา
เคยมีชีวิตตามเนื้ อหนั ง ตัณหาชัว่ ซึ่งเป็นมาโดยพระราชบัญญัติได้ทําให้อวัยวะของเราเกิด
ผลนําไปสู่ความตาย 6 แต่บัดนี้ เราได้พ้นจากพระราชบัญญัติ คือได้ตายจากพระราชบัญญั
ติ ที่ ได้ ผูกมัด เราไว้ เพื่อ เราจะได้ ไม่ ประพฤติ ตามตั วอ ักษรในประมวลพระราชบัญญั ติ เก่า
แต่จะดําเนิ นชีวต
ิ ใหม่ตามลักษณะจิตวิญญาณ
1

พระราชบัญญัติชีว่
้ าทุกคนต้องการความรอด
7 ถ้า เช่น นั ้น เราจะว่า อย่างไร

ว่าพระราชบัญญัติ คือบาปหรือ ขอพระเจ้าอย่ายอมให้เป็น
เช่นนั ้นเลย แต่ ว่าถ้า มิ ใช่เพราะพระราชบัญญัติ แล้ว ข้าพเจ้าก็ จะไม่ รู จั
้ กบาป เพราะว่าถ้า
พระราชบัญญัติมิได้ห้ามว่า “อย่าโลภ� ข้าพเจ้าก็จะไม่รูว่้ าอะไรคือความโลภ 8 แต่ว่าบาปได้
ถือเอาพระบัญญัตินั ้นเป็นช่อง ทําให้ตัณหาชัวท
ุ อย่างเกิดขึ้นในตัวข้าพเจ้า เพราะว่าถ้าไม่
่ ก
9
มีพระราชบัญญัติ บาปก็ตายเสียแล้ว เพราะครัง้ หนึ่ งข้าพเจ้าดํารงชีวต
ิ อยู่โดยปราศจาก
พระราชบัญญัติ แต่ เมื่ อมีพระบัญญัติ บาปก็ กลับมี ข้ึนอีกและข้าพเจ้าก็ ตาย 10 พระบัญญั
ติ นั ้น ซึ่ งม ี ข้น
ึ เพื่อ ให้ มี ชว
ิ ข้าพเจ้า เห็ นว ่า กลับ เป็น เหตุ ที่ ทําให้ ถึง ความตาย 11 เพราะว่า
ี ต
บาปได้ถือเอาพระบัญญัตินั ้นเป็นช่องทางล่อลวงข้าพเจ้า และประหารข้าพเจ้าให้ตายด้วย
พระบัญญั ติ นั ้น 12 เหตุ ฉะนั ้น พระราชบัญญั ติ จึง เป็น สิง่ บริสุทธิ์ และพระบัญญั ติ ก็ บริสุทธิ์
ยุติธรรม และดี 13 ถ้าเช่นนั ้น สิ่งที่ดีกลับทําให้ข้าพเจ้าต้องตายหรือ ขอพระเจ้าอย่ายอมให้
เป็น เช่น นั ้น เลย บาปต่างหาก คือ บาปซึ่ง อาศัย สิง่ ที่ ดีน ั ้นทํา ให้ข้าพเจ้า ต้องตาย เพื่อ จะให้
ปรากฏว่าบาปนั ้นเป็นบาปจริงและโดยอาศัยพระบัญญัตินั ้น บาปก็ปรากฏว่าชัว่ ร้ายยิง่ นั ก
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เพราะเรารู ้วา่ พระราชบัญญั ติ นั ้น เป็น โดยฝ่ายจิต วิญญาณ แต่ ว่า ข้าพเจ้า เป็น แต่ เนื้ อ
หนั งถูกขายไว้ให้อยูใต้
่ บาป
14

การต่อสู้กันระหว่างฝ่ายเนื้ อหนั งกับฝ่ายจิตวิญญาณ
ข้าพเจ้า ไม่ เข ้า ใจ การก ระ ทํา ของ ข้าพเจ้า เอง เพราะ ว่า ข้าพเจ้า ไม่ ทํา สิง่ 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 บาปซึ่ง อยู่ ในตัว ข้าพเจ้า นั ่นเองเป็น ผู้ ทํา 18 ด้วยว่า ข้าพเจ้า รู ้วา่ ใน
ตัว ข้าพเจ้า (คือ ในเนื้ อ หนั ง ของข้าพเจ้า� ไม่มี ความดี ประการใดอยู่ เลย เพราะว่า เจตนา
ดี ข้าพเจ้า ก็ มี อยู่ แต่ ซึ่ง จะกระทํา การดี นั้น ข้าพเจ้า หาได้ กระทํา ไม่ 19 ด้วยว่าการดี นั้น ซึ่ง
ข้าพเจ้าปรารถนาทํา ข้าพเจ้าไม่ ได้ กระทํา แต่ การชัว่ ซึ่งข้าพเจ้ามิ ได้ ปรารถนาทํา ข้าพเจ้า
ยัง ทํา อยู่ 20 ถ้า แม้ ข้าพเจ้า ยัง ทํา สิง่ ซึ่ง ข้าพเจ้า ไม่ ปรารถนาจะทํา ก็ ไม่ใช่ ตัว ข้าพเจ้า เป็น
ผู้ กระทํา แต่ บาปซึ่ง อยู่ ในตัว ข้าพเจ้า นั ่นเองเป็น ผู้ กระทํา 21 ดัง นั ้น ข้าพเจ้า จึง เห็ นว ่า เป็น
กฎอย่างหนึ่ ง คือ เมื่อ ใดข้าพเจ้า ตัง้ ใจจะกระทํา ความดี ความชั ่วก ็ ยงั ติ ดอย ู่ ในตัว ข้าพเจ้า
22 เพราะว่า ส่วนลึก ในใจของข้าพเจ้า นั ้น ข้าพเจ้า ชื่นชมในพระราชบัญญั ติ ของพระเจ้า
23 แต่ ข้าพเจ้า เห็ นม ี กฎอีก อย่างหนึ่ ง อยู่ ในอวัยวะของข้าพเจ้า ซึ่ง ต่อสู้ กับ กฎแห่ง จิตใจ
ของ ข้าพเจ้า และ ชักนํา ให้ ข้าพเจ้า อยู่ ใต้ บังคับ กฎ แห่ง บาป ซึ่ง อยู่ ใน อวัยวะ ของ ข้าพเจ้า
24 โอ ข้าพเจ้า เป็ น คนเข็ญใจจริง ใครจะช่วยข้าพเจ้า ให้ พ้น จากร่างกายแห่ง ความตายนี้
ได้ 25 ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้า โดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าของเรา ฉะนั ้น
ทางด้านจิตใจข้าพเจ้า รับ ใช้ พระราชบัญญัติ ของพระเจ้า แต่ ด้านฝ่ายเนื้ อ หนั ง ข้าพเจ้า รับ
ใช้กฎแห่งบาป
15

8
ไม่มีการปรับโทษแก่คนทัง้ หลายที่อยูในพระเยซู
่
คริสต์
เหตุ ฉะนั ้น บัดนี้ การปรับ โทษจึง ไม่ มี แก่ คนทัง้ หลายที่ อยู่ ในพระเยซู คริสต์ ผู้ ไม่ ดําเนิ น
ตามฝ่ายเนื้ อ หนั ง แต่ ตามฝ่ายพระวิญญาณ 2 เพราะว่า กฎของพระวิญญาณแห่ง ชีวต
ิ ใน
พระเยซู คริสต์ ได้ ทําให้ข้าพเจ้า พ้น จากกฎแห่ง บาปและความตาย 3 เพราะสิง่ ซึ่ง พระราช
บัญญัติ ทําไม่ได้ เพราะเนื้ อหนั งทําให้ออ
่ นกําลังไปนั ้น พระเจ้าทรงใช้พระบุตรของพระองค์
มาในสภาพเสมือนเนื้ อ หนั งที่ บาปและเพื่อ ไถ่ บาป พระองค์ จึงได้ ทรงปรับโทษบาปที่ อยู่ใน
เนื้ อหนั ง 4 เพื่อความชอบธรรมของพระราชบัญญัติจะได้สําเร็จในพวกเรา ผู้ไม่ดําเนิ นตาม
ฝ่ายเนื้ อหนั ง แต่ตามฝ่ายพระวิญญาณ
1

อยูฝ่
่ ายพระวิญญาณหรืออยูฝ
่ ่ายเนื้ อหนั ง
คนทัง้ หลายที่อยูฝ่
่ ายเนื้ อหนั งกป
็ ักใจในสิง่ ซึ่งเป็นของของเนื้ อหนั ง แต่คนทัง้
หลายที่ อยู่ ฝ่ายพระวิญญาณก็ ปักใจในสิง่ ซึ่ง เป็น ของของพระวิญญาณ 6 ด้วยว่า ซึ่ง ปักใจ
อยูก
่ ับเนื้ อหนั งกค
็ ือความตาย และซึ่งปักใจอยูก
่ ับพระวิญญาณก็คือชีวต
ิ และสันติสุข 7 เหตุ
ว่าใจซึ่งปักอยูก
่ ับเนื้ อหนั งนั ้นกเ็ ป็นศัตรูต่อพระเจ้า เพราะหาได้อยูใต้
่ บังคับพระราชบัญญัติ
ของพระเจ้าไม่ และที่จริงจะอยูใต้
่ บังคับพระราชบัญญัตินั ้นไม่ได้ 8 เพราะฉะนั ้นคนทัง้ หลาย
ที่อยู่ฝ่ายเนื้ อหนั งจะเป็ นที่ชอบพระทัยพระเจ้าก็หามิได้ 9 ถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าทรง
สถิตอยู่ในท่านทัง้ หลายจริงๆแล้ว ท่านก็มิได้อยู่ฝ่ายเนื้ อหนั ง แต่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณ แต่
5 เพราะว่า
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ถ้า ผู้ ใดไม่ มี พระวิญญาณของพระคริสต์ ผู้ นั ้ นก ็ ไม่ เป็น ของพระองค์ และถ้า พระคริสต์
อยู่ ในท่านทัง้ หลายแล้ว ร่างกายก็ ตายไปเพราะบาป แต่ จิ ตวิญญาณก็ มี ชี วิต เพราะความ
ชอบธรรม 11 แต่ ถ้า พระวิญญาณของพระองค์ ผู้ ทรงชุบ ให้ พระเยซู เป็น ขึ้น มาจากความ
ตายทรงสถิต อยู่ ในท่านทัง้ หลาย พระองค์ ผู้ ทรงชุบ ให้พระคริสต์ เป็น ขึ้น มาจากความตาย
แล้ วน ัน
้ จะทรงกระทํา ให้ กายซึ่ง ต้องตายของท่าน เป็น ขึ้น มาใหม่ ด้วย โดยพระวิญญาณ
ของพระองค์ซ่ึงทรงสถิตอยู่ในท่านทัง้ หลาย 12 ท่านพี่น้องทัง้ หลาย เหตุฉะนั ้นเราทัง้ หลาย
เป็น หนี้ แต่ มิใช่ เป็น หนี้ ฝ่ายเนื้ อ หนั ง ที่ จะดําเนิ น ชีวต
ิ ตามเนื้ อ หนั ง 13 เพราะว่า ถ้า ท่านทัง้
หลายดําเนิ นชีวต
ิ ตามฝ่ายเนื้ อหนั งแล้ว ท่านจะต้องตาย แต่ถ้าโดยฝ่ายพระวิญญาณท่าน
ได้ทําลายการของฝ่ายกายเสีย ท่านก็จะดํารงชีวต
ิ ได้
10

ผู้เชื่อเป็นผู้รบ
ั มรดกร่วมกันกับพระคริสต์
ด้วยว่า พระวิญญาณของพระเจ้า ได้ ทรงนําพาคนหนึ่ ง คนใด คนเหล่านั ้ นก ็ เป็น บุตร
ของพระเจ้า 15 เหตุ ว่า ท่านไม่ ได้ รับน ิสัย อย่างทาสซึ่ง ทําให้ ตกในความกลั วอ ีก แต่ ท่านได้
รับ พระวิญญาณผู้ทรงให้ เป็น บุตรซึ่ง ให้ เราทัง้ หลายร้องเรียกพระเจ้า ว่า “อับ บา� คือ พระ
บิดา 16 พระวิญญาณนั ้น เป็น พยานร่วมกับ จิต วิญญาณของเราทัง้ หลายว่า เราทัง้ หลาย
เป็น บุตรของพระเจ้า 17 และถ้า เราทัง้ หลายเป็น บุตรแล้ว เราก็ เป็น ทายาทคือ เป็น ทายาท
ของพระเจ้า และเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์ เมื่อเราทัง้ หลายทนทุกข์ทรมานด้วยกันกับ
พระองค์นั ้น ก็เพื่อเราทัง้ หลายจะได้สง่าราศีด้วยกันกับพระองค์ด้วย
14

ร่างกายที่ตายได้รอคอยสง่าราศีแห่งการเป็นขึ้นมาจากความตาย
เพราะ ข้าพเจ้า เห็ นว ่า ความ ทุกข์ ลําบาก แห่ง สมัย ปัจจุบัน นี้ ไม่ สมควร ที่ จะ เอา ไป
เปรียบกับ สง่า ราศี ซึ่ง จะเผยในเราทัง้ หลาย 19 ด้วยว่า สรรพสิง่ ที่ ทรงสร้างแล้ว มี ความ
เพียรคอยท่า ปรารถนาให้ บุ ตรทัง้ หลายของพระเจ้า ปรากฏ 20 เพราะว่า สรรพสิง่ เหล่า นั ้น
ต้องเข้า อยู่ ในอํานาจของอนิ จจัง ไม่ใช่ ตามใจชอบของตนเอง แต่ เป็น ไปตามพระองค์ ผู้
ทรงบันดาลให้ เข ้า อยู่ นั้น ด้วยมี ความหวัง ใจ 21 ว่า สรรพสิง่ เหล่า นั ้น จะได้ รอดจากอํานาจ
แห่งความเปื่ อยเน่า และจะเข้าในเสรีภาพซึ่งมีสง่าราศี แห่งบุตรทัง้ หลายของพระเจ้าด้วย
22 เรารู อยู
้ ่ ว่า บรรดาสรรพสิง่ ที่ ทรงสร้างนั ้น กําลัง ครํา่ ครวญและผจญความทุกข์ ลําบาก
เจ็บปวดด้วยกันมาจนทุกวันนี้ 23 และไม่ใช่สรรพสิง่ ทัง้ ปวงเท่านั ้น แต่เราทัง้ หลายเองด้วย
ผู้ ได้ รับ ผลแรกของพระวิญญาณ ตัว เราเองก็ ยงั ครํา่ ครวญคอยจะเป็น อย่างบุตร คือ ที่ จะ
ทรงไถ่ กายของเราทัง้ หลายไว้ 24 เหตุ ว่า เราทัง้ หลายรอดได้ เพราะความหวัง ใจ แต่ ความ
หวัง ใจในสิง่ ที่ เราเห็น ได้ หาได้ เป็น ความหวัง ใจไม่ ด้วยว่า ใครเล่า จะยัง หวัง ในสิง่ ที่ เขาเห็น
25 แต่ถ้าเราทัง
้ หลายคอยหวังใจในสิง่ ที่เรายังไม่ได้เห็น เราจึงมีความเพียรคอยสิง่ นั ้น
18

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอธิษฐานเพื่อเราด้วยกันกับเรา

26 พระวิญญาณก็ ทรงช่วยเราเมื่อ เราอ่อนกําลั งด ้วยเช่นก ัน

เพราะเราไม่รู ว่
้ าเราควรจะ
อธิษฐานขอสิง่ ใดอย่างไร แต่ พระวิญญาณเองทรงช่วยขอเพื่อเราด้วยความครํา่ ครวญซึ่ง
เหลือที่ จะพูดได้ 27 และพระองค์ ผู้ทรงตรวจค้นใจมนุษย์ ก็ทรงทราบความหมายของพระ
วิญญาณ เพราะว่าพระองค์ทรงอธิษฐานขอเพื่อวิสุทธิชนตามที่ชอบพระทัยพระเจ้า
ทรงเรียก ทรงประทานความรอด ทรงให้เป็นคนชอบธรรม ทรงประทานสง่าราศี
เรารู ้ ว่า พระเจ้า ทรงร่วมมื อก ับ คนทัง้ หลายที่รก
ั พระองค์ ให้ เก ิด ผลอัน ดี ในทุก สิง่
คือ คนทัง้ ปวงที่ พระองค์ ได้ ทรงเรียกตามพระประสงค์ ของพระองค์ 29 เพราะว่า ผู้ หน ่ง
ึ ผู้
28
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ใดที่ พระองค์ ได้ ทรงทราบอยู่ แล้ว ผู้ นั ้น พระองค์ ได้ ทรงตัง้ ไว้ให้ เป็น ตามลักษณะพระฉาย
แห่ง พระบุตรของพระองค์ เพื่อ พระบุตรนั ้น จะได้ เป็น บุตรหัวปี ท่ามกลางพวกพี่ น้องเป็ นอ
ัน มาก 30 ยิง่ กว่า นั ้น บรรดาผู้ ที่ พระองค์ ได้ ทรงตัง้ ไว้นั ้น พระองค์ ได้ ทรงเรียกมาด้วย และ
ผู้ ที่ พระองค์ ได้ ทรงเรียกมานั ้น พระองค์ ได้ ทรงโปรดให้ เป็น ผู้ ชอบธรรม และผู้ ที่ พระองค์
ทรงโปรดให้ เป็น ผู้ ชอบธรรม พระองค์ ก็ ทรงโปรดให้ มี สง่า ราศี ด้วย 31 ถ้า เช่น นั ้น เราจะว่า
อย่างไร ถ้า พระเจ้า ทรงอยู่ ฝ่ายเราใครจะขัด ขวางเรา 32 พระองค์ ผู้ มิได้ ทรงหวงพระบุตร
ของพระองค์เอง แต่ได้ทรงโปรดประทานพระบุตรนั ้นเพื่อเราทัง้ หลาย ถ้าเช่นนั ้นพระองค์
จะไม่ ทรงโปรดประทานสิง่ สารพัด ให้ เราทัง้ หลาย ด้วยกั นก ับ พระบุตรนั ้น หรือ 33 ใครจะ
ฟ้องคนเหล่านั ้ นที ่ พระเจ้า ได้ ทรงเลือกไว้ พระเจ้า ทรงเป็น ผู้ ที่ ทําให้ เราเป็น คนชอบธรรม
แล้ว 34 ใครเล่า จะเป็น ผู้ ปรับ โทษอีก ก็ คือ พระคริสต์ ผู้ ทรงสิน
้ พระชนม์ แล้ว และยิง่ กว่า นั ้
นอีกได้ ทรงคืน พระชนม์ ทรงสถิต ณ เบื้องขวาพระหัตถ์ ของพระเจ้า และทรงอธิษฐานขอ
เพื่อเราทัง้ หลายด้วย
ผู้เชื่อได้รับความรอดนิ รน
ั ดร์
แล ้ว ใครจะให้ เราทัง้ หลายขาดจากความรัก ของพระคริสต์ ได้ เล่า จะเป็น ความยาก
ลําบาก หรือ ความทุกข์ หรือ การข่มเหง หรือ การกันดารอาหาร หรือ การเปลือยกาย หรือ
การถูก โพยภัย หรือ การถูก คมดาบหรือ 36 ตามที่ เข ียนไว้แล ้ วว ่า ‘เพราะเห็น แก่ พระองค์
ข้าพระองค์ทัง้ หลายจึงถูกประหารวันยังคํ่า และนั บว่าเป็นเหมือนแกะสําหรับจะเอาไปฆ่า�
37 แต่ ว่าในเหตุ การณ์ ทัง
้ ปวงเหล่านี้ เรามีชย
ั เหลือล้นโดยพระองค์ผู้ได้ทรงรักเราทัง้ หลาย
38 เพราะข้าพเจ้าเชื่อมนว
ั ่ ่า แม้ความตาย หรือชีวต
ิ หรือทูตสวรรค์ หรือผูมี
้ บรรดาศักดิ์ หรือ
ฤทธิเ์ ดชทัง้ หลาย หรือสิง่ ซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้ หรือสิง่ ซึ่งจะมีในภายหน้า 39 หรือซึ่งสูง หรือ
ซึ่ง ลึก หรือ สิ่ งอ่น
ื ใดๆที่ ได้ ทรงสร้างแล้ วน ัน
้ จะไม่ สามารถกระทํา ให้ เราทัง้ หลายขาดจาก
ความรักของพระเจ้า ซึ่งมีอยูในพระเยซู
่
คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้
35

9
ความห่วงใยของเปาโลที่มีต่อชาติอิสราเอล
ข้าพเจ้าไม่ได้มุสา ใจสํานึ กผิดชอบของข้าพเจ้า
เป็น พยานฝ่ายข้าพเจ้า โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ด้วย 2 ว่า ข้าพเจ้า มี ความทุกข์ หน ัก และ
เสียใจเสมอมิ ได้ ขาด 3 เพราะว่า ข้าพเจ้า ปรารถนาจะให้ ข้าพเจ้า เองถูก สาปให้ ตัดขาดจาก
พระ คริสต์ เพราะ เห็น แก่ พี่ น้ อง ของ ข้าพเจ้า คือ ญาติ ของ ข้าพเจ้า ตาม เนื้ อ หนั ง 4 พวก
เขาเป็น คนอิสราเอล ได้ รับ การทรงให้ เป็น บุตรของพระเจ้า และสง่า ราศี และบรรดาพันธ
สัญญา และการทรงประทานพระราชบัญญั ติ และการปรนนิ บั ติ พระเจ้า และพระสัญญา
ทัง้ หลาย 5 ทัง้ บรรพบุรุษก็เป็นของเขาด้วย และพระคริสต์ก็ได้ทรงถือกําเนิ ดตามเนื้ อหนั ง
ในเชื้อ ชาติ ของเขา พระองค์ ผู้ ทรงอยู่ เหนื อ สารพัด ผู้ ซึ่ง พระเจ้า จะทรงโปรดอวยพระพร
เป็นนิ ตย์ เอเมน
1 ข้าพเจ้าพูดตามความจริงในพระคริสต์

มิใช่ชาวยิวจะอยูฝ
่ ่ายจิตวิญญาณทุกคน
แต่ มิใช่ ว่า พระวจนะของพระเจ้า ได้ ไร้ประโยชน์ ไป เพราะว่า เขาทัง้ หลายที่ เก ิ ดมาจาก
อิสราเอลนั ้นหาได้ เป็นคนอิสราเอลแท้ ทุ กคนไม่ 7 และมิ ใช่ว่าทุกคนที่ เป็นเชื้อสายของอับ
ราฮัมเป็นบุตรแท้ของท่าน แต่วา่ ‘เขาจะเรียกเชื้อสายของเจ้าทางสายอิสอัค� 8 คือว่าเขา
เหล่านั ้ นที ่ เป็น บุตรตามเนื้ อ หนั ง จะนั บ เป็น บุตรของพระเจ้า ไม่ ได้ แต่ บุ ตรแห่ง พระสัญญา
6
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นั ้น จึง จะนั บ เป็น เชื้อ สายได้ เพราะพระวจนะแห่ง พระสัญญามี วา่ ดังนี้ ‘คราวนี้ เราจะมา
และนางซาราห์จะมีบุตรชาย�
9

พระเจ้าทรงเลือกยาโคบ
และ มิ ใช่ เท่านั ้น แต่ ว่า นาง เรเบ คาห์ ก็ได้ มี ครรภ์ กับ ชาย คน หนึ่ งด ้วย คื ออ ิ สอัค
บรรพบุรุษ ของเรา 11 (แม้ ก่อนบุตรนั ้น บังเกิด มา และยัง ไม่ ได้ กระทํา ดี หรือ ชัว่ เพื่อ พระ
ดําริของพระเจ้า ในการทรงเลือกนั ้น จะตั ้งม ัน
่ คงอยู่ ไม่ใช่ ตามการกระทํา แต่ ตามซึ่ง พระ
องค์ทรงเรียก) 12 พระองค์จึงตรัสแก่นางนั ้นว่า ‘พี่จะปรนนิ บัติน้ อง� 13 ตามที่มีคําเขียนไว้
แล้วว่า ‘เราก็ยงั รักยาโคบ แต่เราได้เกลียดเอซาว� 14 ถ้าเช่นนั ้นเราจะว่าอย่างไร พระเจ้า
ไม่ทรงยุติธรรมหรือ ขอพระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่นนั ้นเลย 15 เพราะพระองค์ตรัสกับโมเสส
ว่า ‘เราประสงค์ จะกรุ ณาผู้ ใด เราก็ จะกรุ ณาผู้ นั ้น และเราประสงค์ จะเมตตาผู้ ใด เราก็ จะ
เมตตาผู้ นั ้น � 16 เพราะฉะนั ้น จึง ไม่ ข้น
ึ แก่ ความตัง้ 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 ก็ เพื่อ จะแสดงฤทธานุ ภาพของเราโดยเจ้า และ
เพื่อให้นามของเราถูกประกาศออกไปทัว่ โลก� 18 เหตุฉะนั ้นพระองค์ จะทรงพระกรุ ณาแก่
ผู้ ใด ก็ จะทรงพระกรุ ณาผู้ นั ้น และพระองค์ จะทรงให้ผู้ ใดมี ใจแข็ง กระด้าง ก็ จะทรงให้ผู้ นั ้
นม ี ใจแข็ง กระด้าง 19 แล ้ วท ่า นก็ จะกล่าวแก่ ข้าพเจ้า ว่า “ถ้า เช่น นั ้น ทําไมพระองค์ จึง ยัง
ทรงติ เตียน เพราะว่า ผู้ ใดจะขัดขืน พระทัย ของพระองค์ ได้ � 20 โอ มนุษย์ เอ๋ย ดู ก่อน ท่าน
คือ ผู้ ใดเล่า ซึ่ง ท่านจะโต้ตอบกับ พระเจ้า ได้ สิ ่ง ซึ่ง ถูก ทํา ขึ้น แล้ วน ัน
้ จะกลับ ว่า แก่ ผู้ ทําได้
21
หรือ ว่า “ท่านได้ 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 และทรงให้ฤทธิเดชของพระองค์
์
ปรากฏ พระเจ้า ได้ ทรงอดกลัน
้ พระทัย ไว้ชา้ นานต่อ ผู้ เหล่า นั ้น ที่ เป็น ภาชนะอัน สมควรแก่
พระอาชญา ซึ่งเตรียมไว้สําหรับความพินาศ 23 เพื่อจะได้ ทรงสําแดงสง่าราศี อันอุดมของ
พระองค์ แก่ บรรดาผู้ ที่ เป็น ภาชนะแห่ง พระเมตตา ซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงจัด เตรียมไว้ก่อนให้
สมกับสง่าราศี 24 คือเราทัง้ หลายที่ พระองค์ ได้ ทรงเรียกมาแล้ว มิใช่จากยิวพวกเดียว แต่
จากพวกต่างชาติด้วย
10

มีชาวอิสราเอลที่เหลืออยูที
่ ่จะได้รบ
ั ความรอด

ดัง ที่ พระองค์ ตรัส ไว้ในพระคัมภีร ์โฮเชยาว่า ‘เราจะเรียกเขาเหล่านั ้ นว ่า เป็น ชนชาติ
ของเรา ซึ่ง เมื่ อก ่อนเขาหาได้ เป็น ชนชาติ ของเราไม่ และจะเรียกเขาว่า เป็ นที ่ รัก ซึ่ง เมื่ อก
่อนเขาหาได้ เป็ นที ่ รก
ั ไม่ 26 และต่อ มาในสถานที่ ซ่ึง ทรงกล่าวแก่ เขาว่า “เจ้ าทัง้ หลายไม่
ใช่ ชนชาติ ของเรา� ในที่ นั้น เองเขาจะได้ ชื่อ ว่า เป็น บุตรของพระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์ อยู่ �
27 และท่านอิสยาห์ได้ ร้องประกาศเรือ
่ งพวกอิสราเอลด้วยว่า ‘แม้พวกลู กอิสราเอลจะมาก
เหมือนเม็ด ทรายที่ ทะเล แต่ คนที ่ เหลือ อยู่ เท่ านั ้น จะรอด 28 ด้วยว่า พระองค์ จะทรงให้การ
นั ้น สําเร็จ และจะให้สําเร็จ โดยเร็ว พลัน ในความชอบธรรม เพราะว่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า จะ
ทรงให้การนั ้น สําเร็จ โดยเร็ว พลัน บนพิภพนี้ � 29 และตามที่ ท่านอิส ยาห์ได้ กล ่าวไว้ก่อนว่า
‘ถ้า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า แห่ง จอมโยธามิ ได้ ทรงเหลือ เชื้อ สายไว้ให้ เราบ้าง เราก็ จะได้ เป็น เห
มือ นเมืองโสโดม และจะเป็น เหมือนเมืองโกโมราห์� 30 ถ้า เช่น นั ้น เราจะว่า อย่างไร จะว่า
พวกต่างชาติ ที่ ไม่ ได้ ใฝ่หาความชอบธรรม ก็ ยังได้ รบ
ั ความชอบธรรมคือความชอบธรรมที่
เกิดขึ้นโดยความเชื่อ 31 แต่ พวกอิสราเอลซึ่งใฝ่หาพระราชบัญญัติ แห่งความชอบธรรม ก็
ยังไม่ได้ บรรลุ ตามพระราชบัญญัติ แห่งความชอบธรรมนั ้น 32 เพราะอะไร เพราะเหตุ ที่ เขา
25
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มิได้ แสวงหาโดยความเชื่อแต่ แสวงหาโดยการกระทําตามพระราชบัญญัติ เขาจึงสะดุ ดก
้อนหินที ่ ให้สะดุด นั ้น 33 ดัง ที่ มี คํา เขียนไว้แล ้ วว ่า ‘จงดู เถิด เราได้ วางศิ ลาก ้อนหนึ่ ง ไว้ในศิ
โยนซึ่งจะทําให้สะดุด และหินก้อนหนึ่ งซึ่งจะทําให้ล้ม แต่ผูใดที
้
่เชื่อในพระองค์นั้นกจ
็ ะไม่ได้
รับความอับอาย�

10
ชนชาติอิสราเอลไม่รู จั
้ กความชอบธรรม

พี่ น้ องทัง้ หลาย ความปรารถนาในจิตใจของข้าพเจ้า และคํา วิงวอนขอต่อ พระเจ้า เพื่อ
คนอิสราเอลนั ้น คือขอให้เขารอด 2 ข้าพเจ้าเป็นพยานให้เขาว่า เขามีความกระตือรือร้นที ่
จะปรนนิ บัติพระเจ้า แต่หาได้เป็นตามปัญญาไม่ 3 เพราะว่าเขาไม่รู จั
้ กความชอบธรรมของ
พระเจ้า แต่อุตส่าห์จะตัง้ ความชอบธรรมของตนขึ้น เขาจึงไม่ได้ยอมอยู่ในความชอบธรรม
ของพระเจ้า 4 เพราะว่า พระคริสต์ ทรงเป็น จุดจบของพระราชบัญญั ติ เพื่อ ให้ ทุ กคนที่ มี
ความเชื่อได้รบ
ั ความชอบธรรม 5 โมเสสได้เขียนเรือ
่ งความชอบธรรมซึ่งมีพระราชบัญญัติ
เป็นมูลฐานว่า ‘คนใดที่ประพฤติตามสิง่ เหล่านั ้นจะได้ชีวิตโดยการประพฤตินั ้น�
1

ความรอดที่ทรงให้แก่ทุกคนซึ่งเชื่อในพระคริสต์

“อย่านึ กในใจของตัวว่า ใคร
จะขึ้น ไปบนสวรรค์� (คือ จะเชิญ พระคริสต์ ลงมาจากเบื้องบน� 7 หรือ “ใครจะลงไปยัง ที่
ลึก � (คือ จะเชิญ พระคริสต์ ข้น
ึ มาจากความตายอีก� 8 แต่ ความชอบธรรมนั ้ นว ่า อย่างไร
ก็ ว่า “ถ้อยคํา นั ้น อยู่ ใกล้ ท่าน อยู่ ในปากของท่านและอยู่ ในใจของท่าน� คือ คํา แห่ง ความ
เชื่อที่เราทัง้ หลายประกาศอยูนั
่ ้น 9 คือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็น
องค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจของท่านว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจาก
ความตาย ท่านจะรอด 10 ด้วยว่าความเชื่อด้วยใจก็ นําไปสู่ ความชอบธรรม และการยอมรั
บด้วยปากก็นําไปสู่ ความรอด 11 เพราะมีข้อพระคัมภีรว่
์ า ‘ผู้ใดที่ เชื่อในพระองค์นั้นก็จะไม่
ได้รับความอับอาย� 12 เพราะว่าพวกยิวและพวกกรีก ไม่ทรงถือว่าต่างกัน ด้วยว่าทรงเป็น
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า องค์ เดียวกัน ของคนทัง้ ปวง ซึ่ง ทรงโปรดอย่า งบริบู รณ ์ แก่ คนทัง้ ปวงที่
ทูลขอต่อพระองค์ 13 เพราะว่า ‘ผู้ใดที่จะร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะรอด�
6 แต่ ความชอบธรรมที่ มีความเชื่อเป็ นมูลฐานว่าอย่างนี้ ว่า

ความสําคัญของผู้ประกาศข่าวประเสริฐ

แต่ ผู้ ที่ ยัง ไม่ เชื่อ ในพระองค์ จะทูล ขอต่อ พระองค์ อย่างไรได้ และผู้ ที่ ยัง ไม่ ได้ ยิน ถึง
พระองค์ จะ เชื่อ ใน พระองค์ อย่างไร ได้ และ เมื่อ ไม่ มี ผู้ ใด ประกาศ ให้ เขา ฟัง เขา จะ ได้ยน
ิ
อย่างไรได้ 15 และถ้าไม่มีใครใช้เขาไป เขาจะไปประกาศอย่างไรได้ ตามที่มีคําเขียนไว้แล้วว
่า ‘เท้าของคนเหล่านั ้นที่ประกาศข่าวประเสริฐแห่งสันติสุข และประกาศข่าวประเสริฐแห่ง
สิงอ
่ ันประเสริฐ ก็งามสักเท่าใด� 16 แต่มิใช่ทุกคนได้เชื่อฟังข่าวประเสริฐนั ้น เพราะอิสยาห์
ได้กล่าวไว้ว่า ‘พระองค์เจ้าข้า ใครเล่าได้เชื่อสิง่ ที่เขาได้ยน
ิ จากเราทัง้ หลาย� 17 ฉะนั ้นความ
เชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยิน และการได้ยน
ิ เกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระวจนะของ
พระเจ้า 18 ข้าพเจ้าถามว่า “เขาทัง้ หลายไม่ได้ยินหรือ� เขาได้ยน
ิ แล้วจริงๆ ‘เสียงของพวก
เขากระจายออกไปทัว่ แผ่น ดิน โลก และถ้อยคํา ของพวกเขาประกาศออกไปถึงที่ สุด ปลาย
พิภพ� 19 ข้าพเจ้าจึงถามว่า “พลอิสราเอลไม่เข้าใจหรือ� ตอนแรกโมเสสกล่าวว่า ‘เราจะ
ให้ เจ้ าทัง้ หลายอิจฉาผู้ ที่ ไม่ใช่ ชนชาติ เราจะยัว่ โทสะเจ้า ด้วยประชาชาติ ที่ เขลาชาติ หนึ่ ง �
20 แล้วอิสยาห์กล้ากล่าวว่า ‘คนเหล่านั ้ นที ่มิได้แสวงหาเราได้พบเรา เราได้ปรากฏแก่คนที
14
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่ มิได้ ถามหาเรา� แต่ ท่านได้ กล ่าวถึง พวกอิสราเอลว่า ‘เรายื่ นม ือ ของเราออกตลอดวัน
ต่อชนชาติหน่งึ ซึ่งไม่เชื่อฟังและดื้อรัน
้ �
21

11

ชาวอิสราเอลที่เหลืออยูจะได้
่
รบ
ั ความรอด
เมื่อ เป็น เช่น นี้ แล้ว ข้าพเจ้า จึง ถามว่า “พระเจ้า ทรงทอดทิง้ ชนชาติ ของพระองค์ แล ้ว
หรือ� ขอพระเจ้า อย่า ยอมให้ เป็น เช่น นั ้น เลย ข้าพเจ้า เองก็ เป็น ชนชาติ อิสราเอล เป็น เชื้อ
สายของอับ ราฮัม เป็น ตระกูล เบนยามิน 2 พระเจ้า มิ ได้ ทรงทอดทิง้ ชนชาติ ของพระองค์ นั้
นทีพระองค์
่
ทรงทราบล่วงหน้าแล้ว ท่านไม่รู เรื
้ อ
่ งซึ่งเขียนไว้แล้วในพระคัมภีรกล
์ ่าวถึงท่าน
เอลียาห์หรือ ท่านได้กล่าวโทษพวกอิสราเอลต่อพระเจ้าว่า 3 ‘พระองค์เจ้าข้า พวกเขาได้ฆ่า
พวกศาสดาพยากรณ์ ของพระองค์ แท่น บูชาของพระองค์ เขาก็ ได้ ขุด ทําลายลงเสีย เหลือ
อยูแต่
่ ข้าพระองค์คนเดียวและเขาแสวงหาช่องทางที่จะประหารชีวต
ิ ของข้าพระองค์� 4 แล
้วพระเจ้าทรงตอบท่านว่าอย่างไร ว่าดังนี้ ‘เราได้เหลือคนไว้สําหรับเราเจ็ดพันคน ซึ่งเป็นผู้
ที่ มิได้ คุ กเข่า ลงต่อ รู ป พระบาอัล� 5 เช่น นั ้น แหละบัดนี้ ก็ ยั งม ี พวกที่ เหลือ อยู่ ตามที่ ได้ ทรง
เลือกไว้โดยพระคุ ณ 6 แต่ ถ้า เป็น ทางพระคุณ ก็ หาได้ เป็น เพราะทางการกระทํา ไม่ ฉะนั ้น
แล้ว พระคุณ ก็ ไม่ เป็น พระคุณ อีก ต่อ ไป แต่ ถ้า เป็น ทางการกระทํา ก็ หาได้ เป็น เพราะทาง
พระคุณไม่ ฉะนั ้นแล้ว การกระทําก็ไม่เป็นการกระทําอีกต่อไป
1

ข่าวประเสริฐได้ไปยังคนต่างชาติ
พวกอิสราเอลไม่พบสิง่ ที่เขาแสวงหา แต่คนที่พระเจ้าได้ทรง
เลือกไว้นั้นเป็นผู้ได้ พบ และคนนอกนั ้ นก็มีใจแข็งกระด้างไป 8 (ตามที่ มีคําเขียนไว้แล้วว่า
‘พระเจ้าได้ทรงประทานใจที่เซื่องซึม ประทานตาที่มองไม่เห็น หูที่ฟังไม่ได้ยินให้แก่เขา) จน
ทุก วัน นี้ � 9 ดาว ิด ทรงกล่าวว่า ‘ขอให้สํารับ ของเขากลายเป็น บ่วงแร้ว และเครือ
่ งดัก และ
10
เป็น สิง่ ให้ สะดุด และเป็น สิง่ สนองเขา ขอให้ ตาของเขามืด ไปเพื่อ เขาจะได้ มองไม่ เห็น
และให้ หลัง ของเขางอค่อมตลอดไป� 11 ข้าพเจ้า จึง ถามว่า “พวกอิสราเอลสะดุด จนหกล้
มท ี เดียวหรือ� ขอพระเจ้า อย่า ยอมให้ เป็น เช่น นั ้น เลย แต่ การที่ เขาละเมิด นั ้น เป็น เหตุ ให้
ความรอดแผ่มาถึงพวกต่างชาติ เพื่อจะให้พวกอิสราเอลมีใจมานะขึ้น 12 แต่ถ้าการที่พวก
อิสราเอลละเมิด นั ้น เป็น เหตุ ให้ ทัง้ โลกบริบู รณ ์ และถ้า การพ่ายแพ้ ของเขาเป็น เหตุ ให้ คน
ต่างชาติบริบูรณ์ เขาจะยิง่ บริบูรณ์มากสักเท่าใด
7 ถ้าเช่นนั ้นจะเป็ นอย่างไร

คนต่างชาติควรที่จะรับฟังคําเตือนนั ้น
แต่ ข้าพเจ้า กล่าวแก่ พวกท่านที่ เป็น คนต่างชาติ เพราะข้าพเจ้า เป็ นอ ัค รสาวกมายัง
พวกต่างชาติ ข้าพเจ้าจึงยกย่องหน้าที่ของข้าพเจ้า
13

ชาวอิสราเอลจะได้กลับคืนดีกับพระเจ้าอีก
เพื่ อด ้วยวิธี ใดก็ตามข้าพเจ้า จะได้ เร้าใจพี่ น้องร่วมชาติ ของข้าพเจ้า ให้ เขาเอาอย่าง
เพื่อให้เขารอดได้บ้าง 15 เพราะว่า ถ้าการที่พี่น้องร่วมชาติของข้าพเจ้าถูกพระเจ้าทรงทอด
ทิง้ เสีย แล้ว เป็น เหตุ ให้ คนทัง้ โลกกลับ คืนดี กับ พระองค์ การที่ พระองค์ ทรงรับ เขากลับ มา
อีกนั ้น ก็เป็นอย่างไร ก็เป็นเหมือนกับว่าเขาได้ตายไปแล้วและกลับฟื้ นขึ้นใหม่ 16 เพราะถ้า
แป้ งก ้อนแรกบริสุทธิ์ ทั ้งอ ่า งก็ บริสุทธิ์ด้วย และถ้า รากบริสุทธิ์ กิง่ ทัง้ หมดก็ บริสุทธิ์ด้วย
17 แต่ ถ้า ทรงหั กก ิ่ งบางกิ่ งออกเสีย แล้ว และได้ ทรงนํา ท่านผู้ เป็ นก ิ่ งมะกอกป่ า มาต่ อก ง
ิ่
ไว้แทนกิง่ เหล่านั ้น เพื่อให้เข้าเป็นส่วนได้ รบน
ั ้าํ เลี้ยงจากรากต้นมะกอกเทศ 18 ท่านก็ อย่า
อวดดีต่ อก งิ่ เหล่า นั ้น แต่ ถ้า ท่านอวดดี ใช่ ว่า ท่านได้ เลี้ยงรากนั ้ นก ็ หาไม่ แต่ รากต่างหาก
14
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เลี้ยงท่าน 19 ท่านอาจจะแย้งว่า “กิง่ เหล่านั ้นได้ทรงหักออกเสียแล้วกเ็ พื่อจะได้ต่อกง
ิ่ ข้าไว้�
20 ถู กแล้ว

เขาถู กหักออกก็ เพราะเขาไม่เชื่อ แต่ ที่ ท่านอยู่ได้ ก็ เพราะความเชื่อเท่านั ้น อย่า
เย่อหยิง่ ไปเลย แต่จงเกรงกลัว 21 เพราะว่าถ้าพระเจ้ามิได้ทรงงดโทษกิง่ เหล่านั ้ นที่เป็ นกง
ิ่
เดิม ก็ เกรงว่าพระองค์ จะไม่ทรงงดโทษท่านเหมือนกัน 22 เหตุ ฉะนั ้นจงพิจารณาดู ทัง้ พระ
กรุ ณาและความเข้ม งวดของพระเจ้า กับ คนเหล่านั ้ นที ่ หลงผิด ไปก็ ทรงเข้ม งวด แต่ สํา หรั
บท่านก็ทรงพระกรุ ณา ถ้าท่านจะดํารงอยูใ่ นพระกรุ ณาของพระองค์นั้นต่อไป มิฉะนั ้นท่าน
ก็ จะถูก ตัด ออกเสีย ด้วย 23 ส่วนเขาทัง้ หลายด้วย ถ้า เขาไม่ ดํารงอยู่ ในความไม่ เชื่อ สืบไป
เขาก็จะได้รบ
ั การต่อกงิ่ เข้าไปใหม่ เพราะว่าพระเจ้าทรงฤทธิที
ิ่ เข้าอีกได้
์ ่จะทรงให้เขาต่อกง
24 เพราะว่าถ้าพระเจ้าทรงตัดท่านออกจากต้นมะกอกป่ าซึ่งเป็ นต้นไม้ ตามธรรมชาติ และ
ทรงนํามาต่อกิงก
์ ซึ่งผิดธรรมชาติของมันแล้ว การที่จะเอากิง่ เหล่า
่ ับต้นมะกอกเทศพันธุดี
นั ้น ซึ่งเป็นกงิ่ เดิมมาต่อกงิ่ เข้ากับต้นของมันเอง ก็จะง่ายยิง่ กว่านั ้นสักเท่าใด 25 เหตุฉะนั ้น
พี่ น้ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้า ไม่ อยากให้ ท่านทัง้ หลายเขลาในข้อ ความลึ กล ั บน ี้ เกล ื อกว่า ท่าน
จะอวดรู ้ คือเรือ
่ งที่ บางคนในพวกอิสราเอลได้ มีใจแข็งกระด้างไป จนถึงพวกต่างชาติ ได้ เข
้า มาครบจํานวน 26 และเมื่อ เป็น ดัง นั ้น พวกอิสราเอลทัง้ ปวงก็ จะได้ รบ
ั ความรอด ตามที่ มี
คํา เขียนไว้แล ้ วว ่า ‘พระผู้ ชว
่ ยให้ รอดจะเสด็จ มาจากเมืองศิ โยน และจะทรงกําจัด อธรรม
ให้ สูญ สิน
้ ไปจากยาโคบ 27 นี่ แหละเป็น พันธสัญญาของเรากับ เขาทัง้ หลาย เมื่อ เราจะยก
โทษบาปของเขา� 28 ในเรือ
่ งข่าวประเสริฐ นั ้น เขาเหล่านั ้ นก ็ เป็น ศั ตรู เพื่อ ประโยชน์ ของ
พวกท่าน แต่ถ้าว่าตามที่ได้ทรงเลือกไว้ เขาทัง้ หลายก็เป็นทีร่ ก
ั เนื่ องจากบรรพบุรุษของเขา
29 เพราะว่า พระเจ้า มิ ได้ ทรงกลับ พระทัย ในการที่ ได้ ทรงให้ ของประทานและทรงเรียกไว้
30 ท่านทัง
้ หลายเมื่ อก ่อ นมิ ได้ เชื่อ พระเจ้า แต่ บัดนี้ ได้ รับ พระกรุ ณาเพราะความไม่ เชื่อ ของ
พวกเขาเหล่านั ้นฉั นใด 31 บัดนี้ เขาเหล่านั ้นกมิ
็ ได้เชื่อ เพื่อว่าเขาจะได้รบ
ั พระกรุ ณาโดยพระ
กรุ ณาที่ ได้ ประทานแก่ ท่านทัง้ หลายฉั น นั ้น 32 เพราะว่า พระเจ้า ทรงปล่อยให้คนทุก คนอยู่
ในฐานะที่ไม่เชื่อ เพื่อพระองค์จะได้ทรงพระกรุ ณาแก่เขาทัง้ หลายทุกคน 33 โอ พระปัญญา
และความรอบรู ข
้ องพระเจ้า นั ้น ลํ้า ลึก เท่าใด คํา ตัดสิน ของพระองค์ นั้น เหลือ ที่ จะหยัง่ รู ได้
้
34
และทางของพระองค์ก็เหลือที่จะสืบเสาะได้ เพราะว่า ‘ใครเล่ารู จ
้ ักพระทัยขององค์พระผู้
เป็นเจ้า หรือใครเล่าเป็นที่ปรึกษาพระองค์ 35 หรือใครเล่าได้ถวายสิง่ หนึ่ งสิง่ ใดแก่พระองค์
ที่ พระองค์ จะต้องประทานตอบแทนให้ แก่ เขา � 36 เพราะสิง่ สารพัด มาจากพระองค์ โดย
พระองค์และเพื่อพระองค์ ขอสง่าราศีจงมีแด่พระองค์สืบๆไปเป็นนิ ตย์ เอเมน

12
ร่างกายของคริสเตียนเป็นเครือ
่ งบูชาที่มีชว
ิ
ี ต
พี่ น้ อง ทัง้ หลาย ด้วย เหตุ นี้ โดย เห็น แก่ ความ เมตตา กรุ ณา ของ พระเจ้า ข้าพเจ้า จึง
วิงวอนท่านทัง้ หลายให้ ถวายตัว ของท่านแด่ พระองค์ เพื่อ เป็น เครือ
่ งบูชาที่ มี ชว
ิ อัน บริ
ี ต
สุทธิ์ และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ซึ่งเป็นการปรนนิ บัติอันสมควรของท่านทัง้ หลาย 2 อย่า
ทําตามอย่างชาวโลกนี้ แต่ จงรับ การเปลี่ยนแปลงจิตใจเสีย ใหม่ เพื่อ ท่านจะได้ ทราบพระ
ประสงค์ของพระเจ้าว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัย และอะไรดียอดเยีย
่ ม
1

คริสเตียนทุกคนเป็นอวัยวะของร่างกายเดียวกัน
โดยพระคุณซึ่งทรงประทานแก่ข้าพเจ้าแล้วว
่า อย่าคิดถือตัวเกินทีต
่ นควรจะคิดนั ้น แต่จงคิดให้ถ่อมสุขุมสมกับขนาดความเชื่อที่พระเจ้า
ได้ ทรงโปรดประทานแก่ มนุษย์ทุกคน 4 เพราะว่าในร่างกายอันเดียวนั ้นเรามี อวัยวะหลาย
3 ข้าพเจ้าขอกล่าวแก่ท่านทัง
้ หลายทุกคน
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5 พวกเราผูเ้ ป็ นหลายคนยังเป็ นกายอัน

อย่าง และอวัยวะนั ้นๆมิได้มีหน้าที่เหมือนกันฉั นใด
เดียวในพระคริสต์ และเป็น อวัยวะแก่ กัน และกัน ฉั น นั ้น 6 และเราทุก คนมี ของประทานที่
ต่างกันตามพระคุณที่ได้ทรงประทานให้แก่เรา คือถ้าเป็นการพยากรณ์ ก็จงพยากรณ์ ตาม
กําลัง ของความเชื่อ 7 ถ้า เป็นการปรนนิ บั ติ ก็ จงปรนนิ บั ติ ถ้า เป็นการสัง่ สอนก็ จงสัง่ สอน
8 ถ้า เป็ นการเตือนสติ ก็ จงเตือนสติ ถ้า เป็ นการบริจาคก็ จงให้ โดยเต็มใจ ผู้ ที่ ครอบครองก็
จงครอบครองด้วยเอาใจใส่ ผู้ที่แสดงความเมตตาก็จงแสดงด้วยใจยินดี
คริสเตียนมีความรักและสามัคคีธรรมซึ่งกันและกัน

9 จงให้ความรักปราศจากมารยา จงเกลียดชังสิง
ั ่ ในสิง่ ที่ดี 10 จงรักกันฉั นพี่
่ ที่ชัว่ จงยึดมน

น้ อง ส่วนการที่ให้เกียรติแก่กันและกันนั ้น จงถือว่าผู้อ่น
ื ดีกว่าตัว 11 อย่าเกียจคร้านในการ
งาน จงมี จิ ตใจกระตือรือร้น จงปรนนิ บั ติ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า 12 จงชื่นชมยินดี ในความหวัง
จงอดทนต่อความยากลําบาก จงขะมักเขม้นอธิษฐาน 13 จงช่วยวิสุทธิชนเมื่อเขาขัดสน จง
มี น้ําใจอัธยาศัย ไมตรี 14 จงอวยพรแก่ คนที ่ ข่มเหงท่าน จงอวยพร อย่า แช่ งด ่า เลย 15 จง
ชื่นชมยินดี กับ ผู้ ที่ มี ความชื่นชมยินดี จงร้องไห้ กับ ผู้ ที่ ร้องไห้ 16 จงเป็น นํ้า หนึ่ ง ใจเดียวกัน
อย่าใฝ่สูง แต่จงถ่อมใจลงมาหาคนที่ตํ่าต้อย อย่าถือว่าตัวฉลาด
การปฏิบัติต่อบุคคลภายนอก
‘แต่ จงมุ่งกระทําสิง่ ที่ ซื่อสัตย์ในสายตาของ
คนทัง้ ปวง� 18 ถ้า เป็น ได้ คือ เรือ
่ งที่ ขึ้น อยู่ กั บท ่าน จงอยู่ อย่างสงบสุข กั บท ุกคน 19 ท่านผู้
เป็ นที ่ รก
ั ของข้าพเจ้า อย่า ทําการแก้ แค้น แต่ จงมอบการนั ้น ไว้แล้ว แต่ พระเจ้า จะทรงลง
พระอาชญา เพราะมีคําเขียนไว้แลวว
้ ่า ‘องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าตรัสว่า “การแก้แค้นเป็นของเรา
20
เราเองจะตอบสนอง� เหตุฉะนั ้น ถ้าศัตรู ของท่านหิว จงให้อาหารเขารับประทาน ถ้าเขา
กระหาย จงให้ น้ํา เขาดื่ม เพราะว่าการทํา อย่างนั ้น เป็นการสุม ถ่านที่ ลุ กโพลงไว้บนศีรษะ
ของเขา� 21 อย่าให้ความชัว่ ชนะท่านได้ แต่จงชนะความชัว่ ด้วยความดี
17 อย่า ทํา ชัว
่ ตอบแทนชัว่ แก่ ผู้หน่งึ ผู้ใดเลย

13
คริสเตียนจงยอมอยูใต้
่ การปกครองของผู้มีอาํ นาจ
ทุ กคนจงยอมอยู่ ใต้ บังคับ ของผู้ ที่ มี อาํ นาจ เพราะว่า ไม่ มี อํานาจใดเลยที่ มิได้ มาจาก
พระเจ้า และผู้ ที่ ทรงอํานาจนั ้น พระเจ้า ทรงแต่ง ตัง้ ขึ้น 2 เหตุ ฉะนั ้น ผู้ ใดก็ ตามที่ ขัดขืน อํา
นาจนั ้ นก็ขัดขืนผู้ซ่ึงพระเจ้าทรงแต่งตัง้ ขึ้น และผู้ที่ขัดขืนนั ้นจะนําพระอาชญามาสู่ตนเอง
3 เพราะว่าผูค
้ รอบครองนั ้นไม่น่ากลัวเลยสําหรับคนที่ทําความดี แต่ว่าเป็นทีน
่ ่ากลัวสําหรับ
คนที่ ทําความชัว่ ท่านไม่ อยากจะกลัว ผู้ มี อํานาจหรือ ถ้า เช่น นั ้ นก ็ จงประพฤติ แต่ ความดี
แล ้ วท ่านจะได้ รบ
ั การสรรเสริญ จากผู้ มี อํานาจนั ้น 4 เพราะว่า ผู้ ครอบครองนั ้น เป็น ผู้ รับ ใช้
ของพระเจ้า เพื่อ ให้ ประโยชน์ แก่ ท่าน แต่ ถ้า ท่านทํา การชั ่วก ็ จงกลัว เถิด เพราะว่า ผู้ ครอบ
ครองนั ้นหาได้ถือดาบไว้เฉยๆไม่ ท่านเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า จะเป็นผู้ลงพระอาชญาแทน
พระเจ้าแก่ทุกคนที่ประพฤติชัว่ 5 เหตุฉะนั ้นท่านจะต้องอยู่ในบังคับบัญชา มิใช่เพราะเกรง
พระอาชญาสิง่ เดียว แต่เพราะจิตที่สํานึ กผิดและชอบด้วย 6 เพราะเหตุผลอันเดียวกันท่าน
จึงได้เสียส่วยสาอากรด้วย เพราะว่าผูมี
้ อํานาจนั ้นเป็นผูรั
้ บใช้ของพระเจ้า และปฏิบติ
ั หน้าที่
7
นี้ อยู่ เหตุ ฉะนั ้น ท่านทัง้ หลายจงให้ แก่ ทุ กคนตามที่ เขาควรจะได้ รับ ส่วยอากรควรจะให้
1
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แก่ผู้ใด จงให้แก่ผู้นั ้น ภาษี ควรจะให้แก่ผู้ใด จงให้แก่ผู้นั ้น ความยําเกรงควรจะให้แก่ผู้ใด
จงให้แก่ผู้นั ้น เกียรติยศควรจะให้แก่ผู้ใด จงให้แก่ผู้นั ้น
“เราจะรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเอง� ได้อย่างไร
อย่า เป็น หนี้ อะไรใคร นอกจากความรัก ซึ่ งม ี ต่อ กัน เพราะว่า ผู้ ที่ รัก คนอื่ นก ็ ทําให้ พระ
ราชบัญญัติสําเร็จแล้ว 9 พระบัญญัติกล่าวว่า ‘อย่าล่วงประเวณี ผัวเมียเขา อย่าฆ่าคน อย่า
ลักทรัพย์ อย่าเป็นพยานเท็จ อย่าโลภ� ทัง้ พระบัญญัติอื่นๆก็รวมอยู่ในข้อนี้ คือ ‘ท่านจงรัก
เพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง� 10 ความรักไม่ทําอันตรายเพื่อนบ้านเลย เหตุ ฉะนั ้นความรัก
จึง เป็ นที ่ ให้ พระราชบัญญัติ สําเร็จ แล้ว 11 นอกจากนี้ ท่านควรจะรู ้กาลสมัย ว่า บัดนี้ เป็น
เวลาที่ เราควรจะตื่น จากหลับ แล้ว เพราะว่า เวลาที่ เราจะรอดนั ้น ใกล้ กว่า เวลาที่ เราได้ เริม
่
เชื่อ นั ้น 12 กลางคืน ล่วงไปมากแล้ว และรุ ง่ เช้า ก็ ใกล้ เข้า มา เหตุ ฉะนั ้น เราจงเลิก การกระ
ทําของความมืด และจงสวมเครือ
่ งอาวุธของความสว่าง 13 เราจงดําเนิ นชีวต
ิ ให้เหมาะสม
กับเวลากลางวัน มิใช่เลี้ยงเสพสุราเมามาย มิใช่หยาบโลนลามก มิใช่วิวาทริษยากัน 14 แต่
ท่านทัง้ หลายจงประดับตัวด้วยพระเยซูคริสต์เจ้า และอย่าจัดเตรียมอะไรไว้บําเรอเนื้ อหนั ง
เพื่อจะให้สําเร็จตามความปรารถนาของเนื้ อหนั งนั ้น
8

14
ความรักของคริสเตียนคือต้องยอมทนต่อผู้ที่มีธรรมเนี ยมต่างกัน

ส่วนคนที่ ยั งอ ่อนในความเชื่อ นั ้น จงรับ เขาไว้ แต่ มิใช่ เพื่อ ให้ โต้ เถียงกัน ในเรือ
่ งความ
เชื่อที่แตกต่างกันนั ้น 2 คนหนึ่ งถือว่าจะกินอะไรก็ได้ทัง้ นั ้น แต่อีกคนหนึ่ งที่ยงอ
ั ่อนในความ
เชื่ออยู่ก็กินแต่ผักเท่านั ้น 3 อย่าให้คนที่กินนั ้นดูหมิน
่ คนที่ไม่ได้กิน และอย่าให้คนที่มิได้กิน
กล่าวโทษคนที่ ได้ กิน เหตุ ว่า พระเจ้า ได้ ทรงโปรดรับ เขาไว้แล้ว 4 ท่านเป็น ใครเล่า จึง กล่าว
โทษผู้รับใช้ของคนอื่น ผู้รบ
ั ใช้คนนั ้นจะได้ดีหรือจะล่มจมก็สุดแล้วแต่นายของเขา และเขา
ก็จะได้ดีแน่ นอน เพราะว่าพระเจ้าทรงฤทธิส
์ ามารถให้เขาได้ดีได้ 5 คนหนึ่ งถือว่าวันหนึ่ งดี
กว่าอีกวันหนึ่ ง แต่อีกคนหนึ่ งถือว่าทุกวันเหมือนกัน ขอให้ทุกคนมีความแน่ ใจในความคิด
เห็นของตนเถิด 6 ผู้ที่ ถือวันก็ถือเพื่อถวายเกียรติ แด่ องค์ พระผู้เป็นเจ้า และผู้ที่ ไม่ถือวันก็
ไม่ถือเพื่อถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ที่กินก็กินเพื่อถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็น
เจ้า เพราะเขาขอบพระคุณพระเจ้า และผู้ที่มิได้กินก็มิได้กินเพื่อถวายเกียรติแด่องค์พระผู้
เป็นเจ้า และยังขอบพระคุณพระเจ้า 7 เพราะในพวกเราไม่ มีผู้ใดมี ชีวิตอยู่เพื่อตนเองฝ่าย
เดียว และไม่มีผูใดตายเพื
้
่อตนเองฝ่ายเดียว 8 ถ้าเรามีชีวิตอยูก็
่ มีชีวิตอยูเ่ พื่อองค์พระผูเ้ ป็น
เจ้า และถ้าเราตายก็ตายเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า เหตุฉะนั ้นไม่วา่ เรามีชีวิตอยู่หรือตายไปก็
ตาม เราก็เป็นคนขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้า 9 เพราะเหตุนี้เองพระคริสต์จึงได้ทรงสิน
้ พระชนม์
และได้ทรงเป็นขึ้นมาและทรงพระชนม์อีก เพื่อจะได้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของทัง้ คนตาย
และคนเป็น 10 แต่ตัวท่านเล่า เหตุไฉนท่านจึงกล่าวโทษพีน
่ ้ องของท่าน หรือเหตุไฉนท่านจึ
งดูหมิน
่ พี่น้องของท่าน เพราะว่าเราทุกคนต้องยืนอยู่หน้าบัลลั งก์พิพากษาของพระคริสต์
11 เพราะมีคําเขียนไว้ว่า ‘องค์พระผู้เป็ นเจ้าได้ตรัสว่า “เรามีชีวิตอยู่ฉั นใด หัวเข่าทุกหัวเข่า
จะต้องคุก กราบลงต่อ เรา และลิน
ิ้ จะต้องร้องสรรเสริญ พระเจ้า� ’ 12 ฉะนั ้น เราทุก
้ ทุ กล น
คนจะต้องทูลเรือ
่ งราวของตัวเองต่อพระเจ้า
1
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13 ดังนั ้นเราอย่ากล่าวโทษกันและกั นอีกเลย

แต่ จงตัดสินใจเสียดีกว่า คืออย่าให้ผู้หน่ง
ึ
ผู้ใดวางสิง่ ซึ่งให้สะดุด หรือสิง่ ซึ่งเป็นเหตุให้ล้มลงไว้ต่อหน้าพี่น้ อง 14 ข้าพเจ้ารู แ
้ ละปลงใจ
เชื่อ เป็น แน่ ในองค์ พระเยซู เจ้ าว่า ไม่มี สิ ่ง หนึ่ ง สิง่ ใดที่ เป็น มลทิน ในตัว เองเลย แต่ ถ้า ผู้ ใด
ถือว่าสิง่ ใดเป็นมลทิน สิ่งนั ้นก็เป็นมลทินสําหรับคนนั ้น 15 แต่ถ้าพี่น้องของท่านไม่สบายใจ
เพราะอาหารที่ ท่านกิน ท่านก็ ไม่ ได้ ดําเนิ น ตามทางแห่ง ความรัก เสีย แล้ว พระคริสต์ ทรง
สิน
้ พระชนม์เพื่อผู้ใด ก็อย่าให้คนนั ้นพินาศเพราะอาหารที่ท่านกินเลย 16 ฉะนั ้นอย่าให้การ
ดี ของท่านเป็ นที ่ ให้ เขาติ เตียนได้ 17 เพราะว่า อาณาจักรของพระเจ้า นั ้น ไม่ ใช่ การก ิน และ
การดื่ม แต่ เป็นความชอบธรรมและสันติสุขและความชื่นชมยินดี ในพระวิญญาณบริสุทธิ์
18 ผู้ ที่ ปรนนิ บัติ พระคริสต์ ในการเหล่านั ้ นก ็เป็ นที ่ พอพระทัย พระเจ้า และเป็ นที ่ พอใจของ
มนุษย์ด้วย 19 เหตุฉะนั ้นให้เรามุ่งกระทําในสิง่ ซึ่งทําให้เกิดความสงบสุขแก่กันและกัน และ
สิง่ เหล่า นั ้น ซึ่ง ทําให้ เก ิด ความเจริญ แก่ กัน และกัน 20 อย่า ทําลายงานของพระเจ้า เพราะ
เรือ
่ งอาหารเลย ทุ กสิ่งทุกอย่างปราศจากมลทิ นก็จริง แต่ ผู้ใดที่ กินอาหารซึ่งเป็นเหตุ ให้ผู้
อื่นหลงผิด ก็มีความผิดด้วย 21 เป็นการดีที่จะไม่กินเนื้ อสัตว์หรือด่ ืมน้าํ องุน
่ หรือทําสิง่ ใดๆ
22
ที่ เป็น เหตุ ให้พี่ น้ องสะดุด หรือ สะดุด ใจหรือ ทําให้อ่อนกําลัง ท่านมี ความเชื่อ หรือ จงยึด
ไว้ให้มัน
่ ต่อพระพักตร์พระเจ้า ผู้ใดไม่มีเหตุที่จะติเตียนตัวเองในสิง่ ที่ตนเห็นชอบแล้วนันก
้
็ เป็นสุข 23 แต่ ผู้ ที่ ยัง สงสัย อยู่ นั ้น ถ้า เขากิ นก ็ จะถูก ลงพระอาชญา เพราะเขามิ ได้ กิน ด้วย
ความเชื่อ ทัง้ นี้ เพราะการกระทําใดๆก็ตามที่มิได้กระทําด้วยความเชื่อก็เป็นบาปทัง้ สิน
้

15
จงอดทนในการประพฤติต่อพี่น้องที่ออ
่ นในความเชื่อ
พวกเราที่ มี ความเชื่อ เข้ม แข็ง ควรจะอดทนในข้อ เคร่ง หยุ มๆหยิมๆของคนที่ ออ
่ นใน
ความ เชื่อ และ ไม่ ควร กระทํา สิง่ ใด ตาม ความ พอใจ ของ ตัว เอง 2 เรา ทุก คน จง กระทํา ให้
เพื่อนบ้านพอใจ เพื่อนําประโยชน์ และความเจริญมาให้เขา 3 เพราะว่าพระคริสต์ก็มิได้ทรง
กระทํา สิง่ ที่ พอพระทัย พระองค์ ตามที่ มี คํา เขียนไว้แล ้ วว ่า ‘คํา พูด เยาะเย้ย ของบรรดาผู้ ที่
เยาะเย้ยพระองค์ ตกอยูแก่
่ ข้าพระองค์�
1

คริสเตียนจงยอมรับซึ่งกันและกัน
เพราะว่า สิง่ ที่ เข ียนไว้ ในสมั ยก ่อนนั ้ นก ็ เข ียนไว้ เพื่อ สัง่ สอนเรา เพื่อ เราจะได้ มี ความ
หวัง โดยความเพียรและความชูใจด้วยพระคัมภีร ์ 5 ขอพระเจ้า แห่ง ความเพียรและความ
ชูใจทรงโปรดช่วยให้ท่านมีน้ําหนึ่ งใจเดียวกันตามอย่างพระเยซู คริสต์ 6 เพื่อท่านทัง้ หลาย
จะได้มีใจและปากพร้อมเพรียงกันสรรเสริญพระเจ้า ผูเป็
้ นพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์
7
พระผู้ เป็น เจ้าของเรา เหตุ ฉะนั ้น จงต้อ นรับก ัน และกัน เช่น เดีย วกั บท ี่ พระคริสต์ ได้ ทรง
ต้อนรับเราทัง้ หลายเพื่อพระเกียรติของพระเจ้า 8 บัดนี้ ข้าพเจ้าขอบอกว่า พระเยซูคริสต์ได้
ทรงเป็น ผู้ รับ ใช้ สําหรับ พวกที่ เข ้าสุ หน ัต ในเรือ
่ งเกี่ยวกับ ความจริง ของพระเจ้า เพื่อ ยืนยัน
ถึง พระสัญญาเหล่านั ้ นที ่ ได้ ทรงกระทํา ไว้กับ บรรพบุรุษ ทัง้ หลาย 9 และเพื่อ ให้คนต่างชาติ
ได้ ถวายพระเกียรติยศแด่ พระเจ้า เพราะพระเมตตาของพระองค์ ตามที่ มี คํา เขียนไว้ แล ้
วว่า ‘เพราะเหตุนี้ข้าพระองค์ขอสรรเสริญพระองค์ท่ามกลางประชาชาติทัง้ หลาย และร้อง
เพลงสรรเสริญพระนามของพระองค์� 10 และมีคํากล่าวอีกว่า ‘ประชาชาติทัง้ หลายเอ๋ย จง
ชื่นชมยินดี กับ ประชาชนของพระองค์� 11 แล ้วยั งม ี คํา กล่าวอี กว่า ‘ประชาชาติ ทัง้ ปวงเอ๋ย
จงสรรเสริญ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า เถิด และให้ ชนชาติ ทัง้ หลายยกย่องพระองค์� 12 และอิส
4
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ยาห์กล ่า วอีกว่า ‘รากแห่ง เจสซี จะมา คือ ผู้ จะทรงบังเกิด มาครอบครองบรรดาประชาชาติ
ประชาชาติ ทัง้ หลายจะวางใจในพระองค์� 13 ขอพระเจ้า แห่ง ความหวัง ทรงโปรดให้ท่า นบ
ริบู รณ ์ ด้วยความชื่นชมยินดี และสันติสุข ในความเชื่อ เพื่อ ท่านจะได้ เปี่ ยมด้วยความหวัง
โดยฤทธิเ์ ดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ 14 พีน้
่ องทัง้ หลายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเชื่อแน่ วา่ ท่า
นบริบูรณ์ด้วยการดีและเปี่ ยมด้วยความรู ทุ
้ กอย่าง สามารถเตือนสติกันและกันได้ด้วย

การรับใช้ของเปาโลและแผนการเดินทาง
15 แต่ พี่ น้ องทัง
้ หลาย การที่ ข้าพเจ้า กล้า เขียนบางเรือ
่ งถึง ท่านเพื่อ เตือนความจํา ของ
ท่าน ก็เพราะเหตุพระคุณที่พระเจ้าได้ทรงประทานแก่ข้าพเจ้า 16 เพื่อให้ข้าพเจ้าเป็นผูรั
้ บใช้
ของพระเยซูคริสต์ไปยังคนต่างชาติ โดยรับใช้ฝ่ายข่าวประเสริฐของพระเจ้า เพื่อการถวาย
พวกต่างชาติ ทัง้ หลายนั ้นจะได้ เป็ นที ่ชอบพระทัย คือเป็ นที ่แยกตัง้ ไว้โดยพระวิญญาณบริ
สุทธิ ์ 17 เหตุ ฉะนั ้น ในพระเยซู คริสต์ ข้าพเจ้า มี สิ ่ง ที่ จะอวดได้ ฝ่ายพระราชกิจ ของพระเจ้า
18 เพราะว่า ข้าพเจ้า ไม่ กล ้า จะอ้างสิง
่ ใดนอกจากสิง่ ซึ่ง พระคริสต์ ได้ ทรงกระทํา โดยทรง
ใช้ ข้าพเจ้า ทางคํา สอนและกิจการ เพื่อ จะให้ คนต่างชาติ เชื่อ ฟัง 19 คื อด ้วยหมายสําคัญ
และการมหัศจรรย์ อน
ั ทรงฤทธิ์ ในฤทธิ์เดชแห่ง พระวิญญาณของพระเจ้า จนข้าพเจ้า ได้
ประกาศข่าวประเสริฐ ของพระคริสต์ อย่างถ้วนถี่ ตัง้ แต่ กรุ งเยรู ซาเล็ มอ ้ อมไปยัง เมือ งอิล
ลี ร คุ
ิ ม 20 อั นที ่ จร ิง ข้าพเจ้า ได้ ตัง้ เป้า ไว้อย่างนี้ ว่า จะประกาศข่าวประเสริฐ ในที่ ซ่ึง ไม่ เคยมี
ใครออกพระนามพระคริสต์ มาก ่อน เพื่อ ข้าพเจ้า จะได้ ไม่ ก่อ ขึ้น บนรากฐานที่ คนอื่น ได้ วาง
ไว้ก่อนแล้ว 21 ตามที่มีคําเขียนไว้ว่า ‘คนที่ไม่เคยได้รบ
ั คําบอกเล่าเรือ
่ งพระองค์ก็จะได้เห็น
และคนที่ ไม่เคยได้ ฟังจะได้ เข้าใจ� 22 นี่ คือเหตุ ที่ ขัดขวางข้าพเจ้าไว้ไม่ให้มาหาท่าน 23 แต่
เดีย
๋ วนี้ ข้าพเจ้า ไม่ มี กิจ ที่ จะต้องอยู่ ในแว่น แคว้น เหล่า นี้ ต่อ ไป ข้าพเจ้า มี ความปรารถนา
หลายปีแลวท
้ จ
ี่ ะมาหาท่าน 24 เมื่อข้าพเจ้าจะไปประเทศสเปน ข้าพเจ้าจะแวะมาหาท่านทัง้
หลาย เพราะข้าพเจ้าหวังว่าจะได้พบท่านขณะที่ไปตามทางนั ้น และเมื่อได้รบ
ั ความบันเทิง
ใจกับท่านทัง้ หลายบ้างแล้ว ข้าพเจ้าจะได้ลาท่านไปตามทาง 25 ขณะนี้ ข้าพเจ้าจะขึ้นไปยัง
กรุ งเยรู ซาเล็ม เพื่อช่วยสงเคราะห์วสุ
ิ ทธิชน 26 เพราะว่าพวกศิษย์ในแคว้นมาซิโดเนี ยและ
แคว้น อาคายาเห็น ชอบที่ จะถวายทรัพย์ ส่ง ไปให้ แก่ว ิ สุทธิ ชนที่ ยากจนในกรุ ง เยรู ซาเล็ม
27 พวกศิษย์เหล่านั ้นพอใจที่จะทําเช่นนั ้นจริงๆและพวกเขาก็เป็ นหนี้ วิสุ ทธิชนเหล่านั ้นด้วย
เพราะว่า ถ้า เขาได้ รบ
ั คนต่างชาติ เข ้า ส่วนในการฝ่ายจิต วิญญาณ ก็ เป็นการสมควรที่ พวก
ต่างชาตินั้นจะได้ปรนนิ บัติศิษย์เหล่านั ้นด้วยสิง่ ของฝ่ายเนื้ อหนั ง 28 เหตุฉะนั ้น เมื่อข้าพเจ้า
ไปส่ง ผลทานนั ้น มอบให้แก่ พวกเขาเสร็จ เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้า ก็ จะไปประเทศสเปนผ่าน
ตําบลที่ ท่านอยู่ นั ้น 29 และข้าพเจ้า รู แน่
้ ว ่า เมื่อ ข้าพเจ้า มาหาท่านนั ้น ข้าพเจ้า จะมาพร้อม
ด้วยพระพรอันบริบูรณข
์ องข่าวประเสริฐแห่งพระคริสต์ 30 พีน้
่ องทัง้ หลาย โดยเห็นแก่พระ
เยซู คริสต์ เจ้ าและโดยเห็นแก่ ความรักของพระวิญญาณ ข้าพเจ้าจึงวิงวอนขอให้ท่านช่วย
อธิษฐานพระเจ้า ด้วยใจร้อนรนเพื่อ ข้าพเจ้า 31 เพื่อ ให้ ข้าพเจ้า พ้น จากมือ คนในประเทศยู
เดีย ที่ ไม่ เชื่อ และเพื่อ ให้การปรนนิ บัติ เนื่ องด้วยผลทานซึ่ง ข้าพเจ้า นํา ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม
เป็ นที ่ พอใจของวิ สุทธิ ชน 32 เพื่อ ข้าพเจ้า จะได้ มาหาท่านตามชอบพระทัย พระเจ้า ด้วย
ความชื่นชมยินดี และมี ความเบิก บานแจ่มใสที่ ได้ พบท่าน 33 บัดนี้ ขอพระเจ้า แห่ง สันติสุข
จงสถิตอยูก
่ ับท่านทัง้ หลายเถิด เอเมน
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คือเฟบีผู้เป็นผู้รับใช้ในคริสตจักรที่อยู่เมือง
เคนเครีย 2 ขอท่านรับนางไว้ในองค์ พระผู้เป็นเจ้าตามสมควรแก่ วสุ
ิ ทธิชน และขอให้ท่าน
ช่วยนางในทุก สิง่ ที่ นางต้องการ เพราะนางได้ ชว
่ ยสงเคราะห์ คนหลายคนรวมทัง้ ข้าพเจ้า
ด้วย 3 ขอฝากความคิดถึงมายังปริสสิลลาและอาควิลลา ผู้ร่วมงานกับข้าพเจ้าในพระเยซู
คริสต์ 4 ผู้ ซึ่ง ได้ ยอมพลี ชี วิต ของเขาเพื่อ ป้องกัน ชีวต
ิ ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ขอขอบคุณ เขา
ทัง้ สองและมิใช่ข้าพเจ้าคนเดียว แต่คริสตจักรทุกแห่งของพวกต่างชาติก็ขอบคุณเขาด้วย
5 และขอฝากความคิดถึง มายัง คริสตจักรที่ อยู่ ในบ้านเขาด้วย ขอฝากความคิดถึง มายัง
เอเปเนทัสที่รก
ั ของข้าพเจ้า ผู้เป็นคนแรกที่ เข้ามาเชื่อในพระคริสต์ในแคว้นอาคายา 6 ขอ
ฝากความคิดถึงมายังมารีย์ผู้ได้ ตรากตรําทํางานหนั กเพื่อเราทัง้ หลาย 7 ขอฝากความคิด
ถึงมายังอันโดรนิ คัสกับยูนีอสผ
ั เู้ ป็นญาติของข้าพเจ้า และได้ถูกจองจําร่วมกับข้าพเจ้า เขา
เป็นคนมีช่อ
ื เสียงดีในหมู่อัครสาวก ทัง้ ได้อยู่ในพระคริสต์ก่อนข้าพเจ้าด้วย 8 ขอฝากความ
คิด ถึง มายั งอ ัม พลี อส
ั ที่รก
ั ของข้าพเจ้า ในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า 9 ขอฝากความคิด ถึง มายั งอ ู
รบานั สผู้รว่ มงานกับเราในพระคริสต์ และมายังสทาคิสที่รก
ั ของข้าพเจ้า 10 ขอฝากความ
คิดถึง มายัง อาเป็ลเลสผู้ เป็ นที ่ พอพระทัย ของพระคริสต์ ขอฝากความคิดถึง มายัง คนใน
ครัว เรือนของอาริส โทบูลัส 11 ขอฝากความคิดถึง มายัง เฮโรดิ โอนญาติ ของข้าพเจ้า ขอ
ฝากความคิดถึงมายังคนในครัวเรือนนารซิสสัสที่อยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้า 12 ขอฝากความ
คิดถึงมายังตรีเฟนาและตรีโฟสาผูปฏิ
้ บัติงานในฝ่ายองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า ขอฝากความคิดถึง
มายัง เปอร์ซิ สที่รก
ั ผู้ ได้ ปฏิบัติ งานมากมายฝ่ายองค์ พระผู้ เป็น เจ้า 13 ขอฝากความคิดถึง
มายังรู ฟัสผู้ที่ทรงเลือกไว้ในฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้า และมารดาของเขาและมารดาข้าพเจ้า
ด้วย 14 ขอฝากความคิดถึงมายังอาสิ นครีทัส ฟเลโกน เฮอร์เมส ปัท โรบัส เฮอร์มาส และ
บรรดาพี่น้องที่ อยู่กับเขาเหล่านั ้น 15 ขอฝากความคิดถึงมายังฟี โลโลกัส ยูเลีย และเนเรอั
สกั บน้องสาวของเขาและโอลิมปัสกับบรรดาวิสุทธิชนที่ อยู่กับคนเหล่านั ้น 16 จงต้อนรับก
ันด้วยธรรมเนี ยมจุบอันบริสุทธิ์ บรรดาคริสตจักรของพระคริสต์ ขอฝากความคิดถึงมายัง
ท่านทัง้ หลายด้วย 17 พีน้
่ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้าจึงขอวิงวอนท่าน ให้สังเกตดูคนเหล่านั ้นทีก่
่ อ
เหตุทะเลาะวิวาทกันและทําให้คนอื่นหลงไป ซึ่งเป็นการผิดคําสอนที่ท่านทัง้ หลายได้เรียน
มา จงเมิน หน้า จากคนเหล่า นั ้น 18 เพราะว่า คนเหล่า นั ้น ไม่ ได้ ปรนนิ บัติ พระเยซู คริสต์ องค์
พระผู้ เป็น เจ้าของเรา แต่ ได้ ปรนนิ บัติ ท้องของตัว เอง และได้ ล่อลวงคนซื่อ ให้ หลงด้วยคํา
ดี คํา อ่อนหวาน 19 การซึ่ง ท่านทัง้ หลายได้ เชื่อ ฟั งก ็ เลื่องลือ ไปถึง คนทัง้ ปวงแล้ว ข้าพเจ้า จึ
งมีความยินดี เพราะท่านทัง้ หลาย แต่ ข้าพเจ้าใคร่ให้ท่านทัง้ หลายเป็นคนฉลาดฝ่ายการดี
และให้เป็นคนโง่ฝ่ายการชัว่ 20 ไม่ช้าพระเจ้าแห่งสันติสุขจะทรงปราบซาตานให้ยบ
ั เยินลง
ใต้ ฝ่าเท้า ของท่านทัง้ หลาย ขอพระคุณ ของพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเราจงอยู่
กั บท ่า นทัง้ หลายเถิด เอเมน 21 ทิ โมธีผู้ ร่วมงานกับ ข้าพเจ้า ลู สิ อัส ยาโสน และโสสิ ปาเท
อร์ บรรดาญาติของข้าพเจ้า ฝากความคิดถึงมายังท่านทัง้ หลาย 22 ข้าพเจ้าเทอร์ทีอัส ผู้เข
ียนจดหมายฉบับนี้ ขอฝากความคิดถึงมายังท่านทัง้ หลายในองค์พระผู้เป็นเจ้า 23 กายอัส
เจ้าของบ้านผู้เลี้ยงดูข้าพเจ้า และเป็นผู้บํารุ งคริสตจักรทัง้ หมดฝากความคิดถึงมายังท่าน
เอรัสทัสสมุหบัญชีของเมือง และควารทัสซึ่งเป็นพีน
่ ้ องฝากความคิดถึงมายังท่านทัง้ หลาย
24 ขอพระคุณ แห่ง พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็ น เจ้าของเรา จงอยู่ กั บท ่า นทัง
้ หลายเถิด เอ

หนั งสือโรม 16:25
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เมน บัดนี้ จงถวายพระเกียรติ แด่ พระองค์ ผู้ ทรงฤทธิส
่ คง
์ ามารถให้ ท่านทัง้ หลายตั ้งม ัน
ตามข่าวประเสริฐซึ่งข้าพเจ้าได้ประกาศนั ้น และตามที่ได้ประกาศเรือ
่ งพระเยซูคริสต์ ตาม
การเปิด เผยข้อ ความอัน ลึ กล ับ ซึ่ง ได้ ปิดบัง ไว้ตัง้ แต่ สร้างโลก 26 แต่ มาบ ัด นี้ ได้ เปิด เผยให้
ปรากฏแล้ว และโดยพระคัมภีรข
์ องพวกศาสดาพยากรณ์ ตามซึ่งพระเจ้าผู้ทรงดํารงถาวร
ได้ทรงบัญญัติไว้ ได้เปิดเผยออกให้ประชาชาติทัง้ ปวงเห็นแจ้งเพื่อเขาจะได้เชื่อ 27 โดยพระ
เยซู คริสต์ ขอสง่า ราศี มี แด่ พระเจ้า ผู้ทรงสัพพัญญู แต่ องค์ เดียว สืบๆไปเป็น นิ ตย์ เอเมน
[เขียนถึงชาวโรมจากเมืองโครินธ์ และส่งโดยเฟบี ผูเป็
้ นผูรั
้ บใช้ในคริสตจักรที่อยูเมื
่ องเคน
เครีย�
25
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

1 โครินธ์

เปาโลได้ ประกาศที่ เมืองโครินธ์เป็นเวลา 18 เดือน และได้ ตัง้ คริสตจักรที่ นั ่น ท่านได้ ไป
เยีย
่ มพวกเขา “เป็ นครงั ้ ที่ สาม� (2 คร 13:1) เปาโลได้ เขียนหนั งสือ 1 โครินธ์จากเมืองเอ
เฟซัสในต้นปีค�ศ� 57 ก่อนเทศกาลเพ็นเทคศเต (1 คร 16:8)
เมืองโคริน ธ์อยู่ ทางทิศ ตะวัน ตกจากกรุ ง เอเธนส์ ประมาณ 80 กิโลเมตร ในสมัย เปาโล
เมืองโครินธ์มีพลเมืองประมาณ 400,000 คน และเป็นเมืองอันดับที่ 4 ในอาณาจักรโรมัน
และเป็นศูนย์กลางสําหรับการนมัสการรู ปเคารพ หลังจากที่เปาโลไปตัง้ คริสตจักรที่ เมือง
โครินธ์แล้ว ท่านได้ไปอยูที
่ ่เมืองเอเฟซัสเป็นเวลา 2 หรือ 3 ปี
ขณะที่ เปาโลอยู่ ที่ เมืองเอเฟซัส มี ผู้ อาว ุโสบางคนจากคริสตจักรเมืองโคริน ธ์ ได้ ไปหา
ท่าน และเล่าให้ท่านฟังถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในคริสตจักรที่เมืองโครินธ์
จดหมายฉบั บน ี้ ส่วนใหญ่ เก ี่ย วกับ ปัญหาในชีวต
ิ คริสเตียนและปัญหาในคริสตจักรท้อง
ถิน
่
การรับประทานอาหารที่ถวายแก่รูปเคารพแล้ว
่ คือ การแตกแยกกัน การฟ้องกันทีศาล
การรับพิธ ี ศีล มหาสนิ ท ผู้ สอนเท็จ การสมรสและการหย่าร้างกัน การพูด ภาษาต่างๆและ
การเป็นขึ้นมาจากความตาย
จดหมายฉบั บน ี้ มี สาระที่ สําคัญ 3 ประการคือ คํา สอนว่า พระคัมภีร ได้
์ รับ การดลใจจาก
พระเจ้า (2:9-14) คํา สอนเกี่ยวกับ ความรัก (13) และคํา สอนเกี่ยวกับ การเป็น ขึ้น มาจาก
ความตาย (15)
ผู้รบ
ั ใช้ที่รับการแยกตัง้ ไว้ และบุตรของพระเจ้าเป็นนิ ตย์

เปาโล ผู้ ซึ่ง พระเจ้า ได้ ทรงเรียกให้ เป็ นอ ัค รสาวกของพระเยซู คริสต์ ตามพระประสงค์
ของพระเจ้า และโสสเธเนสผู้ เป็น พี่ น้องของเรา 2 เรียน คริสตจักรของพระเจ้า ที่ เมืองโค
รินธ์ ผู้ได้รับการชําระให้บริสุทธิแล
์ ้วในพระเยซูคริสต์ ซึ่งพระองค์ได้ทรงเรียกให้เป็ นวิสุทธิ
ชน ด้วยกั นก ับ คนทัง้ ปวงในทุก ตําบลที่ ออกพระนามพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของ
เราและของเขา 3 ขอพระคุณ และสันติสุข จากพระเจ้า พระบิดาของเราและจากพระเยซู
คริสต์ เจ้า จงดํา รงอยู่ กั บท ่า นทัง้ หลายเถิด 4 ข้าพเจ้า ขอบพระคุณ พระเจ้า ของข้าพเจ้า ใน
เรือ
่ งท่านทัง้ หลายเสมอ เพราะพระคุณ ของพระเจ้า ซึ่ง ทรงประทานแก่ ท่านทัง้ หลายโดย
พระเยซู คริสต์ 5 เพราะท่านทัง้ หลายพรัง่ พร้อมด้วยทุกสิง่ ทุกอย่างโดยพระองค์ คือพร้อม
ด้วยวาจาและความรู ทุ
้ ก อย่าง 6 ด้วยว่า พยานเรือ
่ งพระคริสต์ นั้น เป็ นที ่ รบ
ั รองแน่ นอนใน
พวกท่านแล้ว 7 เพื่อ ว่า ท่านทัง้ หลายจึ งม ิ ได้ ขาดของประทานเลย ในขณะที่ ท่านรอคอย
การเสด็จ มาของพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา 8 พระองค์ จะทรงให้ ท่านมัน
่ คง
อยู่จนถึงที่สุด เพื่อให้ท่านปราศจากที่ ติ ในวันของพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา
9 พระเจ้า ทรงสัตย์ ซื่อ พระองค์ ได้ ทรงเรียกท่านให้ สัมพันธ์ สน ิ ทกับ พระบุตรของพระองค์
คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
1

การแตกแยกในคริสตจักร
พี่ น้ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้า จึง วิงวอนท่านในพระนามของพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น
เจ้าของเรา ขอให้ ท่านเห็น พร้อมกัน ในทางวาจา และไม่ มี การแตกแยกกัน ระหว่างพวก
ท่าน แต่ ขอให้ ท่านเป็น นํ้า หนึ่ ง ใจเดียวกัน ในทางความคิด และตัดสิน อย่างเดียวกัน 11 พี่
10

1 โครินธ์ 1:12

1305

1 โครินธ์ 2:3

น้ องทัง้ หลายของข้าพเจ้า คนในครอบครัว ของนางคะโลเอได้ เล่า เรือ
่ งของท่านให้ข้าพเจ้า
ฟังว่า เกดม
ิ ก
ี ารทุ่มเถียงกันในระหว่างพวกท่าน 12 ข้าพเจ้าจึงหมายความว่า พวกท่านต่าง
ก็กล่าวว่า “ข้าพเจ้าเป็นศิษย์เปาโล� หรือ “ข้าพเจ้าเป็นศิษย์อปอลโล� หรือ “ข้าพเจ้าเป็น
ศิษย์เคฟาส� หรือ “ข้าพเจ้าเป็นศิษย์พระคริสต์� 13 พระคริสต์แบ่งออกเป็นหลายองค์แล
้ว หรือ เขาได้ ตรึง เปาโลเพื่อ ท่านทัง้ หลายหรือ ท่านได้ รบ
ั บัพ ติศ มาในนามของเปาโลหรือ
14 ข้าพเจ้า ขอบพระคุณ พระเจ้า ที่ ข้าพเจ้า มิ ได้ ให้ บัพ ติศ มาแก่ ผู้ หน ่ง
ึ ผู้ ใดในพวกท่าน เว้น
15
แต่คริสปัสและกายอัส ดังนั ้น จึงไม่มีผู้ใดกล่าวได้ว่า ข้าพเจ้าได้ทําพิธบั
ี พติศมาในนาม
ของข้าพเจ้า เอง 16 ข้าพเจ้า ได้ ให้ บัพ ติศ มาแก่ ครอบครัว ของสเทฟานั สด ้วย แต่ นอกจาก
คนเหล่านั ้นแล้ว ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าข้าพเจ้าได้ให้บัพติศมาแก่ผู้ใดอีกบ้าง 17 เพราะว่าพระ
คริสต์มิได้ทรงใช้ข้าพเจ้าไปเพื่อให้เขารับบัพติศมา แต่เพื่อให้ประกาศข่าวประเสริฐ แต่มิใช่
ด้วยชัน
่ งกางเขนของพระคริสต์จะหมดฤทธิเดช
้ เชิงฉลาดในการพูด เกรงว่าเรือ
์
พระคริสต์ทรงเป็นฤทธานุภาพและพระปัญญาของพระเจ้า

18 คนทัง
้ หลายที่กําลังจะพินาศก็เหนว
็ ่าการประกาศเรือ
่ งกางเขนเป็นเรือ
่ งโง่ แต่พวกเรา

ที่ รอดเห็นว ่า เป็น ฤทธานุภาพของพระเจ้า 19 เพราะมี คํา เขียนไว้แล ้ วว ่า ‘เราจะทําลายสติ
ปัญญาของคนมีปัญญา และจะทําให้ความเข้าใจของคนที่เข้าใจสูญสิน
้ ไป� 20 คนมีปัญญา
อยู่ ที่ไหน บัณฑิต อยู่ ที่ไหน นั ก โต้ ปัญหาแห่ง ยุ คน ี้ อยู่ ที่ไหน พระเจ้า มิ ได้ ทรงกระทํา ปัญญา
ของ โลก นี้ ให้ โฉด เขลา ไป แล้ว หรือ 21 เพราะ ตาม เรือ
่ ง ที่ เป็น พระ สติ ปัญญา ของ พระเจ้า
แล้ว โลกจะรู จ
้ ัก พระเจ้า โดยปัญญาไม่ ได้ พระเจ้า ทรงพอพระทัย ที่ จะช่วยคนที่ เชื่อ ให้รอด
โดยการเทศนาที่ โง่เขลานั ้น 22 ด้วยว่า พวกยิว เรียกร้องหมายสําคัญ และพวกกรีก เสาะหา
ปัญญา 23 แต่ พวกเราประกาศเรือ
่ งพระคริสต์ ผู้ ทรงถูก ตรึง ที่ กางเขนนั ้น อัน เป็น สิง่ ที่ ให้
พวกยิวสะดุด และพวกกรีกถือว่าเป็นเรือ
่ งโง่ 24 แต่สําหรับผูที
้ ่พระเจ้าทรงเรียกนั ้น ทัง้ พวก
ยิว และพวกกรีก ต่างถือว่า พระคริสต์ ทรงเป็น ฤทธานุ ภาพและพระปัญญาของพระเจ้า
25 เพราะความเขลาของพระเจ้า ยั งม ี ปัญญายิง
่ กว่า ปัญญาของมนุษย์ และความอ่อนแอ
ของพระเจ้าก็ ยงั เข้มแข็งยิง่ กว่ากําลังของมนุษย์ 26 พี่น้ องทัง้ หลาย จงพิจารณาดู ว่า พวก
ท่านที่ พระเจ้า ได้ ทรงเรียกมานั ้น เป็น คนพวกไหน มีน ้อยคนที่ โลกนิ ยมว่า มี ปัญญา มีน ้อย
คนที่มีอาํ นาจ มีน้อยคนที่มีตระกูลสูง 27 แต่พระเจ้าได้ทรงเลือกสิง่ ที่โลกถือว่าโง่เขลา เพื่อ
จะทําให้คนมีปัญญาอับอาย และพระเจ้าได้ทรงเลือกสิง่ ที่โลกถือว่าอ่อนแอ เพื่อทําให้คนที่
แข ็ง แรงอับอาย 28 พระเจ้า ได้ ทรงเลือกสิง่ ที่ โลกถือว่า ตํ่าต้อย และสิง่ ที่ ถู กด ู หมิน
่ ทัง้ ทรง
เลือกสิง่ เหล่า นั ้น ซึ่ง ยั งม ิ ได้ เก ิด เป็น ตัว จริงด ้วย เพื่อ จะได้ ทําลายสิง่ ซึ่ง เป็น ตัว จริง อยู่ แล้ว
29 เพื่อมิให้เนื้ อหนั งใดๆอวดต่อพระพักตร์พระองค์ได้ 30 โดยพระองค์ท่านจึงอยูใ่ นพระเยซู
คริสต์ เพราะพระเจ้า ทรงตัง้ พระองค์ ให้ เป็น ปัญญา ความชอบธรรม การแยกตัง้ ไว้ และ
การไถ่โทษ สําหรับเราทัง้ หลาย 31 เพื่อให้เป็นไปตามที่เขียนว่า ‘ให้ผู้โอ้อวด อวดองค์พระผู้
เป็นเจ้า�

2

การเทศนาเป็นมาโดยฤทธิเ์ ดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

พี่ น้ องทัง้ หลาย เมื่อ ข้าพเจ้า มาหาท่าน ข้าพเจ้า มิ ได้ มาเพื่อ ประกาศสักขี พยานของ
พระเจ้าแก่ ท่านทัง้ หลาย ด้วยถ้อยคําอันไพเราะหรือด้วยสติ ปัญญา 2 เพราะข้าพเจ้าตัง้ ใจ
ว่า จะไม่ แสดงความรู ้เรือ
่ งใดๆในหมู่ พวกท่านเลยเว้น แต่ เรือ
่ งพระเยซู คริสต์ และการที่
3
พระองค์ ทรงถูกตรึงที่ กางเขน และเมื่อข้าพเจ้าอยู่กับท่านทัง้ หลาย ข้าพเจ้าก็ อ่อนกําลัง
1
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มี ความกลัว และตัว สัน
่ เป็ นอ ัน มาก คํา พูด และคํา เทศนาของข้าพเจ้า ไม่ใช่ คํา ที่ เกล ี้ ยก
ล่อ มด้วยสติ ปัญญาของมนุษย์ แต่ เป็น คํา ซึ่ง ได้ แสดงพระวิญญาณและพระเดชานุ ภาพ
5 เพื่อความเชื่อของท่านจะไม่ได้อาศัยสติปัญญาของมนุษย์ แต่อาศัยฤทธิเ์ ดชของพระเจ้า
6 เรากล่าวถึง เรือ
่ งปัญญาในหมู่ คนที ่ เป็น ผู้ใหญ่ แล้ว ก็ จริง แต่ มิใช่ เรือ
่ งปัญญาของโลกนี้
หรือ เรือ
่ งปัญญาของอํานาจครอบครองในโลกนี้ ซึ่ง จะเสื่อมสูญ ไป 7 แต่ เรากล่าวถึง เรือ
่ ง
พระปัญญาของพระเจ้าซึ่งเป็นข้อลึกลับ คือพระปัญญาซึ่งทรงซ่อนไว้นั ้น ซึ่งพระเจ้าได้ทรง
กําหนดไว้ก่อนสร้างโลกให้เป็นสง่าราศีแก่เรา 8 ไม่มีอํานาจครอบครองใดๆในโลกนี้ ได้รู จั
้ ก
พระปัญญานั ้น เพราะว่าถ้ารูแล
้ ว
้ จะมิได้เอาองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าแห่งสง่าราศีตรึงไว้ที่กางเขน
4

พระดํารัสของพระเจ้ามาจากพระองค์โดยตรง
ดัง ที่ มี เข ียนไว้แล ้ วว ่า ‘สิ ่ง ที่ ตาไม่ เห็น หู ไม่ ได้ ยิน และไม่ เคยได้ เข ้า ไปในใจมนุษย์ คือ
สิง่ ที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้สําหรับคนที่รก
ั พระองค์� 10 พระเจ้าได้ทรงสําแดงสิง่ เหล่า
นั ้น แก่ เราทางพระวิญญาณของพระองค์ เพราะว่า พระวิญญาณทรงหยัง่ รู ทุ
้ ก สิง่ แม้ เป็น
ความลํ้าลึกของพระเจ้า 11 อันความคิดของมนุษย์นั้นไม่มีผูใดหยั
้
ง่ รู ได้
้ เว้นแต่จิตวิญญาณ
ของมนุษย์ ผู้ นั ้น เองฉั นใด พระดําริ ของพระเจ้า ก็ ไม่มี ใครหยัง่ รู ้ ได้ เว้น แต่ พระวิญญาณ
ของพระเจ้า ฉั น นั ้น 12 เราทัง้ หลายจึง ไม่ ได้ รับ วิญญาณของโลก แต่ ได้ รับ พระวิญญาณ
ซึ่ง มาจากพระเจ้า เพื่อ เราทัง้ หลายจะได้ รู ้ถึง สิง่ ต่างๆที่ พระเจ้า ได้ ทรงโปรดประทานแก่
เรา 13 คือ สิง่ เหล่านั ้ นที ่ เราได้ กล ่าวด้วยถ้อยคํา ซึ่ งม ิ ใช่ ปัญญาของมนุษย์ สอนไว้ แต่ ด้วย
ถ้อยคําซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงสัง่ สอน ซึ่งเปรียบเทียบสิง่ ที่ อยู่ฝ่ายจิตวิญญาณกับ
สิง่ ซึ่งเป็นของจิตวิญญาณ 14 แต่มนุษย์ธรรมดาจะรับสิง่ เหล่านั ้นซึ่งเป็นของพระวิญญาณ
แห่งพระเจ้าไม่ได้ เพราะเขาเห็นว่าเป็นสิง่ โง่เขลา และเขาไม่สามารถเข้าใจได้ เพราะว่าจะ
เข้าใจสิง่ เหล่านั ้นได้ก็ต้องสังเกตด้วยจิตวิญญาณ 15 แต่มนุษย์ฝ่ายจิตวิญญาณสังเกตสิง่
สารพัด ได้ แต่ ไม่มี ผู้ ใดจะรู จ
้ ัก ใจคนนั ้น ได้ 16 เพราะว่า ‘ใครเล่า รู จ
้ ัก พระทัย ขององค์ พระผู้
เป็นเจ้าเพื่อจะแนะนําสัง่ สอนพระองค์ได้� แต่เราก็มีพระทัยของพระคริสต์
9

3
การยอมอยูฝ
่ ่ายเนื้ อหนั งเป็นภัยต่อจิตวิญญาณ

พี่ น้ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้า ไม่ อาจจะพู ดก ั บท ่านเหมือนพู ดก ับ ผู้ ที่ อยู่ ฝ่ายจิต วิญญาณ
แล้ว ได้ แต่ ต้องพู ดก ั บท ่านเหมือนคนที่ อยู่ ฝ่ายเนื้ อ หนั ง เหมือ นกั บท ่านเป็น ทารกในพระ
คริสต์ 2 ข้าพเจ้า เลี้ยงท่านด้วยนํ้านมมิ ใช่ ด้วยอาหารแข็ง เพราะว่า เมื่ อก ่อนนั ้น ท่านยัง ไม่
สามารถรับและถึงแม้เดีย
๋ วนี้ ท่านก็ ยงั ไม่สามารถ 3 ด้วยว่าท่านยังอยู่ฝ่ายเนื้ อหนั ง เพราะ
ว่าเมื่อ ท่านยังอ ิจ ฉากั น โต้ เถียงกัน และแตกแยกกัน ท่านไม่ ได้ อยู่ฝ่ายเนื้ อ หนั ง หรือ และ
ไม่ ได้ ดําเนิ น ตามมนุษย์ สาม ัญ ดอกหรือ 4 เพราะเมื่อ คนหนึ่ ง กล่าวว่า “ข้าพเจ้า เป็น ศิษย์
ของเปาโล� และอีก คนหนึ่ ง กล่าวว่า “ข้าพเจ้า เป็น ศิษย์ ของอปอลโล� ท่านทัง้ หลายมิ ได้
อยูฝ่
่ ายเนื้ อหนั งหรือ
1

ผู้รบ
ั ใช้ของพระเจ้าที่มีหน้าที่ต่างกันก็เป็นผู้ทําการร่วมกัน

5 เปาโลคือผู้ใด

อปอลโลคือผู้ใด เขาเป็นผู้รับใช้มาแจ้งให้ท่านทัง้ หลายเชื่อ ตามซึ่งองค์
พระผูเ้ ป็นเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่ทุกคน 6 ข้าพเจ้าได้ปลูก อปอลโลได้รดนํ้า แต่พระเจ้า
ทรงทําให้เติบโต 7 เพราะฉะนั ้น คนที ่ ปลูก และคนที่ รดนํ้า ไม่ สําคัญ อะไร แต่ พระเจ้า ผู้ทรง
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โปรดให้ เติบโตนั ้น ต่างหากที่ สําคัญ ดัง นั ้น คนที่ ปลูก และคนที่ รดนํ้า ก็ เป็น พวกเดียวกัน
แต่ทุกคนก็จะได้ค่าจ้างของตนตามการที่ตนได้กระทําไว้ 9 เพราะว่าเราทัง้ หลายเป็นผู้รว่ ม
ทําการด้วยกันกับพระเจ้า ท่านทัง้ หลายเป็นไร่นาของพระเจ้า และเป็นตึกของพระเจ้า
8

พระคริสต์เป็นรากฐานเดียว
โดยพระคุณ ของพระเจ้า ซึ่ง ได้ ทรงโปรดประทานแก่ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ได้ วางรากลง
แล้ว เหมือนนายช่างผู้ ชํานาญ และอีก คนหนึ่ งก ็ มาก ่อ ขึ้น ขอทุก คนจงระวัง ให้ ดี ว่า เขาจะ
ก่อขึ้นมาอย่างไร 11 เพราะว่าผู้ใดจะวางรากอื่นอีกไม่ได้ แล้ว นอกจากที่ วางไว้แล้วคือพระ
เยซูคริสต์ 12 แล้วบนรากนั ้นถ้าผูใ้ ดจะก่อขึ้นด้วยทองคํา เงิน เพชรพลอย ไม้ หญ้าแห้งหรือ
ฟาง
10

ทรงทดลองการของเราทุกคน
การงานของแต่ละคนก็ จะได้ ปรากฏให้ เห็น เพราะเวลาวัน นั ้น จะให้ เห ็น ได้ ชัดเจน
เพราะว่า จะเห็น ชัด ได้ ด้วยไฟ ไฟนั ้น จะพิ สู จน ์ ให้ เห ็ นการงานของแต่ละคนว่า เป็น อย่างไร
14 ถ้าการงานของผู้ใดที่ก่อขึ้นทนอยู่ได้ ผู้นั ้ นก็จะได้ค่าตอบแทน 15 ถ้าการงานของผู้ใดถูก
เผาไหม้ไป ผู้นั ้นก็จะขาดค่าตอบแทนแต่ตัวเขาเองจะรอด แต่เหมือนดังรอดจากไฟ
13

ร่างกายของคริสเตียนเป็นวิหารของพระเจ้า
ท่านทัง้ หลายไม่ รู ้หรือ ว่า ท่านเป็ นว ิ หารของพระเจ้า และพระวิญญาณของพระเจ้า
สถิตอยูใ่ นท่าน 17 ถ้าผูใ้ ดทําลายวิหารของพระเจ้า พระเจ้าจะทรงทําลายผูนั
้ ้น เพราะวิหาร
ของพระเจ้าเป็นที่บริสุทธิและท่
านทัง้ หลายเป็นวิหารนั ้น
์
16

การตักเตือนเกี่ยวกับการโอ้อวด
อย่า ให้ ผู้ ใดหลอกลวงตัว เอง ถ้า ผู้ ใดในพวกท่านคิด ว่า ตัว เป็น คนมี ปัญญาตามหลัก
ของยุ คน ี้ จงให้ผู้ นั ้น ยอมเป็น คนโง่จึง จะเป็น คนมี ปัญญาได้ 19 เพราะว่าปัญญาของโลกนี้
เป็นความโง่เขลาจําเพาะพระเจ้า ด้วยมีคําเขียนไว้แล้วว่า ‘พระองค์ ทรงจับคนที่ มี ปัญญา
ด้วยอุบายของเขาเอง� 20 และยั งม ี อี กว่า ‘องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงทราบความคิด ของคน
มี ปัญญาว่า เป็น เพียงแต่ ไร้สาระ � 21 เหตุ ฉะนั ้น อย่า ให้ ผู้ ใดยกมนุษย์ ข้น
ึ อวด ด้วยว่า สิง่
สารพัดเป็นของท่านทัง้ หลาย 22 จะเป็นเปาโล อปอลโล เคฟาส โลก ชีวต
ิ ความตาย สิ่งใน
ปัจจุบันนี้ หรือสิง่ ในอนาคต สิ ่งสารพัดนั ้นเป็นของท่านทัง้ หลาย 23 และท่านทัง้ หลายเป็น
ของพระคริสต์ และพระคริสต์ทรงเป็นของพระเจ้า
18

4

หน้าที่รับผิดชอบของผู้อารักขาต่อพระเจ้า

และเป็น ผู้ อารัก ขาสิง่ ลึ กล ับ ของพระเจ้า
ยิง่ กว่า นี้ ฝ่าย ผู้ อารักขา เหล่า นั ้น ต้อง เป็น คน ที่ สัตย์ ซื่อ ทุก คน 3 สําหรับ ข้าพเจ้า การ ที่
ท่านทัง้ หลายหรือมนุษย์ ผู้ ใดจะตัดสิน ตัว ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ถือว่า เป็น เรือ
่ งเล็ก น้ อย ถึง แม้
ข้าพเจ้า เองก็ มิได้ ตัดสิน ตัว ข้าพเจ้า 4 เพราะข้าพเจ้า ไม่ รู ้ ว่า ข้าพเจ้า มี ความผิด สถานใด
ถึง กระนั ้น ข้าพเจ้า ก็ ไม่ พ้น การพิพากษา ท่านผู้ทรงพิพากษาตัว ข้าพเจ้า คือ องค์ พระผู้ เป็น
เจ้า 5 เหตุ ฉะนั ้น ท่านอย่า ตัดสิน สิง่ ใดก่อนที่ จะถึง เวลาจนกว่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า จะเสด็จ
มา พระองค์ จะทรงเปิดเผยความลั บที่ซ่อนอยู่ในความมืดให้แจ่มกระจ่าง และจะทรงเผย
ความในใจของคนทัง้ ปวงด้วย เมื่อ นั ้น ทุก คนจะได้ รบ
ั คํา ชมเชยจากพระเจ้า 6 พี่ น้ องทัง้
หลาย สิ ่ง เหล่านั ้ นที ่ ข้าพเจ้า ได้ นํา มากล่าวเปรียบเทียบถึง ตัว ข้าพเจ้า และอปอลโล ก็ เพื่อ
2

1 ให้ ทุ กคนถือว่า เราเป็ น ผู้ รับ ใช้ ของพระคริสต์
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ประโยชน์ ของท่านทัง้ หลาย เพื่อให้ท่านทัง้ หลายเรียนแบบของเรา มิให้ยกย่องคนหนึ่ งคน
ใดเกินกว่าที่ เขียนบอกไว้แล้ว มิให้ยกคนหนึ่ งคนใดข่มผู้อื่น 7 ผู้ใดเล่ากระทําให้ท่านวิเศษ
กว่า คนอื่น ท่านมี อะไรที่ ท่านมิ ได้ รับ มา ก็ เมื่อ ท่านได้ รบ
ั มา เหตุ ไฉนท่านจึง โอ้อวดเหมือน
กับว่าท่านมิได้ รับเลย 8 ท่านทัง้ หลายอิม
่ ีแล้วหนอ ท่านได้ ครองเห
่ หนําแล้วหนอ ท่านมังม
มือนกษั ตริย์โดยไม่มีเราร่วมด้วยแล้วหนอ ข้าพเจ้ามีความปรารถนาให้ท่านทัง้ หลายได้ข้น
ึ
ครองจริงๆเพื่อเราจะได้ข้น
ึ ครองกับท่าน
สิ่งที่อค
ั รสาวกและผู้นําคริสเตียนต้องเสียสละ

เพราะข้าพเจ้า เห็ นว ่า พระเจ้า ได้ ทรงตัง้ เราผู้ เป็ นอ ัค รสาวกไว้ในที่สุด ปลาย เหมือนผู้
ที่ ได้ ถู กปรับ โทษให้ ถึง ตาย เพราะว่า โลกคือ ทัง้ ทูต สวรรค์ และมนุษย์ มองดู เราด้วยความ
พิศวง 10 เราทัง้ หลายเป็น คนเขลาเพราะเห็น แก่ พระคริสต์ และท่านทัง้ หลายเป็น คนมี
ปัญญาในพระคริสต์ เราทัง้ หลายมี กําลัง น้ อยแต่ ท่านทัง้ หลายมี กําลัง มาก ท่านทัง้ หลาย
มี เกียรติ ยศแต่ เราทัง้ หลายเป็น คนอัปยศ 11 จนถึง เวลานี้ เราก็ ทัง้ หิว และกระหาย เปล ือย
เปล่า และถูก โบยตี และไม่ มี ที่ อาศัย เป็น หลัก แหล่ง 12 เราทํา การหนั กด ้ว ยมือ ของเราเอง
เมื่อถูกด่าเราก็อวยพร เมื่อถูกข่มเหงเราก็ทนเอา 13 เมื่อถูกใส่รา้ ยเราก็อ้อนวอน เรากลาย
เป็น เหมือนกากเดนของโลกและเหมือนราคี ของสิง่ สารพัด จนถึ งบ ัด นี้ 14 ข้าพเจ้า มิ ได้ เข
ีย นข้อ ความเหล่า นี้ เพื่อ จะให้ท่านได้ อาย แต่ เข ียนเพื่อ เตือนสติ ในฐานะที่ ท่านเป็น ลูก ที่รก
ั
ของข้าพเจ้า 15 เพราะในพระคริสต์ ถึง แม้ ท่านมี ครู สัก หมื่น คนแต่ ท่านจะมี บิ ดาหลายคน
ก็ หามิได้ เพราะว่า ในพระเยซู คริสต์ ข้าพเจ้า ได้ ให้ กําเนิ ด แก่ ท่านโดยข่าวประเสริฐ 16 เหตุ
ฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึง ขอให้ ท่านทําตามอย่างข้าพเจ้า 17 เพราะเหตุ นี้ ข้าพเจ้า จึง ได้ ใช้ ทิ โมธี
ลูก ที่รก
ั ของข้าพเจ้า ซึ่ง เป็น คนสัตย์ ซ่ ือ ในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ให้ มาหาท่าน เพื่อ นํา ท่านให้
ระลึก ถึง แบบการประพฤติ ของข้าพเจ้า ในพระคริสต์ ตามที่ ข้าพเจ้า สอนอยู่ ในทุก คริสตจั
กร 18 แต่ บางคนทํา ผยองราวกับ ข้าพเจ้า จะไม่ มาหาท่าน 19 แต่ ถ้า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรง
โปรด ข้าพเจ้า จะมาหาท่านในไม่ ชา้ นี้ และข้าพเจ้า จะหยั ่ งด ู มิใช่ ถ้อยคํา ของคนที่ ผยอง
เหล่า นั ้น แต่ จะหยั งด
่ ู ฤทธิอํ
่ งของ
์ านาจของเขา 20 เพราะว่า อาณาจักรของพระเจ้า มิ ใช่ เรือ
21
คําพูดแต่ เป็นเรือ
่ งฤทธิเดช
ท่านจะเอาอย่างไร จะให้ข้าพเจ้าถือไม้เรียวมาหาท่าน หรือ
์
จะให้ข้าพเจ้ามาด้วยความรักและด้วยใจอ่อนสุภาพ
9

5
การตัดสินลงโทษการล่วงประเวณี
มี ข่าวเล่า ลือ ว่า ในพวกท่านมี การผิด ประเวณี และการผิด ประเวณี นั ้น ถึง แม้ ในพวก
ต่างชาติ ก็ ไม่มีเลย คือเรือ
่ งมีวา่ คนหนึ่ งได้ เอาภรรยาของบิดามาเป็นภรรยาของตน 2 และ
พวกท่านยัง ผยองแทนที่ จะเป็น ทุกข์ เป็ นร ้อน ที่ จะตัด คนที่ กระทํา ผิด เช่น นี้ ออกเสีย จาก
พวกท่าน 3 แม้ว ่า ตัว ข้าพเจ้า ไม่ ได้ อยู่ กับ พวกท่าน แต่ ใจของข้าพเจ้า ก็ อยู่ ด้วย ข้าพเจ้า ได้
ตัดสินลงโทษคนที่ ได้ กระทําผิดเช่นนั ้นเสมือนว่าข้าพเจ้าได้ อยู่ด้วย 4 ในพระนามของพระ
เยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา เมื่อ ท่านทัง้ หลายประชุม กัน และใจของข้าพเจ้า ร่วม
อยู่ด้วย พร้อมทัง้ ฤทธิเ์ ดชของพระเยซู คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา 5 พวกท่านจงมอบ
คนนั ้น ไว้ให้ซาตานทําลายเนื้ อ หนั ง เสีย เพื่อ ให้จิ ตวิญญาณของเขารอดในวัน ของพระเยซู
เจ้า
1

ความบาปที่ไม่ได้รับการเตือนสติ ก็แพร่ขยายไปเหมือนเชื้อ
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6 การที่ ท่านอวดอ้างนั ้นไม่ดี เลย

ท่านไม่รู หรื
้ อว่าเชื้อขนมเพียงนิ ดเดียวย่อมทําให้แป้งด
ิบฟู ทังก
้ ้อน 7 ดังนั ้นจงชําระเชื้อเก่าเสียเพื่อท่านจะได้ เป็นแป้ งดิบก้อนใหม่เหมือนขนมปัง
ไร้เชื้อ เพราะพระคริสต์ผู้ทรงเป็นปัสกาของเรา ได้ถูกฆ่าบูชาเพื่อเราเสียแล้ว 8 เหตุฉะนั ้น
ให้เราถือปัสกานั ้น มิใช่ด้วยเชื้อเก่าหรือด้วยเชื้อของความชัว่ ช้าเลวทราม แต่ ด้วยขนมปัง
ไร้เชื้อ คือ ความจริงใจและความจริง 9 ข้าพเจ้า ได้ เข ียนจดหมายถึง ท่านว่า อย่า คบกับ คน
ที่ ล่วงประเวณี 10 แต่ ซึ่ง ท่านจะคบคนชาวโลกนี้ ที่ เป็น คนล่วงประเวณี คนโลภ คนฉ้ อโกง
หรือคนถือรู ปเคารพ ข้าพเจ้ามิได้ห้ามเสียทีเดียวเพราะว่าถ้าห้ามอย่างนั ้นแล้ว ท่านก็ต้อง
ออกไปเสียจากโลกนี้
เราควรแยกตัวจากพี่น้องคริสเตียนที่กําลังดํารงชีวต
ิ อยูใ่ นความบาป
แต่ บัดนี้ ข้าพเจ้า เขียนบอกท่านว่า ถ้า ผู้ ใดได้ ช่อ
ื ว่า เป็น พี่ น้องแล้ว แต่ ยัง ล่วงประเวณี
เป็นคนโลภ เป็นคนถือรู ปเคารพ เป็นคนปากร้าย เป็นคนขี้เมา หรือเป็นคนฉ้ อโกง อย่าคบ
กับคนอย่างนั ้นแม้จะกินด้วยกันก็อย่าเลย 12 ไม่ใช่หน้าที่ ของข้าพเจ้าที่ จะไปตัดสินลงโทษ
คนภายนอก ท่านจะต้องตัดสิน ลงโทษคนภายในมิ ใช่ หรือ 13 ส่วนคนภายนอกนั ้น พระเจ้า
จะทรงตัดสินลงโทษ เหตุฉะนั ้นจงกําจัดคนชัว่ ช้านั ้นออกจากพวกท่านเสียเถิด
11

6
คริสเตียนไม่ควรจะเป็นความกันต่อหน้าคนไม่เชื่อ
ถ้าเป็นความกับคนอื่น จะอาจไปว่าความกันต่อหน้าคนอธรรม
และไม่ไปว่าต่อหน้าวิสุทธิชน 2 ท่านไม่รู หรื
้ อว่าวิสุทธิชนจะพิพากษาโลก และถ้าพวกท่าน
จะพิพากษาโลก ท่านไม่ สมควรจะพิพากษาความเรือ
่ งเล็ก น้ อยที่สุด หรือ 3 ท่านไม่ รู ้หรือ
ว่า เราจะต้องพิพากษาพวกทูต สวรรค์ ถ้า เช่น นั ้น จะยิง่ เป็นการสมควรสัก เท่าใดที่ เราจะ
พิพากษาตัดสินความเรือ
่ งของชีวตน
ิ ี้ 4 ฉะนั ้นถ้าพวกท่านเป็นความกันเรือ
่ งชีวตน
ิ ี้ ท่านจะ
ตัง้ คนที่ ค ริสตจั กรน ับ ถือ น้ อยที่สุด ให้ ตัดสิน หรือ 5 ข้าพเจ้า กล่าวดังนี้ ก็ เพื่อ ให้ ท่านละอาย
ใจ ในพวกท่านไม่มีสักคนหนึ่ งหรือที่มีสติปัญญาสามารถชําระความระหว่างพี่น้ อง 6 แต่พี่
น้ องกับ พี่ น้องต้องไปว่า ความกัน ต่อ หน้า คนที่ ไม่ เชื่อ อย่างนั ้น หรือ 7 เหตุ ฉะนั ้น เพราะพวก
ท่านไปเป็น ความกัน บัดนี้ ท่านก็ ตกจากระดั บท ี่ ควรแล้ว ทําไมท่านจึง ไม่ ทนต่อ การร้าย
ซึ่ง เขาทํา แก่ ท่าน ทําไมท่านจึง ไม่ ยอมถูก โกง 8 แต่ ท่านเองกลับ ทําร้ายกัน และโกงกัน ใน
ระหว่างพวกพี่น้องของท่านเอง
1 ในพวกท่านมี ผู้ใดหรือ

ชีวิตเดิมก่อนถูกแยกตัง้ ไว้ และได้รบ
ั ความชอบธรรมโดยความเชื่อ

9 ท่านไม่รู หรื
้ อว่าคนอธรรมจะไม่ได้รับอาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดก

อย่าหลงเลย คน
ล่วงประเวณี คนถือรู ปเคารพ คนผิดผัวเมียเขา คนนิ สัยเหมือนผูห
้ ญิงหรือคนที่เป็นกะเทย
10 คนขโมย คนโลภ คนขีเมา
้
คนปากร้าย คนฉ้ อโกง จะไม่ได้รับอาณาจักรของพระเจ้าเป็น
มรดก 11 แต่ก่อนมีบางคนในพวกท่านเป็นคนอย่างนั ้น แต่ท่านได้รบ
ั ทรงชําระแล้ว และได้
ทรงแยกตัง้ ท่านไว้แล้ว แต่ พระวิญญาณแห่ง พระเจ้า ของเราได้ ทรงตัง้ ท่านให้ เป็น ผู้ ชอบ
ธรรมในพระนามของพระเยซู เจ้า 12 ข้าพเจ้า ทํา สิง่ สารพัด ได้ แต่ ไม่ใช่ ทุ กสิ่ง ที่ จะทําได้ นั้น
เป็นประโยชน์ ข้าพเจ้าทําสิง่ สารพัดได้ แต่ข้าพเจ้าไม่ยอมอยูใต้
่ อํานาจของสิง่ ใดเลย
จงหนี จากการล่วงประเวณี
อาหารมี ไว้ สํา หรั บท ้อง และท้องก็ สําหรับ อาหาร แต่ พระเจ้า จะทรงให้ ทัง้ ท้องและ
อาหารสิน
้ สูญไป แล้วร่างกายนั ้นไม่ได้มีไว้สําหรับการล่วงประเวณี แต่มีไว้สําหรับองค์พระ
ผู้เป็นเจ้า และองค์พระผู้เป็นเจ้ามีไว้สําหรับร่างกาย 14 พระเจ้าได้ทรงชุบให้องค์พระผู้เป็น
13
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เจ้า เป็น ขึ้น มาใหม่ และพระองค์ จะทรงชุบ ให้ เราทัง้ หลายเป็น ขึ้น มาใหม่ โดยฤทธิ์เดชของ
พระองค์ด้วย 15 ท่านไม่รูหรื
้ อว่า ร่างกายของท่านเป็นอวัยวะของพระคริสต์ เมื่อเป็นเช่นนั ้น
จะให้ ข้าพเจ้า เอาอวัยวะของพระคริสต์ มาเป็น อวัยวะของหญิง แพศยาได้ หรือ ขอพระเจ้า
อย่ายอมให้เป็นเช่นนั ้นเลย 16 ท่านไม่รูหรื
้ อว่าคนที่ผูกพันกับหญิงแพศยาก็เป็นกายอันเดีย
วกั นกับหญิงนั ้น เพราะพระองค์ ได้ ตรัสว่า ‘เขาทัง้ สองจะเป็นเนื้ ออันเดียวกัน� 17 แต่ ส่วน
คนที่ผูกพันกับองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า ก็เป็นอันเดียวกันกับพระองค์ฝ่ายจิตวิญญาณ 18 จงหลีก
เลี่ยงเสียจากการล่วงประเวณี ความบาปทุกอย่างที่มนุษย์กระทํานั ้นเป็นบาปนอกกาย แต่
คนที่ล่วงประเวณี นั ้นทําผิดต่อร่างกายของตนเอง
ร่างกายของคริสเตียนเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ท่านไม่ รู ้หรือ ว่า ร่างกายของท่านเป็ นว ิ หารของพระวิญญาณบริสุทธิ ์ ซึ่ง สถิต อยู่ ใน
ท่าน ซึ่งท่านได้รบ
ั จากพระเจ้า ท่านไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเอง 20 พระเจ้าได้ทรงซื้อท่านไว้แล
้ว ตามราคา เหตุ ฉะนั ้น ท่านจงถวายพระเกียรติ แด่ พระเจ้า ด้วยร่างกายของท่าน และด้วย
จิตวิญญาณของท่าน ซึ่งเป็นของพระเจ้า
19

7
คําแนะนําสําหรับคู่สมรสของคริสเตียน

แล ้ว เรือ
่ งที่ พวกท่านเขียนมาถึง ข้าพเจ้า นั ้น ขอตอบว่า การที่ ผู้ ชายไม่ ยุ ่ง เกี่ยวกับ ผู้
หญิง เลยก็ ดี แล้ว 2 แต่ เพื่อ ป้องกัน การล่วงประเวณี ผู้ ชายทุก คนควรมี ภรรยาเป็น ของตน
และผู้หญิงทุกคนมีสามีเป็นของตน 3 สามีพึงประพฤติต่อภรรยาตามควร และภรรยาก็พึง
ประพฤติ ต่อ สามี ตามควรเช่น เดียวกัน 4 ภรรยาไม่ มี อํานาจเหนื อ ร่างกายของตน แต่ สามี
มี อํานาจเหนื อ ร่างกายของภรรยา ทํานองเดียวกัน สามี ไม่มี อํานาจเหนื อ ร่างกายของตน
แต่ ภรรยามี อาํ นาจเหนื อ ร่างกายของสามี 5 อย่า ปฏิเสธการอยู่ รว่ มกัน เว้น แต่ ได้ ตกลงกัน
เป็นการชัว่ คราว เพื่ออุทิศตัวในการถืออดอาหารและการอธิษฐาน แล้วจึงค่อยมาอยู่รว่ ม
กันอีก เพื่อมิให้ซาตานชักจูงให้ทําผิด เพราะตัวอดไม่ได้ 6 ข้าพเจ้ากล่าวเช่นนี้ โดยได้รบอน
ั
ุญาต มิใช่เป็นพระบัญชา 7 ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะให้ทุกคนเป็นเหมือนข้าพเจ้า แต่ทุกคนก็
ได้ รับของประทานจากพระเจ้าเหมาะกับ ตัว คนหนึ่ ง ได้ รบอย
ั
่างนี้ และอีกคนหนึ่ ง ได้ รบอย
ั
่างนั ้น 8 เหตุฉะนั ้นข้าพเจ้าขอกล่าวแก่คนที่ยงั เป็นโสดและพวกแม่ม่ายว่า การที่เขาจะอยู่
เหมือนข้าพเจ้าก็ดีแล้ว 9 แต่ถ้าเขายัง้ ใจไม่ได้ก็จงแต่งงานเสียเถิด เพราะแต่งงานเสียก็ดี
กว่ามีใจเร่าร้อนด้วยกามราคะ 10 ส่วนคนที่แต่งงานแล้วข้าพเจ้าขอสัง่ มิใช่ข้าพเจ้าสัง่ เอง
แต่องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าทรงบัญชาว่า อย่าให้ภรรยาทิง้ สามี 11 แต่ถ้านางทิง้ สามีไปอย่าให้นาง
ไปมีสามีใหม่ หรือไม่ก็ให้นางกลับมาคืนดีกับสามีเก่า และขออย่าให้สามีหย่าร้างภรรยาเลย
1

คําแนะนําสําหรับคริสเตียนที่สามีหรือภรรยายังไม่เชื่อในพระเจ้า
(องค์พระผูเ้ ป็นเจ้ามิได้ตรัส) ว่า ถ้าพีน
่ ้ อง
คนใดมีภรรยาที่ไม่เชื่อและนางพอใจที่จะอยูก
่ ับสามี สามีก็ไม่ควรหย่านาง 13 ถ้าหญิงคนใด
มีสามีที่ ไม่เชื่อและสามีพอใจที่ จะอยู่กับนาง นางก็ไม่ควรหย่าสามีนั้นเลย 14 ด้วยว่าสามีที่
ไม่เชื่อนั ้นได้รบ
ั การทรงชําระให้บริสุทธิทางภรรยา
และภรรยาที่ไม่เชื่อกได้
็ รับการทรงชําระ
์
ให้บริสุทธิทางสามี
มิฉะนั ้นลูกของท่านก็เป็นมลทิน แต่บัดนี้ ลูกเหล่านั ้นกบริ
็ สุทธิ์ 15 แต่ถ้า
์
คนที่ ไม่เชื่อจะแยกไป ก็ จงให้เขาไปเถิด เรือ
่ งเช่นนี้ ไม่จําเป็ นที ่พี่น้ องชายหญิงจะผูกมัดให้
จํา ใจอยู่ ด้วยกัน เพราะว่า พระเจ้า ได้ ทรงเรียกเราให้ อยู่ อย่างสงบ 16 โอ ท่านผู้ เป็น ภรรยา
12 ข้าพเจ้าขอกล่าวแก่คนอื่นๆนอกจากพวกนี้
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ไฉนท่านจะรู ได้
้ ว่า ท่านจะช่วยสามี ให้ รอดได้ หรือ ไม่ โอ ท่านผู้ เป็น สามี ไฉนท่านจะรู ได้
้ ว่า
ท่านจะช่วยภรรยาให้รอดได้หรือไม่
จงพอใจในฐานะที่เป็นอยู่

17 แต่ ตามที่ พระเจ้าได้ ทรงประทานฐานะแก่ แต่ ละคนอย่างไร

เมื่อองค์ พระผู้เป็นเจ้าได้
ทรงเรียกให้ เขามาแล้ว ก็ ให้ เขาดํารงอยู่ ในฐานะนั ้น ข้าพเจ้า ขอสัง่ ให้ ค ริสตจักรทัง้ หมด
ทํา ตามดัง นั ้น 18 มี ชายคนใดที่ พระเจ้า ทรงเรียกเมื่อ เขาได้ ร บพิ
ั ธ ี เข ้าสุ หน ัต แล้ว หรือ อย่า
ให้ เขากลับ เป็น เหมือนคนที่ ไม่ ได้ เข้า สุหนั ต หรือม ี ชายคนใดที่ พระเจ้า ทรงเรียกเมื่อ เขามิ
ได้ เข ้าสุ หน ัต หรือ อย่า ให้ เขาเข้า สุ หน ัต เลย 19 การเข้า สุ หน ัต ไม่ สําคัญ อะไร และการไม่ เข
้าสุ หน ัต ไม่ สําคัญ อะไร แต่ การรักษาพระบัญญั ติ ของพระเจ้า นั ้น สําคัญ 20 ให้ ทุ กคนอยู่ ใน
ฐานะที่ เขาอยู่เมื่อพระเจ้าทรงเรียกนั ้น 21 พระเจ้าทรงเรียกท่านเมื่อยังเป็นทาสอยู่หรือ ก็
อย่า กระวนกระวายเพราะการเป็น ทาสนั ้น แต่ ถ้า ท่านสามารถไถ่ ตัว ออกได้ ก็ ควรไถ่ ดี กว่า
22 เพราะผู้ ใดที่ องค์ พระผู้ เป็ น เจ้า ทรงเรียกเมื่อ ยัง เป็ น ทาสอยู่ ผู้ นั ้น เป็ น เสรีชนขององค์
พระผู้เป็นเจ้า เช่นเดียวกันคนที่รบ
ั การทรงเรียกเมื่อเป็นเสรีชน คนนั ้นเป็นผู้รับใช้ของพระ
คริสต์ 23 พระเจ้าทรงซื้อท่านไว้แล้วตามราคา อย่าเข้าเป็นทาสของมนุษย์เลย 24 พี่น้ องทัง้
หลาย ท่านทุก คนดํารงอยู่ ในฐานะอัน ใดเมื่อ พระเจ้า ทรงเรียก ก็ ให้ ผู้ นั ้น อยู่ กับ พระเจ้า ใน
ฐานะนั ้น
คําแนะนําสําหรับหญิงสาวพรหมจารีและหญิงม่าย
แล ้ว เรือ
่ งหญิง สาวพรหมจารีนั ้น ข้าพเจ้า ไม่ ได้ รับ พระบัญชาจากองค์ พระผู้ เป็น เจ้า
แต่ ข้าพเจ้า ก็ ขอออกความเห็น ในฐานะที่ เป็น ผู้ ได้ รับ พระเมตตาจากองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ให้
เป็นผู้ที่ไว้ใจได้ 26 ฉะนั ้นเพราะเหตุความยากลําบากที่มีอยูในเวลานี
่
้ ข้าพเจ้าเห็นว่า ทุกคน
ควรจะอยู่ อย่างที่ เขาอยู่ เดีย
๋ วนี้ 27 ท่านมี ภรรยาแล้ว หรือ อย่า หาช่องที่ จะหย่า ภรรยาเลย
ท่านหย่าจากภรรยาแล้วหรือ อย่าหาภรรยาเลย 28 ถ้าท่านจะแต่งงานก็ไม่มีความผิด และ
ถ้า หญิง สาวพรหมจารีจะแต่งงานก็ ไม่มี ความผิด แต่ คนที ่ แต่ งงานนั ้น คงจะต้องยุง่ ยาก
ลําบากในฝ่ายเนื้ อหนั ง แต่ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะให้ท่านพ้นจากความยุง่ ยากนั ้น 29 พี่น้ อง
ทัง้ หลาย ข้าพเจ้า หมายความว่า ยุ คน ี้ ก็ สัน
้ มากแล้ว ตัง้ แต่ นี้ ไปให้ คนเหล่านั ้ นที ่ มี ภรรยา
ดําเนิ นชีวต
ิ เหมือนกับไม่มีภรรยา 30 และให้คนทีเ่ ศร้าโศกเป็นเหมือนกับมิได้เศร้าโศก และ
ผู้ ที่ ชื่นชมยินดี ให้ ได้ เป็น เหมือนกับ มิ ได้ ชื่นชมยินดี และผู้ ที่ ซื้ อก ็ ให้ ดําเนิ น ชีวต
ิ เหมือนกับ
ว่าเขาไม่มีกรรมสิทธิเหนื
ออะไรเลย 31 และคนที่ใช้ของโลกนี้ ให้เป็นเหมือนกับมิได้ใช้อย่าง
์
เต็ม ที่ เลย เพราะความนิ ยมของโลกนี้ กําลัง ล่วงไป 32 ข้าพเจ้า อยากให้ ท่านพ้น จากความ
สาละวนวุน
่ วาย ฝ่ายคนที่ไม่มภรรยาก็
ี
สาละวนในการงานขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้า เพื่อจะทํา
สิง่ ซึ่งเป็นทีพ
่ อพระทัยองค์พระผู้เป็นเจ้า 33 แต่คนทีมี
่ ภรรยาแล้วกส
็ าละวนในการงานของ
โลกนี้ เพื่อ จะทํา สิง่ ที่ พอใจของภรรยา 34 มี ความแตกต่างกัน ด้วยระหว่างภรรยาและสาว
พรหมจารี หญิงที่ยงั ไม่แต่งงานก็สาละวนในการงานขององค์พระผู้เป็นเจ้า เพื่อจะได้เป็น
คนบริสุทธิ์ทัง้ กายและจิตใจ แต่หญิงที่มีสามีแล้วก็สาละวนในการงานของโลกนี้ เพื่อจะทํา
สิง่ ซึ่งเป็นทีพ
่ อใจของสามี 35 ข้าพเจ้าว่าอย่างนี้ ก็เพื่อเป็นประโยชน์ ของท่าน มิใช่จะเอาบ่วง
บาศคล้องท่านแต่เพื่อความเป็นระเบียบ ให้ท่านปฏิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยปราศจากใจ
สองฝักสองฝ่าย 36 แต่ถ้าชายใดคิดว่าเขาปฏิบัติต่อสาวพรหมจารีของเขาอย่างสมควรไม่
ได้ และถ้า หญิง นั ้ นม ี อายุ ผ่านวัย หนุ่ม สาวแล้ว และต้องทํา อย่างใดอย่างหนึ่ งก ็ ให้ เขาทํา
ตามปรารถนา จงให้เขาแต่งงานเสีย เขาไม่ได้ทําผิดสิง่ ใด 37 แต่ชายใดที่ตัง้ ใจแน่วแน่ และ
25
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เห็นว่าไม่มีความจําเป็น แต่เขาบังคับใจตนเองได้ และตัง้ ใจว่าจะให้หญิงนั ้นเป็นพรหมจารี
ต่อไป เขาก็ กระทําดี แล้ว 38 เหตุ ฉะนั ้นผู้ใดที่ ให้หญิงนั ้นแต่งงานก็ ทําดี อยู่ แต่ ผู้ที่ ไม่ ให้แต่
งงานก็ ทําดี กว่า 39 ตราบใดที่ สามี ยั งม ี ชี วิตอยู่ ภรรยาก็ ต้องอยู่ กับ สามี ตามกฎหมาย แต่
ถ้าสามี ตาย นางก็เป็ นอิสระจะแต่งงานกับชายใดก็ ได้ ตามใจ ในองค์ พระผู้เป็นเจ้าเท่านั ้น
40 แต่ตามความเห็นของข้าพเจ้าก็เห็นว่าถ้านางอยู่คนเดียวจะเป็ นสุ ขกว่า และข้าพเจ้าคิด
ว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตอยูฝ
่ ่ายข้าพเจ้าด้วย

8
อาหารที่ถวายแก่รู ปเคารพ

แล ้ว เรือ
่ งของที่ เขาบูชาแก่ รู ปเคารพนั ้น เราทัง้ หลายทราบแล้ วว ่า เราทุก คนต่างก็ มี
ความรู ้ ความรู นั
้ ้นทําให้ลําพอง แต่ ความรักเสริมสร้างขึ้น 2 ถ้าผู้ใดถือว่าตัวรู สิ
้ ่งใดแล้ว ผู้
นั ้นยังไม่รู ตามที
้
่ ตนควรจะรู ้ 3 แต่ ถ้าผู้ใดรักพระเจ้า พระองค์ ก็ ทรงรู จ
้ ักผู้นั ้น 4 ฉะนั ้นเรือ
่ ง
การกิน อาหารที่ เขาได้ บูชาแก่ รู ปเคารพนั ้น เรารู อยู
้ ่ แล ้ วว ่ารู ปน น
ั ้ ไม่ มีต ัว มี ตนเลยในโลก
และพระเจ้าองค์อ่น
ื ไม่มี มีแต่พระเจ้าองค์เดียว 5 ถึงแม้จะมีสิ่งต่างๆในสวรรค์และในแผ่น
ดินโลกที่เขาเรียกว่า “พระ� (ก็เป็นเหมือนมีพระมากและเจ้ามาก� 6 แต่ว่าสําหรับพวกเรา
นั ้ นม ี พระเจ้า องค์ เดียวคือ พระบิดา และสิง่ สารพัด ทัง้ ปวงบังเกิด ขึ้น จากพระองค์ และเรา
อยู่ในพระองค์ และเรามีพระเยซู คริสต์เจ้ าองค์เดียว และสิง่ สารพัดก็เกิดขึ้นโดยพระองค์
และเราก็ เป็น มาโดยพระองค์ 7 มิใช่ ว่า ทุก คนมี ความรู อย่
้ างนี้ เพราะมี บางคนมี จิ ตสํานึ ก
ผิดชอบเรือ
่ งรู ปเคารพว่า เมื่อได้ กินอาหารนั ้ นก็ถือว่าเป็นของบูชาแก่ รู ปเคารพจริงๆ และ
จิตสํานึ กผิดชอบของเขายังอ่อนอยูจ
่ ึงเป็นมลทิน 8 อาหารไม่เป็นเครือ
่ งที่ทําให้พระเจ้าทรง
โปรดปรานเรา ถ้าเรากิน เราก็ ไม่ได้ อะไรเป็นพิเศษ ถ้าเราไม่กิน เราก็ ไม่ขาดอะไร 9 แต่ จง
ระวัง อย่าให้เสรีภาพของท่านนั ้นทําให้คนทีอ
่ อ
่ นในความเชื่อหลงผิดไป 10 เพราะว่า ถ้าผูใ้ ด
เห็นท่านที่ มีความรู เอนกายลงรั
้
บประทานในวิหารของรู ปเคารพ จิตสํานึ กผิดชอบที่ ออ
่ นข
11
องคนนั ้น จะไม่ เหิมขึ้นทําให้เขาบังอาจกิน ของที่ ได้ บูชาแก่ รู ปเคารพนั ้น หรือ โดยความ
รู ข
้ องท่าน พี่น้ องที่ มี ความเชื่ออ่อน ซึ่งพระคริสต์ ได้ ทรงยอมวายพระชนม์ เพื่อเขา จะต้อง
พินาศไป 12 เมื่อ ท่านทํา ผิด เช่น นั ้น ต่อ พวกพี่ น้ อง และทําร้ายจิตสํานึ ก ผิด ชอบที่ ออ
่ นของ
เขา ท่านก็ได้ทําผิดต่อพระคริสต์ 13 เหตุฉะนั ้นถ้าอาหารเป็นเหตุที่ทําให้พี่น้ องของข้าพเจ้า
หลงผิดไป ข้าพเจ้าจะไม่กินเนื้ อสัตว์อีกต่อไป เพราะเกรงว่าข้าพเจ้าจะทําให้พีน้
่ องต้องหลง
ผิดไป
1

9
เปาโลอ้างสิทธิของอัครสาวกที่เขาควรจะได้รับ
ข้าพเจ้า มิ ได้ เป็ นอ ัค รสาวกหรือ ข้าพเจ้า มิ ได้ มี เสรีภาพหรือ ข้าพเจ้า มิ ได้ เห ็ นพระเยซู
คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราหรือ ท่านทัง้ หลายมิได้เป็นผลงานของข้าพเจ้าในองค์พระ
ผู้ เป็น เจ้า หรือ 2 ถ้า ข้าพเจ้า มิ ได้ เป็ นอ ัค รสาวกในสายตาของคนอื่น ข้าพเจ้า ก็ ยงั คงเป็ นอ
ัค รสาวกในสายตาของท่านอย่างไม่ ต้องสงสัย เพราะพวกท่านคือ ตราตํา แหน่ งอ ัค รสาวก
ของข้าพเจ้าในองค์พระผู้เป็นเจ้า 3 ถ้าผู้ใดสอบสวนข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็จะบอกว่า 4 เราไม่มี
สิทธิที
์ ่จะกินและดื่มหรือ 5 เราไม่มีสิทธิที
์ ่จะพาพี่น้องซึ่งเป็นภรรยาไปไหนๆด้วยกัน เหมือน
อย่างอัครสาวกอื่นๆ และบรรดาน้ องชายขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า และเคฟาสหรือ 6 เฉพาะ
ข้าพเจ้าและบารนาบัสเท่านั ้นหรือที่ไม่มีสิทธิจะเลิ
กทํางานหาเลี้ยงชีพ
์
1
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ผู้ประกาศข่าวประเสริฐก็ควรได้รบ
ั การเลี้ยงชีพด้วยข่าวประเสริฐนั ้น
ใครบ้างที่ เป็น ทหารไปในการศึก สงคราม และต้องกิน เสบียงของตัว เอง หรือ ใครบ้าง
ที่ ทํา สวนปลูก ต้ นอง ุ่น และมิ ได้ กิน ผลองุน
่ ในสวนนั ้น หรือ ใครบ้างที่ เลี้ยงสัตว์ และมิ ได้
8
กินนํ้านมของฝูงสัตว์นั ้น ข้าพเจ้ากล่าวอย่างนี้ ตามอย่างมนุษย์หรือ พระราชบัญญัติมิได้
กล ่า วอย่างนี้ เหมือนกัน หรือ 9 เพราะว่า ในพระราชบัญญั ติ ของโมเสสเขียนไว้ว่า ‘อย่า เอา
ตะกร้าครอบปากวัว เมื่อมันกําลังนวดข้าวอยู�
่ พระเจ้าทรงเป็นห่วงวัวหรือ 10 หรือพระองค์
ได้ ตรัส เพื่อ ประโยชน์ ของเราทัง้ หลาย แท้ จร ิง คํา นั ้น ท่านเขียนไว้เพื่อ ประโยชน์ ของเราทัง้
หลาย ให้คนที ่ไถนาไถด้วยความหวังใจ และให้คนที ่นวดข้าวนวดด้วยความหวังใจว่าจะได้
ประโยชน์ ตามที่ เขาหวัง 11 ถ้า เราได้ หว่านของสําหรับ จิต วิญญาณให้ แก่ ท่าน แล ้ วจะมาก
ไปหรือ ที่ เราจะเกี่ยวของสําหรับ เนื้ อ หนั ง จากท่าน 12 ถ้า คนอื่ นม ี สิทธิที
์ ่ จะได้ รับ ประโยชน์
จากท่าน เราไม่ มี สิทธิ์ที่ จะได้ รบ
ั ยิง่ กว่า เขาอีก หรือ ถึง กระนั ้น เราก็ มิได้ ใช้ สิทธิ์นี้ เลย แต่
ยอมทนทุกข์ ยากสารพัด เพื่อ เราจะไม่ เป็ นอ ุป สรรคขัด ขวางข่าวประเสริฐ ของพระคริสต์
13 ท่านไม่ รู ้หรือ ว่า คนที่ ปรนนิ บัติ เรือ
่ งสิง่ บริสุทธิ ์ ก็ กิน อาหารของพระวิหาร และคนปรน
นิ บั ติ ที่ แท่น บูชาก็ รบ
ั ส่วนแบ่ง จากแท่ นบู ชาน น
ั ้ 14 ทํานองเดียวกัน องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้
ทรงบัญชาไว้ ว่า คนที ่ ประกาศข่าวประเสริฐ ควรได้ รบ
ั การเลี้ยงชี พด ้วยข่าวประเสริฐ นั ้น
15 แต่ ข้าพเจ้า ไม่ ได้ ใช้ สิทธิ์ เหล่า นี้ เลย ที่ ข้าพเจ้า เขียนเรือ
่ งนี้ ก็ มิใช่ เพื่อ จะให้ เขากระทํา
อย่างนั ้น แก่ ข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้า ยอมตายเสีย ดี กว่า ที่ จะให้ผู้ ใดทําลายเกียรติ อัน นี้ ของ
ข้าพเจ้า 16 เพราะถึง แม้วา่ ข้าพเจ้า ประกาศข่าวประเสริฐ นั ้น ข้าพเจ้า ไม่ มี เหตุ ที่ จะอวดได้
เพราะจํา เป็ นที ่ ข้าพเจ้า จะต้องประกาศ ถ้า ข้าพเจ้า ไม่ ประกาศข่าวประเสริฐ วิบั ติ จะเกิด
แก่ข้าพเจ้า 17 เพราะถ้าข้าพเจ้าประกาศอย่างเต็มใจ ข้าพเจ้าก็จะได้บําเหน็ จ แต่ถ้ากระทํา
การประกาศนั ้นโดยฝืนใจ ก็ยังเป็นการที่ทรงมอบหน้าที่ประกาศข่าวประเสริฐไว้ให้ข้าพเจ้า
กระทํา 18 แล ้ วอะไรเล่า จะเป็น บําเหน็ จ ของข้าพเจ้า คือ เมื่อ ข้าพเจ้า ประกาศข่าวประเสริฐ
ข้าพเจ้าได้ประกาศข่าวประเสริฐของพระคริสต์โดยไม่คิดค่าจ้าง เพื่อจะไม่ได้ใช้สิทธิในข่
าว
์
ประเสริฐนั ้นอย่างเต็มที่
7

เปาโลยอมทําทุกวิถีทางเพื่อจะนําจิตวิญญาณ
เพราะถึง แม้วา่ ข้าพเจ้า มิ ได้ อยู่ ในบังคับ ของผู้ ใด ข้าพเจ้า ก็ ยงั ยอมตัว เป็น ทาสคนทัง้
ปวงเพื่อจะได้ ชนะใจคนมากยิง่ ขึ้น 20 ต่อพวกยิว ข้าพเจ้าก็ ทําตัวเหมือนยิว เพื่อจะได้พวก
ยิว ต่อ พวกที่ อยู่ใต้ พระราชบัญญัติ ข้าพเจ้าก็ เป็น เหมือนคนอยู่ใต้ พระราชบัญญัติ เพื่อจะ
ได้คนทีอยู
่ ใต้
่ พระราชบัญญัตินั ้น 21 ต่อคนที่อยูนอกพระราชบั
่
ญญัติ ข้าพเจ้าก็ทําตัวเหมือน
คนนอกพระราชบัญญัติ เพื่อจะได้คนทีอยู
่ นอกพระราชบั
่
ญญัตินั ้น (แต่ข้าพเจ้ามิได้อยูนอก
่
พระราชบัญญั ติ ของพระเจ้า แต่ อยู่ ใต้ พระราชบัญญัติ แห่ งพระคริสต์� 22 ต่อ คนอ่อนแอ
ข้าพเจ้าก็ทําตัวเหมือนคนอ่อนแอ เพื่อจะได้คนอ่อนแอ ข้าพเจ้ายอมเป็นคนทุกชนิ ดต่อคน
ทัง้ ปวง เพื่อจะช่วยเขาให้รอดได้บ้างโดยทุกวิถีทาง 23 ข้าพเจ้าทําอย่างนี้ เพราะเห็นแก่ข่าว
ประเสริฐ เพื่อข้าพเจ้าจะได้มีส่วนกับท่านในข่าวประเสริฐนั ้น 24 ท่านไม่รู หรื
้ อว่าคนเหล่านั ้
นที ่ วงิ่ แข่ งก ัน ก็ วิงด
ว
้
ยกั
น
ทุ
ก
คน
แต่
คนที
่
ได้
รั
บ
รางวั
ลม
ี
คนเดี
ย
ว
เหตุ
ฉะนั
้น จงวิง่ เพื่อ ชิง
่
25
รางวัลให้ได้ ฝ่ายนั กกีฬาทุกคนก็ เคร่งครัดในระเบียบทุกอย่าง แล้วเขากระทําอย่างนั ้น
เพื่อจะได้มงกุฎใบไม้ซ่ึงร่วงโรยได้ แต่เรากระทําเพื่อจะได้มงกุฎที่ไม่มีวันร่วงโรยเลย 26 ดัง
นั ้น ส่วนข้าพเจ้า วิง่ แข่ง อย่างนี้ โดยมี เป้า หมาย ข้าพเจ้า ได้ ต่อสู้ อย่างนี้ ไม่ใช่ อย่างนั ก มวย
ที่ชกลม 27 แต่ข้าพเจ้าระงับความปรารถนาฝ่ายเนื้ อหนั งให้อยู่ใต้บังคับ เพราะเกรงว่าโดย
19
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ทางหนึ่ งทางใดเมื่อข้าพเจ้าได้ ประกาศแก่ คนอื่นแล้ว ตัวข้าพเจ้าเองจะเป็นคนที่ ใช้การไม่
ได้

10

การประพฤติของอิสราเอลเป็นเครือ
่ งเตือนใจของคริสตจักร
พี่ น้ องทัง้ หลาย ยิง่ กว่า นี้ ข้าพเจ้า อยากให้ ท่านทัง้ หลายเข้าใจว่า บรรพบุรุษ ของเราทัง้
สิน
้ ได้อยู่ใต้เมฆ และได้ผ่านทะเลไปทุกคน 2 ได้รับบัพติศมาในเมฆและในทะเลเข้าส่วนกับ
โมเสสทุกคน 3 และได้รบ
ั ประทานอาหารฝ่ายจิตวิญญาณอันเดียวกันทุกคน 4 และได้ด่ ืมน
้ําฝ่ายจิตวิญญาณอันเดียวกันทุกคน เพราะว่าเขาได้ ด่ื มน้าํ ซึ่งไหลออกมาจากศิลาฝ่ายจิต
วิญญาณที่ติดตามเขามา ศิ ลานน
ั ้ คือพระคริสต์ 5 แต่ถึงกระนั ้ นก็ดีมีคนส่วนมากในพวกนั ้
นที ่พระเจ้าไม่ทรงพอพระทัย เพราะว่าเขาล้มตายกันเกลื่อนกลาดในถิน
่ ทุรกันดาร 6 แล้ว
เหตุ การณ์ เหล่า นี้ จึงเป็นเครือ
่ งเตือนใจพวกเรา ไม่ ให้เรามี ใจโลภปรารถนาสิง่ ที่ ชว
ั ่ เหมือน
เขาเหล่านั ้น 7 ท่านทัง้ หลายอย่านั บถือรู ปเคารพ เหมือนอย่างที่บางคนในพวกเขาได้กระทํา
ตามที่ มี เข ียนไว้แล ้ วว ่า ‘ประชาชนก็ นั่ง ลงกิน และดื่ม แล้ว ก็ ลุ กขึ้น เล่น สนุกก ัน� 8 อย่า ให้
เรากระทํา ล่วงประเวณี เหมือนอย่างที่ บางคนในพวกเขาได้ กระทํา แล้ว ก็ ล้ม ลงตายในวัน
เดียวสองหมื่นสามพันคน 9 อย่าให้เราลองดีพระคริสต์เหมือนอย่างที่บางคนในพวกเขาได้
กระทํา แล้ว ก็ ต้องพินาศด้วยงู ร้าย 10 ท่านทัง้ หลายอย่า บ่น เหมือนอย่างที่ บางคนในพวก
เขาได้บ่น แล้วก็ต้องพินาศด้วยองค์เพชฌฆาต 11 แต่บรรดาเหตุการณ์ เหล่านี้ จึงได้บังเกิด
แก่ เขาเพื่อเป็นตัวอย่าง และได้ บันทึกไว้เพื่อเตือนสติ เราทัง้ หลาย ผู้ซึ่งกําลังอยู่ในกาลสุด
ปลายของแผ่น ดิน โลก 12 เหตุ ฉะนั ้น คนที่ คิด ว่า ตัว เองมัน
่ คงดี แล้ว ก็ จงระวัง ให้ดี กล ั วว ่า
จะล้ม ลง 13 ไม่มี การทดลองใดๆเกิด ขึ้ นก ั บท ่าน นอกเหนื อ จากการทดลองซึ่ง เคยเกิ ดก ับ
มนุษย์ทัง้ หลาย แต่พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อ พระองค์จะไม่ทรงให้ท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่
ท่านจะทนได้ แต่ เมื่อท่านถูก ทดลองนั ้น พระองค์ จะทรงโปรดให้ท่านมี ทางที่ จะหลีกเลี่ยง
ได้ด้วย เพื่อท่านจะมีกําลังทนได้ 14 พวกที่รก
ั ของข้าพเจ้า เหตุฉะนั ้นท่านจงหลีกเลี่ยงเสีย
จากการนั บถือรู ปเคารพ 15 ข้าพเจ้าพูดกบท
ั ่านอย่างพูดกับคนที่มีปัญญา ท่านจงพิจารณา
ถ้อยคําที่ข้าพเจ้าพูดนั ้นเถิด
1

พิธศี
ี ลระลึกมีไว้สําหรับผู้ที่เชื่อเท่านั ้น

16 ถ้วยแห่งพระพรซึ่งเราได้ขอพระพรนั ้นเป็ นทีทํ
่ าให้เรามีส่วนร่วมในพระโลหิตของพระ

คริสต์มิใช่หรือ ขนมปังซึ่งเราหักนั ้นเป็นทีทํ
่ าให้เรามีส่วนร่วมในพระกายของพระคริสต์มิใช่
หรือ 17 แม้เราซึ่งเป็นบุคคลหลายคน เราก็ยงั เป็นขนมปั งก้อนเดียวและเป็ นร่างกายเดียว
เพราะว่า เราทุก คนรับ ประทานขนมปั งก ้อนเดียวกัน 18 จงพิจารณาดู พวกอิสราเอลตาม
เนื้ อ หนั ง คนที ่ รบ
ั ประทานของที่ บูชาแล้ วน น
ั ้ ก็ มี ส่วนร่วมในแท่ นบู ชาน ั ้นม ิ ใช่ หรือ 19 ถ้า
อย่างนั ้นแล้วจะให้ข้าพเจ้าว่าอย่างไร รู ปเคารพนั ้นศั กดิสิ
่ งบูชาที่ถวายแก่รู ป
์ ทธิหรื
์ อ เครือ
เคารพนั ้นเป็นของศั กดิสิ
่ งบูชาที่พวกต่างชาติถวายนั ้น เขา
์ ทธิหรื
์ อ 20 แต่ข้าพเจ้าว่า เครือ
ถวายบูชาแก่พวกปิศาจ และไม่ได้ถวายแด่พระเจ้า ข้าพเจ้าไม่ปรารถนาให้ท่านมีส่วนร่วม
กับ พวกปิศาจ 21 ท่านจะดื่ม จากถ้วยขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า และจากถ้วยของพวกปิศาจ
ด้วยไม่ได้ ท่านจะรับประทานที่โต๊ะขององค์พระผู้เป็นเจ้าและที่โต๊ะของพวกปิศาจด้วยก็ไม่
ได้ 22 เราจะยัว่ ยุให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอิจฉาหรือ เรามีฤทธิมากกว่
าพระองค์หรือ
์
จงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า
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ข้าพเจ้า ทํา สิง่ สารพัด ได้ แต่ ไม่ใช่ ทุ กสิ่ ง ที่ จะทําได้ นั ้น เป็น ประโยชน์ ข้าพเจ้า ทํา สิง่
สารพัด ได้ แต่ ไม่ใช่ ทุ กสิ่ ง จะทําให้ เจริญ ขึ้น 24 อย่า ให้ ผู้ ใดเห็น แก่ ประโยชน์ ส่วนตัว แต่ จง
เห็นแก่ประโยชน์ ของคนอื่น 25 ทุกสิง่ ที่เขาขายตามตลาดเนื้ อนั ้นรับประทานได้ ไม่ต้องถาม
อะไรโดยเห็นแก่ ใจสํานึ กผิดชอบ 26 เพราะว่า ‘แผ่นดินโลกกับสรรพสิง่ ในโลกนั ้นเป็นของ
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า � 27 ถ้า คนที่ ไม่มี ความเชื่อ จะเชิญ ท่านไปในงานเลี้ยงและท่านเต็มใจ
ไป สิ ่งที่ เขาตัง้ ให้รบ
ั ประทานก็ รบ
ั ประทานได้ ไม่ ต้องถามอะไรโดยเห็นแก่ ใจสํานึ กผิดชอบ
28 แต่ ถ้า มี ใครมาบอกท่านว่า “ของนี้ เขาถวายแก่ รู ปเคารพแล้ว� ท่านอย่า รับ ประทาน
เพราะเห็นแก่ คนที ่บอกนั ้นและเพราะเห็นแก่ ใจสํานึ กผิดชอบด้วย เพราะว่า ‘แผ่นดินโลก
กับสรรพสิง่ ในโลกนั ้นเป็นขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้า� 29 ข้าพเจ้ามิได้หมายถึงใจสํานึ กผิดชอบ
ของท่าน แต่หมายถึงใจสํานึ กผิดชอบของคนที่ บอกนั ้น ทําไมใจสํานึ กผิดชอบของผู้อ่น
ื จะ
ต้องมาขัดขวางเสรีภาพของข้าพเจ้าเล่า 30 เพราะถ้าข้าพเจ้ารับประทานโดยพระคุณ ทําไม
เขาติเตียนข้าพเจ้าเพราะสิง่ ที่ ข้าพเจ้าได้ขอบพระคุณแล้วเล่า 31 เหตุฉะนั ้นเมื่อท่านจะรับ
ประทาน จะดื่ม หรือ จะทํา อะไรก็ ตาม จงกระทํา เพื่อ เป็นการถวายพระเกียรติ แด่ พระเจ้า
32 อย่า เป็ นต้น เหตุ ที่ ทําให้พวกยิว หรือ พวกต่างชาติ หรือ คริสตจักรของพระเจ้า หลงผิด ไป
33 เหมือนที่ ข้าพเจ้าเองได้พยายามกระทําทุกสิง
่ เพื่อให้เป็ นที่พอใจของคนทัง้ ปวง มิได้เห็น
แก่ประโยชน์ ส่วนตัว แต่เห็นแก่ประโยชน์ ของคนทัง้ หลาย เพื่อให้เขารอดได้
23

11

“ชายเป็นศีรษะของหญิง�
1 ท่านทัง
้ หลายก็จงปฏิบติ
ั ตามอย่างข้าพเจ้า เหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าปฏิบติ
ั ตามอย่างพระ
คริสต์ 2 พี่ น้ องทัง้ หลาย บัดนี้ ข้าพเจ้า ขอชมท่านทัง้ หลายเพราะท่านได้ ระลึก ถึง ข้าพเจ้า
ทุก ประการ และท่านได้ รก
ั ษากฎที่ ข้าพเจ้า ได้ มอบไว้ กั บท ่าน 3 แต่ ข้าพเจ้า ใคร่ให้ ท่านทัง้
หลายเข้าใจว่า พระคริสต์ ทรงเป็น ศีรษะของชายทุก คน และชายเป็น ศีรษะของหญิง และ
พระเจ้า ทรงเป็น พระเศียรของพระคริสต์ 4 ชายทุก คนที่ กําลัง อธิษฐานหรือ พยากรณ์ โดย
คลุมศีรษะอยู่ ก็ทําความอัปยศแก่ศีรษะ 5 แต่หญิงทุกคนที่กําลังอธิษฐานหรือพยากรณ์ ถ้า
ไม่คลุมศีรษะ ก็ทําความอัปยศแก่ศีรษะ เพราะเหมือนกับว่านางได้โกนผมเสียแล้ว 6 เพราะ
ถ้าผู้หญิงไม่ได้ คลุมศีรษะ ก็ ควรจะตัดผมเสีย แต่ ถ้าการที่ ผู้หญิงจะตัดผมหรือโกนผมนั ้น
เป็น สิง่ ที่ น่า อับอาย จงคลุม ศีรษะเสีย 7 เพราะการที่ ผู้ ชายไม่ สมควรจะคลุม ศีรษะนั ้น ก็
เพราะว่า ผู้ชายเป็น พระฉายาและสง่า ราศี ของพระเจ้า ส่วนผู้ หญิง นั ้น เป็น สง่า ราศี ของผู้
ชาย 8 เพราะว่าไม่ได้ทรงสร้างผู้ชายจากผู้หญิง แต่ได้ทรงสร้างผู้หญิงจากผู้ชาย 9 และไม่
ได้ ทรงสร้างผู้ชายไว้สําหรับ ผู้ หญิง แต่ ทรงสร้างผู้ หญิง ไว้สําหรับ ผู้ ชาย 10 ด้วยเหตุ นี้ เอง
ผู้ หญิง จึง ควรจะเอาสัญญลักษณ์ แห่ งอํา นาจนี้ คลุม ศีรษะ เพราะเห็น แก่ พวกทูต สวรรค์
11 ถึง กระนั ้ นก ็ ดี ในองค์ พระผู้ เป็ น เจ้า ผู้ ชายก็ ต้องพึ่ง ผู้ หญิง และผู้ หญิ งก ็ ต้องพึ่ง ผู้ ชาย
12 เพราะว่าผู้หญิงนั ้นทรงสร้างมาจากผู้ชายฉั นใด ต่อมาผู้ชายก็ เกิดมาจากผู้หญิงฉั นนั ้น
แต่ สิ ่งสารพัดก็มีมาจากพระเจ้า 13 ท่านทัง้ หลายจงตัดสินเองเถิดว่า เป็นการสมควรหรือ
ไม่ ที่ ผู้ หญิง จะไม่ คลุม ศีรษะเมื่อ อธิษฐานต่อ พระเจ้า 14 ธรรมชาติ เองไม่ ได้ สอนท่านหรือ
ว่า ถ้า ผู้ชายไว้ผมยาวก็เป็ นที ่ น่า อายแก่ ตัว 15 แต่ ถ้า ผู้ หญิง ไว้ผมยาวก็ เป็น สง่าราศี แก่ ตัว
เพราะว่าผมเป็นสิง่ ที่ ประทานให้แก่ เขาเพื่อคลุมศีรษะ 16 แต่ ถ้าผู้ใดจะโต้ แย้ง เราและคริ
สตจักรของพระเจ้าไม่รบ
ั ธรรมเนี ยมอย่างที่โต้แย้งนั ้น
พิธระลึ
ี
กถึงองค์พระผู้เป็นเจ้า
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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 คริสตจั กรน
ัน
้ มีการแตกก๊กแตกเหล่าในพวกท่าน และข้าพเจ้าเชื่อว่าคงมีความจริงอยู่บ้าง 19 เพราะ
จะต้องมี การขัด แย้ งก ัน บ้างในพวกท่าน เพื่อ คนฝ่ายถูก ในพวกท่านจะได้ ปรากฏเด่น ขึ้น
20 เมื่อท่านทัง
้ หลายประชุมพร้อมกันนั ้น ท่านจึงประชุมรับประทานเป็นที่ระลึกถึงองค์พระ
ผู้ เป็น เจ้า ไม่ ได้ 21 เพราะว่า เมื่อ ท่านรับ ประทาน บ้างก็ รบ
ั ประทานอาหารของตนก่อนคน
22
อื่น บ้างก็ ยงั หิว อยู่ และบ้างก็ เมา อะไรกัน นี่ ท่านไม่ มี เรือนที่ จะกิน และดื่ม หรือ หรือ ว่า
ท่านดูหมินคร
ิสตจักรของพระเจ้า และทําให้คนทีข
่ ัดสนได้รบ
ั ความอับอาย จะให้ข้าพเจ้าว่า
่
อย่างไรแก่ท่าน จะให้ชมท่านหรือ ในเรือ
่ งนี้ ข้าพเจ้าจะไม่ขอชมท่านเลย 23 เพราะว่าเรือ
่ งซึ่ง
ข้าพเจ้าได้มอบไว้กับท่านแล้วนน
ั ้ ข้าพเจ้าได้รบ
ั จากองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า คือในคืนทีเ่ ขาทรยศ
พระเยซู เจ้ านั ้น พระองค์ ทรงหยิบ ขนมปัง 24 ครัน
้ ขอบพระคุณ แล้ว จึง ทรงหัก แล้ว ตรัสว ่า
“จงรับไปกินเถิด นี่ เป็นกายของเรา ซึ่งหักออกเพื่อท่านทัง้ หลาย จงกระทําอย่างนี้ ให้เป็ นที
่ ระลึก ถึง เรา� 25 เมื่อ รับ ประทานแล้ว พระองค์ จึง ทรงหยิบ ถ้วยด้วยอาการอย่างเดียวกัน
ตรัสว่า “ถ้วยนี้ คือพันธสัญญาใหม่ด้วยโลหิตของเรา เมื่อท่านดื่มจากถ้วยนี้ เวลาใด จงดื่ม
ให้เป็นทีร่ ะลึกถึงเรา� 26 เพราะว่าเมื่อท่านทัง้ หลายกินขนมปังนี้ และดื่มจากถ้วยนี้ เวลาใด
ท่านก็ ประกาศการวายพระชนม์ ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า จนกว่าพระองค์ จะเสด็จ มา 27 เหตุ
ฉะนั ้น ถ้า ผู้ ใดกิน ขนมปัง นี้ และดื่ม จากถ้วยขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า อย่างไม่ สมควร ผู้ นั ้ นก ็
ทําผิดต่อพระกายและพระโลหิตขององค์พระผู้เป็นเจ้า 28 ขอให้ทุกคนพิจารณาตนเอง แล
้วจึงกินขนมปังและดื่มจากถ้วยนี้ 29 เพราะว่าคนที่กินและดื่มอย่างไม่สมควร ก็กินและดื่ม
เพื่อนําพระอาชญามาสู่ตนเอง เพราะมิได้พินิจดูพระกายขององค์พระผู้เป็นเจ้า
17

ผู้รับพิธีระลึกถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไม่สมควร บ้างก็ป่วย บ้างก็ตาย

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

31 เพราะถ้าเราจะพิจารณาตัวเราเอง

เราจะไม่ต้องถูกทําโทษ 32 แต่เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า
ทรงทําโทษเรานั ้น พระองค์ ทรงตี สอนเรา เพื่อมิให้เราถูกพิพากษาลงโทษด้วยกั นกับโลก
33 พี่น้ องของข้าพเจ้า ด้วยเหตุ นี้เมื่อท่านมาร่วมประชุมรับประทานอาหารนั ้น จงคอยซึ่งก
ัน และกัน 34 ถ้า มี ใครหิ วก ็ ให้ เขากิ นที ่ บ้านเสี ยก ่อน เพื่อ เมื่อ มาประชุม กัน ท่านจะได้ ไม่ ถู ก
พิพากษาลงโทษ ส่วนเรือ
่ งอื่นๆนั ้นเมื่อข้าพเจ้ามาข้าพเจ้าจะแนะนําให้

12
ของประทานต่างๆฝ่ายจิตวิญญาณ
บัดนี้ ข้าพเจ้าอยากให้ท่านเข้าใจเรือ
่ งของประทานฝ่ายจิตวิญญาณนั ้น
2 ท่านรู แล
้ ้ วว ่า แต่ ก่อนท่านยัง เป็น คนไม่ เชื่อ นั ้น ท่านถูก ชักนํา ให้ หลงไปนั บถือ รู ป เคารพ
ซึ่ง พูด ไม่ ได้ ตามแต่ ท่านจะถูก นํา ไป 3 เหตุ ฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึง บอกท่านทัง้ หลายให้ ทราบว่า
ไม่มี ผู้ ใดซึ่ง พูด โดยพระวิญญาณของพระเจ้า จะเรียกพระเยซู ว่า ผู้ ที่ ถู กสาปแช่ง และไม่
มี ผู้ ใดอาจพูดว่าพระเยซู เป็น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า นอกจากผู้ ที่ พู ดโดยพระวิญญาณบริสุทธิ
์ 4 แล ้ว ของประทานนั ้ นม ี ต่างๆกัน แต่ มี พระวิญญาณองค์ เดียวกัน 5 งานรับ ใช้ มีต ่างๆกัน
แต่ มี องค์ พระผู้ เป็น เจ้า องค์ เดียวกัน 6 กิจกรรมมี ต่างๆกัน แต่ มี พระเจ้า องค์ เดีย วกั นที ่
ทรงกระทํา สารพัด ในทุก คน 7 การสําแดงของพระวิญญาณนั ้ นม ี แก่ ทุ กคนเพื่อ ประโยชน์
ร่วมกัน 8 ด้วยพระวิญญาณทรงโปรดประทานให้คนหนึ่ งมีถ้อยคําประกอบด้วยสติปัญญา
1 พี่น้ องทัง
้ หลาย
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และให้อีกคนหนึ่ งมีถ้อยคําอันประกอบด้วยความรู ้ แต่เป็นโดยพระวิญญาณองค์เดียวกัน
9 และให้อีกคนหนึ่ งมีความเชื่อ แต่เป็ นโดยพระวิญญาณองค์เดียวกัน และให้อีกคนหนึ่ งมี
ความสามารถรักษาคนป่วยได้ แต่เป็นโดยพระวิญญาณองค์เดียวกัน 10 และให้อีกคนหนึ่ ง
ทําการอัศจรรย์ต่างๆ และให้อีกคนหนึ่ งพยากรณ์ ได้ และให้อีกคนหนึ่ งรู จ
้ ักสังเกตวิญญาณ
ต่างๆ และให้อีกคนหนึ่ งพูดภาษาต่างๆ และให้อีกคนหนึ่ งแปลภาษานั ้นๆได้ 11 สิ ่งสารพัด
เหล่า นี้ พระวิญญาณองค์ เดียวกัน ทรงบันดาลและประทานแก่ แต่ ละคนตามชอบพระทัย
พระองค์
คริสเตียนเป็นอวัยวะต่างๆของกายเดียวกัน
ถึง กาย นั ้น เป็น กาย เดียว ก็ ยั งม ี อวัยวะ หลาย ส่ วน และ บรรดา อวัยวะ ต่างๆ ของ
กายเดียวนั ้น แม้ จะมี หลายส่วนก็ ยงั เป็น กายเดียวกัน ฉั นใด พระคริสต์ ก็ ทรงเป็น ฉั น นั ้น
13 เพราะว่าถึงเราจะเป็ นพวกยิวหรือพวกต่างชาติ เป็ นทาสหรือมใช่
ิ ทาสก็ตาม เราทัง้ หลาย
ได้รบ
ั บัพติศมาโดยพระวิญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายอันเดียวกัน และพระวิญญาณองค์
เดียวกัน นั ้น ซาบซ่านอยู่ 14 เพราะว่า ร่างกายมิ ได้ ประกอบด้วยอวัยวะเดียวแต่ ด้วยหลาย
อวัยวะ 15 ถ้า เท้า จะพูด ว่า “เพราะข้าพเจ้า มิ ได้ เป็ นม ือ ข้าพเจ้า จึง ไม่ ได้ เป็น อวัยวะของ
ร่างกายนั ้น� เท ้า จะไม่ เป็น อวัยวะของร่างกายเพราะเหตุ นั ้น หรือ 16 และถ้า หู จะพูด ว่า
“เพราะข้าพเจ้ามิได้เป็นตา ข้าพเจ้าจึงมิได้เป็นอวัยวะของร่างกายนั ้น� หูจะไม่เป็นอวัยวะ
ของร่างกายเพราะเหตุนั้นหรือ 17 ถ้าอวัยวะทัง้ หมดในร่างกายเป็นตา การได้ยน
ิ จะอยูที
่ ่ไหน
ถ้า ทัง้ ร่างกายเป็น หู การดมกลิน
่ จะอยู่ ที่ไหน 18 แต่ บัดนี้ พระเจ้า ได้ ทรงตัง้ อวัยวะทุก ส่วน
ไว้ในร่างกายตามชอบพระทัย ของพระองค์ 19 ถ้า อวัยวะทัง้ หมดเป็น อวัยวะเดียว ร่างกาย
จะมีที่ไหน 20 แต่บัดนี้ มีหลายอวัยวะแต่ก็ยังเป็ นร่างกายเดียวกัน 21 และตาจะว่าแก่มือว่า
“ข้าพเจ้าไม่ต้องการเจ้า� ก็ ไม่ได้ หรือศีรษะจะว่าแก่เท้าว่า “ข้าพเจ้าไม่ต้องการเจ้า� ก็ไม่
ได้ 22 แต่ยิง่ กว่านี้ อวัยวะของร่างกายที่เราเห็นว่าอ่อนแอ เราก็ขาดเสียไม่ได้ 23 และอวัยวะ
ของร่างกายที่ เราถือว่า มี เกียรติ น้ อย เราก็ ยงั ทําให้มี 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
พระเจ้าได้ทรงให้อวัยวะของร่างกายเสมอภาคกัน ทรงให้อวัยวะที่ต่ําต้อยเป็ นที่นับถือมาก
ขึ้น 25 เพื่อไม่ให้มีการแก่งแย่งกันในร่างกาย แต่ให้อวัยวะทุกส่วนมีความห่วงใยซึ่งกันและ
กัน 26 ถ้าอวัยวะอันหนึ่ งเจ็บ อวัยวะทัง้ หมดก็พลอยเจ็บด้วย ถ้าอวัยวะอันหนึ่ งได้รบ
ั เกียรติ
อวัยวะทัง้ หมดก็ พลอยชื่นชมยินดี ด้วย 27 บัดนี้ ฝ่ายท่านทัง้ หลายเป็น กายของพระคริสต์
และต่างก็ เป็น อวัยวะของพระกายนั ้น 28 และพระเจ้า ได้ ทรงโปรดตัง้ บางคนไว้ในคริสตจั
กร คือหนึ่ งอัครสาวก สองผู้พยากรณ์ สามครู บาอาจารย์ แล้วต่อจากนั ้ นก็มี การอัศจรรย์
ของประทานในการรักษาโรค การช่วยเหลือ การครอบครอง การพูดภาษาต่างๆ 29 ทุกคน
เป็ นอัครสาวกหรือ ทุกคนเป็นผู้พยากรณ์ หรือ ทุกคนเป็ นครูบาอาจารย์หรือ ทุกคนกระทํา
การอัศจรรย์หรือ 30 ทุกคนได้รบ
ั ของประทานให้รก
ั ษาโรคหรือ ทุกคนพูดภาษาต่างๆหรือ ทุ
31
กคนแปลได้ หรือ แต่ ท่านทัง้ หลายจงกระตือรือร้นอย่างจริงจังบรรดาของประทานอันดี
ที่สุดนั ้น และข้าพเจ้ายังคงแสดงทางที่ยอดเยีย
่ มกว่าแก่ท่านทัง้ หลาย
12

13
คุณความดีแห่งความรักของคริสเตียน
1 แม้ ข้าพเจ้า พูด ภาษา ของ มนุษย์ ก็ดี และ ภาษา ของ ทูต สวรรค์ ก็ดี แต่ ไม่มี ความ รัก
ข้าพเจ้า เป็น เหมือน ฆ้อง หรือ ฉาบ ที่ กําลัง ส่ง เสียง 2 แม้ ข้าพเจ้า มี ของ ประทาน แห่ง การ
พยากรณ์ และเข้าใจในความลึ กล ั บท ง
ั ้ ปวงและมี ความรู ้ทัง้ สิน
้ และแม้ ข้าพเจ้า มี ความ
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เชื่อ ทัง้ หมดพอจะยกภูเขาไปได้ แต่ ไม่มี ความรัก ข้าพเจ้า ก็ ไม่มี ค่า อะไรเลย แม้ ข้าพเจ้า
มอบของสารพัด เพื่อ เลี้ยงคนยากจน และแม้ ข้าพเจ้า ยอมให้ เอาตัว ข้าพเจ้า ไปเผาไฟเสีย
แต่ ไม่มี ความรัก จะหาเป็น ประโยชน์ แก่ ข้าพเจ้า ไม่ 4 ความรัก นั ้ นก ็ อดทนนานและกระทํา
คุณให้ ความรักไม่อิจฉา ความรักไม่อวดตัว ไม่หยิง่ ผยอง 5 ไม่ทําสิง่ ที่ไม่บังควร ไม่คิดเห็น
แก่ ตนเองฝ่ายเดียว ไม่ ฉุ นเฉี ยว ไม่ ช่างจดจํา ความผิด 6 ไม่ ชื่นชมยินดี ในความชัว่ ช้า แต่
ชื่นชมยินดี ในความจริง 7 ไม่ แคะไค้ คุ ้ย เขี่ย ความผิด ของเขา และเชื่อ ในส่วนดี ของเขาอยู่
เสมอ และมีความหวังอยู่เสมอ และเพียรทนเอาทุกอย่าง 8 ความรักไม่มีวันสูญสิน
้ แม้คํา
พยากรณ์ ก็จะเสื่อมสูญไป แม้การพูดภาษาต่างๆนั ้นกจ
็ ะมีเวลาเลิกไป แม้ความรูก็
้ จะเสื่อม
สูญ ไป 9 เพราะที่ เรารู ้นั้ นก ็ รู ้แต่ ส่วนหนึ่ ง และที่ เราพยากรณ์ นั ้ นก ็ พยากรณ์ แต่ ส่วนหนึ่ ง
10 แต่ เมื่อ ความสมบู รณ ์ มาถึง แล้ว ความบกพร่องนั ้ นก ็ จะสู ญ ไป 11 เมื่อ ข้าพเจ้า ยัง เป็ น
เด็ก ข้าพเจ้าพูดอย่างเด็ก คิดอย่างเด็ก ใคร่ครวญหาเหตุผลอย่างเด็ก แต่เมื่อข้าพเจ้าเป็น
ผู้ ใหญ่ ข้าพเจ้า ก็ เลิก อาการเด็ก เสีย 12 เพราะว่า บัดนี้ เราเห็น สลัวๆเหมือนดู ในกระจก แต่
เวลานั ้นจะได้เห็นหน้ากันชัดเจน เดีย
๋ วนี้ ข้าพเจ้ารูแต่
้ ส่วนหนึ่ ง แต่เวลานั ้นข้าพเจ้าจะรูแจ
้ ้ง
เหมือนได้รู จั
้ กข้าพเจ้าแล้วด้วย 13 ดังนั ้นยังตัง้ อยู่สามสิง่ คือความเชื่อ ความหวังใจ ความ
รัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
3

14
จงแสวงหาของประทานที่จะทําให้คริสตจักรจําเริญขึ้น
จงมุ่ง หาความรัก และจงปรารถนาของประทานฝ่ายจิต วิญญาณ เฉพาะอย่างยิง่ การ
พยากรณ์ 2 เพราะว่า ผู้ หน ่ง
ึ ผู้ ใดที่ พู ดภาษาต่างๆได้ ไม่ ได้ พู ดก ับ มนุษย์ แต่ ทูล ต่อ พระเจ้า
เพราะว่า ไม่ มี มนุษย์ คนใดเข้าใจได้ แต่ เขาพูด เป็น ความลึ กล ับ ฝ่ายจิต วิญญาณ 3 ฝ่าย
ผู้ ที่ พยากรณ์ นั ้น พู ดก ับ มนุษย์ ทําให้ เขาเจริญ ขึ้น เป็ นที ่ เตือนสติ และหนุน ใจ 4 ฝ่ายคน
ที่ พู ดภาษาต่างๆนั ้ นก ็ ทําให้ ตนเองเจริญ ฝ่ายเดียว แต่ ผู้ ที่ พยากรณ์ นั ้น ย่อมทํา ให้ ค ริสต
จักรจําเริญ ขึ้น 5 ข้าพเจ้า ใคร่ให้ ท่านทัง้ หลายพูด ภาษาต่างๆได้ แต่ ยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก ข้าพเจ้า
ปรารถนาจะให้ท่านทัง้ หลายพยากรณ์ ได้ เพราะว่า ผู้ ที่ พยากรณ์ ได้ นั ้ นก ็ ใหญ่ กว่า คนที่ พู ด
ภาษาต่างๆได้ เว้นแต่เขาสามารถแปลภาษานั ้นๆออก เพื่อคริสตจักรจะได้รบ
ั ความจําเริญ
ขึ้น 6 นี่ แหละพี่ น้องทัง้ หลาย ถ้า ข้าพเจ้า มาหาท่านและพูด ภาษาต่างๆ จะเป็น ประโยชน์
อะไรแก่ ท่านเล่า เว้นเสียแต่ ข้าพเจ้าจะพู ดกับท่านโดยคําวิวรณ์ หรือโดยความรู ้ หรือโดย
คํา พยากรณ์ หรือ โดยการสัง่ สอน 7 แม้ เป็น สิง่ ที่ ไม่มี ชี วิตก ็ ยงั กระทํา เสียงได้ เช่น ปี่ หรือ
พิณเขาคู่ ถ้าเสียงนั ้นไม่ต่างกัน ใครจะรู ได้
้ อย่างไรว่า เขาเป่าหรือดีดอะไร 8 เพราะถ้าแตร
เดี่ยวเปล่งเสียงไม่ชัดเจน ใครเล่าจะเตรียมตัวเข้าประจัญบานได้ 9 ท่านทัง้ หลายก็เป็นเช่น
นั ้น ถ้า ท่านไม่ ใช้ ภาษาพูด ที่ เข ้า ใจได้ ง่าย เขาจะเข้าใจคํา พูด นั ้น ได้ อย่างไร ท่านก็ จะพูด
เพ้อ ตามลมไป 10 ในโลกนี้ มี ภาษาเป็ นอ ัน มาก และไม่ มี ภาษาใดๆที่ ปราศจากเนื้ อ ความ
11 เหตุ ฉะนั ้นถ้าข้าพเจ้าไม่ เข้าใจเนื้ อความของภาษานั ้นๆ ข้าพเจ้าจะเป็ นคนต่างภาษากับ
คนที่ พูด และคนที่ พู ดนั ้น จะเป็น คนต่างภาษากับ ข้าพเจ้า ด้วย 12 เช่น เดียวกัน เมื่อ ท่าน
ทัง้ หลายกําลัง ร้อนใจแสวงหาของประทานฝ่ายจิต วิญญาณแล้ว ก็ จงอุตส่าห์ กระทํา ตัว
ของท่านให้ สามารถที่ จะทํา ให้ ค ริสตจักรจําเริญ ขึ้น 13 เหตุ ฉะนั ้น ให้ คนที ่ พู ดภาษาต่างๆ
อธิษฐานว่า เขาจะสามารถแปลได้ ด้วย 14 เพราะถ้า ข้าพเจ้า อธิษฐานเป็น ภาษาต่างๆ จิ ต
วิญญาณของข้าพเจ้า อธิษฐานก็ จริง แต่ ข้าพเจ้า เองก็ ไม่ เข้าใจ 15 ถ้า เช่น นั ้น ข้าพเจ้า ควร
1
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จะ ทํา ประการ ใด ข้าพเจ้า จะ อธิษฐาน ด้วย จิต วิญญาณ และ จะ อธิษฐาน ด้วย ความ เข้าใจ
ด้วย และจะร้องเพลงด้วยจิต วิญญาณและจะร้องเพลงด้วยความเข้าใจด้วย 16 มิ ฉะนั ้น
เมื่อ ท่านขอบพระคุณ ด้วยจิต วิญญาณแล้ว คนที ่ อยู่ ในพวกที่ รู ้ไม่ ถึง จะว่า “เอเมน� เมื่อ
ท่านขอบพระคุณอย่างไรได้ ในเมื่อเขาไม่เข้าใจสิง่ ที่ ท่านพูด 17 แม้ท่านขอบพระคุณอย่าง
ไพเราะก็ ตาม แต่ คนอื่น นั ้น จะไม่ จําเริญ ขึ้น 18 ข้าพเจ้า ขอบพระคุณ พระเจ้า ของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้า พูด ภาษาต่างๆมากกว่า ท่านทัง้ หลายอีก 19 แต่ ว่า ในคริสตจั กร ข้าพเจ้า พอใจที่
จะพูด สั กห ้า คํา ด้วยความเข้าใจ เพื่อ เสียงของข้าพเจ้า จะสัง่ สอนคนอื่น ด้วย ดี กว่า ที่ จะ
พูด หมื่น คําเป็น ภาษาต่างๆ 20 พี่ น้ องทัง้ หลาย ความเข้าใจของท่านอย่า ให้ เป็น อย่างเด็ก
อย่างไรก็ตามในเรือ
่ งความชัว่ ร้ายจงเป็น อย่างเด็ก แต่ ฝ่ายความเข้าใจจงให้ เป็น อย่างผู้
ใหญ่ 21 ในพระราชบัญญั ติ มี คํา เขียนไว้แล ้ วว ่า ‘องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตรัสว ่า “เราจะพู ดก ับ
ชนชาตินี้ โดยคนต่างภาษาและโดยริมฝีปากของคนต่างด้าว ถึงกระนั ้นเขาก็จะไม่ฟังเรา� ’
22 เหตุฉะนั ้นการพูดภาษาต่างๆจึงไม่เป็ นหมายสําคัญแก่คนที่เชื่อ แต่เป็ นหมายสําคัญแก่
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 ี การประชุม พร้อมกัน แล ้ว คนทัง้ ปวงต่างก็ พู ดภาษาต่างๆ และมี
คนที่รู ไม่
้ ถึงหรือคนที่ไม่เชื่อเข้ามา เขาจะมิเห็นไปว่าท่านทัง้ หลายคลัง่ ไปแล้วหรือ 24 แต่ถ้า
ทุกคนพยากรณ์ คนที ่ไม่เชื่อหรือคนที่ รู ไม่
้ ถึงเข้ามา ทุกคนก็ จะทําให้เขารู สํ
้ านึ ก และทําให้
25
เขาพิจารณาใจของตนเอง ดังนั ้นความลั บที่ซ่อนอยู่ในใจของเขาจะเด่นชัดขึ้น เขาก็ จะ
กราบลงนมัสการพระเจ้ากล่าวว่า พระเจ้าทรงสถิตอยูท
่ ่ามกลางพวกท่านอย่างแน่ นอน
ระเบียบในการประชุมนมัสการและการใช้ของประทาน
เมื่อท่านประชุมกัน ทุกคนก็ มีเพลงสดุดี ทุกคนก็มีคําสัง่ สอน ทุกคน
ก็พูดภาษาต่างๆ ทุกคนก็มีคําวิวรณ์ ทุกคนก็แปลข้อความ จะว่าอย่างไรกัน ท่านจงกระทํา
ทุก สิง่ ทุก อย่างเพื่อ ให้ จําเริญ ขึ้น 27 ถ้า ผู้ ใดจะพูด ภาษาต่างๆ จงให้ พู ดเพียงสองคนหรือ
อย่างมากที่ สุดก็สามคน และให้พูดที ละคน และให้อีกคนหนึ่ งแปล 28 แต่ถ้าไม่มีผู้ใดแปล
ก็ ให้ คนเหล่า นั ้น อยู่ เงียบๆในที่ ประชุม คริสตจั กร และให้ พู ดก ับ ตัว เอง และทูล ต่อ พระเจ้า
29 ฝ่ายพวกผู้ พยากรณ์ นั ้น ให้ พู ดสองหรือ สามคน และให้ คนอื่ นว ิ นิจ ฉั ย ข้อความที่ เขาพูด
นั ้น 30 ถ้ามีสิ ่งใดทรงสําแดงแก่ คนอื่นที ่นั่งอยู่ด้วยกัน ให้คนแรกนั ้นนิ่ งเสี ยก่อน 31 เพราะ
ว่าท่านทัง้ หลายพยากรณ์ ได้ทีละคน เพื่อให้ทุกคนได้ความรู ้ และได้รบ
ั การปลอบประโลมใจ
32 วิญญาณของพวกผู้ พยากรณ์ นั ้น ย่อมอยู่ ในบังคับ พวกผู้ พยากรณ์ 33 เพราะว่า พระเจ้า
ไม่ใช่ผู้ก่อให้เกิดความสับสนวุน
่ วาย แต่ ทรงเป็นผู้ก่อให้เกิดสันติ สุข เหมือนที่ ได้ เกิดขึ้นใน
บรรดาคริสตจักรแห่งวิสุทธิชนนั ้น
26 พี่น้ องทัง
้ หลาย

ให้ผู้หญิงนิ่ งในที่ประชุมและเรียนรู จ
้ ากสามีของตน
เพราะไม่ได้รับอนุญาตให้พูด แต่ให้เขา
อยู่ ใต้ บังคับ บัญชา เหมือนที่ พระราชบัญญัติ สัง่ ไว้นั ้น 35 ถ้า เขาอยากรู ้สิง่ ใด ก็ ให้ เขาถาม
สามีที่บ้าน เพราะว่าการที่ผู้หญิงจะพูดในที่ประชุมคริสตจักรนันก
้ ็เป็นสิง่ ที่น่าอาย 36 อะไร
กัน พระวจนะของพระเจ้าเกิดมาจากพวกท่านหรือ ได้ประทานมาถึงท่านแต่พวกเดียวหรือ
37 ถ้าผู้ ใดถือว่าตนเป็ น ผู้พยากรณ์ หรืออยู่ฝ่ายจิต วิญญาณ ก็ ให้เขายอมรับว่า ข้อความซึ่ง
ข้าพเจ้า เขียนมาถึง ท่านนั ้น เป็น พระบัญญั ติ ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า 38 แต่ ถ้า ผู้ ใดเฉยเมย
ต่อ ข้อความนี้ ก็ ให้ เขาเฉยเมยต่อ ไป 39 เหตุ ฉะนั ้น พี่ น้องทัง้ หลาย จงตัง้ ใจปรารถนาที่ จะ
34 จงให้พวกผู้หญิงนิ่ งเสียในที่ประชุมคริสตจักร
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แต่ สิ ่ง สารพัด ซึ่ง จะกระทํา นั ้น จงกระทํา

15
ข่าวประเสริฐแห่งการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระคริสต์นํามาซึ่งความรอด
ยิง่ กว่า นี้ พี่ น้ อง ทัง้ หลาย ข้าพเจ้า ขอ ให้ ท่าน คํานึ ง ถึง ข่าว ประเสริฐ ที่ ข้าพเจ้า เคย
ประกาศแก่ท่านทัง้ หลาย ซึ่งท่านได้ยอมรับไว้ อันเป็นฐานซึ่งท่านทัง้ หลายตังม
้ ัน
่ อยู่ 2 และ
ซึ่ง ทําให้ท่านรอดด้วย ถ้า ท่านยึด หลัก คํา สอนที่ ข้าพเจ้า ได้ ประกาศไว้แก่ ท่านทัง้ หลายนั ้น
เว้นเสียแต่ ท่านได้ เชื่ออย่างไร้ประโยชน์ 3 เรือ
่ งซึ่งข้าพเจ้ารับไว้นั ้น ข้าพเจ้าได้ ประกาศแก่
ท่านทัง้ หลายก่อน คือว่าพระคริสต์ ได้ ทรงวายพระชนม์เพราะบาปของเราทัง้ 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 แล ้ว แก่ อค
ั รสาวกสิบ สองคน
6 ภายหลังพระองค์ทรงปรากฏแก่พวกพีน
่ ้ องกว่าห้าร้อยคนในคราวเดียว ซึ่งส่วนมากยังอยู่
จนถึงทุกวันนี้ แต่บางคนก็ล่วงหลับไปแล้ว 7 ภายหลังพระองค์ทรงปรากฏแก่ยากอบ แล้ว
แก่อค
ั รสาวกทัง้ หมด 8 ครัน
้ หลังที่สุดพระองค์ทรงปรากฏแก่ข้าพเจ้าด้วย ผูเป็
้ นเสมือนเด็ก
ที่คลอดก่อนกําหนด 9 เพราะว่าข้าพเจ้าเป็นผู้น้อยที่สุดในพวกอัครสาวก และไม่สมควรจะ
ได้ช่อ
ื ว่าเป็ นอัครสาวก เพราะว่าข้าพเจ้าได้ข่มเหงคริสตจักรของพระเจ้า 10 แต่ว่าข้าพเจ้า
เป็น อยู่ อย่างที่ เป็น อยู่ นี้ ก็ เนื่ องด้วยพระคุณ ของพระเจ้า และพระคุณ ของพระองค์ ซ่ึง ได้
ทรงประทานแก่ข้าพเจ้านั ้นมิได้ไร้ประโยชน์ แต่ข้าพเจ้ากลับทํางานมากกว่าพวกเขาเสียอ
ีก มิใช่ ตัว ข้าพเจ้า เองทํา แต่ เป็น ด้วยพระคุณ ของพระเจ้า ซึ่ง ดํารงอยู่ กับ ข้าพเจ้า 11 เหตุ
ฉะนั ้นแม้ตัวข้าพเจ้าก็ดี หรือพวกเขาก็ดี เราทัง้ หลายก็ได้ประกาศอย่างที่กล่าวมานั ้น และ
ท่านทัง้ หลายก็ ได้ เชื่ออย่างนั ้น 12 แต่ ถ้าเทศนาว่าพระคริสต์ ได้ ทรงฟื้ นขึ้นมาจากตายแล้ว
เหตุ ใดพวกท่านบางคนยังกล่าวว่า การฟื้ นขึ้นมาจากตายไม่มี 13 แต่ ถ้าการฟื้ นขึ้นมาจาก
ตายไม่มี พระคริสต์ก็หาได้ทรงเป็นขึ้นมาไม่ 14 ถ้าพระคริสต์มิได้ทรงเป็นขึ้นมา การเทศนา
ของเรานั ้ นก็เปล่าประโยชน์ ทัง้ ความเชื่อของท่านทัง้ หลายก็ เปล่า ประโยชน์ ด้วย 15 และก็
จะปรากฏว่า เราอ้างพยานเท็จ ในเรือ
่ งพระเจ้า เพราะเราอ้างพยานถึง พระเจ้า ว่า พระองค์
ได้ทรงบันดาลให้พระคริสต์เป็นขึ้นมา แต่ถ้าคนตายไม่เป็นขึ้นมาแล้ว พระองค์ก็ไม่ได้ทรง
บันดาลให้พระคริสต์ เป็น ขึ้น มา 16 เพราะว่า ถ้า คนตายไม่ เป็น ขึ้น มา พระคริสต์ ก็ ไม่ ได้ ทรง
เป็นขึ้นมา 17 และถ้าพระคริสต์ไม่ได้ทรงเป็นขึ้นมา ความเชื่อของท่านก็ไร้ประโยชน์ ท่านก็
ยังตกอยู่ในบาปของตน 18 และคนทัง้ หลายที่ ล่วงหลับในพระคริสต์ ก็ พินาศไปด้วย 19 ถ้า
พวกเรามีความหวังใจในพระคริสต์ในชีวตน
ิ เท่
ี้ านั ้น เราก็เป็นพวกที่น่าสังเวชที่สุดในบรรดา
คนทัง้ ปวง
1

ลําดับการเป็นขึ้นมาจากตาย คือพระคริสต์ก่อน แล้วผู้เชื่อทีหลัง

20 แต่ บัดนี้ พระคริสต์ ทรงเป็ น ขึ้น มาจากความตายแล้ว

และทรงเป็นผลแรกในพวกคน
ทัง้ หลายที่ ได้ ล่วงหลับ ไปแล้ วน ัน
้ 21 เพราะว่า ความตายได้ อุบัติ ขึ้น เพราะมนุษย์ คนหนึ่ ง
เป็นเหตุฉั นใด การเป็นขึ้นมาจากความตายก็ได้อุบัติขึ้นเพราะมนุษย์ผู้หน่งึ เป็นเหตุฉั นนั ้น
22 เพราะว่า คนทัง
้ ปวงต้องตายเกี่ยวเนื่ องกับอาดั มฉั นใด คนทัง้ ปวงก็ จะกลับได้ ชีวิตเกี่ยว
เนื่ องกับ พระคริสต์ ฉั น นั ้น 23 แต่ ว่า ทุก คนจะเป็น ไปตามลําดับ คือ พระคริสต์ ทรงเป็น ผล
แรก แล้วภายหลั งก็คือคนทัง้ หลายที่ เป็นของพระคริสต์ ในเมื่อพระองค์จะเสด็จมา 24 ต่อ
จากนั ้นจะเป็นวาระที่สุด เมื่อพระองค์จะทรงมอบอาณาจักรไว้แก่พระเจ้าคือพระบิดา เมื่อ
พระองค์ จะได้ ทรงทําลายการปกครอง และสิทธิ อาํ นาจและอานุภาพหมดแล้ว 25 เพราะ
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ว่า พระองค์ จะต้องทรงปกครองอยู่ ก่อน จนกว่า พระองค์ จะได้ ทรงปราบศั ตรู ทัง้ สิน
้ ให้ อยู่
ใต้ พระบาทของพระองค์ 26 ศัตรู ตัวสุดท้ายที่ จะทรงทําลายนั ้ นก็คือความตาย 27 เพราะว่า
พระองค์ ทรงปราบสิง่ สารพัด ลงใต้ พระบาทของพระองค์ แล้ว แต่ เมื่อ พระองค์ ตรัสว ่า ทรง
ปราบสิง่ สารพัด ลงนั ้น ก็ เป็ นที ่ ทราบชัด ว่า ยกเว้น องค์ พระเจ้า ผู้ทรงปราบสิง่ สารพัด ให้อยู่
ใต้พระองค์ 28 เมื่อสิง่ สารพัดถูกปราบให้อยูใต้
่ พระองค์แล้ว เมื่อนั ้นองค์พระบุตรก็จะอยูใต้
่
พระเจ้า ผู้ทรงปราบสิง่ สารพัด ให้อยู่ใต้ พระองค์ เพื่อ พระเจ้า จะทรงเป็น เอกเป็น ใหญ่ ในสิง่
สารพัดทัง้ ปวง
การรับบัพติศมาก็ไร้ความหมาย ถ้าไม่มีการเป็นขึ้นมาจากความตาย
คนเหล่านั ้นที่รบ
ั บัพติศมาสําหรับคนตายเขาทําอะไรกัน ถ้าคนตายจะไม่เป็น
ขึ้น มา เหตุ ไฉนจึ งม ี คนรับ บัพ ติศ มาสําหรับ คนตายเล่า 30 และเหตุ ไฉนเราจึง ต้องเผชิญ
กับภั ยอันตรายตลอดเวลาเล่า 31 ข้าพเจ้าขอยืนยันโดยอ้างความภู มิ ใจซึ่งข้าพเจ้ามี อยู่ใน
ท่านทัง้ หลายโดยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราว่า ข้าพเจ้าตายทุกวัน 32 ถ้าตาม
ลักษณะของมนุษย์ ข้าพเจ้า ต่อสู้ กับ สัตว์ป่า ในเมืองเอเฟซั สน ัน
้ จะเป็น ประโยชน์ อะไรแก่
ข้าพเจ้า ถ้า คนตายไม่ ได้ เป็น ขึ้น มาอีก ‘ให้ เรากิน และดื่ม เถิด เพราะว่า พรุ ง่ นี้ เราจะตาย�
33 อย่า หลงเลย การคบกับ คนชัว
่ ย่อมทําให้ นิสัย ที่ ดี เสีย ไป 34 จงตื่น ขึ้น สู่ ความชอบธรรม
และอย่าทําผิดอีกเลย เพราะว่าบางคนไม่มีความรู เรื
้ อ
่ งพระเจ้าเสียเลย ที่ข้าพเจ้าว่านี้ ก็ให้
ท่านมีความละอาย
29 มิฉะนั ้น

สภาพรู ปกายที่ฟื้นขึ้นมาจากความตาย
แต่ บางคนจะถามว่า “คนตายจะเป็น ขึ้น มาอย่างไรได้ เมื่อ เขาเป็น ขึ้น มาจะมี รู ปกาย
เป็น อย่างไร� 36 ท่านคนเขลา เมล็ด ที่ ท่านหว่านลงนั ้น ถ้า ไม่ ตายเสี ยก ่อนแล้ว จะงอกขึ้น
ใหม่ไม่ได้ 37 เมล็ดข้าวที่ ท่านหว่านนั ้น จะเป็นข้าวสาลี หรือพืชอื่นๆก็ ดี ท่านมิได้ หว่านสิง่ ที่
เป็ นรูปร่างของต้ นที ่จะงอกขึ้น มา แต่ ได้ หว่านเมล็ด เท่านั ้น 38 แต่ พระเจ้าทรงประทานรู ป
ร่างต้น ของเมล็ด นั ้น ตามที่ พระองค์ ทรงเห็น ชอบ และทรงประทานรู ป ร่างแก่ เมล็ด พืช ทุก
พรรณตามชนิ ด ของมัน 39 เพราะว่า เนื้ อ นั ้น ไม่ เหมือนกัน หมดทุก อย่าง เนื้ อมนุษย์ ก็ อย่าง
หนึ่ ง เนื้ อสัตว์สี่เท้าก็อย่างหนึ่ ง เนื้ อปลาก็อย่างหนึ่ ง เนื้ อนกก็อย่างหนึ่ ง 40 ร่างกายสําหรับ
สวรรค์ ก็ มี และร่างกายสําหรับ โลกก็ มี แต่ ว่า สง่า ราศี ของร่างกายสําหรับ สวรรค์ ก็ อย่าง
หนึ่ ง และสง่า ราศี ของร่างกายสําหรับ โลกก็ อย่างหนึ่ ง 41 สง่า ราศี ของดวงอาทิตย์ ก็ อย่าง
หนึ่ ง สง่าราศีของดวงจันทร์ก็อย่างหนึ่ ง สง่าราศีของดวงดาวก็อย่างหนึ่ ง แท้ที่จริงสง่าราศี
ของดาวดวงหนึ่ งก ็ ต่างกั นก ับ สง่า ราศี ของดาวดวงอื่นๆ 42 การซึ่ง จะเป็น ขึ้น มาจากความ
ตายนั ้นก็เหมือนกัน สิ่งที่หว่านลงนั ้นเป็นของที่จะเปื่ อยเน่า สิ่งที่เป็นขึ้นมาใหม่นั้นก็จะไม่รู ้
จักเปื่ อยเน่า 43 สิ ่งที่ หว่านลงนั ้นไร้เกียรติ สิ ่งที่ เป็นขึ้นมาใหม่ก็ จะมีสง่าราศี สิ ่งที่ หว่านลง
นั ้นอ่อนกําลัง สิ่งที่เป็นขึ้นมาใหม่ก็จะมีอํานาจ 44 สิ่งที่หว่านลงนั ้นก็เป็นกายธรรมดา สิ่งที่
เป็นขึ้นมาก็จะเป็นกายวิญญาณ กายธรรมดามี และกายวิญญาณก็มี 45 เหมือนมีเขียนไว้
แล้วว่า ‘ทรงสร้างมนุษย์คนเดิมคืออาดัมเป็นจิตวิญญาณมีชีวิตอยู�
่ แต่อาดัมผู้ซ่ึงมาภาย
หลัง นั ้นเป็ นวิญญาณผู้ประสาทชีวต
ิ 46 แต่ ร่างกายซึ่ง เกิ ดก่อนนั ้น หาใช่เป็นกายวิญญาณ
ไม่ แต่ เป็น กายธรรมดา แล ้ว ภายหลัง จึง เป็น กายวิญญาณ 47 มนุษย์ เดิ มน ั ้นกําเนิ ด จาก
ดิน และเป็น มนุษย์ดิน มนุษย์ที่ สองเป็น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า เสด็จ มาจากสวรรค์ 48 มนุษย์ดิ
นผู้นั้น เป็นอย่างไร มนุษย์ดิ นทุกคนก็ เป็น อย่างนั ้น มนุษย์สวรรค์ ผู้นั ้น เป็นอย่างไร มนุษย์
สวรรค์ทุกคนก็เป็นอย่างนั ้น 49 และเมื่อเราเกิดมามีลักษณะสมกับมนุษย์ดินแล้ว เราก็จะ
35
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มี ลักษณะสมกับ มนุษย์ สวรรค์ ด้วย แต่ พี่ น้ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้า หมายความว่า เนื้ อ และ
เลือดจะรับ อาณาจักรของพระเจ้า เป็น มรดกไม่ ได้ และสิง่ ซึ่ง เปื่ อยเน่า จะรับ สิง่ ซึ่ง ไม่ รู ้จัก
เปื่ อยเน่าเป็นมรดกก็ไม่ได้
50

การเปลี่ยนแปลงรู ปกายของคริสเตียนเมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมา
ดู ก่อน ข้าพเจ้า มี ความลึ กล ั บท ี่ จะบอกแก่ ท่าน คือ ว่า เราจะไม่ ล่วงหลับ หมดทุก คน
แต่ เราจะถูก เปลี่ยนแปลงใหม่ หมด 52 ในชัว่ ขณะเดียว ในพริบ ตาเดียว เมื่อ เป่า แตรครัง้
สุดท้าย เพราะว่า จะมี เสียงแตร และคนที่ ตายแล้ว จะเป็น ขึ้น มาปราศจากเปื่ อยเน่า แล ้ว
เราทัง้ หลายจะถูก เปลี่ยนแปลงใหม่ 53 เพราะว่า สิง่ ซึ่ง เปื่ อยเน่า นี้ ต้องสวมซึ่ง ไม่ เปื่ อยเน่า
และซึ่งจะตายนี้ ต้องสวมซึ่งจะไม่รู ตาย
้
51

คริสเตียนทุกคนมีชย
ั ชนะเหนื อความตายโดยพระเยซูคริสต์
และซึ่งจะตายนี้ จะสวมซึ่งไม่รู จั
้ กตาย เมื่อ
นั ้นตามซึ่งเขียนไว้แล้วจะสําเร็จว่า ‘ความตายก็ถูกกลืนไปด้วยการมีชัย� 55 โอ ความตาย
เหล็กไนของเจ้าอยูที
่ ่ไหน โอ หลุมฝังศพ ชัยชนะของเจ้าอยูที
่ ่ไหน 56 เหล็กไนของความตาย
57
นั ้น คือ บาป และฤทธิข
์ องบาปคือ พระราชบัญญั ติ แต่ จงขอบพระคุณ แด่ พระเจ้า ผู้ ทรง
ประทานชัยชนะแก่เราทัง้ หลายโดยพระเยซู คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา 58 เหตุฉะนั ้น
พี่ น้องที่รก
ั ของข้าพเจ้า ท่านจงตั ้ งม ั ่นอยู่ อย่า หวัน
่ ไหว จงปฏิ บั ติ งานขององค์ พระผู้ เป็น
เจ้า ให้ บริบูรณ์ ทุก เวลา ด้วยว่า ท่านทัง้ หลายรู ว่
้ า โดยองค์ พระผู้ เป็น เจ้า การของท่านจะไร้
ประโยชน์ ก็หามิได้
54 เมื่อสิง
่ ซึ่งเปื่ อยเน่านี้ จะสวมซึ่งไม่เปื่ อยเน่า
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การถวายทรัพย์เพื่อช่วยวิสุทธิชนในกรุ งเยรู ซาเล็ม
แล ้ว เรือ
่ งการถวายทรัพย์ เพื่อ ช่วยวิ สุทธิ ชนนั ้น ข้าพเจ้า ได้ สัง่ คริสตจักรที่ แคว ้ นกา
ลาเทีย ไว้ อย่างไร ก็ ขอให้ ท่านจงกระทํา เหมือน กัน ด้วย 2 ทุ กวัน ต้น สัปดาห์ ให้ พวกท่าน
ทุก คนเก็บ ผลประโยชน์ ที่ ได้ รับ ไว้ บ้าง ตามที่ พระเจ้า ได้ ทรงให้ ท่านจําเริญ เพื่อ จะไม่ ต้อง
ถวายทรัพย์ เมื่อ ข้าพเจ้า มา 3 เมื่อ ข้าพเจ้า มาถึง แล้ว พวกท่านเห็น ชอบจะรับรองผู้ ใดโดย
จดหมายของท่าน ข้าพเจ้า จะใช้ ผู้ นั ้น ถือ ของถวายของท่านไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม 4 และถ้า
สมควรข้าพเจ้าจะไปด้วย คนเหล่านั ้นก็จะไปพร้อมกับข้าพเจ้า
1

เปาโลสัญญาว่าจะไปเยีย
่ มชาวโครินธ์ การทักทายปราศรัยและคําแนะนํา

5 เพราะเมื่อข้าพเจ้าข้ามแคว้นมาซิโดเนี ยแล้วข้าพเจ้าจะมาหาท่าน เพราะข้าพเจ้าตัง
้ ใจ

ว่า จะไปทางมาซิ โดเนี ย 6 และข้าพเจ้า อาจจะพัก อยู่ กั บท ่าน บางที อาจจะอยู่ จนถึง สิน
้ ฤดู
7
หนาวก็ เป็น ได้ แล ้ว ข้าพเจ้า จะไปทางไหน พวกท่านจะได้ ส่ง ข้าพเจ้า ไปทางนั ้น เพราะ
ว่า ข้าพเจ้า ไม่ อยากจะพบท่านเมื่อ ผ่านไปเท่านั ้น แต่ ข้าพเจ้า หวัง ใจว่า ถ้า องค์ พระผู้ เป็น
เจ้า ทรงโปรด ข้าพเจ้า จะค้า งอยู่ กั บท ่านนานๆหน่ อย 8 แต่ ข้าพเจ้า จะอยู่ ที่ เมืองเอเฟซัส
จนถึงเทศกาลเพ็นเทคศเต 9 เพราะว่าที่นี่ มีประตูเปิดให้ข้าพเจ้าอย่างกว้างขวางน่าจะเกิด
ผล ทัง้ ผู้ ขัด ขวางก็ มี เป็ นอ ัน มากด้วย 10 แล ้ว ถ้า ทิ โมธีม าหาท่านจงให้ เขาอยู่ กั บท ่านโดย
ปราศจากความกลัว เพราะว่าเขาทํางานขององค์ พระผู้ เป็นเจ้าเหมือนกับ ข้าพเจ้า 11 เหตุ
ฉะนั ้น อย่า ให้ ผู้ ใดประมาทเขา แต่ จงช่วยให้ เขาเดิน ทางไปโดยสันติสุข เพื่อ เขาจะมาถึง
ข้าพเจ้าได้ เพราะข้าพเจ้ากําลังคอยเขากับพวกพี่น้องอยู่ 12 อปอลโล ซึ่งเป็นพี่น้องของเรา
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นั ้น ข้าพเจ้าได้คะยัน
้ คะยอให้ไปเยีย
่ มท่านทัง้ หลายพร้อมกับพวกพี่น้ อง แต่ท่านไม่จุใจที่จะ
ไปเดีย
๋ วนี้ เมื่อมโี อกาสท่านจึงจะไป 13 ท่านทัง้ หลายจงระมัดระวัง จงมัน
่ คงในความเชื่อ จง
เป็น ลูก ผู้ชายแท้ จงเข้ม แข็ง 14 ทุ กสิ่ง ซึ่ง ท่านกระทํา นั ้น จงกระทํา ด้วยความรัก 15 พี่ น้ อง
ทัง้ หลาย (ท่านรู ว้ า่ ครอบครัวของสเทฟานั ส เป็นผลแรกในแคว้นอาคายา และพวกเขาได้
ถวายตัวไว้ในการปรนนิ บัติวิสุทธิชนทัง้ ปวง� 16 ข้าพเจ้าขอให้ท่านทัง้ หลายอยู่ใต้บังคับคน
เช่น นั ้น และคนทัง้ ปวงที่ ชว
่ ยทําการด้วยกัน นั ้ นก ับ เรา 17 ที่ สเทฟานั ส และฟอร์ทู นาทั ส
และอาคายคัส มาแล้ วน น
ั ้ ข้าพเจ้า ก็ ชื่นชมยินดี เพราะว่า สิง่ ซึ่ง ท่านทัง้ หลายขาดนั ้น เขา
เหล่านั ้นได้ มาทําให้ครบ 18 เพราะเขาทําให้จิ ตใจของข้าพเจ้าและของท่านทัง้ หลายชุม
่ ชื่น
ฉะนั ้น ท่านทัง้ หลายจงรับรองคนเช่น นั ้น 19 คริสตจักรทัง้ หลายในแคว้น เอเชีย ฝากความ
คิดถึงมายังท่านทัง้ หลาย อาควิลลาและปริสสิลลากับคริสตจักรที่ อยู่ในบ้านของเขา ฝาก
ความคิดถึง มากมายในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า มายัง ท่านทัง้ หลาย 20 พี่ น้ องทุก คนฝากความ
คิดถึง มายัง ท่าน ท่านจงทัก ทายปราศรั ยก ัน ด้วยธรรมเนี ยมจุบ อัน บริ สุทธิ ์ 21 คํา แสดง
ความนั บถือ นี้ เป็น ลายมือ ของข้าพเจ้า เปาโล 22 ถ้า ผู้ ใดไม่ รก
ั พระเยซู คริสต์ เจ้า ก็ ขอให้ ผู้
นั ้น ถูกสาปแช่ง องค์ พระผู้ เป็น เจ้าจะเสด็จ มา 23 ขอพระคุณ ของพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้
เป็นเจ้าของเราสถิตอยู่กับท่านทัง้ หลายเถิด 24 ความรักของข้าพเจ้ามีอยู่ต่อท่านทัง้ หลาย
ในพระเยซู คริสต์ เสมอ เอเมน [จดหมายฉบับแรกถึงชาวโครินธ์ ได้ เขียนจากเมืองฟี ลิปปี
และส่งโดยสเทฟานั ส ฟอร์ทูนาทัส อาคายคัสและทิโมธี�
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

2 โครินธ์

ผู้ที่เขียนจดหมายฉบับนี้คือเปาโล เขียนในปี ค�ศ� 57 ในจดหมายฉบับที่ 2 ซึ่งเขียนถึง
คริสตจักรในเมืองโครินธ์นี้ เปาโลมีความชื่นชมยินดี เพราะคนที่ เคยประพฤติ ผิดประเวณี
นั ้น ได้ กล ับ ใจใหม่ แล้ว เปาโลพูด ถึง ความกระวนกระวายและความทุกข์ ใจของท่าน และ
ว่า ท่านได้ รบ
ั ความบรรเทาใจเมื่อ ทิตั ส ไปหาท่าน เปาโลอ้างอีก ครัง้ ว่า ท่านเป็ นอ ัค รสาวก
ของพระเยซู คริสต์ และบอกให้ ค ริ สตจักรเตรียมพร้อมที่ จะต้อ นรั บท ่านเมื่อ ท่านจะไป
เยีย
่ มเยียน เขาในไม่ชา้ นี้ ดูเหมือนว่าทิตัสเป็นผู้ส่งจดหมายฉบับนี้ไปถึงเมืองโครินธ์
ในบทที่ 8 และ 9 มีคําสอนที่ดีมากเกี่ยวกับการถวายทรัพย์ของคริสเตียน

ภาระหนั กและความทุกข์ยากของเปาโล การปลอบประโลมใจและความช่วยเหลือจาก
พระเจ้า
1 เปาโล ผู้เป็ นอัครสาวกของพระเยซูคริสต์ตามพระประสงค์ของพระเจ้า และทิโมธีน้อง
ของเรา เรียน คริสตจักรของพระเจ้า ที่ เมืองโคริน ธ์ และบรรดาวิ สุทธิ ชนที่ อยู่ ทัว่ แคว้น
อาคายา 2 ขอพระคุณ และสันติสุข ซึ่ง มาจากพระเจ้า พระบิดาของเรา และจากพระเยซู
คริสต์ เจ้า จงมี แก่ ท่านทัง้ หลายเถิด 3 จงสรรเสริญ พระเจ้า พระบิดาแห่ง พระเยซู คริสต์
องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา พระบิดาผู้ทรงความเมตตา พระเจ้า แห่ง การปลอบประโลมใจ
ทุก อย่าง 4 พระองค์ ผู้ ทรงปลอบประโลมใจเราในการทุกข์ ยากทัง้ สิน
้ ของเรา เพื่อ เราจะ
สามารถ ปลอบ ประโลม ใจ คน เห ล่านั ้ นที ่ มี ความ ทุกข์ ยาก อย่าง ใด อย่างหนึ่ ง ได้ ด้วย การ
ปลอบประโลมใจซึ่งตัวเราเองได้รบ
ั จากพระเจ้า 5 เพราะว่าเรามีส่วนทนทุกข์กับพระคริสต์
มากฉั นใด การปลอบประโลมใจของเราเนื่ องจากพระคริสต์ ก็ มากฉั น นั ้น 6 ที่ เราทนความ
ทุกข์ ยากนั ้น ก็ เพื่อ ให้ ท่านทัง้ หลายได้ ความชูใจและความรอด หรือ ที่ เราได้ รบ
ั การปลอบ
ประโลมใจนั ้น ก็ เพื่อ ให้ท่านทัง้ หลายได้ รบ
ั ความชูใจและความรอด ซึ่ง ทําให้ท่านทัง้ หลาย
เพียรสู้ทนความทุกข์เหมือนอย่างเราได้ทนนั ้น 7 เราจึงมค
ี วามหวังแน่ นอนในท่านทัง้ หลาย
เพราะเรารู ว
้ า่ ท่านทัง้ หลายได้ มี ส่วนในความทุกข์ ยากฉั นใด ท่านทัง้ หลายจะได้ มี ส่วนใน
การปลอบประโลมใจฉั น นั ้น 8 พี่ น้ องทัง้ หลาย เราอยากให้ท่า นทราบถึง ความทุกข์ ยากที่
เกิดแก่เราในแคว้นเอเชีย ซึ่งทําให้เราหนั กใจจนเหลือกําลัง จนเราเกือบหมดหวังที่ จะเอา
ชีวต
ิ รอดมาได้ 9 ที่ จร ิง เราคาดว่า เราถึงที่ ตายแล้ว แต่ ที่ เป็น เช่น นี้ ก็ เพื่ อม ิ ให้ เราไว้ใจใน
ตนเอง แต่ ให้ ไว้ ใจในพระเจ้า ผู้ทรงโปรดให้ คนทัง้ ปวงฟื้ นจากความตาย 10 พระองค์ ทรง
ช่วยเราให้พ้นจากความตายอันใหญ่หลวง และพระองค์จะทรงช่วยเราอีก เราไว้ใจพระองค์
ว่า พระองค์จะทรงช่วยเราต่อไปอีก 11 ท่านทัง้ หลายจะช่วยเราได้ด้วยการอธิษฐานเพื่อเรา
เพื่อว่าคนเป็นอันมากจะได้ขอบพระคุณเพราะเรา เนื่ องจากของประทานที่ทรงประทานแก่
เรา อันเป็นการทรงตอบคําอธิษฐานของคนเป็นอันมากนั ้น
ความจริงใจและการรับใช้อน
ั ยิง่ ใหญ่ของเปาโล
นี่ เป็น สิง่ ที่ เราชื่นชมยินดี ได้ คือ ใจสํานึ ก ผิด ชอบของเราเป็น พยานว่า เราได้ ประพฤติ
ตนเป็ นที ่ ประจักษ์ แก่ โลก และยิง่ กว่า นั ้ นก ็ คือ การประพฤติ ต่อ ท่านทัง้ หลาย ด้วยนํ้า ใจบริ
สุทธิ์ และด้วยความจริงใจซึ่ง มาจากพระเจ้า และมิ ใช่ตามปัญญาฝ่ายเนื้ อ หนั ง แต่ ตามพ
12
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2 โครินธ์ 2:12

13 เพราะว่าเราไม่ได้ เขียนเรือ
่ งอื่นถึงท่าน

ระคุณของพระเจ้า
นอกจากเรือ
่ งซึ่งท่านได้อา่ น
และยอมรับแล้ว และข้าพเจ้าก็หวังว่าท่านจะยอมรับโดยตลอด 14 ตามที่พวกท่านยอมรับ
เราบ้างแล้ วว ่า ในวัน ของพระเยซู เจ้ าท่านก็ ภู มิ ใจในเราได้ เช่น เดีย วกั บท ี่ เราจะภู มิ ใจใน
ท่าน 15 และในความไว้ใจนี้ ข้าพเจ้าได้ ประสงค์ ว่าจะไปเยีย
่ มพวกท่านก่อน เพื่อท่านจะได้
ประโยชน์ สองเท่า 16 ข้าพเจ้า ใคร่จะแวะเยีย
่ มพวกท่านระหว่างที่ เดิน ทางไปยังแคว้นมาซิ
โดเนี ย และเมื่อข้าพเจ้ากลับจากแคว้นมาซิโดเนี ย ก็จะแวะเยีย
่ มท่านอีก ท่านก็จะได้ส่งให้
ข้าพเจ้าออกเดินทางไปยังแคว้นยูเดีย 17 ฉะนั ้นเมื่อข้าพเจ้าหมายที่จะทําอย่างนั ้น ข้าพเจ้า
โลเลหรือ หรือ สิง่ ที่ ข้าพเจ้า มุ่ง หมายไว้ข้าพเจ้า กะโครงการอย่างเนื้ อ หนั ง หรือ ซึ่ง พร้อมที่
จะกล่าวว่า มาไม่ มาส่งๆไป 18 แต่ พระเจ้า ทรงสัตย์ จร ิง แน่ ฉั นใด คํา ของเราที่ กล ่า วกั บท ่า
นก็ มิใช่ เป็น คํา รับ หรือ ปฏิเสธ ส่งๆไปแน่ ฉั น นั ้น 19 เพราะว่า พระบุตรของพระเจ้า คือ พระ
เยซูคริสต์ ผูซึ
้ ่งพวกเรา คือข้าพเจ้ากับสิลวานั สและทิโมธี ได้ประกาศแก่พวกท่านนั ้น ไม่ใช่
จริง ไม่จริง ส่งๆไป แต่โดยพระองค์นั้นล้วนแต่จริงทัง้ สิน
้ 20 บรรดาพระสัญญาของพระเจ้า
ก็ เป็นจริงโดยพระเยซู เพราะเหตุ นี้เราจึงพูดว่าเอเมนโดยพระองค์ เป็ นที ่ถวายเกียรติยศ
แด่พระเจ้า 21 บัดนี้ ผูซึ
้ ่งทรงตัง้ เรากับท่านทัง้ หลายไว้ในพระคริสต์ และได้ทรงเจิมเราไว้นั ้น
ก็คือพระเจ้า 22 และพระองค์ทรงประทับตราเรา และประทานพระวิญญาณไว้ในใจของเรา
เป็ นมัดจําด้วย 23 ยิง่ กว่านั ้นขอพระเจ้าทรงเป็นพยานฝ่ายจิตใจของข้าพเจ้าว่า ที่ ข้าพเจ้า
ยัง ไม่ ได้ ไปถึง เมืองโคริน ธ์นั ้น ก็ เพื่อ จะงดโทษพวกท่านไว้ก่อน 24 เราไม่ ใช่ เป็น นายบังคับ
ความเชื่อ ของพวกท่าน แต่ ว่า เราเป็น ผู้ อุ ปการะความยินดี ของท่าน เพราะท่านตั ้งม ั น
่ อยู่
โดยความเชื่อ

2
การอภัยคนบาปที่สํานึ กผิด

1 แต่ข้าพเจ้าได้ตัง
้ ใจไว้ว่า เมื่อมความทุ
ี
กข์อยู่ จะไม่มาหาพวกท่านอีก 2 เพราะถ้าข้าพเจ้า

ทําให้ พวกท่านเป็น ทุกข์ ใครเล่า จะทําให้ ข้าพเจ้า มี ความยินดี ก็ คือ คนที่ ข้าพเจ้า ทําให้ มี
ความทุกข์ นั ่น แหละ 3 และข้าพเจ้า ได้ เข ีย นข้อ ความนั ้น มาถึง ท่าน เพื่อ ว่า เมื่อ ข้าพเจ้า มา
ข้าพเจ้า จะไม่ ได้ รับ ความทุกข์ จากคนเหล่า นั ้น ที่ ควรจะทําให้ ข้าพเจ้า มี ความชื่นชมยินดี
ข้าพเจ้าไว้ใจในพวกท่านว่า ความยินดี ของข้าพเจ้าก็ เป็นความยินดี ของท่านด้วย 4 เพราะ
ว่า ข้าพเจ้า เขียนถึง ท่านเพราะข้าพเจ้า มี ความทุกข์ ระทมใจมาก และนํ้าตาไหลมากมาย
มิใช่ เพื่อ จะทําให้ ท่านเป็น ทุกข์ แต่ เพื่อ จะให้ ท่านรู จ
้ ัก ความรัก อย่างมากมายซึ่ง ข้าพเจ้า มี
ต่อท่านทัง้ หลาย 5 แต่ถ้าผู้ใดเป็นต้นเหตุทําให้เกิดความทุกข์ ผู้นั ้นก็มิได้ทําให้ข้าพเจ้าเป็น
ทุกข์แต่คนเดียว แต่ได้ทําให้พวกท่านเป็นทุกข์บ้างด้วย เพราะข้าพเจ้าไม่อยากจะปรักปรํา
พวกท่านจนเหลือ เกิน 6 ที่ คนส่วนมากได้ ลงโทษคนเช่น นั ้ นก ็ พอสมควรแล้ว 7 ฉะนั ้น ท่าน
ทัง้ หลายควรจะยกโทษให้ผู้นั ้น และปลอบประโลมใจเขาต่างหาก กลัวว่าคนเช่นนั ้นจะจม
ลงในความทุกข์ เหลือ ล้น 8 ดัง นั ้น ข้าพเจ้า ขอวิงวอนท่านให้ ยน
ื ยัน ความรัก ต่อ คนนั ้น ใหม่
9 นี่ คือเหตุที่ ข้าพเจ้าได้เขียนถึงท่าน หวังจะลองใจท่านดูว่า ท่านจะยอมเชื่อฟังทุกประการ
หรือ ไม่ 10 ถ้า พวกท่านจะยกโทษให้ ผู้ ใด ข้าพเจ้า ก็ ยกโทษให้ ผู้ นั ้น ด้วย เพราะถ้า ข้าพเจ้า
ยกโทษให้คนใดๆ ข้าพเจ้าได้ ยกโทษให้ผู้นั ้นเพราะเห็นแก่ ท่านทัง้ หลายต่อพระพักตร์พระ
คริสต์ 11 เพื่อไม่ให้ซาตานมีชย
้ ลอุบายของมันแล้ว 12 นอกจากนี้ เมื่อ
ั เหนื อเรา เพราะเรารู ก
ข้าพเจ้า ไปถึง เมืองโตรอัส เพื่อ ประกาศข่าวประเสริฐ ของพระคริสต์ นั ้น มี ประตู เปิด ให้ แก่

2 โครินธ์ 2:13
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2 โครินธ์ 3:18

13 ข้าพเจ้ายังไม่มีความสบายใจเลย

ข้าพเจ้าโดยองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า
เพราะข้าพเจ้าไม่ได้พบ
ทิตัสน้องของข้าพเจ้าที่นั ่น ข้าพเจ้าจึงลาพวกนั ้นเดินทางไปยังแคว้นมาซิโดเนี ย
คริสเตียนเป็นกลิน
ิ และกลิน
่ แห่งชีวต
่ แห่งความตาย

14 แต่ ขอบพระคุณ พระเจ้า ผู้ทรงให้เรามี ชย
ั เสมอโดยพระคริสต์

และทรงโปรดประทาน
กลิน
้ องพระองค์ ให้ปรากฏด้วยตัว เราทุก แห่ง 15 เพราะว่า เราเป็น กลิ่นอ
่ หอมแห่ง ความรู ข
ัน หอมหวานของพระคริสต์ จําเพาะพระเจ้า ในหมู่ คนที ่ รอด และในหมู่ คนที ่ พินาศ 16 ฝ่าย
หนึ่ ง เป็นกลิน
ิ
่ แห่ง ความตายซึ่ง นํา ไปสู่ ความตาย และอีก ฝ่ายหนึ่ ง เป็นกลิน
่ หอมแห่ง ชีวต
17
ซึ่ง นํา ไปสู่ ชีวต
ิ ใครเล่า จะมี ความสามารถเหมาะสมกับ พันธกิจ เหล่า นี้ เพราะว่า เราไม่
เหมือนคนเป็ นอันมากที่ทําให้พระวจนะของพระเจ้าเสื่อมเสีย แต่ว่าเราประกาศโดยอาศัย
พระคริสต์ด้วยความจริงใจ อย่างคนที่มาจากพระเจ้าและอยูใ่ นสายพระเนตรของพระเจ้า

3
คริสเตียนเป็นหนั งสือแห่งพระคริสต์
1 เรากําลังจะแนะนําตัวเราเองหรือ หรือว่าเราต้องการหนั งสือแนะนําตัวให้แก่พวกท่าน
เหมือนอย่างคนบางคนหรือ เราต้องการหนั งสือ แนะนํา ตัว จากพวกท่านหรือ 2 ท่านเอง
เป็นหนั งสือของเราจารึกไว้ที่ดวงใจของเรา ให้คนทัง้ ปวงได้รู และได้
้
อ่าน 3 ท่านปรากฏเป็น
หนั งสือ ของพระคริสต์ ซ่ึง เราเป็น ผู้ ปรนนิ บัติ และได้ เข ียนไว้ มิใช่ด้วยนํ้า หมึก แต่ ด้วยพระ
วิญญาณของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ และมิได้เขียนไว้ที่แผ่นศิ ลา แต่เขียนไว้ที่แผ่นดวงใจ
มนุษย์ 4 และเรามี ความไว้ใจในพระเจ้า โดยพระคริสต์ อย่างนั ้น 5 มิใช่ เราจะคิด ถือว่า สิง่
หนึ่ งสิง่ ใดเกิดจากความสามารถของเราเอง แต่ว่าความสามารถของเรามาจากพระเจ้า

การเปรียบเทียบระหว่างสง่าราศีของพระราชบัญญัติและสง่าราศีของพระวิญญาณ
มิใช่
ตามตั วอ ักษร แต่ ตามพระวิญญาณ ด้วยว่า ตั วอ ักษรนั ้น ประหารให้ตาย แต่ พระวิญญาณ
นั ้น ประทานชีวต
ิ 7 แต่ ถ้า การปฏิ บั ติ ที่ นํา ไปถึง ความตายตามตั วอ ักษรซึ่ง ได้ เข ียนและ
จารึก ไว้ที่ แผ่ นศิ ลาน ัน
้ ยั งม ี รัศมี จนชนชาติ อส
ิ ราเอลไม่ สามารถจ้องมองหน้า ของโมเสส
ได้เพราะรัศมีจากใบหน้าของท่านซึ่งเป็ นรัศมีที่กําลังเสื่อมสูญไป 8 ดังนั ้นการปฏิบัติตามพ
ระวิญญาณจะไม่มีรัศมียิง่ กว่านั ้ นอีกหรือ 9 เพราะว่าถ้าการรับใช้สําหรับปรับโทษยังมีรัศมี
การรับใช้สําหรับความชอบธรรมก็ ยิงม
่ ีรัศมีมากกว่านั ้ นอีก 10 อันที ่จริงรัศมีซ่ึงได้ ทรงประ
ทานให้นั้นก็อบ
ั แสงไปแล้ว เพราะถูกรัศมีอน
ั เลิศประเสริฐนั ้นได้ส่องข่มเสียหมด 11 เพราะ
ถ้า สิง่ ที่ ได้ จางไปยัง เคยมี รัศมี ถึง เพียงนั ้น สิ ่ง ซึ่ง จะดํารงอยู่ ก็ จะมี รัศมี มากยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก
12 เมื่อ เรามี ความหวัง อย่างนั ้น แล้ว เราจึง กล้า มากขึ้ นที ่ จะพูด 13 และไม่ เหมือนโมเสสที่
เอาผ้าคลุมหน้าไว้ เพื่อไม่ให้ชนอิสราเอลเพ่งดค
ู วามเสื่อมของรัศมีที่ค่อยๆจางไปนั ้น 14 แต่
จิตใจของเขาก็มืดบอดไป เพราะตลอดมาจนถึงทุกวันนี้ เมื่อเขาอ่านพันธสัญญาเดิม ผ้าค
ลุ มนน
ั ้ ยังคงอยู่มิได้ เปิดออก แต่ ผ้าคลุ มนน
ั ้ ได้ เปิดออกแล้วโดยพระคริสต์ 15 แต่ ว่าตลอด
มาถึงทุกวันนี้ ขณะใดที่เขาอ่านคําของโมเสส ผ้าคลุมนนก
ั้ ย
็ งั ปิดบังใจของเขาไว้ 16 แต่เมื่อ
ผู้ ใดหัน กลับ มาหาองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ผ้า คลุ มน ั ้นก ็ จะเปิด ออก 17 บัดนี้ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า
ทรงเป็น พระวิญญาณนั ้น และพระวิญญาณขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงอยู่ที่ไหน เสรีภาพ
ก็ มี อยู่ ที่ นั่น 18 แต่ เราทัง้ หลายไม่ มี ผ้า คลุม หน้า ไว้ จึง แลดู สง่า ราศี ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า
เหมือนมองดูในกระจก และตัวเราก็เปลี่ยนไปเป็นเหมือนพระฉายขององค์พระผู้เป็นเจ้าคื
อมส
ี ง่าราศีเป็นลําดับขึ้นไป เช่นอย่างสง่าราศีที่มาจากพระวิญญาณขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้า
6 พระองค์ จึง ทรงโปรดประทานให้เราสามารถเป็ น ผู้ ปฏิบัติ ได้ ตามพันธสัญญาใหม่
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เปาโล ผู้รบ
ั ใช้สัตย์ซื่อของพระเจ้า
เพราะเหตุ ที่ เรามี การรับ ใช้ นี้ โดยได้ รบ
ั พระกรุ ณา เราจึง ไม่ ย่อท้อ 2 แต่ ว่า เราได้ สละ
ทิ้งก ิ จการต่างๆที่ ไม่ ซื่อสัตย์ซึ่ง ปิดบัง ซ่อนเร้น ไว้ คือ ไม่ ได้ ดําเนิ น อย่างมี เล่ห์เหลี่ยมและไม่
ได้ พล ิก แพลงพระวจนะของพระเจ้า ด้วยวิธีการอัน ล่อลวง แต่ เราได้ มอบตัว ของเราไว้กับ
จิตสํานึ กผิดชอบของคนทัง้ ปวง โดยสําแดงความจริงในสายพระเนตรของพระเจ้า
1

ซาตานทําให้ตาของผู้ที่ไม่เชื่อมืดไป

3 แต่ ถ้า ข่าวประเสริฐ ของเราถู กบ ัง ไว้จากใคร

ก็ จากคนเหล่านั ้ นที ่กําลังจะพินาศ 4 ส่วน
คนที่ไม่เชื่อนั ้น พระของยุคนี้ได้กระทําใจของเขาให้มืดไป เพื่อไม่ให้ความสว่างของข่าวประ
เสริฐอั นม ี สง่า ราศี ของพระคริสต์ ผู้ เป็น พระฉายของพระเจ้า ส่องแสงถึง พวกเขา 5 ด้วย
ว่า เราไม่ ได้ ประกาศตัว เราเอง แต่ ได้ ประกาศพระเยซู คริสต์ ว่า ทรงเป็น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า
และได้ ประกาศตัว เราเองเป็น ผู้ รับ ใช้ ของท่านทัง้ หลายเพราะเห็น แก่ พระเยซู 6 เพราะว่า
พระเจ้า องค์ นั ้น ผู้ ได้ ตรัสส ง
ั ่ ให้ ความสว่างออกมาจากความมืด ได้ ทรงส่องสว่างเข้า มา
ในจิตใจของเรา เพื่อ ให้เรามี ความสว่างแห่ง ความรู ถ
้ ึง สง่า ราศี ของพระเจ้า ปรากฏในพระ
พักตร์ของพระเยซูคริสต์
“ทรัพย์สมบัติในภาชนะดิน�
แต่ ว่า เรามี ทรัพย์ สมบัติ นี้ อยู่ ในภาชนะดิน เพื่อ ให้ เห ็ นว ่า ฤทธิ์เดชอัน เลิศ นั ้น เป็น ของ
พระเจ้า ไม่ได้มาจากตัวเราเอง
7

ความทุกข์ทรมานทําให้จิตใจภายในเจริญขึ้น
เราถูก ขนาบรอบข้าง แต่ ก็ ไม่ ถึ งก ับ กระดิก ไม่ ไหว เราจนปัญญา แต่ ก็ ไม่ ถึ งก ับ หมด
หวัง 9 เราถูก ข่มเหง แต่ ก็ ไม่ ถู กทอดทิง้ เราถูก ตี ลงแล้ว แต่ ก็ ไม่ ถึง ตาย 10 เราแบกความ
ตายของพระเยซู เจ้ าไว้ ที่ กายเราเสมอ เพื่อ ว่า ชีวต
ิ ของพระเยซู จะปรากฏในกายของเรา
11
ด้วย เพราะว่า พวกเราที่ มี ชี วิ ตอยู่ นั้น ต้องถูก มอบไว้ แก่ ความตายอยู่ เสมอเพราะเห็น
แก่พระเยซู เพื่อว่าพระชนม์ชีพของพระเยซู จะได้ปรากฏในเนื้ อหนั งของเราซึ่งจะต้องตาย
นั ้น 12 เหตุ ฉะนั ้น ความตายจึง กําลัง ออกฤทธิ์อยู่ ในเรา แต่ ชี วิตกํา ลัง ออกฤทธิ์อยู่ ในท่าน
ทัง้ หลาย 13 เพราะเรามี ใจเชื่อ เช่น เดียวกัน ตามที่ เข ียนไว้ว่า ‘ข้าพเจ้า เชื่อ แล้ว เหตุ ฉะนั ้น
ข้าพเจ้าจึงพูด� เราก็เชื่อเหมือนกัน เพราะฉะนั ้นเราจึงพูด 14 เรารูว้ า่ พระองค์ผูทรงให้
้
พระ
เยซู เจ้ าคืน พระชนม์ จะทรงโปรดให้ เราเป็น ขึ้น มาเช่ นก ัน โดยพระเยซู และจะทรงพาเรา
เข้า มาเฝ้า พร้อมกั บท ่า นทัง้ หลาย 15 เพราะว่า สิง่ สารพัด นั ้น เป็น ไปเพื่อ ประโยชน์ ของท่าน
ทัง้ หลาย เพื่อว่าเมื่อพระคุณมาถึงคนเป็นจํานวนมากขึ้น ก็จะมีการขอบพระคุณมากยิง่ ขึ้น
เป็นการถวายพระเกียรติ แด่ พระเจ้า 16 เหตุ ฉะนั ้น เราจึง ไม่ ย่อท้อ ถึง แม้ ว่า กายภายนอก
ของเรากําลังทรุ ดโทรมไป แต่จิตใจภายในนั ้นก็ยงั คงจําเริญขึ้นใหม่ทุกวัน 17 เพราะว่าการ
ทุกข์ ยากเล็กๆน้ อยๆของเรา ซึ่ง เรารับอย ู่ ประเด ย
ี ๋ วเดียวนั ้น จะทําให้ เรามี สง่า ราศี ใหญ่ ยิง่
นิ รน
ั ดร์ 18 ด้วยว่าเราไม่ได้ เห็นแก่ สิ ่งของที่ เรามองเห็นอยู่ แต่ เห็นแก่ สิ ่งของที่ มองไม่เห็น
เพราะว่าสิง่ ของซึ่งมองเห็นอยูน
่ ั ้นเป็นของไม่ยัง่ ยืน แต่สิ่งซึ่งมองไม่เห็นนั ้นก็ถาวรนิ รน
ั ดร์
8

5
การเฝ้าคอยการเป็นขึ้นมาใหม่ด้วยใจจดจ่อ
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เพราะเรารู ว่
้ า ถ้า เรือนดิน แห่ง พลับพลาของเรานี้ จะพัง ทําลายเสีย เราก็ยั งม ี ที่ อาศัย
ซึ่ง พระเจ้า ทรงโปรดประทานให้ ที่ มิได้ สร้างด้วยมื อมนุษย์ และตัง้ อยู่ เป็น นิ ตย์ ในสวรรค์
2 เพราะว่า ในร่างกายนี้ เรายัง ครวญครํา
่ อยู่ มี ความปรารถนาอย่างยิง่ ที่ จะสวมที่ อาศัย
ของเราที่มาจากสวรรค์ 3 ถ้า ได้ สวมเช่น นั ้น แล้ว เราก็ จะมิ ได้ ถู กพบเห็ นว ่า เปลือยเปล่า
อีก 4 เพราะว่าเราผู้อาศัยในพลับพลานี้ จึงครวญครํา่ เป็นทุกข์ มิใช่เพราะปรารถนาที่จะอยู่
ตัว เปล่า แต่ ปรารถนาจะสวมกายใหม่ นั ้น เพื่อ ว่าร่างกายของเราซึ่ง จะต้องตายนั ้น จะได้ ถู
กชี วิตอมตะกลืน เสีย 5 แต่ พระเจ้า ทรงเป็น ผู้ เตรียมเราไว้สําหรับ การเปลี่ยนแปลงนี้ และ
พระองค์ ได้ ทรงโปรดประทานพระวิญญาณเป็ นม ัด จํา ไว้ กับ เรา 6 เหตุ ฉะนั ้น เรามัน
่ ใจอยู่
เสมอรู อยู
้ ่ แล ้ วว ่า ขณะที่ เราอยู่ ในร่างกายนี้ เราอยู่ ปราศจากองค์ พระผู้ เป็น เจ้า 7 (เพราะ
เราดําเนิ น โดยความเชื่อ มิใช่ ตามที่ ตามองเห็น� 8 เรามี ความมัน
่ ใจ และเราปรารถนาจะ
อยูก
่ ับองค์พระผู้เป็นเจ้ามากกว่าอยู่ในร่างกายนี้ 9 เหตุฉะนั ้นเราตัง้ เป้าของเราว่า จะอยูใ่ น
กายนี้ ก็ดี หรือไม่อยูก็
่ ดี เราก็จะเป็นที่พอพระทัยของพระองค์
1

คริสเตียนจะต้องปรากฏตัวที่หน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ (1 คร 3:10-15)

เพราะว่า จํา เป็ นที ่ เราทุก คนจะต้องปรากฏตั วท ี่ หน ้า บัล ลั งก ์ พิพากษาของพระคริสต์
เพื่อทุกคนจะได้ รบ
ั สมกับการที่ ได้ ประพฤติ ในร่างกายนี้ แล้วแต่ จะดี หรือชัว่ 11 เพราะเหตุ
ที่ เรารู จ
้ ักความน่าเกรงขามขององค์พระผู้เป็นเจ้า เราจึงชักชวนคนทัง้ หลาย แต่เราเป็ นที
่ ประจักษ์ แก่ พระเจ้า และข้าพเจ้า หวัง ว่า เราได้ ปรากฏประจั กษ ์ แก่ จิ ตสํานึ ก ผิด และชอบ
ของท่านด้วย 12 เพราะเราไม่ ได้ ยกย่องตัว เองกั บท ่า นทัง้ หลายอีก แต่ เราให้ ท่านมี โอกาส
ที่ จะนํา เราออกอวดได้ เพื่อ ท่านจะได้ มี ข้อ โต้ตอบคนเหล่านั ้ นที ่ ชอบอวดในสิง่ ซึ่ง ปรากฏ
แต่ มิได้ อวดในสิง่ ซึ่ง อยู่ ในจิตใจ 13 เพราะว่า ถ้า เราได้ ประพฤติ อย่างคนเสียจริต เราก็ ได้
ประพฤติ เพราะเห็น แก่ พระเจ้า หรือ ถ้า เราประพฤติ อย่างคนปกติ ก็ เพื่อ ประโยชน์ แก่ ท่าน
ทัง้ หลาย
10

ราชทูตของพระคริสต์
14 เพราะว่าความรักของพระคริสต์ ได้ ครอบครองเราอยู่ เพราะเราคิด เห็นอย่างนี้ ว่า ถ้า
ผู้ หน่งึ ได้ ตายเพื่อ คนทัง้ ปวง เหตุ ฉะนั ้น คนทัง้ ปวงจึง ตายแล้ว 15 และพระองค์ ได้ ทรงวาย
พระชนม์เพื่อคนทัง้ ปวง เพื่อคนเหล่านั ้ นที ่มีชีวิตอยู่จะมิได้เป็นอยู่เพื่อประโยชน์ แก่ตัวเอง
อีกต่อไป แต่จะอยู่เพื่อพระองค์ผู้ทรงสิน
้ พระชนม์ และทรงเป็นขึ้นมาเพราะเห็นแก่เขาทัง้
หลาย 16 เหตุ ฉะนั ้น ตัง้ แต่ นี้ ไปเราจะไม่ พิจารณาผู้ ใดตามเนื้ อ หนั ง แม้ว ่า เมื่ อก ่อนเราเคย
พิจารณาพระคริสต์ ตามเนื้ อ หนั งก ็ จริง แต่ เดีย
๋ วนี้ เราจะไม่ พิจารณาพระองค์ เช่น นั ้ นอ ีก
17 เหตุ ฉะนั ้น ถ้า ผู้ ใดอยู่ ในพระคริสต์ ผู้ นั ้ นก ็ เป็ น คนที่ ถู กสร้างใหม่ แล้ว สิ ่ง เก่าๆก็ ล่วงไป
ดู เถิด สิ ่ง สารพัด กลายเป็น สิง่ ใหม่ ทัง้ นั ้น 18 ทัง้ สิน
้ นี้ เก ิ ดมาจากพระเจ้า ผู้ ทรงให้ เราคืน
ดีกันกับพระองค์ทางพระเยซู คริสต์ และทรงโปรดประทานให้เรารับใช้ในเรือ
่ งการคืนดีกัน
19 คือพระเจ้าผู้สถิตในองค์พระคริสต์ทรงให้โลกนี้ คืนดีกันกับพระองค์เอง มิได้ทรงถือโทษ
ในการละเมิด ของเขา และทรงมอบพระวจนะแห่ง การคืนดี กัน นั ้น ไว้กับ เรา 20 ฉะนั ้น เรา
จึงเป็นราชทูตของพระคริสต์ โดยที่พระเจ้าทรงขอร้องท่านทัง้ หลายทางเรา เราผู้แทนของ
พระคริสต์จึงขอร้องท่านให้คืนดีกันกับพระเจ้า 21 เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทําพระองค์ผู้
ทรงไม่มีบาป ให้เป็นความบาปเพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้า
ทางพระองค์
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สิ่งที่เราต้องยอมสละในการรับใช้พระคริสต์

1 ฉะนั ้นเราผู้เป็ นคนทําการร่วมกับพระองค์ขอวิงวอนท่านว่า

อย่าสักแต่รบ
ั พระคุณของ
พระเจ้า เป็นการหาประโยชน์ มิได้ 2 (เพราะพระองค์ ตรัสว ่า ‘ในเวลาอัน ชอบ เราได้ ฟัง เจ้า
ในวันแห่งความรอด เราได้ ชว
่ ยเจ้า� ดู เถิด บัดนี้ เป็นเวลาอันชอบ ดู เถิด บัดนี้ เป็ นวันแห่ง
ความรอด� 3 เรามิได้ให้ผู้ใดมีเหตุสะดุดในสิง่ หนึ่ งสิง่ ใดเลย เพื่อมิให้การที่เรารับใช้ปฏิบัติ
นั ้นเป็ นที ่เขาจะติ เตียนได้ 4 แต่ ว่าในการทัง้ ปวงเราได้ กระทําตัวให้เป็ นที ่ชอบ เหมือนผู้รับ
ใช้ของพระเจ้า โดยความเพียรอดทนเป็ นอันมาก ในความทุกข์ ในความขัดสน ในเหตุวิบัติ
5 ในการถูกเฆี่ยน ในการที่ ถู กจําคุก ในการวุน
่ วาย ในการงานต่างๆ ในการอดหลับอดนอน
ในการอดอาหาร 6 โดยความบริสุทธิ ์ โดยความรู ้ โดยความอดกลัน
้ ไว้นาน โดยใจกรุ ณา
โดยพระวิญญาณบริสุทธิ ์ โดยความรัก แท้ 7 โดยพระวจนะแห่ง ความจริง โดยฤทธิ์ เดช
ของพระเจ้า โดยใช้เครือ
่ งอาวุธแห่งความชอบธรรมด้วยมือขวาและมือซ้าย 8 โดยมีเกียรติ
ยศและไร้เกียรติยศ โดยเล่าลื อก ั นว ่า ชัว่ และเล่าลื อก ั นว ่าดี เหมือนถูก เขาหาว่า เป็น คนที่
ล่อลวงเขาให้หลง แต่ ยังเป็นคนสัตย์จริง 9 เหมือนถูกเขาหาว่าเป็นคนไม่มีใครรู จั
้ ก แต่ ยัง
เป็นคนที่เขาทัง้ หลายรูจ
้ ักดี เหมือนคนตาย แต่ดูเถิด เรายังเป็นอยู่ เหมือนคนถูกเฆี่ยน แต่
ยังไม่ตาย 10 เหมือนคนที่มีความทุกข์ แต่ยังมีความชื่นชมยินดีอยูเสมอ
่
เหมือนคนยากจน
แต่ยังทําให้คนเป็นอันมากมังม
่ ี เหมือนคนไม่มีอะไรเลย แต่ยังมีสิ่งสารพัดบริบูรณ์
คริสเตียนต้องไม่เทียมแอกด้วยกันกับคนที่ไม่เชื่อ
โอ ท่านชาวโคริน ธ์ เราพู ดก ั บท ่า นอย่างไม่ ปิดบัง เลย และใจของเราก็ เปิด รับท ่าน
12 ใจของท่านทัง
้ หลายไม่ ได้ ปิด เพราะเรา แต่ ปิด เพราะความรู ส
้ ึก ของตนเอง 13 ดัง นั ้น ใน
การตอบสนองอย่างเดียวกัน (ข้าพเจ้าขอพู ดกับท่านเหมือนอย่างพู ดกับบุตร� คือจงเปิด
จิตใจของท่านด้วย 14 ท่านอย่า เข้า เทียมแอกกับ คนที่ ไม่ เชื่อ เพราะว่า ความชอบธรรมจะ
มี หุน
้ ส่วนอะไรกับ ความอธรรม และความสว่างจะเข้า สนิ ท กับ ความมืด ได้ อย่างไร 15 พระ
คริสต์กับเบลีอล
ั จะลงรอยกันอย่างไรได้ หรือคนที่เชื่อจะมีส่วนอะไรกับคนที่ไม่เชื่อ 16 วิหาร
ของพระเจ้า จะตกลงอะไรกับ รู ป เคารพได้ เพราะว่า ท่านเป็ นว ิ หารของพระเจ้า ผู้ทรงดํารง
พระชนม์ ดังที่พระเจ้าตรัสไว้ว่า ‘เราจะอยูใ่ นเขาทัง้ หลาย และจะดําเนิ นในหมูพวกเขา
่
และ
เราจะเป็นพระเจ้าของเขา และเขาจะเป็นประชาชนของเรา� 17 องค์ พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า
‘เหตุ ฉะนั ้น เจ้า จงออกจากหมู่ พวกเขาเหล่า นั ้น และจงแยกตัว ออกจากเขาทัง้ หลาย อย่า
แตะต้องสิง่ ซึ่งไม่สะอาด แล้วเราจึงจะรับพวกเจ้าทัง้ หลาย 18 เราจะเป็นบิดาของพวกเจ้า
และพวกเจ้าจะเป็นบุตรชายบุตรสาวของเรา� องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพทัง้ สิน
้
ได้ตรัสดังนั ้น
11

7

1 ท่านที่รัก เมื่อเรามีพระสัญญาเช่นนี้ แล้ว ให้เราชําระตัวเราให้ปราศจากมลทินทุกอย่าง

ของเนื้ อ หนั ง และจิต วิญญาณ และจงทําให้ มี ความบริสุทธิ์ ครบถ้วนโดยความเกรงกลัว
พระเจ้า

ความชื่นชมยินดีของเปาโลต่อการตอบสนองของชาวโครินธ์
ขอรับ เรา เถิด เรา มิ ได้ ทําร้าย ผู้ ใด เรา มิ ได้ ชวน ผู้ ใด ให้ ทํา ชัว่ เรา มิ ได้ โกง ผู้ ใด เลย
3 ข้าพเจ้า พูด เช่น นี้ มิใช่ เพื่อ จะปรักปรํา ท่าน เพราะข้าพเจ้า บอกแล้ วว ่า ท่านทัง
้ หลายอยู่
4
ในใจของเราที เดียว จะตายหรือจะเป็ นก็อยู่ด้วยกัน ข้าพเจ้าพู ดอย่างไว้ใจท่านมาก และ
2
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ข้าพเจ้า ภู มิ ใจเพราะท่านทัง้ หลายอย่างมาก ข้าพเจ้า ได้ รบ
ั ความชูใจอย่า งบริบู รณ ์ และ
ในความยากลําบากของเราทุก อย่าง ข้าพเจ้า ก็ยั งม ี ความปี ติ ยินดี อย่างเหลือ ล้น 5 เพราะ
แม้วา่ เมื่อ เรามาถึง แคว้น มาซิ โดเนี ย แล้ว เนื้ อ หนั ง ของเราไม่ ได้ พัก ผ่อนเลย เรามี ความ
ลําบากอยู่ รอบข้าง ภายนอกมี การต่อสู้ ภายในมี ความกลัว 6 แต่ ถึง กระนั ้ นก ็ ดี พระเจ้า
ผู้ทรงหนุน นํ้าใจคนที่ ท้อใจ ได้ ทรงหนุน นํ้าใจเราโดยทรงให้ทิตั สมาหาเรา 7 และมิ ใช่เพียง
การมาของทิตั ส เท่านั ้น แต่ โดยการที่ ท่านได้ หน ุน นํ้า ใจทิตั สด ้วย ตามที่ ทิตั ส ได้ มาบอก
เราถึง ความปรารถนาอย่างยิง่ และความโศกเศร้า ของท่าน และใจจดจ่อ ของท่านที่ มีต ่อ
ข้าพเจ้า ทําให้ข้าพเจ้ามีความชื่นชมยินดีมากยิง่ ขึ้น 8 เพราะถึงแม้วา่ ข้าพเจ้าได้ทําให้ท่าน
เสียใจเพราะจดหมายฉบั บน น
ั ้ ข้าพเจ้า ก็ ไม่ เสียใจ ถึง แม้ ว่า เมื่ อก ่อนนั ้น ข้าพเจ้า จะเสียใจ
บ้าง เพราะข้าพเจ้า เห็นว ่า จดหมายฉบั บน ั น
้ ทํา ให้ท่านมี ความเสียใจเพียงชัว่ ขณะเท่านั ้น
9 แต่บัดนี้ ข้าพเจ้ามีความชื่นชมยินดี มิใช่เพราะท่านเสียใจ แต่เพราะความเสียใจนั ้นทําให้
ท่านกลับ ใจใหม่ เพราะว่า ท่านได้ รบ
ั ความเสียใจอย่างที่ ชอบพระทัย พระเจ้า ท่านจึง ไม่ ได้
ผลร้ายจากเราเลย 10 เพราะว่า ความเสียใจอย่างที่ ชอบพระทัย พระเจ้า ย่อมกระทํา ให้ กล
ับใจใหม่ ซึ่งนําไปถึงความรอดและไม่ เป็ นที ่น่าเสียใจ แต่ ความเสียใจอย่างโลกนั ้นย่อมนํา
ไปถึง ความตาย 11 จงพิจารณาดู วา่ ความเสียใจอย่างที่ ชอบพระทัย พระเจ้า กระทํา ให้ เก ิด
ความกระตือรือร้นมากทีเดียว ทําให้เกิดความขวนขวายที่จะแก้ตัวใหม่ และการโกรธแทน
ความกลัว ความปรารถนาอย่างยิง่ ความกระตือรือร้น การแก้แค้น ในทุกสิง่ เหล่านั ้นท่าน
ได้พิสูจน์ ให้เห็นแล้วว่าท่านก็หมดจดในการนี้ แล้ว 12 เหตุฉะนี้ ที่ข้าพเจ้าเขียนถึงท่านก็มิใช่
เพราะเห็น แก่ คนที ่ ได้ ทํา ผิด หรือ เพราะเห็น แก่ คนที ่ ต้องทนต่อ การร้าย แต่ เพื่อ ให้ ความ
ห่วงใยของเราที่ มีต ่อ ท่านปรากฏแก่ ท่านในสายพระเนตรพระเจ้า 13 โดยเหตุ นี้ เราจึ งม ี
ความชูใจเมื่อเห็นว่าพวกท่านได้รบ
ั ความชูใจ เรามีความชื่นชมยินดีมากยิง่ ขึ้นเพราะความ
ยินดี ของทิตั ส ในการที่ พวกท่านได้ กระทํา ให้ จิ ตใจของทิตั ส ชื่นบาน 14 เพราะถ้า ข้าพเจ้า
ได้ อวดเรือ
่ งพวกท่านแก่ ทิตั ส ข้าพเจ้า ก็ ไม่ ต้องละอายใจเลย ทุ กสิ่ ง ที่ เราได้ กล ่าวแก่ ท่าน
เป็น 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 และการที่
พวกท่านต้อนรับ เขาด้วยความเกรงกลัว จนตัว สัน
่ เขาก็ เพิม
่ ความรัก ในพวกท่านมากยิง่
ขึ้น 16 ข้าพเจ้าชื่นชมยินดี เพราะว่าข้าพเจ้าไว้ใจท่านได้ทุกอย่าง

8
ตัวอย่างการถวายด้วยใจร้อนรนของชาวมาซิโดเนี ย
พี่น้ องทัง้ หลาย เราใคร่ให้ท่านทราบถึงพระคุณของพระเจ้า โดยที่พระองค์ได้
ทรงโปรดประทานแก่ ค ริสตจักรต่างๆในแคว้น มาซิ โดเนี ย 2 เพราะว่า เมื่อ คราวที่ พวกเขา
ถูกทดลองอย่างหนั กได้รบ
ั ความทุกข์ยาก ความยินดีล้นพ้นของเขาและความยากจนแสน
เข็ญ ของเขานั ้น ก็ ล้น ออกมาเป็นใจโอบอ้อมอารีของเขา 3 เพราะข้าพเจ้า เป็น พยานได้ ว่า
เขาถวายโดยสุดความสามารถของเขา ที่จริงก็เกินความสามารถของเขาเสียอีก 4 และเขา
ยังได้ วงิ วอนเรามากมายขอให้เรายอมรับของถวายนั ้น และให้เขามี ส่วนในการช่วยวิสุทธิ
ชนด้วย 5 ไม่ เหมือนที่ เราได้ คาดหมายไว้ แต่ ได้ ถวายตัว เขาเองแด่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ก่อน
แล้วได้ มอบตัวให้เราตามพระประสงค์ ของพระเจ้า 6 จนถึ งกับเราได้ เตือนทิตัสว่า เมื่อเขา
ได้เริม
่ แล้วฉั นใด ก็ให้เขาทําให้สําเร็จกับท่านทัง้ หลายในพระคุณนี้ ด้วยเช่นกัน
1 ยิง
่ กว่านี้

คําตักเตือนเกี่ยวกับการถวายเพื่อกันและกัน

2 โครินธ์ 8:7

1331

2 โครินธ์ 9:4

เหตุ ฉะนั ้น เมื่อ ท่าน มี พร ้ อม บริบู รณ ์ ทุก สิง่ คือ ความ เชื่อ ถ้อยคํา ความ รู ้ ความ
กระตือรือร้นทัง้ ปวง และความรักต่อเรา ท่านทัง้ หลายก็จงประกอบพระคุณนี้ อย่างบริบูรณ์
เหมือนกัน เถิด 8 ข้าพเจ้า พู ดอย ่างนี้ มิได้ หมายว่า ให้ เป็น คํา บัญชา แต่ ได้ นํา เรือ
่ งของคนอื่
นที ่มีความกระตือรือร้นมาทดลองความรักของท่าน ดู ว่าแท้ หรือไม่ 9 เพราะท่านทัง้ หลาย
รู จ
้ ัก พระคุณ ของพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเราว่า แม้ พระองค์ มัง่ คัง่ พระองค์ ก็
ยังทรงยอมเป็นคนยากจน เพราะเห็นแก่ท่านทัง้ หลายเพื่อท่านทัง้ หลายจะได้เป็นคนมังม
่
ี เนื่ องจากความยากจนของพระองค์ 10 และข้าพเจ้า จะออกความเห็น ในเรือ
่ งนี้ เพราะจะ
เป็น ประโยชน์ แก่ ท่าน เรือ
่ งที่ ท่านได้ ตัง้ ต้น เมื่อ ปีกลายนี้ และมิ ใช่ ตัง้ ต้น จะกระทํา เท่านั ้น
แต่ ว่า มี น้ําใจจะกระทํา ด้วยนั ้น 11 ฉะนั ้น บัดนี้ ก็ ควรแล้ วท ี่ ท่านจะกระทํา เรือ
่ งนั ้น ให้ สําเร็จ
เสีย เพื่อว่าเมื่อท่านมีใจพร้อมอยู่แล้ว ท่านก็จะได้ทําให้สําเร็จตามความสามารถของท่าน
12 เพราะว่าถ้ามีน้ําใจพร้อมอยู่แล้ว พระเจ้าก็พอพระทัยที่ จะทรงรับตามที่ ทุกคนมีอยู่ มิใช่
ตามที่ เขาไม่ มี 13 ข้าพเจ้าไม่ ได้ หมายความว่า ให้การงานของคนอื่นเบาลงและให้การงาน
ของพวกท่านหนั กขึ้น 14 แต่เป็นการให้กันไปให้กันมา ในยามที่พวกท่านมีบริบูรณ์ เช่นเวลา
นี้ ท่านก็ ควรจะช่วยคนเหล่านั ้ นที ่ ขัดสน และในยามที่ เขามี บริบูรณ์ เขาก็ จะได้ ชว
่ ยพวก
15
ท่านเมื่อขัดสน เพื่อเป็นการให้กันไปให้กันมา ตามที่มีเขียนไว้ว่า ‘คนที่เก็บได้มากก็ไม่มี
เหลือ และคนที่เก็บได้น้อยก็หาขาดไม่�
7

การแสดงออกอย่างซื่อสัตย์ต่อเงินถวายของคริสตจักร
ผู้ทรงโปรดให้ทิตัสมีใจกระตือรือร้นอย่างนั ้นเพื่อท่านทัง้
หลายเหมือนกัน 17 เพราะไม่ เพียงแต่ เขาได้ รบ
ั คํา เตือนเท่านั ้น แต่ เขาได้ ไปหาท่านเพราะ
เขาเองมี ใจพร้อมอยู่ แล ้ว ด้วย 18 เราให้ พี่ น้ องคนหนึ่ ง ที่ มี ชื่อ เสียงในการประกาศข่าวประ
เสริฐ ตามคริสตจักรทัง้ หลายไปกั บท ิตั สด ้วย 19 และมิ ใช่ แต่ เท่านั ้น คริสตจักรได้ ตัง้ คน
นั ้นไว้ให้เป็นเพื่อนเดินทางด้วยกันกับเราในพระคุณนี้ ซ่ึงเราได้รับใช้อยู่ เพื่อให้เป็ นที ่ถวาย
เกียรติยศแด่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า และเป็ นที ่ แสดงนํ้าใจพรักพร้อมของท่าน 20 เราเจตนา
จะไม่ ให้ คนหนึ่ ง คนใดติ เตียนเราได้ ในเรือ
่ งของถวายเป็ นอ ัน มากซึ่ง เรารับ มาแจกนั ้น
21 เพราะเรามุ่งที่ จะกระทําสิง
่ ที่ ซื่อสัตย์ มิใช่เฉพาะแต่ในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็น
เจ้า เท่านั ้น แต่ ในสายตาของมนุษย์ ด้วย 22 เราได้ ส่ง พี่ น้องอีก คนหนึ่ ง ไปกับ เขาทัง้ สอง
ด้วย ผู้ ซึ่ง เราได้ ทดสอบแล้ วว ่า มี ความกระตือรือร้น ในหลายสิง่ และเดีย
๋ วนี้ เขามี ความ
กระตือรือร้นมากยิง่ ขึ้น เพราะเรามีความไว้ใจในท่านมาก 23 ถ้ามีคนใดถามถึงทิตัส ทิตัสก็
เป็นเพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้า และเป็นผู้ชว
่ ยในการของท่านทัง้ หลาย หรือถ้ามีคนใดถาม
ถึง พี่ น้องสองคนนั ้น เขาก็ เป็น ทูต รับ ใช้ ของคริสตจักรทัง้ หลายและเป็น สง่า ราศี ของพระ
คริสต์ 24 เหตุฉะนั ้นจงให้ความรักของท่านประจักษ์แก่คนเหล่านั ้น และแสดงให้แก่คริสต
จักรทัง้ หลายด้วย ให้สมกับที่ข้าพเจ้าได้อวดเรือ
่ งพวกท่านให้เขาฟัง
16 แต่ ขอขอบพระคุณ พระเจ้า

9

ข้าพเจ้า ไม่ จําเป็น ต้องเขียนถึง ท่านในเรือ
่ งการสงเคราะห์ วิสุทธิชน 2 เพราะข้าพเจ้า รู ้
ว่า ใจของท่านพร้อมอยู่ แล้ว ข้าพเจ้า จึง พูด อวดเรือ
่ งพวกท่านกับ พวกมาซิ โดเนี ย ว่า พวก
อาคายาได้จัดเตรียมไว้พร้อมแล้วตัง้ แต่ปีกลาย และความกระตือรือร้นของพวกท่านก็เร้า
ใจคนเป็นอันมาก 3 แต่ข้าพเจ้าได้ให้พีน้
่ องเหล่านั ้นไป เพื่อมให้
ิ การอวดของเราเรือ
่ งท่านใน
ข้อนั ้นเป็นการเปล่าประโยชน์ และเพื่อให้ท่านจัดเตรียมไว้ให้พร้อมตามที่ข้าพเจ้าได้กล่าว
แล้วนัน
้ 4 มิฉะนั ้นแล้ว ถ้าชาวมาซิโดเนี ยบางคนมากับข้าพเจ้า และเห็นว่าท่านมิได้เตรียม
พร้อมตามที่ เราได้ อวดไว้ นั ้น (อย่า ว่า แต่ ท่านจะขายหน้า เลย� เราเองก็ จะขายหน้า ด้วย
1
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เหตุ ฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึง เห็ นว ่า สมควรจะวิงวอนให้ พี่ น้ องเหล่า นั ้น ไปหาท่านก่อนข้าพเจ้า
และให้จัด เตรียมของถวายของท่านไว้ ตามที่ ท่านได้ สัญญาไว้แล้ว เพื่อ ของถวายนั ้น จะมี
อยูพร้
่ อม และจะเป็นของถวายที่ให้ด้วยใจศรัทธา มิใช่ให้ด้วยการฝืนใจ
5

พระเจ้าทรงรักผู้ที่ให้ด้วยใจยินดี

นี่ แหละ คนที ่ หว่านเพียงเล็ก น้ อยก็ จะเกี่ยวเก็บ ได้ เพียงเล็ก น้ อย คนที ่ หว่านมากก็ จะ
เกี่ยวเก็บ ได้ มาก 7 ทุ กคนจงให้ ตามที่ เขาได้ คิด หมายไว้ในใจ มิใช่ ให้ ด้วยนึ ก เสียดาย มิใช่
ให้ ด้วยการฝืน ใจ เพราะว่า พระเจ้า ทรงรัก คนนั ้ นที ่ ให้ ด้วยใจยินดี 8 และพระเจ้า ทรงฤทธิ์
สามารถประทานพระคุณ อั นอ ุ ดมทุก อย่างแก่ ท่านทัง้ หลาย เพื่อ ให้ ท่านมี ทุ กสิ่ ง ทุก อย่าง
เพียงพอสําหรับตัวเสมอ ทัง้ จะมีสิ่งของบริบูรณส
์ ําหรับงานที่ดีทุกอย่างด้วย 9 (ตามที่เขียน
ไว้ว่า ‘เขาแจกจ่าย เขาได้ให้แก่คนยากจน ความชอบธรรมของเขาดํารงเป็นนิ ตย์� 10 ฝ่าย
พระองค์ ผู้ ประทานพืช แก่ คนที ่ หว่าน และประทานอาหารแก่ คนที ่ กิน จะทรงโปรดให้ พืช
ของท่านที่หว่านนั ้นทวีข้น
ึ เป็นอันมาก และจะทรงให้ผลแห่งความชอบธรรมของท่านเจริญ
ยิง่ ขึ้น� 11 โดยทรงให้ ท่านทัง้ หลายมี สิ ่ง สารพั ดม ง
ั ่ คัง่ บริบู รณ ์ ขึ้น เพื่อ ให้ ท่านมี แจกจ่าย
อย่างใจกว้างขวาง ซึ่งจะให้เกิดการขอบพระคุณพระเจ้า 12 เพราะว่าการรับใช้ในการปรน
นิ บัติ นั ้ นมิใช่จะช่วยวิสุทธิชนซึ่งขัดสนเท่านั ้น แต่ ยังเป็นเหตุ ให้มีการขอบพระคุณพระเจ้า
เป็ นอ ัน มากด้วย 13 และเนื่ องจากผลแห่ง การรับ ใช้ นั ้น เขาจึง ถวายเกียรติยศแด่ พระเจ้า
โดยเหตุ ที่ ท่านทัง้ หลายยอมฟัง และตัง้ ใจอยู่ ในอํานาจข่าวประเสริฐ ของพระคริสต์ และ
เพราะเหตุท่านได้แจกจ่ายแก่เขาและแก่คนทัง้ ปวงด้วยใจกว้างขวาง 14 เขาก็จะวิงวอนขอ
พระพรให้แก่ ท่านทัง้ หลายและปรารถนาท่านเป็ นอ ัน มาก เพราะเหตุ พระคุณ ของพระเจ้า
ซึ่งสถิตอยู่ในท่านอย่างเหลือล้น 15 จงขอบพระคุณพระเจ้าเพราะของประทานซึ่งพระองค์
ทรงประทานนั ้นที่เหลือจะพรรณนาได้
6

10

เปาโล พิสูจน์ ถึงความเป็นอัครสาวกของตัวเองอีกครัง้

บัดนี้ ข้าพเจ้า เปาโล ขอวิงวอนต่อ ท่านเป็น ส่วนตัว โดยเห็น แก่ ความอ่อนสุภาพและ
พระทัยกรุ ณาของพระคริสต์ ข้าพเจ้าผู้ซ่ึงท่านว่า เป็นคนสุภาพถ่อมตนเมื่ออยู่กับท่านทัง้
หลาย แต่เมื่ออยู่ต่างหากก็เป็นคนใจกล้าต่อท่านทัง้ หลาย 2 คือข้าพเจ้าขอร้องท่านว่า เมื่อ
ข้าพเจ้า มาอยู่ กั บท ่า นอย่า ให้ ข้าพเจ้า ต้องแสดงความกล้า หาญด้วยความแน่ ใจ อย่างที่
ข้าพเจ้าคิดสําแดงต่อบางคนที่ นึกเห็นว่าเรายังดําเนิ นตามเนื้ อหนั งนั ้น 3 เพราะว่า ถึงแม้
เรายังดําเนิ นอยู่ในเนื้ อหนั งก็จริง แต่เราก็ไม่ได้สู้รบตามฝ่ายเนื้ อหนั ง 4 (เพราะว่าศาสตรา
วุธ แห่ง การสงครามของเราไม่ เป็น ฝ่ายเนื้ อ หนั ง แต่ มี อาน ุ ภาพอัน ยิง่ ใหญ่ จากพระเจ้า ที่
จะทลายป้อมอัน แข็งแกร่ง ลงได้� 5 คือ ทําลายความคิด และทิฐิ มานะทุก ประการที่ ตัง้ ตัว
ขึ้น ขัด ขวางความรู ้ของพระเจ้า และน้ อมนํา ความคิด ทุก ประการให้ เข ้า อยู่ ใต้ บังคับ จนถึง
เชื่อฟังพระคริสต์ 6 และพร้อมที่จะแก้แค้นการไม่เชื่อฟังทุกอย่าง ในเมื่อความเชื่อฟังของ
ท่านทัง้ หลายจะสําเร็จ 7 ท่านแลดู สิ ่ง ที่ ปรากฏภายนอกหรือ ถ้า ผู้ ใดมัน
่ ใจว่า ตนเป็น คน
ของพระคริสต์ ก็ ให้ผู้นั ้นคํานึ งถึงตนเองอีกว่า เมื่อเขาเป็นคนของพระคริสต์ เราก็ เป็นคน
ของพระคริสต์เหมือนกัน 8 ถึงแม้ข้าพเจ้าจะโอ้อวดมากไปสักหน่ อยในเรือ
่ งอํานาจ ซึ่งองค์
พระผู้ เป็นเจ้า ทรงประทานให้ไว้เพื่อสร้างท่าน มิใช่เพื่อ ทําลายท่าน ข้าพเจ้าก็ จะไม่ ละอาย
9 เพื่อ ท่านทัง
้ หลายจะไม่ คิด เห็ นว ่า ข้าพเจ้า อยากให้ ท่านกลัว เพราะจดหมายของข้าพเจ้า
1
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เพราะมี บางคนพูด ว่า “จดหมายของเปาโลนั ้ นม ี น้ํา หนั ก และมี อาํ นาจมากก็ จริง แต่ ว่า
ตัวเขาดู อ่อนกําลัง และคําพูดของเขาก็ใช้ไม่ได้� 11 จงให้คนเหล่านั ้นเข้าใจอย่างนี้ ว่า เมื่อ
เราไม่ อยู่ เราพูด ไว้ ในจดหมายของเราว่า อย่างไร เมื่อ เรามาแล้ว เราก็ จะกระทํา อย่างนั ้น
ด้วย 12 เราไม่ต้องการที่ จะจัดอันดับหรือเปรียบเทียบตัวเราเองกับบางคนที่ ยกย่องตัวเอง
แต่ เมื่อเขาเอาตัวของเขาเป็นเครือ
่ งวัดกันและกัน และเอาตัวเปรียบเทียบกันและกัน เขา
ก็เป็นคนขาดปัญญา 13 ฝ่ายเราจะไม่โอ้อวดในสิง่ ใดเกินขอบเขต แต่ว่าจะอวดในขอบเขต
ที่ พระเจ้า ทรงจัด ไว้ ให้ เรา และพวกท่านก็ อยู่ ในขอบเขตนั ้น 14 การที่มาถึง ท่านนั ้น มิใช่
โดยการล่วงขอบเขตอันควร เรามาจนถึงท่านทัง้ หลายเพื่อประกาศข่าวประเสริฐของพระ
คริสต์ 15 เรามิได้ โอ้อวดเกินขอบเขต ไม่ได้ อวดในการงานที่ คนอื่นได้ กระทํา แต่ เราหวังใจ
ว่า เมื่อ ความเชื่อ ของท่านจําเริญ มากขึ้น แล้ว ท่านจะช่วยเราให้ ขยายเขตกว้างขวางออก
ไปอีกเป็ นอันมากตามขนาดของเรา 16 เพื่อเราจะได้ประกาศข่าวประเสริฐในเขตที่ อยู่นอก
ท้องถิน
่ งการงานที่ คนอื่น ได้ ทํา ไว้ พร ้ อมแล้ วน น
ั ้ 17 ถ้า ผู้
่ ของพวกท่าน โดยไม่ โอ้ อวดเรือ
ใดจะอวด ก็ จงอวดองค์ พระผู้เป็นเจ้า 18 เพราะคนที่ ยกย่องตัวเองไม่เป็ นที ่นับถือของผู้ใด
คนที่น่านับถือนั ้นคือคนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยกย่อง
10

11

ข้าพเจ้า อยาก จะ ขอ ให้ ท่าน ทน ฟัง ความ เขลา ของ ข้าพเจ้า สัก หน่ อย หนึ่ ง และ ให้ ทน
กับ ข้าพเจ้า จริงๆ 2 เพราะว่า ข้าพเจ้า หวงแหนท่านอย่างที่ พระเจ้า ทรงหวงแหน เพราะว่า
ข้าพเจ้า ได้ หมัน
้ พวกท่านไว้ สําหรับ สามี ผู้ เดียว เพื่อ ถวายพวกท่านให้ แก่ พระคริสต์ เป็น
พรหมจารีบริสุทธิ์ 3 แต่ข้าพเจ้าเกรงว่างูนั้นได้ล่อลวงนางเอวาด้วยอุบายของมันฉั นใด จิต
ใจของท่านก็จะถูกล่อลวงให้หลงไปจากความบริสุทธิ์ ซึ่งมอยู
ี ในพระคริ
่
สต์โดยวิธหน
ี ่ง
ึ วิธใี ด
4
ฉั นนั ้น เพราะว่าถ้าคนใดจะมาเทศนาสัง่ สอนถึงพระเยซูอีกองค์หนึ่ ง ซึ่งแตกต่างกับทเี่ รา
ได้เทศนาสัง่ สอนนั ้น หรือถ้าท่านจะรับวิญญาณอื่นซึ่งแตกต่างกับทท
ี่ ่านได้รบ
ั แต่ก่อน หรือ
รับ ข่าวประเสริฐ อื่น ซึ่ง แตกต่างกั บท ี่ ท่านได้ รบ
ั ไว้แล้ว แหมท่านทัง้ หลายช่างอดทนสนใจ
ฟังเขาเสียจริงๆ 5 เพราะข้าพเจ้าคิดว่า ข้าพเจ้าไม่ด้อยกว่าอัครสาวกชัน
้ ผู้ใหญ่เหล่านั ้นแม้
6
แต่น้ อยเลย แม้ว่าข้าพเจ้าพูดไม่เก่ง แต่ข้าพเจ้าก็ยงม
ั ีความรู ้ ที่จริงเราก็ได้แสดงข้อนี้ ให้
ประจักษ์ แก่ พวกท่านในกิจการทุก สิง่ แล้ว 7 ข้าพเจ้า ได้ กระทํา ผิด หรือ ในการที่ ข้าพเจ้า ได้
ถ่อมใจลงเพื่อยกชูท่านขึ้น เพราะข้าพเจ้าได้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าแก่พวกท่าน
โดยไม่ ได้ คิด ค่า หรือ 8 ข้าพเจ้า ได้ ปล้ นคร ิสตจั กรอ ่น
ื ด้วยการรับ เงิน บํารุ ง จากเขา เพื่อ จะ
9
ได้ปรนนิ บัติพวกท่าน และเมื่อข้าพเจ้าอยูก
่ ับพวกท่านและกําลังขาดแคลนนั ้น ข้าพเจ้าก็
มิได้เป็นภาระแก่ผู้ใด เพราะว่า พี่น้ องที่มาจากแคว้นมาซิโดเนี ยได้เจือจานให้พอแก่ความ
ต้องการของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ระวัง ตัว ไม่ ให้ เป็น ภาระแก่ พวกท่านในทางหนึ่ ง ทางใดทุก
ประการ และข้าพเจ้า จะระวัง ตัว เช่น นั ้น ต่อ ไป 10 ความจริง ของพระคริสต์ มี อยู่ ในข้าพเจ้า
แน่ ฉั นใด จึงไม่มีผู้ใดในเขตแคว้นอาคายาสามารถที่จะห้ามข้าพเจ้าไม่ให้อวดเรือ
่ งนี้ ได้ฉั น
นั ้น 11 เพราะเหตุ ใด เพราะข้าพเจ้า ไม่ รก
ั พวกท่านหรือ พระเจ้า ทรงทราบดี วา่ ข้าพเจ้า รัก
พวกท่าน 12 แต่ สิ ่ง ที่ ข้าพเจ้า กระทํา นั ้น ข้าพเจ้า จะกระทํา ต่อ ไป เพื่อ ข้าพเจ้า จะตัด โอกาส
คนเหล่านั ้นที่คอยหาโอกาส เพื่อว่าเมื่อเขาโอ้อวดนั ้นเขาจะได้ปรากฏว่ามีสภาพเหมือนกับ
เรา
1

ซาตานปลอมเป็น “ทูตสวรรค์แห่งความสว่าง�
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13 เพราะคนอย่างนั ้นเป็ นอัครสาวกเที ยม

เป็นคนงานที่หลอกลวง ปลอมตัวเป็ นอัครสา
วกของพระคริสต์ 14 การกระทํา เช่น นั ้น ไม่ แปลกประหลาดเลย ถึง ซาตานเองก็ ยงั ปลอม
ตัว เป็น ทูต สวรรค์ แห่ งความสว่างได้ 15 เหตุ ฉะนั ้น จึง ไม่ เป็นการแปลกอะไรที่ ผู้รบ
ั ใช้ ของ
ซาตานจะปลอมตัวเป็นผูรั
้ บใช้ของความชอบธรรม ท้ายที่สุดของเขาจะเป็นไปตามการกระ
ทําของเขา
การเผชิญภัยและการทนทุกข์ของเปาโล

ข้าพเจ้า ขอกล่าวซํ้า อี กว่า อย่า ให้ใครเห็น ไปว่า ข้าพเจ้า เป็น คนเขลา แต่ ถ้า มี ก็ ให้เขา
ต้อนรับ ข้าพเจ้า อย่างต้อนรับ คนเขลาเถิด เพื่อ ข้าพเจ้า จะได้ อวดตัว เองได้ บ้าง 17 การที่
ข้าพเจ้า พู ดอย ่างนั ้น ข้าพเจ้า มิ ได้ พู ดตามอย่างองค์ พระผู้ เป็น เจ้า แต่ พู ดอย ่างคนเขลา
ด้วยไว้ใจตัว ในการอวดนั ้น 18 เพราะเมื่อ เห็ นว ่า หลายคนเคยอวดตามเนื้ อ หนั ง ข้าพเจ้า ก็
จะอวดบ้าง 19 เพราะว่าการที่ ท่านทนฟัง คนเขลาพูด ด้วยความยินดี นั ้น น่า จะเป็น เพราะ
ท่านช่างฉลาดเสียนี่ กระไร 20 เพราะท่านทนเอา ถ้ามีผูนํ
้ าท่านไปเป็นทาส ถ้ามีผูล้
้ างผลาญ
ท่าน ถ้ามีผู้มายึดของของท่านไป ถ้ามีผู้ยกตัวเองเป็นใหญ่ ถ้ามีผู้ตบหน้าท่าน 21 ข้าพเจ้า
ต้องพูดด้วยความละอายว่า ดูเหมือนเราอ่อนแอเกินไปในเรือ
่ งนี้ ไม่ว่าใครกล้าอวดในเรือ
่ ง
22
ใด (ข้าพเจ้าพู ดอย่างคนเขลา� ข้าพเจ้าก็ กล้าอวดเรือ
่ งนั ้นเหมือนกัน เขาเป็นชาติ ฮีบรู
หรือ ข้าพเจ้า ก็ เป็น เหมือนกัน เขาเป็น ชนชาติ อส
ิ ราเอลหรือ ข้าพเจ้า ก็ เป็น เหมือนกัน เขา
เป็น เชื้อ สายของอับ ราฮัม หรือ ข้าพเจ้า ก็ เป็น เหมือนกัน 23 เขาเป็น ผู้ รับ ใช้ ของพระคริสต์
หรือ ข้าพเจ้าเป็นดีกว่าเขาเสียอีก (ข้าพเจ้าพูดอย่างคนโง่� ข้าพเจ้าทํางานมากยิง่ กว่าเขา
อีก ข้าพเจ้าถูกโบยตีเกินขนาด ข้าพเจ้าติดคุกมากกว่าเขา ข้าพเจ้าหวิดตายบ่อยๆ 24 พวก
ยิวเฆี่ยนข้าพเจ้าห้าครัง้ ๆละสามสิบเก้าที 25 เขาตีข้าพเจ้าด้วยไม้เรียวสามครัง้ เขาเอาก้อน
หิน ขว้างข้าพเจ้า ครัง้ หนึ่ ง ข้าพเจ้า เผชิญ ภัย เรือ แตกสามครัง้ ข้าพเจ้า ลอยอยู่ ในทะเลคืน
หนึ่ งก ับ วัน หนึ่ ง 26 ข้าพเจ้า ต้องเดิน ทางบ่อยๆ เผชิญภั ยอ ัน น่า กลัว ในแม่ นํ้า เผชิญ โจรภัย
เผชิญ ภัย จากชนชาติ ของข้าพเจ้า เอง เผชิญ ภัย จากคนต่างชาติ เผชิญ ภัย ในนคร เผชิญ
ภัยในป่า เผชิญภัยในทะเล เผชิญภัยจากพี่น้องเที ยม 27 ต้องทํางานเหน็ ดเหนื่ อยและยาก
ลําบาก ต้องอดหลับ อดนอนบ่อยๆ ต้องหิว และกระหาย ต้องอดข้าวบ่อยๆ ต้องทนหนาว
และเปลือยกาย 28 และนอกจากสิง่ เหล่านั ้นทีอยู
่ ภายนอกแล้
่
ว ยังมก
ี ารอื่นทีบ
่ ีบข้าพเจ้าอยู่
29
ทุ กวันๆ คือ การดู แลคริสตจักรทัง้ ปวง มี ใครบ้างเป็น คนอ่อนกําลัง และข้าพเจ้า ไม่ ออ
่ น
กําลั งด ้วย มี ใครบ้างที่ ถู กทําให้ สะดุด และข้าพเจ้า ไม่ เป็น ทุกข์ เป็ นร ้อนด้วย 30 ถ้า ข้าพเจ้า
จําเป็น ต้องอวด ข้าพเจ้า ก็ จะอวดสิง่ ที่ แสดงว่า ข้าพเจ้า เป็น คนอ่อนกําลัง 31 พระเจ้า ทรง
เป็นพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ควรแก่การ
สรรเสริญเป็นนิ ตย์ พระองค์ทรงทราบว่า ข้าพเจ้าไม่ได้มุสา 32 ผูว่
้ าราชการเมืองของกษั ตริ
ย์อาเรทัสในนครดามัสกัส ให้ทหารเฝ้านครดามัสกัสไว้ เพื่อจะจับตัวข้าพเจ้า 33 แต่เขาเอา
ตัว ข้าพเจ้า ใส่ กระบุง ใหญ่ หย่อนลงทางช่องที่ กําแพงนคร ข้าพเจ้า จึง พ้น จากเงื้อมมือ ของ
ท่านผู้ว่าราชการ
16

12
เปาโลได้รบ
ั การสําแดงอันยิง่ ใหญ่

1 ข้าพเจ้าจําจะต้องอวด ถึงแม้จะไม่มีประโยชน์ อะไร แต่ข้าพเจ้าจะเล่าต่อไปถึงนิ มิตและ

การสําแดงต่างๆซึ่ง มาจากองค์ พระผู้ เป็น เจ้า 2 สิ บสี่ ปี มาแล้ว ข้าพเจ้า ได้ รู จั
้ ก ชายคนหนึ่ ง
ในพระคริสต์ เขาถู กร ับ ขึ้น ไปยัง สวรรค์ ชั ้นที ่ สาม (แต่ จะไปทัง้ กาย ข้าพเจ้า ไม่ ทราบ หรือ
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ไปโดยไม่มีกาย ข้าพเจ้าไม่ทราบ พระเจ้าทรงทราบ�
(แต่จะไปทัง้
กายหรือไม่ มี กาย ข้าพเจ้าไม่ ทราบ พระเจ้าทรงทราบ� 4 คือว่าคนนั ้นถู กรับขึ้นไปยังเมือง
บรมสุข เกษม และได้ยน
ิ วาจาซึ่ง จะพูด เป็น คํา ไม่ ได้ และมนุษย์ จะพูด ออกมาก็ ต้องห้าม
5 สําหรับชายนั ้นข้าพเจ้าอวดได้ แต่ สําหรับตัวข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้าจะไม่อวดเลย นอกจาก
จะอวดถึง เรือ
่ งการอ่อนแอของข้าพเจ้า 6 เพราะถึง แม้วา่ ข้าพเจ้า อยากจะอวด ข้าพเจ้า ก็
ไม่ใช่คนเขลา เพราะข้าพเจ้าพูดตามความจริง แต่ข้าพเจ้าระงับไว้ ก็เพราะเกรงว่า บางคน
จะยกข้าพเจ้าเกินกว่าที่เขาได้เห็นและได้ฟังเกี่ยวกับข้าพเจ้า
3 ข้าพเจ้ารู จ
้ ักชายผู้นั ้น

หนามใหญ่ในเนื้ อของเปาโล
และเพื่อ ไม่ ให้ ข้าพเจ้า ยกตัว จนเกิน ไป เนื่ องจากที่ ได้ เห ็ นการสํา แดงมากมายนั ้น ก็
ทรงให้ มี หนามในเนื้ อ ของข้าพเจ้า หนามนั ้น เป็น ทูต ของซาตานคอยทุบตี ข้าพเจ้า เพื่อ ไม่
ให้ ข้าพเจ้า ยก ตัว เกิน ไป 8 เรือ
่ ง หนาม นั ้น ข้าพเจ้า วิงวอน องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า ถึง สาม ครัง้
เพื่อ ขอให้ มัน หลุด ไปจากข้าพเจ้า 9 แต่ พระองค์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า “พระคุณ ของเราก็ มี
พอสําหรับ เจ้า แล้ว เพราะความอ่อนแอมี ที่ไหน เดชของเราก็ มี ฤทธิ์ขึ้น เต็ม ขนาดที่ นั ่น �
เหตุฉะนั ้นข้าพเจ้าจึงยินดีโอ้อวดในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้า เพื่อฤทธิเ์ ดชของพระ
คริสต์ จะได้ อยู่ ในข้าพเจ้า 10 เหตุ ฉะนั ้น เพราะเห็น แก่ พระคริสต์ ข้าพเจ้า จึง ชื่น ใจในความ
อ่อนแอของข้าพเจ้า ในการถูก ว่า กล่าวต่างๆ ในการขัดสน ในการถูก ข่มเหง ในการยาก
ลําบาก เพราะว่า ข้าพเจ้า อ่อนแอเมื่อ ใด ข้าพเจ้า ก็ จะแข็ง แรงมากเมื่อ นั ้น 11 ในการอวด
นั ้น ข้าพเจ้า ก็ เป็น คนเขลาไปแล้ว ซี ท่านบังคับ ข้าพเจ้า ให้ เป็น เพราะว่า สมควรแล้ วท ี่ ท่าน
จะยกย่องข้าพเจ้า เพราะว่าข้าพเจ้าไม่ด้อยกว่าอัครสาวกชัน
้ ผู้ใหญ่เหล่านั ้นแต่ประการใด
12
เลย ถึง แม้ ข้าพเจ้า จะไม่ วเิ ศษอะไรเลยก็ จริง แท้ จร ิง หมายสําคัญ ต่างๆของอัครสาวก
ก็ ได้ สําแดงให้ ประจักษ์ แจ ้ง ในหมู่ พวกท่านแล้ว ด้วยบรรดาความเพียร โดยหมายสําคัญ
โดยการมหัศจรรย์ และโดยการอิทธิฤทธิ์ 13 เพราะว่า พวกท่านเสีย เปรียบคริสตจั กรอ่น
ื ๆ
ในข้อ ใดเล่า เว้น ไว้ในข้อ 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 ัง้ ที่ สาม
และข้าพเจ้าจะไม่เป็นภาระแก่พวกท่าน เพราะว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการสิง่ ใดจากท่าน แต่ต้อ
งการตั วท ่าน เพราะว่าที่ ลูก จะสะสมไว้ สําหรับ พ่อ แม่ ก็ ไม่ สมควร แต่ พ่อ แม่ ควรสะสมไว้
สําหรับลู ก 15 และข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ จะเสียและสละแรงหมดเพื่อท่านทัง้ หลาย แม้ว่า
ข้าพเจ้า รัก ท่านมากขึ้นๆ ท่านกลับ รัก ข้าพเจ้า น้ อยลง 16 ถึง แม้ เป็น เช่น นั ้น ข้าพเจ้า ก็ มิได้
เป็นภาระแก่พวกท่าน แต่เหมือนเป็นผู้ชาญฉลาด ข้าพเจ้าใช้อุบายดักจับท่าน 17 ข้าพเจ้า
ได้ผลประโยชน์ อะไรจากพวกท่านในการที่ส่งคนเหล่านั ้นไปเยีย
่ มพวกท่านหรือ 18 ข้าพเจ้า
ขอให้ทิตัสไป และพี่น้องอีกคนหนึ่ งไปด้วย ทิตัสได้ผลประโยชน์ จากพวกท่านบ้างหรือ เรา
ทัง้ สองมิได้ดําเนิ นการด้วยนํ้าใจอย่างเดียวกันหรือ เรามิได้เดินตามรอยเดียวกันหรือ
7

เปาโลปรารถนาให้ชาวโครินธ์กลับใจ

19 ท่านทัง
้ หลายยังคิดว่าเรากําลังกล่าวแก้ตัวต่อท่านอีกหรือ

ที่จริงเราพูดในพระคริสต์
ดังเราอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้า และท่านที่ รัก สิ ่งสารพัดที่ เราได้กระทํานั ้น เรากระทําเพื่อ
ท่านจะจําเริญขึ้น 20 เพราะว่าข้าพเจ้าเกรงว่าเมื่อข้าพเจ้ามาถึง ข้าพเจ้าอาจจะไม่เหน
็ พวก
ท่านเป็น เหมือนอย่างที่ ข้าพเจ้า อยากเห็น และท่านจะไม่ เห ็ นข้าพเจ้า เหมือนอย่างที่ ท่าน
อยากเห็น คือ เกรงว่า ไม่ เหตุ ใดก็ เหตุ หนึ่ ง จะมี การวิ วาทก ัน ริษยากัน โกรธกัน มัก ใหญ่
ใฝ่สูง นิ นทากัน ซุบซิบส่อเสียดกัน จองหองพองตัว และเกะกะวุน
่ วายกัน 21 ข้าพเจ้าเกรง
ว่า เมื่อข้าพเจ้ากลับมา พระเจ้าของข้าพเจ้าจะทรงให้ข้าพเจ้าตํ่าต้อยในหมู่พวกท่าน และ

2 โครินธ์ 13:1
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ข้าพเจ้าจะต้องเศร้าใจ เพราะเหตุ หลายคนที่ ได้ ทําผิดมาก่อนแล้ว และมิได้ กลับใจทิง้ การ
โสโครก การผิดประเวณี และการลามก ซึ่งเขาได้กระทําอยูนั
่ ้น

13
คําตักเตือนก่อนอําลา

1 ครัง
้ นี้ จะเป็นครัง้ ที่สามที่ข้าพเจ้ามาเยีย
่ มพวกท่าน ‘คําพูดทุกๆคําต้องมีพยานสองหรือ

สามปาก จึงจะเป็นที่เชื่อถือได้� 2 ข้าพเจ้าได้บอกท่านแต่ก่อน และข้าพเจ้าจึงบอกท่านอีก
เหมือนเมื่อข้าพเจ้าได้อยูกั
่ บท่านครังที
้ ่สองนั ้น เดีย
๋ วนี้ ถึงข้าพเจ้าไม่ได้อยูกั
่ บท่าน ข้าพเจ้าก็
ยังเขียนฝากถึงเขาเหล่านั ้นซึ่งได้กระทําผิดแต่ก่อน และถึงคนอื่นทัง้ ปวงว่า ถ้าข้าพเจ้ามา
อีก ข้าพเจ้าจะไม่เว้นการติโทษใครเลย 3 เพราะว่าท่านทัง้ หลายต้องการที่จะเห็นหลักฐาน
ว่า พระคริสต์ ตรัส ทางข้าพเจ้า พระองค์ มิได้ ทรงอ่อนกําลัง ต่อ ท่าน แต่ ทรงฤทธิม
์ ากในหมู่
พวกท่าน 4 เพราะถึงแม้วา่ พระองค์ทรงถูกตรึงโดยทรงอ่อนกําลัง พระองค์ยังทรงพระชนม์
อยู่โดยฤทธิเ์ ดชของพระเจ้า เพราะว่า เราก็ ออ
่ นกําลั งด ้ว ยกั นก ับ พระองค์ แต่ เราจะยังม ี ชี
วิต เป็น อยู่ กับ พระองค์ โดยฤทธิ์เดชของพระเจ้า ที่ มีต ่อ ท่านทัง้ หลาย 5 ท่านจงพิจารณาดู
ตัว ของท่านว่า ท่านตัง้ อยู่ ในความเชื่อ หรือ ไม่ จงพิ สู จน ์ ตัว ของท่านเองเถิด ท่านไม่ รู ้เอง
หรือว่า พระเยซู คริสต์ ทรงสถิตอยู่ในท่านทัง้ หลาย นอกจากท่านจะเป็นผู้ถู กทอดทิง้ 6 แต่
ข้าพเจ้าหวังว่าท่านคงรู ว้ า่ เรามิได้เป็นผู้ถูกทอดทิง้ 7 บัดนี้ ข้าพเจ้าอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อ
ท่านทัง้ หลายจะไม่ กระทํา ชัว่ ใดๆ มิใช่ ว่า เราจะให้ ปรากฏว่า เราเป็ นที ่ ทรงชอบพระทัย แต่
เพื่อท่านจะประพฤติเป็นทีชอบ
่
ถึงแม้จะดูเหมือนเราเองเป็นผูถู
้ กทอดทิง้ 8 เพราะว่าเราจะ
กระทําสิง่ ใดขัดกับความจริงไม่ได้ ได้แต่ทําเพื่อความจริงเท่านั ้น 9 เพราะว่าเมื่อเราอ่อนแอ
และท่านเข้ม แข็ง เราก็ ยินดี เราปรารถนาสิง่ นี้ ด้วย คือ ขอให้ ท่านทัง้ หลายบรรลุ ถึง ความ
บริบูรณ์ 10 เหตุฉะนั ้นข้าพเจ้าจึงเขียนข้อความนี้ เมื่อข้าพเจ้าไม่อยู่ ด้วยเพื่อเมื่อข้าพเจ้ามา
แล้ว จะได้ ไม่ ต้องกวดขันท่านโดยใช้อํานาจ ซึ่งองค์ พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดประทานให้แก่
ข้าพเจ้า เพื่อการก่อขึ้นมิใช่เพื่อการทําลายลง 11 ในที่สุดนี้ พี่น้ องทัง้ หลาย ขอลาก่อน ท่าน
จงปรับปรุ ง ตัว ให้ ดี จงมี กําลัง ใจอัน ดี จงเป็น นํ้า หนึ่ ง ใจเดียวกัน จงอยู่ รว่ มกัน อย่างสันติ
และพระเจ้าแห่งความรักและสันติสุขจะทรงสถิตอยูก
่ ับท่าน 12 จงทักทายปราศรัยกันด้วย
13
ธรรมเนี ยมจุบ อัน บริสุทธิ์ วิสุทธิชนทุก คนฝากความคิดถึง มายัง ท่านทัง้ หลาย 14 ขอให้
พระคุณ ของพระเยซู คริสต์ เจ้า ความรัก แห่ง พระเจ้า และความสนิ ท สนมซึ่ง มาจากพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ จงดํารงอยูก
่ ับท่านทัง้ หลายเถิด เอเมน [จดหมายฉบับทส
ี่ องถึงชาวโคริน
ธ์ ได้เขียนจากเมืองฟีลิปปี แคว้นมาซิโดเนี ย และส่งโดยทิตัสและลูกา]
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

กาลาเทีย

ผู้ ที่ เข ียนจดหมายฉบั บน ี้ คือ เปาโลเขียนในปี ค�ศ� 57 เปาโลได้ ออกประกาศเที่ยวแรก
ที่ เมือ งอันทิ โอกในแคว้น ปิ สิ เดีย เมือ งอิ โคน ิ ยู ม เมืองลิ ส ตรา เมืองเดอร์บี เมืองปัมฟี เลีย
และเมืองอัททาลิ ยา มี หลายคนได้ รบ
ั ความรอดที่ เมืองเหล่า นั ้น และเปาโลได้ รับ ใช้ที่ นั ่ นอ
ีก ในการประกาศเที่ยวที่ สองและสามของท่าน แต่ มี พวกยิว ได้ ให้พวกคริสเตียนชาวกาลา
เทียถือพิธส
ี ุ หนัตและพิธต
ี ่างๆของโมเสสเข้าในความเชื่อของเขาด้วย (กจ 15:1) คําสอนที่
ผิดนี้ ได้ขยายออกไปทัว่ แคว้นนั ้น และทําให้พวกคริสเตียนต้องเข้าส่วนในศาสนายิว ทําให้
พวกคริสเตียนที่เคยรับเชื่อกับเปาโลได้ละทิง้ ท่าน และได้ปฏิเสธการเป็นอัครสาวกแท้ของ
ท่าน จดหมายฉบั บน ี้ เป็น คํา ว่า กล่าวจากเปาโลถึง คริสตจักรทัง้ หลายที่ แคว ้ นกาลาเทีย
(1:2) เปาโลขอให้เขากลับ ไปเชื่อ ข่าวประเสริฐ อัน บริสุทธิ์ จดหมายฉบั บน ี้ ได้ อธิบายถึง ข้อ
ผิด พลาดในคํา สอนของพวกยิว และได้ ยกย่องคํา สอนว่า เราเป็น คนชอบธรรมโดยความ
เชื่อ
คําคํานั บ
ผู้เป็นอัครสาวก (มิใช่มนุษย์แต่งตัง้ หรือมนุษย์เป็นตัวแทนแต่งตัง้ แต่พระเยซู
คริสต์ และพระเจ้า พระบิดา ผู้ ได้ ทรงโปรดให้พระเยซู เป็น ขึ้น มาจากความตายได้ ทรงแต่ง
ตัง้ � 2 และบรรดาพี่ น้องที่ อยู่ กับ ข้าพเจ้า เรียน คริสตจักรทัง้ หลายแห่ง แคว้น กาลาเทีย
3 ขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดา และพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็ นเจ้าของ
เรา ดํารงอยู่ กั บท ่า นทัง้ หลายเถิด 4 พระเยซู ทรงสละพระองค์ เองเพราะบาปของเราทัง้
หลาย เพื่อ ช่วยเราให้ พ้น จากยุค ปัจ จุบั นอ ัน ชัว่ ร้ายตามนํ้า พระทัย พระเจ้า ผู้ เป็น พระบิดา
ของเรา 5 ขอให้พระองค์ทรงมีสง่าราศีตลอดไปเป็นนิ ตย์ เอเมน
1 เปาโล

สาเหตุที่เปาโลเขียนจดหมายนี้

ข้าพเจ้า ประหลาดใจนั ก ที่ ท่านทัง้ หลายได้ ผิน หน้า หนี โดยเร็ว จากพระองค์ ผู้ ได้ ทรง
เรียกท่านให้เข้าในพระคุณของพระคริสต์ และได้ ไปหาข่าวประเสริฐอื่น 7 ซึ่ งมิใช่อย่างอื่น
ดอก แต่ ว่ามีบางคนที่ ทําให้ท่านยุง่ ยาก และปรารถนาที่ จะบิดเบือนข่าวประเสริฐของพระ
คริสต์ 8 แต่แม้ว่าเราเองหรือทูตสวรรค์ ถ้าประกาศข่าวประเสริฐอื่นแก่ท่าน ซึ่งขัดกับข่าว
ประเสริฐที่เราได้ประกาศแก่ท่านไปแล้วกให้
็ ผูนั
้ ้นถูกสาปแช่ง 9 ตามที่เราได้พูดไว้ก่อนแล้ว
บัดนี้ ข้าพเจ้า พูด อี กว่า ถ้า ผู้ ใดประกาศข่าวประเสริฐ อื่น แก่ ท่า นที่ ขั ดก ับ ข่าวประเสริฐ ซึ่ง
ท่านได้ รบ
ั ไว้แล้ว ผู้นั ้นจะต้องถูกสาปแช่ง 10 บัดนี้ ข้าพเจ้ากําลังพูดเอาใจมนุษย์หรือ หรือ
ให้เป็ นที ่ชอบพระทัยพระเจ้า ข้าพเจ้าอุตส่าห์ประจบประแจงมนุษย์หรือ เพราะถ้าข้าพเจ้า
กําลังประจบประแจงมนุษย์อยูข้
่ าพเจ้าก็ไม่ใช่ผู้รบ
ั ใช้ของพระคริสต์
6

ข่าวประเสริฐของเปาโลได้รบ
ั การสําแดงจากพระเจ้าโดยตรง

11 พีน้
่ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้าอยากให้ท่านทราบว่า ข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าได้ประกาศไปแล้

วน น
ั ้ ไม่ ใช่ ของมนุษย์ 12 เพราะว่า ข้าพเจ้า ไม่ ได้ รับ ข่าวประเสริฐ นั ้น จากมนุษย์ ไม่มี มนุษย์
คนใดสอนข้าพเจ้า แต่ ข้าพเจ้า ได้ รับ ข่าวประเสริฐ นั ้น โดยพระเยซู คริสต์ ทรงสําแดงแก่
ข้าพเจ้า 13 เพราะท่านก็ ได้ ยิน ถึง ชีวต
ิ ในหนหลัง ของข้าพเจ้า เมื่อ ข้าพเจ้า ยัง อยู่ ในลัทธิ
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ยิว แล้ วว ่า ข้าพเจ้า ได้ ข่ม เหงคริสตจักรของพระเจ้า อย่างร้ายแรงเหลือ เกิน และพยายาม
ที่ จะทําลายเสีย 14 และเมื่อ ข้าพเจ้า อยู่ ในลัทธิ ยิ วน น
ั ้ ข้าพเจ้า ได้ ก้าวหน้า เกิน กว่า เพื่อน
หลายคนที่ มีอายุ รุ น
่ ราวคราวเดียวกัน และที่ เป็น ชนชาติ เดียวกัน เพราะเหตุ ที่ ข้าพเจ้า มี
ใจร้อนรนมากกว่าเขาในเรือ
่ งขนบธรรมเนี ยมของบรรพบุรุษ ของข้าพเจ้า 15 แต่ เมื่อเป็ นที ่
ชอบพระทัย พระเจ้า ผู้ ได้ ทรงสรรข้าพเจ้า ไว้แต่ ครรภ์ มารดาของข้าพเจ้า และได้ ทรงเรียก
ข้าพเจ้า โดยพระคุณ ของพระองค์ 16 ที่ จะทรงสําแดงพระบุตรของพระองค์ ในตัว ข้าพเจ้า
เพื่อ ให้ ข้าพเจ้า ประกาศพระบุตรแก่ ชนต่างชาติ นั ้น ในทันที นั ้น ข้าพเจ้า ก็ ไม่ ได้ ปรึกษากับ
เนื้ อหนั งและเลือดเลย
ชีวิตคริสเตียนเริม
่ แรกของเปาโล

17 และข้าพเจ้า ก็ ไม่ ได้ ขึ้น ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม เพื่อ พบกับ ผู้ ที่ เป็ นอ ัค รสาวกก่อนข้าพเจ้า

แต่ ข้าพเจ้า ได้ ออกไปยัง ประเทศอาระเบีย แล้ว ก็ กล ับ มายัง เมืองดามัสกัส อีก 18 แล ้ วสา
ม ปี ต่อ มา ข้าพเจ้า ขึ้น ไป หา เป โตร ที่ กรุ ง เยรู ซาเล็ม และ พัก อยู่ กั บท ่าน สิบ ห้า วัน 19 แต่
ว่า ข้าพเจ้า ไม่ ได้ พบอัครสาวกคนอื่น เลย นอกจากยากอบน้ องชายขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า
20 แต่ เรือ
่ งที่ ข้าพเจ้า เขียนมาถึง ท่านนี้ ดู เถิด ต่อ พระพักตร์พระเจ้า ข้าพเจ้า ไม่ มุ สาเลย
21 หลัง จากนั ้น ข้าพเจ้า ก็ เข ้า ไปในเขตแดนซีเรีย และซี ลี เซ ีย 22 และคริสตจักรทัง
้ หลายใน
แคว้นยูเดียซึ่งอยูใ่ นพระคริสต์ก็ยังไม่รูจั
้ กหน้าข้าพเจ้าเลย 23 เขาเพียงแต่ได้ยินว่า “ผูที
้ ่แต่
ก่อนเคยข่มเหงเรา บัดนี้ ได้ประกาศความเชื่อซึ่งเขาได้เคยพยายามทําลาย� 24 พวกเขาได้
สรรเสริญพระเจ้าก็เพราะข้าพเจ้าเป็นเหตุ

2
เปาโล บารนาบัส และทิตัสที่เยรู ซาเล็ม

1 แล้วสิบสี่ปีต่อมา ข้าพเจ้ากับบารนาบัสได้ข้น
ึ ไปยังกรุ งเยรูซาเล็มอีกและพาทิตัสไปด้วย

2 ข้าพเจ้า ขึ้น ไปตามที่ พระเจ้า ได้ ทรงสําแดงแก่ ข้าพเจ้า

และข้าพเจ้าได้ เล่าข่าวประเสริฐที่
ข้าพเจ้า ประกาศแก่ ชนต่างชาติ ให้ เขาฟัง แต่ ได้ เล่า ให้ คนสําคัญ ฟัง เป็น ส่วนตัว เกรงว่า
ข้าพเจ้าอาจจะวิง่ แข่งกัน หรือวิง่ แล้วโดยไร้ประโยชน์ 3 แต่ถึงแม้ทิตัสซึ่งอยู่กับข้าพเจ้าจะ
เป็น ชาวกรีก เขาก็ ไม่ ได้ ถู กบ ัง คับ ให้เข้า สุหนั ต 4 เพราะเหตุ ของพี่ น้องจอมปลอมที่ ได้ ลอบ
เข้า มา เพื่อ จะสอดแนมดู เสรีภาพซึ่ง เรามี ในพระเยซู คริสต์ เพราะพวกเขาหวัง จะเอาเรา
ไปเป็น ทาส 5 แต่ เราไม่ ได้ ยอมอ่อนข้อ ให้ กับ เขาแม้ สัก ชัว่ โมงเดียว เพื่อ ให้ ความจริง ของ
ข่าวประเสริฐนั ้นดํารงอยู่กับท่านทัง้ หลายต่อไป 6 แต่ จากพวกเหล่านั ้ นที ่เขาถือว่าเป็นคน
สําคัญ (เขาจะเคยเป็นอะไรมาก่อนก็ตาม ก็ไม่สําคัญอะไรสําหรับข้าพเจ้าเลย พระเจ้ามิได้
ทรงเห็นแก่หน้าผู้ใด) คนเหล่านั ้นซึ่งเขาถือว่าเป็นคนสําคัญ ไม่ได้เพิม
่ เติมสิ่งหนึ่ งสิง่ ใดให้
แก่ข้าพเจ้าเลย 7 แต่ตรงกันข้าม เมื่อเขาเห็นว่า ข้าพเจ้าได้รบ
ั มอบให้ประกาศข่าวประเสริฐ
แก่คนเหล่านั ้ นที่ไม่ถือพิธเข้
ี าสุหนั ต เช่นเดียวกับเปโตรได้รบ
ั มอบให้ประกาศข่าวประเสริฐ
แก่ คนที ่ถือพิธีเข้าสุหนั ต 8 (เพราะว่า พระองค์ ผู้ได้ ทรงดลใจเปโตรให้เป็ นอัครสาวกไปหา
พวกที่ถือพิธเข้
ี าสุหนั ต ก็ได้ทรงดลใจข้าพเจ้าให้ไปหาคนต่างชาติเหมือนกัน) 9 เมื่อยากอบ
เคฟาสและยอห์น ผู้ที่เขานั บถือว่าเป็นหลักได้เห็นพระคุณซึ่งประทานแก่ข้าพเจ้าแล้ว ก็ได้
จับมือขวาของข้าพเจ้ากับบารนาบัสแสดงว่าเราเป็นเพื่อนร่วมงานกัน เพื่อให้เราไปหาคน
ต่างชาติ และท่านเหล่า นั ้น จะไปหาพวกที่ ถือ พิธีเข้า สุหนั ต 10 ท่านเหล่า นั ้น ขอแต่ เพียงไม่
ให้เราลืมนึกถึงคนจน ซึ่งเป็นสิง่ ที่ข้าพเจ้ากระตือรือร้นที่จะกระทํา
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เปาโลคัดค้านเปโตร

11 แต่ เมื่อ เปโตรมาถึ งอ ันทิ โอกแล้ว

ข้าพเจ้าก็ ได้ คัดค้านท่านซึ่งๆหน้า เพราะว่าท่านทํา
ผิดแน่ 12 ด้วยว่าก่อนที่คนของยากอบมาถึงนั ้น ท่านได้กินอยูด
่ ้วยกันกับคนต่างชาติ แต่พอ
คนพวกนั ้น มาถึง ท่านก็ ปลี กตัว ออกไปอยู่เสีย ต่างหาก เพราะกลัว พวกที่ ถือ พิธีเข้า สุหนั ต
13 และพวกยิว คนอื่นๆก็ ได้ แสร้ง ทํา ตามท่านเช่ นก ัน แม้แต่ บารนาบัส ก็ หลงแสร้ง ทํา ตาม
คนเหล่านั ้นไปด้วย 14 แต่เมื่อข้าพเจ้าเห็นว่าเขาไม่ได้ดําเนิ นในความเที่ยงธรรมตามความ
จริงของข่าวประเสริฐนั ้น ข้าพเจ้าจึงว่าแก่ เปโตรต่อหน้าคนทัง้ ปวงว่า “ถ้าท่านเองซึ่งเป็น
พวกยิวประพฤติตามอย่างคนต่างชาติ มิใช่ตามอย่างพวกยิว เหตุไฉนท่านจึงบังคับคนต่าง
ชาติให้ประพฤติตามอย่างพวกยิวเล่า�
คนทัง้ ปวงจะเป็นคนชอบธรรมได้โดยความเชื่อในพระคริสต์

15 เราผูมี
้ สัญชาติเป็นยิว และไม่ใช่คนบาปในพวกชนต่างชาติ 16 ก็ยังรูว้ า่ ไม่มีผูใดเป็
้
นคน

ชอบธรรมได้โดยการกระทําตามพระราชบัญญัติ แต่โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เท่านั ้น
ถึง เราเองก็ มี ความเชื่อ ในพระเยซู คริสต์ เพื่อ เราจะได้ เป็น คนชอบธรรมโดยความเชื่อ ใน
พระคริสต์ ไม่ใช่โดยการกระทําตามพระราชบัญญัติ เพราะว่าโดยการกระทําตามพระราช
บัญญัตินั ้น ‘ไม่มีผู้หน่งึ ผู้ใดเป็นคนชอบธรรมได้เลย� 17 แต่ถ้าในขณะที่เรากําลังขวนขวาย
จะเป็นคนชอบธรรมโดยพระคริสต์ นั ้น เราเองยังปรากฏเป็นคนบาปอยู่ พระคริสต์ จึงทรง
เป็นผูส
้ ่งเสริมบาปหรือ ขอพระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่นนั ้นเลย 18 เพราะว่าถ้าข้าพเจ้าก่อสิง่
ซึ่งข้าพเจ้าได้รอ
้ื ทําลายลงแล้วขึ้นมาอีก ข้าพเจ้าก็ส่อตัวเองว่าเป็นผู้ละเมิด
การพึ่งพระราชบัญญัติทําให้พระคุณไร้ประโยชน์

เหตุ ว่า โดยพระราชบัญญั ติ นั ้น ข้าพเจ้า ได้ ตายจากพระราชบัญญั ติ แล้ว เพื่อ ข้าพเจ้า
จะได้มีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้า 20 ข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว แต่ข้าพเจ้าก็ยังมีชีวิตอ
ยู่ ไม่ใช่ ข้าพเจ้า เองมี ชี วิตอยู่ ต่อ ไป แต่ พระคริสต์ ต่างหากที่ ทรงมี ชี วิตอยู่ ในข้าพเจ้า และ
ชีวต
ิ ซึ่ง ข้าพเจ้า ดําเนิ น อยู่ ในร่างกายขณะนี้ ข้าพเจ้า ดําเนิ น อยู่ โดยความเชื่อ ในพระบุตร
ของพระเจ้า ผู้ ได้ ทรงรัก ข้าพเจ้า และได้ ทรงสละพระองค์ เองเพื่อ ข้าพเจ้า 21 ข้าพเจ้า ไม่
ได้กระทําให้พระคุณของพระเจ้าไร้ประโยชน์ เพราะว่าถ้าความชอบธรรมเกิดจากพระราช
บัญญัติแล้ว พระคริสต์ก็ทรงสิน
้ พระชนม์โดยเปล่าประโยชน์
19

3
ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยความเชื่อ

โอ ชาวกาลาเทีย คนเขลา ใครสะกดดวงจิต ของท่านเพื่อ ท่านจะไม่ เชื่อ ฟัง ความจริง
ทัง้ ๆที่ ภาพการถูกตรึงของพระเยซู คริสต์ ปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาท่านแล้ว 2 ข้าพเจ้าใคร่รู ้
ข้อเดียวจากท่านว่า ท่านได้ รบ
ั พระวิญญาณโดยการกระทําตามพระราชบัญญัติ หรือ หรือ
ได้ รบ
ั โดยการฟั งด ้วยความเชื่อ 3 ท่านเขลาถึง เพียงนั ้ นที เดียวหรือ เมื่อ ท่านเริม
่ ต้น ด้วย
พระวิญญาณแล้ว บัดนี้ ท่านจะให้ สํา เร็จด ้วยเนื้ อ หนั ง หรือ 4 ท่านได้ ทนทุกข์ มากมายโดย
ไร้ประโยชน์ หรือ ถ้าเป็นการไร้ประโยชน์ จริงๆแล้ว 5 เหตุฉะนั ้นพระองค์ผู้ทรงประทานพระ
วิญญาณแก่ ท่าน และทรงกระทํา การอัศจรรย์ท่ามกลางพวกท่าน ทรงกระทํา การเช่น นั ้น
โดยการกระทําตามพระราชบัญญัติหรือ หรือโดยการฟังด้วยความเชื่อ
1

ทุกคนที่เชื่อเป็นบุตรของอับราฮัม
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ดัง ที่ อับ ราฮัม ‘ได้ เชื่อ พระเจ้า� และ ‘และพระองค์ ทรงนั บ ว่า เป็น ความชอบธรรมแก่
ท่าน � 7 เหตุ ฉะนั ้น ท่านจงรู ้เถิด ว่า คนที ่ เชื่อ นั ่น แหละก็ เป็น บุตรของอับ ราฮัม 8 และพระ
คัมภีรน
์ ั ้ นรู้ล่วงหน้าว่า พระเจ้าจะทรงให้คนต่างชาติเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อ จึงได้
ประกาศข่าวประเสริฐแก่อบ
ั ราฮัมล่วงหน้าว่า ‘ชนชาติทัง้ หลายจะได้รบ
ั พระพรเพราะเจ้า�
9 เหตุฉะนั ้นคนที่เชื่อจึงได้รบ
ั พระพรร่วมกับอับราฮัมผู้ซ่ึงเชื่อ
6

ผู้ที่พึ่งพระราชบัญญัติก็ถูกสาปแช่ง

10 เพราะว่าคนทัง
้ หลายซึ่งพึ่งการกระทําตามพระราชบัญญัติก็ถู กสาปแช่ง

เพราะมีคํา
เขียนไว้ว่า ‘ทุ กคนที่ มิได้ ประพฤติ ตามทุก ข้อความที่ เข ียนไว้ในหนั งสือ พระราชบัญญั ติ ก็ ถู
กสาปแช่ง� 11 แต่ เป็ นที ่ ประจักษ์ ชั ดอย ู่ แล ้ วว ่า ไม่มี มนุษย์ คนใดเป็น ผู้ ชอบธรรมในสาย
พระเนตรของพระเจ้าด้วยพระราชบัญญัติได้เลย เพราะว่า ‘คนชอบธรรมจะมีชีวิตดํารงอยู่
โดยความเชื่อ� 12 แต่ พระราชบัญญัติ ไม่ ได้ อาศัย ความเชื่อ เพราะ ‘ผู้ ที่ ประพฤติ ตามพระ
ราชบัญญัติ ก็จะได้ชีวิตดํารงอยูโ่ ดยพระราชบัญญัตินั ้น�
พระคริสต์ทรงไถ่เราจากการสาปแช่งแห่งพระราชบัญญัติ

13 พระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นความสาปแช่งแห่งพระราชบัญญัติ

โดยการที่พระองค์ทรง
ยอมถูกสาปแช่งเพื่อเรา เพราะมีคําเขียนไว้ว่า ‘ทุกคนที่ต้องถูกแขวนไว้บนต้นไม้ก็ต้องถูก
สาปแช่ง� 14 เพื่อพระพรของอับราฮัมจะได้มาถึงคนต่างชาติทัง้ หลายเพราะพระเยซูคริสต์
เพื่อเราจะได้รบ
ั พระสัญญาแห่งพระวิญญาณโดยความเชื่อ 15 พี่น้ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้าขอ
พูด ตามอย่างมนุษย์ ถึง แม้ เป็น คํา สัญญาของมนุษย์ เมื่อ ได้ รบ
ั รองกัน 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� เหมือนอย่างกับ ว่า แก่
คนมากคน แต่ เหมือนกับ ว่า แก่ คนผู้ เดียว ‘และแก่ เชื้อ สายของท่าน� ซึ่ง เป็น พระคริสต์
17 แต่ ข้าพเจ้า ว่า อย่างนี้ ว่า พระราชบัญญัติ ซึ่ง มาภายหลัง ถึง สี่ รอ
้ ยสามสิบ ปี จะทําลาย
พันธสัญญาซึ่ง พระเจ้า ได้ ทรงตัง้ ไว้ ในพระคริสต์ เมื่ อก ่อนนั ้น ให้ พระสัญญานั ้น ขาดจาก
ประโยชน์ ไม่ได้ 18 เพราะว่าถ้าได้รบ
ั มรดกโดยพระราชบัญญัติ ก็ไม่ใช่ได้โดยพระสัญญาอีก
ต่อไป แต่พระเจ้าทรงโปรดประทานมรดกนั ้นให้แก่อับราฮัมโดยพระสัญญา
พระราชบัญญัติเป็นครูซ่ึงนําคนบาปให้ไปถึงพระคริสต์

ถ้า เช่น นั ้ นม ี พระราชบัญญัติ ไว้ ทําไม ที่ เพิม
่ พระราชบัญญั ติ ไว้ ก็ เพราะเหตุ จากการ
ละเมิด จนกว่า เชื้อ สายที่ ได้ รับ พระสัญญานั ้น จะมาถึง และพวกทูต สวรรค์ ได้ ตัง้ พระราช
บัญญั ติ นั ้น ไว้ โดยมือ ของคนกลาง 20 เพราะฉะนั ้น คนที่ เป็น คนกลางก็ ไม่ ได้ เป็น คนกลาง
ของฝ่ายเดียว แต่พระเจ้านั ้นทรงเป็นเอกพระเจ้า 21 ถ้าเช่นนั ้นพระราชบัญญัติขัดแย้งกับ
พระสัญญาของพระเจ้าหรือ พระเจ้าไม่ยอมให้เป็นเช่นนั ้นเลย เพราะว่าถ้าทรงตัง้ พระราช
บัญญั ติ อันสามารถทําให้คนมี ชีวิตอยู่ได้ ความชอบธรรมก็ จะมี ได้ โดยพระราชบัญญั ติ นั ้น
จริง 22 แต่ พระคัมภีร ได้
์ บ่ง ว่า ทุ กคนอยู่ ในความบาป เพื่อ จะประทานตามพระสัญญาแก่
คนทัง้ ปวงที่ เชื่อ โดยอาศัย ความเชื่อ ในพระเยซู คริสต์ เป็น หลัก 23 แต่ ก่อนที่ ความเชื่อ มา
นั ้น เราถูกพระราชบัญญัติกักตัวไว้ ถูกกน
ั ้ เขตไว้จนความเชื่อจะปรากฏภายหลัง 24 เพราะ
ฉะนั ้น พระราชบัญญัติ จึง เป็ นคร ู ของเราซึ่ง นํา เรามาถึง พระคริสต์ เพื่อ เราจะได้ เป็น คน
ชอบธรรมโดยความเชื่อ
19
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ทุกคนที่เชื่อก็เป็นบุตรของพระเจ้า
แต่ หลัง จาก ความ เชื่อ นั ้น ได้ มา แล้ว เรา จึ งม ิ ได้ อยู่ ใต้ บัง คับ ครู นั ้ นอ ีก ต่อ ไป แล้ว
26 เพราะว่า ท่านทัง
้ หลายเป็น บุตรของพระเจ้า โดยความเชื่อ ในพระเยซู คริสต์ 27 เพราะ
เหตุว่า ทุกคนในพวกท่านที่ รบ
ั บัพติศมาเข้าร่วมในพระคริสต์แล้ว ก็ได้สวมชีวต
ิ พระคริสต์
28 จะไม่ เป็ น ยิว หรือ กรีก จะไม่ เป็ น ทาสหรือ ไทย จะไม่ เป็ น ชายหรือ หญิง เพราะว่า ท่านทัง
้
หลายเป็นอันหนึ่ งอันเดียวกันในพระเยซูคริสต์ 29 และถ้าท่านเป็นของพระคริสต์แล้ว ท่าน
ก็เป็นเชื้อสายของอับราฮัม คือเป็นผู้รบ
ั มรดกตามพระสัญญา
25

1 แล้วข้าพเจ้าขอพูดว่า

4

ตราบใดที่ทายาทยังเป็นเด็กอยู่เขาก็ไม่ต่างอะไรกับทาสเลย ถึง
แม้เขาจะเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติทัง้ ปวง 2 แต่เขาก็อยู่ใต้บังคับของผู้ปกครองและผู้ดูแล
จนถึง เวลาที่ บิ ดาได้ กําหนดไว้ 3 ฝ่ายเราก็ เหมือนกัน เมื่อ เป็น เด็ก อยู่ เราก็ เป็น ทาสอยู่ ใต้
บังคับโลกธรรม
ทรงไถ่ผู้เชื่อออกจากพระราชบัญญัติให้เป็นบุตรของพระเจ้า
แต่ เมื่อ ครบกําหนดแล้ว พระเจ้า ก็ ทรงใช้ พระบุตรของพระองค์ มาประสู ติ จากสตรี
เพศ และทรงถือ กําเนิ ด ใต้ พระราชบัญญัติ 5 เพื่อ จะทรงไถ่ คนเหล่านั ้ นที ่ อยู่ ใต้ พระราช
บัญญัติ เพื่อ ให้ เราได้ รบ
ั ฐานะเป็น บุตร 6 และเพราะท่านเป็น บุตรแล้ว พระเจ้า จึง ทรงใช้
พระวิญญาณแห่งพระบุตรของพระองค์เข้ามาในใจของท่าน ร้องว่า “อับบา� คือพระบิดา
7 เหตุ ฉะนั ้น ท่านจึง ไม่ ใช่ ทาสอีก ต่อ ไป แต่ เป็ น บุตร และถ้า เป็ น บุตรแล้ วท ่า นก็ เป็ น ทายาท
ของพระเจ้าโดยทางพระคริสต์
4

การปฏิเสธอิสรภาพและกลับเป็นทาสอีก
แต่ ก่อนนี้ เมื่อ ท่านทัง้ หลายยัง ไม่ รู จั
้ ก พระเจ้า ท่านเป็น ทาสของสิง่ ซึ่ง โดยสภาพแล้ว
ไม่ใช่พระเลย 9 แต่ บัดนี้ เมื่อท่านรู จ
้ ักพระเจ้าแล้ว หรือที่ ถู กก็คือพระเจ้าทรงรู จ
้ ักท่านแล้ว
เหตุ ไฉนท่านจึง จะกลับ ไปหาโลกธรรมซึ่ งอ ่อนแอและอนาถา และอยากจะเป็น ทาสของ
สิง่ เหล่านั ้ นอ ีก 10 ท่านถือ วัน เดือน ฤดู และปี 11 ข้าพเจ้า เกรงว่าการที่ ข้าพเจ้า ได้ ทํา เพื่อ
ท่านนั ้นจะไร้ประโยชน์ 12 พีน้
่ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้าวิงวอนให้ท่านเป็นเหมือนข้าพเจ้า เพราะ
ว่า ข้าพเจ้า ก็ ได้ เป็น อย่างท่านแล้ว เหมือนกัน ท่านไม่ ได้ ทํา ผิด ต่อ ข้าพเจ้า เลย 13 ท่านรู ว
้ า่
ตอนแรกที่ ข้าพเจ้า ประกาศข่าวประเสริฐ แก่ ท่านนั ้น ก็ ทํา โดยความอ่อนกําลัง แห่ง เนื้ อ
หนั ง 14 และการทดลองของข้าพเจ้า ซึ่ง อยู่ ในเนื้ อ หนั ง ของข้าพเจ้า ท่านก็ ไม่ ได้ ดู หมิน
่ หรือ
ปฏิเสธ แต่ได้ต้อนรับข้าพเจ้าเหมือนกับว่าเป็นทูตสวรรค์องค์หน่งึ ของพระเจ้า หรือเหมือน
กับพระเยซูคริสต์ 15 ความปลื้มใจที่ท่านได้กล่าวไว้ไปอยู่ที่ไหนเสียแล้ว เพราะข้าพเจ้าเป็น
พยานให้ท่านได้ ว่า ถ้า เป็น ไปได้ ท่านก็ คงจะควัก ตาของท่านออกให้ข้าพเจ้า 16 ข้าพเจ้า จึง
ได้ กลายเป็นศั ตรู ของท่านเพราะข้าพเจ้าบอกความจริงแก่ ท่านหรือ 17 คนเหล่านั ้นเอาอก
เอาใจท่าน แต่ ไม่ใช่ด้วยความหวังดีเลย เขาอยากจะกี ดกันพวกท่านเพื่อ ท่านจะได้ เอาอก
เอาใจพวกเขา 18 การเอาอกเอาใจด้วยความหวังดก็
ี เป็นการดีตลอดไป ไม่ใช่เฉพาะแต่เมื่อ
ข้าพเจ้าอยูก
่ ับพวกท่านเท่านั ้น
8

การเปรียบเทียบระหว่างนางฮาการ์กับนางซาราห์
ลูก น้ อยของข้าพเจ้า เอ๋ย ข้าพเจ้า ต้องเจ็บ ปวดเพราะท่านอีก จนกว่า พระคริสต์ จะได้
ทรงก่อ ร่างขึ้น ในตั วท ่าน 20 ข้าพเจ้า ปรารถนาจะอยู่ กับ พวกท่านเดีย
๋ วนี้ และเปลี่ยนนํ้า
19
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เสียง ของ ข้าพเจ้า เพราะ ว่า ข้าพเจ้า มี ข้อ สงสัย ในตั วท ่าน
ท่าน ที่ อยาก อยู่ ใต้ พระ ราช
บัญญัติ ท่านไม่ได้ฟังพระราชบัญญัติหรือ จงบอกข้าพเจ้าเถิด 22 เพราะมีเขียนไว้ว่า อับรา
ฮัมมีบุตรชายสองคน คนหนึ่ งเกิดจากหญิงทาสี อีกคนหนึ่ งเกิดจากหญิงที่เป็นไทย 23 บุตร
ที่ เก ิด จากหญิง ทาสี นั้ นก ็ เก ิด ตามเนื้ อ หนั ง แต่ ส่วนบุตรที่ เก ิด จากหญิง ที่ เป็น ไทยนั ้น เกิด
ตามพระสัญญา 24 ข้อ ความนี้ เป็ นอ ุปไมย ผู้ หญิง สองคนนั ้น ได้ แก่ พันธสัญญาสองอย่าง
คนหนึ่ งมาจากภูเขาซี นาย คลอดลูกเป็นทาส คือ นางฮาการ์ 25 นางฮาการ์นั้นได้ แก่ ภู เขา
ซีนายในประเทศอาระเบีย ตรงกับกรุ งเยรู ซาเล็มปัจจุบัน เพราะกรุ งนี้ กับพลเมืองเป็นทาส
อยู่ 26 แต่ ว่ากรุ งเยรู ซาเล็มซึ่งอยู่เบื้องบนนั ้นเป็นไทย เป็นมารดาของเราทัง้ ปวง 27 เพราะ
มีคําเขียนไว้แลวว
้ ่า ‘จงชื่นชมยินดีเถิด หญิงหมันผูไม่
้ คลอดบุตร จงเปล่งเสียงโห่ร้อง เจ้าผู้
ไม่ได้เจ็บครรภ์ ด้วยว่าหญิงที่ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวก็ยังมีบุตรมากกว่าหญิงที่ยังมีสามีอยู่
กับ นางมากมายนั ก� 28 พี่ น้ องทัง้ หลาย บัดนี้ เราเป็น บุตรแห่ง พระสัญญาเช่น เดียวกับ อิส
อัค 29 แต่ในครัง้ นั ้นผู้ที่เกิดตามเนื้ อหนั งได้ข่มเหงผู้ที่เกิดตามพระวิญญาณฉั นใด ปัจจุบัน
นี้ ก็ เหมือนกันฉั นนั ้น 30 แต่ พระคัมภีรว์ า่ อย่างไร ก็ ว่า ‘จงไล่ หญิงทาสี กับบุตรชายของนาง
ไปเสีย เถิด เพราะว่า บุตรชายของหญิง ทาสี จะเป็น ผู้รบ
ั มรดกร่วมกับ บุตรชายของหญิง ที่
31
เป็น ไทยไม่ ได้ � เหตุ ฉะนั ้น พี่ น้ องทัง้ หลาย เราไม่ ใช่บุ ตรของหญิง ทาสี แต่ เป็น บุตรของ
หญิงที่เป็นไทย
21

5
การพึ่งในพระราชบัญญัติก็ทําให้ขาดจากพระคริสต์และหลุดไปจากพระคุณ
เพื่อ เสรีภาพนั ้น เองพระคริสต์ จึง ได้ ทรงโปรดให้ เราเป็น ไทย เหตุ ฉะนั ้น จงตั ้งม ัน
่ และ
อย่าเข้าเทียมแอกเป็นทาสอีกเลย 2 ดูเถิด ข้าพเจ้าเปาโลขอบอกท่านว่า ถ้าท่านรับพิธเข
ี ้าสุ
3
หนัตพระคริสต์จะทรงทําประโยชน์ อะไรให้แก่ท่านไม่ได้เลย ข้าพเจ้าเป็นพยานให้ทุกคนที่
รับพิธีเข้าสุ หนัตทราบอีกว่า เขาถูกผูกมัดให้ประพฤติ ตามพระราชบัญญัติ ทัง้ สิน
้ 4 ผู้ใดใน
หมู่พวกท่านที่เห็นว่าตัวเองเป็นคนชอบธรรมโดยพระราชบัญญัติ ท่านก็หล่นจากพระคุณ
ไปเสีย แล้ว พระคริสต์ ยอ
่ มไม่ ได้ มี ผลอัน ใดต่อ ท่านเลย 5 เพราะว่า โดยพระวิญญาณและ
ความเชื่อ เราก็ รอคอยความชอบธรรมที่ เราหวัง ว่า จะได้ รับ 6 เพราะว่า ในพระเยซู คริสต์
นั ้น การที่รบพิ
ั ธีเข้าสุ หนัตหรือไม่รบพิ
ั ธีเข้าสุหนั ต ก็หาเกิดประโยชน์ อน
ั ใดไม่ แต่ความเชื่อ
ต่างหากซึ่ง กระทํากิ จด ้วยความรัก 7 ท่านวิง่ แข่ งด ี อยู่ แล้ว ใครเล่า ขัด ขวางท่านไม่ ให้ เชื่อ
ฟังความจริง 8 การเกลี้ยกล่อมอย่างนี้ ไม่ได้มาจากพระองค์ผู้ทรงเรียกท่านทัง้ หลาย 9 เชื้อ
ขนมเพียงนิ ดหน่ อยย่อมทําให้แปงด
้ ิบฟูข้น
ึ ได้ทังก
้ ้อน 10 ข้าพเจ้าไว้ใจท่านในองค์พระผูเ้ ป็น
เจ้าว่า ท่านจะไม่เชื่อถืออย่างอื่นเลย ฝ่ายผู้ที่มารบกวนท่านนั ้น จะเป็นใครก็ตามจะต้องได้
รับโทษ 11 พี่น้ องทัง้ หลาย ถ้าข้าพเจ้ายังเทศนาชักชวนให้รบพิ
ั ธีเข้าสุหนั ต เหตุ ใดข้าพเจ้า
จึง ยัง ถูก ข่มเหงอยู่ อี กเล่า ถ้า เช่น นั ้น กางเขนก็ ไม่ใช่ สิ ่ง ที่ ให้ สะดุด แล้ว 12 ข้าพเจ้า อยากให้
คนเหล่านั ้ นที ่รบกวนท่านถูกตัดออกเสียเลย 13 พี่น้ องทัง้ หลาย ที่ ทรงเรียกท่านก็เพื่อให้มี
เสรีภาพ อย่า เอาเสรีภาพของท่านเป็น ช่องทางที่ จะปล่อยตัว ไปตามเนื้ อ หนั ง แต่ จงรับ ใช้
ซึ่ งกันและกันด้วยความรักเถิด 14 เพราะว่า พระราชบัญญัติทัง้ สิน
้ นั ้นสรุ ปได้ เป็นคําเดียว
คือว่า ‘จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง� 15 แต่ถ้าท่านกัดและกินเนื้ อกันและกัน จงระวัง
ให้ดีเกรงว่าท่านจะทําให้กันและกันย่อยยับไป
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การดําเนิ นชีวต
ิ ตามพระวิญญาณ สงครามระหว่างเนื้ อหนั งกับพระวิญญาณ
แต่ ข้าพเจ้า ขอบอกว่า จงดําเนิ น ชีวต
ิ ตามพระวิญญาณและท่านจะไม่ สนองความ
ต้องการของเนื้ อ หนั ง 17 เพราะว่า ความต้องการของเนื้ อ หนั ง ต่อสู้ พระวิญญาณ และพระ
วิญญาณก็ต่อสู้เนื้ อหนั ง เพราะทัง้ สองฝ่ายเป็นศัตรู กัน ดังนั ้นสิง่ ที่ท่านทัง้ หลายปรารถนา
ทําจึงกระทําไม่ได้ 18 แต่ถ้าพระวิญญาณทรงนําท่าน ท่านก็ไม่อยู่ใต้พระราชบัญญัติ 19 แล้
วการงานของเนื้ อหนั งนั ้นเห็นได้ชัด คือการเล่นชู้ การล่วงประเวณี การโสโครก การลามก
20 การนั บถือ รู ป เคารพ การนั บถือ พ่อ มดหมอผี การเป็ น ศั ตรู กัน การวิวาทก ัน การริษยา
กัน การโกรธกัน การทุ่มเถียงกัน การใฝ่สูง การแตกก๊กกัน 21 การอิจฉากัน การฆาตกรรม
การเมาเหล้า การเล่นเป็นพาลเกเร และการอื่นๆในทํานองนี้ อีก เหมือนที่ข้าพเจ้าได้เตือน
ท่านมาก่อน บัดนี้ ข้าพเจ้าขอเตือนท่านเหมือนกับที่เคยเตือนมาแล้วว่า คนที่ประพฤติเช่น
นั ้นจะไม่ได้รับอาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดก
16

ผลของพระวิญญาณ

22 ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั ้น คือ

ความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลัน
้
ใจ ความปรานี ความดี ความเชื่อ 23 ความสุ ภาพอ่อนน้ อม การรู จ
้ ักบังคับตน เรือ
่ งอย่างนี้
ไม่มีพระราชบัญญัติห้ามไว้เลย 24 ผู้ที่เป็นของพระคริสต์ได้เอาเนื้ อหนั งกับความอยากและ
ราคะตัณหาของเนื้ อหนั งตรึงไว้ที่กางเขนเสียแล้ว 25 ถ้าเรามีชีวิตอยูโ่ ดยพระวิญญาณ ก็จง
ดําเนิ น ชีวต
ิ ตามพระวิญญาณด้วย 26 เราอย่า ถือตัว อย่า ยัว่ โทสะกัน และอย่า อิจฉาริษยา
กันเลย
1 พีน้
่ องทัง้ หลาย

6

ถ้าผูใ้ ดถูกครอบงําอยูใ่ นความผิดบาป ท่านซึ่งอยูฝ
่ ่ายพระวิญญาณ จง
ช่วยผู้นั้นด้วยใจอ่อนสุภาพให้เขากลับตัง้ ตัวใหม่ โดยคิดถึงตัวเอง เกรงว่าท่านจะถูกชักจูง
ให้หลงไปด้วย
จงช่วยรับภาระซึ่งกันและกัน
จงช่วยรับ ภาระของกัน และกัน ท่านจึง จะทําให้ พระราชบัญญัติ ของพระคริสต์ สําเร็จ
3 เพราะว่า ถ้า ผู้ ใดถือ ตั วว ่า เป็ น คนสําคัญ ทัง
้ ๆที่ เขาไม่ สําคัญอะไรเลย ผู้นั ้ นก็หลอกตัวเอง
4 แต่ ให้ ทุ กคนสํารวจกิจการของตนเองจึง จะมี อะไรๆที่ จะอวดได้ ในตนเองผู้ เดียว ไม่ใช่
เปรียบกับผู้อื่น 5 เพราะว่าทุกคนต้องแบกภาระของตนเอง
2

ผู้สอนย่อมจะได้รบ
ั เจือจานจากผู้รบ
ั คําสอน

6 ส่วนผู้ที่รับคําสอนในพระวจนะแล้ว

จงแบ่งสิง่ ที่ดีทุกอย่างให้แก่ผู้ที่สอนตนเถิด

การเกี่ยวเก็บหลังจากการหว่านสองแบบ
ท่านจะหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้ เพราะว่าผู้ใดหว่านอะไรลง ก็จะเกี่ยวเก็บ
สิง่ นั ้น 8 ผู้ที่หว่านในย่านเนื้ อหนั งของตน ก็จะเกี่ยวเก็บความเปื่ อยเน่าจากเนื้ อหนั งนั ้น แต่
ผู้ที่หว่านในย่านพระวิญญาณ ก็จะเกี่ยวเก็บชีวตน
ิ ิ รน
ั ดร์จากพระวิญญาณนั ้น 9 อย่าให้เรา
เมื่อยล้าในการทําดี เพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้ว เราก็จะเกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควร 10 เหตุ
ฉะนั ้นเมื่อเรามีโอกาสให้เราทําดีต่อคนทัง้ ปวง และเฉพาะอย่างยิง่ ต่อคนที่อยูในครอบครั
่
ว
ของความเชื่อ
7 อย่าหลงเลย

คําสรุ ปของเปาโล
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11 ท่านจงสังเกตดูตัวอักษรที่ข้าพเจ้าเขียนถึงท่านด้วยมือของข้าพเจ้าเองว่า

ตัวโตเพียง
ใด 12 คนที ่ ปรารถนาได้ หน ้า ตามเนื้ อ หนั ง เขาบังคับ ให้ท่า นรับพิธ ี เข้า สุหนั ต เพื่อ เขาจะได้
ไม่ ถู กข่มเหงเพราะเรือ
่ งกางเขนของพระคริสต์ เท่านั ้น 13 ถึง แม้ คนที ่ เข ้าสุ หน ัต แล้ วก ็ มิได้
รักษาพระราชบัญญัติ แต่เขาปรารถนาที่จะให้ท่านเข้าสุหนัต เพื่อเขาจะได้เอาเนื้ อหนั งของ
ท่านไปอวด 14 แต่ พระเจ้า ไม่ ทรงโปรดให้ ข้าพเจ้า อวดตัว นอกจากเรือ
่ งกางเขนของพระ
เยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา ซึ่ง โดยกางเขนนั ้น โลกตรึง ไว้ แล ้ว จากข้าพเจ้า และ
ข้าพเจ้า ก็ ตรึง ไว้แล ้ว จากโลก 15 เพราะว่า ในพระเยซู คริสต์ การที่ ถือ พิธีเข ้าสุ หน ัต หรือ ไม่
ถือพิธเข้
ี าสุหนั ต ไม่เป็นของสําคัญอะไร แต่การที่ถูกสร้างใหม่นั้นสําคัญ
คําอําลาของเปาโล
สันติ สุข และพระกรุ ณาจงมี แก่ ทุ กคนที่ ดําเนิ น ตามกฎนี้ และแก่ ชนอิสราเอลของ
พระเจ้า 17 ตัง้ แต่นี้ไป ขออย่าให้ผู้ใดมารบกวนข้าพเจ้าเลย เพราะว่าข้าพเจ้ามีรอยประทับ
ตราของพระเยซูเจ้าติดอยู่ที่กายของข้าพเจ้า 18 พี่น้ องทัง้ หลาย ขอให้พระคุณของพระเยซู
คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา จงสถิต อยู่ กับ จิต วิญญาณของท่านทัง้ หลายด้วยเถิด เอ
เมน [เขียนถึงชาวกาลาเทียจากกรุ งโรม�
16
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

เอเฟซัส

เปาโลเขียนจดหมายฉบั บน ี้ ในปี ค�ศ� 62 ขณะที่ ท่านติด คุก อยู่ ที่ กรุ งโรม ที คิก ัส เป็น ผู้
ส่งจดหมายฉบับนี้ไปถึงชาวเอเฟซัส (6:20-21) จดหมายอื่นๆที่เปาโลเขียนขณะที่ ท่านติด
คุกอยูคื
่ อ ฟีลิปปี โคโลสี และฟีเลโมน เปาโลเคยสัง่ สอนที่เมืองเอเฟซัสเป็นเวลา 3 ปี ซึ่งใน
เมืองนั ้ นมีวห
ิ ารและรู ปของนางพระอารเทมิส (กจ 20:31) เป็นศูนย์กลางทางศาสนาของ
ประชาชน
จดหมายฉบั บน ี้ ได้ เน้ น ถึง พระกายของพระคริสต์ คือ ทุ กคนที่ เชื่อ ในพระเยซู คริสต์ แต่
จดหมายถึงชาวโคโลสีเน้ นถึงศีรษะของพระกายนั ้น คือ พระคริสต์ผู้เป็นศีรษะของคริสตจั
กร
เนื้ อ เรือ
่ งที่ สําคัญ ในจดหมายฉบั บน ี้ ก็ คือ ค่า แห่ง การไถ่ บาป ความรอดโดยความเชื่อ
ความเป็ นอ ัน หนึ่ งอ ัน เดียวกัน ของพวกคริสเตียน การทํา ลายสิ่ งก ี ดก ั ้นระหว่างชาวยิ วก ับ
ชาวต่างชาติ และการเตรียมพร้อมสําหรับการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์
คําคํานั บ

1 เปาโล ผูเป็
้ นอัครสาวกของพระเยซูคริสต์ตามนํ้าพระทัยของพระเจ้า เรียน วิสุทธิชนซึ่ง

อยู่ที่เมืองเอเฟซัส และผู้สัตย์ซื่อในพระเยซูคริสต์ 2 ขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้า
พระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์เจ้า ดํารงอยูกั
่ บท่านทัง้ หลายด้วยเถิด

พระประสงค์นิ รน
ั ดร์ของพระเจ้าที่มีต่อคริสเตียน
พระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ผู้
ทรงโปรดประทานพระพรฝ่ายวิญญาณแก่ เราทุกๆประการในสวรรคสถานโดยพระคริสต์
4 ในพระเยซู คริสต์ นั ้น พระองค์ ได้ ทรงเลือกเราไว้ ตัง
้ แต่ ก่อนที่ จะทรงเริม
่ สร้างโลก เพื่อ
เราจะบริสุทธิ์และปราศจากตําหนิ ต่อพระพักตร์ของพระองค์ ด้วยความรัก 5 พระองค์ ทรง
กําหนดเราไว้ก่อนตามที่ ชอบพระทัย พระองค์ ให้เป็น บุตรโดยพระเยซู คริสต์ 6 เพื่อ จะให้เป็
นที ่ สรรเสริญ สง่า ราศี แห่ งพระคุณ ของพระองค์ ซึ่ง โดยพระคุณ นั ้น พระองค์ ทรงบันดาล
ให้ เราเป็ นที ่ ชอบพระทัย ในผู้ ทรงเป็ นที ่ รก
ั ของพระองค์ 7 ในพระเยซู นั ้น เราได้ รบ
ั การไถ่
โดยพระโลหิต ของพระองค์ คือ ได้ รบ
ั การอภัยโทษบาปของเรา โดยพระคุณ อั นอ ุ ดมของ
พระองค์ 8 ซึ่งได้ ทรงประทานแก่ เราอย่างเหลือล้น ให้มีปัญญาสุขุมและมีความรู รอบคอบ
้
9 พระองค์ได้ทรงโปรดให้เรารู ค
้ วามลึกลับในพระทัยของพระองค์ ตามพระเจตนารมณ์ ของ
พระองค์ ซ่ึงพระองค์ทรงดําริไว้ในพระองค์เอง 10 ประสงค์ว่าเมื่อเวลากําหนดครบบริบูรณ
์ แล้ว พระองค์ จะทรงรวบรวมทุก สิง่ ทัง้ ที่ อยู่ ในสวรรค์ และในแผ่น ดิน โลกไว้ในพระคริสต์
11 และในพระองค์ นั ้น เราได้ รับ มรดกที่ ทรงดําริ ไว้ ตามพระประสงค์ ของพระองค์ ผู้ ทรง
กระทํา ทุก สิง่ ตามที่ ได้ ทรงตริตรองไว้สมกับ พระทัย ของพระองค์ 12 เพื่อ เราทัง้ หลายผู้ ได้
วางใจในพระคริสต์ ก่อนจะได้ รบ
ั การแต่ง ตัง้ ให้ เป็ นที ่ สรรเสริญ แก่ สง่า ราศี ของพระองค์
13 และในพระองค์ นั้น ท่านทัง
้ หลายก็ ได้ วางใจเช่น เดียวกัน เมื่อ ท่านได้ ฟัง พระวจนะแห่ง
ความจริง คือ ข่าวประเสริฐ เรือ
่ งความรอดของท่าน และได้ เชื่อ ในพระองค์ แล ้ว ด้วย ท่านก็
ได้ รับ การผนึ ก ตราไว้ ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ ์ แห่ งพระสัญญา 14 ผู้ ทรงเป็ นม ัด จํา แห่ง
มรดกของเรา จนกว่า เราจะได้ รบ
ั การที่ พระองค์ ทรงไถ่ ไว้แล ้ วน ัน
้ มาเป็น กรรมสิ ทธิเ์ ป็ นที ่
ถวายสรรเสริญแด่สง่าราศีของพระองค์
3 จงถวายสรรเสริญแด่พระเจ้า
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คําอธิษฐานของเปาโลเพื่อคริสเตียนชาวเอเฟซัส
เหตุ ฉะนั ้น เช่ นก ั นคร ั ้นข้าพเจ้า ได้ยน
ิ ถึง ความเชื่อ ของท่านในพระเยซู เจ้า และความ
16
รักใคร่ต่อวิสุทธิชนทัง้ ปวง ข้าพเจ้าจึงได้ขอบพระคุณเพราะท่านทัง้ หลายไม่หยุดเลย คือ
เอ่ย ถึง ท่านในคํา อธิษฐานของข้าพเจ้า 17 เพื่อ พระเจ้า แห่ง พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น
เจ้าของเรา คือ พระบิดาผู้ทรงสง่า ราศี จะทรงโปรดประทานให้ ท่านทัง้ หลายมี จิ ตใจอัน
ประกอบด้วยสติ ปัญญา และความประจั กษ ์ แจ ้ง ในเรือ
่ งความรู ้ถึง พระองค์ 18 และขอให้
ตาใจของท่านสว่างขึ้น เพื่อ ท่านจะได้ รู ้ว่า ในการที่ พระองค์ ทรงเรียกท่านนั ้น พระองค์ ได้
ประทานความหวังอะไรแก่ท่าน และรู ว้ า่ มรดกของพระองค์สําหรับวิสุทธิชนมีสง่าราศีอนอ
ั
ด
ุ มบริบูรณเพี
์ ยงไร 19 และรูว้ า่ ฤทธานุภาพอันใหญ่ของพระองค์มีมากยิง่ เพียงไรสําหรับเรา
ทัง้ หลายที่ เชื่อ ตามการกระทํา แห่ง ฤทธานุภาพอัน ใหญ่ ยงิ่ ของพระองค์ 20 ซึ่ง พระองค์ ได้
ทรงกระทําในพระคริสต์ เมื่อทรงบันดาลให้พระองค์ เป็นขึ้นมาจากความตาย และให้สถิต
เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์เองในสวรรคสถาน 21 สูงยิง่ เหนื อบรรดาเทพผู้ครอง เหนื อ
ศั กดิเทพ เหนื ออิทธิเทพ เหนื อเทพอาณาจักร และเหนื อนามทัง้ ปวงที่ เขาเอ่ยขึ้น มิใช่ในยุ
คนี้เท่านั ้นแต่ในยุคที่จะมาถึงด้วย
15

พระคริสต์ ประมุขแห่งคริสตจักร

22 พระเจ้าได้ทรงปราบสิง
่ สารพัดลงไว้ใต้พระบาทของพระคริสต์

และได้ทรงตัง้ พระองค์
ไว้เป็น ประมุข เหนื อ สิง่ สารพัด แห่ง คริสตจั กร 23 ซึ่ง เป็น พระกายของพระองค์ คือ ซึ่ง เต็ม
บริบูรณ์ด้วยพระองค์ ผู้ทรงอยูเ่ ต็มทุกอย่างทุกแห่งหน

2
รอดโดยความเชื่อ
พระองค์ ทรง กระทํา ให้ ท่าน ทัง้ หลาย มี ชี วิ ตอ ยู่ แม้ว ่า ท่าน ตาย แล้ว โดย การ ละเมิด
และการบาป 2 ครัง้ เมื่ อก ่อ นท่านเคยดําเนิ น ตามวิถี ของโลกนี้ ตามเจ้า แห่ง อํานาจในย่าน
อากาศ คือ วิญญาณที่ ครอบครองอยู่ ในบุตรแห่ง การไม่ เชื่อ ฟัง 3 เมื่ อก ่อนเราทัง้ ปวงเคย
ประพฤติ เป็น พรรค พวก กับ คน เห ล่านั ้ นที ่ ประพฤติ ตาม ตัณหา ของ เนื้ อ หนั ง เช่ นก ัน คือ
กระทํา ตามความปรารถนาของเนื้ อ หนั ง และความคิด ในใจ ตามสันดานเราจึง เป็น บุตร
แห่ง พระอาชญาเหมือนอย่างคนอื่น 4 แต่ พระเจ้า ผู้ ทรงเปี่ ยมด้วยพระกรุ ณา เพราะเหตุ
ความรักอันใหญ่หลวง ซึ่งพระองค์ทรงรักเรานั ้น 5 ถึงแม้ว่าเมื่อเราตายไปแล้วในการบาป
พระองค์ ยัง ทรงกระทํา ให้ เรามี ชี วิตอยู่ กับ พระคริสต์ (ซึ่ง ท่านทัง้ หลายรอดนั ้ นก ็ รอดโดย
พระคุณ) 6 และพระองค์ทรงให้เราเป็นขึ้นมากับพระองค์ และทรงโปรดให้เรานั ่งในสวรรค
สถานกับพระองค์ในพระเยซูคริสต์ 7 เพื่อว่าในยุคต่อๆไป พระองค์จะได้ทรงสําแดงพระคุณ
ของพระองค์อันอุดมเหลือล้น ในการซึ่งพระองค์ได้ทรงเมตตาเราในพระเยซู คริสต์ 8 ด้วย
ว่าซึ่งท่านทัง้ หลายรอดนั ้นกร็ อดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใช่โดยตัวท่านทัง้ หลาย
เอง แต่ พระเจ้า ทรงประทานให้ 9 ความรอดนั ้น จะเนื่ องด้วยการกระทํา ก็ หามิได้ เพื่ อม ิ ให้
คนหนึ่ งคนใดอวดได้ 10 เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซู
คริสต์ เพื่อให้ประกอบการดีซ่ึงพระเจ้าได้ทรงดําริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เราดําเนิ นตามนั ้น
1

พวกต่างชาติคืนดีกับพระเจ้าได้โดยพระโลหิตของพระคริสต์
เหตุ ฉะนั ้น ท่านจงระลึ กว่า เมื่ อก ่อ นท่านเคยเป็น คนต่างชาติ ตามเนื้ อ หนั ง และพวก
ที่ รบพิ
ั ธีเข้าสุ หนัตซึ่งกระทําแก่ เนื้ อหนั งด้วยมือเคยเรียกท่านว่า เป็นพวกที่ มิได้ เข้าสุหนั ต
11
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จงระลึ กว่า ครัง้ นั ้น ท่านทัง้ หลายเป็น คนอยู่ นอกพระคริสต์ ขาดจากการเป็น พลเมือง
อิสราเอลและไม่มีส่วนในบรรดาพันธสัญญาซึ่งทรงสัญญาไว้นั ้น ไม่มีที่หวัง และอยู่ในโลก
ปราศจากพระเจ้า 13 แต่ บัดนี้ ในพระเยซู คริสต์ ท่านทัง้ หลายซึ่ง เมื่ อก ่อ นอยู่ ไกลได้ เข ้า มา
ใกล้โดยพระโลหิตของพระคริสต์
12

ในพระคริสต์ ผู้เชื่อทุกคนก็เป็นหนึ่ งเดียวกัน
เป็นผู้ทรงกระทําให้ทัง้ สองฝ่ายเป็ นอันหนึ่
งอ ัน เดียวกัน และทรงรือ
้ กําแพงที่ กัน
้ ระหว่างสองฝ่ายลง 15 และได้ ทรงกําจัด การซึ่ง เป็น
ปฏิ ปักษ์ กัน ในเนื้ อ หนั ง ของพระองค์ คือ กฎของพระบัญญั ติ ซึ่ง ให้ ถือศีล ต่างๆนั ้น เพื่อ จะ
กระทํา ให้ ทัง้ สองฝ่ายเป็น คนใหม่ คนเดียวในพระองค์ เช่น นั ้น แหละจึง ทรงกระทํา ให้ เก ิด
สันติ สุข 16 และเพื่อ พระองค์ จะทรงกระทํา ให้ ทัง้ สองพวกคืนดี กับ พระเจ้า เป็น กายเดียว
โดยกางเขนซึ่งเป็นการทําให้การเป็นปฏิปักษ์ ต่อกันหมดสิน
้ ไป 17 และพระองค์ได้เสด็จมา
18 เพราะว่าพระองค์ทรงทําให้เราทัง
ประกาศสันติสุขแก่ท่านที่อยูไกล
่
และแก่คนที่อยูใกล้
่
้
19
สองพวกมี โอกาสเข้า เฝ้า พระบิดา โดยพระวิญญาณองค์ เดียวกัน เหตุ ฉะนั ้น บัดนี้ ท่าน
จึง ไม่ ใช่ คนต่างด้าวต่างแดนอีก ต่อ ไป แต่ ว่า เป็น พลเมืองเดีย วกั นก ับวิ สุทธิ ชนและเป็น
ครอบครัว ของพระเจ้า 20 ท่านได้ ถู กประดิษฐานขึ้น บนรากแห่ง พวกอัครสาวกและพวก
ศาสดาพยากรณ์ พระเยซู คริสต์ เองทรงเป็น ศิ ลาม ุม เอก 21 ในพระองค์ นั ้น ทุ กส่วนของ
โครงร่างต่ อก ัน สนิ ท และเจริญ ขึ้น เป็ นว ิ หารอัน บริสุทธิ ์ ในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า 22 และใน
พระองค์นั ้น ท่านก็กําลังจะถูกก่อขึ้นให้เป็นที่สถิตของพระเจ้าในฝ่ายพระวิญญาณด้วย
14 เพราะว่าพระองค์ ทรงเป็ นสันติสุขของเรา

3
ข้อลึกลับของชนต่างชาติกับชนอิสราเอลที่จะรวมเข้าในคริสตจักรเดียวกัน
ผู้ ที่ ถู กจองจํา เพราะเห็น แก่ พระเยซู คริสต์ เพื่อ ท่านซึ่ง เป็น
คนต่างชาติ 2 ถ้าแม้ท่านทัง้ หลายได้ยน
ิ ถึงพระคุณของพระเจ้าอันเป็นพันธกิจ ซึ่งทรงโปรด
ประทานแก่ข้าพเจ้าเพื่อท่านทัง้ หลายแล้ว 3 และรู ว้ า่ พระองค์ได้ทรงสําแดงให้ข้าพเจ้ารู ข
้ ้อ
4
ลึ กลับ (ตามที่ ข้าพเจ้า ได้ เข ียนไว้แล ้ วอย่างย่อๆ และโดยคํา เหล่า นั ้น เมื่อ ท่านอ่านแล้ว
ท่านก็รู ถึ
้ งความเข้าใจของข้าพเจ้าในเรือ
่ งความลึกลับของพระคริสต์� 5 ซึ่งในสมัยก่อน ไม่
ได้ทรงโปรดสําแดงแก่บุตรทัง้ หลายของมนุษย์ เหมือนอย่างบัดนี้ ซ่ึงทรงโปรดเผยแก่พวก
อัครสาวกผู้ บริสุทธิ์ และพวกศาสดาพยากรณ์ ของพระองค์ โดยพระวิญญาณ 6 คือ ว่า คน
ต่างชาติจะเป็นผู้รบ
ั มรดกร่วมกัน และเป็นอวัยวะของกายอันเดียวกัน และมีส่วนได้รบ
ั พระ
สัญญาของพระองค์ในพระคริสต์โดยข่าวประเสริฐนั ้น 7 ข้าพเจ้าได้รบ
ั การแต่งตัง้ ให้เป็นผู้
รับใช้แห่งข่าวประเสริฐ ตามพระคุณซึ่งเป็นของประทานจากพระเจ้า ซึ่งทรงโปรดประทาน
แก่ ข้าพเจ้า โดยการกระทํา แห่ง ฤทธิ์ เดชของพระองค์ 8 ทรงโปรดประทานพระคุณ นี้ แก่
ข้าพเจ้า ผู้ เป็น คนเล็ก น้ อยกว่า คนเล็ก น้ อยที่สุด ในพวกวิ สุทธิ ชนทัง้ หมด ทรงให้ ข้าพเจ้า
ประกาศแก่ คนต่างชาติ ถึง ความไพบูลย์ ของพระคริสต์ อัน หาที่ สุ ดม ิ ได้ 9 และทําให้คนทัง้
ปวงเห็นว่า อะไรคือความเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกันแห่งความลึ กลับ ซึ่งตัง้ แต่ แรกสร้างโลก
ทรงปิดบัง ไว้ที่ พระเจ้า ผู้ ทรงสร้างสารพัด ทัง้ ปวงโดยพระเยซู คริสต์ 10 ประสงค์ จะให้เทพ
ผู้ปกครองและศั กดิเทพในสวรรคสถานรู จ
้ ักปัญญาอันซับซ้อนของพระเจ้าทางคริสตจั กร
ณ บัดนี้ 11 ทัง้ นี้ ก็เป็นไปตามพระประสงค์นิ รน
ั ดร์ ซึ่งพระองค์ได้ทรงตัง้ ไว้ในพระเยซูคริสต์
12
องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา ในพระองค์ นั ้น เราจึ งม ี ใจกล้า และมี โอกาสที่ จะเข้ าไปถึง
1 เพราะเหตุ นี้ ข้าพเจ้า เปาโล
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พระองค์ ด้วยความมัน
่ ใจเพราะความเชื่อ ในพระองค์ เหตุ ฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึง ขอร้องท่าน
ว่า อย่าท้อถอย เพราะความยากลําบากของข้าพเจ้าเพราะเห็นแก่ท่านซึ่งเป็นสง่าราศีของ
ท่านเอง
13

การอธิษฐานอันยิง่ ใหญ่ของเปาโลเพื่อคริสเตียนชาวเอเฟซัส
เพราะเหตุ นี้ ข้าพเจ้า จึง คุกเข่า ต่อ พระบิดาของพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของ
15
เรา ครอบครัวทงั ้ หมดในสวรรค์และแผ่นดินโลกก็ได้ชื่อมาจากพระองค์ 16 ขอให้พระองค์
ทรงโปรดประทานกําลังเรีย
่ วแรงมากฝ่ายจิตใจแก่ท่าน โดยเดชพระวิญญาณของพระองค์
ตามความไพบูลย์แห่งสง่าราศีของพระองค์ 17 เพื่อพระคริสต์จะทรงสถิตในใจของท่านโดย
ความเชื่อ เพื่อ ว่า เมื่อ ทรงวางรากฐานท่านไว้อย่างมัน
่ คงในความรัก แล้ว 18 ท่านก็ จะหยัง่
รู ได้
้ ว่า อะไรคือ ความกว้าง ความยาว ความลึก และความสูง พร้อมกับ บรรดาวิสุทธิชนทัง้
ปวง 19 และให้เข้าใจถึงความรักของพระคริสต์ซ่ึงเกินความรู ้ เพื่อท่านจะได้รบ
ั ความไพบูลย์
ของพระเจ้า อย่างเต็ม เปี่ ยม 20 บัดนี้ ขอให้พระเกียรติ จงมี แด่ พระองค์ ผู้ ทรงฤทธิส
์ ามารถ
กระทําสารพัดมากยิง่ กว่าที่เราจะทูลขอหรือคิดได้ ตามฤทธิเ์ ดชที่ประกอบกิจอยูภ
่ ายในตัว
เรา 21 ขอให้พระเกียรติ จงมี แด่ พระองค์ ในคริสตจั กร โดยพระเยซู คริสต์ ตลอดทุก ชัว่ อายุ
คนเป็นนิ ตย์ เอเมน
14

4
ความเป็นอันหนึ่ งอันเดียวกันในพระวิญญาณ

1 เหตุฉะนั ้นข้าพเจ้าผูถู
้ กจองจําเพราะเห็นแก่องค์พระผูเ้ ป็นเจ้า ขอวิงวอนท่านให้ดําเนิ น

ชีวต
ิ สมกั บท ี่ ท่านทัง้ หลายถูก เรียกแล้ วน น
ั ้ 2 คือ จงมี ใจถ่อมลงทุก อย่างและใจอ่อนสุ ภาพ
อดกลัน
้ ไว้นาน และอดทนต่อกันและกันด้วยความรัก 3 จงเพียรพยายามเอาสันติสุขผูกมัด
ความเป็น นํ้า หนึ่ ง ใจเดียวของพระวิญญาณ 4 มี กายเดียวและมี พระวิญญาณองค์ เดียว
เหมือนมี ความหวัง ใจอัน เดียวที่ เนื่ องในการที่ ทรงเรียกท่าน 5 มี องค์ พระผู้ เป็น เจ้า องค์
เดียว ความเชื่อ เดียว บัพ ติศ มาเดียว 6 พระเจ้า องค์ เดียวผู้ เป็น พระบิดาของคนทัง้ ปวง ผู้
ทรงอยูเ่ หนื อคนทัง้ ปวง และทัว่ คนทัง้ ปวง และในท่านทัง้ ปวง
ของประทานของพระคริสต์สําหรับคริสตจักร

7 แต่ว่าพระคุณนั ้นทรงโปรดประทานแก่เราทุกๆคนตามขนาดที่พระคริสต์ทรงประทาน

ให้ 8 เหตุ ฉะนั ้น พระองค์ ตรัส ไว้ แล ้ วว ่า ‘ครัน
้ พระองค์ เสด็จ ขึ้น สู่ เบื้องสูง พระองค์ ทรงนํา
พวกเชลยไปเป็นเชลยอีก และประทานของประทานแก่มนุษย์� 9 (ที่กล่าวว่าพระองค์เสด็จ
ขึ้น ไปนั ้น จะหมายความอย่างอื่น ประการใดเล่า นอกจากว่า พระองค์ ได้ เสด็จ ลงไปสู่ เบื้อง
ตํ่า ของแผ่น ดิน โลกก่อนด้วย 10 พระองค์ ผู้ เสด็จ ลงไปนั ้น ก็ คือ พระองค์ ผู้ ที่ เสด็จ ขึ้น ไปสู่
เบื้องสูงเหนื อฟ้าสวรรค์ ทัง้ ปวงนั ่นเอง เพื่อจะได้ ทําให้สิ ่งสารพัดสําเร็จ� 11 พระองค์ จึงให้
บางคนเป็ นอ ัค รสาวก บางคนเป็น ศาสดาพยากรณ์ บางคนเป็น ผู้ ประกาศข่าวประเสริฐ
บางคนเป็นศิษยาภิบาล และอาจารย์ 12 เพื่อเตรียมวิสุทธิชนให้ดีรอบคอบ เพื่อช่วยในการ
รับใช้ เพื่อเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้จําเริญขึ้น
อวัยวะทุกส่วนทํางานเพื่อเป้าหมายเดียวกัน

จนกว่า เราทุก คนจะบรรลุ ถึง ความเป็น นํ้า หนึ่ ง ใจเดียวกัน ในความเชื่อ และในความรู ้
ถึงพระบุตรของพระเจ้า จนกว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่คือเต็มถึงขนาดความไพบูลย์ของ
13
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14 เพื่อเราจะไม่เป็ นเด็กอีกต่อไปถูกซัดไปซัดมาและหันไปเหมาด้วยลมปากแห่ง

พระคริสต์
คํา สัง่ สอนทุก อย่าง และด้วยเล่ห์ กลของมนุษย์ ตามอุบายฉลาดอัน เป็นการล่อลวง 15 แต่
ให้เราพูดความจริงด้วยใจรักเพื่อจะจําเริญขึ้นทุกอย่างสู่พระองค์ผู้เป็นศีรษะคือพระคริสต์
16 คือ เนื่ องจากพระองค์ นั ้น ร่างกายทัง
้ สิ้นที ่ติ ดต่อสนิ ทและผูกพันกันโดยที่ ทุ กๆข้อต่อได้
ช่วยชู กําลังตามขนาดแห่งอวัยวะทุกส่ วน ร่างกายนั ้นจึงได้จําเริญเติบโตขึ้นเองด้วยความ
รัก

จงทิง้ มนุษย์เก่าและสวมมนุษย์ใหม่ทุกวัน
เหตุ ฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึง ขอยืนยัน และ เป็น พยาน ใน องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า ว่า ตัง้ แต่ บัดนี้
เป็นต้น ไป ท่านอย่า ดําเนิ น ตามอย่างคนต่างชาติ ที่ เขาดํา เนิ นก ัน นั ้น คื อม ี ใจจดจ่อ อยู่ กับ
สิง่ ที่ ไม่มี สาระ 18 โดยที่ ความเข้าใจของเขามืดมนไปและเขาอยู่ หา่ งจากชีวต
ิ ซึ่ง มาจาก
พระเจ้า เพราะเหตุ ความโง่ซ่ึง อยู่ในตัว เขา อันเนื่ องจากใจที่ แข ็ งกระด้างของเขา 19 เขามี
ใจปราศจากความสะดุ้ง ต่อ บาป ปล่อยตัว ทําการลามก ทําการโสโครกทุก อย่างด้วยความ
ละโมบ 20 แต่ ว่า ท่านไม่ ได้ เรียนรู จั
้ ก พระคริสต์ อย่างนั ้น 21 ถ้า แม้ ท่านได้ ฟัง เรือ
่ งพระองค์
และได้ รบ
ั การสอนโดยพระองค์ ตามความจริงซึ่งมีอยู่ในพระเยซู แล้ว 22 ท่านจงทิง้ มนุษย์
เก ่า ของท่านซึ่ง คู่ กับ วิถี ชี วิตเดิ มน ัน
้ เสีย อัน จะเสื่อมเสีย ไปตามตัณหาอัน เป็ นที ่ หลอกลวง
23 และจงให้ จิ ตใจของท่านเปลี่ยนใหม่ 24 และให้ ท่านสวมมนุษย์ ใหม่ ซึ่ง ทรงสร้างขึ้น ใหม่
ตามแบบอย่างของพระเจ้า ในความชอบธรรมและความบริสุทธิ ์ ที่แท้ จริง 25 เหตุ ฉะนั ้น
ท่านจงเลิกพูดมุสาเสีย และ ‘จงต่างคนต่างพูดความจริงกับเพื่อนบ้าน� เพราะว่าเราต่าง
ก็ เป็น อวัยวะของกัน และกัน 26 ‘โกรธก็ โกรธเถิด แต่ อย่าทําบาป� อย่าให้ถึงตะวันตกท่าน
ยังโกรธอยู่ 27 และอย่าให้โอกาสแก่พญามาร 28 คนที่เคยขโมยก็อย่าขโมยอีก แต่จงใช้มือ
ทํางานที่ดีๆกว่า เพื่อจะได้มีอะไรๆแจกให้แก่คนทีขั
่ ดสน 29 อย่าให้คําหยาบคายออกมาจาก
ปากท่านเลย แต่จงกล่าวคําที่ดี และเป็นประโยชน์ ให้เกิดความจําเริญเพื่อจะได้เป็นคุณแก่
คนที่ได้ยินได้ฟัง
17

อย่าทําให้พระวิญญาณเสียพระทัย

30 และอย่า ทําให้พระวิญญาณบริสุ ทธิ์ ของพระเจ้า เสีย พระทัย

เพราะโดยพระวิญญาณ
นั ้น ท่านได้ ถู กประทับ ตราหมายท่านไว้จนถึง วันที ่ ทรงไถ่ ให้ รอด จงให้ ใจขมขื่น และใจ
ขัดเคือง และใจโกรธ และการทะเลาะเถียงกัน และการพูดเสียดสี กับการคิดปองร้ายทุก
อย่าง อยู่ห่างไกลจากท่านเถิด 32 และท่านจงเมตตาต่อกัน มีใจเอ็นดูต่อกัน และอภัยโทษ
ให้กันเหมือนดังที่พระเจ้าได้ทรงโปรดอภัยโทษให้ท่าน เพราะเห็นแก่พระคริสต์
31

5

จงดําเนิ นชีวต
ิ ในความรัก
เหตุ ฉะนั ้น ท่านจงเลียนแบบของพระเจ้า ให้ สมกับ เป็น บุตรที่ รัก 2 และจงดําเนิ น ชีวต
ิ
ในความรัก เหมือนดัง ที่ พระคริสต์ ได้ ทรงรัก เรา และทรงประทานพระองค์ เองเพื่อ เราให้
เป็นเครือ
่ งถวาย และเครือ
่ งบูชาแด่ พระเจ้าเพื่อเป็นกลิน
่ สุคนธรสอันหอมหวาน 3 แต่ การ
เอ่ย ถึง การ ล่วง ประเวณี การ ลามก ต่างๆ และ ความ โลภ อย่า ให้ มี ขึ้น ใน พวก ท่าน เลย จะ
ได้ สมกั บท ี่ ท่านเป็ นว ิ สุทธิ ชน 4 ทัง้ อย่า พูด หยาบคาย พู ดเล่น ไม่ เป็น เรือ
่ ง และพูด ตลก
หยาบโลนเกเร ซึ่งเป็นการไม่สมควร แต่ให้ขอบพระคุณดีกว่า 5 เพราะท่านรู แน่
้ ว่า คนล่วง
ประเวณี คนโสโครก คนโลภ ที่ เป็น คนไหว้รู ปเคารพ จะได้ อาณาจักรของพระคริสต์ และ
1
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6 อย่าให้ผู้ใดล่อลวงท่านด้วยคําที่ ไม่มีสาระ

ของพระเจ้าเป็นมรดกก็หามิได้
เพราะการกระ
ทํา เหล่า นั ้น เอง พระเจ้า จึง ทรงลงพระอาชญาแก่ บุ ตรแห่ง การไม่ เชื่อ ฟัง 7 เหตุ ฉะนั ้น ท่าน
อย่า คบหาสมาคมกับ คนเหล่า นั ้น เลย 8 เพราะว่า เมื่ อก ่อ นท่านเป็น ความมืด แต่ บัดนี้ ท่าน
เป็น ความสว่างแล้ว ในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า จงดําเนิ น ชีวต
ิ อย่างลูก ของความสว่าง 9 (ด้วย
ว่าผลของพระวิญญาณคือ ความดี ทุ กอย่างและความชอบธรรมทัง้ มวลและความจริงทัง้
สิน
้ � 10 ท่านจงพิสูจน์ดูว่า ทําประการใดจึงจะเป็ นที่ชอบพระทัยองค์พระผู้เป็นเจ้า 11 และ
อย่าเข้าส่วนกับกิจการของความมืดอันไร้ผล แต่จงติเตียนกิจการเหล่านั ้นดีกว่า 12 เพราะ
ว่า แม้ แต่ จะพูด ถึง การเหล่า นั ้น ซึ่ง พวกเขากระทํา ในที่ ลั บก ็ ยงั เป็ นที ่ น่า ละอาย 13 แต่ สิ ่ง
สารพัดที่ถูกติเตียนแล้ว ก็จะปรากฏแจ้งโดยความสว่าง เพราะว่าทุกๆสิง่ ที่ให้ปรากฏแจ้งก
็ คือ ความสว่าง 14 เหตุ ฉะนั ้น พระองค์ ตรัส แล้ วว ่า ‘คนที ่หลั บอย ู่ จงตื่น ขึ้น และจงฟื้ นขึ้น มา
จากความตาย และพระคริสต์จะทรงส่องสว่างแก่ท่าน� 15 เหตุฉะนั ้นท่านจงระมัดระวังใน
การดําเนิ นชีวต
ิ ให้ดี อย่าให้เหมือนคนไร้ปัญญา แต่ให้เหมือนคนมีปัญญา 16 จงฉวยโอกาส
เพราะว่าทุกวันนี้ เป็นกาลที่ชัว่ 17 เหตุฉะนั ้นอย่าเป็นคนโง่เขลา แต่จงเข้าใจนํ้าพระทัยของ
องค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเป็นอย่างไร
จงประกอบด้วยพระวิญญาณ

18 และอย่าเมาเหล้าองุน
่ ซึ่งจะทําให้เสียคน แต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณ 19 จงปราศ

รัยกันด้วยเพลงสดุดี เพลงนมัสการและเพลงฝ่ายจิตวิญญาณ คือร้องเพลงสรรเสริญและ
สดุดีจากใจของท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า 20 จงขอบพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาสําหรับ
สิง่ สารพัดเสมอ ในพระนามพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
ความรักของพระเยซูต่อคริสตจักรและสามีต่อภรรยา
จงยอมฟั งก ัน และกัน ด้วยความเกรงกลัว พระเจ้า 22 ฝ่ายภรรยาจงยอมฟัง สามี ของ
ตนเหมือนยอมฟัง องค์ พระผู้ เป็น เจ้า 23 เพราะว่า สามี เป็น ศีรษะของภรรยา เหมือนพระ
คริสต์ ทรงเป็น ศีรษะของคริสตจั กร และพระองค์ ทรงเป็น พระผู้ ชว
่ ยให้ รอดของกายนั ้น
24 เหตุ ฉะนั ้ นคร ิสตจักรยอมฟัง พระคริสต์ ฉั นใด ภรรยาก็ ควรยอมฟัง สามี ทุ กประการฉั น
นั ้น 25 ฝ่ายสามีก็จงรักภรรยาของตน เหมือนอย่างที่ พระคริสต์ทรงรักคริสตจักร และทรง
ประทานพระองค์ เองเพื่อคริสตจั กร 26 เพื่อพระองค์ จะได้ ทรงแยกตัง้ ไว้ และชําระคริสตจั
กรน น
ั ้ ให้ บริสุทธิ์โดยการล้างด้วยนํ้า โดยพระวจนะ 27 เพื่อ พระองค์ จะได้ ทรงมอบคริสต
จักรที่ มี สง่า ราศี แด่ พระองค์ เอง ไม่มี จุด ด่างพร้อย ริว้ รอย หรือ มลทิน ใดๆเลย แต่ บริสุทธิ์
ปราศจากตําหนิ 28 เช่นนั ้นแหละ สามีจึงควรจะรักภรรยาของตนเหมือนรักกายของตนเอง
ผู้ ที่ รัก ภรรยาของตนก็ รก
ั ตนเอง 29 เพราะว่า ไม่ มี ผู้ ใดเกลียดชัง เนื้ อ หนั ง ของตนเอง มี แต่
เลี้ยงดู และทะนุ ถนอม เหมือนองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงกระทํา แก่ คริ สตจักร 30 เพราะว่า
เราเป็น อวัยวะแห่ง พระกายของพระองค์ แห่ งเนื้ อ หนั ง ของพระองค์ และแห่ง กระดูก ของ
พระองค์ 31 ‘เพราะเหตุ นี้ ผู้ ชายจะจากบิดามารดาของเขา จะไปผูกพัน อยู่ กับ ภรรยา และ
เขาทัง้ สองจะเป็นเนื้ ออันเดียวกัน� 32 ข้อนี้เป็นข้อลึกลับที่สําคัญมาก แต่ว่าข้าพเจ้าพูดถึง
พระคริสต์ กับ คริสตจั กร 33 ถึงอย่างไรก็ ดี ท่านทุก คนจงต่างก็ รก
ั ภรรยาของตนเหมือนรัก
ตนเอง และภรรยาก็จงยําเกรงสามีของตน
21

6
หน้าที่ของบุตรและบิดามารดา ทาสและนาย
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เอเฟซัส 6:24

1 ฝ่ายบุตรจงนบนอบเชื่อฟังบิดามารดาของตนในองค์พระผู้เป็ นเจ้า

เพราะกระทําอย่าง
นั ้น เป็นการถูก 2 ‘จงให้เกียรติ แก่ บิ ดามารดาของเจ้า� (นี่ เป็น พระบัญญั ติ ข้อ แรกที่ มี พระ
สัญญาไว้ด้วย) 3 ‘เพื่อ เจ้า จะอยูเ่ ย็น เป็นสุข และมี อายุ ยืนนานที่ แผ่ นดิน โลก� 4 ฝ่ายท่าน
ผู้ เป็น บิดาอย่า ยัว่ บุตรของตนให้ เก ิด โทสะ แต่ จงอบรมบุตรด้วยการสัง่ สอนและการตัก
เตือนตามหลัก ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า 5 ฝ่ายพวกทาสจงเชื่อ ฟัง ผู้ ที่ เป็น นายฝ่ายเนื้ อ หนั
งด้วยใจเกรงกลัวจนตัวสัน
่ ด้วยนํ้าใสใจจริงเหมือนกระทําแก่ พระคริสต์ 6 ไม่เหมือนอย่าง
คนที่ ทํา แต่ ต่อ หน้า อย่างคนที่ ทําให้ ชอบใจคน แต่ จงทํา เหมือนอย่างทาสของพระคริสต์
คือ กระทํา ตามชอบพระทัย พระเจ้า ด้วยความเต็มใจ 7 จงปรนนิ บั ติ นายด้วยจิตใจชื่นบาน
เหมือนกับปรนนิ บัติ องค์ พระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่ปรนนิ บัติมนุษย์ 8 เพราะท่านรู อยู
้ ่แล้วว่าผู้ใด
กระทําความดีประการใด ผู้นั ้ นก็จะได้รบ
ั บําเหน็ จอย่างนั ้นจากองค์ พระผู้เป็นเจ้าอีก ไม่ว่า
เขาจะเป็น ทาสหรือ เป็น ไทย 9 ฝ่ายนายจงกระทํา ต่อ ทาสในทํานองเดียวกัน คือ อย่า ขู่ เข ็ญ
เขา เพราะท่านก็ รู แล
้ ้ วว่า นายของท่านทรงประทั บอย ู่ ในสวรรค์ และพระองค์ ไม่ ทรงเลือก
หน้าผู้ใดเลย
ยุทธภัณฑ์ของคริสเตียน

10 พี่ น้ องทัง
้ หลายของข้าพเจ้า

สุดท้ายนี้ ขอท่านจงมีกําลังขึ้นในองค์ พระผู้เป็นเจ้า และ
ในฤทธิ์เดชอัน มหันต์ ของพระองค์ 11 จงสวมยุทธภัณฑ์ ทัง้ ชุด ของพระเจ้า เพื่อ จะต่อ ต้าน
ยุทธอุบายของพญามารได้ 12 เพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้ กับเนื้ อหนั งและเลือดแต่ต่อสู้ กับเทพ
ผู้ครอง ศักดิเทพ เทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชว
ั่
13
ในสถานฟ้าอากาศ เหตุฉะนั ้นจงรับยุทธภัณฑ์ทัง้ ชุดของพระเจ้าไว้ เพื่อท่านจะได้ต่อต้าน
ในวันอันชัว่ ร้ายนั ้นและเมื่อเสร็จแล้วจะยืนมัน
่ ได้ 14 เหตุฉะนั ้นท่านจงยืนมน
ั ่ เอาความจริง
คาดเอว เอาความชอบธรรมเป็น ทับทรวงเครือ
่ งป้อ งกั นอก 15 และเอาข่าวประเสริฐ แห่ง
สันติสุข ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความพรัง่ พร้อมมาสวมเป็นรองเท้า 16 และพร้อมกับสิง่ ทัง้ หมด
นี้ จงเอาความเชื่อเป็นโล่ ด้วยโล่นั้นท่านจะได้ดับลูกศรเพลิงของผู้ชว
ั ่ ร้ายนั ้นเสีย 17 จงเอา
ความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะและจงถือพระแสงของพระวิญญาณ คือพระวจนะ
ของพระเจ้า
จงอธิษฐานโดยพระวิญญาณทุกเวลา

18 จงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่างและจงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลา

ทัง้ นี้ จงระวังตัวด้วย

ความเพียรทุกอย่าง จงอธิษฐานเพื่อวิสุทธิชนทุกคน 19 และอธิษฐานเพื่อข้าพเจ้าด้วย เพื่อ

จะทรงประทานให้ ข้าพเจ้า มี คํา พูด และเกิด ใจกล้า ประกาศถึง ข้อ ลึ กล ับ แห่ง ข่าวประเสริฐ
ได้ 20 เพราะข่าวประเสริฐนี้ เองทําให้ข้าพเจ้าเป็นทูตผู้ต้องติดโซ่อยู่ เพื่อข้าพเจ้าจะเล่าข่าว
ประเสริฐ ด้วยใจกล้า ตามที่ ข้าพเจ้า ควรจะกล่าว 21 แต่ เพื่อ ให้ ท่านได้ รู ้เหตุการณ์ ทัง้ ปวง
ของข้าพเจ้า ว่า ข้าพเจ้า เป็น อยู่อย่างไร ที คิก ัส ซึ่ง เป็น น้ องที่รก
ั และเป็น ผู้ รับ ใช้อัน สัตย์ซ่ ือ
ในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า จะได้ บอกท่านให้ ทราบถึง เหตุ การณ์ ทัง้ ปวง 22 ข้าพเจ้า ให้ ผู้ นี้ ไปหา
ท่าน ก็เพราะเหตุนี้เอง คือให้ท่านได้ทราบถึงเหตุการณ์ ทัง้ ปวงของเรา และเพื่อให้เขาหนุน
นํ้าใจของท่าน 23 ขอให้พวกพี่น้องได้ รบ
ั สันติสุขและความรักโดยความเชื่อมาจากพระเจ้า
24
พระบิดาและจากพระเยซูคริสต์เจ้า ขอพระคุณดํารงอยูก
่ ับบรรดาคนที่รก
ั พระเยซูคริสต์
องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเราด้วยความจริงใจ เอเมน [เขียนถึงชาวเอเฟซัสจากกรุ งโรม และ
ส่งโดยทีคิกัส�
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

ฟีลิปปี

เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้ในปี ค�ศ� 62 ขณะที่ ท่านติดคุกอยู่ที่ กรุ งโรม (1:13; 4:22)
เปาโลมี ความรัก เป็น พิเศษต่อ คริสเตียนที่ เมืองฟี ลิ ป ปี (ซึ่ง อยู่ ในแคว้น มาซิ โดเนี ย� เป็น
เมืองที่ ท่านเคยติด คุก อยู่ กับ สิ ลาส จดหมายฉบั บน ี้ เป็น จดหมายแห่ง ความรัก ที่ มีต ่อ พวก
คริสเตียนเมืองฟีลิปปี เพราะพวกเขาเคยส่งความช่วยเหลือให้แก่เปาโลขณะที่ท่านติดคุก
อยู่ พวกเขาเคยส่งเงินและของใช้ไปให้เปาโลโดยเอปาโฟรดิทัส (4:10, 16-18) โปรดสังเกต
ความรัก ของเปาโลต่อ พวกคริสเตียนที่ นี่ (1:3, 7-8; 2:12; 4:1) เปาโลได้ รบ
ั ประสบการณ์
แห่ งชัยชนะขณะที่ ท่านติด คุ กค ือ มี ความยินดี ในการขัดสนและความหิว กระหาย และมี
ใจชื่นชมยินดี เสมอ เปาโลได้ ขอให้ พวกคริสเตียนที่ เมืองฟี ลิ ป ปี มีน ิสัย เช่น เดีย วกั บท ่าน
ในทุก สถานการณ์ ในจดหมายฉบั บน ี้ พระเจ้า ทรงเปิด เผยผ่านเปาโลเพื่อ ให้เราเห็นว ่า เรา
“กระทําทุกสิง่ ได้โดยพระคริสต์� (ฟป 4:13)
ความรักและความยินดีอน
ั ยิง่ ใหญ่ต่อชาวฟีลิปปี

1 เปาโลและทิโมธี

ผู้รบ
ั ใช้ของพระเยซูคริสต์ เรียน บรรดาวิสุทธิชนในพระเยซูคริสต์ ซึ่ง
อยูใ่ นเมืองฟีลิปปี ทัง้ บรรดาศิษยาภิบาลและผูช่
้ วย 2 ขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้า
พระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์เจ้า จงดํารงอยู่กับท่านเถิด 3 ข้าพเจ้าระลึกถึงท่าน
เมื่อใด ข้าพเจ้าก็ขอบพระคุณพระเจ้าของข้าพเจ้าทุกครัง้ 4 และทุกเวลาที่ข้าพเจ้าอธิษฐาน
เพื่อ ท่านทุก คน ข้าพเจ้า ก็ ทูล ขอด้วยความยินดี 5 เพราะเหตุ ที่ ท่านทัง้ หลายมี ส่วนในข่าว
ประเสริฐด้วยกัน ตัง้ แต่วันแรกมาจนกระทังบ
่ ัดนี้ 6 ข้าพเจ้าแน่ ใจในสิง่ นี้ ว่า พระองค์ผู้ทรง
ตัง้ ต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้ว จะทรงกระทําให้สําเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์ 7 การที่
ข้าพเจ้าคิดอย่างนั ้นเนื่ องด้วยท่านทัง้ หลายก็สมควรแล้ว เพราะว่าข้าพเจ้ามีท่านในใจของ
ข้าพเจ้า ท่านทัง้ หลายได้ รบ
ั ส่วนในพระคุณด้วยกั นกับข้าพเจ้า ในการที่ ข้าพเจ้าถูกจองจํา
และในการกล่าวแก้ และหนุนให้ข่าวประเสริฐนั ้นตั งม
้ ัน
่ คงอยู่ 8 เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็น
พยานของข้าพเจ้า ว่า ข้าพเจ้า เป็น ห่วงท่านทัง้ หลายเพียงไรตามพระทัย เมตตาของพระ
เยซู คริสต์ 9 และข้าพเจ้า อธิษฐานขอให้ ความรัก ของท่านจําเริญ ยิง่ ๆขึ้น ในความรู แ
้ ละใน
10
วิจารณญาณทุก อย่าง เพื่อ ท่านทัง้ หลายจะสังเกตได้ วา่ สิง่ ใดประเสริฐ ที่ สุด และเพื่อ
ท่านจะได้เป็นคนซื่อสัตย์ และไม่เป็นทีติ
่ ได้ จนถึงวันของพระคริสต์ 11 จะได้เป็นผูที
้ ่บริบูรณ์
ด้วยผลของความชอบธรรม ซึ่งเกิดขึ้นโดยพระเยซู คริสต์ เพื่อถวายพระเกียรติ และความ
สรรเสริญแด่พระเจ้า
การเป็นพยานฝ่ายพระคริสต์ของชาวฟีลิปปี
ข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านทราบว่า การทัง้ ปวงที่อุบัติขึ้นกับข้าพเจ้านั ้น
ได้ กล ับ เป็น เหตุ ให้ ข่าวประเสริฐ แผ่ แพร่กว้างออกไป 13 จนการที่ ข้าพเจ้า ถูก พันธนาการ
เพราะพระคริสต์ นั ้น ก็ ปรากฏทัว่ ตลอดกองผู้ คุ มและทัว่ สถานที่ แห่ งอ ่น
ื ๆทัง้ สิน
้ 14 และ
พี่ น้องมากมายในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ที่ ได้ เก ิด ความเชื่ อม ัน
่ เนื่ องด้วยเครือ
่ งพันธนาการทัง้
หลายของข้าพเจ้า และพวกเขาก็ มี ใจกล้า ขึ้ นที ่ จะกล่าวพระวจนะนั ้น โดยปราศจากความ
กลัว 15 ความจริงมีบางคนประกาศพระคริสต์ด้วยจิตใจริษยาและทุ่มเถียงกัน แต่ก็มีคนอื่
12 พีน้
่ องทัง้ หลาย
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16 ฝ่ายหนึ่ งประกาศพระคริสต์ ด้วยการชิงดีชิงเด่ นกัน

นที ่ประกาศด้วยใจหวังดี
ไม่ใช่ด้วย
ความจริงใจ จงใจจะเพิม
่ งพันธนาการของข้าพเจ้า 17 แต่ ฝ่าย
่ ความทุกข์ ยากให้ แก่ เครือ
หนึ่ งประกาศด้วยใจรัก โดยรู แล
้ ้วว่าทรงตัง้ ข้าพเจ้าไว้ป้องกันข่าวประเสริฐนั ้นไว้ 18 ถ้าเช่น
นั ้นจะแปลกอะไร แม้เขาจะประกาศด้วยประการใดก็ ตาม จะเป็นด้วยการแกล้งทําก็ ดี หรื
อด้วยใจจริงก็ดี แต่ เขาก็ ได้ ประกาศพระคริสต์ ในการนี้ ทําให้ข้าพเจ้ามีความยินดี และจะ
มีความชื่นชมยินดี ต่อไปด้วย 19 เพราะข้าพเจ้ารู ว่
้ า โดยคําอธิษฐานของท่าน และโดยการ
ช่วยเหลือ ของพระวิญญาณแห่ง พระเยซู คริสต์ นี้ จะเป็น เหตุ ให้ ข้าพเจ้า รับ การช่วยให้ พ้น
20 เพราะว่า เป็ น ความมุ่งมาดปรารถนาและความหวัง ของข้าพเจ้า ว่า ข้าพเจ้า จะไม่ ได้ รับ
ความละอายใดๆเลย แต่เมื่อก่อนทุกครังม
้ ีใจกล้าเสมอฉั นใด บัดนี้ ก็ขอให้เป็นเช่นเดียวกัน
ฉั นนั ้น พระคริสต์ จะได้ ทรงรับเกียรติ ในร่างกายของข้าพเจ้าเสมอ 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 วิตอยู่ในร่างกาย ข้าพเจ้า ก็ จะทํางานให้เกิด ผล แต่ ข้าพเจ้า บอก
ไม่ได้ว่าจะเลือกฝ่ายไหนดี 23 ข้าพเจ้าลังเลใจอยูใ่ นระหว่างสองฝ่ายนี้ คือว่า ข้าพเจ้ามีความ
ปรารถนาที่จะจากไปเพื่ออยูก
่ ับพระคริสต์ ซึ่งประเสริฐกว่ามากนั ก 24 แต่การที่ข้าพเจ้ายังมี
ชี วิตอยู่ ในร่างกายนี้ ก็ มี ความจําเป็น สําหรับ พวกท่านมากกว่า 25 เมื่อ ข้าพเจ้า แน่ ใจอย่าง
นี้ แล้ว ข้าพเจ้า ก็ ทราบว่า ข้าพเจ้า จะยัง อยู่ และคงอยู่ กั บท ่า นทัง้ หลายเพื่อ ให้ ท่านจําเริญ
ขึ้น และชื่นชมยินดี ในความเชื่อ 26 เพื่อ ความปลาบปลื้ม ของท่านจะมากยิง่ ขึ้น ในพระเยซู
คริสต์ เนื่ องด้วยข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าจะมาหาท่านอีก 27 ขอแต่ เพียงให้ท่านดําเนิ นชีวต
ิ
ให้สมกับข่าวประเสริฐของพระคริสต์ เพื่อว่าแม้ข้าพเจ้าจะมาหาท่านหรือไม่ก็ตาม ข้าพเจ้า
ก็จะได้รู ข่
้ าวของท่านว่า ท่านตังม
้ ัน
่ คงอยู่ เป็นนํ้าหนึ่ งใจเดียวกัน ต่อสู้เหมือนอย่างเป็นคน
เดียวเพื่อความเชื่อแห่งข่าวประเสริฐนั ้น 28 และไม่เกรงกลัวผู้ที่ขัดขวางท่านแต่ประการใด
เลย เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็จะเป็ นที่ประจักษ์ แก่เขาว่า พวกเขาจะถึงซึ่งความพินาศ แต่พวกท่าน
ก็จะถึงซึ่งความรอด และการนั ้นมาจากพระเจ้า 29 เพราะว่าได้ทรงโปรดแก่ท่านเพราะเห็น
แก่พระคริสต์ มิใช่ให้ท่านเชื่อถือในพระองค์เท่านั ้น แต่ให้ท่านทนความทุกข์ยากเพราะเห็น
แก่พระองค์ด้วย 30 คือให้ท่านต้องต่อสู้เช่นเดียวกับที่ท่านได้เห็นข้าพเจ้าต่อสู้ และซึ่งท่าน
ได้ยนว
ิ ่าข้าพเจ้ากําลังสู้อยูในขณะนี
่
้
21

2
คําเตือนให้มีความรัก ความสามัคคีและการถ่อมใจ
เหตุ ฉะนั ้น ถ้า ได้ รบ
ั การเร้าใจประการใดในพระคริสต์ ถ้า มี การหนุน ใจประการใดใน
ความรัก ถ้า มี ส่วนประการใดกับ พระวิญญาณ ถ้า มี การรัก ใคร่ เอ็นดู และเห็น อกเห็นใจ
ประการใด 2 ก็ ขอให้ท่านทําให้ความยินดี ของข้าพเจ้า เต็ม เปี่ ยม ด้วยการมี ความคิ ดอย ่าง
เดียวกัน มี ความรัก อย่างเดียวกัน มี ใจรู ส
้ ึก และคิด พร้อมเพรียงกัน 3 อย่า ทํา สิง่ ใดในทาง
ทุ่ม เถียงกัน หรือ อวดดี แต่ จงมี ใจถ่อมถือว่า คนอื่น ดี กว่า ตัว 4 อย่า ให้ ต่างคนต่างเห็น แก่
ประโยชน์ ของตนฝ่ายเดียว แต่จงเห็นแก่ประโยชน์ ของคนอื่นๆด้วย
1

พระคริสต์เป็นแบบอย่างของเราในการถ่อมใจ
ท่านจงมี น้ําใจอย่างนี้ เหมือนอย่างที่ พระเยซู คริสต์ ทรงมี ด้วย 6 พระองค์ ผู้ ทรงอยู่ ใน
สภาพพระเจ้ามิได้ทรงเห็นว่าการเท่าเทียมกับพระเจ้านั ้นเป็นการแย่งชิงเอาไปเสีย 7 แต่ได้
5
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ทรงกระทําพระองค์เองให้ไม่มชื
ี ่อเสียงใดๆ และทรงรับสภาพอย่างผูรั
้ บใช้ ทรงถือกําเนิ ดใน
ลักษณะของมนุษย์ 8 และเมื่อทรงปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์แล้ว พระองค์ก็ทรงถ่อม
พระองค์ลง ยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณา กระทัง่ ความมรณาที่กางเขน
พระคริสต์ทรงได้รบ
ั การยกขึ้นอย่างสูง

เหตุ ฉะนั ้น พระเจ้า จึง ได้ ทรง ยก พระองค์ ขึ้น อย่าง สูง ที่สุด ด้วย และ ได้ ทรง ประทาน
พระนามเหนื อ นามทัง้ ปวงให้ แก่ พระองค์ 10 เพื่อ ‘หัว เข่า ทุ กห ัว เข่า� ในสวรรค์ ก็ดี ที่ แผ่
นดิน โลกก็ ดี ใต้ พื้น แผ่น ดิน โลกก็ ดี ‘จะต้องคุก กราบลง� นม ัส การในพระนามแห่ง พระ
เยซูนั ้น 11 และเพื่อ ‘ลิน
ิ้ จะยอมรับ� ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า อัน
้ ทุกลน
เป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าพระบิดา
9

คํากําชับให้เป็นดวงสว่างของโลก
เหมือนท่านทัง้ หลายได้ ยอมเชื่อฟังทุกเวลา และไม่ใช่
เมื่อข้าพเจ้าอยู่ด้วยเท่านั ้น แต่เดีย
๋ วนี้ เมื่อข้าพเจ้าไม่อยู่ด้วย ท่านทัง้ หลายจงให้ความรอด
ของตนเกิดผลด้วยความเกรงกลัวตัวสัน
่ 13 เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงกระทํากิจอยูภ
่ ายใน
ท่าน ทัง้ ให้ท่านมีใจปรารถนาและให้ประพฤติตามชอบพระทัยของพระองค์ 14 จงกระทําสิง่
สารพัดโดยปราศจากการบ่นและการทุ่มเถียงกัน 15 เพื่อท่านทัง้ หลายจะปราศจากตําหนิ
และไม่มีความผิด เป็น ‘บุตรที่ปราศจากตําหนิ ของพระเจ้า� ในท่ามกลาง ‘ยุคที่คดโกงและ
วิปลาส� ท่านปรากฏในหมู่ พวกเขาดุจ ดวงสว่างต่างๆในโลก 16 โดยการป่าวประกาศยก
พระวจนะอันมชี
ี วิตไว้อยูเสมอ
่
เพื่อข้าพเจ้าจะได้ชื่นชมยินดีในวันของพระคริสต์ว่า ข้าพเจ้า
ไม่ได้วิง่ เปล่าๆ และไม่ได้ทํางานโดยเปล่าประโยชน์
12 เหตุ ฉะนี้ พวกที่รก
ั ของข้าพเจ้า

เปาโลกล่าวถึงทิโมธีและเอปาโฟรดิทัส

17 แท้จริงถ้าแม้ข้าพเจ้าต้องถวายตัวเป็ นเครือ
่ งบูชา

และเป็นการปรนนิ บัติเพราะความ
เชื่อของท่านทัง้ หลาย ข้าพเจ้ายังจะมีความชื่นชมยินดีด้วยกันกบท
ั ่านทัง้ หลาย 18 ซึ่งท่านก็
ควรจะยินดีและชื่นชมด้วยกันกับข้าพเจ้าด้วยเช่นเดียวกัน 19 แต่ข้าพเจ้าหวังใจในพระเยซู
เจ้าว่า ในไม่ชา้ ข้าพเจ้าจะให้ทิโมธีไปหาพวกท่าน เพื่อข้าพเจ้าจะได้รบ
ั ความชูใจเช่นกันเมื่อ
20
ได้รบ
ั ข่าวของท่าน เพราะว่าข้าพเจ้าไม่มีผูใดที
้
่มีน้าํ ใจเหมือนทิโมธี ซึ่งจะเอาใจใส่ในทุกข์
สุขของท่านอย่างแท้ จริง 21 เพราะว่าคนทัง้ หลายย่อมแสวงหาประโยชน์ ของตนเอง ไม่ ได้
แสวงหาประโยชน์ ของพระเยซู คริสต์ 22 แต่ ท่านก็ รู ถึ
้ ง คุณ ค่า ของทิ โมธีแล ้ วว ่า เขาได้ รับ
ใช้ร่วมกับข้าพเจ้าในการประกาศข่าวประเสริฐ เสมือนบุตรรับใช้บิดา 23 เหตุฉะนั ้นข้าพเจ้า
หวังใจว่า พอจะเห็นได้ วา่ จะเกิดการอย่างไรแก่ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะใช้เขาไปโดยเร็ว 24 แต่
ข้าพเจ้าไว้วางใจในองค์ พระผู้เป็นเจ้าว่า ในไม่ชา้ ข้าพเจ้าเองจะมาหาท่านด้วย 25 ข้าพเจ้า
คิด แล้ วว ่า จะต้องให้เอปาโฟรดิทั สน ้ องชายของข้าพเจ้า ซึ่ง เป็น เพื่อนร่วมงานและเพื่อน
ทหารของข้าพเจ้า และเป็น ผู้นํา ข่าวของพวกท่าน และได้ ปรนนิ บัติ ข้าพเจ้า ในยามขัดสน
มาหาท่านทัง้ หลาย 26 เพราะว่าเขาคิดถึงท่านทุกคน และเป็นทุกข์มากเพราะท่านได้ข่าวว่า
เขาป่วย 27 เขาป่วยจริงๆ ป่วยจนเกือบจะตาย แต่ พระเจ้าทรงพระกรุ ณาโปรดเขา และไม่
ใช่ทรงโปรดเขาคนเดียว แต่ทรงโปรดข้าพเจ้าด้วย เพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ามีความทุกข์ซ้อนทุกข์
28 เหตุ ฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึง รีบ ร้อนใช้ เขาไป หวัง ว่า เมื่อ ท่านทัง
้ หลายได้ เห ็น เขาอีก ท่านจะได้
ชื่นชมยินดี และความทุกข์ของข้าพเจ้าจะเบาบางไปสักหน่ อย 29 เหตุฉะนั ้นท่านจงต้อนรับ
เขาไว้ในองค์ พระผู้เป็นเจ้าด้วยความยินดี ทุกอย่าง และจงนั บถือคนอย่างนี้ 30 ด้วยว่าเขา
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เกือบจะตายเสียแล้วเพราะเห็นแก่การของพระคริสต์ คือได้เสี่ยงชีวต
ิ ของตน เพื่อการปรน
นิ บัติของท่านทัง้ หลายที่บกพร่องต่อข้าพเจ้าอยูน
่ ั ้นจะได้เต็มบริบูรณ์

3
จงระวังผู้สอนเท็จ เปาโลสรุ ปชีวต
ิ ในอดีตของตน
สุดท้ายนี้ พวกพี่ น้องของข้าพเจ้า จงชื่นชมยินดี ในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า การที่ ข้าพเจ้า
เขียนข้อความเหล่า นี้ ถึง ท่านซํ้า อีก ก็ หาเป็นการลําบากแก่ ข้าพเจ้า ไม่ แต่ เป็นการปลอด
ภัย สํา หรับท ่า นทัง้ หลาย 2 จงระวัง พวกสุนัข จงระวัง บรรดาคนที่ ทํา ชัว่ จงระวัง พวกถือ
การเชือดเนื้ อเถือหนั ง 3 เพราะว่าเราทัง้ หลายเป็นพวกถือพิธเข้
ี าสุหนั ต คือเป็นผู้นมัสการ
พระเจ้าด้วยจิตวิญญาณ และชื่นชมยินดี ในพระเยซู คริสต์ และไม่ได้ ไว้ใจในเนื้ อหนั ง 4 ถึง
แม้ว่าข้าพเจ้าเองมีเหตุที่จะไว้ใจในเนื้ อหนั ง ถ้าผู้อ่น
ื คิดว่าเขามีเหตุผลที่จะไว้ใจในเนื้ อหนั ง
5
ข้าพเจ้า ก็ มี มากกว่า เขาเสี ยอ ีก คือ เมื่อ ข้าพเจ้า เกิด มาได้ แปดวันก ็ ได้ เข้า สุหนั ต ข้าพเจ้า
เป็น ชนชาติ อิสราเอล ตระกูล เบนยามิน เป็น ชาติ ฮี บรู เก ิด จากชาวฮีบรู ในด้านพระราช
บัญญัติก็อยู่ในคณะฟาริสี 6 ในด้านความกระตือรือร้นก็ได้ข่มเหงคริสตจักร ในด้านความ
ชอบธรรมซึ่งมีอยูโดยพระราชบั
่
ญญัติ ข้าพเจ้าก็ไม่มีที่ติได้
1

เปาโลยินดีสละทุกสิง่ เพื่อพระคริสต์
แต่ ว่า สิง่ ใดที่ เคยเป็น คุณ ประโยชน์ แก่ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ถือว่า สิง่ นั ้น ไร้ ประโยชน์ แล
้ว เพื่อ เห็น แก่ พระคริสต์ 8 ที่ จร ิง ข้าพเจ้า ถือว่า สิง่ สารพัด ไร้ประโยชน์ เพราะเห็น แก่ ความ
ประเสริฐ แห่ง ความรู ถ
้ ึง พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของข้าพเจ้า เพราะเหตุ พระองค์
ข้าพเจ้าจึงได้ยอมสละสิง่ สารพัด และถือว่าสิง่ เหล่านั ้นเป็นเหมือนหยากเหยื่อ เพื่อข้าพเจ้า
จะได้ พระคริสต์ 9 และจะได้ ปรากฏอยู่ในพระองค์ ไม่มี ความชอบธรรมของข้าพเจ้า เองซึ่ง
ได้ มาโดยพระราชบัญญั ติ แต่ มี มาโดยความเชื่อ ในพระคริสต์ เป็น ความชอบธรรมซึ่ง มา
จากพระเจ้าโดยความเชื่อ
7

จงปรารถนาที่จะเป็นอย่างพระคริสต์
เพื่อ ข้าพเจ้า จะได้ รู ้จัก พระองค์ และฤทธิ์ เดชแห่ง การฟื้ นคืน พระชนม์ ของพระองค์
และร่วมทุกข์ กับ พระองค์ คือ ยอมตัง้ อารมณ์ ตายเหมือนพระองค์ 11 ถ้า โดยวิธีหน ่ง
ึ วิธีใด
12
ข้าพเจ้าก็ จะได้ เป็นขึ้นมาจากความตายด้วย มิใช่ว่าข้าพเจ้าได้ แล้ว หรือสําเร็จแล้ว แต่
ข้าพเจ้ากําลังบากบันม
่ ุ่งไป เพื่อข้าพเจ้าจะได้ฉวยเอาตามอย่างที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงฉวย
ข้าพเจ้า ไว้ เป็น ของพระองค์ แล้ว 13 พี่ น้ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้า ไม่ ถือว่า ข้าพเจ้า ได้ ฉวยไว้ ได้
แล้ว แต่ข้าพเจ้าทําอย่างหนึ่ ง คือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสีย และโน้ มตัวออกไปหาสิง่ ที่อยู่
ข้างหน้า 14 ข้าพเจ้ากําลังบากบันม
่ ุ่งไปสู่หลักชัย เพื่อจะได้รบ
ั รางวัลซึ่งพระเจ้าได้ทรงเรียก
15
จากเบื้องบนให้เราไปรับในพระเยซู คริสต์ เหตุ ฉะนั ้นให้เราซึ่งเป็นผู้ใหญ่แล้วมีใจคิ ดอย
่างนั ้น และถ้าท่านคิดอย่างอื่น พระเจ้าก็จะทรงโปรดสําแดงสิง่ นี้ ให้แก่ท่านด้วย 16 แต่เรา
ได้แค่ไหนแล้ว ก็ให้เราดําเนิ นตรงตามนั ้นต่อไป คือให้เราคิดเห็นอย่างเดียวกัน
10

แบบอย่างที่ดีของเปาโลและศัตรู ของพระคริสต์ (1 คร 11:1)
พี่ น้ องทัง้ หลาย ท่านจงดําเนิ น ตามอย่างข้าพเจ้า และคอยดู คนทัง้ หลายเหล่านั ้ นที ่
ดําเนิ น ตามอย่างเดียวกัน เหมือนท่านทัง้ หลายได้ พวกเราเป็น ตัวอย่าง 18 (เพราะว่า มี คน
หลายคนที่ ประพฤติ ตัว เป็น ศั ตรู ต่อ กางเขนของพระคริสต์ ซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ บอกท่านถึง เรือ
่ ง
19
ของเขาหลายครัง้ แล้ว และบัดนี้ ยัง บอกท่านอี กด ้วยนํ้าตาไหล ปลายทางของคนเหล่า
17

ฟีลิปปี 3:20
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นั ้นคือความพินาศ พระของเขาคือกระเพาะ เขายกความที่ น่าอับอายของเขาขึ้นมาโอ้อวด
เขาสนใจในวัตถุทางโลก)
จงเฝ้ารอการเสด็จกลับมาของพระคริสต์
เรารอคอยพระผู้ชว
่ ยให้รอดซึ่งจะเสด็จมาจากสวรรค์ คือพระ
21
เยซูคริสต์เจ้า พระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงกายอันตํ่าต้อยของเรา ให้เหมือนพระกายอัน
ทรงสง่า ราศี ของพระองค์ ด้วยฤทธานุภาพซึ่ง พระองค์ ทรงสามารถปราบสิง่ สารพัด ลงใต้
อํานาจของพระองค์
20 ฝ่ายเราเป็ นชาวสวรรค์

4

การเตือนสติให้มีใจยินดีและเป็นนํ้าหนึ่ งใจเดียวกัน
เหตุ ฉะนั ้น พี่ น้องทัง้ หลายของข้าพเจ้า ผู้ เป็ นที ่ รัก เป็ นที ่ ปรารถนา เป็ นที ่ ยินดี และ
เป็น มงกุฎ ของข้าพเจ้า พวกที่รก
ั ของข้าพเจ้า จงยืนม น
ั ่ ในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า 2 ข้าพเจ้า ขอ
เตือนนางยู โอเดีย และขอเตือนนางสิ นทิเคให้ มี จิ ตใจปรองดองกัน ในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า
3 ข้าพเจ้า ขอร้องท่านด้วย ผู้ เป็ น เพื่อนร่วมแอกแท้ๆ ของข้าพเจ้า ให้ ท่านช่วยผู้ หญิง เหล่า
นั ้น ผู้ ซึ่ง ได้ ทํางานในข่าวประเสริฐ ด้วยกั นก ับ ข้าพเจ้า และกับ เคลเมด้วย รวมทัง้ คนอื่ นที
่ เป็น เพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้า ซึ่ง ชื่อ ของเขาเหล่านั ้ นม ี อยู่ ในหนั งสือ แห่ง ชีวต
ิ แล้ว 4 จง
ชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลา ข้าพเจ้าขอยํ้าอีกครัง้ ว่า จงชื่นชมยินดีเถิด
1

วิธขจั
ี ดความกระวนกระวาย
จงให้ จิ ตใจที่ ออ
่ นสุภาพของท่านประจั กษ ์ แก่ คนทัง้ ปวง องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงอยู่
ใกล้ แล้ว 6 อย่า ทุกข์ รอ
้ นในสิง่ ใดๆเลย แต่ จงทูล เรือ
่ งความปรารถนาของท่านทุก อย่างต่อ
พระเจ้า ด้วยการอธิษฐาน การวิงวอน กับการขอบพระคุณ 7 แล้วสันติสุขแห่งพระเจ้า ซึ่ง
เกินความเข้าใจทุกอย่าง จะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์
5

จะมีสันติสุขจากพระเจ้าได้อย่างไร
ในที่สุดนี้ สิ่งใดที่จริง สิ่งใดที่น่านั บถือ สิ่งใดที่ยุติธรรม สิ่งใดที่บริสุทธิ์
สิ ่ง ใดที่ น่า รัก สิ ่ง ใดที่ น่า ฟัง คือ ถ้า มี สิ ่ง ใดที่ ลํ้า เลิศ สิ ่ง ใดที่ ควรแก่ การสรรเสริญ ก็ ขอจง
ใคร่ครวญดู สิ ่ง เหล่า นี้ 9 จงกระทํา ทุก สิง่ ที่ ท่านได้ เรียนรู ้ และได้ รบ
ั ไว้ ได้ ยิน และได้ เห ็น ใน
ข้าพเจ้าแล้ว และพระเจ้าแห่งสันติสุขจะทรงสถิตกับท่าน
8 พี่น้ องทัง
้ หลาย

ชัยชนะอันน่าอัศจรรย์ของเปาโล
แต่ ข้าพเจ้า มี ใจชื่นชมยินดี ในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า อย่างยิง่ เพราะว่า ในที่สุด ท่านก็ ได้
ฟื้ นการระลึก ถึง ข้าพเจ้า อีก ท่านคิดถึง ข้าพเจ้า จริงๆ แต่ ยัง หาโอกาสไม่ ได้ 11 ข้าพเจ้า ไม่
ได้ กล ่าวถึง เรือ
่ งความขัดสน เพราะข้าพเจ้า จะมี ฐานะอย่างไรก็ ตาม ข้าพเจ้า ก็ เรียนรู ้แล ้
วท ี่ จะพอใจอยู่ อย่างนั ้น 12 ข้าพเจ้า รู จ
้ ัก ที่ จะเผชิญ กับ ความตกตํ่า และรู จ
้ ัก ที่ จะเผชิญ กับ
ความอุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าที่ไหนหรือในกรณี ใดๆ ข้าพเจ้าได้รบ
ั การสัง่ สอนให้เผชิญกับความ
อิ่ มท ้ องและความอดอยาก ทัง้ ความสมบู รณ ์ พู นสุข และความขัดสน 13 ข้าพเจ้า กระทํา
ทุก สิง่ ได้ โดยพระคริสต์ ผู้ ทรงเสริม กําลัง ข้าพเจ้า 14 ถึง กระนั ้น ท่านทัง้ หลายได้ กระทํา ดี
อยู่ แล้ว ที่ ท่านได้ ร่วมทุกข์ กับ ข้าพเจ้า 15 และพวกท่านชาวฟี ลิ ป ปี ก็ ทราบอยู่ แล ้ วว ่า การ
ประกาศข่าวประเสริฐ ในเวลาเริม
่ แรกนั ้น เมื่อ ข้าพเจ้า ออกไปจากแคว้น มาซิ โดเนี ย ไม่มี
คริสตจักรใดมี ส่วนร่วมกับ ข้าพเจ้า ในการให้ ทานและรับ ทานนั ้น เลย นอกจากพวกท่าน
พวกเดียวเท่านั ้น 16 เพราะเมื่อ ข้าพเจ้า อยู่ ที่ เมืองเธสะโลนิ กา พวกท่านก็ ได้ ฝากของมา
10

ฟีลิปปี 4:17
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ฟีลิปปี 4:23
17 มิใช่ ว่า ข้าพเจ้า ปรารถนาจะได้

ช่วยหลายครัง้ หลายหน สําหรับความขัดสนของข้าพเจ้า
รับ ของให้ แต่ ว่า ข้าพเจ้า อยากให้ ท่านได้ ผลกําไรในบัญชี ของท่านมากขึ้น 18 แต่ ข้าพเจ้า
มี ของสารพัด และมี บริบูรณ์ อยู่ แล้ว ข้าพเจ้า ก็ อม
ิ่ อยู่ เพราะได้ รบ
ั ของซึ่ง เอปาโฟรดิทัส ได้
นํา มาจากพวกท่าน เป็นกลิน
่ งบูชาที่ ทรงโปรดและพอพระทัย ของพระเจ้า
่ หอม เป็น เครือ
19 และพระเจ้า ของข้าพเจ้า จะประทานสิง
่ สารพัด ตามที่ ท่านต้องการนั ้น จากทรัพย์ อั นร ุ่ง
20
เรืองของพระองค์ โดยพระเยซู คริสต์ บัดนี้ ขอให้ สง่า ราศี จงมี แด่ พระเจ้า พระบิดาของ
เราสืบๆไปเป็นนิ ตย์ เอเมน 21 ข้าพเจ้าขอฝากความคิดถึงมายังวิสุทธิชนทุกคนในพระเยซู
คริสต์ พีน้
่ องทัง้ หลายที่อยูกั
่ บข้าพเจ้าก็ฝากความคิดถึงมายังท่าน 22 พวกวิสุทธิชนทัง้ ปวง
ฝากความคิดถึงมายังท่านทัง้ หลาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ พวกข้าราชการของซีซาร์ 23 ขอให้
พระคุณแห่งพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ดํารงอยู่กับท่านทัง้ หลายเถิด เอเมน
[เขียนถึงชาวฟีลิปปีจากกรุ งโรม และส่งโดยเอปาโฟรดิทัส�
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

โคโลสี

เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้ในปี ค�ศ� 62 ขณะที่ ท่านติดคุกอยู่ที่ กรุ งโรม (1:24; 4:18)
ที คิกัสเป็นผู้ส่งจดหมายฉบับนี้ไปถึงชาวโคโลสี (4:7-8) เป็นไปได้ ว่าที คิกัสได้ ส่งจดหมาย
ฉบับนี้และจดหมายถึงชาวเอเฟซัสในช่วงเวลาเดียวกัน และโอเนสิมัสไปกับเขาด้วย (4:9)
เปาโลเขียนจดหมายฉบั บน ี้ เพื่อ แก้ไขปัญหาบางอย่างในคริสตจักรที่ เมืองโคโลสี เช่น
การไหว้ทูตสวรรค์ การตามพิธก
ี รรมต่างๆของมนุษย์ เป็นต้น เปาโลต้องการให้คริสตจักร
ที่เมืองเลาดีเซียอ่านจดหมายฉบับนี้ด้วย (2:1; 4:16) เปาโลทราบถึงปัญหาในคริสตจักรนี้
โดยเอปาฟรัสซึ่งอยู่ในกรุ งโรมในเวลานั ้น (1:7-8) ไม่มีการบันทึกว่าเปาโลเคยไปที่เมืองโค
โลสี แต่ถึงกระนั ้นท่านก็รู จั
้ กคริสเตียนบางคนที่นั ่น ในจดหมายฉบับนี้เปาโลเน้ นถึง ความ
เป็น พระเจ้า และความยิง่ ใหญ่ ของพระคริสต์ ความครบบริบู รณ ์ ของผู้ ที่ เชื่อ ในพระองค์
และหน้าที่ต่างๆของครอบครัว รวมทัง้ นายกับทาสด้วย
คําคํานั บของเปาโลด้วยใจยินดี
เปาโล อัครสาวกของพระเยซู คริสต์ ตามพระประสงค์ ของพระเจ้า และทิ โมธีน้องชาย
ของเรา 2 เรียน วิสุทธิชนและพี่ น้องที่ สัตย์ ซื่อ ในพระคริสต์ ณ เมืองโคโลสี ขอให้พระคุณ
และสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเรา และพระเยซูคริสต์เจ้าดํารงอยู่กับท่านเถิด 3 เรา
ขอบพระคุณ พระเจ้า พระบิดาของพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา เราอธิษฐาน
เพื่อ ท่านทัง้ หลายเสมอ 4 ตัง้ แต่ เราได้ยน
ิ ถึง ความเชื่อ ของท่านในพระเยซู คริสต์ และเรือ
่ ง
ความรัก ซึ่ง ท่านมี ต่อ วิสุทธิชนทัง้ ปวง 5 โดยเหตุ ซึ่ งม ี ความหวังอ ัน สะสมไว้สํา หรับท ่านใน
สวรรค์ซ่ึงเมื่อก่อนท่านเคยได้ยน
ิ มาแล้วในพระวจนะแห่งความจริงของข่าวประเสริฐ 6 ซึ่ง
แผ่แพร่มาถึงท่านดังที่กําลังเกิดผลและทวีข้น
ึ ทัว่ โลก เช่นเดียวกับที่กําลังเป็นอยู่ในตัวท่า
นทัง้ หลายด้วย ตัง้ แต่วันที่ท่านได้ยน
ิ และได้รู จั
้ กพระคุณของพระเจ้าตามความจริง 7 ดังที่
ท่านได้เรียนจากเอปาฟรัสซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานที่รก
ั ของเรา เขาเป็นผูรั
้ บใช้อันสัตย์ซ่ ือของ
8
พระคริสต์เพื่อพวกท่าน ผู้ได้เล่าให้เราฟังถึงความรักที่ท่านมีอยูในพระวิ
่
ญญาณด้วย
1

คําอธิษฐานของเปาโลเพื่อวิสุทธิชนชาวโคโลสี

9 เพราะเหตุนี้พวกเราเหมือนกัน นั บตัง
้ แต่วันที่เราได้ยิน ก็ไม่ได้หยุดในการที่จะอธิษฐาน

ขอเพื่อท่าน และปรารถนาให้ท่านเต็มไปด้วยความรู ถ
้ ึงพระประสงค์ ของพระองค์ ในสรรพ
ปัญญาและในความเข้าใจฝ่ายจิต วิญญาณ 10 เพื่อ ท่านจะได้ ดําเนิ น ชีวต
ิ อย่างสมควรต่อ
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตามบรรดาความชอบ ให้ เก ิด ผลในการดี ทุก อย่าง และจําเริญ ขึ้น ใน
ความรู ถ
้ ึง พระเจ้า 11 มี กําลัง มากขึ้น ทุก อย่างโดยฤทธิเ์ ดชแห่ง สง่า ราศี ของพระองค์ ให้ มี
บรรดาความเพียร และความอดทนไว้ นานด้วยความยินดี 12 ให้ ขอบพระคุณ พระบิดา ผู้
ทรงทําให้ เราทัง้ หลายสมกั บท ี่ จะเข้ าส่วนได้ รบ
ั มรดกด้วยกั นก ับวิ สุทธิ ชนในความสว่าง
13 พระองค์ ได้ ทรงช่วยเราให้ พ้น จากอํานาจของความมืด และได้ ทรงย้ายเรามาตัง
้ ไว้ ใน
อาณาจักรแห่ง พระบุตรที่รก
ั ของพระองค์ 14 ในพระบุตรนั ้น เราจึง ได้ รบ
ั การไถ่ โดยพระ
โลหิตของพระองค์ คือเป็นการทรงโปรดยกบาปทัง้ หลายของเรา
พระคริสต์ทรงเป็นศีรษะของคริสตจักร
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15 พระองค์ ทรงเป็ นพระฉายของพระเจ้า

ผู้ซึ่งไม่ประจักษ์ แก่ตา ทรงเป็นบุตรหัวปี เหนื อ
สรรพสิง่ ทัง้ ปวง 16 เพราะว่าโดยพระองค์ สรรพสิง่ ได้ ถู กสร้างขึ้น ทัง้ ในท้องฟ้าและที่ แผ่น
ดินโลก สิ่งซึ่งประจักษ์แก่ตาและซึ่งไม่ประจักษ์ แก่ตา ไม่ว่าจะเป็นเทวบัลลังก์ หรือเป็นเท
พอาณาจั กร หรือ เป็น เทพผู้ ครอง หรือ ศั กด ิ เทพ สรรพสิง่ ทัง้ สิน
้ ถูก สร้างขึ้น โดยพระองค์
17
และเพื่อ พระองค์ พระองค์ ทรงดํารงอยู่ ก่อนสรรพสิง่ ทัง้ ปวง และสรรพสิง่ ทัง้ ปวงเป็น
ระเบียบอยู่ โดยพระองค์ 18 พระองค์ ทรงเป็น ศีรษะของกายคือ คริสตจั กร พระองค์ ทรงเป็
นที ่ เริม
่ ต้น เป็น บุตรหัวปี ที่ ทรงเป็น ขึ้น มาจากความตาย เพื่อ พระองค์ จะได้ ทรงเป็น เอกใน
สรรพสิง่ ทัง้ ปวง 19 ด้วยว่า เป็ นที ่ ชอบพระทัย พระบิดาที่ จะให้ ความบริบู รณ ์ ทัง้ สิ้ นม ี อยู่ ใน
พระองค์
พระคริสต์ทําให้เกิดสันติภาพและการคืนดี
และโดยพระองค์ นั้น ให้สิ ่ง สารพัด กลับ คืนดี กับ พระองค์ เอง โดยพระองค์ นั้น ข้าพเจ้า
พูดได้ว่า ไม่ว่าสิง่ นั ้นจะอยูใ่ นแผ่นดินโลกหรือในท้องฟ้า พระองค์ทรงทําให้มีสันติภาพโดย
พระโลหิตแห่งกางเขนของพระองค์ 21 และพวกท่านซึ่งเมื่อก่อนนี้ ไม่ถูกกันและเป็นศัตรูใน
ใจด้วยการชัว่ ต่างๆ บัดนี้ พระองค์ทรงโปรดให้คืนดีกับพระองค์ 22 โดยความตายแห่งพระ
กายเนื้ อ หนั ง ของพระองค์ เพื่อ จะได้ ถวายท่านให้เป็น ผู้ บริสุทธิ์ ไร้ตําหนิ และไร้ข้อ กล่าวหา
ในสายพระเนตรของพระองค์ 23 คือถ้าท่านดํารงและตังม
้ น
ั ่ อยูใ่ นความเชื่อ และไม่โยกย้าย
ไปจากความหวังในข่าวประเสริฐซึ่งท่านได้ยน
ิ แล้ว และที่ ได้ ประกาศแล้วแก่ มนุษย์ทุกคน
ที่อยูใต้
่ ฟ้า ซึ่งข้าพเจ้าเปาโลเป็นผู้รับใช้ในการนั ้น
20

พระคริสต์สถิตอยูภายใน
่

24 บัดนี้ ข้าพเจ้ามีความยินดี ในการที่ ได้ รับความทุกข์ยากเพื่อท่าน

ส่วนการทนทุกข์ของ
พระคริสต์ ที่ ยังขาดอยู่นั ้น ข้าพเจ้าก็ รบ
ั ทนจนสําเร็จในเนื้ อหนั งของข้าพเจ้าเพราะเห็นแก่
พระกายของพระองค์คือคริสตจักร 25 ข้าพเจ้าได้ถูกตัง้ ให้เป็นผู้รับใช้ตามที่พระเจ้าได้ทรง
โปรดมอบภาระให้ข้าพเจ้า เพื่อ ท่าน เพื่อ จะให้พระวจนะของพระเจ้า สําเร็จ 26 คือ ข้อ ความ
ลึ กลับซึ่งซ่อนเร้นอยู่หลายยุคและหลายชัว่ อายุ นั ้น แต่ บัดนี้ ได้ ทรงโปรดให้เป็ นที ่ประจักษ์
แก่ว ิ สุทธิ ชนของพระองค์ แล้ว 27 พระเจ้า ทรงชอบพระทัย ที่ จะสําแดงให้ คนต่างชาติ รู ้ว่า
อะไรเป็น ความมัง่ คัง่ ของสง่า ราศี แห่ งข้อ ลึ กล ั บน ี้ คือ ที่ พระคริสต์ ทรงสถิต ในท่า นอันเป็
นที ่หวังแห่งสง่าราศี 28 พระองค์ นั ้นแหละเราประกาศอยู่ โดยเตือนสติ ทุ กคนและสัง่ สอน
ทุก คนโดยใช้ สติ ปัญญาทุก อย่าง เพื่อ เราจะได้ ถวายทุก คนให้ เป็น ผู้ใหญ่ แล ้ว ในพระเยซู
คริสต์ 29 เพราะเหตุ นั้น ข้าพเจ้า จึง กระทํา การงานด้วย โดยความอุตสาหะตามการกระทํา
ของพระองค์ผู้ทรงออกฤทธิก
์ ระทําอยูใ่ นตัวข้าพเจ้า

2
พระคริสต์เป็นคลังแห่งปัญญาและความรู ทั
้ ง้ ปวง
ข้าพเจ้าสู้อุตส่าห์มากเพียงไรเพื่อท่าน เพื่อชาวเมืองเลา
ดี เซ ีย และเพื่อ คนทัง้ ปวงที่ ยงั ไม่ เห ็น หน้า ของข้าพเจ้า ในฝ่ายเนื้ อ หนั ง 2 เพื่อ เขาจะได้ รบ
ั
ความชูใจ และเข้าติดสนิ ทกันในความรัก และมัน
่ ใจในความอุดมสมบูรณ์แห่งความเข้าใจ
และเข้า ในความรู ค
้ วามลึ กล ับ ของพระเจ้า และของพระบิดาและของพระคริสต์ 3 ซึ่ง คลัง
สติ ปัญญาและความรู ทุ
้ กอย่างทรงปิด ซ่อนไว้ในพระองค์ 4 ข้าพเจ้า กล่าวเช่น นี้ เพื่ อม ิ ให้ผู้
ใดล่อลวงท่านด้วยคําชักชวนอันน่าฟัง 5 เพราะถึงแม้วา่ ตัวของข้าพเจ้าไม่อยูกั
่ บท่าน แต่ใจ
1 เพราะข้าพเจ้าใคร่ให้ท่านรู ว่
้ า
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ของข้าพเจ้ายังอยู่กับท่าน และมีความชื่นชมยินดี ที่ ได้ เห็นท่านอยู่กันอย่างเรียบร้อย และ
เห็น ความเชื่ อม น
ั ่ คงของท่านในพระคริสต์ 6 เหตุ ฉะนั ้น ตามที่ ท่านได้ ต้อนรับ เอาพระเยซู
คริสต์ เจ้ ามาแล้ว อย่างไร ก็ ให้ ดําเนิ น ชีวต
ิ ในพระองค์ อย่างนั ้น ต่อ ไป 7 โดยท่านได้ ถู กวาง
รากลงไว้แล้ว และถูกกอ
่ ร่างสร้างขึ้นในพระองค์ให้สมบูรณ์ และถูกตัง้ ให้มัน
่ คงอยูใ่ นความ
เชื่อตามที่ท่านได้รบ
ั การสอนมาแล้วนน
ั ้ จึงเต็มล้นด้วยการขอบพระคุณอยูใ่ นนั ้น
จงหลีกเลี่ยงธรรมเนี ยมต่างๆและปรัชญาของมนุษย์
จง ระวัง ให้ ดี เกรง ว่า จะ มี ผู้ ใด ทําให้ ท่าน ตก เป็น เหยื่ อด ้วย หลัก ปรัชญา และ ด้วย คํา
ล่อลวงอัน ไม่ มี สาระ ตามธรรมเนี ยมของมนุษย์ ตามหลัก การต่างๆที่ เป็น ของโลก ไม่ใช่
ตามพระคริสต์ 9 เพราะว่าในพระองค์ นั้นสภาพของพระเจ้าดํารงอยู่อย่างบริบูรณ์ 10 และ
ท่านได้ความครบบริบูรณ์ในพระองค์ ผู้เป็นศีรษะแห่งปวงเทพผู้ครองและศักดิเทพ
8

บัพติศมาคือความตายและการฟื้ นขึ้น
ใน พระองค์ นั ้น ท่าน ได้ รับ เข้า สุ หน ัต ซึ่ง เป็นการ เข้า สุ หน ัต ที่ มื อมนุษย์ มิได้ กระทํา
โดยที่ ท่านได้ สละกายแห่ง ความบาปของเนื้ อ หนั ง เสีย โดยการเข้า สุ หน ัต แห่ง พระคริสต์
12 ได้ ถู กฝังไว้กับพระองค์ ในบัพติศมา ซึ่งท่านได้ เป็ นขึ้นมากับพระองค์ ด้วย โดยความเชื่อ
ในการกระทําของพระเจ้า ผูได้
้ ทรงบันดาลให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย 13 และท่าน
ที่ ตายแล้วด้วยความบาปทัง้ หลายของท่านและด้วยเหตุที่ เนื้ อหนั งของท่านมิได้เข้าสุหนั ต
พระองค์ได้ทรงให้ท่านมีชีวิตด้วยกันกับพระองค์และทรงโปรดยกโทษการละเมิดทัง้ หลาย
ของท่าน
11

พระราชบัญญัติแห่งพิธต
ี ่างๆถูกตรึงไว้ที่กางเขนนั ้น
พระองค์ ทรงลบกรมธรรม์ ในข้ อบ ัญญั ติ ต่างๆที่ ต่อ ต้านเราอยู่ ซึ่ง ขัด ขวางเราและได้
ทรงหยิบ เอาไปเสีย ให้พ้น โดยทรงตรึง ไว้ที่ กางเขนของพระองค์ 15 พระองค์ ทรงปลดเทพ
ผู้ ครองและศั กด ิ เทพเสีย พระองค์ ได้ ทรงประจานเขาและชนะเขาโดยกางเขนนั ้น 16 เหตุ
ฉะนั ้นอย่าให้ผู้ใดพิพากษาปรักปรําท่านในเรือ
่ งการกินการดื่ม ในเรือ
่ งการถือเทศกาล วัน
ต้นเดือน หรือวันสะบาโต 17 สิ่งเหล่านี้ เป็นเพียงเงาของเหตุการณ์ ที่จะมีมาในภายหลัง แต่
กายนั ้นเป็นของพระคริสต์
14

จงหลีกเลี่ยงหลักการฝ่ายโลก

18 อย่า ให้ผู้ ใดโกงบําเหน็ จ ของท่านด้วยการจงใจถ่อมตัว ลงและกราบไหว้ทูต สวรรค์

ใฝ่
ฝันในสิง่ เหล่านั ้ นที ่เขาไม่ได้ เห็น ผยองขึ้นเปล่าๆตามความคิดของเนื้ อหนั ง 19 และไม่ได้ ยึ
ดมัน
่ ในพระองค์ผู้ทรงเป็นศีรษะ ศีรษะนั ้นเป็นเหตุให้กายทัง้ หมดได้รบ
ั การบํารุ งเลี้ยงและ
ติดต่อกันด้วยข้อและเอ็นต่างๆ จึงได้เจริญขึ้นตามที่พระเจ้าทรงโปรดให้เจริญขึ้นนั ้น 20 ถ้า
ท่านตายกับ พระคริสต์ พ้น จากหลัก การต่างๆที่ เป็น ของโลกแล้ว เหตุ ไฉนท่านจึ งม ี ชี วิตอ
ยู่เหมือนกับ ว่า ท่านยัง อยู่ ฝ่ายโลก ยอมอยู่ใต้ กฎต่างๆ 21 (เช่น “อย่า แตะต้อง� “อย่า ชิม�
“อย่าเอามือหยิบ� 22 ซึ่งทัง้ หมดจะพินาศเมื่อทําดังนั ้น� อันเป็นหลักธรรมและคําสอนของ
มนุษย์ 23 จริงอยู่สิ่งเหล่านี้ ดูท่าทีมีปัญญา คือการเต็มใจนมัสการ การถ่อมตัวลง และการ
ทรมานกาย แต่ไม่มีประโยชน์ อะไรในการต่อสู้กับความต้องการของเนื้ อหนั ง

3
จงแสวงหาสิง่ ที่อยูเบื
่ ้องบน
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ถ้า ท่านรับ การทรงชุบ ให้ เป็น ขึ้น มาด้วยกั นก ับ พระคริสต์ แล้ว ก็ จงแสวงหาสิง่ ซึ่ง อยู่
เบื้องบนในที่ ซ่ึง พระคริสต์ ทรงประทับ ข้างขวาพระหัตถ์ ของพระเจ้า 2 จงฝัง ความคิด ของ
ท่านไว้ กับ สิง่ ทัง้ หลายที่ อยู่ เบื้องบน ไม่ใช่ กับ สิง่ ทัง้ หลายซึ่ง อยู่ ที่ แผ่ นดิน โลก 3 เพราะว่า
ท่านได้ ตายแล้ว และชีวต
ิ ของท่านซ่อนไว้ กับ พระคริสต์ ในพระเจ้า 4 เมื่อ พระคริสต์ ผู้ ทรง
เป็นชีวต
ิ ของเราจะทรงปรากฏ ขณะนั ้นท่านก็จะปรากฏพร้อมกับพระองค์ในสง่าราศีด้วย
1

จงสวมมนุษย์ใหม่ทุกวัน
5 เหตุฉะนั ้นจงประหารอวัยวะของท่านซึ่งอยูฝ
่ ่ายโลกนี้

คือการล่วงประเวณี การโสโครก
ราคะตัณหา ความปรารถนาชัว่ และความโลภ ซึ่งเป็นการนั บถือรู ปเคารพ 6 เพราะสิง่ เหล่า
นี้ พระอาชญาของพระเจ้า ก็ ลงมาแก่ บุ ตรแห่ง การไม่ เชื่อ ฟัง 7 ครัง้ หนึ่ ง ท่านเคยดําเนิ น
ตามสิง่ เหล่า นี้ ด้วย ครัง้ เมื่อ ท่านยัง ดํารงชีวต
ิ อยู่กับ สิง่ เหล่า นี้ 8 แต่ บัดนี้ สารพัด สิง่ เหล่า นี้
ท่านจงเปลื้องทิง้ เสียด้วย คือความโกรธ ความขัดเคือง การคิดปองร้าย การหมิน
่ ประมาท
คําพูดหยาบโลนจากปากของท่าน 9 อย่าพู ดมุสาต่ อกันเพราะว่าท่านได้ ถอดทิง้ มนุษย์เก่า
กับการปฏิ บัติ ของมนุษย์นั้นเสียแล้ว 10 และได้ สวมมนุษย์ใหม่ ที่ กําลังทรงสร้างขึ้นใหม่ ใน
ความรู ต
้ ามแบบพระฉายของพระองค์ ผู้ได้ ทรงสร้างขึ้นนั ้น 11 อย่างนี้ ไม่เป็นพวกกรีกหรือ
พวกยิว ไม่ เป็น ผู้ ที่ เข ้าสุ หน ัต หรือ ไม่ ได้ เข้า สุหนั ต พวกคนต่างชาติ หรือ ชาวสิ เธีย ทาสหรือ
ไทยก็ ไม่ เป็น แต่ ว่า พระคริสต์ ทรงเป็น สารพัด และทรงดํารงอยู่ในสารพัด 12 เหตุ ฉะนั ้น ใน
ฐานะที่เป็นพวกซึ่งพระเจ้าทรงเลือกไว้ เป็นพวกที่บริสุทธิและเป็
นพวกที่ทรงรัก จงสวมใจ
์
เมตตา ใจปรานี ใจถ่ อม ใจอ่อนสุ ภาพ ใจอดทนไว้นาน 13 จงผ่อนหนั ก ผ่อนเบาซึ่ งก ัน และ
กัน และถ้า แม้วา่ ผู้ ใดมี เรือ
่ งราวต่ อก ั นก ็ จงยกโทษให้ กัน และกัน พระคริสต์ ได้ ทรงโปรด
ยกโทษให้ท่านฉั นใด ท่านจงกระทําอย่างนั ้นเหมือนกัน 14 แล้วจงสวมความรักทับสิง่ เหล่า
นี้ ทัง้ หมด เพราะความรัก ย่อมผูกพัน ทุก สิง่ ไว้ให้ถึง ซึ่ง ความสมบู รณ ์ 15 และจงให้สันติ สุข
แห่ง พระเจ้า ครอบครองอยู่ ในใจของท่านทัง้ หลาย ในสันติ สุ ขน ั ้นทรงเรียกท่านทัง้ หลาย
ไว้ให้ เป็น กายอันเดี ยวด ้วย และท่านทัง้ หลายจงขอบพระคุ ณ 16 จงให้ พระวาทะของพระ
คริสต์ ดํารงอยู่ ในตั วท ่า นอย่า งบริบู รณ ์ ด้วยปัญญาทัง้ สิน
้ จงสัง่ สอนและเตือนสติ กัน ด้วย
เพลงสดุ ดี เพลงสรรเสริญ และเพลงฝ่ายจิต วิญญาณด้วย จงร้องเพลงด้วยพระคุณ จาก
ใจของท่านถวายองค์ พระผู้เป็นเจ้า 17 และเมื่อท่านจะกระทําสิง่ ใดด้วยวาจาหรือด้วยการ
ประพฤติ ก็ตาม จงกระทํา ทุก สิง่ ในพระนามของพระเยซู เจ้ าและขอบพระคุณ พระเจ้า พระ
บิดาโดยพระองค์นั ้น
หน้าที่ต่อครอบครัว และทาสกับนาย

18 ฝ่ายภรรยาจงยอมฟังสามีของตน ซึ่งเป็ นการสมควรในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า 19 ฝ่ายสามี

ก็จงรักภรรยาของตนและอย่ามีใจขมขื่นต่อนาง 20 ฝ่ายบุตรทัง้ หลายจงเชื่อฟังบิดามารดา
ของตนทุกอย่าง เพราะการนี้ เป็นที่ชอบพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้า 21 ฝ่ายบิดาก็อย่ายัว่
บุตรของตนให้ ขัดเคืองใจ เกรงว่า เขาจะท้อใจ 22 ฝ่ายพวกทาสจงเชื่อ ฟัง ผู้ ที่ เป็น นายของ
ตนตามเนื้ อ หนั ง ทุก อย่าง ไม่ใช่ ตามอย่างคนที่ ทํา แต่ ต่อ หน้า อย่างคนประจบสอพลอ แต่
ทํา ด้วยนํ้า ใสใจจริงด ้วยความเกรงกลัว พระเจ้า 23 ไม่ ว่า ท่านจะทํา สิง่ ใดก็ จงทํา ด้วยความ
เต็มใจ เหมือนกระทําถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่เหมือนกระทําแก่มนุษย์ 24 ด้วยรู แล
้ ้วว
่าท่านจะได้รบ
ั มรดกจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นบําเหน็ จเพราะท่านปรนนิ บัติพระคริสต์เจ้า
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อยู่ ส่วนผู้ ที่ ทําความผิ ดก ็ จะได้ รบ
ั ผลตามความผิด ที่ เขาได้ ทํา นั ้น และไม่ มี การทรงเห็น
แก่หน้าผู้ใดเลย
25

4

1 ฝ่ายนายก็จงทําแก่เหล่าทาสของตนตามความยุติธรรมและสมํ่าเสมอกัน

ว่าท่านก็มีนายองค์หน่งึ ในสวรรค์ด้วย

เพราะท่านรู ้

หน้าที่ของคริสเตียน
จง ขะมักเขม้น ใน การ อธิษฐาน จง เฝ้า ระวัง อยู่ ใน การ นั ้น ด้วย ขอบ พระ คุ ณ 3 และ
อธิษฐานเผื่อ เราด้วย เพื่อ พระเจ้า จะได้ ทรงโปรดเปิด ประตู ไว้ ให้ เราสําหรับ พระวาทะนั ้น
ให้เรากล่าวความลึกลับของพระคริสต์ ที่ข้าพเจ้าถูกจองจําอยู่ก็เพราะเหตุนี้ 4 เพื่อข้าพเจ้า
จะได้ กล ่าวชีแ
้ จงข้อความตามสมควรที่ ข้าพเจ้า ควรจะกล่าวนั ้น 5 จงดําเนิ น ชี วิตก ับ คน
ภายนอกด้วยใช้ สติ ปัญญา จงฉวยโอกาส 6 จงให้ วาจาของท่านประกอบด้วยเมตตาคุณ
เสมอ ปรุ งด้วยเกลือให้มีรส เพื่อท่านจะได้รู ว่้ าควรตอบทุกคนอย่างไร
2

ครอบครัวแห่งความเชื่อในกรุ งโรม
ผูเป็
้ นน้ องชายที่รัก และเป็นผูรั
้ บใช้ที่สัตย์ซ่ือ และเป็นเพื่อนร่วมงานกับข้าพเจ้า
ในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า จะบอกให้ท่า นทราบถึง เหตุ การณ์ ทัง้ ปวงของข้าพเจ้า 8 ข้าพเจ้า ใช้
ผู้ นี้ ไปหาท่านก็ เพราะเหตุ นี้ เอง คือ ให้ เขาทราบถึง ความเป็น อยู่ ของท่าน และเพื่อ ให้ เขา
หนุน นํ้าใจของท่าน 9 ให้โอเนสิ มัส ผู้ เป็น น้ องชายที่รก
ั และสัตย์ ซื่อ ซึ่ง เป็น คนหนึ่ ง ในพวก
ท่านไปด้วย เขาทัง้ สองจะเล่าให้ท่านทราบถึงเหตุ การณ์ ทัง้ ปวงที่ นี่ 10 อาริสทารคัส เพื่อน
ร่วมในการถูก จองจํา กับ ข้าพเจ้า และมาระโก ลูกชายของน้ องสาวบารนาบัส ฝากความ
คิดถึงมายังท่านทัง้ หลาย (ท่านก็ได้รับคําสัง่ ถึงเรือ
่ งมาระโกแล้ วว่า ถ้าเขามาหาท่าน ก็จง
รับรองเขา� 11 และเยซูซ่งม
ึ ีช่ออ
ี า ยุสทัส ก็เช่นกัน ซึ่งอยูใ่ นคณะที่เข้าสุหนั ต จําเพาะคน
ื กว่
เหล่านี้ เท่านั ้นเป็นเพื่อนร่วมการกับข้าพเจ้าในอาณาจักรของพระเจ้า ซึ่งเป็ นที่หนุนใจของ
ข้าพเจ้า 12 เอปาฟรัส คนหนึ่ งในพวกท่านและเป็นผู้รับใช้ของพระคริสต์ ฝากความคิดถึง
มายัง ท่าน ด้วยเขาสู้ อธิษฐานเผื่อ ท่านอยู่ เสมอ หวัง จะให้ ท่านเจริญ เป็น ผู้ ใหญ่ และบริบู
รณ ์ ในการซึ่ง ชอบพระทัย ของพระเจ้า ทุก สิง่ 13 ข้าพเจ้า เป็น พยานให้ เขาว่า เขาตรากตรํา
ทํางานมากเพื่อ ท่านและเพื่อ คนที่ อยู่ ในเมืองเลาดี เซ ีย และเพื่อ คนที่ อยู่ ในเมืองฮิ เอรา
บุ รี 14 ลูก าแพทย์ ที่ รักก ับเดมาสฝากความคิดถึง มายัง พวกท่าน 15 ขอฝากความคิดถึง
มายัง พวกพี่ น้องที่ อยู่ในเมืองเลาดี เซ ี ยก ั บน ิมฟัส และคริสตจักรที่ อยู่ในเรือนของเขาด้วย
16 และเมื่อพวกท่านได้อา
่ นจดหมายฉบับนี้แล้ว จงส่งไปให้อา่ นในคริสตจักรที่อยู่เมืองเลา
ดี เซ ีย ด้วย และจดหมายที่มาจากเมืองเลาดี เซ ียฉบั บน ัน
้ ท่านก็ จงอ่านด้วย 17 และจงบอ
กอารคิปปั สว ่า “การรับ ใช้ซึ่ง ท่านได้ รบ
ั ในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า นั ้น จงระวัง กระทํา ให้สําเร็จ �
18 คํา แสดงความคิดถึง นี้ เป็ น ลายมือ ของข้าพเจ้า เปาโล ขอท่านจงระลึก ถึง โซ่ ตรวนของ
ข้าพเจ้า ขอให้ พระคุณ ดํา รงอยู่ กั บท ่านด้วยเถิด เอเมน [เข ียนจากกรุ ง โรมถึง ชาวโคโลสี
และส่งโดยทีคิกัสและโอเนสิมัส�
7 ทีคิกัส

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 เมือง
เธสะโลนิ กาก ็ รู จั
้ ก ท่านทัง้ สามนี้ ด้วย (1:1) เปาโลเป็น ผู้ ก่อ ตัง้ คริสตจักรที่ เมืองเธสะโลนิ
กา (กจ 17:1-10) เรารู ไม่
้ มากเกี่ยวกับการประกาศของเปาโลในเมือง เธสะโลนิ กา แต่เรา
ทราบจากกิจการ 17:2 ว่าเปาโลได้ประกาศอยู่ที่ นั ่นเป็นเวลาไม่น้ อยกว่า 3 สัปดาห์ หรือ 3
วัน สะบาโต จดหมายสองฉบั บน ี้ (1 และ 2 เธสะโลนิ กา) ดู เหมือนว่า เป็น จดหมายฉบับ
แรกๆของเปาโลมีเหตุผลบางอย่างที่ทําให้เราเชื่อว่าจดหมายสองฉบับนเข
ี้ ียนขึ้นในเวลาไม่
ห่างกัน เท่าไร และเขียนขึ้น ขณะที่ เปาโล สิ ลาสและทิ โมธี ยัง อยู่ ที่ เมืองโคริน ธ์ (กจ 18:5)
และเป็นเวลาที่เปาโลพึ่งออกมาจากเมืองเธสะโลนิ กานน
ั ่ เอง
ในขณะที่ เปาโลอยู่ ที่ เมืองเธสะโลนิ กาไม่ นานเท่าไร ก็ มี ฝูง ชนชุ มนุ มกัน ข่มขู่ ท่าน และ
ท่านได้ หนี ไป (กจ 17:1-9) แต่ หลัง จากนั ้นเปาโลได้ ส่ง สิ ลาสและทิ โมธี ให้กลับไปที่ นั่นอีก
(3:1-2) และคริสตจักรที่ดีก็ได้เกิดขึ้น
เป้าหมายของจดหมายฉบับนี้ก็คือ เพื่อให้พวกคริสเตียนนี้ ได้เข้าใจถึงความจริงของการ
เสด็จกลับมาครัง้ ที่สองของพระเยซูและเพื่อหนุนใจเขาให้มีการดําเนิ นชีวต
ิ อย่างบริสุทธิ์
โปรด สังเกต ว่า ใน ตอน สุดท้าย ของ แต่ละ บท ได้ พู ด ถึง การ เสด็จ กลับ มา ของ พระ เยซู
(1:9-10; 2:19-20; 3:13; 4:14-18; 5:23)

แบบอย่างที่ดีของคริสเตียนชาวเธสะโลนิ กา
สิ ลวานั ส และทิ โมธี เรียน คริสตจักรของชาวเมืองเธสะโลนิ กา ในพระเจ้าพระ
บิดาและพระเยซูคริสต์เจ้า ขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจาก
พระเยซู คริสต์ เจ้า ดํารงอยู่ กั บท ่า นทัง้ หลายเถิด 2 เราขอบพระคุณ พระเจ้า เพราะท่านทัง้
หลายเสมอ และเมื่ออธิษฐานเราก็เอ่ยถึงท่าน 3 ในสายพระเนตรของพระเจ้าและพระบิดา
ของเรา เราระลึกถึงอย่างไม่หยุดหย่อนในกิจการที่เกิดจากความเชื่อของท่าน และการงาน
ที่เนื่ องมาจากความรัก และความพากเพียรซึ่งเกิดจากความหวังในพระเยซูคริสต์องค์พระ
ผู้ เป็น เจ้าของเรา 4 พี่ น้ องทัง้ หลาย ผู้ เป็ นที ่ รัก เราทราบแน่ ว่า พระเจ้า ได้ ทรงสรรท่านทัง้
หลายไว้แล้ว 5 เพราะข่าวประเสริฐของเรามิ ได้ มาถึงท่านด้วยถ้อยคําเท่านั ้น แต่ ด้วยฤทธิ์
เดช และด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และด้วยความไว้ใจอันเต็มเปี่ ยม ตามที่ ท่านทัง้ หลายรู ้
อยู่แล้วว่า เราเป็นคนอย่างไรในหมู่ พวกท่านเพราะเห็นแก่ ท่าน 6 และท่านก็ ทําตามอย่าง
ของเรา และขององค์พระผู้เป็นเจ้า โดยที่ท่านได้รบ
ั ถ้อยคํานั ้นด้วยความยากลําบากเป็ นอ
ันมาก พร้อมด้วยความยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์ 7 เพราะเหตุนั้นท่านจึงเป็นแบบอย่าง
แก่ ทุกคนที่ เชื่อแล้วในแคว้นมาซิ โดเนี ยและแคว้นอาคายา 8 เพราะว่าพระวจนะขององค์
พระผู้เป็นเจ้าได้เลื่องลือออกไปจากพวกท่าน ไม่ใช่แต่ในแคว้นมาซิโดเนี ยและแคว้นอาคา
ยาเท่านั ้น แต่ ความเชื่อ ของท่านในพระเจ้า ได้ เลื่องลือ ไปทุก แห่ง หน จนเราไม่ จําเป็น ต้อง
พูดอะไรอีก 9 เพราะคนเหล่านั ้นก็ได้รายงานเกี่ยวกับเราว่า ที่เราได้เข้ามาหาท่านทัง้ หลาย
นั ้น เป็น อย่างไร และกล่าวถึง การที่ ท่านได้ ละทิง้ รู ป เคารพและหัน มาหาพระเจ้า เพื่อ รับ ใช้
พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยูและเที
่
่ยงแท้ 10 และรอคอยพระบุตรของพระองค์จากสวรรค์ ซึ่ง
1 เปาโล

1 เธสะโลนิ กา 2:1
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พระองค์ทรงให้เป็นขึ้นมาจากความตาย คือพระเยซูผู้ทรงช่วยให้เราพ้นจากพระอาชญาที่
จะมีมาภายหน้านั ้น

2

ความรับผิดชอบของเปาโลต่อข่าวประเสริฐ
พี่ น้ องทัง้ หลาย ท่านเองก็ ทราบว่า การที่ เรามาหาท่านนั ้น ไม่ ได้ ไร้ประโยชน์ เลย 2 แต่
ถึงแม้ว่าเราต้องทนการยากลําบากและได้รบ
ั การอัปยศต่างๆมาแล้วที่เมืองฟีลิปปี ซึ่งท่าน
ก็ ทราบอยู่ เราก็ยั งม ี ใจกล้า ในพระเจ้า ของเราที่ ได้ ประกาศข่าวประเสริฐ ของพระเจ้า แก่
ท่านทัง้ หลาย โดยเผชิญ กับ อุปสรรคมากมาย 3 เพราะว่า คํา เตือนสติ ของเรามิ ได้ เก ิ ดมา
จากการหลอกลวง หรือ การโสโครก หรืออ ุ บายใดๆ 4 แต่ ว่า พระเจ้า ทรงเห็น ชอบที่ จะมอบ
ข่าวประเสริฐไว้กับเรา เราจึงประกาศไป ไม่ใช่เพื่อให้เป็นที่พอใจของมนุษย์ แต่ให้เป็นที่พอ
พระทัย ของพระเจ้า ผู้ ทรงชันสูตรใจเรา 5 เพราะว่า เราไม่ ได้ ใช้ คํา ยกยอในเวลาใดเลย ซึ่ง
ท่านก็รู อ
้ ยู่ หรือมิได้ใช้คําพูดเคลือบคลุมเพื่อความโลภเลย พระเจ้าทรงเป็นพยานฝ่ายเรา
6 และแม้ในฐานะเป็ นอัครสาวกของพระคริสต์ เราจะเรียกร้องให้เป็ นภาระก็ได้ แต่เราก็ไม่
แสวงหาสง่าราศี จากมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นจากท่านหรือจากคนอื่น 7 แต่ว่าเราอยู่ในหมู่พวก
ท่านด้วยความสุภาพอ่อนโยน เหมือนพี่ เลี้ยงที่ เลี้ยงดู ลูก ของตน 8 เมื่อ เรารัก ท่านอย่างนี้
แล้ว เราก็มีใจพร้อมที่จะเผื่อแผ่เจือจาน มิใช่แต่เพียงข่าวประเสริฐของพระเจ้าเท่านั ้น แต่
อุทิศจิตใจเราให้แก่ท่านด้วย เพราะท่านเป็นที่รก
ั ยิง่ ของเรา 9 พี่น้ องทัง้ หลาย ท่านคงจําได้
ถึงการทํางานอันเหน็ ดเหนื่ อย และความยากลําบากของเราเมื่อเราประกาศข่าวประเสริฐ
ของพระเจ้าให้แก่ ท่าน เราทํางานทัง้ กลางคืนและกลางวัน เพื่อเราจะไม่เป็นภาระแก่ ผู้ใด
ในพวกท่าน 10 ท่านทัง้ หลายเป็นพยานฝ่ายเรา และพระเจ้าก็ ทรงเป็นพยานด้วยว่าเราได้
ประพฤติ ตัว บริสุทธิ์ เที่ยงธรรม และปราศจากข้อ ตําหนิ ในหมู่ พวกท่านที่ เชื่อ 11 ดัง ที่ ท่าน
รู ้แล ้ วว ่า เราได้ เตือนสติ หน ุน ใจและกําชั บท ่า นทุก คน ดั งบ ิ ดากระทําต่ อบ ุตร 12 เพื่อ ให้
ท่านดําเนิ น ชีวต
ิ อย่างสมควรต่อ พระเจ้า ผู้ ทรงเรียกท่านให้ เข ้า มาในอาณาจักรและสง่า
ราศีของพระองค์
1

จงระวังการข่มเหงเหมือนที่พวกยิวได้เคยกระทํา
เพราะเหตุ นี้ เราจึง ขอบพระคุณ พระเจ้า ไม่ หยุด หย่อน เพราะว่า เมื่อ ท่านทัง้ หลายได้
รับ พระ วจนะ ของ พระเจ้า ซึ่ง ท่าน ได้ยน
ิ จาก เรา ท่าน ไม่ ได้ รับ ไว้ อย่าง เป็น คําขอ งม นุษย์
แต่ ได้ รับ ไว้ ตามความเป็น จริง คือ เป็น พระวจนะของพระเจ้า ซึ่ง กําลัง ทํางานอยู่ ภายใน
ท่าน ทัง้ หลาย ที่ เชื่ อด ้วย 14 ด้วย ว่า พี่ น้ อง ทัง้ หลาย ท่าน ได้ ปฏิบัติ ตา มอ ย่าง ค ริ สต จักร
ของพระเจ้า ในแคว้น ยู เดีย ที่ อยู่ ฝ่ายพระเยซู คริสต์ เพราะว่า ท่านได้ รบ
ั ความลําบากจาก
พลเมืองของตนเหมือนอย่างที่ เขาเหล่า นั ้น ได้ รบ
ั จากพวกยิว 15 พวกยิว ได้ ปลงพระชนม์
พระเยซู เจ้า และได้ ประหารชีวต
ิ พวกศาสดาพยากรณ์ ของเขาเอง และได้ ข่มเหงพวกเรา
และขัด พระทัย พระเจ้า และเป็น ปฏิ ปักษ์ ต่อ คนทัง้ ปวง 16 โดยที่ ขัด ขวางไม่ ให้เราประกาศ
แก่ คนต่างชาติ เพื่อ จะให้ พวกนั ้น รอดได้ เพื่อ ‘ให้ การบาปของเขาเต็ม เปี่ ยมเสมอ� แต่ ใน
ที่สุด พระพิโรธได้ ตกลงบนเขา 17 พี่ น้ องทัง้ หลาย แต่ เมื่อ เราถูก พรากไปจากท่านชัว่ ระยะ
เวลาหนึ่ ง พรากไปแต่ กายเท่านั ้น ไม่ใช่ จิตใจ เราจึง ขวนขวายปรารถนาอย่างยิง่ ที่ จะเห็น
หน้า ท่านอีก 18 เพราะเหตุ นั้น เราอยากมาหาท่านทัง้ หลาย ข้าพเจ้า คือ เปาโลอยากมาหน
แล้วหนเล่า แต่ซาตานได้ขัดขวางเราไว้ 19 เพราะอะไรเล่าจะเป็นความหวัง หรือความยินดี
หรือ มงกุฎ แห่ง ความชื่นชมยินดี ของเรา จําเพาะพระพักตร์พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น
13

1 เธสะโลนิ กา 2:20

1365

เจ้าของเรา เมื่อพระองค์จะเสด็จมา ก็มิใช่ท่านทัง้ หลายดอกหรือ
เป็นสง่าราศีและความยินดีของเรา

1 เธสะโลนิ กา 4:7
20 เพราะว่าท่านทัง
้ หลาย

3

คําแนะนํา ความรัก และคําอธิษฐานของเปาโล
เหตุ ฉะนั ้น เมื่อ เรา ทน อยู่ ต่อ ไป อีก ไม่ ได้ แล้ว เรา จึง เห็น ชอบ ที่ จะ ถูก ปล่อย ไว้ ที่ กรุ ง
เอเธนส์ ตามลําพัง 2 และได้ ให้ ทิ โมธีน้องชายของเรา ซึ่ง เป็น ผู้ รับ ใช้ ของพระเจ้า และเป็น
เพื่อนร่วมงานของเราในเรือ
่ งข่าวประเสริฐของพระคริสต์ไปหาพวกท่าน เพื่อจะได้ตัง้ พวก
ท่านไว้ให้มัน
่ คง และเพื่อ จะได้ ปลอบประโลมใจพวกท่านในเรือ
่ งความเชื่อ ของท่าน 3 เพื่อ
จะได้ ไม่มี ใครหวัน
่ ไหวด้วยการยากลําบากเหล่า นี้ ท่านเองก็ รู ้แล ้ วว ่า เราถูก ทรงกําหนด
ไว้ แล ้ว สําหรับ การนั ้น 4 ด้วยว่า เมื่อ เราได้ อยู่ กั บท ่า นทัง้ หลาย เราได้ บอกท่านไว้ ก่อนแล้
วว ่า เราจะต้องทนการยากลําบาก แล้ว ก็ เป็น จริง อย่างนั ้น ตามที่ ท่านก็ รู อ
้ ยู่แล้ว 5 เพราะ
เหตุ นี้ เมื่อ ข้าพเจ้า อดทนต่อ ไปอีก ไม่ ได้ ข้าพเจ้า จึง ได้ ใช้ คนไปเพื่อ จะได้ รู ถึ
้ ง ความเชื่อ ของ
ท่าน เกรงว่า ผู้ ทดลองนั ้น ได้ ทดลองท่านด้วยประการหนึ่ ง ประการใด แล ้ วงานของเราก็
จะเป็นการเสีย เปล่า 6 แต่ บัดนี้ เมื่อ ทิ โมธี ได้ จากพวกท่านมาถึง พวกเราแล้ว และได้ นํา
ข่าวดี มาบอกเราเรือ
่ งความเชื่อ และความรัก ของท่านทัง้ หลาย และว่า ท่านได้ ระลึก ถึง เรา
อยู่ เสมอด้วยความหวั งด ี และใฝ่ฝัน จะเห็น เราเหมือนอย่างเราใฝ่ฝัน จะเห็น ท่านดุจ กัน
7 พี่ น้ องทัง
้ หลาย โดยเหตุ นี้ ความเชื่อ ของท่านได้ ทําให้เราบรรเทาจากความทุกข์ ยากและ
ความลําบากของเรา 8 เพราะว่าถ้าท่านมัน
่ คงอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้า ชีวิตของเราก็สดชื่น
9 เราจะขอบพระคุณ พระเจ้า เพราะท่านอย่างไรอีก จึง จะเหมาะ สําหรับ บรรดาความชื่นชม
ยินดี ซ่ึงเรามี อยู่เพราะท่าน จําเพาะพระพักตร์พระเจ้าของเรา 10 เราอธิษฐานมากมายทัง้
กลางวันกลางคืน เพื่อจะได้เห็นหน้าท่านอีก และจะได้เพิม
่ เติมความเชื่อของท่านส่วนที่ยงั
บกพร่องอยู่ให้บริบูรณ์ 11 บัดนี้ ขอพระเจ้าเองและพระบิดาของเรา และพระเยซูคริสต์องค์
พระผู้เป็นเจ้าของเรา ทรงนําทางเราไปถึงท่าน 12 และขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้ท่านทัง้
หลายจําเริญ และบริบู รณ ์ ไปด้วยความรัก ซึ่ งก ัน และกัน และแก่ คนทัง้ ปวง เหมือนเรารัก
ท่านทัง้ หลายดุจ กัน 13 เพื่อ ในที่สุด พระองค์ จะทรงให้ ใจของท่านตั ้งม ัน
่ คงอยู่ ในความบริ
สุทธิ ์ ปราศจากข้อ ตําหนิ ต่อ พระพักตร์พระเจ้า คือ พระบิดาของเรา ในเมื่อ พระเยซู คริสต์
องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะเสด็จมากับวิสุทธิชนทัง้ ปวงของพระองค์
1

4
จงรักษาตัวให้บริสุทธิ์
พี่ น้ องทัง้ หลาย ในที่สุด นี้ เราขอวิงวอนและเตือนสติ ท่านในพระเยซู เจ้ าว่า ท่านได้
เรียนจากเราแล้ วว่าควรจะดําเนิ นชีวต
ิ อย่างไร จึงจะเป็ นที ่ชอบพระทัยพระเจ้า ขอให้ท่าน
ดําเนิ นตามอย่างนั ้นยิง่ ๆขึ้นไป 2 เพราะท่านทัง้ หลายทราบคําบัญชาซึ่งเราได้ ให้ไว้กั บท่าน
โดยพระเยซู เจ้ าแล้ว 3 เพราะนี่ แหละเป็น พระประสงค์ ของพระเจ้า คือ ให้ ท่านเป็น คนบริ
สุทธิ์ เว้น เสีย จากการล่วงประเวณี 4 เพื่อ ให้ ทุ กคนในพวกท่านรู จ
้ ัก ที่ จะรักษาภาชนะของ
ตนในทางบริสุทธิ์ และในทางที่ มีเกียรติ 5 มิใช่ด้วยราคะตัณหาเหมือนอย่างคนต่างชาติ ที่
ไม่รู จั
้ ก พระเจ้า 6 เพื่อ ไม่ ให้ผู้ ใดทํา ล่วงเกิน และลักลอบต่อ พี่ น้องในเรือ
่ งใดๆเลย เพราะว่า
องค์ พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้ทรงสนองโทษต่อบรรดาคนที่ กระทําอย่างนั ้น เหมือนอย่างที่
เราได้ บอกไว้ก่อนแล้ว และได้ เป็น พยานแล้ว ด้วย 7 เพราะพระเจ้า มิ ได้ ทรงเรียกเราให้เป็น
1
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8 เหตุ ฉะนั ้น คนที่ ปัด ทิง
้

คนลามก แต่ ทรงเรียกเราให้เป็นคนบริสุทธิ์
มิได้ ปัดทิง้ มนุษย์ แต่
ได้ปัดทิง้ พระเจ้า ผู้ทรงโปรดประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ให้แก่เราทัง้ หลาย
ด้วย 9 ส่วนเรือ
่ งการรักพีน
่ ้ องทัง้ หลายนั ้น ไม่จําเป็นทีจ
่ ะให้ข้าพเจ้าเขียนถึงท่าน เพราะว่าตั
วท่านเองก็รบ
ั คําสอนจากพระเจ้าแล้ วว่าให้รก
ั ซึ่งกันและกัน 10 ความจริงท่านได้ประพฤติ
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 และ
ทําการงานด้วยมือ ของตนเอง เหมือนอย่างที่ เรากําชั บท ่านแล้ว 12 เพื่อ ท่านจะได้ ดําเนิ น
ชีวต
ิ ตามอย่างที่สมควรต่อหน้าคนเหล่านั ้นที่อยูภายนอก
่
และเพื่อท่านจะไม่ขาดสิง่ ใดเลย
การเสด็จกลับมาและการรับขึ้นของคริสเตียน
ข้าพเจ้าไม่อยากให้ท่านไม่ทราบถึงเรือ
่ งคนเหล่านั ้ นที ่ล่วงหลับไป
แล้ว เพื่อท่านจะไม่ เป็นทุกข์โศกเศร้าอย่างคนอื่นๆที่ ไม่มีความหวัง 14 เพราะถ้าเราเชื่อว่า
พระเยซูทรงสิน
้ พระชนม์ และทรงคืนพระชนม์แล้ว เช่นเดียวกันบรรดาคนที่ล่วงหลับไปใน
พระเยซู นั ้น พระเจ้า จะทรงนํา คนเหล่า นั ้น มากับ พระองค์ ด้วย 15 ในข้อ นี้ เราขอบอกให้ท่า
นทราบตามพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่า เราผู้ยงั เป็นอยูแ
่ ละเหลืออยูจ
่ นถึงองค์พระ
ผู้เป็นเจ้าเสด็จมา จะล่วงหน้าไปก่อนคนเหล่านั ้นที่ล่วงหลับไปแล้วก็หามิได้ 16 ด้วยว่าองค์
พระผูเ้ ป็นเจ้าเองจะเสด็จมาจากสวรรค์ ด้วยเสียงกู่ก้อง ด้วยสําเนี ยงของเทพบดี และด้วย
เสียงแตรของพระเจ้า และคนทัง้ ปวงที่ตายแล้วในพระคริสต์จะเป็นขึ้นมาก่อน 17 หลังจาก
นั ้นเราทัง้ หลายซึ่งยังเป็นอยู่และเหลืออยู่ จะถู กรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั ้น เพื่อ
จะได้ พบองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ในฟ้า อากาศ อย่างนั ้น แหละเราก็ จะอยู่ กับ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า
เป็นนิ ตย์ 18 เหตุฉะนั ้นจงปลอบใจกันและกันด้วยถ้อยคําเหล่านี้ เถิด
13 แต่ พี่ น้ องทัง
้ หลาย

5
คริสเตียนจะไม่ถูกละไว้ในความมืดและพระพิโรธ
1 แต่ พี่น้ องทัง
้ หลาย เรือ
่ งวันและเวลาที่ทรงกําหนดไว้นั ้น ไม่จําเป็นจะต้องเขียนบอกให้
ท่านรู ้ 2 เพราะท่านเองก็ รู ด
้ ี แล้วว่า วันขององค์ พระผู้เป็นเจ้าจะมาเหมือนอย่างขโมยที่มา
3
ในเวลากลางคืน เมื่อเขาพูดว่า “สงบสุขและปลอดภัยแล้ว� เมื่อนั ้นแหละความพินาศก็
จะมาถึง เขาทั นที เหมือนกับ ความเจ็บ ปวดมาถึง หญิง ที่ มี ครรภ์ เขาจะหนี ก็ ไม่ พ้น 4 แต่ พี่
น้ องทัง้ หลาย ท่านไม่ได้อยูในความมื
่
ดแล้ว เพื่อวันนั ้นจะไม่มาถึงท่านอย่างขโมยมา 5 ท่าน
ทัง้ หลายเป็น บุตรของความสว่าง และเป็น บุตรของกลางวัน เราทัง้ หลายไม่ ได้ เป็น ของ
กลางคืน หรือ ของความมืด 6 เหตุ ฉะนั ้น อย่า ให้ เราหลับ เหมือนอย่างคนอื่น แต่ ให้ เราเฝ้า
ระวังและไม่เมามาย 7 เพราะว่าคนนอนหลับก็ยอ
่ มหลับในเวลากลางคืน และคนเมาก็ยอ
่ ม
เมาในเวลากลางคืน 8 แต่ เมื่อเราเป็นของกลางวันแล้ว ก็ อย่าให้เราเมามาย จงสวมความ
เชื่อกับความรักเป็นเกราะป้องกันอก และสวมความหวังที่ จะได้ความรอดเป็นหมวกเหล็ก
9 เพราะว่า พระเจ้า มิ ได้ ทรงกําหนดเราไว้สําหรับ พระอาชญา แต่ สําหรับ ให้ได้ รับ ความรอด
โดยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา 10 ผู้ทรงสิน
้ พระชนม์เพื่อเรา เพื่อว่าถึงเราจะ
ตื่นอยูห
่ รือจะหลับ เราจะได้มีชีวิตกับพระองค์
การอําลาด้วยคําแนะนําและคําปลอบประโลมใจ
และต่างคนต่างจงก่อกันขึ้น ตามอย่างที่ท่านกําลังทําอยู่นั ้น
12 พี่ น้ องทัง
้ หลาย เราขอวิงวอนท่านให้รู จั
้ ก คนที่ ทํางานอยู่ในพวกท่าน และปกครองท่าน
13
ในองค์พระผู้เป็นเจ้า และตักเตือนท่าน จงเคารพเขาให้มากในความรักเพราะงานที่เขา
11 เหตุฉะนั ้นจงหนุนใจกัน
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ได้ กระทํา และจงอยู่ อย่างสงบสุ ขด ้ว ยกัน แต่ พี่ น้ องทัง้ หลาย เราขอเตือนสติ พวกท่าน
ให้ ตัก เตือนคนที่ เกะกะ หน ุน นํ้าใจผู้ ที่ ท้อใจ ชู กําลัง คนที่ อ่อนกําลัง และมี ใจอดเอาเบาสู้
ต่อ คนทัง้ ปวง 15 ระวัง ให้ ดี อย่า ให้ คนใดทํา ชัว่ ตอบแทนการชัว่ ต่อ คนอื่น แต่ จงหาทางทํา
ดีเสมอต่อพวกท่านเอง และต่อคนทัง้ ปวงด้วย 16 จงชื่นบานอยู่เสมอ 17 จงอธิษฐานอย่าง
สมํ่าเสมอ 18 จงขอบพระคุณ ในทุก กรณี เพราะนี่ แหละเป็น นํ้า พระทัย ของพระเจ้า ในพระ
เยซู คริสต์ เพื่อ ท่านทัง้ หลาย 19 อย่าดับพระวิญญาณ 20 อย่าประมาทคําพยากรณ์ 21 จงพิ
สู จน์ทุกสิง่ สิ ่งที่ ดีนน
ั ้ จงยึดถือไว้ให้มัน
่ 22 จงเว้นเสียจากสิง่ ที่ ดูเหมือนชัวท
่ ุกอย่าง 23 และ
ขอให้องค์พระเจ้าแห่งสันติสุขทรงตัง้ ท่านเป็นคนบริสุทธิ์หมดจด และข้าพเจ้าอธิษฐานต่อ
พระเจ้าให้ทรงรักษาทัง้ วิญญาณ จิตใจและร่างกายของท่านไว้ให้ปราศจากการติเตียน จน
ถึง วั นที ่ พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเราเสด็จ มา 24 พระองค์ ผู้ ทรงเรียกท่านนั ้น
สัตย์ซื่อ และพระองค์ จะทรงทําให้สําเร็จ 25 พี่น้ องทัง้ หลาย จงอธิษฐานเพื่อเราด้วย 26 จง
ทักทายปราศรัย พวกพี่ น้องด้วยธรรมเนี ยมจุบ อัน บริสุทธิ์ 27 ข้าพเจ้า บัญชาท่านทัง้ หลาย
โดยองค์ พระผู้เป็นเจ้า ให้ท่านอ่านจดหมายฉบับนี้ให้บรรดาพี่น้องอันบริสุทธิ์ฟัง 28 ขอให้
พระคุณของพระเยซู คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ดํารงอยู่กับท่านทัง้ หลายเถิด เอเมน
[จดหมายฉบับแรกถึงชาวเธสะโลนิ กา ได้เขียนจากกรุ งเอเธนส์�
14
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

2 เธสะโลนิ กา

เปาโลได้เขียนจดหมายฉบับที่ 2 นี้ ในปีค�ศ� 53 ภายหลังที่ท่านเขียนจดหมายฉบับแรก
ไม่นาน ท่านได้ยน
ิ ข่าวว่าพวกคริสเตียนที่เมืองเธสะโลนิ กาได้เข้าใจว่า “วันของพระคริสต์�
(2:2) หรือ “วัน ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า � คือ การเสด็จ กลับ มาครัง้ ที่ 2 ของพระเยซู นั้น ใกล้
จะถึง แล้ว และเปาโลต้องการจะแก้ไขคํา สอนอื่นๆที่ ผิด ไป และต้องการจะอธิบายคํา สอน
อื่นเพิม
่ เติม เปาโลบอกเขาว่า เริม
่ แรกพระเยซู จะเสด็จมาในเมฆเพื่อรับพวกคริสเตียนให้
ขึ้นอยู่บนสวรรค์ก่อน และหลังจากนั ้น “ลูกแห่งความพินาศ� (2:3) จะปรากฏขึ้น และต่อ
ไป “คนนอกกฎหมาย� จะปรากฏในยุค 7 ปี แห่งความทุกข์ยิง่ ใหญ่แล้ว เปาโลได้ยน
ิ ข่าวว่า
บางคนที่ชอบยุงก
่ ับธุระของคนอื่นได้กินอาหารที่โต๊ะของคริสตจักร โดยไม่ยอมทํางานหรือ
เขาประพฤติอย่างไม่ถูกต้อง เปาโลบอกเขาว่า ถ้าใครไม่ยอมทํางานก็ อย่าให้เขากิน
คําคํานั บ
สิ ลวานั ส และทิ โมธี เรียน คริสตจักรของชาวเมืองเธสะโลนิ กาในพระเจ้า พระ
บิดาของเราและพระเยซู คริสต์ เจ้า 2 ขอให้ พระคุณ และสันติสุข จากพระเจ้า พระบิดาของ
เรา และพระเยซูคริสต์เจ้า ดํารงอยูกั
่ บท่านทัง้ หลายเถิด
1 เปาโล

เปาโล สิลวานั ส และทิโมธียกย่องชาวเธสะโลนิ กา
เราต้องขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านทัง้ หลายอยูเสมอ
่
และเป็นการ
สมควร เพราะความเชื่อของท่านก็จําเริญยิง่ ขึ้น และความรักของท่านทุกคนที่ มีต่อกันทวี
ขึ้น มากด้วย 4 ฉะนั ้น เราเองจึง อวดท่านทัง้ หลายต่อ บรรดาคริสตจักรของพระเจ้า ในเรือ
่ ง
ความเพียรและความเชื่อ ของท่าน ในการที่ ท่านถูก ข่มเหงทุก อย่างและการยากลําบากที่
ท่านอดทนอยูนั
่ ้น
3 พี่น้ องทัง
้ หลาย

การลงโทษต่อผู้ข่มเหง

5 ซึ่งเป็ นทีแ
่ สดงให้เห็นชัดถึงการพิพากษาอันชอบธรรมของพระเจ้า

ซึ่งจะพิสูจนว
์ า่ ท่าน
เป็นผู้สมควรกับอาณาจักรของพระเจ้า ด้วยเหตุ นั้นท่านทัง้ หลายจึงกําลังทนทุกข์อยู่ด้วย
6 เพราะว่าเป็ นการยุ ติ ธรรมแล้วซึ่งพระเจ้าจะทรงเอาความยากลําบาก ไปตอบแทนให้กับ
คนเหล่านั ้ นที ่ ก่อ ความยากลํา บากให้ กั บท ่า นทัง้ หลาย 7 และที่ จะทรงให้ ท่านทัง้ หลายที่
รับ ความยากลําบากนั ้น ได้ รับ ความบรรเทาด้วยกั นก ับ เรา เมื่อ พระเยซู เจ้ าจะปรากฏองค์
จากสวรรค์ พร ้ อมกับ หมู่ ทูต สวรรค์ ผู้ มี ฤทธิ์ของพระองค์ 8 ในเปลวเพลิง จะลงโทษสนอง
คนเหล่านั ้ นที ่ ไม่รู ้จัก พระเจ้า และแก่ คนที ่ ไม่ เชื่อ ฟัง ข่าวประเสริฐ ของพระเยซู คริสต์ องค์
พระผู้ เป็น เจ้าของเรา 9 คนเหล่า นั ้น จะได้ รบ
ั โทษอัน เป็น ความพินาศนิ รัน ดร์ พ้น ไปจาก
พระพักตร์องค์ พระผู้ เป็น เจ้า และจากสง่า ราศี แห่ งพระอานุภาพของพระองค์ 10 ในวัน
นั ้น เมื่อ พระองค์ จะเสด็จมาเพื่อ รับเกียรติ ในพวกวิสุทธิชนของพระองค์ และเพื่อให้เป็ นที
่อัศจรรย์ใจแก่ คนทัง้ ปวงที่ เชื่อ (เพราะท่านก็ ได้ เชื่อคําพยานของเรา� 11 เหตุ ฉะนั ้นเราจึง
อธิษฐานเพื่อท่านทัง้ หลายเสมอ ว่าพระเจ้าของเราจะทรงถือว่าท่านเป็นผูที
้ ่สมควรแก่การ
ที่ พระองค์ ได้ ทรงเรียกนั ้น และทรงบันดาลด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์ ให้ ความประสงค์ ดี
ทุ กประการ และกิจการแห่ง ความเชื่อ ทุก อย่างสําเร็จ 12 เพื่อ พระนามของพระเยซู คริสต์
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องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเราจะได้ เกียรติ เพราะท่านทัง้ หลาย และท่านจะได้ รบ
ั เกียรติ เพราะ
พระองค์ ตามพระคุณแห่งพระเจ้าของเราและแห่งพระเยซูคริสต์เจ้า

2
ชาวเธสะโลนิ กาเข้าใจผิดในเรือ
่ งวันของพระคริสต์
บัดนี้ พี่ น้ องทัง้ หลาย เรือ
่ งการซึ่ง พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเราจะเสด็จ มา
และที่ พระองค์ จะทรงรวบรวมเราทัง้ หลายไปเป็น ของพระองค์ นั ้น เราขอวิงวอนท่านว่า
2 อย่า ให้ ใจของท่านหวัน
่ ไหวง่าย หรือ เป็น ทุกข์ รอ
้ นไป ไม่ ว่า จะเป็น โดยทางวิญญาณ หรือ
โดยทางคํา พูด หรือ โดยทางจดหมายเป็น เชิง ว่า มาจากเรา อ้างว่าวันของพระคริสต์ มาถึง
แล้ว 3 อย่า ให้ ผู้ หน ่งึ ผู้ ใดล่อลวงท่านโดยทางหนึ่ ง ทางใดเลย เพราะว่า วัน นั ้น จะไม่ มาถึง
เว้น แต่ จะมี การล้ม ลงเสี ยก ่อน และคนแห่งการบาปนั ้น จะประจั กษ ์ แจ้ง คือ ลูก แห่งความ
พินาศ 4 ผู้ กี ดก ั ้นขัด ขวางและยกตัว ขึ้น ต่อ สู้ อะไรๆที่ ได้ ชื่อ ว่า เป็น พระเจ้า หรือ อะไรๆที่ เขา
ไหว้นมัสการนั ้น แล้วมันก็นั่งในพระวิหารของพระเจ้าเหมือนอย่างพระเจ้า ประกาศตัวว่า
เป็นพระเจ้า 5 ท่านทัง้ หลายจําไม่ได้ หรือว่าเมื่อข้าพเจ้ายังอยู่กับท่าน ข้าพเจ้าได้ บอกเรือ
่ ง
นี้ ให้ ท่านทราบแล้ว 6 และท่านก็ รู จั
้ ก ผู้ นั้ นที ่ กําลัง หน่วงเหนี่ ยวมัน ไว้ในขณะนี้ เพื่ อม ัน จะ
ปรากฏออกมาได้ ต่อ เมื่อ ถึง เวลาของมัน 7 เพราะว่า อํา นาจลึ กล ับ นอกกฎหมายนั ้ นก ็ เริม
่
ทํางานอยู่ แล้ว เพียงแต่ ผู้ ที่ คอยหน่วงเหนี่ ยวเดีย
๋ วนี้ นั ้น จะยัง หน่วงเหนี่ ยวอยู่ จนกว่า ผู้ ที่
คอยหน่วงเหนี่ ยวนั ้น จะถูก พาออกไปเสีย 8 ขณะนั ้น คนนอกกฎหมายนั ้น จะปรากฏตัว ขึ้น
และองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงประหารมันด้วยลมพระโอษฐ์ของพระองค์ และจะทรงผลาญ
ให้สูญไปด้วยการปรากฏแห่งการเสด็จมาของพระองค์ 9 คือ ผู้ นั้นที ่มาโดยการดลบันดาล
ของซาตาน พร้อมกับบรรดาการอิทธิฤทธิและหมายสํ
าคัญ และการมหัศจรรย์แห่งความ
์
เท็จ 10 และอุบายอธรรมทัง้ หลายสําหรับ คนเหล่านั ้ นที ่ พินาศอยู่ เพราะเขาทัง้ หลายไม่ ได้
รับ ความรัก แห่ง ความจริง ไว้เพื่อ จะรอดได้ 11 เพราะเหตุ นี้ พระเจ้า จึง ทรงให้ความลุ่ม หลง
มาครอบงําเขา ให้เขาเชื่อสิง่ ที่เท็จ 12 เพื่อคนทัง้ หลายที่ไม่เชื่อความจริง แต่ยินดีในการไม่
ชอบธรรม จะได้ถูกลงพระอาชญาทุกคน
1

การปลอบประโลมใจและการเตือนสติ
พี่ น้ องทัง้ หลาย ผู้ เป็ นที ่ รก
ั ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า เราจํา ต้องขอบพระคุณ พระเจ้า
เพราะท่านอยู่ เสมอ เพราะว่า พระเจ้า ได้ ทรงเลือกท่านไว้ ตัง้ แต่ เริม
่ แรกให้ ถึงที่ รอด โดย
พระวิญญาณทรงชําระตัง้ ท่านไว้ ให้ บริสุทธิ์ และโดยท่านได้ เชื่อ ความจริง 14 พระองค์ ได้
ทรงเรียกท่านทัง้ หลายโดยทางข่าวประเสริฐ ของเรา เพื่อ จะได้ รับ สง่า ราศี ของพระเยซู
คริสต์องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าของเรา 15 เหตุฉะนั ้น พีน้
่ องทัง้ หลาย จงมัน
่ คงไว้ และยึดถือโอวาท
ที่ ท่านได้ เรียนแล้ว ไม่ ว่า จะด้วยคํา พูด หรือด ้วยจดหมายของเรา 16 บัดนี้ ขอให้ พระเยซู
คริสต์องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าของเรา และพระเจ้าคือพระบิดาของเรา ผูทรงรั
้
กเรา และประทาน
ให้เรามีความชูใจนิ รน
ั ดร์ และความหวังอันดีโดยพระคุณ 17 ทรงชูใจและตัง้ ใจของท่านไว้
ให้มัน
่ คง ในวาจาและในการกระทําอันดีทุกอย่าง
13

3
คําหนุนใจ ให้อดทนในการรอคอยพระคริสต์
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พี่ น้ องทัง้ หลาย ในที่สุด นี้ จงอธิษฐานเพื่อ เรา เพื่อ ว่า พระวจนะขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า
จะได้ แผ่ ไป และจะได้ รบ
ั เกียรติยศเหมือนอย่างที่ ได้ เป็น ไปในหมู่ พวกท่านแล้ว 2 และเพื่อ
เราจะได้ พ้น จากคนพาลชัว่ ร้าย เพราะว่า ไม่ ใช่ ทุ กคนเชื่อ 3 แต่ ว่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรง
สัตย์ซื่อ จะทรงเสริมกําลังท่านทัง้ หลาย และทรงป้องกันท่านไว้ให้พ้นจากการชัว่ ร้าย 4 เรา
มี ความมัน
่ ใจในองค์ พระผู้เป็นเจ้าเกี่ยวกั บท่านว่า ท่านกําลังประพฤติ และจะประพฤติ ต่อ
ไปตามที่เรากําชับท่าน 5 ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนําใจของท่านทัง้ หลายให้เข้าในความรัก
ของพระเจ้า และอดทนในการรอคอยพระคริสต์
1

จงปลีกตัวจากคนเกียจคร้าน
บัดนี้ พี่ น้ องทัง้ หลาย เราขอกําชั บท ่านในพระนามของพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น
เจ้าของเราว่า จงปลีกตัวของท่านออกไปจากพี่น้องทุกคนที่ อยู่อย่างเกะกะ และไม่ดําเนิ น
ตาม โอวาท ซึ่ง เขา ได้ รับ จาก เรา 7 เพ ราะ ว่า ตั วท ่าน เอง ก็ รู ้ อยู่ ว่า ท่าน ควร จะ ทํา ตาม เรา
อย่างไร เพราะเรามิ ได้ ประพฤติ เกะกะเลยเมื่อ เราอยู่ ในหมู่ พวกท่าน 8 และเรามิ ได้ ทาน
อาหารผู้ใดเปล่าๆ แต่เราได้ทําการหนั กด้วยความพากเพียรทัง้ กลางคืนและกลางวัน เพื่อ
เราจะไม่ เป็นภาระแก่ คนหนึ่ งคนใดในพวกท่าน 9 มิใช่เพราะเราไม่ มี สิทธิ์ แต่ ว่าเพื่อทําตัว
เป็นแบบอย่างให้ท่านทัง้ หลายทําตามเรา 10 แม้เมื่อเราอยูก
่ ับพวกท่าน เราก็ได้กําชับท่านอ
ย่างนี้ ว่า ถ้าผู้ใดไม่ยอมทํางาน ก็อย่าให้เขากิน 11 เพราะเราได้ยินว่า มีบางคนในพวกท่าน
อยู่อย่างเกะกะ ไม่ ทํางานอะไรเลย แต่ ชอบยุ่งก ับ ธุระของคนอื่น 12 เราจึง กําชับ และเตือน
สติคนเช่นนั ้นโดยพระเยซูคริสต์องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าของเราว่า ให้เขาทํางานด้วยใจสงบ และ
กิน อาหารของตนเอง 13 พี่ น้ องทัง้ หลาย ท่านอย่า อ่อนใจที่ จะกระทํา การดี เลย 14 ถ้า ผู้ ใด
ไม่เชื่อฟังถ้อยคําของเราในจดหมายฉบับนี้ จงจดจําคนนั ้นไว้ อย่าสมาคมกับเขาเลย เพื่อ
เขาจะได้อาย 15 อย่าถือว่าเขาเป็นศั ตรู แต่จงเตือนสติเขาฉั นพี่น้องคนหนึ่ ง 16 บัดนี้ ขอให้
องค์ พระผู้เป็นเจ้าแห่งสันติ สุข ทรงโปรดประทานสันติสุขให้แก่ ท่านทัง้ หลายทุกเวลาและ
ทุก ทาง ขอให้ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ดํา รงอยู่ กั บท ่า นทุก คนเถิด 17 นี่ แหละเป็น คํา คํานั บ ของ
ข้าพเจ้าคือ เปาโล ที่ เขียนด้วยมือของข้าพเจ้าเอง ซึ่งเป็นเครือ
่ งหมายในจดหมายทุกฉบับ
ข้าพเจ้าจึงเขียนเช่นนี้ 18 ขอให้พระคุณของพระเยซู คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ดํารง
อยู่กั บท่านทัง้ หลายเถิด เอเมน [จดหมายฉบับที่สองถึงชาวเธสะโลนิ กา ได้ เขียนจากกรุ ง
เอเธนส์�
6
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

1 ทิโมธี

เปาโลได้เขียนจดหมายฉบับนี้ในปีค�ศ� 65 ยูนิ เกมารดาของทิโมธีเป็นชาวยิว บิดาของ
ท่านเป็นชาวกรีก และโลอิส ยายของท่านก็เป็นคริสเตียนด้วย (2 ทธ 1:5)
ทิโมธีได้รับเชื่อที่เมืองลิ สตราโดยการประกาศของเปาโล แล้วทิโมธีได้รับพิธีสุหนัตจาก
เปาโล (กจ 16:3) หลังจากนั ้นเปาโลได้พาทิโมธีรว่ มทางไปประกาศกับท่านด้วย
จดหมายสามฉบับ ของเปาโลคือ 1 และ 2 ทิ โมธี และทิตั สถูก เรียกโดยทัว่ ไปว่า “จด
หมายสําหรับ ศิษ ยาภิ บาล� จดหมายสามฉบั บน ี้ ได้ ชื่อ นั ้น เพราะว่า ได้ เข ียนถึง ผู้ รับ ใช้ ของ
พระคริสต์ซ่ึงเป็นผู้เลี้ยงดูคนของพระเจ้าในสถานที่ต่างๆ จดหมายฉบับแรกจากเปาโลถึง
ทิ โมธีนี้ อาจจะเขียนขึ้นหลังจากเปาโลออกจากเมืองเอเฟซัสไปยังแคว้นมาซิ โดเนี ย (1:3;
กจ 20:1) หรืออาจจะเขียนขึ้นหลังจากที่ เปาโลได้ รบ
ั การปลดปล่อยจากคุกที่ กรุ งโรม ทิ โม
ธี อาจจะเป็น ศิษย์ ที่ สน ิท ที่ สุ ดก ับ เปาโล เพราะเปาโลได้ เรียกท่านว่า “ผู้ เป็น บุตรแท้ ของ
ข้าพเจ้า� (1:2) ในจดหมายฉบับนี้เปาโลได้ สอนทิ โมธีเกี่ยวกับหน้าที่ ของศิษยาภิ บาลของ
คริสตจักรท้องถิน
ื ๆและเกี่ยวกับการสอนพวก
่ คือ เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับคริสตจักรอ่น
คริสเตียน
คําคํานั บ

1 เปาโล อัครสาวกของพระเยซูคริสต์

ตามพระบัญชาของพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระผูช
้ ว
่ ยให้
รอดของเรา และพระเยซู คริสต์ เจ้ าผู้ทรงเป็น ความหวัง ของเรา 2 ถึง ทิ โมธี ผู้ เป็น บุตรแท้
ของข้าพเจ้าในความเชื่อ ขอพระคุณและพระกรุ ณาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของ
เราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา จงดํารงอยูก
่ ับท่านเถิด
คําเตือนเรือ
่ งคําสอนเท็จและการใช้พระราชบัญญัติอย่างผิดๆ
ตามที่ ข้าพเจ้า ได้ ขอร้องให้ท่านคอยอยู่ในเมือง
เอเฟซัส เพื่อ ท่านจะได้ กําชับ บางคนไม่ ให้ เขาสอนคํา สอนอื่นๆ 4 ทัง้ ไม่ ให้ เขาใส่ใจในเรือ
่ ง
นิ ยายต่างๆและเรือ
่ งลําดับ วงศ์ ตระกูล อัน ไม่ รู ้จบ ซึ่ง เป็น เหตุ ให้ เก ิด ปัญหามากกว่า ให้ เก
ิด ความจําเริญ ในทางของพระเจ้า อัน ดําเนิ น ไปด้วยความเชื่อ ก็ จงกระทํา ดัง นั ้น 5 แต่ จุด
ประสงค์แห่งพระบัญญัตินั ้นก็คือ ความรักซึ่งเกิดจากใจอันบริสุทธิ์ และจากจิตสํานึ กอันดี
และจากความเชื่ ออ ัน จริงใจ 6 บางคนก็ ได้ ผิด จุด ประสงค์ เลี่ยงไปจากสิง่ เหล่า นี้ หลงไปใน
ทางพูดเหลวไหล 7 และแม้วา่ เขาไม่เข้าใจคําที่เขากล่าวทัง้ สิง่ ที่เขายืนยัน เขาก็ยงั ปรารถนา
เป็นอาจารย์ฝ่ายพระราชบัญญัติ 8 แต่ เราทัง้ หลายรู อยู
้ ่ว่าพระราชบัญญัติ นั ้นดี ถ้าผู้ใดใช้
ให้ถูกต้อง 9 คือโดยรู ว้ า่ พระราชบัญญัติ นั ้ นมิได้ ทรงบัญญัติ ไว้สําหรับคนชอบธรรม แต่ ทร
งบัญญั ติ ไว้สําหรับ คนอยู่ นอกพระราชบัญญั ติ และคนดื้ อด ้าน คนอธรรมและคนบาป คน
ไม่ บริสุทธิ์และคนหมิน
่ ประมาท คนฆาตกรรมพ่อ คนฆาตกรรมแม่ คนฆ่า คน 10 คนล่วง
ประเวณี พวกกะเทย ผู้ร้ายลักคน คนโกหก คนทวนสบถ และอะไรๆที่ขัดกับคําสอนอันถูก
ต้อง 11 ตามที่ มี อยู่ในข่าวประเสริฐอันม ี สง่า ราศี ของพระเจ้า ผู้ เสวยสุข คือ ข่าวประเสริฐ ที่
ได้ทรงมอบไว้กับข้าพเจ้านั ้น
3 เมื่อ ข้าพเจ้า ได้ ไปยัง แคว้น มาซิ โดเนี ย

คําพยานของเปาโล
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ข้าพเจ้า ขอบพระคุณ พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา ผู้ ทรงชู กําลัง ข้าพเจ้า
ด้วย ว่า พระองค์ ทรง ถือว่า ข้าพเจ้า เป็น คน สัตย์ ซื่อ จึง ทรง ตัง้ ข้าพเจ้า ให้ ปฏิบัติ พระ ราช
กิจ ของพระองค์ 13 ถึง แม้ ว่า เมื่ อก ่อนนั ้น ข้าพเจ้า เป็น คนหมิน
่ ประมาท ข่มเหง และเป็น
ผู้ปฏิบัติอย่างหยาบช้า แต่ข้าพเจ้าได้รบ
ั พระกรุ ณา เพราะว่าที่ข้าพเจ้าได้กระทําอย่างนั ้นก็
ได้ กระทํา ไปโดยความเขลาเพราะความไม่ เชื่อ 14 และพระคุณ แห่ง องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ของ
เรานั ้ นม ี มากเหลือ ล้น พร ้ อมด้วยความเชื่อ และความรัก ซึ่ งม ี อยู่ในพระเยซู คริสต์ 15 คํา นี้
เป็นคําสัตย์จริงและสมควรที่คนทัง้ ปวงจะรับไว้ คือว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาในโลกเพื่อ
จะได้ทรงช่วยคนบาปให้รอด และในพวกคนบาปนั ้นข้าพเจ้าเป็นตัวเอก 16 แต่ว่าเพราะเหตุ
นี้ เองข้าพเจ้า จึง ได้ รบ
ั พระกรุ ณา คือ ว่า เพื่อ พระเยซู คริสต์ จะได้ ทรงสําแดงความอดกลัน
้
พระทัย ทุก อย่างให้ เห ็น ในตัว ข้าพเจ้า ซึ่ง เป็น ตัวเอกนั ้น ให้ เป็น แบบอย่างแก่ คนทัง้ ปวงที่
ภายหลัง จะเชื่อ วางใจในพระองค์ แล ้ว รับ ชี ว ิตน ิ รน
ั ดร์ 17 บัดนี้ พระเกียรติ และสง่า ราศี จง
มี 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
คํากําชับนี้ข้าพเจ้าได้ให้ไว้กับท่านตามคําพยากรณ์ ซ่ึงมาล่วงหน้าเล็งถึงท่าน เพื่อข้อความ
เหล่านั ้นท่านจะได้เข้าสู้รบได้ดี 19 จงยึดความเชื่อไว้และมีจิตสํานึ กอันดี ซึ่งข้อนี้ บางคนได้
ละทิง้ เสีย ความเชื่อของเขาจึงอับปางลง 20 ในคนเหล่านั ้ นมีฮีเมเนอัสและอเล็กซานเดอร์
ซึ่งข้าพเจ้าได้มอบไว้แก่ซาตานแล้ว เพื่อเขาจะได้เรียนรู ที
้ ่จะไม่หมิน
่ ประมาท
12

2
คริสเตียนควรอธิษฐานเพื่อกษั ตริย์ ผู้นําประเทศ และคนทัง้ ปวง
เหตุ ฉะนั ้ นก ่อนสิ่ งอ ่น
ื ใด ข้าพเจ้า ขอเตือนสติ ท่านทัง้ หลายให้ วงิ วอนอธิษฐานทูล ขอ
และขอบพระคุณเพื่อคนทัง้ ปวง 2 เพื่อกษั ตริย์ทัง้ หลายและคนทัง้ ปวงที่มีตําแหน่ งสูง เพื่อ
เราจะได้ ดําเนิ น ชีวต
ิ อย่างเงียบๆและสงบสุข ในทางที่ เป็น อย่างพระเจ้า และอย่างซื่ อสัตย์
3 การเช่นนี้ เป็ นการดีและเป็ นทีช
่ อบในสายพระเนตรของพระเจ้า พระผูช
้ ว
่ ยให้รอดของเรา
4 ผู้ทรงมี พระประสงค์ ให้คนทัง
้ ปวงรอด และให้มาถึงความรู ใ้ นความจริงนั ้น 5 ด้วยเหตุว่า
มีพระเจ้าองค์เดียวและมีคนกลางแต่ผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ คือพระเยซูคริสต์ผู้
ทรงสภาพเป็นมนุษย์ 6 ผูทรงประทานพระองค์
้
เองเป็นค่าไถ่สําหรับคนทัง้ ปวง เหตุการณ์ นี้
เป็นพยานในเวลาอันเหมาะ 7 และสําหรับการนี้ ข้าพเจ้าจึงได้ถูกตัง้ ไว้เป็นนั กเทศน์ และเป็
นอัครสาวก (ข้าพเจ้าพูดความจริงในพระคริสต์และไม่ปดเลย� และเป็ นครูสอนความเชื่อ
และความจริงแก่คนต่างชาติ 8 เหตุฉะนั ้น ข้าพเจ้าปรารถนาให้ผู้ชายทัง้ หลายอธิษฐานใน
ที่ทุกแห่ง โดยยกมืออันบริสุทธิ์ปราศจากโทโสและการเถียงกัน
1

คําแนะนําสําหรับสตรีในคริสตจักร

9 ฝ่ายพวกผูห
้ ญิงกเ็ หมือนกันให้แต่งตัวสุภาพเรียบร้อยพร้อมด้วยความรู จ
้ ักละอาย และ

ความมี สติสัมปชัญญะ ไม่ใช่ ถัก ผมหรือ ประดับ กายด้วยเครือ
่ งทองและไข่ มุ กหรือ เสื้อผ้า
ราคาแพง 10 แต่ ให้ประดั บด ้ว ยการกระทํา ดี (ซึ่ง สมกับ หญิง ที่ ประกาศตั วว ่า ถือ พระเจ้า�
11 ให้ผูหญิ
้ งเรียนอย่างเงียบๆและด้วยใจนอบน้ อมทุกอย่าง 12 ข้าพเจ้าไม่อนุญาตให้ผูหญิ
้ ง
สัง่ สอนหรือใช้อาํ นาจเหนื อผู้ชาย แต่ให้เขานิ่ งๆอยู่ 13 ด้วยว่าพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างอาดั
มก่อน แล้วจึงทรงสร้างเอวา 14 และอาดัมไม่ได้ถูกหลอกลวง แต่ผูหญิ
้ งนั ้นได้ถูกหลอกลวง
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15 แต่ถึงกระนั ้นเธอก็จะรอดได้ด้วยการคลอดบุตร

จึงได้ละเมิด
ถ้าเขาทัง้ หลายยังดํารงอยู่
ในความเชื่อ ในความรัก และในความบริสุทธิ์ ด้วยความมีสติสัมปชัญญะ

3
คุณสมบัติของผู้ปกครองดูแล
1 คํา นี้ เป็ น คํา จริง คือ ว่า ถ้า ชายคนใดปรารถนาหน้า ที่ ศิษ ยาภิ บาล คนนั ้ นก ็ ปรารถนา
กิจการงานที่ ประเสริฐ 2 ศิษ ยาภิ บาลนั ้น จึง ต้องเป็น คนที่ ไม่มี ใครติ ได้ เป็น สามี ของหญิง
คนเดียว เป็นคนรอบคอบ เป็นคนรู จ
้ ักประมาณตน เป็นคนมีความประพฤติ ดี มีอัชฌาสัย
รับแขกดี เหมาะที่ จะเป็ นคร ู 3 ไม่ ดื่ม เหล้า องุน
่ ไม่ เป็น นั กเลง ไม่ เป็น คนโลภมักได้ แต่ เป็น
คนสุ ภาพ ไม่ เป็น คนชอบวิวาท ไม่ เป็น คนเห็น แก่ เงิน 4 ต้องเป็น คนครอบครองบ้านเรือน
ของตนได้ ดี บังคับ บัญชาบุตรทัง้ หลายของตนด้วยความสง่า ผ่าเผยทุก อย่าง 5 (เพราะว่า
ถ้า ชายคนใดไม่ รู ้จัก ครอบครองบ้านเรือนของตน คนนั ้น จะดู แลคริสตจักรของพระเจ้า
อย่างไรได้� 6 อย่าให้ผู้ที่กลับใจใหม่ๆเป็นศิษยาภิบาล เกรงว่าเขาอาจจะเย่อหยิง่ และก็จะ
ถูกปรับโทษเหมือนอย่างพญามาร 7 นอกนั ้นเขาจะต้องมีช่อ
ื เสียงดีในคนภายนอก เกรงว่า
เขาจะเป็นที่ติเตียน และจะติดบ่วงแร้วของพญามาร
คุณสมบัติของผู้ช่วย

8 ฝ่ายผูช
้ ว
็ นเดียวกัน คือต้องเป็นคนสง่าผ่าเผย ไม่เป็นคนสองลิน
่ ยนั ้นกเช่
้ ไม่สนใจเหล้า

องุน
่ มาก ไม่เป็นคนโลภมักได้ 9 และเป็นคนยึดมัน
่ ในข้อลึกลับแห่งความเชื่อด้วยจิตสํานึ ก
ผิด และชอบอัน บริสุทธิ์ 10 จงลองดู คนเหล่า นี้ เสี ยก ่อนด้วย และเมื่อ เห็ นว ่า ไม่ มี ข้อ ตําหนิ
แล้ว จึงตัง้ เขาไว้ในตําแหน่ งผู้ช่วย 11 ฝ่ายพวกภรรยาของเขาก็เหมือนกัน ต้องเป็นคนสง่า
ผ่าเผย ไม่ ใส่ ร้ายผู้ อื่น เป็น คนรู จ
้ ัก ประมาณตน และเป็น คนสัตย์ ซ่ ือ ในสิง่ ทัง้ ปวง 12 จงให้
ผู้ช่วยนั ้นเป็นสามีของหญิงคนเดียว และบังคับบัญชาบุตรของตน และปกครองบ้านเรือน
ของตนได้ ดี 13 เพราะว่า คนที่ กระทํา การในหน้าที่ ผู้ ช่วยได้ ดี ก็ได้ ตํา แหน่ งอ ั นม ี หน ้ามี ตา
และมีใจกล้าเป็นอันมากในความเชื่อซึ่งมีในพระเยซูคริสต์
ทางของพระเจ้าอันยิง่ ใหญ่
ข้อความเหล่า นี้ ข้าพเจ้า เขียนฝากมายัง ท่าน หวัง ใจว่า ไม่ ชา้ ไม่ นานข้าพเจ้า จะมาหา
ท่าน 15 แต่ หากว่า ข้าพเจ้า มาช้า ท่านก็ จะได้ รู ้ ว่า ควรประพฤติ อย่างไรในครอบครัว ของ
พระเจ้า คือคริสตจักรของพระเจ้าผู้ดํารงพระชนม์ เป็นหลักและรากแห่งความจริง 16 ทาง
ของพระเจ้าอันยิง่ ใหญ่และลึกลับซึ่งไม่มีใครปฏิเสธได้ก็คือ พระเจ้าทรงปรากฏในเนื้ อหนั ง
พระวิญญาณได้ ทรงพิ สู จน ์ แล้ว หมู่ ทูต สวรรค์ ก็ เห็น และมี ผู้ ประกาศพระองค์ แก่ ชนต่าง
ชาติ มีชาวโลกเชื่อถือพระองค์ และพระองค์ทรงถูกรับขึ้นไปในสง่าราศี
14

4
พระวิญญาณเตือนเรือ
่ งคนจะละทิง้ ความเชื่อ
1 บัดนี้ พระวิญญาณได้ ตรัส ไว้อย่างชัด แจ้ง ว่า ในกาลภายหลัง จะมี บางคนละทิง
้ ความ
เชื่อ โดยหัน ไปเชื่อ ฟัง วิญญาณที่ ล่อลวง และฟัง คํา สอนของพวกผี ปิศาจ 2 การหน้า ซื่อ ใจ
คดของคนที่ พูด โกหก คือ ทํา ไปทัง้ รู ๆ้ เหมือนอย่างกับ เอาเหล็ก แดงนาบลงไปบนจิตสํานึ ก
ผิดชอบของเขา 3 เขาห้ามทําการสมรส ไม่ให้รับประทานอาหารซึ่งพระเจ้าทรงสร้างไว้ให้ผู้
ที่เชื่อและรู จ
้ ักความจริงรับประทานด้วยขอบพระคุณ 4 ด้วยว่าสิง่ สารพัดซึ่งพระเจ้าได้ทรง
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สร้างไว้นั้นเป็นของดี ถ้าแม้รับประทานด้วยขอบพระคุณ ก็ไม่ห้ามเลยสักสิง่ เดียว 5 เพราะ
ว่าสิง่ เหล่านั ้นเป็นของที่ชาํ ระไว้แล้วโดยพระวจนะของพระเจ้าและคําอธิษฐาน
ผู้รบ
ั ใช้ที่ดีของพระคริสต์

6 ถ้า ท่านจะให้พวกพี่ น้องระลึก ถึง สิง
่ เหล่า นี้

ท่านก็ จะเป็น ผู้ รับใช้ที่ ดี ของพระเยซู คริสต์
เจริญด้วยพระวจนะแห่งความเชื่อ และด้วยหลักคําสัง่ สอนอันดีที่ท่านได้ประพฤติตามนั ้น
7 แต่ จงหลีก เลี่ยงจากนิ ยายอัน หยาบคาย และนิ ยายซึ่ง ยายเคยเล่า ให้ ฟัง นั ้น จงฝึก ตน
ในทางที่ เป็น อย่างพระเจ้า 8 เพราะว่าการฝึก ทางกายนั ้ นม ี ประโยชน์ อยู่ บ้าง แต่ ทางของ
พระเจ้า ก็ มี ประโยชน์ ในทุก ทาง คื อม ี พระสัญญาสําหรับ ชีวต
ิ ปัจจุบัน และชีวต
ิ อนาคตด้วย
9 คํานี้ เป็ นคําสัตย์จริงและสมควรที่คนทัง
้ ปวงจะรับไว้ 10 ด้วยเหตุนี้ เราจึงตรากตรําทํางาน
และทนสู้ ก็เพราะเรามีความหวังใจในพระเจ้าผู้ดํารงพระชนม์ ผู้ทรงเป็นพระผู้ชว
่ ยให้รอด
11
ของคนทัง้ ปวง โดยเฉพาะของผู้ที่เชื่อ จงบัญชาและสัง่ สอนสิง่ เหล่านี้
จงเป็นแบบอย่างที่ดีโดยพึ่งฤทธิอ
์ าํ นาจของพระเจ้า
อย่า ให้ ผู้ ใดดู หมิน
่ ความหนุ่ม แน่ น ของท่าน แต่ จงเป็น แบบอย่างของคนทัง้ หลายที่
เชื่อ ทัง้ ในทางวาจา ในการประพฤติ ในความรัก ในนํ้าใจ ในความเชื่อ และในความบริสุทธิ์
13 จงใฝ่ใจในการอ่าน ในการเทศนา และในการสัง
่ สอน จนกว่าเราจะมา 14 อย่าละเลยของ
ประทานที่มีอยู่ในตัวท่าน ซึ่งได้ทรงประทานแก่ท่านตามคําพยากรณ์ เมื่อคณะเพรสไบเต
รีได้ เอามือวางบนท่าน 15 จงเอาใจใส่ ในข้อความเหล่านี้ ฝังตั วท่านไว้ในการนี้ ที เดียว เพื่อ
ความจําเริญ ของท่านจะได้ ปรากฏแจ้ง แก่ คนทัง้ ปวง 16 จงระวัง ตั วท ่านและคํา สอนของ
ท่าน จงยึดข้อที่กล่าวนี้ ให้มัน
่ เพราะเมื่อกระทําดังนั ้น ท่านจะช่วยทัง้ ตัวท่านเองและคนทัง้
ปวงที่ฟังท่านให้รอดได้
12

5

อย่า พูด สบประมาทคนมี อาวุโส แต่ จงตัก เตือนเขาเสมือนเป็น บิดา และคนหนุ่มๆทัง้
หลายเป็นเสมือนพี่หรือน้ อง 2 และผู้หญิงผู้มีอาวุโสเป็นเสมือนมารดา และส่วนหญิงสาวๆ
ก็ให้เป็นเสมือนพีส
่ าวน้ องสาว ด้วยความบริสุทธิ์ทัง้ หมด
1

คําสอนเกี่ยวกับหญิงม่ายคริสเตียน

3 จงให้เกียรติ แก่ แม่ ม่ายไร้ที่ พ่ง
ึ 4 แต่ ถ้าแม่ม่ายคนใดมีลูกหลานก็ ให้ลูกหลานนั ้นเรียน

เพื่อ ให้ รู จั
้ ก ที่ จะปฏิ บั ติ กับ ครอบครัว ของตนก่อน และให้ ตอบแทนคุณ บิดามารดาของตน
เพราะว่าการกระทํา เช่น นี้ เป็นการดี และเป็ นที ่ ชอบต่อ พระพักตร์พระเจ้า 5 ฝ่ายผู้ หญิง ที่
เป็น แม่ ม่ายอย่างแท้ จริง และอยู่ ตามลําพัง แต่ ผู้ เดียวนั ้น จงวางใจในพระเจ้า และดํารง
อยูใ่ นการวิงวอนและการอธิษฐานทัง้ กลางคืนและกลางวัน 6 ส่วนผู้หญิงที่ปล่อยตัวในการ
สนุกสนานนั ้น ก็ ตายแล้ วท ัง้ เป็นๆอยู่ 7 จงกําชับ ข้อความเหล่า นี้ เพื่อ เขาจะไม่ ถู กตําหนิ
8 แต่ ถ้าแม้ ผู้ใดไม่ เลี้ยงดู วงศ์ ญาติ ของตน และโดยเฉพาะอย่างยิง
่ คนในบ้านเรือนของตน
ผู้ นั ้ นก ็ ได้ ปฏิเสธความเชื่อ เสีย แล้ว และชัว่ ยิง่ กว่า คนที่ ไม่ ได้ เชื่อ เสี ยอ ีก 9 อย่า ให้ แม่ ม่าย
คนใดที่ อายุ ตํ่า กว่า หกสิบ ปี ลงชื่อ ในทะเบียนแม่ ม่าย จะต้องเป็น ภรรยาของชายคนเดียว
10 และจะต้องเป็ น ผู้ ที่ ได้ ชื่อ ว่า ได้ กระทํา ดี เช่น ได้ เอาใจใส่ เลี้ยงดู ลูก ได้ มีน้า
ํ ใจรับรองแขก
ได้ล้างเท้าวิสุทธิชน ได้สงเคราะห์คนทีมี
่ ความทุกข์ยาก และได้บําเพ็ญคุณความดีทุกอย่าง
11 แต่แม่ม่ายสาวๆนั ้นอย่ารับขึ้นทะเบียน เพราะว่าเมื่อเขาหลงระเริงห่างจากพระคริสต์ไป
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แล้ว ก็ ใคร่จะสมรสอีก เขาจะต้องได้ รบ
ั พระอาชญา เพราะเขาได้ ทิง้ ความเชื่อ เดิม ของ
เขา 13 นอกจากนั ้นเขาก็ จะกลายเป็นคนเกียจคร้าน เที่ยวไปบ้านนี้ บ้านนั ้น และมิใช่แต่ เก
ียจคร้านเท่านั ้น แต่ ปากบอนด้วย และเที่ยวยุ่ งก ับ เรือ
่ งของผู้ อื่น พู ดสิง่ ซึ่ง ไม่ ควรจะพูด
14 เหตุฉะนั ้นข้าพเจ้าปรารถนาให้พวกแม่ม่ายสาวๆนั ้นมสามี
ี
มีบุตร และดูแลบ้านเรือน เพื่
อมิให้ศัตรู มีช่องทางนิ นทาได้ 15 ด้วยว่ามีบางคนได้หลงตามซาตานไปแล้ว 16 ถ้าชายหรือ
หญิงผู้ มี ความเชื่อคนใดมี แม่ ม่าย ก็ ให้เขาช่วยเลี้ยงดู อย่าให้เป็น ภาระของคริสตจักรเลย
เพื่อคริสตจักรจะได้สงเคราะห์คนที่เป็นแม่ม่ายไร้ที่พึ่งจริงๆ
12

จงเคารพและช่วยเหลือผู้ปกครองที่ดี

จงถือว่า ผู้ ปกครองที่ ปกครองดี นั้น สมควรได้ รบ
ั เกียรติ สองเท่า โดยเฉพาะอย่างยิง่
ผู้ ปกครองที่ ทํางานหนั ก ในการเทศนาและสัง่ สอน 18 เพราะพระคัมภีร ์กล่าวว่า ‘อย่า เอา
ตะกร้า ครอบ ปาก วัว เมื่ อม ัน กําลัง นวด ข้าว อยู�
่ และ ‘ผู้ ทํางาน สมควร จะ ได้ รับ ค่า จ้าง
19
ของตน�
อย่า ยอมรับ คํา กล่าวหาผู้ ปกครองคนใด เว้น เสีย แต่ จะมี พยานสองสามคน
20 สําหรับ ผู้ ปกครองที่ ยง
ั คงกระทํา บาป จงว่า กล่าวเขาต่อ หน้า คนทัง้ ปวง เพื่อ ผู้ อ่น
ื จะได้
เกรงกลัว ด้วย 21 ข้าพเจ้า กําชั บท ่านต่อ พระพักตร์พระเจ้า และต่อ พระเยซู คริสต์ เจ้า และ
ต่อเหล่าทูตสวรรค์ที่ทรงเลือกสรรไว้แล้วนัน
้ ให้ท่านรักษาข้อความเหล่านี้ ไว้โดยไม่เห็นแก่
หน้าผู้ใด และไม่กระทําการใดๆด้วยใจลําเอียง 22 อย่าด่วนวางมือเจิมผู้ใด และอย่ามีส่วน
ร่วมในการกระทําบาปของผู้อ่น
ื เลย จงรักษาตัวให้บริสุทธิ์ 23 อย่าดื่มแต่น้ําอีกต่อไป แต่จง
ใช้น้ําองุน
่ บ้างเล็กน้ อย เพื่อประโยชน์ แก่กระเพาะอาหารของท่านและโรคที่บังเกิดแก่ท่าน
เนื องๆ 24 การผิดของบางคนย่อมปรากฏเด่นขึ้นก่อน แล้วก็นําเขาไปถึงที่พิพากษา แต่การ
ผิด ของบางคนนั ้น จะตามหลัง เขาไป 25 ฝ่ายการดี ของบางคนก็ ปรากฏเด่ นขึ้ นก ่อนด้วย
เหมือนกัน และการนอกนั ้นจะปิดบังไว้ก็ไม่ได้
17

6

คําสอนเกี่ยวกับนายและทาส
จงให้ คนทัง้ หลายที่ อยู่ ใต้ แอกแห่ง ความเป็น ทาส ถือว่า นายของตนเป็น ผู้ สมควรแก่
การได้รบ
ั เกียรติยศทุกสถาน เพื่อพระนามของพระเจ้าและคําสอนของพระองค์จะมิได้ถู ก
หมิน
่ ประมาท 2 ฝ่ายคนเหล่านั ้นผู้มีนายเป็นผู้มีความเชื่อก็อย่าให้เขาประมาทนาย เพราะ
ว่าเหตุที่ ได้มาเป็นพี่น้องกันแล้ว แต่ยิง่ กว่านั ้นเขาต้องรับใช้นายให้ดีข้น
ึ เพราะเหตุวา่ นาย
ผู้ ที่ จะได้ รับ ประโยชน์ เป็น ผู้ สัตย์ ซื่อ และเป็ นที ่ รัก ข้อความเหล่า นี้ จงสัง่ สอนและตัก เตือน
กัน
1

ภัยจากการอยากเป็นคนมังม
่ ี
และไม่ยอมเห็นด้วยกับพระวจนะอันมีหลัก คือพระวจนะของ
พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา และคําสอนที่สมกับทางของพระเจ้า 4 ผู้นั ้นก็เป็น
คนทะนงตัวและไม่รู อะไร
้
แต่ชอบทุ่มเถียงและโต้แย้งในเรือ
่ งคํา ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการอิจ
ฉากั น การทะเลาะวิวาทก ัน การกล่าวร้ายกัน การไม่ ไว้วางใจกัน 5 และการวิวาทที่ ด้ ื อด ึง
ของผูมี
้ ใจทรามและไร้ความจริง ที่คาดว่าการได้กําไรนั ้นเป็นทางของพระเจ้า จงถอนตัวไป
เสีย จากคนเช่น นี้ 6 แต่ ว่า ทางของพระเจ้า พร้อมทัง้ ความสุขใจก็ เป็น กําไรมาก 7 เพราะว่า
เราไม่ได้เอาอะไรเข้ามาในโลกฉั นใด เราก็เอาอะไรออกไปจากโลกไม่ได้ฉั นนั ้น 8 แต่ถ้าเรามี
อาหารและเสื้อผ้า ก็ให้เราพอใจด้วยของเหล่านั ้นเถิด 9 ส่วนคนเหล่านั ้นทีอ
่ ยากรํา่ รวยก็ตก
3 ถ้าผู้ใดสอนผิดไปจากนี้
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อยู่ในการทดลองและติดบ่วงแร้ว และในตัณหาหลายอย่างอันโฉดเขลาและเป็นภัยแก่ตัว
ซึ่งทําให้คนเราต้องจมลงถึงความพินาศเสื่อมสูญไป 10 ด้วยว่าการรักเงินนั ้นเป็นรากเหง้า
แห่งความชัวท
่ ัง้ สิน
้ ขณะที่บางคนโลภสิง่ เหล่านี้ จึงได้หลงไปจากความเชื่อนั ้น และทิม
่ แทง
ตัวของเขาเองให้ทะลุด้วยความทุกข์ใจเป็นอันมาก
คํากําชับพิเศษสําหรับทิโมธี
ผู้เป็นคนของพระเจ้า แต่ท่านจงหลีกหนี เสียจากสิง่ เหล่านี้ จงมุ่งมน
ั ่ ในความชอบ
ธรรม ในทางของพระเจ้า ความเชื่อ ความรัก ความอดทน และความอ่อนสุภาพ 12 จงต่อสู้
อย่างเต็ม กําลัง เพื่อ ความเชื่อ จงยึด ชี วิตน ิ รน
ั ดร์ไว้ ซึ่ง พระเจ้า ทรงเรียกให้ ท่านรับ ในเมื่อ
ท่านได้ รบ
ั เชื่ออย่างดี ต่อหน้าพยานหลายคน 13 ข้าพเจ้ากําชับท่านต่อพระเนตรพระเจ้า ผู้
ทรงประทานชีวต
ิ แก่ สิ ่ง ทัง้ ปวง และต่อ พระเยซู คริสต์ ผู้ ได้ ทรงเป็น พยานอัน ดี ต่อ หน้า ปอ
นทิอส
ั ปีลาต 14 ให้ท่านรักษาคําบัญชานี้ ไว้อย่าให้ด่างพร้อย และอย่าให้มีที่ติได้ จนถึงเวลาที่
พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะเสด็จมา 15 ซึ่งพระองค์จะทรงสําแดงให้ปรากฏ
ในเวลาของพระองค์ คือพระองค์ ผู้เสวยสุขและทรงฤทธิส
์ ูงสุดแต่ พระองค์ เดียว พระมหา
กษั ตริย์ เหนื อ กษั ตริ ย์ ทัง้ ปวง และองค์ พระผู้ เป็น เจ้า เหนื อ เจ้า นายทัง้ ปวง 16 พระองค์ ผู้
เดียวทรงอมตะ และทรงสถิต ในความสว่างที่ ซ่ึง ไม่ มี คนใดจะเข้าไปถึง ผู้ ซึ่ง มนุษย์ ไม่ เคย
เห็น และจะเห็น ไม่ ได้ พระเกียรติ และฤทธานุภาพจงมี แด่ พระองค์ นั ้น สืบๆไปเป็น นิ ตย์ เอ
เมน 17 จงกําชับ คนเหล่านั ้ นที ่ มัง่ มี ฝ่ายโลก อย่า ให้มี ใจถือ มานะทิฐิ อย่า ให้ความหวัง ของ
เขาอิงอยูก
่ ับทรัพย์อนิ จจัง แต่ให้หวังในพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ ผูทรงประทานสิ
้
ง่ สารพัด
ให้แก่เราอย่างบริบูรณ์ เพื่อจะให้เราใช้ด้วยความปีติยินดี 18 จงกําชับเขาให้กระทําการดี ให้
รํา่ รวยในการดีนั ้น ให้มีใจพร้อมที่จะให้ทาน ให้มีใจกว้างขวาง 19 และสํ่าสมไว้เป็นรากอันดี
สําหรับตัวของตนเผื่อเวลาข้างหน้า เพื่อว่าเขาจะยึดชีวตน
ิ ริ น
ั ดร์ไว้ 20 โอ ทิโมธีเอ๋ย จงรักษา
สิง่ ที่ ได้ ฝากไว้กับความไว้วางใจของท่าน จงหลีกเลี่ยงคําพูดที่ ลบหลู่ และไร้ประโยชน์ และ
การคัดค้านของสิง่ ที่เรียกกันอย่างผิดๆว่าเป็นศาสตร์ความรู ้ 21 ซึ่งบางคนสําคัญผิดอย่าง
นั ้น จึงได้พลาดไปจากความเชื่อ ขอพระคุณจงดํารงอยู่กับท่านเถิด เอเมน [จดหมายฉบับ
แรกถึงทิโมธี ได้เขียนจากเมืองเลาดีเซีย ซึ่งเป็นนครหลวงในแคว้นฟรีเจีย ปาคาทีอานา�
11 โอ

2 ทิโมธี 1:1
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2 ทิโมธี 1:13

ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

2 ทิโมธี

ในครัง้ สุดท้ายที่ เปาโลติด คุก ที่ กรุ งโรม (1:8, 16; 2:9) และในเวลาที่ ท่านใกล้ จะ ถู ก
ประหารชีวต
ิ ท่านได้ เข ียนจดหมายอําลาไปถึง ทิ โมธี และขอให้ ทิ โมธีม าหาท่าน เพราะ
ฉะนั ้นจดหมายฉบับที่ 2 ถึงทิโมธีนี้ เป็นจดหมายฉบับสุดท้ายของเปาโลที่อยูในพระคั
่
มภีร ์
ในจดหมายฉบั บน ี้ เราได้ เห ็น ความหวังอ ัน ชื่นชมยินดี ของเปาโล ซึ่ง เป็น จดหมายแห่ง
ชัยชนะและเป็น เสียงร้องด้วยความชื่นชมยินดี ของผู้ ที่ มี ชัยชนะแห่ง ความตาย ได้ เน้ น ถึง
ความซื่ อสัตย์ ในการรับ ใช้ พระเจ้า ท่านได้ อธิบายถึง สิง่ ต่างๆที่ จะเกิด ขึ้น ในยุ คน ี้ (บทที่ 3)
และพูดถึงการเตรียมพร้อมที่จะไปสวรรค์ของท่านด้วย ซึ่งเปาโลเชื่อว่าจะสําเร็จอีกไม่นาน
เปาโลได้สอนทิโมธีว่า ทิโมธีควรจะรับใช้พระเจ้าอย่างไรหลังจากที่ท่านไปสวรรค์แล้ว
ความรักของเปาโลที่มีต่อทิโมธี

1 เปาโล อัครสาวกของพระเยซูคริสต์ ตามพระประสงค์ของพระเจ้า ตามพระสัญญาแห่ง

ชีวต
ิ ซึ่ งม ี ในพระเยซู คริสต์ 2 ถึง ทิ โมธี บุ ตรที่รก
ั ของข้าพเจ้า ขอพระคุณ และพระเมตตา
และสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดา และพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา จงดํารงอยู่
กับท่านเถิด 3 ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าผูซ
้ ่ึงข้าพเจ้าได้รับใช้ ด้วยจิตสํานึ กอันบริสุทธิส
์ ืบ
มาตัง้ แต่บรรพบุรุษของข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าได้ระลึกถึงท่านในคําอธิษฐานของข้าพเจ้า
มิ ได้ หยุด หย่อนทัง้ กลางวัน กลางคืน 4 ก็ได้ ปรารถนาเป็ นอ ัน มากที่ จะเห็น ท่าน ระลึก ถึง
นํ้าตาของท่าน เพื่อข้าพเจ้าจะได้เต็มไปด้วยความยินดี 5 ข้าพเจ้าระลึกถึงความเชื่ออันแท้
นั ้นซึ่งมีอยู่ในท่าน และซึ่งเมื่อก่อนได้ มีอยู่ในโลอิสยายของท่าน และซึ่งได้ มีอยู่ในยูนีสมา
รดาของท่าน และซึ่งข้าพเจ้าเชื่อมัน
่ คงว่ามีอยู่ในท่านด้วย 6 เหตุฉะนั ้นข้าพเจ้าจึงสะกิดใจ
ท่านให้ใช้ของประทานของพระเจ้าที่มีอยู่ในท่าน โดยการวางมือของข้าพเจ้านั ้นให้รุง่ เรือง
ขึ้น 7 เพราะว่าพระเจ้ามิได้ทรงประทานจิตที่ขลาดกลัวให้เรา แต่ได้ทรงประทานจิตที่กอปร
ด้วยฤทธิ์ ความรัก และการบังคับ ตนเองให้ แก่ เรา 8 เหตุ ฉะนั ้น อย่า ละอายคํา พยานแห่ง
องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา หรือของตัวข้าพเจ้าที่ถูกจองจําอยู่เพราะเห็นแก่พระองค์ แต่จง
มีส่วนในการยากลําบาก เพื่อเห็นแก่ข่าวประเสริฐ โดยอาศัยฤทธิเ์ ดชแห่งพระเจ้า 9 ผู้ทรง
ช่วยเราให้ รอด และได้ ทรงเรียกเราด้วยคํา ทรงเรียกอัน บริสุทธิ์ ไม่ใช่ เพราะเห็น แก่ การก
ระทํา ของเรา แต่ เพราะเห็น แก่ พระประสงค์ ของพระองค์ เองและพระคุณ ซึ่ง ทรงประทาน
แก่ เราในพระเยซู คริสต์ ตัง้ แต่ ก่อนสร้างโลกมานั ้น 10 แต่ บัดนี้ ได้ ทรงสําแดงให้ ประจักษ์
โดยการที่ พระเยซู คริสต์ พระผู้ ชว
่ ยให้ รอดของเราเสด็จ มา ผู้ ได้ ทรงกําจัด ความตายให้
สูญสิน
ิ และสภาพอมตะให้กระจ่างแจ้งโดยข่าวประเสริฐ 11 สําหรับข่าว
้ และได้ทรงนําชีวต
ประเสริฐนั ้น ข้าพเจ้าได้รบ
ั แต่งตัง้ ให้เป็นนั กเทศน์ และเป็ นอัครสาวก และเป็ นครูของพวก
ต่างชาติ
เปาโลเชื่อมน
ั ่ ในพระคริสต์อย่างไม่สัน
่ คลอน
เพราะเหตุ นั้น เองข้าพเจ้า จึง ได้ ทนทุกข์ ลําบากเช่น นี้ ถึง กระนั ้น ข้าพเจ้า ก็ ไม่ ละอาย
เพราะว่า ข้าพเจ้า รู จ
้ ัก พระองค์ ที่ ข้าพเจ้า ได้ เชื่อ และข้าพเจ้า เชื่ อม ั ่ นว ่า พระองค์ ทรงฤทธิ์
สามารถรักษาซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ มอบไว้ กับ พระองค์ จนถึง วัน นั ้น 13 จงถือ ไว้ เป็น แบบแห่ง คํา
สอนอันถูกต้องที่ท่านได้ยน
ิ จากข้าพเจ้า ในความเชื่อและความรักซึ่งมีอยูในพระเยซู
่
คริสต์
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2 ทิโมธี 1:14
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2 ทิโมธี 2:19

14 ข้อความอันดีนั้นซึ่งทรงฝากไว้กับท่าน

ท่านจงรักษาโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิที
์ ่สถิต
อยูใ่ นเรา 15 ท่านก็ทราบแล้วว่า คนทัง้ ปวงที่อยูในแคว้
่
นเอเชียนั ้นต่างก็ผละไปจากข้าพเจ้า
ในพวกนั ้นมีฟีเจลัสและเฮอร์โมเกเนสรวมอยู่ด้วย 16 ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเมตตา
แก่ ครอบครัวของโอเนสิ โฟรัสด้วยเถิด เพราะเขาได้ กระทําให้ข้าพเจ้าชื่นใจบ่อยๆ และเขา
ไม่ละอายต่อโซ่ตรวนของข้าพเจ้าเลย 17 แต่ขณะเมื่อเขาอยูใ่ นกรุ งโรม เขาได้อุตส่าห์สืบหา
ข้าพเจ้าจนพบข้าพเจ้า 18 และเขาได้ปรนนิ บัติข้าพเจ้าที่เมืองเอเฟซัสมากเพียงใด ท่านก็รู ้
ดีอยู่แล้ว ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดประทานพระเมตตาขององค์พระผู้เป็นเจ้าแก่เขา
ในวันนั ้นด้วยเถิด

2
ทหารที่ดีของพระเยซูเจ้า
1 เหตุฉะนั ้นบุตรของข้าพเจ้าเอ๋ย

จงเข้มแข็งขึ้นในพระคุณซึ่งมอยู
ี ในพระเยซู
่
คริสต์ 2 จง
มอบคํา สอนเหล่า นั ้น ซึ่ง ท่านได้ยน
ิ จากข้าพเจ้า ต่อ หน้า พยานหลายคนไว้กับ คนที่ สัตย์ ซ่ ือ
ที่ สามารถสอนคนอื่น ได้ ด้วย 3 ฉะนั ้น ท่านจงทนการยากลําบากดุจ ทหารที่ ดี ของพระเยซู
คริสต์ 4 ไม่มี ทหารคนใด เมื่อ เข้า ประจํา การแล้ว จะไปห่วงใยกับ การทํา มาหากิน ของเขา
ในชี ว ิตน ี้ เพื่อ ผู้ ที่ ได้ เลือกเขาให้ เป็น ทหารนั ้น จะได้ ชอบใจ 5 และถ้า ผู้ ใดจะเข้า แข่ง ขั นก ัน
เขาก็ คงมิ ได้ สวมมงกุฎ เว้น เสีย แต่ เขาได้ ปฏิบัติ ตามกฎ 6 กสิกรผู้ ตรากตรํา ทํางานก็ ต้อง
เป็นคนแรกที่ ได้ รับผล 7 จงใคร่ครวญถึงสิง่ ที่ ข้าพเจ้าได้ พู ดเถิด ด้วยองค์ พระผู้เป็นเจ้าจะ
ทรงประทานความเข้าใจให้แก่ท่านในทุกสิง่ 8 จงระลึกถึงพระเยซู คริสต์ ผู้ทรงสืบเชื้อสาย
จากดาวิด ได้ ทรงถูก ชุบ ให้ เป็น ขึ้น มาจากความตาย ตามข่าวประเสริฐ ที่ ข้าพเจ้า ประกาศ
นั ้น 9 และเพราะเหตุข่าวประเสริฐนั ้น ข้าพเจ้าจึงทนทุกข์ ถูกล่ามโซ่ดังผู้ร้าย แต่พระวจนะ
ของพระเจ้า นั ้น ไม่ มี ผู้ ใดเอาโซ่ ล่ามไว้ได้ 10 เหตุ ฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึง ยอมทนทุก อย่าง เพราะ
เห็นแก่ผู้ที่ทรงเลือกสรรไว้นั ้น เพื่อเขาจะได้รบ
ั ความรอดด้วย ซึ่งมีอยูในพระเยซู
่
คริสต์ พร
11
้ อมทัง้ สง่า ราศี นิ รน
ั ดร์ คํา นี้ เป็น คํา สัตย์ จริง คือ ถ้า เราตายกับ พระองค์ เราก็ จะมี ชี วิตอ
ยู่กับ พระองค์ เช่น กัน 12 ถ้า เราทนความทุกข์ ทรมาน เราก็ จะได้ ครองร่วมกับ พระองค์ ด้วย
ถ้า เราปฏิเสธพระองค์ พระองค์ ก็ จะปฏิเสธเราเช่น เดียวกัน 13 ถ้า เราไม่ เชื่อ พระองค์ ก็ ยัง
ทรงไว้ซ่ึงความสัตย์ซื่อ เพราะพระองค์จะปฏิเสธพระองค์เองไม่ได้ 14 จงเตือนเขาทัง้ หลาย
ให้ระลึกถึงข้อความเหล่านี้ และกําชับเขาต่อพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ให้เขาโต้เถียง
กัน ในเรือ
่ งถ้อยคํา ซึ่ง ไม่ เป็น ประโยชน์ เลย แต่ กล ับ เป็น เหตุ ให้ คนที ่ ฟัง เขวไป 15 จงหมัน
่
ศึกษาค้นคว้า เพื่อ สําแดงตนเองให้เป็ นที ่ ชอบพระทัย พระเจ้า เป็น คนงานที่ ไม่ ต้องละอาย
แยกแยะพระวจนะแห่งความจริงนั ้นได้อย่างถูกต้อง 16 แต่จงหลีกไปเสียจากถ้อยคําหมิน
่
ประมาทและไร้ประโยชน์ เพราะคําอย่างนั ้นย่อมก่อให้เกิดอธรรมมากยิง่ ขึ้น 17 และคําพูด
ของเขาจะแพร่ออกไปเหมือนแผลเนื้ อร้าย ในพวกนั ้นมีฮีเมเนอัสกับฟิเลทัสเป็นต้น 18 คน
ทัง้ สองนั ้นได้หลงจากความจริง โดยพูดว่าการฟื้ นจากความตายนั ้นได้ผ่านพ้นไปแล้ว และ
ได้ทําลายความเชื่อของบางคนเสีย 19 แต่ว่ารากฐานแห่งพระเจ้านั ้นอยู่อย่างมัน
่ คง โดยมี
ตราประทับ ไว้ว่า ‘องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงรู จ
้ ัก คนเหล่านั ้ นที ่ เป็น ของพระองค์� และ ‘ให้ทุ ก
คนซึ่งออกพระนามของพระคริสต์ละทิง้ ความชัว่ ช้าเสีย�
ภาชนะที่มีเกียรติและที่ไร้เกียรติ
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แต่ ว่า ใน บ้าน ใหญ่ หลัง หนึ่ งๆ มิ ได้ มี แต่ ภาชนะ ทอง และ เงิน เท่านั ้น แต่ มี ภาชนะ ไม้
และภาชนะดิน ด้วย บ้างก็ มี เกียรติ และบ้างก็ ไร้ เกียรติ 21 เหตุ ฉะนั ้น ถ้า ผู้ ใดชําระตัว ให้
พ้น จากสิง่ เหล่า นี้ เขาก็ จะเป็น ภาชนะที่ มี เกียรติ ซึ่ง คัด ไว้ แล้ว เหมาะที่ นายจะใช้ ให้ เป็น
ประโยชน์ และถูกเตรียมไว้พร้อมสําหรับการดีทุกอย่าง 22 จงหลีกหนี เสียจากราคะตัณหา
ของคนหนุ่ม แต่ จงใฝ่ ในความชอบธรรม ในความเชื่อ ความรัก และสันติ สุข ร่วมกับ ผู้ ที่
ออกพระนามขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ด้วยใจบริสุทธิ์ 23 จงหลีก เลี่ยงจากปัญหาอัน โง่เขลา
และไม่ เป็น สาระ ด้วยรู แล
้ ้ วว ่า ปัญหาเหล่านั ้ นก ่อ ให้เก ิ ดการทะเลาะวิวาทก ัน 24 ฝ่ายผู้ รับ
ใช้ ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ต้องไม่ เป็น คนที่ ชอบการทะเลาะวิวาท แต่ ต้องมี ใจสุภาพต่อ คน
ทัง้ ปวง เหมาะที่จะเป็ นครูและมีความอดทน 25 ด้วยความอ่อนสุภาพจงสอนคนเหล่านั ้นที่
ต่อสู้กับตัวเอง ถ้าพระเจ้าอาจจะทรงโปรดให้เขากลับใจเสียใหม่มารับความจริง 26 และเขา
อาจหลุดพ้นบ่วงของพญามาร ผู้ซึ่งดักจับเขาไว้ให้ทําตามความประสงค์ของมัน
20

3
ลักษณะจิตใจของมนุษย์ในยุคสุดท้าย
1 แต่จงเข้าใจข้อนี้ ด้วย คือว่าในวันสุ ดท้ายนั ้น จะเกิดเหตุการณ์ กลียุค 2 เหตุว่าคนจะเป็ น

คนรักตัวเอง เป็นคนเห็นแก่เงิน เป็นคนอวดตัว เป็นคนจองหอง เป็นคนพูดหมิน
่ ประมาท
เป็นคนไม่เชื่อฟังคําบิดามารดา เป็นคนอกตัญญู เป็นคนไร้ศีลธรรม 3 เป็นคนไม่รก
ั ซึ่งกัน
และกัน เป็นคนไม่ทําตามสัญญา เป็นคนหาความใส่เขา เป็นคนไม่มีสติรัง้ ใจ เป็นคนดุร้าย
เป็น คนชัง คนดี 4 เป็น คนทรยศ เป็น คนมุ ทะลุ เป็น คนหัวสูง เป็น คนรัก ความสนุกสนาน
ยิง่ กว่า รัก พระเจ้า 5 เขามี สภาพทางของพระเจ้า ภายนอก แต่ ฤทธิ์ของทางนั ้น เขาปฏิเสธ
เสีย คนอย่างนี้ ท่านจงผิน หน้า หนี จากเขาเสีย ด้วย 6 เพราะในบรรดาคนเหล่า นั ้น มี คนที ่
แอบไปตามบ้าน แล ้ วนํา หญิง ที่ เบาปัญญาหนาด้วยบาปไปเป็น เชลย แล ้ว พากัน หลงใหล
ไปด้วยตัณหาต่างๆ 7 ถึงจะเรียนกันอยู่เสมอ แต่ก็ไม่อาจเรียนรู ถ
้ ึงความจริงเลย 8 แล้วยัน
เนสกับยัมเบรส์ ได้ต่อต้านโมเสสฉั นใด คนเหล่านี้ ก็ต่อต้านความจริงฉั นนั ้น เขาเป็นคนใจ
ทราม และในเรือ
่ งความเชื่อนั ้นเขาใช้ไม่ได้เลย 9 แต่เขาจะก้าวหน้าไปอีกไม่ได้ เพราะความ
โง่ของเขาจะปรากฏแก่ คนทัง้ ปวง เช่น เดียวกับ ความโง่ของชายสองคนนั ้น 10 แต่ ท่านก็
ประจักษ์ ชัด แล้ว ซึ่ง คํา สอน การประพฤติ ความมุ่ง หมาย ความเชื่อ ความอดทน ความรัก
ความเพียร 11 การถูกข่มเหง การทนทุกข์ยากลําบากของข้าพเจ้า ซึ่งได้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้า
ณ เมือ งอันทิ โอก เมือ งอิ โคน ี ยู ม และเมืองลิ สตรา การกดขี่ ข่มเหงที่ ข้าพเจ้า ได้ ทนเอา
ถึง กระนั ้ นก ็ ดี องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้ ทรงโปรดให้ ข้าพเจ้า รอดพ้น จากสิง่ เหล่า นั ้น ทัง้ หมด
12 แท้จริงทุกคนที่ปรารถนาจะดําเนิ นชีวต
ิ ตามทางของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์จะถูกกดขี่
ข่มเหง 13 แต่ คนชัว่ และคนเจ้า เล่ห์จะชัว่ ร้ายมากยิง่ ขึ้น ทัง้ ล่อลวงคนอื่น และก็ ถู กคนอื่น
ล่อลวงด้วย 14 แต่ ฝ่ายท่านจงดําเนิ น ต่อไปในสิง่ ที่ ท่านเรียนรู แล้
้ ว และได้ เชื่ออย่างมัน
่ คง
ท่านก็รู ว่้ าท่านได้เรียนมาจากผู้ใด
พระคัมภีรอ
์ น
ั บริสุทธิ์ทําให้คนของพระเจ้าดีรอบคอบ
15 และตัง
้ แต่เด็กมาแล้ว ที่ท่านได้รูพระคั
้
มภีรอ
์ น
ั บริสุทธิ์ ซึ่งมฤทธิ
ี
สอนท่
านให้ได้ปัญญา
์
ถึง ความ รอด โดย ความ เชื่อ ใน พระ เยซู คริสต์ 16 พระ คัมภีร ์ ทุ ก ตอน ได้ รับ การ ดลใจ จาก
พระเจ้า และเป็น ประโยชน์ ในการสอน การตัก เตือนว่า กล่าว การปรับปรุ ง แก้ไขคนให้ ดี
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และการอบรมในเรือ
่ งความชอบธรรม
กระทําการดีทุกอย่าง
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พรักพร้อมที่จะ

4
คํากําชับที่สําคัญสําหรับทิโมธี
เหตุ ฉะนั ้น ข้าพเจ้า กําชั บท ่านต่อ พระพักตร์พระเจ้า และพระเยซู คริสต์ เจ้า ผู้ จะทรง
พิพากษาคนเป็น และคนตาย เมื่อ พระองค์ เสด็จ มาปรากฏและตัง้ อาณาจักรของพระองค์
ว่า 2 จงประกาศพระวจนะ ให้ขะมัก เขม้ นที ่ จะทําการทัง้ ในขณะที่ มี โอกาสและไม่ มี โอกาส
จงว่ากล่าว ห้ามปราม และตัก เตือนด้วยความอดทนทุกอย่างและการสัง่ สอน 3 เพราะจะ
ถึง เวลาที่ คนจะทนต่อ คํา สอนอัน ถูก ต้องไม่ ได้ แต่ เขาจะรวบรวมครู ไว้ให้ สอนในสิง่ ที่ เขา
ชอบฟัง ตามความปรารถนาของตนเอง 4 และเขาจะบ่ายหู จากความจริง หัน ไปฟัง เรือ
่ ง
นิ ยายต่างๆ 5 ฝ่ายท่านจงระวังระไวอยูใ่ นการทัง้ ปวง จงอดทนต่อความทุกข์ยากลําบาก จง
ทําหน้าที่ของผู้ประกาศข่าวประเสริฐ และจงกระทําการรับใช้ของท่านให้สําเร็จ
1

ชัยชนะของเปาโลในการเผชิญหน้ากับความตายเพื่อพระคริสต์
และเวลาที่ข้าพเจ้าจะจากไปนั ้นก
7
็ ใกล้ จะถึง แล้ว ข้าพเจ้า ได้ ต่อสู้ อย่างเต็ม กําลัง ข้าพเจ้า ได้ แข ่ง ขัน จนถึง ที่ สุด ข้าพเจ้า ได้
รักษาความเชื่อ ไว้แล้ว 8 ตัง้ แต่ นี้ ไป มงกุฎ แห่ง ความชอบธรรมก็ เตรียมไว้สําหรับ ข้าพเจ้า
แล้ว ซึ่ง องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ผู้ พิพากษาอัน ชอบธรรม จะทรงประทานแก่ ข้าพเจ้า ในวัน นั ้น
และมิ ใช่ แก่ ข้าพเจ้า ผู้ เดียวเท่านั ้น แต่ จะทรงประทานแก่ คนทัง้ ปวงที่รก
ั การเสด็จ มาของ
พระองค์
6 เพราะว่าบัดนี้ ข้าพเจ้าพร้อมที่จะเป็ นเครือ
่ งบูชาแล้ว

ความต้องการของเปาโล
จงพยายามมาหาข้าพเจ้า โดยเร็ว 10 เพราะว่า เดมาสได้ หลงรัก โลกปัจจุบัน นี้ เสีย แล้ว
และได้ ทิง้ ข้าพเจ้า ไปยัง เมืองเธสะโลนิ กา เครสเซนส์ ได้ ไปยัง แคว้น กาลาเทีย ทิตั ส ได้ ไป
ยัง เมืองดาลมาเทีย 11 ลูก าคนเดียวเท่า นั ้ นที ่ อยู่กับ ข้าพเจ้า จงไปตามมาระโกและพาเขา
มาด้วย เพราะเขาเป็น ประโยชน์ แก่ ข้าพเจ้า สําหรับ การรับ ใช้ นี้ 12 ข้าพเจ้า ได้ ส่ง ที คิก ัส ไป
ยัง เมืองเอเฟซัส แล้ว 13 เมื่อ ท่านมาจงเอาเสื้อ คลุม ซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ ฝากไว้กับ คารปัส ที่ เมือง
โตรอัสมาด้วย พร้อมกับหนั งสือต่างๆ และสิง่ ที่ สําคัญที่สุดคือหนั งสือที่ เขียนบนแผ่นหนั ง
14 อเล็ก ซานเดอร์ช่างทองแดงนั ้น ได้ ประทุ ษร้ายข้าพเจ้า อย่างสาหัส ‘องค์ พระผู้ เป็ น เจ้า
จะทรงตอบแทนเขาให้ สมกับ การกระทํา ของเขา� 15 ท่านจงระวัง เขาให้ ดีด ้วย เพราะเขา
ได้ คัดค้านถ้อยคํา ของเราอย่างรุ นแรง 16 ในการแก้ คดี ครัง้ แรกของข้าพเจ้า นั ้น ไม่มี ใคร
เข้าข้างข้าพเจ้าสักคนเดียว เขาได้ละทิง้ ข้าพเจ้าไปหมด ข้าพเจ้าอธิษฐานต่อพระเจ้าว่า ขอ
โปรดอย่าให้พวกเขาต้องได้รบ
ั โทษเลย 17 แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประทั บอยู่กับข้าพเจ้า
และได้ ทรงประทานกําลัง ให้ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จึง ประกาศพระวจนะได้ อย่างเต็ม ที่ เพื่อ ให้
คนต่างชาติทัง้ ปวงได้ยิน ดังนั ้นข้าพเจ้าจึงรอดพ้นจากปากสิงโตนั ้น 18 องค์พระผู้เป็นเจ้า
จะทรงโปรดช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากการร้ายทุกอย่าง และจะทรงคุ้มครองข้าพเจ้าไว้จนถึง
อาณาจักรสวรรค์ของพระองค์ สง่าราศีจงมีแด่พระองค์สืบๆไปเป็นนิ ตย์ เอเมน 19 ขอฝาก
ความคิดถึง มายัง ปริส คากับ อาควิลลา และคนในครัว เรือนของโอเนสิ โฟรัสด ้วย 20 เอรัส
ทัส ยัง ค้างอยู่ที่ เมืองโคริน ธ์ แต่ เมื่อ ข้าพเจ้า จากโตรฟีมัส ที่ เมืองมิ เลทั สน น
ั ้ เขายัง ป่วยอยู่
21 ท่านจงพยายามมาให้ ถึ งก ่อนฤดู หนาว ยู บูลัส ปู เดนส์ ลี นัส คลาวเดีย และพี่ น้องทัง
้
หลายฝากความคิดถึง มายังท่านด้วย 22 ขอพระเยซู คริสต์ เจ้ าทรงสถิต อยู่กับ จิต วิญญาณ
9
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ของท่าน ขอพระคุณจงดํารงอยู่กับท่านเถิด เอเมน [จดหมายฉบับที่สองถึงทิ โมธี ผู้ได้ รับ
การเจิม ให้ เป็น ศิษ ยาภิ บาลคนแรกแห่ง คริสตจักรชาวเอเฟซัส ได้ เข ียนจากกรุ ง โรม เมื่อ
เปาโลถูกพิพากษาต่อหน้าจักรพรรดินีโรเป็นครัง้ ที่สอง]

ทิตัส 1:1
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ทิตัส 1:15

ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

ทิตัส

เปาโลได้ เขียนจดหมายฉบั บน ี้ ในปี ค�ศ� 67 ทิตั สเป็นชาวกรีกซึ่ง รับเชื่อ โดยเปาโล ทิตั
สไปกรุ ง เยรู ซาเล็ม พร้อมกับ เปาโลในครัง้ ที่ พวกคริสเตียนได้ ปรึกษากัน ถึง เรือ
่ งพระราช
บัญญัติของโมเสสกับชาวต่างชาติ เรารู ไม่
้ มากเกี่ยวกับทิตัส นอกจากว่าเปาโลให้ท่านอยูที
่ ่
เกาะครีตเพื่อจะช่วยในการตัง้ คริสตจักรที่นั ่น
จดหมายสัน
้ ๆนี้ ก็ เหมือนอย่างจดหมายสองฉบั บท ี่ เปาโลเขียนถึง ทิ โมธี เปาโลไว้ใจใน
ทิตั สอย ่า งมาก และเรียกท่านว่า “เป็น เพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้า� (2 คร 8:23) ในเวลา
ที่ เปาโลไม่สบายและท้อใจ ทิตัสได้ เดินทางจากเมืองโครินธ์มาเยีย
่ มเยียนท่านซึ่งเป็นการ
หนุนใจท่านอย่างมาก (2 คร 2:13; 7:6, 13)
จดหมายฉบับนี้มีคําสอนสําหรับผู้รับใช้ ครอบครัว และประชาชนทัว่ ไป

คําคํานั บ
ผู้รบ
ั ใช้ของพระเจ้า และอัครสาวกของพระเยซูคริสต์ เนื่ องด้วยความเชื่อของผู้
ที่ พระเจ้าได้ทรงเลือกสรรไว้ และให้รู จั
้ กความจริงตามทางของพระเจ้า 2 ด้วยหวังว่าจะได้
ชี วิตน ิ รน
ั ดร์ ซึ่ง พระเจ้า ผู้ ไม่ สามารถตรัสม ุสา ได้ ทรงสัญญาไว้ตัง้ แต่ ก่อนสร้างโลก 3 แต่
ในเวลาที่ พระเจ้า ทรงกําหนดไว้ ก็ได้ ทรงโปรดให้ พระวจนะของพระองค์ ปรากฏด้วยการ
เทศนา ซึ่งข้าพเจ้าได้รบ
ั มอบไว้ ตามพระบัญญัติของพระเจ้าผู้ทรงช่วยเราทัง้ หลายให้รอด
4 ถึง ทิตั ส ผู้ เป็ น บุตรแท้ ของข้าพเจ้า ในความเชื่อ เดียวกัน ขอพระคุ ณ พระเมตตา และ
สันติสุขจากพระเจ้าพระบิดา และพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้ชว
่ ั
่ ยให้รอดของเรา จงดํารงอยูก
บท่านเถิด
1 เปาโล

ภาระสําคัญของทิตัสที่เกาะครีต

5 เพราะเหตุนี้เองข้าพเจ้าจึงละท่านไว้ที่ เกาะครีต

ก็เพื่อท่านจะได้แก้ไขสิง่ ที่ยงั บกพร่อง
ให้เรียบร้อย และตัง้ ผู้ปกครองไว้ทุกเมืองตามที่ ข้าพเจ้าได้กําชับท่านแล้ว 6 คือถ้ามีใครไม่
มีข้อตําหนิ เป็นสามีของหญิงคนเดียว มีบุ ตรสัตย์ซื่อ และไม่มีใครกล่าวหาว่าบุตรนั ้นเป็น
นั กเลงหรือ เป็น คนดื้อ กระด้าง 7 เพราะว่า ศิษ ยาภิ บาลนั ้น ในฐานะที่ เป็น ผู้รบ
ั มอบฉั นทะ
จากพระเจ้า ต้องเป็น คนที่ ไม่มี ข้อ ตําหนิ ไม่ เป็น คนเย่อ หยิง่ ไม่ เป็น คนเลือดร้อน ไม่ เป็น
นั กเลงสุ รา ไม่ เป็น นั กเลงหัวไม้ และไม่ เป็น คนโลภมักได้ 8 แต่ เป็น คนมี อช
ั ฌาสัย รับแขก
ดี เป็น ผู้ รก
ั คนดี เป็น คนมี สติสัมปชัญญะ เป็น คนชอบธรรม เป็น คนบริสุทธิ์ รู จั
้ กบ ัง คับใจ
9
ตนเอง และเป็น คนยึ ดม น
ั ่ ในหลัก คํา สอนอัน สัตย์ ซ่ือ ตามที่ ได้ เรียนมาแล้ว เพื่อ เขาจะ
สามารถเตือนสติ ด้วยคําสอนอันถูก ต้อง และชีแ
้ จงแก่ ผู้ ที่ คัดค้านคํา สอนนั ้น 10 เพราะว่า
มี คนเป็ นอ ัน มากที่ ด้ือ กระด้าง พู ดมากไม่ เป็น สาระ และหลอกลวง โดยเฉพาะบรรดาผู้ ที่
เข้า สุหนั ต 11 จําเป็น ต้องให้ เขาสงบปากเสีย ด้วยเขาพลิ กบ ้านควํา่ ทัง้ ครัว เรือนให้ เสีย ไป
โดยสอนสิง่ ที่ ไม่ควรจะสอนเลย เพราะเห็นแก่เล็กแก่น้ อย 12 ในพวกเขาเองมีคนหนึ่ งเป็น
ผู้ พยากรณ์ ได้ กล่าวว่า “ชาวครีต เป็น คนพูด ปดเสมอ เป็น เหมือนอย่างสัตว์ ร้าย เป็น คน
เกียจคร้านกิน เติบ� 13 คํา ที่ เขาอ้างนี้ เป็น ความจริง เหตุ ฉะนั ้น ท่านจงต่อว่า เขาให้ แรงๆ
เพื่อ เขาจะได้ มี ความเชื่ ออ ัน ถูก ต้อง 14 และจะมิ ได้ สนใจในนิ ยายของพวกยิว และในบท
บัญญั ติ ของมนุษย์ซ่ึง ให้หน
ั ไปเสีย จากความจริง 15 สําหรับ คนบริสุทธิ์ นั ้น ทุ กสิ่งก ็ บริสุทธิ์

ทิตัส 1:16

1383

ทิตัส 3:6

แต่ สําหรับคนชัว่ ช้า และคนที่ ไม่เชื่อนั ้น ก็ ไม่มีสิ ่งใดบริสุทธิ์เลย แต่ จิ ตใจและจิตสํานึ กผิด
ชอบของเขาก็ ชว
้ ัก พระเจ้า แต่ ว่า ในการกระทํา
ั ่ มลทิน ไป 16 เขาออกปากยอมรับ ว่า เขารู จ
ของเขา เขาก็ปฏิเสธพระองค์ โดยการประพฤติตัวน่ารังเกียจ และไม่เชื่อฟัง และไม่เหมาะ
ที่จะกระทําการดีใดๆเลย

2
คําสอนที่จําเป็นสําหรับการดําเนิ นชีวต
ิ ในทางของพระเจ้า
ฝ่ายท่านจงสัง่ สอนให้ สอดคล้องกับ คํา สอนอัน ถูก ต้อง 2 พึง สอนชายที่ สูง อายุ ให้ รู จั
้ ก
ประมาณตนในการกิน ดื่ม ให้ เอาจริง เอาจัง ให้ มี สติ สัมปชัญญะ ให้ มี ความเชื่อ ความรัก
และความอดทนอัน ถูก ต้อง 3 ส่วนผู้ หญิง ที่ สูง อายุ ก็ เหมือนกัน ให้ เขามี การประพฤติ อย่า
งบริสุทธิ์ อย่า ให้เป็น คนใส่ ความเท็จ ไม่ เป็น คนที่ สนใจเหล้า องุน
่ มาก แต่ ให้เป็น ผู้ สอนสิง่
ที่ ดีงาม 4 เพื่อเขาจะได้ฝึกสอนพวกผู้หญิงสาวๆให้รู จั
้ กประมาณตนในการกินดื่ม ให้รักสา
มี และรักบ ุตรของตน 5 ให้ มี สติ สัมปชัญญะ เป็น คนบริสุทธิ์ เอาใจใส่ ในบ้านเรือน เป็น คน
ดี และเชื่อฟังสามีของตน เช่นนี้ จึงจะไม่มีผู้ใดลบหลู่พระวจนะของพระเจ้าได้ 6 ส่วนผู้ชาย
หนุ่มก็เหมือนกัน จงเตือนเขาให้ใช้สติสัมปชัญญะ 7 ท่านจงสําแดงตนให้เป็นแบบอย่างใน
การดีทุกสิง่ ในคําสอนจงแสดงความสุจริต ให้เอาจริงเอาจัง ให้จริงใจ 8 และใช้คําพูดอันถูก
ต้อง ซึ่งไม่มีผู้ใดจะตําหนิ ได้ เพื่อฝ่ายปฏิปักษ์ จะได้อาย ไม่มีสิ่งใดจะติท่านได้ 9 จงตักเตือน
พวกทาสให้ เชื่อ ฟัง นายของตน และให้ กระทํา สิง่ ที่ ถู กใจนายทุก ประการ อย่า ให้ เถียงเลย
10 อย่าให้ยักยอก แต่ให้สัตย์ซื่อหมดทุกอย่าง เพื่อว่าในการทัง
้ ปวงนั ้น เขาจะได้เทิดเกียรติ
พระดํารัส สอนของพระเจ้า ผู้ ทรงเป็น พระผู้ ชว
่ ยให้ รอดของเรา 11 เพราะว่า พระคุณ ของ
พระเจ้า ที่ นํา ไปถึง ความรอดได้ ปรากฏแก่ คนทัง้ ปวงแล้ว 12 สอนให้เราละทิง้ ความอธรรม
และโลกีย ตัณหา และดําเนิ น ชีวต
ิ ในโลกปัจจุบัน นี้ อย่างมี สติสัมปชัญญะ อย่างชอบธรรม
และตามทางพระเจ้า 13 คอยความหวังอนม
ั สุ
ี ข และการปรากฏอันทรงสง่าราศีของพระเจ้า
ใหญ่ยิง่ และพระเยซูคริสต์พระผู้ชว
่ ยให้รอดของเรา 14 ผู้ได้ทรงโปรดประทานพระองค์เอง
ให้เรา เพื่อไถ่เราให้พ้นจากความชัว่ ช้าทุกอย่าง และทรงชําระเราให้บริสุทธิ์ เพื่อให้เป็นหมู่
ชนพิเศษเฉพาะของพระองค์ และเป็นคนที่ขวนขวายกระทําการดี 15 ข้อความเหล่านี้ ท่าน
จงใช้พูด ตักเตือน และว่ากล่าวเขาด้วยสิทธิอาํ นาจทุกอย่าง อย่าให้ผู้ใดประมาทท่านได้
1

3
คริสเตียนเป็นพลเมืองดี
จง เตือน เขา ให้ นอบน้ อม ต่อ ผู้ ปกครอง บ้าน เมือง และ ผู้ มี อํานาจ ให้ เชื่อ ฟัง บรรดา
พนั กงานฝ่ายปกครอง และพร้อมที่ จะปฏิ บั ติ การดี ทุก อย่าง 2 อย่า ว่า ร้ายผู้ ใด อย่า ให้เป็น
คนมักทะเลาะวิวาทกัน แต่ ให้เป็นคนสุ ภาพ แสดงความอ่อนสุภาพต่อคนทัง้ ปวง 3 เพราะ
ว่า เมื่ อก ่อนนั ้น บางครัง้ เราเองก็ โง่ เช่น กัน ไม่ เชื่อ ฟัง หลงผิด เป็น ทาสของกิเลสตัณหา
และการเริงสําราญต่างๆ ใช้ชีวิตอย่างเลวร้าย ริษยา น่าชัง และเกลียดชังกันและกัน 4 แต่
ว่า เมื่อ พระเจ้า ผู้ เป็น พระผู้ ชว
่ ยให้ รอดของเราทรงพระกรุ ณาโปรด และประทานความรัก
แก่ มนุษย์ ปรากฏแล้ว 5 พระองค์ ได้ ทรงช่วยเราให้ รอด มิใช่ ด้วยการกระทํา ที่ ชอบธรรม
ของเราเอง แต่ พระองค์ ทรงพระกรุ ณาชําระให้เรามีใจบังเกิดใหม่ และทรงสร้างเราขึ้นมา
ใหม่ โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 6 พระองค์ นั ้น ได้ ทรงประทานแก่ เราทัง้ หลายอย่า งบริบู รณ ์
1
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7 เพื่อ ว่า เมื่อ เราได้ เป็ น คนชอบธรรมแล้ว โดย

โดยพระเยซู คริสต์ พระผู้ ชว
่ ยให้รอดของเรา
พระคุณของพระองค์ เราจะได้เป็นผู้ได้รับมรดกที่มุ่งหวังคือชีวตน
ิ ิ รน
ั ดร์ 8 คํานี้ เป็นคําสัตย์
จริง ข้าพเจ้า ปรารถนาให้ท่านเน้ น เรือ
่ งเหล่า นี้ เพื่อ คนทัง้ หลายที่ เชื่อ ในพระเจ้า แล้ว จะได้
อุตส่าห์กระทําการดี การเหล่านี้ ดีและเป็นประโยชน์ แก่คนทัง้ ปวง
จงหลีกเลี่ยงคําถามที่โต้เถียงกันอย่างโง่เขลา

9 แต่ จงหลีกเสียจากปั ญหาโฉดเขลาที่ เถียงกัน

จากการลําดับวงศ์ ตระกูลและการเถียง
และการทะเลาะกัน เรือ
่ งพระราชบัญญั ติ เพราะว่าการอย่างนั ้น ไร้ ประโยชน์ และไม่ เป็น
เรือ
่ งเป็น ราว 10 คนใดๆที่ ยุ ให้ แตกนิ กายกัน เมื่อ ได้ ตัก เตือนเขาหนหนึ่ ง และสองหนแล้ว
ก็ จงปฏิเสธ 11 ด้วยรู แล
้ ้ วว ่า คนเช่น นั ้น เป็น คนนอกลู่ นอกทางและบาปหนา เขาปรับ โทษ
ตัวเขาเอง 12 เมื่อข้าพเจ้าจะใช้อารเทมาสหรือที คิกัสมาหาท่าน ท่านจงรีบไปหาข้าพเจ้าที่
เมืองนิ โคบุ รี เพราะข้าพเจ้า ตัง้ ใจแล้ วว ่า จะค้างอยู่ที่ นั ่น จนสิน
้ ฤดู หนาว 13 ท่านจงอุตส่าห์
ส่งเศนาสผู้เป็นทนายความกับอปอลโลไปตามทางของเขา อย่าให้เขาขาดสิง่ ใด 14 ให้พวก
เราเรียนรู ที
้ ่จะกระทําการดีด้วยสําหรับความจําเป็นต่างๆ เพื่อพวกเขาจะไม่เป็นคนที่ไร้ผล
15 คนทัง
้ หลายที่ อยู่กับข้าพเจ้าฝากความคิดถึงมายังท่าน ขอฝากความคิดถึงมายังคนทัง้
ปวงที่รก
ั เราในความเชื่อ ขอพระคุณ ดํา รงอยู่ กั บท ่า นทัง้ หลายเถิด เอเมน [เข ียนถึง ทิตั ส
ผู้ ได้ รับ การเจิม ให้เป็น ศิษ ยาภิ บาลคนแรกแห่ง คริสตจักรชาวครีต จากเมืองนิ โคบุ รี แคว ้
นมาซิโดเนี ย�
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

ฟีเลโมน

ในขณะที่เปาโลเป็นนั กโทษที่กรุ งโรม ท่านได้นําโอเนสิมัสให้รบ
ั เชื่อในพระเยซู โอเนสิมัส
เป็นทาสที่หนี จากนายของเขาคือ ฟีเลโมนไปยังกรุ งโรม เปาโลเขียนถึงฟีเลโมนนายของโอ
เนสิมัส ขอให้เขายกโทษให้โอเนสิมัส และต้อนรับเขาเหมือนอย่างพี่น้องในพระคริสต์ และ
เปาโลบอกว่าท่านยอมใช้หนี้ ทัง้ หมดของโอเนสิมัสที่มีต่อฟีเลโมน
เปาโลมีความหวังว่า ท่านจะได้รบ
ั การปลดปล่อยจากการติดคุกครัง้ แรกของท่านในกรุ ง
โรม (1:22)
คําคํานั บจากเปาโลและทิโมธี
ผูถู
้ กจองจําเพื่อพระเยซูคริสต์ กับทโิ มธีน้องชายของเรา ถึง ฟีเลโมน เพื่อนร่วม
งานที่รก
ั ของเรา 2 และถึงนางอัปเฟียผู้เป็ นที่รัก และอารคิปปั สผู้เป็นเพื่อนทหารด้วยกันก
ับเรา และถึงคริสตจักรที่อยูในบ้
่
านของท่าน 3 ขอพระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดา
ของเรา และจากพระเยซูคริสต์เจ้า จงดํารงอยูก
่ ับท่านทัง้ หลายเถิด
1 เปาโล

ความรักและความเชื่อของฟีเลโมน

4 ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าของข้าพเจ้า โดยได้เอ่ยถึงท่านเสมอเมื่อข้าพเจ้าอธิษฐาน

5 เพราะข้าพเจ้าได้ยน
ิ ถึงความรักและความเชื่อของท่านที่มีต่อพระเยซูเจ้าและต่อบรรดาวิ

สุทธิชน 6 เพื่อการเป็นพยานถึงความเชื่อของท่านจะได้เกิดผลโดยการรู ถ
้ ึงสิงด
่ ีทุกอย่าง ซึ่
7
งมีอยู่ในท่านโดยทางพระเยซูคริสต์ น้ องเอ๋ย ความรักของท่านทําให้เรามีความยินดีและ
ความชูใจเป็นอย่างยิง่ เพราะจิตใจของพวกวิสุทธิชนแช่มชื่นขึ้นเพราะท่าน

เปาโลขอร้องเรือ
่ งโอเนสิมัส
แม้ว่าโดยพระคริสต์ ข้าพเจ้ามีใจกล้าพอที่ จะสัง่ ให้ท่านทําสิง่ ที่ ควรกระทํา
ได้ 9 แต่ เพราะเห็นแก่ ความรัก ข้าพเจ้า ขออ้อนวอนท่านดี กว่า คื ออ ้อ นวอนอย่างเปาโล ผู้
ชราแล้ว และบัดนี้ เป็นผู้ถูกจองจําอยู่ เพราะเห็นแก่พระเยซู คริสต์ 10 ข้าพเจ้าขออ้อนวอน
ท่านด้วยเรือ
่ งโอเนสิ มัส ลูก ของข้าพเจ้า ซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ ให้ กําเนิ ด เมื่อ ข้าพเจ้า ถูก จองจํา อยู่
11 เมื่อก่อนนั ้นเขาไม่เป็ นประโยชน์ แก่ ท่าน แต่ เดีย
๋ วนี้ เขาเป็นประโยชน์ ทัง้ แก่ท่านและแก่
ข้าพเจ้า 12 ข้าพเจ้าจึงส่งเขาผู้เป็นดวงจิตของข้าพเจ้าทีเดียวกลับไปหาท่านอีก เหตุฉะนั ้น
ท่านจงรับเขาไว้ 13 ข้าพเจ้าใคร่จะให้เขาอยูก
่ ับข้าพเจ้า เพื่อเขาจะได้ปรนนิ บัติข้าพเจ้าแทน
ท่าน ในระหว่างที่ ข้าพเจ้าถูกจองจําเพราะข่าวประเสริฐนั ้น 14 แต่ ว่าข้าพเจ้าจะไม่ปฏิบัติสิ
่ง ใดลงไปนอกจากท่านจะเห็น ชอบด้วย เพื่อ ว่า คุณ ความดี ที่ ท่านกระทํา นั ้น จะไม่ เป็นการ
ฝืนใจ แต่จะเป็นความประสงค์ของท่านเอง 15 อาจจะเป็นเพราะเหตุนี้ ที่ ทําให้เขาต้องจาก
ท่านไปชัว่ ระยะเวลาหนึ่ ง เพื่อ ท่านจะได้ เขากลับ คืน มาตลอดไป 16 บัดนี้ เขามิ ใช่ เป็น ทาส
อีก ต่อ ไป แต่ ดี ยิง่ กว่า ทาส คือ เป็น พี่ น้องที่ รัก เขาเป็ นที ่ รก
ั มากของข้าพเจ้า แต่ คงจะเป็
นที ่รก
ั ของท่านมากยิง่ กว่านั ้ นอีก ทัง้ ในเนื้ อหนั งและในองค์พระผู้เป็นเจ้า 17 เหตุฉะนั ้นถ้า
ท่านถือว่าข้าพเจ้าเป็นเพื่อนร่วมงานของท่าน ก็จงรับเขาไว้เหมือนรับตัวข้าพเจ้าเอง 18 ถ้า
เขาได้ กระทํา ผิด ต่อ ท่านประการใด หรือ เป็น หนี้ อะไรท่าน ท่านจงคิด เอาจากข้าพเจ้า เถิด
19 ข้าพเจ้า เปาโล ได้ เข ียนไว้ด้วยมือ ของข้าพเจ้า เองว่า ข้าพเจ้า จะใช้ให้ ข้าพเจ้า จะไม่ อา
้ ง
ถึง เรือ
่ งที่ ท่านเป็น หนี้ ข้าพเจ้า และแม้ แต่ ตัว ของท่านเองด้วย 20 แท้จริง น้ องเอ๋ย จงให้
8 เหตุ ฉะนั ้น
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ข้าพเจ้ามี ความยินดี ในองค์ พระผู้เป็นเจ้าเพราะท่านเถิด จงให้ข้าพเจ้าชื่นใจในองค์ พระผู้
เป็นเจ้า 21 ข้าพเจ้ามัน
่ ใจท่านจะเชื่อฟัง จึงได้ เขียนมาถึงท่าน เพราะรู อยู
้ ่ว่าท่านจะกระทํา
ยิง่ กว่าที่ข้าพเจ้าขอเสียอีก
ความหวังในอิสรภาพของเปาโล
อี กประการหนึ่ ง ขอท่านได้ จัด เตรียมที่พัก ไว้สําหรับ ข้าพเจ้า ด้วย เพราะข้าพเจ้า หวัง
ว่า จะมาหาท่านอีก ตามคํา อธิษฐานของท่าน 23 เอปาฟรัส ผู้ ซึ่ง ถูก จองจํา อยู่ ด้วยกั นก ับ
ข้าพเจ้าเพื่อพระเยซู คริสต์ ได้ ฝากความคิดถึงมายังท่าน 24 มาระโก อาริสทารคัส เดมาส
และลู กา ผู้ เป็น เพื่อนร่วมงานกับ ข้าพเจ้า ก็ ฝากความคิดถึง มายัง ท่านด้วย 25 ขอพระคุณ
ของพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา จงดํารงอยู่ กับ จิต วิญญาณของท่านเถิด เอ
เมน [เขียนจากกรุ งโรมถึงฟีเลโมน และส่งโดยโอเนสิมัส ผู้เป็นทาสรับใช้�
22
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ฮีบรู

เรา ไม่ ทราบ ว่า ใคร เขียน หนั งสือ ฮีบรู นี้ แต่ คน ส่วน มาก คิด ว่า เปาโล เป็น ผู้ เขียน เรา
สามารถทราบได้ วา่ หนั งสือ เล่ มน ี้ เป็น จดหมายถึง ชาวฮีบรู เพราะว่า ตัง้ แต่ ต้น ถึง ปลายมี
การเปรียบเทียบความเชื่อ ของคริสเตียนกับ พระคัมภีร ์ เดิม กับ เครือ
่ งบูชาและพิธี ต่างๆ
ของชาวฮีบรู ซ่ึง เล็ง ไปถึง พระคริสต์ ข้อ แรกพูด ถึง บรรพบุรุษ ซึ่ง หมายถึง พวกบรรพบุรุษ
ของชาวฮีบรู (ชาวยิว�

จดหมายฉบับนี้ไม่ได้เขียนถึงคริสตจักรใดๆ (เช่น โรม 1 และ 2 โครินธ์ เอเฟซัส ฟีลิ ปปี
โคโลสี 1 และ 2 เธสะโลนิ กา) หรือ ถึง พวกคริสตจั กร (เช่น กาลาเทีย� หรือ ถึง คนส่วนตัว
(เช่น 1 และ 2 ทิ โมธี ทิตั ส ฟี เลโมน 2 และ 3 ยอห์น� แต่ หน ังสือ ฮีบรู นี้ เป็ นที ่ เรียกกัน ว่า
“จดหมายทัว่ ไป� ซึ่งเขียนถึงชาวยิวที่กระจัดกระจายไป (เช่นหนั งสือยากอบ (ยก 1:1) ซึ่ง
เขียนถึง ชาวยิว ด้วย� แต่ จดหมายฉบั บน ี้ ก็ เหมาะสําหรับ คริสเตียนทุก คน เพราะว่า เราได้
เชื่อและใช้พระคัมภีรท
์ ัง้ เดิมและใหม่เช่นกัน
ชาวยิวท ี่ ไม่ เชื่ อก ็ เกล ียดเปาโล ชาวยิวท ี่ เชื่อ แล้ว ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม ก็ มัก จะเชื่อ ว่า จะต้อง
ตามธรรมเนี ยมต่างๆของศาสนายิว (กท 2:11-13) พวกคริสเตียนยิวบางคนได้ ไปสอนคํา
สอนผิดให้แก่ผู้เชื่อแล้วในเมืองกาลาเทีย ดังนั ้นถ้าเปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้ก็เป็นการดี
ที่ ท่านจะไม่ ให้ชื่อ ของท่านปรากฏในจดหมายฉบั บน ี้ เรารู ว้ า่ จดหมายฉบั บน ี้ เข ีย นขึ้ นที ่ กรุ
งโรมเพราะได้เขียนว่า “พวกพี่น้องที่เป็นชาวอิตาลีก็ฝากความคิดถึงมายังท่านทัง้ หลาย�
(13:24) ทิโมธีซ่ึงได้ติดคุกพร้อมกับเปาโล พึ่งได้รบ
ั การปล่อยตัว (13:23) และเปาโลหวังว่า
อีกไม่นานท่านจะได้ รบ
ั การปลดปล่อยด้วย (13:19) ดูเหมือนว่าหนั งสือ 2 เปโตร 3:15-16
ชี้ให้เห็นว่าเปาโลเป็นผู้เขียนหนั งสือฮีบรู นี้ เพราะว่าเปโตรพูดถึงวันขององค์พระผู้เป็นเจ้า
และเรือ
่ งอื่นๆที่ เก ี่ยวข้องกับ ชาวยิว ซึ่ง ท่านว่า “มี บางข้อ ที่ เข้าใจยาก � ซึ่ง เล็ง ถึง คํา เขียน
ของเปาโล
หนังสือฮีบรู เขียนก่อนการทําลายกรุ งเยรู ซาเล็มและพระวิหาร ซึ่งเกิดขึ้นในปี ค�ศ� 70
(10:2-3; 13:10-11)
หน ังสือเล่ มน ี้เน้ นว ่า พระเยซู ซึ่ง เป็น มหาปุโรหิต เครือ
่ งบูชาและพระผู้ ชว
่ ยให้ รอดก็
ประเสริฐกว่าสิง่ ต่างๆในสมัยของโมเสส
สง่าราศีของพระบุตรและพระราชกิจของพระองค์

ใน โบราณกาล พระ เจ้า ได้ ตรั สด ้วย วิธี ต่างๆ มากมาย แก่ บรรพบุรุษ ทาง พวก ศาสดา
พยากรณ์ 2 แต่ ใน วัน สุดท้าย เหล่า นี้ พระองค์ ได้ ตรัส แก่ เรา ทัง้ หลาย ทาง พระ บุตร ผู้ ซึ่ง
พระองค์ได้ทรงตัง้ ให้เป็นผู้รบ
ั สรรพสิง่ ทัง้ ปวงเป็นมรดก พระองค์ได้ทรงสร้างกัลปจักรวาล
โดยพระบุตร 3 พระบุตรทรงเป็น แสงสะท้อนสง่า ราศี ของพระเจ้า และทรงมี สภาวะเป็น
พิมพ์เดียวกันกับพระองค์ และทรงผดุงสรรพสิง่ ไว้โดยพระดํารัสอันทรงฤทธิข
์ องพระองค์
เมื่อพระบุตรได้ทรงชําระบาปของเราด้วยพระองค์เองแล้ว ก็ได้ทรงประทับนง
ั ่ ณ เบื้องขวา
พระหัตถ์ของผู้ทรงเดชานุภาพเบื้องบน
1

พระบุตรทรงอยูเ่ หนื อพวกทูตสวรรค์
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พระองค์ ทรงเป็น ผู้ เยีย
่ มกว่า เหล่า ทูต สวรรค์ มากนั ก ด้วยว่า พระองค์ ทรงรับ พระนาม
ที่ ประเสริฐกว่านามของทูตสวรรค์ นั้นเป็นมรดก 5 เพราะว่ามีผู้ใดบ้างในบรรดาทูตสวรรค์
ที่ พระองค์ ได้ ตรัส แก่ เขาในเวลาใดว่า ‘ท่านเป็น บุตรของเรา วัน นี้ เราได้ ให้ กําเนิ ด แก่ ท่าน
แล้ว� และยังตรัสอีกว่า ‘เราจะเป็นบิดาของเขา และเขาจะเป็นบุตรของเรา� 6 และอีกครัง้
หนึ่ ง เมื่อ พระองค์ ทรงนํา พระบุตรหัวปี องค์ ที่ ได้ บังเกิด นั ้น ให้เสด็จ เข้า มาในโลก พระองค์ ก็
ตรัสว ่า ‘ให้ บรรดาพวกทูต สวรรค์ ทัง้ สิน
้ ของพระเจ้า นมัสการท่าน� 7 ส่วนพวกทูต สวรรค์
นั ้น พระองค์ ตรัสว ่า ‘พระองค์ ทรงบันดาลพวกทูต สวรรค์ ของพระองค์ ให้เป็น ดุจ วิญญาณ
และทรงบันดาลผู้รับใช้ของพระองค์ให้เป็นดุจเปลวเพลิง� 8 แต่ส่วนพระบุตรนั ้น พระองค์
ตรัสว ่า ‘โอ พระเจ้า ข้า พระที่นั่ง ของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ และเป็น นิ ตย์ ธารพระกรแห่ง
อาณาจักรของพระองค์ก็เป็นธารพระกรเที่ยงธรรม 9 พระองค์ทรงรักความชอบธรรม และ
ทรง เกลียด ชัง ความ ชัว่ ช้า ฉะนั ้น พระเจ้า คือ พระเจ้า ของ พระองค์ ได้ ทรง เจิม พระองค์
ไว้ ด้วยนํ้ามัน แห่ง ความยินดี ยงิ่ กว่า พระสหายทัง้ ปวงของพระองค์� 10 และ ‘องค์ พระผู้
เป็น เจ้า เจ้าข้า เมื่อ เดิม พระองค์ ทรงวางรากฐานของแผ่น ดิน โลก และฟ้า สวรรค์ เป็น พระ
หัตถกิจ ของพระองค์ 11 สิ ่ง เหล่า นี้ จะพินาศไป แต่ พระองค์ ทรงดํารงอยู่ สิ ่ง เหล่า นี้ จะเก่า
ไปเหมือนเครือ
่ งนุ่ง ห่ม 12 พระองค์ จะทรงม้วนสิง่ เหล่า นี้ ไว้ดุ จเสื้อ คลุม และสิง่ เหล่านั ้ นก ็
จะเปลี่ยนแปลงไป แต่ พระองค์ ยังทรงเป็นอย่างเดิม และปี เดือนของพระองค์ จะไม่ สิน
้ สุด
� 13 แต่ แก่ ทูต สวรรค์ องค์ ใดเล่า ที่ พระองค์ ได้ ตรัส ในเวลาใดว่า ‘จงนั ่ง ที่ ขวามือ ของเรา
จนกว่า เราจะกระทํา ให้ ศัตรู ของท่านเป็น แท่น รองเท้า ของท่าน� 14 ทูต สวรรค์ ทัง้ ปวงเป็น
แต่ เพียงวิญญาณผู้ ปรนนิ บัติ ที่ พระองค์ ทรงส่ง ไปช่วยเหลือ บรรดาผู้ ที่ จะได้ รบ
ั ความรอด
เป็นมรดกมิใช่หรือ
4

2
จงใส่ใจกับความรอดอันยิง่ ใหญ่

1 เหตุ ฉะนั ้น เราควรจะสนใจในข้อความเหล่านั ้ นที ่ เราได้ยน
ิ ได้ ฟังให้มากขึ้นอีก

เพราะมิ
ฉะนั ้นในเวลาหนึ่ งเวลาใดเราจะห่างไกลไปจากข้อความเหล่านั ้น 2 ด้วยว่าถ้าถ้อยคําซึ่งทูต
สวรรค์ ได้ กล ่าวไว้นั้ นม น
ั ่ คง และการละเมิ ดก ับ การไม่ เชื่อ ฟัง ทุก อย่างได้ รบ
ั ผลตอบสนอง
ตามความยุ ติ ธรรมแล้ว 3 ดัง นั ้น ถ้า เราละเลยความรอดอัน ยิง่ ใหญ่ แล้ว เราจะรอดพ้น ไป
อย่างไรได้ ความรอดนั ้น ได้ เริม
่ ขึ้น โดยการประกาศขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า เอง และบรรดา
ผู้ ที่ ได้ ยิน พระองค์ ก็ได้ รับรองแก่ เราว่า เป็น ความจริง 4 ทัง้ นี้ พระเจ้า ก็ ทรงเป็น พยานด้วย
โดยทรงแสดงหมายสําคัญ และการมหัศจรรย์ และโดยการอัศจรรย์ ต่างๆ และโดยของ
ประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งทรงประทานตามพระประสงค์ของพระองค์
พระคริสต์ทรงครอบครองอยูเ่ หนื อสิง่ สารพัด

5 เพราะว่า พระองค์ ไม่ ได้ ทรงมอบโลกใหม่ ซ่ึง เรากล่าวถึง นั ้น ให้อยู่ใต้ บังคับ ของเหล่า ทูต

สวรรค์ 6 แต่มีอยู่แห่งหน่งึ ที่คนเป็นพยานถึงเรือ
่ งนี้ ว่า ‘มนุษย์เป็นผู้ใดเล่าซึ่งพระองค์ทรง
ระลึก ถึง เขา และบุตรมนุษย์ เป็น ผู้ ใดซึ่ง พระองค์ ทรงเยีย
่ มเยียนเขา 7 พระองค์ ทรงทําให้
เขาตํ่ากว่าพวกทูตสวรรค์แต่หน่อยเดียว และพระองค์ทรงประทานสง่าราศี กับเกียรติเป็น
มงกุฎให้แก่เขา และได้ทรงตัง้ เขาไว้ให้อยู่เหนื อบรรดาพระหัตถกิจของพระองค์ 8 พระองค์
ทรงมอบสิง่ ทัง้ ปวงให้อยูภายใต้
่
เท้าของเขา� ในการซึ่งพระองค์ทรงมอบสิง่ ทัง้ ปวงให้อยูใต้
่
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อํานาจของเขานั ้น ไม่มีสิ่งใดเลยที่ไม่อยู่ใต้อํานาจของเขา แต่ขณะนี้ เรายังไม่เห็นว่าทุกสิง่
อยูใต้
่ อํานาจของเขา
ความทุกข์ทรมานของพระคริสต์
ผู้ซึ่งพระองค์ ทรงทําให้ต่ํากว่าทูตสวรรค์ แต่ หน่อยเดียวนั ้น ทรง
ได้ รบ
ั สง่า ราศี และพระเกียรติ เป็น มงกุฎ เพราะที่ พระองค์ ทรงสิน
้ พระชนม์ ด้วยความทุกข์
ทรมาน ทัง้ นี้ โดยพระคุณ ของพระเจ้า พระองค์ จะได้ ทรงชิม ความตายเพื่ อมนุษย์ ทุก คน
10 ด้วยว่าในการที่พระเจ้าจะทรงพาบุตรเป็ นอันมากถึงสง่าราศีนั ้น ก็สมอยู่แล้วที่พระองค์
ผู้ เป็น เจ้าของสิง่ สารพัด และผู้ทรงบันดาลให้ สิ ่ง สารพัด บังเกิด ขึ้น จะให้ ผู้ ที่ เป็น นายแห่ง
ความรอดของเขานั ้นได้ถึงที่สําเร็จโดยการทนทุกข์ทรมาน 11 เพื่อว่าทัง้ พระองค์ผูชํ
้ าระคน
ทัง้ หลายให้ บริสุทธิ์ และคนเหล่านั ้ นที ่ ได้ รับ การชําระ ก็ มาจากแหล่ง เดียวกัน เพราะเหตุ
นั ้น พระองค์ จึง ไม่ ทรงละอายที่ จะทรงเรียกเขาเหล่านั ้ นว ่า เป็น พี่ น้องกัน 12 ดัง ที่ พระองค์
ตรัสว ่า ‘เราจะประกาศพระนามของพระองค์ แก่ พี่ น้ องของเรา เราจะร้องเพลงสรรเสริญ
พระองค์ในท่ามกลางที่ชุมนุมชน� 13 และตรัสอีกว่า ‘เราจะไว้วางใจในพระองค์� ทัง้ ตรัสอี
กว่า ‘ดูเถิด ตัวเรากับบุตรซึ่งพระเจ้าทรงประทานแก่เรา�
9 แต่ เราก็ เห ็ นพระเยซู

พระคริสต์ทรงรับสภาพมนุษย์
เหตุ ฉะนั ้ นคร ั น
้ บุตรทัง้ หลายมี ส่วนในเนื้ อ และเลือดอยู่ แล้ว พระองค์ ก็ได้ ทรงรับ เนื้ อ
และ เลือด เหมือน กัน เพื่อ โดย ความ ตาย พระองค์ จะ ได้ ทรง ทํา ลาย ผู้ นั ้ นที ่ มี อํานาจ แห่ง
ความตาย คือ พญามาร 15 และจะได้ ทรงช่วยเขาเหล่า นั ้น ให้ พ้น จากการเป็น ทาสชัว่ ชีวต
ิ
เพราะเหตุ กล ัว ความตาย 16 ความจริง พระองค์ มิได้ ทรงรับ สภาพของทูต สวรรค์ แต่ ทรง
รับสภาพของเชื้อสายของอับราฮัม 17 เหตุ ฉะนั ้นพระองค์ จึงทรงต้องเป็นเหมือนกับพี่น้อง
ทุกอย่าง เพื่อว่าพระองค์ จะได้ ทรงเป็นมหาปุโรหิต ผู้กอปรด้วยพระเมตตาและความสัตย์
ซื่อ ในการทุก อย่างซึ่ง เกี่ยวกับ พระเจ้า เพื่อ ลบล้างบาปทัง้ หลายของประชาชน 18 เพราะ
เหตุ ที่ พระองค์ ได้ ทรงทนทุกข์ทรมานโดยถูกทดลองนั ้น พระองค์ จึงทรงสามารถช่วยผู้ที่ ถู
กทดลองนั ้นได้
14

3

พระคริสต์ทรงอยูเ่ หนื อโมเสส

1 เหตุฉะนั ้นท่านพีน
่ ้ องอันบริสุทธิ์ ผูเข
้ ้าส่วนด้วยกันในการทรงเรียกซึ่งมาจากสวรรค์นั ้น

จงพิจารณาอัครสาวกและมหาปุโรหิต ซึ่ง เรารับ เชื่อ อยู่ นั ้น คือ พระเยซู คริสต์ 2 ผู้ ทรงสัตย์
ซื่อ ต่อ พระเจ้า ผู้ ได้ ทรงแต่ง ตัง้ พระองค์ ไว้ เหมือนอย่างโมเสสได้ สัตย์ซื่อ ในพรรคพวกของ
พระองค์ ทัง้ สิน
ั พระเกียรติ มากกว่า โมเสสมาก
้ 3 แต่ ถึง กระนั ้น พระองค์ ก็ ทรงสมควรได้ รบ
นั ก เช่นเดียวกับผู้สร้างบ้านย่อมมีเกียรติยศมากกว่าบ้านนั ้น 4 ด้วยว่าบ้านทุกหลังต้องมีผู้
สร้าง แต่ว่าผู้ทรงสร้างสรรพสิง่ ทัง้ ปวงก็คือพระเจ้า 5 ฝ่ายโมเสสนั ้นสัตย์ซ่ือในพรรคพวก
ของพระองค์ ทัง้ สิ้นก ็ อย่างคนรับ ใช้ เพื่อ จะได้ เป็น พยานถึง เหตุ การณ์ เหล่ านั ้น ซึ่ง จะกล่าว
ต่อภายหลัง 6 แต่พระคริสต์นั้นในฐานะพระบุตรที่ทรงอํานาจเหนื อครอบครัวของพระองค์
และเราทัง้ หลายเป็นครอบครัวนน
ั ้ แหละ หากเราจะยึดความมัน
่ ใจและความชื่นชมยินดีใน
ความหวังนั ้นไว้ให้มัน
่ คงจนถึงที่สุด
คําเตือน: พวกอิสราเอลที่ไม่เชื่อจึงเข้าในแผ่นดินคานาอันไม่ได้
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เหตุ ฉะนั ้น (ตาม ที่ พระ วิญญาณ บริ สุทธิ ์ตรั สว ่า ‘วัน นี้ ถ้า ท่าน ทัง้ หลาย จะ ฟัง พระ
สุรเสียงของพระองค์ 8 อย่า ให้ จิ ตใจของท่านแข็ง กระด้างไปอย่างในครัง้ กบฏนั ้น เหมือน
อย่างในวันทีถู
่ กทดลองในถิน
่ ทุรกันดาร 9 เมื่อบรรพบุรุษของท่านทดลองเราโดยเอาเราเข้า
พิสูจน์ และได้เห็นกิจการของเราถึงสี่สิบปี 10 เพราะเหตุนั้นเราจึงเคืองคนชัว่ อายุนั ้น และ
ว่า “ใจของเขาหลงผิดอยู่เสมอ เขาไม่รู จั
้ กทางทัง้ หลายของเรา� 11 ดังนั ้นเราจึงปฏิญาณ
ด้วยความพิโรธของเราว่า “เขาจะไม่ ได้ เข้า สู่ ที่ สงบสุข ของเรา� ’) 12 ท่านพี่ น้องทัง้ หลาย
จงระวังให้ดี เพื่อจะไม่มีผู้หน่ง
ึ ผู้ใดในพวกท่านมีใจชัว่ และไม่เชื่อ แล้วก็หลงไปจากพระเจ้า
ผู้ทรงพระชนม์ 13 ท่านจงเตือนสติกันและกันทุกวัน ตลอดเวลาที่เรียกว่า “วันนี้ � เพื่อว่าจะ
ไม่มีผู้ใดในพวกท่านมีใจแข็งกระด้างไปเพราะเล่ห์กลของบาป 14 เพราะว่าถ้าเรายึดความ
ไว้วางใจที่ เรามี อยู่ ตอนต้น ไว้ให้มัน
่ คงจนถึง ที่ สุด เราก็ กลายมาเป็น ผู้ มี ส่วนกับ พระคริสต์
15 เมื่ อม ี คํา กล่าวไว้ว่า ‘วัน นี้ ถ้า ท่านทัง
้ หลายจะฟังพระสุรเสียงของพระองค์ อย่าให้จิ ตใจ
ของท่านแข็งกระด้างไปอย่างในครัง้ กบฏนั ้น� 16 เพราะบางคน เมื่อเขาได้ยน
ิ แล้ว ก็ ยังได้
กบฏอยู่ แต่ มิใช่ ทุ กคนที่ โมเสสได้ นํา ออกจากประเทศอียป
ิ ต์ 17 และใครหนอที่ พระองค์ ได้
ทรงโทมนั สตลอดสี่ สิ บปี นั ้น ก็ คนเหล่านั ้ นที ่กระทําบาป และซากศพของเขาทิง้ อยู่ในถิน
่ ทุ
18
รกันดารมิ ใช่หรือ และแก่ ใครหนอที่ พระองค์ ได้ ทรงปฏิญาณว่า เขาจะไม่ ได้ เข้าสู่ ที่ สงบ
สุขของพระองค์ ก็ คนเหล่านั ้ นที ่ไม่เชื่อมิใช่หรือ 19 ฉะนั ้นเราจึงรู ว่
้ า เขาไม่สามารถเข้าไปสู่
ที่สงบสุขนน
ั ้ ได้เพราะเขาไม่ได้เชื่อ
7

4
การเข้าสู่ที่สงบสุขโดยความเชื่อ

1 เหตุ ฉะนั ้น

เมื่ อมีพระสัญญาทรงประทานไว้แล้วว่า จะให้เข้าในที่ สงบสุขของพระองค์
ให้เราทัง้ หลายมีความยําเกรงว่า ในพวกท่านอาจจะมีผูหน
้ ่ง
ึ ผูใ้ ดเหมือนไปไม่ถึง 2 เพราะว่า
เราได้มีผู้ประกาศข่าวประเสริฐให้แก่เราแล้ว เหมือนแก่เขาเหล่านั ้นด้วย แต่ว่าถ้อยคําซึ่ง
เขาได้ยน
ิ นั ้นไม่ได้เป็นประโยชน์ แก่เขา เพราะว่าเขาไม่มีความเชื่อพ้องกับผูที
้ ่ได้ยน
ิ 3 เพราะ
ว่าเราทัง้ หลายที่ เชื่อแล้ วก็เข้าในที่ สงบสุ ขนน
ั ้ เหมือนพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่า ‘ตามที่ เรา
ได้ปฏิญาณด้วยความพิโรธของเราว่า “เขาจะไม่ได้เข้าสู่ที่สงบสุขของเรา� ’ แม้ว่างานนั ้น
สําเร็จ แล้ว ตัง้ แต่ วางรากสร้างโลก 4 และมี ข้อ หนึ่ ง ที่ พระองค์ ได้ ตรัส ถึง วั นที ่ เจ ็ด ดังนี้ ว่า
‘ในวันที ่ เจ ็ด พระเจ้า ทรงพัก การงานทัง้ สิน
้ ของพระองค์� 5 และแห่ง เดียวกัน นั ้น ได้ ตรัส อี
กว่า ‘เขาจะไม่ได้เข้าสู่ ที่ สงบสุขของเรา� 6 ครัน
้ เห็นแล้ วว่ายังมีชอ
่ งให้บางคนเข้าในที่ สงบ
สุขนัน
้ และคนเหล่านั ้นที่ได้ยินข่าวประเสริฐคราวก่อนไม่ได้เข้าเพราะเขาไม่เชื่อ 7 พระองค์
จึงได้ทรงกําหนดวันหนึ่ งไว้อีก คือกล่าวในคัมภีรข
์ องดาวิดครัน
้ ล่วงไปช้านานแล้วว่า “วันนี้
� เหมือนตรัสเมื่อคราวก่อนแล้ วว่า ‘วันนี้ ถ้าท่านทัง้ หลายจะฟังพระสุรเสียงของพระองค์
อย่า ให้ จิ ตใจของท่านแข็ง กระด้างไป� 8 เพราะว่า ถ้า เยซู ได้ พาเขาเข้า สู่ ที่ สงบสุ ขน ัน
้ แล้ว
พระองค์ ก็ คงมิ ได้ ตรัส ในภายหลัง ถึง วันอ่ื นอ ีก 9 ฉะนั ้น จึง ยังม ี สะบาโตสําหรับ ชนชาติ ของ
พระเจ้า 10 ด้วยว่าคนใดที่ได้เข้าไปในที่สงบสุขของตนแล้ว ก็ได้หยุดการงานของตน เหมือน
พระเจ้าได้ทรงหยุดจากพระราชกิจของพระองค์ 11 เหตุฉะนั ้นให้เราทัง้ หลายอุตส่าห์เข้าใน
ที่ สงบสุ ขน น
ั ้ เพื่ อม ิ ให้ ผู้ หน ่ง
ึ ผู้ ใดตกหลงไปในการไม่ เชื่อ เช่น เขาเหล่า นั ้น ซึ่ง เป็น ตัวอย่าง
12 เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั ้ นมีชีวต
ิ และทรงพลานุภาพอยู่เสมอ คมยิง่ กว่าดาบส
องคมใดๆ แทงทะลุกระทัง่ จิตและวิญญาณ ตลอดข้อกระดูกและไขในกระดูก และสามารถ

ฮีบรู 4:13

1391

ฮีบรู 5:14

13 ไม่มีสิ ่งเนรมิตสร้างใดๆ

วินิจฉั ยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วย
ที่ไม่ได้ปรากฏใน
สายพระเนตรของพระองค์ แต่ สิ ่ง สารพั ดก ็ เปล ือยเปล่า และปรากฏแจ้ง ต่อ พระเนตรของ
พระองค์ผู้ซึ่งเราต้องเกี่ยวข้องด้วย
พระเยซูทรงเป็นมหาปุโรหิต

เหตุ ฉะนั ้น เมื่อ เรามี มหาปุโรหิต ผู้ เป็น ใหญ่ ที่ ผ่านฟ้า สวรรค์ ไปแล้ว คือ พระเยซู พระ
บุตรของพระเจ้า ขอให้ เราทัง้ หลายมัน
่ คงในการยอมรับ ของเราไว้ 15 เพราะว่า เรามิ ได้ มี
มหาปุโรหิต ที่ ไม่ สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเรา แต่ ได้ ทรงถูก ทดลองเหมือน
อย่างเราทุกประการ ถึงกระนั ้นพระองค์ก็ยังปราศจากบาป 16 ฉะนั ้นขอให้เราทัง้ หลายจงมี
ใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุ ณ เพื่อเราจะได้รบ
ั พระเมตตา และจะได้พบพระคุณที่
จะช่วยเราในขณะที่ต้องการ
14

5
มหาปุโรหิตที่มาจากมนุษย์ก็ไม่สมบูรณ์

ฝ่ายมหาปุโรหิต ทุก คนที่ เลือกมาจากมนุษย์ ได้ แต่ งตัง้ ไว้ ให้ สําหรับ มนุษย์ ในบรรดา
การซึ่งเกี่ยวกับพระเจ้า เพื่อท่านจะได้ นําเครือ
่ งบรรณาการและเครือ
่ งบูชามาถวายเพราะ
ความบาป 2 ท่านนั ้นมใี จเมตตากรุ ณาคนโง่และคนหลงผิดได้ เพราะท่านเองก็มีความอ่อน
กําลังอยู่รอบตัวด้วย 3 เหตุฉะนั ้นท่านต้องถวายเครือ
่ งบูชาเพราะความบาปเพื่อคนทัง้ ปวง
ฉั นใด ท่านจึงต้องถวายเพื่อตัวเองด้วยฉั นนั ้น 4 และไม่มีผู้ใดตัง้ ตนเองสําหรับเกียรตินี้ ได้
เว้นแต่พระเจ้าทรงเรียกเหมือนอย่างทรงเรียกอาโรน
1

เมลคีเซเดคเป็นภาพเล็งถึงพระคริสต์
ในทํานองเดียวกัน พระคริสต์ ก็ ไม่ ได้ ทรงยกย่องพระองค์ เองขึ้น เป็น มหาปุโรหิต แต่
เป็นโดยพระเจ้า ผูได้
้ ตรัสกับพระองค์ว่า ‘ท่านเป็นบุตรของเรา วันนี้ เราได้ให้กําเนิ ดแก่ท่าน
6
แล้ว� เหมือนพระองค์ได้ตรัสอีกแห่งหนึ่ งว่า ‘ท่านเป็นปุโรหิตเป็นนิ ตย์ตามอย่างของเมล
คี เซเดค� 7 ฝ่ายพระเยซู ขณะเมื่อ พระองค์ ดํารงอยู่ ในเนื้ อ หนั ง นั ้น พระองค์ ได้ ถวายคํา
อธิษฐาน และทูล วิงวอนด้วยทรงกันแสงมากมายและนํ้า พระเนตรไหล ต่อ พระเจ้า ผู้ทรง
สามารถช่วยพระองค์ ให้ พ้น จากความตายได้ และพระเจ้า ได้ ทรงสดับ เพราะพระองค์ นั้น
ได้ ยําเกรง 8 ถึง แม้ ว่า พระองค์ ทรงเป็น พระบุตร พระองค์ ก็ ทรงเรียนรู ้ที่ จะนอบน้ อมยอม
เชื่อฟัง โดยความทุกข์ลําบากที่ พระองค์ ได้ ทรงทนเอา 9 และเมื่อทรงถูกทําให้เพียบพร้อม
ทุก ประการแล้ว พระองค์ ก็ เลยทรงเป็น ผู้ จัด ความรอดนิ รัน ดร์สําหรับ คนทัง้ ปวงที่ เชื่อ ฟัง
พระองค์ 10 โดยพระเจ้าได้ทรงตัง้ พระองค์ให้เป็นมหาปุโรหิตตามอย่างของเมลคีเซเดค
5

ทารกคริสเตียน
เรือ
่ งเกี่ยวกับ พระองค์ นั้ นม ี มากและยากที่ จะอธิบายให้ เข ้า ใจได้ เพราะว่า ท่านทัง้
หลายกลายเป็นคนหูตึงเสียแล้ว 12 ถึงแม้ว่าขณะนี้ ท่านทัง้ หลายควรจะเป็ นครูได้แล้ว แต่
ท่านก็ ต้องให้คนอื่นสอนท่านอีกในเรือ
่ งหลักเบื้องต้นแห่งพระวจนะของพระเจ้า และท่าน
ทัง้ หลายกลายเป็น คนที่ ยงั ต้องกิน นํ้านม ไม่ใช่ อาหารแข็ง 13 เพราะว่า ทุก คนที่ ยั งก ิน นํ้า
นมนั ้ นก ็ ยงั ไม่ ชาํ นาญในพระวจนะแห่ง ความชอบธรรม เพราะเขายัง เป็น ทารกอยู่ 14 แต่
อาหารแข็งนั ้นเป็นอาหารสําหรับผู้ใหญ่ คือผู้ที่ เคยฝึกหัดความคิดของเขาจนสังเกตได้ วา่
ไหนดีไหนชัว่
11
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คําสอนให้ละประถมโอวาทของพระคริสต์และก้าวไปถึงความบริบูรณ์

1 เหตุ ฉะนั ้น ให้เราละประถมโอวาทของพระคริสต์ ไว้

และให้เราก้าวหน้าไปถึงความบริบู
รณ ์ อย่า เอาสิง่ เหล่า นี้ มาวางเป็น รากอีก เลย คือ การกลับ ใจเสีย ใหม่ จากการกระทํา ที่ ตาย
แล้ว และความเชื่อในพระเจ้า 2 และคําสอนว่าด้วยพิธบ
ี ัพติศมา และการวางมือ และการ
เป็นขึ้นมาจากตาย และการพิพากษาลงโทษเป็นนิ ตย์นั ้น 3 ถ้าพระเจ้าจะทรงโปรดอนุญาต
เราก็จะกระทําอย่างนี้ ได้ 4 เพราะว่าคนเหล่านั ้ นที่ได้รับความสว่างมาครัง้ หนึ่ งแล้ว และได้
รู รสของประทานจากสวรรค์
้
ได้มีส่วนในพระวิญญาณบริสุทธิ์ 5 และได้ชิมความดีงามแห่ง
พระวจนะของพระเจ้า และฤทธิเ์ ดชแห่งยุคที่ จะมานั ้น 6 ถ้าเขาเหล่านั ้นจะหลงอยู่อย่างนี้
ก็ เหลือ วิสัย ที่ จะให้ เขากลับ ใจเสีย ใหม่ อี กได้ เพราะตัว เขาเองได้ ตรึง พระบุตรของพระเจ้า
เสี ยอ ีก แล้ว และได้ ทําให้พระองค์ ขายหน้า ต่อ ธารกํานั ล 7 ด้วยว่า พื้น แผ่นดิ นที ่ ได้ ดู ดดื่ มน
้ํา ฝนที่ ตกลงมาเนื องๆและงอกขึ้น มาเป็นต้น ผัก ให้ประโยชน์ แก่ คนทัง้ หลายที่ ได้ พรวนดิน
ด้วยนั ้น ก็ รับพระพรมาจากพระเจ้า 8 แต่ ดิ นที ่งอกหนามใหญ่และหนามย่อยก็ ถู กทอดทิง้
และเกือบจะถึงที่สาปแช่งแล้ว ซึ่งในที่สุดก็จะถูกเผาไฟเสีย 9 แต่ดูก่อนพวกที่รัก แม้เราพู
ดอย่างนั ้น เราก็เชื่อแน่ วา่ ท่านทัง้ หลายคงจะได้สิ่งที่ดีกว่านน
ั ้ และสิง่ ซึ่งเกี่ยวกับความรอด
10 เพราะว่า พระเจ้า ไม่ ทรงอธรรมที่ จะทรงลืม การงานและการทํา งานหนั กด ้วยความรัก
ซึ่งท่านได้แสดงต่อพระนามของพระองค์ คือการรับใช้วสุ
ิ ทธิชนนั ้นและยังรับใช้อยู่ 11 และ
เราปรารถนาให้ท่านทัง้ หลายทุกคนแสดงความตัง้ ใจจริงให้ถึงความมัน
่ ใจอย่างเต็มที่แห่ง
12
ความหวังนั ้นจนถึงที่สุดปลาย เพื่อท่านจะไม่เป็นคนเฉื่ อยช้า แต่ให้ตามเยีย
่ งอย่างแห่ง
คนเหล่านั ้นที่อาศัยความเชื่อและความเพียร จึงได้รบ
ั ตามพระสัญญาเป็นมรดก
พระสัญญาอันมัน
่ คงของพระเจ้า
เพราะว่า เมื่อ พระเจ้า ได้ ทรงทํา พระสัญญาไว้กับ อับ ราฮั มน น
ั ้ โดยเหตุ ที่ ไม่มี ใครเป็น
ใหญ่กว่าพระองค์ที่พระองค์จะทรงให้คําปฏิญาณได้นั ้น พระองค์ก็ได้ทรงให้คําปฏิญาณแก่
พระองค์ เอง 14 คือ ตรัสว ่า ‘เราจะอวยพรท่านแน่ เราจะทวี เชื้อ สายของท่านให้ มากขึ้น �
15 เช่น นั ้น แหละ เมื่ ออ ับ ราฮัม ได้ ทนคอยด้วยความเพียรแล้ว ท่านก็ ได้ รับ ตามพระสัญญา
นั ้น 16 ส่วนมนุษย์ นั้น ต้องปฏิญาณต่อ หน้า ผู้ ที่ เป็น ใหญ่ กว่า ตน และเมื่อ เกิด ข้อ ทุ่ม เถียง
อะไรกันขึ้น ก็ต้องถือคําปฏิญาณนั ้นเป็นคํายืนยันขัน
้ เด็ดขาด 17 ฝ่ายพระเจ้าเมื่อพระองค์
ทรงหมายพระทัย จะสําแดงให้ ผู้ ที่ รับคํา ทรงสัญญานั ้น เป็น มรดกรู ให้
้ แน่ ใจยิง่ ขึ้ นว ่า พระ
ดําริของพระองค์ จะแปรปรวนไม่ ได้ พระองค์ จึง ได้ ทรงให้ คํา ปฏิญาณไว้ ด้วย 18 เพื่ อด ้วย
สองประการนั ้นทีเปล
่
ี่ยนแปลงไม่ได้ ในที่ซ่ึงพระองค์จะตรัสมส
ุ าไม่ได้นั ้น เราซึ่งได้หนี มาหา
ที่ลี้ภัยนั ้นจึงจะได้รบ
ั การหนุนนํ้าใจอย่างจริงจัง ที่จะฉวยเอาความหวังซึ่งมีอยู่ตรงหน้าเรา
19 ความหวังนั ้นเรายึดไว้ต่างสมอของจิตวิญญาณ เป็ นความหวังทัง
้ แน่ และมัน
่ คง และได้
ทอดไว้ภายในม่าน 20 ที่ผูนํ
้ าหน้าได้เสด็จเข้าไปเผื่อเราแล้ว คือพระเยซูผูทรงได้
้
รบ
ั การแต่ง
ตัง้ เป็นมหาปุโรหิตเป็นนิ ตย์ตามอย่างเมลคีเซเดค
13

7
เมลคีเซเดคเป็นแบบอย่างของพระคริสต์

1 เพราะเมลคี เซเดคผู้นี้ คือกษั ตริย์เมืองซาเลม

เป็นปุโรหิตของพระเจ้าผู้สูงสุด ผู้ได้พบ
อับ ราฮัม ขณะที่ กําลัง กลับ มาจากการฆ่า ฟัน กษั ตริย์ ทัง้ หลาย และได้ อวยพรแก่ อับ ราฮัม
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2 อับราฮัมก็ได้ถวายของหนึ่ งในสิบจากของทัง
้ ปวงแก่ท่านผู้นี้

ตอนแรกท่านผู้นี้ แปลว่ากษั
ตริย์ แห่งความชอบธรรม แล ้ว หลัง จากนั ้ นก ็ แปลว่า กษั ตริย์ เมืองซาเลมด้วย ซึ่ง หมายถึง
กษั ตริย์แห่งสันติ สุข 3 บิดามารดาและตระกูลของท่านก็ ไม่มี วันเริม
่ ต้นและวันสิน
้ สุดของ
ชี วิตก ็ ไม่มี เช่น กัน แต่ เป็น เหมือนพระบุตรของพระเจ้า ซึ่ง ดํารงตําแหน่ ง ปุโรหิต อยู่ ตลอด
เวลา
ปุโรหิตตระกูลเลวีได้ถวายสิบชักหนึ่ งแก่เมลคีเซเดคโดยทางอับราฮัม

4 แล้วจงคิดดูเถิดว่า

ท่านผู้นี้ ยิง่ ใหญ่เพียงไร ซึ่งแม้แต่อับราฮัมผู้เป็นต้นตระกูลของเรา
นั ้น ยัง ได้ ชก
ั หนึ่ ง ในสิบ จากของริบน ั ้นมาถวายแก่ ท่าน 5 และแท้ จร ิ งบรรดาบุตรของเลวี
ซึ่ง ได้ รบ
ั ตําแหน่ ง ปุ โรหิ ตน น
ั ้ ถึง แม้ ว่า ท่านเหล่า นั ้น ได้ บังเกิด จากเอวของอับ ราฮัม ก็ ยั งม ี
พระบัญชาสัง่ ให้ รบ
ั สิบ ชัก หนึ่ ง จากประชาชนตามพระราชบัญญั ติ คือ จากพวกพี่ น้องของ
ตน 6 แต่ท่านผูนี
้ ้ ไม่ใช่เชื้อสายพวกเขา แต่ก็ยังได้รบ
ั สิบชักหนึ่ งจากอับราฮัม และได้อวยพร
ให้อบ
ั ราฮัม ผู้ ที่ ได้ รับ พระสัญญาทัง้ หลาย 7 สิ ่ง ที่ ค้านไม่ ได้ คือ ผู้ น้อยต้องรับ พรจากผู้ ใหญ่
8 ฝ่ายข้างนี้ มนุษย์ ที่ ต้องตายยัง ได้ รบ
ั สิบ ชัก หนึ่ ง แต่ ฝ่ายข้างโน้ น ท่านผู้ เดียวได้ รับ และมี
พยานกล่าวถึงท่านว่าท่านยังมชี
ี วิตอยู่ 9 ถ้าจะพูดไปอีกอย่างหนึ่ งกว่
็ า เลวีนั้นทีร่ บ
ั สิบชักหนึ่
งก็ยงั ได้ ถวายสิบชักหนึ่ งทางอับราฮัม 10 เพราะว่าขณะนั ้นเขายังอยู่ในเอวของบรรพบุรุษ
ขณะที่เมลคีเซเดคได้พบกับอับราฮัม
ตําแหน่ งปุโรหิตของพระคริสต์เหนื อกว่าตําแหน่ งของอาโรน

11 เหตุ ฉะนั ้น ถ้า เมื่อ จะถึง ความสําเร็จ ได้ ในทางตําแหน่ ง ปุโรหิต ที่ สืบ มาจากตระกูล เลวี

(ด้วยว่าประชาชนได้รบ
ั พระราชบัญญัติโดยทางตําแหน่ งนี้ � ที่ไหนจะต้องการให้มีปุโรหิตอ
ีก ตามอย่างเมลคี เซเดคเล่า ซึ่ งม ิ ได้ เรียกตามอย่างอาโรน 12 เพราะเมื่อ ตําแหน่ ง ปุโรหิต
เปลี่ยนแปลงไปแล้ว พระราชบัญญัติก็จําเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย 13 เพราะว่าท่าน
ที่ เรากล่าวถึง นั ้น มาจากตระกูล อื่น ซึ่ง เป็น ตระกูล ที่ ยงั ไม่ มี ผู้ ใดเคยทํา หน้าที่ ปรนนิ บัติ ที่
แท่น บูชาเลย 14 เพราะเป็ นที ่ ประจักษ์ ชัด แล้ วว ่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรานั ้น ได้ ทรงสืบ
เชื้อสายมาจากตระกูลยูดาห์ โมเสสไม่ได้ ว่าจะมีปุ โรหิตมาจากตระกู ลนน
ั ้ เลย 15 และข้อนี้
ประจักษ์ ชัด ยิง่ ขึ้ นอ ีก เมื่อ ปรากฏว่า มี ปุ โรหิ ตอ ีก ผู้ หน ่ง
ึ เกิด ขึ้น ตามอย่างของเมลคี เซเดค
16 ซึ่ง ไม่ ได้ ทรงตัง
้ ขึ้น ตามพระราชบัญญั ติ ซึ่ง เป็น บทบัญญั ติ สําหรับ เนื้ อ หนั ง แต่ ตามฤทธิ์
เดชแห่งชีวตอ
ิ ันไม่รู สิ
้ ้นสุดเลย 17 เพราะมีพยานกล่าวถึงท่านว่า ‘ท่านเป็นปุโรหิตเป็นนิ ตย์
ตามอย่างของเมลคี เซเดค� 18 ด้วยว่า จริงๆแล้ว พระบัญญั ติ ที่ มี อยู่เดิ มน ัน
้ ก็ได้ ยกเลิก ไป
เพราะขาดฤทธิ์และไร้ประโยชน์ 19 เพราะว่า พระราชบัญญั ติ นั ้น ไม่ ได้ ทํา อะไรให้ ถึง ความ
สําเร็จ แต่ ได้ นํา ความหวั งอ ัน ดี กว่า เข้า มา และโดยความหวัง นั ้น เราทัง้ หลายจึง เข้า มา
ใกล้ พระเจ้า 20 ที่ ว่า ดี กว่า น ั ้ นก ็ เพราะว่า ปุ โรหิต คนนั ้น ได้ ทรงตัง้ ขึ้น โดยทรงปฏิญาณไว้
21 (บรรดาปุโรหิตเหล่านั ้นไม่มีการกล่าวปฏิญาณเมื่อเขาเข้ารับตําแหน่ ง แต่ส่วนปุ โรหิตน
ี้ มี คํา กล่าวปฏิญาณจากพระองค์ ว่า ‘องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงปฏิญาณแล้ว และจะไม่ เปล ี่ย
นพระทัยของพระองค์ ว่า “ท่านเป็นปุโรหิตเป็นนิ ตย์ตามอย่างของเมลคี เซเดค� ’) 22 พระ
เยซูก็ได้ทรงเป็นผู้รบ
ั ประกันแห่งพันธสัญญาอันดีกว่าสักเพียงใด
ปุโรหิตตระกูลเลวีจะต้องตาย แต่พระเยซูทรงดํารงอยูเป็
่ นนิ ตย์

23 แท้ จริงส่วนปุโรหิตเหล่านั ้ นก็ได้ ทรงตัง
้ ขึ้นไว้หลายคน

ไม่ ให้ ดํารงอยู่ ในตําแหน่ ง เรือ
่ ยไป

24

เพราะว่าความตายได้ขัดขวาง
แต่ ฝ่ายพระองค์ นี้ โดยเหตุ ที่ พระองค์ ดํารงอยู่ เป็น
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นิ ตย์ ตําแหน่ ง ปุโรหิต ของพระองค์ จึง ไม่ แปรปรวน ด้วยเหตุ นี้ พระองค์ จึง ทรงสามารถ
เป็น นิ ตย์ ที่ จะช่วยคนทัง้ ปวงที่ ได้ เข ้า มาถึง พระเจ้า โดยทางพระองค์ นั้น ให้ได้ รับ ความรอด
เพราะว่า พระองค์ ทรงพระชนม์ อยู่ เป็น นิ ตย์ เพื่อ เสนอความให้ คนเหล่า นั ้น 26 มหาปุโรหิต
เช่นนี้ แหละที่เหมาะสําหรับเรา คือเป็นผูบริ
้ สุทธิ์ ปราศจากอุบาย ไร้มลทิน แยกจากคนบาป
27
ทัง้ ปวง ประทับอยู่สูงกว่าฟ้าสวรรค์ พระองค์ไม่ต้องทรงนําเครือ
่ งบูชามาทุกวันๆดังเช่น
มหาปุ โรหิตอ่น
ื ๆ ผู้ซึ่งถวายสําหรับความผิดของตัวเองก่อน แล้วจึงถวายสําหรับความผิด
ของประชาชน ส่วนพระองค์ได้ทรงถวายเครือ
่ งบูชาเพียงครัง้ เดียว คือเมื่อพระองค์ได้ทรง
ถวายพระองค์ เอง 28 ด้วยว่า พระราชบัญญั ติ นั ้น ได้ แต่ งตัง้ มนุษย์ ที่ อ่อนกําลัง ขึ้น เป็น มหา
ปุโรหิต แต่คําทรงปฏิญาณนั ้นซึ่งมาภายหลังพระราชบัญญัติ ได้ทรงแต่งตัง้ พระบุตรขึ้น ผู้
ถึงความสําเร็จเป็นนิ ตย์
25

8

พิธต่
ี างๆชีให้
้ เห็นถึงความจริงของพระเจ้า
บัดนี้ ในเรือ
่ งที่ เราพูด มาแล้ วน น
ั ้ ข้อ สรุ ปน ัน
้ คือ ว่า เรามี มหาปุโรหิต อย่างนี้ เอง ผู้ ได้
ประทับเบื้องขวาพระที่นั่งแห่งผู้ทรงเดชานุภาพในฟ้าสวรรค์ 2 เป็นผู้ปฏิบัติกิจในสถานบริ
สุทธิ์ และในพลับพลาแท้ ซ่ึง องค์ พระผู้เป็นเจ้าได้ ทรงตัง้ ไว้ ไม่ใช่มนุษย์ตัง้ 3 เพราะว่าทรง
ตัง้ มหาปุโรหิตทุกคนขึ้นเพื่อให้ถวายของกํานั ลและเครือ
่ งบู ชา ด้วยเหตุ นี้จึงจําเป็ นที ่มหา
4
ปุโรหิต ผู้ นี้ ต้องมี สิ ่ง หนึ่ ง สิง่ ใดถวายด้วย เพราะถ้า พระองค์ ทรงอยู่ ในโลก พระองค์ ก็ จะ
ไม่ ได้ ทรงเป็น ปุโรหิต เพราะว่า มี ปุ โรหิต ที่ ถวายของกํานั ล ตามพระราชบัญญั ติ อยู่แล้ว 5 ปุ
โรหิตเหล่านั ้นปฏิบติ
ั ตามแบบและเงาแห่งสิง่ เหล่านั ้นทีอยู
่ ในสวรรค์
่
เหมือนพระเจ้าได้ทรง
สัง่ แก่ โมเสสครัน
้ เมื่อท่านจะสร้างพลับพลานั ้ นว่า ‘ดู เถิด จงทําทุกสิง่ ตามแบบอย่างที่ เรา
แจ้งแก่ท่านบนภูเขา�
1

พันธสัญญาใหม่ก็เข้ามาแทนที่พันธสัญญาเก่า

6 แต่ ว่าพระองค์ ได้ ทรงเป็ นคนกลางแห่งพันธสัญญาอันประเสริฐกว่าเก่า

เพราะได้ ทรง
ตัง้ ขึ้นโดยพระสัญญาอันดีกว่าเก่าเท่าใด บัดนี้ พระองค์ก็ได้ตําแหน่ งอันเลิศกว่าเก่าเท่านั ้น
7 เพราะว่า ถ้า พันธสัญญาเดิ มน ัน
้ ไม่ มี ข้อ บกพร่องแล้ว ก็ ไม่ จํา เป็ นที ่ จะต้องมี พันธสัญญา
ที่สองอีก 8 ด้วยว่าพระเจ้าตรัสติเขาว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “ดูเถิด วันเวลาจะมาถึง
ซึ่งเราจะทําพันธสัญญาใหม่กับวงศ์ วานอิสราเอล และวงศ์ วานยูดาห์ 9 ไม่เหมือนกับพันธ
สัญญาซึ่งเราได้กระทํากับบรรพบุรุษของเขาทัง้ หลาย เมื่อเราจูงมือเขาเพื่อนําเขาออกจาก
แผ่นดินอียป
ิ ต์ เพราะว่าเขาเหล่านั ้นไม่ได้มัน
่ อยูใ่ นพันธสัญญาของเราอีกต่อไปแล้ว เราจึง
ได้ละเขาไว้� องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าตรัสดังนี้ แหละ 10 “นี่ คือพันธสัญญาซึ่งเราจะกระทํากับวงศ์
วานอิสราเอลภายหลัง สมัย นั ้น� องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตรัส “เราจะบรรจุ ราชบัญญั ติ ของเรา
ไว้ในจิตใจของเขาทัง้ หลาย และจะจารึก มัน ไว้ที่ ในดวงใจของเขาทัง้ หลาย และเราจะเป็น
พระเจ้าของเขา และเขาจะเป็นประชาชนของเรา 11 และทุกคนจะไม่สอนเพื่อนบ้านของตน
และพี่ น้องของตนแต่ละคนอี กว่า ‘จงรู จ
้ ัก องค์ พระผู้ เป็น เจ้า � เพราะเขาทัง้ หลายจะรู จ
้ ัก
เราหมด ตัง้ แต่คนตํ่าต้อยที่สุดถึงคนใหญ่โตที่สุด 12 เพราะเราจะกรุ ณาต่อการอธรรมของ
เขา และจะไม่จดจําบาปและความชัว่ ช้าของเขาอีกต่อไป� ’ 13 เมื่อพระองค์ตรัสถึง “พันธ
สัญญาใหม่� พระองค์ทรงถือว่า พันธสัญญาเดิมนัน
้ พ้นสมัยไปแล้ว และสิง่ ที่พ้นสมัยและ
เก่าไปแล้วนัน
้ ก็พร้อมที่จะเสื่อมสูญไป
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พิธต่
ี างๆในพันธสัญญาเดิมเป็นแบบอย่างของพันธสัญญาใหม่

1 แท้จริงถึงแม้พันธสัญญาเดิมนันก
้ ็ยงั ได้มีกฎสําหรับการปรนนิ บัติในพิธนมั
ี สการ

และ
ได้ มี สถานอันบริสุทธิ์สําหรับโลกนี้ 2 เพราะว่าได้ มี พลับพลาสร้างขึ้นตกแต่งเสร็จแล้ว คือ
ห้องชัน
ี ันประทีป โต๊ะ และขนมปังหน้าพระพักตร์ ห้องนี้ เรียกว่าที่บริสุทธิ์ 3 และ
้ นอก ซึ่งมค
ภายในม่านชั ้ นที ่ สองมี หอ
้ งพลับพลาซึ่ง เรียกว่า ที่ บริสุทธิ์ ที่สุด 4 ห้องนั ้ นม ี แท่น ทองคํา
สําหรับถวายเครือ
่ งหอม และมีหีบพันธสัญญาหุมด
้ ้วยทองคําทุกด้าน ในหีบนนม
ั ้ โี ถทองคํา
ใส่ มานา และมี ไม้ เท ้า ของอาโรนที่ ออกช่อ และมี แผ่ นศิลาพันธสัญญา 5 และเหนื อ หี บน ั ้
นมีรู ปเครู บแห่งสง่าราศี คลุมพระที่นั่งพระกรุ ณานั ้น สิ ่งเหล่านี้ เราจะพรรณนาให้ละเอียด
ในที่ นี้ ไม่ ได้ 6 แล ้ว เมื่อ จัด ตัง้ สิง่ เหล่า นี้ ไว้ อย่างนั ้น แล้ว พวกปุ โรหิ ตก ็ เข ้า ไปในพลับพลา
ห้องที่ หน่งึ ทุก ครัง้ ที่ ปรนนิ บัติ พระเจ้า 7 แต่ ในห้องที่ สองนั ้ นม ี มหาปุโรหิต ผู้ เดียวเท่า นั ้ นที ่
เข้าไปได้ปีละครัง้ และต้องนําเลือดเข้าไปถวายเพื่อตัวเอง และเพื่อความผิดของประชาชน
ด้วย 8 อย่างนั ้นแหละ พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงสําแดงว่า ทางซึ่งจะเข้าไปในที่บริสุทธิที
์ ่
สุดนั ้นไม่ได้ปรากฏแจ้ง คราวเมื่อพลับพลาเดิมยังตัง้ อยู่ 9 พลับพลาเดิมเป็นเครือ
่ งเปรียบ
สําหรับในเวลานั ้น คื อมีการถวายของให้และเครือ
่ งบู ชา ซึ่งจะกระทําให้ใจวินิจฉั ยผิดและ
ชอบของผู้ ถวายนั ้น ถึงที่ สําเร็จ ไม่ ได้ 10 ซึ่ง เป็น แต่ เพียงของกิน ของดื่ม และพิธี ชาํ ระล้าง
ต่างๆ และเป็น พิธี สําหรับ เนื้ อ หนั ง ที่ ได้ บัญญัติ ไว้จนกว่า จะถึง เวลาที่ จะต้องเปลี่ยนแปลง
ใหม่
การถวายบูชาของพระคริสต์เป็นความสําเร็จสมบูรณ์
แต่ เมื่อ พระคริสต์ ได้ เสด็จ มาเป็น มหาปุโรหิต แห่ง สิง่ ประเสริฐ ซึ่ง จะมาถึง โดยทาง
พลับพลาอัน ใหญ่ ยงิ่ กว่า และสมบู รณ ์ ยงิ่ กว่า แต่ ก่อน ที่ ไม่ ได้ สร้างขึ้น ด้วยมือ และพูด ได้
ว่ามิได้ เป็นอย่างของโลกนี้ 12 พระองค์ เสด็จเข้าไปในที่ บริสุทธิเพี
์ ยงครัง้ เดียวเท่านั ้น และ
พระองค์ ไม่ ได้ ทรงนํา เลือดแพะและเลือดลูกวัว เข้าไป แต่ ทรงนํา พระโลหิต ของพระองค์
เองเข้าไป และทรงสําเร็จการไถ่ บาปชัวน
ั ดร์แก่ เรา 13 เพราะถ้า เลือดวัวตัวผู้ และเลือด
่ ิ รน
แพะ และเถ้า ของลูก โคตัว เมีย ที่ ประพรมลงบนคนบาป สามารถชําระเนื้ อ หนั ง ให้บริสุทธิ์
ได้ 14 มากยิง่ กว่า นั ้น สัก เท่าไรพระโลหิต ของพระคริสต์ โดยพระวิญญาณนิ รัน ดร์ได้ ทรง
ถวายพระองค์ เองแด่ พระเจ้า เป็น เครือ
่ งบูชาอัน ปราศจากตําหนิ จะได้ ทรงชําระใจวินิจฉั ย
ผิด และชอบของท่านทัง้ หลายให้ พ้น จากการกระทํา ที่ ตายแล้ว เพื่อ จะได้ ปฏิบัติ พระเจ้า
ผู้ทรงพระชนม์อยู่ 15 เพราะเหตุนี้พระองค์จึงทรงเป็นคนกลางแห่งพันธสัญญาใหม่ เพื่อเมื่
อมีผู้หน่งึ ตายสําหรับที่จะไถ่ การละเมิดของคนที่ ได้ ละเมิดต่อพันธสัญญาเดิ มนน
ั ้ แล้ว คน
ทัง้ หลายที่ถูกเรียกแล้วนน
ั ้ จะได้รบ
ั มรดกอันนิ รน
ั ดร์ตามพระสัญญา
11

การสิน
้ พระชนม์ของพระคริสต์ทําให้ทราบถึงพระประสงค์ของพระองค์
ผู้ทําหนั งสือนั ้ นก็ต้องถึงแก่ ความตาย
แล้ว 17 เพราะว่า เมื่อ คนตายแล้ว หนั งสือ พินัยกรรมนั ้น จึง ใช้ ได้ มิ ฉะนั ้น เมื่อ ผู้ ทํายั งม ี ชี วิ
ตอยู่ หน ังสือ พินัย กรรมนั ้ นก ็ ใช้ ไม่ ได้ 18 เหตุ ฉะนั ้น พันธสัญญาเดิม ก็ ไม่ ได้ ทรงตัง้ ขึ้น ไว้
โดยปราศจากเลือด 19 เพราะว่าเมื่อโมเสสประกาศข้อบังคับทุกข้อแก่บรรดาพลไพร่ตามพ
ระราชบัญญั ติ แล้ว ท่านจึง ได้ เอาเลือดลูกวัว และเลือดลูก แพะกั บน ้าํ และเอาขนแกะสี
แดงและต้น หุ สบมาประพรมหนั ง สื อม ้ วนนั ้ นก ั บท ั ้งบรรดาคนทัง้ ปวง 20 กล่าวว่า ‘นี่ เป็น
16 เพราะว่า ในกรณี ที่ เก ี่ย วกับ หนั งสือ พินัยกรรม
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21 แล ้ วท ่า นก็ เอาเลือด

เลือดแห่งพันธสัญญา ซึ่งพระเจ้าทรงบัญญัติ ไว้แก่ ท่านทัง้ หลาย�
ประพรมพลับพลากับ เครือ
่ งใช้ ทุ กชนิ ด ในการปฏิ บั ติ นั ้น เช่น เดียวกัน 22 และตามพระราช
บัญญัติถือว่า เกอ
ื บทุกสิง่ จะถูกชําระด้วยโลหิต และถ้าไม่มีโลหิตไหลออกแล้ว ก็จะไม่มีการ
อภัยบาปเลย

การเสียสละอย่างใหญ่หลวงของพระคริสต์
เหตุ ฉะนั ้น จึง จําเป็น ต้องชําระแบบจําลองของสวรรค์ โดยใช้ เครือ
่ งบูชาอย่างนี้ แต่
ว่า ของ จริง ใน สวรรค์ นั ้น ต้อง ชําระ ด้วย เครือ
่ ง บูชา อัน ประเสริฐ กว่า เครือ
่ ง บูชา เหล่า นั ้น
24 เพราะว่า พระคริสต์ ไม่ ได้ เสด็จ เข้า ในสถานที่ บริสุทธิ์ซึ่ง สร้างขึ้น ด้วยมื อมนุษย์ อัน เป็ น
แบบจําลองจากของจริง แต่ พระองค์ ได้ เสด็จเข้าไปในสวรรค์ นั้นเอง และบัดนี้ ทรงปรากฏ
จําเพาะพระพักตร์พระเจ้าเพื่อเราทัง้ หลาย 25 พระองค์ไม่ต้องทรงถวายพระองค์เองซํ้าอีก
เหมือนอย่างมหาปุโรหิต ที่ เข ้า ไปในที่ บริสุทธิ์ทุก ปี ๆ นํา เอาเลือดซึ่ง ไม่ ใช่ โลหิต ของตัว เอง
เข้าไปด้วย 26 มิฉะนั ้นพระองค์คงต้องทนทุกข์ทรมานบ่อยๆตัง้ แต่สร้างโลกมา แต่ว่าเดีย
๋ ว
นี้ พระองค์ ได้ ทรงปรากฏในเวลาที่สุด นี้ ครัง้ เดียว เพื่อ จะได้ กําจัด ความบาปได้ โดยถวาย
พระองค์เองเป็นเครือ
่ งบูชา 27 มีข้อกําหนดสําหรับมนุษย์ไว้แลวว
้ ่าจะต้องตายหนหนึ่ ง และ
28
หลังจากนั ้นก็จะมีการพิพากษาฉั นใด ดังนั ้นพระคริสต์ได้ทรงถวายพระองค์เองหนหนึ่ ง
เพื่อ จะได้ ทรงรับ เอาความบาปของคนเป็ นอ ัน มาก แล ้ว พระองค์ จะทรงปรากฏครัง้ ที่ สอง
ปราศจากความบาปแก่บรรดาคนที่คอยพระองค์ให้เขาถึงความรอดฉั นนั ้น
23

10
พันธสัญญาเดิมสิ้นสุด

1 โดยเหตุที่พระราชบัญญัตินั ้นได้เป็ นแต่เงาของสิงด
่ ีที่จะมาภายหน้า

มิใช่ตัวจริงของสิง่
นั ้ นที เดียว พระราชบัญญัติ นั ้น จะใช้เครือ
่ งบูชาที่ เขาถวายทุก ปีๆ เสมอมากระทําให้ผู้ ถวาย
สัก การบู ชาน ัน
้ ถึงที่ สําเร็จ ไม่ ได้ 2 เพราะถ้า เป็น เช่น นั ้น ได้ เขาคงได้ หยุด การถวายเครือ
่ ง
บูชาแล้วมิใช่หรือ เพราะถ้าผู้นมัสการนั ้นได้ รบ
ั การชําระให้บริสุทธิครั
์ ง้ หนึ่ งแล้ว เขาคงจะ
ไม่ รู ้สึก ว่า มี บาปอีก ต่อ ไป 3 แต่ การถวายเครือ
่ งบู ชาน น
ั ้ เป็น เหตุ ให้ ระลึก ถึง ความบาปทุก
ปี ๆ 4 เพราะเลือดวัว ผู้ และเลือดแพะไม่ สามารถชําระความบาปได้ 5 ดัง นั ้น เมื่อ พระองค์
เสด็จเข้ามาในโลกแล้ว พระองค์ได้ตรัสว่า ‘เครือ
่ งสัตวบูชาและเครือ
่ งบูชาพระองค์ไม่ทรง
6
ประสงค์ แต่ พระองค์ ได้ ทรงจัด เตรียมกายสําหรับ ข้า พระองค์ เครือ
่ งเผาบูชาและเครือ
่ ง
บูชาไถ่ บาป พระองค์ ไม่ทรงพอพระทัย 7 แล้วข้าพระองค์ ทูลว่า “ดู เถิด ข้าพระองค์ มาแล้ว
โอ พระเจ้า ข้า เพื่อ จะกระทํา ตามนํ้า พระทัย พระองค์� (ในหนั ง สื อม ้ วนก็ มี เข ียนเรือ
่ งข้า
พระองค์�’ 8 เมื่อพระองค์ ตรัสดังนี้ แล้วว่า “เครือ
่ งสัตวบูชาและเครือ
่ งบูชาและเครือ
่ งเผา
บูชาและเครือ
่ งบูชาไถ่ บาป พระองค์ ไม่ ทรงประสงค์ และไม่ ทรงพอพระทัย� ซึ่ง เขาได้ บูชา
ตามพระราชบัญญั ติ นั ้น 9 แล ้ว พระองค์ จึง ตรัสว ่า “ดู เถิด ข้า พระองค์ มาแล้ว โอ พระเจ้า
ข้า เพื่อ จะกระทํา ตามนํ้า พระทัย พระองค์� พระองค์ ทรงยกเลิก ระบบเดิ มน น
ั ้ เสีย เพื่อ จะ
ทรงตัง้ ระบบใหม่ 10 โดยนํ้าพระทัยนั ้นเองที่ เราทัง้ หลายได้รบ
ั การทรงชําระให้บริสุทธิ์ โดย
การถวายพระกายของพระเยซู คริสต์ เพียงครัง้ เดียวเท่านั ้น 11 ฝ่ายปุโรหิต ทุก คนก็ ยน
ื ปฏิ
บัติ อยู่ทุกวันๆและนําเอาเครือ
่ งบูชาอย่างเดียวกันมาถวายเนื องๆ เครือ
่ งบู ชานัน
้ จะยกเอา
ความบาปไปเสีย ไม่ ได้ เลย 12 ฝ่ายพระองค์ นี้ ครัน
้ ทรงถวายเครือ
่ งบูชาเพราะความบาป
เพียงหนเดียวซึ่ง ใช้ ได้ เป็น นิ ตย์ ก็ เสด็จ ประทับ เบื้องขวาพระหัตถ์ ของพระเจ้า 13 ตัง้ แต่ นี้
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ไปพระองค์ คอยอยู่ จนถึง บรรดาศั ตรู ของพระองค์ จะถูก ปราบลงเป็ นที ่ รองพระบาทของ
พระองค์ 14 เพราะว่าโดยการทรงถวายบูชาหนเดียว พระองค์ได้ทรงกระทําให้คนทัง้ หลาย
ที่ ถู กชําระแล้วถึงที่ สําเร็จเป็นนิ ตย์ 15 และพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ ทรงเป็นพยานให้แก่ เรา
ด้วย เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่า
พระเจ้าไม่ทรงจดจําความบาปของคนที่เชื่อ
“นี่ คือพันธสัญญาซึ่งเราจะกระทํากับเขาทัง้ หลายภายหลังสมัยนั ้น� องค์พระผู้เป็น
เจ้า ตรัส “เราจะบรรจุ ราชบัญญั ติ ของเราไว้ในจิตใจของเขาทัง้ หลาย และจะจารึก มัน ไว้ที่
ในดวงใจของเขาทัง้ หลาย 17 และจะไม่จดจําบาปและความชัว่ ช้าของเขาอีกต่อไป� ’ 18 ดัง
นั ้นเมื่อมีการลบบาปแล้วก็ไม่มีการถวายเครือ
่ งบูชาไถ่บาปอีกต่อไป
16 ‘

พระคริสต์เป็นทางที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้า
เมื่อ เรามี ใจกล้า ที่ จะเข้ าไปในที่ บริสุทธิที
์ ่ สุด โดยพระโลหิต
ของพระเยซู 20 ตามทางใหม่และเป็นทางที่มีชว
ิ ซึ่งพระองค์ได้ทรงเปิดออกสําหรับเราทัง้
ี ต
หลายโดยม่านนั ้น คือเนื้ อหนั งของพระองค์ 21 และครัน
้ เรามีมหาปุโรหิตสําหรับครอบครัว
22
ของพระเจ้า แล้ว ก็ ให้ เราเข้า มาใกล้ ด้วยใจจริง ด้วยความเชื่ ออ ัน เต็ม เปี่ ยม มี ใจที่ ถู ก
ประพรมชําระพ้นจากการวินิจฉั ยผิดและชอบที่ชัว่ ร้าย และมีกายล้างชําระด้วยนํ้าอันใสบริ
สุทธิ์ 23 ให้เรายึดมน
ั ่ ในความเชื่อที่เราทัง้ หลายรับไว้นั ้น โดยไม่หวัน
่ ไหว (เพราะว่าพระองค์
24
ผู้ ทรงประทานพระสัญญานั ้น ทรงสัตย์ ซื่อ) และให้ เราพิจารณาดู กัน และกัน เพื่อ เป็น
เหตุให้มีความรักและกระทําการดี 25 ซึ่งเราเคยประชุมกันนั ้นอย่าให้หยุด เหมือนอย่างบาง
คนเคยกระทํา นั ้น แต่ จงเตือนสติ กัน และกัน และให้ มากยิง่ ขึ้น เมื่อ ท่านทัง้ หลายเห็ นว ัน
เวลานั ้นใกล้เข้ามาแล้ว
19 เหตุ ฉะนั ้น พี่ น้องทัง
้ หลาย

การปฏิเสธพระคริสต์และเครือ
่ งบูชาอื่นๆ
เมื่อ เราได้ รบ
ั ความรู ้เรือ
่ งความจริง แล้ว แต่ เรายัง ขืน ทํา ผิด อีก เครือ
่ งบูชาไถ่บาปก็
จะไม่ มี เหลือ อยู่ เลย 27 แต่ จะมี ความหวาดกลัว ในการรอคอยการพิพากษาโทษและไฟอั
นร ้ายแรง ซึ่ง จะกิน เอาบรรดาคนที่ ขัด ขวางนั ้น เสีย 28 คนที ่ ได้ ฝ่าฝืน พระราชบัญญั ติ ของ
โมเสสนั ้น ถ้ามีพยานสักสองสามปาก ก็จะต้องตายโดยปราศจากความเมตตา 29 ท่านทัง้
หลายคิดดูซิว่าคนที่ เหยียบยํ่าพระบุตรของพระเจ้า และดูหมิน
่ พระโลหิตแห่งพันธสัญญา
ซึ่งชําระเขาให้บริสุทธิว่
์ าเป็นสิง่ ชัว่ ช้า และประมาทต่อพระวิญญาณผู้ทรงพระคุ ณ ควรจะ
ถูกลงโทษมากยิง่ กว่านั ้นสักเท่าใด 30 เพราะเรารู จ
้ ักพระองค์ผู้ได้ตรัสว่า ‘การแก้แค้นเป็น
ของเรา เราจะตอบสนอง องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้ ตรัส � และได้ ตรัส อี กว่า ‘องค์ พระผู้ เป็น
เจ้าจะทรงพิพากษาประชาชนของพระองค์� 31 การตกอยูใ่ นอุง้ พระหัตถ์ของพระเจ้าผู้ทรง
พระชนม์ นั้น เป็ นที ่ น่า หวาดกลัว 32 แต่ ท่านทัง้ หลายจงระลึก ถึง คราวก่อนนั ้น หลัง จากที่
ท่านได้รบ
ั ความสว่างแล้ว ท่านได้อดทนต่อความยากลําบากอย่างใหญ่หลวง 33 บางทีท่าน
ก็ ถู กประจานให้อบ
ั อายขายหน้าและถูกข่มเหง บางที ท่านก็ ร่วมทุกข์กับคนที่ ถู กข่มเหงนั ้น
34 เพราะว่า ท่านทัง
้ หลายมี ใจเมตตาต่อข้าพเจ้า ในเมื่อข้าพเจ้าต้องถูกขังไว้ และเมื่ อมีคน
ปล้น ชิง เอาทรัพย์ สิ ่ง ของของท่านไป ท่านก็ ยอมให้ ด้วยใจยินดี เพราะท่านรู ้แล ้ วว ่า ท่าน
มี ทรัพย์สมบัติ ที่ ประเสริฐ กว่า และถาวรกว่า นั ้ นอ ีก ในสวรรค์ 35 เหตุ ฉะนั ้น ขออย่า ได้ ละทิง้
ความไว้วางใจของท่าน ซึ่งมีบําเหน็ จอันยิง่ ใหญ่ 36 ด้วยว่าท่านทัง้ หลายต้องการความเพียร
เพื่อว่าครัน
้ ท่านกระทําให้น้ําพระทัยของพระเจ้าสําเร็จได้ ท่านจะได้ รบ
ั ตามคําทรงสัญญา
37 ‘เพราะอีก ไม่ นานพระองค์ ผู้ จะเสด็จ มาก็ จะเสด็จ มาและจะไม่ ทรงชักช้า 38 แต่ คนชอบ
26
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ธรรมจะมีชีวิตดํารงอยู่โดยความเชื่อ แต่ถ้าผู้ใดเสื่อมถอย ใจของเราจะไม่มีความพอใจใน
คนนั ้นเลย� 39 แต่เราทัง้ หลายไม่อยูฝ่
่ ายคนเหล่านั ้นที่กลับถอยหลังถึงความพินาศ แต่อยู่
ฝ่ายคนเหล่านั ้นที่เชื่อจนให้จิตวิญญาณถึงที่รอด

11
ความเชื่อได้แสดงออกโดยบุคคลแห่งความเชื่อ
บัดนี้ ความเชื่อ คือ ความแน่ ใจในสิง่ ที่ เราหวัง ไว้ เป็น หลัก ฐานมัน
่ ใจว่า สิ ่ง ที่ ยงั ไม่ ได้ เห
็นนั ้นมจริ
ี ง 2 โดยความเชื่อนี้ เอง พวกบรรพบุรุษก็ได้รับการรับรอง 3 โดยความเชื่อนี้ เอง เรา
จึง เข้าใจว่า พระเจ้า ได้ ทรงสร้างกัลปจักรวาลด้วยพระดํารัส ของพระองค์ ดัง นั ้น สิง่ ที่ มอง
เห็นจึงเป็นสิง่ ที่เกิดจากสิง่ ที่ไม่ปรากฏให้เห็น
1

อาแบล

4 โดยความเชื่อ

อาแบลนั ้นจึงได้ นําเครือ
่ งบูชาอันประเสริฐกว่าเครือ
่ งบูชาของคาอินมา
ถวายแด่พระเจ้า เพราะเหตุเครือ
่ งบูชานัน
้ จึงมีพยานว่าท่านเป็นคนชอบธรรม คือพระเจ้า
ทรงเป็น พยานแก่ ของถวายของท่าน โดยความเชื่อ นั ้น แม้ว ่า อาแบลตายแล้ วท ่า นก็ ยงั พู
ดอยู่
เอโนค
โดยความเชื่อ เอโนคจึง ถู กร ับ ขึ้น ไป เพื่อ ไม่ ให้ ท่านประสบกับ ความตาย ไม่มี ผู้ ใดพบ
ท่าน เพราะพระเจ้าทรงรับท่านไปแล้ว ก่อนที่ทรงรับท่านขึ้นไปนั ้นมพ
ี ยานว่า ท่านเป็นทีพ
่ อ
พระทัยของพระเจ้า 6 แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้ว จะเป็ นที่พอพระทัยของพระองค์ก็ไม่ได้เลย
เพราะว่าผู้ที่จะมาหาพระเจ้าได้นั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดํารงพระชนม์อยู่ และพระองค์
ทรงเป็นผู้ประทานบําเหน็ จให้แก่ทุกคนที่ปลงใจแสวงหาพระองค์
5

โนอาห์

7 โดยความเชื่อ

เมื่อพระเจ้าทรงเตือนโนอาห์ถึงเหตุการณ์ ที่ ยังไม่ปรากฏ ท่านมีใจเกรง
กลัวจัดแจงต่อนาวา เพื่อช่วยครอบครัวของท่านให้รอด และด้วยเหตุนี้ เอง ท่านจึงได้ปรับ
โทษแก่โลก และได้เป็นทายาทแห่งความชอบธรรม ซึ่งบังเกิดมาจากความเชื่อ
อับราฮัมและนางซาราห์
โดยความเชื่อ เมื่อ ทรงเรียกให้ อบ
ั ราฮัม ออกเดิน ทางไปยัง ที่ ซ่ึง ท่านจะรับ เป็น มรดก
ท่านได้ เชื่อ ฟัง และได้ เดิน ทางออกไปโดยหารู ้ไม่ ว่า จะไปทางไหน 9 โดยความเชื่อ ท่านได้
พํานั กในแผ่นดินแห่งพระสัญญานั ้น เหมือนอยู่ในดินแดนแปลกถิน
่ คืออาศัยอยู่ในเต็นท์
กับอิสอัคและยาโคบซึ่งเป็นทายาทด้วยกันกับท่านในพระสัญญาอันเดียวกันนั ้น 10 เพราะ
ว่า ท่านได้ คอยอยู่ เพื่อ จะได้ เมืองที่ มี ราก ซึ่ง พระเจ้า เป็น นายช่างและเป็น ผู้ทรงสร้างขึ้น
11 โดยความเชื่อ นางซาราห์เองเช่นกันจึงได้รบ
ั พลังตัง้ ครรภ์และได้คลอดบุตรเมื่อชรามาก
แล้ว เพราะนางถือว่า พระองค์ ผู้ ได้ ทรงประทานพระสัญญานั ้น ทรงเป็น ผู้ สัตย์ ซ่ือ 12 เหตุ
ฉะนั ้น คนเป็ นอ ัน มากดุจ ดาวในท้องฟ้า และดุจ เม็ด ทรายที่ ทะเลซึ่ง นั บ ไม่ ได้ ได้ บังเกิด แต่
ชายคนเดียว และชายคนนั ้ นก ็ เท่ ากับ คนที่ ตายแล้ว ด้วย 13 บรรดาคนเหล่า นี้ ได้ ตายไป
ในระหว่างที่ เชื่อ อยู่ ยัง ไม่ ได้ รับ ผลตามพระสัญญาทัง้ หลายนั ้น แต่ ได้ แลเห็น พระสัญญา
แต่ ไกล ก็ เชื่อม น
ั ่ และต้อนรับพระสัญญาเหล่า นั ้น ไว้ และได้ ยอมรับ ว่า เขาทัง้ หลายเป็น คน
ต่างด้าวและเป็นผู้สัญจรอยู่ในแผ่นดินโลก 14 เพราะคนที่ พูดอย่างนี้ ก็แสดงให้เห็นชัดแล้
วว่า เขากําลังแสวงหาเมืองที่ จะได้เป็นของเขา 15 และแท้ จริงถ้าเขาคิดถึ งบ้านเมืองที่ เขา
8
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จากมานั ้น เขาก็คงจะมีโอกาสกลับไปได้ 16 แต่บัดนี้ เขาปรารถนาที่จะอยูใ่ นเมืองที่ประเสริฐ

กว่านั ้น คือเมืองสวรรค์ เหตุ ฉะนั ้นพระเจ้าจึ งมิได้ ทรงละอายเมื่อเขาเรียกพระองค์ วา่ เป็น
พระเจ้า ของเขา เพราะพระองค์ ได้ ทรงจัด เตรียมเมืองหนึ่ ง ไว้สําหรับ เขาแล้ว 17 โดยความ
เชื่อ เมื่ออับราฮัมถูกลองใจก็ได้ถวายอิสอัคเป็นเครือ
่ งบูชา นี่ แหละท่านผู้ได้รับพระสัญญา
เหล่านั ้ นก็ได้ ถวายบุตรชายคนเดียวของตนที่ ได้ ให้กําเนิ ดมา 18 คื อบุตรที่ มีพระดํารัสไว้ว่า
‘เขาจะเรียกเชื้อสายของเจ้าทางสายอิสอัค� 19 ท่านเชื่อว่าพระเจ้าทรงฤทธิส
ิ
์ ามารถให้อส
อัค เป็น ขึ้น มาจากความตายได้ และท่านได้ รบ
ั บุตรนั ้น กลับ คืน มาอีก ประหนึ่ ง ว่า บุตรนั ้น
เป็นขึ้นมาจากตาย
อิสอัคและยาโคบ
โดย ความ เชื่อ อิส อัค ได้ อวยพร แก่ ยา โคบ และ เอ ซาว คือ เกี่ยว กับ เหตุ การณ์ ซึ่ง จะ
บังเกิด ภายหน้า นั ้น 21 โดยความเชื่อ ยาโคบเมื่อ จะตายได้ อวยพรแก่ บุ ตรชายทัง้ สองของ
โยเซฟ และได้นมัสการขณะที่ค้ําอยูบ
่ นหัวไม้เท้าของท่าน
20

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

โมเสสและบิดามารดาของท่าน
โดยความเชื่อ เมื่อ โมเสสบังเกิด มาแล้ว บิ ดามารดาได้ ซ่อนท่านไว้ ถึง สามเดือน เพ
ราะ เห็ นว ่า เป็น เด็ กรู ปงาม และ ไม่ ได้ กล ัว คํา สัง่ ขอ งกษั ตริ ย์ นั ้น 24 โดย ความ เชื่อ ครัน
้
25
โมเสสวัฒนาโตขึ้น แล้ว ไม่ ยอมให้ เรียกว่า เป็น บุตรชายของธิดากษั ตริ ย์ ฟาโรห์ ท่าน
เลือกการร่วมทุกข์ กับ ชนชาติ ของพระเจ้า แทนการเริง สําราญในความบาปสัก เวลาหนึ่ ง
26 ท่านถือว่า ความอัปยศของพระคริสต์ ประเสริฐ กว่า คลัง ทรัพย์ ในประเทศอียป
ิ ต์ เพราะ
ท่านหวัง บําเหน็ จ ที่ จะได้ ร บน
ั ัน
้ 27 โดยความเชื่อ ท่านได้ ออกจากประเทศอียป
ิ ต์ โดยมิ ได้
เกรงกลัว ความกริว้ ของกษั ตริย์ เพราะท่านยอมทนอยู่ เหมือนประหนึ่ ง ได้ เห ็ นพระองค์ ผู้
ไม่ ทรงปรากฏแก่ ตา 28 โดยความเชื่อ ท่านได้ ถือ เทศกาลปัส กาและพิธีประพรมเลื อด เพื่
อมิให้องค์เพชฌฆาตผู้ประหารบุตรหัวปี มาถูกต้องพวกอิสราเอลได้ 29 โดยความเชื่อ พวก
อิสราเอลได้ข้ามทะเลแดงเหมือนกับว่าเดินบนดินแห้ง แต่เมื่อพวกอียป
ิ ต์ได้ลองเดินข้ามดู
บ้าง ก็จมนํ้าตายหมด
23

ชาวอิสราเอลที่เมืองเยรีโค ราหับหญิงแพศยา
โดยความเชื่อ เมื่อ พวกอิสราเอลล้อมกํา แพงเมืองเยรีโคไว้ ถึง เจ็ด วัน แล้ว กําแพง
เมืองก็ พัง ลง 31 โดยความเชื่อ ราหับ หญิง แพศยาจึ งม ิ ได้ พินาศไปพร้อมกับ คนเหล่านั ้ นที ่
มิได้เชื่อ เมื่อนางได้ต้อนรับคนสอดแนมนั ้นไว้อย่างสันติ
30

ตัวอย่างอื่นๆเกี่ยวกับความเชื่อของพวกมหาบุรุษ

และข้าพเจ้า จะกล่าวอะไรต่อ ไปอีก เล่า เพราะไม่ มี เวลาพอที่ จะกล่าวถึ งก ิเดโอน บา
ราค แซมสัน เยฟธาห์ ดาวิด และซามูเอล และศาสดาพยากรณ์ ทัง้ หลาย 33 โดยความเชื่อ
ท่านเหล่านั ้นจึงได้มีชัยเหนื ออาณาจักรต่างๆ ได้กระทําการชอบธรรม ได้รับพระสัญญา ได้
ปิดปากสิงโต 34 ได้ดับไฟที่ไหม้อย่างรุ นแรง ได้พ้นจากคมดาบ ความอ่อนแอของท่านก็กล
ับเป็นความเข้มแข็ง มีกําลังความสามารถในการทําสงคราม ได้ตีกองทัพประเทศอื่นๆแตก
พ่ายไป 35 พวกผู้หญิงก็ได้ รับคนพวกของนางที่ ตายแล้วกลับฟื้ นคืนชีวต
ิ ขึ้นมาอีก บางคน
32
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ก็ ถู กทรมาน แต่ ก็ ไม่ ยอมรับ การปลดปล่อย เพื่อ เขาจะได้ รบ
ั การเป็น ขึ้น มาจากความตาย
อันประเสริฐกว่า 36 บางคนถูกทดลองโดยคําเยาะเย้ยและการถูกโบยตี และยังถู กล่ามโซ่
และถูก ขัง คุ กด ้วย 37 บางคนถู กห ิ นขว้าง บางคนก็ ถู กเลื่อยเป็น ท่อนๆ บางคนถูก ทดลอง
บางคนก็ ถู กฆ่าด้วยดาบ บางคนเที่ยวสัญจรไปนุ่งห่มหนั งแกะและหนั งแพะ อดอยาก ทน
ทุกข์ เวทนาและทนการเคี่ยวเข็ญ 38 (โลกไม่ สมกับ คนเช่น นั ้น เลย� เขาพเนจรไปในถิน
่ ทุ
รกันดารและตามภูเขา และอยู่ตามถํ้าและตามโพรง 39 คนเหล่านั ้นทุกคนมีช่อ
ื เสียงดีโดย
ความเชื่อ ของเขา แต่ เขาก็ ยงั ไม่ ได้ รับ สิง่ ที่ ทรงสัญญาไว้ 40 ด้วยว่า พระเจ้า ทรงจัด เตรียม
การอย่างดีกว่าไว้สําหรับเราทัง้ หลาย เพื่อไม่ให้เขาทัง้ หลายถึงที่สําเร็จนอกจากเรา

12
จงวิง่ แข่งด้วยความเพียร
เหตุ ฉะนั ้น ครัน
้ เรามี พยานหมู่ ใหญ่ อย่างนั ้น อยู่ รอบข้าง ให้ เราทิง้ ของหนั ก ทุก สิง่ ที่
ขัดข้องอยู่ และการผิด ที่ เรามั กง ่า ยกระทํา นั ้น และการวิง่ แข่ งก ั นที ่ กําหนดไว้สําหรับ เรา
นั ้น ให้เราวิงด
่ ้วยความเพียรพยายาม 2 หมายเอาพระเยซู เป็นผู้รเิ ริม
่ ความเชื่อ และผู้ทรง
ทําให้ความเชื่อ ของเราสําเร็จ เพราะเห็น แก่ ความยินดี ที่ มี อยู่ตรงหน้า นั ้น พระองค์ ได้ ทรง
ทนเอากางเขน ทรงถือว่าความละอายไม่เป็นสิง่ สําคัญอะไร และได้ เสด็จประทับเบื้องขวา
พระที่นั่งของพระเจ้าแล้ว
1

การตีสอนของพระเจ้า
ด้วยว่า ท่านทัง้ หลายจงพินิจ คิดถึง พระองค์ ผู้ ได้ ทรงทนเอาการติ เตียนนิ นทาแห่ง คน
บาปต่อพระองค์ มากเท่าใด เพื่อท่านทัง้ หลายจะไม่ ออ
่ นระอาใจไป 4 ท่านทัง้ หลายยังไม่ ได้
รบสู้ กับความบาปจนถึงโลหิตตก 5 และท่านได้ ลืมคําเตือนนั ้นเสีย ซึ่งได้ เตือนท่านเหมือน
กับเตือนบุตรว่า ‘บุตรชายของเราเอ๋ย อย่าดูหมิน
่ การตีสอนขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้า และอย่า
6
ระอาใจเมื่อพระองค์ทรงติเตียนท่านนั ้น เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตีสอนผู้ที่ พระองค์
ทรงรัก และเมื่อ พระองค์ ทรงรับ ผู้ ใดเป็น บุตร พระองค์ ก็ ทรงเฆี่ยนตี ผู้ นั ้น � 7 ถ้า ท่านทัง้
หลายทนเอาการตีสอน พระเจ้าย่อมทรงปฏิบัติต่อท่านเหมือนท่านเป็นบุตร ด้วยว่ามีบุตร
คนใดเล่า ที่ บิ ดาไม่ ได้ ตี สอนเขาบ้าง 8 แต่ ถ้า ท่านทัง้ หลายไม่ ได้ ถู กตี สอนเช่น เดียวกับ คน
ทัง้ ปวง ท่านก็ ไม่ ได้ เป็น บุตร แต่ เป็น ลูก ที่ ไม่มี พ่อ 9 อี กประการหนึ่ ง เราทัง้ หลายได้ มี บิ ดา
ตามเนื้ อหนั งที่ได้ตีสอนเรา และเราจึงได้นับถือบิดานัน
้ ยิง่ กว่านั ้นอีก เราควรจะได้ยาํ เกรง
นบนอบต่อ พระบิดาแห่ง จิต วิญญาณและจําเริญ ชี วิตม ิ ใช่ หรือ 10 เพราะแท้ จร ิ งบ ิ ดาเหล่า
นั ้น ตี สอนเราเพียงชัว่ เวลาเล็ก น้ อย ตามความเห็นดี เห ็น ชอบของเขาเท่านั ้น แต่ พระองค์
ได้ ทรงตี สอนเราเพื่อ ประโยชน์ ของเรา เพื่อ ให้เราได้ เข ้า ส่วนในความบริสุทธิ์ ของพระองค์
11 ดัง นั ้น การตี สอนทุก อย่างเมื่อ กําลัง ถูก อยู่ นั้น ไม่ เป็ นการชื่น ใจเลย แต่ เป็ นการเศร้า ใจ
แต่ภายหลังก็กระทําให้เกิดผลเป็นความสุขสําราญแก่บรรดาคนที่ต้องทนอยู่นั ้น คือความ
ชอบธรรมนั ้นเอง 12 เพราะเหตุนั ้น จงยกมือที่ออ
่ นแรงขึ้น และจงให้หว
ั เข่าที่ออ
่ นล้ามีกําลัง
ขึ้น 13 และจงกระทํา ทางที่ เท ้า ของท่านจะเดิน ไปนั ้น ให้ตรงไป เพื่อ อาการที่ ทําให้ง่อยจะมิ
ได้ กําเริบขึ้น แต่ จะได้ หายเป็นปกติ 14 จงอุตส่าห์ที่ จะสงบสุขอยู่กับคนทัง้ ปวง และที่ จะได้
ใจบริสุทธิ์ ด้วยว่านอกจากนั ้นไม่มีใครจะได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้า 15 และจงระวังให้ดีเกรง
ว่าจะมี บางคนกําลังเสื่อมจากพระกรุ ณาคุณของพระเจ้า และเกรงว่าจะมี รากขมขื่น แซม
ขึ้นมาทําให้เกิดความยุง่ ยากแก่ท่าน และเป็นเหตุให้คนเป็นอันมากมลทินไป
3
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คําเตือนถึงผู้ปฏิเสธพระคริสต์
และเกรงว่า จะมี คนกระทํา ผิด ประเวณี หรือ คนประมาทเหมือนอย่างเอซาว ผู้ ได้ เอา
สิทธิของบุตรหัวปีนั้นขายเสียเพราะเห็นแก่อาหารคําเดียว 17 เพราะท่านทัง้ หลายก็รูอ
้ ยูแล
่ ้
วว่า ต่อมาภายหลังเมื่อเอซาวอยากได้รบ
ั พรนั ้นเป็นมรดก เขาก็ได้รับคําปฏิเสธ เพราะเขา
ไม่มีหนทางแก้ไขเลย ถึงแม้ว่าได้กลับใจแสวงหาจนนํ้าตาไหล
16

การชุมนุมใหญ่ของผู้ที่รอดทัง้ หมด

18 ท่านทัง
้ หลายไม่ได้มาถึงภูเขาที่จะถูกต้องได้

และที่ได้ไหม้ไฟแล้ว และถึงที่ดํา ถึงที่มืด
มิด และถึงที่ ลมพายุ
และถึง พระสุรเสียงตรัส ซึ่ง คนเหล่านั ้ นที ่ ได้ ยิน
แล้วได้ ออ
้ นวอนขอไม่ให้ตรัสแก่ เขาอีก 20 (เพราะว่าข้อความที่ ทรงบัญญัติ ไว้นั ้นเขาทนไม่
ได้ คือที่ว่า “แม้แต่สัตว์ถ้าแตะต้องภูเขานั ้นก็จะต้องถูกขว้างด้วยก้อนหินให้ตาย หรือแทง
ทะลุ ด้วยแหลนให้ตาย� 21 สิ ่งที่ เห็นนั ้นน่ากลัวจริงๆจนโมเสสเองก็กล่าวว่า “ข้าพเจ้ากลัว
จนตัวสัน
่ �) 22 แต่ท่านทัง้ หลายได้มาถึงภูเขาศิโยน และมาถึงเมืองของพระเจ้าผู้ทรงดํารง
พระชนม์ อยู่ คือ กรุ ง เยรู ซาเล็ม แห่ง สวรรค์ และมาถึงที่ ชุ มนุ มท ูต สวรรค์ มากมายเหลือ ที่
จะนั บ ได้ 23 และมาถึงที่ ชุ มนุมอ ัน ใหญ่ และมาถึง คริสตจักรของบุตรหัวปี ซึ่ งม ี ช่อ
ื จารึก ไว้
ในสวรรค์แล้ว และมาถึงพระเจ้าผู้ทรงพิพากษาคนทัง้ ปวง และมาถึงจิตวิญญาณของคน
ชอบธรรมซึ่งถึงความสมบูรณ์แล้ว 24 และมาถึงพระเยซูผู้กลางแห่งพันธสัญญาใหม่ และ
มาถึงพระโลหิตประพรมที่มีเสียงร้องอันประเสริฐกว่าเสียงโลหิตของอาแบล
19 และถึง เสียงแตร

จงอย่าเพิกเฉยต่อการที่พระเจ้าทรงเรียก

25 จงระวังให้ดี อย่าปฏิเสธไม่ยอมฟังพระองค์ผูตรั
้ สนัน
้ เพราะว่าถ้าเขาเหล่านั ้นทีป
่ ฏิเสธ

ไม่ยอมฟังคําเตือนของพระองค์ที่พื้นแผ่นดินโลกไม่ได้พ้นโทษ ถ้าเราเมินหน้าจากพระองค์
ผูทรงเตื
้
อนจากสวรรค์ เราทัง้ หลายก็จะไม่ได้พ้นโทษมากยิง่ กว่านั ้นอีก 26 พระสุรเสียงของ
พระองค์ คราวนั ้น ได้ บันดาลให้ แผ่ นดิน หวัน
่ ไหว แต่ บัดนี้ พระองค์ ได้ ตรัสส ัญญาไว้ ว่า “อี
กครัง้ หนึ่ ง เราจะกระทํา ให้ หวาดหวัน
่ ไหว มิใช่ แผ่ นดิน โลกแห่ง เดียว แต่ ทัง้ สวรรค์ ด้วย �
27 และพระดํารัส ที่ ตรัส ไว้ว่า ‘อี กครัง
้ หนึ่ ง� นั ้น แสดงว่า สิง่ ที่ หวัน
่ ไหวนั ้น จะถูก กําจัด เสีย
เหมือนกับ สิง่ ที่ ทรงสร้างให้มี ขึ้น เพื่อ ให้สิ ่ง ที่ ไม่ หวัน
่ ไหวคงเหลือ อยู่ 28 เหตุ ฉะนั ้น ครัน
้ เรา
ได้อาณาจักรที่ ไม่หวัน
่ ไหวมาแล้ว ก็ให้เรารับพระคุณ เพื่อเราจะได้ปฏิบัติพระเจ้าตามชอบ
พระทัยของพระองค์ ด้วยความเคารพและยําเกรง 29 เพราะว่าพระเจ้าของเรานั ้นทรงเป็น
เพลิงที่เผาผลาญ

13
คําสัง่ ฉั นพี่น้ อง
จงให้ ความรัก ฉั น พี่ น้องมี อยู่ ต่ อก ัน เสมอไป 2 อย่า ละเลยที่ จะต้อนรับ แขกแปลกหน้า
เพราะว่า โดยการกระทํา เช่น นั ้น บางคนก็ ได้ ต้อ นรับท ูต สวรรค์ โดยไม่รู ้ตัว 3 จงระลึก ถึง
คนเหล่านั ้ นที ่ ถู กจองจํา อยู่ เหมือนหนึ่ ง ว่า ท่านทัง้ หลายก็ ถู กจองจํา อยู่กับ เขา จงระลึก ถึง
คนทัง้ หลายที่ ถู กเคี่ยวเข็ญ เหมือนหนึ่ ง ว่า เป็น ตัว ของท่านเองซึ่ งม ี รา่ งกายเหมือนอย่าง
เขาด้วย 4 การสมรสเป็ นที ่นับถือแก่ คนทัง้ ปวง และที่นอนก็ ปราศจากมลทิน แต่ คนที ่ล่วง
ประเวณี และคนเล่นชู้นั ้น พระเจ้าจะทรงพิพากษาโทษเขา 5 ท่านจงพ้นจากการรักเงิน จง
พอใจในสิง่ ที่ ท่านมี อยู่ เพราะว่า พระองค์ ได้ ตรัส ไว้ แล ้ วว ่า “เราจะไม่ ละท่านหรือ ทอดทิง้
ท่านเลย� 6 เพื่อ ว่า เราทัง้ หลายจะกล่าวด้วยใจกล้า ว่า ‘องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงเป็น พระผู้
1
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ช่วยของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะไม่ กลัว มนุษย์ จะทํา อะไรแก่ ข้าพเจ้า ได้ เล่า � ท่านทัง้ หลาย
จงระลึกถึงคนเหล่านั ้ นที ่ปกครองท่าน ผู้ซึ่งได้ประกาศพระวจนะของพระเจ้าแก่ท่าน และ
จงพิจารณาดู ผลปลายทางของเขา แล ้ว จงตามอย่างความเชื่อ ของเขา 8 พระเยซู คริสต์
ยัง ทรงเหมือนเดิม ในเวลาวานนี้ และเวลาวัน นี้ และต่อๆไปเป็น นิ จ กาล 9 อย่า หลงไปตาม
คําสอนต่างๆที่ แปลกๆ เพราะว่าเป็นการดี อยู่แล้วที่จะให้กําลังใจเข้มแข็งขึ้นด้วยพระคุ ณ
ไม่ใช่ด้วยอาหารการกิน ซึ่งไม่เคยเป็นประโยชน์ แก่คนที่หลงติดอยู่เลย
7

การยอมรับคําดูหมิน
่ เหยียดหยามเพื่อพระคริสต์
และคนที่ ปรนนิ บัติในพลับพลานั ้นไม่มีสิทธิที
์ ่ จะรับประทาน
ของจากแท่นนั ้นได้ 11 เพราะร่างของสัตว์เหล่านั ้นที่มหาปุโรหิตได้เอาเลือดเข้าไปในสถาน
บริ สุทธิ ์ เพื่อ เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่บาปนั ้น ก็ ต้องเอาไปเผาเสีย นอกค่าย 12 เหตุ ฉะนั ้น พระ
เยซู ก็ได้ ทรงทนทุกข์ ทรมานภายนอกประตู เมืองเช่น เดียวกัน เพื่อ ทรงชําระประชาชนให้
บริสุทธิด้
์ วยพระโลหิต ของพระองค์ เอง 13 เพราะฉะนั ้น ให้เราทัง้ หลายออกไปหาพระองค์
ภายนอกค่ายนั ้น และยอมรับ คํา ดู หมิน
่ เหยียดหยามเพื่อ พระองค์ 14 เพราะว่าที่ นี่ เราไม่ มี
เมืองที่ถาวร แต่ว่าเราแสวงหาเมืองที่จะมีในภายหน้า
10 เรามี แท่น บูชาแท่น หนึ่ ง

คําเตือนให้ยอมอยูใ่ นโอวาทของผู้ปกครอง
เหตุ ฉะนั ้น ให้ เรา ถวาย คํา สรรเสริญ เป็น เครือ
่ ง บูชา แด่ พระเจ้า ตลอด ไป โดย ทาง
พระองค์ นั ้น คือ ผลแห่ง ริม ฝีปากที่ ขอบพระคุณ พระนามของพระองค์ 16 แต่ อย่า ลื มท ี่ จะ
กระทํา การดี และที่ จะแบ่ง ปัน ข้าวของซึ่ งก ัน และกัน เพราะเครือ
่ งบูชาอย่างนั ้น เป็ นที ่ พอ
17
พระทัยพระเจ้า ท่านทัง้ หลายจงเชื่อฟังและยอมอยู่ในโอวาทของคนเหล่านั ้นที่ปกครอง
ท่าน ด้วยว่า ท่านเหล่า นั ้น คอยระวังด ู จิ ตวิญญาณของท่าน เหมือนกับ ผู้ ที่ จะต้องรายงาน
เพื่อเขาจะได้ทําการนี้ ด้วยความชื่นใจ ไม่ใช่ด้วยความเศร้าใจ เพราะที่ทําดังนั ้นก็จะไม่เป็น
ประโยชน์ อะไรแก่ท่านทัง้ หลาย
15

คําอําลา
จงอธิษฐานเพื่อ เรา เพราะเราแน่ ใจว่า เรามี ใจวินิจฉั ย ผิด และชอบดี อยู่ แล้ว และ
ปรารถนาที่จะปฏิบัติอย่างซื่อสัตย์ในทุกอย่าง 19 และข้าพเจ้าวิงวอนท่านมากยิง่ ให้กระทํา
เช่น นั ้น เพื่อ ข้าพเจ้า จะได้ กล ับ คืน ไปอยู่ กั บท ่านโดยเร็ว 20 บัดนี้ ขอพระเจ้า แห่ง สันติ สุข ผู้
ทรงบันดาลให้พระเยซู เจ้ าของเราเป็น ขึ้น มาจากความตาย คือ ผู้ทรงเป็น ผู้ เลี้ยงแกะที่ ยิง่
ใหญ่ โดยพระโลหิต แห่ง พันธสัญญานิ รัน ดร์นั ้น 21 ทรงกระทํา ให้ ท่านทัง้ หลายสมบู รณ ์
ในการดี ทุก อย่าง เพื่อ จะได้ ปฏิบัติ ตามนํ้า พระทัย ของพระองค์ และทรงทํางานในท่านทัง้
หลายให้ เป็ นที ่ ชอบในสายพระเนตรของพระองค์ โดยพระเยซู คริสต์ ขอสง่า ราศี จงมี แด่
พระองค์ สืบๆไปเป็น นิ ตย์ เอเมน 22 พี่ น้ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้า ขอวิงวอนท่านให้ เพียรฟัง คํา
เตือนสตินี้ เพราะข้าพเจ้าได้เขียนจดหมายมาถึงท่านทัง้ หลายเพียงไม่กี่คําเท่านั ้น 23 ท่าน
ทัง้ หลายจงรู ด้
้ วยว่า ทิโมธีน้องชายของเรา ได้รับการปล่อยเป็ นอิสระแล้ว ถ้าเขามาถึงเร็ว
ข้าพเจ้า ก็ จะมาพบท่านทัง้ หลายพร้อมกับ เขา 24 ขอฝากความคิดถึง มายัง ท่านเหล่านั ้ นที ่
ปกครองท่าน และวิสุทธิชนทัง้ ปวง พวกพีน
่ ้ องที่เป็นชาวอิตาลก็
ี ฝากความคิดถึงมายังท่าน
25
ทัง้ หลาย ขอพระคุณจงดํารงอยู่กับท่านทัง้ หลายเถิด เอเมน [เขียนถึงชาวฮีบรู จากประ
เทศอิตาลี และส่งโดยทิโมธี�
18

ยากอบ 1:1
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ยากอบ 1:19

ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

ยากอบ

หนังสื อยากอบนี้ ได้ เขียนขึ้นในปี ค�ศ� 45 ถึงคริสเตียนชาวยิวที่กระจัดกระจายไปจาก
กรุ งเยรู ซาเล็ม ผู้ที่เขียนจดหมายฉบับนี้ไม่ได้เป็นน้ องชายของยอห์น (กจ 12:1-2) แต่อาจ
จะเป็น “ยากอบน้ องชายขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า � (กท 1:19) ซึ่ง ได้ พู ดถึง ยากอบในมัทธิว
13:55 พรอ
้ มกับโยเสส ซีโมน และยูดาสหรือยูดาซึ่งเป็นผูที
้ ่เขียนหนั งสือยูดาส ยากอบเป็น
ผู้นําในการประชุมปรึกษาที่กรุ งเยรู ซาเล็ม (กจ 15:2, 13-21) ท่านได้รบ
ั เชื่อหลังจากที่พระ
เยซูถูกตรึงไว้บนกางเขน (ยน 7:5)
หนังสือเล่มนส
ี้ อนถึงเรือ
่ งความเชื่อกับการประพฤติ ความบาปของลิน
้ และการรักษาให้
หายจากโรคโดยการอธิษฐาน
คุณค่าของการทดลองและการทูลขอสติปัญญา
ผู้รบ
ั ใช้ของพระเจ้าและของพระเยซูคริสต์เจ้า คํานั บพงศ์พันธุสิ
์ บสองตระกูลที่
กระจัดกระจายอยูนั
่ ้น 2 พีน้
่ องของข้าพเจ้า เมื่อท่านทัง้ หลายตกอยูใ่ นการทดลองต่างๆก็จง
ถือว่า เป็น เรือ
่ งน่า ยินดี ทัง้ สิน
้ า การทดลองความเชื่อ ของท่านนั ้น
้ 3 เพราะท่านทัง้ หลายรู ว่
4
ทําให้เกิดความเพียร และจงให้ความเพียรนั ้นกระทําการจนสําเร็จ เพื่อท่านทัง้ หลายจะ
สมบูรณ์ครบถ้วนไม่ขาดสิง่ ใดเลย 5 ถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญา ก็ให้ผู้นั ้นทูลขอจาก
พระเจ้า ผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทัง้ ปวงอย่างเหลือล้นและมิได้ทรงตําหนิ และจะทรง
ประทานให้แก่ผู้นั ้น 6 แต่จงให้ผูนั
้ ้นทูลขอด้วยความเชื่อ อย่าหวัน
่ ไหวเลย เพราะว่าผูที
้ ่หวัน
่
ไหวก็ เป็นเหมือนคลื่นในทะเลซึ่งถูกลมพัดซัดไปมา 7 ผู้นั ้นจงอย่าคิดว่าจะได้ รบ
ั สิง่ ใดจาก
องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าเลย 8 คนสองใจเป็นคนไม่มัน
่ คงในบรรดาทางทัง้ หลายที่ตนประพฤตินั ้น
9 ให้ พี่ น้ องที่ ต่ําต้อยชื่นชมยินดี ในการที่ ทรงเชิดชู เขา 10 และคนมั ่งม ี ก็ จงชื่นชมยินดี เมื่อ
ถูกทําให้ต่ําลง เพราะว่าเขาจะต้องล่วงลับไปดุจดอกหญ้า 11 เพราะทั นที ที่ ตะวันขึ้นพร้อม
ด้วยความร้อนอัน แรงกล้า มั นก ็ กระทํา ให้ หญ้า เหีย
่ วแห้ง ไป และดอกหญ้า ก็ รว่ งลง และ
ความงามของมัน สูญ สิน
้ ไป คนมัง่ มี จะเสื่อมสูญ ไปตามทางทัง้ หลายของเขาเช่น นั ้น ด้วย
12 ความสุ ขย่อมมีแก่ คนนั ้ นที ่สู้ ทนการทดลอง เพราะเมื่อปรากฏว่าผู้นั้นทนได้ แล้ว เขาจะ
ได้รบ
ั มงกุฎแห่งชีวต
ิ ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่คนทัง้ หลายที่รก
ั พระองค์
1 ยากอบ

พระเจ้าไม่เคยล่อลวงผู้ใด แต่ราคะตัณหาของตัวเราเองที่ล่อลวงเรา
เมื่อ ผู้ ใดถู กล ่อ ลวงให้ หลง อย่า ให้ ผู้ นั ้น พูด ว่า “พระเจ้า ทรงล่อลวงข้าพเจ้า ให้ หลง �
เพราะว่า ความชัว่ จะมาล่อลวงพระเจ้า ให้ หลงไม่ ได้ และพระองค์ เองก็ ไม่ ทรงล่อลวงผู้ ใด
ให้ หลงเลย 14 แต่ ว่า ทุก คนก็ ถู กล ่อ ลวง เมื่อ ตัณหาของตนเองชักนํา ให้ กระทํา ผิด แล ้วตั
วก็กระทําตาม 15 ครัน
้ ตัณหาเกิดขึ้นแล้ว ก็ ทําให้เกิดบาป และเมื่อบาปโตเต็ มที่แล้ว ก็ นํา
ไปสู่ ความตาย 16 พี่ น้ องที่รก
ั ของข้าพเจ้า อย่า หลงผิด เลย 17 ของประทานอัน ดี ทุก อย่าง
และ ของ ประทาน อัน เลิศ ทุก อย่าง ย่อม มา จาก เบื้อง บน และ ส่ง ลง มา จาก พระ บิดา แห่ง
บรรดาดวงสว่าง ในพระบิดาไม่มีการแปรปรวน หรือไม่มีเงาอันเนื่ องจากการเปลี่ยนแปลง
18 พระองค์ ได้ ทรงให้ เราทัง
้ หลายบังเกิด โดยพระวจนะแห่ง ความจริง ตามนํ้า พระทัย ของ
พระองค์ เพื่อ เราทัง้ หลายจะได้ เป็น อย่างผลแรกแห่ง สรรพสิง่ ซึ่ง พระองค์ ทรงสร้างนั ้น
19 ดัง นั ้น พี่ น้ องที่รก
ั ของข้าพเจ้า จงให้ ทุ กคนไวในการฟัง ช้า ในการพูด ช้า ในการโกรธ
13
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20 เพราะว่า ความโกรธของมนุษย์ไม่ ได้ กระทํา ให้เก ิด ความชอบธรรมอย่างพระเจ้า 21 เหตุ

ฉะนั ้น จงถอดทิง้ การโสโครกทุก อย่าง และการชัว่ ร้ายอัน ดาษดื่น และจงน้ อมใจรับ พระ
วจนะที่ทรงปลูกฝังไว้แล้วนัน
้ ซึ่งสามารถช่วยจิตวิญญาณของท่านทัง้ หลายให้รอดได้
จงเป็นทัง้ ผู้ฟังและผู้ประพฤติตามพระวจนะ

แต่ ท่าน ทัง้ หลาย จง เป็น คน ที่ ประพฤติ ตามพ ระ วจนะ นั ้น ไม่ใช่ เป็น แต่ เพียง ผู้ ฟัง
เท่านั ้น ซึ่งเป็นการล่อลวงตนเอง 23 เพราะว่าถ้าผู้ใดฟังพระวจนะ และไม่ได้ ประพฤติ ตาม
ผู้นั ้ นก็เป็นเหมือนคนที่ ดู หน้าของตัวในกระจกเงา 24 ด้วยว่าคนนั ้นแลดู ตัวเองแล้วไปเสีย
แล ้ว ในทัน ใดนั ้ นก ็ ลืม ว่า ตัว เป็น อย่างไร 25 ฝ่ายผู้ ใดที่ พิจารณาดู ในพระราชบัญญั ติ แห่ ง
เสรีภาพอัน ดี เลิศ และดํารงอยู่ในพระราชบัญญั ติ นั ้น ผู้ นั ้น ไม่ ได้ เป็น ผู้ ฟัง แล้ว หลงลืม แต่
เป็นผู้ประพฤติตามกิจการนั ้น คนนั ้นจะได้ความสุขในการของตน
22

ความเชื่อแท้
ถ้า ผู้ ใด ใน พวก ท่าน ดู เหมือน ว่า เคร่งครัด ใน ความ เชื่อ และ มิ ได้ เหนี่ ยว รัง้ ลิน
้ ของ
ตนไว้ แต่ ล่อลวงใจของตนเอง การเคร่งครัด ในความเชื่อ ของผู้ นั้ นก ็ ไร้ประโยชน์ 27 การ
เคร่งครัดในความเชื่ออย่างบริสุทธิ์ไร้มลทินต่อพระพักตร์พระเจ้าและพระบิดานัน
้ คือการ
เยีย
่ มเยียนเด็กกําพร้าพ่อและหญิงม่ายที่มีความทุกข์รอ
้ น และการรักษาตัวให้พ้นจากราคี
ของโลก
26

2
ความรักแท้ก็ปราศจากการเลือกที่รก
ั มักที่ชัง
การเชื่อในพระเยซู คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ผู้ทรง
สง่า ราศี นั ้น อย่า ให้ เป็น ด้วยการเลือกหน้า คน 2 เพราะว่า ถ้า มี คนหนึ่ ง สวมแหวนทองคํา
และแต่ง ตัว ด้วยเครือ
่ งแต่ง กายอย่างดี เข ้า มาในที่ ประชุม ของท่าน และมี คนจนคนหนึ่ ง
แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าซอมซ่อเข้ามาด้วย 3 และท่านสนใจคนที่ สวมใส่ เครือ
่ งแต่งกายอย่างดี
และกล่าวแก่ เขาว่า “เชิญ ท่านนั ่ง ที่ นี่ ในที่ อน
ั ดี เถิด � และท่านก็ พู ดก ับ คนจนนั ้ นว ่า “แก
จงยืน อยู่ ที่ นั่น � หรือ “จงนั ่ง แทบที่ รองเท้า ของเราเถิด� 4 พวกท่านเองมิ ได้ ลําเอียง และ
กลายเป็นผูวิ
้ นิจฉั ยด้วยใจชัว่ หรือ 5 พีน้
่ องที่รก
ั ของข้าพเจ้า จงฟังเถิด พระเจ้าทรงเลือกคน
ยากจนในโลกนี้ ให้เป็นคนมังม
่ ีในความเชื่อ และให้เป็นทายาทแห่งอาณาจั กร ซึ่งพระองค์
ทรงสัญญาไว้แก่ผูที
้ ่รักพระองค์มิใช่หรือ 6 แต่ท่านทัง้ หลายได้ดูถูกคนจน ไม่ใช่คนมัง่ มีหรือ
ที่ กดขี่ ท่านและลากตั วท ่านไปขึ้น ศาล 7 ไม่ใช่ เขาเหล่า นั ้น หรือ ที่ สบประมาทพระนามอัน
ประเสริฐ ซึ่ง ใช้ เรียกท่าน 8 ถ้า ท่านทัง้ หลายกระทํา ให้ สําเร็จ ตามพระราชบัญญั ติ แห่ งพระ
มหากษั ตริย์ ตามพระคัมภีร ที
์ ่ วา่ ‘จงรัก เพื่อนบ้านเหมือนรัก ตนเอง� แล้ว ท่านทัง้ หลายก็
ประพฤติดีอยู่ 9 แต่ถ้าท่านทัง้ หลายเลือกหน้าคน ท่านก็กระทําบาป และตามพระราชบัญญั
ติ ท่านก็ เป็น ผู้ ละเมิด แล้ว 10 เพราะว่า ผู้ ใดรักษาพระราชบัญญั ติ ได้ ทัง้ หมด แต่ ผิ ดอย ู่ ข้อ
เดียว ผู้ นั ้ นก ็ เป็น ผู้ ผิด พระราชบัญญั ติ ทัง้ หมด 11 ด้วยว่า พระองค์ ผู้ ได้ ตรัสว ่า ‘อย่า ล่วง
ประเวณี ผัวเมียเขา� ก็ได้ตรัสไว้ด้วยว่า ‘อย่าฆ่าคน� แม้ท่านไม่ได้ล่วงประเวณี ผัวเมียเขา
แต่ ได้ ฆ่าคน ท่านก็ เป็นผู้ละเมิดพระราชบัญญัติ 12 ท่านทัง้ หลายจงพูดและจงกระทําเช่น
ผู้ที่ จะได้ รบ
ั การพิพากษาด้วยพระราชบัญญัติ แห่งเสรีภาพ 13 เพราะว่าผู้ที่ ไม่ แสดงความ
เมตตาย่อมจะได้รบ
ั การพิพากษาโดยปราศจากความเมตตา แต่ความเมตตาย่อมก่อให้เก
ิดความชื่นชมยินดีมากกว่าการพิพากษา
1 พี่น้ องทัง
้ หลายของข้าพเจ้า
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ความเชื่อที่ปราศจากการกระทําก็ตายแล้ว

14 พีน้
่ องของข้าพเจ้า แม้ผูใดจะว่
้
าตนมีความเชื่อ แต่ไม่มการกระทํ
ี
า จะได้ประโยชน์ อะไร

ความเชื่อจะช่วยผูน
้ ั ้นให้รอดได้หรือ 15 ถ้าพีน
่ ้ องชายหญิงคนใดเปลือยเปล่าและขาดแคลน
อาหารประจําวัน 16 และมีคนใดในพวกท่านกล่าวแก่เขาว่า “เชิญไปเป็นสุขเถิด ขอให้อบอุน
่
17
และอิม
่ เถิด� และไม่ได้ให้สิ่งซึ่งจําเป็นต่อร่างกายแก่เขา จะเป็นประโยชน์ อะไรเล่า ความ
เชื่อก็เช่นเดียวกัน ถ้าปราศจากการกระทํา ก็ตายโดยลําพังแล้ว 18 แต่คงมีผู้ค้านว่า “ท่าน
มี ความเชื่อ และข้าพเจ้า มี การกระทํา � จงแสดงความเชื่อ ของท่านที่ ปราศจากการกระ
ทําให้ ข้าพเจ้า เห็น และข้าพเจ้า จะแสดงให้ ท่านเห็น ความเชื่อ ของข้าพเจ้า โดยการกระทํา
ของข้าพเจ้า 19 ท่านเชื่อ ว่า มี พระเจ้า องค์ เดียว นั ่ นก ็ ดี อยู่ แล้ว แม้ พวกปิศาจก็ เชื่อ เช่ นก ัน
และกลัวจนตัวสัน
่ 20 โอ คนไร้ค่า ท่านอยากจะรู หรื
้ อว่า ความเชื่อที่ปราศจากการกระทําก็
ตายแล้ว
ตัวอย่างของอับราฮัมและราหับ

21 เมื่ออับราฮัมบิดาของเราได้ถวายอิสอัคบุตรชายของท่านบนแท่นบูชา จึงได้ความชอบ

ธรรมโดยการกระทําไม่ใช่หรือ 22 ท่านทัง้ หลายคงเห็นแล้วว่า ความเชื่อได้กระทํากิจร่วมกับ
การกระทําของท่าน และความเชื่อก็สมบูรณ์ ได้โดยการกระทํา 23 และพระคัมภีรก็
์ สําเร็จที่
ว่า ‘อับราฮัมได้เชื่อพระเจ้า และพระองค์ทรงนั บว่าเป็นความชอบธรรมแก่ท่าน� และท่าน
ได้ชื่อว่า เป็น ‘สหายของพระเจ้า� 24 ท่านทัง้ หลายก็เห็นแล้วว่า ผูใดจะเป็
้
นคนชอบธรรมได้
25
ก็ เนื่ องด้วยการกระทํา และมิ ใช่ด้วยความเชื่อเพียงอย่างเดียว เช่นเดียวกัน ราหับหญิง
แพศยาก็ ได้ ความชอบธรรมเนื่ องด้วยการกระทํา ด้วยมิ ใช่ หรือ เมื่อ นางได้ รบ
ั รองผู้ ส่ง ข่าว
เหล่านั ้น และส่งเขาไปเสียทางอื่น 26 เพราะกายที่ปราศจากจิตวิญญาณนั ้นตายแล้วฉั นใด
ความเชื่อที่ปราศจากการกระทําก็ตายแล้วฉั นนั ้นเช่นเดียวกัน

3
ความชัว่ ร้ายของลิน
้

1 พี่ น้ องทัง
้ หลายของข้าพเจ้า

อย่าเป็นอาจารย์กันมากมายหลายคนนั กเลย เพราะท่าน
ก็รู ว่
้ าเราทัง้ หลายจะได้รบ
ั การพิพากษาที่ เข้มงวดกว่าผู้อื่น 2 เพราะเราทุกคนทําผิดพลาด
กันไปหลายๆอย่าง ถ้าผู้ใดมิได้ทําผิดทางวาจา ผู้นั ้ นก็เป็นคนดีรอบคอบแล้ว และสามารถ
บัง คั บท งั ้ ตัว ไว้ได้ ด้วย 3 ดู เถิด เราเอาเหล็ กบ ัง เหียนใส่ ปากม้า เพื่อ ให้ มัน เชื่อ ฟัง เรา เราก็
บังคับ มัน ให้ ไปไหนๆได้ ทัง้ ตัว 4 จงดู เรือด ้วยเช่ นก ัน ถึง แม้ ว่า เป็น เรือ ใหญ่ และถูก ลมแรง
พัดแล่นไป เรือก็ยงั หันไปมาด้วยหางเสือเล็กๆตามใจนายท้ายที่ จะให้ไปทางไหน 5 เช่นนั ้น
แหละลิ้นก็เป็นอวัยวะเล็กๆด้วย และพูดโอ้อวดอ้างการใหญ่ จงดู เถิด ไฟนิ ดเดียวอาจเผา
ไหม้มากเท่าใด 6 และลิน
้ นั ้ นก็เป็นไฟ เป็นโลกแห่งการชัว่ ช้าซึ่งตัง้ อยู่ในบรรดาอวัยวะของ
เรา เป็น เหตุ ให้ ทัง้ กายเป็น มลทิน ไป ทําให้ วิถี แห่ งธรรมชาติ เผาไหม้ และมัน เองก็ ติ ดไฟ
จากนรก 7 เพราะสัตว์เดียรัจฉานทุกชนิ ด ทัง้ นก งู และสัตว์ในทะเลก็เลี้ยงให้เชื่องได้ และ
มนุษย์ก็ได้เลี้ยงให้เชื่องแล้ว 8 แต่ลิน
้ นั ้นไม่มีมนุษย์คนใดสามารถทําให้เชื่องได้ ลิน
้ เป็นสิง่
9
ชัว่ ซึ่งยับยัง้ ไม่ได้ และเต็มไปด้วยพิษร้ายถึงตาย เราทัง้ หลายสรรเสริญพระเจ้าคือพระบิ
ดาด้วยลิน
้ นั ้น และด้วยลิน
้ นั ้นเราก็แช่งด่ามนุษย์ ซึ่งถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระเจ้า
10 คํา สรรเสริญ และคํา แช่ งด ่า ก็ ออกมาจากปากอัน เดียวกัน พี่ น้ องทัง
้ หลายของข้าพเจ้า
ไม่ควรให้เป็นเช่นนั ้นเลย 11 บ่อนํ้าพุจะมีน้ําจืดและนํ้ากร่อยพุ่งออกมาจากช่องเดียวกันได้
หรือ 12 พี่ น้ องทัง้ หลายของข้าพเจ้า ต้น มะเดื่อ จะออกผลเป็น มะกอกเทศได้ หรือ หรือ เถา
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องุน
่ จะออกผลเป็น มะเดื่อ ได้ หรือ เช่น เดียวกัน ไม่ มี บ่อนํ้า พุ ใดจะให้ทัง้ นํ้า เค็ม และนํ้า จืด ได้
13 ในพวกท่าน ผู้ใดมีสติปั ญญาและประกอบด้วยความรู ้ ก็ให้ผู้นั ้นแสดงการประพฤติของ
ตนด้วยกริยาอัน ดี มี ใจอ่อนสุภาพประกอบด้วยปัญญา 14 แต่ ถ้า ท่านทัง้ หลายมี ใจอิจฉา
อันขมขื่นและอาการแก่งแย่งกันในใจของท่าน อย่าอวดเลยและอย่าพูดมุสาต่อความจริง
15 ปั ญญาเช่น นี้ ไม่ ได้ มาจากเบื้องบน แต่ เป็ น ปั ญญาอย่างโลก และเป็ น เดียรัจฉานตัณหา
และเป็นเช่นปิศาจ 16 เพราะว่าที่ใดมีความอิจฉาและการแก่งแย่งกัน ที่นั ่ นก็วุน
่ วายและมี
17
การกระทําชัว่ ช้าเลวทรามทุกอย่าง แต่ปัญญาจากเบื้องบนนั ้นบริสุทธิ์เป็นประการแรก
แล้วจึงเป็นความสงบสุข สุภาพและว่าง่าย เปี่ ยมด้วยความเมตตาและผลอันดี ไม่มีความ
ลําเอียง ไม่หน้าซื่อใจคด 18 และผลแห่งความชอบธรรมก็หว่านลงในสันติสุขของคนเหล่านั ้
นที่ก่อให้เกิดสันติสุข

4
ตําหนิ การดําเนิ นชีวต
ิ ฝ่ายโลก
อะไรเป็น สาเหตุ ของสงครามและการทะเลาะวิ วาทก ัน ในพวกท่าน มิใช่ ราคะตัณหา
ของท่านหรือ ที่ ต่อสู้ กัน ในอวัยวะของท่าน 2 ท่านทัง้ หลายอยากได้ แต่ ไม่ ได้ ท่านก็ ฆ่า กัน
ท่านโลภแต่ ไม่ ได้ ท่านก็ ทะเลาะและทํา สงครามกัน ที่ ท่านไม่ มี เพราะท่านไม่ ได้ ขอ 3 ท่าน
ขอและไม่ได้รบ
ั เพราะท่านขอผิด หวังได้ไปเพื่อสนองราคะตัณหาของท่าน 4 ท่านทัง้ หลาย
ผู้ ล่วงประเวณี ชายหญิง เอ๋ย ท่านไม่ รู ้หรือ ว่า การเป็ นม ิต รกับ โลกนั ้น คือ การเป็น ศั ตรู กับ
พระเจ้า เหตุ ฉะนั ้น ผู้ ใดใคร่เป็ นม ิต รกับ โลก ผู้ นั ้ นก ็ เป็น ศั ตรู ของพระเจ้า 5 ท่านคิด ว่า พระ
คัมภีรกล
์ ่าวไว้อย่างเปล่าประโยชน์ หรือที่ว่า ‘พระวิญญาณที่สถิตอยู่ในเราทัง้ หลายมีความ
รู ้สึ กห ึง หวง� 6 แต่ พระองค์ ได้ ทรงประทานพระคุณ เพิม
่ ขึ้ นอ ีก เหตุ ฉะนั ้น พระองค์ จึง ตรั
สว ่า ‘พระเจ้า ทรงต่อสู้ ผู้ ที่ หยิง่ จองหอง แต่ ทรงประทานพระคุณ แก่ คนที ่ ใจถ่ อม � 7 เหตุ
ฉะนั ้น ท่านทัง้ หลายจงยอมน้ อมกายต่อพระเจ้า จงต่อสู้กับพญามาร และมันจะหนี ไปจาก
ท่าน 8 จงเข้า ใกล้ พระเจ้า และพระองค์ จะสถิต อยู่ ใกล้ ท่าน คนบาปทัง้ หลายเอ๋ย จงชําระ
มือ ให้ สะอาด และคนสองใจเอ๋ย จงชําระใจของตนให้ บริสุทธิ์ 9 จงเป็น ทุกข์ โศกเศร้า และ
ครํา่ ครวญ จงให้การหัวเราะของตนกลับ กลายเป็นการครํา่ ครวญ และความปี ติ ยินดี ของ
ตนกลับกลายเป็นความเศร้าสลด 10 ท่านทัง้ หลายจงถ่อมตัวในสายพระเนตรขององค์พระ
ผู้เป็นเจ้า และพระองค์จะทรงยกชูท่านขึ้น
1

อย่าตัดสินพี่น้องของตน
อย่าใส่รา้ ยซึ่งกันและกัน ผู้ใดที่พูดใส่รา้ ยพี่น้องและตัดสินพี่น้องของ
ตน ผู้นั ้ นก็กล่าวร้ายต่อพระราชบัญญัติ และตัดสินพระราชบัญญัติ แต่ถ้าท่านตัดสินพระ
ราชบัญญัติ ท่านก็ไม่ใช่ผูที
้ ่ประพฤติตามพระราชบัญญัติ แต่เป็นผูตั
้ ดสิน 12 มีผูทรงตั
้
ง้ พระ
ราชบัญญั ติ แต่ เพียงองค์ เดียว คือ พระองค์ ผู้ ทรงสามารถช่วยให้รอดได้ และทรงสามารถ
ทําลายเสียได้ แต่ท่านเป็นผู้ใดเล่า ท่านจึงตัดสินผู้อื่น
11 พี่น้ องทัง
้ หลาย

อย่าอวดอ้างถึงพรุ ง่ นี้

ท่านที่ พูดว่า “วันนี้ หรือพรุ ง่ นี้ เราจะเข้าไปในเมืองนั ้นเมืองนี้ และจะอยู่ที่ นั ่นปี
หนึ่ ง และจะค้าขายได้ กําไร � 14 แต่ ว่า ท่านทัง้ หลายไม่ รู ว่
้ า จะมี เหตุ อะไรเกิด ขึ้น ในวัน พรุ ง่
นี้ ชี วิต ของท่านเป็น อะไรเล่า ก็ เป็น เหมือนหมอกที่ ปรากฏอยู่ แต่ ประเด ย
ี ๋ วหนึ่ ง แล้ วก ็ หาย
13 ดู เถิด

ยากอบ 4:15

1407

ยากอบ 5:18

ไป
“ถ้า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงโปรด เราจะมี ชีวิตอยู่ และจะ
กระทํา สิง่ นี้ หรือ สิง่ นั ้น� 16 แต่ เดีย
๋ วนี้ ท่านทัง้ หลายยินดี ในการโอ้อวดของตน ความยินดี
อย่างนี้ เป็นความชัวท
้ กกระทําการดี และไม่ได้ กระทํา บาปจึ
่ งั ้ สิน
้ 17 เหตุ ฉะนั ้น คนใดที่ รู จั
งมีแก่คนนั ้น
15 ท่านทัง
้ หลายควรจะพูด ว่า

5

ตักเตือนคนมังม
่ ี
ดู เถิด ท่านผู้ มัง่ มี จงร้องไห้ โอดครวญเพราะความวิบั ติ ซึ่ง จะเกิด ขึ้ นก ั บท ่าน 2 ทรัพย์
สมบัติ ของท่านก็ ผุ พัง ไป และมอดก็กั ดก ิน เสื้อผ้า ของท่าน 3 ทองและเงิน ของท่านก็ เก
ิด สนิ ม และสนิ มน น
ั ้ จะเป็น พยานหลัก ฐานต่อ ท่าน และจะกิน เนื้ อ ท่านดุจ ไฟ ท่านได้ ส่ํา
สมสมบั ติ ไว้ แล ้ว สําหรับ วัน สุดท้าย 4 ดู เถิด ค่า จ้างของคนงานที่ ได้ เก ี่ยวข้าวในนาของ
ท่าน ซึ่ง ท่านได้ ฉ้อโกงไว้นั ้น ก็ รํา่ ร้องขึ้น และเสียงร้องของคนที่ เก ี่ยวข้าวนั ้น ได้ ทราบถึง
พระกรรณขององค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งจอมโยธาแล้ว 5 ท่านมีชีวิตอยู่ในโลกอย่างฟุ่มเฟือย
และสนุกสนาน ท่านได้บํารุ งเลี้ยงจิตใจของท่านเหมือนอย่างในวันประหาร 6 ท่านได้ตัดสิน
ลงโทษ และได้ฆ่าคนชอบธรรม เขาก็ไม่ได้ต่อสู้ท่าน
1

จงคอยท่าการเสด็จกลับมา
จงอดทนจนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมา ดูเถิด ชาวนา
รอคอยผลอันลํ้าค่าที่จะได้จากแผ่นดิน และเพียรคอยจนกระทังม
่ ีฝนต้นฤดูและฝนปลาย
ฤดู 8 ท่านทัง้ หลายก็ จงอดทนเช่น นั ้น เหมือนกัน จงตัง้ อกตัง้ ใจให้ ดี ด้วยว่าการเสด็จ มา
ขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็จวนจะถึงอยู่แล้ว 9 พี่น้ องทัง้ หลาย จงอย่าขุ่นเคืองใจต่อกัน เกรง
ว่า ท่านจะถูก พิพากษา ดู เถิด องค์ พระผู้ พิพากษาทรงประทับ ยืน อยู่ หน ้า ประตู แล้ว 10 พี่
น้ องทัง้ หลายของข้าพเจ้า จงเอาแบบอย่างในการทนทุกข์ และการอดทนของพวกศาสดา
พยากรณ์ ผูได้
้ กล่าวในพระนามขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้า 11 ดูเถิด เราถือว่าผูที
้ ่อดทนก็เป็นสุข
ท่านได้ยน
ิ เกี่ยวกับความอดทนของโยบ และได้เห็นทีส
่ ุดปลายแห่งองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าแล้วว
่า องค์พระผู้เป็นเจ้านั ้นทรงเปี่ ยมไปด้วยพระเมตตาและความกรุ ณาปรานี สักเท่าใด
7 เหตุฉะนั ้นพี่น้องทัง
้ หลาย

การอธิษฐานเพื่อคนป่วย
พี่ น้ องทัง้ หลายของข้าพเจ้า ที่ สําคัญ เหนื อ สิ่ งอ่น
ื ใดทัง้ หมดก็ คือ จงอย่า ปฏิ ญาณ ไม่
ว่า จะโดยอ้างฟ้า สวรรค์ หรือ แผ่น ดิน โลก และไม่ วา่ จะโดยคํา ปฏิญาณอื่น ใดก็ ตาม แต่ ที่
ควรว่า ใช่ ก็ จงว่า ใช่ ที่ ควรว่า ไม่ ก็ จงว่า ไม่ เกรงว่า ท่านจะต้องถูก ลงโทษ 13 มี ผู้ ใดในพวก
ท่านทนทุกข์หรือ จงให้ผู้นั ้นอธิษฐาน มีผู้ใดร่าเริงยินดีหรือ จงให้ผู้นั ้ นร้องเพลงสรรเสริญ
14 มี ผู้ ใดในพวกท่านเจ็บ ป่ วยหรือ จงให้ผู้ นั ้น เชิญ บรรดาผู้ ปกครองของคริสตจักรมา และ
ให้ท่านเหล่านั ้นอธิษฐานเพื่อเขา และเจิมเขาด้วยนํ้ามันในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า
15 และการอธิษฐานด้วยความเชื่อ จะช่วยให้ผู้ ป่ วยรอดชีวต
ิ และองค์ พระผู้เป็นเจ้าจะทรง
โปรดให้เขาหายโรค และถ้าเขาได้กระทําบาป ก็จะทรงโปรดอภัยให้แก่เขา 16 ท่านทัง้ หลาย
จงสารภาพความผิดต่อกันและกัน และจงอธิษฐานเพื่อกันและกัน เพื่อท่านทัง้ หลายจะได้
หายโรค คําอธิษฐานด้วยใจร้อนรนอย่างเอาจริงเอาจังของผู้ชอบธรรมนั ้นมีพลังมากทําให้
เกิดผล 17 ท่านเอลียาห์ก็เป็นมนุษย์ที่มีสภาพอารมณ์ เช่นเดียวกับเราทัง้ หลาย และท่านได้
อธิษฐานอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้ฝนตก และฝนก็ไม่ตกต้องแผ่นดินเป็นเวลาถึงสามปี กับหก
เดือน 18 และท่านได้อธิษฐานอีกครัง้ หนึ่ ง และฟ้าสวรรค์ได้ประทานฝนให้ และแผ่นดินจึง
12

ยากอบ 5:19

1408
19 พี่น้ องทัง
้ หลาย

ยากอบ 5:20

ได้งอกพืชผลต่างๆ
ถ้าคนใดในพวกท่านหลงผิดไปจากความจริง และผู้
ใดชักจูงเขาให้เขากลับใจเสียใหม่ได้ 20 จงให้ผู้นั ้นรู้เถิดว่า ผู้ที่ช่วยคนบาปคนนั ้นให้พ้นจาก
ทางผิด ของเขา ก็ได้ ช่วยชีวต
ิ หนึ่ ง ให้ รอดพ้น จากความตาย และได้ ปกปิด การบาปเป็ นอ ัน
มากไว้

1 เปโตร 1:1

1409

1 เปโตร 1:7

ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

1 เปโตร

เปโตรได้ เข ียนจดหมายฉบั บน ี้ ในระหว่างปี ค�ศ� 60 และ 70 จากกรุ ง บาบิ โลน เปโตร
เป็น “อัครสาวกไปหาพวกที่ ถือพิธีเข้าสุหนั ต� (กท 2:7-8) เหมือนอย่างเปาโลเป็ นอัครสา
วกสําหรับ พวกต่างชาติ เปาโลไปประกาศต่อ พวกต่างชาติ ซ่ึง อยู่ ในประเทศกรีซ และกรุ ง
โรม แต่เปโตรไปประกาศที่กรุ งบาบิโลน แล้วได้เขียนจดหมายสองฉบับนี้ จากที่นั ่น (5:13)
กรุ งบาบิโลนในที่ นี้ ไม่ ได้ หมายถึงกรุ งโรม ชื่อของกรุ งบาบิโลนนี้ ได้ อยู่ในทัง้ พระคัมภีรเ์ ดิม
และพระคัมภีรใหม่
์
มากกว่า 270 ครัง้ และไม่ได้หมายถึงกรุ งโรมจนกระทัง่ ยอห์น ได้ใช้เป็น
คําเปรียบเทียบในหนั งสือวิวรณ์ ซ่ึงได้ เขียนขึ้นอีก 30 ปี ต่อมา ไม่มีข้อพระคัมภีรบ
์ อกว่าเป
โตรเคยไปที่ กรุ งโรมแต่ มี หลายข้อ ที่ แสดงว่า เขาไม่ เคยอยู่ ที่ นั่น ในโรมบทที่ 16 เปาโลไม่
ได้ พู ดถึงเปโตร แต่ ได้ พู ดถึ งอีกหลายๆคนซึ่งอยู่ที่ กรุ งโรม และเปโตรไม่ได้ อยู่ที่ กรุ งโรมใน
ตอนที่เปาโลถึงที่นั ่น (กจ 28:16-24) ไม่มีจดหมายฉบับใดของเปาโลที่เขียนขึ้นขณะที่ท่าน
ติดคุกอยูที
่ ่กรุงโรมที่พูดหรือแสดงว่าเปโตรเคยอยูใ่ นกรุงโรม ใน 2 ทิโมธี 4:11 เปาโลเขียน
ว่า “ลูกาคนเดียวเท่านั ้นที่อยูกั
่ บข้าพเจ้า�

อันดรู ว์ ซึ่งเป็นน้ องชายของเปโตร ได้ นําเปโตรไปถึงพระเยซู (ยน 1:41-42) เปโตรเป็น
ชาวประมงซึ่งอยูที
่ ่แคว้นกาลิลีในตอนที่ท่านรับเชื่อ และท่านกลายเป็นคนแรกในพวกอัคร
สาวก 12 คน พระเยซูทรงตัง้ คริสตจักรไว้บนความเชื่อของเปโตร ซึ่งความเชื่อนี้ เป็น “ศิลา
� ที่มัน
่ คง และไม่ได้ตัง้ คริสตจักรไว้บนเปโตร ซึ่งชื่อเปโตรหมายความว่า “หินเล็กๆ� ที่ไม่
มัน
่ คง (1 คร 3:11)
เป้ าหมายของจดหมายฉบับนี้คือ แสดงว่าความหวังของคริสเตียนเป็นความหวังอันมีชี
วิตแห่งมรดกซึ่งไม่รู เปื่
้ อยเน่า ปราศจากมลทินและไม่ร่วงโรย จดหมายฉบับนี้มีคําสัง่ และ
คําแนะนําหลายอย่างที่จะช่วยคริสเตียนใหม่ๆให้ตังม
้ น
ั ่ คงในความเชื่อ
ถึงคริสเตียนชนชาติยว
ิ ในหลายแคว้น
อัครสาวกของพระเยซูคริสต์ เรียน พวกที่กระจัดกระจายไปอยูใ่ นแคว้นปอนทัส
แคว้นกาลาเทีย แคว้นคัปปาโดเซีย แคว้นเอเชีย และแคว้นบิธีเนี ย 2 ซึ่งทรงเลือกไว้แล้ว
ตามที่ พระเจ้า พระบิดาได้ ทรงล่วงรู ไว้
้ ก่อน โดยพระวิญญาณได้ ทรงชําระ ให้ บังเกิด ความ
นบนอบเชื่อฟัง และให้รบ
ั การประพรมด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ ขอให้พระคุณและ
สันติ สุ ขบ ัง เกิด ทวีคู ณแก่ ท่านทัง้ หลายเถิด 3 จงถวายสรรเสริญ แด่ พระเจ้า พระบิดาแห่ง
พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา ผู้ ได้ ทรงพระมหากรุ ณาแก่ เรา ทรงโปรดให้ เรา
บังเกิด ใหม่ เข้า สู่ ความหวัง ใจอั นม ี ชี วิ ตอยู่ โดยการคืน พระชนม์ จากความตายของพระ
เยซู คริสต์ 4 และเพื่อ ให้ ได้ รับ มรดกซึ่ง ไม่ รู ้เปื่ อยเน่า ปราศจากมลทิน และไม่ ร่วงโรย ซึ่ง
ได้ รก
ั ษาไว้ ในสวรรค์ เพื่อ ท่านทัง้ หลาย 5 ซึ่ง เป็น ผู้ ที่ ฤทธิ์เดชของพระเจ้า ได้ ทรงคุ้มครอง
ไว้ด้วยความเชื่อ ให้ถึง ความรอด ซึ่ง พร้อมแล้ วท ี่ จะปรากฏในวาระสุดท้าย 6 ในความรอด
นั ้น ท่านทัง้ หลายชื่นชมยินดี เป็น อย่างยิง่ ถึง แม้ ว่า เดีย
๋ วนี้ จํา เป็ นที ่ ท่านจะต้องเป็น ทุกข์ ใจ
ชัว่ ขณะหนึ่ ง ด้วยการถูก ทดลองต่างๆ 7 เพื่อ การลองดู ความเชื่อ ของท่าน อัน ประเสริฐ ยิง่
กว่าทองคําซึ่งพินาศไปได้ ถึงแม้ว่าความเชื่อนั ้นถูกลองด้วยไฟ จะได้เป็นเหตุให้เกิดความ
1 เปโตร

1 เปโตร 1:8

1410

1 เปโตร 1:25
8 พระองค์ ผู้

สรรเสริญ เกิดเกียรติและสง่าราศี ในเวลาที่พระเยซู คริสต์จะเสด็จมาปรากฏ
ที่ท่านทัง้ หลายยังไม่ได้เห็น แต่ท่านยังรักพระองค์อยู่ แม้ว่าขณะนี้ ท่านไม่เห็นพระองค์ แต่
ท่านยังเชื่อและชื่นชม ด้วยความปี ติยินดีเป็นล้นพ้นเหลือที่ จะกล่าวได้ และเต็มเปี่ ยมด้วย
สง่าราศี 9 แล้วจิตวิญญาณของท่านทัง้ หลายจึงได้ รบ
ั ความรอดเป็นผลสุดท้ายแห่งความ
เชื่อ
ความหวังของพวกศาสดาพยากรณ์ เกี่ยวกับพระคริสต์ในอดีต
พวก ศาสดา พยากรณ์ ก็ได้ อุตส่าห์ สืบค้น หา ใน ความ รอด นั ้น และ ได้ พยากรณ์ ถึง
พระคุณ ซึ่ง จะบังเกิด แก่ ท่านทัง้ หลาย 11 เขาได้ สืบค้น หาสิง่ ใดหรือ ลักษณะแห่ง เวลาซึ่ง
พระวิญญาณของพระคริสต์ ผู้ ทรงสถิต อยู่ ในตัว เขา ได้ ทรงบ่ง ไว้ เมื่อ พระวิญญาณนั ้น ได้
พยากรณ์ ล่วงหน้าถึงความทุกข์ทรมานของพระคริสต์ และถึงสง่าราศีที่จะมาภายหลัง 12 ก็
ทรงโปรดเผยให้ พวกศาสดาพยากรณ์ เหล่ านั ้น ทราบว่า ที่ เขาเหล่า นั ้น ได้ ปรนนิ บัติ ในเหตุ
การณ์ ทัง้ ปวงนั ้น ไม่ใช่ สําหรับ เขาเอง แต่ สําหรับ เราทัง้ หลาย บัดนี้ คนเหล่านั ้ นที ่ ประกาศ
ข่าวประเสริฐแก่ท่านทัง้ หลาย ก็ได้กล่าวสิง่ เหล่านั ้นแก่ท่านแล้วโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์
ที่ทรงโปรดประทานจากสวรรค์ เป็นสิง่ ซึ่งพวกทูตสวรรค์ปรารถนาจะได้ดู
10

คําเตือนให้เป็นคนบริสุทธิ์
13 เหตุ ฉะนั ้น

ท่านทัง้ หลายจงเตรียมตัวเตรียมใจของท่านไว้ให้ดี และจงข่มใจ ตัง้ ความ
หวัง ให้ เต็ม เปี่ ยม ใน พระคุณ ซึ่ง จะ ทรง โปรด ประทาน แก่ ท่าน เมื่อ พระ เยซู คริสต์ จะ ทรง
สําแดงพระองค์ 14 ดุ จด ัง เป็น บุตรที่ เชื่อ ฟัง ขออย่า ได้ ประพฤติ ตามราคะตัณหาอย่างที่
เกิดจากความโง่เขลาของท่านในกาลก่อน 15 แต่พระองค์ผูได้
้ ทรงเรียกท่านทัง้ หลายนั ้นบริ
สุทธิฉั
์ นใด ท่านทัง้ หลายจงเป็นคนบริสุทธิใ์ นบรรดาการประพฤติทุกอย่างด้วยฉั นนั ้น 16 ดัง
ที่มีคําเขียนไว้แล้วว่า ‘ท่านทัง้ หลายจงเป็นคนบริสุทธิ์ เพราะเราเป็นผู้บริสุทธิ�
์ 17 และถ้า
ท่านอธิษฐานขอต่อ พระบิดา ผู้ ทรงพิพากษาทุก คนตามการกระทํา ของเขาโดยไม่ เห็น แก่
หน ้า คนใดเลย จงประพฤติ ตนด้วยความยําเกรงตลอดเวลาที่ ท่านอยู่ ในโลกนี้ 18 ท่านรู ้
ว่า พระองค์ ได้ ทรงไถ่ ท่านทัง้ หลายออกจากการประพฤติ อัน หาสาระมิ ได้ ซึ่ง ท่านได้ รับ
เป็นประเพณี ต่อจากบรรพบุรุษของท่าน มิได้ไถ่ไว้ด้วยสิง่ ที่เสื่อมสลายได้ เช่นเงินและทอง
19 แต่ทรงไถ่ด้วยพระโลหิตอนม
ั รี าคามากของพระคริสต์ ดังเลือดลูกแกะที่ปราศจากตําหนิ
หรือจุดด่างพร้อย 20 แท้จริงพระเจ้าได้ทรงดําริพระคริสต์นั้นไว้ก่อนทรงสร้างโลก แต่ทรง
ให้พระคริสต์ ปรากฏพระองค์ ในวาระสุดท้ายนี้ เพื่อ ท่านทัง้ หลาย 21 เพราะพระคริสต์ ท่าน
จึง เชื่อ ในพระเจ้า ผู้ ทรงบันดาลพระคริสต์ ให้ฟื้ นจากความตาย และทรงประทานสง่า ราศี
แก่ พระองค์ เพื่อ ให้ ความเชื่อ และความหวัง ใจของท่านดํารงอยู่ ในพระเจ้า 22 ที่ ท่านทัง้
หลายได้ชาํ ระจิตใจของท่านให้บริสุทธิแล้
์ ว ด้วยการเชื่อฟังความจริงโดยพระวิญญาณ จน
มีใจรักพวกพีน
่ ้ องอย่างจริงใจ ท่านทัง้ หลายจงรักกันให้มากด้วยนํ้าใสใจจริง 23 ด้วยว่าท่าน
ทัง้ หลายได้ บังเกิดใหม่ ไม่ใช่จากพืชที่ จะเปื่ อยเน่าเสีย แต่จากพืชอันไม่รู เปื่
้ อยเน่า คื อด้วย
24
พระวจนะของพระเจ้าอันทรงชีวต
ิ และดํารงอยูเป็
่ นนิ ตย์ เพราะว่า ‘บรรดาเนื้ อหนั งกเ็ ป็น
เสมือนต้น หญ้า และบรรดาสง่า ราศี ของมนุษย์ ก็ เป็น เสมือนดอกหญ้า ต้น หญ้า เหีย
่ วแห้ง
ไป และดอกก็ รว่ งโรยไป 25 แต่ พระวจนะขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ยัง่ ยืน อยู่ เป็น นิ ตย์ � พระ
วจนะนั ้นคือข่าวประเสริฐที่ได้ประกาศให้ท่านทัง้ หลายทราบแล้ว
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ท่านทัง้ หลายจงละการปองร้ายทัง้ ปวง บรรดาการอุบาย การหน้าซื่อใจคด
ความริษยา และคําพูดส่อเสียดทัง้ หลาย 2 เช่นเดียวกับทารกแรกเกิด จงปรารถนานํ้านม
อันบริสุทธิ์แห่งพระวจนะ เพื่อจะทําให้ท่านทัง้ หลายเติบโตขึ้น 3 หากว่าท่านได้ชิมดูรู แล
้ ้วว
่าองค์ พระผู้เป็นเจ้าประกอบด้วยพระกรุ ณา 4 จงมาหาพระองค์ เหมือนมาถึงศิลาอันมีชีวิ
ตอยู่ ซึ่งมนุษย์ได้ปฏิเสธไม่ยอมรับแล้ว แต่ว่าพระเจ้าทรงเลือกไว้ และทรงค่าอันประเสริฐ
คริสเตียนเป็นศิลาอันมีชีวต
ิ

5 และท่านทัง
้ หลายก็เสมือนศิลาที่มีชว
ิ
ี ต

ที่กําลังก่อขึ้นเป็นพระนิ เวศฝ่ายวิญญาณ เป็น
ปุ โรหิต บริสุทธิ์ เพื่อ ถวายสักการบูชาฝ่ายจิต วิญญาณ ที่ ชอบพระทัย ของพระเจ้า โดยทาง
พระเยซู คริสต์ 6 เพราะมี คํา เขียนไว้ ในพระคัมภีร ์ด้วยว่า ‘ดู เถิด เราวางศิ ลาก ้อนหนึ่ ง ลง
ในศิ โยน เป็น ศิ ลาม ุม เอกที่ ทรงเลือกแล้ว และเป็น ศิลาที่ มี ค่า อัน ประเสริฐ และผู้ ใดที่ เชื่อ
ในพระองค์ นั้ นก ็ จะไม่ ได้ รับ ความอับอาย� 7 เหตุ ฉะนั ้น พระองค์ ทรงมี ค่า อัน ประเสริฐ สํา
หรับท ่า นทัง้ หลายที่ เชื่อ แต่ สําหรับ คนทัง้ หลายที่ ไม่ เชื่อ ฟัง นั ้น ‘ศิลาซึ่ง ช่างก่อ ได้ ปฏิเสธ
เสีย ได้ กล ับ กลายเป็น ศิ ลาม ุม เอกแล้ว� 8 และ ‘เป็น ศิลาที่ ทําให้สะดุด และเป็ นก ้อนหินที ่
ทําให้ขัดเคืองใจ� ที่เขาสะดุดนั ้นเพราะเขาไม่เชื่อฟังพระวจนะ ตามที่เขาถูกกําหนดไว้เช่น
นั ้นด้วย 9 แต่ ท่านทัง้ หลายเป็นชาติ ที่ พระองค์ ทรงเลือกไว้แล้ว เป็นพวกปุโรหิตหลวง เป็น
ประชาชาติบริสุทธิ์ เป็นชนชาติของพระองค์โดยเฉพาะ เพื่อท่านทัง้ หลายจะได้สําแดงพระ
บารมีของพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกท่านทัง้ หลายให้ออกมาจากความมืด เข้าไปสู่ ความสว่าง
อัน มหัศจรรย์ ของพระองค์ 10 เมื่ อก ่อ นท่า นทัง้ หลายหาเป็น ชนชาติ ไม่ แต่ บัดนี้ ท่านเป็น
ชนชาติ ของพระเจ้า แล้ว เมื่ อก ่อ นท่า นทัง้ หลายหาได้ รบ
ั พระกรุ ณาไม่ แต่ บัดนี้ ท่านได้ รบ
ั
พระกรุ ณาแล้ว 11 พวกที่ รัก ข้าพเจ้าวิงวอนท่านทัง้ หลายเหมือนท่านเป็นคนต่างด้าวและ
เป็น ผู้ สัญจร ให้ท่านละเว้น จากตัณหาของเนื้ อ หนั ง ซึ่ง ทําศึ กก ับ จิต วิญญาณ 12 จงให้การ
ประพฤติ ของท่านทัง้ หลายเป็ นที ่ น่าน ับ ถือ ท่ามกลางคนต่างชาติ นั ้น เพื่อ ว่า ในข้อ ที่ เขาติ
เตียนท่านว่า เป็น คนทํา ชั วน
ั ้ เมื่อ เขาเห็น การดี ของท่านแล้ว เขาจะได้ สรรเสริญ พระเจ้า
่ น
ในวันซึ่งพระองค์จะทรงเยีย
่ มเยียนเขา
จงเชื่อฟังผู้ปกครองและกฎหมายของประเทศ

ท่านทัง้ หลายจงยอมฟัง การบังคับ บัญชาที่ มนุษย์ ตัง้ ไว้ ทุก อย่าง เพราะเห็น แก่ องค์
พระผู้เป็นเจ้า ไม่ว่าผู้นั้นเป็นกษั ตริย์ผู้มีอํานาจยิง่ 14 หรือจะเป็นเจ้าเมืองผู้ที่ได้รับคําสัง่ จา
กกษั ตริย์นั ้น ให้ลงโทษผู้กระทําชัว่ และยกย่องคนที่ ประพฤติดี 15 เพราะเป็นพระประสงค์
ของพระเจ้า ที่จะให้ท่านทัง้ หลายระงับความโง่ของคนโฉดเขลาให้สงบด้วยการประพฤติดี
16 จงเป็ น เหมือนคนที่ มี เสรีภาพ แต่ ท่านอย่า ใช้ เสรีภาพนั ้น ให้เป็ นที ่ ปกปิ ด ความชัว
่ ไว้ แต่
จงใช้เหมือนเป็นทาสของพระเจ้า 17 จงให้เกียรติ แก่ ทุกคน จงรักบรรดาพี่น้ อง จงยําเกรง
พระเจ้า จงถวายเกียรติ แด่ กษั ตริย์ 18 ท่านทัง้ หลายที่ เป็น ผู้ รับ ใช้ จงเชื่อ ฟัง นายของท่าน
ด้วยความยําเกรงทุก อย่าง ไม่ใช่ เฉพาะนายที่ เป็น คนใจดี และสุภาพเท่านั ้น แต่ ทัง้ นายที่
ร้ายด้วย 19 เพราะว่า ถ้า ผู้ ใด เพราะเห็น แก่ ใจวินิจฉั ย ผิด ชอบจําเพาะพระเจ้า ยอมอดทน
ต่อความทุกข์โศกเศร้าอย่างอยุติ ธรรม นี่ แหละเป็นความชอบ 20 ด้วยว่าถ้าท่านทําการชัว่
แล้วถูกเฆี่ยนเพราะการชัวน
้ แม้ท่านทนถูกเฆี่ยนด้วยอดกลัน
้ ใจ จะเป็ นที่สรรเสริญอะไร
่ ัน
แก่ ท่าน แต่ ว่า ถ้า ท่านทัง้ หลายกระทํา การดี และทนเอาการข่มเหงด้วยอดกลัน
้ ใจเพราะ
13
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การดี นั ้น เช่น นี้ แหละเป็นการชอบพระทัย พระเจ้า ด้วยว่า ท่านทัง้ หลายถูก ทรงเรียกไว้
สําหรับเหตุการณ์ นั ้น เพราะว่าพระคริสต์ได้ทรงรับทนทุกข์ทรมานเพื่อเราทัง้ หลาย ให้เป็น
แบบอย่างแก่เรา เพื่อท่านจะได้ตามรอยพระบาทของพระองค์ 22 พระองค์ไม่ได้ทรงกระทํา
บาปเลย และไม่ได้พบอุบายในพระโอษฐ์ของพระองค์เลย 23 เมื่อเขากล่าวคําหยาบคายต่อ
พระองค์ พระองค์ ไม่ ได้ ทรงกล่าวตอบเขาด้วยคํา หยาบคายเลย เมื่อ พระองค์ ทรงทนทุกข์
พระองค์ ไม่ ได้ ทรง มาด ร้าย แต่ ทรง มอบ เรือ
่ ง ของ พระองค์ ไว้ แก่ พระเจ้า ผู้ทรง พิพากษา
อย่างชอบธรรม 24 พระองค์ เองได้ ทรงรับ แบกบาปของเราไว้ ในพระกายของพระองค์ ที่
ต้นไม้ นั ้น เพื่อ ว่า เราทัง้ หลายซึ่ง ตายจากบาปแล้ว จะได้ ดําเนิ น ชีวต
ิ ตามความชอบธรรม
ด้วยรอยเฆี่ยนของพระองค์ ท่านทัง้ หลายจึง ได้ รบ
ั การรักษาให้ หาย 25 เพราะว่า ท่านทัง้
หลายเป็นเหมือนแกะที่ พลัดฝูงไป แต่ บัดนี้ ได้ กลับมาหาพระผู้เลี้ยง และศิษยาภิ บาลแห่ง
จิตวิญญาณของท่านทัง้ หลายแล้ว
21

3
การปฏิบัติต่อกันและกันของสามีและภรรยา

1 ฝ่ายท่านทัง
้ หลายที่เป็นภรรยาก็เช่นกัน

จงเชื่อฟังสามีของท่าน เพื่อว่าแม้สามีบางคน
จะไม่ เชื่อ ฟัง พระวจนะ แต่ ความประพฤติ ของภรรยาก็ อาจจะจูงใจเขาได้ ด้วยโดยไม่ ต้อง
ใช้ พระวจนะนั ้น 2 คือ เมื่อ เขาเห็น การประพฤติ อน
ั บริสุทธิ์ ของท่านทัง้ หลาย ผู้ เป็น ภรรยา
3
ประกอบกับ ความยําเกรง การประดับ กายของท่านนั ้น อย่า ให้ เป็นการประดับ ภายนอก
คือการถักผม ประดับด้วยเครือ
่ งทองคํา และนุ่งห่มเสื้อผ้าสวยงาม 4 แต่จงให้เป็นอย่างคน
ที่ซ่อนไว้ในจิตใจ ด้วยสิง่ ที่ไม่รูเสื
้ ่ อมสลาย คือเครือ
่ งประดับแห่งจิตใจที่ออ
่ นสุภาพและสงบ
เสงี่ยม ซึ่ง เป็น สิง่ ที่ มี ค่า มากในสายพระเนตรพระเจ้า 5 บรรดาสตรีบริสุทธิในครั
ง้ โบราณ
์
นั ้นเช่นกัน ผู้ซึ่งวางใจในพระเจ้า ก็ได้ประดับกายเช่นกันและเชื่อฟังสามีของตน 6 เช่นนาง
ซาราห์ เชื่อ ฟั งอ ับ ราฮัม และเรียกท่านว่า นาย ถ้า ท่านทัง้ หลายประพฤติ ดี และไม่ มี ความ
หวาดกลัวด้วยตกตะลึงสิง่ ใด ท่านก็เป็นลูกหลานของนาง 7 ฝ่ายท่านทัง้ หลายที่เป็นสามีก็
เหมือนกัน จงอยูก
่ ินกับภรรยาโดยใช้ความรู ้ จงให้เกียรติแก่ภรรยาเหมือนหนึ่ งเป็นภาชนะ
ที่ออ
่ นแอกว่า และเหมือนเป็นคู่รบ
ั มรดกพระคุณแห่งชีวตด
ิ ้วยกัน เพื่อจะได้ไม่มีสิ่งหนึ่ งสิง่
ใดขัดขวางคําอธิษฐานของท่าน
จงใฝ่ใจประพฤติการดี

8 ในที่สุดนี้

ท่านทัง้ หลายจงเป็นนํ้าหนึ่ งใจเดียวกัน เห็นอกเห็นใจกัน รักกันฉั นพี่น้ อง มี
จิ ตใจอ่อนโยน มี ใจสุ ภาพ 9 อย่า ทําการร้ายตอบแทนการร้าย อย่า ด่า ตอบการด่า แต่ ตรง
กันข้ามจงอวยพรแก่เขา โดยรู อยู
้ ว่
่ าพระองค์ได้ทรงเรียกท่านกระทําเช่นนั ้น เพื่อท่านจะได้
รับพระพรเป็นมรดก 10 เพราะว่า ‘ผูที
้ ่จะรักชีวต
ิ และปรารถนาที่จะเห็นวันดี ก็ให้ผูนั
้ ้นบังคับ
11
ลิน
ุ ายล่อลวง ให้เขาละความชัว่ และ
้ ของตนจากความชัว่ และห้ามริมฝีปากไม่พูดเป็นอบ
กระทํา ความดี แสวงหาความสงบสุข และดําเนิ น ตามนั ้น 12 เพราะว่า พระเนตรขององค์
พระผู้เป็นเจ้าทรงเฝ้าดูคนชอบธรรม และพระกรรณของพระองค์ทรงสดับฟังคําอธิษฐาน
ของเขา แต่ พระพักตร์ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงตัง้ ต่อสู้ กับ คนทัง้ หลายที่ ทําความชัว่ �
13 ถ้า ท่านทัง
้ หลายใฝ่ใจประพฤติ ความดี ใครผู้ใดจะทําร้ายท่านได้ 14 แต่ ถ้า ท่านทัง้ หลาย
ต้องทนทุกข์ เพราะเหตุการชอบธรรม ท่านก็เป็นสุข อย่ากลัวคําขู่ของเขา และอย่าคิดวิตก
ไปเลย 15 แต่ในใจของท่าน จงเคารพนั บถือพระเจ้าซึ่งเป็นองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า และจงเตรียม
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ตัว ไว้ให้พร ้ อมเสมอ เพื่อ ท่านจะสามารถตอบทุก คนที่ ถามท่านว่า ท่านมี ความหวัง ใจเช่น
นี้ ด้วยเหตุผลประการใด แต่จงตอบด้วยใจสุภาพและด้วยความยําเกรง 16 มีใจวินิจฉั ยผิด
และชอบอันดี เพื่อในข้อความที่เขาทัง้ หลายได้พูดใส่รา้ ยท่านเหมือนเป็นผูประพฤติ
้
ชัว่ เขา
ที่ ใส่ ร้ายการประพฤติ ดี ของท่านในพระคริสต์ จะได้ มี ความละอาย 17 เพราะว่า การได้ รบ
ั
ความทุกข์ เพราะทําความดี ถ้า เป็ นที ่ ชอบพระทัย พระเจ้า ก็ดี กว่า จะต้องทนอยู่ เพราะการ
ประพฤติชัว่
พระคริสต์โดยเดชพระวิญญาณได้เทศนาแก่วญ
ิ ญาณในที่คุมขัง
18 ด้วย ว่า พระ คริสต์ เช่ นก ั นก ็ ได้ ทน ทุกข์ ครัง
้ เดียว เท่านั ้น เพราะ ความ ผิด บาป คือ
พระองค์ผูชอบธรรมเพื
้
่อผูไม่
้ ชอบธรรม เพื่อพระองค์จะได้ทรงนําเราทัง้ หลายไปถึงพระเจ้า
ฝ่ายเนื้ อ หนั ง พระองค์ ก็ ทรงสิน
้ พระชนม์ แต่ ทรงมี ชี วิต ขึ้น โดยพระวิญญาณ 19 และโดย
พระวิญญาณเช่ นก ัน พระองค์ ได้ เสด็จ ไปประกาศแก่ วญ
ิ ญาณที่ ติ ดคุก อยู่ 20 ซึ่ง แต่ ก่อน
ไม่ได้เชื่อฟัง คราวเมื่อพระเจ้าทรงโปรดงดโทษไว้นาน คือครัง้ โนอาห์ เมื่อกําลังจัดแจงต่อ
นาวา ในนาวานั ้น ได้ รอดจากนํ้า น้ อยคน คือ แปดคน 21 เช่น เดียวกัน บัดนี้ พิธีบัพ ติศ มาก็
เป็นภาพที่รอดแก่เราทัง้ หลาย (ไม่ใช่ด้วยชําระราคีแห่งเนื้ อหนั ง แต่โดยให้มีใจวินิจฉั ยผิด
และชอบอันดีจําเพาะพระเจ้า� โดยซึ่งพระเยซูคริสต์ได้ทรงเป็นขึ้นมาจากตาย 22 พระองค์
ได้ เสด็จเข้าในสวรรค์ แล้ว และสถิตอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ ของพระเจ้า พวกทูตสวรรค์ และ
ผู้มีอํานาจและผู้มีฤทธิเดชทั
ง้ หลาย ทรงมอบไว้ให้อยูใต้
่ อํานาจของพระองค์แล้ว
์

4
หน้าที่ของคริสเตียน
ฉะนั ้น โดยเหตุ ที่ พระคริสต์ ได้ ทรงทนทุกข์ ทรมานในเนื้ อ หนั ง เพื่อ เราทัง้ หลายแล้ว
ท่านทัง้ หลายก็ จงมีความคิ ดอย่างเดียวกันไว้เป็นเครือ
่ งอาวุธด้วย เพราะว่าผู้ที่ ได้ ทนทุกข์
ทรมานในเนื้ อ หนั งก ็ ไม่ สัมพันธ์กับ บาปแล้ว 2 เพื่อ เขาจะได้ ไม่ ดําเนิ น ชีวต
ิ ที่ ยงั เหลือ อยู่ ใน
3
เนื้ อหนั งตามใจปรารถนาของมนุษย์ แต่ตามพระประสงค์ของพระเจ้า ด้วยว่าเวลาที่ผ่าน
ไปในชีวต
ิ ของเราแล้ วน ัน
้ น่า จะเพียงพอสําหรับ การกระทํา สิง่ ที่ คนต่างชาติ ชอบกระทํา
คราวเมื่อ เราได้ ดําเนิ น ตามกิเลสตัณหา ตามใจปรารถนาอัน ชัว่ เมาเหล้า องุน
่ เฮฮาเอะอะ
เอ็ดตะโรกัน เลี้ยงกันอย่างหรู หราฟุ่มเฟือย และการไหว้รูปเคารพอันเป็นทีน่
่ าเกลียด 4 เขา
ประหลาดใจที่ บัดนี้ ท่านทัง้ หลายไม่ ได้ ประพฤติ เหลวไหลมากเหมือนอย่างเขา เขาก็ กล ่าว
ร้ายท่าน 5 คนเหล่า นั ้น จะต้องให้การแก่ พระองค์ ผู้ พร ้ อมแล้ วท ี่ จะทรงพิพากษาทัง้ คน
เป็น และคนตาย 6 ด้วยเหตุ นี้ เอง ข่าวประเสริฐ จึง ได้ ประกาศแม้ แก่ คนที ่ ตายไปแล้ว เพื่อ
เขาจะได้ ถู กพิพากษาตามอย่างมนุษย์ ในเนื้ อ หนั ง แต่ มี ชี วิตอยู่ ตามอย่างพระเจ้า ฝ่ายจิต
วิญญาณ 7 แต่ สิ ่งทัง้ ปวงใกล้ จะถึงวาระที่สุดแล้ว เหตุ ฉะนั ้นท่านทัง้ หลายจงสําแดงกิรย
ิ า
เสงีย
่ มเจียมตัว และจงเฝ้าระวังในการอธิษฐาน 8 ยิง่ กว่าอะไรทัง้ หมดก็จงรักซึ่งกันและกัน
ให้ มาก ด้วยว่า ความรักก ็ ปกปิด ความผิด ไว้มากหลาย 9 ท่านทัง้ หลายจงต้อนรับ เลี้ยงดู ซ่ึ
งก ัน และกัน โดยไม่ บ่น 10 ตามซึ่ง ทุก คนได้ รบ
ั ของประทานแล้ว ก็ ให้ เจ ือ จานของประทาน
นั ้นแก่กันและกัน เหมือนอย่างเจ้าหน้าที่อน
ั ดีสําหรับพระคุณต่างๆของพระเจ้า 11 ถ้าผู้หน
่งึ ผู้ใดจะกล่าวสัง่ สอน ก็ให้กล่าวตามพระโอวาทของพระเจ้า ถ้าคนใดรับการปรนนิ บัติ ก็ให้
ปรนนิ บัติตามกําลังซึ่งพระเจ้าทรงโปรดประทานนั ้น เพื่อว่าพระเจ้าจะทรงได้ รบ
ั เกียรติ ใน
1
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การทัง้ ปวงโดยพระเยซู คริสต์ การสรรเสริญ และไอศวรรยานุภาพจงมี แด่ พระองค์ ตลอด
ไปเป็นนิ ตย์ เอเมน
ผู้เชื่อจงอย่าท้อใจ

ท่านที่ รัก อย่า ประหลาดใจที่ ท่านต้องได้ รบ
ั ความทุกข์ ยากอย่างแสนสาหัส เป็นการ
ลองใจ เหมือนหนึ่ ง ว่า เหตุ การณ์ อัน ประหลาดได้ เก ิดขึ้ นก ั บท ่าน 13 แต่ ว่า ท่านทัง้ หลายจง
ชื่นชมยินดี ในการที่ ท่านได้ มี ส่วนร่วมในความทุกข์ยากของพระคริสต์ เพื่อว่าเมื่อสง่าราศี
ของพระองค์ ปรากฏขึ้น ท่านทัง้ หลายก็ จะได้ ชื่นชมยินดี เป็ นอ ัน มากด้วย 14 ถ้า ท่านถู กด ่า
ว่าเพราะพระนามของพระคริสต์ ท่านก็ เป็นสุข ด้วยว่าพระวิญญาณแห่งสง่าราศี และของ
พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับท่าน ฝ่ายเขาก็กล่าวร้ายพระองค์ แต่ฝ่ายท่านก็ถวายเกียรติยศแด่
พระองค์ 15 แต่ ว่า อย่า ให้ มี ผู้ ใดในพวกท่านได้ รบ
ั โทษฐานเป็น ฆาตกร หรือ เป็น ขโมย หรือ
เป็น คนทําร้าย หรือ เป็น คนที่ เท ี่ยวยุ่งก ับ ธุระของคนอื่น 16 แต่ ถ้า ผู้ ใดถูก การร้ายเพราะเป็
นคริสเตียน ก็ อย่าให้ผู้นั ้ นมีความละอายเลย แต่ ให้เขาถวายพระเกียรติ แด่ พระเจ้าเพราะ
เหตุ นั ้น 17 ด้วยว่า ถึง เวลาแล้ วท ี่ การพิพากษาจะต้องเริม
่ ตัง้ ต้ นที ่ ครอบครัว ของพระเจ้า
และถ้า การพิพากษานั ้น เริม
่ ต้ นที ่ พวกเราก่อน ปลายทางของคนเหล่านั ้ นที ่ ไม่ เชื่อ ฟัง ข่าว
ประเสริฐของพระเจ้าจะเป็นอย่างไร 18 และถ้าคนชอบธรรมจะรอดพ้นไปได้อย่างยากเย็น
แล้ว คนอธรรมและคนบาปจะไปอยูที
่ ่ไหน 19 เหตุฉะนั ้น ให้คนทัง้ หลายที่ทนความทุกข์ยาก
ตามพระประสงค์ ของพระเจ้า ฝากจิต วิญญาณของตนไว้กับ พระองค์ ด้วยการประพฤติ ดี
เหมือนหนึ่ งฝากไว้กับพระองค์ผู้ทรงสร้างอันสัตย์ซื่อ
12

5
จงเตรียมพร้อมสําหรับการเสด็จมาของพระคริสต์
ข้าพเจ้า จึง ตัก เตือนบรรดาผู้ ปกครองในพวกท่านทัง้ หลาย ในฐานะที่ ข้าพเจ้า ก็ เป็น ผู้
ปกครองคนหนึ่ ง เช่ นก ัน และเป็น พยานถึง ความทุกข์ ทรมานของพระคริสต์ และมี ส่วนที่
จะรับสง่าราศี อน
ั จะมาปรากฏภายหลั งด้วย 2 จงเลี้ยงฝูงแกะของพระเจ้าที่ อยู่กั บท่าน จง
เอาใจใส่ดูแล ไม่ใช่ด้วยความฝืนใจ แต่ด้วยความเต็มใจ ไม่ใช่ด้วยการเห็นแก่ทรัพย์สิ่งของ
อันเป็นมลทิน แต่ด้วยใจพร้อม 3 และไม่ใช่เหมือนเป็นเจ้านายที่ข่มขี่ผู้สืบทอดของพระเจ้า
แต่เป็นแบบอย่างแก่ฝูงแกะนั ้น 4 และเมื่อพระผูเ้ ลี้ยงใหญ่จะเสด็จมาปรากฏ ท่านทัง้ หลาย
จะรับมงกุฎแห่งสง่าราศีที่ร่วงโรยไม่ได้เลย 5 ในทํานองเดียวกัน ท่านที่ออ
่ นอาวุโส ก็จงยอม
ตามผู้ อาวุโส อั นที ่ จร ิง ให้ท่านทุก คนคาดเอวไว้ด้วยความถ่อมใจในการปฏิ บั ติ ต่ อก ัน และ
กัน ด้วยว่าพระเจ้าทรงต่อสู้คนเหล่านั ้ นที่ถือตัวจองหอง แต่พระองค์ทรงประทานพระคุณ
แก่คนทัง้ หลายที่ถ่อมใจลง 6 เหตุฉะนั ้น ท่านทัง้ หลายจงถ่อมใจลงภายใต้พระหัตถ์อน
ั ทรง
7
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กระวนกระวายของท่านไว้กับพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทัง้ หลาย 8 ท่านทัง้
หลายจงเป็นคนใจหนั กแน่ น จงระวังระไวให้ดี ด้วยว่าศั ตรู ของท่าน คือพญามาร วนเวียน
อยู่ รอบๆดุจ สิงโตคําราม เท ี่ยวไปเสาะหาคนที่ มัน จะกั ดก ิน ได้ 9 จงต่อ สู้ กับ ศั ตรู นั ้น ด้วย
ตัง้ ใจมัน
่ คงในความเชื่อ โดยรู อยู
้ ่ ว่า ความยากลํา บากอย่างนั ้ นก ็ มี แก่ พวกพี่ น้องทัง้ หลาย
ของท่านที่อยู่ในโลกเช่นเดียวกัน 10 และพระเจ้าแห่งบรรดาพระคุณทัง้ ปวง ผู้ได้ทรงเรียก
ให้ เราทัง้ หลายเข้า ในสง่า ราศี นิ รัน ดร์ของพระองค์ โดยพระเยซู คริสต์ ครัน
้ ท่านทัง้ หลาย
ทนทุกข์ อยู่ หน ่อยหนึ่ ง แล้ว พระองค์ เองจะทรงโปรดให้ ท่านทัง้ หลายถึงที่ สําเร็จ ให้ ตั ้งม น
ั่
1
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11 ขอสง่าราศี และไอศวรรยานุ

คง ให้ท่านมีกําลังมากขึ้น และทรงให้ท่านมีพ้น
ื ฐานมัน
่ คง
ภาพจงมี แด่ พระองค์ ตลอดไปเป็นนิ ตย์ เอเมน 12 ข้าพเจ้าได้ เขียนอย่างย่อๆมาถึงท่านทัง้
หลายผ่านทางสิลวานั ส ซึ่งข้าพเจ้าถือว่าเป็นพีน
่ ้ องที่สัตย์ซื่อคนหนึ่ ง เมื่อเตือนสติและเป็น
พยานแก่ท่านทัง้ หลายว่า พระคุณนั ้นเป็นพระคุณที่แท้จริงของพระเจ้า ซึ่งท่านทัง้ หลายก็
ยืนหยัดอยู่ในพระคุณนั ้น 13 คริสตจักรที่ เมืองบาบิโลน ซึ่งทรงเลือกไว้เช่นเดียวกั นกับท่า
นทัง้ หลาย ฝากความคิดถึงมายังท่าน และมาระโกบุตรชายของข้าพเจ้าก็ฝากความคิดถึง
มายังท่านด้วย 14 จงทักทายกันด้วยธรรมเนี ยมจุบอันแสดงความรักต่ อกัน ขอสันติสุขดํา
รงอยูก
่ ับท่านทัง้ หลายที่อยูในพระเยซู
่
คริสต์ เอเมน
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

2 เปโตร

ซีโมนเปโตรได้ ลงนามว่าท่านเป็นผู้เขียนจดหมายฉบับนี้ ท่านพูดถึงจดหมายฉบับแรก
ของท่าน และขอให้ผู้อ่านทัง้ หลายระลึกว่าเปโตรได้อยูกั
่ บพระเยซูในตอนที่พระองค์ได้ทรง
จําแลงพระกาย (1:16-18) จดหมายฉบับนเข
ี้ ียนถึงพวกคริสเตียนที่อยูในแคว้
่
นเอเชียน้ อย
ในช่วงที่ เปโตรคิด ว่า อีก ไม่ นานท่านจะต้องตาย (1:14) จดหมายฉบั บน ี้ เป็น ฉบับ สุด ท้าย
ของเปโตร และมีคําแนะนําและคําสัง่ สอนสุดท้ายสําหรับเพื่อนคริสเตียนที่รก
ั ของท่าน เป
โตรขอให้เขามีความเชื่อ ความบริสุทธิ์ ความหวังและขอให้เขาเจริญขึ้นในพระคุณ เราเชื่อ
ว่าจดหมายทัง้ 2 ฉบับนี้ได้เขียนจากกรุ งบาบิโลน ที่ซึ่งเปโตรได้ประกาศพระคริสต์กับพวก
ยิวที่ยงั อยู่ที่นั ่นคือพวกที่ยงั ไม่ได้กลับมาจากการเป็นเชลยในกรุ งบาบิโลน หลังจากกิจการ
15:7 พระคัมภีรไม่
์ ได้บอกว่าเปโตรได้กลับมากรุ งเยรู ซาเล็มอีกเลย ไม่มีบันทึกที่น่าเชื่อถือ
ได้ว่า เปโตรตายที่ไหนหรืออย่างไร จดหมายฉบับนพู
ี้ ดถึงความเชื่อแท้ที่จะถูกทําลายในยุค
สุดท้าย
จงเพิม
้ งพระคริสต์
่ พูนขึ้นจนเกิดผลในความรู แห่

1 ซีโมนเปโตร

ผู้รบ
ั ใช้และอัครสาวกของพระเยซูคริสต์ เรียน ท่านทัง้ หลายที่ได้รับความ
เชื่ ออ ัน ประเสริฐ อย่างเดีย วกั นก ับ เรา โดยความชอบธรรมของพระเจ้า และพระเยซู คริสต์
พระผู้ ชว
่ ยให้ รอดของเราทัง้ หลาย 2 ขอพระคุณ และสันติสุข จงเพิม
่ พูน แก่ ท่านทัง้ หลาย
3
โดยรู จ
้ ักพระเจ้าและพระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ด้วยเห็นแล้ วว่าฤทธิเ์ ดชอันศั กดิ์
สิทธิของพระองค์
ได้ให้สิ่งสารพัดแก่เราที่จะให้มีชีวิตและทางที่เป็นอย่างพระเจ้า โดยรู จ
้ ัก
์
พระองค์ผู้ได้ ทรงเรียกเราให้ถึงสง่าราศี และคุณธรรม 4 ด้วยเหตุเหล่านี้ พระองค์จึงได้ ทรง
ประทานพระสัญญาอันประเสริฐและใหญ่ยงิ่ แก่เรา เพื่อว่าด้วยพระสัญญาเหล่านี้ ท่านทัง้
หลายจะพ้น จากความเสื่อมโทรมที่ มี อยู่ ในโลกนี้ เพราะตัณหา และจะได้ รบ
ั ส่วนในสภาพ
ของพระองค์ 5 เพราะเหตุนี้เองท่านจงอุตส่าห์จนสุดกําลังที่ จะเอาคุณธรรมเพิม
่ ความเชื่อ
เอาความรู ้เพิม
่ คุณธรรม 6 เอาความเหนี่ ยวรัง้ ตนเพิม
่ ความรู ้ เอาความอดทนเพิม
่ ความ
7
เหนี่ ยวรัง้ ตน เอาการที่เป็นอย่างพระเจ้าเพิม
ความอดทน
เอาความรั
ก
ฉั
น
พี
่
น
้
อ
งเพิ
ม
่
่ การ
ที่ เป็นอย่างพระเจ้า และเอาความรักคนทัว่ ไปเพิม
่ ความรักฉั นพี่น้ อง 8 เพราะถ้ามีใจอย่าง
นั ้น อยู่ ในท่านทัง้ หลายพร้อมบริบู รณ ์ แล้ว ก็ จะกระทํา ให้ ท่านไม่ เก ียจคร้านหรือ ไร้ผลใน
ความรู แห่
้ งพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา 9 เพราะว่าผู้ใดที่ ขาดสิง่ เหล่านี้ ก็ เป็น
คนตาบอดตาสัน
้ และลืม ไปว่า ตนได้ รบ
ั การชําระจากความผิด บาปเมื่ อก ่อนนั ้น เสีย แล้ว
10 เพราะฉะนั ้น พี่ น้ องทัง
้ หลาย จงยิ่งอ ุต ส่า ห์กระทํา ตนให้ เป็น ไปตามที่ พระเจ้า ทรงเรียก
และทรงเลือกท่านไว้ แล ้ วน ัน
้ เพราะว่า ถ้า ท่านประพฤติ เช่น นั ้น ท่านจะไม่ สะดุ ดล ้ม เลย
11 ด้วยว่า อย่างนั ้น ท่านทัง
้ หลายจะมี สิทธิ สมบูรณ์ ที่ จะเข้ าในอาณาจั กรน ิ รน
ั ดร์ของพระ
12
เยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า และพระผู้ชว
่ ยให้รอดของเรา เหตุฉะนั ้น ถึงแม้ว่าท่านจะรู ้
และตังม
้ ัน
่ คงอยู่ในความจริงที่ท่านรับแล้วนันก
้ ็ดี ข้าพเจ้าก็ไม่ละเลยที่จะเตือนสติท่านทัง้
หลายเสมอให้ ระลึก ถึง สิง่ เหล่า นี้ 13 ตราบใดที่ ข้าพเจ้า ยัง อาศัย อยู่ ในพลับพลานี้ ข้าพเจ้า
เห็นสมควรที่ จะเตือนสติ ท่านทัง้ หลายให้ระลึก ถึง ข้อความเหล่า นี้ 14 เพราะข้าพเจ้า รู ว่
้ า อี
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กไม่ชา้ ข้าพเจ้าก็จะต้องสละทิง้ พลับพลาของข้าพเจ้าไป ดังที่ พระเยซู คริสต์องค์พระผู้เป็น
เจ้าของเราได้ทรงสําแดงแก่ข้าพเจ้าแล้ว
คําพยานอันหนั กแน่ นของเปโตร
ยิง่ กว่า นั ้น ข้าพเจ้า จะ อุตส่าห์ กระทํา ให้ ท่าน ทัง้ หลาย ระลึก ถึง สิง่ เหล่า นี้ เสมอ เมื่อ
ข้าพเจ้า ตายแล้ว 16 เพราะว่า เมื่อ เราได้ สําแดงให้ท่านทัง้ หลายทราบถึง ฤทธิเ์ ดชของพระ
เยซู คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา และการที่พระองค์จะเสด็จมานั ้น เราไม่ได้คล้อยตาม
นิ ยายที่ เขาคิด แต่ง ไว้ด้วยความเฉลียวฉลาด แต่ เราได้ เห ็ นอานุ ภาพของพระองค์ ด้วยตา
ของเราเอง 17 เพราะว่า คราวเมื่อ พระองค์ ได้ ทรงรับ เกียรติ และสง่า ราศี จากพระเจ้า พระ
บิดา เมื่อ พระสุรเสียงจากสง่า ราศี อน
ั ยิง่ ใหญ่ ได้ มาถึง พระองค์ ตรัส แก่ พระองค์ ว่า “ท่าน
ผู้นี้ เป็นบุตรที่รก
ั ของเรา เราชอบใจท่านผู้นี้ มาก� 18 และเราก็ ได้ ยินพระสุรเสียงนี้ มาจาก
สวรรค์ ในครัง้ ที่ เราได้ อยู่กับ พระองค์ ที่ ภู เขาอัน บริสุทธิ์ นั ้น 19 และเรามี คํา พยากรณ์ ที่ แน่
นอนยิง่ กว่านั ้นอีก จะเป็นการดีถ้าท่านทัง้ หลายจะถือตามคํานั ้น เสมือนแสงประทีปที่ส่อง
สว่างในที่ มืด จนกว่า แสงอรุ ณ จะขึ้น และดาวประจํา รุ ง่ จะผุด ขึ้น ในใจของท่านทัง้ หลาย
20 จงรู ้ข้อน ี้ ก่อน คือ ว่า คํา พยากรณ์ ทุ กคํา ที่ จาร ึก ไว้ ในพระคัมภีร ์แล้ว ไม่มี ใครตีความได้
ตามลําพัง ใจของตนเอง 21 ด้วยว่า คํา พยากรณ์ ในอดี ตน น
ั ้ ไม่ ได้ มาจากความประสงค์ ของ
มนุษย์ แต่ พวกผู้ บริสุทธิ์ของพระเจ้า ได้ กล ่าวคํา ตามที่ พระวิญญาณบริสุทธิ ์ ได้ ทรงดลใจ
เขา
15

2
ผู้พยากรณ์ เท็จและผู้หลอกลวง
1 แต่ว่าได้มีผูพยากรณ์
้
เท็จท่ามกลางประชาชนทัง้ หลายด้วย

เช่นเดียวกับทจ
ี่ ะมีอาจารย์
เท ็จ ท่ามกลางท่านทัง้ หลาย ผู้ ซึ่ง จะแอบเอาลัทธิที่ ออกนอกลู่ นอกทางอัน จะนํา ไปสู่ ความ
หายนะเข้ามาด้วย และจะปฏิเสธองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าผูได้
้ ทรงไถ่เขาไว้ และจะนําความพินาศ
อย่างฉั บพลันมาถึงตนเอง 2 จะมีหลายคนประพฤติตามทางแห่งการสาปแช่งของเขา และ
เพราะคนเหล่า นั ้น เป็น เหตุ ทางแห่งความจริง จะถูก กล่าวร้าย 3 และด้วยความโลภเขาจะ
กล่าวคําตลบตะแลงเพื่อค้ากําไรจากท่านทัง้ หลาย การลงโทษคนเหล่านั ้นทีได้
่ ถูกพิพากษา
นานมาแล้วจะไม่เนิ นช้า และความหายนะของเขาก็จะไม่หลับไหลไป 4 เพราะว่า ถ้าพระเจ้า
ไม่ ได้ ทรงยกเว้น พวกทูต สวรรค์ ที่ ได้ ทําบาปนั ้น แต่ ได้ ทรงผลัก เขาลงไปสู่ นรก และได้ มัด
เขาไว้ด้วยเครือ
่ งจองจําแห่งความมืด คุมไว้จนกว่าจะถึงเวลาทรงพิพากษา 5 และไม่ได้ทรง
ยกเว้น มนุษย์โลกครัง้ โบราณ แต่ ได้ ทรงช่วยโนอาห์ผู้ ประกาศความชอบธรรมกับ คนอื่นอ
ีก เจ็ด คนให้รอด เมื่อ คราวที่ พระองค์ ได้ ทรงบันดาลให้น้ํา ท่วมโลกของคนอธรรม 6 และได้
ทรงลงโทษเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ให้พินาศเป็นเถ้าถ่าน เพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่คน
ต่อ ไปที่ จะประพฤติ ชัว่ 7 และได้ ทรงช่วยโลทผู้ ชอบธรรมให้ รอด ผู้ มี ความทุกข์ ใหญ่ หลวง
เพราะการประพฤติ ลามกของคนชัว่ เหล่านั ้น 8 (ด้วยว่าคนชอบธรรมนั ้น ซึ่งได้ อาศัยอยู่ใน
ท่ามกลางเขาเหล่า นั ้น เมื่อ ท่านได้ เห ็น และได้ ยิน จิ ตใจที่ ชอบธรรมของท่านก็ เป็น ทุกข์ เป็
นร ้อ นทุก วันๆเพราะการประพฤติ ชว
ั ่ ของคนเหล่า นั ้น� 9 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงทราบวิธี
ที่ จะช่วยคนที่ ตามทางของพระเจ้า ให้รอดพ้น จากการทดลองต่างๆ และทรงทราบวิธีที่ จะ
รักษาคนอธรรมไว้จนถึงวันพิพากษาเพื่อจะได้ลงโทษเขา
สัญญลักษณ์ บางอย่างของผู้พยากรณ์ เท็จ
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โดยเฉพาะคนเหล่านั ้ นที ่ ปล่อยตัว ไปตามเนื้ อ หนั ง ในราคะตัณหาแห่ง ความโสโครก
และหมิน
่ ประมาทผู้ใหญ่ที่ มี อาํ นาจ คนเหล่านี้ ทะนงตนและประพฤติ ตามอําเภอใจ เขาไม่
สะทกสะท้านที่ จะกล่าวประณามผู้ ที่ มี บรรดาศักดิ์ 11 แต่ ฝ่ายทูต สวรรค์ แม้ว ่ามี ฤทธิ์และ
กําลัง มากกว่า ก็ หาได้ กล ่าวประณามคนเหล่า นั ้น หน้า พระพักตร์ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ไม่
12 แต่ ว่า คนเหล่า นั ้น เป็ น เหมือนสัตว์ เดียรัจฉานที่ ปราศจากความคิด เป็ น สัตว์ ที่ ทํา ตาม
สัญชาตญาณ เก ิ ดมาเพื่อ ถูก จับ และถูก ฆ่า เขากล่าวประณามสิง่ ที่ เขาไม่ เข ้า ใจเลย เขา
จะต้องพินาศในการชัว่ ร้ายของตนเอง 13 และจะรับ บําเหน็ จ แห่ง การอธรรม เหมือนคนที่
ถือ การเสเพลเฮฮาในเวลากลางวัน เป็น ความเพลิดเพลิน เขาด่างพร้อยและมลทิน และ
ประพฤติ การเสเพลเฮฮาด้วยการหลอกลวงของตนเอง เมื่อ กําลั งก ิน เลี้ยงรวมกั บท ่า นทัง้
หลาย 14 ตาเขาเต็ม ไปด้วยความปรารถนาแห่ง การล่วงประเวณี และเขาหยุด กระทํา บาป
ไม่ได้เลย เขาวางกับดักคนที่ มีจิตใจไม่มัน
่ คง เขามีใจชินกับการโลภ เขาเป็นลูกแห่งความ
สาปแช่ง 15 เขาสละทิง้ ทางถูกต้อง หลงไปในทางผิด ดําเนิ นตามทางของบาลาอัมบุตรชาย
เบโอร์ ผู้ ที่ ชอบบําเหน็ จ แห่ง การอธรรม 16 แต่ บาลาอัม ก็ ได้ ถู กติ เพราะการที่ เขาได้ กระทํา
ความชัว่ ช้า นั ้น ลาใบ้ ตั วน ั ้นพูด เป็น ภาษามนุษย์ และได้ ยบ
ั ยัง้ อาการคลุ้มคลัง่ ของศาสดา
พยากรณ์ คนนั ้น 17 คนเหล่านี้ เป็นบ่อที่ไร้นํ้า เป็นเมฆที่ถูกพายุพัดไป ทรงเตรียมหมอกแห่ง
ความมืด ทึบ ไว้แล ้ว สําหรับ คนเหล่า นั ้น เป็น นิ ตย์ 18 เพราะว่า เขาพูด เย่อ หยิง่ อวดตัว และ
เขาใช้ความปรารถนาแห่งเนื้ อหนั งกับความกําหนั ด เพื่อจะล่อลวงคนทัง้ หลายที่ กําลัง หนี
ไปจากคนเหล่านั ้ นที ่ หลงประพฤติ ผิด 19 เขาสัญญาว่า จะให้ คนเหล่า นั ้น พ้น จากการเป็น
ทาส แต่ตัวเขาเองยังเป็นทาสของความหายนะ เพราะว่ามนุษย์พ่ายแพ้แก่สิง่ ใด เขาก็เป็น
ทาสของสิง่ นั ้น
10

ความหน้าซื่อใจคดของผู้สอนเท็จ

20 เพราะว่าถ้าหลังจากที่ เขาพ้นจากสรรพมลทินของโลกนี้ แล้ว

ด้วยการที่เขารู เก
้ ี่ยวกับ
พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้เป็นเจ้า และพระผู้ชว
่ ยให้รอด เขากลับเกี่ยวข้องและพ่ายแพ้แก่
การชั ่วน ั ้นอ ีก บัน
้ ปลายของเขาก็ กล ับ ชัว่ ร้ายยิง่ กว่า ตอนต้น 21 เพราะว่า ถ้า เขาไม่ ได้ รู จั
้ ก
ทางชอบธรรมนั ้นเสียเลยก็ ยงั จะดี กว่าที่ เขาได้ รู แล้
้ ว แต่ กลับหันหลังให้พระบัญญัติ อันบริ
สุทธิ ์ ที่ ได้ ทรงโปรดประทานให้ แก่ เขานั ้น 22 พฤติ กรรมได้ เก ิ ดก ับ เขาตามสุภาษิ ต ซึ่ง เป็น
ความจริง ว่า “สุนัข ได้ กล ั บก ิน สิง่ ที่ มัน สํารอกออกมาแล้ว และสุกรที่ ได้ ชําระล้างตัว แล้ วก ็
กลับลุยลงไปนอนในปลักอีก�

3

บัดนี้ พวกที่ รัก นี่ เป็น จดหมายฉบั บท ี่ สองที่ ข้าพเจ้า ได้ เข ียนถึง ท่านทัง้ หลาย และใน
จดหมายทัง้ สองฉบั บน น
ั ้ ข้าพเจ้า ได้ สะกิด ใจอัน บริสุทธิ ์ ของท่านให้ ระลึก 2 เพื่อ ท่านทัง้
หลายจะได้ใส่ใจถ้อยคําทัง้ หลายที่พวกศาสดาพยากรณ์ อน
ั บริสุทธิได้
์ กล่าวไว้เมื่อก่อน และ
คําบัญชาของเราทัง้ หลายพวกอัครสาวกขององค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ชว
่ ยให้รอด
1

คําเตือนเกี่ยวกับผู้เยาะเย้ยการเสด็จกลับมา

3 จงรู ข้
้ อนก่
ี้ อน คือในวันสุดท้ายคนที่ชอบเยาะเย้ยจะเกิดขึ้นและดําเนิ นตามใจปรารถนา

ชัว่ ของตน 4 และจะถามว่า “คํา ที่ ทรงสัญญาไว้วา่ พระองค์ จะเสด็จ มานั ้น อยู่ที่ไหน เพราะ
ว่า ตัง้ แต่ บรรพบุรุษ หลับ ล่วงไปแล้ว สิ ่ง ทัง้ ปวงก็ เป็น อยู่ เหมือนที่ ได้ เป็น อยู่ ตัง้ แต่ เดิมทรง
สร้างโลก� 5 เพราะว่าเขาแกล้งลืมข้อนี้ เสีย คือโดยคําตรัสของพระเจ้า ฟ้าสวรรค์ ได้ อุบัติ

2 เปโตร 3:6
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2 เปโตร 3:18

ขึ้นตัง้ แต่โบราณ และแผ่นดินโลกจึงได้บังเกิดขึ้นแยกออกจากนํ้าและท่ามกลางนํ้า 6 โดย
เหตุ เหล่านั ้น พระองค์ จึงได้ ทรงบันดาลให้น้ํามาท่วมทําลายโลกที่ มี อยู่ในเวลานั ้น 7 แต่ ว่า
ท้องฟ้า อากาศและแผ่น ดิน โลกที่ อยู่ เดีย
๋ วนี้ พระองค์ ทรงเก็บงํา ไว้โดยคํา ตรัสน ัน
้ สําหรับ
ให้ไฟเผา คือเก็บไว้จนถึงวันทรงพิพากษาและวันพินาศแห่งบรรดาคนอธรรม 8 แต่พวกที่
รัก อย่าลืมข้อนี้ เสีย คือวันเดียวขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเหมือนกับพันปี และพันปี ก็เป็น
เหมือนกับ วัน เดียว 9 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ไม่ ได้ ทรงเฉื่ อยช้า ในเรือ
่ งพระสัญญาของพระองค์
ตามที่บางคนคิดนั ้น แต่พระองค์ได้ทรงอดกลัน
้ พระทัยไว้ เพราะเห็นแก่เราทัง้ หลายมาช้า
นาน ไม่ ทรงประสงค์ ที่ จะให้ผู้ หน่ง
ึ ผู้ ใดพินาศเลย แต่ ทรงปรารถนาที่ จะให้คนทัง้ ปวงกลับ
ใจเสียใหม่
วันขององค์พระผู้เป็นเจ้า
แต่ ว่าว ัน ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า นั ้น จะมาถึง เหมือนอย่างขโมยแอบย่องมาในเวลา
กลางคืน และในวันนั ้นท้องฟ้าจะล่วงเสียไปด้วยเสียงที่ดังกึกก้อง และโลกธาตุจะสลายไป
ด้วยความร้อนอันแรงกล้า และแผ่นดินโลกกับการงานทัง้ ปวงที่มีอยู่ในนั ้นจะต้องไหม้เสีย
สิน
้ ด้วย 11 เมื่อเห็นแล้วว่าสิง่ ทัง้ ปวงจะต้องสลายไปหมดสิน
้ เช่นนี้ ท่านทัง้ หลายควรจะเป็น
คนเช่นใดในชีวต
ิ ที่บริสุทธิและที
่เป็นอย่างพระเจ้า 12 คอยท่าและเร่งที่จะให้วน
ั ของพระเจ้า
์
มาถึง เมื่อ ไฟจะติด ท้องฟ้า อากาศให้ ละลายไป และโลกธาตุ จะละลายไปด้วยไฟอั นร ้อน
ยิง่ 13 แต่ ว่า ตามพระสัญญาของพระองค์ นั ้น เราจึง คอยท้องฟ้า อากาศใหม่ และแผ่น ดิน
โลกใหม่ ที่ ซึ่งความชอบธรรมจะดํารงอยู่ 14 เหตุ ฉะนั ้นพวกที่ รัก เมื่อท่านทัง้ หลายยังคอย
สิง่ เหล่านี้ อยู่ ท่านก็จงอุตส่าห์ให้พระองค์ทรงพบท่านทัง้ หลายอยู่เป็นสุข ปราศจากมลทิน
และข้อ ตําหนิ 15 และจงถือว่า การที่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเราทรงอดกลัน
้ พระทัย ไว้นาน
นั ้น เป็นการช่วยให้รอด ดัง ที่ เปาโลน้ องที่รก
ั ของเราได้ เข ียนจดหมายถึง ท่านทัง้ หลายด้วย
ตามสติปัญญาซึ่งพระองค์ได้ทรงโปรดประทานแก่ท่านนั ้น 16 เหมือนในจดหมายของท่าน
ทุก ฉบับ ท่านได้ กล ่าวถึง เหตุ การณ์ เหล่า นั ้น และในจดหมายนั ้ นม ี บางข้อ ที่ เข้าใจยาก ซึ่ง
คนทัง้ หลายที่ ไม่ ได้ เรียนรู และไม่
้
แน่ นอนมัน
่ คงนั ้น ได้ เปล ี่ยนแปลงเสีย เหมือนเขาได้ เปล
ี่ยนแปลงข้ ออ่น
ื ๆในพระคัมภีร ์ จึง เป็น เหตุก ระทําให้ ตัว พินาศ 17 เพราะเหตุ นั ้น พวกที่ รัก
เมื่อท่านทัง้ หลายรู เ้ รือ
่ งนี้ ก่อนแล้ว ท่านก็จงระวังให้ดี เกรงว่าท่านอาจจะหลงไปกระทําผิด
ตามการผิด ของคนชัว่ และท่านทัง้ หลายจะสูญ เสีย ความหนั ก แน่ นม ัน
่ คงของท่าน 18 แต่
ขอท่านทัง้ หลายจงเจริญ ขึ้น ในพระคุ ณ และในความรู ้เก ี่ย วกับ พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้
เป็นเจ้าและพระผูช
้ ว
่ ยให้รอดของเรา สง่าราศีจงมีแด่พระองค์ทัง้ ในปัจจุบันนี้ และตลอดไป
เป็นนิ ตย์ เอเมน
10

1 ยอห์น 1:1
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1 ยอห์น 2:1

ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

1 ยอห์น

คนส่วนมากเชื่อ ว่า อัครสาวกยอห์น เป็น ผู้ เข ียนจดหมายฉบั บน ี้ รวมทัง้ พวกบรรพบุ รุษ
ของคริสตจักรก็ มี ความเห็น พ้อ งกั นว ่า ยอห์น เป็น ผู้ เขียน และการใช้ ภาษาของจดหมาย
ฉบับนี้ก็เหมือนกับการใช้ภาษาในหนั งสือยอห์น จดหมายฉบับนี้อาจจะเขียนขึ้นประมาณปี
ค�ศ� 85 หรือ 90 จากเมืองเอเฟซัสซึ่งเป็นทีอ
่ าศัยของยอห์น จดหมายฉบับนเี้ น้ นถึงความ
รักของคริสเตียน ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระบิดา และการดําเนิ นในความสว่าง จด
หมายฉบับนเี้ ตือนให้เราระวังเกี่ยวกับวิญญาณเท็จ และให้เราแน่ ใจเกี่ยวกับความรอดของ
เรา จดหมายฉบั บน ี้ ขอให้เรานํา วิญญาณของคนบาปมาถึง พระเจ้า ผู้ ทรงประทานชีว ิตน ิ
รันดร์ให้ (5:13)
คําพยานส่วนตัวของยอห์นเกี่ยวกับพระคริสต์
ซึ่งเราทัง้ หลายได้ยิน ซึ่งเราได้เห็นกับตา ซึ่งเราได้พินิ
จดู และจับต้องด้วยมือของเรา เกี่ยวกับพระวาทะแห่งชีวต
ิ 2 (และชีวตน
ิ ัน
้ ได้ ปรากฏ และ
เราได้เห็นและเป็นพยาน และประกาศชีวตน
ิ ิรน
ั ดร์นั้นแก่ท่านทัง้ หลาย ชีวิตนัน
้ ได้ดํารงอยู่
กับพระบิดา และได้ปรากฏแก่เราทัง้ หลาย�
1 ซึ่งได้ ทรงเป็ นอยู่ตัง
้ แต่เริม
่ แรก

การมีสามัคคีธรรมกับพระบิดาและพระบุตรนํามาซึ่งความยินดีอน
ั เต็มเปี่ ยม
ซึ่ง เราได้ เห ็น และได้ยน
ิ นั ้น เราก็ ได้ ประกาศแก่ ท่านทัง้ หลาย เพื่อ ท่านทัง้ หลายจะได้
ร่วมสามั คค ี ธรรมกับ เรา แท้ จร ิง เราทัง้ หลายก็ รว่ มสามั คค ี ธรรมกับ พระบิดา และกับ พระ
เยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ 4 และเราเขียนข้อความเหล่านี้ ถึงท่านทัง้ หลาย เพื่อความ
ยินดีของท่านจะได้เต็มเปี่ ยม
3

บาปที่ไม่ได้สารภาพและชําระเสียก็ขัดขวางการสามัคคีธรรมกับพระเจ้า
แล ้ วน ี่ เป็น ข้อความ ที่ เรา ได้ยน
ิ จาก พระองค์ และ ประกาศ แก่ ท่าน ทัง้ หลาย คือ ว่า
พระเจ้า ทรงเป็น ความสว่าง และไม่ มี ความมื ดอย ู่ ในพระองค์ เลย 6 ถ้า เราจะว่า เราร่วม
สามัคคีธรรมกับพระองค์ และยังดําเนิ นอยูใ่ นความมืด เราก็พูดมุสา และไม่ได้ดําเนิ นชีวต
ิ
7
ตามความจริง แต่ถ้าเราดําเนิ นอยู่ในความสว่าง เหมือนอย่างพระองค์ทรงสถิตในความ
สว่าง เราก็รว่ มสามัคคีธรรมซึ่งกันและกัน และพระโลหิตของพระเยซู คริสต์พระบุตรของ
พระองค์ ก็ชําระเราทัง้ หลายให้ปราศจากบาปทัง้ สิน
้ 8 ถ้าเราทัง้ หลายจะว่าเราไม่มีบาป เรา
ก็หลอกตัวเอง และความจริงไม่ได้อยูในเราเลย
่
5

พระสัญญาเกี่ยวกับการสารภาพบาป
พระองค์ทรงสัตย์ซ่ือและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาป
ของเรา และจะทรงชําระเราให้พ้นจากการอธรรมทัง้ สิน
้ 10 ถ้าเรากล่าวว่าเราไม่ได้ทําบาป
ก็เท่ ากับว่าเราทําให้พระองค์เป็นผู้ตรัสมุสา และพระดํารัสของพระองค์ก็มิได้อยู่ในเราทัง้
หลายเลย
9 ถ้าเราสารภาพบาปของเรา

2

พระคริสต์ทรงเป็นผู้ชว
่ ยเหลือเรา
1 ลูกเล็กๆของข้าพเจ้าเอ๋ย ข้าพเจ้าเขียนข้อความเหล่านี้ ถึงท่านทัง
้ หลาย เพื่อท่านจะได้
ไม่ ทําบาป และถ้า ผู้ ใดทําบาป เราก็ มี พระองค์ ผู้ ช่วยเหลือ สถิต อยู่กับ พระบิดา คือ พระเยซู
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2 และพระองค์ทรงเป็ นผูล
้ บล้างพระอาชญาที่ตกกับเราทัง้ หลาย

คริสต์ผูทรงชอบธรรมนั
้
้น
เพราะบาปของเรา และไม่ ใช่ แต่ บาปของเราพวกเดียว แต่ บาปของมนุษย์ ทัง้ ปวงในโลก
ด้วย 3 เราจะมัน
่ ใจได้วา่ เรารู จ
้ ักพระองค์โดยข้อนี้ คือถ้าเรารักษาพระบัญญัติของพระองค์
4 คนใดที่ กล่าวว่า “ข้าพเจ้า รู จ
้ ัก พระองค์� แต่ มิได้ รักษาพระบัญญั ติ ของพระองค์ คนนั ้
นก ็ เป็น คนพู ดม ุสา และความจริง ไม่ ได้ อยู่ ในคนนั ้น เลย 5 แต่ ผู้ ใดที่ รก
ั ษาพระวจนะของ
พระองค์ ความรักของพระเจ้าก็สมบูรณ์ อยูในคนนั
่
้นอย่างแท้จริง ด้วยอาการอย่างนี้ แหละ
เราทัง้ หลายจึง รู ว
้ า่ เราอยู่ ในพระองค์ 6 ผู้ ใดกล่าวว่า ตนอยู่ ในพระองค์ ผู้ นั ้ นก ็ ควรดําเนิ น
ตามทางที่พระองค์ทรงดําเนิ นนั ้นด้วย 7 พีน้
่ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้าไม่ได้เขียนพระบัญญัติใหม่
ถึงท่านทัง้ หลาย แต่ เป็นพระบัญญัติ เก่าซึ่งท่านทัง้ หลายได้ มีอยู่ตัง้ แต่ เริม
่ แรก พระบัญญั
ติเก่านั ้นคือพระดํารัสซึ่งท่านทัง้ หลายได้ยน
ิ ตัง้ แต่เริม
่ แรกแล้ว 8 อีกนั ยหนึ่ ง ข้าพเจ้าเขียน
พระบัญญัติใหม่ถึงท่านทัง้ หลาย และข้อความนั ้นก็เป็นความจริงทัง้ ฝ่ายพระองค์และฝ่าย
ท่านทัง้ หลาย เพราะว่า ความมืด นั ้น ล่วงไปแล้ว และบัดนี้ ความสว่างแท้ ก็ ส่องอยู่ 9 ผู้ ใดที่
กล่าวว่าตนอยู่ในความสว่าง และยังเกลียดชังพี่น้องของตน ผู้นั ้ นก็ยงั อยู่ในความมืดจนถึ
งบัดนี้ 10 ผูที
้ ่รักพีน
่ ้ องของตนก็อยูในความสว่
่
าง และไม่มีโอกาสที่จะสะดุดสําหรับผูน
้ ั ้นเลย
11 แต่ผูที
้ ่เกลียดชังพีน
่ ้ องของตนก็อยูในความมื
่
ด และเดินในความมืด และไม่รูว่้ าตนกําลัง
ไปทางไหน เพราะว่า ความมืด นั ้น ได้ ทําให้ ตาของเขาบอดไปเสีย แล้ว 12 ลูก เล็กๆทัง้ หลาย
เอ๋ย ข้าพเจ้า เขียนจดหมายถึง ท่าน เพราะว่า บาปของท่านได้ รบ
ั การอภัย แล้ว เพราะเห็น
แก่พระนามของพระองค์ 13 ท่านทัง้ หลายที่เป็นบิดา ข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่าน เพราะ
ท่านทัง้ หลายได้รูจั
้ กกับพระองค์ผูทรงดํ
้
ารงอยูตั
่ ง้ แต่เริม
่ แรก ท่านทัง้ หลายที่เป็นคนหนุ่มๆ
ข้าพเจ้า เขียนจดหมายถึง ท่าน เพราะท่านทัง้ หลายได้ ชย
ั ชนะแก่ มารร้าย ท่านทัง้ หลายผู้
เป็นลูกเล็กๆ ข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่าน เพราะท่านทัง้ หลายได้รูจั
้ กกับพระบิดา 14 ท่าน
ทัง้ หลายที่ เป็นบิดา ข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่าน เพราะท่านทัง้ หลายได้ รู จั
้ กกับพระองค์
ผู้ทรงดํารงอยู่ตัง้ แต่ เริม
่ แรก ท่านทัง้ หลายที่ เป็นคนหนุ่มๆ ข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่าน
เพราะท่านทัง้ หลายมี กําลัง มาก และพระวจนะของพระเจ้า ดํารงอยู่ ในท่านทัง้ หลาย และ
ท่านได้ชย
ั ชนะแก่มารร้ายแล้ว
อย่ารักโลก
อย่า รัก โลกหรือ สิง่ ของในโลก ถ้า ผู้ ใดรัก โลก ความรัก ต่อ พระบิดาไม่ ได้ อยู่ ในผู้ นั ้น
16 เพราะว่าสารพัดซึ่งมอยู
ี ในโลก
่
คือตัณหาของเนื้ อหนั ง และตัณหาของตา และความเย่อ
หยิง่ ในชีวต
ิ ไม่ได้ เกิดจากพระบิดา แต่ เกิดจากโลก 17 และโลกกับสิง่ ยัว่ ยวนของโลกกําลัง
ผ่านพ้นไป แต่ผู้ที่ประพฤติตามพระทัยของพระเจ้าก็ดํารงอยูเป็
่ นนิ ตย์
15

คริสเตียนปลอมจะปฏิเสธความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์

18 ลูกเล็กๆทัง
้ หลายเอ๋ย

บัดนี้ เป็นวาระสุดท้ายแล้ว และตามที่ ท่านทัง้ หลายได้ยน
ิ ได้ ฟัง
มาว่า ปฏิปักษ์ ต่อพระคริสต์จะมา บัดนี้ ปฏิปักษ์ ต่อพระคริสต์ก็มีอยูมากแล้
่
ว ฉะนั ้นเราจึงรู ้
ว่าบัดนี้ เป็นวาระสุดท้ายแล้ว 19 เขาเหล่านั ้นได้ ออกไปจากพวกเรา แต่ เขาเหล่านั ้ นก็ไม่ใช่
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 ทุ
้ ก สิง่ 21 ข้าพเจ้า เขียนมายัง ท่านทัง้
หลายมิ ใช่เพราะท่านไม่ รู ความจริ
้
ง แต่ เพราะท่านทัง้ หลายรู แล้
้ ว และรู ว้ า่ คํามุสาไม่ ได้ มา
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จากความจริง เลย ใครเล่า เป็น ผู้ ที่ พู ดม ุสา ไม่ใช่ ใครอื่น แต่ เป็น ผู้ ที่ ปฏิเสธว่า พระเยซู
มิใช่ พระคริสต์ ผู้ ใดที่ ปฏิเสธพระบิดาและพระบุตร ผู้ นั ้น แหละเป็น ปฏิ ปักษ์ ต่อ พระคริสต์
23 ผู้ ใดที่ ปฏิเสธพระบุตร ผู้ นั ้ นก ็ ไม่มี พระบิดา แต่ ผู้ ใดที่ รบ
ั พระบุตร ผู้นั ้ นก็มีพระบิดาด้วย
24 เหตุฉะนั ้น จงให้ข้อความที่ ท่านได้ยน
ิ มาตัง้ แต่ต้นนั ้นดํารงอยู่กับท่านเถิด ถ้าข้อความที่
ท่านได้ยน
ิ ตัง้ แต่ ต้น นั ้น ดํา รงอยู่กั บท ่าน ท่านจะตั ้งม น
ั ่ คงอยู่ในพระบุตรและในพระบิ ดาด
้วย 25 นี่ แหละเป็น พระสัญญาซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงสัญญาไว้ แก่ เรา คือ ชี วิ ตน ิ รน
ั ดร์นั ่นเอง
26 ข้าพเจ้าเขียนข้อความนี้ ถึงท่าน เกี่ยวกับคนเหล่านั ้นทีล
27
่ ่อลวงท่าน แต่การเจิมซึ่งท่าน
ทัง้ หลายได้ รบ
ั จากพระองค์ นั้นดํารงอยู่กับท่าน และท่านไม่จําเป็นต้องให้ใครมาสอนท่าน
ทัง้ หลาย เพราะว่าการเจิมนน
ั ้ สอนท่านให้รูทุ
้ กสิง่ และเป็นความจริง ไม่ใช่ความเท็จ การเจิ
มนัน
้ ได้สอนท่านทัง้ หลายมาแล้วอย่างไร ท่านก็จงตังม
้ น
ั ่ คงอยูใ่ นพระองค์อย่างนั ้น 28 และ
บัดนี้ ลูกเล็กๆทัง้ หลายเอ๋ย จงดํารงอยูใ่ นพระองค์ เพื่อว่าเมื่อพระองค์ทรงมาปรากฏ เราทัง้
หลายจะได้มีใจกล้า และไม่มีความละอายจําเพาะพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จมา 29 ถ้าท่าน
ทัง้ หลายรู ว้ า่ พระองค์ทรงเป็นผู้ชอบธรรม ท่านก็รู ว่้ าทุกคนที่ประพฤติตามความชอบธรรม
ก็บังเกิดจากพระองค์ด้วย
22

3

ผู้เชื่อเป็นบุตรของพระเจ้า
พระบิดาทรงโปรดประทานความรัก แก่ เราทัง้ หลายเพียงไร ที่ เราจะได้ ช่อ
ื ว่า
เป็นบุตรของพระเจ้า เหตุที่โลกไม่รู จั
้ กเราทัง้ หลาย ก็เพราะเขาไม่รู จั
้ กพระองค์ 2 ท่านที่รก
ั
ทัง้ หลาย บัดนี้ เราทัง้ หลายเป็นบุตรของพระเจ้า และยังไม่ปรากฏว่าต่อไปเบื้องหน้าเราจะ
เป็นอย่างไร แต่เรารูว้ า่ เมื่อพระองค์เสด็จมาปรากฏนั ้น เราทัง้ หลายจะเป็นเหมือนพระองค์
เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์ อย่างที่ พระองค์ ทรงเป็นอยู่นั ้น 3 และทุกคนที่ มีความหวังเช่น
นี้ ในพระองค์ ก็ ย่อมชําระตนให้บริสุทธิเหมื
อนอย่างที่ พระองค์ ทรงบริสุทธิ์ 4 ผู้ ใดที่ กระทํา
์
บาปก็ละเมิดพระราชบัญญัติด้วย เพราะความบาปเป็นสิง่ ที่ ละเมิดพระราชบัญญัติ 5 ท่าน
ทัง้ หลายก็ รู อ
้ ยู่แล้วว่า พระองค์ได้ทรงปรากฏเพื่อนําบาปทัง้ หลายของเราไปเสีย และบาป
ในพระองค์ไม่มีเลย
1 จงดู เถิด

จงระวัง “มนุษย์เก่า� ที่ยังคงทําบาปอยู่
คนใดที่ อาศัย อยู่ ในพระองค์ คนนั ้น ไม่ กระทํา บาป ผู้ ใดที่ กระทํา บาป ผู้ นั ้น ยัง ไม่ ได้ เห ็
นพระองค์ และยัง ไม่ ได้ รู จั
้ ก พระองค์ 7 ลูก เล็กๆทัง้ หลายเอ๋ย อย่า ให้ใครชักจูง ท่านให้หลง
ผู้ ที่ ประพฤติ การชอบธรรมก็ เป็น ผู้ ชอบธรรม เหมือนอย่างพระองค์ ทรงเป็น ผู้ ชอบธรรม
8 ผู้ ที่ กระทํา บาปก็ มาจากพญามาร เพราะว่า พญามารได้ กระทํา บาปตัง
้ แต่ เริม
่ แรก พระ
บุตรของพระเจ้า ได้ เสด็จ มาปรากฏก็ เพราะเหตุ นี้ คือ เพื่อ ทรงทําลายกิจการของพญามาร
เสีย 9 ผูใดบั
้
งเกิดจากพระเจ้า ผูนั
้ ้นไม่กระทําบาป เพราะเมล็ดของพระองค์ดํารงอยูในผู
่
นั
้ ้น
และเขากระทํา บาปไม่ ได้ เพราะเขาบังเกิด จากพระเจ้า 10 ดังนี้ แหละจึง เห็น ได้ วา่ ผู้ ใดเป็น
บุตรของพระเจ้า และผู้ ใดเป็น ลูก ของพญามาร คือ ว่า ผู้ ใดที่ มิได้ ประพฤติ ตามความชอบ
ธรรม และไม่รก
ั พีน
่ ้ องของตน ผู้นั ้นก็มิได้มาจากพระเจ้า
6

คริสเตียนต้องรักซึ่งกันและกัน
นี่ เป็น คํา สัง่ สอนที่ ท่านทัง้ หลายได้ยน
ิ มาตัง้ แต่ เริม
่ แรก คือ ให้ เราทัง้ หลายรัก ซึ่ งก
ัน และกัน 12 อย่า เป็น เหมือ นคาอิ นที ่ มาจากมารร้ายนั ้น และได้ ฆ่า น้ องชายของตนเอง
11
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และเหตุ ใดเขาจึง ฆ่า น้ องชาย ก็ เพราะการกระทํา ของเขาชัว่ และการกระทํา ของน้ องชาย
นั ้น ชอบธรรม 13 พี่ น้ องทัง้ หลายของข้าพเจ้า เอ๋ย อย่า ประหลาดใจถ้า โลกนี้ เกล ียดชัง ท่าน
14 เราทัง
้ หลายรู ้ว่า เราได้ พ้น จากความตายไปสู่ ชี วิต แล้ว ก็ เพราะเรารัก พี่ น้ อง ผู้ ใดที่ ไม่
รัก พี่ น้องของตน ผู้ นั ้ นก ็ ยงั อยู่ ในความตาย 15 ผู้ ใดเกลียดชัง พี่ น้องของตน ผู้ นั ้ นก ็ เป็น
ฆาตกร และท่านทัง้ หลายก็ รู แล
้ ้ วว ่า ไม่มี ฆาตกรคนใดที่ มี ชี วิตน ิ รน
ั ดร์ดํารงอยู่ ในเขาเลย
16 ดังนี้ แหละเราจึง รู จ
้ ัก ความรัก ของพระเจ้า เพราะว่า พระองค์ ได้ ทรงยอมปล่อยวางชีวต
ิ
ของพระองค์ เพื่อ เราทัง้ หลาย และเราทัง้ หลายก็ ควรจะปล่อยวางชีวต
ิ ของเราเพื่อ พี่ น้ อง
17 แต่ ถ้า ผู้ ใดมี ทรัพย์ สมบัติ ในโลกนี้ และเห็น พี่ น้องของตนขัดสน และยัง ใจจืด ใจดํา ไม่
สงเคราะห์เขา ความรักของพระเจ้าจะดํารงอยู่ในผู้นั้นอย่างไรได้ 18 ลูกเล็กๆทัง้ หลายของ
ข้าพเจ้า เอ๋ย อย่า ให้ เรารักก ัน ด้วยคํา พูด และด้วยลิน
้ เท่านั ้น แต่ จงรักก ัน ด้วยการกระทํา
และด้วยความจริง
จะมีความมัน
่ ใจในการอธิษฐานได้อย่างไร
และ โดย เหตุ นี้ เรา จึง รู ้ วา่ เรา อยู่ ฝ่าย ความ จริง และ จะ ได้ ตัง้ ใจ ของ เรา ให้ แน่ว แน่
จําเพาะพระองค์ 20 เพราะถ้า ใจของเรากล่าวโทษตัว เรา พระเจ้า ทรงเป็น ใหญ่ กว่า ใจของ
เรา และพระองค์ ทรงทราบทุก สิง่ 21 ท่านที่รก
ั ทัง้ หลาย ถ้า ใจของเราไม่ ได้ กล ่าวโทษเรา
เราก็ มีความมัน
่ ใจจําเพาะพระเจ้า 22 และเราขอสิง่ ใดก็ตามเราก็ จะได้ สิ ่งนั ้นจากพระองค์
เพราะเรารักษาพระบัญญั ติ ของพระองค์ และปฏิ บั ติ สิ ่ง เหล่า นั ้น ซึ่ง เป็ นที ่ พอพระทัย ใน
สายพระเนตรของพระองค์ 23 และนี่ เป็น พระบัญญั ติ ของพระองค์ คือ ให้ เราทัง้ หลายเชื่อ
ในพระนามของพระเยซู คริสต์ พระบุตรของพระองค์ และให้ เรารัก ซึ่ งก ัน และกัน ตามที่
พระองค์ได้ทรงบัญญัติไว้แก่เราแล้ว 24 และทุกคนที่รก
ั ษาพระบัญญัติของพระองค์ก็อยูใน
่
พระองค์ และพระองค์ ทรงสถิต อยู่ ในคนนั ้น ด้วยเหตุ นี้ เราจึง รู ว
้ า่ พระองค์ ทรงสถิต อยู่ ใน
เราโดยพระวิญญาณซึ่งพระองค์ได้ทรงโปรดประทานแก่เราแล้ว
19

4
จงพิสูจน์วญ
ิ ญาณทัง้ หลาย
อย่าเชื่อวิญญาณเสียทุกๆวิญญาณ แต่จงพิสูจนว
์ ญ
ิ ญาณเหล่านั ้นว
่ามาจากพระเจ้าหรือไม่ เพราะว่ามีผู้พยากรณ์ เท็จเป็นอันมากออกเที่ยวไปในโลก 2 โดยข้อ
นี้ ท่านทัง้ หลายก็ จะรู จ
้ ัก พระวิญญาณของพระเจ้า คือ วิญญาณทัง้ ปวงที่ ยอมรับ ว่า พระ
เยซู คริสต์ ได้ เสด็จ มา เป็น มนุษย์ วิญญาณ นั ้ นก ็ มา จาก พระเจ้า 3 และ วิญญาณ ทัง้ ปวง
ที่ ไม่ ยอมรับ ว่า พระเยซู คริสต์ ได้ เสด็จ มาเป็น มนุษย์ วิญญาณนั ้ นก ็ ไม่ ได้ มาจากพระเจ้า
วิญญาณนั ้นแหละเป็นปฏิปักษ์ ต่อพระคริสต์ ซึ่งท่านทัง้ หลายได้ยินว่าจะมา และบัดนี้ ก็อยู่
ในโลกแล้ว 4 ลูก เล็กๆทัง้ หลายเอ๋ย ท่านเป็น ฝ่ายพระเจ้า และได้ ชนะเขาเหล่า นั ้น เพราะ
ว่าพระองค์ผู้สถิตอยู่ในท่านทัง้ หลายเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที ่อยู่ในโลก 5 เขาเหล่านั ้นเป็นฝ่าย
โลก เหตุ ฉะนั ้น เขาจึง พูด ตามโลก และโลกก็ ฟัง เขา 6 เราทัง้ หลายเป็น ฝ่ายพระเจ้า ผู้ ที่ รู ้
จักพระเจ้าก็ ฟังเรา และผู้ที่ ไม่ได้ อยู่ฝ่ายพระเจ้าก็ ไม่ฟังเรา ดังนี้ แหละเราทัง้ หลายจึงรู จ
้ ัก
วิญญาณแห่งความจริงและวิญญาณแห่งความเท็จ
1 ท่านที่รก
ั ทัง้ หลาย

พระเจ้าทรงเป็นความรัก
ขอให้เรารักซึ่งกันและกัน เพราะว่าความรักมาจากพระเจ้า และทุก
คนที่รกก
ั บ
็ ังเกิดจากพระเจ้า และรู จ
้ ักพระเจ้า 8 ผูที
้ ่ไม่รักกไม่
็ รูจั
้ กพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้า
7 ท่านที่รก
ั ทัง้ หลาย
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ทรงเป็น ความรัก โดยข้อ นี้ ความรัก ของพระเจ้า ที่ มีต ่อ เราทัง้ หลายก็เป็ นที ่ ประจักษ์ แล้ว
เพราะว่า พระเจ้า ทรงใช้ พระบุตรองค์ เดียวของพระองค์ ที่ บังเกิด มาให้ เสด็จ เข้า มาในโลก
เพื่อ เราทัง้ หลายจะได้ ดํารงชีวต
ิ โดยพระบุตรนั ้น 10 ในข้อ นี้ แหละเป็น ความรัก มิใช่ ที่ เรา
รัก พระเจ้า แต่ ที่ พระองค์ ทรงรัก เรา และทรงใช้พระบุตรของพระองค์ ให้เป็น ผู้ ลบล้างพระ
อาชญาที่ตกกับเราทัง้ หลาย เพราะบาปของเรา 11 ท่านที่รก
ั ทัง้ หลาย ถ้าพระเจ้าทรงรักเรา
ทัง้ หลายเช่น นี้ เราก็ ควรจะรัก ซึ่ งก ัน และกัน ด้วย 12 ไม่มี ผู้ ใดเคยเห็น พระเจ้า ไม่ วา่ เวลา
ใด ถ้า เราทัง้ หลายรัก ซึ่ งก ัน และกัน พระเจ้า ก็ ทรงสถิต อยู่ ในเราทัง้ หลาย และความรัก
ของพระองค์ ก็ สมบูรณ์ อยู่ ในเรา 13 ดังนี้ แหละเราทัง้ หลายจึง รู ้ว่า เราอยู่ ในพระองค์ และ
พระองค์ทรงสถิตอยู่ในเรา เพราะพระองค์ได้ทรงโปรดประทานพระวิญญาณของพระองค์
แก่ เรา 14 และเราทัง้ หลายได้ เห ็น และเป็น พยานว่า พระบิดาได้ ทรงใช้ พระบุตรให้ เสด็จ
มาเป็น พระผู้ ชว
่ ยให้รอดของโลก 15 ผู้ ใดยอมรับ ว่า พระเยซู ทรงเป็น พระบุตรของพระเจ้า
พระเจ้า ก็ ทรงสถิต อยู่ ในคนนั ้น และคนนั ้น อยู่ ในพระเจ้า 16 เราทัง้ หลายจึง รู ้และเชื่อ ใน
ความรัก ที่ พระเจ้า ทรงมี ต่อ เรา พระเจ้า ทรงเป็น ความรัก และผู้ ใดที่ อยู่ ในความรักก ็ อยู่
ในพระเจ้า และพระเจ้าก็ ทรงสถิต อยู่ในผู้นั ้น 17 ในข้อนี้ แหละความรักของเราจึงสมบู รณ
์ เพื่อ เราทัง้ หลายจะได้ มี ความกล้า ในวัน พิพากษา เพราะว่า พระองค์ ทรงเป็น อย่างไร เรา
ทัง้ หลายก็ เป็นอย่างนั ้นในโลกนี้ 18 ในความรักนั ้นไม่ มี ความกลัว แต่ ความรักที่ สมบูรณ์ นั ้
นก็ได้ ขจัดความกลัวเสีย ด้วยว่าความกลัวทําให้ทุกข์ทรมาน และผู้ที่ มีความกลั วก็ยงั ไม่มี
ความรัก ที่ สมบูรณ์ 19 เราทัง้ หลายรัก พระองค์ ก็ เพราะพระองค์ ทรงรัก เราก่อน 20 ถ้า ผู้ ใด
ว่า “ข้าพเจ้ารักพระเจ้า� และยังเกลียดชังพีน
่ ้ องของตน ผูนั
้ ้นกเ็ ป็นคนพูดมุสา เพราะว่าผู้
ที่ไม่รักพี่น้องของตนที่แลเห็นแล้ว เขาจะรักพระเจ้าที่ไม่เคยเห็นอย่างไรได้ 21 พระบัญญัติ
นี้ เราทัง้ หลายก็ได้มาจากพระองค์ คือว่าให้คนที่รก
ั พระเจ้านั ้นรักพี่น้องของตนด้วย
9

5
ผู้ที่บังเกิดจากพระเจ้าก็มีชัยชนะแก่โลก
1 ผู้ ใด เชื่อ ว่า พระ เยซู ทรง เป็ น พระ คริสต์ ผู้ นั ้ นก ็ บังเกิด จาก พระเจ้า และ ทุก คน ที่รก
ั
พระองค์ผู้ทรงให้กําเนิ ดนั ้นกร็ ก
ั คนที่บังเกิดจากพระองค์ด้วย 2 เมื่อเราทัง้ หลายรักพระเจ้า
และได้ รก
ั ษาพระบัญญัติ ของพระองค์ เราจึงรู ว้ า่ เรารักคนทัง้ หลายที่ เป็นบุตรของพระเจ้า
3 เพราะนี่ แหละเป็ น ความรัก ต่อ พระเจ้า คือ ที่ เราทัง
้ หลายรักษาพระบัญญั ติ ของพระองค์
และพระบัญญั ติ ของพระองค์ นั้น ไม่ เป็ นที ่ หนั กใจ 4 ด้วยว่า ผู้ ใดที่ บังเกิด จากพระเจ้า ก็ มี
ชัยชนะต่อ โลก และนี่ แหละเป็น ชัยชนะซึ่ง ได้ มี ชัย ต่อ โลก คือ ความเชื่อ ของเราทัง้ หลายนี่
เอง 5 ใครเล่าชนะโลก เว้นไว้แต่ ผู้ที่ เชื่อว่าพระเยซู ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า 6 นี่ แหละ
คือ ผู้ ที่ ได้ เสด็จ มา ด้วย นํ้า และ พระ โลหิต คือ พระ เยซู คริสต์ ไม่ใช่ ด้วย นํ้า อย่าง เดียว แต่
ด้วยนํ้าและพระโลหิต และพระวิญญาณทรงเป็นพยานเพราะพระวิญญาณทรงเป็นความ
จริง 7 เพราะมี พยานอยู่สามพยานในสวรรค์ คือ พระบิดา พระวาทะ และพระวิญญาณบริ
สุทธิ์ และพยานทัง้ สามนี้ เป็นองค์เดียวกัน 8 มีพยานอยู่สามพยานในแผ่นดินโลก คือพระ
วิญญาณ นํ้า และพระโลหิต และพยานทัง้ สามนี้ สอดคล้องกัน 9 ถ้า เรายัง รับ พยานหลัก
ฐานของมนุษย์ พยานหลัก ฐานของพระเจ้า ก็ ยิง่ ใหญ่ กว่า เพราะนี่ คือ พยานหลัก ฐานของ
พระเจ้า ซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงเป็น พยานถึง พระบุตรของพระองค์ 10 ผู้ ที่ เชื่อ ในพระบุตรของ
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พระเจ้า ก็ มี พยานอยู่ ในตัว เอง ผู้ ที่ ไม่ เชื่อ พระเจ้า ก็ ได้ กระทํา ให้ พระองค์ เป็น ผู้ ตรั สม ุสา
เพราะเขามิได้เชื่อพยานหลักฐานที่พระเจ้าได้ทรงเป็นพยานถึงพระบุตรของพระองค์
ผู้ที่เชื่อก็มีชีวิตนิรน
ั ดร์
และพยานหลัก ฐานนั ้ นก ็ คือ ว่า พระเจ้า ได้ ทรงโปรดประทานชี วิ ตน ิ รน
ั ดร์แก่ เราทัง้
หลาย และ ชี วิ ตน ี้ มี อยู่ ใน พระ บุตร ของ พระองค์ 12 ผู้ ที่ มี พระ บุตร ก็ มี ชีวต
ิ ผู้ ที่ ไม่มี พระ
บุตรของพระเจ้า ก็ ไม่มี ชีวต
ิ 13 ข้อความเหล่า นี้ ข้าพเจ้า ได้ เข ีย นมาถึง ท่านทัง้ หลายที่ เชื่อ
ในพระนามของพระบุตรของพระเจ้า เพื่อ ท่านทัง้ หลายจะได้ รู ว่
้ า ท่านมี ชี วิตน ิ รน
ั ดร์ และ
เพื่อ ท่านจะได้ เชื่อ ในพระนามของพระบุตรของพระเจ้า 14 และนี่ คือ ความมัน
่ ใจที่ เรามี ต่อ
พระองค์ คือ ถ้า เราทูล ขอสิง่ ใดตามพระประสงค์ ของพระองค์ พระองค์ ก็ ทรงโปรดฟัง เรา
15 และถ้า เรารู ว่
้ า พระองค์ ทรงโปรดฟัง เรา เมื่อ เราทูล ขอสิง่ ใดๆ เราก็ รู ว่
้ า เราได้ รบ
ั ตามที่
เราทูลขอจากพระองค์นั ้น 16 ถ้าผูใ้ ดเห็นพีน
่ ้ องของตนกระทําบาปอย่างหนึ่ งอย่างใดที่ไม่นํา
ไปสู่ ความตาย ผู้ นั ้น จงทูล ขอ และพระองค์ ก็ จะทรงประทานชีวต
ิ แก่ ผู้ นั ้ นที ่ ได้ กระทํา บาป
ซึ่งไม่ได้นําไปสู่ความตาย บาปที่นําไปสู่ความตายก็มี ข้าพเจ้ามิได้ว่าให้เขาอธิษฐานสําหรับ
บาปอย่างนั ้น 17 การอธรรมทุกอย่างเป็นบาป แต่บาปที่ไม่ได้นําไปสู่ความตายก็มี 18 เราทัง้
หลายรู ว่
้ า คนใดที่บังเกิดจากพระเจ้าก็ไม่กระทําบาป แต่ว่าคนที่บังเกิดจากพระเจ้าก็ระวัง
รักษาตัว และมารร้ายนั ้น ไม่ แตะต้องเขาเลย 19 เราทัง้ หลายรู ว้ า่ เราเป็น ของพระเจ้า และ
ชาวโลกทัง้ สิน
้ า่ พระบุตรของพระเจ้า
้ ตกอยู่ ใต้ อํานาจของความชัว่ 20 และเราทัง้ หลายรู ว
เสด็จมาแล้ว และได้ทรงประทานความเข้าใจแก่เรา เพื่อให้เรารู จ
้ ักพระองค์ผูเที
้ ่ยงแท้ และ
เราทัง้ หลายอยู่ ในพระองค์ ผู้ เที่ยงแท้ นั ้น คือ อยู่ ในพระเยซู คริสต์ พระบุตรของพระองค์ นี่
แหละเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ และเป็นชีวตน
ิ ิ รน
ั ดร์ 21 ลูกเล็กๆทัง้ หลายเอ๋ย จงระวังรักษาตัว
ไว้ให้พ้นจากรู ปเคารพ เอเมน
11
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จดหมายฉบั บน ี้ เป็น จดหมายส่วนตัว สัน
้ ๆจากอัครสาวกยอห์น ไปถึง “ท่านสุภาพสตรี
ที่ ทรงเลือกสรรไว้� ฉบั บท ี่ สองนี้ เข ีย นขึ้น เพื่อ ให้ เรารู ้วา่ เราควรจะประพฤติ อย่างไรต่อ ผู้
ที่ สอนเทียมเท็จ และมี คํา เตือนพิเศษว่า ผู้ ที่ ไม่ เชื่อ คํา สอนในพระคัมภีร เก
์ ี่ย วกับ พระเยซู
คริสต์ก็ยังไม่ได้ความรอด และคนเหล่านั ้นไม่ควรได้รบ
ั การต้อนรับอย่างคริสเตียน
ความจริงควบคู่กับความรัก
เรียน มาย ัง ท่านสุภาพสตรีที่ ทรงเลือกสรรไว้ และบรรดาบุตรของ
เธอ ผู้ซึ่งข้าพเจ้ารักเนื่ องด้วยความจริงนั ้น และมิใช่แต่ ข้าพเจ้าเท่านั ้น แต่คนทัง้ ปวงที่ ได้
รู จั
้ ก ความจริงก ็ร กด
ั ้วย 2 เพราะเห็น แก่ ความจริง ที่ อยู่ ในเราทัง้ หลาย และซึ่ง จะดํารงอยู่
กับ เราเป็น นิ ตย์ 3 ขอพระกรุ ณาธิ คุณ พระเมตตาคุ ณ และสันติสุข จากพระเจ้า พระบิดา
และจากพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรแห่งพระบิดา สถิตอยูก
่ ับท่านทัง้ หลายในความจริงและ
ในความรัก 4 ข้าพเจ้า ชื่นชมยินดี เป็น อย่างยิง่ ที่ ได้ เห ็ นบุตรของท่านดําเนิ น ตามความจริง
ตามที่เราได้รบ
ั พระบัญญัติจากพระบิดา 5 และท่านสุภาพสตรี บัดนี้ ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่าน
มิใช่ เสมือนหนึ่ ง ว่า ข้าพเจ้า เขียนพระบัญญั ติ ใหม่ ให้ แก่ ท่าน แต่ เป็น พระบัญญั ติ ที่ เราได้ มี
มาแล้วตัง้ แต่เริม
่ แรก นั ่นก็คือให้เราทัง้ หลายรักซึ่งกันและกัน 6 และความรักนั ้นก็คือ การ
ที่ เราทัง้ หลายดําเนิ น ตามพระบัญญั ติ ของพระองค์ นี่ เป็น พระบัญญั ติ นั ้น ซึ่ง ท่านทัง้ หลาย
ได้ยน
ิ ได้ฟังมาตัง้ แต่เริม
่ แรก เพื่อท่านทัง้ หลายจะดําเนิ นตาม
1 ข้าพเจ้า ผู้ ปกครอง

อย่าร่วมสามัคคีธรรมกับผู้ที่ไม่ได้อยูในพระโอวาท
่
เพราะว่า มี ผู้ ล่อ ลวงเป็ นอ ัน มากออกเที่ยวไปในโลก คือ คนที่ ไม่ รับ ว่า พระเยซู คริสต์
ได้ เสด็จ มาเป็น มนุษย์ คนนั ้น แหละเป็น ผู้ ล่อลวงและเป็น ปฏิ ปักษ์ ต่อ พระคริสต์ 8 ท่านทัง้
หลายจงระวังตัวให้ดี เพื่อเราจะได้ไม่สูญเสียสิง่ ที่เราได้กระทํามาแล้ว แต่จะได้รบ
ั บําเหน็ จ
เต็ มท ี่ 9 ผู้ ใดละเมิด และไม่ อยู่ ในพระโอวาทของพระคริสต์ ผู้ นั ้ นก ็ ไม่มี พระเจ้า ผู้ ใดอยู่ ใน
พระโอวาทของพระคริสต์ ผู้นั ้นก็มีทัง้ พระบิดาและพระบุตร 10 ถ้าผู้ใดมาหาท่านและไม่นํา
พระโอวาทนี้ มาด้วย อย่ารับเขาไว้ในเรือน และอย่าขอพรให้เขาเลย 11 เพราะว่าผู้ที่ ขอพร
ให้เขา ก็เข้าส่วนในการกระทําชัว่ ของเขานั ้น 12 ข้าพเจ้ายังมข
ี ้อความอีกหลายข้อที่จะเขียน
มาถึง ท่าน แต่ ก็ ไม่ อยากจะเขียนด้วยกระดาษและนํ้า หมึก ข้าพเจ้า หวังใจว่า จะมาหาท่าน
และสนทนากัน ต่อ หน้า เพื่อ ความปี ติ ยินดี ของเราจะได้ เต็ม เปี่ ยม 13 บรรดาบุตรของน้ อง
สาวของท่านที่ได้ทรงเลือกสรรไว้ ฝากความระลึกถึงมายังท่าน เอเมน
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ฉบั บท ี่ สามนี้ เข ียนโดยอัครสาวกยอห์น ไปถึง กายอัส ซึ่ งม ี ช่อ
ื เสียงดี ในการต้อนรับ แขก
พวกบรรพบุ รุษ ของคริสตจักรได้ เป็น พยานว่า ผู้ ที่ เข ียนฉบั บท ี่ 2 และ 3 นี้ เป็ นอ ัค รสาวก
ยอห์น อาจารย์ เอซู เบียสเข้าใจว่ายอห์นได้ เขียนฉบับที่ 2 และ 3 หลังจากที่ ท่านได้ รบ
ั การ
ปล่อยจากเกาะปัทมอส ซึ่งหลังจากที่ท่านได้เขียนหนั งสือวิวรณ์ แล้ว
ฉบั บน ี้ ได้ ยกย่องกายอัส สําหรับ การประพฤติ แบบคริสเตียนของเขาได้ เตือนเขาถึง เรือ
่
งดิโอเตรเฟส (ซึ่งเป็นผู้สอนผิดและผู้ล่อลวงคนอื่น� และได้ยกย่องผู้ชายคนหนึ่ งชื่อเดเม
ตริอส
ั
จดหมายถึงกายอัสผู้เป็นที่รัก
เรียน กายอัสที่ รัก ผู้ซึ่งข้าพเจ้ารักเนื่ องด้วยความจริงนั ้น 2 ท่านที่
รัก ข้าพเจ้า ปรารถนามากกว่า ทุก สิง่ ที่ จะให้ ท่านจําเริญ ขึ้น และมี สุขภาพดี เหมือนอย่างที่
จิ ตวิญญาณของท่านจําเริญอยู่นั ้น 3 เพราะว่าข้าพเจ้าชื่นชมยินดี เป็นอย่างยิง่ เมื่อพวกพี่
น้ องได้ มา และเป็น พยานถึง ความจริง ที่ อยู่ ในตั วท ่าน ตามที่ ท่านได้ ดําเนิ น ตามความจริง
นั ้น 4 ไม่มี สิ ่ง ใดที่ จะทําให้ ข้าพเจ้า ยินดี ยงิ่ กว่า นี้ คือ ที่ ได้ ยิ นว ่า บุ ตรทัง้ หลายของข้าพเจ้า
ดําเนิ นตามความจริง
1 ข้าพเจ้า ผู้ ปกครอง

การต้อนรับและช่วยเหลือผู้รับใช้ของพระเจ้า
เมื่อท่านกระทําสิง่ ใดแก่ พี่น้ องและแก่ คนแปลกถิน
่ ท่านก็ กระทําอย่างสัตย์
ซื่อ 6 เขาเหล่า นั ้น ได้ เป็น พยานต่อ หน้า คริสตจักรถึง ความรัก ของท่าน ถ้า ท่านจะช่วยจัด
ส่ง เขาเหล่า นั ้น ในการเดิน ทางของเขา ตามที่ สมควรตามแบบอย่างของพระเจ้า ท่านก็ จะ
กระทําดี 7 เขาเหล่านั ้นได้ออกไปเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์ และไม่ได้รับสิง่ ใดจาก
พวกต่างชาติเลย 8 ฉะนั ้นเราควรต้อนรับคนอย่างนั ้น เพื่อเราจะได้เป็นผู้รว่ มงานกับความ
จริง
5 ท่านที่ รัก

คําเตือนต่อดิโอเตรเฟส

9 ข้าพเจ้าได้เขียนถึงคริสตจักร แต่ดิโอเตรเฟส ผูอยากจะเป็
้
นใหญ่เป็นโตท่ามกลางพวก

เขาหาได้ รบ
ั รองเราไว้ไม่ 10 เหตุ ฉะนั ้น ถ้า ข้าพเจ้า มา ข้าพเจ้า จะจดจํา การกระทํา ทัง้ หลาย
ของเขา คือที่เขาพรํา่ กล่าวใส่ความเราด้วยถ้อยคําประสงค์ร้าย และเท่านั ้นกย
็ งั ไม่สาแก่ใจ
เขาเองไม่ยอมรับรองพีน
่ ้ องเหล่านั ้น และหนําซํ้ายังกดก
ี ันคนที่ใคร่จะรับรองเขา และไล่เขา
ออกจากคริสตจักรไปเสีย 11 ท่านที่รัก อย่าเอาเยีย
่ งสิง่ ที่ชัว่ แต่จงเอาอย่างสิง่ ที่ดี ผู้ที่ทําดี
ก็มาจากพระเจ้า ผู้ที่ทําชัวก
่ ็ไม่เห็นพระเจ้า
คําสรรเสริญสําหรับเดเมตริอส
ั

12 เดเมตริอส
ั ได้รบ
ั การชื่นชมจากคนทัง้ ปวง

และความจริงเองก็เป็นพยานอยู่ในตัวของ
มัน เองอยู่ แล้ว ใช่ แล้ว เราเองก็ เป็น พยานด้วย และท่านก็ รู ว่
้ า คํา พยานของเราเป็น ความ
จริง 13 ข้าพเจ้ามีหลายเรือ
่ งที่จะเขียน แต่ไม่อยากจะเขียนถึงท่านด้วยนํ้าหมึกและปากกา
14 แต่ ข้าพเจ้าหวังใจว่าจะได้ พบท่านในเร็วๆนี้ และจะได้ พู ดกันต่อหน้า ขอสันติสุขจงมีแก่
ท่าน บรรดาสหายของเราฝากคําคํานั บมายังท่าน ขอฝากความระลึกถึงมายังบรรดาสหาย
แต่ละคนตามชื่อของเขานั ้น
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ยูดาส

ผู้ เข ียนจดหมายฉบั บน ี้ คือ ยู ดาสซึ่ง เป็น น้ องชายของยากอบ ท่านทัง้ สองเป็น น้ องชาย
ของพระเยซู เจ้า คือ เป็น บุตรชายของโยเซฟและมารีย์ แต่ ท่านทัง้ สองได้ ถ่อมใจลงและ
เรียกตัวเองว่า “ผู้รบ
ั ใช้ (ทาส) ของพระเยซูคริสต์�
ยู ดา ส ได้ เตือน พวก คริสเตียน เกี่ยว กับ ผู้ สอน เทียม เท็จ เหมือน กับ จด หมาย ฉบั บท ี่ 2
ของเปโตรและขอให้ ผู้ อา่ น “ต่อสู้ อย่างจริงจัง เพื่อ ความเชื่อ� โดยเตือนเขาว่า หลัง จาก
ที่ พระเจ้า ทรง ช่วย พวก อิสราเอล ให้ พ้น จาก การ เป็น ทาส ใน ประเทศ อียป
ิ ต์ พระองค์ ได้
ทรงทําลายทุก คนในพวกเขาที่ ไม่ เชื่อ พระองค์ ได้ ทรงรักษาคนบาปไว้ จนกว่า จะถึง เวลา
พิพากษา พระองค์ ได้ ทรง ทํา ลาย เมือง โส โดม และ เมือง โก โม ราห์ และ พระองค์ จะ ทรง
พิพากษาคนที่ กล ่า วก้าวร้าวและ “คนเพ้อ ฝัน แต่ เรือ
่ งสกปรกโสโครกเหล่า นี้ ได้ กระทํา ให้
เนื้ อ หนั ง เป็น มลทิน� ยู ดาสได้ ใช้ คํา พยากรณ์ ของเอโนคเกี่ยวกับ การครอบครองของพระ
คริสต์ (ในยุค 1000 ปี) และการพิพากษาของพระองค์ในเวลานั ้น
คํานํา
ยู ดาส ผู้รบ
ั ใช้ ของพระเยซู คริสต์ และเป็น น้ องชายของยากอบ เรียน คนทัง้ หลายที่
ทรงชําระตัง้ ไว้ให้บริสุทธิโดยพระเจ้
าพระบิดา และที่ทรงคุ้มครองรักษาไว้ในพระเยซูคริสต์
์
และที่ ทรงเรียกไว้แล้ว 2 ขอพระเมตตาคุ ณ สันติสุข และความรักจงเพิม
่ ทวียงิ่ ขึ้นแก่ ท่าน
ทัง้ หลายเถิด
1

คําเตือนให้คริสเตียนต่อสู้อย่างจริงจังเพื่อความเชื่อ
ท่านที่รก
ั ทัง้ หลาย เมื่อ ข้าพเจ้า พากเพียรเขียนถึง ท่านทัง้ หลายในเรือ
่ งเกี่ยวกับ ความ
รอดสําหรับ คนทัว่ ไปนั ้น ข้าพเจ้า ก็ เห ็ นว ่า ข้าพเจ้า จําเป็น ต้องเขียนเตือนสติ ท่านให้ ต่อสู้
อย่างจริงจัง เพื่อ ความเชื่อ ซึ่ง ครัง้ หนึ่ ง ได้ ทรงโปรดมอบไว้ แก่ว ิ สุทธิ ชนแล้ว 4 เพราะว่า มี
บางคนได้ เล็ดลอดเข้า มาอย่างไม่ รู ต
้ ัว ซึ่ง เป็น ผู้ ที่ ถู กเล็ง ไว้ ล่วงหน้า มานานแล้ วว ่า จะได้
รับ การพิพากษาลงโทษอย่างนี้ เป็น คนอธรรม ที่ ได้ บิ ดเบือนพระคุณ ของพระเจ้า ของเรา
ไปเป็นการกระทํา ความชัว่ ช้า ลามก และได้ ปฏิเสธพระเจ้า คือ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า แต่ เพียง
พระองค์เดียว และพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
3

ตัวอย่างของความชัว่ ร้ายที่ต้องรับการพิพากษาลงโทษ
ถึง แม้ ว่า ท่านเคยรู ้เรือ
่ งเหล่า นี้ มาแล้ วก ็ ตาม ข้าพเจ้า ก็ ยงั ปรารถนาให้ ท่านทัง้ หลาย
ระลึกว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดช่วยให้พลไพร่นั้นรอดจากแผ่นดินอียป
ิ ต์แล้ว ภาย
หลัง พระองค์ ได้ ทรงทําลายคนเหล่านั ้ นที ่ ไม่ เชื่อ พระองค์ เสีย 6 และเหล่า ทูต สวรรค์ ที่ ไม่
ได้ รักษาเทวสภาพของตน แต่ ได้ ละทิง้ ถิน
่ ฐานของตนนั ้น พระองค์ ก็ได้ ทรงจองจํา ไว้ด้วย
โซ่ ตรวนอัน เป็น นิ รัน ดร์ ขัง ไว้ในที่ มืด จนกว่า จะถึง การพิพากษาในวัน สําคัญ ยิง่ นั ้น 7 เช่น
เดียวกับ เมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์และเมืองที่ อยู่ รอบๆนั ้น ที่ ได้ หลงตัว ไปกับ การผิด
ประเวณี และมัวเมาในกามวิตถาร ก็ได้ ทรงบัญญั ติ ไว้เป็น ตัวอย่างของการที่ จะต้องได้ รบ
ั
พระอาชญาในไฟนิ รน
ั ดร์
5

ผู้สอนเทียมเท็จ
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ยูดาส 25

8 เช่นเดียวกัน

คนเพ้อฝันแต่เรือ
่ งสกปรกโสโครกเหล่านี้ ได้กระทําให้เนื้ อหนั งเป็นมลทิน
ดู หมิน
่ ผู้ มี อาํ นาจ และพูดจาให้ รา้ ยต่อ ผู้ มี บรรดาศักดิ์ 9 ฝ่ายอัครเทวทู ตาธิ บด ี มี คาเอล
ครัน
้ เมื่อท่านโต้เถียงกับพญามารเรือ
่ งศพของโมเสส ท่านเองก็ยงั ไม่บังอาจตัง้ ข้อกล่าวหา
อย่างเย้ยหยันต่อมารเลย ได้ แต่ เพียงกล่าวว่า “ขอให้องค์ พระผู้เป็นเจ้าทรงห้ามเจ้าเถิด�
10 แต่ ว่า คนเหล่า นี้ พู ดให้รา
้ ยถึง สิง่ ที่ เขาเองไม่ รู จ
้ ัก แต่ ได้ กระทํา ตามสิง่ ที่ ตนเองรู จ
้ ัก ตาม
สัญชาตญาณ เหมือนสัตว์เดียรัจฉานที่ไม่มีความคิด เขาได้กระทําให้ตนเองเสื่อมทรามไป
ด้วยการนั ้น 11 วิบัติ จงมี แก่ เขา เพราะเขาได้ ดําเนิ น ในทางของคาอิน และได้ วงิ่ พล่านไป
ตามความผิดพลาดของบาลาอัมเพราะเห็นแก่สินจ้าง และได้พินาศไปในการกบฏอย่างโค
ราห์ 12 คนเหล่านี้ เป็นรอยด่างในการประชุมเลี้ยงผูกรักของท่านทัง้ หลาย ขณะเขาร่วมการ
เลี้ยงกั บท ่าน เขาเลี้ยงแต่ ตนเองโดยไม่ เกรงกลัว เลย เขาเป็น เมฆที่ ปราศจากนํ้า ที่ ถู กพัด
ลอยไปตามลม เป็นต้น ไม้ ที่ ผลของมัน เหีย
่ วแห้ง ไปจึง ไม่ มี ผลอยู่ เลย และตายมาสองหน
แล้ว เพราะถูกถอนออกทัง้ ราก 13 เป็นคลื่นทีบ
่ ้าคลัง่ ในมหาสมุทร ที่ซัดฟองของความบัดสี
ของตนเองขึ้นมา เขาเป็นดาวที่ลอยลับไป เป็นผู้ที่ตกอยู่ในความมืดทึบตลอดกาล 14 เอโน
คคนที่เจ็ดนั บแต่อาดัมได้พยากรณ์ ถึงคนเหล่านี้ ด้วยว่า “ดูเถิด องค์พระผู้เป็นเจ้าได้เสด็จ
มาพร้อมกับพวกวิสุทธิชนของพระองค์หลายหมื่น 15 เพื่อทรงพิพากษาปรับโทษคนทัง้ ปวง
และทรงกระทําให้ทุรชนทัง้ ปวงรู ส
้ ึกตัวถึงการอธรรมที่เขาได้กระทําด้วยใจชัว่ และรู ส
้ ึกตัว
16
ถึงการหยาบช้าทัง้ หมดที่ทุรชนคนบาปเหล่านั ้นได้กล่าวร้ายต่อพระองค์� คนเหล่านี้ มัก
เป็น คนบ่น เป็น คนโพนทะนา เป็น คนดําเนิ น ตามตัณหาอัน ชัว่ ของตัว และปากเขากล่าว
คํา โอ้อวดต่างๆ เป็น คนยกยอผู้ อ่น
ื เพื่อ หวัง ประโยชน์ ของตน 17 แต่ ว่า ท่านที่รก
ั ทัง้ หลาย
ท่านจงระลึกถึงคําพยากรณ์ เมื่อก่อนของเหล่าอัครสาวกของพระเยซูคริสต์ องค์พระผูเ้ ป็น
เจ้าของเราที่ได้กล่าวไว้ 18 คือว่า พวกอัครสาวกนั ้นได้บอกท่านทัง้ หลายว่า “ในสมัยสุดท้าย
จะมีคนเยาะเย้ยบังเกิดขึ้น เขาเป็นคนที่ดําเนิ นตามตัณหาอันชัว่ ของตัว� 19 คนเหล่านี้ คือ
คนที่แยกตัวออกมาและประพฤติตัวตามโลกียวิสัย และปราศจากพระวิญญาณ
ทรงบัญชาให้อธิษฐานและเป็นพยาน
จงก่อสร้างตัวของท่านขึ้นบนความเชื่ออันบริสุทธิ์ยงิ่ ของ
ท่าน โดยการอธิษฐานด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 21 จงรักษาตัว ไว้ในความรัก ของพระเจ้า
คอยพระกรุ ณาของพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเราจนถึง ชี วิตน ิ รน
ั ดร์ 22 และจง
23
แสดงความเมตตาต่อ บางคน โดยรู ความต่
้
างกัน และจงช่วยคนอื่นๆให้รอดโดยความ
กลัว ด้วยการฉุ ด เขาออกมาจากไฟ จงเกลียดชัง แม้ แต่ เสื้อผ้า ที่ เปรอะเปื้ อนด้วยเนื้ อ หนั ง
เถิด 24 บัดนี้ แด่ พระองค์ ผู้ ทรงสามารถคุ้มครองรักษาท่านมิ ให้ ล้ม ลง และทรงนํา ท่านให้
ตัง้ อยู่จําเพาะสง่าราศี ของพระองค์โดยปราศจากตําหนิ และมีความร่าเริงยินดีอย่างเหลือ
ล้น 25 สง่า ราศี พระอานุภาพ การครอบครอง และศักดานุภาพจงมี แด่ พระเจ้า ผู้ทรงพระ
ปัญญาแต่เพียงพระองค์เดียว พระผูช
้ ว
่ ยให้รอดของเรา ทัง้ ปัจจุบันกาล และในกาลต่อๆไป
เป็นนิ ตย์ เอเมน
20 แต่ท่านทัง
้ หลายผู้เป็ นที่รัก
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ประวัติความเป็นมาของ

หนังสือวิวรณ์

หน ังสือเล่ มน ี้ เป็น เล่ม เดียวในพระคัมภีร ซ
์ ่ึง เริม
่ ต้น และลงท้ายว่า ผู้ ที่ อ่านและประพฤติ
ตามคําสัง่ สอนที่เขียนไว้ในหนั งสือเล่มนี้จะได้รบ
ั พระพร
อัครสาวกยอห์น เป็น ผู้ เข ียนหนั งสือ เล่ มน ี้ (1:4) ในปี ค�ศ� 95 ขณะที่ ท่านถูก เนรเทศ
ไปอยู่ ที่ เกาะปัทมอส (1:9) “วิวรณ์ ของพระเยซู คริสต์ � นี้ ได้ เข ียนไปถึง คริสตจักรทัง้ 7
แห่ ง โดย ผู้นํา ของ แต่ละ แห่ง (ทูต) เพื่อ จะ เข้าใจ หนั งสือ วิวรณ์ ได้ อย่าง ละเอียด เรา ควร
อ่านหนั งสือ ดา เนี ย ล ก่อน เพราะ ว่า คํา พยากรณ์ ใน หนั งสือ ดา เนี ย ล เป็น พื้น ฐาน สําหรับ
คํา พยากรณ์ ในหนั งสือ วิวรณ์ คํา สัง่ สอนสําหรับ คริสตจักรทัง้ 7 นั ้ นก ็ เป็น สําหรับ สมัย นั ้น
(1:11) แต่คําพยากรณ์ ส่วนมากก็เป็นสําหรับอนาคต “เหตุการณ์ ซึ่งจะเกิดขึ้นในภายหน้า�
(1:19) คํา สัง่ สอนสําหรับ คริสตจักรทัง้ 7 นั ้น ซึ่ง อยู่ ในบทที่ 2 และ 3 ก็ เป็น สําหรับ คริสต
จักรในเวลานั ้น เอง คือ คริสตจักรทัง้ 7 นั ้น ไม่ ได้ เปรียบเทียบกับ เวลา 7 สม ัย ของคริสต
จักรซึ่ง จะต้องสําเร็จ ก่อนการเสด็จ กลับ มาของพระคริสต์ (ซึ่ง เป็น คํา สอนเท็จ� เพราะว่า
ถ้าเป็นอย่างนั ้น คําสอนของพระเยซู วา่ พระองค์จะกลับมาอย่างขโมย และเราควรคอยท่า
การเสด็จกลับมาของพระเยซูตลอดนั ้นก็จะผิดไป (มธ 24:36; มก 13:32-37) และคําตรัส
ที่ ว่า “ไม่ใช่ ธุระของท่านที่ จะรู เ้ วลาและวาระซึ่ง พระบิดาได้ ทรงกําหนดไว้โดยสิทธิอาํ นาจ
ของพระองค์� (กจ 1:7) ก็จะผิดไปเช่นกัน แต่ละคนที่ตัง้ วันและเวลาสําหรับการเสด็จกลับ
มาของพระเยซูก็ทําผิดอย่างมากมาย
เราควรจะพยายามตีความหมายของหนั งสือ วิวรณ์ นี้ อย่างตรงไปตรงมา หน ังสือ นี้ พู
ดถึง การปรากฏของผู้ ต่อ ต้านพระคริสต์ และผู้ พยากรณ์ เท็จ การทุกข์ ทรมานยิง่ ใหญ่ ซ่ึง
เป็น เวลา 3 ปี ครึง่ หรือ 42 เดือน และการที่ ผู้ ต่อ ต้านพระคริสต์ จะเป็น ผู้นํา ของโลกและ
ต้องการให้ ทุ กคนนมัสการเขาด้วย หน ังสือ นี้ กล ่าวถึง การปกป้องของพระเจ้า ต่อ ประเทศ
อิสราเอล การเสด็จกลับมาของพระเยซู พร้อมด้วยสง่าราศี การสงครามที่ อารมาเกดโดน
การครอบครองของพระเยซู ในโลกนี้ เป็นเวลา 1000 ปี บนบัลลั งก์ของกษั ตริย์ดาวิด และ
การพิพากษาครัง้ สุดท้ายต่อพวกคนที่ ไม่เชื่อที่ ตายไปแล้ว ในที่สุดพระเจ้าจะประทานกรุ ง
เยรู ซาเล็มใหม่ให้มาอยู่บนโลกนี้ และพวกที่รอดแล้วจะประสบความสุ ขนิรน
ั ดร์กับพระเจ้า
และพระคริสต์ (22:18-19) หน ังสือ นี้ เป็น หนั งสือ ปิด ท้ายพระคัมภีร ทํ
์ าให้ พระคัมภีร เ์ สร็จ
บริบูรณ์

วิวรณ์ ของพระคริสต์ต่อยอห์น
วิวรณ์ ของพระเยซู คริสต์ ซึ่ง พระเจ้า ได้ ทรงประทานแก่ พระองค์ เพื่อ ชีแ
ั ใช้
้ จงให้ ผู้รบ
ทัง้ หลายของพระองค์ รู ้ถึง สิง่ ที่ จะต้อ งอุบั ติ ขึ้น ในไม่ ช้า และพระองค์ ได้ ทรงใช้ ทูต สวรรค์
ของพระองค์ไปสําแดงแก่ยอห์นผู้รับใช้ของพระองค์ 2 ยอห์นเป็นพยานฝ่ายพระวจนะของ
พระเจ้า และเป็นพยานฝ่ายคําพยานของพระเยซูคริสต์ และเป็นพยานในเหตุการณ์ ทัง้ สิน
้
3
ซึ่งท่านได้เห็นนั ้น ขอความสุขจงมีแก่บรรดาผู้อา่ นและผู้ฟังคําพยากรณ์ เหล่านี้ และถือ
รักษาข้อความที่เขียนไว้ในคําพยากรณ์ นี้ เพราะว่าเวลานั ้นใกล้เข้ามาแล้ว
1

เขียนถึงคริสตจักรทัง้ เจ็ดในแคว้นเอเชีย
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ยอห์น เรียนมายัง คริสตจักรทัง้ เจ็ด ที่ อยู่ ในแคว้น เอเชีย ขอให้ ท่านทัง้ หลายจงได้ รบ
ั
พระคุณและสันติสุขจากพระองค์ผู้ทรงเป็นอยูเดี
่ ย
๋ วนี้ และผู้ทรงเป็นอยูใ่ นกาลก่อน และผู้
จะเสด็จมานั ้น และจากพระวิญญาณทัง้ เจ็ดที่อยูหน
่ ้าพระที่นั่งของพระองค์ 5 และจากพระ
เยซู คริสต์ ผู้ ทรงเป็น พยานที่ สัตย์ซ่ือ และทรงเป็น ผู้ แรกที่ ได้ ฟื้ นจากความตาย และผู้ทรง
ครอบครองกษั ตริย์ ทัง้ ปวงในโลก แด่ พระองค์ ผู้ ทรงรัก เราทัง้ หลาย และได้ ทรงชําระบาป
ของเราด้วยพระโลหิต ของพระองค์ 6 และทรงตัง้ เราไว้ให้เป็นกษั ตริย์และเป็น ปุโรหิตของ
พระเจ้าพระบิดาของพระองค์ พระเกียรติและไอศวรรย์จงมีแด่พระองค์สืบๆไปเป็นนิ ตย์ เอ
เมน
4

คํานั บมายังคริสตจักรทัง้ หลาย
‘ดู เถิด พระองค์ จะ เสด็จ มา ใน เมฆ และ นั ยน์ ตา ทุก ดวง และ คน เห ล่านั ้ นที ่ ได้ แทง
พระองค์จะเห็นพระองค์ และมนุษย์ทุกชาติทัว่ โลกจะรํา่ ไห้เพราะพระองค์� จงเป็นไปอย่าง
นั ้น เอเมน 8 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้ ตรัสว ่า “เราเป็ นอ ัลฟาและโอเมกา เป็น ปฐมและเป็น
อวสาน ผู้ทรงเป็นอยู่เดีย
๋ วนี้ ผู้ได้ทรงเป็นอยู่ในกาลก่อน ผู้จะเสด็จมานั ้น และผู้ทรงฤทธา
นุภาพสูงสุด� 9 ข้าพเจ้า ยอห์น พี่ น้ องของท่านทัง้ หลาย ผู้ เป็น เพื่อนร่วมการยากลําบาก
และร่วมราชอาณาจักร และร่วมความอดทนของพระเยซูคริสต์ ข้าพเจ้าจึงได้มาอยู่ที่เกาะ
ปัทมอส เนื่ องด้วยพระวจนะของพระเจ้า และเนื่ องด้วยคําพยานของพระเยซูคริสต์ 10 พระ
วิญญาณได้ ทรงดลใจข้าพเจ้า ในวัน ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า และข้าพเจ้า ได้ยน
ิ พระสุรเสียง
ดังมาจากเบื้องหลังข้าพเจ้าดุจเสียงแตร 11 ตรัสว่า “เราเป็ นอัลฟาและโอเมกา เป็นเบื้อง
ต้นและเป็นเบื้องปลาย และสิง่ ซึ่งท่านได้เห็นจงเขียนไว้ในหนั งสือ และฝากไปให้คริสตจักร
ทัง้ เจ็ดที่ อยู่ในแคว้นเอเชีย คือคริสตจักรที่ เมืองเอเฟซัส เมืองสเมอร์นา เมืองเปอร์กามัม
เมืองธิยาทิรา เมืองซาร์ดิส เมืองฟีลาเดลเฟีย และเมืองเลาดีเซีย� 12 ข้าพเจ้าจึงเหลียวมา
ทางพระสุรเสียงที่ตรัสแก่ข้าพเจ้านั ้น ครัน
้ เหลียวแล้วข้าพเจ้าก็เห็นคันประทีปทองคําเจ็ด
คัน 13 และในท่ามกลางคันประทีปทัง้ เจ็ดคันนั ้น มีผู้หน่งึ เหมือนกับบุตรมนุษย์ ทรงฉลอง
พระองค์กรอมพระบาท และทรงคาดผ้ารัดประคดทองคําที่ พระอุระ 14 พระเศียรและพระ
เกศาของพระองค์ ขาวดุจ ขนแกะสี ขาว และขาวดุจ หิ มะ และพระเนตรของพระองค์ ดุ จ
เปลวเพลิง 15 พระบาทของพระองค์ดุจทองสัมฤทธิเ์ งางาม ราวกับว่าได้ถูกหลอมในเตาไฟ
พระสุรเสียงของพระองค์ ดุ จเสียงนํ้า มากหลาย 16 พระองค์ ทรงถือ ดวงดาวเจ็ด ดวงไว้ ใน
พระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์ และมีพระแสงสองคมที่คมกริบออกมาจากพระโอษฐ์ของ
พระองค์ และสี พระพักตร์ของพระองค์ ดุ จด ัง ดวงอาทิตย์ ที่ ฉายแสงด้วยฤทธานุ ภาพของ
พระองค์ 17 เมื่อข้าพเจ้าได้เห็นพระองค์ ข้าพเจ้าก็ล้มลงแทบพระบาทของพระองค์เหมือน
กับ คน ที่ ตาย แล้ว แต่ พระองค์ ทรง แตะ ตัว ข้าพเจ้า ด้วย พระหัตถ์ เบื้อง ขวา แล ้ว ตรัส แก่
ข้าพเจ้าว่า “อย่ากลัวเลย เราเป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลาย 18 และเป็นผูที
้ ่ดํารงชีวต
ิ อยู่
เราได้ตายแล้ว แต่ ดูเถิด เราก็ยงั ดํารงชีวต
ิ อยู่ตลอดไปเป็นนิ ตย์ เอเมน และเราถือลูกกุญ
แจแห่งนรกและแห่งความตาย
7

ยอห์นเขียนถึงอนาคตกาล

19 จงเขียนเหตุการณ์ ซึ่งเจ้าได้เห็น และเหตุการณ์ ที่กําลังเป็ นอยูขณะนี
่
้

กับทง
ั ้ เหตุการณ์
ซึ่ง จะเกิด ขึ้น ในภายหน้า ด้วย
ส่วนความลึ กล ับ ของดาวทัง้ เจ็ด ดวงซึ่ง เจ้า ได้ เห ็น ในมือ
ข้างขวาของเรา และแห่งคันประทีปทองคําทัง้ เจ็ดนั ้น ก็คือ ดาวทัง้ เจ็ดดวงได้แก่ทูตสวรรค์
ของคริสตจักรทัง้ เจ็ด และคันประทีปเจ็ดคันซึ่งเจ้าได้เห็นแล้วนัน
้ ได้แก่คริสตจักรทัง้ เจ็ด�
20
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ถึงผู้ส่งข่าวแห่งคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัส

1 “จงเขียนถึงทูตสวรรค์ แห่งคริสตจักรที่ เมืองเอเฟซัสว่า

‘พระองค์ผู้ทรงถือดาวทัง้ เจ็ด
ไว้ในพระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์ และดําเนิ นอยู่ท่ามกลางคันประทีปทองคําทัง้ เจ็ดนั ้น
ตรัสดังนี้ ว่า 2 เรารู จ
้ ักแนวการกระทําของเจ้า รู ความเหนื
้
่ อยยากและความอดทนของเจ้า
และรู ว้ า่ เจ้า ไม่ สามารถทนต่อ ทุรชนได้ เจ้ าได้ ลองใจคนเหล่านั ้ นที ่ กล ่าวว่า เขาเป็ นอ ัค รสา
วก และหาได้ เป็นไม่ และเจ้าก็ เห็นว่าเขาเป็นคนมุสา 3 เรารู ว้ า่ พวกเจ้าได้ ทนและมีความ
เพียร และเหนื่ อยยากเพราะเห็น แก่ นามของเรา และมิ ได้ อ่อนระอาไป 4 แต่ เรามี ข้อ ที่ จะ
ต่อว่าเจ้าบ้าง คือว่าเจ้าละทิง้ ความรักดง
ั ้ เดิมของเจ้า 5 เหตุฉะนั ้น จงระลึกถึงสภาพเดิมท
ี่ เจ้ าได้ หล่น จากมาแล้ วน ัน
้ จงกลับ ใจเสีย ใหม่ และประพฤติ ตามอย่างเดิม มิ ฉะนั ้น เราจะ
รีบมาหาเจ้า และจะยกคัน ประทีป ของเจ้า ออกจากที่ เว้นไว้แต่ เจ้ าจะกลับ ใจใหม่ 6 แต่ ว่า
พวกเจ้า ยั งม ี ความดี อยู่ บ้าง คือ ว่า เจ้า เกลียดชั งก ิ จการของพวกนิ โคเลาส์ นิยมที่ เราเองก็
เกลียดชังเช่นกัน 7 ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณตรัสไว้แก่ คริสตจักรทัง้ หลาย
ผู้ใดมีชัยชนะ เราจะให้ผู้นั ้นกินผลจากต้นไม้แห่งชีวต
ิ ที่อยู่ในท่ามกลางอุทยานสวรรค์ของ
พระเจ้า�
ถึงผู้ส่งข่าวแห่งคริสตจักรที่เมืองสเมอร์นา
จงเขียนถึง ทูต สวรรค์ แห่งคริสตจักรที่ เมืองสเมอร์นาว่า ‘พระองค์ ผู้ ทรงเป็น เบื้องต้น
และเป็นเบื้องปลาย ผูซึ
้ ่งสิน
้ ักแนว
้ พระชนม์แล้ว และกลับฟื้ นขึ้นอีก ได้ตรัสดังนี้ ว่า 9 เรารู จ
การกระทําของเจ้า และเรารู ว้ า่ พวกเจ้ามี ความทุกข์ลําบากและยากจน (แต่ ว่าเจ้าก็ มัง่ มี)
และรูเ้ รือ
่ งการหมิน
่ าวว่า เขาเป็นพวกยิวและหาได้เป็นไม่ แต่
่ ประมาทของคนเหล่านั ้นทีกล่
พวกเขาเป็นธรรมศาลาของซาตาน 10 อย่ากลัวความทุกข์ทรมานต่างๆซึ่งเจ้าจะได้รบน
ั น
ั้
ดู เถิด พญามารจะขัง พวกเจ้า บางคนไว้ในคุก เพื่อ จะลองใจเจ้า และเจ้า ทัง้ หลายจะได้ รบ
ั
ความทุกข์ ทรมานถึง สิบ วัน แต่ เจ้ าจงสัตย์ ซ่ือ จนถึง ความตาย และเราจะมอบมงกุฎ แห่ง
ชีวต
ิ ให้แก่เจ้า 11 ใครมีหูกให้
็ ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณตรัสไว้แก่คริสตจักรทัง้ หลาย ผูที
้ ่
มีชัยชนะจะไม่ได้รับอันตรายจากความตายครัง้ ที่สองเลย�
8

ถึงผู้ส่งข่าวแห่งคริสตจักรที่เมืองเปอร์กามัม

‘พระองค์ผู้ทรงถือดาบสอง
คมที่ คมกริบตรัสดังนี้ ว่า 13 เรารู จ
้ ักแนวการกระทําของเจ้า เรารู จ
้ ักที่ อยู่ของเจ้าคือเป็ นที
่ นั่ง ของซาตาน เจ้ ายึด นามของเราไว้มัน
่ และไม่ ปฏิเสธความเชื่อ ในเรา แม้ ในเวลาที่ อั นที
พาผู้เป็นพยานที่ สัตย์ซื่อของเรา ต้องถูกฆ่าในท่ามกลางพวกเจ้าในที่ ซ่ึงซาตานอยู่ 14 แต่
เรามีข้อที่จะต่อว่าเจ้าบ้างเล็กน้ อย คือพวกเจ้าบางคนถือตามคําสอนของบาลาอัม ซึ่งสอน
บาลาคให้ก่อเหตุเพื่อให้ชนชาติอิสราเอลสะดุด คือให้เขากินของที่ได้บูชาแก่รู ปเคารพแล้ว
และให้เขาล่วงประเวณี 15 และมีพวกเจ้าบางคนที่ ถือคําสอนของพวกนิ โคเลาส์ นิยมด้วย
เหมือนกัน ที่เราเองก็เกลียดชัง 16 จงกลับใจเสียใหม่ มิฉะนั ้นเราจะรีบมาหาเจ้า และจะสู้
กับเขาเหล่านั ้นด้วยดาบแห่งปากของเรา 17 ใครมี หูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณตรัส
ไว้แก่ คริสตจักรทัง้ หลาย ผู้ ที่ มี ชัยชนะ เราจะให้ผู้ นั ้ นก ิ นมานาที่ ซ่อนอยู่ และจะให้หน
ิ ขาว
แก่ผู้นั ้นด้วย ที่หินนั ้นมีช่อ
ื ใหม่จารึกไว้ซ่ึงไม่มีผู้ใดรู เ้ ลยนอกจากผู้ที่รับเท่านั ้น�
12 จงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรที่เมืองเปอร์กามัมว่า

ถึงผู้ส่งข่าวแห่งคริสตจักรที่เมืองธิยาทิรา
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จงเขียนถึง ทูต สวรรค์ แห่ งคริสตจักรที่ เมืองธิยาทิ รา ว่า ‘พระองค์ ผู้ ซึ่ง เป็น พระบุตร
ของพระเจ้า ผู้ทรงมีพระเนตรดุจเปลวไฟ และมีพระบาทดุจทองสัมฤทธิเ์ งางาม ได้ตรัสดัง
นี้ ว่า 19 เรารู จ
้ ักแนวการกระทําของเจ้า ความรัก การปรนนิ บัติ ความเชื่อ และความเพียร
ของเจ้า และแนวการกระทํา ของเจ้า และรู ว
้ า่ การเบื้องปลายของเจ้า มี มากกว่า การเบื้อง
ต้น 20 แต่เรามีข้อที่จะต่อว่าเจ้าบ้างเล็กน้ อย คือพวกเจ้ายอมให้ผูหญิ
้ งชื่อเยเซเบล ที่ยกตัว
ขึ้นเป็นผู้พยากรณ์ หญิง หญิงนั ้นสอนและล่อลวงพวกผู้รับใช้ของเรา ให้ล่วงประเวณี และ
ให้กินของที่ บูชาแก่รู ปเคารพแล้ว 21 เราได้ให้โอกาสหญิงนั ้นกลับใจจากการล่วงประเวณี
ของนาง แต่นางก็ไม่ได้กลับใจเลย 22 ดูเถิด เราจะทิง้ หญิงนั ้นไว้บนเตียง และคนทัง้ หลาย
ที่ล่วงประเวณี กับนาง เราก็จะทิง้ ไว้ให้ผจญกับความระทมทุกข์ เว้นไว้แต่ว่าคนเหล่านั ้นจะ
กลับใจจากการกระทําของตน 23 เราจะประหารลูกทัง้ หลายของหญิงนั ้นเสียให้ตาย และ
คริสตจักรทัง้ หลายจะได้ รู ้ว่า เราเป็น ผู้ พินิจ พิจารณาจิตใจ และเราจะให้ สิ ่ง ตอบแทนแก่
เจ้ าทัง้ หลายทุกคนให้เหมาะสมกับการงานของเจ้า 24 สําหรับพวกเจ้า และคนอื่นที ่เหลือ
อยู่ ที่ เมืองธิยาทิ รา ผู้ ไม่ ถือ คํา สอนนี้ และไม่ รู จั
้ ก สิง่ ที่ เขาเรียกว่า ความลํ้า ลึก ของซาตาน
นั ้น เราขอบอกว่า เราจะไม่มอบภาระอื่นให้เจ้า 25 แต่สิ ่งที่ เจ้ามีอยู่แล้วนัน
้ จงยึดไว้ให้มัน
่
จนกว่า เราจะมา 26 ผู้ ใดมี ชย
ั ชนะและถือ รักษากิจการของเราไว้จนถึง ที่สุด ‘เราจะให้ ผู้ นั ้
นมีอาํ นาจครอบครองบรรดาประชาชาติ 27 และผู้นั้นจะบังคับบัญชาคนทัง้ หลายด้วยคทา
เหล็ก เหมือนกับเมื่อหม้อดินของช่างหม้อที่ แตกออกเป็นเสี่ยงๆ� ตามที่ เราได้รบ
ั จากพระ
28
29
บิดาของเรา
และเราจะมอบดาวประจํารุ ง่ ให้แก่ผู้นั ้น
ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระ
วิญญาณตรัสไว้แก่คริสตจักรทัง้ หลายเถิด� ”
18

3
ถึงผู้ส่งข่าวแห่งคริสตจักรที่เมืองซาร์ดิส

1 “จงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรที่ เมืองซาร์ดิสว่า

‘พระองค์ผู้ทรงมีพระวิญญาณ
ทัง้ เจ็ดของพระเจ้า และทรงมีดาราเจ็ดดวงนั ้น ได้ตรัสดังนี้ ว่า เรารู จ
้ ักแนวการกระทําของ
เจ้า เจ้ าได้ ช่อ
ื ว่ามีชีวิตอยู่ แต่ ว่าเจ้าได้ ตายเสียแล้ว 2 เจ้ าจงระแวดระวังให้ดี และกระตุ้น
ส่วนที่เหลืออยูซึ
่ ่งจวนจะตายอยูแล
่ วน
้ ัน
้ ให้แข็งแรงขึ้น เพราะว่าเราไม่พบการประพฤติของ
เจ้าดี พร้อมต่อพระพักตร์พระเจ้า 3 เหตุ ฉะนั ้น เจ้ าจงระลึกว่าเจ้าได้ รบ
ั และได้ยน
ิ อะไร จง
ยึดไว้ให้มัน
่ และกลับใจเสียใหม่ ฉะนั ้นถ้าเจ้าไม่เฝ้าระวัง เราจะมาหาเจ้าเหมือนอย่างขโมย
และเจ้าจะไม่รู ว่
้ าเราจะมาหาเจ้าเมื่อไร 4 แต่ก็มีพวกเจ้าสองสามชื่อที่เมืองซาร์ดิสที่ ไม่ได้
กระทํา ให้ เสื้อผ้า ของตนมี มลทิน และเขาเหล่า นั ้น จะแต่ง ตัว สี ขาวเดิน ไปกับ เรา เพราะว่า
เขาเป็น คนที่ สมควรแล้ว 5 ผู้ ใดมี ชัยชนะ ผู้ นั ้น จะสวมเสื้อ สี ขาว และเราจะไม่ ลบชื่อ ผู้ นั้น
ออกจากหนั งสือ แห่ง ชีวต
ิ แต่ เราจะรับรองชื่อ ผู้ นั้น ต่อ พระพักตร์พระบิดาของเรา และต่อ
หน้า เหล่า ทูต สวรรค์ ของพระองค์ 6 ใครมี หูก ็ ให้ฟัง ข้อความซึ่ง พระวิญญาณตรัส ไว้แก่ คริ
สตจักรทัง้ หลายเถิด�
ถึงผู้ส่งข่าวแห่งคริสตจักรที่เมืองฟีลาเดลเฟีย

ว่า ‘พระองค์ผู้บริสุทธิ์ ผู้สัตย์
จริง ผู้ ทรงถือ ลู กก ุญ แจของดาวิด ผู้ ทรงเปิด แล้ว จะไม่ มี ผู้ ใดปิด ผู้ ทรงปิด แล้ว จะไม่ มี ผู้
ใดเปิด ได้ ตรัสด ัง นี้ ว่า 8 เรารู จ
้ ัก แนวการกระทํา ของเจ้า ดู เถิด เราได้ ตัง้ ประตู ซ่ึง เปิด ไว้
7 จงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรที่ เมืองฟีลาเดลเฟีย
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ตรงหน้า พวกเจ้า ประตู นี้ ไม่มี ใครปิด ได้ เพราะว่า เจ้า มี กําลัง เพียงเล็ก น้ อย แต่ กระนั ้น เจ้า
ก็ ได้ รักษาคํา ของเราและไม่ ได้ ปฏิเสธนามของเรา 9 ดู เถิด เราจะทําให้ พวกธรรมศาลา
ของซาตานที่ พู ดม ุ สาว ่า เขาเป็น พวกยิว และไม่ ได้ เป็น นั ้น ดู เถิด เราจะทําให้ เขามากราบ
ลงแทบเท้าของเจ้า และให้เขารู ว่
้ า เราได้ รก
ั พวกเจ้า 10 เพราะเหตุเจ้ าได้ รก
ั ษาคําของเรา
ด้วยความเพียร เราจะรักษาเจ้า จากเวลาแห่ง การทดลองนั ้น ด้วย ซึ่ง จะบัง เกิด ขึ้น ทั ่วท ัง้
โลก เพื่อจะลองดูใจคนทัง้ ปวงที่อยู่ทัว่ แผ่นดินโลก 11 ดูเถิด เราจะมาโดยเร็ว จงยึดมน
ั ่ ใน
สิง่ ที่ เจ้ ามี เพื่อ ไม่ ให้ผู้ ใดชิง เอามงกุฎ ของเจ้า ไปได้ 12 ผู้ ใดมี ชัยชนะ เราจะกระทํา ให้ผู้ นั ้น
เป็นเสาในพระวิหารแห่งพระเจ้าของเรา และผู้นั้นจะไม่ออกไปภายนอกอีกเลย และเราจะ
จารึกพระนามพระเจ้าของเราไว้ที่ผู้นั ้น และชื่อเมืองของพระเจ้าของเรา คือกรุ งเยรู ซาเล็ม
ใหม่ ที่ลงมาจากสวรรค์จากพระเจ้าของเรา และเราจะจารึกนามใหม่ของเราไว้ที่ผู้นั ้นด้วย
13 ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณตรัสไว้แก่คริสตจักรทัง
้ หลายเถิด�
ถึงผู้ส่งข่าวแห่งคริสตจักรที่เมืองเลาดีเซีย

จงเขียนถึง ทูต สวรรค์ แห่ งคริสตจักรที่ เมืองเลาดี เซ ีย ว่า ‘พระองค์ ผู้ ทรงเป็น พระเอ
เมน ทรงเป็นพยานที่สัตย์ซื่อและสัตย์จริง และทรงเป็นปฐมเหตุแห่งสิง่ สารพัดซึ่งพระเจ้า
ทรงสร้าง ได้ ตรัสด ัง นี้ ว่า 15 เรารู จ
้ ัก แนวการกระทํา ของเจ้า ว่า เจ้ าไม่ เย็น ไม่ ร้อน เราใคร่
ให้ เจ้ าเย็น หรือ ร้อน 16 ดัง นั ้น เพราะเหตุ ที่ เจ้ าเป็น แต่ อุ ่นๆไม่ เย็น และไม่ ร้อน เราจะคาย
เจ้า ออกจากปากของเรา 17 เพราะเจ้า พูด ว่า “เราเป็น คนมั งม
่ ี ได้ ทรัพย์สมบัติ ทวีมากขึ้น
และเราไม่ต้องการสิง่ ใดเลย� เจ้าไม่รู ว่้ าเจ้าเป็นคนแร้นแค้นเข็ญใจ เป็นคนน่าสังเวช เป็น
คนขัดสน เป็น คนตาบอด และเปลือยกายอยู่ 18 เราเตือนสติ เจ้ าให้ ซ้ือ ทองคํา ที่ หลอมให้
บริสุทธิ์ในไฟแล้ว จากเรา เพื่อ เจ้า จะได้ เป็น คนมั ่งม ี และเสื้อผ้า ขาวเพื่อ จะนุ่ง ห่ม ได้ และ
เพื่อ ความละอายแห่ง กายเปลือยเปล่า ของเจ้า จะไม่ ได้ ปรากฏ และเอายาทาตาของเจ้า
เพื่อ เจ้า จะแลเห็น ได้ 19 เรารัก ผู้ ใด เราก็ ตัก เตือนและตี สอนผู้ นั ้น เหตุ ฉะนั ้น จงมี ความ
กระตือรือร้น และกลับใจเสียใหม่
14

พระคริสต์ทรงเคาะประตูใจของแต่ละคน

20 ดูเถิด

เรายืนเคาะอยูที
่ ่ประตู ถ้าผู้ใดได้ยน
ิ เสียงของเรา และเปิดประตู เราจะเข้าไปหา
ผู้ นั ้น และจะรับ ประทานอาหารร่วมกับ เขา และเขาจะรับ ประทานอาหารร่วมกับ เรา 21 ผู้
ใดมี ชัยชนะ เราจะให้ ผู้ นั ้น นั ่ งก ับ เราบนพระที่นั่ง ของเรา เหมือ นกั บท ี่ เรามี ชย
ั ชนะแล้ว
และได้ นั่งกับพระบิดาของเราบนพระที่นั่งของพระองค์ 22 ใครมี หูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระ
วิญญาณตรัสไว้แก่คริสตจักรทัง้ หลายเถิด� ”

4
ยอห์นได้รบ
ั การสําแดงในสวรรค์
ต่อ จาก นั ้น ดู เถิด ข้าพเจ้า ได้ เห ็น ประตู สวรรค์ เปิด อ้า อยู่ และ พระ สุรเสียง แรก ซึ่ง
ข้าพเจ้าได้ยน
ิ นั ้นได้ ตรัสกับข้าพเจ้าดุจเสียงแตรว่า “จงขึ้นมาบนนี้ เถิด และเราจะสําแดง
ให้เจ้าเห็นเหตุการณ์ ที่ จะต้องเกิดขึ้นในภายหน้า� 2 ในทันใดนั ้น พระวิญญาณก็ทรงดลใจ
ข้าพเจ้า และดู เถิด มี พระที่นั่งตัง้ อยู่ในสวรรค์ และมี ท่านองค์ หน่งึ ประทับบนพระที่นั่งนั ้น
3 และพระองค์ ผู้ ประทับ บนพระที่นั่ง นั ้น ปรากฏประดุจ พลอยหยกและพลอยทั บท ิม และมี
รุ ง้ ล้อมรอบพระที่นั่งนั ้น ดูประหนึ่ งพลอยมรกต
1
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คําสรรเสริญของผู้อาวุโสทัง้ ยีสิ
่ บสี่และสิงม
่
่ ีชีวิตที่อยูบนสวรรค์

4 และล้อมรอบพระที่ นั่ง นั ้ นม ี ที่ นั ่ งอ ีก ยี่ สิ บสี่ ที่ นั่ง

และข้าพเจ้า ได้ เห ็น ผู้ อาว ุโสยี่สิ บสี่ คน
นั ่งอยู่บนที่นั่งเหล่านั ้น ทุกคนนุ่งห่มเสื้อสีขาว และสวมมงกุฎทองคําบนศีรษะ 5 มีฟ้าแลบ
ฟ้าร้อง และเสียงต่างๆดังออกมาจากพระที่นั่งนั ้น และมีประทีปเจ็ดดวงจุดไว้ตรงหน้าพระ
ที่ นั ่ง ซึ่ง เป็น พระวิญญาณทัง้ เจ็ด ของพระเจ้า 6 และตรงหน้า พระที่ นั่ง นั ้ นม ี ทะเลแก้ว ดู
เหมือนแก้วผลึก และท่ามกลางพระที่นั่ง และล้อมรอบพระที่ นั่ง นั ้ นม ี สัตว์สี ่ ตัว ซึ่ งม ี ตาเต็
มท ัง้ ข้างหน้า และข้างหลัง 7 สัตว์ตั วท ี่ หน่ง
ึ นั ้น เหมือนสิงโต สัตว์ตั วท ี่ สองนั ้น เหมือนลูก โค
สัตว์ ตั วท ี่ สามนั ้ นม ี หน ้า เหมือนมนุษย์ และสัตว์ ตั วท ี่ สี ่ เหมือนนกอิน ทรีกําลั งบ ิน 8 สัตว์
ทัง้ สี่ นั้น แต่ละตัว มี ปี กหกปีก อยู่ รอบตัว และมี ตาเต็ม ข้างใน และสัตว์เหล่ านั ้ นร ้ องตลอด
วัน ตลอดคืน ไม่ ได้ หยุด เลยว่า “บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ผู้ ทรง
ฤทธานุ ภาพสูงสุด ผู้ ได้ ทรงสภาพอยู่ ในกาลก่อน ผู้ ทรงสภาพอยู่ ในปัจ จุ บัน และผู้ ซ่ึง จะ
เสด็จมา� 9 เมื่อสัตว์เหล่ านั ้นถวายคําสรรเสริญ ถวายพระเกียรติ และคําขอบพระคุณแด่
พระองค์ ผู้ประทับบนพระที่ นั ่ง ผู้ทรงพระชนม์อยู่ตลอดไปเป็นนิ ตย์ 10 ผู้อาวุโสทัง้ ยี่สิ บสี่ นั้
นกท
็ รุ ดตัวลงจําเพาะพระพักตร์พระองค์ ผูประทั
้
บบนพระที่นั่งนั ้น และนมัสการพระองค์ผู้
ทรงพระชนม์อยู่ตลอดไปเป็นนิ ตย์ และถอดมงกุฎออกวางตรงหน้าพระที่นั่งร้องว่า 11 “โอ
ข้าแต่ องค์ พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ ทรงสมควรที่ จะได้ รบ
ั คําสรรเสริญ พระเกียรติ และฤทธิ์
เดช เพราะว่าพระองค์ ได้ ทรงสร้างสรรพสิง่ ทัง้ ปวง และสรรพสิง่ ทัง้ ปวงนั ้ นก็ทรงสร้างขึ้น
แล้วและดํารงอยูต
่ ามชอบพระทัยของพระองค์�

5
หนังสือแห่งภัยพิบัติทัง้ เจ็ดที่ได้ประทับตราไว้
และในพระหัตถ์ เบื้องขวาของพระองค์ ผู้ ทรงประทับ บนพระที่นั่ง นั ้น ข้าพเจ้า ได้ เห ็น
หนั งสือม้วนหนึ่ งเขียนไว้ทัง้ ข้างในและข้างนอก มีตราประทับอยู่เจ็ดดวง 2 และข้าพเจ้าได้
เหน
็ ทูตสวรรค์ที่มีฤทธิองค์
หนึ่ ง ประกาศด้วยเสียงอันดังว่า “ใครเป็นผูที
้ ่สมควรจะแกะตรา
์
3
และคลี่ หน ังสื อม ้ วนนั ้น ออก� และไม่ มี ผู้ ใดในสวรรค์ บนแผ่น ดิน โลก หรือ ใต้ แผ่ นดิ นที ่
สามารถคลี่ หนังสือม้วนนั ้นออก หรือดูหนังสือนั ้นได้ 4 และข้าพเจ้าก็รํา่ ไห้มากมาย เพราะ
ไม่มีผู้ใดสมควรจะคลี่หนังสือม้วนนั ้นออกและอ่านหนั งสือนั ้น หรือดูหนังสือนั ้นได้
1

พระคริสต์ผู้ได้ทรงถูกตรึงเพื่อเป็นค่าไถ่

และมี ผู้ หน่งึ ในพวกผู้ อาว ุ โสนั ้ น บอกแก่ ข้าพเจ้า ว่า “อย่า ร้องไห้เลย ดู เถิด สิ งโตแห่ง
ตระกูล ยู ดาห์ เป็ นม ูล รากของดาวิด พระองค์ ทรงมี ชย
ั แล้ว พระองค์ จึง ทรงสามารถแกะ
ตราทัง้ เจ็ดดวงและคลี่หนังสือม้วนนั ้นออกได้�
5

พระเมษโปดกของพระเจ้าคือลูกแกะของพระเจ้า (ยน 1:29, 36)

6 และในท่ามกลางพระที่ นั่งกับสัตว์ทัง
้ สี่ นั ้น

และท่ามกลางพวกผู้อาวุโส ดู เถิด ข้าพเจ้า
แลเห็น พระเมษโปดกประทับ ยืน อยู่ ประหนึ่ ง ทรงถูก ปลงพระชนม์ ทรงมี เขาเจ็ด เขาและ
มี ตา เจ็ด ดวง ซึ่ง เป็น พระ วิญญาณ ทัง้ เจ็ด ของ พระเจ้า ที่ ทรง ส่ง ออก ไป ทัว่ แผ่น ดิน โลก
7 และพระเมษโปดกนั ้น ได้ เข ้า มารับ ม้วนหนั งสือ จากพระหัตถ์ เบื้องขวาของพระองค์ ผู้
ทรงประทับ บนพระที่นั่ง นั ้น 8 เมื่อ พระองค์ ทรงรับ หนั ง สื อม ้ วนนั ้น แล้ว สัตว์ทัง้ สี่ กับ ผู้ อาว
ุโสยี่ สิ บสี่ คนนั ้ นก ็ ทรุ ด ตัว ลงจําเพาะพระพักตร์ พระเมษโปดก ทุ กคนถือ พิณ เขาคู่ และ
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ถือ ขันทองคํา บรรจุ เครือ
่ งหอม ซึ่ง เป็น คํา อธิษฐานของพวกวิสุทธิชนทัง้ ปวง 9 และเขาทัง้
หลายก็รอ
้ งเพลงใหม่ ว่าดังนี้ “พระองค์ทรงเป็นผู้ที่สมควรจะทรงรับม้วนหนั งสือ และแกะ
ตราม้วนหนั งสือ นั ้น ออก เพราะว่า พระองค์ ทรงถูก ปลงพระชนม์ แล้ว และด้วยพระโลหิต
ของพระองค์ นั ้น พระองค์ ได้ ทรงไถ่ เราทัง้ หลายซึ่งมาจากทุกตระกูล ทุกภาษาทุกชาติและ
ทุก ประเทศ ให้ ไปถึง พระเจ้า 10 พระองค์ ได้ ทรงโปรดให้ เราทัง้ หลายเป็นกษั ตริย์ และเป็น
ปุโรหิตของพระเจ้าของเรา และเราทัง้ หลายจะได้ครอบครองแผ่นดินโลก�
ชีวิตทัง้ มวลร้องสรรเสริญพระเจ้า
แล ้ว ข้าพเจ้า ก็ มอง ดู และ ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ เสียง ทูต สวรรค์ เป็ นอ ัน มาก นั บ เป็น โกฏิๆ
เป็น แสนๆ ซึ่ง อยู่ ล้อมรอบพระที่นั่ง รอบสัตว์ และผู้ อาว ุโสทัง้ หลายนั ้น 12 ร้องเสียงดัง ว่า
“พระเมษโปดกผู้ทรงถูกปลงพระชนม์แล้วนน
ั ้ เป็นผู้ที่ สมควรได้ รบ
ั ฤทธิเดช
ทรัพย์สมบัติ
์
ปัญญา อานุภาพ เกียรติ สง่าราศี และคําสดุดี� 13 และข้าพเจ้าได้ยน
ิ เสียงสิงม
ี วิตทัง้ หมด
่ ชี
ทัง้ ในสวรรค์ ในแผ่น ดิน โลก ใต้ แผ่ นดิน โลก ในมหาสมุทร และบรรดาที่ อยู่ ในที่ เหล่า นั ้น
ร้องว่า “ขอให้คํา สดุดี และเกียรติ และสง่า ราศี และฤทธิเดช
จงมี แด่ พระองค์ ผู้ ประทับ บน
์
พระที่ นั ่ง และแด่พระเมษโปดกตลอดไปเป็นนิ ตย์� 14 และสัตว์ทัง้ สี่ นั้นก็รอ
้ งว่า “เอเมน�
และผู้อาวุโสทัง้ ยีสิ
่ บสี่ก็ทรุ ดตัวลงนมัสการพระองค์ ผู้ทรงพระชนม์อยูตลอดไปเป็
่
นนิ ตย์
11
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ตราประทับดวงแรก (มีชัยแก่โลก)

1 เมื่อพระเมษโปดกทรงแกะตราดวงหนึ่ งนั ้นออกแล้ว

ข้าพเจ้าก็แลเห็น และได้ยน
ิ สัตว์
ตัวหนึ่ งในสัตว์สี ่ตัวนันร
้ ้องดุจเสียงฟ้าร้องว่า “มาดูเถิด� 2 ข้าพเจ้าก็ แลเห็น และดู เถิด มี
ม้า ขาวตัว หนึ่ ง และผู้ ที่ ขี่ ม้าน ัน
้ ถือ ธนู และได้ รบ
ั มงกุฎ และผู้ นั้ นก ็ ออกไปอย่างมี ชัย และ
เพื่อได้ชัยชนะ
ตราประทับดวงที่สอง (สงคราม)

ข้าพเจ้าก็ได้ยินสัตว์ตัวที่สองร้องว่า “มาดู
เถิด� 4 และมีม้าอีกตัวหนึ่ งออกไปเป็นม้าสีแดงสด ผูที
้ ่ขีม้
่ าตัวนได้
ี้ รับอนุญาตให้นําสันติสุข
ไปจากแผ่นดินโลก เพื่อให้คนทัง้ ปวงรบราฆ่าฟันกัน และผู้นี้ ได้รับดาบใหญ่เล่มหนึ่ ง
3 เมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่สองนั ้นแล้ว

ตราประทับดวงที่สาม (ความอดอยาก)

ข้าพเจ้าก็ได้ยินสัตว์ตัวทส
ี่ ามร้องว่า “มาด
ู เถิด � แล ้ว ข้าพเจ้า ก็ แลเห็น และดู เถิด มี ม้า ดํา ตัว หนึ่ ง และผู้ ที่ ขี่ ม้าน ัน
้ ถือ ตราชู 6 แล ้ว
ข้าพเจ้า ก็ ได้ ยิน เสียงออกมาจากท่ามกลางสัตว์ทัง้ สี่ นั้ นว ่า “ข้าวสาลี ราคาทะนานละหนึ่ ง
เดนาริอัน ข้าวบาร์เลยส
์ ามทะนานต่อหนึ่ งเดนาริอัน และเจ้าอย่าทําอันตรายแก่น้ํามันและ
นํ้าองุน
่ �
5 เมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่สามนั ้นแล้ว

ตราประทับดวงที่สี่ (ความตายอันน่ากลัวของประชากรหนึ่ งในสี่�
ข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงสัตว์ตัวที่สี่รอ
้ งว่า “มาดู
เถิด � 8 แล ้ว ข้าพเจ้า ก็ แลเห็น และดู เถิด มี ม้า สี กะเลียวตัว หนึ่ ง ผู้ ที่ นั ่ง บนหลั งม ้านั ้ นม ี ช่อ
ื
ว่าความตาย และนรกก็ติดตามเขามาด้วย และได้ให้ทัง้ สองนี้ มีอํานาจล้างผลาญแผ่นดิน
โลกได้ หนึ่ ง ในสี่ ส่วน ด้วยดาบ ด้วยความอดอยาก ด้วยความตาย และด้วยสัตว์ รา้ ยแห่ง
แผ่นดิน
7 เมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่สี่นั้นแล้ว
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ตราประทับดวงที่ห้า (เสียงร้องจากดวงวิญญาณใต้แท่นบูชา)

9 เมื่อพระองค์ ทรงแกะตราดวงที่ หา
้ นั ้นแล้ว

ข้าพเจ้าก็แลเห็นดวงวิญญาณใต้แท่นบูชา
เป็ นว ิญ ญาณของคนทัง้ หลายที่ ถู กฆ่า เพราะพระวจนะของพระเจ้า และเพราะคํา พยานที่
เขายึดถือ นั ้น 10 เขาเหล่านั ้ นร ้ องเสียงดัง ว่า “โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ผู้ บริสุทธิ์และ
สัตย์จริง อีกนานเท่าใดพระองค์ จึง จะทรงพิพากษา และตอบสนองให้เลือดของเราต่อ คน
ทัง้ หลายที่ อยู่ ในโลก� 11 แล ้ว พระองค์ ทรงประทานเสื้อ สี ขาวแก่ คนเหล่า นั ้น ทุก คน และ
ทรงกําชับ เขาให้ หยุด พัก ต่อ ไปอีก หน่ อย จนกว่า เพื่อนผู้ รับ ใช้ ของเขา และพวกพี่ น้องของ
เขาจะถูกฆ่าเหมือนกับเขานั ้นจะครบจํานวน
ตราประทับดวงที่หก (ความโกลาหลบนแผ่นดินโลกเหตุจากพระพิโรธ�

เมื่อ พระองค์ ทรงแกะตราดวงที่ หกนั ้น แล้ว ดู เถิด ข้าพเจ้า ก็ ได้ เห ็น แผ่น ดิน ไหวใหญ่
โต ดวงอาทิตย์ก็กลายเป็ นมืดดําดุจผ้ากระสอบขนสัตว์ และดวงจันทร์ก็ กลายเป็นสี เลือด
13 และดวงดาวทัง
้ หลายในท้องฟ้า ก็ ตกลงบนแผ่น ดิน เหมือนต้น มะเดื่ ออ ัน หวัน
่ ไหวด้วย
ลมกล้าจนทําให้ผลหล่นลงไม่ทันสุก 14 ท้องฟ้าก็ หายไปเหมือนกับหนั งสือที่ เขาม้วนขึ้นไป
หมด และภูเขาทุกลูกและเกาะทุกเกาะก็เลื่อนไปจากที่เดิม 15 แล้วกษั ตริย์ทัง้ หลายในโลก
พวกคนใหญ่ คนโต เศรษฐี นายทหารใหญ่ ผู้ มี อาํ นาจ และทุก คนทัง้ ที่ เป็น ทาสและเป็ นอ
ิ สระ ก็ ซ่อนตัว อยู่ ในถํ้า และโขดหิน ตามภู เขา 16 พวกเขาร้องบอกกับ ภูเขาและโขดหิ นว ่า
“จงล้ มท ับ เราเถิด จงซ่อนเราไว้ให้ พ้น จากพระพักตร์ของพระองค์ ผู้ ประทั บอย ู่ บนพระที่
นั ่ง และให้พ้นจากพระพิโรธของพระเมษโปดกนั ้น 17 เพราะว่าวันสําคัญแห่งพระพิโรธของ
พระองค์มาถึงแล้ว และผู้ใดจะทนอยูได้
่ เล่า�
12

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 ง
ั ้ สี่ ของแผ่น
ดินโลก ห้ามลมในแผ่นดินโลกทัง้ สี่ ทิศไว้ เพื่อไม่ให้ลมพัดบนบก ในทะเล หรือที่ ต้นไม้ใดๆ
2 แล้วข้าพเจ้าก็เห็นทูตสวรรค์อีกองค์หน่ง
ึ ปรากฏขึ้นมาจากทิศตะวันออก ถือดวงตราของ
พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ และท่านได้รอ
้ งประกาศด้วยเสียงอันดังแก่ทูตสวรรค์ทัง้ สี่ ผู้ได้
รับ มอบอํานาจให้ ทํา อันตรายแก่ แผ่ นดิน และทะเลนั ้น 3 ว่า “จงอย่า ทํา อันตรายแผ่น ดิน
ทะเลหรือ ต้นไม้ จนกว่า เราจะได้ ประทับ ตราไว้ที่ หน ้า ผากผู้ รับ ใช้ ทัง้ หลายของพระเจ้า ของ
เราเสี ยก ่อน� 4 และข้าพเจ้า ได้ยน
ิ จํานวนของผู้ ที่ ได้ การประทับ ตรา คือ ผู้ ที่ ได้ การประทับ
ตรานั ้น ก็มาจากทุกตระกูลในชนชาติอส
ิ ราเอลได้แสนสี่หมื่นสี่พันคน 5 ผูที
้ ่มาจากตระกูลยู
ดาห์ได้การประทับตราหมื่นสองพันคน ผู้ที่มาจากตระกูลรู เบนได้การประทับตราหมื่นสอง
พันคน ผูที
้ ่มาจากตระกูลกาดได้การประทับตราหมื่นสองพันคน 6 ผูที
้ ่มาจากตระกูลอาเชอ
ร์ได้การประทับตราหมื่นสองพันคน ผู้ที่ มาจากตระกูลนัฟทาลี ได้การประทับตราหมื่นสอง
พันคน ผู้ที่มาจากตระกูลมนั สเสห์ได้การประทับตราหมื่นสองพันคน 7 ผู้ที่มาจากตระกูลสิ
เมโอนได้การประทับตราหมื่นสองพันคน ผู้ที่มาจากตระกูลเลวีได้การประทับตราหมื่นสอง
พันคน ผู้ที่มาจากตระกูลอิสสาคาร์ได้การประทับตราหมื่นสองพันคน 8 ผู้ที่มาจากตระกูล
เศบูลุนได้การประทับตราหมื่นสองพันคน ผู้ที่มาจากตระกูลโยเซฟได้การประทับตราหมื่น
สองพันคน ผู้ที่มาจากตระกูลเบนยามินได้การประทับตราหมื่นสองพันคน
1
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การปรากฏของมวลชนที่ได้รับความรอดต่อหน้าพระที่นั ่ง
ต่อ จากนั ้น มา ข้าพเจ้า ก็ มองดู และดู เถิด คนมากมาย ถ้า มี ผู้ ใดจะนั บ ประมาณมิ ได้
เลย มาจากทุก ชาติ ทุ กตระกูล ประชากร และทุก ภาษา คนเหล่า นั ้น สวมเสื้อ สี ขาว ถือ
ใบตาลยืนอยู่หน้าพระที่นั ่ง และต่อพระพักตร์พระเมษโปดก 10 คนเหล่านั ้นร้องเสียงดังว่า
“ความรอดมีอยู่ที่พระเจ้าของเราผู้ประทับบนพระที่นั ่ง และมีอยู่ที่พระเมษโปดก� 11 และ
ทูต สวรรค์ ทัง้ ปวงที่ ยน
ื รอบพระที่ นั ่ง รอบผู้ อาวุโส และรอบสัตว์ทัง้ สี่ นั ้น ก้ม ลงกราบหน้า
พระที่ นั ่ง และนมัสการพระเจ้า 12 กล่าวว่า “เอเมน ความสรรเสริญ สง่าราศี ปัญญา การ
ขอบพระคุ ณ พระเกียรติ อํานาจ และฤทธิ์เดช จงมี แด่ พระเจ้า ของเราตลอดไปเป็น นิ ตย์
เอเมน� 13 และคนหนึ่ ง ในพวกผู้ อาว ุ โสนั ้ น ถามข้าพเจ้า ว่า “คนที ่ สวมเสื้อ สี ขาวเหล่า นี้
คือ ใคร และมาจากไหน� 14 ข้าพเจ้า ตอบท่านว่า “ท่านเจ้าข้า ท่านก็ ทราบอยู่ แล้ว � ท่าน
จึง บอกข้าพเจ้า ว่า “คนเหล่า นี้ คือ คนที่มาจากความทุกข์ เวทนาครัง้ ใหญ่ พวกเขาได้ ชาํ ระ
ล้างเสื้อผ้า ของเขาในพระโลหิต ของพระเมษโปดกจนเสื้อผ้า นั ้น ขาวสะอาด 15 เพราะเหตุ
นั ้นเขาทัง้ หลายจึงได้อยู่หน้าพระที่นั่งของพระเจ้า และปรนนิ บัติพระองค์ในพระวิหารของ
พระองค์ ทัง้ กลางวันและกลางคืน และพระองค์ ผู้ประทับบนพระที่นั่งจะสถิตอยู่ท่ามกลาง
เขาเหล่านั ้น 16 พวกเขาจะไม่หว
ิ กระหายอีกเลย แสงแดดและความร้อนจะไม่ส่องต้องเขา
อีกต่อไป 17 เพราะว่าพระเมษโปดกผู้ทรงอยู่กลางพระที่นั่งนั ้นจะทรงเลี้ยงดูเขาไว้ และจะ
ทรงนําเขาไปให้ถึงนํ้าพุแห่งชีวต
ิ และพระเจ้าจะทรงเช็ดนํ้าตาทุกหยดจากตาของเขาเหล่า
นั ้น�
9

8

ตราประทับดวงที่เจ็ด (แตรทัง้ เจ็ดแห่งการพิพากษา�
เมื่อ พระองค์ ทรงแกะตราดวงที่ เจ็ด ความเงียบก็ ครอบคลุม สวรรค์ อยู่ ประมาณครึง่
ชัว่ โมง 2 แล ้ว ข้าพเจ้า ก็ เห ็ นทูต สวรรค์ ทัง้ เจ็ด องค์ ที่ ยืนอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า นั ้น ได้
รับ พระราชทานแตรเจ็ด คัน 3 และทูต สวรรค์ อี กองค์ หน่ง
ึ ถือ กระถางไฟทองคํา ออกมายืน
อยู่ ที่ แท่น และทรงประทานเครือ
่ งหอมเป็ นอ ัน มากแก่ ทูต องค์ นั ้น เพื่อ ให้ถวายร่วมกับ คํา
อธิษฐานของวิสุทธิชนทัง้ ปวงบนแท่น ทองคํา ที่ อยู่ หน ้า พระที่นั่ง นั ้น 4 และควัน เครือ
่ งหอ
มนั ้ นก ็ ลอยขึ้น ไปพร้อมกับ คํา อธิษฐานของวิ สุทธิ ชนทัง้ หลาย จากมือ ทูต สวรรค์ สู่ เบื้อง
พระพักตร์ของพระเจ้า 5 แล ้ วท ูต สวรรค์ องค์ นั ้ นก ็ นํา กระถางไปบรรจุ ไฟจากแท่น จนเต็ม
และโยนกระถางนั ้นลงบนแผ่นดินโลก และมีเสียงต่างๆ ฟ้าร้อง ฟ้าแลบ และแผ่นดินไหว
6 และทูตสวรรค์เจ็ดองค์ที่ถือแตรทัง
้ เจ็ดนั ้นต่างก็เตรียมพร้อมที่จะเป่า
1

แตรที่หนึ่ ง (พืชพันธุแห่
์ งแผ่นดินโลกถูกทําลายหนึ่ งในสาม�
ลูกเห็บและไฟปนด้วยเลือดก็ ถู กทิง้ ลงบนแผ่นดิน
ต้นไม้ไหม้ไปหนึ่ งในสามส่วน และหญ้าเขียวสดไหม้ไปหมดสิน
้
7 เมื่อ ทูต สวรรค์ องค์ แรกเป่ า แตรขึ้น

แตรที่สอง (สัตว์ทะเลถูกทําลายหนึ่ งในสาม�
ก็มีสิ่งหนึ่ งเหมือนภูเขาใหญ่กําลังลุกไหม้ถูกทิง้ ลง
ไปในทะเล และทะเลนั ้นได้กลายเป็นเลือดเสียหนึ่ งในสามส่วน 9 สัตว์ทัง้ ปวงที่มีชีวิตอยู่ใน
ทะเลนั ้นตายเสียหนึ่ งในสามส่วน และบรรดาเรือกําปั่ นแตกเสียหนึ่ งในสามส่วน
8 เมื่อทูตสวรรค์องค์ที่สองเป่ าแตรขึ้น

แตรที่สาม (แม่น้าํ และบ่อนํ้าพุมีรสขมหนึ่ งในสาม�
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เมื่อ ทูต สวรรค์ องค์ ที่ สามเป่า แตรขึ้น ก็ มี ดาวใหญ่ ดวงหนึ่ ง เป็น เปลวไฟลุก โพลงดุจ
โคมไฟตกจากท้องฟ้า ดาวนั ้น ตกลงบนแม่น้ํา หนึ่ ง ในสามส่ วน และตกที่ บ่อนํ้า พุ ทัง้ หลาย
11 ดาวดวงนี้ มีชื่อว่าบอระเพ็ด รสของนํ้ากลายเป็ นรสขมเสียหนึ่ งในสามส่วน และคนเป็นอ
ันมากก็ได้ตายไปเพราะนํ้านั ้นกลายเป็นนํ้ารสขมไป
10

แตรที่สี่ (ดวงต่างๆในท้องฟ้ามืดไปหนึ่ งในสาม�
เมื่อ ทูต สวรรค์ องค์ ที่ สี่ เป่า แตรขึ้น ดวงอาทิตย์ ก็ ถู กทําลายไปหนึ่ ง ในสามส่ วน ดวง
จันทร์และดวงดาวทัง้ หลายก็เช่นเดียวกันจึงมืดไปหนึ่ งในสามส่วน กลางวันก็ไม่สว่างเสีย
หนึ่ งในสามส่วน และกลางคืนก็เช่นเดียวกับกลางวัน 13 แล้วข้าพเจ้าก็มองดูและได้ยน
ิ ทูต
สวรรค์องค์หน่งึ ที่ บินอยู่ในท้องฟ้า ร้องประกาศเสียงดังว่า “วิบัติ วิบัติ วิบัติ จะมีแก่คนทัง้
หลายที่อยูบนแผ่
่
นดินโลก เพราะเสียงแตรของทูตสวรรค์ทัง้ สามองค์กําลังจะเป่าอยูแล้
่ ว�
12

9
แตรที่ห้า (ภัยพิบัติจากเหวที่ไม่มีก้นเหว�
เมื่อ ทูต สวรรค์ องค์ ที่ ห้า เป่า แตรขึ้น ข้าพเจ้า ก็ เห ็น ดาวดวงหนึ่ ง ตกจากฟ้า ลงมาที่ แผ่
นดิน โลก และประทานลู กก ุญ แจสําหรับ เหวที่ ไม่มี ก้น เหวให้แก่ ดาวดวงนั ้น 2 เมื่อ เขาเปิด
เหวที่ไม่มีก้นเหวนั ้น ก็มีควันพลุ่งขึ้นมาจากเหวนั ้นดุจควันที่เตาใหญ่ และดวงอาทิตย์และ
อากาศก็มืดไป เพราะเหตุควันที่ข้น
ึ มาจากเหวนั ้น 3 มีฝูงตัก
๊ แตนบินออกจากควันนั ้นมายัง
แผ่น ดิน โลก ได้ ประทานอํานาจแก่ ตัก
๊ แตนนั ้น เหมือนกับ อํานาจของแมลงป่องแห่ง แผ่น
ดินโลก 4 และมีคําสัง่ แก่ มันไม่ให้ทําร้ายหญ้าบนแผ่นดินโลก หรือพืชเขียว หรือต้นไม้ แต่
ให้ทําร้ายคนเหล่านั ้ นที ่ ไม่มี ตราของพระเจ้า บนหน้า ผากของเขาเท่านั ้น 5 และไม่ ให้ฆ่า คน
เหล่า นั ้น แต่ ให้ ทรมานเขาห้า เดือน การทรมานนั ้น เป็นการทรมานที่ เหมือนกับ ถูก แมลง
ป่องต่อย 6 ตลอดเวลาเหล่า นั ้น คนทัง้ หลายจะแสวงหาความตายแต่ จะไม่ พบ เขาอยาก
จะตาย แต่ ความตายจะหนี ไปจากเขา 7 ตัก
๊ แตนนั ้ นม ี รู ปร่า งเหมือนม้า ที่ ผูก เครือ
่ งพร้อม
สําหรับออกศึก บนหัวมีสิ่งหนึ่ งที่ดูเหมือนมงกุฎทองคํา หน้ามันเหมือนหน้ามนุษย์ 8 ผมมัน
เหมือนผมผูหญิ
้ ง ฟันมันเหมือนฟันสิงโต 9 มันมท
ี ับทรวงเหมือนกับทับทรวงเหล็ก เสียงปีก
มัน เหมือนเสียงรถม้า เป็ นอ ัน มากกรู เข ้า รบข้าศึก 10 มั นม ี หางเหมือนหางแมลงป่อง และ
หางมันนั ้ นม ี เหล็ก ไน มั นม ี อาํ นาจที่ จะทําร้ายมนุษย์ ตลอดห้า เดือน 11 มั นม ี ทูต แห่ง เหวที่
ไม่มีก้นเหวนั ้นเป็นกษั ตริย์ปกครองมัน ที่มีชื่อเรียกในภาษาฮีบรู ว่า อาบัดโดน แต่ในภาษา
กรีกเรียกว่า อปอลลิ โยน 12 วิบัติอย่างที่ หน่งึ ผ่านไปแล้ว ดูเถิด ยังมีวิบัติอีกสองอย่างที่ จะ
เกิดขึ้นในภายหน้า
1

แตรที่หก (มนุษย์หน่งึ ในสามถูกฆ่าตาย�

เมื่อ ทูต สวรรค์ องค์ ที่ หกเป่า แตรขึ้น ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ เสียงออกมาจากเชิง งอนมุ มท ง
ั ้ สี่
ของแท่นทองคําที่อยูเบื
่ ้องพระพักตร์พระเจ้า 14 เสียงนั ้นสัง่ ทูตสวรรค์องค์ที่หกที่ถือแตรนั ้
นว่า “จงแก้มัดทูตสวรรค์ทัง้ สี่ที่ถูกมัดไว้ที่แม่น้าํ ใหญ่นั ้น คือแม่น้ํายูเฟรติส� 15 ทูตสวรรค์
ทัง้ สี่ก็ถูกแก้ปล่อยไป ซึ่งทรงเตรียมไว้สําหรับชัว่ โมง วัน เดือน และปี ที่จะให้ฆ่ามนุษย์เสีย
หนึ่ ง ในสามส่ วน 16 และจํานวนพลทหารม้า มี สองร้อยล้าน นี่ คือ จํานวนที่ ข้าพเจ้า ได้ ยิน
17 ในนิ มิ ตน ั น
้ ข้าพเจ้า สังเกตเห็นม ้า เป็น ดังนี้ คือ ผู้ ที่ นั ่ง บนหลั งม ้า นั ้น ก็ มี ทับทรวงสี ไฟ สี
พลอยสีแดง และสีกํามะถัน หัวม้าทัง้ หลายนั ้นเหมือนหัวสิงโต มีไฟและควันและกํามะถัน
พลุ่ง ออกมาจากปากของมัน 18 มนุษย์ ถู กฆ่า เสีย หนึ่ ง ในสามส่วนด้วยภัย พิบั ติ สามอย่าง
13
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นี้ คือ ไฟและควัน และกํา มะถั นที ่ พลุ ่ งออกมาจากปากมัน นั ้น เพราะว่า ฤทธิข
์ องม้า นั ้น
อยู่ที่ปากและหาง หางของมันเหมือนงูและมีหัว สิ่งเหล่านี้ ทําให้มันทําร้ายคนได้ 20 มนุษย์
ทัง้ หลายที่ เหลือ อยู่ ที่ มิได้ ถู กฆ่า ด้วยภัย พิบั ติ เหล่า นี้ ยัง ไม่ ได้ กล ับ ใจเสีย ใหม่ จากงานที่ มือ
เขาได้กระทํา ไม่ได้เลิกบูชาผี บูชา ‘รู ปเคารพที่ทําด้วยทองคํา เงิน ทองสัมฤทธิ์ หินและไม้
รู ปเคารพเหล่า นั ้น จะดู หรือ ฟัง หรือ เดิ นก ็ ไม่ ได้ � 21 และเขาก็ มิได้ กล ับ ใจเสีย ใหม่ จากการ
ฆาตกรรม และการเวทมนตร์ การล่วงประเวณี และการลักขโมย
19

10

ยอห์นได้รบ
ั หนั งสือม้วนเล็กๆม้วนหนึ่ ง
และข้าพเจ้า ได้ เห ็ นทูต สวรรค์ ที่ มี ฤทธิ์มากอีก องค์ หน ่ง
ึ ลงมาจากสวรรค์ มี เมฆคลุม
ตั วท ่าน และมี รุง้ บนศีรษะท่าน และหน้า ท่านเหมือนดวงอาทิตย์ และเท้า ท่านเหมือนเสา
ไฟ 2 ท่านถือ หนั งสือ เล็กๆม้วนหนึ่ ง ซึ่ง คลี่ อยู่ ในมือ ของท่าน ท่านวางเท้า ขวาของท่านบน
ทะเล และเท้า ซ้ายของท่านบนบก 3 ท่านร้องเสีย งดั งด ุจ เสียงสิงโตคําราม เมื่อ ท่านร้อง
แล้ว เสียงฟ้าร้องทัง้ เจ็ดเสียงก็ดังขึ้น 4 เมื่อเสียงฟ้าร้องทัง้ เจ็ดดังขึ้นแล้ว ข้าพเจ้าจึงลงมือ
จะเขียน แต่ ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ พระสุรเสียงจากสวรรค์ ตรัส แก่ ข้าพเจ้า ว่า “จงประทับ ตราปิด
ข้อความซึ่งฟ้าร้องทัง้ เจ็ดได้ รอ
้ งนั ้น จงอย่าเขียนข้อความเหล่านั ้น� 5 ฝ่ายทูตสวรรค์ องค์
ที่ ข้าพเจ้าเห็นยืนอยู่ทัง้ บนทะเลและบนบกนั ้นได้ ชู มือขึ้นสู่ ท้องฟ้า 6 และปฏิญาณโดยอ้าง
พระนามของพระองค์ ผู้ ทรงพระชนม์ อยู่ เป็น นิ ตย์ ผู้ ได้ ‘ทรงสร้างฟ้า สวรรค์ และสรรพสิง่
ซึ่ งม ี อยู่ ในฟ้า สวรรค์ นั ้น ทรงสร้างแผ่น ดิน โลก และสรรพสิง่ ซึ่ งม ี อยู่ ในแผ่น ดิน โลกนั ้น
และทรงสร้างทะเล กับ สรรพสิง่ ซึ่ งม ี อยู่ ในทะเลนั ้น� ว่า จะไม่ มี การเนิ่ น ช้า อีก ต่อ ไปแล้ว
7 แต่ ว่า ในวัน แห่ง เสียงของทูต สวรรค์ องค์ ที่ เจ ็ด นั ้น คือ เมื่อ ท่านจะเป่ า แตรขึ้น ความลึ กล
ับ ของพระเจ้า ที่ พระองค์ ได้ ตรัส ไว้แก่ พวกศาสดาพยากรณ์ ซึ่ง เป็น ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ นั้
นก ็ จะสําเร็จ 8 และพระสุรเสียงที่ ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ จากสวรรค์ นั้น ตรัส กับ ข้าพเจ้า อี กว่า “จง
ไปรับหนั งสือเล็กๆม้วนนั ้ นที ่คลี่ อยู่ในมือของทูตสวรรค์ องค์ ที่ ยืนอยู่ทัง้ บนทะเลและบนบก
นั ้น� 9 ข้าพเจ้า จึง ไปหาทูต สวรรค์ องค์ นั ้น และกล่าวแก่ ท่านว่า “ขอหนั ง สื อม ้ วนเล็ก นั ้น
เถิด� ท่านจึง ตอบข้าพเจ้า ว่า “เอาไปเถิด และกิ นม ัน เสีย มัน จะทําให้ ท้องเจ้า ขม แต่ เมื่อ
อยู่ในปากของเจ้า มันจะหวานเหมือนนํ้าผึ้ง� 10 ข้าพเจ้ารับหนั งสือม้วนเล็กนั ้นจากมือทูต
สวรรค์แล้วก็กินเข้าไป ขณะที่มันอยูใ่ นปากของข้าพเจ้านั ้นมนก
ั ห
็ วานเหมือนนํ้าผึ้ง แต่เมื่อ
ข้าพเจ้ากินมันเข้าไปแล้วท้องข้าพเจ้าก็ขม 11 และท่านบอกข้าพเจ้าว่า “เจ้าต้องพยากรณ์
อีก ต่อชนชาติทัง้ หลาย บรรดาประชาชาติ ภาษา และกษั ตริย์�
1

11

การวัดพระวิหารชัน
้ ใน
ท่านผู้ หน่งึ จึง เอาไม้ ออ
้ ท่อนหนึ่ ง ให้ ข้าพเจ้า รู ป ร่างเหมือนไม้ เรียว และทูต สวรรค์ องค์
นั ้นยืนอยู่กล่าวว่า “จงลุกขึ้นไปวัดพระวิหารของพระเจ้า และแท่นบูชา และคํานวณคนทัง้
หลายซึ่งนมัสการในนั ้น 2 แต่ ไม่ ต้องวัดลานชัน
้ นอกพระวิหารนั ้น เพราะว่าที่ นั่นได้ มอบไว้
แก่คนต่างชาติแล้ว และเขาจะเหยียบยํ่าเมืองบริสุทธิ์ลงใต้เท้าตลอดสี่สิบสองเดือน
1

คําพยากรณ์ ของพยานทัง้ สอง
และเราจะให้ฤทธิอํ
์ านาจแก่ พยานทัง้ สองของเรา และเขาจะพยากรณ์ ตลอดพัน สอง
ร้อยหกสิบ วัน นุ่ง ห่ มด ้วยผ้า กระสอบ 4 พยานทัง้ สองนั ้น คือ ต้น มะกอกเทศสองต้น และ
3
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คัน ประทีป สองคั นที ่ ตัง้ อยู่ เบื้องพระพักตร์พระเจ้า ผู้ ทรงเป็น เจ้า แห่ง แผ่น ดิน โลก 5 ถ้า ผู้
ใดประสงค์ จะทําร้ายพยานทัง้ สองนั ้น ไฟก็ จะพลุ่ง ออกจากปากเขาเผาผลาญศั ตรู ผู้ นั ้น
ถ้า ผู้ ใดจะทําร้ายพยานทัง้ สอง ผู้ นั ้ นก ็ จะต้องตายในลักษณะนี้ 6 พยานทัง้ สองมี ฤทธิ์ปิด
ท้องฟ้า ได้ เพื่อ ไม่ ให้ ฝนตกในระหว่างวัน เหล่านั ้ นที ่ เขากําลัง พยากรณ์ และมี ฤทธิ์อํานาจ
เหนื อ นํ้า ทําให้ กลายเป็น เลือดได้ และมี ฤทธิ์บันดาลให้ ภัย พิบัติ ต่างๆกระหนํ่า โลก กี่ ครังก
้ ็
ได้ตามความปรารถนาของเขา 7 และเมื่อเสร็จสิน
ึ มาจาก
้ การเป็นพยานแล้ว สัตว์ร้ายที่ข้น
เหวที่ ไม่มี ก้น เหวก็ จะสู้ รบกับ เขา จะชนะเขาและจะฆ่า เขาเสีย 8 และศพของเขาจะอยู่ ที่
ถนนในเมืองใหญ่นั ้น ซึ่งตามฝ่ายจิตวิญญาณเรียกว่า เมืองโสโดมและอียป
ิ ต์ อันเป็นเมือง
ซึ่งองค์ พระผู้เป็นเจ้าของเราถูกตรึงด้วย 9 คนหลายชาติ หลายตระกูล หลายภาษา หลาย
ประชาชาติ จะเพ่ งด ู ศพเขาตลอดสามวั นคร ่ง
ึ และจะไม่ ยอมให้ เอาศพนั ้น ใส่ อุโมงค์ เลย
10 คนทัง
้ หลายซึ่ง อยู่ ในแผ่น ดิน โลกจะยินดี เพราะเขา และจะสนุกสนานรืน
่ เริง จะให้ ของ
ขวัญแก่กัน เพราะว่าผู้พยากรณ์ ทัง้ สองนี้ ได้ทรมานคนเหล่านั ้ นที่อาศัยอยู่ในโลก� 11 เมื่อ
เวลาผ่านไปสามวันคร่งึ แล้ว ลมปราณแห่งชีวต
ิ จากพระเจ้าก็เข้าสู่ ศพของเขาอีก และเขา
ก็ ลุ กขึ้น ยืน คนทัง้ หลายที่ ได้ เห ็น เขาก็ มี ความหวาดกลัวเป็ นอ ัน มาก 12 คนทัง้ หลายได้ยน
ิ
พระสุรเสียงดังมาจากสวรรค์ ตรัสแก่เขาว่า “จงขึ้นมาที่นี่ เถิด� และพวกศัตรู ก็เห็นเขาขึ้น
ไปในหมู่เมฆสู่สวรรค์
แผ่นดินไหวครัง้ ใหญ่

13 และในเวลานั ้นกเก
็ ิดแผ่นดินไหวใหญ่

และเมืองนั ้นกถ
็ ล่มลงเสียหนึ่ งในสิบส่วน มีคน
ตายเพราะแผ่นดินไหวเจ็ดพันคน และคนที่เหลืออยู่นั ้ นมีความหวาดกลัวยิง่ และได้ถวาย
พระเกียรติแด่พระเจ้าแห่งสวรรค์ 14 วิบัติอย่างที่สองก็ผ่านไปแล้ว ดูเถิด วิบัติอย่างที่สาม
ก็จะมาถึงในไม่ชา้ นี้ แหละ
แตรที่เจ็ด (การประกาศถึงชัยชนะแห่งอาณาจักรของพระคริสต์�
และมีเสียงหลายๆเสียงกล่าวขึ้นดังๆในสวรรค์
ว่า “ราชอาณาจักรทัง้ หลายแห่งพิภพนี้ ได้ กล ับ เป็น ราชอาณาจักรทัง้ หลายขององค์ พระผู้
เป็นเจ้าของเรา และเป็นของพระคริสต์ของพระองค์ และพระองค์จะทรงครอบครองตลอด
ไปเป็นนิ ตย์� 16 และผู้อาวุโสยี่สิ บสี่ คนซึ่งนั ่งในที่ นั่งของตนเบื้องพระพักตร์พระเจ้าก็ ทรุ ด
ตัว ลงกราบนมัสการพระเจ้า 17 และทูล ว่า “โอ ข้า แต่ พระเจ้า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ผู้ ทรง
ฤทธานุ ภาพสูงสุด ผู้ ทรงดํารงอยู่ บัดนี้ และผู้ ได้ ทรงดํารงอยู่ ในกาลก่อน และผู้ จะเสด็จ
มาในอนาคต ข้า พระองค์ ทัง้ หลายขอบพระคุณ พระองค์ ที่ พระองค์ ได้ ทรงใช้ ฤทธานุ ภาพ
อัน ใหญ่ ยงิ่ ของพระองค์ และได้ ทรงครอบครอง 18 เหล่ าประชาชาติ มี ความโกรธแค้น แต่
พระพิโรธของพระองค์ก็มาถึงแล้ว ถึงเวลาที่พระองค์จะทรงพิพากษาคนทัง้ หลายที่ตายไป
แล้ว และถึงเวลาที่พระองค์จะทรงประทานบําเหน็ จแก่ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ คือพวกศาสดา
พยากรณ์ และวิ สุทธิ ชนทัง้ ปวง และแก่ คนทัง้ หลายที่ ยาํ เกรงพระนามของพระองค์ ทัง้ ผู้
ใหญ่ ผู้ น้อย และถึง เวลาแล้ วท ี่ พระองค์ จะทรงทําลายคนที่ ทําลายแผ่น ดิน โลก� 19 แล
้ว พระ วิหาร ของ พระเจ้า ใน สวรรค์ ก็ เปิด ออก ใน พระ วิหารนั ้น เห็ นม ี หี บ พันธ สัญญา ของ
พระองค์ แล้วก็มีฟ้าแลบ และเสียงต่างๆ ฟ้าร้อง แผ่นดินไหว ลูกเห็บก็ตกอย่างหนั ก
15 และทูตสวรรค์องค์ที่เจ็ดก็เป่ าแตรขึ้น

12
ผู้หญิงและพญานาค
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1 มีการมหัศจรรย์ใหญ่ยิง
้ ญิงคนหนึ่ งมดวงอาทิ
ี
ตย์เป็นอาภรณ์
่ ปรากฏในสวรรค์ คือผูห

มี
ดวงจันทร์อยูใต้
่ เท้า และบนศีรษะมีดวงดาวสิบสองดวงเป็นมงกุฎ 2 ผูหญิ
้ งนั ้นมครรภ์
ี
และ
ร้องครวญด้วยความเจ็บ ครรภ์ ที่ ใกล้ จะคลอด 3 และมี การมหัศจรรย์ อี กอย่างหนึ่ ง ปรากฏ
ในสวรรค์ ดู เถิด มี พญานาคใหญ่สี แดงตัวหนึ่ ง มี เจ็ดหัวและมี สิ บเขา และที่ หว
ั เหล่านั ้ นม
ี มงกุฎ เจ็ด อัน 4 หางพญานาคตวัด ดวงดาวในท้องฟ้า ทิง้ ลงมาที่ แผ่ นดิน โลกเสีย หนึ่ ง ใน
สามส่วน และพญานาคนั ้นยืนอยู่เบื้องหน้าผู้หญิงที่กําลังจะคลอดบุตร เพื่อจะกินบุตรเมื่อ
คลอดออกมาแล้ว
บุตรนั ้นจะได้ครอบครอง
ผู้ซึ่งจะครอบครองประชาชาติทัง้ ปวงด้วยคทาเหล็ก และบุตร
นั ้นได้ข้น
ึ ไปถึงพระเจ้า ถึงพระที่นั่งของพระองค์ 6 และหญิงนั ้นก็หนี เข้าไปในถิน
่ ทุรกันดาร
ที่นางมีสถานที่ซึ่งพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้ เพื่อนางจะได้รบ
ั การเลี้ยงดูอยู่ที่นั ่นตลอด
พันสองร้อยหกสิบวัน
5 หญิงนั ้นคลอดบุตรชาย

มีคาเอลและทูตสวรรค์ของท่านต่อสู้กับซาตาน
และ มี สงคราม เกิด ขึ้น ใน สวรรค์ มี คา เอล และ พวก ทูต สวรรค์ ของ ท่าน ได้ ต่อสู้ กับ
พญานาค และ พญานาค กับ พวก ทูต ขอ งมั นก ็ ต่อสู้ 8 แต่ ฝ่าย พญานาค แพ้ และ พวก
พญานาคไม่ มี ที่ อยู่ ในสวรรค์ อี กเลย 9 พญานาคใหญ่ ซ่ึง เป็น งู ดึกดําบรรพ์ ที่ เขาเรียกกั นว
่า พญามารและซาตาน ผู้ล่อลวงมนุษย์ทัง้ โลก พญานาคและพวกทูตของมันก็ถู กผลักทิง้
ลงมาในแผ่น ดิน โลก 10 และข้าพเจ้า ได้ยน
ิ เสียงดัง ขึ้น ในสวรรค์ ว่า “บัดนี้ ความรอด และ
ฤทธิเดช
และราชอาณาจักรแห่งพระเจ้าของเรา และอํานาจพระคริสต์ ของพระองค์ ได้ มา
์
ถึง แล้ว เพราะว่า ผู้ ที่ กล ่าวโทษพวกพี่ น้องของเราต่อ พระพักตร์พระเจ้า ของเรา ทัง้ กลาง
วันและกลางคืนนั ้น ก็ได้ถูกผลักทิง้ ลงมาแล้ว 11 เขาเหล่านั ้นชนะพญามารด้วยพระโลหิต
ของพระเมษโปดก และโดยคําพยานของพวกเขาเอง และเขาไม่ได้เสียดายที่จะพลีชีพของ
ตน 12 ฉะนั ้นสวรรค์และบรรดาผู้ที่อยูในสวรรค์
่
จงรืน
่ เริงยินดีเถิด แต่วิบัติจะมีแก่ผู้ที่อยูใน
่
แผ่นดินโลกและทะเล เพราะว่าพญามารได้ลงมาหาเจ้าด้วยความโกรธยิง่ นั ก เพราะมันรู้
ว่าเวลาของมันมีน้ อย�
7

ซาตานข่มเหงหญิงนั ้น
เมื่อ พญานาคนั ้น เห็ นว ่า มัน ถูก ผลัก ทิง้ ลงมาในแผ่น ดิน โลกแล้ว มั นก ็ ข่มเหงหญิง ที่
คลอดบุตรชายนั ้น 14 แต่ ทรงประทานปีกนกอินทรีใหญ่สองปีกแก่ หญิงนั ้น เพื่อให้นางบิน
หนี หน้างูเข้าไปในถิน
ั การเลี้ยงดู ตลอด
่ ทุรกันดารในสถานที่ของนาง จนถึงที่ซ่ึงนางจะได้รบ
15
วาระหนึ่ งและสองวาระและครึง่ วาระ งูนั ้ นก็พ่นนํ้าออกจากปากเหมือนนํ้าท่วมไหลตาม
หญิงนั ้น เพื่อจะให้พัดหญิงนั ้นไปกับน้าํ ท่วม 16 แต่แผ่นดินก็ได้ช่วยหญิงนั ้นไว้ได้ โดยแยก
ออกเป็น ช่องแล้ว สู บน ้าํ ท่วมนั ้ นที ่ พ่น ออกจากปากพญานาคนั ้น ลงไป 17 พญานาคโกรธ
แค้นหญิงนั ้น มันจึงออกไปทําสงครามกับเชื้อสายของนางที่ เหลืออยู่นั ้น คือผู้ที่ รักษาพระ
บัญญัติของพระเจ้า และยึดถือคําพยานของพระเยซูคริสต์
13

13
สัตว์ร้ายที่ข้น
ึ มาจากทะเล

1 และข้าพเจ้าได้ยน
ื อยู่ที่หาดทรายชายทะเล

และเห็นสัตว์รา้ ยตัวหนึ่ งขึ้นมาจากทะเล มั
นมีเจ็ดหัวและสิบเขา ที่ เขาทัง้ สิ บนันม
้ ีมงกุฎสิบอัน และมีช่อ
ื ที่ เป็นคําหมิน
่ ประมาทจารึก
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ไว้ ที่ หั วท งั ้ หลายของมัน สัตว์ ร้ายที่ ข้าพเจ้า ได้ เห ็น นั ้น เหมือนเสือ ดาว และเท้า เหมือน
เท้า หมี และปากเหมือนปากสิงโต และพญานาคได้ ให้ ฤทธิของมั
น และที่ นั่ง ของมัน และ
์
สิทธิอาํ นาจอัน ใหญ่ ยงิ่ แก่ สัตว์ร้ายนั ้น 3 ข้าพเจ้า ได้ เห ็ นว ่า หัวๆหนึ่ ง ของสัตว์รา้ ยดู เหมือน
ถูก ฟัน ปางตาย แต่ แผลที่ ถู กฟัน นั ้ นร ักษาหายแล้ว คนทัง้ โลกติดตามสัตว์รา้ ยนั ้น ไปด้วย
ความอัศจรรย์ ใจ 4 เขาทัง้ หลายได้ บูชาพญานาคที่ ได้ ให้ อํานาจแก่ สัตว์ร้ายนั ้น เขาได้ บูชา
สัตว์รา้ ยนั ้น กล่าวว่า “ใครจะเปรียบปานสัตว์นี้ ได้ และใครสามารถจะทํา สงครามกับ สัตว์
นี้ ได้ � 5 และยอมให้สัตว์ร้ายนั ้ นมีปากที่ พู ดคํากล่าวร้ายและหมิน
่ ประมาท และยอมให้มัน
6
ใช้อาํ นาจกระทําอย่างนั ้นตลอดสี่สิบสองเดือน มันกล่าวคําหมิน
่ ประมาทต่อพระเจ้า เพื่อ
หมิน
่
่ ประมาทต่อพระนามของพระองค์ ต่อพลับพลาของพระองค์ และต่อผู้ที่อยูในสวรรค์
2

สัตว์ร้ายกระทําสงครามกับพวกวิสุทธิชน

7 และยอมให้มันทําสงครามกับพวกวิสุ ทธิชน

และชนะเขา และให้มันมีอาํ นาจเหนื อชน
ทุก ตระกูล ทุ กภาษา และทุก ประชาชาติ 8 และบรรดาคนที่ อยู่ ในแผ่น ดิน โลกจะบูชาสัตว์
ร้ายนั ้น คือ คนทัง้ ปวงที่ ไม่มี ชื่อ จดไว้ในหนั งสือ แห่ง ชีวต
ิ ของพระเมษโปดก ผู้ ทรงถูก ปลง
9
พระชนม์ ตัง้ แต่ แรกทรงสร้างโลก ใครมี หูก ็ ให้ ฟัง เอาเถิด 10 ผู้ ใดที่ กําหนดไว้ ให้ ไปเป็น
เชลยผู้นั้นก็จะต้องไปเป็นเชลย ผู้ใดฆ่าเขาด้วยดาบผู้นั้นก็ต้องถูกฆ่าด้วยดาบ นี่ แหละคือ
ความอดทนและความเชื่อของพวกวิสุทธิชน
สัตว์ร้ายที่ข้น
ึ มาจากแผ่นดิน

11 และข้าพเจ้าเห็นสัตว์รา
้ ยอีกตัวหนึ่ งขึ้นมาจากแผ่นดิน

มีสองเขาเหมือนลูกแกะ และ

12 มันใช้อา
ํ นาจของสัตว์รา้ ยตัวเดิมนน
ั ้ อย่างครบถ้วนต่อหน้าสัตว์รา้ ย

พูดเหมือนพญานาค
ตัว เดิ มน น
ั ้ มัน ทําให้ โลกและคนที่ อยู่ ในโลกบูชาสัตว์รา้ ยตัว เดิ มน น
ั ้ ที่ มี แผลปางตายแต่
รักษาหายแล้ว 13 สัตว์ร้ายนี้ แสดงการมหัศจรรย์ ใหญ่ จนกระทํา ให้ ไฟตกลงมาจากฟ้า สู่
แผ่นดินโลกประจั กษ์แก่ ตามนุษย์ทัง้ หลาย 14 มันล่อลวงคนทัง้ หลายที่ อยู่ในโลกด้วยการ
อัศจรรย์นั ้น ซึ่งมันมีอาํ นาจกระทําท่ามกลางสายตาของสัตว์รา้ ยตัวเดิ มนัน
้ และมันสัง่ ให้
คนทัง้ หลายที่ อยู่ ในโลกสร้างรู ป จําลองให้ แก่ สัตว์ รา้ ย ที่ ถู กฟัน ด้วยดาบแต่ ยั งม ี ชี วิ ตอยู่
นั ้น 15 และมันมีอาํ นาจที่จะให้ลมหายใจแก่รู ปสัตว์นั ้น เพื่อให้รู ปสัตว์รา้ ยนั ้นทัง้ พูดได้ และ
กระทําให้บรรดาคนที่ ไม่ยอมบูชารู ปสัตว์รา้ ยนั ้นถึงแก่ ความตายได้ 16 และมันยังได้ บังคับ
คนทัง้ ปวง ทัง้ ผู้ใหญ่ผู้น้อย คนมัง่ มีและคนจน ไทยและทาส ให้รับเครือ
่ งหมายไว้ที่มือขวา
17
หรือ ที่ หน ้า ผากของเขา เพื่อ ไม่ ให้ ผู้ ใดทําการซื้อ ขายได้ นอกจากผู้ ที่ มี เครือ
่ งหมายนั ้น
หรือ ชื่อ ของสัตว์ รา้ ยนั ้น หรือ เลขชื่อ ของมัน 18 ในเรือ
่ งนี้ จงใช้ สติ ปัญญา ถ้า ผู้ ใดมี ความ
เข้าใจก็ให้คิดตรึกตรองเลขของสัตว์รา้ ยนั ้น เพราะว่าเป็นเลขของบุคคลผู้หนึ่ ง เลขของมัน
คือหกร้อยหกสิบหก

14

ความชื่นชมยินดีของคน 144,000 คน
1 ข้าพเจ้า ได้ แลเห็น และดู เถิด พระเมษโปดกทรงยืน อยู่ ที่ ภู เขาศิ โยน และผู้ ที่ อยู่ กับ
พระองค์มีจํานวนแสนสี่หมื่นสี่พันคน ซึ่งเป็นผูที
้ ่มีพระนามของพระบิดาของพระองค์เขียน
ไว้ที่ หน ้า ผากของเขา 2 และข้าพเจ้า ได้ยน
ิ เสียงจากสวรรค์ ดุ จเสียงนํ้า มากหลาย และดุจ
เสียงฟ้าร้องสนั ่น และข้าพเจ้า ได้ยน
ิ เสียงพวกดีด พิณ เขาคู่ กําลัง บรรเลงอยู่ 3 คนเหล่านั ้
นร้องเพลงราวกับว่า เป็นเพลงบทใหม่ ต่อหน้าพระที่ นั ่ง หน้าสัตว์ทัง้ สี่ นั ้น และหน้าพวกผู้
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อาวุโส ไม่มีใครสามารถเรียนรู เ้ พลงบทนั ้นได้ นอกจากคนแสนสี่หมื่นสี่พันคนนั ้น ที่ได้ทรง
ไถ่ ไว้แล ้ว จากแผ่น ดิน โลก 4 คนเหล่า นี้ เป็น คนที่ มิได้ มี มลทิ นก ับ ผู้ หญิง เพราะว่า เขาเป็น
พวกพรหมจารี พระเมษโปดกเสด็จ ไปที่ ใด คนเหล่า นี้ ก็ ตามเสด็จ ไปด้วย พวกเขาเป็น ผู้ ที่
ทรงไถ่ จากมวลมนุษย์ เป็นผลแรกถวายแด่พระเจ้าและแด่พระเมษโปดก 5 ปากเขาไม่กล
่าวคําอุบายเลย เพราะเขาไม่มีความผิดต่อหน้าพระที่นั่งของพระเจ้า
ทูตสวรรค์องค์แรกประกาศข่าวประเสริฐอันเป็นอมตะ

6 แล้วข้าพเจ้าได้เหน
็ ทูตสวรรค์อีกองค์หน่ง
ึ ที่บินอยูใ่ นท้องฟ้า

เพื่อประกาศข่าวประเสริฐ
อัน เป็น อมตะแก่ คนทัง้ หลายที่ อยู่ ในโลก แก่ ทุ กชาติ ทุ กตระกูล ทุ กภาษา และประชากร
7 ท่านประกาศด้วยเสียงอันดังว่า “จงยําเกรงพระเจ้า และถวายสง่าราศีแด่พระองค์ เพราะ
ถึงเวลาที่พระองค์จะทรงพิพากษาแล้ว และจงนมัสการพระองค์ ‘ผู้ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์
แผ่นดินโลก ทะเล� และบ่อนํ้าพุทัง้ หลาย�
ทูตสวรรค์องค์ที่สองประกาศการล่มจมของบาบิโลน
“บาบิโลนมหานครนั ้นล่มจมแล้ว ล่มจมแล้ว
เพราะว่า นครนั ้น ทําให้ประชาชาติ ทัง้ ปวงดื่ม เหล้า องุน
่ แห่ง ความเดือดดาลของเธอในการ
ล่วงประเวณี �
8 ทูตสวรรค์อีกองค์หน่ง
ึ ตามไปประกาศว่า

ทูต สวรรค์ องค์ ที่ สามประกาศการทุกข์ ทรมานเป็น นิ ตย์ ของทุก คนที่ รับ เครือ
่ งหมาย
และบูชาสัตว์ร้าย
9 และทูต สวรรค์ ซ่ึง เป็ น องค์ ที่ สามตามไปประกาศด้วยเสียงอัน ดัง ว่า “ถ้า ผู้ ใดบูชาสัตว์
ร้ายและรู ป ของมัน และรับ เครือ
่ งหมายของมัน ไว้ ที่ หน ้า ผากหรือ ที่ มือ ของตน 10 ผู้ นั ้น
จะต้องดื่ม เหล้า องุน
่ แห่ง พระพิโรธของพระเจ้า ซึ่ง ไม่ ได้ ระคนกับ สิง่ ใด ที่ ได้ เทลงในถ้วย
พระพิโรธของพระองค์ และเขาจะต้องถูกทรมานด้วยไฟและกํามะถันต่อหน้าทูตสวรรค์ ผู้
บริสุทธิทั
์ ง้ หลาย และต่อพระพักตร์พระเมษโปดก 11 และควันแห่งการทรมานของเขาพลุ่ง
ขึ้นตลอดไปเป็นนิ ตย์ และผู้ที่บูชาสัตว์รา้ ยและรู ปของมัน และผู้ใดก็ตามที่รับเครือ
่ งหมาย
ชื่อของมันจะไม่มีการพักผ่อนเลยทัง้ กลางวันและกลางคืน�
พระสัญญาอันมัน
่ คงสําหรับพวกวิสุทธิชน
นี่ แหละคือ ความอดทนของพวกวิสุทธิชน คือ ผู้ ที่ รักษาพระบัญญั ติ ของพระเจ้า และ
ความเชื่อ ของพระเยซู ไว้ 13 และข้าพเจ้า ได้ยน
ิ พระสุรเสียงจากสวรรค์ สัง่ ข้าพเจ้า ว่า “จง
เขียนไว้เถิด ว่า ตัง้ แต่ นี้ สืบไปคนทัง้ หลายที่ ตายในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า จะเป็นสุข� และพระ
วิญญาณตรัสว ่า “จร ิ งอย่างนั ้น เพื่อ เขาจะได้ หยุด พัก จากความเหนื่ อยยากของเขา และ
การงานที่เขาได้กระทํานั ้นจะติดตามเขาไป�
12

การเก็บเกี่ยวบนแผ่นดินโลก
และดูเถิด มีเมฆขาว และมีผูหน
้ ่ง
ึ ประทับบนเมฆนั ้นเหมือนกับบุตร
มนุษย์ สวมมงกุฎ ทองคํา บนพระเศียร และพระหัตถ์ ถือ เคียวอัน คม 15 และมี ทูต สวรรค์ อี
กองค์ หน ่ึ งออกมาจากพระวิหารร้องทูล พระองค์ ผู้ ประทับ บนเมฆนั ้น ด้วยเสียงอัน ดัง ว่า
“จงใช้เคียวของพระองค์เกี่ยวไปเถิด เพราะว่าถึงเวลาที่พระองค์จะเกี่ยวแล้ว เพราะว่าผล
ที่ จะต้องเก็บเกี่ยวในแผ่นดินโลกนั ้นสุกแล้ว� 16 และพระองค์ ผู้ประทับบนเมฆนั ้น ได้ทรง
ตวัด เคียวนั ้น บนแผ่น ดิน โลก และแผ่น ดิน โลกก็ ได้ ถู กเกี่ยวแล้ว 17 และทูต สวรรค์ อี กอง
ค์ หน ่ึ งก ็ ออกมาจากพระวิหารบนสวรรค์ ถือ เคียวอัน คมเช่น เดียวกัน 18 และทูต สวรรค์ อี
14 ข้าพเจ้าได้แลเห็น
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กองค์ หน ่งึ ผู้ มี ฤทธิ์เหนื อ ไฟ ได้ ออกมาจากแท่ นบู ชา และร้องบอกทู ตองค์นั้ นที ่ ถือ เคียว
คมนั ้นด้วยเสียงอันดังว่า “ท่านจงใช้เคียวคมของท่านเกี่ยวเก็บพวงองุน
่ แห่งแผ่นดินโลก
19
เพราะลู กอง ุ่น นั ้น สุ กด ี แล้ว � ทูต สวรรค์ นั ้ นก ็ ตวัด เคียวบนแผ่น ดิน โลก และเก็บ เกี่ยว
ผลองุน
่ แห่ง แผ่น ดิน โลก และขว้างลงไปในบ่อ ยํ่า องุ ่นอ ัน ใหญ่ แห่ งพระพิโรธของพระเจ้า
20 บ่อย ่า
ํ องุน
่ ถูก ยํ่า ภายนอกเมือง และโลหิต ไหลออกจากบ่อ ยํ่า องุน
่ นั ้น สูง ถึ งบ ัง เหียนม้า
ไหลนองไปประมาณสามร้อยกิโลเมตร

15

ขันทัง้ เจ็ดแห่งพระพิโรธของพระเจ้า

1 ข้าพเจ้า เห็น หมายสําคัญ ในสวรรค์ อี กประการหนึ่ ง

ใหญ่ ยิง่ และน่า ประหลาด คื อม ี ทูต
สวรรค์ เจ ็ ดองค์ ถือ ภัย พิบั ติ เจ ็ ดอย ่าง อัน เป็น ภัย พิบั ติ ครัง้ สุดท้าย เพราะว่า พระพิโรธของ
พระเจ้า สิน
้ สุด ลง ด้วย ภัย พิบั ติ เหล่า นั ้น 2 ข้าพเจ้า เห็น เป็น เหมือน ทะเล แก้ว ปน ไฟ และ
บรรดาคนที่ มี ชัย ต่อ สัตว์ร้าย และรู ป ของมัน และเครือ
่ งหมายของมัน และเลขประจํา ชื่อ
ของมัน ยืนอยูบ
่ นทะเลแก้วนน
ั ้ พวกเขาถือพิณเขาคู่ของพระเจ้า 3 เขาร้องเพลงของโมเสส
ซึ่ง เป็น ผู้ รับใช้ของพระเจ้า และเพลงของพระเมษโปดกว่า “ข้าแต่ พระเจ้า องค์ พระผู้ เป็น
เจ้า ผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด พระราชกิจของพระองค์ใหญ่ยิง่ และมหัศจรรย์นั ก ข้าแต่องค์
พระมหากษั ตริย์แห่งวิสุทธิชนทัง้ ปวง วิถีทางทัง้ หลายของพระองค์ยุติธรรมและเที่ยงตรง
4 โอ ข้าแต่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า มีผูใดบ้
้
างที่จะไม่ยาํ เกรงพระองค์ และไม่ถวายพระเกียรติแด่
พระนามของพระองค์ เพราะว่าพระองค์ ผู้เดียวทรงเป็นผู้บริสุทธิ์ ประชาชาติ ทัง้ ปวงจะมา
นมัสการจําเพาะพระพักตร์พระองค์ เพราะว่าการพิพากษาของพระองค์ปรากฏแจ้งแล้ว�
5 ต่อ จากนี้ ข้าพเจ้า ได้ แลเห็น และดู เถิด พระวิหารของพลับพลาแห่ง สักขี พยานในสวรรค์
เปิด ออก 6 และทูต สวรรค์ ทัง้ เจ็ด องค์ ที่ ถือ ภัย พิบั ติ ทัง้ เจ็ด ได้ ออกมาจากพระวิหารนั ้น นุ่ง
ห่ม ผ้า ป่านสี ขาวและบริสุทธิ์ และคาดรัด ประคดทองคํา 7 และสัตว์ตัว หนึ่ ง ในสี่ ตั วน ัน
้ ได้
เอาขันทองคํา เจ็ด ใบเต็ มด ้วยพระพิโรธของพระเจ้า ผู้ ทรงพระชนม์ อยู่ เป็น นิ ตย์ ส่ง ให้ แก่
ทูตสวรรค์ ทัง้ เจ็ดองค์ นั ้น 8 และพระวิหารก็ เต็มไปด้วยควันซึ่งมาจากสง่าราศี ของพระเจ้า
และจากฤทธานุภาพของพระองค์ และไม่ มี ผู้ ใดสามารถเข้าไปในพระวิหารนั ้น ได้ จนกว่า
ภัยพิบัติทัง้ เจ็ดของทูตสวรรค์เจ็ดองค์นั้นจะได้สิน
้ สุดลง

16

สัง่ ทูตสวรรค์ทัง้ เจ็ดองค์นั้นว่า “จง
ไปเถิด เอาขันทัง้ เจ็ดใบ ที่เต็มไปด้วยพระพิโรธของพระเจ้า เทลงบนแผ่นดินโลก�
1 แล้วข้าพเจ้าก็ ได้ ยินเสียงดังออกมาจากพระวิหาร

ขันใบแรก (แผลร้ายที่มีหนอง)

2 ทูตสวรรค์องค์แรกจึงออกไปและเทขันของตนลงบนแผ่นดินโลก

และคนทัง้ หลายที่มี
เครือ
่ งหมายของสัตว์ร้าย และบูชารู ปของมัน ก็เกิดเป็นแผลร้ายที่ เป็นหนองมีทุกข์เวทนา
แสนสาหัส
ขันใบที่สอง (ทะเลเป็นเหมือนเลือด)

3 ทูตสวรรค์ องค์ ที่ สองก็ เทขันของตนลงในทะเล

และทะเลก็ กลายเป็นเหมือนเลือดของ
คนตาย และบรรดาสิง่ ที่มีชีวิตอยูใ่ นทะเลนั ้นก็ตายหมดสิน
้
ขันใบที่สาม (แม่น้าํ ทัง้ หลายกลายเป็นเลือด)
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ทูต สวรรค์ องค์ ที่ สามเทขัน ของตนลงที่ แม่น ้าํ และบ่อนํ้า พุ ทัง้ ปวง และนํ้า เหล่านั ้ นก ็
กลายเป็นเลื อด 5 และข้าพเจ้าได้ยน
ิ ทูตสวรรค์แห่งนํ้าร้องว่า “โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า
ผู้ดํารงอยูบั
่ ดนี้ และผู้ได้ทรงดํารงอยูใ่ นกาลก่อน และผู้จะทรงดํารงอยูในอนาคต
่
พระองค์
ทรงเป็นผู้ชอบธรรม เพราะพระองค์ ทรงพิพากษาอย่างนั ้น 6 เพราะเขาทัง้ หลายได้ กระทํา
ให้โลหิตของพวกวิสุทธิชนและของพวกศาสดาพยากรณ์ ไหลออก และพระองค์ได้ประทาน
โลหิตให้เขาดื่ม ด้วยเขาทัง้ หลายก็ สมควรอยู่แล้ว� 7 และข้าพเจ้าได้ยน
ิ ทูตสวรรค์ อีกองค์
หน่งึ ซึ่งอยู่ที่ แท่นบูชาร้องว่า “จริงอย่างนั ้น พระเจ้า องค์ พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงฤทธานุภาพ
สูงสุด การพิพากษาของพระองค์เที่ยงตรงและชอบธรรมแล้ว�
4

ขันใบที่สี่ (ความร้อนอันน่ากลัวจากดวงอาทิตย์�
ทูต สวรรค์ องค์ ที่ สี่ เทขัน ของตนลงที่ ดวงอาทิตย์ และทรงให้ อาํ นาจแก่ ดวงอาทิตย์ นั ้
นที่จะคลอกมนุษย์ด้วยไฟ 9 ความร้อนแรงกล้าได้คลอกคนทัง้ หลาย และพวกเขาพูดหมิน
่
ประมาทพระนามของพระเจ้า ผู้ซึ่งมีฤทธิเหนื
อภัยพิบัติ เหล่านั ้น และพวกเขาไม่ได้ กลับใจ
์
และไม่ได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์
8

ขันใบที่ห้า (ความมืดในอาณาจักรของสัตว์ร้าย)

10 ทูตสวรรค์ องค์ ที่ ห้าเทขันของตนลงบนที่ นั่งของสัตว์รา
้ ยนั ้น

และอาณาจักรของมันก
็ มืด ไป คนเหล่า นั ้น ได้ กั ดล ิ้ นของตนด้วยความเจ็บ ปวด 11 และพูด หมิน
่ ประมาทพระเจ้า
แห่งสวรรค์ เพราะความเจ็บปวดและเพราะแผลที่ มีหนองตามตัวของเขา แต่ เขาไม่ได้ กล
ับใจเสียใหม่จากการประพฤติของตน
ขันใบที่หก (การเตรียมทางไว้สําหรับพวกกษั ตริย์แห่งทิศตะวันออก�
ทูต สวรรค์ องค์ ที่ หก เท ขัน ของ ตน ลง ที่ แม่น ้าํ ใหญ่ คือ แม่ นํ้า ยู เฟ รติ ส ทําให้ นํ้า ใน
แม่น้ํานั ้นแห้งไป เพื่อเตรียมมรรคาไว้สําหรับบรรดากษั ตริย์ที่มาจากทิศตะวันออก 13 และ
ข้าพเจ้าเห็นผีโสโครกสามตนรู ปร่างคล้ายกบออกมาจากปากพญานาค และออกจากปาก
สัตว์รา้ ยนั ้น และออกจากปากของผูพยากรณ์
้
เท็จ 14 ด้วยว่าผีเหล่านั ้นเป็นผีรา้ ยกระทําการ
อัศจรรย์ มัน ออกไปหากษั ตริย์ ทัง้ ปวงแห่ง แผ่น ดิน โลกคือ ทัว่ พิ ภพ เพื่อ ให้ บรรดากษั ตริย์
เหล่านั ้นร่วมกันทําสงครามในวันยิง่ ใหญ่ของพระเจ้า ผูทรงฤทธานุ
้
ภาพสูงสุด 15 “จงดูเถิด
เราจะมาเหมือนขโมย ผู้ที่ เฝ้าระวังให้ดี และรักษาเสื้อผ้าของตนจะเป็นสุข เกลือกว่าผู้นั้น
จะเดินเปลือยกาย และคนทัง้ หลายจะได้เห็นความน่าละอายของเขา� 16 และมันให้เขาทัง้
หลายชุมนุมที่ตําบลหนึ่ ง ซึ่งภาษาฮีบรู เรียกว่า อารมาเกดโดน
12

ขันใบที่เจ็ด (ความพินาศของบาบิโลน)
ทูต สวรรค์ องค์ ที่ เจ ็ด ได้ เทขัน ของตนลงในอากาศ และมี พระสุรเสียงดัง ออกมาจาก
พระที่นั่ง ในพระวิหารแห่ง สวรรค์ ว่า “สําเร็จ แล้ว� 18 และเกิ ดม ี เสียงต่างๆ มี ฟ้าร้อง มี
ฟ้าแลบ และเกิดแผ่นดินไหวครัง้ ใหญ่ ซึ่งตัง้ แต่มีมนุษย์เกด
ิ มาบนแผ่นดินโลก ไม่เคยมีแผ่
19
นดิน ไหวร้ายแรงและยิง่ ใหญ่ เช่น นี้ เลย มหานครนั ้ นก ็ แยกออกเป็น สามส่ วน และบ้าน
เมืองของนานาประชาชาติ ก็ ล่มจม มหานครบาบิ โลนนั ้ นก ็ อยู่ในความทรงจํา ต่อ เบื้องพระ
พักตร์พระเจ้า เพื่อจะให้นครนั ้นดื่มถ้วยเหล้าองุน
่ แห่งพระพิโรธอันใหญ่หลวงของพระองค์
20 และบรรดาเกาะต่างๆก็หนี หายไป และภูเขาทัง
้ หลายก็ไม่มีผู้ใดพบ 21 และมีลูบเห็บใหญ่
ตกลงมาจากฟ้าถูกคนทัง้ ปวง แต่ ละก้อนหนั กประมาณห้าสิ บกิโลกรัม คนทัง้ หลายจึงพูด
17
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หมิน
้ เพราะว่าภัยพิบัติ จากลูกเห็บนั ้
่ ประมาทพระเจ้า เพราะภัยพิบัติ ที่ เกิดจากลูกเห็บนัน
นร้ายแรงยิง่ นั ก

17

การพิพากษาลงโทษแม่ของหญิงแพศยาทัง้ หลาย
ทูต สวรรค์ องค์ หน่งึ ในเจ็ด องค์ ที่ ถือ ขัน เจ็ด ใบนั ้น มาหาข้าพเจ้า และพูด ว่า “เชิญ มาที่
นี่ เถิด ข้าพเจ้า จะให้ ท่านดู การพิพากษาลงโทษหญิง แพศยาคนสําคัญ ที่ นั่ง อยู่ บนนํ้า มาก
หลาย 2 คือหญิงที่บรรดากษั ตริย์ทัว่ แผ่นดินโลกได้ล่วงประเวณี ด้วย และคนทัง้ หลายที่อยู่
ในแผ่น ดิน โลกก็ ได้ มัวเมาด้วยเหล้า องุน
่ แห่ง การล่วงประเวณี ของเธอ� 3 ทูต สวรรค์ องค์
นั ้น ได้ นํา ข้าพเจ้า เข้าไปในถิน
่ ทุ รก ัน ดารโดยพระวิญญาณ และข้าพเจ้า ได้ เห ็น ผู้ หญิง คน
หนึ่ งนั ่งอยูบ
่ นสัตว์รา้ ยสีแดงเข้มตัวหนึ่ ง ซึ่งมีช่อ
ื หลายชื่อเป็นคําหมิน
่ ประมาทเต็มไปทัง้ ตัว
มันมเจ
ี ็ดหัวและสิบเขา 4 หญิงนั ้นนุ่งห่มด้วยผ้าสีม่วงและสีแดงเข้ม และประดับด้วยเครือ
่ ง
ทองคํา เพชรพลอยต่างๆและไข่มุก หญิงนั ้นถือถ้วยทองคําที่ เต็ มด้วยสิง่ น่าสะอิดสะเอียน
และของโสโครกแห่งการล่วงประเวณี ของตน 5 และที่ หน้าผากของหญิงนั ้น เขียนชื่อไว้ว่า
“ความลึกลับ บาบิโลนมหานคร แม่ของหญิงแพศยาทัง้ หลาย และแม่แห่งสิง่ ทัง้ ปวงที่ น่า
สะอิดสะเอียนแห่ง แผ่น ดิน โลก� 6 และข้าพเจ้า เห็น หญิง นั ้น เมามายด้วยโลหิต ของพวกวิ
สุทธิ ชน และโลหิต ของคนทัง้ หลายที่ พลี ชี พเพื่อ เป็น พยานของพระเยซู เมื่อ ข้าพเจ้า เห็น
หญิง นั ้น แล้ว ข้าพเจ้า ก็ อัศจรรย์ใจยิง่ นั ก 7 ทูต สวรรค์ องค์ นั ้น จึง ถามข้าพเจ้า ว่า “เหตุ ไฉน
ท่านจึงอัศจรรย์ใจ ข้าพเจ้าจะบอกให้ท่านรู ถ
้ ึงความลึกลับของหญิงนั ้น และของสัตว์รา้ ยที่
มีเจ็ดหัวและสิบเขาที่เป็นพาหนะของหญิงนั ้น
1

กษั ตริยทั
์ ง้ หลายเป็นพันธมิตรกับปฏิปักษ์ ต่อพระคริสต์
สัตว์ ร้ายที่ ท่านได้ เห ็น นั ้น เป็น อยู่ ในกาลก่อน แต่ บัดนี้ มิได้ เป็น และมัน จะขึ้น มาจาก
เหวที่ ไม่มี ก้น เหวเพื่อ ไปสู่ ความพินาศแล้ว และคนทัง้ หลายที่ อยู่ ในโลก ซึ่ง ไม่ มี ชื่อ จดไว้
ในหนั งสือ แห่ง ชีวต
ิ ตัง้ แต่ แรกทรงสร้างโลกนั ้น ก็ จะอัศจรรย์ ใจ เมื่อ เขาเห็น สัตว์ ร้าย ซึ่ง
ได้ เป็น อยู่ ในกาลก่อน แต่ บัดนี้ มิได้ เป็น และกําลัง จะเป็น 9 นี่ ต้องใช้ สติ ปัญญา หั วท ัง้ เจ็ด
นั ้น คือ ภูเขาเจ็ด ยอดที่ หญิง นั ้น นั ่ง อยู่ 10 และมี กษั ตริย์ เจ ็ ดองค์ ซึ่ง ห้า องค์ ได้ ล่วงไปแล้ว
องค์ หน่ึงกําลังเป็นอยู่ และอีกองค์ หน่งึ นั ้นยังไม่ได้ เป็นขึ้น และเมื่อเป็นขึ้นมาแล้ว จะต้อง
ดํารงอยู่ ชัว่ ขณะหนึ่ ง 11 สัตว์ร้ายที่ เป็น แล้ว เมื่ อก ่อน แต่ เดีย
๋ วนี้ ไม่ ได้ เป็น นั ้ นก ็เป็ นที ่ แปด
แต่ ก็ ยัง เป็น องค์ หน ่งึ ในเจ็ด องค์ นั ้น และจะไปสู่ ความพินาศ 12 เขาทัง้ สิบ เขาที่ ท่านได้ เห
็น นั ้น คือ กษั ตริย์ สิ บองค์ ที่ ยัง ไม่ ได้ เสวยราชสมบัติ แต่ จะรับ อํานาจอย่า งกษั ตริย์ ด้วยกั นก
ับ สัตว์รา้ ยนั ้น หนึ่ ง ชัว่ โมง 13 กษั ตริย์ ทัง้ หลายนั ้ นม ี น้ํา พระทัย อย่างเดียวกัน และทรงมอบ
ฤทธิแ
์ ละอํานาจของตนไว้แก่ สัตว์ร้ายนั ้น 14 กษั ตริย์เหล่านี้ จะกระทําสงครามกับพระเมษ
โปดก และพระเมษโปดกจะทรงชนะพวกเขา เพราะว่า พระองค์ ทรงเป็น เจ้า นายเหนื อ เจ้า
นายทัง้ หลาย และทรงเป็นพระมหากษั ตริย์เหนื อกษั ตริย์ทัง้ หลาย และผู้ที่ อยู่กับพระองค์
นั ้น เป็น ผู้ ที่ พระองค์ ได้ ทรงเรียก และทรงเลือกไว้ และเป็น ผู้ ที่ สัตย์ซ่ือ � 15 และทูต สวรรค์
นั ้นบอกข้าพเจ้าว่า “นํ้ามากหลายที่ท่านได้เห็นหญิงแพศยานั ่งอยูนั
่ ้น ก็คือชนชาติ มวลชน
ประชาชาติ และภาษาต่างๆ 16 เขาสิบ เขาที่ ท่านได้ เห ็ นอยู่ บนสัตว์ ร้าย จะพากัน เกลียด
ชัง หญิง แพศยานั ้น จะกระทํา ให้นางโดดเดี่ยวอ้างว้างและเปลือยกาย และจะกิน เนื้ อ ของ
หญิง นั ้น และเผานางเสีย ด้วยไฟ 17 เพราะว่า พระเจ้า ทรงดลใจเขาให้ กระทํา ตามพระทัย
8
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ของพระองค์ โดยการทรงทําให้พวกเขามีความคิ ดอย่างเดียวกัน และมอบอาณาจักรของ
เขาให้แก่สัตว์ร้ายนั ้น จนถึงจะสําเร็จตามพระวจนะของพระเจ้า 18 และผู้หญิงที่ท่านเห็นนั ้
นก็คือนครใหญ่ ที่มีอํานาจเหนื อกษั ตริย์ทัง้ หลายทัว่ แผ่นดินโลก�

18
นครบาบิโลนล่มจม
ภายหลัง เหตุ การณ์ เหล่า นี้ ข้าพเจ้า ก็ ได้ เห ็ นทูต สวรรค์ อี กองค์ หน ่งึ ลงมาจากสวรรค์
ท่านมีอาํ นาจใหญ่ยิง่ และรัศมีของท่านได้ทําให้แผ่นดินโลกสว่างไป 2 ท่านได้รอ
้ งประกาศ
ด้วย เสีย งกึ กก ้ อง ว่า “บา บิ โลน มหานคร ล่มจม แล้ว ล่มจม แล้ว กลาย เป็ นที ่ อาศัย ของ
ผี ปิศาจ เป็ นที ่ คุ ม ขัง ของ ผี โสโครก ทุก อย่าง และ เป็นก รง ของ นก ทุก อย่าง ที่ ไม่ สะอาด
และน่า เกลียด 3 เพราะว่า ประชาชาติ ทัง้ ปวงได้ ด่ืม เหล้า องุน
่ แห่ง ความเดือดดาลในการ
ล่วงประเวณี ของนครนั ้น และบรรดากษั ตริย์ บนแผ่น ดิน โลกได้ ล่วงประเวณี กับ นครนั ้น
และพ่อค้า ทัง้ หลายแห่ง แผ่น ดิน โลกก็ ได้ มัง่ มี ขึ้น ด้วยทรัพย์ ฟุ ่ม เฟือยของนครนั ้น� 4 และ
ข้าพเจ้าได้ยน
ิ เสียงอีกเสียงหนึ่ งประกาศมาจากสวรรค์ ว่า “ชนชาติ ของเรา จงออกมาจาก
นครนั ้น เถิด เพื่อ ท่านทัง้ หลายจะไม่ มี ส่วนในการบาปของนครนั ้น และเพื่อ ท่านจะไม่ ต้อง
รับ ภัย พิบั ติ ที่ จะเกิด แก่ นครนั ้น 5 เพราะว่า บาปของนครนั ้น กองสูง ขึ้น ถึง สวรรค์ แล้ว และ
พระเจ้า ได้ ทรงจํา ความชัว่ ช้า แห่ง นครนั ้น ได้ 6 นครนั ้น ได้ ให้ผลอย่างไร ก็ จงให้ผลแก่ นคร
นั ้นอย่างนั ้น และจงตอบแทนการกระทําของนครนั ้นเป็นสองเท่า ในถ้วยที่นครนั ้นได้ผสม
ไว้ก็จงผสมลงเป็นสองเท่าให้นครนั ้น 7 นครนั ้นได้เย่อหยิง่ จองหองและมีชีวิตอย่างหรู หรา
มากเท่าใด ก็จงให้นครนั ้นได้รบ
ั การทรมานและความระทมทุกข์มากเท่านั ้น เพราะว่านคร
นั ้น ทะนงใจว่า ‘เราดํารงอยู่ ในตําแหน่ ง ราชินี ไม่ใช่ หญิ งม ่าย เราจะไม่ ประสบความระทม
ทุกข์ เลย � 8 เหตุ ฉะนั ้น ภัย พิบัติ ต่างๆของนครนั ้น จะเกิด ขึ้น ในวัน เดียว ความตาย และ
ความระทมทุกข์ การก ัน ดารอาหาร และไฟจะเผานครนั ้น ให้พินาศหมดสิน
้ เพราะว่า องค์
พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า ผู้ทรงพิพากษานครนั ้น ทรงอานุภาพยิง่ ใหญ่�
1

กษั ตริยและพ่
์
อค้าแห่งแผ่นดินโลกครํา่ ครวญต่อบาบิโลน

9 บรรดากษั ตริย์แห่งแผ่นดินโลกที่ได้ล่วงประเวณี กับนครนั ้น

และได้มีชีวิตอย่างหรู หรา
ร่วม กัน นั ้น เมื่อ ได้ เห ็น ควัน ไฟ ที่ ไหม้ นคร นั ้น ก็ จะ พิลาป รํา่ ไห้ ครํา่ ครวญ เพราะ นคร นั ้น
10 พวกกษั ตริย์ จะยืน อยู่ แต่ ห่างๆเพราะกลัว ภัย แห่ง การทรมานของนครนั ้น และจะกล่าว
ว่า “อนิ จจาเอ๋ย อนิ จจาเอ๋ย บาบิ โลนมหานครที่ ยิง่ ใหญ่ นครที่ แข็ง แรง เพราะเจ้า ได้ รบ
ั
การพิพากษาโทษให้ พินาศไปภายในชัว่ โมงเดียวเท่านั ้น� 11 บรรดาพ่อค้า ในแผ่น ดิน โลก
จะรํา่ ไห้ ครํา่ ครวญเพราะนครนั ้น เพราะว่า ไม่ มี ใครซื้อ สินค้า ของเขาอีก ต่อ ไปแล้ว 12 สิ น
ค้า เหล่า นั ้น คือ ทองคํา เงิน เพชรพลอยต่างๆ ไข่มุก ผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียด ผ้า สี ม่วง ผ้า ไหม
ผ้า สี แดงเข้ม ไม้ หอมทุก ชนิ ด บรรดาภาชนะที่ ทํา ด้วยงา บรรดาภาชนะไม้ ที่ มี ราคามาก
ภาชนะทองสัมฤทธิ์ ภาชนะเหล็ก ภาชนะหินอ่อน 13 อบเชย เครือ
่ งเทศ เครือ
่ งหอม กํายาน
เหล้า องุน
่ นํ้ามัน ยอดแป้ง ข้าวสาลี สัตว์ ต่างๆ แกะ ม้า รถรบ และทาส และชีวต
ิ มนุษย์
14 และผลซึ่ง จิต ของเจ้า กระหายใคร่ได้ นั ้ นก ็ ล่วงพ้น ไปจากเจ้า แล้ว สิ ่ง สารพัดอั นว ิ เศษ
ยิง่ และหรู หราก็ พินาศไปจากเจ้า แล้ว และเจ้า จะไม่ ได้ พบมั นอ ีก เลย 15 บรรดาพ่อค้า ที่ ได้
ขายสิง่ ของเหล่านั ้น จนเป็นคนมังม
่ ีเพราะนครนั ้น จะยืนอยู่แต่ไกลเพราะกลัวภัยจากการ
ทรมานของนครนั ้น พวกเขาจะร้องไห้ ครํา่ ครวญด้วยเสียงดัง 16 ว่า “อนิ จจาเอ๋ย อนิ จจา
เอ๋ย มหานครนั ้น ที่ ได้นุ่งห่มผ้าป่านเนื้ อละเอียด ผ้าสี ม่วง และผ้าสี แดงเข้ม ที่ ได้ประดับด

หนั งสือวิวรณ์ 18:17

1449

หนั งสือวิวรณ์ 19:9

17 เพียงในชัว
่ โมงเดียว

้วยทองคํา เพชรพลอยต่างๆและไข่มุ กนั ้น
ทรัพย์สมบัติอันยิง่ ใหญ่
นั ้ นก็พินาศสูญไปสิน
้ � และนายเรือทุกคน คนที ่โดยสารเรือ พวกลูกเรือ และคนทัง้ หลาย
ที่ มี อาชีพ ทางทะเล ก็ได้ ยืน อยู่แต่ ห่างๆ 18 และเมื่อ คนเหล่า นั ้น ได้ เห ็น ควัน ไฟที่ ไหม้ นครนั ้
นก ็ รอ
้ งว่า “นครใดเล่า จะเป็น เหมือนมหานครนี้ � 19 และเขาทัง้ หลายก็ โปรยผงคลี ลงบน
ศีรษะของตน พลางร้องไห้ครํา่ ครวญว่า “อนิ จจาเอ๋ย อนิ จจาเอ๋ย มหานครนั ้น อันเป็นที่ซ่ึง
คนทัง้ ปวงที่มีเรือกําปั่ นเดินทะเลได้กลายเป็นคนมังม
่ ีด้วยเหตุจากสิง่ ของมีค่าของนครนั ้น
เพราะภายในชัว่ โมงเดียวนครนั ้นก็เป็นที่รกร้างไป�
การชื่นชมยินดีในสวรรค์ต่อการพิพากษาของพระเจ้า
เมืองสวรรค์ พวกอัครสาวกอัน บริสุทธิ์ และพวกศาสดาพยากรณ์ ทัง้ หลาย จงร่าเริง
ยินดี เพราะนครนั ้น เถิด เพราะพระเจ้า ทรงแก้ แค้น ต่อ นครนั ้น ให้ท่านทัง้ หลายแล้ว 21 แล ้
วท ูต สวรรค์ องค์ หน่งึ ที่ มี ฤทธิมาก
ก็ได้ ยกหินก ้อนหนึ่ ง เหมือนหิน โม่ ใหญ่ ทุ ่ มลงไปในทะเล
์
แล้ วว ่า “บาบิ โลนมหานครนั ้น จะถูก ทุ่ม ลงโดยแรงอย่างนี้ แหละ และจะไม่ มี ใครเห็น นคร
นั ้ นอีกต่อไปเลย 22 และจะไม่มีใครได้ยน
ิ เสียงนั กดีดพิณเขาคู่ นั กเล่นมโหรี นั กเป่าปี่ และ
นั กเป่าแตร ในเจ้าอีกต่อไป และในเจ้าจะไม่มีช่างในวิชาช่างต่างๆอีกต่อไป และจะไม่มีใคร
ได้ยน
ิ เสียงโม่แป้งในเจ้าอีกต่อไป 23 และในเจ้าจะไม่มีแสงประทีปส่องสว่างอีกต่อไป และ
จะไม่มีใครได้ยน
ิ เสียงเจ้าบ่าวเจ้าสาวในเจ้าอีกต่อไป เพราะว่าบรรดาพ่อค้าของเจ้าได้เป็น
คนใหญ่ โตแห่ง แผ่น ดิน โลกแล้ว และโดยวิทยาคมของเจ้า ได้ ล่อลวงบรรดาประชาชาติ ให้
ลุ่มหลง 24 และในนครนั ้นเขาได้พบโลหิตของพวกศาสดาพยากรณ์ และพวกวิสุทธิชน และ
บรรดาคนที่ถูกฆ่าบนแผ่นดินโลก�
20

19
อาเลลูยาบนสวรรค์
ภาย หลัง เหตุ การณ์ เหล่า นี้ ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ เสีย งดั งก ึ กก ้ อง ของ ฝูง ชน จํานวน มาก ใน
สวรรค์ รอ
้ งว่า “อาเลลู ยา ความรอด สง่า ราศี พระเกียรติ และฤทธิเ์ ดชจงมี แด่ องค์ พระผู้
เป็น เจ้า พระเจ้า ของเรา 2 ‘เพราะว่าการพิพากษาของพระองค์ เท ี่ ยงตรงและชอบธรรม�
พระองค์ ได้ ทรงพิพากษาลงโทษหญิง แพศยาคนสําคัญ นั ้น ที่ ได้ กระทํา ให้ แผ่ นดิน โลกชัว่
ไปด้วยการล่วงประเวณี ของนาง และ ‘พระองค์ได้ทรงแก้แค้นผูห
้ ญิงนั ้นเพื่อทดแทนโลหิต
แห่งพวกผู้รับใช้ของพระองค์� ” 3 คนเหล่านั ้นร้องอีกครัง้ ว่า “อาเลลูยา ‘ควันไฟที่เกิดจาก
นครนั ้นพลุ่งขึ้นตลอดไปเป็นนิ ตย์� ” 4 และพวกผู้อาวุโสทัง้ ยี่สิ บสี่ คนกับสัตว์ทัง้ สี่ นั ้น ก็ได้
ทรุ ดตัวลงนมัสการพระเจ้า ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั ้นและร้องว่า “เอเมน อาเลลูยา� 5 และ
มี เสียงออกมาจากพระที่นั่ง ว่า “ ‘ท่านทัง้ หลายที่ เป็น ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ และผู้ ที่ ยําเกรง
พระองค์ ทัง้ ผู้ น้อยและผู้ ใหญ่ จงสรรเสริญ พระเจ้า ของเรา� ” 6 แล ้ว ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ เสียง
ดุจ เสียงฝูง ชนเป็ นอ ัน มาก ดุ จเสียงนํ้า มากหลาย และดุจ เสียงฟ้า ร้องสนั ่ นว ่า “อาเลลู ยา
เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า ผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด ทรงครอบครองอยู่
1

การเลี้ยงสมรสอันวิเศษของพระเมษโปดก

7 ขอให้เราทัง
้ หลายร่าเริงยินดีและถวายพระเกียรติแด่ พระองค์

เพราะว่าถึงเวลามงคล
สมรสของพระเมษโปดกแล้ว และมเหสี ของพระองค์ ได้ เตรียมตัว พร้อมแล้ว 8 และทรง
โปรดให้ เธอสวมผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียด สะอาดและขาว เพราะผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียดนั ้น เป็น
ความชอบธรรมของพวกวิ สุทธิ ชน � 9 และทูต สวรรค์ องค์ นั ้น สัง่ ข้าพเจ้า ว่า “จงเขียนไว้
เถิด ว่า ความสุ ขม ี แก่ คนทัง้ หลายที่ ได้ รับ เชิญ มาในการมงคลสมรสของพระเมษโปดก�
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และท่านบอกข้าพเจ้า ว่า “ถ้อยคํา เหล่า นี้ เป็น พระดํารัส แท้ ของพระเจ้า� แล ้ว ข้าพเจ้า
ได้ ทรุ ด ตัว ลงแทบเท้า ของท่านเพื่อ จะนมัสการท่าน แต่ ท่านได้ กล ่าวแก่ ข้าพเจ้า ว่า “อย่า
เลย ข้าพเจ้า เป็น เพื่อนผู้ รับ ใช้ เหมือ นกั บท ่าน และพวกพี่ น้องของท่านที่ ยด
ึ ถือ คํา พยาน
ของพระเยซู จงนมัสการพระเจ้าเถิด เพราะว่าคําพยานของพระเยซู นั้นเป็นหัวใจของการ
พยากรณ์ �
10

การเสด็จกลับมาสู่แผ่นดินโลกของพระคริสต์พร้อมด้วยเหล่าพลโยธาของพระองค์

แล ้ว ข้าพเจ้า ได้ เห ็น สวรรค์ เปิด ออก และดู เถิด มี ม้า ขาวตัว หนึ่ ง พระองค์ ผู้ ทรงม้านั ้
นม ี พระนามว่า “สัตย์ ซื่อ และสัตย์ จริง � พระองค์ ทรงพิพากษาและกระทํา สงครามด้วย
ความ ชอบ ธรรม 12 พระเนตร ของ พระองค์ ดุ จ เปลว ไฟ และ บน พระ เศียร ของ พระองค์ มี
มงกุฎหลายอัน และพระองค์ ทรงมีพระนามจารึกไว้ซ่ึงไม่มีผู้ใดรู จ
้ ักเลย นอกจากพระองค์
เอง 13 พระองค์ ทรงฉลองพระองค์ ที่ จุ ่มเลื อด และพระนามที่ เรียกพระองค์ นั้น คือ “พระ
วาทะของพระเจ้า� 14 เหล่ าพลโยธาในสวรรค์ สวมอาภรณ์ ผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียด ขาวและ
สะอาด ได้ นั ่ง บนหลั งม ้า ขาวตามเสด็จ พระองค์ ไป 15 มี พระแสงคมออกมาจากพระโอษฐ์
ของ พระองค์ เพื่อ พระองค์ จะ ได้ ทรง ฟัน ฟาด บรรดา นานา ประชาชาติ ด้วย พระแสง นั ้น
และพระองค์ จะทรงครอบครองเขาด้วยคทาเหล็ก พระองค์ จะทรงเหยียบบ่อ ยํ่า องุน
่ แห่ง
พระพิโรธอัน เฉี ยบขาดของพระเจ้า ผู้ ทรงฤทธานุ ภาพสูงสุด 16 พระองค์ ทรงมี พระนาม
จารึกที่ฉลองพระองค์ และที่ต้นพระอูรุของพระองค์ว่า “พระมหากษั ตริย์แห่งมหากษั ตริย์
ทัง้ ปวงและเจ้านายแห่งเจ้านายทัง้ ปวง�
11

การชุมนุมของฝูงนกในท้องฟ้า

17 แล้วข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์องค์หน่ง
ึ ยืนอยู่บนดวงอาทิตย์

ท่านร้องประกาศแก่นกทัง้
ปวงที่บินอยูใ่ นท้องฟ้าด้วยเสียงอันดังว่า “จงมาประชุมกันในการเลี้ยงของพระเจ้ายิง่ ใหญ่
18 เพื่อ จะได้ กิน เนื้ อ กษั ตริย์ เนื้ อ นายทหาร เนื้ อ คนมี บรรดาศักดิ์ เนื้ อม ้า และเนื้ อ คนที่ นั่ง
บนม้า และเนื้ อ ประชาชนทัง้ ไทยและทาส ทัง้ ผู้ น้อยและผู้ ใหญ่ � 19 และข้าพเจ้า เห็น สัตว์
ร้ายนั ้น และบรรดากษั ตริย์บนแผ่นดินโลก พรอ
้ มทัง้ พลรบของกษั ตริย์เหล่านั ้น มาประชุม
กันจะทําสงครามกับพระองค์ผู้ทรงม้า และกับพลโยธาของพระองค์
ปลายทางปฏิปักษ์ ต่อพระคริสต์ ผู้พยากรณ์ เท็จ และกองทัพของเขา

20 สัตว์ร้ายนั ้นถูกจับพร้อมด้วยผู้พยากรณ์ เท็จ

ที่ได้กระทําการอัศจรรย์ต่อหน้าสัตว์รา้ ย
นั ้น และใช้ การอัศจรรย์ นั้น ล่อลวงคนทัง้ หลายที่ ได้ รับ เครือ
่ งหมายของสัตว์ รา้ ยนั ้น และ
บูชารู ป ของมัน สัตว์ร้ายและผู้ พยากรณ์ เท ็จ ถูก ทิง้ ทัง้ เป็น ลงในบึง ไฟที่ ไหม้ ด้วยกํามะถัน
21 และคนที่เหลืออยูนั
่ ้น ก็ถูกฆ่าด้วยพระแสงที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ผูทรงม้
้
า
นั ้นเสีย และนกทัง้ ปวงก็กินเนื้ อของคนเหล่านั ้นจนอิม
่

20

ซาตานถูกขังไว้พันปี

1 แล้วข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์ องค์ หน่ง
ึ ลงมาจากสวรรค์

ท่านถือลู กกุญแจของเหวที่ ไม่มี
ก้น เหวนั ้น และถือ โซ่ ใหญ่ 2 และท่านได้ จับ พญานาค ซึ่ง เป็น งู ดึกดําบรรพ์ ผู้ ซึ่ง เป็น พญา
มารและซาตาน และล่ามมันไว้พันปี 3 แล้วทิงม
่
้ ันลงไปในเหวที่ไม่มีก้นเหวนั ้น แล้วได้ลันก
ุญ แจประทับ ตรา เพื่อ ไม่ ให้ มัน ล่อลวงบรรดาประชาชาติ ได้ อีก ต่อ ไป จนครบกําหนดพันปี
แล้วหลังจากนั ้นจะต้องปล่อยมันออกไปชัว่ ขณะหนึ่ ง
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การฟื้ นขึ้นของคริสเตียนเพื่อครอบครองร่วมกับพระคริสต์
ข้าพเจ้า ได้ เห ็ นบัลลั งก ์ หลายบัล ลั งก ์ และผู้ ที่ นั ่ง บนบัล ลั งก ์ นั ้น ทรงมอบให้ เป็น ผู้ ที่
จะพิพากษา และข้าพเจ้า ยัง ได้ เห ็น ดวงวิญญาณของคนทัง้ ปวงที่ ถู กตัด ศีรษะ เพราะเป็น
พยานของพระเยซู และเพราะพระวจนะของพระเจ้า และเป็นผูที
้ ่ไม่ได้บูชาสัตว์รา้ ยนั ้นหรือ
รู ปของมัน และไม่ได้รับเครือ
่ งหมายของมันไว้ที่หน้าผากหรือที่มือของเขา คนเหล่านั ้นกลับ
มี ชี วิต ขึ้น มาใหม่ และได้ ครอบครองร่วมกับ พระคริสต์ เป็น เวลาพันปี 5 แต่ คนอื่นๆที่ ตาย
แล้ว ไม่ ได้ กล ับมี ชี วิตอ ีก จนกว่า จะครบกําหนดพันปี นี่ แหละคือ การฟื้ นจากความตายครัง้
แรก 6 ผูใดที
้
่ได้มีส่วนในการฟื้ นจากความตายครัง้ แรกก็เป็นสุขและบริสุทธิ์ ความตายครัง้
ที่สองจะไม่มีอํานาจเหนื อคนเหล่านั ้น แต่เขาจะเป็นปุโรหิตของพระเจ้าและของพระคริสต์
และจะครอบครองร่วมกับพระองค์ตลอดเวลาพันปี
4

การกบฏในยุคพันปี ซาตานถูกทิง้ ลงในนรก
ครัน
้ พันปี ล่วงไปแล้ว ก็ จะปล่อยซาตานออกจากคุก ที่ ขั งม ัน ไว้ 8 และมัน จะออกไป
ล่อลวงบรรดาประชาชาติทัง้ สี่ทิศของแผ่นดินโลก คือโกกและมาโกก ให้คนมาชุมนุมกันทํา
ศึก สงคราม จํานวนคนเหล่า นั ้น มากมายดุจ เม็ด ทรายที่ ทะเล 9 และคนเหล่า นั ้น ยกขบวน
ออกไปทัว่ แผ่น ดิน โลก และล้อมกองทัพ ของพวกวิ สุทธิ ชน และเมือ งอันเป็ นที ่ รก
ั นั ้น ไว้
แต่ ไฟได้ ตกลงมาจากพระเจ้า ออกจากสวรรค์ เผาผลาญคนเหล่า นั ้น 10 ส่วนพญามารที่
ล่อลวงเขาเหล่านั ้ นก็ถู กโยนลงไปในบึงไฟและกํามะถัน ที่ สัตว์ร้ายและผู้พยากรณ์ เท็จอยู่
นั ้น และมันต้องทนทุกข์ทรมานทัง้ กลางวันและกลางคืนตลอดไปเป็นนิ ตย์
7

การพิพากษาบนพระที่นั่งใหญ่สีขาว
ข้าพเจ้า ได้ เห ็ นพระที่ นั่ง ใหญ่ สี ขาว และเห็น พระองค์ ผู้ ประทับ บนพระที่นั่ง นั ้น และ
แผ่น ดิน โลกและฟ้า อากาศก็ อน
ั ตรธานไปจากพระพักตร์ พระองค์ และไม่ มี ที่ อยู่ สําหรับ
แผ่น ดิน โลกและฟ้า อากาศนั ้น ต่อ ไปเลย 12 ข้าพเจ้า ได้ เห ็ นบรรดาผู้ ที่ ตายแล้ว ทัง้ ผู้ น้อย
และผู้ ใหญ่ ยืน อยู่จําเพาะพระพักตร์พระเจ้า และหนั งสือ ต่างๆก็ เปิด ออก หน ังสื ออ ี กม้ วน
หนึ่ งก็เปิด ออกด้วย คือ หนั งสือ แห่งชีวต
ิ และผู้ ที่ ตายไปแล้ วก็ถู กพิพากษาตามข้อความที่
จารึกไว้ในหนั งสือเหล่านั ้น ตามที่ เขาได้ กระทํา 13 ทะเลก็ ส่งคืนคนทัง้ หลายที่ ตายในทะเล
ความตายและนรกก็ ส่ง คืน คนทัง้ หลายที่ อยู่ ในที่ เหล่า นั ้น และคนทัง้ หลายก็ ถู กพิพากษา
ตามการกระทําของตนหมดทุกคน 14 แล้วความตายและนรกก็ถูกผลักทิง้ ลงไปในบึงไฟ นี่
แหละเป็นความตายครัง้ ที่ สอง 15 และผู้ใดที่ ไม่มีชื่อจดไว้ในหนั งสือแห่งชีวต
ิ ผู้นั ้ นก็ถู กทิง้
ลงไปในบึงไฟ
11

21

เยรู ซาเล็มแห่งสวรรค์ลอยลงมาจากพระเจ้า
1 ข้าพเจ้าได้เห็นท้ องฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ เพราะท้องฟ้าเดิมและแผ่นดินโลกเดิ
มนัน
้ หายไปหมดสิน
้ แล้ว และทะเลก็ ไม่มีอีกแล้ว 2 ข้าพเจ้า คือยอห์น ได้ เห็นเมืองบริสุทธิ์
คือกรุ งเยรู ซาเล็มใหม่ เลื่อนลอยลงมาจากพระเจ้าและจากสวรรค์ กรุงนี้ ได้จัดเตรียมไว้พร้
อมแล้ว เหมือนอย่างเจ้าสาวแต่งตัวไว้สําหรับสามี
พลับพลาของพระเจ้าอยูก
่ ับมนุษย์และสิง่ สารพัดถูกสร้างขึ้นใหม่
“ดูเถิด พลับพลาของพระเจ้าอยู่กับมนุษย์แล้ว
พระองค์ จะทรงสถิ ตก ับ เขา เขาจะเป็น ชนชาติ ของพระองค์ และพระเจ้า เองจะประทั บอย ู่
3 ข้าพเจ้าได้ยน
ิ เสียงดังมาจากสวรรค์ว่า
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4 พระเจ้าจะทรงเช็ดนํ้าตาทุกๆหยดจากตาของเขา

กับเขา และจะทรงเป็นพระเจ้าของเขา
ความตายจะไม่ มี อีก ต่อ ไป ความครํา่ ครวญ การร้องไห้ และการเจ็บ ปวดจะไม่ มี อีก ต่อ ไป
เพราะยุค เดิ มน ัน
้ ได้ ผ่านพ้น ไปแล้ว� 5 พระองค์ ผู้ ประทับ บนพระที่ นั่ง ตรัสว ่า “ดู เถิด เรา
สร้างสิง่ สารพัดขึ้นใหม่� และพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “จงเขียนไว้เถิด เพราะว่าถ้อยคํา
เหล่า นี้ เป็น คํา สัตย์ จร ิง และสัตย์ ซื่อ � 6 พระองค์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า “สําเร็จ แล้ว เราเป็ นอ
ัลฟาและโอเมกา เป็นปฐมและอวสาน ผู้ใดกระหาย เราจะให้ผู้นั ้นดื่มจากบ่อนํ้าพุแห่งชีวต
ิ
โดยไม่ต้องเสียอะไรเลย 7 ผู้ใดมีชัยชนะ ผู้นั ้นจะได้ รบ
ั สิง่ สารพัดเป็นมรดก และเราจะเป็น
พระเจ้าของเขา และเขาจะเป็นบุตรของเรา 8 แต่คนขลาด คนไม่เชื่อ คนทีน่
่ าสะอิดสะเอียน
ฆาตกร คนล่วงประเวณี คนใช้เวทมนตร์ คนไหว้รู ปเคารพ และคนทัง้ ปวงที่พูดมุสานน
ั ้ จะ
ได้รบ
ั ส่วนของตนในบึงที่เผาไหม้ด้วยไฟและกํามะถัน นั ่นคือความตายครัง้ ที่สอง�
แบบของเยรู ซาเล็มแห่งสวรรค์
ทูต สวรรค์ องค์ หน ่งึ ในบรรดาทูต สวรรค์ เจ ็ ดองค์ ที่ ถือ ขัน เจ็ด ใบ อัน เต็ มด ้วยภัย พิบั ติ
สุดท้ายทัง้ เจ็ด ประการนั ้น ได้ มาพู ดก ับ ข้าพเจ้า ว่า “เชิญ มานี่ เถิด ข้าพเจ้า จะให้ท่านดู เจ้ า
สาวที่ เป็นมเหสี ของพระเมษโปดก� 10 ท่านได้ นําข้าพเจ้าโดยพระวิญญาณขึ้นไปบนภูเขา
สูงใหญ่ และได้ สําแดงให้ข้าพเจ้าเห็นเมืองใหญ่นั ้น คือกรุ งเยรู ซาเล็ มอันบริสุทธิ์ ซึ่งกําลัง
ลอยลงมาจากสวรรค์ และจากพระเจ้า 11 เมืองนั ้น ประกอบด้วยสง่า ราศี ของพระเจ้า ใส
สว่างดุจพลอยมณี อน
ั หาค่ามิได้ เช่นเดียวกับพลอยหยกอันสุกใสเหมือนแก้วผลึก 12 เมือง
นั ้นมีกําแพงสูงใหญ่ มีประตูสิบสองประตู และที่ประตูมีทูตสวรรค์สิบสององค์ และที่ประตู
นั ้น จารึก เป็น ชื่อ ตระกูล ของชนชาติ อส
ิ ราเอลสิบ สองตระกูล 13 ทางด้านตะวัน ออกมี สาม
ประตู ทางด้านเหนื อม ี สามประตู ทางด้านใต้ มี สามประตู ทางด้านตะวัน ตกมี สามประตู
14 และกําแพงเมืองนั ้ นมีฐานสิบสองฐาน และที่ ฐานนั ้นจารึกชื่ออัครสาวกสิบสองคนของ
พระเมษโปดก 15 ทูตสวรรค์ องค์ ที่ พู ดกับข้าพเจ้านั ้น ถือไม้ วด
ั ทองคําเพื่อจะวัดเมือง และ
วัดประตูและกําแพงของเมืองนั ้น 16 เมืองนั ้นเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างยาวเท่ากันและท่าน
เอาไม้ วด
ั เมืองนั ้น ได้ สองพัน สี่ รอ
้ ยกิโลเมตร กว้างยาวและสูง เท่า กัน 17 ท่านวัดกําแพง
เมืองนั ้น ได้ เจ ็ด สิบ สองเมตร ตามมาตรวัด ของมนุษย์ ซึ่ง คือ มาตรวัด ของทูต สวรรค์ องค์
นั ้น 18 กํา แพงเมืองนั ้ นก ่ อด ้วยพลอยหยก และเมืองนั ้น เป็น ทองคํา บริสุทธิ์ สุกใสดุจ แก้ว
19 ฐานของกําแพงเมืองนั ้น ประดั บด ้วยเพชรพลอยทุก ชนิ ด ฐานที่ หน ่ง
ึ เป็น พลอยหยก ที่
20
สองไพทูร ย์ ที่ สามหิ นคว๊อตซ์ โปร่งแสง ที่ สี่ มรกต ที่ ห้า โกเมน ที่ หกทั บท ิม ที่ เจ ็ด เพชร
สี เขียว ที่ แปดพลอยเขียว ที่ เก ้า บุษราคัม ที่ สิ บหยก ที่ สิ บเอ็ด พลอยสี แดง ที่ สิ บสองเป็น
พลอยสี ม่วง 21 ประตู ทัง้ สิบ สองประตู นั้น เป็น ไข่ มุ กสิ บ สองเม็ด ประตู ละเม็ด และถนนใน
เมืองนั ้นเป็นทองคําบริสุทธิ์ ใสราวกับแก้ว
9

พระเจ้าสถิตอยูก
่ ับมนุษย์ ประตูเมืองสวรรค์จะไม่ปิดเลย
ข้าพเจ้า ไม่ เห ็ นม ี พระวิหารในเมืองนั ้น เลย เพราะองค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ผู้ ทรง
ฤทธานุภาพสูงสุด และพระเมษโปดกทรงเป็นพระวิหารในเมืองนั ้น 23 เมืองนั ้นไม่ต้องการ
แสงของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ เพราะว่า สง่า ราศี ของพระเจ้า เป็น แสงสว่างของเมือง
นั ้น และพระเมษโปดกทรงเป็นความสว่างของเมืองนั ้น 24 บรรดาประชาชาติที่รอดแล้วจะ
เดินไปในท่ามกลางแสงสว่างของเมืองนั ้น และบรรดากษัตริย์ในแผ่นดินโลกจะนําสง่าราศี
และเกียรติ ของตนเข้า มาในเมืองนั ้น 25 ประตู เมืองทุก ประตู จะไม่ ปิด เลยในเวลากลางวัน
ด้วยว่า จะไม่ มี เวลากลางคืน ในเมืองนั ้น เลย 26 และคนทัง้ หลายจะนํา สง่า ราศี และเกียรติ
22
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ของบรรดาประชาชาติ เข ้า มาในเมืองนั ้น สิ ่ง ใดที่ เป็น มลทิน หรือ ผู้ ใดก็ ตามที่ กระทํา สิง่
ที่น่าสะอิดสะเอียน หรือพูดมุสาจะเข้าไปในเมืองไม่ได้เลย เว้นแต่เฉพาะคนที่มีชื่อจดไว้ใน
หนั งสือแห่งชีวต
ิ ของพระเมษโปดกเท่านั ้นจึงจะเข้าไปได้
27

22

แม่น้าํ แห่งชีวต
ิ และต้นไม้แห่งชีวต
ิ

1 ท่านได้ชีให้
ิ
้ ข้าพเจ้าดูแม่น้าํ บริสุทธิ์ที่มีน้าํ แห่งชีวต

ใสเหมือนแก้วผลึก ไหลออกมาจาก
พระที่นั่งของพระเจ้า และของพระเมษโปดก 2 ท่ามกลางถนนในเมืองนั ้นและริมแม่น้ําทัง้
สองฟากมี ต้นไม้ แห่งชีวต
ิ ซึ่ง ออกผลสิบ สองชนิ ด ออกผลทุกๆเดือน และใบของต้นไม้ นั้น
สําหรับ รักษาบรรดาประชาชาติ ให้ หาย 3 จะไม่ มี การสาปแช่ง ใดๆอีก ต่อ ไป พระที่นั่ง ของ
พระเจ้าและของพระเมษโปดกจะตัง้ อยู่ในเมืองนั ้น และบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์จะปรน
นิ บัติพระองค์ 4 เขาเหล่านั ้นจะเห็นพระพักตร์พระองค์ และพระนามของพระองค์จะประทั
บอยที
ู่ ่หน้าผากเขา 5 กลางคืนจะไม่มีที่นั่น เขาไม่ต้องการแสงเทียนหรือแสงอาทิตย์ เพราะ
ว่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า คือ พระเจ้า ทรงประทานแสงสว่างแก่ เขา และเขาจะครอบครองอยู่
ตลอดไปเป็น นิ ตย์ 6 และทูต สวรรค์ องค์ นั ้น บอกข้าพเจ้า ว่า “ถ้อยคํา เหล่า นี้ เป็น คํา สัตย์ซ่ ือ
และสัตย์จริง และองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าแห่งพวกศาสดาพยากรณ์ อน
ั บริสุทธิ์ ได้ทรง
ใช้ ทูต สวรรค์ ของพระองค์ สําแดงแก่ บรรดาผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ ถึง เหตุ การณ์ ทัง้ ปวงซึ่ง
จะอุบั ติ ขึ้น ในไม่ ช้า � 7 “ดู เถิด เราจะมาโดยเร็ว ผู้ ใดที่ ถือ รักษาคํา พยากรณ์ ในหนั งสือ นี้ ก็
เป็นสุข�
คําสัง่ ให้ประกาศคําพยากรณ์ นี้

8 ข้าพเจ้า คือยอห์น เป็ นผูได้
้ เห็นและได้ยน
ิ เหตุการณ์ เหล่านี้

และครัน
้ ข้าพเจ้าได้ยน
ิ และ
ได้เห็นแล้ว ข้าพเจ้าก็ทรุ ดตัวลงจะนมัสการแทบเท้าทูตสวรรค์ที่ได้สําแดงเหตุการณ์ เหล่า
นี้ แก่ ข้าพเจ้า 9 แต่ ท่านห้ามข้าพเจ้าว่า “อย่าเลย ด้วยว่าข้าพเจ้าเป็นเพื่อนผู้รับใช้เช่นเดีย
วกั บท ่าน และพวกพี่ น้องของท่านคือ พวกศาสดาพยากรณ์ และพวกที่ ถือ รักษาถ้อยคํา
ในหนั งสือนี้ จงนมัสการพระเจ้าเถิด� 10 และท่านบอกข้าพเจ้าว่า “อย่าประทับตราปิดคํา
พยากรณ์ ในหนั งสือนี้ เพราะว่าใกล้จะถึงเวลานั ้นแล้ว 11 ผู้ที่เป็นคนอธรรมก็ให้เขาอธรรม
ต่อ ไป ผู้ ที่ เป็น คนลามกก็ ให้ เขาลามกต่อ ไป ผู้ ที่ เป็น คนชอบธรรมก็ ให้ เขาชอบธรรมต่อ ไป
และผู้ ที่ เป็น คนบริสุทธิ์ ก็ ให้เขาเป็น คนบริสุทธิ์ ต่อ ไป � 12 “ดู เถิด เราจะมาโดยเร็ว และจะ
นํา บําเหน็ จ ของเรามาด้วย เพื่อ ตอบแทนการกระทํา ของทุก คน 13 เราคื ออ ัลฟาและโอเม
กา เป็นปฐมและเป็นอวสาน เป็นเบื้องต้นและเบื้องปลาย� 14 คนทัง้ หลายที่ประพฤติตาม
พระบัญญัติ ของพระองค์ ก็เป็นสุข เพื่อว่าเขาจะได้ มีสิทธิในต้
นไม้แห่งชีวต
ิ และเพื่อเขาจะ
์
ได้ เข ้า ไปในเมืองนั ้น โดยทางประตู 15 ด้วยว่า ภายนอกนั ้ นม ี สุนัข คนใช้ เวทมนตร์ คนล่วง
ประเวณี ฆาตกร คนไหว้รู ปเคารพ คนใดที่รก
ั และกระทําการมุสา 16 “เราคือเยซูผู้ใช้ให้ทูต
สวรรค์ ของเราไปเป็น พยานสําแดงเหตุ การณ์ เหล่า นี้ แก่ ท่านเพื่อ คริสตจักรทัง้ หลาย เรา
เป็นรากและเป็นเชื้อสายของดาวิด และเป็นดาวประจํารุ งอ
่ ันสุกใส�
การชวนเชิญครัง้ สุดท้ายของพระคัมภีรต
์ ่อคนบาป
พระวิญญาณและเจ้า สาวตรัสว ่า “เชิญ มาเถิด� และให้ ผู้ ที่ ได้ ยิน กล่าวว่า “เชิญ มา
เถิด� และให้ผู้ที่ กระหายเข้ามา ผู้ใดมี ใจปรารถนา ก็ ให้ผู้นั ้นมารับน้าํ แห่งชีวต
ิ โดยไม่ต้อง
18
เสียอะไรเลย ข้าพเจ้าเป็นพยานแก่ทุกคนที่ ได้ยินคําพยากรณ์ ในหนั งสือนี้ ว่า ถ้าผู้ใดจะ
17
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เพิม
่ เติม คํา เข้าไปในหนั งสือ นี้ พระเจ้า ก็ จะทรงเพิม
่ ภัย พิบั ติ ที่ เข ียนไว้ในหนั ง สื อม ้ วนนี้ แก่
ผู้นั ้น 19 และถ้าผู้ใดตัดข้อความออกจากหนั งสือพยากรณ์ นี้ พระเจ้าก็จะทรงเอาส่วนแบ่ง
ของผู้นั้นที ่มี อยู่ในหนั งสือแห่งชีวต
ิ และที่ มี อยู่ในเมืองบริสุทธิ์นั ้น และจากสิง่ ที่ มี เขียนไว้
ในหนั งสือม้วนนี้ ไปเสีย
คําทรงเตือนและพระสัญญาว่าพระคริสต์จะเสด็จมา
ตรัสว ่า “แน่ นอน เราจะมาโดยเร็ว�
เอเมน พระเยซูเจ้า ขอให้เป็นเช่นนั ้น เชิญเสด็จมาเถิด 21 ขอให้พระคุณแห่งพระเยซูคริสต์
องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา จงดํารงอยูก
่ ับท่านทัง้ หลายเถิด เอเมน
20 พระองค์ ผู้ ทรงเป็ น พยานในเหตุ การณ์ ทัง
้ ปวงนี้

