°

»Ÿπ¬å°≈“ß°“√·ª≈æ√–§—¡¿’√å‚≈°
»Ÿ π ¬å ° ≈“ß°“√·ª≈æ√–§— ¡ ¿’ √å ‚ ≈° (World Bible Translation Center) ‰¥â °à Õ µ—È ß ¢÷È π ‡¡◊Ë Õ ªï
æ.».2516 (§.».1973) ∑’‡Ë ¡◊ÕßøÕ√å∑‡«‘√∏å √—∞‡∑Á°´— ª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“ π—∫µ—ßÈ ·µà°Õà µ—ßÈ ¡“®π∂÷ßªí®®ÿ∫π— π’È
∑“ß»Ÿπ¬åœ‰¥â∑”°“√·ª≈æ√–§—¡¿’√‡å ªìπ¿“…“À≈—°Ê ∑—«Ë ‚≈°¡“·≈â«¡“°°«à“ 30 ¿“…“ ‚¥¬¡’¿“…“∑’·Ë ª≈ ”‡√Á®
·≈â«∑—Èßæ√–§—¡¿’√å‡¥‘¡ ·≈–æ√–§—¡¿’√å„À¡à¡“°°«à“ 10 ¿“…“ ·≈–¡’ 23 ¿“…“∑’Ë·ª≈‡©æ“–æ√–§—¡¿’√å
„À¡à‡ √Á®·≈â« ¿“…“∑’Ë∑“ß»Ÿπ¬å°≈“ß°“√·ª≈æ√–§—¡¿’√å‚≈°·ª≈ÕÕ°¡“·≈â«‰¥â·°à ¿“…“Õ—ß°ƒ… ‡ªπ
‚ª√µÿ‡° √— ‡´’¬ ¿“…“„π¬ÿ‚√ªµ–«—πÕÕ° ®’π Œ‘π¥’ ∫—≈°“‡≈’¬ √«¡∑—ÈßÕ’° ‘∫¿“…“∑’Ë„™â „πÕ‘π‡¥’¬ ·≈–
‡Õ‡™’¬„µâ «à π¿“…“∑’Ë „°≈â·ª≈‡ √Á®·≈â«„π «à π¢Õßæ√–§—¡¿’√„å À¡à ‰¥â·°à ¿“…“æ¡à“ ‡«’¬¥π“¡ Õ‘π‚¥π’‡´’¬
·≈–‡°“À≈’
‡ªÑ“À¡“¬¢Õß∑“ß»Ÿπ¬å §◊Õ æ¬“¬“¡·ª≈æ√–§—¡¿’√å „Àâ‡ªìπ¿“…“∑’ËÕà“π‡¢â“„®ßà“¬ ”À√—∫§π∏√√¡¥“
∑—Ë«Ê‰ª ∑“ß»Ÿπ¬å®÷ß‰¥â „Àâ‡®â“¢Õß¿“…“π—ÈπÊ‡ªìπºŸâ·ª≈ ‚¥¬¡’ºŸâ‡™’Ë¬«™“≠·≈–∑’Ëª√÷°…“∑’Ë¡’§«“¡‡¢â“„®„π
¿“…“‡¥‘¡∑’Ë „™â‡¢’¬πæ√–§—¡¿’√åπ—Èπ §Õ¬§«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈Õ¬à“ß„°≈â™‘¥ ‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡¡—Ëπ„®«à“ß“π∑’Ë·ª≈ÕÕ°
¡“π—Èπ®–´◊ËÕ —µ¬å·≈–∂Ÿ°µâÕßµ“¡µâπ©∫—∫‡¥‘¡
»Ÿ π ¬å ° ≈“ß°“√·ª≈æ√–§— ¡ ¿’ √å ‚ ≈° (World Bible Translation Center) ‡ªì π ¡“™‘ ° ¢Õß
Àæ—π∏åÕß§å°“√æ√–§—¡¿’√å (Forum of Bible Agencies) ·≈–∑”ß“π°“√ª√–°“»√à«¡°—∫Àπà«¬ß“π
·≈–Õß§å°√µà“ßÊ ∑’Ë‡º¬·æ√à»“ π“
∂â“∑à“πµâÕß°“√∑√“∫¢âÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‡°’Ë¬«°—∫ß“π¢Õß»Ÿπ¬åœ ∑à“π “¡“√∂‡¢â“‡¬’Ë¬¡™¡‡«Á∫‰´µå ·≈–
‡√’¬°¥Ÿ¢âÕ¡Ÿ≈µà“ßÊ‰¥â∑’Ë www.wbtc.com ‚¥¬‰¡à§‘¥§à“„™â®à“¬

cintro00

5

26/8/03, 12:26 PM

¢

æ√–§—¡¿’√å°—∫ºŸâÕà“π„π ¡—¬π’È
ºŸÕâ “à π„π ¡—¬π’µÈ Õâ ß‰¡à≈¡◊ «à“ æ√–§—¡¿’√πå ‡È’ ¢’¬π¢÷πÈ ¡“‡ªìπæ—πÊ ªï·≈â« ”À√—∫„Àâ§π„π ¡—¬°àÕπÕà“π°—π
„π ¡—¬π—Èπ¬àÕ¡¡’¢π∫∏√√¡‡π’¬¡ª√–‡æ≥’∑’Ë·µ°µà“ß®“° ¡—¬π’È¡“° ·µà ‚¥¬∑—Ë«‰ª·≈â« æ√–§—¡¿’√å‡πâπ∂÷ß
À≈—°§«“¡®√‘ß∑’Ë „™â ‰¥â°—∫¡πÿ…¬å„π∑ÿ°¬ÿ§∑ÿ° ¡—¬ ·≈–µ—«Õ¬à“ßµà“ßÊ „πæ√–§—¡¿’√å°Á‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë “¡“√∂„™â
Õπ§π„π ¡—¬π’È ‰¥â‡ªìπÕ¬à“ß¥’ ºŸÕâ “à π∫“ß∑à“πÕ“®‡ÀÁπ«à“À≈“¬Õ¬à“ß„πæ√–§—¡¿’√å ‡™àπ ∑—»π§µ‘ §”æŸ¥∑’Ë „™â
·≈–¢π∫∏√√¡‡π’¬¡ª√–‡æ≥’§Õà π¢â“ß·ª≈°·≈–·µ°µà“ß®“° ¡—¬π’È ¥—ßπ—πÈ ‡æ◊ÕË „Àâ‡¢â“„®æ√–§—¡¿’√¡å “°¢÷πÈ
°“√Õà“π‚¥¬¡Õß®“°¡ÿ¡¡Õß¢Õß§π ¡—¬π—Èπ®÷ß®”‡ªìπÕ¬à“ß¬‘Ëß
‘Ëß ”§—≠Õ’°Õ¬à“ßÀπ÷Ëß∑’ËºŸâÕà“π‰¡à§«√≈◊¡§◊Õ æ√–§—¡¿’√å ‰¡à „™àÀπ—ß ◊Õ«‘∑¬“»“ µ√å ·µà‡ªìπÀπ—ß ◊Õ
ª√–«—µ‘»“ µ√å ∑’ËæŸ¥∂÷ß‡Àµÿ°“√≥åµà“ßÊ„π ¡—¬‚∫√“≥ ·µà„π¢≥–‡¥’¬«°—πæ√–§—¡¿’√å°Á‡ªìπ‡√◊ËÕß¢Õß§«“¡
®√‘ß∑’Ë „™â ‰¥â „π∑ÿ°¬ÿ§∑ÿ° ¡—¬¥â«¬ ‡æ√“–æ√–§—¡¿’√å‡ªìπÀπ—ß ◊Õ∑’ËæŸ¥∂÷ß‡√◊ËÕß¢Õß®‘µ„®·≈–§«“¡µâÕß°“√
¢Õß¡πÿ…¬å ´÷Ëß‰¡à‡§¬‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‡≈¬‰¡à«à“®–Õ¬Ÿà¬ÿ§‰ÀπÀ√◊Õ∑’Ë ‰Àπ°Áµ“¡
¥—ßπ—ÈπºŸâ∑’ËÕà“πæ√–§—¡¿’√å¥â«¬„®∑’Ë‡ªî¥°«â“ß®–‰¥â√—∫ª√–‚¬™πåÕ¬à“ß¡À“»“≈ ‡¢“®–‰¥â§«“¡√Ÿâ‡°’Ë¬«°—∫
ª√–«—µ»‘ “ µ√å ·≈–¢π∫∏√√¡‡π’¬¡ª√–‡æ≥’¢Õß§π„π ¡—¬°àÕπ ™’«µ‘ ·≈–§” ßË— Õπ¢Õßæ√–‡¬´Ÿ √Ÿ«â “à °“√
‡ªìπ “«°¢Õßæ√–‡¬´Ÿπ—ÈπÀ¡“¬∂÷ßÕ–‰√ ‡√’¬π√Ÿâ∂÷ß°“√„™â™’«‘µÕ¬à“ß¡’§«“¡ ÿ¢‡µÁ¡∑’Ë ·≈–‡¢“®–‰¥âæ∫§”
µÕ∫ ”À√—∫™’«‘µ∑’Ë· π®– —∫ π«ÿàπ«“¬π’È ¥—ßπ—Èπ®÷ß¡’À≈“¬‡Àµÿº≈∑’Ë®–À¬‘∫æ√–§—¡¿’√å‡≈à¡π’È¢÷Èπ¡“Õà“π
§π∑’ËÕà“π¥â«¬„®‡ªî¥°«â“ß·≈–· «ßÀ“®√‘ßÊ π—Èπ °Á®–√Ÿâ ‰¥â«à“æ√–‡®â“µâÕß°“√„Àâ™’«‘µ¢Õß‡¢“‡ªìπÕ¬à“ß‰√
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·π–π”æ√–§—¡¿’√å
æ√–§—¡¿’√å∑’Ë‡√“„™â°—πÕ¬Ÿà∑ÿ°«—ππ’È ‰¡à „™à‡ªìπÀπ—ß ◊Õ·§à‡≈à¡‡¥’¬« ·µà¿“¬„ππ—Èπ√«∫√«¡Àπ—ß ◊Õ¬àÕ¬ 66
‡≈à¡‡Õ“‰«â ‚¥¬∑’æË √–§—¡¿’√∑å ßÈ— ‡≈à¡ “¡“√∂·∫àßÕÕ°‡ªìπ Õß «à π„À≠àÊ §◊Õæ√–§—¡¿’√‡å ¥‘¡°—∫æ√–§—¡¿’√„å À¡à
°.æ√–§—¡¿’√å‡¥‘¡ ¡’∑—ÈßÀ¡¥39 ‡≈à¡ ¡’ºŸâ‡¢’¬πÀ≈“¬§π æ√–§—¡¿’√å‡¥‘¡ à«π„À≠à‡¢’¬π‡ªìπ¿“…“Œ’∫√Ÿ ´÷Ëß‡ªìπ
¿“…“∑’Ë§πÕ‘ √“‡Õ≈„π ¡—¬‚∫√“≥„™â°—π ¡’ à«ππâÕ¬¡“°∑’Ë‡¢’¬π ‡ªìπ¿“…“Õ“√“‡¡§ ´÷Ëß‡ªìπ¿“…“ “°≈∑’Ë
„™â°—π„π ¡—¬¢Õßæ√–§—¡¿’√å‡¥‘¡π—Èπ æ√–§—¡¿’√å‡¥‘¡‡¢’¬π¡“·≈â«°«à“ 3,500 ªï ‚¥¬„™â‡«≈“„π°“√‡¢’¬π
µ—Èß·µà‡≈à¡·√°∂÷ß‡≈à¡ ÿ¥∑â“¬ª√–¡“≥Àπ÷Ëßæ—πªï
Àπ—ß ◊Õæ√–§—¡¿’√å‡¥‘¡ ·∫àßÕÕ°‡ªìπ ’ËÀ¡«¥„À≠àÊ §◊Õ
1. À¡«¥°ÆªØ‘∫—µ‘
À√◊Õ °Æ¢Õß‚¡‡ ª√–°Õ∫¥â«¬Àπ—ß ◊Õ 5 ‡≈à¡·√° §◊Õ ª∞¡°“≈ Õæ¬æ
‡≈«’π‘µ‘ °—π¥“√«‘∂’ ·≈–‡©≈¬∏√√¡∫—≠≠—µ‘
2. À¡«¥ª√–«—µ‘»“ µ√å ª√–°Õ∫¥â«¬Àπ—ß ◊Õ‚¬™Ÿ«“ ºŸâ«‘π‘®©—¬ π“ß√Ÿ∏ ´“¡Ÿ‡Õ≈©∫—∫∑’ËÀπ÷Ëß ´“¡Ÿ‡Õ≈
©∫—∫∑’Ë Õß æß»å°…—µ√‘¬å©∫—∫∑’ËÀπ÷Ëß æß»å°…—µ√‘¬å©∫—∫∑’Ë Õß æß»“«¥“√©∫—∫
∑’ËÀπ÷Ëß æß»“«¥“√©∫—∫∑’Ë Õß ‡Õ √“ ‡πÀ–¡’¬å ·≈–‡Õ ‡∏Õ√å
3. À¡«¥∫∑°«’
ª√–°Õ∫¥â«¬Àπ—ß ◊Õ‚¬∫ ¥ÿ¥’ ÿ¿“…‘µ ªí≠≠“®“√¬å ·≈–‡æ≈ß‚´‚≈¡Õπ
4. À¡«¥ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“ ª√–°Õ∫¥â«¬Àπ—ß ◊ÕÕ‘ ¬“Àå ‡¬‡√¡’¬å ‡æ≈ß§√Ë”§√«≠ ‡Õ‡ ‡§’¬≈ ¥“‡π’¬≈
‚Œ‡™¬“ ‚¬‡Õ≈ Õ“‚¡ ‚Õ∫“¥’Àå ‚¬π“ ¡’§“Àå π“ŒŸ¡ Œ“∫“°ÿ° ‡»øíπ¬“Àå
Œ—°°—¬ ‡»§“√‘¬“Àå ·≈–¡“≈“§’

‡√◊ËÕß¬àÕÊ„πÀπ—ß ◊Õª∞¡°“≈
Àπ—ß ◊Õª∞¡°“≈ ‡ªìπÀπ—ß ◊Õ‡≈à¡·√°„πæ√–§—¡¿’√å æŸ¥∂÷ß‡√◊ËÕßæ√–‡®â“ √â“ß‚≈° ·≈–∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß
„π‚≈° √«¡∑—ßÈ √â“ß¡πÿ…¬å™“¬À≠‘ß§Ÿ·à √° æŸ¥∂÷ß°“√‰¡à‡™◊ÕË øíß¢Õß¡πÿ…¬å§·àŸ √°π’È ´÷ßË ∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡∫“ª¢÷πÈ
æŸ¥∂÷ß∑’Ë¡“¢Õß¿“…“µà“ßÊ æŸ¥∂÷ßπÈ”∑à«¡‚≈° ·≈–æŸ¥∂÷ß∑’Ë¡“¢Õß™π™“µ‘Õ‘ √“‡Õ≈ ´÷Ëß‡ªìπ™π™“µ‘∑’Ë
æ√–‡®â“‡≈◊Õ°¡“‚¥¬‡©æ“– ‡æ◊ÕË π”æ√–æ√¡“„Àâ°∫— §π∑—«Ë ‚≈° Àπ—ß Õ◊ æ√–§—¡¿’√‡å ¥‘¡‰¥â‡≈Áß∂÷ßæ√–‡¡ ¬‘ “Àå
ºŸâ∑’Ë®–¡“™à«¬¡πÿ…¬å„π‚≈°π’È „Àâ‡ªìπÕ‘ √–®“°∫“ª æ√–‡¡ ‘¬“Àå∑’ËæŸ¥∂÷ßπ’È°Á§◊Õæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µ‡®â“π—Ëπ‡Õß
ª√–«—µ¬‘ Õà Ê¢Õß™π™“µ‘Õ‘ √“‡Õ≈
„πÀπ—ß Õ◊ ª∞¡°“≈π—πÈ æ√–‡®â“‰¥â ≠
— ≠“°—∫™“¬§πÀπ÷ßË ™◊ÕË Õ—∫√“Œ—¡«à“ æ√–Õß§å®–¡Õ∫™π™“µ‘∑¬’Ë ß‘Ë „À≠à
„Àâ°—∫‡¢“ ·≈– —≠≠“«à“‡¢“·≈–≈Ÿ°À≈“π¢Õß‡¢“®–¡’·ºàπ¥‘π ‡ªìπ¢Õßµ—«‡Õß „πµÕππ—Èπ¥Ÿ‡À¡◊Õπ«à“§”
—≠≠“π’È‡ªìπ‰ª‰¡à ‰¥â‡≈¬ ·µàÕ—∫√“Œ—¡°Á‡™◊ËÕ«à“æ√–‡®â“®–∑”µ“¡ —≠≠“π—Èπ ´÷Ëß∑”„Àâæ√–‡®â“æÕ„®¡“° µàÕ
¡“‡¡◊ËÕÕ—∫√“Œ—¡·°à¡“° ·≈â« ‡¢“°Á¡’≈Ÿ°§πÀπ÷Ëß™◊ËÕÕ‘ Õ—§ ·≈â«Õ‘ Õ—§°Á¡’≈Ÿ°™◊ËÕ¬“‚§∫ ¬“‚§∫¡’Õ’°™◊ËÕÀπ÷Ëß
«à“Õ‘ √“‡Õ≈ ¬“‚§∫¡’≈Ÿ°™“¬ ‘∫ Õß§π ‡¡◊ËÕ‡°‘¥°—π¥“√Õ“À“√§√—Èß¬‘Ëß„À≠à¢÷Èπ §√Õ∫§√—«¢Õß¬“‚§∫®÷ß
µâÕß¬â“¬‰ªÕ¬Ÿà„πÕ“≥“®—°√Õ’¬‘ªµå ´÷Ëß¡’Õ“À“√‡µÁ¡∫√‘∫Ÿ√≥å ‡¡◊ËÕ‡«≈“ºà“π‰ª§√Õ∫§√—«¢Õß¬“‚§∫°Á‡°‘¥≈Ÿ°
À≈“π¡“°¢÷Èπ®π°≈“¬‡ªìπ™π™“µ‘‡≈Á°Ê ™π™“µ‘Àπ÷Ëß ·≈–°…—µ√‘¬å¢ÕßÕ’¬‘ªµå°Á ‰¥â‡Õ“™π™“µ‘π’È¡“‡ªìπ∑“
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ß
„πÀπ—ß ◊ÕÕæ¬æ ‰¥âæŸ¥∂÷ß‡√◊ËÕß∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â àß‚¡‡ ¡“™à«¬ª≈¥ª≈àÕ¬§πÕ‘ √“‡Õ≈®“°°“√‡ªìπ∑“
„πÕ“≥“®—°√Õ’¬‘ªµå ·≈–π”æ«°‡¢“°≈—∫ ¥Ÿà π‘ ·¥π∑’‡Ë √’¬°«à“ª“‡≈ ‰µπå À≈—ß®“°∑’µË °‡ªìπ∑“ Õ¬Ÿ∂à ß÷ √’Ë Õâ ¬ªï
æ√–‡®â“‰¥â·¬°∑–‡≈·¥ßÕÕ°‡ªìπ¥‘π·Àâß ‡æ◊ËÕ„Àâ§π¢Õßæ√–Õß§å‡¥‘πºà“π∑–‡≈·¥ß‰ª¬—ßÕ’°ΩíòßÀπ÷Ëß à«π
°Õß∑— æ ¢ÕßÕ’ ¬‘ ª µå ∑’Ë ‰≈à≈à“µ“¡À≈—ßæ«°‡¢“¡“π—Èπ æ√–‡®â“‰¥â∑”≈“¬„Àâ®¡πÈ”µ“¬®πÀ¡¥ ‘Èπ‡æ√“–
æ√–Õß§å ‰¥âªî¥πÈ”„π∑–‡≈·¥ß‡¢â“À“°—π‡À¡◊Õπ‡¥‘¡ À≈—ß®“°π—Èπæ√–‡®â“‰¥â∑”¢âÕµ°≈ßæ‘‡»…°—∫™“«
Õ‘ √“‡Õ≈ºà“π∑“ß‚¡‡ ∫π¿Ÿ‡¢“≈Ÿ°Àπ÷Ëß„π∑–‡≈∑√“¬´’π“¬ æ√–Õß§å ‰¥â —≠≠“·≈–ª√–°“»°ÆªØ‘∫—µ‘∑’Ë
‡√’¬°«à“°ÆªØ‘∫—µ‘ ‘∫¢âÕ æ√–‡®â“‰¥â ≈—°°Æ ∑—Èß ‘∫¢âÕπ’È∫π·ºàπÀ‘π·≈–¡Õ∫„Àâ ‚ ¡‡ π”‰ª„Àâ°—∫
ª√–™“™π¢Õßæ√–Õß§å °ÆªØ‘∫—µ‘∑—Èß ‘∫¢âÕπ’È √«¡∑—Èß°ÆÕ◊ËπÊ ·≈–§” Õπµà“ßÊ ∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â „Àâ ‰«â∫π
¿Ÿ‡¢“´’π“¬π’È µàÕ¡“¡’™◊ËÕ«à“°Æ¢Õß‚¡‡
∑’¿Ë ‡Ÿ ¢“´’π“¬π’‡È Õß∑’ªË √–™“™πÕ‘ √“‡Õ≈µ°≈ß«à“®–∑”µ“¡æ√–‡®â“ ·µàµÕà ¡“æ«°‡¢“°Áº¥‘ §”æŸ¥∑’Ë„Àâ ‰«â
°—∫æ√–Õß§å æ√–‡®â“®÷ß„Àâæ«°‡¢“‰ª«π‡«’¬πÕ¬Ÿà„π∑–‡≈∑√“¬∂÷ß 40 ªï „π∑’Ë ÿ¥‚¬™Ÿ«“ºŸâ™à«¬¢Õß‚¡‡
°Á ‰¥âπ”ª√–™“™πÕ‘ √“‡Õ≈∑’Ë‡À≈◊Õ‡¢â“ Ÿà¥‘π·¥π∑’Ëæ√–‡®â“ —≠≠“«à“®–„Àâ°—∫æ«°‡¢“
µàÕ¡“ ª√–™“™πÕ‘ √“‡Õ≈‰¥â‡√’¬°√âÕß∑’Ë®–¡’°…—µ√‘¬å‡À¡◊Õπ°—∫‡æ◊ËÕπ∫â“π¢Õßæ«°‡¢“ æ√–‡®â“®÷ß„Àâ
°…—µ√‘¬åÕß§å·√°°—∫æ«°‡¢“ §◊Õ´“ÕŸ≈ °…—µ√‘¬å´“ÕŸ≈‰¡à¬Õ¡‡™◊ËÕøíßæ√–‡®â“ æ√–‡®â“®÷ß‡≈◊Õ°§π„À¡à¡“·∑π
§◊Õ‡¥«‘¥´÷Ëß‡ªìπ‡¥Á°‡≈’È¬ß·°– æ√–‡®â“ —≠≠“°—∫‡¥«‘¥«à“°…—µ√‘¬åÕß§åµàÕÊ ‰ª¢ÕßÕ‘ √“‡Õ≈®–‡ªìπ§π∑’Ë¡“
®“°µ√–°Ÿ≈¢Õß‡¥«‘¥´÷Ëß°Á§◊Õ‡ºà“¬Ÿ¥“∑—ÈßÀ¡¥ ‡¥«‘¥‰¥â‡Õ“‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡‡ªìπ‡¡◊ÕßÀ≈«ß ·≈–æ√–Õß§å
µ—Èß„®®– √â“ß«‘À“√∑’Ë‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡π’È·µà°Á ‰¡à ‰¥â √â“ß
À≈—ß®“°°…—µ√‘¬å‚´‚≈‚¡π´÷Ëß‡ªìπ≈Ÿ°¢Õß°…—µ√‘¬å‡¥«‘¥µ“¬ ‰¥â‡°‘¥ ß§√“¡·∫àß·¬° ™“«¬‘«¢÷Èπ ™“«¬‘«
®÷ß∂Ÿ°·∫àßÕÕ°‡ªìπ Õß à«π §◊Õ à«π‡Àπ◊Õ ¡’∑—ÈßÀ¡¥ ‘∫‡ºà“ ‡√’¬°µπ‡Õß«à“Õ‘ √“‡Õ≈ ¡’‡¡◊Õß –¡“‡√’¬
‡ªìπ‡¡◊ÕßÀ≈«ß à«π„µâ¡’ Õß‡ºà“ ‡√’¬°µ—«‡Õß«à“¬Ÿ¥“ (§”«à“ ¬‘« „π ¡—¬π’È¡“®“°§”«à“¬Ÿ¥“π’È‡Õß) ¡’‡¡◊Õß
‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡‡ªìπ‡¡◊ÕßÀ≈«ß °…—µ√‘¬µå “à ßÊ ¢Õß‡ºà“∑“ß‡Àπ◊Õπ”ª√–™“™π‰ª„π∑“ß∑’ºË ¥‘ ·≈–‰¡à‰¥â‡™◊ÕË øíßæ√–‡®â“
æ√–‡®â“®÷ß àßºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“À≈“¬§π¡“‡µ◊Õπæ«°‡¢“„Àâ‡™◊ËÕøíßæ√–‡®â“ ‰¡àÕ¬à“ßπ—Èπ®–∂Ÿ° ≈ß‚∑… ·µà
æ«°‡¢“°Á¬—ß‰¡à¬Õ¡‡™◊ËÕøíßÕ¬Ÿà¥’ ¥—ßπ—Èπ ª√–¡“≥ªï 722-721 °àÕπæ√–‡¬´Ÿ¡“ ™“«Õ— ´’‡√’¬°Á ‰¥â¡“∫ÿ°√ÿ°
‡¡◊Õß –¡“‡√’¬ ·≈–‰¥â√—∫™—¬™π– ®÷ß‰¥â°«“¥µâÕπ™“«Õ‘ √“‡Õ≈‰ª‡ªìπ‡™≈¬ æ«°™“«Õ‘ √“‡Õ≈®÷ß‰¥â
°√–®—¥°√–®“¬‰ª∑—Ë«Õ“≥“®—°√Õ— ´’‡√’¬
à«π‡ºà“¬Ÿ¥“ ∑’ËÕ¬Ÿà∑“ßµÕπ„µâπ—Èπ ‡™◊ËÕøíßæ√–‡®â“¡“°°«à“æ’ËπâÕß∑“ßµÕπ‡Àπ◊Õ ®÷ß∑”„Àâµ√–°Ÿ≈¢Õß
°…—µ√‘¬‡å ¥«‘¥‰¥âª°§√Õß‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡‡√◊ÕË ¬¡“ ®π°√–∑—ßË Õ“≥“®—°√∫“∫‘‚≈π¡“∫ÿ°√ÿ° „π™à«ßªï 587-586
°àÕπæ√–‡¬´Ÿ¡“ ™“«∫“∫‘‚≈π‰¥â√—∫™—¬™π– ®÷ß‰¥â°«“¥µâÕπª√–™“™π„π‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡‰ª‡ªìπ‡™≈¬ „π
™à«ßπ—Èπ‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡·≈–«‘À“√ °Á∂Ÿ°∑”≈“¬®πÀ¡¥ ‘Èπ
„π‡«≈“µàÕ¡“°…—µ√‘¬å ‰´√— ¢ÕßÕ“≥“®—°√‡ªÕ√å‡´’¬ ‰¥â∫ÿ°¬÷¥¥‘π·¥πµà“ßÊ ·≈–‰¥â‡¢â“¡“∫ÿ°¬÷¥
Õ“≥“®— ° √∫“∫‘ ‚ ≈π¥â « ¬ °…— µ √‘ ¬å ‰ ´√— ‰¥â Õ πÿ ≠ “µ„Àâ ºŸâ § π°≈— ∫ ‰ª∫â “ π‡°‘ ¥ ‡¡◊ Õ ßπÕπ¢Õßµπ ¥— ß π—Èπ
ª√–™“™π®“°‡ºà“¬Ÿ¥“®”π«π¡“°®÷ß‰¥â°≈—∫∫â“π À≈—ß®“°µ°‡ªìπ‡™≈¬∂÷ß‡®Á¥ ‘∫ªï ·¡â«à“ª√–™π™π®–
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®
æ¬“¬“¡ √â“ß™“µ‘¢π÷È ¡“„À¡à ·µà‡ºà“¬Ÿ¥“°Á¬ß— §ß‡ªìπ‡ºà“∑’‡Ë ≈Á°·≈–ÕàÕπ·Õ ª√–™“™π‰¥â √â“ß«‘À“√„À¡à¢π÷È ¡“
·µà°Á ‰¡à «¬‡∑à“°—∫«‘À“√Õ—π‡¥‘¡∑’Ë°…—µ√‘¬å‚´‚≈¡Õπ √â“ß
µàÕ¡“ Õ“≥“®—°√°√’°°Á ‰¥â‡¢â“¡“§√Õ∫§√Õß™“«¬‘«(™“«Õ‘ √“‡Õ≈)·≈–À≈—ß®“°π—πÈ Õ“≥“®—°√‚√¡—π°Á‡¢â“
§√Õ∫§√Õß™“«¬‘«µàÕ®“°Õ“≥“®—°√°√’° ™“«¬‘«∑—ÈßÀ≈“¬®÷ß‰¥âµ—Èßµ“√Õ§Õ¬«à“‡¡◊ËÕ‰À√àæ√–‡®â“®–¡“™à«¬
æ«°‡¢“„Àâæâπ®“°¡◊Õ¢Õßæ«°µà“ß™“µ‘π’È æ«°‡¢“®–‰¥â‡ªìπÕ‘ √–·≈–¡’·ºàπ¥‘π‡ªìπ¢Õßµ—«‡Õß À≈“¬§π
®÷ßµ—Èßµ“√Õ§Õ¬¬ÿ§„À¡à ‡ªìπ¬ÿ§∑’Ëæ√–‡®â“®–ª°§√Õßæ«°‡¢“ ·≈–¡’°…—µ√‘¬å¡“®“°µ√–°Ÿ≈¢Õß¥“«‘¥ µ“¡
∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â —≠≠“‰«â°—∫Õ—∫√“Œ—¡∫√√æ∫ÿ√ÿ…¢Õß‡¢“ ·≈–§” —≠≠“∑—ÈßÀ¡¥π’È°Á ‰¥â‡°‘¥¢÷Èπ ®√‘ß„πÀπ—ß ◊Õ
æ√–§—¡¿’√å„À¡à ´÷Ëß‡ªìπÀπ—ß ◊Õ∑’Ë‡≈à“∂÷ß«‘∏’∑’Ëæ√–‡®â“„™âæ√–‡¬´Ÿ¡“ ‡æ◊ËÕ∑”„Àâ§«“¡À«—ß·≈–§” —≠≠“µà“ßÊ
∑’Ëæ√–Õß§å„Àâ ‰«âπ—Èπ‡ªìπ®√‘ß·µàæ√–‡®â“„™â«‘∏’∑’Ë ‰¡à¡’„§√§“¥∂÷ß
¢.æ√–§—¡¿’√å„À¡à ¡’∑ßÈ— À¡¥ 27 ‡≈à¡ ¡’º‡âŸ ¢’¬πÕ¬à“ßπâÕ¬·ª¥§π¥â«¬°—π ºŸ‡â ¢’¬π„™â¿“…“°√’°‡¢’¬π ´÷ßË ‡ªìπ
¿“…“∑’Ë„™âæŸ¥°—πÕ¬à“ß·æ√àÀ≈“¬„π ¡—¬π—Èπ
Àπ—ß ◊Õæ√–§—¡¿’√å„À¡à ·∫àßÕÕ°‡ªìπ “¡À¡«¥„À≠àÊ§◊Õ
1.À¡«¥¢à“«¥’
2.À¡«¥®¥À¡“¬
3.À¡«¥Àπ—ß ◊Õ«‘«√≥å
æ√–§—¡¿’√å„À¡à ‡ªìπ°“√‡√‘Ë¡µâπ·ºπß“π∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â«“ß‰«â ∑’Ë«à“®–„Àâæ√–‡¡ ‘¬“Àå ¡“™à«¬¡πÿ…¬å
„π‚≈°π’È „Àâ‡ªìπÕ‘ √–®“°∫“ª æ√–¡“ ‘¬“Àå°Á§◊Õæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µ‡®â“π—Èπ‡Õß ºŸâÕà“π “¡“√∂µ‘¥µ“¡Õà“π√“¬
≈–‡Õ’¬¥‰¥â®“°Àπ—ß ◊Õæ√–§—¡¿’√å„À¡à‡≈à¡π’È

‚§√ß √â“ß¢Õßæ√–§—¡¿’√å
æ√–§—¡¿’√å
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ë °Æ¢Õß‚¡‡
ë ª√–«—µ‘»“ µ√å
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ë ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“
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©

§”·π–π”æ√–§—¡¿’√„å À¡à
æ√–§—¡¿’√¿å “§§” ≠
— ≠“„À¡à‡≈à¡π’È ‰¥â®¥— ∑”¢÷πÈ ‡ªìπæ‘‡»… ”À√—∫§π∑’µË Õâ ß°“√»÷°…“æ√–§—¡¿’√å ∑’·Ë ª≈
®“°µâπ©∫—∫‡¥‘¡∑’Ë‡ªìπ¿“…“°√’° ¡“‡ªìπ¿“…“‰∑¬„π√Ÿª·∫∫ ∑’ËÕà“π‡¢â“„®ßà“¬ ∂Ÿ°µâÕß ·≈–™—¥‡®π
∑“ß§≥–ºŸ·â ª≈‡ÀÁπ«à“ °“√·ª≈∑’¥Ë µ’ Õâ ß “¡“√∂ ÕË◊ “√‰¥â¥¥’ «â ¬ ¥—ßπ—πÈ ßË‘ ∑’§Ë ≥–ºŸ·â ª≈„Àâ§«“¡ ”§—≠
¡“°§◊Õ °“√ ◊ËÕ “√„ÀâºŸâÕà“πæ√–§—¡¿’√å„π ¡—¬π’È ‰¥â‡¢â“„®‡À¡◊Õπ°—∫∑’ËºŸâÕà“π„π ¡—¬°àÕπ‡¢â“„®µ“¡∑’ËÕà“π
®“°µâπ©∫—∫¿“…“°√’° §≥–ºŸâ·ª≈‡™◊ËÕ«à“ °“√·ª≈∑’Ë´◊ËÕ —µ¬åµàÕµâπ©∫—∫‡¥‘¡∑’Ë‡ªìπ¿“…“°√’°π—Èπ ‰¡à ‰¥â
À¡“¬∂÷ß°“√·ª≈·∫∫§”µàÕ§” ·µàµâÕß·ª≈‚¥¬æ¬“¬“¡ ◊ËÕ§«“¡À¡“¬∑’ËºŸâ‡¢’¬πÀπ—ß ◊Õ‡≈à¡π—ÈπÊ
µâÕß°“√∫Õ°„Àâ°∫— §π„π ¡—¬π—πÈ ∑√“∫ §≥–ºŸ·â ª≈®÷ß‰¥âæ¬“¬“¡∑’®Ë –√—°…“§«“¡À¡“¬‡¥‘¡ §ß§«“¡∂Ÿ°µâÕß
´◊ËÕµ√ßµàÕ¿“…“‡¥‘¡ ¢≥–‡¥’¬«°—π°Á„™â¿“…“∑’Ë‡√’¬∫ßà“¬ øíß√◊ËπÀŸ ·≈–‡¢â“„®ßà“¬ ∑“ß§≥–ºŸâ·ª≈æ¬“¬“¡
∑”„ÀâÀπ—ß Õ◊ æ√–§—¡¿’√©å ∫—∫π’πÈ “à π„®‡À¡◊Õπ°—∫µâπ©∫—∫‡¥‘¡·≈–æ¬“¬“¡∑”„Àâ‡°‘¥º≈µàÕºŸÕâ “à π„πªí®®ÿ∫π— π’È
‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ë‡§¬‡°‘¥º≈°—∫ºŸâÕà“π‡¡◊ËÕæ—πÊ ªï¡“·≈â«
§«“¡®√‘ß·≈â«¿“…“°√’°∑’Ë „™â „πæ√–§—¡¿’√åπ—Èπ ‡ªìπ¿“…“·∫∫∑’Ë‡√’¬°«à“ ¶Õ¬‡π (koine) ´÷Ëß·ª≈«à“
“¡—≠ ¶Õ¬‡π À¡“¬∂÷ß¿“…“æŸ¥∏√√¡¥“Ê ∑’Ë§π∑—Ë«‰ª„™âæŸ¥·≈–‡¢’¬π°—π„π™’«‘µª√–®”«—π ‰¡à ‰¥â‡ªìπ
¿“…“∑“ß»“ π“ ∑’Ë„™â»—æ∑å‡©æ“–∑“ßÀ√◊Õ§”»—°¥‘Ï ‘∑∏‘ÏÕ–‰√‡≈¬
§≥–ºŸ·â ª≈®÷ß‡ÀÁπ«à“§«√„™â¿“…“„π√–¥—∫¥—ß°≈à“« ®÷ßæ¬“¬“¡∑”„Àâæ√–§—¡¿’√©å ∫—∫π’¡È ≈’ °— …≥–¿“…“
∑’ËÕà“π‡¢â“„®ßà“¬·≈–‡ªìπ∏√√¡™“µ‘∑’Ë ÿ¥ ‡æ◊ËÕ®–‰¡à‡ªìπÕÿª √√§ „π°“√‡¢â“„®∂âÕ¬§”¢Õßæ√–‡®â“ „ÀâºŸâ
Õà“π§π‰∑¬‰¥â‡¢â“„®∂âÕ¬§”¢Õßæ√–‡®â“¡“°¢÷Èπ ·≈–‡æ◊ËÕ∑’Ëæ√–§—¡¿’√å‡≈à¡π’È®– “¡“√∂‡ªìπ°ÿ≠·®∑’Ë ‰¢
§«“¡®√‘ß¢Õß∂âÕ¬§”
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™

√ÿª√“¬™◊ËÕæ√–§—¡¿’√å∑—ÈßÀ¡¥
æ√–§—¡¿’√å„À¡à
○

™◊ËÕ¬àÕ
Õ ¬.
¬√¡.
æ§§.
Õ §.
¥π≈.
Œ™¬.
¬Õ≈.
Õ¡ .
Õ∫¥.
¬π“.
¡§“.
πŒ¡.
Œ∫°.
»ø¬.
Œ°°.
»§¬.
¡≈§.

○

À¡«¥ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“
Õ‘ ¬“Àå
‡¬‡√¡’¬å
‡æ≈ß§√Ë”§√«≠
‡Õ‡ ‡§’¬≈
¥“‡π’¬≈
‚Œ‡™¬“
‚¬‡Õ≈
Õ“‚¡
‚Õ∫“¥’Àå
‚¬π“
¡’§“Àå
π“ŒŸ¡
Œ“∫“°ÿ°
‡»øíπ¬“Àå
Œ—°°—¬
‡»§“√‘¬“Àå
¡“≈“§’

○

™◊ËÕ¬àÕ
‚¬∫
¥¥.
¿….
ª≠®.
æ´¡.

○

À¡«¥∫∑°«’
‚¬∫
¥ÿ¥’
ÿ¿“…‘µ
ªí≠≠“®“√¬å
‡æ≈ß‚´‚≈¡Õπ

○

™◊ËÕ¬àÕ
™«.
«π©.
π√∏.
1´¡Õ.
2´¡Õ.
1æ°….
2æ°….
1æ»¥.
2æ»¥.
Õ √.
πÀ¡.
Õ ∏.

○

À¡«¥ª√–«—µ‘»“ µ√å
‚¬™Ÿ«“¬
ºŸâ«‘π‘®©—¬
π“ß√Ÿ∏
´“¡Ÿ‡Õ≈ ©∫—∫∑’ËÀπ÷Ëß
´“¡Ÿ‡Õ≈ ©∫—∫∑’Ë Õß
æß»å°…—µ√‘¬å ©∫—∫∑’ËÀπ÷Ëß
æß»å°…—µ√‘¬å ©∫—∫∑’Ë Õß
æß»“«¥“√ ©∫—∫∑’ËÀπ÷Ëß
æß»“«¥“√ ©∫—∫∑’Ë Õß
‡Õ √“
‡πÀ–¡’¬å
‡Õ ‡∏Õ√å

À¡«¥¢à“«¥’
¡—∑∏‘«
¡“√–‚°
≈Ÿ°“
¬ÕÀåπ

™◊ÕË ¬àÕ
¡∏.
¡°.
≈°.
¬π.

À¡«¥®¥À¡“¬
°‘®°“√
‚√¡
‚§√‘π∏å ©∫—∫∑’ËÀπ÷Ëß
‚§√‘π∏å ©∫—∫∑’Ë Õß
°“≈“‡∑’¬
‡Õ‡ø´—
øî≈ª‘ ªï øª.
‚§‚≈ ’§ .
‡∏ –‚≈π‘°“ ©∫—∫∑’ËÀπ÷Ëß
‡∏ –‚≈π‘°“ ©∫—∫∑’Ë Õß
∑‘‚¡∏’ ©∫—∫∑’ËÀπ÷Ëß
∑‘‚¡∏’ ©∫—∫∑’Ë Õß
∑‘µ—
øï‡≈‚¡π
Œ’∫√Ÿ
¬“°Õ∫
‡ª‚µ√ ©∫—∫∑’ËÀπ÷Ëß
‡ª‚µ√ ©∫—∫∑’Ë Õß
¬ÕÀåπ ©∫—∫∑’ÀË π÷ßË
¬ÕÀåπ ©∫—∫∑’Ë Õß
¬ÕÀåπ ©∫—∫∑’Ë “¡
¬Ÿ¥“Àå ¬¥.

™◊ËÕ¬àÕ
°®.
√¡.
1§√.
2§√.
°∑.
Õø.

À¡«¥Àπ—ß Õ◊ «‘«√≥å
«‘«√≥å

™◊ÕË ¬àÕ
««.

○

™◊ËÕ¬àÕ
ª∞¡.
Õæ¬.
≈πµ.
°¥«.
©∏∫.
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1∏ .
2∏ .
1∑∏.
2∑∏.
∑µ.
ø¡.
Œ∫.
¬°.
1ªµ.
2ªµ.
1¬π.
2¬À.
3¬À.

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

À¡«¥°Æ¢Õß‚¡‡
ª∞¡°“≈
Õæ¬æ
‡≈«’πµ‘ ‘
°—π¥“√«‘∂’
‡©≈¬∏√√¡∫—≠≠—µ‘

○

○

æ√–§—¡¿’√å‡¥‘¡
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´

«‘∏’„™âæ√–§—¡¿’√å
‡§√◊ËÕßÀ¡“¬
(*)

‡¡◊ÕË ºŸÕâ “à π‡ÀÁπ‡§√◊ÕË ßÀ¡“¬π’ÕÈ ¬ŸÀà ≈—ß§”„¥ · ¥ß«à“ ®–¡’§”Õ∏‘∫“¬ π—È Ê‡æ‘¡Ë ‡µ‘¡Õ¬Ÿµà √ß∑â“¬¢ÕßÀπâ“
π—Èπ

( † ) ‡¡◊ËÕºŸâÕà“π‡ÀÁπ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬π’ÈÕ¬ŸàÀ≈—ß§”„¥ · ¥ß«à“®–¡’§”Õ∏‘∫“¬‡æ‘Ë¡‡µ‘¡Õ¬Ÿà∑â“¬‡≈à¡¢ÕßÀπ—ß ◊Õ
æ√–§—¡¿’√å
µ—«‡≈¢ µ—«‡≈¢„À≠à‡ªìπ‡≈¢∫∑∑’Ë ·≈–µ—«‡≈¢‡≈Á°‡ªìπ‡≈¢∫Õ°¢âÕ∑’Ë ·µà„π¢âÕ 1 ¢Õß∫∑®–‰¡àª√“°Øµ—«‡≈¢
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¨

“√∫—≠
»Ÿπ¬å°≈“ß°“√·ª≈æ√–§—¡¿’√å‚≈°
æ√–§—¡¿’√å°—∫ºŸâÕà“π„π ¡—¬π’È
·π–π”æ√–§—¡¿’√å
‚§√ß √â“ß¢Õßæ√–§—¡¿’√å
§”·π–π”æ√–§—¡¿’√å„À¡à
√ÿª√“¬™◊ËÕæ√–§—¡¿’√å∑—ÈßÀ¡¥
«‘∏’ „™âæ√–§—¡¿’√å
¡—∑∏‘«
¡“√–‚°
≈Ÿ°“
¬ÕÀåπ
°‘®°“√
‚√¡
‚§√‘π∏å ©∫—∫∑’ÀË π÷ßË
‚§√‘π∏å ©∫—∫∑’Ë Õß
°“≈“‡∑’¬
‡Õ‡ø´—
øî≈ª‘ ªï
‚§‚≈ ’
‡∏ –‚≈π‘°“ ©∫—∫∑’ÀË π÷ßË
‡∏ –‚≈π‘°“ ©∫—∫∑’Ë Õß
∑‘‚¡∏’ ©∫—∫∑’ÀË π÷ßË
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ปฐมกาล
คํานํ า
“ปฐม กาล” เป็ นคํา แรกของหนังสือ
เลม นี้
คนจึงเอามาตัง้ เป็ นชื่อของ
หนังสือ
ชื่อ “ปฐมกาล” เหมาะสําหรับหนังสือ
เลม นี้มาก เพราะพูดถึงจุด เริ่ม ตนของ
ทุกสิ่งทุกอยางที่พระเจาไดสรางขึ้น เชน
โลก สิ่งมีชีวิต และมนุษย และยังไดพูด
ถึงจุด เริ่ม ตนของความบาป การมีภาษา
และประเพณีตางๆ ชื่อตางๆ และชนชาติ
ตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งตน กําเนิดของ
ชนชาติอิสราเอล
หนังสือปฐม
กาลเป็ นหนังสือกฎ
บัญญัติเลมแรกจากหนังสือกฎ บัญญัติ
ทัง้ หมดหา เลม ในหนังสือเลม นี้ เราจะ
เห็นวาทัง้ ๆที่มนุษยไม เชื่อ ฟั งพระเจา
พระเจาก็ยังใหโอกาสกับมนุษยเสมอ
พระเจาได ใหคํามัน
่ สัญญากับโน อาห
และตอ มาก็ใหคํามัน
่ สัญญากับอับ ราม
(อับ รา ฮัม) วาพระองคจะเป็ นพระเจา
ของ เขา จะอวยพรให เขามีที่ดิน มีลูก
หลานมากมาย
และจะอวยพรคนทัง้
โลกผานทางลูก หลานของ เขา และเรา
จะเห็นวาพระเจาไดรักษาคํามัน
่ สัญญานี้
ของพระองค
จุดเริ่มตนของโลกมนุษย
๑ ในปฐม กาลนั น
้

๑ ดินและทองฟ า

เมื่อพระเจาสรางแผน

๒ แผน ดินยังไรระเบียบ

และวาง เปลาอยู มีน้ํ า ลึกปกคลุมแผน ดิน
และความมืดปกคลุมนํ้ า
*เคลื่อนไหว
พระ วิญญาณของพระเจา
เหมือนพายุอยูเหนือนํ้ านัน
้

ปฐมกาล ๑:๑๔

สวางนัน
้ ดี พระเจาไดแยกความ สวางออก
จากความ มืด ๕ พระเจาเรียกความ สวางนัน
้
วา “วัน” เรียกความมืดนัน
้ วา “คืน” มีตอน
เย็นและมีตอนเชา นี่คือวันแรก
วันที่สอง สรางทองฟ า
๖ พระเจาพูดวา

“ขอ ใหมีโดม †เกิด ขึ้น
ระหวางนํ้ า แยกนํ้ านัน
้ ออกจาก กันเป็ นสอง
สวน” ๗ พระเจาจึงสรางโดมขึ้น พระองค
แยกนํ้ าที่อยูใตโดมนัน
้ ออกจากนํ้ าที่อยูเหนือ
โดมนัน
้ แลวมันก็เกิด ขึ้นตาม นัน
้ ๘ พระเจา
เรียกโดมนัน
้ วา “ทองฟ า” มีตอน เย็นและมี
ตอนเชา นี่คือวันที่สอง
วันที่สาม สรางแผนดินและพืช
๙ พระเจาพูดวา

“ใหน้ํ าที่อยูใตทองฟ านัน
้
มารวมอยูที่เดียวกัน เพื่อจะไดมีที่ แหงโผล
ขึ้น” มันก็เกิด ขึ้นตามนัน
้ ๑๐ พระเจาเรียกที่
แหงนัน
้ วา “แผน ดิน” พระเจาเรียกนํ้ าที่อยู
รวมกันนัน
้ วา “ทะเล” พระเจาเห็นวามันดี
๑๑ พระเจาพูดวา “ขอ ใหมีหญางอกขึ้นบน
แผน ดิน ใหเกิดพืชพันธุตางๆที่ใหเมล็ด มี
ตนไมตางๆที่ออกลูกและมีเมล็ดตามชนิด
ของมันบนแผน ดินนี้” แลวมันก็เกิด ขึ้นตาม
นัน
้ ๑๒ แผน ดินก็มีหญางอกขึ้น เกิดพืชพันธุ
ตางๆที่ใหเมล็ดตามชนิดของ มัน
และมี
ตนไมที่ออกลูกและมีเมล็ดตามชนิดของ มัน
พระเจาเห็นวามันดี
๑๓ มีตอนเย็นและมีตอนเชา นี่ คือวันที่สาม
วันที่ส่ี สรางดวงอาทิตย ดวง
จันทรและดวงดาวทัง้ หลาย
๑๔ พระเจาพูดวา

“ขอ ใหมีดวง สวาง
มากมายในชอง วางบนทองฟ า
เพื่อแยก
กลาง วันออกจากกลาง คืน และพวก มันจะ
เป็ นเครื่องบง บอกถึงฤดูกาลทัง้ หลายของ

วันที่หนึ่ ง สรางแสงสวาง
๓ เมื่อพระเจาพูดวา

แสง สวางก็เกิด ขึ้น

*๑:๒

“จงมีแสง สวางขึ้น”
แสง

๔ พระเจาเห็นวา

พระ วิญญาณของพระเจา หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “ลมจากพระเจา” หรือ “ลม

พายุ”
†๑:๖

โดม คํานี้ในภาษาฮีบรูหมายถึง “แผนโคง” มีลักษณะเหมือนกับชามที่ควํ่าอยู

ปฐมกาล ๑:๑๕

งานเทศกาล รวมทัง้ วันและปี *๑๕ ขอใหพวก
มันเป็ นดวง
สวางตางๆในโดมของทองฟ า
เพื่อใหแสงสวางกับโลกนี้” แลวมันก็เกิด ขึ้น
ตามนัน
้
๑๖ พระเจาจึงไดสรางดวง สวางที่มีขนาด
ใหญข้ น
ึ มาสองดวง พระเจาใหดวงสวางดวง
ใหญ ปกครองกลาง วัน และใหดวง สวาง
ดวง เล็ก ปกครองกลาง คืน พระเจาไดสราง
ดวงดาวตางๆขึ้นมา ดวย ๑๗ แลวพระเจาก็
ไดวางดวง สวางพวก นี้ไวในทองฟ า เพื่อสอง
สวางใหกับโลก ๑๘ เพื่อใหปกครองกลาง วัน
และกลาง คืน และเพื่อแยกความ สวางออก
จากความมืด พระเจาเห็นวามันดี
๑๙ มีตอนเย็นและมีตอนเชา นี่ คือวันที่สี่
วันที่หา สรางสัตวนํ้าและนก
๒๐ พระเจาพูดวา

“ขอ ใหน้ํ าเต็มไป ดวย
สิ่ง มี ชีวิตมากมาย และขอ ใหมีนกเกิด ขึ้น
มากมายบินไปมาบนทองฟ าเหนือแผน ดิน
โลก” ๒๑ แลวพระเจาก็ไดสรางสัตว ทะเล
†ขนาด
ใหญข้ น
ึ มากมายใหอยูในทะเลนัน
้
และสรางสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่เคลื่อนไหวไดใน
นํ้ า พระเจาสรางนกทุก ชนิดขึ้นมาบินอยูบน
ทองฟ า พระเจาเห็นวามันดี
๒๒ พระเจาอวยพรพวก มันวา “ขอ ใหเกิด
ลูกมากมายเต็มทองทะเล พวก นกก็เหมือน
กัน ขอใหเกิดลูกมากมายบนโลกนี้”
๒๓ มีตอนเย็นและมีตอนเชา นี่ คือวันที่หา
วันที่หก สรางสัตวบกและคน
๒๔ พระเจาพูดวา

“ขอ ใหแผน ดินเกิดสิ่ง
มี ชีวิตขึ้นทุก ชนิด ทัง้ สัตว เลีย
้ งขนาด ใหญ
สัตว เลื้อยคลานขนาดเล็ก รวม ทัง้ สัตว ป า
ตามชนิด ตางๆของ มัน” แลวมันก็เกิด ขึ้น
ตามนัน
้
๒๕ พระเจาสรางสัตว บกทุก ชนิ ดขึ้น มา
สรางสัตว เลีย
้ งขนาด ใหญทุกประเภท และ
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สรางสัตว เลื้อยคลานขนาด เล็กทุกประเภท
บนโลก แลวพระเจาก็เห็นวามันดี
๒๖ พระเจาพูดอีกวา “ขอใหเราสรางมนุษย
‡ขึ้น มาตามรูป แบบของ เรา ใหเหมือน กับ
เรา และใหเขาปกครองฝูง ปลาในทะเล ฝูง
นกในอากาศ สัตว เลีย
้ งขนาด ใหญ และโลก
ทัง้ โลก ¶รวม ทัง้ สัตว เลื้อยคลานขนาด เล็ก
ทัง้ หมดบนโลก”
๒๗ แลวพระเจาไดสรางมนุษยข้ น
ึ ตามรูป
แบบของพระองค §พระองคสรางเขาขึ้นตาม
รูป แบบของพระเจา พระองคสรางพวก เขา
๒๘ พระเจาอวยพรพวก
เป็ นชายและหญิง
เขา และพูดกับพวก เขาวา “ขอ ใหมีลูก ดก
ทวีมากมายจนเต็มแผน ดินโลก ใหควบคุม
โลกนี้ และปกครองฝูงปลาในทะเล ฝูงนกใน
อากาศ และสิ่ง มี ชีวิตทุก อยางที่เคลื่อนไหว
อยูบนโลกนี้”
๒๙ พระเจาพูด วา “ดูเถิด เราไดมอบเมล็ด
พันธุทุก ชนิดที่จะเติบโตขึ้นเป็ นพืช
และ
ตนไมทุก ชนิดที่จะเกิดลูกพรอม กับเมล็ด
ของมัน ใหกับ เจาเป็ นอาหาร ๓๐ สวนสัตวทุก
ชนิดบนพื้น ดิน นกทุก ชนิดในอากาศ สัตว
เลื้อยคลานขนาด เล็กทุกประเภทบนพื้น ดิน
ที่มีลมหายใจ เราไดใหพืชสี เขียวกับพวกมัน
เป็ นอาหาร” แลวทุกอยางก็เกิดขึ้นตามนัน
้
๓๑ พระเจาไดมองดูทุก สิ่งที่พระองคสราง
ขึ้น และพระองคเห็นวามันดีมาก
มีตอนเย็นและมีตอนเชา นี่คือวันที่หก
วันที่เจ็ด วันพักผอน
๑ ดัง นั น
้

๒ ทุก อยางในนัน้ ถูกสรางขึ้น มาจนเสร็จ

ทองฟ า แผน ดิน และทุก สิ่ง

สมบูรณ ๒ ในวัน ที่เจ็ด พระเจาไดทํางานที่
พระองคทํา อยูเสร็จ สิน
้ ทุก อยางแลว ดัง นัน
้
ในวัน ที่เจ็ดพระเจาจึงหยุด พักจากการ งาน
ทุก อยางที่พระองคทํา ๓ พระเจาไดอวยพร
์ ิทธิ ์
วัน ที่เจ็ด และทําใหมันเป็ นวัน ศักดิส

*๑:๑๔

และพวกมัน … วันและปี ลักษณะของดวงจันทรจะเป็ นสิ่งบงบอกการเริ่มตนของวัน
หยุดและงานเทศกาลทัง้ หลายของชาวอิสราเอล
†๑:๒๑ สัตวทะเล หรือ “สัตวประหลาดในทะเล”
‡๑:๒๖

มนุษย คํานี้ในภาษาฮีบรูหมายถึง “ผูคน” หรือชื่อ “อาดัม” เหมือนกับคําที่หมายถึง
“ดิน” หรือ “โคลนแดง”
¶๑:๒๖
§๑:๒๗

โลกทัง้ โลก หรือในฉบับซีเรียโบราณอานไดวา “สัตวปาทุกตัว”
พระเจา … ของพระองค เปรียบเทียบกับใน ปฐมกาล ๕:๑ และ ๕:๓

ปฐมกาล ๒:๔

เพราะในวัน ที่เจ็ดนี้ พระเจาไดหยุดจากงาน
สรางที่พระองคทําอยู
การเริ่มตนของเผาพันธุมนุษย
๔ นี่ เป็ นที่มาของทองฟ าและแผน

ดินโลก
ตอนที่พวก มันถูกสรางขึ้น นัน
้
ตอนที่พระ
ยาหเวหพระเจาสรางโลกและทองฟ าขึ้น นัน
้
๕ ยังไมมีพุม ไมในทอง ทุงเกิด ขึ้นบนโลก นี้
และยังไมมีพืชในทอง ทุงแตก หนอออก มา
เพราะพระ ยาหเวหพระเจา ยังไม ไดทําใหมี
ฝนตกบนโลกนี้ และยังไมมีมนุษยที่จะมาไถ
พรวนดิน นัน
้ ๖ แตมีตานํ้ าไหลออกมาจากพื้น
ดิน และมันก็ทําใหหน าดินชุมชื้น
๗ พระ ยาหเวหพระเจาไดปั้นมนุษยผูชาย
*ขึ้นจากผง ดินบนพื้น
พระองคปลอยลม
หายใจเขาไปในจมูกของชายคน นัน
้ เป็ นลม
หายใจแหงชีวิต และชายคน นัน
้ ก็มีชีวิตขึ้น
มา ๘ พระยาหเวหพระเจาสรางสวนแหง หนึ่ง
ขึ้นในเอเดนทางทิศ ตะวัน ออก †พระองคให
ชายคนที่พระองคสรางขึ้น มาอยูที่ นัน
่ ๙ พระ
ยาหเวหพระเจาทําใหตนไมทุก ชนิดงอกขึ้น
มาจากพื้น ดิน ทัง้ ตนไมที่ใหความสวยงาม
กับตนไมที่กินได ตรงกลางสวนนัน
้ มีตนไม
แหงชีวิต และตนไมแหงการรูจักผิด ชอบชัว
่
ดี
๑๐ มีแมน้ํ าสายหนึ่ งไหลผานสวนเอเดน
เพื่อจะไดมีน้ํ าใหกับสวนนัน
้
จากจุดนัน
้
แมน้ํ าสาย
นี้ไดแยกออกมาเป็ นแมน้ํ าสาย
เล็กๆสีส
่ าย ๑๑ แมน้ํ าสายทีห
่ นึ่งมีช่ อ
ื วา ปิ โชน
เป็ นแมน้ํ าที่ไหลผานเมืองฮาวิ ลาห ‡เมืองนี้มี
ทองคํา ๑๒ เป็ นทองคําเนื้อ ดี เมืองนี้ยังมียาง
ไม ครัง่ ¶และโมรา §ดวย ๑๓ แมน้ํ าสายที่ สอง
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มีช่ อ
ื วากิ โฮน เป็ นแมน้ํ าที่ไหลผานเมือง คูช
**๑๔ แมน้ํ าสายที่ สามมีช่ อ
ื วาไท กริส ††เป็ น
แมน้ํ าที่ไหลไปทางทิศ ตะวัน ออกของเมือง
อัสซีเรีย แมน้ํ าสายที่สี่มีช่ อ
ื วายูเฟรติส
๑๕ พระเจาเอาผูชายคน
นัน
้ ไปอยูในสวน
เอเดน ใหเขาดูแลเอาใจ ใสสวน นัน
้ ๑๖ พระ
ยาหเวหพระเจาสัง่ ชายคน นัน
้ วา
“เจาจะ
กินจากตนไมไหนๆก็ไดในสวน นี้ ๑๗ แตเจา
ตองไม กินจากตนไมแหงการ รูจักผิด ชอบชัว
่
ดี เพราะในวัน ที่เจากินจากตนไม นัน
้ เจาจะ
ตองตายอยางแนนอน”
ผู หญิงคนแรก
๑๘ พระ

ยาหเวหพระเจาพูด วา “มันไม ดี
ที่จะใหผูชายคน นี้อยูคน เดียว เราจะสรางผู
ชวยคนหนึ่งที่เหมือนกับเขาใหกับเขา”
๑๙ พระ ยาหเวหพระเจาไดใชดินสรางเป็ น
สัตวทุก ชนิดในทอง ทุงและนกทุก ชนิดใน
อากาศ แลวพระองคไดนําสัตวพวก นี้แตละ
ตัวไปมอบใหกับชายคน นี้ เพื่อดูวาเขาจะ
เรียกมันวาอะไร ชายคน นี้เรียกสิ่ง มี ชีวิต
พวก นัน
้ วาอะไร มันก็มีช่ อ
ื ตาม นัน
้ ๒๐ ชาย
คน นี้ตัง้ ชื่อใหกับสัตว เลีย
้ งขนาด ใหญ พวก
นกที่อยูในอากาศ และสัตว ป าทุก ชนิด แต
ก็ไม เจอผู ชวยที่เหมือน กับเขา เลย ๒๑ พระ
ยาหเวหพระเจาทําใหชายคน นี้หลับ สนิท
ตอนที่เขาหลับอยู นัน
้
พระองคเอาซี่โครงซี่
หนึ่งของ เขาออกมา แลวปิ ดแผลบนผิวหนัง
ของ เขา ๒๒ จาก นัน
้ พระ ยาหเวหพระเจาก็
เอาซี่โครงที่มาจากชาย นัน
้
มาสรางเป็ นผู
หญิงคนหนึ่ง แลวพระองคก็เอานางไปใหกับ
ชายคนนัน
้ ๒๓ ชายนัน
้ จึงพูดวา

*๒:๗

ผูชาย คํานี้ในภาษาฮีบรูหมายถึง “มนุษย” หรือ ชื่อ “อาดัม” เหมือนกับคําที่หมายถึง
“ดิน” หรือ “โคลนแดง”
†๒:๘

ทิศ ตะวัน ออก นา จะหมายถึงบริเวณที่อยูระหวางแมน้ํ าไทกริสกับแมน้ํ ายู เฟรติ สไป
จนถึงทางตะวันออกของอาวเปอรเชีย
‡๒:๑๑

ฮาวิลาห แผนดินที่อยูแถบชายฝั ่ งตะวันตกของคาบสมุทรอารเบียและอาจจะรวมถึง
สวนทางดานใตของเอธิโอเปี ยที่อยูในแอฟริกาดวย
¶๒:๑๒

ยางไมครั่ง ยางไมที่มีกลิ่นหอมมีราคาแพง

§๒:๑๒

โมรา หินมีคาชนิดหนึ่งมีสีฟาและสีเทาเรียงเป็ นชัน
้ หลายชัน
้

**๒:๑๓

คูช ปกติหมายถึงเอธิโอเปี ย แตในที่นี้คงหมายถึงบริเวณแถวทางตอนเหนือและทาง
ตะวันออกของแมน้ํ าไทกริส
††๒:๑๔ ไทกริส ไทกริสและยู เฟรติ สเป็ นแมน้ํ าขนาดใหญสองสายที่ไหลผานประเทศตางๆ
ในอาณาจักรบาบิโลนและอัสซีเรีย

ปฐมกาล ๒:๒๔
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“ในที่สุด
นี่แหละคือกระดูกจากกระดูกของเรา
และเนื้อจากเนื้อของเรา
เธอจะถูกเรียกวา ผูหญิง *
เพราะเธอถูกดึงออกมาจากผูชาย”
๒๔ เพราะเหตุ นี้ ผูชายจึงไดจากพอ แมของ
เขา ไปผูกพันอยูกับเมียของเขา และทัง้ สอง
คนก็กลายเป็ นหนึ่งเดียวกัน
๒๕ ในเวลานั น
้ ทัง้ ผูชายและเมียของเขา ก็
เปลือยกายอยู แตพวกเขาก็ไมรูสึกอับอาย
การเริ่มตนของบาป
๑ ในขณะ

๓ เลหกวาสัตว ป าทัง้ หมดที่พระ ยาหเวห
นัน
้

งูเป็ นสัตวที่ฉลาดเจา

พระเจาไดสรางขึ้น งูตัว นัน
้ พูดกับผู หญิงวา
“จริงหรือที่พระเจาพูดวา ‘พวกเจาตองไมกิน
จากตนไหนๆในสวนนี้’”
๒ หญิง นั น
้ ตอบงูวา “พวกเรากินผลไมจาก
ตน ไหนๆก็ไดในสวน นี้ ๓ แตพระเจาพูดวา
‘พวก เจาตองไม กินผล ไมจากตนที่อยูกลาง
สวน นัน
้ อยาแมแตจะแตะ ตองมัน ไมอยาง
นัน
้ เจาจะตาย’”
๔ งู นั น
้ พูดกับหญิง นัน
้ วา “เจาจะไม ตาย
หรอก ๕ พระเจาเองก็ยัง รูเลยวา เมื่อเจากิน
จากตนนัน
้ ตาของเจาจะสวางขึ้น แลวเจาจะ
เป็ นเหมือนกับพระเจา รูจักผิดชอบชัว
่ ดี”
๖ หญิง นั น
้ มองดู และเห็น วาตนไม นัน
้ มีผล
นา กินมาก มันชางสวยงาม และยัว
่ ยวน ใจ
เหลือ เกิน เพราะมันสามารถทําใหคนเฉลียว
ฉลาดได หญิง นัน
้ จึงเด็ดเอาผลของมันมากิน
แลวเธอก็สงใหสามีของ เธอกิน ดวย และเขา
ก็กินมัน
๗ แลวตาของพวก เขาก็สวาง ขึ้น พวก เขา
รูตัววากําลังเปลือย กายอยู พวก เขาจึงเอา
ใบไมมาเย็บเขาดวย กัน แลวเอามาใสปกปิ ด
รางกาย
๘ ในเวลาเย็นของวัน นั น
้
พวก เขาไดยิน
เสียงของพระ ยาหเวหพระเจาเดินมาในสวน
ทัง้ ชาย นัน
้ และเมียของ เขา ตางพากันไป
หลบ ซอนจากหน าของพระ ยาหเวหพระเจา
พวก เขาแอบอยูตามตนไมในสวน ๙ พระ
*๒:๒๓

ปฐมกาล ๓:๑๗

ยาหเวหพระเจา ไดสง เสียงเรียกชาย คน นัน
้
และพูดกับเขาวา “เจาอยูที่ไหน”
๑๐ ชายคนนั น
้ ตอบวา “ขาพเจาไดยินเสียง
ของพระองคในสวน นี้
ขาพเจาเกรงกลัว
เพราะขาพเจาเปลือย กายอยู ขาพเจาจึงมา
แอบซอนตัวอยู”
๑๑ พระ ยาหเวหพระเจาจึงตอบวา
“ใคร
บอกเจาวาเจาเปลือยกายอยู นี่เจากินจากตน
ที่เราสัง่ หามไมใหเจากินแลวใชไหม”
๑๒ ชายคน นั น
้ ตอบวา “หญิงที่พระองคได
มอบใหกับขาพเจา เป็ นคนเอาผล ไมจากตน
นัน
้ มาใหขาพเจาแลวขาพเจาก็กินมัน”
๑๓ พระ ยาหเวหพระเจาพูดกับหญิงคน นั น
้
วา “เจาไดทําอะไรลงไป” หญิงนัน
้ ตอบวา “งู
ตัว หนึ่งมาลอลวงขาพเจา แลวขาพเจาก็กิน
ผลไมนัน
้ ”
๑๔ พระยาหเวหพระเจาพูดกับงูวา
“เพราะเจาไดทําอยางนี้
เจาจะถูกสาป แชงมากยิ่ง กวาสัตวทุก ชนิด
ทัง้ สัตวเลีย
้ งและสัตวปา
เจาจะตองเลื้อยไปดวยทอง
เจาจะตองกินฝ ุนไปตลอดชีวิต
๑๕ เราจะทําใหเจากับหญิงนั น
้ เป็ นศัตรูกัน
ลูก หลานของเจากับลูก หลานของหญิง นัน
้ จะ
เป็ นศัตรูกัน
ลูก หลานของ หญิง นัน
้ จะทําใหหัวของ เจา
ฟกชํ้า
แลวเจาจะทําใหสนเทาของเขาฟกชํ้า”
๑๖ แลวพระองคพูดกับหญิงนั น
้ วา
“เราจะทําใหเจาตองทํางานอยางหนัก
เจาจะตองตัง้ ทองบอยๆ
นอกจากจะตองทํางานหนักแลว
เจาจะตองคลอดลูกอีกดวย †
เจาจะอยากควบคุม ‡สามี
แตสามีจะครอบงําเจา”
๑๗ แลวพระองคพูดกับชายนั น
้ วา
“เพราะเจาไปฟั งเสียงของเมียเจา
และเจากินจากตนไมที่เราสัง่ หามไม ใหเจา
กิน
เพราะเจาทําอยางนัน
้ เราจะสาปแชงผืนดิน

ผูหญิง คําวาผูหญิงและคําวาผูชาย ในภาษาฮีบรูสองคํานี้ออกเสียงคลายกันมาก

†๓:๑๖

เราจะ … เจาจะตองคลอดลูกอีกดวย หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “เราจะทําใหเจา
ลําบากตอนมีทอง และเจาจะคลอดลูกดวยความเจ็บปวด”
‡๓:๑๖

อยากควบคุม หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “อยากได”

ปฐมกาล ๓:๑๘
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เจาจะไดกินจากผืนดินนัน
้ ก็ตอเมื่อเจาทํางาน
อยางหนักทุกวันตลอดชัว
่ ชีวิตของเจา
๑๘ แผนดินจะเกิดหนามและวัชพืชใหกับเจา
และเจาจะตองกินพืชที่อยูในทองทุง *
๑๙ เจาจะตองทํางานหนั กอาบ เหงื่อตาง นํ้ า
เพื่อจะมีอาหารกิน
จนกวาเจาจะตายกลับไปสูดินเพราะเจามา
จากดิน
เพราะเจาถูกสรางมาจากผงดิน
ดังนัน
้ เจาจะตองคืนกลับไปเป็ นผงดินเหมือน
เดิม”
๒๐ ชายคนนั น
้ ตัง้ ชื่อเมียของเขาวา “เอวา”
†เพราะนางจะเป็ นแมคนแรกของทุก คนที่ จะ
เกิดมา
๒๑ พระ ยาหเวหพระเจาทําเครื่อง น ุง หม
จากหนัง สัตว ใหอาดั มกับเมียของ เขาใส
๒๒ แลวพระ ยาหเวห
เพื่อปกปิ ดรางกาย
พระเจาพูดวา “ดูสิ พวก มนุษยไดกลายมา
เป็ นเหมือนเราแลว คือรูจักผิด ชอบ ชัว
่ ดี
และตอน นี้เขาอาจ จะยื่น มือออก ไปหยิบผล
ไมจากตนไมแหง ชีวิตมา กิน และมีชีวิตอยู
ตลอดไป”
๒๓ พระ ยาหเวหพระเจาจึงขับ ไลเขาออก
จากสวนเอเดน ใหไปทํางานบน ดินที่พระเจา
ใชสราง เขาขึ้น มา นัน
้ ๒๔ พระองคไดขับ ไล
ชายคน นัน
้ ไป แลวตรงทิศตะวัน ออกของ
สวน เอเดน พระองคไดตัง้ พวก ทูต สวรรคเค
รูบ ที่มีดาบเป็ นประกาย ไฟลุก โพลง มาเฝ า
ทางเขาที่จะนํ าไปสูตนไมแหงชีวิตนัน
้
ครอบครัวแรก
๑ ฝ ายอาดั

๔ เมียของ ตน แลวนางก็ตัง้ ทอง คลอด

มไดมีเพศ สัมพันธกับเอวา

ลูกชายคนหนึ่งชื่อ คาอิน เธอพูดวา “ฉันได ‡
ลูกชายแลวจากความ ชวย เหลือของพระ
ยาหเวห”

ปฐมกาล ๔:๑๔

๒ ตอ มานางก็ไดคลอดน อง ชายของคา อิน
ชื่ออา เบล เมื่ออา เบลโต ขึ้นก็เป็ นคนเลีย
้ ง
แกะ สวนคาอินก็เป็ นชาวนา

การฆากันครัง้ แรก
๓ อยูมาวัน

หนึ่ง คา อินไดนําเอาพืช ผลที่
เกิดจากผืน ดินมาถวายให กับพระ ยาหเวห
๔ สวนอา เบลก็เอาพวก แกะหัวปี จากฝูงของ
เขา โดย เฉพาะสวนไข มัน ¶มาถวายใหกับ
พระยาหเวห
พระ ยาหเวหยอมรับอา เบลและเครื่องบูชา
ของ เขา ๕ แตพระองคไม ยอมรับคา อินกับ
เครื่องบูชาของเขา ทําใหคาอินโกรธมาก ไม
พอใจ หน าบึ้ง อยู ๖ พระยาหเวหพูดกับคาอิน
วา “เจาโกรธทําไม เจาหน าบึ้งทําไม ๗ ถาเจา
ทําในสิ่ง ที่ ถูก เราก็จะยอมรับ เจา แตถาเจา
ทําสิ่ง ที่ ผิด ความ บาปก็ดัก ซุมโจมตีเจาอยู
ที่ประตู มันอยากควบคุม เจา §แตเจาจะตอง
เป็ นฝ ายที่ครอบงํามัน”
๘ คาอินบอกกับอาเบลน องชายวา ใหเราไป
ในทุงกัน เถอะ **ตอนที่พวกเขาอยูในทุง นัน
้
คาอินก็โถมเขาใสอาเบลน องชายและฆาเขา
๙ พระยาหเวหถามคาอินวา “น องชายของ
เจาอยูไหน”
คา อินตอบวา “ขาพเจาไมรู ขาพเจาเป็ น
คนดูแลน องชายหรือยังไง”
๑๐ พระ ยาหเวหจึงพูดวา “เจาไดทําอะไร
ลงไป เลือดของน อง ชายเจาที่ผืน ดินนัน
้ ได
รองออก มาถึง เรา ๑๑ ตอน นี้เจาถูกสาป แชง
จากแผนดินที่อาปากของมันดื่มกินเลือดของ
น องชายเจาจากมือของเจา ๑๒ เมื่อเจาทํางาน
บนผืน ดิน มันจะไม ใหพืช ผลกับ เจาอีก แลว
เจาจะกลาย เป็ นคน เรรอนไมมีหลัก แหลงใน
โลกนี้”
๑๓ คา อินพูดกับพระ ยาหเวหวา “โทษของ
ขาพเจาหนักเกิน กวาที่ขาพเจาจะทน ได
๑๔ ดูเถิดในวัน นี้ พระองคไดขับ ไลขาพเจา

*๓:๑๘

กินพืชที่อยูในทองทุง ดูใน ปฐมกาล ๑:๒๘-๒๙

†๓:๒๐

เอวา ชื่อนี้เหมือนกับคําในภาษาฮีบรู ที่หมายถึง “ชีวิต”

‡๔:๑

ฉั นได ในภาษาฮีบรู คํานี้ออกเสียงเหมือนกับชื่อ “คาอิน”

¶๔:๔

สวนไขมัน สวนที่เป็ นไขมันของแกะหัวปี ถือวาเป็ นสวนที่ดีที่สุด
§๔:๗ มันอยากควบคุมเจา หรือ “อยากไดตัวเจา”
**๔:๘

ไปใน ทุงกัน เถอะ ขอความนี้พบในฉบับแปลโบราณ แตไม พบในหนังสือภาษาฮีบรู
ฉบับมาตรฐาน

ปฐมกาล ๔:๑๕

ออก ไปจากแผน ดิน แลวขาพเจาจะถูก ซอน
ไปจากพระองค ขาพเจาจะตองกลาย เป็ น
คน เรรอนไมมีหลัก แหลงในโลก นี้ และใคร
ก็ตามที่พบขาพเจาจะฆาขาพเจา”
๑๕ พระยาหเวหพูดกับเขาวา “เพราะเครื่อง
หมายนี้ ใครก็ตามที่ฆาเจา จะตองถูกลงโทษ
เจ็ด เทา” แลวพระเจาก็ใสเครื่องหมายบนตัว
คาอิน เพื่อวาคนที่เจอเขาจะไดไมฆาเขา
ครอบครัวของคาอิน
๑๖ จาก นั น
้

คา อินจากพระ ยาหเวหไป เขา
ไปอยูที่เมือง โนด *ทางทิศตะวัน ออกของ
เอเดน
๑๗ คาอินมีเพศสัมพันธกับเมียของเขา นาง
ตัง้ ทองและคลอด ลูกชื่อเอ โนค คา อินสราง
เมืองขึ้นเมือง หนึ่งและเขาตัง้ ชื่อเมือง นัน
้ วา
เอโนค ตามชื่อลูกชายของเขา
๑๘ เอโนคมีลูกชายชื่ออิ ราด อิ ราดมีลูกชาย
ชื่อเมหุ ยาเอล เมหุ ยาเอลมีลูกชายชื่อเมธู ชา
เอล เมธูชาเอลมีลูกชายชื่อลาเมค
๑๙ ลา เมคมีเมียสอง คนชื่ออา ดาห
กับ
ศิล ลาห ๒๐ อา ดาหมีลูกชื่อยา บาล เขาเป็ น
บรรพบุรุษ †ของพวกที่อาศัยอยูในเต็นทและ
เลีย
้ งสัตว ใช งาน ๒๑ น อง ชายของยา บาลชื่อ
ยู บาล เขาเป็ นบรรพบุรุษของพวกคนที่เลน
พิณและเป า ขลุยเกง ๒๒ ศิล ลาหมีลูกชื่อ ทู
บัล คาอิน เขาเป็ นบรรพบุรุษของพวกชางทํา
์ ละเหล็กตางๆ ‡น อง
เครื่อง มือทองสัมฤทธิแ
สาวของทูบัลคาอินชื่อนาอามาห
๒๓ ลาเมคพูดกับเมียทัง
้ สองของเขาวา
“อาดาหกับศิลลาหฟังเราใหดี
*๔:๑๖
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ปฐมกาล ๕:๕

เจาที่เป็ นเมียของลา เมคฟั งสิ่ง ที่เราจะ พูดให
ดี
เราไดฆาชายคนหนึ่งที่ทําใหเราบาดเจ็บ
เราไดฆาเด็กหนุมคนหนึ่งที่ไดมาทํารายเรา
๒๔ ถาหากการฆาคาอินจะตองรับโทษเจ็ดเทา
การ ฆาเราลา เมค ก็จะ ตองได รับ โทษถึงเจ็ด
สิบเจ็ดเทา”
อาดัมกับเอวามีลูกชายอีกคน
๒๕ อาดั

มมีเพศ สัมพันธกับเมียของ ตนอีก
นางคลอดลูกชายคน หนึ่ง นางตัง้ ชื่อเขาวา
เสท ¶เพราะนางพูดวา “พระ ยาหเวหให
ลูกชายอีกคน หนึ่งกับ ฉันแทนอา เบล เพราะ
คาอินฆาเขาแลว” ๒๖ แลวเสทก็มีลูกชายคน
หนึ่ง เขาตัง้ ชื่อลูกวา เอ โนช ในเวลา นัน
้
ผูคนเริ่มพากันมานมัสการพระยาหเวห §
ประวัติของครอบครัวอาดัม
(๑ พศด. ๑:๑-๔)
๑ นี่ คือหนั งสือประวัติครอบครัวของ

๕ อาดั ม

**ในวัน ที่พระเจาสรางมนุษย นั น
้

พระเจาสรางพวก เขาใหเหมือน กับพระองค
††๒ พระเจาไดสรางชายและหญิงขึ้น ในวัน ที่
พระองคสรางพวก เขา นัน
้ พระองคไดอวยพร
พวกเขา และเรียกพวกเขาวามนุษย
๓ เมื่ออาดั มมีอายุไดหนึ่ ง รอยสามสิบ ปี เขา
ก็มีลูกชายอีกคนหนึ่ง ซึ่งรูปรางหน าตาคลาย
เขามาก เขาตัง้ ชื่อลูกวาเสท ๔ หลัง จากเสท
เกิดแลว อาดั มก็มีชีวิตตอ ไปอีกแปด รอย
ปี และเขายังมีลูกชายลูกสาวอีกหลาย คน
๕ อาดัมมีอายุถึงเการอยสามสิบปี จึงตาย

โนด ชื่อนี้หมายถึง “การเรรอน”

†๔:๒๐

บรรพบุรุษ นาจะหมายความวา คนที่ไดประดิษฐสิ่งเหลานี้ข้ น
ึ มาใชเป็ นคนแรก หรือ
ที่เรามักจะเรียกกันวาเป็ นบิดาแหงเรื่องนัน
้ ๆ
‡๔:๒๒

เขาเป็ น … เหล็กตางๆ การแปลประโยคนี้ใชหนังสือภาษาฮีบรูฉบับปรับปรุงแกไข

์ ละ
เป็ นเกณฑ ในหนังสือเลม นี้แปลตรงๆไดวา “ไดเป็ นคนงานผู หนึ่งที่ไดทําใหทองสัมฤทธิแ
เหล็กเกิดเป็ นรูปรางขึ้นมา”
¶๔:๒๕

เสท คํานี้เหมือนคําในภาษาฮีบรูที่หมายถึง “การให”

§๔:๒๖

ผูคน … พระยาหเวห แปลตรงๆไดวา “ผูคนเริ่มรองเรียกชื่อของพระยาหเวห”

**๕:๑

อาดัม คํานี้หมายถึง “ผูชาย” หรือ “ผูคน” เหมือนกับคําที่หมายถึง “ดิน” หรือ “โคลน
แดง”
††๕:๑ พระเจาสราง … พระองค แปลตรงๆคือ “พระองคไดสรางเขาตามแบบของพระเจา”
ดูใน ปฐมกาล ๑:๒๗

ปฐมกาล ๕:๖

๖ สวนเสท นั น
้ เมื่อมีอายุไดหนึ่ง รอย หา ปี
ก็มีลูกชายชื่อเอโนช ๗ หลังจากเอโนชเกิดมา
แลว เสทก็มีชีวิตตอไปอีกแปดรอยเจ็ดปี เขา
ยังมีลูกชายลูกสาวอีกหลาย คน ๘ เสทมีอายุ
ถึงเการอยสิบสองปี จึงตาย
๙ เมื่อเอ โนชมีอายุไดเกา สิบ ปี
เขาก็มี
ลูกชายชื่อเคนั น ๑๐ หลัง จากที่เคนั นเกิดมา
แลว เอโนชมีชีวิตตอ ไปอีกแปดรอยสิบ หา ปี
เขายังมีลูกชายลูกสาวอีกหลายคน ๑๑ เอโนช
มีอายุถึงเการอยหาปี จึงตาย
๑๒ เมื่อเคนั นอายุเจ็ด สิบ ปี ก็มีลูกชายชื่อ
มาหะลาเลล ๑๓ หลังจากมาหะลาเลลเกิดมา
แลว เคนั นมีชีวิตตอ ไปอีกแปด รอยสี่ สิบ ปี
เขายังมีลูกชายลูกสาวอีกหลาย คน ๑๔ เคนั น
มีอายุถึงเการอยสิบปี จึงตาย
๑๕ เมื่อมา หะ ลา เลลมีอายุหก สิบ หา ปี ก็มี
ลูกชายชื่อยา เรด ๑๖ หลังจากที่ยา เรดเกิดมา
แลว มา หะ ลา เลลมีชีวิตตอ ไปอีกแปด รอย
สามสิบ ปี เขายัง มีลูกชายลูกสาวอีก หลายคน
๑๗ มาหะลาเลลมีอายุถึงแปดรอยเกา สิบ หา ปี
จึงตาย
๑๘ เมื่อยาเรดมีอายุหนึ่ งรอยหกสิบสองปี ก็
มีลูกชายชื่อ เอ โนค ๑๙ หลัง จากที่เอ โนคเกิด
มาแลว ยาเรดมีชีวิตตอไปอีกแปดรอยปี เขา
ยังมีลูกชายลูกสาวอีกหลาย คน ๒๐ ยา เรดมี
อายุถึงเการอยหกสิบสองปี จึงตาย
๒๑ เมื่อเอโนคอายุไดหกสิบ หาปี ก็มีลูกชาย
ชื่อเมธูเสลาห ๒๒ หลังจากที่เมธูเสลาหเกิดมา
แลว เอ โนคมีชีวิตที่อยูใกล ชิดกับพระเจา *
ตอ ไปอีกสามรอยปี ระหวางนัน
้ เขามีลูกชาย
ลูกสาวอีกหลาย คน ๒๓ เอ โนคมีชีวิตอยูจนมี
อายุสามรอยหกสิบ หา ปี ๒๔ เอโนคเดินไปกับ

7

ปฐมกาล ๖:๓

พระเจา แลวเขาก็หายตัว ไปเพราะพระเจา
เอาตัวเขาไป
๒๕ เมื่อเมธู เส ลาหมีอายุหนึ่ ง รอยแปด สิบ
เจ็ด ปี ก็มีลูกชายชื่อลา เมค ๒๖ หลัง จากที่ลา
เมคเกิดมาแลว เมธู เส ลาหมีชีวิตตอ ไปอีก
เจ็ดรอยแปดสิบสองปี เขามีลูกชายลูกสาวอีก
หลายคน ๒๗ เมธู เสลาห มีอายุถึงเกา รอยหก
สิบเกาปี จึงตาย
๒๘ เมื่อลาเมคมีอายุหนึ่ ง รอยแปดสิบ สองปี
ก็มีลูกชายคนหนึ่ง ๒๙ เขาตัง้ ชื่อลูกวาโนอาห
†เขาพูดวา “ลูก คนนี้ จะทําใหพวกเราไดหยุด
พักจากการงานที่เหน็ดเหนื่อยของเรา เพราะ
พระเจาไดสาปแชงแผนดินแหงนี้ไว”
๓๐ หลัง จากที่โน อาหเกิด มาแลว ลา เมคก็
มีชีวิตตอ ไปอีกหา รอยเกา สิบ หา ปี และเขาก็
มีลูกชายลูกสาวอีกหลายคน ๓๑ ลาเมคมีอายุ
ถึงเจ็ดรอยเจ็ดสิบเจ็ดปี จึงตาย
๓๒ เมื่อโน อาหอายุไดหา รอย ปี ก็มีลูกชาย
ชื่อเชม ฮาม และยาเฟท
ประชาชนเริ่มชั่วราย
๑ เมื่อประชาชนบนแผน

๖ เพิ่มมาก

ดินมีจํานวน
ขึ้นเรื่อยๆและไดเกิดลูกสาว
มากมาย ๒ พวก ลูกชายของพระเจา ‡เห็น
วาลูกสาวของมนุษย นัน
้ สวยงามเหลือ เกิน
พวก เขาจึงไดแตงงานกับบรรดาลูกสาวของ
มนุษยที่พวกเขาไดเลือกมา
๓ พระเจาจึงพูดวา “วิญญาณของ เราจะไม
อยูกับพวก มนุษยตลอด ไป เพราะพวก เขา
ตาย ได ดัง นัน
้ พวก เขาก็จะมีอายุเพียงหนึ่ง
รอยยี่สิบปี ” ¶

*๕:๒๒ มีชีวิตที่อยูใกลชิดกับพระเจา แปลตรงๆวา “เดินกับพระเจา” เหมือนมนุษยในสวน
เอเดน ๓:๘ ฉบับแปลกรีกโบราณแปลคําเหลานี้วา “ทําใหพระเจาพอใจ” (ดูใน ๕:๒๔ และ ๖:๙
ดวย)
†๕:๒๙

โนอาห ชื่อนี้เหมือนคําในภาษาฮีบรูที่หมายถึง “การพักผอน” หรือ “การปลอบใจ”

‡๖:๒

พวกลูกชายของพระเจา ขอความนี้นา จะพูด ถึงพวกทูต สวรรคหรือพวกวิญญาณชัน
้
สูง แตมีอาจารยพระคัมภีรบางทานเสนอวาเป็ นกษัตริย หรือพวกเครง ศาสนาหรืออาจจะเป็ น
คนในครอบครัวของเสท
¶๖:๓

วิญญาณ … หนึ่ งรอยยี่สิบปี หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “ประชาชนเป็ นเพียงมนุษย
เราจะไมปลอยใหพวกเขามารบกวนพระวิญญาณของเราตลอดไป เราจะใหพวกเขามีชีวิตอยู
หนึ่งรอยยี่สิบปี ”

ปฐมกาล ๖:๔

๔ ในเวลา นั น
้ มีชาว เนฟิ ล *อาศัยอยูบน
แผน ดินดวย เมื่อพวกลูกชายของพระเจาได
มีเพศ สัมพันธกับพวก ลูกสาวของ มนุษย ผู
หญิงเหลา นี้ไดคลอดลูกออกมาหลายคน ซึ่ง
พวกเขาไดเติบโตขึ้นเป็ นนักรบที่กลาหาญ มี
ชื่อเสียงมากในยุคโบราณนัน
้ †
๕ พระยาหเวหเห็นวามนุษยบนโลกชัว
่ มาก
สิ่งที่พวก เขาคิด ใน ใจก็ลวนชัว
่ รายตลอด
เวลา ๖ พระ ยาหเวหรูสึกเสียใจที่พระองค
สรางมนุษยข้ น
ึ ในโลก ใจของพระองคเศรา
สลด ๗ พระยาหเวหพูดวา “เราจะทําลายลาง
มนุษยที่เราสราง ขึ้นจาก ดิน กับพวก สัตว ใช
งาน สัตว เลื้อยคลานทุก อยางบนดิน รวมทัง้
นกทุก ชนิด เพราะเราเศรา ใจที่ไดสรางพวก
เขาขึ้นมา”
๘ มีแตโนอาห ‡เทานั น
้ ที่พระเจาชอบใจ

โนอาหกับนํ ้าทวมครัง้ ใหญ
๙ ตอ

ไป นี้เป็ นเรื่อง ราวของโน อาหและ
ครอบครัวของเขา โนอาหเป็ นคนดีมาก ไมมี
ที่ ติ เลยในทามกลางคนในยุค สมัยของ เขา
โนอาหไดเดินไปกับพระเจา ¶๑๐ เขามีลูกชาย
สามคนชื่อ เชม ฮาม และยาเฟท
๑๑ ในสายตาของพระเจานั น
้
โลกดู
เสื่อมทรามมาก เต็ม ไป ดวยประชาชนที่
ชอบความ รุนแรง ๑๒ พระเจามองดูโลก นี้
และเห็นวาโลก นี้เสื่อมทรามจริงๆ เพราะ
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ปฐมกาล ๖:๒๐

วิถี ทางทัง้ หลายของมนุษยทุก คนบนโลก นี้
เสื่อมทราม
๑๓ พระเจาพูดกับโนอาหวา เราไดตัดสิน ใจ
ที่จะทําลายสิ่ง มี ชีวิตทัง้ หมด เพราะโลก นี้
เต็ม ไปดวยความรุนแรง ดัง นัน
้ เราจะทําลาย
พวก มันไปพรอมๆกับ โลก ๑๔ ใหเจาตอ เรือ
สําหรับเจา เองลํา หนึ่ง โดยใชไม สนโก เฟอร
§สรางหองขึ้นหลาย หองในเรือลํา นั น
**เอา
้
††
นํ้ ามัน ดิน มาทาอุด รอง ไมทัง้ ดาน ในและ
ดานนอก
๑๕ ใหตอ เรือ ขึ้นมีความ ยาวหนึ่ ง รอยสี่ สิบ
เมตร กวางยี่สิบ สาม เมตรและสูงสิบ สาม
เมตรครึ่ง ๑๖ ใหทําหลังคาบนเรือดวย เมื่อทํา
หลังคาเสร็จ แลว ควรใหมันมีทางเอียง ลาด
‡‡ขนาดครึ่ง เมตร ¶¶ใหทําประตูไวทางดาน
ขางบานหนึ่งดวย ใหสรางดาดฟ า พื้นชัน
้ ลาง
ชัน
้ ที่สอง และชัน
้ ที่สามดวย
๑๗ เราจะใหน้ํ า ทวม โลก เพื่อทําลายทุกๆ
ชีวิตภาย ใตทองฟ า นี้ ทุก อยางบนโลก นี้จะ
ตาย หมด ๑๘ แตเราจะ ใหสัญญาพิเศษกับ เจา
เจาจะเขาไปอยูในเรือ พรอมกับพวกลูกชาย
เมียและลูก สะใภของเจา ๑๙ เจาควรจะนํ าสิ่ง
มี ชีวิตทุก ชนิดอยาง ละ คู เขาไปอยูใน เรือ
เพื่อใหมีชีวิต รอดรวมอยูกับ เจา ดวย สัตว
แตละ อยางให มีทัง้ ตัว เมียและตัวผู ๒๐ นก
ทุก ชนิดอยาง ละหนึ่ง คู สัตวทุก ชนิด และ
สัตว เลื้อยคลานบนแผน ดินทุก ชนิดจะมากับ

*๖:๔

ชาวเนฟิ ล ชื่อนี้เหมือนคําในภาษาฮีบรูที่หมายถึง “ประชาชนที่ตกตํ่า” ตอมาชาวเนฟิ ล
เป็ นครอบครัวที่มีช่ อ
ื เสียงในเรื่องความเป็ นนักรบที่ตัวใหญ คํานี้อาจจะหมายถึง “พวกยักษ”
ก็ได ดูใน หนังสือกันดารวิถี ๑๓:๓๒-๓๓
†๖:๔ ในเวลา นั น
้ … ในยุค โบราณ นั น
้ หรือ “ชาว เนฟิ ลที่อาศัยอยูในแผน ดินในเวลา นัน
้
และในเวลาตอ มา เมื่อพวกลูกชายของพระเจาแตงงานกับบรรดาลูกสาวของคนเหลา นี้ พวก
ผูหญิงนี้ไดคลอดลูก และลูกของพวกเขาก็เป็ นวีรบุรุษที่มีช่ อ
ื เสียงในยุคโบราณ”
‡๖:๘

โนอาห ชื่อนี้เหมือนคําในภาษาฮีบรูที่หมายถึง “รูสึกเสียใจในภายหลัง”
โนอาหไดเดินไปกับพระเจา หมายถึงโนอาหมีความสัมพันธใกล ชิดกับพระเจา ดูใน
ปฐมกาล ๕:๒๑-๒๔
§๖:๑๔ ไมสนโกเฟอร แปลตรงๆคือไมไซเพรส ชนิ ดของไมยังไมแน นอน

¶๖:๙

**๖:๑๔

สรางหอง … เรือลํานั น
้ หรือ “อุดชองวางของเรือ” นาจะหมายถึงพืชเล็กๆที่ถูกยัด
เขาไปตามรอยแยกของเรือและทาทับดวยนํ้ ามันดิน
††๖:๑๔

นํ ้ามันดิน เป็ นนํ้ ามันชนิดขนที่ตองถูกความรอนถึงจะละลาย

‡‡๖:๑๖

ใหทํา … เอียงลาด หรือ “ใหสรางหน าตางบานหนึ่งใหอยูต่าํ จากหลังคาลงมา ๑๘

นิ้ว”
¶¶๖:๑๖ ครึ่งเมตร ถาวัดดวยศอกสัน
้ จะเทากับ ๔๕ เซนติเมตร แตถาเป็ นศอกยาวจะเทากับ
๕๒.๕ เซนติเมตร

ปฐมกาล ๖:๒๑
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เจา เพื่อใหเจารักษาชีวิตของพวก มันให รอด
๒๑ เจาตองรวบรวมเสบียงอาหาร และนํ ามา
เก็บสะสมไวเพื่อตัวเจา และสัตวเหลานัน
้
๒๒ โน อาหก็ทํา ตามที่พระเจาสัง
่ ใหทําทุก
อยาง
นํ ้าเริ่มทวม
๑ จาก

๗ เขาไปอยูในเรือ ทัง้ ตัวเจาและครอบครัว
นัน
้ พระเจาพูดกับโน อาหวา “ให

เพราะเห็นวามี เพียงเจาเทานัน
้ ที่เป็ นคนดีใน
หมูคน รุน นี้ ๒ ใหนําสัตว ตางๆที่สะอาดอยาง
ละเจ็ด คู ทัง้ ตัวผูและตัว เมีย สวนสัตวที่ไม
สะอาด *ใหเอาไปอยาง ละคู ทัง้ ตัวผูและตัว
เมีย ๓ นกในอากาศอยางละเจ็ดคูทัง้ ตัวผูและ
ตัว เมีย เพื่อใหสัตวทัง้ หลายมีชีวิต รอดตอ
ไปในโลก นี้ ๔ เพราะภายในเจ็ดวัน นี้ เราจะ
ทําใหฝนตกเป็ นเวลาสี่ สิบ วันสี่ สิบ คืน เราจะ
ทําลายสิ่ง ที่ มี ชีวิตทุก อยางที่เราไดสราง ขึ้น
บนพื้น ผิวของโลก” ๕ ฝ ายโนอาหก็ทํา ตามที่
พระยาหเวหสัง่ ไวทุกอยาง
๖ ตอนที่เกิดนํ้ าทวมขึ้นบนแผนดิน โนอาห
มีอายุหก รอย ปี ๗ โน อาหเขาไปอยูใน เรือ
พรอมกับลูกชาย เมีย และลูก สะใภ เพื่อหนี
ให พนจากนํ้ า ทวม ๘ พวกสัตวที่สะอาด สัตว
ที่ไม สะอาด นกตางๆและสัตว เลื้อยคลานบน
พื้นดิน ๙ ก็ไดเขาไปอยูในเรือของโนอาห เป็ น
คูๆทัง้ ตัวผูและตัวเมีย ตามที่พระเจาไดสัง่ โน
อาหไว ๑๐ หลังจากนัน
้ เจ็ดวัน นํ้ าก็เริ่มทวม
๑๑ เมื่อโนอาหมีอายุไดหกรอยปี ในวันที่สิบ
เจ็ดของเดือนที่สอง นํ้ าจากใตดินไดไหลพลุง
ขึ้น มา ชอง ฟ าก็เปิ ด ๑๒ ฝนไดเทลงมาอยาง
หนัก เป็ นเวลานานถึงสี่ สิบ วันสี่ สิบ คืน ๑๓ ใน
วันเดียวกันนัน
้ เอง โน อาหก็ไดเขาไปอยูใน
เรือกับลูกชายทัง้ สาม คือ เชม ฮาม และ
ยาเฟท พรอมกับเมียและลูกสะใภทัง้ สามคน
๑๔ พวก เขาและสัตว ป าทุก ชนิ ด สัตว ใช งาน
สัตว เลื้อยคลาน นกทุก ชนิด ๑๕ สัตวทุก ชนิด
ไดมาหาโน อาหที่เรือเป็ น คูๆ ๑๖ บรรดาสัตว
ที่มา อยูใน เรือ มีทัง้ ตัวผูและตัว เมียตามที่
พระเจาไดสัง่ โนอาหไวทุก อยาง จากนัน
้ พระ
ยาหเวหก็ปิดประตูเรือ

ปฐมกาล ๘:๘

๑๗ นํ้ าได ทวมบนแผน ดินตอ ไปอีกเป็ นเวลา
ถึงสี่ สิบ วัน จํานวนนํ้ าเพิ่ม ขึ้นเรื่อยๆและยก
เรือใหลอยสูง ขึ้น เรือ นัน
้ ลอยสูง ขึ้นเหนือ
แผนดิน ๑๘ สวนนํ้ าก็ยังคงไหลตอเนื่องกันไป
และเพิ่มปริมาณนํ้ าขึ้นเรื่อยๆบนแผนดิน เรือ
นัน
้ ลอยไปบนพื้น นํ้ า ๑๙ นํ้ าก็สูงขึ้น เรื่อยๆบน
แผนดิน จนกระทัง่ ภูเขาสูงทุกลูกจมอยูใตน้ํ า
๒๐ นํ้ านั น
้ ยังคงไหลตอเนื่องไปอีก จนยอดเขา
จมลึกลงไปใตน้ํ าประมาณหกเมตร †
๒๑ สิ่ง มี ชีวิตทัง
้ หลายบนแผน ดินตาย หมด
คือบรรดา นก สัตว ใช งาน สัตว ป า สิ่ง มี
ชีวิตทัง้ หลายบนแผน ดิน รวมทัง้ มนุษย ดวย
๒๒ สิ่ง มี ชีวิตทัง
้ หลายที่อยูบนบกก็ตาย หมด
๒๓ พระเจาทําลายสิ่ง มี ชีวิตทุก อยางบนแผน
ดินทัง้ หมด บรรดามนุษย สัตว ตางๆ สัตว
เลื้อยคลาน และพวกนกในทองฟ า ก็ลวนถูก
ทําลายไปจากโลก มีเพียงโนอาหเทานัน
้ ที่ยัง
มี ชีวิต อยู กับบรรดาคนและสัตวที่อยูกับ เขา
ในเรือ ๒๔ นํ้ านัน
้ ยัง คงทวมโลกอยู ตอ ไปนาน
ถึงหนึ่งรอยหาสิบวัน

นํ ้าทวมสิ ้นสุด ลง
๑ แตพระเจาก็ยังคงระลึกถึงโนอาห

๘ บรรดาสัตว ป ากับสัตว ใช งานทัง้ หลายที่
และ

อยูกับโน อาหในเรือ นัน
้ แลวพระเจาก็ใหลม
พัดบนแผนดินโลก นํ้ านัน
้ ก็คอยๆลดลง
๒ นํ้ าไดหยุดไหลจากใต พื้น ดิน ทองฟ า นั น
้
ปิ ด ลง ฝนจากฟ าก็หยุด ตก ๓ นํ้ าจึงคอยๆ
ลดลงจากแผน ดิน ในวัน ที่หนึ่ง รอยหา สิบ
นํ้ าก็ลดลงเพียง พอ ๔ ที่จะ ใหเรือจอดอยูบน
เทือก เขาอา รา รัต ‡เหตุการณ นี้เกิด ขึ้นใน
วัน ที่สิบ เจ็ดของเดือนที่ เจ็ด ๕ แลวนํ้ าก็คอยๆ
ลดลง จนถึงเดือนที่ สิบ ในวัน ที่หนึ่งของ
เดือนที่สิบ ยอดเขาก็คอยๆโผลข้ น
ึ มา
๖ เมื่อเวลาผาน ไปสี่ สิบ วัน โน อาหเปิ ด
หน าตางของ เรือลํา ที่เขาสราง ขึ้น นัน
้ ๗ โน
อาหสงอีกาตัวหนึ่งออกไป มันบินวนเวียนไป
และกลับ มาที่ เรือ นํ้ าคอยๆแหง ลง ๘ แลวโน
อาหสงนก พิราบออก ไปตัว หนึ่ง เพื่อดู วานํ้ า
ลดไปจากแผนดินหรือยัง

*๗:๒

ที่สะอาด … ไม สะอาด สัตวสะอาดคือพวกสัตวที่พระเจายอมรับเป็ นเครื่องบูชา สวน
พวกสัตวที่ไมสะอาดจะใชเป็ นเครื่องบูชาไมได
†๗:๒๐ หกเมตร หรือ หกเมตรกับอีกเกาเซนติเมตร
‡๘:๔

อารารัต เป็ นเทือกเขาที่อยูทางตะวันออกของประเทศตุรกี

ปฐมกาล ๘:๙
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๙ แตนก นั น
้ ยังหาที่ เกาะไม ได นกจึงบิน
กลับมาหาโน อาหที่ เรือ อีก เพราะนํ้ ายังทวม
แผน ดิน อยู โน อาหย่ น
ื มือออก ไปจับนก นัน
้
เอามันกลับเขามาในเรือ
๑๐ โน อาหรอ ตอ ไปอีกเจ็ด วัน จึงสงนก
พิราบออกไปจากเรืออีก ๑๑ นกตัวนัน
้ บินกลับ
มา หา เขาในเย็นวัน นัน
้ ปากของ มันคาบเอา
ใบ มะกอก สดที่เด็ดมาใบ หนึ่ง โน อาหจึงรู วา
นํ้ าบนแผน ดินลดลงแลว ๑๒ โนอาหรอตอ ไป
อีกเจ็ด วัน จึงคอยสงนก พิราบออก ไปอีกตัว
หนึ่ง นกตัวนัน
้ ก็ไมไดบินกลับมาหาเขาอีก
๑๓ เมื่อโน อาหมีอายุหก รอย หนึ่ งปี ในวัน
ที่หนึ่งของเดือนที่ หนึ่ง นํ้ าก็แหงไปจากแผน
ดิน โน อาหไดเปิ ดประตู *เรือออกไปดูขาง
นอก และเห็นวาผืน ดินแหง แลว ๑๔ เมื่อถึง
วัน ที่ยี่สิบ เจ็ดของเดือนที่ สอง แผน ดินก็แหง
สนิท
๑๕ พระเจาจึงพูดกับโน อาหวา
๑๖ “ออก
ไปจากเรือได แลว ทัง้ ตัว เจา เมียของ เจา
ลูกชาย และลูกสะใภของเจา ๑๗ นํ าทุกสิ่งที่มี
ชีวิตบนเรือออก ไปกับ เจา ดวย สัตวทุก ชนิด
นกตางๆ สัตวใชงาน และสัตวเลื้อยคลานบน
แผน ดินทุก ชนิด เพื่อพวกมันจะไดอยูกันจน
เต็มแผน ดิน พวก มันจะมี ลูก หลานและจะ
เพิ่มจํานวนขึ้นบนโลกนี้”
๑๘ โนอาหกับลูกชาย เมีย และลูก สะใภจึง
พากันออกจากเรือ ๑๙ สัตวแตละครอบครัวได
พากันเดินออกมาจากเรือ ทัง้ สัตวเลื้อยคลาน
ทุกตัวบนพื้นดินและนกทุกชนิด
๒๐ จาก นั น
้ โน อาหจึงสรางแทน บูชาให กับ
พระ ยาหเวห เขาไดนํานกที่สะอาดทุก ชนิด
และสัตวที่สะอาด †ทุก ชนิดมา และเอาพวก
มันมาเผาถวายบนแทนบูชานัน
้
๒๑ ซึ่งเป็ นกลิ่นที่พระ ยาหเวหพอใจ มาก
พระองคจึงพูดกับตัว เองวา “เราจะไมสาป
แชงแผน ดิน โลกนี้อีก ตอ ไป เพราะเห็น แก
มนุษย มนุษยนัน
้ มีความ คิดชัว
่ รายตัง้ แต
เด็ก แลว ดัง นัน
้ เราจะไมมี วันทําลายสิ่ง ที่มี
ชีวิตทัง้ หมดอยาง ที่เราไดทํา ไป แลวนัน
้ อีก
๒๒ ตราบ ใดที่โลก นี้ ยัง อยู การ เพาะปลูกและ
การ เก็บ เกี่ยว ความ เย็นและความ รอน ฤดู

*๘:๑๓
†๘:๒๐

ปฐมกาล ๙:๑๕

รอนและฤดู หนาว กลางวันและกลางคืน จะ
ไมมีวันหมดไป”
สัญญาที่พระเจาทํากับโนอาห
๑ พระเจาไดอวยพรโน

๙ ลูกชายของ เขาและพูดวา

อาหกับพวก
“ใหมี ลูกมี
หลานมากมายเต็มแผน ดิน ๒ บรรดาสัตวทุก
อยางในโลก นี้ ทัง้ พวก นก พวก สัตว เลื้อย
คลานอยูบนพื้น ดิน และปลาในทะเล จะกลัว
พวก เจา พวก มันทัง้ หมดจะอยูภาย ใตการ
ควบคุมของเจา ๓ ทุกสิ่งที่มช
ี ีวิตที่เคลื่อนไหว
ได
เราจะยกใหเป็ นอาหารของพวก เจา
เหมือนอยางที่เราไดยกพวกพืช ผักใหพวก
เจากินอยู แลว ตอน นี้เราใหทุก สิ่งทุก อยาง
กับ เจา ๔ แตพวก เจาจะตองไม กินเนื้อ สัตว
ที่ยังมีเลือดติด อยู เพราะมี ชีวิตอยูใน เลือด
๕ ไม อยาง นั น
้ เราจะทวงเลือด นัน
้ คืนจากชีวิต
ของพวกเจา สัตวตัว ไหนที่ฆา มนุษย เราจะ
ทวงชีวิต นัน
้ คืนจากมันดวย สําหรับมนุษย
นัน
้ ถาใครฆา ใครก็ตาม เราจะทวงชีวิตของ
คนๆนัน
้ คืนมา
๖ ใครที่ฆาคน
คนนัน
้ จะตองถูกอีกคนหนึ่งฆาดวย
เพราะพระเจาสรางมนุษยข้ น
ึ มาตามรูป แบบ
ของพระองค
๗ ใหพวกเจามีลูกหลานมากมายและอยูกัน
จนเต็มแผนดิน”
๘ พระเจาพูดกับโน อาหและพวก ลูกชาย
ของ เขาอีก วา ๙ “เราจะทําขอ ตกลงกับ เจา
และลูก หลานทัง้ หมดของ เจา ๑๐ เราจะทํา
ขอ ตกลงกับสิ่ง มี ชีวิตทัง้ หมดที่อยูกับ เจา
ทัง้ พวก นก พวก สัตว ใช งาน และสัตวอ่ น
ื
ทัง้ หมดที่อยูกับ เจา ๑๑ เราใหสัญญากับพวก
เจาวา จะไมมีน้ํ ามา ทวมทําลายทุก สิ่งที่มี
ชีวิตหรือโลกนี้อีก”
๑๒ แลวพระเจาก็พูด ตออีก วา “นี่ คือเครื่อง
หมายแหงสัญญาที่เราไดทํากับ เจา กับลูก
หลานของเจา และกับสิ่ง มี ชีวิตทุก อยางที่อยู
กับ เจา เป็ นเครื่องหมายที่จะมีอยูตลอด ไป
๑๓ คือเราจะทําใหมีรุงที่กอน เมฆ เพื่อแสดง
ถึงสัญญาระหวางเรากับ โลก ๑๔ เวลาใดที่มี
รุงกินนํ้ าที่กอน เมฆเหนือพื้น ดิน นัน
้ ๑๕ เรา

เปิ ดประตู แปลตรงๆคือ “เปิ ดฝาออก”

นกที่สะอาด … ที่สะอาด พวกนกและสัตวทัง้ หลายที่พระเจาบอกวาสามารถใชเป็ น
เครื่องบูชาได

ปฐมกาล ๙:๑๖

จะระลึก ถึงสัญญาที่เราไดใหไวกับ เจา และ
บรรดาสิ่ง มี ชีวิตทัง้ หลายที่อยูกับ เจา คือเรา
จะไม ใหน้ํ ามาทวมทําลายสิ่ง มี ชีวิตทัง้ หลาย
อีก ๑๖ เมื่อมีรุงกินนํ้ าที่กอน เมฆเมื่อ ใด เรา
จะมองดูรุง นัน
้ และจะนึกถึงสัญญาที่มัน
่ คง
ถาวร ระหวางเรากับทุก สิ่งที่มี ชีวิตบนโลก
นี้”
๑๗ แลวพระเจาพูดกับโน อาหอีก วา
“นี่
แหละคือเครื่องหมายแหงสัญญาระหวางเรา
กับทุกสิ่งที่มีชีวิตบนโลกนี้”
โนอาหกับลูกๆของเขา
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ปฐมกาล ๑๐:๙

ขอใหยาเฟทอยูในเต็นทของเชม ‡
ขอใหคานาอันเป็ นทาสของยาเฟทดวย”
๒๘ โน อาหมีชีวิตหลังนํ้ า ทวมตอ ไป อีกสาม
รอยหาสิบปี ๒๙ โนอาหมีอายุถึงเการอยหาสิบ
ปี จึงตาย
เชือ
้ สายของลูกชายของโนอาห
(๑ พศด. ๑:๕-๒๓)
๑ ตอ

๑๐ ทัง้ สามคนของโนอาห คือ เชม ฮาม
และยาเฟท พวกเขามีลูกหลังจากนํ้ าทวม

๑๘ ลูกชายของโนอาหคือ

เชม ฮาม และยา
เฟท ออกมาจากเรือดวยกัน (ฮามไดเป็ นพอ
ของคานาอัน) ๑๙ ประชาชนทัง้ หมดบนโลกนี้
ลวนมาจากลูกชายทัง้ สามคนนี้ของเขา
๒๐ ฝ ายโน อาห นั น
้ เป็ นชาวไร เขาเป็ นคน
แรกที่ทํา ไร องุน ๒๑ เขาไดด่ ม
ื เหลา องุนและ
เมาหลับ ไปในเต็นท ทัง้ ที่เปลือย กาย อยู
๒๒ ฝ ายฮามที่เป็ นพอของคานาอันนั น
้ มาเห็น
โน อาหพอของ เขานอน หลับเปลือย กาย อยู
เขาจึงออก ไปบอกกับพี่ ชายทัง้ สอง คนของ
เขา ๒๓ เชมกับยา เฟทจึงชวย กันเอาผามา
พาด บาของพวก เขาทัง้ สอง คน และเดินหัน
หลังเขาไปหาพอที่นอนเปลือยกายอยู เอาผา
คลุมรางพอไวโดยที่ไมไดมองรางเปลือยของ
พอเลย
๒๔ เมื่อโน อาหต่ น
ื ขึ้นสราง เมาแลว และ
รู เรื่องวาลูกชายคน เล็กไดทํา อะไรกับ เขา
๒๕ โนอาหจึงพูดวา
“คานาอัน *เจาจะตองถูกแชง
ใหเป็ นทาสชัน
้ ตํ่าที่สุดของพี่นอง”
๒๖ แลวโนอาหพูดตออีกวา
“ขอพระเจาอวยพรใหเชม
และใหคานาอันเป็ นทาสของเขาเถิด
๒๗ ขอพระเจาขยาย †ดินแดนของยาเฟท

ไป นี้เป็ นเชื้อ สายของลูกชาย

ลูกหลานของยาเฟท
๒ พวกลูกชายของยาเฟท

คือ โกเมอร มา
โกก มาดัย ยาวาน ทูบัล เมเชค และทิราส
๓ พวกลูกชายของโกเมอร คือ อัช เคนั ส รี
ฟาท และโทการมาห
๔ พวกลูกชายของยาวาน คือ เอลีชาห ทาร
ชิช คิทธิม และโดดานิม ¶
๕ บรรดาประชาชนที่อาศัยอยูตามบริเวณ
ทะเลเมดิเตอรเรเนียน ลวนสืบ เชื้อ สายมา
จากลูกๆของยา เฟท ครอบครัวทัง้ หลาย นี้
แตละครอบครัวไดกลาย เป็ นชนชาติตางๆที่
มีแผนดินและภาษาเป็ นของพวกเขาเอง
ลูกหลานของฮาม
๖ ฮามมีลูกชายคือ

คูช อียิปต §พูตและคา
นาอัน
๗ คูชมีลูกชายหลายคน คือ เชบา ฮาวิ ลาห
สับทาห ราอามาห และสับเทคา สวนลูกของ
ราอามาห คือ เสบาและเดดาน
๘ ลูกของคูชที่ช่ อ
ื วานิมโรดนัน
้ เป็ นนักรบที่
กลาหาญ **คนหนึ่งในแผนดิน ๙ เขาเป็ นนาย
พรานที่กลา หาญมากตอ หน าพระยาหเวห นี่
เป็ น เหตุที่ประชาชนมักพูด วา “คนผู นี้เป็ น

*๙:๒๕

คานาอัน ลูกชายของฮาม ประชาชนของคานาอันไดอาศัยอยูตามชายฝั ่ งปาเลสไตน
เลบานอนและซีเรีย ตอมาพระเจาไดใหแผนดินนี้กับประชาชนชาวอิสราเอล
†๙:๒๗

ขยาย คําฮีบรูนี้ออกเสียงเหมือนกับชื่อของยาเฟท

‡๙:๒๗

ขอใหยาเฟทอยูในเต็นทของเชม หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “ขอใหพระเจาอยูใน
เต็นทของเชม” หรือ “ขอใหยาเฟทกับเชมอยูกันอยางสันติ”
¶๑๐:๔ โดดานิ ม หรือบางฉบับเขียนวา “โรดานิ ม” หรือ “ประชาชนของเกาะโรด”
§๑๐:๖

อียิปต เรียกอีกอยางหนึ่งวา “มิสราอิม”

**๑๐:๘

นั กรบที่กลาหาญ หรือ “เป็ นวีรบุรุษที่ยิ่งใหญคนแรก”

ปฐมกาล ๑๐:๑๐
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เหมือนนิ ม โรดนาย พรานผู กลา หาญตอ หน า
พระยาหเวห”
๑๐ อาณาจักรของนิ มโรดนั น
้ เริ่มขยายจาก
เมืองบา บิ โลน เมืองเอ เรก และเมืองอัค คัด
ซึ่งเมืองทัง้ สามนี้อยูในแผนดินชินาร *๑๑ จาก
ที่ นัน
่ นิ มโรดไดไปยังแผน ดินอัส ซีเรีย แลว
สรางเมืองนี นะ เวห เมืองเรโห โบ ทอีร เมือง
คาลาห ๑๒ และเมืองเรเสน ซึ่งตัง้ อยูระหวาง
เมืองนี นะ เวหกับเมืองคา ลาหนัน
้ เดี๋ยว นี้เร
เสนไดกลายเป็ นเมืองใหญเมืองหนึ่ง
๑๓ อียิปตมีลูกชายหลายคน คือ ลูด อานา
มิม เลหะบิม นัฟ ทู ฮิม ๑๔ ปั ท รุ สิม คัสลูห (ผู
เป็ นตนตระกูลคนฟี ลิสเตีย) และคนคัฟโทร
๑๕ คานาอันมีลูก คนโต คือ ไซดอน คานา
อันยังเป็ นพอของเฮท ๑๖ คนเยบุส คนอาโม
ไรต คนเกอร กาชี ๑๗ คนฮี ไวต คนอารคี คน
สินี ๑๘ คนอา ร วัด คนเศ เม อร และคนฮามั
ทดวย ตอ มาภาย หลังครอบครัวคา นา อันได
กระจายออกไปตามที่ตางๆ
๑๙ เขตของคนคานาอัน แผขยายจากเมือง
ไซ ดอนไปทางเมืองเก รารจนถึงเมืองกาซา
และไปทางเมืองโส โดม โก โม ราห อัด มาห
และเศโบยิมจนถึงเมืองลาชา
๒๐ คน เหลา นี้ เป็ นเชื้อ สายของ ฮาม พวก
เขามีภาษาของ ตนเอง มีเขตแดนที่ อยูของ
ตนเอง และแบงแยกเป็ นชนชาติตางๆ
ลูกหลานของเชม
๒๑ สวนเชมที่เป็ นพี่

ชายคนโตของยา เฟท
นัน
้ ก็มีลูกอีกหลาย คน เขาเป็ นตน ตระกูล
ของพวกชาวเอเบอรดวย
๒๒ พวก ลูกชายของเชม คือเอ ลาม อัส ชูร
อารปั คชาด ลูด และอารัม
๒๓ พวกลูกชายของอารัม คืออูส ฮูล เกเธอ
ร และมัช

ปฐมกาล ๑๑:๔

๒๔ สวนอารปั ค ชาดมีลูกชาย
คือเช ลาห
สวนเชลาหมีลูกคือเอเบอร ๒๕ ลูกชายสองคน
ของเอเบอร คือเพเลก †และโยกทาน ที่เขา
ตัง้ ชื่อวาเพ เลกก็เพราะในสมัย นัน
้ มีการ แบง
แผนดินกัน
๒๖ โยก ทานมีลูกหลาย คน คืออัล โม ดัด
เชเลฟ ฮาซารมาเวท เยราห ๒๗ ฮาโดรัม อุ
ซาล ดิคลาห ๒๘ โอบาล อาบีมาเอล เสบา ๒๙ โอ
ฟี ร ฮาวิ ลาห และโยบับ คนเหลา นี้ลวนเป็ น
ลูกชายของโยก ทาน ๓๐ คน เหลา นี้ไดอาศัย
อยูในแถบเนิน เขาดานตะวัน ออก ‡จากเมือง
เมชาไปทางเสฟาร
๓๑ คนเหลานี้ เป็ นเชื้อสายของเชม พวกเขา
มีภาษาของตนเอง มีดินแดนที่อยูของตนเอง
มีเชื้อชาติของตัวเอง
๓๒ นี่ คือรายชื่อครอบครัวตางๆที่เกิดมาจาก
พวก ลูกชายของโน อาห พวก เขาเรียงลําดับ
ตามชนชาติของพวก เขา และจากครอบครัว
เหลา นี้ เอง ประชากรมนุษยก็แผ ขยายไปทัว
่
โลกภายหลังนํ้ าทวม

โลกถูกแบง แยก
๑ ในขณะ

๑๑ เดียวกัน

นัน
้ ทัว
่ โลกยังพูดภาษา
คําที่ ใชก็มี ความ หมาย
เหมือนกัน ๒ เมื่อผูคนพากันอพยพไปจากทิศ
ตะวัน ออก พวก เขาก็พบที่ราบในแผน ดิน
ของชินาร จึงตกลงใจอาศัยอยูที่นัน
่
๓ พวก เขาพูดชักชวนกัน วา “มา เถิด ให
พวกเราทําอิฐกัน เอาอิฐไปเผาจนแข็ง” พวก
เขาจึงมี อิฐใชแทนหิน และมียางมะตอย ¶ใช
แทนปูนสอ §
๔ จาก นั น
้ พวก เขาก็พูด วา “มา เถิด มา
สรางเมืองสําหรับพวกเรากัน เถอะ แลวสราง
หอคอยใหสูงเทียม ฟ า พอทําอยาง นัน
้ แลว
พวก เราก็จะมีช่ อ
ื เสียงโดง ดัง ใครๆก็จะรูจัก

*๑๐:๑๐

เมืองบาบิโลน … ชินาร หรือ “บาบิ โลน เอเรก อัคคัด และคัล นาห เมืองเหลา นัน
้
อยูในแผนดินของชินาร”
†๑๐:๒๕

เพเลก ชื่อนี้หมายถึงการแบงแยก

‡๑๐:๓๐

ตะวัน ออก ปกติแลวคํานี้จะหมายถึงบริเวณที่อยูระหวางแมน้ํ าไทกริสและแมน้ํ ายู
เฟรติสไปจนถึงอาวเปอรเชีย
¶๑๑:๓

ยางมะตอย หรือ “นํ้ ามันดิน” คือนํ้ ามันแผนหนาที่ตองโดนความรอนจึงจะกลายเป็ น
ของเหลว
§๑๑:๓

ปูนสอ ปูนที่ใชในการสรางตึกดวยอิฐ

ปฐมกาล ๑๑:๕

เรา ถาเราไม ทํา พวกเราก็จะกระจัดกระจาย
ไปทัว
่ โลก”
๕ พระ ยาหเวหไดลงมาดู เมืองและหอคอย
ที่พวกมนุษยชวยกันสรางขึ้น นัน
้ ๖ แลวพระ
ยาหเวหพูดวา “ดูเถิด ประชาชนเหลา นี้เป็ น
ชนชาติเดียวกัน พูดภาษาเดียวกัน นี่เป็ น แค
จุด เริ่ม ตนของสิ่งที่พวก เขาจะทําในอนาคต
และเมื่อพวก เขาตัง้ ใจจะทํา อะไร แลว ก็จะ
ทําไดแนนอน ๗ มาเถิด ใหพวกเราลงไปทําให
ภาษาของพวกเขาสับสนกัน”
๘ พระ ยาหเวหจึงทําใหพวก เขากระจัด
กระจายไปทัว
่ แผน ดิน โลก คน เหลา นัน
้ จึง
ตองเลิกสรางเมือง นัน
้ ๙ แลวคนก็เรียกเมือง
นัน
้ วาบาเบล *เพราะพระยาหเวหทําใหภาษา
ของทัง้ โลกสับสนไป หมด แลวพระ ยาหเวห
ยังทําใหพวก เขากระจัดกระจายไปทัว
่ แผน
ดิน
เรื่องราวของลูกหลานเชม
(๑ พศด. ๑:๒๔-๒๗)
๑๐ ตอ

ไป นี้เป็ นเชื้อ สายลูก หลานของเชม
หลังจากเกิดนํ้ า ทวมไป แลวสอง ปี เชมก็มี
ลูกชายชื่ออารปั ค ชาด เชมมีอายุหนึ่ง รอย ปี
พอดี ๑๑ หลัง จากที่เขามีอารปั ค ชาดแลว เชม
ก็มีชีวิตตอ ไปอีกหา รอยปี และมีลูกชายหญิง
อีกหลายคน
๑๒ เมื่ออารปั ค ชาดมีอายุไดสามสิบ หา ปี
เขาก็มีลูกชายชื่อเช ลาห ๑๓ พอมีเช ลาหแลว
อารปั ค ชาดมีชีวิตตอ ไปอีกสี่ รอย สาม ปี เขา
ยังมีลูกชายหญิงอีกหลายคน
๑๔ เมื่อเช ลาหอายุไดสามสิบ ปี
เขาก็มี
ลูกชายชื่อเอ เบอร ๑๕ พอมีเอ เบอรแลว เช
ลาหก็มีชีวิตตอ ไปอีกสี่ รอย สาม ปี เขายังมี
ลูกชายหญิงอีกหลายคน
๑๖ เมื่อเอ เบอรมีอายุสามสิบ สี่ ปี เขาก็มี
ลูกชายชื่อเปเลก ๑๗ พอมีเปเลกแลว เอเบอร
ก็มีชีวิตตอ ไปอีกสี่ รอยสามสิบ ปี เขายังมี
ลูกชายหญิงอีกหลายคน
๑๘ เมื่อเปเลกมีอายุสามสิบ ปี ก็มีลูกชายชื่อ
เรอู ๑๙ พอมีเรอูแลว เปเลกก็มีชีวิตตอ ไปอีก

*๑๑:๙
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สองรอยเกา ปี เขายังมีลูกชายหญิงอีกหลาย
คน
๒๐ เมื่อเรอูมีอายุสามสิบ สอง ปี ก็มีลูกชื่อเส
รุก ๒๑ พอมีเสรุกแลว เรอูมีชีวิตตอไปอีกสอง
รอยเจ็ดปี เขายังมีลูกชายหญิงอีกหลายคน
๒๒ เมื่อเสรุกมีอายุสามสิบปี ก็มีลูกชื่อนาโฮร
๒๓ พอมีนา โฮรแลว เส รุกก็มีชีวิตตอ ไปอีก
สองรอยปี เขายังมีลูกชายหญิงอีกหลายคน
๒๔ เมื่อนา โฮรอายุยี่สิบ เกา ปี ก็มีลูกชื่อเท
ราห ๒๕ พอมีเทราหแลว นาโฮรก็มีชีวิตตอไป
อีกหนึ่ง รอยสิบ เกา ปี เขายังมีลูกชายหญิงอีก
หลายคน
๒๖ เมื่อเท ราหอายุเจ็ด สิบ ปี ก็มีลูกชายชื่อ
อับราม นาโฮร และฮาราน
เรื่องราวของครอบครัวเทราห
๒๗ ตอไปนี้ เป็ นเชื้อสายลูกหลานของเทราห

เขาเป็ นพอของอับราม นาโฮร และฮาราน ฮา
รานมีลูกชายชื่อโลท ๒๘ ฮา ราน นัน
้ ตายกอน
เท ราหพอของ เขา ในแผน ดินที่เขาเกิดใน
เมือง เอ อรของชาวบา บิ โลน †๒๙ อับ รามกับ
นาโฮรตางก็มีเมีย เมียของอับ รามชื่อซาราย
เมียของนาโฮรช่ อ
ื มิลคาห ซึ่งเป็ นลูกสาวของ
ฮา ราน (ฮา รานเป็ นพอของมิ ล คาหและอิส
คาห) ๓๐ ฝ ายซารายนัน
้ เป็ นหมัน จึงไมมีลูก
๓๑ เทราหพาอับรามลูกของตัวเองกับโลทที่
เป็ นหลานชาย ซึ่งเป็ นลูกของฮาราน และซา
รายลูก สะใภที่เป็ นเมียของอับ ราม ออกจาก
เมืองเออรของชาวบาบิ โลน เพื่อจะเขาไปอยู
ในแผน ดินคานาอัน แตเมื่อพวกเขาเดิน ทาง
มาถึงเมืองฮาราน ก็ไดอาศัยอยูที่ นัน
่ ๓๒ เมื่อ
เทราหอายุไดสองรอยหา ปี เขาก็ตายที่เมือง
ฮาราน
พระยาหเวหเรียกอับราม
๑ พระยาหเวหพูดกับอับรามวา

๑๒ “ใหออกจากประเทศของเจา

ละทิง้ ประชาชน
และครอบครัวของพอเจาเสีย
และใหมุงไปยังดินแดนที่เราจะแสดงแกเจา
๒ เราจะทําใหเจาเป็ นชนชาติที่ยิ่งใหญ
เราจะอวยพรเจา

บาเบล ในภาษาฮีบรู ชื่อ “บาเบล” ออกเสียงเหมือนคําวา “วุนวาย”
เมืองเออรของชาวบาบิ โลน แปลตรงๆไดวา “เมืองเออรของชาวเคลเดีย” เป็ น
เมืองเมืองหนึ่งที่อยูทางใตของกรุงบาบิโลน
†๑๑:๒๘

ปฐมกาล ๑๒:๓

และทําใหช่ อ
ื เจาเป็ นที่รูจักกวางขวาง
และเจาจะเป็ นพระพรสําหรับคนอื่น *
๓ เราจะอวยพรคนที่อวยพรเจา
และจะสาปแชงคนที่สาปแชงเจา
คนทัง้ หลายบนโลกนี้จะได รับพรจากเจาดวย
†”
อับรามไปคานาอัน
๔ อับ

รามจึงออกจากเมืองฮา รานพรอมกับ
โลท และทํา ตามที่พระยาหเวหบอก ในขณะ
นัน
้ เขามีอายุเจ็ด สิบ หาปี ๕ อับ รามพาเมียเขา
ที่ช่ อ
ื ซา ราย และหลาน ชายชื่อโลทไป ดวย
รวม ทัง้ ทรัพยสมบัติทงั ้ หมดและทาสทัง้ หมด
ที่เขาไดมาจากเมืองฮา ราน พวก เขาทัง้ หมด
ไดออกเดิน ทางมาจนถึงแผน ดินคา นา อัน
๖ อับ รามเดิน ทางผานดิน แดนของชาวคา นา
์ ิทธิใ์ นเมืองเชเคม สูตน
อันและสถานที่ศักดิส
กอของโม เรห (ซึ่งชาวคา นา อันอาศัยอยูใน
เวลานัน
้ )
๗ พระ ยาหเวหปรากฏตัวใหอับ รามเห็น
และพูดกับเขาวา “เราจะใหดินแดนแหงนี้แก
ลูกหลานของเจา”
อับ รามสรางแทน บูชาขึ้นแทน หนึ่งให กับ
พระยาหเวหที่ไดปรากฏตัวใหเขาเห็น ๘ แลว
เขาก็ยายจากที่ นัน
่ ไปยังแถบเนิน เขาทาง
ตะวัน ออกของเมืองเบธเอล เขาตัง้ เต็นทข้ น
ึ
ที่ นัน
่ ดานตะวัน ตกคือเมืองเบธ เอล ทาง
ตะวัน ออกคือเมือ งอัย เขาสรางแทน บูชา
ขึ้นอีก แทนที่ นัน
่
และเขาไดนมัสการพระ
ยาหเวห ๙ หลังจากนัน
้ เขาก็เดินทางตอไปยัง
เนเกบ
อับรามในอียิปต
๑๐ ใน

ขณะ นัน
้ เกิดภาวะฝน แลงและ
กันดารอาหารอยางรุนแรง อับ รามจึงเดิน
ทางไปอาศัยในอียิปต ๑๑ กอนที่เขาจะเขาสู
เขตแดนของอียิปต เขาบอกนางซา รายเมีย
ของ เขาวา “ฟั ง นะ พี่รู วาน องเป็ นผู หญิงที่
สวยมาก ๑๒ ถาผูชายชาวอียิปตพบน องเขา
พวก เขาจะพูดวา ‘ผู หญิงคน นี้เป็ นเมียของ
ผูชายที่มาดวยแน’ พวก นัน
้ ก็จะฆาพี่แตไม
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ฆาน องหรอก ๑๓ ฉะนัน
้ ใหบอกไปวาน องเป็ น
น อง สาวของ พี่ เพื่อคน พวก นัน
้ จะได ดีกับ พี่
และพี่ก็จะรอดชีวิตเพราะน อง”
๑๔ เมื่ออับ รามไปถึงอียิปต ชาวอียิปตเห็น
วาซา รายเป็ นผู หญิงที่สวยมาก ๑๕ และเมื่อ
พวกเจา หน าที่ของฟาโรหกษัตริยอียิปตมา
พบนาง
จึงไปบอกกับฟาโรหวานางสวย
ขนาดไหน หลัง จากนัน
้ นางซารายจึงถูกนํ า
ตัวมาที่วัง ๑๖ กษัตริยฟาโรหจึงปฏิบัติกับอับ
รามอยาง ดี เพราะเขาเป็ นพี่ ชายของนางซา
ราย เขาได รับแกะ วัว ลาตัวผู ลาตัว เมีย
ทาสชายหญิง และพวกอูฐ
๑๗ แตพระยาหเวหทําใหเกิดโรคระบาดขึ้น
อยางรุนแรงกับฟาโรหและคนใน วัง เพื่อ
ลงโทษฟาโรหที่ไปเอาเมียของอับ
รามมา
๑๘ กษัตริยแหงอียิปตจึงเรียกตัวอับ
รามมา
พบและถามวา “นี่เจาทําอะไรกับ เรา ทําไม
ถึงไม บอกเราวานางเป็ นเมีย เจา ๑๙ ทําไมถึง
บอกวา ‘นางเป็ นน อง สาว’ ทําใหเรารับนาง
มาเป็ นเมีย ตอนนี้เอาเมียของเจาคืน ไปและ
ออกไปให พน” ๒๐ ฟาโรหไดออกคํา สัง่ กับคน
ของพระองคใหสงอับ รามกับเมีย เขา รวมทัง้
สิ่งของที่เป็ นของเขา ออกจากอียิปต
อับรามกลับคานาอัน
๑ อับ

๑๓ ทรัพยสมบัติทงั้ หมดเดิน

รามกับเมียและโลทจึงเอา
ทางจาก
อียิปตตอ ไปยังเนเกบ ๒ ขณะนี้อับ รามรํ่ารวย
มาก มีฝูงสัตว เครื่องเงินและทองมากมาย
๓ อับ รามเดิน ทางจากเน เกบกลับ ไปเบธ
เอล เมื่อเขามา ถึงบริเวณที่อยูระหวางเมือง
เบธเอลและเมืองอัย ตรงบริเวณที่เขาเคยตัง้
เต็นทตอนที่ผานมาครัง้ กอน ๔ เป็ นสถานที่ที่
เขาสรางแทน บูชาไว อับ รามไดนมัสการพระ
ยาหเวหที่นัน
่
อับรามและโลทแยกทางกัน
๕ โลทซึ่งเดิน ทางมากับอับ ราม

ก็มีฝูง แพะ
แกะ ฝูง วัว และเต็นทอีกมากมาย ๖ พื้นที่
ที่เคยอาศัยอยูจึงไมเพียง
พอที่จะใหพวก
เขาอยูดวย กันอีก ตอ ไป เพราะทรัพยสมบัติ

*๑๒:๒

และเจา … คนอื่น หรืออาจจะแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “คนอื่นจะใชช่ อ
ื ของเจาในการ
อวยพรคนอื่น คือพูดวา ขอใหทานไดรับพรเหมือนกับอับราม”
†๑๒:๓ คนทัง
้ หลาย … จากเจาดวย หรืออาจจะแปลไดวา “คนทัว
่ โลกจะใชช่ อ
ื ของเจาใน
การอวยพรคนอื่น”

ปฐมกาล ๑๓:๗

และสิ่งของของพวก เขามีจํานวนมากมาย
มหาศาลจนไม สามารถอยูรวม กัน ได ๗ คน
เลีย
้ งแกะของอับรามทะเลาะกับคนเลีย
้ งแกะ
ของโลทหลาย ครัง้ (ในเวลา นัน
้ ชาวคา นา
อันและชาวเปริ ส ซีไดอาศัยอยูในบริเวณนัน
้
ดวย)
๘ อับ รามจึงพูดกับโลทวา “พวกเราไม ควร
มาทะเลาะกันเอง ไม วาจะ เป็ นเรื่องระหวาง
ลุงกับหลาน หรือเรื่องระหวางคนเลีย
้ ง แกะ
ของ เรา เพราะเราเป็ นญาติ กัน ๙ แผน ดิน
ทัง้ หมด นี้คอยอยูตอ หน าหลาน พวก เราควร
แยก ทางกัน ถาหลานไปทางซาย ลุงก็จะไป
ทางขวา ถาหลานไปทางขวา ลุงก็จะไปทาง
ซาย”
๑๐ โลทมองไปรอบๆ
เห็นที่ลุมในหุบเขา
จอรแดนตลอดระยะ ทางจนถึงเมืองโศ อาร
แผน ดินแหง นี้มีน้ํ าทาอุดมสมบูรณ (ตอนนัน
้
พระยาหเวหยังไม ไดทําลายเมืองโสโดมและ
โกโมราห) แผนดินแหงนี้เหมือนกับสวนของ
พระ ยาหเวห เหมือน กับดิน แดนในประเทศ
อียิปต ๑๑ โลทเลือกที่ ลุมในหุบเขาจอรแดน
เขาจึงเดิน ทางไปทางตะวัน ออก ทัง้ สอง คน
จึงแยกทางกัน ๑๒ อับรามอาศัยอยูในดินแดน
ของคา นา อัน โลทอาศัยอยูทามกลางเมือง
ตางๆในหุบเขา โลทไดยายเต็นทของ เขาไป
ใกลกับเมือง โส โดม ๑๓ ชาวเมืองโส โดมเป็ น
คนชัว
่ และทําบาปตอพระยาหเวหอยางมาก
๑๔ หลังจากที่โลทแยกไปแลว พระยาหเวห
พูดกับอับ รามวา “ใหมองไปรอบๆจากจุดที่
เจา อยู มองไปทางเหนือ ทางใต ทางตะวัน
ออกและทางตะวัน ตก ๑๕ เพราะเราจะมอบ
ทุก ที่ที่เจา เห็นให เจาและลูก หลานของ เจา
ตลอด ไป ๑๖ เราจะใหลูก หลานของ เจามี
จํานวนมากมายเหมือนฝ ุนบนโลก ถา หากมี
ใครสามารถนับ ฝ ุนบน โลก ได ก็จะสามารถ
นับจํานวนลูก หลานของ เจาได ๑๗ ไป เถิด
เดิน ทางไปใหทัว
่ ดิน แดน นี้ เพราะเราจะให
มันกับเจา”
๑๘ อับ รามจึงยายเต็นทของ เขาไปตัง
้ หลัก
แหลงในที่ ใหม บริเวณสวน ตน กอของมัมเร
ในตําบลเฮโบรน และเขาสรางแทน บูชาแทน
หนึ่งที่นัน
่ ใหกับพระยาหเวห
*๑๔:๖
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โลทถูกจับ ตัว ไป
๑ ในเวลา นั น
้ กษัตริยอัม รา เฟลแหง

๑๔ เมืองชิ นาร

กษัตริยอา รี โอคแหง
เมืองเอลลาสาร กษัตริยเคโดรลาโอเมอรแหง
เมืองเอ ลาม และกษัตริยทิด าลแหงเมืองโก
ยิม ๒ พวกกษัตริยทงั ้ หมดนี้กําลังทําสงคราม
อยูกับกษัตริยเบลาแหงเมืองโส โดม กษัตริย
บิ ร ชาแหงเมืองโก โม ราห กษัตริยชิ นาบ
แหงเมืองอัดมาห และกษัตริยเชเมเบอรแหง
เมืองเศ โบ ยิม และกษัตริยของเมืองเบลา
(เบลา มีอีกชื่อหนึ่งวาโศอาร)
๓ พวก กษัตริยฝาย หลังรวม กันยก ทัพ
ไปที่หุบเขาสิดดิม
(ปั จจุบันคือทะเลเกลือ)
๔ กษัตริยพวกนี้ เคยรับ ใชกษัตริยเคโดร ลาโอ
เม อรอยูถึงสิบ สอง ปี แตในปี ที่สิบ สาม พวก
เขากอการ กบฏขึ้น ๕ ในปี ที่สิบ สี่ กษัตริยเค
โดร ลาโอเมอรและกษัตริยที่ยังจงรักภักดีกับ
เขา ไดบุกมา และรบ ชนะชาว เมืองพวก นี้
คือ ชาวเรฟาอิมที่เมืองอัช ทา โรท คา รนาอิม
ชาวศู ซิมที่เมืองฮาม และชาวเอมิมที่เมืองชา
เวห-คีริยาธาอิม ๖ พวกเขายังรบชนะชาวโฮรี
ที่อาศัยอยูในเนิน เขารอบๆเสอีรไปจนถึงเอล
ปา ราน *ที่อยูติดกับทะเล ทราย ๗ แลวพวก
กษัตริยเค โดร ลา โอ เม อรก็หันทัพกลับไปตี
เมืองเอ นมิสปั ท (ซึ่งก็คือเมืองเค เดช) พวก
เขาไดรบชนะไปทัว
่ ทัง้ เขตแดนของชาวอา
มาเล คและชาวอา โม ไรตที่อาศัยอยูในฮา ซา
โซนทามาร
๘ ฝ ายกษัตริยเมืองโส โดม โก โม ราห อัด
มาห เศโบยิมและเบรา (หรือโศอาร) ไดออก
มาจัด ทัพเพื่อเตรียมสู รบกับพวก กษัตริยอีก
ฝ ายหนึ่งในหุบเขาสิดดิม ๙ คือกษัตริยเคโดร
ลา โอ เม อรแหงเอ ลาม กษัตริยทิด าลแหงโก
ยิม กษัตริยอัมราเฟลแหงชินาร และกษัตริย
อา รี โอคแหงเมืองเอ ล ลา สาร กษัตริยสี่ องค
ตอสูกับกษัตริยหาองค
๑๐ ขณะ นั น
้ หุบเขาสิดดิมเต็มไป ดวยหลุม
นํ้ ามัน ดิน †เมื่อกองทัพของกษัตริยโส โดม
และโก โม ราหวิ่ง หนี บาง คนก็ตกลงไปใน
หลุมเหลา นัน
้ และสวน ที่เหลือก็วิ่งไปหลบที่
ภูเขา

เอลปาราน นาจะเป็ นเมืองเอแล็ทซึ่งอยูใตสุดของอิสราเอล ใกลทะเลแดง

†๑๔:๑๐

นํ ้ามันดิน เป็ นนํ้ ามันชนิดขนที่ตองถูกความรอนถึงจะละลาย

ปฐมกาล ๑๔:๑๑
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๑๑ กษัตริยเค โดร ลา โอ เม อรกับพวก ของ
เขาก็ได ยึดเอาทรัพยสมบัติตางๆของโส โดม
และโก โม ราห รวม ทัง้ อาหารทัง้ หมด แลวก็
จากไป ๑๒ พวก เขายังไดจับ ตัวโลท (หลาน
ชายของอับ ราม) และยึดทรัพยสมบัติของ
เขาไป ดวย เพราะโลทอาศัยอยูในเมืองโส
โดม แลวพวก เขาก็จาก ไป ๑๓ คน รับ ใชคน
หนึ่งของโลทที่หนี รอดมา ได ไดมาบอกกับ
อับ รามชาวฮีบรู ขณะ นัน
้ อับ รามอาศัยอยู
ใกลๆกับสวน ตน กอของมัมเร ซึ่งเป็ นของ
ชาวอา โม ไรต ที่เป็ นพี่ น องของเอ ช โคลและ
อา เนอ ร พวก เขาทัง้ หมดเป็ นเพื่อนกับอับ
ราม และเคยตกลงกันแลวที่จะชวย เหลือซึ่ง
กันและกัน

อับ รามชวยโลท
๑๔ เมื่ออับ รามไดยินวาหลาน ชายถูกจับตัว

ไป เขาจึงรวบรวมคนของเขาที่ได รับการ
ฝึ กฝนการ
รบมาและเป็ นทาสที่เกิดอยูใน
ครอบครัวของเขา จํานวนสาม รอยสิบ แปด
คน แลวเขาก็ไล ตามศัตรูไปจนถึงเมืองดาน
๑๕ ในคืน นั น
้ อับ รามและพวก ทาสของเขาได
แยก กันเขาโจมตีศัตรู พวก เขารบชนะพวก
นัน
้ และไลตามไปจนถึงเมืองโฮ บาห ซึ่งอยู
ทางเหนือของเมืองดามัสกัส ๑๖ อับ รามยึด
ทรัพยสมบัติคืน มาทัง้ หมด และนํ าตัว โลท
และทรัพยสมบัติของโลทคืนมา รวมทัง้ พวก
ผู หญิงและคน อื่นๆที่ถูกกวาดตอน ไปคืนมา
ดวย
๑๗ หลังจากอับรามกับฝ ายของเขากลับจาก
การ สู รบชนะกษัตริยเค โดร ลา โอ เม อร
กษัตริยโสโดมไดออกมาพบอับรามตรงที่ราบ
หุบเขาชาเวห (คือที่ราบหุบเขาแหงกษัตริย)
เมลคี เซเดค
๑๘ เมล คี เซ เดคผู เป็ นกษัตริยเมืองซา เล็ม

และเป็ นนักบวชของพระเจาผู สูงสุด ไดมา
พบอับ รามและนํ าขนมปั งกับเหลา องุนมา
ดวย ๑๙ เมลคีเซเดคไดอวยพรอับรามวา
“ขออับรามไดรับพระพรจากพระเจาผูสูงสุด
ผูสรางทองฟ าและแผนดิน

*๑๕:๒
†๑๕:๒

ปฐมกาล ๑๕:๕

๒๐ และขอพระเจาผูสูงสุดไดรับคําสรรเสริญ

พระองคไดมอบศัตรูใหอยูในกํามือของทาน”
อับ รามไดใหเมล คี เซ เดค หนึ่ง ใน สิบของ
ทุกอยางที่ยึดมาได ๒๑ แลวกษัตริยโสโดมพูด
กับอับ รามวา “ชวยคืนคนของเราที่ถูกจับ ไป
ใหกับ เราดวย สวนทรัพยสมบัตินัน
้ ทานเก็บ
เอาไวเองเถิด”
๒๒ อับ รามจึงบอกกษัตริยโส โดมวา “เรา
ไดยกมือขึ้นสาบานกับพระ ยาหเวห พระเจา
ผู สูงสุด ผู สรางทองฟ าและแผน ดินวา ๒๓ เรา
จะไม เอาอะไรที่เป็ นของทานเลย แมแตดาย
หรือเชือกผูกรองเทาสัก เสน เพื่อทานจะไม
สามารถอางไดวา ‘เรานี่แหละ ที่ทําใหอับราม
รํ่ารวย’ ๒๔ เราจะไม เอาอะไรเลย นอกจาก
อาหารที่คนของเราไดกินไปแลวเทานัน
้ และ
สวนแบงสําหรับ อาเนอร เอชโคล และมัมเร
ที่ไดชวยเราออก รบ ใหพวก เขารับสวน แบง
ของพวกเขาไปเถิด”
พระเจาใหคําสัญญากับอับราม
๑ หลัง

๑๕ ยาหเวหพูดกับอับ

จากเหตุการณนัน
้
พระ
รามในนิมิตวา
“อับราม ไมตองกลัว เราเป็ นโลกําบังเจา เจา
จะไดรับรางวัลที่ยิ่งใหญมาก”
๒ แตอับ รามพูดวา “ขา แตพระ ยาหเวห
องคเจาชีวิต พระองคจะใหอะไรกับขาพเจา
หรือ เพราะขาพเจายังไมมีลูก *เลย และผูรับ
มรดกของขาพเจาคือเอ ลี เย เซอรชาว เมือง
ดามัสกัสทาสของขาพเจา †” ๓ อับ รามพูดวา
“ดูเถอะ พระองคไม ไดใหลูกชายกับขาพเจา
ทาส ชายที่เกิดในบานขาพเจาก็จะเป็ นคนรับ
มรดกจากขาพเจา”
๔ พระยาหเวหจึงพูดกับอับ รามวา “คนๆนี้
จะไมใชผูรับมรดกของ เจาหรอก แตลูกชาย
ของเจาเองจะเป็ นผูรับมรดกของเจา”
๕ แลวพระองคก็พาอับ
รามออกไปดาน
นอก และพูดวา “มองดูทองฟ าสิ และลอง
นับดวงดาวดูสิวาเจาสามารถนับพวก มันได
หรือเปลา” แลวพระองคก็พูดกับเขาวา “ลูก
หลานของเจาจะมีจํานวนมากมายอยางนัน
้ ”

เพราะขาพเจายังไมมีลูก หรืออาจจะแปลไดวา “ขาพเจากําลังจะตายโดยไมมีลูก”
ชาวเมือง … ของขาพเจา ความหมายในภาษาฮีบรูยังไมชัดเจน

ปฐมกาล ๑๕:๖
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๖ แลวอับ รามก็ไว วางใจในพระ ยาหเวห
และเพราะความ ไว วางใจของอับ รามนัน
่ เอง
พระองคถึงไดยอมรับเขา *
๗ พระองคจึงบอกอับ รามวา
“เราคือ
ยาหเวห ผูที่นําเจาออกจากเมืองเอ อร †ของ
ชาวเคลเดีย เพื่อมอบดินแดนนี้ใหกับเจาเป็ น
เจาของ”
๘ อับ รามก็พูดวา “ขา แตพระยาหเวห องค
เจาชีวิต ขาพเจาจะรูไดอยางไรวาขาพเจาจะ
ไดเป็ นเจาของมัน”
๙ พระองคก็บอกกับเขาวา “ใหเอาลูกวัวตัว
เมียอายุสาม ปี มาตัว หนึ่ง แพะตัว เมียอายุ
สามปี ตัว หนึ่ง แกะตัวผูอายุสามปี อีกตัว หนึ่ง
นกเขาและนกพิราบอยางละตัวมาใหกับเรา”
๑๐ อับ รามก็ไดเอาสัตวทัง
้ หมดนี้มา และผา
กลางลํา ตัวออกเป็ นสอง ซีก แลววาง ไวขาง
ละซีกตรงกัน แตเขาไม ไดผาพวกนก ๑๑ ตอ
มามีนกตัว ใหญหลาย ตัวบินลงมาจะกินซาก
สัตวพวกนัน
้ อับรามจึงไลฝูงนกพวกนัน
้ ไป
๑๒ ขณะ นั น
้ ตะวันเริ่มตกดิน อับ รามหลับ
สนิท ความมืดอันนา กลัวก็แผปกคลุมบนตัว
เขา ๑๓ พระ ยาหเวหพูดกับอับ รามวา “เจา
ตองรูวาลูก หลานของ เจาจะเป็ นคน แปลก
หน าในประเทศที่ไมใชของพวก เขา และจะ
เป็ นทาสของคน พวก นัน
้ และคน พวก นัน
้
ก็จะกดขี่ขมเหงพวก เขาเป็ นเวลาสี่ รอย ปี
๑๔ แตเราจะตัดสินลงโทษชนชาติ นั น
้ ที่พวก
ลูก หลานของ เจาไปรับ ใช แลวหลัง จาก นัน
้
พวก ลูก หลานของ เจาก็จะออก มาพรอม กับ
ทรัพยสมบัติมากมาย
๑๕ แตเจาจะมีชีวิตอยูอยางยืนยาวและ
ตายอยางสงบ สุขและถูกฝั ง ไว ๑๖ หลังผาน
พนไปสี่ชัว
่ อายุคน ลูกหลานของเจาก็จะกลับ
มาที่ดิน แดนแหง นี้ เพราะกอนหน านัน
้ ความ
บาปของชาวอาโมไรตยังไมครบถวน”
๑๗ เมื่อตะวันตกดิน มันมืดมาก แลวมีหมอ
ที่มีควัน ไฟและคบเพลิงที่มีเปลวไฟลุกอยูพุง
ผานกลางสองซีกของซากสัตวพวกนัน
้ ‡

ปฐมกาล ๑๖:๗

๑๘ ในวัน นั น
้ พระ ยาหเวหไดทําสัญญากับ
อับ ราม พระองคพูดวา “เราไดมอบแผน ดิน
นี้ใหกับลูก หลานเจา จากแมน้ํ าอียิปต ¶ไป
จนถึงแมน้ํ ายู เฟ รติ สอันยิ่ง ใหญ ๑๙ รวม ทัง้
แผนดินของชาวเคไนต ชาวเคนั ส ชาวขัดโม
ไนต ๒๐ ชาวฮิตไทต ชาวเปริสซี ชาวเรฟาอิม
๒๑ ชาวอาโมไรต ชาวคานาอัน ชาวเกอร กาชี
และชาวเยบุส”

นางฮาการ ทาสหญิง
๑ ถึงเดี๋ยวนี้ ซารายเมียของอับ รามก็

๑๖ ยังไมมีลูกใหกับอับรามเลย แตนาง

มีทาส หญิงชาวอียิปตคนหนึ่งชื่อฮา การ ๒ ซา
รายจึงพูดกับอับ รามวา “ดูสิ พระยาหเวหไม
ยินยอมใหนองมีลูก ไปรวมหลับนอนกับทาส
หญิงของน องเถิด บางทีนางอาจมีลูกชายให
กับน องก็ได” อับ รามก็ทําตามที่นางซา ราย
แนะนํ า
๓ หลัง จากที่อับ รามอยูที่แผน ดินคา นา อัน
สิบ ปี ซารายเมียของอับ ราม ไดยกทาสหญิง
ของนาง ที่ช่ อ
ื ฮา การใหเป็ นเมียของอับ ราม
๔ อับ รามก็เขาไปรวมหลับ นอนกับฮา การ
และนางก็ตงั ้ ทอง เมื่อนางตัง้ ทอง นางก็เริ่ม
ลืมตัวแลวดูถูกซา รายผูเป็ นนาย หญิงของ
นาง ๕ ซารายจึงบอกกับอับ รามวา “พี่ตองรับ
ผิด ชอบตอสิ่งที่เกิด ขึ้น น องไดยกหญิง รับ
ใชของน องใหอยูในออมอกพี่ พอนางเห็นวา
นางตัง้ ทอง น องก็ไม อยูในสายตานางอีก ตอ
ไป ขอ ใหพระ ยาหเวหตัดสินวาระหวางน อง
กับพี่ใครถูกกันแน”
๖ แตอับรามพูดกับซารายวา “ทาสของน อง
ก็อยูในกํามือของน องอยแ
ู ลว น องจะทําอะไร
กับนางก็ไดตามที่นองพอใจ” ซา รายจึงดุ ดา
ฮาการ จนนางหนีไป
อิชมาเอล ลูกชายนางฮาการ
๗ ทูต

การ

สวรรคของพระ ยาหเวหพบนางฮา
อยูขางแอง นํ้ าพุแหง หนึ่งในที่เปลา

*๑๕:๖

แลวอับ ราม … ยอมรับเขา ขอนี้แปลไดอีกอยางหนึ่งวา “อับ รามไว วางใจในพระ
ยาหเวห พระองคก็เลยนับวาทานเป็ นคนที่พระองคยอมรับ”
†๑๕:๗

เมืองเออร ตัง้ อยูทางใตของบาบิโลน

‡๑๕:๑๗

ผานกลาง … สัตวพวกนั น
้ ในสมัยกอนเวลาทําขอตกลงกัน พวกเขาจะผาสัตวออก
เป็ นสองซีก แลวเดินผานไประหวางสองซีกนัน
้ แลวพูดวา “ถาขาไมรักษาขอตกลงนี้ ก็ขอให
เป็ นเหมือนสัตวตัวนี้”
¶๑๕:๑๘

แมนํ้าอียิปต ลําธารสายนี้เรียกวา “วาดี เอล-อาริช”

ปฐมกาล ๑๖:๘

เปลี่ยวแหง แลง แอง นํ้ านัน
้ อยูติดถนนที่มุง
ไปสูเมืองชูร ๘ ทูต สวรรคพูดวา “ฮาการทาส
ของซา ราย เจามาจากไหนและกําลังจะไป
ไหน”
นางจึงตอบวา “ขาพเจาหนีซา รายนาย
หญิงของขาพเจามา”
๙ แลวทูต สวรรคของพระ ยาหเวหก็พูดกับ
นางวา “กลับไปหานาย หญิงของ เจาและ
ใหยอมอยูใตอํานาจของ นาง” ๑๐ และทูต
สวรรคองค นัน
้ พูดวา “เราจะทําใหลูก หลาน
ของ เจาทวีเป็ นจํานวนมากมายมหาศาลจน
นับไมถวน”
๑๑ ทูต สวรรคของพระ ยาหเวหบอกกับนาง
วา
“ดูสิ ตอนนี้เจากําลังตัง้ ทอง
เจาจะคลอดลูกชาย
และเจาจะเรียกเขาวาอิชมาเอล *
เพราะพระ ยาหเวหไดยินถึงความ ทุกขของ
เจา
๑๒ ลูกชายคนนี้ จะเหมือนลาป า
มือของเขาจะตอตานทุกคน
มือของทุกๆคนก็จะตอตานเขา
เขาจะอาศัยอยูใกลๆกับพี่นองของเขา †”
๑๓ ฮาการเรียกชื่อพระยาหเวหที่พูดกับนาง
วา “พระองคคือพระเจาผู มอง เห็นฉัน ‡” ที่
นางเรียกอยาง นัน
้ ก็เพราะนางคิดวา “ที่นี่
ฉันไดเห็นพระองคที่มองเห็นฉันจริงๆหรือ ¶”
๑๔ บอนํ้ า พุจึงไดช่ อ
ื วา เบเออลาไฮรอย §บอนี้
ยังคงอยูระหวางเมืองเคเดชและเมืองเบเรด
๑๕ นางฮาการไดคลอดลูกชายใหกับอับ ราม
แลวอับ รามก็ตัง้ ชื่อลูกของ เขาวาอิ ชมา เอล
๑๖ ตอนที่ฮา การคลอดอิ ชมา เอ ลนี้ อับ รามมี
อายุแปดสิบหกปี
*๑๖:๑๑
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ปฐมกาล ๑๗:๑๑

การขลิบ
๑ เมื่ออับรามมีอายุเกาสิบ เกาปี

๑๗ ยาหเวหไดมาปรากฏตออับ รามและ
์

พระ

พูดกับเขาวา “เราคือพระเจาผูทรงฤทธิ **ให
เชื่อฟั งเราและทําตัวไรที่ติ ๒ ถาเจาทําอยางนี้
เราจะทําสัญญาระหวางเรากับเจา
และเรา
จะทําใหลูก หลานของ เจาเพิ่มทวีข้ น
ึ อยาง
มหาศาล”
๓ อับ รามก็กมกราบลงและพระองคก็พูด
กับเขาวา ๔ “นี่เป็ นสวนของ เรา ที่เราไดทํา
สัญญากับเจา คือเจาจะไดเป็ นบรรพบุรุษของ
หลายชนชาติ ๕ ชื่อของ เจาจะไมใชอับ ราม
††อีก ตอ ไป แตเจาจะมีช่ อ
ื ใหมวา อับ รา ฮัม
‡‡เพราะเราไดทําใหเจาเป็ นพอของหลาย
ชนชาติ ๖ เราจะทําใหเจามีลูก หลานมากมาย
และเราจะทําใหมีหลายๆชนชาติเกิดมาจาก
เจา กษัตริยตางๆจะมาจากเจา ๗ เราจะทํา
สัญญาระหวางเรากับเจาและกับลูก
หลาน
ของเจาและลูก หลานของพวก เขาตลอด ไป
นี่จะเป็ นสัญญาตลอด กาล เราสัญญาวาเรา
จะเป็ นพระเจาของ เจาและลูก หลานของ เจา
๘ แผนดินทัง
้ หมดนี้ที่เป็ นของชาวคานาอัน ที่
เจากําลังอยูในฐานะคน ตางดาวนี้ เราจะยก
ใหกับเจาและลูก หลานของเจาตลอดไป และ
เราจะเป็ นพระเจาของลูกหลานเจาดวย”
๙ แลวพระเจาก็พูดกับอับ รา ฮัมวา “สวน
เจา เจาจะตองรักษาสัญญานี้ ทัง้ เจาและ
ลูก หลานของ เจา ตลอด จนลูก หลานของ
เขา ๑๐ นี่คือสัญญาของเราที่พวก เจาจะตอง
รักษา เป็ นสัญญาระหวางเรากับเจาและลูก
หลานของเจา ผูชายทุกคนในพวกเจาจะตอง
ขลิบ ๑๑ พวก เจาจะตองขลิบหนังหุมปลาย

อิชมาเอล มีความหมายวา “พระเจาไดยิน”

†๑๖:๑๒

เขาจะอาศัย … ของเขา หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “เขาจะเขากับพี่ นองของเขา
ไมได”
‡๑๖:๑๓ พระเจาผูมองเห็นฉั น ในภาษาฮีบรูเรียกวา “เอลรอย”
¶๑๖:๑๓

ที่น่ี ฉัน … จริงๆหรือ ความหมายในภาษาฮีบรู ไมชัดเจน

§๑๖:๑๔

เบเออลาไฮรอย มีความหมายวา “บอนํ้ าของผน
ู ัน
้ ที่มช
ี ีวิตอยู (พระเจา) ที่มองเห็น

ฉัน”
**๑๗:๑

พระเจาผูทรงฤทธิ์ ในภาษาฮีบรูเรียก เอลชัดดัย แตความหมายยังไมแนนอน

††๑๗:๕

อับราม หมายถึง “พอที่มีเกียรติ”

‡‡๑๗:๕

อับราฮัม หมายถึง “พอผูยิ่งใหญ” หรือ “พอของคนมากมาย”

ปฐมกาล ๑๗:๑๒

อวัยวะเพศ นี่จะเป็ นสัญลักษณวาเจายอมรับ
คําสัญญาระหวางเรากับพวก เจา ๑๒ ตลอด
ชัว
่ ลูก ชัว
่ หลานของเจา เด็ก ผูชายทุก คนที่
เกิดมาไดแปดวันจะตองถูกขลิบ เด็กผูชายที่
เกิดมาในครัว เรือนของ เจา รวม ทัง้ ทาส ชาย
ที่เจาซื้อมาจากชาว ตาง ชาติ ก็ตองขลิบกัน
หมดทุก คน ถึง แมวาเขาจะไมใชลูก หลาน
ของเจาก็ตาม ๑๓ ทัง้ ทาสที่เกิดในครัว เรือน
ของ เจาและทาสที่เจาเอาเงินไปซื้อมา ก็ตอง
ถูกขลิบกันทุก คน ดวยวิธี นี้ สัญญาของ เรา
ก็จะติดอยูกับเนื้อ หนังของ เจาไปตลอด กาล
๑๔ ผูชายที่ไม ไดขลิบจะถูกตัดออกจากกลุม
เพราะไมรักษาสัญญาของเรา”
อิสอัค ลูกชายที่พระเจาสัญญาวาจะให
๑๕ พระเจาพูดกับอับราฮัมวา “ซาราย *เมีย
ของ เจาจะไมช่ อ
ื ซา รายอีก ตอ ไป เพราะนาง
จะเปลี่ยนชื่อเป็ นซา ราห †๑๖ เราจะอวยพร
นาง และเราจะใหลูกชายกับเจาผานทางนาง
และเราจะอวยพรนางใหเป็ นแมของหลาย
ชนชาติ พวกกษัตริยของชนชาติตางๆจะมา
จากนาง”
๑๗ อับราฮัมกมกราบลง แตเขาหัวเราะและ
พูดกับตัว เองวา “ผูชายอายุรอย ปี จะมี ลูกได
ยังไง หรือซาราหที่มีอายุเกาสิบปี แลวจะมีลูก
ไดยังไง”
๑๘ อับ รา ฮัมจึงพูดกับพระเจาวา “ขาพเจา
หวังวาอิ ชมา เอลจะมีชีวิตที่มีความ สุขอยูตอ
หน าพระองค”
๑๙ พระเจาพูดวา “จะเป็ นอยาง นั น
้
แต
ซา ราห เมียของ เจาเองตาง หากที่จะเป็ นคน
คลอดลูกชายใหกับ เจา และเจาจะตัง้ ชื่อเด็ก
วาอิส อัค ‡เราจะรักษาสัญญาของ เรากับ เขา
และลูกหลานของเขาไวตลอดกาล
๒๐ สวนอิ ชมา เอลนั น
้ เราไดยินคําขอ รอง
ของ เจาแลว เราจะอวยพรเขา เราจะใหเขา
มีลูก หลานมากมายมหาศาล และเขาจะได
เป็ นพอของเจาชายสิบสององค และเราจะทํา
ใหเขาเป็ นชนชาติที่ยิ่ง ใหญ ๒๑ แตเราจะทํา
สัญญาของเรากับอิส อัค ที่ซาราหจะคลอดให
กับเจาในปี หน าเวลานี้”

*๑๗:๑๕
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ปฐมกาล ๑๘:๗

๒๒ เมื่อพระเจาพูดกับอับ
รา
ฮัมเสร็จ
พระองคก็ลอยขึ้น ไปจากเขา ๒๓ แลวในวัน
นัน
้ เองอับ ราฮัมก็พาอิ ชมาเอล พวกทาสชาย
ทุกคนที่เกิดในครัวเรือนของเขา รวมทัง้ ทาส
ที่เขาซื้อมา และผูชายทัง้ หมดในครัว เรือน
ของเขา ไปขลิบหนังหุมปลายอวัยวะเพศทุก
คน ตามที่พระเจาไดบอกเขาไว
๒๔ วันที่อับ รา ฮัมเขาพิธี ขลิบนั น
้ เขามีอายุ
เกา สิบ เกาปี ๒๕ สวนอิ ชมาเอลมีอายุสิบ สามปี
ตอนเขาพิธีขลิบ ๒๖ ในวันนัน
้ ทัง้ อับราฮัมและ
ลูกชายก็ไดเขาพิธี ขลิบ ๒๗ และผูชายทุก คน
ในครัว เรือนของอับ รา ฮัม พวก ทาสที่เกิดใน
ครัว เรือนของ เขาและพวก ทาสที่ซ้ อ
ื มาจาก
คนตางชาติ ก็เขาพิธี ขลิบพรอมกับอับ รา ฮัม
ดวย

แขกสามคนมาเยี่ยมเยียน
๑ พระ

๑๘ อับราฮัม ที่สวนตนกอของมัมเร ใน

ขณะ ที่อับ รา ฮัมกําลังนัง่ อยูที่ทาง เขาเต็นท
ของ เขา ภาย ใตแสงแดดอันรอน แรงของ
วัน นัน
้ ๒ เมื่อเขาเงยหน า ขึ้นมา ก็เห็นชาย
สาม คนยืนอยูขาง หน าเขา เมื่อเขาเห็นคน
เหลา นัน
้ เขาก็รีบวิ่งไปจากหน าเต็นท ไปหา
คน พวก นัน
้ และเมื่อไปถึงก็กมกราบถึงพื้น
ดิน ๓ และพูดวา “เจา นายของขาพเจา ถา
ขาพเจาเป็ นที่ชอบใจในสายตาของพวก ทาน
ขออยาไดเดินผานขาพเจาผูรับ ใชของ ทาน
ไป เลย ๔ ขอ ใหขาพเจาไดเอานํ้ ามาลางเทา
ใหทานสัก นิด และเชิญมาพัก ผอนใตตนไม
สัก พัก หนึ่ง ๕ ขาพเจาจะไดเอาขนมปั งมาให
ทานกินสัก หนอยหนึ่ง เพื่อทานจะรูสึกสดชื่น
ขึ้น หลัง จาก นัน
้ ทานถึงคอยเดิน ทางตอ ขอ
ใหขาพเจาไดทําสิ่ง เหลา นี้เถิด ไหนๆทานก็
ไดมาหาขาพเจา ผูรับใชของทานแลว”
แลวพวก เขาก็พูดวา “ทําตามที่เจาพูด
เถิด”
๖ อับ รา ฮัมจึงรีบไปที่เต็นทของ เขาหาซา
ราห และพูดกับนางวา “เร็วๆเขา ไปตวงแป ง
อยาง ดีมายี่สิบ สองลิตร เอามานวดแลวอบ
เป็ นขนมปั ง” ๗ แลวอับราฮัมก็วิ่งไปที่ฝูงสัตว
และเลือกลูกวัวตัวที่ดีและออน นุมที่สุด แลว

ซาราย เป็ นไปไดวาในภาษาอารเมคหมายถึงเจาหญิง
ซาราห ในภาษาฮีบรูหมายถึงเจาหญิง
‡๑๗:๑๙ อิสอัค หมายถึงเขาหัวเราะ
†๑๗:๑๕

ยาหเวหไดมาปรากฏตัวตอ
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เอาไปใหคนรับ ใชของเขา และคนรับ ใชก็รีบ
เอาไปทําอาหาร
๘ อับ รา ฮัมไดนําเอานมขน เปรีย
้ ว นํ้ านม
และเนื้อลูกวัวที่ทําเสร็จแลว ไปวางตอหน า
แขกทัง้ สาม นัน
้ ในขณะ ที่พวก เขากําลังกิน
กันอยู อับ ราฮัมก็ยืนคอยอยูขางๆพวกเขาใต
ตนไมนัน
้
๙ แลวพวก เขาก็ถามอับ รา ฮัมวา “ซา ราห
เมียของเจาอยูที่ไหนหรือ”
อับ รา ฮัมตอบวา “อยูในเต็นทนัน
้ ครับ
ทาน”
๑๐ แลวชายคนหนึ่ งในพวกเขาก็พูดวา “ใน
ปี หน าเวลา นี้ เราจะกลับมาหาเจาอีกอยาง
แนนอน และซา ราหเมียของ เจาจะมีลูกชาย
คนหนึ่ง”
ซาราหกําลังฟั งอยูที่ทางเขาเต็นทขางหลัง
เขา ๑๑ ทัง้ อับ รา ฮัมและซา ราหก็แกมากแลว
และซาราหก็หมดประจําเดือนแลวดวย ๑๒ ซา
ราหจึงหัวเราะอยูคนเดียวและพูดวา “ฉันแก
มากจนใช การไม ไดแลว ผัวฉันก็แกมากแลว
เหมือนกัน ฉันยังจะมีความตองการทางเพศ
อีกหรือ”
๑๓ แลวพระ ยาหเวหไดพูดกับอับ รา ฮัมวา
“ทําไมนางซา
ราหถึงไดหัวเราะและพูดวา
‘เมื่อฉันแกขนาดนี้แลวจะมีลูกไดอีกหรือ’
๑๔ มีอะไรที่เป็ นไปไม ไดสําหรับพระ ยาหเวห
หรือ ในปี หน าเวลา นี้เราจะกลับมาหา เจา
มันจะเป็ นชวงฤดู ใบไม ผลิ และซา ราหจะมี
ลูกชายคนหนึ่ง”
๑๕ แตซา ราหปฏิเสธวา
“ขาพเจาไม ได
หัวเราะ” เพราะนางกลัว
แตพระองคบอกวา “ไม จริง เจาหัวเราะ
แนๆ”
๑๖ แลวชายทัง
้ สาม คนก็ไปจากที่ นัน
่ พวก
เขามองไปที่เมืองโสโดม อับ ราฮัมเดินไปกับ
พวกเขา เพื่อไปสง
อับราฮัมตอรองกับพระ
ยาหเวหเพื่อเมืองโสโดม
๑๗ แลวพระ ยาหเวหพูดกับตัว เองวา

“เรา
ควรจะปิ ดบังอับ รา ฮัมเรื่องที่เรากําลังจะทํา
นี้หรือ ๑๘ เขาจะกลายเป็ นชนชาติที่ยิ่ง ใหญ
และเป็ นมหาอํานาจ และชนชาติทัง้ หมดก็จะ
ได รับพระพรผานทาง เขา ๑๙ เราจะไมปิดบัง
เรื่องนี้จากเขา เพราะเราไดเลือกเขามา เพื่อ
เขาจะไดสัง่ ลูก หลานของเขา และคนในครัว
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เรือนของ เขา ใหใชชีวิตตามแนวทางที่พระ
ยาหเวหตองการใหพวก เขาเป็ น คือทําสิ่งที่
ถูก ตองและยุติธรรม เพื่อเราจะใหสิ่งที่เราได
สัญญาไวกับอับราฮัม”
๒๐ แลวพระ ยาหเวหพูดวา
“มีเสียงบน
ตอวาเมืองโส โดมและเมืองโก โม ราหเยอะ
มาก และบาปของพวก เขาก็หนัก หนา สาหัส
๒๑ เราจะลงไปดูสิวา พวกเขาไดทําอยางที่เรา
ไดยินมาหรือ เปลา และถาไมเป็ นอยาง นัน
้
เราจะไดรู”
๒๒ แลวชายพวกนั น
้ ก็บายหน าไปจากที่ นัน
่
แลวมุงตรงไปเมืองโสโดม แตอับ ราฮัมยังคง
ยืนอยูตอหน าพระองค ๒๓ อับราฮัมเขามาใกล
พระองคและพูดวา “พระองคจะทําลายคนดี
ไปพรอมๆกับคน ชัว
่ จริงๆหรือ ๒๔ แลวถาเกิด
มีคนดีสักหา สิบคนในเมืองนัน
้ ละ พระองค
จะทําลายเมือง นัน
้ อีกหรือ พระองคจะไมยก
โทษใหกับเมืองนัน
้ เพราะเห็นแกคนดีหา สิบ
คนหรือ ๒๕ พระองคคงจะไมทําอยาง นัน
้ แน
ที่จะฆาคนดีๆไปพรอมกับคนชัว
่
ถาเป็ นอยาง นัน
้ คนดีกับคน ชัว
่ ก็ไม ตาง กัน
เลย พระองคคงไมทําอยางนัน
้ แน ขาพเจารู
วา พระองคผู เป็ นผู พิพากษาโลก นี้ จะทําใน
สิ่งที่ถูกตองอยางแนนอน”
๒๖ แลวพระ ยาหเวหก็พูดวา
“ถาเราเจอ
คนดีในเมืองโสโดมหา สิบคน เราก็จะไวชีวิต
คนในเมืองนัน
้ เพราะเห็นแกหาสิบคนนัน
้ ”
๒๗ แลวอับ รา ฮัมก็พูดวา “ดูเถอะ ขาพเจา
นี่ชางบังอาจนักที่พูดกับเจา นายของขาพเจา
อยาง นี้ ทัง้ ๆ ที่ขาพเจาเป็ นแคฝุนและขี้ เถา
๒๘ แลวถาเกิดคนดีหา สิบคน นั น
้ ขาดไปสัก
หา คนละครับ พระองคยังจะทําลายเมืองทัง้
เมือง เพราะขาดไปแคหาคนไหมครับทาน”
แลวพระองคพูดวา “เราจะไมทําลายเมือง
นัน
้ ถาเราเจอคนดีสี่สิบหาคนที่นัน
่ ”
๒๙ แลวอับ รา ฮัมก็พูดกับพระองคอีกวา
“แลวถาเจอแคสี่สิบคนที่นัน
่ ละครับทาน”
พระองคตอบวา
“เราก็จะไมทําลายมัน
เพราะเห็นแกสี่สิบคนนัน
้ ”
๓๐ แลวอับ รา ฮัมพูดตอ ไปวา “ขอพระองค
อยาไดโกรธขาพเจาเลย ขาพเจาขอถามอีก
คํา แลวถาเจอแคสามสิบคนที่ นัน
่ ละครับ
ทาน”
พระองคตอบวา “เราก็จะไมทําลายมัน ถา
เราเจอคนดีสามสิบคนที่นัน
่ ”

ปฐมกาล ๑๘:๓๑

๓๑ แลวอับราฮัมก็พูดวา “ดูเถอะ ขาพเจานี่
ชางบังอาจจริง ที่พูดกับเจา นายของขาพเจา
อยาง นี้ แลวถาเกิดเจอแคยี่สิบคนที่ นัน
่ ละ
ครับทาน”
พระองคตอบวา
“เราก็จะไมทําลายมัน
เพราะเห็นแกยี่สิบคนนัน
้ ”
๓๒ แลวอับ รา ฮัมพูดวา “ขอพระองคอยา
ไดโกรธขาพเจาเลย ขอถามอีกแคครัง้ เดียว
แลวถาเกิดเจอแคสิบคนที่นัน
่ ละครับทาน”
พระองคตอบวา
“เราก็จะไมทําลายมัน
เพราะเห็นแกสิบคนนัน
้ ”
๓๓ เมื่อพระองคพูดกับอับ รา ฮัมเสร็จแลว
พระองคก็จากไป แลวอับราฮัมก็กลับไปที่อยู
ของเขา

ทูตสวรรคมาเยี่ยมโลท
๑ ทูต

๑๙ เมืองโส โดมตอน เย็น

สวรรคสอง องคไดเขามาใน
โลทกําลัง
นัง่ อยูที่ประตู เมือง เขาเห็นทูต สวรรคสอง
องค นัน
้ โลทจึงลุก ขึ้นเขาไปหาพวก เขาและ
กม กราบถึงพื้น ๒ โลทพูดวา “เจา นายของ
ขาพเจา ขอได โปรดไปแวะที่บานของผูรับ ใช
ของทานและคางคืนที่นัน
่ จะไดลางเทา แลว
ตื่นแตเชาเดินทางตอ”
ทูต สวรรคตอบวา “ไม ละ เราจะคาง คืนที่
ลานเมือง *นี้”
๓ แตโลทยังตื้อพวกเขาไมเลิก จนพวกเขา
ยอมแวะไปพักคาง คืนที่บานของโลท โลทก็
ไดทําอาหารเลีย
้ งพวก เขา อบขนมปั งไม ใส
เชื้อฟูให และพวกเขาก็กินกัน
๔ กอนที่พวก เขาจะเขา นอน ผูชายชาว
เมืองโส โดม มีทัง้ หนุมและแก ทัง้ เมืองได
มายืนลอม รอบบานโลท ๕ พวก เขาเรียก
โลทออกมาถามวา “ชายที่มาหาเจาคืน นี้อยู
ที่ไหน พาพวก เขาออกมาใหพวก เราสมสู
หนอย”
๖ โลทออกไปนอกประตูและปิ ดประตูไว
๗ แลวโลทก็พูดวา “พี่ น องทัง
้ หลาย ขอรอง
เถอะ อยาไดทําสิ่ง ชัว
่ รายอยาง นี้เลย ๘ เอา
อยางนี้ก็แลวกัน ผมมีลูกสาวสองคนที่ยังไม
เคยรวม เพศกับใครเลย ผมจะเอาพวก นาง
ออกมาใหกับพวก ทาน พวก ทานอยากจะทํา
*๑๙:๒
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อะไรกับพวกนาง ก็แลวแตพวกทาน แตอยา
ไดทําอะไรกับชายสอง คน นี้เลย เพราะพวก
เขาไดมาอยูรมชายคาบานผม
ผมจะตอง
ปกป องพวกเขา” †
๙ แตชายชาวเมืองโสโดมกลับพูดวา “ถอย
ไป” และพวก เขาพูดกันวา “โลทคน นี้มา
ที่นี่ในฐานะแขก แลวตอน นี้มันจะมาตัดสิน
พวก เราหรือ” พวก เขาหันไปพูดกับโลทวา
“ตอนนี้พวกเราจะทํากับแกเลวรายยิ่งกวาทํา
กับพวก นัน
้ อีก” พวก เขาก็รุม กันเขามาหา
โลทและใกลเขามาพังประตูแลว
๑๐ ชายสอง
คนที่อยูในบานก็ย่ น
ื มือของ
พวก เขาออกมาลากโลทเขาไปในบานแลว
ปิ ดประตู ๑๑ แลวทูต สวรรคทัง้ สองก็ทําให
พวก ชายที่อยูนอกประตูบานนัน
้ ตาบอด ทัง้
หนุมและแก ชายพวก นัน
้ พยายามจะบุกเขา
ไปในบาน
จึงคลําหาประตูบานกันจนหมด
แรง
การหลบหนี จากเมืองโสโดม
๑๒ ชายสอง

คนนัน
้ ถามโลทวา “มีใครใน
ครอบครัวเจาอีกหรือ เปลาที่อยูที่ นี่ ใหพา
พวก เขาออกไปจากเมืองนี้ใหหมด ทัง้ พวก
ลูกเขย พวก ลูกชายลูกสาวของ เจา และคน
อื่นๆอีกที่เจามีในเมืองนี้ ๑๓ เพราะเรากําลัง
จะทําลายเมืองนี้ เพราะพระยาหเวหไดยินวา
เมือง นี้ชัว
่ ราย นัก พระองคจึงไดสงพวก เรา
ใหมาทําลายเมืองนี้”
๑๔ แลวโลทไดออกไปบอกกับพวก คู หมัน
้
คือพวก ผูชายที่หมัน
้ กับพวก ลูกสาวของ เขา
วา “ลุกขึ้น ไปจากทีน
่ ี่เร็ว เพราะพระยาหเวห
กําลังจะทําลายเมืองนี้” แตพวกลูกเขยคิดวา
โลทกําลังลอเลน
๑๕ เมื่อถึงตอน เชา ทูต สวรรคก็เรงโลท
บอกวา “ลุก ขึ้นเร็ว รีบเอาเมียและลูกสาว
สอง คนของ เจา ที่อยูที่ นี่ออกไปจากเมือง นี้
ไมอยาง นัน
้ ตอนที่เมือง นี้ถูกลงโทษ เจาจะ
ถูกทําลายไปดวย”
๑๖ แตโลทยังชักชาอยู ชายสอง คน นั น
้ จึง
ความือของ เขา ทัง้ เมียและลูกสาวของโลท
เพราะพระ ยาหเวหมีเมตตาตอโลท และทูต
สวรรคไดพาพวก เขาออกไปทิง้ ไวนอกเมือง

ลานเมือง บริเวณพื้นที่โลงภายในเมือง โดยปกติแลวจะตัง้ อยูใกลกับประตูเมือง
ผมจะตองปกป องพวกเขา ถาใครชักชวนใหคนเดิน ทางมาอยูกับ เขา เทากับวาเขา
ไดสัญญาที่จะปกป องคุมครองคนเดินทางนัน
้
†๑๙:๘
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๑๗ เมื่อทูต

สวรรคไดพาพวก เขาออกไปนอก
เมืองแลว ทูต สวรรคองคหนึ่งไดพูดวา “ให
วิ่งสุด ชีวิตเลย หามเหลียวหลังมามอง และ
อยาหยุดที่หุบเขาไหนๆเลย ใหวิ่งไปที่เทือก
เขาพวกนัน
้ ไมอยางนัน
้ เจาจะถูกทําลาย”
๑๘ แลวโลทพูดกับพวก เขาวา “ขออยาได
ทําอยาง นัน
้ เลยเจา นายของขาพเจา ๑๙ ดูสิ
ทานไดกรุณากับขาพเจาผูรับ ใชของ ทาน
และทานไดแสดงความเมตตากับขาพเจา
อยางใหญ หลวง ที่ชวยชีวิตของขาพเจาไว
ขาพเจาวิ่ง หนีไปที่เทือก เขาพวก นัน
้ ไมทัน
แน ความ หายนะคงถึงตัวขาพเจากอน และ
ขาพเจาก็จะตาย ๒๐ ดูสิครับ เมืองนัน
้ อยูใกล
กับเมืองนี้ พอที่ขาพเจาจะวิ่งไปทัน และเป็ น
เมืองเล็ก ขอ ใหขาพเจาหนีไปที่ นัน
่ เถิด มัน
เป็ นเมืองเล็กๆแลวทานจะไดชวยชีวิตของ
ขาพเจา”
๒๑ แลวทูต สวรรคก็พูดกับโลทวา “ตกลง
เราจะใหเจาวิ่งไปที่ นัน
่ เราจะไมทําลายเมือง
นัน
้ ที่ทานพูด ถึง ๒๒ เร็ว เขา รีบหนีไปที่ นัน
่
เราจะยังทําอะไรไม ได จนกวาเจาจะวิ่งไปถึง
ที่นัน
่ ” (เมืองนัน
้ จึงมีช่ อ
ื วาโศอาร *)
โสโดมและโกโมราหถูกทําลาย
๒๓ เมื่อตะวันโผลข้ น
ึ มา

โลทไดมาถึงเมือง
โศอาร ๒๔ พระยาหเวหไดสงไฟกํามะถันและ
ลูกไฟตกลงมาใสเมืองโส โดมและเมืองโก
โม ราห เหมือนหา ฝนจากทองฟ า ๒๕ และ
พระองคไดทําลายเมืองเหลา นัน
้ ตลอด จน
หุบเขาทัง้ หมด
และคนที่อาศัยอยูในเมือง
พวกนัน
้ ทุก คน และทุก สิ่งทุก อยางที่งอกขึ้น
มาจากพื้นดิน
๒๖ เมียของโลทไดเหลียวหลังไปดู รางของ
นางไดกลายเป็ นเสาเกลือไป
๒๗ อับ ราฮัมตื่น แตเชา มืดและไปยังสถานที่
ที่เขายืนอยูตอ หน าพระยาหเวห ๒๘ อับ ราฮัม
มองลงไปยังเมืองโส โดมและโก โม ราหและ
หุบเขาทัง้ หมด เขาเห็นควันลอยขึ้นจากแผน
ดินนัน
้ เหมือนควันจากเตาหลอมโลหะ
๒๙ เมื่อพระ
ยาหเวหทําลายเมืองตางๆ
ในหุบเขา พระองคไดระลึก ถึงอับ รา ฮัม
*๑๙:๒๒
†๑๙:๓๑
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พระองคจึงนํ าโลทออกมาจากความ หายนะ
นัน
้
ตอนที่พระองคทําลายเมืองตางๆพวก
นัน
้ ที่โลทเคยอยู
โลทกับพวกลูกสาวของเขา
๓๐ จากเมืองโศ

อาร โลทไดข้ น
ึ ไปอาศัย
อยูตามเทือก เขาตางๆพรอมกับลูกสาวสอง
คนของ เขา เพราะโลทกลัวที่จะอาศัยอยูใน
เมืองโศ อาร เขาและลูกสาวทัง้ สองอาศัยอยู
ในถํ้า ๓๑ พี่ สาวคนโตพูดกับน อง สาววา “พอ
ของ เราแกแลว และไมมีผูชายคนใดในดิน
แดน นี้ที่จะมาแตงงานกับเรา †เหมือน กับที่
คนอื่นๆบนโลกนี้เขาทํากัน ๓๒ ไปเถอะ ไปให
พอเราดื่มเหลา องุนกัน แลวพี่จะเขาไปรวม
หลับ นอนกับพอ เราจะไดมีผู สืบ เชื้อ สายตอ
ไป ผานทางพอของเรา”
๓๓ แลวในคืน นั น
้
ลูกสาวทัง้ สอง คนของ
โลทใหพอของนางดื่มเหลา องุนจนเมามาย
แลวลูกสาวคนโตไดเขาไปมีเพศ สัมพันธกับ
โลท แตโลทไมรูตัวเลยวานางเขามานอนกับ
เขาตัง้ แตเมื่อ ไหรและลุก ขึ้นไปตัง้ แตเมื่อ
ไหร
๓๔ วันตอ มาพี่ สาวคนโตพูดกับน อง สาววา
“ดูสิ เมื่อ คืน นี้ พี่ไดเขาไปรวมหลับ นอน
กับพอแลว ใหเราไปมอมเหลา องุนพออีกคืน
นี้ น องจะไดเขาไปรวมหลับ นอนกับพอ เพื่อ
วาเราจะไดมีผู สืบ เชื้อ สายผานทางพอ เรา”
๓๕ แลวในคืน นั น
้ ลูกสาวทัง้ สอง คน ไดมอม
เหลา องุนพอจนเมามาย แลวลูกคนเล็กก็เขา
ไปมีเพศ สัมพันธกับโลท แตโลทไมรูตัวเลย
วานางมานอนกับเขาตัง้ แตเมื่อ ไหร และนาง
ลุกขึ้นไปตัง้ แตเมื่อไหร
๓๖ ลูกสาวทัง
้ สองคนของโลทไดตัง้ ทองกับ
พอของ นาง ๓๗ ลูกสาวคนโตคลอดลูกชาย
นางตัง้ ชื่อเขาวา โม อับ เขาเป็ นบรรพบุรุษ
ของชาวโม อับจนทุก วัน นี้ ๓๘ ลูกสาวคน เล็ก
คลอดลูกชายเหมือน กัน เธอตัง้ ชื่อเขาวา
เบน-อัม มี ‡เขาเป็ นบรรพบุรุษของชาวอัม
โมนจนทุกวันนี้

โศอาร ชื่อนี้แปลวา “เล็ก”
แตงงานกับเรา หรือ “จะรวมหลับ นอนกับพวกเรา” หรือ “มีเพศสัมพันธกับพวก

เรา”
‡๑๙:๓๘ เบน-อัมมี ในภาษาฮีบรูหมายถึง “ลูกชายของประชาชนของฉัน”
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อับราฮัมไปถึงเมืองเกราร

๒๐

๑ อับ

รา ฮัมเดิน ทางจากที่ นัน
่ ตรง
ไปยังแผน ดินของเน เกบ เขาตัง้
ถิ่นฐานอยูระหวางเมืองเค เดชและเมืองชูร
ตอนที่เขาอาศัยอยูในเมืองเก รารในฐานะคน
๒ อับ รา ฮัมบอกประชาชนเรื่อง
ตางชาตินัน
้
ซา ราหเมียของ เขาวา “ซา ราหเป็ นน อง สาว
ของผม” กษัตริยอาบี เมเลคของเมืองเกราร
จึงสงคนไปหา และกษัตริยไดนางซา ราห
มา ๓ พระเจาไดมาเขา ฝั นอาบี เม เลคในตอน
กลาง คืน พระองคพูดกับเขาวา “ดูสิ เจา
กําลังจะตาย เพราะผู หญิงที่เจาเอามานัน
้
นางมีสามีแลว”
๔ ตอน นั น
้ อาบี เม เลคยังไมมีเพศ สัมพันธ
กับนาง กษัตริยจึงพูดวา “ขา แตองคเจาชีวิต
์ รือ ๕ อับ รา ฮัม
พระองคจะฆาคน บริสุทธิห
เองบอกกับขาพเจาวา ‘นางเป็ นน อง สาวของ
ขาพเจา’ และนางซาราหเองบอกวา ‘อับราฮัม
เป็ นพี่ ชายของฉัน’ ขาพเจาทําไปดวยความ
บริสุทธิใ์ จและมือที่ใสสะอาด”
๖ แลวพระ ยาหเวหพูดกับอาบี เม เลคใน
ความ ฝั นวา
“เรารูวาเจาทําไปดวยความ
บริสุทธิ ์ใจ เราถึงไดกันเจาไวไม ใหทําบาปตอ
เรา เราจึงไม ใหเจาแตะตองนาง ๗ ตอนนี้คืน
เมียของชายคน นัน
้ กลับ ไป ซะ เพราะอับ รา
ฮัมเป็ นผู พูด แทน พระเจา เขาจะอธิษฐานให
กับ เจาและเจาจะมีชีวิตอยู แตถาเจาไม ยอม
คืน ก็ใหเจารูไววาตัว เจาและครอบครัวของ
เจาทัง้ หมดจะตายแน”
๘ อาบี เมเลคตื่นแตเชา ตรู เขาเรียกผูรับ ใช
ทัง้ หมดของเขา และเลาความฝั นทัง้ หมดให
พวกเขาฟั ง พวกคนรับใชกลัวมาก ๙ แลวอาบี
เมเลคเรียกอับ ราฮัมมาพบ และพูดกับเขาวา
“เจาทําอยางนี้กับพวก เราทําไม เราไดทําผิด
อะไรกับเจาหรือ เจาถึงไดทําบาปอันยิ่ง ใหญ
ใหกับเราและอาณาจักรของเรา เจาไดทํากับ
เราในสิ่งที่ไมสมควรทํา” ๑๐ แลวอาบี เม เลค
ไดถามอับ ราฮัมวา “เจาคิดเรื่องอยางนี้ไดยัง
ไง ถึงไดทําอยางนี้”
๑๑ อับ รา ฮัมตอบวา “อัน ที่ จริงขาพเจา
คิดวา ‘ไมมีใครในที่ นี้เคารพยําเกรงพระเจา
แน และพวกเขาจะฆาขาพเจาเพราะเมียของ
ขาพเจา’ ๑๒ แลวอีกอยางหนึ่ง นางก็เป็ นน อง
สาวของขาพเจาจริงๆ พอเดียวกันแตคนละ
แม และนางไดกลายมาเป็ นเมียของขาพเจา

23

ปฐมกาล ๒๑:๙

๑๓ เมื่อพระเจาทําใหขาพเจาตองเดิน ทางจาก

บานพอของขาพเจา ขาพเจาไดบอกกับนาง
วา ‘ขอ ใหนองชวยทําอยาง นี้ใหกับพี่หนอย
คือ ทุกๆที่ที่พวกเราไป ใหพูดถึงพี่วา เขาเป็ น
พี่ชายของฉัน’”
๑๔ แลวอาบี เม เลคก็เอาแกะ วัว และทาส
ชายหญิง มอบใหกับอับ ราฮัม และคืนนางซา
ราหใหกับอับ ราฮัมดวย ๑๕ อาบี เมเลคบอกวา
“ดูสิ แผนดินของเราอยูตรงหน าเจาแลว ตรง
ไหนที่เจาชอบก็เขาไปอยูไดเลย”
๑๖ แลวอาบีเมเลคพูดกับซาราหวา “ดูสิ เรา
ไดใหเครื่อง เงินหนึ่ง พันชิน
้ กับพี่ ชายของ เจา
เครื่อง เงินเหลา นี้จะเป็ นของ เจา เพื่อพิสูจน
ใหกับทุกๆ คนที่อยูกับเจาไดเห็นวา เจา นัน
้
บริสุทธิไ์ มไดทําอะไรผิด”
๑๗ จาก นั น
้ อับ รา ฮัมไดอธิษฐานตอพระเจา
และพระเจาไดเยียวยารักษาอาบี เมเลค เมีย
ของ เขา และสาว ใชของ เขาใหมีลูกไดอีก
๑๘ กอน หน า นั น
้ พระ ยาหเวหไดปิดครรภของ
หญิงทุก คนในครัว เรือนของอาบี เมเลคไม ให
มีลูก เพราะซาราห เมียของอับราฮัม
ลูกชายของซาราห
๑ แลวพระ

๒๑ กรุณาตอซา

ยาหเวหไดแสดงความ
ราหตามที่พระองคได
พูดไว พระองคทํากับซา ราหตามที่พระองค
สัญญาไว ๒ ซา ราหไดตัง้ ทองและคลอด
ลูกชายใหกับอับ รา ฮัมตอนที่เขาแกมากแลว
ตรงตามเวลาที่พระเจาไดบอกนางไว ๓ อับ รา
ฮัมตัง้ ชื่อลูกชายของ เขาวาอิส อัค เป็ นลูกที่
ซา ราหไดคลอดใหกับเขา ๔ อับ รา ฮัมไดขลิบ
ใหอิส อัคลูกชายเขา เมื่ออิส อัคมีอายุไดแปด
วัน ตามที่พระเจาไดสัง่ เขาไว
๕ เมื่ออิส อัคลูกชายของ เขาเกิดมา อับ รา
ฮัมมีอายุหนึ่ง รอยปี ๖ ซาราหพูดวา “พระเจา
ทําใหฉันหัวเราะดีใจ ทุกๆ คนที่ไดยินเรื่อง
นี้จะหัวเราะดีใจกับฉัน” ๗ แลวซา ราหพูดวา
“ไมมีใครเคยคิดวาจะ ไดพูดกับอับ รา ฮัมวา
‘ซา ราหจะใหนมลูก’ แตฉันไดคลอดลูกชาย
ใหกับเขา ตอนที่เขาแกแลว”
ปั ญหาที่บาน
๘ อิส อัคโต ขึ้นจนหยานมได แลว

อับ รา ฮัม
จัดงานเลีย
้ งฉลองใหญ โตในวัน ที่เขาหยานม
นัน
้ ๙ ซาราหเห็นอิ ชมาเอลลูกชายของฮาการ
ชาวอียิปต ที่นางไดคลอดใหกับอับ รา ฮัม อิ
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ชมา เอลกําลังเลนอยูกับอิส อัคลูกชายของ
นาง *๑๐ นางซาราหจึงพูดกับอับ ราฮัมวา “ไล
ทาสคน นี้ไปพรอม กับลูกชายของนาง เพื่อ
ลูก ทาสนี้จะไม ตองมาแบงมรดกกับอิส อัค
ลูกชายของฉัน”
๑๑ เรื่องนี้ ทําใหอับ ราฮัมเครียดมาก เพราะ
เป็ นหวงอิ ชมา เอลลูกชายของ เขา ๑๒ แต
พระเจาบอกอับ รา ฮัมวา “เจาไม ตองเครียด
กับเรื่องลูกของ เจากับนาง ทาสนัน
้ ใหทําทุก
อยางตามที่ซา ราหบอกกับเจาเถอะ เพราะ
คน ที่จะสืบ เชื้อ สายใหกับเจา นัน
้ มาจากลูก
หลานของอิส อัค ๑๓ สวนลูกชายที่เกิดจาก
ทาสคน นี้ เราจะทําใหเขาเป็ นชนชาติหนึ่ง
ดวย เพราะเขาก็เป็ นลูกของเจาเหมือนกัน”
๑๔ แลวอับ รา ฮัมก็ต่ น
ื แตเชา ตรู เขาเอา
อาหารและถุง นํ้ ามาใหฮา การ เขาเอาของ
พวก นัน
้ วาง ไวบนบาของ นางพรอม กับเด็ก
นัน
้ แลวเขาก็สงนางไป นางก็จากไป และ
เดินเรรอนไปในทะเลทรายเบเออรเชบา
๑๕ เมื่อนํ้ าในถุงหมด ฮาการจึงวางลูกลงใต
พุม ไม ๑๖ และนางเดินไปนัง่ อยูหางๆเทากับ
ระยะทางลูก ศรยิงถึง นางพูดวา “อยาใหฉัน
ตองเฝ าดูลูกของฉันตายเลย” แลวนางนัง่ อยู
หางๆและเริ่มรองไห
๑๗ แตพระเจาไดยินเสียงรองของเด็ก และ
ทูตของพระเจาไดเรียกฮาการจากสวรรค ทูต
สวรรคพูดกับนางวา “ฮาการ เป็ นอะไรไป ไม
ตองกลัว เพราะพระเจาไดยินเสียง รองของ
เด็กที่ นัน
่ ๑๘ ลุก ขึ้น ยกเด็กขึ้นมากอดไวให
แนน เพราะเราจะทําใหเขาเป็ นชนชาติที่ยิ่ง
ใหญ”
๑๙ จากนั น
้ พระเจาทําใหนางเห็นบอนํ้ า นาง
จึงไปที่บอนํ้ าและเติมนํ้ าจนเต็มถุง แลวเอา
นํ้ าใหเด็กดื่ม
๒๐ พระเจาอยูกับเด็ก ชายคน นั น
้ และเขา
ไดเติบโตขึ้น เขาอาศัยอยูในทะเลทราย และ
โตขึ้นเป็ นนัก ยิง ธนู ๒๑ อิ ชมา เอลอาศัยอยู
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ในทะเล ทรายปา ราน แมของ เขาหาเมียชาว
อียิปตใหกับเขา
การตอรองของอับราฮัมกับอาบีเมเลค
๒๒ ในเวลา

นัน
้ อาบี เม เลคและฟี โคล ผู
บัญชาการทหารของกองทัพอาบี เม เลค พูด
กับอับ รา ฮัมวา “พระเจาอยูกับทานในทุก สิ่ง
ที่ทานทํา ๒๓ ตอน นี้ใหสาบานกับเราที่นี่ตอ
หน าพระเจาวา ทานจะไมหลอก ลวงเราหรือ
ลูก หลานของเรา ทานจะตองจงรักภักดีกับ
เราเหมือนกับที่เราจงรักภักดีกับทาน ทาน
ตองสาบานวาจะจงรักภักดีกับเราและแผน
ดินนี้ที่ทานอาศัยอยูในฐานะคนตางชาติ”
๒๔ แลวอับ รา ฮัมพูดวา “ขาพเจาสาบาน”
๒๕ จากนั น
้ อับ ราฮัมบนกับอาบี เมเลคเกี่ยวกับ
บอนํ้ าที่พวกคนรับใชของอาบีเมเลคยึดครอง
ไว
๒๖ อาบีเมเลคพูดวา “เราไมรูวาใครทําเรื่อง
แบบ นี้ ทานไม ไดบอกเรา และเราก็ไม เคย
ไดยินเรื่องนี้มากอนเลยจนถึงวันนี้”
๒๗ อับ รา ฮัมไดเอาแกะและวัวมาใหกับอาบี
เม เลค และเขาทัง้ สองคนไดทําขอ ตกลงกัน
๒๘ อับ รา ฮัมไดแยกลูก แกะตัว เมียเจ็ด ตัว
†ออกมาจากฝูงของมัน
๒๙ จาก นั น
้ อาบี เม เลคไดพูดกับอับ รา ฮัมวา
“ลูก แกะเจ็ด ตัวที่ทานแยกออกมาไวตางหาก
นี้ หมายถึงอะไร”
๓๐ อับราฮัมตอบวา “ทานจะตองรับลูกแกะ
ตัว เมียทัง้ เจ็ด ตัวนี้จากมือของขาพเจา มัน
จะเป็ นพยานใหขาพเจาวา ขาพเจาเป็ นคน
ขุดบอนํ้ านี้ข้ น
ึ มา”
๓๑ หลัง จากนั น
้ บอนํ้ านัน
้ มีช่ อ
ื วาเบเออรเช
บา ‡เพราะพวกเขาสองคนไดสาบานกันที่นัน
่
๓๒ แลวอับ รา ฮัมและอาบี เม เลคไดทําขอ
ตกลงกันที่เบ เอ อรเช บา จาก นัน
้ ทัง้ อาบี เม
เลคและฟี โคลผู บัญชาการทหารของเขา ได
ลุกขึ้นและกลับไปยังแผนดินของฟี ลิสเตีย

*๒๑:๙

กําลังเลนอยูกับอิส อัคลูกชายของนาง ขอความนี้มาจากฉบับแปลกรีกโบราณ ใน
ภาษาฮีบรูฉบับมาตรฐานเขียนแควา “กําลังเลนอยู”
†๒๑:๒๘ ลูก แกะตัว เมียเจ็ด ตัว เลขเจ็ดในภาษาฮีบรูออก เสียงเหมือนกับคํา วา “สาบาน”
หรือ “สัญญา” และมันเหมือนสวนทายของชื่อ เบเออรเชบา สัตวเจ็ดตัว นี้เป็ นหลัก ฐานของ
คําสัญญาในครัง้ นี้
‡๒๑:๓๑ เบ เอ อรเช บา เป็ นชื่อเมือง หนึ่ งในยู ดาห ชื่อนี้ มีความ หมายวา “บอนํ้ าแหงคํา
สาบาน”

ปฐมกาล ๒๑:๓๓
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๓๓ อับ รา ฮัมไดปลูกตนแทม มา รี สก *ขึ้น
ตน หนึ่งที่เบ เอ อรเช บา และที่ นัน
่ เอง เขา
ไดอธิษฐานถึงพระ ยาหเวห พระเจาที่มี ชีวิต
อยูชัว
่ นิ รัน ดร ๓๔ และอับ ราฮัมไดอาศัยอยูใน
แผนดินของชาวฟี ลิสเตียในฐานะคนตางชาติ
เป็ นเวลานาน

พระยาหเวหลองใจอับราฮัม
๑ หลัง จากเหตุการณพวกนี้

๒๒ ไดลองใจอับราฮัมดู พระองคพูดกับ
พระเจา

เขาวา “อับราฮัม”
อับราฮัมตอบวา “ขาพเจาอยูนี่”
๒ พระองคพูดอีกวา “ใหเอาอิส อัคลูกชาย
หัว แกวหัว แหวนคน เดียวของเจา พาเขาไป
ที่แผนดินของแควนโมริยาห เอาเขาไปถวาย
เป็ นเครื่องเผาบูชา บนภูเขาลูก หนึ่งที่เราจะ
บอกกับเจา”
๓ อับ รา ฮัมจึงตื่นแตเชา ตรู เขาผูกอานบน
หลังลาของ เขา และพาคน รับ ใชหนุมสอง
คนไปดวย พรอมกับอิส อัค อับ รา ฮัมตัดฟื น
สําหรับเครื่องเผาบูชา และเขาออกเดิน ทาง
ไปยังสถานที่ที่พระเจาบอกเขา ๔ ในวันที่สาม
อับ รา ฮัมมองขึ้นไป เห็นสถาน ที่นัน
้ แตไกล
๕ แลวอับ รา ฮัมบอกกับคน รับ ใชของ เขาวา
“พวก เจาคอยอยูที่ นี่กับลานะ เด็กกับขาจะ
ขึ้น ไปที่ นัน
่ พวก เราจะไปนมัสการพระเจา
แลวพวกเราจะกลับมาหาเจา”
๖ อับ รา ฮัมจึงเอาฟื นสําหรับเครื่องเผาบูชา
แลววางบนไหลของอิส อัค สวนเขาถือไฟ
และมีด แลวทัง้ สองก็เดินขึ้นไปดวยกัน ๗ อิส
อัคพูดกับอับราฮัมพอของเขาวา “พอครับ”
อับราฮัมตอบวา “วาไงลูก”
อิส อัคพูดวา “ทัง้ ไฟและฟื นก็มีอยูที่ นี่ แลว
แตแกะที่จะเอาไปเผาเป็ นเครื่องบูชาอยู
ที่ไหนละครับ”
๘ อับ ราฮัมตอบวา “ลูก เอย พระเจาเองจะ
จัดหาแกะที่จะใชเผาเป็ นเครื่องบูชา” และทัง้
สองคนไดเดินทางตอไปดวยกัน

ปฐมกาล ๒๒:๑๘

เรื่องที่เกิดขึน
้ บนภูเขา
๙ แลวพวก

เขาไดมาถึงสถาน ที่ที่พระเจา
บอกกับเขา อับ ราฮัมสรางแทน บูชาขึ้นที่ นัน
่
และเขาจัดฟื นบนแทน บูชา จาก นัน
้ เขาได
มัดอิส อัคลูกชายของ เขาและจับเขานอนบน
แทน บูชาบนกองฟื นนัน
้ ๑๐ จากนัน
้ อับ ราฮัม
ไดย่ น
ื มือไปหยิบมีด เพื่อจะฆาลูกชายของ
เขา
๑๑ แตทูต สวรรคของพระ ยาหเวหไดเรียก
อับราฮัมจากสวรรค และพูดวา “อับราฮัม อับ
ราฮัม” อับราฮัมตอบวา “ขาพเจาอยูทน
ี่ ี่แลว”
๑๒ ทูต สวรรคพูดวา “หยุด เถิด อยาได
ลงมือของ เจาบนเด็ก นัน
้
อยาไดทําอะไร
เขาเลย เพราะตอน นี้เรารู แลววาเจาเคารพ
ยําเกรงพระเจา เจาไม ไดหวงแหนลูกชาย
เพียงคนเดียวของเจาจากเรา †”
๑๓ และเมื่ออับ รา ฮัมเงยหน าขึ้น เขาเห็น
แกะตัวผูตัว หนึ่ง เขาของ มันติดอยูกับพุม
ไม อับ รา ฮัมจึงเดินไปจับแกะตัว นัน
้ มาฆา
ถวายเป็ นเครื่องเผาบูชาแทนลูกชายของ เขา
๑๔ จากนั น
้ อับราฮัมตัง้ ชื่อสถานที่นัน
้ วา “พระ
ยาหเวหจัดหาให” ‡เหมือน กับที่คนพูดกัน
จนถึงทุกวัน นี้วา “บนภูเขาของพระยาหเวห
พระองคจัดหาให”
๑๕ แลวทูต สวรรคของพระ ยาหเวห
ได
เรียกอับ รา ฮัมเป็ นครัง้ ที่สองจากสวรรค
๑๖ พระองคพูดวา
“พระ ยาหเวหสัญญากับ
ตัวพระองคเองวา เพราะเจาทําอยาง นี้ และ
ไม ไดหวงแหนลูกชายเพียงคน เดียวของ
๑๗ เราสัญญาวาเราจะอวยพรเจาอยาง
เจา
แนนอน และเราจะใหเจามีลูก หลานมากมาย
เหมือนดวงดาวบนทองฟ า และเหมือนเม็ด
ทรายที่ชายฝั ่ งทะเล และลูก หลานของเจาจะ
ชนะศัตรู และยึด เมืองตางๆของพวก เขาไว
๑๘ และเราสัญญาวา ทุกชนชาติบนโลก นี้ จะ
ได รับพรเพราะลูก หลานของ เจา เพราะเจา
เชื่อฟั งเรา”

*๒๑:๓๓ ตนแทมมารี สก ตนไมขนาดเล็ก มีดอกสี ขาว โตเร็ว ไมที่ทนทาน เกิดในทะเล
ทราย เมล็ดของมันเป็ นขน
†๒๒:๑๒ เจาไมได … จากเรา หรือแปลไดอีกอยางหนึ่ งวา “เจาไดพิสูจน แลววา เจายอมที่จะ
ถวายลูกชายของเจาเป็ นเครื่องบูชาใหกับเรา”
‡๒๒:๑๔ พระยาหเวหจัดหาให หรือ “พระยาหเวหมองเห็น” ในภาษาฮีบรูคือ “ยาหเวห ยี
เรห”

ปฐมกาล ๒๒:๑๙
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๑๙ จาก นั น
้ อับ รา ฮัมก็กลับไปหาพวก คนใช
หนุมของเขา และพวกเขาทัง้ หมดลุกขึ้น พา
กันกลับไปยังเบ เอ อรเช บา และอับ รา ฮัมได
อาศัยอยูในเบเออรเชบาตอไป
๒๐ หลัง จากเหตุการณทัง
้ หมด นี้ มีคนมา
บอกกับอับ ราฮัมวา “มิ ล คาหไดคลอดลูกชาย
หลาย คนใหกับนา โฮรนอง ชายของทาน
เหมือน กัน ๒๑ ลูกชายคนโตชื่ออูส คนที่ สอง
ชื่อบูส คนที่ สามชื่อเคมู เอล (เคมู เอลเป็ นพอ
ของชาวอา รัม) ๒๒ และยังมีเค เสด ฮาโซ ปิ
ลดาช ยิ ดลาฟ และเบธู เอล” ๒๓ เบธู เอลเป็ น
พอของนางเรเบคาห มิลคาหไดคลอดลูกชาย
แปด คนใหกับนา โฮรนอง ชายของอับ รา ฮัม
๒๔ เมียน อยของนาโฮรช่ อ
ื เรอูมาห ก็มีลูกชาย
ใหกับเขาหลาย คนเหมือน กัน ชื่อวา ที บาร
กาฮัม ทาหาช และมาอาคาห

ซาราหตาย
๑ ซา ราหมีชีวิตอยูหนึ่ ง รอยยี่สิบ เจ็ด

๒๓ ปี

๒ นางตายที่เมืองคิริ ยา ทอา รบา

(คือเมืองเฮ โบ รน) ในแควนคา นา อัน อับ
ราฮัมเศราโศกเสียใจมาก เขารองไหใหกับซา
ราห ๓ อับ ราฮัมลุก ขึ้นยืนอยูดานขางของราง
เมีย เขาและพูดกับชาวฮิต ไทตวา ๔ “ผมเป็ น
คนตางชาติที่เขามาอาศัยอยูกับพวกทาน ขอ
ใหพวก ทานแบงที่ดินใหกับผมบาง เพื่อผม
จะไดใชฝังรางของเมียผม”
๕ ชาวฮิต ไทตจึงตอบอับ ราฮัมวา ๖ “ฟั งเรา
นะทาน ทานเป็ นเจา ชายผู ยิ่ง ใหญทามกลาง
พวก เรา เลือกที่ ฝั ง ศพที่ดี ที่สุดของพวก เรา
ใชฝังเมีย ทานได เลย ไมมีใครหวงแหนที่ ฝั ง
ศพของเขาหรือขัด ขวางทานจากการ ฝั ง ศพ
นาง”
๗ อับ รา ฮัมจึงลุก ขึ้นโคง คํานั บชาวฮิต ไทต
๘ และพูดกับพวก เขาวา “ถาทานยินดีที่จะ
ใหผมฝั ง ศพเมียผมแลวละก็ ชวยไปพูดกับ
เอ โฟ รนลูกชายของโศ หารใหกับผมหนอย
๙ ชวยบอกใหเขาขายถํ้ามัค เปลา หที่เขาเป็ น
เจาของ ที่อยูตรงทายทุงของเขาใหกับผม
หนอย ขอ ใหเขาขายผมเต็มราคาตอ หน า
พวก ทาน เพื่อผมจะไดเป็ นเจาของเอาไว
สําหรับฝั งศพ”

*๒๓:๑๕
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๑๐ เอ โฟ รนก็นัง
่ อยูที่ นัน
่ ทามกลางชาวฮิต
ไทต เอ โฟ รนชาวฮิต ไทตไดตอบอับ รา ฮัม
ไป และชาวฮิตไทตที่เขามาอยูที่ประตูเมืองก็
ไดยินกันหมดทุก คน เอ โฟ รนพูดวา ๑๑ “ไม
ไดหรอกทาน ฟั งผมนะ ผมจะยกทองทุง นัน
้
พรอมกับถํ้าใหกับทาน ตอหน าประชาชนของ
ผม ผมยกมันใหกับทาน เอา ไปฝั ง ศพเมีย
ของทานไดเลย”
๑๒ แลวอับ รา ฮัมโคง คํานั บตอชาวฮิต ไทต
๑๓ อับ รา ฮัมพูดกับเอ โฟ รนตอ หน าประชาชน
ของแผน ดินนัน
้ วา “ฟั งผมหนอย ผมจะจาย
คาทองทุงนัน
้ รับมันไวเถิด และผมจะไดฝัง
ศพไวที่นัน
่ ”
๑๔ เอ โฟ รนตอบอับ รา ฮัมวา ๑๕ “ทานครับ
ฟั งผมนะ ที่ดินผืนนัน
้ มีราคาเทากับเงินสีก
่ ิโล
ครึ่ง *เทานัน
้ เอง มันไมมีความ หมายอะไร
เลยสําหรับทานและผม เอาศพไปฝั งเถิด”
๑๖ อับราฮัมฟั งเอโฟรน แลวอับราฮัมชัง
่ เงิน
ใหกับเอโฟรน ตามที่เอโฟรนไดพูดไวตอหน า
ชาวฮิต ไทต เป็ นเงินสี่ กิโลครึ่ง ตามนํ้ า หนัก
ทัว
่ ไปที่พอคาใชกันในสมัยนัน
้
๑๗ ที่ดินของเอ โฟ รนในมัค เปลา ห ทาง
ตะวัน ออกของมัมเร ที่ดินและถํ้าใน นัน
้
ตนไมทงั ้ หมดบนที่ดิน นัน
้
และพื้นที่รอบๆ
ก็ไดกลาย เป็ นของอับ รา ฮัม ถูก ตองตาม
กฎหมาย ๑๘ ตอ หน าชาวฮิต ไทต ที่เขามาอยู
ที่ประตู เมืองทุก คน ๑๙ หลัง จากนัน
้ อับ ราฮัม
จึงฝั ง ศพซา ราหเมียของเขาในถํ้าที่อยูบน
ทอง ทุงของมัค เปลา ห ทางตะวัน ออกของ
มัมเร (คือเฮ โบ รน) บนแผน ดินคา นา อัน
๒๐ ที่ดินและถํ้า นั น
้ จึงกลายเป็ นสมบัติของอับ
รา ฮัมตามกฏ หมาย อับ รา ฮัมซื้อมันมาจาก
ชาวฮิตไทต เอาไวเป็ นที่ฝังศพ

การหาเมียใหอิสอัค
๑ อับ

๒๔ ยาหเวหไดอวยพรอับ รา ฮัมในทุก

รา ฮัมก็แกมากแลว และพระ

เรื่อง ๒ อับ รา ฮัมพูดกับคน รับ ใชที่ทํางานกับ
เขามานานที่สุด เขาคอยดูแลทุก สิ่งทุก อยาง
ที่เป็ นของอับ รา ฮัม อับ รา ฮัมบอกกับเขาวา

เงินสี่กิโลครึ่ง แปลตรงๆไดวา “เงิน ๔๐๐ เชเขล”
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“เอามือเจามาวางไวใตขาเรา *๓ เราจะใหเจา
สาบานกับเราตอ หน าพระ ยาหเวห พระเจา
แหงฟ า สวรรคและแผน ดิน โลก วาเจาจะไม
หาเมียใหลูกชายของเรา จากหญิงชาวคา นา
อัน ที่เรากําลังอาศัยอยู นี้ ๔ เจาตองสาบานวา
เจาจะกลับ ไปยังประเทศของเรา ไปหาญาติ
พี่ น องของเรา และหาเมียใหอิส อัคลูกชาย
ของเราจากที่นัน
่ ”
๕ แลวคน รับ ใชนัน
้ พูดกับอับ รา ฮัมวา “ถา
เกิดผู หญิงคน นัน
้ ไม ยอมตามขาพเจามาใน
ดิน แดนแหง นี้ละครับทาน ขาพเจาควรจะ
พาลูกชายของทานกลับไปยังประเทศที่ทาน
จากมาหรือเปลา”
๖ อับ รา ฮัมบอกกับเขาวา “อยาพาลูกชาย
ของเรากลับไปที่ นัน
่ ๗ พระยาหเวห พระเจา
แหงฟ า สวรรค เป็ นผูที่ไดพาเราออกมาจาก
บานของพอ เรา และจากแผน ดินของญาติๆ
เรา และเป็ นผูที่พูดกับเรา และใหสัญญากับ
เราวา ‘เราจะยกดิน แดน นี้ใหกับลูก หลาน
ของเจา’
พระองคจะสงทูต สวรรคของ
พระองคนําหน าเจา และเจาจะไดหาเมียให
กับลูกชายของเราจากที่ นัน
่ ๘ แตถาหญิงคน
นัน
้ ไม ยอมตามเจามา เจาก็จะเป็ นอิสระจาก
คําสาบานที่เจาใหกับเรา แตเจาจะตองไมพา
ลูกชายของเรากลับไปที่นัน
่ อยางเด็ดขาด”
๙ แลวคน รับ ใชนัน
้ ไดวางมือของ เขาไวใต
ขาของอับ รา ฮัม และเขาไดสาบานกับอับ รา
ฮัมเกี่ยวกับเรื่องนี้
๑๐ แลวคน รับ ใชนัน
้ ไดเอาอูฐสิบ ตัวจากฝูง
สัตวของเจา นายไปดวย พรอม กับของ ขวัญ
หลายอยางจากเจา นายไปกับเขาดวย เขา
ออกเดิน ทางมุง หน าไปยังเมืองนา โฮร ที่อยู
ในดินแดนเมโสโปเตเมีย ๑๑ เขาใหอูฐคุกเขา
พักอยูที่ขางบอนํ้ านอกเมือง ตอน นัน
้ เป็ น
เวลาเย็น พวกสาวๆทัง้ หลายในเมืองจะออก
มาตักนํ้ ากัน
๑๒ แลวเขาพูดวา “ขา แต พระ ยาหเวห
พระเจาของอับ ราฮัมเจา นายของขาพเจา ขอ
ใหขาพเจาประสบความ สําเร็จในวัน นี้ดวย
เถิด ขอโปรดแสดงความ เมตตากับอับ รา
ฮัมเจา นายของขาพเจาดวย เถิด ๑๓ ดูเถิด
ขาพเจากําลังยืนอยูขางบอนํ้ า นี้ และพวก
*๒๔:๒
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สาวๆทัง้
หลายในเมืองกําลังออกมาตักนํ้ า
กัน ๑๔ ขอ ใหมันเป็ นไปตาม นี้ดวย เถิด คือ
เมื่อขาพเจาพูดกับหญิงคนหนึ่งวา ‘ขอดื่มนํ้ า
จากเหยือกของเจาหนอย’ ขอ ใหนางตอบวา
‘ดื่มสิคะ ฉันจะตักนํ้ าใหอูฐของทานดื่มดวย’
ก็ขอ ใหนางเป็ นคน นัน
้ ที่พระองคไดแตง ตัง้
ใหกับอิส อัค ผูรับ ใชของพระองค ดวยวิธี
นี้ ขาพเจาจะไดรูวาพระองคไดแสดงความ
เมตตากับเจานายของขาพเจา”
๑๕ และกอนที่คน รับ ใชจะพูดจบ เรเบ คาห
ไดปรากฏตัวออกมา นางเป็ นลูกสาวของเบธู
เอล เบธู เอลเป็ นลูกชายของมิ ล คาหเมีย
ของนา โฮร นา โฮรเป็ นน อง ชายของอับ รา
ฮัม เรเบคาหแบกเหยือกนํ้ าอยูบนบาของเธอ
๑๖ เธอเป็ นหญิง สาวที่สวยมาก และเป็ นหญิง
พรหมจารี ยังไม เคยรวมหลับ นอนกับผูชาย
คนไหนเลย นางเดินลงไปที่บอนํ้ าและเติมนํ้ า
จนเต็มเหยือก จากนัน
้ เดินกลับมา ๑๗ คนรับ
ใชวิ่งไปหานางและพูดวา “ขอเราดื่มนํ้ าจาก
เหยือกของเจาหนอย”
๑๘ นางตอบวา “เชิญดื่มเลยคะทาน” แลว
นางรีบเอาเหยือก นํ้ าลงจากบามาถือไวในมือ
และใหเขาดื่ม ๑๙ เมื่อนางใหเขาดื่มนํ้ าเสร็จ
แลว นางพูดวา “ฉันจะตักนํ้ าใหอูฐทานดื่ม
ดวย จนกวาพวกมันจะดื่มเสร็จ” ๒๐ แลวนาง
รีบเทนํ้ าในเหยือกลงในรางจนหมด แลววิ่ง
กลับไปตักนํ้ าที่บอมาอีก และนางไดตักนํ้ าให
อูฐทุกตัวของเขาดื่ม
๒๑ คน รับ ใชเฝ า มอง ดูนางอยูเงียบๆเพื่อ
จะไดรูวา พระ ยาหเวหจะทําใหการ เดิน ทาง
ของเขาประสบความสําเร็จหรือ ไม ๒๒ เมื่ออูฐ
ทุกตัวดื่มนํ้ าจนเสร็จแลว คนรับใชไดเอาหวง
ทองคําสําหรับใสจมูก หนักหา กรัม ครึ่ง และ
กําไล ขอ มือทองคําหนึ่ง คู หนักขางละหา สิบ
หากรัม รวมเป็ นหนึ่ง รอย สิบกรัมใหกับนาง
๒๓ และพูดวา “ชวยบอกเราหน อยวาเจาเป็ น
ลูกสาวของใคร แลวที่บานพอเจาพอจะมีหอง
วางใหพวกเราพักคางคืนไดหรือเปลา”
๒๔ เรเบ คาหตอบเขาวา
“ฉันเป็ นลูกสาว
ของเบธู เอล ลูกชายของมิ ล คาหกับนา โฮร”
๒๕ เรเบ คาหพูดตอ ไปวา “เรามีทัง
้ ฟางและ

์ ิทธิห
์ รือกับของ
เอามือเจามาวางไวใตขาเรา เมื่อคนสาบานกันเขาจะอางสิ่ง ศักดิส
สําคัญ การวางมือใต ขานี้ คงหมายถึงจับลูก อัณฑะ เป็ นการสาบานโดยอางพงศ พันธุทัง้ หมด
ของอับราฮัม
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หญา แหงอยางเหลือเฟื อ และมีที่ วางใหทาน
พักคางคืนดวย”
๒๖ แลวคน รับ ใชไดกม กราบนมัสการ
พระ ยาหเวห ๒๗ เขาพูดวา “สรรเสริญพระ
ยาหเวห พระเจาของอับ รา ฮัมเจา นายของ
ขาพเจา พระ ยาหเวหผู ที่เมตตาและซื่อสัตย
ตอเจา นายของขาพเจา สวนขาพเจา พระ
ยาหเวหไดนําทางขาพเจามาจนถึงบาน
ญาติๆของเจานายของขาพเจา”
๒๘ แลวหญิง
สาวไดวิ่งไปบอกคนในครัว
เรือนของแมนางเกี่ยว กับเรื่อง นี้ทัง้ หมด
๒๙–๓๐ เรเบคาหมีพี่ชายหนึ่ งคนชื่อลาบัน เรเบ
คาหไดเลาเรื่องตางๆที่ชายคน นัน
้ ไดบอกกับ
นาง เมื่อลา บันไดฟังและเห็นหวงที่ใสจมูก
และกําไลบนขอ มือของน อง สาว เขาก็วิ่งไป
หาชายคน นัน
้ ที่บอนํ้ า และพบชายคน นัน
้ ยืน
อยูกับอูฐของเขาขางๆบอนํ้ า ๓๑ ลา บันจึงพูด
วา “เชิญเขามาสิครับ ทานผูที่พระ ยาหเวห
อวยพร ทานยืนอยูขาง นอกนี้ทําไม ผมได
เตรียมบานและสถานที่สําหรับอูฐของทานไว
แลว”
๓๒ แลวชายคนนั น
้ ไดเขาไปในบาน แลวลา
บันใหคนขนของลงจากหลังอูฐเหลา นัน
้ แลว
เอาฟางมาเลีย
้ งอูฐ จาก นัน
้ เอานํ้ ามาใหชาย
คน นัน
้ และพวก ชายที่มากับเขาลางเทากัน
๓๓ แลวพวก
เขาไดเอาอาหารมาวางไวตรง
หน าใหเขากิน แตคนใชของอับ รา ฮัมพูดวา
“ผมจะไม กินจนกวาจะไดพูดในสิ่งที่ผมตอง
พูด” ลาบันพูดวา “พูดมาสิ”
๓๔ ชายคน นั น
้ จึงพูดวา “ผมเป็ นผูรับ ใช
ของอับ รา ฮัม ๓๕ พระ ยาหเวหไดอวยพรเจา
นายของผมมาก จนทานกลายเป็ นผู ยิ่ง ใหญ
พระองคใหพวกฝูงแกะ ฝูงวัว เงิน ทอง ทาส
ชายหญิง ฝูง อูฐ และฝูง ลา กับทาน ๓๖ แลว
ซา ราหเมียของนายผมไดคลอดลูกชายให
กับเจา นายผม ตอนที่นางแกมากแลว และ
อับ รา ฮัมไดยกทุก สิ่งทุก อยางที่เขามีใหกับ
ลูกชายของเขา ๓๗ เจา นายผมใหผมสาบาน
กับทาน และทานบอกวา ‘อยาไดหาเมียให
กับลูกชายของเราจากลูกสาวของชาวคา นา
อัน ที่เรากําลังอาศัยอยูในแผน ดินของพวก
เขานี้ ๓๘ แตเจาตองไปที่บานของพอเรา และ
ไปหาญาติๆของเรา และหาเมียใหลูกของเรา
จากที่นัน
่ ’ ๓๙ แลวผมพูดกับนายวา ‘บางทีผู
หญิงอาจ จะไม ยอมตามผมมาก็ได’ ๔๐ แลว
เจา นายบอกผมวา ‘พระ ยาหเวห ที่เราเชื่อ
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ฟั งอยูเสมอ จะสงทูต สวรรคของพระองคไป
กับเจา พระองคจะทําใหการเดิน ทางของเจา
ประสบความ สําเร็จ และเจาจะหาเมียใหกับ
ลูกชายเราจากญาติ พี่ น องของเรา และจาก
ครอบครัวของพอเรา ๔๑ แคเจาไปหาญาติ พี่
น องของเรา เจาก็จะเป็ นอิสระจากคําสาบาน
นี้แลว ถึงแมวาเขาจะไม ยอมยกลูกสาวให
มากับเจาก็ตาม เจาก็เป็ นอิสระจากคําสาบาน
ของเรา’
๔๒ ในวัน นี้ เมื่อผมมาถึงบอนํ้ า ผมพูดวา
‘ขา แต พระยาหเวห พระเจาของอับ ราฮัมเจา
นายของขาพเจา
ถาพระองคจะทําใหการ
เดิน ทางของขาพเจาประสบความ สําเร็จละก็
๔๓ ขาพเจากําลังยืนอยูที่ขางๆบอนํ้ า ขาพเจา
จะพูดกับหญิง สาวที่ออกมาตักนํ้ าวา “ขอดื่ม
นํ้ าจากเหยือกของเจาหนอย” ๔๔ และคนที่
ตอบกับขาพเจาวา “เชิญสิคะ และฉันจะตัก
นํ้ าใหอูฐของทานดื่มดวย” ก็ขอใหนางเป็ นผู
หญิงคน นัน
้ ที่พระ ยาหเวหไดเลือกไวสําหรับ
ลูกชายของเจานายของขาพเจาดวยเถิด’
๔๕ ในขณะ ที่ผมอธิษฐานอยูในใจยังไมทัน
เสร็จ เรเบ คาหก็ออกมา มีเหยือก นํ้ าอยูบน
บา นางไดเดินลงไปที่บอนํ้ าและตัก นํ้ า แลว
ผมไดพูดกับนางวา ‘ขอนํ้ าใหผมดื่มหนอย’
๔๖ นางก็รีบเอาเหยือก นํ้ าลงจากบาและพูดวา
‘เชิญดื่มเถิด และฉันจะเอานํ้ าใหกับพวก อูฐ
ของทานดวย’ แลวผมก็ด่ ม
ื
และนางก็เอา
นํ้ าใหพวก อูฐดื่มดวย ๔๗ แลวผมไดถามนาง
วา ‘เจาเป็ นลูกสาวของใคร’ นางตอบวา ‘ฉัน
เป็ นลูกสาวของเบธู เอล เบธู เอลเป็ นลูกชาย
ของนา โฮร และมิ ล คาห’ ผมจึงเอาหวงใสที่
จมูกของนางและเอากําไลใสที่แขนทัง้ สอง
ของนาง ๔๘ แลวผมไดกม กราบนมัสการพระ
ยาหเวหและสรรเสริญพระองค พระเจาของ
อับ รา ฮัมเจา นายของผม พระองคนําผมมา
ถูกทาง เพื่อจะไดลูกสาวของญาติ พี่ นองของ
เจา นายของผม ไปใหกับลูกชายของทาน
๔๙ ตอน นี้ ชวยบอกผมดวยเถอะวา ทานจะ
เอายัง ไง จะตกลงกับเจา นายผมอยางตรง
ไปตรงมาและสัตย ซ่ อ
ื หรือวาไมตกลง ชวย
บอกผมดวย ผมจะไดรูวาจะทํายังไงตอไป”
๕๐ ลาบันและเบธู เอลตอบวา “มันไมใชเรา
หรอกที่จะบอกวาตกลงหรือไมตกลง เพราะ
สิ่ง นี้มาจากพระ ยาหเวห ๕๑ นี่ ไง เรเบ คาห
อยูตอหน าทานแลว เอานางไปเถิด ใหนางไป
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เป็ นเมียของลูกชายของนายทาน ตามที่พระ
ยาหเวหไดพูดไว”
๕๒ เมื่อผูรับ ใชของอับ รา ฮัมไดยินพวก เขา
พูดอยางนัน
้ เขาก็กราบลงกับพื้น ดินตอ หน า
พระ ยาหเวห ๕๓ แลวเขาก็เอาเงิน ทองคํา
เสื้อผาทัง้ หมดมอบ ใหกับเรเบ คาห และยัง
ใหของ ขวัญมีราคา แพงใหกับพี่ ชายและแม
ของ นางดวย ๕๔ แลวตัว เขาและพวก ผูชาย
ที่ติดตามเขามาก็กินและดื่มกัน และพักคาง
คืนที่ นัน
่ เมื่อพวกเขาลุก ขึ้นในตอนเชา เขา
พูดวา “ใหผมกลับไปหาเจา นายของผมดวย
เถิด”
๕๕ แตพี่ ชายและแมของเรเบ คาหพูดวา
“ขอใหนางอยูกับพวก เราอีกสักสิบวันเถิด
หลังจากนัน
้ คอยใหนางไป”
๕๖ แตชายคน นั น
้ พูดกับพวก เขาวา “อยา
ใหผมตองคอยเลย พระยาหเวหไดทําใหการ
เดิน ทางของผมประสบความ สําเร็จแลว ให
ผมกลับไปเถอะ ผมจะไดไปหาเจานายผม”
๕๗ พี่ ชายและแมของเรเบ คาหจึงพูดวา
“พวก เราจะเรียกนางมาถามดูวานางจะเอา
อยางไร” ๕๘ แลวพวก เขาก็เรียกเรเบ คาห
และพูดกับนางวา “เธอจะไปกับชายคน นี้
หรือเปลา”
นางตอบวา “ฉันจะไป”
๕๙ พวก เขาจึงสงเรเบ คาหนอง สาวของ
พวก เขา และพี่ เลีย
้ งของ นางไปกับผูรับ
ใชของอับ รา ฮัมและคนของ เขา ๖๐ และ
ครอบครัวของเรเบคาหอวยพรนางวา
“น องสาวของพวกเรา ขอใหเธอเป็ นแมของ
ประชาชนลานๆคน
ขอใหลูกหลานของเธอไดยึดครองเมืองตางๆ
ของพวกศัตรูเขา”
๖๑ แลวเรเบ คาหและพวกหญิง รับ ใชของ
นางก็ลุก ขึ้น และขึ้นขี่ อูฐตามชายคน นัน
้ ไป
คนรับใชอับราฮัมไดพาเรเบคาหจากไป
๖๒ ขณะ นั น
้ อิส อัคไดเดิน ทางมาจากเบ เออ
ลาไฮรอย และมาอยูอาศัยที่เนเกบ ๖๓ อิส อัค
ออกไปเดินเลน *ในทองทุงตอนเย็น เขาเงย
หน าขึ้นมา เห็นอูฐกําลังเดินมา
*๒๔:๖๓
†๒๕:๓
‡๒๕:๖
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๖๔ เรเบ คาหเงยหน าขึ้นเห็นอิส อัค นางจึง
ลงจากอูฐ ๖๕ นางพูดกับคนใชวา “ชายที่
กําลังเดิน มาจากทอง ทุงตรงมาหาพวก เรา
เป็ นใครกัน”
คนใชตอบวา “เขาคือเจา นายของผมเอง”
นางจึงเอาผาคลุมหน าไว
๖๖ คนใชไดเลาใหอิส อัคฟั งถึงเรื่องทัง
้ หมด
ที่เกิดขึ้น ๖๗ อิสอัคจึงพานางเขาไปในเต็นทที่
ซา ราหแมของ เขาเคยอยูกอนตาย แลวเขา
ได รับเอาเรเบ คาหมาเป็ นเมีย เรเบ คาหก็
กลายเป็ นเมียของเขา อิส อัครักนางมาก อิส
อัคก็ได รับการปลอบโยนหลัง จากที่แมของ
เขาตาย

คนอื่นที่เป็ นเชือ
้ สายของอับราฮัม
(๑ พศด. ๑:๓๒-๓๓)
๑ อับ รา ฮัมแตงงานอีก

๒๕ ชื่อเค ทู ราห

เมียคน ใหม

๒ นางไดคลอดศิ มราน

โยกชาน เมดาน มี เดีย น อิ ชบากและชู อาห
๓ โยก ชานเป็ นพอของเชบาและเดด าน ลูก
หลานของเดดานคือชาวอัสชูร †ชาวเลทู และ
ชาวเลอุ ม ๔ ลูกชายของมี เดีย นคือเอฟาห เอ
เฟอร ฮาโนค อาบีดาและเอลดาอาห ทัง้ หมด
นี้คือลูก หลานของนางเค ทู ราห ๕ อับ รา ฮัม
ยกทุก อยางที่เขามีใหกับอิส อัค ๖ แตอับ รา
ฮัมก็ใหของขวัญกับลูกชายคนอื่นๆที่เกิดจาก
พวกเมียน อยของเขา และในขณะที่อับราฮัม
ยังมีชีวิตอยู เขาไดสงพวกนี้ไปอยูในดินแดน
ทางทิศ ตะวัน ออก ‡สงไปใหไกลจากอิส อัค
ลูกชายของเขา
อับ ราฮัมตาย
๗ อับ

รา ฮัมมีชีวิตอยูหนึ่ง รอยเจ็ด สิบ หา
ปี ๘ อับ ราฮัมหมดลมหายใจเฮือกสุดทายและ
ตาย ไป เมื่อเขาแกมากแลว หลัง จากมีชีวิต
อันยืนยาวอยางมี ความ สุข เขาไดไปอยูรวม
กับบรรพบุรุษของเขา ๙ อิส อัคและอิ ชมาเอล
ลูกชายของอับ รา ฮัม ไดฝังเขาไวในถํ้ามัค
เปลา ห ในทอง ทุงของเอ โฟ รนลูกชายของ
โศหารชาวฮิตไทต ทองทุงนี้อยูทางทิศตะวัน

เดินเลน หรืออาจแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “เพื่อคิด”

ชาวอัสชูร หรืออาจจะแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “ชาวอัสซีเรีย”

ดิน แดนทางทิศ ตะวัน ออก ขอความนี้ปกติแลวจะกลาวถึงแผน ดินที่อยูระหวาง
แมน้ํ าไทกริสและแมน้ํ ายูเฟรติสขึ้นไปจนถึงอาวเปอรเชีย
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ออกของมัมเร ๑๐ อับ รา ฮัมไดซ้ อ
ื ทอง ทุงนี้
จากชาวฮิต ไทต ทัง้ อับ รา ฮัมและซา ราหถูก
ฝั งอยูดวยกันที่ นัน
่ ๑๑ หลัง จากอับ ราฮัมตาย
พระเจาไดอวยพรอิส อัคลูกชายของอับ รา ฮัม
และอิสอัคไดตัง้ รกรากอยูที่เบเออลาไฮรอย
ครอบครัวของอิชมาเอล
(๑ พศด. ๑:๒๘-๓๑)
๑๒ ตอ

ไป นี้คือลูก หลานของอิ ชมา เอล
ลูกชายอับ รา ฮัมกับฮา การ ทาส หญิงชาว
อียิปตของซา ราห ๑๓ ตอ ไป นี้คือราย ชื่อของ
ลูกชายอิ ชมา เอลเรียงตามการ เกิด คือ เน
บา โยธลูกชายคนโต ตอ มาคือ เคด าร อัด บี
เอล มิบสัม ๑๔ มิ ชมา ดู มาห มัส สา ๑๕ ฮาดัด
เทมา เยทูร นาฟิ ชและเคเดมาห ๑๖ ทัง้ หมด
นี้คือลูกชายของอิ ชมาเอล และชื่อของทัง้ สิบ
สองคนไดกลาย เป็ นชื่อของหมูบานและคาย
ที่พวกเขาแยกยายไปตัง้ หลักแหลง พวกเขา
กลาย เป็ นผูนําของเผาแตละเผา ทัง้ หมด
สิบ สองเผา ๑๗ อิ ชมา เอลมีชีวิตอยูหนึ่ง รอย
สามสิบเจ็ดปี เขาหมดลมหายใจเฮือกสุดทาย
และตายไปอยูรวมกับบรรพบุรุษของเขา
๑๘ ลูก หลานของอิ ชมา เอลไดตัง
้ ถิ่นฐานใน
ทะเล ทราย จากเมืองฮา วิ ลาหจนถึงเมืองชูร
(เมืองชูรตัง้ อยูทางตะวัน ออกของประเทศ
อียิปต บนเสน ทางที่จะมุงไปอัส ซีเรีย) และ
ลูก หลานของอิ ชมา เอลมัก จะโจมตีพวก
ญาติๆของเขา *
ครอบครัวของอิสอัค
๑๙ ตอ

ไป นี้คือลูก หลานของอิส อัคลูกชาย
ของอับ รา ฮัม อับ รา ฮัมเป็ นพอของอิส อัค
๒๐ ตอนที่อิสอัครับเอาเรเบคาหมาเป็ นเมียนั น
้
เขามีอายุสี่ สิบปี เรเบ คาหเป็ นลูกสาวของ
เบธู เอลคนอา รัม ชาวปั ด ดาน อา รัม †นาง
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เป็ นน อง สาวของลา บันคนอา รัม ๒๑ อิส อัค
อธิษฐานตอพระ ยาหเวหใหกับเมียของ เขา
เพราะนางเป็ นหมัน แลวพระ ยาหเวหก็ให
ตามคําอธิษฐานของเขา เรเบ คาหเมียของ
เขาไดตงั ้ ทองขึ้น
เรเบคาหไปหาคําตอบจากพระเจา
๒๒ เด็กดิน
้ เบียดกันอยูในทองของนาง

นาง
จึงพูดวา “ถาฉันจะตองเป็ นอยาง นี้ ฉันจะ
อยูไปทําไมกัน” นางจึงไปหาคําตอบจากพระ
ยาหเวห ๒๓ พระยาหเวหตอบนางวา
“จะมีสองชาติแยกออกมาจากทองของเจา
คนหนึ่งจะเขมแข็งกวาอีกคนหนึ่ง
และคนพี่จะรับใชคนน อง”
๒๔ และเมื่อถึงวันคลอด
ก็มีเด็ก แฝดใน
ทองของนางจริงๆ ๒๕ คน แรกผิวสี แดงเต็ม
ไปดวยขน เขาจึงมีช่ อ
ื วาเอซาว ‡๒๖ หลังจาก
นัน
้ น องของเขาไดคลอดออกมา และมือของ
เขาจับอยูที่สน เทาของเอ ซาว เขาจึงมีช่ อ
ื วา
ยาโคบ ¶ตอนที่สองคนนี้เกิด นัน
้ อิส อัคมีอายุ
หกสิบปี
๒๗ เด็กทัง
้ สองเติบโตขึ้น เอ ซาวก็เป็ นนัก
ลา สัตวที่เกง กลาและชอบใชชีวิตตามทองทุง
แตยา โคบเป็ นผูชายเงียบๆและชอบอยูกับ
เต็นท ๒๘ อิส อัครักเอ ซาว เพราะเขาชอบกิน
เนื้อ สัตวที่เอ ซาวลามาได แตเรเบ คาหรักยา
โคบ
๒๙ ครัง
้ หนึ่ง เมื่อยา โคบตมซุปอยู เอ ซาว
กลับจากทอง ทุงและออนเพลียเพราะความ
หิว ๓๐ เอ ซาวพูดกับยา โคบวา “ขอพี่กินไอ
แดงๆนัน
่ หนอย ไอแดงๆที่อยูที่ นัน
่ นะ พี่หิว
จะตายอยูแลว” เพราะอยางนี้ เอซาวถึงมีอีก
ชื่อหนึ่งวาเอโดม §
๓๑ แตยา โคบพูดวา “ขายสิทธิพี่ ชายคนโต
ใหนองกอน” **

*๒๕:๑๘ มักจะโจมตีพวกญาติๆของเขา หรือแปลไดอีกอยางหนึ่ งวา “พวกเขาไดตง
ั ้ รกราก
อยูติดกับญาติๆของพวกเขา”
†๒๕:๒๐

ปั ดดาน อารัม ตัง้ อยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมโสโปเตเมีย

‡๒๕:๒๕

เอซาว ชื่อนี้เหมือนคําในภาษาฮีบรูแปลวา “ขนดก”

¶๒๕:๒๖

ยาโคบ ชื่อนี้เหมือนคําในภาษาฮีบรูแปลวา “สน เทา” แตยังหมายถึง “ผู ที่ติดตาม
มา” หรือ “หลอกลวง” ดวย
§๒๕:๓๐ เอโดม หมายถึง “แดง”
**๒๕:๓๑

ขายสิทธิพ่ี ชายคนโตใหนองกอน โดยปกติแลวลูกชายคนแรกจะกลายเป็ นผูนํา
ครอบครัวและไดรับมรดกมากเป็ นสองเทาหลังจากพอตาย

ปฐมกาล ๒๕:๓๒

๓๒ เอซาวตอบวา “พี่จะตายอยู แลว สิทธิพี่
คนโตจะมีประโยชนอะไรอีกเลา”
๓๓ แตยา โคบพูดวา “พี่ตองสาบานกับน อง
กอน” เอซาวจึงสาบานกับเขา และขายสิทธิ
พี่ ชายคนโตใหกับยาโคบไป ๓๔ ยาโคบจึงเอา
ขนมปั งกับซุปถัว
่ แดงมาใหเอซาวกิน เขากิน
และดื่ม แลวก็ลุกจากไป ดวยวิธี นี้ เอ ซาว
แสดงใหเห็นวาเขาแทบจะไมสนใจสิทธิพี่
ชายคนโตของเขาเลย

อิสอัคโกหกอาบีเมเลค
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ของเจา แลวทําไมเจาถึงบอกวา ‘นางเป็ น
น องสาว’”
อิส อัคบอกวา
“เพราะขาพเจาคิดวา
ขาพเจาอาจจะตายเพราะนาง”
๑๐ แลวอาบี เม เลคก็พูดวา “เจารูไหมวา
กําลังทําอะไรลงไป ถามีคนของ เราไปนอน
กับเมียเจาขึ้นมา แลวเจาก็จะเป็ นเหตุทําให
พวกเราทําผิดบาปอันยิ่งใหญ”
๑๑ แลวอาบี เม เลคจึงออกคํา สัง
่ กับทุก คน
วา “ใครก็ตามที่ทํารายชายคนนี้หรือเมียของ
เขา จะถูกลงโทษถึงตาย”

๑ ในขณะ

๒๖ อดอยากกันไปทัว่ แผน ดิน

นัน
้ เกิดภาวะฝน แลง
เหมือน
กับที่เกิด ขึ้นในสมัยของอับ รา ฮัม อิส อัคจึง
ไดเดิน ทางไปเมืองเก ราร ไปหากษัตริยอาบี
เม เลคของชาวฟี ลิ ส เตีย ๒ พระ ยาหเวหได
ปรากฏตัวตออิส อัคและพูดวา “อยาไดลงไป
ที่อียิปต ใหอาศัยอยูในแผน ดินที่เราจะบอก
ใหเจาไปอยู ๓ ใหอยูในแผน ดิน นัน
้ ในฐานะ
คนตางชาติ
และเราจะอยูกับเจาและจะ
อวยพรเจา เพราะเราจะยกแผน ดินทัง้ หมด
นี้ใหกับเจาและลูก หลานของเจา และเราจะ
ทําตามสัญญาที่เราไดใหไวกับอับ รา ฮัมพอ
ของเจา ๔ เราจะทําใหเจามีลูก หลานมากมาย
เหมือนดวงดาวบนทองฟ า และจะใหแผนดิน
ทัง้ หมดนี้กับลูก หลานของเจา และชนชาติ
ทัง้ หมดบนโลก นี้จะได รับพรผาน ทางลูก
หลาน *ของเจา ๕ เพราะอับ รา ฮัมเชื่อ ฟั งเรา
และทํา ตามที่เราสัง่ เขาเชื่อ ฟั งคํา สัง่ กฎ
ระเบียบและคําสอนตางๆของเรา”
๖ อิส
อัคจึงไดอาศัยอยูในเมืองเก ราร
๗ พวกผูชายในเมืองนั น
้ ถามเขาเกี่ยวกับเมีย
ของ เขา เขาบอกวา “นางเป็ นน อง สาวของ
ผม” เพราะอิส อัคกลัวที่จะบอกวา “นาง
เป็ นเมียของผม” อิส อัคคิดวา “ไม อยาง นัน
้
ผูชายในเมือง นี้จะฆาผม เพื่อชิงเรเบ คาห
เพราะนางเป็ นผูหญิงที่สวยมาก”
๘ หลัง จากใช ชีวิตอยูในเมือง นั น
้ เป็ นเวลา
นาน กษัตริยอาบี เมเลคแหงฟี ลิ ส เตียมองลง
มาจากหน าตาง และเห็นอิส อัคกําลังเลาโลม
เรเบคาหเมียของเขา ๙ อาบีเมเลคจึงเรียกอิส
อัคมาและพูดวา “ที่แทหญิงคนนัน
้ ก็เป็ นเมีย

*๒๖:๔

อิส อัครํ่ารวยขึน
้
๑๒ อิส

อัคไดหวานเมล็ด พืชในแผน ดินนัน
้
และในปี นัน
้ เองเขาก็ไดเก็บ เกี่ยวผลผลิตถึง
หนึ่ง รอยเทา และพระยาหเวหไดอวยพรเขา
๑๓ แลวอิสอัคก็กลายเป็ นคนรํ่ารวย แลวเขาก็
รวยขึ้น รวยขึ้น จนรํ่ารวยมหาศาล ๑๔ เขามี
ทัง้ ฝูง วัว ฝูง แกะและขา ทาสบริวารมากมาย
จนทําใหชาวฟี ลิสเตียอิจฉา ๑๕ (พวกชาวฟี ลิส
เตียไดเอาของสกปรกไปถมในบอนํ้ าตางๆ
จนเต็ม ใชไม ไดอีก พวก ทาสของอับ รา ฮัม
พอของอิส อัคไดขุดบอนํ้ าพวก นี้ไวในสมัย
ของพอ เขา) ๑๖ กษัตริยอาบี เม เลคพูดกับอิส
อัควา “ไปจากพวก เราเสีย เถิด เพราะเจา
กลายเป็ นผูที่เขมแข็งกวาพวกเรามาก”
๑๗ อิส อัคจึงไปจากที่ นั น
่
แลวมาตัง้ คาย
อยูที่หุบเขาเก ราร และเขาไดตัง้ รกรากอยู
ที่ นัน
่ ๑๘ อิส อัคไดกลับไปขุดพวกบอนํ้ าเกาๆ
ที่เคยขุดไวแลวในสมัยของอับ รา ฮัมพอของ
เขา แตถูกชาวฟี ลิ ส เตียกลบ ทิง้ หลัง จากที่
อับ รา ฮัมเสีย ชีวิต อิส อัคไดใชช่ อ
ื เดิมๆของ
บอนํ้ าเหลา นัน
้ ซึ่งเป็ นชื่อที่พอของ เขาไดตัง้
ไว ๑๙ พวก ทาสของอิส อัคไดขุดบอนํ้ าแหง
หนึ่งขึ้นในที่หุบเขา พวก เขาไดพบบอนํ้ า พุที่
มีน้ํ า บริสุทธิ ์ ๒๐ แตคนเลีย
้ ง แกะของเก ราร
ไดทะเลาะกันกับคนเลีย
้ ง แกะของอิส อัคและ
อางวา “นํ้ านี่เป็ นของพวก เรา” อิส อัคจึงตัง้
ชื่อบอนํ้ านัน
้ วา “เอ เสก” †เพราะพวก นัน
้ ได
โตเถียงกับเขา
๒๑ แลวคน รับ ใชของอิส อัคก็ไปขุดอีกบอ
หนึ่ง แตชาวเกรารก็ยังคงมาโตเถียงและอาง

ลูกหลาน ตามตัวอักษร คือ “พันธุ” ดูใน กาลาเทีย ๓:๑๖
เอเสก หมายถึง “การโตเถียง” หรือ “การตอสู”

†๒๖:๒๐

ปฐมกาล ๒๖:๒๒

เป็ นเจาของอีก อิส อัคจึงตัง้ ชื่อบอนี้วา “สิ
ตนาห” *
๒๒ อิส อัคจึงยายไปจากที่ นัน
่ และไปขุดอีก
บอหนึ่ง และคนพวกนัน
้ ไมไดตามมาโตเถียง
แยงมันอีก อิส อัคจึงตัง้ ชื่อบอนํ้ าแหง นี้วา
“เรโหโบท” †และพูดวา “ตอนนี้พระยาหเวห
ไดใหที่ วางกับพวก เราแลว และเราจะเจริญ
เติบโตขึ้นในแผนดินนี้”
๒๓ อิส อัคออก จากสถาน ที่ นั น
้ ขึ้นไปถึงเบ
เอ อรเช บา ๒๔ พระ ยาหเวหไดปรากฏตัวให
เขาเห็นในคืน นัน
้ และพูดวา “เราคือพระเจา
ของอับ ราฮัมพอของเจา ไม ตองกลัว เพราะ
เราอยูกับเจา เราจะอวยพรเจา และเราจะ
เพิ่มจํานวนลูก หลานของเจา เพราะเห็นแก
อับ รา ฮัมผูรับ ใชของเรา” ๒๕ อิส อัคจึงได
สรางแทน บูชาขึ้นที่ นัน
่ และเขาไดนมัสการ
พระยาหเวห เขาไดตัง้ เต็นทข้ น
ึ ในบริเวณนัน
้
และใหพวกทาสของเขาขุดบอนํ้ าขึ้นบอหนึ่ง
๒๖ กษัตริยอาบี เม เลคเดิน ทางมาหาอิส อัค
จากเมืองเก ราร เขามาพรอมกับอา หุสซัทที่
ปรึกษา และฟี โคลผู บัญชาการกองทัพของ
เขา
๒๗ อิส อัคพูดกับพวก เขาวา “พวก ทาน
มาหาขาพเจาอีกทําไม
ในเมื่อทานเกลียด
ขาพเจาและไดขับ ไลขาพเจาออกมาจากพวก
ทาน”
๒๘ แลวพวก เขาตอบวา “ตอน นี้ เรารูแลว
วาพระ ยาหเวหอยูกับเจา ดัง นัน
้ พวก เราจึง
คิดจะมาขอรวมสาบานระหวางเจากับเรา
และใหเราทําขอ ตกลงกับเจา ๒๙ วาเจาจะไม
ทําอันตรายพวก เรา เหมือน กับที่พวก เราไม
เคยทํารายเจา พวกเราดีตอเจาเสมอมา และ
ไดสงเจาจากไปอยางสันติ และตอน นี้เจาก็
ไดรับพระพรจากพระยาหเวห”
๓๐ ดัง นั น
้ อิส อัคจึงจัดงาน เลีย
้ งใหกับพวก
เขา พวก เขากินและดื่มรวม กัน ๓๑ ในตอน
เชาพวก เขาลุก ขึ้นแตเชา ตรู และไดสาบาน

*๒๖:๒๑
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‡กัน

หลัง จาก นัน
้ อิส อัคก็ไดสงพวก เขากลับ
ไป และพวกเขาก็กลับไปอยางสันติ
๓๒ และในวัน นั น
้ เอง ทาสของอิส อัคไดมา
บอกอิส อัคเกี่ยว กับบอนํ้ าที่พวก เขากําลังขุด
อยูวา “พวกเราพบนํ้ าแลว” ๓๓ อิสอัคจึงเรียก
บอนํ้ าแหง นัน
้ วา “ชิ บาห” ¶เพราะอยาง นี้
เมือง นัน
้ จึงมีช่ อ
ื วาเมืองเบ เอ อรเช บา §มา
จนถึงทุกวันนี้
พวกเมียของเอซาว
๓๔ เมื่อเอซาวอายุไดสี่ สิบปี

เขาไดแตงงาน
กับผู หญิงสองคน คือยู ดิธลูกสาวของเบเออรี
ชาวฮิต ไทต กับบา เส มัทลูกสาวของเอ โลน
ชาวฮิต ไทตเหมือน กัน ๓๕ เมียทัง้ สอง คน นี้
ทําใหอิส อัคและเรเบ คาหขมขื่นเป็ นอยาง
มาก
ปั ญหาเรื่องมรดก
๑ เมื่ออิส

๒๗ มัวมองไม เห็น เขาเรียกเอ ซาวลูก

อัคแกลง สายตาเริ่มพลา

คนโตมาและพูดวา “ลูกพอ”
เอซาวตอบวา “ผมอยูนี่ครับ”
๒ อิส อัคพูดตอ ไปวา “ตอน นี้ พอก็แกแลว
ไมรูจะตายเมื่อไร ๓ ตอนนี้ใหลูกไปหยิบอาวุธ
ของลูก เอาลูก ธนูและคัน ธนู แลวออกไป
ลา สัตวในทอง ทุงมาใหพอกิน ๔ เอาไปปรุง
ใหอรอยๆแบบที่พอชอบ แลวเอามาใหพอกิน
เพื่อพอจะไดอวยพรใหเจา กอนพอจะตาย”
๕ ตอนที่อิส อัคพูดอยูกับลูกชายนี้ เรเบ คาห
แอบฟั งอยู
ยาโคบหลอกอิสอัค
เมื่อเอ ซาวออกไปลา สัตวในทุง เพื่อเอา
๖ เรเบ คาหพูดกับยา โคบ
กลับมาใหพอ
ลูกชายนางวา “ฟั ง นะ แมไดยินพอเจาพูด
กับเอซาวพี่ ชายเจาวา ๗ ‘ออกไปลา สัตวมาให
พอ และเอาไปปรุงใหอรอยๆมาใหพอกินดวย
แลวพอจะอวยพรเจาตอ หน าพระ ยาหเวห

สิตนาห หมายถึง “ความเกลียดชัง” หรือ “ศัตรู”

†๒๖:๒๒

เรโหโบท หมายถึง “สถานที่เปิ ดกวาง” หรือ “ที่กวาง”
สาบาน การทําสัญญาพิเศษตอพระยาหเวห
¶๒๖:๓๓ ชิบาห ในภาษาฮีบรูหมายถึง “เจ็ด” หรือ “สาบาน”
‡๒๖:๓๑

§๒๖:๓๓

สาบาน”

เบ เอ อรเช บา เป็ นชื่อเมืองหนึ่งในยู ดาห ชื่อนี้มีความ หมายวา “บอนํ้ าแหงคํา

ปฐมกาล ๒๗:๘

กอนที่พอจะตาย’ ๘ ตอนนี้ ลูกแม ฟั งแมใหดี
และทํา ตามที่แมสัง่ ๙ ไปที่ฝูง สัตวและเลือก
ลูก แพะที่ดีที่สุดมาสองตัว แมจะเอามาปรุง
เป็ นอาหารที่อรอยๆแบบที่พอของเจาชอบ
๑๐ เจาจะไดเอาไปใหพอเจากิน เพื่อเขาจะได
อวยพรเจากอนที่เขาจะตาย”
๑๑ ยา โคบพูดกับเรเบ คาหแมของเขาวา
“แตพี่ ชายของลูกเป็ นคนขนดก สวนลูกเป็ น
คนผิว เรียบ ๑๒ บางทีพออาจจะจับตัวลูก พอ
ก็จะจับไดวาลูกพยายามจะหลอก ลวงทาน
และพอก็จะสาปแชงลูกแทนที่จะอวยพร”
๑๓ แลวแมของเขาบอกยา โคบวา “ลูก เอย
ขอใหคํา สาป แชงทัง้ หมดตกอยูกับแม ใหทํา
ตามที่แมบอกก็แลวกัน ไปเอาพวกแพะมาให
แมไดแลว”
๑๔ ยา
โคบจึงไปเอาแพะสองตัวมาใหแม
ของเขา และแมของเขาไดปรุงอาหารอรอยๆ
๑๕ แลวเรเบ คาหก็เอา
แบบที่พอเขาชอบ
เสื้อผาชุดที่ดีที่สุดของเอ ซาวลูกชายคนโตมา
ใสใหยา โคบลูก คน เล็ก นางมีเสื้อผาของเอ
ซาวอยูในบานแลว ๑๖ นางไดเอาหนัง แพะ
มาหุมที่แขนและที่ลําคอที่ราบ เรียบของยา
โคบ ๑๗ และนางเอาอาหารที่อรอยๆพรอมกับ
ขนมปั งที่นางเตรียมไวแลว ใหกับยาโคบ
๑๘ ยา โคบไปหาพอของเขาและพูดวา “พอ
ครับ” และอิสอัคตอบวา “พออยูนี่ เจาเป็ นลูก
คนไหนของพอหรือ”
๑๙ ยา โคบบอกพอวา “ผมคือเอ ซาว ลูก
คนโตของพอไงครับ ผมไดทําตามที่บอกแลว
ลุก ขึ้นนัง่ กินเนื้อที่ผมลามาสิครับ แลวพอจะ
ไดอวยพรผม”
๒๐ แลวอิส อัคพูดกับลูกวา “ลูก พอ ทําไม
เจาถึงลามันมาไดเร็วอยางนี้”
ยา โคบตอบวา
“เพราะพระ ยาหเวห
พระเจาของพอ ชวยลูกใหหามันเจอ”
๒๑ อิสอัคจึงพูดกับยาโคบวา “ลูกพอ เขามา
ใกลๆใหพอจับตัวลูกหนอย พอจะไดรูวาเจา
คือเอซาวลูกชายของพอจริงๆ”
๒๒ ยา โคบจึงเขาไปใกลๆอิส อัคพอของ เขา
อิสอัคจับตัวยาโคบและพูดวา “เสียงก็เหมือน
ยา โคบ แตแขนเป็ นแขนของเอ ซาว” ๒๓ อิส
อัคจํายา โคบไม ได เพราะแขนของ เขามีขน
เต็มไปหมด เหมือนแขนของเอซาวพีช
่ ายเขา
อิสอัคจึงอวยพรยาโคบ
๒๔ อิสอัคพูดวา “เจาคือเอซาวจริงๆหรือ”
ยาโคบตอบวา “ครับพอ”
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คําอวยพรสําหรับยาโคบ
๒๕ อิสอัคจึงบอกวา

“ลูกพอ เอาเนื้อที่เจาลา
มาสิ พอจะไดกินมัน และจะไดอวยพรใหกับ
เจา” ยา โคบจึงเอาเนื้อนัน
้ มาใหกับพอ และ
เขาก็กิน แลวยา โคบเอาเหลา องุนมาใหพอ
และเขาก็ด่ ม
ื มัน
๒๖ แลวอิส อัคพอของเขาพูดกับยา โคบวา
“ลูก พอ เขามาใกลๆและจูบพอสิ” ๒๗ ยาโคบ
จึงเขามาใกลๆและจูบอิส อัค อิส อัคไดกลิ่น
เสื้อผาของเอ ซาว และเขาอวยพรใหกับยา
โคบ อิสอัคอวยพรวา
“นี่แหละ กลิ่นของลูกชายขา
เหมือนกลิ่นของทอง ทุงที่พระ ยาหเวหได
อวยพรไว
๒๘ ขอพระเจาประทานใหกับเจา
นํ้ าคางจากทองฟ า
ทองทุงที่อุดมสมบูรณ
มีเมล็ดขาวกับเหลาองุนอยางเหลือเฟื อ
๒๙ ขอใหคนทัง
้ หลายมารับใชเจา
และขอ ใหชนชาติตางๆกม กราบลงตอ หน า
เจา
ขอ ใหเจาเป็ นเจา นายเหนือพวกพี่ น องของ
เจา
ขอใหลูกคนอื่นๆของแมเจากมกราบเจา
ขอใหคนที่สาปแชงเจาถูกสาปแชง
และขอใหคนที่อวยพรเจาไดรับพร”
พรสําหรับเอซาว
๓๐ เมื่ออิส อัคอวยพรยา โคบเสร็จแลว

และ
ทันทีที่ยา โคบออกไป เอ ซาวพี่ ชายของยา
๓๑ เขาทํา
โคบก็กลับมาจากการลา สัตว
อาหารอรอยๆมาดวย
และเอามาใหกับพอ
ของเขา เอ ซาวบอกกับพอวา “พอ ครับ ลุก
ขึ้นมากินเนื้อที่ผมลามาเถิดครับ
พอจะได
อวยพรผม”
๓๒ แลวอิส อัคพอของเขาถามเขาวา “เจา
เป็ นใคร”
เอ ซาวตอบวา “ผม ลูกของพอ ลูกชาย
คนโตของพอ เอซาวไงครับ”
๓๓ อิสอัคตัวสัน
่ สุดขีดและพูดวา “อาว แลว
คน เมื่อ กีเ้ ป็ นใครกัน ที่ลา เนื้อมาใหพอ แลว
พอก็กินจน หมด แลวก็อวยพรใหกับเขาไป
แลว กอนที่เจาจะเขามา และพรนัน
้ ก็จะตก
เป็ นของเขาตลอดไป”
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๓๔ เมื่อเอซาวไดยินพอพูดอยางนั น
้ เขารอง
ออกมาดังมากและขมขื่น และพูดกับพอของ
เขาวา “อวยพรผมดวยสิครับพอ”
๓๕ อิส อัคพูดวา “น อง ชายเจาเขามาหลอก
ลวงพอและเอาพรของเจาไปแลว”
๓๖ เอซาวจึงพูดวา “มินา ละ คนถึงไดเรียก
เขาวายา โคบ *นี่เป็ นครัง้ ที่สองแลวที่เขาโกง
ผม เขาเอาสิทธิพี่ ชายคนโตของผมไป แลว
ดูสิ ตอน นี้เขายังเอาพรของผมไปอีก” แลว
เอ ซาวก็พูดวา “พอไมเก็บคํา อวยพรใหกับ
ผมเลยหรือ”
๓๗ อิส อัคตอบเอ ซาววา “พอไดทําใหเขา
เป็ นเจา นายเหนือลูก และยกพี่ น องของเขา
ทุก คนใหเป็ นทาสของเขา
และพอไดให
เมล็ด พืชและเหลา องุนกับเขา แลวยังจะมี
อะไรเหลือใหกับเจาอีกละ ลูกพอ”
๓๘ เอซาวจึงพูดกับพอของเขาวา “พอครับ
พอมีพรแคอันเดียวเทานัน
้ หรือ อวยพรใหกับ
ผมดวยสิครับพอ” แลวเอ ซาวก็เริ่มรองไห
เสียงดัง
๓๙ แลวอิสอัคพอของเขาจึงบอกกับเขาวา
“ดู เอา เถอะ เจาจะอยูหาง ไกลจากดิน แดนที่
อุดมสมบูรณ
และไมมีน้ํ าคางตกจากฟ า
๔๐ เจาจะยืนหยัดอยูไดดวยดาบของเจา
เจาจะตองรับใชนองของเจา
แตเมื่อใดที่เจาดิน
้ รนตอสูเพื่อใหเป็ นอิสระ †
เจาจะหลุดพนจากการควบคุมของเขาได”
๔๑ ตัง
้ แตนัน
้ เอซาวจึงเกลียดยาโคบ เพราะ
พรที่พอใหกับเขา เอซาวคิดในใจวา “ใกลถึง
เวลาไว ทุกขใหกับพอแลว หลัง จากนัน
้ เราจะ
ฆายาโคบน องชายของเราเสีย”
๔๒ เรเบคาหลวงรูถึงแผนของเอซาวลูก คน
โตของนาง นางจึงเรียกยาโคบลูก คนเล็กมา
หาและพูดวา “เอซาวพี่ชายเจากําลังวางแผน
ที่จะฆาเจาเพื่อแก แคน ๔๓ ตอนนี้ ลูก แม ให

*๒๗:๓๖
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ทํา ตามที่แมบอก รีบหนีไปเดี๋ยวนี้ ไปอยูกับ
ลาบันพี่ ชายของแม ในเมืองฮาราน ๔๔ ใหไป
อยูกับเขาสัก พัก หนึ่งกอน จนกวาพี่ ชายของ
เจาจะหายโกรธ ๔๕ จนกวาเขาจะหายโกรธ
และลืมเรื่องที่เจาไดทํากับเขาไว แลวแมจะ
สงคนไปรับเจากลับมา
เพราะแมไมอยาก
เสียลูกทัง้ สองคนในวันเดียวกัน ‡”
๔๖ แลวเรเบคาหพูดกับอิส อัควา “ฉันเบื่อผู
หญิงฮิต ไทตพวกนี้เต็ม ทนแลว ถายาโคบไป
แตงงานกับผู หญิงฮิต ไทตสัก คนในแผน ดินนี้
ฉันคงตองตายแนๆ ¶”
ยาโคบหาเมีย
๑ แลวอิส

๒๘ อวยพรใหกับเขาและสัง่ เขาวา

อัคเรียกยา โคบมา และ

“หามเอาลูกสาวของชาวคา นา อันมาเป็ นเมีย
๒ ใหไปที่แควน ปั ด ดาน อา รัม ทันที ใหไป
บานเบธู เอลพอของแมเจา และใหหาเมียที่
นัน
่ ใหเอาลูกสาวคน หนึ่งของลา บัน พี่ ชาย
ของแมเจามาเป็ นเมีย ๓ ขอ ใหพระเจาผูเต็ม
ไปดวยฤทธิ ์ เดชทัง้ สิน
้ §อวยพรเจา ใหเจามี
ลูก หลานมากมายเพื่อ วาเจาจะไดกลาย เป็ น
พอของหลายชนชาติ ๔ และขอ ใหพระองค
อวยพรเจาเหมือนกับที่อวยพรใหอับ รา ฮัม
อวยพรเจาและลูก หลานของ เจาดวย เพื่อวา
เจาจะไดเป็ นเจาของแผน ดินที่เจาอาศัยอยู
เดี๋ยว นี้ในฐานะคนตางชาติ ซึ่งพระเจาไดยก
ใหกับอับราฮัม”
๕ แลวอิสอัคสงยาโคบไป และยาโคบก็ไปที่
ปั ดดาน อารัม ไปหาลาบันลูกชายของเบธูเอล
ชาวอารัม ลาบันเป็ นพี่ ชายของเรเบคาห แม
ของยาโคบและเอซาว
๖ ตอน นี้ เอ ซาวเห็นวาอิส อัคอวยพรใหยา
โคบ และไดสงเขาไปปั ด ดาน อารัม เพื่อเอา
เมียจากที่ นัน
่ เอซาวก็รูวา เมื่อพออวยพรให
น อง พอสัง่ น องวา “อยาแตงงานกับผู หญิง

ยาโคบ ออกเสียงคลายกับกริยาในภาษาฮีบรูวา “หลอกลวง”

†๒๗:๔๐

แตเมื่อใด … เป็ นอิสระ หรือ “เมื่อเจาไมยอมหยุดอยูเฉยๆ” ความหมายในภาษา
ฮีบรูยังไมชัดเจน
‡๒๗:๔๕ เสียลูกทัง
้ สอง คนในวัน เดียวกัน ถาเอ ซาวฆายา โคบ เขาจะตองถูกไล ลา เพื่อ
ประหารชีวิตในฐานะที่เขาเป็ นฆาตกร
¶๒๗:๔๖

ฉั นคงตองตายแน ๆ หรือ “ชีวิตของฉันก็คงยํ่าแยแนๆ” หรือ “ก็ไมรูจะมีชีวิตอยู
ไปทําไมแลว”
§๒๘:๓

พระเจา … ฤทธิ์เดชทัง้ สิ ้น ในภาษาฮีบรูคือ “เอล ชัดดัย”
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ชาวคา นา อัน” ๗ เอ ซาวก็รูวา ยา โคบเชื่อ ฟั ง
พอและแมของเขา และไปแควนปั ด ดาน อา
รัม ๘ เอซาวเห็นวา อิสอัคพอของเขาไมพอใจ
ผู หญิงคานาอันเหลานัน
้ ๙ เขาจึงไปหาอิ ชมา
เอลและเอามาหะลัทลูกสาวของอิ ชมาเอลมา
เป็ นเมีย อิ ชมาเอลเป็ นลูกของอับ ราฮัม และ
มาหะลัทเป็ นน องสาวของเนบาโยธ เอซาวมี
เมียอยูกอนหน านัน
้ หลายคนแลว
บานของพระเจา (เบธเอล)
๑๐ ยาโคบจากเมืองเบเออรเชบาเขามุงตรง

ไปยังเมืองฮา ราน ๑๑ เขาไดมาถึงที่แหง หนึ่ง
และพักคาง คืนที่นัน
่
เพราะตะวันตกดิน
แลว เขาเอาหินจากที่ นัน
่ มากอนหนึ่ง แลว
๑๒ เขาไดฝันวา
เอามาหนุน หัวนอนที่ นัน
่
มีบันไดอัน หนึ่งตัง้ อยูที่พ้ น
ื
ปลายของมัน
ยื่นถึงสวรรค และมีทูต สวรรคของพระเจา
กําลังขึ้นๆลงๆอยูบนบันไดนัน
้ ๑๓ และมีพระ
*และพูดวา
ยาหเวหกําลังยืนอยูขางๆเขา
“เราคือยาหเวห พระเจาของอับ รา ฮัมและ
พระเจาของอิส อัคบรรพบุรุษของเจา เราจะ
ยกแผนดินที่เจากําลังนอนอยูนี้ใหกับเจาและ
ลูก หลานของเจา ๑๔ และลูก หลานของเจาก็
จะมีมากมายเหมือนฝ ุนบนโลก นี้ และพวก
เขาจะขยายไปทางทิศ ตะวัน ตก ทิศ ตะวัน
ออก ทิศ เหนือและทิศ ใต แลวทุกครอบครัว
ในโลก นี้จะได รับพรผาน ทางเจาและลูก
หลานของเจา
๑๕ และดูเถิด
เราจะอยูกับเจา
เราจะ
ปกป องเจาในทุก ที่ที่เจาไป เราจะนํ าเจากลับ
มายังแผน ดินนี้ เพราะเราจะไมทอด ทิง้ เจา
แตเราจะทําสิ่งที่เราไดสัญญาไวกับเจา”
๑๖ แลวยา โคบก็ต่ น
ื ขึ้นมา พูดวา “พระ
ยาหเวหสถิตอยูในที่แหง นี้แนๆแตเราไมรูมา
กอน”
๑๗ เขากลัวและพูดวา “สถาน ที่แหง นี้ นา
เกรงขามยิ่ง นัก จะตองเป็ นบานของพระเจา
และเป็ นประตูสวรรคแนๆ”
๑๘ ยา โคบจึงลุก ขึ้นแตเชา ตรู และเขาเอา
กอน หินที่เขาเอาหนุน หัว มาตัง้ ขึ้นเป็ นแทง
หิน และเทนํ้ ามันบนยอดของหิน นัน
้
เพื่อ
อุทิศใหกับพระเจา ๑๙ และเขาเรียกสถาน ที่
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แหง นี้วา “เบธเอล” †แตเมืองนัน
้ เดิมมีช่ อ
ื
วา “ลูส”
๒๐ แลวยา โคบสาบานวา “ถาพระเจาจะอยู
กับขาพเจา และปกป องขาพเจาในการ เดิน
ทางครัง้ นี้ และใหขาพเจามีอาหารกินกับมี
เสื้อผาใส ๒๑ และนํ าขาพเจากลับ ไปยังบาน
ของพอขาพเจาอยางปลอดภัยแลวละก็ พระ
ยาหเวหก็จะเป็ นพระเจาของขาพเจา ๒๒ และ
หินกอน นี้ที่ขาพเจาไดตัง้ ขึ้นเป็ นเสา หิน ก็
จะเป็ นบานของพระเจา ‡ขาพเจาก็จะถวาย
พระองคหนึ่งในสิบจากทุก อยางที่พระองคให
กับขาพเจา”
ยาโคบพบนางราเชล
๑ แลวยาโคบก็เดิน ทางตอ

๒๙ แผน ดินของคนทางฝั่งตะวัน ออก

จนมาถึง

๒ เขามองดูไปรอบๆและเห็นบอนํ้ าแหง

หนึ่ง
ในทอง ทุง มีแกะอยูสามฝูงที่กําลังนอนอยู
ขางบอนํ้ า นัน
้ เพราะฝูง แกะดื่มนํ้ าจากบอนํ้ า
นัน
้ มีหินกอนใหญปิดปากบอนํ้ าอยู ๓ เมื่อฝูง
แกะทัง้ หลายมาอยูรวม กันที่ นัน
่
คนเลีย
้ ง
แกะก็จะกลิง้ หินนัน
้ ออกจากปากบอนํ้ า และ
ตักนํ้ าใหฝูงแกะกินกัน แลวพวกเขาก็จะกลิง้
หินปิ ดปากบอนํ้ าเหมือนเดิม
๔ ยาโคบพูดกับพวกเขาวา “พวกพี่ มาจาก
ที่ไหนกัน”
พวก เขาตอบวา “พวก เรามาจากเมืองฮา
ราน”
๕ ยาโคบก็ตอบพวกเขาวา “แลวรูจักลาบัน
ลูกชายของนาโฮรไหมครับ”
พวกเขาตอบวา “รูจักสิ”
๖ ยา โคบจึงถามตอวา “เขาสบาย ดีไหม
ครับ”
พวกเขาตอบวา “เขาสบายดี นัน
่ ไง ราเชล
ลูกสาวของ เขากําลังมาพรอมกับฝูง แกะ”
๗ ยา โคบจึงพูดวา “นี่ ก็ยังกลาง วันอยูเลย
ยังไมถึงเวลาที่จะรวบรวมฝูง สัตวตอน เย็น
เลย ใหน้ํ ากับแกะและเอามันกลับไปกินหญา
เถอะ”
๘ พวกคนเลีย
้ ง แกะตอบวา “พวก เราทํา
อยางนัน
้ ไม ไดหรอก จนกวาแกะทุกฝูงจะมา

*๒๘:๑๓

อยูขางๆเขา หรือ “อยูเหนือบันได”

†๒๘:๑๙

เบธเอล เป็ นเมืองหนึ่งในอิสราเอล ชื่อนี้มีความหมายวา “บานของพระเจา”

‡๒๘:๒๒

บานของพระเจา คือสถานที่ที่คนพากันมานมัสการพระเจา

ปฐมกาล ๒๙:๙

รวมกันอยูทน
ี่ ี่ แลวพวกเราถึงจะกลิง้ หินออก
จากปากบอ แลวเอานํ้ าใหแกะดื่มได”
๙ ในขณะ ที่ยา โคบยังคุยอยูกับพวก เขา
นัน
้ รา เชลก็มาถึงพรอมกับแกะของพอ นาง
เพราะนางเป็ นคนเลีย
้ ง แกะ ๑๐ เมื่อยา โคบ
เห็นรา เชล ลูกสาวของลา บันพี่ ชายของแม
เขาและฝูง แกะของลา บัน ยา โคบจึงเขาไป
ใกลและกลิง้ หินจากปากบอ และเอานํ้ าใหฝูง
แกะของลา บันพี่ ชายของแมเขาดื่ม ๑๑ แลว
ยา โคบก็จูบรา เชลและเริ่มรองไหดวยเสียง
อัน ดัง ๑๒ แลวยาโคบก็บอกราเชลวา พอของ
นางเป็ นญาติกับเขา และเขาเองเป็ นลูกของ
นางเรเบคาห นางก็วิ่งไปบอกพอของนาง
๑๓ เมื่อลาบันไดยินเรื่องยาโคบลูกของน อง
สาวเขา เขาวิ่งออกไปหายาโคบ แลวกอดจูบ
ยา โคบ และพายา โคบไปที่บานของเขาแลว
ยา โคบก็เลาเรื่องทัง้ หมดที่เกิด ขึ้นใหลา บัน
ฟั ง
๑๔ ลา บันจึงพูดกับเขาวา “อัน ที่ จริงแลว
หลานก็เป็ นกระดูกและเนื้อของลุง” แลวยา
โคบก็อยูกับเขาทัง้ เดือน
ลาบันหลอกลวงยาโคบ
๑๕ แลวลา

บันก็พูดกับยา โคบวา “หลาน
ตองทํางานกับลุงฟรีๆเพราะเป็ นญาติหรือยัง
ไง บอกลุงมาสิวาจะเอาอะไรเป็ นคาจางดี”
๑๖ ลา บันมีลูกสาวสองคน คนโตชื่อเลอ าห
คนเล็กชื่อราเชล
๑๗ ดวงตาของนางเลอ าหนา รัก *แตรา เชล
นัน
้ มีรูป รางหน าตาที่สวยงามไปหมด ๑๘ ยา
โคบรักราเชล เขาจึงพูดวา “ผมจะทํางานให
กับลุงเจ็ดปี เพื่อแลกกับราเชลลูกสาวคนเล็ก
ของลุง”
๑๙ ลาบันตอบวา “ลุงจะยกนางใหกับหลาน
ก็ยังดี กวายกใหกับชายอื่น อยูกับลุงที่ นี่
แหละ”
๒๐ ดัง นั น
้ ยา โคบจึงทํางานเจ็ดปี เพื่อรา เชล
แตสําหรับยาโคบ เจ็ดปี นัน
้ ก็ดูเหมือนไมกี่วัน
เพราะความรักที่เขามีกับนาง
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๒๑ แลวยา โคบก็พูดกับลา บันวา
“ผม
ทํางานครบแลว
ขอยกเมียใหกับผมดวย
เพื่อผมจะไดหลับนอนกับนาง”
๒๒ ลา บันก็รวบรวมคนแถว นั น
้ มาทัง้ หมด
และจัดงาน เลีย
้ งใหพวก เขา ๒๓ แตในคืน นัน
้
เขาไดเอาเลอ าหลูกสาวของเขาไปใหกับยา
โคบ ยา โคบก็ไดหลับ นอนกับเลอ าห ๒๔ (ลา
บันก็ยกสาว ใชของ ตนชื่อศิลป าหใหเป็ นสาว
ใชของเลอ าห) ๒๕ ในตอน เชา ยา โคบเห็นวา
เป็ นเลอาห ดังนัน
้ เขาจึงถามลาบันวา “ทําไม
ลุงถึงทํากับผมอยาง นี้ ที่ผมทํางานเจ็ด ปี ก็
เพื่อราเชลไมใชหรือ ลุงหลอกลวงผมทําไม”
๒๖ ลาบันตอบวา “คนที่นี่เขาไมทํากันอยาง
นัน
้ หรอก ที่จะใหนองสาวแตงงานกอนพี่ สาว
๒๗ ขอ ใหครบเจ็ดวันของงาน แตงงาน †กับ
คน พี่กอนนะ แลวลุงจะยกคน น องใหกับ
หลาน แลวหลานจะทํางานตอบแทนใหกับ
ลุงอีกเจ็ดปี ”
๒๘ ยา โคบก็ทํา ตาม และรอใหครบเจ็ดวัน
สําหรับเลอ าห แลวลา บันก็ยกรา เชลลูกสาว
ของเขาใหเป็ นเมียยาโคบ ๒๙ (ลาบันไดยกบิล
ฮาหสาว ใชของ เขาใหเป็ นสาว ใชของรา เชล)
๓๐ แลวยา โคบก็รวมหลับ นอนกับรา เชลดวย
ยาโคบรักราเชลมากกวาเลอาห แลวยาโคบก็
ทํางานใหกับลาบันอีกเจ็ดปี

ครอบครัวของยาโคบเติบโตขึน
้
๓๑ พระ ยาหเวหเห็นวา

ยา โคบเกลียดเลอ
าห พระองคจึงเปิ ดครรภของเลอ าห แตรา
เชลเป็ นหมัน
๓๒ นางเลอ าหก็ตัง
้ ทองและคลอดลูกชาย
นางตัง้ ชื่อเขาวารู เบน ‡เพราะนางพูดวา
“พระ ยาหเวหมอง เห็นความอัปยศอดสูของ
ฉันจริงๆ ตอนนี้สามีของฉันตองรักฉันแนๆ”
๓๓ เลอาหก็ตง
ั ้ ทองอีก และคลอดลูกชายอีก
คนหนึ่ง นางพูดวา “เพราะพระยาหเวหไดยิน
วาฉันเป็ นที่เกลียด ชัง พระองคจึงใหลูกชาย
คนนี้กับฉัน” แลวนางจึงตัง้ ชื่อเด็กวาสิเมโอน
¶

*๒๙:๑๗

ดวงตาของนางเลอาหนารัก นา รัก หรือออนโยน หรืออาจจะเป็ นไดอีกอยางหนึ่ง
วา “ดวงตาของนางเลอาหออนแอไมคอยดี”
†๒๙:๒๗

เจ็ดวันของงานแตงงาน งานแตงงานจะฉลองกันเป็ นเวลาหนึ่งสัปดาห

‡๒๙:๓๒

รูเบน ชื่อนี้ออกเสียงคลายกับคําที่มีความหมายวา “ดูสิ ลูกชายหนึ่งคน”

¶๒๙:๓๓

สิเมโอน คํานี้เหมือนกับคําที่มีความหมายวา “พระองคไดยิน”

ปฐมกาล ๒๙:๓๔

๓๔ เลอ าหไดตัง
้ ทองอีก และคลอดลูกชาย
อีกคน นางพูดวา “คราวนี้สามีฉันตองใกลชิด
กับฉัน เพราะฉันคลอดลูกชายใหกับเขาถึง
สามคน” นางจึงตัง้ ชื่อลูกชายคนนี้วาเลวี *
๓๕ แลวเลอ าหก็ตัง
้ ทองอีก และคลอด
ลูกชายอีกคน หนึ่ง นางพูดวา “ครัง้ นี้ฉันจะ
สรรเสริญพระ ยาหเวห” นางจึงตัง้ ชื่อเด็กวา
ยูดาห แลวนางก็ไมมีลูกอีก
๑ เมื่อรา เชลเห็นวานางไมสามารถ
มีลูกใหกับยา โคบได รา เชลก็เริ่ม
อิจฉาพี่ สาว นางจึงพูดกับยาโคบวา “ใหฉันมี
ลูกบางสิ ไมอยางนัน
้ ฉันขอตายดีกวา”
๒ ยา โคบจึงโกรธรา เชล แลวพูดวา “พี่
ไมใชพระเจา พระองคตาง หากที่ทําใหนอง
ไมมีลูก”
๓ แลวนางพูดวา “นี่ สาว ใชของฉัน บิล
ฮาห พี่เขาไปนอนกับนางก็แลว กัน เพื่อวา
นางจะไดมีลูกใหกับฉัน และฉันจะไดสราง
ครอบครัวของฉันผานทางนาง”
๔ แลวนางรา เชลจึงยกบิล ฮาหสาว ใชของ
นางใหเป็ นเมียของยาโคบ แลวยาโคบเขาไป
รวมหลับ นอนกับนาง ๕ บิล ฮาหก็ตัง้ ทองและ
คลอดลูกชายใหกับยาโคบ
๖ รา เชลพูดวา “พระเจาตัดสินเขา ขางฉัน
และพระองคก็ไดยิน เสียงฉันดวย พระองค
ไดใหลูกชายกับฉันหนึ่งคน” นางจึงตัง้ ชื่อ
เด็กวาดาน †
๗ แลวบิลฮาหสาวใชของราเชลก็ตัง
้ ทองอีก
และคลอดลูกชายคนที่สองใหกับยาโคบ ๘ รา
เชลพูดวา “ฉันไดตอสูอยาง หนักกับพี่ สาว
ของฉัน และฉันก็ชนะ” นางจึงตัง้ ชื่อเด็กวา
นัฟทาลี ‡
๙ เมื่อเลอ าหเห็นวานางไมมีลูกแลว นาง
จึงยกสาว ใชของนาง ชื่อศิลป าหใหเป็ นเมีย

๓๐

*๒๙:๓๔
†๓๐:๖
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ยาโคบ ๑๐ แลวศิลปาหสาวใชของเลอาห ได
คลอดลูกชายใหกับยา โคบ ๑๑ เลอ าหพูด
วา “โชค ดีจริงๆ” นางจึงตัง้ ชื่อเด็กวากาด
¶๑๒ แลวศิลป าหสาว ใชของเลอ าหก็คลอด
ลูกชายคนที่สองใหกับยา โคบ ๑๓ เลอ าหพูด
วา “ฉันได รับเกียรติจริงๆ” เพราะพวก ผู
หญิงจะตองพูดวา “ฉันมีเกียรติ” แลวนางจึง
ตัง้ ชื่อเด็กวาอาเชอร §
๑๔ ในชวงฤดู เก็บ เกี่ยวขาว สาลี รู เบนได
ออกไปในทุง นาและเจอตนแมน เดร็ก **เขา
จึงเอาพวก มันกลับ มาใหเลอ าหแมของ เขา
แลวรา เชลก็พูดกับเลอ าหวา “ขอแบงตน
แมนเดร็กของลูกชายพี่ใหกับฉันบางสิ”
๑๕ แตเลอ าหตอบรา เชลวา
“เธอแยง
สามีฉันไป นี่ยังจะมาเอาตนแมน เดร็กของ
ลูกชายฉันไปอีกหรือ”
แลวราเชลพูดวา “ถาอยางนัน
้ ฉันจะใหเขา
มานอนกับพี่คืน นี้ เพื่อแลกกับตนแมน เดร็ก
ของลูกพี่”
๑๖ เมื่อยา โคบกลับมาจากทอง ทุงในตอน
เย็น เลอาหออกไปพบเขาแลวพูดวา “คืนนี้พี่
ตองมานอนกับฉัน เพราะฉันไดจายคา จางให
กับพี่แลวดวยตนแมน เดร็กของลูกชายฉัน”
ยาโคบจึงไปรวมหลับนอนกับนางในคืนนัน
้
๑๗ พระ ยาหเวหไดตอบคําอธิษฐานของเลอ
าห นางจึงตัง้ ทองอีก และคลอดลูกชายคน
ที่หา ๑๘ นางพูดวา “พระเจาไดใหบําเหน็จกับ
ฉัน เพราะฉันไดยกสาว ใชของฉันใหกับสามี
ฉัน” แลวนางจึงตัง้ ชื่อเด็กวาอิสสาคาร ††
๑๙ แลวเลอ าหก็ตัง
้ ทองอีก และคลอด
๒๐ นางพูดวา
ลูกชายคนที่หกใหยา โคบ
“พระองคไดใหของ ขวัญที่ ดีกับ ฉัน คราว นี้
สามีฉันจะตองให เกียรติกับ ฉัน เพราะฉันได

เลวี คํานี้เหมือนกับคําที่มีความหมายวา “รวมดวย” “ไปดวยกัน” หรือ “สนิทสนม”

ดาน ในภาษาฮีบรูหมายถึง “ตัดสิน” หรือ “พิจารณา”

‡๓๐:๘

นั ฟทาลี ในภาษาฮีบรูหมายถึง “ฉันตอสูดิน
้ รน”
กาด ในภาษาฮีบรูหมายถึง “โชคดี”
§๓๐:๑๓ อาเชอร มีเสียงคลายกับคําในภาษาฮีบรูวา “มีเกียรติ”
¶๓๐:๑๑

**๓๐:๑๔

ตนแมนเดร็ก เป็ นไม ดอกชนิด หนึ่งที่ประชาชนเชื่อกันวาจะชวยใหผู หญิงตัง้ ทอง
ได คําวา “แมนเดร็ก” อาจหมายถึง “ดอกไมแหงความรัก” ก็ได
††๓๐:๑๘ อิสสาคาร ในภาษาฮีบรูหมายถึง “รางวัล” หรือ “เงินเดือน”

ปฐมกาล ๓๐:๒๑
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คลอดลูกชายใหกับเขาถึงหกคน” แลวนาง
จึงตัง้ ชื่อเด็กวาเศบูลุน *
๒๑ ตอ มาเลอ าหก็คลอดลูกสาว และตัง
้ ชื่อ
เธอวาดีนาห
๒๒ แลวพระเจาก็ไดระลึกถึงรา เชล
และ
ตอบคําอธิษฐานของนาง
และพระองคทํา
ใหนางสามารถมีลูกได †๒๓ แลวรา เชลก็ตัง้
ทองและคลอดลูกชาย นางพูดวา “พระเจา
ไดเอาความอับอายขาย หน าของฉันไปแลว”
๒๔ นางจึงตัง
้ ชื่อเด็กวาโย เซฟ ‡นางพูดวา
“ขอพระ
ยาหเวหเพิ่มลูกชายใหกับฉันอีก
หนึ่งคน”
ยาโคบรํ่ารวยขึน
้
๒๕ เมื่อราเชลคลอดโยเซฟแลว

ยาโคบพูด
กับลา บันวา “ขออนุญาตใหผมกลับไปบาน
เกิดของผมดวย ๒๖ ขอพวก เมียๆและลูกๆ
ของผมดวย ผมไดทํางานชดใชใหกับลุงแลว
สําหรับพวก เขา ขอยกพวก เขาใหกับผม
เถอะ แลวผมจะไดไป ลุงก็รูอยู แลววาผมได
ทํางานหนักแคไหนใหกับลุง”
๒๗ แลวลาบันจึงพูดกับยาโคบวา “ขอใหลุง
พูดอะไรหนอยไดไหม ที่พระยาหเวหอวยพร
ใหลุงรํ่ารวยขึ้นมานี้ ¶เป็ นเพราะหลานอยูกับ
ลุง” ๒๘ แลวลาบันพูดวา “บอกลุงมาเถอะ เจา
จะใหจายคาแรงยังไง แลวลุงจะจายให”
๒๙ ยา โคบตอบวา “ลุงก็รูวา ผมทํางาน
หนักแค ไหนใหกับลุง และลุงก็รูวาผมเอาใจ
ใสดูแลฝูง สัตวของลุงดีขนาด ไหน ๓๐ กอน
ผมมา ลุงมีแคฝูง สัตวเล็กๆ แตตอน นี้มัน
เพิ่ม ขึ้นอยางมหาศาล ไม วาผมจะหันไปทาง
ไหนก็ตามพระ ยาหเวหก็ไดอวยพรใหกับลุง
แตตอน
นี้ถึงเวลาแลวที่ผมจะตองทํางาน
สรางครอบครัวของผมเอง”

*๓๐:๒๐

ปฐมกาล ๓๐:๓๙

๓๑ ลา บันพูดวา “แลวลุงควรจะใหอะไรกับ
เจาดี”
ยา โคบตอบวา “ลุงไม ตองใหอะไรกับผม
เลย ถาลุงยอมทําอยาง นี้ใหกับผม ผมก็จะ
กลับไปดูแลฝูง สัตวใหกับลุงเหมือน เดิม
๓๒ ในวัน นี้ ผมจะเขาไปสํารวจฝูง สัตวของ
ลุง แกะทุก ตัวที่เป็ น จุดเป็ น ดาง มีลายตาม
ตัว และแกะดําทุก ตัว รวม ทัง้ แพะตัว เมียที่
เป็ น จุดเป็ น ดาง มีลายตาม ตัว ผมก็จะแยก
ออกมาจากฝูง พวก มันจะเป็ นคาแรงของ
ผม ๓๓ ในอนาคต ลุงจะไดเห็นงายๆวาผม
ซื่อสัตยหรือ เปลา ลุงก็แคมาตรวจดูคาแรง
ของผม ถาเห็นแพะตัวไหนไมเป็ น จุดเป็ น
ดาง หรือมีลายตามตัว หรือพบแกะตัวไหนที่
ไมใชแกะดํา อยูกับผม ก็ถือวาขโมยมา”
๓๔ แลวลา บันก็พูดวา “ตกลงตาม ที่หลาน
พูด” ๓๕ แตในวันนัน
้ ลาบันไดแอบคัดเอาแพะ
ตัวผูและตัว เมียที่เป็ น จุดเป็ น ดาง และมีลาย
ตาม ตัว ทุก ตัวที่ มีจุด ขาว และลูก แกะดํา
ทุก ตัว เขาแอบแยกพวกมันออกมา แลวเอา
ไปใหพวกลูกชายของเขาเลีย
้ ง ๓๖ แลวลาบัน
ก็เอาสัตวพวกนี้ไปเลีย
้ งอีกที่หนึ่ง ที่ตองเดิน
ทางไปสามวัน เพื่อใหหางจากยา โคบ แตยา
โคบก็เฝ าดูแลฝูงสัตวของลาบันที่เหลืออยู
๓๗ แลวยาโคบตัดกิ่ง ไม สดของตน ไค §ตน
อัล มอน ต **และพวกตน เปล น ††แลว
เขาก็ลอกเอาเปลือก ไมออก เพื่อใหเห็นเนื้อ
ไมสี ขาวดาน ใน ๓๘ และเขาก็เอากิ่ง ไมพวก
นัน
้ ที่ลอกเปลือกออกแลว ไปวางไวในรางนํ้ า
ตางๆตรงหน าฝูง สัตว ตรงบริเวณที่ มีน้ํ าที่ฝูง
สัตวจะมาดื่ม นํ้ ากัน และฝูง สัตวก็ผสม พันธุ
กัน ตอน ที่พวก มันมาดื่ม นํ้ า ๓๙ เมื่อฝูง แพะ
ผสม พันธุกันตรงหน ากิ่ง ไมนัน
้ มันก็ออกลูก
มาเป็ นลาย เป็ นจุดเป็ นดางกัน

†๓๐:๒๒

เศบูลุน ในภาษาฮีบรูหมายถึง “การสรรเสริญ” หรือ “การใหเกียรติ”
ทําใหนางสามารถมีลูกได แปลตรงๆไดวา “ไดเปิ ดมดลูกของนาง”

‡๓๐:๒๔

โยเซฟ ในภาษาฮีบรูหมายถึง “การเพิ่ม” หรือ “การสะสม” หรือ “การรวบรวม”

¶๓๐:๒๗

ที่พระยาหเวห … ขึน
้ มานี ้ หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “จากการดูโชคชะตา ลุงถึง
รูวาที่พระยาหเวหไดอวยพรใหลุง”
§๓๐:๓๗

ตนไค ไมชนิดหนึ่ง ตัง้ ตรง ใบหนา

**๓๐:๓๗

ตนอัลมอนต ตนไมชนิดหนึ่ง เมล็ดคลายถัว
่ ลิสง

††๓๐:๓๗

ลอกออก

ตน เปลน ตนไมชนิด หนึ่งมีผลกลมๆติด กันเป็ นพวง ปกติแลวเปลือกดานนอกจะ

ปฐมกาล ๓๐:๔๐

๔๐ ยา โคบก็แยกแกะออกมาไวตาง หาก
เขาทําใหฝูงแกะหันไปทางกิ่งที่มีลายดําๆ ทํา
ใหแกะเกิดออกมาสีดําทุก ตัวในฝูงของลาบัน
ยา โคบก็เลยแยกฝูง สัตวออกมาเป็ นของ เขา
เอง ไม ไดรวมอยูกับของลา บัน ๔๑ เมื่อ ไหร
ก็ตามที่สัตวตัวที่แข็ง แรงผสม พันธุกัน ยา
โคบก็จะวางกิ่งไมพวกนัน
้ ในรางนํ้ า ตรงหน า
พวก มัน เพื่อ วาพวก สัตวจะไดผสม พันธุกัน
๔๒ แตเวลาสัตวที่
ตรงหน ากิ่ง ไมพวก นัน
้
ออนแอผสมพันธุกัน ยาโคบก็ไม ไดเอากิ่ง ไม
มาวาง ดัง นัน
้ สัตวตัวที่ออนแอที่เกิดมาก็เป็ น
ของลา บัน สวนตัวที่แข็ง แรงก็เป็ นของยา
โคบ ๔๓ แลวยา โคบก็กลายเป็ นคนที่ร่าํ รวย
มหาศาล เขามีฝูงสัตวที่ใหญมาก มีพวกทาส
ชายหญิง มีทัง้ ฝูงอูฐ และฝูงลา

ยาโคบหลบหนี จากลาบัน
๑ ยา

๓๑ บันคุยกันวา “ยา โคบเอาทุก สิ่งทุก
โคบไดยินพวก ลูกชายของลา

อยางที่เป็ นของพอพวกเราไปหมดแลว และ
ที่เขารํ่ารวยอยูนี้ ก็มาจากของพอพวก เรา
ทัง้ นัน
้ ” ๒ แลวยา โคบสังเกตเห็นสีหน าและ
แวว ตาของลา บันที่ มีตอเขานัน
้ เปลี่ยนไปไม
เหมือนเดิม ๓ แลวพระยาหเวหพูดกับยาโคบ
วา “กลับไปยังแผน ดินของบรรพบุรุษเจา
และครอบครัวของเจาไดแลว เราจะอยูกับ
เจา”
๔ ยา โคบจึงเรียกคนไปตามรา เชลและเลอ
าหใหมาเจอกันที่ฝูง สัตวในทองทุง ๕ ยาโคบ
บอกกับพวก เขาวา “พี่สังเกตเห็นสีหน าของ
พอพวก น องที่ มีตอพี่นัน
้ เปลี่ยนไปไมเหมือน
เดิม แตพระเจาของพอ พี่อยูกับพี่ ๖ น องก็
รูวาพี่ไดทํางานใหกับพอของน องอยางเต็ม
ที่ ๗ แตพอของน องโกง พี่ และเปลี่ยนแปลง
คาแรงของพี่เป็ นสิบ ครัง้ แลว แตพระเจาไม
ปลอยใหเขาทํารายพี่หรอก
๘ ถาลา บันพูดวา ‘สัตวทุก ตัวที่เป็ น จุดจะ
เป็ นคา จางของเจา’ สัตวทุก ตัวก็ออกลูกมา
เป็ นจุด ถาเขาพูดวา ‘สัตวทุกตัวที่เป็ นลายจะ
เป็ นคา จางของเจา’ สัตวทุก ตัวก็ออกลูกมา
เป็ น ลาย ๙ พระเจาไดเอาฝูง สัตวของพอน อง
ไป และเอามาใหกับพี่

*๓๑:๒๔
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ปฐมกาล ๓๑:๒๔

๑๐ ในชวงฤดูที่สัตวผสม พันธุกันนั น
้ พี่ได
ฝั นเห็นฝูง แพะตัวผูที่กําลังผสม พันธุกันนัน
้
เป็ น จุด เป็ น ดาง และมีลายตาม ตัว ๑๑ และ
ทูตสวรรคของพระเจาพูดกับพี่ในความฝั นวา
‘ยาโคบ’ แลวพี่ก็ตอบวา ‘ผมอยูนี่ครับ’
๑๒ ทูต สวรรคพูดวา ‘มองดูสิ แพะตัวผูทุก
ตัวที่กําลังผสมพันธุกันนัน
้ มีลาย เป็ นจุดและ
เป็ น ดาง เพราะเราไดเห็นทุก สิ่งทุก อยาง
ที่ลา บันไดทํากับเจา ๑๓ เราเป็ นพระเจาแหง
เบธ เอลที่ที่เจาไดเจิมเสา หิน และที่ที่เจาได
สาบานกับเรา บัดนี้ ลุกขึ้น และไปจากที่นี่ซะ
และกลับไปยังแผนดินของครอบครัวเจา’”
๑๔ แลวรา เชลและเลอ าหตอบยา โคบวา
“พอของเราไมมีอะไรเหลือใหกับเราทัง้ สอง
คนแลวเมื่อเขาตาย ๑๕ เขาทํากับเราเหมือน
คนตางชาติ
เพราะเขาไดขายเราใหกับพี่
แลวใช เงินที่ควร จะเป็ นของ เราไปจนหมด
แลว ๑๖ ความมัง่ คัง่ ทัง้ หมดที่พระเจาไดเอา
ไปจากพอของเรา อัน ที่ จริงแลวมันเป็ นของ
เราและลูกๆของ เรา ตอน นี้ใหพี่ทําทุก อยาง
ตามที่พระเจาบอกพี่เถิด”
๑๗ แลวยา โคบก็ลุก ขึ้น และใหพวก ลูก
เมียของ เขาขึ้นขี่อูฐ ๑๘ แลวยา โคบไดตอน
พวกสัตวเลีย
้ งทัง้ หมด รวม ทัง้ เอาทรัพยสิน
ทัง้ หมดที่เขาหาไดตอน ที่อยูปัด ดาน อา รัม
เดิน ทางไปหาอิส อัคพอของเขาในแผน ดินคา
นาอัน
๑๙ ในเวลา นั น
้ ลา บันไดออกไปตัดขน แกะ
จากฝูง แกะของเขา และราเชลไดขโมยพวก
พระประจําครอบครัวของพอนางไปดวย
๒๐ ยาโคบหลอกลาบันชาวอารัม คือไมยอม
บอกลาบันวาเขากําลังจะจากไป ๒๑ ยาโคบรีบ
หนีไปพรอม กับทุก อยางที่เขามี เขาเริ่มออก
เดิน ทางและขามแมน้ํ ายู เฟ รติ ส มุง หน าไป
ยังแถบเนินเขากิเลอาด
๒๒ ในวัน ที่สาม มีคนมาบอกลา บันวายา
โคบไดหลบหนีไปแลว
๒๓ ลา บันจึงพาญาติ พี่ น องออกไล ตามยา
โคบไปถึงเจ็ดวัน และก็ตามยาโคบทันที่แถบ
เนินเขากิเลอาด ๒๔ ในคืนนัน
้ พระเจาไดมาหา
ลา บันชาวอา รัมในความ ฝั น พระองคพูดกับ
ลา บันวา “ระวังให ดี อยาไดขูทํารายยา โคบ
*”

อยาไดขูทํารายยาโคบ หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “ไม ตองพูดอะไรทัง้ นัน
้ ไม วา
จะดีหรือไมดีก็ตาม”

ปฐมกาล ๓๑:๒๕

การคนหาพวกพระที่ถูกขโมยมา
๒๕ ลา

บันไดไลตามยา โคบมาทัน ยา โคบ
ตัง้ เต็นทอยูในแถบเนิน เขา และลา บันไดตัง้
เต็นทของเขาอยูในแถบเนินเขากิเลอาด
๒๖ ลา บันพูดกับยา โคบวา “นี่ เจาทําอะไร
ลงไป เจาหลอก ลวงลุงทําไม และเจาได
พาลูกสาวของลุงหนีมาเหมือนเชลย
ศึก
๒๗ ทําไมเจาตองหลบ หนี มา และหลอก ลวง
ไม ยอมบอกลุง ถาเจาบอกลุง ลุงจะไดจัด
งาน เลีย
้ ง สงเจาอยางสนุกสนานครื้นเครง
ดวยเสียง เพลงจากกลอง รํามะนาและพิณ
*๒๘ เจายังไม ใหลุงจูบ ลาพวก หลานๆและ
ลูกสาวของลุงดวย เจาทําตัวโงจริงๆ ๒๙ ลุง
มีอํานาจที่จะทํารายพวก เจา แตเมื่อ คืน นี้
พระเจาของพอเจาไดมาบอกกับลุงวา ‘ระวัง
ให ดี อยาไดขูทํารายยา โคบ’ ๓๐ แตตอน นี้
เจาก็ไดจากมาแลว เพราะคิดถึงบานของพอ
เจามาก แตทําไมเจาถึงตองขโมยพวก พระ
ประจําบานของลุงมาดวย”
๓๑ ยาโคบตอบลาบันวา “ที่ผมตองหนี มาก็
เพราะผมกลัว เพราะผมคิด วาลุงจะตองยึด
เอาลูกสาวทัง้ สองคนของลุงคืนไปจากผมแน
๓๒ แตถาลุงเจอพระของลุงอยูกับใคร
คนๆ
นัน
้ จะตองตาย ใหพวก ญาติๆของลุงเป็ น
พยาน ชีเ้ ลยถาลุงเห็นอะไรที่เป็ นของลุงแลว
มาอยูที่นี่กับผม ลุงเอากลับไปไดเลย” แตยา
โคบไมรูวาราเชลไดขโมยพระพวกนัน
้ มา
๓๓ ลาบันจึงเขาไปในเต็นทของยาโคบ ของ
เลอ าห และของสาว ใชทัง้ สองคนดวย แต
หาไม เจอ แลวลา บันออกจากเต็นทของเลอ
าห แลวเขาไปในเต็นทของราเชล ๓๔ ตอนนัน
้
ราเชลไดเอาพระพวกนัน
้ ไปซอนไวในอานอูฐ
และนัง่ ทับพวก มันไว ลา บันคลําหาไปทัว
่
เต็นทแตไมพบ
๓๕ รา เชลพูดกับพอวา “อยาโกรธฉันเลย
นะพอ ที่ฉันไมไดยืนขึ้นมาตอนรับพอ เพราะ
ฉันกําลังมีประจํา เดือนอยู” ลา บันไดคนหา
จน ทัว
่ แตไม พบพระประจํา บานพวก นัน
้
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๓๖ ยา

โคบจึงโกรธ และไดตอวาลา บัน ยา
โคบถามลา บันวา “ผมไดทําผิดอะไรราย
แรงหรือ ผมไดทําบาปอะไรลงไป ลุงถึงได
ไล ตามผมมาอยางนี้ ๓๗ ถึง แมวาลุงไดคลํา
หาของๆผมจน ทัว
่ แลว ลุงก็หาอะไรที่เป็ น
ของลุงไม พบเลยสัก ชิน
้ ถาพบก็เอามันออก
มาวางตอ หน าญาติของผมและญาติของลุง
เลย แลวใหพวก เขาตัดสินระหวางเราสอง
คน ๓๘ ตลอดยี่สิบ ปี ที่ผมอยูกับลุง แกะและ
แพะตัว เมียสักตัวก็ไม เคยแทงลูก และผมก็
ไม เคยกินแกะตัวผูจากฝูงของลุงเลย ๓๙ ทุก
ครัง้ ที่สัตวของลุงถูกสัตวปากัดกิน ผมก็ยอม
ชดใชคา เสีย หายเอง ไม เคยเอาซากมาใหลุง
ดู แลวบอกวาผมไม ผิด ลุงใหผมตองรับ ผิด
ชอบอยูดี ไม วามันจะถูกขโมยไปจากผม
ตอนกลาง วันหรือกลาง คืน ๔๐ ในตอนกลาง
วันผมถูกแสงแดดแผด เผาจนหมด แรง ใน
ตอนกลาง คืนผมก็หนาว เหน็บจนนอนไม
หลับ ๔๑ ตลอดยี่สิบปี นี้ที่ผมอยูในบานของลุง
ผมไดทํางานอยางหนัก สิบ สี่ ปี แรกเพื่อแลก
กับลูกสาวสองคนของลุง และอีกหก ปี หลัง
เพื่อฝูง สัตวของลุง และลุงก็เปลี่ยนคา จาง
ของผมเป็ นสิบ ครัง้ ๔๒ ถาพระเจาของพอผม
พระเจาของอับ ราฮัม พระองคผูที่อิส อัคเกรง
กลัว †ไม ไดอยูฝายผมแลวละก็ ตอนนี้ลุงคง
สงผมกลับไปมือเปลาแนๆ พระเจาไดเห็นถึง
ความยากลําบากและงาน หนักที่ผมลงมือทํา
พระองคถึงไดเตือนลุงเมื่อคืนนี้”
ยาโคบกับลาบันทําขอตกลงกัน
๔๓ แลวลา บันตอบยา โคบวา

“พวก ลูกสาว
นี้ก็เป็ นลูกสาวของลุง พวก เด็ก นี้ก็เป็ นเด็ก
ของ ลุง ฝูง สัตวพวก นัน
้ ก็เป็ นฝูง สัตวของ
ลุง ทุก สิ่งทุก อยางที่เจาเห็นก็เป็ นของลุงทัง้
นัน
้ แตวัน นี้ลุงจะทําอะไรไดกับลูกสาวพวก
นี้ของลุง หรือเด็กๆที่พวก เขาเกิดมา ๔๔ มา
เถิด ใหเรามาทําขอ ตกลงกันระหวางเจากับ
‡และขอใหมีพยานระหวางเจากับลุง”
ลุง
๔๕ ยา โคบไดเอาหินมากอนหนึ่ งตัง
้ ขึ้นเป็ น

*๓๑:๒๗

ดวยเสียงเพลงจากกลองรํามะนาและพิณ เหมือนพิธีตอนรับของชาวไทยที่มักมี
ขบวนรํากลองยาวและคอยตอนรับ
†๓๑:๔๒

พระองคผูท่อ
ี ิสอัคเกรงกลัว หรืออาจจะแปลไดอีกวา “พระเจาอันนาเกรงขามของ

อิสอัค”
‡๓๑:๔๔

เรา”

ทําขอตกลงกันระหวางเจากับลุง หรือ “และใหขอตกลงนี้เป็ นพยานระหวางพวก

ปฐมกาล ๓๑:๔๖

แทง หิน ๔๖ แลวยา โคบก็พูดกับญาติๆของ
เขาวา “ไปเก็บกอนหินมารวมกันที่ นี่” แลว
พวก เขาไดไปเก็บกอน หินมารวม กันจนเป็ น
กอง แลวพวก เขาไดกินอาหารกันขางกอง
หินนัน
้ ๔๗ ลา บันจึงเรียกสถาน ที่นัน
้ วา “เย
การ สห ดูธา” *สวนยา โคบเรียกมันวา “กา
เลเอด” †๔๘ แลวลาบันพูดวา “ในวัน นี้ กอง
หินนี้ไดเป็ นพยานระหวางเจากับลุง”
ดัง
นัน
้ มันจึงมีช่ อ
ื เรียก วา “กา เล เอด” ๔๙ และ
“มิส ปาห” ‡เพราะลา บันพูดวา “ขอใหพระ
ยาหเวหเฝ า ดูระหวางเจากับลุง ตอน ที่เรา
แยกจากกัน ๕๐ ถาเจาทํารายลูกสาวทัง้ สอง
คนของลุง
หรือถาเจาเอาเมียอื่นอีกนอก
เหนือจากลูกสาวของลุง ถึงแมจะไมมีใครอยู
กับพวก เราก็ตาม ใหจํา ไววาพระเจาไดเป็ น
พยานระหวางเจากับลุง” ๕๑ ลา บันพูดกับยา
โคบวา “ดูกอง หินและเสา หินที่เราไดตัง้ ขึ้น
มาไวระหวางเราสิ ๕๒ กอง หินนี้ก็เป็ นพยาน
เสาหินนี้ก็เป็ นพยาน วาลุงจะไม ขามกองหิน
นี้ไปฝั ่ งเจา และเจาก็จะไม ขามกอง หินและ
เสา หินนี้มาฝั ่ งลุง เพื่อทํารายกัน ๕๓ ขอ ให
พระเจาของอับ รา ฮัมและพระเจาของนา โฮร
(พระเจาของบรรพบุรุษของพวก เขา) ตัดสิน
ระหวางเรา”
ยา โคบไดสาบานในนามของผู ที่อิส อัคพอ
ของ เขาเกรงกลัว ๕๔ แลวยา โคบไดถวาย
เครื่องบูชาบนภูเขา นัน
้
และเชิญญาติๆของ
เขามารวมกินอาหารกัน
พวก เขาก็ไดมา
กินอาหารกัน และคาง คืนอยูบนภูเขา นัน
้
๕๕ ลาบันตื่น แตเชา ตรู และจูบ ลาหลานๆและ
ลูกสาวทัง้ สอง คน และเขาก็อวยพรใหกับ
พวก เขา แลวลา บันไดเดิน ทางกลับไปยัง
บานของตน
ยาโคบเตรียมตัวเจอเอซาว
๑ ยา

๓๒ ทูต สวรรคของพระเจาไดมาพบเขา
*๓๑:๔๗

โคบไปตามทางของ เขา พวก
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๒ เมื่อยา โคบเห็นพวก ทูต สวรรคนัน
้

เขาพูด
วา “นี่คือคายของพระเจา” ¶เขาจึงเรียก
สถานที่นัน
้ วา “มาหะนาอิม” §
๓ แลวยา โคบไดสงพวกผู สง ขาวไปลวง
หน าเขา เพื่อไปหาเอ ซาวพี่ ชายของ เขา ที่
แควนเสอีรในเมืองเอโดม **๔ ยาโคบสัง่ พวก
เขาวา “ใหพูดอยาง นี้กับเอ ซาวเจา นายของ
ฉันวา ‘นี่คือสิ่งที่ยา โคบ ผูรับ ใชของทาน
กลาวคือ “น องไดอาศัยอยูกับลาบัน ในฐานะ
คนตางชาติมาจนถึงเดี๋ยว นี้ ๕ น องมีทัง้ ฝูง
วัว ฝูงลา ฝูงแกะ และทาสชายหญิงมากมาย
และน องสง ขาวนี้มาบอกกับพี่ เจา นายของ
น อง เพื่อใหพี่ยอมรับ”’”
๖ พวกผู สง ขาวกลับมาหายา โคบและบอก
วา “พวกเราไปหาเอซาวพี่ ชายของทานแลว
เขากําลังมาหาทาน พรอมกับคนสี่รอยคน”
๗ ยาโคบกลัวมากและเครียดดวย เขาจึงได
แบงคนที่มากับเขา รวม ทัง้ ฝูง สัตว ฝูง วัว
และพวก อูฐ ออกเป็ นสองกลุม ๘ เขาคิด วา
“ถาเอซาวมาพบกลุม แรกและทําลายมัน อีก
กลุมที่เหลือจะไดหนีทัน”
๙ แลวยา โคบจึงพูดวา “พระเจาของอับ รา
ฮัม พระเจาของอิส อัคพอของขาพเจา พระ
ยาหเวห พระองคบอกกับขาพเจาวา ‘กลับไป
ยังประเทศและครอบครัวของเจา แลวเราจะ
ทําใหเจาเจริญรุงเรือง’ ๑๐ ขาพเจาไม สมควร
ที่จะได รับความรัก ความซื่อสัตย ที่พระองค
มอบ ใหกับขาพเจาผูรับ ใชของพระองคเลย
เพราะตอน ที่ขาพเจาขามแมน้ํ าจอรแดนนี้
ไปนัน
้ ขาพเจามีแคไม เทาอันเดียว แตเดี๋ยว
๑๑ ได
นี้ขาพเจาเจริญขึ้นจนเป็ นสองกลุม
โปรดชวยขาพเจาใหรอดพนจากเงื้อม
มือ
ของเอซาวพี่ชายของขาพเจาดวยเถิด เพราะ
ขาพเจากลัววาเขาจะมาฆาขาพเจา รวม ทัง้
แมทงั ้ หลายกับเด็กๆดวย ๑๒ แตพระองค
บอกวา
‘เราจะทําใหเจาเจริญรุงเรืองอยาง
แนนอน
และเราจะทําใหเจามีลูก หลาน

†๓๑:๔๗

เยการสหดูธา ในภาษาอารเมค หมายถึง “กองหินแหงขอตกลง”
กาเลเอด ในภาษาฮีบรู หมายถึง “กองหินเตือนใจ”

‡๓๑:๔๙

มิสปาห คํานี้หมายถึง “หอคอยสําหรับเฝ าดู”

¶๓๒:๒
§๓๒:๒

นี่ คือคายของพระเจา หรือ “นี่คือกองทัพของพระเจา”

มาหะนาอิม หมายถึง “คายสองคาย” คายหนึ่งเป็ นของยาโคบ อีกคายหนึ่งเป็ นของ
ทูตสวรรค เหมือนกับวาทูตสวรรคมาตัง้ คายอยูใกลๆคายของยาโคบ
**๓๒:๓ เมืองเอโดม ประเทศทางตะวันออกของยูดาห

ปฐมกาล ๓๒:๑๓

มากมาย เหมือนเม็ด ทรายในทะเลที่ไมมีวัน
นับไดหมด’”
๑๓ แลวยา โคบก็คาง คืนอยูที่ นั น
่
เขาได
เลือกของ ขวัญใหกับเอ ซาวพี่ ชายของ เขา
เขาคัดพวกมันออกมาจากสิ่งที่มีอยูในมือเขา
๑๔ คือแพะตัว เมียสอง รอยตัวและแพะตัวผู
ยี่สิบตัว แกะตัวเมียสองรอยตัวและแกะตัวผู
ยี่สิบตัว ๑๕ อูฐตัว เมียสามสิบตัวพรอมกับลูก
ของมัน วัวตัว เมียสี่ สิบตัวและวัวตัวผูสิบตัว
ลาตัว เมียยี่สิบตัวและลาตัวผูสิบตัว ๑๖ ยา
โคบจึงจัดฝูง สัตวแตละฝูงแยกตาง หากจาก
กัน และมอบใหคนรับใชของเขาดูแล แลวยา
โคบพูดกับคน รับ ใชวา “ลวง หน าเราไปกอน
และใหฝูง สัตวแตละ ฝูงอยูหางๆ กัน” ๑๗ ยา
โคบสัง่ กับคนใชของกลุมแรกวา “เมื่อเอซาว
พี่ ชายเราเห็นเจาและถามวา ‘เจาเป็ นคนของ
ใคร จะไปไหน และสัตวพวกนี้ที่อยูตรงหน า
เจาเป็ นของใคร’ ๑๘ ก็ใหเจาตอบวา ‘พวกมัน
เป็ นของยา โคบผูรับ ใชของทาน ยา โคบสง
ของขวัญนี้มาใหทาน เอซาวเจา นายของเรา
และโนน ยาโคบกําลังตามหลังพวกเรามา’”
๑๙ ยา โคบไดสัง
่ คนใชในกลุมที่สอง กลุม
ที่สาม และคนใชทัง้ หมดที่เดินตามฝูง สัตว
พวกนัน
้ ใหพูดเหมือนๆกัน คือ “พวกเจาตอง
พูดอยาง นี้กับเอ ซาวเมื่อเจาพบเขา ๒๐ และ
เจาตองพูดดวยวา ‘โนน ไง ยา โคบผูรับ ใช
ทานกําลังตามหลังพวกเรามา’”
เพราะยา โคบคิด วา “ฉันจะระงับความ
โกรธของ เขาดวยของ ขวัญที่ลวง หน าไป
กอนฉัน หลังจากนัน
้ ฉันจะพบเขาตอ หน า
บางทีเขาอาจจะยกโทษใหฉัน” ๒๑ ดังนัน
้ ของ
ขวัญจึงลวง หน ายา โคบไปกอน สวนตัว เขา
เองยังคงคางคืนอยูในคายในคืนนัน
้
๒๒ ในคืน นั น
้
ยา โคบไดลุก ขึ้นมา พา
เมียทัง้ สองคนของ เขา รวม ทัง้ สาว ใชทัง้
สองคน และลูกทัง้ สิบ เอ็ดคน ลุยตรงทาง
ขามของแมน้ํ ายับ บอกไป ๒๓ ยา โคบพาพวก
เขาออกมาและสงพวกเขาขามแมน้ํ าไป และ
สงทรัพยสินทุก อยางที่เขามี อยูขามแมน้ํ าไป
ดวย
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การตอสูกับพระเจา
๒๔ เหลือยา

โคบเป็ นคน สุดทายที่ยังไม ได
ขามไป มีชายคน หนึ่งมาปลํ้า สูกับเขาจน
ถึงรุง สาง ๒๕ เมื่อชายคน นัน
้ เห็นวาเขาไม
สามารถที่จะเอาชนะยา โคบได ในระหวางที่
ยังปลํ้าสูกันอยูนัน
้ เขาไดตอยไปที่ขอตอตรง
สะโพกขาง หนึ่งของยา โคบ ทําใหขอ ตอนัน
้
เคลื่อนไป
๒๖ ชายคน นั น
้ พูดวา
“ปลอยเราไปเถิด
เพราะตะวันกําลังขึ้นแลว”
ยา โคบตอบวา “ขาพเจาจะไม ปลอยทาน
ไปหรอก
จนกวาทานจะอวยพรใหขาพเจา
กอน”
๒๗ ชายคนนั น
้ ถามยาโคบวา “เจาชื่ออะไร”
ยาโคบตอบวา “ยาโคบ”
๒๘ ชายคน นั น
้ พูดวา “ชื่อของเจาจะไมใช
ยาโคบอีกตอ ไป แตจะเป็ นอิสราเอล *เพราะ
เจาไดตอสูกับพระเจาและมนุษย และเจาก็
ชนะดวย”
๒๙ ยา โคบถามวา
“ชวยบอกชื่อทาน
หนอย”
แตชายคน นัน
้ ตอบวา
“เจาถามชื่อเรา
ทําไม” และชายคน นัน
้ ไดอวยพรยา โคบที่
นัน
่
๓๐ ยา โคบจึงเรียกสถาน ที่นัน
้ วา “เป นี
เอล” †เขาพูดวา “เพราะเราไดเห็นพระเจา
ซึ่งๆหน า แตเราก็ยังมี ชีวิต อยู” ๓๑ ตะวันขึ้น
ในขณะที่เขาเดินผานเปนู เอลไป แตเขาเดิน
โขยก เขยกเพราะสะโพกของ เขา ๓๒ เพราะ
อยาง นี้ คนอิสราเอลถึงไม กินเอ็นที่สะโพก
ตรงขอ ตอสะโพก จนถึงทุก วัน นี้ เพราะยา
โคบถูกตอยตรงขอ ตอที่สะโพก ตรงเสน เอ็น
ที่สะโพก
ยาโคบเจอกับเอซาวอีกครัง้ หนึ่ ง
๑ ยา

๓๓ พรอม กับพวกอีกสี่ รอยคน ยา โคบ

โคบมอง เห็นเอ ซาวกําลังมา

จึงแบงเด็กๆใหเลอาห ราเชล และสาวใชทัง้
สองคน ๒ เขาใหสาว ใชทัง้ สองกับลูกอยูขาง
หน า ถัดมาเป็ นเลอ าหกับลูก และสุดทาย
เป็ นราเชลและโยเซฟ

*๓๒:๒๘

อิสราเอล ชื่อนี้อาจหมายถึง “เขาตอสูกับพระเจา” หรือ “พระเจาตอสู”

†๓๒:๓๐

เปนี เอล ชื่อนี้หมายถึง “ใบหน าของพระเจา”
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๓ สวนตัว เขาเองอยูขาง หน าพวก เขา และ
เขากม กราบลงกับพื้นถึงเจ็ดครัง้ จนเขาใกล
พี่ชายของเขา
๔ แตเอ ซาววิ่งเขามาหาเขา สวมกอดและ
จูบเขา แลวตางก็รองไห ๕ แลวเอ ซาวมอง
เห็นพวกผู หญิงกับลูกๆ เอซาวจึงพูดวา “คน
พวกนี้ที่อยูกับน องเป็ นใครกัน”
ยา โคบตอบวา “ลูกๆที่พระเจาได ใหกับ
น องผูรับใชของพี่”
๖ สาว ใชทัง
้ สองคนพรอม กับลูกๆของพวก
นาง ก็เขามาถึงเอซาวและกม กราบลง ๗ เลอ
าหและลูกๆของนางไดเขามาถึงและกม
กราบลง แลวโย เซฟและรา เชลก็เขามาถึง
และกมกราบลง
๘ เอซาวพูดวา “แลวที่พี่เจอระหวางทางมา
ที่นี่นัน
้ น องกําลังจะทําอะไรหรือ”
ยาโคบตอบวา “เพื่อใหพี่ผูเป็ นเจานายของ
น องยอมรับน องไง”
๙ เอ ซาวตอบวา “น อง พี่ พี่มีมากมาย
เหลือเฟื อแลว เก็บของน องไวเถิด”
๑๐ แตยา โคบพูดวา “ไม ไดครับพี่ ถาพี่
ยอมรับน อง ชวยรับของ ขวัญพวก นัน
้ จาก
มือน องดวย เพราะสําหรับน องแลว ไดมาอยู
ตอ หน าพี่ ก็เหมือนไดมาอยูตอ หน าพระเจา
เพราะพี่ยอมรับน องแลว ๑๑ ชวยรับของขวัญ
ที่นองเอามาใหกับพี่ดวยเถิด เพราะพระเจา
ไดเมตตาน อง ทําใหนองมีทุก สิ่งทุก อยาง
ที่ตองการ” ยา โคบไดออนวอนใหเอ ซาวรับ
สุดทายเอซาวก็ยอมรับของขวัญนัน
้ ไว
๑๒ เอซาวพูดวา “ใหพวกเราเดิน ทางตอ ไป
ดวยกันเถิด พี่จะเดินทางไปกับน องดวย”
๑๓ แตยา โคบบอกเขาวา “พี่ ทาน พี่ก็รูอยู
แลววาพวก เด็กๆนัน
้ ออนแอ และพวก ฝูง
แพะ แกะ และฝูง วัวกําลังเลีย
้ งลูก ออนอยู
น องเป็ น หวงพวก มัน ถาน องบังคับใหพวก
มันเดินมากเกิน ไปในหนึ่งวัน สัตวทัง้ หมดก็
จะตาย ๑๔ ขอ ใหพี่ ทานเดิน ทางลวง หน าไป
กอนผูรับ ใชเถิด แลวน องจะเดินตามไปชาๆ
ตามกําลังของสัตวที่อยูขาง หน า และตาม
กําลังของเด็กๆจนกวาจะไปพบพี่เจา
นาย
ของน องที่เสอีร”

*๓๓:๑๗
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๑๕ เอ ซาวพูดวา “พี่จะทิง
้ คนของพี่ไวกับ
น องบาง”
ยา โคบพูดวา “ไม ตองหรอก พี่ ขอ ใหพี่
ยอมรับน องก็พอแลว”
๑๖ ในวัน นั น
้ เอ ซาวจึงมุง หน ากลับไปที่เส
อีร ๑๗ แตยาโคบไปยังสุคคท และเขาไดสราง
บานใหกับตนเองที่ นัน
่ และสรางที่พักใหกับ
ฝูง วัวของ เขา เพราะอยาง นี้เขาจึงตัง้ ชื่อ
สถานที่นัน
้ วา “สุคคท” *
๑๘ ยา โคบจึงไดเดิน ทางจากปั ด ดาน อา
รัม มาถึงเมืองเชเคมแผน ดินคา นา อันอยาง
ปลอดภัย เขาไดตัง้ เต็นทอยูทางตะวัน ออก
ของเมืองนัน
้ ๑๙ ยา โคบไดซ้ อ
ื สวน หนึ่งของ
ทุง หญาที่เขาไดใชตัง้ เต็นทนัน
้
จากลูกๆ
ของฮา โมรพอของเชเคม เป็ นเงินหนึ่ง รอย
เหรียญ ๒๐ ยา โคบไดสรางแทน บูชาไวที่
นัน
่ และไดเรียกมันวา “เอล †พระเจาของ
อิสราเอล”

ดี นาหถูกขมขืน
๑ ดี

๓๔ โคบ

นาห ลูกสาวของเลอ าหและยา
ไดออกไปเยี่ยมเยียนผู หญิง
ในแควน นัน
้ ๒ เชเคมลูกชายของฮา โมรคนฮี
ไวตซ่ งึ เป็ นเจา ชายของแควน นัน
้ เห็นดี นาห
๓ แตเชเคมรูสึกผูกพัน
ก็จับนางไปขมขืน
อยางลึกซึ้งกับดีนาห ลูกของยาโคบ และเขา
หลง รักนาง เขาพยายามพูดออน หวานกับ
นาง เพื่อจะชนะใจนาง ๔ เชเคมพูดกับฮาโมร
พอของ เขาวา “ขอหญิงคน นี้ใหมาเป็ นเมีย
ลูกดวยเถิด”
๕ เมื่อยา โคบรูเรื่องที่เชเคมทํารายขมขืนดี
นาหลูกสาวของ เขา ตอน นัน
้ พวก ลูกๆของ
เขายังดูแลฝูง วัวอยูในทุง ยา โคบจึงรอจน
พวก เขากลับมา ๖ ฮา โมรพอของเชเคมมา
พบยา โคบเพื่อขอเจรจา ๗ เป็ นเวลาเดียวกับ
ที่พวกลูกชายของยาโคบกลับมาจากทุง เมื่อ
พวก เขารูวาเกิดอะไรขึ้น พวก เขาก็โมโห
เดือดดาลมาก เพราะเชเคมไดทําสิ่งชัว
่ ชาใน
อิสราเอล โดยนอนกับลูกสาวของยาโคบ ซึ่ง
ไมควรจะเกิดขึ้น
๘ ฮา โมรพูดกับพวก เขาวา “เชเคมลูกชาย
ของเราหลง รักลูกสาวของ ทาน โปรดยก

สุ คคท เป็ นเมืองทางตะวัน ออกของลุมแมน้ํ าจอรแดน ชื่อนี้หมาย ถึง “ที่พัก
ชัว
่ คราว”
†๓๓:๒๐ เอล หมายถึง “พระเจา” ในภาษาฮีบรู
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๙ การ
ลูกสาวทานใหเป็ นเมียเขาดวยเถิด
แตงงานนี้จะเป็ นเครื่องผูกมิตรกัน พวกทาน
ยกลูกสาวใหกับพวก เรา และรับลูกสาวของ
พวก เราไปใหกับพวก ทาน ๑๐ พวก ทานมา
ตัง้ หลัก แหลงรวม กับเราที่นี่ก็ได ทัว
่ ทัง้ แผน
ดินนี้ยินดีตอนรับทาน เขามาตัง้ ถิ่นฐานและ
ทํามาหากิน และครอบครองที่ดินที่นี่”
๑๑ เชเคมพูดกับพอของดี นาหและพี่ น อง
ของ นางวา “ขอใหยอมรับผมดวย และ
ผมจะใหทุก สิ่งทุก อยางที่ทานขอ ๑๒ เรียก
สินสอดและของ ขวัญแตงงานแพงๆก็ได ผม
จะจายใหตามที่ทานบอก ขอเพียงยกนางให
เป็ นเมียผม”
๑๓ พวก
ลูกชายของยา โคบออกอุบาย
เพื่อแก แคนเชเคมกับฮา โมรพอของเชเคม
เพราะเชเคมไปขมขืนดี นาหนอง สาวของ
พวก เขา ๑๔ พวก เขาบอกวา “พวก เราไม
สามารถยกน อง สาวของเราใหกับชายที่ยัง
ไมผานการ ขลิบ เพราะมันเป็ นเรื่องเสื่อม
เสียสําหรับพวก เรา ๑๕ ตามเงื่อนไขนี้เทานัน
้
เราถึงจะยอมตกลงกับทาน
คือถาทานจะ
เป็ นเหมือนพวก เรา ตองขลิบผูชายทุก คน
๑๖ แลวเราจะยอมยกลูกสาวของพวก เราให
ทาน
และจะยอมรับลูกสาวของทานมาอยู
กับพวก เรา และเราจะตัง้ ถิ่นฐานที่ นี่กับทาน
เป็ นพวก เดียวกับทาน ๑๗ แตถาพวก ทานไม
ยอมฟั งเราและไม ยอมขลิบ เราจะเอาตัว ดี
นาหและไปจากที่นี่”
๑๘ สิ่งที่พวก เขาบอก นั น
้ สรางความพอใจ
ใหฮาโมรและลูกชายเป็ นอยางมาก ๑๙ เชเคม
จึงไม ไดลังเลที่จะทํา ตามที่พวก เขาบอก
เพราะเขาหลงรักลูกสาวยาโคบมาก

การแก แคน
ขณะ นัน
้ เชเคมเป็ นผู ที่คนใหความเคารพ
นับถือมาก ที่สุดในบานของพอเขา ๒๐ ฮา โมร
และเชเคมลูกชายไปที่ประตูเมือง พวก เขา
พูดกับผูชายในเมืองของ เขาวา ๒๑ “คนเหลา
นี้เป็ นมิตรกับเรา ใหพวก เขาตัง้ ถิ่นฐานอยู
ในดิน แดน นี้ และทํามาหากินกัน ดูสิ แผน
ดิน นี้กวาง ใหญพอสําหรับพวก เขา เราจะ
ไดลูกสาวของพวก เขามาเป็ นเมียพวก เรา
และเราจะยกลูกสาวพวก เราใหกับพวก เขา
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๒๒ แตมีเงื่อนไขหนึ่ ง

ที่พวกเราจะตองทํา คน
พวก
นี้ถึงจะตกลงอยูกับเราและเป็ นพวก
เดียวกับเรา คือผูชายทุกคนในเมืองนี้จะตอง
ขลิบเหมือนกับที่พวกเขาขลิบ ๒๓ แลวฝูง วัว
ทรัพยสมบัติทงั ้ หมด และสัตว เลีย
้ งทัง้ หมด
ของพวก เขา ก็จะตกเป็ นของพวก เราอยาง
แนนอน เพียง แตใหพวก เราตกลงทํา ตาม
เงื่อนไขพวก เขาเทานัน
้ แลวพวก เขาถึงจะ
ยอมอยูที่ นี่กับเรา” ๒๔ ทุก คนที่อยูที่ประตู
เมืองนัน
้ ยอม ฟั งฮา โมรและเชเคมลูกชาย
ของ เขา ดัง นัน
้ ผูชายทุก คนในเมือง นัน
้ จึง
ขลิบหนังหุมปลายอวัยวะเพศกัน
๒๕ ในวัน ที่สาม ขณะ ที่พวกผูชายในเมือง
ยังเจ็บแผลอยู ลูกชายสองคนของยาโคบ คือ
สิ เม โอนและเลวี พี่ ชายของดี นาห ตางถือ
ดาบเขาไปบุกในเมืองและลงมือฆา ฟั นผูชาย
ทุก คน ๒๖ พวก เขาฆาฮา โมรกับเชเคมดวย
และพาตัวดี นาหออกมาจากบานของเชเคม
และจาก ไป ๒๗ แลวพวก ลูกชายคน อื่นๆของ
ยา โคบก็เขาไปในเมืองและขโมยทุก สิ่งทุก
อยางใน นัน
้ เพราะเชเคมไดขมขืนน อง สาว
ของ เขา ๒๘ พวก เขาเอาฝูง แพะ แกะ ฝูง วัว
ฝูง ลาของคนพวก นัน
้ ทุก อยางที่อยูในเมือง
และในทอง ทุง ๒๙ ทัง้ ทรัพยสมบัติ ผู หญิง
และเด็กๆ รวม ทัง้ ทุก อยางที่อยูในบานของ
พวก เขา เอาไปจนหมด สิน
้ ๓๐ แลวยา โคบ
ก็พูดกับสิ เม โอนและเลวีวา “พวก เจาสราง
ปั ญหาใหกับพอเสีย แลว พวกเจาจะทําใหพอ
ถูกคนที่ นี่เหม็น ขี้ หน า ทัง้ พวกคานาอันและ
เปริ ส ซี พอมีคนอยูนอยมาก และคนที่ นี่อาจ
รวม ตัวกันตอ ตานและโจมตีพอได เมื่อถึง
เวลา
นัน
้ พอและครอบครัวของพอก็จะถูก
ทําลาย”
๓๑ แตลูกของยา โคบตอบวา “สมควรแลว
หรือที่เชเคมจะทํากับน อง สาวของพวก เรา
เหมือนกับเป็ นหญิงโสเภณี”
ยาโคบที่เบธเอล
๑ พระเจาพูดกับยา โคบวา

๓๕ เถอะ ไปที่เบธ เอล

“ลุก ขึ้น

*และตัง
้ ถิ่นฐาน

อยูที่ นัน
่
ใหสรางแทน บูชาขึ้นที่ นัน
่ ใหกับ
พระเจาองคที่เคยปรากฏกับเจา †ตอน ที่เจา
หลบหนีจากเอซาวพี่ชายของเจา”

*๓๕:๑

เบธเอล เป็ นเมืองหนึ่งในอิสราเอล ชื่อนี้มีความหมายวา “บานของพระเจา”

†๓๕:๑

พระเจาองคท่เี คยปรากฏกับเจา ดูใน ปฐมกาล ๒๘:๑๐-๒๒

ปฐมกาล ๓๕:๒

๒ ยา โคบจึงบอกกับครอบครัวของ เขาและ
ทุกคนที่อยูกับเขาวา “ใหทิง้ พวกพระของคน
ตางชาติที่พวก เจามีอยู และชําระตัว เองให
บริสุทธิ ์ และเปลี่ยนเสื้อผาเสีย ๓ ใหพวก เรา
ไปจากที่ นี่ แลวขึ้นไปที่เบธ เอล ที่ นัน
่ ขา
จะสรางแทนบูชาใหกับพระเจา องคที่ตอบขา
ในเวลาที่ขากําลังลําบาก และอยูดวยกับขา
ตลอดทางที่ขาไป”
๔ พวก เขาจึงเอาพวก พระตาง ชาติที่พวก
เขามี รวมทัง้ ตางหูของพวกพระนัน
้ และตาง
หูของพวก เขา เอง มาใหกับยา โคบ แลวยา
โคบไดเอาไปฝั งไวใตตนโอคใกลเมืองเชเคม
๕ พวก เขาไดออกเดิน ทาง พระเจาทําให
ผูคนที่อยูตามเมืองตางๆแถบนัน
้
กลัว
ครอบครัวของยา โคบ
จึงไมมีใครกลาไล
ตามมาแก แคนลูกชายของยา โคบ ๖ ยา โคบ
และคนที่อยูกับเขาไดไปถึงที่ลูส ซึ่งปั จจุบัน
เรียกวาเบธเอลในแควนคานาอัน ๗ ยาโคบได
สรางแทน บูชาขึ้นที่ นัน
่ และเรียกตําบลนัน
้
วา “เอลเบเธล” *เพราะพระเจาไดปรากฏให
เขาเห็นที่นัน
่ เมื่อครัง้ ที่เขาหลบหนีจากพี่ชาย
๘ เด โบ ราหพี่ เลีย
้ งของเรเบ คาหตายที่ นัน
่
นางถูกฝั งอยูใตตน โอคใกลเบธ เอล ยา โคบ
เรียกสถานที่นัน
้ วา “อัลโลนบาคูท” †

ชื่อใหมของยาโคบ
๙ พระเจาไดปรากฏตัวกับยา

โคบอีก เมื่อ
เขากลับมาจากปั ด ดาน อา รัม และพระองค
ไดอวยพรใหกับยาโคบ ๑๐ พระองคพูดกับเขา
วา “เจาชื่อยา โคบ แตช่ อ
ื ของ เจาจะไมใชยา
โคบอีกตอ ไป เจาจะมีช่ อ
ื ใหมวาอิสราเอล ‡”
พระเจาจึงตัง้ ชื่อใหกับเขาวาอิสราเอล
๑๑ พระเจาพูดกับเขาวา “เราคือพระเจาผู
์ ํานาจ ¶ใหเจาเกิดลูก หลาน
เต็มไปดวยฤทธิอ
มากมาย และมีจํานวนมากขึ้น ชนชาติหนึ่ง
หรือแมแตอีกหลายๆชนชาติ จะสืบเชื้อ สาย
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ปฐมกาล ๓๕:๒๒

มาจากเจา กษัตริยทงั ้ หลายจะมาจากเจา
๑๒ แผน ดินที่เราไดยกใหอับ รา ฮัมและอิส อัค
เราก็จะยกใหกับเจาและลูก
หลานของเจา
ที่เกิดมาภาย หลัง” ๑๓ แลวพระเจาก็ลอย
ขึ้น ไปจากเขา ตรงที่พระองคพูดกับเขา นัน
้
๑๔ ยาโคบจึงตัง
้ แทง หินขึ้น ตรงบริเวณนัน
้ ที่
พระเจาไดพูดกับเขา และยาโคบไดเทเครื่อง
ดื่มบูชาและเทนํ้ ามันมะกอกลงบนเสา
หิน
นัน
้ เพื่ออุทิศมันใหกับพระเจา ๑๕ ยา โคบตัง้
ชื่อสถาน ที่นัน
้ วา “เบธ เอล” เป็ นสถาน ที่ที่
พระเจาพูดกับเขา
ราเชลตายเมื่อคลอดลูก
๑๖ หลัง

จาก นัน
้ ยา โคบและครอบครัวได
เดิน ทางออกจากเบธ เอล ในระหวางทางที่
ยังอีกไกลกวาจะถึงเอ ฟ รา ธาห รา เชลเจ็บ
ทองคลอด นางคลอดลูกยากมาก เจ็บ ปวด
ทรมานมาก ๑๗ ในระหวางที่นางกําลังคลอด
ดวยความยากลําบากนัน
้ หมอ ตําแยไดบอก
นางวา “ไม ตองกลัว นี่จะเป็ นลูกชายอีกคน
หนึ่งใหกับทาน”
๑๘ ขณะที่นางกําลังจะตาย นางตัง
้ ชื่อลูกวา
เบน โอ นี §แตยา โคบผูเป็ นพอตัง้ ชื่อเด็กวา
เบนยามิน **
๑๙ เมื่อรา เชลตาย
รางของนางถูกฝั งอยู
ระหวางทางที่จะไปเอ ฟ รา ธาห (ซึ่งก็คือ
เบธเล เฮม) ๒๐ ยา โคบจึงตัง้ เสา หินขึ้นบน
หลุมฝั ง ศพของนาง และเป็ นที่รูจักกันในชื่อ
วา เสาหินของหลุมศพราเชล มาจนถึงทุกวัน
นี้ ๒๑ แลวอิสราเอลไดเดิน ทางตอ และเขาตัง้
คายอยูทางตอนใตของหอคอยเอเดอร ††
๒๒ ในชวง ที่อิสราเอลอาศัยอยูในแควน นั น
้
รู เบนไดไปรวมหลับ นอนกับบิล ฮาห ‡‡เมีย
น อยของพอ เขา และเรื่อง นี้รูไปถึงหูของ
อิสราเอล

*๓๕:๗

เอลเบเธล หมายถึง “พระเจาของเบเธล” หรือ “พระเจาแหงบานของพระเจา”

†๓๕:๘

อัลโลนบาคูท หมายถึงตนโอคแหงการครํ่าครวญ

‡๓๕:๑๐
¶๓๕:๑๑

อิสราเอล ชื่อนี้อาจหมายถึง “เขาตอสูกับพระเจา” หรือ “พระเจาตอสู”

พระเจาผูเต็มไปดวยฤทธิ์อํานาจ ในภาษาฮีบรู “เอล ชัดดัย”
เบนโอนี หมายถึง “ลูกชายจากความเจ็บปวดของฉัน”
**๓๕:๑๘ เบนยามิน หมายถึง “ลูกชายแหงมือขวา” หรือ “ลูกคนโปรด”
††๓๕:๒๑ หอคอยเอเดอร หรือ “มิคคัล เอเดอร”
‡‡๓๕:๒๒ บิลฮาห เป็ นสาวใชของราเชล เป็ นแมของดานกับนั ฟทาลี
§๓๕:๑๘

ปฐมกาล ๓๕:๒๓

ครอบครัวอิสราเอล
(๑ พศด. ๒:๑-๒)
ขณะนัน
้ ยาโคบมีลูกชายสิบสองคน
รู เบน (ลูกคนโต
ของยาโคบ) สิเมโอน เลวี ยูดาห อิสสาคาร
และเศบูลุน
๒๔ ลูกชายที่เกิดจากรา เชลคือ โย เซฟ และ
เบนยามิน
๒๕ ลูกชายของบิล ฮาหสาว ใชของรา เชลคือ
ดานและนัฟทาลี
๒๖ ลูกชายของศิลป าหสาว ใชของเลอ าหคือ
กาดและอาเชอร คนเหลา นี้คือลูกชายของ
ยาโคบที่เกิดในปั ดดาน อารัม
๒๗ ยาโคบไดมาหาอิส อัคพอของเขาที่มัมเร
(เรียกอีกชื่อหนึ่งวาคิริ ยา ทอา รบา หรือเฮ
โบ รน) เป็ นที่ที่อับ รา ฮัมและอิส อัคอาศัยอยู
๒๘ อิส อัคมีชีวิตอยูหนึ่ ง รอยแปด สิบปี ๒๙ เขา
ตายและถูกฝั งรวมกับบรรพบุรุษ เขาเป็ นคน
แกที่มีอายุยืนยาวมาก เอ ซาวและยา โคบลูก
ทัง้ สองของเขาไดรวมกันฝั งศพเขา
๒๓ ลูกที่เกิดจากเลอ าหคือ

ครอบครัวเอซาว
(๑ พศด. ๑:๓๔-๓๗)
๑ ตอ

๓๖ (ซึ่งก็คือเอโดม)

ไป นี้คือลูก หลานของเอ ซาว
๒ เอซาวไดเอาพวก
ผู หญิงชาวคา นา อันมาเป็ นเมีย คือ นางอา
ดาหลูกสาวของเอโลนชาวฮิตไทต นางโอโฮลี
บามาหลูกสาวของอานาห อานาหเป็ นลูกชาย
ของศิเบ โอนชาวฮี ไวต ๓ และนางบา เส มัท *
ที่เป็ นลูกสาวของอิ ชมาเอล นางเป็ นน องสาว
ของเนบาโยธ ๔ ฝ ายนางอาดาหและเอซาวมี
ลูกชายชื่อเอลี ฟัส สวนนางบาเสมัทมีลูกชาย
ชื่อเรอู เอล ๕ และนางโอโฮลี บามาหมีลูกชาย
ชื่อ เยอู ช ยาลาม และโคราห คนเหลานี้คือ
ลูกชายของเอซาวที่เกิดในแควนคานาอัน
๖ เอซาวพาบรรดาเมีย ลูกชาย ลูกสาว และ
ผูคนทัง้ หมดที่อยูกับเขา รวม ทัง้ สัตวเลีย
้ ง
สัตว อื่นๆและทรัพยสมบัติทัง้ หมดที่เขามีใน
แผน ดินคานาอัน แลวยายไปอยูในดิน แดนที่
หางไกลจากยาโคบน องชายของเขา ๗ เพราะ
พวก เขามีทรัพยสมบัติมากมายเกิน กวาที่จะ
อยูดวยกันได แผนดินที่พวกเขาอยูในขณะนี้
ไมมีที่พอที่จะรับฝูง สัตวของพวก เขา เพราะ
*๓๖:๓

46

ปฐมกาล ๓๖:๑๘

ฝูง สัตวของพวก เขาใหญ โตเกินไป ๘ เอ ซาว
จึงไปอาศัยอยูในแถบเนิน เขาเสอีร (เอซาวก็
คือเอโดม)
๙ และนี่ คือลูก หลานของเอซาว เอซาวเป็ น
บรรพบุรุษของคนเอ โดมที่อาศัยอยูในแถบ
เนินเขาเสอีร
๑๐ ตอ ไปนี้ เป็ นรายชื่อของลูกๆเอซาว คือ เอ
ลี ฟั ส เกิดจากนางอา ดาห เมียของเอ ซาว
และเรอู เอล เกิดจากนางบาเสมัทเมียของ
เอซาว
๑๑ เอลี ฟัสมีลูกชายหา คน คือเทมาน โอมาห
เศโฟ กาทามและเคนัส
๑๒ (เอ ลี ฟั สยังมีเมีย น อยชื่อทิม นา และนาง
ทิม นาคลอดลูกชายใหกับเอ ลี ฟั ส ชื่ออา
มาเล ค) พวก นี้คือราย ชื่อหลานๆของเอ
ซาว ที่เกิดจากลูกชายของอา ดาหเมียของ
เอซาว
๑๓ สวนเรอูเอลมีลูกสีค
่ น คือนาหัท เศราห ชัม
มาหและมิสซาห
พวกนี้คือรายชื่อหลานๆของเอซาว ที่เกิดจาก
ลูกชายของบาเสมัทเมียของเอซาว
๑๔ สวนเมียคนที่ สามของเอ ซาวคือโอ โฮ ลี บา
มาห นางเป็ นลูกสาวของอา นาห อา นาห
เป็ นลูกชายศิเบ โอน นางโอโฮลี บามาหได
คลอดลูกชายสามคนใหกับเอซาว คือเยอูช
ยาลาม และโคราห
๑๕ ตอ ไป นี้ คือหัวหน าตระกูลตางๆที่สืบ เชื้อ
สายมาจากเอซาว
ลูกชายคน แรกของเอ ซาวคือเอ ลี ฟั ส ลูกๆ
ของเอลีฟัส ก็มีเทมาน โอมาห เศโฟ เคนัส
๑๖ โคราห กาทามและอามาเลค
คนพวก นี้ไดกลายเป็ นหัวหน าตระกูลตางๆที่
สืบเชื้อสายมาจากเอลีฟัสในดินแดนเอโดม
พวก เขาเป็ นลูก หลานของนางอา ดาหเมีย
เอซาว
๑๗ เรอู เอลลูกชายของเอ ซาวก็มีลูกๆคือ นา
หัท เศราห ชัมมาหและมิสซาห
คนพวก นี้ไดกลาย เป็ นหัวหน าตระกูลตางๆที่
สืบเชื้อสายมาจากเรอูเอลในดินแดนเอโดม
พวกเขาเป็ นลูกหลานของนางบาเสมัทเมีย
เอซาว
๑๘ นางโอ โฮ ลี บา มาหเมียเอ ซาว ไดคลอด
ลูกชายคือเยอู ช ยา ลาม และโค ราห ทัง้
สามคนไดกลาย เป็ นหัวหน าตระกูลเยอู ช

บาเสมัท มีอีกชื่อหนึ่งคือ มาหะลัท ดูในปฐมกาล ๒๘:๙

ปฐมกาล ๓๖:๑๙

ยาลามและโคราห ที่สืบเชื้อสายมาจากนาง
โอ โฮ ลี บา มาหเมียเอ ซาว ลูกสาวของอา
นาห
๑๙ คน พวก นั น
้ ทัง้ หมดเป็ นหัวหน าตระกูล
ตางๆที่สืบ เชื้อ สายมาจากเอ ซาว (ซึ่งก็คือเอ
โดม)
ครอบครัวเสอีร
(๑ พศด. ๑:๓๘-๔๒)
๒๐ ตอไปนี้ คือพวกลูกชายของเสอีรชาวโฮรี

ที่
อาศัยในแผนดินนัน
้ พวกเขาชื่อวา
โล ทาน โช บาล ศิเบ โอน อา นาห ๒๑ ดี โชน
เอ เซอร และดี ชาน พวก เขาเป็ นหัวหน า
ตระกูลของคนโฮรี ผู สืบ เชื้อ สายมาจากเส
อีร ในแผนดินเอโดม
๒๒ โลทานมีลูกชาย คือ โฮรี เฮมาน *โลทานมี
น องสาวคือทิมนา
๒๓ โชบาลมีลูกชาย คือ อัล วาน มานาฮาท เอ
บาล เชโฟและโอนัม
๒๔ ศิเบ โอนมีลูกชายคือ อัย ยาหและอา นาห
(อา นาหคือผูพบตานํ้ า †ในเขตเทือก เขา
ขณะที่เขากําลังดูแลฝูงลาของพอเขาอยู)
๒๕ อานาหมีลูกชายคือ ดีโชน และมีลูกสาวคือ
โอโฮลีบามาห
๒๖ ดีโชนมีลูกชาย คือ เฮมดาน เอชบาน อิธรา
นและเคราน
๒๗ เอเซอรมีลูกชาย คือ บิล ฮาน ศาวาน และ
อาขาน
๒๘ ดีชานมีลูกชาย คือ อูสและอารัน
๒๙ ตอ ไป นี้ คือหัวหน าตระกูลตางๆของชาว
โฮรี คือ โลทาน โชบาล ศิเบโอน อานาห
๓๐ ดี โชน เอเซอร และดี ชาน พวกเขาเป็ น
หัวหน าตระกูลตางๆของชาวโฮรีในแควน
เสอีร
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ปฐมกาล ๓๖:๔๓

กษัตริยของเอโดม
(๑ พศด. ๑:๔๓-๕๔)
๓๑ ตอ

ไป นี้เป็ นราย ชื่อของกษัตริยที่
ปกครองแผน ดินเอโดม กอนที่อิสราเอลจะมี
กษัตริยปกครอง ‡
๓๒ เบลาลูกชายของเบ
โอรข้ น
ึ เป็ นกษัตริย
ปกครองแควนเอโดมเมืองของเขา ¶ชื่อวา
ดินฮาบาห
๓๓ เมื่อเบลาตาย โย บับลูกชายเศ ราหจาก
เมืองโบสราหข้ น
ึ เป็ นกษัตริยตอ
๓๔ เมื่อโย บับตาย หุ ชามจากดิน แดนเท มาน
ขึ้นเป็ นกษัตริยตอ
๓๕ เมื่อหุ ชามตาย ฮา ดัด §ลูกชายเบ ดัดเป็ น
กษัตริยตอ (ฮาดัดคือผู ที่รบชนะชาวมี เดีย
นในประเทศโมอับ) เมืองของเขาชื่ออาวีท
๓๖ เมื่อฮาดัดตาย สัม ลาหจากเมืองมัสเรคาห
ขึ้นเป็ นกษัตริยตอ
๓๗ เมื่อสัม ลาหตาย ชา อูลจากเมืองเรโห โบท
ริมแมน้ํ ายูเฟรติสขึ้นเป็ นกษัตริย
๓๘ เมื่อชา อูลตาย บาอัล ฮานั นลูกชายอัค โบร
ขึ้นเป็ นกษัตริยตอ
๓๙ เมื่อบาอัล ฮานั นลูกชายอัค โบรตาย ฮาดาร
ขึ้นเป็ นกษัตริยตอ เมืองของ เขาชื่อปาอู
เขามีเมียชื่อเม เห ทา เบล ซึ่งเป็ นลูกสาว
ของมัทเรด มัทเรดเป็ นลูกสาวของเม ซา
หับ
๔๐ ตอ ไป นี้ เป็ นราย ชื่อของหัวหน าตระกูล
ตางๆที่เกิดจากเอ ซาว เรียงตามตระกูลและ
แควนตางๆที่ใชช่ อ
ื เดียวกับตระกูลนัน
้ พวก
เขาคือ
ทิมนา อัลวาห เยเธท ๔๑ โอโฮลีบามาห เอลาห
ปิ โนน ๔๒ เคนัส เทมาน มิบซาร ๔๓ มักดีเอล
และอิ ราม พวกเขาคือหัวหน าตระกูลตางๆ
ของเอโดม ตามถิ่นฐานและแผนดินที่พวก
เขาเป็ นเจาของ เอ ซาวจึงเป็ นตน ตระกูล
ของชาวเอโดม

*๓๖:๒๒

เฮมาน หรือโฮมาน

†๓๖:๒๔

ตานํ ้า ความหมายของภาษาฮีบรูยังไมแนนอน

‡๓๖:๓๑

กอนที่ … กษัตริยปกครอง หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “กอนที่กษัตริยชาว
อิสราเอลจะไดปกครองแควนเอโดม”
¶๓๖:๓๒ เมืองของเขา หรือ อาจจะเป็ น “เมืองหลวงของเขา” หรืออาจจะเป็ น “บานเกิดของ
เขา” แปลตรงๆไดวา “เมืองของเขา”
§๓๖:๓๕ ฮาดัด หรือฮาดาร

ปฐมกาล ๓๗:๑
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โยเซฟนั ก ฝั น
๑ ยา

๓๗ เขาเคยอาศัยมากอน คือแผนดินคา
โคบอาศัยอยูในแผน ดินที่พอ

นาอัน ๒ นี่คือประวัติของครอบครัวยาโคบ
ตอนที่โย เซฟมีอายุสิบ เจ็ดปี เขาเป็ นคน
ดูแลฝูง แกะรวมกับพี่ นองของเขา เขาเป็ นผู
ชวยของพวกลูกชายบิล ฮาหและศิลป าหเมีย
ของพอเขา โย เซฟจะกลับมาฟ องเรื่องไม ดี
ของพวก เขาใหพอฟั งอยูเรื่อย ๓ อิสราเอลรัก
โย เซฟมากกวาลูกชายคน อื่น เพราะโย เซฟ
เพิ่งเกิดตอน ที่อิสราเอลแกแลว อิสราเอลทํา
เสื้อ คลุมตัว ยาวสวย สดงดงามที่มีแขนให
กับโย เซฟ ๔ พวก พี่ๆเห็นวาพอรักโย เซฟ
มากกวาพวกเขา พวกเขาจึงพากันเกลียดโย
เซฟ และไมยอมแมแตจะทักทาย
๕ ครัง
้ หนึ่งโยเซฟฝั น และเขาเลาความฝั น
นัน
้ ใหพวกพี่ ชายฟั ง ทําใหพวกเขายิ่งเกลียด
โยเซฟมากขึ้น
๖ โย เซฟเลาวา “ฟั งความ ฝั นของผมดูสิ
๗ พวก เรากําลังมัดฟ อน ขาวอยูกลางทุง นา
ทันใดนัน
้ ฟ อนขาวของผมก็ตัง้ ตรงขึ้น และ
ฟ อน ขาวของพวก พี่ๆไดมาลอม รอบและโคง
คํานับฟ อนขาวของผม”
๘ พวก พี่ ชายของเขาพูดกับเขาวา “นี่ เจา
คิดวาเจาจะไดเป็ นกษัตริยปกครองเหนือ
พวก เราจริงๆละ ซิ นะ” หลัง จาก นัน
้ พี่ ชาย
ของเขาก็ยิ่งเกลียดเขามาก ขึ้น เพราะความ
ฝั นและสิ่งที่โยเซฟเลาเกี่ยวกับความฝั นนัน
้
๙ ตอ มาโย เซฟไดฝันอีก และเขาก็เลาให
พวกพีช
่ ายฟั งอีกวา “ดูสิ ผมฝั นอีกแลว คราว
นี้ฝันวา มีดวงอาทิตย ดวงจันทรและดาวสิบ
เอ็ดดวง ตางมาโคงคํานับผม”
๑๐ เมื่อเขาเลาใหพอและพวกพี่ ชายฟั ง พอ
ก็ตอวาเขา และพูดกับโย เซฟวา “เจาฝั น
อะไรของเจา นี่พอ แม และพี่ ชายของเจาจะ
ตองกราบลงถึงพื้นตอ หน าเจาอยาง นัน
้ หรือ”
๑๑ พวก พี่ ชายตางอิจฉาเขา แตพอของเขา
เก็บเรื่องพวกนี้ไปคิด
๑๒ วัน หนึ่ ง
พวกพี่ ชายของโย เซฟได
พาฝูง สัตวของ พอไปกินหญาแถวเชเคม
๑๓ อิสราเอลจึงพูดกับโย เซฟวา “พวกพี่ ชาย
เจากําลังดูแลฝูง สัตวอยูที่เชเคม มา นี่เถิด
พอจะสงเจาไปหาพวกเขา”
โยเซฟตอบวา “ครับพอ”

ปฐมกาล ๓๗:๒๘

๑๔ อิสราเอลพูดกับโย เซฟวา “ไปเดี๋ยว นี้
เลย ไปดูสิวาพี่ ชายของ เจากับฝูง สัตวสบาย
ดีหรือเปลา แลวกลับมาบอกพอนะ” แลว
อิสราเอลก็สงโยเซฟจากหุบเขาเฮโบรนไปยัง
เชเคม แลวโยเซฟก็มาถึงเชเคม
๑๕ ชายคน หนึ่ งพบโย เซฟกําลังเดินไปมา
อยูในทองทุง เขาจึงถามโยเซฟวา “เจากําลัง
หาอะไรหรือ”
๑๖ โย เซฟตอบวา “ผมกําลังตาม หาพวก
พี่ ชาย ชวยบอกหนอยวาพวก เขาเอาสัตวไป
กินหญาแถวไหน”
๑๗ ชายคนนั น
้ ตอบวา “พวกเขาไปจากที่ นี่
แลว ขาไดยินพวกเขาพูดกันวา ‘พวกเราไป
เมืองโดธานกัน เถอะ’” โยเซฟจึงตามพวกพี่
ชายไป และพบพวกเขาในเมืองโดธาน

โยเซฟถูกขายเป็ นทาส
๑๘ เมื่อพวกพี่

ชายเห็นโย เซฟมาแต ไกล
พวก เขาไดวางแผนฆาโย เซฟกอนที่โย เซฟ
จะเดินมาถึง ๑๙ พวกเขาพูดกันวา “ดูนัน
่ เจา
นัก ฝั นกําลังเดินมาแลว ๒๐ มาเถอะ ชวยกัน
ฆามัน แลวโยนมันทิง้ ในบอนํ้ าแหงๆพวก นี้
แลวใหเราบอกวามันถูกสัตว ปาขยํ้า กิน แลว
มาดูสิวาฝั นพวกนัน
้ ของมันจะเป็ นยังไง”
๒๑ เมื่อรู เบนไดยิน เขาพยายามจะชวยโย
เซฟใหพนจากมือของพวก นัน
้
เขาพูดวา
“อยาฆาเขาเลย” ๒๒ รู เบนพูดวา “อยาใหถึง
กับนองเลือดเลย แคโยนเขาลงไปในบอ แหง
กลางทะเลทรายก็พอ อยาทํารายเขาเลย” รู
เบนพูดอยาง นี้ เพราะกะวาจะชวยโย เซฟให
พนจากเงื้อม มือของพวก นี้ และสงเขากลับ
ไปหาพอ ๒๓ เมื่อโย เซฟมาถึง พวกพี่ ชายก็
ชวย กันดึงเสื้อ คลุมที่มีแขนออกจากตัวโย
เซฟ ๒๔ แลวเอาเขาโยนลงไปในบอนํ้ าที่วาง
เปลาและไมมีน้ํ า
๒๕ พวก เขาไดนัง
่ ลงกินอาหาร เมื่อพวก
เขามองไป ก็เห็นขบวนพอคาคนอิ ชมา เอล
มาจากเมืองกิ เลอ าด มีฝูง อูฐบรรทุกเครื่อง
เทศ พิมเสนและยางไม หอม พวก เขากําลัง
มุง หน าลงไปอียิปต ๒๖ ยู ดาหพูดกับพวกพี่
น องของเขาวา “มันจะมีประโยชนอะไร ถา
เราฆาน อง ชายของเรา แลวซอน ศพไวเฉยๆ
๒๗ มาเถิด เอาตัว เขาขายใหกับชาวอิ ชมาเอล
อยาทํารายเขาเลย ยัง ไงเขาก็เป็ นน องของ
เรา เป็ นเลือด เนื้อเชื้อ ไขของเราเอง” แลว
พวก พี่ น องของเขาก็เห็นดวย ๒๘ เมื่อพอคา

ปฐมกาล ๓๗:๒๙

ชาวมี เดีย นผาน มา พวก เขาชวย กันดึงตัว
โยเซฟขึ้นจากบอ และพวกเขาไดขายโยเซฟ
ใหกับชาวอิ ชมาเอลเป็ นเงินยี่สิบเชเขล *และ
พวกอิชมาเอลก็พาโยเซฟไปอียิปต
๒๙ เมื่อรู เบนกลับ มาที่บอนํ้ านั น
้ อีกครัง้ เขา
ไม พบโย เซฟในนัน
้
เขาฉีก ทึ้งเสื้อผาของ
เขาแสดงความเศรา โศกเสียใจ ๓๐ รู เบนกลับ
มาหาน องๆของเขา และพูดวา “เจาเด็ก นัน
่
ไม ไดอยูที่ นัน
่ แลว แลวทีนี้พี่จะทํายัง ไงดี”
๓๑ พวกเขาจึงเอาเสื้อคลุมของโยเซฟมา และ
ฆาแพะตัวผูตัว หนึ่ง แลวเอาเสื้อ คลุมของโย
เซฟจุมลงไปในเลือด นัน
้ ๓๒ แลวพวก เขาก็
เอาเสื้อเปื้ อน เลือดตัว นัน
้ สงใหพอดูและบอก
วา “เราพบเสื้อตัว นี้ ชวยดู หนอยวาใชเสื้อ
คลุมของลูกชายพอหรือเปลาครับ”
๓๓ ยา โคบจําเสื้อตัว นั น
้ ไดและพูดวา “มัน
เป็ นเสื้อ คลุมของลูก พอ สัตว ปาไดกัด กินเขา
เสีย แลว โย เซฟคงถูกฉีกเป็ นชิน
้ ๆแนแลว”
๓๔ แลวยา โคบก็ฉีกเสื้อผาของตน และเอาผา
กระสอบมาคาดเอว เพื่อแสดงความเศราโศก
เขายัง คงเศรา โศกเสียใจใหกับลูกชายของ
เขาเป็ นเวลานาน ๓๕ ทัง้ ลูกชายและลูกสาว
คน อื่นตางมาปลอบโยนเขา แตเขาก็ทําใจ
ไม ได เขาพูดวา “พอจะไวทุกขใหกับลูกคน
นี้จนกวาพอจะลงไปหาเขาในแดนคน ตาย”
แลวยาโคบก็รองไหใหโยเซฟ
๓๖ ขณะ นั น
้ ชาวมี เดีย นไดขายโย เซฟตอ
ไปใหกับโป ทิฟารในอียิปต โป ติ ฟารเป็ น
ขาราชการของฟาโรหกษัตริยอียิปต และเป็ น
ผูบัญชาการทหารรักษาพระองค
ยูดาหและทามาร
๑ ในเวลา

๓๘ ของเขา

นัน
้ ยู ดาหไดจากพี่ น อง
และเดิน ทางไปตัง้ เต็นท
อาศัยอยูกับคนอดุล ลัมคน หนึ่งชื่อฮี ราห ๒ ที่
นัน
่ ยู ดาหไดพบหญิงชาวคา นา อันคน หนึ่ง
พอของนางชื่อชูวา ยู ดาหเอานางมา และมี
เพศ สัมพันธกับนาง ๓ นางตัง้ ทองและคลอด
ลูกชาย นางตัง้ ชื่อเด็กวาเอร ๔ แลวนางก็ตงั ้
ทองอีก คนและคลอด ลูกเป็ น ชาย นางตัง้ ชื่อ
เด็กวาโอนั น ๕ แลวนางก็คลอดลูกชายอีกคน
*๓๗:๒๘
†๓๘:๘
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แลวนางก็ตงั ้ ชื่อเด็กวาเชลาห ยู ดาหอาศัยอยู
ที่เคซิบเมื่อนางคลอดเชลาห
๖ ยู ดาหหาเมียคน หนึ่ งใหเอรลูกชายคนโต
นางชื่อทา มาร ๗ แตเอรเป็ นคน ชัว
่ รายใน
สายตาพระยาหเวห พระยาหเวหจึงทําใหเขา
ตาย ๘ ยู ดาหจึงพูดกับโอนั นวา “เขาไปนอน
กับเมียของพี่ ชายเจา สิ เขาตายไปแลว และ
ใหเจาไปทําหน าที่นอง เขย †ใหกับนาง และ
เกิดลูกใหกับพี่ชายของเจาดวย”
๙ โอนั นรู วาเด็กที่เกิดมา นั น
้ จะไม เป็ นของ
เขา ดัง นัน
้ เมื่อ ไหรก็ตามที่เขามีเพศสัมพันธ
กับเมียพี่ ชาย เขาจะหลัง่ นํ้ ากามบนพื้น เพื่อ
เขาจะไดไม ตองมีลูกใหกับพี่ ชายของเขา
๑๐ สิ่งที่โอนั นทํา นี้ เป็ นสิ่ง ที่ชัว
่ รายในสายตา
ของพระยาหเวห พระองคจึงทําใหโอนั นตาย
ไปอีก คน ๑๑ ยู ดาหจึงพูดกับทา มารลูก สะใภ
วา “กลับไปอยูกับพอของเจากอน นะ และ
อยาแตงงานละ รอจนกวาเชลาหลูกชายของ
พอจะโต” เพราะยู ดาหกลัววาเช ลาหอาจ จะ
ตายเหมือน กับพี่ๆของเขา ทา มารจึงกลับไป
อยูบานพอของนาง
๑๒ หลัง จากเวลาผานไปนาน
เมียของยู
ดาห ลูกสาวของชูวาตาย เมื่อยูดาหหายเศรา
โศกแลว เขากับฮี ราหเพื่อนคนอดุล ลัมก็ข้ น
ึ
ไปที่หมูบานทิม นาห ไปหาคนที่ตัดขน แกะ
ของเขา ๑๓ มีคนมาบอกทา มารวา “พอ ผัว
ของเธอกําลังมาที่หมูบานทิม
นาหเพื่อมา
ตัดขน แกะของเขา” ๑๔ ทา มารจึงถอดชุดที่
แสดงถึงการเป็ นหมายออกและเอาผา คลุม
หน า แตง ตัวแลวไปนัง่ อยูที่ทาง เขาหมูบาน
เอ นา อิม ซึ่งอยูระหวางทางไปหมูบานทิม
นาห เพราะนางรู วาเชลาหโตแลว และนางก็
ยังไมไดถูกยกใหเป็ นเมียของเขา
๑๕ เมื่อยู ดาหเห็นนางก็คิด วาเป็ นโสเภณี
เพราะนางมีผา คลุม หน า ๑๖ ยู ดาหจึงเขาไป
หานางที่ขางทางและพูดวา “มาสิ มารวม
หลับ นอนกับพี่หนอย” เพราะเขาไมรูวานาง
คือลูกสะใภของเขา
ทามารจึงพูดวา “พี่จะใหอะไรน องหรือ ถา
น องยอมหลับนอนกับพี่”

เชเขล คือ หนวยเงินในสมัยนัน
้

ทําหน าที่นอง เขย ในอิสราเอลถาผูชายเสีย ชีวิตไปโดยยังไมมีลูก พี่ ชายหรือน อง
ชายคนใดคนหนึ่งของเขาตองเขาไปมีเพศสัมพันธกับเมียของชายที่ตาย เมื่อนางตัง้ ทองและ
มีลูกจะถือวาเด็กคนนัน
้ เป็ นลูกของคนที่ตายไปแลว และลูกคนนัน
้ จะไดรับมรดกจากคุณป ู

ปฐมกาล ๓๘:๑๗

๑๗ ยู ดาหตอบวา “พี่จะสงลูก แพะจากฝูง
สัตวมาใหกับน องตัวหนึ่ง”
นางพูดวา “ไดคะ แตพี่จะตองใหอะไรเป็ น
เครื่องมัดจํากับน องกอน จนกวาพี่จะสงแพะ
มา”
๑๘ ยู ดาหพูดวา “พี่จะใหอะไรเป็ นเครื่อง
มัดจําดีละ”
นางตอบวา “ขอตราประทับกับเชือก หอย
*ของพี่ก็แลว กัน รวม ทัง
้ ไม เทาที่พี่ถืออยู
ดวย” เขาจึงใหพวก มันกับนาง และเขาไป
นอนกับนาง อยาง นัน
้ นางจึงตัง้ ทองกับเขา
๑๙ แลวนางลุก ขึ้นกลับ บานไป แลวนางได
ถอดผา คลุม หน าออกและสวมชุดแมหมาย
ตามเดิม
๒๐ ยู ดาหสงลูก แพะมากับฮี ราหคนอดุล ลัม
เพื่อนของเขา เพื่อเอามาแลกกับตราประทับ
เชือก หอยและไม เทาจากหญิงคน นัน
้
แต
ฮี ราหหาหญิงคน นัน
้ ไม พบ ๒๑ เขาถามคน
แถวๆ นัน
้ วา “หญิงโสเภณีของวัด ที่อยูขาง
ทางเขาหมูบานเอนาอิมอยูที่ไหนหรือ”
แตพวก เขาตอบวา “แถว นี้ไม เคยมีหญิง
โสเภณีของวัดมากอน”
๒๒ ฮี ราหจึงกลับมาหายู ดาหและบอกวา
“เราหานางไม พบ และคนแถว นัน
้ บอกวา
‘แถวนี้ไมเคยมีหญิงโสเภณีของวัดมากอน’”
๒๓ ยู ดาหจึงพูดวา “ก็ปลอยใหนางเก็บของ
พวก นัน
้ ไวแลว กัน ไมอยาง นัน
้ เราจะถูก
หัวเราะเยาะได เราไดสงลูก แพะไป ใหแลว
แตทานหานางไมพบ”

นางทามารตัง้ ทอง
๒๔ สามเดือนตอ

มา มีคนมาบอกยู ดาหวา
“ทา มารลูก สะใภของทานทําตัวเป็ นโสเภณี
ดูสิ ตอน นี้นางตัง้ ทองแลวเพราะการเป็ น
โสเภณีของนาง”
ยู ดาหพูดวา “นํ าตัวนางออกมาและเผา
นางทัง้ เป็ น”
๒๕ เมื่อทามารถูกนํ าตัวมา นางไดสงคนสง
ขาวไปหาพอ ผัวของนางวา “ชายคนที่เป็ น
เจาของสิ่ง เหลา นี้เป็ นคนทําใหฉันทอง” นาง

*๓๘:๑๘
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พูดวา “ดูของพวก นี้สิ ทัง้ ตราประทับ เชือก
หอยและไมเทา มันเป็ นของใครกัน”
๒๖ ยู ดาหจําของพวก นี้ ไดทันที เขาพูดวา
“นางทําถูกแลว เราผิด เอง เพราะเราไม ได
ยกนางใหเช ลาหลูกชายของเราตามสัญญา”
ยู ดาหไม เคยรวมหลับ นอนกับนางอีก เลย
ตัง้ แตนัน
้
๒๗ เมื่อครบกําหนดคลอด มีเด็ก แฝดอยูใน
ทองนาง ๒๘ และเมื่อนางคลอดลูก นัน
้
ลูก
คน หนึ่งยื่นมือออกมากอน หมอ ตําแยก็เลย
เอาดาย แดงผูกขอ มือเด็กคน นัน
้ ไว นางพูด
วา “คน นี้คลอดกอน” ๒๙ แตทันทีที่เด็กดึง
มือกลับ ไป น อง ชายของเขาก็คลอดออกมา
หมอตําแยจึงพูดวา “อะไรกัน นี่เจาแยงออก
มากอนเลย หรือ” ดัง นัน
้ เขาจึงมีช่ อ
ื วาเปเรศ
†๓๐ และตอ มาเด็กคนที่มีดาย แดงผูกขอ มือ
จึงคลอดตามออกมา เขาจึงมีช่ อ
ื วาเศราห ‡
โยเซฟถูกขายใหโปทิฟารในอียิปต
๑ ตอน

๓๙ อียิปต

นี้โย เซฟไดถูกนํ า ตัวไปถึง
และโป ทิฟารชาวอียิปต
ซึ่งเป็ นขา ราช สํานักของฟาโรหและเป็ นผู
บัญชาการทหารรักษาพระองค ไดซ้ อ
ื เขาตอ
จากชาวอิ ชมา เอลคนที่พาโย เซฟมาที่ นัน
่
๒ พระ ยาหเวหสถิตอยูกับโย เซฟ และทําให
เขาประสบความ สําเร็จ เขาอาศัยอยูในบาน
ของเจานายชาวอียิปตคนนัน
้
๓ นายของเขาเห็นวาพระ ยาหเวหสถิตอยู
กับเขา และพระองคทําใหทุก สิ่งทุก อยางที่
เขาทําประสบผลสําเร็จ ๔ เจา นายของโยเซฟ
ชอบโย เซฟมาก โย เซฟจึงกลายเป็ นคน รับ
ใชสวน ตัวของเขา นายของ เขาตัง้ ใหโย เซฟ
ดูแลรับ ผิด ชอบบานของ เขา และทุก สิ่งทุก
อยางที่เขามี ๕ นับตัง้ แตเวลาที่เขาไดตงั ้ ให
โย เซฟดูแลบานของ เขาและทุก สิ่งทุก อยาง
ที่เขา มี พระ ยาหเวหไดอวยพรใหกับบาน
ของชาวอียิปตคน นี้ เพราะโย เซฟอยูกับเขา
พระองคไดอวยพรใหกับทุก สิ่งทุก อยางที่โป
ทิฟารมี ทัง้ ในบานและในทองทุง
๖ โป ทิฟารจึงตัง
้ ใหโย เซฟดูแลทุก สิ่งทุก
อยางของเขา เมื่อโยเซฟดูแลทุก สิ่งทุก อยาง

ตราประทับกับเชือก หอย เป็ นเครื่องหมายประจํา ตัวอยางหนึ่ง ใชในการทํา
เอกสารทางกฎหมายหรือเอกสารทางราชการ
†๓๘:๒๙ เปเรศ แปลวา “แหวกออกมา”
‡๓๘:๓๐ เศราห แปลวา “ความสดใส”

ปฐมกาล ๓๙:๗
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ใหกับเขา โป ทิฟารก็ไม ตองคิดถึงเรื่องอะไร
เลย นอกจากวามื้อตอไปจะกินอะไรดี *
โยเซฟปฏิเสธเมียของโปทิฟาร
ตอน นี้โย เซฟโตเป็ นชาย หนุมที่มีรูป ราง
หน าตาดี ๗ ตอ มาภาย หลัง เมียของเจา นาย
เริ่มใหความสนใจในตัวโย เซฟ นางพูดวา
“มารวมหลับนอนกับฉันเถิด”
๘ แตโย เซฟปฏิเสธ เขาพูดกับเมียของเจา
นายวา “ดูเถิด กับผมแลว เจา นายไม เคย
ตองเป็ นหวงกังวลเกี่ยว
กับเรื่องอะไรเลย
เขาไดตัง้ ใหผมดูแลทุก สิ่งทุก อยาง ๙ ในบาน
หลังนี้ไมมีใครใหญกวาผมอีก แลว และเขา
ไม เคยหามอะไรผมเลย ยกเวนทาน เพราะ
ทานเป็ นเมียเขา จะใหผมทําสิ่ง ชัว
่ รายอยาง
นี้ และทําบาปตอพระเจาไดอยางไร”
๑๐ นางก็พูดชักชวนโย เซฟวันแลววัน เลา
แตโย เซฟไม ยอมที่จะรวมหลับ นอนกับนาง
๑๑ อยูมาวันหนึ่ ง โยเซฟเขามาทํางานของเขา
ในบาน ตอนนัน
้ ไมมีใครอยูในบานเลยสักคน
เดียว ๑๒ ทันใดนัน
้ เมียของโปทิฟารก็ควาเสื้อ
คลุมของเขาไวและพูดวา “มารวมหลับ นอน
กับฉันเถิด”
โย เซฟจึงสลัดเสื้อตัว นัน
้ ทิง้ ติดมือของนาง
และวิ่งหนีออกไปขางนอก
๑๓ เมื่อนางเห็นวาโย
เซฟทิง้ เสื้อไวในมือ
นางและวิ่ง หนีออกไปขางนอก ๑๔ นางจึงรอง
เรียกคนใชของนางและพูดกับพวก เขาวา
“ดูสิ ผัวฉันเอาตัวเจา คนฮีบรูนัน
้ มาเพื่อทําให
พวก เราอับอายชัดๆ เขาเขามาหาฉันและ
พยายามจะปลุกปลํ้าฉัน แตฉันรองตะโกน
เสียงดัง ๑๕ เมื่อเขาไดยินฉันรองตะโกนเสียง
ดัง เขาจึงทิง้ เสื้อ เขาไวขาง ฉันและวิ่ง หนีไป
ขาง นอก” ๑๖ แลวนางก็เก็บเสื้อของ เขาไว
กับตัว จนผัว นางกลับมาบาน ๑๗ นางก็เลา
เรื่องเดิมใหเขาฟั งอีก “เจาคนใชชาวฮีบรูคน
นัน
้ คนที่ทานนํ าตัวมา เขาเขามาจะลวนลาม
ฉัน ๑๘ แตเมื่อฉันตะโกนรองใหชวยเสียง ดัง
เขาจึงทิง้ เสื้อเขาไวกับฉันและวิ่ง หนีไปขาง
นอก”

*๓๙:๖

โยเซฟถูกจํา คุก
๑๙ เมื่อเจา

นายของ เขาไดยินเรื่องที่เมีย
ของ เขาเลาใหฟังที่ วา นี่ คือสิ่งที่คนใชของ
ทานทํา กับฉัน เขาโกรธมาก ๒๐ เจา นายของ
โย เซฟก็จับโย เซฟไปขังไวในคุกที่ใชขังพวก
นักโทษของกษัตริย โยเซฟจึงถูกขังอยูที่นัน
่
๒๑ แตพระยาหเวหสถิตกับโยเซฟ พระองค
แสดงความเอ็นดูเขาโดยทําใหหัวหน าผู ดูแล
คุกนัน
้ ชอบโย เซฟ ๒๒ เขาก็ตัง้ โย เซฟใหเป็ น
ผู ดูแลนักโทษทัง้ หมดในคุกแหง นัน
้ และโย
เซฟไดเป็ นคนสัง่ งานทุก อยางภายในคุก
แหง นัน
้ ๒๓ งานอะไรก็แลว แตที่โย เซฟดูแล
อยู หัวหน าคุกก็ปลอยได เลย ไม ตองสนใจ
เพราะพระ ยาหเวหสถิตกับโย เซฟ และ
พระองคทําใหทุก อยางที่โยเซฟทําประสบผล
สําเร็จ
โยเซฟทํานายฝั นของนั กโทษ
๑ ตอ

๔๐ แกวเหลา

มาคนรับ ใชที่มีหน าที่คอยยก
องุนใหกับกษัตริยของ
อียิปต และคนอบขนมปั งของพระองค ทําให
พระองคไมพอใจ ๒ ฟาโรหโกรธทัง้ สอง คน นี้
มาก คือทัง้ คนยก แกวเหลา องุนและคนอบ
ขนมปั ง ๓ ฟาโรหจึงใหจับสองคน นี้ไปขังใน
คุกที่อยูในบานของผู บัญชาการทหารรักษา
พระองค ซึ่งเป็ นคุกเดียวกับที่โย เซฟถูกขัง
อยู ๔ ผู บัญชาการทหารรักษาพระองคมอบ
หมายใหโย เซฟคอยดูแลพวก เขา พวก เขา
๕ ทัง
อยูในคุกไปไดระยะหนึ่ง
้ คนยกเหลา
องุนและคนอบขนมปั งของฟาโรหที่ถูกขังอยู
ในคุก ตางก็ฝันในคืนเดียวกัน และความฝั น
นัน
้ ก็มีความ หมายแตก ตางกันไป ๖ ในตอน
เชาโย เซฟมาหาพวก เขา เห็นพวก เขาสอง
คนดูทาทางเป็ น ทุกขมาก ๗ โย เซฟจึงถาม
คน รับ ใชทัง้ สองคนของฟาโรหที่อยูกับเขา
ในคุกในบานของเจา นายเขาวา “ทําไมวัน นี้
หน าตาพวกทานดูเครงเครียดจัง”
๘ พวกเขาตอบวา “เมื่อ คืนพวกเราฝั น แต
ไมมีใครแกฝันใหเราไดเลย”
โย เซฟจึงตอบวา “พระเจาเทานัน
้ ที่แกฝัน
ได ไหนเลาใหผมฟั งสิ”

นอกจากวามือ
้ ตอ ไปจะกินอะไรดี หรือ อาจจะหมายถึงวา เรื่องการเตรียมอาหาร
ชาวอียิปตไมใหคนตางชาติทํา เพราะจะทําใหอาหารเป็ นมลทิน ดูไดจาก ปฐมกาล ๔๓:๓๒
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ความฝั นของคนยกเหลาองุน
๙ หัวหน าคนยกถวยเหลา

องุนจึงเลาความ
ฝั นใหโย เซฟฟั งวา “ในความ ฝั นผมไดเห็น
เถา องุนอยูตรงหน า ๑๐ บนเถานัน
้ มีกิ่งอยู
สามกิ่ง ทันใด นัน
้ มันก็ผลิดอกและดอกของ
มันก็บาน และชอของมันก็กลายเป็ นผลองุน
๑๑ และถวยของฟาโรหก็อยูในมือผม
สุก
ผมไดหยิบผล องุนมาคัน
้ เป็ นนํ้ าใสถวยของ
ฟาโรห และเอาถวยนัน
้ ใสมือของฟาโรห”
๑๒ โย เซฟพูดกับคนยกถวยเหลา องุนวา
“นี่คือความ หมายของฝั นนัน
้ กิ่งสามกิ่งนัน
้
หมาย ถึงสามวัน ๑๓ ภายในสามวันฟาโรหจะ
ยก โทษใหทาน *และจะคืนตําแหนงใหกับ
ทาน ทานจะไดกลับไปยกแกวเหลา องุนให
๑๔ อยาลืม
ฟาโรหเหมือนที่ทานเคยทํามา
ผมนะ เมื่อทุก อยางเป็ นไปดวย ดีสําหรับ
ทาน ชวยทําสิ่งนี้ใหกับผมหนอย ชวยบอก
กับฟาโรหใหปลอยผมออกไปจากคุก นี้ดวย
๑๕ เพราะผมถูกลักพา ตัวมาจากดิน แดนของ
ชาวฮีบรู และผมก็ไม ไดทําผิดอะไรที่จะตอง
ถูกจับมาอยูในคุกนี้”
ความฝั นของคนทําขนมปั ง
๑๖ เมื่อหัวหน าคนทําขนมปั งเห็นวาการ

ทํานายฝั น นัน
้ ออกมาดี เขาจึงพูดกับโย เซฟ
วา “เมื่อคืนนี้ ผมก็ฝันเหมือนกัน ผมฝั นวามี
ตะกราสามใบใสขนมปั ง ขาววางอยูบนหัวผม
๑๗ และในตะกราบนสุดนั น
้
มีขนมอบชนิด
ตางๆสําหรับฟาโรห แตมีฝูง นกลงมาจิก กิน
ขนมเหลานัน
้ บนหัวผม”
๑๘ โย เซฟตอบวา
“นี่ คือความ หมาย
ของฝั นนัน
้
ตะกราสามใบหมาย ถึงสามวัน
๑๙ ภายในเวลาสามวันฟาโรหจะสัง
่ ตัด
หัว
†และพระองคจะสัง
ทาน
่ ใหเอารางทานไป
เสียบไวบนเสาไม และฝูงนกจะมาจิกกินเนื้อ
ทาน”
โยเซฟถูกลืม
๒๐ สามวันตอ

มา ในวัน เกิดของฟาโรห
พระองคจัดงาน เลีย
้ งใหกับขา ราช สํานัก คน
*๔๐:๑๓
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รับ ใชทัง้ หมด และพระองคไดสัง่ ใหนําตัว
หัวหน าคนยกถวยเหลา
องุนและหัวหน า
คนทําขนมปั งมาอยูตอ หน าคนทัง้
ปวง
๒๑ พระองคคืนตําแหน งใหคนยกถวยเหลา
องุน เขาไดกลับมายกถวยเหลาใหฟาโรหอีก
ครัง้ ๒๒ แตหัวหน าคนทําขนมปั งถูกเสียบไว
บนเสา ไมเหมือนที่โย เซฟไดพูดไวทุก อยาง
๒๓ แตหัวหน าคนยกถวยเหลา องุนไม ได
คิดถึงโยเซฟและลืมเขาไป
ความฝั นของฟาโรห
๑ สอง ปี ตอ มา

๔๑ เขากําลังยืนอยูที่แมน้ํ าไนล

กษัตริยฟาโรหฝันวา
๒ แลว
จูๆก็มีวัวเจ็ด ตัวโผลข้ น
ึ มาจากแมน้ํ าไนล วัว
ทัง้ เจ็ด ตัว นี้มีรูป รางสมบูรณแข็ง แรง อวนพี
พวก มันยืนกินหญาอยูแถวๆ นัน
้ ๓ หลังจาก
นัน
้ ไม นาน ก็มีวัวอีกเจ็ด ตัวโผลข้ น
ึ มาจาก
แมน้ํ าไนล วัวเจ็ดตัวหลังนี้มีรูปรางนาเกลียด
นา กลัว ผอม แหง พวก มันมายืนอยูขางๆ
วัวเจ็ด ตัวแรกบนฝั ่ งแมน้ํ าไนล ๔ วัว ผอมที่
นา เกลียดพวกนี้ไดกินวัวอวนพีที่แข็ง แรงทัง้
เจ็ดตัวนัน
้ ฟาโรหก็ต่ น
ื ขึ้น ๕ พระองคนอนตอ
และฝั นอีกเป็ นครัง้ ที่สองวา มีรวงขาวอยูเจ็ด
รวง แตละรวงมีเมล็ด ขาวออกเต็มไป หมด
ทัง้ หมดออกมาจากตน ขาวตน เดียว ๖ มีรวง
ขาวอีกเจ็ด รวงงอกออกมาทีหลัง แตเป็ นรวง
ขาวผอมลีบและเหี่ยวแหง เพราะลมรอนจาก
ตะวันออก ๗ รวงขาวผอมลีบทัง้ เจ็ดนี้ไดกลืน
รวง ขาวเม็ดงาม ดีนัน
้ เสีย แลวฟาโรหไดต่ น
ื
ขึ้น ก็รว
ู าเป็ นความฝั น ๘ ในตอนเชา พระองค
ไมสบายใจ จึงไดเรียกพวก โหรและพวก ผู
รูทงั ้ หมดของอียิปตมา พระองคไดเลาความ
ฝั นใหพวกเขาฟั ง แตไมมี ใครสามารถแกฝัน
ใหกับพระองคได
คนใชบอกฟาโรหเกี่ยวกับโยเซฟ
๙ แลวหัวหน าคนยกถวยเหลา

องุนได
บอกกับกษัตริยฟาโรหวา
“วัน นี้ขาพเจา
เพิ่งนึก ไดถึงความ ผิดของขาพเจา ๑๐ ตอน
ที่พระองคโกรธพวก
คนใชของพระองค
และเอาขาพเจาไปขังไวในคุก ที่บานของผู

จะยกโทษใหทาน แปลตรงๆไดวา “จะยกหัวของทาน” เป็ นสํานวนที่ตอมา โยเซฟ
ใชบรรยายในสิ่งที่จะเกิด ขึ้นกับคนอบขนมปั ง แตในกรณีนัน
้ คํา วา “ยกหัวของทาน” จะตรง
ตามตัวอักษรมากกวา
†๔๐:๑๙ ตัดหัวทาน แปลตรงๆไดวา “จะยกหัวของทานออกจากตัวทาน”
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บัญชาการทหารรักษาพระองค
พรอมกับ
หัวหน าคนทําขนมปั งนัน
้ ๑๑ เราทัง้ สองคนได
ฝั นไปในคืนเดียวกัน ทัง้ เขาและขาพเจา เรา
ตางก็ฝันถึงสิ่งที่มีความ หมายแตก ตางกัน
๑๒ มีชาย หน ุมชาวฮีบรูคน หนึ่ งอยูที่ นั น
่ กับ
พวกขาพเจา เขาเป็ นคนใชของผู บัญชาการ
ทหารรักษาพระองค พวกขาพเจาเลาความ
ฝั นใหเขาฟั ง เขาไดแกฝันใหกับพวกเรา เขา
๑๓ และมันก็
ทํานายฝั นใหกับเราแตละคน
เกิด ขึ้นจริงตาม ที่เขาแกฝันให นัน
้ ขาพเจา
ได รับตําแหนงกลับ คืน มา แตอีกคน หนึ่งถูก
เสียบไวบนเสาไม”
ฟาโรหขอใหโยเซฟทํานายฝั น
๑๔ ฟาโรหจึงสงคนไปตามโย

เซฟมา พวก
เขารีบนํ าตัวโย เซฟมาจากคุก ใหโย เซฟ
โกน หัวและหนวด เครา
เปลี่ยนเสื้อผา
ใหเรียบรอย
และนํ าตัว เขามาหาฟาโรห
๑๕ ฟาโรหพูดกับโย เซฟวา “เราไดฝันไป แต
ไมมี ใครสามารถแกฝันของเราได แตเรา
ไดยินเขาพูดถึงเจาวา เมื่อเจาไดฟังความฝั น
เจาจะแกฝันได”
๑๖ โย เซฟตอบฟาโรหวา
“ไมใชขาพเจา
หรอก แตเป็ นพระเจาที่จะ ใหคํา ตอบดีๆกับ
ทานฟาโรห”
๑๗ ฟาโรหจึงพูดกับโยเซฟวา “ในความฝั น
ของเรา เรากําลังยืนอยูที่ริม ฝั ่ งแมน้ํ าไนล
๑๘ แลวจูๆก็มีวัวอวนพีเจ็ด ตัว รูป รางสมบูรณ
แข็ง แรง โผลข้ น
ึ มาจากแมน้ํ าไนล มากิน
หญาที่ข้ น
ึ อยูแถวๆ นัน
้ ๑๙ หลัง จาก นัน
้ ก็มีวัว
อีกเจ็ด ตัวที่หิว โซ ผอมลีบ นา เกลียดนา กลัว
โผลข้ น
ึ มา เรายังไม เคยเห็นวัวที่นา เกลียด
อยาง นี้มา กอนเลยในแผน ดินอียิปต ๒๐ แลว
วัวผอม ลีบที่นา เกลียดทัง้ เจ็ด ตัวนี้ ไดกินวัว
อวนพีทัง้ เจ็ด ตัว นัน
้ ๒๑ แตเมื่อพวกมันกินวัว
อวนพีทัง้ เจ็ด ตัวเขาไปแลว ดูไมรูเลยวาพวก
มันไดกินวัวอวนพีเขาไปในทองของพวก มัน
แลว เพราะมันยังนาเกลียดนากลัวเหมือนใน
ตอนแรก
๒๒ แลวเราไดต่ น
ื ขึ้น จาก นัน
้ เราไดฝันอีก
คราวนี้เราฝั นเห็นรวงขาวเจ็ด รวง แตละรวง
มีเมล็ดขาวออกเต็มไปหมด ทัง้ หมดงอกออก
มาจากตน ขาวตน เดียว ๒๓ ตอ มาไดมีรวง
*๔๑:๒๗
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ขาวอีกเจ็ด รวงงอกออกมา แตมีเมล็ด ขาว
ที่ผอม ลีบและเหี่ยวแหง เพราะลม รอนจาก
ตะวัน ออก ๒๔ รวงขาวที่ผอมลีบนี้ไดกลืน กิน
รวงขาวที่งามดีทงั ้ เจ็ดรวงนัน
้
เราไดเลาเรื่องนี้ใหกับพวกโหรของเรา แต
ไมมีใครแกฝันนี้ใหกับเราไดเลย”
โยเซฟทํานายฝั นใหฟาโรห
๒๕ โย

เซฟพูดกับฟาโรหวา “ความ ฝั นทัง้
สองอันนี้ของทานเป็ นความฝั นเรื่องเดียวกัน
และเหมือน กัน พระเจาบอกฟาโรหถึงสิ่งที่
พระองคจะทําในไม ชา นี้ ๒๖ วัว ดีๆเจ็ด ตัวนัน
้
คือเจ็ด ปี และรวง ขาวงามๆทัง้ เจ็ด รวง นัน
้ ก็
คือเจ็ด ปี ความฝั นทัง้ สองอัน นี้มีความหมาย
อยาง เดียวกัน ๒๗ วัวผอม ลีบที่นา เกลียดทัง้
เจ็ด ตัวที่โผลตามมานัน
้ ก็คือเจ็ด ปี และรวง
ขาวทัง้ เจ็ด รวงที่ผอมและเหี่ยวแหงเพราะ
ลม รอนจากตะวัน ออกนัน
้ ก็เป็ นเจ็ด ปี ของ
ความอดอยากหิวโหย *๒๘ นี่ คือสิ่งที่ขาพเจา
ไดบอกกับฟาโรห พระเจาไดแสดงใหฟาโรห
เห็นถึงสิ่งที่พระองคจะทําในไมชานี้ ๒๙ ดูเถิด
ในเวลาเจ็ด ปี จะมีอาหารอยางเหลือเฟื อใน
แผนดินอียิปต ๓๐ หลังจากนัน
้ อีกเจ็ดปี ความ
อดอยากหิวโหยจะตามมา
ผูคนจะลืมชวง
ที่มีอาหารอยางเหลือเฟื อในแผน ดินอียิปต
และความอดอยากหิวโหยนี้จะทําลายแผน
ดิน นี้ ๓๑ ความอดอยากหิวโหยที่ตามมานี้ จะ
ทําใหผูคนลืมชวง เวลาที่ มีอาหารกินอยาง
เหลือเฟื อ เพราะความอดอยากหิวโหยนัน
้ จะ
หนักหนาสาหัสมาก ๓๒ และที่ฟาโรหไดฝันถึง
สองครัง้
ก็เพราะพระเจาไดตัดสิน ใจเกี่ยว
กับเรื่อง นี้แลว และพระองคจะทําใหมันเกิด
ขึ้นในไม ชา นี้ ๓๓ ดัง นัน
้ ตอนนี้ขอใหฟาโรห
รีบหาคนที่เฉลียวฉลาดและหัว ดี และตัง้ เขา
ใหจัดการดูแลทัว
่ ทัง้ แผน ดินอียิปต ๓๔ ขอ ให
ฟาโรหแตง ตัง้ เจา หน าที่ทัว
่ แผน ดินและให
แบงยี่สิบเปอรเซ็นตของผลผลิตทัง้ หมดที่
เกิด ขึ้นในเจ็ด ปี แรก ออกมาเก็บ ไว ๓๕ ให
พวก เขาเก็บสะสมอาหารที่ มีในปี ที่ ดีที่กําลัง
จะมา นี้ ใหพวก เขาเก็บรวบรวมเมล็ด ขาว
ไวในคลังของกษัตริยฟาโรหในเมืองตางๆ
และใหเฝ ามันไว ๓๖ อาหารพวก นี้จะเก็บ ตุน
ไวสําหรับเจ็ด ปี แหงความอดอยากหิวโหยที่

อดอยากหิวโหย หรือกันดารอาหาร เวลาที่ไมมีฝนและพืชพันธุไม สามารถเติบโต
ได บอยครัง้ ที่ประชาชนและสัตวตายเพราะขาดแคลนนํ้ าและอาหาร
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จะเกิด ขึ้นในแผน ดินอียิปต เพื่อแผน ดิน นี้จะ
ไดไม ถูกทําลายเพราะความอดอยากหิวโหย
นัน
้ ”
๓๗ ทัง
้ ฟาโรหและเจา หน าที่ของ เขาเห็น
ดวยกับแผน นี้ ๓๘ ฟาโรหจึงพูดกับเจา หน าที่
ของ เขาวา “พวก เราจะไปหาคนอยาง นี้ได
ที่ไหน คนที่ มีพระ วิญญาณของพระเจาสถิต
อยูดวย”
๓๙ ฟาโรหจึงบอกโยเซฟวา “เพราะพระเจา
ไดทําใหเจารูเรื่องพวก นี้ทัง้ หมด ไมมีใครที่
จะเฉลียวฉลาดและหัว ดีเทากับเจาอีก แลว
๔๐ เราจะ ใหเจาดูแลบานเรือนของ เรา และ
ประชาชนของ เราทุก คนก็จะเชื่อ ฟั งคํา สัง่
ของเจา เจาจะใหญเป็ นอันดับ สองรองจาก
เรา”
๔๑ ฟาโรหจึงพูดกับโย เซฟวา “เห็น ไหม
เราไดแตง ตัง้ เจาใหดูแลแผน ดินอียิปต
๔๒ แลวฟาโรหก็ถอดแหวนตรา
ทัง้ หมด”
ประทับจากมือ
สวมเขาที่มือของโย เซฟ
ฟาโรหไดเอาผา ลินินอยาง ดีมาสวม ใสใหโย
เซฟ เอาสรอยคอทองคํามาสวมที่คอของเขา
๔๓ ฟาโรหไดใหโย เซฟนั ง
่ รถ มาคันที่ สองของ
พระองค มีคนรองตะโกนอยูขาง หน าเขาวา
“กราบลง”
และฟาโรหไดแตง ตัง้ ใหโย เซฟดูแลแผน
ดินอียิปตทัง้ หมด ๔๔ ฟาโรหพูดกับโย เซฟวา
“เราคือฟาโรห ในแผน ดินอียิปตจะไมมี ใคร
สามารถกระดิกแขน ขาได นอกจากเจาจะ
อนุญาต”
๔๕ แลวฟาโรหไดตง
ั ้ ชื่อใหมใหกับโยเซฟวา
ศาเฟ นาท ปา เนอ าห *และยกอา เสนั ทให
เป็ นเมียโยเซฟดวย อาเสนั ทเป็ นลูกสาวของ
โป ทิเฟ รา นักบวชเมืองโอน แลวโย เซฟก็
ไดออกไปจากฟาโรห และออกเดิน ทางไปทัว
่
แผนดินอียิปต
๔๖ โยเซฟมีอายุสามสิบปี เมื่อเขาเริ่มรับ ใช
ฟาโรหกษัตริยของอียิปต โย เซฟจากฟาโรห
มา และไดเดิน ทางไปทัว
่ แผน ดินอียิปต
๔๗ ใน ชวงเจ็ด ปี แหงความอุดมสมบูรณ แผน
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ดินไดใหผลผลิตอยางลน เหลือ ๔๘ ใน ชวง
เจ็ด ปี นัน
้ ที่ มีอาหารอยางลน เหลือในแผน ดิน
อียิปต โย เซฟไดเก็บกักตุนมันไวในเมือง
ตางๆ อาหารที่เก็บไดจากทอง ทุงรอบๆเมือง
้ โยเซฟ
ไหนก็จะตุนไวในเมืองนัน
้ ๆ ๔๙ ดัง นัน
จึงเก็บเมล็ด ขาวมาตุนไวมากมายเหมือน กับ
เม็ดทรายที่ทะเล มันมากซะจนชัง่ ไมหวัน
่ ไม
ไหวจนตองหยุดชัง่ ไป
๕๐ กอนที่จะถึงปี แหงความอดอยากหิวโหย
โยเซฟมีลูกชายสองคน อาเสนั ทไดคลอดลูก
สองคน นี้ใหกับโย เซฟ อา เสนั ทเป็ นลูกสาว
ของโปทิเฟรานักบวชเมืองโอน ๕๑ โยเซฟตัง้
ชื่อลูกชายคนแรกวา มนัสเสห †โยเซฟพูดวา
“พระเจาทําใหผมลืมความทุกข ยากลําบาก
ของผมทัง้ สิน
้ รวม ทัง้ ทุก คนในครอบครัว
ของพอผม” ๕๒ โย เซฟไดตัง้ ชื่อลูกคนที่สอง
วาเอ ฟ รา อิม ‡โย เซฟพูดวา “เพราะพระเจา
ไดทําใหผมมีลูก หลาน ¶ในแผน ดินที่ผมได
รับความทุกขยากลําบากนี้”
เวลาแหงความอดอยากหิวโหยเริ่มขึน
้
๕๓ เจ็ด ปี แหงความอุดมสมบูรณในแผน ดิน

อียิปตไดสน
ิ้ สุด ลง ๕๔ และเจ็ด ปี แหงความ
อดอยากหิวโหยไดเริ่ม ตนขึ้นตาม ที่โย เซฟ
ไดพูดไว ความอดอยากหิวโหยไดเกิด ขึ้น
กับทุกประเทศ ยกเวนในแผน ดินอียิปตที่
มีอาหารกิน กัน ๕๕ เมื่อแผน ดินอียิปตเริ่ม
ขาดแคลนอาหาร
ประชาชนไดมารองขอ
อาหารตอฟาโรห ฟาโรหบอกชาวอียิปตทุก
คนวา “ใหไปหาโย เซฟและใหทําตาม ที่เขา
บอกพวกเจา”
๕๖ เมื่อความอดอยากหิวโหยไดแพร
กระจายไปทัว
่ ทัง้ แผน ดิน โย เซฟจึงเปิ ดคลัง
ขาวสาร และขายขาวใหกับชาวอียิปต เพราะ
ความอดอยากหิวโหยนัน
้ รุนแรงมากในแผน
ดินอียิปต ๕๗ และคนทัว
่ โลกตางเดิน ทางมา
อียิปต เพื่อมาขอซื้อขาวจากโย เซฟ เพราะ
ความอดอยากหิวโหยรุนแรงไปทัว
่ โลก

*๔๑:๔๕

ศาเฟนาทปาเนอาห ชื่อในภาษาอียิปต หมายถึง “ผูค้าํ จุนชีวิต” แตความหมายใน
ภาษาฮีบรู “ผูซ่ งึ อธิบายสิ่งลึกลับ”
†๔๑:๕๑
‡๔๑:๕๒

มนั สเสห ชื่อนี้คลายกับคําในภาษาฮีบรูที่มีความหมายวา “ทําใหลืม”

เอฟราอิม ชื่อนี้คลายกับคําในภาษาฮีบรูที่มีความหมายวา “เกิดผล หรือ ทวี”
เพราะพระเจาไดทําใหผมมีลูก หลาน แปลตรงๆคือ “ทําใหผมเกิด ผล” หรือ
“ทําใหผมประสบความสําเร็จ” หรือ “ทําใหผมมีลูกดก”
¶๔๑:๕๒
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ความฝั นกลายเป็ นจริง
๑ เมื่อยา

๔๒ อียิปต

โคบเห็น วามีขาวอยูใน
เขาจึงพูดกับพวก ลูกๆของ
เขาวา “พวก เจาจะมานัง่ มอง หน ากันอยู
ทําไม ทําอะไรสักอยางสิ” ๒ แลวยาโคบก็พูด
วา “ฟั ง นะ พอไดยินมาวามีขาวในอียิปต ให
พวก เจาลงไปที่ นัน
่ และไปซื้อขาวมาใหกับ
พวก เรา พวก เราจะ ไดมีชีวิต อยูตอ ไป ไม
ตองอดตาย”
๓ พี่ชายทัง
้ สิบคนของโยเซฟก็ลงไปซื้อขาว
ที่อียิปต ๔ แตยาโคบไม ยอมใหเบนยามินไป
กับพวก พี่ ชายดวย เพราะเขากลัววาจะเกิด
อันตรายกับเบน ยา มิน เบน ยา มินเป็ นน อง
ชายของโยเซฟ *
๕ พวก ลูกชายของอิสราเอลไดไปซื้อขาว
พรอมกับคน อื่นๆ
เพราะความอดอยาก
หิวโหยไดแผ ขยายมาถึงแผน ดินคา นา อัน
แลว
๖ ในเวลา นั น
้ โย เซฟเป็ นผู ปกครองเหนือ
แผน ดินอียิปตทัง้ หมด คนที่มาซื้อขาวใน
แผน ดินอียิปต จะตองมาซื้อกับโย เซฟ เมื่อ
พวก พี่ ชายของโย เซฟมาถึง ก็กมกราบลง
กับพื้นตอ หน าเขา ๗ เมื่อโย เซฟเห็นพวก พี่
ชาย เขาก็จําได แตแกลงทําเป็ นไมรูจัก และ
พูดจาดุดันกับพวก เขา โย เซฟพูดวา “พวก
เจามาจากที่ไหนกัน”
พวกเขาตอบวา “มาจากแผน ดินคานาอัน
เพื่อมาซื้ออาหาร”
๘ โยเซฟจําพวกพี่ ชายได แตพวกพี่ ชายจํา
โยเซฟไมได ๙ โยเซฟยังจําความฝั นที่เขาฝั น
เกี่ยวกับพวกพี่ ชายของเขาได โยเซฟกลาว
หาพวกพี่ ชายวา “พวกเจาเป็ นพวกสอดแนม
มาดูวาแผนดินนี้มีจุดออนตรงไหนบาง”
๑๐ แตพวก เขาตอบโย เซฟวา “ไมใชครับ
ทาน พวก เราผูรับ ใชของ ทานมาที่นี่เพื่อซื้อ
อาหารครับ ๑๑ เราทัง้ หมดมีพอเดียวกัน พวก
เราเป็ นคนซื่อสัตย พวก เราผูรับ ใชของ ทาน
ไมไดเป็ นคนสอดแนม”
๑๒ แตโย เซฟพูดกับพวก เขาวา “ไม จริง
พวกเจามาแอบดูจุดออนของแผนดินนี้”
๑๓ พวก เขาตอบวา “พวก เรา ผูรับ ใชของ
ทาน มีพี่ น องอยูสิบ สอง คน เป็ นลูกของพอ
เดียวกันในแผน ดินคา นา อัน ตอน นี้นองคน
*๔๒:๔
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สุดทองอยูกับพอของพวกเรา และน องอีกคน
หนึ่งตายไปนานแลว”
๑๔ โย เซฟพูดกับพวก เขาวา “พวก เจา
เป็ นคน สอดแนม เหมือน กับที่เราพูดแนๆ
๑๕ เราจะใหพวกเจาพิสูจน ตัวเอง ในนามของ
ฟาโรห เราสาบานวาจะไม ปลอยพวก เจาไป
จากที่ นี่ จนกวาน องชายคนเล็กของพวกเจา
จะมา ๑๖ สงคน หนึ่งในพวก เจากลับ ไป และ
ใหไปเอาน อง ชายมา สวนที่เหลือก็รออยูใน
คุกที่ นี่ จะไดพิสูจนคํา พูดของพวกเจา วาพูด
ความจริงหรือ เปลา ถาไม อยางนัน
้ ฟาโรหมี
ชีวิตอยูแนขนาดไหน พวก เจาตองเป็ นคน
สอดแนมแนๆ” ๑๗ แลวโยเซฟไดขังพวกเขา
ไวในคุกสามวัน
สิเมโอนเป็ นตัวประกัน
๑๘ ในวัน

ที่สาม โย เซฟพูดกับพวก เขาวา
“ใหทําอยาง นี้ก็แลวกัน พวก เจาจะไดรอด
เพราะเราเกรงกลัวพระเจา ๑๙ ถาพวก เจา
เป็ นคนซื่อสัตย ใหทิง้ พี่ น องคน หนึ่งของ เจา
ไวในคุกนี้ และพวกเจาก็เอาขาวสารไปใหกับ
ครอบครัวที่หิวโหยของ เจา ๒๐ แลวคอยเอา
น อง ชายคน สุด ทองของ เจามาหาเรา จะ ได
พิสูจนวาที่พวก เจาพูดนัน
้ เป็ นความ จริงหรือ
ไม พวกเจาจะไดไมตองตาย”
พวกเขาก็ตกลงทําตามนัน
้ ๒๑ พวกเขาพูด
กันเองวา “ที่พวก เราถูกลงโทษนี้ ตองเป็ น
เพราะสิ่งที่เราทํากับน องชายของเราแนๆ เรา
เห็นถึงความทุกขของเขา ตอนที่เขารองขอ
ความเมตตาจาก เรา แตพวก เราไม สนใจฟั ง
เพราะเหตุนัน
้ เราถึงตองทนทุกขอยางนี้”
๒๒ รู เบนไดพูดกับพวก เขาวา “ผมบอกกับ
พวก ทานแลววาอยาทํารายเด็ก นัน
้ แตพวก
ทานก็ไม ยอม ฟั ง และตอน นี้เราก็ตองชดใช
ใหกับเลือดของเขาแลว”
๒๓ พวก เขาไมรูวาโย เซฟกําลังฟั ง อยู
เพราะปกติแลวจะมีลามคอยแปลใหระหวาง
พวก เขากับโย เซฟ ๒๔ โย เซฟจึงออกไป
รองไห แลวกลับเขามาหาพวก เขาและพูด
กับพวก เขา โย เซฟเอาสิ เม โอนมาจากพวก
เขา และมัดเขาตอ หน าพี่ นองของเขา ๒๕ โย
เซฟสัง่ คน รับ ใชใหเอาขาวสารมาใสใหเต็ม
กระสอบของพวก พี่ ชายของ เขา และใหเอา
เงินของพี่ ชายของ เขาแตละคนคืนใสเขาไป

น องชายของโยเซฟ โยเซฟและเบนยามินมีแมคนเดียวกัน
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ในกระสอบของพวก เขาเอง และใหสิ่ง ที่
จําเป็ นสําหรับการเดินทางกับพวกเขา
๒๖ ทุก อยางก็เรียบรอย
พวก เขาจึงเอา
ขาวสารทัง้ หมดบรรทุกบนหลัง ลาของพวก
เขา ออกเดิน ทางไป ๒๗ ที่จุด พัก แรมในคืน
นัน
้ เมื่อคน หนึ่งเปิ ดกระสอบของ เขาออกมา
เพื่อเอาขาวสารใหลากิน เขาก็เห็นเงินของ
เขาอยูที่ปากกระสอบนัน
้ ๒๘ เขาพูดกับพี่ นอง
ของ เขาวา “ผมไดเงินของผมคืนมา นี่ ไง
มันอยูในกระสอบของผม” พวกเขาก็งงมาก
ตกใจ กลัวมาก และหันไปพูดกันและกันวา
“นี่พระเจากําลังเลนตลกอะไรกับเรา”
พวกพี่ชายเลาเรื่องใหยาโคบฟั ง
๒๙ เมื่อพวก

เขากลับมาหายา โคบพอของ
พวก เขา ที่แผน ดินคา นา อัน พวก เขาได
เลาใหพอฟั งถึงเรื่องทัง้ หมดที่เกิด
ขึ้นวา
๓๐ “ชายคน หนึ่ งที่เป็ นเจา นายเหนื อแผน ดิน
นัน
้
ไดพูดกับพวก เราอยางดุดัน และเขา
ไดจับพวก เราขังคุก เหมือน กับวาพวก เรา
เขาไปสอดแนมแผน ดินนัน
้ ๓๑ แลวพวก เรา
ไดบอกกับเขาวา ‘พวก เราเป็ นคนซื่อสัตย
พวก เราไมใชคนสอดแนม ๓๒ พวก เรามีพี่
น องกันอยูสิบ สองคน
เป็ นลูกของพอคน
เดียวกัน น องคน หนึ่งไดตายไปแลว และ
ตอน นี้นองคน สุด ทองอยูกับพอของพวก เรา
ที่แควนคานาอัน’
๓๓ ชายคน ที่เป็ นเจา นายเหนื อแผน ดินนั น
้
จึงพูดกับพวกเราวา ‘ใหทําอยางนี้ แลวเราจะ
ได รูวาพวก เจาเป็ นคน ซื่อสัตย ทิง้ พี่ น องคน
หนึ่งของพวกเจาไวกับเรา สวนที่ เหลือ ก็ให
เอาอาหารไปใหกับครอบครัวที่หิวโหยทาง
บาน ๓๔ แลวใหเอาน องคน สุด ทองของพวก
เจามาหาเรา เราจะได รูวาพวก เจาไมใชคน
สอดแนม แตเป็ นคนซื่อสัตย แลวเราจะคืนพี่
ชายใหกับเจา และพวกเจาจะไปไหนมาไหน
ไดอยางอิสระในแผนดินนี้’”
๓๕ เมื่อพวก
เขาเทขาวสารออกมาจาก
กระสอบ พวก เขาก็เจอถุง เงินของแตละคน
ในกระสอบ เมื่อพวก เขาและพอเห็นถุง เงิน
ของพวกเขา พวกเขาก็กลัว
๓๖ ยา โคบพอของพวก เขาพูดกับพวก เขา
วา “พวกเจาจะทําใหพอสูญเสียลูกไปอีกแลว
โย เซฟก็ตายไปแลว สิ เม โอนก็ตายไปแลว
และเจาจะยังเอาตัวเบน ยา มินไปอีก คน ทุก
สิ่งทุกอยางดูสิน
้ หวังเสียเหลือเกิน”
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๓๗ รูเบนพูดกับพอของเขาวา “ถาผมไมเอา
เบน ยา มินกลับมาใหพอ พอก็ฆาลูกชายสอง
คนของผมไดเลย มอบเบนยามินใหอยูในมือ
ผมเถอะ แลวผมจะเอาเขากลับมาใหพอ”
๓๘ แตยาโคบพูดวา “เบนยามินลูกชายของ
พอจะตองไม ลงไปกับเจา เพราะพี่ ชายของ
เขาไดตายไปแลว และเหลือเบนยามินเพียง
คน เดียวเทานัน
้ ที่เกิดจากรา เชล แลวถาเกิด
อันตรายขึ้นกับเขาในระหวางทางที่เจาไป
เจาก็จะสงคน แกหัว หงอกอยางพอลงไปใน
แดนคนตายเพราะความเศราโศกเสียใจ”

ยาโคบยอมใหเบนยามินไปอียิปต
๑ การ

๔๓ มาก ขึ้นในแผน ดิน

ขาดแคลนอาหารยิ่งรุนแรง
๒ เมื่อพวก เขา
กินขาวสารที่เอามาจากอียิปตหมดแลว ยา
โคบพูดกับพวก เขาวา “กลับ ไปซื้ออาหารมา
ใหพวกเราอีก”
๓ แตยู ดาหตอบพอวา “ชายคน นั น
้ เตือน
พวก เราไวอยางเด็ด ขาดแลววา ‘พวก เจาจะ
ไม ไดเห็นหน า เราอีก นอกจากน อง ชายของ
เจาจะมาดวย’ ๔ ถาพอยอมใหนองชายไปกับ
พวก เรา พวก เราก็จะลงไปซื้ออาหารมาให
พอ ๕ แตถาพอไม ยอม พวก เราก็จะไม ลง
ไป เพราะชายคน นัน
้ ไดบอกกับพวก เราแลว
วา ‘พวกเจาจะไมไดเห็นหน าเราอีก นอกจาก
น องชายของเจาจะอยูดวย’”
๖ อิสราเอลจึงพูดวา “ทําไมพวก เจาถึง ได
ทํารายพออยางนี้ พวกเจาไปบอกชายคนนัน
้
ทําไมวา ยังมีนองชายอีกคน”
๗ พวกเขาตอบวา “ชายคนนั น
้ ถามพวกเรา
ละเอียดมาก เกี่ยวกับพวกเราและครอบครัว
ของพวกเรา เขาถามวา ‘พอของเจายังมีชีวิต
อยูหรือ เปลา พวก เจายังมีพี่ น องอีกคน หนึ่ง
หรือ เปลา’ พวก เราตอบไปตาม ที่เขาถาม
พวกเราจะไปรูไดยังไงวา เขาจะพูดวา ‘ใหไป
เอาน องชายของเจามา’”
๘ ยู ดาหไดพูดกับอิสราเอลพอของ เขาวา
“ใหนองไปกับผมเถอะ แลวพวก เราจะไป
ทันที เพื่อ วาพวก เรา ตัว พอเอง และลูกๆ
ของพวก เราจะไดมีชีวิตอยูตอ ไป ไม ตอง
ตาย ๙ ผมจะรับรองความปลอดภัยของ เขา
เอง ผมจะเป็ นคนรับ ผิด ชอบเขาเอง ถาผม
ไม เอาเขากลับมา พอก็ไม ตองยก โทษใหกับ
ผมเลยตลอดชีวิต ๑๐ ถาพวกเราไม ชักชาอยู
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อยาง นี้ ป าน นี้พวก เราก็คงไปและกลับมา
เป็ นครัง้ ที่สองแลว”
๑๑ อิสราเอลพอของพวก เขาจึงพูดกับพวก
เขาวา “ถามันจะ ตองเป็ นอยาง นี้ ก็ใหทํา
ตามนี้ ใหเอาผลิตผลที่ ดีที่สุดในแผน ดิน นี้ใส
กระสอบไป เอาไปเป็ นของ ขวัญใหกับชาย
คน นัน
้ คือพวก พิมเสน นํ้ า เชื่อมผล ไม ยาง
ไม หอม มะมวงหิมพานต และถัว
่ อัล มอน ด
๑๒ ใหเอาเงินไปมากเป็ นสอง เทา และใหเอา
เงินที่ติดกลับมาในกระสอบของพวก เจาไป
คืนเขาดวย บางทีมันอาจ จะเป็ นความผิด
๑๓ ใหพาน อง เจาไปและกลับไปหา
พลาด
ชายคน นัน
้ ทันที ๑๔ ขอ ใหพระเจาผูเต็มไป
์ ํานาจ *ทําใหชายคน นัน
ดวยฤทธิอ
้ มีเมตตา
กับพวก เจาดวย เถิด และขอ ใหชายคน นัน
้
ยอมปลอยสิ เม โอนและ เบน ยา มินกลับมา
กับพวก เจาดวย เถิด สวนพอเอง ถาพอจะ
ตองสูญ เสียลูกๆของพอไป พอก็คงตองทําใจ
แลวละ”
๑๕ พวก เขาก็เอาของ ขวัญ นี้ พรอมเงิน
อีกสอง เทาและเบน ยา มิน แลวพวก เขาก็
ออกเดิน ทางลงไปอียิปต และเขาไปยืนอยู
ตอหน าโยเซฟ
โยเซฟเชิญพวกพี่นองไปที่บาน
๑๖ เมื่อโยเซฟเห็นเบนยามินมากับพวกเขา

โย เซฟบอกกับชายที่ดูแลบานของ เขาวา
“เอาคน พวก นี้ไปที่ บาน และฆา สัตวเตรียม
อาหาร เพราะคนพวกนี้จะกินอาหารกลางวัน
กับ เรา” ๑๗ ชายคนนัน
้ ไดทําตามที่โยเซฟสัง่
เขาพาคนพวกนี้ไปที่บานของโยเซฟ
๑๘ พวก พี่ๆของโย เซฟกลัวมาก ตอน ที่
พวก เขาถูกพาตัวไปที่บานของโย เซฟ พวก
เขาพูดวา “พวกเราถูกพามาที่ นี่ เพราะเงินที่
ติดกลับไปกับกระสอบของพวก เราในครัง้
แรกนัน
้ เขาจะตองจูโจมและจับกุมพวก เรา
และเอาพวก เราไปเป็ นทาสและยึดลาของ
พวกเราไป”
๑๙ พวก เขาจึงเขาไปหาชายคนที่ดูแลบาน
ของโยเซฟ ๒๐ และพูดกับเขาที่ประตูทางเขา
บานวา “ทาน ครับ ตอน ที่พวก เราลงมาซื้อ
๒๑ เมื่อพวก เราไปหยุด
อาหารครัง้ แรกนัน
้
อยูที่แหง หนึ่งเพื่อพัก แรม พวก เราไดเปิ ด
กระสอบของพวก เรา และเจอถุง เงินอยูบน
*๔๓:๑๔
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ปากกระสอบของพวก เราแตละคน เที่ยว นี้
พวก เราเอามันกลับมาดวย ๒๒ พรอม กับเงิน
อีกสวน หนึ่งที่พวก เราจะเอามาซื้ออาหาร
พวก เราไมรู วาใครเอาเงินนัน
้ มาใสไวใน
กระสอบของพวกเรา”
๒๓ คนใชนัน
้ พูดวา “ใจ เย็นๆไม ตองกลัว
หรอก พระเจาของพวกทาน พระเจาของพอ
ทาน คงเป็ นผู ที่เอาทรัพยสมบัตินัน
้ ใสไวใน
กระสอบของพวก ทานอยางแนนอน เพราะ
ผมไดรับเงินของพวกทานมาเรียบรอยแลว”
ชายคนนัน
้ ไดนําตัวสิเมโอนออกมาหาพวก
เขา ๒๔ แลวไดพาพวก เขาเขาไปในบานของ
โย เซฟ เอานํ้ าใหพวก เขาลาง เทา และเอา
อาหารมาเลีย
้ งลาของพวกเขา
๒๕ พวก เขาไดเตรียมของ ขวัญใหกับโย
เซฟ ที่จะมาในตอน เที่ยง เพราะพวก เขา
ไดยินวาจะกินอาหารรวมกับโยเซฟที่นัน
่
๒๖ เมื่อโย เซฟกลับ มาถึง บาน พวก เขา
ไดเอาของ ขวัญที่พวก เขาถือติดตัวเขา มาใน
บาน ใหกับโยเซฟ แลวพวกเขาก็กมลงกราบ
ถึงดินตอหน าโยเซฟ
๒๗ โย เซฟไดถามถึงทุกข สุขของพวก เขา
และพูดวา “พอที่แก ชราของพวก เจาเป็ น
อยางไรบาง เขายังมีชีวิตอยูหรือ”
๒๘ พวกเขาตอบวา “พอของพวกเรา ผูรับ
ใชของ ทาน สบาย ดี เขายังมีชีวิตอยู” แลว
พวก เขากมกราบโย เซฟเพื่อเป็ นการให
เกียรติเขา
๒๙ เมื่อโย เซฟเงย หน าขึ้นเห็นเบน ยา มิน
น อง ชายของ เขาที่เกิดจากแมเดียวกัน โย
เซฟพูด วา “คน นี้คือน อง ชายคน เล็กที่พวก
เจาพูดถึงใชไหม” โยเซฟพูดวา “ลูกเอย ขอ
พระเจาเอ็นดูเจา”
๓๐ โย เซฟรีบออกไปจากหอง เพราะความ
รักอยางเหลือ ลนที่ มีตอน อง ชายของ เขา
ทําใหเขาอยากจะรองไห เขาจึงตองเขาไปใน
หองสวน ตัวของ เขาเพื่อรองไหที่ นัน
่ ๓๑ จาก
นัน
้ เขาก็ลาง หน าและออก มา เขาพยายาม
กลัน
้ นํ้ าตา ควบคุมไว และสัง่ วา “ยกอาหาร
ออกมาไดแลว”
๓๒ พวกคน รับ ใชจึงยกอาหารออกมาใหกับ
โยเซฟ ที่แยกนัง่ อยูคนเดียว พวกเขาไดยก
อาหารมาใหกับพวก พี่ น องของโย เซฟที่นัง่
อยูอีกโตะ หนึ่ง สวนชาวอียิปตที่มารวมกิน

พระเจาผูเต็มไปดวยฤทธิ์อํานาจ ในภาษาฮีบรู “เอล ชัดดัย”
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ดวยก็นัง่ อยูอีกโตะ หนึ่ง เพราะชาวอียิปตไม
กินรวม โตะกับชาว ฮีบรู เพราะเขาถือวาเป็ น
สิ่ง นา รังเกียจ ๓๓ พวก พี่ น องของโย เซฟนัง่
อยูตรงหน าโยเซฟ พวกเขานัง่ เรียงตามอายุ
ตัง้ แตพี่ คน โตไปจนถึงน องคน สุด ทอง พวก
เขามองหน ากันอยางประหลาดใจมาก ๓๔ โย
เซฟไดสัง่ ใหคน รับ ใชมาเอาอาหารสวน หนึ่ง
ที่อยูตรง หน าเขา ไปแบงใหกับพวก พี่ ชาย
แตสวนแบงของเบนยามินนัน
้ มีมากกวาสวน
แบงของพวกพี่ชายเขาถึงหาเทา พวกเขากิน
ดื่มกับโยเซฟอยางเต็มที่จนเมามาย
โยเซฟวางกับ ดัก
๑ โย

๔๔ เขาวา

เซฟไดสัง่ คนใชที่ดูแลบานของ
“ใหเอาอาหารใสกระสอบ
ของพวก เขาแตละคนใหมาก ที่สุดเทา ที่พวก
เขาจะขนไปได แลวเอาเงินของพวก เขาใส
เขาไปบนปากกระสอบของแตละคนดวย
๒ ใหเอาชาม เงินของ เราใสเขาไปบนปาก
กระสอบของน องคนสุดทอง พรอมกับเงินคา
ขาวสารของเขาดวย” คนรับใชก็ทําตามที่โย
เซฟบอก
๓ เชาวันตอ มา พวก พี่ น องของโย เซฟ
และลาก็ไดถูกสงกลับ บานไป ๔ พวกเขาออก
จากเมืองไปไม ไกลนัก โย เซฟบอกกับคน
รับ ใชที่ดูแลบานของ เขาวา “ใหติดตามพวก
เขาไปทันที เมื่อเจาตาม ทัน ใหพูดกับพวก
เขาวา ‘ทําไมพวก ทานถึงไดทํา ชัว
่ ตอบแทน
ความ ดี ทําไมทานถึงไดขโมยชาม เงินของ
เราไป *๕ มันเป็ นชาม เงินที่เจา นายขาใชด่ ม
ื
และใชมันในการทํานาย †ดวย พวก ทานแย
มากที่ทําอยางนี้’”
๖ เมื่อคนใชของเขาติดตามพวก
นัน
้ ทัน
เขาก็พูดตามที่โยเซฟบอก
๗ พวก พี่ น องของโย เซฟไดพูดกับคนใชวา
“ทําไมนายของ เราถึงพูดอยาง นี้ พวก เรา
คนใชของ ทาน จะไมมี วันทําอยาง นัน
้ เด็ด
ขาด ๘ ดูเถิด ขนาดเงินที่พวก เราเจอที่ปาก
กระสอบของพวก เรา พวก เรายังเอามาจาก
แผน ดินคา นา อัน มาคืนใหกับทานเลย แลว
เราจะไปขโมยเงินหรือทองจากบานของเจา
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นายทานทําไมกัน ๙ ถาทานพบมันอยูกับใคร
ในพวก เราที่เป็ นทาสของทาน นี้ คนๆ นัน
้ จะ
ตองตาย และพวก เราที่เหลือก็จะกลายเป็ น
ทาสของทานดวย”
๑๐ คนใชจึงพูดวา “ดีแลว ตกลงตามที่ทาน
พูด ถาเราเจอมันที่ใคร คน นัน
้ จะตองเป็ น
ทาสของ เรา และพวก ทานที่เหลือก็จะเป็ น
อิสระ”
เบนยามินติดกับ
๑๑ ทุกคนรีบเอากระสอบวางลงกับพื้น

และ
เปิ ดกระสอบออก ๑๒ คนใชก็คนหา เริ่มจากพี่
ชายคนโตกอน จนถึงคน สุด ทอง แลวเขาก็
พบชาม เงินนัน
้ อยูในกระสอบของเบน ยา มิน
๑๓ พวก พี่ๆฉีกเสื้อผาของพวก เขาแสดงถึง
ความเสียใจ จาก นัน
้ ทุก คนไดเอากระสอบ
ขึ้นบรรทุกหลังลา กลับเขามาในเมืองอีกครัง้
๑๔ เมื่อยู ดาหและพี่ นองคนอื่นๆของเขามา
ถึงบานของโย เซฟ โย เซฟยังอยูที่ นัน
่ พวก
เขากราบลงถึงพื้นตอ หน าโย เซฟ ๑๕ โย เซฟ
พูดกับพวก เขาวา “พวก เจาทําอะไรลงไป
พวกเจาไมรูหรือวาคนอยางเราทํานายได”
๑๖ ยู ดาหจึงพูดวา “พวก เราจะพูดยัง ไง ดี
กับเจา นายของพวก เรา จะใหพวก เราพูดยัง
ไง ดี พวก เราจะแสดงใหทานเห็นไดยัง ไงวา
พวก เราบริสุทธิ ์ พระเจาเอาผิดกับพวก เรา
ผูรับ ใชของ ทาน พวก เราพรอม กับคนที่เขา
เจอวามีชามเงินอยูในมือ เป็ นทาสของทาน”
๑๗ โย เซฟพูดวา “เราจะไมมี วันทําอยาง
นัน
้ หรอก เฉพาะคนที่พบชาม เงินของ เราอยู
ในมือ เขาเทานัน
้
ที่จะ ตองมาเป็ นทาสของ
เรา สวนพวก เจาที่เหลือกลับไปหาพอของ
พวกเจาไดอยางปลอดภัย”
ยูดาหออนวอนแทนเบนยามิน
๑๘ ยู

ดาหเขาไปใกลโย เซฟและพูดวา
“นาย ทาน ขอ โปรดใหขาพเจาทาสของ ทาน
ไดพูดบาง อยางกับทาน ผูเป็ นเจา นายของ
ขาพเจาดวย เถิด และขอทานอยา ไดโกรธ
ขาพเจา ทาสของทานเลย เพราะทานเป็ น
เหมือนฟาโรห ๑๙ ทาน เจา นายของขาพเจา
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ไดถามพวก เราทาสของทานวา ‘พวก เจามี
พอหรือน องชายหรือ เปลา’ ๒๐ พวกเราก็บอก
ทาน เจา นายของขาพเจาวา ‘พวก เรายังมี
พอที่แกแลว และน อง ชายคน เล็ก ที่เกิดมา
ตอนพอแกแลว และพี่ ชายของเขาที่เกิดจาก
แมเดียวกันก็ไดตายไป แลว เหลือ เพียงน อง
ชายคน นี้คน เดียวเทานัน
้ ดัง นัน
้ พอของ เรา
จึงรักเขามาก’ ๒๑ แลวทานบอกกับพวก เรา
ทาสของ ทานวา ‘ไปเอาเขาลงมาหาเรา เรา
จะไดเห็นเขากับตาตัว เอง’ ๒๒ แตพวก เราได
บอกกับทาน เจา นายของขาพเจาวา ‘เด็กคน
นัน
้ จะทิง้ พอของ เขามาไม ได ถาเขาทิง้ พอ
ของ เขามา พอของ เขาจะตาย’ ๒๓ แลวทาน
บอกกับพวกเราทาสของทานวา ‘พวกเจาจะ
ไม ไดเห็นหน า เราอีก นอกจากจะพาน องคน
สุด ทองมาดวยเทานัน
้ ’ ๒๔ เมื่อพวก เรากลับ
ไปหาพอของพวกเรา ทาสของทาน พวกเรา
กลับไปเลาใหพอฟั งถึงสิ่งที่ทานพูด
๒๕ พอของพวก เราพูดวา
‘กลับ ไปซื้อ
อาหารมาใหกับพวก เรา’ ๒๖ แตพวก เราบอก
วา ‘พวก เรากลับไปที่ นัน
่ ไม ไดแลว แต
ถาน อง ชายคน สุด ทองไปกับพวก เราดวย
พวก เราถึงจะกลับไป ได เพราะพวก เราไม
สามารถพบหน าชายคน นัน
้ ได นอกจากน อง
ชายคน สุด ทองจะไปกับพวก เรา’ ๒๗ แลวพอ
ของพวก เรา ทาสของ ทาน บอกกับพวก เรา
วา ‘พวก เจารู วานางรา เชลเมียของ พอได
คลอดลูกชายสองคนใหกับพอ ๒๘ คน หนึ่งได
จากพอไปแลว และพอบอกวา เขาคงถูกสัตว
ป าฉีกเนื้อตายไป แลว และพอไม เคยเห็น
เขาอีก เลยจนถึงทุก วัน นี้ ๒๙ ถาเจาเอาเด็ก
คน นี้ไปจากพออีก คน ถามีอันตรายเกิด ขึ้น
กับเขา พวก เจาคงจะตองสงคน แกหัว หงอก
อยางพอใหลงไปในแดนคนตาย เพราะความ
เศรา โศกเสียใจ’ ๓๐ ตอนนี้ถาขาพเจากลับไป
หาพอ ทาสของ ทาน โดยที่ไมมีเด็กคน นี้ไป
ดวย และเนื่องจากเด็กคน นี้สําคัญมากตอ
เขา ๓๑ เมื่อเขาเห็นวาเด็กคน นี้ไม ไดกลับมา
กับพวกเราดวย เขาจะตองตายแน และพวก
เรา ทาสของทาน จะเป็ นเหตุที่ทําใหพอของ
พวก เราทาสของ ทาน ลงไปในแดนคน ตาย
เพราะความเศราโศกเสียใจอยางยิ่ง
๓๒ เนื่ องจากขาพเจา ทาสของ ทาน ได
รับปากกับพอของขาพเจาสําหรับเด็ก
นัน
้
ขาพเจาบอกพอวา ‘ถาขาพเจาไม ไดเอาเขา
กลับมาใหพอ พอก็ไม ตองยก โทษใหกับผม
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เลยตลอด ชีวิต’ ๓๓ ตอน นี้ ขอได โปรดให
ขาพเจา ทาสของ ทาน อยูเป็ นทาสของ ทาน
เจานายของขาพเจา แทนเด็กคนนัน
้ ดวยเถิด
ครับ และขอ ใหปลอยเด็กคน นัน
้ กลับ ไปกับ
พวกพีช
่ ายของเขาดวยเถิด ๓๔ เพราะขาพเจา
จะกลับไปหาพอไดยัง ไง ถาไมมีเด็กคน นี้ไป
ดวย ขาพเจาไม กลาไปเห็นความ ทุกขที่ จะ
เกิดขึ้นกับพอของขาพเจาหรอกครับ”
โยเซฟเปิ ดเผยวาเขาคือใคร
๑ โย เซฟไม สามารถที่จะควบคุมตัว

๔๕ เอง ตอ หน าคนที่ยืนอยูขางๆเขาได

อีก ตอ ไปแลว เขาจึงรองตะโกนวา “ใหทุก
คนออกไป” เมื่อไมมีใครอยูแลว โยเซฟบอก
กับพวกพี่ นองวาเขาเป็ นใคร ๒ โยเซฟรองไห
เสียง ดังมากจนชาวอียิปตไดยิน คนในบาน
เรือนของฟาโรหก็ไดยินเรื่องนี้ดวย ๓ โยเซฟ
พูดกับพวก พี่ น องของ เขาวา “ผมคือโย เซฟ
พอของผมยังมีชีวิตอยูหรือเปลา” พี่ชายของ
เขาไมสามารถตอบเขาได เพราะโยเซฟทําให
พวกเขาตกใจกลัว
๔ โย เซฟไดพูดกับพวก พี่ น องของ เขาวา
“ชวยเขา มาใกลๆผมหนอย” แลวพวกเขาก็
เขา มาใกลๆโยเซฟ โยเซฟจึงพูด วา “ผมคือ
โยเซฟน องชายของพวกพี่ ที่พี่ไดขายใหเป็ น
ทาสในอียิปต ๕ ตอน นี้อยา ไดกังวลและอยา
โกรธตัว เองเลยที่ไดขายผมมาที่ นี่ เพราะ
พระเจาไดสงผมมาลวงหน าพวกพี่ เพื่อจะได
ชวยชีวิต ๖ เพราะเกิดกันดารอาหารบนแผน
ดิน นี้มาสอง ปี แลว ยังเหลือ อีกหา ปี ที่จะไม
สามารถไถนาหรือเก็บ เกี่ยวได ๗ แตพระเจา
ไดสงผมมาลวง หน าพี่ เพื่อใหแนใจวาจะมี
พวกพี่บางคนเหลืออยูในโลกนี้ และเพื่อ ที่จะ
ชวยชีวิตของพวกพี่ดวยวิธีที่มหัศจรรย ๘ ดัง
นัน
้ พวก พี่ไม ไดสงผมมาที่ นี่หรอก แตเป็ น
พระเจาเองที่สงผมมา พระองคทําใหผมเป็ น
เหมือนพอของฟาโรห เป็ นเจา นายเหนือบาน
เรือนของฟาโรห และปกครองเหนือแผน ดิน
อียิปตทงั ้ หมด”
ยาโคบไดรับเชิญไปประเทศอียิปต
๙ รีบกลับ

ไปหาพอของผมเร็ว และบอก
พอวา “โย เซฟลูกชายของพอพูด วาอยาง
นี้ ‘พระเจาไดทําใหผมเป็ นผู ปกครองเหนือ
อียิปตทงั ้ หมด ลงมาหาผมเร็วๆอยาไดชักชา
๑๐ แลวพอจะ ไดอาศัยอยูที่แผน ดินโก เชน
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พอจะไดอยูใกลๆผม ทัง้ ตัว พอ ลูกๆของพอ
หลานๆของ พอ ฝูง สัตวของ พอ และทุก สิ่ง
ทุกอยางที่พอมี ๑๑ ผมจะเลีย
้ งดูพอทีน
่ ัน
่ เพื่อ
วาพอและครอบครัวของพอ และทุก สิ่งทุก
อยางที่ เป็ นของพอจะไดไม ตองเจอกับความ
ยากลําบากอีก ตอ ไป เพราะความอดอยากยัง
จะมีตอไปอีกหาปี ’
๑๒ ตอน นี้ พวก พี่และเบน ยา มินน อง ชาย
ของ พี่ ก็ได เห็นกับ ตาตนเองแลว วา เป็ น
ผมเองที่กําลังพูดกับพี่ ๑๓ ใหพวกพี่ไปเลาให
พอฟั งถึงเกียรติที่ผมได รับในอียิปต และเลา
ใหพอฟั งถึงทุก สิ่งทุก อยางที่พี่ได เห็น แลว
รีบๆไปพาพอลงมาที่ นี่” ๑๔ แลวโยเซฟก็กอด
เบน ยา มินน อง ชายของ เขาและรองไห เบน
ยา มินก็รองไหขณะ ที่เขากอดโย เซฟเหมือน
กัน ๑๕ โยเซฟไดจูบพีช
่ ายของเขาทุกคน และ
รองไหขณะที่เขากอดพีช
่ ายของเขา หลังจาก
นัน
้ พี่ชายของเขาเริ่มพูดกับโยเซฟ
๑๖ ขาว นี้ ไดไปถึงวังของฟาโรห วาพี่ น อง
ของโย เซฟมา ฟาโรหและเหลาขา ราช สํานัก
ของเขาตางก็ดีใจ ๑๗ ฟาโรหไดพูดกับโยเซฟ
วา “บอกกับพี่ ชายของเจา ใหทําอยางนี้ คือ
ใหบรรทุกอาหารบนหลังลาของพวกเจา แลว
เดิน ทางไปแผน ดินคา นา อัน ๑๘ แลวพาพอ
และครอบครัวของเจามาหาเรา แลวเราจะให
แผนดินทีด
่ ีที่สุดในอียิปตกับเจา และพวกเขา
จะไดกินอาหารที่ดีที่สุดในแผนดินนี้ ๑๙ ใหสงั ่
พวก เขาใหทําอยาง นี้ คือใหเอาพวก เกวียน
จากอียิปต ไปรับเด็กๆของเจา และเมียของ
พวก เจาที่ นัน
่ และพาพอของ เจากลับ มาที่ นี่
๒๐ ไมตองเสียดายสิ่งของตางๆที่จะตองทิง
้ ไว
ที่ นัน
่ เพราะสิ่ง ที่ ดีที่สุดในอียิปตจะเป็ นของ
พวกเจา”
๒๑ ลูกชายของอิสราเอลก็ทําตามนี้ โยเซฟ
ไดใหเกวียนกับพวก เขาไปตามคํา สัง่ ของ
ฟาโรห และโยเซฟไดจัดหาอาหารใหพวกเขา
สําหรับการ เดิน ทาง ๒๒ โย เซฟได ใหเสื้อผา
ใหมๆหนึ่ง ชุดกับพวก เขาทุก คน แตสําหรับ
เบนยามินน องสุด ทองของเขา เขาได ใหเงิน
สามรอยเหรียญกับเสื้อผาหาชุด ๒๓ โยเซฟได
สงสิ่งของเหลา นี้ไปใหพอของเขา มีลาสิบ ตัว
ที่บรรทุกของ ดีๆจากอียิปต และลาตัว เมีย
สิบ ตัวที่บรรทุกขาวสาร ขนมปั ง และอาหาร
สําหรับการเดิน ทางของพอ เขา ๒๔ โยเซฟได
สงพี่ ชายของ เขา และพวก เขาก็จาก ไป โย

60

ปฐมกาล ๔๖:๙

เซฟบอกกับพวก เขาวา “อยา ไดทะเลาะกัน
ในระหวางทาง” ๒๕ พวก เขาไดออกเดิน ทาง
จากอียิปตไปหายา โคบพอของพวก เขาใน
แผน ดินคา นา อัน ๒๖ พวก เขาไดบอกพอวา
“โย เซฟยังมีชีวิตอยู เขากําลังปกครองแผน
ดินอียิปตทงั ้ หมด”
ยา โคบถึง กับตก ตะลึง เพราะเขาไม เชื่อ
พวกลูกๆของเขา ๒๗ พวกลูกๆก็เลาถึงสิ่งที่โย
เซฟไดบอกกับพวก เขาทัง้ หมดใหพอฟั ง ยา
โคบไดเห็นรถที่โยเซฟสงมารับเขากลับไปยัง
อียิปต ๒๘ ยา โคบพอของพวก เขาจึงตื่น เตน
และมีความสุขมาก และพูดวา “พอแลว พอ
เชื่อพวก เจาแลววาโย เซฟลูกชายของ พอยัง
มีชีวิตอยู พอจะไปพบเขากอนตาย”
อิสราเอลเดินทางไปอียิปต
๑ อิสราเอลเริ่มออกเดิน

๔๖ อียิปต

ทางไป
พรอม กับทุก อยางที่เขา มี
เขาไปยังเบ เอ อรเช บา ที่ นัน
่ เขาถวายเครื่อง
บูชาใหกับพระเจาของอิส อัคพอของเขา ๒ ใน
คืน นัน
้ พระเจาพูด กับอิสราเอลในความ ฝั น
พระองคพูดวา
“ยาโคบ ยาโคบ”
ยาโคบตอบวา “ขาพเจาอยูนี่ครับ”
๓ พระเจาพูดวา “เรา เป็ นพระเจา พระเจา
ของ พอของ เจา ไม ตอง กลัวที่ จะลงไป
อียิปต เพราะเราจะทําใหเจาเป็ นชนชาติที่ยิ่ง
ใหญที่นัน
่ ๔ เราจะไปอียิปตกับเจา และเราจะ
นํ าเจากลับ มาที่ นี่ดวย และโยเซฟจะเป็ นคน
ที่เอามือปิ ดตาเจาเมื่อเจาตาย”
๕ ยา โคบไดออก จากเบ เอ อรเช บา ลูกชาย
ของอิสราเอลได ใหยาโคบพอของเขาและลูก
เมียของพวก เขาขึ้นรถที่ฟาโรหสงมา รับยา
โคบ ๖ พวกเขาไดนําฝูงสัตวและทรัพยสมบัติ
ทัง้ หมดที่พวก เขาได จากแควนคา นา อันไป
ดวย ยา โคบและลูก หลานทัง้ หมดของ เขา
ไดเดิน ทางไปอียิปต ๗ ยา โคบไดพาลูกชาย
ลูกสาว หลานชายหลานสาวทัง้ หมดเดิน ทาง
ไปยังประเทศอียิปต
ครอบครัวของยาโคบ
๘ ตอ

ไป นี้เป็ นชื่อของลูก หลานของ
อิสราเอลที่เขาไปในอียิปตคือ
รูเบนลูกชายคนโตของยาโคบ ๙ ลูกชายของรู
เบนคือ ฮาโนค ปั ลลู เฮสโรน และคารมี
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๑๐ ลูกชายของสิเมโอนคือ

เยมูเอล ยามีน โอ
หาด ยาคีน และโศหาร รวมทัง้ ชาอูลลูก ที่
เกิดจากหญิงชาวคานาอันคนหนึ่ง
๑๑ ลูกชายของเลวี คือ เกอรโชน โคฮาท และ
เมรารี
๑๒ ลูกชายของยู ดาห คือ เอร โอนั น เชลาห
เปเรศ เศ ราห แตเอรและโอนั นได ตายใน
แผน ดินคานาอัน ลูกชายของเปเรศคือ เฮ
สโรนและฮามูล
๑๓ ลูกชายของอิสสาคาร คือ โทลา ปูวาห โยบ
และชิมโรน
๑๔ ลูกชายของเศบู ลุนคือ เส เรด เอ โลนและ
ยาเลเอล
๑๕ พวกเขาเหลานี้ *เป็ นลูกชายของเลอาหซ่ ง
ึ
นางไดคลอดใหกับยา โคบในปั ด ดาน อา รัม
และมีลูกสาวชื่อดีนาห รวมลูกและหลานชาย
ทัง้ หมดในครอบครัวของเลอาหมีสามสิบสาม
คน
๑๖ ลูกชายของกาดคือ ศิฟีโยน ฮัก กี ชูนี เอส
โบน เอรี อาโรดี และอาเรลี
๑๗ ลูกชายของอา เชอ ร คือ อิ มนาห อิ ชวา ห
อิ ชวี และเบรี ยาหกับเสราหนองสาว และ
ลูกชายของเบ รี ยาหคือ เฮ เบอรและมัล คี
เอล
๑๘ พวกเขาเหลา นี้ เป็ นลูกของศิลปาห สาวใช
ที่ลาบันยกใหเลอาหลูกสาวของเขา แลวศิลป
าหไดคลอด ลูกใหกับยา โคบ รวมลูก หลาน
ทัง้ หมดในครอบครัวของศิลปาหมีสิบหกคน
๑๙ ลูกของรา เชลเมียของยา โคบคือ โย เซฟ
และเบนยามิน
๒๐ ลูกชายของโย เซฟที่เกิดกับอา เสนั ท คือ
มนัส เสหกับเอฟราอิม ลูกสองคนนี้เกิดใน
ประเทศอียิปต อาเสนั ทเป็ นลูกสาวของโป
ทิเฟรา นักบวชเมืองโอน
๒๑ ลูกชายของเบน ยา มินคือ เบลา เบเค อร
อัชเบล เกรา นาอามาน เอไฮ โรช มัปปิ ม
หุปปิ ม และอารด
๒๒ พวกเขาเหลานี้ เป็ นลูกหลานของราเชลกับ
ยา โคบ ครอบครัวของรา เชลมีทัง้ หมดสิบ สี่
คน
๒๓ ลูกชายของดาน คือ หุชิม
๒๔ ลูกชายของนั ฟ ทา ลีคือ ยา เซ เอล กูนี เย
เซอร และชิลเลม

*๔๖:๑๕
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๒๕ พวก

เขาเหลา นี้เป็ นลูกชายของบิล ฮาห
สาวใชที่ลาบันยกใหกับราเชลลูกสาวของเขา
นางไดให กําเนิดลูกทัง้ หมดนี้ใหกับยา โคบ
รวมลูก หลานทัง้ หมดในครอบครัวของบิล
ฮาหมีเจ็ดคน
๒๖ ผูคนทัง
้ หมดที่เดิน ทางลงไปอียิปตดวย
กันกับยาโคบนัน
้ มีทัง้ หมดหกสิบหกคนที่สืบ
เชื้อ สายโดยตรงมาจากยา โคบ (ในจํานวน
หก สิบ หกคนนี้ไม ไดรวม ถึงพวก เมียๆของ
ลูกชายยา โคบ) ๒๗ โย เซฟมีลูกชายสองคน
ที่เกิดในอียิปต ดัง นัน
้ ถานับ รวมทุก คนใน
ครอบครัวของยา โคบที่มาอยูในอียิปต มี
ทัง้ หมดเจ็ดสิบคน
อิสราเอลมาถึงอียิปต
๒๘ ยาโคบไดสงยู ดาหลวงหน าไปหาโยเซฟ

กอน เพื่อนํ าทางเขาไปยังแควนโกเชน แลว
พวก เขาไดมา ถึงแควนโก เชน ๒๙ โย เซฟจึง
เตรียมรถมาของเขาไปยังแควนโกเชน เพื่อ
ไปพบอิสราเอลพอ ของ เขา เมื่อโย เซฟพบ
อิสราเอลพอ ของ เขา โย เซฟจึงกอด พอและ
รองไหตรงบาของพอเขาเป็ นเวลานาน
๓๐ อิสราเอลไดพูดกับโย เซฟวา “ตอน นี้
พอตายได แลว เพราะพอไดเห็น หน าเจาแลว
และรูวาเจายังมีชีวิตอยู”
๓๑ โย เซฟพูดกับพวก พี่ ชายและทุก คนใน
ครอบครัวของพอ เขาวา “ผมจะไปหาฟาโรห
และบอกกับเขาวา พวกพี่ ชายและครอบครัว
ของ พอ ผมที่อยูในแผน ดินคา นา อันไดมาหา
ผม ๓๒ พวก เขาเป็ นคนเลีย
้ ง แกะ พวก เขา
มีอาชีพดูแลเฝ าฝูง สัตวมา ตลอด พวก เขา
ไดเอาฝูง แพะ แกะ ฝูง วัว และทุก อยาง
ที่พวก เขาเป็ นเจาของมา ดวย ๓๓ เมื่อฟาโรห
เรียกพวก พี่ๆไปหาและถามวา ‘พวก ทานทํา
อาชีพอะไร’ ๓๔ ใหพวก พี่ๆตอบไปวา ‘พวก
ขาพเจา ผูรับใชของทาน มีอาชีพเลีย
้ งสัตวมา
ตัง้ แตเด็กจนถึงเดี๋ยว นี้ ทัง้ พวก ขาพเจาและ
พอของพวกขาพเจาดวย’ ใหพูดอยางนี้ เพื่อ
พวกทานจะไดอยูที่ในแผน ดินโกเชน เพราะ
ชาวอียิปตรังเกียจคนเลีย
้ งแกะทุกคน”
อิสราเอลตัง้ ถิ่นฐานในเมืองโกเชน
๑ โย

๔๗ ของขาพเจา และพี่ ชายขาพเจา ได

เซฟไปบอกกับฟาโรหวา “พอ

พวกเขาเหลานี ้ หมายถึงรูเบน สิเมโอน เลวี ยูดาห อิสสาคาร และเศบูลุน
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เดิน ทางมาจากแผน ดินคา นา อันแลว พวก
เขาเอาฝูงแกะ ฝูงวัว และทุกอยางที่เป็ นของ
พวกเขามาดวย และตอนนี้พวกเขาอยูที่แผน
ดินโกเชน”
๒ โยเซฟไดพาพี่ ชายมาดวยหา คน และพา
พวกเขามายืนอยูตอหน าฟาโรห
๓ แลวฟาโรหพูดกับพวก พี่ ชายของโย เซฟ
วา “พวกเจาทําอาชีพอะไร”
พวกเขาบอกฟาโรหวา “พวกขาพเจา ผูรับ
ใชของทาน เป็ นคนเลีย
้ ง แกะ ทัง้ พี่ น องคน
อื่นๆและบรรพบุรุษของพวก ขาพเจาดวย”
๔ พวก เขาพูดกับฟาโรหวา “พวก ขาพเจามา
ขออยูชัว
่ คราวในแผน ดิน นี้ เพราะไมมีทุง
หญาให กับสัตว เลีย
้ งของพวก ขาพเจา ผูรับ
ใชของ ทาน เพราะเกิดกันดารอาหารอยาง
รุนแรงในแผน ดินคา นา อัน ขอได โปรดให
พวกขาพเจา ผูรับ ใชของทาน อาศัยอยูในโก
เชนดวยเถิด”
๕ ฟาโรหจึงพูดกับโยเซฟวา “พอและพี่ชาย
ของ ทานไดมาหาทาน ๖ แผน ดินอียิปตเปิ ด
กวางสําหรับทาน ใหพอและพี่ ชายของ ทาน
ตัง้ ถิ่นฐานอยูในสวนที่ ดีที่สุดของแผน ดิน นี้
ใหพวก เขาอาศัยอยูในแผน ดินโก เชน และ
ถาหากทานรูวาคนไหนมีความสามารถในหมู
พวก เขาก็ใหตัง้ พวก เขาเป็ นหัวหน าคนดูแล
สัตว คอยดูแลฝูงสัตวใหกับเรา”
๗ โย เซฟจึงพายา โคบพอเขาเขา มา และ
แนะนํ าเขาตอหน าฟาโรห
ยา โคบอวยพรใหฟาโรห ๘ แลวฟาโรหพูด
กับยาโคบวา “ทานมีอายุเทาไรแลว”
๙ ยาโคบพูดกับฟาโรห “ผมมีอายุหนึ่ ง รอย
สามสิบปี แลว ชีวิตของ ผมยังนับ วาสัน
้ และ
ลําบาก เมื่อเทียบกับบรรพบุรุษของผมแลว
ผมยังมีอายุไมยืนยาวเทากับพวกเขา”
๑๐ ยาโคบไดอวยพรฟาโรหและจากมา
๑๑ โย เซฟจึงหาที่ อยูอาศัยใหกับพอและ
พวก พี่ ชาย และยกที่ดินในสวนที่ ดีที่สุดของ
แผน ดินอียิปตใหกับพวกเขา อยูใกลเมืองรา
มา เสส ตามคํา สัง่ ของฟาโรห ๑๒ โย เซฟได
จัดหาอาหารมาใหกับพอและพวกพี่ ชาย รวม
ทัง้ ครอบครัวของพอเขา และเด็กๆทุกคน
โยเซฟซือ
้ ที่ดินใหฟาโรห
๑๓ ความอดอยากหิวโหยรุนแรงมาก

ขึ้น
จนไมมีอาหารเลยทัว
่ ทัง้ แผน ดิน ทําใหทัง้
แผน ดินอียิปตและแผน ดินคานาอัน ยากจน
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แรนแคนเพราะความอดอยากหิวโหยนัน
้
๑๔ โยเซฟจึง ไดรวบรวมเงินที่ไดจากการขาย
ขาวใหชาวอียิปตและชาวคา นา อัน ไปเก็บ
ไวในคลังของฟาโรห ๑๕ เมื่อคนในแผน ดิน
อียิปตและแผน ดินคา นา อันไมมีเงินเหลืออีก
แลว พวก ชาวอียิปตไดไปพบโย เซฟและพูด
วา “ขออาหารใหกับพวก เราดวย ทานจะ
ปลอยใหเราตายตอ หน าทานหรือ เพราะพวก
เราไมมีเงินอีกแลว”
๑๖ โยเซฟจึงพูดวา “ถาพวกเจาไมมีเงิน ก็
เอาฝูง สัตวของพวก เจามาแลก แลวเราจะ
ใหอาหารกับพวกเจา” ๑๗ พวกเขาจึงเอาสัตว
เลีย
้ งมาใหโยเซฟ เพื่อแลกกับอาหาร โยเซฟ
ไดใหอาหารกับพวกเขา เป็ นการแลกเปลี่ยน
กับฝูงมา ฝูงแกะ ฝูงวัว และพวกลา ของพวก
เขา ในปี นัน
้ โย เซฟไดแบง ปั นอาหารให กับ
พวกเขา เพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนกับฝูง สัตว
เลีย
้ งของพวกเขา
๑๘ เมื่อปี นั น
้ ผาน ไป พวก เขากลับมาหาโย
เซฟอีกเป็ นปี ที่ สอง และพูดกับเขาวา “พวก
เราไมมีอะไรจะปิ ดบังทาน เงินของพวก เรา
ก็หมด แลว ฝูง สัตวก็ใหทานไปหมด แลว
ไมมีอะไรเหลืออีก แลวนอกจากรางกายและ
ที่ดินของพวก เรา ๑๙ จะใหเราตายตอ หน า
ทาน แลวปลอยใหที่ดินรกรางวาง เปลาไป
หรือ ซื้อพวก เราและที่ดินของพวก เราเพื่อ
แลก เปลี่ยนกับอาหารดวย เถิด และพวก เรา
จะกลาย เป็ นทาสของฟาโรห แลวที่ดินของ
เราก็จะ เป็ นของฟาโรหดวย โปรดใหเมล็ด
พันธุพืชกับเราเพื่อเอาไปปลูกเถิด เราจะไดมี
ชีวิตตอ ไป ไม ตองตาย และที่ดินก็จะ ไดไม
กลายเป็ นทะเลทราย”
๒๐ โย เซฟจึงซื้อที่ดินทัง
้ หมดในอียิปตให
กับฟาโรห
เพราะชาวอียิปตแตละคนตาง
ก็ยอมขายที่
เพราะอดอยากหิวโหยมาก
ที่ดินจึงตกเป็ นของฟาโรห ๒๑ โย เซฟทําให
ประชาชนกลายเป็ นทาส จากสุด ปลายแผน
ดินอียิปตดานหนึ่งไปจนถึงอีกดานหนึ่ง ๒๒ มี
แตที่ดินของพวก นักบวชเทานัน
้ ที่โย เซฟไม
ไดซ้ อ
ื เพราะพวก นักบวชมีราย ไดที่แนนอน
จากฟาโรห และพวก เขาก็มีชีวิตอยูดวยราย
ไดที่ฟาโรหให นัน
้ พวก เขาจึงไม จําเป็ นตอง
ขายที่ดิน
๒๓ โยเซฟพูดกับประชาชนวา “ดูเถิด วัน นี้
เราไดซ้ อ
ื พวกเจาและที่ดินของพวกเจาใหกับ
ฟาโรหแลว นี่คือเมล็ดพันธุ พืชสําหรับพวก
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เจา ใหหวานมันในที่ดินเหลา นัน
้ ๒๔ แตเมื่อ
ถึงเวลาเก็บเกี่ยว พวกเจาตองแบงพืชผลนัน
้
ใหกับฟาโรหยี่สิบเปอรเซ็นต
อีกแปด สิบ
เปอรเซ็นตที่เหลือจะเป็ นของ เจา เพื่อเป็ น
เมล็ด พันธุสําหรับทอง ทุง และเป็ นอาหาร
สําหรับพวกเจา ครอบครัว และลูกๆของเจา”
๒๕ พวกเขาจึงพูดวา “ทานไดชวยชีวิตของ
พวกเรา ถาทานพอใจ พวกเราจะขอเป็ นทาส
ของฟาโรห”
๒๖ โย เซฟจึงไดรางกฎหมายเกี่ยว กับที่ดิน
ในแผน ดินอียิปตข้ น
ึ ซึ่งใชมาจนถึงทุก วัน นี้
คือพวก เขาจะ ตองแบงพืช ผลของพวก เขา
ยี่สิบเปอรเซ็นตใหกับฟาโรห มี แตที่ดินของ
นักบวชเทานัน
้ ที่ไมไดตกเป็ นของฟาโรห
“อยาฝั งศพพอไวในประเทศอียิปต”
๒๗ อิสราเอลจึงไดอาศัยอยูในแผน

ดิน
อียิปต ในเมืองโก เชน และพวก เขาไดยึด
ครองที่ดินที่ นัน
่ และเกิดลูก หลานมากมาย
จนกลายเป็ นกลุมที่ยิ่งใหญมาก
๒๘ ยา
โคบอาศัยอยูในอียิปตเป็ นเวลาสิบ
เจ็ดปี เขามีอายุไดหนึ่งรอยสี่สิบเจ็ดปี ๒๙ เมื่อ
เขาใกลตาย เขาเรียก ตัวโย เซฟลูกชายเขา
มาหา และพูดกับโย เซฟวา “ถาเจารักพอ
จริงๆใหเอามือวางไวใต ขาของ พอ *และ
สัญญาวา เจาจะซื่อสัตยและจงรักภักดีตอพอ
แลวทําตามที่พอขอ คือขออยาไดฝังพอไวใน
อียิปต ๓๐ เมื่อพอ ตาย ใหเอารางของพอออก
จากอียิปต ไปฝั งรวมกับบรรพบุรุษของพอ”
โยเซฟตอบวา “ลูกจะทําตามที่พอพูด”
๓๑ แลวอิสราเอลพูดวา
“สาบานกับพอ
กอน” โย เซฟก็สาบานกับเขา อิสราเอลก็
เอนตัวลงไปที่หัวเตียง †
ยาโคบ อวยพรมนั สเสหและเอฟราอิม
๑ ในเวลาตอ มา

๔๘ “ตอน นี้พอของ ทานไม สบายมาก”
มีคนบอกโย เซฟวา

โยเซฟจึงพาลูกชายสองคน คือมนัส เสหและ
เอฟราอิมไปหายาโคบ ๒ มีคนไปบอกยาโคบ
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วา “โยเซฟลูกชายของทานมาหา” อิสราเอล
จึงพยายามลุกขึ้นนัง่ บนเตียง
๓ ยา โคบไดพูดกับโย เซฟวา “พระเจาผู
์ ํานาจไดปรากฏ ตัวใหพอ
เต็มไป ดวยฤทธิอ
เห็นที่ตําบลลูส ในแผน ดินคา นา อัน และ
พระองคไดอวยพรใหพอ ๔ พระองคพูดกับ
พอวา ‘ดูเถอะ เราจะใหเจามีลูก ดก เราจะ
ทําใหเจาและครอบครัวของ เจามีจํานวนเพิ่ม
ขึ้น เราจะทําใหเจาและลูก หลานของ เจา
กลาย เป็ นกลุม ชนที่ยิ่ง ใหญ และเราจะยก
แผน ดินนี้ใหกับลูก หลานของ เจา เพื่อเป็ น
ทรัพยสมบัติของพวกเขาตลอดไป’ ๕ ตอนนี้
ลูกชายทัง้ สองของลูกที่เกิดในแผนดินอียิปต
กอนที่พอจะมาหาลูกที่ นี่ เขาทัง้ สองจะ เป็ น
ของ พอ เอ ฟ รา อิมและมนัส เสหจะ เป็ นของ
พอ เหมือนกับรู เบนและสิ เม โอน ๖ แตลูกๆ
คน อื่น ที่เกิด มาทีหลังพวก เขา จะ เป็ นของ
ลูก พวกเขาจะไดรับสวนแบงในที่ดินที่จะยก
ใหกับเอ ฟ รา อิมและมนัส เสหพี่ ชายของพวก
เขา ๗ ตอน ที่พอเดิน ทางจากปา ดานเพื่อไป
เมืองเอ ฟ รา ธาห ในระหวางทางนัน
้ รา เชล
ตายไป ตอนนัน
้ ยังอยูในแควนคานาอัน และ
ยังหาง จากเมืองเอ ฟ รา ธาหมาก พอเสียใจ
มาก พอจึงฝั งนางไวในระหวางทางที่จะไปเอ
ฟราธาห (ซึ่งก็คือเบธเลเฮม)”
๘ เมื่ออิสราเอลเห็นลูกชายโยเซฟ เขาถาม
วา “พวกเขาเป็ นใครกัน”
๙ โยเซฟตอบวา “พวกเขาเป็ นลูกของผมที่
พระเจาใหกับผมที่นี่”
อิสราเอลพูดวา “ชวยพาพวกเขาเขามาหา
พอหนอย แลวพอจะอวยพรให”
๑๐ ตอน นั น
้ ตาของอิสราเอลเริ่มพรา มัว
ตามอายุ เขาจึงมองไม คอย เห็นแลว เมื่อ
โย เซฟพาลูกชายทัง้ สองคนเขา มาใกลๆ
เขา อิสราเอลก็จูบและโอบ กอดพวก เขา
๑๑ อิสราเอลพูดกับโย เซฟวา “พอไม เคยคิด
วาจะได เห็นหน าลูกอีก แตดูสิ พระเจาทําให
พอไดเห็นหน าหลานดวย”
๑๒ โย เซฟไดเอาพวก เขาออก มาจากตัก
ของอิสราเอล และโย เซฟก็กมกราบลงถึง

*๔๗:๒๙

์ ิทธิห
์ รือของสําคัญ
เอามือวางไวใตขาของพอ เมื่อคนสาบานกันเขาจะอางสิ่งศักดิส
การวางมือใต ขานี้ คงหมายถึงจับลูก อัณฑะ เป็ นการสาบานโดยอางพงศ พันธุทัง้ หมดของยา
โคบ
†๔๗:๓๑ เอนตัวลงไปที่หัว เตียง หรือแปลไดอีกอยางหนึ่ งวาอิสราเอลใชหัวไม เทาคํ้า ยันตัว
เองขณะนมัสการอยู
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พื้น ดินตอ หน าพอ ๑๓ แลวโย เซฟก็เอาลูกทัง้
สองมา ใหเอ ฟ รา อิมอยูดานขวา มือของ เขา
ซึ่งเป็ นซาย มือของอิสราเอล และใหมนัส
เสหอยูดานซาย มือของ เขา ซึ่งเป็ นขวา มือ
ของอิสราเอล และโย เซฟก็พาพวก เขาเขา
ไปหาอิสราเอล ๑๔ อิสราเอลยื่นแขน ขวามา
วาง ลงบน หัวของเอ ฟ รา อิม (เขาเป็ นน อง)
และยื่นแขน ซายมาวางบน หัวของมนัส เสห
ไขว แขนกัน เพราะมนัส เสหเป็ นพี่ ๑๕ แลว
อิสราเอลไดอวยพรใหกับโยเซฟวา
“ขอใหพระเจาผู ที่บรรพบุรุษของพอคืออับ รา
ฮัมและอิสอัคสักการะบูชา
พระเจาผู ที่คอยเลีย
้ ง ดูชีวิตของ พอมาตลอด
จนถึงทุกวันนี้
๑๖ พระองคเป็ นทูต สวรรคที่คอยชวย เหลือ
พอจากความทุกขยากลําบากทัง้ ปวง
ไดโปรดอวยพรเด็กสองคนนี้ดวย
เพื่อ วาชื่อของพอและบรรพบุรุษของพอ คือ
อับ รา ฮัมและอิส อัคจะยัง คงอยูเพราะ
พวกเขา
และขอ ใหพวก เขาแผ ขยายใหญ โตมาก ขึ้น
ในโลกนี้”
๑๗ เมื่อโย
เซฟเห็นอิสราเอลวางมือขวา
ลงบน หัวของเอ ฟ รา อิม เขาก็ไม พอใจ เขา
พยายามจะเอามือขวาของ พอไปไวบน หัว
มนัส เสห ๑๘ โย เซฟบอกพอ เขาวา “ไมใช
อยาง นัน
้ พอ คน นี้ตาง หากที่เป็ นพี่ วางมือ
ลงบนหัวคนนี้สิ”
๑๙ แตพอ เขาปฏิเสธและพูด วา “พอ รูลูก
พอ รู เขาจะกลาย เป็ นชนชาติดวย และเขา
จะยิ่ง ใหญเหมือนกัน แตนองชายของเขาจะ
ยิ่ง ใหญกวา เขา และลูก หลานของคนน องจะ
กลายเป็ นหลายๆชนชาติ”
๒๐ อิสราเอลจึงอวยพรพวกเขาในวันนั น
้ วา
“คนอิสราเอลจะใชช่ อ
ื ของพวกเจา
เมื่อพวกเขาจะใหพรกัน
พวก เขาจะพูด วา ‘ขอ ใหพระเจาทําใหทาน
เป็ นเหมือน
เอฟราอิมและมนัสเสห’”
อิสราเอลจึงตัง้ เอ ฟ รา อิมไวกอน หน ามนัส
เสห
*๔๘:๒๒

64

ปฐมกาล ๔๙:๗

๒๑ อิสราเอลพูดกับโย เซฟวา “พอกําลังจะ
ตาย แตพระเจาจะ อยูกับ ลูก และพระองค
จะนํ าลูกกลับไปยังแผนดินของบรรพบุรุษลูก
๒๒ และพอจะ ให ‘ไหล เขา’ *แหง หนึ่ งกับลูก
ตอหน าพี่ๆของลูก พอยึดมันมาไดจากชาวอา
โมไรต ดวยดาบและธนูของพอ”

คําพูดครัง้ สุดทายของยาโคบตอลูกๆ
๑ แลวยา โคบก็เรียกลูกชายคน อื่นๆ

๔๙ มา เขาพูดวา “มาชุมนุมกัน แลว

พอจะบอก วาจะเกิดอะไรขึ้นบางกับพวก ลูก
ในอนาคต
๒ รวมตัวกันเขามาฟั ง พวกลูกๆของยาโคบ
ใหฟังอิสราเอล พอของพวกเจา
รู เบน
๓ รูเบน

เจาเป็ นลูกคนโตของพอ
เจาเป็ นความเขมแข็งของพอ
และเป็ นขอพิสูจนความเป็ นชายของพอ
เจาคือสุดยอดแหงความภาคภูมิใจ
และสุดยอดของความแข็งแกรง
๔ แตเจาเป็ นเหมือนสายนํ้ าที่ควบคุมไมได
ดังนัน
้ เจาจะไมสุดยอดอีกตอไป
เพราะเจาแอบปี นขึ้นไปบนเตียงพอเจา
เจาหลับนอนกับเมียของพอเจา
แลวเจาไดนําความอับอายมาสูเตียงของพอ
ที่เจาไดปีนขึ้นไปนัน
้ ”
สิ เมโอนและเลวี
๕ “สิเมโอนและเลวีเป็ นพี่นองกัน

ดาบของพวกเขาคืออาวุธแหงความรุนแรง
๖ พวกเขาแอบวางแผนชัว
่ ราย
พอขอไมมีสวน รวมในการวางแผน ลับแบบ
นัน
้
พอขอไม เจอกับพวก เขาในการวางแผนชัว
่
รายเชนนัน
้
เพราะพวกเขาไดฆาคนเพราะความโกรธ
และไดทํารายสัตวเพียงเพื่อความสนุก
๗ ขอ ใหความ โกรธของพวก เขาถูกสาป แชง
เพราะมันรุนแรงเกินไป

ไหล เขา หรือ “แนวสันเขา” เป็ นการเลนคํา ในภาษาฮีบรู ความ หมายของคํา วา
“ไหล เขา” หรือ “ทางลาดของภูเขา” เป็ นคํา เดียวกับชื่อ เมืองในแควนเชเคม เมืองนี้ตอ มา
กลายเป็ นเมืองทีม
่ ีความสําคัญ ในเขตแดนของลูกชายโยเซฟ ในทีน
่ ี้อิสราเอลไดมอบแผนดิน
ซึ่งเป็ นดินแดนตามสัญญาไว เปรียบเหมือนเจา ภาพงานเลีย
้ งที่จะตัดสวนที่ดีที่สุดของเนื้อวัว
ซึ่งก็คือ เนื้อในสวนหัวไหลใหกับแขกพิเศษ
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และขอ ใหความเดือดดาลบา คลัง่ ของพวก
เขาถูกสาปแชงเพราะมันโหดรายเกินไป
พอจะแยกพวก
เขาใหกระจัดกระจายไป
ทามกลางเผาพันธุของยาโคบ
พอจะทําใหพวก
เขากระจัดกระจายไปใน
อิสราเอล *
ยู ดาห
๘ ยูดาห †พี่นองของเจาจะสรรเสริญเจา

เจาจะเอาชนะศัตรู
บรรดาพี่นองจะตองมาคํานับเจา
๙ ยูดาห เจาเหมือนสิงโตหน ุม
ที่ยืนครอมอยูเหนือเหยื่อที่มันฆา
เจาเป็ นเหมือนสิงโตที่กําลังหมอบนอนลงพัก
ไมมีใครกลามาแหย
๑๐ อํานาจการปกครองจะไมมี วันหมด ไปจาก
ยูดาห
และลูกหลานของเขา
จนกวากษัตริยที่แทจริงจะขึ้นครองบัลลังก ‡
และทุกชาติจะเชื่อฟั งเขา
๑๑ เขาผูกลาของเขาไวกับเถาองุน
เขาผูกลูกลาไวกับตนองุนที่ดีที่สุด
เขาลางเสื้อผาในเหลาองุน
และซักเสื้อคลุมของเขาดวยนํ้ าองุนสีเลือด
๑๒ นั ยน ตาของ เขาแดง กํ่ายิ่ง กวาสีของเหลา
องุน
และฟั นของเขาขาวยิ่งกวานํ้ านม ¶
เศบู ลุน
๑๓ เศบูลุนจะตัง
้ ถิ่นฐานอยูติดทะเล

มันจะเป็ นสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเรือ
เขตแดนของ เขาจะขยายออก ไปจนถึงเมือง
ไซดอน

ปฐมกาล ๔๙:๒๑

อิส สาคาร
๑๔ อิสสาคารเหมือนลาที่แข็งแกรง

แตมันนอนลงระหวางตะกราที่แบกอยู
๑๕ เมื่อเขาพบที่เหมาะสําหรับหยุดพัก
และเป็ นแผนดินอันนารื่นรมย
เมื่อ นัน
้ เขาจะยินดีที่ จะคอม หลัง ลงเพื่อแบก
สัมภาระ
และพรอมที่จะเป็ นทาสรับใช
ดาน
๑๖ ดาน

§จะ

เป็ นผู ใหความยุติธรรมกับคน
ของเขา
เหมือนกับที่ชนเผาอื่นของอิสราเอลทํากัน
๑๗ ดานจะเป็ นเหมือนงูที่อยูขางถนน
เป็ นเหมือนงูพิษที่อยูตามทาง
คอยกัดเทาของมา
และคนขี่ก็จะตกจากหลังมา
๑๘ ขาแตพระยาหเวห
ขาพเจากําลังรอคอยความรอดของพระองค
กาด
๑๙ กาด **จะถูกโจมตีโดยผูบุกรุก

แตกาดจะขับไลพวกมันไปได
อาเชอร
๒๐ อาหารการกินของอาเชอรจะอุดมสมบูรณ

เขาจะเป็ นผูจัดหาอาหารใหสําหรับกษัตริย
นั ฟ ทาลี
๒๑ นั ฟทาลีเป็ นเหมือนกวางที่วิ่งอยางอิสระ

และคลอดลูกกวางที่สวยงาม

*๔๙:๗

พอจะ … อิสราเอล กลุมคนของสิเมโอนและเลวีไมมีดินแดนของตัวเองในอิสราเอล
และในที่สุดกลุมของสิ เมโอนถูกรวมเขากับกลุมของยู ดาห สวนกลุมของเลวีภายหลังกลาย
เป็ นกลุมของนักบวช
†๔๙:๘

ยูดาห ในภาษาฮีบรู ชื่อของ “ยูดาห” คลายกับคําวา “โยดู” ซึ่งแปลวา “สรรเสริญ”
จนกวากษัตริย … ครองบัลลังก หรือ “จนกวาชิโลหจะมาถึง” หรือ “จนกวาชาย
ผูที่เป็ นเจาของบัลลังกโดยแทจริงจะมาถึง”
‡๔๙:๑๐

¶๔๙:๑๒

นั ยน ตา … นํ ้านม หรือ อาจจะแปลไดวา “ตาของเขาจะแดงกํ่าจากการดื่มไวน และ
ฟั นของเขาจะเป็ นสีขาวจากการดื่มนม”
§๔๙:๑๖
**๔๙:๑๙

ดาน คํานี้ความหมายในภาษาฮีบรูหมายถึง “การตัดสิน” หรือ “พิพากษา”

กาด คําในภาษาฮีบรูที่วา การบุกรุก โจมตี หรือ ผูบุกรุก ผูโจมตี ออกเสียงเหมือน
ชื่อ “กาด”

ปฐมกาล ๔๙:๒๒
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โยเซฟ
๒๒ โยเซฟคือตนองุนที่ผลิดอกออกผล

เป็ นตนองุนที่เจริญเติบโตอยูขางนํ้ าพุ
กิ่งกานของเขาจะเลื้อยไปบนกําแพง
๒๓ นั กธนูมากมายไมชอบเขาและยิงเขา
คนพวกนี้จะเป็ นศัตรูกับเขา
๒๔ แตคันธนูของโยเซฟจะยังมัน
่ คง
และแขนทัง้ สองขางของ
เขายัง
คง
คลองแคลวชํานาญ
์ องยาโคบ
โดยพระองคผูทรงฤทธิข
โดยพระผูเลีย
้ งคือพระศิลาแหงอิสราเอล
๒๕ โดยพระเจาของพอเจา ขอใหพระองคชวย
เหลือเจา
์ ํานาจสูงสุด ขอ
พระเจาผูเต็ม ไป ดวยฤทธิอ
พระองคอวยพรเจา
ดวยพรจากสวรรคเบื้องบน
พรจากนํ้ าที่อยูลึกลงไปใตดิน
พรจากเตานมและทองที่คลอด
๒๖ พรตางๆของพอเจานี้ ยิ่งใหญกวา
พรจากภูเขาที่ตัง้ ตระหงานชัว
่ นิรันดร
และดี กวาของดีตางๆของเทือกเขาที่อยูนิ รัน
ดร
ขอใหพรตางๆนี้มาตกอยูที่หัวของโยเซฟ
มาตกอยูที่หน าผากของเขาคนที่ถูกแยกออก
มาเป็ น พิเศษจากทามกลางพี่ น องของ
เขา
เบนยามิน
๒๗ เบนยามินเหมือนหมาป าที่หิวโซ

ในตอนเชาเขากินเหยื่อที่จับมาได
ในตอน เย็นเขาจะแบง ปั นของที่แยง ชิงมา
ได”
๒๘ และนี่
คือเผาทัง้ สิบ
สองเผาของ
อิสราเอล และนี่ คือสิ่ง ที่พอของพวก เขา
ได บอกกับพวก เขาไว เมื่อเขาอวยพรลูกๆ
ดวยคํา อวยพรที่พิเศษสําหรับแตละคนแลว
๒๙ เขาได สัง
่ ลูกๆเขาวา “พอกําลังจะตายแลว
ใหฝังพอไวกับบรรพบุรุษของพอ ในถํ้าที่ อยู
ในทอง ทุงของเอ โฟ รนคนฮิต ไทต ๓๐ ในถํ้า
ในทอง ทุงมัค เปลา ห ที่ อยูใกลๆมัมเร ใน
แควนคานาอัน อับ ราฮัมไดซ้ อ
ื ทองทุงนัน
้ มา
จากเอ โฟ รนคนฮิต ไทต เพื่อใชเป็ นที่ ฝั ง ศพ
๓๑ อับ ราฮัมและซาราห เมียของเขาถูก ฝั งอยู
*๕๐:๑๐

ปฐมกาล ๕๐:๑๑

ที่ นัน
่ อิส อัคและเรเบ คาหเมียของ เขาก็ถูก
ฝั งอยูที่ นัน
่ และพอก็ฝังเลอ าหไวที่ นัน
่ ดวย
๓๒ ทัง
้ ทองทุงและถํ้าแหงนัน
้ ไดซ้ อ
ื มาจากชาว
ฮิต ไทต” ๓๓ เมื่อยา โคบสัง่ เสียลูกๆของ เขา
เสร็จ แลว ก็ยกขามาไวบน เตียงเหมือน เดิม
และหายใจเฮือกสุดทาย แลวก็จากไปอยูรวม
กับบรรพบุรุษของเขา
งานศพของยาโคบ
๑ โยเซฟกอดพอและรองไห

๕๐ พอของเขา

และจูบ

๒ โยเซฟได สงพวกหมอ

ที่รับ ใชเขา ใหจัดการเกี่ยว กับศพเพื่อเอา
ไปฝั ง พวก หมอจึงอาบนํ้ ายารักษาศพของ
อิสราเอลไวสําหรับฝั ง ๓ เขาใชเวลาสี่ สิบวัน
ใน การอาบนํ้ ายานี้ ตามประเพณีที่ เขาทํา กัน
ชาวอียิปตไว ทุกขใหอิสราเอลเป็ น เวลาเจ็ด
สิบวัน
๔ เมื่อสิน
้ สุดเวลาไว ทุกข โยเซฟพูด กับขา
ราช สํานักของฟาโรห “ถาพวก ทานจะกรุณา
ผม ชวย พูดกับฟาโรหวา ‘พอ ของ ผมใหผม
สาบานกับ เขา เขาบอกวา ๕ “ดูเถิด พอกําลัง
จะ ตาย ใหฝัง พอไวในหลุมฝั ง ศพที่พอขุด
เตรียม ไวสําหรับตัว เองในแควนคา นา อัน”
และตอน นี้ขอ โปรดอนุญาตใหผมไปฝั ง ศพ
พอดวยเถิด แลวผมจะกลับมา’”
๖ ฟาโรหพูดวา “ไป เถิด ไปฝั ง ศพของ พอ
เจา ตามที่เจาไดสาบานไว”
๗ โย เซฟจึงขึ้น ไปฝั ง ศพพอ
พวก
ขาราชการทัง้ หมดของฟาโรห
รวม ทัง้
ขาราชการระดับ สูงในวังของฟาโรห และ
พวก ขาราชการระดับ สูงทัง้ หมดทัว
่ แผน ดิน
อียิปตไปกับโย เซฟดวย ๘ ครอบครัวทัง้ หมด
ของโย เซฟและพี่ น องของ เขาทัง้ ครอบครัว
ไปกับโย เซฟดวย เหลือ ไวแตเด็กๆ ฝูง แกะ
และฝูง วัว ในเมืองโกเชน ๙ รถมา ศึกและคน
ขับก็ไปกับเขาดวย เป็ นขบวนที่ใหญโตมาก
๑๐ เมื่อพวก เขามา ถึงลาน นวด ขาวของอา
ทาด *ซึ่งอยูตรงขามแมน้ํ าจอรแดน พวกเขา
ไดรองไหครํ่าครวญอยางขมขื่นดวยเสียงอัน
ดัง โยเซฟใหมีพิธีศพเป็ นเวลาเจ็ดวัน ๑๑ เมื่อ
ชาวคา นา อันที่อาศัยบริเวณ นัน
้ เห็นความ
เศรา โศกในพิธี ศพที่ลาน นวด ขาว พวก เขา
พูดวา “ทําไมชาวอียิปตถึงไดเศรา โศกเสียใจ
ขนาด นี้” พวก เขาจึงตัง้ ชื่อสถาน ที่ นัน
้ ที่อยู

ลานนวดขาวของอาทาด หรือ “โกเรน อาทาด”

ปฐมกาล ๕๐:๑๒

ตรง ขามกับแมน้ํ าจอรแดนวา “อา เบ ลมิส รา
อิม” *
๑๒ ลูกชายของยาโคบไดทําตามที่พอเขาสัง
่
ไว ๑๓ คือพวกลูกชายของเขาไดแบกรางเขา
มาถึงแผนดินคานาอัน และไดฝังเขาไวในถํ้า
ในทอง ทุงของมัค เปลา ห ซึ่งอับ รา ฮัมซื้อ มา
เพื่อเป็ นที่ฝัง ศพจากเอโฟรนคนฮิต ไทต ใกล
มัมเร ๑๔ แลวโย เซฟ พวก พี่ ชาย และคน
ทัง้ หมดที่มารวมฝั งศพพอของเขา ตางก็เดิน
ทางกลับอียิปต หลัง จากฝั ง ศพพอ ของ เขา
เรียบรอยแลว
พวกพี่ชายยังกลัวโยเซฟ
๑๕ พี่ ชายของโย เซฟกลัวโย เซฟเพราะพอ

ของพวก เขาตายไป แลว พวก เขาพูด วา
“บางทีโยเซฟอาจจะยังโกรธพวกเราอยู และ
อาจ จะแก แคนเราสําหรับความชัว
่ รายที่พวก
เราได ทํากับ เขา” ๑๖ พวก เขาจึงสงขอความ
ไปถึงโยเซฟวา
“พอของ ทานได สัง่ เอา ไวกอนตายวา
๑๗ ใหบอกกับโย เซฟวา ‘ขอ ใหยก โทษ
ใหกับความผิดและความบาปของพวกพี่
ชายเจา ที่ไดทําไวกับเจา’ พวกเราไดทํา
ผิดตอทานจริงๆ ตอน นี้ ขอได โปรดยก
โทษใหกับความ ผิดของพวก เราผูรับ ใช
พระเจาของพอทานดวยเถิด”
โย เซฟรองไหเมื่อเห็นขอความที่สงมา ถึง
เขา ๑๘ พวกพี่ ชายไดมาคุกเขาลงตอ หน าเขา
และพูดวา “ดูเถิด เราเป็ นทาสของทาน”

*๕๐:๑๑
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๑๙ แตโย เซฟพูดกับพวก เขาวา “อยา กลัว
เลย พวก พี่คิด วาผมเป็ นพระเจาหรือยัง ไง
๒๐ พวกพี่ตัง
้ ใจจะทํารายผมก็ จริง แตพระเจา
ตัง้ ใจใหมันออกมาดี เพื่อจะไดมีวัน นี้เกิด ขึ้น
เพื่อที่จะรักษาชีวิตของคนมากมาย ๒๑ ดังนัน
้
อยา ไดกลัวไป เลย ผมจะยัง คงชวย เหลือ
พวก พี่และลูกๆของ พี่ตอ ไป” โย เซฟได
ปลอบโยนพี่ ชายของเขา และพูดกับพวกเขา
อยางเมตตาปรานี
๒๒ โย เซฟและครอบครัวของ พอ เขาจึงได
อยูในอียิปตตอไป โยเซฟมีอายุหนึ่งรอยสิบปี
๒๓ โย เซฟมีชีวิตอยูจนได เห็นลูก หลานไป ถึง
สาม ชัว
่ รุน มนัส เสหลูกของโย เซฟมีลูกชาย
คือมารคี โย เซฟก็อยูจนได เห็นลูกๆของมา
คีรดวย

โยเซฟตาย
๒๔ โย

เซฟพูดกับญาติๆของ เขาวา “ผม
กําลังจะ ตาย แตพระเจาจะดูแลพวก ทานตอ
ไปอยางแนนอน และจะนํ าพวก ทานขึ้น ไป
จากที่ นี่ ไปยังแผน ดินที่พระองคไดสัญญาไว
กับอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ”
๒๕ โย เซฟใหคนอิสราเอลสาบานวา “เมื่อ
พระเจาทํา ตามสัญญานัน
้ เมื่อ ไหร ใหเอา
กระดูกของผมไปจากที่นี่ดวย”
๒๖ โย เซฟก็ตาย ตอนอายุหนึ่ ง รอย สิบปี
พวก เขาอาบนํ้ ายารักษาศพโย เซฟไวเพื่อฝั ง
รางของ เขาถูกเก็บ ไวในหีบ ศพในประเทศ
อียิปต
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อพยพ
คํานํ า
หนังสืออพยพเป็ นเรื่องเกี่ยว
กับที่
พระเจาใชโมเสสนํ าชนชาติอิสราเอล
อพยพออกมาจากการเป็ น ทาสในแผน
ดินอียิปต อพยพเป็ นหนังสือกฎ บัญญัติ
เลมที่สองจากหนังสือกฎบัญญัติทัง้ หมด
หาเลม
บท ที่ ๑-๑๙ เป็ นเรื่อง เลา ตอ จาก
นัน
้ จะเป็ นเรื่องขอ ตกลงที่พระเจาทํา กับ
ชนชาติอิสราเอลที่ภูเขาซี นาย บัญญัติ
สิบ ประการก็เป็ นสวนหนึ่งของขอ ตกลง
นี้ และมีเรื่อง เลาเขา มาแทรกไวเป็ น
ชวงๆ
หนังสืออพยพมีใจความ สําคัญหลาย
อยาง เชน เรื่องที่พระเจากําลังสราง
ชื่อ เสียงให กับพระองคเองผานทาง
เหตุการณตางๆ เรื่อง ที่พระองคอยูกับ
คนของ พระองค และเรื่องที่พระองคได
ทําขอตกลงกับพวกเขา
ครอบครัวของยาโคบในอียิปต
๑ ยา

๑ กับลูกๆ

โคบไดเดิน ทางไปอียิปต พรอม
และลูกๆของ เขาตางก็พา
ครอบครัวของตัวเองไปดวย ตอไปนี้เป็ นราย
ชื่อของพวก ลูกๆของอิสราเอล ๒ รู เบน สิ เม
โอน เลวี ยู ดาห ๓ อิส สาคาร เศบู ลุน เบนยา
มิน ๔ ดาน นัฟ ทาลี กาด และอาเชอร ๕ ยา
โคบมีลูก หลานที่สืบเชื้อ สายมาจากเขาทัง้ สิน
้
เจ็ด สิบคน รวมโย เซฟที่อยูในอียิปตอยูกอน
แลวดวย
๖ โยเซฟ พวกพี่ นองของเขาและทุก คนใน
รุน นัน
้ ตายไป หมด ๗ แตลูก หลานอิสราเอลก็
เพิ่ม ขึ้นอยางมากมายเป็ นทวีคูณ พวก เขา
มีจํานวนมากมายมหาศาลจนเต็ม บานเต็ม
เมืองไปหมด และมีอํานาจมาก

*๑:๑๖

อพยพ ๑:๑๘

ความลําบากของชาวอิสราเอล
๘ เมื่อกษัตริยองค

ใหมข้ น
ึ ปกครองอียิปต
เขาไม เคยรูจักโย เซฟมา กอน ๙ เขาพูดกับ
ประชาชนของเขาวา “คนอิสราเอลมีจํานวน
มากกวาพวก เราและเขม แข็งกวาพวก เรา
เสีย อีก ๑๐ พวก เราตองวางแผนเพื่อหยุดไม
ใหพวก มันเพิ่มมาก ขึ้น ไม อยาง นัน
้ ตอนมี
สงคราม พวก มันอาจ จะไปเขา รวมกับศัตรู
แลวหัน มาโจมตีเรา และหลบหนีไปจากแผน
ดินนี้ก็ได”
๑๑ พวก ชาวอียิปตจึงไดสงผู คุม ทาสใหไป
ควบคุมชาวอิสราเอล บีบบังคับพวก เขาให
สรางเมืองปิ ธมและรา อัม เสสใหกับฟาโรหไว
เก็บของ
๑๒ แตยิ่งชาว อียิปตกดขี่ชาวอิสราเอลมาก
เทาใด ชาวอิสราเอลกลับยิ่งเพิ่มจํานวนและ
ขยายตัวมากขึ้นเทานัน
้ ชาวอียิปตเริ่มหวาด
๑๓ พวก เขาบังคับชาว
กลัวชาวอิสราเอล
อิสราเอลใหเป็ นทาสและทํางานอยางหนัก
๑๔ พวก
เขาทําใหคนอิสราเอลมีชีวิตอยู
อยางขมขื่น เพราะตองทํางานหนัก ทัง้ ทํา
ปูน ฉาบ ทําอิฐ และทํางานสารพัดตามทอง
ทุง พรอม กับงา นอื่นๆ พวกชาว อียิปตจะ
บังคับใหชาวอิสราเอลทํางานเยี่ยง ทาสอยาง
เหีย
้ มโหดทารุณ
หมอตําแยเกรงกลัวพระเจา
๑๕ มีหมอตําแยชาวฮีบรูสองคน

ชื่อชิ ฟ ราห
กับปู อาห กษัตริยของอียิปตสงั ่ หมอ ตําแย
สองคน นี้วา ๑๖ “เมื่อ ไหรก็ตามที่เจาสอง คน
ทําคลอดใหกับหญิงชาว ฮีบรู *เมื่อเด็กคลอด
ออกมา ถาพวกเจาเห็น วาเป็ นเด็ก ผูชายก็ ให
ฆาทิง้ ซะ แตถาเป็ นเด็กผูหญิงก็ใหไวชีวิต”
๑๗ แตหมอ
ตําแยทัง้
สองเกรงกลัว
†พระเจา และไม ไดทําตาม ที่กษัตริยของ
อียิปตสงั ่ พวกนางไวชีวิตเด็ก ผูชายทุก คนที่
เกิดมา
๑๘ กษัตริยของอียิปตจึงเรียกหมอ
ตําแย
สองคนนี้เขา พบ และถามวา “ทําไมพวกเจา
ถึงทําอยาง นี้ ปลอยใหเด็ก ผูชายพวก นัน
้
รอด”

ฮีบรู หรือ “อิสราเอล” ชื่อนี้อาจจะหมายถึงเชื้อสายของเอเบอร (อานเพิ่มจากหนังสือ
ปฐมกาล ๑๐:๒๕-๓๑)
†๑:๑๗ เกรงกลัว หมายถึง “นั บถือ” หรือ “ไววางใจ”
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๑๙ หมอ ตําแยสอง คน นั น
้ ตอบฟาโรหวา
“เพราะผู หญิงชาวฮีบรูไม เหมือนผู หญิงชาว
อียิปต พวก นางแข็ง แรงและคลอด ลูกกอน
ที่หมอ ตําแยจะไป ถึงเสีย อีก” ๒๐ พระเจา
จึงอวยพรหมอ ตําแยสอง คน นัน
้ ประชาชน
ชาวอิสราเอลไดเพิ่มทวี ขึ้น และเขม แข็ง
มาก ๒๑ พระเจาใหหมอ ตําแยทัง้ สอง คน มี
ครอบครัวของพวกนาง เพราะพวกนางเกรง
กลัวพระองค
๒๒ ฟาโรห
*จึงออกคํา สัง
่ กับประชาชน
ทัง้ หมดของพระองควา “เด็ก ผูชายทุก คนที่
เกิดจากชาว ฮีบรู พวก เจาตองเอาไปโยนใน
แมน้ํ าไนล แตเด็ก ผู หญิง เจาปลอยใหรอด
ได”

หนู นอยโมเสส
๑ มีชายเผา เลวีคนหนึ่ งได ไปแตงงานกับ

๒ สาวคน หนึ่งจากเผา เลวีดวย กัน

๒ นาง

ตัง้ ทองและคลอดลูกชาย ลูกของนางเป็ น
เด็กที่นา รักมาก นางจึงซอนเด็กคน นี้ไวถึง
สามเดือน ๓ จนกระทัง่ นางเห็น วาไม สามารถ
ซอนเด็กคนนี้ไดอีกตอไป นางจึงนํ าตนกกมา
สานเป็ นตะกราแลวฉาบดวยชันและนํ้ ามัน
ดิน †นางนํ าเด็กวาง ลงในตะกรา และเอาไป
วาง ไวในกอตน กกที่ข้ น
ึ อยูตามริม ฝั ่ งแมน้ํ า
ไนล ๔ พี่ สาวของเด็กคน นี้ คอยเฝ า มอง
ตะกราใบ นัน
้ อยูหางๆเพื่อจะได รูวาจะเกิด
อะไรขึ้นกับน องชาย
๕ ขณะ นั น
้ ลูกสาวของฟาโรหไดลงมาอาบ
นํ้ าที่แมน้ํ าไนล ขณะ ที่คน รับ ใชกําลังเดิน
ไปตามริม ฝั ่ งแมน้ํ าไนล ลูกสาวของฟาโรห
ก็เห็นตะกราใบ นัน
้ ในกอตน กก นางจึงสัง่
ใหคน รับ ใชไปเอา มา ๖ เมื่อนางเปิ ดดู ก็
เห็นเด็ก ผูชายกําลังรองไห อยู นางเกิดความ
สงสาร และพูดขึ้นวา “นี่คงเป็ นเด็ก ชายชาว
ฮีบรู ‡คนหนึ่ง”

อพยพ ๒:๑๕

๗ พี่ สาวของเด็ก นั น
้ ไดพูดกับลูกสาวฟาโรห
วา “จะใหหนูไปหาแมนมชาวฮีบรูสัก คน มา
เลีย
้ งเด็กคนนี้ใหกับทานไหมคะ”
๘ นางจึงตอบวา “ไปสิ”
เด็ก ผู หญิงคน นัน
้ จึงไปเรียกแมของเด็ก
ชายคนนัน
้ มา
๙ ลูกสาวฟาโรหพูดกับนางวา “ใหเอาเด็ก
คนนี้ไปเลีย
้ งดูใหกับฉัน แลวฉันจะจายคาจาง
ให”
หญิงคน นัน
้ จึงไดเอาเด็ก นัน
้ ไปเลีย
้ ง ดู
๑๐ เมื่อเด็กคน นั น
้ โตจนหยานมได แลว นาง
ไดนําตัว เขาไป ใหลูกสาวฟาโรห แลวเขาก็
กลายเป็ นลูกของลูกสาวฟาโรห นางตัง้ ชื่อ
เขาวาโมเสส ¶เพราะนางบอกวา “ฉันไดดึง
เขาขึ้นมาจากนํ้ า”

โมเสสชวยเหลือคนของตน
๑๑ เมื่อโมเสสโตขึ้น

เขาไดออกไปเห็นชาว
ฮีบรูพี่นองของเขาตองทํางานอยางหนัก เมื่อ
เขาเห็นชายอียิปตคน หนึ่งกําลังเฆี่ยน ตีชาย
ฮีบรูคนหนึ่ง ซึ่งเป็ นพี่ นองของเขา ๑๒ โมเสส
มองไปรอบๆ ไมเห็นใคร เขาจึงฆาชาวอียิปต
คนนัน
้ แลวฝั งศพไวในทราย
๑๓ วัน ตอ มา เมื่อโมเสสออกไปอีก เขา
เห็นชายฮีบรูสอง คนกําลังตอสูกันอยู โมเสส
จึงพูดกับคนที่ทําผิดวา “เจาทํารายชาว ฮีบรู
ดวยกันทําไม”
๑๔ แตชายคน นั น
้ กลับตอบวา “ใครตัง้ ให
แกเป็ นเจา ชายและเป็ นผู ตัดสินพวก เราหรือ
แกคงคิดจะฆา เราเหมือน กับที่แกฆาคน
อียิปตเมื่อวาน §นี้สินะ”
โมเสสตกใจ กลัวและคิดในใจวา “เรื่อง นี้
คงรูกันไปทัว
่ แลวแนๆ”
๑๕ เมื่อฟาโรหไดยินเรื่องนี้ พระองคหาทาง
ที่จะฆาโมเสส โมเสสจึงหนีฟาโรหไปอาศัย
อยูในแผนดินมีเดียน

*๑:๒๒
ฟาโรห เป็ นตําแหนงที่ประชาชนใชเรียกกษัตริยของอียิปต
“ครอบครัวที่ยิ่งใหญ”
†๒:๓
‡๒:๖

มีความ หมายวา

นํ ้ามันดิน เป็ นนํ้ ามันชนิดขนที่ตองถูกความรอนถึงจะละลาย
ฮีบรู คือ “คนอิสราเอล”

¶๒:๑๐

โมเสส ออกเสียงเหมือนคําในภาษาฮีบรูที่มีความหมายวา “ดึงขึ้น” หรือ “ลากขึ้น”

§๒:๑๔

เมื่อวาน คํานี้อยูในฉบับกรีกโบราณ

อพยพ ๒:๑๖

โมเสสในแผนดินมีเดียน
โมเสสไดมานัง่ พักอยูใกลบอนํ้ าแหง หนึ่ง
๑๖ มีนักบวชชาวมี เดีย นคน หนึ่ งมีลูกสาวเจ็ด

คน ใน ขณะ นัน
้ ลูกสาวทัง้ เจ็ด คนของ เขาได
ออก มาตัก นํ้ าที่บอและเอาไปเติมรางนํ้ าเพื่อ
เลีย
้ งแกะของ พอ ๑๗ แตมีคนเลีย
้ ง แกะกลุม
หนึ่งมา ถึงและขับ ไลพวก นาง โมเสสจึงลุก
ขึ้นมาชวยพวกนาง และยังชวยตักนํ้ าใหแกะ
ของพวกนางดื่มอีกดวย
๑๘ เมื่อพวก นางกลับไปหาเรอู เอล *ผู เป็ น
พอ เรอูเอลถามลูกๆวา “ทําไมวันนี้ลูกๆถึงได
กลับมาเร็วนัก”
๑๙ พวก นางตอบ วา “ชายชาวอียิปตคน
หนึ่งไดชวยเราใหพนจากกํา มือของพวกคน
เลีย
้ งแกะ เขายังชวยตัก นํ้ าแทนเราใหแกะ
ของเราดื่มดวย”
๒๐ เขาจึงถามพวก ลูกสาววา “แลวตอน นี้
เขาอยูที่ไหน ทําไมลูกๆทิง้ เขาไวขางนอก ไป
เชิญเขามากินอาหารรวมกับพวกเราสิ”
๒๑ โมเสสตกลงที่จะอยูกับ เขา เรอู เอลยก
ลูกสาวชื่อศิปโปราหใหเป็ นเมียโมเสส ๒๒ นาง
ตัง้ ทองและคลอดลูกชายคน หนึ่ง โมเสสพูด
วา “ตอนนี้เราเป็ นคนแปลกหน าบนแผน ดิน
ของคนตางชาติ” เขาจึงตัง้ ชื่อลูกชายวาเก
อรโชม †
พระเจาตัดสินใจชวยชาวอิสราเอล
๒๓ โมเสสไดอาศัยอยูในที่เปลาเปลี่ยวแหง

แลงนัน
้ เป็ นเวลาหลาย ปี
ในชวงเวลานัน
้
กษัตริยของอียิปตไดตายไป ประชาชนชาว
อิสราเอลยัง คงรองไหครํ่าครวญ เพราะถูก
บังคับใหทํางานอยางหนัก พวกเขาจึงรองขอ
ความชวย เหลือตอพระเจา เสียงรํ่า รองให
ชวยปลด ปลอยพวก เขาจากงาน หนักนี้ไดดัง
ไป ถึงหูของพระเจา ๒๔ พระองคไดยินเสียง
รองครํ่าครวญของพวก เขาและระลึก ถึงคํา
สัญญาของพระองคที่ใหไวกับอับราฮัม อิสอัค
และยา โคบ ๒๕ พระองคมองไป ยังลูก หลาน

3

อพยพ ๓:๘

ของอิสราเอล แลวพระองคก็รู วาพระองคจะ
ทําอะไร ‡
พุมไมท่ล
ี ุกเป็ นไฟ
๑ เยโธร

¶พอตาของโมเสสเป็ นนั กบวช

๓ ของชาวมี เดีย น

ครัง้ หนึ่งเมื่อโมเสส
กําลังเลีย
้ ง แกะของเยโธรอยู เขาตอน แกะ
ไปดาน หลังของที่เปลาเปลี่ยวแหง แลง จน
ไป ถึงภูเขาโฮ เรบ ซึ่งเป็ นภูเขาที่พระเจามา
ปรากฏใหประชาชนเห็น ๒ ทูต สวรรคของ
พระ ยาหเวหไดมาปรากฏใหเขาเห็น
ใน
เปลว ไฟที่กําลังลุก ไหมกลางพุม ไมพุม หนึ่ง
โมเสสเขาไปดูใกลๆ เขาเห็นพุม ไมกําลังลุก
ไหมเป็ นไฟ แตพุม ไมกลับไม ถูก เผาแมแต
น อย ๓ โมเสสคิดในใจวา “เราจะเขาไปดูสิ่ง
มหัศจรรยนี้สัก หนอยวา ทําไมพุม ไมนี้ถึงไม
ไหมไฟ”
๔ เมื่อพระ ยาหเวหเห็นโมเสสกําลังเดินเขา
มาเพื่อดูใกลๆ พระองคจึงเรียกเขาจากพุม
ไมวา “โมเสส โมเสส”
โมเสสจึงตอบวา “ครับทาน”
๕ พระองคพูดวา
“อยาเขามาใกล เรา
มากกวา นี้ ถอดรองเทาออก ซะ เพราะ
์ ิทธิ”์
เจากําลังยืนอยูบนพื้น
ดินที่ศักดิส
๖ พระองคพูดวา “เราคือพระเจาของ พอ เจา
พระเจาของอับ รา ฮัม พระเจาของอิส อัคและ
พระเจาของยาโคบ”
โมเสสปิ ด หน าของ เขาไวเพราะกลัวที่จะ
มองดูพระเจา
๗ แตพระ ยาหเวหพูด วา “เราเห็นความ
ทุกข ยากของประชาชนของ เราในอียิปต
และเราก็ไดยินเสียงรํ่า รองใหชวย เหลือให
พนจากผูที่กดขี่พวก เขา เรารับ รูถึงความ
ทุกข ทรมานของพวก เขา ๘ เราจึงลงมาเพื่อ
ชวยเหลือพวกเขาใหพนจากเงื้อมมือของคน
อียิปต และนํ าพวก เขาออก จากแผน ดิน นัน
้
ไปสูแผน ดินที่ ดีและกวางขวาง ไปสูแผน ดิน
ที่อุดมสมบูรณ ไปยังดิน แดนของชาวคา นา
อัน ชาวฮิต ไทต ชาวอา โม ไรต ชาวเปริ ส ซี

*๒:๑๘

เรอูเอล มีอีกชื่อหนึ่งวา “เยโธร”

†๒:๒๒

เกอรโชม ชื่อนี้เหมือนคําในภาษาฮีบรู หมายถึง “คนแปลกหน าที่นัน
่ ”

‡๒:๒๕

พระองคก็รู วาพระองคจะทําอะไร หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “พระองครูสึกเป็ น
หวงพวกเขา” หรือ “พระองครับรูถึงความเจ็บปวดของพวกเขา”
¶๓:๑

เยโธร หรือมีอีกชื่อหนึ่งวา “เรอูเอล”

อพยพ ๓:๙

ชาวฮี ไวต และชาวเย บุส ๙ ตอน นี้เราไดยิน
เสียงรํ่า รองของลูก หลานของอิสราเอลแลว
และได เห็นพวก ชาวอียิปตกดขี่ขมเหงพวก
เขาดวย ๑๐ ดังนัน
้ เจาจะตองกลับไปทีน
่ ัน
่ เรา
จะ สงเจาไปหาฟาโรห เพื่อเจาจะ ไดนําคน
ของ เรา คือพวก ลูก หลานชาวอิสราเอลออก
จากอียิปต”
๑๑ โมเสสพูดกับพระเจาวา
“ขาพเจาเป็ น
ใครกัน ถึงบังอาจจะไปเขาพบฟาโรห และนํ า
ลูกหลานอิสราเอลออกจากอียิปต”
๑๒ พระเจาพูดกับเขาวา “เจาควรไป เราจะ
อยูกับเจา และนี่จะ เป็ นสิ่ง ที่พิสูจนวา เราได
สงเจา ไป คือเมื่อเจานํ าประชาชนออกมาจาก
อียิปตแลว พวกเจาจะมานมัสการพระเจาบน
ภูเขาลูกนี้”
๑๓ โมเสสพูดกับพระเจาวา “ถาขาพเจาไป
พบลูก หลานชาวอิสราเอลและบอกกับพวก
เขาวา ‘พระเจาของบรรพบุรุษพวก ทาน ได
สงผมมาชวยพวก ทาน’ แลวพวก เขายอน
ถามขาพเจาวา ‘พระองคช่ อ
ื อะไร’ แลวจะให
ขาพเจาตอบพวกเขาวาอยางไร”
๑๔ พระเจาตอบโมเสสวา “เรา เป็ นผู ที่เรา
เป็ น” *พระองคพูดวา “ใหบอกกับลูก หลาน
อิสราเอลวา ‘เราเป็ น สงผมมาหาพวกทาน’”
๑๕ พระองคพูดกับโมเสสอีกวา “ใหบอกกับ
ลูก หลานอิสราเอลวา ‘พระ ยาหเวหพระเจา
ของบรรพบุรุษพวก ทาน พระเจาของอับ รา
ฮัม พระเจาของอิสอัคและพระเจาของยาโคบ
สงผมมาหาพวกทาน’ ยาหเวหจะเป็ นชื่อของ
เราตลอดไป คนทุกรุนจะรูจักเราในชื่อนี้
๑๖ ให ไปและเรียกผู อาวุโสชาวอิสราเอลมา
ประชุมกัน และบอกกับพวก เขาวา ‘พระ
ยาหเวห พระเจาของบรรพบุรุษพวก ทานได
มาปรากฏกับผม พระเจาของอับ รา ฮัม ของ
อิส อัค และของยา โคบ พูดวา เราใสใจกับ
พวกเจาและสิ่ง ที่เกิด ขึ้นกับพวกเจาในอียิปต
๑๗ เราไดตัดสิน ใจที่จะนํ าพวก เจาไปให พน
จากความทุกข ยากในอียิปต ไป ยังแผน ดิน
ของชาวคานาอัน ชาวฮิต ไทต ชาวอาโมไรต
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ชาวเปริ ส ซี ชาวฮี ไวต และชาวเยบุส ไปยัง
แผนดินที่เต็มไปดวยสิ่งดีๆมากมาย †’
๑๘ พวก เขาจะ ฟั งเจา เจากับพวก ผู อาวุโส
อิสราเอลจะไปพบกษัตริยของอียิปต และพูด
กับเขาวา ‘พระยาหเวห พระเจาของชาวฮีบรู
‡ไดมาพบพวก ขาพเจา ตอน นี้ ขอ อนุญาตให
พวกขาพเจาเดิน ทางเป็ นเวลาสามวัน เขาไป
ยังที่เปลาเปลี่ยวแหง แลง เพื่อฆา สัตวบูชา
ใหกับพระ ยาหเวห พระเจาของพวก ขาพเจา
ดวยเถิด’
๑๙ แตเรารู วากษัตริยอียิปตจะไม ยอม
ปลอยพวกเจาไป นอกจากเขาจะถูกบังคับให
ตองปลอยพวกเจาไป ๒๐ เราจะยื่นมือของเรา
ออกทําลายอียิปต ดวยสิ่ง มหัศจรรยทัง้ หมด
ที่เราจะทําในแผน ดิน นัน
้ แลวหลัง จาก นัน
้
เขาก็จะปลอยพวก เจาไป ๒๑ เราจะทําใหคน
อียิปตมีเมตตาตอคนอิสราเอล เพื่อ วาเมื่อ
พวกเจาจากไป จะไดไมไปมือเปลา
๒๒ พวก ผู หญิงแตละ คนจะขอเงิน ทอง
เครื่องเพชร และเสื้อผา จากเพื่อนบาน หรือ
คนที่อาศัยอยูใน บานของพวก เขา พวก
เจาจะ เอาของพวก นี้ใส ใหกับพวก ลูกชาย
ลูกสาวของพวก เจา จะเป็ นการปลน สะดม
ชาวอียิปตทางหนึ่ง”
การพิสูจน สําหรับโมเสส
๑ โมเสสตอบไปวา

๔ คน พวก นัน้ ไม ยอมเชื่อขาพเจาหรือฟั ง
“ดูสิ

แลวถา เกิด

ขาพเจาละ พวกเขาอาจพูดวา ‘พระยาหเวห
ไมไดมาปรากฏใหเจาเห็นหรอก’”
๒ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา “มีอะไรอยู
ในมือเจา”
โมเสสตอบวา “ไมเทาครับ”
๓ พระ ยาหเวหบอกวา “โยนมันลงบนพื้น
ซิ”
โมเสสจึงโยนมันลงบน พื้น มันไดกลาย
เป็ นงูตัว หนึ่ง โมเสสวิ่ง หนีงูตัว นัน
้ ๔ พระ
ยาหเวหพูดกับโมเสสวา “ยื่นมือ เจาออก ไป
จับหางมันไว”

*๓:๑๔ เราเป็ นผู ท่เี ราเป็ น คํานี้ ในภาษาฮีบรู ออกเสียงเหมือนชื่อ “ยาหเวห” มีความหมาย
วา “พระองคเป็ น” หรือ “พระองคทําใหสิ่งตางๆเป็ นขึ้นมา” หรือแปลไดอีกวา “เราจะเป็ นผท
ู ี่
เราเป็ น” หรือ “เราเป็ นผูนัน
้ ที่เป็ นอยูตลอด”
†๓:๑๗

แผน ดินที่เต็มไปดวยสิ่ง ดีๆมากมาย หรือแปลตรงๆไดวา “ดิน แดนที่เต็มไปดวย
นํ้ านมและนํ้ าเชื่อมผลไมไหลอยู”
‡๓:๑๘ ชาวฮีบรู หรือ “ชาวอิสราเอล”

อพยพ ๔:๕

เมื่อโมเสสยื่นมือออก ไปจับหาง มัน มันก็
กลับกลายเป็ นไม
เทาอยูในมือเขาเหมือน
เดิม ๕ “ใหไปทําอยาง นี้ แลวพวก เขาจะได
เชื่อ วาพระ ยาหเวหพระเจาของบรรพบุรุษ
ของเขา พระเจาของอับราฮัม พระเจาของอิส
อัค และของยาโคบไดมาปรากฏกับเจาจริง”
๖ พระ ยาหเวหพูดกับเขาอีกวา “คราว นี้
ลวงมือเขาไปในอกเสื้อของเจาซิ”
เมื่อโมเสสลวงมือเขาไปในอก เสื้อ และดึง
มันออก มา มือของ เขากลาย เป็ นโรคสี ขาว
เหมือนหิมะ
๗ พระ ยาหเวหพูดวา “ลวง มือกลับเขาไป
ในอก เสื้ออีก ครัง้ ซิ” โมเสสจึงลวงมือกลับ
เขาไปในอก เสื้ออีก ครัง้ เมื่อเขาดึงมือออก
มา มือของเขาก็หายเป็ นปกติ เหมือนผิวเดิม
ของเขา
๘ “ถาพวก เขายังไม เชื่อเจา หรือไม สนใจ
สิ่งอัศจรรยอันแรก เขาอาจจะเชื่อสิ่งอัศจรรย
อัน หลังนี้ก็ได ๙ และถาพวก เขายังไม เชื่อสิ่ง
อัศจรรยทัง้ สอง นี้ หรือไม สนใจฟั ง เจา ก็ให
เจาตัก นํ้ าจากแมน้ํ าไนลข้ น
ึ มา แลวรดมันลง
บนพื้น แหง นํ้ าที่เจาตักขึ้น มาจากแมน้ํ าไนล
นัน
้ จะกลายเป็ นเลือดบนพื้น ดิน” ๑๐ โมเสส
พูดกับพระ ยาหเวหวา “ได โปรด เถิด พระ
ยาหเวห ขาพเจาเป็ นคนพูดไมเกง ทัง้ ในอดีต
หรือจน กระทัง่ เดี๋ยว นี้ที่พระองคพูดอยู กับ
ขาพเจาผูรับ ใชของพระองค เพราะขาพเจา
เป็ นคนพูดติดอางและพูดไมชัด”
๑๑ พระ ยาหเวหพูดกับเขาวา “ใครเป็ นผู
ใหปากกับมนุษย ใครทําใหมนุษยเป็ น ใบ หู
หนวก พิการหรือตาบอด เป็ นเรายาหเวห
ไมใช หรือ ๑๒ ดัง นัน
้ ไปเดี๋ยวนี้ เราจะอยูกับ
ปากของเจา เราจะสอนเจาวาจะใหพูดอะไร”
๑๓ แตโมเสสตอบวา “ได โปรด เถิดองคเจา
ชีวิต ชวยสงคนอื่นไปเถิด”
๑๔ พระยาหเวหโกรธโมเสส พระองคพูดวา
“เจายัง มีพี่ ชายชื่ออาโรนเป็ นคนเลวี ใช ไหม
เรารูวาเขาเป็ นคนพูดเกง และเขากําลังมาหา
เจา เมื่อเขามาพบเจา เขาจะดีใจมาก ๑๕ เจา
อยากใหเขาพูดอะไร เจาก็บอกกับเขาได เรา
จะอยูกับปากของ เจาและปากของ เขา เรา
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จะ สอนพวก เจาวาจะ ตองทําอะไร ๑๖ เขาจะ
พูดกับประชาชนใหกับเจา เขาจะเป็ นเหมือน
ปากของ เจา และเจาจะ เป็ นเหมือนพระเจา
สําหรับเขา *๑๗ ใหถือไม เทา นี้ไวในมือของ
เจา เจาจะแสดงสิ่ง มหัศจรรยดวยไม เทานี่
แหละ”
โมเสสกลับสูอียิปต
๑๘ โมเสสกลับไปหาเยโธรพอตาของ

เขา
และพูดวา “ขอ อนุญาตใหผมกลับไปหาญาติ
พี่ น องของ ผมในอียิปต ไปดู วาพวก เขายังมี
ชีวิตอยูหรือเปลา”
เยโธรพูดกับโมเสสวา “ขอ ใหเจาเดินทาง
ดวยความปลอดภัย”
๑๙ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสในมี เดีย นวา
“กลับไปอียิปตได แลว เพราะพวก ที่ตาม ลา
ชีวิตของเจานัน
้ ตายหมดแลว”
๒๐ โมเสสจึงพาเมียและลูกๆของ เขา ขึ้น
นัง่ หลัง ลาและมุง หน ากลับ ไปอียิปต เขาถือ
ไมเทาของพระเจาไวในมือ
๒๑ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา “เมื่อเจา
กลับ ไปถึงอียิปต ใหนึกถึงสิ่ง อัศจรรยทัง้
หลายที่เราไดมอบ ไวใน มือ เจา และแสดง
พวกมันตอหน าฟาโรห แตเราจะทําใหฟาโรห
ใจแข็ง เพื่อเขาจะไม ยอมปลอยประชาชนไป
๒๒ เจาตองพูดกับฟาโรหวา ‘พระ ยาหเวหพูด
วา อิสราเอลเป็ นลูกชายคนโตของ เรา และ
เราขอบ อกเจาวา ๒๓ ปลอยลูกชายของ เรา
ไปซะ เพื่อเขาจะไดมารับ ใชเรา แต ถาเจาไม
ยอมปลอยเขา เราก็จะฆาลูกชายคนโตของ
เจา’”
ลูกชายโมเสสถูกขลิบ
๒๔ ในระหวางทางไปอียิปต

โมเสสไดหยุด
พักคาง คืนในที่แหง หนึ่ง พระ ยาหเวหมาหา
โมเสสและพยายามฆาเขา ๒๕ แตนางศิป โป
ราหได เอามีด หิน †ไปขลิบลูกชายนาง และ
เอาหนังชิน
้ นัน
้
ไปแตะที่เทา ‡ของโมเสส
นางพูดวา “ทานเป็ นเจาบาวแหงเลือดสําหรับ
ฉัน” ๒๖ แลวพระ ยาหเวหก็จาก ไป โดยไม

*๔:๑๖ เขาจะ … สําหรับเขา หรือแปลตรงๆไดวา “เขาจะเป็ นปากของเจาและเจาก็จะเป็ น
พระเจาของเขา”
†๔:๒๕

มีดหิน มีดคมที่ทําจากหินเหล็กไฟ

‡๔:๒๕

เทา ในที่นี้คงหมายถึงอวัยวะเพศ
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ไดทําอันตรายเขา ที่นางพูดวา “เจา บาวแหง
เลือด” นัน
้ นางกําลังพูดถึงการขลิบนัน
่ เอง
โมเสสกับอาโรนไปหาชาวอิสราเอล
๒๗ ขณะ

นัน
้ พระ ยาหเวหพูดกับอา โรนวา
“ไปหาโมเสสในที่เปลาเปลี่ยวแหง แลง” เขา
จึงไปและพบโมเสสที่ภูเขาของพระเจา *อา
๒๘ โมเสสเลาเรื่องทัง
โรนจูบโมเสส
้ หมดที่
พระ ยาหเวหไดพูดกับเขาใหอา โรนฟั ง รวม
ถึงเรื่องที่พระองคสงเขาไป และการอัศจรรย
ทัง้ หมดที่พระองคสงั ่ ใหเขาทํา
๒๙ โมเสสและอาโรนจึง ไป และไดรวบรวม
พวก ผู อาวุโสของอิสราเอลมา ๓๐ อา โรนได
พูดทุก คําที่พระ ยาหเวหไดบอกกับโมเสส
และโมเสสก็ได ทําสิ่ง อัศจรรยตางๆตอ หน า
ตอตาประชาชนชาวอิสราเอล ๓๑ ประชาชนก็
เชื่อ เมื่อพวก เขาไดยินวาพระ ยาหเวหไดมา
เยี่ยมเยียนชาวอิสราเอล และเมื่อพวกเขาได
เห็นกับตา พวกเขาตางกมลงกราบนมัสการ
โมเสสและอาโรนเขาพบฟาโรห
๑ ตอ

๕ เขา พบฟาโรหและพูด วา “พระ ยาหเวห

มาภาย หลัง โมเสสและอา โรนได

พระเจาของอิสราเอลพูดวา ‘ปลอยประชาชน
ของ เรา ไป เพื่อพวก เขาจะ ไดจัดงาน เลีย
้ ง
เฉลิมฉลองกันเพื่อให เกียรติกับ เราในที่เปลา
เปลี่ยวแหงแลงนัน
้ ’”
๒ แตฟาโรหพูดวา “ยาหเวหเป็ นใคร ทําไม
เราจะตองเชื่อฟั งเขา และปลอยชาวอิสราเอล
ไป ดวย เราไมรู จักยาหเวหและเราก็จะไม
ปลอยชาวอิสราเอลดวย”
๓ พวก เขาบอกวา “พระเจาของชาวฮีบรู
†ไดมาพบกับพวกเรา ขอได โปรดใหพวกเรา
เดิน ทางเขาไปที่เปลาเปลี่ยวแหง แลง ซึ่ง
ตอง ใชเวลาเดิน ทางสาม วัน เพื่อพวก เราจะ
ไดไปฆา สัตวบูชาใหกับพระ ยาหเวหพระเจา
ของพวกเรา เพื่อ วาพระองคจะไดไม ฆาพวก
เรา ดวยภัยพิบัติหรือดวยดาบ”
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๔ แตกษัตริยของอียิปตพูดกับพวก
เขา
วา “โมเสส และอาโรน ทําไมพวกเจาถึง ได
มาทําใหคนงานวอกแวกไม ยอมทํางาน พวก
เจากลับ ไปทํางาน ซะ” ๕ ฟาโรหพูด วา “ดู
พวกนี้สิ มีจํานวนมากมายมหาศาล พวกเจา
ทําใหพวกมันหยุดงาน”

ฟาโรหลงโทษประชาชน
๖ ในวัน นั น
้ เอง

ฟาโรหได สัง่ พวก นายงาน
และพวกหัวหน าคนงาน ‡วา ๗ “ตอไปนี้ พวก
เจาไม ตองหาฟางที่ ใชทํา อิฐ ให กับพวก ทาส
อีก แลว ใหพวก มันไปหากันเอา เอง ๘ แต
พวก เจาตอง ใหพวก มันทํา อิฐให ไดเทา เดิม
หามลดจํานวนลง เพราะพวกมันขี้ เกียจ นัน
่
เป็ น เหตุที่พวก มันพา กันมารองขอวา ‘ขอ
ใหพวกเราไปฆา สัตวถวายให กับพระเจาของ
พวก เราดวย เถิด’ ๙ ใหพวก มันทํางานหนัก
ขึ้น เพื่อจะไดยุงจนไมมีเวลาที่ จะไปฟั งเรื่อง
เหลวไหล ¶พวกนัน
้ ”
๑๐ พวก นายงานและพวก หัวหน าคน งาน
ออกไปบอกกับชาวอิสราเอลวา “ฟาโรหสัง่ วา
‘เราจะไม ใหฟางกับพวก เจาอีก แลว ๑๑ พวก
เจาจะ ตองไปหาฟางกันเอา เอง ไปหาที่ไหน
ก็ไดที่พวก เจาจะหามา ได แตจํานวนอิฐที่
พวกเจาทํา ตองไมลดลง’”
๑๒ ประชาชนจึงกระจัดกระจายกันออก ไป
ทัว
่ อียิปต เพื่อเก็บรวบรวมฟางมา ๑๓ พวก
นายงานกดดันชาวฮีบรู โดยพูด วา “ใน
แตละวัน พวกแกจะตองทํา อิฐให ไดเทา เดิม
เหมือน กับเมื่อ กอนตอน ที่พวก แกยังมีฟาง
อยู” ๑๔ พวก หัวหน าคน งานชาวอิสราเอล ที่
ผูมอบ หมายงานของฟาโรหไดแตง ตัง้ ให
ดูแลรับ ผิด ชอบงานที่คนอิสราเอลทํา ตางถูก
เฆี่ยนตี และถูกถามวา “ทําไมพวกเจาถึงทํา
อิฐไม เสร็จตามจํานวนที่เคยทําไดเมื่อ กอน
นี้”
๑๕ พวกหัวหน าคน งานชาวอิสราเอลไปพบ
ฟาโรหและบนวา “ทําไมทานถึงทํา กับพวก
คนรับใชของทานอยางนี้ ๑๖ ทานไมไดใหฟาง

*๔:๒๗
†๕:๓

ภูเขาของพระเจา คือ “ภูเขาโฮเรบ” หรือเรียกอีกชื่อวา “ภูเขาซีนาย”
ชาวฮีบรู หรือ “ชาวอิสราเอล”

‡๕:๖ หัวหน าคน งาน คือชาว ฮีบรูที่ได รับการ คัด เลือกเพื่อมาดูแลตรวจ ตราคนฮีบรูดวย
กันเอง
¶๕:๙ เรื่องเหลวไหล ฟาโรหตองการใหประชาชนเชื่อ วาโมเสสและอาโรนกําลังโกหกเกี่ยว
กับสิ่งที่พระเจาไดบอกไวกับพวกเขา
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กับพวก คน รับ ใชของ ทาน แตพวก นายงาน
กลับสัง่ ใหพวก เราทํา อิฐให ไดเทา เดิม พวก
คนรับ ใชของทานก็ถูกเฆี่ยนตี และทานก็ทํา
ผิดตอประชาชนของทาน”
๑๗ ฟาโรหตอบวา “พวก เจาขี้ เกียจมาก
เพราะพวก เจาขี้ เกียจนัน
่ เอง ถึงได มาขอวา
‘ได โปรดใหพวก เราไปฆา สัตวถวายให กับ
พระยาหเวหดวยเถิด’ ๑๘ ไป กลับ ไปทํางาน
เดี๋ยวนี้ จะไมมีฟางใหกับพวกเจา แตพวกเจา
ยังตองทําอิฐใหไดเทาเดิม”
๑๙ พวกหัวหน าคนงานรูวาพวกเขามีปัญหา
แน เมื่อไดยินฟาโรหพูดวา “พวกเจาจะตอง
ไมลดจํานวนอิฐที่จะตองทําในแตละวัน”
๒๐ เมื่อพวก หัวหน าคน งานจากฟาโรหออก
มา ก็มา เจอโมเสสและอา โรนที่คอยพบพวก
เขาอยู ๒๑ พวก หัวหน าคน งานพูดกับสอง คน
นัน
้ วา “ขอใหพระยาหเวหเห็นพวกทานและ
ลงโทษพวก ทาน เป็ นเพราะพวก ทานแทๆ
ที่ทําใหฟาโรหกับขาราชการของ เขาเหม็น ขี้
หน าพวก เรา และทานได เอาดาบใส ไวในมือ
ของพวกเขา เพื่อจะไดฆาพวกเราดวย”
โมเสสบนกับพระยาหเวห
๒๒ โมเสสหันไปหาพระ

ยาหเวหและพูดวา
“พระ ยาหเวห ทําไมพระองคถึงนํ าความ
หายนะมา สูประชาชนพวก นี้ พระองคสง
๒๓ ตัง
ขาพเจามาทําไม
้ แตขาพเจามาพบ
ฟาโรหและพูดใน นามของพระองค มันกลับ
เลว รายยิ่ง กวาเดิมสําหรับคนพวก นี้ และ
พระองคก็ไม ไดชวยพวก เขาเลยสัก นิด
เดียว”
๑ พระยาหเวหพูดกับโมเสสวา “ตอ ไปนี้
เจาจะ ไดเห็น วาเราจะทําอะไรกับฟาโรห
เราจะบีบ บังคับให เขาสงคน พวก นี้ออก จาก
อียิปต เราก็จะบีบ บังคับให เขาขับ ไลคนพวก
นี้ออกจากแผนดินของเขา”
๒ พระเจาพูดกับโมเสส และบอกกับโมเสส
วา “เราคือยาหเวห ๓ เราเคยปรากฏตัวกับอับ
รา ฮัม อิส อัค และยา โคบในชื่อของพระเจา
ผู มีอํานาจสูงสุด *เราไม ไดใหพวก เขารูจัก
เราในชื่อของยาหเวห ๔ เราไดสัญญากับพวก
เขาดวย วา เราจะยกแผน ดินคา นา อันให กับ
พวก เขา แผน ดินที่พวก เขาเคยอาศัยอยูใน
ฐานะคน ตางดาว ๕ เราก็ ยังไดยินเสียงรอง

๖

*๖:๓
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ครํ่าครวญของลูก หลานของอิสราเอล ที่ถูก
ชาวอียิปตบีบ บังคับใหทํางาน หนัก และเรา
ก็จําคําสัญญาของ เราได ๖ ดัง นัน
้ ใหไปบอก
กับลูก หลานของอิสราเอลวา ‘เราคือยาหเวห
และเราจะ ชวยพวก เจาให พนจากภาระ หนัก
ของชาวอียิปต เราจะชวยพวกเจาให พนจาก
การ เป็ น ทาสของพวก เขา เราจะ ไถพวก
เจาดวยแขนที่ย่ น
ื ออก มาชวย เราจะ ไถพวก
เจาดวย การลงโทษอัน ยิ่ง ใหญ ๗ เราจะ รับ
พวก เจาเป็ นประชาชนของ เรา และเราจะ
เป็ นพระเจาของพวก เจา แลวพวก เจาจะ ได
รู วาเราคือยาหเวห พระเจาของพวก เจา ผู
ที่ชวยพวก เจาให พนจากภาระ หนักของชาว
อียิปต ๘ เราจะพาพวกเจาไปยังดิน แดนที่เรา
ไดสัญญาไววาจะใหกับอับราฮัม อิสอัคและยา
โคบ เพราะเราคือยาหเวห เราจะยกแผน ดิน
นัน
้ ใหพวกเจาเป็ นเจาของ’”
๙ แลวโมเสสก็พูดอยาง นั น
้ กับลูก หลาน
ของอิสราเอล แตพวกเขาไม ยอมฟั ง เพราะ
พวก เขาหมดอาลัยตาย อยาก
และการ
เป็ น ทาสของพวก เขาก็หนัก อึ้ง ๑๐ พระ
๑๑ “ไปบอกกับ
ยาหเวหจึงพูดกับโมเสสวา
ฟาโรหกษัตริยอียิปตใหปลอยลูก หลานของ
อิสราเอลไปจากแผนดินของเขา”
๑๒ แตโมเสสพูดตอ หน าพระ ยาหเวหวา
“ดูสิขนาดคนอิสราเอลยังไม ยอม ฟั งขาพเจา
เลย แลวฟาโรหกษัตริยอียิปตจะ ฟั งขาพเจา
หรือ เพราะขาพเจาพูดไมเกง”
๑๓ แตพระ
ยาหเวหพูดกับโมเสสและอา
โรน และสัง่ ใหเขาทัง้ สองไปหาลูก หลานของ
อิสราเอลและฟาโรหกษัตริยอียิปต เพื่อที่ จะ
พาลูก หลานของอิสราเอลออก จากแผน ดิน
อียิปต
ครอบครัวชาวอิสราเอล
๑๔ ตอ

ไป นี้เป็ นราย ชื่อของผูนําแตละ
ครอบครัวของอิสราเอล
ลูกชายคนโตของอิสราเอลคือรู เบน รู เบนมี
ลูกสีค
่ นคือ ฮาโนค ปั ลลู เฮสโรน และคารมี
พวกเขาทัง้ หมดอยูในครอบครัวของรูเบน
๑๕ ลูกชายของสิเมโอนคือ เยมูเอล ยามีน โอ
หาด ยาคีน โศหาร รวมทัง้ ชาอูลที่เกิดจาก
หญิงชาว คา นา อัน พวก เขาทัง้ หมดอยู ใน
ครอบครัวของสิเมโอน

พระเจาผูมีอํานาจสูงสุด หรือ ในภาษาฮีบรู คือ “เอลชัดดัย”

อพยพ ๖:๑๖

๑๖ เลวีมีชีวิตอยูหนึ่ ง

รอยสามสิบ เจ็ดปี ลูก
ของเลวีคือ เกอรโชน โคฮาท และเมรารี
๑๗ ลูกชายของเกอร โชนคือ ลิบ นี และชิ เม อี
พรอมกับครอบครัวของพวกเขา
๑๘ โค ฮาทมีชีวิตอยูหนึ่ ง รอยสามสิบ สามปี
ลูกชายโคฮาทคือ อัม ราม อิส ฮาร เฮโบรน
และอุสซีเอล
๑๙ ลูกชายของเมรารีคือ มาห ลีและมูชี พวก
เขาทัง้ หมดอยู ในครอบครัวของชาวเล วี
เรียงตามลําดับรุนของเขา
๒๐ อัมรามมีชีวิตอยูหนึ่ งรอยสามสิบเจ็ดปี อัม
รามเอานางโยเคเบดซึ่ง เป็ นน องสาวพอมา
เป็ นเมีย และนางคลอด ลูกชายให กับ เขา
คืออาโรนกับโมเสส
๒๑ ลูกชายของอิส ฮารคือ โคราห เนเฟก และ
ศิครี
๒๒ ลูกชายของอุส ซี เอลคือ มิ ชา เอล เอล ซา
ฟาน และสิธรี
๒๓ อาโรนไดนางเอลี เชบามาเป็ น เมีย เอลี เช
บาเป็ นลูกสาวของอัม มี นา ดับ และเป็ นพี่
น องกับนาโชน นางไดคลอด นาดับ อาบี ฮู
เอเลอาซาร และอิธามาร
๒๔ ลูกชายของโค ราหคือ อัส สีร เอ ล คา นาห
และอาบี ยา สาฟ พวก เขาทัง้ หมดอยู ใน
ครอบครัวของชาวโคราห
๒๕ เอ เลอ า ซารลูกชายอา โรน เอาลูกสาวคน
หนึ่งของปู ทิ เอลมาเป็ นเมีย นางไดคลอด
ฟี เน หัส พวก เขาเหลา นี้เป็ นตน ตระกูลใน
แตละครอบครัวของชาวเลวี
๒๖ อา โรนและโมเสสนี่ แหละ คือสอง คน
ที่พระ ยาหเวหพูด ดวยวา “ให พาลูก หลาน
ของอิสราเอลออก จากแผน ดินอียิปตไปเป็ น
กลุมๆ” *๒๗ ทัง้ สองคน นี้คือคน ที่พูด กับ
ฟาโรหกษัตริยของอียิปต เพื่อนํ าลูก หลาน
ของอิสราเอลออก จากอียิปต มันก็ คือโมเสส
กับอาโรนนี่แหละ
พระยาหเวหกําชับโมเสสและอาโรน
๒๘ เมื่อพระ

ยาหเวหพูด กับโมเสสในแผน
ดินอียิปต ๒๙ พระองคพูดกับโมเสสวา “เรา
คือยาหเวห ใหบอกกับฟาโรหกษัตริยอียิปต
ตามที่เราไดบอกกับเจาทุกอยาง”

*๖:๒๖
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๓๐ โมเสสได พูดกับพระ ยาหเวหวา “ดูสิ
ขาพเจาพูด ไม เกง แลวฟาโรหจะมา ฟั งคน
อยางขาพเจาทําไม”
๑ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา
“เห็น
ไหมวา
เราได ตัง้ ใหเจาเป็ นเหมือน
พระเจาสําหรับฟาโรห และอา โรนพี่ ชายของ
เจาก็จะ เป็ นเหมือนผู พูด แทน พระเจาให กับ
เจา ๒ เจาจะ พูดทุก อยางที่เราได สัง่ เจา อา
โรนพี่ ชาย เจาก็จะพูดกับฟาโรห แลวฟาโรห
ก็จะปลอยลูก หลานของอิสราเอลจากแผน
ดินของเขา ๓ แตเราจะทําใหจิตใจของฟาโรห
แข็งกระดาง และเราจะเพิ่มสิ่งบอกเหตุตางๆ
และสิ่ง อัศจรรยใหมาก ขึ้นในแผน ดินอียิปต
๔ แตฟาโรหจะไม ยอม ฟั งพวก เจา ดัง นั น
้ เรา
จะวางมือของ เราตอ ตานอียิปต เราจะพา
กองทัพของเรา และคนของเรา คือลูก หลาน
ชาวอิสราเอลออก จากแผน ดินอียิปต ดวย
การลงโทษอันยิ่ง ใหญตางๆ ๕ แลวชาวอียิปต
จะ ไดรู วา เราคือยาหเวห เมื่อเรายื่น มือของ
เราออก มาตอ ตานอียิปต และพาลูก หลาน
ของอิสราเอลออกมาจากทามกลางพวกเขา”
๖ โมเสสและอา โรนไดทํา ตามทุก อยางที่
พระยาหเวหสัง่ พวกเขา ๗ ตอนที่พวกเขาพูด
กับฟาโรหนัน
้ โมเสสมีอายุแปด สิบปี อา โรน
มีอายุแปดสิบสามปี

๗

ไมเทาของโมเสสกลายเป็ นงู
๘ พระ

ยาหเวหพูดกับโมเสสและอา โรนวา
กับพวก เจาวา ‘แสดงสิ่ง
มหัศจรรยให ดู สิ’ ก็ให เจาบอกกับอา โรน
วา ‘เอาไม เทาของทานโยนลงบนพื้นตอ หน า
ฟาโรห แลวมันจะกลายเป็ นงู’”
๑๐ โมเสสและอา โรนจึงไปหาฟาโรห และ
ทําตามที่พระยาหเวหไดสงั ่ พวกเขาไว อาโรน
โยนไมเทาของเขาลงตอหน าฟาโรหและพวก
ขาราชการชัน
้ สูงของเขา มันก็กลายเป็ นงู
๑๑ แตฟาโรหได เรียกเหลา ผู รู พวก พอ มด
และพวก พระที่ มีเวทมนตร คาถาของอียิปต
ให ใชเวทมนตรของพวก เขา ทําอยาง เดียว
กับที่อาโรนทํา ๑๒ พวกเขาแตละคนก็โยนไม
เทาของพวกเขาลง แลวไมเทาของพวกเขาก็
กลายเป็ นงู แตไม เทาของอาโรนกลืนไม เทา
ของพวก เขาทัง้ หมด ๑๓ แตจิตใจของฟาโรห
๙ “เมื่อฟาโรหพูด

เป็ นกลุมๆ หรือ “เป็ นกองๆ” เป็ นคํา จํากัด ความทางการ ทหารที่แสดงให เห็นวา
อิสราเอลมีการจัดการในรูปแบบของกองทัพ

อพยพ ๗:๑๔

9

ก็ยัง คงแข็ง กระดาง และไม ยอม ฟั งโมเสส
และอาโรน เหมือนกับที่พระยาหเวหพูดไว
นํ ้ากลายเป็ นเลือด

อพยพ ๘:๑๐

๒๔ ชาว อียิปตทัง
้ หมดจึง ตองขุด หลุมรอบๆ
แมน้ํ าไนล เพื่อจะ ไดมีน้ํ าไว ดื่ม เพราะพวก
เขาไมสามารถดื่มนํ้ าจากแมน้ํ าไนลได

ความวุนวายจากฝูงกบ

๑๔ พระ

ยาหเวหบอกกับโมเสสวา “จิตใจ
ของฟาโรหนัน
้ แข็ง กระดาง เขาไม ยอม
ปลอยประชาชนอิสราเอล ๑๕ พรุง นี้ เชาให
ไปหาฟาโรห ตอน ที่เขาลงไปที่แมน้ํ า ใหยืน
คอยพบเขาที่ริม ฝั ่ งแมน้ํ า แลวให ถือไม เทา
ที่เปลี่ยน เป็ นงูไป ดวย ๑๖ ใหเจาพูด กับเขา
วา ‘พระ ยาหเวห พระเจาของชาว ฮีบรูได สง
ขาพเจามาพบทาน และใหบอกวา ปลอย
ประชาชนของ เรา เพื่อพวก เขาจะ ไดมาฆา
สัตวเพื่อถวายให กับ เราในที่เปลาเปลี่ยวแหง
แลง แตจนถึงเดี๋ยว นี้ แลว เจาก็ ยังไม ยอม
เชื่อ ฟั ง’ ๑๗ พระ ยาหเวหจึงพูด วา ‘เราจะทํา
สิ่ง นี้ เจาจะไดรู วาเราคือยาหเวห เราจะตีน้ํ า
ในแมน้ํ าไนลดวยไม เทาที่อยูใน มือเรา และ
มันจะกลาย เป็ นเลือด ๑๘ ปลาที่อยูในแมน้ํ า
ไนลจะตาย หมด แมน้ํ าไนลจะเนา เหม็นจน
ชาวอียิปตไมสามารถดื่มนํ้ าจากแมน้ํ าได’”
๑๙ พระยาหเวหบอกกับโมเสสวา “บอกกับ
อา โรนวา ‘ใหถือไม เทาของ ทานและยื่น มือ
ออกไปเหนือ นํ้ าทุก แหงของอียิปต ทัง้ แมน้ํ า
ลําธาร สระนํ้ า ที่ กัก เก็บ นํ้ าทุก แหงของพวก
เขา เพื่อแหลง นํ้ าทัง้ หมดนัน
้ จะไดกลายเป็ น
เลือด จะมี แตเลือดเต็ม ไป หมดทัว
่ แผน ดิน
อียิปต ทัง้ นํ้ าที่คัง่ คางอยูตามตนไมและซอก
หินก็จะกลายเป็ นเลือดดวย’”
๒๐ โมเสสและอา
โรนจึงทํา ตามที่พระ
ยาหเวหสัง่ พวกเขาไว
อา โรนยกไม เทาของ เขาฟาด นํ้ าในแมน้ํ า
ไนล ตอ หน าตอตาของฟาโรหและขาราชการ
ของ เขา และนํ้ าในแมน้ํ าไนลทัง้ หมดก็กลาย
เป็ นเลือด ๒๑ ปลาในแมน้ํ าไนลก็ตาย และ
แมน้ํ าไนลไดเนาเหม็น ชาวอียิปตไมสามารถ
ดื่มนํ้ าจากแมน้ํ าได มีแตเลือดเต็มไปหมดทัว
่
แผนดินอียิปต
๒๒ แตพวก พระที่ มีเวทมนตร คาถาของ
อียิปต ก็ใชเวทมนตรทําในสิ่ง เดียวกับที่อา
โรนทํา ฟาโรหยัง คงใจแข็ง กระดาง เขาจึง
ไม ยอมฟั งพวกเขาเหมือนกับที่พระยาหเวห
ได บอกไว ๒๓ ฟาโรหกลับไปบานของเขาและ
ไมใสใจกับเรื่องนี้แมแตนอย

๒๕ เจ็ด วันผาน ไป

หลัง จากที่พระ ยาหเวห
ไดฟาดนํ้ าในแมน้ํ าไนล
๑ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา “ไปหา
ฟาโรหและบอกกับ เขาวา ‘พระยาหเวห
พูดอยาง นี้วา ปลอย คนของ เรา เพื่อพวก
เขาจะ ไดไปรับ ใชเรา ๒ แตถา เจาไม ยอม
ปลอยพวก เขา เราจะ สงฝูง กบมาสรางความ
พินาศใหทว
ั ่ ทัง้ แผน ดินของ เจา ๓ แมน้ํ าไนล
จะเต็มไปดวยฝูง กบ พวกมันจะกระโดดเขา
มาใน บานของ เจา ในหอง นอนและบน เตียง
ของ เจา พวก มันจะเขาไปใน บานของพวก
ขาราชการของ เจา เกาะตาม ตัวประชาชน
ของ เจา เขาไปในพวก เตา อบของ เจา ใน
ภาชนะ ตางๆของ เจา ๔ ฝูง กบจะขึ้น มาเกาะ
อยูตาม ตัวของ เจา ประชาชนของ เจาและ
พวกขาราชการของเจา’”
๕ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา “ใหบอกอา
โรนวา ‘ใหย่ น
ื มือที่ถือไม เทาของ เจาออก ไป
เหนือแมน้ํ า ลําธาร และสระนํ้ า และฝูงกบจะ
กระโดดออกมาทัว
่ แผนดินอียิปต’”
๖ แลวอา โรนก็ย่ น
ื มือของ เขาออกเหนือ นํ้ า
ของอียิปต ฝูง กบก็โผลข้ น
ึ มาปกคลุมทัว
่
อียิปต
๗ พวกนั ก มายากลใชเวทมนตรของพวก
เขา ทําในสิ่งเดียวกันกับที่อาโรนทํา พวกเขา
ทําใหฝูง กบโผลข้ น
ึ มาปกคลุมแผน ดินอียิปต
เหมือนกัน
๘ ฟาโรหจึงเรียกโมเสสและอา โรนมาพูด
วา “ใหอธิษฐานถึงพระ ยาหเวหเพื่อพระองค
จะ ไดเอาฝูง กบพวก นี้ออก ไปจาก เราและ
ประชาชนของเรา แลวเราจะปลอยประชาชน
ชาวอิสราเอล เพื่อพวก เขาจะ ไดไปฆา สัตว
ถวายใหกับพระยาหเวห”
๙ โมเสสพูดกับฟาโรหวา “ใหทานเป็ นคน
บอก วาจะใหขาพเจาอธิษฐานเมื่อไหรสําหรับ
ทาน พวกขาราชการและประชาชนของทาน
เพื่อที่ จะขับ ไลฝูง กบพวก นี้ออก ไปจากทาน
และบานของทาน เพื่อ วาพวกมันจะเหลืออยู
แตในแมน้ํ าไนลเทานัน
้ ”
๑๐ ฟาโรหบอกวา “พรุงนี้ ”

๘
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โมเสสพูดวา “มันจะ เป็ นอยาง ที่ทาน พูด
เพื่อ ทานจะ ไดรู วา ไมมี ใครเหมือนพระ
ยาหเวหพระเจาของพวก เราอีก แลว ๑๑ ฝูง
กบจะไปจากทาน พวก บานของ ทาน พวก
ขาราชการของ ทานและประชาชนของ ทาน
แตจะเหลืออยูแคในแมน้ํ าไนลเทานัน
้ ”
๑๒ โมเสสและอาโรนจึงลาฟาโรหไป โมเสส
ออนวอนตอพระ ยาหเวหเรื่องฝูง กบเหลา นัน
้
ที่พระองคได ทําขึ้น มาตอ ตานฟาโรห ๑๓ พระ
ยาหเวหไดทําตามที่โมเสสรองขอ แลวฝูงกบ
ก็ตายกันเกลื่อนกลาดตามบาน ตามลานบาน
และตามทอง ทุง ๑๔ พวก เขาเอาซากพวก
มันมากอง ทับถมกันสูงพะเนินเหม็นไป ทัว
่
แผนดิน ๑๕ เมื่อฟาโรหเห็นวาความเดือดรอน
บรรเทาลงแลว ฟาโรหก็เปลี่ยนใจ กลับมีใจ
แข็ง กระดางขึ้น อีก และไม ยอมฟั งโมเสส
และอาโรนเหมือนกับที่พระยาหเวหบอกไว
ความวุนวายจากตัวริ ้น
๑๖ พระ

ยาหเวหพูดกับโมเสสวา “ใหบอก
กับอา โรนวา ‘ใหย่ น
ื ไม เทาของเจาและตีฝุน
บนพื้น ดิน ฝ ุนเหลา นัน
้ จะกลายเป็ นตัว ริน
้ อยู
ทัว
่ แผนดินอียิปต’”
๑๗ พวกเขาทัง
้ สองคนก็ทําตามนัน
้ อาโรน
ยื่นมือที่ถือไม เทาตีฝุนบนพื้น ดิน ฝ ุนเหลา
นัน
้ ไดกลาย เป็ นตัว ริน
้
ตอมประชาชนและ
พวก สัตว ฝ ุนทัง้ หมดไดกลาย เป็ นตัว ริน
้
กระจายไปทัว
่ แผนดินอียิปต
๑๘ พวก พระที่ มีเวทมนตรคาถา พยายาม
ใชเวทมนตรของพวก เขาเพื่อทําใหฝุนกลาย
เป็ นตัวริน
้ แตพวกเขาไมสามารถทําได มีริน
้
อยูตาม ตัวประชาชนและพวก สัตว ๑๙ พวก
พระที่ มีเวทมนตรคาถาบอกกับฟาโรหวา “นี่
คือนิ้ว มือของพระเจา” แตจิตใจของฟาโรห
แข็ง กระดางมากขึ้น และไม ยอมฟั งพวกเขา
เหมือนกับที่พระยาหเวหบอกไว
ฝูงแมลงวันที่มารังควาน
๒๐ พระ

ยาหเวหพูดกับโมเสสวา “วัน พรุง
นี้ใหไปหาฟาโรหแต เชา ตรู ตอน ที่เขาเดิน
ลงไปที่แมน้ํ า และใหบอกกับเขาวา พระ
ยาหเวหพูดอยาง นี้วา ‘ปลอยประชาชนของ
เราเพื่อพวก เขาจะ ไดไปรับ ใชเรา ๒๑ เพราะ
ถาเจาไม ยอมปลอยประชาชนของเรา เราจะ
สงฝูง แมลงวันมาตอ ตานเจา พวกขาราชการ
ของ เจา ประชาชนของ เจา และบานของ
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เจา บานเรือนของชาวอียิปตจะเต็มไป ดวย
ฝูง แมลงวัน รวมไป ถึงแผน ดินที่พวก เขา
อาศัยอยู ดวย ๒๒ แตในวัน นัน
้ เราจะ แยก
แผน ดินโก เชน ที่ประชาชนของ เราอาศัยอยู
ออก มา เพื่อ วาจะ ไดไมมีฝูง แมลงวันที่ นัน
่
เพื่อเจาจะ ไดรู วา เรายาหเวห อยูทามกลาง
แผน ดิน นี้ ๒๓ เราจะทําใหเกิดความแตก ตาง
ระหวางประชาชนของ เรากับประชาชนของ
เจา เหตุการณนี้จะเกิดขึ้นพรุงนี้’”
๒๔ พระยาหเวหได ทําตามนั น
้ ฝูง แมลงวัน
มากมายไดเขา มาในบานของฟาโรห พวก
บานขาราชการของ เขา และทัว
่ ทัง้ แผน ดิน
อียิปต ฝูง แมลงวันไดทําลายลางแผน ดิน
อียิปต ๒๕ ฟาโรหจึงเรียกโมเสสและอา โรน
มาพบ และพูดวา “ไปฆา สัตวถวายให กับ
พระเจาของเจาในแผนดินนี้เถิด”
๒๖ โมเสสพูด วา “มันไม ถูก ตองที่จะทํา
อยาง นัน
้
เพราะสิ่ง ที่พวก เราจะทําในการ
ฆา สัตวถวายให กับพระเจาของพวก เรา นัน
้
เป็ น สิ่งที่ชาวอียิปตขยะแขยง ถาพวกเราฆา
สัตวเพื่อเอา มาถวาย ซึ่งเป็ นสิ่ง ที่ชาวอียิปต
ขยะแขยง แลวพวก เขามาเห็น เขา พวก
เขาจะไม เอาหินขวางพวก เราหรือ ๒๗ พวก
เราตองเดิน ทางเป็ นเวลาสาม วัน เขาไปใน
ที่เปลาเปลี่ยวแหง แลง แลวถึงคอยฆา สัตว
ถวายใหกับพระยาหเวหพระเจาของเรา ตาม
ที่พระองคบอกพวกเราไว”
๒๘ ฟาโรหบอกวา “เราจะปลอยพวกเจาไป
และพวก เจาก็ไปฆา สัตวถวายให กับยาหเวห
พระเจาของพวก
เจาในที่เปลาเปลี่ยวแหง
แลงได แตพวก เจาจะ ตองไม ไปไกล นัก
อธิษฐานใหกับเราดวย”
๒๙ โมเสสพูด วา
“ทันทีที่ขาพเจาลาทาน
ไป ขาพเจาจะอธิษฐานตอพระ ยาหเวห และ
ในวัน พรุง นี้ ฝูง แมลงวันก็จะไปจากฟาโรห
ขาราชการของทาน และประชาชนของทาน
ขอ แตอยา ใหฟาโรหหลอก ลวงอีกเทานัน
้
โดยไม ยอมปลอยประชาชนไปฆา สัตวถวาย
ใหกับพระยาหเวห”
๓๐ แลวโมเสสก็ จากฟาโรหไปและอธิษฐาน
ตอพระ ยาหเวห ๓๑ พระ ยาหเวหได ทําตาม
ที่โมเสสขอ พระองคได เอาฝูง แมลงวันออก
ไปจากฟาโรห พวก ขาราชการของ เขาและ
ประชาชนของ เขา ไม เหลือแมแตตัว เดียว
๓๒ แตฟาโรหก็ใจแข็ง กระดางขึ้น มาอีก และ
ไมยอมปลอยประชาชนชาวอิสราเอลไป
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พระเจาใหเกิดโรคระบาดกับสัตว
๑ พระ

๙ หาฟาโรหและบอกกับเขาวายาหเวห
ยาหเวหพูดกับโมเสสวา

“ไป

พระเจาของชาวฮีบรู พูดอยาง นี้วา ‘ปลอย
ประชาชนของเรา เพื่อพวกเขาจะไดมารับ ใช
เรา’ ๒ เพราะถาเจายังไม ยอมปลอยพวก เขา
และยัง คงกักตัวพวก เขาไว ๓ มือของพระ
ยาหเวหจะทําใหฝูงสัตว เลีย
้ งที่อยูในทอง ทุง
ของเจา เกิดโรคระบาดอยางรายแรง ทัง้ ฝูง
มา ฝูงลา ฝูงอูฐ ฝูงวัวควาย และฝูงแพะแกะ
๔ แตพระ ยาหเวหจะแยกระหวางฝูง สัตวของ
คนอิสราเอลกับฝูงสัตวของคนอียิปต ฝูงสัตว
ของลูก หลานอิสราเอลจะไม ตายแมแตตัว
เดียว ๕ พระยาหเวหไดกําหนดเวลาไววาพรุง
นี้พระยาหเวหจะลงมือทําสิ่งนี้ในแผนดินนี้”
๖ วันตอมา พระยาหเวหไดทําสิ่งที่ไดพูดไว
ฝูง สัตวทัง้ หมดของคนอียิปตลม ตาย แตฝูง
สัตวของคนอิสราเอลไม ตายแมแตตัว เดียว
๗ ฟาโรหสงคนออกไปดูและพบ วาฝูง สัตว
ของคนอิสราเอลไม ตายแมแตตัว เดียว แต
จิตใจของฟาโรหยังแข็ง กระดาง และเขาก็
ไมยอมปลอยชาวอิสราเอลไป
โรคฝี พุพอง
๘ พระยาหเวหบอกโมเสสและอาโรนวา

ให
เอาเขมาจากเตา หลอมมาหนึ่งกํา มือ และ
โยนขึ้น ไปบนทองฟ า ตอ หน าฟาโรห ๙ มัน
จะกลายเป็ นฝ ุนฟ ุง ตลบไปทัว
่ แผน ดินอียิปต
มันจะทําใหเกิดฝี พุพองบนผิวหนังคนและ
สัตวไปทัว
่ แผนดินอียิปต
๑๐ พวก เขาจึงไปหยิบเขมาจากเตา หลอม
และไปยืนตอ หน าฟาโรห โมเสสโยนเขมา
นัน
้ ขึ้นไปบนทองฟ า มันกลายเป็ นฝี พุพองไป
ทัว
่ ตัวคนและสัตวทงั ้ หลาย ๑๑ แมแตพวก
พระที่มีเวทมนตรคาถา ก็ไมสามารถที่จะยืน
อยูตอ หน าโมเสสได เพราะเกิดฝี พุพองตาม
ตัวพวก เขาและคนอียิปตทุก คน ๑๒ แตพระ
ยาหเวหยัง คงทําใหฟาโรหใจแข็ง กระดาง
และฟาโรหก็ไมยอมฟั งพวกเขา เหมือนกับที่
พระยาหเวหบอกไว
ฝนลูกเห็บ
๑๓ พระ

ยาหเวหพูดกับโมเสสวา “เชา ตรู
วันพรุง นี้ ใหไปยืนอยูตอ หน าฟาโรห และ
บอกกับเขาวา
ยาหเวหพระเจาของชาว
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ฮีบรู พูดอยาง นี้วา ‘ปลอยประชาชนของ เรา
เพื่อพวก เขาจะ ไดมารับ ใชเรา ๑๔ เพราะใน
ครัง้ นี้เราจะใหภัย พิบัติตางๆเกิด ขึ้นกับเจา
พวกขาราชการของ เจาและประชาชนของ
เจา เพื่อเจาจะ ไดรูวาไมมี ใครเหมือน เราอีก
แลวบนโลก นี้ ๑๕ เพราะความ จริงแลว เรา
สามารถที่จะยื่นมือของ เราออกมาจัดการให
เจาและประชาชนของ เจาเป็ นโรค ระบาดได
เพื่อเจาจะ ไดถูกทําลายไปจากโลก นี้ ๑๖ แต
เรายังปลอยใหเจาอยูตอ ไป เพื่อเราจะได
แสดงความแข็งแกรงของเราใหเจา เห็น และ
จะไดปาวประกาศชื่อของเราไปทัว
่ โลก ๑๗ ถา
เจายังถือดีที่จะไม ยอมปลอยประชาชนของ
เรา ๑๘ พรุง นี้ เวลานี้ เราจะทําใหเกิดลูกเห็บ
ขนาด ใหญตกลงมา จะเป็ นฝนลูกเห็บชนิดที่
ไม เคยเกิด ขึ้นมา กอนในอียิปต ตัง้ แตกอ ตัง้
อียิปตมาจนถึงเดี๋ยว นี้ ๑๙ ตอน นี้ ใหเอาฝูง
สัตวของ เจาและทุก อยางที่เจา มีในทอง ทุง
เขา มาใตที่ กําบัง คนหรือสัตวที่อยูในทองทุง
ที่ไมเขา มาหลบขาง ในจะตายกัน หมด เมื่อ
ลูกเห็บตกลงมา’”
๒๐ พวกขาราชการของฟาโรห ที่เชื่อคํา พูด
ของพระยาหเวห ตางรีบพาพวกคนรับใชและ
ฝูง สัตวของ เขา เขา มาขาง ใน ๒๑ แตพวก
ที่ไมใสใจกับคํา พูดของพระ ยาหเวห ยัง คง
ปลอยใหพวกคนรับใชและฝูงสัตวของเขาอยู
ในทองทุง
๒๒ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา
“ใหย่ น
ื
แขนของ เจาออก ไปในทองฟ าเพื่อลูกเห็บจะ
ไดตกลงมาในแผน ดินอียิปต จะ ไดตกลงมา
บนคนอียิปต ฝูง สัตวและพืชทัง้ หมดในทอง
ทุงของแผนดินอียิปต”
๒๓ โมเสสจึงยื่นไม เทาของ เขาออก ไป
ในทองฟ า
พระ ยาหเวหทําใหเกิดฟ ารอง
ลูกเห็บตก พรอม กับสายฟ าแลบ พระ
ยาหเวหทําใหลูกเห็บ ตกแบบหา ฝนลงบน
แผน ดินอียิปต ๒๔ มีทงั ้ ลูกเห็บตกพรอม กับ
สายฟ าแลบตลอด เวลา มันรุนแรงมากแบบ
ที่ไม เคยเกิด ขึ้นมา กอนในแผน ดินอียิปต
๒๕ ลูกเห็บไดทําลาย
ตัง้ แตมีชาติอียิปตมา
แผนดินอียิปตไปทัว
่ ทุกอยางที่อยูในทองทุง
ตัง้ แตคนไปจนถึงสัตว ลูกเห็บไดทําลายพืช
ผลและตนไมทุก ตนในทอง ทุง ๒๖ ยกเวนใน
โก เชน ที่ลูก หลานของคนอิสราเอลอยู ไมมี
ลูกเห็บตกเลย
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๒๗ ฟาโรหเรียก ตัวโมเสสและอา โรนมาพบ
และพูดกับพวกเขาวา “เราไดทําบาปไปแลว
ครัง้ นี้ พระ ยาหเวหคือฝ าย ถูก เราและ
ประชาชนของ เราเป็ นฝ าย ผิด ๒๘ อธิษฐาน
ตอพระยาหเวห ขอใหหยุดฟ ารองกับลูกเห็บ
ได แลว พอแลว เรายอมปลอยพวก เจาแลว
พวกเจาไมตองอยูอีกตอไปแลว”
๒๙ โมเสสกลาววา
“เมื่อขาพเจาออกจาก
เมือง นี้ ขาพเจาจึงจะกาง แขนออกตอ หน า
พระ ยาหเวห
ฟ าจะหยุดรองและจะไมมี
ลูกเห็บอีกตอ ไป แลวทานจะ ไดรูวา โลก นี้
เป็ นของพระ ยาหเวห ๓๐ แตขาพเจารู วาทัง้
ทานและขาราชการของทานยัง คงไม ไดเกรง
กลัวพระเจายาหเวหหรอก”
๓๑ ตน ป านและขาวบารเลยถูกทําลายเสีย
หาย เพราะตน ป านยังเป็ นตน ออนอยู และ
ตน ขาวบารเลยกําลังออกรวง ๓๒ แตขาวสาลี
และขาวส แปล ตไม ไดถูกทําลายเพราะงอก
ชา
๓๓ เมื่อโมเสสจากฟาโรหและออกจากเมือง
นัน
้ เขากางแขนออกตอพระยาหเวห ทันใด
นัน
้ ฟ าหยุดรอง ลูกเห็บหยุดตก และฝนก็ไม
ไดตกลงสูพ้ น
ื ดินอีก
๓๔ แตเมื่อฟาโรหเห็นฝน
ลูกเห็บ และ
ฟ ารองหยุดหมด แลว เขาก็บาปอีก ใจแข็ง
กระดางอีก ทัง้ เขาและขาราชการของ เขา
๓๕ ในที่สุดหัวใจของฟาโรหไดแข็ง
กระดาง
และไม ยอมปลอยลูก หลานอิสราเอลไป
เหมือนกับที่พระยาหเวหไดบอกโมเสสไว

ฝูงตัก
๊ แตน
๑ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา

๑๐ หาฟาโรห

“ไป
เพราะเราไดทําใหเขา
และพวกขาราชการของ
เขามีจิตใจแข็ง
กระดาง เพื่อเราจะ ไดแสดงสิ่ง อัศจรรยพวก
นี้ทามกลางพวก เขา ๒ เจาจะ ไดเลาใหลูก
หลานของ เจาฟั งวา เราไดทําอะไรไวกับชาว
อียิปตบาง และเลาถึงสิ่ง อัศจรรยตางๆที่เรา
ไดทําทามกลางพวก เขา เพื่อพวก เจาจะ ไดรู
วาเราคือยาหเวห”
๓ โมเสสกับอาโรนจึงไปพบฟาโรห และพูด
กับพระองควา “พระยาหเวหพระเจาของชาว
ฮีบรูพูดไวอยาง นี้วา ‘เจาจะไม ยอมถอม ตัว
ลงตอ หน าเราไปอีก นานแค ไหน ปลอยคน
ของ เราไปเพื่อเขาจะ ไดมารับ ใชเรา ๔ ถา
เจายังไม ยอมปลอยคนของ เรา เราจะสงฝูง
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ตัก
๊ แตนมาในประเทศของ เจาพรุง นี้ ๕ พวก
มันจะปกคลุมไปทัว
่ พื้น ดิน จนไมมี ใคร
สามารถมอง เห็นพื้น ดินได พวกตัก
๊ แตนจะ
กินทุก สิ่งทุก อยางที่ยังหลง เหลือใหกับพวก
เจาหลัง จากลูกเห็บตก มันจะกินตนไมทุก
ตนของพวก เจาที่กําลังเติบโตอยูในทอง ทุง
๖ บานเรือนของ เจา ของพวกขาราชการของ
เจา และของชาวอียิปต จะมีตัก
๊ แตนเต็มไป
หมด พวกพอและพวกป ูของพวก เจา จะยัง
ไม เคยเห็นอะไรอยาง นี้มา กอนเลย ตัง้ แตมี
ชีวิตอยูบนแผน ดิน นี้มาจนถึงเดี๋ยวนี้’” แลว
โมเสสไดหันออกมาจากฟาโรห
๗ พวกขาราชการของฟาโรหพูดกับฟาโรห
วา “ชายคน นี้จะเป็ นกับ ดักสําหรับเราไปอีก
นานแค ไหน ขอ ใหทานปลอยพวก เขาไป
เถอะ เพื่อพวก เขาจะ ไดไปรับ ใชยาหเวห
พระเจาของพวก เขา นี่ทานยังไมเขาใจอีก
หรือวาอียิปตกําลังถูกทําลาย”
๘ โมเสสและอา โรนจึงถูกนํ า ตัวกลับ มา
ฟาโรหพูดกับพวก เขาวา “ไปรับ ใชยาหเวห
พระเจาของ เจาซะ แตบอกมา กอนวามี ใคร
ไปบาง”
๙ โมเสสตอบวา “ไปกันหมด เลย ทัง
้ คน
หนุม สาวและคน แก ทัง้ ลูกชาย ลูกสาว
พรอมทัง้ ฝูง แกะและฝูง วัวของเรา เพราะเรา
จะไปรวมเฉลิมฉลองงานเทศกาลของพระ
ยาหเวห”
๑๐ ฟาโรหพูดกับพวก เขาวา “ถาเราปลอย
แกและพวกลูกๆของแก ก็ขอใหพระยาหเวห
อยูกับพวก แกจริงๆเถอะ หน าพวก แกมัน
สอแววชัว
่ รายออกมาชัดๆ ๑๑ ไม ไดหรอก มี
แตผูชายเทานัน
้ ที่ไปรับ ใชพระ ยาหเวหได
เพราะนัน
่ คือสิ่งที่แกขอตัง้ แตแรก”
แลว
ฟาโรหก็ไดไลโมเสสและอาโรนออกไป
๑๒ พระยาหเวหพูดกับโมเสสวา “กางแขน
ของ เจาออกเหนือแผน ดินอียิปตเพื่อเรียกฝูง
ตัก
๊ แตน เพื่อพวก มันจะ ไดมาอยูทัว
่ แผน ดิน
อียิปต และกินพืช ผลทัง้ หมดบนแผน ดินที่
หลงเหลือจากลูกเห็บตก”
๑๓ โมเสสจึงยื่นไม เทาของ เขาออกเหนื อ
แผน ดินอียิปต พระ ยาหเวหทําใหลมตะวัน
ออกพัดเขา มาในแผน ดินอียิปตตลอด วัน
ตลอด คืน และในเวลา เชาลมตะวัน ออกก็ได
พัดเอาฝูงตัก
๊ แตนมา ดวย ๑๔ ฝูงตัก
๊ แตนตาง
แหกันเขาสูแผนดินอียิปตและเกาะอยูบนพื้น
ดินทัว
่ เขตแดนอียิปต มันรุนแรงมาก ไม
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เคยมีตัก
๊ แตนมากมายขนาด นี้มา กอน และ
หลัง จาก นี้ก็จะไมมีมากเทา นี้อีก แลว ๑๕ มัน
ปกคลุมไปทัว
่ พื้นแผน ดิน พื้น ดินดูดําทะมึน
ไปหมด พวกมันกัดกินพืชผักบนดิน และผล
ไมบนตน ที่หลง เหลือจากลูกเห็บตก จนไม
เหลือสี เขียวของตนไมหรือพืช ผักหลง เหลือ
ทัว
่ แผนดินอียิปตอีกเลย
๑๖ ฟาโรหรีบเรียก ตัวโมเสสและอา โรน
เขา พบและพูดวา “เราไดทําบาปตอยาหเวห
พระเจาของ เจาและตอพวก เจา ๑๗ ไดโปรด
ยก โทษใหเราอีกสัก ครัง้ และชวยอธิษฐาน
ตอยาหเวหพระเจาของ เจา เพื่อพระองคจะ
ไดขจัดความตายนี้จากเรา”
๑๘ โมเสสจากฟาโรหมา
และอธิษฐานตอ
พระ ยาหเวห ๑๙ พระ ยาหเวหไดสงลมตะวัน
ตกพัดผานเขา มาอยางแรง หอบมันไปตกใน
ทะเลตน กก ไมมีตัก
๊ แตนแมแตตัว เดียวหลง
เหลืออยูในแผนดินอียิปต ๒๐ แตพระยาหเวห
ไดทําใหจิตใจของฟาโรหแข็งกระดาง เพื่อวา
เขาจะไดไมยอมปลอยลูกหลานชาวอิสราเอล
ความมืด มิด
๒๑ พระ

ยาหเวหพูดกับโมเสสวา “ชู มือ
เจาขึ้นบนทองฟ า เพื่อใหเกิดความมืด มิด
ทัว
่ แผน ดินอียิปต จะเป็ นความ มืดที่ทุก คน
สัมผัสได”
๒๒ โมเสสจึงชู มือขึ้นบนทองฟ า ทันใด นั น
้
ความมืด มิดก็ปกคลุมทัว
่ แผน ดินอียิปตเป็ น
เวลาสามวัน ๒๓ พวกเขาไมสามารถมองเห็น
ซึ่ง กันและกันได พวกเขาจึงไม ไดลุก ขึ้นจาก
ที่ของพวก เขา เป็ นเวลาถึงสาม วัน แตลูก
หลานของอิสราเอลทัง้ หมด กลับมีแสง สวาง
ในยานที่พวกเขาอยูกัน
๒๔ ฟาโรหเรียก ตัวโมเสสเขา พบและพูด วา
“ไปรับ ใชยาหเวหซะ ลูก หลานของพวก เจา
ไป ได แตตองทิง้ ฝูง แกะและฝูง วัวของพวก
เจาไว”
๒๕ แตโมเสสพูดวา “ทานตองใหเครื่องบูชา
และพวกเครื่องเผาบูชากับ เราเพื่อเราจะ ได
เอาไปฆาถวายใหกับพระ
ยาหเวหพระเจา
ของเรา ๒๖ ฝูงสัตวเลีย
้ งจะตองไปกับพวกเรา
ดวย จะตองไมหลง เหลือไวแมแตตัว เดียว
*เพราะเราจะเอาบาง
ตัวไปฆาถวายใหกับ
*๑๐:๒๖

กีบ”
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พระยาหเวหพระเจาของเรา และเราก็ยังไมรู
วาจะใชตัว ไหนบูชา จนกวาเราจะไปถึงที่
นัน
่ ”
๒๗ แตพระ ยาหเวหทําใหจิตใจของฟาโรห
แข็ง กระดาง ทําใหเขาไม ยอมปลอยชาว
อิสราเอล ๒๘ ฟาโรหพูดกับโมเสสวา “ไปให
พนจากเรา ระวังตัวให ดี อยาไดมาเจอหน า
เรา อีก เพราะถาแกเจอหน า เราเมื่อ ไหร แก
จะตองตายเมื่อนัน
้ ”
๒๙ โมเสสพูดวา “ขอ ใหเป็ น ไปตามที่ทาน
พูด ขาพเจาจะไมมาเจอหน าทานอีกแลว”
ลูก หัวปี ตาย
๑ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา

๑๑ จะทําใหเกิดภัย

“เรา
พิบัติอีกอยางหนึ่ง
กับฟาโรหและแผน ดินอียิปต หลัง จาก นัน
้
เขาจะปลอยพวก เจาไปจากที่ นี่ เมื่อเขา
ปลอยพวกเจา เขาจะไลพวกเจาออกจากที่ นี่
๒ ใหบอกกับประชาชน ทัง
้ ผูชายและผู หญิง
ใหไปขอพวกเครื่อง เงินเครื่อง ทองจากเพื่อน
บาน” ๓ พระ ยาหเวหทําใหคนอิสราเอลเป็ น
ที่ช่ น
ื ชอบของคนอียิปต ในสายตาของพวก
ขาราชการฟาโรหและของประชาชน โมเสส
เป็ นผูที่ยิ่งใหญมากในแผนดินอียิปต
๔ โมเสสพูดวา “พระ ยาหเวหพูดอยาง นี้ วา
‘ประมาณเที่ยง คืน เราจะผานไปทามกลาง
อียิปต ๕ และลูกชายหัวปี ของทุก คนในแผน
ดินอียิปตจะตองตาย ตัง้ แตลูกชายหัวปี ของ
ฟาโรหที่นัง่ อยูบนบัลลังก ไปจนถึงลูกชาย
หัวปี ของทาส หญิงที่ทํางานโม แป ง รวม
ถึงลูกตัวผูตัว แรกของสัตวดวย ๖ จะมีแต
เสียงรองไหครํ่าครวญอยางใหญ
หลวงใน
อียิปต อยาง ที่ไม เคยเกิด ขึ้นมา กอนและตอ
ไปในอนาคตก็จะไมมีอีก เลย ๗ แตสวนคน
อิสราเอล จะไมมีแมแตหมาสักตัว เดียวที่
จะกลาขูคํารามใสพวก เขาหรือฝูง สัตวของ
เขา’ เพื่อทานจะไดรูวา พระ ยาหเวหได
แยกแยะระหวางชาวอียิปตกับชาวอิสราเอล
๘ ขาราชการชัน
้ สูงทัง้ หมดของทาน จะลงมา
หา เรา และจะกม กราบเรา พรอม กับพูดวา
‘ออกไปเถอะ ทัง้ ทานและคนที่ติดตามทาน’
และหลังจากนัน
้ เราก็จะไป”
แลวโมเสสก็
เดินจากฟาโรหไปดวยความโกรธ

จะตองไมหลงเหลือไวแมแตตัว เดียว แปลตรงๆไดวา “จะไมเหลือแมแตกีบสัก
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๙ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา “ฟาโรหจะ
ไม ยอมฟั งพวก เจาอีก เพื่อเราจะ ไดทําการ
อัศจรรยในแผน ดินอียิปตเพิ่ม ขึ้นไป อีก”
๑๐ โมเสสและอา โรนทําสิ่ง อัศจรรยเหลา นี้
ตอ หน าฟาโรห แตพระ ยาหเวหทําใหจิตใจ
ของฟาโรหแข็ง กระดาง เพื่อที่วา เขาจะ ได
ไม ยอมปลอยลูก หลานของอิสราเอลไปจาก
แผนดินของเขา

วันปลดปลอย
๑ พระ

๑๒ โรนในแผน ดินอียิปตวา

ยาหเวหพูดกับโมเสสและอา
๒ “เดือน
*
นี้ จะเป็ นเดือนแรกสําหรับพวก เจา และจะ
เป็ นเดือนแรกของปี สําหรับพวกเจาดวย ๓ ให
บอกกับที่ ชุมนุมของอิสราเอลทุก คนวา ‘ใน
วัน ที่สิบของเดือน นี้ ใหผูชายแตละ คนเอา
ลูก แกะมาหนึ่ง ตัวสําหรับครอบครัวของ เขา
คือลูก แกะหนึ่ง ตัวสําหรับทัง้ ครัว เรือน ๔ ถา
ครอบครัวไหนเล็กเกิน ไปที่จะกินแกะหมด
ทัง้ ตัว ก็ใหเขาและเพื่อนบานแบงลูก แกะตัว
นัน
้ กัน แบงตามจํานวนคนที่อยูในครอบครัว
ของ เขา จะ ตองมีแกะเพียง พอใหแตละ คน
กิน กัน ๕ ลูก แกะของพวกเจาจะตองสมบูรณ
แข็ง แรง เป็ นตัวผูอายุหนึ่ง ปี พวกเจาอาจใช
ลูก แกะหรือลูก แพะก็ได ๖ แตพวก เจาตอง
ดูแลมันจนถึงวัน ที่สิบ สี่ของเดือน นี้ แลวใน
ตอน เย็นของวัน นัน
้ ชาวอิสราเอลทัง้ หมดที่
มาชุมนุมกัน ก็จะพา กันฆาพวก มัน ๗ พวก
เขาจะ ตองเอาเลือดของ มันมาทาที่ขอบ
ประตู บานที่พวก เขากินกัน นัน
้ ใหเขาทาทัง้
ดานบน และขอบประตูทัง้ สองดาน
๘ พวกเขาจะกินเนื้ อของมันในคืน นั น
้ เนื้อ
นัน
้ จะตองเอา ไปยาง ไฟ กินกับขนมปั งที่ไม
ใสเชื้อฟูพรอม กับผัก ขม ๙ หาม กินเนื้อที่ยัง
ดิบ อยู และหามเอาไปตม นํ้ าดวย แตใหเอา
ไปยาง ไฟ ทัง้ สวนหัว สวนขาและเครื่อง ใน
๑๐ ตองกินให หมด อยาใหเหลือถึงวัน รุง ขึ้น
แตถาเหลือก็ใหเอาไปเผาใหหมดกอนเชา

อพยพ ๑๒:๑๙

๑๑ เวลาที่พวก เจากินมัน นั น
้ พวก เจาจะ
ตองเตรียมพรอม คาด เอวใหกระชับ สวม
รองเทาและถือไม เทาไวใน มือ พวก เจาตอง
กินอยางเรง รีบ เพราะมันคือวันปลดปลอย
†ของพระยาหเวห
๑๒ ในคืน นี้ เราจะผานเขาไปในแผน ดิน
อียิปต เราจะฆาลูกชายหัวปี ‡ทัง้ หมดใน
แผน ดินอียิปต ไม วาจะเป็ นลูก คนหรือลูก
สัตว
เราจะตัดสินลงโทษพระทัง้ หมดของ
อียิปต เพราะเราคือยาหเวห ๑๓ เลือดที่ทาไว
ที่ขอบประตู บานที่พวก เจาอยู นัน
้
จะเป็ น
สัญลักษณวาเป็ นบานของพวก เจา เมื่อเรา
เห็นเลือด นัน
้ เราจะขามพวก เจาไป ¶และจะ
ไมมีภัย พิบัติใดๆเกิด ขึ้นกับพวก เจา เมื่อเรา
ทําลายแผนดินอียิปต
๑๔ พวก เจาจะ ตองจดจําคืน นี้ ไว ให ดี พวก
เจาจะตองเฉลิมฉลองมันเป็ นเทศกาลหนึ่งให
กับพระ ยาหเวห และพวก เจาจะ ตองเฉลิม
ฉลองมันตลอดชัว
่ ลูกชัว
่ หลานของ เจา เป็ น
ประเพณีที่ยึดถือตลอดไป ๑๕ พวกเจาจะตอง
กินขนมปั งที่ไมใสเชื้อฟู เป็ นเวลาเจ็ดวัน แต
ในวัน แรก พวก เจาจะตองเอาเชื้อ ฟูออก ไป
จากบานให หมด เพราะใครก็ตามที่กินเชื้อ
ฟูเขาไป คนๆ นัน
้ จะตองถูกตัด ออกจากคน
อิสราเอล ตัง้ แตวัน แรกไปจนถึงวัน ที่เจ็ด
๑๖ ในวัน แรกและวัน ที่เจ็ด พวกเจาจะจัดการ
์ ิทธิ ์ จะตองไมมี ใครทํางาน
ชุมนุมอันศักดิส
ในวัน นัน
้ ยกเวนการจัด เตรียมอาหารใหคน
กิน ๑๗ พวก เจาจะ ตองรักษาเทศกาลการ กิน
ขนมปั งไม ใสเชื้อ ฟูนี้ ไว เพราะในวัน นี้ เองที่
เราไดนํากองทัพของพวก เจาออกจากแผน
ดินอียิปต พวกเจาจะตองรักษาวันนี้ใหกับลูก
หลานของ เจาจนเป็ นประเพณีที่สืบทอดกัน
ตลอด ไป ๑๘ ในตอน เย็นของวัน ที่สิบ สี่ของ
เดือนแรก พวกเจาจะกินขนมปั งไม ใสเชื้อ ฟู
ไปจนถึงตอน เย็นของวัน ที่ยี่สิบ เอ็ดในเดือน
เดียวกัน ๑๙ ตลอดเจ็ดวัน นี้ พวก เจาจะตอง
ไมเก็บเชื้อ ฟูไวใน บานของพวก เจา เพราะ

*๑๒:๒

เดือน นี ้ หมาย ถึงเดือนอา บีบ (หรือนี สาน) อยูประมาณกลางเดือนมีนาคมไปจนถึง
กลางเดือนเมษายน
†๑๒:๑๑ วันปลดปลอย ในคําฮีบรูหมายถึง “ขามไป” “ผานพนไป” “ปกป อง” หรือ “ไว
ชีวิต”
‡๑๒:๑๒

ลูกชายหัวปี คือลูกชายที่เกิดหัวปี ของครอบครัว ในสมัยโบราณถือวาลูกชายหัวปี มี
ความสําคัญมาก
¶๑๒:๑๓ ขามพวกเจาไป หรือ “ป องกัน”

อพยพ ๑๒:๒๐

ทุก คนที่ไปกินของที่ใสเชื้อ ฟู ไม วาจะเป็ น
คนตาง ถิ่นที่มาอาศัยอยูกับ เจา หรือเจาของ
ถิ่นเองก็ตามจะ ตองถูกตัดออกจากชุมนุม
ชาวอิสราเอล ๒๐ พวก เจาจะตองไมกินเชื้อ ฟู
เลย พวกเจาตองกินขนมปั งที่ไม ใสเชื้อ ฟูใน
ทุกหนทุกแหงที่พวกเจาไปอยู’”
๒๑ โมเสสเรียกพวกผู อาวุโสชาวอิสราเอล
ทัง้ หมดมาพบ และพูดวา “ใหพวกทานไป
ทําตาม นี้ คือใหไปเลือกลูก แกะมาหนึ่ง ตัว
สําหรับครอบครัวของพวก ทาน และฆา มัน
เป็ นลูก แกะสําหรับวันปลดปลอย ๒๒ เอากิ่ง
หุ สบ *มาจุมเลือดของมันที่อยูในอาง และ
เอาเลือดนัน
้ ไปทาตรงขอบประตู ทัง้ ดาน บน
และดาน ขางทัง้ สอง และหามไม ใหใครออก
จากบานจนกวาจะเชา ๒๓ เมื่อพระ ยาหเวห
ผานมาเพื่อทําลายอียิปต และเห็นเลือดที่อยู
บนขอบประตู ทัง้ ดาน บนและดาน ขางทัง้
สอง พระยาหเวหจะไดผานประตูนัน
้ ไป และ
จะไม ใหผู ทําลายเขาไปในบานเพื่อฆาพวก
ทาน ๒๔ พวก ทานตองรักษาคํา สัง่ นี้ใหเป็ น
ประเพณีสําหรับตัว ทานและลูก หลานของ
ทานตลอด กาล ๒๕ เมื่อพวก ทานมา ถึงแผน
ดินที่พระ ยาหเวหจะใหกับพวก ทานตามที่
พระองคไดสัญญาไวแลว นัน
้ ก็ใหพวก ทาน
ยัง คงรักษาพิธี นี้ตอ ไป ๒๖ เมื่อลูก หลานของ
ทานถามวา ‘พิธีนี้มีความหมายอะไร’ ๒๗ ก็ให
พวก ทานตอบวา ‘มันคือการ บูชาลูก แกะใน
วันปลดปลอยใหกับพระ ยาหเวห พระองค
ไดผาน พนบานของชาวอิสราเอลไป ตอนที่
พระองคทําลายอียิปต แตพระองคทําใหพวก
เราที่อยูในบานปลอดภัย’”
แลวประชาชน
ตางกมกราบลง นมัสการพระองค
๒๘ ชาวอิสราเอลทัง
้ หมดแยก ยายกันไปทํา
ตามที่พระ ยาหเวหสัง่ โมเสสกับอา โรนไว
พวกเขาไดไปลงมือทําตามนัน
้
๒๙ ในตอนเที่ยงคืน พระยาหเวหเริ่มฆาลูก
หัวปี ทัง้ หมดในแผน ดินอียิปต ตัง้ แตลูกชาย
หัวปี ของฟาโรหผูนัง่ อยูบนบัลลังก ไปจนถึง
ลูกชายหัวปี ของคนที่ถูกขังคุกอยู รวมทัง้ ลูก
หัวปี ตัวผูของสัตวทุก ตัว ๓๐ ฟาโรหกับพวก
*๑๒:๒๒
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ขาราชการทัง้ หมด รวม ทัง้ คนอียิปตทุก คน
ตางตื่นขึ้น มาในคืน นัน
้ และก็มีเสียงรองไห
อยางหนักไปทัว
่ อียิปต เพราะไมมีบานไหนที่
ไมมีคนตาย
ชาวอิสราเอลออกจากอียิปต
๓๑ ฟาโรหไดเรียกตัวโมเสสและอา

โรนเขา
พบกลาง ดึกคืน นัน
้ และพูดวา “ลุก ขึ้น ไป
ให พนจากประชาชนของเรา ทัง้ พวกเจาและ
ลูก หลานของอิสราเอล ไปรับ ใชพระยาหเวห
ตามที่พวก เจาไดพูด ไว ๓๒ เอาแกะ และ
ฝูง สัตวทัง้ หลายของพวก เจาไป ดวย ไปซะ
และอวยพรใหกับเราดวย” ๓๓ ชาวอียิปตตาง
เรงใหคนอิสราเอลรีบๆออกไปจากแผน ดิน นี้
เพราะพวกเขาพูดวา “พวกเรากําลังจะตาย”
๓๔ ชาวอิสราเอลไดเอาแป งดิบที่ยังไม ไดใส
เชื้อ ฟูพรอมกับอางขยําแป ง หอ ผาใสบาแบก
๓๕ พวกอิสราเอลทําตามที่โมเสสบอก
ไป
พวก เขาไปขอเครื่อง เงินและเครื่อง ทองและ
เสื้อผาจากคนอียิปต ๓๖ พระ ยาหเวหทําให
พวกคนอียิปตมีเมตตาตอคนอิสราเอล คน
อิสราเอลขออะไร คนอียิปตก็ใหหมด อยางนี้
คนอิสราเอลไดปลนเอาความรํ่ารวยของคน
อียิปตไป
๓๗ ชาวอิสราเอลเดิน ทางจากเมืองรา เม
เสสไปถึงเมืองสุ คคท มีผูชายที่เดิน เทาอยู
ประมาณหก แสนคน ไม นับเด็กๆ ๓๘ และยัง
มีคนชาติ อ่ น
ื ๆอีกกลุม ใหญ ที่รวมเดิน ทางมา
กับพวก เขาดวย ทัง้ ยังมีฝูง วัว ฝูง แกะและ
ฝูงสัตว เลีย
้ งอีกจํานวนมหาศาล ๓๙ พวก เขา
เอาแป ง ดิบที่ติดตัวมา เอามาปิ้ งเป็ นขนมปั ง
ที่ไมมีเชื้อ ฟู เพราะแป งดิบนัน
้ ไม ไดใสเชื้อ ฟู
เพราะพวกเขาถูกไล ออกจากอียิปต เลยไมมี
เวลาที่จะเออระเหย
หรือแมแตจัดเตรียม
อาหารสําหรับพวกเขาเอง
๔๐ ชาวอิสราเอลไดอาศัยอยูในอียิปต †เป็ น
เวลาทัง้ สิน
้ สี่ รอยสามสิบ ปี ๔๑ หลัง จากสี่
รอยสามสิบ ปี ในวันนัน
้ เอง กองทัพของ
พระ ยาหเวห ก็ไดออกจากแผน ดินอียิปต
๔๒ มันเป็ นคืนที่พระ ยาหเวหเฝ า ดู เพื่อนํ า

กิ่งหุสบ พืชชนิดหนึ่งลําตนยาวประมาณ ๓ นิ้ว มีใบและกานเหมือนเสนผม สามารถ
ใชแทนแปรงได
†๑๒:๔๐ อียิปต ในฉบับแปลภาษากรีกโบราณและภาษาสมาริ ตันเขียนไววา “อียิปตและคา
นา อัน” คํา นี้นาจะหมายความวาพวก เขาไดนับจํานวนปี จากชวง เวลาที่อับ รา ฮัมลงไปอียิปต
ไมใชชวงเวลาที่โยเซฟลงไปอียิปต
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พวกอิสราเอลออกจากแผน ดินอียิปตในคืน
เดียวกันนี้ เอง เป็ นคืนที่พระ ยาหเวหเฝ า ดู
ชาวอิสราเอลทัง้ หมด รวม ถึงลูก หลานของ
เขา ๔๓ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสและอา โรน
วา “นี่คือกฎสําหรับวันปลดปลอย หามให
ชาวตาง ชาติรวมกินดวย ๔๔ สวนทาสที่ซ้ อ
ื
มาดวย เงิน หลัง จากที่เจาขลิบใหกับเขา
แลว เขาก็รวมกินดวย ได ๔๕ หามใหคนที่มา
อยูชัว
่ คราวหรือคน รับ ใชที่จาง มา รวมกิน
๔๖ เจาควรกิน มันอยูแตในบานหลัง
ดวย
เดียว หามเอาเนื้อของ มันออกไปนอก บาน
และพวก เจาตองไมหักกระดูกของมันดวย
๔๗ ที่ ชุมนุมของชาวอิสราเอลทัง
้ หมดจะตอง
รักษากฎนี้ ไว ๔๘ ถาคนตางชาติที่อยูกับ เจา
อยากจะมีสวน รวมในพิธีปลด ปลอยของพระ
ยาหเวหดวย ผูชายทัง้ หมดที่อยูกับเขา จะ
ตองถูกขลิบเสีย กอน แลวเขาถึงจะเขา มามี
สวน รวมในพิธีได เขาจะเป็ นเหมือนคนใน
ชาติอิสราเอลนัน
้ แลว แตคนที่ไม ไดถูกขลิบ
จะรวมกินดวยไม ได ๔๙ กฎขอ นี้จะใชกับทุก
คน ไม วาจะเป็ นคนทองถิ่น หรือคนตางชาติ
ที่อยูทามกลางพวกเจา”
๕๐ ชาวอิสราเอลทุก คนก็ไดทําตามที่พระ
ยาหเวหได สัง่ กับโมเสสและอา โรนไวทุก
๕๑ ใน
อยาง พวก เขาไดลงมือทําตาม นัน
้
วันนัน
้ เอง พระ ยาหเวหไดนําลูก หลานของ
อิสราเอลออกจากแผนดินอียิปตเป็ นขบวน *
๑ พระ
ยาหเวหพูดกับโมเสสวา
๒ “ใหเอาลูก หัวปี ที่แมคลอดออก มา
เป็ นทอง แรก ไมวาจะเป็ นลูกชายหัวปี ของ
หญิงชาวอิสราเอล หรือลูก หัวปี ตัวผูของสัตว
ก็ตาม อุทิศไวใหกับ เรา เพราะมันเป็ นของ
เรา”
๓ โมเสสพูดกับประชาชนวา
“ใหจําวัน นี้
ไว เมื่อพวก ทานออกมาจากการเป็ น ทาสใน
์ องพระ
อียิปต เพราะดวยมืออันทรง ฤทธิข
ยาหเวห พระองคไดนําพวก ทานออกมาจาก

๑๓
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ที่ นัน
่
พวก ทานตองไมกินขนมปั งที่ใสเชื้อ
ฟู ๔ วัน นี้ ในเดือนอา บีบ †พวก ทานกําลัง
เดิน ทางออก ไป ๕ เมื่อพระ ยาหเวหพาทาน
ไปถึงแผน ดินของชาวคา นา อัน ชาวฮิต ไทต
ชาวอาโมไรต ชาวฮี ไวต และชาวเยบุส เป็ น
แผน ดินที่พระ ยาหเวหไดสัญญาไวกับพวก
บรรพบุรุษของ ทาน ที่จะยกใหกับ ทาน เป็ น
แผน ดินที่อุดมสมบูรณ ‡อยาไดลืมที่จะทํา
พิธีนี้ในเดือนนี้
๖ ทานตองกินขนมปั งที่ไม ใสเชื้อ ฟู เป็ น
เวลาเจ็ด วัน และในวันที่ เจ็ด จะมีการจัด
งานเทศกาลใหกับพระ ยาหเวห ๗ หามกิน
ขนมปั งที่ใสเชื้อ ฟูในเจ็ด วันนัน
้ และจะตอง
ไมมีอาหารที่ใสเชื้อ ฟูในบานของ ทาน หรือ
ทัว
่ เขตแดนของ ทาน ๘ ในวัน นัน
้
ใหพวก
ทานอธิบายใหกับลูกๆฟั งวา ‘ที่มีงานเลีย
้ งนี้
ก็เพราะสิ่งที่พระ ยาหเวหทําใหกับ เราตอน ที่
เราออกมาจากอียิปต’
๙ งาน เลีย
้ งนี้จะเป็ นเหมือนเครื่องหมายที่
ผูกอยูที่มือ และเป็ นสิ่งเตือน ใจอยูระหวาง
ตา ¶เพื่อวากฎของพระ ยาหเวหจะ ไดอยูที่
ริม ฝี ปากของ ทาน เพราะพระองคไดพาทาน
ออก มาจากอียิปตดวยมืออันทรง ฤทธิ ์ ๑๐ ดัง
นัน
้ พวกทานควรจะทําตามประเพณี นี้ ทุกๆ
ปี ตามวันที่ไดกําหนดไวแลว
๑๑ และเมื่อพระ ยาหเวหไดพาทานเขาไป
ในแผน ดินของชาวคา นา อัน ตามที่พระองค
ไดสัญญาไวกับ ทานและบรรพบุรุษของ ทาน
และยก มันใหกับ ทาน ๑๒ ทานจะ ตองยกเด็ก
ชายทุก คนที่เกิด มาเป็ นลูก หัวปี ใหกับพระ
ยาหเวห และลูกสัตวตัวผูทุก ตัวที่เกิด มา
เป็ นลูก หัวปี จะเป็ นของพระ ยาหเวห ๑๓ ถา
ทานตองการซื้อลูก ลาตัวผูที่เกิด มาเป็ นลูก
หัวปี คืนจากพระ ยาหเวห ทานก็เอาลูก แกะ
มาแลกได แตถาทานไมตองการที่จะซื้อลูก
ลาตัว นัน
้ คืน ก็ใหทานหักคอมัน เอาไปเป็ น
เครื่องบูชา สวนเด็ก ผูชายทุก คนที่เกิดมา

*๑๒:๕๑

ขบวน หรือ “เป็ นกองๆ” เป็ นคําจํากัดความทางทหารและแสดงใหเห็นวาประชาชน
มีการจัดการเหมือนกับ “กองทัพของพระยาหเวห”
†๑๓:๔ เดือนอาบีบ คือตนฤดูใบไม ผลิหรือเดือนนี สาน เป็ นเดือนแรกของปี ปฏิทินของชาว
ฮีบรูโบราณ ประมาณกลางเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนเมษายน
‡๑๓:๕ แผน ดินที่อุดมสมบูรณ หรือแปลตรงๆได วา “ดิน แดนที่เต็มไป ดวยนํ้ านมและนํ้ า
เชื่อมผลไมไหลอยู”
¶๑๓:๙ เครื่องหมาย … อยูระหวางตา อาจหมายถึงสิ่งพิเศษที่ชาวยิวผูกติดกับแขนและหน า
ผากของเขาเพื่อที่จะชวยใหพวกเขาจดจําคําสัง่ สอนของพระเจา
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เป็ นลูกชายหัวปี *ทานจะ ตองซื้อคืน มาจาก
พระยาหเวห
๑๔ ในอนาคต เมื่อลูกชายของ ทานถามวา
‘สิ่งที่พอทํา นี้ มันมีความ หมายวาอะไรครับ’
ก็ใหทานตอบกับลูกวา ‘พระ ยาหเวหไดนํา
พวก เราออก มาจากการเป็ น ทาสในอียิปต
์ องพระองค ๑๕ แตเมื่อ
ดวยมืออันทรง ฤทธิข
ฟาโรหด้ อ
ื ดึง ไม ยอมปลอยพวก เรา พระ
ยาหเวหจึงไดฆาลูก หัวปี ทัง้ หมดในแผน ดิน
อียิปต ไม วาจะเป็ นลูก หัวปี ของคนหรือของ
สัตว นัน
่ เป็ นเหตุที่พอถึงไดถวาย ลูก สัตว
ตัวผูทุก ตัว ที่เกิดออก มาเป็ นทอง แรก ให
กับพระ ยาหเวห และพอไดซ้ อ
ื ลูกชายหัวปี
ของ พอคืนจากพระ ยาหเวห’ ๑๖ มันจะเป็ น
เหมือนเครื่องหมายที่ผูกอยูที่มือ
และสาย
คาดที่อยูเหนือตาของลูก เพราะพระยาหเวห
ไดพาพวก เราออก จากอียิปตดวยมืออันทรง
์ องพระองค”
ฤทธิข
การเดินทางออกจากอียิปต
๑๗ เมื่อฟาโรหปลอย

ตัวประชาชนชาว
อิสราเอล พระเจาไม ไดนําพวก เขาผานทาง
ดิน แดนของชาวฟี ลิ ส เตีย ถึง แมจะใกล
กวา เพราะพระเจาคิด วา “ถาพวก นี้ไปเจอ
สงครามเขา พวก เขาจะเปลี่ยน ใจกลับไป
๑๘ พระเจาพาประชาชนไปทาง
อียิปตอีก”
ที่เปลาเปลี่ยวแหง แลง มุง หน าไปยังทะเล
แดง †ประชาชนชาวอิสราเอลออกจากแผน
ดินอียิปต แตงตัวพรอมสูรบ
โยเซฟกลับ บาน
๑๙ โมเสสเอากระดูกของโย

เซฟไป ดวย
เพราะกอนตาย โยเซฟไดใหพวกลูกชายของ
อิสราเอลสาบาน โยเซฟพูดวา “พระเจาจะมา
เยี่ยมพวกเจาแนนอนและพวกเจาจะตองเอา
กระดูกของ เราไปจากที่ นี่พรอมกับพวก เจา
ดวย”
พระเจานํ าประชาชนของพระองค
๒๐ พวกชาวอิสราเอลไดออกจากเมืองสุ

คคท และไปตัง้ คายอยูที่ตําบลเอ ธาม ตรง
เขตแดนติดกับที่เปลาเปลี่ยวแหง แลง ๒๑ ใน

อพยพ ๑๔:๙

ตอนกลาง วัน พระ ยาหเวหนําหน าพวก เขา
ดวยเสา เมฆ เพื่อนํ าทางพวก เขา สวนใน
ตอนกลาง คืน พระองคใชเสา เพลิง เพื่อให
แสง สวางกับพวก เขา เพื่อพวก เขาจะเดิน
ทางไดทงั ้ กลาง วันและกลาง คืน ๒๒ เสา เมฆ
ไม เคยหายไปเลยในตอนกลาง วัน และเสา
เพลิงก็ไม เคยหายไปเลยในตอนกลาง คืน
มันอยูตอหน าพวกเขาตลอด
๑ พระ
ยาหเวหพูดกับโมเสสวา
๒ “ใหบอกกับชาวอิสราเอลวา
ให
หันกลับไปตัง้ คายอยูหน าเมืองปิ หะ หิ โรท
ใกลกับเมืองบา อัล เซ โฟน ตรง นี้อยูระหวาง
๓ ฟาโรหจะพูด
เมืองมิ กดลกับทะเลแดง
เกี่ยว กับประชาชนชาวอิสราเอลวา ‘พวก นัน
้
กําลังหลง ทางในแผน ดิน และหาทางออก
ไม เจอในที่เปลาเปลี่ยวแหง แลงนัน
้ ’ ๔ เรา
จะทําใหจิตใจของฟาโรหแข็ง กระดาง และ
เขาจะไลตามพวกนัน
้ เราจะทําใหฟาโรหและ
กองทัพของเขาพายแพ และเราจะได รับการ
สรรเสริญเหนือฟาโรหและกองทัพของ เขา
แลวประชาชนชาวอียิปตจะได รูวา เราคือ
ยาหเวห” ชาวอิสราเอลทําตามที่พระองคสัง่

๑๔

ฟาโรหไลตามชาวอิสราเอล
๕ เมื่อมีคนมาบอกกษัตริยอียิปตวา

ชาว
อิสราเอลหนีไป แลว
ฟาโรหและพวก
ขาราชการของ เขาก็เกิดเปลี่ยน ใจขึ้น มา
เกี่ยว กับคนอิสราเอลนัน
้ และพูดวา “นี่เรา
ทําอะไรลงไป เราปลอยคนอิสราเอลไปจาก
การเป็ นทาสของเราไดยังไง”
๖ ฟาโรหจึงเตรียมรถรบของ
เขาและพา
กองทัพไปกับเขาดวย ๗ ฟาโรหไดเอารถรบ
ที่คัดมาเป็ นพิเศษหก รอยคัน รวม ทัง้ รถรบ
อื่นๆทัง้ หมดในอียิปต โดยมีทหารประจํา การ
อยูบนรถรบทุก คัน ๘ พระ ยาหเวหไดทําให
จิตใจของฟาโรหกษัตริยอียิปตแข็ง กระดาง
เพื่อฟาโรหจะไดไล ตามชาวอิสราเอลไป ชาว
อิสราเอลเดิน ทางออกจากอียิปตโดยชู มือขึ้น
อยางมีชัย
๙ ชาวอียิปตไล ตามชาวอิสราเอลมา และ
ตามมา ทันตรงที่พวก เขาตัง้ คายอยูขางๆ
ทะเลแดง รถ มาของฟาโรหทัง้ หมด พรอม

*๑๓:๑๓

ลูกชายหัวปี คือลูกชายที่เกิดหัวปี ของครอบครัว ในสมัยโบราณถือวาลูกชายหัวปี มี
ความสําคัญมาก
†๑๓:๑๘

ทะเลแดง หรือ “ทะเลตนกก” ดูเพิ่มเติมไดในหนังสือ ๑ พงศกษัตริย ๙:๒๖

อพยพ ๑๔:๑๐

คน ขับ และกองทัพของ เขา ก็ไล ตามชาว
อิสราเอลมาทัน กันที่เมืองปิ หะ หิ โรท ที่อยู
ตรงหน าเมืองบาอัลเซโฟน
๑๐ ขณะ ที่ฟาโรหบุก ใกลเขา มา พวกชาว
อิสราเอลเงยหน าขึ้น มองเห็นวามีชาวอียิปต
กําลังไล ตามพวก เขามา พวก เขากลัวมาก
จึงรองขอความ ชวย เหลือตอพระ ยาหเวห
๑๑ พวกเขาพูดกับโมเสสวา “ที่อียิปตไมมีที่ที่
จะฝั ง ศพแลวหรือยัง ไง เจาถึงไดพาใหพวก
เรามาตายในที่เปลาเปลี่ยวแหง แลงนี้ ดูสิวา
เจาไดทําอะไรลงไป ที่เอาเราออก มาจาก
อียิปต ๑๒ เราบอกเจาแลว ไมใชหรือวา ‘อยา
มายุงกับ เรา ปลอยใหเรารับ ใชชาวอียิปต’
เพราะใหเรารับ ใชอยูในอียิปต ก็ยังดี กวามา
ตายในที่เปลาเปลี่ยวแหงแลงนี้”
๑๓ โมเสสพูดกับประชาชนวา “ไม ตองกลัว
ใหยืน ดู พระ ยาหเวหจะชวย เหลือพวก ทาน
ในวัน นี้ สวนชาวอียิปตที่ทานเห็นในวัน นี้
ทานก็จะไม ไดเห็นพวก เขาอีกตลอด กาล
๑๔ พระ ยาหเวหจะตอสูใหกับพวก ทานเอง
ขอใหพวกทานอยูเฉยๆ”
๑๕ พระ ยาหเวหบอกกับโมเสสวา “เจาจะ
มามัวรองขอความ ชวย เหลือกับเราทําไม
ไปบอกกับชาวอิสราเอลใหเดิน ทางตอ ไป
๑๖ ตอน นี้ ใหเจาชูไม เทาขึ้น และยื่น มือออก
ไปเหนือทะเล *และแยกนํ้ า ทะเลออก เพื่อ
ลูก หลานชาวอิสราเอลจะ ไดเดินลงไปใน
ทะเลบนพื้น แหง ๑๗ เราจะทําใหจิตใจของ
ชาวอียิปตแข็ง กระดาง เพื่อพวกเขาจะไดไล
ลาพวก เจา เราจะได รับการสรรเสริญเหนือ
ฟาโรห และเหนือกองทัพทัง้ หมดของ เขา
เหนือรถรบของ เขาและเหนือกองทหาร มา
ของ เขา ๑๘ แลวชาวอียิปตจะ ไดรูวา เราคือ
ยาหเวห เมื่อเราได รับการสรรเสริญ เหนือ
ฟาโรห เหนือพวกรถรบของ เขา และเหนือ
กองทหารมาของเขา”
พระยาหเวหเอาชนะกองทัพอียิปต
๑๙ แลวทูต สวรรคของพระเจา

ผู ที่อยูหน า
คายของอิสราเอล ก็ไดเคลื่อนไปอยูดานหลัง
ของพวกเขา เสาเมฆไดเคลื่อนจากดานหน า
ไปอยูดาน หลังพวก เขา ๒๐ เสา เมฆนัน
้ ได
*๑๔:๑๖
†๑๔:๒๐
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มาคัน
่
กลางระหวางคายของอียิปตกับคาย
ของอิสราเอล เสา เมฆนัน
้ ใหแสง สวางกับ
คนอิสราเอล
แตทําใหมืดสําหรับคนอียิปต
†ตาง ฝ ายตางก็ไม ไดเขา ใกลกัน เลยตลอด
ื มือ เขาออก ไปเหนือ
คืน นัน
้ ๒๑ โมเสสไดย่ น
ทะเล แลวพระ ยาหเวหไดทําใหน้ํ า ทะเลไหล
กลับ ดวยลมที่พัดอยาง แรงมาจากทางทิศ
ตะวันออก พัดอยูตลอดทัง้ คืน จนทําใหทะเล
เกิดเป็ นพื้น ดินแหงขึ้น พระองคไดแยกนํ้ า
ออกจาก กัน ๒๒ แลวประชาชนชาวอิสราเอล
ก็เดินผากลางทะเลไปบนพื้น ดินแหง
นํ้ า
เป็ นกําแพงขึ้น มาทัง้ ดานซายและดานขวา
๒๓ แตกองทัพอียิปตไลตามมา มาทุก ตัวของ
ฟาโรห
และพวกรถรบและทหาร มาของ
เขาไล
ตามชาวอิสราเอลลงไปกลางทะเล
๒๔ ในตอน เชา พระ ยาหเวหที่อยูในเสา เพลิง
และเสา เมฆ มอง เห็นคายของชาวอียิปต
พระองคทําใหคายอียิปตปั่นป วนไปหมด
๒๕ พระองคทําใหลอรถรบของฟาโรหฝืด
จนตองขับดวยความยากลําบาก ชาวอียิปต
พูดวา “พวก เราหนีไปจากคนอิสราเอลกัน
เถอะ เพราะพระ ยาหเวหกําลังสู รบใหกับ
พวกเขาตอตานพวกอียิปต”
๒๖ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา
“ยื่นมือ
ของ เจาออก ไปเหนือทะเล เพื่อนํ้ าจะ ไดไหล
กลับ มาทวมชาวอียิปต รวม ทัง้ พวกรถรบ
และทหารมาของพวกเขา”
๒๗ โมเสสจึงยื่น มือของ เขาออก ไปเหนื อ
ทะเล และในตอน เชา นํ้ าไดไหลกลับคืนมา
ตามทางของ มัน ชาวอียิปตตางพา กันหนี
กระแส นํ้ า พระ ยาหเวหไดกวาดชาวอียิปต
ลงสูทะเล ๒๘ นํ้ าไดไหลกลับคืนมาทวมพวก
รถรบ และทหาร มาในกองทัพของฟาโรห ที่
ไล ตามพวก เขาลงไปในทะเล ไมมีใครรอด
ชีวิตเลยแมแตคนเดียว
๒๙ แตประชาชนชาวอิสราเอลกลับเดินบน
พื้น ดินแหงกลางทะเล นํ้ าตัง้ ขึ้นเป็ นกําแพง
ทัง้ ซาย ขวาให กับพวก เขา ๓๐ ในวันนัน
้ เอง
พระ ยาหเวหไดชวยชาวอิสราเอลใหพนจาก
อํานาจของชาวอียิปต ชาวอิสราเอลเห็นศพ
ของชาวอียิปตตายเกลื่อนกลาดไป หมดบน
ฝั ่ ง ทะเล ๓๑ ชาวอิสราเอลไดเห็นพระยาหเวห

ทะเล หรือ “ทะเลตนกก” ดูเพิ่มเติมไดจาก หนังสือ ๑ พงศกษัตริย ๙:๒๖

เสาเมฆ … คนอียิปต ประโยคนี้แปลตามฉบับภาษาอารเมค แตฉบับฮีบรูเขียนวา
“มีเมฆและความมืด และมันทําใหกลางคืนสวาง”

อพยพ ๑๕:๑
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ใชมือที่เต็มไป ดวยพลังอันยิ่ง ใหญ ตอ ตาน
ชาวอียิปต พวกเขาจึงเกรงกลัวพระยาหเวห
และไว วางใจในพระองค และในโมเสสผูรับ
ใชของพระองคดวย
บทเพลงของโมเสส
๑ แลวโมเสสและประชาชนชาว

๑๕ อิสราเอล

ตางก็รอง เพลงนี้ให กับ
พระยาหเวหวา
“ขาพเจาจะรองเพลงใหกับพระยาหเวห
เพราะพระองคเป็ นผูที่ไดรับการยกยองสูงสง
พระองคเหวี่ยงมาและทหารมาลงสูทะเล
๒ พระ ยาหเวหเป็ นพลังและเสียง เพลงของ
ขาพเจา
พระองคเป็ นความรอดของขาพเจา
พระองคเป็ นพระเจาของขาพเจา ขาพเจาจะ
สรรเสริญพระองค
พระองคเป็ นพระเจาของบรรพบุรุษของ
ขาพเจา ขาพเจาจะยกยองพระองค
๓ พระยาหเวหเป็ นนั กรบ
ชื่อของพระองคคือยาหเวห
๔ พระองคไดกวาดพวกรถรบของฟาโรหและ
กองทัพของเขาลงสูทะเลแดง *
ทหาร มาที่ ดีที่สุดของ เขาได จม ลงในทะเล
แดง
๕ นํ้ าไดทวมพวกเขา
พวก เขาจม ดิ่งลึกลงไปในทะเลเหมือน กับ
กอนหิน
๖ ขา แตพระยาหเวห มือขวาของพระองค มี
พลังยิ่งใหญนัก
ขา แตพระ ยาหเวห มือขวาของ พระองค
ทําใหศัตรูแตกเป็ นเสี่ยงๆ
๗ ดวยพลังอํานาจอันยิ่ง ใหญของ พระองค
พระองคโยนพวกที่ลุกฮือ ขึ้นลง กับพื้น
ดิน
พระองคสงความเกรียว โกรธของ พระองค
ลงมาเผาไหมพวกนัน
้ เหมือนแกลบ
๘ นํ้ าไดกองสูง ขึ้นดวยลมที่ออกจากจมูกของ
พระองค
นํ้ าที่ไหลก็ไดทวมสูงขึ้นเป็ นกอง
สวนลึกไดแข็งตัวขึ้นกลางทะเล
๙ ศัตรูพูดวา ‘เราจะไลลา เราจะจูโจม
เราจะแบงของที่ริบมา ได พวก เขาจะระงับ
ความหิวกระหายของเรา
*๑๕:๔

อพยพ ๑๕:๑๗

เราจะชัก ดาบออก มา มือของ เราจะทําลาย
พวกมัน’
๑๐ พระองคระบายลมหายใจออก มา นํ้ าได
ทวมพวกเขา
พวก เขาก็จมลงเหมือนตะกัว
่ ในกระแส นํ้ าที่
รุนแรง
๑๑ ขา แตพระ ยาหเวห จะมีพระ ไหนเหมือน
กับพระองคเลา
จะมีพระองคไหนเหมือนกับพระองค
จะมีใครเหมือนกับพระองค ผเู ต็มไปดวยสงา
์ ิทธิ ์
ราศีและความศักดิส
พระองคนาเกรง ขาม
เหมาะที่จะรอง
สรรเสริญยิ่งนัก
เต็มไป ดวยพลัง อํานาจ พระองคไดทําสิ่ง
อัศจรรยที่ยิ่งใหญเหลานี้
๑๒ พระองคย่ น
ื มือขวาของพระองคออกมา
แผนดินก็กลืนพวกเขาเขาไป
๑๓ พระองคไดนําประชาชนเหลา
นี้ดวย
ความ รักของ พระองค เป็ นประชาชนที่
พระองคไดซ้ อ
ื คืนมา
พระองคไดนําพวก เขาไปยังที่ อาศัยอัน
์ ิทธิข
์ องพระองค
ศักดิส
๑๔ ชนชาติทง
ั ้ หลายไดยินเรื่องนี้แลว พวกเขา
พากันกลัวจนชักดิน
้ ชักงอ
ชาวฟี ลิสเตียก็พากันกลัวจนชักดิน
้ ชักงอ
๑๕ บัดนี้ พวก หัวหน าของเมืองเอ โดมพา กัน
หวาดกลัว
พวก ผูนําของเมืองโม อับพา กันตัว สัน
่ ดวย
ความกลัว
ชาวคานาอันทัง้ หมดถูกหลอมละลายไปดวย
ความกลัว
๑๖ ขา แตพระ ยาหเวห ความ หวาดหวัน
่ และ
ความกลัวไดตกลงบนพวกเขา
เมื่อพวกเขาได เห็นมืออันเต็ม ไปดวยพลังอัน
ยิ่งใหญของพระองค
พวกเขาเป็ นใบไปเหมือนกอนหิน
จนกระทัง่ ประชาชนของพระองค จนกระทัง่
ประชาชนของ พระองคที่พระองคไถ มา
เดินผานพนไป
๑๗ ขา แตพระ ยาหเวห พระองคจะนํ าพาพวก
เขามาปลูก ไวบนภูเขาอันเป็ นทรัพยสิน
ของพระองค
เป็ นสถาน ที่ที่ พระองคเตรียม ไวใหเป็ นที่ อยู
ของพระองคเอง

ทะเลแดง หรือ “ทะเลตนกก” ดูเพิ่มเติมไดในหนังสือ ๑ พงศกษัตริย ๙:๒๖
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์ ิทธิ ์ ที่
ขาแตพระยาหเวห เป็ นสถานที่ที่ศักดิส
มือของพระองคเองไดสรางขึ้น
๑๘ พระ ยาหเวหจะครอบครองตลอดชัว
่ นิจนิ
รันดร”
๑๙ เมื่อพวก มาของฟาโรห พวกรถรบของ
เขา และทหารมาของเขา ลงไปในทะเล พระ
ยาหเวหไดทําใหน้ํ า ทะเลไหลกลับ มาทวม
พวก เขา แตประชาชนชาวอิสราเอลเดินบน
พื้นดินแหงกลางทะเล
๒๐ ฝ ายมิ เรียม หญิงผู พูด แทน พระเจา
พี่ สาวของ อา โรนถือกลอง รํามะนาอยูใน มือ
และผู หญิงทัง้ หมดก็เดินตามหลังนาง พรอม
กับกลอง รํามะนาและเตนรําไป ดวย มิ เรียม
รองเพลงใหกับพวกเขาวา
๒๑ “รอง เพลงใหพระ ยาหเวหเถิด
เพราะ
พระองคเป็ นผูที่ไดรับการยกยองสูงสง
พระองคเหวี่ยงมาและทหารมาลงสูทะเล”
นํ ้าขมกลับกลายเป็ นหวาน
๒๒ โมเสสนํ าชาวอิสราเอลออกจากทะเล

แดงมุง หน าไปยังที่เปลาเปลี่ยวแหง แลงชูร
พวก เขาใชเวลาเดิน ทางสาม วันในที่เปลา
เปลี่ยวแหง แลง ก็ไม พบนํ้ าเลย ๒๓ เมื่อพวก
เขามาถึงตําบลมา ราห พวก เขาก็ไมสามารถ
ดื่ม นํ้ าจากตําบลมาราหได เพราะมัน ขม นัน
่
เป็ นเหตุใหที่แหงนัน
้ มีช่ อ
ื วามาราห *
๒๔ ประชาชนบนกับโมเสสวา “พวก เราจะ
เอาอะไรมาดื่มกัน”
๒๕ โมเสสจึงรองวิงวอนตอพระ
ยาหเวห
พระ ยาหเวหชีใ้ หโมเสสเห็นตนไมตน หนึ่ง
โมเสสโยนตนไมตน นัน
้ ลงใน นํ้ า นํ้ าก็หวาน
สามารถดื่มได
ณที่ นัน
้ พระยาหเวหไดตัง้ กฎเกณฑใหกับ
ประชาชนเหลา นัน
้ และที่ นัน
่ พระ ยาหเวห
ไดทดสอบพวกเขา ๒๖ พระองคพูดวา “ถาเจา
เชื่อฟั งพระยาหเวหพระเจาของพวกเจาจริงๆ
และทําสิ่ง ที่ถูก ตองในสายตาของ พระองค
และฟั งคําสัง่ ตางๆของพระองค และรักษากฎ
*๑๕:๒๓
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ทัง้ หมดของพระองคแลว ละ ก็ เราก็จะไม ให
โรครายตางๆที่เกิด ขึ้นกับชาวอียิปต เกิด ขึ้น
กับเจา เลยเพราะเราคือยาหเวห ผู ที่รักษา
เจา”
๒๗ เมื่อพวกเขามาถึงตําบลเอลิม ที่มีตานํ้ า
สิบสองแหง และตนปาลมเจ็ดสิบตน พวกเขา
จึงตัง้ คายอยูขางๆตานํ้ าเหลานัน
้
อาหารจากสวรรค
๑ พวกเขาเดิน ทางจากเอลิม

๑๖ ชุมนุมทัง้ หมดของอิสราเอลไดเดิน

และที่

ทางมาถึงที่เปลา เปลี่ยวแหง แลงสีน ซึ่งอยู
ระหวางตําบลเอ ลิมและภูเขาซี นาย ในวัน ที่
สิบ หาของเดือนที่ สอง †หลัง จากที่พวก เขา
ออกจากประเทศอียิปตมา ๒ ที่ ชุมนุมทัง้ หมด
ของอิสราเอล บนตอวาโมเสสกับอา โรนในที่
เปลาเปลี่ยวแหง แลง ๓ พวก เขาบอกกับทัง้
สอง คนวา “ใหมือของพระ ยาหเวหฆาพวก
เราตอนที่นัง่ อยูขางหมอ เนื้อ และกินจนอิ่ม
หนํ าในแผน ดินอียิปต ยังจะดี กวาที่พวกทาน
นํ าชุมชนทัง้ หมดนี้ออก มาอด ตายในที่เปลา
เปลี่ยวแหงแลงนี้”
๔ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา “เรากําลัง
จะทําใหอาหารตกลงมาจากทองฟ า ในแตละ
วันใหประชาชนออกไปเก็บอาหารนี้ได เก็บ
ใหพอ กินสําหรับวัน หนึ่งๆเทานัน
้ เพราะเรา
จะทดสอบดูวา พวก เขาจะเชื่อ ฟั งกฏของ
เราหรือ ไม ๕ ในวันที่ หกเมื่อพวก เขาเตรียม
อาหารที่พวก เขาเก็บ มา อาหาร นัน
้ จะมีมาก
ขึ้นเป็ นสอง เทาของอาหารที่พวก เขาเก็บ มา
ในแตละวัน” ‡
๖ โมเสสและอา โรนจึงพูดกับประชาชนชาว
อิสราเอลทัง้ หมดวา “เย็น นี้พวก ทานจะ ไดรู
วา พระยาหเวหไดนําพวกทานออกจากแผน
ดินอียิปต และในตอน เชาพวก ทานจะเห็น
รัศมีของพระ ยาหเวห ¶เพราะพระองคไดยิน
เสียง บนของพวก ทาน ที่บนตอวาพระองค

มาราห มีเสียงเหมือนกับคําในภาษาฮีบรู ที่แปลวา “ขม”

†๑๖:๑

เดือนที่ สอง เป็ นเดือนที่ สองหลัง จากที่ประชาชนชาวอิสราเอลออกจากประเทศ
อียิปต (ชื่อของเดือนคือ “ศีฟ” หรือ “อียา”)
‡๑๖:๕ ในวันที่หก … ในแตละวัน เหตุการณนี้เกิดขึ้นเพื่อใหประชาชนสามารถหยุดทํางาน
ในวันหยุดทางศาสนาซึ่งเป็ นวันพักผอนตามลัทธิศาสนายิวในวันเสาร
¶๑๖:๖

รัศมีของพระ ยาหเวห เป็ นรูป แบบหนึ่งที่พระเจาใชเมื่อพระองคแสดง ตัวกับ
ประชาชน มีลักษณะเหมือนแสงสวางที่สองออกมา

อพยพ ๑๖:๗

แลว ๗ สวนเราสองคนเป็ นใครกัน พวกทาน
ถึงไดมาบนตอวาเรา”
๘ โมเสสพูดวา “เพราะพระ ยาหเวหไดยิน
เสียง บนของพวก ทาน
ที่ทานบนตอวา
พระองค ดัง นัน
้ เย็น นี้ พระองคจะสงเนื้อมา
ให กิน สวนพรุง นี้ พระองคจะสงขนมปั งมา
ใหจนทาน อิ่ม สวนเราสอง คนเป็ นใคร กัน
พวก ทานถึงไดมา บนตอวาเรา พวก ทานไม
ไดบนตอวาเราหรอก นะ แตบนตอวาพระ
ยาหเวหตางหาก”
๙ โมเสสพูดกับอา โรนวา
“ใหบอกกับที่
ชุมนุมของชาวอิสราเอลทัง้ หมดวา ใหเขา มา
ใกลพระ ยาหเวห เพราะพระองคไดยินเสียง
บนของพวกเจาแลว”
๑๐ เมื่ออา
โรนพูดกับที่ ชุมนุมของชาว
อิสราเอลทัง้ หมด พวกเขาก็หัน หลังไปทางที่
เปลาเปลี่ยวแหง แลง และเห็นรัศมีของพระ
ยาหเวหปรากฏอยูในเมฆ
๑๑ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา
๑๒ “เรา
ไดยินเสียง บนของประชาชนชาวอิสราเอล
แลว ใหบอกกับพวก เขาวา ‘ในตอน เย็น
พวกเจาจะไดกินเนื้อและในตอนเชาพวกเจา
จะไดกินอาหารจน อิ่ม เพื่อเจาจะ ไดรู วา เรา
คือยาหเวห พระเจาของพวกเจา’”
๑๓ ในตอน เย็นฝูงนกคุมบิน มาปกคลุมคาย
ในตอนเชามีน้ํ าคางเกาะอยูรอบๆคาย ๑๔ เมื่อ
นํ้ าคางหาย ไปก็มีเกล็ดบางๆอยูบนพื้น ผิวที่
เปลาเปลี่ยวแหง แลง มันละเอียดเหมือน
เกล็ดนํ้ า แข็งอยูบน พื้น ๑๕ เมื่อประชาชน
ชาวอิสราเอลเห็น พวก เขาก็ถามกันวา “นี่
อะไร” *เพราะพวก เขาไมรูวามันคืออะไร
โมเสสจึงพูดกับพวก เขาวา “มันคืออาหาร
ที่พระ ยาหเวหใหกับพวก ทานกิน” ๑๖ พระ
ยาหเวหสัง่ ไวอยางนี้วา “ใหแตละคนเก็บเทา
ที่ตัว เองจะกิน ได และใหเก็บเผื่อคนที่ อยูใน
เต็นทของ เขาดวย โดยเก็บใหคนละหนึ่งโอ
เมอร” †
๑๗ ลูก หลานชาวอิสราเอลก็ทําตามนั น
้ บาง
คนก็เก็บมาก บาง คนก็เก็บน อย ๑๘ แตเมื่อ
พวกเขาใชโอเมอรตวง คนที่เก็บมามาก ก็ไม
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ไดเกิน คนที่เก็บมาน อย ก็ไมขาด แตละคนก็
เก็บเทาที่ตัวเองจะกินไดหมด
๑๙ โมเสสบอกกับพวก เขาวา “หามไม ให
ใครเหลืออาหารไวจนถึงวัน รุง ขึ้น” ๒๐ แต
พวก เขาไม ฟั งโมเสส บาง คนเหลืออาหารไว
จนถึงวันรุงขึ้น มันก็เกิดเป็ นหนอนเนาเหม็น
โมเสสจึงโกรธพวกเขา
๒๑ ทุกๆเชาแตละ คนจะเก็บอาหารตาม ที่
เขาจะกินไดหมด แตเมื่อแดดจาแผดเผา มัน
ก็ละลายไป
๒๒ เมื่อถึงวันที่ หก พวกเขาเก็บอาหารมาก
เป็ นสองเทา คนละสองโอเมอร ‡พวกหัวหน า
ทุก คนของที่ชุมนุม ชน ไดมารายงานโมเสส
เกี่ยวกับเรื่องนี้
๒๓ โมเสสจึงบอกกับพวก เขาวา “นี่ คือคํา
สัง่ ของพระ ยาหเวห ‘พรุง นี้คือวัน หยุดทาง
์ ิทธิใ์ ห
ศาสนา เป็ นวัน หยุดพัก ผอนอันศักดิส
กับพระ ยาหเวห พวก ทานอยากอบอะไรก็
ไปอบ อยากตมอะไรก็ไป ตม และใหแยก
สวนที่เหลือเก็บไวจนถึงพรุงนี้เชา’”
๒๔ พวก เขาจึงแยกมัน ไว ตามที่โมเสสสัง
่
ไว อาหารนัน
้ ก็ไมเนา เหม็นและไมมีหนอน
ดวย
๒๕ โมเสสพูดวา “ใหกินอาหารนั น
้ ในวัน นี้
เพราะวัน นี้เป็ นวัน หยุดทางศาสนาให กับพระ
ยาหเวห วัน นี้พวก ทานจะไมเจออาหารใน
ทอง ทุง ๒๖ พวก ทานจะเก็บอาหารไดหก วัน
แตในวันที่เจ็ด ซึ่งเป็ นวันหยุดทางศาสนา จะ
ไมมีอาหารใหเก็บ”
๒๗ ในวันที่ เจ็ด ก็ยังมีบาง คนออกไปเก็บ
อาหาร แตไม พบอาหาร ๒๘ พระ ยาหเวหพูด
กับโมเสสวา “พวกเจาจะไมเชื่อ ฟั งคํา สัง่ และ
กฎตางๆของเราไปอีก นานแค ไหน ๒๙–๓๐ ดูซิ
พระยาหเวหไดใหวัน หยุดทางศาสนากับพวก
เจา นัน
่ เป็ น เหตุที่ ในวันที่ หก พระองคถึงได
ใหอาหารกับพวกเจา เพียงพอสําหรับสองวัน
เพื่อในวันที่ เจ็ด พวกเจาแตละคนจะไดหยุด
พักผอนอยูกับบาน ไมควรมีใครออกจากบาน
ในวันที่เจ็ดนัน
้ ”
๓๑ ประชาชนชาวอิสราเอลเรียกอาหารนี้ วา
“มานา” มันเหมือนกับเมล็ดผักชี สีขาว และ

*๑๖:๑๕ นี่ อะไร ในภาษาฮีบรู คําถามที่วา “นี่ อะไร” ออกเสียงเหมือนกับคํา วา “มานา” ซึ่ง
ไดกลายเป็ นชื่อของอาหารชนิดนี้ไป
†๑๖:๑๖
‡๑๖:๒๒

หนึ่ งโอเมอร เป็ นหนวยตวงของชาวฮีบรู เทากับ ๒.๒ ลิตร
สองโอเมอร เทากับ ๔.๔ ลิตร
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รสชาติเหมือน กับขนมปั ง แผนที่ทําจากนํ้ า
เชื่อมผล ไม ๓๒ โมเสสพูดวา “นี่คือสิ่งที่พระ
ยาหเวหไดสัง่ ไว คือ ‘ใหเอามานามาหนึ่งโอ
เมอร เก็บ ไวใหลูก หลานของเจาดูในอนาคต
เพื่อพวก เขาจะ ไดเห็นอาหารที่เราไดใหพวก
เจากินในที่เปลาเปลี่ยวแหง แลง ตอน ที่เรา
พาพวกเจาออกมาจากแผนดินอียิปต’”
๓๓ โมเสสพูดกับอา โรนวา
“เอาภาชนะ
มา และเอามานาหนึ่งโอ เม อรใสไวใน มัน
เอามันมาวางไวตรง หน าพระ ยาหเวห เพื่อ
จะเก็บ ไวใหลูก หลานของพวก ทานดูใน
อนาคต” ๓๔ อา โรนไดวางภาชนะนัน
้ ลงตรง
หน าแผนหิน *ตามที่พระยาหเวหไดสัง่ โมเสส
ไว ๓๕ ประชาชนชาวอิสราเอลไดกินมานาถึง
สี่ สิบปี จนพวก เขามาถึงแผน ดินที่อาศัยอยู
ได พวก เขากินมานา มาจน กระทัง่ มาถึง
เขตแดนของแผน ดินคานาอัน ๓๖ (หนึ่งโอเม
อร เทากับหนึ่งในสิบเอฟาห †)
นํ ้าจากกอนหิน
(กดว. ๒๐:๑-๑๓)
๑ ขบวนอิสราเอลเดิน

๑๗ เปลาเปลี่ยวแหง แลงสีน ตามที่พระ
ทางจากที่

ยาหเวหไดสัง่ ไว พวก เขามาตัง้ คายอยูที่
เรฟี ดิม แตไมมีน้ํ าใหพวก เขาดื่ม ๒ พวก เขา
มาโต เถียงกับโมเสส และพูด วา “หานํ้ าให
เราดื่มซะ”
โมเสสบอกพวก เขาวา “พวก ทานมาโต
เถียงกับ เราทําไม ทําไมพวกทานถึงไดลองดี
กับพระเจา”
๓ แตผูคนหิวกระหายนํ้ ามากทีน
่ ัน
่ พวกเขา
บนตอวาโมเสส พวก เขาพูดวา “ทานพาเรา
ออก มาจากอียิปตทําไม กัน เพื่อฆา เรา ลูก
หลานของเรา และฝูงสัตว เลีย
้ งของเรา ดวย
การอดนํ้ าตายอยางนัน
้ หรือ”
๔ แลวโมเสสไดรองตอพระยาหเวหวา “จะ
ใหขาพเจาทํายัง ไงดีกับคนพวกนี้ เดี๋ยวพวก
นี้ก็จะเอาหินขวางขาพเจาแลว”

อพยพ ๑๗:๑๔

๕ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา “ใหเดินนํ า
หน าพวก เขาไป ใหพาผู อาวุโสของอิสราเอล
สวน หนึ่งไปกับ เจาดวย และใหถือไม เทาที่
เจาเคยใชตีแมน้ํ าไนลติดมือไป ดวย ๖ เราจะ
ยืนอยูตอ หน าเจา บนหินกอน หนึ่งของภูเขา
โฮเรบ เมื่อเจาตีหินกอนนัน
้ จะมีน้ํ าไหลออก
มา แลวคนจะไดด่ ม
ื กินกัน”
แลวโมเสสก็ทําตาม นัน
้ ตอ หน าตอตาพวก
ผู อาวุโสของอิสราเอล ๗ เขาตัง้ ชื่อสถาน ที่
นัน
้ วา มัส สาห ‡และเม รี บาห ¶เพราะ
ชาวอิสราเอลไดโตเถียงกับโมเสส และเพราะ
พวก เขาไดลองดีกับพระ ยาหเวห โดยพูดวา
“พระยาหเวหยังอยูกับพวกเราหรือเปลา”

สงครามกับพวกอามาเลค
๘ ชาวอา

มาเล คไดยก ทัพมาตอสูกับชาว
อิสราเอลในตําบลเรฟี ดิม ๙ โมเสสพูดกับโยชู
วาวา “ไปเลือกพวกชาย หนุมมาใหกับพวก
เรา เพื่อออกไปสู รบกับพวกอามาเลค พรุง นี้
ขาพเจาจะไปยืนอยูบนยอด เขา และถือไม
เทาของพระเจาในมือ”
๑๐ โย ชู วาจึงทํา ตามที่โมเสสสัง
่ ออกไป
สู รบกับชาวอา มาเล ค สวนโมเสส อา โรน
และเฮอร ขึ้นไปยืนอยูบนยอดเขา ๑๑ โมเสส
ยก แขนขึ้นเมื่อ ไหร เมื่อ นัน
้ อิสราเอลก็มี ชัย
เหนือกวา แตเมื่อ ไหรที่โมเสสเอาแขน ลง
ชาวอามาเลคก็จะมีชัยเหนือกวา
๑๒ เมื่อโมเสสเมื่อยแขน พวกเขาก็เอากอน
หินมาวางใหโมเสสนัง่ แลวอา โรนกับเฮ อรก็
ชวยพยุงแขนของโมเสสไวคนละ ขาง แขน
ของ เขาจึงยัง คงยกอยูอยาง นัน
้ จนตะวัน
ตกดิน ๑๓ โย ชู วาทําใหชาวอา มาเล คและ
กองทัพของ มัน พาย แพไปดวยคม ดาบของ
เขา
๑๔ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา
“ให
จดบันทึกเหตุการณนี้ไวในสมุด
เพื่อเป็ น
อนุสรณเตือนใจ และใหกรอกหูของโยชูวาวา
เราจะลบความทรงจําที่มีตอพวกอามาเลคให
หมดไปจากทัว
่ ใตฟา”

*๑๖:๓๔

แผน หิน “หลัก ฐาน” เป็ นแผน หิน ๒ แผนที่มีบัญญัติ ๑๐ ประการสลักอยูบนแผน
หินนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานในการทําขอตกลงระหวางองคเจาชีวิตกับชาวอิสราเอล
†๑๖:๓๖

หนึ่ งในสิบเอฟาห เทากับ ๒.๒ ลิตร

‡๑๗:๗

มัสสาห ชื่อนี้หมายถึง “การทดลอง” หรือ “การทดสอบ”

¶๑๗:๗

เมรีบาห ชื่อนี้หมายถึง “การตอตาน”

อพยพ ๑๗:๑๕
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๑๕ แลวโมเสสก็สรางแทน บูชาขึ้น เขาตัง
้
ชื่อแทน บูชานี้วา “พระยาหเวหคือธงชัยของ
ขาพเจา” ๑๖ เขาพูดวา “ชูธงชัยของพระ
ยาหเวหไว *พระ ยาหเวหจะทําสงครามกับ
พวกอามาเลคตลอดไปทุกรุน”

คําแนะนํ าจากพอตาของโมเสส
(ฉธบ. ๑:๙-๑๘)
๑ เยโธร

๑๘ เป็ นพอตาของโมเสส

นักบวชของมี เดีย น ซึ่ง
ไดยินเรื่อง
ทัง้ หมดที่พระเจาไดทําใหกับโมเสส
และ
อิสราเอลคนของพระองค รวมทัง้ เรื่องที่พระ
ยาหเวหไดนําชาวอิสราเอลออกจากอียิปต
๒ เยโธร พอตาของโมเสส ไดพาศิป โป ราห
เมียของโมเสสมา หลัง จากที่โมเสสไดสง
เมียของ เขากลับไปอยูกับเยโธร ๓ เยโธรได
พาลูกชายทัง้ สองของ นางมา ดวย คน หนึ่ง
ชื่อ เก อรโชม †เพราะโมเสสพูดวา “ผมเป็ น
คน ตางดาวที่อาศัยอยูในแผน ดินของคน
อื่น” ๔ อีกคน หนึ่งชื่อเอ ลี เย เซอร ‡เพราะ
โมเสสพูดวา “พระเจาของพอ ผมคือผู ที่ชวย
เหลือผม และพระองคไดชวยชีวิตผมให พน
จากคม ดาบของฟาโรห” ๕ เยโธรพอตาของ
โมเสส ลูกชายทัง้ สองของโมเสส และเมีย
ของโมเสส ไปหาโมเสสที่คาย ซึ่งตัง้ อยูในที่
เปลาเปลี่ยวแหงแลง ที่ภูเขาของพระเจา ¶
๖ เยโธรสงคนไปบอกโมเสสวา “เรา เยโธร
พอตาของทาน กําลังจะมาหาทาน พรอมกับ
พาเมียของทาน และลูกชายสองคนของนาง
มาดวย”
๗ โมเสสออกมาพบกับพอตาของ เขา เขา
กมกราบลงและจูบเยโธร หลัง จากที่พวกเขา
ทักทายกันเรียบรอยแลว พวก เขาก็เขาไป
ในเต็นท ๘ โมเสสไดเลาใหพอตาฟั งวา พระ
ยาหเวหไดทําอะไร
บางตอฟาโรหและคน
อียิปต เพื่อชวยชาวอิสราเอล รวม ทัง้ ความ
ยากลําบากที่ชาวอิสราเอลตอง พบในระหวาง

อพยพ ๑๘:๑๘

ทาง และพระ ยาหเวหไดชวยพวก เขาไว
อยางไร
๙ เยโธรก็ดีใจกับสิ่ง ดีๆทัง
้ หมด
ที่พระ
ยาหเวหไดทําใหกับคนอิสราเอล
เมื่อ
พระองคไดชวยใหพวก เขาพนจากเงื้อม มือ
ของชาวอียิปต ๑๐ เยโธรพูดวา
สรรเสริญพระยาหเวห
ที่ไดชวยชีวิตพวก ทานใหพนจากเงื้อม มือ
ของชาวอียิปต
และจากเงื้อมมือของฟาโรห
๑๑ ตอน นี้ ขาพเจารูแลววาพระ ยาหเวหยิ่ง
ใหญ
กวาพระอื่นๆทัง้ หมด
เพราะพระองคไดชวย เหลือประชาชนใหพน
จากการกดขี่ของชาวอียิปต
ตอน ที่ชาวอียิปตไดทําตอคนอิสราเอลอยาง
เยอหยิ่งจองหอง
๑๒ เยโธร
พอตาของโมเสส
นํ าพวก
เครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชา
มาถวายให
กับพระเจา อา โรนและพวกผู อาวุโสของ
อิสราเอลทัง้ หมด ก็ไดมารวมกินอาหารกับ
พอตาของโมเสส ตอหน าพระเจา
๑๓ วัน ตอ มา โมเสสนั ง
่ ตัดสินคดีใหกับผูคน
มีคนยืนหอมลอมโมเสสตัง้ แตเชาจนเย็น
๑๔ พอตาโมเสสเห็นทุก อยางที่โมเสสไดทํา
ใหกับประชาชน เขาถามโมเสสวา “ทาน
กําลังทําอะไรใหประชาชนเหลา นี้อยู หรือ
ทําไมทานถึงนัง่ อยูคน เดียว ในขณะ ที่คน
อื่นๆตางก็ยืนหอมลอมทานตัง้ แตเชาจน
เย็น”
๑๕ โมเสสตอบพอตาไปวา
“คนเหลา นี้
มาหาผม
เพื่อใหผมชวยสอบถามพระเจา
๑๖ เมื่อพวก เขาทะเลาะกัน พวก เขาจะมา
หาผม ใหผมชวยตัดสิน เพราะผมเป็ นคน
สอนใหทุก คนรูเกี่ยว กับกฎและระเบียบของ
พระเจา”
๑๗ พอตาโมเสสจึงพูดวา
“ที่ทานกําลังทํา
อยู นี้ มันไม ดี ๑๘ เพราะทัง้ ทานและคนพวก
นัน
้ จะหมดแรงไปกอนแน เพราะงานมันยาก

*๑๗:๑๖

ชูธงชัยของพระยาหเวหไว หรืออาจจะแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “พวกมันชูกําปั ้ นตอ
ตานบัลลังกของพระยาหเวห” หรือ “ขาพเจา (โมเสส) ไดยกมืออธิษฐานตอหน าบัลลังกของ
พระยาหเวห”
†๑๘:๓
‡๑๘:๔

เกอรโชม ชื่อนี้เหมือนคําในภาษาฮีบรู หมายถึง “คนแปลกหน าที่นัน
่ ”
เอลีเยเซอร หมายถึง “พระเจาชวยเหลือเรา”

¶๑๘:๕

ภูเขาของพระเจา คือ “ภูเขาโฮเรบ” หรือเรียกอีกชื่อวา “ภูเขาซีนาย”
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เกิน ไปสําหรับทาน ทานทําคน เดียวไม ได
หรอก ๑๙ ฟั ง นะ เราจะใหคํา แนะนํ ากับ ทาน
เพื่อพระเจาจะอยูกับ ทาน ทานคือตัวแทน
ของประชาชนตอ หน าพระเจา ที่จะเอาเรื่อง
โต เถียงของพวก เขาไปบอกกับพระเจา
๒๐ ทานสามารถสอนกฎและระเบียบตางๆให
กับพวก เขาได และบอกใหพวก เขารูถึงทาง
ที่พวก เขาควรจะเดินและสิ่ง ที่พวก เขาควร
จะทํา ๒๑ ใหทานเลือกคนจากทามกลางพวก
เขาทัง้ หมดมา เลือกคนที่มีความสามารถ ที่
นับถือพระเจา ซื่อสัตย และเกลียดการ รับ
สินบน ใหทานแตง ตัง้ คนพวก นี้ เป็ นเจา
หน าที่ดูแลคนเหลา นัน
้ มีทัง้ เจา หน าที่ที่ดูแล
คนเป็ น พัน คนเป็ น รอย คนเป็ นหา สิบ และ
คนเป็ น สิบ ๒๒ เจา หน าที่พวก นี้ จะตัดสินคดี
ใหกับคนพวก นัน
้ ตลอดเวลา
เรื่องใหญๆ
พวก เขาถึงคอยเอามาใหทานตัดสิน เรื่อง
เล็กๆพวก เขาก็ตัดสินเอง มันจะ ไดงาย ขึ้น
สําหรับตัวทาน และพวกเขาก็จะชวยแบงเบา
ภาระใหกับ ทาน ๒๓ ถาทานทําอยางนี้ ตามที่
พระเจาสัง่ ใหทาน ทํา ทานจะ ไดมีเรี่ยวแรงที่
จะทํางานตอ ไปได และคนพวก นี้ก็จะแยก
ยายกลับบานอยางสงบสุข”
๒๔ โมเสสฟั งสิ่ง ที่พอตาพูด และทํา ตามที่
เขาบอกทุก อยาง ๒๕ โมเสสไดเลือกคนที่มี
ความสามารถจากชาวอิสราเอล และแตง ตัง้
ใหพวก เขาเป็ นหัวหน าดูแลประชาชน มีทัง้
เจา หน าที่ที่ดูแลคนพัน คนบาง รอย คนบาง
หา สิบคนบาง และสิบ คนบาง ๒๖ พวก เขา
ตัดสินคดีให กับประชาชนตลอดเวลา คดี
ยากๆพวก เขาจะเอา มาใหโมเสสตัดสิน สวน
คดีเล็กๆทัง้ หลายพวกเขาตัดสินเอง
๒๗ แลวโมเสสก็สงพอตาของ เขาไป แลว
เขาก็ไดกลับไปยังประเทศของตน
ขอตกลงของพระเจากับชาวอิสราเอล
๑ ชาวอิสราเอลไดเดิน

๑๙ เปลาเปลี่ยวแหง แลงซี นายในเดือน
ทางมาถึงที่

ที่ สาม หลัง จากที่พวก เขาออกจากอียิปต
๒ พวก เขาเดิน ทางจากตําบลเรฟี ดิม มาถึงที่
เปลาเปลี่ยวแหง แลงซี นาย และตัง้ คายอยูที่
นัน
่ ขณะ ที่พวก เขาตัง้ คายอยูที่ นัน
่ ตรงขาม
กับภูเขา ๓ โมเสสไดข้ น
ึ ไปบนภูเขา และพระ
ยาหเวหเรียกเขาจากยอด เขาวา “เจาตอง
บอกกับชาวอิสราเอลลูกหลานของยาโคบวา
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๔ ‘ตัวเจา เองไดเห็น แลววา เราไดทํายัง ไง
กับอียิปต เราไดยกพวก เจาขึ้นบนปี กของ
พวกนกอินทรี และพามาหาเรา ๕ ตอไปนี้ ถา
พวก เจาเชื่อ ฟั งเราอยางแทจริง และรักษา
คํามัน
่ สัญญาของ เรา พวก เจาจะเป็ นของ รัก
ของ หวงที่มี คาของ เราทามกลางชนชาติทัง้
หลาย เพราะทุก สิ่งทุก อยางบนโลก นี้เป็ น
ของเรา ๖ พวกเจาจะเป็ นอาณาจักรของพวก
์ ิทธิใ์ หกับเรา
นักบวช และเป็ นชนชาติที่ศักดิส
เจาจะตองเอาคํา พูดเหลา นี้ไปบอกกับลูก
หลานของอิสราเอล’”
๗ โมเสสจึงเรียก ตัวผู อาวุโสชาวอิสราเอล
มาชุมนุมกัน และบอกพวก เขาเกี่ยว กับคํา
พูดทัง้ หมดที่พระ ยาหเวหไดสัง่ เขา มา ๘ คน
พวกนัน
้ ตางตอบเป็ นเสียงเดียวกันวา “พวก
เราจะทําตามที่พระยาหเวหบอกทุกอยาง”
แลวโมเสสก็เอาคํา
พูดทัง้ หมดของชาว
๙ พระ
อิสราเอลไปบอกกับพระ ยาหเวห
ยาหเวหพูดกับโมเสสวา “เราจะมาหาเจาใน
กอน เมฆที่หนา ทึบ เพื่อประชาชนจะไดยิน
เมื่อเราพูดกับ เจา และพวก เขาจะ ไดเชื่อ
ตลอดไป”
โมเสสไดบอกกับพระ ยาหเวหถึงสิ่งที่ชาว
อิสราเอลพูดทัง้ หมด
๑๐ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา
“ไปหา
ประชาชนพวก นัน
้ วัน นี้และพรุง นี้ใหเจาไป
เตรียมตัวพวก เขาเพื่อเขา เฝ า และเรียก
ใหพวก เขาซักเสื้อผาใหสะอาด ๑๑ ในวันที่
สาม พวก เขาตองพรอมแลว เพราะในวันที่
สามนัน
้
พระ ยาหเวหจะลงมาใหประชาชน
ทัง้ หมดเห็นบนภูเขาซี นาย ๑๒ เจาจะตอง
กัน
้ เขตไวใหรอบภูเขา นัน
้
และบอกกับ
ประชาชนวา ‘ระวังให ดี อยาไดข้ น
ึ ไปบน
ภูเขานัน
้ หรือไปแตะตองถูกมุม ใดของภูเขา
ถาใครแตะ ตองถูกภูเขา นัน
้ เขาจะตอง ตาย
๑๓ อยาใหใครไปแตะ
ตองคนที่ไปแตะถูก
ภูเขานัน
้ เขาตองถูกหิน ขวางหรือถูกยิงดวย
ธนู ไม วาจะเป็ นคนหรือสัตว ก็ตองตายทัง้
นัน
้ แลวเมื่อมีเสียงแตรเขาสัตวดังขึ้น พวก
เขาจึงขึ้นมาบนภูเขานี้ได’”
๑๔ โมเสสจึงลงมาจากภูเขา
มาหา
ประชาชนพวก นัน
้ โมเสสไดเตรียมตัวพวก
เขาใหเขา เฝ าพระองค และพวก เขาก็ซัก
เสื้อผาของพวกเขาดวย
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๑๕ แลวโมเสสก็บอกกับประชาชนวา
“ใน
สามวัน นี้ ใหเตรียมพรอมทุก อยาง และหาม
แตะตองตัวผูหญิงเด็ดขาด”
๑๖ ในตอน เชาของวันที่ สาม ไดเกิดฟ ารอง
ฟ าแลบ และมีเมฆหนา ทึบอยูบนภูเขา และ
มีเสียงแตรดัง สนัน
่
ประชาชนทัง้ หมดที่อยู
๑๗ โมเสสจึงนํ า
ในคาย ตางกลัวจนตัว สัน
่
ประชาชนออกจากคาย มาพบพระเจา พวก
เขายืนอยูที่ตีนเขา ๑๘ ภูเขาซีนายทัง้ ลูก ก็ถูก
ปกคลุมไปดวยควันไฟ เพราะพระยาหเวหได
ลงมาที่ภูเขา นัน
้ ในรูป แบบของไฟ ควันของ
มันพุง ขึ้นเหมือนออกจากเตา เผา แลวภูเขา
ทัง้ ลูกก็สัน
่ สะเทือนอยาง แรง ๑๙ เสียงแตรก็
ยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆ โมเสสพูดกับพระเจา และ
พระองคตอบเขาดวยเสียงฟ ารอง
๒๐ พระ ยาหเวหลงมาอยูบนยอด เขาซี
นาย พระองคเรียกโมเสสขึ้น ไปบนยอด เขา
โมเสสจึงขึ้นไป
๒๑ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา
“ลงไป
เตือนประชาชน เพื่อพวก เขาจะ ไดไมฝา
ขึ้นมาดูพระ ยาหเวห แลวทําใหหลาย คน
ตองตาย ๒๒ ใหบอกพวกนักบวชที่จะเขามา
ใกลกับพระ ยาหเวหดวยวา พวก เขาจะตอง
เตรียมตัวเขาเฝ าพระยาหเวห พระองคจะได
ไมลงโทษพวกเขา”
๒๓ โมเสสบอกพระ ยาหเวหวา
“คนพวก
นัน
้ ขึ้น มาบนภูเขาซี นายไม ไดหรอก เพราะ
พระองคเองไดเตือนพวก เราแลววา
‘ให
กัน
้ เขตไวรอบๆภูเขา นี้ และทําใหภูเขา นี้
์ ิทธิ’์ ”
ศักดิส
๒๔ พระยาหเวหบอกโมเสสวา “ลงไปพาอา
โรนขึ้น มากับเจา ดวย แตอยาใหพวกนักบวช
หรือคน อื่นๆฝ าขึ้นมาหาพระ ยาหเวห ไม
อยางนัน
้ พระยาหเวหจะทําโทษพวกเขา”
๒๕ โมเสสจึงลงไปหาประชาชน และพูดกับ
พวกเขา

บัญญัติสิบประการ
(ฉธบ. ๕:๑-๒๑)

๒๐

๑ พระเจาพูดวา

๒ “เราคือยาหเวห
พระเจาของ
เจา เราไดนําเจาออกมาจากแผน ดิน
อียิปต ออกมาจากการเป็ นทาสนัน
้

*๒๐:๖
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๓ เจาตองไมมีพระอื่นๆนอกจากเรา
๔ เจาตองไมสรางรูป
เคารพหรือรูป
เหมือนอะไรที่มีอยูในทองฟ าเบื้อง บน
หรือในโลกเบื้อง ลาง หรือในนํ้ าใตพ้ น
ื
ดิน ๕ เจาตองไมกราบไหวหรือบูชาสิ่ง
เหลา นัน
้ เพราะเราคือยาหเวห พระเจา
ของ เจา เราเป็ นพระเจาที่หึง หวง บาป
ของพอเจาที่ทํา ไว เราจะลงโทษพวก
เขาไปสาม สี่ชัว
่ คน คือคนเหลา นัน
้ ที่
เกลียดเรา ๖ สวนคนที่รัก เราและรักษา
คํา สัง่ ตางๆของ เรา เราจะรักลูก หลาน
ของเขาไปเป็ นพันๆรุน *
๗ เจาตองไมอางชื่อพระ
ยาหเวห
พระเจาของ เจาเลนๆ
เพราะพระ
ยาหเวหจะไมถือวาคนนัน
้ ไรความผิด ที่
อางชื่อของพระองคมาสาบานกันเลนๆ
๘ อยาลืมที่จะถือวัน หยุดทางศาสนา
๙ ในชวงหกวันแรก
์ ิทธิ ์
เป็ นวันศักดิส
ของแตละอาทิตย เจาก็ทํางานไดตาม
ปกติ
๑๐ แตในวันที่ เจ็ด เป็ นวัน หยุดพัก
ผอน ที่อุทิศใหกับพระ ยาหเวหพระเจา
ของ เจา เจาตองไมทํางานอะไร เลยใน
วัน นี้ ทัง้ เจา ลูกชาย ลูกสาว ทาสชาย
ทาสหญิง สัตวทุก ตัว หรือแมแตคนตาง
ชาติที่อาศัยรวมกับ เจา ๑๑ เพราะพระ
ยาหเวหไดสรางทองฟ า พื้น ดิน และ
มหาสมุทร รวม ทัง้ ทุก สิ่งทุก อยางที่อยู
ในพวกมัน เป็ นเวลาหกวัน แตพระองค
หยุดพัก ผอนในวันที่ เจ็ด นัน
่ เป็ นเหตุที่
พระยาหเวห ถึงไดอวยพรวันที่ เจ็ดและ
์ ิทธิ ์
ตัง้ ใหมันเป็ นวันศักดิส
๑๒ ใหเคารพพอ แมของ เจา เพื่อพวก
เจาจะไดมีชีวิตยืนยาวบนแผน ดินที่พระ
ยาหเวหพระเจาของเจากําลังใหกับเจา
๑๓ หามฆาคน
๑๔ หามมีชูกับผัวเมียคนอื่น
๑๕ หามขโมย
๑๖ หามเป็ นพยาน เท็จปรักปรําเพื่อน
บานของเจา
๑๗ หามโลภอยาก ไดบานของคน อื่น
หามโลภอยากไดของของเพื่อนบาน ไม
วาจะเป็ นเมียของเขา ทาสชายหญิง วัว

สวนคน … พันๆรุน หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “แตเราจะแสดงความเมตตาแก
ประชาชนเป็ นพันๆคนที่รักเราและเชื่อฟั งคําสัง่ ตางๆของเรา”

อพยพ ๒๐:๑๘
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ลา หรืออะไรก็แลว แตที่เป็ นของเพื่อน
บาน”
ประชาชนเกรงกลัวพระเจา
(ฉธบ. ๕:๒๒-๓๓)
๑๘ ประชาชนทัง
้ หมดตางเห็นฟ ารอง

ฟ าผา
และไดยินเสียงแตรเขาสัตว รวมทัง้ เห็นควัน
บนภูเขา พวก เขาจึงกลัวจนตัว สัน
่ และยืน
อยูหางๆ ๑๙ พวก เขาพูดกับโมเสสวา “ทาน
พูดกับพวก เราเถอะ เพื่อพวก เราจะ ไดฟัง
อยาใหพระเจาพูดกับพวกเราเลย เพราะพวก
เรากลัววาเราอาจจะตองตาย”
๒๐ โมเสสบอกคนเหลา นั น
้ วา “อยากลัว
ไป เลย พระเจาลงมาเพื่อทดสอบพวก ทาน
เพื่อพวก ทานจะ ไดยําเกรงพระองคและไม
ทําบาป”
๒๑ ประชาชนตางยืนอยูหางๆ
แตโมเสส
เดินเขาไปหากอน เมฆหนา ทึบนัน
้
ที่มี
พระเจาอยู ๒๒ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา
“ใหบอกกับลูก หลานอิสราเอลอยาง นี้วา
‘พวก เจาไดเห็นแลววา เราไดพูดกับ เจาจาก
ฟ า สวรรค ๒๓ พวก เจาตองไมสรางพระอื่นๆ
จากเงินและทองใหกับตัว เอง เพื่อเอามาบูชา
พรอมๆกับบูชาเรา
๒๔ แตใหเจาสรางแทน
บูชาที่ทําจากดิน
ให เรา และใหพวก เจาเอาแกะและวัวของ
เจา มาถวายเป็ นเครื่องเผาบูชา และเครื่อง
สังสรรคบูชา ใหเจาทําอยางนี้ในทุกที่ที่เราจะ
ใหเอยชื่อของเราในการนมัสการ เราจะมาหา
เจาและอวยพรเจา ๒๕ แตถาเจาจะสรางแทน
บูชาที่ทําจากหินให เรา เจาตองไม เอาหินที่
ตัด แตงแลวมาใช เพราะถาพวก เจาใชสิ่วตัด
แตงมัน เจาก็ทําใหมันเสื่อมไป ๒๖ เจาจะตอง
ไม ทําบันไดไวเดินขึ้น ไปบนแทน บูชา เพื่อ
เจาจะไดไมโป ตอนอยูบนนัน
้ ’”
กฎและคํา สั่งอื่น
๑ ตอ

๒๑ บอกใหพวกเขารู

ไป นี้คือกฎตางๆที่เจาจะตอง

อพยพ ๒๑:๑๕

๒ เมื่อเจาซื้อทาสชาวฮีบรู *มาคน หนึ่ ง เขา
จะเป็ นทาสรับ ใชเจาเป็ นเวลาหกปี แตในปี ที่
เจ็ด เขาจะได รับอิสระโดยไม ตองจายเงิน
๓ ถาเขามาคน เดียว เขาก็จะไปคน เดียว ถา
เขาแตงงาน เมียของ เขาก็จะไปกับเขาดวย
๔ ถานาย เขาเป็ นคนหาเมียใหกับ เขา และ
นางไดเกิดลูกชายหรือลูกสาวใหกับ เขา เมีย
กับลูกๆของเขาจะเป็ นของเจา นาย สวนชาย
คนนัน
้ จะออกไปไดแคคนเดียว
๕ ถาทาสคนนั น
้ พูดวา “ผมรักเจา นาย ผม
รักเมียและลูกๆของผม ผมจะไมออกไปเป็ น
อิสระ” ๖ เจา นายของเขาจะตองนํ าตัว เขาไป
อยูตอ หน าพระเจา โดยพาเขาไปที่ประตูหรือ
เสา ประตู และเจา นายของ เขาจะเอาเหล็ก
หมาด †เจาะที่หูของทาสคน นัน
้ เขาจะเป็ น
ทาสรับใชนายของเขาไปตลอดชีวิต
๗ ถาชายคน
หนึ่งขายลูกสาวไปเป็ นทาส
นางจะไม ไดออกไปเป็ นอิสระเหมือนกับพวก
ทาสชาย ๘ ถาเจานายเอานางมาเป็ นเมียน อย
แลวเกิดไมชอบใจนางขึ้น มา เขาตองยอมให
พอ นางมาซื้อนางคืนกลับ ไป แตเขาจะ ตอง
ไม ขายนางใหกับคนตางชาติ ถาทําอยาง นัน
้
ถือวาเป็ นการไมซ่ อ
ื สัตยกับ นาง ๙ ถาเขายก
นางใหกับลูกชายของ เขา เขาจะ ตองทํากับ
นางเหมือนกับนางเป็ นลูกสาว
๑๐ ถาชายคนนั น
้ เอาเมียอีกคนหนึ่ง เขาจะ
ตองไมลดอาหาร และเสื้อผาของเมียเกา เขา
ตองมีเพศ สัมพันธกับนางเหมือน เดิม ๑๑ แต
ถาเขาไม ใหสามอยางนี้กับ นาง นางก็ออกไป
เป็ นอิสระได โดยไมตองจายเงิน
๑๒ ถาคนหนึ่ งทํารายอีกคนถึงตาย คนๆนั น
้
จะตองถูกประหาร ๑๓ แตถาเขาไม ไดตัง้ ใจ
ฆาคนนัน
้ แตเป็ นเพราะพระเจาทําใหเกิดขึ้น
เราจะจัดสถาน ที่หนึ่งให เป็ นที่ใหเขาหนีไป
อยู ๑๔ แตถาคน หนึ่งโกรธเป็ น ฟื นเป็ น ไฟตอ
เพื่อนบาน แลวยังวางแผนและฆาเพื่อนบาน
ตาย เจาตองเอาตัว เขาออก ไปจากแทน บูชา
เรา ‡และประหารเขาเสีย
๑๕ คนที่ทํารายพอแมจะตองถูกประหาร

*๒๑:๒

ฮีบรู หรือ ชาวอิสราเอล

†๒๑:๖

เหล็กหมาด เครื่องมือชนิดหนึ่งทําจากเหล็กใชเจาะสิ่งของใหเป็ นรูดวยการปั ่ น

‡๒๑:๑๔

แทน บูชาเรา โตะหรือพื้นที่ยกสูงขึ้นสําหรับตัง้ ของบูชา ถือเป็ นสถานที่พิเศษที่คน

์ ามารถวิ่งไปหลบเพื่อความปลอดภัยได
บริสุทธิส

อพยพ ๒๑:๑๖

๑๖ คนที่ลักพาตัวคนอื่น จะตองถูกประหาร
ไมวาเขาจะขายคนที่เขาลักพาตัวไป หรือคน
นัน
้ ยังคงอยูในมือเขาก็ตาม
๑๗ คนที่สาปแชงพอแมจะตองถูกประหาร
๑๘ เมื่อคน หนึ่ งตีอีกคน หนึ่ งดวยหินหรือ
กําปั ้ น ตอนที่ตอสูกัน และคน นัน
้ ไม ตายแต
ตองนอนอยู เฉยๆ ๑๙ ถาคน นัน
้ สามารถลุก
ขึ้น มาเดินรอบๆดวยไม เทาได แลว คนที่
ทํารายเขาก็จะพน ผิด แตเขาจะตองจายคา
เสีย เวลาใหกับคน เจ็บในระหวางที่รักษาตัว
อยู
๒๐ เมื่อเจา นายเอาไม เทาตีทาส หญิงหรือ
ทาส ชายของ เขาตายคา มือ เจา นายคน นัน
้
จะตองถูกลงโทษ ๒๑ แตถาทาสคนนัน
้ ไมตาย
และดี ขึ้นในวันสอง วัน เจา นายคน นัน
้ ก็ไม
ตองถูกลงโทษ เพราะถือวาเป็ นเงินของเขา
๒๒ เมื่อมีคนตอสูกัน และไปทํารายถูกหญิง
ที่กําลังทองอยู และทําใหหญิง นัน
้ แทง ลูก
แตนางไมเป็ นอันตรายอยางอื่น ชายคน นัน
้
จะ ตองถูกปรับ เป็ นเงินตามจํานวนที่สามี
ของนางเรียกรอง และตามคําสัง่ ของผต
ู ัดสิน
๒๓ แตถาหญิงคน นั น
้ บาด เจ็บอยาง อื่นดวย
ตองใชชีวิตแลกดวยชีวิต ๒๔ ตาตอตา ฟั นตอ
ฟั น มือตอ มือ ขาตอ ขา ๒๕ รอย ไหมตอรอย
ไหม แผลตอแผล รอยชํ้าตอรอยชํ้า
๒๖ เมื่อเจา นายทํารายถูกดวงตาของทาส
ชายหรือ หญิงจนตาบอด เขาตองปลอยทาส
คน นัน
้ ไปเป็ นอิสระ เพราะสิ่งที่เขาทํากับตา
ของทาสนัน
้ ๒๗ ถาเขาตีทาสชายหรือ หญิงจน
ฟั น หัก เขาตองปลอยทาสคน นัน
้ เป็ นอิสระ
เพราะสิ่งที่เขาทํากับฟั นของทาสนัน
้
๒๘ ถาวัวขวิดชายหรือ หญิงจนตาย จะตอง
เอาหินขวางวัวตัว นัน
้ จนตาย และหามเอา
เนื้อของ มันมากินดวย แตเจาของวัวจะพน
ผิด ๒๙ แตถาวัวตัว นัน
้ เคยขวิดคนมา แลว
และมีคนเตือนเจาของวัวตัว นัน
้ แลว
แต
เขาไม ไดขังมัน ไว แลวมันไปขวิดคน ตาย
เขา ตองเอาหิน ขวางวัวตัว นัน
้ จนตาย และ
เจาของวัวจะตองถูกประหารดวย ๓๐ แตถามี
การ ตัง้ คา ไถตัว เจาของวัว ตองจายเงินคา
ไถสําหรับชีวิตของเขา ตามจํานวนเงินคา ไถ
ที่ตัง้ ไว
๓๑ ถาวัว
นัน
้ ขวิดลูกชายหรือลูกสาวใคร
ตาย ก็ใชกฎเดียวกัน นี้จัดการกับเจาของวัว
*๒๑:๓๒
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๓๒ ถาวัวขวิดทาส

ชายหรือทาส หญิงของคน
อื่นตาย เจาของวัวตองจายเงินสามสิบเชเขล
*ใหเจาของทาส และวัวตัว นั น
้ จะ ตองถูกหิน
ขวางจนตาย
๓๓ ใครที่เปิ ดฝาบอนํ้ าทิง
้ ไว หรือขุดบอนํ้ า
แลวไมหาอะไรปิ ด มัน แลวมีวัวหรือลาตก
ลงไปตาย ๓๔ เขาจะ ตองจาย เงินชดใชให
เจาของสัตว แตสัตวที่ตายนัน
้ จะตกเป็ นของ
เจาของบอนํ้ า
๓๕ ถาวัวใครไปขวิดวัวของเพื่อนบานจน
ตาย พวก เขาจะตองขายวัวที่ยังมีชีวิต อยู
และเอาเงินมาแบงกันคนละครึ่ง และพวก
เขาก็เอาเนื้อ วัวตัวที่ตาย นัน
้ มาแบงกัน ดวย
๓๖ แตถารูกันไปทัว
่ วา วัวตัวนัน
้ ชอบขวิด แต
เจาของไมยอมขังมัน ไว เจาของวัวตัว นัน
้ จะ
ตองชดใชวัวตัว ใหมให แตวัวตัวที่ตายก็จะ
ตกเป็ นของ เขา เมื่อมีคนขโมยวัวหรือแกะ
ไปฆา หรือไปขาย เขาจะตองชดใช ถาขโมย
วัวหนึ่ง ตัวตองชดใชดวยวัวหา ตัว ถาขโมย
แกะหนึ่งตัวตองชดใชดวยแกะสี่ตัว
กฎเกี่ยวกับการชดใช
๑–๔ ถาขโมยถูก จับและถูก ตีจนตาย

๒๒ ในขณะ

ที่กําลังบุกเขาไปในบาน
ตอนกลาง คืน คนฆาก็ไมมีความผิด แตถา
ฆาในตอนกลาง วัน คนที่ฆาก็จะมีความผิด
เป็ นฆาตกร ถาจับขโมยได ขโมยนัน
้ จะตอง
ชดใชเต็มจํานวน ถาเขาไมมีจะชดใช เขาจะ
ตองถูกขายไปเป็ นทาส เพราะการขโมยนัน
้
ถาสิ่งที่เขาขโมยมา ไม วาจะเป็ นวัวตัวผู ลา
หรือแกะ ยังมีชีวิต อยู เขาตองชดใชเป็ นสอง
เทา
๕ ถาใครปลอยใหสัตวของ
เขาเขาไป
ทําลายทอง ทุงหรือไร องุนของคน อื่น หรือ
ปลอยใหฝูง สัตวของ เขาเขาไปกินหญาใน
ทอง ทุงของคน อื่น เขาตองเอาของที่ ดีที่สุด
ในทุง นา และไร องุนของเขา เองมาชดใชให
กับคนที่ไดรับความเสียหายนัน
้
๖ ถาใครจุดไฟเผาพงหนาม แลวลามไปเผา
กอง ขาวหรือรวง ขาว หรือทุง นาของคน อื่น
เขาจะตองชดใชสิ่งที่ถูกเผาไปนัน
้
๗ ถาใครฝากเงินหรือสิ่งของไวกับเพื่อน
บาน และมันถูกขโมยไปจากบานของเพื่อน
คนนัน
้ ถาจับขโมยได ขโมยนัน
้ จะตองชดใช

เงินสามสิบเชเขล เป็ นราคาสําหรับทาสคนใหม หนึ่งเชเขล เทากับ ๑๖.๔ กรัม
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ใหเต็มจํานวน ๘ แตถาจับขโมยไม ได ตอง
เอาเจาของบานไปอยูตอ หน าพระเจา เพื่อ
พิสูจนวาเป็ นเจาของบานหรือ เปลาที่ขโมย
ทรัพยสินของเพื่อนบานไป
๙ ถาเกิดการโต
เถียงกันขึ้นเมื่อเจอของ
ที่หาย ไม วาจะเป็ นเรื่องวัวตัวผู ลา แกะ
เสื้อผา หรืออะไรก็ตามที่หาย ไป ถาตาง คน
ตางบอกวา “นี่ของฉัน” ทัง้ สองคนจะตองไป
พบพระเจา คนที่พระเจาตัดสินวาเป็ นคน ผิด
จะตองชดใชใหกับเพื่อนบานของเขาสองเทา
๑๐ ถามีใครฝาก ลา หรือวัวตัวผู หรือแกะ
หรือสัตวชนิดไหนก็ตาม
ไวกับเพื่อนบาน
แลวมันเกิดตายไป หรือบาดเจ็บหรือมีใครไล
ตอนไป โดยไมมีใครเห็น ๑๑ ทัง้ สอง คนจะ
ตองไปสาบานตอพระ ยาหเวห เพื่อพิสูจนวา
เขาเอาทรัพยสินของเพื่อนบานไปหรือ เปลา
เจาของสัตวนัน
้ จะตองยอมรับการสาบาน นี้
และเพื่อนบานคน นัน
้ ก็ไม ตองชดใชอะไร
เลย ๑๒ แตถาเพื่อนบานคนนัน
้ ขโมยสัตว นัน
้
ไป จริง เขาจะตองชดใชใหกับเจาของสัตว
๑๓ ถาสัตว ปามาฉีกเนื้ อสัตว นัน
้ เพื่อนบานคน
นัน
้ จะตองเอาซากสัตวมาให ดู เขาก็ไม ตอง
ชดใชคาเสียหาย
๑๔ แตถามีใครขอยืมอะไรจากเพื่อนบาน
และมันเกิดได รับบาดเจ็บหรือตายขึ้น มา ใน
ขณะ ที่เจาของไม อยู เขาจะตองชดใชเต็ม
จํานวน ๑๕ แตถาเจาของอยู ดวย เขาก็ไม
ตองชดใชให แตถาคนๆ นัน
้ เชาสัตวนัน
้ มา
เขาก็ไม ตองชดใช เพราะคา เชาก็พอสําหรับ
คาชดใชแลว
๑๖ ถาชาย ใดลอลวงหญิง สาวบริสุทธิท
์ ี่ยัง
ไม ไดหมัน
้ หมาย และไดมีเพศ สัมพันธกับ
นาง ชายคน นัน
้ จะ ตองจายคาสินสอดเต็ม
จํานวน เพื่อรับนางมาเป็ น เมีย ๑๗ แตถาพอ
ของ นางหัว เด็ดตีน ขาดก็ไม ยอมยก นางให
กับชายคน นัน
้ เขาก็ยังจะ ตองจายคาชดใช
เทากับคาสินสอดของหญิงบริสุทธิ ์
กฎอื่นๆ
๑๘ หญิงคน

ไหนที่เป็ นแมมดหมอผี

ตอง

ตาย
๑๙ ใครรวม เพศกับสัตว คน นั น
้ จะตองถูก
ประหาร
๒๐ ใครเซน ไหวพวกพระ อื่นที่ไมใชพระ
ยาหเวห ตองถูกประหาร
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๒๑ เจาตองไมทารุณหรือขมเหงคนตางชาติ
เพราะวาพวก
เจาก็เคยเป็ นคนตางชาติใน
แผนดินอียิปตมากอน
๒๒ พวก เจาตองไมทํารายหญิง หมายหรือ
เด็กกําพรา ๒๓ ถาเจาทํารายพวกเขา พวกเขา
ก็จะมารอง ทุกขกับเรา และเราก็จะฟั งเสียง
รองทุกขของพวกเขา ๒๔ เราจะโกรธและเรา
จะฆาพวก เจาดวยดาบ เมียพวก เจาก็จะ
กลายเป็ นหมาย ลูกของพวก เจาก็จะกลาย
เป็ นเด็กกําพรา
๒๕ ถาเจาใหคนจนในหมูคนของ เรายืมเงิน
เจาตองไมทําตัวเป็ นเจา หนี้เขา และหามคิด
ดอกเบีย
้ เขา ดวย ๒๖ ถาเจายึดเสื้อของเพื่อน
บานไวเป็ นมัดจํา เจาตองคืนเสื้อ นัน
้ ใหกับ
เขากอนอาทิตยตกดิน ๒๗ เพราะมันเป็ นผา
ผืน เดียวที่เขาเอา ไวหมรางกาย แลวกลาง
คืนเขาจะเอาอะไรหมนอน
เมื่อเขามารอง
ทุกขกับ เรา เราก็จะฟั ง เพราะเราสงสารเขา
๒๘ เจาตองไมหมิ่นประมาทพระเจา หรือสาป
แชงผูนําประชาชนของเจา
๒๙ เจาจะตองไมเก็บผลผลิตอันอุดม
สมบูรณ หรือนํ้ า ผล ไมที่เจาผลิตไดครัง้ แรก
เอาไวเอง และเจาตองยกลูกชายคนโตของ
เจาใหกับ เรา ๓๐ เจาตองทําอยางเดียวกันกับ
วัวตัวผูและแกะของ เจา สัตวหัวปี ที่เพิ่งเกิด
มา ใหมันอยูกับ แมของ มันกอนในเจ็ดวัน
แรก ในวันที่แปดเจาถึงยกมันใหกับเรา
๓๑ พวก เจาจะตองเป็ นประชาชนที่อุทิศไว
ใหกับ เรา เนื้อที่ถูกสัตว ป าฉีก กินในทอง ทุง
พวก เจาตองไม เอามากิน แตเอาไปโยนให
หมากินซะ
๑ เจาตองไมแพรกระจายขาว ลือที่
ไมจริงออกไป อยาไปรวมมือกับคน
ชัว
่ เป็ นพยานเท็จ
๒ เจาตองไมทํา ชัว
่ เพราะอยากทําตามคน
สวน ใหญ เจาตองไมเป็ นพยาน เท็จในคดี
โต แยง เพื่อบิดเบือนความยุติธรรม เพราะ
ตองการเอาใจคนสวน ใหญ ๓ หรือเขา ขาง
คนจนในคดีของเขา เพราะเห็นวาเขาจน
๔ เมื่อเจาเผอิญไปเจอวัวตัวผูหรือลาของ
ศัตรูที่เดินหลง ทางมา
เจาตองเอาไปคืน
เจาของมัน
๕ เมื่อเจาเห็นลาของ ศัตรู
กําลังลม ลง
เพราะแบกของ หนัก เจาตองไม ทิง้ ไวอยาง
นัน
้ เจาตองเขาไปชวยมัน

๒๓
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๖ เจาตองไมปลอยใหเพื่อนบานที่ยากจน
ไมไดรับความเป็ นธรรมในคดีโตแยงของเขา
๗ เจาตองไมฟอง รองคน อื่นในเรื่องที่ไม
์ ละคนที่ทําสิ่งที่
เป็ น จริง อยาฆาคน บริสุทธิแ
ถูก ตองในสายตาเรา เพราะเราจะไมยก โทษ
ใหกับคนที่ทําผิดนัน
้ เลย
๘ เจาตองไมรับสินบน
เพราะสินบนจะ
ทําใหคนตาบอด และบิดเบือนความยุติธรรม
์ วรจะไดรับ
ที่คนบริสุทธิค
๙ เจาตองไมกดขี่คนตางดาว พวกเจาก็รู ดี
วามันรูสึกยัง ไงที่เป็ นคนตางดาว เพราะพวก
เจาก็เคยเป็ นคน ตางดาวมา กอนในแผน ดิน
อียิปต
๑๐ เจาสามารถเพาะปลูกบนแผน ดินของ
เจา และเก็บ เกี่ยวผลผลิตของ มันในหกปี
๑๑ แตในปี ที่ เจ็ด
เจาตองปลอยใหมัน พัก
หามเพาะปลูก ถามีพืช ผลอะไรงอกออก มา
ก็ทิง้ ไวใหคนจนมาเก็บ กิน สวนที่ เหลือจาก
คนจน สัตว ปาก็จะมากิน สวนไร องุนและไร
มะกอกของเจา ก็ใหทําอยางเดียวกัน
๑๒ ใหเจาทํางานเป็ นเวลาหกวัน แตในวันที่
เจ็ด ใหเจาหยุดพัก ผอน เพื่อวัวตัวผู และ
ลาของ เจาจะ ไดพัก ผอนดวย และลูกชาย
ของทาส หญิงของ เจาและชาวตางดาวจะได
สดชื่นขึ้นดวย
๑๓ ทุก สิ่งทุก อยางที่เราไดบอกกับพวก เจา
นี้ ใหเชื่อ ฟั งให ดี และอยาอางถึงชื่อของพวก
พระ อื่น ชื่อของพระเหลา นัน
้ ไม ควรจะออก
มาจากปากของเจา

สามเทศกาลที่ตองจัดทุกปี
(อพย. ๓๔:๑๘-๒๖; ฉธบ. ๑๖:๑-๑๗)
๑๔ ในหนึ่ งปี

เจาจะตองเฉลิมฉลองเทศกาล
ใหกับ เราสามครัง้ ๑๕ เทศกาลแรก จะเป็ น
เทศกาลขนมปั งที่ไม ใสเชื้อ ฟู เจาจะตองกิน
ขนมปั งที่ไม ใสเชื้อ ฟู เป็ นเวลาเจ็ด วัน ใน
วันที่เราไดสัง่ ไว ในเดือนอา บีบ *เพราะพวก
เจาไดออกมาจากอียิปตในเดือน นัน
้ และให
แตละคนนํ าเครื่องบูชามาถวายกับเราดวย

*๒๓:๑๕
†๒๓:๒๔
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๑๖ เทศกาลที่ สองจะเป็ นเทศกาลเก็บ เกี่ยว
ผลผลิตแรกจากสิ่งที่เจาไดเพาะปลูกในทอง
ทุงของเจา
และเทศกาลที่ สาม จะเป็ นเทศกาลเก็บ
เกี่ยวปลาย ปี จะเป็ นเทศกาลเก็บรวบรวม
ผลผลิตจากทองทุงของเจาตอนปลายปี
๑๗ ผูชายทุก คนของพวก เจา จะตองมาอยู
ตอ หน าพระ ยาหเวห องคเจาชีวิต ในสาม
เทศกาลนี้
๑๘ เจาตองไมถวายขนมปั งที่ใสเชื้อ ฟู ตอน
ที่เจาถวายสัตวเป็ นเครื่องบูชาใหกับ เรา และ
จะตองเผาไขมันของสัตวจากเครื่องบูชาของ
เราในวัน นัน
้ เลย อยาปลอยใหเหลือถึงวันรุง
ขึ้น
๑๙ ทุกๆ ปี
เจาตองเอาผลผลิตที่ ดีที่สุด
ที่เก็บ เกี่ยวครัง้ แรกในปี นัน
้ ไปยังสถาน ที่
นมัสการพระยาหเวห พระเจาของเจา
เจาตองไมตมลูกแพะในนํ้ านมของแมมัน

พระเจาชวยชาวอิสราเอล
ยึดแผนดินของตน
๒๐ เราจะสงทูต สวรรคใหไปนํ า หน าเจา

ให
ไปคุมครองเจาในระหวางทาง และใหนําเจา
ไปยังสถานที่ที่เราไดเตรียมไวแลว ๒๑ ใหเชื่อ
ฟั งและติดตามทูต สวรรคและอยาไปกบฏตอ
เขา เพราะเขาจะไมอภัยใหกับความ ผิดของ
พวกเจา เพราะเราใหอํานาจกับ เขาอยางเต็ม
ที่ ๒๒ แตถาเจาเชื่อ ฟั งคําของ เขาจริงๆ และ
ทํา ตามทุก อยางที่เราบอก เราจะเป็ นศัตรูกับ
ศัตรูเจา และจะตอสูกับคูตอสูของเจา ๒๓ เมื่อ
ทูต สวรรคของเรา นํ า หน าเจาไป และนํ าเจา
ไปพบกับชาวอาโมไรต ชาวฮิตไทต ชาวเปริส
ซี ชาวคานาอัน ชาวฮีไวต และชาวเยบุส เรา
จะทําลายพวกเขาเสีย
๒๔ เจาตองไมกม กราบพระตางๆของพวก
เขา หรือบูชาพวก มัน หรือทํา ตามที่พวก
เขาทํา กัน แตเจาจะตองทําลายรูป เคารพ
ของพวก เขาทิง้ เสียใหสน
ิ้ ซาก และทุบพวก
์ ิทธิ ์ †ของพวก เขาใหแตกละเอียด
เสาศักดิส
๒๕ ถาพวก เจารับ ใชพระ ยาหเวหพระเจาของ
เจา พระองคจะอวยพรอาหารและนํ้ าของเจา
และเราจะเอาเชื้อ โรคออกไปจาก เจา ๒๖ จะ

เดือนอาบีบ ใหดูอธิบายศัพท บทที่ ๑๒:๒

เสาศักดิ์สิทธิ์ หรือ “อนุสาวรีย” ในที่ นี้คือพวกกอนหินที่ประชาชนใชในการสัก กา
ระบูชาพวกพระของพวกเขา
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ไมมีผู หญิงคน ไหนในแผน ดินของ เจา ที่จะ
แทง ลูกหรือเป็ น หมัน เราจะทําใหเจามีอายุ
ยืนยาว
๒๗ เราจะสงความสยดสยองของเราไปกอน
ที่เจาจะไป ถึง *และเราจะทําใหเกิดความ
โกลาหลวุนวายกับประชาชนทัง้ หมดที่เจาจะ
ไปเผชิญ หน าดวย เราจะทําใหศัตรูของ เจา
หัน หลังหนีตอ หน าเจา ๒๘ เราจะสงฝูงแตน
†ลวงหน าเจาไปกอน เพื่อไปขับ ไลชาวฮี ไวต
ชาวคา นา อัน ชาวฮิต ไทต ออกไปจากหน า
เจา ๒๙ เราจะไมขับ ไลพวก เขาไปจน หมดใน
หนึ่ง ปี เพื่อวาแผน ดินนี้จะไดไมรางจนทําให
สัตว ปาเพิ่มทวีคูณขึ้นทํารายเจา ได ๓๐ เราจะ
คอยๆขับ ไลพวก เขาออก ไปทีละเล็กทีละ
น อย จนกวาเจาจะเพิ่มทวีข้ น
ึ จนครอบครอง
แผนดินทัง้ หมดไว
๓๑ เราจะกําหนดเขตแดนของ เจา ใหเริ่ม
จากทะเลแดง ‡ไปจนถึงทะเลของชาวฟี ลิ ส
เตีย และจากที่เปลาเปลี่ยวแหง แลงจนถึง
แมน้ํ ายูเฟรติส เราจะยกคนที่อาศัยอยูบนดิน
แดนนัน
้ ใหอยูในกํา มือเจา และเจาจะขับ ไล
พวกเขาออกไปตอหน าเจา
๓๒ เจาตองไมไปทําสัญญาเป็ นพันธมิตร
กับพวก เขา หรือกับพวกพระของพวก เขา
๓๓ พวก เขาจะตองไมอยูในดิน แดนของ เจา
เพื่อวาพวก เขาจะไดไมทําใหเจาตองทําบาป
ตอ เรา ไมอยาง นัน
้ เจาอาจ จะไปรับ ใชพวก
พระของพวกเขาซึ่งจะเป็ นกับดักสําหรับเจา
พระเจาและชาวอิสราเอลทําสัญญากัน
๑ พระยาหเวหพูดกับโมเสสวา

๒๔ กับอาโรน นาดับ และอาบีฮู รวมทัง้
“เจา

พวกผู อาวุโสอีกเจ็ด สิบคน ใหข้ น
ึ ไปหาพระ
ยาหเวห และใหกม กราบอยูหางๆ ๒ และให
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แตโมเสสเทานัน
้ เขามาใกลพระยาหเวห คน
อื่นๆที่ เหลือหามเขามาใกล อยาใหประชาชน
ขึ้นมากับโมเสส”
๓ แลวโมเสสก็มาบอกกับประชาชน
ถึง
คํา พูดทุก คําของพระ ยาหเวห และคํา สัง่
ทัง้ หมด
แลวประชาชนทัง้ หมดก็ตอบเป็ น
เสียงเดียวกันวา “เราจะทํา ตามทุก สิ่งที่พระ
ยาหเวหพูด”
๔ โมเสสจึงจดทุกคําพูดของพระยาหเวหไว
วันตอมา เขาลุกขึ้นแตเชาตรู และสรางแทน
บูชาที่ตีน เขา แทน นี้มีเสาสิบ สองตน ซึ่งเป็ น
สิ่งที่แทนสิบสองเผาของอิสราเอล
๕ โมเสสไดใชใหคน
หนุมของชนชาติ
อิสราเอล ไปเอาวัวตัวผูไปถวายเป็ นเครื่อง
เผาบูชา
และเป็ นเครื่องสังสรรคบูชาใหกับ
พระยาหเวห
๖ โมเสสเอาเลือดครึ่ง หนึ่ งใสไวในพวกชาม
และเอาอีกครึ่งหนึ่งไปพรมบนแทนบูชา ¶
๗ โมเสสไดเอาหนั งสือแหงขอตกลงออกมา
และอานมันใหกับประชาชนฟั ง พวก เขาตาง
ก็พูดวา “พวก เราจะทํา ตามและเชื่อ ฟั งสิ่งที่
พระยาหเวหไดพูดมาทัง้ หมด”
๘ โมเสสจึงเอาเลือดที่อยูในพวกชาม
มา
พรมใหกับประชาชน เขาพูดวา “นี่คือเลือด
แหงขอตกลง ที่พระยาหเวหไดทําไวกับพวก
ทาน ตามคําพูดทัง้ หมดที่เขียนไวนี้”
๙ โมเสส อาโรน นาดับ และอาบี ฮู รวมทัง
้
พวกผูใหญชาวอิสราเอลทัง้ เจ็ด สิบคนเดินขึ้น
ไป ๑๐ และเห็นพระเจาของชาวอิสราเอล พื้น
ที่ รองใตเทาของพระองคเป็ นพลอยไพลินที่
ใสเหมือนทองฟ า ๑๑ พวก เขาเห็นพระองค
§แตพระองคก็ไม
ไดทําลายพวกหัวหน า
ประชาชนชาวอิสราเอลเหลา นี้ พวก เขาได
กินและดื่มตอหน าพระองค

*๒๓:๒๗

เราจะ … จะไปถึง คงหมายความวาขาวคราวเกี่ยวกับพลังอํานาจของพระยาหเวห
จะไปถึงกอนพวกเขา และศัตรูของพวกเขาจะตกใจกลัว
†๒๓:๒๘

แตน แมลงชนิดหนึ่งเหมือนตัวตอหรือผึ้ง อาจจะหมายถึงตัวแตนจริงๆหรืออาจจะ
หมายถึงทูตสวรรคหรือพลังอํานาจอันยิ่งใหญของพระยาหเวห
‡๒๓:๓๑
¶๒๔:๖

ทะเลแดง หรือ “ทะเลตนกก” ดูเพิ่มเติมไดในหนังสือ ๑ พงศกษัตริย ๙:๒๖

พรมบนแทน บูชา เลือดที่ใชประทับลงบนขอ สัญญาระหวางพระเจาและประชาชน
มันจะถูกพรมลงบนแทนบูชาเพื่อแสดงวาพระเจาไดรวมลงนามในขอสัญญานัน
้
§๒๔:๑๑ พวก เขาเห็นพระองค ในพระ คัมภีรกลาวไววา ประชาชนจะไมสามารถเห็น
พระเจา แตพระเจาตองการใหหัวหน าเหลานี้รูวาพระองคอยูกับพวกเขาจริงๆ ดังนัน
้ พระองค
จึงปรากฏตอหน าพวกเขา
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เต็นทศักดิ์สิทธิ์

โมเสสขึน
้ ไปรับกฎจากพระเจา
๑๒ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา

“ขึ้นมาหา
เราบนภูเขา และคอยเราที่ นัน
่ เพื่อเราจะให
แผน หินสองแผน ที่มีกฎและพวกคําสัง่ สอน
ที่เราไดเขียนไวสําหรับสอนพวกเขา”
๑๓ โมเสสและโย ชู วาผู ชวยของโมเสสลุก
ขึ้น และโมเสสขึ้น ไปที่ภูเขาของพระเจา
๑๔ แตเขาไดพูดกับพวกผู อาวุโสพวก นั น
้ วา
“ใหคอยพวก เราอยูที่ นี่ จนกวาพวก เราจะ
กลับมาหาพวก ทาน อา โรนและเฮ อรจะอยู
กับพวกทาน ใครที่มีเรื่องฟ องรองกัน ก็ใหไป
หาสองคนนี้”
โมเสสพบกับพระเจา
๑๕ โมเสสขึ้นไปบนภูเขาและเมฆก็ปกคลุม

ภูเขาอยู ๑๖ รัศมีของพระ ยาหเวห ไดลง
มาอยูบนภูเขาซี นาย และเมฆไดปกคลุม
ภูเขานัน
้ อยูหก วัน แลวในวันที่ เจ็ด พระ
ยาหเวหไดเรียกโมเสสจากทามกลางเมฆ
๑๗ สําหรับประชาชนชาวอิสราเอลแลว
นัน
้
รัศมีของพระยาหเวห ดูเหมือนกับเปลวไฟที่
กําลังเผา ผลาญยอด เขาอยู ๑๘ โมเสสเขาไป
ในเมฆนัน
้ และขึ้น ไปยังภูเขา โมเสสอยูบน
ภูเขานัน
้ สี่สิบวันสี่สิบคืน
ของถวายใชทําสิ่งศักดิ์สิทธิ์
(อพย. ๓๕:๔-๙)

๒๕

๑ พระ

ยาหเวหพูดกับโมเสสวา

๒ “บอกกับประชาชนอิสราเอลใหนํา

ของถวายมาให เรา ใหแตละคนตัดสิน ใจเอง
วา เขาอยากใหอะไรกับ เรา แลวใหเจารับ
ของ ถวายนี้แทนเรา ๓ ของ ถวายที่เจาจะได
รับจากพวกเขา คือ ทองคํา เงิน ทองสัมฤทธิ ์
๔ ดายสีน้ํ าเงิน สี มวงและสีแดง เขม ผาลินิน
*อยาง ดี ขน แพะ ๕ หนั ง แกะตัวผู หนั งปลา
โลมา ไม กระถิน ๖ นํ้ ามันสําหรับจุดตะเกียง
เครื่องเทศที่ใชทํานํ้ ามันสําหรับเจิม และทํา
เครื่องหอม ๗ หินจําพวกนิลและพลอยที่จะ
เอาไปฝั งในเอโฟด และถุงผาทับอก
*๒๕:๔

๘ แลวใหพวก

์ ิทธิ ์
เขาสรางสถาน ที่ศักดิส
ใหกับ เรา และเราจะอยูทามกลางพวก เจา
๙ เราจะแสดงใหเห็นวาเต็นทศักดิส
์ ิทธิแ
์ ละ
เครื่องใชไมสอยของมัน มีรูป รางหน าตาเป็ น
อยางไร พวกเจาจะตองสรางตามแบบนัน
้ ทุก
อยาง
หีบศักดิ์สิทธิ์
(อพย. ๓๗:๑-๙)
๑๐ ใหพวก

เขาทําหีบดวยไม กระถิน ที่มี
ความ ยาวสองศอกครึ่ง †กวางหนึ่งศอกครึ่ง
‡สูงหนึ่ งศอกครึ่ง
๑๑ หีบ นั น
้ จะตองเคลือบ
์ ัง้ ดาน ในและดาน นอก
ดวยทองคําบริสุทธิท
เจาตองทําขอบของ หีบดวยทองโดย รอบ
๑๒ ทําหวงทองคําสี่ หวงสําหรับหีบ นั น
้ และติด
หวง นัน
้ ไวที่ขาทัง้ สี่ ขา ติดสองหวงไวดาน
หนึ่งและอีกสองหวงไวอีกดาน หนึ่ง ๑๓ ใหทํา
คานที่ทําดวยไม กระถินและเคลือบคานดวย
ทองคํา ๑๔ สอดคานเหลา นัน
้ เขาที่หวงดาน
ขางของ หีบ เพื่อใชยกหีบ นัน
้ ๑๕ คานเหลา
นัน
้ จะตองสอดอยูในหวงของ หีบและตองไม
ถอดออกจากหีบเลย
๑๖ ใหเจาใสแผน หินสอง แผนที่มีขอ ตกลง
เขียน ไว ที่เราจะใหกับ เจาลงในหีบ นัน
้
๑๗ เจาจะตองทําฝา หีบขึ้นจากทองคําบริสุทธิ ์
์ ากบาปจะถูกชําระ
ตรงฝาที่ความไมบริสุทธิจ
ฝา หีบจะมีความ ยาวสองศอกครึ่ง กวาง
หนึ่งศอกครึ่ง ๑๘ ใหสรางเค รูบสอง องคดวย
ทองคํา เจาตองขึ้น รูปเค รูบนี้ดวยคอน และ
ตัง้ แตละองคไวที่ปลายของฝาหีบทัง้ สองขาง
๑๙ ตัง
้ ไวที่ปลายทัง้ สองขางของฝาหีบที่ความ
์ ากบาปจะถูกชําระ ใหสรางเค รูบ
ไมบริสุทธิจ
ทัง้ สอง องคนัน
้ ติดเป็ นเนื้อเดียวกับฝา หีบที่
ปลายทัง้ สอง ๒๐ เครูบทัง้ สององคนัน
้ มีปีกทัง้
สองขางที่กางออก ปี กดานหนึ่งของเครูบนัน
้
ทําใหเกิดเงาขึ้นบนฝา หีบที่ความไมบริสุทธิ ์
จากบาปจะถูกชําระ และเค รูบทัง้ สองหัน

ผาลินิน ผาที่ทอมาจากใยของพืชประเภทตนปอ

†๒๕:๑๐

สองศอกครึ่ง หรือ ๑.๓๑ เมตร

‡๒๕:๑๐

หนึ่ งศอกครึ่ง หรือ ๗๘.๗๕ เซนติเมตร
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หน าเขาหากัน ทัง้ สองจะหันหน าไปทางที่ซ่ งึ
์ ากบาปจะถูกชําระ
ความไมบริสุทธิจ
๒๑ ใหเจาเอาฝา หีบที่ความไมบริสุทธิจ
์ าก
บาปจะถูกชําระ มาวางลงบนหีบ นัน
้ และใส
หลัก ฐานที่เราจะมอบใหเจาลงไปในหีบ นัน
้
๒๒ ตรงนี้ แหละ เราจะพบกับ เจาเหนื อฝา หีบ
์ ากบาปจะถูกชําระ ที่อยู
ที่ความไมบริสุทธิจ
ระหวางเครูบทัง้ สองนัน
้ ซึ่งอยูบนหีบแหงขอ
ตกลง เราจะบอกเจาทุก เรื่องที่เราอยากให
เจาไปสัง่ กับประชาชนชาวอิสราเอล
โตะวางขนมปั ง
(อพย. ๓๗:๑๐-๑๖)
๒๓ ใหเจาเอาไม

กระถินมาทําโตะที่มีความ
ยาวสองศอก *กวางหนึ่งศอก †สูงหนึ่งศอก
ครึ่ง ๒๔ ใหเคลือบโตะ นัน
้ ดวยทองคําบริสุทธิ ์
และทําลวดลายดวยทองคําบริสุทธิร์ อบๆ
๒๕ ทํากรอบกวางหนึ่ งฝ ามือรอบๆโตะ
โตะ
และทําลวดลายบนกรอบ นัน
้ ๒๖ แลวทําหวง
ทองคําสี่ หวงเอา ไวติดกับมุมขา โตะทัง้ สี่ มุม
๒๗ หวงทัง
้ สี่ หวงจะตองติดอยูกับกรอบเพื่อ
๒๘ ใหทําคานดวยไม
ยึดคานเวลาหามโตะ
กระถินและเคลือบมันดวยทองคํา คาน นี้จะ
ใชหามโตะ ๒๙ ใหเจาทําพวกจาน ชาม ไห
และโถที่ใชรินเครื่องดื่มบูชา สิ่งเหลา นี้จะ
ตองทําดวยทองคําบริสุทธิ ์ ๓๐ ใหจัดขนมปั ง
ไวบนโตะตรงหน าเราอยาใหขาด
ตะเกียงที่ มี ขาตัง้
(อพย. ๓๗:๑๗-๒๔)
๓๑ ใหเจาทําตะเกียงที่

มีขา ตัง้ ดวยทองคํา
บริสุทธิ ์ ใหข้ น
ึ รูปฐานและลํา ตัวของตะเกียง
ที่ มีขา ตัง้ ดวยคอน สวนฐาน ดอก ตัว ดอก
และกลีบดอกใหทําติดเป็ นเนื้อเดียวกัน

อพยพ ๒๖:๕

๓๒ ใหมีกานหก กานยื่นออก มาจากตะเกียง
ที่ มีขา ตัง้ นัน
้
ขาง ละสามกาน ๓๓ แตละ
กานจะตองมีดอกไมสามดอกที่เหมือนดอก
อัล มอน ต ทุกๆดอกใหมีฐาน ดอกและกลีบ
ดอก ใหทําตามนี้ทัง้ หกกาน ๓๔ สําหรับลํา ตัว
ตะเกียงที่ มีขาตัง้ นัน
้ ใหมีถวยสี่ ใบที่มีรูป ราง
เหมือน กับดอกอัล มอน ด มีฐาน ดอกและ
กลีบ ดอก ๓๕ ใตกิ่งทุกๆคู ทัง้ หกกิ่งที่ย่ น
ื ออก
มาจากลํา ตัวของตะเกียงที่ มีขา ตัง้ นัน
้
จะ
ตองมีฐาน ดอกติดเป็ นเนื้อเดียวกัน ๓๖ ฐาน
ดอกและกานเหลา นัน
้ จะตองทําใหติดเป็ น
เนื้อเดียวกัน ทุกชิน
้ สวนของตะเกียงที่ มี
ขา ตัง้ นัน
้
จะตองใชคอนขึ้น รูปจากทองคํา
บริสุทธิ ์ ๓๗ ใหทําตะเกียง ‡เจ็ด ดวงใสที่
ตะเกียงที่ มีขา ตัง้ นัน
้ แลวจุดตะเกียงเหลา
นัน
้ เพื่อตะเกียงเหลา นัน
้ จะไดสอง แสงไปยัง
พื้นที่หน าตะเกียงที่ มีขา ตัง้ ๓๘ ใหใชทองคํา
์ ํากรรไกรตัดไสตะเกียงและถาดใส
บริสุทธิท
๓๙ ขาว ของเครื่อง ใช
ไสตะเกียงที่ตัดนัน
้
์ นักหนึ่งตะ
ทัง้ หมดจะตองใชทองคําบริสุทธิห
ลันต ¶๔๐ ใหเจาทําสิ่งเหลานี้ตามแบบที่เราได
ใหเจาดูบนภูเขานี้

เต็นทศักดิ์สิทธิ์
(อพย. ๓๖:๘-๓๔)

๒๖

๑ ใหเจาสรางเต็นทศักดิส
์ ิทธิด
์ วย

มานสิบ ผืนที่ทําจากผา ลินินเนื้อ ดี
และผาที่ทอจากดายสีน้ํ าเงิน สี มวงและสี
แดงเขม ปั กลายเครูบลงไปอยางประณีตบน
ผา มานนัน
้ ดวย ๒ ใหมานแตละผืนยาวยี่สิบ
แปดศอก §กวางสี่ ศอก **ทุก ผืนตองมีขนาด
เทากัน หมด ๓ ผา มานหาผืนจะถูกเกี่ยวเขา
ดวย กันเป็ นผืน ใหญ และที่ เหลืออีกหาผืนก็
จะเกี่ยวเขาดวย กันดวย ๔ เอาผาสีน้ํ าเงินทํา
เป็ นหูติด ไวกับขอบผา มานผืน ใหญทัง้ สอง
ผืนนัน
้ ๕ ใหที่ขอบ มานแตละผืนทําหูหา สิบหู

*๒๕:๒๓

สองศอก หรือ ๑.๐๕ เมตร

†๒๕:๒๓

หนึ่ งศอก เทากับ ๑ ฟุต ๘.๖๒ นิ้ว หรือ ๕๒.๕ เซนติเมตร

‡๒๕:๓๗

ตะเกียง ตะเกียงเหลา นี้มีลักษณะเป็ นชามเล็กๆไวเติมนํ้ ามันลงไปและใสไส
ตะเกียงลงไป ใชจุดเพื่อใหความสวาง
¶๒๕:๓๙

หนึ่ งตะลันต หรือ ๓๔.๕ กิโลกรัม

§๒๖:๒

ยี่สิบแปดศอก หรือ ๑๔.๗ เมตร

**๒๖:๒

สี่ศอก หรือเทากับ ๒.๑ เมตร

อพยพ ๒๖:๖
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และใหหูของทัง้ สองมานอยูตรง กัน ๖ แลว
ใหเจาทําตะขอจากทองคําหา สิบอัน เอา ไว
เกี่ยวผา มานเหลา นัน
้ เขาดวย กันใหเป็ นผืน
เดียวกัน
๗ เจาตองทําผา มานขึ้นอีกสิบ เอ็ดผืนจาก
์ ิทธิน
์ ี้อีกชัน
ขน แพะ เพื่อไปคลุมเต็นทศักดิส
้
หนึ่ง ๘ ผา มานขน แพะแตละผืนยาวสามสิบ
ศอก *กวางสี่ศอก ทุก ผืนเทา กัน หมด ๙ เอา
หาผืน แรกมาเกี่ยวติด กันเป็ นผืน ใหญ ที่
เหลืออีกหก ผืน ก็เอามาเกี่ยวติด กันเป็ นอีก
หนึ่งผืน ใหญ แลวใหพับผาของผืนที่ หกที่
๑๐ เจาตอง
คลุมอยูดาน หน าของเต็นท นัน
้
ทําหูไวที่ขอบผา มานของผาชิน
้ บน สุดของ
ชุด แรก และทําอยางเดียวกันกับผาชิน
้ บน
สุดทัง้ สองผืน ใหญนัน
้ ผืน ละหา สิบหู ๑๑ และ
ทําตะขอจากทองสัมฤทธิ ์ ไวเกี่ยวกับหูของ
ผา มานทัง้ สองผืน นัน
้ ใหเป็ นผืนเดียวกัน
๑๒ สวนของผา มานครึ่งที่ เหลือใหแขวนหอย
ลงดาน หลังของเต็นท ๑๓ และสวนของผา
ที่ เหลืออีกขาง ละหนึ่งศอก †ใหแขวนหอย
์ ิทธิท
์ งั ้ สอง
ลงมาปิ ดดาน ขางของเต็นทศักดิส
ขาง ๑๔ เอาหนัง แกะตัวผูทําเป็ นหลังคาเต็นท
ชัน
้ ใน สวนหลังคาเต็นทชัน
้ นอก ใหทําจาก
หนังปลาโลมา
๑๕ ใหเจานํ าไม กระถินมาทําเป็ นกรอบคํ้า
เต็นท ๑๖ กรอบ นี้มีความ สูงสิบศอก ‡กวาง
หนึ่งศอกครึ่ง ¶๑๗ ที่สวนปลายของไมทัง้ สอง
ขางทําเป็ นเดือยไวสองเดือยเพื่อเชื่อมไม
ใหติด กัน กรอบ ไมทุก อันใหทําออก มาเป็ น
๑๘ ทําจํานวน
ลักษณะเดียวกัน นี้ทัง้ หมด
ทัง้ หมดยี่สิบกรอบสําหรับทางทิศ
ใตของ
เต็นท ๑๙ และใชเงิน หลอทําเป็ นฐานของ
กรอบเหลา นัน
้ โดยทําสองฐานตอหนึ่งกรอบ
ใหตัง้ อยูทางสวน ปลายที่เป็ นเดือยทัง้ สอง
ขางของกรอบ รวมทัง้ หมดสี่ สิบฐาน ๒๐ สวน
อีก ขางที่อยูตรง กับทิศเหนือของเต็นท ให
ทํากรอบอีกยี่สิบกรอบ ๒๑ ทําฐาน เงินสี่ สิบ
ฐานโดยใชสอง ฐานตอหนึ่งกรอบเหมือน กัน
*๒๖:๘

อพยพ ๒๖:๓๔

๒๒ สวนดาน

หลังของเต็นทที่อยูทิศตะวัน ตก
๒๓ และที่มุมดาน
ใหทํากรอบขึ้นหกกรอบ
หลังทัง้ สอง มุมของเต็นท ใหสรางกรอบสอง
กรอบสําหรับสองมุมนัน
้ ๒๔ ทัง้ สองกรอบนัน
้
ในสวนลางจะแยกกัน แตสวนบนจะเชื่อมตอ
กันดวยหวงหนึ่งหวง ใหสรางแบบเดียวกันนี้
กับมุมทัง้ สองมุม ๒๕ อยาง นี้จะไดกรอบรวม
แปดกรอบบนฐาน เงินสิบ หกฐาน โดยแบง
เป็ นสองฐานตอหนึ่งกรอบ
๒๖ นํ าไม กระถินมาทําเป็ นไม ขัดหา อัน
สําหรับขัดกรอบเหลา นัน
้ บนดาน หนึ่งของ
์ ิทธิ ์ ๒๗ และอีกหา อันสําหรับขัด
เต็นทศักดิส
กรอบดานที่ สองของเต็นท และอีกหา อัน
สําหรับขัดกรอบดาน หลังที่อยูทางตะวัน ตก
ของเต็นท ๒๘ ไมขัดกรอบพวก นี้จะสอดขัด
อยูระหวางกลางของกรอบ ไมเหลา นัน
้ เพื่อ
รอยกรอบไมเหลานัน
้ เขาดวยกัน
๒๙ เคลือบทองคําใหกรอบไมเหลา นั น
้ และ
ทําหวงจากทองคําติด ไวที่กรอบ ไม เพื่อเอา
ไวสอดไม ขัดนัน
้ เจาตองเอาทองหุมสําหรับ
ไม ขัดกรอบเหลา นัน
้ ดวย ๓๐ แลวเจาจะ
์ ิทธิน
์ ี้ไดตามแบบที่
สามารถติดตัง้ เต็นทศักดิส
เราใหเจาดูบนภูเขาแหงนี้
ภายในเต็นทศักดิ์สิทธิ์
(อพย. ๓๖:๓๕-๓๖)
๓๑ เจาตองทําผา

มานที่ทอจากเสนใยลินิน
อยาง ดี และผาที่ทอจากดายสีน้ํ าเงิน สี มวง
และสีแดง เขม และใหปักลายเค รูบลงไป
อยางประณีตบนผา มานนัน
้ ดวย ๓๒ แขวน
ผา มานนี้ไวดวยตะขอทองคําที่อยูบนเสาไม
กระถินทัง้ สี่ ตนที่หุม ทองไว แลว เสาเหลา นี้
ตัง้ อยูบนฐาน เงินสี่ฐาน ๓๓ แขวนผา นัน
้ ไว
§และใหนําหีบที่
กับตะขอทองคําเหลา นัน
้
ใสแผน หินสอง แผนแหงขอ ตกลง มาวาง ไว
หลังมาน นัน
้
ผา มานนี้จะกัน
้ ระหวางสถาน
์ ิทธิก
์ ับสถาน ที่ศักดิส
์ ิทธิท
์ ี่สุด ๓๔ เจา
ที่ศักดิส

สามสิบศอก หรือ ๑๕.๗๕ เมตร ภาษากรีกโบราณเขียนไววา ๒๕ ศอก

†๒๖:๑๓
‡๒๖:๑๖

หนึ่ งศอก เทากับ ๕๒.๕ เซนติเมตร
สิบศอก หรือเทากับ ๕.๒๕ เมตร

¶๒๖:๑๖

หนึ่ งศอกครึ่ง หรือ ๗๘.๗๕ เซนติเมตร

§๒๖:๓๓

ดวยกัน

ตะขอทองคําเหลา นั น
้ คือตะขอทองคําหา สิบหวงที่ใชเชื่อมผา เต็นทสอง ผืนเขา

อพยพ ๒๖:๓๕
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์ ากบาปจะ
ตองวางฝา หีบที่ความไมบริสุทธิจ
ถูกชําระ ไวบนหีบใสแผน หินสอง แผนแหง
์ ิทธิท
์ ี่สุด
ขอ ตกลง ที่วางอยูในสถาน ที่ศักดิส
นัน
้
๓๕ ใหวางโตะไวที่ดาน นอกของ มาน และ
วางตะเกียงที่ มีขา ตัง้ ไวตรง ขามกับโตะซึ่ง
์ ิทธิ ์ สวนโตะ
อยูทางทิศ ใตของเต็นทศักดิส
์ ิทธิ ์
นัน
้ อยูทางทิศเหนือของเต็นทศักดิส
ประตูของเต็นทศักดิ์สิทธิ์
(อพย. ๓๖:๓๗-๓๘)
๓๖ ใหเอาผาที่ทอดวยดายสีน้ํ าเงิน

สี มวง
และสีแดง เขม รวม ทัง้ ผา ลินินที่ปักอยาง
ประณีต
มาทําเป็ นฉาก กัน
้ ปิ ดชองประตู
๓๗ นํ าไม กระถินมาทําเป็ นเสาหา ตนสําหรับ
ฉาก กัน
้ นัน
้
และหุม ทองทับเสาเหลา นัน
้
ดวย ทําตะขอจากทองคําติด ไว และเอาทอง
์ ลอทําเป็ นฐานของเสาทัง้ หาตนนัน
สัมฤทธิห
้
แทนบูชาสําหรับเผาเครื่องบูชา
(อพย. ๓๘:๑-๗)
๑ เจาตองสรางแทน

๒๗ กระถินขนาดยาวหา ศอก

บูชาจากไม
*กวางหา
ศอกเป็ นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส สูงสามศอก †๒ ที่
มุมทัง้ สี่ ดานใหทําเชิง งอนติดกับแทน บูชา
เป็ นชิน
้ เดียวกันแลวหุมทองสัมฤทธิ ์
๓ นํ าทองสัมฤทธิม
์ าทําเครื่อง ใชทุก อยาง
สําหรับแทน คือพวกหมอใสขี้เถา ทัพพี ชาม
ประพรม สอม และกระทะ ๔ ใชทองสัมฤทธิ ์
ทําเป็ นตะแกรงหนึ่ง อันกับหวงอีกสี่ อันติด
๕ และเอา
ไวที่มุมทัง้ สี่ มุมของตะแกรงนัน
้
ไปวาง ไวในแทน ลึกจากขอบของแทน บูชา
ลงไปครึ่งหนึ่ง
๖ เจาตองทําไม คานสําหรับแทน บูชาดวย
โดยใชไมกระถิน
เทศและหุมทองสัมฤทธิ ์
๗ เมื่อตองการยกแทน บูชาขึ้น ไม คานนี้ จะ
*๒๗:๑
†๒๗:๑

หาศอก หรือ ๒.๖ เมตร
สามศอก หรือ ๑.๖ เมตร

‡๒๗:๙

หนึ่ งรอยศอก หรือ ๕๒.๕ เมตร
หาสิบศอก หรือ ๒๖.๒๕ เมตร
§๒๗:๑๔ สิบหาศอก หรือ ๗.๙ เมตร

¶๒๗:๑๒

**๒๗:๑๖

ยี่สิบศอก หรือ ๑๐.๕ เมตร

อพยพ ๒๗:๑๙

์ ัง้ สอง ขางของแทน
สอดผานหวงสัมฤทธิท
๘ ใหใชแผนกระดานปิ ดดาน ขางไว
บูชา
เพราะฉะนัน
้ ภายในแทน บูชานี้จะกลวง ให
เจาสรางแทน บูชาตามแบบที่เราใหดูบนภูเขา
ลูกนี้
ลานรอบๆเต็นทศักดิ์สิทธิ์
(อพย. ๓๘:๙-๒๐)
๙ เจาตองทําลานทางทิศ

ใตของเต็นท
์ ิทธิ ์ โดยใชผา ทอลินิน ขนาดยาวหนึ่ง
ศักดิส
รอยศอก ‡เอามากัน
้ เป็ นมาน ๑๐ ใชเสายี่สิบ
์ ี่สิบฐาน
ตน
ที่ตัง้ อยูบนฐานทองสัมฤทธิย
ตะขอและหวงที่ติดอยูบนเสาใหทําจากเงิน
๑๑ สวนทางทิศ เหนื อของเต็นท ใหทําเหมือน
ทิศ ใตคือ ขึงผา ทอลินินยาวหนึ่ง รอยศอกบน
์ ี่สิบ
เสายี่สิบตน ที่ตัง้ อยูบนฐานทองสัมฤทธิย
ฐาน ตะขอและหวงทําจากเงิน
๑๒ ทิศตะวัน ตกใหใชผา ทอลินิน ยาวหา สิบ
ศอก ¶ทําเสาสิบ ตนบนฐานสิบ ฐาน ๑๓ ดาน
หน าของเต็นท ซึ่งหันไปทางทิศตะวันออก ก็
ใชผาขนาดหา สิบศอกเหมือน กัน ๑๔ ทํามาน
อีกผืนขนาดสิบ หาศอก §เพื่อใชแขวนไวดาน
หนึ่งของประตูโดยตัง้ เสาขึ้น ใหมสาม ตนบน
ฐานสามฐาน ๑๕ อีกดานหนึ่งใหทําเหมือนกัน
คือ แขวนมานขนาดสิบ หาศอกไวบนเสาสาม
ตนที่อยูบนฐานสามฐาน
๑๖ ประตูลานใชฉากที่ทําจากผาที่ทอดวย
ดายสีน้ํ าเงิน สี มวงและสีแดง เขม และผา
ลินินเนื้อ ดี เย็บติด กันขนาดยาวยี่สิบศอก
**แขวนที่เสาสี่ เสาบนฐานสี่ ฐาน ๑๗ เสาที่ลอม
รอบลานทัง้ หมดจะมีราวที่ทําจากเงินเชื่อม
ตอ กัน และมีตะขอที่ทําจากเงิน สวนฐานทํา
จากทองสัมฤทธิ ์ ๑๘ ลานควรมีขนาดยาวหนึ่ง
รอยศอก กวางหา สิบศอก สูงหา ศอก ให
แขวนผา ลินินอยาง ดีไวกับเสาที่ตัง้ อยูบน
์ ําขาว
ฐานทองสัมฤทธิ ์ ๑๙ ใหใชทองสัมฤทธิท
์ ิทธิ ์
ของเครื่อง ใชทุก อยางของเต็นทศักดิส

อพยพ ๒๗:๒๐
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รวม ทัง้ หมุดยึดเต็นท
ลานทัง้ หมด

อพยพ ๒๘:๑๗

และหมุดยึดที่อยูใน

นํ ้ามันสําหรับตะเกียง
(ลนต. ๒๔:๑-๔)
๒๐ เจาตองสัง
่ ใหชาวอิสราเอลนํ านํ้ ามัน

์ ี่คน
มะกอกบริสุทธิท
ั ้ ไว มาใชจุดตะเกียงเพื่อ
ใหมันสวางอยางตอ เนื่อง ๒๑ อาโรนและพวก
ลูกชายของ
เขาจะรับหน าที่ดูแลตะเกียง
ตัง้ แตเวลาเย็นจนถึงเชาวัน ใหม ตะเกียง
เหลา นัน
้ จะอยูตอ หน าพระ ยาหเวหในสวน
เต็นทนัด พบ ซึ่งอยูนอกมานที่อยูตอ หน าหีบ
ที่ใสแผน หินสอง แผนแหงขอ ตกลงไว กฎ นี้
เป็ นสิ่งที่พวก เจาตองปฏิบัติตามตลอด ไปจน
ชัว
่ ลูกชัว
่ หลาน
เสือ
้ ผาของนั กบวช
(อพย. ๓๙:๑-๓๑)
๑ ใหนําตัวอา โรนพี่ ชายของ เจาและ

๒๘ พวกลูกชายของเขา คือ นาดับ อาบี
ฮู เอเลอาซาร และอิธามาร แยกออกมาจาก
ลูก หลานของอิสราเอล เพื่อมาเป็ นนักบวช
ของเรา
๒ ใหเจาทําชุดศักดิส
์ ิทธิใ์ หกับอาโรน พี่ ชาย
ของเจา เพื่อเป็ นเกียรติกับเขาและเพื่อความ
สวยงาม ๓ ใหเจาไปบอกเรื่อง นี้กับชางพวก
นัน
้ ที่มีความชํานาญ เราไดใสวิญญาณแหง
ผู เชี่ยวชาญใหกับพวก เขาไว แลว เพื่อพวก
เขาจะ ไดตัด เย็บเสื้อผาใหอา โรน เพื่อทําให
์ ิทธิแ
์ ละเพื่อเขาจะ ไดเป็ นนักบวช
เขาศักดิส
ของ เรา ๔ เสื้อผาที่พวก เขาจะตองเย็บมี ถุง
ผาทับ อก เอ โฟด ชุดกระโปรงยาว ผา คลุม
ผาโพกหัว ผารัด เอว พวกเขาจะตองเย็บชุด
์ ิทธิน
์ ี้ใหอา โรน พี่ ชายของ เจา เพื่อเขา
ศักดิส
จะ ไดเป็ นนักบวชของ เรา ๕ บอกกับชาง ให
ใชผา ทอง ผา ทอจากดายสีน้ํ าเงิน สี มวง สี
แดงเขม และผาทอลินินเนื้อดี

เอโฟดและผาคาดเอว
(อพย. ๓๙:๒-๗)
๖ ใหทําเอโฟดจากผา ทอง

ผาที่ทอจากดาย
สีน้ํ าเงิน สี มวง สีแดง เขมและผา ทอลินิน
เนื้อดี โดยใชชางเย็บที่มีฝีมือ ๗ ที่ไหลทัง้ สอง
ขางของเอ โฟดนี้ จะมีผาสอง ชิน
้ เย็บติดอยู
ทัง้ สองขาง ขางละชิน
้
๘ ผาคาด เอวสําหรับเอ โฟด จะตองตัด เย็บ
อยางประณีต และใชวัสดุเดียวกับที่ใชเย็บเอ
โฟด คือผา ทอง ผาที่ทอจากดายสีน้ํ าเงิน สี
มวง สีแดงเขม และผาทอลินินเนื้อดี
๙ ใหเอานิ ลมาสอง กอน
มาแกะชื่อพวก
ลูกชายของอิสราเอลลงไป ๑๐ ใหแกะชื่อหก
ชื่อลงในนิลกอน แรก และอีกหก ชื่อที่ เหลือ
ในนิลกอนที่ สองเรียงตามการ เกิด ๑๑ ใน
การ แกะชื่อพวกลูกชายของอิสราเอล ใหใช
วิธีเดียวกับที่ชางเจียระไนพลอยแกะตรา
ประทับ *แลวใชทองคําทําเป็ นตัว เรือน หุม
๑๒ และใหเอาไปติดไว
นิลทัง้ สอง กอนไว
บนบาทัง้ สอง ขางของเอ โฟด เพื่อใหพระ
ยาหเวหระลึกถึงลูก หลานของอิสราเอล อา
โรนจะสวมชื่อของพวก เขาอยูบนบา เมื่ออยู
ตอ หน าพระยาหเวห เพื่อพระองคจะไดระลึก
ถึงพวกเขา ๑๓ เจาตองทําตัว เรือนทองคําขึ้น
มา ๑๔ และใหทําสายสรอยทองคําบริสุทธิ ์ ขึ้น
มาสอง เสน เป็ นสรอยถักเป็ นเกลียวเหมือน
เชือก แลวเอาไปติดกับตัวเรือนทองคํานัน
้
ถุงผาทับอกสําหรับการตัดสินคดี
(อพย. ๓๙:๘-๒๑)
๑๕ เจาตองทําถุง ผาทับ อกสําหรับตัดสิน คดี

อยางประณีตเหมือน กับทําเอ โฟด คือใชผา
ทอง ผาที่ทอจากดายสีน้ํ าเงิน สี มวง สีแดง
เขม และผา ทอลินินเนื้อ ดี ๑๖ ถุง ผาทับ อกนี้
จะตองพับ ครึ่งทบ กันเป็ นถุง เป็ นสี่เหลี่ยม
จัตุรัส ขนาดยาวหนึ่ง คืบ †กวางหนึ่ง คืบ
๑๗ ใหเอาพลอยมี คามาประดับไวที่ถุง ผาทับ
อกนี้ เรียงเป็ นสี่ แถว แถวละสาม เม็ด แถว
แรกใสพลอยสี แดง
บุษราคัมและมรกต

*๒๘:๑๑

ตราประทับ หินขนาดเล็กที่มีการตัด แตงเครื่องหมายที่ตองการไว เมื่อนํ าไป
ประทับหรือกดลงบนดินเหนียวหรือขีผ
้ ้ งึ จะเกิดเป็ น เครื่องหมายแบบนัน
้ ตามที่ตองการ
†๒๘:๑๖

หนึ่ งคืบ ประมาณ ๒๓ เซนติเมตร คือระยะทางจากปลายหัวแมมือถึงปลายนิ้วกอย
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อพยพ ๒๘:๔๓

๑๘ แถวที่ สองใสทับทิม

ไพลิน และแกวผลึก
สามใสเพทาย พลอยสี ขุน และ
เขีย
้ วแกวหนุมาน ๒๐ แถวที่สี่ใสพลอยสีเขียว
*พลอยประดับพวก
นิลและหินแจสเพอร
นี้จะถูกฝั งอยูในตัว
เรือนที่ทําจากทองคํา
๒๑ จะมีพลอยทัง
้ หมดสิบ สองกอน เพื่อใสช่ อ
ื
ของพวกลูกชายของอิสราเอล พลอยประดับ
แตละกอนจะเหมือนตราประทับ จะมีช่ อ
ื ของ
เผาทัง้ สิบสองเผาแกะสลักไวกอนละเผา
๒๒ เจาตองทําสาย สรอยจากทองคําบริสุทธิ ์
ที่ถักเป็ นเกลียวเหมือนเชือก สําหรับถุง ผา
ทับ อกนี้ ๒๓ ใหทําหวงทองคําสองหวง ติด
ไวที่มุมดาน บนของถุง ผาทับ อกนี้ มุมละ
๒๔ แลวใหเอาสรอยทองสองเสนนั น
อัน
้ มา
คลองเขา กับหวงทองคําสอง หวงที่ติดอยูที่
มุมดาน บนของถุง ผาทับ อกนี้ ๒๕ แลวเอา
อีกปลายของสรอยทองนัน
้
ไปคลองกับตัว
เรือนทองคําที่ติดอยูบนไหลทัง้
สองของเอ
โฟด สรอยทัง้ สองนัน
้ จะติดอยูที่ไหลของเอ
โฟดดานหน า ๒๖ เจาตองทําหวงทองคําขึ้นมา
อีกสอง หวง แลวเอามาติด ไวกับปลายดาน
ในของถุง ผาทับ อกที่ติดกับเอ โฟดนี้ ๒๗ เจา
ตองทําหวงทองคําอีกสอง หวงและติดหวง
นัน
้ ไวกับสวน ลางของไหลทัง้ สอง ขาง ตรง
ดาน หน าของเอ โฟด ใกลกับตะเข็บเหนือผา
คาด เอวขึ้นมา ๒๘ ใหเอาเชือกสีน้ํ าเงิน มา
ผูกหวงทัง้ สอง อันของถุง ผาทับ อกกับหวง
สองอันของเอโฟดเขาดวยกัน เพื่อถุง ผาทับ
อกจะ ไดอยูใกลกับผา คาด เอว และจะ ไดไม
หลวมหลุดจากเอโฟด
๒๙ อา โรนจะสวมถุง ผาทับ อกแหงการ
ตัดสิน คดี ที่มีช่ อ
ื ของพวกลูกชายอิสราเอล
แกะ สลักอยู ตรงกับหัวใจของ เขา เมื่อเขา
์ ิทธิ ์ ถุง ผาทับ อกนี้จะ
เขามาในสถาน ที่ศักดิส
ทําใหพระยาหเวหระลึกถึงพวกลูก หลานของ
อิสราเอลตลอดไป ๓๐ เจาตองเอาอูริมและทูม
มิมมาใสไวในถุง ผาทับ อกแหงการตัดสิน คดี
ดวย มันจะอยูตรง กับหัวใจของอา โรน เมื่อ
เขามาอยูตอ หน าพระยาหเวห อาโรนจะสวม
ถุง ผาทับ อกที่มีช่ อ
ื พวกลูกชายของอิสราเอล
สลักอยู ตรงกับหัวใจของ เขา ตอหน าพระ
ยาหเวหตลอดไป
๑๙ แถวที่

*๒๘:๒๐

ผาชิ ้นอื่นสําหรับนั กบวช
(อพย. ๓๙:๒๒-๓๑)
๓๑ เจาตองใชผาสีน้ํ าเงินลวน

มาตัดเป็ น
เสื้อชุด ยาวของเอ โฟด ๓๒ ดาน บนใหทําชอง
สวม หัว เย็บขอบรอบๆชองสวม หัวนี้เพื่อ
ป องกันไม ใหมันฉีก ขาด เป็ นเหมือนชอง
สวมหัวของเสื้อทหาร ๓๓ เอาผาที่ทอจากดาย
สีน้ํ าเงิน สี มวงและสีแดง เขมมาเย็บเป็ น
ผลทับทิม ติด ไวรอบๆปลายเสื้อชุด ยาวนี้
และเอากระดิ่ง ทองมาติดสลับกับผลทับทิม
๓๔ ปลายเสื้อชุด ยาว จะมีกระดิ่ง ทองและผล
ทับทิมติดอยูรอบๆ ๓๕ อา โรนจะสวมมันเมื่อ
เขาเขามารับ ใชพระยาหเวห พระยาหเวหจะ
ไดยินเสียงกระดิ่งของอา โรน เมื่อเขาเขา มา
์ ิทธิ ์ ตอ หน าพระ ยาหเวห
ในสถาน ที่ศักดิส
และเมื่อเขาออกไป เขาจะไดไมตาย
๓๖ เจาตองทําแผน ป ายจากทองคําบริสุทธิ ์
และแกะ สลักบนแผน ป ายเหมือนแกะ สลัก
์ ิทธิส
์ ําหรับพระ
บนตราประทับคําวา “ศักดิส
ยาหเวห” ๓๗ ใชผาสีน้ํ าเงิน เย็บแผนป ายทอง
นัน
้ แลวเอาไปมัดติด ไวดานหน าของผา โพก
หัว ๓๘ มันจะไดอยูตรงหน าผากของอาโรน นี่
แสดงวา อา โรนจะแบก รับความผิด บาปทัง้
หลาย ถามีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นกับพวกของ
์ ิทธิท
์ ี่ลูก หลานของอิสราเอลนํ ามา
ขวัญศักดิส
ถวายใหกับพระ ยาหเวห แผน ป ายนัน
้ จะอยู
บนหน า ผากของอา โรนตลอด ไป เพื่อพระ
์ ิทธิข
์ อง
ยาหเวหจะไดยอมรับของ ขวัญศักดิส
ประชาชนเหลานัน
้
๓๙ ใหเจาทอผา คลุมลายหมาก รุก และทํา
ผา โพกหัวจากลินินอยางดี และใหชางปั กมา
ปั กลวดลายลงบนผา คาด เอว ๔๐ สวนลูกชาย
ของอาโรน ใหเจาทําผา คลุม ผา คาดเอว ให
กับพวกเขา และทําผาโพกหัวใหพวกเขาเพื่อ
ให เกียรติกับพวก เขาและเพื่อความสวยงาม
๔๑ ใหเจาแตง ตัวใหกับอา โรนพี่ ชายของ เจา
และพวกลูกชายของ เขา เจิมพวก เขา แตง
์ ิทธิ ์ เพื่อ
ตัง้ พวกเขา และทําใหพวกเขาศักดิส
พวกเขาจะไดมารับใชเราในฐานะนักบวช
๔๒ ใหเอาผา ลินินมาทําเป็ นชุด ชัน
้ ในใหกับ
พวก เขา เพื่อปกปิ ดรางกาย ชุด ชัน
้ ในนี้เริ่ม
จากเอวลงไปถึงตน ขา ๔๓ อา โรนกับพวก

หินแจสเพอร หินควอทซชนิดหนึ่งเนื้อขุนมีหลายสี
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ลูกชายของ เขาจะใสมันเมื่ออยูในเต็นทนัด
พบ หรือเมื่อพวก เขาเขา ใกลแทน บูชา เพื่อ
์ ิทธิ ์ พวก เขาจะไดไม
รับ ใชในสถาน ที่ศักดิส
ตองแบก รับความผิดและตองตาย นี่จะเป็ น
กฎสําหรับอาโรนและลูกหลานรุนตอๆไปของ
เขาตลอดไป
คําสั่งตางๆเรื่องการแตงตัง้ นั กบวช
(ลนต. ๘:๑-๓๖)
๑ นี่ คือสิ่งที่เจาตองทําใหกับพวก

๒๙ เขา

์ ิทธิ ์
ที่จะทําใหพวก เขาศักดิส
เพื่อพวก เขาจะสามารถเป็ นนักบวชใหกับ
เรา ใหเอาวัวตัวผูหนึ่ง ตัว และแกะตัวผูสอง
ตัวที่ไมมีตําหนิอะไร เลย ๒ ขนมปั งที่ไม ใส
เชื้อ ฟู พวกขนมปั งคลุกนํ้ ามันที่ไม ใสเชื้อ ฟู
และขนมปั งบางๆที่ไม ใสเชื้อ ฟูทาดวยนํ้ ามัน
เจาตองเอาแป ง สาลีอยาง ดีมาทําขนมพวก
นี้ ๓ ใหเอาขนมพวก นี้ใสในตะกรา และเอา
ตะกราใบ นี้ไปพรอมกับวัวตัวผูและแกะสอง
ตัว
๔ ใหเจานํ าตัวอา โรนและพวกลูกชายของ
เขาไปที่ประตูของเต็นทนัด พบ และเอานํ้ า
มาชําระตัวพวก เขา ๕ เจาตองเอาเสื้อผามา
แตง ตัวใหกับอา โรน ใหเขาใสเสื้อ คลุม ใส
เสื้อชุด ยาวของเอโฟด เอโฟด และถุง ผาทับ
อก ใหเจาเอาผา คาด เอวที่ปักลวดลายมาผูก
เอ โฟดบนตัว เขา ๖ แลวพันผา โพก หัวบนหัว
์ ิทธิไ์ วบนผาโพกหัว
เขา และสวมมงกุฎศักดิส
ของ เขา ๗ ใหเจาเอานํ้ ามันสําหรับเจิม มาเท
บนหัวเขา และเจิมเขา
๘ ใหเจานํ าพวกลูกชายของอา โรนมา และ
เอาเสื้อคลุมไปแตงตัวใหกับพวกเขา ๙ ผูกผา
คาดเอวใหกับอาโรนและพวกลูกชายของเขา
และพันผาโพกหัวใหกับพวกเขา หลังจากนัน
้
แลว พวกเขาจะไดเป็ นนักบวช ตามกฎที่จะ
ใชตลอดไป และนี่คือวิธีที่เจาจะใชแตง ตัง้ อา
โรนกับพวกลูกชายของเขา
๑๐ เจาตองนํ าวัวตัวผูตัว นั น
้
มาไวหน า
เต็นทนัด พบ อา โรนกับพวกลูกชายของ เขา
จะวางมือลงบนหัวของวัวตัว นัน
้ ๑๑ และเจา
ตองฆาวัวตัว นัน
้ ตอ หน าพระ ยาหเวหตรง
ประตูเต็นทนัด พบ ๑๒ ตอจาก นัน
้ เจาตองเอา
เลือดของมันบางสวนไปที่แทน บูชา แลวเอา
นิ้วของ เจาจุมเลือดมาทาบนเชิง งอนของ
แทน บูชา และเทเลือดสวนที่ เหลือลงที่ฐาน

อพยพ ๒๙:๒๖

ของแทน บูชา ๑๓ แลวเจาก็เอาไข มันทัง้ หมด
ที่ติดอยูกับเครื่องใน ตับ ไตทัง้ สองขาง และ
ไข มันรอบๆมัน ไปเผาบนแทน บูชา ๑๔ สวน
เนื้อกับหนังและขีข
้ อง มันใหเอาไปเผานอก
คาย มันเป็ นเครื่องบูชาชําระลาง
๑๕ เจาตองเอาแกะตัว แรกมาใหอา โรนและ
พวกลูกชายของ เขาวางมือลงบนหัวของ มัน
๑๖ แลวใหเจาฆาแกะตัว นั น
้ นํ าเลือดของ มัน
ไปพรมรอบๆแทน บูชาใหทัว
่ ๑๗ เจาตองหัน
่
แกะตัว นัน
้ เป็ นชิน
้ ๆ เจาตองลางเครื่อง ใน
และขาของมัน แลวเอาไปวางรวมไวกับสวน
อื่นๆ รวม ทัง้ หัวของ มัน ๑๘ แลวเผาแกะตัว
นัน
้ ทัง้ ตัวบนแทน บูชา มันเป็ นเครื่องเผาบูชา
ใหกับพระ ยาหเวห อันมีกลิ่น หอมเป็ นของ
ขวัญใหกับพระ ยาหเวห ๑๙ ใหเจาเอาแกะตัว
ที่ สองมา แลวใหอา โรนกับพวกลูกๆของ
๒๐ ให
เขาวางมือลงบนหัวของแกะตัว นัน
้
เจาฆาแกะตัว นัน
้ แลวเอาเลือดของ มันบาง
สวน มาป ายที่ติ่งหูขาง ขวาของอา โรนกับ
พวกลูกชายของ เขา และป ายลงที่หัว แม มือ
ขาง ขวา กับหัว แม เทาขาง ขวาของพวก เขา
แลวนํ าเลือดไปพรมรอบๆแทน
บูชาใหทัว
่
๒๑ ใหเจาเอาเลือดบาง สวนบนแทน บูชาและ
นํ้ ามันสําหรับเจิม พรมลงบนตัวอา โรนและ
บนเสื้อผาของเขา บนตัวพวกลูกชายของเขา
และบนเสื้อผาของพวก เขา วิธี นี้จะทําใหอา
โรนพรอม กับพวกลูกชายของ เขาและเสื้อผา
์ ิทธิ ์
ของพวกเขาศักดิส
๒๒ ใหเจาเอาไข มันของแกะ และไข มัน
สวนหาง ไข มันที่ติดอยูกับเครื่อง ใน ตับ
ไตสองขาง ไข มันสวนอื่นๆและขาขางขวา
มา เพราะมันคือแกะที่จะใชในการแตง ตัง้ อา
โรน ๒๓ ใหเอาขนมปั งหนึ่งกอน ขนมปั งคลุก
นํ้ ามันหนึ่งแผน ขนมปั งแผนบางๆหนึ่ง ชิน
้
จากตะกราขนมปั งที่ไมใสเชื้อฟู ที่วางอยูตรง
หน าพระ ยาหเวห ๒๔ เจาตองเอาของทัง้ หมด
นี้ มาใสไวในมือของอา โรนและพวกลูกชาย
ของเขา และใหเจายื่นพวกมันขึ้น เหมือนกับ
เครื่องยื่นบูชาใหกับพระ ยาหเวห ๒๕ แลวเจา
คอยเอาพวกมันมาจากมือของพวกเขา แลว
เอาไปเผาบนแทน บูชา พรอม กับแกะที่เป็ น
เครื่องเผาบูชานัน
้
เป็ นกลิ่น หอมใหกับพระ
ยาหเวห เป็ นของขวัญใหกับพระยาหเวห
๒๖ ใหเจาเอาสวนอกของ
แกะที่ใชในการ
แตง ตัง้ อา โรน มายื่นเป็ นเครื่องยื่นบูชาตอ
หน าพระ ยาหเวห มันจะเป็ นสวน แบงของ
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๒๗ เจาตองเอาเนื้ อสวนอกและสวนขา
เจา
ของ แกะ ที่ใชในการแตง ตัง้ อา โรน มาเป็ น
เครื่องยื่นบูชาใหกับเรา ใหเจาทําใหพวก มัน
์ ิทธิ ์ และมอบทัง้ สองสวนนัน
ศักดิส
้ ใหกับอา
โรนและพวกลูกชายของเขา ๒๘ เนื้อแกะสวน
นี้จะเป็ นสวนแบงของอาโรนและพวกลูกชาย
ของ เขาจากประชาชนชาวอิสราเอลตลอด ไป
เพราะมันเป็ นสวนที่ประชาชนชาวอิสราเอล
เอามาถวาย เป็ นเครื่องสังสรรคบูชา เป็ น
สวนที่พวกเขาถวายใหกับพระยาหเวห
๒๙ ชุดศักดิส
์ ิทธิข
์ องอา โรน ก็จะตกเป็ น
ของลูกชายคนตอๆ ไปของ เขาที่จะได รับการ
เจิมและแตง ตัง้ ใหเป็ นนักบวช ๓๐ ลูกชาย
ของอา โรน คนที่มาแทน เขา ก็จะสวมเสื้อ นี้
เป็ นเวลาเจ็ดวัน เมื่อเขาเขา มาในเต็นทนัด
์ ิทธิ ์
พบเพื่อรับใชในสถานที่ศักดิส
๓๑ เจาตองเอาเนื้ อ
แกะที่ใชในการแตง
์ ิทธิ ์ ๓๒ อา โรนกับ
ตัง้ ไปตมในสถาน ที่ศักดิส
พวกลูกชายของ เขา ตองกินเนื้อ แกะนี้ กับ
ขนมปั งที่อยูในตะกราที่ประตูของเต็นทนัด
พบ ๓๓ พวก เขาจะกินของ บูชาเหลา นัน
้ ที่
์ อง
ถวายเพื่อกําจัดบาปและความไมบริสุทธิข
พวก เขา เพื่อจะแตง ตัง้ พวก เขาและทําให
พวก เขาบริสุทธิ ์ คนนอกหามกิน เพราะเป็ น
์ ิทธิ ์ ๓๔ ถามีเนื้อแกะที่ใชในการ
อาหารที่ศักดิส
แตง ตัง้ กับขนมปั งเหลา นัน
้ เหลืออยูจนถึง
วัน รุง ขึ้น เจาตองเอาไปเผา ไฟทิง้ ให หมด
์ ิทธิ ์
อยาเอามากินอีก เพราะมันเป็ นของศักดิส
๓๕ ใหทํากับอาโรนและพวกลูกชายของเขา
ตามที่เราสัง่ พิธีแตง ตัง้ พวกเขาเป็ นนักบวช
จะมี ข้ น
ึ เจ็ดวัน ๓๖ ในเจ็ดวัน นี้ เจาตองฆาวัว
วัน ละหนึ่ง ตัว สําหรับเป็ นเครื่องบูชาชําระ
ลาง เพื่อชําระแทน บูชานี้ เจาจะตองทําให
แทน บูชาไมเสื่อม ไปโดยชําระมัน และเจา
์ ิทธิ ์
ตองเจิมมันดวยนํ้ ามันเพื่อทําใหมันศักดิส
๓๗ ในเจ็ดวัน นี้ เจาตองชําระแทน บูชา และ
์ ิทธิ ์ แลวแทน บูชานัน
ทําใหแทน บูชาศักดิส
้
์ ิทธิม
์ าก จนทุก สิ่งทุก อยางที่มาถูก
จะศักดิส
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์ ิทธิไ์ ป
แทน บูชานี้ ก็จะกลายเป็ นของศักดิส
ดวย
๓๘ ตอ ไป นี้ คือสิ่งที่เจาตองถวายบนแทน
บูชา ใหเจาฆาลูก แกะอายุหนึ่ง ปี จํานวนสอง
ตัว ๓๙ ถวายตัว หนึ่งในตอน เชาอีกตัว หนึ่ง
ในตอน เย็น ๔๐ เมื่อเจาถวายลูก แกะตัว แรก
ก็ใหถวายแป ง สาลีขนาดหนึ่งในสิบเอ ฟาห
*ผสมนํ้ ามันที่คัน
้ ไวหนึ่งในสี่ ฮิน †และเหลา
องุนหนึ่งในสี่ ฮินสําหรับเป็ นเครื่อง เท บูชา
๔๑ เมื่อเจาถวายลูก แกะตัวที่ สองในตอน เย็น
ก็ใหถวายพวกธัญพืชและเครื่อง ดื่มเหมือน
กับที่ถวายในตอน เชา มันจะเป็ นของ ขวัญ
อันมีกลิ่นหอมใหกับพระยาหเวห
๔๒ มันจะเป็ นเครื่องเผาบูชาที่จะทําตอ ไป
เรื่อยๆตลอดชัว
่ ลูกชัว
่ หลานของ เจา ที่ประตู
เต็นทนัด พบ ตอ หน าพระ ยาหเวห ซึ่งเป็ น
ที่ที่เราจะมาพบ เจาและพูดกับเจา ๔๓ เราจะ
พบกับประชาชนชาวอิสราเอลที่ นัน
่ และรัศมี
‡ของเราจะทําใหเต็นทนัดพบนั น
์ ิทธิ ์
้ ศักดิส
๔๔ เราจะทําใหเต็นทนัด พบและแทน บูชา
์ ิทธิ ์ เราจะทําใหอาโรนและพวกลูกชาย
ศักดิส
์ ิทธิ ์ เพื่อพวก เขาจะไดเป็ น
ของเขาศักดิส
๔๕ เราจะอยูทามกลาง
นักบวชใหกับ เรา
ประชาชนชาวอิสราเอล และจะเป็ นพระเจา
ของพวก เขา ๔๖ แลวพวก เขาจะไดรูวา เรา
คือยาหเวหพระเจาของพวกเขาที่นําพวกเขา
ออกจากแผน ดินอียิปต เพื่อที่เราจะไดอยูกับ
พวกเขา เราคือยาหเวหพระเจาของพวกเขา
แทนบูชาเผาเครื่องหอม
(อพย. ๓๗:๒๕-๒๘)
๑ เจาตองสรางแทน

๓๐ หอมจากไม

บูชาเผาเครื่อง
๒ เป็ นรูป
กระถิน
สี่เหลี่ยมดานเทา ขนาดยาวหนึ่ง ศอก ¶กวาง
หนึ่ง ศอก สูงสองศอก §สวนปลายเชิง งอนให
์ ับ
ทําเป็ นเนื้อเดียวกัน ๓ หุมทองคําบริสุทธิท
ที่ดาน บนและดาน ขางใหทัว
่ รวม ทัง้ ที่ปลาย

*๒๙:๔๐

หนึ่ งในสิบเอฟาห เทากับ ๒.๒ ลิตร

†๒๙:๔๐

หนึ่ งในสี่ฮิน ประมาณ ๑.๕๓ ลิตร “ฮิน” คือเครื่องตวงของชาวฮีบรู

‡๒๙:๔๓

รัศมี รัศมีของพระเจา เป็ นรูป แบบหนึ่งที่พระเจาใชแสดง ตัวกับมนุษยมีลักษณะ
เป็ นแสงสวางจา
¶๓๐:๒
§๓๐:๒

หนึ่ งศอก เทากับ ๑ ฟุต ๘.๖๒ นิ้ว หรือ ๕๒.๕ เซนติเมตร
สองศอก หรือ ๑.๐๕ เมตร
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เชิง งอน และทําขอบใหกับ มันโดยรอบ ๔ เจา
ตองทําหวงทองคําสอง หวง ติดไวที่ใตขอบ
ทัง้ สอง ขาง ใหอยูตรง ขามกัน หวง นี้เอาไว
สอดไม คานยกแทน บูชา ๕ เจาตองทําไม คาน
หามจากไม กระถินและหุม ทองทับ ๖ ใหวาง
แทน นัน
้ ไวตรงหน าฝา หีบใสคํา สอนที่ความ
์ ากบาปจะถูกชําระ เราจะแสดง
ไมบริสุทธิจ
ตัวของเราตอเจาตรงนัน
้
๗ อา โรนจะเผาเครื่องหอมบนแทน บูชานั น
้
และจะตองทําทุก เชาเมื่อเขามาดูแลตะเกียง
๘ เมื่ออา โรนเขา มาดูแลตะเกียงในตอน เย็น
เขาจะเผามันอีก อยางตอ เนื่องตอ หน าพระ
ยาหเวห และจะ ตองทําอยาง นี้ไปตลอดชัว
่
ลูกชัว
่ หลาน ๙ พวก เจาจะตองไม เอาเครื่อง
หอมอื่นๆมา เผา หรือใชแทน นี้สําหรับเครื่อง
เผาบูชา พวกเจาตองไม ใชแทน บูชานี้สําหรับ
เครื่องบูชาจากเมล็ดพืช หรือเครื่องดื่มบูชา
๑๐ อา โรนจะตองชําระแทน บูชา โดยเอา
เลือดมาป ายที่ปลายเชิง งอนของแทน บูชานี้
ปี ละครัง้
เขาจะตองใชเลือดของเครื่องบูชา
ชําระลาง เพื่อชําระลางใหกับแทน บูชานี้ปีละ
ครัง้ และพวก เจาจะตองทําอยาง นี้ตลอด ไป
์ ิทธิม
์ ากสําหรับพระ
ทุก รุน แทน บูชานี้ศักดิส
ยาหเวห”
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มันเป็ นคา ไถสําหรับชีวิตของ เจา ๑๖ เงินคา
ไถชีวิตที่เก็บไดจากชาวอิสราเอลนี้ ใหเอาไป
ใชสําหรับงานรับ ใชภายในเต็นทนัด พบ ทํา
อยาง นี้พระ ยาหเวหจะไดระลึกถึงประชาชน
ชาวอิสราเอลที่ไดจายคา ไถชีวิตของพวก เขา
ทุกคน”
อางสําหรับชําระลาง
(อพย. ๓๘:๘)
๑๗ พระ

ยาหเวหพูดกับโมเสสวา ๑๘ “ให
เจาใชทองสัมฤทธิ ์
หลอเป็ นอางนํ้ าหนึ่งใบ
พรอมฐานรอง เอาไวสําหรับการลางทําความ
สะอาด แลวใหใสน้ํ า เอาไปวางไวระหวาง
เต็นทนัด พบกับแทน บูชา ๑๙ อา โรนกับพวก
ลูกชายของ เขาจะไดใชลาง มือและลาง เทา
๒๐ เมื่อพวกเขาจะเขามาในเต็นทนัดพบ หรือ
จะเขา ใกลแทน บูชาเพื่อรับ ใชพระเจา หรือ
เพื่อถวายของ ขวัญใหกับพระ ยาหเวห พวก
เขาจะตองเอานํ้ าในอางนี้ลางมือและเทากอน
เพื่อพวก เขาจะ ไดไม ตาย ๒๑ ทัง้ อา โรนและ
ลูก หลานรุนตอๆ ไปของ เขาตองทําตามกฎ
ขอนี้ตลอดไป”
นํ ้ามันเจิม

เงินภาษีวิหาร
๑๑ พระ

(อพย. ๓๗:๒๙)
๑๒ “เมื่อ

ยาหเวหพูดกับโมเสสวา
เจานับประชาชนชาวอิสราเอลเพื่อจะลง
ทะเบียน พวก เขาแตละคนจะตองจายคา ไถ
สําหรับชีวิตของ เขากับพระ ยาหเวหเมื่อเขา
ถูก นับ จะไดไมเกิดภัย พิบัติข้ น
ึ กับพวก เขา
เพราะพวก เขาถูก นับ ๑๓ คนที่ถูก นับจะตอง
จายครึ่งเช เขล *(ตามมาตรฐานการ ชัง่ คือ
หนึ่งเช เขลเทากับยี่สิบเก ราห) ครึ่งเช เขลนี้
จะเป็ นของ ถวายใหกับพระ ยาหเวห ๑๔ ทุก
คนที่มีอายุตัง้ แตยี่สิบ ปี ข้ น
ึ ไปที่ถูก นับจะตอง
จายเงินถวายนี้ใหกับพระยาหเวห ๑๕ คนรวย
ก็หามจายมากกวา นี้ สวนคนจนก็หามจาย
น อยกวา นี้ ทุก คนจายครึ่งเชเขลเทา กันหมด
เพราะเมื่อเจาถวายเงิน นี้ใหกับพระ ยาหเวห
*๓๐:๑๓

๒๒ พระ

ยาหเวหพูดกับโมเสสวา ๒๓ “ให
เจานํ าเครื่อง เทศตอ ไป นี้คือ ยางไม หอม
เหลวอยางดีที่สุดหา รอยเชเขล †อบเชยหอม
ครึ่ง หนึ่งของยางไม หอม เหลวคือประมาณ
สอง รอยหา สิบเช เขล ‡ตะไครหอมสอง รอย
หา สิบเช เขล ๒๔ การบูรหา รอยเช เขล ตาม
มาตรฐานการชัง่ และนํ้ ามันมะกอกหนึ่งฮิน ¶
๒๕ เอาของพวกนี้ ผสมกัน เป็ นนํ้ าหอมชนิ ด
หนึ่ง ใชเป็ นนํ้ ามันสําหรับเจิม ๒๖ เจาตอง
เอานํ้ ามันนี้ไปเจิมที่เต็นทนัด พบ ที่หีบใสคํา
สอน ๒๗ ที่โตะและภาชนะทุก ชิน
้ ที่ตะเกียง
ที่ มีขา ตัง้ กับอุปกรณทุก ชิน
้ ของ มัน ที่แทน
บูชาเครื่องหอม ๒๘ ที่แทน บูชาเผาเครื่องบูชา
และภาชนะทุก อยางของ มัน รวม ทัง้ อาง นํ้ า

เชเขล หนึ่งเชเขล เทากับ ๑๑.๕ กรัม
หารอยเชเขล ประมาณ ๕.๗๕ กิโลกรัม
‡๓๐:๒๓ สองรอยหาสิบเชเขล หรือ ๒.๙ กิโลกรัม
†๓๐:๒๓

¶๓๐:๒๔

หนึ่ งฮิน หรือ ๓.๒ ลิตร
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กับฐานของ มันดวย ๒๙ เจาจะทําใหสิ่งเหลา
์ ิทธิ ์ และมันก็จะศักดิส
์ ิทธิม
์ าก ทุก
นี้ศักดิส
อยางที่ถูกตองสิ่งเหลา นี้ก็จะกลายเป็ นของ
์ ิทธิ ์
ศักดิส
๓๐ เจาตองเจิมใหอา
โรนกับพวกลูกชาย
์ ิทธิ ์ เพื่อ
ของเขา เจาตองทําใหพวกเขาศักดิส
พวก เขาจะไดเป็ นนักบวชใหกับ เรา ๓๑ เจา
ตองพูดกับประชาชนชาวอิสราเอลวา ‘นี่จะ
์ ิทธิส
์ ําหรับการ เจิมของ เรา
เป็ นนํ้ ามันศักดิส
สําหรับลูก หลานของพวกเจาตลอดไป ๓๒ เจา
ตองไมเอาไปเทลงบนตัวคนทัว
่ ไป และหาม
์ ิทธิ ์
ทําเลียน แบบนํ้ ามันนี้ เพราะมันศักดิส
๓๓
์
์
และมันจะศักดิสิทธิสําหรับเจา
ใครก็ตาม
ที่ทําเลียน แบบนํ้ ามันนี้ข้ น
ึ มา หรือเอาไปเท
บนคนตางชาติ
จะตองถูกตัดออกจากการ
เป็ นประชาชน’”
เครื่องหอม
๓๔ พระ

ยาหเวหพูดกับโมเสสวา
“ให
เอาเครื่อง เทศเหลา นี้ คือ กํายาน ชะมด
มหาหิงคุ และกํายานบริสุทธิ ์ ในสัดสวนที่
เทาๆ กัน ๓๕ ผสม กันเป็ นเครื่องหอม เติม
เกลือลงไป ดวย
เพื่อทําใหเครื่องหอมนี้
์ ละศักดิส
์ ิทธิ ์ ๓๖ แบงเครื่องหอมออก
บริสุทธิแ
มาสวน หนึ่ง นํ ามาบดและใสไวที่หน า หีบใส
คํา สอน *ในเต็นทนัด พบซึ่งเป็ นที่ที่เราจะ
แสดง ตัวกับ เจา กลิ่นของ มันจะเป็ นกลิ่นที่
์ ิทธิม
์ ากสําหรับพวก เจา ๓๗ เจาตองไม
ศักดิส
ทําเลียน แบบเครื่องหอมนี้ไวใช เอง เพราะ
์ ิทธิท
์ ี่พวก เจาจะตองสงวน
มันเป็ นของศักดิส
ไว สําหรับพระ ยาหเวห ๓๘ ใครที่ทําเลียน
แบบเครื่อง หอมนี้เอา ไวดม เอง คนๆ นัน
้ จะ
ตองถูกตัดออกจากการเป็ นประชาชนของ
เขา”
พระยาหเวหเลือกเบซาเลลและโอโฮลีอับ
(อพย. ๓๕:๓๐-๓๖:๑)

๓๑

๑ พระ

ยาหเวหพูดกับโมเสสวา
เราไดเลือกเบซาเลล ลูกชาย
ของอุรี อุรีเป็ นลูกชายของเฮ อร จากเผา
ยู ดาห ๓ เราจะเติมเขาใหเต็มไป ดวยพระ
วิญญาณของพระเจา เราจะทําใหเขามีความ
*๓๐:๓๖

๒ “ดูสิ
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ชํานาญ ความเขาใจ ความ รูและความ
สามารถทุกอยาง ๔ ไมวาจะเป็ นเรื่องของการ
ออกแบบ หรืองานที่เกี่ยว กับทอง เงิน หรือ
ทองสัมฤทธิ ์ ๕ หรือจะเป็ นการเจียระไนหิน
มี คาเพื่อใสตัว เรือน หรืองานดานแกะ สลัก
ไม หรืองานดานอื่นๆทัง้ หมด ๖ และเรายังให
โอโฮลี อับลูกชายอาหิ สะมัค จากเผาดาน มา
ชวย งานเขาดวย และเรายังใหความชํานาญ
กับชาง ฝี มือทุก คน เพื่อพวก เขาจะ ไดทําทุก
อยางตามที่เราไดสงั ่ เจาไว
๗ เต็นทนัดพบ
หีบใสคําสอน
์ ากบาปจะถูก
ฝา หีบตรงที่ความไมบริสุทธิจ
ชําระ กับภาชนะทุกอยางที่ใชในเต็นท
๘ โตะและภาชนะทุก ชิน
้ บนโตะ ตะเกียงที่ มี
ขา ตัง้ อันบริสุทธิ ์ กับอุปกรณทัง้ หมดของ
มัน
แทนสําหรับเผาเครื่องหอม
๙ แทนสําหรับเผาเครื่องบูชา
กับภาชนะทัง้ หมดของมัน
อางลางและฐานรองของมัน
๑๐ เสื้อผาที่ทอไวสําหรับอาโรน
์ ิทธิส
์ ําหรับนักบวชอาโรน
คือเสื้อศักดิส
และเสื้อผาสําหรับลูกชายอาโรน
เพื่อใหพวกเขาเป็ นนักบวช
๑๑ นํ้ ามันสําหรับเจิม
์ ิทธิ ์
เครื่องหอมสําหรับสถานที่ศักดิส
พวก เขาตองทําทุก อยางนี้ตามที่เราไดสัง่ เจา
ไว”
วันหยุดทางศาสนา
๑๒ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา ๑๓ “ใหเจา

บอกกับลูก หลานของอิสราเอลวา ‘พวก เจา
จะตองรักษาวัน หยุดทางศาสนาของ เราไว
เพราะมันจะเป็ นเครื่องเตือน ใจถึงขอ ตกลง
ระหวางเรากับพวก เจา ตลอดชัว
่ ลูก หลาน
ของพวก เจา เพื่อพวก เจาจะ ไดระลึกถึงวา
์ ิทธิ ์
เรา ยาหเวห ทําใหพวกเจาศักดิส
๑๔ พวก เจาตองรักษาวัน หยุดทางศาสนา
์ ิทธิส
์ ําหรับพวก
ไว
เพราะมันเป็ นวันศักดิส
เจา ใครก็ตามที่ทําใหวัน หยุดนี้หมดความ
์ ิทธิไ์ ป คนๆ นัน
ศักดิส
้ จะ ตองถูกฆา ใครที่
ทํางานในวันนี้ จะตองถูกตัดออกจากคนของ

คํา สอน ตามตัวอักษรคือ “สิ่งที่พิสูจน” คือบรรดาแผน หินที่เขียนบัญญัติ ๑๐
ประการไว สิ่งเหลานี้เป็ นเครื่องพิสูจนขอตกลงระหวางพระเจากับประชาชนชาวอิสราเอล
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เขา ๑๕ ใหเจาทํางานไดในหกวัน แตในวัน
ที่ เจ็ด จะตองรักษาไวใหเป็ นวัน หยุดทาง
์ ิทธิท
์ ี่อุทิศไวใหกับ
ศาสนา มันเป็ นวันที่ศักดิส
พระ ยาหเวห คนที่ทํางานในวัน หยุดทาง
ศาสนาจะถูก ฆา ๑๖ ลูก หลานชาวอิสราเอลจะ
ตองรักษาวันหยุดทางศาสนานี้ไว พวกเขาจะ
ตองรักษาวัน หยุดทางศาสนานี้เอา ไวตลอด
ไปชัว
่ ลูกชัว
่ หลาน มันเป็ นคํามัน
่ สัญญาตลอด
กาล ๑๗ มันจะเป็ นเครื่องเตือน ใจตลอด ไป
ระหวางเรากับลูก หลานชาวอิสราเอล เพราะ
ในหก วันพระ ยาหเวหสรางสวรรคและโลก
และในวันที่เจ็ด พระองคหยุดพักผอน’”
๑๘ เมื่อพระ ยาหเวหพูดกับโมเสสเสร็จ สิน
้
แลวบนภูเขาซี นาย พระองคก็มอบแผน หิน
สองแผนที่ถูกจารึกไวดวยนิ้ว มือของพระเจา
ใหกับโมเสสไป
ลูกวัวทองคํา
(ฉธบ. ๙:๖-๒๙)
๑ เมื่อประชาชนเห็นวาโมเสสขึ้น

๓๒ ไปบนภูเขานาน

ไม ยอมลงมาสัก
ที พวก เขาจึงพา กันไปหาอา โรน และพูด
วา “ลุก ขึ้น มาสรางพระ ตางๆใหกับพวก เรา
หนอย เพื่อพระพวกนัน
้ จะไดมานํ า หน าพวก
เรา เพราะไมรูวาเกิดอะไรขึ้นกับโมเสส ชาย
คนที่นําพวกเราออกมาจากแผนดินอียิปต”
๒ อา โรนพูดกับพวก เขาวา “ไปถอดตาง หู
ทองคํา จากหูของเมียพวกทาน จากลูกชาย
และลูกสาวของพวกทาน และเอามาใหเรา”
๓ ดัง นั น
้
ประชาชนจึงถอดตาง หูทองคํา
ออก และเอามาใหอาโรน
๔ อา โรนก็รับทองคําจากมือของพวก เขา
แลวเอาเครื่อง มือมาตีทองที่หลอมแลว นัน
้
ขึ้นเป็ นลูกวัว
พวก เขาพูดวา “ชาวอิสราเอลทัง้ หลาย นี่
คือพวกพระของพวก ทาน ผู ที่นําพวก ทาน
ออกมาจากแผนดินอียิปต”
๕ เมื่ออา โรนเห็น เขา เขาก็สรางแทน บูชา
ไวตรง หน าลูกวัวตัว นัน
้ อา โรนประกาศวา
“พรุง
นี้จะมีงานเทศกาลเฉลิมฉลองพระ
ยาหเวห”
๖ วัน รุง ขึ้นประชาชนก็ลุก ขึ้นแตเชา ตรู
และถวายเครื่องเผาบูชาและเครื่องสังสรรค
บูชา แลวพวก เขาก็นัง่ ลงดื่มกิน และลุก ขึ้น
รองรํากันอยางสนุกสนาน
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๗ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา “ลงไปได
แลว ตอน นี้คนของ เจา ที่เจาไดพาออกมา
จากแผน ดินอียิปตนัน
้ กําลังทําตัวเสื่อมเสีย
๘ พวก เขาไดหันไปจากทางที่เราไดสัง
่ พวก
เขาไว พวกเขาไดหลอลูกวัวขึ้นมาสําหรับตัว
พวก เขาเอง พวก เขาไดกราบ ไหวมัน และ
ถวายเครื่องบูชาใหกับ มัน พวก เขายังพูดอีก
วา ‘ชาวอิสราเอลทัง้ หลาย นี่คือพวกพระของ
พวก ทาน ที่ไดนําพวก ทานออกมาจากแผน
ดินอียิปต’”
๙ พระยาหเวหพูดกับโมเสสวา “เราไดเห็น
ชนชาตินี้แลว มันดื้อ ดึงเหลือ เกิน ๑๐ ตอน นี้
อยามายุงกับเรา เพื่อความโกรธของเราจะได
เผาผลาญกลืนกินพวกมันจนหมด แลวเราจะ
สรางเจาขึ้นมาเป็ นชนชาติใหม”
๑๑ โมเสสไดออนวอนพระ ยาหเวหพระเจา
ของเขาวา “ขาแตพระยาหเวห อยาปลอยให
ความโกรธของพระองค เผาผลาญประชาชน
ของพระองคเลย
พระองคเป็ นผูที่พาคน
พวก นี้ออกมาจากแผน ดินอียิปต ดวยพลัง
อันยิ่ง
ใหญและมือของพระองคที่ย่ น
ื ออก
๑๒ พระองคจะทําใหชาวอียิปตพูด
มาชวย
ไดวา ‘พระ ยาหเวหมีแผน ชัว
่ ในใจ ถึงได
พาชาวอิสราเอลออกมา เพื่อพระองคจะได
ฆาพวก เขาที่ภูเขาและทําลายพวก เขาให
หมด สิน
้ ไปจากโลก นี้’ ขอ ใหหันจากความ
เกรีย
้ วโกรธของพระองคดวยเถิด และขอให
พระองคเปลี่ยนใจ อยาไดทําสิ่งที่เลวรายกับ
ประชาชนของพระองคเลย ๑๓ ขอใหพระองค
ระลึกถึงอับ ราฮัม อิส อัค และอิสราเอล พวก
ผูรับใชของพระองค พระองคไดสาบานไวกับ
พวก เขาโดยอางชื่อของพระองคเองวา ‘เรา
จะทําใหลูก หลานของพวก เจาเพิ่ม ทวี อยาง
กับดวงดาวบนทองฟ า และเราไดสัญญาวา
เราจะยกแผน ดินทัง้ หมดนี้ใหกับลูก หลาน
ของพวก เจา และพวก เขาจะไดครอบครอง
มันตลอดไป’”
๑๔ แลวพระ ยาหเวหก็เปลี่ยน ใจ
เกี่ยว
กับเรื่องเลว รายที่พระองคบอกวาจะทํากับ
ประชาชนของพระองค
๑๕ แลวโมเสสก็กลับลงมาจากภูเขา พรอม
กับถือแผน หินแหงขอ ตกลงสอง แผนที่มี
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คํา สัง่ *เขียนอยูทัง้ ดาน หน าและดาน หลัง
๑๖ แผน หินนั น
้ เป็ นผล งานของพระเจา ตัว
หนังสือบนแผน หินก็เป็ นลายมือของพระเจา
สลักอยูบนแผนหินทัง้ สองนัน
้
๑๗ เมื่อโย ชู วาไดยินเสียงรองตะโกนของ
ประชาชน เขาจึงพูดกับโมเสสวา “มีเสียง
ของสงครามอยูในคาย”
๑๘ โมเสสตอบวา “เสียงที่เราไดยินนั น
้ มัน
ไมใชเสียงรองตะโกนแหงชัยชนะหรือพาย
แพ แตเป็ นเสียงรองเพลง”
๑๙ เมื่อโมเสสเขา มาใกลคาย
เขาก็เห็น
ลูกวัวทองคําและการรอง รําทํา เพลง โมเสส
ก็โกรธมาก
จึงขวางหินทัง้ สอง แผนนัน
้
จากมือ ทําใหมันแตกเป็ นชิน
้ ๆอยูที่ตีน เขา
๒๐ แลวโมเสสก็เอาลูกวัว ที่ประชาชน
นัน
้
สรางขึ้น มา เผา ไฟ และบดจนเป็ นผง แลว
โปรยลงในนํ้ า
และบังคับใหประชาชนชาว
อิสราเอลดื่มมัน
๒๑ โมเสสพูดกับอา โรนวา “คนพวก นี้ ไป
ทําอะไรใหกับพี่หรือ พี่ถึงไดนําพวกเขาไปทํา
บาปอันยิ่งใหญมหาศาลนี้”
๒๒ อาโรนตอบวา “ขอเจานาย อยาไดโกรธ
เลย ทานก็รูจักคนพวก นี้ดีอยู แลว มันมีใจ
เอน เอียงที่จะทํา ชัว
่ อยู แลว ๒๓ พวก เขามา
พูดกับผมวา ‘สรางพวก พระขึ้น มาใหกับ เรา
เพื่อมันจะไดนํา หน าพวกเราไป เพราะไมรูวา
เกิดอะไรขึ้นกับโมเสส ชายคนที่นําพวก เรา
ออกมาจากแผน ดินอียิปต’ ๒๔ ผมก็เลยบอก
กับพวก เขาวา ‘ใครที่มีทองคํา ก็ใหถอดมา
ใหกับผม’ แลวผมก็โยนมันเขาไปในกอง ไฟ
แลวลูกวัวตัวนี้ก็ออกมา”
๒๕ เมื่อโมเสสเห็นวาประชาชนวุนวายมาก
ไมสามารถควบคุมได แลว เพราะอา โรนได
ปลอยพวกเขาจนไมสามารถควบคุมได และ
นี่จะเป็ นเหตุทําใหพวกศัตรูหัวเราะเยาะได
๒๖ โมเสสจึงไปยืนอยูตรงประตูเขาคายและ
พูดวา “ใครที่อยูฝายพระ ยาหเวหมาหาเรา”
ชาวเลวีทัง้ หมดไดมารวมตัวกับโมเสส
๒๗ โมเสสพูดกับพวก เขาวา “พระ ยาหเวห
พระเจาของอิสราเอล พูดอยาง นี้วา ‘ใหทุก
คนพกดาบไวขางตัว แลวเขาไปในคาย แลว
ใหเดินกลับ ไปกลับ มาจากประตูดาน นี้ไปสุด
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ดาน โน น ฆาคนพวก นัน
้ ใหหมด ไม วาจะ
เป็ นพี่ นอง เพื่อนฝูง หรือเพื่อนบานของทาน
ก็ตาม’”
๒๘ ชาวเลวีก็ทําตามที่โมเสสพูด
มี
ประชาชนตายประมาณสาม พันคนในวัน นัน
้
๒๙ โมเสสพูดวา “ใหอุทิศตัวของพวก ทานให
กับพระ ยาหเวหในวัน นี้ รวม ทัง้ ลูกชายและ
พี่ น องของ ทาน แลวพระ ยาหเวหจะอวยพร
พวกทานในวันนี้”
๓๐ ในวันตอ มา โมเสสไดพูดกับประชาชน
วา “ทานไดทําบาปที่ยิ่ง ใหญมาก ตอน นี้เรา
จะขึ้นไปหาพระ ยาหเวห เผื่อวาเราอาจจะทํา
อะไรสัก อยาง เพื่อพระองคจะไดยกโทษบาป
ใหกับพวก ทาน” ๓๑ แลวโมเสสก็กลับไปหา
พระ ยาหเวหและพูดวา “ไดโปรดเถิด คน
เหลานี้ไดทําบาปอันใหญหลวง โดยสรางพวก
พระทองคําใหกับตัว เอง ๓๒ เพราะอยาง นี้
ขอได โปรดยก โทษใหกับความ บาปของพวก
เขาดวยเถิด ถาพระองคไม ยอม ก็ใหลบชื่อ
ของขาพเจาออกจากสมุด †ของพระองค ที่
พระองคไดเขียนไวเถิด”
๓๓ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา “ใครทํา
บาปตอเรา เราจะลบชื่อของคน นัน
้ ออกจาก
สมุดของ เรา ๓๔ ตอน นี้เจาไปได แลว ไปนํ า
ประชาชนพวก นัน
้ ไปยังที่ที่เราไดบอกกับเจา
ไว ทูตสวรรคของเราจะนํ าหน าเจาไป แตเมื่อ
เราลงโทษ เราจะลงโทษพวก เขาเพราะบาป
ของพวก เขา ๓๕ ดัง นัน
้ พระ ยาหเวหจึงทํา
ใหเกิดโรค ระบาดอยางราย แรงกับพวก เขา
เพราะพวก เขาบอกใหอา โรนทําลูกวัวทองคํา
ขึ้นมา”
เราจะไมไปกับ เจา
๑ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา

๓๓ จากที่ นี่ ทัง้ เจาและประชาชนที่เจา

“ไป

ไดพาออกมาจากแผน ดินอียิปต ไปยังแผน
ดินที่เราไดสาบานไวกับอับ รา ฮัม อิส อัคและ
ยา โคบวา ‘เราจะยกแผน ดินนัน
้ ใหกับลูก
หลานของ เจา’ ๒ เราจะสงทูต สวรรคนํา หน า
เจา ไป และเราจะขับ ไลชาวคานาอัน ชาวอา
โม ไรต ชาวฮิต ไทต ชาวเปริ ส ซี ชาวฮี ไวต
และชาวเย บุส ออกจากที่แหง นัน
้ ๓ ใหพวก

*๓๒:๑๕

คําสั่ง แผนหินที่มีลักษณะแบนราบ ๒ แผนจารึกบัญญัติ ๑๐ ประการไวเพื่อเป็ นหลัก
ฐานแหงสัญญาระหวางพระยาหเวหกับชาวอิสราเอล
†๓๒:๓๒

สมุด คือหนังสือแหงชีวิต ในหนังสือนี้จะมีรายชื่อของประชาชนของพระเจา
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เจาไปยังดิน แดนที่อุดมสมบูรณ *นัน
้ แตเรา
จะไม ไปกับพวก เจา เพราะพวก เจาเป็ นคน
หัว แข็ง ดื้อ รัน
้ เราเกรงวาเราจะทําลายพวก
เจาในระหวางทาง”
๔ เมื่อประชาชนไดยินขาวรายนี้ พวกเขาก็
เศรา โศกเสียใจ และไมมีใครสวม ใสเครื่อง
ประดับเลย ๕ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา
“ใหบอกกับประชาชนอิสราเอลวา
‘พวก
เจาเป็ นคนหัว แข็ง ดื้อ รัน
้ ถาเราไปกับ เจา
แคครู เดียว เราจะตองทําลายเจาแน ตอน
†และเราจะ
นี้ใหถอดเครื่องประดับออก
ตัดสิน ใจวา เราจะจัดการกับพวก เจายัง ไง
ดี’” ๖ ประชาชนชาวอิสราเอลจึงถอดเครื่อง
ประดับของพวก เขา ตัง้ แตอยูที่ภูเขาโฮ เรบ
เป็ นตนมา
เต็นทนัดพบชั่วคราว
๗ โมเสสเคยตัง
้ เต็นทหลัง

หนึ่งนอก คาย
หางออก ไปจากคาย
และเขาเรียกมันวา
เต็นทนัด พบ ใครที่แสวงหาพระ ยาหเวห ก็
จะออกมาที่เต็นทหลัง นี้ที่อยูนอกคาย ๘ เมื่อ
โมเสสออก ไปที่เต็นทนัด พบ ประชาชน
ทัง้ หมดก็จะลุก ขึ้น และยืนอยูที่ทาง เขา
เต็นทของแตละ คน พวก เขาจะเฝ า ดูโมเสส
๙ เมื่อ
จน กระทัง่ โมเสสเขาไปในเต็นทนัน
้
โมเสสเขาไปในเต็นท เสาเมฆก็จะลอยลงมา
อยูตรงทางเขาของเต็นทนัดพบนัน
้ และพระ
ยาหเวหก็จะพูดกับโมเสส ๑๐ เมื่อประชาชน
ทุก คนเห็นเสา เมฆลอยลงมาอยูตรงทาง เขา
ของเต็นทนัด พบ พวก เขาทัง้ หมดก็จะกม
กราบลงที่ตรงทางเขาเต็นทของตัวเอง
๑๑ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสแบบซึ่งๆหน า
เหมือนกับที่คนคุยกับเพื่อนของเขา และเมื่อ
โมเสสกลับมาที่คาย โยชูวาผช
ู วยของเขา ลูก
ของนูน ก็จะยังคงอยูที่เต็นทนัน
้
โมเสสเห็นรัศมีของพระยาหเวห
๑๒ โมเสสพูดกับพระ

ยาหเวหวา
“ดูสิ
พระองคบอกกับขาพเจาวา ‘ใหนําประชาชน
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เหลา นี้ข้ น
ึ ไป’ แตพระองคไม ไดเปิ ด เผย
วาพระองคจะสงใครไปกับขาพเจาบาง
พระองคพูดวา ‘เรารูจักเจาดี และเราก็ช่ น
ื
ชอบเจาดวย’ ๑๓ ตอน นี้ ถาขาพเจาเป็ นที่ช่ น
ื
ชอบในสายตาของพระองค ขอพระองคเปิ ด
เผยทางของพระองคใหขาพเจาไดรูจักดวย
เถิด เพื่อขาพเจาจะไดรูจักพระองค และเป็ น
ที่ช่ น
ื ชอบในสายตาของพระองค อยา ลืมวา
ประชาชนพวก
นี้เป็ นชนชาติของพระองค
เอง”
๑๔ พระยาหเวหพูดวา “ตัว เราจะไปกับ เจา
และนํ าทางเจา”
๑๕ โมเสสพูดกับพระองควา
“ถาพระองค
ไม ไป ก็ขออยาไดนําพวกขาพเจาไปจากที่
นี่เลย ๑๖ ถาพระองคไม ไปกับพวกขาพเจา
แลวจะมีอะไรแสดงใหเห็นวา พระองคพอใจ
ในตัวขาพเจาและคนของพระองค
แลว
ขาพเจาและคนของพระองคจะแตก ตางจาก
ชนชาติอ่ น
ื ๆบนพื้นแผนดินโลกนี้อยางไร”
๑๗ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา “เราจะทํา
ตามสิ่งที่เจาไดพูดมา นี้ เพราะเราชอบใจใน
ตัวเจา และเรารูจักเจาดี”
๑๘ โมเสสพูดวา
“ขอได โปรดแสดงรัศมี
ของพระองคใหขาพเจาเห็นดวยเถิด”
๑๙ พระ ยาหเวหจึงพูดวา
“เราจะทําให
ความ ดีทัง้ หมดของ เรา ผานไปตอ หน าเจา
และเราจะเรียกชื่อพระ ยาหเวหตอ หน าเจา
เราอยากจะทําดีกับใคร เราก็จะทําดีกับคน
นัน
้
เราอยากจะเมตตาใคร เราก็จะเมตตา
คน นัน
้ ” ๒๐ พระ ยาหเวหพูดวา “เจาจะไม
สามารถมองหน าเราได เพราะไมมีมนุษยคน
ไหนที่เห็นหน าเรา แลวยังมีชีวิตอยูได”
๒๑ พระ ยาหเวหพูดวา “มีที่อยูแหง หนึ่ ง
ใกลๆเรา
เจาไปยืนอยูบนกอน หินนัน
้ ได
๒๒ เมื่อรัศมีของ เราผาน ไป เราจะเอาเจาใส
เขาไปในซอกหิน และเราจะเอามือ เราปิ ดเจา
ไวที่ นัน
่ จนกวาเราไดผานไป ๒๓ แลวเมื่อเรา
เอามือออกจากเจา เจาก็จะได เห็นหลังของ
เรา แตจะไมเห็นหน าของเรา”

*๓๓:๓

ดิน แดนที่อุดมสมบูรณ หรือแปลตรงๆไดวา “ดิน แดนที่เต็มไปดวยนํ้ านมและนํ้ า
เชื่อมผลไมไหลอยู”
†๓๓:๕

ถอดเครื่องประดับออก เป็ นการเลนคําในภาษาฮีบรูเพราะเครื่องประดับเป็ นสิ่ง
เตือนใจพวกเขาเกี่ยวกับพระปลอมของพวกเขา
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แผน หินชุด ใหม

รือ
้ ฟื ้ นขอตกลงขึน
้ ใหม

(ฉธบ. ๑๐:๑-๕)

(อพย. ๒๓:๑๔-๑๙; ฉธบ. ๗:๑-๕; ๑๖:๑-๑๗)

๑ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา

“ให
ตัดหินมาสอง แผน เหมือน กับสอง
แผนแรก เราจะเขียนบัญญัติลงบนแผน หิน
สองแผนนี้ เป็ นบัญญัติเดียวกับที่ไดเขียนไว
แลวบนแผน หินสอง แผนแรก ที่เจาไดทํา
แตกเป็ นชิน
้ ๆ ๒ ใหเตรียมพรอมในตอน เชา
ใหข้ น
ึ ไปบนภูเขาซี นาย และคอยเราอยูบน
ยอดเขานัน
้ ๓ อยาใหใครขึ้นมากับเจา อยาให
เราเห็นใครบนภูเขา นัน
้ และอยาใหฝูง แกะ
ฝูงวัวไปกินหญาที่เชิงเขานัน
้ ดวย”
๔ แลวโมเสสก็ไดตัดหินมาสอง
แผน
เหมือนกับหินสองแผนแรก โมเสสลุก ขึ้นแต
เชา ตรู และขึ้น ไปยังภูเขาซี นาย ตามที่พระ
ยาหเวหสัง่ เขาไว และนํ าแผน หินสอง แผน
นัน
้ ไปดวย ๕ พระ ยาหเวหลงมาในเมฆและ
ยืนอยูกับ เขาที่ นัน
่ และโมเสสเรียกชื่อพระ
ยาหเวห *
๖ พระ ยาหเวหผานหน าโมเสสไป
และ
ประกาศวา “เราคือยาหเวห ยาหเวห พระเจา
ผู ซึ่งเห็น อกเห็นใจและเมตตากรุณา ผู ซึ่ง
โกรธ ชา เต็มไป ดวยความจงรักภักดีและ
ความซื่อสัตย ๗ ผู ซึ่งเก็บความจงรักภักดี
ไวใหกับคนเป็ นพันๆรุน และยก โทษใหกับ
ความผิดทัง้ หลาย การกบฏตางๆรวมทัง้ พวก
บาปของพวกเขา แตเราจะไมปลอยใหคนผิด
พนโทษเป็ นอันขาด เราจะลงโทษพวกเขาไป
สามสี่ชัว
่ คนสําหรับความผิดที่พอแมเขาทํา”
๘ โมเสสรีบกมกราบลงกับ
พื้น
และ
นมัสการพระองค ๙ โมเสสพูดวา “ถาขาพเจา
เป็ นที่ช่ น
ื ชอบในสายตาพระองค ขอ ให
พระองคอยูทามกลางพวกขาพเจาดวย เถิด
ถึง แมวาประชาชนเหลา นัน
้ จะเป็ นคนดื้อ รัน
้
หัวแข็ง ขอใหพระองคยกโทษใหกับความชัว
่
ชาและความ บาปของพวกขาพเจา และรับ
พวกขาพเจาไวเป็ นมรดกของพระองคดวย
เถิด”

๑๐ พระ

ยาหเวหพูดวา “เรากําลังจะทําขอ
ตกลง เราจะทําสิ่งมหัศจรรยตอหน าคนของ
เจาทัง้ หมด เป็ นสิ่งมหัศจรรยที่ไม เคยทํา
มา กอนใน โลกทามกลางชนชาติทัง้ หลาย
ประชาชนทัง้ หมดที่ อยูกับ เจา จะไดเห็นผล
งานของพระ ยาหเวห เพราะสิ่งที่เรากําลังจะ
ทํากับเจานัน
้ เป็ นสิ่งที่นาทึ่ง ๑๑ ใหเชื่อฟั งสิ่งที่
เราไดสงั ่ เจาในวัน นี้ แลวคอยดู เราจะขับ ไล
ชาวอาโมไรต ชาวคานาอัน ชาวฮิต ไทต ชาว
เปริ ส ซี ชาวฮี ไวต และชาวเยบุส ไปตอ หน า
เจา ๑๒ ระวังตัวให ดี อยา ไดไปทําขอ ตกลง
ใดๆกับชาว เมืองที่อาศัยอยูในแผน ดินที่เจา
กําลังจะไปนัน
้ เพื่อพวก เขาจะ ไดไมเป็ นกับ
๑๓ แตเจาจะตองรื้อแทน
ดักทามกลางเจา
์ ิทธิข
์ อง
บูชาของพวก เขา ทุบพวกเสาศักดิส
พวก เขาใหแตกเป็ นชิน
้ ๆและโคนบรรดาเสา
ของพระอาเชราหของพวกเขา ๑๔ เจาจะตอง
ไมกม กราบพระอื่น ใด เพราะชื่อของ เราคือ
ยาหเวหผูหึงหวง เราเป็ นพระเจาที่หึงหวง
๑๕ พวกเจาตองระวังที่จะไมไปทําขอ ตกลง
กับชาว เมืองในแผน ดินนัน
้ เพราะถาเจาทํา
อยาง นัน
้ เจาก็จะนอกใจพระเจา ไปติดตาม
และเซน ไหวพวกพระของพวก เขา และเมื่อ
พวก เขาเชิญเจาไปกินอาหาร
เจาก็จะไป
กินอาหารที่เขาเอาไปเซน ไหวพระของ เขา
มา ๑๖ เจาก็จะไปเอาลูกสาวของพวก เขามา
เป็ นเมียลูกชายของพวกเจา แลวลูกสาวของ
พวก เขาก็จะไปนมัสการพวกพระของพวก
เขา และจะพลอยทําใหลูกชายของ เจาไป
นมัสการพวกพระเหลา นัน
้ ดวย ซึ่งเป็ นการ
นอกใจพระเจา
๑๗ เจาตองไมสรางพวกพระที่หลอขึ้นจาก
เหล็ก †
๑๘ เจาตองรักษาเทศกาลกินขนมปั งที่ไม
ใสเชื้อฟู เจาตองกินขนมปั งที่ไมใสเชื้อฟูเป็ น
เวลาเจ็ด วัน ตามวันที่เราไดกําหนดไวใน

*๓๔:๕

โมเสสเรียกชื่อพระ ยาหเวห อาจหมาย ถึงโมเสสนับถือพระ ยาหเวห หรือหมาย ถึง
พระยาหเวหพูดชื่อของพระองคกับโมเสส
†๓๔:๑๗

พวกพระที่หลอขึน
้ จากเหล็ก เทวรูปพระปลอมที่ประชาชนเคารพบูชา

อพยพ ๓๔:๑๙

เดือนอา บีบ *เพราะเดือนอา บีบเป็ นเดือนที่
เจาออกจากประเทศอียิปต
๑๙ ลูกชายทุก คนที่เกิดออก มาเป็ นทอง
แรก จะเป็ นของ เรา ลูกตัวผูของสัตวทุก ตัว
ที่เกิดออกมาเป็ นทองแรก จะเป็ นของเรา ไม
วาจะเป็ นลูกของวัวควายหรือแกะ ๒๐ ลูกลาที่
เกิดออก มาเป็ นทอง แรก ถาเจาอยากจะซื้อ
คืนก็ใหเอาแกะมาแลก แตถาเจาไมตองการ
ซื้อลูก ลาตัว นัน
้ คืน เจาตองหักคอมัน เจาจะ
ตองซื้อลูกชายหัวปี ของพวก เจาคืนทุก คน
อยาใหใครเขามาหาเรามือเปลา
๒๑ เจาทํางานไดในหก วัน แตในวันที่ เจ็ด
เจาตองพักผอน ถึงจะเป็ นชวงทํานาหรือชวง
เก็บเกี่ยวก็ตาม เจาก็ตองพักผอน
๒๒ เจาตองรักษาเทศกาลแหงสัปดาห ใหใช
ผลผลิตแรกที่ไดจากการเก็บ เกี่ยวขาว สาลี
ในเทศกาลนี้ และในฤดูใบไม รวง ใหฉลอง
เทศกาลเก็บเกี่ยวปลายปี
๒๓ พวก ผูชายทุกๆ คนทามกลางเจาจะ
ตองมาอยูตอ หน าพระ ยาหเวหองคเจาชีวิต
พระเจาของอิสราเอล ปี ละสามครัง้
๒๔ เราจะขับ ไลชนชาติอ่ น
ื ออก ไปจากเจา
และจะขยายเขตแดนของ เจา เมื่อเจาขึ้น ไป
อยูตอ หน าพระ ยาหเวหพระเจาของ เจาปี ละ
สามครัง้ นัน
้ จะไมมีใครพยายามมาแยงที่ดิน
ของเจา
๒๕ หามเอาเลือดของเครื่องเซน ไหวเรา มา
ถวายพรอมกับของที่ใสเชื้อฟู และเครื่องเซน
ไหวในเทศกาลปลด ปลอยนัน
้ หามเหลือคาง
คืนจนถึงวันรุงขึ้น
๒๖ ทุกๆปี
เจาตองเอาผลผลิตที่ดีที่สุด
ที่เก็บ เกี่ยวครัง้ แรกในปี นัน
้ ไปยังสถาน ที่
นมัสการพระยาหเวห พระเจาของเจา
เจาตองไมตมลูก
แพะในนํ้ านมของแม
มัน”
๒๗ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา “ใหเขียน
คํา สัง่ พวก นี้ลงไป เพราะคํา สัง่ พวก นี้ เป็ น
สวนหนึ่งของขอ ตกลงที่เราทํากับ เจาและกับ
ชาวอิสราเอล”
๒๘ โมเสสอยูที่ นั น
่ กับพระ ยาหเวหสี่ สิบวัน
สี่ สิบคืน เขาไม ไดกินอาหารหรือดื่ม นํ้ าเลย
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อพยพ ๓๕:๓

เขาเขียนคํา สัง่ ตางๆของขอ ตกลงทัง้ สิบ ขอ
ลงบนแผนหินสองแผนนัน
้
ใบหน าที่สวางจาของโมเสส
๒๙ เมื่อโมเสสลงมาจากภูเขาซี นาย

เขาถือ
แผน หินคํา สอน †สอง แผนแหงขอ ตกลง
นัน
้ ในมือ โมเสสไมรูวาผิว หน าของ เขาเรือง
แสงออกมา เพราะพระยาหเวหไดพูดกับ เขา
๓๐ เมื่ออาโรนและประชาชนชาวอิสราเอลเห็น
โมเสส พรอม กับใบหน าที่สวาง จา พวก
เขาไม กลาเขามาหาโมเสส ๓๑ โมเสสจึงเรียก
พวก เขา อา โรนและพวกผูนําทัง้ หมดของที่
ชุมนุมก็มาหาโมเสส โมเสสพูดกับพวก เขา
๓๒ หลัง จาก นั น
้ ประชาชนชาวอิสราเอลก็เขา
มาหาโมเสส แลวโมเสสก็ไดสัง่ พวกเขาถึงสิ่ง
ทัง้ หมดที่พระ ยาหเวหไดบอก เขาบนภูเขาซี
นาย
๓๓ เมื่อโมเสสพูดกับพวก เขาเสร็จ
เขาก็
เอาผา คลุมมาปิ ด หน าไว ๓๔ เมื่อโมเสสมาอยู
ตอ หน าพระยาหเวห โมเสสก็เอาผา คลุม หน า
ออก จนกวาเขาจะออก มาจากเต็นทนัด พบ
เขาก็จะบอกกับชาวอิสราเอลถึงสิ่งที่เขาได
รับคํา สัง่ มา ๓๕ พวกคนอิสราเอลเห็นวาผิว
ของโมเสสสอง แสง ดัง นัน
้ โมเสสจึงเอาผา
มาคลุม หน าไว จนกวาเขากลับไปพูดกับพระ
ยาหเวหอีก
กฎระเบียบเกี่ยวกับวันหยุดทางศาสนา
๑ โมเสสไดรวบรวมที่ ชุมนุมทัง
้ หมด

๓๕ ของประชาชนชาวอิสราเอล

และ
พูดกับพวก เขาวา “นี่คือคํา สัง่ ตางๆที่พระ
ยาหเวหสงั ่ ใหทํา
๒ ใหทํางานหก วัน แตในวันที่ เจ็ด พวก
์ ิทธิใ์ หกับพระ
ทานจะ ตองมีวัน หยุดอันศักดิส
ยาหเวห ใครก็ตามที่ทํางานในวัน หยุดทาง
ศาสนาจะตองถูก ฆา ๓ ในวัน หยุดทางศาสนา
นี้ ทานตองไมกอ ไฟในที่ อยูอาศัยของ ทาน
เลย”

*๓๔:๑๘

เดือนอาบีบ หรือ นี สาน เป็ นเดือนแรกของปฏิทินฮีบรูสมัยโบราณ เริ่มฤดูใบไมผลิ
ประมาณกลางเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนเมษายน

†๓๔:๒๙ คํา สอน ตามตัว อักษรคือ “สิ่งที่พิสูจน ” คือบรรดาแผน หินที่เขียนบัญญัติ ๑๐
ประการไว สิ่งเหลานี้เป็ นเครื่องพิสูจนขอตกลงระหวางพระเจากับประชาชนชาวอิสราเอล

อพยพ ๓๕:๔
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ของถวายตางๆสําหรับเต็นทศักดิ์สิทธิ์
(อพย. ๒๕:๑-๙)
๔ โมเสสพูดกับที่

ชุมนุมของประชาชนชาว
อิสราเอลวา “นี่คือคํา สัง่ ที่พระ ยาหเวหสัง่ ให
มาบอก คือ ๕ ‘ใหรวบรวมพวกของ ถวายมา
ใหกับพระ ยาหเวห ทุก คนที่อยากจะถวาย
อะไร ก็ใหเอาของ ขวัญนัน
้ มาถวายให กับ
พระ ยาหเวห ทัง้ ทองคํา เงิน ทองสัมฤทธิ ์
๖ ดายสีน้ํ าเงิน สี มวงและสีแดงเขม ผา ลินิน
อยางดี และขนแพะ ๗ หนังที่ทําจากแกะตัวผู
หนังปลา โลมา ไม กระถิน ๘ นํ้ ามันสําหรับ
จุด ไฟ เครื่อง เทศเพื่อทํานํ้ ามันเจิม และทํา
เครื่องหอม ๙ หินจําพวกนิลและพลอยอื่นๆที่
จะฝั งในเอโฟดและถุงผาทับอก
๑๐ ใครก็ตามที่มีฝีมือในหมูพวก ทาน ก็ให
มาสรางสิ่ง ตางๆเหลา นี้ที่พระ ยาหเวหไดสัง่
์ ิทธิ ์ เต็นท ผา คลุม
ไว ๑๑ คือ เต็นทศักดิส
เต็นท ตะขอเกี่ยว กรอบเต็นท กลอน เสา
์ ิทธิ ์ ๑๒ หีบ
และฐานรองเสาของเต็นทศักดิส
์ ิทธิ ์ คานหาม ที่ความไมบริสุทธิจ
์ าก
ศักดิส
บาปจะถูกชําระ และผามานกัน
้ ๑๓ โตะกับไม
คานหามโตะ และเครื่อง ใชทัง้ ปวงที่ใชกับ
โตะ ขนมปั งที่วางไวตอ หน าพระ ยาหเวห
๑๔ ตะเกียงที่ มีขา ตัง
้ เพื่อที่จะใหแสง สวาง
และอุปกรณทัง้ หมดของ มัน พวกตะเกียง
ของ มัน และนํ้ ามันเติมตะเกียงเพื่อใหแสง
สวาง
๑๕ แทน บูชาเผาเครื่องหอมและคานหาม
ของ มัน นํ้ ามันเจิม เครื่องหอม ฉากบัง
์ ิทธิ ์ ๑๖ แทน บูชา
ประตูทาง เขาเต็นทศักดิส
เผาเครื่องเผาบูชาและตะแกรงทองสัมฤทธิ ์
ที่เป็ นของ มัน ไม คานหามของ มัน และ
อุปกรณทัง้ หมดของ มัน อาง นํ้ าและฐานรอง
ของ มัน ๑๗ ผา มานรอบๆลาน พวก เสาและ
ฐานรองเสา ฉากกัน
้ ตรงทางเขาลาน ๑๘ พวก
์ ิทธิ ์ และหมุดสําหรับลาน
หมุดยึดเต็นทศักดิส
กับเชือกของ มัน ๑๙ ผาที่ประดับดวยเกลียว
์ ิทธิ ์ และเสื้อผา
ทองเพื่อใชในสถาน ที่ศักดิส
์
์
ศักดิสิทธิสําหรับนักบวชอา
โรนและพวก
ลูกชายของ เขา เพื่อใหพวก เขาเป็ นนักบวช
รับใชเรา’”

อพยพ ๓๕:๓๓

ของถวายจํานวนมากจากประชาชน
๒๐ แลวที่

ชุมนุมของชาวอิสราเอลทัง้ หมด
ก็ออก ไปจากโมเสส ๒๑ ทุก คนที่เต็มใจจะ
ชวยก็มา ทุก คนที่พระ วิญญาณกระตุนก็นํา
ของ ขวัญมาใหกับพระ ยาหเวห ของ ขวัญ
พวก นี้เอามาเพื่อสรางเต็นทนัด พบ และเพื่อ
การรับ ใชทัง้ หมดในเต็นทนัน
้
และเพื่อทํา
์ ิทธิ ์ ๒๒ ทัง้ ชายและหญิงตางพา
เสื้อผาศักดิส
กัน มา ทุก คนที่เต็มใจ ก็เอาเข็ม กลัด ตางหู
แหวน ตรา กําไลขอ มือและเครื่องประดับที่
เป็ นทองคําอื่นๆมาให ทุก คนก็เอาทองคํามา
ถวายใหกับพระยาหเวห
๒๓ คนที่มีดายสีน้ํ าเงิน สี มวง หรือสีแดง
เขม และผา ลินินอยาง ดี ขน แพะ หนังแกะ
ตัวผู และหนังปลาโลมา พวกเขาก็เอามาให
๒๔ คนที่อยากจะใหเงินหรือทองสัมฤทธิก
์ ับ
พระ ยาหเวห ก็เอามาให คนที่มีไม กระถินที่
ใชในงานนี้ไดก็เอามาใหเหมือนกัน ๒๕ ผูหญิง
ที่มีความสามารถในการปั ่ น ดายดวย มือ ก็
เอาดายที่ปั่นมาให ทัง้ ดายสีน้ํ าเงิน สี มวง สี
แดงเขมและผา ลินินอยางดี ๒๖ พวกผู หญิงที่
มีใจอยากจะชวย และมีความสามารถในการ
ปั ่ นขนแพะก็มาชวย
๒๗ พวกผูนําก็นําหินจําพวกโมราที่จะฝั งใน
เอโฟดและถุงผาทับอก ๒๘ รวมทัง้ เครื่องเทศ
และนํ้ ามันสําหรับจุดตะเกียง นํ้ ามันเจิมและ
นํ้ ามันทําเครื่องหอมมาให
๒๙ ทัง
้ ชายและหญิง ทุก คนตางก็เต็มใจเอา
ของตางๆมาให
ที่จะใชสําหรับงานที่พระ
ยาหเวหไดสงั ่ ผานมาทางโมเสส ลูก หลาน
ชาวอิสราเอลก็ไดนําของตางๆมาถวายเป็ น
ของขวัญใหกับพระยาหเวหดวยความเต็มใจ
เบซาเลลและโอโฮลีอับ
(อพย. ๓๑:๑-๑๑)
๓๐ โมเสสพูดกับประชาชนชาวอิสราเอล

วา “ดูเถิด พระ ยาหเวหไดเลือกเบ ซา เลล
มา เบ ซา เลลเป็ นลูกชายของอุรี อุรีเป็ น
ลูกชายของเฮ อร จากเผายู ดาห ๓๑ พระองค
ไดเติม เขาใหเต็มไป ดวยพระ วิญญาณของ
พระเจา
พระองคทําใหเขามีความชํานาญ
ความเขาใจ และความรู เพื่อจะไดทํางานใน
ดานตางๆ ๓๒ เพื่อออกแบบงานเครื่อง ทอง
เครื่อง เงินและทองสัมฤทธิ ์ ๓๓ เขาสามารถ
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เจียระไนหิน
ประดับชนิดตางๆไวใสในตัว
เรือน และแกะสลักไม เพื่อใชในงานประณีต
ทุก อยาง ๓๔ พระยาหเวหไดใหเบซาเลลและ
โอ โฮ ลี อับ มีความสามารถในการ สอนดวย
โอโฮลี อับเป็ นลูกชายของอาหิ สะมัค จากเผา
ดาน ๓๕ พระ ยาหเวหไดทําใหเขาทัง้ สองเต็ม
ไป ดวยความเชี่ยวชาญในงานทุก ดาน ทัง้
งานฝี มือ งานออกแบบ งานเย็บ ปั กดวยดาย
สีน้ํ าเงิน สีมวง สีแดงเขมและผาลินินอยางดี
และงานทอ พวก เขาสามารถทําไดทุก อยาง
และสามารถวางแผนในการออกแบบดวย”
๑ เบ ซา เลลและโอ โฮ ลี อับกับชาง
ผูชํานาญงานก็ไดมาทํางานตามที่
พระ ยาหเวหสัง่ ใหทําทุก อยาง พระ ยาหเวห
ไดใหความชํานาญและสติ
ปั ญญากับพวก
เขา เพื่อพวก เขาจะ ไดรูวิธีสรางทุก อยางที่
์ ิทธิ ์
เกี่ยวของกับการรับ ใชในสถาน ที่ศักดิส
นัน
้ ๒ โมเสสไดเรียกเบ ซา เลล โอ โฮ ลี อับ
กับชางผูชํานาญทัง้ หมดที่พระ
ยาหเวหได
ใหความสามารถ คือทุก คนที่มีใจมาชวย
ทํางานนี้ ๓ โมเสสไดเอาของ ถวายทัง้ หมดที่
ลูก หลานชาวอิสราเอลเอามาถวายนัน
้ ใหกับ
พวก เขา เพื่อพวก เขาจะ ไดเอาไปใชสําหรับ
์ ิทธิน
์ ัน
งานรับ ใชที่เกี่ยวของกับสถานที่ศักดิส
้
ชาวอิสราเอลยัง คงเอาของมาถวายใหทุกๆ
เชาดวยความเต็มใจ ๔ แลวชางผูชํานาญทุก
คน จากแตละแผนก ที่ทํางานสรางสถาน ที่
์ ิทธิ ์ ไดมาหาโมเสส ๕ และพูดกับโมเสส
ศักดิส
วา “คนเอาของมา ใหมากเกินไป แลวสําหรับ
งานที่พระยาหเวหสัง่ ใหทํา”
๖ โมเสสจึงสัง
่ การไป
และพวก เขาก็
ประกาศไปทัว
่ คายวา “ชายหญิงทัง้ หลาย ไม
ตองทําของถวายอะไรอีก แลวสําหรับสถานที่
์ ิทธิ”์
ศักดิส
ประชาชนก็เลยหยุดเอาของมา
ให ๗ เพราะประชาชนไดเอาของมาใหเกินพอ
แลวสําหรับงานที่จะทําทัง้ หมด

๓๖
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ลินินทอเนื้อ ดี และผาที่ทอจากดายสีน้ํ าเงิน
สี มวง และสีแดงเขม เขาไดปักลายเครูบ ที่
ไดออกแบบมาอยางประณีตลงบนผา มาน
เหลา นัน
้ ๙ ผา มานแตละ ผืนยาวยี่สิบ แปด
*
ศอก และกวางสี่ ศอก †ทุก ผืนมีขนาดเทา
กัน หมด ๑๐ เบ ซา เลลไดเอาผา มานหา ผืนมา
เกี่ยวเขาดวยกัน และเอาผา มานอีกหา ผืนมา
เกี่ยวเขาดวย กันอีกชุด หนึ่ง ๑๑ เขาเอาผาสี
นํ้ าเงินมาทําเป็ นหู ติด ไวที่ขอบของผา มาน
ชุด แรก และทําแบบเดียวกันกับขอบของผา
มานชุดที่ สอง ๑๒ เขาทําหูหา สิบ หูสําหรับผา
มานชุดแรก และทําอีกหาสิบหูสําหรับผามาน
ชุดที่ สอง หูของผา มานสอง ชุดนี้จะอยูตรง
ขามกัน ๑๓ เขาเอาทองคํามาทําเป็ นตะขอหา
สิบ อัน เพื่อใชเกี่ยวผา มานสอง ชุดนัน
้ เขา
์ ิทธิน
์ ัน
ดวย กัน เพื่อใหเต็นทศักดิส
้ เป็ นชิน
้
เดียวกัน
๑๔ เขาทําผา มานดวยขน แพะสําหรับเต็นท
์ ิทธิอ
์ ีกชัน
ที่จะเอามาคลุมเต็นทศักดิส
้
หนึ่ง
เขาทําผา มานขน แพะทัง้ หมดสิบ เอ็ดผืน
๑๕ ผา มานแตละ ผืนยาวสามสิบศอก ‡และ
กวางสี่ ศอก ทัง้ สิบ เอ็ดผืนมีขนาดเทา กัน
หมด ๑๖ เขาเอาผา มานหา ผืนมาตอติด กัน
และเอาผา มานอีกหกผืนมาตอติด กัน ๑๗ เขา
ไดทําหูหา สิบ หูติดไวที่ขอบของผา มานชิน
้
บน สุดของชุด แรก และทําอีกหา สิบ หูติดไว
ที่ขอบของผา มานชิน
้ บน สุดของชุดที่ สอง
๑๘ เขาไดเอาทองสัมฤทธิ ์ มาทําตะขอ หา สิบ
อัน เพื่อใชเกี่ยวผามานทัง้ สองชุดเขาดวยกัน
เป็ นเต็นทหลังเดียวกัน ๑๙ เขาไดทําที่คลุม
์ ิทธิไ์ วสอง ชัน
เต็นทศักดิส
้ ชัน
้ ในทําจากหนัง
แกะตัวผู ชัน
้ นอกทําจากหนังปลาโลมา
๒๐ เขาไดสรางกรอบไม กระถินใหตัง
้ ขึ้น
์ ิทธิ ์ ๒๑ กรอบแตละกรอบ
เพื่อคํ้าเต็นทศักดิส

เต็นทศักดิ์สิทธิ์
(อพย. ๒๖:๑-๓๗)
๘ ชางผูชํานาญทัง
้

หลาย ไดสรางเต็นทที่
์ ิทธิ ์ ดวยผา มานสิบ ผืน ที่ทําจากผา
ศักดิส
*๓๖:๙

ยี่สิบแปดศอก หรือ เทากับ ๑๔.๗ เมตร

†๓๖:๙

สี่ศอก หรือเทากับ ๒.๑ เมตร
สามสิบศอก หรือ ๑๕.๗๕ เมตร ภาษากรีกโบราณแปลไววา ๒๕ ศอก

‡๓๖:๑๕
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มีความ ยาวสิบ ศอก *กวางหนึ่ง ศอกครึ่ง
๒๒ กรอบไม กระถินแตละกรอบมีเดือยกรอบ
ละสอง เดือย ซึ่งถูกยึดประกบติดกันไว เขา
สรางกรอบไม กระถินทัง้ หมดสําหรับเต็นท
์ ิทธิ ์ ดวยวิธีเดียวกัน นี้ ๒๓ เขาสราง
ศักดิส
กรอบไม กระถินยี่สิบกรอบสําหรับทางดาน
์ ิทธิ ์ ๒๔ แลวทําฐานเงินสี่
ใตของเต็นทศักดิส
สิบฐานไวใตกรอบ ไมยี่สิบกรอบ กรอบ ไม
หนึ่งกรอบมีฐานสอง
ฐานรองรับเดือยสอง
เดือยของ มัน ๒๕ เขายังทํากรอบไม กระถิน
อีกยี่สิบกรอบสําหรับทางทิศ
เหนือของ
์ ิทธิ ์ ๒๖ พรอม ทัง้ ฐาน เงินอีกสี่
เต็นทศักดิส
สิบฐาน กรอบ ไมหนึ่งกรอบใชฐาน เงินสอง
ฐาน ๒๗ สวนทางทิศตะวัน ตก ที่เป็ นดานหลัง
์ ิทธิน
์ ัน
ของเต็นทศักดิส
้ เขาก็ทํากรอบ ไมไว
หกกรอบ ๒๘ เขาทํากรอบ ไมอีกสองกรอบ
์ ิทธิ ์
สําหรับมุมทางดาน หลังของเต็นทศักดิส
๒๙ กรอบไมนัน
้ มีมุมแยกกันขางลาง แตตอน
บนมุมเหลา นัน
้ ถูกยึดติด กันดวยหวง เขา
ทําสอง ชุดอยาง นัน
้ สําหรับสอง มุม ๓๐ รวม
ทัง้ หมดมีกรอบไมแปดกรอบ ฐานเงินสิบ หก
ฐาน มีสองฐานอยูใตกรอบแตละกรอบ
๓๑ เขาทําไมสําหรับขัด ฝาหา อันดวยไม
กระถิน สําหรับขัดพวกกรอบ ไมดาน หนึ่ง
์ ิทธิ ์ ๓๒ และอีกหา อันสําหรับ
ของเต็นทศักดิส
ขัดพวกกรอบ ไมอีกดาน หนึ่งของเต็นท
์ ิทธิ ์
ศักดิส
และอีกหา อันสําหรับขัดพวก
กรอบดาน หลังทางทิศตะวัน ตกของเต็นท
์ ิทธิ ์ ๓๓ เขาไดทําไมสําหรับขัดไวสอด
ศักดิส
เขาชวง กลางของกรอบ ไม ตัง้ แตปลายดาน
นี้ไปสุดปลายอีกดาน หนึ่ง ๓๔ เขาไดเคลือบ
กรอบ ไมดวยทองคํา และทําหวงทองคําเพื่อ
สอดไมสําหรับขัดเหลา นัน
้ เขาไป และเคลือบ
ไมสําหรับขัดเหลานัน
้ ดวยทองคํา
๓๕ เขาทํามาน กัน
้ ดวยผา ทอจากดายสี
นํ้ าเงิน สี มวง สีแดง เขม และผา ทอลินิน
๓๖ เขา
ที่ไดปักลายเค รูบไวอยางประณีต
ไดสรางเสาสี่ สิบเสาดวยไม กระถิน และ
เคลือบเสาเหลา นัน
้ และตะขอเกี่ยวเสานัน
้

*๓๖:๒๑

สิบศอก หรือเทากับ ๕.๒๕ เมตร

†๓๗:๑

สองศอกครึ่ง หรือ ๑.๓ เมตร

‡๓๗:๑

หนึ่ งศอกครึ่ง หรือ ๗๘.๗๕ เซนติเมตร

อพยพ ๓๗:๙

ดวยทองคํา เขาหลอฐาน เงินสี่ ฐานดวยเพื่อ
รองรับเสา ๓๗ เขาทําฉากกัน
้ ไวที่ชองทางเขา
เต็นท ดวยผา ทอจากดายสีน้ํ าเงิน สี มวง สี
แดงเขม และผา ทอลินิน ๓๘ เขาทําเสาหา เสา
และตะขอของเสาเหลา นัน
้
เขาเคลือบยอด
เสาและหวงของมันดวยทองคํา และฐานเสา
หาฐานนัน
้ เป็ นทองสัมฤทธิ ์
หีบศักดิ์สิทธิ์
(อพย. ๒๕:๑๐-๒๒)
๑ เบ

๓๗ หีบ หีบ นี้มีความ ยาวสอง ศอกครึ่ง

ซา เลลเอาไม กระถินมาทํา

†กวางหนึ่ ง ศอกครึ่ง ‡สูงหนึ่ ง ศอกครึ่ง ๒ แลว
์ าเคลือบหีบ นี้ ทัง้
เขาก็เอาทองคําบริสุทธิม
ดาน ในและดานนอก และเอาทองคํามาทํา
๓ เขาเอาทองคํามาทํา
ขอบรอบๆหีบดวย
เป็ นหวงสี่ หวง เอาไวติดที่สี่ มุมของหีบ ดาน
ละสอง หวง ๔ เบ ซา เลลเอาไม กระถินมาทํา
คานหาม และเคลือบคานทัง้ สองนัน
้ ดวย
ทองคํา ๕ แลวเขาก็เอาคานหามสอง อันนัน
้
ไปสอดเขากับหวงที่อยูดาน ขางของหีบทัง้
สองดาน เพื่อเอาไวหามหีบนัน
้ ๖ เบซาเลลทํา
์ ากบาปจะถูกชําระ
ฝา หีบที่ความไมบริสุทธิจ
ฝาหีบ นี้ทําดวยทองคําบริสุทธิ ์ ยาวสอง ศอก
ครึ่ง กวางหนึ่ง ศอกครึ่ง ๗ เขาเอาคอนมาทุบ
ทองคําขึ้น รูปเป็ นรูปเค รูบสอง องค แลวเอา
ไปติด ตัง้ ไวที่ปลายทัง้ สอง ดานตรงฝา หีบที่
๘ เขา
์ ากบาปจะถูกชําระ
ความไมบริสุทธิจ
วางเค รูบองค หนึ่งไวที่ปลายดาน หนึ่ง และ
อีก องคไวอีกปลาย หนึ่ง แลวเขาก็ทําใหเค
รูบทัง้ สองนี้ติดเป็ นเนื้อเดียวกันกับฝา หีบที่
์ ากบาปจะถูกชําระ ๙ เค รูบ
ความไมบริสุทธิจ
ทัง้ สอง องคนี้มี ปี กทัง้ สอง ขางที่กางออก ปี ก
ดาน หนึ่งของเค รูบนัน
้ ทําใหเกิดเงาขึ้นบน
์ ากบาปจะถูกชําระ
ฝา หีบที่ความไมบริสุทธิจ
และเครูบทัง้ สองก็หัน หน าเขาหากัน ทัง้ สอง
์ าก
ไดหัน หน าไปทางที่ซ่ งึ ความไมบริสุทธิจ
บาปจะถูกชําระ

อพยพ ๓๗:๑๐

49

โตะวางขนมปั ง
(อพย. ๒๕:๒๓-๓๐)
๑๐ เบ

ซา เลลไดเอาไม กระถินมาทําโตะ
ขนาดยาวสอง ศอก *กวางหนึ่ง ศอก †และ
สูงหนึ่ง ศอกครึ่ง ๑๑ เขาเคลือบโตะนัน
้ ดวย
ทองคําบริสุทธิ ์
และประดิษฐลวดลายดวย
๑๒ เขาทํากรอบ
ทองคําบริสุทธิร์ อบๆโตะ
กวางหนึ่งฝ ามือรอบๆโตะ และทําลวดลาย
๑๓ เขาเอาทองคํามา
บนกรอบรอบๆโตะนัน
้
หลอหวงสี่ หวง และติดมันไวตรงมุมขา โตะ
ทัง้ สี่ ขา ๑๔ หวงทัง้ สี่ หวงจะ ตองอยูติดกับ
กรอบเพื่อยึดคานไวเวลาหาม โตะ ๑๕ เขาเอา
ไม กระถินมาทําคานหามสองอัน และเคลือบ
คานทัง้ สองดวยทองคํา คานนี้เอาไวหามโตะ
๑๖ เขาเอาทองคําบริสุทธิม
์ าทําภาชนะตางๆที่
จะใชบนโตะนัน
้ ซึ่งไดแก พวกจาน ชาม อาง
และไหรินเครื่องดื่มบูชา
ตะเกียงที่ มีขาตัง้
(อพย. ๒๕:๓๑-๔๐)
๑๗ เขาทําตะเกียงที่

มีขา ตัง้ ดวย
จาก
ทองคําบริสุทธิ ์ เขาขึ้น รูปฐานและลํา ตัวของ
ตะเกียงที่ มีขา ตัง้ ดวยคอน สวนฐาน ดอก
ตัว ดอก และกลีบ ดอกเขาทําติดเป็ นเนื้อ
เดียวกัน
๑๘ มีกานหก กานยื่นออก มาจากลํา ตัว
ของตะเกียงที่ มีขา ตัง้ นัน
้ ขาง ละสามกาน
๑๙ แตละกานมีดอกไมสามดอกที่เหมือนดอก
อัล มอนด ทุกๆดอกมีฐานดอกและกลีบ ดอก
เป็ นอยางนี้ทัง้ หกกาน ๒๐ สวนลํา ตัวตะเกียง
ที่ มีขาตัง้ นัน
้ มีถวยสี่ ใบที่มีรูป รางเหมือนกับ
ดอกอัล มอน ตและมีฐาน ดอกและกลีบ ดอก
๒๑ ใตกิ่งทุกๆคู ทัง
้ หก กิ่งที่ย่ น
ื ออก มาจากลํา
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ตัวโคม นัน
้ มีฐาน ดอกติดเป็ นเนื้อเดียวกัน
๒๒ ฐาน ดอกและกานเหลา นั น
้ ติดเป็ นเนื้อ
เดียวกัน ทุกชิน
้ สวนของตะเกียงที่ มีขา ตัง้
นัน
้ ใชคอนตีข้ น
ึ รูปจากทองคําบริสุทธิ ์ ๒๓ เบ
ซาเลลไดทําตะเกียง ‡เจ็ดดวง กรรไกรตัดไส
ตะเกียงและถาดใสไสตะเกียงที่ถูกตัดออก
นัน
้ ทําจากทองคําบริสุทธิ ์ ๒๔ เขาใชทองคํา
บริสุทธิไ์ ปทัง้ หมดหนึ่งตะ ลัน ต ¶ในการทํา
ตะเกียงที่ มีขาตัง้ นี้ และอุปกรณทัง้ หมดของ
มัน
แทนบูชาสําหรับเผาเครื่องหอม
(อพย. ๓๐:๑-๕)
๒๕ เบ ซา เลลเอาไม กระถินมาทําแทน บูชา

สําหรับเผาเครื่องหอม ซึ่งมีความ ยาวหนึ่ง
ศอก กวางหนึ่ง ศอก เป็ นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
และสูงสอง ศอก สวนปลายเชิง งอนทําจาก
์ า
ไมชน
ิ้ เดียวกัน ๒๖ เขาเอาทองคําบริสุทธิม
เคลือบแทน บูชานี้ ทัง้ ดาน บน ดาน ขางโดย
รอบ และที่ปลายเชิง งอน และเขาเอาทองคํา
มาทําขอบโดยรอบ ๒๗ เขาทําหวงทองคําสอง
หวงติดไวที่ใต ขอบทัง้ สอง ดาน ตรง ขามกัน
เอา ไวสําหรับสอดคานเวลาหามแทน บูชา
ขึ้น ๒๘ เขาเอาไม กระถินมาทําคานหาม แลว
เคลือบทองคําทับอีกทีหนึ่ง
๒๙ เขาทํานํ้ ามันศักดิส
์ ิทธิส
์ ําหรับเจิม §และ
เครื่องหอมบริสุทธิ ์ ทัง้ สองอยางทําแบบเดียว
กับที่คนทํานํ้ าหอมเขาทํากัน
แทนบูชาสําหรับเครื่องเผาบูชา
(อพย. ๒๗:๑-๘)
๑ เบ ซา เลลไดเอาไม กระถินมาสราง

๓๘ แทน บูชาเพื่อเผาเครื่องบูชา
ความ ยาวหา ศอก

*๓๗:๑๐

สองศอก หรือ ๑.๐๕ เมตร

†๓๗:๑๐

หนึ่ งศอก เทากับ ๑ ฟุต ๘.๖๒ นิ้ว หรือ ๕๒.๕ เซนติเมตร

**กวางหา

ซึ่งมี
ศอก เป็ นรูป

‡๓๗:๒๓

ตะเกียง ตะเกียงเหลา นี้มีลักษณะเป็ นชามเล็กๆไวเติมนํ้ ามันลงไปและใสไส
ตะเกียงลงไป ใชจุดเพื่อใหความสวาง
¶๓๗:๒๔
§๓๗:๒๙

หนึ่ งตะลันต หรือ ๓๔.๕ กิโลกรัม

นํ ้ามัน … สําหรับเจิม นํ้ ามันมะกอกอยางดี ใชเทบนคนหรือสิ่งของ เพื่อแสดงวา
พวกเขาไดรับเลือกสําหรับงานหรือจุดประสงคพิเศษ
**๓๘:๑ หาศอก หรือ ๒.๖ เมตร
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สี่เหลี่ยมจัตุรัส สูงสาม ศอก *๒ เขาทําเชิง
งอนที่หัว มุมทัง้ สี่ ติดเป็ นเนื้อ เดียวกับแทน
๓ เขาทํา
บูชาและเคลือบดวยทองสัมฤทธิ ์
เครื่อง ใชทัง้ หมดสําหรับแทน บูชาดวยทอง
สัมฤทธิ ์ เชน พวกหมอ ทัพพี ชามประพรม
์ าทํา
สอม และกระทะ ๔ เขาใชทองสัมฤทธิม
ตะแกรงหนึ่ง อัน และเอาไปวางไวในแทน
ลึกจากขอบของแทนบูชาลงไปครึ่งหนึ่ง
๕ เขาเอาทองสัมฤทธิม
์ าหลอเป็ นหวงสี่ อัน
หวงสี่ อันนี้ติดอยูที่มุมทัง้ สี่ของตะแกรงที่ทํา
์ ัน
จากทองสัมฤทธิน
้
หวง นี้เอา ไวสอดคาน
เวลาหามแทน บูชา ๖ เขาเอาไม กระถินมาทํา
คานหาม และเคลือบ มันดวยทองสัมฤทธิ ์
๗ แลวเอาไปสอดเขากับ หวงที่ติดอยูดาน ขาง
ของแทน บูชา เพื่อหามแทน บูชากับคานสอง
อันนัน
้ เขาทําแทน บูชานี้ใหกลวงตรง กลาง
และดานขางปิ ดดวยแผนกระดาน
๘ เบ ซา เลลทําอางทองสัมฤทธิห
์ นึ่ง ใบ
พรอมฐาน รองของ มัน จากกระจกเงาของ
พวกผูหญิง ที่รับใชอยูที่ประตูเต็นทนัดพบ
ลานรอบๆเต็นทศักดิ์สิทธิ์
(อพย. ๒๗:๙-๑๙)
๙ เบ ซา เลล

ใชผา ทอลินิน ขนาดยาวหนึ่ง
รอยศอก †มากัน
้ เป็ นมาน ทําเป็ นลานขึ้น มา
์ าทําเสา
ทางทิศ ใต ๑๐ เขาเอาทองสัมฤทธิม
ยี่สิบ ตนและฐาน รองยี่สิบฐานสําหรับมาน กัน
้
นัน
้ แตตะขอและหวงที่ติดอยูบนเสาทําจาก
เงิน ๑๑ ทางทิศ เหนือเขาทํามาน กัน
้ เหมือน
ลานทางทิศ ใต คือ ขึงผา ทอลินิน ยาวหนึ่ง
รอยศอกบนเสายี่สิบเสาที่ตัง้ อยูบนฐานทอง
์ ี่สิบฐาน
สัมฤทธิย
และมีตะขอและหวงทํา
จากเงิน
๑๒ ทางทิศตะวัน ตก เขาใชผา ทอลินิน ยาว
หา สิบศอก ‡ใชเสาสิบ ตนบนฐานสิบ ฐาน
ตะขอและหวงที่ติดอยูบนเสานัน
้ ทําดวยเงิน
๑๓ ดาน หน าของเต็นท
ซึ่งเป็ นทิศตะวัน
ออก ยาวหา สิบศอก ชองทาง เขาอยูดาน นี้
*๓๘:๑

สามศอก หรือ ๑.๖ เมตร

†๓๘:๙

หนึ่ งรอยศอก หรือ ๕๒.๕ เมตร
หาสิบศอก หรือ ๒๖.๓ เมตร
¶๓๘:๑๔ สิบหาศอก หรือ ๗.๙ เมตร

‡๓๘:๑๒

§๓๘:๑๘

ยี่สิบศอก หรือ ๑๐.๕ เมตร
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๑๔ ดาน ขางของชองทาง เขาดาน หนึ่ ง

มีมาน
ขนาดยาวสิบ หาศอก ¶ขึงอยู บนเสาสาม ตน
ที่ตงั ้ อยูบนฐานสาม ฐาน ๑๕ อีกดาน หนึ่งของ
ชองทาง เขาก็ทําเหมือน กัน คือ ขึงมานยาว
สิบ หาศอก บนเสาสาม ตนที่อยูบนฐานสาม
ฐาน ๑๖ มานที่แขวนไวรอบๆลานทัง้ หมดนัน
้
ทํามาจากผา ทอลินิน ๑๗ ฐานของเสาเหลา นัน
้
ทําดวยทองสัมฤทธิ ์ ตะขอและหวงทําดวย
เงิน สวนยอดของเสาเคลือบดวยเงิน เสาทุก
ตนของลาน จะมีการตกแตงดวยแผน เงินใน
สวนที่เชื่อมติดกับฐาน
๑๘ ทาง เขาลานใชฉาก กัน
้ ที่ทําดวยผาที่ทอ
จากดายสีน้ํ าเงิน สีมวง สีแดงเขม และผาทอ
ลินิน มีขนาดยาวยี่สิบศอก §สูงหา ศอก ซึ่งมี
สวนสูงเทากับผามานรอบๆลาน ๑๙ มานเหลา
นี้ไดแขวนขึ้นบนเสาสี่ เสาที่ตัง้ อยูบนฐานสี่
ฐานที่ทําดวยทองสัมฤทธิ ์ สวนตะขอ หวง
และยอด เสาทําดวยเงิน ๒๐ หมุดยึดเต็นท
และหมุดยึดผามานรอบๆลานทัง้ หมดทําดวย
ทองสัมฤทธิ ์
๒๑ ทัง
้ หมดนี้คือของที่ใชในการทําเต็นท
์ ิทธิ ์ ซึ่งก็คือเต็นทที่เก็บขอ ตกลง ที่ถูก
ศักดิส
บันทึกไวตามคํา สัง่ ของโมเสสเพื่องานของ
ชาวเลวี ที่อยูใตการนํ าของอิธา มาร ลูกชาย
ของนักบวชอาโรน ๒๒ และเบซาเลล ลูกชาย
ของอุรี อุรีเป็ นลูกชายของเฮ อร จากเผายู
ดาห เบ ซา เลลไดสรางทุก อยางตามที่พระ
ยาหเวหสงั ่ ไวกับโมเสส ๒๓ ยัง มี โอโฮลี อับที่
อยูกับเบ ซา เลลดวย โอ โฮ ลี อับเป็ นลูกชาย
ของอาหิสะมัค จากเผาดาน เขาเป็ นชางฝี มือ
นักออกแบบ และยังเป็ นชาง ปั กที่มีฝีมือใน
การใชผา ทอจากดายสีน้ํ าเงิน สี มวง สีแดง
เขม และผาลินินเนื้อดี
๒๔ ทองคําทัง
้ หมดที่ใชในงานกอสราง
์ ิทธิ ์ คือทองคําที่ไดมาจากการ
สถาน ที่ศักดิส
ถวาย ใชไปทัง้ สิน
้ ยี่สิบ เกาตะ ลัน ตเจ็ด รอย
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สามสิบเช เขล *ตามเช เขลมาตรฐานของ
์ ิทธิ ์
สถานที่ศักดิส
๒๕ เครื่องเงินที่รวบรวมไดจากชุมชน หนั ก
หนึ่ง รอยตะ ลัน ตกับหนึ่ง พันเจ็ด รอยเจ็ด สิบ
หาเช เขล †ตามเช เขลมาตรฐานของสถาน
๒๖ โดยเก็บมาคนละหนึ่ งเบคา
์ ิทธิ ์
ที่ศักดิส
(คือครึ่งเช เขล) เป็ นเงินที่เก็บมาจากชาย
ทุก คนที่มีอายุตัง้ แตยี่สิบ ปี ข้ น
ึ ไป และไดลง
ทะเบียนไว ซึ่งมีจํานวนหก แสนสาม พันหา
รอยหา สิบคน ๒๗ เงินหนักหนึ่ง รอยตะ ลัน ต
นัน
้ ไดนําไปใชในการ หลอฐานของสถาน ที่
์ ิทธิแ
์ ละฐานของผา มาน ฐานหนึ่ง รอย
ศักดิส
ฐานใชเงินหนักหนึ่ง รอยตะ ลัน ต หนึ่งตะ
ลัน ตตอหนึ่งฐาน ๒๘ เบ ซา เลลใชเงินหนัก
หนึ่ง พันเจ็ด รอยเจ็ด สิบ หาเช เขล ทําตะขอ
สําหรับเสา และเคลือบยอด เสา และใชทํา
หวงสําหรับเสาเหลานัน
้
๒๙ สวนทองสัมฤทธิท
์ ี่ไดจากการ ถวาย มี
นํ้ า หนักรวมเจ็ด สิบตะลัน ต กับสองพันสี่ รอย
์ ําฐาน
เช เขล ๓๐ เบ ซา เลลใชทองสัมฤทธิท
ประตูเต็นทนัด พบ ทําแทน บูชาทองสัมฤทธิ ์
ทําตะแกรงทองสัมฤทธิ ์ ทําเครื่อง ใชทัง้ หมด
ของแทนบูชานัน
้ ๓๑ ทําฐานลอมรอบลาน ทํา
ฐานประตูลาน ทําหมุดทัง้ หมดรอบๆเต็นท
์ ิทธิ ์ และทําหมุดทัง้ หมดรอบๆลานนัน
ศักดิส
้
ชุดศักดิ์สิทธิ์ของนั กบวช
(อพย. ๒๘:๑-๔๓)
๑ พวก

๓๙ นํ้ าเงิน สีมวง สี์ แดงเข์ ม มาทําเป็ น
เขานํ าผาที่ทอจากดายสี

เสื้อผาใสในสถาน ที่ศักดิสิทธิ และทําเสื้อผา
์ ิทธิต
์ ามที่พระ
ใหอา โรนใสในสถาน ที่ศักดิส
ยาหเวหสัง่ โมเสสไว
๒ เบ ซา เลลทําเอ โฟดดวยผาที่ทอจากดิน
้
ทอง และดายสีน้ํ าเงิน สี มวง สีแดง เขม
และผา ทอลินิน ๓ เขาใชคอนทุบทองคําจน
เป็ นแผนบางๆ ตัดมันออกเป็ นเสน และนํ าไป
ใชทอลวดลายอยางประณีตบนผาสีน้ํ าเงิน สี
มวง สีแดงเขมและผา ลินินเนื้อ ดี ๔ พวกเขา
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ทําผาสอง ชิน
้ ขึ้น แลวนํ าไปเย็บเป็ นบาของ
เอโฟดทัง้ สองขาง ๕ เขาตกแตงลวดลายของ
ผาคาด เอว ซึ่งอยูบนเอ โฟด และเป็ นชิน
้
เดียวกันกับเอ โฟด ผาคาด เอวนี้ทําจากผา
ทองคํา ผาสีน้ํ าเงิน สี มวง สีแดงเขม และผา
ทอลินินเนื้อ ดี เหมือน กับเอ โฟด ตามที่พระ
ยาหเวหสงั ่ โมเสสไว
๖ พวกเขาฝั งพวกนิ ลลงบนตัว เรือนทองคํา
คูหนึ่ง พวกเขาจารึกชื่อพวกลูกชายอิสราเอล
๗ แลวเบ ซา เลลก็เอานิ ล
ไวบนนิลพวก นัน
้
ที่อยูในตัว เรือนคู นัน
้ ไปวางไวบนบาทัง้ สอง
ขางของเอ โฟด ขางละ อัน นิลพวก นี้ทําขึ้น
มาตามที่พระยาหเวหสงั ่ โมเสสไว เพื่อใหพระ
ยาหเวหระลึกถึงพวกลูกชายของอิสราเอล
๘ เบ ซา เลลทําถุง ผาทับ อก โดยออกแบบ
อยางประณีต เหมือนงานเอ โฟด เขาใชผา
ทองคํา ผาที่ทอจากดายสีน้ํ าเงิน สี มวง สี
แดง เขม และผา ทอลินินเนื้อ ดี ๙ ถุง ผาทับ
อกนัน
้ เป็ นสี่เหลี่ยมดาน เทา ขนาดกวางหนึ่ง
คืบ ‡ยาวหนึ่ง คืบ โดยเอาผามาทับซอน กัน
๑๐ พวกชาง
ฝี มือไดฝังพลอยประดับไวสี่
แถวบนถุง ผาทับ อกนัน
้ แถว แรกฝั งพลอย
สี แดง บุษราคัมและมรกต ๑๑ แถวที่ สอง
ฝั งทับทิม ไพลิน และแกวผลึก ๑๒ แถวที่
สาม ฝั งเพทาย พลอยสี ขุน และเขีย
้ วแกว
หนุมาน ๑๓ แถวที่สี่ ฝั งพลอยสีเขียว นิลและ
แจสเพอร ¶พวก เขาฝั งพลอยประดับพวก นี้
ลงในตัว เรือนที่ทําจากทองคํา ๑๔ มีพลอย
ทัง้ หมดสิบ สองกอน
เพื่อใสช่ อ
ื ของพวก
ลูกชายของอิสราเอล
พลอยประดับแตละ
กอนจะเหมือนตราประทับ จะมีช่ อ
ื ของเผา
ทัง้ สิบสองเผาแกะสลักไวกอนละเผา
๑๕ พวกชาง ฝี มือไดทําสาย สรอยทองคํา
บริสุทธิ ์ ที่ถักเป็ นเกลียวเหมือนเชือก ไว
ใชกับถุง ผาทับ อก ๑๖ พวก เขาทําตัว เรือน
ทองคําสอง ชิน
้ และหวงทองคําสอง หวง ติด
หวงทองทัง้ สองหวงไวที่มุม บนของถุง ผาทับ
อกทัง้ สอง ขาง ๑๗ จาก นัน
้ ก็เอาสรอยทองคํา
สอดเขาไปในหวงทองทัง้ สองหวงนัน
้ ๑๘ และ
นํ าปลายอีกดาน หนึ่งของสรอยแตละเสนไป

*๓๘:๒๔

ยี่สิบเกา … เชเขล หรือประมาณหนึ่งตัน

†๓๘:๒๕

หนึ่ งรอย … เชเขล หรือประมาณสามตันครึ่ง

‡๓๙:๙

หนึ่ งคืบ ประมาณ ๒๓ เซนติเมตร คือระยะทางจากปลายหัวแมมือถึงปลายนิ้วกอย

¶๓๙:๑๓

แจสเพอร หินควอทซชนิดหนึ่งเนื้อขุนมีหลายสี
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ติดเขา กับตัว เรือนทองคํา ที่อยูบนบาของเอ
โฟด ตรงดาน หน า ๑๙ พวกชาง ฝี มือทําหวง
ทองคําอีกสอง หวงไปติดไวที่มุม ลางของถุง
ผาทับ อกดานในที่แนบอยูกับเอโฟด ๒๐ พวก
เขาทําหวงทองคําอีกสอง หวงไปติดไวริมเอ
โฟดดานหน า หวงทัง้ สองนี้อยูใกลกับตะเข็บ
เหนือผาคาดเอวที่ทําอยางประณีตนัน
้ ๒๑ ชาง
ฝี มือก็เอาผาสีน้ํ าเงินมาสอดเขากับหวงทัง้
สองที่อยูบนถุง ผาทับ อกกับเอ โฟดนัน
้ เพื่อ
ดึงใหมัน ตึง ถุง ผาทับ อกจะ ไดอยูเหนือผา
คาดเอวของเอโฟดที่ทําอยางประณีต และจะ
ไดไมเคลื่อนไหวไปมา
เขาไดทําทัง้ หมดนี้
ตามที่พระยาหเวหไดสัง่ โมเสสไว
๒๒ เบซาเลลทําเสื้อชุด ยาวของเอโฟด ดวย
ผา ทอสีน้ํ าเงินลวน ๒๓ สวนชองลอด หัวของ
เสื้อชุด ยาวอยูตรง กลาง เหมือน กับคอ เสื้อ
ทหาร มีขอบเย็บโดย รอบเพื่อกันไม ใหมัน
ขาด
๒๔ สวนปลายของเสื้อชุด ยาวนี้ ชางฝี มือได
นํ าผาทอลินินเนื้อดี ผาทอจากดายสีน้ํ าเงิน สี
มวง และสีแดง เขมมาทําเป็ นลูก ทับทิมติด
ไว ๒๕ พวก เขาทําพวกกระดิ่งทองคําบริสุทธิ ์
และนํ าไปติดไวระหวางลูก
ทับทิมแตละ
ลูก ซึ่งเย็บติดไวรอบๆปลายเสื้อชุด ยาวนี้
๒๖ ทับทิมกับกระดิ่งจะอยูสลับ
กันไปรอบๆ
ปลายของเสื้อชุด ยาว เสื้อชุด ยาวนี้เอา ไวใส
รับ ใชพระ ยาหเวห มันทํา ขึ้นตามแบบที่พระ
ยาหเวหสัง่ โมเสสไว
๒๗ พวก เขาทําผา คลุมจากผา ทอลินินเนื้ อ
ดี ใหอา โรนกับพวกลูกชายของ เขา ๒๘ พวก
ชางฝี มือทําผาโพกหัวกับแถบผาสวมหัวจาก
ผา ลินินเนื้อ ดี และทําเสื้อ ชัน
้ ในจากผา ทอ
ลินินสี ขาว ๒๙ พวกชางยังใชผา ทอลินินเนื้อ ดี
ผา ทอจากดายสีน้ํ าเงิน สี มวงและสีแดง เขม
เย็บเป็ นผาคาดเอวและปั กลวดลายลงบนนัน
้
ตามที่พระยาหเวหสัง่ โมเสสไว
๓๐ ชาง ฝี มือไดทําแผน ป ายทองคําของ
์ ิทธิ ์
มงกุฎอันศักดิส
เขียนขอความเหมือน
์ ิทธิ ์
ที่เขาสลักลงในตราประทับวา
“ศักดิส
๓๑
สําหรับพระ ยาหเวห”
พวก เขาติดแผน
ป ายนี้เขากับแถบ ผาสีน้ํ าเงิน และเอาไปผูก
ไวกับผาโพก หัวตามที่พระ ยาหเวหสัง่ โมเสส
ไว
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โมเสสตรวจเต็นทศักดิ์สิทธิ์
(อพย. ๓๕:๑๐-๑๙)
๓๒ ดัง นั น
้

์ ิทธิ ์
งานทุก อยางของเต็นทศักดิส
ซึ่งก็คือเต็นทนัด พบ
ก็ไดเสร็จ สิน
้ ลง
ประชาชนชาวอิสราเอลไดทําตามที่พระ
ยาหเวหสงั ่ โมเสสไวทุก อยาง ๓๓ พวก เขา
์ ิทธิม
์ อบใหโมเสส
ไดนําเต็นทศักดิส
ทัง้ ตัว
เต็นทกับอุปกรณทุกอยาง ตะขอเกี่ยว กรอบ
กลอน เสา ฐาน ๓๔ หลังคาที่ทําจากหนัง แกะ
และหลังคาที่ทําจากหนังปลา โลมา รวม ทัง้
ฉาก ๓๕ หีบใสแผน หินสองแผนแหงขอ ตกลง
กับคานหามของมัน ฝาหีบที่ความไมบริสุทธิ ์
จากบาปจะถูกชําระ ๓๖ โตะกับอุปกรณที่ใช
บน นัน
้ ทุก อยาง ขนมปั งที่วางไวตอ หน า
พระเจา ๓๗ ตะเกียงที่ มีขาตัง้ ที่ทําจากทองคํา
บริสุทธิ ์ และถวยตะเกียงของ มันที่เรียงเป็ น
แถว พรอมอุปกรณทัง้ หมดที่ตองใชคูกับ มัน
และนํ้ ามันจุดตะเกียง ๓๘ แทน บูชาทองคํา
นํ้ ามันเจิม เครื่องหอม ฉากที่ทาง เขาเต็นท
๓๙ แทน บูชาที่ทําจากทองสัมฤทธิ ์
พรอม
์ อง มัน คานหามของ
ตะแกรงทองสัมฤทธิข
มันและอุปกรณทุก อยางที่ใชกับ มัน อาง นํ้ า
พรอมฐานรองของมัน
๔๐ พวกมาน กัน
้ ที่ลาน พวกเสา มาน ฐาน
มานที่ประตูลาน เชือกและหมุดยึด และ ยังมี
์ ิทธิ ์ ซึ่ง
เครื่อง ใชอ่ น
ื ๆที่ตอง ใชในเต็นทศักดิส
ก็คือเต็นทนัดพบนัน
่ เอง
๔๑ เสื้อผาปั กเกลียว ทองสําหรับผูรับ ใชใน
์ ิทธิ ์ ชุดศักดิส
์ ิทธิส
์ ําหรับนักบวช
สถานที่ศักดิส
อา โรน และชุดสําหรับพวกลูกชายของ เขา
เพื่อใสรับใชในฐานะนักบวช
๔๒ ประชาชนชาวอิสราเอลไดทําทุกๆ อยาง
ตามที่พระยาหเวหไดสัง่ โมเสสไวทุกประการ
๔๓ เมื่อโมเสสเห็นงานทุก อยางถูกสรางตาม
แบบที่พระยาหเวหไดสัง่ ไวจนเสร็จ สิน
้ เขาก็
อวยพรชาวอิสราเอลเหลานัน
้
โมเสสตัง้ เต็นทศักดิ์สิทธิ์
๑ พระ

ยาหเวหบอกโมเสสวา ๒ “ใน
ใหเจาติด
ตัง้ เต็นทศักดิสิทธิ คือ เต็นทนัด พบ ๓ ใหเอา
หีบใสคํา สอนมาวาง ไวที่ นัน
่ และใหเอามาน
มากัน
้ เป็ นฉากปิ ดหีบ นี้ไว ๔ ยกโตะเขา มา
และจัดใหเขาที่ นํ าตะเกียงทีม
่ ีขาตัง้ เขามาไว

๔๐ วันที์ ่ หนึ่ง์ ของเดือนแรก
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และติด ตัง้ พวกตะเกียงของ มันใหเรียบรอย
๕ นํ าแทน บูชาทองคําสําหรับเครื่องหอมมาไว
ตรง หน าหีบใสคํา สอน แลวกัน
้ ฉากไวที่ทาง
เขาเต็นท
๖ วางแทน บูชาสําหรับเครื่องเผาบูชาไวที่
์ ิทธิ ์ คือ
ดาน หน าของทาง เขาเต็นทศักดิส
เต็นทนัด พบ ๗ ตัง้ อางนํ้ าไวระหวางเต็นทนัด
พบกับแทน บูชาและใสน้ํ าลงในอางดวย ๘ ทํา
ลานบริเวณรอบๆและตัง้ ฉากไวที่ประตูทาง
เขาลาน
๙ เอานํ้ ามันเจิม
์ ิทธิ ์
ไปเจิมที่เต็นทศักดิส
และของทุก อยางในเต็นทนัน
้ พรอม กับทํา
์ ิทธิ ์ ๑๐ เจาตอง
พิธีเพื่อใหของพวก นี้ศักดิส
เจิมแทน บูชาที่ใชเผาเครื่องเผาบูชาและขาว
ของบน นัน
้ พรอม กับทําพิธี เพื่อทําใหแทน
์ ิทธิม
์ าก ๑๑ เจาตองเจิมอาง นํ้ าและ
บูชาศักดิส
์ ิทธิ ์
ฐาน รองของ มัน เพื่อทําใหพวก มันศักดิส
ดวย
๑๒ เจาตองพาอา
โรนกับพวกลูกชายของ
เขา ไปที่ประตูเต็นทนัดพบ ใหชําระลางพวก
์ ิทธิม
์ าแตง
เขาดวยนํ้ า ๑๓ เอาเสื้อผาที่ศักดิส
ตัวใหกับอา โรน เจิม เขาและทําพิธีให เขา
เพื่อเขาจะ ไดรับ ใชเราในฐานะนักบวช ๑๔ ให
ลูกชายเขามาอยูใกลทาง เขาเต็นทนัด พบ
เอาเสื้อ คลุมมาแตง ตัวใหพวกเขา ๑๕ เจาตอง
เจิมพวก เขาเหมือนที่เจิมใหพอของพวก เขา
เพื่อพวก เขาจะ ไดรับ ใชเราในฐานะนักบวช
การเจิมนี้จะทําใหพวกเขามีสิทธิเ์ ป็ นนักบวช
ตลอดไปทุกๆรุน” ๑๖ โมเสสทําทุก อยางตาม
ที่พระยาหเวหไดสัง่ เขาไว
๑๗ เมื่อถึงวันที่ หนึ่ งของเดือนที่ หนึ่ งในปี
์ ิทธิก
์ ็ถูกตัง้ ขึ้น ๑๘ โมเสส
ที่ สอง เต็นทศักดิส
ตัง้ เต็นทข้ น
ึ บนพวกฐานของ มัน ตัง้ กรอบ
ใสคานและยกเสาขึ้น ๑๙ โมเสสกางผาเต็นท
ออกเหนือเต็นทนัด พบ และใสที่ คลุมเหนือ
เต็นทนัน
้ ตามที่พระยาหเวหสัง่ เขาไว
๒๐ แลวโมเสสก็นําแผนขอ ตกลงสอง แผน
นัน
้ ไปวางไวในหีบ
และนํ าคานมาสอดเขา
์ าก
กับหีบ เขาวางฝา หีบที่ความไมบริสุทธิจ
๒๑
บาปจะถูกชําระไวเหนือหีบ
โมเสสนํ าหีบ
์ ิทธิ ์ และกัน
ใสคํา สอนเขาไปในเต็นทศักดิส
้
ฉากที่เป็ นผา มานบังหีบใสคํา สอนไว ตามที่
พระ ยาหเวหสัง่ เขา ๒๒ โมเสสตัง้ โตะไวดาน
นอกของฉากที่เป็ นผา มาน ขาง ในเต็นทนัด
พบ ไปทางทิศ เหนือ ๒๓ โมเสสวางขนมปั งไว
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บน โตะตอ หน าพระ ยาหเวหตามที่พระองค
สัง่ เขาไว ๒๔ โมเสสวางตะเกียงที่ มีขา ตัง้ ไว
ในเต็นทนัด พบ ไปทางทิศ ใตของเต็นทตรง
๒๕ เขาตัง
ขามกับโตะ
้ พวกตะเกียงไวหน า
พระยาหเวหตามที่พระยาหเวหไดสงั ่ เขาไว
๒๖ โมเสสวางแทน บูชาที่ทําจากทองคําไว
ในเต็นทนัด พบ ขางหน าผา มาน ๒๗ แลวเขา
จึงเผาเครื่องหอมบนแทน บูชานัน
้ ตามที่พระ
๒๘ โมเสสเอามานกัน
ยาหเวหสงั ่ ไว
้ ไวตรง
ทางเขาเต็นท
๒๙ เขาตัง
้ แทน บูชาสําหรับเผาเครื่องเผา
์ ิทธิ ์ คือดานหน า
บูชาไวที่ทางเขาเต็นทศักดิส
ทางเขาเต็นทนัด พบนัน
้ แลวเขาก็เผาเครื่อง
เผาบูชาและเครื่องบูชาจากเมล็ด พืชบน นัน
้
ตามที่พระยาหเวหสงั ่ ไว
๓๐ โมเสสวางอาง
นํ้ าไวระหวางเต็นทนัด
พบกับแทน บูชา และเติมนํ้ าลงในอางชําระ
ลาง ๓๑ โมเสส อาโรนและพวกลูกชายของอา
โรน ลาง มือและเทาของพวก เขาดวยนํ้ าใน
อาง นัน
้ ๓๒ เมื่อ ใดก็ตามที่พวก เขาเขา มาใน
เต็นทนัด พบหรือเขา ใกลแทน บูชา พวก เขา
ตองชําระลางตามที่พระ ยาหเวหไดสัง่ โมเสส
ไว
๓๓ โมเสสทําลานบริเวณรอบๆเต็นทและ
แทน บูชา และแขวนมาน กัน
้ ไวที่ประตูทาง
เขาลาน แลวโมเสสก็ไดทํางานทุก อยางเสร็จ
สิน
้ ลง
รัศมีของพระเจา
๓๔ มีเมฆปกคลุมเหนื อเต็นทนัด

พบ แลว
รัศมีของพระยาหเวห ก็สองสวางไปทัว
่ เต็นท
๓๕ โมเสสไมสามารถเขาไปในเต็นทนัด พบได
เพราะวาเมฆไดลงไปทีน
่ ัน
่ และรัศมีของพระ
์ ิทธิน
์ ัน
ยาหเวหก็สองสวางไปทัว
่ เต็นทศักดิส
้
๓๖ ตลอด
เวลาการเดิน
ทางของชาว
อิสราเอล พวก เขาจะคอย ดูเมฆกอน นี้เป็ น
หลัก เมื่อ ใดที่เมฆลอยตัวสูง ขึ้นจากเต็นท
์ ิทธิ ์ ชาวอิสราเอลจะเริ่มออกเดิน ทาง
ศักดิส
๓๗ แตถาเมฆไมลอยตัวขึ้น
ชาวอิสราเอล
จะไมออกเดิน ทางไป ไหน จนกวาพวก เขา
จะเห็นเมฆลอยตัวขึ้น อีก ๓๘ เมฆของพระ
ยาหเวหอยูเหนือเต็นทในตอนกลาง วัน สวน
์ ิทธิ ์
ตอนกลาง คืนจะมีไฟอยูเหนือเต็นทศักดิส
ชาวอิสราเอลทุกคนไดเห็นสิ่งนี้ ตลอดเวลาที่
พวกเขาเดินทาง
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เลวี นิติ
คํานํ า
หนังสือเลวีนิติ เป็ นหนังสือกฎบัญญัติ
เลมที่สามจากหนังสือกฎบัญญัติทัง้ หมด
หา เลม สวน ใหญเป็ นเรื่องหน าที่ของ
ชน เผา เลวี ที่พระเจาไดมอบหน าที่ให
รับ ผิด ชอบเรื่องพิธีตางๆทางศาสนาของ
ชนชาติอิสราเอลทัง้ สิบ สองเผา ชาวเล วี
บางคนก็เป็ นนักบวชดวย
ดัง นัน
้ หนังสือเลม นี้จะพูดถึงหน าที่
ของนักบวช เรื่องการ ถวายเครื่องบูชา
์ ิทธิแ
์ ละขาว ของ
ตางๆ เรื่องเต็นทศักดิส
เครื่องใชตางๆที่อยูในเต็นทนัน
้
พิธีบูชาและเครื่องบูชา
๑ แลวพระ

๑ พูดกับเขาจากเต็นทนัด พบวา

ยาหเวหเรียกโมเสสมาและ
๒ “ให
บอกกับประชาชนชาวอิสราเอลวา ‘เมื่อใคร
ก็ตามในหมูพวก
เจานํ าสัตวมาถวายเป็ น
เครื่องบูชาให กับพระ ยาหเวห สัตวที่จะเอา
มาถวายนัน
้ จะตองเอามาจากฝูง วัวหรือฝูง
แพะแกะ
๓ ถาเครื่องบูชานั น
้ เป็ นเครื่องเผาบูชา ที่เอา
มาจากฝูง วัว เขาจะตองเลือกวัว ตัวผูที่ไมมี
ตําหนิ แลวใหเอามันไปที่ทาง เขาเต็นทนัด
พบ เพื่อมันจะไดเป็ นที่ยอมรับ
๔ เขาตองวางมือลงบนหัวของสัตวตัว นั น
้ ที่
เอามาถวาย เพื่อใหพระ ยาหเวหยอมรับมัน
จากคนนัน
้ เพื่อกําจัดบาปใหกับคนนัน
้
๕ เขาจะ ตองฆาวัวตัว นั น
้ เองตอหน าพระ
ยาหเวห
แลวลูกชายของอา โรนที่เป็ น
นักบวชจะเป็ นคนเอาเลือดของวัว นัน
้ มาให
พระ ยาหเวห พวก เขาตองสาดเลือดนัน
้ ไป
ทุกๆดานของแทน บูชาที่ตัง้ อยูตรงทาง เขา
ของเต็นทนัด พบ ๖ หลังจาก นัน
้ เจาของจะ
ตองถลกหนัง วัวตัว นัน
้ และตัดเนื้อของ มัน
ออกเป็ นชิน
้ ๆ ๗ แลวพวกนักบวช ที่เป็ น
ลูกชายของอา โรน ก็จะกอ ไฟขึ้นที่แทน
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บูชาและนํ าไม ฟื นมาวางเรียง กันบนกอง ไฟ
๘ พวกเขาตองเอาสวนที่เป็ นเนื้ อ สวนหัวและ
ไข มันของวัวตัว นัน
้ มาวางเรียง กันบนฟื นที่
สุมไฟอยูบนแทนบูชา ๙ สวนเครื่องในและขา
ของ มันใหเจาของนํ าไปลาง นํ้ า แลวนักบวช
จะนํ าไปเผาจน หมดบนแทน บูชา เป็ นของ
ขวัญอันมีกลิ่นหอมใหกับพระยาหเวห
๑๐ ถาเขาเอาวัวหรือแกะหรือแพะ มาถวาย
เป็ นเครื่องเผาบูชา
เขาตองถวายสัตวตัวผู
๑๑ เขาตองเอามันไปฆาตอ
ที่ไมมีตําหนิ
หน าพระ ยาหเวห ทางทิศเหนือของแทน
บูชา และพวกนักบวชที่เป็ นลูกชายของอา
โรน จะเอาเลือดของมันไปสาดทุกๆดานของ
แทน บูชา ๑๒ เจาของจะตองหัน
่ สัตวตัว นัน
้
ออกเป็ นชิน
้ ๆและนักบวชจะเอาสวนที่เป็ น
เนื้อ สวนหัวและไข มันของมัน ไปวางเรียง
กันบนฟื นที่สุม ไฟอยูบนแทน บูชา ๑๓ สวน
เครื่อง ในและขาของ มันใหเจาของเอาไปลาง
นํ้ า แลวนักบวชจะเอาไปเผาจนหมดบนแทน
บูชา มันเป็ นของ ขวัญอันมีกลิ่นหอมใหกับ
พระยาหเวห
๑๔ ถาเขาเอานกมาถวายเป็ นเครื่องเผา
บูชาใหกับพระ ยาหเวห เขาตองใชนกเขา
หรือนกพิราบที่ยังหนุมๆ ๑๕ นักบวชตองเป็ น
คนเอานก นัน
้ ไปที่แทน บูชา และบิด หัวมัน
นํ าไปเผาบนแทน บูชา เลือดของ มันจะไหล
ลงทางดานขางของแทน บูชา ๑๖ เจาของตอง
ดึงกระเพาะขาว *และถอนขนนกออก แลว
โยนทิง้ ไปทางดานตะวัน ออกของแทน บูชา
ซึ่งเป็ นที่ทิง้ ขี้ เถา ๑๗ นักบวชตองจับปี กทัง้
สองแลวฉีก นกออกแตตองไมขาดจาก กัน
นักบวชจะนํ ามันไปเผาบนแทน บูชาที่มีไม
ฟื นสุมอยูบนกองไฟ เป็ นของขวัญอันมีกลิ่น
หอมใหกับพระยาหเวห
เครื่องบูชาจากเมล็ดพืช
๑ เมื่อมีคนถวายเครื่องบูชาจากเมล็ด

๒ พืชใหกับพระ ยาหเวห ขอ ใหเครื่องบูชา
ของ เขานัน
้ เป็ นแป งอยางดีที่สุด และเขา
†ลงไป
ตองเทนํ้ ามันลงไปและใสกํายาน
๒
ดวย จากนัน
้ เขาตองเอาเครื่องบูชานี้ไปให

*๑:๑๖

กระเพาะขาว มีลักษณะเป็ นถุงขนาดเล็กอยูในคอของนก เมื่อนกกินอาหาร มันจะไป
รวมอยูในถุงเพื่อถูกทําใหนุมกอน
†๒:๑

กํายาน ตนไมชนิดพิเศษตากแหง เมื่อเผาแลวจะใหควันที่มีกลิ่นหอมหวาน ใชเป็ นของ
ขวัญใหกับพระเจา
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พวกนักบวช ที่เป็ นลูกชายของอา โรน แลว
นักบวชจะตองหยิบแป งอยางดี ที่มีน้ํ ามันกับ
กํายานนัน
้ ขึ้น มาหนึ่งกํา มือ แลวก็เอาไป
เผาบนแทน บูชา เป็ นสวนที่แทนเครื่องบูชา
จากเมล็ด พืชทัง้ หมด เป็ นของ ขวัญอันมี
กลิ่นหอมใหกับพระ ยาหเวห ๓ เครื่องบูชา
จากเมล็ด พืชสวนที่ เหลือ จะเป็ นของอา โรน
และพวกลูกชายของ เขา เพราะมันเป็ นสวน
์ ิทธิท
์ ี่สุด เป็ นของ ขวัญใหกับพระ
ที่ศักดิส
ยาหเวห
เครื่องบูชาจากเมล็ดพืชอบ
๔ เมื่อเจาถวายเครื่องบูชาจากเมล็ด พืชที่
อบจากเตา คือ ขนมปั งไม ใสเชื้อ ฟู ผสม
นํ้ ามัน หรือขนมปั งแผนบางๆไม ใสเชื้อฟู ทา
ดวยนํ้ ามัน
เจาตองใชแป งอยางดีที่สุดมา
ทํา ๕ ถาเจาถวายเครื่องบูชาจากเมล็ดพืช ที่
ปิ้ งบนแผนเหล็กกลม เจาก็ตองทําจากแป ง
อยางดี ที่ผสมนํ้ ามันและไม ใสเชื้อ ฟู ๖ เจา
ตองทําใหมันแตกเป็ นชิน
้ เล็กๆแลวเทนํ้ ามัน
ลงบนมัน มันคือเครื่องบูชาจากเมล็ด พืช
๗ ถาเจาถวายเครื่องบูชาจากเมล็ด พืช ที่ทอด
ในกระทะ เจาตองทําจากแป งอยาง ดี ใน
นํ้ ามัน
๘ เมื่อเจาเอาเครื่องบูชาจากเมล็ด พืช มา
ถวายใหกับพระ ยาหเวห ไม วาจะทําดวยวิธี
ไหนก็ตามที่บอกมาแลว เจาตองเอามันไป
ใหกับนักบวช แลวนักบวชก็จะเอาไปที่แทน
บูชา ๙ หลังจาก นัน
้ นักบวชจะหยิบออก มา
บางสวน เป็ นสวนที่แทนเครื่องบูชาทัง้ หมด
แลวนํ าไปเผาบนแทน บูชา เป็ นของขวัญ อัน
มีกลิ่นหอมใหกับพระ ยาหเวห ๑๐ เครื่องบูชา
จากเมล็ด พืชสวนที่เหลือ จะเป็ นของอา โรน
และพวกลูกชายของเขา เพราะมันเป็ นสวน
์ ิทธิท
์ ี่สุด เป็ นของ ขวัญใหกับพระ
ที่ศักดิส
ยาหเวห
๑๑ เครื่องบูชาจากเมล็ด พืช
ที่เจาเอามา
ถวายใหพระ ยาหเวหนัน
้
ตองไม ใสเชื้อ ฟู
เพราะเจาไมสามารถเผาเชื้อ ฟูหรือนํ้ า เชื่อม
จากผล ไม เป็ นของ ขวัญใหกับพระ ยาหเวห
ได ๑๒ แตเจาใชเชื้อ ฟูกับนํ้ า หวานจากผล ไม
ถวายพระยาหเวหได ถามันเป็ นผลผลิตที่ได
จากการเก็บ เกี่ยวครัง้ แรกของปี แตจะ ตอง
*๒:๑๓

2

เลวีนิติ ๓:๕

ไมเอาไปเผาบนแทน บูชาเพื่อเป็ นกลิ่นหอม
ใหกับพระ ยาหเวห ๑๓ เจาจะตองปรุงเครื่อง
บูชาจากเมล็ด พืชทุก อยางดวยเกลือ *เจาจะ
ตองไมลืมใสเกลือที่เป็ นเครื่องเตือน ใจถึง
สัญญาที่เจากับพระเจาของเจามีตอกัน ลงใน
เครื่องบูชาจากเมล็ด พืชดวย และเจาจะตอง
ถวายเกลือพรอมๆกับเครื่องบูชาจากเมล็ด
พืชทัง้ หมดของเจาดวย
เครื่องบูชาจากเมล็ดพืชรุนแรก
๑๔ ถาเจาเอาเครื่องบูชาจากเมล็ดพืช

ที่เก็บ
เกี่ยวเป็ นรุน แรก มาถวายใหกับพระยาหเวห
เจาตองถวายรวงใหมๆที่บดเมล็ดจนละเอียด
และยาง ไฟมา แลว เป็ นเครื่องบูชาจากเมล็ด
พืช ที่เก็บ เกี่ยวเป็ นรุน แรก ๑๕ เจาตองใส
นํ้ ามันลงไปในเมล็ด พืชที่บดแลว นัน
้ พรอม
กับกํายานบนมันดวย มันเป็ นเครื่องบูชาจาก
เมล็ด พืช ๑๖ นักบวชตองเอากํายานทัง้ หมด
กับสวนหนึ่งของเมล็ด พืชที่บด นี้และนํ้ ามัน
มาเป็ นของขวัญใหกับพระยาหเวห เป็ นสวน
ที่แทนเครื่องบูชาทัง้ หมด
เครื่องสังสรรคบูชา
๑ ถาเครื่องบูชาของ

๓ สังสรรคบูชา

เขาเป็ นเครื่อง
และถาเขาใชวัว
เขา
สามารถใชวัวตัวผูหรือตัว เมียถวายใหกับ
พระยาหเวหก็ได แตตองเป็ นวัวที่ไมมีตําหนิ
๒ เขาตองวางมือลงบนหัวของมัน
และเอา
มันไปฆาที่ทางเขาเต็นทนัด พบ และพวก
นักบวชที่เป็ นลูกชายของอา โรน จะตองเอา
เลือดของ มันไปสาดทุกๆดานของแทน บูชา
๓ เครื่องสังสรรคบูชา
เป็ นของ ขวัญใหกับ
พระ ยาหเวห เขาจะตองถวายสวนที่เป็ นไข
มันที่ติดอยูในเครื่อง ใน และไข มันทัง้ หมด
ที่อยูรอบๆเครื่อง ใน ๔ ไตทัง้ สองขาง ไข
มันที่ติดอยูรอบๆไต คือสวนที่ติดกับกลาม
เนื้อหลังสวนลาง และพังผืดของตับ เขาจะ
๕ ลูกชายของ
ตองเอามันออกพรอมกับไต
อา โรนตองเอามันไปเผาบนแทน บูชาพรอม
กับเครื่องเผาบูชา ที่อยูบนกอง ฟื นที่สุม ไฟ
อยู เป็ นของ ขวัญอันมีกลิ่นหอมใหกับพระ
ยาหเวห

เกลือ ในสมัยนัน
้ การกินเกลือดวยกัน เป็ นการทําสัญญาวาจะจงรักภักดีตอกันและกัน
ตลอดไป ดูเพิ่มเติมไดจากหนังสือ เอสราห ๔:๑๔; ๒ พงศาวดาร ๑๓:๕; กันดารวิถี ๑๘:๑๙
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๖ ถาคนเอาแกะหรือแพะมาถวายเป็ น
เครื่องสังสรรคบูชาใหกับพระ ยาหเวห สัตว
นัน
้ จะเป็ นตัวผูหรือตัว เมียก็ได แตตองไมมี
ตําหนิ ๗ ถาเขาถวายแกะเป็ นเครื่องบูชา เขา
ตองนํ ามันไปไวตอ หน าพระ ยาหเวห ๘ แลว
วางมือของเขาลงบนหัวของแกะตัว นัน
้ แลว
เขาตองฆาแกะตัว
นัน
้ ที่ทางเขาเต็นทนัด
พบ
และพวกนักบวชที่เป็ นลูกชายของอา
โรน
ก็จะเอาเลือดของมันไปสาดทุกๆดาน
ของแทน บูชา ๙ แลวเขาตองเอาสวนหนึ่ง
ของเครื่องสังสรรคบูชา มาเป็ นของ ขวัญให
กับพระ ยาหเวห เขาจะตองถวายสวนที่เป็ น
ไข มันทัง้ หมด ตัง้ แตหางไปถึงปลายสุดของ
กระดูกสันหลัง ไขมันที่อยูใกลกับสวนเครื่อง
ใน และที่ติดอยูรอบๆเครื่องใน ๑๐ ไตทัง้ สอง
ขาง กับไข มันของมันที่ติดอยูกับกลาม เนื้อ
หลังสวนลาง และพังผืดของตับ เขาตองเอา
มันออก ไปพรอมๆกับไตทัง้ สองขาง ๑๑ แลว
นักบวชจะเอามันไปเผาบนแทน บูชา เป็ น
ของขวัญใหกับพระยาหเวห
๑๒ ถาเขาใชแพะเป็ นเครื่องสังสรรคบูชา
เขาตองนํ ามันมาตอหน าพระยาหเวห ๑๓ แลว
วางมือของเขาลงบนหัวของมัน และฆามันที่
หน าเต็นทนัด พบ พวกนักบวชที่เป็ นลูกชาย
ของอา โรน ตองเอาเลือดของ มันไปสาด
ทุกๆดานของแทน บูชา ๑๔ เขาตองนํ าสวน
หนึ่งของเครื่องสังสรรคบูชานี้มาเป็ นของ
ขวัญใหกับพระยาหเวห คือ สวนไขมันที่ติด
อยูกับเครื่อง ใน และที่ติดอยูรอบๆเครื่อง
ใน ๑๕ สวนไตทัง้ สองขาง กับไข มันของ มัน
ที่อยูสวนลางของกลาม เนื้อหลัง และพังผืด
ของตับ เขาตองเอามันออกมาพรอมๆกับไต
๑๖ แลวนั กบวชจะเป็ นคนเอา
ทัง้ สองขาง
มันไปเผาบนแทน บูชา เป็ นของ ขวัญ อันมี
กลิ่นหอมใหกับพระ ยาหเวห สวนของไข มัน
ทัง้ หมดจะตองเป็ นของพระ ยาหเวห ๑๗ นี่
จะเป็ นกฎที่เจาตองทําตามตลอดชัว
่
ลูกชัว
่
หลานไม วาเจาจะไปอยูที่ไหนก็ตาม คือ เจา
จะ ตองไมกินสวนที่เป็ นไข มันและเลือดของ
สัตว’”

*๔:๓
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เครื่องบูชาสําหรับบาปที่ไมไดตัง้ ใจ
(ลนต. ๖:๒๔-๓๐)
ยาหเวหพูดกับโมเสสวา ๒ “ให
บอกกับประชาชนชาวอิสราเอลวา เมื่อ
มีใครทําบาปโดยไม ไดตัง้ ใจ และเกิดไปทํา
อะไรก็ตามที่พระยาหเวหสงั ่ ไววาอยาทํา
๓ ถาคนที่ทําผิด
บาปนัน
้ เป็ นนักบวชที่ได
รับการ เจิมมา แลว *เขาก็จะทําใหประชาชน
พลอยมีความ ผิดไป ดวย เขาจะตองเอาวัว
ตัวผูจากฝูงมาถวายใหกับพระ ยาหเวห เป็ น
เครื่องบูชาชําระลาง สําหรับบาปที่เขาไดทํา
ลงไป และวัวตัว นัน
้ ตองไมมีตําหนิ ๔ เขา
ตองเอาวัวตัวนัน
้ ไปที่ทางเขาเต็นทนัดพบตอ
หน าพระ ยาหเวห และวางมือของ เขาลงบน
หัวของมัน แลวฆา มันตอ หน าพระ ยาหเวห
๕ นั กบวชที่ได รับการ เจิมนั น
้
จะตองเอา
เลือดสวนหนึ่งของวัวตัวผูนัน
้ ไปที่เต็นทนัด
พบ ๖ แลวจุมนิ้ว มือของ เขาลงในเลือดและ
พรมเลือดเจ็ดครัง้ ที่หน าผา มานของสถาน ที่
์ ิทธิท
์ ี่สุดตอ หน าพระยาหเวห ๗ นักบวช
ศักดิส
คน นัน
้ ตองเอาเลือดป ายตรงปลายเชิง งอน
ของแทน บูชาที่เผาเครื่องหอม แทน บูชา
นี้อยูในเต็นทนัด พบ ตอ หน าพระ ยาหเวห
๘ และเขาตองเอาสวนที่เป็ นไข
มันของวัว
ตัวผูที่เป็ นเครื่องบูชาชําระลาง ตัวนัน
้
รวม
ทัง้ ไข มันที่อยูในเครื่อง ในและรอบๆเครื่อง
ในนัน
้ ๙ เขาตองเอาไตทัง้ สองขางกับไข มัน
ที่ติดอยูกับไตนัน
้
ที่อยูสวนลางของกลาม
เนื้อหลัง และเขาตองเอาพังผืดของตับ เขา
ตองเอามันออก ไปพรอมๆกับไตทัง้ สองขาง
๑๐ เขาตองเอาสวนไข
มันทัง้ หมดออกจาก
เครื่องบูชาชําระลาง เหมือนกับที่เขาเอาไข
มันออกจากวัวที่ใชเป็ นเครื่องสังสรรคบูชา
แลวนักบวชตองเอาไข มันพวก นัน
้ มาถวาย
บนแทน บูชาสําหรับเครื่องเผาบูชา ๑๑–๑๒ แต
นักบวชจะตองเอาสวนที่ เหลือทัง้ หมดของ
วัว คือสวนหนัง สวนเนื้อทัง้ หมด สวนหัว
สวนขา สวนเครื่อง ในและขีข
้ อง มันออกไป
นอกคาย ไปยังที่ที่บริสุทธิ ์ คือที่ทงิ้ ขี้ เถา

๔

๑ พระ

นั กบวชที่ได รับการ เจิมมา แลว เห็นไดอยางเดน ชัดวาคํา นี้คือชื่ออีกชื่อ หนึ่งหรือ
ตําแหนงสําหรับนักบวชระดับสูง เพราะวานํ้ ามันที่เทลงบนหัวของ เขานัน
้ เป็ นเครื่องหมาย
สําคัญวาพระเจาไดเลือกเขาใหเป็ นผูรับใชพระองค
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แลวเผามันบนกองฟื นที่สุมไฟอยู ตรงที่ทิง้ ขี้
เถานัน
้
๑๓ ถาชนชาติอิสราเอลทัง
้ หมดทําผิด บาป
โดยไม ไดตัง้ ใจ และไมมีใครรูตัววาไดทําใน
สิ่งที่พระ ยาหเวหสัง่ หามไม ใหทํา พวก เขา
ก็จะมีความ ผิด ๑๔ เมื่อพวก เขารูถึงความ
บาปที่ไดทํา นัน
้
คนในที่ประชุมตองนํ าวัว
ตัวผูมาตัว หนึ่งจากฝูง มาเป็ นเครื่องบูชา
ชําระลาง พวกเขาตองเอามันมาที่หน าเต็นท
นัด พบ ๑๕ แลวพวกผูนําของชุมชนนัน
้ ตอง
วางมือลงบนหัวของมันตอ หน าพระ ยาหเวห
และตองฆาวัวตัว นัน
้ ตอ หน าพระ ยาหเวห
๑๖ แลวนั กบวชที่ได รับการ เจิมมาแลว ตอง
นํ าเลือดบางสวนของวัวตัวผูนัน
้ ไปที่เต็นท
นัด พบ ๑๗ แลวนักบวชนัน
้ ตองจุม นิ้วของ
เขาลงในเลือด แลวพรมลงไปที่หน าผา มาน
เจ็ดครัง้ ตอ หน าพระ ยาหเวห ๑๘ แลวเอา
เลือดสวนหนึ่งทาที่เชิง งอนของแทน บูชาที่
ตัง้ อยูหน าพระ ยาหเวหในเต็นทนัด พบ สวน
เลือดที่ เหลือทัง้ หมด ใหเทลงไปที่ฐานแทน
บูชาสําหรับเครื่องเผาบูชา ที่ตัง้ อยูทาง เขา
เต็นทนัด พบ ๑๙ เขาตองเอาสวนที่เป็ นไขมัน
ทัง้ หมดออกมาและนํ าไปเผาบนแทน บูชา
๒๐ เขาตองทํากับวัวตัวผู นี้ เหมือนกับที่ทํากับ
วัวที่เป็ นเครื่องบูชาชําระลางใหกับนักบวช
และดวยวิธีนี้นักบวชจะชําระลางสถาน
ที่
์ ิทธิแ
์ ทนประชาชนชาวอิสราเอลและ
ศักดิส
พวกเขาจะไดรับการอภัย ๒๑ หลังจากนัน
้ ให
แบกวัวตัว นัน
้ ออกไปนอกคายและเผา มัน
เหมือนกับที่เผาวัวตัว แรกนัน
้ มันเป็ นเครื่อง
บูชาชําระลางสําหรับชุมชน
๒๒ เมื่อผูนําทําผิด บาปและไดทําสิ่ง หนึ่ ง
สิ่ง ใดที่พระ ยาหเวหพระเจาของ เขาสัง่ หาม
ไว โดยไม ไดตัง้ ใจ พวก เขาก็จะมีความ ผิด
๒๓ เมื่อเขาเกิดรูตัวขึ้น มาวาสิ่งที่เขาทํา นั น
้
เป็ นบาป เขาตองเอาแพะตัวผูมาตัว หนึ่งจาก
ฝูง สําหรับเป็ นเครื่องบูชา แพะตัวนี้ตองไมมี
ตําหนิ ๒๔ แลวเขาตองวางมือลงบนหัวของ
มัน
และนํ ามันไปฆาในที่สําหรับฆาเครื่อง
เผาบูชาตอ หน าพระ ยาหเวห มันเป็ นเครื่อง
บูชาชําระลาง ๒๕ นักบวชจะ ตองเอานิ้วป าย
เลือดของเครื่องบูชาชําระลางนี้
และไปทา
ที่เชิง งอนของแทน บูชาสําหรับเครื่องเผา
บูชา สวนเลือดที่เหลือทัง้ หมด เขาจะนํ า
ไปเทที่ฐานแทน บูชาสําหรับเครื่องเผาบูชา
๒๖ นั กบวชตองเอาสวนที่เป็ นไข มันทัง
้ หมด
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ของแพะมาเผาบนแทน บูชา เขาตองเผา มัน
ใหเหมือนที่เขาเผาสวนไข
มันจากเครื่อง
สังสรรคบูชา ดวยวิธี นี้นักบวชจะชําระลาง
แทน บูชาแทนผูนําคน นัน
้ เพราะบาปที่เขาทํา
ใหแทน บูชาแปด เปื้ อน แลวเขาจะได รับการ
อภัย
๒๗ ถาคน หนึ่ งคนใดในชุมชนทําผิด บาป
โดยไม ไดตัง้ ใจ โดยทําในสิ่งที่พระ ยาหเวห
สัง่ หามไวไมใหทํา เขาก็จะมีความผิด ๒๘ เมื่อ
เขารูตัวขึ้น มาวาทําผิด เขาตองนํ าแพะตัว
เมียจากฝูงมาตัว หนึ่ง เป็ นเครื่องบูชาสําหรับ
บาปที่เขา ทํา แตแพะตัว นัน
้ จะตองไมมี
ตําหนิ ๒๙ เขาตองวางมือลงบนหัวของสัตว
ที่จะใชเป็ นเครื่องบูชาชําระลาง และนํ ามัน
ไปฆาในที่สําหรับฆาเครื่องเผาบูชา ๓๐ แลว
นักบวชตองเอานิ้วป ายเลือดบางสวนของ
แพะ เอาไปทาที่เชิงงอนของแทนบูชาสําหรับ
เครื่องเผาบูชา และเทเลือดแพะสวนที่ เหลือ
๓๑ เขาตองเลาะ
ลงที่ฐานของแทน บูชานัน
้
สวนที่เป็ นไข มันทัง้ หมดของแพะตัว นัน
้ ออก
เหมือนกับที่เขาเอาไข
มันออกจากเครื่อง
สังสรรคบูชา และนักบวชตองเอาไขมันเหลา
นี้ไปเผาบนแทน บูชา เป็ นกลิ่นหอมใหกับ
พระ ยาหเวห โดยวิธี นี้ นักบวชจะชําระลาง
แทน บูชาแทนคนๆ นัน
้ และเขาจะได รับการ
อภัย
๓๒ ถาเขาใชแกะเป็ นเครื่องบูชาชําระลาง
เขาตองเอาแกะตัว เมียที่ไมมีตําหนิ ๓๓ แลว
เขาตองวางมือลงบนหัวเครื่องบูชาชําระลาง
นัน
้
และเอามันไปฆาในที่สําหรับฆาเครื่อง
เผาบูชา ๓๔ นักบวชตองเอานิ้วป ายเลือดบาง
สวนของ มัน ไปทาที่เชิง งอนของแทน บูชา
สําหรับเครื่องเผาบูชา และเทเลือดแกะสวน
ที่ เหลือทัง้ หมดลงที่ฐานของแทน บูชานัน
้
๓๕ แลวนั กบวชตองเอาสวนไข
มันทัง้ หมด
ของแกะออก เหมือนกับที่เอาไขมันออกจาก
แกะที่ใชเป็ นเครื่องสังสรรคบูชา และนักบวช
ก็เอาไขมันทัง้ หมดไปเผาบนแทนบูชา พรอม
กับเครื่องบูชาอื่นๆเป็ นของ ขวัญใหกับพระ
ยาหเวห โดยวิธี นี้ นักบวชจะชําระลางแทน
บูชาแทนคนๆ นัน
้ เพราะบาปที่เขาทําใหแทน
บูชาแปดเปื้ อนและเขาจะไดรับการอภัย
บาปอยางอื่นที่ทําโดยไมไดตัง้ ใจ
๑ ถาคนทําบาปในกรณีดังตอไปนี้

๕ คนไหนไปเห็นหรือไดยินอะไรมา แตไม

คือ ถา
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ยอมพูด ทัง้ ๆที่รเู ห็นเป็ นพยาน เขาจะตองรับ
โทษจากบาปนี้
๒ หรือมีใครไปจับตองถูกสิ่งที่ไมสะอาด
*อาจ จะเป็ นซากของสัตว ป า หรือซากของ
สัตวที่ไมสะอาด หรือซากสัตวเลื้อยคลานที่
ไมสะอาด โดยที่ตัวเขาเองก็ไมรู เขาก็ยัง คง
ไมสะอาดและมีความผิดอยูดี
๓ หรือเมื่อมีใครไปแตะตองถูกสิ่งที่ไม
สะอาดของคนอื่น ไมวาจะเป็ นสิ่งที่ไมสะอาด
แบบไหนก็ตามโดยไมรู ตัว ซึ่งทําใหเขาไม
สะอาด แลวสุดทายเขาก็รู เขา เขาก็มีความ
ผิด
๔ หรือมีใครสาบานแบบชุยๆไม ไดคิดเสีย
กอน ไมวาสาบานที่จะทําเรื่องรายหรือเรื่องดี
ก็ตาม ไม วาเขาจะสาบานชุยๆอะไรไป แลว
เกิดลืมขึ้น มา สุดทายถึงนึกขึ้นได เขาก็มี
ความผิด ๕ ถาใครที่ทําผิดในเรื่อง ใดเรื่อง
หนึ่งที่บอกมานี้ ก็ใหคนๆ นัน
้ สารภาพบาปที่
เขา ทํา ๖ เขาตองเอาคา ปรับมาถวายพระ
ยาหเวห สําหรับบาปที่เขาทําไป เขาตองเอา
แกะตัว เมีย หรือแพะตัว เมียมาจาก ฝูง เพื่อ
เป็ นของถวายชดใช
ดวยวิธีนี้นักบวชจะ
ชําระลางแทน บูชาแทนคนๆ นัน
้ เพราะบาปที่
เขาทําใหแทนบูชาแปดเปื้ อน
๗ ถาคนๆ นั น
้ ไมสามารถซื้อแกะ เขาอาจใช
นกเขาสอง ตัวหรือนกพิราบสอง ตัว มาเป็ น
คา ปรับสําหรับบาปที่เขาทําไป นกตัว หนึ่งใช
เป็ นของถวายชดใช อีกตัว หนึ่งใชเป็ นเครื่อง
เผาบูชา ๘ เขาตองเอานกทัง้ สอง ตัวไปใหกับ
นักบวช แลวนักบวชก็จะถวายตัวที่ใชเป็ น
เครื่องบูชาชําระลางกอน นักบวชตองบิด คอ
มัน แตไม ใหสวน หัวหลุดจากตัว ๙ แลวเขา
ตองพรมเลือดบางสวนของเครื่องบูชาชําระ
ลางนี้ไปที่ดานขางของแทน บูชา เลือดสวน
ที่ เหลือใหเทลงที่ฐานของแทน บูชา มันเป็ น
เครื่องบูชาชําระลาง ๑๐ นกตัวที่ สอง ใหเอา
ไปเป็ นเครื่องเผาบูชาตามกฎที่ใหไว ดวยวิธี
นี้นักบวชจะชําระลางแทน บูชาแทนคนๆ นัน
้
เพราะบาปที่เขาทําไปทําใหแทน
บูชาแปด
เปื้ อน แลวเขาจะไดรับการอภัย

*๕:๒
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๑๑ ถาคนๆ นั น
้ ไมสามารถซื้อนกเขาสอง ตัว
หรือนกพิราบสอง ตัว ก็ใหเขาใชแป งอยาง ดี
แปดถวย †มาเป็ นเครื่องบูชาชําระลาง แต
ตองไมเทนํ้ ามันและกํายานลงในแป ง
นัน
้
๑๒ เขา
เพราะมันเป็ นเครื่องบูชาชําระลาง
ตองนํ าแป ง นัน
้ ไปใหนักบวช แลวนักบวชจะ
หยิบแป งขึ้น มาหนึ่งกํา มือ เป็ นสวนที่แทน
เครื่องบูชาทัง้ หมด
และนํ าไปเผาบนแทน
บูชา เป็ นของ ขวัญใหกับพระ ยาหเวห มัน
เป็ นเครื่องบูชาชําระลาง ๑๓ ดวยวิธี นี้นักบวช
จะชําระลางแทน บูชาแทนคนๆ นัน
้
เพราะ
บาป หนึ่งบาป ใดในบาปเหลา นี้ที่คน นัน
้ ทําไป
ทําใหแทน บูชาแปด เปื้ อน แลวเขาจะได รับ
การอภัย สวนแป งที่เหลือจะเป็ นของนักบวช
เหมือนกับเป็ นเครื่องบูชาจากเมล็ดพืช”
๑๔ แลวพระ
ยาหเวหพูดกับโมเสสวา
๑๕ “เมื่อมีใครทํา ผิดโดยไมรู ตัวตอสิ่งที่ได
สงวนไวใหกับพระยาหเวห ‡เขาจะตองชดใช
ใหกับพระ ยาหเวห เป็ นแกะตัวผูอยาง ดีที่
ไมมีตําหนิจากฝูง หรือเป็ นจํานวนเงินที่เทา
เทียมกัน โดยใชน้ํ า หนักมาตรฐานของวิหาร
มันเป็ นของถวายชดใช ๑๖ คนๆนัน
้ ตองชดใช
สําหรับความผิดที่เขาไดทําตอสิ่งที่ไดสงวน
ไวใหกับพระยาหเวห และจายเพิ่มอีกหนึ่งใน
หา แลวเอาไปใหกับนักบวช และโดยวิธี นี้
นักบวชจะกําจัดบาปเพื่อเขา โดยใชแกะตัวผู
เป็ นของ ถวายชดใช และเขาจะได รับการ
อภัย
๑๗ เมื่อคนๆ หนึ่ งทําบาปและทําในสิ่งที่พระ
ยาหเวหสงั ่ หามไววาอยาทํา โดยไมรู ตัว เขา
ก็มีความผิดและตองรับโทษจากบาปนัน
้ อยูดี
๑๘ เขาตองนํ าแกะตัวผูที่ไมมีตําหนิ จากฝูง
มาใหนักบวช ใหมีมูลคาเทากับที่กําหนดไว
สําหรับเป็ นของถวายชดใช โดยวิธี นี้นักบวช
จะกําจัดบาปเพื่อเขาเพราะเขาทําผิดโดยไมรู
ตัว แลวเขาจะได รับการอภัย ๑๙ มันเป็ นของ
ถวายชดใชสําหรับความผิดที่เขาไดทําตอ
พระยาหเวห”

์ รือไมไดรับการยอมรับใหเป็ นเครื่องบูชาพระเจา
สิ่งที่ไมสะอาด ไมบริสุทธิห
แปดถวย หรือ ๐.๑ เอฟาห

†๕:๑๑
‡๕:๑๕

สิ่งที่ … พระยาหเวห คงหมายถึง ของขวัญพิเศษที่คนนัน
้ สัญญาวาจะถวาย แตลืม
ไมไดถวาย
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ของชดใชสําหรับสิ่งที่โกงเขา
(กดว. ๕:๕-๑๐)
ยาหเวหพูดกับโมเสสวา ๒ “เมื่อ
มีคนๆ หนึ่งทําผิดและลวง เกินพระ
ยาหเวห ดวยการทําบาปตอ ไป นี้ คือโกหก
เพื่อนบานเกี่ยว กับของที่เพื่อนบานฝากให
เขาดูแล หรือเกี่ยว กับของที่เอามาวางมัดจํา
*ที่เขาได รับ หรือเกี่ยว กับสิ่งที่กู ยืมมา หรือ
๓ หรือ
ของที่ไปปลนหรือโกงเพื่อนบานมา
เจอของ หายแตโกหกวาไม เจอ หรือสาบาน
วาไม ไดทําในสิ่งที่ได ทําลงไปซึ่งเป็ นบาป
๔ เมื่อคนๆ นั น
้ ไดทําบาป เขามีความผิด เขา
ตองคืนสิ่งที่เขาไดปลน มา หรือโกง มา หรือ
ของที่คน อื่นฝากใหเขาดูแล หรือของที่เขา
เจอ ๕ หรืออะไรก็แลว แตที่เขาไดสาบานเท็จ
ไว เขาตองชดใชเต็มมูลคาของนัน
้ และตอง
เพิ่มไปอีกหนึ่งใน หาของมูลคาของ นัน
้ เขา
ตองชดใชใหกับเจาของ ในวันที่พิสูจนไดวา
เขาทําผิดจริง
๖ และเขาตองเอาของ ถวายชดใชมาใหกับ
พระ ยาหเวห เป็ นแกะตัวผูที่ไมมีตําหนิจาก
ฝูง ตามมูลคาที่ถูก ตองสําหรับเป็ นของถวาย
ชดใช แลวเอามาใหกับนักบวช ๗ และโดยวิธี
นี้นักบวชจะกําจัดบาปเพื่อเขาตอ หน าพระ
ยาหเวห และเขาจะได รับการอภัยสําหรับ
อะไรก็ตามที่เขาทําไปซึ่งทําใหเขามีความ
ผิด”

๖

๑ พระ

เครื่องเผาบูชา
(อพย. ๒๙:๓๘-๔๓; กดว. ๒๘:๑-๘)
๘ พระ

ยาหเวหพูดกับโมเสสวา ๙ “ใหสงั ่
อา โรนและพวกลูกๆของ เขาวา ‘นี่คือกฎ
ระเบียบสําหรับเครื่องเผาบูชา เครื่องเผาบูชา
จะ ตองอยูบนไฟบนแทน บูชาตลอดทัง้ คืน
จนถึงเชา และไฟบนแทน บูชาจะตองเผาอยู
ตลอด เวลา ๑๐ นักบวชตองสวมเสื้อ คลุมที่
เป็ นผา ลินิน และสวมชุด ชัน
้ ในที่เป็ นผา ลินิน
ดวย เครื่องเผาบูชาที่ถูกไฟ เผาบนแทน บูชา
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จนกลายเป็ นขีเ้ ถานัน
้ นักบวชจะตองโกยเอา
ขี้ เถานัน
้ มาวางไวขางๆแทน บูชา ๑๑ จาก นัน
้
นักบวชก็ถอดเสื้อผาออก แลวเปลี่ยนเสื้อผา
ตัว อื่นแทน แลวเอาขี้เถานัน
้ ออกไปนอกคาย
ไปไวในสถาน ที่ที่บริสุทธิ ์ ๑๒ แตไฟบนแทน
บูชาจะตองเผาตอ ไปเรื่อยๆ ระวังให ดี อยา
ใหไฟ นัน
้ ดับ นักบวชจะ ตองคอยเติม ฟื น
ลงไปทุกๆ เชา และคอยจัดการเรื่องเครื่อง
เผาบูชาบนแทน นี้ และเผาสวนไข มันของ
เครื่องสังสรรคบูชาบนแทน บูชานี้ ๑๓ ไฟบน
แทนบูชาตองเผาอยูตลอดเวลา อยาปลอยให
มันดับ
เครื่องบูชาจากเมล็ดพืช
๑๔ นี่

คือกฎระเบียบสําหรับเครื่องบูชาจาก
เมล็ด พืช พวกลูกชายของอา โรนตองถวาย
เครื่องบูชาจากเมล็ด พืชตอ หน าพระ ยาหเวห
บนแทน บูชา ๑๕ นักบวชตองหยิบแป งอยาง
ดี กับนํ้ ามัน จากเครื่องบูชาจากเมล็ด พืชมา
หนึ่งกํา มือ พรอมกับกํายาน †ทัง้ หมด แลว
ก็เอาสวน นี้ ซึ่งเป็ นสวนที่แทนเครื่องบูชา
ทัง้ หมด ไปเผาบนแทนบูชา เป็ นกลิ่นหอมให
กับพระยาหเวห
๑๖ อาโรนกับพวกลูกชายของเขากินสวนที่
เหลือได ตองกินมันโดยไมมีเชื้อ ฟู และตอง
์ ิทธิ ์ พวก เขาตองกิน มัน
กินในสถาน ที่ศักดิส
ในลานของเต็นทนัด พบ ๑๗ ตองเอามันไปอบ
โดยไม ใสเชื้อ ฟู เราใหสวนนี้กับพวกเขาเป็ น
สวน แบงจากพวกของ ขวัญ มันเป็ นสวนที่
์ ิทธิท
์ ี่สุด
ศักดิส
เหมือนกับเครื่องบูชาชําระ
ลางและเป็ นของถวายชดใช ๑๘ ชายทุก คนที่
เป็ นลูก หลานของอา โรนก็กินมันได มันเป็ น
สวนแบงจากพวกของขวัญที่นํามาถวายพระ
ยาหเวห ที่ใหกับลูก หลานของ เขาตลอด ไป
ใครก็ตามที่แตะ ตองเครื่องบูชาเหลา นี้ก็จะ
ถูกอุทิศไวใหกับพระยาหเวห’”
เครื่องบูชาจากเมล็ดพืชของนั กบวช
๑๙ พระ

ยาหเวหพูดกับโมเสสวา ๒๐ “นี่ คือ
เครื่องบูชาที่อา โรนและพวกลูกชายของ เขา
ตองเอามาถวายใหกับพระ ยาหเวห ในวันที่

*๖:๒

วางมัดจํา คือคา ประกันหรือของประกัน เป็ นเงินที่จายลวงหน าบางสวน เพื่อพิสูจนวา
เขาจะกลับมาจัดการกับสวนที่เหลือแน

†๖:๑๕ กํายาน ตนไมชนิ ดพิเศษตากแหง เมื่อเผาแลวจะใหควันที่มีกลิ่นหอมหวาน ใชเป็ น
ของขวัญใหพระเจา
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อาโรนไดรับการเจิม ใหเป็ นนักบวชสูงสุด คือ
แป งอยาง ดีประมาณสอง ลิตรเป็ นเครื่องบูชา
จากเมล็ด พืชประจํา วัน ถวายครึ่ง หนึ่งใน
ตอน เชาและอีกครึ่ง หนึ่งในตอน เย็น ๒๑ ให
เอาแป งผสมกับนํ้ ามันใหเขา กัน แลวเอาไป
เตรียมบนกระทะเหล็ก และถวายเป็ นเครื่อง
บูชาจากเมล็ดพืช ที่เป็ นชิน
้ ๆเป็ นกลิ่นหอมให
กับพระยาหเวห
๒๒ ลูก หลานของอา โรนรุนตอ ไป ที่ได รับ
การ เจิมใหมาเป็ นนักบวชสูงสุดแทนอา โรน
จะตองเป็ นคนเตรียมเครื่องบูชานี้
มันคือ
สวน แบงของพระ ยาหเวหตลอด ไป มันจะ
๒๓ และเครื่องบูชา
ตองเผาจนหมดเกลีย
้ ง
ทัง้ หมดที่นักบวชทําขึ้น มา จะตองเอาไปเผา
ใหหมดเกลีย
้ ง หามเอามากิน”
กฎของเครื่องบูชาชําระลาง
(ลนต. ๔:๑, ๒)
๒๔ พระ

ยาหเวหพูดกับโมเสสวา ๒๕ “ให
บอกอา โรนกับลูกๆของ เขาวา ‘นี่เป็ นกฎ
ระเบียบสําหรับเครื่องบูชาชําระลาง
คือให
ฆาเครื่องบูชาชําระลางตรงที่ เดียวกับที่ฆา
เครื่องเผาบูชา ตอ หน าพระ ยาหเวห มันเป็ น
์ ิทธิท
์ ี่สุด ๒๖ นักบวชที่ถวายเครื่อง
ที่ที่ศักดิส
บูชาชําระลาง ก็จะตองกิน มัน แตตองกินใน
์ ิทธิ ์ ในลานของเต็นทนัด พบ
สถาน ที่ศักดิส
๒๗ ใครก็ตามที่แตะ ตองเนื้ อของเครื่องบูชานี้
จะตองถูกอุทิศไวใหกับพระยาหเวห ถาเลือด
มันกระเด็นไปถูกเสื้อผาของใครเขา คนๆนัน
้
์ ิทธิ ์ ๒๘ และ
จะตองลางมันในสถาน ที่ศักดิส
ตองทุบ ทิง้ หมอ ดินทุก ใบที่ใชตมเนื้อของ
เครื่องบูชาชําระลางนัน
้
แตถาใชหมอทอง
์ ม ตองขัดหมอนัน
สัมฤทธิต
้ และลางดวยนํ้ า
๒๙ ผูชายทุก
คนที่เป็ นนักบวชจะกินเนื้อ
ของเครื่องบูชาชําระลางนี้ได
มันคือสิ่งที่
์ ิทธิท
์ ี่สุด ๓๐ แตถาพวกนักบวชนํ าเลือด
ศักดิส
เขาไปในเต็นทนัด พบเพื่อชําระลางพวกของ
์ ิทธิใ์ นสถาน ที่ศักดิส
์ ิทธิ ์ หามกินเครื่อง
ศักดิส
บูชานัน
้ แตใหเอาไปเผาไฟเสีย
เป็ นของถวายชดใช
(ลนต. ๕:๑๔-๑๙)

๗

๑ นี่

คือกฎระเบียบสําหรับของ ถวาย
์ ิทธิท
์ ี่สุด ๒ ใหฆาเป็ น
ชดใช มันศักดิส

เลวีนิติ ๗:๑๕

ของถวายชดใชตรงที่เดียวกับที่ฆาเครื่องเผา
บูชาดวย แลวใหนักบวชสาดเลือดของมันไป
ทุกๆดานของแทนบูชา
๓ นั กบวชตองถวายไข มันทัง
้ หมดของ มัน
ไขมันที่สวนหาง และที่ติดกับเครื่องใน ๔ ไต
ทัง้ สอง ขางกับไข มันที่อยูรอบๆไต ตรงสวน
ลางของกลาม เนื้อหลัง และพัง พืดที่ตับ เขา
ตองเอามันออก ไปพรอมๆกับไตทัง้ สองขาง
๕ นั กบวชตองเผา มันบนแทน บูชา เป็ นของ
ขวัญใหกับพระ ยาหเวห มันเป็ นของ ถวาย
ชดใช
๖ ผูชายทุก
คนที่เป็ นนักบวชกินของ
ถวายชดใชนี้ได เขาตองกิน มันในสถาน ที่
์ ิทธิ ์ มันเป็ นสิ่งที่ศักดิส
์ ิทธิท
์ ี่สุด ๗ ของ
ศักดิส
ถวายชดใชจะเหมือนกับเครื่องบูชาชําระลาง
ทัง้ สองจะใชกฎระเบียบเดียวกัน เครื่องบูชา
นัน
้ จะตกเป็ นของนักบวชที่ถวายมัน ๘ เมื่อ
นักบวชถวายเครื่องเผาบูชาของคนๆ หนึ่ง
เขาก็จะ ไดสวนที่เป็ นหนังของเครื่องเผาบูชา
ที่เขาถวายนัน
้ ๙ เครื่องบูชาจากเมล็ด พืชทุก
ชนิดจะเป็ นของนักบวชที่ถวายมัน ไม วาจะ
เป็ นเครื่องบูชาที่อบในเตา หรือที่เตรียมใน
กระทะเหล็กหรือในกระทะ ๑๐ แตเครื่องบูชา
อื่นๆที่ทําจากเมล็ด พืช ไม วาจะผสมนํ้ ามัน
หรือจะแหงก็ตาม จะเป็ นของพวกนักบวชใน
ครอบครัวของอา โรน โดยจะแบงใหเทาๆกัน
หมด
เครื่องสังสรรคบูชา
๑๑ นี่ คือกฎระเบียบสําหรับเครื่องสังสรรค

บูชา ที่คนเอามาถวายใหกับพระ ยาหเวห
๑๒ ถาคนๆหนึ่ งเอาเครื่องสังสรรคบูชามา
ถวาย เพื่อเป็ นการขอบพระคุณ เขาก็ควร
เอาของพวก นี้มา ดวย พรอมกับเครื่องบูชา
ขอบพระคุณนัน
้ คือขนมปั งที่ไม ใสเชื้อ ฟู ที่
ผสมกับนํ้ ามัน และขนมปั งแผนบางๆที่ไม ใส
เชื้อ ฟู ที่มีน้ํ ามันลาดอยูดานบน และขนมปั ง
ที่ทําจากแป งอยาง ดี ที่ผสมดวยนํ้ ามันคลุก
เคลาเขา กัน ๑๓ เขาควรจะถวายขนมปั งไม
ใสเชื้อ ฟู กับขนมปั งที่ใสเชื้อ ฟู พรอมกันกับ
เครื่องสังสรรคบูชาเพื่อเป็ นการขอบพระคุณ
๑๔ ใหเขาถวายเครื่องบูชาเหลา นี้ อยาง
นัน
้
ละชิน
้ เพื่อเป็ นของ ขวัญใหกับพระ ยาหเวห
และเอามันไปใหกับนักบวชที่พรมเลือดของ
เครื่องสังสรรคบูชา ๑๕ และเนื้อของสัตวจาก
เครื่องสังสรรคบูชาที่เอามาถวาย
เพื่อเป็ น
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การขอบพระคุณนี้ จะตองกินภายในวันที่เอา
มันมา อยาใหเหลือถึงวันรุงขึ้น
๑๖ ถาของ ถวายที่เอามานั น
้
เป็ นเครื่อง
บูชาแกบน หรือเป็ นเครื่องบูชาที่สมัคร ใจ
เขาตองกินมันภายในวันที่เขาเอามา
และ
ถายังเหลือ ก็ใหกินในวันถัด ไปได ๑๗ แต
ถายังเหลือจนถึงวันที่สาม ใหเผามันทิง้ ให
หมด ๑๘ ถาในวันที่สาม เขาเอาเนื้อที่ เหลือ
จากเครื่องสังสรรคบูชามากิน มันจะไมเป็ นที่
ยอมรับ และคนที่เอามันมาถวายก็จะไม เป็ น
ที่ยอมรับดวย เพราะมันไมสะอาด *คนที่กิน
เขาไปจะตองถูกลงโทษสําหรับบาปของเขา
๑๙ อยากินเนื้ อที่ไปถูกของไมสะอาดมา
ใหเอาไปเผา ไฟทิง้ สวนเนื้ออื่นๆ นัน
้ คนที่
สะอาด †ก็กินมันได ๒๐ สวนคนที่กินเนื้อจาก
เครื่องสังสรรคบูชาที่เอามาถวายใหกับพระ
ยาหเวห ในขณะ ที่ตัว เขายังไมสะอาด คนๆ
นัน
้ จะตองถูกตัดออกจากประชาชนของเขา
๒๑ เมื่อคนๆ หนึ่ งไปแตะตองสิ่งที่ไมสะอาด
มา ไมวาจะเป็ นคนที่ไมสะอาด หรือสัตวสี่
เทาหรือสัตวเลื้อยคลานชนิด ใดก็ตามที่ไม
สะอาด
แลวมากินเนื้อจากเครื่องสังสรรค
บูชาที่เอามาถวายใหกับพระ ยาหเวห คนๆ
นัน
้ จะตองถูกตัดออกจากประชาชนของ
เขา’”
๒๒ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา
๒๓ “ให
บอกประชาชนชาวอิสราเอลวา ‘พวก เจาตอง
ไมกินไข มันของวัวตัวผู ของแกะหรือแพะ
๒๔ หรือไขมันของสัตวที่ตายแลว หรือสัตวที่
ถูกสัตว ป าอื่นฉีก ทึ้งจน ตาย พวก เจาเอาไป
ทําประโยชนอยางอื่นได แตตองไมเอามากิน
๒๕ ถาใครกินไข มันของสัตวที่เป็ นของ ขวัญ
ใหกับพระ ยาหเวห คนๆ นัน
้ จะตองถูกตัด
ออกจากประชาชนของเขา
๒๖ ไม วาพวกเจาจะอยูที่ไหนก็ตาม ตองไม
กินเลือดของนกหรือสัตวใดๆ
๒๗ ใครที่กินเลือดจะถูกตัดออกจาก
ประชาชนของเขา’”

ใหคน นัน
้ เอาเครื่องบูชามาถวายใหกับพระ
ยาหเวหจากเครื่องสังสรรคบูชาของเขา เอง
๓๐ ใหเขานํ าของ ขวัญมาใหกับพระ ยาหเวห
ดวยตนเอง ใหเขานํ าไข มันพรอมกับเนื้อ
สวนหน าอกของสัตวไปใหกับนักบวช และ
เนื้อสวนหน าอกนี้จะตองถูกยื่นถวายตอ หน า
พระ ยาหเวห เพื่อเป็ นเครื่องบูชายื่นถวาย
๓๑ นั กบวชจะตองเผาไข มันบนแทน บูชา แต
เนื้อสวนหน าอกนัน
้ จะเป็ นของอา โรนและ
พวกลูกชายของ เขา ๓๒ เนื้อสวนตน ขาดาน
ขวา จากเครื่องสังสรรคบูชาที่พวก เจาเอามา
ถวายนัน
้ จะตองใหกับนักบวชเป็ นของขวัญ
๓๓ เนื้ อตน ขาขางขวานี้ จะเป็ นสวน แบงของ
นักบวช ที่ถวายเลือดและไข มันของเครื่อง
สังสรรคบูชานัน
้ ๓๔ เพราะเราไดเอาเนื้อสวน
อกของเครื่องบูชายื่นถวาย และเนื้อสวนตน
ขาของเครื่องสังสรรคบูชา
ของประชาชน
ชาวอิสราเอลแลว และเราก็ไดใหพวก มันกับ
นักบวชอา โรน และลูกๆของ เขา เป็ นสวน
แบงของพวกเขาจากชาวอิสราเอลตลอดไป
๓๕ นี่ คือสวน แบงของอา โรนและสวน แบง
ของลูกๆเขา จากพวกของขวัญที่นํามาถวาย
ใหกับพระยาหเวห ในวันที่พวกเขาไดรับการ
เจิมใหเป็ นนักบวชเพื่อรับ ใชพระ ยาหเวห
๓๖ พระ ยาหเวหสัง
่ ใหเอาเครื่องบูชาสวน นี้
แบงใหกับพวกเขา ในวันที่พวกเขาไดรับการ
เจิม และพวก เขาจะได รับสวน แบงนี้จาก
ประชาชนชาวอิสราเอลตลอด ไป ชัว
่ ลูกชัว
่
หลาน’”
๓๗ นี่ คือกฎระเบียบสําหรับเครื่องเผาบูชา
เครื่องบูชาจากเมล็ด พืช เครื่องบูชาชําระลาง
เป็ นของ ถวายชดใช เครื่องบูชาบวช และ
เครื่องสังสรรคบูชา ๓๘ พระ ยาหเวหไดมอบ
คํา สัง่ พวก นี้ใหกับโมเสสบนภูเขาซี นาย ใน
วันที่พระองคสงั ่ ใหประชาชนชาวอิสราเอล
ถวายเครื่องบูชาของพวก
เขาใหกับพระ
ยาหเวหในที่เปลาเปลี่ยวแหงแลงซีนาย

เครื่องบูชายื่นถวาย

การแตงตัง้ นั กบวช

๒๘ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา
๒๙ “ให
บอกกับประชาชนชาวอิสราเอลวา ‘คนที่จะ
ถวายเครื่องสังสรรคบูชาใหกับพระ ยาหเวห

(อพย. ๒๙:๑-๓๗)

๘

๑ พระ

ยาหเวหพูดกับโมเสสวา ๒ “ให
พาอา โรนและพวกลูกชายของ เขาไป

*๗:๑๘

ไมสะอาด ไมบริสุทธิ ์ หรือพระเจาไมยอมรับไวเป็ นเครื่องบูชา

†๗:๑๙

์ รือผูที่พระเจายอมรับการบูชาของเขา
สะอาด ผูบริสุทธิห
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พรอมกับเขา และใหเอาเสื้อผาพิเศษสําหรับ
นักบวช นํ้ ามันสําหรับเจิม วัวตัวผูสําหรับ
เครื่องบูชาชําระลาง แกะตัวผูสอง ตัว และ
ขนมปั งไม ใสเชื้อ ฟูหนึ่งตะกรา ๓ แลวให
เรียกชุมชนทัง้ หมดใหมาประชุมกันที่ทาง
เขาเต็นทนัดพบ”
๔ แลวโมเสสก็ทําตามที่พระ
ยาหเวหสัง่
ผูคนตางก็มาชุมนุมกันที่ทาง เขาเต็นทนัด
พบ ๕ แลวโมเสสพูดกับประชาชนพวก นัน
้ วา
“นี่คือสิ่งที่พระยาหเวหสัง่ ใหทํา”
๖ แลวโมเสสก็พาอา โรนและพวกลูกชาย
ของ เขามาขาง หน า และชําระลางพวก เขา
ดวยนํ้ า ๗ แลวโมเสสก็สวมเสื้อชัน
้ ในใหอา
โรน และผูกผาคาด เอวรอบตัว เขา แลว
โมเสสก็สวมเสื้อชุด ยาวใหอา โรน หลังจาก
นัน
้ ก็ใสเอ โฟดใหเขา แลวเอาผาคาด เอวที่
ตกแตงอยางสวยงามมาผูกรอบ ตัวอา โรน
ผาคาด เอวก็เลยมัดเอ โฟดเขากับตัวอา โรน
อีกชัน
้ หนึ่ง ๘ จาก นัน
้ โมเสสเอาถุงผาทับ อก
มาใสใหเขา แลวเอาอู ริมและทูม มิม ใสลง
๙ แลวเขาก็
ในกระเป าของถุงผาทับ อกนัน
้
พันผาโพก หัวใหอา โรน ตรงดานหน าของ
ผาโพก หัว โมเสสใสแผนทองคํา ซึ่งเป็ น
์ ิทธิ ์ โมเสสทําทุก อยางตามที่
มงกุฎศักดิส
พระยาหเวหสัง่ เขาไว
๑๐ แลวโมเสสก็เอานํ้ ามันสําหรับเจิมมา
์ ิทธิ ์ และทุก อยางใน
และเจิมเต็นทศักดิส
เต็นทนัน
้ ดวยวิธี นี้ โมเสสก็ทําใหสิ่งเหลา นี้
์ ิทธิ ์ *๑๑ แลวโมเสสก็พรมนํ้ ามันนี้บน
ศักดิส
แทน บูชาเจ็ด ครัง้ และเจิมแทน บูชา เครื่อง
ใชไมสอยของ มัน ทัง้ ขันอัน ใหญพรอมพาน
์ ิทธิ ์ ๑๒ แลว
รองของ มัน เพื่อทําใหมันศักดิส
โมเสสก็เทนํ้ ามันสําหรับเจิม นี้ลงบนหัวของ
์ ิทธิ ์
อา โรน และเจิมเขาเพื่อทําใหเขาศักดิส
๑๓ หลังจาก นั น
้
โมเสสก็เอาตัวพวกลูกชาย
ของอาโรนมาขางหน า และสวมเสื้อชัน
้ ในให
พวก เขา ผูกผาคาด เอวและพันผาโพก หัวให
พวก เขา โมเสสทําตามที่พระ ยาหเวหสัง่ เขา
ไว
๑๔ แลวโมเสสเอาวัวตัวผูที่ใชเป็ นเครื่อง
บูชาชําระลางมาขาง หน า อา โรนกับพวก
ลูกชายของ เขาวางมือลงบนหัววัวตัว นัน
้
๑๕ แลวหลังจากวัวตัว นั น
้ ถูกฆา
โมเสสก็
เอาเลือดของ มันมา แลวเอานิ้วจุมเลือดมา
*๘:๑๐
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ป ายที่เชิง งอนทัง้ สี่ ดานของแทน บูชา เขา
ทําอยาง นี้เพื่อทําใหแทน บูชาบริสุทธิ ์ และ
เขายังเทเลือดที่ เหลือลงตรงฐานของแทน
บูชา ดวยวิธีทัง้ หมดนี้เขาทําใหแทน บูชานัน
้
์ ิทธิ ์
ศักดิส
พรอมที่จะรับเครื่องบูชาที่กําจัด
บาปและความไมบริสุทธิ ์ ๑๖ แลวโมเสสก็เอา
ไขมันของเครื่องใน พังผืดของตับและไตทัง้
สองขางกับไขมันของมันออกมา แลวโมเสส
ก็เอาพวก มันไปเผาบนแทน บูชา ๑๗ สวนที่
เหลือของวัวตัวผู นัน
้ คือ สวนหนัง สวนเนื้อ
และขี้ วัว ถูกนํ าออก ไปเผานอกคาย ตามที่
พระยาหเวหสงั ่ โมเสสไว
๑๘ แลวโมเสสก็เอาแกะตัวผูที่จะใชเป็ น
เครื่องเผาบูชามาขาง หน า อา โรนกับพวก
ลูกชายของ เขาวางมือลงบนหัวของแกะตัว
นัน
้ ๑๙ แลวโมเสสก็ฆาแกะตัว นัน
้ แลวเอา
เลือดของมันสาดไปที่แทน
บูชาทุกๆดาน
๒๐–๒๑ แลวโมเสสก็หัน
่ แกะออกเป็ นชิน
้ ๆเอา
เครื่อง ในและขาไปลาง นํ้ า แลวโมเสสก็เผา
แกะตัวผู นัน
้ ทัง้ ตัวบนแทน บูชา เขาเผาทัง้
หัว ชิน
้ สวนตางๆและไข มัน เป็ นเครื่องเผา
บูชาอันมีกลิ่นหอม เป็ นของ ขวัญใหกับพระ
ยาหเวห ตามที่พระยาหเวหไดสัง่ โมเสสไว
๒๒ แลวโมเสสก็เอาแกะตัวผูตัวที่
สองที่
ใชสําหรับแตง ตัง้ นักบวช มาที่ดานหน า อา
โรนกับพวกลูกชายของ เขาวางมือลงบนหัว
แกะตัว นัน
้ ๒๓ โมเสสก็ฆาแกะตัว นัน
้ แลว
เอาเลือดของ มันไปป ายที่ติ่งหูขางขวากับ
หัว แม มือขางขวาและหัว แม เทาขางขวา
ของอา โรน ๒๔ เขานํ าตัวพวกลูกชายอา โรน
มาที่ดานหน า และโมเสสก็ปายเลือดแกะที่
ติ่งหูขางขวากับหัว แม มือขางขวาและหัว แม
เทาขางขวาของพวก เขา แลวโมเสสก็สาด
เลือดแกะลงที่แทน บูชาทุกๆดาน ๒๕ โมเสส
เอาไขมันสวนหาง ไขมันในเครื่องใน พังผืด
ของตับ ไตสอง ขางกับไข มันของมัน และ
สะโพกขางขวา ๒๖ โมเสสหยิบขนมปั งไม ใส
เชื้อ ฟูมาหนึ่งกอน ขนมปั งผสมนํ้ ามันหนึ่ง
กอน และขนมปั งแผนบางๆหนึ่ง ชิน
้
จาก
ตะกราที่ใสขนมปั งไม ใสเชื้อ ฟูที่วางอยูตรง
หน าพระ ยาหเวห แลวเขาก็เอาพวก มันไป
วางบนไขมัน และบนตนขาขางขวาของแกะ
ตัวผู นัน
้ ๒๗ จาก นัน
้ โมเสสก็เอาของเหลา นี้
ไปวางบนฝ ามือของอา
โรนและฝ ามือของ

ศักดิ์สิทธิ์ หมายถึง ทํา หรือเลือกไว สําหรับจุดประสงคพิเศษของพระเจา
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พวกลูกชายอา โรน แลวโมเสสก็ใหอา โรน
และพวกลูกชายยื่นถวายอาหารเหลา
นัน
้
ขึ้น ใหเป็ นเครื่องบูชายื่นถวายตอ หน าพระ
๒๘ โมเสสหยิบอาหารสวนหนึ่ งมา
ยาหเวห
จากมือพวก เขา แลวเอาไปเผาบนแทน บูชา
พรอมกับเครื่องเผาบูชา
นี่คือเครื่องบูชา
บวช เป็ นของ ขวัญอันมีกลิ่นหอมใหกับพระ
ยาหเวห ๒๙ แลวโมเสสก็เอาสวนอกของแกะ
มา
และยื่นถวายมันขึ้นเป็ นเครื่องบูชายื่น
ถวายตอ หน าพระ ยาหเวห สวนอก นี้ เป็ น
สวนแบงของโมเสส จากแกะที่ใชในการแตง
ตัง้ นักบวช ตามที่พระยาหเวหสัง่ เขาไว
๓๐ โมเสสเอานํ้ ามันสําหรับเจิม
และเลือด
บางสวนจากแทน บูชา แลวพรมลงบนตัวอา
โรนและเสื้อผาของ เขา และพรมลงบนตัว
พวกลูกชายของอา โรนกับเสื้อผาของพวก
เขา ดวยวิธี นี้ โมเสสไดอุทิศอา โรน เสื้อผา
ของอา โรน พวกลูกชายอา โรนพรอมกับ
เสื้อผาของพวกเขาใหกับพระยาหเวห
๓๑ โมเสสพูดกับอา
โรนและพวกลูกชาย
ของเขาวา “ใหเอาเนื้อไปตมที่ทางเขาเต็นท
นัด พบและกินมันที่ นัน
่ พรอมกับขนมปั งที่
อยูในตะกรา ขนมปั งที่ใชแตง ตัง้ นักบวช
เหมือนกับที่เราได รับคํา สัง่ มาวา *‘อาโรนกับ
พวกลูกชายของ เขาตองกิน มัน’ ๓๒ เนื้อกับ
ขนมปั งที่ เหลือ พวก ทานตองเอาไปเผา ไฟ
ให หมด ๓๓ หามพวกทานออกไปจากทางเขา
เต็นทนัด พบ เป็ นเวลาเจ็ด วัน จนกวามันจะ
ครบกําหนดเวลาของการแตง
ตัง้ นักบวช
เพราะพิธีบวชนี้จะกินเวลาเจ็ดวัน ๓๔ ทุกสิ่งที่
พวก เราทําลงไปในวัน นี้ เป็ นไปตามที่พระ
ยาหเวหสัง่ เรา ไว เพื่อกําจัดบาปและความ
์ งั ้ หลายของพวก ทานใหกับพวก
ไมบริสุทธิท
ทาน ๓๕ พวก ทานตองอยูแตที่ทาง เขาเต็นท
นัดพบทัง้ วันทัง้ คืนเป็ นเวลาเจ็ดวัน และพวก
ทานตองเชื่อ ฟั งคํา สัง่ ของพระ ยาหเวห เพื่อ
พวกทานจะไดไม ตาย เพราะพระยาหเวหได
สัง่ เราไวอยางนี้”
๓๖ อา โรนกับพวกลูกชายของ เขาจึงไดทํา
ทุก อยางตามที่พระ ยาหเวหไดสัง่ ผานมาทาง
โมเสส

*๘:๓๑
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พระเจายอมรับพวกนั กบวช
๑ ในวันที่

๙ พวกลูกชายของเขากับพวกผูอาวุโสชาว
แปด โมเสสเรียกอา โรนและ

อิสราเอลมา ๒ โมเสสพูดกับอาโรนวา “ใหเอา
ลูกวัวตัว หนึ่งจากฝูง มาเป็ นเครื่องบูชาชําระ
ลาง และเอาแกะตัวผูที่ไมมีตําหนิตัว หนึ่งมา
เป็ นเครื่องเผาบูชา และถวายพวกมันตอหน า
พระ ยาหเวห ๓ และใหบอกกับประชาชนชาว
อิสราเอลวา ‘ใหเอาแพะตัวผูตัว หนึ่งมาเป็ น
เครื่องบูชาชําระลาง และใหเอาลูกวัวตัว หนึ่ง
กับลูก แกะตัว หนึ่ง อายุหนึ่ง ปี ที่ไมมีตําหนิ
๔ ใหเอาวัวตัวผูและ
มาเป็ นเครื่องเผาบูชา
แกะตัวผู
มาถวายเป็ นเครื่องสังสรรคบูชา
ตอ หน าพระ ยาหเวห พรอม กับเครื่องบูชา
จากเมล็ด พืชผสมนํ้ ามัน เพราะในวัน นี้พระ
ยาหเวหจะมาปรากฏกับพวกทาน’”
๕ อา โรนกับประชาชนจึงนํ าของที่โมเสสสัง
่
มาไวที่หน าเต็นทนัด พบ ประชาชนทัง้ หมด
ตางก็ออกมายืนกันอยูตอ หน าพระ ยาหเวห
๖ แลวโมเสสก็พูดวา “นี่ คือสิ่งที่พระ ยาหเวห
สัง่ ใหพวก ทานทํา เพื่อรัศมีของพระ ยาหเวห
จะไดปรากฏกับพวกทาน”
๗ แลวโมเสสก็พูดกับอา โรนวา
“กาวมา
ที่แทน บูชา และถวายเครื่องบูชาชําระลาง
และเครื่องเผาบูชาของทาน
และใหกําจัด
์ ละบาปทัง้ หลายใหกับตัว
ความไมบริสุทธิแ
ทานและประชาชน และใหถวายเครื่องบูชา
ของประชาชน และใหกําจัดความไมบริสุทธิ ์
และบาปทัง้ หลายใหกับพวก เขา ตามที่พระ
ยาหเวหไดสงั ่ ไว”
๘ อา โรนจึงไปที่แทน บูชา และฆาลูกวัว
ที่ใชเป็ นเครื่องบูชาชําระลางใหกับตัว
เอง
๙ แลวลูกชายของอา โรนก็เอาเลือดมา ใหอา
โรน แลวอาโรนก็จุม นิ้วลงในเลือดแลวนํ าไป
ป ายที่เชิง งอนของแทน บูชา อา โรนเทเลือด
สวนที่ เหลือลงที่ฐานแทน บูชา ๑๐ แลวเขาก็
เอาไขมัน ไตสองขางและพังผืดรอบตับ จาก
เครื่องบูชาชําระลางนัน
้
ไปเผาบนแทน บูชา
ตามที่พระ ยาหเวหไดสัง่ โมเสสไว ๑๑ สวนที่
เป็ นเนื้อกับหนังถูกนํ าไปเผาที่นอกคาย
๑๒ แลวอา
โรนก็ฆาแกะตัวผูตัวที่ใชเป็ น
เครื่องเผาบูชา พวกลูกชายของอา โรนเอา
เลือดของ มันมาใหเขา เขานํ ามันไปสาดใส

เราไดรับคําสั่งมาวา หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “เราไดสัง่ วา”
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ทุกๆดานของแทน บูชา ๑๓ พวกเขาเอาเครื่อง
เผาบูชาที่ถูกหัน
่ เป็ นชิน
้ ๆกับสวน หัวมาใหอา
โรน ใหเขาเอาไปเผาบนแทน บูชา ๑๔ แลวนํ า
เครื่อง ในกับ ขาไปลาง นํ้ าและนํ าไปเผารวม
กับเครื่องเผาบูชาบนแทนบูชา
๑๕ จาก นั น
้
อา โรนก็นําเครื่องบูชาของ
ประชาชนมาที่ดาน หน า รวม ทัง้ แพะตัวผู ที่
ประชาชนใชเป็ นเครื่องบูชาชําระลาง เขาฆา
แพะตัว นัน
้
และใชมันเป็ นเครื่องบูชาชําระ
ลางเหมือนกับตัว แรก ๑๖ เขานํ าเครื่องเผา
บูชามาที่ดาน หน าเพื่อทําพิธี บูชาตามกฎ
๑๗ แลวตามดวยเครื่องบูชาจาก
ระเบียบ
เมล็ดพืช เขาหยิบมันขึ้นมากําหนึ่ง นํ าไปเผา
บนแทนบูชากับเครื่องเผาบูชาของตอนเชา
๑๘ อา โรนฆาวัวตัวผู
และแกะตัวผู ที่
ประชาชนเอามาถวายเป็ นเครื่องสังสรรค
บูชา พวกลูกชายอา โรนนํ าเลือดของพวก
มันมาใหอา โรน
ใหเขาเอาไปสาดใสทุกๆ
ดานของแทน บูชา ๑๙ ลูกชายของอา โรน
เอาไข มันของวัวตัวผูและแกะตัวผูทัง้ สวน
หาง ไข มันที่ติดอยูกับเครื่อง ใน ไตทัง้ สอง
ขาง และพังผืดรอบตับ ๒๐ พวก เขาวางสวน
ไข มันไวบนเนื้อสวนอก อา โรนไดเผาไข มัน
บนแทน บูชา ๒๑ อา โรนยื่นถวายเนื้อสวนอก
และสะโพกขางขวาขึ้นใหพระ ยาหเวห เป็ น
เครื่องบูชายื่นถวาย ตามที่พระยาหเวหไดสัง่
โมเสสไว
๒๒ แลวอา โรนก็ชูมือทัง
้ สองขึ้น ไปยัง
ประชาชนและอวยพรใหกับพวก เขา เมื่อ
เผาเครื่องบูชาชําระลาง เครื่องเผาบูชา และ
เครื่องสังสรรคบูชา เสร็จเรียบรอยแลว เขาก็
ลงจากแทนบูชา
๒๓ โมเสสและอา โรนเขาไปในเต็นทนัด พบ
เมื่อพวก เขาออกมาก็อวยพรใหประชาชน
เหลา นัน
้ แลวรัศมีของพระยาหเวหก็ปรากฏ
กับประชาชนทัง้ หมด ๒๔ มีไฟออกมาจากที่
พระยาหเวหอยูนัน
้ และมาเผาเครื่องเผาบูชา
และไข มันที่อยูบนแทน บูชา เมื่อประชาชน
ทุก คนเห็นอยาง นัน
้
ตางก็รองดวยความ
ชื่นชมยินดีและซบหน าลงกับพื้น

*๑๐:๖
†๑๐:๗
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พระยาหเวหทําลายนาดับกับอาบีฮู
๑ ในตอน

๑๐ ลูกชายสอง คนของอา โรน
นัน
้

นา ดับและอาบี ฮู
ตาง
ก็เอากระถางไฟของ
เขามาเพื่อเผาเครื่อง
หอม พวกเขาเอาไฟใสในกระถางนัน
้ และใส
เครื่องหอมลงในไฟ นัน
้ แลวเอามาถวายตอ
หน าพระ ยาหเวห พวก เขาใชไฟที่ผิดไปจาก
ที่โมเสสสัง่ ใหพวกเขาใช ๒ พระยาหเวหจึงสง
ไฟลงมาเผานาดับกับอาบี ฮู และเขาก็ตายตอ
หน าพระยาหเวห
๓ โมเสสพูดกับอา โรนวา “นี่ แหละคือสิ่ง
ที่พระ ยาหเวหหมาย ถึง เมื่อพระองคพูดวา
‘นักบวชที่เขามาใกลเรา
จะตองใหความ
์ ิทธิ ์ และประชาชน
เคารพเราในฐานะผูศักดิส
ทัง้ หมดจะตองใหเกียรติกับเรา’” อาโรนก็นิ่ง
เงียบ
๔ อุส ซี เอล เป็ นลุงของอาโรน เขามีลูกชาย
สอง คนชื่อมิ ชา เอลและเอล ซา ฟาน โมเสส
เรียกเขาทัง้ สองวา “มา นี่ สิ มาแบกรางสอง
คน นี้ ที่เป็ นญาติของพวก ทาน ออก ไปนอก
์ ิทธิน
์ ี้ ”
คาย ไปใหพนจากสถานที่ศักดิส
๕ พวก เขาเขา มา ชวยกันลากรางของคน
ตายดวยเสื้อที่ติดอยูกับราง นัน
้ ออกไปนอก
คายตามที่โมเสสสัง่
๖ แลวโมเสสก็พูดกับอา
โรนและลูกชาย
คน อื่นๆของ เขา คือเอ เลอ า ซารกับอิธา
มาร วา “พวก ทานตองไมปลอยผมรุงรัง
หรือฉีกเสื้อผา *ของพวก ทาน ทานจะได
ไม ตาย และพระ ยาหเวหจะ ไดไมโกรธชาว
อิสราเอลทัง้ หมดดวย แตญาติของ ทานคือ
ชาวอิสราเอลทัง้ หมดไว ทุกขได ในเรื่องที่
พระยาหเวหเผานาดับและอาบี ฮู ๗ พวกทาน
ตองไมออก ไปจากทาง เขาเต็นทนัด พบ ไม
อยาง นัน
้ พวก ทานจะตองตาย เพราะพวก
ทานได รับการ เจิมดวยนํ้ ามันเจิม †ของพระ
ยาหเวหแลว” แลวอา โรน เอ เลอ า ซารและ
อิธามารก็ทําตามที่โมเสสบอก
๘ แลวพระ ยาหเวหพูดกับอา โรนวา ๙ “เจา
และลูกชายของเจาตองไมด่ ม
ื เหลา องุน หรือ
เบียรเมื่อเขาไปในเต็นทนัด พบ เพื่อเจาจะ
ไดไม ตาย นี่เป็ นกฎที่จะใชไปตลอดชัว
่ ลูก

ปลอยผมรุงรังหรือฉี กเสือ
้ ผา เป็ นการแสดงความเศราโศกใหกับคนตาย

นํ ้ามันเจิม นํ้ ามันมะกอกอยางดี ใชเทใหกับคนหรือสิ่งของเพื่อแสดงวาพวกเขาไดรับ
เลือกสําหรับงานหรือจุดประสงคพิเศษ
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ชัว
่ หลานของ เจา ๑๐ เพราะเจาจะตองแยก
์ ิทธิก
์ ับสิ่ง
ใหเห็นชัดเจนระหวางสิ่งที่ศักดิส
์ ับสิ่งที่ไม
ที่ธรรมดา
ระหวางสิ่งที่บริสุทธิก
บริสุทธิ ์ ๑๑ และเจาจะตองสอนกฎทัง้ หมดให
กับชาวอิสราเอล เป็ นกฎที่พระ ยาหเวหพูด
กับพวกเขาผานมาทางโมเสส”
๑๒ โมเสสพูดกับอา โรน และลูกทัง
้ สองที่
เหลืออยูของอา โรน คือเอ เลอ า ซารและอิธา
มาร วา “ใหเอาเครื่องบูชาจากเมล็ด พืช ที่
เหลือจากพวกของ ขวัญที่ถวายใหกับพระ
ยาหเวห แลวกินเครื่องบูชานัน
้ ที่ไม ไดใส
์ ิทธิท
์ ี่สุด
เชื้อ ฟูขางแทน บูชา เพราะมันศักดิส
๑๓ และทานตองกินมันภายในบริเวณสถาน ที่
์ ิทธิ ์ เพราะมันเป็ นสวน แบงของทาน
ศักดิส
และลูกๆของ ทานจากพวกของ ขวัญที่ถวาย
ใหกับพระ ยาหเวห เพราะเราได รับคํา สัง่ มา
อยางนัน
้
๑๔ แตเนื้ อสวนอกของเครื่องบูชายื่นถวาย
และเนื้อสะโพกของของขวัญบูชา ทานเอาไป
กินทีอ
่ ่น
ื ได แตตองเป็ นสถานที่ที่สะอาด ทาน
ลูกชายและลูกสาวของ ทานก็กิน ได เพราะ
มันเป็ นสวน แบงของทานและลูก หลานของ
ทาน เป็ นสวนแบงจากเครื่องสังสรรคบูชา ที่
ชาวอิสราเอลเอามาถวาย ๑๕ พวก เขาจะ ตอง
เอาสวนที่เป็ นสะโพกของของ ขวัญบูชาและ
สวนที่เป็ นอกของเครื่องบูชายื่นถวาย มายื่น
ถวายตอ หน าพระ ยาหเวห รวมกับพวกของ
ขวัญที่เป็ นไข มัน สวนเหลา นี้ก็จะเป็ นสวน
แบงของ ทานและลูก หลานทานตลอด ไป
ตามที่พระยาหเวหไดสัง่ ไว”
๑๖ แลวโมเสสก็ถามถึงแพะที่ใชเป็ นเครื่อง
บูชาชําระลาง แตมันถูกเผาไปแลว โมเสสจึง
โกรธเอ เลอ า ซารกับอิธา มารลูกชายที่ เหลือ
ของอา โรน โมเสสพูด วา ๑๗ “ทําไมพวก
ทานถึงไม กินเครื่องบูชาชําระลางในสถาน
์ ิทธิเ์ ลา เนื้อ นัน
์ ิทธิม
์ าก และ
ที่ศักดิส
้ ศักดิส
พระเจาไดใหมันกับพวก ทานเป็ นคาแรงที่ไป
กําจัดความผิดของชุมชนโดยชําระสถานที่
์ ิทธิแ
์ ทนพวก เขาตอ หน าพระ ยาหเวห
ศักดิส
๑๘ ในเมื่อไม ไดเอาเลือดของแพะตัว นั น
้ เขา
์ ิทธิ ์ พวก ทานก็นาจะ
มาภายในเต็นทศักดิส
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์ ิทธิน
์ อกเต็นท ตามที่
กินเนื้อมันในที่ที่ศักดิส
เราไดสงั ่ ไว”
๑๙ อา โรนจึงพูดกับโมเสสวา “ดูเอา เถอะ
วัน นี้พวก เขาไดเอาเครื่องบูชาชําระลางและ
เครื่องเผาบูชามาไวตอหน าพระยาหเวห และ
ก็เกิดเรื่องอยางนี้ข้ น
ึ กับพี่ ถาพี่กินเครื่องบูชา
ชําระลางในวัน นี้ พระ ยาหเวหจะเห็นดีดวย
หรือเปลาก็ไมรู” ๒๐ เมื่อโมเสสไดยินดังนัน
้ ก็
เห็นดวย
กฎเกี่ยวกับการกินเนื ้ อสัตว
(ฉธบ. ๑๔:๓-๘)
๑ พระ

๑๑ โรนวา

ยาหเวหพูดกับโมเสสและอา
๒ “ใหบอกกับประชาชนชาว
อิสราเอลวา ‘ตอ ไป นี้คือสัตวที่พวก เจากิน
ได จากทามกลางสัตวใหญทัง้ หมดในโลก นี้
๓ สัตวอะไรก็ตามที่มีเทาเป็ นกีบ แยกจากกัน
และเคีย
้ วเอื้อง *เจาก็กินสัตวนัน
้ ได
๔ แตสัตวที่มีเพียงอยาง ใดอยาง หนึ่ ง คือ
เคีย
้ วเอื้องหรือมีเทาเป็ นกีบ เจาตองไมกิน
สัตวนัน
้ เชน อูฐ มันเคีย
้ วเอื้องแตเทาไมเป็ น
์ ําหรับพวก เจา
กีบแยกออก มันไมบริสุทธิส
๕ ตัวชับ ฟาน †เทาไมเป็ นกีบแยกออก ถึง แม
์ ําหรับพวก
จะเคีย
้ วเอื้อง มันจึงไมบริสุทธิส
เจา ๖ กระตายก็เหมือนกัน เคีย
้ วเอื้องแตเทา
์ ําหรับ
ไมเป็ นกีบแยกออก
จึงไมบริสุทธิส
๗
พวก เจา สวนหมู ถึง แมเทาจะเป็ นกีบ แต
์ ําหรับพวก
ไมเคีย
้ วเอื้อง มันจึงไมบริสุทธิส
๘
เจา เจาตองไมกินเนื้อของพวกมันและตอง
ไมแตะ ตองซากของพวก มันดวย เพราะมัน
์ ําหรับพวกเจา
ไมบริสุทธิส
กฎเกี่ยวกับอาหารทะเล
(ฉธบ. ๑๔:๙, ๑๐)
๙ จากสิ่ง มี ชีวิตทัง
้ หมดในนํ้ า

เจากินสิ่งตอ
ไป นี้ได คือสิ่ง มี ชีวิตทุก อยางในนํ้ าที่มีทัง้
ครีบและเกล็ด ไม วาจะมีอยูในทะเลหรือ
แมน้ํ าก็ตาม ๑๐ แตถาสิ่ง มี ชีวิตเหลา นัน
้ ที่อยู
ในทะเลและในแมน้ํ า ไมมีครีบและเกล็ด ไม

*๑๑:๓ เคี ้ยวเอือ
้ ง การกินอาหารของสัตวบางประเภท เชน วัว ที่สามารถคายอาหารจาก
กระเพาะขึ้นมาเคีย
้ วใหมได
†๑๑:๕ ตัวชับฟาน เป็ นสัตวตัวเล็กๆเลีย
้ งลูกดวยนม ลักษณะคลายกระตายตัวโตๆอาศัยอยู
ตามซอกหิน

เลวีนิติ ๑๑:๑๑
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วาจะเป็ นสิ่งมีชีวิตที่เลื้อยคลานในนํ้ า หรือสิ่ง
มี ชีวิตประเภทอื่นที่อาศัยอยูในนํ้ า ถือเป็ น
สิ่งที่นา รังเกียจสําหรับพวก เจา ๑๑ และเจา
ตองเห็นพวกมันเป็ นสิ่งที่นา รังเกียจ เจาตอง
ไมกินเนื้อของพวก มัน และตองไมแตะตอง
ซากของพวกมัน ๑๒ สิ่ง มี ชีวิตทุก อยางในนํ้ า
ที่ไมมีครีบและเกล็ด เจาตองเห็นมันเป็ นสิ่ง
นารังเกียจ
นกที่ไม ควรกิน
(ฉธบ. ๑๔:๑๑-๑๘)
๑๓ พวกนกตอ ไป นี้

เจาจะ ตองถือวามันนา
รังเกียจ และตองไมกินพวกมัน มันเป็ นสิ่งที่
นาสะอิดสะเอียน คือ นกอินทรี นกแรง นก
เหยี่ยว ๑๔ นกเหยี่ยวหางยาว เหยี่ยวทุกชนิด
๑๕ นกที่มีขนสีดําทุกประเภท ๑๖ นกกระจอก
เทศ นกเคาโมง นกนางนวล เหยี่ยวนกเขา
ทุก ชนิด ๑๗ นกฮูก นกกานํ้ า นกแสก ๑๘ นก
อีโกง นกกระทุง นกแรง ๑๙ นกกระสาดํา
นกกระสาทุก ชนิด นกกะรางหัว ขวานและ
คางคาว

เลวีนิติ ๑๑:๓๔

มัน จะตองเอาเสื้อไปซัก และตัว เขาก็จะไม
บริสุทธิไ์ ปจนถึงเย็น
๒๖ คือซากของสัตวทุก ชนิ ดที่มีเทาเป็ นกีบ
แตกีบไมแยกออกเป็ นสอง สวนหรือไมเคีย
้ ว
์ ําหรับเจา ทุก คน
เอื้องเป็ นของไมบริสุทธิส
ที่แตะตองพวก มันจะไมบริสุทธิ ์ ๒๗ รวม ทัง้
ซากของสัตวที่เดินดวยอุง ตีน †ที่แบนราบ
์ ําหรับพวก
ทัง้ สี่ ขาง เป็ นสัตวที่ไมบริสุทธิส
เจา ทุก คนไปแตะตองพวก มันจะไมบริสุทธิ ์
ไปจนถึงเย็น ๒๘ และทุก คนที่ถือซากของ
พวกมัน ตองเอาเสื้อไปซักและตัว เขาก็จะไม
บริสุทธิไ์ ปจนถึงเย็น เพราะพวก มันเป็ นสิ่งที่
์ ําหรับพวกเจา
ไมบริสุทธิส
กฎเกี่ยวกับสัตวท่ค
ี ลาน
๒๙ สัตวที่คลานไปบนพื้น

ที่ไมบริสุทธิ ์
สําหรับพวก เจาคือ ตัว ตุน หนู สัตวเลื้อย
คลานขนาดใหญ ๓๐ ตุกแก จระเข จิง้ จก
จิง้ เหลน กิง้ กา ๓๑ สัตวที่คลานเหลา นี้ไม
์ ําหรับพวก เจา ทุก คนที่ไปแตะตอง
บริสุทธิส
ซากของพวก มัน คนๆ นัน
้ จะไมบริสุทธิไ์ ป
จนถึงเย็น

กฎของการกินแมลง
(ฉธบ. ๑๔:๑๙-๒๐)
๒๐ พวกแมลงมีปีกที่คลาน

กฎเกี่ยวกับสัตวท่ไี มบริสุทธิ์
๓๒ ถาสัตวที่ไมบริสุทธิเ์ หลา นี้ ตาย

*เป็ นสิ่งที่นา

๒๑ ยกเวนแมลงมีปีกที่
รังเกียจสําหรับเจา
คลานตอ ไป นี้ เจากินได คือ พวกที่มีขอตอ
อยูเหนือขาของพวก มันเพื่อใชกระโดดบน
พื้น ดิน ๒๒ เจาสามารถกินตัก
๊ แตนทุก ชนิด
ตัก
๊ แตนที่มีปีกทุก ชนิด จิง้ หรีดทุก ชนิด และ
เรไรทุกชนิด
๒๓ แตแมลงที่คลานนอกเหนื อไปจากนี้ เจา
ตองไม กิน ๒๔ เพราะพวก มันจะทําใหเจาไม
บริสุทธิ ์ ใครที่ไปแตะตองซากของสัตวตอ ไป
นี้ก็จะเป็ นผู ที่ไมบริสุทธิไ์ ปจนถึงเย็น ๒๕ และ
คนที่ไปจับสวน ใดสวน หนึ่งของซากพวก

และตก
ไปบนอะไรก็ตาม ของนัน
้ ก็จะไมบริสุทธิ ์ ไม
วาจะเป็ นของที่ทําดวยไม ผา หนัง ขนแพะ
หรือภาชนะใดก็แลว แต จะ ตองเอาของ นัน
้
ไปแช นํ้ า และมันจะคงไมบริสุทธิไ์ ปจนถึง
เย็น หลังจาก นัน
้ มันก็จะบริสุทธิเ์ หมือนเดิม
๓๓ และถาสัตวเหลา นั น
้ ตกไปบนภาชนะที่ทํา
จากดิน ของทุก อยางที่อยูในภาชนะนัน
้ จะ
ไมบริสุทธิ ์ และเจาตองทําลายภาชนะใบ นัน
้
ทิง้ เสีย ๓๔ ถาเจาเทนํ้ าที่อยูในภาชนะที่ไม
์ ัน
บริสุทธิน
้ ลงไปในของที่กิน ได ของ นัน
้ ก็
์ ามไป ดวย *สิ่งที่ด่ ม
จะไมบริสุทธิต
ื ไดถาอยู
ในภาชนะที่ไมบริสุทธิ ์
มันก็จะไมบริสุทธิ ์

*๑๑:๒๐

คลาน แปลตรงๆไดวา “เดินดวยสี่ขา”

†๑๑:๒๗

อุงตีน ตีนที่มีลักษณะนุมและมีกรงเล็บของสัตวบางชนิด

*๑๑:๓๔

ถาเจาเท … ตามไป ดวย ถาใชน้ํ าที่มาจากภาชนะที่มีซากสัตวนัน
้ อยูไปทําอาหาร

์ ามไปดวย
อาหารนัน
้ ก็จะไมบริสุทธิต
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เหมือนกัน †๓๕ ถาสวน หนึ่งสวน ใดของซาก
สัตว นัน
้ ตกลงบนอะไรก็ตาม ของ นัน
้ ก็จะไม
บริสุทธิไ์ ป ดวย ถาไปตกบนเตา อบหรือเตา
ก็ใหทําลายของพวก นัน
้ เสีย เพราะมันจะ
์ ละจะไมบริสุทธิ ์
กลายเป็ นของไมบริสุทธิแ
ตลอดไป
๓๖ แตถาเป็ นตานํ้ าหรือบอเก็บ นํ้ า มันจะยัง
์ ยู แตคนที่ไปแตะตองซากสัตวที่
คงบริสุทธิอ
อยูใน นัน
้ จะเป็ นผูไมบริสุทธิ ์ ๓๗ และถาซาก
สัตวเหลา นี้ตกลงไปในเมล็ด พืชที่กําลังจะนํ า
์ ยู
ไปปลูก เมล็ด พืชเหลา นัน
้ จะยังบริสุทธิอ
๓๘ แตถาเจาเทนํ้ าลงบนเมล็ด พืชแลวเกิดมี
ซาก สัตวเหลา นี้ตกลงไป เมล็ด พืชเหลา นัน
้
์ ําหรับเจาอีก
จะไมบริสุทธิส
๓๙ ถาสัตวที่เจาใชเป็ นอาหารตาย เองตาม
ธรรมชาติ คนที่ไปจับ ตองซากของ มันจะ
์ นถึงเย็น ๔๐ ใครที่ไป
กลายเป็ นผูไมบริสุทธิจ
กินซากของ มัน ตองเอาเสื้อไปซักและจะ
์ นถึงเย็น และใครที่
กลายเป็ นคนไมบริสุทธิจ
ไปเก็บสวน ใดสวน หนึ่งของซาก นัน
้ มา เขา
ตองเอาเสื้อไปซักและจะไมบริสุทธิไ์ ปจนถึง
เย็น
๔๑ สัตวเลื้อยคลานทุกประเภท
เจาตอง
รังเกียจและไมกินมัน ๔๒ สัตวเลื้อยคลานทุก
ชนิด ที่เลื้อยไปมาบนพื้น ดิน หรือที่คลานสี่
ขา หรือที่มีหลายขา เจาก็ตองไม กินพวกมัน
เพราะพวกมันนารังเกียจ ๔๓ อยาทําตัวเจาให
เป็ นที่นารังเกียจเพราะพวก มัน อยาทําให
ตัว เจาตองไมบริสุทธิเ์ พราะพวก มัน เพราะ
เจาจะตองกลายเป็ นผูไมบริสุทธิ ์ ๔๔ เพราะ
เราคือยาหเวห พระเจาของพวกเจา ใหรักษา
ตัว เองใหแตกตางจากคนอื่น เพราะเราเองก็
แตกตาง ดัง นัน
้ พวกเจาจึงตองไมทําตัว เอง
ใหไมบริสุทธิ ์ ดวยสัตวที่เลื้อยคลานเหลา นัน
้
๔๕ เพราะเราคือยาหเวห ที่ไดนําพวก เจาออก
จากแผน ดินอียิปต เพื่อเราจะ ไดเป็ นพระเจา
ของพวก เจา พวก เจาจึงตองทําตัวใหแตก
ตางจากคนอื่น เพราะเราเองก็แตกตางจากผู
อื่น’”
๔๖ นี่ คือกฎตางๆเกี่ยว กับสัตว นก สิ่ง มี
ชีวิตในนํ้ า และสิ่ง มี ชีวิตที่เลื้อยคลานบนพื้น
ดิน ๔๗ กฎตางๆเหลา นี้ชวยใหคนรูถึงความ
†๑๑:๓๔
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แตก ตางระหวางสัตวที่สะอาดและไมสะอาด
และสัตวที่กินไดกับสัตวที่กินไมได
กฎสําหรับแมคนใหม

๑๒

๑ พระ

ยาหเวหพูดกับโมเสสวา

๒ “ใหบอกกับประชาชนชาว

อิสราเอลวา ผู หญิงที่ตัง้ ทองและคลอดลูกมา
เป็ นเด็กผูชาย นางจะไมบริสุทธิเ์ ป็ นเวลาเจ็ด
วันเหมือนกับตอนที่นางมีประจํา เดือน ๓ ใน
วันที่ แปด เด็ก ชายจะ ตองถูกขลิบ ๔ เพราะ
เลือดที่เกิดจากการคลอดบุตร นางจะ ตอง
คอยอีกสามสิบ สามวัน
และตองไมแตะ
์ ิทธิใ์ ดๆหรือเขาไปในพื้นที่ที่
ตองของศักดิส
์ ิทธิ ์ จนกวาชวงเวลานี้จะสิน
ศักดิส
้ สุดลง ๕ ถา
นางคลอดลูกสาว นางจะไมบริสุทธิเ์ ป็ นเวลา
สิบ สี่วัน เหมือนกับตอนที่นางมีประจํา เดือน
และเพราะเลือดที่เกิดจากการคลอดบุตร
นางจะตองคอยอีกหก สิบ หกวัน จนกวานาง
์ ีกครัง้
จะบริสุทธิอ
๖ เมื่อชวงเวลา นั น
้ หมด ลง ไม วานางจะได
ลูกชายหรือลูกสาว นางตองนํ าลูก แกะอายุ
หนึ่ง ปี มาตัว หนึ่ง เพื่อเป็ นเครื่องเผาบูชา
และนกพิราบหนุมหรือนกเขาตัว หนึ่งมาเป็ น
เครื่องบูชาชําระลาง
แลวเอาไปใหนักบวช
ที่ทาง เขาเต็นทนัด พบ ๗ แลวนักบวชจะนํ า
ของเหลา นี้ไปถวายตอ หน าพระ ยาหเวห
และชําระแทน บูชาแทนนาง
และนางจะ
์ ากเลือดที่เกิดจากการคลอดบุตร นี่
บริสุทธิจ
คือกฎสําหรับผู หญิงที่คลอดลูกไม วาจะได
ลูกชายหรือลูกสาว ๘ ถานางไมมีเงินที่จะซื้อ
แกะตัวผู นางก็ตองใชนกเขาสอง ตัวหรือ
นกพิราบสอง ตัว ตัว หนึ่งใชเป็ นเครื่องเผา
บูชา อีก ตัวใชเป็ นเครื่องบูชาชําระลาง และ
นักบวชจะชําระลางแทน บูชาแทนนาง แลว
นางก็จะบริสุทธิ”์
กฎเกี่ยวกับโรคผิวหนั ง
๑ พระ

๑๓ โรนวา

ยาหเวหพูดกับโมเสสและอา
๒ “ถาคนๆหนึ่ งเกิดมีแผล
ตกสะเก็ดหรือตุมนํ้ าใสๆขึ้นบนผิวหนัง และ
ลุกลามกลายเป็ นโรคผิวหนังเรื้อรัง เขาตอง
ถูกนํ า ตัวมาพบอา โรนหรือลูกชายอา โรนที่
เป็ นนักบวชคนใดคน หนึ่ง ๓ นักบวชจะตรวจ

สิ่งที่ด่ ม
ื ได … เหมือนกัน สิ่งที่ด่ ม
ื ไดถาอยูในภาชนะที่มีซากสัตว นัน
้ อยูก็จะไม

บริสุทธิไ์ ปดวย
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ดูแผลที่ผิวหนังตามรางกายของ เขา ถาขน
ที่แผลเปลี่ยนเป็ นสี ขาว และแผลก็กินลึก
เขาไปในเนื้อชัน
้ ในแลว นัน
่ หมายถึงเขาเป็ น
โรคผิวหนังเรื้อรัง เมื่อนักบวชตรวจ ดูเสร็จ
แลว เขาตองประกาศออก มาวาคนๆ นัน
้ ไม
บริสุทธิ ์
๔ แตถาผิวหนั งตามรางกายของคนๆ นั น
้
เป็ นจุด ขาวๆแตไมมีแผลที่กินลึกเขาไปใน
เนื้อ และขนก็ไมเปลี่ยนเป็ นสี ขาว นักบวช
จะตองแยกคนๆ นัน
้ ออกจากประชาชนเป็ น
เวลาเจ็ด วัน ๕ ในวันที่ เจ็ดนักบวชตองกลับ
มาตรวจดูคนๆนัน
้ อีก ครัง้ ถารอยแผลนัน
้ ไม
เปลี่ยนแปลงและไมลุกลามไปบนผิวหนัง
นักบวชตองแยกคนๆ นัน
้ ออกจากประชาชน
อีกเจ็ด วัน ๖ ในวันที่ เจ็ดกลับมาตรวจดูอีก
ครัง้ ถารอย แผลจาง ลงและแผลไมกระจาย
ลุกลามบนผิวหนัง นักบวชตองประกาศให
คนๆนัน
้ เป็ นผูบริสุทธิ ์ รอยแผลนัน
้ เป็ นเพียง
สะเก็ดแผล คนๆ นัน
้ ตองซักลางเสื้อผาของ
เขา หลังจากนัน
้ เขาก็จะเป็ นผูบริสุทธิ ์
๗ แตถาสะเก็ดแผลนั น
้ เกิดลุกลามไปบน
ผิวหนัง หลัง จากที่นักบวชป าวประกาศให
์ ลว
คนๆ นัน
้ บริสุทธิแ
เขาตองกลับไปพบ
นักบวชอีก ครัง้ ๘ ถานักบวชตรวจ ดูแลวพบ
วาแผลลุกลามจริง นักบวชตองประกาศใหม
วาคนๆ นัน
้ เป็ นคนไมบริสุทธิ ์ เพราะมันคือ
โรคผิวหนังเรื้อรัง ๙ เมื่อคนๆ หนึ่งเป็ นโรค
ผิวหนังเรื้อรัง คนๆ นัน
้ จะถูกนํ า ตัวมาพบ
นักบวช ๑๐ ถานักบวชตรวจ ดูและพบแผล
พุพองสี ขาวบนผิวหนัง ขนบาง สวนรอบๆ
กลายเป็ นสี ขาวและมีแผน เนื้อสดอยูในแผล
๑๑ มันคือโรคผิวหนั งชนิ ดเรื้อรัง
พุพองนัน
้
นักบวชจะตองประกาศวาคนๆนัน
้ ไมบริสุทธิ ์
โดยไมตองแยกออกมาคอยดูอาการ เพราะ
์ ยูแลว
เขาเป็ นคนที่ไมบริสุทธิอ
๑๒ ถาโรคผิวหนั งเรื้อรังนั น
้ เกิดลุกลามไป
บนผิวหนังสวน อื่น จนเกิดเป็ นโรคติด เชื้อ
ไปทัว
่ ผิวหนังของคนๆ นัน
้
ตัง้ แตหัวจรด
เทา นักบวชตองตรวจดูทุก สวนของรางกาย
๑๓ นั กบวชตองดู ถา หากโรคมันลุกลามจน
ทัว
่ รางกายของคนผู นัน
้
จนตัว เขาเปลี่ยน
เป็ นสี ขาวทัง้ หมด นักบวชตองประกาศให
คนที่ติดเชื้อ นัน
้ เป็ นผูบริสุทธิเ์ พราะตัว เขา
์ ลว เพราะผิวหนังไดเปลี่ยนเป็ นสี
บริสุทธิแ
ขาวหมด แลว ๑๔ แตทันทีที่มีแผล สดเกิด
์ ันที
ขึ้น
เขาจะกลายเป็ นคนไมบริสุทธิท
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๑๕ นั กบวชตองตรวจ ดูแผล สด

และประกาศ
วาคนๆ นัน
้ เป็ นคนไมบริสุทธิ ์ เพราะแผล สด
เป็ นสิ่งที่ไมบริสุทธิ ์ มันคือโรคผิวหนังเรื้อรัง
๑๖ ถาแผลสดนั น
้ หายดีแลวเหลือแตจุดขาว
คนๆ นัน
้ ตองไปพบนักบวช ๑๗ ถานักบวช
ตรวจ ดูและพบวาแผล นัน
้ ไดเปลี่ยนเป็ นสี
ขาวแลว นักบวชตองประกาศใหคนที่ติดเชื้อ
์ ละคนๆนัน
นัน
้ เป็ นคนบริสุทธิแ
้ ก็จะบริสุทธิ ์
๑๘ เมื่อมีฝีเกิด ขึ้นบนผิวหนั งตามรางกาย
ของคนๆ หนึ่ง และมันก็ได รับการรักษาจน
หาย ๑๙ และมีรอยแผลพุพองหรือจุดขาวออก
สี แดงเรื่อๆเกิด ขึ้นใน ที่ที่เคยเป็ นฝี คนๆ นัน
้
ตองไปพบนักบวช ๒๐ นักบวชจะตรวจ ดู ถา
แผล นัน
้ กินลึกเขาในผิวหนัง และขนบริเวณ
รอบๆเปลี่ยนเป็ นสี ขาว นักบวชตองประกาศ
วาคนๆนัน
้ เป็ นผูไมบริสุทธิ ์
มันคือโรค
ผิวหนังเรื้อรังที่เกิดจากฝี ๒๑ แตถานักบวช
ตรวจ ดูแผลแลว ไม พบขนสี ขาว แผลก็ไม
กินลึกลงไปและยังเริ่มจาง ลง นักบวชตอง
แยกคนๆ นัน
้ ออกเป็ นเวลาเจ็ด วัน ๒๒ ถา
แผลยังลุกลามไปตามผิวหนัง นักบวชตอง
ประกาศวาคนๆ นัน
้ ไมบริสุทธิ ์ เพราะมันคือ
แผลติดเชื้อ ๒๓ แตถาจุดใสๆนัน
้ ยังมีอยูที่เดิม
และไมกระจายลุกลาม มันเป็ นเพียงสะเก็ด
แผลจากฝี นักบวชตองประกาศวาคนๆ นัน
้
บริสุทธิ ์
๒๔ หรือเมื่อคนใดคน หนึ่ งมีแผลไฟ ไหมบน
ผิวหนัง และเกิดแผลรอย ไหมเป็ นจุดสี ขาว
๒๕ นั กบวชตองตรวจ
หรือสีออกแดงเรื่อๆ
แผลดู ถาขนที่บริเวณแผลเปลี่ยนเป็ นสี ขาว
และมันเกิดเป็ นแผลลึกเขาไปในเนื้อ มันคือ
โรคผิวหนังอันตราย ที่เกิดจากแผลไฟ ไหม
นักบวชตองประกาศวาคนๆ นัน
้ ไมบริสุทธิ ์
เพราะมันคือโรคผิวหนังอันตราย ๒๖ แตถา
นักบวชตรวจ ดูแลว ไมมีขนสี ขาวบริเวณ
แผลและแผลก็ไมกินลึกลงในเนื้อ
ทัง้ ยัง
คอยๆจาง ลง นักบวชตองแยกคนๆ นัน
้ ออก
มาเป็ นเวลาเจ็ด วัน ๒๗ ในวันที่ เจ็ดถานักบวช
ไปตรวจ ดูคนๆ นัน
้ อีก แลวถาเห็นวาแผล
ลุกลามไปบนผิวหนัง นักบวชตองประกาศวา
คนๆ นัน
้ ไมบริสุทธิ ์ เพราะมันคือโรคผิวหนัง
เรื้อรัง ๒๘ แตถาแผล นัน
้ ยังอยูแบบ เดิมไม
ลุกลามออกไป และเริ่มจางลง มันเป็ นเพียง
แผลพุพองจากไฟ ไหม นักบวชตองประกาศ
วาคนๆนัน
้ บริสุทธิ ์ เพราะนัน
่ คือสะเก็ดแผลที่
เกิดจากแผลไฟไหม
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๒๙ ถาผูชายหรือผู หญิงมีแผลติด เชื้อบน
หนัง หัวหรือที่คาง ๓๐ แลวนักบวชดูที่แผลติด
เชื้อนัน
้
แลวพบวามันกินลึกลงไปถึงเนื้อ
และผมเริ่มบาง
ลงและกลายเป็ นสีเหลือง
นักบวชตองประกาศวาคนๆ นัน
้ เป็ นคนไม
บริสุทธิ ์ เพราะมันคือโรคหิด เป็ นโรคผิวหนัง
เรื้อรังตอหนังหัวและคาง ๓๑ ถานักบวชตรวจ
ดูแผลหิดนัน
้
แลวพบวามันไม ถึงกับเป็ น
แผลลึกเขาไปในหนัง
และไมมีผมสีดําใน
แผล นักบวชตองแยกคนติด เชื้อคน นัน
้ ออก
จากประชาชนเป็ นเวลาเจ็ด วัน ๓๒ ในวันที่
เจ็ดนักบวชจะมาตรวจดูแผลอีก ครัง้ ถาเห็น
แผลไมลุกลาม ไมมีผมสีเหลือ งๆในแผล อีก
ทัง้ เชื้อ หิดไม ไดกินลึกเขาไปในเนื้อ ๓๓ คนๆ
นัน
้ ตองโกน ผมหรือหนวดทิง้ แตอยา ใหถูก
แผล แลวนักบวชตองแยกคนๆ นัน
้ ออก มา
เป็ นเวลาอีกเจ็ด วัน ๓๔ ในวันที่ เจ็ดนักบวช
จะตรวจ ดูแผล หิดอีก ถาเห็นเชื้อไมลุกลาม
ไปบนผิวหนังและไมมีแผลกินลึก ไปในเนื้อ
นักบวชจะตองประกาศวาคนๆ นัน
้ บริสุทธิ ์
เขาตองเอาเสื้อผาไปซัก ลาง
แลวเขาจะ
กลายเป็ นคนบริสุทธิ ์ ๓๕ แตถาเชื้อ หิดนัน
้ เกิด
ลุกลามหลังจากที่นักบวชไดประกาศวาเขา
์ ลว ๓๖ นักบวชจะตองตรวจ
เป็ นคนบริสุทธิแ
สอบคนๆนัน
้ และถาพบวาเชื้อ หิดนัน
้ ลุกลาม
กระจายไปบนผิวหนังจริง นักบวชไมจําเป็ น
ตองตรวจหาผมสีเหลืองอีกตอไป คนๆนัน
้ จะ
กลายเป็ นคนไมบริสุทธิ ์ ๓๗ แตถาเชื้อ หิดไมมี
การเปลี่ยนแปลงและมีผมสีดําเกิด ขึ้นใน นัน
้
แสดงวาเชื้อนัน
้ กําลังจะหาย คนๆ นัน
้ จะเป็ น
์ ละนักบวชจะตองประกาศวาคนๆ
ผูบริสุทธิแ
นัน
้ บริสุทธิ ์
๓๘ ถาผูชายหรือผู หญิงเกิดมีจุด ขาวๆขึ้น
เต็ม ตัว ๓๙ นักบวชตองตรวจสอบดู ถาพบวา
จุด ขาวเหลา นัน
้ เป็ นเพียงสีขาวหมนๆแสดง
วาเป็ นผื่นคันธรรมดาที่ไมเป็ นอันตรายบน
ผิวหนัง และคนๆนัน
้ ก็ยังคงเป็ นผูบริสุทธิ ์
๔๐ ถาผูชายผมรวงจนหัว ลาน เขาจะยัง คง
์ ยู ๔๑ ถาผมเขารวงจากดานหน าไป
บริสุทธิอ
์ ยู ๔๒ แต
จนหัวเขาเถิก เขาจะยัง คงบริสุทธิอ
*๑๓:๔๕

16

เลวีนิติ ๑๓:๕๓

ถาเกิดมีแผลออกสีแดงเรื่อๆเกิด ขึ้นบนหัว
หรือบริเวณที่ผม รวงบนหน า ผาก มันคือ
โรคผิวหนังเรื้อรังที่เกิดบนหัวและหน า ผาก
๔๓ นั กบวชตองตรวจดูแผลเหลา นั น
้ ถาพบวา
มีแผล สดเกิด ขึ้นบนหัวหรือบนหน า ผาก ที่
กลายเป็ นสี แดงเรื่อๆและมีลักษณะเหมือน
แผลของโรคผิวหนังชนิดอันตรายที่เกิด
บนรางกายแลว ๔๔ แสดงวาชายผู นัน
้ เป็ น
โรคผิวหนังอันตราย เขาคือคนที่ไมบริสุทธิ ์
นักบวชตองประกาศวาเขาคือคนไมบริสุทธิ ์
เพราะเขาติดเชื้อที่หัว
๔๕ ถาคนๆ
หนึ่งเป็ นโรคผิวหนังชนิด
อันตราย เขาตองฉีกเสื้อผาตัวเองใหขาดและ
ตองไวผม ยาว และปลอยใหหนวดยาวรุงรัง
*และคอยตะโกนวา ‘ไมสะอาด ไมสะอาด’
๔๖ คนๆนั น
์ ลอดเวลาที่เขายังมี
้ จะไมบริสุทธิต
แผลติด เชื้อ เขาจะเป็ นคนไมบริสุทธิ ์ และ
ตองไปอยูคนเดียวที่นอกคาย
๔๗ หากเกิดเชื้อ รา †ขึ้นบนเสื้อผา ไม วาจะ
เป็ นเสื้อขน สัตวหรือลินิน ‡๔๘ ของใดก็ตาม
ที่ถักหรือทอจากขน สัตวหรือลินิน หรือแม
กระทัง่ บนหนัง สัตวและของที่ทําจากหนัง
สัตว ๔๙ ถาจุดที่เป็ นราบนเสื้อผา หรือบนหนัง
หรือของที่ถักหรือทอ หรืออะไรก็ตามที่ทํา
จากหนัง สัตวนัน
้ เป็ นสีเขียวหรือสีแดง มัน
เป็ นเชื้อที่กําลังลุกลามกระจายไปทัว
่ ตองนํ า
ของ นัน
้ ไปใหนักบวชดู ๕๐ นักบวชจะตรวจ
สอบจุดที่เป็ นเชื้อราเหลานัน
้ และแยกของสิ่ง
นัน
้ ออก มาไวตาง หากเป็ นเวลาเจ็ด วัน ๕๑ ใน
วันที่ เจ็ด นักบวชจะไปตรวจ สอบดูจุดเหลา
นัน
้ อีก ครัง้
ถามันยังกระจายไปบนเสื้อผา
บนของถักหรือทอ หรือบนหนังสัตว หรือสิ่ง
ที่ทําจากหนังสัตวก็ตาม โดยลุกลามเป็ นเชื้อ
รา มันจะเป็ นของที่ไมบริสุทธิ ์ ๕๒ นักบวช
ตองเอาเสื้อผา ของถักหรือทอจากลินินหรือ
ขน สัตวหรือของที่ทําจากหนัง สัตวที่เกิด
เป็ นเชื้อ รานัน
้ ไปเผาทิง้ เพราะมันเป็ นเชื้อ รา
ลุกลาม มันตองถูกไฟเผา
๕๓ ถานั กบวชตรวจ ดูพบวาเชื้อ ราเหลา นั น
้
ไม ไดกระจายไปบนเสื้อผา บนของถักหรือ

ตองฉี กเสือ
้ ผา … รุงรัง สิ่งเหลานี้เป็ นการแสดงวาคนผูนัน
้ กําลังเศราโศกกับบางสิ่ง

บางอยาง
†๑๓:๔๗

เชือ
้ รา เชื้อประเภทหนึ่งที่เกิดบนผา หนังหรือไมที่อยูในที่รอนชื้น ในภาษาฮีบรูยัง
หมายถึงโรคผิวหนังดวย
‡๑๓:๔๗

ลินิน ผาที่ทอมาจากใยของพืชประเภทตนปอ
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ทอ หรือบนของที่ทํา จากหนังสัตว นัน
้ แต
อยาง ใด ๕๔ นักบวชตองสัง่ ใหคนนํ าผา นัน
้ ไป
ซัก ลางจุดเหลา นัน
้ ออก และนักบวชตอง
แยกของ นัน
้ ออกมาไวตาง หากเป็ นเวลาเจ็ด
วัน ๕๕ หลังจากนัน
้ นักบวชจะกลับมาตรวจดู
อีก ครัง้ ถาพบวาเชื้อ ราเหลา นัน
้ ยังไมมีการ
เปลี่ยนแปลง ถึง แมจะไมกระจายออก มัน
จะเป็ นของไมบริสุทธิ ์ ทานตองเอาไปเผา ไฟ
ไม วาจุด นัน
้ จะอยูดานหน าหรือดานหลังบน
ของนัน
้ ก็ตาม
๕๖ แตถานั กบวชตรวจ ดูแลว พบวาเชื้อ รา
เหลานัน
้ เริ่มจางลงหลังจากถูกซักลาง ใหเขา
ตัดสวนที่เป็ นเชื้อ ราออกจากหนังสัตว ผา
หรือสิ่ง ทอเหลา นัน
้ ๕๗ และถามันยังปรากฏ
อีกบนผาหรือเครื่องหนังเหลา นัน
้
และ
ลุกลามไป ทานตองเอาของเหลา นัน
้ ไปเผา
ไฟทิง้ ๕๘ แตถาจุด นัน
้ หาย ไปจากผา สิ่ง ทอ
หรือเครื่องหนังที่ทานไดนําไปลาง ทานตอง
เอามันไปลางซํ้าอีกครัง้ แลวมันจะบริสุทธิ”์
๕๙ นี่ คือกฎเกี่ยว กับเชื้อ ราบนเสื้อผา ทัง
้ ที่
ทําจากขน สัตวหรือลินิน ทัง้ ที่ทําโดยการถัก
หรือทอ หรือบนเครื่องหนัง เพื่อตัดสินวาของ
์ รือไม
เหลานี้บริสุทธิห
กฎสําหรับคนที่หายจากโรคผิวหนั ง

๑๔

๑ พระ

ยาหเวหพูดกับโมเสสวา
ไป นี้จะเป็ นกฎสําหรับคนที่
เคยเป็ นโรคผิวหนังราย แรงแตหาย ดีแลว
๓ นั กบวช
เขาตองถูกนํ าตัวมาหานักบวช
ตองออก ไปพบคนๆ นัน
้ ที่นอกคาย และถา
เขาตรวจ ดูคนๆ นัน
้ แลวพบวา โรคผิวหนัง
ของคนๆ นัน
้ หาย ดีแลว ๔ นักบวชตองสัง่ ให
์ าสอง ตัว ไม สนซี ดาร
เขานํ านก ป าบริสุทธิม
หนึ่งชิน
้ เชือกสีแดงหนึ่งเสน กิ่ง หุ สบ *หนึ่ง
กิ่ง สําหรับใชในพิธีชําระลางใหเขาบริสุทธิ ์
๕ นั กบวชตองสัง
่ ใหเอานกตัว หนึ่งมาฆาและ
ใหเลือดของมันไหลลงไปในชามดิน เผาที่อยู
เหนือนํ้ าที่ไหล อยู ๖ แลวสัง่ ใหเอานกอีก ตัว
ที่ เหลือ มาพรอมกับ ไม สน เชือกแดง และ
กิ่ง หุ สบ แลวเอานกตัว นัน
้ จุมลงในเลือดของ
นกตัวที่ถูก ฆา ที่อยูเหนือนํ้ าที่กําลังไหลนัน
้
๗ ใหพรมเลือดลงไปเจ็ด ครัง
้ บนตัวคนที่เขา
พิธี ชําระจากโรคผิวหนังนัน
้ แลวประกาศวา
*๑๔:๔
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คนๆ นัน
้ เป็ นผูบริสุทธิ ์ แลวนักบวชจะปลอย
นกตัวที่เหลืออยูนัน
้ เป็ นอิสระกลางทองทุง
๘ แลวคนที่ได
รับการประกาศใหเป็ นคน
์ ลว ตองเอาเสื้อของ เขาไปซัก ลาง
บริสุทธิแ
โกน ผมใหเกลีย
้ งและอาบ นํ้ า แลวเขาจะ
กลายเป็ นคนบริสุทธิ ์ หลังจาก นัน
้ เขาจะได
รับอนุญาตใหเขา มาในคายได แตตองอยู
นอกเต็นทเป็ นเวลาเจ็ด วัน ๙ ในวันที่ เจ็ด
เขาตองโกนผม โกนหนวดและขน คิว
้ ออก
ให หมด และตองซักเสื้อผาใหม และอาบ นํ้ า
ชําระรางกาย แลวเขาจะเป็ นคนบริสุทธิ ์
๑๐ ในวันที่แปด คนๆ นั น
้ ตองเอาลูก แกะ
ตัวผูสอง ตัวที่ไมมีตําหนิ และลูก แกะตัว
เมียอายุหนึ่ง ปี ที่ไมมีตําหนิมาตัว หนึ่ง แป ง
สาลีอยาง ดีประมาณหก ลิตรครึ่งผสมกับ
นํ้ ามันสําหรับเป็ นเครื่องบูชาจากเมล็ด
พืช
และนํ้ ามันมะกอกประมาณหนึ่งในสาม ลิตร
๑๑ นั กบวชที่จะทําพิธีชําระลาง ตองนํ าคนที่
จะได รับการชําระใหบริสุทธิ ์ พรอมกับเครื่อง
บูชาเหลา นี้ มาอยูตอ หน าพระ ยาหเวห ตรง
ทาง เขาเต็นทนัด พบ ๑๒ แลวนักบวชตองเอา
ลูก แกะตัวผูมาตัว หนึ่ง ถวายเป็ นของ ถวาย
ชดใช และนํ านํ้ ามันมะกอกประมาณหนึ่งใน
สามลิตร มายก ขึ้นใหเป็ นเครื่องยื่นบูชาตอ
หน าพระ ยาหเวห ๑๓ เขาตองฆาลูก แกะตัว
์ ิทธิ ์
นัน
้ ในบริเวณพื้นที่ที่ศักดิส
ที่ใชสําหรับ
ฆาเครื่องบูชาชําระลางและเครื่องเผาบูชา
เพราะของ ถวายชดใชนี้เป็ นเหมือนเครื่อง
บูชาชําระลาง มันจะเป็ นของนักบวช เป็ นสิ่ง
์ ิทธิท
์ ี่สุด
ที่ศักดิส
๑๔ นั กบวชจะเอาเลือดสวนหนึ่ งจากของ
ถวายชดใช มาแตมที่ติ่งหูขางขวา พรอมกับ
หัว แม มือกับหัว แม เทาขาง ขวาของคนที่จะ
๑๕ นั กบวชจะแบงนํ้ ามัน
รับการชําระลาง
มะกอกที่มีอยูประมาณหนึ่งในสามลิตรนัน
้
แลวเทใสฝามือซายของตัวเขา เอง ๑๖ แลว
นักบวชจะเอานิ้วขางขวาของ เขาจุมลงใน
นํ้ ามันที่อยูบนฝ ามือซายของ เขา แลวเอาไป
พรมตอ หน าพระยาหเวหเจ็ด ครัง้ ๑๗ นํ้ ามันที่
เหลือบนฝ ามือนักบวช เขาก็จะเอาไปแตมที่
ติ่งหูดานขวา นิ้วหัว แม มือดานขวา และนิ้ว
หัว แม เทาขางขวาของคนที่จะรับการชําระ
ลาง โดยแตมทับรอยเลือดจากของ ถวาย

หุสบ เป็ นพืชที่มีกิ่ง กานและใบเล็กๆมากมาย ใชสําหรับปะพรมเลือดหรือนํ้ า ในพิธี

ชําระใหบริสุทธิ ์
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ชดใชที่แตมไวกอนหน า นี้แลว ๑๘ นํ้ ามันที่
เหลือทัง้ หมดบนฝ ามือของนักบวช เขาก็จะ
เอาไปลูบบนหัวของคนที่จะรับการชําระลาง
ดวยวิธี นี้ตอ หน าพระ ยาหเวห นักบวชจะ
กําจัดบาป หนึ่งบาป ใดแทนคนๆ นัน
้ ที่เขาได
์ ิทธิ ์
ทําไปตอพวกของศักดิส
๑๙ แลวนั กบวชจะถวายเครื่องบูชาชําระ
์ ิทธิแ
์ ทนคนๆ นัน
ลาง เพื่อชําระสถาน ที่ศักดิส
้
ที่กําลังได รับการ ชําระจากความไม บริสุทธิ ์
ของ เขา หลัง จาก นัน
้ นักบวชก็จะฆาเครื่อง
๒๐ แลวนั กบวชก็จะถวายเครื่อง
เผาบูชา
เผาบูชา
และเครื่องบูชาจากเมล็ด พืชบน
แทน บูชา และดวยวิธี นี้นักบวชจะทําใหเกิด
การ คืนดีข้ น
ึ สําหรับคน นัน
้ และคน นัน
้ ก็จะ
บริสุทธิ ์
๒๑ แตถาคนที่จะรับการชําระลางนั น
้
ยากจน ไมสามารถหาของ ถวายพวก นัน
้
มา ได ก็ใหเขาเอาลูก แกะมาตัว หนึ่ง เป็ น
ของ ถวายชดใช มันจะเป็ นเครื่องยื่นบูชา
สําหรับ เขา เพื่อกําจัดบาป หนึ่งบาป ใดที่เขา
์ ิทธิ ์ เขาตองเอาแป ง
ทําตอพวกของ ศักดิส
อยางดีมาประมาณสองลิตร ผสมนํ้ ามัน เป็ น
เครื่องบูชาจากเมล็ด พืช พรอม กับนํ้ ามัน
มะกอกประมาณหนึ่งในสาม ลิตร ๒๒ และเอา
นกเขาสอง ตัวหรือนก พิราบสอง ตัว อยาง ใด
อยางหนึ่งที่เขาสามารถให ได ตัว หนึ่งใชเป็ น
เครื่องบูชาชําระลาง อีก ตัวใชเป็ นเครื่องเผา
บูชา
๒๓ คนที่จะรับการชําระลาง ตองนํ าเครื่อง
บูชาเหลา นี้มาใหนักบวชในวันที่ แปด เพื่อ
นักบวชจะทําพิธีชําระลางใหกับ เขา ตรงทาง
เขาเต็นทนัด พบตอ หน าพระยาหเวห ๒๔ แลว
นักบวชจะเอาลูก แกะมาเป็ นของ ถวายชดใช
พรอมกับนํ้ ามันมะกอกประมาณหนึ่งในสาม
ลิตร และนักบวชจะถวายพวกมันเป็ นเครื่อง
ยื่นบูชาตอ หน าพระ ยาหเวห ๒๕ แลวนักบวช
ก็จะฆาลูก แกะที่เป็ นของ ถวายชดใชตัว นัน
้
นักบวชจะเอาเลือดสวน หนึ่งของ มัน มา
แตมที่ติ่งหูขางขวา หัว แม มือขางขวา และ
หัว แม เทาขางขวาของคนที่จะรับการชําระ
ลาง ๒๖ จาก นัน
้ นักบวชจะเทนํ้ ามันสวน หนึ่ง
๒๗ แลวใชนิ้วมือ
ใสฝามือซายของตนเอง
ขางขวาจุมนํ้ ามันที่อยูในฝ ามือซายของ เขา
*๑๔:๓๔
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แลวเอาไปพรมตอ หน าพระ ยาหเวหเจ็ดครัง้
๒๘ แลวนั กบวชจะเอานํ้ ามันสวนหนึ่ งจาก
ฝ ามือ ไปแตมที่ติ่งหูขางขวา หัว แม มือขาง
ขวาและหัว แม เทาขางขวาของคนที่จะรับ
การชําระลาง โดยแตมทับไปบนรอยเลือดที่
มาจากของ ถวายชดใช ที่แตมอยูกอนแลว
๒๙ นํ้ ามันที่เหลือบนฝ ามือของนั กบวช เขาจะ
เอาไปลูบบนหัวของคนที่จะรับการชําระลาง
เพื่อกําจัดบาป หนึ่งบาป ใดที่เขาทําตอพวก
์ ิทธิแ
์ ทนเขาตอหน าพระยาหเวห
ของศักดิส
๓๐ จาก นั น
้ นักบวชจะถวายนกเขาสอง ตัว
หรือนกพิราบสองตัว อยางใดอยางหนึ่ง ตาม
ที่คน นัน
้ สามารถให ได ๓๑ ตัว หนึ่งใชเป็ น
เครื่องบูชาชําระลาง อีกตัว หนึ่งใชเป็ นเครื่อง
เผาบูชา พรอมๆกับเครื่องบูชาจากเมล็ด พืช
ดวยวิธี นี้ ตอ หน าพระยาหเวห นักบวชจะทํา
ใหเกิดการคืนดีกันขึ้นเพื่อเขาคน นัน
้ ที่กําลัง
ไดรับการชําระลาง
๓๒ นั น
่ คือกฎสําหรับคนที่เป็ นโรคผิวหนัง
ราย แรง ที่ไมสามารถหาเครื่องบูชาที่ใชกัน
ตามปกติสําหรับพิธีการชําระลางของเขา”
กฎสําหรับเชือ
้ ราในบาน
๓๓ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสและอา โรนวา
๓๔ “เมื่อพวก เจาเขาสูแผน ดินคา นา อันที่เรา

กําลังใหเป็ นสมบัติของ เจา และเราไดทําให
เกิดเชื้อ รา *ในบานเรือน บนแผน ดินที่เจา
เป็ นเจาของนัน
้ ๓๕ เจาของบานหลัง นัน
้ ตอง
ไปบอกนักบวชวา ‘ผมพบสิ่งที่ดูเหมือนเชื้อ
ราในบานของผม’
๓๖ นั กบวชตองสัง
่ พวก เขาใหขน ของออก
จาก บานใหหมด กอนที่นักบวชจะไปตรวจดู
เชื้อ รานัน
้ ไมอยาง นัน
้ ทุก สิ่งทุก อยางใน
บานหลัง นัน
้ จะไมบริสุทธิ ์ แลวนักบวชจะมา
๓๗ เขาจะตรวจ สอบดู
ตรวจ ดูบานหลัง นัน
้
เชื้อ รานัน
้ ถาเชื้อ ราบนกําแพงบานเป็ นจุดสี
แดงหรือสี เขียวและดูเหมือนมันฝั ง ลึกลงใน
กําแพง ๓๘ นักบวชตองออกมายืนที่ทาง เขา
บานหลัง นัน
้ และปิ ดบานหลัง นัน
้ ไวเป็ นเวลา
เจ็ดวัน
๓๙ ในวันที่ เจ็ด นั กบวชตองกลับไปตรวจ
ดูบานหลัง นัน
้ ใหม ถาเชื้อ ราบนกําแพง
กระจายออก ไป ๔๐ นักบวชตองออกคํา สัง่ ให

เชือ
้ รา เชื้อประเภทหนึ่งที่เกิดบนผา หนังหรือไมที่อยูในที่รอนชื้น ในภาษาฮีบรูยัง
หมายถึงโรคผิวหนังดวย
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คนกะเทาะหินสวนที่เป็ นเชื้อ รานัน
้ ออกมา
และขวางทิง้ ไปที่นอกเมืองในสถาน ที่ไม
บริสุทธิ ์ ๔๑ แลวนักบวชตองสัง่ ใหพวกเขาขัด
ถูภายในบานใหทัว
่ และนํ าผง ปูน *ที่เขาขัด
ออก มานัน
้ ไปเททิง้ นอกเมืองในสถาน ที่ไม
บริสุทธิ ์ ๔๒ แลวหาหินกอนใหมมาวางแทน
หินกอนเดิม และฉาบปูนทับหินกอนใหมและ
ทัง้ บาน
๔๓ ถาเชื้อ รากลับมาอีกและกระจายไปทัว
่
บานหลังจากหินที่เป็ นเชื้อ
ราถูกกะเทาะ
ออกและบานก็ถูกขัด
ถูและฉาบปูนใหม
แลว ๔๔ นักบวชตองมาตรวจสอบดูอีก ถารา
กระจายในบาน มันจะทําลายขาว ของใน
บาน บานก็จะไมบริสุทธิ ์ ๔๕ บานหลัง นัน
้ ตอง
ถูกรื้อ ทิง้ ทัง้ สวนที่เป็ นหิน ไมและปูนที่ฉาบ
ทัง้ หมด และนํ าไปทิง้ นอกเมืองในสถานที่ไม
บริสุทธิ ์ ๔๖ ใครที่เขาไปในบานในชวงที่ถูก
ปิ ดอยู
จะกลายเป็ นคนไมบริสุทธิไ์ ปจนถึง
เย็น ๔๗ ใครที่เขาไปนอนหรือไปกินในบาน
หลังนัน
้ ตองเอาเสื้อที่ใสไปซัก
๔๘ แตถานั กบวชมาตรวจ
สอบบานหลัง
นัน
้
และเห็นวาราไม ไดแพรกระจายไปใน
บาน หลังจากที่ไดฉาบปูนบานหลัง นัน
้ แลว
นักบวชจะประกาศวาบานหลัง
นัน
้ บริสุทธิ ์
เพราะเชื้อราหายไปแลว
๔๙ การทําพิธีชําระลางใหบาน นั กบวชตอง
ใชนกสองตัว ไม สน เชือกสี แดงและกิ่ง หุ สบ
๕๐ เขาตองฆานกตัว หนึ่ งในชามดิน เผาที่อยู
เหนือนํ้ าที่ไหลอยู ๕๑ เขาตองนํ าไม สน กิ่ง
หุ สบ เชือกแดงและนกตัวที่ยังมี ชีวิต เอา
ทัง้ หมดนี้จุมลงในเลือดของนกตัวที่ถูกฆา
และในนํ้ าที่ไหลนัน
้ แลวเอาไปพรมบาน นัน
้
เจ็ดครัง้ ๕๒ ดวยวิธน
ี ี้ นักบวชจะทําใหบานนัน
้
์ วยเลือดนก ดวยนํ้ าที่ไหล และดวย
บริสุทธิด
นกเป็ นๆตัว นัน
้ ไม สน กิ่ง หุ สบ และเชือก
แดง ๕๓ แลวนักบวชก็จะปลอยนกเป็ นๆตัว
นัน
้ นอกเมืองในทอง ทุง ดวยวิธี นี้ นักบวช
จะชําระลางบานนัน
้ แลวมันก็จะบริสุทธิ ์
๕๔ นี่ จะเป็ นกฎสําหรับโรคผิวหนั งราย แรง
ทุก ชนิด สําหรับขี้ กราก ๕๕ สําหรับเชื้อ ราบน
*๑๔:๔๑
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๕๖ สําหรับแผลบวมอักเสบ
ผาหรือในบาน
แผลตกสะเก็ด
หรือตุมนํ้ า ใสบนผิวหนัง
๕๗ กฎเหลา นี้ สอนใหรูวา อะไรบริสุทธิแ
์ ละ
อะไรไมบริสุทธิ ์ กฎพวก นี้เกี่ยว กับโรค
ผิวหนังและเชื้อรา”

กฎสําหรับของที่ไหลออกจากรางกาย
๑ พระ

๑๕ โรนวา

ยาหเวหพูดกับโมเสสและอา
๒ “ไปพูดกับประชาชนชาว
อิสราเอล บอกพวก เขาวา ‘เมื่อผูชายคนใด
ก็ตามมีหนอง †ไหลออกมาจากอวัยวะเพศ
๓ เมื่อเขามีหนอง
เขาจะเป็ นคนไมบริสุทธิ ์
ไหลออกมา สิ่งนี้จะทําใหเขาไมบริสุทธิ ์ ไมวา
หนองนี้จะไหลออกมาหรือจะคัง่ อยูในอวัยวะ
์ องเขา
เพศก็ตาม มันเป็ นสิ่งไมบริสุทธิข
๔ คนที่มีหนองไหลออกมา นี้ ไปนอนที่เตียง
ไหน เตียงนัน
้ ก็จะไมบริสุทธิ ์ ชายคนนี้ไปนัง่
บนอะไรก็ตาม สิ่ง นัน
้ ก็จะไมบริสุทธิ ์ ๕ ใครก็
ตาม ที่ไปถูกเตียงของชายคนนี้ จะตองถอด
เสื้อผาที่ใสอยูไปซัก และตองอาบนํ้ า และจะ
๖ ใครที่ไปนั ง
ไมบริสุทธิไ์ ปจนถึงตอนเย็น
่
บนอะไรก็ตามที่ชายคนที่มีหนองไหลนี้ไปนัง่
มา จะตองเอาเสื้อผาที่ใสไปซัก และตองอาบ
นํ้ าและจะไมบริสุทธิไ์ ปจนถึงตอนเย็น ๗ ใคร
ที่ไปถูกตองรางของชายคนที่มีหนองไหลนี้
จะตองถอดเสื้อไปซักและอาบ นํ้ า และจะไม
บริสุทธิไ์ ปจนถึงตอนเย็น
๘ ถาชายคนที่มีหนองไหล นี้ ถมนํ้ าลายถูก
คนบริสุทธิ ์ คนที่ถูกถมนํ้ าลายใส จะตองถอด
เสื้อผามาซัก อาบ นํ้ า และจะไมบริสุทธิไ์ ป
จนถึงตอนเย็น ๙ ถาชายคนที่มีหนองไหล นี้
ไปนัง่ บนหลังอาน ‡มา อาน นัน
้ ก็จะกลาย
เป็ นของไมบริสุทธิ ์ ๑๐ ใครที่ไปแตะตองอะไร
ก็ตามที่เคยอยูใตชายคนที่มีหนองไหล นี้ จะ
์ นถึงตอนเย็น คนที่
กลายเป็ นคนไมบริสุทธิจ
ไปถือของที่เคยอยูใตเขานัน
้ ตองถอดเสื้อผา
ออกซัก ไปอาบนํ้ า และจะไมบริสุทธิไ์ ปจนถึง
ตอนเย็น
๑๑ ถาชายคนที่มีหนองไหล นี้ ไม ไดเอานํ้ า
ลาง มือ แลวไปแตะตองตัวคน อื่นเขา คนที่

ผงปูน มาจากโคลนหรือปูนที่ประชาชนใชฉาบกําแพงเพื่อทําใหเรียบ

†๑๕:๒

หนอง สิ่งที่ไหลออกจากรางกาย รวม ถึงนํ้ าหนองที่ไหลออกจากแผล นํ้ ากามของ
ผูชายและประจําเดือนของผห
ู ญิง แตในบทที่ ๑๕:๒-๑๕ นี้จะหมายถึงสิ่งที่ไหลออกจากอวัยวะ
เพศชายเนื่องจากการติดเชื้อ
‡๑๕:๙

อาน หรือที่นัง่ ในรถรบ

เลวีนิติ ๑๕:๑๒

ถูกแตะตองตัวจะตองถอดเสื้อผาออกซัก
อาบนํ้ า และจะไมบริสุทธิไ์ ปจนถึงตอนเย็น
๑๒ ภาชนะดิน เผาที่ชายคนที่มีหนองไหล นี้
ไปแตะตอง จะตองทุบ ทิง้ สวนภาชนะที่ทํา
จากไมตองเอาไปลางนํ้ า
๑๓ ถาชายคนที่มีหนองไหล
นี้หายจาก
อาการหนองไหลแลว เขาตองคอยอยูเจ็ด วัน
กอนที่จะได รับการชําระใหบริสุทธิ ์ เขาตอง
ซักเสื้อผาของเขา ชําระรางกายในนํ้ าที่ไหล
อยู แลวเขาจะบริสุทธิ ์ ๑๔ ในวันที่แปด เขา
ตองเอานกเขาหรือนกพิราบมาสองตัว มาอยู
ตอ หน าพระ ยาหเวห ที่ทาง เขาเต็นทนัด พบ
และเอาพวก มันใหกับนักบวช ๑๕ นักบวชจะ
ใชตัว หนึ่งถวายเป็ นเครื่องบูชาชําระลาง อีก
ตัว หนึ่งเป็ นเครื่องเผาบูชา ดวยวิธี นี้ ตอ หน า
พระ ยาหเวห นักบวชจะชําระแทน บูชาแทน
คน นัน
้
เพราะหนองของ เขาไปทําใหแทน
บูชาแปดเปื้ อน
กฎสําหรับผูชาย
๑๖ ถาผูชายหลัง
่ นํ้ ากามออก

มา เขาตอง
อาบ นํ้ าชําระรางกายใหทัว
่ และจะไมบริสุทธิ ์
๑๗ ถาเสื้อผาหรือเครื่อง
ไปจนถึงตอนเย็น
หนังใดๆไปโดนนํ้ ากามเขา ตองนํ าไปลางใน
นํ้ าและจะกลายเป็ นของไมบริสุทธิไ์ ปจนถึง
ตอนเย็น ๑๘ ถาผูชายมีเพศสัมพันธกับผู หญิง
และหลัง่ นํ้ ากามออก มา พวก เขาตองอาบ นํ้ า
ชําระรางกายและจะไมบริสุทธิไ์ ปจนถึงตอน
เย็น
กฎสําหรับผู หญิง
๑๙ เมื่อผู หญิงมีประจํา เดือน

นางจะเป็ นคน
ไมบริสุทธิไ์ ปเป็ นเวลาเจ็ด วัน ใครที่ไปถูก
ตัวนางจะกลายเป็ นคนไมบริสุทธิไ์ ปจนถึง
ตอนเย็น ๒๐ ในระหวางที่มีประจํา เดือน ไม
วานางไปนอนบนอะไร หรือนัง่ บนอะไร สิ่ง
เหลา
นัน
้ ก็จะกลายเป็ นของที่ไมบริสุทธิ ์
๒๑ ใครที่ไปแตะตองเตียงของนาง ตองถอด
เสื้อผาไปซัก อาบ นํ้ าชําระรางกายและจะไม
บริสุทธิไ์ ปจนถึงตอนเย็น ๒๒ ใครที่ไปถูกตอง
อะไรก็ตามที่นางไปนัง่ มา ตองถอดเสื้อผา
ออกซัก ไปอาบนํ้ าและจะไมบริสุทธิไ์ ปจนถึง
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ตอนเย็น ๒๓ ไม วาจะเป็ นอะไรก็ตามที่อยูบน
เตียงหรือบนเกาอีท
้ ี่นางกําลังนัง่ อยู ถาใคร
ไปแตะตองถูกสิ่ง นัน
้
เขาก็จะไมบริสุทธิไ์ ป
จนถึงตอนเย็น
๒๔ และถาผูชายมีเพศสัมพันธกับผู หญิงใน
ระหวางที่นางมีประจําเดือน ชายคนนัน
้ จะไม
บริสุทธิไ์ ปเป็ นเวลาเจ็ด วัน เตียงที่ชายคน นี้
นอนก็จะไมบริสุทธิไ์ ปดวย
๒๕ เมื่อผูหญิงมีเลือดไหล *ออกมาหลายวัน
ไมใชชวงที่มีประจํา เดือน หรือมีเลือดไหล
ออก มาหลังจากมีประจํา เดือนแลว ตลอด
เวลาที่นางยังมีเลือดไหลอยู นัน
้
นางจะไม
บริสุทธิ ์ เหมือนกับตอนที่นางมีประจํา เดือน
๒๖ เตียงทุกเตียงที่นางนอนในชวงที่เลือด
ยังไหลอยู นัน
้ ก็จะไมบริสุทธิเ์ หมือนเตียงที่
นางนอนตอนมีประจํา เดือน ทุก สิ่งที่นางนัง่
ก็จะไมบริสุทธิเ์ หมือนในชวงเวลาที่นางมี
ประจํา เดือน ๒๗ ใครที่ไปถูกของเหลา นี้จะไม
บริสุทธิ ์ เขาตองถอดเสื้อผาไปซัก ไปอาบนํ้ า
และจะไมบริสุทธิไ์ ปจนถึงตอนเย็น ๒๘ เมื่อ
นางหายจากเลือดไหลแลว นางตองคอยอยู
อีกเจ็ด วันจึงจะบริสุทธิเ์ หมือนเดิม ๒๙ ในวัน
ที่แปด นางตองนํ านกเขาสอง ตัวหรือนก
พิราบสอง ตัว มาใหนักบวชที่ทาง เขาเต็นท
นัด พบ ๓๐ นักบวชจะเอานกตัว หนึ่งมาถวาย
เป็ นเครื่องบูชาชําระลาง อีกตัว หนึ่งถวาย
เป็ นเครื่องเผาบูชา ดวยวิธี นี้ ตอ หน าพระ
ยาหเวห นักบวชจะชําระแทน บูชาแทนนาง
เพราะของเหลวของนางไปทําใหแทน บูชา
แปดเปื้ อน
๓๑ เจาตองแยกชาวอิสราเอลออกจากความ
์ องพวก เขานัน
ไมบริสุทธิข
้ เพื่อพวก เขาจะ
์ อง
ไดไม
ตองตายเพราะความไมบริสุทธิข
์ ิทธิท
์ ี่
พวก เขา เนื่องจากไปทําใหเต็นทศักดิส
อยูทามกลางพวกเขาไมบริสุทธิ ์
๓๒ นั น
่ คือพวกกฎสําหรับคนที่มีหนองไหล
หรือคนที่หลัง่ นํ้ ากามออกมา ซึ่งทําใหพวก
เขาไมบริสุทธิ ์ ๓๓ และสําหรับผู หญิงในชวง
ที่มีประจํา เดือน
สําหรับคนที่มีของเหลว
ไหลอยางผิด ปกติ ไม วาจะเป็ นชายหรือหญิง
และสําหรับผูชายที่ไปมีเพศสัมพันธกับผู
หญิงในชวงที่นางไมบริสุทธิ’์ ”

*๑๕:๒๕ เลือดไหล สิ่งที่ไหลออกจากรางกาย รวม ถึงนํ้ าหนองที่ไหลออกจากแผล นํ้ ากาม
ของผูชายและประจําเดือนของผูหญิง
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วันแหงการชําระลางใหบริสุทธิ์
๑ พระ

๑๖ จากที่ลูกชายสอง คน

ยาหเวหพูดกับโมเสส หลัง
*ของอา โรน
ตายไป พวกเขาตายเมื่อเขาใกลพระยาหเวห
๒ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา “ใหบอกกับ
อา โรนพี่ ชายของ เจาวา หลังมาน นัน
้ ไมใช
อยากจะเขาไปเวลาไหนก็เขาไปได เพราะถา
ทําอยางนัน
้ เขาก็จะตาย เพราะมันเป็ นหองที่
์ ิทธิท
์ ี่สุด †มีหีบขอ ตกลงพรอมกับฝา
ศักดิส
์ ากบาปจะถูกชําระวาง
หีบที่ความไมบริสุทธิจ
อยู และเราจะมาปรากฏตัวในเมฆเหนือฝา
นัน
้
๓ อา โรนจะเขาไปในหองที่ศักดิส
์ ิทธิท
์ ี่สุด
ได หลัง จากที่เขาถวายวัวตัวผูจากฝูงเป็ น
เครื่องบูชาชําระลาง
และแกะตัวผูเป็ น
เครื่องเผาบูชาแลว ๔ เขาตองสวมเสื้อลินิน
์ ิทธิไ์ วดานนอก
ศักดิส
และสวมเสื้อลินินไว
ชัน
้ ในแนบกับ ตัวอีกชัน
้ หนึ่ง เขาตองเอาผา
ลินินมาผูกเอว และพันผาโพก หัว เนื่องจาก
์ ิทธิ ์ เขาตองอาบ นํ้ า
ชุดพวก นี้เป็ นของศักดิส
กอน แลวถึงคอยสวมพวกมัน
๕ อา โรนจะรับเอาแพะตัวผูสอง ตัวมาจาก
ชุมชนชาวอิสราเอล สําหรับเป็ นเครื่องบูชา
ชําระลาง และแกะตัวผูหนึ่ง ตัวเป็ นเครื่อง
เผาบูชา ๖ อา โรนตองถวายวัวตัวผูเพื่อเป็ น
เครื่องบูชาชําระลางใหกับตัว เอง และเขา
์ ิทธิเ์ พื่อตัว เขาและ
จะชําระสถาน ที่ศักดิส
ครอบครัวของเขา
๗ แลวเขาตองเอาแพะตัวผูสอง ตัวมาถวาย
ตอ หน าพระ ยาหเวหที่ทาง เขาเต็นทนัด พบ
๘ อา โรนจะตองโยนสลาก เพื่อเลือกวาแพะ
สองตัว นัน
้ ตัว ไหนเป็ นของพระยาหเวห ตัว
ไหนเป็ นของอาซาเซล ‡
๙ แพะตัวที่สลากบอกวาเป็ นของพระ
ยาหเวห อา โรนก็จะเอามาถวายเป็ นเครื่อง
บูชาชําระลาง ๑๐ สวนแพะตัวที่สลากบอกวา
เป็ นของอา ซา เซล ตองเอามันมาอยูตอ หน า
พระ ยาหเวห เพื่อกําจัดบาปทัง้ หลายโดยให
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แพะรับ ไป แลวสงมันไปในทะเลทรายใหกับ
อาซาเซล
๑๑ แลวอา โรนจะถวายวัวตัวผูเป็ นเครื่อง
บูชาชําระลางใหกับตนเอง และเขาจะชําระ
์ ิทธิเ์ พื่อตัว เขาและครอบครัว
สถาน ที่ศักดิส
ของ เขา เขาจะฆาวัวตัว นัน
้ เป็ นเครื่องบูชา
ชําระลางใหกับตัว เอง ๑๒ จากนัน
้ อาโรนตอง
เอาถาดที่เต็มไป ดวยถาน ไฟลุกแดงที่เอามา
จากแทน บูชาซึ่งอยูตรง หน าพระ ยาหเวห
พรอมกับเครื่องหอมที่บดละเอียดมาสองกํา
มือ แลวเอาเขาไปหลัง มาน ๑๓ แลวอา โรนก็
เอาเครื่องหอมใสลงในไฟที่อยูตรง หน าพระ
ยาหเวห เพื่อใหควันจากเครื่องหอมลอยไป
์ ากบาปจะ
ปกคลุมฝา หีบที่ความไมบริสุทธิจ
ถูกชําระ เพื่อเขาจะไดไม ตองตาย ๑๔ แลวอา
โรนตองเอาเลือดวัวตัว นัน
้ มาสวนหนึ่ง ใชนิ้ว
ของ เขาพรมเลือด นัน
้ ไปทางดานตะวัน ออก
์ ากบาปจะถูก
ของฝา หีบที่ความไมบริสุทธิจ
ชําระนัน
้
และใชนิ้วของ เขาพรมเลือดไปที่
ดานหน าของฝานัน
้ อีกเจ็ดครัง้
๑๕ หลังจาก นั น
้ อา โรนตองฆา แพะที่ใชเป็ น
เครื่องบูชาชําระลางใหกับประชาชน
และ
เอาเลือดของ มันเขาไปที่หลังมานนัน
้
และ
ทํากับเลือดแพะ อยางเดียวกับที่ทํากับเลือด
วัว
เสร็จแลวเอาเลือดแพะไปพรมบนฝา
์ ากบาปจะถูกชําระ
หีบที่ความไมบริสุทธิจ
และที่ดานหน าของฝา นัน
้ ๑๖ ดวยวิธี นี้ เขา
์ ิทธิท
์ ี่สุดจากความไม
จะชําระหองที่ศักดิส
์ องประชาชนชาวอิสราเอล รวม ทัง้
บริสุทธิข
การกบฏตางๆและบาปทัง้
หลายของพวก
เขา อา โรนตองทําอยาง นี้กับเต็นทนัด พบ
ดวย เพราะมันตัง้ อยูทามกลางประชาชนที่
ไมบริสุทธิ ์ ๑๗ หามไม ใหใครเขาไปในเต็นท
นัด พบ ตัง้ แตตอนที่อา โรนเขาไปในหองที่
์ ิทธิเ์ พื่อชําระมันจนกวาเขาจะออก มา
ศักดิส
์ ิทธิน
์ ัน
เขาจะชําระหองที่ศักดิส
้ เพื่อตัวเขา
เองรวม ทัง้ ครอบครัวของ เขา และชุมชน
อิสราเอลทัง้ หมด ๑๘ หลังจาก นัน
้ อา โรนจะ
ออกมาที่แทน บูชาที่อยูตรงหน าพระ ยาหเวห
และเขาจะชําระแทน บูชานัน
้ เขาจะเอาเลือด

*๑๖:๑

ลูกชาย … สองคน ดูที่ เลวีนิติ ๑๐:๑-๒

†๑๖:๒

์ ิทธิเ์ ป็ นที่เก็บหีบแหงคําสัญญา
หองที่ศักดิ์สิทธิ์ท่ส
ี ุด หองหนึ่งในเต็นทศักดิส

‡๑๖:๘

อาซาเซล หรือ “แพะรับบาป” นี่อาจเป็ นชื่อของปี ศาจตนหนึ่ง แตความหมายสําหรับ
คํานี้ยังไมแนนอน แตใจความหลักดูเหมือนจะมีความหมายวา แพะที่ชวยพาบาปของคนออก
ไปสูที่เปลาเปลี่ยวแหงแลงไปหาอาซาเซล
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วัวตัวผูสวนหนึ่ง และเลือดแพะสวนหนึ่ง มา
ป ายที่เชิง งอนทัง้ สี่ดานของแทน บูชา ๑๙ แลว
อา โรนจะเอานิ้วพรมเลือดไปที่แทน บูชาเจ็ด
ครัง้
ทําใหมันสะอาดจากความไมบริสุทธิ ์
ของประชาชนชาวอิสราเอล และเตรียมมัน
์ ิทธิอ
์ ีกครัง้ หนึ่ง
สําหรับการงานอันศักดิส
๒๐ เมื่ออา
์ ิทธิท
์ ี่สุด
โรนชําระหองที่ศักดิส
เต็นทนัด พบ และแทน บูชาเสร็จแลว เขาก็
จะนํ าแพะเป็ นๆมา
เขาตองวางมือลงบน
หัวของแพะตัว นัน
้
และสารภาพความชัว
่
ทัง้ หมดของชุมชนอิสราเอล
รวม ทัง้ การ
กบฏทัง้ หลาย และบาปทัง้ หมดของพวก เขา
๒๑ อยาง นี้ อา โรนจะไดวางบาปทัง
้ หมดลงบน
หัวแพะตัว นัน
้ หลังจาก นัน
้ เขาจะสงแพะตัว
นัน
้ ออกไปในทะเล ทราย เขาจะมอบหมาย
ใหชายคนหนึ่งจูงมันไป ๒๒ ดัง นัน
้ แพะตัว นัน
้
ก็จะแบกบาปทัง้ หมดของพวก เขาไปยังดิน
แดนที่โดด เดี่ยว แลวชายคน นัน
้ ก็จะปลอย
แพะตัวนัน
้ ไวในทะเลทราย
๒๓ หลังจากนั น
้ อาโรนจะเขาไปในเต็นทนัด
พบ
และถอดชุดลินินที่เขาใสตอนที่เขาไป
์ ิทธิท
์ ี่สุด และวางชุด นัน
ในหองที่ศักดิส
้ ไวใน
๒๔ จาก นั น
เต็นทนัน
้
้ เขาก็จะอาบ นํ้ าชําระ
์ ิทธิ ์ และสวมเสื้อ
รางกายในสถาน ที่ที่ศักดิส
ตัวอื่นของเขา
แลวจึงออกไปถวายเครื่อง
เผาบูชาของเขา เอง และเครื่องเผาบูชาของ
ประชาชน โดยวิธี นี้ เขาจะกําจัดบาปทัง้
หลายใหกับตัวเขา เองและประชาชน ๒๕ แลว
เขาจะเผาไข มันของเครื่องบูชาชําระลางบน
แทนบูชา
๒๖ ชายคนที่ปลอยแพะใหเป็ นอิสระ
ที่สง
ไปใหกับอา ซา เซลนัน
้ จะตองถอดเสื้อผาซัก
แลวอาบ นํ้ าชําระรางกาย หลังจาก นัน
้ เขาถึง
จะกลับเขามาในคายได
๒๗ ทัง
้ วัวตัวผูและแพะตัวที่ใชเป็ นเครื่อง
บูชาชําระลาง ที่อา โรนเอาเลือดของพวก
์ ิทธิท
์ ี่สุด จะตอง
มันเขาไปชําระหองที่ศักดิส
ถูกนํ าออกไปนอกคาย สวนหนัง เนื้อและขี้
ของพวก มันตองเอาไปเผาใหหมดนอกคาย
๒๘ คนที่เผาพวก
มันจะตองถอดเสื้อผาออก
ซักและอาบ นํ้ าชําระรางกาย หลังจาก นัน
้ ถึง
จะกลับเขามาในคายได
๒๙ กฎ นี้ จะใชกับพวก เจาตลอดไป ในวันที่
สิบของเดือนเจ็ด พวก เจาตองอดอาหารและ
ไมทํางาน ทัง้ คนอิสราเอลและคนตางชาติที่
อาศัยอยูกับ เจา ๓๐ ในวัน นัน
้
นักบวชจะ
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์ ิทธิท
์ งั ้ หมดแทนพวก เจา
ชําระสถาน ที่ศักดิส
์ ากบาปทัง้ หมด
เพื่อชําระพวก เจาใหบริสุทธิจ
ของพวก เจา และเจาก็จะสะอาดตอหน าพระ
ยาหเวห ๓๑ วัน นัน
้ จะเป็ นวัน หยุดที่สําคัญ
มากสําหรับพวกเจา พวกเจาจะตองอดอาหาร
นี่จะเป็ นกฎสําหรับพวกเจาตลอดไป
๓๒ นั กบวชที่ได
รับเลือกใหเป็ นนักบวช
สูงสุด และได รับการ เจิมแตง ตัง้ ใหรับ ใชใน
ฐานะนักบวชแทนที่พอของ เขา เขาจะตอง
ทําพิธี ชําระสิ่ง ตางๆ เขาตองสวมชุด ลินิน
๓๓ เขาตองชําระหองที่ศักดิส
์ ิทธิ ์
์ ิทธิ ์
ศักดิส
ที่สุด เต็นทนัด พบและแทน บูชา เขาตอง
ชําระสิ่งเหลา นี้เพื่อนักบวชคน อื่นๆและ
๓๔ นี่ จะ เป็ นกฎ
ผูคนทัง้ หมดในชุมชน นัน
้
สําหรับพวก เจาตลอด ไป เพื่อชําระสถาน ที่
์ ิทธิท
์ งั ้ หมดแทนชาวอิสราเอลสําหรับ
ศักดิส
บาปทัง้ หมดของพวก เขาปี ละครัง้ ” อา โรนก็
ไดทําตามสิ่งที่พระยาหเวหสงั ่ โมเสสไว
กฎเกี่ยวกับการฆาและการกินเนื ้ อสัตว

๑๗

๑ พระ

ยาหเวหพูดกับโมเสสวา
พวกลูกชายของ
เขาและประชาชนชาวอิสราเอล บอกพวกเขา
วา ‘นี่คือสิ่งที่พระ ยาหเวหสัง่ ไว ๓ ถาใคร
ก็ตามที่มาจากครอบครัวของชาวอิสราเอล
ฆาวัว แกะหรือแพะ สําหรับเป็ นเครื่องบูชา
ในคาย หรือฆา สัตวพวกนี้อยางใดอยางหนึ่ง
๔ แลวไมเอามันมาที่ทาง เขา
ที่นอกคาย
เต็นทนัด พบ เพื่อถวายเป็ นเครื่องบูชาใหกับ
์ ิทธิข
์ อง
พระ ยาหเวห ตรงหน าเต็นทศักดิส
พระ ยาหเวห เขาตองรับ ผิด ชอบตอเลือดที่
กระเด็นออกมาจากการ ฆาของ เขานัน
้ คนๆ
นัน
้ จะตองถูกตัดออกจากประชาชนของ เขา
๕ กฎ นี้ มี ขึ้นเพื่อชาวอิสราเอลจะไดเอาเครื่อง
บูชาตางๆที่แต กอนเขาเคยฆาตามทอง ทุง
กัน มาใหพระยาหเวหที่ทางเขาเต็นทนัด พบ
โดยเอามาใหกับนักบวช นักบวชจะเป็ นคน
ทําหน าที่ฆาสัตวพวก นัน
้ ใหกับพระ ยาหเวห
เป็ นเครื่องสังสรรคบูชา ๖ แลวนักบวชจะสาด
เลือดนัน
้ ใสแทน บูชาของพระยาหเวห ที่ทาง
เขาเต็นทนัดพบ และเผาไขมันเป็ นกลิ่นหอม
ใหกับพระ ยาหเวห ๗ พวก เขาจะตองไม เอา
เครื่องเซน ไหว มาเซนพวกปี ศาจแพะอีกตอ
ไป พวก เขาไปไลตามปี ศาจพวก นี้เหมือน
โสเภณี นี่จะเป็ นกฎของพวกเขาตลอดไปชัว
่
ลูกหลาน
๒ “ไปพูดกับอาโรน
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๘ และเจาตองบอกพวก เขาวา ใครก็ตาม
จากครอบครัวชาวอิสราเอล
หรือชาวตาง
ชาติที่อาศัยอยูทามกลางพวก เจา ที่ไดถวาย
เครื่องเผาบูชาหรือเครื่อง สัตว บูชา ๙ โดยไม
ไดเอาเครื่องบูชาพวก นัน
้ มาถวายใหกับพระ
ยาหเวหที่ทาง เขาเต็นทนัด พบ คนๆ นัน
้ จะ
ถูกตัดออกจากประชาชนของเขา
๑๐ ถาใครก็ตามจากครอบครัวชาว
อิสราเอล หรือชาวตาง ชาติที่อาศัยอยูกับ เจา
กินเลือด เราจะไมยอมรับคนที่กินเลือด นัน
้
และจะตัด เขาออกจากประชาชนของ เขา
๑๑ เพราะชีวิตของรางกายอยูในเลือด
และ
เราไดใหเลือดนัน
้ กับเจา เพื่อเจาจะ ไดเอาไป
ใชบนแทน บูชา เพื่อชําระความไมบริสุทธิ ์
และบาป เพื่อตัวพวกเจา เอง มันเป็ นเลือดนี้
์ ละบาป โดย
เองที่ชําระลางความไมบริสุทธิแ
ชีวิตที่อยูในมัน ๑๒ เพราะอยาง นี้ เราจึงตอง
บอกชาวอิสราเอลไม ใหกินเลือดและหามชาว
ตางชาติที่อาศัยอยูกับเจากินเลือดดวย
๑๓ ถาชาวอิสราเอลคนใดหรือชาวตาง ชาติ
คนใดที่อาศัยอยูรวมกับ เจา ไปลาสัตว ป า
หรือนกที่กิน ไดมา จะตองเทเลือดของ มัน
ทิง้ และเอาดินกลบเลือดนัน
้ ๑๔ เพราะชีวิต
ของทุกสิ่งทุกอยางอยูในเลือดของมัน ดังนัน
้
เราจึงบอกชาวอิสราเอลทุก คนไมใหกินเลือด
ของสิ่ง มี ชีวิตทุก อยาง เพราะชีวิตของสิ่ง มี
ชีวิตอยูในเลือดของมัน ใครที่กินเลือดจะถูก
ตัดออกจากคนของเขา
๑๕ และทุก
คนไมวาจะเป็ นชาวอิสราเอล
หรือชาวตาง ชาติ ที่กินสัตวที่ตายเองตาม
ธรรมชาติ หรือถูกสัตวอ่ น
ื ฆา คนๆ นัน
้ ตอง
ถอดเสื้อออกซัก และอาบ นํ้ า คนๆ นัน
้ จะไม
บริสุทธิไ์ ปจนถึงตอนเย็น หลังจาก นัน
้ ถึงจะ
บริสุทธิเ์ หมือนเดิม ๑๖ ถาเขาไมถอดเสื้อผา
ซักและไมอาบ นํ้ า เขาจะตองได รับโทษ
สําหรับบาปของเขานัน
้ ’”

กฎเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ

๑๘

๑ พระ

ยาหเวหพูดกับโมเสสวา
‘เรา
คือยาหเวห พระเจาของเจา ๓ เจาจะตองไม
*๑๘:๘

๒ “ใหบอกกับชาวอิสราเอลวา

23

เลวีนิติ ๑๘:๑๕

ทําตามสิ่งตางๆที่คนเขาทํา กันในแผน ดิน
อียิปตที่เจาเคยอยู นัน
้ เจาตองไมทําตามสิ่ง
ตางๆที่ชาวคา นา อันทํากันอยูในแผน ดินของ
เขาที่เรากําลังพาเจาเขาไปอยู นี้ และเจาตอง
ไมใชชีวิตตามธรรมเนียมตางๆของพวก เขา
๔ เจาตองทําตามระเบียบตางๆของ เรา และ
รักษากฎตางๆของ เรา เพื่อพวก เจาจะไดใช
ชีวิตตามกฎเหลานัน
้ เราคือยาหเวห พระเจา
๕ เจาตองทําตามกฎและระเบียบ
ของเจา
ของเรา ใครที่เชื่อ ฟั งกฎเหลา นี้จะมีชีวิตอยู
ได เพราะกฎเหลานัน
้ เราคือยาหเวห
๖ เจาตองไมมีเพศสัมพันธกับญาติสนิ ท
ของเจา เราคือยาหเวห
๗ เจาตองไมทําใหพอของ เจาตองอับอาย
ขาย หน า เพราะเจาไปมีเพศสัมพันธกับแม
ของเจาเอง เพราะนางคือแมของเจา เจาตอง
ไมมีเพศสัมพันธกับนาง ๘ เจาตองไมมีเพศ
สัมพันธกับเมียคนอื่นๆของพอ *เจา เพราะ
มันจะทําใหพอของเจาตองอับอายขายหน า
๙ เจาตองไมมีเพศสัมพันธกับพี่
สาวหรือ
น อง สาวของเจา ไม วาจะเป็ นลูกสาวของพอ
เจาหรือของแม เจา ไม วาเธอจะเกิดในบาน
เดียวกับเจาหรือที่อ่ น
ื ก็ตาม †
๑๐ เจาตองไมมีเพศสัมพันธกับหลานสาว
ไมวาจะเป็ นลูกสาวของลูกชายเจา
หรือ
ลูกสาวของลูกสาวเจา เพราะมันจะทําใหเจา
ตองอับอายขายหน า
๑๑ เจาตองไมมีเพศสัมพันธกับลูกสาวที่
เกิดจากเมียคนอื่นๆของพอ เจา เพราะนาง
เป็ นน องสาวของเจา
๑๒ เจาตองไมมีเพศสัมพันธกับพี่ น องของ
พอ เจา เพราะนางคือญาติสนิทของพอ เจา
๑๓ เจาตองไมมีเพศสัมพันธกับพี่
น องของ
แม เจา เพราะนางคือญาติสนิทของแม เจา
๑๔ เจาตองไมทําใหพี่ ชายหรือน อง ชายของ
พอ เจาตองอับอายขายหน า โดยไปมีเพศ
สัมพันธกับเมียของ เขา เพราะนางคือป า
สะใภและอาสะใภของเจา
๑๕ เจาตองไมมีเพศสัมพันธกับลูก
สะใภ
ของเจา
เพราะนางคือเมียของลูกชายเจา
เจาตองไมมีเพศสัมพันธกับนาง

เมียคนอื่นๆของพอ หรือแมเลีย
้ ง
ลูกสาว … ก็ตาม ถาผูชายมีเมียหลายคน เมียแตละคนกับลูกๆของนางจะมีกระโจม
ของตนเองหรือมีบานสวนของตนเอง พวกเขาจะเป็ นเหมือนครอบครัวเล็กๆ ดังนัน
้ ขอความ
นี้อาจจะหมายถึงผูชายไมควรมีเพศสัมพันธกับลูกสาวคนใดๆก็ตามของพอตัวเอง
†๑๘:๙
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๑๖ เจาตองไมมีเพศสัมพันธกับเมียของพี่
ชายหรือน อง ชายเจา เพราะจะทําใหพี่ ชาย
หรือน องชายของเจาตองอับอายขายหน า
๑๗ เจาตองไมมีเพศสัมพันธกับผู
หญิง
คนหนึ่ง
แลวยังมีเพศสัมพันธกับลูกสาว
ของนางดวย เจาตองไมแตงงานและมีเพศ
สัมพันธกับหลาน สาวของนางดวย ไม วา
หลานคน นัน
้ จะเป็ นลูกของลูกชายหรือลูก
ของลูกสาวนางก็ตาม เพราะพวก นัน
้ เป็ น
ญาติสนิทกับนาง มันเป็ นสิ่งชัว
่ ชาลามก
๑๘ เจาตองไมแตงงานกับพี่
สาวหรือน อง
สาวของเมีย เจา และตองไมมีเพศสัมพันธ
กับนางตราบใดที่เมียของเจายังมีชีวิตอยู
๑๙ เจาตองไมมีเพศสัมพันธกับผู
หญิงใน
ระหวางที่นางมีประจําเดือนซึ่งเป็ นชวงเวลา
ที่นางไมบริสุทธิ ์
๒๐ เจาตองไมมีเพศสัมพันธกับเมียของ
์ ับ
เพื่อนบาน ซึ่งจะทําใหเจา เองไมบริสุทธิก
นาง
๒๑ เจาตองไม
ใหลูกของ เจาถูกเผาไฟ
สังเวยใหพระ โม เลค *เจาตองไมดู หมิ่นชื่อ
ของพระเจาของ เจา โดยการทําอยาง นี้ เรา
คือยาหเวห
๒๒ เจาตองไมมีเพศสัมพันธกับผูชายดวย
กัน
เหมือนกับที่มีเพศสัมพันธกับผู หญิง
เพราะเป็ นสิ่งที่นาสะอิดสะเอียน
๒๓ เจาตองไมมีเพศสัมพันธกับสัตว
และ
์ ับมัน ผูหญิงก็ตองไมมีเพศ
ทําตัวไมบริสุทธิก
สัมพันธกับสัตวดวยเหมือน กัน เพราะมัน
วิปริต
๒๔ เจาจะตองไมทําตัว
เองใหไมบริสุทธิ ์
ดวยการทําสิ่งตางๆเหลา นี้ เพราะชนชาติ
พวก นี้ที่เรากําลังขับ ไลออก ไปจากแผน ดิน
์ ยาง
ตอ หน าพวก เจา เคยทําตัวไมบริสุทธิอ
นัน
้ ๒๕ แผน ดินถึงไดไมบริสุทธิ ์ ดัง นัน
้ เราจึง
ลงโทษมันสําหรับบาปที่อยูใน มัน แผน ดินก็
เลยอวกคนพวกนัน
้ ที่อาศัยอยูที่นัน
่ ออกมา
๒๖ พวก
เจาทัง้ ชาวอิสราเอลและชาวตาง
ชาติที่อาศัยอยูกับ เจา ตองเชื่อ ฟั งกฎและ
ระเบียบของเรา และตองไมทําสิ่งที่นาสะ อิด
สะ เอียนพวก นี้ ๒๗ เพราะคนที่อาศัยบนแผน
ดินนัน
้ กอนหน าเจา ไดทําสิ่งที่นาสะ อิดสะ
เอียนพวก นี้ แผน ดินถึงไดไมบริสุทธิ ์ ๒๘ แต
*๑๘:๒๑
†๑๙:๗
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ถาเจาทําตามกฎของพระ ยาหเวห แผน ดิน
นัน
้ จะไดไมอวกเจาออก มา เพราะไปทําให
มันไมบริสุทธิ ์ เหมือนกับที่มันอวกชนชาติ
๒๙ เพราะ
ที่อาศัยอยูกอนหน าเจาออก มา
ใครก็ตามที่ทําสิ่งที่นาสะ อิดสะ เอียนพวก
นี้ คนเหลา นัน
้ จะถูกตัดออกจากประชาชน
ของพวก เขา ๓๐ ดัง นัน
้ พวก เจาตองรักษา
คํา สัง่ ของ เรา ไมไปทําตามธรรมเนียมที่นา
สะ อิดสะ เอียนพวก นี้ ที่คน อื่นเขาทํากันอยู
กอนแลว และเจาตองไมทําใหตัวเจา เองไม
บริสุทธิ ์ เพราะไปทําสิ่งพวกนี้ เราคือยาหเวห
พระเจาของเจา’”
ชาวอิสราเอลเป็ นของพระเจา

๑๙

๑ พระ

ยาหเวหพูดกับโมเสสวา

๒ “ใหพูดกับชุมชนชาวอิสราเอล

ทัง้ หมด บอกกับพวก เขาวา ‘เจาตองทําตัว
ใหแตก ตางจากคน อื่น เพราะเรา ยาหเวห
พระเจาของเจา แตกตางจากผูอ่ น
ื
๓ ทุกคนตองเคารพพอแมของตน และตอง
รักษาวัน หยุดตางๆของเราไว เราคือยาหเวห
พระเจาของเจา
๔ อยาทิง
้ เราและหันไปกราบไหวพวกรูป
เคารพและอยาเอาเหล็กมาหลอเป็ นพวก
พระตางๆสําหรับพวกเจา เอง เราคือยาหเวห
พระเจาของเจา
๕ เมื่อเจาเอาเครื่องสังสรรคบูชามาถวายให
กับพระ ยาหเวห เจาควรถวายตามวิธีที่ถูก
ตอง มันจะ ไดเป็ นที่ยอมรับเพื่อเจา ๖ เนื้อที่
เจาเอามาถวายนัน
้ จะตองกินในวัน นัน
้ ที่เจา
ฆา มัน หรือ ไมก็วันถัด ไป แตถาเหลือถึงวัน
ที่ สาม ก็ใหเอาไปเผา ไฟทิง้ ให หมด ๗ ถายัง
ขืนเอามากินอีกในวันที่ สาม มันก็ไมสะอาด
แลว †และไมเป็ นที่ยอมรับดวย ๘ คนที่กิน
มัน ตองรับ ผิด ชอบตอความบาปของเขาเอง
์ ิทธิต
์ างๆที่
เพราะวาเขาดู หมิ่นพวกสิ่งศักดิส
เป็ นของพระ ยาหเวห และคนๆ นัน
้ ตองถูก
ตัดออกจากประชาชนของเขา
๙ เมื่อเจาเก็บ เกี่ยวพืช ผลจากที่ดินของเจา
อยาเก็บไปจนสุดขอบของทุงและอยากลับ
ไปเก็บพวกที่หลนตามพื้น ๑๐ อยาเก็บองุน
จนหมดทัง้ ไรของเจา และตองไมเก็บองุนที่
หลนตามพื้นในไรดวย เจาตองเหลือทิง้ ไวให

พระโมเลค พระจอมปลอม ชื่อนี้เหมือนคําในภาษาฮีบรูหมายถึง “กษัตริย”

ไมสะอาดแลว ไมบริสุทธิ ์ หรือพระเจาไมยอมรับไวเป็ นเครื่องบูชา
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คนยากจนหรือคนเดิน ทาง เราคือยาหเวห
พระเจาของเจา
๑๑ เจาตองไมขโมย
ไมโกงหรือโกหกซึ่ง
กันและ กัน ๑๒ เจาตองไม เอาชื่อของเราไป
สาบานอยางไมจริงใจ นัน
่ เป็ นการลบหลูช่ อ
ื
ของพระเจาของเจา เราคือยาหเวห
๑๓ เจาตองไมโกงเพื่อนบานเจา
และเจา
ตองไมไปปลนเขา เจาตองไมหนวงเหนี่ยว
คาแรงของคนงานไวจนถึงวันรุงขึ้น *
๑๔ เจาตองไมแชงคนหู หนวก
เจาตอง
ไมแกลงคนตาบอด
โดยเอาของมาขวาง
ทางเขา ทําใหเขาสะดุดลม เจาตองยําเกรง
พระเจาของเจา เราคือยาหเวห
๑๕ เจาตองตัดสินอยางยุติธรรม ไมลําเอียง
เขา ขางใคร ไม วาจะเป็ นคนจนหรือคน
สําคัญ
เจาตองตัดสินเพื่อนบานของเจา
อยางยุติธรรม ๑๖ เจาตองไมเที่ยวใส รายคน
อื่น และเจาตองไมทําสิ่งที่เสี่ยงตอชีวิตของ
เพื่อนบาน †เราคือยาหเวห
๑๗ เจาตองไมเกลียดชังเพื่อนบานของเจา
อยูในใจ ตองชวยตัก เตือนเขาเมื่อเขาทํา ผิด
เพื่อเจาจะ ไดไมมีสวนในความผิดบาปของ
เขา ๑๘ ลืมสิ่งไม ดีที่คนอื่นทํากับเจา และอยา
แก แคน ใหรักเพื่อนบานของเจาเหมือนรัก
ตัวเอง เราคือยาหเวห
๑๙ เจาตองเชื่อ ฟั งกฎทัง
้ หลายของเรา ตอง
ไมผสมพันธุสัตวตางชนิดกัน ไมหวานเมล็ด
พืชตางชนิดในทุงนาเดียวกัน เจาตองไมสวม
เสื้อที่ทําจากวัสดุสองชนิดผสมกัน
๒๐ ถาผูชายมีเพศสัมพันธกับผู หญิงที่เป็ น
ทาส ที่ถูกหมัน
้ หมายไว แลวกับชาย อื่น แต
ยังไมได รับการไถ ตัว หรือปลอยใหเป็ นอิสระ
พวก เขาสองคนจะตองถูกลงโทษ แตโทษ
ไมถึง ตาย เพราะนางยังไมเป็ นอิสระ ๒๑ แต
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ชายคน นัน
้ ตองนํ าแกะตัวผูมาเป็ นของถวาย
ชดใช ถวายใหกับพระ ยาหเวหที่ทาง เขา
เต็นทนัดพบ ๒๒ ตอหน าพระยาหเวห นักบวช
จะกําจัดบาปใหกับ เขา โดยใชแกะตัวผูที่เป็ น
ของ ถวายชดใชสําหรับบาปที่เขาได ทํา แลว
เขาจะไดรับการอภัยจากบาปที่ไดทําไป
๒๓ เมื่อเจาเขาไปในแผน ดินนั น
้ แลว และ
ไดปลูกตนผลไมเป็ นอาหาร เจาตองถือวาผล
ของมันไมบริสุทธิ ์ ‡ในสามปี แรกนัน
้ มันเป็ น
ของตองหามสําหรับเจา หามกินมัน ๒๔ แตใน
ปี ที่สี่ ผลทัง้ หมดของมันจะเป็ นของถวายอัน
์ ิทธิ ์ เพื่อสรรเสริญพระ ยาหเวห ๒๕ ใน
ศักดิส
ปี ที่ หาเจาถึงกินผลมันได ดวยวิธี นี้ การเก็บ
เกี่ยวของเจาก็จะเพิ่มมากขึ้น เราคือยาหเวห
พระเจาของเจา
๒๖ เจาตองไม กินเนื้ อ สัตวที่ยังมีเลือดของ
มันติดอยู
เจาตองไมพยายามทํานายจากลางบอก
เหตุหรือจากเวทมนตร
๒๗ เจาตองไมโกนจอนและไมโกนเครา
๒๘ เจาตองไมเฉือนเนื้ อตัว เองในพิธีบูชาคน
ตาย และตองไมสักเครื่องหมายใดๆลงบน
ตัว เราคือยาหเวห
๒๙ เจาตองไมทําลายศักดิศ
์ รีของลูกสาว
เจา โดยใหนางเป็ นโสเภณี เพื่อประชาชนใน
แผน ดินนี้จะไดไมนอกใจเราอยางกับโสเภณี
และทําใหแผน ดินเต็มไป ดวยความชัว
่ ชา
ลามก
๓๐ เจาตองรักษาพวกวัน หยุดของเรา และ
์ ิทธิข
์ องเรา เราคือ
ตองเคารพสถาน ที่ศักดิส
ยาหเวห
๓๑ อยาไปหาคนทรง *และพอ มด †เพื่อขอ
คําแนะนํ า และทําใหเจา เองไมบริสุทธิเ์ พราะ
พวกมัน เราคือยาหเวหพระเจาของเจา

*๑๙:๑๓

หน วงเหนี่ ยว … จนถึงวันรุงขึน
้ คนงานจะไดรับคาแรงสําหรับงานที่พวกเขาทําใน
วันนัน
้ เมื่อสิน
้ สุดแตละวัน
†๑๙:๑๖

เจาตองไม … เพื่อนบาน หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “เจาตองไมกินอยูบนความ
ทุกขของเพื่อนบาน”
‡๑๙:๒๓

ผลของมันไมบริสุทธิ์ หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “ใหตัดผลของมันทิง้ ไปเหมือน
ตัดหนังหุมปลายอวัยวะเพศชาย”
*๑๙:๓๑
†๑๙:๓๑

คนทรง คนที่พยายามติดตอกับวิญญาณคนตายหรือผี

พอ มด คนที่พยายามใชวิญญาณชัว
่ ในการสรางเวทมนตรหรือวิญญาณที่คุน เคยที่
เป็ นวิญญาณของญาติหรือเพื่อนของคนที่ตายไปแลว (เหมือน ๒๐:๖)
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๓๒ เจาตองยืน ขึ้นทําความเคารพคน แก
และตองใหเกียรติกับพวก เขา
เจาตอง
ยําเกรงพระเจาของเจา เราคือยาหเวห
๓๓ เมื่อชาวตาง
ชาติมาอาศัยอยูในแผน
ดินของเจา
เจาจะตองไมเอาเปรียบเขา
๓๔ ชาวตาง ชาติที่อยูกับ เจาตองเป็ นเหมือน
ประชาชนคนหนึ่งของเจา และเจาตองรักเขา
เหมือนรักตัว เอง เพราะเจาก็เคยเป็ นชาว
ตาง ชาติในอียิปตมาแลวเหมือนกัน เราคือ
ยาหเวหพระเจาของเจา
๓๕ เจาตองซื่อสัตยในการตัดสินความ เมื่อ
เจาวัดความยาว ชัง่ นํ้ า หนักหรือวัดความ จุ
๓๖ เจาจะตองใชพวกตราชัง
่ พวกตุม นํ้ า หนัก
พวกที่ ตวงเมล็ดขาวกับของเหลว อันเที่ยง
ตรง เราคือยาหเวหพระเจาของ เจา ที่นําเจา
ออกจากแผนดินอียิปต
๓๗ เจาตองเชื่อ ฟั งกฎระเบียบทัง
้ หมดของ
เรา และทําตามพวกมัน เราคือยาหเวห’”

คําเตือนเรื่องการบูชารูปเคารพ

๒๐

๑ พระ

ยาหเวหพูดกับโมเสสวา

๒ “ใหบอกประชาชนชาวอิสราเอล

วา ‘ใครก็ตามในหมูชาวอิสราเอลหรือในหมู
ชาวตาง ชาติที่มาอาศัยในอิสราเอล ที่เอา
ลูกตัว เองสังเวยใหกับพระ โม เลค ‡จะตอง
ถูกฆา ประชาชนตองเอาหิน ขวางเขาจน
ตาย ๓ เราจะตอ ตานคนๆ นัน
้ และจะตัดเขา
ออกจากประชาชนของ เขา เพราะเขาเอาลูก
ตัว เองสังเวยใหกับพระ โม เลค เขาไดทําให
์ ิทธิข
์ องเราแปด เปื้ อน และเขา
สถาน ที่ศักดิส
๔ แตถา
์ ิทธิข
์ องเรา
ก็ไดลบหลูช่ อ
ื อันศักดิส
ประชาชนทัง้ แผน ดินหลับ หูหลับตา ตอคนที่
เอาลูกตัว เองไปสังเวยใหกับพระโมเลค และ
ไม ยอมประหารชีวิตเขา ๕ เราก็จะตอ ตาน
คนๆ นัน
้ และครอบครัวของเขา เราจะตัดเขา
และทุก
คนที่หลงตามเขาไปขายตัวใหกับ
พระโมเลค ออกจากประชาชนของพวกเขา
๖ ถามีใครไปหาคนทรงและพอ มด เพื่อขอ
คําแนะนํ า และนอกใจเราเหมือนกับโสเภณี
เราจะตอ ตานคนๆ นัน
้ และจะตัดเขาออกจาก
ประชาชนของเขา
๗ เจาตองทําตัวใหแตกตางจากคนอื่น และ
รักษาความแตกตางนัน
้ ไว
เพราะเราคือ
ยาหเวหพระเจาของเจา ๘ เจาตองเชื่อ ฟั งกฎ
‡๒๐:๒

เลวีนิติ ๒๐:๑๘

ของเราและทําตาม นัน
้ เราคือยาหเวหผูที่ทํา
ใหเจาแตกตางและเป็ นของเรา
๙ ถาใครสาป แชงพอ แม คน นั น
้ จะตองถูก
ฆา คนที่สาปแชงพอ แม เป็ นคนที่แสหาเรื่อง
ตายเอง
การลงโทษสําหรับบาปทางเพศ
๑๐ ถาชายคนหนึ่ งมีชูกับเมียคนอื่น

ถาเป็ น
เมียของเพื่อนบาน ทัง้ หญิงและชายที่เป็ นชู
กันตองถูกฆา ๑๑ ถาผูชายมีเพศสัมพันธกับ
เมียพอ เขาทําใหพอตองอับอายขายหน า ทัง้
เขาและเมีย พอที่เป็ นชูกันตองถูกฆา พวก
เขาแสหาเรื่องตายเอง
๑๒ ถาผูชายมีเพศสัมพันธกับลูก สะใภของ
ตัวเอง ทัง้ คูจะตองถูกฆา พวกเขาไดทําเรื่อง
วิปริต พวกเขาแสหาเรื่องตายเอง
๑๓ ถาผูชายมีเพศสัมพันธกับผูชายดวย กัน
อยางกับมีเพศสัมพันธกับผู หญิง เขาทัง้ สอง
ไดทําเรื่องนาสะ อิดสะ เอียน พวก เขาจะตอง
ถูกฆา พวกเขาแสหาเรื่องตายเอง
๑๔ ถาชายคน หนึ่ งไดกับผู หญิงคน หนึ่ ง
และยังไดกับแมของนางดวย นัน
่ เป็ นสิ่งที่ชัว
่
ชาลามก ประชาชนจะตองเอาไฟเผาเขาและ
หญิงทัง้ สองนัน
้ ใหตายดวย เพื่อความชัว
่ ชา
ลามกนี้จะไดไมเกิดขึ้นอีกในหมูพวกเจา
๑๕ ผูชายที่มีเพศสัมพันธกับสัตว
จะตอง
ถูกฆา และเจาจะตองฆาสัตวตัว นัน
้ ๑๖ ถา
ผู หญิงมีเพศสัมพันธกับสัตว เจาตองฆาทัง้
ผู หญิงและสัตวดวย พวก เขาสมควรถูกฆา
พวกเขาแสหาเรื่องตายเอง
๑๗ ถาผูชายแตงงานกับพี่ สาวหรือน อง สาว
ของเขา
ไม วาจะเป็ นลูกสาวของพอหรือ
ลูกสาวของแม และพวก เขามีเพศสัมพันธ
กัน ถือเป็ นเรื่องนาอัปยศอดสู พวก เขาตอง
ถูกตัดออกจากประชาชนของ เขาตอหน าฝูง
ชน เพราะเขามีเพศสัมพันธกับพี่ สาวหรือ
น อง สาวของเขา เอง เขาตองถูกทําโทษ
สําหรับบาปของเขา
๑๘ ถาผูชายมีเพศสัมพันธกับผู
หญิง
ระหวางที่นางมีประจําเดือน เขาเปิ ดเผยที่มา
ของเลือดของนาง และนางก็เปิ ด เผยที่มา
ของเลือดนาง พวก เขาทัง้ คูตองถูกตัดออก
จากคนของพวกเขา

พระโมเลค พระจอมปลอม ชื่อนี้เหมือนคําในภาษาฮีบรูหมายถึง “กษัตริย”
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๑๙ เจาตองไมมีเพศสัมพันธกับพี่ สาวหรือ
น อง สาวของแมหรือของพอ เจา เพราะถือวา
เป็ นการมีเพศสัมพันธกับญาติสนิท พวกที่
ทําอยาง นี้จะตองถูกทําโทษสําหรับบาปของ
พวกเขา
๒๐ ถาผูชายมีเพศสัมพันธกับเมียของลุง
หรืออา เขาทําใหลุงหรืออาตองอับอายขาย
หน า ทัง้ ชายคน นัน
้ และเมียของลุงหรืออา
จะตองถูกทําโทษสําหรับบาปของพวก เขา
พวกเขาจะตายโดยไมมีลูกหลาน
๒๑ ถาผูชายมีเพศสัมพันธกับเมียของพี่
ชายหรือน องชาย ถือเป็ นการไมบริสุทธิ ์ เขา
ทําใหพี่ชายหรือน องชายตองอับอายขายหน า
ทัง้ หญิงและชายคูนัน
้ จะไมมีลูกหลาน
๒๒ พวกเจาตองเชื่อ ฟั งกฎและระเบียบของ
เรา และทํา ตาม เพื่อแผน ดินที่เรากําลังจะ
นํ าพวกเจาไปอาศัยจะไดไมอวกพวกเจาออก
มา ๒๓ พวกเจาตองไมทําตามธรรมเนียมของ
ชนชาติพวก นัน
้ ที่เรากําลังไลออกจากแผน
ดินนัน
้ ตอหน าพวก เจา เพราะพวก มันไดทํา
บาปทัง้ หลายนี้ เราก็เลยเกลียดพวกมัน
๒๔ แตเราเคยพูดกับเจาแลววา เจาจะ ได
เป็ นเจาของแผน ดินของพวก เขา และเราจะ
ยกมันใหเป็ นของ เจา มันคือดิน แดนที่อุดม
สมบูรณ *
เราคือยาหเวหพระเจาของเจา เราไดแยก
เจาออก มาจากชนชาติอ่ น
ื ๆ ๒๕ ดัง นัน
้ พวก
์ ับไม
เจาตองแยกแยะระหวางสัตวที่บริสุทธิก
์ ับนกที่ไมบริสุทธิ ์
บริสุทธิ ์ และนกที่บริสุทธิก
เจาตองไมทําตัวเองใหแปดเปื้ อนโดยกินสัตว
นกหรือสัตวเลื้อยคลานบนพื้น ดิน ที่เราได
์ ําหรับพวก เจา ๒๖ พวก
แยกไววาไมบริสุทธิส
เจาตองทําตัวใหแตกตางเพื่อเรา เพราะเรา
คือยาหเวหผูแตกตางจากผู อื่น และเราได
แยกพวก เจาออกจากชนชาติอ่ น
ื ๆเพื่อเป็ น
ของเรา
๒๗ ชายหรือหญิงที่เป็ นรางทรง หรือเป็ นพอ
มด ตองถูกฆา ประชาชนตองเอาหินขวาง
พวกเขาใหตาย พวกเขาแสหาเรื่องตายเอง’”
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กฎสําหรับนั กบวช
๑ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา

๒๑ บอกกับพวกนักบวช

“ให
ที่เป็ นลูก
หลานของอาโรนวา ‘นักบวชตองไมทําตัวให
ไมบริสุทธิ ์ †ดวยการแตะตองศพที่เป็ นญาติ
ของเขา ๒ ยกเวนแตผู ตายเป็ นญาติสนิท คือ
แม หรือ พอ ลูกชาย ลูกสาว พี่ ชายหรือน อง
ชาย ๓ พี่ สาวหรือน อง สาวที่ยังไมแตงงาน
‡นางยังสนิ ทกับเขา เพราะนางยังไม ไดแตง
เป็ นของชาย อื่น นักบวชอาจจะทําใหตัว เอง
ไมบริสุทธิเ์ พื่อนางได ๔ แตนักบวชจะตองไม
ทําตัว เองใหไมบริสุทธิ ์ ถาคน ตายเป็ นเพียง
ญาติฝายเมีย การแตะตองรางคน ตายจะทํา
ใหนักบวชไมบริสุทธิ ์
๕ นั กบวชตองไมโกน ผมจนหัว ลาน ตอง
ไมกันเคราและไมเชือดเนื้อของตัว
เอง
๖ พวกนั กบวชตองรักษาตัวใหพรอมที่จะ
์ ิทธิเ์ พื่อพระเจาของ
ทําการงานอันศักดิส
พวก เขา พวก เขาจะตองไมทําใหช่ อ
ื ของ
พระเจาของพวก เขาเสื่อมเสีย เพราะพวก
เขาจะตองถวายพวกของ ขวัญ ที่เป็ นอาหาร
ของพระเจาของพวก เขา ดัง นัน
้ พวก เขาจะ
ตองรักษาตัวใหพรอมที่จะทําการ
งานอัน
์ ิทธิ ์
ศักดิส
๗ พวกนั กบวชตองไมแตงงานกับผู
หญิง
ที่เสื่อมเสียเพราะเคยขายตัวมา กอน หรือผู
หญิงที่หยากับสามี เพราะนักบวชเป็ นผู ที่ถูก
อุทิศไวใหกับพระเจาของเขา ๘ เจาตองทํากับ
นักบวชแตกตางจากคนอื่นๆเพราะเขาเป็ น
คนถวายอาหารใหพระเจาของเจา นักบวช
จะตองแตกตางในสายตาเจา เพราะเรา คือ
ยาหเวห ผู ที่แตกตางจากผู อ่ น
ื และเราทําให
เจาแตกตางจากผูอ่ น
ื
๙ ถาลูกสาวของนั กบวชทําตัวไมบริสุทธิ ์
ดวยการไปขายตัว เขาทําใหพอของตัว เอง
ไมบริสุทธิไ์ ปดวย นางจะตองถูกเผาตาย
๑๐ นั กบวชคนที่เป็ นใหญกวาพี่ นองคนอื่นๆ
คนที่ได รับการเจิมนํ้ ามันบนหัว และคนที่ได
รับการแตง ตัง้ ใหสวมชุดพิเศษของนักบวช

*๒๐:๒๔

ดิน แดนที่อุดมสมบูรณ หรือแปลตรงๆไดวา “ดิน แดนที่เต็มไปดวยนํ้ านมและนํ้ า
เชื่อมผลไมไหลอยู”
†๒๑:๑

ไมบริสุทธิ์ พระเจาไมยอมรับการบูชาจากเขา

‡๒๑:๓

พี่สาว … ไมแตงงาน หรือยังไมเคยมีเพศสัมพันธกับใคร
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ชัน
้ สูง เขาตองไมปลอยผมรุงรัง และตอง
๑๑ เขา
ไมฉีกเสื้อผาแสดงความเศราโศก
จะตองไมเขาใกลศพ ถึงจะเป็ นศพพอหรือ
แมของ เขาก็ตาม เขาจะตองไมทําตัว เอง
๑๒ เขาตองไมไปจากสถาน
ใหไมบริสุทธิ ์
์ ิทธิ ์ และเขาตองไมทําใหสถาน ที่
ที่ศักดิส
์ ิทธิข
์ องพระเจาไมบริสุทธิ ์ เพราะเขา
ศักดิส
ไดถูกแยกไวดวยนํ้ ามันเจิมของพระเจาของ
เขา เราคือยาหเวห
๑๓ นั กบวชสูงสุดตองแตงงานกับผู
หญิง
พรหมจรรย ๑๔ นักบวชสูงสุดตองไมแตงงาน
กับผู หญิงตอ ไป นี้คือ แมหมาย หญิงที่หยา
กับสามี หรือโสเภณีที่ไมบริสุทธิ ์ เขาจะ
แตงงานไดแตเฉพาะกับหญิงพรหมจรรย
๑๕ เพื่อเขาจะ ไดไม
จากคนของเขาเทานัน
้
์ ามกลางคนของ
ทําใหลูกของเขาไมบริสุทธิท
เขา เอง เพราะเรา ยาหเวห ไดอุทิศนักบวช
์ ิทธิ’์ ”
สูงสุดนัน
้ ไวสําหรับการงานอันศักดิส
๑๖ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา
๑๗ “ให
บอกอา โรนวา ถาลูก หลานคน ไหนของเจา
ไม วาจะเป็ นรุน ไหนก็ตาม มีรางกายพิการ
เขาจะตองไมเขามาใกลแทน บูชา เพื่อถวาย
๑๘ เพราะคน
อาหารใหกับพระเจาของเขา
ไหนมีรางกายไมสมบูรณ เขาจะตองไมเขา
มาใกลแทน บูชา ไม วาจะเป็ นคนตาบอด คน
เป็ นงอย คนที่มีใบหน าผิด รูปไป *คนที่มีราง
ผิดเพีย
้ นไป †๑๙ คนเทาหัก คนมือหัก ๒๐ คน
หลังคอม คนเตีย
้ แคระ คนตา เสีย คนที่มี
ผื่นขึ้นตาม ตัว คนเป็ นโรคผิวหนัง คนที่ลูก
อัณฑะบี้
๒๑ ลูก หลานทุก คนของนั กบวชอา โรน ที่
มีรางกายพิการ หามไม ใหเขาใกลแทน บูชา
เพื่อถวายพวกของ ขวัญใหกับพระ ยาหเวห
เพราะเขาพิการ
เขาจึงไมสามารถถวาย
อาหารใหกับพระเจาของ เขาได ๒๒ แตเขา
สามารถกินอาหารของพระเจาของเขาได ทัง้
์ ิทธิท
์ ี่สุดและอาหารที่ศักดิส
์ ิทธิ ์
อาหารที่ศักดิส
๒๓ แตเขาตองไมเขา มาใกลมาน
และตอง
ไมเขาใกลแทน บูชา เพราะเขาพิการทาง
์ ิทธิ ์
รางกาย เขาตองไมทําใหสถาน ที่ศักดิส
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ของเราไมบริสุทธิ ์ เพราะเราคือยาหเวห ผู ที่
์ ิทธิ”์
ทําใหสถานที่เหลานี้ศักดิส
๒๔ ดัง นั น
้ โมเสสจึงเลาเรื่องพวกนี้ใหอาโรน
พวกลูกชายของอา โรน และประชาชนชาว
อิสราเอลทัง้ หมดฟั ง
๑ พระ
ยาหเวหพูดกับโมเสสวา
๒ “ใหบอกอา
โรนกับพวกลูกชาย
ของเขาวา
‘พวก เขาจะตองไมทําใหของ
์ ิทธิท
์ ี่ชาวอิสราเอลเอามาอุทิศ
ขวัญอันศักดิส
์ ิทธิไ์ ป เพื่อ
ใหกับเรา นัน
้
หมดความศักดิส
์ ิทธิข
์ อง
พวก เขาจะไดไมลบหลูช่ อ
ื อันศักดิส
เรา เราคือยาหเวห ๓ ใหบอกกับพวก เขาวา
ตัง้ แตนี้เป็ นตน ไป ถาลูก หลานคนใดของเจา
ในขณะที่ตัว เขาไมบริสุทธิ ์ ไดไปแตะตอง
์ ิทธิท
์ ี่ชาวอิสราเอลอุทิศให
ของ ขวัญอันศักดิส
กับพระ ยาหเวห คน นัน
้ จะไมได รับใชเราใน
ฐานะนักบวชอีกตอไป เราคือยาหเวห
๔ ถาลูก หลานคน ไหนของอา โรน เป็ นโรค
ผิวหนังรายแรง หรือมีหนองไหล ‡ออกจาก
์ ิทธิ ์
รางกาย
เขาตองไมกินอาหารที่ศักดิส
พวก นี้จนกวาตัว เขาจะบริสุทธิ ์ ถามีใครไป
แตะตองถูกสิ่งที่ศพของคน ตายไดทําใหไม
บริสุทธิไ์ ว หรือถามีใครที่หลัง่ นํ้ ากามออกมา
๕ หรือถามีใครไปแตะตองถูกสัตวเลื้อยคลาน
ที่ไมบริสุทธิ ์ หรือไปแตะตองถูกคนที่จะทํา
ใหเขาไมบริสุทธิ ์ ไมวาเขาจะไมบริสุทธิใ์ น
เรื่องอะไรก็ตาม ๖ คนที่ไปแตะตองถูกอะไร
์ วกนี้ คนๆนัน
ก็ตามในของที่ไมบริสุทธิพ
้ ก็จะ
์
ไมบริสุทธิไปจนถึงเย็น
และเขาจะตองไม
์ ิทธิใ์ ดๆนอกเสียจากวาเขา
กินอาหารที่ศักดิส
จะไปอาบ นํ้ ากอน ๗ เมื่อดวงอาทิตยตกดิน
์ ีกครัง้ หนึ่ง หลัง
เขาก็จะกลับเป็ นคนบริสุทธิอ
์ ิทธิพ
์ วก นัน
จาก นัน
้ เขาก็กินอาหารที่ศักดิส
้ ได
เพราะนัน
่ เป็ นอาหารของเขา
๘ นั กบวชตองไมกินสัตวที่ตายตาม
ธรรมชาติ หรือถูกสัตว ป าฉีกเนื้อกิน มันจะ
ทําใหเขาไมบริสุทธิ ์ เราคือยาหเวห
๙ พวก เขาตองรักษากฎของเรา พวก เขา
จะ ไดไมมีความผิดเพราะมัน และตองตาย
เพราะไมนับถือกฎพวก นี้ของเรา
เราคือ

๒๒

*๒๑:๑๘

ใบหน าผิดรูปไป หรือ อาจจะแปลไดวา มีแขนขาสัน
้ ผิดปกติ

†๒๑:๑๘

มีรางผิดเพี ้ยนไป หรือ อาจจะแปลไดวา มีแขนขาที่ยาวผิดปกติ

‡๒๒:๔

หนองไหล ของเหลวทุกอยางที่ไหลออกจากรางกายรวมถึงนํ้ าหนองจากแผล นํ้ ากาม
ของผูชายและประจําเดือนของผูหญิง
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ยาหเวหผูทําใหพวก เขาแตกตางจากคนอื่นๆ
๑๐ คนนอกตองไมกินอาหารที่ศักดิส
์ ิทธิน
์ ี้ คน
ที่อาศัยอยูกับนักบวชและคน งานที่นักบวช
์ ิทธิน
์ ี้ ๑๑ แต
จางมา ตองไมกินอาหารที่ศักดิส
ถาทาสคน ไหนที่นักบวชซื้อมาดวยเงินของ
์ ิทธิน
์ ี้
เขา เอง ทาสคน นัน
้ ก็กินอาหารที่ศักดิส
ได รวม ทัง้ ทาสที่เกิดในบานของนักบวช ก็
กินอาหารของนักบวชนี้ ได ๑๒ ถาลูกสาวของ
นักบวชไปแตงงานกับคนนอกที่ไม ไดอยูใน
ครอบครัวของนักบวช นางก็กินของ ถวาย
์ ิทธิเ์ หลา นี้ไม ไดอีก แลว ๑๓ แตถา
อันศักดิส
ลูกสาวของนักบวชกลายเป็ นแมหมายหรือ
หยา ราง โดยที่นางไมมีลูก และนางกลับมา
อยูบานพอเหมือนตอนที่เป็ นเด็ก นางก็กิน
อาหารของพอ นางได แตคนนอกที่ไม ไดอยู
ในครอบครัวนักบวชหามกินมัน
๑๔ แตถาเกิดมีคนนอกมากินอาหาร
์ ิทธิน
์ ี้โดยไม ไดตัง้ ใจ เขาจะตองชดใช
ศักดิส
คาอาหารนี้ใหนักบวช และตองชดใชเพิ่มอีก
ยี่สิบเปอรเซ็นตของอาหารนัน
้
๑๕ นั กบวชตองไมทําใหพวกของ ขวัญอัน
์ ิทธิท
์ ี่ชาวอิสราเอลนํ ามาถวายใหกับ
ศักดิส
์ ิทธิไ์ ป ๑๖ พวก
พระยาหเวห หมดความศักดิส
นักบวชจะตองไมเป็ นเหตุทําใหชาวอิสราเอล
์ ิทธิ ์
ทําผิด เพราะไปกินของ ขวัญอันศักดิส
ที่พวก เขาเอามา จนเป็ นเหตุทําใหตองนํ า
เครื่องบูชาชดใชมาถวาย เราคือยาหเวหผูทํา
์ ิทธิ’์ ”
ใหเครื่องบูชาพวกนัน
้ ศักดิส
๑๗ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา
๑๘ “ให
บอกอา โรน และพวกลูกๆของเขา และชาว
อิสราเอลทัง้ หมดวา ‘เมื่อมีใครในครอบครัว
ชาวอิสราเอล หรือชาวตาง ชาติในอิสราเอล
ถวายเครื่องเผาบูชา ไม วาจะเป็ นเครื่องบูชา
แกบน หรือเครื่องบูชาที่เขาสมัคร ใจถวาย
ใหกับพระ ยาหเวห ๑๙ ถาจะใหเป็ นที่ยอมรับ
เพื่อเจา มันจะตองเป็ นสัตวตัวผู ที่ไมมี
ตําหนิอะไรเลย จากฝูงวัว ฝูงแกะหรือฝูง
แพะ ๒๐ เจาตองไมเอาสัตวที่พิการมาถวาย
เพราะมันจะไมเป็ นที่ยอมรับเพื่อเจา
๒๑ เมื่อมีใครเอาวัวหรือแกะหรือแพะจาก
ฝูง มาถวายเป็ นเครื่องสังสรรคบูชา ใหกับ
พระยาหเวห เพื่อแกบน หรือของถวายดวย
ความสมัคร ใจ
สัตวที่เอามานัน
้ ตองไมมี
ตําหนิอะไรเลย เพื่อใหเป็ นที่ยอมรับ มันจะ
ตองไมพิการทางรางกาย ๒๒ เจาตองไมถวาย
สัตวที่ตาบอด ขา หัก หรือสัตวพิการ หรือมี
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แผลเปื่ อย เป็ นหิดหรือโรคเรื้อน หรือมีโรค
ผิวหนังรายแรง เจาตองไมเอาสัตวพวกนี้มา
วางไวบนแทน บูชา เป็ นของ ขวัญใหกับพระ
ยาหเวห
๒๓ แตเจาสามารถใชวัวหรือลูก
แกะที่มี
ขนาดเล็กกวาปกติหรือผิดรูป รางไปบาง มา
ถวายเป็ นเครื่องบูชาที่ใหดวยความสมัคร ใจ
ได แตจะใชมันแกบนไม ได มันจะไมเป็ นที่
ยอมรับ
๒๔ เจาตองไมเอาสัตวที่มีลูกอัณฑะถลอก
บี้ ฉีก ขาดหรือถูกตัด มาถวายใหกับพระ
ยาหเวห เจาตองไมทําอยางนี้ในแผนดินของ
เจา
๒๕ เจาตองไมเอาสัตวอยาง นั น
้ จากชาวตาง
ชาติมาถวายเป็ นของ ขวัญใหกับพระเจาของ
เจา เพราะมันเป็ นสัตวที่มีตําหนิและพิการ
ทางรางกาย มันจะไมเป็ นที่ยอมรับเพื่อเจา’”
๒๖ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา ๒๗ “เมื่อมี
วัว แกะหรือแพะเกิดใหม ตองใหมันอยูกับ
แมของมันเป็ นเวลาเจ็ด วัน ในวันที่ แปดหรือ
ตอจาก นัน
้ ถึงจะเอามาเป็ นของ ขวัญใหกับ
พระ ยาหเวห ที่พระองคจะยอมรับได ๒๘ เจา
ตองไมฆาวัวหรือแกะ พรอมกับลูกของ มัน
ในวันเดียวกัน
๒๙ เมื่อเจาเอาเครื่องบูชามาถวาย
เพื่อ
เป็ นการขอบคุณพระ ยาหเวห เจาตองบูชา
๓๐ คือ
มันอยางที่จะเป็ นที่ยอมรับเพื่อเจา
เจาตองกินมันภายในวัน นัน
้ และตองไมให
เหลือถึงวันรุงขึ้น เราคือยาหเวห
๓๑ เจาตองเชื่อ ฟั งพวกคํา สัง
่ ของเราและทํา
ตาม เราคือยาหเวห ๓๒ เจาตองไมลบหลูดู
์ ิทธิข
์ องเรา ประชาชนชาว
หมิ่นชื่ออันศักดิส
อิสราเอลตองจํา ไววา เราแตก ตางจากผู อื่น
เราคือยาหเวห ผู ที่ทําใหพวกเจาแตก ตาง
จากคนอื่นๆ ๓๓ เราคือผู ที่นําเจาออกจากแผน
ดินอียิปต เพื่อเราจะ ไดเป็ นพระเจาของเจา
เราคือยาหเวห”
เทศกาลทัง้ หลาย
(กดว. ๒๘:๑๖-๒๙:๔๐)

๒๓

๑ พระ

ยาหเวหพูดกับโมเสสวา

๒ “ใหบอกกับประชาชนชาว

อิสราเอลวา
‘นี่คือเทศกาลตางๆที่เราได
กําหนดไว เป็ นเทศกาลของพระยาหเวห ซึ่ง
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พวก เจาจะตองประกาศใหมีการประชุมอัน
์ ิทธิข
์ ้น
ศักดิส
ึ
วันหยุดทางศาสนา
๓ เจาจะทํางานเป็ นเวลาหกวัน

แตวันที่เจ็ด
จะเป็ นวันสําหรับการหยุดพัก ผอน คือวัน
์ ิทธิ ์
หยุดทางศาสนา เป็ นการประชุมที่ศักดิส
พวก เจาตองไมทํางานในวัน นัน
้ ไม วาเจาจะ
อาศัยอยูที่ไหนก็ตาม เจาตองรักษาวันหยุดนี้
ใหกับพระยาหเวห
เทศกาลวันปลดปลอย
๔ ตอ

ไป นี้เป็ นเทศกาลตางๆของพระ
์ ิทธิ ์ ที่เจา
ยาหเวห เป็ นการประชุมที่ศักดิส
ควรจะประกาศ ตามวัน เวลาของพวก มัน
๕ เทศกาลวันปลดปลอยของพระ
ยาหเวห
ตรงกับวันที่สิบ สี่ของเดือนแรก *จะเริ่มหลัง
จากดวงอาทิตยตกดินแลวของวันนัน
้
เทศกาลขนมปั งไมใสเชือ
้ ฟู
๖ เทศกาลขนมปั งไม

ใสเชื้อ ฟู ของพระ
ยาหเวห จะเริ่มในวันที่สิบ หาของเดือนแรก
เหมือนกัน พวก เจาจะกินขนมปั งไม ใสเชื้อ
ฟูเป็ นเวลาเจ็ด วัน ๗ ในวัน แรกของเทศกาล
์ ิทธิ ์ และ
นี้ พวก เจาจะมีการประชุมศักดิส
๘
เจาตองไมทํางานในวัน นัน
้
พวก เจาจะ
ถวายพวกของ ขวัญใหกับพระ ยาหเวห เป็ น
เวลาเจ็ด วัน ในวันที่เจ็ด ก็จะมีการประชุม
์ ิทธิอ
์ ีกครัง้ หนึ่ง พวกเจาตองไมทํางาน
ศักดิส
ในวันนัน
้ ’”
เทศกาลเก็บเกี่ยวครัง้ แรก
๙ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา ๑๐ “ใหบอก

ประชาชนชาวอิสราเอลวา
‘เมื่อเจาเขาไป
ในแผน ดินที่เรากําลังยกใหกับเจานี้ และ
เมื่อเจาเก็บ เกี่ยวพืช ผล เจาตองเอาฟ อน
ขาวฟ อนแรก จากการเก็บ เกี่ยวนัน
้ ไปใหกับ
นักบวช ๑๑ นักบวชจะยกฟ อนขาวขึ้นตอหน า
พระ ยาหเวห ใหมันเป็ นที่ยอมรับเพื่อเจา
นักบวชจะถวายฟ อน ขาวในวันรุง ขึ้น หลัง
จากวันหยุดทางศาสนา
๑๒ ในวันที่เจายกฟ อน ขาวขึ้น
เจาตอง
ถวายลูก แกะตัวผูอายุหนึ่ง ปี ตัวหนึ่ง ที่ไมมี
*๒๓:๕
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ตําหนิ เพื่อมาเป็ นเครื่องเผาบูชาใหกับพระ
๑๓ เจาตองถวายเครื่องบูชาจาก
ยาหเวห
เมล็ดพืชพรอมๆกันดวย เป็ นแป งอยาง ดี
ประมาณสี่ลิตรครึ่งที่คลุกดวยนํ้ ามัน
เป็ น
ของ ขวัญที่มีกลิ่นหอมใหกับพระ ยาหเวห
เจาตองถวายเครื่องดื่มบูชาดวย
เป็ นเหลา
องุนประมาณเกือบหนึ่งลิตร ๑๔ เจาตองไม
กินเมล็ดขาวใหมนี้ เมล็ดขาวที่ยางไฟ หรือ
ขนมปั งที่ทําจากเมล็ดขาวใหมนี้ จนกวาจะ
ถึงวันที่เจาเอาเครื่องถวายนัน
้ มาถวายใหกับ
พระเจาของเจา กฎนี้จะใชตลอดไปชัว
่ ลูกชัว
่
หลานของเจา ไม วาเจาจะอาศัยอยูที่ไหน
ก็ตาม
เทศกาลวันที่หาสิบ
๑๕ วันตอ

มาหลัง จากวัน หยุดทางศาสนา
คือวันที่พวก เจานํ าฟ อน ขาวมาเป็ นเครื่อง
ยื่นบูชาใหกับพระ ยาหเวห นับจากวัน นี้ไป
อีกเจ็ดอาทิตยเต็มๆ ๑๖ เจาก็จะนับเวลาไป
หา สิบวัน วัน นี้จะเลยวัน หยุดทางศาสนาครัง้
ที่ เจ็ดมาหนึ่งวัน ใหพวก เจาเอาเครื่องบูชา
จากขาวใหมมาถวายใหพระ ยาหเวห ๑๗ ให
พวก เจาเอาขนมปั งสอง กอนมาจากบาน เอา
มาเป็ นเครื่องยื่นบูชา ขนมปั งพวก นี้ทํามา
จากแป งอยาง ดีประมาณสี่ลิตรครึ่งผสมเชื้อ
ฟูแลวอบ นัน
่ จะเป็ นของ ขวัญจากการเก็บ
เกี่ยวครัง้ แรก ที่ถวายใหกับพระยาหเวห
๑๘ เจาตองถวายขนมปั งนี้
พรอมกับลูก
แกะตัวผู อายุหนึ่ง ปี เจ็ดตัว วัวตัวผูหนึ่งตัว
จากฝูง แกะตัวผูสองตัว สัตวทัง้ หมดนี้ตอง
ไมมีตําหนิ พวก มันจะเป็ นเครื่องเผาบูชาให
กับพระ ยาหเวห ที่ถวายพรอมกับเครื่องบูชา
จากเมล็ดพืชและเครื่องดื่มบูชา
พวก มัน
จะเป็ นของ
ขวัญอันมีกลิ่นหอมใหกับพระ
ยาหเวห ๑๙ เจาตองถวายแพะตัวผูหนึ่ง ตัว
เป็ นเครื่องบูชาชําระลาง และลูก แกะอายุ
หนึ่ง ปี สองตัว มาถวายเป็ นเครื่องสังสรรค
บูชา
๒๐ นั กบวชจะถวายลูก แกะสองตัว นี้ พรอม
กับขนมปั งจากการเก็บ เกี่ยวครัง้ แรกใหเป็ น
เครื่องยื่นบูชาใหกับพระ ยาหเวห พวก มันจะ
เป็ นของ ขวัญใหกับพระ ยาหเวห เป็ นของที่
อุทิศใหกับพระ ยาหเวห
และมันก็จะเป็ น

เดือนแรก เดือนนี สาน เป็ นเดือนแรกของปฏิทินชาวยิว ตรงกับชวงเดือนมีนาคมถึง
เมษายน
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ของนักบวช ๒๑ ในวันเดียวกัน เจาก็จะเรียก
์ ิทธิ ์
ประชุม
มันจะเป็ นการประชุมที่ศักดิส
สําหรับเจา เจาตองไมทํางานในวัน นัน
้ กฎนี้
จะใชตลอด ไปชัว
่ ลูกชัว
่ หลานของเจา ไม วา
เจาจะอาศัยอยูที่ไหนก็ตาม
๒๒ เมื่อเจาเก็บ เกี่ยวผลผลิตจากแผน ดิน
ของพวก เจา เจาตองไมเก็บ เกี่ยวจนสุด
ปลายที่ นาของเจา และเจาตองไมยอนกลับ
ไปเก็บเมล็ดขาวที่ตกตามพื้นในทุง นาของ
เจา เจาตองเหลือไวสําหรับคนจนและคนตาง
ชาติ เราคือยาหเวหพระเจาของเจา’”
เทศกาลแตร
๒๓ พระ

ยาหเวหพูดกับโมเสสวา ๒๔ “ให
บอกประชาชนชาวอิสราเอลวา ‘ในวัน แรก
ของเดือนที่เจ็ด เจาจะมีวัน หยุดพิเศษ เจา
จะเป าแตรเพื่อระลึกถึงวา นี่เป็ นการประชุม
์ ิทธิ ์ ๒๕ เจาตองไมทํางานในวันนัน
ศักดิส
้ และ
เจาตองถวายของขวัญใหกับพระยาหเวห’”
วันชําระสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และประชาชน
๒๖ พระ

ยาหเวหพูดกับโมเสสวา ๒๗ “วัน
์ ิทธิแ
์ ละประชาชน *ให
ชําระสถาน ที่ศักดิส
บริสุทธิ ์ จะตรงกับวันที่ สิบของเดือนที่เจ็ด
์ ิทธิ ์
เจาจะมีการประชุมศักดิส
เจาตองอด
อาหารและตองถวายของ
ขวัญใหกับพระ
๒๘ เจาตองไมทํางานในวัน นั น
ยาหเวห
้
เพราะมันเป็ นวันสําหรับการชําระสถาน
ที่
์ ิทธิแ
์ ละประชาชน เพื่อทําการชําระลาง
ศักดิส
แทนพวก เจาทัง้ หลายตอหน าพระ ยาหเวห
พระเจาของเจา
๒๙ ถามีใครที่ไมอดอาหารในวัน นั น
้ เขาจะ
ถูกตัดออกจากประชาชนของเขา ๓๐ ถามีใคร
ทํางานในวันนัน
้ เราจะทําลายคนๆนัน
้ ไปจาก
๓๑ เจาตองไมทํางานใน
ประชาชนของเขา
วัน นัน
้ กฎนี้จะใชตลอดไปจนชัว
่ ลูกชัว
่ หลาน
ของเจา ไม วาเจาจะอาศัยอยูที่ไหนก็ตาม
๓๒ มันจะเป็ นวัน หยุดพิเศษสําหรับเจา
เจา
ตองอดอาหาร เจาตองรักษาวัน หยุดพิเศษ
*๒๓:๒๗
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ของเจา
มันเริ่มในตอนเย็นของวันที่เกา
แลวไปสิน
้ สุดในตอนเย็นของอีกวัน หนึ่งของ
เดือนนัน
้ †”
เทศกาลอยู เพิง
๓๓ พระ

ยาหเวหพูดกับโมเสสวา ๓๔ “ให
บอกประชาชนชาวอิสราเอลวา
‘เทศกาล
อยู เพิงจะเริ่มในวันที่สิบ หาของเดือนที่ เจ็ด
เทศกาลเพื่อใหเกียรติกับพระ ยาหเวหนี้ จะ
เป็ นเวลาเจ็ด วัน ๓๕ ในวันที่ หนึ่งจะมีการ
์ ิทธิ ์ เจาตองไมทํางานในวัน นัน
ประชุมศักดิส
้
๓๖ ตลอดเจ็ดวันนั น
้
ใหเจาถวายพวกของ
ขวัญใหกับพระ ยาหเวห ในวันที่ แปดเจาจะ
์ ิทธิ ์
มีการประชุมศักดิส
และเจาก็จะถวาย
พวกของ ขวัญใหกับพระ ยาหเวห มันคือการ
์ ิทธิ ์ เจาตองไมทํางานในวันนัน
ประชุมศักดิส
้
๓๗ ทัง
้ หมดนี้เป็ นเทศกาลที่พระ ยาหเวห
ไดกําหนดไว ที่เจาตองประกาศใหเป็ นการ
์ ิทธิ ์ เพื่อจะไดถวายพวกของ
ประชุมที่ศักดิส
ขวัญใหกับพระยาหเวห ที่มีทัง้ เครื่องเผาบูชา
เครื่องบูชาจากเมล็ดพืช เครื่องบูชาจากสัตว
และเครื่องดื่มบูชา ใหถวายแตละชนิดตาม
วันที่ไดกําหนดไว ๓๘ นี่เป็ นเทศกาลตางๆที่
มี ขึ้น นอกเหนือจากวัน หยุดประจําอาทิตย
ของพระ ยาหเวห และเครื่องบูชาพวก นี้ก็
จะแยกตาง หากจากเครื่องบูชาที่เจาเอามา
แกบน หรือที่เจาสมัครใจใหกับพระยาหเวห
๓๙ ดัง นั น
้ ในวันที่สิบ หาของเดือนที่ เจ็ด
หลัง จากที่เจาไดเก็บเกี่ยวผลผลิตจากที่ดิน
ของเจาแลว
เจาจะฉลองเทศกาลของพระ
ยาหเวหเป็ นเวลาเจ็ด วัน ในวัน แรกและวันที่
แปดจะเป็ นวัน หยุดพิเศษ ๔๐ ในวัน แรก เจา
จะเก็บผลจากตนผล ไม แลวจะเก็บกิ่งจาก
ตนปาลม จากตนไมที่มีใบเป็ นพุม และจาก
ตน หลิวที่ข้ น
ึ ตามลําธาร และเจาก็จะเฉลิม
ฉลองตอ หน าพระ ยาหเวหพระเจาของ เจา
เป็ นเวลาเจ็ด วัน ๔๑ เฉลิมฉลองเทศกาลนี้
ใหเป็ นเทศกาลของผูอพยพ *เป็ นเวลาเจ็ด
วัน ของทุกๆปี กฎนี้จะใชตลอดไปชัว
่ ลูกชัว
่

วันชําระ … ประชาชน หรือที่เรียก วา “ยม คิบ เปอร” เป็ นวัน หยุดที่สําคัญมาก

์ ิทธิท
์ ี่สุด และจะทําพิธีชําระใหกับ
ของคนอิสราเอล ในวัน นี้นักบวชสูงสุดจะเขาในหองที่ศักดิส
ตัวเองและประชาชนบริสุทธิ ์ ดูเพิ่มเติมจากเลวีนิติ ๑๖:๑-๓๔; ๒๓:๒๖-๓๒
†๒๓:๓๒

เริ่มใน … เดือนนั น
้ ตามเวลาของชาวยิว วันใหมจะเริ่มเมื่อดวงอาทิตยตกดิน

*๒๓:๔๑

เทศกาลของผูอพยพ เป็ นเทศกาลที่คนเดินทางมาเพื่อฉลองกันในที่เดียวกัน
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หลานของเจา เจาจะเฉลิมฉลองมันในเดือน
ที่ เจ็ด ๔๒ เจาจะอาศัยอยูในเพิงเป็ นเวลาเจ็ด
วัน ประชาชนชาวอิสราเอลทุก คนจะอาศัย
อยูในเพิง ๔๓ เพื่อลูก หลานของเจาจะ ไดรูวา
เราใหประชาชนชาวอิสราเอลอาศัยอยูในเพิง
เมื่อเรานํ าพวก เขาออกจากแผน ดินอียิปต
เราคือยาหเวหพระเจาของเจา’”
๔๔ โมเสสจึงบอกประชาชนชาวอิสราเอล
เกี่ยว กับเทศกาลตางๆเหลา นี้ของพระ
ยาหเวห
ตะเกียงที่มีขาตัง้ กับขนมปั งศักดิ์สิทธิ์
(อพย. ๒๗:๒๐-๒๑)

๒๔

๑ พระ

ยาหเวหพูดกับโมเสสวา

๒ “ใหสัง
่ ประชาชนชาวอิสราเอลให

์ ี่คัน
เอานํ้ ามันบริสุทธิท
้ จากมะกอก มาใสพวก
ตะเกียงเพื่อจุด ไฟใหสวางอยูเสมอ ๓ อา โรน
ตองตัง้ ตะเกียงนัน
้ ไวดานนอกมานที่กน
ั ้ อยู
ตรงหน าหีบขอ ตกลงที่อยูในเต็นทนัด พบ
เพื่อใหมันจุดสวางตัง้ แตเย็นจนถึงเชาวัน รุง
ขึ้น เป็ นประจําตอหน าพระยาหเวห กฎนี้จะ
ใชไปตลอดชัว
่ ลูกชัว
่ หลานของเจา ๔ อา โรน
ตองตัง้ ตะเกียงบนขา
ตัง้ ที่ทําจากทองคํา
์ อหน าพระ ยาหเวห เพื่อใหมันจุด
บริสุทธิต
สวางอยางสมํ่าเสมอ
๕ ใหเอาแป งอยาง ดีมาอบเป็ นขนมปั งสิบ
สองกอน โดยใชแป งประมาณสี่ ลิตรครึ่งตอ
๖ ใหวางขนมปั งนั น
ขนมปั งหนึ่งกอน
้ เป็ น
สองแถว แถว ละหกกอน บนโตะที่ทําดวย
ทองคําบริสุทธิ ์ ตอ หน าพระยาหเวห ๗ ใหวาง
กํายาน †บริสุทธิไ์ วในแตละแถว เป็ นสวนที่
ใชเผาแทนขนมปั ง กํายานนัน
้ เป็ นของ ขวัญ
ใหกับพระ ยาหเวห ๘ จะตองจัดวางขนมปั ง
พวกนี้ไวตอหน าพระยาหเวหเป็ นประจําทุกๆ
วัน หยุดทางศาสนา ชาวอิสราเอลจะจัดหาสิ่ง
เหลา นี้มาให เป็ นสวนหนึ่งของขอ ตกลงที่
พวกเขามีตอเราตลอดไป ๙ ขนมปั งนี้จะเป็ น
ของอาโรนและพวกลูกชายของเขา พวกเขา
์ ิทธิ ์ เพราะขนมปั ง
จะกินมันในสถาน ที่ศักดิส
์ ิทธิท
์ ี่สุด
นี้เป็ นของ เขา
เป็ นสวนที่ศักดิส

เลวีนิติ ๒๔:๒๒

จากพวกของ ขวัญที่นํามาถวายใหกับพระ
ยาหเวห ขนมปั งนี้เป็ นสวนแบงของอา โรน
ตลอดไป”
คนที่สาปแชงพระเจา
๑๐ ชายคนหนึ่ งมีแมเป็ นชาวอิสราเอล

มี
พอเป็ นชาวอียิปต
วันหนึ่งเขาไดออกไป
ทามกลางคนอิสราเอล
แลวเกิดมีการตอสู
กันขึ้นระหวางลูกของหญิงชาวอิสราเอลคน
นี้
กับชาวอิสราเอลอีกคน หนึ่งในคายนัน
้
๑๑ ลูกของหญิงอิสราเอลไดพูดสาป
แชงชื่อ
ของพระ ยาหเวห ดังนัน
้ ประชาชนจึงนํ าตัว
เขาไปหาโมเสส แมของชายคน นี้ช่ อ
ื เช โลมิ
ท นางเป็ นลูกสาวของดิบ รี มาจากเผาดาน
๑๒ ชายคนนี้ ถูกควบคุมตัวไว จนกวาพวกเขา
จะรูวาพระยาหเวหตองการใหทํายังไงกับเขา
๑๓ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา ๑๔ “นํ าตัว
ชายคนที่พูดสาปแชงเรา ออกไปนอกคาย ให
‡ของ
คนที่ไดยินเขาพูดวางมือลงบนหัว
ชายคน นัน
้ แลวใหคนในชุมชนเอาหินขวาง
๑๕ แลวใหบอกประชาชนชาว
เขาใหตาย
อิสราเอลวา ‘ถาใครสาป แชงพระเจาของ เขา
เขาตองถูกทําโทษสําหรับบาปที่เขาทํา นัน
้
๑๖ และถาใครพูดดู หมิ่นเหยียดหยามชื่อของ
พระ ยาหเวห คนๆ นัน
้ จะตองถูกฆา คนทัง้
ชุมชนทัง้ หมดจะตองเอาหินขวางเขาใหตาย
ไม วาจะเป็ นคนตางชาติหรือคนอิสราเอล จะ
ตองถูกฆาเหมือนกันหมด ถาเขาพูดดู หมิ่น
เหยียดหยามชื่อของพระยาหเวห
๑๗ ถาใครฆาคน ตาย เขาตองถูกฆาดวย
๑๘ ใครที่ฆาสัตวของคน อื่น
เขาตองชดใช
มัน ชีวิตตอชีวิต ๑๙ และเมื่อใครทําใหเพื่อน
บานบาด เจ็บไม วาจะดวยวิธี ใด ก็ใหทํากับ
เขาอยางนัน
้ ดวย ๒๐ กระดูกหักตอกระดูกหัก
ตาตอตา ฟั นตอ ฟั น ใครที่ทําคนอื่นบาด เจ็บ
ตองบาด เจ็บในแบบเดียวกันดวย ๒๑ ใครที่
ฆาสัตวตองชดใชมันคืน
และใครที่ฆาคน
ตองถูกฆาเหมือนกัน
๒๒ จะใชกฎเดียวกันหมด สําหรับพวก เจา
ไมวาจะเป็ นคนตางชาติหรือประชาชนของ
เจา เพราะเราคือยาหเวหพระเจาของเจา’”

†๒๔:๗

กํายาน ตนไมชนิดพิเศษตากแหง เมื่อเผาแลวจะใหควันที่มีกลิ่นหอมหวาน ใชเป็ น
ของขวัญใหพระเจา
‡๒๔:๑๔

นัน
้

วางมือลงบนหัว เป็ นการแสดงวาคนเหลา นัน
้ ไดมีสวน รวมในการทําโทษชายคน
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๒๓ โมเสสจึงพูดกับประชาชนชาวอิสราเอล
พวก เขาจึงนํ าตัวชายคนที่สาป แชงคน นัน
้
ออกไปนอกคาย และเอาหินขวางเขาจนตาย
ชาวอิสราเอลไดทําตามที่พระ
ยาหเวหสัง่
โมเสสไว

แผนดินหยุดพักจากการเพาะปลูก
(ฉธบ. ๑๕:๑-๑๑)
๑ พระ

๒๕ ภูเขาซี นายวา

ยาหเวหพูดกับโมเสสบน
๒ “ใหบอกประชาชน
ชาวอิสราเอลวา ‘เมื่อเจาเขาไปในแผน ดินที่
เรากําลังยกใหเจา นี้ เจาตองปลอยใหผืน ดิน
ไดพัก ผอนเจ็ด ปี ครัง้ เพื่อเป็ นเกียรติกับพระ
ยาหเวห ๓ ในเวลาหกปี เจาจะปลูกพืชในทุง
นาได หกปี นี้เจาอาจตัด แตงตน องุนของเจา
และเก็บ เกี่ยวผลผลิตได ๔ แตในปี ที่ เจ็ด จะ
เป็ นเวลาพิเศษ สําหรับใหแผน ดินหยุด พัก
อยางเต็ม ที่ เป็ นการหยุด พักเพื่อใหเกียรติ
กับพระ ยาหเวห เจาตองไมหวานพืชในทุง
เจาตองไมตัด แตงตน องุนของเจา ๕ เจาตอง
ไมเก็บ เกี่ยวพืช ผลที่เกิดขึ้นมา เอง และเจา
ตองไมเก็บองุนจากตน องุนที่ไม ไดตัด แตง
มันจะเป็ นปี ที่แผนดินจะไดหยุดพักอยางเต็ม
ที่
๖ แตในปี แหงการหยุด พักนี้ ถาผืน ดินนั น
้
ใหผลผลิตอะไรออกมาก็ตาม สิ่ง นัน
้ ก็จะเป็ น
ของพวกเจาเอาไวกิน สําหรับตัวเจา เอง คน
รับ ใชชายหญิงของเจา คนงานที่เจาจางมา
และชาวตาง ชาติที่อาศัยอยูกับเจา ๗ รวม ทัง้
วัวของเจาและสัตว ป าที่อยูบนที่ดินของเจา
ทุก อยางที่เป็ นผลผลิตของแผน ดินนัน
้ ก็เอา
มาเป็ นอาหารได
ปี แหงการปลดปลอย
๘ ใหนับไปเจ็ด ปี คือปี แหงการหยุด พัก

แลว
ใหนับปี แหงการหยุด พักไปเจ็ด ครัง้ คือเจ็ด
คูณเจ็ด รวมเป็ นเวลาสี่ สิบ เกาปี ๙ แลวเจา
ตองเป าแตรที่ทําจากเขา แกะใหดังในวันที่
สิบของเดือนเจ็ด ซึ่งเป็ นวันชําระประชาชน
ใหบริสุทธิ ์ เจาตองเป าแตรที่ทําจากเขา แกะ
ใหดังไปทัว
่ ทัง้ แผน ดิน ๑๐ เจาตองอุทิศปี ที่
หา สิบใหกับพระเจา และเจาตองประกาศ
*๒๕:๑๐
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อิสรภาพในแผน ดินใหกับทุก คนที่อาศัยอยู
ในแผน ดินนัน
้
เจาตองเรียกปี นี้วา ปี แหง
การปลดปลอย ทุก คนจะกลับสูที่ดินของ
ตน *และทุก คนจะกลับไปยังตระกูลของ ตน
๑๑ ในปี ที่หา สิบจะเป็ นปี แหงการปลดปลอย
สําหรับเจา เจาตองไมเพาะปลูกและไมเก็บ
เกี่ยวสิ่งที่เติบโตเองตามธรรมชาติ และเจา
ตองไมเก็บองุนจากตน องุนที่ยังไม ไดตัด
แตง ๑๒ เพราะมันเป็ นปี แหงการปลดปลอย
เป็ นปี ที่อุทิศใหกับพวก เจา เจาจะกินไดแต
ผลผลิตที่เกิดขึ้นมาเองจากทุง นานัน
้ ๑๓ ในปี
แหงการปลดปลอย ทุก คนจะกลับไปยังที่ดิน
ของตน
๑๔ ดัง
นัน
้ เมื่อเจาขายที่ดินใหเพื่อนบาน
หรือซื้อที่ดินจากเพื่อนบานมา ก็อยาโกงกัน
๑๕ ถาเจาตองการซื้อที่ดินจากเพื่อนบาน
ก็
ใหนับดูวาผานปี แหงการปลดปลอยครัง้ หลัง
สุดนี้มากี่ ปี แลว และเพื่อนบานก็ตองดูวา
จะเพาะปลูกไดอีกกี่ ปี กอนจะถึงปี แหงการ
ปลดปลอยครัง้ ตอ ไป แลวก็ซ้ อ
ื ขายกันตาม
๑๖ ยิ่งเหลือเวลาอีก
จํานวนปี ที่ เหลือนัน
้
หลายปี ราคาของที่ดินก็จะยิ่งสูงขึ้น ยิ่งเหลือ
เวลาน อย ราคาก็จะยิ่งถูกลง เพราะเขากําลัง
ขายจํานวนปี ที่จะใชปลูกพืช ผลได ๑๗ อยาได
โกงกัน แตใหยําเกรงพระเจาของเจา เพราะ
เราคือยาหเวหพระเจาของเจา
๑๘ เจาตองเชื่อ ฟั งกฎเหลา นั น
้ ของเรา และ
รักษาระเบียบตางๆของเรา
และทําตาม
พวก มัน เพื่อพวก เจาจะไดอาศัยอยูอยาง
ปลอดภัยในแผน ดินนี้ ๑๙ แลวแผน ดินจะ
ใหผลผลิตของ มัน
และเจาจะมีกินอยาง
เหลือเฟื อ
และจะอยูกันอยางปลอดภัยใน
แผนดินนัน
้
๒๐ ถาเจาพูดวา “แลวเราจะเอาอะไรกินกัน
ในปี ที่ เจ็ด ถาเราไมเพาะปลูกและไมเก็บ
เกี่ยวผลผลิตในที่ดินนัน
้ ” ๒๑ เราจะอวยพร
เจาในปี ที่ หก แผน ดินจะใหผลผลิตกับเจาพอ
สําหรับสาม ปี ๒๒ เมื่อเจาเริ่มเพาะปลูกในปี ที่
แปด เจาจะยังสามารถกินผลผลิตเกาที่เก็บ
ไวได จนกวาจะถึงปี ที่ เกาซึ่งผลผลิตใหมจะ
เริ่มออก มา ๒๓ เจาจะขายที่ดินกันอยางถาวร
ไม ได เพราะแผน ดินนี้เป็ นของเรา เจาเป็ น

ที่ดินของตน ในอิสราเอล ที่ดินจะเป็ นของครอบครัวหรือตระกูล คน นัน
้ อาจขาย
ที่ดินของ เขาได แตเมื่อถึงปี แหงการปลดปลอย ที่ดินผืน นัน
้ จะกลับเป็ นของครอบครัวและ
ตระกูลที่เคยเป็ นเจาของดัง้ เดิม
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เพียงคนตางดาวที่มาอาศัยอยู และเป็ นคน
เชาที่อาศัยอยูรวมกับ เรา ๒๔ ทัว
่ ทัง้ ประเทศที่
พวกเจาเป็ นเจาของอยู พวกเจาตองยินยอม
ใหคนที่ขายที่ดินนัน
้ ใหกับเจา
ไถที่ดินนัน
้
กลับคืนไป ได ๒๕ ถาญาติของ เจายากจนและ
ขายที่ดินบางสวนไป ญาติสนิทของเขาตอง
มาไถที่ผืน นัน
้ ของญาติเขากลับคืน ๒๖ ถาเขา
ไมมีญาติสนิทที่จะมาไถคืน แตตัวเขา เอง
หาเงินมาไดเพียง
พอที่จะไถที่ดินของเขา
คืน ๒๗ เขาตองนับดูวาเขาขายที่ดินไปกี่ ปี
แลว เขาก็จายเงินคืนใหกับผู ซื้อในสวนที่ผู
ซื้อจายเกิน มา แลวเขาก็จะ ไดที่ดินกลับคืน
๒๘ แตถาเขาไมสามารถซื้อกลับ คืนได ที่ดิน
ผืน นัน
้ จะคงอยูกับคนที่ซ้ อ
ื มันไปจากเขา จน
กระทัง่ ถึงปี แหงการปลดปลอย ในปี แหงการ
ปลดปลอยนี้ ที่ดินก็จะได รับการปลดปลอย
และเจาของที่ดินดัง้ เดิมจะไดที่ดินของ เขา
กลับคืนไป ๒๙ ถาคน หนึ่งขายบานที่เขาอยู
อาศัยภายในเขตกําแพงเมือง เขาสามารถ
ไถ คืนภายในเวลาหนึ่ง ปี หลังจากที่เขาขาย
มัน สิทธิในการไถนี้จะถูกจํากัดเพียงหนึ่ง ปี
๓๐ ถาเขายังไมไถคืนหลังจากหนึ่ ง
เทานัน
้
ปี เต็ม บานที่อยูในเขตกําแพงเมืองหลัง นัน
้
จะตกเป็ นของผู ซื้อและลูก หลานของ เขา
อยางถาวร และจะไมได รับการปลดปลอย
๓๑ แตบานใน
ในปี แหงการปลดปลอยดวย
หมูบานเล็กๆที่ไมมีกําแพงลอมรอบ
จะใช
กฎเดียวกับที่ดิน คือคน ขายสามารถไถคืน
ได และมันก็จะได รับการปลดปลอยในปี แหง
การปลดปลอย
๓๒ แตถาเป็ นเมืองของชาวเลวี
ชาวเลวีมี
สิทธิไถบานของพวก เขาที่อยูในเมืองกลับ
คืนไดตลอดเวลา ๓๓ แตถาชาวเลวีไม ไดไถ
บานของ เขาคืน บานที่เขาขายไป นัน
้ ก็จะ
กลับมาเป็ นของเขา ในปี แหงการปลดปลอย
เพราะบานของพวกเลวีที่อยูในเมือง
นัน
้
เป็ นสมบัติถาวรของพวก เขาทามกลางคน
อิสราเอล ๓๔ แตทุง หญาที่อยูรอบๆเมืองของ
ชาวเลวีนัน
้ จะขายไม ได เพราะมันจะเป็ น
สมบัติของพวกเขาตลอดไป
๓๕ ถาพี่ นองของเจาเกิดยากจนขึ้น มา และ
เขาไมสามารถเลีย
้ ง ดูตนเองได ก็ใหชวย
เหลือเขา เหมือนกับที่เจาชวย เหลือชาวตาง
ชาติหรือคนผานทาง เพื่อเขาจะ ไดอยูตอ
ไปทามกลางเจา ๓๖ เจาตองไมคิดดอกเบีย
้
ทบ ตนจากเขา แตใหยําเกรงพระเจาของ
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เจา เพื่อพี่ น องของ เจาจะ ไดอยูกับเจาตอ ไป
๓๗ เจาตองไมคิดดอกเบีย
้ จากเงินที่เจาใหเขา
กู ยืม และไมคิดดอกเบีย
้ ทบ ตนจากอาหารที่
เจาใหเขากิน ๓๘ เราคือยาหเวหพระเจาของ
เจา ที่นําเจาออกจากแผน ดินอียิปต เพื่อยก
แผน ดินคา นา อันนี้ใหกับ เจา และเพื่อจะ ได
เป็ นพระเจาของเจา
๓๙ ถาพี่ น องรวมชาติของ เจายากจน และ
ขายตัวเองใหกับเจา เจาตองไมใหเขาทํางาน
ของทาส ๔๐ เขาจะเป็ นเหมือนคน งานรับจาง
หรือคน งานผูอยูอาศัยกับ เจา เขาจะรับ ใช
๔๑ แลวเขา
เจาจนถึงปี แหงการปลดปลอย
และลูกๆของ เขาจะไปจากเจา และกลับไป
ยังตระกูลของ เขาและที่ดินของบรรพบุรุษ
เขา ๔๒ เพราะพวก เขาคือทาสของ เรา เราได
นํ าพวก เขาออกมาจากแผน ดินอียิปต พวก
๔๓ เจาตองไม
เขาตองไมถูกขายเป็ นทาส
ปกครองเขาอยางโหด รายทารุณ แตเจาตอง
ยําเกรงพระเจาของเจา
๔๔ ทาสชายและทาสหญิงของเจา ตองมา
จากชนชาติที่อยูรอบๆเจา
เจาตองซื้อทาส
ชายและทาสหญิงจากพวก เขา ๔๕ เจาอาจซื้อ
ทาสจากลูกๆของพวกชาวตาง ชาติที่อาศัย
อยูกับเจา
หรือจากครอบครัวของเขาที่อยู
กับเจาและเกิดบนแผน ดินของเจา พวก นี้
จะกลายเป็ นสมบัติของเจา ๔๖ และเมื่อเจา
ตาย คนเหลา นี้ก็จะเป็ นมรดกตกทอดไปสู
ลูก หลานของเจาตลอด ไป คนพวก นัน
้ เจา
สามารถเอามาเป็ นทาสได
แตเจาตองไม
ปกครองพี่ น องรวมชาติของเจา ที่เป็ นชาว
อิสราเอลอยางโหดรายทารุณ
๔๗ ถาชาวตาง ชาติหรือแขกผูมาเยือนของ
เจาเป็ นคนรวยและพี่ น องรวมชาติของ เจา
ยากจนและขายตัว เองใหกับชาวตาง ชาติ
หรือแขกผูมาเยือน หรือสมาชิกในครอบครัว
ของชาวตางชาติ ๔๘ หลังจากที่เขาขายตัวเอง
ไป แลว ญาติคนใดคน หนึ่งก็มีสิทธิไถเขาคืน
มาได ๔๙ หรือลุงหรือลูกพี่ลูก น อง หรือญาติ
สนิทจากครอบครัวเขา ก็มีสิทธิไถเขาคืนมา
ได หรือถาเขาหาเงินมาไดเพียงพอ เขาก็
สามารถไถตัวเองคืนไดเหมือนกัน
๕๐ เขาและคนซื้อเขาไป ตองนั บจํานวนปี
ทัง้ หมด ตัง้ แตปีที่เขาขายตัว เองไปจนถึงปี
แหงการปลดปลอย และราคาของตัว เขาก็
จะขึ้นอยูกับจํานวนปี ที่ เหลือนัน
้
เวลาที่เขา
อยูกับคนที่ซ้ อ
ื เขานัน
้ จะนับเหมือนเวลาของ
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ลูกจางคนหนึ่ง ๕๑–๕๒ เขาจะตองจายคา ไถ
ใหกับคนที่ซ้ อ
ื เขามา จะจายมากหรือน อยก็
ขึ้นอยูกับจํานวนปี ที่ เหลือ ตัง้ แตวันที่ตกลง
จะไถคืนจนถึงปี แหงการปลดปลอย
ถายัง
เหลืออีกหลาย ปี ก็ตองจายคา ไถมากหนอย
ถาเหลือไม กี่ ปี ก็จายคา ไถนอยหนอย ๕๓ คน
ที่ขายตัว เองจะอยูกับชาวตาง ชาติเหมือนกับ
คน งานรับจางราย ปี ชาวตาง ชาติจะตองไม
ปกครองเขาอยางโหดรายทารุณตอหน าเจา
๕๔ แตถาเขาไมได รับการไถ
โดยวิธี ใด
วิธีหนึ่งที่บอกนี้ ตัว เขาและลูกๆ เขาก็จะ
เป็ นอิสระในปี แหงการปลดปลอย ๕๕ เพราะ
ประชาชนชาวอิสราเอลคือทาสของเรา พวก
เขาเป็ นทาสเรา เราไดนําพวกเขาออกมาจาก
แผน ดินอียิปต เราคือยาหเวหพระเจาของ
เจา
รางวัลสําหรับการเชื่อฟั งพระเจา
(ฉธบ. ๗:๑๒-๒๔; ๒๘:๑-๑๔)
๑ อยาทํารูปเคารพสําหรับตัวพวก

๒๖ เจาเอง

อยาสรางรูป ปั ้ นหรือเสา
ที่ ระลึก *สําหรับตัวพวก เจาเอง และอยา
วางหินที่ตกแตงแลวในแผน ดินของ เจา
เพื่อกราบไหวบูชาตอ หน ามัน เพราะเราคือ
ยาหเวหพระเจาของเจา
๒ เจาตองรักษาพวกวัน
หยุดทางศาสนา
์ ิทธิข
์ อง
ของเรา เจาตองเคารพสถาน ที่ศักดิส
เรา เราคือยาหเวห
๓ ถาเจาใชชีวิตตามกฎเหลา
นัน
้ ของเรา
และรักษาคํา สัง่ ของเรา และทําตามสิ่งเหลา
๔ เราจะใหฝนกับเจาตามฤดูกาล เพื่อ
นัน
้
แผน ดินจะผลิตพืช ผล และตนไมก็จะออก
ผล ๕ พวก เจาจะเก็บ เกี่ยวพืช ผลมากมาย
จะมีเมล็ด ขาวใหนวด †เนิ่นนานไปจนถึง
เวลาเก็บผลองุน
และจะมีผลองุนใหเก็บ
เนิ่นนานไปจนถึงฤดูเพาะปลูก แลวเจาก็จะ
มีอาหารกินอยางเหลือเฟื อ
และเจาจะอยู
อยางปลอดภัยบนแผน ดินของเจา ๖ เราจะ
ใหประเทศเจามีความสงบ สุข เจาจะนอนลง
ดวยความสงบสุข และไม ตองกลัวสิ่ง ใด เรา
จะกําจัดสัตวรายตางๆใหหมดไปจากแผน ดิน
*๒๖:๑
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ของเจา และจะไมมีกองทัพใดๆบุกมาโจมตี
ประเทศของเจา
๗ เจาจะรุกไลศัตรูของเจา และเจาจะชนะ
ศัตรูและฆา ฟั นพวกมันลม ลงตอหน า ๘ พวก
เจาหา คนจะรุกไลศัตรูไดเป็ นรอย พวก เจา
รอย คนจะรุกไลศัตรูไดเป็ นหมื่น เจาจะชนะ
ศัตรูและฆาฟั นพวกมันลมลงตอหน า
๙ แลวเราจะเมตตาปรานี เจา และทําใหเจา
มีลูก หลานเป็ นทวีคูณ เราจะรักษาขอ ตกลง
ที่เรามีกับเจา ๑๐ เจาจะมีพืช ผลเก็บไวใน
ยุง ฉาง กินไปนานแสนนาน จนถึงกับตอง
เอาพืช ผลเกาทิง้
เพื่อใหมีที่วางสําหรับพืช
์ ิทธิข
์ อง เรา
ผลใหม ๑๑ เราจะตัง้ เต็นทศักดิส
ทามกลางพวก เจา เราจะไมหันไปจากพวก
เจา ๑๒ เราจะเดินอยูทามกลางพวกเจา เราจะ
เป็ นพระเจาของเจา และเจาจะเป็ นประชาชน
๑๓ เราคือยาหเวหพระเจาของเจา
ของเรา
เราไดนําเจาออกจากแผน ดินอียิปต เพื่อเจา
จะ ไดไมตองเป็ นทาสพวก เขาอีกตอ ไป เรา
ไดทําลายคานของแอกบนตัว เจา และเราได
ทําใหเจาเดินเชิดหน าไดอีก
ผลจากการไมเชื่อฟั งพระเจา
(ฉธบ. ๒๘:๑๕-๖๘)
๑๔ แตถาเจาไมเชื่อ ฟั งเราและไมทําตามคํา

สัง่ เหลา นี้ทัง้ หมด ๑๕ ถาเจาทอด ทิง้ กฎตางๆ
ของเรา และเจาเกลียดระเบียบตางๆของเรา
จนไม ไดทําตามคํา สัง่ ตางๆของเรา แตได
ทําลายขอ ตกลงของเรา ๑๖ เราก็จะทําอยาง
นี้กับเจา คือ เราจะทําใหเรื่องเลว รายเกิด
ขึ้นกับเจา ทัง้ โรคระบาดและเจ็บ ไขได ป วย
มันจะทําลายดวงตาพวก เจาและทําลายชีวิต
ของ เจาไป เจาจะลงแรงเพาะปลูกไปเปลาๆ
เพราะศัตรูของเจาจะมากินพืช ผลนัน
้ ๑๗ เรา
จะตอ ตานเจา เจาจะพายแพศัตรูของเจา คน
ที่เกลียดเจาจะปกครองเหนือเจา เจาจะกลัว
จนหนีแมแตในเวลาที่ไมมีใครไลลาเจา
๑๘ หลังจาก นั น
้
ถาเจายังไม ยอมเชื่อ ฟั ง
เรา เราจะตี สอนเจาใหหนักขึ้นไป อีกถึงเจ็ด
เทาสําหรับบาปทัง้ หลายของเจา ๑๙ เราจะ
ทําลายความหยิ่ง ผยองที่เจามีในอํานาจของ

เสาทีร
่ ะลึก อนุสาวรียที่ชวยใหประชาชนระลึกถึงสิ่งพิเศษ ในยุคโบราณของอิสราเอล
ประชาชนมักสรางอนุสาวรีย เป็ นที่นมัสการพวกพระจอมปลอม
†๒๖:๕ นวด การตีขาวใหหลุดจากเปลือก
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เจา โดยทําลายแผน ดินของเจา และเราจะ
ทําใหทองฟ าเจาเหมือนเหล็ก และแผน ดิน
เจาเหมือนทองแดง *๒๐ เจาจะเหน็ดเหนื่อย
เปลาๆแผน ดินของ เจาจะไมงอกพืช ผลออก
มา ตนไมบนแผนดินจะไมออกผลของมัน
๒๑ ถาเจายังใช
ชีวิตอยางเป็ นศัตรูกับเรา
และไมยอม ฟั งเรา เราจะตี สอนเจาใหหนัก
ยิ่ง ขึ้นถึงเจ็ด เทาสําหรับบาปทัง้ หลายของ
เจา ๒๒ เราจะปลอยสัตวที่ดุรายไปทํารายเจา
พวกมันจะเอาลูกๆของเจาไป และจะทําลาย
ฝูง สัตวของเจา มันจะฆาพวก เจาจนเหลือ
อยูไม กี่ คน จนถนนหนทางของพวก เจาจะ
รกรางวางเปลา
๒๓ และถาหลังจากเกิดสิ่งเหลา นี้ ทัง
้ หมด
แลว เจายังไมยอมรับการตี สอนของเรา แต
ยังใช ชีวิตอยางศัตรูกับ เรา ๒๔ ถาอยาง นัน
้
เราก็จะอยูกับเจาอยางศัตรูดวย และเราจะ
ลงโทษเจาใหหนัก ขึ้นถึงเจ็ด เทาสําหรับบาป
ทัง้ หลายของเจา ๒๕ เราจะใหกองทัพตางๆ
มาฆา ฟั นเจา เพื่อแก แคนที่เจาไมรักษาขอ
ตกลง
ถาเจารวม ตัวกันหลบอยูในเมือง
เราก็จะสงโรคระบาดราย แรงมาทามกลาง
พวก เจา และเราก็จะสงมอบเจาใหไปอยูใน
กํา มือของพวกศัตรูเจา เพื่อพวก เขาจะ ได
ปกครองเจา ๒๖ เมื่อเราตัดเสบียงอาหารของ
เจา ขนมปั งของหญิงสิบ คนใชแคเตา อบ
เดียวก็พอ เพราะจะมีแป งเหลือใหทําขนมปั ง
น อยมาก เจาจะตองปั นสวนขนมปั งกัน และ
เมื่อกินแลว ก็จะยังหิวอยู
๒๗ แลวถาหลังจาก นี้ เจายังไมยอม ฟั งเรา
และยังใชชีวิตอยางกับศัตรูกับเรา ๒๘ เราก็
จะอยูกับเจาอยางกับศัตรูที่โกรธแคน และ
เราจะลงโทษเจาหนัก ขึ้นเป็ นเจ็ด เทาสําหรับ
บาปทัง้ หลายของเจา ๒๙ เจาจะหิวจนตอง
กินเนื้อลูกชายลูกสาวของเจา เอง ๓๐ เราจะ
ทําลายสถานนมัสการทัง้ หลายของ เจา และ
จะโคนพวกแทนบูชาเครื่องหอมของเจา และ
จะเอาศพของเจาวางทับพวกรูป เคารพที่ไร
ชีวิตพวกนัน
้ ของเจา และเราจะเกลียดชังเจา
๓๑ เราจะทําใหเมืองตางๆของเจาเป็ นซาก
*๒๖:๑๙
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์ ิทธิ ์
ปรักหัก พัง และจะทําลายสถาน ที่ศักดิส
ทัง้ หลายของเจา และเราจะรูสึกเหม็นตอ
๓๒ เราจะทําลาย
เครื่องบูชาตางๆของเจา
แผน ดินนี้ จนศัตรูที่จะเขา มาตัง้ ถิ่นฐาน
เห็นแลวตองตะลึง งันเพราะมัน ๓๓ เราจะ
ทําใหพวก เจากระจัดกระจายไปในทามกลาง
ชนชาติตางๆและจะชัก ดาบของ เราขึ้นตอ
ตานเจา แผน ดินของ เจาจะรกรางวาง เปลา
และเมืองตางๆของเจาจะถูกทําลาย
๓๔ ตลอดเวลาที่แผน ดินวาง เปลา ตอนที่
เจาไปอยูในแผน ดินของพวกศัตรู เจา แผน
ดินก็จะ ไดหยุด พัก ชดเชยปี เหลา นัน
้ ที่เจา
ไม ยอมใหมันหยุด พัก ๓๕ ตลอดเวลาที่มัน
ถูกทอด ทิง้ นี้ มันจะ ไดหยุด พัก อยางที่มัน
ไม เคยไดหยุดมา กอนในปี แหงการหยุด พัก
ตอนที่เจาอยูในแผน ดินนี้ ๓๖ สวนคนที่รอด
ชีวิต เราจะทําใหพวก เขามีจิตใจที่ขี้ ขลาด
ตาขาวในดิน แดนของศัตรู แคเสียงลม พัด
ใบไม พวกเขาก็จะวิ่ง หนี ราวกับมีใครไล ลา
ดวยดาบในสงคราม พวก เขาจะลม ลงแม
ไมมีใครไลตาม มา ๓๗ พวก เขาจะวิ่งลมลุก
คลุกคลานสะดุดกันเองราวกับจะหลบดาบ
แมไมมีใครไลตาม มาก็ตาม
เจาจะไมมี
เรี่ยวแรงยืนสูกับศัตรูของเจา ๓๘ พวก เจาจะ
ลม หายตาย จากไปในทามกลางชนชาติอ่ น
ื ๆ
และแผน ดินของศัตรูพวก เจาก็จะกลืนกิน
พวกเจา ๓๙ สวนผูที่รอดตาย †ก็จะทรุดโทรม
ตาย ไปในดินแดนของศัตรู เพราะความบาป
ของพวก เขา และเพราะบาปของบรรพบุรุษ
ของพวกเขาดวย พวกเขาจะทรุด โทรมตาย
ไป *เหมือนกับบรรพบุรุษของพวกเขา
ยังคงมีความหวังเสมอ
๔๐ แตถาหากวา

พวก เขายอมสารภาพ
บาปของพวก เขา และบาปของบรรพบุรุษ
ของพวก เขา พวก เขายอมรับวาพวก เขาไม
ซื่อสัตยตอเรา และไดใช ชีวิตอยางกับเป็ น
ศัตรูกับเรา ๔๑ เราถึงไดอยูกับพวก เขาอยาง
ศัตรู และนํ าพวก เขาไปสูแผน ดินของศัตรู
พวก เขา และถาพวก เขาถอม ตัวลง และ

ทองฟ า … เหมือนทองแดง หมายถึงฝนก็จะไมตก แผนดินก็จะไมใหผลผลิตออก

มา
†๒๖:๓๙

ผู ท่ร
ี อดตาย คนที่หนีรอดจากการทําลายลาง ในที่นี้หมายถึงชาวยิวที่รอดจากการ
ทําลายลางยูดาหและอิสราเอลโดยกองทัพศัตรู
*๒๖:๓๙ จะทรุดโทรมตายไป หรือ เศราโศก เสียใจ
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ยอมรับการลงโทษสําหรับบาปทัง้ หลายของ
พวกเขา ๔๒ เราก็จะระลึกถึงขอตกลงที่เราได
ทําไวกับยาโคบ ระลึกถึงขอ ตกลงที่เราไดทํา
ไวกับอิส อัค และขอ ตกลงที่เราไดทําไวกับ
อับราฮัม แลวเราก็จะระลึกถึงแผนดินนัน
้
๔๓ แผน ดินนั น
้ จะถูกทอด ทิง้ ใหรกรางวาง
เปลาและในเวลาที่พวก นัน
้ ไม อยู มันจะ ได
พักชดใชใหกับปี แหงการหยุด พัก และพวก
ที่รอดชีวิตของ เจาก็จะยอมรับการลงโทษ
สําหรับบาปตางๆของพวก เขา คือที่พวก เขา
ไดทอด ทิง้ ระเบียบตางๆของ เรา และพวก
เขาไดเกลียดกฎตางๆของเรา ๔๔ แตหลังจาก
เหตุการณนี้แลว ถึง แมพวก เขาจะอยูในดิน
แดนของศัตรู เราก็จะไมทอด ทิง้ พวก เขา
และจะไมเกลียดพวก เขา จนถึงกับทําลาย
พวก เขาอยางราบคาบและทําลายขอ ตกลง
ระหวางเรากับพวกเขา เพราะเราคือยาหเวห
๔๕ แตเราจะระลึกถึงขอ
พระเจาของเจา
ตกลงของเราที่เรามีกับบรรพบุรุษของพวก
เขา ที่เราไดนําออกมาจากแผน ดินอียิปตตอ
หน าสายตาของชนชาติอ่ น
ื ๆเพื่อเราจะไดเป็ น
พระเจาของพวกเขา เราคือยาหเวห’”
๔๖ สิ่งเหลา นี้ คือกฎ ระเบียบและคํา สอน
ตางๆที่พระ ยาหเวหทําขึ้นระหวางพระองค
กับประชาชนชาวอิสราเอลผานทางโมเสส
บนภูเขาซีนาย
สิ่งที่บนไว

๒๗

๑ พระ

ยาหเวหพูดกับโมเสสวา

เป็ นเด็กอายุตัง้ แตหนึ่งเดือนจนถึงหาปี เด็ก
ผูชายจะมีราคาเป็ นเงินหาเช เขล สวนเด็กผู
หญิงจะมีราคาเป็ นเงินสามเช เขล ๗ คนที่มี
อายุมากกวาหกสิบปี ข้ น
ึ ไป ถาเป็ นผูชายจะมี
ราคาเป็ นเงินสิบ หาเชเขล สวนผู หญิงมีราคา
เป็ นเงินสิบเช เขล ๘ แตถาคนที่บน ไวเป็ นคน
ยากจนมากไมสามารถจายใหตามราคานัน
้
คนที่ไดบนไว ตองพาคนที่ไดอุทิศใหกับพระ
ยาหเวหแลว นัน
้ ไปหานักบวช และนักบวช
จะกําหนดราคาใหเขา ตาม ที่คนที่บน นัน
้ จะ
สามารถจายได
ของขวัญแดพระยาหเวห
๙ ถามีใครบน

ไววาจะเอาสัตวมาเป็ นของ
ถวายใหกับพระยาหเวห สัตวทุก ตัวที่เขาเอา
มาถวายใหพระ ยาหเวหนัน
้ จะกลายเป็ นของ
พระองคโดย เฉพาะ ๑๐ เขาตองไมเอาสัตว
ตัว อื่นมาแทนสัตวตัว นัน
้ ไม วาจะเอาตัวดีมา
แทนตัว เลวหรือเอาตัว เลวมาแทนตัวดี และ
ถาเขาเอาสัตวมาแทน สัตวทัง้ สอง ตัวจะ
กลายเป็ นของพระองคโดยเฉพาะ
๑๑ สัตวบางชนิ ดไมสามารถเอามาถวาย
ใหกับพระ ยาหเวหได เพราะมันไมบริสุทธิ ์
คนๆ นัน
้ ก็ตองเอาสัตวตัว นัน
้ ไปหานักบวช
๑๒ นั กบวชจะตีราคาของ มัน ไม วามันจะดี
หรือเลว ราคาของ มันก็จะเป็ นไปตาม ที่
นักบวชกําหนดขึ้น มา ๑๓ ถาคนๆนัน
้ ตองการ
*เขาตองเพิ่มเงินเขาไปอีกยี่สิบ
ซื้อมันคืน
เปอรเซ็นตจากราคาเดิม

๒ “ใหบอกประชาชนชาวอิสราเอล

วา ‘ถามีใครบนไววาจะถวายสิ่ง นัน
้ สิ่ง นี้แทน
คนๆ หนึ่ง ใหกับพระ ยาหเวห นักบวชจะ
ตองตี คาของคนๆ นัน
้ ๓ คือ ผูชายอายุยี่สิบ
ปี ถึงหก สิบปี จะมีราคาเป็ นเงินหา สิบเช เขล
†ตามมาตรฐานสากล ‡๔ ถาเป็ นผู หญิงอายุ
ยี่สิบปี ถึงหก สิบปี จะมีราคาเป็ นเงินสามสิบ
เช เขล ๕ ถาเป็ นคนที่มีอายุหาปี ถึงยี่สิบปี ถา
เป็ นผูชายจะมีราคาเป็ นเงินยี่สิบเช เขล ถา
เป็ นผู หญิงจะมีราคาเป็ นเงินสิบเช เขล ๖ ถา
†๒๗:๓
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มูลคาของบาน
๑๔ ถาคน

หนึ่งอุทิศบานของ เขาใหเป็ น
ของพระ ยาหเวห นักบวชตองตัง้ ราคา ไม
วาบานนัน
้ จะดีหรือ ไมก็ตาม เมื่อนักบวชตัง้
ราคาแลวมันจะมีราคาตาม นัน
้ ๑๕ และถาคน
ที่อุทิศบานใหเป็ นของพระ ยาหเวห อยาก
จะซื้อบานคืน เขาตองจาย เงินเพิ่มอีกยี่สิบ
เปอรเซ็นตของราคาที่ตงั ้ ไว และบานก็จะ
กลับเป็ นของเขา

เชเขล หรือประมาณสิบหกกรัมครึ่ง

‡๒๗:๓

์ ิทธิ ์
มาตรฐานสากล คือ “เช เขลบริสุทธิ”์ เป็ นมาตรฐานการวัดที่ใชในเต็นทศักดิส
หรือในวิหาร (เหมือน ขอ ๒๕)
*๒๗:๑๓

ซือ
้ มันคืน ดูใน อพยพ ๑๓:๑-๑๖ เรื่องกฎของการใหของพระเจาหรือการซื้อตัว
ลูกชายคนแรกหรือลูกตัวผูตัวแรกของสัตวคืน
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มูลคาของสัตว

มูลคาของที่ดิน
๑๖ ถาใครที่อุทิศที่ดินสวนหนึ่ งของ

เขาให
เป็ นของพระ ยาหเวห ราคาของ มันจะขึ้นอยู
กับจํานวนเมล็ด พืชที่จะตองใชหวานในที่ดิน
แปลงนัน
้ โดยคิดเป็ นเงินหา สิบเช เขล ตอ
เมล็ดขาวบารเลยสาม รอยเจ็ด สิบลิตร ๑๗ ถา
เขาอุทิศที่ดิน นัน
้ ใหกับพระ ยาหเวหในปี แหง
การปลดปลอย ราคาของมันจะขึ้นอยูกับการ
ตัดสิน ใจของนักบวช ๑๘ แตถาคน นัน
้ อุทิศ
ที่ดินใหกับพระ ยาหเวห หลัง จากปี แหงการ
ปลดปลอย นักบวชก็จะตัง้ ราคา ตามจํานวน
ปี ที่เหลืออยู กอนจะถึงปี แหงการปลดปลอย
ครัง้ ตอ ไป และราคาก็จะลดลงตามจํานวนปี
ที่ เหลือ ๑๙ ถาคนที่อุทิศที่ดิน นัน
้ ตองการไถ
ที่ดินคืน เขาตองเพิ่มเงินอีกยี่สิบเปอรเซ็นต
ของราคาที่ตัง้ ไว แลวที่ดิน นัน
้ ก็จะกลับเป็ น
ของ เขาอีก ๒๐ ถาเขาไมไถที่ดินคืน แลวมี
คน อื่นมาซื้อที่ดิน นัน
้ ไป เขาจะไถที่ดิน นัน
้
คืน มาอีกไม ไดแลว ๒๑ เมื่อถึงปี แหงการปลด
ปลอย ที่ดิน นัน
้ ก็จะเป็ นอิสระ จะกลายเป็ น
ของพระ ยาหเวห และจะตกเป็ นที่ดินของ
พระ ยาหเวหโดยสมบูรณ มันจะกลายเป็ น
สมบัติของนักบวชอยางถาวร
๒๒ ถามีคนเอาที่ดินมาอุทิศใหกับพระ
ยาหเวห แตที่ดิน นี้ไม ไดเป็ นทรัพยสมบัติ
ดัง้ เดิม †ของครอบครัวเขา แตเขาซื้อ มา
๒๓ นั กบวชจะคํานวณราคาของ มัน
ตาม
จํานวนปี ที่
เหลือกอนจะถึงปี แหงการปลด
ปลอย และชายคน นัน
้ ตองจายเงินจํานวน
นัน
้ ในวัน นัน
้ เลย เงิน นัน
้ จะเป็ นเงินที่อุทิศ
ใหกับพระ ยาหเวห ๒๔ เมื่อถึงปี แหงการปลด
ปลอย ที่ดิน นัน
้ จะกลับไปเป็ นของเจาของ
เดิมที่ชายคน นัน
้ ซื้อ มา กลับไปยังครอบครัว
ที่ถือสิทธิในที่ดินนัน
้ ตัง้ แตแรก
๒๕ ราคาที่
ตัง้ ทัง้ หมดจะเป็ นไปตาม
มาตรฐานสากล คือหนึ่งเช เขลจะมีน้ํ า หนัก
เทากับยี่สิบเกราห ‡

๒๖ ไมมี

ใครที่จะเอาสัตวหัวปี ไม วาจะ
เป็ นวัวหรือแกะ มาอุทิศใหกับพระ ยาหเวห
ได
เพราะสัตวหัวปี ทัง้ หมดเป็ นของพระ
ยาหเวหอยู แลว ๒๗ แตถาเป็ นลูก หัวปี ของ
สัตวที่ไมบริสุทธิ ์ ¶เขาสามารถไถ คืนไดใน
ราคามาตรฐานพรอมกับเพิ่มเงินอีกยี่สิบ
เปอรเซ็นต ถาเขาไมไถมันคืน มันจะถูกขาย
ตามราคามาตรฐาน
ของขวัญพิเศษ
๒๘ ของขวัญพิเศษ §ใดๆก็ตามที่คนหนึ่ งได

มอบไว เพื่อทําลายใหกับพระยาหเวห จะเป็ น
อะไรก็ตามที่เขามี อยู ไม วาจะเป็ นคนหรือ
สัตวหรือที่นาซึ่งเป็ นสมบัติของครอบครัว จะ
เอาไปขาย ตอไม ไดอีก แลว จะไถ คืนก็ไม ได
ดวย ของทุก อยางที่ไดมอบ ไว เพื่อทําลาย
ใหกับพระยาหเวห ก็จะเป็ นของพระยาหเวห
เทานัน
้ หามแตะตอง
๒๙ คนที่ถูกมอบ ไวเพื่อทําลาย ใหกับพระ
ยาหเวห จะไมสามารถไถ คืนได อีก เขาตอง
ถูกฆาตาย
๓๐ สิบเปอรเซ็นตของแผน ดินเป็ นของพระ
ยาหเวห ไม วาจะเป็ นเมล็ด พืชจากผืนดิน
หรือผล ไมจากตน มันเป็ นของพระ ยาหเวห
โดย เฉพาะ ๓๑ ถาใครอยากซื้อสวนที่เป็ นสิบ
เปอรเซ็นตนี้กลับไป เขาตองจายเพิ่มอีกยี่สิบ
เปอรเซ็นตของมันเขาไป
๓๒ สัตวหนึ่ ง ตัวในทุกๆสิบ ตัวจากฝูง วัว
หรือฝูง แกะ ที่ผานไม เทาของคนเลีย
้ งสัตว
ตอน ที่เขานับ นัน
้ จะเป็ นของพระ ยาหเวห
โดยเฉพาะ ๓๓ เขาตองไมตรวจดูวามันดีหรือ
เลว และตองไม เอาตัว อื่นมาแทน ถาเขาเอา
ตัว อื่นมาแทน สัตวทัง้ สอง ตัวก็จะเป็ นของ
พระองคโดย เฉพาะ และไมสามารถไถ คืน
ได’”

†๒๗:๒๒ ทรัพยสมบัติดง
ั ้ เดิม อิสราเอลสมัย กอน พระเจาจะมอบที่ดินใหกับครอบครัวหรือ
ตระกูล ไวเป็ นเจาของ พวกเขาไมสามารถขายที่ดินนี้ได นอกจากใหเชา ในชวงเวลาหาสิบปี
‡๒๗:๒๕

เกราห ๑ เกราหมีน้ํ าหนักเทากับ ๐.๖ กรัม

¶๒๗:๒๗

ไมบริสุทธิ์ หรือไมไดรับการยอมรับใหเป็ นเครื่องบูชาพระเจา

§๒๗:๒๘

ของขวัญพิเศษ ปกติแลวหมายถึงของที่ยึดมาไดจากสงคราม ของเหลานัน
้ จะตอง
เป็ นของพระยาหเวหเทานัน
้

เลวีนิติ ๒๗:๓๔

๓๔ นี่ คือคํา สัง
่ ตางๆที่พระ ยาหเวหไดใหกับ
โมเสส บนภูเขาซี นาย สําหรับประชาชนชาว
อิสราเอล
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กันดารวิถี
คํานํ า
หนังสือกันดาร
วิถีเป็ นหนังสือกฎ
บัญญัติเลมที่สี่จากหนังสือกฎบัญญัติ
ทัง้ หมดหาเลม
หนังสือเลม นี้พูด ถึงชวงที่ชนชาติ
อิสราเอลอยูในดิน แดนเปลา เปลี่ยวแหง
แลง หลัง จากอพยพออกจากแผน ดิน
อียิปต จน กระทัง่ มาถึงที่ราบของโม อับ
กอนที่จะบุกเขาไปในแผน ดินคา นา อัน
ซึ่งเป็ นแผน ดินที่พระเจาเคยสัญญาไว
กับอับ รา ฮัมวาจะยกใหกับลูก หลานของ
เขา สวนหนึ่งของหนังสือเลม นี้จะมีราย
ชื่อและจํานวนคนของชาวอิสราเอลแต
ละกลุม เขาจดบันทึกเรื่อง นี้ครัง้ แรกที่
ภูเขาซี นายในบทที่หนึ่ง แลวอีกหลายปี
ตอ มาไดถูกบันทึกอีกครัง้ ณ ที่ราบของ
โมอับในบทที่ยี่สิบหก
โมเสสลงทะเบียนชาวอิสราเอล
๑ พระ

๑ นัด พบที่ที่เปลา เปลี่ยวแหง แลงซี นาย

ยาหเวหไดพูดกับโมเสสในเต็นท

วัน นัน
้ เป็ นวันที่ หนึ่งเดือนที่ สองของปี ที่ สอง
หลัง จากที่ประชาชนชาวอิสราเอลออกจาก
แผน ดินอียิปต พระองคไดพูดกับโมเสสวา
๒ “ใหลงทะเบียนจํานวนชาวอิสราเอลใน
ชุมชน นี้ทัง้ หมดตามตระกูลและครอบครัว
*ของผูชายทุก คนเรียงตัว
ใหจดรายชื่อ
๓ เจาและอา โรนตองขึ้นทะเบียนพวกผูชาย
ทัง้ หมดในอิสราเอล
ที่มีอายุตัง้ แตยี่สิบปี
ขึ้น ไป ที่สามารถรับ ใชอยูในกองทัพของ
อิสราเอล รวบรวมรายชื่อของพวก เขาไว
เป็ นกลุมเป็ นกอง †๔ จะมีผูชายหนึ่งคนจาก
แตละเผามาชวยเจา ผูชายคน นี้จะเป็ นผูนํา
ครอบครัวของเขา ๕ ตอ ไป นี้เป็ นรายชื่อของ
ผูชายพวกนัน
้ ที่จะมาชวยเจา
เอลีซูรลูกชายของเชเดเออรจากเผารูเบน

*๑:๒
†๑:๓
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๖ เชลู มิ เอลลูกชายของศู ริ ชัด ดัยจากเผาสิ เม

โอน
๗ นาโชนลูกชายของอัมมีนาดับจากเผายูดาห
๘ เนธัน

เอลลูกชายของศุ อารจากเผาอิส สา
คาร
๙ เอลีอับลูกชายของเฮโลนจากเผาเศบูลุน
๑๐ จากลูกหลานของโยเซฟมี
เอ ลี ชา มาลูกชายของอัม มี ฮูดจากเผาเอ ฟ รา
อิม
กามา ลิ เอลลูกชายของเป ดา ซูรจากเผามนัส
เสห
๑๑ อาบี ดันลูกชายของกิเดโอนี จากเผาเบนยา
มิน
๑๒ อาหิเยเซอรลูกชายของอัมมีชัดดัยจากเผา
ดาน
๑๓ ปากี เอลลูกชายของโอครานจากเผาอาเชอ
ร
๑๔ เอ ลี ยา สาฟลูกชายของเรอู เอล ‡จากเผา
กาด
๑๕ อาหิราลูกชายของเอนั นจากเผานั ฟทาลี”
๑๖ คนเหลา นี้ คือผูที่ได รับเลือกมาจาก
ชุมชน
ใหมาเป็ นผูนําของเผาตางๆของ
บรรพบุรุษพวก เขา พวก เขาเป็ นผูนําของ
ตระกูลตางๆของอิสราเอล ๑๗ โมเสสและอา
โรนจึงเอาคนพวก นี้ที่ได รับเลือกมา ๑๘ แลว
โมเสสและอา โรนก็เรียกประชุมคนในชุมชน
ทัง้ หมดในวัน แรกของเดือนที่ สอง และได
จดราย ชื่อประชาชนเหลา นัน
้ ไวตามตระกูล
และครอบครัวของตน และไดจดราย ชื่อของ
ผูชายเรียงตัว
ที่มีอายุตัง้ แตยี่สิบปี ข้ น
ึ ไป
๑๙ ตามที่พระ ยาหเวหไดสัง
่ โมเสสไว โมเสส
จึงไดนับประชาชนเหลา นัน
้ ในที่เปลา เปลี่ยว
แหงแลงซีนาย
๒๐ พวก เขานั บลูก หลานของเผารู เบนซึ่ง
เป็ นลูก หัวปี ของอิสราเอล ตามตระกูลและ
ครอบครัวของพวก เขา และจดรายชื่อผูชาย
ทุก คนเรียงตัว ที่มีอายุตัง้ แตยี่สิบปี ข้ น
ึ ไป ที่
สามารถรับ ใชในกองทัพ ๒๑ จํานวนคนที่นับ
ไดจากเผารู เบน มีทัง้ หมดสี่ หมื่นหก พันหา
รอยคน

จดรายชื่อ จดบัญชีรายละเอียดของคน สัตวหรือสิ่งของ

เป็ นกลุมเป็ นกอง หรือเป็ นหมวดหมู เป็ นศัพททางทหาร ซึ่งแสดงวาอิสราเอลมีการ
จัดการในรูปแบบของกองทัพ
‡๑:๑๔ เรอูเอล หรือ “เดอูเอล”
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๒๒ พวก เขานั บลูก หลานของเผาสิ เม โอน
ตามตระกูลและครอบครัวของพวก เขา และ
จดรายชื่อผูชายทุก คนเรียงตัว
ที่มีอายุ
ตัง้ แตยี่สิบปี ข้ น
ึ ไปที่สามารถรับใชในกองทัพ
๒๓ จํานวนคนที่นับไดจากเผาสิ เม โอน
มี
ทัง้ หมดหาหมื่นเกาพันสามรอยคน
๒๔ พวก เขานั บลูก หลานของเผา กาด ตาม
ตระกูลและครอบครัวของพวก เขา และจด
รายชื่อผูชายทุก คนเรียงตัว ที่มีอายุตัง้ แต
ยี่สิบปี ข้ น
ึ ไป
ที่สามารถรับ ใชในกองทัพ
๒๕ จํานวนคนที่นับไดจากเผากาด มีทัง
้ หมดสี่
หมื่นหาพันหกรอยหาสิบคน
๒๖ พวกเขานั บลูกหลานของเผายูดาห ตาม
ตระกูลและครอบครัวของพวก เขา และจด
รายชื่อผูชายทุก คนเรียงตัว ที่มีอายุตัง้ แต
ยี่สิบปี ข้ น
ึ ไป ที่สามารถรับ ใชในกองทัพ
๒๗ จํานวนคนที่นับไดจากเผายูดาห มีทัง
้ หมด
เจ็ดหมื่นสี่พันหกรอยคน
๒๘ พวก เขานั บลูก หลานของเผาอิส สา
คาร
ตามตระกูลและครอบครัวของพวก
เขา และจดรายชื่อผูชายทุก คนเรียงตัว ที่
มีอายุตัง้ แตยี่สิบปี ข้ น
ึ ไป ที่สามารถรับ ใชใน
กองทัพ ๒๙ จํานวนคนที่นับไดจากเผาอิส สา
คาร มีทัง้ หมดหาหมื่นสี่พันสี่รอยคน
๓๐ พวก เขานั บลูก หลานของเผาเศบู ลุน
ตามตระกูลและครอบครัวของพวก เขา และ
จดรายชื่อผูชายทุกคนเรียงตัว ที่มีอายุตัง้ แต
ยี่สิบปี ข้ น
ึ ไป
ที่สามารถรับ ใชในกองทัพ
๓๑ จํานวนคนที่นับไดจากเผาเศบู ลุน
มี
ทัง้ หมดหาหมื่นเจ็ดพันสี่รอยคน
๓๒ พวก เขานั บลูก หลานของเผาเอ ฟ รา
อิม ลูกชายของโย เซฟ ตามตระกูลและ
ครอบครัวของพวก เขา และจดรายชื่อผูชาย
ทุก คนเรียงตัว ที่มีอายุตัง้ แตยี่สิบปี ข้ น
ึ ไป ที่
สามารถรับ ใชในกองทัพ ๓๓ จํานวนคนที่นับ
ไดจากเผาเอฟราอิม มีทัง้ หมดสี่ หมื่นหา รอย
คน
๓๔ พวก เขานั บลูก หลานของเผามนั ส เสห
ลูกชายอีกคนของโย เซฟ ตามตระกูลและ
ครอบครัวของพวก เขา และจดรายชื่อผูชาย
เรียงตัวทุก คน ที่มีอายุตัง้ แตยี่สิบปี ข้ น
ึ ไป ที่
สามารถรับ ใชในกองทัพ ๓๕ จํานวนคนที่นับ
ไดจากเผามนัส เสห มีทัง้ หมดสาม หมื่นสอง
พันสองรอยคน
๓๖ พวกเขานั บลูก หลานของเผาเบนยามิน
ตามตระกูลและครอบครัวของพวก เขา และ
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จดรายชื่อผูชายทุกคนเรียงตัว ที่มีอายุตัง้ แต
ยี่สิบปี ข้ น
ึ ไป ที่สามารถรับ ใชในกองทัพ
๓๗ จํานวนคนที่นับไดจากเผาเบน ยา มิน มี
ทัง้ หมดสามหมื่นหาพันสี่รอยคน
๓๘ พวก เขานั บลูก หลานเผาดาน
ตาม
ตระกูลและครอบครัวของพวก เขา และจด
รายชื่อผูชายทุก คนเรียงตัว ที่มีอายุตัง้ แต
ยี่สิบปี ข้ น
ึ ไป
ที่สามารถรับ ใชในกองทัพ
๓๙ จํานวนคนที่นับไดจากเผาดาน มีทัง
้ หมด
หกหมื่นสองพันเจ็ดรอยคน
๔๐ พวก เขานั บลูก หลานของเผาอา เชอ
ร ตามตระกูลและครอบครัวของพวก เขา
และจดรายชื่อผูชายทุก คนเรียงตัว
ที่มี
อายุตงั ้ แตยี่สิบปี ข้ น
ึ ไป ที่สามารถรับ ใชใน
กองทัพ ๔๑ จํานวนคนที่นับไดจากเผาอา เชอ
ร มีทัง้ หมดสี่หมื่นหนึ่งพันหารอยคน
๔๒ พวก เขานั บลูก หลานของเผานั ฟ ทา ลี
ตามตระกูลและครอบครัวของพวก เขา และ
จดรายชื่อผูชายทุกคนเรียงตัว ที่มีอายุตัง้ แต
ยี่สิบปี ข้ น
ึ ไป
ที่สามารถรับ ใชในกองทัพ
๔๓ จํานวนคนที่นับไดจากเผานั ฟ ทา ลี
มี
ทัง้ หมดหาหมื่นสามพันสี่รอยคน
๔๔ โมเสสและอา โรน
รวม ทัง้ ผูนําสิบ
สองคนจากแตละเผาของอิสราเอลเป็ นผู
นับจํานวนคนเหลา นี้ ผูนําแตละคนก็เป็ น
ตัวแทนของแตละครอบครัว ๔๕ พวก เขานับ
ผูชายชาวอิสราเอลทุก คนที่มีอายุตัง้ แตยี่สิบ
ปี ข้ น
ึ ไปและสามารถรับ ใชในกองทัพ ตาม
ครอบครัวของตน ๔๖ รวมจํานวนคนที่นับได
ทัง้ หมดมีหกแสนสามพันหารอยหาสิบคน
๔๗ แตชาวเผาเลวีไมไดถูกนั บรวมกับชาว
๔๘ พระ ยาหเวหพูดกับ
อิสราเอลคนอื่นๆ
๔๙
โมเสสวา
“เจาตองไมนับเผาเลวี เจาตอง
ไมนับพวก เขา รวมกับชาวอิสราเอลคนอื่นๆ
๕๐ แตเจาตองตัง
้ ใหคนเลวีรับ ผิด ชอบเต็นทที่
เก็บขอ ตกลงและเครื่อง ใชไมสอย รวม ทัง้
ของทุก อยางที่เป็ นของเต็นท นัน
้ พวก เขา
ตองแบกเต็นทที่เก็บขอ ตกลงและเครื่อง ใช
ในนัน
้ ทัง้ หมด และตองคอย ดูแลของเหลา
นัน
้ พวก เขายังตองตัง้ เต็นทอยูรอบๆเต็นท
ที่เก็บขอ ตกลงดวย ๕๑ เมื่อมีการยายเต็นทที่
เก็บขอ ตกลง พวก เขาจะตองเป็ นผูร้ อ
ื ถอน
มัน และเมื่อมีการตัง้ เต็นท ชาวเลวีก็จะเป็ น
ผูติด ตัง้ มัน ถาคน อื่นที่ไมใชชาวเลวีเขามา
ใกลเต็นทที่เก็บขอ ตกลง คนๆนัน
้ ตองถูกฆา
๕๒ ประชาชนชาวอิสราเอลจะตัง
้ คายของพวก
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เขาแยกตางหากเป็ นกลุมเป็ นกอง
แตละ
คนจะอยูตามหนวยของตนเอง *๕๓ แตชาว
เลวีตองตัง้ เต็นทอยูรอบๆเต็นทที่เก็บขอ
ตกลง เพื่อวาพระเจาจะไดไมโกรธเคืองชาว
อิสราเอลคน อื่น เพราะชาวเลวีจะเป็ นยาม
เฝ าระวังไมใหชาวอิสราเอลลวง ลํ้าเขาไปใน
เต็นทที่เก็บขอตกลง”
๕๔ ประชาชนชาวอิสราเอลจึงทําทุก สิ่งตาม
ที่พระยาหเวหสัง่ โมเสสไว
การจัดคาย
๑ พระ

๒ วา

ยาหเวหพูดกับโมเสสและอา โรน

๒ “ประชาชนชาวอิสราเอลควรจัดตัง
้

คายของตนเอง แบงเป็ นกลุมเป็ นกอง อยู
ตามหนวยของครอบครัวของพวก เขาเอง
โดยใหตัง้ คายอยูรอบๆหางจากเต็นทนัดพบ”
๓ คายทางตะวัน
ออกหันหน าเขาหาดวง
อาทิตย ใหเป็ นที่ตัง้ คายของเผายู ดาห โดย
จัดตามกลุมตามกองของเขา
มีนา โชน
ลูกชายของอัม มี นา ดับเป็ นหัวหน าเผา นี้
๔ กลุม นี้ มีคนทัง
้ หมดเจ็ด หมื่นสี่ พันหก รอย
คน
๕ คายที่อยูถัดจากคายของยู
ดาหคือคาย
ของเผาอิส สา คาร มีเนธัน เอลลูกชายของศุ
อารเป็ นหัวหน าเผา นี้ ๖ กลุมของเขานับคน
ไดทัง้ หมดหาหมื่นสี่พันสี่รอยคน
๗ ถัดจากนั น
้ คือเผาเศบู ลุน มีเอ ลี อับ
ลูกชายของเฮ โลนเป็ นหัวหน าเผา ๘ กลุม นี้มี
คนทัง้ หมดหาหมื่นเจ็ดพันสี่รอยคน
๙ นั บจํานวนคนที่ข้ น
ึ อยูกับคายของยู ดาห
และคายที่อยูรอบๆตามกลุมตามกองของแต
ละคาย มีทัง้ หมดหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันสี่
รอยคน พวกเขาทัง้ หมดจะเดิน ทางออกจาก
คายเป็ นขบวนแรก
๑๐ ทางทิศใตใหเป็ นที่ตัง
้ คายของรู
เบน
โดยใหจัดตามกลุมตามกองของพวก เขา มี
เอ ลี ซูรลูกชายของเชเดเอ อรเป็ นหัวหน าเผา
๑๑ กลุม นี้ มีคนทัง
้ หมดสี่ หมื่นหก พันหา รอย
คน
๑๒ ถัดจากคายของรู เบนคือเผาสิ เม โอน มี
เชลู มิ เอลลูกชายของศู ริ ชัด ดัยเป็ นหัวหน า
เผา ๑๓ กลุม นี้มีคนทัง้ หมดหา หมื่นเกา พัน
สามรอยคน
*๑:๕๒
†๒:๑๔
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๑๔ ตอจาก นั น
้ คือเผา กาด มีเอ ลี ยา สาฟ
ลูกชายของเรอู เอล †เป็ นหัวหน าเผา ๑๕ กลุม
นี้มีคนทัง้ หมดสี่หมื่นหาพันหกรอยหาสิบคน
๑๖ นั บจํานวนคนที่ข้ น
ึ กับคายของรู เบน
และคายที่ตงั ้ อยูรอบๆตามกลุมของแตละ
เผา มีทัง้ หมดหนึ่งแสนหาหมื่นหนึ่งพันสี่รอย
หา สิบคน พวก เขาจะออกเดิน ทางจากคาย
เป็ นขบวนที่สอง
๑๗ ตอไปคือขบวนของชาวเลวี
ที่จะออก
มาพรอมกับเต็นทนัดพบ พวก เขาจะเดินอยู
ตรงกลางของขบวนอื่นๆพวก เขาจะเดินออก
มาเป็ นขบวน ตามที่เขาไดตัง้ คายไว ตามจุด
ตางๆตามกลุมตามกองของตน
๑๘ คายทางทิศตะวัน
ตกจะเป็ นคายของ
เผาเอ ฟ รา อิม โดยจัดตามกลุมตามกองของ
พวกเขา มีเอลี ชามาลูกชายของอัม มี ฮูดเป็ น
หัวหน าเผา ๑๙ กลุม นี้มีคนทัง้ หมดสี่ หมื่นหา
รอยคน
๒๐ คายที่ถัดจากคายเอ ฟ รา อิมคือเผามนั ส
เสห มีกามา ลิ เอลลูกชายของเป ดา ซูรเป็ น
หัวหน า ๒๑ กลุม นี้มีคนทัง้ หมดสาม หมื่นสอง
พันสองรอยคน
๒๒ ตอ มาคือเผาเบน ยา มิน
มีอาบี ดัน
ลูกชายของกิเด โอ นีเป็ นหัวหน า ๒๓ กลุม นี้มี
คนทัง้ หมดสามหมื่นหาพันสี่รอยคน
๒๔ นั บจํานวนคนที่ข้ น
ึ กับคายของเอ ฟ รา
อิมและคายที่ตงั ้ อยูรอบๆตามกลุมตามกอง
ของแตละเผา มีทัง้ หมดหนึ่ง แสนแปด พัน
หนึ่ง รอยคน พวก เขาจะออกเดิน ทางเป็ น
ขบวนที่สาม
๒๕ คายทางเหนื อจะเป็ นคายของเผาดาน
โดยจัดตามกลุมตามกองของพวก เขา มีอา
หิเย เซอรลูกชายของอัม มี ชัด ดัยเป็ นหัวหน า
เผา ๒๖ กลุม นี้มีคนทัง้ หมดหก หมื่นสอง พัน
เจ็ดรอยคน
๒๗ คายที่อยูถัดจากคายของดานคือเผา
อา เชอ ร มีปากี เอลลูกชายของโอ ครา นเป็ น
หัวหน าเผา ๒๘ กลุม นี้มีคนทัง้ หมดสี่ หมื่น
หนึ่งพันหารอยคน
๒๙ จากนั น
้ คือคายของเผานัฟทาลี มีอาหิรา
ลูกชายของเอนั นเป็ นหัวหน าเผา ๓๐ กลุม นี้มี
คนทัง้ หมดหาหมื่นสามพันสี่รอยคน

แตละคนจะอยูตามหน วยของตนเอง หรือ แตละคนจะอยูใตธงของตนเอง
เรอูเอล หรือ “เดอูเอล”
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๓๑ นั บคนทัง
้ หมดที่ข้ น
ึ กับคายของดาน มี
ทัง้ หมดหนึ่ง แสนหา หมื่นเจ็ด พันหก รอยคน
พวก เขาเหลา นี้จะออกเดินทางเป็ นขบวน
สุดทาย ภายในหนวยของพวกเขา *
๓๒ ทัง
้ หมด นี้คือคนอิสราเอล ที่นับตาม
ครอบครัวของพวก เขา คนอิสราเอลทัง้ หมด
ที่อยูในคาย ที่นับตามกลุมตามกองของพวก
เขา มีจํานวนทัง้ หมดหกแสนสามพันหา รอย
หา สิบคน ๓๓ ไมไดนับชาวเลวีรวมเขาไปกับ
ชาวอิสราเอลคนอื่นๆเพราะพระ ยาหเวหได
สัง่ โมเสสไวอยางนัน
้
๓๔ ชาวอิสราเอลจึงทําทุก อยางตามที่พระ
ยาหเวหสัง่ โมเสสไว คือแตละกลุมก็ตัง้ คาย
อยูตามกองของพวก เขา และพวก เขาก็ออก
เดิน ทางกันเป็ นตระกูลและครอบครัวของ
พวกเขา

พวกนั กบวชที่เป็ นลูกชายอาโรน
๑ ตอไป

๓ โรนและโมเสส เมื่อพระ ยาหเวหพูดกับ

นี้คือประวัติครอบครัวของอา

โมเสสบนภูเขาซีนาย
๒ อาโรนมีลูกชายสี่ คนคือ นาดับลูกชายคน
โต ตอจากเขาคืออาบี ฮู เอเลอาซารและอิธา
มาร ๓ ทัง้ หมด นัน
้ คือชื่อของลูกชายอา โรน
ที่ได รับการเจิม ใหเป็ นนักบวชแลว พวก
เขาได รับการแตง ตัง้ ใหเป็ นนักบวชเพื่อรับ
ใชพระ ยาหเวห ๔ แตนา ดับและอาบี ฮู †ตาย
ไปในขณะที่รับ ใชพระ ยาหเวห เพราะพวก
เขาใชไฟที่พระ ยาหเวหไมใหใช ตอนถวาย
เครื่องบูชาใหกับพระองคในที่เปลา เปลี่ยว
แหงแลงซีนาย พวกเขาไมมีลูกชาย ดังนัน
้ เอ
เลอาซารและอิธามารจึงมารับใชพระยาหเวห
ในฐานะนักบวช ตอนที่อา โรนพอของพวก
เขายังมีชีวิตอยู
ชาวเลวีผูชวยนั กบวช
๕ พระ

ยาหเวหพูดกับโมเสสวา ๖ “ใหนํา
ชาวเผาเลวีมาและพาพวก เขาไปพบนักบวช
อา โรน เพื่อพวก เขาจะไดชวย เหลืออา โรน
*๒:๓๑
†๓:๔
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๗ พวก

เลวีจะชวยอา โรนและคนในชุมชน
โดยเป็ นยามเฝ าระวังไมใหคนในชุมชนลวง
ลํ้าเขาไปในเต็นทนัด พบ และพวก เลวียังทํา
งานกรรมกร ‡ที่เกี่ยวของกับเต็นทนัด พบ
นัน
้ ดวย ๘ พวก เขาตองคอยดูแลรักษาเครื่อง
ใชทุกอยางในเต็นทนัดพบ และทําหน าที่เป็ น
ยามเฝ าระวังไมใหชาวอิสราเอลลวงลํ้าเขาไป
ในเต็นทนัด พบ และพวก เลวียังตองทํางาน
กรรมกรที่เกี่ยวของกับเต็นทนัน
้ ดวย
๙ เจาตองมอบชาวเลวีใหกับอา
โรนและ
พวกลูกชายของเขา ชาวเลวีถูกเลือกออกมา
จากชาวอิสราเอลทัง้ หลาย เพื่อมาชวยเหลือ
อาโรน
๑๐ เจาตองแตง ตัง
้ อา โรนกับลูกชายของ
เขาใหเป็ นนักบวช และใหพวก เขาทําหน าที่
ของนักบวช
สวนคนอื่นที่ไมไดมาจาก
ครอบครัวอา โรน ที่บุกรุกเขามาในเต็นทนัด
พบจะตองถูกฆา”
๑๑ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา
๑๒ “ฟั ง
ใหดี
เราไดเลือกชาวเลวีออกมาจากชาว
อิสราเอลทัง้ หลาย ดัง นัน
้ ชาวเลวีจะเป็ นของ
เรา ชาวอิสราเอลจะไดไมตองใหลูกชายหัวปี
กับเรา เพราะเราไดเลือกชาวเลวีมาแทนที่
พวกเขาแลว
๑๓ เพราะลูกหัวปี ทัง
้ หมดเป็ นของเรา ไมวา
จะเป็ นลูกคนหรือลูกสัตวก็ตาม ตอนที่เราฆา
ลูก หัวปี ของคนอียิปต รวม ทัง้ สัตวหัวปี ของ
เขา นัน
้ เราไดแยกลูก หัวปี ของคนอิสราเอล
และสัตวหัวปี ของเขาเอาไวเอง พวกเขาเป็ น
ของเรา เราคือยาหเวห”
๑๔ พระ
ยาหเวหพูดกับโมเสสในที่เปลา
เปลี่ยวแหง แลงซี นายวา ๑๕ “ใหลงทะเบียน
ชาวเลวีตามครอบครัวและตระกูล เจาตอง
¶เด็กผูชายทุก คนที่มีอายุตัง
นับ
้ แตหนึ่ง
เดือนขึ้นไป” ๑๖ โมเสสจึงนับพวก เขาตามที่
พระยาหเวหสงั ่
๑๗ ลูกชายของเลวี มีสามคนชื่อเกอร โชน โค
ฮาทและเม รา รี ๑๘ ลูกชายของเกอร โชน
ชื่อ ลิบนีและชิเมอี

ภายในหน วยของพวกเขา หรือ ภายใตธงของพวกเขา

นาดับและอาบีฮู ดูเพิ่มเติมไดจากหนังสือเลวีนิติ ๑๐:๑-๒

‡๓:๗

งานกรรมกร เป็ นงานติดตัง้ และเคลื่อนยายเต็นท ชาวเลวีจะรับ ผิด ชอบในการรื้อ
ถอนเต็นทที่เก็บขอ ตกลง รวม ทัง้ ตองแบกหาม และติด ตัง้ มันขึ้นมาใหม ตลอดเวลาที่ชาว
อิสราเอลอพยพผานที่เปลาเปลี่ยวแหงแลง
¶๓:๑๕

นั บ คือการลงบัญชีรายละเอียดของคน สัตวหรือสิ่งของ
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๑๙ ลูกชายโคฮาท

ชื่ออัม ราม อิส ฮาร เฮโบรน
และอุสซีเอล
๒๐ ลูกชายของเมรารี ชื่อมาหลีและมูชี
ทัง้ หมด นัน
้ คือตระกูลของเลวีตามครอบครัว
ของพวกเขา
๒๑ ตระกูลลิบ นี และชิ เม อีเป็ นของเกอร
โชน นี่คือตระกูลตางๆของชาวเกอร โชน
๒๒ เมื่อนั บผูชายทุก
คนที่มีอายุตัง้ แตหนึ่ง
เดือนขึ้นไป มีทัง้ หมดเจ็ด พันหา รอยคน
๒๓ ตระกูลตางๆของชาวเกอร โชนตัง
้ คายอยู
์ ิทธิ ์ ทางทิศ
ทางดาน หลังของเต็นทศักดิส
ตะวัน ตก ๒๔ มีเอลี ยาสาฟลูกชายของลาเอล
เป็ นผูนําของพวก เขา ๒๕ ในเต็นทนัด พบ นัน
้
ชาวเกอร โชนมีหน าที่เป็ นยามเฝ าระวังเต็นท
์ ิทธิ ์ เต็นทดานนอก หลังคา และ มาน
ศักดิส
ตรงทางเขาเต็นทนัด พบ ๒๖ รวม ทัง้ ตองเฝ า
ดูแลมานที่ขึงอยูในลาน
มานตรงทางเขา
์ ิทธิแ
์ ละแทน
ลานที่อยูลอม รอบเต็นทศักดิส
บูชา พวกเชือกตางๆ รวม ทัง้ งานติด ตัง้ และ
เคลื่อนยายเต็นท
๒๗ ตระกูลของอัมราม อิสฮาร เฮโบรนและ
อุส ซี เอล เป็ นของโค ฮาท นี่คือตระกูลตางๆ
ของชาวโค ฮาท ๒๘ เมื่อนับผูชายทุก คนที่มี
อายุตัง้ แตหนึ่ง เดือนขึ้นไป มีทัง้ หมดแปด
พันสามรอยคน *พวกชาวโคฮาทมีหน าที่เป็ น
์ ิทธิ ์
ยามเฝ าระวังของทัง้ หมดในเต็นทศักดิส
๒๙ ตระกูลตางๆของชาวโคฮาทตัง
้ คายอยูทาง
์ ิทธิ ์ ๓๐ มีเอ ลี ซา ฟาน
ดาน ใตของเต็นทศักดิส
ลูกชายอุส ซี เอล เป็ นผูนําพวก เขา ๓๑ พวก
์ ิทธิ ์
เขามีหน าที่เป็ นยามเฝ า ระวังทัง้ หีบศักดิส
โตะ ตะเกียงที่ มีขา ตัง้ แทน บูชาตางๆ ขาว
ของเครื่อง ใชในเต็นท นัน
้ มาน รวม ทัง้ งาน
ติดตัง้ และเคลื่อนยายเต็นท
๓๒ ผูนํา สูงสุดของชาวเล วีคือเอ เลอ า ซาร
ลูกชายของนักบวชอา โรน เขามีหน าที่เป็ น
์ ิทธิ ์
ยามเฝ าระวังคนพวกนัน
้ ที่ดูแลของศักดิส
ตางๆ
๓๓–๓๔ ตระกูลมาลีและมูชี
เป็ นของเม
รา รี นี่คือตระกูลตางๆของเม รา รี เมื่อนับ
ผูชายทุก คนที่มีอายุตัง้ แตหนึ่ง เดือนขึ้น ไป
มีทัง้ หมดหก พันสอง รอย คน ๓๕ มีศุ รี เอล
ลูกชายของอาบี ฮา อิล เป็ นผูนําพวก เขา
*๓:๒๘
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พวก เขาตัง้ คายอยูทางดานเหนือของเต็นท
์ ิทธิ ์ ๓๖ พวก เขามีหน าที่เป็ นยามเฝ า
ศักดิส
์ ิทธิ ์
ระวังพวกโครงตางๆของเต็นทศักดิส
พวกกลอน พวกเสา หลัก พวกฐานตางๆ
เครื่อง ไมเครื่อง มือทุก อยาง รวม ทัง้ งานติด
ตัง้ และเคลื่อนยายเต็นท ๓๗ พวก เขายังตอง
ดูแลเสาที่อยูรอบๆลานกับฐานของมัน รวม
ทัง้ หมุดยึดและเชือก
๓๘ โมเสส อา โรนและพวกลูกชายของอา
โรน จะตัง้ เต็นทอยูทางทิศตะวัน ออก ซึ่งอยู
์ ิทธิค
์ ือเต็นทนัด
ดาน
หน าของเต็นทศักดิส
พบ พวก เขามีหน าที่เป็ นยามเฝ าระวังไมให
์ ิทธิ ์
คนอิสราเอลลวง ลํ้าเขาไปในเขตศักดิส
เพราะคน อื่นที่ไมใชคนในครอบครัวนักบวช
์ ิทธิ ์ จะตอง
อา โรน ถาเขามาใกลของศักดิส
ถูกฆา
๓๙ โมเสสและอา โรนไดนับชาวเลวีทัง
้ หมด
ตามตระกูลตางๆของพวก เขา ตามที่พระ
ยาหเวหสงั ่
เมื่อนับผูชายทุก คนที่มีอายุตัง้
แตหนึ่งเดือนขึ้นไป รวมไดทัง้ หมดสองหมื่น
สองพันคน
เอาชาวเลวีมาแทนที่ลูกชายคนแรก
๔๐ พระ

ยาหเวหพูดกับโมเสสวา “ใหนับ
จํานวนลูกชายหัวปี ของชาวอิสราเอลที่มีอายุ
ตัง้ แตหนึ่งเดือนขึ้นไป และทําบัญชีรายชื่อ
ของพวกเขาไว ๔๑ เราคือยาหเวห ใหเอาชาว
เลวีมาใหกับเรา แทนลูกหัวปี ทุก คนของชาว
อิสราเอล และใหเอาสัตวของชาวเลวี มา
แทนลูกสัตวหัวปี ทัง้ หมดของชาวอิสราเอล”
๔๒ โมเสสจึงนั บลูกชายหัวปี ทุก คนของชาว
อิสราเอล ตามที่พระ ยาหเวหสัง่ ๔๓ จํานวน
ลูกชายหัวปี ที่มีอายุตัง้ แตหนึ่งเดือนขึ้นไป
นับตามรายชื่อแลว มีทัง้ หมดสอง หมื่นสอง
พันสองรอยเจ็ดสิบสามคน
๔๔ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา ๔๕ “ใหเอา
ชาวเลวี มาแทนที่ลูกชายหัวปี ทุกคนของ
ชาวอิสราเอล และใหเอาสัตวของชาวเลวี มา
แทนที่ลูกสัตวหัวปี ของชาวอิสราเอล
ชาว
เลวีเป็ นของเรา เราคือพระ ยาหเวห ๔๖ ลูก
หัวปี ของชาวอิสราเอลมีมากกวาชาวเลวีอยู
สอง รอยเจ็ด สิบสามคน สวนตางนี้ ๔๗ ให

แปดพันสามรอยคน ในสําเนากรีกโบราณบางฉบับเขียนวา “๘,๓๐๐ คน” ในฉบับ
ภาษาฮีบรูเขียน “๘,๖๐๐ คน” แตในที่นี้เมื่อดูจากจํานวนรวมทัง้ หมดที่มีอยูในขอ ๓๙ แลว
ชาวโคฮาทนาจะมี ๘,๓๐๐ คน ดูใน กันดารวิถี ๓:๒๒, ๒๘, ๓๔, ๓๙
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นํ าเงินจํานวนหา สิบ เจ็ดกรัม *มาเป็ นคาไถ
ของแตละคน เจาตองใชน้ํ า หนักกลางเป็ น
เกณฑ †โดยคิดยี่สิบเก ราห ‡เทากับสิบเอ็ด
กรัม ¶๔๘ เจาตองนํ าเงินนี้ไปใหอา โรนและ
ลูกชายของเขาเพื่อเป็ นคา ไถตัวลูกชายหัวปี
ทัง้ สองรอยเจ็ดสิบสามคนที่เกินมานัน
้ ”
๔๙ โมเสสจึงรับเงินคา
ไถตัวลูกชายหัวปี
ของชาวอิสราเอลพวก
นี้ที่เป็ นสวนเกิน
เพราะมีชาวเลวีไมพอที่จะมาแทนที่พวก เขา
๕๐ โมเสสเก็บเงินจากลูกชายหัวปี ของชาว
อิสราเอลมาไดทัง้ หมดเกือบสิบ หกกิโลกรัม
§ตามนํ้ าหนั กกลาง ๕๑ โมเสสใหเงินคา ไถ นัน
้
กับอา โรนและลูกชายของอา โรนตามที่พระ
ยาหเวหสัง่
งานของครอบครัวโคฮาท
๑ พระ

๔ วา

ยาหเวหพูดกับโมเสสและอา โรน
หลาน
ของโค ฮาทที่อยูกับชาวเลวี
ตามตระกูล
และครอบครัวของพวก เขา ๓ ที่มีอายุตัง้ แต
สามสิบถึงหา สิบ ปี ทุก คนที่สามารถทํางาน
เกี่ยวของกับเต็นทนัด พบ ๔ งานของชาวโค
์ ิทธิท
์ ี่สุดใน
ฮาทคือขนยายพวกของที่ศักดิส
เต็นทนัดพบ
๕ เมื่อคนอิสราเอลจะเดิน ทางตอไป
อา
โรนกับลูกชายของเขาตองเขาไปในเต็นท
์ ิทธิ ์ และปลดมานที่กัน
ศักดิส
้ หองชัน
้ ในสุด
แลวเอามาน นัน
้ มาคลุมหีบที่ใสขอ ตกลงไว
๖ หลัง จาก นั น
้ พวก เขาตองคลุมของพวก นี้
ดวยหนังอยางดี แลวเอาผาหนาๆสีน้ํ าเงินมา
คลุมทับบนหนังอีกชัน
้ หนึ่ง แลวเอาคานมา
สอดหวงขางหีบนัน
้
๗ จาก นั น
้ พวก เขาตองเอาผาสีน้ํ าเงินมา
์ ิทธิ ์
กางไวบนโตะศักดิส
แลวเอาพวกจาน
ชอน ชามและไหใสเครื่องดื่มบูชา มาวางไว
บนโตะ นัน
้
และใหเอาขนมปั งมาวางดวย
ขนมปั ง นี้จะตองอยูบนโตะ นัน
้ ตลอดเวลา
๘ แลวพวก เขาตองเอาผาสีแดงมาคลุมของ
*๓:๔๗

๒ “ใหข้ น
ึ ทะเบียนจํานวนลูก
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พวกนี้อีกที หลังจากนัน
้ ก็ตองเอาหนังอยางดี
มาคลุมทับอีกชัน
้ หนึ่ง และสอดคานหามเขา
ในหวงของโตะ
๙ พวก
เขาตองเอาผาสีน้ํ าเงินมาคลุมขา
ตัง้ ของตะเกียงที่ มีขา ตัง้
พวกตะเกียง
กรรไกรตัดไสตะเกียง ถาดตางๆ รวม ทัง้
พวกไหทัง้ หมดที่ใชใสน้ํ ามันเอามาใชกับ
ตะเกียง ๑๐ พวก เขาตองเอาหนังอยางดีมา
คลุมตะเกียงที่ มีขา ตัง้ และอุปกรณทัง้ หมด
ของมัน และวางไวบนคานหาม
๑๑ พวก เขาตองเอาผาสีน้ํ าเงินมากางบน
แทน บูชาทองคํา แลวเอาหนังอยางดีมาคลุม
อีกชัน
้ หนึ่ง แลวเอาคานสอดเขากับหวงของ
แทนบูชา
๑๒ แลวพวก เขาตองเอาผาสีน้ํ าเงินมาหอ
์ ิทธิ ์
อุปกรณทัง้ หมดที่ใชในสถาน
ที่ศักดิส
แลวเอาหนังอยางดีคลุม ทับ แลวเอาไปวาง
ไวบนคานหาม
๑๓ จาก นั น
้ พวกเขาตองเอาขี้ เถาออกจาก
แทนบูชาแลวเอาผาสี
มวงมากางบนแทน
๑๔ แลวพวก เขาตองรวบรวมเครื่อง ใช
นัน
้
ทุก อยางที่ใชกับแทน บูชานัน
้ เชน พวกถาด
สอม พลัว
่ และชามประพรม ใหเอาเครื่อง ใช
ทุก อยาง นี้มาวางไวบนแทน บูชา แลวเอา
หนังอยางดีมาคลุมไวอีกชัน
้ หนึ่ง
และเอา
คานหามสอดเขากับหวงของแทนบูชา
๑๕ เมื่ออา โรนและลูกชายจัดการคลุมขาว
์ ิทธิแ
์ ละภาชนะศักดิส
์ ิทธิ ์
ของเครื่อง ใชศักดิส
ทัง้ หมดเรียบรอยแลว
และคายทัง้ คายก็
พรอมที่จะออกเดิน ทางแลว ชาวโค ฮาทก็จะ
เขาไปขางในเพื่อขนยายของเหลา นัน
้ ดวย
์ ิทธิ ์
วิธีนี้ พวกเขาจะไดไมไปจับถูกของศักดิส
แลวตาย ชาวโค ฮาทมีหน าที่ขนยายของใน
เต็นทนัดพบ
๑๖ เอ เลอ า ซารลูกชายนั กบวชอา โรนจะรับ
ผิด ชอบเกี่ยว กับนํ้ ามันสําหรับจุดตะเกียง
เครื่องหอม เครื่องบูชาประจํา วันจากเมล็ด

หาสิบเจ็ดกรัม หรือแปลตรงๆไดวา “๕ เชเขล”

†๓:๔๗

นํ ้า หนั กกลางเป็ นเกณฑ หรือเชเขลบริสุทธิ ์ เป็ นมาตรฐานการชัง่ ที่ใชในเต็นทเก็บ
ขอตกลง
‡๓:๔๗

เกราห ๑ เกราหมีน้ํ าหนักเทากับ ๐.๖ กรัม
สิบเอ็ดกรัม หรือตนฉบับคือ ๑ เชเขล
§๓:๕๐ เกือบสิบหกกิโลกรัม หรือ ๑๕.๗ กิโลกรัม หรือ ตนฉบับคือ ๑,๓๖๕ เชเขล
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พืช *และนํ้ ามันสําหรับเจิม เขาจะรับ ผิด ชอบ
์ ิทธิ ์ และทุก อยางในเต็นท นัน
เต็นทศักดิส
้
์ ิทธิต
์ างๆและพวกภาชนะ
รวม ทัง้ ของศักดิส
ของมัน”
๑๗ แลวพระ
ยาหเวหพูดกับโมเสสและ
อา โรนวา ๑๘ “อยาใหพวกตระกูลของชาว
โค
ฮาทตองถูกทําลายไปจากกลุมชาวเลวี
๑๙ เมื่อพวกโค ฮาทจะตองเขาไปหยิบยกพวก
์ ิทธิท
์ ี่สุด นัน
ของศักดิส
้ ใหทําอยาง นี้กับพวก
เขา เพื่อพวก เขาจะไดมีชีวิตอยูและไมตาย
คือใหอา
โรนและลูกชายเขาไปกับพวกโค
ฮาท และคอยบอกใหพวก เขาทํา โนนทํา นี่
แบกนัน
่ แบกนี่ ๒๐ เพื่อวาชาวโค ฮาทจะไดไม
์ ิทธิน
์ ัน
เขาไป และมอง เห็นพวกของศักดิส
้
เขา ถึงแมจะมองแคแวบเดียวก็ตองตาย”
งานของครอบครัวเกอรโชน
๒๑ พระ

ยาหเวหพูดกับโมเสสวา ๒๒ “ให
ลงทะเบียนชาวเกอร โชนดวย โดยนับตาม
ครอบครัวและตามตระกูลของพวก
เขา
๒๓ ใหลงทะเบียน †คนที่มีอายุตัง
้ แตสามสิบ
ถึงหา สิบปี ทุก คน ที่สามารถทํางานเกี่ยวของ
กับเต็นทนัดพบ
๒๔ พวกชาวเกอร โชนมีหน าที่รับ ใชและ
แบกหาม ๒๕ พวก เขาจะตองแบกพวกผา
มานของเต็นทนัด
พบและหลังคาของมัน
รวม ทัง้ หลังคาที่ทําจากหนังอยางดีซ่ งึ คลุม
อยูบนมัน
และมานที่กัน
้ ทางเขาเต็นทนัด
พบ ๒๖ พวก เขาจะตองแบกมานที่บริเวณ
ลาน มานกัน
้ ทางเขาประตูลานที่อยูลอมรอบ
์ ิทธิ ์ และแทนบูชา พวกเชือกและ
เต็นทศักดิส
เครื่องมือตางๆที่ใชกับมานนี้ รวมทัง้ สิ่งอื่นๆ
ทัง้ หมดที่ทําขึ้นมาใชกับพวก มัน พวกชาว
เกอร
โชนก็จะทํางานที่เกี่ยวของกับเรื่อง
พวก นี้ ๒๗ งานทัง้ หมดที่ชาวเกอร โชนทํา
และการเคลื่อนยาย รวม ทัง้ การ บริการ จะ
ตองอยูภาย ใตการดูแลของอา โรนและพวก
ลูกชายของเขา และเจาตองใหพวก เขารับ
ผิด ชอบเป็ นยามเฝ าระวังของที่พวก เขาขน
ยายดวย ๒๘ นี่เป็ นงานที่ชาวเกอร โชนตองทํา
ที่เกี่ยวของกับเต็นทนัด พบและเป็ นยามเฝ า
*๔:๑๖
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ระวัง โดยมีอิธา มารลูกชายของนักบวชอา
โรนเป็ นคนสัง่ งาน
งานของครอบครัวเมรารี
๒๙ ใหเจาลงทะเบียนชาวเม

รา รี
ตาม
ตระกูลและครอบครัวของพวก เขา ๓๐ ใหเจา
ลงทะเบียนคนที่มีอายุตงั ้ แตสามสิบปี ถึงหา
สิบปี ทุก คนที่สามารถทํางานรับ ใชในเต็นท
นัด พบได ๓๑ นี่เป็ นงานที่ชาวเม รา รีจะตอง
เฝ าระวัง เมื่อพวก เขาขนยายของในเต็นท
นัด พบ คือพวกโครงสรางของเต็นท พวก
สลักกลอนประตู พวกเสา และฐานของมัน
๓๒ พวกเขาตองขนเสารอบๆลาน กับฐานของ
มัน พวกหมุดยึดและเชือกกับอุปกรณตางๆ
ของมัน ใหทํารายชื่อของที่พวก เขาตองเฝ า
ระวังและขนยาย ๓๓ นัน
่ เป็ นงานของคนใน
ตระกูลเม รา รี รวม ถึงงานทัง้ หมดที่พวก
เขาทําเกี่ยว กับเต็นทนัด พบ โดยมีอิธา มาร
ลูกชายนักบวชอาโรนเป็ นคนสัง่ งาน”
ครอบครัวชาวเลวี
๓๔ โมเสส

อา โรนและบรรดาผูนําชุมชน
ไดลงทะเบียนชาวโค ฮาทตามตระกูลและ
ครอบครัวของพวก เขา ๓๕ ผูชายทุก คนที่มี
อายุตงั ้ แตสามสิบปี ถึงหา สิบปี ที่สามารถทํา
งานเกี่ยวของกับเต็นทนัดพบ
๓๖ นั บจํานวนคนตามตระกูลของเขาได
ทัง้ หมดสอง พันเจ็ด รอยหา สิบคน ๓๗ นี่คือ
จํานวนคนที่นับไดจากตระกูลโค ฮาท ทุก คน
ทํางานเกี่ยวของกับเต็นทนัด พบ โมเสสและ
อา โรนนับพวก เขาตามที่พระ ยาหเวหไดสัง่
โมเสสไว
๓๘ มีการขึ้นทะเบียนชาวเกอร
โชนตาม
ตระกูลและครอบครัวของพวก เขา ๓๙ มีการ
นับผูชายทุก คนที่มีอายุตัง้ แตสามสิบปี ถึงหา
สิบปี
ที่สามารถทํางานเกี่ยวของกับเต็นท
๔๐ นั บจํานวนคนตามตระกูลของ
นัด พบ
พวกเขาไดทัง้ หมดสองพันหกรอยสามสิบคน
๔๑ นี่ คือจํานวนคนที่นับไดจากตระกูลเกอร
โชน ที่สามารถทํางานเกี่ยวของกับเต็นทนัด

เครื่องบูชาประจํา วันจากเมล็ดพืช เครื่องบูชาที่ใชบูชา ๒ ครัง้ ตอวันในสถาน ที่

์ ิทธิ ์ เพื่อถวายใหกับพระยาหเวห
ศักดิส
†๔:๒๓

ลงทะเบียน จดบัญชีรายละเอียดของคน สัตวหรือสิ่งของ

กันดารวิถี ๔:๔๒

พบได โมเสสและอา โรนไดนับพวก เขาตาม
คําสัง่ ของพระยาหเวห
๔๒ มีการขึ้นทะเบียนชาวเมรารีตามตระกูล
๔๓ มีการนั บ
และครอบครัวของพวก เขา
ผูชายทุก คนที่มีอายุตัง้ แตสามสิบปี ถึงหา สิบ
ปี ที่สามารถทํางานเกี่ยวของกับเต็นทนัดพบ
๔๔ นั บจํานวนคนตามตระกูลของพวก
ได
เขาไดทัง้ หมดสาม พันสอง รอยคน ๔๕ นี่คือ
จํานวนคนที่นับไดจากตระกูลเม รา รี ทุก คน
ที่สามารถทํางานเกี่ยวของกับเต็นทนัด พบ
ได โมเสสและอา โรนไดนับพวก เขาตามที่
พระยาหเวหไดสัง่ โมเสสไว
๔๖ โมเสส อา โรนและบรรดาผูนําของชาว
อิสราเอลไดนับชาวเลวีตามตระกูลและ
ครอบครัวของพวก เขา ๔๗ นับผูชายทุก คนที่
มีอายุตัง้ แตสามสิบปี ถึงหา สิบปี ที่สามารถ
ทํางานเกี่ยวของกับเต็นทนัด พบ คืองาน
กรรมกรและงานแบกหาม ๔๘ รวมทัง้ หมดมี
แปดพันหารอยแปดสิบคน
๔๙ โมเสส อา โรน และพวกผูนํา ไดนับ
พวก เขาตามคํา สัง่ ของพระ ยาหเวหที่สัง่ ผาน
โมเสสมา แบงตามงานและความรับ ผิด ชอบ
ของแตละคน บาง คนก็หอ ของ บาง คนขน
ยาย ตามที่พระยาหเวหไดสัง่ โมเสสไว
กฎเกี่ยวกับความสะอาด
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การชดใชเมื่อทําผิด
(ลนต. ๖:๑-๗)
๕ พระ

ยาหเวหพูดกับโมเสสวา ๖ “ใหบอก
ชาวอิสราเอลวา เมื่อผูชายหรือผู หญิงก็ตาม
ไปทําบาปตอคนอื่น และไดสาบานวาตัวเอง
ไมผิด ทัง้ ๆ ที่ผิด อยาง นี้ถือวาไดทําผิดตอ
พระยาหเวห คนๆนัน
้ ตองรับผิด ๗ เขาจะตอง
สารภาพความ บาปที่เขาไดทําไป ตองชดใช
คาเสีย หายทัง้ หมด และยังตองเพิ่มอีกยี่สิบ
เปอรเซ็นตของคาเสีย หาย นัน
้
ใหกับคนที่
เขาไปโกงมา ๘ แตถาคนที่ถูกโกง นัน
้ ตายไป
แลว และไมมีญาติสนิทที่จะรับคาชดใช นัน
้
คาชดใช นัน
้ ก็จะเป็ นของพระ ยาหเวห ใหเอา
ไปใหกับนักบวช นอกจาก นัน
้ แลว คนๆนัน
้
ตองเอาแกะตัวผูมาตัว หนึ่งสําหรับเป็ นเครื่อง
บูชาชดใช นักบวชจะถวายแกะตัว นี้แทนเขา
เพื่อกําจัดบาป †ใหกับเขา
๙ ถาชาวอิสราเอลเอาของ
ขวัญพิเศษมา
ถวายพระเจา นักบวชที่รับของ ขวัญนัน
้ ก็
เก็บเอาไวเองได มันจะเป็ นของนักบวชคน
นัน
้ ๑๐ ของ ขวัญพิเศษ นี้จะใหหรือไมใหก็ได
แตถาคนอิสราเอลจะให มันก็จะตกเป็ นของ
นักบวช”
สามีท่ข
ี ี ้ระแวง

๑ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา ๒ “ใหสง
ั่

๕ ชาวอิสราเอลวา

พวก เขาจะตองไลคน
พวก นี้ออกจากคาย คือคนที่เป็ นโรคผิวหนัง
คนที่มีน้ํ าหนองไหล *ออกจากรางกาย รวม
ทัง้ คนที่กลายเป็ นคนไมบริสุทธิเ์ พราะไป
แตะตองศพ ๓ เจาตองขับ ไลพวก เขาออกไป
ไมวาจะเป็ นผูชายหรือผู หญิง ไลพวก เขา
ออกไปนอกคาย เพื่อพวก เขาจะไดไมทําให
คายสกปรก เพราะเราอยูในคายนัน
้ ”
๔ ชาวอิสราเอลจึงทําตาม ไลคนพวก นั น
้
ออกไปนอกคาย ชาวอิสราเอลไดทํา ตามที่
พระยาหเวหสัง่ โมเสสไว

๑๑ พระ

ยาหเวหพูดกับโมเสสวา ๑๒ “ให
บอกชาวอิสราเอลวา
เมื่อเมียของชายคน
หนึ่งไปทําผิดศีล ธรรมหรือไมซ่ อ
ื สัตยตอเขา
๑๓ และไปมีเพศสัมพันธกับชายคน อื่น แลว
ปกปิ ดไมใหสามีรู
นางเก็บเรื่อง นี้ไวเป็ น
ความ ลับ ถึงแมนางจะทําตัวเสื่อมเสีย แต
ไมมีพยานและจับไมไดคา หนัง คา เขา ๑๔ ถา
ในสถานการณอยาง นี้ สามีเกิดหึง หวงนาง
ขึ้นมา และนางไดทําตัวเสื่อมเสียจริงๆ หรือ
สามีหึง หวงนาง ทัง้ ๆที่นางไมไดทําตัวเสื่อม
เสีย ๑๕ ก็ใหผูชายคน นี้พาภรรยาของเขาไป
หานักบวช และเขาตองเอาเครื่องบูชาสําหรับ
ภรรยาไปดวยคือ แป งบารเลยสองลิตร ‡เขา
ตองไมเทนํ้ ามันและเครื่องหอม ลงไปในแป ง
นัน
้ เพราะเครื่องบูชาจากเมล็ด พืช นี้เกิดมา

*๕:๒

หนองไหล หนองที่ไหลหรือเลือดที่ไหลอยางผิดปกติจากอวัยวะเพศ

†๕:๘

กําจัดบาป ในภาษาฮีบรูหมายถึง “ปิ ดบัง” “ปั ดออก” หรือ “ลบบาปทิง้ ”
สองลิตร หรือ ๒.๒ ลิตร ตนฉบับคือ ๐.๑ เอฟาห

‡๕:๑๕

กันดารวิถี ๕:๑๖

จากความหึง หวงของสามี เครื่องบูชาจาก
เมล็ดพืชนี้จะบอกใหรูวานางผิดหรือไม
๑๖ จากนั น
้ นักบวชจะนํ าตัวนางเขามาใกลๆ
มายืนอยูตอหน าพระยาหเวห ๑๗ แลวนักบวช
์ ิทธิม
์ าใสในไหดิน เหนียว และ
จะเอานํ้ าศักดิส
นักบวชจะหยิบเอาฝ ุนจากพื้นของเต็นท
์ ิทธิใ์ สลงไปในนํ้ า นัน
ศักดิส
้ ๑๘ แลวนักบวชจะ
ใหหญิงคน นัน
้ มายืนอยูตอหน าพระ ยาหเวห
เขาจะปลอยผมนางออกและวางเครื่องบูชา
จากเมล็ดพืชไวบนมือนาง
เป็ นเครื่องบูชา
ที่จะบอกใหรูวานางผิดหรือไม เครื่องบูชา นี้
เกิดมาจากความหึง หวงของสามีนาง และ
นักบวชก็จะถือนํ้ าที่จะกอปั ญหาที่จะนํ าคํา
สาปแชงมา
๑๙ นั กบวชจะใหหญิงคน
นัน
้ สาบานและ
เขาจะพูดกับนางวา
‘ถาเจาไมเคยนอนกับ
ผูชายคน อื่น และไมเคยผิดศีล ธรรมจนทํา
ใหเจาเสื่อมเสีย ตอนที่ยังอยูกินกับสามีของ
เจา นัน
้ นํ้ าที่จะกอปั ญหาที่จะนํ าคําสาป แชง
นี้ ก็จะไมเป็ นอันตรายตอเจา ๒๐ แตถาเจา
ทําผิดศีล ธรรม ตอนที่เจายังอยูกินกับสามี
และไปนอนกับผูชายอื่นจนทําใหเจาเสื่อม
เสียแลวละก็ ๒๑ นักบวชจะตองทําใหผู หญิง
นัน
้ สาบานตามคําแชง สาป นี้ และพูดกับนาง
วา ขอใหพระยาหเวหทําใหปัญหานัน
้ เกิดกับ
เจา จนเวลาที่คนของเจาจะสาป แชงใคร ก็
จะพูดวาขอใหเป็ นเหมือนเจา เพราะพระองค
จะทําใหเจาไมมีลูกและถาทองอยูก็จะแทง
*๒๒ และขอใหน้ํ าที่จะกอปั ญหาและนํ าคําสาป
แชง นี้ ตกลงไปในทองของเจา และทําใหเจา
แทงและไมมีลูก’ แลวหญิงผู นัน
้ ตองพูดวา
‘ขอใหเป็ นอยางนัน
้ ขอใหเป็ นอยางนัน
้ ’
๒๓ แลวนั กบวชจะเขียนคําสาป
แชงพวก
นี้ลงบนมวนกระดาษหนัง และนํ าไปลางใน
๒๔ แลวนั กบวช
นํ้ าที่จะกอใหเกิดปั ญหา นัน
้
จะใหหญิงคน นัน
้ ดื่มนํ้ าที่จะกอใหเกิดปั ญหา
ที่จะนํ าคําสาป แชงมา นํ้ านัน
้ จะเขาสูตัวนาง
และกอใหเกิดความเจ็บปวดยิ่งนัก
๒๕ นั กบวชจะเอาเครื่องบูชาจากเมล็ด พืช
จากมือของนาง
เครื่องบูชาที่มาจากสามีที่
หึง หวงของนาง และยื่นใหพระ ยาหเวห
*๕:๒๑
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แลวนักบวชจะนํ ามันไปไวบนแทน
บูชา
๒๖ นั กบวชจะหยิบเครื่องบูชาจากเมล็ด
พืช
นัน
้ มาหนึ่งกํามือ เป็ นสวนที่แทนเครื่องบูชา
ทัง้ หมด และเอาไปเผาบนแทนบูชา หลังจาก
นัน
้ ก็จะใหหญิง นัน
้ ดื่มนํ้ า ๒๗ เมื่อเขาทําให
หญิงคนนัน
้ ดื่มนํ้ าแลว ก็จะรอดู ถานางทําตัว
เสื่อมเสีย และไมซ่ อ
ื สัตยตอสามีของนาง นํ้ า
ที่นําคําสาป แชงนัน
้ ก็จะเขาไปในตัวนางและ
ทําใหเกิดความเจ็บ ปวดยิ่ง นัก ทําใหนางไม
สามารถมีลูกได และถาทองก็จะแทง และ
หญิง นัน
้ ก็จะกลายเป็ นคําสาป แชงในหมูคน
ของนาง ๒๘ ถาหญิงคน นัน
้ ไมไดทําตัวเสื่อม
เสีย แตนางบริสุทธิ ์ นางก็จะได รับการตัดสิน
์ ละสามารถมีลูกได
ใหเป็ นผูบริสุทธิแ
๒๙ นั น
่ คือกฎสําหรับคดีหึง หวง เมื่อผู หญิง
ไดทําผิดศีล ธรรม ตอนที่ยังอยูกินกับสามี
และทําตัวเสื่อมเสีย ๓๐ หรือถาผูชายเกิดหึง
หวงเพราะสงสัยวาเมียจะไมซ่ อ
ื กับเขา เขา
ตองนํ าตัวนางไปยืนตอหน าพระ
ยาหเวห
และนักบวชจะทําพิธีตางๆนัน
้ กับเมียเขาเอง
๓๑ ถาผูชายเขาใจผิด เขาจะไมถูกลงโทษ แต
ถาผูหญิงผิดจริง นางจะตองรับโทษ”
พวกนาศี ร
ยาหเวหพูดกับโมเสสวา ๒ “ให
บอกกับชาวอิสราเอลวา ถาผูชายหรือ
ผู หญิงคนใดไดสาบานตนเป็ นพิเศษ เป็ น
การสาบานเพื่อจะเป็ นพวกนาศี ร †คือพวกที่
แยกตัวออกมาเพื่อพระ ยาหเวห ๓ คนๆนัน
้
จะตองไมด่ ม
ื เหลา องุนหรือเครื่องดื่มมึนเมา
อื่นๆและเขาตองไมกินนํ้ าสม สายชูที่ทําจาก
เหลา องุนหรือนํ้ าสม สายชูที่ทําจากเครื่อง
ดื่มมึนเมาทุกชนิด
รวม ทัง้ ตองไมด่ ม
ื นํ้ า
องุน และตองไมกินทัง้ องุนสดและองุนแหง
๔ ตลอดเวลาที่เขาเป็ นนาศี ร เขาตองไมกิน
สิ่งใดก็ตามที่ไดจากตนองุนหรือแมแตเมล็ด
หรือเปลือกขององุน
๕ ตลอดชวงเวลาที่เขาแยกตัวออกมาเพื่อ
พระยาหเวห เขาตองไมโกนผม เขาเป็ นของ
พระ ยาหเวหโดยเฉพาะ เขาตองไวผมยาว

๖

๑ พระ

ไมมีลูกและถาทองอยูก็จะแทง หรือแปลตรงๆคือ “มดลูกของทานตกและทอง

บวม”
†๖:๒

นาศี ร คนที่ไดสาบานวาจะอุทิศตัว เองใหกับพระเจาชัว
่ ระยะเวลาหนึ่ง ชื่อ นี้มาจากคํา
ภาษาฮีบรูหมายถึง “แยกออกจาก” นาศีร เป็ นไดทัง้ ผูชายและผูหญิง
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หามตัด จนกวาจะสิน
้ สุดชวงที่เขาเป็ นนาศี ร
นัน
้
๖ ตลอดชวงเวลาที่เขาแยกตัวออกมาเพื่อ
พระยาหเวห คนๆนัน
้ ตองไมเขาใกลศพ ๗ ไม
วาจะเป็ นพอ แมหรือพี่ น องชาย หญิงของเขา
เขาจะตองไมแตะตองศพนัน
้ เพื่อจะไมทําให
ผมของเขาเป็ นมลทิน เพราะผมนัน
้ บงบอก
ใหรูวาเขาไดแยกตัวออกมาใหกับพระเจา
โดยเฉพาะ ๘ ตลอดชวงเวลาที่คนๆนัน
้ เป็ น
นาศีร เขาเป็ นของพระยาหเวหโดยเฉพาะ
๙ แตถาคนที่อยูใกลๆกับนาศี
รนัน
้ ตาย
อยางกระทัน หัน ผมของเขาที่ไดอุทิศใหกับ
์ ีกตอไป หลัง จาก
พระเจา นัน
้ ก็จะไมบริสุทธิอ
นัน
้ อีกเจ็ดวัน เขาจะตองโกนผมทิง้ ในวัน
๑๐ ในวัน
เดียวกับที่เขาจะตองชําระตัวนัน
้
ตอมา เขาจะตองเอานกเขาสองตัวหรือนก
พิราบหนุมสอง
ตัวไปใหนักบวชที่ทางเขา
๑๑ นั กบวชจะใชนกตัวหนึ่ ง
เต็นทนัด พบ
เป็ นเครื่องบูชาชําระลาง และอีกตัวหนึ่งเป็ น
เครื่องเผาบูชา
โดยวิธีนี้นักบวชจะกําจัด
์ ละความผิดใหกับคน นัน
ความไมบริสุทธิแ
้ ที่
ทําผิด พลาดไปแตะตองถูกศพ ในวัน นัน
้ นาศี
รคนนัน
้ ตองอุทิศผมบนหัวของเขาใหกับพระ
ยาหเวหใหม ๑๒ เขาจะตองสาบานที่จะอุทิศ
ตัว เองเพื่อพระ ยาหเวหอีก ครัง้ หนึ่ง ตลอด
เวลาที่เขาเป็ นนาศี ร และเขาจะตองเอาลูก
แกะตัวผูอายุหนึ่งปี มาเป็ นของถวายชดใช
สวนชวงกอนหน า นี้ก็ไมนับอีกตอไป เพราะ
ผมบนหัวของเขาที่ไดอุทิศใหพระ ยาหเวห
์ ลว
นัน
้ ไมบริสุทธิแ
๑๓ นี่ คือกฎสําหรับพวกนาศี ร เมื่อเขาเป็ น
นาศี รครบตามกําหนดเวลาแลว ใหคนนํ าตัว
เขาไปที่ทางเขาเต็นทนัด พบ ๑๔ นาศี รคนนัน
้
จะตองเอาเครื่องบูชาตอไปนี้มาถวายใหพระ
ยาหเวห
ลูก แกะตัวผูอายุหนึ่งปี ที่ไมมีตําหนิใดๆ เพื่อ
เป็ นเครื่องเผาบูชา
ลูก แกะตัว เมียอายุหนึ่งปี ที่ไมมีตําหนิใดๆ
เป็ นเครื่องบูชาชําระลาง
แกะผูหนึ่งตัวที่ไมมีตําหนิใดๆ
เป็ นเครื่อง
สังสรรคบูชา
๑๕ ขนมปั งที่ไมใสเชื้อ ฟูหนึ่ งตะกรา ขนมปั ง
ที่ทําจากแป งอยางดีคลุกดวยนํ้ ามัน
ขนมปั งแผนบางๆที่ไมใสเชื้อ ฟูและทาดวย
นํ้ ามัน
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และเครื่องบูชาจากเมล็ด พืชและเครื่องดื่ม
บูชา
๑๖ นั กบวชตองยื่นเครื่องบูชาเหลา
นี้ตอ
หน าพระยาหเวห และทําเครื่องบูชาชําระลาง
๑๗ นั กบวช
และเครื่องเผาบูชาใหคนๆ นัน
้
ตองบูชาแกะตัว นัน
้ เป็ นเครื่องสังสรรคบูชา
ใหพระยาหเวหพรอมๆกับขนมปั งไมใสเชื้อฟู
ตะกรา นัน
้ พรอมกับเครื่องบูชาจากเมล็ดพืช
และเครื่องดื่มบูชา
๑๘ นาศี รคน นั น
้ ตองโกนผมของเขาที่ทาง
เขาเต็นทนัด พบและเอาผมที่เขาไดอุทิศนัน
้
ใสลงในกองไฟที่อยูใตเครื่องสังสรรคบูชา
๑๙ หลัง จาก นั น
้ นักบวชจะเอาเนื้อสันขา
หน าของแกะตัวผูที่ตมแลว กับขนมปั งไมใส
เชื้อ ฟูหนึ่งกอนจากตะกราและขนมปั งแผน
บางๆไมใสเชื้อ ฟูหนึ่งชิน
้ มาวางไวบนฝ ามือ
ทัง้ สองของนาศี รคน นัน
้ หลัง จากที่เขาโกน
ผมที่ไดอุทิศนัน
้ เสร็จแลว ๒๐ แลวนักบวชจะ
ยื่นของพวก นี้ เป็ นเครื่องยื่นบูชาตอหน า
์ ิทธิ ์
พระยาหเวห มันจะเป็ นของขวัญที่ศักดิส
สําหรับนักบวช
พรอมกับเนื้อสวนอกของ
เครื่องยื่นบูชาและสวนสะโพกของเครื่องบูชา
ของขวัญ หลัง จากนี้ นาศี รคนนัน
้ ก็ด่ ม
ื เหลา
องุนได
๒๑ นี่ เป็ นกฎสําหรับคนที่สาบานตัวเป็ นนาศี
ร และนัน
่ ก็คือเครื่องบูชาที่เขาจะตองเอามา
ถวายใหกับพระ ยาหเวห สําหรับการอุทิศตัว
ของเขา ถาคน นัน
้ สามารถใหไดมากกวา นี้
และเขาสาบานวาจะให ก็ใหเขาทําตาม นัน
้
แตอยางน อยเขาจะตองใหตามกฎของการ
อุทิศตัว”
การอวยพรของนั กบวช
๒๒ พระ

ยาหเวหพูดกับโมเสสวา ๒๓ “ให
บอกอา โรนกับลูกชายของเขาวา พวกเจา
ตองอวยพรชาวอิสราเอลอยาง นี้ ใหพูดกับ
พวกเขาวา
๒๔ ‘ขอใหพระยาหเวหอวยพรเจา
และปกป องดูแลเจา
๒๕ ขอใหใบหน าของพระ ยาหเวหสองลงบน
เจา
และเอ็นดูเจา
๒๖ ขอใหพระ
ยาหเวหมองเจาดวยความ
เมตตาปรานี
และใหความสงบสุขกับเจา’

กันดารวิถี ๖:๒๗

๒๗ อยางนั น
้ แหละ

ทัง้ อาโรน ลูกชายของเขา
รวม ทัง้ พวกนักบวช จะใชช่ อ
ื ของเราอวยพร
ชาวอิสราเอล และเราก็จะอวยพรพวกเขา”
อุทิศเต็นทศักดิ์สิทธิ์ใหพระยาหเวห
๑ ในวัน ที่โมเสสตัง
้ เต็นทที่เก็บขอ ตกลง

๗ เสร็จ เขาไดเจิมเต็นท นัน้ และอุทิศให
*

กับพระ ยาหเวห เขาเจิมเต็นทนัน
้ รวม ทัง้
เครื่องใชทุก อยางที่อยูภายในเต็นท เขาเจิม
แทน บูชา และอุปกรณที่ใชกับแทน บูชา นัน
้
เมื่อเขาเจิมพวกมันเสร็จแลว มันจึงเป็ นของ
์ ิทธิส
์ ําหรับพระยาหเวห ๒ แลวพวกผูนํา
ศักดิส
ชาวอิสราเอล ก็เอาเครื่องบูชามาถวายพระ
ยาหเวห พวก นี้เป็ นผูนําครอบครัวและผูนํา
ตระกูลของเขา เป็ นพวกเดียวกับที่นับ †
ประชาชน ๓ พวก เขาเอาเครื่องบูชามาถวาย
ใหกับพระ ยาหเวห มีเกวียนที่มีหลังคาหก
เลมและวัวสิบ สองตัว ผูนําสองคนตอเกวียน
หนึ่ง เลม และผูนําแตละคนเอาวัวมาคนละ
ตัว พวกผูนําถวายสิ่งตางๆเหลา นี้ใหกับพระ
ยาหเวห ที่เต็นทนัดพบ
๔ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา
๕ “ใหรับ
ของ ขวัญเหลา นี้จากพวกผูนํานัน
้ ทัง้ เกวียน
และวัวตัวผูพวก นี้ และเอามาใชขนของใน
เต็นทนัด พบ ใหแบงพวกของ ขวัญ นี้กับชาว
เลวีตามงานของแตละคน”
๖ โมเสสไดรับเอาเกวียนและวัวตัวผูพวกนี้
มาใหกับชาวเลวี ๗ เขาใหเกวียนสองเลมและ
วัวสี่ตัวกับชาวเกอร โชน เพราะพวกนี้ตองใช
มันในการทํางาน ๘ เขาใหเกวียนสี่เลมและ
วัวแปดตัวกับชาวเม รา รี เพราะพวก นี้ตอง
ใชมันในการทํางาน
ทัง้ หมด นี้อยูภายใต
การดูแลของอิธา มารลูกชายนักบวชอา โรน
๙ โมเสสไมไดใหเกวียนและวัวกับชาวโค ฮาท
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เลย เพราะงานของพวก นี้คือการขนยาย
์ ิทธิ ์ พวก เขาจะตองแบกของ
พวกของศักดิส
พวกนัน
้ ไวบนบาของพวกเขาเอง
๑๐ ในวันที่โมเสสเจิมแทน บูชา นั น
้
พวก
ผูนําไดนําเครื่องบูชามาถวาย
สําหรับการ
อุทิศแทนบูชาใหกับพระยาหเวห พวกเขาเอา
เครื่องบูชามาไวตรงหน าแทน บูชา ๑๑ พระ
ยาหเวหพูดกับโมเสสวา “ในแตละวัน ใหผู
นํ าคนหนึ่งนํ าเครื่องบูชาของเขามาถวาย
สําหรับการอุทิศแทนบูชา”
๑๒–๘๓ ‡ดัง นั น
้ ผูนําแตละเผา ทัง้ สิบ สองเผา
ไดนําของขวัญพวกนี้มาถวายคือ
จานเงินที่มีน้ํ า
หนักหนึ่งกิโลกรัมครึ่ง
¶ชามเงินสําหรับประพรมขนาดแปดขีด
§ตามมาตรฐานการวัดอยางเป็ นทางการ
**ทัง
้ สองอยางตองใสแป งอยางดีผสมนํ้ ามัน
ที่จะใชเป็ นเครื่องบูชาจากเมล็ด พืชไวเต็ม
ทัพพีทองคําหนึ่งอันหนักหนึ่ง รอยสิบ หากรัม
††ใสเครื่องหอมไว
วัวตัวผูหนึ่งตัวจากฝูงสัตวเลีย
้ ง แกะหนึ่ง
ตัว ลูกแกะตัวผูอายุหนึ่งปี หนึ่งตัวเพื่อใชเป็ น
เครื่องเผาบูชา แพะตัวผูหนึ่งตัวเป็ นเครื่อง
บูชาชําระลาง และสําหรับเครื่องสังสรรคบูชา
ใชวัวตัวผูสองตัว แกะหาตัว แพะตัวผูหาตัว
และลูกแกะตัวผูอายุหนึ่งปี หาตัว
ผูนําของแตละเผา ไดนําของขวัญมาถวาย
ตามลําดับดังตอไปนี้คือ
วันแรก นาโชนลูกชายอัมมีนาดับ ผูนําเผา
ยูดาห
วัน ที่สอง เนธัน เอลลูกชายศุ อาร ผูนําเผา
อิสสาคาร
วัน ที่สาม เอ ลี อับลูกชายเฮ โลน ผูนําเผา
เศบูลุน

*๗:๑

เต็นทท่เี ก็บขอ ตกลง สถาน ที่สําหรับทําพิธี บูชา หรือเต็นทที่พระ ยาหเวหอาศัยอยู
ทามกลางประชาชนของพระองค
†๗:๒

นั บ คือการลงบัญชีรายละเอียดของคน สัตวหรือสิ่งของ

‡๗:๑๒-๘๓

ในสําเนาตนฉบับฮีบรู รายชื่อของ ขวัญที่ผูนําแตละคนนํ ามาถวายนัน
้ เหมือนกัน
หมด แตเขียนซํ้าแลวซํ้าอีก ดังนัน
้ เพื่อใหงายตอการอาน จึงไดรวมกัน เขียนแคครัง้ เดียว
¶๗:๑๒-๘๓
§๗:๑๒-๘๓

หนึ่ งกิโลกรัมครึ่ง (๑.๕ กิโลกรัม) หรือ ๑๓๐ เชเขล
แปดขีด (๐.๘ กิโลกรัม) หรือ ๗๐ เชเขล

**๗:๑๒-๘๓ ตามมาตรฐานการวัดอยางเป็ นทางการ หรือเชเขลบริสุทธิ ์ เป็ นมาตรฐานการ
วัดที่ใชในเต็นทที่เก็บขอตกลงและในวิหาร
††๗:๑๒-๘๓

หนึ่ งรอยสิบหากรัม หรือ ๑๐ เชเขล

กันดารวิถี ๗:๘๔

วันที่สี่ เอลี ซูรลูกชายเชเดเออร ผูนําเผารู
เบน
วันที่หา เชลูมเิ อลลูกชายศูรช
ิ ัดดัย ผูนําเผา
สิเมโอน
วันที่หก เอลี ยาสาฟลูกชายเดอู เอล *ผูนํา
เผากาด
วันที่เจ็ด เอลีชามาลูกชายอัมมีฮูด ผูนําเผา
เอฟราอิม
วันที่แปด กามาลิ เอลลูกชายเปดาซูร ผูนํา
เผามนัสเสห
วันที่เกา อาบี ดันลูกชายกิเดโอนี ผูนําเผา
เบนยามิน
วันที่สิบ อา หิเย เซอรลูกชายอัม มี ชัด ดัย
ผูนําเผาดาน
วันที่สิบเอ็ด ปากี เอลลูกชายโอคราน ผูนํา
เผาอาเชอร
วันที่สิบสอง อาหิ ราลูกชายเอนั น ผูนําเผา
นัฟทาลี
๘๔ ในวันที่โมเสสเจิมแทน บูชา นั น
้
พวก
ผูนําชาวอิสราเอลไดนําเครื่องบูชาเหลา นี้มา
ถวายคือ
จานเงินสิบสองใบ อางเงินสิบสองใบ ทัพพี
ทองคําสิบ สองอัน ๘๕ จาน เงินแตละใบหนัก
หนึ่งกิโลกรัมครึ่ง อางเงินแตละใบหนักแปด
ขีด รวมนํ้ า หนักของภาชนะที่ทําดวยเงิน
ทัง้ หมดประมาณยี่สิบเจ็ดกิโลกรัมกับหก
ขีด †ตามมาตรฐานการวัดอยางเป็ นทางการ
๘๖ ทัพพีทองคําทัง
้ สิบ สองอันที่ใสเครื่องหอม
อยูเต็ม แตละอันมีน้ํ า หนักหนึ่งรอยสิบหา
กรัมตามมาตรฐานการวัดอยางเป็ นทางการ
รวมนํ้ า หนักของทัพพีทองคําทัง้ สิบ สองอัน
ประมาณหนึ่งกิโลกรัมสี่ขีด ‡
๘๗ รวมจํานวนสัตวที่เอามาเป็ นเครื่องเผา
บูชา มีวัวหนุมสิบ สองตัว แกะสิบ สองตัว ลูก
แกะตัวผูอายุหนึ่งปี สิบ สองตัว เครื่องบูชา
จากเมล็ดพืชตามจํานวนที่กําหนด และแพะ
ตัวผูสิบ สองตัวที่จะใชเป็ นเครื่องบูชาชําระ
*๗:๑๒-๘๓
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ลาง ๘๘ รวมจํานวนสัตวที่เอามาเป็ นเครื่อง
สังสรรคบูชา มีวัวหนุมยี่สิบสี่ตัว แกะหก สิบ
ตัว แพะตัวผูหก สิบตัวและลูก แกะตัวผูอายุ
หนึ่งปี หก สิบตัว พวก นี้เป็ นเครื่องบูชาที่ใช
สําหรับอุทิศแทนบูชาใหกับพระยาหเวห หลัง
จากที่โมเสสเจิมมันแลว
๘๙ เมื่อโมเสสตองการพูดกับพระเจา
เขา
ก็จะเขาไปในเต็นทนัด พบ เมื่อพระเจาพูด
กับเขา เขาจะไดยินเสียงของพระเจาดังออก
มาจากชองวางระหวางทูต สวรรคที่มีปีกสอง
์ ิทธิ ์
องค ที่อยูบนฝา ¶ของหีบใสคํา สอนศักดิส
์
ที่ความไมบริสุทธิจากบาปจะถูกชําระที่อยู
ขางใน นี่เป็ นวิธีที่พระเจาพูดกับโมเสส
ตะเกียงที่ มีขาตัง้
ยาหเวหพูดกับโมเสสวา ๒ “บอก
อา โรนวา ตอนที่เจาจัดวางตะเกียงไว
บนขา ตัง้ นัน
้
ใหตะเกียงทัง้ เจ็ดสองออกไป
ทางดานหน าของตะเกียงที่มีขาตัง้ ” ๓ อาโรน
จึงทําตามนัน
้
เขาไดจัดวางตะเกียงใหมัน
สองออกไปทางดานหน าของตะเกียงที่ มีขา
ตัง้ ตามที่พระยาหเวหสัง่ โมเสสไว ๔ วิธีที่เขา
ทําตะเกียงที่ มีขา ตัง้ คือทําจากทองคําที่ใช
คอนทุบ ตัง้ แตฐานขึ้นไปจนถึงดอก ทําตาม
แบบที่พระยาหเวหใหโมเสสดูทุกอยาง

๘

๑ พระ

อุทิศชาวเลวีใหกับงานของพระเจา
๕ พระ

ยาหเวหพูดกับโมเสสวา ๖ “แยก
พวกเลวีออกจากชาวอิสราเอลและทําใหพวก
เลวีบริสุทธิ ์ ๗ นี่คือวิธีที่เจาจะทําใหพวก เขา
บริสุทธิ ์
คือใหพรมนํ้ าสําหรับการชําระลาง
§ลงบนพวก เขา ใหพวก เขาโกนผม หนวด
เครา และขนออกหมดทัง้ ตัว ใหพวก เขาซัก
เสื้อผาและอาบนํ้ าชําระตัวดวย
๘ พวก เขาตองเอาวัวหน ุมตัวหนึ่ งจากฝูง
และเครื่องบูชาจากเมล็ดพืชที่ทําจากแป ง
อยางดีผสมนํ้ ามันมาดวย
สวนตัวเจาตอง

เดอูเอล หรือเรอูเอล

†๗:๘๕

ยี่สิบเจ็ดกิโลกรัมกับหกขีด (๒๗.๖ กิโลกรัม) หรือ ๒,๔๐๐ เชเขล

‡๗:๘๖

หนึ่ งกิโลกรัมสี่ขีด (๑.๔ กิโลกรัม) หรือ ๑๒๐ เชเขล

¶๗:๘๙

์ ะถูกการ
ฝา หรือ ในภาษาฮีบรูมีความหมายวา “ที่ปิด” หรือ “ที่ซ่ งึ ความไมบริสุทธิจ

ชําระ”
§๘:๗ นํ ้าสําหรับการชําระลาง ในนํ้ านี้ ผสมขี้ เถาของวัวแดงที่ถูกเผาบนแทนบูชาเป็ นเครื่อง
บูชาสําหรับชําระลาง

กันดารวิถี ๘:๙

นํ าวัวหนุมอีกตัวมาจากฝูงเพื่อเป็ นเครื่อง
บูชาชําระลาง ๙ จาก นัน
้ เจาตองเอาชาวเลวี
มาที่หน าเต็นทนัด พบ และเรียกชุมนุมชาว
๑๐ เมื่อเจาพาชาวเลวี
อิสราเอลทัง้ หมด
เหลา นัน
้ มาอยูตอหน าพระ ยาหเวหแลว ให
ประชาชนชาวอิสราเอลวางมือลงบนชาวเลวี
*๑๑ อา
โรนจะถวายชาวเลวีเป็ นเครื่องยื่น
บูชาใหกับพระ ยาหเวห จากประชาชนชาว
อิสราเอล ดวยวิธีนี้ชาวเลวีจะไดพรอมที่จะ
รับใชพระยาหเวห
๑๒ ชาวเลวีจะวางมือของพวก เขาลงบนหัว
วัวหนุมทัง้ สองตัวนัน
้
วัวตัวหนึ่งจะใชเป็ น
เครื่องบูชาชําระลาง อีกตัวหนึ่งใชเป็ นเครื่อง
เผาบูชาใหกับพระ ยาหเวห โดยวิธีนี้เครื่อง
์ ิทธิแ
์ ละ
บูชาพวก นี้จะชําระลางสถาน ที่ศักดิส
กําจัดบาป †ใหกับชาวเลวี ๑๓ เจาตองใหชาว
เลวีมายืนอยูตอ หน าอา โรนและลูกชายของ
เขา และเจาตองถวายชาวเลวีเป็ นเครื่องยื่น
บูชาตอพระ ยาหเวห ๑๔ เจาตองแยกชาวเลวี
ออกจากชาวอิสราเอลอื่นๆ ชาวเลวีทัง้ หมด
เป็ นของเรา
๑๕ เมื่อเจาทําใหพวกเลวีบริสุทธิ ์ และถวาย
พวก เขาเป็ นเครื่องยื่นบูชาแลว ตอจาก นัน
้
พวกชาวเลวีก็เขาไปรับ ใชในเต็นทนัด พบ
๑๖ ชาวอิสราเอลไดมอบชาวเลวีใหกับ
ได
เราอยางครบ ถวนแลว เราได รับพวกชาว
เลวีไวแทนที่ลูกชายหัวปี ของชาวอิสราเอล
๑๗ เพราะลูกชายหัวปี ของชาว
ทัง้ หมด
อิสราเอลทัง้ หมดเป็ นของเรา ไมวาจะเป็ นลูก
คนหรือลูก สัตวตัง้ แตวันที่เราไดฆาลูกชาย
หัวปี ทัง้ หมดในแผน ดินอียิปต เราไดเลือก
ลูกชายหัวปี ของอิสราเอลไวเป็ นของเราแลว
๑๘ แตเราเอาชาวเลวีมาแทนที่ลูกชายหัวปี
ของคนอิสราเอลทัง้ หมด ๑๙ ในพวกอิสราเอล
ทัง้ หลาย เราไดมอบชาวเลวีใหกับอา โรน
และลูกชายของเขา ชาวเลวีจะได รับใชชาว
อิสราเอลอยูในเต็นทนัด พบ และชวยจัดการ
ถวายเครื่องบูชาเพื่อใหชาวอิสราเอลพนโทษ
‡จะไดไมเกิดโรคระบาดกับชาวอิสราเอลถา
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์ ิทธิ ์
พวก เขาเกิดไปแตะ ตองถูกของที่ศักดิส
พวกนัน
้ เขา”
๒๐ โมเสสและอา โรน รวม ทัง
้ ชาวอิสราเอล
ในชุมชนทัง้ หมดก็ไดทําตามนี้ ชาวอิสราเอล
ทํากับชาวเลวีตามที่พระ ยาหเวหไดสัง่ โมเสส
ไวเกี่ยว กับพวก เขา ๒๑ ชาวเลวีตางชําระลาง
์ ละซักเสื้อผาพวกเขา แลว
ตัว เองใหบริสุทธิแ
อา โรนก็ถวายพวก เขาเป็ นเครื่องยื่นบูชาตอ
พระยาหเวห อาโรนจะกําจัดความไมบริสุทธิ ์
และบาปใหกับพวก เขา เพื่อทําใหพวก เขา
บริสุทธิ ์ ๒๒ หลัง จากนัน
้ ชาวเลวีก็เขาไปรับ
ใชในเต็นทนัด พบได ภายใตการดูแลของอา
โรนกับลูกชาย พวก เขาทํากับชาวเลวีตามที่
พระยาหเวหสงั ่ โมเสสไว
๒๓ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา ๒๔ “นี่ คือ
กฎสําหรับชาวเลวี ผูชายเลวีที่มีอายุตัง้ แต
ยี่สิบหาปี ข้ น
ึ ไป
จะตองเขาไปทํางานแบก
หามอยูในเต็นทนัด พบ ๒๕ แตเมื่อพวกเขามี
อายุหา สิบปี พวก เขาตองเกษียณจากการทํา
งานแบกหาม เขาจะตองไมทํางานหนักอีก
ตอไป ๒๖ เขาอาจจะชวยงานญาติพี่ น องของ
เขาไดในเต็นทนัด พบ โดยการยืนเป็ นยาม
เฝ าระวัง แตเขาตองไมทํางานหนัก เจาตอง
ทําอยาง นี้เวลาที่เจามอบหมายงานใหคนเลวี
ทํา”
เทศกาลวันปลดปลอย
๑ พระ

๙ เปลี่ยวแหง แลงซี นาย นี่เป็ นเดือนแรก
ยาหเวหพูดกับโมเสสในที่เปลา

ของปี ที่สองหลัง จากที่ชาวอิสราเอลออกมา
จากแผน ดินอียิปต พระองคพูดวา ๒ “ชาว
อิสราเอลจะตองฉลองเทศกาลปลดปลอย ใน
เวลาที่ไดกําหนดไว ๓ เจาตองฉลองในเวลา
ที่ไดกําหนดไว คือวันที่สิบ สี่ของเดือน นี้ ใน
ชวงเย็นกอนคํ่า เจาตองฉลองเทศกาลปลด
ปลอยใหเป็ นไปตามกฎและระเบียบตางๆ
ของมัน”
๔ โมเสสจึงบอกชาวอิสราเอลใหฉลอง
๕ พวก เขาไดฉลอง
เทศกาลปลด ปลอย

*๘:๑๐

วางมือลงบนชาวเลวี เป็ นการแสดงวาประชาชนชาวอิสราเอลทัง้ หมดไดรวมกันแตง
ตัง้ ชาวเลวีใหรับงานพิเศษนี้
†๘:๑๒

กําจัดบาป หรือ ในภาษาฮีบรูหมายถึง “ปิ ดบัง” หรือ “ปั ดออก” หรือ “ลบบาปทิง้ ”

‡๘:๑๙

ชวยจัดการ … พนโทษ หรือ แปลตรงๆวา “เพื่อไถชาวอิสราเอล” คือพวกเลวีจะเฝ า

์ ิทธิไ์ มใหคนรุกลํ้าเขาไป จะไดไมถูกลงโทษ
เต็นทศักดิส

กันดารวิถี ๙:๖
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เทศกาล นี้ในตอนเย็นกอนคํ่า ของวันที่สิบ
สี่ของเดือนแรก ตามที่พระ ยาหเวหไดสัง่
โมเสสไวทุกอยาง
๖ แตมีบางคนที่ไมบริสุทธิ ์
เพราะไปถูก
ศพมา
ไมสามารถรวมฉลองกับคนอื่นๆได
พวก เขาจึงมาพบโมเสสและอา โรนในวัน
๗ พวก เขาพูดกับโมเสสวา “พวก เรา
นัน
้
ไมบริสุทธิเ์ พราะไปถูกศพมา
แตทําไมถึง
หามไมใหพวก เราถวายเครื่องบูชาตอพระ
ยาหเวหในเวลาที่กําหนดนี้
พรอมกับชาว
อิสราเอลคนอื่นๆละ”
๘ โมเสสบอกพวกเขาวา “คอยเดี๋ยวนะ เรา
จะไปถามพระยาหเวหวาพระองคจะเอายังไง
กับพวกทาน”
๙ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา ๑๐ “ใหบอก
ชาวอิสราเอลวา
‘ถามีใครไมบริสุทธิเ์ พราะ
ไปถูกศพมา ไมวาจะเป็ นตัวเจาเองหรือลูก
หลานของเจาที่กําลังเดิน ทางอยู คนๆนัน
้ ก็
สามารถฉลองเทศกาลปลด ปลอยได ๑๑ พวก
เขาสามารถฉลองเทศกาลนี้ไดในตอนเย็น
กอนคํ่า ของวันที่สิบ สี่ ของเดือนที่ สอง พวก
เขาตองกินแกะของเทศกาลนี้ กับขนมปั งไม
ใสเชื้อฟู และผักที่มีรสขม ๑๒ พวกเขาจะตอง
ไมใหมีอาหารพวก นี้เหลือถึงวัน รุง ขึ้น และ
พวกเขาตองไมหักกระดูกของแกะดวย พวก
เขาตองฉลองเทศกาลปลด ปลอยใหเป็ นไป
ตามกฎทุก อยางของเทศกาล นี้ ๑๓ แตคนที่
บริสุทธิ ์ และไมไดอยูในระหวางการเดิน ทาง
แตไมยอมฉลองเทศกาลปลด ปลอย นี้ คนๆ
นัน
้ จะตองถูกตัดออกจากประชาชนของเขา
เพราะเขาไมไดถวายเครื่องบูชาใหกับพระ
ยาหเวหในเวลาที่ไดกําหนดไว
คนๆนัน
้ จะ
ตองถูกลงโทษสําหรับความผิดของเขา
๑๔ ถามีชาวตาง
ชาติอาศัยอยูทามกลาง
พวก เจา และเขาอยากจะฉลองเทศกาลปลด
ปลอย นี้ของพระ ยาหเวห เขาก็ฉลองได แต
ตองทําตามกฎและระเบียบของเทศกาล นี้
ดวย ไม วาจะเป็ นคนอิสราเอลหรือคนตาง
ชาติก็ใชกฎเดียวกัน’”
เมฆและไฟ
(อพย. ๔๐:๓๔-๓๘)
๑๕ ในวันที่ตง
์ ิทธิเ์ สร็จแลว
ั ้ เต็นทศักดิส

ก็
์ ิทธิ ์ คือเต็นท
มีเมฆมาปกคลุมเต็นทศักดิส
ที่เก็บขอ ตกลง นี้ ในตอนเย็นเมฆที่ปกคลุม
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เต็นท นัน
้ ดูเหมือนไฟจนถึงตอนเชา ๑๖ เมฆ
นัน
้ ไดปกคลุมเต็นทอยูตลอดเวลา ในเวลา
กลางคืน เมฆ นัน
้ ดูเหมือนไฟ มันจะเป็ น
อยาง นี้ตลอด ๑๗ เมื่อ ไหรก็ตามที่เมฆลอย
ขึ้นจากเต็นท
ชาวอิสราเอลจะเริ่มเคลื่อน
ยาย และถาเมฆ นัน
้ ไปหยุดอยูที่ไหน ชาว
๑๘ นี่ เป็ น
อิสราเอลก็จะตัง้ คายอยูที่นัน
่
สัญญาณที่พระ ยาหเวหใช เพื่อจะบอกกับ
ชาวอิสราเอลวาเมื่อ ไหรจะเคลื่อนยายและ
เมื่อ ไหรจะหยุดตัง้ คาย พวก เขาจะตัง้ คาย
อยูนานเทาที่เมฆยังคงหยุดอยูเหนือเต็นท
๑๙ บางครัง
์ ิทธิ ์
ศักดิส
้ เมฆจะหยุดอยูเหนือ
์
เต็นทศักดิสิทธิเ์ ป็ นเวลาหลายวัน
ชาว
อิสราเอลก็เชื่อ ฟั งคํา สัง่ ของพระ ยาหเวห
๒๐ บาง
พวก เขาจะไมเคลื่อนยายไปไหน
์ ิทธิอ
์ ยูแคสอง
ครัง้ เมฆปกคลุมเต็นทศักดิส
สามวัน พวก เขาก็คอยดูสัญญาณจากพระ
ยาหเวห
วาจะใหพวก เขาตัง้ คายตอหรือ
จะใหพวก เขาเคลื่อนยาย ๒๑ บางครัง้ เมฆ
ปกคลุมเต็นทแคค่าํ คืนเดียวแลวก็ลอยไปใน
ตอนเชา พวกเขาก็เคลื่อนยายตาม ไมวาจะ
เป็ นกลางวันหรือกลางคืน เมื่อเมฆลอยไป
พวกเขาก็เคลื่อนยายตาม ๒๒ ไม วาจะเป็ นแค
วันสองวัน หรือเป็ นเดือนหรือเป็ นปี เมื่อ ไหร
์ ิทธิอ
์ ยู
ก็ตามที่เมฆยังคงปกคลุมเต็นทศักดิส
พวก เขาก็จะตัง้ คายอยู ไมเคลื่อนยายไป
ไหน แตเมื่อ ไหรก็ตามที่เมฆลอยไป พวก
เขาก็เคลื่อนยายตาม ๒๓ พวก เขาดูสัญญาณ
จากพระ ยาหเวหวาเมื่อ ไหรจะใหตัง้ คายและ
เมื่อไหรจะใหเคลื่อนยาย พวกเขารักษาคําสัง่
ของพระยาหเวหที่สงั ่ ผานมาทางโมเสส
แตรเงิน

๑๐

๑ พระ

ยาหเวหพูดกับโมเสสวา

๒ “ใหทําแตรเงินสองอันสําหรับตัว

เจา ใหเอาเงินมาทุบเป็ นแตรสองอันนัน
้ แตร
สองอันนี้เอาไวเป าเรียกคนมาชุมนุมกัน หรือ
๓ เมื่อเป า
เป าบอกใหคนเคลื่อนยายเต็นท
แตรทัง้ สองดวยเสียงยาว ใหคนมาชุมนุมกัน
ตอหน าเจาที่ทางเขาเต็นทนัดพบ ๔ แตถาเป า
แคอันเดียว ก็ใหพวกผูนํา ที่เป็ นหัวหน าของ
ตระกูลตางๆของอิสราเอลมาชุมนุมกันตอ
หน าเจา
๕ เมื่อพวกเจาเป าแตรเสียงสัน
้ ใหคายทาง
ตะวัน ออกเคลื่อนที่ ๖ เมื่อพวก เจาเป าแตร
เป็ นเสียงสัน
้ ครัง้ ที่สอง
ใหคายทางดานใต
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เคลื่อนที่ พวก เขาตองเป าแตรเสียงสัน
้ เพื่อ
บอกใหพวก เขาเคลื่อนยาย ๗ แตเมื่อเจาจะ
เรียกประชุมเจาตองเป าเสียงยาว ไมใชเสียง
สัน
้ ๘ ใหพวกลูกชายของอาโรนที่เป็ นนักบวช
ทัง้ หลายนัน
้ เป็ นคนเป าแตร นี่เป็ นกฎสําหรับ
เจาที่จะใชตลอดไปชัว
่ ลูกชัว
่ หลาน
๙ เมื่อเจาตองออกไปทําสงครามกับศัตรู
ที่มาบุกรุกแผน ดินของเจา เจาตองเป าแตร
ทัง้ สองดวยเสียงสัน
้
และยาหเวหพระเจา
ของเจาจะไดยินและจะชวยใหเจาปลอดภัย
จากศัตรูของเจา ๑๐ ในเวลาที่พวกเจามีงาน
รื่นเริง งานเทศกาลตางๆและงานฉลองเริ่ม
เดือนใหม ใหพวก เจาเป าแตร เมื่อพวก เจา
ถวายเครื่องเผาบูชาและเครื่องสังสรรคบูชา
ของพวก เจา
เสียงแตรจะเป็ นวิธีที่ทําให
*เราคือยาหเวหพระเจา
พระเจานึกถึงเจา
ของพวกเจา”
ชาวอิสราเอลเคลื่อนยายคาย
๑๑ ในวันที่ยี่สิบของเดือนที่สองของปี ที่

์ ิทธิท
์ ี่
สอง
เมฆไดลอยขึ้นจากเต็นทศักดิส
เก็บขอ ตกลง ๑๒ ชาวอิสราเอลจึงออกเดิน
ทางจากที่เปลา เปลี่ยวแหง แลงซี นาย เมฆ
ลอยมาหยุดอยูที่ที่เปลา เปลี่ยวแหง แลงปา
ราน ๑๓ นี่จึงเป็ นครัง้ แรกที่พวก เขาเคลื่อน
ยาย ตามสัญญาณของพระยาหเวห ที่สัง่ ผาน
มาทางโมเสส
๑๔ คายแรกที่ออกนํ าหน าคือคายของยู ดาห
มีสามเผาจากคาย นี้ คือเผาของยู ดาห มี
นา โชนลูกชายของอัม มี นา ดับเป็ นผูนํากอง
†๑๕ เผาของอิสสาคาร มีเนธันเอลลูกชายของ
ศุ อารเป็ นผูนํากอง ๑๖ เผาเศบู ลุนมีเอ ลี อับ
ลูกชายเฮ โลนเป็ นผูนํากอง ทัง้ หมดเดินอยู
ภายใตกองของตนเอง
๑๗ แลวพวก เขาก็ไดร้ อ
์ ิทธิล
์ ง
ื เต็นทศักดิส
ชาวเกอร โชนและชาวเม รา รีไดแบกเต็นท
์ ิทธิน
์ ัน
ศักดิส
้ ออกเดินทางเป็ นกองตอไป

*๑๐:๑๐
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๑๘ ตอจากนั น
้ เป็ นคายของรู เบน มีสามเผา
จากคายนี้ คือเผารู เบน มีเอลี ซูรลูกชายเชเด
เออรเป็ นผูนํากอง ๑๙ เผาสิ เมโอนมีเชลู มิ เอล
ลูกชายศูรช
ิ ัดดัยเป็ นผูนํากอง ๒๐ เผากาด มีเอ
ลียาสาฟลูกชายเดอูเอลเป็ นผูนํากอง
๒๑ ตอจาก นั น
้ ก็เป็ นพวกชาวโค ฮาท พวก
์ ิทธิต
์ างๆในเต็นทตาม ไป
นี้แบกของศักดิส
์ ิทธิต
์ งั ้ เสร็จ
เพื่อจะไดไปถึงตอนที่เต็นทศักดิส
แลวในที่ใหม
๒๒ ตอจากนั น
้ ก็เป็ นคายของเอฟราอิม คาย
นี้มีสามเผา คือเผาเอ ฟ รา อิม มีเอ ลี ชา มา
ลูกชายของอัม มี ฮูดเป็ นผูนํากอง ๒๓ เผามนัส
เสห มีกามา ลิ เอลลูกชายของเป ดา ซูรเป็ น
ผูนํากอง ๒๔ เผาเบนยามิน มีอาบี ดันลูกชาย
ของกิเด โอ นีเป็ นผูนํากอง ทัง้ หมดเดินอยู
ภายใตกองของตน
๒๕ คายที่คอยระวังทายให คือคายของดาน
คาย นี้มีสามเผา คือเผาดาน มีอา หิเย เซอร
ลูกชายอัม มี ชัด ดัยเป็ นผูนํากอง ๒๖ เผาอา
เชอร มีปากี เอลลูกชายของโอครานเป็ นผูนํา
กอง ๒๗ เผานัฟ ทา ลี มีอา หิ ราลูกชายของ
เอนั นเป็ นผูนํากอง ทัง้ หมดก็เดินอยูภายใต
กองของตน
๒๘ เวลาที่ชาวอิสราเอลเคลื่อนยาย
พวก
เขาก็เคลื่อนขบวน เป็ นกองๆตามลําดับอยาง
นี้
๒๙ โมเสสพูดกับโฮ บับลูกชายเรอู เอลชาว
มี เดีย น (เรอู เอลเป็ นพอตาของโมเสส)
‡วา
“พวก เรากําลังเดินทางไปยังสถาน ที่
ที่พระ ยาหเวหบอกวาจะยกใหกับพวก เรา
ไปกับพวก เราสิ เราจะดีกับทาน เพราะ
พระ
ยาหเวหสัญญาที่จะใหสิ่งดีๆกับชาว
อิสราเอล”
๓๐ แตโฮบับตอบโมเสสวา “ผมไมไปหรอก
ผมจะกลับไปแผน ดินของผม กลับไปหา
ครอบครัวของผม”
๓๑ โมเสสจึงพูดวา “อยาไดทิง
้ พวก เราไป
เลย เพราะทานรูวาพวก เราควรจะตัง้ คายที่

พระเจานึ กถึงเจา หรือ เพื่อใหทานจดจําพระเจาของทานได

†๑๐:๑๔

กอง หรือ “กลุม” เป็ นศัพททางทหารที่แสดงใหเห็นวาอิสราเอลมีการจัดการในรูป
แบบของกองทัพ
‡๑๐:๒๙

เรอู เอลเป็ นพอตาของโมเสส ขอความ นี้อาจเขาใจไดวาโฮ บับเป็ น “พอตาของ
โมเสส” แตในที่อ่ น
ื พอตาของโมเสสถูกเรียกวาเรอูเอล (อพยพ ๒:๑๘) หรือเยโธร (อพยพ ๑๘)
ถาขอความนี้พูดถึงโฮบับ (ผู วินิจฉัย ๑:๑๖; ๔:๑๑) แลว นาจะแปลวา “การเป็ นญาติโดยการ
แตงงาน” ในกรณีนัน
้ โฮบับก็คือพี่เขยของโมเสส
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ไหนในที่เปลา เปลี่ยวแหง แลง ชวยนํ าทาง
พวก เราหนอย ๓๒ ถาทานไปกับพวก เรา ไม
วาพระยาหเวหใหสิ่งที่ดีๆอะไรกับเรา เราก็จะ
แบงสิ่งดีๆนัน
้ ใหกับทานดวย”
๓๓ พวก
เขาจึงเคลื่อนออกจากภูเขาของ
พระ ยาหเวห แลวเดินทางไปเป็ นเวลาสาม
วัน ตลอดสามวัน นัน
้
นักบวชไดแบกหีบ
์ ิทธิท
์ ี่ใสขอ ตกลงของพระยาหเวห เดิน
ศักดิส
นํ า หน าพวก เขาอยูตลอดเวลา เพื่อหาที่ที่จะ
ใหพวก เขาตัง้ คาย ๓๔ เมฆของพระ ยาหเวห
ลอยอยูเหนือพวก เขาทุก วันตัง้ แตออกจาก
คายมา
๓๕ ทุก ครัง
์ ิทธิเ์ คลื่อนออกจาก
้ ที่หีบศักดิส
คาย โมเสสจะพูดวา
“ลุกขึ้นเถิด พระยาหเวห
ใหศัตรูของพระองคกระจัดกระจายไป
ใหคนที่เกลียด ชังพระองค วิ่งหนีพระองค
ไป”
๓๖ และทุก
์ ิทธิล
์ ง
ครัง้ ที่เขาวางหีบศักดิส
โมเสสจะพูดวา
“กลับมาเถิด *พระยาหเวห
มาสูชาวอิสราเอลหลายหมื่นคนนี้”
ประชาชนเริ่มบนอีกครัง้
๑ ชาวอิสราเอลเริ่มบนอยางขมขื่น

๑๑ ตอหน าพระยาหเวห พระองคไดยิน
และโกรธ พระองคจึงสงไฟลงมาเผา ผลาญ
อยูทามกลางพวก เขา และไฟ นัน
้ ไดเผา
บริเวณแถวๆริมคายหายไปสวนหนึ่ง ๒ พวก
ประชาชนตางรองขอความชวย
เหลือกับ
โมเสส โมเสสไดอธิษฐานกับพระ ยาหเวห
และไฟก็ดับลง ๓ เขาจึงตัง้ ชื่อสถานที่นัน
้ วา
ทา เบ ราห †เพราะไฟจากพระ ยาหเวหไดเผา
ผลาญอยูทามกลางพวกเขา
พวกผูนําอาวุโสเจ็ดสิบคน
๔ พวกที่ชอบกอปั ญหา ‡อยากไดอาหารที่ดี

กวานี้ และชาวอิสราเอลเองรองไหครํ่าครวญ
อีกครัง้ พวกเขาพูดวา “ใครจะใหเนื้อเรากิน
๕ เราคิดถึงเนื้ อปลาที่เราไดกินในอียิปต
ไม
ตองจายอะไรเลย ยังมีแตงกวา แตงโม ตน
*๑๐:๓๖
†๑๑:๓
‡๑๑:๔

16

กันดารวิถี ๑๑:๑๗

หอม หัวหอมและกระเทียม ๖ แตตอนนี้ชีวิต
ของเราชางแหงแลงเสียเหลือเกิน ไมมีอะไร
เลย นอกจากมา นา นี้” ๗ (มานามีลักษณะ
เหมือนเมล็ดผักชี มีสีเหมือนยางไม ๘ ผูคน
จะไปเก็บรวบรวมมันและนํ าไปบดดวยโม
หินหรือตําดวยครกและตมในหมอและทํา
เป็ นแผนขนมปั ง รสชาติเหมือนกับขนมปั ง
แผนที่อบกับนํ้ ามัน ๙ ตอนกลางคืน เมื่อ
นํ้ าคางตกในคาย มานาจะตกลงมาพรอมๆ
กับนํ้ าคางนัน
้ )
๑๐ ผูคนในแตละตระกูล
ตางพากันยืน
อยูหน าเต็นทของตัว เองรองไหครํ่าครวญ
กัน โมเสสไดยินเสียง นัน
้
พระ ยาหเวห
โกรธ และโมเสสก็ไมพอใจ ๑๑ โมเสสถาม
พระ ยาหเวหวา
“ทําไมพระองคถึงทําให
เกิดปั ญหาพวก นี้กับขาพเจาผูรับ ใชของ
พระองค ทําไมพระองคไมชอบขาพเจา ถึง
ไดใหขาพเจาตองแบกภาระของคนพวก นี้
ทัง้ หมด ๑๒ ขาพเจาตัง้ ทองพวก นี้มาหรือ
ขาพเจาคลอดพวก นี้มาหรือ พระองคถึงได
พูดกับขาพเจาวา ‘อุมพวก เขาไวแนบอก
เหมือนคนเลีย
้ งที่อุมเด็กทารกไว’
เพื่อนํ า
พวก เขาไปยังดิน แดนที่พระองคไดสัญญาไว
กับบรรพบุรุษของพวก เขา ๑๓ เมื่อพวก เขา
มารองครํ่าครวญตอ หน าขาพเจา พูดวา ‘ให
เนื้อ สัตวพวก เรากินหนอย’ แลวขาพเจา
จะไปหาเนื้อ สัตวจากที่ไหนมาใหคนพวก นี้
๑๔ ลําพังขาพเจาคน เดียว
ไมสามารถแบก
คนเหลา นี้ไดทัง้ หมดหรอก มันมากเกินไป
สําหรับขาพเจา ๑๕ ถาพระองคจะทําอยาง นี้
กับขาพเจา ฆาขาพเจาเลยดีกวา ถาพระองค
พอใจขาพเจา ก็ใหขาพเจาตายไปดี กวา จะ
ไดไมตองเจอกับปั ญหาพวกนี้อีกตอไป”
๑๖ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา
“ไป
รวบรวมผูอาวุโสของอิสราเอลมาใหเราเจ็ด
สิบคน เอาคนที่เจารูวาเป็ นผูอาวุโส และผูนํา
ของประชาชน แลวพาพวก เขามาที่เต็นท
นัด พบ และใหพวก เขายืนอยูที่ นัน
่ กับเจา
๑๗ แลวเราจะลงมาและพูดกับเจาที่ นั น
่ พระ
วิญญาณที่อยูกับเจานี้ เราจะเอาสวนหนึ่งไป
ใหกับพวก เขา พวก เขาจะชวยแบกภาระ

กลับมาเถิด อาจจะแปลไดอีกวา “พักผอนเถิด”

ทาเบราห ชื่อนี้หมายถึงการเผาไหม

พวกที่ชอบกอปั ญหา คนกลุม นี้อาจหมายถึงชาวตางชาติที่อยูรวมกับชาวอิสราเอล
เมื่อครัง้ ออกจากแผนดินอียิปต

กันดารวิถี ๑๑:๑๘

ของประชาชนกับเจา
เพื่อเจาจะไดไมตอง
แบกคนเดียว
๑๘ ใหบอกกับประชาชนวา
‘ชําระตัวของ
์ ําหรับวันพรุง นี้ พรุง นี้เจาจะ
เจาใหบริสุทธิส
ไดกินเนื้อ
เพราะเจาไดรองครํ่าครวญตอ
หน าพระ ยาหเวหวา “ใครจะเอาเนื้อมาให
พวก เรากิน อยูที่อียิปตดีกวานี้เยอะเลย”
พระยาหเวหจะใหเนื้อกับพวกทาน และพวก
ทานจะไดกินมัน ๑๙ ทานจะไมไดกินแควัน
สองวันหรือหาวัน
หรือสิบวันหรือยี่สิบวัน
๒๐ แตทานจะไดกินตลอดทัง
เทานัน
้
้ เดือน
จนมันทะลักออกมาทางจมูก ทานจะกินจน
ขยะแขยงไปเลย มันจะเป็ นอยาง นี้ เพราะ
ทานปฏิเสธพระ ยาหเวหที่อยูทามกลางทาน
และมารองครํ่าครวญตอ
หน าพระองควา
“ทําไมเราถึงตองออกมาจากอียิปตกัน”’”
๒๑ โมเสสพูดวา
“มีทหารเดินเทาตัง้ หก
แสนคนอยูกับขาพเจาที่ นี่ แตพระองคยังพูด
วา ‘เราจะใหเนื้อ สัตวกับพวก เขากินกันทัง้
เดือน’ ๒๒ ถึงฆาแกะและวัวหมดทัง้ ฝูง ก็ยัง
ไมพอใหพวก เขากินเลย ถึงจับปลามาหมด
ทะเล ก็ยังไมพอเลีย
้ งพวกเขาเลย”
๒๓ พระยาหเวหพูดกับโมเสสวา “เจาคิดวา
มือของพระยาหเวหสน
ั ้ ไปหรือยังไง เดี๋ยวเจา
จะไดเห็นวาสิ่งที่เราพูดนัน
้ จะเกิด ขึ้นกับ เจา
ไหม”
๒๔ โมเสสออกไปบอกกับประชาชนวาพระ
ยาหเวหพูดอะไร โมเสสไดรวบรวมผูอาวุโส
ของอิสราเอลมาเจ็ดสิบคน โมเสสใหพวกเขา
มายืนอยูรอบๆเต็นท ๒๕ แลวพระ ยาหเวหได
ลงมาในเมฆ และพูดกับโมเสส พระองคเอา
วิญญาณบางสวนที่อยูกับโมเสส ไปใสไวในผู
อาวุโสทัง้ เจ็ด สิบคนนัน
้ เมื่อพระวิญญาณเขา
ไปอยูในตัวพวกเขา พวกเขาก็ตะโกนพระคํา
ออกมาดวยความยินดี *แตหลัง จาก นัน
้ พวก
เขาก็ไมเคยทําอยางนัน
้ อีกเลย
๒๖ ยังมีผูอาวุโสสองคนที่ไมไดมา แตยังคง
อยูในคาย คนหนึ่งชื่อเอ ลดา ด อีกคนชื่อ
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เม ดาด พระ วิญญาณก็เขาไปอยูในตัวพวก
เขา พวก เขาก็อยูในกลุมของผูอาวุโสทัง้ เจ็ด
สิบคน นัน
้ ดวย แตพวก เขาไมไดไปที่เต็นท
ดัง นัน
้ พวกเขาจึงตะโกนพระคําออกมาดวย
ความยินดีอยูในคาย ๒๗ ชายหนุมคนหนึ่งวิ่ง
ออกมาบอกกับโมเสสวา “เอ ลดา ดและเม
ดาดกําลังตะโกนพระคําดวยความยินดีอยูใน
คาย”
๒๘ โย ชู วาลูกชายของนูน พูดกับโมเสสวา
“โมเสส นายทาน หยุดพวก เขาเถิด” โย ชู
วา เป็ นผู ชวยของโมเสสตัง้ แตโยชู วายังเป็ น
หนุม †
๒๙ แตโมเสสพูดกับโย ชู วาวา “อิจฉาแทน
เราหรือ เราอยากจะใหคนของพระ ยาหเวห
ทุก คนตะโกนพระ คําออกมาดวยความยินดี
เราอยากใหพระ ยาหเวหใสพระ วิญญาณลง
ในตัวพวก เขา” ๓๐ แลวโมเสสและผูอาวุโส
ของอิสราเอลก็กลับเขาคาย
นกคุมมาถึง
๓๑ มีลมพัดมาจากพระ ยาหเวห

และไดพา
เอานกคุมมาจากทะเลมาตกกระจัดกระจาย
อยูรอบคาย มีนกคุมมากมายทัว
่ ทุก ทิศ มี
ระยะ ทางยาวเทากับคนเดินหนึ่งวัน และมัน
‡๓๒ ผูคนตาง
ตกทับถมกันสูงถึงสองศอก
ออกไปเก็บนกคุมพวกนัน
้ ตลอดทัง้ วันทัง้ คืน
ไปจน กระทัง่ ถึงอีกวันหนึ่งเต็มๆ พวก เขา
เก็บไดอยางน อยคนละสอง พันสอง รอยลิตร
¶พวกเขาตากนกคุมไปทัว
่ คาย
๓๓ ในระหวางที่เนื้ อยังอยูระหวางฟั น
ยัง
ไมทันกัดกินกันเลย พระยาหเวหก็โกรธพวก
เขา พระองคทําใหพวก เขาเป็ นโรคระบาด
อยางรายแรง ๓๔ พวกเขาจึงตัง้ ชื่อสถานที่นัน
้
วา ขิบ โรท-หัทธา อา วาห §เพราะที่นัน
่ พวก
เขาไดฝัง ศพของคนที่กระหายอยากกินเนื้อ
สัตว

*๑๑:๒๕

ตะโกนพระคําออกมาดวยความยินดี ปกติจะหมายถึง “พูดแทนพระเจา” แตใน
ที่นี้นาจะหมายความวา “พระวิญญาณไดเขาควบคุมคนเหลานี้ดวยวิธีพิเศษ”
†๑๑:๒๘

ตัง้ แตโยชูวายังเป็ นหน ุม คํานี้อาจจะแปลวา “เป็ นผูหนึ่งที่ไดรับเลือกมา”
สองศอก หรือ ๑ เมตร
¶๑๑:๓๒ สองพันสองรอยลิตร หรือ ๑๐ โฮเมอร
§๑๑:๓๔ ขิบโรท-หัทธาอาวาห หมายถึงหลุมฝั งศพของความกระหายอยาก

‡๑๑:๓๑
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๓๕ ประชาชนออกเดิน
ทางจากขิบ
โรท-หัทธา อา วาหไปถึงฮา เซ โรท และพวก
เขาก็พักอยูที่นัน
่

มิเรียมและอาโรนบนเกี่ยวกับโมเสส
๑ มิ

๑๒ โมเสส เพราะผู หญิงชาวเอธิโอเปี ย
เรียมและอา โรนพูดตอ ตาน

ที่โมเสสแตงงานดวย และโมเสสก็แตงงาน
กับผู หญิงชาวเอธิโอเปี ยนัน
้ จริง ๒ พวก เขา
พูดวา “พระ ยาหเวหพูดผานโมเสสคนเดียว
หรือยัง ไง
พระองคพูดผานเราดวยไมใช
หรือ” พระ ยาหเวหไดยินที่เขาพูด ๓ โมเสส
เป็ นคนที่ถอมตัวมาก ถอมกวาใครๆในโลกนี้
๔ ในทันใด นั น
้ เอง พระ ยาหเวหพูดกับโมเสส
อา โรนและมิ เรียมวา “พวก เจาทัง้ สามคน
ออกมาที่เต็นทนัดพบ”
พวก เขาทัง้
สามคนไดออกมาที่เต็นท
๕ พระ ยาหเวหลงมาในเสาเมฆ และมาหยุด
อยูที่ทาง เขาเต็นท แลวพระองคก็รองเรียก
วา “อา โรนและมิ เรียม” ทัง้ สองคนออกมา
๖ พระองคพูดวา “ฟั งเราใหดี ตอนที่มีผู พูด
แทน พระเจาทามกลางเจา เรา ยาหเวห จะ
แสดงตัวของเราใหกับเขาเห็นในนิมิต
เรา
จะพูดกับเขาในความ ฝั น ๗ แตสําหรับโมเสส
ผูรับ ใชของเรา มันไมไดเป็ นอยาง นัน
้ เรา
ฝากทัง้ ครัว เรือนของเราไวกับเขา ๘ เวลาเรา
พูดกับเขา เราไดพูดกับเขาตอ หน า และบอก
เขาชัดเจนถึงสิ่งที่เราจะใหเขาทํา ไมตองใช
เรื่อง
เลาตางๆที่มีความหมายแอบแฝงอยู
และเขาสามารถมอง เห็นรูป ลักษณของพระ
ยาหเวหไดโดยตรง พวกเจากลาดียังไงถึงได
มาพูดตอตานโมเสสผูรับใชของเรา”
๙ พระ ยาหเวหโกรธพวก เขา และพระองค
ก็จากไป ๑๐ เมื่อเมฆลอยไปจากเต็นท ก็
มีเกร็ดขาวๆเหมือนหิมะโผลข้ น
ึ มาตาม
ผิวหนังของมิ เรียม เมื่ออา โรนหันมาที่มิ
เรียม ก็เห็นเกร็ดสีขาวบนตัวนาง
๑๑ อาโรนจึงพูดกับโมเสสวา “เจา นายของ
เรา อยาไดลงโทษพวก เราเลย ที่เราไดทํา
บาปโงๆลงไป ๑๒ ขออยาใหนางเป็ นเหมือน
เด็กที่ตายตอนคลอดแลวเนื้อแหวงไปครึ่ง
หนึ่งเลย”
*๑๓:๑๖
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๑๓ โมเสสรองขอตอพระ ยาหเวห “พระเจา
ขอไดโปรดชวยรักษานางดวยเถิด”
๑๔ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา
“ถาพอ
ของนางถุยนํ้ าลายใสหน านาง
นางจะรูสึก
อับอายไปถึงเจ็ดวันใชไหม ถาอยางนัน
้ ใหไล
นางออกไปอยูนอกคายเจ็ด วัน หลังจากนัน
้
ก็ใหนํานางกลับมาได”
๑๕ พวก เขาจึงนํ าตัวมิ เรียมออกไปไวนอก
คายเป็ นเวลาเจ็ด วันและประชาชนก็ไมได
เดินทางตอ รอจนนํ ามิ เรียมกลับมา ๑๖ หลัง
จากนัน
้ ประชาชนก็ออกจากฮาเซโรท และไป
ตัง้ คายที่ที่เปลาเปลี่ยวแหงแลงปาราน

เหลาผูสอดแนมไปคานาอัน
(ฉธบ. ๑:๑๙-๓๓)

๑๓

๑ พระ

ยาหเวหพูดกับโมเสสวา

๒ “สงคนของเจาออกไปสํารวจแผน

ดินคานาอัน แผน ดินที่เราจะใหกับประชาชน
ชาวอิสราเอล พวก เจาตองสงผูนําคนหนึ่ง
ของแตละเผาเขาไป”
๓ โมเสสจึงสงพวก นี้ ไปจากที่เปลา เปลี่ยว
แหง แลงปา ราน ตามคํา สัง่ ของพระ ยาหเวห
ทุก
คนลวนเป็ นผูนําของประชาชนชาว
อิสราเอล ๔ ตอไปนี้เป็ นรายชื่อของพวกเขา
ชัมมุอาลูกชายศักเกอร จากเผาของรูเบน
๕ ชาฟั ทลูกชายโฮรี จากเผาของสิเมโอน
๖ คาเลบลูกชายเยฟุนเนห จากเผาของยูดาห
๗ อิกาลลูกชายโยเซฟ จากเผาของอิสสาคาร
๘ โฮเชยาลูกชายนูน จากเผาของเอฟราอิม
๙ ปั ลทีลูกชายราฟู จากเผาของเบนยามิน
๑๐ กัดเดียลลูกชายโสดี จากเผาของเศบูลุน
๑๑ กัด ดีลูกชายสุสี จากเผาของโยเซฟ ซึ่งมา
จากเผาของมนัสเสห
๑๒ อัมมีเอลลูกชายเกมัลลี จากเผาของดาน
๑๓ เสธูรลูกชายมีคาเอล จากเผาของอาเชอร
๑๔ นาบีลูกชายโวฟสี จากเผาของนั ฟทาลี
๑๕ เกอูเอลลูกชายมาคี จากเผาของกาด
๑๖ ทัง
้ หมด นัน
้ เป็ นรายชื่อของคนที่โมเสส
สงออกไปสอดแนม *แผน ดินนัน
้ (โมเสสได
เปลี่ยนชื่อโฮ เชย าลูกชายของนูนเป็ นโย ชู วา
†)

สอดแนม แอบสืบความลับหรือสํารวจดูกําลังฝ ายตรงขาม
โยชู วา แปลวา “พระยาหเวหชวยใหรอด” ในสําเนาพระคัมภีรเดิมฉบับภาษากรีก
ใชคําวา “เยซู” ดูเพิ่มเติมไดจาก หนังสือ มัทธิว ๑:๒๑
†๑๓:๑๖

กันดารวิถี ๑๓:๑๗

๑๗ ตอนที่โมเสสกําลังจะสงพวก
เขาไป
สํารวจดิน แดนคา นา อัน โมเสสพูดวา “ไปที่
เน เกบและขึ้นไปที่แถบเนิน เขา นัน
้ ๑๘ ไปดู
วาแผน ดิน นัน
้ เป็ นอยางไร ใหดูวาคนที่อาศัย
อยูที่นัน
่ แข็ง แรงหรือออนแอ ใหดูวาพวกเขา
มีจํานวนมากหรือน อย ๑๙ ใหดูวาแผน ดินที่
พวก เขาอาศัยอยูเป็ นอยางไร
ดีหรือไมดี
ใหดูวาเมืองที่พวก เขาอยูนัน
้ เปิ ดโลงหรือมี
กําแพงลอม รอบ ๒๐ ใหดูวาแผน ดินนัน
้ อุดม
สมบูรณหรือฝื ดเคือง และใหดูวามีตนไมหรือ
เปลา พยายามเอาผลไมจากดิน แดนนัน
้ กลับ
มาดวย” (ชวงนี้เป็ นหน าองุนสุกพอดี)
๒๑ พวก เขาจึงไปสํารวจดิน แดน นั น
้ จาก
ที่เปลา เปลี่ยวแหง แลงศินถึงเรโหบและ
เลโบ ฮามั ท ๒๒ พวก เขาขึ้นไปที่เน เกบและ
มาถึงเมืองเฮ โบ รน ซึ่งมีตระกูลของอา หิม
าน เช ชัยและทัล มัย ลูก หลานของอา นาค
อยูที่ นัน
่
(เมืองเฮ โบ รนสรางกอนเมืองโศ
อันในประเทศอียิปตอยูเจ็ด ปี ) ๒๓ แลวพวก
เขาก็มาถึงหุบเขาเอ ช โคล *พวก เขาไดตัด
องุนพรอมกิ่งมาพวงหนึ่ง แลวเอาคานสอด
หามกันมาสองคน พวก เขาแบกมะเดื่อและ
ทับทิมมาดวย ๒๔ พวกเขาเรียกสถานที่นัน
้ วา
หุบเขาเอ ช โคล เพราะมันเป็ นสถาน ที่ที่ชาว
อิสราเอลไปตัดเถาองุนนัน
้ มา
๒๕ หลัง จากสํารวจดิน แดนนั น
้ ไดสี่ สิบ
วัน พวก เขาก็กลับมาที่คาย ๒๖ พวก เขามา
หาโมเสส อา โรนและชุมชนชาวอิสราเอล
ทัง้ หมดในที่เปลาเปลี่ยวแหงแลงปาราน ที่เค
เดช แลวพวกเขาไดรายงานใหโมเสส อาโรน
รวมทัง้ คนในชุมชนฟั ง พวกเขาไดเอาผลไม
ที่เก็บมาไดมาใหดู ๒๗ พวก เขาบอกโมเสสวา
“พวก เราไดเขาไปในแผน ดินที่ทานไดสง
พวก เราไปมาแลว มันเป็ นดิน แดนที่อุดม
สมบูรณ †และนี่คือผล ไมของมัน ๒๘ แต
ประชาชนที่อยูที่ นัน
่ แข็ง แรง เมืองตางๆก็มี

*๑๓:๒๓
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กําแพงขนาด ใหญลอม รอบ พวก เรายังเห็น
ชาวอานาค ‡ที่นัน
่ ดวย ๒๙ ชาวอามาเลคอาศัย
อยูในแผน ดินเนเกบ ชาวฮิต ไทต ชาวเยบุส
และชาวอา โม ไรตอาศัยอยูตามแถบเนิน เขา
สวนชาวคา นา อันอาศัยตามชายฝั ่ งทะเลและ
ริมฝั ่ งแมน้ํ าจอรแดน”
๓๐ คา เลบบอกใหประชาชนที่อยูใกลโมเสส
เงียบลง และเขาก็พูดวา “เราควรจะบุกขึ้น
ไปยึดเอาแผน ดิน นัน
้ มาเป็ นของเรา เพราะ
เราจะชนะมันแน”
๓๑ แตคนอื่นที่ข้ น
ึ ไปกับคา
เลบดวยพูด
วา “พวก เราสูพวก มันไมไดแน เพราะพวก
มันแข็ง แรงกวาเรามาก” ๓๒ พวก นี้เอาแต
ขาวรายมารายงานใหประชาชนอิสราเอลฟั ง
เกี่ยว กับแผน ดินที่พวก เขาไปสํารวจมา นัน
้
พวก เขาพูดวา “แผน ดินที่พวก เราไปสํารวจ
มานัน
้ เป็ นแผน ดินที่กินคนที่อาศัยอยูที่นัน
่
¶แถมคนที่เราเห็นที่นัน
่
ก็ตัวใหญเทา ยักษ
๓๓ พวก เราเห็นชาวเนฟิ ล §ที่นัน
่ ดวย (ลูก
หลานของอา นาคก็มาจากเนฟิ ล) พวก เรา
รูสึกเหมือนตัว เองเป็ นตัก
๊ แตน และพวก เขา
ก็เห็นเราเหมือนตัก
๊ แตนดวย”
ประชาชนเริ่มบนอีกครัง้
๑ พวกประชาชนตางโห

๑๔ ดังและในคืน นัน้ พวก เขาก็รอง หม

รองเสียง

รองไหกัน ๒ ประชาชนชาวอิสราเอลทัง้ หมด
บนตอวาโมเสสและอา โรน พวก เขาทัง้ หมด
พูดกับโมเสสและอา โรนวา “นาจะปลอยให
พวก เราตายในแผน ดินอียิปตหรือไม ก็ทิง้
ใหพวก เราตายในที่เปลา เปลี่ยวแหง แลง นี้
๓ พระยาหเวหพาพวกเรามาที่แผน ดิน นี้ เพื่อ
มาลมตายดวยดาบทําไมกัน
แลวเมียและ
ลูกๆของพวก เราก็จะถูกจับไป อยาง นี้พวก
เรากลับไปอียิปตไมดีกวาหรือ”

เอชโคล คํานี้ในภาษาฮีบรูมีความหมายวา “พวงองุน”

†๑๓:๒๗

ดิน แดนที่อุดมสมบูรณ หรือแปลตรงๆไดวา “ดิน แดนที่เต็มไปดวนนํ้ านมและนํ้ า
เชื่อมผลไมไหลอยู”
‡๑๓:๒๘

ชาวอานาค คนเหลานี้มีช่ อ
ื เสียงในดานการเป็ นนักรบที่ตัวใหญและมีพลังมาก

¶๑๓:๓๒

กินคนที่อาศัยอยูท่น
ี ่ั น อาจเป็ นการพูดแสดงถึงความไมปลอดภัยของดินแดนนัน
้
ซึ่งก็คือสงครามระหวางคนในแผนดินนัน
้ หรือระหวางคนในแผนดินกับชนชาติอ่ น
ื
§๑๓:๓๓

ชาวเนฟิ ล ครอบครัวที่มีช่ อ
ื เสียงในการเป็ นนักตอสูที่ตัวใหญและมีพลังมาก (ดู
ปฐมกาล ๖:๒๔)
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๔ พวก เขาพูดกันวา
“ใหพวก เราเลือก
หัวหน าคนใหม มานํ าพวก เรากลับไปอียิปต
กันดีกวา”
๕ โมเสสและอา โรนกมลงกับพื้น ตอ หน า
ชาวอิสราเอลที่ชุมนุมกันอยูที่ นัน
่ ๖ โย ชู วา
ลูกชายของนูนและคา เลบลูกชายเย ฟุน
เนห สองคนนี้ที่ไดไปสํารวจดิน แดนแหง นัน
้
ดวย ทัง้ สองคนก็โกรธฉีก เสื้อผา *ของตน
ออก ๗ ทัง้ สองพูดกับชาวอิสราเอลที่ชุมนุม
กันอยูวา “แผน ดินที่พวก เราเดิน ทางเขาไป
สํารวจนัน
้ เป็ นแผนดินที่ดีมากจริงๆ ๘ ถาพระ
ยาหเวหพอใจพวกเรา พระองคจะนํ าพวกเรา
เขาในแผน ดิน นัน
้ และพระองคจะยกแผน
ดิน นัน
้ ใหกับพวก เรา เป็ นแผน ดินที่อุดม
สมบูรณ ๙ ดังนัน
้ อยาไดกบฏตอพระยาหเวห
เลย และไมตองกลัวคนในแผน ดินนัน
้ ดวย
เพราะพวกมันเป็ นเหยื่อของพวกเรา และสิ่ง
ที่ปองกันพวกมันก็ไมมีแลว แตพระยาหเวห
อยูกับพวกเรา อยากลัวพวกมันเลย”
๑๐ คนที่ชุมนุมกันนั น
้ ขูวาจะเอาหินขวาง
เขาทัง้ สอง แลวรัศมีของพระ ยาหเวห ก็
ปรากฏขึ้นที่เต็นทนัด พบ
ตอ หน าชาว
๑๑ พระ ยาหเวหพูดกับ
อิสราเอลทัง้ หมด
โมเสสวา “พวก นี้จะดู หมิ่นเราไปอีกนานแค
ไหน พวก เขาจะไมไวใจเราไปอีกนานแค
ไหน ทัง้ ๆที่เราไดแสดงการอัศจรรยมากมาย
๑๒ เราจะใหเกิดโรค
ใหพวก เขาเห็นแลว
ระบาดราย แรงกับพวก เขาและเราจะทําลาย
พวกเขา และเราจะทําใหเจาเป็ นชนชาติที่ยิ่ง
ใหญและเขมแข็งกวาคนพวกนี้”
๑๓ โมเสสพูดกับพระ ยาหเวหวา
“ถา
พระองคทําอยาง นี้ ชาวอียิปตจะไดยินเกี่ยว
์ ํานาจของ
กับเรื่อง นี้ เพราะพระองคใชฤทธิอ
พระองคนําประชาชนเหลา
นี้ออกมาจาก
๑๔ ชาวอียิปตจะบอก
ทามกลางพวก เขา
กับคนที่อาศัยอยูบนแผน ดิน นี้ พวก เขาก็
รูอยูแลววาพระองค พระ ยาหเวห ไดอยู
ทามกลางคนพวก นี้
และรูอีกวาพระองค
พระ ยาหเวหไดปรากฏใหคนพวก นี้เห็นดวย
ตาเปลา พวก เขารูวาเมฆของพระองคอยู
เหนือคนพวก นี้ พวก เขาก็รูวาในเวลากลาง
วัน
พระองคนําหน าคนพวก นี้ในเสาเมฆ
สวนในเวลากลางคืนพระองคนําหน าคน
พวก นี้ในเสาไฟ ๑๕ ถาพระองคฆาคนพวก นี้
*๑๔:๖
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ทัง้ หมด ชนชาติทัง้ หลายที่ไดยินเกี่ยว กับ
๑๖ ‘เป็ นเพราะพระ
พระองคก็จะพูดกันวา
ยาหเวหไมสามารถนํ าคนพวก
นี้เขาไปใน
แผน ดินที่พระองคไดสัญญาไวกับพวก เขา
พระองคจึงฆาพวก เขาเสียในที่เปลา เปลี่ยว
แหงแลง’
๑๗ ตอน
์ ํานาจของพระ
นี้ขอ ใหฤทธิอ
ยาหเวหยิ่ง ใหญ เหมือนกับที่พระองคไดพูด
ไว ๑๘ พระองคพูดวา ‘เรา ยาหเวหโกรธชา
แตเรามีความ รักยิ่ง ใหญ เราอภัยใหกับคนที่
ทําบาปและแหกกฎ แตเราจะไมเวนโทษให
ทัง้ หมด เราจะลงโทษคนพวกนัน
้ รวมทัง้ ลูก
หลาน เหลน ของเขาดวย สําหรับความผิด
บาปที่พวก เขาทํา นัน
้ ’ ๑๙ ดัง นัน
้ ไดโปรดให
อภัย บาปของคนพวก นี้ ดวยความ รักอันยิ่ง
ใหญของพระองค เหมือนกับที่พระองคได
อภัยใหกับพวก เขาตัง้ แตตอนที่พวก เขาออก
จากอียิปตมาจนถึงเดี๋ยวนี้”
๒๐ พระ ยาหเวหพูดวา
“เราจะอภัยให
ตามที่เจาขอ ๒๑ เรามีชีวิตอยูแนขนาดไหน
และโลกทัง้ ใบ นี้ปกคลุมดวยรัศมีของพระ
ยาหเวหอยางแนนอนขนาดไหน ก็ใหแนใจ
ขนาด นัน
้ เลยวา เราสัญญาวา ๒๒ คนพวก นี้
ทัง้ หมดที่ไดเห็นรัศมีของเราและเหตุการณ
อันมหัศจรรยของเรา
ที่เราไดทําในอียิปต
และในที่เปลา เปลี่ยวแหง แลง และไดลองดี
กับเราถึงสิบ ครัง้ และไมเชื่อ ฟั งเรา ๒๓ คน
พวก นี้ทัง้ หมดจะไมไดเห็นแผน ดินที่เราได
สัญญาไวกับบรรพบุรุษของพวก เขา รวม ทัง้
คนพวก นัน
้ ทุก คนที่ไมเคารพยําเกรงเรา จะ
ไมไดเขาไปในแผน ดิน นัน
้ ดวย ๒๔ แตเพราะ
คา เลบผูรับ ใชเรา คิดแตก ตางจากคนพวก
นัน
้ และติดตามเราทุกอยาง เราจะนํ าเขาเขา
ไปในแผน ดินที่เขาเคยเขาไปแลว และลูก
หลานของเขาก็จะไดครอบครองแผน ดิน นัน
้
๒๕ ชาวอามาเลคและชาวคานาอันอาศัยอยูใน
หุบเขา ดัง นัน
้ ในวันพรุง นี้ ใหเดินทางกลับ
เขาไปในที่เปลา เปลี่ยวแหง แลง โดยใชเสน
ทางที่มุงสูทะเลแดง”
พระยาหเวหลงโทษประชาชน
๒๖ พระ

ยาหเวหพูดกับโมเสสและอา โรน
วา ๒๗ “ไอพวกชัว
่ ชา นี้จะบนตอวาเราไปอีก
นานแค ไหน เราไดยินเสียงบนของพวกชาว

ฉี กเสือ
้ ผา เป็ นวิธีที่พวกเขาแสดงความโกรธ
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อิสราเอลที่บนตอวาเรา ๒๘ ใหบอกพวกมันวา
‘พระ ยาหเวหบอกวา “เรามีชีวิตอยูแนขนาด
ไหน ก็ใหแนใจขนาดนัน
้ เลยวา เราจะทํากับ
เจาเหมือนกับที่เจาไดบนใสหูเรา ๒๙ พวก เจา
จะตายในที่เปลา เปลี่ยวแหง แลงนี้ พวก เจา
ทุก คนที่ไดนับไวแลว ทุก คนที่มีอายุตัง้ แต
ยี่สิบปี ข้ น
ึ ไปที่ไดบนตอวาเรา ๓๐ เจาจะไมได
เขาไปในแผน ดินที่เราไดสัญญาไววาจะให
เจาเขาไปอยู ยกเวนคาเลบลูกชายของเยฟุน
เนหและโย ชู วาลูกชายของนูน ๓๑ และลูกๆ
ของเจาที่เจาบอกวาจะถูกจับตัวไป เราจะพา
พวก เขาเขาไปในแผน ดิน นัน
้ และพวก เขา
จะรูจักแผน ดินที่พวก เจาปฏิเสธ ๓๒ แตพวก
เจาจะตองตายอยูในที่เปลาเปลี่ยวแหงแลงนี้
๓๓ ลูกๆของพวก เจาจะเป็ นคนเลีย
้ งแกะใน
ที่เปลา เปลี่ยวแหง แลงเป็ นเวลาสี่ สิบปี พวก
เขาจะตองทนทุกข ทรมานเพราะความไม
ซื่อสัตยของพวก เจา จนกวาพวก เจาจะตาย
กันหมดในที่เปลา เปลี่ยวแหง แลง ๓๔ พวก
เจาจะตองทน ทุกขเพราะบาปของพวก เจา
เป็ นเวลาสี่ สิบปี ซึ่งเทากับจํานวนสี่ สิบวันที่
พวก เจาเขาไปสํารวจแผน ดิน นัน
้ หนึ่ง ปี ตอ
หนึ่ง วัน แลวเจาจะไดรูวาเมื่อเราขัด ขวางเจา
นัน
้ มันจะเป็ นอยางไร”’ *
๓๕ เรา ยาหเวห ไดพูดไวแลววา เราจะทํา
อยาง นี้กับไอ พวกชัว
่ ชา นี้ทุก คน ที่ไดมา
ชุมนุมกันตอ ตานเรา พวก มันทุก คนจะตอง
ตายในที่เปลาเปลี่ยวแหงแลงนี้”
๓๖ พวกผูชายที่โมเสสสงเขาไปสํารวจแผน
ดิน นัน
้ ไดกลับมา และรายงานเกี่ยวกับแผน
ดิน นัน
้ อยางเสียๆหายๆทําใหผูคนทัง้ หมดบน
ตอวาพระ ยาหเวห ๓๗ พระ ยาหเวหไดทําให
ผูชายพวกนี้ที่ไดรายงานเกี่ยวกับแผนดินนัน
้
อยางเสียๆหายๆตายหมดดวยโรค
ระบาด
๓๘ ผูชายทัง
้ หมดที่เขาไปสํารวจแผน ดินนัน
้
มีแตโยชูวาลูกชายของนูนและคาเลบลูกชาย
เยฟุนเนหเทานัน
้ ที่ยังมีชีวิตอยู
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ตอ มา พวกเขาตื่นแตเชา ตรู และเริ่มตรงไป
ที่ยอด เนิน เขา นัน
้ พวก เขาพูดวา “เราอยูที่
นี่แลว พวก เราจะขึ้นไปยังสถาน ที่ที่พระ
ยาหเวหไดสัญญาไว เพราะพวก เราไดทํา
บาปไปแลว”
๔๑ โมเสสจึงพูดวา “ตอน นี้ ทําไมพวก ทาน
ถึงขัดคํา สัง่ ของพระยาหเวห มันจะไมสําเร็จ
หรอก ๔๒ อยาขึ้นไปเลย พวก ทานจะไดไม
ถูกฟาด ฟั นจนพาย แพตอ หน าศัตรู เพราะ
พระ ยาหเวหไมไดอยูทามกลางพวก ทาน
๔๓ เพราะพวกชาวอามาเลคและชาวคานาอัน
จะตอสูกับทานที่ นัน
่ และพวก ทานจะถูกฆา
ฟั นลม ลง เพราะพวก ทานไดหันไปจากพระ
ยาหเวห และพระ ยาหเวหก็จะไมอยูกับพวก
ทาน”
๔๔ แตพวก เขายังคงดื้อ ดึง ขึ้นไปบนยอด
์ ิทธิท
์ ี่ใสขอ ตกลง
เนิน เขา นัน
้ แมวาหีบศักดิส
ของพระ ยาหเวห และโมเสสยังไมไดออก
ไปจากคาย ๔๕ ชาวอา มาเล คและชาวคา นา
อันที่อาศัยอยูแถบเนิน เขา นัน
้ ตางกรูกันลง
มา และเขาโจมตีพวก ชาวอิสราเอลจนแตก
กระเจิงไปถึงโฮรมาห
กฎเกี่ยวกับการถวาย

๑๕

๑ พระ

ยาหเวหพูดกับโมเสสวา
เมื่อ
เจาเขาไปในแผนดินที่เจาจะไปอาศัยอยู เป็ น
แผน ดินที่เรายกใหกับเจา นัน
้ ๓ เจาตองเอา
ของ ถวายที่มาจากฝูงวัวหรือฝูงแกะมาถวาย
พระยาหเวห ไมวาจะเป็ นเครื่องเผาบูชา หรือ
เครื่องสัตวบูชาตางๆที่เอามาแกบน หรือเป็ น
เครื่องบูชาที่สมัคร ใจเอามาเอง หรือเอามา
ตอนมีงานเทศกาลตางๆตามปกติ เพื่อเป็ น
ของขวัญอันมีกลิ่นหอมใหกับพระยาหเวห
๔ คนที่ถวายเครื่องบูชาใหกับพระ ยาหเวห
จะตองถวายเครื่องบูชาจากเมล็ดพืชดวย คือ
๒ “ใหบอกกับคนอิสราเอลวา

ประชาชนพยายามบุกเขาคานาอัน
(ฉธบ. ๑:๔๑-๔๖)
๓๙ เมื่อโมเสสบอกเรื่อง

นี้กับชาวอิสราเอล
ทุก คน พวก เขาเศรา โศกเสียใจมาก ๔๐ วัน

*๑๔:๓๔

อยางไร”

เมื่อเรา … เป็ นอยางไร หรืออาจจะแปลไดวา “เมื่อเจาขัด ขวางเรานัน
้ มันจะเป็ น
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แป งอยางดีสองลิตร *ผสมนํ้ ามันมะกอกหนึ่ง
ลิตร †
๕ เจาตองถวายเหลา
องุนหนึ่งลิตรเป็ น
เครื่องดื่มบูชาดวย พรอมกับเครื่องเผาบูชา
และเครื่องสัตวบูชา
เหลา องุนหนึ่งลิตร
สําหรับแกะหนึ่งตัว
๖ หรือในกรณีที่เป็ นแกะตัวผู
เจาตอง
ถวายเครื่องบูชาจากเมล็ด พืชดวย คือแป ง
‡ผสมนํ้ ามันมะกอกหนึ่ ง
อยางดีสี่ลิตรครึ่ง
๗
ลิตร และเจาตองถวายเหลา องุนหนึ่งลิตร
เป็ นเครื่องดื่มบูชา เป็ นกลิ่นหอมใหกับพระ
ยาหเวห
๘ เมื่อเจาถวายวัวรุนตัวหนึ่ งจากฝูงเป็ น
เครื่องเผาบูชา
หรือเครื่องสัตวบูชาแกบน
หรือเครื่องสังสรรคบูชาตอพระยาหเวห ๙ เจา
ตองถวายเครื่องบูชาจากเมล็ด พืชพรอมกับ
วัวรุนตัวนัน
้ ดวย คือแป งอยางดีหกลิตรครึ่ง
¶ผสมนํ้ ามันมะกอกหนึ่ งลิตรครึ่ง
§๑๐ เจา
ตองถวายเหลา องุนหนึ่งลิตรครึ่ง เป็ นเครื่อง
ดื่มบูชา นี่จะเป็ นของ ขวัญอันมีกลิ่นหอมให
กับพระ ยาหเวห ๑๑ วัวตัวผูแตละตัว หรือ
แกะตัวผูแตละตัว หรือแกะหรือแพะแตละ
ตัวที่เอามาถวาย ตองเตรียมอยาง นี้ทัง้ หมด
๑๒ ไมวาเจาจะเอาสัตวมาถวายเทา ไหรก็ตาม
เจาจะตองทําอยาง นี้กับสัตวแตละตัว ไมวา
จะมากแคไหนก็ตาม
๑๓ ประชาชนชาวอิสราเอลจะตองทําอยาง
นัน
้
เมื่อถวายพวกของ ขวัญอันมีกลิ่นหอม
ใหกับพระ ยาหเวห ๑๔ ตอจาก นี้ไป เมื่อชาว
ตาง ชาติคนหนึ่งที่อาศัยอยูรวมกับพวก เจา
อยากจะถวายพวกของขวัญ ที่มีกลิ่นหอมให
กับพระ ยาหเวห เขาก็จะตองทําเหมือนกับที่
เจาทํา ๑๕ มันจะมีแคกฎเดียวสําหรับเจาและ
คนตางดาวที่อยูกับเจา กฎ นี้จะใชตลอดไป
ตลอดชัว
่ ลูกชัว
่ หลานของเจา เพราะในสาย
ตาของพระ ยาหเวห เจาและชาวตาง ชาติก็
เหมือนกัน ๑๖ เจาและชาวตางชาติที่อาศัยอยู
กับเจาจะใชกฎและระเบียบเดียวกัน”
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๑๗ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา
๑๘ “ให
บอกประชาชนชาวอิสราเอลวา ‘เมื่อเจาเขา
ไปในแผนดินที่เรากําลังนํ าเจาไป ๑๙ และเมื่อ
เจากินอาหารจากแผน ดิน นัน
้
เจาจะตอง
ถวายของขวัญใหกับพระยาหเวห ๒๐ แป งดิบ
กอนแรกของเจา
เจาตองทําเป็ นขนมปั ง
ถวายเป็ นของ ขวัญ เจาตองถวายมันเหมือน
กับของ ขวัญที่มาจากลาน นวดขาว ๒๑ เจาจะ
ตองถวายแป งดิบกอนแรกเป็ นของ ขวัญกับ
พระยาหเวห ตลอดชัว
่ ลูกชัว
่ หลาน
๒๒ ถาเจาทําผิดโดยไมไดตง
ั ้ ใจและไมได
ทําตามคํา สัง่ ทัง้ หมด นี้ที่พระ ยาหเวหไดบอก
โมเสสไว ๒๓ ทุก อยางที่พระยาหเวหไดสัง่ เจา
ผานทางโมเสส ตัง้ แตวัน นัน
้ ที่พระองคได
ใหกฎพวก นัน
้ กับเจาเป็ นครัง้ แรก เรื่อยมา
ตลอดชัว
่ ลูกชัว
่ หลาน ๒๔ แลวถาชุมชนของ
พวก เจาทําสิ่ง นี้ไปโดยไมไดตัง้ ใจแตทําไป
เพราะไมรู ทัง้ ชุมชนตองนํ าวัวรุนจากฝูงวัว
มาเป็ นเครื่องเผาบูชาที่ มีกลิ่นหอมใหกับพระ
ยาหเวห พรอมกับเครื่องบูชาจากเมล็ด พืช
และเครื่องดื่มบูชาตามที่กฎกําหนดไว และ
พวก เจาตองนํ าแพะตัวผูมาเป็ นเครื่องบูชา
ชําระลาง
๒๕ ดวยวิธี นี้ นั กบวชจะทําพิธีชําระสถาน
์ ิทธิแ
์ ทนประชาชนชาวอิสราเอลทัง้
ที่ศักดิส
ชุมชน เพื่อพวก เขาจะได รับการยก โทษ
เพราะมันเป็ นความผิด พลาด และพวก เขา
ก็ไดนําเครื่องบูชามาถวายเป็ นของ
ขวัญ
ใหกับพระ ยาหเวห
และไดนําเครื่องบูชา
ชําระลางของพวก เขามาไวตอ หน าพระ
ยาหเวห สําหรับความผิด พลาดของพวก เขา
๒๖ ประชาชนชาวอิสราเอลทัง
้ ชุมชนและชาว
ตาง ชาติที่อยูรวมกับเจาก็จะได รับการยก
โทษ เพราะทุก คนมีสวนเกี่ยวของกับความ
ผิดพลาดนัน
้
๒๗ แตถาคนๆหนึ่ งทําผิดโดยไมไดตัง
้ ใจ
คนๆ นัน
้ ตองถวายแพะตัว เมียตัวหนึ่งอายุ
๒๘ แลว
หนึ่งปี เป็ นเครื่องบูชาชําระลาง
นักบวชจะทําพิธีชําระแทนบูชาแทนคนๆ นัน
้

*๑๕:๔

สองลิตร หรือตนฉบับคือ ๐.๑ เอฟาห ซึ่งเทากับ ๒.๒ ลิตร

†๑๕:๔

หนึ่ งลิตร หรือในภาษาฮีบรูคือ ๐.๒๕ ฮิน ซึ่งหนักเทากับ ๐.๘ ลิตร

‡๑๕:๖

สี่ลิตรครึ่ง หรือตนฉบับคือ ๐.๒ เอฟาห ซึ่งเทากับ ๔.๔ ลิตร

¶๑๕:๙

หกลิตรครึ่ง หรือตนฉบับเดิมคือ ๐.๓ เอฟาห หรือเทากับ ๖.๖ ลิตร

§๑๕:๙

หนึ่ งลิตรครึ่ง หรือในภาษาเดิมคือ ๐.๕ ฮิน ซึ่งหนักเทากับ ๑.๖ ลิตร
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ที่ทําผิดโดยไมไดตัง้ ใจ นักบวชจะทําพิธีนี้ตอ
หน าพระ ยาหเวหแทนคนๆ นัน
้ แลวคนๆ นัน
้
จะไดรับการยกโทษ ๒๙ สําหรับประชาชนของ
อิสราเอลและชาวตาง ชาติที่อาศัยอยูรวมกับ
พวกเจา ก็ใหใชกฏเดียวกันเมื่อมีคนทําผิด
๓๐ แตคนที่ทําบาปโดยตัง
้ ใจ ไม วาจะเป็ น
คนอิสราเอลเองหรือชาวตาง ชาติ คนๆ นัน
้
ไดดู หมิ่นพระ ยาหเวห เขาจะตองถูกตัด
๓๑ เพราะเขาดู
ออกจากประชาชนของเขา
หมิ่นคํา พูดของพระ ยาหเวห และฝ าฝื นคํา
สัง่ ของพระองค คนๆ นัน
้ ตองถูกตัดออกจาก
ประชาชน เขาจะตองถูกลงโทษ *’”
คนที่ทํางานในวันหยุดทางศาสนา
๓๒ เมื่อประชาชนชาวอิสราเอลอยูในที่เปลา

เปลี่ยวแหง แลง พวก เขาพบชายคน หนึ่งไป
เก็บฟื นในวันหยุดทางศาสนา ๓๓ คนเหลา นัน
้
ที่เจอเขาเก็บฟื นอยู ไดนําตัวเขามาหาโมเสส
อา โรนและประชาชนทัง้ หมด ๓๔ พวก เขา
ควบคุมตัวชายคน นัน
้ ไวเพราะยังไมรูวาจะ
ทําอยางไรกับเขา
๓๕ พระ ยาหเวหจึงพูดกับโมเสสวา “ชาย
คน นัน
้ ตองถูกฆา ประชาชนทัง้ หมดตองฆา
๓๖ ประชาชน
เขาดวยกอนหินที่นอกคาย”
จึงนํ าตัวชายคน นัน
้ ออกไปนอกคายและเอา
หินขวางเขาจนตาย ตามที่พระยาหเวหไดสัง่
โมเสสไว
พูเตือนความจํา
๓๗ พระ

ยาหเวหพูดกับโมเสสวา ๓๘ “ให
บอกคนอิสราเอลวา ใหพวก เขาทําพูติดไวที่
ชาย เสื้อของพวก เขาตลอดชัว
่ ลูกชัว
่ หลาน
และพวก เขาตองเอาเชือกสี ฟ าผูกบนพูทุก
มุม ๓๙ เจาจะมีพูพวก นี้ เพื่อพวก เจาจะได
เห็นมันและจดจําคํา สัง่ ของพระ ยาหเวหทุก
ขอ และทําตาม เพื่อพวก เจาจะไดไมกลาย
เป็ นคนไมสัตย ซื่อ เพราะไปทําตามใจและ
ความ อยากของตัว เอง ๔๐ เจาจะไดจดจํา
และทํา ตามคํา สัง่ ของเราทุก ขอ และเจาจะ
เป็ นคนที่ถูกแยกออกมาสําหรับพระเจาของ
เจา ๔๑ เราคือยาหเวหพระเจาของพวก เจา
ที่นําเจาออกจากแผน ดินอียิปต เพื่อจะเป็ น
พระเจาของเจา เราคือยาหเวหพระเจาของ
เจา”
*๑๕:๓๑
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ผูนําบางคนเริ่มตอตานโมเสส
๑ โค ราห

๑๖ ไดตอตานโมเสส โคราหเป็ นลูกชาย

ดา ธาน อาบี รัม และโอน

ของอิสฮาร อิสฮารเป็ นลูกชายของโคฮาท โค
ฮาทเป็ นลูกชายของเลวี สวนดาธานและอาบี
รัมเป็ นลูกชายของเอ ลี อับ โอนเป็ นลูกชาย
ของเป เลท ดา ธาน อาบี รัมและโอนเป็ นลูก
หลานของรู เบน พวก เขาไดพาคนหลาย คน
๒ ลุกขึ้นตอ ตานโมเสส
พวก เขารวบรวม
คนไดสอง รอยหา สิบคนจากประชาชนชาว
อิสราเอล พวก คนสอง รอยหา สิบคน นี้เป็ น
ผูนําของชุมชน ที่ประชาชนเลือกขึ้นมา เป็ น
พวกคนที่มีช่ อ
ื เสียง ๓ พวกเขารวมตัวกันตอ
ตานโมเสสและอาโรน พวกเขาพูดกับโมเสส
และอา โรนวา “พวก ทานหลง ตัว เองเกินไป
แลว เพราะประชาชนทัง้ หมด นี้ ทุก คนเป็ น
คนพิเศษของพระ ยาหเวห และพระ ยาหเวห
ก็อยูทามกลางพวกเขา ทําไมทานถึงตองยก
ตัว เองขึ้นขมประชาชนของพระ ยาหเวห
ดวย”
๔ เมื่อโมเสสไดยินอยาง นั น
้
เขาก็ทรุด
ตัวกราบ ลงกับพื้น ดิน ๕ แลวพูดกับโค ราห
และพรรค พวกของเขาวา
“พรุง นี้เชา
พระ ยาหเวหจะทําใหทานรูวาใครเป็ นของ
พระองคและใครเป็ นคน พิเศษ และพระองค
จะนํ าคนที่พิเศษ นัน
้ มาอยูใกลพระองค และ
คนที่พระองคเลือก
พระองคก็จะนํ ามาอยู
ใกลพระองค ๖ โค ราห ทําอยาง นี้ สิ ในวัน
พรุง นี้ ใหทานและพรรค พวกของทานเอา
กระถางไฟมา ๗ และเอาไฟใสเขาไป แลวใส
เครื่องหอมลงในนัน
้ ตอ หน าพระ ยาหเวหใน
วันพรุง นี้ แลวคนที่พระยาหเวหเลือกจะเป็ น
คนพิเศษของพระองค พวกทานเลวีตางหาก
ที่หลงตัวเองไปแลว”
๘ โมเสสพูดกับโค ราหวา
“ฟั งใหดีๆพวก
ชาวเลวีทงั ้ หลาย ๙ พวก ทานคิดวามันน อย
เกิน ไปใชไหม ที่พระเจาของชาวอิสราเอล
ไดแยกพวก
ทานออกจากประชาชนชาว
อิสราเอล เพื่อนํ าพวกทานมาใกลพระองค ให
์ ิทธิข
์ องพระ ยาหเวห
มารับ ใชในเต็นทศักดิส
และมายืนอยูตอหน าชุมชนเพื่อบริการพวก
เขา ๑๐ พระ ยาหเวหไดนําทาน และพรรค
พวกของทาน ใหมาอยูใกลพระองค แตพวก

ถูกลงโทษ ตามตัวอักษรคือ “ความผิดจะอยูกับเขา”
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ทานอยากจะเป็ นนักบวชดวย ๑๑ ดังนัน
้ ทาน
และพรรคพวกของทาน จึงไดรวมตัวกันเพื่อ
ตอ ตานพระ ยาหเวห แลวอา โรนทําผิดอะไร
พวกทานถึงไดบนตอวาเขา”
๑๒ โมเสสสงคนไปเรียกดา ธานและอาบี รัม
ลูกชายเอ ลี อับมา แตพวก เขาบอกวา “พวก
เราจะไมมา ๑๓ แค นี้ยังไมพออีกหรือ ที่ทาน
นํ าพวกเราออกมาจากแผน ดินที่อุดมสมบูรณ
เพื่อใหเรามาตายในที่เปลา เปลี่ยวแหง แลง นี้
แลวตอน นี้ทานยังทําตัวเป็ นเจา นายเหนือ
พวกเราอีก ๑๔ นอกจากนัน
้ ทานก็ยังไมยอม
พาพวก เราเขาไปในแผน ดินอันอุดมสมบูรณ
แถมยังไมยอมใหที่นาและไรองุนกับพวก
เราดวย ทานจะแหกตาพวก นี้ตอไปอีกหรือ
พวกเราจะไมมา”
๑๕ โมเสสโกรธมาก เขาพูดกับพระยาหเวห
วา “อยาไปรับเครื่องบูชาของพวก เขาเลย
ขาพเจาไมเคยทําผิดตอพวก เขาเลย แมแต
ลาซักตัวก็ไมเคยเอาของเขามา”
๑๖ โมเสสพูดกับโค ราหวา “ทานและพรรค
พวกของทานตองมาอยูตอ หน าพระ ยาหเวห
ในวันพรุง นี้ จะมีทาน พรรค พวกของทาน
และอา โรน ๑๗ พวก ทานแตละคนจะตองเอา
กระถางไฟของทานใสเครื่องหอม แลวแตละ
คนตองนํ ากระถางไฟ นัน
้ มาอยูตอหน าพระ
ยาหเวห รวมทัง้ หมดสองรอยหา สิบใบ ทาน
และอา โรนก็ตองนํ ากระถางไฟของตัวเองมา
ดวย”
๑๘ ดัง นั น
้ ทุก คนไดนํากระถางไฟของตัว
เองมา ใสถานที่ติดไฟอยูลงไปและใสเครื่อง
หอมลงไป แลวมายืนอยูหน าทาง เขาเต็นท
นัด พบพรอมกับโมเสสและอา โรน ๑๙ โค ราห
รวบรวมคนในชุมชนทัง้ หมดใหมาตอ ตาน
พวกเขาที่ทางเขาเต็นทนัด พบ แลวรัศมีของ
พระยาหเวห ก็ปรากฏแกคนทัง้ ชุมชน
๒๐ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสและอา โรนวา
๒๑ “ถอยหางจากชุมชน นี้ เราจะทําลายพวก
มันทันที”
๒๒ โมเสสและอา โรนกม กราบลงและพูด
วา “พระเจา พระองคเป็ นพระเจาเหนือ
วิญญาณของคนทัง้ หมด *เมื่อมีคน หนึ่งทํา
บาป พระองคจะโกรธคนทัง้ ชุมชนหรือ”

*๑๖:๒๒
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๒๓ พระ ยาหเวหจึงพูดกับโมเสสวา ๒๔ “ให
บอกกับคนในชุมชนวา ‘ยายออกไปใหหาง
จากเต็นทของโคราห ดาธานและอาบีรัม’”
๒๕ โมเสสยืน
ขึ้นและตรงไปที่ดา ธาน
อาบี รัมและพวก ผูใหญของชาวอิสราเอลที่
ติดตามเขา ๒๖ โมเสสบอกกับชุมชนวา “ยาย
ออกใหหางจากเต็นทของคน ชัว
่ พวก นี้ และ
อยาไปแตะตองอะไร ก็ตามที่เป็ นของพวก
เขา ไมอยาง นัน
้ ทานจะถูกทําลาย เพราะ
ความบาปทัง้ หมดของพวกเขา”
๒๗ ประชาชนจึงยายออกหางจากเต็นท
ของโคราห ดาธานและอาบีรัม ตอนนี้ ดาธาน
และอาบี รัมไดออกมายืนอยูที่ทาง เขาเต็นท
ของพวกเขา พรอมกับลูก เมียและเด็ก ทารก
ของพวกเขา
๒๘ โมเสสพูดวา “อยาง นี้ พวก ทานจะไดรู
วา พระ ยาหเวหไดสงเรามาทําสิ่งตางๆเหลา
นี้ เราไมไดคิดพวก มันขึ้นมาเอง ๒๙ คือ ถา
คนพวก นี้ตายธร รม ดาๆเหมือนกับที่คนอื่นๆ
เขาตายกัน และถาเรื่องที่เกิดกับคนอื่นก็เกิด
ขึ้นกับพวก เขาดวย แสดงวาพระ ยาหเวหไม
ไดสงเรามา ๓๐ แตถาพระ ยาหเวหทําในสิ่งที่
ไมเคยเกิด ขึ้นมากอน ใหพ้ น
ื ดินอาปากกลืน
พวก เขาและทุก สิ่งที่เขามีลงไป และพวก นี้
ถูกฝั งทัง้ เป็ น แลวทานก็จะไดรูวา พวก เขา
ไดดูหมิ่นพระยาหเวห”
๓๑ เมื่อโมเสสพูดจบ
พื้น ดินที่อยูใตคน
พวก นัน
้ ก็แยกออก ๓๒ มันเหมือนกับพื้น ดิน
กําลังอาปากของมันและกลืนเอาคนพวก นัน
้
ครอบครัวของพวก เขาและคนของโค ราห
รวมทัง้ ทรัพยสมบัติทงั ้ หมดของเขา ๓๓ พวก
เขาจึงถูก ฝั งทัง้ เป็ นพรอมสิ่งของของพวก
เขา แลวพื้นดินก็ปิดทับพวกเขาและพวกเขา
ก็หายไปจากชุมชน
๓๔ คนอิสราเอลอื่นๆที่อยูรอบๆตางวิ่ง หนี
เมื่อไดยินเสียงรองของพวก เขา คนเหลา
นัน
้ พูดวา “เดี๋ยวแผน ดินจะกลืนพวก เราไป
ดวย”
๓๕ พระ ยาหเวหไดสงไฟลงมาทําลายสอง
รอยหาสิบคนที่กําลังบูชาเครื่องหอมอยู
๓๖ พระ
ยาหเวหพูดกับโมเสสวา
๓๗–๓๘ “บอกเอ เลอ า ซารลูกชายของนั กบวช
อา โรนวา ใหเอากระถางไฟพวก นัน
้ ออกมา

พระองค … ของคนทัง้ หมด หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “พระองคคือพระเจาผูรู
จิตใจของมนุษยทุกคน หรือพระเจาเป็ นผูใหลมหายใจกับมนุษยทุกคน”
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จากกอง ไฟที่ยังเผาอยู และเขี่ยถานไฟและ
ขี้ เถาใหกระจายไปทัว
่ ๆ กระถางไฟไดกลาย
์ ิทธิ ์
เป็ นของศักดิส
เพราะพวก เขาไดเอา
กระถางไฟพวก นี้มาถวายพระ ยาหเวห ให
เอากระถางไฟของคน พวก นี้ที่ทําบาปจนทํา
ใหพวก เขาตองตาย ไปตีใหแบนๆ แลวเอา
มาทาบเขากับแทน บูชา มันจะเป็ นสิ่งเตือน
ใจสําหรับประชาชนชาวอิสราเอล”
๓๙ นั กบวชเอ เลอ า ซารจึงเอากระถางไฟ
ทองสัมฤทธิ ์ ที่คนพวกนัน
้ ที่ถูกเผาไปแลวนํ า
มาถวาย เอามาตีเป็ นแผนบางๆ มาทาบไป
บนแทน บูชาตามที่พระ ยาหเวหไดบอกกับ
เขาผานทางโมเสส ๔๐ แผนทองสัมฤทธิ ์ นี้จะ
เป็ นสิ่งที่เตือนประชาชนชาวอิสราเอล เพื่อ
ไมใหคนที่ไมมีสิทธิ ์ ที่ไมใชลูก หลานของอา
โรนเขาไปใกลแทน บูชาเพื่อเผาเครื่องหอม
ตอ หน าพระ ยาหเวห จะไดไมเป็ นเหมือนโค
ราหและพรรคพวกของเขา
อาโรนชวยชีวิตประชาชน
๔๑ วันตอ

มา ชุมชนชาวอิสราเอลทัง้ หมด
ตางบนตอวาโมเสสและอาโรนวา “ทานไดทํา
ใหคนของพระยาหเวหตองตาย”
๔๒ ขณะที่คนในชุมชนกําลังรวมตัวกันตอ
ตานโมเสสและอา โรน พวก เขาไดหันไปทาง
เต็นทนัด พบ และเห็นเมฆปกคลุมเต็นท
นัน
้ และรัศมีของพระ ยาหเวห ก็ปรากฏขึ้น
๔๓ โมเสสกับอา โรนก็มาที่ดาน หน าของเต็นท
นัดพบ
๔๔ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา ๔๕ “ถอย
ไปใหหางจากชุมชน นี้ เราจะไดทําลายพวก
เขาเดี๋ยว นี้” โมเสสกับอา โรนจึงกม กราบลง
กับพื้น
๔๖ โมเสสพูดกับอา โรนวา “ไปเอากระถาง
ไฟ และเอาไฟจากแทน บูชาใสลงไป และใส
เครื่องหอมลงไปดวย แลวรีบเอาไปที่ชุมชน
นัน
้ แทนประชาชน เพื่อระงับความโกรธของ
พระ ยาหเวห เพราะพระ ยาหเวหกําลังโกรธ
พวกเขา โรคระบาดกําลังเกิดขึ้น”
๔๗ แลวอา
โรนก็ไปเอากระถางไฟตาม
ที่โมเสสบอก
แลววิ่งเขาไปกลางชุมชน
และเขาเห็นวาเกิดโรคระบาดขึ้นแลวใน
หมูประชาชน
เขาเอาเครื่องหอมใสลงใน
กระถางไฟแทนประชาชน เพื่อระงับความ
โกรธของพระ ยาหเวห ๔๘ เขายืนอยูระหวาง
คนเป็ นและคนตาย
และโรคระบาดก็หยุด
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ลง ๔๙ มีคนตายจากโรคระบาดครัง้ นี้ถึงหนึ่ง
หมื่นสี่ พันเจ็ด รอยคน ไมรวมคนที่ตายไป
กอนหน านี้แลวเพราะโค ราห ๕๐ อา โรนได
กลับไปหาโมเสสที่ทางเขาเต็นทนัด
พบ
เพราะโรคระบาดไดหยุดลงแลว
ไมเทาอาโรนแตกหน อ

๑๗

๑ พระ

ยาหเวหพูดกับโมเสสวา

๒ “ใหพูดกับประชาชนชาวอิสราเอล

และใหหัวหน าของแตละเผาเอาไม เทาของ
พวกเขามา รวมเป็ นสิบ สองอัน และใหเขียน
ชื่อของหัวหน าเผาแตละคนลงไปบนไม เทา
ของเขา นัน
้ ๓ ใหเขียนชื่อของอา โรนลงบน
ไม เทาของเผาเลวี เพราะจะมีไม เทาหนึ่งอัน
สําหรับหัวหน าเผาแตละเผา ๔ ใหเอาไม เทา
พวก นี้มาวางไวในเต็นทนัด พบ ตรงหน าหีบ
เก็บขอ ตกลงเป็ นสถานที่ที่เราพบกับพวกเจา
๕ เราเลือกคนไหน ไม เทาของคน นั น
้ ก็จะ
แตกหนอออกมา ดวยวิธีนี้ เราจะไดหยุดการ
บนตอวาของประชาชนชาวอิสราเอลที่มีตอ
พวกเจา”
๖ โมเสสจึงพูดกับประชาชนชาวอิสราเอล
และพวก ผูนําของเขาทุก คนก็เอาไม เทา
ของตัว เองมาใหกับโมเสส รวมเป็ นสิบ สอง
อัน จากเผาละอัน ไม เทาของอา โรนก็อยู
ทามกลางไม เทาของพวก เขาดวย ๗ โมเสส
วางไม เทาพวก นัน
้ ไวตอ หน าพระ ยาหเวหใน
เต็นทที่เก็บขอตกลง
๘ วันตอ มา โมเสสไดเขาไปในเต็นทที่เก็บ
ขอ ตกลง เขาเห็นไม เทาของอา โรนจากเผา
เลวีแตกใบ แตกหนอและมีดอกบาน พรอม
กับผลอัล มอน ดดวย ๙ โมเสสจึงเอาไม เทา
ทัง้ หมดจากดานหน าของพระ ยาหเวห ออก
มาใหกับ ประชาชนอิสราเอล หัวหน าแตละ
คนก็หาและหยิบไมเทาของตนเอง
๑๐ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา
“เอาไม
เทาของอา โรนกลับไปวางไวดานหน าหีบขอ
ตกลง เพื่อเก็บไวใหเป็ นสิ่งคอยเตือนพวก นี้
ที่ทรยศเรา เพื่อพวก เขาจะไดหยุดบนตอวา
เรา และพวก เขาจะไดไมตาย” ๑๑ โมเสสจึง
ทําตามที่พระยาหเวหสงั ่ เขาทุกอยาง
๑๒ แตประชาชนชาวอิสราเอลพูดกับโมเสส
วา “ดูสิ พวก เราจะตาย พวก เราจะถูก
ทําลาย พวกเราจะถูกทําลายกัน หมด ๑๓ ทุก
คนที่แคเขาไปใกลเต็นทที่เก็บขอ ตกลงของ
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พระยาหเวห ก็ตองตายแลว พวกเราจะตาย
กันหมดหรือเปลานี่”
งานของนั กบวชเลวี
๑ พระ

๑๘ “ตัว เจา

ยาหเวหพูดกับอา โรนวา
ลูกชายของเจาและคนใน
ตระกูลของเจา จะตองรับ โทษ ถามีใครมา
์ ิทธิเ์ สื่อมเสีย ตัว เจาและ
ทําใหสถาน ที่ศักดิส
ลูกชายจะตองรับ โทษ ถาทําหน าที่นักบวช
บกพรองทําใหเกิดความเสื่อมเสีย ๒ ใหพาพี่
น องชาวเลวีคน อื่นๆที่อยูเผาพันธุเดียว กับ
พอของเจามาดวย พวก เขาจะไดมารวมงาน
และชวย เหลือเจาตอนที่เจาและลูกชายของ
เจาอยูตอ หน าเต็นทเก็บขอ ตกลง ๓ พวกเขา
จะตองทําหน าที่เป็ นยามคอย
เฝ าระวังให
กับเจา คอยดูแลเต็นทที่เก็บขอ ตกลง แต
พวก เขาตองไมเขาไปใกลเครื่อง ใชตางๆที่
์ ิทธิใ์ นเต็นทศักดิส
์ ิทธิห
์ รือแทน
ศักดิส
บูชา
นัน
้
เพื่อวาทัง้ พวก เขาและเจาจะไดไมตาย
๔ พวก
เขาจะรวมงานกับเจาและทําหน าที่
เป็ นยามคอยเฝ าระวังเต็นทนัด พบ รวม ทัง้
งานหนักตางๆที่เกี่ยว กับเต็นทดวย แตหาม
คนที่ไมมีสิทธิเ์ ขามาใกลเจา
๕ เจาตองทําหน าที่เป็ นยามคอยเฝ าระวัง
์ ิทธิแ
์ ละแทน บูชา เพื่อเราจะได
สถาน ที่ศักดิส
ไมโกรธประชาชนชาวอิสราเอล ๖ ดูสิ เราได
เลือกพวกพี่ นองชาวเลวีของเจา ออกมาจาก
ประชาชนชาวอิสราเอล พวก เขาเป็ นของ
ขวัญสําหรับเจา ที่มอบใหกับพระ ยาหเวห
เพื่อทํางานหนักในเต็นท นัด พบ ๗ อา โรน มี
แตเจาและลูกชายของ
เจาเทานัน
้ ที่จะทํา
หน าที่นักบวช คอยดูแลทุก สิ่งทุก อยางที่
เกี่ยวกับแทน บูชาและที่อยูหลังมานนัน
้ และ
เจาก็ตองทํางานดวย
เราจะใหงานเจาให
สมกับฐานะนักบวช แตคนที่ไมมีสิทธิ ์ แลว
บุกรุกเขามาจะตองถูกฆา”
๘ พระ ยาหเวหพูดกับอา โรนวา “ดูสิ เรา
เองไดมอบ หมายงานให เจาเป็ น ยามคอย
เฝ า ระวังของ ขวัญ ตางๆที่คนเอา มาใหกับ
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์ ิทธิท
์ งั ้ หมดที่
เรา รวม ทัง้ ของ ขวัญอันศักดิส
ประชาชนชาวอิสราเอลเอา มา เราจะแบงสิ่ง
เหลา นัน
้ ให เจาและลูกชายของ เจา เป็ นสวน
แบงที่พวก เจาจะไดตลอดไป ๙ ผูคนจะเอา
เครื่องบูชาตางๆมาถวายเรา มีทัง้ เครื่องบูชา
จากเมล็ดพืช เครื่องบูชาชําระลาง เครื่องบูชา
์ ิทธิท
์ ี่สุด เจาจะ
ชดใช เครื่องบูชาพวกนี้ศักดิส
์ ิทธิท
์ ี่สุด
ไดสวนแบงจากเครื่องบูชาที่ศักดิส
นี้ จากสวนที่เก็บไว ที่ไมไดเอาไปเผาบน
์ ิทธิท
์ ี่สุด
แทนบูชา สวน นี้จะเป็ นสวนที่ศักดิส
สําหรับเจาและพวกลูกชายของ เจา ๑๐ เจา
์ ิทธิท
์ ี่สุด ผูชายใน
ตองกินมันในสถานที่ศักดิส
ครอบครัวเจากินไดหมดทุก คน มันเป็ นของ
์ ิทธิส
์ ําหรับเจา
ศักดิส
๑๑ และของ ขวัญพิเศษอื่นๆที่ชาวอิสราเอล
นํ ามายื่นถวายกับเรา ก็จะเป็ นของเจาดวย
เราจะใหของพวก นัน
้ กับเจา ลูกชายของเจา
และลูกสาวของเจา นัน
่ เป็ นสวน แบงของ
์ าม
เจา ในครอบครัวเจา ทุก คนที่บริสุทธิต
พิธีกรรมก็กินได
๑๒ เมื่อชาวอิสราเอลนํ าผลผลิตที่เก็บ เกี่ยว
ไดเป็ นครัง้ แรกมาถวายใหกับพระ ยาหเวห
มีน้ํ ามันมะกอกอยาง ดี เหลาองุนใหมและ
เมล็ดขาวทัง้ หมด เราจะยกใหกับเจา ๑๓ เมื่อ
พวก เขานํ าพืช ผลที่สุกเป็ นครัง้ แรกในที่ดิน
ของพวกเขามาถวายพระยาหเวห ของถวาย
นัน
้ ก็จะเป็ นของพวก เจา ในครอบครัวเจา
์ ามพิธีกรรม ก็กินได
ทุกคนที่บริสุทธิต
๑๔ ทุก สิ่งทุก อยางที่เขานํ ามาถวายใน
อิสราเอล ก็จะเป็ นของเจา
๑๕ ลูก หัวปี ไม วาจะเป็ นลูก คนหรือลูก สัตว
ที่พวก เขาเอามาถวายใหกับพระ ยาหเวหจะ
เป็ นของเจา แตเจาจะตองรับเงินที่เขาจาย
เป็ นคาไถสําหรับลูกหัวปี ของคน และลูกหัวปี
ของสัตวที่ไมบริสุทธิ ์ *๑๖ เมื่อลูก หัวปี นัน
้ มี
อายุไดหนึ่งเดือน เจาจะตองมาซื้อคืนไปเป็ น
เงินหนักหาเช เขล †ตายตัวตามมาตรฐาน
อยางเป็ นทางการ ‡โดยคิดหนึ่งเชเขลเทากับ
ยี่สิบเกราห ¶

*๑๘:๑๕

ไมบริสุทธิ์ พระเจาไมยอมรับการบูชาจากเขา

†๑๘:๑๖

หาเชเขล เทากับ ๕๗.๕ กรัม ซึ่งมีคาเทากับเงินเดือนของคนในยุคนัน
้ หกเดือน

‡๑๘:๑๖

มาตรฐานอยางเป็ นทางการ หรือเช เขลบริสุทธิ ์ เป็ นมาตรฐานที่ใชสําหรับชัง่ นํ้ า
หนักในเต็นทนัดพบหรือวิหาร
¶๑๘:๑๖

หนึ่ งเชเขลเทากับยี่สิบเกราห หรือเทากับ ๒๓๐ กรัม
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๑๗ แตลูกวัวหัวปี ลูก แกะหัวปี และลูกแพะ
หัวปี หามไมใหเจาซื้อคืนไป พวก มันเป็ น
์ ิทธิ ์ เจาตองเอาเลือดของพวก มัน
ของศักดิส
มาพรมลงบนแทน บูชาและตองเผาไข มัน
ของพวก มัน เป็ นของ ขวัญ ที่มีกลิ่นหอมให
กับพระ ยาหเวห ๑๘ แตสวนที่เป็ นเนื้อจะเป็ น
ของเจา รวม ทัง้ สวนอกของเครื่องยื่นบูชา
และสวนสะโพกขางขวา ก็เป็ นของเจาดวย
๑๙ พวกของ
์ ิทธิท
์ ัง้ หมดที่ชาว
ขวัญศักดิส
อิสราเอลเอามายื่นถวายใหกับพระ ยาหเวห
เรามอบใหกับเจา ลูกชายและลูกสาวของเจา
มันเป็ นสวนของเจาตลอด ไป มันจะเป็ นขอ
ตกลง *ของพระ ยาหเวห สําหรับเจาและลูก
หลานรุนหลังจากเจาตลอดไป”
๒๐ พระยาหเวหพูดกับอาโรนวา “เจาจะไม
ได รับสวนแบงอะไรเลยในที่ดินของพวก เขา
และเจาจะไมไดเป็ นเจาของในสวน แบงที่ดิน
ทามกลางพวก เขา เราคือสวน แบงของเจา
และมรดกของเจาในทามกลางประชาชนชาว
อิสราเอล
๒๑ พวกชาวอิสราเอลจะถวายสิบ
เปอรเซ็นตของพืชผลและสัตวที่เกิดใหม เรา
ยกสวน นี้ใหกับชาวเลวี นี่จะเป็ นสวน แบง
ของพวกเขา เป็ นคาตอบแทน ที่พวกเขาทํา
งานหนักในเต็นทนัด พบ ๒๒ ตัง้ แต นี้ ไป ชาว
อิสราเอลตองไมเขาไปใกลเต็นทนัด พบ ไม
อยาง นัน
้ พวก เขาจะถูกลงโทษ เพราะบาป
ของพวก เขาและจะตาย ๒๓ มีแตชาวเลวี
เทานัน
้ ที่จะทํางานใหเต็นทนัด พบ และพวก
เขาจะตองรับ ผิด ชอบตอความบาปที่เกิด
ขึ้น นี่จะเป็ นกฎของพวก เจาตลอด ไป และ
พวกเลวีก็จะไมไดสวน แบงอะไรเลยในที่ดิน
ของชาวอิสราเอล ๒๔ ชาวอิสราเอลจะถวาย
สิบเปอรเซ็นตของรายไดเป็ นของขวัญใหกับ
พระ ยาหเวห แลวเราจะใหสวน นี้กับชาวเลวี
เป็ นสวนแบงแทนที่ดิน เพราะอยางนี้ เราถึง
ไดบอกชาวเลวีวา พวก เขาจะไมไดสวน แบง
อะไรเลยในที่ดิน
ทามกลางประชาชนชาว
อิสราเอล”
๒๕ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา
๒๖ “ให
บอกชาวเลวีวา
‘เมื่อคนอิสราเอลเอาสิบ
เปอรเซ็นตของราย
ไดมาถวายใหกับเรา
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เราก็ไดมอบสวน นี้ใหเป็ นสวนแบงของเจา
เมื่อเจาได รับสวน แบง นี้แลว เจาตองถวาย
สิบเปอรเซ็นตของสวนแบง
นัน
้ ใหกับพระ
ยาหเวหดวย ๒๗ ของ ขวัญของเจานี้ พระเจา
ก็จะนับใหกับเจาเหมือนกับวามันเป็ นเมล็ด
ขาวจากลาน นวดขาวและนํ้ าองุนที่เต็มลน
ในบอ ยํ่าองุน ๒๘ ดัง นัน
้
เมื่อเจาได รับสิบ
เปอรเซ็นตที่ชาวอิสราเอลเอามาถวายพระ
ยาหเวห เจาก็ตองถวายของ ขวัญใหกับพระ
ยาหเวหเหมือนกัน จากของขวัญที่เจาเอามา
ถวายใหกับพระ ยาหเวห นี้ เจาตองเอาไปให
กับนักบวชอา โรน ๒๙ เจาจะตองแยกสวนที่ดี
ที่สุดจากของ ขวัญแตละอยางทัง้ หมดที่เจา
ไดรับมา เอาไวเป็ นของขวัญจากเจาที่ใหพระ
ยาหเวห’
๓๐ และใหบอกกับพวกเลวีวา ‘เมื่อเจาเอา
สวนที่ดีที่สุดของมันมาถวายแลว พระเจาก็
จะถือวาสวนที่เหลือ นัน
้ เป็ นของเจาชาวเลวี
เหมือนกับตอนที่เอาผลผลิตจากลานนวด
ขาว และผลผลิตจากบอยํ่าองุน มาถวาย
นัน
่ เอง ๓๑ เจาและครอบครัวของเจาจะกิน
มันที่ไหนก็ได เพราะมันเป็ นคาแรงของเจาที่
ทํางานในเต็นทนัด พบ ๓๒ และถาเจาถวาย
สวนที่ดีที่สุดของมันใหกับพระ ยาหเวห เจา
จะไมตองรับโทษบาปเพราะมัน เจาตองไม
์ ิทธิข
์ องประชาชน
ทําใหของ ขวัญอันศักดิส
ชาวอิสราเอล เสื่อมเสียไป เพื่อเจาจะไดไม
ตาย’”
ขี เ้ ถาของวัวแดง
๑ พระ

๑๙ โรนวา

ยาหเวหพูดกับโมเสสและอา
๒ “นี่ เป็ นกฎขอบังคับที่พระ
ยาหเวหไดสงั ่ ไว
ใหบอกกับประชาชนชาว
อิสราเอลวา ใหพวก เขาเอาวัวตัว เมียสี แดง
หนึ่ง ตัวที่ไมมีตําหนิหรือรอยฟกชํ้าใดๆมาให
กับเจา
และตองเป็ นวัวที่ไมเคยถูกเทียม
แอก †มากอน ๓ พวกเจาตองเอาวัวตัว นัน
้ มา
ใหกับนักบวชเอ เลอ า ซาร เขาจะจูงมันออก
ไปนอกคาย และฆามันตอหน าเขา ๔ แลว
นักบวชเอเลอาซารตองเอานิ้ว มือจุมลงไปใน
เลือดของมัน และพรมเลือดไปที่หน าเต็นท
นัด พบเจ็ดครัง้ ๕ แลวตองเผาวัวแดง นัน
้ ตอ

*๑๘:๑๙

ขอ ตกลง ขอ ตกลงตรง นี้คือ “ขอ ตกลงแหงเกลือ” สมัย นัน
้ การกินเกลือดวยกัน
เป็ นการทําสัญญาวาจะจงรักภักดีตอกันและกันตลอดไป
†๑๙:๒

แอก ไมที่วางพาดคอวัวหรือควายเพื่อผูก ลาก จูงเกวียนหรือคันไถ
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หน าเขา ตองเผาหนัง เนื้อและเลือด รวมทัง้
ขีข
้ องมันไปพรอมๆกัน ๖ นักบวชตองนํ าไม
สนซี ดาร กิ่งหุสบ *และดายสีแดงเขม โยน
๗ นั กบวช
ลงไปในไฟที่กําลังเผาวัวแดง นัน
้
ตองซักเสื้อผาของเขา และลางตัวในนํ้ า หลัง
จากนัน
้ นักบวชถึงกลับเขามาในคายได แต
์ าง พิธีกรรมจนกวาจะ
เขาจะยังไมบริสุทธิท
ถึงตอน เย็น ๘ คนที่เผาวัวแดงตองเอาเสื้อผา
ไปซักและลางตัวในนํ้ า และเขาจะไมบริสุทธิ ์
ทางพิธีกรรมไปจนถึงตอนเย็นเหมือนกัน
๙ แลวใหผูชายคนหนึ่ งที่ยังบริสุทธิท
์ าง
พิธีกรรมไปโกยขี้ เถาของวัวแดง และเอาไป
เก็บไวในที่ที่สะอาดนอกคาย ขี้ เถานัน
้ จะ
ถูกเก็บไว
ผสมนํ้ าสําหรับชําระชุมชนชาว
อิสราเอลใหบริสุทธิ ์ มันคือเครื่องบูชาที่ทําให
คนบริสุทธิ ์
๑๐ คนที่ไปโกยขี้ เถาวัวแดง นั น
้
ตอง
์ าง
ซักเสื้อผาของเขา
และจะไมบริสุทธิท
พิธีกรรมไปจนถึงตอน เย็น นี่จะเป็ นกฎขอ
บังคับที่จะใชตลอด ไป ทัง้ กับชาวอิสราเอล
และชาวตาง ชาติที่อาศัยอยูรวมกับพวก เขา
๑๑ คนที่ไปแตะ ตองรางคนตายมา ไม วาจะ
เป็ นรางของใครก็ตาม คนๆนัน
้ จะไมบริสุทธิ ์
๑๒ เขาจะ
ทางพิธีกรรมไปเป็ นเวลาเจ็ดวัน
์
ตองลางตัว เองใหบริสุทธิทางพิธีกรรมดวย
นํ้ าสําหรับชําระลางนัน
้
แลวเขาจะบริสุทธิ ์
แตถาเขาไมลางตัวเองใหบริสุทธิใ์ นวัน
ที่
สามและในวันที่เจ็ด เขาจะยังคงไมบริสุทธิ ์
๑๓ คนที่ไปถูกศพมา
และไมไดชําระลางตัว
์ างพิธีกรรม
เองใหบริสุทธิท
เขาก็จะทําให
์ ิทธิข
์ องพระ ยาหเวหไมบริสุทธิ ์
เต็นทศักดิส
ไปดวย
คนๆนัน
้ จะตองถูกตัดออกจากคน
อิสราเอล ถาไมไดเอานํ้ าสําหรับชําระลางลาด
์ าง
ลงบนตัวเขา
เขาก็จะยังคงไมบริสุทธิท
์ ังคงติดตัว
พิธีกรรมตอไป ความไมบริสุทธิย
เขาอยู
๑๔ นี่ เป็ นกฎที่ใช
เมื่อมีคนตายในเต็นท
คนที่เขาไปในเต็นทนัน
้
หรือคนที่อยูใน
เต็นทนัน
้
จะไมบริสุทธิไ์ ปเจ็ดวัน ๑๕ หมอ
ทุกใบที่เปิ ดฝาทิง้ ไวหรือไมมีฝาปิ ดก็จะไม
บริสุทธิ ์ ๑๖ ใครก็ตามที่อยูในทอง ทุง แลว
เกิดไปแตะตองถูกคนที่ถูกฟั นตาย หรือคนที่
*๑๙:๖
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ตายตามธรรมชาติ หรือกระดูกคนหรือหลุม
ศพ คนๆนัน
้ ก็จะไมบริสุทธิไ์ ปเจ็ดวัน
๑๗ ดังนั น
้ เจาตองเอาขี้ เถาของวัวแดงจาก
เครื่องบูชาชําระลางนัน
้
มาใหกับคนที่ไม
์ ละเอานํ้ าบริสุทธิ ์ †มาเทผสมเขากับ
บริสุทธิแ
ขี้ เถานัน
้ ที่อยูในชาม ๑๘ ใหคนที่บริสุทธิเ์ อา
กิ่งหุสบจุมลงในนํ้ าและพรมไปที่เต็นท และ
พวกถวยชามตางๆ รวม ทัง้ คนที่อยูในเต็นท
นัน
้ ดวย และพรมใหกับคนที่ไปแตะ ตองถูก
ของพวก นี้คือกระดูกคนตาย หรือคนที่ถูก
ฟั นตาย หรือคนที่ตายตามธรรมชาติ หรือ
หลุมฝั งศพ
๑๙ คนที่บริสุทธิค
์ น นัน
้ จะตองพรมนํ้ า นัน
้
ใหกับคนที่ไมบริสุทธิใ์ นวันที่สามและวันที่
เจ็ด ดวยวิธี นี้ เขาจะทําใหคนๆนัน
้ บริสุทธิ ์
ในวันที่เจ็ด แลวคนที่ไมบริสุทธิ ์ นัน
้ ตองซัก
ลางเสื้อผา และลางตัว เองในนํ้ า และเขาจะ
บริสุทธิใ์ นตอนเย็น
๒๐ คนที่กลายเป็ นคนไมบริสุทธิ ์ และไมได
ทําใหตัว เองบริสุทธิ ์ คนๆนัน
้ จะตองถูกตัด
ออกจากชุมชน เพราะคนๆนัน
้ ทําใหสถาน ที่
์ ิทธิข
์ องพระ ยาหเวหไมบริสุทธิ ์ เพราะ
ศักดิส
ยังไมไดเอานํ้ าสําหรับการชําระลางลาดบน
์ ยู ๒๑ กฎนี้จะ
ตัวเขา คนๆนัน
้ ก็ยังไมบริสุทธิอ
ใชกับพวก เขาตลอดไป คนที่พรมนํ้ าชําระ
ลางใหกับคนอื่น นัน
้
จะตองซักเสื้อผาของ
เขา
และคนที่แตะถูกนํ้ าสําหรับชําระลาง
จะไมบริสุทธิไ์ ปจนถึงตอน เย็น ๒๒ คนที่ไม
บริสุทธิไ์ ปแตะถูกอะไรก็ตาม สิ่ง นัน
้ ก็จะไม
บริสุทธิไ์ ป ดวย และคนอื่นที่ไปแตะถูกตัว
เขาก็จะไมบริสุทธิไ์ ปจนถึงเย็น”
มิ เรียมตาย
๑ ประชาชนชาวอิสราเอล

๒๐ มาถึงที่เปลา เปลี่ยวแหง แลงศินใน

ทัง้ ชุมชน

เดือนที่หนึ่ง ประชาชนอาศัยอยูที่เค เดช มิ
เรียมตายและถูกฝั งไวที่นี่
โมเสสทําผิด
๒ ที่ นั น
่ ไมมีน้ํ าสําหรับชุมชน

ดัง นัน
้ พวก
เขาจึงรวม ตัว กันตอ ตานโมเสสและอา โรน
๓ ประชาชนมาถกเถียงกับโมเสสและพูด
วา “พวก เรานาจะตายไปพรอมๆกับพี่ น อง

กิ่งหุสบ พืชชนิดหนึ่งมีกิ่งกานมาก หักมาใชสําหรับพรมนํ้ าหรือเลือดในพิธีชําระลาง

†๑๙:๑๗

นํ ้าบริสุทธิ์ หมายถึงนํ้ าสะอาดที่ไหลอยูตลอดเวลา ไมใชน้ํ าที่ขังอยู
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ของเรา ตอนที่พวก เขาตายไปตอ หน าพระ
๔ พวก ทานพาชุมชนของพระ
ยาหเวห
ยาหเวหมาในที่เปลา เปลี่ยวแหง แลง นี้ทําไม
เพื่อเราและสัตวของเราจะไดตายกันที่ นี่หรือ
ยัง ไง ๕ ทานนํ าเราออกมาจากอียิปตเพื่อมา
อยูในที่หวยๆอยาง นี้ทําไม ที่ นี่ไมมีเมล็ดพืช
มะเดื่อ องุนหรือทับทิม และแมแตน้ํ าจะดื่ม
ก็ยังไมมีเลย”
๖ โมเสสและอา โรนจึงจากชุมชนไปที่ทาง
เขาเต็นทนัด พบ ทัง้ สองคนกม หน ากราบลง
และรัศมี ของพระ ยาหเวหก็ปรากฏกับพวก
เขา
๗ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา ๘ “เจาและ
อาโรนพี่ ชายเจา ไปหยิบไม เทาและรวบรวม
คนในชุมชน นัน
้ แลวพูดกับกอนหินตอ หน า
พวกเขา แลวหินจะใหน้ํ าไหลออกมา ดวยวิธี
นี้ เจาจะไดผลิตนํ้ าใหกับพวกเขาจากหินกอน
นัน
้ และเจาก็ไดจัดหานํ้ าดื่มใหกับชุมชนและ
สัตวเลีย
้ งของพวกเขา”
๙ โมเสสจึงไปหยิบไม
เทาที่อยูตรงหน า
พระยาหเวห ตามที่พระองคสัง่ เขา ๑๐ โมเสส
และอา โรนก็เรียกชุมนุมคนที่หน าหินกอน
นัน
้ โมเสสพูดกับพวกเขาทัง้ หลายวา “ฟั งให
ดี ไอ พวกแข็ง ขอ จะใหเราทํานํ้ าออกมาจาก
หินกอน นี้หรือ” ๑๑ แลวโมเสสก็ยกมือขึ้น
และตีหินกอนนัน
้ ดวยไมเทาสองครัง้ และนํ้ า
ก็พุงออกมา ชุมชนและสัตวเลีย
้ งของเขาก็
เขาไปดื่มกัน
๑๒ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสและอา โรน
วา “เจาไมไดไววางใจเราเพียงพอ เจาถึงไม
์ ิทธิ ์ ตอหน า
ไดใหเกียรติเราในฐานะผูศักดิส
ประชาชนชาวอิสราเอล ดัง นัน
้ เจาจะไมได
นํ าชุมชน นี้เขาไปในแผน ดินที่เรากําลังจะให
กับพวกเขานัน
้ ”
๑๓ สถาน ที่ นี้ ถูกเรียก วานํ้ าของเม รี บาห
*เป็ นสถานที่ที่ประชาชนชาวอิสราเอลแข็งขอ
ตอพระยาหเวห และพระยาหเวหไดแสดงให
์ ิทธิ ์
พวกเขาเห็นวาพระองคเป็ นผูศักดิส
เอโดมไมอนุญาตใหอิสราเอลผาน
๑๔ ตอนที่โมเสสอยูที่เค

เดช เขาไดสงคน
ถือสารไปถึงกษัตริยของเอโดมมีใจความวา
“น องชายของทาน
ชาวอิสราเอล
พูดกับทานวา ทานก็รูเกี่ยว กับความ
*๒๐:๑๓
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ยากลําบากตางๆที่เราไดพบมาแลววา
๑๕ บรรพบุรุษของเราไดลงไปอยูที่อียิปต
และไดอาศัยอยูที่ นัน
่ เป็ นเวลาชา นาน
และชาวอียิปตตางก็โหด
รายกับพวก
เราและบรรพบุรุษของเรา ๑๖ แตเราได
รองขอความชวย เหลือตอพระ ยาหเวห
และพระองคก็ไดยินเสียง รองของพวก
เรา และไดสงทูต สวรรคองคหนึ่งมานํ า
เราออกจากอียิปต
และดูสิ ตอนนี้เราอยูที่เคเดช เมืองที่
๑๗ ไดโปรด
ติดทางชายแดนของทาน
อนุญาตใหพวก เราเดินผานประเทศของ
ทาน พวก เราจะไมเดินผานไร นาหรือ
ไร องุน พวก เราจะไมด่ ม
ื นํ้ าจากบอของ
ทาน พวกเราจะเดินอยูแตบนทางหลวง
เทานัน
้
และจะไมแวะที่ ใดจนกวาจะ
ผานประเทศของทานไป”
๑๘ แตกษัตริยเอ โดมตอบมาวา “พวก ทาน
ตองไมผานเขามาในดิน แดนของเรา
ไม
อยาง นัน
้
เราจะยก ทัพออกมาตอสูกับพวก
ทาน”
๑๙ ประชาชนชาวอิสราเอลจึงบอกกับเขาวา
“พวก เราจะเดินอยูแตบนทางหลวงเทานัน
้
และถาสัตวเลีย
้ งของพวก เราไปดื่มนํ้ าของ
ทานเขา พวกเราจะจายเงินให ขอเพียงทาน
อนุญาตใหพวก เราเดินผานไปเทานัน
้
มัน
เป็ นแคเรื่องเล็กน อยเทานัน
้ ”
๒๐ แตกษัตริยของเอ โดมบอกวา
“หาม
พวก ทานผานเขามา” เอ โดมจึงยกกองทัพ
ขนาดใหญที่เขม
แข็งออกมาตานชาว
อิสราเอล ๒๑ เอ โดมไมยอมใหชาวอิสราเอล
ผานดิน แดนของพวก เขา ชาวอิสราเอลจึง
ตองหันไปทางอื่น
อาโรนตาย
๒๒ แลวประชาชนชาวอิสราเอล

ทัง้ ชุมชน
ก็จากเค เดช และมาถึงภูเขาโฮร ๒๓ พระ
ยาหเวหพูดกับโมเสสและอา โรนบนภูเขาโฮร
ซึ่งติดกับชายแดนของเอ โดม ๒๔ “อา โรนจะ
ตายและจะไปอยูรวมกับบรรพบุรุษของเขา
เขาจะไมไดเขาไปในแผน ดินที่เราจะใหกับ
ประชาชนชาวอิสราเอล เพราะพวกเจาขัดคํา
สัง่ เราเกี่ยวกับนํ้ าของเมรีบาห

เมรีบาห ชื่อนี้หมายถึงการโตเถียงหรือการแข็งขอ
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๒๕ ใหนําตัวอา โรนและเอ เลอ า ซารลูกชาย
เขา ขึ้นมาบนภูเขาโฮร ๒๖ และถอดเสื้อของ
อาโรนออก แลวเอาไปสวมใหกับเอเลอาซาร
ลูกชายของเขา แลวอา โรนจะไดไปอยูรวม
กับบรรพบุรุษของเขาและตายที่บนภูเขา
นัน
่ ”
๒๗ โมเสสจึงทําตามที่พระ ยาหเวหสัง
่ พวก
เขาเดินขึ้นไปบนภูเขาโฮร ตอ หน าชุมชน
๒๘ โมเสสถอดเสื้อพิเศษของอา โรนออก แลว
สวมใหกับเอ เลอ า ซารลูกชายของเขา แลว
อา โรนก็ตายอยูบนยอดเขา นัน
้
โมเสสและ
เอ เลอ า ซารลงมาจากภูเขา ๒๙ และชุมชน
ทัง้ หมดก็เห็นวาอา โรนตายแลว ประชาชน
ชาวอิสราเอลทุก คนก็ไว ทุกข *ใหอาโรนสาม
สิบวัน

สงครามกับชาวคานาอัน
๑ กษัตริยชาวคา

๒๑ อา ราด ที่อาศัยอยูในเน เกบ ไดยิน
นา อันแหงเมือง

วาอิสราเอลกําลังเดิน ทางมาอา ธาริ ม ทาน
จึงเขาโจมตีชาวอิสราเอลและจับตัวชาว
อิสราเอลบาง คน ไป ๒ ชาวอิสราเอลจึงบนไว
กับพระ ยาหเวหวา “ถาพระองคใหพวก มัน
ตกอยูในเงื้อม มือของเรา เราจะทําลายเมือง
ของพวกมันทัง้ หมด”
๓ พระ ยาหเวหฟังเสียงของชาวอิสราเอล
และใหชาวคา นา อันตกอยูในเงื้อม มือของ
พวกอิสราเอล ชาวอิสราเอลจึงไดทําลายชาว
คานาอันและเมืองทัง้ หมดของพวกเขา พวก
เขาจึงเรียกสถานที่นัน
้ วาโฮรมาห †
งูทองสัมฤทธิ์
๔ แลวชาวอิสราเอลก็จากภูเขาโฮร

ใชเสน
ทางที่มุงไปยังทะเลตนกก ‡เพื่อออมดินแดน
ของเอ โดม ในระหวางทางประชาชนเริ่ม
หมดความอดทน ๕ พวกเขาพูดตอวาพระเจา
และโมเสสวา “ทําไมพวกทานถึงทําใหเรา

กันดารวิถี ๒๑:๑๕

ตองออกจากอียิปต
เพื่อมาตายในที่เปลา
เปลี่ยวแหง แลง นี้ ที่ นี่ไมมีขนมปั งและนํ้ า
และพวก เราก็เบื่ออาหารที่หวยๆ นี้เต็มทน
แลว”
๖ พระ ยาหเวหจึงสงงูพิษลงมาทามกลาง
พวก เขา งูพวก นัน
้ ไดกัดคนอิสราเอลตายไป
เป็ นจํานวนมาก ๗ ประชาชนจึงมาหาโมเสส
และพูดวา “พวก เราไดทําบาปไปแลว ที่ไป
พูดตอวาพระยาหเวหและทาน ชวยอธิษฐาน
ตอพระ ยาหเวห ใหพระองคชวยเอางูพวก นี้
ไปจากพวก เราดวยเถิด” โมเสสจึงอธิษฐาน
ใหกับประชาชน
๘ พระยาหเวหพูดกับโมเสสวา “ทํางูพิษขึ้น
มาตัวหนึ่ง แลวเอาไปแขวนไวบนเสา เมื่อคน
ที่ถูกงูกัด มองดูมัน คนๆนัน
้ ก็จะหาย” ๙ ดัง
นัน
้ โมเสสจึงทํางูจากทองสัมฤทธิ ์ และเอาไป
แขวนไวบนเสา เมื่องูไปกัดใครเขา แลวคนๆ
นัน
้ มองไปที่งูทองสัมฤทธิ ์ เขาก็จะหาย
การเดินทางสูโมอับ
๑๐ ประชาชนชาวอิสราเอลไดออกจากที่

นัน
่ และมาตัง้ คายอยูที่โอ โบท ๑๑ จาก นัน
้
พวก เขาไดออกจากโอ โบทและมาตัง้ คาย
อยูที่อิ เยอ า บา ริมในที่เปลาเปลี่ยวแหง แลง
ติดชายแดนทางทิศตะวัน ออกของโม อับ
๑๒ พวก เขาออกจากที่ นั น
่ แลวมาตัง้ คายอยูที่
หุบเขาเศเรด ๑๓ พวก เขาออกจากที่นัน
่ และ
มาตัง้ คายอยูที่ฝั่งตรงขามแมน้ํ าอา ร โนน
ในที่เปลาเปลี่ยวแหง แลง แมน้ํ านี้เริ่มจาก
เขตแดนของชาวอาโมไรต แมน้ํ าอารโนนจึง
เป็ นเสนกัน
้ เขตแดนระหวางโม อับและชาว
อาโมไรต ๑๔ ถึงไดมีคําบรรยายอยูในหนังสือ
สงครามของพระยาหเวห ¶ไวอยางนี้วา
“และวา เฮบในเมืองสุ ฟาห และหุบเขา
ของแมน้ํ าอารโนน ๑๕ และเนินเขาตางๆ
ของหุบเขาที่นําไปสูที่ ตัง้ ของเมืองอาร

*๒๐:๒๙

ไวทุกข ในยุคโบราณของอิสราเอล ประชาชนมักรองไหดวยเสียงอันดัง สวมเสื้อผา
ชุดพิเศษและโรยขีเ้ ถาบนหัวเพื่อแสดงความเศราเสียใจ
†๒๑:๓

โฮรมาห ชื่อนี้หมายถึง “ทําลายจนสิน
้ ซาก” หรือ “ของขวัญที่ใหกับพระเจาทัง้ หมด”
ดูใน เลวีนิติ ๒๗:๒๘-๒๙
‡๒๑:๔

ทะเลตนกก หรือทะเลแดง ที่ นี่อาจพูดถึงอาวเอลลาต หรืออากาบา คนละอาวกับที่
ชาวอิสราเอลขามเมื่อออกมาจากอียิปต
¶๒๑:๑๔

หนั งสือสงครามของพระยาหเวห หนังสือเลมนี้ที่ผูเขียนหนังสือกันดารวิถีอางถึง
สูญหายไปแลว
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และทอดยาวไปตามพรมแดนของโม
อับ”
๑๖ จากทีน
่ ัน
่ พวกเขาไปตอถึงเมืองเบเออร
*นี่ คือบอนํ้ าที่พระ ยาหเวหไดบอกกับโมเสส
วา “ใหเรียกชุมนุมประชาชน และเราจะให
นํ้ ากับพวกเขา” ๑๗ แลวอิสราเอลไดรองเพลง
นี้
“เจาบอนํ้ าเอย ใหน้ํ าไหลพุงออกมา
ใหรองเพลงเกี่ยวกับมัน
๑๘ บอนํ้ าที่พวกผูยิ่งใหญเป็ นผูขุด
ผูนําของประชาชนไดขุดมันขึ้น
ดวยไม คทาของพวก เขาและดวยไม เทาของ
พวกเขา”
แลวพวก
เขาก็ออกจากที่เปลาเปลี่ยวแหง
แลงไปสูมัทธานาห †
๑๙ จากมัทธา นาห พวก เขาไปถึงนา หะ ลี
เอล และจากนาหะลี เอลพวกเขาก็ไปบาโมท
๒๐ จากบา โมทไปถึงหุบเขาซึ่งอยูในแควนโม
อับบนยอดเขาปิ สกา ห จากบน นัน
้ สามารถ
มองเห็นที่เปลาเปลี่ยวแหงแลงทัง้ หมด
สิ โหนและโอก
(ฉธบ. ๒:๒๖-๓๗-๓:๑๑)
๒๑ แลวอิสราเอลก็ไดสงพวกผู ถือ สารไปหา

กษัตริยสโิ หนของชาวอาโมไรต พวกเขาบอก
วา
๒๒ “ขออนุญาตใหเราเดินผานประเทศ
ของทานไปดวย เถิด เราจะไมเขาไปใน
ทุง นาของทานหรือไร องุนของทาน เรา
จะไมด่ ม
ื นํ้ าจากบอนํ้ าของทาน
เราจะ
เดินอยูแตบนถนนหลวงของทาน
จน
กวาจะผานดินแดนของทานไป”
๒๓ แตสิ
โหนไมยอมใหชาวอิสราเอลเดิน
ผานดิน แดนของเขา และสิ โหนก็ไดรวบรวม
ประชาชนของเขาและยกออกมาสู รบกับชาว

*๒๑:๑๖
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อิสราเอลในที่เปลาเปลี่ยวแหง แลง เขามาถึง
ยาฮาสและเขาโจมตีชาวอิสราเอล
๒๔ แตชาวอิสราเอลไดฆาเขาตาย และยึด
เอาดิน แดนของเขาตัง้ แตลุมแมน้ํ าอา ร โนน
ไปจนถึงแมน้ํ ายับ บอก ไกลออกไปจนถึง
พรมแดนของชาวอัม โมน เพราะชายแดน
๒๕ ชาว
ของชาวอัม โมนเขม แข็งมาก
อิสราเอลจึงยึดเอาเมืองเหลา
นี้ไวทัง้ หมด
และชาวอิสราเอลก็เริ่มตัง้ ถิ่นฐานตามเมือง
ตางๆของชาวอาโมไรต ในเมืองเฮชโบนและ
เมืองรอบๆ ๒๖ ขณะ นัน
้ เมืองเฮ ช โบนคือ
เมืองหลวงของกษัตริยสิโหนชาวอาโมไรต สิ
โหนไดตอสูกับกษัตริยโมอับองคกอนและยึด
เอาดิน แดนทัง้ หมดของโม อับมาจนสุดแมน้ํ า
อารโนน ๒๗ ดวยเหตุ นี้ จึงมีพวกนัก รองรอง
วา
“มาที่เฮชโบน มาสรางมันใหมอีกครัง้
มาสรางเมืองสิโหนขึ้นใหม
๒๘ เพราะมีไฟออกมาจากเมืองเฮชโบน
เปลวไฟออกมาจากเมืองสิโหน
ไฟไดกลืนกินเมืองอารในโมอับ
มันไดกลืนกินเนินเขาเหนือแมน้ํ าอารโนน
๒๙ เจา โมอับ ความพินาศมาถึงเจาแลว
ประชาชนของพระเค โมช ‡เจาถูกทําลาย
แลว
พระเค โมชทําใหพวกลูกชายของเขาตองวิ่ง
หนี
และทําใหพวกลูกสาวของเขาตองถูกจับตัว
ไปใหกษัตริยสิโหนของชาวอาโมไรต
๓๐ ลูก หลานของพวก เขา ¶ถูกทําลายตัง
้ แต
เมืองเฮชโบนไปจนถึงดีโบน
และเราไดทําลาย §ไปจนถึงโนฟาหซ่ งึ อยูใกล
เมเดบา”
๓๑ ชาวอิสราเอลจึงอาศัยอยูในดิน แดนของ
ชาวอาโมไรต
๓๒ โมเสสสงคนไปสอดแนม เมืองยา เซอร
และชาวอิสราเอลไดเขายึดเมืองรอบๆมัน

เบเออร ชื่อภาษาฮีบรูหมายถึงบอนํ้ า

†๒๑:๑๘

แลวพวกเขา … มัทธานาห หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “และมันก็คือของขวัญจาก
ที่เปลาเปลี่ยวแหงแลง” มัทธานาหในภาษาฮีบรูหมายถึงของขวัญ
‡๒๑:๒๙ พระเคโมช พระของชาวโมอับ

¶๒๑:๓๐ ลูกหลานของพวกเขา ขอความนี้ เป็ นการอานจากฉบับภาษากรีก ในภาษาฮีบรูอาน
วา “พวกเราไดยิงพวกเขา”
§๒๑:๓๐

เราไดทําลาย อาจจะแปลเป็ นชื่อสถานที่ก็ได คือ “จากนาชิม”
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และไลชาวอาโมไรตที่เคยอาศัยอยูที่ นัน
่ ออก
ไป
๓๓ แลวชาวอิสราเอลก็ไปตอตามทางที่ไปสู
เมืองบาชาน กษัตริยโอกของเมืองบาชานกับ
ประชาชนของเขาจึงออกมาที่เอ เด รอี เพื่อสู
รบกับชาวอิสราเอลในสนามรบ
๓๔ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา “ไมตอง
ไปกลัวเขา เพราะเราจะมอบเขา ประชาชน
ทัง้ หมดของเขาและดิน แดนของเขาใหกับ
เจา และเจาจะทํากับเขาเหมือนกับที่เจาเคย
ทํากับสิ โหนกษัตริยชาวอาโมไรตที่อยูในเฮช
โบน”
๓๕ ดัง นั น
้ ชาวอิสราเอลจึงฆาโอก
พวก
ลูกชายและประชาชนทัง้ หมดของเขา จนไม
เหลือใครรอดชีวิตเลยแมแตคน เดียว แลว
ชาวอิสราเอลก็เขายึดดินแดนของเขาไว
บาลาอัมและกษัตริยของโมอับ
๑ ประชาชนชาวอิสราเอลไดเดิน

๒๒ ทางตอและมาตัง้ คายในที่ราบโมอับ
ใกลแมน้ํ าจอรแดน ตรงขามเมืองเยริโค
๒–๓ บา
ลาคลูกชายศิป
โปรไดเห็นสิ่ง
ทัง้ หมดที่ชาวอิสราเอลทํากับชาวอา โม ไรต
พวกโม อับกลัวพวกอิสราเอลมาก เพราะคน
อิสราเอลมีจํานวนมาก คนโม อับหวาด กลัว
คนอิสราเอลมากจริงๆ
๔ โม อับพูดกับพวกผูอาวุโสชาวมี เดีย นวา
“ตอนนี้ คนกลุมใหญ นัน
้ จะเขมือบทุก สิ่งทุก
อยางรอบๆเรา เหมือนวัวกินหญาหมดทุง”
ในเวลา นัน
้
บา ลาคลูกชายศิป โปรเป็ น
กษัตริยของโม อับ ๕ เขาสงพวกผู ถือ สารไป
หาบาลาอัมลูกชายเบโอรที่เปโธร ที่อยูติดกับ
แมน้ํ ายูเฟรติส เป็ นดินแดนที่พวกญาติๆของ
เขาอาศัยอยู *บาลาคสงคนไปเชิญบาลาอัมมา
พวกเขาพูดตามที่บาลาคสัง่ วา
“ดูสิ
มีชนชาติหนึ่งออกมาจากอียิปต
พวก มันปกคลุมไปทัว
่ แผน ดิน และยัง
มาตัง้ คายติดกับเราอีกดวย ๖ ตอนนี้ มา
สาปแชงคนพวก นี้ใหกับเราดวย เพราะ
พวกมันแข็งแกรงกวาเรา ไมแนเราอาจ
*๒๒:๕
†๒๒:๗
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จะสามารถตอสูกับพวก มันได และขับ
ไลพวก มันออกไปจากดิน แดน นี้ เพราะ
เรารูวาถาทานใหพรใคร คนนัน
้ ก็จะได
รับพร และถาทานสาปแชงใคร คนนัน
้ ก็
จะถูกสาปแชง”
๗ พวกผูอาวุโสของชาวโม
อับและของ
ชาวมี เดีย นจึงไปหาบา ลา อัม พรอมกับเงิน
สําหรับจายใหกับบา ลา อัมเป็ นคาบริการ
†พวก เขามาพบบา ลา อัมและบอกกับเขาใน
สิ่งที่บาลาคพูด
๘ บาลาอัมจึงบอกพวกเขาวา “คืนนี้ คางอยู
ที่ นี่กอน แลวขาจะบอกทานวาพระ ยาหเวห
บอกอะไรกับขา” ดัง นัน
้ พวก ผูนําของโม อับ
จึงคางอยูกับบาลาอัม
๙ พระเจามาหาบา ลา อัมและพูดวา “คน
พวกนี้ที่อยูกับเจาเป็ นใครกัน”
๑๐ บา ลา อัมบอกกับพระเจาวา “บา ลาค
ลูกชายศิปโปร กษัตริยของโมอับ สงพวกเขา
มาหาขาพเจา พรอมกับขอความนี้ ๑๑ ‘ดูสิ มี
ชนชาติหนึ่งที่ออกมาจากอียิปตไดมาปกคลุม
ไปทัว
่ แผนดิน ชวยมาสาปแชงพวกมันใหกับ
เราดวย
ไมแนเราอาจจะสามารถตอสูกับ
พวกมันได และขับไลพวกมันออกไป’”
๑๒ พระเจาพูดกับบา ลา อัมวา “เจาตองไม
ไปกับพวกเขา เจาตองไมสาปแชงคนพวกนี้
เพราะเราไดอวยพรพวกเขา”
๑๓ ดัง นั น
้ เมื่อบา ลา อัมลุก ขึ้นในตอน เชา
เขาพูดกับพวกผูนําที่มาจากบา ลาควา “กลับ
ไปประเทศของพวก ทานเถิด เพราะพระ
ยาหเวหไมใหเราไปกับทาน”
๑๔ พวกผูนําจากโม อับจึงลุก ขึ้นและกลับ
ไปหาบา ลาค พวก เขาบอกวา “บา ลา อัมไม
ยอมมากับพวกเรา”
๑๕ บา ลาคไดสงพวกผูนําไปอีกครัง
้ หนึ่ง
คราว นี้เขาสงผูนํามามากกวาครัง้ แรก และ
ผูนําพวกนี้ก็สําคัญกวาพวกแรกดวย ๑๖ พวก
เขาไปหาบา ลา อัมและพูดวา “นี่คือสิ่งที่บา
ลาคลูกชายศิปโปรพูด
‘โปรดอยาใหมีสิ่งใดมาขัด ขวางไมให
๑๗ เราจะใหรางวัลทาน
ทานมาหาเรา

เป็ นดินแดน … อาศัยอยู หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “นี่คือดินแดนของชาวอัมโมน”

คาบริการ หรือ “ผูเป็ นหมอดูดวย” หรือ “พรอมของจําเป็ นสําหรับการทาย” คนสมัย
โบราณ พยายามทําใหสิ่งเลว รายเกิดขึ้นกับคนอื่นโดยการเขียนคําสาป แชงลงในชามและนํ า
ไปใชในพิธีกรรม

กันดารวิถี ๒๒:๑๘

อยางงาม และเราจะทําทุก อยางที่ทาน
บอกเรา แตมาชวยสาปแชงคนพวกนี้ให
กับเรากอนเถิด’”
๑๘ บา ลา อัมตอบคนของบา ลาคไปวา “ถึง
แมบา ลาคจะยกวังของเขาที่เต็มไปดวยเงิน
ทองมากมายใหกับขา ขาก็ไมสามารถฝ าฝื น
คํา สัง่ ของพระ ยาหเวหพระเจาของขาได ไม
วาจะเป็ นเรื่อง เล็กหรือเรื่อง ใหญ ๑๙ ตอน นี้
โปรดคางคืนที่นี่เหมือนกับกลุมที่แลว และ
ขาจะดูวาพระ ยาหเวหมีอะไรจะบอกกับขา
เพิ่มเติมหรือเปลา”
๒๐ คืน นั น
้ พระเจามาหาบาลาอัมและพูดกับ
เขาวา “เนื่องจากคนพวกนี้อุตสาหมาเชิญเจา
ลุก ขึ้นและไปกับพวกเขาเถอะ แตเจาจะตอง
ทําในสิ่งที่เราบอกเทานัน
้ ”
บาลาอัมและลาของเขา
๒๑ บา

ลา อัมจึงลุก ขึ้นในตอน เชา เขาผูก
อานบนลาของเขา แลวเดิน ทางไปกับผูนํา
ชาวโม อับ ๒๒ พระเจาโกรธเพราะบา ลา อัม
กําลังไป ดัง นัน
้ ทูต สวรรคของพระยาหเวห
มายืนขัด ขวางเขาอยูบนถนน บาลาอัมกําลัง
ขี่ลาอยู มีคนรับใชสองคนอยูกับเขา
๒๓ เมื่อลาเห็นทูต สวรรคของพระ ยาหเวห
ยืนอยูบนถนน พรอมกับถือดาบอยูในมือ ลา
จึงหันจากถนนเขาไปในทุง บา ลา อัมจึงตีลา
เพื่อใหมันหันกลับไปบนถนน
๒๔ แลวทูต สวรรคของพระยาหเวหก็ยืนอยู
บนทางแคบๆ ที่อยูระหวางไรองุนสองแปลง
มีกําแพงลอมอยูทัง้ สองขาง ๒๕ เมื่อลาเห็น
ทูต สวรรคของพระ ยาหเวห มันจึงเดินเบียด
กําแพง ทําใหเทาของบาลาอัมถูไปกับกําแพง
บาลาอัมจึงตีมันอีก
๒๖ แลวทูต สวรรคของพระ ยาหเวหก็ไปอยู
ขางหน าอีก
ไปยืนอยูในที่แคบที่ไมมีทาง
๒๗ เมื่อลา
หลีกไปทางซายหรือทางขวาได
เห็นทูต สวรรคของพระ ยาหเวห ก็หมอบลง
ทัง้ ที่บา ลา อัมยังนัง่ อยูบนหลังมัน บา ลา อัม
โกรธและตีมันดวยไมเทา
๒๘ พระ ยาหเวหไดเปิ ดปากของลา แลวลา
ก็พูดกับบาลาอัมวา “ขาพเจาไปทําอะไรทาน
ทานถึงไดตีขาพเจาถึงสามครัง้ ”

*๒๒:๓๒
†๒๒:๓๖
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๒๙ บา ลา อัมจึงบอกกับลาวา “เพราะเจาทํา
ใหเราดูเหมือนเป็ นคนโง เขลา เราอยากจะมี
ดาบสักเลมในมือ จะไดฆาเจาซะเลยตอนนี้”
๓๐ ลาจึงพูดกับบา ลา อัมวา “นี่ ขาพเจาไม
ใชลาของทาน ที่ทานใชขี่มาตลอดชีวิตจนถึง
เดี๋ยว นี้หรอกหรือ ขาพเจาเคยทําอยาง นี้กับ
ทานมากอนหรือเปลา”
บาลาอัมตอบวา “ไมเคย”
๓๑ พระ ยาหเวหจึงเปิ ดตาบา ลา อัม ทําให
เขาเห็นทูต สวรรคของพระ ยาหเวห ที่ยืนอยู
บนถนน และกําลังถือดาบอยูในมือ บาลาอัม
กมหัวลงกราบ
๓๒ ทูต สวรรคของพระ ยาหเวหพูดกับเขา
วา “ทําไมเจาถึงไดตีลาของเจาถึงสามครัง้
อยาง นี้ นี่เรามายืนขวางเจา เพราะเห็น
วาการเดิน ทางของเจามันชางโง เขลานัก
*๓๓ เมื่อลาเห็นเรามันถึงไดหันหนี ไปจากเรา
ถึงสามครัง้ นี่ถามันไมหลบเรา ป าน นี้เราก็
คงฆาเจาไปแลว แตเราคงไวชีวิตเจาลานัน
่ ”
๓๔ บา ลา อัมบอกทูต สวรรคของพระ
ยาหเวหวา “ขาพเจาไดทําบาปไปแลว เพราะ
ไมรูวาทานกําลังยืนขัด ขวางขาพเจาอยูบน
ถนน แตตอน นี้ เนื่องจากการเดิน ทางของ
ขาพเจา มันชัว
่ รายในสายตาทาน ขาพเจาก็
จะกลับบาน”
๓๕ ทูต สวรรคของพระยาหเวหพูดกับบาลา
อัมวา “ไปกับคนพวกนี้ แตใหพูดแตสิ่งที่เรา
บอกใหเจาพูด” บาลาอัมจึงไปกับพวกผูนําที่
บาลาคสงมา
๓๖ เมื่อบา ลาคไดยินวาบา ลา อัมกําลังมา
เขาจึงออกมาพบบา ลา อัมที่เมืองของชาวโม
อับ †ตรงพรมแดน ที่มีแมน้ํ าอา ร โนนกัน
้ อยู
ซึ่งเป็ นปลาย สุดของพรมแดน ๓๗ บา ลาคพูด
กับบา ลา อัมวา “เราเคยสงคนไปเชิญทานมา
แลวไมใชหรือ ทําไมทานถึงไมมาหาเรา ละ
เราไมสามารถจายรางวัลใหกับทานหรือยัง
ไง”
๓๘ บา ลา อัมจึงตอบบา ลาควา “ดูสิ ตอน นี้
ขาพเจาก็ไดมาหาทานแลว
แตขาพเจาไม
สามารถพูดอะไรก็ไดที่อยากพูด ขาพเจาจะ
ตองพูดแตสิ่งที่พระเจาใสเขามาในปากของ
ขาพเจาเทานัน
้ ”

เพราะ … ชางโงเขลานั ก ความหมายในภาษาฮีบรูยังไมแนชัด
เมืองของชาวโมอับ เป็ นไปไดวาเป็ น อาร โมอับ
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๓๙ แลวบา ลา อัมก็ไปกับบา ลาค และพวก
เขาก็มาถึงคิริ ยาท-หุ โซท ๔๐ บา ลาคสังเวย
วัวและแกะ และสงเครื่องบูชาไปใหบา ลา อัม
และพวกผูนําที่อยูกับเขา
๔๑ ในตอน เชาบา ลาคพาบา ลา อัมไปเมือง
บา โมท-บา อัล *จากที่นัน
่ บา ลา อัมสามารถ
มองเห็นประชาชนชาวอิสราเอลไดสวนหนึ่ง

บทกลอนแรกของบาลาอัม
๑ บา ลา อัมพูดกับบา ลาควา

๒๓ แทน บูชาเจ็ดแทนใหกับขาพเจาที่นี่
“สราง

และใหเตรียมวัวผูเจ็ดตัวและแกะผูเจ็ดตัวไว
ใหกับขาพเจา” ๒ บาลาคจึงทําตามที่บาลาอัม
บอก แลวบาลาคและบาลาอัมก็บูชาวัวผูหนึ่ง
ตัวและแกะผูหนึ่งตัวเป็ นเครื่องเผาบูชา บน
แทนบูชาแตละแทน
๓ บาลาอัมพูดกับบาลาควา “ไปยืนอยูขางๆ
เครื่องเผาบูชาของทาน ขาพเจาจะปลีกตัว
ออกไปอยูตามลําพัง บางทีพระ ยาหเวหอาจ
จะมาพบขาพเจา แลวขาพเจาจะมาบอกทาน
วาพระองคแสดงอะไรใหกับขาพเจาบาง” บา
ลาอัมจึงขึ้นไปบนยอดเขา
๔ พระเจาไดมาพบบา ลา อัม บา ลา อัมพูด
กับพระองควา “ขาพเจาไดทําแทน บูชาขึ้น
เจ็ดแทน และไดบูชาวัวผูตัวหนึ่งกับแกะผู
ตัวหนึ่งใหเป็ นเครื่องเผาบูชาบนแทนแตละ
แทน”
๕ พระ ยาหเวหไดใสคํา พูดเขาไปในปาก
ของบา ลา อัม พระองคบอกเขาวา “ใหกลับ
ไปหาบาลาคและพูดสิ่งนี้”
๖ บา ลา อัมจึงกลับไปหาบา ลาค บา ลาคยืน
อยูขางเครื่องเผาบูชากับบรรดาผูนําของโม
อับ ๗ บาลาอัมจึงพูดกลอนนี้ออกมาวา
“บาลาคนํ าตัวขาพเจามาจากอารัม
กษัตริยของโม อับนํ าขาพเจามาที่ นี่จากภูเขา
ทางตะวันออก
บา ลาคพูดวา ‘มาเถิด มาสาป แชงยา โคบให
เรา
มาเถิด มาพูดตอตานประชาชนชาวอิสราเอล’
๘ ขาพเจาจะพูดสาป แชงคนที่พระเจาไมได
สาปแชงไดอยางไร
จะใหขาพเจาพูดตอ ตานคนที่พระยาหเวหไม
ไดพูดตอตานไดอยางไร
*๒๒:๔๑
†๒๓:๑๔
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๙ เพราะจากยอด

เขาขาพเจามองเห็นพวก
เขา
และจากเนินเขาขาพเจามองเห็นพวกเขา
ดูสิ พวกเขาตัง้ เต็นทอยูแตเพียงลําพัง
และไมไดเป็ นพันธมิตรกับคนชาติอ่ น
ื ๆ
๑๐ มีใครสามารถนั บคนของยาโคบไดบาง
พวกเขามีจํานวนมากพอๆกับเม็ดฝ ุน
หรือมีใครที่สามารถนับจํานวนแมเพียงหนึ่ง
ในสี่ของชาวอิสราเอลไดบาง
ปลอยใหขาพเจาตายเหมือนคนดีๆพวกนี้เขา
ตายกันเถิด
และปลอยใหจุดจบขาพเจาเป็ นเหมือนกับ
จุดจบของพวกเขาเถิด”
๑๑ บาลาคพูดกับบาลาอัมวา “ทานทําอะไร
กับเรา นี่ เราเอาทานมาที่นี่เพื่อสาป แชงศัตรู
ของเรา แตดูสิ ทานกลับมาอวยพรพวกเขา”
๑๒ บา ลา อัมจึงตอบวา “ขาพเจาตองระวัง
ที่จะพูดในสิ่งที่พระ ยาหเวหใสไวในปากของ
ขาพเจา ไมใชหรือ”
๑๓ บา ลาคจึงพูดกับเขาวา
“ไปกับเราอีก
ที่หนึ่ง ทานจะเห็นคนเหลา นัน
้ ทานจะมอง
เห็นพวก เขาเพียงบางสวน ทานจะไมเห็น
พวกเขาทัง้ หมด สาปแชงพวกเขาใหเราจาก
ที่นัน
่ ” ๑๔ บาลาคจึงพาบาลาอัมไปที่ทุงโศฟิ ม
†บนยอด เขาปิ สกา ห บา ลาคสรางแทนบูชา
ขึ้นเจ็ดแทน และบูชาวัวผูหนึ่งตัวกับแกะผู
หนึ่งตัว ใหเป็ นเครื่องเผาบูชาบนแทนบูชา
แตละแทน
๑๕ บา ลา อัมพูดกับบา ลาควา “ยืนอยูที่นี่
ขางๆเครื่องเผาบูชาของทาน ขณะที่ขาพเจา
ไปพบพระยาหเวหที่โนน”
๑๖ พระ ยาหเวหไดมาพบบา ลา อัม และใส
คํา พูดเขาไปในปากของเขา พระองคพูดวา
“กลับไปหาบาลาคและพูดสิ่งนี้” ๑๗ บาลาอัม
จึงไปหาบา ลาค ที่ นัน
่ เขายังคงยืนอยูขาง
เครื่องเผาบูชาพรอมกับพวกผูนําของโม อับ
แลวบา ลาคก็ถามเขาวา “พระ ยาหเวหพูด
อะไร”
บทกลอนที่สองของบาลาอัม
๑๘ บาลาอัมจึงพูดออกมาเป็ นกลอนวา

“ยืนขึ้น บาลาค และฟั ง
ฟั งขาพเจา ลูกชายของศิปโปร

บาโมท-บาอัล สถานที่ทางศาสนาของพระบาอัล
ทุงโศฟิ ม หรืออาจจะแปลไดวา “เนินเขาดูคน”
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๑๙ พระเจาไมใชมนุษยที่พูดโกหก

และก็ไมใชมนุษยที่ชอบเปลี่ยนใจ
มีหรือที่พระองคพูดแลวไมทํา
หรือสัญญาแลวไมทําตามสัญญานัน
้
๒๐ ฟั งนะ ขาพเจาไดรับคําสัง
่ ใหอวยพร
พระเจาไดอวยพรอิสราเอลไว ขาพเจาจึงไม
สามารถกลับคําของพระองคได
๒๑ ทานจะไมเห็นความโชค รายในประชาชน
ของยาโคบ
ทานจะไมเห็นความยากลําบากใดๆใน
ประชาชนชาวอิสราเอล
พระ ยาหเวหผู เป็ นพระเจาของชาวอิสราเอล
จะอยูกับพวกเขา
พระองคได รับการยกยองสรรเสริญใหเป็ น
กษัตริยของพวกเขา
๒๒ พระเจาผูนําพวกเขาออกจากอียิปต
เขม แข็งเหมือนกับเขาของกระทิงสําหรับ
พวกเขา
๒๓ ไมมีการดูฤกษยามในหมูประชาชนของ
ยาโคบ
ไมมีการทํานายโชค ชะตาในหมูประชาชน
ของอิสราเอล
พระเจาสงตัวแทนพระองคมาพูดกับยาโคบ
และบอกอิสราเอลทันทีวาพระองคมีแผน
อะไร *
๒๔ คนเหลานี้ ก็ลุกขึ้นเหมือนกับสิงหตัวเมีย
มันยืนขึ้นตรงเหมือนสิงหตัวผูตัวหนึ่ง
มันจะไมยอมนอนจน
กระทัง่ มันกินเหยื่อ
ของมัน
และดื่มเลือดของสัตวที่มันฆาแลว”
๒๕ บา ลาคพูดกับบา ลา อัมวา “ถาทานไม
สาปแชงพวกเขา ก็อยาอวยพรพวกเขาสิ”
๒๖ บา ลา อัมจึงตอบบา ลาควา “ขาพเจาไม
ไดบอกทานกอนแลวหรือวา ‘ขาพเจาจะทํา
ทุกอยางที่พระยาหเวหบอกใหขาพเจาทํา’”
๒๗ บา ลาคจึงพูดกับบา ลา อัมวา “มา เถิด
เราจะพาทานไปอีกที่หนึ่ง
บางทีอาจทําให
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พระเจาพอใจที่ทานจะสาป แชงชาวอิสราเอล
ใหเราจากที่ นัน
่ ” ๒๘ บาลาคจึงพาบาลาอัมไป
บนยอดเขาเปโอรซ่ งึ มองเห็นไปทัว
่ ทัง้ ที่เปลา
เปลี่ยวแหงแลง
๒๙ บา ลา อัมพูดกับบา ลาควา “สรางแทน
บูชาเจ็ดแทนใหกับขาพเจาที่ นี่ และเตรียม
วัวผูเจ็ดตัวกับแกะผูเจ็ดตัวไวใหกับขาพเจา
ดวย” ๓๐ บา ลาคจึงทําตามที่บา ลา อัมบอก
และเขาก็บูชาวัวผูหนึ่งตัวกับแกะผูหนึ่งตัว
เป็ นเครื่องเผาบูชาบนแทนบูชาแตละแทน
บทกลอนที่สามของบาลาอัม
๑ บา

๒๔ การใหอวยพรชาวอิสราเอล ดัง นัน้
ลา อัมเห็นวาพระ ยาหเวหตอง

เขาจึงไมไดดูฤกษยามใดๆเหมือนที่เคยทํา
มา แตเขากลับหันหน าไปทางที่เปลาเปลี่ยว
แหง แลง ๒ บา ลา อัมมองไปขางหน าและเห็น
ประชาชนชาวอิสราเอลตัง้ คายอยูตามเผา
ของพวกเขา แลวพระวิญญาณของพระเจาก็
เขาไปสถิตในตัว เขา ๓ และเขาก็พูดออกมา
เป็ นกลอนวา
“นี่คือคําพูดของบาลาอัมลูกชายของเบโอร
เป็ นคําพูดของชายที่มีดวงตาเห็นแจมแจง †
๔ เป็ นคํา
พูดของคนที่ไดยินคํา พูดของ
พระเจา
เป็ นคนที่เห็นนิมิตจากพระเจาผูมีอํานาจ
สูงสุด ‡
เป็ นคนที่ลมลงตอ หน าพระองค แตดวงตาก็
ยังเปิ ดอยู
๕ ประชาชนของยาโคบ ¶เต็นทของพวกทาน
ชางงดงามเหลือเกิน
ประชาชนของอิสราเอล บานเรือนของพวก
ทานสวยงามจริงๆ
๖ เต็นทของพวก ทานเหมือนกับแถวของตน
ปาลมที่แผขยายออก
เหมือนพวกสวนที่อยูริมแมน้ํ า
เหมือนตนกฤษณา §ที่พระยาหเวหปลูกไว

*๒๓:๒๓

พระองคมีแผนอะไร หรือแปลไดอีกอยางวา “ตอน นี้ประชาชนพูดกับยาโคบและ
อิสราเอลวา ‘ดูสิ สิ่งที่พระเจาไดทํา’”
†๒๔:๓ เห็นแจมแจง หรือ แปลไดอีกวา “ตาของเขาเปิ ดออก เขาเห็นไดอยางชัดเจน”
‡๒๔:๔ พระเจาผูมีอํานาจสูงสุด หรือ ในภาษาฮีบรู คือ “เอล ชัดดัย”
¶๒๔:๕

ยาโคบ กับ อิสราเอล ก็เป็ นคนคนเดียวกัน ในกลอนของฮีบรู ชอบพูดเรื่องเดียวกัน

ซํ้าๆ
§๒๔:๖

กฤษณา ตนไมกลิ่นหอมหวาน นํ้ าของมันใชทํานํ้ าหอม
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เหมือนตนสนซีดารที่อยูริมนํ้ า
๗ นํ้ าจะไหลลนออกมาจากถังนํ้ าของเขา *
และจะมีน้ํ าอยางเหลือเฟื อสําหรับเมล็ดพันธุ
ของพวกเขา
กษัตริยของพวก เขาจะยิ่ง ใหญกวากษัตริย
อากัก
และอาณาจักรของพวกเขาจะยิ่งใหญมาก
๘ พระเจานํ าพวกเขาออกจากอียิปต
พระองคเป็ นเหมือนเขาของกระทิงสําหรับ
พวกเขา
พวกเขาจะเอาชนะศัตรูของพวกเขา
พวกเขาจะบดขยีก
้ ระดูกของคนเหลานัน
้
และโจมตีพวกนัน
้ ดวยลูกธนู †
๙ ชาวอิสราเอลหมอบอยู
พวก เขาพักอยู
เหมือนสิงโต
ใครละจะกลาปลุกสิงโตตัวนัน
้
ขอใหคนที่อวยพรทานไดรับพร
ขอใหคนที่แชงสาปทานถูกแชงสาป”
๑๐ บาลาคโกรธบาลาอัม เขาตบมือผางดวย
ความโกรธ แลวพูดกับบาลาอัมวา “เราเรียก
เจามาทีน
่ ี่เพื่อสาปแชงศัตรูของเรา แตดูสิ เจา
กลับมาอวยพรพวก มันถึงสาม ครัง้ ๑๑ ตอน
นี้รีบๆกลับบานไปเลย เราบอกวาจะใหรางวัล
กับเจา แตดูสิ พระ ยาหเวหทําใหเจาอดได
รางวัล”
๑๒ บา ลา อัมพูดกับบา ลาควา “ขาพเจาได
บอกกับคนสง สารพวก นัน
้ ที่ทานสงมาหา
ขาพเจาแลววา ๑๓ ‘ถึงแมวาบา ลาคจะยกวัง
ที่เต็มไปดวยเงินและทองใหกับขา ขาก็ไม
สามารถฝ าฝื นคํา สัง่ ของพระ ยาหเวหและทํา
อะไรตามใจ ชอบ ไม วาจะเป็ นสิ่ง เลวหรือ
สิ่ง ดี แตขาตองพูดแตสิ่งที่พระ ยาหเวหพูด
เทานัน
้ ’ ๑๔ ตอน นี้ ขาพเจาจะกลับไปหาคน
ของขาพเจาแลว มาสิ แลวขาพเจาจะบอก
ทานวาคนพวก นี้จะทําอะไรกับคนของทาน
ในอนาคต”
*๒๔:๗
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บทกลอนสุดทายของบาลาอัม
๑๕ แลวบาลาอัมก็พูดเป็ นคํากลอนวา

“นี่คือคําพูดของบาลาอัมลูกชายเบโอร
เป็ นคําพูดของชายที่มีดวงตาเห็นแจมแจง
๑๖ เป็ นคํา พูดของคนที่ไดยินคํา พูดตางๆของ
พระเจา
และไดรับความรูจากพระเจาสูงสุด
เขาเห็นนิมิตจากพระเจาผูมีอํานาจสูงสุด ‡
เขาลมลงตอหน าพระองค แตดวงตาก็ยังเปิ ด
อยู
๑๗ ขาพเจาเห็นเขา ไมใชในขณะนี้ แตเป็ นใน
อนาคต
ขาพเจาเห็นเขากําลังมา แตไมใชเร็วๆนี้
กษัตริยองคหนึ่งผูเป็ นเหมือนดวงดาวจะมา
จากประชาชนของยาโคบ
ผู ปกครองผูหนึ่งจะปรากฏขึ้นจากประชาชน
ชาวอิสราเอล
เขาจะบีห
้ ัวของชาวโมอับ
และจะบีก
้ ะโหลกของชาวเชท ¶ทัง้ หมด
๑๘ เมื่อชาวอิสราเอลแสดงความแข็งแกรง
แผนดินของเอโดมก็จะตกเป็ นของพวกเขา
แผน ดินของเสอีร ศัตรูของชาวอิสราเอลก็จะ
ตกเป็ นของพวกเขา
๑๙ ผูปกครองจะมาจากยาโคบ
และทําลายคนที่หลงเหลืออยูในเมืองเออร”
๒๐ แลวบาลาอัมมองเห็นชาวอามาเลคและ
พูดกลอนนี้วา
“อา มาเล คเคยเป็ นชนชาติที่ยิ่ง ใหญที่สุด
ทามกลางชนชาติอ่ น
ื
แตจุดจบของพวก เขาคือจะถูกทําลายจนสิน
้
ซาก”
๒๑ บา ลา อัมมอง เห็นชาวเค ไนต §และพูด
บทกลอนนี้วา
“สถานที่ที่พวกทานอยูเป็ นที่ที่ปลอดภัย
เหมือนรังนกที่ตงั ้ อยูบนหน าผาสูง

นํ ้า … ของเขา หรือ “จะมีน้ํ าหยดลงมาบนกิ่งไมของเขา”

†๒๔:๘

โจมตีพวกนั น
้ ดวยลูก ธนู หรือแปลไดวา “ทําลายลูก ธนูของเขา” หรือ “ตอยทอง
พวกเขา”
‡๒๔:๑๖ พระเจาผูมีอํานาจสูงสุด หรือ ในภาษาฮีบรู คือ “เอล ชัดดัย”
¶๒๔:๑๗

ชาวเชท อาจจะเป็ นสํานวน ที่แปลวา “คนเหลา นัน
้ ” หรือ อาจจะเป็ นชื่อของ เผา
หนึ่งแถวปาเลสไตน
§๒๔:๒๑

ชาวเคไนต เป็ นการเลนคํา ชื่อของ “ชาวเคน” และ “ชาวเคไนต” เป็ นคําในภาษา
ฮีบรูที่มีความหมายวา “รังนก”
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๒๒ แตพวกชาวเคไนต

ก็จะถูกทําลายลาง
เมื่อชาวอัสชูรทําใหพวกเขากลายเป็ นเชลย”
๒๓ แลวบาลาอัมก็พูดกลอนบทนี้ วา
“เมื่อพระเจาทําอยางนี้ แลวจะมีใครรอด
๒๔ จะมีเรือมาจากชายฝั ่ งของคิทธิม *
และจะเอาชนะชาวอัสซีเรียและเอเบอร †
แตพวก คิ ทธิ มก็จะถูกทําลายไปดวยเหมือน
กัน”
๒๕ แลวบาลาอัมก็ลุกขึ้นและกลับบาน สวน
บาลาคก็กลับไปตามทางของเขา
ชาวอิสราเอลที่เปโอร
๑ ขณะ

๒๕ ม ในเวลานัน้ ประชาชนเริ่มทําบาป
นัน
้ ชาวอิสราเอลอยูที่ชิ ทธิ

ทาง เพศ ‡กับหญิงชาวโม อับ ๒ หญิงชาวโม
อับไดเชิญชาวอิสราเอลรวมพิธีบูชาพระตางๆ
ของพวก เขา ดัง นัน
้
ชาวอิสราเอลจึงกิน
เครื่องบูชาเหลา นัน
้ และไดบูชาพระตางๆของ
ชาวโมอับ ๓ เพราะอยางนี้ชาวอิสราเอลถึงได
เริ่มบูชาพระบาอัลของเปโอร พระยาหเวหจึง
โกรธชาวอิสราเอล
๔ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา
“ใหเอา
ตัวพวกหัวหน าของชาวอิสราเอลมาเสียบ
ไวกลางแดดตอหน าพระ ยาหเวห แลวพระ
ยาหเวหจะไมโกรธชาวอิสราเอล”
๕ โมเสสจึงพูดกับพวกผูพิพากษาของชาว
อิสราเอลวา “พวกทานแตละ คนจะตองฆา
คนของทานที่ไปบูชาพระบาอัลของเปโอร”
๖ ในขณะที่โมเสสและผูนําชาวอิสราเอล
กําลังชุมนุมกันอยูหน าเต็นทนัด พบ ก็มีชาว
อิสราเอลคน หนึ่งไดพาหญิงชาวมี เดีย นคน
หนึ่งมาใหพวกพี่ น อง ¶ของเขา เขาทําสิ่ง
นี้ตอ
หน าโมเสสและชาวอิสราเอลทัง้ หมด
โมเสสและพวกผูนําก็รองไหครํ่าครวญ ๗ เมื่อ
ฟี เน หัสลูกชายเอ เลอ า ซาร ซึ่งเป็ นลูกชาย
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ของนักบวชอา โรนเห็น เขา เขาจึงจากที่
ชุมนุมมาและไปหยิบหอกของเขา ๘ เขาตาม
ชายอิสราเอลคน นัน
้ เขาไปในเต็นท และเอา
หอกแทงชายอิสราเอลคน นัน
้ พรอมกับหญิง
มี เดีย นคน นัน
้ ที่ทองจนตาย และโรคระบาด
ราย แรงในหมูประชาชนชาวอิสราเอลก็หยุด
ลง ๙ มีคนตายจากโรคระบาดนี้ถึงสองหมื่นสี่
พันคน
๑๐ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา ๑๑ “ฟี เน
หัสลูกชายของเอ เลอ า ซารผูเป็ นลูกชายของ
นักบวชอา
โรนไดชวยชีวิตประชาชนชาว
อิสราเอลไวจากความโกรธของเรา
เขาทํา
ไปเพราะเขาโกรธในบาปของประชาชน
เหลา นัน
้ เหมือนที่เราโกรธ เราจึงไมทําลาย
ประชาชนชาวอิสราเอลดวยความโกรธของ
เรา ๑๒ ดวยเหตุ นี้ ใหไปบอกกับฟี เน หัสวา
เราจะทําขอ ตกลงที่เป็ นมิตรกับเขา ๑๓ ขอ
ตกลง คือ เขาและลูกหลานของเขาซึ่งมีชีวิต
ตอจากเขา จะไดเป็ นนักบวชตลอดไป เพราะ
เขาไดหันเหความโกรธของพระเจาไป เขา
ทําอยางนี้แทนชาวอิสราเอล”
๑๔ ชายชาวอิสราเอลที่ถูกฆาพรอมหญิงมี
เดีย น นัน
้ ชื่อ ศิ มรีลูกชายสาลู สาลูเป็ นผูนํา
ครอบครัวจากเผาสิเมโอน ๑๕ สวนหญิงชาวมี
เดีย นนัน
้ ชื่อคสบี §เป็ นลูกสาวของศูร ศูร
เป็ นหัวหน าตระกูลหรือครอบครัวของมี เดีย
น
๑๖ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา
๑๗ “ให
เป็ นศัตรูกับชาวมี เดีย น และฆาพวก มัน
๑๘ เพราะพวก มันเป็ นศัตรูกับพวก เจา พวก
มันหลอกลวงพวกเจาที่เปโอร และยังหลอก
ลวงพวก เจาดวยการใชนอง สาวของพวก
มันที่ช่ อ
ื คสบีลูกสาวของผูนําชาวมี เดีย น ผู
หญิงที่ถูกฆาในขณะที่เกิดโรค ระบาดกับชาว
อิสราเอล เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นที่เปโอร”

*๒๔:๒๔

คิทธิม อาจเป็ นเกาะไซปรัส หรือเกาะครีตหรือสถานที่ทางชายฝั ่ งดานตะวันตกของ
อิสราเอลในทะเลเมดิเตอรเรเนียน
†๒๔:๒๔

เอเบอร อาจหมายถึง ผูที่อาศัยอยูทางตะวันตกของแมน้ํ ายูเฟรติส หรืออาจหมาย
ถึง ลูกหลานของคนที่ช่ อ
ื เอเบอร (ปฐมกาล ๑๐:๒๑)

‡๒๕:๑ ทําบาปทางเพศ เป็ นสวนหนึ่ งของการบวงสรวงตอพระปลอม ดังนั น
้ ขอความนี้อาจ
หมายความวาคนนัน
้ ไม ซื่อสัตยกับเมียและอาจหมาย ถึงเขาไม ซื่อสัตยกับพระเจาโดยการไป
บวงสรวงตอพระปลอม
¶๒๕:๖

พี่นอง หมายถึง ครอบครัว หรือญาติพี่นองทัง้ หลาย

§๒๕:๑๕

คสบี ชื่อนี้ในภาษาฮีบรูหมายถึง “การโกหกของเรา”
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นั บประชาชน
๑ หลัง

๒๖ ยาหเวหพูดกับโมเสสและเอ
จากโรคระบาดแลว

พระ
เลอ
า ซารลูกชายของนักบวชอา โรนวา ๒ “ให
นับประชาชนชาวอิสราเอลทัง้ ชุมชนตาม
ครอบครัวของพวก เขา ใหนับชายทุก คน
ในอิสราเอลที่มีอายุตัง้ แตยี่สิบปี ข้ น
ึ ไปที่
สามารถเขารับใชในกองทัพได”
๓ โมเสสและนั กบวชเอ เลอ า ซารจึงพูดกับ
ประชาชนชาวอิสราเอลในที่ราบโม
อับติด
แมน้ํ าจอรแดนฝั ่ งตรงขามเยริโควา ๔ “ใหนับ
ชายทุก คนที่มีอายุตัง้ แตยี่สิบปี ข้ น
ึ ไป ตามที่
พระ ยาหเวหเคยสัง่ ใหโมเสสและประชาชน
ชาวอิสราเอลทํา ตอนที่พวก เขาออกมาจาก
แผนดินอียิปต”
๕ รู เบนเป็ นลูกชายคนโตของอิสราเอล นี่ คือ
รายชื่อลูกหลานของรูเบน
จากฮาโนค เป็ นตระกูลฮาโนค
จากปั ลลู เป็ นตระกูลปั ลลู
๖ จากเฮสโรน เป็ นตระกูลเฮสโรน
จากคารมี เป็ นตระกูลคารมี
๗ นั น
่ คือพวกตระกูลตางๆของรู เบน รวมคน
ไดทัง้ หมดสี่หมื่นสามพันเจ็ดรอยสามสิบคน
๘ ลูกชายของปั ลลูคือเอ ลี อับ ๙ เอ ลี อับมี
ลูกชายสามคนคือ เนมู เอล ดา ธานและอาบี
รัม ดา ธานและอาบี รัม เป็ นสองคนที่ชุมชน
เลือกขึ้นมา และไดตอตานโมเสส และอาโรน
ทัง้ สองคน นี้เป็ นสมัครพรรค พวกของโค ราห
ตอนที่พวก เขารวมกันตอ ตานพระ ยาหเวห
๑๐ และแผน ดินไดอาปากกลืนพวกเขาและโค
ราหลงไป เมื่อสมัครพรรคพวกของโค ราห
ตายไปและไฟไดเผาผลาญคนสองรอยหา สิบ
คนนัน
้ คนเหลา นี้ไดกลายเป็ นตัวอยางเตือน
ใจประชาชน ๑๑ แตลูกชายของโคราหไมตาย
๑๒ นี่ คือลูก หลานของสิ เม โอนตามตระกูล
ของพวกเขา
จากเนมูเอล เป็ นตระกูลเนมูเอล
จากยามีน เป็ นตระกูลยามีน
จากยาคีน เป็ นตระกูลยาคีน
๑๓ จากเศราห เป็ นตระกูลเศราห
จากชาอูล เป็ นตระกูลชาอูล
๑๔ นั น
่ คือพวกตระกูลตางๆของสิ เมโอน รวม
คนไดทัง้ หมดสองหมื่นสองพันสองรอยคน
๑๕ ตอไปคือลูก
หลานของกาดตามตระกูล
ของพวกเขา
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จากเศโฟน เป็ นตระกูลเศโฟน
จากฮักกี เป็ นตระกูลฮักกี
จากชูนี เป็ นตระกูลชูนี
๑๖ จากโอสนี เป็ นตระกูลโอสนี
จากเอรี เป็ นตระกูลเอรี
๑๗ จากอาโรด เป็ นตระกูลอาโรด
จากอาเรลี เป็ นตระกูลอาเรลี
๑๘ นั น
่ คือพวกตระกูลตางๆของกาด รวมคน
ไดทงั ้ หมดสี่หมื่นหารอยคน
๑๙–๒๐ ลูกชายของยูดาหคือเอรและโอนั น เขา
ทัง้ สองคนตายในแผน ดินคา นา อัน นี่คือลูก
หลานของยูดาหตามตระกูลของพวกเขา
จากเชลาห เป็ นตระกูลเชลาห
จากเปเรศ เป็ นตระกูลเปเรศ
จากเศราห เป็ นตระกูลเศราห
๒๑ ตอไปนี้ คือลูกหลานของเปเรศ
จากเฮสโรน เป็ นตระกูลเฮสโรน
จากฮามูล เป็ นตระกูลฮามูล
๒๒ นั น
่ คือพวกตระกูลตางๆของยู ดาห รวม
คนไดทงั ้ หมดเจ็ดหมื่นหกพันหารอยคน
๒๓ ตอไป นี้ คือลูก หลานของอิส สา คารตาม
ตระกูลของพวกเขา
จากโทลา เป็ นตระกูลโทลา
จากปูวาห เป็ นตระกูลปูวาห
๒๔ จากยาชูบ เป็ นตระกูลยาชูบ
จากชิมโรน เป็ นตระกูลชิมโรน
๒๕ นั น
่ คือพวกตระกูลตางๆของอิส สา คาร
รวมคนไดทงั ้ หมดหกหมื่นสี่พันสามรอยคน
๒๖ ตอไป นี้ คือลูก หลานของเศบู ลุนตาม
ตระกูลของพวกเขา
จากเสเรด เป็ นตระกูลเสเรด
จากเอโลน เป็ นตระกูลเอโลน
จากยาเลเอล เป็ นตระกูลยาเลเอล
๒๗ นั น
่ คือพวกตระกูลตางๆของเศบู ลุน รวม
คนไดทงั ้ หมดหกหมื่นหารอยคน
๒๘ ตอไป นี้ คือลูกชายของโย เซฟตามตระกูล
ของพวกเขา คือมนัสเสหและเอฟราอิม ๒๙ นี่
คือลูกหลานของมนัสเสห
จากมา คีร เป็ นตระกูลมา คีร (มา คีรเป็ นพอ
ของกิเลอาด)
จากกิเลอาด เป็ นตระกูลกิเลอาด
๓๐ นี่ คือลูกหลานของกิเลอาด
จากอีเยเซอร เป็ นตระกูลอีเยเซอร
จากเฮเลค เป็ นตระกูลเฮเลค
๓๑ จากอัสรีเอล เป็ นตระกูลอัสรีเอล
จากเชเคม เป็ นตระกูลเชเคม
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๓๒ จากเชมิดา

เป็ นตระกูลเชมิดา
จากเฮเฟอร เป็ นตระกูลเฮเฟอร
๓๓ เศโลเฟ หัดเป็ นลูกชายของเฮ เฟอร แตตัว
เขาไมมีลูกชาย มีเพียงลูกสาวชื่อ มา ลาห
โนอาห โฮกลาห มิลคาหและทีรซาห
๓๔ นั น
่ คือพวกตระกูลตางๆของมนัสเสห รวม
คนไดทัง้ หมดหาหมื่นสองพันเจ็ดรอยคน
๓๕ ตอไป นี้ คือลูก หลานของเอ ฟ รา อิมตาม
ตระกูลของพวกเขา
จากชูเธลาห เป็ นตระกูลชูเธลาห
จากเบเคอร เป็ นตระกูลเบเคอร
จากทาหาน เป็ นตระกูลทาหาน
๓๖ นี่ คือลูกหลานของชูเธลาห
จากเอราน เป็ นตระกูลเอราน
๓๗ นั น
่ คือพวกตระกูลตางๆของเอ ฟ รา อิม
รวมคนไดทัง้ หมดสาม หมื่นสอง พันหา รอย
คน
พวกเขาเป็ นลูก หลานของโยเซฟตามตระกูล
ของพวกเขา
๓๘ นี่ คือลูก หลานของเบน ยา มินตามตระกูล
ของพวกเขา
จากเบลา เป็ นตระกูลเบลา
จากอัชเบล เป็ นตระกูลอัชเบล
จากอาหิรัม เป็ นตระกูลอาหิรัม
๓๙ จากเชฟูฟาม เป็ นตระกูลเชฟูฟาม
จากหุฟาม เป็ นตระกูลหุฟาม
๔๐ ลูกชายของเบลาคือ อารดและนาอามาน
จากอารด เป็ นตระกูลอารด
จากนาอามาน เป็ นตระกูลนาอามาน
๔๑ นั น
่ คือพวกตระกูลตางๆของเบน ยา มิน
รวมคนไดทัง้ หมดสี่หมื่นหาพันหกรอยคน
๔๒ นี่ คือลูก
หลานของดานตามตระกูลของ
พวกเขา
จากชูฮัม เป็ นตระกูลชูฮัม
นี่คือตระกูลของดาน ๔๓ รวมคนจากตระกูลชู
ฮัมไดทัง้ หมดหกหมื่นสี่พันสี่รอยคน
๔๔ นี่ คือลูก หลานของอาเชอรตามตระกูลของ
พวกเขา
จากอิมนาห เป็ นตระกูลอิมนาห
จากอิชวี เป็ นตระกูลอิชวี
จากเบรียาห เป็ นตระกูลเบรียาห
๔๕ ลูกหลานของเบรียาหคือ
จากเฮเบอร เป็ นตระกูลเฮเบอร
จากมัลคีเอล เป็ นตระกูลมัลคีเอล
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๔๖ (ลูกสาวของอา

เชอ รช่ อ
ื เส ราห) ๔๗ นี่คือ
ตระกูลตางๆของอา เชอ ร รวมคนไดทัง้ หมด
หาหมื่นสามพันสี่รอยคน
๔๘ นี่ คือลูก หลานของนั ฟ ทาลีตามตระกูลของ
พวกเขา
จากยาเซเอล เป็ นตระกูลยาเซเอล
จากกูนี เป็ นตระกูลกูนี
๔๙ จากเยเซอร เป็ นตระกูลเยเซอร
จากชิลเลม เป็ นตระกูลชิลเลม
๕๐ นี่ คือพวกตระกูลตางๆของนั ฟ ทา ลี รวม
คนไดทงั ้ หมดสี่หมื่นหาพันสี่รอยคน
๕๑ รวมจํานวนประชาชนชาวอิสราเอลได
ทัง้ หมดหกแสนหนึ่งพันเจ็ดรอยสามสิบคน
๕๒ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา
๕๓ “ให
แบงที่ดินออกเป็ นสวนๆสําหรับคนเหลา นี้
ตามจํานวนราย ชื่อ ๕๔ ถาเป็ นกลุมใหญ ก็
แบงใหมาก หนอย ถาเป็ นกลุมเล็ก ก็แบง
ใหนอย หนอย แตละกลุมจะได รับสวนแบง
ตามจํานวนคนที่ไดนับ ไว ๕๕ อยางไรก็ตาม
ใครจะไดที่ดินตรงไหน
ก็ตองจับสลากกัน
พวก เขาจะได รับที่ดินตามรายชื่อเผาของ
บรรพบุรุษของพวก เขา ๕๖ แตละเผาจะจับ
สลากแบงที่ดินกัน ไม วาจะเป็ นเผาใหญหรือ
เผาเล็กก็ตาม”
๕๗ ตอไปนี้ คือชาวเลวีที่ไดนับตามตระกูลของ
พวกเขา
จากเกอรโชน เป็ นตระกูลเกอรโชน
จากโคฮาท เป็ นตระกูลโคฮาท
จากเมรารี เป็ นตระกูลเมรารี
๕๘ คนเหลานี้ อยูในตระกูลเลวี
ตระกูลลิบนี
ตระกูลเฮโบรน
ตระกูลมาลี
ตระกูลมูชี
ตระกูลโคราห
โค ฮาทเป็ นพอของอัม ราม ๕๙ เมียของอัม
รามชื่อโย เคเบดเป็ นลูก หลานของเลวี นาง
เกิดอยูในเผาของเลวีในอียิปต นางมีลูกกับ
อัม ราม คืออา โรน โมเสสและมิ เรียมพี่ สาว
ของพวกเขา
๖๐ อาโรนมีลูกชื่อ นาดับ อาบีฮู เอเลอาซาร
และอิธา มาร ๖๑ นา ดับและอาบี ฮูตายไปแลว
เมื่อครัง้ ที่พวก เขาไดถวายไฟที่พระ ยาหเวห
ไมอนุญาตใหถวายตอหน าพระองค
๖๒ รวมจํานวนชายชาวเลวีที่มีอายุตง
ั ้ แต
หนึ่งเดือนขึ้นไปสอง หมื่นสาม พันคน เพราะ
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พวก เขาไมสามารถนับรวมกับชาวอิสราเอล
คนอื่น ได เพราะพวก เขาไมได รับสวนแบง
ที่ดินเหมือนประชาชนชาวอิสราเอลคนอื่นๆ
๖๓ นี่ คือคนที่โมเสสและนั กบวชเอ เลอ า
ซารนับได ในขณะที่อยูในที่ราบโม อับขาง
แมน้ํ าจอรแดนตรงขามเย ริ โค ๖๔ ในบรรดา
ประชาชนเหลา นี้ ไมมีคนที่โมเสสและอาโรน
เคยนับเมื่อครัง้ อยูในที่เปลา เปลี่ยวแหง แลง
ซี นายรอดชีวิตอยูเลย ๖๕ เพราะพระยาหเวห
เคยพูดถึงคนเหลา นัน
้ ไววา “พวกเขาจะตาย
ในที่เปลาเปลี่ยวแหงแลง” จึงไมมีใครสักคน
ในหมูพวก เขาที่ยังมีชีวิตอยู ยกเวนคา เลบ
ลูกชายของเยฟุนเนหและโยชูวาลูกชายนูน
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หนึ่งตายไปโดยที่ไมมีลูกชาย พวก เจาตอง
ใหสวน แบงที่ดินของเขากับลูกสาวของเขา
๙ และถาเขาไมมีลูกสาว เจาตองใหสวน แบง
ที่ดินของเขากับพี่ นองของเขา ๑๐ ถาเขาไมมี
พี่ น อง ก็ใหสวน แบงที่ดินของเขากับพี่ น อง
ของพอเขา ๑๑ ถาพอของเขาไมมีพี่ น อง ก็
ใหสวน แบงที่ดินของเขากับญาติที่สนิทที่สุด
ของเขา ที่อยูในตระกูลของเขา และคนๆนัน
้
ก็จะเป็ นเจาของมัน นี่จะเป็ นกฎที่ใชในการ
ตัดสิน สําหรับประชาชนชาวอิสราเอล ตามที่
พระยาหเวหไดสงั ่ โมเสสไว’”
โยชูวาคือผูนําคนใหม

พวกลูกสาวของเศโลเฟหัด

๒๗

๑ เศโลเฟ

หัดเป็ นลูกชายของเฮ
เฟอร เฮเฟอรเป็ นลูกชายของกิ เลอ
าด กิ เลอาดเป็ นลูกชายของมาคีร มาคีรเป็ น
ลูกชายของมนัส เสห จากเผามนัส เสห มนัส
เสหเป็ นลูกชายของโย เซฟ เศโลเฟ หัดมี
ลูกสาวหาคน คือ มาลาห โนอาห โฮกลาห มิ
ลคาห และทีร ซาห ๒ พวกนางยืนอยูตอ หน า
โมเสส นักบวชเอ เลอ า ซาร บรรดาผูนําและ
ประชาชนทัง้ หมดที่ทางเขาเต็นทนัดพบ
พวก นางพูดวา ๓ “พอของพวก เราไดตาย
ไปในที่เปลาเปลี่ยวแหง แลง เขาไมไดเป็ น
พรรค พวกของโค ราห ที่รวมตอ ตานพระ
ยาหเวห แตเขาตายเพราะบาปของเขา เอง
และเขาไมมีลูกชาย ๔ แลวทําไมชื่อของพอ
พวก เราจะตองถูกตัดออกจากตระกูลของ
เขา เพียงเพราะเขาไมมีลูกชาย ดวย โปรด
แบงที่ดินใหกับพวก เราใหเทา เทียมกับที่
ทานจะแบงใหกับพี่ น องคนอื่นของพอพวก
เราดวยเถิด”
๕ โมเสสจึงไดนําเรื่องนี้ ไปถามพระยาหเวห
๖ พระองคพูดกับโมเสสวา ๗ “คํารองขอของ
ลูกสาวเศโลเฟ หัดถูก ตอง เจาตองแบงที่ดิน
*ใหกับพวก นางทามกลางพี่ น องของพอพวก
นาง พวก นางจะไดมอบที่ดิน นัน
้ ใหกับลูก
หลานของพวก นางสืบตอ ไป ใหสวน แบง
ของพอพวก นางกับพวก นางไป ๘ และบอก
กับประชาชนชาวอิสราเอลวา
‘ถาชายคน
*๒๗:๗

(ฉธบ. ๓๑:๑-๘)
๑๒ พระ

ยาหเวหพูดกับโมเสสวา “ใหข้ น
ึ
ไปบนภูเขาอา บา ริมและมอง ดูแผน ดินที่
เรากําลังจะใหกับประชาชนชาวอิสราเอล
๑๓ เมื่อเจาไดเห็นมันแลว
เจาก็จะไดไปอยู
รวมกับบรรพบุรุษของเจาเหมือนที่อา โรนพี่
ชายของเจาไดไปอยูรวมกับบรรพบุรุษของ
เขา ๑๔ เพราะเจา ทัง้ สองไมเชื่อ ฟั งคํา สัง่ ของ
เราในที่เปลา เปลี่ยวแหง แลงศิน เมื่อครัง้ ที่
ประชาชนถก เถียงกับเรา เพราะเจา ทัง้ สอง
์ ิทธิ ์ เมื่อมีน้ํ าไหล
ไมไดใหเกียรติวาเราศักดิส
ออกมาตอ หน าประชาชนเหลา นัน
้ ” (นํ้ า นัน
้
คือนํ้ าของเม รี บาหที่เค เดชในที่เปลา เปลี่ยว
แหงแลงศิน)
๑๕ โมเสสพูดกับพระ ยาหเวหวา
๑๖ “ขอ
พระ
ยาหเวหพระเจาผูรูความ
คิดของ
ประชาชนทัง้ หมด
แตง ตัง้ คนๆหนึ่งเป็ น
ผูนําของชุมชน นี้ ๑๗ เพื่อคอย นํ าพวก เขาใน
สนามรบและนํ าพาพวก เขาเขาออกเหมือน
แกะ เพื่อวาประชาชนของพระองคจะไดไม
เป็ นเหมือนฝูงแกะที่ไมมีคนเลีย
้ ง”
๑๘ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา “นํ าตัวโย
ชู วาลูกชายของนูน ผูมีพรสวรรคมาและ
วางมือของเจาลงบนเขา ๑๙ ใหเขายืนอยูหน า
นักบวชเอ เลอ า ซารและชุมชนทัง้ หมด และ
มอบภารกิจใหเขาตอหน าคนพวกนัน
้
๒๐ ใหอํานาจของเจากับเขาเพื่อชุมชนชาว
อิสราเอลทัง้ หมดจะไดเชื่อฟั งเขา ๒๑ แตถาโย

แบงที่ดิน จะได รับการแบงใหตามกลุมครอบครัวและจะมอบใหตอๆกันภายใน
ครอบครัวจากรุนหนึ่งสูอีกรุนหนึ่ง
คนจะนํ าที่ดินไปขายโดยถาวรใหกับครอบครัวอื่นไมได
แตใหเชาไดในระยะเวลาไมเกิน ๕๐ ปี
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ชู วาตองการตัดสิน ใจอะไร เขาจะตองไปหา
นักบวชเอเลอาซาร และเอเลอาซารก็จะใชอู
ริมและทูมมิมขอคําตอบจากพระยาหเวห ถา
พระ ยาหเวหสัง่ ใหบุก โย ชู วา ชาวอิสราเอล
ทัง้ หมดและคนทัง้ ชุมชนก็จะบุก และถาพระ
ยาหเวหสัง่ ใหถอย พวกเขาก็จะถอย”
๒๒ โมเสสจึงทําตามที่พระ
ยาหเวหสัง่
เขา เขาพาโย ชู วามาและใหมายืนอยูตอ
หน านักบวชเอ เลอ า ซารและชุมชนทัง้ หมด
๒๓ แลวโมเสสก็วางมือลงบนโย ชู วาและมอบ
ภารกิจใหเขาตามที่พระ ยาหเวหไดบอกกับ
โมเสส
เครื่องบูชาประจําวัน

๒๘

๑ พระ

ยาหเวหพูดกับโมเสสวา
สัง่
นี้กับประชาชน
ชาวอิสราเอล บอกพวก เขาวา ‘เจาตอง
ระมัดระวังที่จะถวายเครื่องบูชาของเรา
อาหารของเรา เป็ นของ ขวัญอันมีกลิ่นหอม
ใหกับเรา ตามเวลาที่ไดกําหนดไว’ ๓ และ
บอกพวก เขาวา ‘นี่คือพวกของ ขวัญที่เจา
ตองถวายใหกับพระ ยาหเวห เป็ นของ ถวาย
ตามปกติของแตละ วัน คือลูก แกะตัวผูอายุ
๔ เจาตอง
หนึ่ง ปี สองตัวที่ไมมีตําหนิใดๆ
ถวายลูก แกะตัวหนึ่งเป็ นเครื่องบูชาในตอน
เชา และถวายลูก แกะอีกตัวหนึ่งในตอนเย็น
*๕ ใหถวายเครื่องบูชาจากเมล็ด พืชดวย คือ
แป งอยาง ดีสองลิตร †ผสมนํ้ ามันที่คัน
้ จาก
‡๖ นี่ คือกฎของ
มะกอกอยาง ดีหนึ่งลิตร
เครื่องเผาบูชาที่ตัง้ ขึ้นมาตอนอยูที่ภูเขาซี
นาย เป็ นพวกของ ขวัญอันมีกลิ่นหอมใหกับ
พระ ยาหเวห ๗ และตองถวายเครื่องดื่มบูชา
พรอมกับมันโดยใชเครื่องดื่มหนึ่งลิตรตอลูก
์ ิทธิใ์ หรินเหลา
แกะหนึ่งตัว ในสถาน ที่ศักดิส
องุนเกาเป็ นเครื่องดื่มบูชาแกพระ ยาหเวห
๒ “ใหออกคํา
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๘ แลวบูชาลูก

แกะตัวที่สองในตอน เย็นกับ
เครื่องบูชาจากเมล็ด พืชและเครื่องดื่มบูชา
เหมือนกับที่บูชาในตอน เชา เป็ นของ ขวัญ
อันมีกลิ่นหอมใหกับพระยาหเวห
เครื่องบูชาวันหยุดทางศาสนา
๙ ในวันหยุดทางศาสนา

ใหถวายลูก แกะ
ตัวผูอายุหนึ่งปี สองตัวที่ไมมีตําหนิใดๆพรอม
กับแป งอยาง ดีสี่ ลิตร ครึ่ง ¶ผสมนํ้ ามัน เป็ น
เครื่องบูชาจากเมล็ดพืชและเครื่องดื่มบูชา
๑๐ ใหถวายเครื่องเผาบูชาในทุกวันหยุดทาง
ศาสนา
พรอมกับเครื่องเผาบูชาประจําวัน
และเครื่องดื่มบูชา
การชุมนุมประจําเดือน
๑๑ ในวันที่หนึ่ งของแตละเดือน

พวก เจา
ตองถวายเครื่องเผาบูชาดังนี้ คือวัวหนุมสอง
ตัวจากฝูงสัตว แกะตัวผูหนึ่งตัว ลูกแกะตัวผู
อายุหนึ่งปี เจ็ดตัว พวก มันตองเป็ นสัตวที่ไม
มีตําหนิใดๆ ๑๒ และตองถวายแป งอยางดีหก
ลิตรครึ่ง §ผสมนํ้ ามันพรอมกับวัวแตละตัว
และแป งอยาง ดีสี่ ลิตร ครึ่งผสมนํ้ ามันพรอม
กับแกะตัวผูแตละ
ตัวเป็ นเครื่องบูชาจาก
เมล็ด พืช ๑๓ และตองถวายแป งอยาง ดีสอง
ลิตร **ผสมนํ้ ามันเป็ นเครื่องบูชาจากเมล็ด
พืชพรอมกับลูก แกะแตละตัว สิ่ง เหลา นี้เป็ น
ของ ขวัญอันมีกลิ่นหอมใหกับพระ ยาหเวห
๑๔ สวนเครื่องดื่มบูชามีเหลาองุนสองลิตร ††
สําหรับวัวหนุมแตละตัว เหลาองุนหนึ่งลิตร
‡‡สําหรับแกะตัวผูแตละตัวและเหลาองุน
หนึ่งลิตรสําหรับลูก แกะแตละตัว นี่คือเครื่อง
เผาบูชาประจํา เดือนทุกครัง้ ที่ข้ น
ึ เดือนใหม
๑๕ นอกเหนื อไปจากเครื่องเผาบูชา
ของปี
ประจําวันและเครื่องดื่มบูชาแลว
เจาตอง

*๒๘:๔

ตอนเย็น เวลาหลังจากดวงอาทิตยตก แตกอนมืด

†๒๘:๕

สองลิตร หรือตนฉบับคือ ๐.๑ เอฟาห ซึ่งเทากับ ๒.๒ ลิตร

‡๒๘:๕

หนึ่ งลิตร หรือตนฉบับคือ ๐.๒๕ ฮิน ซึ่งเทากับ ๐.๘ ลิตร

¶๒๘:๙

สี่ลิตรครึ่ง หรือตนฉบับคือ ๐.๒ เอฟาห ซึ่งเทากับ ๔.๔ ลิตร

§๒๘:๑๒

หกลิตรครึ่ง หรือตนฉบับเดิมคือ ๐.๓ เอฟาห หรือเทากับ ๖.๖ ลิตร

**๒๘:๑๓

สองลิตร หรือตนฉบับคือ ๐.๑ เอฟาห ซึ่งเทากับ ๒.๒ ลิตร

††๒๘:๑๔

สองลิตร หรือ ตนฉบับคือ ๐.๕ ฮิน ซึ่งเทากับ ๑.๖ ลิตร

‡‡๒๘:๑๔

หนึ่ งลิตร หรือตนฉบับคือ ๐.๒๕ ฮิน ซึ่งเทากับ ๐.๘ ลิตร

กันดารวิถี ๒๘:๑๖

ถวายแพะตัวผูหนึ่งตัวใหกับพระ
เป็ นเครื่องบูชาชําระลางดวย
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ยาหเวห

เทศกาลวันปลดปลอย
๑๖ ในวันที่สิบสี่ของเดือนแรก

เป็ นเทศกาล
วันปลดปลอยของพระ ยาหเวห ๑๗ วันที่สิบ
หาของเดือนนัน
้ จะมีงานเฉลิมฉลอง เจาตอง
กินขนมปั งไมใสเชื้อ ฟูเป็ นเวลาเจ็ดวัน ๑๘ ใน
วันแรกจะมีการชุมนุมพิเศษ เจาตองไมทํา
งานที่ใชแรงงานใดๆทัง้ สิน
้ ๑๙ เจาตองถวาย
พวกของ ขวัญเป็ นเครื่องเผาบูชาใหกับพระ
ยาหเวห คือ วัวหนุมสองตัวจากฝูง แกะ
ตัวผูหนึ่งตัวและลูก แกะอายุหนึ่งปี เจ็ดตัว
พวก มันตองไมมีตําหนิใดๆ ๒๐ เครื่องบูชา
จากเมล็ดพืชที่จะบูชาพรอมกับสัตวเหลา นี้
คือ แป งอยาง ดีผสมนํ้ ามัน เจาตองใชแป ง
หกลิตรครึ่งสําหรับวัวแตละตัว ใชแป งสี่ลิตร
๒๑ ใหใชแป งสอง
ครึ่งสําหรับแกะแตละตัว
ลิตรกับลูก แกะแตละตัวจากลูก แกะทัง้ เจ็ด
ตัวนัน
้ ๒๒ ตองใชแพะหนึ่งตัวเป็ นเครื่องบูชา
์ ิทธิใ์ หกับ
ชําระลาง *เพื่อชําระสถาน ที่ศักดิส
พวก เจา ๒๓ นอก เหนือจากการถวายเครื่อง
เผาบูชาประจําวันในตอน เชาแลว เจาตอง
ถวายเครื่องบูชาเหลานี้ดวย
๒๔ เจาตองถวายเครื่องบูชาเหลา นี้ ซ้า
ํ ๆกัน
ทุก วันตลอดเจ็ดวัน ถวายอาหารเป็ นของ
ขวัญอันมีกลิ่นหอมใหกับพระ ยาหเวห นอก
เหนือจากเครื่องเผาบูชาประจําวันแลว เจา
ตองถวายเครื่องบูชาพวก นี้พรอมกับเครื่อง
ดื่มบูชาดวย
๒๕ ในวันที่เจ็ด
จะมีการชุมนุมพิเศษของ
พวกเจา เจาตองไมทํางานใชแรงงานใดๆ

กันดารวิถี ๒๙:๓

เจานํ าเมล็ดขาวใหมมาถวายเป็ นเครื่องบูชา
์ ิทธิ ์
ใหพระ ยาหเวห เจาจะมีการชุมนุมศักดิส
เจาตองไมทํางานใชแรงงานใดๆ ๒๗ เจาตอง
ถวายเครื่องเผาบูชาที่มีกลิ่นที่พระ ยาหเวห
ชอบ โดยใชวัวหนุมสองตัวจากฝูง แกะตัวผู
หนึ่งตัวและลูก แกะตัวผูอายุหนึ่งปี เจ็ดตัว
๒๘ และถวายเครื่องบูชาจากเมล็ด พืชโดยใช
แป งอยาง ดีผสมนํ้ ามันหกลิตรครึ่งสําหรับวัว
แตละตัว
แป งสี่ลิตรครึ่งสําหรับแกะแตละ
ตัว ๒๙ และแป งสองลิตรสําหรับลูก แกะแต
ละตัว จากลูก แกะทัง้ เจ็ดตัว นัน
้ ๓๐ เจาตอง
ถวายแพะตัวผูหนึ่งตัวเป็ นเครื่องบูชาชําระ
์ ิทธิใ์ หกับเจา
ลาง ‡เพื่อชําระสถาน ที่ศักดิส
๓๑ นอก เหนื อไปจากเครื่องเผาบูชาประจําวัน
กับเครื่องบูชาจากเมล็ดพืชของมันแลว เจา
ตองถวายเครื่องบูชาเหลา นี้และเครื่องดื่ม
บูชา พวกมันตองเป็ นของที่ไมมีตําหนิใดๆ
เทศกาลแตร
(ลนต. ๒๓:๒๓-๒๕)
๑ ในวันที่

๒๙ มีการชุมนุมศักดิส์ ิทธิส์ ําหรับพวก

หนึ่งของเดือนที่ เจ็ด จะ

เจา พวกเจาตองไมทํางานใชแรงงานใดๆ วัน
นัน
้ จะเป็ นวันเป าแตร ¶ของพวกเจา ๒ เจาจะ
ถวายสิ่ง เหลา นี้เป็ นเครื่องเผาบูชาอันมีกลิ่น
หอมใหกับพระ ยาหเวห คือวัวหนุมหนึ่งตัว
จากฝูง แกะตัวผูหนึ่งตัวและลูก แกะอายุ
หนึ่งปี เจ็ดตัว พวก มันตองไมมีตําหนิใดๆ
๓ เจาตองถวายเครื่องบูชาจากเมล็ดพืชพรอม
กับพวก มัน โดยใชแป งอยาง ดีหก ลิตรครึ่ง

เทศกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตแรก
(ลนต. ๒๓:๑๕-๒๒)
๒๖ ในเทศกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตแรก

†ซึ่ง

เป็ นเทศกาลเพ็น เท คอส ตของพวก เจา เมื่อ
*๒๘:๒๒

ชําระลาง ในภาษาฮีบรูหมายถึง “ปิ ดบัง” “ปั ดออก” หรือ “ลบทิง้ ”

†๒๘:๒๖

ผลผลิตแรก เมล็ดขาว เชน ขาวสาลีและพืช ผลชนิดอื่นที่เริ่มสุก อยูในชวงเดือน
พฤษภาคมและมิถุนายน พืชผลชุดแรกที่เก็บเกี่ยวไดจะนํ ามาใหพระเจา
‡๒๘:๓๐ เป็ นเครื่องบูชาชําระลาง ประโยค นี้ มาจากพระ คัมภีรฉบับแปลภาษาสะ มา เรีย
ประโยคนี้คงตกหลนไปจากแปลฉบับฮีบรูโดยไมไดตัง้ ใจ
¶๒๙:๑ วันเป าแตร หรือ “ตะโกน” อาจมีความหมายวาในวัน นั น
้ เป็ นวันสําหรับการตะโกน
หรือมีความสุขเป็ นพิเศษ

กันดารวิถี ๒๙:๔

*ผสมนํ้ ามันสําหรับวัวแตละตัว

แป งสี่ ลิตร
ครึ่ง †สําหรับแกะตัวผูแตละตัว ๔ แป งสอง
ลิตร ‡สําหรับลูก แกะแตละตัวจากลูก แกะทัง้
เจ็ดตัว นัน
้ ๕ และตองถวายแพะตัวผูหนึ่งตัว
เป็ นเครื่องบูชาชําระลาง เพื่อชําระสถาน ที่
์ ิทธิส
์ ําหรับเจา ๖ เครื่องบูชาเหลา นี้เป็ น
ศักดิส
สวนที่เพิ่มขึ้นมา ไมนับรวมเครื่องเผาบูชา
รายเดือนกับเครื่องบูชาจากเมล็ด
พืชของ
มัน และไมรวมเครื่องเผาบูชาประจําวันกับ
เครื่องบูชาจากเมล็ดพืชของมัน และเครื่อง
ดื่มบูชาตามที่กําหนดไวแตละอยาง พวก มัน
จะเป็ นของ
ขวัญอันมีกลิ่นหอมใหกับพระ
ยาหเวห
วันชําระสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
(ลนต. ๒๓:๒๖-๓๒)
๗ ในวันที่สิบของเดือนเจ็ด

เจาจะมีการ
์ ิทธิ ์ เจาตองไมกินอาหารหรือทํา
ชุมนุมศักดิส
งานใดๆ ๘ เจาตองถวายสิ่ง เหลา นี้เป็ นเครื่อง
เผาบูชาอันมีกลิ่นหอมใหกับพระ
ยาหเวห
คือวัวหนุมตัวหนึ่งจากฝูง แกะตัวผูหนึ่งตัว
และลูก แกะตัวผูอายุหนึ่ง ปี เจ็ด ตัว เจาตอง
แนใจวาพวก มันไมมีตําหนิใดๆ ๙ และเจา
ตองถวายเครื่องบูชาจากเมล็ด พืชพรอมๆกัน
ดวย โดยใชแป งอยาง ดีผสมนํ้ ามัน ใชแป ง
หกลิตรครึ่งสําหรับวัวแตละตัว ใชแป งสี่ลิตร
ครึ่งสําหรับแกะแตละตัว ๑๐ และใชแป งสอง
ลิตรสําหรับลูก แกะแตละตัว จากลูก แกะทัง้
๑๑ เจายังตองบูชาแพะตัวผูหนึ่ ง
เจ็ดตัว นัน
้
ตัวเป็ นเครื่องบูชาชําระลาง เครื่องบูชาเหลา
นี้ เป็ นสวนที่เพิ่มขึ้นมาตาง หากจากเครื่อง
บูชาชําระลาง ที่ใชในวันชําระลางสถาน ที่
์ ิทธิ ์ ¶และเครื่องเผาบูชาประจําวันกับ
ศักดิส
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กันดารวิถี ๒๙:๑๙

เครื่องบูชาจากเมล็ด พืชของมัน และเครื่อง
ดื่มบูชาที่มาในชุดเดียวกันนัน
้ ดวย
เทศกาลอยูเพิง
(ลนต. ๒๓:๓๓-๔๔)
๑๒ ในวันที่สิบ

หาเดือนเจ็ด §เจาจะมีการ
์ ิทธิ ์
ชุมนุมศักดิส
เจาตองไมทํางานที่ใช
แรงงานและตองจัดเทศกาลเฉลิมฉลองให
เกียรติกับพระ
ยาหเวหเป็ นเวลาเจ็ดวัน
๑๓ เจาตองถวายเครื่องเผาบูชา เป็ นของขวัญ
อันมีกลิ่นหอมใหกับพระยาหเวห คือวัวหนุม
สิบ
สามตัวจากฝูงแกะตัวผูสองตัวและลูก
แกะตัวผูอายุหนึ่งปี สิบสี่ตัว พวกมันตองไมมี
๑๔ เจาตองถวายเครื่องบูชาจาก
ตําหนิใดๆ
เมล็ด พืชพรอมๆกันดวย โดยใชแป งอยาง
ดีผสมนํ้ ามัน
ใชแป งหกลิตรครึ่งสําหรับวัว
แตละตัวจากวัวทัง้ สิบ สามตัว นัน
้ แป งสี่ลิตร
ครึ่งสําหรับแกะแตละตัวจากแกะสองตัวนัน
้
๑๕ และใชแป งสองลิตรสําหรับลูก แกะแตละ
๑๖ และตอง
ตัวจากลูก แกะทัง้ สิบ สี่ตัวนัน
้
ถวายแกะตัวผูหนึ่งตัวเป็ นเครื่องบูชาชําระ
ลาง นอก เหนือไปจากเครื่องเผาบูชาประจํา
วันกับเครื่องบูชาจากเมล็ด พืชของมัน และ
เครื่องดื่มบูชาในชุดเดียวกัน
๑๗ ในวัน ที่สอง ตองถวายวัวหน ุมสิบ สอง
ตัวจากฝูง แกะตัวผูสองตัวและลูก แกะตัวผู
อายุหนึ่งปี สิบ สี่ตัว ทุก ตัวตองไมมีตําหนิใดๆ
๑๘ เจาตองถวายเครื่องบูชาจากเมล็ด พืชและ
เครื่องดื่มบูชาไปพรอมๆกับวัว แกะและลูก
แกะเหลา นัน
้ โดยใชตามจํานวนที่ไดกําหนด
ไว ๑๙ และบูชาแพะตัวผูหนึ่งตัวเป็ นเครื่อง
บูชาชําระลาง เครื่องบูชาเหลา นี้เป็ นสวนที่
เพิ่มขึ้นมาจากเครื่องเผาบูชาประจําวันกับ

*๒๙:๓

หกลิตรครึ่ง หรือตนฉบับเดิมคือ ๐.๓ เอฟาห หรือเทากับ ๖.๖ ลิตร

†๒๙:๓

สี่ลิตรครึ่ง หรือตนฉบับคือ ๐.๒ เอฟาห ซึ่งเทากับ ๔.๔ ลิตร

‡๒๙:๔

สองลิตร หรือตนฉบับคือ ๐.๑ เอฟาห ซึ่งเทากับ ๒.๒ ลิตร

¶๒๙:๑๑

วันชําระลางสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หรือในภาษาฮีบรู ใชคําวา “ยม คิบ เปอร” เป็ นวัน

์ ิทธิท
์ ี่สุด และทํา
หยุดสําคัญของชาวยิว ในวันนัน
้ นักบวชชัน
้ สูงจะเขาไปหองชัน
้ ในสุด ที่ศักดิส
์ ิทธิใ์ หประชาชน
พิธีชําระลางสถานที่ศักดิส
§๒๙:๑๒ ในวันที่สิบหาเดือนเจ็ด หรือ เทศกาลเฉลิมฉลอง เรียกอีกอยางวา “สุคคท” ในยุค
โบราณของอิสราเอล ชาว ยิวเดิน ทางไปกรุง เยรูซาเล็มและไปอยูในเต็นท หรือที่พักหรือเพิง
ที่สรางขึ้นมาชัว
่ คราว เพื่อชวยใหพวก เขาระลึกถึงชวงเวลาที่ยังวน เวียนอยูในที่เปลา เปลี่ยว
แหงแลงซีนายเป็ นเวลา ๔๐ ปี
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เครื่องบูชาจากเมล็ดพืชและเครื่องดื่มบูชาใน
ชุดเดียวกัน
๒๐ ในวัน ที่สาม ตองบูชาวัวหน ุมสิบ เอ็ดตัว
จากฝูง แกะตัวผูสอง ตัว และลูก แกะตัวผู
อายุหนึ่งปี สิบ สี่ ตัว ทุก ตัวตองไมมีตําหนิ
๒๑ เจาตองถวายเครื่องบูชาจากเมล็ด
ใดๆ
พืชและเครื่องดื่มบูชาไปพรอมๆกับวัว แกะ
และลูก แกะเหลา นัน
้ โดยใชตามจํานวนที่ได
กําหนด ไว ๒๒ และตองบูชาแพะตัวผูหนึ่งตัว
เป็ นเครื่องบูชาชําระลาง เครื่องบูชาเหลา นี้
เป็ นสวนที่เพิ่มขึ้นมาตาง หากจากเครื่องเผา
บูชาประจําวันกับเครื่องบูชาจากเมล็ด
พืช
และเครื่องดื่มบูชาในชุดเดียวกัน
๒๓ ในวันที่ สี่ ตองบูชาวัวหน ุมสิบ ตัวจากฝูง
แกะตัวผูสองตัวและลูก แกะตัวผูอายุหนึ่ง ปี
สิบสีต
่ ัว ทุกตัวตองไมมีตําหนิใดๆ ๒๔ เจาตอง
ถวายเครื่องบูชาจากเมล็ด พืชและเครื่องดื่ม
บูชาไปพรอมๆกับวัว แกะและลูก แกะเหลา
๒๕ และ
นัน
้ โดยใชตามจํานวนที่ไดกําหนด
ตองบูชาแพะตัวผูหนึ่ง
ตัวเป็ นเครื่องบูชา
ชําระลาง เครื่องบูชาเหลา นี้เป็ นสวนที่เพิ่ม
ขึ้นมาตาง หากจากเครื่องเผาบูชาประจํา วัน
กับเครื่องบูชาจากเมล็ด
พืชและเครื่องดื่ม
บูชาในชุดเดียวกัน
๒๖ ในวันที่หา ตองบูชาวัวหน ุมเกาตัวจาก
ฝูง แกะตัวผูสองตัวและลูก แกะตัวผูอายุ
หนึ่งปี สิบ สี่ตัว ทุก ตัวตองไมมีตําหนิใดๆ
๒๗ เจาตองถวายเครื่องบูชาจากเมล็ด พืชและ
เครื่องดื่มบูชาไปพรอมๆกับวัว แกะและลูก
แกะเหลา
นัน
้ โดยใชตามจํานวนที่กําหนด
๒๘ และตองบูชาแพะตัวผูหนึ่ งตัวเป็ นเครื่อง
บูชาชําระลาง เครื่องบูชาเหลา นี้เป็ นสวนที่
เพิ่มขึ้นมาตาง หากจากเครื่องเผาบูชาประจํา
วันกับเครื่องบูชาจากเมล็ด พืชและเครื่องดื่ม
บูชาในชุดเดียวกัน
๒๙ ในวันที่หก
ตองบูชาวัวหนุมแปดตัว
จากฝูง แกะตัวผูสองตัวและลูก แกะตัวผู
อายุหนึ่งปี สิบ สี่ตัว ทุก ตัวตองไมมีตําหนิใดๆ
๓๐ เจาตองถวายเครื่องบูชาจากเมล็ด พืชไป
พรอมๆกับวัว แกะและลูก แกะเหลา นัน
้ โดย
ใชตามจํานวนที่กําหนด ๓๑ และตองบูชาแพะ
ตัวผูหนึ่งตัวเป็ นเครื่องบูชาชําระลาง เครื่อง
บูชาเหลา นี้เป็ นสวนที่เพิ่มขึ้นมาตาง หากจาก
เครื่องเผาบูชาประจําวันกับเครื่องบูชาจาก
เมล็ดพืชและเครื่องดื่มบูชาในชุดเดียวกัน
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๓๒ ในวันที่เจ็ด
ตองบูชาวัวหนุมเจ็ดตัว
จากฝูง แกะตัวผูสองตัวและลูก แกะตัวผู
อายุหนึ่งปี สิบ สี่ตัว ทุก ตัวตองไมมีตําหนิใดๆ
๓๓ เจาตองถวายเครื่องบูชาจากเมล็ด พืชและ
เครื่องดื่มบูชาไปพรอมๆกับวัว แกะและลูก
แกะเหลา
นัน
้ โดยใชตามจํานวนที่กําหนด
๓๔ และตองบูชาแพะตัวผูหนึ่ ง ตัวเป็ นเครื่อง
บูชาชําระลาง เครื่องบูชาเหลา นี้เป็ นสวนที่
เพิ่มขึ้นมาตาง หากจากเครื่องเผาบูชาประจํา
วันกับเครื่องบูชาจากเมล็ด พืชและเครื่องดื่ม
บูชาในชุดเดียวกัน
๓๕ ในวันที่แปด เจาจะมีพิธีปิดการประชุม
เจาตองไมทํางานใชแรงงานในวัน นัน
้ ๓๖ เจา
ตองนํ าเครื่องบูชาตอไป นี้มาเป็ นเครื่องเผา
บูชาและของ ถวายที่มีกลิ่นหอมใหกับพระ
ยาหเวห คือ มีวัวหนึ่งตัว แกะตัวผูหนึ่ง
ตัวและลูก แกะตัวผูอายุหนึ่งปี เจ็ดตัว ทุก
๓๗ และตองถวาย
ตัวตองไมมีตําหนิใดๆ
เครื่องบูชาจากเมล็ด พืชและเครื่องดื่มบูชา
ไปพรอมๆกับวัว แกะและลูก แกะเหลา นัน
้
โดยใชตามจํานวนที่กําหนด ๓๘ และเจาตอง
ถวายแพะตัวผูหนึ่งตัวเป็ นเครื่องบูชาชําระ
ลาง เครื่องบูชาเหลา นี้เป็ นสวนที่เพิ่มขึ้นมา
ไมรวมถึงเครื่องเผาบูชาประจําวันกับเครื่อง
บูชาจากเมล็ด พืชและเครื่องดื่มบูชาในชุด
เดียวกัน
๓๙ เจาตองถวายเครื่องบูชาเหลา นี้ ใหพระ
ยาหเวหในวันหยุดพิเศษของเจา
เจาตอง
ถวายเครื่องบูชาเหลา นี้เป็ นเครื่องเผาบูชา
ของเจา เป็ นเครื่องบูชาจากเมล็ด พืช เครื่อง
ดื่มบูชาและเป็ นเครื่องสังสรรคบูชาของเจา
นอก เหนือไปจากเครื่องบูชาที่เจาสัญญา ไว
และของขวัญพิเศษของเจา’”
๔๐ ดัง นั น
้ โมเสสจึงบอกกับประชาชนชาว
อิสราเอลตามที่พระยาหเวหสงั ่ เขาไว

สัญญาพิเศษ
๑ โมเสสพูดกับพวกหัวหน าเผา

๓๐ ตางๆของชาวอิสราเอลวา

พระ
ยาหเวหสงั ่ ไววาอยางนี้คือ
๒ “เมื่อมีผูชายคน หนึ่ งไดบน ไวกับพระ
ยาหเวห หรือสาบานไว วาจะทําหรือไมทํา
บาง สิ่งบาง อยาง เขาตองไมผิดคํา พูด เขา
ตองรักษาคําพูดของเขาทุกอยาง
๓ แตเมื่อผู หญิงคน หนึ่ งไดสาบานตอพระ
ยาหเวห ที่จะทําหรือไมทําบางสิ่งบางอยาง
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ตอนที่นางอาศัยอยูกับพอ เพราะยังเป็ นเด็ก
อยู ๔ และพอของนางก็ไดยินสิ่งที่นางสาบาน
และไมไดหามอะไร นางตองรักษาสิ่งที่นาง
ไดสาบานไวทัง้ หมด ๕ แตถาพอของนางหาม
นาง ตอนที่ไดยินนางสาบาน นางก็ไมตองทํา
ตามคําสาบานนัน
้ พระยาหเวหจะยกโทษให
นาง เพราะพอของนางไดหามนางตัง้ แตแรก
๖ แตถานางไดสาบานหรือสัญญาตอพระ
ยาหเวห แลวไปแตงงาน ๗ เมื่อสามีของนาง
รู เขา แตไมไดวาอะไรในวันที่เขาไดยินเรื่อง
นี้ นางก็ตองรักษาคําสาบาน นัน
้ ๘ แตถาสามี
ของนางหามนาง ในวันที่เขาไดยินเรื่อง นี้
เขาก็ไดยกเลิกคําสาบานหรือคําสัญญา นัน
้
ของนาง และพระยาหเวหก็จะยกโทษใหนาง
๙ เมื่อแมหมาย
หรือหญิงที่หยากับสามี
สาบานอะไรไวก็ตาม
พวก เขาก็ตองทํา
ตามคําสาบาน นัน
้ ทุก อยาง ๑๐ แตถาหญิงที่
แตงงานแลวไดบน ไว หรือไดสาบานไว วา
จะทําหรือไม ทําบางสิ่งบางอยาง ๑๑ และสามี
นางไดยินเขา แตไม ไดวาอะไร และไม ได
หามดวย นางจะตองทําตามที่บน ไว หรือที่
สาบานไวทุก อยาง ๑๒ แตถาสามีนางยกเลิก
คําสาบานพวกนัน
้ ในวันที่เขาไดยินเกี่ยวกับ
เรื่องพวก นัน
้
นางก็ไมตองทําตามสิ่งที่นาง
ไดสาบาน เพราะสามีนางไดยกเลิกพวก มัน
ไปหมดแลว และพระยาหเวหก็จะยกโทษให
กับนาง ๑๓ สามีของนางอาจจะใหนางทําตาม
คําสาบาน นัน
้ หรือเขาอาจจะยกเลิกมันก็ได
๑๔ ถาสามีนางไมพูดอะไรกับนาง หลังจากวัน
ที่เขาไดยินเกี่ยว กับมัน นางจะตองรักษาคํา
สาบานที่นางทําไวทัง้ หมด เพราะเขาไมได
วาอะไรนางในวันที่เขาไดยินเรื่อง นัน
้ ๑๕ แต
ถาสามีนางมายกเลิกสัญญาพวก นี้ ภาย หลัง
จากวันที่เขาไดยินเรื่องพวก นี้แลว เขาจะ
ตองรับโทษแทนนาง”
๑๖ นี่ คือกฎที่พระ ยาหเวหสัง
่ โมเสสไวเกี่ยว
กับเรื่องระหวางสามีและภรรยาของเขา และ
ระหวางพอกับลูกสาวที่ยังอยูในบานของพอ
เพราะยังเด็กอยู
ชาวอิสราเอลตอบโตกลับชาวมีเดียน

๓๑

๑ พระ

ยาหเวหพูดกับโมเสสวา
ที่
พวก มันทําไวกับชาวอิสราเอล แลวหลัง จาก
*๓๑:๔

๒ “หาทางแกแคนชาวมี เดีย นคืน

หนึ่ งพันคน หรือ ๑ กอง
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นัน
้
เจาจะตายและไปอยูรวมกับบรรพบุรุษ
ของเจา”
๓ โมเสสจึงพูดกับประชาชนวา
“เลือกคน
ของพวก ทานมาจํานวนหนึ่งเพื่อไปออกรบ
เพื่อพวกเขาจะไดโจมตีชาวมีเดียน ใหสมกับ
แคนที่พระ ยาหเวหมีตอชาวมี เดีย น ๔ ทาน
ตองสงคนหนึ่ง พันคน *จากแตละเผาของ
อิสราเอลเพื่อไปทําสงคราม นี้” ๕ เมื่อรวมคน
อิสราเอลเผาละหนึ่งพันคนจากทุก เผาแลว
ไดคนที่จะไปทําสงครามทัง้ หมดหนึ่ง หมื่น
สองพันคน
๖ โมเสสจึงสงคนไปรบ จากเผาละหนึ่ งพัน
คน โมเสสสงพวก เขาและฟี เน หัสลูกชาย
นักบวชเอ เลอ า ซารไปสงคราม ฟี เน หัสเอา
์ ิทธิ ์ และแตรใหสัญญาณติดตัวไป
ของศักดิส
ดวย ๗ พวกเขาจึงตอสูกับพวกมี เดีย นตามที่
พระ ยาหเวหสัง่ โมเสสไว พวก เขาฆาผูใหญ
ที่เป็ นผูชายชาวมี เดีย นทุก คนในแควน นัน
้
๘ พรอมๆกับเหยื่ออื่นๆดวย พวก เขาฆาพวก
กษัตริยชาวมี เดีย น มี เอวี เรเคม ศูร เฮอร
และเรบา ทัง้ หาคนนี้เป็ นกษัตริยของมี เดีย น
พวกเขายังฆาบาลาอัมลูกชายเบโอรดวยดาบ
๙ ชาวอิสราเอลไดจับผู หญิงและเด็กๆชาว
มี เดีย นไปดวย พวก เขายังยึดเอาสัตวเลีย
้ ง
ทัง้ หมด
ฝูงวัวและทรัพยสมบัติทัง้ หมด
ของคนเหลา นัน
้ ไว ๑๐ ชาวอิสราเอลไดเผา
ทิง้ บาน เมืองทัง้ หมดของชาวมี เดีย นที่พวก
เขาไดตงั ้ รกรากกันอยู รวม ทัง้ คายทัง้ หมด
๑๑ พวก เขาไดยึดทุก สิ่งทุก อยางที่ไดจาก
สงคราม รวมทัง้ คนและสัตว ๑๒ และนํ าเชลย
เหลา
นัน
้ และสิ่งของที่ยึดไดจากสงคราม
ไปใหโมเสสและนักบวชเอ เลอ า ซารและ
ชุมชนชาวอิสราเอล ที่คายในที่ราบโมอับใกล
แมน้ํ าจอรแดนฝั ่ งตรงขามเย ริ โค ๑๓ โมเสส
นักบวชเอ เลอ า ซารและบรรดาผูนําชุมชน
ตางออกมาพบพวกเขาที่นอกคาย
๑๔ โมเสสโกรธมากตอบรรดาผูนํากองทัพ
พวกผู บัญชาการกองพันและผู บัญชาการ
กอง รอยที่กลับจากสงคราม ๑๕ โมเสสพูดกับ
พวก เขาวา “นี่ทานไวชีวิตพวก ผู หญิงหรือ
๑๖ พวก นี้ นี่ แหละที่ทําตามคํา แนะนํ าของ
บา ลา อัม ทําใหชาวอิสราเอลทําบาปตอพระ
ยาหเวหที่เป โอร จนทําใหเกิดโรคระบาด
ราย แรงมาทําลายชุมชนของพระ ยาหเวห
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๑๗ ฉะนั น
้

หก แสนเจ็ด หมื่นหา พันตัว ๓๓ วัวเจ็ด หมื่น
สองพันตัว ๓๔ ลาหกหมื่นหนึ่ง พันตัว ๓๕ และ
คนสาม หมื่นสอง พันคน ทัง้ หมด นี้เป็ นหญิง
สาวที่ไมเคยมีเพศสัมพันธกับผูชายมา กอน
๓๖ สวนแบงครึ่งหนึ่ งของทหาร คือ แกะสาม
แสนสาม หมื่นเจ็ด พันหา รอยตัว ๓๗ เป็ นภาษี
ของพระยาหเวห หกรอยเจ็ด สิบ หาตัว ๓๘ วัว
ทัง้ หมดสาม หมื่นหก พันตัว เป็ นภาษีของ
พระยาหเวหเจ็ดสิบสองตัว ๓๙ ลาทัง้ หมดสาม
หมื่นหารอยตัว เป็ นภาษีของพระยาหเวหหก
สิบเอ็ดตัว ๔๐ จํานวนคนทัง้ หมดหนึ่งหมื่นหก
พันคน เป็ นภาษีของพระยาหเวหสามสิบสอง
คน ๔๑ โมเสสใหภาษีสวนที่เป็ นของขวัญของ
พระยาหเวหใหกับนักบวชเอเลอาซาร ตามที่
พระยาหเวหไดสงั ่ เขาไว
๔๒ สวน แบงอีกครึ่ง หนึ่ งของประชาชนชาว
อิสราเอลที่โมเสสไดจากทหาร ๔๓ ที่เป็ นครึ่ง
หนึ่งของชุมชนคือ แกะสาม แสนสาม หมื่น
เจ็ด พันหา รอยตัว ๔๔ วัวสาม หมื่นหก พันตัว
๔๕ ลาสาม หมื่นหา รอยตัว
๔๖ และคนหนึ่ ง
๔๗
หมื่นหก พันคน
จากครึ่ง หนึ่งที่เป็ นสวน
แบงของประชาชนชาวอิสราเอล โมเสสหัก
ออกมาหนึ่ง สวนในทุกๆหา สิบ ไม วาจะเป็ น
คนหรือสัตว และเอาไปใหชาวเลวีที่ทําหน าที่
์ ิทธิ ์ ตามที่พระ
เป็ นยามเฝ าระวังเต็นทศักดิส
ยาหเวหไดสงั ่ โมเสสไว
๔๘ แลวบรรดาผูนํากองทัพ
ผู บัญชาการ
กองพันและผูบัญชาการกอง รอยตางมาหา
โมเสส ๔๙ พวกเขาพูดกับโมเสสวา “พวกเรา
ผูรับ ใชของทานไดนับทหารที่อยูในมือของ
เรา แลวพบวาไมมีใครหายไปเลย ๕๐ เรา
ไดเอาพวกเครื่อง ทองที่พวก เราเจอ เอามา
เป็ นเครื่องถวายใหกับพระ ยาหเวหคือ กําไล
แขน สรอยขอมือ แหวนตรา ตุมหูและสรอย
คอ มาเป็ นคา ไถชีวิตของเราตอ หน าพระ
ยาหเวห”
๕๑ โมเสสและนั กบวชเอ เลอ า ซารรับทอง
จากพวก เขา ทุก อยางเป็ นของที่ทําอยาง
ประณีต ๕๒ ทองทัง้ หมดที่บรรดาผู บัญชาการ
กองพันและผู บัญชาการกอง รอย เอามา
ถวายใหเป็ นของ ขวัญของพระ ยาหเวห นัน
้
มีน้ํ า หนักรวมหนึ่ง รอยเกา สิบ เอ็ดกิโลกรัม
*๕๓ สวนของที่พลทหารไดยึดเอามา พวกเขา
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หนึ่ ง รอยเกา สิบ เอ็ดกิโลกรัม หรือแปลตรงๆไดวา หนึ่ง หมื่นหกพันเจ็ด รอยหา สิบ

ตอน นี้ฆาเด็กผูชายทุก คนและฆา
ผู หญิงทุก คนที่เคยมีเพศ สัมพันธกับผูชาย
๑๘ แตไวชีวิตหญิงสาวทุก
คนสําหรับพวก
ทาน หญิง สาวที่ยังไมเคยมีเพศสัมพันธกับ
ผูชายมากอน ๑๙ พวกทานตองอยูที่นอกคาย
กอนเป็ นเวลาเจ็ดวัน พวก ทานทุก คนหรือ
เชลยที่ไดฆาคนหรือแตะ ตองรางคนตายมา
ตองชําระตัว เองในวัน ที่สามและในวันที่เจ็ด
๒๐ ทานตองซักลางเสื้อผาทัง
้ หมด เครื่องหนัง
ทัง้ หมด ทุก สิ่งที่ทําจากขนแพะ รวม ทัง้ ทุก
สิ่งที่ทําจากไม”
๒๑ แลวนั กบวชเอ เลอ า ซารก็พูดกับพวก
ผูชายที่ไปรบมาวา “นี่เป็ นกฎที่พระ ยาหเวห
สัง่ โมเสสไว คือ ๒๒–๒๓ ทุก อยางที่ทนไฟได
ตองเอาไปวางไวในไฟ ทานตองเอา ทอง
เงิน ทองสัมฤทธิ ์ เหล็ก ดีบุกและตะกัว
่ ไป
วางไวในไฟ แลวนํ าไปลางนํ้ า เพื่อทําใหมัน
บริสุทธิ ์ สวนของทุก อยางที่ไมทนไฟ ให
พวก ทานนํ าไปลาง นํ้ า ๒๔ ในวันที่เจ็ด ทาน
ตองซักเสื้อผาของทาน และทานจะสะอาด
หลังจากนัน
้ ทานถึงจะเขาไปในคายได”
๒๕ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา
๒๖ “เจา
และนักบวชเอ เลอ า ซารและพวกผูนํา
ครอบครัวของชุมชน ใหนับทุก สิ่งทุก อยาง
ที่ยึดมาไดในสงครามไม วาจะเป็ นคนหรือ
สัตว ๒๗ ใหแบงสิ่งที่ยึดมาไดทัง้ หมด ระหวาง
ทหารที่ออกไปรบกับคนในชุมชน โดยแบง
๒๘ เจาตองหักภาษีใหพระ
ใหฝายละครึ่ง
ยาหเวหดวย ครึ่ง หนึ่งที่เป็ นของทหารที่ออก
ไป รบ นัน
้ ใหหักออกมาหนึ่งสวนจากทุกๆหา
รอย ไมวาจะเป็ นคน วัว ลาหรือแกะ ๒๙ ของ
เหลา นี้จะถูกหักออกจากสวนของพวก เขา
เพื่อใหกับนักบวชเอ เลอ า ซาร เพื่อเป็ นของ
ขวัญแกพระ ยาหเวห ๓๐ อีกครึ่ง หนึ่งของ
ประชาชนชาวอิสราเอล
ใหหักออกมาหนึ่ง
สวนจากทุกๆหา สิบ ไม วาจะเป็ นคน วัว ลา
หรือแกะ รวม ทัง้ สัตวทุก ชนิด เจาตองนํ า
สวนที่หักไดนี้ไปใหชาวเลวี ที่ทําหน าที่เป็ น
์ ิทธิข
์ องพระ
ยามคอยเฝ าระวังเต็นทศักดิส
ยาหเวห”
๓๑ โมเสสและนั กบวชเอ เลอ า ซารทําตามที่
พระยาหเวหสัง่ โมเสสไวทุกอยาง ๓๒ สิ่งตางๆ
ที่พวกทหารยึดมาไดจากสงคราม คือ แกะ

เชเขล

กันดารวิถี ๓๑:๕๔

ก็เก็บเอาไว เอง ๕๔ ดัง นัน
้ โมเสสและนักบวช
เอ เลอ า ซารจึงนํ าทองจากบรรดาผู บัญชาการ
กองพันและกอง รอย ไปที่เต็นทนัด พบ เพื่อ
เป็ นที่ระลึก *สําหรับประชาชนชาวอิสราเอล
ตอหน าพระยาหเวห
ที่ดินฝั่ งตะวันออกของแมนํ้าจอรแดน
(ฉธบ. ๓:๑๒-๒๒)
๑ เผาของรู

๓๒ จํานวนมากมายมหาศาล

เบนและกาดมีฝูงสัตว
เมื่อพวก
เขาเห็นที่ดินของยา
เซอรและที่ดินของกิ
เลอ าด พวก เขาเห็นวามันเป็ นที่ที่เหมาะกับ
การเลีย
้ งสัตว ๒ ดัง นัน
้ ประชาชนของกาด
และรู เบนจึงไปพูดกับโมเสส นักบวชเอ เลอ
า ซารและบรรดาผูนําชุมชนวา ๓–๔ “พวก
เราผูรับ ใชของทานมีสัตวเลีย
้ งอยูมากมาย
มหาศาลและที่ดินที่พระ ยาหเวหไดรบชนะ
เพื่อประชาชนชาวอิสราเอล นัน
้ เป็ นแผน ดิน
ที่เหมาะกับการเลีย
้ งสัตวมาก
โดยเฉพาะ
ที่ดินบริเวณ อา ทา โรท ดี โบน ยา เซอร นิ
มราห เฮชโบน เอเลอาเลห
เส บาม เนโบ และเบ โอน” ๕ พวก เขาพูด
ตอไปวา “ถาทานพอใจพวก เรา ไดโปรด
ยกที่ดิน นี้ใหกับพวก เรา ผูรับ ใชของทาน
ไวครอบครองดวยเถิด อยาใหเราตองขาม
แมน้ํ าจอรแดนไปเลย”
๖ โมเสสพูดกับประชาชนของกาดและรู
เบนวา “จะใหพี่ น องของทานออกไปรบใน
ขณะที่ทานตัง้ รกรากอยูที่นี่หรือ ๗ ทําไมพวก
ทานถึงพยายามทําใหประชาชนชาวอิสราเอล
ทอแทหมดกําลัง ใจที่จะขามแมน้ํ าเขาไปใน
แผน ดินที่พระ ยาหเวหไดยกใหกับพวก เขา
๘ รุนพอของพวก ทานก็ทําอยาง นี้ เหมือน
กัน ตอนที่เราสงพวก เขาจากคา เดช-บา ร
เนียใหไปสํารวจแผน ดิน นัน
้ ๙ พวก เขาขึ้น
ไปไกลถึงหุบเขาเอ ช โคล และไดสํารวจแผน
ดิน นัน
้
แตพวก เขากลับทําใหประชาชน
ชาวอิสราเอลทอแทหมดกําลัง ใจ ที่จะเขา
ไปในแผน ดินที่พระ ยาหเวหไดใหพวก เขา
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ไว ๑๐ จึงทําใหพระองคโกรธในวัน นัน
้ และ
๑๑ ‘ประชาชนชาว
พระองคไดสาบานไววา
อิสราเอลที่ออกมาจากแผน ดินอียิปตและมี
อายุตงั ้ แตยี่สิบปี ข้ น
ึ ไป จะไมมีสัก คนเดียวที่
จะไดเห็นแผน ดินที่เราไดสัญญาวาจะใหกับ
อับ รา ฮัม อิส อัคและยา โคบ เพราะพวก เขา
ไมไดติดตามเราอยางเต็ม ที่ ๑๒ ยกเวนคา
เลบลูกชายเย ฟุน เนหและโย ชู วาลูกชายนูน
เพราะพวกเขาตามพระยาหเวหอยางเต็มที่’
๑๓ พระ
ยาหเวหจึงโกรธชาวอิสราเอล
พระองคทําใหพวก เขาตองรอนแรมอยูในที่
เปลาเปลี่ยวแหง แลงถึงสี่ สิบปี จน กระทัง่
คนในรุนที่ทําใหพระองคไมพอใจตายไปจน
หมดเกลีย
้ ง ๑๔ และตอนนี้พวกเจาคนบาปอีก
รุน หนึ่ง กลับจะมาแทนที่พอของเจา เพื่อจะ
ทําใหพระ ยาหเวหโกรธมากขึ้นไปอีก ๑๕ ถา
เจาเปลี่ยน ใจไมติดตามพระองค พระองคก็
จะทอด ทิง้ ชาวอิสราเอลไวในที่เปลาเปลี่ยว
แหง แลงใหนานกวานัน
้ อีก แลวเจาก็จะเป็ น
เหตุใหคนพวกนี้ทัง้ หมดถูกทําลายไป”
๑๖ แลวประชาชนของรู เบนและกาดก็ไป
พบโมเสสและพูดวา “ขอใหพวก เราสรางรัว
้
สําหรับสัตวเลีย
้ งของพวก เราที่ นี่และสราง
เมืองสําหรับลูกเมียของพวกเรา ๑๗ แลวพวก
เราจะเกณฑ †คนของพวก เราไปรวมรบกับ
ชาวอิสราเอลคนอื่นๆจนกวาพวก เขาจะได
ดิน แดนที่เป็ นของพวก เขา เอง ในขณะที่ลูก
เมียของพวก เราก็จะไดอาศัยอยูในเมืองที่มี
กําแพงลอม รอบ จะไดปลอดภัยจากคนอื่นที่
อยูในแผน ดิน นี้ ๑๘ พวก เราจะไมกลับบาน
จนกวาชาวอิสราเอลทุก คนจะไดสวนแบงใน
ที่ดินเป็ นมรดก ‡ครบทุก คน ๑๙ แตพวก เรา
จะไมรับสวน แบงที่ดินของพวก เขาที่อยูอีก
ฝั ่ งของแมน้ํ าจอรแดน
และดิน แดนนอก
เหนือจากนัน
้ ดวย เพราะพวก เราจะเอาสวน
แบงที่ดินของพวก เราในฝั ่ งตะวัน ออกของ
แมน้ํ าจอรแดน”
๒๐ โมเสสจึงพูดกับพวก เขาวา
“ถาพวก
ทานจะทําอยาง นี้ คือถาพวก ทานจะเกณฑ
คนไปชวยทําสงครามตอหน าพระ ยาหเวห

*๓๑:๕๔

ที่ระลึก สิ่งของที่ชวยใหคนจดจําสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต

†๓๒:๑๗

เกณฑ เตรียมหรือเขาประจํากองทัพเพื่อทําสงคราม

‡๓๒:๑๘

มรดก สวนแบงที่ดินจะได รับการแบงใหตามกลุมครอบครัวและจะมอบใหตอๆกัน
ภายในครอบครัวจากรุน หนึ่งสูอีกรุน หนึ่ง คนจะนํ าที่ดินไปขายโดยถาวรใหกับครอบครัวอื่น
ไมได แตใหเชาไดในระยะเวลาไมเกิน ๕๐ ปี
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๒๑ และคนที่ถูกเกณฑทง
ั ้ หมดขามแมน้ํ า

จอรแดนไปตอ หน าพระ ยาหเวหแทนพวก
ทาน จน กระทัง่ พระองคขับ ไลศัตรูของ
พระองคไปจน หมด ๒๒ และแผน ดินสงบ ลง
ตอหน าพระยาหเวห แลวพวกทานถึงจะกลับ
บานได พวก ทานก็ไดทําหน าที่ของตัว เอง
ใหพระ ยาหเวหและชาวอิสราเอลแลว และ
ที่ดิน นี้ก็จะตกเป็ นสมบัติของพวก ทานตอ
หน าพระยาหเวห ๒๓ แตถาพวกทานไมไดทํา
ตามนี้ ทานก็ไดทําบาปตอพระยาหเวห ก็ใหรู
ไวเลยวาพวก ทานจะตองถูกลงโทษเพราะ
บาปของพวก ทาน ๒๔ สรางเมืองใหลูกเมีย
ของพวกทานและสรางรัว
้ ใหฝูงสัตวของพวก
ทานเถิด และทําทุก อยางตามที่ทานไดพูด
ไว”
๒๕ ประชาชนชาวกาดและรู
เบนพูดวา
“พวกเราคนรับ ใชทานจะทําตามที่ทานผูเป็ น
เจานายของเราสัง่ ๒๖ ลูกเมียของพวกเรา ฝูง
แกะ และสัตวทุก ตัวของพวก เราจะอยูใน
เมืองตางๆของกิ เลอ าด ๒๗ พวก เราคนรับ ใช
ทานทุก คนที่ถูกเกณฑไปสงคราม จะขาม
แมน้ํ าจอรแดนไปทําสงครามตอหน าพระ
ยาหเวห ตามที่เจานายของเราสัง่ ”
๒๘ แลวโมเสสก็ออกคํา สัง
่ ในเรื่องของพวก
เขาใหกับนักบวชเอเลอาซาร โยชู วาลูกชาย
นูนและหัวหน าเผาตางๆของประชาชนชาว
อิสราเอล ๒๙ โมเสสบอกกับพวก เขาวา “ถา
ประชาชนชาวกาดและชาวรู เบนขามแมน้ํ า
จอรแดนไปกับพวกทาน คือพวกเขาทุกคนที่
ถูกเกณฑมาทําสงครามตอ หน าพระ ยาหเวห
จนแผน ดิน นัน
้ สงบ ลงตอ หน าพวก ทานแลว
ใหพวก ทานยกแผน ดินกิ เลอ าดใหกับพวก
เขาเป็ นเจาของ ๓๐ แตถาคนที่ถูกเกณฑ นัน
้
ไมขามไปกับทาน พวกเขาจะตองอยูในแผน
ดินคานาอันดวยกันกับทาน”
๓๑ ประชาชนชาวกาดและชาวรู
เบนตอบ
วา “เราจะทําตามที่พระ ยาหเวหบอกพวก
เรา คนรับ ใชของทาน ๓๒ เราที่ถูกเกณฑมา
นี้ จะขามไปแผน ดินคา นา อันตอ หน าพระ
ยาหเวห แตแผน ดินของพวกเราจะอยูอีกฝั ่ ง
ของแมน้ํ าจอรแดน”
๓๓ ดัง นั น
้ อาณาจักรของกษัตริยสิ โหนชาว
อา โม ไรตและอาณาจักรของกษัตริยโอกจาก

*๓๓:๑
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บา ชาน รวม ทัง้ แผน ดินพรอม กับเมืองตางๆ
ของมัน และอาณาเขตตางๆของเมืองที่อยู
รอบๆ โมเสสไดยกใหกับประชาชนชาวกาด
และชาวรู เบนและประชาชนครึ่ง หนึ่งของเผา
มนัสเสหที่เป็ นลูกชายโยเซฟ
๓๔ แลวประชาชนชาวกาดก็สรางเมืองพวก
นี้ข้ น
ึ ใหม คือ ดี โบน อา ทา โรท อา โร เอ อร
๓๕ อัท โรทโชฟาน ยาเซอร โยกเบฮาห ๓๖ เบ
ธนิ มราหและเบธฮาราน ทัง้ กําแพงเมืองและ
รัว
้ สําหรับฝูงแกะของพวกเขา
๓๗ ประชาชนชาวรู เบนสรางเมืองพวกนี้ ข้ น
ึ
ใหม คือเมืองเฮ ช โบน เอ เลอ าเลห คิริ
ยา ธาอิม ๓๘ เนโบ บา อัล เม โอนและสิบ
มาห พวก เขาใชช่ อ
ื เดิมเรียกชื่อเมืองที่สราง
ขึ้นใหม ยกเวนเมืองเนโบและเมืองบา อัล เม
โอน พวกเขาเปลี่ยนชื่อใหใหม
๓๙ ลูก หลานของมาคีรลูกชายมนั ส เสห ได
บุกกิ เลอ าดและยึดมันไวได พวก เขาไดขับ
ไลชาวอาโมไรตที่อาศัยอยูในเมืองนัน
้ ๔๐ ดัง
นัน
้ โมเสสจึงยกแควนกิ เลอ าดใหกับตระกูล
มา คีร มา คีรเป็ นลูกชายของมนัส เสห และ
ตระกูลมาคีรก็ไดตัง้ รกรากอยูที่ นัน
่ ๔๑ ยาอีร
สืบเชื้อสายมาจากมนัสเสห เขาไดยึดหมูบาน
หลายแหงของชาวอา โม ไรต เขาไดเรียกชื่อ
หมูบานพวก นัน
้ วาหมูบานตางๆของยา อีร
๔๒ โนบาหบุกเขาไปยึดเคนาทและเมืองรอบๆ
มัน และเรียกมันวาโนบาหตามชื่อของเขา
ชาวอิสราเอลออกจากอียิปต
๑ โมเสสและอา

๓๓ ชาวอิสราเอลออกจากแผน

โรนไดนําประชาชน
ดิน
อียิปต ในรูป แบบของกองทัพ *นี่คือลําดับ
๒ โมเสสเขียน
การเดินทางของพวก เขา
สถาน ที่เริ่ม ตนของการเดินทางของพวก เขา
ตามคํา สัง่ ของพระ ยาหเวห นี่คือลําดับการ
เดินทางของพวกเขาจากจุดเริ่มตน
๓ พวก เขาออกจากรา เม เสสในวันที่สิบ หา
ของเดือนแรก วัน นัน
้ เป็ นวันหลังวันปลด
ปลอยหนึ่ง วัน ประชาชนชาวอิสราเอลออก
เดินทางอยางกลา หาญทามกลางสายตาของ
ชาวอียิปต ๔ ชาวอียิปตกําลังฝั ง ศพลูกชาย

กองทัพ หรือกลุม เป็ นศัพททางทหารที่แสดงวาอิสราเอลจัดเป็ นระบบแบบกองทัพ
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หัวปี *ของพวก เขา ที่พระ ยาหเวหไดฆา
ตาย พระองคไดแสดงถึงการพิพากษาของ
พระองคตอพวกพระตางๆ †ของชาวอียิปต
๕ ประชาชนชาวอิสราเอลออกจากรา เม เสส
และมาตัง้ คายที่สุ คคท ๖ พวก เขาออกจาก
สุ คคท มาตัง้ คายที่เอ ธาม ติดเขตที่เปลา
เปลี่ยวแหง แลง ๗ พวก เขาออกจากเอ ธาม
และเลีย
้ วไปทางปิ หะ หิ โรททางตะวัน ออก
ของบาอัล-เซโฟน พวกเขามาตัง้ คายอยูใกล
มิกดล
๘ พวกเขาออกจากปิ หะหิ โรทและเดิน ทาง
ผานทะเลไปจนถึงที่เปลาเปลี่ยวแหง
แลง
พวก เขาเดิน ทางเป็ นเวลาสาม วันในที่เปลา
เปลี่ยวแหง แลงเอธาม และพวกเขาตัง้ คายที่
มาราห
๙ พวก เขาออกจากมา ราหและไปถึงเอ ลิม
ที่ นัน
่ มีตานํ้ าสิบ สองแหงและตนปาลมเจ็ด สิบ
ตน ดังนัน
้ พวกเขาจึงตัง้ คายที่นัน
่
๑๐ พวก เขาออกจากเอ ลิมและมาตัง
้ คาย
ใกลทะเลตนกก ‡
๑๑ พวกเขาออกจากทะเลตนกก และมาตัง
้
คายในที่เปลาเปลี่ยวแหงแลงสีน
๑๒ พวกเขาออกจากที่เปลา เปลี่ยวแหง แลง
สีนและมาตัง้ คายที่โดฟคาห
๑๓ พวกเขาออกจากโดฟคาหและมาตัง
้ คาย
ที่อาลูช
๑๔ พวก เขาออกจากอา ลูชและมาตัง
้ คายที่
เรฟี ดิม ที่นัน
่ ไมมีน้ํ าใหประชาชนดื่ม
๑๕ พวก เขาออกจากเรฟี ดิมและไปตัง
้ คาย
ที่ที่เปลาเปลี่ยวแหงแลงซีนาย
๑๖ พวกเขาออกจากที่เปลา เปลี่ยวแหง แลง
ซีนายและไปตัง้ คายที่ขิบโรท-หัทธาอาวาห
๑๗ พวก เขาออกจากขิบ โรท-หัทธา อา วาห
และไปตัง้ คายที่ฮาเซโรท
๑๘ พวก เขาออกจากฮา เซ โรทและไปตัง
้
คายที่ริทมาห
๑๙ พวก เขาออกจากริ ทมาหและไปตัง
้ คาย
ที่ริมโมน-เปเรศ
๒๐ พวก เขาออกจากริม โมน-เปเรศและไป
ตัง้ คายที่ลิบนาห
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๒๑ พวก เขาออกจากลิ บนาหและไปตัง
้ คาย
ที่ริสสาห
๒๒ พวกเขาออกจากริสสาหและไปตัง
้ คายที่
เคเฮลาธาห
๒๓ พวก เขาออกจากเค เฮ ลา ธาหและไปตัง
้
คายที่ภูเขาเชเฟอร
๒๔ พวก เขาออกจากภูเขาเช เฟอรและไป
ตัง้ คายที่ฮาราดาห
๒๕ พวก เขาออกจากฮา รา ดาหและไปตัง
้
คายที่มักเฮโลท
๒๖ พวก เขาออกจากมัก เฮโล ทและไปตัง
้
คายที่ทาหัท
๒๗ พวก เขาออกจากทา หัทและไปตัง
้ คายที่
เทราห
๒๘ พวกเขาออกจากเทราหและไปตัง
้ คายที่
มิทคาห
๒๙ พวก เขาออกจากมิท คาหและไปตัง
้ คาย
ที่ฮัชโมนาห
๓๐ พวก เขาออกจากฮัช โม นาหและไปตัง
้
คายที่โมเสโรท
๓๑ พวก เขาออกจากโม เส โรทและไปตัง
้
คายที่เบเน-ยาอะคัน
๓๒ พวก เขาออกจากเบเน-ยา อะ คันและไป
ตัง้ คายที่โฮร-ฮักกีดกาด
๓๓ พวก เขาออกจากโฮร-ฮัก กีด กาดและไป
ตัง้ คายที่โยทบาธาห
๓๔ พวก เขาออกจากโย ทบาธาหและไปตัง
้
คายที่อับโรนาห
๓๕ พวก เขาออกจากอับ โร นาหและไปตัง
้
คายที่เอซีโอน-เกเบอร
๓๖ พวก เขาออกจากเอ ซี โอน-เก เบอรและ
ไปตัง้ คายที่เค เดชในที่เปลา เปลี่ยวแหง แลง
ศิน
๓๗ พวก เขาออกจากเค เดชและไปตัง
้ คายที่
โฮร ภูเขาตรงชายแดนของแผน ดินเอ โดม
๓๘ นั กบวชอา โรนขึ้นไปบนภูเขาโฮรตามคํา
สัง่ ของพระ ยาหเวหและตายบน นัน
้ ในวันที่
หนึ่งของเดือนหา ซึ่งเป็ นปี ที่สี่ สิบหลัง จาก
ประชาชนชาวอิสราเอลออกจากแผน
ดิน

*๓๓:๔

ลูกชายหัวปี เด็กที่เกิดเป็ นคนแรกของครอบครัว ลูกชายคนโตจะมีความสําคัญมาก
ในสมัยโบราณ
†๓๓:๔

พวกพระตางๆ อาจเป็ นพระปลอมของชาวอียิปตหรือในที่นี้อาจหมายถึงกษัตริยและ
บรรดาผูนําที่มีอํานาจในอียิปต
‡๓๓:๑๐ ทะเลตนกก หรือทะเลแดง
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อียิปต ๓๙ อาโรนอายุหนึ่งรอยยี่สิบสามปี ขณะ
ที่เขาตายบนภูเขาโฮร
๔๐ กษัตริยชาวคานาอันของเมืองอาราด ที่
อยูในเนเกบ ไดยินวาประชาชนชาวอิสราเอล
กําลังเดิน ทางมา ๔๑ พวกชาวอิสราเอลออก
จากภูเขาโฮรและมาตัง้ คายที่ศัลโมนาห
๔๒ พวก เขาออกจากศัล โม นาหและไปตัง
้
คายที่ปูโนน
๔๓ พวก เขาออกจากปู โนนและไปตัง
้ คายที่
โอโบท
๔๔ พวกเขาออกจากโอโบทและไปตัง
้ คายที่
อิเย-อาบาริมบริเวณชายแดนของโมอับ
๔๕ พวกเขาออกจากอิเย-อาบาริมและไปตัง
้
คายที่ดีโบน-กาด
๔๖ พวก เขาออกจากดี โบน-กาดและไปตัง
้
คายที่อัลโมน-ดิบลาธาอิม
๔๗ พวก เขาออกจากอัล โมน-ดิบ ลา ธาอิม
และไปตัง้ คายทามกลางเทือกเขาตางๆของ
อาบาริมใกลเนโบ
๔๘ พวก เขาออกจากภูเขาอา บา ริมและไป
ตัง้ คายในที่ราบโม อับขางแมน้ํ าจอรแดนฝั ่ ง
ตรงขามเยริ โค ๔๙ พวกเขาตัง้ คายไปตามริม
ฝั ่ งแมน้ํ าจอรแดนในที่ราบของโม อับตัง้ แต
เบธ-เยชิโมทไปจนถึงอาเบล-ชิทธิม
๕๐ พระ
ยาหเวหพูดกับโมเสสในที่ราบโม
อับใกลแมน้ํ าจอรแดนฝั ่ งตรงขามเย ริ โค
พระองคพูดวา ๕๑ “ใหบอกกับประชาชนชาว
อิสราเอลวา เมื่อเจาขามแมน้ํ าจอรแดนเขา
ไปในแผน ดินคานาอันแลว ๕๒ เจาตองขับ ไล
คนที่อาศัยอยูในแผน ดิน นัน
้ ออกไปใหหมด
เจาตองทําลายรูปแกะ สลักของพวก เขา
ทัง้ หมด และทําลายรูป เคารพที่ทําจากโลหะ
และเจาตองรื้อสถาน ที่บวงสรวง *ของพวก
๕๓ แลวใหเจาเขาไปยึด
เขาออกใหสิน
้ ซาก
เอาแผน ดิน นัน
้ และตัง้ รกรากในมัน เพราะ
เราไดมอบแผน ดิน นี้ใหเจาเป็ นเจาของแลว
๕๔ เจาจะตองแบงที่ดินกันในหมูพวกเจา โดย
การใชสลากแบงตามตระกูลของพวกเจา เจา
ตองแบงใหตระกูลใหญมากหนอย ตระกูล
เล็กน อย หนอย สลากของตระกูลไหนตก
ในที่ดิน ใด ที่ดินตรง นัน
้ ก็เป็ นของตระกูล
*๓๓:๕๒
†๓๔:๕
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นัน
้ พวก เจาจะได รับสวน แบงตามเผาของ
บรรพบุรุษพวกเจา
๕๕ ถาเจาไมขับไลคนที่อยูในแผนดินนั น
้ ไป
ตอหน าเจา คนเหลานัน
้ จะเป็ นเหมือนเศษผง
ในตาของเจาและเหมือนหนามเสียบอยูขาง
ตัวเจา พวก มันจะทําใหเกิดปั ญหามากมาย
กับเจาบนแผน ดินที่เจาอาศัยอยู ๕๖ แลวเราก็
จะทํากับเจาเหมือนกับที่เราวางแผนจะทํา
กับพวกมันเหมือนกัน”
เขตแดนของคานาอัน
๑ พระ

๓๔ วา

ยาหเวหพูดกับโมเสส
สัง่ นี้ไปบอกกับ
ประชาชนชาวอิสราเอลวา เมื่อพวก เจาเขา
ไปในแผน ดินคา นา อัน แผน ดิน นัน
้ ที่จะตก
เป็ นของพวก เจา คือแผน ดินของคา นา อัน
๓ ทางทิศ ใตจะเริ่ม
ตามเขตแดนของมัน
ตัง้ แตที่เปลา เปลี่ยวแหง แลงศินเรียบไปทาง
ขางๆเอ โดม
เขตแดนทางใตจะเริ่มที่ทิศ
ตะวัน
ออกจากดานใตสุดของทะเลเกลือ
๔ เขตแดนของพวก
เจาจะลากยาวไปขาม
ทางใตของอา ครับ บิมและผานที่เปลา เปลี่ยว
แหง แลงศินไปจนสุดทางใตของคา เดช-บา ร
เนีย และมันจะไปตอจนถึงฮา ซา รัด ดารและ
จะไปผานอัส โมน ๕ จากอัส โมนเขตแดน
†และจะไปสิน
จะเลีย
้ วไปทางแมน้ํ าอียิปต
้
๖
สุดที่ทะเลเมดิเตอรเรเนียน
เขตแดนทาง
ตะวัน
ตกจะเป็ นชายฝั ่ งเมดิเตอรเรเนียน
มันจะเป็ นเขตแดนตะวัน
ตกของพวก
๗ สวนเขตแดนทางเหนื อจากทะเล
เจา
เมดิเตอรเรเนียนไปตามสันเขาของภูเขาโฮร
๘ จากภูเขาโฮรไปเรื่อยจนถึงเลโบ-ฮามั ทแลว
เขตแดนจะขยายตอจนถึงเศ ดัด ๙ เขตแดน
จะตอไปเรื่อยจนถึงศิโฟ รนและจะไปสิน
้ สุด
ที่ฮาซา-เรนัน
นี่จะเป็ นเขตแดนทางเหนือ
ของพวก เจา ๑๐ ทางฝั ่ งตะวัน ออกเขตแดน
ของพวก เจาจะไปตามเสนของฮาซา-เรนัน
จนถึงเชฟ าม ๑๑ จากเชฟ าม เขตแดนจะลง
ไปถึงริบ ลาหจนถึงทางตะวัน ออกของอา ยิน
๑๒ แลวเขตแดนจะลงไปตอและไปบรรจบ
เนินเขาทางตะวันออกของทะเลสาบกาลิลี *”
๒ “ใหเอาคํา

สถานที่บวงสรวง สถานที่สําหรับบูชาพระเจาปลอม ปกติสถานที่เชนนี้จะอยูบนเขา

แมนํ้าอียิปต ลําธารสายนี้เรียกวา “วาดี เอล-อาริช”
ทะเลสาบกาลิลี แปลตรงๆไดวา “ทะเลสาบคินเนเรท”

*๓๔:๑๒
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๑๓ ดัง
นัน
้ โมเสสจึงนํ าคํา สัง่
นี้ไปให
ประชาชนชาวอิสราเอล “นี่คือแผน ดินที่เจา
จะได รับโดยการโยนสลาก พระ ยาหเวหได
สัง่ ไววาแผน ดิน นี้จะมอบใหพวก เจาเกาเผา
ครึ่ง ๑๔ เพราะเผาของรู เบนและกาดและครึ่ง
หนึ่งของเผามนัส เสหได รับสวนของพวก เขา
แลวตามตระกูลของพวก เขา ๑๕ คนทัง้ สอง
เผาครึ่ง นัน
้ ได รับที่ดินสวนของพวก เขาไป
แลวในฝั ่ งตรงขามแมน้ํ าจอรแดนจากเย ริ โค
บนฝั ่ งตะวันออกที่ดวงอาทิตยข้ น
ึ ”
๑๖ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา
๑๗ “คน
เหลา นี้จะชวยแบงที่ดินใหกับพวก เจา คือ
นักบวชเอ เลอ า ซารและโย ชู วาลูกชายของ
นูน ๑๘ พวก เจาจะเลือกผูนําคนหนึ่งจากแต
ละเผามาชวยแบงที่ดินดวย ๑๙ นี่เป็ นราย ชื่อ
ของผูนําพวกนัน
้
คาเลบลูกชายเยฟุนเนห จากเผายูดาห
๒๐ เชมูเอลลูกชายอัมมีฮูด จากเผาสิเมโอน
๒๑ เอลีดาดลูกชายคิสโลน จากเผาเบนยามิน
๒๒ บุคคีลูกชายโยกลี จากเผาดาน
๒๓ จากลูก หลานของโยเซฟ ฮัน นี เอลลูกชาย
เอโฟด จากเผามนัสเสห
๒๔ เคมูเอลลูกชายชิฟทาน จากเผาเอฟราอิม
๒๕ เอลีซาฟานลูกชายปารนาค จากเผาเศบูลุน
๒๖ ปั ลทีเอลลูกชายอัสซาน จากเผาอิสสาคาร
๒๗ อาหิฮูดลูกชายเชโลมี จากเผาอาเชอร
๒๘ เปดาเฮลลูกชายอัมมีฮูด จากเผานั ฟทาลี”
๒๙ พระ ยาหเวหไดสัง
่ คนเหลา นี้ใหแบง
แผน ดินคา นา อันกันในหมูประชาชนชาว
อิสราเอล

เมืองของชาวเลวี
๑ พระ

๓๕ ที่ราบโม

ยาหเวหพูดกับโมเสสใน
อับขางแมน้ํ าจอรแดนฝั ่ ง
ตรงขามเย ริ โควา ๒ “ใหสงั ่ ประชาชนชาว
อิสราเอลใหแบงเมืองที่พวก เขาได รับมาให
กับชาวเลวีสวนหนึ่ง รวม ทัง้ ทุง หญาเลีย
้ ง
สัตวที่อยูรอบๆเมืองของพวก เขาเหลา นัน
้
๓ พวกเลวีจะไดอยูในเมืองพวก นั น
ดวย
้
และเลีย
้ งวัวและสัตวเลีย
้ งของพวกเขาในทุง
หญาเหลา นัน
้ ๔ ทุง หญาที่จะใหกับพวกเลวี นี้
เริ่มตัง้ แตกําแพงเมืองทุกๆดาน ออกไปขาง
ละหนึ่ง พันศอก ๕ และใหพวก เจาวัดออกไป
สอง พันศอกทัง้ สี่ทิศ คือเหนือ ใต ออก ตก
*๓๕:๑๖
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บริเวณทัง้ หมด นี้จะเป็ นทุง หญาของเมืองแต
ละเมืองของพวกเลวี ๖ เมืองทัง้ หมดที่เจาให
กับชาวเลวี จะมีอยูหกเมืองที่ใชเป็ นเมืองลี้
ภัย
คนที่ไปฆาคนตายมาโดยไมไดเจตนา
จะไดหลบหนีไปอยูในเมืองพวกนัน
้ นอกจาก
หกเมือง นัน
้ แลว เจายังตองใหอีกสี่ สิบ สอง
เมืองกับชาวเลวี ๗ ดัง นัน
้ พวก เจาจะตองให
ชาวเลวีทงั ้ หมดสี่ สิบ แปดเมือง พรอมกับทุง
หญาเลีย
้ งสัตว ๘ สําหรับเมืองตางๆที่เจาจะ
แบงใหกับชาวเลวี จากที่ดินของประชาชน
ชาวอิสราเอล นัน
้
เจาตองแบงออกมามาก
หนอยจากเผาใหญ
และแบงออกมาน อย
หนอยจากเผาเล็ก แตละเผาก็จะแบงเมือง
ของตัว
เองใหกับชาวเลวีตามสัดสวนของ
เนื้อที่ที่พวกเขาไดรับ”
เมืองลี ภ
้ ัย
(ฉธบ. ๑๙:๑-๑๓; ยชว. ๒๐:๑-๙)
๙ พระ ยาหเวหพูดกับโมเสสวา ๑๐ “ใหบอก

กับประชาชนชาวอิสราเอลวา เมื่อพวก เจา
ขามฝั ่ งแมน้ํ าจอรแดนเขาไปในแผนดินคานา
อันแลว ๑๑ ใหเลือกเมืองตางๆขึ้นมาสําหรับ
พวก เจาเอง มันจะเป็ นเมืองสําหรับลี้ ภัย
สําหรับตัวเจา ใครที่ไปฆาคนอื่นตายโดยไม
ไดเจตนา จะไดหนีไปอยูที่ นัน
่ ได ๑๒ พวก
มันจะเป็ นเมืองสําหรับพวก เจาไวลี้ ภัย จาก
ญาติของผู ตายที่มีหน าที่ตองแก แคนคนฆา
คนที่ฆาคนอื่นตายจะไมถูกฆา จนกวาเขา
จะมายืนอยูหน าที่ชุมนุมเพื่อฟั งการตัดสิน
๑๓ ทัง
้ หกเมืองที่เจาให จะเป็ นเมืองสําหรับลี้
ภัยของพวก เจา ๑๔ เจาตองเลือกสาม เมือง
ทางฝั ่ งตะวันออกของแมน้ํ าจอรแดน และอีก
สามเมืองในแผน ดินคา นา อันทางฝั ่ งตะวัน
ตกของแมน้ํ าจอรแดน มาเป็ นเมืองลี้ ภัย
๑๕ เมืองทัง
้ หกเมือง นี้จะเป็ นเมืองสําหรับลี้
ภัยของประชาชนอิสราเอลและสําหรับชาว
ตาง ชาติที่อาศัยอยูรวมกับเจา คนที่ฆาคน
ตายโดยไมไดเจตนาสามารถหนีไปอยูที่ นัน
่
ได
การตัดสินเมื่อคนถูกฆา
๑๖ ถาเขาใชเหล็ก *ตีคนอื่นจนตาย

จะเป็ นฆาตกร ฆาตกรจะตองถูกฆา

ใชเหล็ก แสดงวาฆาตกรเลือกอาวุธที่เขารูวาสามารถใชฆาคนได

คนที่ตี
๑๗ ถา
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เขาเอาหินในมือทุบคนอื่นจนตาย คนที่ทุบ
จะเป็ นฆาตกรและเขาจะตองถูกฆาไปดวย
๑๘ ถาเขาเอาไมที่อยูในมือตีคนอื่นจนตาย
คนที่ตีเป็ นฆาตกรและเขาจะตองถูกฆา
๑๙ เมื่อญาติของคนที่ตายพบฆาตกรคน นั น
้
เขาจะตองฆาฆาตกรคนนัน
้
๒๐–๒๑ ถาเขาผลักคนดวยความเกลียดหรือ
ขวางสิ่งของใสคนโดยตัง้ ใจจนคน นัน
้ ตาย
หรือถาเขาตีคนดวยมือเพราะความเกลียด
จนคนนัน
้ ตาย คนตีจะตองถูกฆาตายเหมือน
กัน เพราะเขาเป็ นฆาตกร ญาติคนตายตอง
ฆาฆาตกรคนนัน
้ เมื่อพบตัว
๒๒ แตถาเขาผลักคนโดยไมไดเจตนา
ไม
ไดเกลียดคนๆนัน
้
หรือโยนสิ่งของถูกคน
โดยไมไดเจตนา ๒๓ หรือทําหินหลนใสโดย
มองไมเห็นคนนัน
้ แลวทําใหคนนัน
้ ตาย ตัว
เขาเองไมไดเป็ นศัตรูกับคนตาย และไมได
เจตนาจะทํารายเขา ๒๔ ถาเป็ นอยาง นี้ ที่
ชุมนุมจะเป็ นผูตัดสินระหวางคนฆากับญาติ
ผู ตายตามกฎเหลา นี้ ๒๕ ที่ ชุมนุมจะเป็ นฝ าย
ชวยเหลือคนฆาจากการกลาวหาของญาติ
ผู ตาย และสงเขากลับไปที่เมืองลี้ ภัย ที่เขา
ไดหนีไปอยูกอนหน า นี้แลว คนๆนัน
้ จะตอง
อยูในเมืองลี้ ภัย นัน
้ จนกวาหัวหน านักบวช
์ ิทธิ ์
สูงสุดที่ได รับการ เจิมดวยนํ้ ามันศักดิส
ตายลง
๒๖–๒๗ แตถาเมื่อ
ไหรก็ตามที่คนฆาออก
จากเขตของเมืองลี้ ภัย ที่เขาหลบเขาไปอยู
และญาติของคนตายไปพบเขานอกเมืองลี้
ภัย ญาติคนตายสามารถฆาคนๆนัน
้ ได โดย
ไมมีความผิด ๒๘ เพราะเขาจะตองอยูในเมือง
ลี้
ภัยจนกวาหัวหน านักบวชสูงสุดจะตาย
หลัง จากนักบวชสูงสุดตายแลว คนที่หลบอยู
นัน
้ ก็กลับไปที่ดินของเขาได ๒๙ กฎเหลา นี้
จะใชในการตัดสินสําหรับพวกเจาตัง้ แตเดี๋ยว
นี้ ในทุกที่ที่พวกเจาไปอยู
๓๐ ถาใครฆาคน ฆาตกรจะถูกฆาตาย ตาม
คํา พูดของพยาน แตหามฆาเขาถามีพยาน
เพียงคนเดียว
๓๑ หามรับคา
ไถชีวิตของฆาตกรที่ถูก
ตัดสินใหถูกฆาแลว เพราะยัง ไง เขาก็จะ
ตองถูกฆาอยูดี
†๓๖:๒
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๓๒ หามรับคา ไถสําหรับคนที่หลบ หนี ออก
จากเมืองลี้ ภัยเพื่อจะไปอยูที่อ่ น
ื เขาจะตอง
อยูที่นัน
่ จนกวานักบวชชัน
้ สูงสุดจะตาย
๓๓ อยาใหที่ดินของเจาตองเปื้ อนเลือดของ
ผู บริสุทธิ ์ ถามีคนหนึ่งไปฆาคนบริสุทธิ ์ ไมมี
ทางที่จะไถใหแผน ดิน นัน
้ พนโทษไดเพราะ
มันเปื้ อนเลือด
นอกจากจะเอาชีวิตของ
ฆาตกรคน นัน
้ ๓๔ หามทําใหที่ดินที่เจาอาศัย
อยูตองแปด เปื้ อน ที่ดิน นัน
้ เป็ นที่ที่เราอาศัย
อยู เพราะเราเป็ นพระยาหเวหที่อาศัยอยูรวม
กับประชาชนชาวอิสราเอล”

ที่ดินของลูกสาวเศโลเฟหัด
๑ กิ เลอ าดเป็ นลูกชายมา คีร

๓๖ เป็ นลูกชายของมนัส เสห มนัส เสห

มา คีร

เป็ นลูกชายของโยเซฟ พวกผูนําของตระกูล
กิเลอาด ที่เป็ นลูกหลานของโยเซฟ ไดมาพูด
กับโมเสสและพวก ผูนําตระกูลตางๆของชาว
อิสราเอล ๒ พวก เขาพูดวา “พระ ยาหเวหได
สัง่ ทาน เจา นายของพวก เราใหแบงที่ดินให
กับประชาชนชาวอิสราเอลเป็ นมรดก †ตาม
สลากที่โยนได และทาน เจานายของพวกเรา
ได รับคําสัง่ จากพระ ยาหเวหใหมอบสวน แบง
ที่ดินของพวก เราใหเศโลเฟ หัดญาติของเรา
๓ ถาลูกสาว
เพื่อใหกับพวกลูกสาวของเขา
ของเขาไปแตงงานกับคนอิสราเอลเผาอื่น
เผาที่พวก
นางไปแตงงานดวยก็จะมีที่ดิน
เพิ่มขึ้น สวนแบงที่ดินของบรรพบุรุษเราก็จะ
น อยลงเพราะถูกตัดไป ดังนัน
้ สวนแบงที่ดิน
ของพวก เราที่ไดมาจากการโยนสลากก็จะมี
น อยลงเพราะถูกตัดออกไป ๔ เมื่อครบปี แหง
การปลดปลอย ของประชาชนชาวอิสราเอล
เผาที่พวก
นางไปแตงงานดวยก็จะมีสวน
แบงที่ดินเพิ่มขึ้นเพราะมาจากสวนแบงของ
พวก นาง แลวสวนแบงที่ดินของเผาของ
บรรพบุรุษเราก็จะน อยลงเพราะถูกตัดไป”
๕ ดัง นั น
้ โมเสสจึงออกคํา สัง่ ประชาชน
ชาวอิสราเอลตามคํา สัง่ ของพระ ยาหเวห
วา “สิ่งที่ลูก หลานจากเผาของโย เซฟพูด
มา นัน
้ ถูก ตอง ๖ และนี่คือสิ่งที่พระ ยาหเวห
สัง่ ลงมาเกี่ยว
กับพวกลูกสาวของเศโลเฟ
หัด พวก นางจะแตงงานกับใครก็ไดที่นาง

มรดก สวน แบงที่ดินจะได รับการแบงใหตามกลุมครอบครัวและจะมอบใหตอๆกัน
ภายในครอบครัวจากรุน หนึ่งสูอีกรุน หนึ่ง คนจะนํ าที่ดินไปขายโดยถาวรใหกับครอบครัวอื่น
ไมได แตใหเชาไดในระยะเวลาไมเกิน ๕๐ ปี

กันดารวิถี ๓๖:๗

ตองการ แตตองเป็ นคนในตระกูลเดียวกัน
กับพอพวก นาง ๗ เพื่อจะไมมีการโอนมรดก
ที่ดินขามเผาของบรรพบุรุษแตละคน
ชาว
อิสราเอลทุก คนตองรักษามรดกของเผาของ
บรรพบุรุษเขาไว ๘ ลูกสาวของแตละเผาของ
ประชาชนชาวอิสราเอลที่รับมรดกสวน แบง
ที่ดินไป ตองแตงงานกับคนที่อยูในตระกูล
เดียวกับพอของตนเทานัน
้ เพื่อใหประชาชน
ชาวอิสราเอลแตละเผาสามารถรับชวงมรดก
ที่ดินจากพอของเขาได ๙ สวน แบงที่ดินตอง
ไมถูกโอนขามเผา
เพราะแตละเผาของ
ประชาชนชาวอิสราเอลตองรักษาสวน แบง
ที่ดินของตนไว”
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กันดารวิถี ๓๖:๑๓

๑๐ ลูกสาวของเศโลเฟ หัดไดทําตามที่พระ
ยาหเวหสงั ่ โมเสสไว ๑๑ มา ลาห ทีร ซาห
โฮ กลาห มิ ล คาห และโน อาหลูกสาวของ
เศโลเฟ หัดไดแตงงานกับลูกชายของลุงพวก
นาง ๑๒ พวก เขาแตงงานกับตระกูลที่เป็ นลูก
หลานของมนัส เสหผูเป็ นลูกชายโย เซฟ ดัง
นัน
้ สวน แบงที่ดินของพวก นางจึงยังคงอยู
กับเผาที่เป็ นตระกูลของพอพวกนาง
๑๓ สิ่งเหลา นี้ คือคํา สัง
่ และระเบียบที่พระ
ยาหเวหไดใหกับประชาชนชาวอิสราเอลผาน
ทางโมเสส ในที่ราบโมอับใกลแมน้ํ าจอรแดน
ฝั ่ งตรงขามเยริโค
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เฉลยธรรมบัญญัติ
คํานํ า
หนังสือเฉลย ธรรม บัญญัติ
เป็ น
หนังสือกฎ บัญญัติเลมสุดทายและเป็ น
บทสรุปของหนังสือกฎบัญญัติทัง้ หา เลม
กอนที่โมเสสจะตาย เขาไดทบทวนสิ่งที่
พระเจาทําสําหรับชาวอิสราเอลในชวงสี่
สิบปี หลัง จากที่พวก เขาอพยพออกมา
จากอียิปต
ทบทวนกฎบัญญัติตางๆที่
พระเจาใหกับพวก เขา และยืนยันขอ
ตกลงที่พวก เขามีกับพระเจา เพื่อพวก
เขาจะเจริญรุงเรืองและมีอายุยืนยาวใน
แผน ดินที่เขาจะไดเขาไปเป็ นเจาของ
นัน
้
โมเสสอยากใหพวกคนอิสราเอลรู
ถึงคุณคาของสิ่ง ดีๆที่พระเจาไดอวยพร
พวก เขา โมเสสไมอยากใหพวก เขา
เขาใจผิดวาที่พระเจาอวยพรพวกเขา
เป็ นเพราะพวกเขาใหญหรือดีกวา
ชนชาติอ่ น
ื ๆ แตความจริงแลวมันเป็ น
ผลมาจากคําสัญญาที่พระเจาเคยใหไว
กับอับราฮัมบรรพบุรุษของพวกเขา และ
จากความเมตตากรุณาของพระเจาตาง
หาก ทุก สิ่งที่ชนชาติอิสราเอลกําลังจะ
ได รับ นัน
้ ไม วาจะเป็ นบาน ที่ดิน บอนํ้ า
สวนองุน สวนมะกอก หรือการชนะศัตรู
ก็ลวน แตเป็ นความเมตตากรุณาของ
พระเจาทัง้ นัน
้
แตตอนทายของหนังสือเลม นี้ อาน
แลวเป็ นลางราย
เต็มไปดวยคําตัก
เตือนและการลงโทษอันรายแรงที่จะตก
บนพวกเขา ถาพวกเขาไมซ่ อ
ื สัตยตอ
พระเจา และทิง้ ขอตกลงที่มีกับพระองค
เพื่อหันไปติดตามพระอื่นๆของชนชาติ
รอบขาง คํา เตือนเหลา นี้ จะชวยใหผู
อานเขาใจถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชนชาติ
ของอิสราเอลในเวลาตอ มา ซึ่งไดจด
*๑:๑
†๑:๒

เฉลยธรรมบัญญัติ ๑:๗

บันทึกไวในหนังสือโย ชู วา ไปจนถึง
หนังสือ ๒ พงศกษัตริย
เมื่อพระเจาใหกฎหรือขอบังคับตางๆ
กับชาวอิสราเอลผานมาทางโมเสส
พระองคไมไดใหกฎหมายอาญาเทานัน
้
แตพระองคใหความสนใจกับชีวิตประจํา
วันและสภาพสังคมของพวก เขาในทุก
ดานดวย เชน เรื่องคาแรง ดอกเบีย
้ การ
กูยืมที่เป็ นธรรม เรื่องสุขภาพอนามัย
เรื่องการชวย เหลือคนจน การใหความ
เป็ นธรรมกับคนตางดาว การดูแลสัตว
สภาพของดิน และอื่นๆอีกมากมาย
โมเสสพูดกับชาวอิสราเอล
๑ นี่ คือคํา

๑ ชาวอิสราเอลทัง้ หมด ตอนที่พวกเขาอยู
พูดที่โมเสสพูดกับประชาชน

ที่หุบเขาจอรแดน ในที่เปลา เปลี่ยวแหง แลง
ที่อยูทางฝั ่ งตะวัน ออกของแมน้ํ าจอรแดน
*ตรงขามกับเมืองสูฟ และอยูระหวางที่เปลา
เปลี่ยวแหง แลงปา รานกับเมืองพวกนี้คือโท
เฟล ลาบัน ฮาเซโรทและดีซาหับ
๒ การเดินทางจากภูเขาซี นาย †ไปถึงคา
เดช-บา ร เนีย ผานทางภูเขาเส อีร ใชเวลา
เพียงแคสิบ เอ็ดวันเทานัน
้ ๓ ในวันที่หนึ่งของ
เดือนที่สิบ เอ็ด ในปี ที่สี่ สิบ โมเสสไดบอกกับ
ชาวอิสราเอลทุก สิ่งทุก อยางที่เกี่ยว กับพวก
เขาตามที่พระ ยาหเวหสัง่ ๔ เรื่อง นี้เกิดขึ้น
หลังจากที่โมเสสไดรบชนะกษัตริยสิโหนของ
ชาวอาโม ไรตซ่ งึ ปกครองเมืองเฮชโบน และ
กษัตริยโอกของเมืองบา ชานซึ่งปกครองอัช
ทาโรทในเอเดรอี ๕ โมเสสเริ่มอธิบายกฎ ‡นี้
ใหกับชาวอิสราเอล ตอนที่พวกเขาอยูทางฝั ่ ง
ตะวัน ออกของแมน้ํ าจอรแดนในดิน แดนของ
ชาวโมอับ โมเสสพูดวา
๖ “ที่ภูเขาซี นาย พระ ยาหเวหพระเจาของ
พวกเราบอกพวกเราวา ‘พวกเจาอยูที่ภูเขานี้
มานานพอแลว ๗ ใหเตรียมตัวและมุง หน า
เดินไปยังเนิน เขาที่พวกอาโมไรต ¶อยู และ
ดิน แดนแถบนัน
้ ทัง้ หมดที่เป็ นเพื่อนบานของ

ฝั่ งตะวันออกของแมนํ้าจอรแดน บริเวณริมฝั ่ งแมน้ํ าจอรแดน
ภูเขาซีนาย ในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติสวนใหญจะเรียกวา ภูเขาโฮเรบ

‡๑:๕

กฎ ตามตัวอักษรคือ “คัมภีร” ในภาษาฮีบรูคัมภีรหมายถึง “คําแนะนํ า คําสัง่ สอน กฎ”
อาจกลาวถึงกฎขอหนึ่ง กฎชุดหนึ่งหรือกฎทัง้ เลม เหมือนในกรณีนี้ก็ได
¶๑:๗ อาโมไรต คํานี้ เป็ นชื่อเรียกทัว
่ ไปสําหรับชาวเมืองของดิน แดนนัน
้ กอนที่ชาวอิสราเอล
จะมาถึง

เฉลยธรรมบัญญัติ ๑:๘

เขา ทัง้ ในหุบเขาจอรแดน *แถบเนิน เขา
แถบที่ลุมเชิง เขาดานตะวัน ตก †และในเน
เกบ รวมทัง้ ชายฝั ่ งทะเลเมดิเตอรเรเนียน
เขาไปยังดิน แดนของชาวคา นา อัน แควน
‡ตลอดไปจนถึงแมน้ํ าใหญคือ
เลบานอน
แมน้ํ ายู เฟ รติ ส ๘ ดูสิ เราไดยกดิน แดนนัน
้
ใหกับพวก เจาแลว เขาไปยึดเอา ซะ เป็ นดิน
แดนที่พระ ยาหเวหไดสาบานไววาจะยกให
กับบรรพบุรุษของพวก เจา คืออับ รา ฮัม อิส
อัคและยาโคบ รวมทัง้ ลูก หลานของพวกเขา
ดวย’
โมเสสแตงตัง้ ผูนํา
(อพย. ๑๘:๑๓-๒๗)
๙ แลวโมเสสก็พูดวา

ในเวลา นัน
้
เราได
บอกกับพวก ทานวา ‘ลําพังตัวเราคนเดียว
ไมสามารถดูแลพวก ทานไดทัง้ หมดหรอก
๑๐ พระ ยาหเวหพระเจาของพวก ทานไดเพิ่ม
จํานวนพวก ทานขึ้นอยางมากมายมหาศาล
ตอน นี้พวกทานก็มีจํานวนมากพอๆกับดวง
ดาวบนทองฟ าแลว ๑๑ ขอใหพระ ยาหเวห
พระเจาของบรรพบุรุษพวกทาน เพิ่มจํานวน
พวก ทานขึ้นอีกพัน เทา และขอใหพระองค
อวยพรพวก
ทานเหมือนกับที่พระองคได
สัญญาไว ๑๒ ลําพังตัวเราคนเดียวจะไปแบก
รับภาระตางๆที่หนักอึ้ง และคดี ความตางๆ
ของพวกทานไหวได ยัง ไง ๑๓ ใหพวกทานแต
ละเผาไปเลือกคนของทานขึ้นมาเอง เลือก
คนที่เฉลียวฉลาด เต็มไปดวยความ รูความ
เขาใจ และประสบการณ แลวเราจะแตง ตัง้
พวกเขาใหเป็ นหัวหน าพวกทาน’
๑๔ และพวก ทานก็ไดบอกเราวา ‘สิ่งที่ทาน
บอกใหทํานัน
้ ดีมากเลย’
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๑๕ แลวเราไดเอาพวกผูนําจากเผาตางๆ
ของทาน
ที่เต็มไปดวยความเฉลียวฉลาด
และมีประสบการณมา และแตง ตัง้ พวก เขา
ใหเป็ นผูนําของพวก ทาน มีตัง้ แตผูนํา ¶คน
พัน คน รอยคน หา สิบคน และ สิบ คน รวม
ทัง้ แตง ตัง้ พวกเจา หน าที่ดวยในแตละเผา
ของทาน
๑๖ และเราไดสง
ั ่ กําชับพวกผู พิพากษาของ
ทานดวยวา
‘ใหฟังความของทัง้ สองฝ าย
กอน แลวใหตัดสินอยางยุติธรรม ไม วาจะ
เป็ นคนอิสราเอลดวยกัน
หรือคนอิสราเอล
กับคนตางชาติ ๑๗ เวลาพวกทานตัดสิน หาม
ลําเอียง ใหฟังทัง้ คนรวยและคนจนเหมือน
กัน ไมตองกลัวใครเลย เพราะการตัดสิน นัน
้
มาจากพระเจา และถาเรื่องไหนยากเกินไป
สําหรับทาน ใหเอามาบอกเรา เราจะตัดสิน
เอง’ ๑๘ และในตอน นัน
้ เราก็ไดสงั ่ พวก ทาน
ไปแลวทุกเรื่องที่พวกทานควรทํา

คนสอดแนมไปคานาอัน
(กดว. ๑๓:๑-๓๓)
๑๙ พวก

เราไดทําตามคํา
สัง่ ของพระ
ยาหเวหพระเจาของพวกเรา พวกเราจึงออก
เดิน ทางจากภูเขาซี นาย ผานที่เปลา เปลี่ยว
แหง แลงที่ยิ่ง ใหญและนา กลัว อยางที่พวก
ทานก็เห็นมาแลว ในระหวางทางมุงเดินไป
ตามแถบเนิน เขาที่ชาวอา โม ไรตอยู แลวเรา
ก็มาถึงคาเดช-บารเนีย ๒๐ เราไดบอกกับพวก
ทานวา ‘พวกทานมาถึงแถบเนิน เขาที่ชาวอา
โม ไรตอยูแลว เป็ นแผน ดินที่พระ ยาหเวห
พระเจาของพวก เรายกใหกับพวก เรา ๒๑ ดูสิ
พระ ยาหเวหพระเจาของพวก ทานไดตัง้ แผน
ดิน นี้ไวตรงหน าพวก ทานแลว พวก ทานขึ้น
ไปยึดเอาไวเลย เหมือนกับที่พระ ยาหเวห

*๑:๗

หุบเขาจอรแดน หรือ อาราบาห เป็ นชื่อที่บรรยายถึงสภาพพื้นที่ของดินแดนอิสราเอล
จากทางฝั ่ งตะวัน ออกไปทางตะวัน ตก จากแมน้ํ าจอรแดนไปถึงทะเลเมดิเตอรเรเนียน อา
รา บาหเป็ นพื้นที่ที่เปลา เปลี่ยวแหง แลงรอบทะเลเกลือ แถบเนิน เขาคือจุดศูนยกลางของ
อิสราเอล เช เฟล าหคือบริเวณตีน เขาซึ่งหันหน าออกทะเลเมดิเตอรเรเนียน และเน เกบก็คือ
บริเวณริมสุดของเขตแดนอิสราเอล
†๑:๗

ที่ลุมเชิงเขาดานตะวันตก หรือเชเฟลาห

‡๑:๗

แควนเลบานอน ชื่อของสถานที่นี้กลาวถึงเขตแดนทางเหนือของอิสราเอล

¶๑:๑๕

ผูนํา หรือ ผูบัญชาการ ตลอดจนเจา หน าที่ เป็ นหนวยที่ใชเรียกการจัดกําลังคนเป็ น
กองในการสูรบ แตไมรูจํานวนที่แนนอนและยังไมรูความแตกตางระหวาง “ผูนํา” และ “เจา
หน าที่”

เฉลยธรรมบัญญัติ ๑:๒๒

พระเจาของบรรพบุรุษพวก ทานไดบอกไว
ไมตองกลัว อยาทอถอย’
๒๒ แลวพวก ทานทัง
้ หลายไดมาหาเรา พูด
วา ‘ใหพวกเราสงคนกลุมหนึ่งไปกอน ใหเขา
ไปสํารวจแผน ดิน นัน
้ แลวคอยกลับออกมา
บอกพวกเราวา ควรจะไปทางไหน และเมือง
ที่พวกเราจะเขาไปนัน
้ เป็ นอยางไรบาง’
๒๓ เราเห็นดวยกับความคิด นั น
้ เราจึงเลือก
สิบ สองคนมาจากพวก ทาน เผาละหนึ่งคน
๒๔ พวก เขาไดออกเดินทางไปที่เนิ น เขาแหง
นัน
้ และเขาไปที่หุบเขาเอ ช โคลแลวทําการ
สํารวจ *ดินแดนแหงนัน
้ ๒๕ พวกเขาไดนําผล
ไมติดมือลงมาใหพวก เรา และมารายงานให
ฟั งวา ‘แผนดินที่พระยาหเวหพระเจาของเรา
จะใหกับพวกเรานัน
้ ดีมาก’
๒๖ แตพวก ทานไมยอมขึ้นไปที่ นั น
่
พวก
ทานจึงขัดคํา
สัง่ ของยาหเวหพระเจาของ
ทาน ๒๗ และเขาไปบนกันในเต็นทของทาน
วา
‘เพราะพระ ยาหเวหเกลียดพวก เรา
พระองคถึงไดนําพวก เราออกจากแผน ดิน
อียิปต เพื่อใหตกอยูในเงื้อมมือของพวกอา
โม ไรต และถูกพวกมันทําลาย ๒๘ แลวทีนี้
พวกเราจะหันหน าไปทางไหน พวกพี่นองที่
เขาไปสอดแนมทําใหพวก
เราทอถอยเสีย
แลว พวกเขาบอกวา “พวกนัน
้ มีจํานวนมาก
กวา และตัวสูงใหญกวาพวก เรามาก เมือง
เหลา นัน
้ ก็ใหญ โตและมีกําแพงสูงเสียดฟ า
พวกเรายังเห็นพวกยักษ †ที่นัน
่ ดวย”’
๒๙ เราไดบอกกับพวกทานวา ‘ไมตองขวัญ
หนีดี ฟ อ ไมตองกลัวพวก มันหรอก ๓๐ พระ
ยาหเวหพระเจาของทานจะนํ าหน าทาน และ
ตอสูแทนทาน เหมือนกับสิ่งตางๆที่พระองค
ไดทําตอ หน าทานในแผน ดินอียิปต ๓๑ ในที่
เปลา เปลี่ยวแหง แลงก็เหมือน กัน ทานก็ได
เห็นแลววาพระ ยาหเวหพระเจาของทาน ได
อุมทานไวเหมือนพออุมลูก ตลอดทางที่ทาน
เดินมาจนถึงที่นี่’
๓๒ แตถึงอยาง
นัน
้
พวกทานก็ไมได
ไววางใจพระ
ยาหเวหพระเจาของทาน
๓๓ พระองคนําหน าทานในการเดิน ทาง เพื่อ
*๑:๒๔
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หาที่ตงั ้ เต็นทใหทาน และพระองคก็นําหน า
ทานในไฟในตอนกลาง คืน และในเมฆใน
ตอนกลาง วัน เพื่อใหพวก ทานรูวาจะไปทาง
ไหน
คนอิสราเอลอดเขาแผนดินคานาอัน
๓๔ แลวพระ

ยาหเวหก็ไดยินเสียงบนของ
พวกทาน
พระองคโกรธ
และสาบานวา
๓๕ ‘จะไมมีใครสัก คนในรุนที่ชัว
่ ราย นี้ ที่จะ
ไดเห็นแผน ดินดี นัน
้
ที่เราไดสัญญาไววา
๓๖ นอกจากคา
จะใหกับบรรพบุรุษของเจา
เลบลูกชายของเย ฟุน เนหจะไดเห็น เราจะ
ยกแผน ดินที่เขาเดินอยู นัน
้ ใหกับเขาและ
ลูก หลานของเขา เพราะเขาซื่อสัตยตอพระ
ยาหเวหอยางแทจริง’
๓๗ แมแตเรา พระ ยาหเวหยังโกรธเลย ก็
เพราะพวก ทานนี่ แหละ พระองคพูดกับเรา
วา ‘แมแตเจาก็จะไมไดเขาไปที่แผน ดิน นัน
้
๓๘ โย ชู วาลูกชายของนูน ผู ชวยของเจาจะ
ไดเขาไปที่ นัน
่ ใหกําลัง ใจกับเขา เพราะเขา
จะเป็ นคนแบงแผน ดินนัน
้ แจกจายใหกับชาว
อิสราเอล
๓๙ สวนลูกๆของพวกเจา ที่พวก เจาพูดวา
จะถูกจับไปเป็ นเชลย นัน
้ พวกนี้ แหละจะได
เขาไปในแผน ดิน นัน
้ เพราะในวัน นี้พวกลูกๆ
ของเจาที่ยังไรเดียงสา ‡และยังพึ่งตัว เองไม
ได เราจะใหแผน ดินนัน
้ กับพวกเขาและพวก
เขาก็จะไดเป็ นเจาของมัน ๔๐ สวนพวก เจา
จะตองหวนกลับไปในที่เปลา เปลี่ยวแหง แลง
ตามเสนทางที่มุงไปทะเลแดง’
๔๑ และพวก ทานก็ตอบวา ‘พวกเราไดทํา
บาปตอพระ ยาหเวหแลว พวก เราจะขึ้นไปสู
รบตามที่พระ ยาหเวหพระเจาของเราสัง่ พวก
เราไว’ แลวพวกทานก็เตรียมตัวไปรบ พวก
ทานคิดวามันเป็ นเรื่องงายๆที่จะขึ้นไปบน
เนินเขานัน
้
๔๒ แลวพระ ยาหเวหไดพูดกับเราวา ‘บอก
พวก เขาวา หามขึ้นไปบน นัน
้ และหามไปรบ
เพราะเราไมไดอยูกับพวกเจา ถาพวกเจาฟั ง

สํารวจ หรือสอดแนม แอบสืบความลับหรือสํารวจดูกําลังฝ ายตรงขาม

†๑:๒๘

พวกยักษ หรือพวกชาวอานาค ลูกหลานของอานาค คนพวกนี้ไดช่ อ
ื วาเป็ นนักรบที่มี
พลังเขมแข็งและรูปรางสูงใหญเหมือนยักษ ดูในกันดารวิถี ๑๓:๓๓
‡๑:๓๙

ยังไรเดียงสา หรือ ยังไมรูผิดชอบชัว
่ ดี หมายถึงยังเป็ นเด็กอยู ยังตัดสินใจดวยตัว
เองไมไดและยังไมสามารถดูแลตัวเองได

เฉลยธรรมบัญญัติ ๑:๔๓

คํา เตือนของเรา พวกเจาจะไมถูกฆาตอ หน า
ศัตรูของพวกเจา’
๔๓ และเราก็ไดบอกพวก ทานแลววาพระ
ยาหเวหพูดอะไร แตพวก ทานก็ไมยอมฟั ง
ขัดขืนคํา เตือนของพระ ยาหเวหและบุมบาม
๔๔ ชาวอา โม ไรตที่
ขึ้นไปบนเนิน เขา นัน
้
อาศัยอยูบนเขานัน
้
ก็ออกมาเผชิญ หน ากับ
พวก ทาน และขับ ไลพวก ทานเหมือนฝูงผึ้ง
ขับ ไลศัตรู พวก เขาไดไลบีพ
้ วก ทานที่เส อีร
ไปจนถึงโฮ รมาห ๔๕ แลวพวก ทานก็ซมซาน
กลับมารอง หมรองไหตอ หน าพระ ยาหเวห
แตพระองคก็ไมสนใจที่จะฟั งเสียงรองของ
พวก ทาน ๔๖ แลวพวกทานก็อยูที่เค เดชเป็ น
เวลานานหลายวัน
ชาวอิสราเอลรอนเรไปในที่
เปลาเปลี่ยวแหงแลง
๑ พวก เราไดทําตามที่พระ ยาหเวหไดสัง
่

๒ เราไว

คือเราไดหวนกลับไปยังที่เปลา
เปลี่ยวแหง แลง โดยใชเสน ทางที่มุงหน าไป
ยังทะเลแดง และพวก เราไดเดินเวียนไป
ตามแนวชายแดนของภูเขาเส อีรเป็ นเวลา
นานหลายวัน ๒ แลวพระ ยาหเวหก็พูดกับเรา
๓ ‘พวกเจาไดเดินเวียนอยูรอบๆเทือก
วา
เขา นี้นานพอแลว ใหเดิน ทางตอไปทางทิศ
เหนือ ๔ แลวใหสัง่ ประชาชนวา พวกเจากําลัง
จะผานเขตแดนของญาติเจา
พวกเขาเป็ น
ลูก หลานของเอ ซาว ที่อยูในเส อีร พวก เขา
จะกลัวเจา พวก เจาจะตองระวังตัวไวใหดี
๕ อยาไปตอสูกับพวก เขา เพราะเราจะไมยก
ดิน แดนของพวก เขาใหกับเจาแมแตฝาเทา
เดียว เพราะเราไดยกดิน แดนบนภูเขาเส อีร
ใหกับเอ ซาวเป็ นเจาของไปแลว ๖ อาหารที่
เจาจะกินกัน
ก็ตองเอาเงินมาซื้อจากพวก
เขา
แมแตน้ํ าที่เจาจะดื่มก็ตองเอาเงินมา
ซื้อดวยเหมือนกัน ๗ แนนอน พระ ยาหเวห
พระเจาของทานไดอวยพรทานในทุก สิ่งทุก
อยางที่ทานไดทํามา
พระองคดูแลทานทุก
ยาง กาวในที่เปลาเปลี่ยวแหง แลงอันกวาง
ใหญ ในชวงสี่ สิบปี ที่ผานมานี้ พระ ยาหเวห
พระเจาของทานอยูกับทานตลอด
ทานไม
เคยขาดแคลนอะไรเลย’
*๒:๙
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๘ พวกเราไดเดินทางตอ ผานพวกญาติของ
เรา ที่เป็ นลูก หลานของเอ ซาว ที่อาศัยอยู
ในเส อีร พวก เราไปจากถนนที่วิ่งตรงมาจาก
หุบเขาจอรแดน ไปถึงเมืองเอ ลัทและเอ ซี
โอน-เก เบอร พวก เราไดหันมาใชถนนที่มุง
ไปสูที่เปลาเปลี่ยวแหงแลงโมอับ

อิสราเอลที่เมืองอาร
๙ พระ

ยาหเวหไดพูดกับเราวา
‘อยาไป
รังควานพวกโม อับและอยาทําสงครามกับ
พวกเขา เพราะเราจะไมยกแผน ดินของพวก
โมอับใหเจาครอบครอง เพราะเราไดยกเมือง
*ครอบครองไป
อารใหลูก หลานของโลท
แลว’”
๑๐ (ชาวเอ
มิมเคยอยูที่เมืองอารมากอน
พวก เขาเขม แข็ง มีจํานวนมาก และรูป ราง
สูงใหญเหมือนชาวอา นาค †๑๑ ชาวอา นาค
เป็ นสวน หนึ่งของชาวเรฟาอิม คนก็เลยคิด
วาชาว เอ มิมเป็ นสวนหนึ่งของชาวเรฟาอิม
ดวย แตชาวโม อับเรียกพวก เขาวาชาวเอ
มิม ๑๒ พวกชาวโฮรีก็เคยอยูที่เส อีรมากอน
เหมือนกัน แตลูกหลานของเอ ซาวไดขับไล
พวก เขาออกไป พวกลูก หลานของเอ ซาวได
ทําลายพวกโฮรีที่เคยอยูที่ นัน
่
และเขาไป
อยูแทน เหมือนกับที่ชาวอิสราเอลไดทํากับ
ประชาชนที่เคยเป็ นเจาของดิน แดนที่พระ
ยาหเวหไดใหกับชาวอิสราเอล)
๑๓ “พระ ยาหเวหพูดวา ‘ตอน นี้ ลุก ขึ้น
ขามไปอีกฝากหนึ่งของหุบเขาเศเรด’ พวก
เราจึงขามหุบเขาเศเรดไป ๑๔ นับตัง้ แตวันที่
จากคาเดช-บารเนียมาจนขามหุบเขาเศเรดนี้
พวก เราใชเวลาในการเดิน ทางสามสิบ แปด
ปี ในชวงเวลานัน
้ พวกนักรบรุน นัน
้ ทัง้ หมด
ในคายของเราที่ไมไว วางใจพระเจาตอนอยู
ที่คา เดช-บา ร เนีย ตางก็ลมตายกันไปหมด
เหมือนกับที่พระ
ยาหเวหไดสาบานไวกับ
พวกเขา ๑๕ ความจริงแลว เป็ นฝี มือของพระ
ยาหเวหเองที่ทําลายพวก นัน
้ จนหมดสิน
้ ไป
จากคาย
๑๖ เมื่อพวกนั กรบเหลา นั น
้ ตายจากไปหมด
แลว ๑๗ พระยาหเวหพูดกับเราวา ๑๘ วันนี้เจา
จะขามเขตแดนของโม อับที่เมืองอาร ๑๙ เจา

ลูกหลานของโลท ลูกชายของโลทคือโมอับและอัมโมน ดูใน ปฐมกาล ๑๙:๓๐-๓๘

†๒:๑๐

ชาวอานาค ลูกหลานของอานาค คนพวกนี้ไดช่ อ
ื วาเป็ นนักรบที่มีพลังเขม แข็งและ
รูปรางสูงใหญเหมือนยักษ ดูใน กันดารวิถี ๑๓:๓๓

เฉลยธรรมบัญญัติ ๒:๒๐

จะเขาไปใกลกับลูก หลานของอัม โมน ‘อยา
ไปยุงกับพวก เขาและอยาตอสูกับพวก เขา
เพราะเราจะไมยกแผน ดินของลูก หลานอัม
โมนใหเจาครอบครอง เพราะเราไดยกแผน
ดินนัน
้ ใหลูกหลานของโลทครอบครองแลว’”
๒๐ (แผน ดิน นี้ ถือวาเป็ นของชาวเรฟาอิม
เหมือนกัน เพราะพวก เขาเคยอยูที่นี่มากอน
และชาวอัม โมนก็เรียกพวก เขาวาศัมซุม
มิม ๒๑ ชาวเรฟาอิมมีจํานวนมาก เป็ นคน
กลุมใหญและมีรูป
รางสูงใหญเหมือนชาว
อา นาค แตพระ ยาหเวหไดทําลายพวก เขา
ตอ หน าชาวอัม โมน ชาวอัม โมนจึงไดยึด
เอาดิน แดนของชาวเรฟาอิม และเขาไปอยู
แทน ๒๒ พระ ยาหเวหก็ทําอยางเดียวกัน นี้ให
กับลูกหลานของเอ ซาวที่อยูในเส อีร ตอนที่
พระองคทําลายชาวโฮรีตอหน าพวกเขา พวก
ชาวเอ โดมจึงยึดเอาดิน แดนของชาวโฮรีและ
เขาไปอยูที่ นัน
่ แทนจนถึงทุกวัน นี้ ๒๓ สวน
ชาวอัฟ วิมที่อยูตามหมูบานใกลกาซา ชาว
คัฟ โทรที่มาจากคัฟ โทรไดมาทําลายพวกเขา
และชาวคัฟ โทรเหลา นัน
้ ก็เขาตัง้ บานเรือน
อยูที่นัน
่ แทน)
การตอสูกับประชาชนชาวอาโมไรต
๒๔ “พระ

ยาหเวหพูดวา ‘ลุก ขึ้น เตรียม
ตัว และขามหุบเขาอารโนนไป เห็นแลวหรือ
ยังวาเราไดใหสิ โหนชาวอา โม ไรต กษัตริย
ของเมืองเฮ ช โบน ไวในกํา มือเจาแลว เขา
ไปยึดดิน แดนของมัน และทําสงครามกับมัน
เลย ๒๕ วัน นี้เราจะทําใหทุก คนทัว
่ ใตฟา นี้
เกรงกลัวเจา เมื่อพวกเขาไดยินขาวเกี่ยวกับ
เจา พวกเขาจะกลัวจนตัวสัน
่ ตอหน าเจา’
๒๖ ในระหวางที่พวก เราอยูที่ที่เปลา เปลี่ยว
แหง แลงเคเดโมท เราไดสงพวกผู ถือ สารไป
หากษัตริยสิ โหนของเมืองเฮชโบน พรอมกับ
คํา พูดที่เป็ นมิตรวา ๒๗ ‘ขออนุญาตใหเราใช
เสน ทางในดิน แดนของทานดวยเถิด เราจะ
เดินอยูแตบนถนน จะไมเลีย
้ วขวาเลีย
้ วซาย
๒๘ เราจะจายเงินซื้ออาหารและนํ้ าจากทาน
ขอแคใหเราใชเสน ทางเดินผานไปเทานัน
้
๒๙ เหมือนกับที่ลูก หลานของเอซาวที่อยูในเส
อีรและชาวโม อับที่อยูในอารไดทํากับเรามา
แลว เราจะตองขามแมน้ํ าจอรแดนไปยังดิน
แดนที่พระยาหเวหพระเจาของพวกเราไดให
กับพวกเราไว’
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๓๐ แตกษัตริยสิ โหนของเฮ ช โบนไมยอม
ใหพวก เราผานทาง นัน
้ เพราะพระ ยาหเวห
พระเจาของทานทําใหเขาดื้อ ดึงและตอ ตาน
เพื่อพระองคจะไดทําใหสิ โหนตกอยูในกํา มือ
ของทานอยางที่ทําอยูตอนนี้
๓๑ แลวพระ ยาหเวหก็พูดกับผมวา ‘เห็น
แลวหรือ ยังวา เราไดยกสิ โหนและดิน แดน
ของเขาใหกับเจาแลว เขาไปยึดเอามาเป็ น
ของเจาสิ’
๓๒ สิ
โหนกับคนของเขาไดออกมาทํา
สงครามกับพวกเราที่ยาฮาส ๓๓ พระยาหเวห
พระเจาของพวก เราใหเขาตกอยูในกํา มือ
ของเรา
เราจึงฆาสิ โหนและลูกๆของเขา
รวม ทัง้ กองทัพของเขาทัง้ หมด ๓๔ และเรา
ไดเขายึดเมืองของเขาไวทงั ้ หมดในตอน
นัน
้
เราไดทําลายทุก คนทัง้ ผูชาย ผู หญิง
และเด็กๆในทุกๆเมืองโดยไมเหลือใคร เลย
๓๕ พวก เราเอาแตวัวควายและของมี คามา
๓๖ เรายึดไดทุกๆ
จากเมืองที่ยึดมาได นัน
้
เมืองจากอา โร เอ อรที่ตัง้ อยูริมฝั ่ งแมน้ํ าของ
หุบเขาอา ร โนน รวม ทัง้ เมืองที่อยูในหุบเขา
จนถึงแควนกิ เลอาด ไมมีกําแพงเมืองไหนที่
สูงเกินเงื้อมมือเรา พระ ยาหเวหพระเจาของ
เราใหทุกๆเมืองกับเรา ๓๗ เพียงแตทานไมได
เขาไปใกลดิน แดนของชาวอัม โมน รวม ทัง้
บริเวณริมฝั ่ งแมน้ํ ายับ บอกและเมืองตางๆ
ตามเนิน เขา เพราะพระยาหเวหพระเจาของ
เราไดสงั ่ ไวไมใหทําอยางนัน
้

การตอสูกับชนชาวบาชาน
(กดว. ๒๑:๓๑-๓๕)
๑ พวกเราจึงออกเดินทางไปตามถนน

๓ ที่ตรงไปบา ชาน

กษัตริยโอกของเมือง
บา ชานและกองทัพของเขาออกมาตอสูกับ
พวก เราที่เอ เด รอี ๒ พระ ยาหเวหพูดกับเรา
วา ‘ไมตองกลัวมัน เพราะเราไดมอบมันและ
กองทัพของมัน รวมทัง้ แผนดินของมันไวใน
กํามือของเจาแลว เจาจะทํากับมันเหมือนกับ
ที่เจาไดทํากับกษัตริยสิ โหนชาวอา โม ไรตที่
เคยปกครองเฮชโบน’
๓ แลวพระ ยาหเวหพระเจาของพวก เราได
ทําใหกษัตริยโอกแหงบา
ชานและกองทัพ
ทัง้ หมดของเขาตกอยูในกํา มือของพวก เรา
พวก
เราไดฆาเขาและคนอื่นๆจนไมเหลือ
ใครเลย ๔ พวก เรายึดเมืองตางๆไวจนหมด
เกลีย
้ ง ไมเหลือแมแตเมืองเดียว เรายึด
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ไดทัง้ หก สิบเมืองในแควนอา ร โกบทัง้ หมด
ที่เป็ นอาณาจักรของโอกในบา ชาน ๕ เมือง
พวก นี้ลวนมีกําแพงที่สูงใหญลอม รอบ มีทัง้
ประตูและกลอนเหล็ก นอกจาก นี้ยังมีเมือง
อื่นๆอีกมากมายที่ไมมีกําแพงเมือง ๖ พวก
เราไดทําลายพวก เขาเหมือนกับที่ไดทําลาย
กษัตริยสิ โหนแหงเฮ ช โบน พวก เราทําลาย
ทัง้ ผูชาย ผู หญิงและเด็กในทุกๆเมืองจน
หมด สิน
้ ๗ แตพวกวัวควายและของมี คาใน
เมืองตางๆที่ริบมานัน
้
พวก เราไดยึดเอาไว
เอง
๘ ดัง นั น
้ ในตอน นัน
้ พวก เราไดยึดเอาดิน
แดนจากมือของกษัตริยชาวอา โม ไรตทัง้
สอง เป็ นดิน แดนที่อยูทางทิศตะวัน ออกของ
แมน้ํ าจอรแดน จากหุบเขาอา ร โนนไปจนถึง
ภูเขาเฮอร โมน ๙ (ชาวไซดอนเรียกเฮอร โมน
วา ‘สี รี ออน’ แตชาวอา โม ไรตเรียกเฮ อร
โมนวา ‘เสนีร’) ๑๐ พวกเรายึดเมืองตางๆบน
ที่ราบตอน บน กิ เลอ าดทัง้ หมดและบา ชาน
ทัง้ หมด ขึ้นไปจนถึงสา เล คาหและเอ เด รอี
เมืองพวก นี้เป็ นของอาณาจักรโอกแหงบา
ชาน”
๑๑ (มีชาวเรฟาอิมหลง
เหลืออยูนอยมาก
กษัตริยโอกแหงบา ชานก็เป็ นชาวเรฟาอิม
คนหนึ่งที่ยังหลงเหลืออยู เตียง *ของเขามี
ขนาดยาวเกาศอก กวางสี่ศอก ตอนนี้มันยัง
ตัง้ อยูที่เมืองรับบาหของชาวอัมโมนอยูเลย)
ที่ดินของกาด รูเบนและมนั สเสหครึ่งเผา
(กดว. ๓๒:๑-๔๒)
๑๒ “ในตอนนั น
้ พวกเราไดยึดเอาแผน ดิน นี้

เป็ นของพวกเรา เริ่มจากอาโรเออรซ่ งึ อยูใน
หุบเขาอา ร โนน เราไดมอบดิน แดนครึ่ง หนึ่ง
บนเขากิ เลอ าดและเมืองตางๆของมัน ให
กับชาวรูเบนและชาวกาด ๑๓ สวนอีกครึ่งหนึ่ง
ของกิ เลอาดและบาชานทัง้ หมดในอาณาจักร
โอก เราไดมอบใหกับเผามนัสเสหครึ่งเผา”
(แควนอา ร โกบทัง้ หมด ทัง้ สวนของเมือง
บา ชานรวมเรียก วาแผน ดินของชาวเรฟาอิม
๑๔ ยาอีรจากเผามนั ส เสหไดยึดแควนอารโกบ
ทัง้ หมดไปจนถึงริมเขตแดนของชาวเก ชูร
*๓:๑๑
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และชาวมาอาคาห แลวยาอีรก็ไดตัง้ ชื่อเมือง
ตางๆเหลา นัน
้ ตามชื่อของเขามาจนถึงทุก วัน
นี้)
๑๕ “เราไดมอบกิ เลอ าดใหมา คีร ๑๖ สวน
ชาวรู เบนและชาวกาด เราไดใหดิน แดน
ตัง้ แตกิ เลอ าดลงไปถึงหุบเขาอา ร โนน ตรง
กลางหุบเขาคือเสนแบงแดน ขึ้นไปถึงแมน้ํ า
ยับ บอกซึ่งเป็ นเสนเขตแดนของชาวอัม โมน
๑๗ หุบเขาจอรแดนและแมน้ํ าจอรแดนเอง
เป็ นเสนแบงเขตแดนทางตะวัน ตก เริ่มจาก
ทะเลสาบกา ลิ ลี †ลงไปจนถึงฝั ่ งตะวัน ออก
ของทะเลตาย ‡ตรงกนของหน าผาปิ สกาห
๑๘ ในตอน นั น
้ เราไดสงั ่ พวก ทานวา ‘พระ
ยาหเวหพระเจาของพวก ทานไดยกแผน ดิน
ฝั ่ ง นี้ใหพวก ทานเป็ นเจาของ แตตอน นี้ให
พวก
ทานนักรบผูกลาที่ถืออาวุธพรอมมือ
นํ าหน าญาติพี่ น องชาวอิสราเอลขามแมน้ํ า
จอรแดนไปฝั ่ งโน น ๑๙ เวนแตพวกเมียๆและ
ลูกๆ รวมทัง้ ฝูงสัตวของพวก ทาน (เรารูวา
พวก ทานมีฝูงสัตวมากมาย) ใหยังคงอยูใน
เมืองตางๆที่เราไดยกใหกับพวกทาน ๒๐ พวก
ทานตองชวยญาติพี่ น องของพวก ทาน จน
กวาพวก เขาจะไดเป็ นเจาของดิน แดนที่พระ
ยาหเวหพระเจาของพวก ทาน ไดยกใหกับ
พวก เขา คือดิน แดนที่อยูฝั่งโน นของแมน้ํ า
จอรแดน และใหชวยพวก เขาจนกวาพระ
ยาหเวหจะใหสันติสุขกับพวกเขา เหมือนกับ
ที่พระองคใหกับพวก ทาน เมื่อถึงตอน นัน
้
พวกทานจึงคอยกลับมาดิน แดนฝั ่ ง นี้ที่เราได
ยกใหกับพวกทาน’
๒๑ ในตอน นั น
้ เราไดสงั ่ โย ชู วาวา ‘ทาน
ก็ไดเห็นกับตาแลววา พระ ยาหเวหพระเจา
ของพวก ทานไดทํายัง ไงกับกษัตริยสององค
นัน
้
พระองคก็จะทําอยาง นัน
้ กับอาณาจักร
ตางๆที่ทานกําลังจะบุกเขาไปดวย ๒๒ ไมตอง
กลัวพวกมัน เพราะพระยาหเวหพระเจาของ
พวกทานจะตอสูแทนทาน’
โมเสสอดเขาแผนดินคานาอัน
๒๓ ในตอน

นัน
้ เราไดออนวอนตอพระ
ยาหเวหวา ๒๔ ‘ขาแตพระ ยาหเวหองคเจา
ชีวิต พระองคเริ่มแสดงใหขาพเจาผูรับ ใช

†๓:๑๗

เตียง หรือ หีบศพ
ทะเลสาบกาลิลี ในภาษาฮีบรูใชคําวา ทะเลคินเนเรท

‡๓:๑๗

ทะเลตาย ในภาษาฮีบรูตรงนี้มีสองชื่อคือ ทะเลอาราบาห และทะเลเกลือ
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ของพระองค เห็นถึงความยิ่ง ใหญ และมือ
์ ํานาจของพระองค ไมมี
ที่เต็มไปดวยฤทธิอ
พระเจาอื่นอีกแลวไมวาในสวรรคหรือบน
โลก
ที่จะทําในสิ่งที่พระองคทําหรือแสดง
์ ํานาจไดเหมือนกับที่พระองคแสดง
ฤทธิอ
๒๕ ขอใหขาพเจาไดขามแมน้ํ าจอรแดนไป
เพื่อจะไดเห็นดินแดนที่ดีซ่ งึ อยูฝั่งโน น ขอให
ขาพเจาไดเห็นเนิน เขาที่สวยงามและแควน
เลบานอนดวยเถิด’
๒๖ แตพระ ยาหเวหโกรธเรามาก ก็เพราะ
พวก ทานนี่ แหละ และพระองคก็ไมฟังคําขอ
รองของเรา พระองคพูดกับเราวา ‘พอแลว
อยาพูดเรื่อง นี้ใหไดยินอีก ๒๗ ขึ้นไปบนยอด
เขาปิ สกา หและมองไปรอบๆทัง้ ทิศตะวัน ตก
ทิศเหนือ ทิศใต และทิศตะวัน ออก แตเจา
จะไมไดขามแมน้ํ าจอรแดน นี้ไป ๒๘ ใหคํา
แนะนํ ากับโยชูวา ทําใหเขากลาหาญและเขม
แข็ง เพราะเขาจะเป็ นคนนํ าประชาชนพวก
นี้ขามแมน้ํ าจอรแดนไป และเขาจะพาพวก
นัน
้ ไปยึดเอาแผน ดินที่เจาเห็นนัน
้ ’ ๒๙ ดังนัน
้
พวก เราจึงอยูในหุบเขาตรงขามกับเบธเป
โอร
โมเสสเตือนอิสราเอลใหเชื่อฟั งกฎ
๑ บัดนี้

๔ และขอบังคับตางๆที่เรากําลังจะสอนให

ชาวอิสราเอลเอย ฟั งให ดีถึงกฎ

พวก ทานทํา เพื่อทานจะไดมีชีวิตอยู และ
ไดเขาไปยึด ครองแผน ดินที่พระ ยาหเวห
พระเจาของบรรพบุรุษของทานไดยกใหกับ
ทาน ๒ พวก ทานจะตองไมเพิ่มอะไรเขาไป
ในสิ่งที่เราไดสัง่ ทานไวแลว และตองไมตัด
อะไรออกไปดวย เพื่อทานจะไดรักษาคํา สัง่
ของพระยาหเวหพระเจาของทาน ที่เราไดสัง่
ทานไว
๓ พวกทานก็ไดเห็นกับตาแลว
ถึงสิ่งที่
พระ ยาหเวหไดทําลงไปที่บา อัล เป โอร พระ
ยาหเวหพระเจาของทานไดทําลายคนของ
ทานที่ไปบูชาพระบา อัลเทียมเท็จที่เป โอร
๔ แตพวก ทานทุก คนที่ยังผูกพันอยูกับพระ
ยาหเวหพระเจาของทาน ก็ยังมีชีวิตอยูจน
ถึงทุกวันนี้
๕ ดูเถิด เราไดสอนกฎและขอบังคับตางๆ
กับพวกทาน ตามที่พระ ยาหเวหพระเจาของ
เราไดสัง่ เราไว เพื่อทานจะไดทําสิ่งเหลา นี้
ในดิน แดนที่ทานกําลังจะเขาไปเป็ นเจาของ
๖ พวก
ทานตองรักษาและทําตามกฎพวก
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นี้อยางระมัดระวัง
เพราะมันจะพิสูจนให
ชนชาติอ่ น
ื ๆเห็นวา ทานนัน
้ ฉลาดและมีความ
เขาใจแคไหน เมื่อพวกเขาไดยินเกี่ยวกับกฎ
เหลา นี้ พวก เขาก็จะพูดกันวา ‘ชนชาติที่ยิ่ง
ใหญนี้ชางฉลาดและมีความเขาใจจริงๆ’
๗ จะมีชนชาติที่ยิ่งใหญไหนบาง
ที่มีพระ
อยูใกล ชิด เหมือนกับพระ ยาหเวหพระเจา
ของพวกเรา ไมวาเมื่อไหรก็ตามที่พวก เรา
รองขอความชวยเหลือจากพระองค พระองค
ก็อยูที่นัน
่ ไมมีแน ไมมีชนชาติไหนหรอกที่
มีพระอยางนี้อีกแลว ๘ จะมีชนชาติที่ยิ่ง ใหญ
ไหนบาง ที่จะมีกฎและขอบังคับที่ยุติธรรม
เหมือนกับคําสอนทัง้ หมดนี้ที่เราใหกับพวก
ทานในวัน นี้ ไมมีแนนอน ๙ แตใหระวังตัว
เองไวใหดี เพื่อทานจะไดไมลืมสิ่งที่ตาของ
ทานไดเห็นมา เพื่อวาสิ่งเหลา นี้จะไดไมจาง
หายไปจากใจของทานจนตลอดชีวิต
ทาน
ตองสัง่
สอนลูกและหลานของทานตอดวย
๑๐ ทานตองไมลืมสิ่งที่ทานไดเห็นมา
วันที่
ทานยืนอยูตอหน าพระ ยาหเวหพระเจาของ
ทานที่ภูเขาซี นาย เมื่อพระ ยาหเวหพูดกับ
เราวา ‘ใหรวบรวมประชาชนมาหาเรา เพื่อ
เราจะไดใหพวก เขาฟั งสิ่งที่เราจะบอก เพื่อ
พวก เขาจะไดเกรงกลัวเราตลอดเวลาที่ยังมี
ชีวิตอยูบนโลก นี้ และพวก เขาจะไดสอนสิ่ง
เหลานี้ใหกับลูกๆของพวกเขาตอไป’ ๑๑ พวก
ทานเขามาใกลและยืนอยูที่ตีน เขา ภูเขานัน
้
ลุกไหมเป็ นไฟสูงเสียดฟ า
และเกิดความ
มืด เมฆและหมอกหนา ทึบเขามาปกคลุม
๑๒ แลวพระ ยาหเวหไดพูดกับพวกทานจาก
ทามกลางไฟ นัน
้
พวกทานไดยินแตเสียง
พูด แตมองไมเห็นรูป รางอะไร เลย มีแต
๑๓ พระองคไดประกาศคํา สอน
เสียงเทานัน
้
ของพระองค และพระองคไดสัง่ ใหพวก ทาน
ทําตามคํา สอนเหลา นัน
้
ซึ่งก็คือบัญญัติสิบ
ประการ และพระองคไดเขียนมันไวบนแผน
หินสองแผน ๑๔ เวลานัน
้ พระยาหเวหไดสัง่ ให
เราสอนพวก ทาน ถึงกฎและขอ บังคับตางๆ
เพื่อพวกทานจะไดทําตามคํา สอนเหลา นัน
้ ใน
ดิน แดนอีกฝั ่ งหนึ่งของแมน้ํ าจอรแดนที่พวก
ทานกําลังจะขามไปยึดเป็ นเจาของ
๑๕ ในวัน นั น
้ ที่พระ ยาหเวหพูดกับพวก
ทานบนภูเขาซี นาย ตอนที่พระองคพูดออก
มาจากทามกลางไฟนัน
้
เพราะพวกทานไม
ไดเห็นรูป รางอะไรเลย ก็ใหระวังตัวไวใหดี
๑๖ เพื่อพวก ทานจะไดไมทําลายตัว เอง ดวย
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การไปสรางรูป เคารพใหกับตัว เอง เป็ นรูป
รางตางๆไม วาจะเป็ นรูป ปั ้ นของชายหรือ
หญิง ๑๗ หรือรูป ปั ้ นของสัตวตางๆที่อยูบนบก
หรือรูป ปั ้ นของนกตางๆที่บินอยูในทองฟ า
๑๘ หรือรูป ปั ้ นของพวกสัตวเลื้อยคลานบนดิน
หรือรูป ปั ้ นของพวกปลาที่อยูในนํ้ า ๑๙ ให
ระวังตัวใหดี เวลาที่ทานมอง ดูทองฟ า เห็น
ดวงอาทิตย ดวงจันทร ดวงดาว รวม ทัง้ สิ่ง
ตางๆที่อยูในทองฟ าแลว
อยาใหสิ่งตางๆ
เหลา นัน
้ มาทําใหทานหลงผิด แลวไปกราบ
ไหวและรับ ใชพวก มัน พระ ยาหเวหพระเจา
ของทานไดจัดสรรสิ่งตางๆเหลา
นัน
้ ใหกับ
ทุกๆชนชาติทัว
่ ใตฟา นี้ ๒๐ แตพระ ยาหเวห
ได รับพวก ทานและนํ าพวก ทานออกมาจาก
เตาหลอมเหล็ก คือออกมาจากอียิปต เพื่อมา
เป็ นคนของพระองคโดย เฉพาะ เหมือนกับที่
เป็ นอยูในตอนนี้
๒๑ เป็ นเพราะพวกทาน พระ ยาหเวหถึงได
โกรธเรามาก พระองคจึงไดสาบานไววา เรา
จะไมไดขามแมน้ํ าจอรแดน
และจะไมได
เขาไปในแผน ดินที่ดีแหง นัน
้ ที่พระ ยาหเวห
พระเจาของทานไดยกใหทานเป็ นเจาของ
๒๒ เพราะเราจะตองตายอยูที่ นี่
จะไมได
ขามแมน้ํ าจอรแดน แตพวก ทานจะไดขาม
แมน้ํ าสายนัน
้ และจะไดเป็ นเจาของแผน ดิน
ที่ดีแหง นัน
้ ๒๓ ระวังตัวใหดี เพื่อพวก ทาน
จะไดไมลืมขอ ตกลงที่พระ ยาหเวหพระเจา
ของพวก ทานไดทําไวกับทาน และเพื่อพวก
ทานจะไดไมสรางรูปเคารพเป็ นรูป รางตางๆ
สําหรับตัว เอง ตามที่พระ ยาหเวหพระเจา
ของทานไดสัง่ หามไว ๒๔ เพราะพระ ยาหเวห
พระเจาของทานคือไฟที่เผา ผลาญและเป็ น
พระเจาที่หึงหวง *
๒๕ เมื่อพวก ทานมี ลูกมี หลานและอยูบน
แผน ดินนัน
้ เป็ นเวลานาน ถาพวก ทานทําตัว
ไมดีและสรางรูปเคารพที่เป็ นรูปอะไร ก็แลว
แต และทําในสิ่งที่พระ ยาหเวหพระเจาของ
ทานเห็นวาชัว
่ ราย เป็ นการยัว
่ ยุใหพระองค
โกรธ ๒๖ เราขอเรียกฟ าและดินมาเป็ นพยาน
ตอ ตานทานในวัน นี้วา พวก ทานจะตองถูก
ทําลายอยางรวดเร็วไปจากแผน ดินที่ทาน
กําลังจะขามแมน้ํ าจอรแดนไปเป็ นเจาของ
นัน
้ พวก ทานจะไมไดอยูในแผน ดิน นัน
้ นาน
*๔:๒๔
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หรอก เพราะพวก ทานจะถูกทําลายลางจน
หมด สิน
้ ๒๗ พระ ยาหเวหจะทําใหพวก ทาน
กระจัดกระจายไปอยูทามกลางชนชาติอ่ น
ื ๆ
และพวก ทานก็จะเหลืออยูแคไมกี่คนในทาม
กลางชนชาตินัน
้ ๆที่พระ ยาหเวหไดขับ ไลให
พวก ทานเขาไปอยู ๒๘ ที่ นัน
่ พวก ทานจะรับ
ใชพระตางๆที่มือของคนทําขึ้นมา มีทัง้ พระ
ที่ทําจากไมและหิน ที่มองก็ไมเห็น ฟั งก็ไม
ไดยิน กินหรือดมกลิ่นก็ไมได ๒๙ จากชนชาติ
นัน
้ ๆพวก ทานจะแสวงหาพระ ยาหเวห
พระเจาของทาน และทานจะไดพบพระองค
ถาทานคนหาพระองคดวยสุดใจสุดจิตของ
ทาน ๓๐ เมื่อทานตกอยูในความทุกข ยาก
และเจอกับเรื่องตางๆพวก นี้ ทานก็จะหัน
กลับมาหาพระ
ยาหเวหพระเจาของทาน
และเชื่อ ฟั งพระองค ๓๑ เพราะพระ ยาหเวห
พระเจาของทาน นัน
้ เป็ นพระเจาที่มีเมตตา
พระองคจะไมทอด ทิง้ ทานและพระองคก็จะ
ไมทําลายทาน พระองคจะไมลืมขอ ตกลงที่
พระองคไดสัญญาไวกับบรรพบุรุษของทาน
คิดถึงสิ่งยิ่งใหญท่พ
ี ระเจาไดทําไว
๓๒ ไปถามดูสิ

เกี่ยวกับวันเวลาที่ผานมา ที่
มีมากอนทานนานแสนนาน นับตัง้ แตวันที่
พระเจาสรางมนุษยข้ น
ึ มาในโลก นี้ ไปถามดู
ไดเลยจากสุดปลายฟ าขางนี้ไปถึงขางโน นวา
เคยมีเรื่องที่ยิ่ง ใหญอยาง นี้เกิดขึ้นมากอน
หรือเปลา หรือเคยไดยินเรื่องอะไรอยาง นี้
มากอนหรือเปลา ๓๓ เคยมีชนชาติไหนบางที่
ไดยินเสียงพระเจาพูดออกมาจากเปลว ไฟ
เหมือนที่ทานไดยิน แลวยังมีชีวิตอยูตอไป
ได ๓๔ หรือเคยมีพระองคไหนบาง ที่พยายาม
เอาชนชาติหนึ่งออกมาจากอีกชนชาติหนึ่ง
เพื่อมาเป็ นของพระองคเอง พระองคใชการ
ทดลองตางๆ เหตุการณพิเศษตางๆ การ
อัศจรรยตางๆ รวม ทัง้ สงคราม มือที่เต็มไป
์ ํานาจ และแขนอันแข็งแกรงที่ย่ น
ดวยฤทธิอ
ื
ออก และการกระทําที่นา กลัวตางๆ พระ
ยาหเวหพระเจาของพวก ทานไดทําสิ่งตางๆ
เหลา นี้เพื่อทาน และทําตอ หน าตอตาพวก
ทานในประเทศอียิปต ๓๕ พระองคทําอยาง นี้
ใหทานเห็น
เพื่อทานจะไดรูวาพระองคคือ
พระเจาที่แทจริง
และไมมีพระเจาอื่นอีก

พระเจาที่หึง หวง คือพระเจาตองการความ ซื่อสัตยอยางจริงใจจากประชาชนของ
พระองคและไมยอมถาพวกเขาไปบูชาพระอื่น

เฉลยธรรมบัญญัติ ๔:๓๖

แลวนอกจากพระองค ๓๖ พระองคทําใหทาน
ไดยินเสียงของพระองคจากสวรรคเพื่อจะสัง่
สอนทาน และในโลกนี้ พระองคก็ทําใหทาน
เห็นไฟที่ยิ่ง ใหญ และทานก็ไดยินเสียงของ
พระองคออกมาจากทามกลางไฟนัน
้
๓๗ เพราะพระองครักบรรพบุรุษของทาน
พระองคถึงไดเลือกพวก ทานลูก หลานของ
พวก เขา และพระองคเองที่นําทานออกจาก
อียิปตดวยความแข็งแกรงอันยิ่ง ใหญของ
พระองค ๓๘ เพื่อพระองคจะไดขับ ไลชนชาติ
อื่นที่ใหญกวาและแข็ง แรงกวาทานออกไป
จากแผน ดินของพวก เขา แลวจะไดนําเอา
ทานเขาไปอยูและยกแผน ดินของคนเหลา
นัน
้ ใหทานเป็ นเจาของ เหมือนกับที่เป็ นอยู
ในตอนนี้
๓๙ ดัง นั น
้ ในวัน นี้ใหรับ รูและจําใสใจไวเลย
วา พระ ยาหเวหคือพระเจาที่แทจริงที่อยู
บนสวรรคและบนโลกนี้ ไมมีพระเจาอื่นอีก
๔๐ ทานตองเชื่อ ฟั งกฎและคํา สัง
่ ของพระองค
ที่เราไดสัง่ กับทานในวัน นี้ เพื่อวาทานและ
ลูก หลานของทานจะไดเจริญรุงเรือง และ
เพื่อทานจะไดมีชีวิตอยูยืนยาวบนแผน ดิน
ที่พระ ยาหเวหพระเจาของทานใหกับทาน
ตลอดไป”
โมเสสเลือกเมืองสําหรับลีภ
้ ัย
๔๑ แลวโมเสสไดเลือกเมืองสามเมืองทาง

ฝั ่ งตะวัน ออกของแมน้ํ าจอรแดน ๔๒ เอาไว
เป็ นที่ลี้ภัยของคนที่ไปฆาคนอื่นมาโดยไมได
เจตนา และไมเคยเกลียดคนที่ถูกฆามากอน
คนๆนัน
้ สามารถที่จะหนีไปอยูในเมืองเหลา
นัน
้ ได และมีชีวิตตอไป ๔๓ สามเมืองที่โมเสส
เลือกคือ เมืองเบ เซอรในที่เปลา เปลี่ยวแหง
แลงกลางที่ราบสูงสําหรับชาวรู เบน เมืองรา
โมทในกิ เลอ าดสําหรับชาวกาด และเมืองโก
ลานในบาชานสําหรับชาวมนัสเสห
กฎของโมเสส
๔๔ นี่ คือคําสัง
่

สอนที่โมเสสไดใหกับ
ประชาชนชาวอิสราเอล ๔๕ สิ่งเหลา นี้คือคํา
สัง่ สอน กฎและขอ บังคับที่โมเสสไดบอกกับ
ชาวอิสราเอลเมื่อพวก เขาออกจากประเทศ
อียิปต ๔๖ โมเสสไดใหกฎตางๆเหลา นี้กับ
*๔:๔๙
†๕:๗

9

เฉลยธรรมบัญญัติ ๕:๙

พวก เขา ตอนที่พวก เขาอยูที่ฝั่งตะวัน ออก
ของแมน้ํ าจอรแดนในหุบเขาที่อยูตรงขาม
เบธเปโอร บนดิน แดนของกษัตริยสิ โหนชาว
อา โม ไรตที่ปกครองเฮ ช โบน และถูกโมเสส
กับชาวอิสราเอลโจมตีจนพาย แพเมื่อครัง้ ที่
พวก เขาออกมาจากแผน ดินอียิปต ๔๗ ชาว
อิสราเอลไดยึดเอาแผน ดินของกษัตริยสิ โหน
และกษัตริยโอกแหงบา ชาน ทัง้ สององคนี้
เป็ นกษัตริยของชาวอา โม ไรต ที่ปกครอง
อยูในดิน แดนทางฝั ่ งตะวัน ออกของแมน้ํ า
จอรแดน ๔๘ ดิน แดนแหง นี้เริ่มจากอา โร เอ
อรซ่ งึ อยูติดหุบเขาอา ร โนนไปจนถึงภูเขาสี รี
ออน (คือภูเขาเฮ อร โมน) ๔๙ รวม ทัง้ หุบเขา
จอรแดนทางตะวัน ออกของแมน้ํ าจอรแดน
*และไปทาง
ลงไปทางใตจนถึงทะเลตาย
ตะวันออกถึงตีนเขาปิ สกาห
บัญญัติสิบประการ
(อพย. ๒๐:๑-๑๗)
๑ โมเสสเรียกชาวอิสราเอลทัง
้ หมดเขา

๕ มาและพูดกับพวกเขาวา “ชาวอิสราเอล
เอย ฟั งให ดี ฟั งกฎและขอบังคับที่เรากําลัง
จะพูดกรอกหูของพวกทานในวัน นี้ ใหศึกษา
๒ พระ
มันและทําตามอยางระมัดระวัง
ยาหเวหพระเจาของพวก เราไดทําขอ ตกลง
กับพวก เราที่ภูเขาซี นาย ๓ พระองคไมไดทํา
ขอ ตกลงนี้กับบรรพบุรุษของพวก เรา แตทํา
กับพวกเรา ที่ยังมีชีวิตอยู ทํากับพวก เรา
ทุกคนที่อยูที่ นี่ในวัน นี้ ๔ พระ ยาหเวหได
พูดตอ หน าพวก ทานออกมาจากไฟบนภูเขา
๕ เราไดยืนอยูระหวางพระ ยาหเวหกับ
นัน
้
พวก ทานในตอน นัน
้ เพื่อจะบอกทานวาพระ
ยาหเวหพูดอะไร เพราะพวกทานกลัวไฟ นัน
้
และไมไดข้ น
ึ ไปบนภูเขา พระยาหเวหพูดวา
๖ ‘เราคือยาหเวหพระเจาของเจา เรา
ไดนําเจาออกมาจากแผน ดินอียิปต ออก
มาจากการเป็ นทาสนัน
้
๗ เจาตองไมมีพระอื่นนอกจากเรา †
๘ เจาตองไมทํารูป
เคารพใหกับตัว
เอง ไมวาจะเป็ นรูปอะไรก็ตามที่อยูใน
ทองฟ า หรืออยูบนพื้นดิน หรืออยูใตน้ํ า
๙ เจาตองไมกราบไหวหรือรับ
ใชสิ่ง
ตางๆเหลา นัน
้
เพราะเรา คือยาหเวห

ทะเลตาย ตรงนี้ในภาษาฮีบรู ใชช่ อ
ื วา ทะเลอาราบาห
นอกจากเรา หรือแปลตรงๆวา ตอหน าเรา

เฉลยธรรมบัญญัติ ๕:๑๐

พระเจาของเจา เป็ นพระเจาที่หึง หวง
*บาปที่รุนพอทําไว เราจะไปลงโทษที่ลูก
ของเขา และแมแตหลาน เหลน ของ
คนพวก นัน
้ ที่เกลียดเรา ๑๐ แตคนที่รัก
เราและเชื่อ ฟั งคําสัง่ สอนของเรา เราก็
จะเมตตา ปรานีครอบครัวของเขาเป็ น
พันๆรุน
๑๑ เจาตองไมอางชื่อพระ
ยาหเวห
พระเจาของเจาเลนๆ
เพราะพระ
ยาหเวหจะถือวาคน นัน
้ มีความผิดที่อาง
ชื่อของพระองคมาสาบานกันเลนๆ
๑๒ ใหรักษาวัน หยุดทางศาสนาไวเป็ น
์ ิทธิ ์ ตามที่พระยาหเวหพระเจา
วันศักดิส
ของเจาไดสัง่ ไว ๑๓ ในชวงหกวันแรก
ของแตละอาทิตย เจาก็ทํางานไดตาม
ปกติ
๑๔ แตวันที่เจ็ดเป็ นวันหยุดพัก
ผอน
ซึ่งอุทิศใหกับพระ ยาหเวหพระเจาของ
เจา เจาตองไมทํางานใดๆในวัน นัน
้ ทัง้
ตัว เจา ลูกชายลูกสาวของเจา หรือทาส
ชายหญิง หรือวัวหรือลาของ เจา หรือ
สัตวอ่ น
ื ๆของเจาหรือชาวตาง
ชาติที่
อาศัยอยูในเมืองของเจา
เพื่อวาทาส
ชายหญิงของเจาจะไดหยุดพัก
ผอน
เหมือนเจา ๑๕ อยาลืมวาเจาก็เคยเป็ น
ทาสอยูในแผน ดินอียิปตมากอน และ
พระ ยาหเวหพระเจาของเจาไดนําเจา
ออกมาจากที่ นัน
่ ดวยมือที่เต็มไปดวย
์ ํานาจและแขนที่แข็งแกรงของ
ฤทธิอ
พระองค เพราะอยาง นี้ พระ ยาหเวห
พระเจาของเจาถึงไดสัง่ ใหเจารักษาวัน
หยุดทางศาสนา
๑๖ ใหเคารพพอ แมของเจาตามที่พระ
ยาหเวหพระเจาของเจาไดสัง่ เจาไว เพื่อ
เจาจะไดมีอายุยืนยาวและเจริญรุงเรือง
ในแผน ดินที่พระ ยาหเวหพระเจาของ
เจากําลังใหกับเจานี้
๑๗ เจาตองไมฆาคน
๑๘ เจาตองไมเป็ นชู
๑๙ เจาตองไมขโมย

*๕:๙
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๒๐ เจาตองไมเป็ นพยานเท็จ †ปรักปรํา
เพื่อนบานของเจา
๒๑ เจาตองไมอยากไดเมียของเพื่อน
บาน เจาตองไมโลภอยากไดของของ
เพื่อนบาน ไมวาจะเป็ นบาน ที่ นา ทาส
ชายหญิง วัว หรือลา หรืออะไรก็ตามที่
เป็ นของของเพื่อนบานเจา’”

ประชาชนกลัวพระเจา
(อพย. ๒๐:๑๘-๒๑)
๒๒ โมเสสพูดอีกวา

“คํา สัง่ พวก นี้ พระ
ยาหเวหไดพูดดวยเสียงอันดังกับพวก ทาน
ทัง้ หมดที่มาประชุมกันอยูที่ภูเขา พระองค
พูดจากทามกลางไฟ เมฆและหมอกหนา ทึบ
หลังจากนัน
้
พระองคก็ไมพูดอะไรอีกเลย
พระองคไดเขียนคํา สัง่ นี้ไวบนแผน หินสอง
แผนและเอามาใหกับเรา
๒๓ เมื่อพวก ทานไดยินเสียงจากความ มืด
ขณะที่ภูเขาลุก ไหมเป็ นไฟ พวก ทานทัง้
หลาย ที่เป็ นหัวหน าเผาและผูอาวุโส ‡ก็ได
เขามาหาเรา ๒๔ และพวก ทานพูดวา ‘ดูสิ
พระ ยาหเวหพระเจาของพวก เรา ไดแสดง
สงา ราศีและความยิ่ง ใหญของพระองคให
พวก เราเห็น และพวก เราก็ไดยินเสียงของ
พระองคออกมาจากกลางไฟดวย วัน นี้พวก
เราไดเห็นแลววา พระเจาพูดกับคนไดโดยที่
คนยังมีชีวิตอยู ๒๕ แลวทําไมเราจะตองมา
เสี่ยงกับความ ตายตอน นี้ดวย ไฟ นี้จะตอง
ทําลายพวก เราอยางแนนอน ถาพวก เรา
ไดยินเสียงของพระยาหเวหพระเจาของพวก
เราอีก เราจะตองตาย ๒๖ เพราะมีมนุษยคน
ไหนบางที่เคยไดยินเสียงของพระเจาเที่ยง
แท จากทามกลางไฟเหมือนพวก เรา แลว
ยังมีชีวิตอยูอีก ไมมีแน ๒๗ โมเสส ทานเขา
ไปใกลๆพระองคและใหฟังทุก สิ่งทุก อยางที่
พระ ยาหเวหพระเจาของเราจะพูด แลวให
มาบอกทุก สิ่งทุก อยางที่พระยาหเวหพระเจา
ของเราบอกทาน แลวเราจะฟั งและทําตาม
นัน
้ ’

พระเจาที่หึงหวง หรือ “เราคือ เอล คานาห พระเจาที่หึงหวง”
เป็ นพยานเท็จ พูดโกหก

†๕:๒๐

‡๕:๒๓

ผูอาวุโส ผูชายที่มีอายุที่เป็ นผูนําในเมือง พวกเขาชวยตัดสินใจใหประชาชน

เฉลยธรรมบัญญัติ ๕:๒๘

พระยาหเวหพูดกับโมเสส
๒๘ พระ ยาหเวหไดยินสิ่งที่พวก ทานพูดกับ

เรา พระองคพูดกับเราวา ‘เราไดยินคํา พูดที่
ประชาชนพวก นี้พูดกับเจา สิ่งที่พวก เขาพูด
นัน
้ ดี ๒๙ เราอยากใหพวก เขาทัง้ หลายเกรง
กลัวเรา และเชื่อ ฟั งคํา สัง่ ทัง้ หมดของเรา
เสมอ เพื่อทุกสิ่งทุกอยางจะเป็ นไปดวยดี ทัง้
กับตัวพวก เขาเองและกับลูก หลานของพวก
เขาตลอดไป
๓๐ ไปบอกพวก เขาวา “กลับไปเต็นทของ
พวกเจาได แลว” ๓๑ แตเจาอยูที่ นี่กับเรากอน
และเราจะบอกถึงคํา สัง่
กฎและขอ บังคับ
ทัง้ หมดกับเจา
และเจาจะตองเอาไปสอน
พวก เขา เพื่อพวก เขาจะไดเอาไปทําในแผน
ดินที่เราจะใหพวกเขาเป็ นเจาของ’
๓๒ ดัง นั น
้ พวก ทานตองระวังที่จะทําตาม
สิ่งที่พระ ยาหเวหพระเจาของทานสัง่ ทาน ไว
พวกทานตองไมหลงไปทางซายหรือทางขวา
๓๓ พวก ทานตองเดินตามทางที่พระ ยาหเวห
พระเจาของทานสัง่ ทานไว เพื่อพวก ทานจะ
ไดมีชีวิตอยูและเจริญรุงเรือง และมีอายุยืน
ยาวในแผน ดินที่พวก ทานจะไดเป็ นเจาของ
นัน
้
รักและเชื่อฟั งพระเจาอยูเสมอ
๑ นี่ คือคํา

๖ พระ ยาหเวหพระเจาของพวก ทานไดสัง่
สัง่

กฎและขอบังคับตางๆที่

ใหเราเอามาสอนพวก ทาน ใหพวก ทานทํา
ตามกฎตางๆเหลา นี้ ในดิน แดนที่พวกทาน
๒ เพื่อทาน และ
กําลังจะขามไปยึดเอานัน
้
ลูกๆหลานๆของทานจะไดเกรงกลัวพระ
ยาหเวหพระเจาของทานตลอดชีวิต
และ
รักษากฎและคํา สัง่ ทัง้ หมดที่เราไดสงั ่ ทานไว
แลวทานจะไดมีอายุยืนยาว ๓ ชาวอิสราเอล
เอย ฟั งไวให ดี และใหทํา ตามกฎเหลา นี้ดวย
ความระมัดระวังดวย
เพื่อทานจะไดเจริญ
รุงเรืองและมีลูก หลานมากมาย กลายเป็ น
ชนชาติที่ยิ่ง ใหญ บนแผน ดินที่อุดมสมบูรณ
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เหมือนกับที่พระ
ยาหเวหพระเจาของ
บรรพบุรุษของพวกทานไดสัญญาไวกับทาน
๔ ประชาชนชาวอิสราเอลเอย
ฟั งไวใหดี
มีแตพระ ยาหเวหเทานัน
้ ที่เป็ นพระเจาของ
เรา *๕ ทานตองรักพระ ยาหเวหพระเจาของ
ทาน ดวยการทุมสุดใจ †สุดชีวิต ‡และสุด
ตัว ¶ของทานใหกับพระองค ๖ คํา สัง่ เหลา
นี้ที่เราไดสัง่ ทานในวัน นี้ ใหจดจําไวในใจ
เสมอ ๗ ทองใหกับลูกๆฟั ง และพูดถึงคําสัง่
เหลา นี้ ไม วาจะนัง่ อยูในบานหรือเดินอยูบน
ทอง ถนน หรือนอนหรือลุก ขึ้น ๘ เขียนผูก
ไวที่แขนเพื่อยํ้า เตือน และผูกไวที่หน า ผาก
เหมือนผาโพกหัว ๙ เขียนไวที่เสาประตูบาน
และที่ประตูเมืองของทาน
๑๐ เมื่อพระ ยาหเวหพระเจาของทาน นํ า
ทานเขาสูแผน ดินที่พระองคไดสัญญาไวกับ
อับ รา ฮัม อิส อัคและยา โคบ บรรพบุรุษของ
ทาน วาจะใหกับทาน เป็ นแผน ดินที่เต็ม
ไปดวยเมืองที่ร่าํ รวยยิ่ง ใหญ ที่ทานไม ได
สราง ๑๑ และบานเรือนที่เต็มไป ดวยของดีๆ
มากมาย ที่ทานไมตองหามาใสไว และบอนํ้ า
ที่ทานไมตองขุด
ไรองุนและไรมะกอกที่
ทานไมตองปลูก เมื่อทานไดกินจนอิ่ม หนํ า
สําราญแลว ๑๒ ระวังตัวให ดี เพื่อทานจะไม
ลืมพระยาหเวห ผู ที่นําทานออกจากแผน ดิน
๑๓ ทานตอง
อียิปตพนจากการเป็ นทาส นัน
้
เกรงกลัวพระ ยาหเวหพระเจาของทาน และ
รับ ใชพระองค และสาบานโดยอางชื่อของ
พระองควา ๑๔ พวก ทานจะไมไปติดตามพระ
อื่น ไม วาจะเป็ นพระองคไหนก็ตามที่เป็ น
ของชนชาติที่อยูรอบ ขางเจา ๑๕ เพราะพระ
ยาหเวหพระเจาของทานที่อยูทามกลางทาน
เป็ นพระเจาที่หึง หวง ดัง นัน
้ ใหระวังตัวใหดี
เพื่อวาพระ ยาหเวหพระเจาของทานจะไม
โกรธทานและทําลายทานไปจากโลกนี้
๑๖ พวก ทานตองไมลองดีกับพระ ยาหเวห
พระเจาของทาน เหมือนกับที่พวก ทานเคย
ลองดีกับพระองคมาแลวที่มัส สาห ๑๗ พวก
ทานตองเชื่อ ฟั งคํา สัง่ ของพระ ยาหเวห
พระเจาของทาน รวม ทัง้ คํา สัง่ และกฎของ

*๖:๔

มีแตพระยาหเวห … ของเรา หรือแปลไดอีกวา “พระยาหเวหพระเจาของเราเป็ นหนึ่ง”
หรือ “มีพระเจาเพียงองคเดียวคือพระยาหเวหของเรา”
†๖:๕

สุดใจ มักใชในลักษณะของ “จิตใจ” คือความคิดและความตัง้ ใจของคนๆหนึ่ง
สุดชีวิต มักหมายถึง “จิตวิญญาณ”
¶๖:๕ สุดตัว หมายถึง กําลัง ความสามารถและทรัพยสิน
‡๖:๕
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๑๘ ทาน
พระองคที่พระองคไดสัง่ ทาน ไว
ตองทําในสิ่งที่พระ ยาหเวหเห็นวาเป็ นสิ่งที่
ถูก ตองและดี เพื่อทานจะไดเจริญรุงเรือง
และไดเขาไปเป็ นเจาของแผน ดินที่ดีที่พระ
ยาหเวหไดสัญญาไววาจะยกใหกับบรรพบุรุษ
ของทาน ๑๙ โดยที่พระองคจะขับ ไลศัตรูของ
ทานออกไปตอหน าทาน ตามที่พระ ยาหเวห
ไดสัญญาไว

สอนสิ่งที่พระเจาไดทํา
๒๐ ในอนาคตเมื่อลูกของทานถามทานวา

‘คํา สัง่ กฎและขอบังคับตางๆที่พระ ยาหเวห
พระเจาของพวก เราสัง่ พวกทานไวมีความ
๒๑ แลวทานจะไดตอบกับ
หมายวาอะไร’
ลูกของทานวา ‘พวก เราเคยเป็ นทาสของ
กษัตริยฟาโรหในประเทศอียิปตมากอน
แตพระ
ยาหเวหไดนําพวกเราออกมาจาก
์ ํานาจของ
อียิปตดวยมือที่เต็มไปดวยฤทธิอ
พระองค ๒๒ เราไดเห็นพระยาหเวหทําใหเกิด
เหตุการณที่ยิ่ง ใหญและนา สะ พรึง กลัวตางๆ
รวม ทัง้ สิ่ง มหัศจรรยกับประเทศอียิปต กับ
กษัตริยฟาโรหและกับทุกคนที่อยูในบานของ
เขา ๒๓ และพระ ยาหเวหไดนําพวก เราออก
จากที่ นัน
่ เพื่อจะนํ าพวก เรามาถึงแผน ดินที่
พระองคเคยสัญญาไวกับบรรพบุรุษของพวก
เรา และยกแผนดินนัน
้ ใหกับเราดวย ๒๔ พระ
ยาหเวหสัง่ ใหพวก เราเชื่อ ฟั งกฎเหลา นี้
ทัง้ หมดและใหเกรงกลัวพระ ยาหเวหพระเจา
ของพวก เรา เพราะมันจะดีสําหรับพวก เรา
เสมอ และจะทําใหเรามีชีวิตอยูเหมือนกับที่
เราเป็ นอยูเดี๋ยวนี้ ๒๕ ถาพวกเราทําตามคํา สัง่
ของพระองคที่ไดสัง่ เราไวอยางระมัดระวัง
พระยาหเวหพระเจาของเราก็จะพอใจเรา’
ชาวอิสราเอลคนพิเศษของพระเจา
๑ เมื่อพระ

๗ ทานเขาสูแผน ดินที่ทานกําลังจะเขาไป

ยาหเวหพระเจาของทานนํ า

ยึดเป็ นเจาของ พระองคจะขับ ไลชนชาติ
พวก นี้ออกไปตอ หน าทาน คือ ชาวฮิต ไทต
ชาวเกอร กา ชี ชาวอา โม ไรต ชาวคา นา อัน
ชาวเปริ ส ซี ชาวฮี ไวตและชาวเยบุส รวมเจ็ด
ชาติ ที่ใหญกวาและแข็ง แรงกวาทาน ๒ เมื่อ
พระ ยาหเวหพระเจาของทานมอบคนพวก
นัน
้ ใหอยูใตอํานาจของทานและทานไดเอา
*๗:๕
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ชนะพวก เขาแลว ทานจะตองทําลายพวก
เขาใหหมดสิน
้
ทานจะตองไมทําสัญญาสงบ
ศึกใดๆกับพวก เขา และทานจะตองไมแสดง
๓ อยา
ความเมตตาใดๆกับพวก เขาดวย
แตงงานกับพวก เขา อยายกลูกสาวใหเป็ น
เมียของลูกชายพวก เขา และอยาเอาลูกสาว
ของพวก
เขามาเป็ นเมียลูกชายทานดวย
๔ เพราะพวก เขาจะทําใหลูกๆของทานหันเห
ไปจากเราและลูกๆของทานก็จะไปรับ
ใช
พวกพระอื่นๆ และพระ ยาหเวหก็จะโกรธ
พวกทานและทําลายทานอยางรวดเร็ว
ทําลายพวกพระเทียมเท็จ
๕ พวก

ทานจะตองทําอยาง นี้กับพวก
ชนชาติเหลา นัน
้ คือ พวก ทานตองรื้อแทน
บูชาของพวก เขาทิง้ และทุบเสาหิน *ของ
พวกเขาเสีย และตัดเสาเจา แมอาเชราหของ
พวก เขาทิง้ และเผาพวกรูปเคารพของพวก
เขา ๖ เพราะทานคือประชาชนที่ถูกแยกออก
มาเพื่อเป็ นของพระ ยาหเวหพระเจาของทาน
พระ ยาหเวหพระเจาของทานไดเลือกทาน
จากบรรดาชนชาติทงั ้ หมดบนโลก นี้ ใหเป็ น
ของ รักของ หวงที่มีคาของพระองค ๗ พระ
ยาหเวหไมไดรักพวกทานและเลือกพวกทาน
เพราะพวก ทานมีจํานวนมากที่สุดในบรรดา
ชนชาติอ่ น
ื ๆทัง้ หมด
เพราะความจริงแลว
พวกทานมีจํานวนน อยที่สุด ๘ แตเป็ นเพราะ
พระยาหเวหรักพวกทาน และเพราะพระองค
รักษาคําสัญญาที่พระองคไดสัญญาไวกับ
บรรพบุรุษของพวก ทานวาพระ ยาหเวหจะ
นํ าพวก ทานออกจากประเทศอียิปต ดวยมือ
์ ํานาจของพระองค และ
ที่เต็มไปดวยฤทธิอ
พระองคไดปลอยใหทานเป็ นอิสระจากการ
เป็ นทาส จากเงื้อม มือของฟาโรหกษัตริย
ของอียิปต
๙ ดัง นั น
้ ใหรูไววาพระ ยาหเวหพระเจาของ
ทานเป็ นพระเจาแตเพียงองคเดียว
เป็ น
พระเจาที่ซ่ อ
ื สัตยที่รักษาคําสัญญา พระองค
รักคนเหลา นัน
้ ที่รักพระองค และเชื่อ ฟั งคํา
สัง่ สอนของพระองค พระองคจะรักพวก เขา
๑๐ แตพระ ยาหเวหจะ
ไปอีกเป็ นพันๆรุน
ลงโทษคนที่เกลียด ชังพระองค พระองคจะ
ไมลังเลที่จะทําลายเขา พระองคจะลงโทษ
คนที่เกลียดพระองค ๑๑ ดัง นัน
้ ทานตองเชื่อ

เสาหิน หินที่ถูกตัง้ ขึ้นเพื่อชวยใหประชาชนจดจําพระเจาปลอมที่พวกเขาสักการะบูชา
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ฟั งคําสัง่ สอน กฎ และขอ บังคับที่เราไดสัง่
ทานในวันนี้
๑๒ ถาพวก ทานเชื่อ ฟั งขอ บังคับเหลา นี้
และทําตามอยางระมัดระวัง พระ ยาหเวห
พระเจาของทานจะรักษาขอ
ตกลงแหง
ความ รักกับทานที่พระองคไดสัญญาไวกับ
๑๓ พระองคจะรักทาน
บรรพบุรุษของทาน
และอวยพรทานและเพิ่มจํานวนคนของ
ทาน พระองคจะอวยพรใหทานมีลูก หลาน
มากมาย และพระองคจะอวยพรใหที่ นาเกิด
ผลดี พระองคจะอวยพรทานดวยเมล็ดพืช
เหลาองุนใหมและนํ้ ามัน พระองคจะอวยพร
ใหฝูงวัวและฝูงแพะ
แกะเกิดลูกมากมาย
พระองคจะอวยพรทัง้ หมด นี้ใหกับทาน ใน
แผน ดินที่พระองคสัญญาไวกับบรรพบุรุษ
ของทานวาจะยกใหทาน
๑๔ ทานจะได
รับการอวยพรมากกวา
ชนชาติอ่ น
ื ทัง้ ผูชาย ผู หญิงและฝูงสัตวของ
ทานจะไมเป็ นหมัน ๑๕ พระ ยาหเวหจะไมให
ทานเจ็บ ป วย พระองคจะไมใหทานติดโรคที่
ราย แรงทัง้ หลายที่ทานเคยเห็นในแผน ดิน
อียิปต แตพระองคจะเอาสิ่งเหลา นัน
้ ทัง้ หมด
ไปใหกับคนที่เกลียด ชังทาน ๑๖ ทานตอง
ทําลายประชาชนทัง้ หมดที่พระ
ยาหเวห
พระเจาของทานไดมอบไวใหอยูใตอํานาจ
ของทาน อยาไปสงสารพวก เขา และอยาไป
บูชาพวกพระของพวก เขา เพราะมันจะเป็ น
กับดักสําหรับทาน
พระยาหเวหชวยคนของพระองค
๑๗ ถาทานพูดอยูในใจวา

‘ชนชาติพวก นี้มี
มากกวาเรามาก เราจะขับ ไลพวกเขาออกไป
ไดอยางไร’ ๑๘ อยากลัวพวก เขา ใหจําไววา
พระ ยาหเวหพระเจาของทานไดทําอะไรกับ
กษัตริยฟาโรหแหงอียิปต และกับประชาชน
ชาวอียิปตทัง้ หมด ๑๙ ใหจําความทุกข ยาก
อันยิ่ง ใหญที่ทานเห็น และใหจําเหตุการณ
พิเศษตางๆและการอัศจรรยตางๆที่พระองค
์ ํานาจ
ไดทํา และใหจํามือที่เต็มไปดวยฤทธิอ
และแขนที่ย่ น
ื ออกมาชวย ที่พระ ยาหเวห
พระเจาของทานใชในการนํ าทานออกจาก
ประเทศอียิปต พระยาหเวหพระเจาของทาน

*๗:๒๐
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จะทําอยางเดียวกัน นี้กับทุกๆชนชาติที่ทาน
กลัวอยูนี้
๒๐ พระ ยาหเวหพระเจาของทานจะสงฝูง
แตน *มาตอยพวก เขา จนกวาคนที่ยังเหลือ
อยูและหลบซอนจากทานจะถูกทําลายหมด
๒๑ อยากลัวพวก เขา
เพราะพระ ยาหเวห
พระเจาของทานอยูกับทาน
และพระองค
คือพระเจาที่ยิ่ง ใหญและคนก็กลัวพระองค
๒๒ พระ ยาหเวหพระเจาของทานจะขับ ไล
ชนชาติตางๆที่อยูกอนหน าทานออกไปที ละ
เล็กที ละน อย ทานอยาเพิ่งทําลายพวกเขาที
เดียวหมด ไม อยาง นัน
้ จะมีสัตวปาเพิ่มมาก
ขึ้นสําหรับทาน ๒๓ พระ ยาหเวหพระเจาของ
ทานจะมอบชนชาติเหลา นัน
้ ใหอยูใตอํานาจ
ของทาน และพระองคจะทําใหคนเหลา นัน
้
สับสนวุนวาย จนพวก เขาถูกทําลายจนหมด
สิน
้ ๒๔ พระ ยาหเวหจะมอบกษัตริยของพวก
เขาใหอยูในกํา มือของทาน และทานจะฆา
พวก เขาและทําใหพวก เขาสิน
้ ชื่อไปจากใต
ฟ านี้ ไมมีใครจะยืนขวางทานได จนกวาทาน
จะทําลายพวกเขาจนหมดสิน
้
๒๕ พวก
ทานตองเอารูปเคารพของพวก
เขาไปเผาไฟ ทานตองไมโลภเงินทองที่ติด
อยูกับรูปเคารพเหลา นัน
้
ทานตองไมเอา
เงินและทองนัน
้ มาเป็ นของตัว เอง ถาทาน
ทําอยาง นัน
้ ทานจะติดกับ ดักของมัน เพราะ
พระ ยาหเวหพระเจาของทานเกลียด ชังรูป
๒๖ ทานตองไมเอารูปเคารพ
เคารพพวก นัน
้
พวก นี้ไปไวในบาน ไมอยาง นัน
้ ทานจะถูก
ทําลายจนหมด สิน
้ เหมือนรูปเคารพ นัน
้ ทาน
ตองเกลียด ชังและดูถูกรูปเคารพ นัน
้ เพราะ
มันตองถูกทําลายจนหมดสิน
้
ใหจดจําถึงสิ่งที่พระยาหเวหทําให
๑ พวก

๘ คํา สัง่ ทุก ขอ

ทานตองเชื่อ ฟั งและทําตาม
ที่เราใหกับทานในวัน นี้
อยางระมัดระวัง เพื่อพวกทานจะไดมีชีวิต
และเพิ่มจํานวนมาก ขึ้นและไดเขาไปเป็ น
เจาของแผน ดินที่พระ ยาหเวหไดสัญญาไว
กับบรรพบุรุษของทาน ๒ ทานตองจดจําถึง
การเดิน ทางในที่เปลา เปลี่ยวแหง แลงตลอด
สี่ สิบปี ที่ผานมา ที่พระ ยาหเวหพระเจาของ
ทานไดนําทาน
เพื่อทานจะไดถอม ตัวลง

แตน แมลงชนิดหนึ่งเหมือนตัวตอหรือผึ้ง อาจจะหมายถึงตัวแตนจริงๆหรืออาจจะ
หมายถึงทูตสวรรคหรือพลังอํานาจอันยิ่งใหญของพระยาหเวห
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พระองคไดทดสอบทาน เพื่อจะไดรูวาทาน
คิดอะไรอยูในใจ จะไดรูวาทานจะเชื่อ ฟั งคํา
สัง่ ของพระองคหรือไม ๓ พระ ยาหเวหทําให
ทานตองทน ทุกขจากความ หิวแลวพระองค
ก็เลีย
้ งพวก ทานดวยมานา ที่ทัง้ ทานและ
บรรพบุรุษของทานไมเคยรูจักมากอน เพื่อที่
พระองคจะไดสอนทานวา คนเราไมไดมีชีวิต
อยูดวยอาหารเพียงอยางเดียว แตคนเราจะ
มีชีวิตอยูไดดวยทุกๆคํา พูดที่ออกมาจากปาก
ของพระ ยาหเวห ๔ เสื้อผาของทานก็ไมขาด
เทาของทานก็ไมบวมตลอดสี่ สิบปี นี้ ๕ จําไว
วาพระ ยาหเวหพระเจาของทานไดอบรมสัง่
สอนเหมือนพอที่อบรมสัง่ สอนลูกของเขา
๖ ดัง นั น
้ ใหเชื่อ ฟั งบัญญัติของพระ ยาหเวห
พระเจาของทาน
ดวยการเดินในทางของ
พระองคและเกรงกลัวพระองค ๗ เพราะพระ
ยาหเวหพระเจาของทานกําลังนํ าทานเขา
ไปในดิน แดนที่ดี แผน ดินที่มีลําธาร ตานํ้ า
และนํ้ าใตดินที่ไหลทะลักออกมาในหุบเขา
และเนิน เขา ๘ เป็ นแผน ดินที่เต็มไปดวย
ขาวสาลีและขาวบารเลย ไรองุน ตนมะเดื่อ
และพวกผลทับทิม เป็ นแผน ดินที่ใหน้ํ ามัน
มะกอกและนํ้ า เชื่อมผล ไม ๙ เป็ นแผน ดินที่
ทานจะไมตองมีชีวิตอยูอยางอดๆอยากๆและ
ที่ที่ทานจะไมขาดอะไร เลย แผน ดินที่กอน
หินเป็ นเหล็กและที่ที่ทานสามารถทําเหมือง
ทองแดงจากเนิน เขาของมัน ๑๐ เมื่อทานได
กินทุก อยางจนพอใจแลว ใหสรรเสริญพระ
ยาหเวหพระเจาของทานสําหรับแผน ดินที่ดี
ที่พระองคไดยกใหกับทาน
อยาลืมสิ่งที่พระยาหเวหไดใหไว
๑๑ ระวังใหดี

อยาลืมพระ ยาหเวหพระเจา
ของทาน โดยไมทําตามคํา สัง่ กฎและขอ
บังคับของพระองคที่เราไดสัง่ ทานไวในวัน นี้
๑๒ เมื่อทานกินทุก อยางจนพอใจแลว ทาน
ไดสรางบานที่สวยงามและเขาไปอยูอาศัย
๑๓ ฝูงวัว
ฝูงแพะ แกะและฝูงสัตวของทาน
เพิ่มจํานวนมากขึ้น ทานมีเงิน ทองมากขึ้น
และทุกอยางที่ทานมีไดเพิ่มจํานวนมากขึ้น
๑๔ ระวังใหดี อยาไดหยิ่งผยอง และลืมพระ
ยาหเวหพระเจาของทาน ผู ที่ไดนําทานออก
จากแผน ดินอียิปต ออกจากการเป็ นทาส นัน
้
*๙:๒
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๑๕ พระองคคือผู

ที่นําทานไปสูที่เปลา เปลี่ยว
แหง แลงที่กวางใหญและนา กลัว ที่เต็มไป
ดวยงู พิษและแมงป อง ดิน แดนที่แหงแลง
ไมมีน้ํ า พระองคคือผู ที่ทําใหน้ํ าไหลออกมา
จากกอน หินแข็งเพื่อทาน ๑๖ พระองคคือผู ที่
เลีย
้ ง ดูทานดวยมานาในที่เปลา เปลี่ยวแหง
แลง มานาที่บรรพบุรุษทานเองก็ไมเคยรูจัก
เพื่อจะทําใหทานถอม ตัวลง
เพื่อทดสอบ
ทาน แลวในที่สุดจะทําใหทานเจริญรุงเรือง
๑๗ ระวังใหดี อยาคิดในใจวา ‘เป็ นเพราะพลัง
และอํานาจของฉันเอง
ที่ทําใหฉันรํ่ารวย
ขนาด นี้’ ๑๘ แตอยาลืมพระ ยาหเวหพระเจา
ของทาน เพราะพระองคคือผู ที่ใหอํานาจ นัน
้
ที่ทําใหทานรํ่ารวยขึ้นมา
เพื่อพระองคจะ
ไดรักษาขอ ตกลงที่พระองคไดสัญญาไวกับ
บรรพบุรุษของทาน อยางที่พระองคกําลังทํา
อยูตอนนี้
๑๙ ถาทานลืมพระ
ยาหเวหพระเจาของ
ทาน และไปติดตามพระอื่น แลวยังไปรับ ใช
กราบ ไหวบูชาพระพวก นัน
้ เราขอเตือนพวก
ทานในวัน นี้วา พวก ทานจะตองถูกทําลาย
แนๆ ๒๐ เหมือนชนชาติที่พระ ยาหเวหกําลัง
ทําลายอยูตอ หน าพวก ทานเมื่อทานเขาใน
แผน ดินนัน
้ พวกทานก็จะถูกทําลายแบบนัน
้
เหมือนกัน เพราะทานไมยอม ฟั งเสียงของ
พระยาหเวหพระเจาของทาน
พระยาหเวหจะอยูกับชาวอิสราเอล
๑ ชาวอิสราเอลเอย

๙ กําลังจะขามแมน้ํ าจอรแดนเพื่อเขาไป

ฟั งใหดี วัน นี้ทาน

ขับ ไลชนชาติที่ยิ่ง ใหญกวาและเขม แข็งกวา
ทาน และเมืองตางๆที่ยิ่ง ใหญพรอมกําแพง
สูงเสียดฟ า ๒ ชาวอา นาค *ที่แข็ง แรงและสูง
ใหญ ทานรูจักพวก เขาและเคยไดยินเกี่ยว
กับพวกเขามาวา ‘มีใครบางที่จะหยุดพวกอา
นาคได ไมมีเลย’ ๓ ทานแนใจได เลยในวัน นี้
วา เป็ นพระ ยาหเวหพระเจาของทาน เอง ที่
ขามแมน้ํ าจอรแดนไปกอนทาน เป็ นเหมือน
ไฟที่ทําลายลาง
พระองคจะกวาดลางพวก
ชนชาติเหลา นัน
้
และพระองคจะเอาชนะ
พวก เขาเมื่อทานเดิน ทางเขาไป ทานจะไล
พวก เขาออกไปและทําลายพวก เขาอยาง

อานาค ลูกหลานของชาวอานาค ครอบครัวที่มีช่ อ
ื ในเรื่องความเป็ นนักสูที่มีพลังและตัว
สูงใหญเหมือนยักษ ดูใน กันดารวิถี ๑๓:๓๓
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รวดเร็วเหมือนที่พระ ยาหเวหพระเจาของ
ทานไดสัญญาไวกับทาน
๔ เมื่อพระ ยาหเวหพระเจาของทาน ขับ ไล
พวก นัน
้ ออกไปตอ หน าทาน พวก ทานไม
ตองคิดในใจวา ‘เพราะฉันเป็ นคนดี พระ
ยาหเวหถึงไดนําฉันเขามาเป็ นเจาของแผน
ดินนี้’ แตที่พระ ยาหเวหขับ ไลชนชาติเหลา
นัน
้ ออกไปตอ หน าทานก็เพราะพวก เขาเป็ น
คน ชัว
่ ตางหาก ๕ ที่ทานกําลังจะเขาไปเป็ น
เจาของแผน ดินของคนพวกนัน
้ ไมใชเพราะ
ทานเป็ นคนดีและซื่อสัตยหรอกนะ แตที่พระ
ยาหเวหพระเจาของทานขับ ไลชนชาติเหลา
นัน
้ ออกไปตอ หน าทาน ก็เพราะพวก เขาเป็ น
คนชัว
่ และพระยาหเวหตองการรักษาสัญญา
ที่พระองคไดทําไวกับอับ ราฮัม อิส อัคและยา
โคบ บรรพบุรุษของทาน ๖ ใหรูไวเลยวา พระ
ยาหเวหพระเจาของทานไมไดใหแผน ดินที่ดี
นี้กับทาน เพราะทานเป็ นคนดี แตความ จริง
แลวทานเป็ นคนที่ด้ อ
ื รัน
้
จดจําความดือ
้ รัน
้ ที่มีตอพระยาหเวห
๗ จําไวใหดี

อยาลืมวาทานเคยทําใหพระ
ยาหเวหโกรธ ตอนที่อยูในที่เปลา เปลี่ยว
แหง แลง พวก ทานไมเชื่อ ฟั งพระ ยาหเวห
ตัง้ แตวันที่พวก ทานออกจากแผน ดินอียิปต
จนกระทัง่ มาถึงที่ นี่ ๘ พวก ทานทําใหพระ
ยาหเวหโกรธตอนที่อยูบนภูเขาซี นาย พระ
ยาหเวหโกรธถึงขนาดที่จะทําลายพวก ทาน
๙ เมื่อเราขึ้นไปบนภูเขาเพื่อรับแผน
หินซึ่ง
เป็ นแผน หินของขอ ตกลงที่พระ ยาหเวหทํา
ไวกับพวก ทาน เราอยูบนภูเขาเป็ นเวลาถึง
สี่ สิบวันสี่ สิบคืน ไมไดกินอาหารหรือดื่มนํ้ า
๑๐ พระยาหเวหไดใหแผน หินสองแผนกับเรา
เป็ นแผน หินที่พระเจาใชนิ้วมือของพระองค
เขียนขึ้นมา บนแผนหิน นัน
้ คือคําสัง่ สอน
ทัง้ หมดที่พระ ยาหเวหไดพูดไวกับพวกทาน
พระองคพูดออกมาจากไฟบนภูเขาในวันที่
พวกทานรวมตัวกันอยูที่นัน
่
๑๑ เมื่อครบสี่ สิบวันสี่ สิบคืนแลว
พระ
ยาหเวหไดใหแผน หินสอง แผนนัน
้ กับเรา
เป็ นแผน หินของขอ ตกลง ๑๒ พระ ยาหเวห
พูดกับเราวา ‘ลุก ขึ้นและรีบลงไปจากที่ นี่
เพราะประชาชนของเจาที่เจานํ าออกมาจาก
ประเทศอียิปตนัน
้ ไดทําตัวเสื่อมทราม พวก
เขาไดหันเหไปอยางรวดเร็วจากสิ่งที่เราได
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สัง่ ใหพวกเขาทํา พวกเขาไดทํารูปเคารพจาก
โลหะสําหรับตัวเอง’
๑๓ พระ ยาหเวหไดพูดกับผมวา
‘เราได
มอง ดูคนพวก นี้ เขาเป็ นคนที่ด้ อ
ื รัน
้ จริงๆ
๑๔ โมเสส
เจาไมตองมายุงกับเรา เราจะ
ทําลายพวก เขา และจะลบชื่อพวก เขาออก
จากใตฟา นี้ และเราจะทําใหเจาเป็ นชาติที่
เขมแข็งและมีจํานวนมากกวาพวกเขา’
ลูกวัวทองคํา
๑๕ แลวเราก็กลับลงมาจากภูเขา

ภูเขา
กําลังลุกไหมเป็ นไฟ หินของขอตกลงทัง้ สอง
แผน นัน
้ อยูในมือเรา ๑๖ แลวเรามอง ดู เห็น
วาพวก ทานไดทําบาปตอพระ ยาหเวห พวก
ทานไดทํารูปเคารพจากโลหะเป็ นรูปลูกวัวให
กับตัวพวก ทานเอง พวก ทานหันเหไปอยาง
รวดเร็วจากสิ่งที่พระ ยาหเวหเคยสัง่ ทาน ไว
๑๗ เราจึงขวางหินทัง
้ สองแผน นัน
้ ดวยมือทัง้
สองของเรา เอง และทําใหมันแตกตอ หน า
ตอตาพวก ทาน ๑๘ และก็เหมือนกับครัง้ กอน
เราไดกม หน ากราบ ลงกับพื้น ดินตอ หน าพระ
ยาหเวหเป็ นเวลาสี่ สิบวันสี่ สิบคืน ไมไดกิน
อาหารหรือดื่มนํ้ า
เราทําสิ่งตางๆนี้ก็เพราะ
บาปทัง้ หมดที่พวก ทานไดทําไป
คือพวก
ทานไดทําในสิ่งที่ชว
ั ่ รายในสายตาของพระ
ยาหเวห เพราะอยางนี้จึงทําใหพระองคโกรธ
๑๙ เรากลัวความ
โกรธและความเดือดดาล
ของพระองค เพราะพระ ยาหเวหโกรธถึง
ขนาดที่จะทําลายพวก ทาน แตตอน นัน
้ พระ
๒๐ พระ ยาหเวหโกรธ
ยาหเวหไดฟังเรา
อา โรนถึงขนาดที่จะทําลายเขา แตเราได
อธิษฐานเผื่ออา โรนเหมือน กันในตอน นัน
้
๒๑ เราไดเอาสิ่งที่เป็ นบาปที่พวก ทานไดสราง
ขึ้นมา คือลูกวัวไปเผาไฟ และเราก็ทําใหมัน
แตกเป็ นชิน
้ ๆ บดมันจนละเอียดเป็ นผุยผง
แลวเราก็โปรยผง นัน
้ ลงในลําธารที่ไหลลงมา
จากภูเขา
โมเสสรองขอพระยาหเวห
อยาทําลายคนอิสราเอล
๒๒ ที่ทา เบ ราห
ที่มัส สาห และที่ขิบ
โรท-หัทธา อา วาหก็เหมือนกัน พวก ทาน
ทําใหพระ ยาหเวหโกรธ ๒๓ เมื่อพระ ยาหเวห
สงพวก ทานจากคา เดช-บา ร เนีย และพูดวา
‘ขึ้นไปยึดเป็ นเจาของแผน
ดินที่เราไดให
ไวกับพวก เจา’ พวก ทานขัดขืนคํา สัง่ ของ
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พระยาหเวหพระเจาของพวกทาน พวกทาน
ไมไว วางใจพระองคและไมเชื่อ ฟั งพระองค
๒๔ พวก ทานไดขัดขืนพระ ยาหเวหมาตลอด
ตัง้ แตวันที่เรารูจักพวกทานเป็ นครัง้ แรก
๒๕ เมื่อเรากม หน าลงกราบพระ ยาหเวห
เป็ นเวลาสี่ สิบวันสี่ สิบคืน เพราะพระยาหเวห
บอกวา พระองคจะทําลายพวก ทาน ๒๖ เรา
ไดอธิษฐานตอพระ ยาหเวหวา ‘ขาแตพระ
ยาหเวหองคเจาชีวิตของขาพเจา
อยาได
ทําลายคนของพระองคที่เป็ นของ
รักของ
หวงที่มีคาของพระองค เลย พระองคไถให
์ ํานาจที่ยิ่ง ใหญ
พวก เขาเป็ นอิสระดวยฤทธิอ
ของพระองค พระองคนําพวก เขาออกมา
จากอียิปตดวยมืออันทรงพลังของพระองค
๒๗ โปรดระลึก ถึงอับ รา ฮัม อิส อัคและยา โคบ
ผูรับ ใชของพระองค อยาไปสนใจกับความ
ดื้อ ดึง ความชัว
่ รายและความบาปของคน
พวก นี้ เลย ๒๘ ไมอยาง นัน
้ ชาวอียิปตจะพูด
วา “เพราะพระ ยาหเวหไมสามารถนํ าพวก
เขาเขา สูแผน ดินที่พระองคสัญญาไวกับ
พวก เขา และเพราะพระองคเกลียดพวก เขา
พระองคจึงนํ าพวก เขาออกไปและฆาพวก
เขาในที่เปลา เปลี่ยวแหง แลง” ๒๙ พวก เขา
คือคนของพระองค เป็ นสมบัติของพระองค
เอง พระองคไดนําพวกเขาออกมาดวยความ
แข็งแกรงและอํานาจของพระองค’
แผนหินใหม
(อพย. ๓๔:๑-๑๐)
๑ ในเวลา

๑๐ เราวา

นัน
้
พระ ยาหเวหพูดกับ
‘ตัดหินมาใหมอีกสอง แผน
ใหเหมือนกับสองแผนแรก แลวขึ้นมาหาเรา
บนภูเขา นี้ และใหทําหีบไมมาดวย ๒ เราจะ
เขียนบัญญัติบนแผนหิน นี้ เป็ นบัญญัติเดียว
กับที่ไดเขียนไปแลวบนแผน หินชุด แรกที่เจา
ทําแตกไปนัน
้ แลวเจาจะไดวางพวกมันลงใน
หีบไม’
๓ เราจึงทําหีบไมข้ น
ึ หนึ่งใบจากไมกระถิน
เทศ และตัดหินใหมสองแผนที่เหมือนกับหิน
สองแผนแรก แลวเราก็ข้ น
ึ ไปบนภูเขาพรอม
กับหินสองแผน นัน
้ ในมือ ๔ พระ ยาหเวหได
เขียนคํา พูดเดิมที่เคยเขียนไปแลวครัง้ กอน
ลงบนหินสองแผน นี้ คือบัญญัติสิบประการที่
พระ ยาหเวหไดพูดกับพวก ทานบนภูเขา ที่
พระองคพูดออกมาจากไฟในวันที่พวก ทาน

16

เฉลยธรรมบัญญัติ ๑๐:๑๕

ไปอยูรวมกันที่นัน
่ แลวพระองคก็ใหแผนหิน
นัน
้ กับเรา ๕ เราก็กลับลงมาจากบนเขา เรา
ไดวางแผนหิน นัน
้ ไวในหีบไมที่เราไดทําขึ้น
และแผนหินพวกนัน
้ ก็ยังคงอยูที่ นัน
่ เหมือน
กับที่พระยาหเวหไดสงั ่ เราไว
๖ (ประชาชนชาวอิสราเอลไดเดินทางจาก
บอนํ้ าเบ เอ โรท-เบเน-ยา อะ คัน ไปที่โม เส
ราห อา โรนตายและถูกฝั งไวที่ นัน
่ เอ เลอ า
ซารลูกชายของเขาไดเป็ นนักบวชแทนเขา
๗ ประชาชนชาวอิสราเอลไดเดินทางจากที่นัน
่
ไปที่กุด โกดาห จากกุด โกดาห พวกเขาเดิน
ทางไปถึงโย ทบาธาห เป็ นสถาน ที่ที่มีลําธาร
มากมาย ๘ ในเวลา นัน
้ พระ ยาหเวหไดแตง
ตัง้ เผาเลวีใหเป็ นผูแบกหีบขอ ตกลงของพระ
ยาหเวห ใหยืนรับ ใชอยูตอ หน าพระ ยาหเวห
และใหอวยพรประชาชนในนามของพระองค
เหมือนที่พวก เขาไดทําอยูจนถึงทุกวัน นี้
๙ เพราะเหตุ นี้คนเผาเลวีถึงไมได รับสวนแบง
ที่ดินเป็ นของตัว เองเหมือนเผาอื่นๆ พระ
ยาหเวหคือสวนแบงของชาวเลวี ตามที่พระ
ยาหเวหพระเจาของทานไดสัญญาไวกับคน
เผาเลวี)
๑๐ เราไดอยูบนภูเขาเป็ นเวลาสี่ สิบวันสี่ สิบ
คืนเหมือนครัง้ แรกและพระยาหเวหไดฟังเรา
อีกครัง้ หนึ่งในเวลา นัน
้ พระองคไมตองการ
ทําลายทาน ๑๑ พระยาหเวหพูดกับเราวา ‘ลุก
ขึ้น ไปเดินนํ าหน าประชาชน เพื่อพวกเขาจะ
ไดเขาไปเป็ นเจาของแผน ดินที่เราไดสัญญา
ไวกับบรรพบุรุษของพวก เขาวาจะยกใหกับ
พวกเขา’
สิ่งที่พระยาหเวหตองการอยางแทจริง
๑๒ ชาวอิสราเอลเอย

พระ ยาหเวหพระเจา
ของทานขออะไรจากทาน หรือ พระองคขอ
เพียงแตใหเกรงกลัวพระ
ยาหเวหพระเจา
ของทาน ใหเดินในทางของพระองค ใหรัก
พระองค ใหรับ ใชพระองคดวยสุดใจสุดจิต
ของทาน ๑๓ และใหเชื่อ ฟั งบัญญัติและกฎ
ของพระองค ที่เราไดสัง่ ทานในวัน นี้เพื่อ
ประโยชนของตัวทานเอง
๑๔ ดูสิ พระ ยาหเวหพระเจาของทานเป็ น
เจาของสวรรคทงั ้ สิน
้ แมแตสวรรคชัน
้ สูงสุด
รวมทัง้ โลกและทุก สิ่งทุก อยางในโลก ๑๕ แต
พระ ยาหเวหยังเอาใจใสบรรพบุรุษของทาน
และรักพวก เขา พระองคไดเลือกพวก ทาน
ซึ่งเป็ นลูก หลานของพวก เขาออกมาจาก
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ชนชาติทัง้ หลาย และพวก ทานก็ยังคงเป็ น
คนพิเศษสําหรับพระองคถึงทุกวันนี้
๑๖ ใหมอบตัวทานทัง
้ หมดกับพระ ยาหเวห
*๑๗ เพราะพระ
และอยาดื้อ ดึงอีกตอไป
ยาหเวหพระเจาของพวก
ทานคือพระเจา
เหนือพระทัง้ ปวง
และเป็ นองคเจาชีวิต
เหนือองคเจาชีวิตอื่นๆทัง้ หมด
พระองค
เป็ นพระเจาที่ยิ่ง ใหญ
ทรง พลังและนา
กลัว พระองคไมเลือกหน าและไมรับสินบน
๑๘ พระองคทําใหแมหมายและเด็กกําพราได
รับการตัดสินอยางยุติธรรม พระองครักชาว
ตาง ชาติที่อยูทามกลางเราและใหอาหารและ
เสื้อผากับเขา ๑๙ พวก ทานตองรักชาวตาง
ชาติดวย เพราะพวก ทานก็เคยเป็ นชาวตาง
ชาติในแผนดินอียิปตมากอน
๒๐ ทานตองเกรงกลัวพระ ยาหเวหพระเจา
ของทาน
ทานตองรับ ใชพระองคเทานัน
้
ทานตองผูกพันอยูกับพระองคและทานตอง
สาบานโดยอางชื่อของพระองค ๒๑ พระองค
คือผู ที่ทานควรจะยกยองสรรเสริญ พระองค
คือพระเจาของทาน
พระองคไดทําสิ่งที่ยิ่ง
ใหญและนา กลัวตางๆ นี้เพื่อทาน ที่ทานได
เห็นมาแลวกับตาตัว เอง ๒๒ ตอนที่บรรพบุรุษ
ของทานเขาไปอยูที่ประเทศอียิปต นัน
้ มีแค
เจ็ด สิบคนเทานัน
้ แตตอน นี้ พระ ยาหเวห
พระเจาของทานไดทําใหทานมีจํานวน
มากมายเหมือนกับดวงดาวบนทองฟ า
ใหรักและเชื่อฟั งพระยาหเวห
๑ ทานตองรักพระ

๑๑ ของทาน และทานตองเชื่อฟั งคําสัง่
ยาหเวหพระเจา

กฎ ขอบังคับและบัญญัติตางๆของพระองค
เสมอ ๒ ในวัน นี้ พวก ทานตองจดจําไววา
เป็ นพวก ทานเอง ไมใชลูกๆของพวก ทาน
ที่รูจักและเห็นบท เรียนจากพระ ยาหเวห
พระเจาของพวก ทาน เป็ นทานเองที่เห็นถึง
ความยิ่ง ใหญของพระองค อํานาจที่ยิ่ง ใหญ
และความแข็งแกรงของพระองค ๓ เป็ นทาน
เอง ไมใชลูกๆของทาน ที่เห็นเหตุการณ

เฉลยธรรมบัญญัติ ๑๑:๑๒

พิเศษตางๆและการก ระ ทําที่พระองคไดทํา
ไวกับฟาโรหกษัตริยอียิปต และกับประชาชน
ชาวอียิปตทงั ้ หมดในแผน ดินอียิปต ๔ เป็ น
ทานเอง ไมใชลูกๆของทาน ที่ไดเห็นสิ่งที่
พระองคไดทํากับกองทัพของอียิปต กับมา
และรถรบทัง้ หลายของอียิปต และการที่
พระองคทําใหน้ํ าในทะเลแดงไหลทวมพวก
เขาในขณะที่เขากําลังไลตามพวก ทาน เพื่อ
พระ ยาหเวหจะไดทําลายพวก เขาจน หมด
๕ เป็ นทานเอง ไมใชลูกๆของทาน ที่ไดเห็น
สิ่งที่พระองคไดทําเพื่อพวก ทานในที่เปลา
เปลี่ยวแหง แลงจนกระทัง่ พวกทานมาถึงที่ นี่
๖ เป็ นทานเอง ไมใชลูกๆของทาน ที่ไดเห็น
สิ่งที่พระองคทํากับดาธานและอาบี รัมลูกชาย
ของเอลีอับชาวรูเบน เมื่อแผนดินอาปากของ
มัน และกลืนพวก เขาและครอบครัวพวก
เขา พรอมกับเต็นท คนรับ ใช และสัตว เลีย
้ ง
ของพวก เขา ไปจากทามกลางชาวอิสราเอล
ทัง้ หมด ๗ เป็ นทานเอง ไมใชลูกๆของทาน ที่
ไดเห็นการกระทําอันยิ่งใหญทุกสิ่งที่พระองค
ไดทําไว
๘ ดัง นั น
้ พวกทานตองเชื่อ ฟั งคําสัง่ สอน
ทุกอยางที่เราไดสงั ่ ทานในวัน นี้ เพื่อพวก
ทานจะไดเขม
แข็งและเขาไปเป็ นเจาของ
แผน ดินที่ทานกําลังจะขามแมน้ํ าจอรแดน
ไปเป็ นเจาของ นี้ ๙ และเพื่อพวกทานจะได
มีชีวิตที่ยืนยาวบนแผน ดินที่พระ ยาหเวห
ไดสัญญาไวกับบรรพบุรุษของพวก ทานวา
จะยกใหกับพวก เขาและลูก หลานของเขา
คือแผน ดินที่อุดมสมบูรณ ๑๐ เพราะแผน
ดินที่ทานกําลังจะเขาไปเป็ นเจาของ นัน
้ ไม
เหมือนแผน ดินอียิปตที่ทานจากมา ที่แผน
ดินอียิปต นัน
้ ทานปลูกพืชของทาน และเอา
เทาขูดเป็ นรอง นํ้ าได †เหมือนกับรดสวนผัก
๑๑ แตแผน ดินที่ทานกําลังจะขามไปเป็ นเจา
ของนัน
้ เป็ นดิน แดนที่เต็มไปดวยภูเขาและ
หุบเขามากมาย และพื้น ดินก็จะชุม ชื้นไป
ดวยนํ้ า ฝนที่ตกมาจากฟ า ๑๒ มันเป็ นแผน ดิน

*๑๐:๑๖

ใหมอบตัว … อีกตอไป หรือแปลตรงๆจากภาษาฮีบรูไดวา “ใหทําพิธีขลิบที่หัวใจ
ของทาน และอยาทําคอแข็งอีกตอไป” พิธีขลิบเป็ นการแสดงวาเป็ นคนของพระเจา สัตวที่ทํา
คอแข็งก็คือสัตวที่ขัดขืนไมยอมทําตาม
†๑๑:๑๐

เอาเทาขูดเป็ นรองนํ ้าได หรือแปลตรงๆไดวา “รดนํ้ าดวยเทา” หรือ “อาจจะหมุน
กังหันนํ้ าดวยเทา” หรือ “เทา” อาจจะเป็ นคําสุภาพหมายถึง “อวัยวะเพศชาย” อาจจะหมาย
ถึงฉี่รดไดเพราะมีที่ดินน อยมาก
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ที่พระ ยาหเวหพระเจาของทานดูแลเอาใจ ใส
อยูตลอดเวลาตัง้ แตตนปี จนถึงปลายปี
๑๓ พระ ยาหเวหพูดวา ถาพวก เจาเชื่อ ฟั ง
บัญญัติของเราที่เรากําลังสัง่ กับพวก เจาใน
วัน นี้อยางระมัดระวัง คือใหรักพระ ยาหเวห
พระเจาของพวก เจาและรับ ใชพระองคดวย
สุดใจสุดจิตของเจา ๑๔ เรา ยาหเวห จะใหฝน
ตกในแผน ดินของพวก เจาตามฤดูกาล คือ
ฝนตนฤดูและฝนปลายฤดู
และเจาจะได
เกี่ยวพืช ผล นํ้ าองุนใหม และนํ้ ามันของ
เจา ๑๕ เราจะใหหญาขึ้นในทอง ทุงของเจา
สําหรับฝูงสัตวของเจา และเจาจะมีกินอยาง
เหลือเฟื อ
๑๖ ระวังใหดี ไมอยาง นั น
้ ใจของพวก ทาน
จะถูกลอลวงใหหันเหไปรับ ใชพระ อื่นๆ
๑๗ แลวพระ
และไปกราบ ไหวพระเหลา นัน
้
ยาหเวหก็จะโกรธพวก ทาน พระองคจะปิ ด
ทองฟ าไมใหฝนตก แผน ดินจะไมมีพืช ผล
งอกออกมา และพวก ทานก็จะมีอายุสัน
้ ใน
แผน ดินที่ดีที่พระ ยาหเวหจะยกใหกับพวก
ทาน
๑๘ ใหเอาคําสัง
่ สอนพวก นี้ของเราฝั งไวใน
จิตใจของทานอยูเสมอ และผูกมันไวกับมือ
ของพวก ทานเพื่อเตือนความ จํา และผูกไว
ที่หน า ผากของทานเหมือนกับผาโพก หัว
๑๙ สอนสิ่งเหลา นี้ ใหกับลูกๆของพวก ทาน
ทองพวก มันเมื่อนัง่ อยูในบาน เดินอยูตาม
ทองถนน เมื่อนอนลงและลุกขึ้น ๒๐ ใหเขียน
พวก มันไวบนเสาประตูบาน และบนประตู
เมืองของทาน ๒๑ ใหทําตามสิ่งเหลา นี้ เพื่อ
พวกทานและลูกๆของพวกทาน จะไดอยูอีก
ยาวนานบนแผน ดินที่พระ ยาหเวหไดสัญญา
ไวกับบรรพบุรุษของทานวาจะยกใหกับพวก
เขาตราบเทาที่ฟายังอยูเหนือดิน
๒๒ ถาพวก ทานเชื่อ ฟั งคําสัง
่ สอนทัง้ หมด นี้
ที่เราไดสัง่ ใหทานทําอยางระมัดระวัง คือให
รักพระยาหเวหพระเจาของพวกทาน เดินใน
ทางของพระองค และผูกพันอยูกับพระองค
๒๓ แลวพระ ยาหเวหจะขับ ไลชนชาติเหลา นี้
ออกไปตอหน าพวก ทาน และพวก ทานจะ
ขับ ไลชนชาติที่ใหญกวาและเขม แข็งกวา
๒๔ ในทุกๆที่ที่เทาของพวก
พวก ทานได
ทานเหยียบ ยํ่าเขาไปก็จะตกเป็ นของพวก
ทาน เขตแดนของพวก ทานจะเริ่มตัง้ แต
ที่เปลา เปลี่ยวแหง แลงทางตอนใตไปถึง
เลบานอนทางตอนเหนือ จากแมน้ํ ายู เฟรติ ส
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ทางตะวัน ออกไปถึงทะเลเมดิเตอรเรเนียน
ทางตะวัน ตก ๒๕ จะไมมีใครสามารถหยุด
พวก ทานได ไม วาพวก ทานจะไปที่ไหนก็
ตาม พระ ยาหเวหพระเจาของพวก ทานจะ
ทําใหประชาชนกลัวพวก ทาน เหมือนกับที่
พระองคไดสัญญาไวกับพวกทานแลว
อวยพรหรือสาปแชง
๒๖ วัน

นี้เราใหทางเลือกกับพวก ทาน ให
ทานเลือกเอาระหวางคําอวยพรหรือคําสาป
แชง ๒๗ ทานจะได รับคําอวยพร ถาทานเชื่อ
ฟั งคํา สัง่ ของพระยาหเวหพระเจาของทาน ที่
เรากําลังสัง่ ทานในวัน นี้ ๒๘ และทานจะได รับ
คําสาป แชงถาทานไมเชื่อ ฟั งคํา สัง่ ของพระ
ยาหเวหพระเจาของทาน และหันเหไปจาก
ทางที่เรากําลังสัง่ ทานในวันนี้ และหันไปบูชา
พระอื่นที่พวกทานไมรูจักมากอน
๒๙ เมื่อพระ
ยาหเวหนําทานเขาไปในดิน
แดนที่ทานกําลังจะเขาไปเป็ นเจาของแลว
ทานตองขึ้นไปบนยอดเขาเกริซิมแลวอานคํา
อวยพรใหประชาชนฟั ง และขึ้นไปบนยอด
เขาเอ บาลแลวอานคํา สาป แชงใหประชาชน
ฟั งจากยอด เขา นัน
้ ดวย ๓๐ ทานก็รูอยูแลว
วา
ภูเขาพวก นี้อยูอีกฝั ่ งหนึ่งของแมน้ํ า
จอรแดน ไปทางทิศตะวัน ตก ภูเขาพวก นี้
อยูในดิน แดนของชาวคา นา อัน ที่อาศัยอยู
ในหุบเขาจอรแดน
อยูไมไกลจากป าโอค
ของโม เรห ใกลๆกับเมืองกิล กาล ๓๑ เพราะ
พวก ทานกําลังจะขามแมน้ํ าจอรแดน เขาไป
เป็ นเจาของแผน ดินที่พระ ยาหเวหพระเจา
ของพวก ทานยกใหกับทาน เมื่อพวกทาน
เป็ นเจาของมันและตัง้ บานเรือนอยูกันแลว
๓๒ พวก ทานจะตองทําตามกฎและขอบังคับ
ตางๆที่เราใหกับพวก ทานในวัน นี้อยาง
ระมัดระวัง
สถานที่สําหรับนมัสการพระเจา
๑ นี่ คือกฎและขอ

๑๒ ตองทําตามอยางระมัดระวังในแผน

บังคับที่พวก ทาน

ดินที่พระ
ยาหเวหพระเจาของบรรพบุรุษ
ทานไดยกใหกับทาน
ทานตองทําตามกฎ
เหลา นัน
้ ตราบ เทาที่พวกทานยังอาศัยอยูใน
แผน ดิน นัน
้ ๒ เมื่อพวก ทานยึดเอาแผน ดิน
ของชนชาติเหลา นี้มาไดแลว พวก ทานตอง
ทําลายสถาน ที่ทุก แหงที่พวก เขาใชนมัสการ
พระตางๆของพวก เขาใหหมด เกลีย
้ ง ตาม
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ภูเขาสูง ตามเนิน เขาและตามใตตนไมทุก
ตน ๓ พวก ทานตองรื้อแทนบูชาตางๆของ
พวกเขาทิง้ ใหหมด พวกทานตองทุบเสา *หิน
์ ิทธิข
์ องพวก เขาใหแตกเป็ นชิน
ศักดิส
้ ๆ พวก
ทานตองเผาเสาเจา แมอาเชราหของพวกเขา
และตองตัดพวกรูป ปั ้ นพระตางๆของพวก
เขาใหเป็ นชิน
้ ๆ
เพื่อจะไดลบชื่อของพระ
เทียมเท็จเหลานัน
้ ใหหมดไปจากสถานที่นัน
้
๔ พวก ทานตองไมนมัสการพระ ยาหเวห
พระเจาของทานแบบเดียวกับที่คนพวก นัน
้
เขาทํากัน ๕ แตพวก ทานตองไปยังสถาน
ที่แหงหนึ่งที่พระ
ยาหเวหจะเลือกออกมา
จากทามกลางเผาทัง้ หลายของพวก ทาน
พระองคจะสถิตอยูที่
นัน
่ เหมือนบานของ
พระองค และทานตองไปนมัสการพระองคที่
นัน
่ ๖ ทานตองเอาเครื่องเผาบูชา เครื่องสัตว
บูชา พืชผลและสัตวตางๆหนึ่งในสิบสวนจาก
ของที่ทานหามาได รวมทัง้ ใหเอาของ ขวัญ
พิเศษ †ของแกบนที่ทานเคยบนไวกับพระ
ยาหเวห เครื่องบูชาตามความสมัครใจ และ
ลูกตัวแรกจากฝูงวัวและฝูงแพะแกะของ
พวก ทาน ไปในสถาน ที่ นัน
้ ดวย ๗ ทานและ
ครอบครัวของทานจะกิน กันที่ นัน
่ ตอหน า
พระ ยาหเวหพระเจาของทาน พวก ทานจะ
ยินดีกับสิ่งดีๆทัง้ หมดที่พวก ทานไดลงมือ
ลงแรงทําไป เพราะพระ ยาหเวหพระเจาของ
ทานไดอวยพรทาน
๘ เมื่อถึงเวลา นั น
้
พวก ทานตองไม
นมัสการแบบ เดียวกับที่พวก เรากําลังทํา
อยูในวัน นี้ คือแตละ คนก็ทําตามใจของตัว
เอง ๙ ที่เป็ นอยาง นี้เพราะพวก ทานยังไม
ไดเขาไปในสถาน ที่แหงการพัก ผอนและ
แผน ดินที่พระยาหเวหพระเจาของทานกําลัง
จะยกใหกับทาน ๑๐ แตอีกไมชาพวก ทานก็
จะขามแมน้ํ าจอรแดนแลว พวก ทานจะได
อยูในแผน ดินที่พระ ยาหเวหพระเจาของ
ทานกําลังจะยกใหกับทาน
พระองคจะให
พวก ทานไดหยุด พักจากการสู รบกับศัตรู
ทัง้ หมดที่อยูลอม รอบทาน และพวก ทานจะ
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อยูอยางปลอดภัย ๑๑ แลวพวก ทานตองเอา
ทุก อยางที่เราไดสัง่ พวก ทานไว ไปยังสถาน
ที่ นัน
้ ที่พระ ยาหเวหจะเลือกขึ้นมาสําหรับ
นมัสการพระองค คือทานตองเอาเครื่องเผา
บูชา เครื่องสัตวบูชา พืช ผลและสัตวตางๆ
หนึ่งในสิบสวนจากของที่ทานหามาได รวม
ทัง้ ใหเอาของ ขวัญพิเศษ ของแกบนที่ทาน
เคยบนไวกับพระ ยาหเวห ๑๒ ใหพวก ทาน
ชื่นชมยินดีกันตอ หน าพระ ยาหเวหพระเจา
ของทาน ทัง้ พวก ทาน ลูกชายลูกสาวของ
พวก ทาน ทาสชายหญิงของพวก ทาน และ
ชาวเลวี ในเมืองของพวก ทานดวย เพราะ
พวก นี้ไมมีสวน แบงในที่ดินเหมือนกับพวก
ทาน ๑๓ ทานตองระวังใหดี ที่จะไมถวาย
เครื่องเผาบูชาที่ไหนก็ไดที่ทานเห็น ๑๔ แต
ใหเอาเครื่องเผาบูชาของทานไปถวายใน
สถานที่นัน
้ ที่พระยาหเวหจะเลือกออกมาจาก
ทามกลางเผาใดเผาหนึ่งของทาน
และทุก
อยางที่เราไดสงั ่ ทานไวใหเอาไปทําที่นัน
่
๑๕ แตเมื่อ ไหรก็ตามที่ทานอยากจะฆาสัตว
และเอาเนื้อมากินในเมือง หนึ่งเมือง ใดของ
ทาน ทานก็ทําได ตามขนาดที่พระ ยาหเวห
พระเจาของทานอวยพรทาน
คนที่บริสุทธิ ์
์ างพิธีกรรม ก็กินไดทัง้ นัน
และไมบริสุทธิท
้
เหมือนกินเนื้อ ทราย ‡หรือเนื้อกวาง ๑๖ แต
ทานตองไมกินเลือดของมัน ตองเอาเลือดไป
เททิง้ บนพื้นเหมือนเทนํ้ า
๑๗ ทานตองไมกินของพวก นี้ ในเมือง คือ
พืช ผลของทานที่แบงออกมาหนึ่งในสิบ ¶
สวน หรือเหลา องุนใหมหรือนํ้ ามัน ลูกสัตว
ตัวแรกทุก
ตัวที่เกิดจากฝูงวัวและฝูงแพะ
แกะของทาน และของทุก อยางที่ทานไดบน
ไววาจะใหกับพระ ยาหเวห เครื่องบูชาตาม
ความสมัครใจของทาน และของ ขวัญพิเศษ
ของทาน ๑๘ ทานจะตองกินเครื่องบูชาเหลา
นี้ตอหน าพระ ยาหเวหในสถาน ที่ นัน
้ ที่พระ
ยาหเวหพระเจาของทานจะเลือกไวเทานัน
้
ทานตองไปกินกันที่
นัน
่ กับลูกชายลูกสาว
ของทาน ทาสชายหญิงของทาน และชาวเลวี

*๑๒:๓

เสา เป็ นเสาหินหรือไมที่มีการตกแตงประดับประดาอยางสวยงามบนหัวเสา

†๑๒:๖

ของขวัญพิเศษ เครื่องบูชาที่ยกขึ้นยื่นถวายตอพระเจา

‡๑๒:๑๕

เนื ้ อทราย สัตวสี่เทาชนิดหนึ่ง ลักษณะเหมือนกวาง

¶๑๒:๑๗

หนึ่ งในสิบ หมายถึงถามีพืชสิบสวน ก็แบงออกมาหนี่งสวนเป็ นของที่เก็บไวสําหรับ

พระเจา
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ที่อาศัยอยูในเมืองของทาน ใหช่ น
ื ชมยินดี
อยูตอ หน าพระ ยาหเวหพระเจาของทาน ให
ชื่นชมยินดีกับสิ่งดีๆที่ทานไดลงมือทําลงไป
๑๙ ระวังใหดี อยาลืมที่จะแบงอาหาร นี้ ใหกับ
ชาวเลวี ตราบเทาที่ทานยังมีชีวิตอยูบนแผน
ดินของทานนัน
้
๒๐–๒๑ เมื่อพระ
ยาหเวหพระเจาของทาน
ขยายเขตแดนของทานตามที่พระองคได
สัญญา ไว
ทานอาจจะอยูไกลเกินไปจาก
สถาน ที่ นัน
้ ที่พระ ยาหเวหจะเลือกไวสําหรับ
นมัสการพระองค แลวทานเกิดอยากจะกิน
เนื้อขึ้นมา ทานก็กินเทา ไหรก็ไดตามที่ทาน
ตองการ ทานสามารถฆาสัตวจากฝูงวัวและ
ฝูงแพะแกะที่พระ ยาหเวหไดใหทาน ไว ให
ทําตามวิธีที่เราไดสัง่ ทานไวแลว และทานก็
กินเทา ไหรก็ไดตามที่ทานตองการในเมือง
ตางๆของทาน ๒๒ ทานสามารถที่จะกินมันได
เหมือนกับที่ทานกินเนื้อ ทรายหรือเนื้อกวาง
์ ละไมบริสุทธิท
์ างพิธีกรรม
ทัง้ คนที่บริสุทธิแ
ก็กินไดเหมือนกันหมด ๒๓ แตตองใหแนใจวา
ทานจะไมกินเลือด เพราะเลือดคือชีวิต ดัง
นัน
้ อยาไดกินชีวิตพรอมกับเนื้อสัตว ๒๔ ทาน
ตองไมกินเลือดของมัน
ทานตองเทเลือด
ของมันลงบนพื้นเหมือนเทนํ้ า ๒๕ ทานตอง
ไมกินเลือดของมันเพื่อทานและลูก หลาน
ของทานจะไดเจริญรุงเรือง
เพราะทานจะ
ตองทําในสิ่งที่พระยาหเวหเห็นวาถูกตอง
๒๖ แตอยางไรก็ตาม ทานตองเอาของขวัญ
์ ิทธิแ
์ ละของ
ศักดิส
ขวัญแกบนของทานไป
ยังสถาน ที่ นัน
้ ที่พระ ยาหเวหจะเลือกขึ้นมา
๒๗ ทานตองถวายเครื่องเผาบูชาของทาน
รวม ทัง้ เนื้อ สัตวและเลือดบนแทน บูชาของ
พระ ยาหเวหพระเจาของทาน
เลือดของ
เครื่องสัตวบูชาอื่นตองถูกเทลงบนแทน บูชา
ของพระ ยาหเวหพระเจาของทาน แตทาน
กินเนื้อของมันได ๒๘ ทานตองระมัดระวังที่
จะรักษาและเชื่อ ฟั งคํา สัง่ ทัง้ หมด นี้ที่เราให
กับทานในวัน นี้ เพื่อทานและลูก หลานของ
ทานจะไดเจริญรุงเรืองตลอด ไป เพราะทาน
กําลังจะทําในสิ่งที่พระ ยาหเวหพระเจาของ
ทานเห็นวาดีและถูกตอง
๒๙ เมื่อพระ
ยาหเวหพระเจาของทาน
ทําลายชนชาติที่อยูตอ หน าทาน เป็ นชนชาติ
ที่ทานกําลังจะเขาไปขับ ไล และเมื่อทานขับ
ไลพวกเขาออกไปแลว และทานไดตัง้ รกราก
อยูในแผน ดินของพวก เขาแลว ๓๐ ระวังให
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ดี อยาไปติดกับโดยไปลอก เลียนแบบพวก
เขา หลัง จากที่พวก เขาถูกทําลายไปตอ หน า
ทานแลว ระวังใหดี อยาไปถามเกี่ยวกับพระ
ตางๆของพวก เขา อยาไปถามวา ‘ชนชาติ
นี้เขาบูชาพวกพระของพวก เขายัง ไง เรา
๓๑ ทานตองไมนมัสการพระ
จะไดทําตาม’
ยาหเวหพระเจาของทานตามแบบพวก เขา
เพราะพวก เขาไดทําสิ่งชัว
่ รายทุกอยางถวาย
ใหกับพวกพระของพวก เขา
ซึ่งเป็ นสิ่งที่
พระยาหเวหเกลียดชัง พวกเขาถึงขนาดเผา
ลูกชายและลูกสาวเป็ นเครื่องบูชายัญใหกับ
พวกพระของพวกเขา
๓๒ พวก ทานตองระวัง ใหทําตามทุก สิ่งที่
เรากําลังสัง่ พวก ทาน ทานตองไมเพิ่มอะไร
เขาไปหรือตัดอะไรออกไปจากนี้
อยานมัสการพระอื่น
๑ ถาผู พูด แทนพระเจาหรือผูทํานาย

๑๓ ฝั น

มาหาทานและเสนอวาจะทํา
เหตุการณพิเศษตางๆและสิ่งมหัศจรรยให
กับทาน ๒ และเหตุการณพิเศษตางๆและสิ่ง
มหัศจรรยที่เขาสัญญากับทานนัน
้ เกิดขึ้นจริง
และเขาพูดวา ‘ใหพวก เราไปติดตามพวก
พระอื่นๆที่พวก ทานไมรูจักและไปบูชาพระ
พวก นัน
้ กันเถอะ’ ๓ ทานตองไมเชื่อคํา พูด
ของผู พูด แทน พระเจานัน
้ หรือคนที่ทํานาย
ฝั นนัน
้ เพราะพระ ยาหเวหพระเจาของพวก
ทานกําลังทดสอบทานอยู เพื่อจะไดรูวาพวก
ทานรักพระ
ยาหเวหพระเจาของทานดวย
สุดใจสุดจิตของพวก ทานหรือเปลา ๔ พวก
ทานตองติดตามพระ
ยาหเวหพระเจาของ
ทานและเกรงกลัวพระองค พวก ทานตอง
รักษาบัญญัติตางๆของพระองคไวและเชื่อ
ฟั งพระองค รับ ใชพระองคและผูกพันอยูกับ
พระองค ๕ ผู พูด แทน พระเจาหรือผูทํานาย
ฝั นนัน
้ ตองถูกฆา เพราะเขาไดบอกใหพวก
ทานขัดขืนพระ
ยาหเวหพระเจาของพวก
ทาน ที่ไดนําพวกทานออกจากแผนดินอียิปต
และไดไถใหทานเป็ นอิสระจากการเป็ นทาส
คนๆนัน
้ พยายามจะทําใหทานหันเหไปจาก
ทางที่พระ
ยาหเวหพระเจาของทานสัง่ ให
ทานเดิน ทานตองกําจัดเอาความชัว
่ รายออก
ไปจากทามกลางพวก ทานดวยการฆาคนๆ
นัน
้ ซะ
๖ ถาพี่ น องของทาน จะเป็ นลูกที่ติดพอมา
หรือลูกที่ติดแมมาก็ตาม หรือลูกชายลูกสาว
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ของทาน หรือเมียรักของทาน หรือเพื่อน
สนิทที่สุดของทาน ไดแอบมาชักนํ าทาน โดย
พูดวา
‘ใหพวกเราไปบูชาพวกพระอื่นๆกัน
เถอะ’ พระที่ทานและบรรพบุรุษของทานไม
เคยรูจักมากอน ๗ เป็ นพระของคนที่อยูรอบ
ขางพวก ทาน ไม วาพวก เขาจะอยูใกลหรือ
อยูไกล
จากสุดปลายดาน นี้ไปถึงอีกดาน
หนึ่ง ๘ ทานตองไมเห็นดวยกับคนๆนัน
้ อยา
ไปฟั งเขา อยาไปสงสารเขา อยาปลอยเขา
ไป และอยาไปปกป องเขา ๙ เพราะทานตอง
ฆาคนๆนัน
้ ทานตองเป็ นคน แรกที่ลงมือฆา
เขา และหลัง จากนัน
้ ทุกคนตองมาชวยกัน
๑๐ ทานตองเอาหินขวางเขาให
ฆาคนๆนัน
้
ตาย เพราะเขาพยายามทําใหทานหันเหไป
จากพระ ยาหเวหพระเจาของทาน ผู ที่นํา
ทานออกจากการเป็ นทาสในแผน ดินอียิปต
๑๑ แลวคนอิสราเอลจะไดยินและจะไดกลัว
พวก เขาจะไดไมทําสิ่งชัว
่ รายอยางนัน
้ ใน
ทามกลางทานอีก
๑๒ เมื่อทานไดยินคนพูดเกี่ยว กับเมือง ใด
เมือง หนึ่งที่พระ ยาหเวหพระเจาของทาน
กําลังจะใหทานเขาไปอยูนัน
้ วา ๑๓ มีพวกคน
ชัว
่ ออกไปจากพวกทานและไปชักนํ าชาว
เมืองของเมืองนัน
้ ใหหันเหไปจากพระเจา
พวก นี้พูดวา ‘พวก เราไปนมัสการพระอื่น ที่
พวก ทานไมรูจักกันเถอะ’ ๑๔ ทานตองตรวจ
สอบถามไถเรื่อง ราว นัน
้ อยางละเอียด และ
ถามันเป็ นเรื่องจริงวา มีสิ่งที่พระเจาเกลียด
ชังอยางนี้เกิดขึ้นทามกลางทาน ๑๕ ทานตอง
ฆาคนที่อยูในเมืองนัน
้ ดวยดาบ ทําลายเมือง
นัน
้ และทุก สิ่งทุก อยางในนัน
้ ใหสน
ิ้ ซาก และ
ใหฆาสัตวทุก ตัวทิง้ ดวยดาบ ๑๖ เก็บรวบรวม
ทรัพยสินที่มี คาทัง้ หมดของเมือง นัน
้ มากอง
ไวกลางเมือง และเอาไฟเผาเมือง นัน
้ และ
ทรัพยสินอันมีคาทัง้ หมดของเมืองนัน
้ ทิง้ ให
เป็ นเครื่องเผาบูชาแกพระ ยาหเวหพระเจา
ของทาน เมือง นัน
้ จะกลายเป็ นซากของกอง
หินตลอด ไป และอยาสรางเมือง นัน
้ ขึ้นมา
ใหมอีก ๑๗ อยาไดเก็บอะไรไวเลย จากสิ่งที่
จะเอาไปทําลายเป็ นของ ถวายใหกับพระเจา
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เพื่อพระ ยาหเวหจะไดไมโกรธอีกตอไป และ
พระองคจะไดเมตตา กรุณาทาน และทําให
ชนชาติของทานขยายใหญข้ น
ึ
เหมือนที่
พระเจาไดสัญญาไวกับบรรพบุรุษของทาน
๑๘ พระ ยาหเวหจะทําอยาง นี้ ถาทานเชื่อ ฟั ง
พระ ยาหเวหพระเจาของทาน
และรักษา
บัญญัติทุก ขอของพระองคที่เรากําลังใหกับ
ทานในวัน นี้ และทําในสิ่งที่พระ ยาหเวห
พระเจาของทานเห็นวาถูกตอง
อิสราเอล ประชาชนพิเศษของพระเจา
๑ พวก

๑๔ ยาหเวหพระเจาของทาน เมื่อมีใคร

ทานเป็ นลูกๆของพระ

ตาย พวก ทานตองไมเชือดเนื้อตัว เองหรือ
โกนผมบนหน า ผากเพื่อแสดงความเศรา โศก
๒ เพราะทานคือประชาชนที่ถูกแยกออกมา
เพื่อเป็ นของพระ ยาหเวหพระเจาของทาน
และพระ
ยาหเวหไดเลือกทานออกมาจาก
ประชาชนทัง้ หมดในโลกเพื่อมาเป็ นของ รัก
ของหวงที่มีคาของพระองค
อาหารที่ชาวอิสราเอลกินได
๓ ทานตองไมกินของที่พระ

ยาหเวห
ขยะแขยง ๔ ทานกินสัตวพวกนี้ได คือ พวก
วัว แกะ แพะ ๕ กวาง เนื้อทราย กวางลายจุด
ตัวเมีย แพะป า แกะป า ละมัง่ และแกะภูเขา
๖ พวก ทานกินสัตวอะไรก็ไดที่มีเทาเป็ นกีบ
แยกเป็ นสองสวนและเคีย
้ วเอื้อง *๗ แตสัตวที่
มีแคอยางใดอยางหนึ่ง คือเคีย
้ วเอื้องหรือมี
กีบแยก ทานหามกิน เชนพวกอูฐ กระตาย
ป า ตัวชับ ฟาน †พวกมันเคีย
้ วเอื้องก็จริง แต
กีบที่เทาไมแยกจากกัน พวก มันไมบริสุทธิ ์
‡สําหรับพวก ทาน ๘ พวก ทานตองไมกินหมู
หมูมีเทาเป็ นกีบแยกออกก็จริง
แตมันไม
์ ําหรับพวก
เคีย
้ วเอื้อง พวก มันไมบริสุทธิส
ทาน พวก ทานตองไมกินเนื้อหรือแตะ ตอง
ซากของมัน
๙ สัตว นํ้ าทุก ชนิ ดที่มีครีบและเกร็ด พวก
ทานสามารถกินได ๑๐ แตอยากินสัตว นํ้ าที่

*๑๔:๖ เคี ้ยวเอือ
้ ง การกินอาหารของสัตวบางประเภท เชน วัว ที่สามารถคายอาหารจาก
กระเพาะขึ้นมาเคีย
้ วใหมได
†๑๔:๗ ตัวชับฟาน เป็ นสัตวเลีย
้ งลูกดวยนม ลักษณะคลายกระตายตัวโตๆอาศัยอยูตามซอก
หิน
‡๑๔:๗

ไมบริสุทธิ์ หมายถึงพระเจาไมใหชาวอิสราเอลกิน
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์ ําหรับพวก
ไมมีครีบและเกล็ด มันไมบริสุทธิส
ทาน
๑๑ พวกทานกินนกอะไรก็ไดที่บริสุทธิ ์
๑๒ แตพวก ทานหามกินนกตอไป นี้ คือ นก
อินทรี แรง ดํา แรง หนวด ๑๓ เหยี่ยวขนาด
เล็กและเหยี่ยวทุกชนิด ๑๔ กาทุกชนิด ๑๕ นก
ฮูก นก ฮูกหูสัน
้
นก ฮูกหูยาวและเหยี่ยว
นกเขาทุกชนิด ๑๖ นกฮูกเล็ก นกแสก นกฮูก
ขาว ๑๗ นก ฮูกทะเล ทราย แรงอียิปต นกกา
นํ้ า ๑๘ นกกระสาและนกกระสาทุก ชนิด นก
หัวขวานและคางคาว
๑๙ พวก
ทานตองไมกินแมลงที่มีปีกทุก
์ ําหรับพวก ทาน
ชนิด เพราะมันไมบริสุทธิส
๒๐ นกที่บริสุทธิท
์ ุกชนิด พวกทานกินได
๒๑ พวก
ทานตองไมกินสัตวที่ตายตาม
ธรรมชาติ แตทานเอาไปใหกับชาวตางชาติที่
อยูในเมืองของทานกินได หรืออาจจะขายให
กับชาวตาง ชาติที่มาเยี่ยมเยียนทานได แต
ทานหามกินเพราะทานเป็ นคนที่ถูกแยกออก
มาเพื่อเป็ นของพระ ยาหเวหพระเจาของทาน
ทานตองไมตมลูกแพะในนํ้ านมของแมมัน
เอง
ใหหนึ่ งในสิบสวน
๒๒ ในทุกๆปี

ทานตองแบงพืช ผลที่ปลูกได
จากในทุง นาของทานออกมาหนึ่งในสิบสวน
๒๓ ทานตองกินพืช ผลหนึ่ งในสิบที่แบงออก
มานัน
้ กับเหลาองุน ใหม นํ้ ามันของทานและ
สัตวที่เกิดเป็ นตัว แรกในฝูงวัวและฝูงแพะ
แกะของทาน ตอ หน าพระ ยาหเวหพระเจา
ของทานในสถาน ที่นัน
้ ที่พระองคจะเลือกไว
สําหรับนมัสการพระองค อยาง นี้ทานจะได
เรียน รูที่จะเกรงกลัวพระ ยาหเวหพระเจา
ของทานอยูเสมอ ๒๔ แตถามันไกลจนทําให
ทานไมสามารถขนพืช ผลหนึ่งในสิบสวนของ
พืช ผลทัง้ หมดที่พระ ยาหเวหพระเจาของ
ทานอวยพรใหนัน
้
เพราะสถาน ที่นัน
้ ที่พระ
ยาหเวหจะเลือกไวสําหรับนมัสการพระองค
ไกลจากทานเกินไป ๒๕ ทานก็เอามันไปแลก
เป็ นเงินได แลวเอาเงิน นัน
้ ติดตัวทานไปยัง
สถาน ที่ นัน
้ ที่พระ ยาหเวหพระเจาของทาน
จะเลือกไว ๒๖ แลวเอาเงิน นัน
้ ไปซื้ออะไรก็
ได เชน วัว แกะ เหลาองุน เบียรหรืออะไรก็
ไดที่ทานอยากได
แลวทานและครอบครัว
ของทานก็จะไดกินและสนุกสนานกันที่ นัน
่
ตอหน าพระยาหเวหพระเจาของทาน ๒๗ อยา
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ลืมชาวเลวีที่อยูในเมืองของทาน เพราะพวก
เขาไมมีที่ดินเป็ นของตัวเองเหมือนกับทาน
๒๘ เมื่อครบทุกๆสามปี ทานตองเอาหนึ่ งใน
สิบสวนของผลผลิตทัง้ หมดที่ทานเก็บ เกี่ยว
ไดจากไร นาของทานในปี นัน
้ แลวเอามาเก็บ
ไวในเมือง ๒๙ ชาวเลวีไมมีที่ดินของตัว เอง
เหมือนกับทาน ทัง้ ชาวเลวี ชาวตางชาติ เด็ก
กําพราและแมหมายที่อยูในเมืองของทาน
จะไดมากินกันจนพอใจ เพื่อพระ ยาหเวห
พระเจาของทานจะไดอวยพรทานในทุก สิ่ง
ทุกอยางที่ทานทํา
ปี แหงการยกหนี ้
๑ เมื่อครบทุกๆเจ็ดปี

๑๕ ยกหนี้ตางๆใหกับลูก

ทานตอง
หนี้ของทาน
๒ ทานตองทําตามวิธี นี้ คือ เจา หนี้ ทุก คนตอง
ยกหนี้ใหกับเพื่อนบานที่เขาใหกูยืมไป เขา
จะตองไมทวงหนี้คืนจากเพื่อนบานหรือญาติ
ของเขา เพราะพระ ยาหเวหบอกใหยกเลิก
๓ ทานสามารถทวงหนี้ คืนจาก
หนี้ในปี นัน
้
ชาวตาง ชาติได แตทานตองยกหนี้ทัง้ หมด
ใหกับพี่ น องของทาน ๔ ไมควรจะมีคนจน
ในหมูพวก ทานเลย เพราะพระ ยาหเวหจะ
อวยพรทานอยางแนนอนในแผน ดินที่พระ
ยาหเวหพระเจาของทานกําลังจะยกใหทาน
๕ เพียงแตทานจะตองเชื่อ ฟั งพระ ยาหเวห
พระเจาของทาน โดยทําตามคํา สัง่ ทุกๆขอ
ที่เรากําลังสัง่ ทานในวัน นี้ อยางระมัดระวัง
๖ เมื่อพระ ยาหเวหพระเจาของทานอวยพร
ทานตามที่พระองคไดสัญญาไว ทานก็จะมี
เงินเหลือเฟื อใหหลายๆชนชาติกู ยืม โดยที่
ทานไมตองไปกู ยืมจากใคร และทานจะได
ปกครองเหนือหลายๆชนชาติ แตจะไมมีใคร
มาปกครองเหนือทาน
๗ เมื่อทานเขาไปอยูในแผน
ดินที่พระ
ยาหเวหพระเจาของทานกําลังจะยกใหกับ
ทานแลว ถาเกิดมีพี่ น องคน หนึ่งคนใดใน
เมืองหนึ่งของทานยากจนขึ้นมา ทานตองไม
เห็น แก ตัว ตองไมปฏิเสธที่จะชวย เหลือพี่
น องที่ยากจนคน นัน
้ ๘ ทานตองใจ กวางกับ
เขาและใหเขายืมตามที่เขาจําเป็ นตองใช
๙ ระวังใหดีอยาใหความคิดชัว
่
รายเขามา
ในจิตใจของทานที่วา ‘มันใกลจะถึงปี ที่เจ็ด
ซึ่งเป็ นปี แหงการยกหนี้แลว’ ทานก็ เลยมอง
พี่ น องที่ยากจนคน นัน
้ อยางไมเป็ นมิตร เพื่อ
ทานจะไดไมตองชวยอะไรเขา เลย และเขา

เฉลยธรรมบัญญัติ ๑๕:๑๐

จะไปบน วาทานตอพระ ยาหเวห และพระ
ยาหเวหจะตัดสินวาทานผิด
๑๐ ทานตองชวยเขาเทา ที่จะชวยได และ
เวลาที่ชวย
ทานตองไมมีจิตใจที่ชัว
่ ราย
ดวย เพราะพระ ยาหเวหพระเจาของทานจะ
อวยพรการงานทัง้ หมดของทานและทุก สิ่ง
ทุก อยางที่ทานทํา ๑๑ เพราะจะมีคนจนอยู
เสมอในดิน แดนแหงนี้ ดังนัน
้ เราขอสัง่ ทาน
วา ทานตองใจกวางกับพี่ น องของทาน และ
กับคนยากจนและคนที่ขัดสนในแผน ดินของ
ทาน
ปลอยทาสใหเป็ นอิสระ
(อพย. ๒๑:๒-๑๑)
๑๒ ถาพี่

น องชาวฮีบรูคนใด ไม วาจะเป็ น
ชายหรือหญิง ไดขายตัวเองใหกับทาน คนๆ
นัน
้ จะตองรับ ใชทานหกปี
และในปี ที่เจ็ด
ทานตองปลอยคนๆนัน
้ ใหเป็ นอิสระ ๑๓ ตอน
ที่ทานปลอยเขาใหเป็ นอิสระ นัน
้
ทานตอง
ไมปลอยใหเขาไปมือเปลาๆ ๑๔ ทานตองใจ
กวาง ให แกะ ขาว และเหลา องุนของทาน
กับเขาไป ดวย ทานตองใหเขาตามขนาด
ที่พระ
ยาหเวหพระเจาของทานอวยพรให
ทาน ๑๕ จําเอาไววา ทานก็เคยเป็ นทาสอยูใน
แผน ดินอียิปตมากอนเหมือน กัน และพระ
ยาหเวหพระเจาของทานไดปลด
ปลอยให
ทานเป็ นอิสระ นี่เป็ นเหตุที่เราถึงไดใหคํา สัง่
นี้กับทานในวันนี้
๑๖ ถาทาสพูดกับทานวา
‘ผมจะไมไปจาก
ทาน’ เพราะเขารักทานและครอบครัวของ
ทาน เพราะเขารูสึกดีที่ไดอยูกับทาน ๑๗ ทาน
ตองเอาเหล็กหมาด *มาอันหนึ่ง และเอาหู
เขาแนบกับประตูแลวเจาะติ่งหูของทาส นัน
้
แลวเขาจะเป็ นทาสของทานตลอดไป สําหรับ
ทาสหญิงก็ใหทําอยางเดียวกัน
๑๘ ไมตองเสียดายที่จะปลอยทาสของทาน
ใหเป็ นอิสระ เพราะหกปี ที่เขารับ ใชทานก็คุม
คาแลว พอๆกับที่ทานไปจางคนงานหนึ่งคน

*๑๕:๑๗
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และพระ ยาหเวหพระเจาของทานจะอวยพร
ทานในทุกสิ่งทุกอยางที่ทานทํา
กฎเกี่ยวกับสัตวท่เี กิดเป็ นตัวแรก
(ลนต. ๒๗:๒๖, ๒๗; กดว. ๑๘:๑๕-๑๘)
๑๙ ลูกสัตวหัวปี เพศผูทุก

ตัวที่เกิดมาในฝูง
วัว ฝูงแพะและแกะของทาน ตองแยกออก
มาไวใหกับพระ
ยาหเวหพระเจาของทาน
ทานตองไมใชงานวัว ผูที่เป็ นลูก หัวปี และ
๒๐ ทุกๆปี
ทานตองไมตัดขนของแกะหัวปี
ทานตองเอาสัตวหัวปี พวก นี้ ไปในสถาน ที่
นัน
้ ที่พระ ยาหเวหพระเจาของทานจะเลือก
ไวสําหรับนมัสการพระองค
แลวทานและ
ครอบครัวของทานจะกินมันที่
นัน
่ ตอหน า
พระยาหเวหพระเจาของทาน
๒๑ แตถามันเป็ นสัตวที่มีตําหนิ
ถาเป็ น
งอยหรือตาบอดหรือติดโรค ราย ทานตองไม
ถวายมันใหกับพระ ยาหเวหพระเจาของทาน
๒๒ ทานเอาไปกินกันในเมืองของทาน ใครๆก็
์ รือ
กินไดทงั ้ นัน
้ ไม วาจะเป็ นคนที่บริสุทธิห
์ างพิธีกรรม เหมือนกับกินเนื้อ
ไมบริสุทธิท
ทรายหรือกวาง ๒๓ แตทานตองไมกินเลือด
ของมัน ทานตองเทเลือดของมันลงบนพื้น
เหมือนเทนํ้ า
เทศกาลวันปลดปลอย
(อพย. ๑๒:๑-๒๐; ลนต. ๒๓:๔-๘)
๑ ใหจดจําเดือนอาบีบ †และใหเฉลิม

๑๖ ฉลองเทศกาลวันปลดปลอย

‡เพื่อ
เป็ นเกียรติกับพระ ยาหเวหพระเจาของทาน
เพราะในเดือนอา บีบ พระ ยาหเวหพระเจา
ของทานไดนําทานออกจากแผน ดินอียิปตใน
ตอนกลางคืน ๒ ใหฆาสัตวถวายพระยาหเวห
พระเจาของทาน
สําหรับเทศกาลวันปลด
ปลอย โดยเอาสัตวจากฝูงแพะแกะหรือฝูง
วัว ไปถวายในสถาน ที่ นัน
้ ที่พระ ยาหเวหจะ
เลือกไวสําหรับนมัสการพระองค ๓ ทานจะ
ตองไมกินอะไรที่ใสเชื้อ ฟู ตอนกินเนื้อสัตวที่
เอามาบูชาพวก นัน
้ ทานตองกินขนมปั งที่ไม

เหล็กหมาด เครื่องมือชนิดหนึ่งทําจากเหล็กใชเจาะสิ่งของใหเป็ นรูดวยการปั ่ น

†๑๖:๑

อาบีบ ชื่อนี้หมายถึง “ปลายขาวออน” เป็ นเดือนแรกของปฏิทินชาวยิว เรียกอีกอยาง
หนึ่งวา “นีสาน” ตรงกับชวงเดือนมีนาคมและเมษายน
‡๑๖:๑ วันปลดปลอย เป็ นวันสําคัญของชาวยิว พวกเขาจะกินอาหารพิเศษในวัน นี้ ทุกฤดู
ใบไมผลิเพื่อระลึกถึงพระเจาที่ไดปลดปลอยพวกเขาจากความเป็ นทาสในอียิปต

เฉลยธรรมบัญญัติ ๑๖:๔

ใสเชื้อ ฟูเป็ นเวลาเจ็ดวัน (คนเรียกขนมปั ง
นี้วา
‘ขนมปั งแหงความทุกขยากลําบาก’)
เพราะทานออกจากแผน ดินอียิปตอยางเรง
รีบ ทานจะกินขนมปั ง นี้เพื่อตลอดชีวิตของ
ทานจะไดจดจําวันที่ออกมาจากแผน
ดิน
อียิปต ๔ จะตองไมมีเชื้อ ฟูที่ไหนเลยในแผน
ดินของทานเป็ นเวลาเจ็ดวัน และจะตองไม
มีเนื้อสัตวที่ทานฆาในตอนเย็นของวันแรก
เหลือคางคืนถึงวันรุงขึ้น
๕ ทานไมสามารถถวายเครื่องบูชาสําหรับ
เทศกาลวันปลดปลอยในเมืองตางๆที่พระ
ยาหเวหพระเจาของทานกําลังจะยกใหทาน
๖ ทานตองไปถวายในที่นัน
้ ที่พระ ยาหเวหจะ
เลือกสําหรับนมัสการพระองคเทานัน
้
ทาน
ตองถวายเครื่องบูชา นี้ในตอนเย็น หลังดวง
อาทิตยตกดินแลว มันเป็ นเวลาเดียวกับวัน
ที่ทานออกมาจากแผน ดินอียิปต ๗ ทานตอง
ทําอาหารกินในสถาน ที่นัน
้ ที่พระ ยาหเวห
พระเจาของทานจะเลือก
แลวในตอนเชา
ทานถึงคอยกลับไปเต็นทของทานได ๘ ทาน
ตองกินขนมปั งไมใสเชื้อ ฟูเป็ นเวลาหกวัน
และในวันที่เจ็ดจะมีการชุมนุมพิเศษ เพื่อให
เกียรติกับพระ ยาหเวหพระเจาของทาน วัน
นัน
้ ทานตองไมทํางานใดๆ
เทศกาลสัปดาห
(อพย. ๓๔:๒๒; ลนต. ๒๓:๑๕-๒๑)
๙ นั บจากวันที่เริ่มเก็บ

เกี่ยวขาวเป็ นครัง้
๑๐ ใหฉลองเทศกาล
แรกไปอีกเจ็ดอาทิตย
สัปดาห *สําหรับพระ ยาหเวหพระเจาของ
ทาน จํานวนของเครื่องบูชาที่ทานสมัครใจ
จะให
ก็เป็ นไปตามขนาดที่พระ ยาหเวห
๑๑ ทาน
พระเจาของทานไดอวยพรทาน
ลูกชายลูกสาวของทาน
ทาสชายหญิงของ
ทาน ชาวเลวี ในเมืองของทาน ชาวตางชาติ
เด็กกําพรา และแมหมายในหมูทาน ให
ชื่นชมยินดีตอ หน าพระ ยาหเวหพระเจาของ
ทาน ในสถาน ที่ นัน
้ ที่พระ ยาหเวหพระเจา
ของทานจะเลือกไวสําหรับนมัสการพระองค

*๑๖:๑๐
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๑๒ จําไววาทานเคยเป็ นทาสอยูในอียิปต

และ
ใหทําตามกฎพวกนี้ทัง้ หมดอยางระมัดระวัง
เทศกาลอยูเพิง
(ลนต. ๒๓:๓๓-๔๓; กดว. ๒๙:๑๒-๓๘)
๑๓ ใหฉลองเทศกาลอยูเพิงเป็ นเวลาเจ็ด

วัน หลัง จากที่ทานไดเก็บรวบรวมผลผลิต
†ของ
จากลานนวดขาวและที่บอยํ่าองุน
๑๔
ทาน
ในระหวางงานเลีย
้ ง ใหทาน ลูกชาย
ลูกสาวของทาน ทาสชายหญิงของทาน ชาว
เลวี ชาวตาง ชาติ เด็กกําพราและแมหมาย
ในเมืองของทาน ชื่นชมยินดี ๑๕ และเฉลิม
ฉลองงานเทศกาลใหพระ
ยาหเวหพระเจา
ของทานเป็ นเวลาเจ็ดวันในสถาน
ที่นัน
้ ที่
พระ ยาหเวหจะเลือกไว เพราะพระ ยาหเวห
พระเจาของทานจะอวยพรทาน ในผลผลิต
ทัง้ หมดที่ทานเก็บ เกี่ยวและในงานทุกอยาง
ที่ทานทํา และทานจะมีความ สุขอยางครบ
ถวน
๑๖ ผูชายทุก คนตองมาอยูตอ หน าพระ
ยาหเวหพระเจาของทานปี ละสามครัง้
ใน
สถาน ที่ นัน
้ ที่พระองคจะเลือกไว คือใน
เทศกาลขนมปั งไมใสเชื้อ ฟู เทศกาลสัปดาห
และเทศกาลอยูเพิง ชายทุก คนที่มาอยูตอ
หน าพระ ยาหเวหตองไมมามือเปลา ๑๗ ชาย
แตละคนจะตองใหตามความสามารถที่เขา
จะทําได ตามขนาดที่พระ ยาหเวหไดใหกับ
ทาน
ผูตัดสินและเจาหน าที่
๑๘ ทานจะตองแตง

ตัง้ ผู ตัดสินและเจา
หน าที่สําหรับเผาตางๆของทาน
ในแตละ
เมืองที่พระ ยาหเวหพระเจาของทานกําลังจะ
ยกใหทาน พวก เขาตองตัดสินประชาชน
๑๙ ทานตองไมตัดสินอยาง
อยางยุติธรรม
ไมเป็ นธรรม ทานตองไมลําเอียง ทานตอง
ไมรับสินบน
เพราะสินบนทําใหคนฉลาด
ตองตาบอด
และเปลี่ยนคนดีใหพูดหลอก
ลวง ๒๐ ความยุติธรรม ทานตองใหแตความ
ยุติธรรม
เพื่อทานจะไดมีชีวิตอยูและเป็ น

เทศกาลสัปดาห ภายหลังเรียกวา “เทศกาลวันที่หาสิบ” หรือ “เทศกาลเพ็นเทคอส

ต”
†๑๖:๑๓ ที่บอยํ่าองุน ที่ที่ประชาชนยํ่าองุนเพื่อทําเป็ นเหลาองุน มักทําจากหินที่ขุดเป็ นหลุม
ตื้นๆ
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เจาของแผน ดินที่พระ ยาหเวหพระเจาของ
ทานจะยกใหกับทาน
พระเจาเกลียดรูปเคารพ
๒๑ เมื่อทานสรางแทนบูชาใหกับพระ

ยาหเวหพระเจาของทาน
ทานตองไมตัง้
เสาไมเพื่อใหเกียรติกับพระอา เช ริมที่ดาน
๒๒ ทานตองไมตัง
ขางของแทนบูชา นัน
้
้ เสา
หินอุทิศใหกับพระเทียม เท็จ พระ ยาหเวห
พระเจาของทานเกลียดของพวกนี้
ใชแตสัตวดีๆเป็ นเครื่องบูชา
๑ ทานตองไมเอาวัวตัวผูหรือแกะ

๑๗ ที่มีตําหนิหรือมีสิ่งผิด ปกติมาถวาย
เป็ นเครื่องบูชาใหกับพระ
ยาหเวหพระเจา
ของทาน เพราะนัน
่ เป็ นสิ่งที่พระ ยาหเวห
พระเจาของทานเกลียด
การลงโทษคนที่บูชารูปเคารพ
๒ ถาเจอวาในเมือง

หนึ่งเมือง ใดของทาน
ที่พระ ยาหเวหพระเจาของทานกําลังจะยก
ใหทาน มีชายหรือหญิงในหมูพวก ทานทํา
ในสิ่งที่พระ
ยาหเวหพระเจาของของทาน
เห็นวาเป็ นสิ่งชัว
่
รายและฝ าฝื นขอ ตกลง
ของพระองค ๓ คือวาพวก เขาไปรับ ใชพวก
พระอื่นๆและกราบ ไหวพระพวก นัน
้ ไม วา
จะเป็ นดวงอาทิตย ดวงจันทรหรือดาวดวง
ตางๆซึ่งเราไมไดสัง่ ใหทําอยางนัน
้ ๔ ถามีคน
มารายงานเรื่อง นี้ใหทานฟั ง ทานตองสืบดู
ใหแนนอน เมื่อพิสูจนวาเป็ นเรื่องจริง ที่มี
คนทําเรื่องชัว
่ รายอยาง นี้ในอิสราเอล ๕ ทาน
ตองเอาตัวชายหรือหญิงคน นัน
้ ที่ทําเรื่องชัว
่
ราย นี้มาที่ประตูเมือง ไม วาจะเป็ นชายหรือ
หญิง ตองเอาหิน ขวางให ตาย ๖ แตจะตอง
มีพยานสองหรือสามคนขึ้นไปถึงจะฆาคนๆ
นัน
้ ได
แตถามีพยานแคคนเดียวก็หามฆา
เขา ๗ พยานพวกนัน
้ จะเป็ นพวกแรกที่เอาหิน
ขวางเพื่อฆาเขา
และตามดวยประชาชน
ทัง้ หมด ดวยวิธี นี้ ทานจะกําจัดความชัว
่ ราย
ไปจากทามกลางพวกทาน
การตัดสินคดียากๆในศาล
๘ ถามีเรื่องที่ยากเกินกวาที่ทานจะตัดสิน

ได เชน การตายนัน
้ เกิดจากความตัง้ ใจหรือ
*๑๗:๑๖

ซือ
้ มา หรือ “เพื่อแลกเปลี่ยนมา”
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เป็ นอุบัติเหตุ เป็ นการฆาตกรรมหรือไมได
ไตรตรองไวกอน หรือเป็ นเรื่องฟ อง รองวา
ใครเป็ นเจาของทรัพยสิน
หรือเรื่องการ
ทํารายรางกาย กัน เรื่องทะเลาะกัน ที่เกิด
ขึ้นในเมืองตางๆของทาน
ทานตองไปใน
สถาน ที่ นัน
้ ที่พระ ยาหเวหพระเจาของทาน
๙ ทานตองไปหานั กบวชที่เป็ น
จะเลือกไว
ชาวเลวีและไปหาผู ตัดสินที่เขา เวรอยูใน
ตอนนัน
้ บอกปั ญหาที่เกิดขึ้นแลวพวกเขาจะ
ตัดสินปั ญหา นัน
้ ให ๑๐ ทานตองทําตามสิ่งที่
เขาบอกทาน จากสถาน ที่นัน
้ ที่พระ ยาหเวห
จะเลือกไว และทานตองทําตามคํา สัง่ ของ
พวกเขาอยางระมัดระวัง ๑๑ ทานตองทําตาม
คําแนะนํ าที่พวกเขาใหกับทานและยอมรับ
คําตัดสินที่พวก เขาบอกทาน ทานตองไม
โยกโยคํา ตัดสินที่พวก เขาไดประกาศใหกับ
ทานไปทางซายหรือทางขวา
๑๒ คนที่เยอ หยิ่งจองหองไมยอมเชื่อ ฟั ง
นักบวชที่ยืนอยูที่ นัน
่
ที่คอยรับ ใชพระ
ยาหเวหพระเจาของทาน หรือไมยอม ฟั งผู
ตัดสิน คนๆนัน
้ จะตองตาย ทําอยาง นี้ ทาน
จะไดขจัดความชัว
่ รายออกไปจากอิสราเอล
ได ๑๓ และทุกคนจะไดยินเรื่องนัน
้ แลวจะได
ไมกลาเยอหยิ่งจองหองอีกตอไป
วิธีเลือกกษัตริย
๑๔ เมื่อทานเขาสูแผน

ดินที่พระ ยาหเวห
พระเจาของทานกําลังจะใหทานและยึดมัน
เป็ นเจาของแลว และไดตัง้ รกรากแลว และ
ทานไดพูดวา ‘ใหเราตัง้ กษัตริยปกครองเรา
เหมือนชนชาติอ่ น
ื ๆที่อยูรอบๆเรากันเถอะ’
๑๕ ทานตองแน ใจวากษัตริยที่ทานจะตัง
้
เหนือทาน นัน
้ เป็ นคนที่พระ ยาหเวหพระเจา
ของทานเลือก กษัตริยองค นัน
้ จะตองมาจาก
พี่ นองรวมชาติของทานเทานัน
้ หามไมใหตัง้
คนตางชาติที่ไมใชพี่ น องรวมชาติของทาน
ขึ้นมาเหนือทาน ๑๖ แตกษัตริยองค นัน
้ จะ
ตองไมสะสมมามากมายสําหรับตัว เอง และ
เขาจะตองไมสงคนกลับไปซื้อมา *ที่อียิปต
มาเพิ่ม เพราะพระ ยาหเวหพูดกับพวก ทาน
ไววา ‘พวก ทานจะตองไมหวนกลับไปทาง
นัน
้ อีก’ ๑๗ เขาตองไมมีเมียหลายคน ไม
อยาง นัน
้ เขาจะหันเหไปจากพระ ยาหเวห
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และเขาจะตองไมทําใหตนเองรํ่ารวยดวย
เงินทอง
๑๘ เมื่อเขาขึ้นนั ง
่ บัลลังก เขาตองลอกคํา
สอน นี้ไวสําหรับตัว เอง เขียนลงบนมวน
กระดาษจากตนฉบับคํา สอนที่พวกนักบวช
๑๙ กษัตริยตองเก็บ
ชาวเลวีเก็บ รักษาไว
หนังสือเลม นัน
้ ไวกับตัว เขา และเขาตอง
อานมันตลอดชีวิต เพื่อเขาจะไดเรียน รูที่จะ
เคารพยําเกรงพระ ยาหเวหพระเจาของเขา
และจะไดทําตามทุกๆคํา พูดที่เขียนไวในกฎ
และขอบังคับพวก นี้อยางระมัดระวัง ๒๐ เพื่อ
เขาจะไดไมคิดวาตัวเขาดีกวาพี่ นองรวมชาติ
ของเขา และเพื่อที่เขาจะไดไมหันเหจากคํา
สัง่ นัน
้ ไปทางใดทางหนึ่ง เพื่อกษัตริยองคนัน
้
และลูก
หลานของเขาจะไดปกครองเหนือ
อาณาจักรอิสราเอลไปนานๆ
สนั บสนุนนั กบวชและชาวเลวี
๑ นั กบวชชาวเลวี

๑๘ จะไมมีสวนแบงในที่ดินเหมือนกับ

เผาเลวีทัง้ หมด

ชาวอิสราเอลคนอื่นๆ ชาวเลวีจะกินจากพวก
ของ ขวัญที่นํามาถวายใหกับพระ ยาหเวห
นัน
่ เป็ นสวน แบงของพวก เลวี *๒ แตเผาเลวี
จะไมมีสวน แบงในที่ดินในหมูพี่ น องของเขา
พระ ยาหเวหคือสวน แบงของพวก เขาตามที่
พระองคไดสัญญากับเขาไว
๓ เมื่อทานฆาวัวหรือแกะเพื่อเอามาเป็ น
เครื่องถวาย ทานจะตองแบงสวนตางๆพวก
นี้ใหกับนักบวช คือสวนไหล สวนแกม และ
สวนทอง ๔ ทานตองใหขาวที่เกี่ยวชุด แรก
เหลา องุนใหมและนํ้ ามัน รวม ทัง้ ขน แกะ
ที่ตัดครัง้
แรกจากแกะของทานกับนักบวช
๕ เพราะพระ
ยาหเวหพระเจาของทานได
เลือกชาวเล วีและลูก หลานของเขาออกมา
จากเผาทัง้ หลายของทาน เพื่อมายืนรับ ใช
พระยาหเวหในฐานะนักบวชตลอดไป
๖ ถาชาวเลวีคน
หนึ่งจากเมืองหนึ่งของ
ทานมา
ไมวาจะมาจากที่ไหนก็ตามใน
อิสราเอล
และมายังสถาน ที่ นัน
้ ที่พระ
ยาหเวหไดเลือกไว เขาอยากจะมาเมื่อ ไหรก็
ไดตามที่เขาตองการ ๗ เขาก็มาทําหน าที่รับ
ใชในนามของพระ ยาหเวหพระเจาของเขา
*๑๘:๑
†๑๘:๘
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ได เหมือนกับที่พี่ น องชาวเลวีของเขายืนอยู
ที่ นัน
่ ตอ หน าพระยาหเวห ๘ พวกเขาจะได รับ
สวนแบงอาหารเทาๆกัน นอก เหนือจากสิ่งที่
พวก เขาได รับจากการขายทรัพยสมบัติของ
ครอบครัวเขา †
ชาวอิสราเอลตองแตกตาง
๙ เมื่อทานเขามาอยูในแผน

ดินที่พระ
ยาหเวหพระเจาของทานกําลังจะยกใหทาน
ทานตองไมเลียน แบบชนชาติพวก นัน
้ ที่ทํา
แตสิ่งชัว
่ ๆ ๑๐ อยาเอาลูกชายและลูกสาวของ
ทานไปบูชายัญ อยาใหใครทํานายโชคชะตา
โหราพยากรณ หรือหมอดูอนาคต อยาให
ใครทําตัวเป็ นพอ มดหมอผี ๑๑ หรือพยายาม
ใชเวทมนตรสะกดคนอื่น
และอยาใหใคร
ปรึกษากับผีหรือวิญญาณ หรือพยายามพูด
กับคนที่ตายไปแลว ๑๒ คนที่ทําแบบนี้เป็ นคน
ที่พระ ยาหเวหรังเกียจ พระ ยาหเวหพระเจา
ของทานกําลังจะขับ ไลชนชาติเหลา นี้ออก
ไปจากดิน แดน นัน
้ ตอ หน าพวกทาน เพราะ
พวก เขาทําสิ่งที่นารังเกียจพวก นี้ ๑๓ ทาน
ตองซื่อสัตยตอพระ ยาหเวหพระเจาของทาน
อยางครบถวน ๑๔ เพราะชนชาติพวกนี้ที่ทาน
กําลังจะขับ ไลออกไปนัน
้ ไปฟั งพวกทํานาย
โชคชะตา และพวกโหราพยากรณ แตพระ
ยาหเวหพระเจาของทานไมยอมใหทานทํา
อยางนัน
้
ผูพูดแทนพระเจาคนใหมแทนโมเสส
๑๕ แตพระ ยาหเวหพระเจาของทานจะสงผู

พูด แทนพระเจาเหมือนเรา มาจากทามกลาง
พวกทาน จากทามกลางพี่นองของทาน พวก
ทานตองเชื่อ ฟั งเขา ๑๖ นี่คือสิ่งที่ทานไดขอ
จากพระ ยาหเวหพระเจาของทานที่ภูเขาซี
นายในวันที่ทานไดชุมนุมกัน
ทานพูดวา
‘ขออยาใหเราไดยินเสียงของพระ ยาหเวห
พระเจาของเราอีกเลย และขออยาใหเราเห็น
ไฟที่ยิ่ง ใหญอยาง นี้อีก เลย เพื่อวาเราจะได
ไมตาย’
๑๗ แลวพระ ยาหเวหไดพูดกับเราวา
‘ขอ
เสนอของพวก เขานัน
้ ดี ๑๘ เราจะสงผู พูด
แทน พระเจาเหมือนกับเจา ที่มาจากพี่ น อง

ของพวกเลวี หรือแปลไดอีกอยางวา “ของพระยาหเวห”

นอกเหนื อจาก … ครอบครัวเขา หรือแปลไดอีกอยางวา “นอกเหนือจากมรดกที่ได
รับจากครอบครัวของพอ”
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ของพวก เขา เองมาใหพวก เขา และเราจะ
บอกเขาวาจะพูดอะไร
และเขาจะบอกคน
พวกนัน
้ ทุก อยางที่เราสัง่ เขา ๑๙ ใครที่ไมเชื่อ
ฟั งคําของเราที่พูดผานมาทางเขา นัน
้ เราจะ
เป็ นคนลงโทษคนนัน
้ เอง’
ลักษณะผูพูดแทนพระเจาปลอม
๒๐ แตผู

พูด แทน พระเจาคนไหนที่บังอาจ
พูดในสิ่งที่เราไมไดสัง่ ใหเขาพูด แตอางวาเรา
พูด จะตองตาย และผู พูด แทนพระอื่นๆ
จะตองตาย ๒๑ ถาทานนึกในใจวา ‘แลวพวก
เราจะรูไดยัง ไงวาสิ่งที่เขาพูดนัน
้ ไมไดมาจาก
พระ ยาหเวห’ ๒๒ เมื่อผู พูด แทน พระเจานัน
้
อางวาเขาพูดแทนพระ ยาหเวห แตสิ่งนัน
้ ไม
ไดเกิดขึ้นและมันไมเป็ นจริง ทานก็รู เลยวา
ผู พูด แทน พระเจานัน
้ พูดมัว
่ ๆเอาเอง พระ
ยาหเวหไมไดบอกใหเขาพูด ทานไมตองไป
กลัวเขา
เมืองสําหรับลีภ
้ ัย
(กดว. ๓๕:๙-๒๘; ยชว. ๒๐:๑-๙)
๑ เมื่อพระ

๑๙ ไดทําลายชนชาติที่พระ

ยาหเวหพระเจาของทาน
ยาหเวห
พระเจาของทานจะยกใหกับทาน และเมื่อ
ทานไดขับ ไลพวก เขาออกไป และเขาไปตัง้
รกรากในบาน เมืองของพวก เขาแลว ๒ ทาน
ตองแยกสามเมืองออกมาจากดิน แดนที่พระ
ยาหเวหพระเจาของทานจะยกใหกับทาน
๓ ทานตองคํานวณระยะทางที่จะไปสามเมือง
*และแบงดิน แดนที่พระ ยาหเวหยกให
นัน
้
กับทานออกเป็ นสามสวน
เพื่อคนที่ฆาคน
ตายจะไดหนีไปอยูที่นัน
่
๔ มีกฎอยูวา
คนที่ฆาคนอื่นตายและหนี
ไปอยูที่ นัน
่ เพื่อเอาชีวิตรอด นัน
้ จะตองเป็ น
คนที่ฆาคนอื่นโดยไมไดเจตนา และเขาตอง
ไมเคยเป็ นศัตรูกับผูตายมากอน ๕ ตัวอยาง
เชน
มีคนๆหนึ่งเขาไปตัดตนไมในป ากับ
เพื่อนอีกคน ตอนที่เขาเงื้อขวานขึ้นเพื่อตัด
ตนไม เผอิญหัว ขวานหลุดจากดาม ลอยไป
โดนอีกคน ทําใหเพื่อนเขาตาย เขาตองหนี

*๑๙:๓
†๑๙:๖
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ไปอยูหนึ่งในสามเมือง นี้ เพื่อเอาชีวิตรอด
๖ ไมอยาง นั น
้ ญาติของคน ตาย †จะไลตาม
คนฆา ถาระยะทางไปสามเมือง นัน
้ ไกลเกิน
ไป เขาก็จะจับคนฆา นัน
้ ได และดวยความ
โกรธเขาก็จะฆาคน นัน
้
ทัง้ ๆที่คนฆานัน
้ ไม
สมควรได รับโทษถึงตาย เพราะคนฆา นัน
้ ไม
เคยเป็ นศัตรูกับผูตายมากอน ๗ นัน
่ เป็ นเหตุ
ที่เราสัง่ ใหทานแยกเมืองออกมาสามเมือง
๘ แตถาพระ
ยาหเวหพระเจาของทานได
ขยายเขตแดนของทานออกไป เหมือนกับ
ที่พระองคไดสัญญาไวกับบรรพบุรุษของ
ทาน
และพระองคใหแผน ดินทัง้ หมดกับ
ทาน
ตามที่พระองคสัญญาวาจะยกใหกับ
บรรพบุรุษของทาน ๙ พระองคจะทําอยาง นี้
ถาทานทําตามทุก
อยางที่เราไดสัง่ ทานใน
วัน นี้อยางระมัดระวัง คือรักพระ ยาหเวห
พระเจาของทานและเดินในทางของพระองค
เสมอ เมื่อพระองคขยายเขตแดนของทาน
ทานตองหาเมืองลี้ภัยเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกสาม
์ ูกฆา
เมือง ๑๐ ดวยวิธี นี้ จะไดไมมีผูบริสุทธิถ
ในแผน ดินของทาน ที่พระ ยาหเวหพระเจา
ของทานกําลังจะยกใหกับทานเป็ นมรดก
และทานจะไดไมมีความ ผิดเพราะทําใหคน
์ องตาย
บริสุทธิต
๑๑ แตถามีคน หนึ่ งเป็ นศัตรูกับอีกคนหนึ่ ง
แลวคน นัน
้ มาดักซุมคอยทําราย หลัง จาก
ลอบตีอีกคนจนตายแลว
ก็วิ่งหนีเขาไปใน
เมืองลี้ ภัยพวกนี้ ๑๒ พวกผูนําของเมืองที่เขา
อยู
จะตองสงคนไปเอาตัวเขาออกมาจาก
เมืองลี้ ภัย นัน
้ และสงเขาไปใหกับญาติของผู
ตายเพื่อเอาไปฆา ๑๓ ทานตองไมสงสารเขา
ทานตองกําจัดความผิด บาปที่ฆาคนบริสุทธิ ์
ใหออกไปจากอิสราเอล เพื่อทุก สิ่งจะไดเป็ น
ไปดวยดีสําหรับทาน
เสนแบงเขตที่ดิน
๑๔ ทานตองไมโยกยายหลักเขตหิน

ที่แบง
เขตแดนของเพื่อนบานทาน ที่คนรุนกอนๆ
ไดปักไวในที่ดินที่ทานจะได รับ ในแผน ดินที่
พระ ยาหเวหพระเจาของทานกําลังจะยกให
กับทาน

คํานวณ … เมืองนั น
้ หรือ “เตรียมทําถนนไปสูเมืองนัน
้ ”

ญาติของคนตาย หรือ “ผูลางแคน” เมื่อคนๆหนึ่งถูกฆาตาย ญาติของเขาตองแนใจ
วาคนฆานัน
้ ตองถูกลงโทษ
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พยาน
๑๕ พยานแคคนเดียวไมเพียงพอที่จะ

ตัดสินโทษคนๆหนึ่งที่อาจจะไปทําความผิด
บาปมา แตจะตองมีพยานสองหรือสามคนมา
ยืนยันเรื่องนัน
้ ถึงจะตัดสินได
๑๖ ถามีพยานเท็จเกิดขึ้น
กลาวหาอีกคน
หนึ่งอยางผิดๆ ๑๗ และทัง้ สองคนที่ทะเลาะ
กันไดมาอยูตอ หน าพระ ยาหเวห ตอ หน า
นักบวชและผูตัดสินที่เขาเวรในวัน นัน
้ ๑๘ ผู
ตัดสินจะสอบถามอยางละเอียด
และถา
พยานใส รายพี่ นองของเขา ๑๙ พวกทานตอง
ลงโทษเขาอยางที่เขาวางแผนจะใหพี่ น อง
คน นัน
้ ถูกลงโทษ ทานตองกําจัดความชัว
่
รายออกไปจากทามกลางทาน ๒๐ คนที่เหลือ
จะไดยินเกี่ยวกับเรื่องนี้ แลวจะไดกลัว และ
พวก เขาจะไดไมกลาทําสิ่งชัว
่ รายอยาง นัน
้
อีกในหมูพวก ทาน ๒๑ ทานตองไมสงสารเขา
ชีวิตตองชดใชดวยชีวิต ตาตอตา ฟั นตอฟั น
มือตอมือ เทาตอเทา
กฎของการทําสงคราม
๑ เมื่อทานออกไปทําสงครามกับ

๒๐ ศัตรู

และทานเห็นมาและรถรบ
และกองทัพที่ใหญกวากองทัพของทาน ไม
ตองกลัวพวกเขา เพราะพระยาหเวหพระเจา
ของทานที่นําทานออกจากแผน ดินอียิปตอยู
กับทาน
๒ เมื่อทานเขาใกลสนามรบ
นักบวชจะ
มาอยูขางหน าและพูดกับกองทัพวา ๓ ‘ชาว
อิสราเอล ฟั งใหดี พวก ทานกําลังจะเขา
สูสนามรบกับศัตรูของทานในวัน นี้
อยา
เสียกําลัง ใจ อยากลัว อยาแตก ตื่นและอยา
๔ เพราะพระ ยาหเวห
ตกใจกลัวพวก นัน
้
พระเจาของพวกทานจะไปกับพวกทาน และ
พระองคจะตอสูกับศัตรูแทนพวกทานและจะ
ใหทานมีชัยชนะ’
๕ เจา หน าที่จะตองพูดกับกองทัพวา ‘มีใคร
บางในที่ นี้ที่ไดสรางบานใหม แตยังไมไดเขา
ไปอยู เลย เขาควรจะกลับบานไป ไมอยาง
นัน
้ เขาอาจจะตายในสนามรบและคน อื่นจะ
เขาไปอยูแทน ๖ หรือมีใครบางที่ปลูกองุนไป
แลวแตยังไมไดกินผลของมัน
เขาควรจะ
กลับบานไป
ไมอยางนัน
้ เขาอาจจะตายใน
๗ หรือมี
สนามรบและคนอื่นจะมากินแทน
ใครที่หมัน
้ สาวไวแตยังไมไดแตง เขาควรจะ
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กลับบานไป ไมอยาง นัน
้ เขาอาจจะตายใน
สนามรบ
และคนอื่นจะมาแตงงานกับนาง
แทน’
๘ แลวเจา หน าที่จะพูดกับกองทัพวา ‘มีใคร
บางที่ขี้ ขลาดและกลัว เขาควรจะกลับบาน
ไป จะไดไมพลอยทําใหคนอื่นกลัวไปดวย’
๙ เมื่อเจา หน าที่พูดกับกองทัพเสร็จแลว พวก
เขาควรแตงตัง้ ผูบัญชาการเพื่อมานํ ากองทัพ
๑๐ เมื่อทานใกลถึงเมืองที่ทานจะสู รบดวย
สิ่งแรกที่ทานตองทํากอน คือเสนอเงื่อนไข
ใหจํานน ๑๑ ถาพวกเขา ยอมจํานน และเปิ ด
ประตูเมืองใหทาน ทานตองบังคับทุก คนที่
ทานพบในเมือง นัน
้ ใหมาทํางานรับ ใชทาน
๑๒ แตถาเมือง นั น
้ ไมยอมจํานน ใหทานลอม
เมือง นัน
้ ไว ๑๓ แลวเมื่อพระ ยาหเวหพระเจา
ของทานมอบเมืองนัน
้ ไวในมือทาน ทานตอง
เอาดาบฆาผูชายที่เป็ นผูใหญทุกคน ๑๔ แตให
จับเอาผูหญิง เด็กๆฝูงวัว และสิ่งอื่นๆที่อยูใน
เมือง นัน
้
รวมทัง้ ของที่มีคาทัง้ หมดมาเป็ น
ของทานได และทานก็สามารถใชสิ่งเหลานี้ที่
เป็ นของศัตรูทานที่พระ ยาหเวหพระเจาของ
๑๕ สวนเมืองตางๆที่
ทานไดยกใหกับทาน
หางไกลจากทานมาก ที่ไมใชเป็ นของพวก
ชนชาติแถวนี้ ก็ใหทานทําแบบเดียวกัน
๑๖ แตทานตองไมใหมีสิ่ง มีชีวิตหลงเหลือ
อยูเลยในเมืองตางๆของคนพวก
นี้ที่พระ
ยาหเวหพระเจาของทานกําลังจะยกใหทาน
เป็ นมรดก ๑๗ เพราะทานตองทําลายคนพวก
นี้ใหสิน
้ ซาก คือ ชาวฮิต ไทต ชาวอา โม ไรต
ชาวคานาอัน ชาวเปริ ส ซี ชาวฮี ไวตและชาว
เย บุส ตามที่พระ ยาหเวหพระเจาของทาน
ไดสงั ่ ทาน ไว ๑๘ เพื่อที่พวก เขาจะไดไมสอน
พวก ทานใหทําสิ่งที่นารังเกียจที่พวก เขาได
ทําใหกับพระตางๆของพวก เขา ซึ่งจะทําให
พวก ทานทําบาปอยาง นัน
้ ตอพระ ยาหเวห
พระเจาของทาน
๑๙ ถาทานลอมเมืองเมือง หนึ่ งอยูหลายวัน
และตอสูกันเพื่อจะยึดเมืองนัน
้ อยาเอาขวาน
โคนพวกตนไม เพราะทานอาจจะไดกินผล
ของพวก มัน อยาโคนพวกตนไมลง พวก
ตนไมในทุง นาเป็ นคนหรือยัง ไงถึงตองไป
ตอสูกับ มัน ๒๐ แตถาทานรูวาตน ไหนไมใช
ตนผล ไม ทานก็โคนทิง้ ได แลวเอาไมพวก
มันมาสรางกําแพงป องกันภัยจากเมืองที่ทํา
สงครามกับทานอยู จนกวาจะยึดเมืองนัน
้ ได
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ถาพบคนถูกฆาตาย
๑ ถาพบคนถูกฆาตายนอนอยูในทุง

๒๑ ในแผน ดินที่พระ ยาหเวหพระเจา
ของทานกําลังจะยกใหกับทาน และไมรูวา
ใครเป็ นคนฆา ๒ พวก ผูนําและผู ตัดสินตอง
ออกไปที่นัน
่ และวัดระยะทางจากเมืองตางๆ
๓ เมืองไหนที่อยูใกลศพมาก
ไปถึงศพ นัน
้
ที่สุด พวก ผูนําของเมือง นัน
้ ตองเอาวัวสาว
ตัว หนึ่งมาจากฝูง ตองเป็ นวัวที่ยังไมเคยใช
งาน และไมเคยเทียมแอกมากอน ๔ พวก
ผูนําของเมือง นัน
้ ตองเอาวัวสาวตัว นี้ไปที่
หุบเขาที่มีน้ํ าไหลอยูตลอดเวลา หุบเขาที่ยัง
ไมเคยไถและไมเคยปลูกอะไรมากอน พวก
เขาตองหักคอวัวสาวตัว นี้ที่หุบเขานัน
้ ๕ แลว
นักบวชที่เป็ นลูก หลานของเลวีตองออกมา
ขาง หน า เพราะพระ ยาหเวหพระเจาของ
ทานไดเลือกพวก เขามารับ ใชพระองคและ
มาใหพรในนามของพระ ยาหเวห และพวก
เขายังมีหน าที่ตัดสินคดีทะเลาะวิวาทและคดี
ทํารายรางกาย ๖ พวก ผูนําทุก คนที่มา จาก
เมืองที่อยูใกลกับศพ นัน
้ มากที่สุด จะตอง
ลางมือของพวก เขาบนวัวสาวตัวที่ถูกหักคอ
๗ พวก เขาตองพูดวา ‘พวก
ในหุบเขานัน
้
เราไมไดฆาคนๆนัน
้ และไมไดเห็นสิ่งที่เกิด
ขึ้น ๘ ชวยทําใหพวก เราชาวอิสราเอลของ
พระองค พวกที่พระองคไดปลด ปลอย *ให
์ วยเถิด อยาให
เป็ นอิสระแลว เป็ นผูบริสุทธิด
เราชาวอิสราเอลคนของพระองคตองมารับ
์ น หนึ่งถูกฆาเลย’ เมื่อ
ผิด ชอบที่คนบริสุทธิค
พวก ทานทําอยาง นี้ พวก ทานจะพนผิดจาก
การที่คน หนึ่งถูกฆา ๙ ทานจะขจัดความ ผิด
์ น หนึ่งถูกฆาออกไปจากกลุม
ที่คนบริสุทธิค
ของทาน ได เพราะทานก็ไดทําในสิ่งที่พระ
ยาหเวหเห็นวาถูกตอง
ผูหญิงที่ถูกจับในสงคราม
๑๐ เมื่อทานไปทําสงครามกับศัตรู

และ
พระ ยาหเวหไดมอบพวก เขาไวในมือของ
ทาน และทานจับเชลยมา ๑๑ และในหมูเชลย
นัน
้ ทานเห็นผู หญิงสวยคน หนึ่ง และทาน
หลงใหลนางและตองการเอานางมาเป็ นเมีย
๑๒ ทานไดพานางมาที่บาน
นางตองโกนหัว
และตัดเล็บ ๑๓ ทิง้ เสื้อผาชุดเชลยที่นางใสนัน
้
*๒๑:๘
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และอยูในบานของทาน นางตองรองไหให
กับพอและแมของนางเป็ นเวลาหนึ่งเดือน
เต็ม หลัง จากนัน
้ ทานถึงจะมีเพศสัมพันธกับ
นางได และทานจะเป็ นสามีของนางและนาง
จะเป็ นภรรยาของทาน ๑๔ แตถาเกิดวาทาน
เบื่อนางแลว ทานตองหยากับนางและปลอย
ใหนางไปที่ไหนก็ไดที่นางอยากจะไป ทาน
จะขายนางแลกกับเงินไมได ทานจะทํากับ
นางเหมือนสินคาไมได เพราะทานไดทําให
นางอับอายขายหน า
ลูกชายคนแรก
๑๕ ถาชายคนหนึ่ งมีเมียสองคน

และเขา
รักคน หนึ่งและไมชอบอีกคน หนึ่ง และเมีย
ทัง้ สอง คือทัง้ คนที่เขารักและคนที่เขาไม
ชอบ คลอดลูกชายใหเขา และลูกชายคน
แรกเป็ นของเมียคนที่เขาเกลียด ๑๖ ในวันที่
เขาแบงสมบัติใหกับลูกชายของเขา นัน
้ เขา
จะลําเอียงทํากับลูกของเมียที่เขารัก เหมือน
กับลูกของเมียที่เขาไมชอบ ซึ่งเป็ นลูก หัวปี
ไมได ๑๗ แตเขาจะตองยอมรับลูกชายหัวปี
ลูกของเมียที่เขาไมชอบ และใหสวนแบงกับ
ลูกหัวปี สองเทาของสมบัติที่เขาใหกับลูกชาย
คน อื่นๆ เพราะเป็ นลูกชายคน แรกของ เขา
ดัง นัน
้ สิทธิของลูกชายหัวปี จึงตกเป็ นของ
เขา
ลูกที่ไมเชื่อ ฟั ง
๑๘ ถาบางคนมีลูกชายที่ด้ อ
ื รัน
้ และพยศ

ไม
ยอมเชื่อ ฟั งพอ แม ถึง แมจะถูกพอ แมลงโทษ
แลวก็ยังไมยอมเชื่อ ฟั ง ๑๙ พอ แมตองจับเขา
ไปพบผูนําของเมือง นัน
้ ที่ประตูเมือง ๒๐ พอ
แมตองบอกผูนําของเมืองนัน
้ วา ‘ลูกชายของ
เราคน นี้ด้ อ
ื รัน
้ และพยศ ไมยอมเชื่อ ฟั งเรา
เขากินเติบและขี้ เมา’ ๒๑ แลวชายทุก คนใน
เมืองนัน
้ ตองเอาหินขวางเขาใหตาย เมื่อทาน
ทําอยางนี้ ทานก็ไดขจัดคนชัว
่ ชาออกไปจาก
ทามกลางทาน คนอิสราเอลจะไดยินเรื่อง นี้
กันหมด และเกิดความกลัว
อาชญากรถูกฆาและถูกแขวนบนตนไม
๒๒ เมื่อคน หนึ่ งทําผิด บาปถึงขัน
้ รับโทษถึง
ตาย หลัง จากที่เขาถูกฆาแลว ทานก็เอาเขา

ปลดปลอย ในภาษาฮีบรูหมายถึง “ปิ ดบัง” หรือ “ปั ดออก” หรือ “ลบบาปทิง้ ”

เฉลยธรรมบัญญัติ ๒๑:๒๓

ไปแขวนบนตนไม *๒๓ ทานตองไมปลอยให
ราง นัน
้ คางอยูบนตนไมขามคืน แตทานตอง
ฝั งเขาในวัน นัน
้ เพราะคนที่ถูกแขวนอยูบน
ตนไม นัน
้ ถูกพระเจาสาป แชง ทานตองไม
ทําใหแผน ดินของทานไมบริสุทธิ ์ แผน ดิน
ที่พระยาหเวหพระเจาของทานกําลังจะยกให
กับทานเป็ นมรดก
กฎอื่นๆ
๑ เมื่อทานเห็นวัวหรือแกะของ

๒๒ เพื่อนบานกําลังจะหลงหายไป อยา
ทําเป็ นไมรูไม ชี้ ทานตองจับสงคืนไปใหกับ
เพื่อนบานทาน ๒ แตถาเจาของสัตว นัน
้ อยู
หางไกลจากทานหรือทานไมรูวาเป็ นของใคร
ก็ใหทานเก็บสัตว นัน
้ ไวกอน จนกวาเพื่อน
บานคน นัน
้ จะออกมาตามหา ทานถึงคอย
คืนสัตว นัน
้ ใหกับเขา ไป ๓ ใหทานทําแบบ
เดียวกันนี้กับลา กับเสื้อผาและกับของอื่นๆที่
เพื่อนบานของทานทําหายและทานไปพบเขา
อยาทําเป็ นไมรูไมชี้
๔ เมื่อทานเห็นลาหรือวัวของเพื่อนบานลม
อยูที่ถนน อยาทําเป็ นไมรูไม ชี้ ทานตองเขา
ไปชวยยกมันขึ้นดวยกันกับเจาของมัน
๕ ผู
หญิงตองไมสวมใสเสื้อผาของผูชาย
และผูชายตองไมสวมใสเสื้อผาผู หญิง เพราะ
พระ ยาหเวหพระเจาของพวก ทานขยะแขยง
ทุกคนที่ทําอยางนัน
้
๖ ถาทานกําลังเดินอยู
และพบรังนกบน
ตนไมหรือตกอยูบนพื้น ดิน มีลูก นกหรือไข
นกอยูใน นัน
้ และแมนกกําลังกกลูกหรือไข
ของมันอยู ทานตองไมจับทัง้ แมและลูกของ
มัน ๗ ทานอาจจะเก็บลูกของมันไวได แต
ตองปลอยแมของมันไป เพื่อทุกอยางจะได
เป็ นไปดวยดีสําหรับทาน และทานจะมีอายุ
ยืนยาว
๘ เมื่อทานสรางบานใหม ตองกออิฐกันตก
รอบดาดฟ า ทานจะไดไมมีความ ผิดที่ทําให
คนตกลงมาตาย
*๒๑:๒๒
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ของที่หามอยูดวยกัน
๙ เมื่อทานทําไรองุน

ทานตองไมปลูก
พืชอื่นแซม ไมอยาง นัน
้ ทัง้ พืชที่ปลูกแซม
และผลองุนจากไร
นัน
้ จะกลายเป็ นสมบัติ
ของพระเจา ถูกสงไปยังสถาน ที่นมัสการ
พระองค
๑๐ เมื่อทานไถดิน
ทานตองไมเอาวัวและ
ลามาไถพรอมๆกัน
๑๑ ทานตองไมสวมใสเสื้อผาที่ทอดวยขน
สัตวและลินินเขาดวยกัน
๑๒ ทานตองทําพู †หอยที่ชายเสื้อ คลุมทัง
้ สี่
ดานของทาน
กฎของการแตงงาน
๑๓ ถาชายคน หนึ่ งแตงงานกับหญิงคน หนึ่ ง

และมีเพศสัมพันธกับนาง
แลวเกิดเกลียด
นางขึ้นมา ๑๔ เขากลาว หาวานางทําตัวไม
เหมาะสมและพูดใหนางเสีย หายวา “ผมได
แตงงานกับผู หญิงคน นี้ แตเมื่อผมมีเพศ
สัมพันธกับนาง
ผมพบวานางไมบริสุทธิ”์
๑๕ พอ แมของหญิงสาวคน นี้ จะตองหาขอ
พิสูจนวานางเป็ นสาวบริสุทธิ ์ มาใหกับพวก
ผูนําของเมือง นัน
้ ที่ประตูเมือง ๑๖ พอของ
หญิงสาวคน นัน
้ ตองพูดกับพวกผูนําวา “ผม
ไดยกลูกสาวใหกับชายคน นี้เป็ นเมีย ตอน นี้
เขาเกลียดนางแลว ๑๗ และดูสิ เขายังกลาว
หาวานางทําตัวไมเหมาะสม โดยบอกวา ‘ผม
พบวาลูกสาวของทานไมบริสุทธิ ์
นี่คือขอ
พิสูจนวาลูกสาวของผมเป็ นสาวบริสุทธิ’์ ”
แลวเขาตองกางผา ‡ผืนนัน
้ ออกตอ หน าพวก
ผูนําของเมืองนัน
้ ๑๘ แลวพวกผูนําของเมือง
นัน
้ ตองเอาตัวชายคน นัน
้ มาเฆี่ยน ตี ๑๙ พวก
เขาตองปรับชายคน นัน
้ เป็ นเงินหนึ่งกิโลกรัม
¶และนํ าเงินนั น
้ ไปใหกับพอของหญิงสาวคน
นัน
้ เพราะชายคน นัน
้ ไดทําลายชื่อ เสียงของ
์ องอิสราเอล นางจะยังคงเป็ น
หญิง บริสุทธิข

แขวนบนตนไม เป็ นการประจานและเป็ นการเตือนใหคนอื่นอยาทําตาม

†๒๒:๑๒

พู เป็ นสิ่งที่ชวยใหประชาชนจําพระเจาและคํา สัง่ ของพระองคได ดูเพิ่มเติมไดจาก
หนังสือ กันดารวิถี ๑๕:๓๗-๔๑
‡๒๒:๑๗ ผา ผาปูที่นอนที่เจา สาวเก็บไวจากคืนวันแตงงาน เพื่อพิสูจน วานางยังบริสุทธิอ
์ ยู
เมื่อนางแตงงาน จะมีรอยเปื้ อนเลือดจากการมีเพศสัมพันธ
¶๒๒:๑๙ เงินหนึ่ งกิโลกรัม หรือ ๑.๑๕ กิโลกรัม หรือ ๑๐๐ เชเขล น าจะเป็ นเงินจํานวนสอง
เทาของสินสอด ดูเฉลยธรรมบัญญัติ ๒๒:๒๙
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เมียเขาตอไปและเขาจะหยาขาดจากนางไม
ไดตลอดชีวิต
๒๐ แตถาเป็ นจริงตามที่กลาว หา และไมมี
อะไรมาพิสูจนวานางเป็ นสาวบริสุทธิ ์ ๒๑ พวก
ผูนําตองนํ าตัวนางไปที่ประตูบานของพอ
นาง และพวก ผูชายในเมือง นัน
้ ก็จะเอาหิน
ขวางนางจนตาย
เพราะนางไดทําสิ่งที่นา
อัปยศอดสูในอิสราเอล ดวยการทําตัวเหมือน
หญิงโสเภณีในบานพอของนาง เมื่อทําอยาง
นี้ ทานจะไดขจัดความชัว
่ รายออกไปจาก
ทามกลางคนของทาน
บาปทางเพศ
๒๒ ถาพบวาชายคนหนึ่ งนอนอยูกับหญิงอีก

คนหนึ่ง ที่เป็ นเมียของคนอื่น ทัง้ สองคนคือ
ชายคน นัน
้ และหญิงที่เขานอนดวยตองตาย
เมื่อทําอยาง นี้ ทานจะไดขจัดความชัว
่ ราย
ออกไปจากอิสราเอล
๒๓ ถาหญิงสาวบริสุทธิค
์ น หนึ่งได รับหมัน
้
กับผูชายคน หนึ่งแลว และมีคนหนึ่ง เจอนาง
ที่ในเมือง และมีเพศสัมพันธกับนาง ๒๔ พวก
ทานตองเอาทัง้ สองคนมาที่ประตูเมืองนัน
้
แลวเอาหินขวางพวก เขาใหตาย ที่ตองฆา
หญิง นัน
้ เพราะนางไมไดรอง ใหคนชวยใน
เมือง และที่ตองฆาชาย นัน
้ ก็เพราะเขาทําให
เมียของคนอื่นเสีย หาย เมื่อทําอยาง นี้ ทาน
จะไดขจัดความชัว
่
รายออกจากทามกลาง
ทาน
๒๕ แตถาชายคน นั น
้ พบหญิงที่หมัน
้ แลวคน
นี้ในที่โลงนอกเมือง และชายคน นัน
้ ก็จับ
นางมาขมขืน มีแตชายคน นี้เทานัน
้ ที่ตอง
ตาย ๒๖ อยาทําอะไรกับหญิง สาว นัน
้ นางไม
ไดทําบาปอะไรที่สมควรตาย เพราะกรณี นี้
เหมือนกับชายที่ทํารายเพื่อนบานและฆาเขา
๒๗ เพราะเขาพบนางในที่โลงนอกเมือง หญิง
ที่หมัน
้ นี้อาจจะรอง ใหคนชวยแลว แตไมมี
ใครมาชวย
๒๘ ถาชายคน หนึ่ งพบหญิงสาวบริสุทธิท
์ ี่ยัง
ไมไดหมัน
้ และจับนางมาขมขืน และพวกเขา
ถูกจับได ๒๙ ชายคนที่นอนกับนางตองใหเงิน
ครึ่งกิโลกรัม *กับพอของหญิงสาวคน นัน
้
และนางจะกลายเป็ นเมียของเขา เพราะเขา

*๒๒:๒๙
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ทําใหนางเสียหาย เขาไมสามารถหยากับนาง
ไดตลอดชีวิตของเขา
๓๐ ผูชายจะแตงงานกับเมียเกาของพอเขา
ไมได เพราะจะทําใหพอเขาอับอายขายหน า
คนที่ไมสามารถเขารวมนมัสการ
๑ ชายที่ลูกอัณฑะถูกทําลายหรือถูก

๒๓ ตัดอวัยวะเพศ

จะเขารวมนมัสการ
พระ ยาหเวหกับชายอิสราเอลคนอื่นๆไมได
๒ ถาชายคน ไหนที่พอ แมแตงงานกันทัง
้ ๆที่มี
์ ี่ จะ
กฎหาม แตง ชายคน นัน
้ ก็จะไมมีสิทธิท
เป็ นคนของพระ ยาหเวห และลูก หลานของ
์ ยางเต็ม ที่
เขาอีกสิบชัว
่ รุน ก็จะไมมีสิทธิอ
เหมือนกัน
๓ ชาวอัม โมนหรือชาวโม อับจะไมเป็ นสวน
หนึ่งของประชาชนอิสราเอล และลูก หลาน
ของเขาอีกสิบชัว
่ รุนก็จะไมเป็ นสวน
หนึ่ง
ดวยเหมือนกัน และจะเป็ นอยาง นี้ตลอด ไป
๔ เพราะพวก เขาไมยอมใหอาหารและนํ้ าดื่ม
กับทาน ตอนที่ทานเดิน ทางออกมาจากแผน
ดินอียิปต และพวก เขายังวา จางบา ลา อัมมา
สาปแชง ทาน บาลาอัมเป็ นลูกชายของเบโอร
จากเมืองเปโธรทางตะวัน ตกเฉียงเหนือของ
เมโสโปเตเมีย ๕ แตพระยาหเวหพระเจาของ
ทานไมยอม ฟั งบา ลา อัม และพระ ยาหเวห
พระเจาของทานเปลี่ยนคําสาป แชงใหเป็ น
คําอวยพรสําหรับทาน เพราะพระ ยาหเวห
พระเจาของทานรัก ทาน ๖ ตลอดชีวิตของ
ทาน อยาไปทําใหคนพวกนี้สะดวกสบายหรือ
มัง่ คัง่ เป็ นอันขาด
คนที่ชาวอิสราเอลควรยอมรับ
๗ อยาเกลียดชาวเอ

โดม เพราะเขาคือพี่
น องของทาน อยาเกลียดชาวอียิปต เพราะ
ทานเคยเป็ นชาวตาง ชาติในประเทศของเขา
มากอน ๘ ลูกของชาวเอ โดมและชาวอียิปต
รุนที่สาม
สามารถเขารวมนมัสการพระ
ยาหเวหกับชายอิสราเอลได
สุขอนามัยในคาย
๙ เมื่อทานออกไปตัง
้ คายเผชิญ

หน ากับ
ศัตรู ทานตองอยูหาง ไกลจากทุก สิ่งที่ไม
บริสุทธิ ์ ๑๐ เมื่อมีบางคนในคายฝั นเปี ยกตอน

เงินครึ่งกิโลกรัม หรือ ๐.๖ กิโลกรัม หรือ ๕๐ เชเขล เงินจํานวนนี้จะเป็ นสินสมรส
ผูเป็ นพอจะเก็บเงินจํานวนนี้ไวเพื่อดูแลหญิงสาวหากสามีของนางเป็ นอะไรไป
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กลางคืน ทําใหเขาไมบริสุทธิ ์ เขาตองออก
ไปนอกคาย หามเขามาในคาย ๑๑ พอตกเย็น
เขาตองอาบ นํ้ า เมื่อดวงอาทิตยตกดิน เขา
ถึงกลับเขาคายได
๑๒ ทานตองมีสถาน ที่หนึ่ งนอกคายสําหรับ
๑๓ ทานตองเอาไมกับ
ออกไปถาย ทุกข
อุปกรณไปดวย เมื่อทานถาย ทุกขเสร็จแลว
ก็ใหเอาไมนัน
้ ขุดหลุม และกลบอึของทาน
ดวย ๑๔ เพราะพระ ยาหเวหพระเจาของทาน
อยูกับทานในคาย นัน
้ ดวย เพื่อชวยชีวิตทาน
และชวยใหทานชนะศัตรู ดัง นัน
้ คายของ
์ ําหรับพระองค
ทานตองเตรียมไวใหบริสุทธิส
พระองคจะไดไมเห็นอะไรที่นารังเกียจ
ทามกลางทานและเลิกติดตามทานไป
กฎอื่นๆ
๑๕ ทาสที่หนี นายของเขามาอยูกับทาน

ทานตองไมสงทาส นัน
้ คืนไปใหนายเกาของ
เขา ๑๖ ทาสนัน
้ จะเลือกอยูที่ไหนก็ไดในเมือง
ตางๆของทาน ตามใจเขา หามบังคับเขา
๑๗ หามไมใหลูกสาวและลูกชายของคน
๑๘ ทานตองไมเอา
อิสราเอลเป็ นโสเภณี
คาตัวของโสเภณีหญิงหรือโสเภณีชาย
มา
แกบนในวิหารของพระ ยาหเวหพระเจาของ
ทาน เพราะพระ ยาหเวหพระเจาของทาน
ขยะแขยงทัง้ โสเภณีหญิงและชาย
๑๙ เมื่อทานใหพี่ น องอิสราเอลกูยืม ทาน
ตองไมคิดดอกเบีย
้ ไม วาจะเป็ นดอกเบีย
้ เงิน
กู ดอกเบีย
้ อาหารหรือดอกเบีย
้ อะไรก็แลวแต
ที่ทานใหกูยืมไป ๒๐ ทานอาจคิดดอกเบีย
้ กับ
ชาวตาง ชาติได แตตองไมคิดจากพี่ น องชาว
อิสราเอลคนอื่น เพื่อพระยาหเวหพระเจาของ
ทานจะไดอวยพรทานในทุก สิ่งที่ทานทําใน
แผนดินที่ทานกําลังจะเขาไปยึดเป็ นเจาของ
๒๑ เมื่อทานบนไวกับพระ ยาหเวหพระเจา
ของทาน อยาชักชาที่จะแกบน เพราะพระ
ยาหเวหพระเจาของทานจะทวงจากทาน
แนนอน และทานจะมีความ ผิดเพราะบาป
นัน
้ ๒๒ แตถาทานไมไดบนไวกับพระยาหเวห
๒๓ ทาน
ทานก็ไมมีความ ผิดเพราะบาป นัน
้
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ตองทําตามคําพูดของตัวเองอยางระมัดระวัง
ตามที่ทานสมัคร ใจบนไวกับพระ ยาหเวห
พระเจาของทาน ดวยปากของทานเอง
๒๔ ถาทานเขาไปในไรองุนของเพื่อนบาน
ทานกินองุนไดเต็ม ที่เลย จนกวาจะอิ่ม แต
หามเก็บองุนใสกระเป า ๒๕ ถาทานเดินผาน
ทุง นาของเพื่อนบาน ทานเอามือเด็ดรวงขาว
กินไดเลย แตตองไมใชเคียวเกี่ยวขาวของ
คนอื่น ติดตัวไปดวย
๑ ถาชายคน ไหนรับผู หญิงมาและ
แตงงานกับนาง ตอ มาเขาเริ่มไม
พอใจนาง เพราะเขาคนพบวานางไดไปทําสิ่ง
ที่นารังเกียจ *และถาเขาเขียนใบหยาใหกับ
นางและสงนางออกจากบานเขาไป ๒ นางก็
ออกจากบานเขาและไปเป็ นเมียของชายคน
อื่น ๓ และถาสามีคนใหมก็ไมชอบนางเหมือน
กัน และเขียนใบหยาใหกับนางและสงนาง
ออกจากบานเขาไป หรือถาสามีคนใหมตาย
๔ สามีคนแรกที่สงนางออกไปจากบานนั น
้ จะ
รับนางกลับไปเป็ นเมียอีกไมไดแลว เพราะ
์ ําหรับเขาแลว
นางกลายเป็ นคนที่ไมบริสุทธิส
เพราะพระ ยาหเวหเกลียดการกระทํา นี้ และ
ทานตองไมนําบาปเขามาบนแผน ดินที่พระ
ยาหเวหพระเจาของทานกําลังจะยกใหกับ
ทานไวเป็ นเจาของ
๕ เมื่อผูชายแตงงานใหมๆ เขาตองไมออก
ไปทําสงคราม และตองไมใหงานอื่นๆกับเขา
ทําดวย
เขาจะอยูบานไมตองทําอะไรเป็ น
เวลาหนึ่งปี และทําใหเมียที่เขาเพิ่งแตงงาน
ดวยมีความสุข
๖ ถาทานใหใครกูยืม
หามเอาโมหินหรือ
แมแตหินกอนบนของโมนัน
้ เป็ นเครื่องคํ้า
ประกัน
เพราะเป็ นการเอาของที่สําคัญตอ
ชีวิตมาเป็ นของคํ้าประกัน †
๗ ถาเจอวาใครไปลักพาตัวพี่
น องชาว
อิสราเอลของเขาเอง แลวทําใหเขากลายเป็ น
ทาสหรือขายเขาไป คนที่ลักพาตัว นัน
้ ตอง
ถูกฆาตาย ทานตองขจัดสิ่งชัว
่ รายไปจาก
ทามกลางพวกทาน

๒๔

*๒๔:๑

สิ่งที่นารังเกียจ คําฮีบรูคํา นี้ไมมีความหมายเจาะจงเทา ไหร นาจะพูดถึงการกระทํา
บางอยางที่ไมเหมาะสมอยางมาก มันคงไมไดหมายถึงการมีชูหรือรวมเพศอยางผิดศีล ธรรม
กอนแตงงาน เพราะความผิดเชนนัน
้ จะถูกทําโทษถึงตาย
†๒๔:๖

ของคํา้ ประกัน ของสิ่งใดก็ตามที่คนผูหนึ่งใหไว เพื่อแสดงวาเขาจะจายคืนสิ่งที่เขา
ยืมมา ถาคนนัน
้ ไมจายคืนสิ่งที่เขายืมมาแลว ผูใหยืมสามารถยึดของสิ่งนัน
้ ไวได
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๘ ระวังใหดี ในเรื่องเกี่ยว กับโรคผิวหนั ง
ราย แรง ใหทําตามคํา สัง่ ของนักบวชอยาง
ระ มัดระวัง พวก ทานตองทําตามสิ่งที่เราได
สัง่ พวก เขาไวอยางระมัดระวัง ๙ จําสิ่งที่พระ
ยาหเวหพระเจาของทานไดทํากับมิเรียม *ใน
ชวงการเดิน ทางหลัง จากที่พวก ทานออกมา
จากอียิปต
๑๐ เมื่อทานใหเพื่อนบานกู ยืมอะไรก็ แลว
แต ทานตองไมเขาไปหยิบของคํ้าประกันใน
บานเขา ๑๑ ทานตองยืนรออยูขาง นอก และ
ชายคนที่กู ยืมจากทานจะเอาของคํ้าประกัน
ออกมาใหกับทานนอกบาน ๑๒ ถาคนกูยืมนัน
้
ยากจน ทานตองไมเก็บเสื้อคลุมของเขาขาม
คืน เสื้อ คลุมที่เขาเอามาใหกับทานเป็ นของ
คํ้าประกัน ๑๓ ทานตองคืนเสื้อ คลุม นัน
้ ใหเขา
เมื่อดวงอาทิตยตกดิน เขาจะไดใสนอน แลว
เขาจะอวยพรทาน พระ ยาหเวหพระเจาของ
ทานก็จะยอมรับในการกระทําของทานวาถูก
ตอง
๑๔ ทานตองไมโกงคนงานรับจางที่ยากจน
และเดือดรอน ไม วาเขาจะเป็ นพี่ น องชาว
อิสราเอลของทานหรือชาวตาง ชาติที่อาศัย
อยูในเมือง ใดเมือง หนึ่งในดิน แดนของทาน
๑๕ ทานตองจายคาจางใหเขาในแตละวันกอน
ดวงอาทิตยตกดิน เพราะเขายากจนและเขา
ตองการคาจางนัน
้ ไมอยางนัน
้ เขาจะมาฟ อง
รองทานกับพระยาหเวห ทานก็จะมีความผิด
จากบาป
๑๖ ตองไมฆาพอ แมแทนลูกๆและตองไม
ฆาลูกๆแทนพอ แม
บาปของใครของมัน
คนไหนทําบาปคน นัน
้ ก็ตองถูกฆา ๑๗ ทาน
ตองไมตัดสินคนตางชาติหรือเด็กกําพรา
ที่อยูทามกลางพวก
ทานอยางไมยุติธรรม
ทานตองไมรับเสื้อผาของแมหมายเป็ นของ
๑๘ ทานตองจําไววาทานก็เคย
คํ้าประกัน
เป็ นทาสในแผน ดินอียิปตมากอน และพระ
ยาหเวหพระเจาของทานไดปลด ปลอยทาน
จากที่ นัน
่
นัน
่ เป็ นเหตุที่เราถึงไดสัง่ ใหทาน
ทําอยางนี้
๑๙ เมื่อทานรวบรวมพืช ผลในทอง ทุงของ
ทาน และทานลืมฟ อนขาวไวฟอน หนึ่งใน
ทุง ทานตองไมกลับไปเอา ทิง้ มันไวตรง นัน
้
*๒๔:๙
†๒๕:๕
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สําหรับชาวตางชาติ เด็กกําพราหรือแมหมาย
เพื่อพระ
ยาหเวหพระเจาของทานจะได
อวยพรทานในทุก สิ่งที่ทานทํา ๒๐ เมื่อทาน
ตีกิ่งมะกอกเพื่อเอาผลของมัน ทานตองไม
กลับไปตีกิ่งมันซํ้าอีก ผลมะกอกที่คาอยูบน
ตนจะเก็บไวใหชาวตาง ชาติ เด็กกําพราและ
แมหมาย ๒๑ เมื่อทานเก็บองุนจากไร อยา
กลับไปเก็บองุนที่คาอยูบนตน เหลือมันไวให
ชาวตาง ชาติ เด็กกําพราและแมหมาย ๒๒ จํา
ไววาทานก็เคยเป็ นทาสในแผนดินอียิปต นัน
่
เป็ นเหตุที่เราถึงไดสัง่ ใหทานทําอยางนี้
๑ เมื่อมีคนสอง คนทะเลาะ กัน พวก
เขาควรไปที่ศาล ใหผูตัดสินทําการ
ตัดสินวาใคร ถูกใคร ผิด ๒ และถาคนทําผิด
สมควรจะถูกเฆี่ยน ผู ตัดสินตองจับคนนัน
้
นอนควํ่าและเฆี่ยนเขาตอ หน าผู ตัดสิน จะ
เฆี่ยนกี่ครัง้ ก็ข้ น
ึ อยูกับความ ผิดที่เขา ทํา
๓ แตหามเฆี่ยนเขาเกินสี่ สิบ ครัง
้ ถาเกินกวา
นี้ แสดงวาทานกําลังเหยียดหยามเพื่อนรวม
ชาติคนนี้
๔ ทานตองไมเอาตะกรอสวมปากวัว
เพื่อ
กันไมใหมันกินเมล็ดขาว ตอนที่มันกําลังยํ่า
เมล็ดขาวอยู
๕ ถามีพี่ น องสอง คนอยูดวยกัน คนหนึ่ ง
ตายไปและยังไมมีลูก เมียของคนที่ตายตอง
ไมแตงงานกับคนนอกครอบครัว น องของ
สามีตองแตงงานกับนางและมีเพศสัมพันธ
กับนาง และทําหน าที่สามีแทนพี่ชาย †๖ แลว
เมื่อนางคลอดลูกชายคน แรก ก็ใหถือวาเป็ น
ลูกของพี่ ชายที่ตายไปแลว เพื่อวาชื่อของพี่
ที่ตายไปแลว
จะไดไมถูกลบออกจากชาว
อิสราเอล ๗ แตถาชายคนนัน
้ ไมยอมแตงงาน
กับเมียของพี่ ชายที่ตาย เมียของคนที่ตาย
ตองไปหาพวก ผูนําที่ประตูเมืองและพูดวา
‘น องของสามีฉันไมยอมชวยใหช่ อ
ื ของพี่
เขาคงอยูกับชาวอิสราเอลตอไป เขาไมยอม
๘ แลวพวก
ทําหน าที่ของน องสามีกับฉัน’
ผูนําของเมืองตองเรียกตัวเขามาพูดดวย ถา
เขายังยืน กรานและพูดวา ‘ผมไมตองการ
แตงงานกับนาง’ ๙ เมียของคนที่ตายตองเขา
มาใกลเขา ตอ หน าผูนําพวก นัน
้ แลวนางก็
ถอดรองเทาขางหนึ่งออกจากเทาของเขา

๒๕

มิเรียม ดูใน กันดารวิถี ๑๒:๑-๑๕

ถามีพ่ี นอง … พี่ ชาย กฎขอ นี้ใชกับพี่ ชายดวย เชน ถาเกิดน องชายตายแลวยังไมมี
ลูก พี่ชายก็ตองเอาเมียน องชายมาเป็ นเมียของเขาดวย
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และถุยนํ้ าลายลดหน าเขา และพูดวา ‘คนที่
ไมยอมสืบสกุลใหกับพี่ ชายของเขาจะถูกทํา
อยางนี้ แหละ’ ๑๐ แลวคน นัน
้ จะถูกตัง้ ฉายา
ในอิสราเอลวา
‘ครอบครัวของคนที่ถูกดึง
รองเทาออก’
๑๑ ถาชายสองคนตอสูกัน และเมียของคน
หนึ่งเขามาชวยสามีของนางที่กําลังจะแพ
และนางยื่นมือไปจับของลับของชายคน นัน
้
๑๒ ทานตองตัดมือของนางทิง
้
ทานตองไม
สงสารนาง
๑๓ หามมีลูก ตุมชัง
่ นํ้ า หนักสอง ชุดใน
กระเป า
ชุดหนึ่งหนักกับอีกชุดหนึ่งเบา
๑๔ หามมีเครื่องตวงสองเครื่องในบาน เครื่อง
หนึ่งใหญและอีกเครื่องหนึ่งเล็ก ๑๕ ทานตอง
ใชแตเครื่องชัง่ ที่ถูกตองเที่ยง
ตรงเทานัน
้
และทานตองใชแตเครื่องตวงที่ถูกตองเที่ยง
ตรงดวย เพื่อทานจะไดมีอายุยืนยาวในแผน
ดินที่พระ ยาหเวหพระเจาของทานกําลังจะ
ยกใหกับทาน ๑๖ เพราะพระ ยาหเวหพระเจา
ของทาน ขยะแขยงทุก คนที่ทําสิ่งเหลา นี้
ทุก คนที่ขีโ้ กง ไม วาจะโกงตรา ชัง่ หรือโกง
เครื่องตวงก็ตาม
ชาวอามาเลคตองถูกทําลาย
๑๗ จําไดหรือ เปลาวาชาวอา มาเล คทําอะไร

ไวกับทานบาง ตอนที่ทานเดิน ทางออกมา
จากอียิปต ๑๘ จําไดไหมวาพวกเขาจูๆก็โผล
มาในระหวางทาง
และเขาโจมตีทานจาก
ดาน หลัง ตอนที่ทานเหน็ดเหนื่อยและออน
ลา และฆาพวกที่อยูลา หลัง พวกเขาไมเกรง
กลัวพระเจา ๑๙ เมื่อพระยาหเวหพระเจาของ
ทานใหทานหยุด
พักจากการตอสูกับศัตรู
ทัง้ หมดทุก ดาน ในแผน ดินที่พระ ยาหเวห
พระเจาของทานกําลังจะยกใหกับทานเป็ น
เจาของ เพื่อเป็ นมรดกของลูก หลานตอไป
อยาลืมวาทานตองกําจัดชาวอา มาเล คให
หมดไปจากใตฟานี้
การเก็บเกี่ยวพืชผลครัง้ แรก
๑ เมื่อทานเขาไปในแผน

๒๖ ยาหเวหพระเจาของทานกําลัง

ดินที่พระ

จะยกใหทานเป็ นเจาของ
เมื่อทานไดเป็ น
เจาของและตัง้ รกรากในแผน ดิน นัน
้ แลว
๒ ผลผลิตที่ทานเก็บ เกี่ยวไดเป็ นครัง
้ แรกจาก
*๒๖:๕
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แผน ดิน นัน
้ ของทาน แผน ดินที่พระยาหเวห
พระเจาของทานกําลังจะยกใหทาน ทานตอง
แบงผลผลิต นัน
้ มาสวน หนึ่ง แลวนํ ามาใสไว
ในตะกรา แลวเอาไปในสถาน ที่ นัน
้ ที่พระ
ยาหเวหพระเจาของทานจะเลือกไวสําหรับ
นมัสการพระองค ๓ ใหไปหานักบวชที่รับ ใช
อยูในวันนัน
้ และพูดกับเขาวา ‘วันนี้ผมจะมา
แจงใหพระ ยาหเวหพระเจาของทานรูวา ผม
ไดมาถึงดิน แดนที่พระ ยาหเวหไดสัญญาไว
กับบรรพบุรุษของเราวาจะยกใหกับเราแลว’
๔ แลวนั กบวชจะรับตะกราจากมือของ
ทาน ไปตัง้ ไวหน าแทนบูชาของพระ ยาหเวห
พระเจาของทาน ๕ แลวทานจะพูดตอ หน า
พระ ยาหเวหพระเจาของทานวา ‘บรรพบุรุษ
ของขาพเจาเป็ นชาวอา รัม *ที่เรรอน และ
เขาไดลงไปถึงอียิปตและอยูที่นัน
่ อยางคน
ตางชาติกับคนในครอบครัวอีกไม กี่ คน แต
ที่ นัน
่ เขาไดกลายเป็ นชนชาติที่ยิ่ง ใหญ มี
๖ ชาวอียิปต
อํานาจและมีจํานวนมหาศาล
โหด รายกับพวก เรา และทําใหพวก เราตอง
ทนทุกขทรมาน พวก เขาบังคับใหพวก เรา
ทํางานอยางหนัก ๗ พวก เราจึงรองขอความ
ชวยเหลือตอพระ ยาหเวห
พระเจาของ
บรรพบุรุษพวก เรา และพระ ยาหเวหก็ไดยิน
เสียงของพวก เรา และพระองคเห็นถึงความ
ทุกข ยากของพวก เรา เห็นถึงงานหนักที่
พวก เราทําและการถูกกดขี่ขมเหง ๘ แลว
พระ ยาหเวหก็นําพวก เราออกจากอียิปตดวย
์ ํานาจ และแขนที่ย่ น
มือที่เต็มไปดวยฤทธิอ
ื
ออกมาทําลายศัตรู
และการกระทําที่นา
กลัว เหตุการณพิเศษตางๆและการอัศจรรย
๙ แลวพระองคก็นําพวก เรามาถึงที่ นี่ และให
แผน ดิน นี้กับพวกเรา แผน ดินที่อุดมสมบูรณ
๑๐ และตอน นี้ ขาแตพระ ยาหเวห ขาพเจา
ไดเอาพืช ผลที่เก็บ เกี่ยวไดเป็ นครัง้ แรกใน
แผน ดินที่พระองคยกใหกับขาพเจามา’ แลว
ใหทานวางตะกรา นัน
้ ไวตอ หน าพระ ยาหเวห
พระเจาของทาน
และกมกราบพระองค
๑๑ แลวทานตองรวมเฉลิมฉลองยินดีกับสิ่ง
ดีๆเหลา นัน
้ ที่พระ ยาหเวหพระเจาของทาน
ไดใหกับทานและครอบครัว ทานตองแบงสิ่ง
ตางๆพวก นัน
้ กับชาวเลวีและชาวตาง ชาติที่
อยูทามกลางทานดวย

ชาวอารัม คนจากซีเรีย ในที่นี้นาจะพูดถึงยาโคบ (หรือมีอีกชื่อหนึ่งวา “อิสราเอล”)
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๑๒ ทุกๆสามปี
เป็ นปี ของการแบงปั นหนึ่ง
สวนในสิบสวน ในปี นัน
้ ทานตองแบงหนึ่งใน
สิบของพืช ผลที่เก็บ เกี่ยวไดทัง้ หมดใหกับ
ชาวเลวี ชาวตาง ชาติ เด็กกําพราและแม
หมาย เพื่อพวกเขาจะไดมีกินอยางเหลือเฟื อ
ตามเมืองตางๆของทาน ๑๓ แลวทานตองพูด
กับพระยาหเวหพระเจาของทานวา ‘ขาพเจา
ไดแยกสวนที่เป็ นของพระ ยาหเวห ออกจาก
พืช ผลที่เก็บ เกี่ยวได แลวนํ ามันออกมาจาก
บาน เอาไปใหกับชาวเลวี ชาวตาง ชาติ เด็ก
กําพราและแมหมาย
ตามที่พระองคไดสัง่
ใหขาพเจาทํา ขาพเจาไมไดขัดคํา สัง่ หรือ
วาลืมคํา สัง่ ใดๆของพระองคเลย ๑๔ ขาพเจา
ไมไดกินสวนที่เป็ นของพระ ยาหเวหนี้ ตอน
*ขาพเจาไมได
ที่ขาพเจาเศราโศกเสียใจ
แยกสวน ใดสวน หนึ่งของมันออกมา ตอนที่
ขาพเจาไมบริสุทธิ ์ †ขาพเจาไมไดเอาสวน ใด
สวน หนึ่งของมันมาไหวคนตาย ขาพเจาเชื่อ
ฟั งพระยาหเวหพระเจาของขาพเจา ขาพเจา
ไดทําทุก อยางที่พระองคสัง่ ขาพเจาไว ๑๕ ได
์ ิทธิข
์ อง
โปรดมองลงมาจากบานอันศักดิส
พระองค จากบนสวรรค และอวยพรชาว
อิสราเอลคนของพระองค และแผน ดินที่
พระองคยกใหกับพวก เรา ตามที่พระองคได
สัญญาไวกับบรรพบุรุษของเรา เป็ นแผน ดิน
ที่อุดมสมบูรณ’

เชื่อฟั งคําสั่งของพระยาหเวห
๑๖ วัน

นี้ พระ ยาหเวหพระเจาของทานได
สัง่ ใหทานเชื่อ ฟั งกฎและขอบังคับเหลา นี้
ทานตองเชื่อ ฟั งสิ่งเหลา นี้อยางระมัดระวัง
ดวยสุดจิตสุดใจของทาน ๑๗ วัน นี้ทานกําลัง
ทําขอ ตกลงกับพระ ยาหเวห ‡วาพระองค
จะเป็ นพระเจาของทาน และทานจะเดินใน
ทางของพระองคและรักษากฎ คํา สัง่ และขอ
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บังคับตางๆและเชื่อ ฟั งพระองค ๑๘ และใน
วัน นี้ พระ ยาหเวหกําลังทําขอ ตกลงกับทาน
¶วา ทานจะเป็ นของ รักของ หวงที่มีคาของ
พระองค ตามที่พระองคไดสัญญาไวกับทาน
และทานจะเชื่อ ฟั งกฎบัญญัติของพระองค
ทุก ขอ ๑๙ และพระองคจะทําใหทานยิ่ง ใหญ
กวาทุกๆชนชาติที่พระองคสราง พระองคจะ
ทําใหทานได รับการสรรเสริญ มีช่ อ
ื เสียงและ
§และทานจะเป็ นคนที่ถูกแยก
เกียรติยศ
ออกมาเพื่อเป็ นของพระยาหเวหพระเจาของ
ทาน ตามที่พระองคสัญญาไว”
อนุสาวรียหินสําหรับประชาชน
๑ โมเสสและพวกผูนําอาวุโสของ

๒๗ อิสราเอลไดสงั่ ประชาชนวา “ใหเชื่อ
ฟั งคํา สัง่ ทัง้ หมดที่เราไดสงั ่ พวก ทานในวัน นี้
๒ ทันทีที่พวก ทานขามแมน้ํ าจอรแดนเขาสู
แผน ดินที่พระยาหเวหพระเจาของทานกําลัง
จะยกใหกับทาน ทานตองวางพวก หินกอน
ใหญข้ น
ึ มาและโบกปูน ขาวทับหินพวก นัน
้ ไว
๓ และทานตองเขียนกฎตางๆเหลา นี้ บนหิน
พวก นัน
้ ในทันทีที่ทานขามแมน้ํ าจอรแดนไป
เพื่อทานจะไดเขาสูแผน ดินที่พระ ยาหเวห
พระเจาของทานกําลังจะยกใหทาน
เป็ น
แผน ดินที่อุดมสมบูรณ ตามที่พระ ยาหเวห
พระเจาของบรรพบุรุษทานไดสัญญาไวกับ
ทาน
๔ เมื่อพวก ทานขามแมน้ํ าจอรแดนไปแลว
พวก ทานตองทําตามที่เราไดสัง่ ไว คือใหวาง
หินพวกนัน
้ ที่บนภูเขาเอบาล โบกปูน ขาวทับ
พวก มันไว ๕ ทานตองเอาหินมาสรางแทน
บูชาขึ้นที่ นัน
่ ใหพระยาหเวหพระเจาของทาน
แตหามใชเครื่อง มือเหล็กตัดหินพวก นัน
้
๖ ทานตองเอาหินทัง
้ กอนเหลา นัน
้ มาสราง
แทน บูชาใหกับพระ ยาหเวหพระเจาของทาน

*๒๖:๑๔

ขาพเจาไมไดกิน … เสียใจ คนอิสราเอลกินอาหารนี้อยางมีความสุข เพราะพระเจา
ใหสิ่งตางๆมากมาย จึงหามกินในเวลาที่เศราโศกเสียใจอยู
†๒๖:๑๔

ตอนที่ขาพเจาไมบริสุทธิ์ คงจะหมาย ถึงเขาใกลหรือแตะตองคน ตายมา ดูเพิ่ม
เติมไดจาก กันดารวิถี ๑๙:๑๑-๑๖
‡๒๖:๑๗ ทําขอตกลงกับพระยาหเวห แปลตรงๆไดวา “ทําใหพระยาหเวหพูด” หรือบางคน
อาจแปลวา “ไดพูดสิ่งนี้เกี่ยวกับพระยาหเวห”
¶๒๖:๑๘ ทําขอ ตกลงกับทาน แปลตรงๆไดวา “ทําใหทานพูด” หรือบาง คนอาจจะแปลวา
“ไดพูดสิ่นี้เกี่ยวกับทาน”
§๒๖:๑๙

พระองค … เกียรติยศ หรือ “พระองคจะนํ าการสรรเสริญ ชื่อเสียง และเกียรติยศ
มาใหกับพระองคเอง”
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ทานตองถวายเครื่องเผาบูชาบนแทน นัน
้ ให
กับพระ ยาหเวหพระเจาของทาน ๗ ทานตอง
ถวายเครื่องบูชาและกินเครื่องสังสรรคบูชาที่
นัน
่ และสนุกสนานกันตอ หน าพระ ยาหเวห
๘ ทานตองเขียนกฎพวก
พระเจาของทาน
นี้ทัง้ หมดลงบนหินพวก นัน
้ ที่ทานตัง้ ขึ้นมา
เขียนใหอานงายๆ”
คนอิสราเอลเห็นดวยกับคําสาปแชง
๙ โมเสสและนั กบวชชาวเลวีพูดกับชาว

อิสราเอลทัง้ หมดวา
“ชาวอิสราเอลเอย
เงียบๆหนอยและฟั งใหดีๆ วันนี้ทานไดกลาย
เป็ นประชาชนของพระ ยาหเวหพระเจาของ
ทานแลว ๑๐ ทานตองเชื่อ ฟั งพระ ยาหเวห
พระเจาของทานและทํา ตามคํา สัง่ และกฎ
เหลา นัน
้ ของพระองคที่เราไดสงั ่ พวก ทานใน
วันนี้”
๑๑ วัน
นัน
้ โมเสสไดสงั ่ ประชาชนดวยวา
๑๒ “เมื่อพวก ทานขามแมน้ํ าจอรแดนไปแลว
เผาตอไปนี้จะยืนอยูบนภูเขาเกริซิม เพื่ออาน
คําอวยพรใหกับประชาชน คือเผาสิ เม โอน
เลวี ยู ดาห อิส สาคาร โยเซฟและเบนยามิน
๑๓ และเผาเหลา นี้ จะยืนอยูบนภูเขาเอ บาล
เพื่ออานคําสาป แชงใหกับประชาชน คือเผารู
เบน กาด อาเชอร เศบูลุน ดานและนัฟทาลี
๑๔ แลวชาวเลวี
ก็จะพูดกับชาวอิสราเอล
ทัง้ หมดดวยเสียงอันดังวา
๑๕ ‘คนที่แกะ สลักรูป เคารพ หรือทํา
รูปเคารพจากเหล็ก แลวเอาไปแอบไว
บูชาจะถูกสาปแชง เพราะพระ ยาหเวห
ขยะแขยงสิ่งตางๆเหลา นัน
้ ที่ชางแกะ
สลักทําขึ้นมากับมือ’
แลวทุก คนจะพูดวา ‘ขอใหเป็ นอยาง
นัน
้ ’*
๑๖ ชาวเลวีจะพูดวา
‘คนที่ไมเคารพ
พอหรือแมของเขาจะถูกสาปแชง’
แลวทุก คนจะพูดวา ‘ขอใหเป็ นอยาง
นัน
้ ’
๑๗ ชาวเลวีจะพูดวา
‘คนที่ยายหลัก
เขตที่ดินของเพื่อนบานเพื่อขโมยที่ดิน
จะถูกสาปแชง’
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แลวทุก คนจะพูดวา ‘ขอใหเป็ นอยาง
นัน
้ ’
๑๘ ชาวเลวีจะพูดวา
‘คนที่แกลงคน
ตาบอดใหหลงทาง จะถูกสาปแชง’
แลวทุก คนจะพูดวา ‘ขอใหเป็ นอยาง
นัน
้ ’
๑๙ ชาวเลวีจะพูดวา ‘คนที่ตัดสินอยาง
ไมยุติธรรมตอชาวตาง ชาติ เด็กกําพรา
หรือแมหมาย จะถูกสาปแชง’
แลวทุก คนจะพูดวา ‘ขอใหเป็ นอยาง
นัน
้ ’
๒๐ ชาวเลวีจะพูดวา ‘คนที่รวมเพศกับ
เมียพอ †จะถูกสาป แชง เพราะไมให
เกียรติพอของเขา ‡’
แลวทุก คนจะพูดวา ‘ขอใหเป็ นอยาง
นัน
้ ’
๒๑ ชาวเลวีจะพูดวา ‘คนที่รวมเพศกับ
สัตวใดๆจะถูกสาปแชง’
แลวทุก คนจะพูดวา ‘ขอใหเป็ นอยาง
นัน
้ ’
๒๒ ชาวเลวีจะพูดวา ‘คนที่รวมเพศกับ
พี่ สาวหรือน อง สาว หรือพี่ สาวหรือน อง
สาวตางพอหรือตางแม จะถูกสาปแชง’
แลวทุก คนจะพูดวา ‘ขอใหเป็ นอยาง
นัน
้ ’
๒๓ ชาวเลวีจะพูดวา ‘คนที่รวมเพศกับ
แมยายของเขาจะถูกสาปแชง’
แลวทุก คนจะพูดวา ‘ขอใหเป็ นอยาง
นัน
้ ’
๒๔ ชาวเลวีจะพูดวา
‘คนที่ลอบฆา
เพื่อนบานของตนจะถูกสาปแชง’
แลวทุก คนจะพูดวา ‘ขอใหเป็ นอยาง
นัน
้ ’
๒๕ ชาวเลวีจะพูดวา
‘คนที่รับจางฆา
์ ะถูกสาปแชง’
คนที่บริสุทธิจ
แลวทุก คนจะพูดวา ‘ขอใหเป็ นอยาง
นัน
้ ’
๒๖ ชาวเลวีจะพูดวา ‘คนที่ไมเห็นดวย
กับกฎ เหลา นี้และไมยอมทําตามจะถูก
สาปแชง’

*๒๗:๑๕

ขอใหเป็ นอยางนั น
้ แปลมาจากคําวา “อาเมน” ในภาษาฮีบรู คํานี้หมายถึง “เป็ น
ความจริง” หรือ “เราเห็นดวย” หรือ “ขอใหเป็ นอยางนัน
้ ”
†๒๗:๒๐
‡๒๗:๒๐

เมียพอ ในที่นี้อาจจะเป็ นแมเลีย
้ ง
ไมใหเกียรติพอของเขา แปลตรงๆไดวา “เปิ ดเผยความเปลือยของพอเขา”
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แลวทุก คนจะพูดวา ‘ขอใหเป็ นอยาง
นัน
้ ’
คําอวยพรสําหรับคนที่รักษาขอตกลง
๑ ถาทานเชื่อ

๒๘ พระเจาของทานอยางเต็ม ที่
ฟั งพระ

ยาหเวห
คือ
ทําตามบัญญัติทัง้ หมดของพระองคอยาง
ระมัดระวัง บัญญัติที่เรากําลังสัง่ ทานในวัน นี้
แลวพระ ยาหเวหพระเจาของทานก็จะทําให
ทานเหนือกวาชนชาติทัง้ หมดบนโลก
๒ ถาทานเชื่อ ฟั งพระ ยาหเวหพระเจาของ
ทาน สิ่งดีๆพวกนี้ก็จะเกิดขึ้นกับทาน คือ
๓ พระยาหเวหจะอวยพรทาน
ทัง้ ในเมืองและในชนบท
๔ พระยาหเวหจะอวยพรทาน
และใหทานมีลูกดก
พระยาหเวหจะอวยพรแผนดินของทาน
และใหผลผลิตที่ดีกับทาน
พระยาหเวหจะอวยพรพวกสัตวของทาน
และใหมันมีลูกดก
พระยาหเวหจะอวยพรฝูงวัวของทาน
และใหพวกมันมีลูกดก
พระยาหเวหจะอวยพรฝูงแพะของทาน
และใหพวกมันมีลูกดก
๕ พระ ยาหเวหจะทําใหตะกราและชามนวด
แป งของทาน
เต็มไปดวยอาหาร
๖ พระยาหเวหจะอวยพรทาน
ในทุกสิ่งทุกอยางที่ทานทํา
๗ พระยาหเวหจะชวยใหทานชนะศัตรูที่มา
โจมตีทาน พวกมันจะบุกมาทางเดียว แตจะ
วิ่งหนีกระเจิดกระเจิงไปเจ็ดทิศทาง
๘ พระ ยาหเวหจะอวยพรทาน
ทําใหมี
ขาวเต็มยุง ฉางทาน และพระ ยาหเวหจะ
อวยพรทุก สิ่งที่ทานทํา พระองคจะอวยพร
ทานในแผน ดินที่พระ ยาหเวหพระเจาของ
ทานกําลังจะยกใหกับทาน ๙ ถาทานจะเชื่อ
ฟั งบัญญัติของพระ ยาหเวหพระเจาของทาน
และถาทานจะเดินในทางของพระองค พระ
ยาหเวหก็จะแยกทานออกมาเพื่อเป็ นคนของ
พระองคโดยเฉพาะ ตามที่พระองคไดสัญญา
ไวกับทาน ๑๐ แลวทุก ชนชาติบนโลกจะรูวา
ทานเป็ นของพระ ยาหเวห แลวพวก เขาจะ
เกรงกลัวทาน
๑๑ พระยาหเวหจะทําใหทานมัง
่ คัง่ อยางลน
เหลือ พระองคจะใหทานมีลูก ดก ใหฝูงสัตว
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ของทานเกิดลูกมากมาย
ใหเกิดผลผลิต
มากมายบนแผน ดินของทาน แผน ดินที่พระ
ยาหเวหสัญญาไวกับบรรพบุรุษของทานวา
จะยกใหกับทาน ๑๒ พระ ยาหเวหจะเปิ ดคลัง
แหงพระพรของพระองคใหกับทาน พระองค
จะเปิ ดทองฟ าใหฝนตกลงมาบนแผน ดินของ
ทานตามฤดูกาล และอวยพรทุก สิ่งที่ทาน
ทํา และทานจะมีเงินเหลือเฟื อใหชาติอ่ น
ื ยืม
และทานจะไมตองยืมใคร ๑๓–๑๔ ถาทานเชื่อ
ฟั งคํา สัง่ ของพระยาหเวหพระเจาของทาน ที่
เรากําลังสัง่ ทานอยูในวัน นี้ และเชื่อ ฟั งและ
ทําตามอยางระมัดระวัง และถาทานไมหัน
ซายหันขวาไปจากคําสัง่ ที่เรากําลังสัง่ ทานอยู
ในวัน นี้แลวไปติดตามและนมัสการพระอื่น
พระ ยาหเวหก็จะทําใหทานเป็ นหัวไมใชหาง
และทานจะอยูบนสุดไมใชอยูที่ปลาย
คําสาปแชงตอคนที่ไมเชื่อฟั ง
(ลนต. ๒๖:๑๔-๔๖)
๑๕ แตถาทานไมยอมเชื่อ

ฟั งพระ ยาหเวห
พระเจาของทาน ไมระมัดระวังที่จะทํา ตาม
คํา สัง่ และกฎทัง้ หมดของพระองค
ที่เรา
กําลังสัง่ ทานอยูในวัน นี้ สิ่งที่เลวรายพวกนี้ก็
จะเกิดขึ้นกับทาน คือ
๑๖ พระยาหเวหจะสาปแชงทาน
ในเมืองและในชนบท
๑๗ พระ
ยาหเวหจะสาปแชงตะกราและชาม
นวดแป งของทาน
ใหไมมีอาหาร
๑๘ พระยาหเวหจะสาปแชงทาน
ไมใหมีลูกดก
พระยาหเวหจะสาปแชงผืนดินของทาน
ไมใหเกิดพืชผลดี
พระยาหเวหจะสาปแชงฝูงสัตวของทาน
ไมใหเกิดลูกดก
พระยาหเวหจะสาปแชงฝูงแกะของทาน
ไมใหเกิดลูกดก
๑๙ พระยาหเวหจะสาปแชงทาน
ในทุกสิ่งทุกอยางที่ทานทํา
๒๐ ไม
วาทานจะพยายามทําอะไรก็ตาม
พระ ยาหเวหจะสาป แชงทาน ทําใหทาน
สับสน และมีอุปสรรค จนกระทัง่ ทานถูก
ทําลายและพินาศไปอยางรวดเร็ว เพราะการ
กระทําที่ชว
ั ่ รายของทาน
ที่ทานไดละทิง้
พระ ยาหเวห ๒๑ พระ ยาหเวหจะทําใหทาน
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เป็ นโรคที่นา กลัว จนกระทัง่ พระองคทําลาย
ทานจากแผน
ดินที่ทานกําลังจะเขาไปยึด
๒๒ พระ ยาหเวหจะลงโทษ
เป็ นเจาของนัน
้
ทานดวยเชื้อ โรค ทําใหน้ํ า หนักทานลดอยาง
รุนแรง
มีไขและบวม
พระองคจะทําให
อากาศรอนดังไฟและแหงแลง พระองคจะให
ลมรอนและโรค รามาทําลายพืช ผลของทาน
และสิ่งเหลา นี้จะเกิด ขึ้นกับทานจนกระทัง่
๒๓ ทองฟ าบนหัวของทานจะสอง
ทานตาย
สวางจาเหมือนทองแดงเพราะไมมีเมฆฝน
และพื้น ดินใตทานจะแข็งเหมือนเหล็กเพราะ
ขาดฝน ๒๔ แทนที่จะสงฝนมา พระ ยาหเวห
จะสงพายุฝุนและพายุทรายมาบนแผน ดิน
ของทาน มันจะตกลงมาบนทานจากทองฟ า
จนกระทัง่ ทานถูกทําลาย
๒๕ พระ
ยาหเวหจะปลอยใหศัตรูเอาชนะ
ทาน ทานใชแคเสน ทางเดียวตอนออกไปสู
กับเขา แตทานตองหนีกระ เจิดกระเจิงไป
ถึงเจ็ดทิศทาง ทุก อาณาจักรบนโลกจะตอง
กลัวจนตัวสัน
่
เมื่อเห็นสิ่งเลว รายที่เกิดขึ้น
กับทาน ๒๖ ศพของทานจะกลายเป็ นอาหาร
สําหรับนกทุก ชนิดบนทองฟ าและสัตวทุก
ชนิดบนพื้น ดิน และจะไมมีใครมาไลพวกมัน
ไปดวย
๒๗ พระ ยาหเวหจะลงโทษทานดวยฝี แบบ
ชาวอียิปต เนื้อ งอก โรคผิวหนังและโรค
หิด ที่ทานรักษาไมหาย ๒๘ พระ ยาหเวหจะ
ลงโทษทาน คือทําใหทานเป็ นบา ตาบอด
และใจ สับสน ๒๙ และทานจะตองคลําทางใน
เวลากลาง วันเหมือนคนตาบอดคลําหาทาง
ในที่มืด และทานจะลม เหลวในทุก สิ่งทุก
อยางที่ทานทํา ทานจะถูกทํารายและถูกปลน
ตลอดเวลา และจะไมมีใครชวยเหลือทาน
๓๐ ทานจะหมัน
้ กับหญิงคนหนึ่ง แตชายอีก
คนจะขมขืนนาง ทานจะสรางบาน แตทาน
จะไมไดอยู ทานจะปลูกองุน แตจะไมไดกิน
ผลของมัน ๓๑ วัวของทานจะถูกฆาตอหน า
ตอตาทานแตทานจะไมไดกินมันเลย ลาของ
ทานจะถูกขโมยไปตอหน าทานและทานจะ
ไมไดคืน ศัตรูของทานจะเอาแกะของทาน
ไปและจะไมมีใครชวยเหลือทาน
๓๒ คนอื่นจะมาเอาพวกลูกชายและลูกสาว
ของทานไป และทานจะตามหาพวก เขาวัน
แลววัน เลา จนตาของทานเหนื่อยออน แตก็
ทําอะไรไมได
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๓๓ คนชาติอ่ น
ื ที่ทานไมรูจักจะกินพืช ผล
ที่ทานทุมลงแรงปลูกอยางหนัก
คนอื่นจะ
๓๔ สิ่ง
ทารุณทานและกดขี่ทานตลอดเวลา
๓๕
ตางๆที่ทานเห็นจะทําใหทานเป็ นบา
พระ
ยาหเวหจะลงโทษทาน ใหเป็ นฝี ที่เจ็บปวด
ทรมานและรักษาไมหาย
ใหทานเป็ นฝี ที่
หัว เขาและขาทัง้ สองขาง เป็ นทัว
่ ตัวตัง้ แต
๓๖ พระ ยาหเวห
ฝ าเทาขึ้นมาจนถึงหัว
พระเจาของทานจะทําใหทานและกษัตริย
ที่ทานจะยกขึ้นเหนือทาน
ตองไปอยูยัง
ชนชาติที่ทานและบรรพบุรุษของทานไมเคย
รูจักมากอน และที่ นัน
่ ทานจะบูชาพระอื่นที่
ทําจากไมและหิน ๓๗ คนจะตกใจกลัวถึงสิ่ง
เลวรายตางๆที่เกิด ขึ้นกับทาน คนจะหัวเราะ
เยาะทานและทําใหทานเป็ นตัวตลกในหมู
ชนชาติอ่ น
ื ที่พระยาหเวหจะนํ าทานไป
๓๘ ทานจะปลูกเมล็ดพืชมากมายในทุง นา
แตจะเก็บ เกี่ยวไดนอย เพราะตัก
๊ แตนจะมา
กิน ๓๙ ทานจะปลูกองุนและทํางานอยางหนัก
ในไรนัน
้
แตทานจะไมไดด่ ม
ื เหลา องุนจาก
พวก มัน และทานจะไมไดเก็บผล องุนจาก
พวก มัน เพราะหนอนจะมากิน ๔๐ ทานจะมี
ตนมะกอกมากมายในที่ดินของทาน แตทาน
จะไมไดเอานํ้ ามันมะกอกมาชโลมตัวทาน
เอง เพราะมันจะรวงและเนา ไป ๔๑ ทานจะมี
ลูกชายและลูกสาว แตพวก เขาจะไมไดอยู
กับทาน เพราะพวก เขาจะถูกจับเอาตัวไป
๔๒ ตัก
๊ แตนจะมากินตนไมและพืช ผลทัง้ หมด
ของทาน ๔๓ ชาวตาง ชาติที่อยูทามกลางทาน
ก็จะยิ่งมีอํานาจมากขึ้นๆ ในขณะที่ทานจะมี
อํานาจน อยลงๆ ๔๔ ชาวตาง ชาติจะใหทานกู
ยืม แตทานจะไมสามารถใหเขากู ยืมได เขา
จะกลายเป็ นหัวและทานจะกลายเป็ นหาง
๔๕ คําสาป แชงทัง
้ หมดนี้จะเกิด ขึ้นกับทาน
และพวก มันก็จะไลตามทานและตะครุบทาน
ทัน จนกระทัง่ ทานถูกทําลาย เพราะทานไม
เชื่อ ฟั งพระ ยาหเวหพระเจาของทาน และ
ไมไดรักษาบัญญัติของพระองคและกฎที่
พระองคไดสงั ่ ทาน ๔๖ คําสาปพวกนี้จะตกอยู
กับพวก ทานและลูก หลานของทาน คําสาป
นี้จะแสดงใหคนเห็นวา
พระเจาไดตัดสิน
ทานและลูก หลานของทาน ผูคนจะตกตะลึง
ตลอดไปกับเรื่องรายแรงที่เกิดขึ้นกับทานนี้
๔๗ เพราะทานไมไดนมัสการพระ ยาหเวห
พระเจาของทานดวยความชื่นชมยินดีและ
ดีใจที่มีทุก สิ่งทุก อยางเหลือเฟื อ ๔๘ ทานจะ
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รับ ใชศัตรูของทาน ที่พระ ยาหเวหจะสงมา
ตอสูกับทาน ทานจะหิว กระหาย เปลือย
เปลาและไมมีอะไรเลย พระองคจะเอาแอก
เหล็กมาใสคอของทาน จน กระทัง่ พระองค
ทําลายทาน
๔๙ พระ
ยาหเวหจะนํ าชาติอ่ น
ื จากแดน
ไกล จากอีกฝั ่ งหนึ่งของโลกมาตอสูกับทาน
เหมือนนกอินทรีที่โฉบลงมาอยางรวดเร็ว
จากทองฟ า
จะเป็ นชนชาติที่ทานไมรูจัก
ภาษาของพวก เขา ๕๐ เป็ นชนชาติที่โหด ราย
ที่ไมเคารพผูใหญและไมมีความเมตตากับ
คนหนุมสาว ๕๑ คนชาติ นัน
้ จะกินลูก สัตวจาก
ฝูงสัตวของทานและพืช ผลจากที่ดินทาน จน
กระทัง่ ทานถูกทําลาย พวก เขาจะไมทิง้ ขาว
เหลาองุน นํ้ ามัน ลูกวัวหรือลูกแกะไวใหทาน
จนกระทัง่ ทานถูกทําลาย
๕๒ คนชาติ นั น
้ จะลอมทานและโจมตีทาน
ในทุก เมือง ทัว
่ แผน ดินของทาน จนกระทัง่
กําแพงพวก นัน
้ ที่ทงั ้ สูงและแข็ง แรง ที่ทาน
ไววางใจตองพังลงมา คนชาตินัน
้ จะลอมและ
โจมตีทานในทุก เมือง ทัว
่ แผน ดินของทาน
ที่พระ ยาหเวหพระเจาของทานยกใหกับทาน
๕๓ เมื่อศัตรูของทานลอมทานไวและทําให
ทานทนทุกขทรมาน ทานจะกินลูกของตัว
เอง กินเนื้อของลูกชายและลูกสาวของทาน
ที่พระยาหเวหพระเจาของทานไดใหทานไว
๕๔ แมแตสุภาพ บุรุษ คนที่นุม นวลในหมู
พวก ทาน ที่ชอบเอา อกเอาใจคนอื่นที่สุด ยัง
กลายเป็ นคนโหด รายกับพี่ น องของเขา กับ
เมียที่เขารักและกับลูกๆที่เขายังเหลืออยู
๕๕ ดัง นั น
้ เขาจะไมยอมแบงเนื้อของลูกเขา
ที่เขากําลังกินอยูใหใคร เลย เพราะเขาอด
อยากไมมีอะไรจะกินแลว สิ่งเลวรายทัง้ หมด
นี้จะเกิด ขึ้น เมื่อศัตรูของทานลอมทานและ
ทําใหทานทนทุกขทรมานในทุก เมืองของ
ทาน
๕๖ แมแตกุลสตรี คนที่นุม นวลในหมูพวก
ทาน ที่ชอบเอา อกเอาใจคน อื่นที่สุด แมยาม
เดินสน เทาก็ไมเคยแตะพื้น เพราะนางเป็ น
คนที่นุม นวลและออนชอย นางจะกลายเป็ น
คนโหด รายกับสามีที่นางรัก กับลูกชายและ
๕๗ นางจะไมยอมแบงเนื้ อ
ลูกสาวของนาง
และรกของลูกนางที่เพิ่งคลอดออกมาใหกับ
ลูกๆคนอื่นของนาง เพราะนางจะแอบเอาไว
กินเองเมื่อนางอดอยากไมมีอะไรจะ กิน สิ่ง
เลวรายทัง้ หมดนี้จะเกิด ขึ้นเมื่อศัตรูของทาน
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ลอมทานและทําใหทานตองทนทุกขทรมาน
ในทุกเมืองของทาน
๕๘ ถาทานไมเชื่อ ฟั งกฎทัง
้ หมดที่เขียนใส
หนังสือ นี้อยางระมัดระวัง และไมใหความ
เคารพยําเกรงชื่อที่มีเกียรติและนาเกรง ขาม
ของพระ ยาหเวหพระเจาของทาน ๕๙ พระ
ยาหเวหจะลงโทษทานและลูก
หลานของ
ทานอยางนา กลัว เป็ นการลงโทษที่รุนแรง
ตลอดไป ใหเกิดการเจ็บ ป วยที่แสนจะทน
ทุกขทรมานตลอดไป ๖๐ พระองคจะนํ าเชื้อ
โรคตางๆที่ทานหวาดกลัว ที่เกิดขึ้นในอียิปต
หวนกลับมาหาทาน และมันจะเกาะหนึบอยู
กับทาน ๖๑ เชื้อโรคและความทุกขทรมานทุก
อยางที่ไมไดเขียนไวในกฎ นี้ พระองคจะทํา
ใหเกิด ขึ้นกับทาน จนกระทัง่ พระองคทําลาย
ทาน ๖๒ พวกทานจะหลงเหลืออยูไมกี่คน ถึง
แมทานจะเคยมีจํานวนมากมายมหาศาล
เหมือนดวงดาวบนทองฟ าก็ตาม เพราะทาน
ไมเชื่อฟั งพระยาหเวหพระเจาของทาน
๖๓ ก็เหมือนกับที่พระ
ยาหเวหเคยตัง้ ใจ
จะทําใหพวก ทานมีความ สุขและมีจํานวน
มากขึ้นอยางมหาศาลอยางไร พระ ยาหเวห
ก็จะตัง้ ใจที่จะทําใหทานลมจมและทําลาย
พวก ทานอยาง นัน
้ พวก ทานจะถูกถอน ราก
ถอน โคนจากแผน ดินที่ทานกําลังจะเขาไป
เป็ นเจาของ ๖๔ พระ ยาหเวหจะทําใหทาน
กระจัดกระจายไปในหมูของชนชาติอ่ น
ื จาก
สุดปลายดาน หนึ่งของโลกไปสูอีกดาน หนึ่ง
และที่นัน
่ ทานจะนมัสการพระอื่นที่ทานและ
บรรพบุรุษของทานไมเคยรูจักมากอน เป็ น
พระที่ทําจากไมและหิน
๖๕ ทานจะไมมีความสงบ สุขเลยทามกลาง
ชนชาติเหลา นัน
้
แมแตที่พักเทาก็ยังไมมี
และที่ นัน
่ พระ ยาหเวหจะทําใหทานมีจิตใจ
ที่สน
ั ่ ผวา สายตาที่ออน ลา และลําคอที่แหง
๖๖ ชีวิตของทานจะตกอยูในอันตราย
ผาก
เสมอ หวาด กลัวทัง้ กลาง คืนและกลาง วัน
และไมแนใจวาจะมีชีวิตตอ ไปหรือ ไม ๖๗ ใน
ตอน เชาทานจะพูดวา
‘ขอใหอยูถึงตอน
เย็น’ และในตอน เย็นทานจะพูดวา ‘ขอให
อยูถึงพรุง นี้’ เพราะความกลัวที่จะเกิดขึ้นใน
ใจของทานและสิ่งที่ตาทานจะเห็น ๖๘ พระ
ยาหเวหจะสงทานกลับไปอียิปตทางเรือ ใช
เสน ทางที่เราเคยสัญญาวาทานจะไมไดเห็น
มันอีก ที่อียิปตนัน
้ พวกทานจะพยายามเสนอ
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ขายตัวเองไปเป็ นทาสชาย
ศัตรู แตจะไมมีใครซื้อ”

หญิงใหกับพวก

ขอตกลงในโมอับ
๑ นอกจากขอ

๒๙ ไดทําไวกับชนชาติอิสราเอลที่ภูเขา

ตกลงที่พระ ยาหเวห

ซี นายแลว พระยาหเวหไดสัง่ ใหโมเสสทําขอ
ตกลงขึ้นมาอีกฉบับ หนึ่งกับชนชาติอิสราเอล
ในแผน ดินโม อับ และนี่ คือคํา พูดตางๆที่อยู
ในขอตกลงนัน
้
๒ โมเสสเรียกชุมนุมชาวอิสราเอลทัง
้ หมด
และพูดวา “พวก ทานก็ไดเห็นทุก สิ่งทุก
อยางที่พระ ยาหเวหไดทําในแผน ดินอียิปต
แลว สิ่งที่พระองคทํากับกษัตริยฟาโรห คน
๓ ทานก็
ของฟาโรหและประเทศของเขา
เห็นกับตาแลวถึงความทุกข ยากลําบาก การ
อัศจรรยตางๆ รวมถึงสิ่งที่เหลือ เชื่อทัง้ หลาย
ที่พระองคทํา ๔ แตจนถึงวัน นี้ พระ ยาหเวห
ยังไมไดใหความ เขาใจกับพวก ทาน เพราะ
พวก ทานยังไมเขาใจวาเกิดอะไร ขึ้น ทัง้ ๆ ที่
เห็นกับตา ไดยินกับหู ๕ พระ ยาหเวหพูดวา
‘เราไดนําพวก เจาเดินผานที่เปลา เปลี่ยวแหง
แลงเป็ นเวลาสี่ สิบปี ระหวาง นัน
้ เสื้อผาของ
พวก เจาไมเคยขาดหลุดออกจากตัว รองเทา
ไมเคยสึก กรอน ๖ พวกเจาไมมีอาหารกิน ไม
มีเหลา องุนหรือเบียรด่ ม
ื แตเราเลีย
้ ง ดูพวก
เจา อาหารและนํ้ าของพวก เจา นัน
้ มันไมใช
ธรรมดา เพื่อพวกเจาจะไดรูวาเราคือยาหเวห
พระเจาของเจา’
๗ เมื่อพวกทานมาถึงทีน
่ ี่ กษัตริยสโิ หนของ
เฮ ช โบนและกษัตริยโอกของบา ชานออกมา
สู รบกับพวก เรา และพวก เราชนะพวก เขา
๘ ยึดเอาแผน ดินของพวกเขาไว และพวกเรา
ก็ยกแผนดินนัน
้ ใหกับเผารูเบน กาด และครึ่ง
หนึ่งของเผามนัส เสห ไวเป็ นเจาของ ๙ พวก
ทานตองเชื่อ ฟั งและทํา ตามคํา พูดทุก คําใน
ขอ ตกลง นี้อยางระมัดระวัง เพื่อทานจะได
สําเร็จในทุกสิ่งที่ทํา
๑๐ วัน นี้ พวก ทานทัง
้ หมดกําลังยืนอยูตอ
หน าพระ ยาหเวหพระเจาของพวก ทาน พวก
หัวหน าเผาตางๆ พวกผูนําอาวุโส พวกเจา
หน าที่ และพวกผูชายทุก คนของอิสราเอล
ตางก็ยืนอยูที่ นี่ ๑๑ รวม ทัง้ พวก ลูกของพวก
*๒๙:๑๙
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ทาน พวกเมียของพวกทานและชาวตางชาติ
ที่อาศัยอยูในหมูพวก ทาน รวม ทัง้ คนตัด ไม
และคนแบกนํ้ า ๑๒ พวกทานมาอยูที่ นี่เพื่อจะ
เขาสูขอ ตกลงของพระ ยาหเวหพระเจาของ
ทานและยอมรับคําสาป แชงของมันสําหรับ
คนที่ฝาฝื น
คือขอ ตกลงที่พระ ยาหเวห
พระเจาของทานกําลังทํากับทานในวัน
นี้
๑๓ เพื่อพระองคจะไดทําใหพวก ทานเป็ นคน
ของพระองคในวัน นี้ และพระองคจะเป็ น
พระเจาของพวก ทาน เหมือนกับที่พระองค
ไดสัญญาไวกับพวก ทานและบรรพบุรุษของ
พวก ทาน คืออับ รา ฮัม อิส อัคและยา โคบ
๑๔ พระยาหเวหไมไดทําขอ ตกลงพรอมกับคํา
สาป แชง นี้กับพวก ทานเทานัน
้ ๑๕ พระองค
ไดทําขอ ตกลง นี้กับพวก ทานที่ยืนกับพวก
เราที่นี่ในวัน นี้ ตอ หน าพระ ยาหเวหพระเจา
ของพวกเรา รวมทัง้ ลูก หลานของพวกเราที่
ไมไดยืนอยูที่ นี่ในวัน นี้ดวย ๑๖ เพราะพวก
ทานจําไดวาเราเคยใชชีวิตยัง ไงในแผน ดิน
อียิปต และพวก ทานจําไดวาเราผานชนชาติ
ที่เราผานมาแลว นัน
้ ไดยัง ไง ๑๗ พวก ทานได
เห็นสิ่งตางๆที่นารังเกียจของพวก เขา คือ
รูป เคารพที่ทําจากไม หิน เงินและทองที่อยู
กับพวกเขา ๑๘ ระวังใหดี เผื่อจะมีผูชายหรือ
ผู หญิงหรือตระกูลหรือเผาใดของพวกทาน
ที่มีใจหันเหไปจากพระ ยาหเวหพระเจาของ
พวก เราในวัน นี้ เพื่อที่จะไปรับ ใชพวกพระ
ของชนชาติอ่ น
ื ระวังใหดี เผื่อจะมีใครในหมู
พวก
ทานที่เป็ นเหมือนรากที่งอกพืชที่ขม
และมีพิษออกมา
๑๙ เมื่อคนประเภทนั น
้ ไดยินคํา สาปแชง นี้
เขาก็จะพูดปลอบ ใจตัว เองวา ‘ถึงแมฉันจะ
ทําตามใจที่ด้ อ
ื รัน
้ ของฉัน ก็ไมมีอะไรเกิด ขึ้น
กับฉันหรอก’ แลวผลสุดทายจะเลวรายอยาง
ยิ่ง *๒๐–๒๑ พระ ยาหเวหจะไมยอมยก โทษให
เขา เพราะความโกรธและความหึง หวงของ
พระองคที่ลุกโชติ โชนตอคนๆนัน
้
คําสาป
แชงที่อยูในขอ ตกลง นี้ทัง้ หมด ที่เขียนอยู
ในหนังสือเลม นี้จะเกิดขึ้นกับคนๆนัน
้
พระ
ยาหเวหจะลบชื่อของเขาออกไปจากใตฟา นี้
พระ ยาหเวหจะคัดตัวคน นัน
้ ออกมาจากเผา
พันธุของอิสราเอลเพื่อเอามาลงโทษ

ผลสุดทายจะเลวรายอยางยิ่ง แปลตรงๆวา “นํ าไปสูการกวาดลางทัง้ ความชุมชื้น
และความแหงแลง” ในภาษาฮีบรูยังไมทราบความหมายที่แนนอน
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๒๒ รุนตอไปจะถามกัน พวก ลูกๆที่เกิดมา
ทีหลังและชาวตาง ชาติที่จะมาจากแดนไกล
จะถามกัน เมื่อพวกเขาเห็นความหายนะที่
เกิดขึ้นกับดิน แดนแหง นี้ และโรคตางๆที่
พระ ยาหเวหสงมาที่ นี่ ๒๓ ทัว
่ ทัง้ แผน ดินจะ
ลุก ไหมดวยกํามะถันและเกลือ แผน ดิน นัน
้
จะปลูกอะไรไมไดเลย ไมมีอะไรงอกขึ้นมา
ได ไมมีแมแตพืช มันจะเป็ นเหมือนการ
ทําลายโส โดม โก โม ราห อัด มาห และเศ
โบ ยิม เมืองที่พระ ยาหเวหไดทําลายเมื่อ
พระองคโกรธมาก
๒๔ แลวพวก
เขาและชนชาติอ่ น
ื ๆจะพูด
วา
‘ทําไมพระ ยาหเวหถึงไดทํากับแผน
ดิน นี้อยาง นี้ ทําไมถึงไดดุรายและโกรธ
เป็ น ฟื นเป็ น ไฟอยาง นี้’ ๒๕ และพวก เขาก็
จะตอบวา
‘เพราะพวกชนชาติอิสราเอลได
ละทิง้ ขอ ตกลงของพระ ยาหเวหพระเจาของ
บรรพบุรุษพวก เขา เป็ นขอ ตกลงที่พระองค
ไดทําไวกับพวก เขา ตอนที่พระองคนําพวก
เขาออกมาจากแผน ดินอียิปต ๒๖ และพวก
เขาก็หันไปรับ
ใชพวกพระอื่นและไปบูชา
พระพวก นัน
้
พระที่พวก เขาไมเคยรูจักมา
กอน และพระ ยาหเวหก็ไมเคยใหกับพวก
เขา ๒๗ นัน
่ เป็ นเหตุที่พระ ยาหเวหถึงไดโกรธ
คนในแผน ดิน นัน
้ มาก พระองคจึงทําใหแผน
ดิน นัน
้ ถูกสาป แชง ตามทุกอยางที่เขียน
ไวในหนังสือเลม นี้ ๒๘ เพราะพระ ยาหเวห
โกรธแคน เดือดดาลพวก เขาเป็ นอยางมาก
พระองคจึงถอน รากถอน โคนพวก เขาออก
จากแผน ดินของพวก เขา แลวโยนเขาไปใน
แผนดินอื่นที่พวกเขาอยูกันทุกวันนี้’
๒๙ สิ่งตางๆที่เป็ นความ
ลับเป็ นของพระ
ยาหเวหพระเจาของเรา
แตสิ่งตางๆที่
พระองคเปิ ด เผย เป็ นของเราและลูก หลาน
ของเราตลอด ไป เพื่อวาเราจะไดทําตามคํา
สัง่ ทุกขอที่อยูในกฎนัน
้

ผลของการเชื่อฟั ง
๑ เมื่อสิ่งตางๆทัง
้ หมดที่เราพูดมา

๓๐ เกิด ขึ้นกับทาน

นี้
ทัง้ คําอวยพรและ
คําสาป แชง และถาทานหวนคิดถึงสิ่งตางๆ
ที่เกิด ขึ้น นี้ ตอนที่ทานอยูทามกลางชนชาติ
ตางๆที่พระ ยาหเวหพระเจาของทานบังคับ
๒ ถาทานหันกลับมาหา
ใหทานไปอยู นัน
้
พระ ยาหเวหพระเจาของทาน
และถาตัว
ทานและลูกๆของทานเชื่อ ฟั งพระองคอยาง
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สุดจิตสุดใจ ตามที่เรากําลังสัง่ ทานอยูในวัน
นี้ ๓ พระ ยาหเวหพระเจาของทานก็จะทําให
ทานกลับมาเหมือนเดิม พระองคจะสงสาร
ทาน และจะรวบรวมทานอีก ครัง้ จากชนชาติ
ตางๆที่พระ ยาหเวหพระเจาของทานทําให
๔ ถึง แมทาน
ทานกระจัดกระจายไปอยู นัน
้
จะถูกบังคับใหไปอยูไกลสุดขอบฟ า
พระ
ยาหเวหพระเจาของทานก็จะรวบรวมทาน
กลับมา ๕ พระยาหเวหพระเจาของทานจะนํ า
ทานกลับมาสูแผน ดินที่บรรพบุรุษของทาน
เคยเป็ นเจาของ และทานจะไดเป็ นเจาของ
มัน และพระองคจะทําใหทานเจริญรุงเรือง
ยิ่ง ขึ้น
และมีจํานวนมากกวาบรรพบุรุษ
ของทาน ๖ พระ ยาหเวหพระเจาของทานจะ
เตรียมจิตใจของทานและลูก หลานทานให
รักพระ ยาหเวหพระเจาของทานดวยสุดใจ
สุดจิตของทาน เพื่อทานจะไดมีชีวิตอยู
๗ พระ
ยาหเวหพระเจาของทานจะเอาคํา
สาป แชงทัง้ หมดไปใหกับศัตรูของทาน คนที่
เกลียดทานและคนที่กลัน
่ แกลงทาน ๘ แลว
ทานจะกลับมาเชื่อ ฟั งพระองคอีก ครัง้ และ
ทํา ตามคํา สัง่ ทุก ขอของพระองคตามที่เรา
กําลังสัง่ ทานในวัน นี้ ๙ พระ ยาหเวหพระเจา
ของทานจะทําใหทานเจริญรุงเรืองอยางเต็ม
ที่ในทุก สิ่งที่ทานทํา ทานจะมีลูก ดก ฝูง
สัตวของทานจะออกลูกมากมาย และที่ดิน
ของทานจะผลิตพืช ผลมากมาย เพราะพระ
ยาหเวหยินดีที่จะทําใหทานเจริญรุงเรืองอีก
เหมือนที่พระองคเคยยินดีที่ทําใหบรรพบุรุษ
ของทานเจริญรุงเรืองมาแลว ๑๐ เมื่อทานเชื่อ
ฟั งพระ ยาหเวหพระเจาของทานโดยรักษา
บัญญัติ กฎของพระองคที่เขียนไวในหนังสือ
คํา สอน นี้ เมื่อทานกลับมาหาพระ ยาหเวห
พระเจาของทานดวยสุดใจสุดจิตของทาน
ชีวิตหรือความตาย
๑๑ แน นอน

คํา สัง่ นี้ที่เรากําลังสัง่ ทานในวัน
นี้ ไมยากเกินกวาที่ทานจะเขาใจได มันไม
ไกลเกินกวาที่จะควาได ๑๒ คํา สัง่ นี้ไมไดอยู
ในสวรรค จนทานตองพูดวา ‘ใครจะขึ้นไป
บนสวรรค เอามันลงมาใหเรา เพื่อเราจะได
ฟั งและทํา ตามมัน ละ’ ๑๓ และคํา สัง่ นี้ก็ไม
ไดอยูอีกฝั ่ งของทะเลจนทานตองพูดวา ‘ใคร
จะขามทะเลไปถึงอีกฝั ่ ง เอามันกลับมาใหเรา
เพื่อเราจะไดฟังและทํา ตามมัน ละ’ ๑๔ เพราะ
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คํา นี้อยูใกลทานมาก มันอยูที่ริม ฝี ปากและ
อยูในใจทาน ทานถึงทําตามมันได
๑๕ เห็น ไหมวา วัน นี้ เราใหทาง เลือกกับ
ทาน ระหวางชีวิตกับความตาย ความรุงเรือง
กับความ ลมจม ๑๖ ถาทานเชื่อ ฟั งคํา สัง่ ของ
พระ ยาหเวหพระเจาของทาน *ที่เรากําลังสัง่
ทานในวัน นี้ โดยรักพระยาหเวหพระเจาของ
ทาน และเดินในทางของพระองค และเชื่อ
ฟั งคําสัง่ กฎ และขอบังคับของพระองค แลว
ทานจะมีชีวิตอยูและเพิ่มจํานวนมาก
ขึ้น
และพระยาหเวหพระเจาของทาน จะอวยพร
ทานในแผน ดินที่ทานกําลังจะเขาไปยึดเป็ น
๑๗ แตถาใจของทานหันเหไปจาก
เจาของ
พระยาหเวหพระเจาของทาน และไมเชื่อ ฟั ง
พระองค และถูกชักนํ าไปในทางที่ผิด ไป
บูชาและรับ ใชพระอื่น ๑๘ ถาอยางนัน
้ เราขอ
เตือนพวก ทานในวัน นี้วา พวก ทานจะตอง
ถูกทําลายอยางแนนอน พวก ทานจะไมมี
ชีวิตอยูยืนยาวในแผน ดินที่ทานกําลังจะขาม
แมน้ํ าจอรแดนเพื่อไปยึดเป็ นเจาของนัน
้
๑๙ เราเรียกฟ าและดินมาเป็ นพยาน วัน นี้
เราจะใหทางเลือกกับทานระหวางชีวิตกับ
ความตาย คํา อวยพรกับคําสาปแชง ใหเลือก
ชีวิตเพื่อทานและลูก หลานของทานจะไดมี
ชีวิตอยูตอ ไป ๒๐ โดยรักพระยาหเวหพระเจา
ของทาน เชื่อ ฟั งพระองคและติด สนิทกับ
พระองค
เพราะการทําอยาง นัน
้ จะทําให
ทานมีชีวิตอยู และทานจะมีชีวิตยืนยาวบน
แผน ดินที่พระ ยาหเวหสัญญาวาจะใหกับ
บรรพบุรุษของทาน คืออับ ราฮัม อิส อัค และ
ยาโคบ”
โยชูวาจะเป็ นผูนําคนใหม
๑ เมื่อโมเสสพูดสิ่งตางๆเหลา

๓๑ ชาวอิสราเอลเสร็จแลว

นี้กับ

๒ โมเสสก็

พูดกับพวกเขาวา “ตอนนี้เรามีอายุหนึ่ง รอย
ยี่สิบปี แลว เราไมสามารถจะไป ไหนมา ไหน
กับพวก ทานไดอีก แลว และพระ ยาหเวหพูด
กับเราวา ‘เจาจะไมไดขามแมน้ํ าจอรแดน นี้
ไป’ ๓ พระ ยาหเวหพระเจาของทานจะเป็ น
ผูนําทานขามไป ไมใชเรา พระองคจะทําลาย
ชนชาติพวกนี้ตอ หน าทาน และทานจะไดยึด
แผน ดินของพวก เขา โย ชู วาจะเป็ นคนที่นํา
ทานขามไป ตามที่พระยาหเวหสัญญาไว
*๓๐:๑๖
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๔ พระยาหเวหจะทํากับพวกเขา เหมือนกับ
ที่พระองคไดทํากับสิ โหนและโอก กษัตริย
ชาวอา โม ไรตและกับแผน ดินของพวก เขา
๕ พระ
ตอนที่พระองคทําลายพวก เขา นัน
้
ยาหเวหจะชวยใหทานเอาชนะชนชาติเหลา
นัน
้ และพวก ทานตองทํากับพวก เขาตามที่
เราสัง่ ทุก อยาง ๖ ใหเขม แข็งและกลา หาญ
ไว ไมตองกลัวหรือตื่น ตกใจเพราะพวก นัน
้
เพราะพระยาหเวหพระเจาของทานคือผู ที่จะ
ไปกับทาน พระองคจะไมละทานไปหรือทอด
ทิง้ ทานหรอก”
๗ แลวโมเสสก็เรียกโย ชู วามาตอ หน า
ประชาชนชาวอิสราเอล โมเสสพูดกับโย ชู วา
วา “ใหเขม แข็งและกลา หาญ เพราะเจาจะ
ตองนํ าประชาชนเหลา นี้เขาสูแผน ดินที่พระ
ยาหเวหสัญญาวาจะยกใหกับบรรพบุรุษของ
พวก เขา และเจาจะตองจัดสรรปั นสวนที่ดิน
นัน
้ ใหกับพวก เขา ๘ พระ ยาหเวหจะเป็ นผู ที่
นํ าเจา พระองคจะอยูกับเจา พระองคจะไม
ละเจาไปหรือทอดทิง้ เจา ไมตองกลัวหรือตื่น
ตกใจ”

โมเสสเขียนคําสอน
๙ แลวโมเสสไดเขียนคํา

สอน นี้ และใหไว
กับพวกนักบวช ที่เป็ นลูกหลานของเลวี และ
ใหกับพวกผูนําอาวุโสของอิสราเอล
พวก
ลูก หลานเลวีมีหน าที่แบกหีบที่ใสขอ ตกลง
ของพระ ยาหเวห ๑๐ โมเสสสัง่ พวก เขาวา
“ทุกๆเจ็ดปี ซึ่งเป็ นปี แหงการยก หนี้ ใน
๑๑ เมื่อประชาชนชาว
ชวงเทศกาลอยูเพิง
อิสราเอลมาอยูตอ หน าพระ ยาหเวหพระเจา
ของทานในสถาน ที่นัน
้ ที่พระองคจะเลือก ไว
ทานตองอานคํา สอน นี้ตอ หน าประชาชนชาว
อิสราเอลทัง้ หมด
เพื่อมันจะไดเขาหูพวก
เขา ๑๒ ใหรวบรวมประชาชนมาใหหมด ทัง้
ผูชาย ผู หญิง เด็ก เล็กๆและชาว ตาง ชาติที่
อาศัยอยูในเมืองของทาน เพื่อพวก เขาจะได
ฟั ง และจะไดเรียน รู เพื่อเขาจะไดเกรงกลัว
พระ ยาหเวหพระเจาของพวก ทาน และจะ
ไดเชื่อ ฟั งคํา สอนทัง้ หมด นี้อยางระมัดระวัง
๑๓ เพื่อลูก หลานของพวก เขาที่ไมเคยรูจักคํา
สอน นี้จะไดฟังและเรียน รูที่จะเกรงกลัวพระ
ยาหเวหพระเจาของพวกทาน นานตราบเทา

ถาทาน … ทาน คําเหลานี้พบในฉบับแปลกรีกโบราณ แตไมพบในฉบับภาษาฮีบรู
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ที่ทานยังมีชีวิตอยูในแผน ดินที่ทานกําลังจะ
ขามแมน้ํ าจอรแดนไปยึดเป็ นเจาของนัน
้ ”
พระยาหเวหเรียกโมเสสและโยชูวา
๑๔ พระ

ยาหเวหพูดกับโมเสสวา “เจาใกล
จะตายแลว เรียกโยชูวาใหมายืนที่หน าเต็นท
นัด พบ เพื่อเราจะไดมอบ หมายงานใหกับ
เขา” โมเสสและโย ชู วาจึงมายืนอยูที่หน า
เต็นทนัดพบ
๑๕ พระ ยาหเวหไดมาปรากฏที่เต็นทในลํา
เมฆ และลําเมฆก็หยุดอยูที่ทางเขาเต็นทนัด
พบ ๑๖ แลวพระยาหเวหพูดกับโมเสสวา “อีก
ไมนานเจาก็จะตาย และอีกไมชาคน พวก นี้
จะไมซ่ อ
ื สัตยกับเรา และไปบูชาพระอื่นใน
แผนดินที่พวกเขากําลังจะเขาไป พวกเขาจะ
ทิง้ เรา พวก เขาจะผิดสัญญาที่เราไดทําไวกับ
พวก เขา ๑๗ ในเวลา นัน
้ เราจะโกรธพวก เขา
มาก เราจะทอด ทิง้ พวก เขา เราจะหลบ หน า
ไปจากพวกเขา พวกเขาจะถูกกลืนกิน ความ
หายนะลมจม
และความทุกขยากลําบาก
ตางๆจะเกิด ขึ้นกับพวก เขา ในวัน นัน
้ พวก
เขาจะพูดวา ‘ความหายนะลมจมทัง้ หมด นี้
เกิด ขึ้นกับเรา ก็เพราะพระเจาไมไดอยูกับ
เรา’ ๑๘ ในวัน นัน
้ เราจะหลบ หน าไปจากพวก
เขาอยางแนนอน เพราะความชัว
่ ชาที่พวก
เขาไดทํา ที่หันหน าไปหาพระอื่นๆ
๑๙ ตอน นี้ ใหเขียนบทเพลง นี้ ลงไป และให
สอนมันกับชาวอิสราเอล ใหพวก เขารองจน
ขึ้นใจ เพื่อวาเพลง นี้จะไดเป็ นพยานใหกับ
เราตอวาคนอิสราเอล ๒๐ เมื่อเรานํ าพวก เขา
เขาสูแผน ดินที่เราไดสัญญาไวกับบรรพบุรุษ
ของพวก เขา เป็ นแผน ดินที่อุดมสมบูรณ
และเขาก็กินทุก
อยางที่อยากกินจนอวน
แลวพวก เขาก็จะหันไปหาพระอื่นและรับ ใช
พระพวก นัน
้ พวก เขาจะปฏิเสธเรา และผิด
สัญญาที่เราไดทําไวกับพวก เขา ๒๑ แลวเมื่อ
ความหายนะลมจมและความยากลําบากเกิด
ขึ้นกับพวกเขา ในเวลานัน
้ ลูกหลานของพวก
เขาก็ยังไมลืมเพลง นี้ เพลง นี้จึงทําใหพวก
เขาเห็นวาพวก เขาเป็ นคน ผิด แมแตเดี๋ยว นี้
กอนที่เราจะพาพวก เขาเขาสูแผน ดินที่เรา
สัญญาไวกับพวกเขา เราก็รูแลววาเขามีแนว
โน มที่จะทิง้ เรา”
๒๒ โมเสสจึงเขียนเพลง นั น
้ ในวัน นัน
้ และ
เขาสอนมันใหกับชาวอิสราเอล
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๒๓ พระ ยาหเวหไดมอบ หมายงานใหกับโย
ชู วาลูกชายของนูน พระองคพูดวา “ใหเขม
แข็งและกลา หาญ ไว เพราะเจาจะนํ าชาว
อิสราเอลเขาสูแผน ดินที่เราไดสัญญาไวกับ
พวกเขา และเราจะอยูกับเจา”

โมเสสเตือนประชาชนชาวอิสราเอล
๒๔ หลัง

จากโมเสสไดเขียนคํา สอน นี้ลง
๒๕ เขาไดสัง
ในแผนหนังเสร็จแลว
่ ใหชาว
เลวีที่ทําหน าที่แบกหีบที่เก็บขอ ตกลงของ
พระ ยาหเวหวา ๒๖ “เอาแผนหนังคํา สอน
นี้ไปวางไวขางหีบที่เก็บขอ ตกลงของพระ
ยาหเวหพระเจาของพวก ทาน มันจะอยูที่
นัน
่ เพื่อเป็ นพยานวาทานยอมรับขอ ตกลง นี้
แลว ๒๗ เพราะเรารูดีวา พวก ทานชอบแข็ง
ขอและหัว แข็ง นี่ ขนาดเรายังมีชีวิตอยูกับ
พวก ทาน พวก ทานยังแข็ง ขอพระ ยาหเวห
เลย แลวถาเราตายไป พวก ทานจะยิ่ง กวา
๒๘ พาพวกผูนําอาวุโสของ
นี้อีกขนาดไหน
เผาตางๆ รวม ทัง้ เจา หน าที่ของพวก ทาน
มาหาเราหนอย เพราะเราอยากจะใหแนใจ
วาพวก เขาไดยินเรื่อง นี้ เราจะเรียกฟ าและ
ดินมาเป็ นพยานตอวาพวกเขา ๒๙ เพราะเรารู
วาหลัง จากที่เราตายไปแลว พวก ทานจะทํา
ชัว
่ อยางเต็ม ที่ และจะหันไปจากทางที่เราได
สัง่ ไว ความหายนะลมจมจะเกิด ขึ้นกับพวก
ทานในอนาคต เพราะพวก ทานจะทําในสิ่งที่
พระยาหเวหเห็นวาชัว
่ ชา และทําใหพระองค
โกรธเพราะสิ่งที่พวกทานสรางขึ้นมากับมือ”
เพลงของโมเสส
๓๐ แลวโมเสสก็รองบทเพลงใหชาว

อิสราเอลทัง้ หมดฟั ง
๑ “ฟ า เอย ชวยฟั งสิ่งที่ขาพเจาจะ
พูด
แผนดินเอย ชวยฟั งคําพูดจากปากขาพเจา
๒ คําสอนขาพเจา จะตกลงมาเหมือนฝน
คําพูดขาพเจา จะลงมาเหมือนหมอก
เหมือนสายฝนพรําๆบนหญาออน
เหมือนหยาดฝนบนพืชเกิดใหม
๓ เพราะขาพเจาจะประกาศชื่อของพระ
ยาหเวห
สรรเสริญความยิ่งใหญของพระเจาของเรา

๓๒

เฉลยธรรมบัญญัติ ๓๒:๔

๔ พระศิลา *งานของพระองคสมบูรณ แบบยิ่ง

นัก
ทางทุกทางของพระองคถูกตอง
พระเจาซื่อสัตย พระองคไมเคยทําผิด
พระเจาเที่ยงตรง พระองคไววางใจได
๕ พวกเจาไมไดเป็ นลูกหลานของพระองค
เพราะความผิดของพวกเจา
พวก เจาไดทําผิดตอพระองค พวก คนหลอก
ลวงและเจาเลห
๖ พวก เจาจะตอบแทนพระ ยาหเวหดวยวิธี นี้
หรือ
พวกคนโงและไรสาระ
พระองคไมใชพอของเจาผูที่สรางเจามาหรือ
พระองคไมใชผู ที่สรางเจาและทําใหเจาเกิด
มาเป็ นชนชาติหนึ่งหรือ
๗ จําวันเกาๆเหลานั น
้ ไว
คิดถึงปี ที่คนรุนกอนๆไดผานมา
ถามพอของเจาและเขาจะบอกเจา
ถามผูนําอาวุโสของเจาและพวก เขาจะบอก
เจาเกี่ยวกับอดีต
๘ เมื่อพระเจาผูสูงสุดแบงชนชาติออก
เมื่อพระองคแบงแยกเชื้อชาติมนุษย
พระองคกําหนดเขตแดนของประชาชน
ใหเทาเทียมกับจํานวนทูตสวรรคที่มีอยู †
๙ แตสวน แบงของพระ ยาหเวหคือประชาชน
ของพระองค
ยาโคบคือสวนแบงของพระองค
๑๐ พระองคพบเขาในที่เปลาเปลี่ยวแหงแลง
ในที่เปลาเปลี่ยวแหงแลงที่ราง และลมแรง
พระองคอยูรอบๆตัวเขาและดูแลเขา
พระองคปกป องเขาเหมือนแกวตาของ
พระองค
๑๑ เหมือนนกอินทรีที่คอยขยับรัง ‡ของมัน
และบินโฉบไปที่ลูกของมัน
ดังนัน
้ พระ ยาหเวหกางปี กของพระองคออก
และจับพวกเขาไว
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และแบกพวกเขาไวบนปี กของพระองค
๑๒ พระ ยาหเวหเทานั น
้ ที่นําพวก เขาผานที่
เปลาเปลี่ยวแหงแลง
ไมมีพระอื่นใดที่มาชวยพระองค
๑๓ พระองคทําใหยา โคบมีอํานาจเหนื อพื้นที่
ในแถบภูเขา
และเลีย
้ งเขาดวยพืชผลในไรนา
พระองคไดใหเขาดูดนํ้ า เชื่อมผล ไมจากกอน
หิน
และนํ้ ามันมะกอกจากหินแข็ง
๑๔ พระ ยาหเวหไดใหเนยจากวัวและนมจาก
แพะ
กับไขมันจากลูกแกะและแกะตัวผู
ฝูงวัวจากบา ชานและแพะตัวผูกับขาวสาลีที่
ดีที่สุด
และพวก เจาไดด่ ม
ื เหลา องุนหมักเลือดของ
องุน
๑๕ แตเยชุรุน ¶อวนขึ้นและเริ่มเตะเจาของ
เจาเริ่มอวน หนาและตะกละ
เยชุรูนทอดทิง้ พระเจาที่สรางเขาขึ้นมา
และเขาไมใหเกียรติพระศิลาที่ชวยชีวิตเขา
๑๖ พวก เขาทําใหพระองคหึง หวงดวยพระ
แปลกหน า
พวก เขาทําใหพระองคโกรธดวยรูป เคารพที่
นารังเกียจ
๑๗ พวกเขาบูชาวิญญาณที่ไมใชพระเจา
พวกเขาบูชาพระที่พวกเขาไมรูจักมากอน
เป็ นพระใหม มาถึงไมนาน
บรรพบุรุษของเจาไมเคยเคารพยําเกรงพระ
เหลานัน
้ มากอน
๑๘ เจาลืมพระศิลาที่ใหกําเนิ ดเจา
เจาลืมพระเจาที่คลอดเจามาดวยความเจ็บ
ปวด
๑๙ พระยาหเวหเห็นสิ่งนี้ และทอดทิง
้ พวกเขา
เพราะลูกชายและลูกสาวของพระองคทําให
พระองคโกรธ

*๓๒:๔

พระ ศิลา ชื่อหนึ่งสําหรับพระเจา แสดงความหมายวาพระองคเป็ นเหมือนกับป อม
ปราการหรือสถานที่ปลอดภัยและแข็งแกรง
†๓๒:๘

ทูต สวรรคท่ม
ี ีอยู ในฉบับแปลกรีกโบราณและฉบับสําเนาฮีบรูจาก ถํ้าคุม รัม แปล
ตรงๆไดวา “พวกลูกชายของพระเจา” แตฉบับฮีบรู ที่ใชกันอยูเกือบสองพันปี อานวา “ลูกชาย
ของอิสราเอล”
‡๓๒:๑๑ ขยับรัง นกอินทรีจะสอนลูกของมันใหบินโดยการผลักลูกๆของมันออกจากรัง แต
ตัวมันก็เตรียมพรอมที่จะบินโฉบไปขางใตลูกๆของมันเพื่อความปลอดภัย หรือคําฮีบรูนาจะ
มีความหมายวา “ดูแล ปกป อง”
¶๓๒:๑๕

เยชุรุน อีกชื่อหนึ่งของอิสราเอล ชื่อนี้มีความหมายวา “ดี” หรือ “ซื่อสัตย”
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๒๐ และพระองคพูดวา

‘เราจะหลบ หน าจาก
พวกเขา
เราเห็นจุดจบของพวกเขา
เพราะพวกเขาคือคนอกตัญู
เป็ นลูกหลานที่ไมซ่ อ
ื สัตย
๒๑ พวกเขาทําใหเราหึง หวงดวยพวกนั น
้ ที่ไม
ใชพระเจา
พวก เขาทําใหเราโกรธดวยรูป เคารพที่ไร คา
ของเขา
ดังนัน
้ เราจะทําใหพวกเขาหึงหวงดวยพวกที่
ไมใชชนชาติ
เราจะทําใหพวก เขาโกรธดวยชนชาติที่โง
เขลา
๒๒ เพราะไฟไดจุดขึ้นแลวจากความโกรธของ
เรา
และมันจะเผาลงไปถึงหลุมฝั งศพ *
และมันจะเผาไหมแผน ดินและพืช ผลของ
มัน
และมันจะเผาไหมลึกลงไปถึงรากของภูเขา
๒๓ เราจะสุมความทุกข ยากทัง
้ หลายบนพวก
เขา
เราจะใชลูกธนูทัง้ หมดยิงใสพวกเขา
๒๔ พวกเขาจะออนแอจากความหิวโหย
และถูกทําลายดวยเชื้อโรคที่นากลัว
และโรคระบาดที่รุนแรง
และเราจะสงสัตวปามาทํารายพวก เขาพรอม
กับงูพิษ
๒๕ พวกทหารจะฆาพวกเขาบนถนน
และความกลัวจะฆาพวกเขาในหองนอน
คนหนุมสาวจะตาย
รวมทัง้ เด็กๆและคนแก
๒๖ เราเคยพูดวา “เราจะทําลายพวกเขา
เราจะกวาดลางพวกเขาจนหมดสิน
้
๒๗ แตเรากลัววาศัตรูของพวกเขาจะทําใหเรา
โกรธ
เพราะเขาใจผิดในสิ่งที่เกิดขึ้น
กลัวศัตรูพวกเขาจะพูดวา ‘พวกเราชนะดวย
อํานาจของพวกเราเอง
พระยาหเวหไมไดทําอะไรเลย”’
๒๘ เพราะพวกเขา †คือชาติที่ไมมีที่ปรึกษา
และพวกเขาไมมีความเขาใจ
๒๙ ถาพวกเขาฉลาด เขาจะเขาใจในสิ่งนี้
*๓๒:๒๒
†๓๒:๒๘

อิสราเอล
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พวกเขาจะคิดถึงสิ่งที่ไดเกิดขึ้นกับเขา
๓๐ คนๆหนึ่ งจะไลคนหนึ่ งพันคนไดอยางไร
และคนสอง คนจะทําใหคนหนึ่ง หมื่นคนวิ่ง
หนีไปไดอยางไร
นอกจากพระ ศิลาของชาวอิสราเอลไดขาย
พวกเขาไปแลว
นอกจากพระยาหเวหไดมอบพวกเขาไป
๓๑ เพราะศิลาของพวกเขาไมเหมือนพระศิลา
ของเรา
และผูปกป องของศัตรูเราก็ไมเขม
แข็ง
เทากับพระศิลาของพวกเรา
๓๒ ใชแลว องุนของพวกเขามาจากองุนที่เก็บ
ไวของโสโดม
และไรองุนของโกโมราห
องุนของพวกเขาเป็ นองุนที่มีพิษ
เถาองุนของพวกเขาจะมีรสขม
๓๓ เหลาองุนของพวกเขาเป็ นเหมือนพิษงู
เป็ นพิษงูเหาที่รายแรงถึงตาย
๓๔ พระ ยาหเวหพูดวา ‘เราไดเก็บเหลา องุนนี้
ไว
มันถูกเก็บอยูในโรงเก็บของเรา’
๓๕ เราจะใชมันลงโทษพวกเขาเอง
และตอบแทนพวก เขาเมื่อเทาของพวก เขา
ลื่นไถล
เพราะเวลาแหงความหายนะลมจมของพวก
เขาใกลเขามาแลว
การลงโทษพวกเขากําลังจะมาในเร็วๆนี้
๓๖ เมื่อพระองคเห็นวาอํานาจของพวก
เขา
หมดลง
ไมมีผูปกครองและไมมีผูชวยเหลือ
พระ
ยาหเวหก็จะใหความยุติธรรมกับ
ประชาชนของพระองค
และพระองคจะใหความเมตตากับผูรับ ใช
ของพระองค
๓๗ พระองคจึงจะพูดวา ‘พระของพวก เขาอยู
ที่ไหนแลว
หินที่พวกเขาไวใจวาปกป องพวกเขาได อยูที่
ไหนแลว
๓๘ พระที่กินไข มันของเครื่องบูชาของพวก
เขา
และดื่มเหลา องุนของเครื่องดื่มบูชาของพวก
เขา

หลุมฝั งศพ หรือ ชีโอ เป็ นสถานที่ที่คนตายแลวไปอยู
พวก เขา นาจะกลาวถึงศัตรูที่พูดถึงในขอที่ ๒๗ ถึงแมจะเป็ นไปไดวาจะหมาย ถึง
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ใหพระพวกนัน
้ ลุกขึ้นมาชวยเจาสิ
ใหพวกมันมาปกป องเจาสิ
๓๙ ตอน นี้ เห็นแลวหรือยังวา เราผูเดียว เป็ น
พระเจา
ไมมีพระอื่นนอกจากเรา
เราใหความตาย เราใหชีวิต
เราไดทําใหบาดเจ็บ เราจะรักษา
และไมมีใครที่จะชวยใหพนจากมือของเรา
ได
๔๐ ที่จริงแลว เราไดยกมือขึ้นบนสวรรค
และสัญญาวา เรามีชีวิตนิรันดรฉันใด
สิ่งนี้ก็จะเกิดขึ้นกับพวกเขาแนๆฉันนัน
้
๔๑ เราก็จะลับดาบของเราใหคมแวววาว
เราจะใชมันลงโทษศัตรูของเรา คนที่เกลียด
เรา
เราจะลงโทษตามที่พวกเขาสมควรจะไดรับ
๔๒ ลูกธนูของเราจะอาบไปดวยเลือดของศัตรู
ดาบของเราจะกินเนื้อหนัง
และเลือดของคนที่ถูกจับมาฆา
ดาบของเราจะตัดหัวของผูนําของศัตรูพวก
นัน
้ ’
๔๓ ชนชาติทง
ั ้ หลายเอย ใหแสดงความยินดี
กับประชาชนของพระองค
เพราะพระองคจะทําโทษคนที่ฆาพวกผูรับ ใช
ของพระองค
พระองคจะลงโทษศัตรูของพระองค
พระองคจะชําระแผน
ดินของพระองคให
บริสุทธิ ์ *” †
โมเสสรองเพลงใหประชาชนฟั ง
๔๔ แลวโมเสสก็มารอง เพลง นี้ ใหประชาชน

ชาวอิสราเอลฟั ง โย ชู วาลูกชายของนูนก็อยู
กับโมเสส ๔๕ เมื่อโมเสสพูดคําเหลา นี้ใหชาว
อิสราเอลทัง้ หมดฟั งเสร็จ แลว ๔๖ โมเสสจึง
พูดกับพวก เขาวา “ใหใสใจกับคํา พูดเหลา นี้
ที่เราไดสัง่ ทานในวัน นี้ ใหบอกกับลูกๆวา
คํา พูดเหลา นี้เป็ นคํา สัง่ เพื่อพวก เขาจะได
ระมัดระวังที่จะเชื่อ ฟั งคําสอน นี้ ๔๗ นี่ไมใช
เรื่องเลนๆ มันเป็ นเรื่องชีวิตของพวก ทาน
และผานทางคํา สอนเหลา นี้ พวก ทานจะได
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มีชีวิตยืนยาวในแผน ดินที่ทานกําลังจะขาม
แมน้ํ าจอรแดนไปเป็ นเจาของ”
โมเสสบนภูเขาเนโบ
๔๘ พระ

ยาหเวหพูดกับโมเสสในวัน นัน
้ เอง
วา ๔๙ “ขึ้นไปบนเทือก เขาอา บา ริม ไปที่เขา
เนโบในแผน ดินของโม อับตรง ขามเมืองเย
ริ โค และมอง ดูแผน ดินคา นา อันที่เราได
ใหกับชาวอิสราเอลไวเป็ นสมบัติของพวก
เขา ๕๐ เจาจะตายบนภูเขา นัน
้ ที่เจากําลัง
จะปี นขึ้นไป
และเจาจะไดไปอยูรวมกับ
บรรพบุรุษของเจา เหมือนกับอา โรนพี่ ชาย
ของเจาที่ตายบนภูเขาโฮรและไดไปอยูรวม
กับบรรพบุรุษของเขา ๕๑ เพราะเจาทัง้ สอง
ไมซ่ อ
ื สัตยกับเราทามกลางชาวอิสราเอลที่
แหลง นํ้ าเมรี บาห คาเดชในที่เปลา เปลี่ยวแหง
แลงศิน และเพราะพวกเจาไมใหเกียรติเรา
์ ิทธิใ์ นหมูชาวอิสราเอล ๕๒ ดัง
วาเป็ นผูศักดิส
นัน
้ เจาจะไดเห็นแผน ดิน นัน
้ จากที่ไกลๆ แต
เจาจะไมไดเขาไปในแผน ดินที่เรากําลังจะ
ยกใหกับชาวอิสราเอล”
โมเสสอวยพรประชาชน
๑ นี่ คือคําอวยพรที่โมเสสคนของ

๓๓ พระเจาใหกับชาวอิสราเอลกอนที่

เขาจะตาย ๒ โมเสสพูดวา
“พระยาหเวหมาจากซีนาย
เหมือนแสงอาทิตยที่สองจากเสอีรมายังเรา
เหมือนแสงอาทิตยที่สองจากภูเขาของปา
ราน
และมีทูต สวรรคอีกหนึ่ง หมื่นองคมากับ
พระองค
ทหารของพระองคอยูขางขวาของพระองค
๓ แน นอน
พระ ยาหเวหรักประชาชนชาว
อิสราเอล
คนที่ถูกแยกออกมาทัง้ หมดอยูในมือของ
พระองค
พวก เขานัน
่ เองที่กม กราบอยูที่เทาของ
พระองค
และใหความสนใจในคําสัง่ สอนของพระองค
๔ โมเสสไดใหคําสอนกับพวกเรา

*๓๒:๔๓

ชําระแผนดินของพระองคใหบริสุทธิ์ ในภาษาฮีบรูหมายถึง “ทาทับ” หรือ “เช็ด
ออก” หรือ “ลบบาปทิง้ ”

†๓๒:๔๓ ชําระแผน ดินของพระองคใหบริสุทธิ์ หรือแปลไดอีกอยางหนึ่ งวา “เช็ดนํ้ าตาให
กับคนของพระองค”
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เป็ นสมบัติของที่ชุมนุมของยาโคบ
๕ แลวพระยาหเวหก็กลายเป็ นกษัตริยในเยชุ
รูน *
เมื่อบรรดาผูนําของประชาชนมารวมกัน
เมื่อคนเผาตางๆของอิสราเอลมารวมตัวกัน”
คําอวยพรสําหรับรูเบน
๖ “ใหรูเบนมีชีวิตอยูและไมตาย

แตใหเผาของเขามีคนน อย”
คําอวยพรสําหรับยูดาห
๗ โมเสสพูดถึงเผาของยูดาหวา

“พระ ยาหเวห ขอชวยฟั งเสียง รองของผูนํา
เผายูดาห
ขอชวยนํ าเขากลับมาหาคนของเขาอยาง
ปลอดภัย
เขาตอสูปองกันตัวเองดวยมือของเขา †
ขอใหพระองคชวยใหเขาเอาชนะศัตรูของ
เขา”
คําอวยพรสําหรับชาวเลวี
๘ โมเสสพูดถึงเผาเลวีวา

“เลวีเป็ นผูติดตามที่แทจริงของพระองค
เขาเก็บรักษาทูมมิมกับอูริม
ที่แถวมัสสาห พระองคไดทดสอบเขา
ที่แหลงนํ้ าเมรีบาห ‡พระองคไดพิสูจนแลววา
พวกเขาเป็ นของพระองค
๙ พวก เขาถือวาการเชื่อฟั ง คําสัง
่ สอนของ
พระองค
และการรักษาขอ
ตกลงของพระองคนัน
้
สําคัญยิ่งกวาครอบครัว
พวกเขาพูดถึงพอแมวา เขาไมรูจัก
พวกเขาไมรูจักพี่นอง
พวกเขาไมสนใจลูกๆ
๑๐ พวกเขาจะสอนกฎของพระองคใหยาโคบ
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พวก

เขาจะสอนคํา สอนของพระองคให
อิสราเอล
พวกเขาจะเผาเครื่องหอมตอหน าพระองค
พวก เขาจะถวายเครื่องเผาบูชาบนแทน บูชา
ของพระองค
๑๑ พระยาหเวห ขออวยพรใหเขารํ่ารวย
ขอใหยอมรับงานที่เขาทํา
ขอพระองคโจมตีศัตรูที่เกลียดเขา
เพื่อคนพวก นัน
้ จะไดไมลุกขึ้นมาตอสูกับเขา
อีก”
คําอวยพรสําหรับเบนยามิน
๑๒ โมเสสพูดถึงเผาของเบนยามินวา

“พระยาหเวหรักเบนยามิน
เบน ยา มินจะมีชีวิตอยูอยางปลอดภัยใกล
พระองค ¶
พระยาหเวหจะปกป องเขาตลอดเวลา
และพระ
ยาหเวหจะอาศัยอยูระหวางเสน
เขตแดนของเขา §”
คําอวยพรสําหรับโยเซฟ
๑๓ โมเสสพูดถึงประชาชนของโยเซฟวา

“ขอพระยาหเวหอวยพรแผนดินของโยเซฟ
ดวยของขวัญที่ดีที่สุดบนฟ าขางบน
และของนํ้ าใตพ้ น
ื ดิน
๑๔ และของ ขวัญที่ดี ที่สุดจากผลผลิตของ
ดวงอาทิตย
และของ ขวัญที่ดี ที่สุดจากผลผลิตของดวง
จันทร
๑๕ และที่ดีที่สุดของภูเขาที่เกาแก
และของขวัญที่ดีที่สุดของเทือกเขาที่ไมมีวัน
จบสิน
้
๑๖ และของ ขวัญที่ดี ที่สุดของแผน ดินและ
ความอุดมสมบูรณทัง้ สิน
้ ของมัน

*๓๓:๕

เยชุรูน อีกชื่อหนึ่งของอิสราเอล ชื่อนี้มีความหมายวา “ดี” หรือ “ซื่อสัตย” (เหมือน
ขอ ๒๖)
†๓๓:๗ ดวยมือของเขา หรืออาจจะแปลไดอีกอยางวา “ขอใหเขาเขม แข็ง” (ตามตัวอักษร
คือ “ทําใหมือเขายิ่งใหญสําหรับเขา”)
‡๓๓:๘

มัสสาห … เมรีบาห ดูเรื่องนี้ใน กันดารวิถี ๒๐:๑-๑๓
ใกลพระองค หรือ บางคนอาจอานวา “พระเจาผูสูงสง” ในบรรทัดตอมา
§๓๓:๑๒ พระยาหเวหจะอาศัย … เขา ตามตัวอักษรคือ “และพระองคจะอาศัยอยูระหวาง
บา ของเขา” หรืออาจหมายถึง “วิหารของพระยาหเวหจะอยูในเยรูซาเล็มที่เสนแบงเขตแดน
ระหวางเมืองของเบนยามินกับยู ดาห” หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “เบนยามินอยูระหวางบา
ของพระองค” เหมือนลูกขี่คอพอ
¶๓๓:๑๒

เฉลยธรรมบัญญัติ ๓๓:๑๗
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และความชื่น ชอบของพระองคผู ที่ปรากฏอยู
ในพุมไมที่ลุกเป็ นไฟ
ขอใหคําอวยพรไปถึงหัวของโยเซฟ
บนหน าผากของหัวหน าในหมูพี่นองของเขา
๑๗ โยเซฟเปรียบเหมือนวัวตัวผูที่แข็งแรง
ลูกทัง้ สองของเขาเปรียบเหมือนเขาทัง้ สอง
ขาง
ดวยเขาทัง้ สองขางของมัน เขาโจมตีคนชาติ
อื่น
และดันพวกนัน
้ ไปจนสุดขอบโลก
ใชแลว มนัสเสห มีคนเป็ นพันๆ
และเอฟราอิม มีคนเป็ นหมื่นๆ”
คําอวยพรสําหรับเศบูลุนและอิสสาคาร
๑๘ โมเสสพูดถึงเผาของเศบูลุนวา
“เศบู ลุน มีความสุขเถิด ในการเดิน ทางของ
ทาน
และอิส สา คาร มีความ สุขในเต็นทของทาน
เถิด
๑๙ พวกเขาจะเรียกประชาชนไปบนภูเขา
พวกเขาจะถวายเครื่องสัตวบูชาที่ถูกตอง
เพราะพวกเขาจะดูดความมัง่ คัง่ จากทะเล
และสมบัติที่ซอนอยูจากพื้นทราย”

คําอวยพรสําหรับกาด
๒๐ โมเสสพูดถึงเผาของกาดวา

สรรเสริญพระองคผูที่ขยายแผนดินของกาด
กาดหมอบลงเหมือนสิงโตและเฝ าคอย
แลวจูโจม ฉีกแขนและถลกหนังหัว
๒๑ เขาไดเลือกสวนที่ดีที่สุดสําหรับตัวเอง
เพราะสวนของผูบังคับการไดเก็บไวเพื่อเขา
และเขามาในฐานะผูนําของประชาชน
เขาไดทําในสิ่งที่พระ ยาหเวหเห็นวาถูก ตอง
แลว
และเชื่อ ฟั งกฎของพระ ยาหเวหที่มีไวสําหรับ
ชาวอิสราเอล
คําอวยพรสําหรับดาน
๒๒ โมเสสไดพูดเกี่ยวกับเผาของดานวา

“ดานเป็ นเหมือนลูกสิงโต
ที่กระโดดออกจากบาชาน”

*

คําอวยพรสําหรับนั ฟทาลี
๒๓ โมเสสพูดถึงเผาของนั ฟทาลีวา
*๓๓:๒๒

บาชาน หรือ “งู”
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“นัฟ ทาลีเอย ทานอุดมไปดวยสิ่งดีๆอยางลน
เหลือ
พระยาหเวหอวยพรทานอยางเต็มที่
ทานไดแผนดินที่ติดกับทะเลสาบกาลิลี”
คําอวยพรสําหรับอาเชอร
๒๔ โมเสสพูดถึงเผาของอาเชอรวา

“อา เชอ รเป็ นลูกชายที่ได รับการอวยพรมาก
ที่สุด
ขอ ใหเขาเป็ นที่ช่ น
ื ชอบที่สุดในบรรดาพี่ น อง
ของเขา
และขอ
ใหเขาจุมเทาของเขาลงในนํ้ ามัน
มะกอก
๒๕ ขอ ใหกลอนประตูทานทําดวยเหล็กและ
ทองสัมฤทธิ ์
และขอใหทานแข็งแรงตราบเทาที่มีชีวิตอยู”
โมเสสชื่นชมพระเจา
๒๖ “เยชุรูนเอย

ไมมีใครเหมือนพระเจา
ผูที่ลอยผานฟ ามาชวยทาน
และลอยผานเมฆมาดวยความสงา งามของ
พระองค
๒๗ พระเจาผูอยูชว
ั ่ นิรันดร
เป็ นที่ที่ปลอดภัย
แขนทัง้ สองขางของพระองค ผู ที่อยูตลอด
กาล
จะอุมทานไว
พระองคขับไลศัตรูที่อยูตอหน าทาน
และพูดวา ‘ทําลายมัน’
๒๘ ดังนั น
้ อิสราเอลจะอยูอยางปลอดภัย
ยาโคบจะมีชีวิตอยางสงบ
ในดินแดนแหงขาวและเหลาองุน
เป็ นดินแดนที่มีฝนโปรยปรายจากทองฟ า
๒๙ อิสราเอล ทานจะไดรับการอวยพร
ใครจะเป็ นเหมือนทาน
ประชาชนผูไดรับการชวยเหลือจากพระเจา
พระยาหเวหคือโลที่ปกป องทาน
และดาบที่จะใหชัยชนะแกทาน
ศัตรูของทานจะหมอบตอ หน าทานดวยความ
กลัว
และทานจะเหยียบบนหลังพวกเขา”

เฉลยธรรมบัญญัติ ๓๔:๑
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โมเสสตาย
๑ โมเสสปี นขึ้นไปบนเขาเนโบ

๓๔ ที่ราบโม อับไปถึงยอดเขาปิ สกา ห
จาก

ซึ่งอยูตรงขามเย ริ โค พระ ยาหเวหแสดง
แผน ดินทัง้ หมดใหโมเสสเห็น ตัง้ แตกิ เลอ
าดไปจนถึงดาน ๒ พระองคแสดงใหเขาเห็น
ทัง้ หมดของนัฟ ทา ลีและแผน ดินของเอ ฟ รา
อิม มนัส เสหและทัง้ หมดของยู ดาหไปจนถึง
ทะเลเมดิเตอรเรเนียน ๓ พระองคยังแสดงให
เขาเห็นเน เกบและที่ราบที่อยูในหุบเขาของ
เยริโค เมืองของตนปาลมไปถึงโศอาร ๔ แลว
พระยาหเวหก็พูดกับโมเสสวา “นี่คือแผน ดิน
ที่เราสัญญาไวกับอับ ราฮัม อิส อัคและยาโคบ
เราบอกวา ‘เราจะใหแผน ดิน นี้กับลูก หลาน
ของเจา’ เราไดใหเจาเห็นมันกับตาตัว เอง
แลว แตเจาจะไมไดขามไปที่นัน
่ ”
๕ แลวโมเสส ผูรับ ใชพระ ยาหเวหก็ตาย
อยูที่ นัน
่ ในแผน ดินของโม อับตามที่พระ
ยาหเวหไดพูด ไว ๖ พระ ยาหเวหฝังโมเสสไว
ในหุบเขาในแผน ดินของโมอับใกลเบธเปโอร
แตจน กระทัง่ ทุกวัน นี้ก็ยังไมมีใครรูเลยวา
หลุมฝั งศพของโมเสสอยูที่ไหนกันแน ๗ ตอน

เฉลยธรรมบัญญัติ ๓๔:๑๒

ที่โมเสสตาย เขามีอายุหนึ่งรอยยี่สิบปี ตา
ของเขายังไมออนลาและตัว เขาก็ยังไมเหี่ยว
ยน ๘ ชาวอิสราเอลรองไหใหโมเสสเป็ นเวลา
สามสิบวันในที่ราบโม อับ จน กระทัง่ เวลา
แหงการไวทุกขสน
ิ้ สุดลง
โยชูวาเป็ นผูนําคนใหม
๙ แลวโย

ชู วาลูกชายของนูนก็เต็มไปดวย
วิญญาณของความเฉลียวฉลาด เพราะโมเสส
ไดวางมือลงบนโย ชู วาและแตง ตัง้ เขาเป็ น
ผูนําคนใหมแลว
ดัง นัน
้ ชาวอิสราเอลจึง
เชื่อ ฟั งเขา และทําตามที่พระ ยาหเวหไดสัง่
โมเสสไว
๑๐ แตยังไมเคยมีผู พูด แทน พระเจาคน
ไหนในอิสราเอลที่เหมือนโมเสสเลย เพราะ
พระ ยาหเวหรูจักโมเสสแบบตัวตอตัว ๑๑ ไม
มีใครเหมือนโมเสส
เพราะพระ ยาหเวห
สงเขาไปทําเหตุการณพิเศษตางๆและสิ่ง
มหัศจรรยตอฟาโรหในแผน ดินอียิปต และ
ตอคนของฟาโรหและประเทศนัน
้ ทัง้ ประเทศ
๑๒ และไมมีใครเคยมีฤทธิอ
์ ํานาจที่จะทําสิ่ง
ที่ยิ่ง ใหญนาเกรง ขามพวก นี้ เหมือนกับที่
โมเสสไดทําใหกับทุกคนเห็น
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โยชู วา
คํานํ า
หนังสือโย ชู วา หนังสือผู วินิจฉัย
หนังสือ ๑ และ ๒ ซามู เอล และหนังสือ
๑ และ ๒ พงศ กษัตริย หนังสือทัง้
หก
เลมนี้เป็ นหนังสือประวัติชนชาติ
อิสราเอลที่มีเนื้อหาตอ เนื่องกันมา ทัง้
หก เลมนี้ได รับการรวบรวมปรับปรุง
แกไขในชวงสุดทายของพวกกษัตริยยู
ดาห และในชวงที่พวกชาวยู ดาหเป็ น
เชลยอยูที่บาบิโลน
หนังสือโย ชู วา เป็ นเรื่องที่พระเจาใช
โย ชู วานํ าชาวอิสราเอลบุก ยึดและแบง
แยกแผนดินคานาอัน
บทที่ ๑-๑๒ การบุกแผนดินคานาอัน
บท ที่ ๑๓-๒๒ สวน ใหญเป็ นเรื่องการ
แบงที่ดินใหแตละเผา
สวนบท ที่ ๒๓-๒๔ คํากําชับครัง้
สุดทายในชีวิตของโย ชู วา เพื่อใหชาว
อิสราเอลจงรักภักดีตอพระเจา
โย ชู วาไดแบงที่ดินในแผน ดินคา นา
อันทัง้ หมดใหกับเผาตางๆของชนชาติ
อิสราเอล แตในชวงชีวิตของโย ชู วา
พวก เขาไม ไดเขาไปยึดที่ดินเหลา นัน
้
ไวทัง้ หมด หลายปี ตอ มาในสมัยของ
กษัตริยดา วิด พวก เขาถึงไดยึด ครอง
แผน ดินทัง้ หมด สาเหตุที่พวก เขาไม
ไดครอบครองแผน
ดินทัง้ หมดตามที่
พระเจาเคยสัญญาวาจะยก ใหนัน
้ ไมใช
เพราะพระเจาผิดสัญญา แตเป็ นเพราะ
บางเผาไม ยอมเชื่อ ฟั งที่พระองคสัง่ ให
พวก เขาไปสู รบกับศัตรู ศัตรูเหลา นัน
้
ก็เลยยังอยูทามกลางพวก เขา
และ
ไดกลายเป็ นกับ
ดักที่ชักชวนใหชาว
อิสราเอลไมซ่ อ
ื สัตยตอพระยาหเวห
พระยาหเวหเลือกโยชูวา
๑ หลัง จากที่โมเสส

๑ ตายไป

ผูรับ ใชของพระเจา
พระ ยาหเวหไดพูดกับโย ชู วา
*ผูเป็ นลูกชายของนูน
และเป็ นผู ชวยของ
โมเสสวา ๒ “โมเสสผูรับ ใชของ เราไดตายไป
*๑:๑
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แลว ตอน นี้ ใหเจาและคนพวก นี้ทัง้ หมด
ลุก ขึ้น
และขามแมน้ํ าจอรแดนเขาไปยัง
แผน ดินที่เรากําลังยกใหกับพวก เขา คือชาว
อิสราเอล ๓ ทุกๆที่ที่พวก เจายางกาวเขาไป
เราไดยกใหกับพวก เจาแลว ตามที่เราได
สัญญาไวกับโมเสส ๔ ดิน แดนทัง้ หมดนี้จะ
เป็ นของพวก เจา คือตัง้ แตที่เปลาเปลี่ยว
แหง แลงและเลบานอนนี้ ไกลไปจนถึงแมน้ํ า
สายใหญ คือแมน้ํ ายู เฟรติ ส รวมถึงดิน แดน
ทัง้ หมดของชาวฮิต ไทต และตอ ไปจนถึง
ทะเลเมดิเตอรเรเนียนทางทิศตะวัน
ตก
๕ ตลอดชีวิตของ เจาจะไมมีใครสามารถขัด
ขวางเจาได เราจะอยูกับ เจาเหมือนกับที่เรา
อยูกับโมเสส เราจะไมละทิง้ เจาหรือจากเจา
ไป
๖ โยชูวาใหเขมแข็งและกลาหาญไว เพราะ
เจาจะเป็ นผูนําคนพวกนี้ใหเขาไปครอบครอง
แผน ดินนัน
้
ที่เราไดสัญญาไวกับบรรพบุรุษ
ของพวก เขา วาจะยกใหกับพวก เขา ๗ ขอ
เพียงแตใหเจาเขม แข็งและกลา หาญไว และ
ใหทําตามคําสัง่ สอนทัง้ หมดอยางเครงครัด
คือคํา สัง่ ที่โมเสสผูรับ ใชของ เราไดสัง่ เจาไว
เจาตองไมหันซายหันขวาไปจากคํา สอนนัน
้
เพื่อเจาจะ ไดประสบความสําเร็จในทุก สิ่งที่
เจา ทํา ๘ เจาตองไม หยุดพูดถึงกฎในหนังสือ
เลม นี้ และเจาตองไตรตรองมันทัง้ วันทัง้ คืน
เพื่อเจาจะ ไดทําตามสิ่งที่ไดเขียนไวในกฎ
นัน
้ อยางเครงครัด แลวเจาจะไดเจริญรุงเรือง
และประสบความสําเร็จ ๙ อยา ลืมวาเราไดสัง่
เจาใหเขม แข็งและกลา หาญไว อยาไดหวาด
กลัวหรือทอถอย เพราะเรา ยาหเวห พระเจา
ของเจา จะอยูกับเจาในทุกที่ที่เจาไป”
โยชู วาสั่ง การ
๑๐ แลวโย

ชู
วาไดสัง่ พวกผูนําของ
ประชาชนวา ๑๑ “ใหเขาไปในคายและสัง่ กับ
ประชาชนวา
‘เตรียมเสบียงอาหารสําหรับ
ตัว เอง เพราะในอีกสาม วัน พวก เราจะขาม
แมน้ํ าจอรแดน เพื่อเขาไปยึดครองแผนดินที่
พระ ยาหเวหพระเจาของพวก เรากําลังยก ให
กับเรา’”
๑๒ แลวโย ชู วาพูดกับคนเผารู เบน
คน
เผา กาด และคนเผามนัส เสหครึ่งหนึ่งวา
๑๓ “อยา ลืมสิ่งที่โมเสสผูรับ ใชพระ ยาหเวห

โยชูวา แปลวา “พระยาหเวหชวยใหรอด”
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ไดพูดไวกับพวก ทาน ที่วา ‘พระ ยาหเวห
พระเจาของพวก ทาน จะยกแผน ดินนี้ให
เป็ นที่ อยูอันสงบปลอดภัยสําหรับพวก ทาน’
๑๔ พวกเมียๆและลูกๆของ ทานรวม ทัง
้ สัตว
เลีย
้ งตางๆจะอยูในดิน แดนฝั ่ ง นี้ของแมน้ํ า
จอรแดนที่โมเสสไดยก ใหกับ ทาน แตพวก
นักรบทัง้ หมดของ ทานจะถืออาวุธพรอม มือ
เป็ นทัพ หน า นํ าพี่ น องขามไปฝั ่ ง โน น พวก
ทานตองชวยพี่ น องของ ทาน ๑๕ จนกวาพระ
ยาหเวหจะใหที่ อยูอันสงบปลอดภัยกับพวก
เขา เหมือนกับที่พระองคใหกับทาน และ
จนกวาพวก เขาจะไดครอบครองดิน แดนที่
พระ ยาหเวหพระเจาของทานกําลังยกใหกับ
พวกเขา เมื่อนัน
้ ทานถึงจะกลับไปยังดินแดน
ที่ทานไดครอบครองไวแลว คือดิน แดนที่
โมเสสผูรับ ใชของพระ ยาหเวหไดยกใหกับ
ทาน เป็ นดิน แดนที่อยูอีกฝั ่ งหนึ่งของแมน้ํ า
จอรแดนทางทิศตะวันออก”
๑๖ พวก เขาตอบโย ชู วาวา “พวก เราจะทํา
ตามคํา สัง่ ของทานทุก อยาง และไม วาทาน
จะใหเราไปที่ไหน เราก็จะไปที่ นัน
่ ๑๗ พวก
เราเคยเชื่อ ฟั งโมเสสยัง ไง ก็จะเชื่อ ฟั งทาน
อยาง นัน
้ ดวย ขอเพียงแตใหพระ ยาหเวห
พระเจาของทานอยูกับ
ทานเหมือนกับที่
พระองคอยูกับโมเสส ๑๘ ใครก็ตามที่ขัดขืน
คํา สัง่ ทาน และไม ยอมเชื่อ ฟั งทุก สิ่งที่ทาน
สัง่ คนๆนัน
้ จะตองถูกฆา ตาย ขอเพียงแตให
ทานเขมแข็งและกลาหาญไว”
การสอดแนมเมืองเยริโค
๑ ตอมาโยชูวาลูกชายของนูน

๒ ชายสองคน ที่เป็ นชาวเมืองชิทธิม เขา
จึงแอบสง
*

ไปสอดแนม พรอมกําชับวา “เขาไปสํารวจ
แผนดินนัน
้ ใหทว
ั ่ โดยเฉพาะเมืองเยริโค”
แลวสองคน นัน
้ ก็ไป และไดเขาไปในบาน
ของหญิงโสเภณีช่ อ
ื ราหับ และคางคืนที่นัน
่
๒ มีคนไปแจงกับกษัตริยเมืองเยริ โควา “มี
ชายอิสราเอลบาง คนไดเขา มาในเมืองคืน นี้
เพื่อสอดแนมแผนดินนี้”

โยชูวา ๒:๑๑

๓ กษัตริยเมืองเยริ โคไดสงขอความนี้ ไปถึง
รา หับวา “ใหสงชายพวก นัน
้ ที่มาหาเจาที่ อยู
บานเจาออก มา เพราะพวก มันมาสอดแนม
แผนดินนี้”
๔ แตรา หับไดพาชายสองคน นั น
้ เขาไปขาง
ใน และซอนพวกเขาไว นางพูดวา “ใช แลว
คะ ชายพวก นัน
้ ไดมาหาฉันจริง แตฉันไมรู
วาพวก เขามาจากไหน ๕ และในตอนกลาง
คืนเมื่อถึงเวลาปิ ดประตูเมือง พวกเขาก็ออก
ไป ฉันไมรูวาชายพวก นัน
้ ไปไหน กัน รีบๆ
ตามพวก เขาไป เถอะ อาจ จะไปทันจับพวก
เขาก็ได” ๖ (นางไดพาชายทัง้ สองขึ้น ไปบน
ดาดฟ า และใหซอนอยูใตตน ป าน †ที่นางได
ตัดเอามาตากเรียงกันไวบนดาดฟ านัน
้ )
๗ ดัง นั น
้ พวกคนของกษัตริยแหงเย ริ โคก็
ไดไปไล ตามคนสอดแนมชาวอิสราเอลสอง
คน นัน
้ ตามถนน จนไปถึงบริเวณที่ต้ น
ื เขิน
ของแมน้ํ าจอรแดนที่สามารถลุยขามไปอีก
ฝั ่ ง หนึ่งได เมื่อพวกคนที่ไล ลาออกไป ประตู
เมืองก็ปิดลงทันที
๘ กอนที่ชายชาวอิสราเอลสองคน
นัน
้ จะ
นอน นางรา หับไดข้ น
ึ ไปหาพวก เขาที่บน
ดาดฟ า ๙ นางพูดกับพวก เขาวา “ฉันรูวา
พระ ยาหเวหไดยกแผน ดินนี้ใหกับพวก ทาน
พวก เราตางก็พา กันหวาด กลัวทาน และทุก
คนที่อยูในแผน ดินตางก็ออนปวกเปี ยกไป
เพราะพวก ทาน ๑๐ เพราะพวก เราเคยไดยิน
มาวา ตอนที่พวก ทานออกมาจากประเทศ
อียิปตนัน
้
พระ ยาหเวหไดทําใหน้ํ าในทะเล
แดงเหือดแหงไปตอ หน าพวก ทาน ‡และ
ไดยินเรื่องที่พวก ทานไดทําตอกษัตริยสอง
องคของชาวอา โม ไรตคือ กษัตริยสิ โหน
และกษัตริยโอก ¶ที่พวก ทานไดทําลายจน
ราบคาบ ที่ฟากตะวันออกของแมน้ํ าจอรแดน
โน น ๑๑ เมื่อพวก เราไดยินขาวพวก นี้ พวก
เราตางก็ขวัญ หนีดีฝอ ไมมีความ กลาหลง
เหลืออยูในพวก เราเลยสัก คน เพราะพระ
ยาหเวหพระเจาของพวกทานองคนี้นี่แหละที่
เป็ นพระเจาในสวรรคเบื้อง บนและบนแผน

*๒:๑
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ป าน พืชชนิดหนึ่ง ใชทําเป็ นเสนใยลินินเพื่อผลิตเป็ นเสื้อผา หรือเชือก
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ตอนที่พวกทาน … ตอหน าพวกทาน เรื่องนี้อานเพิ่มเติมไดจาก หนังสืออพยพ บท

ที่ ๑๔
¶๒:๑๐

เรื่องของกษัตริยสององคนี้อานเพิ่มเติมไดจากหนังสือกันดารวิถี ๒๑:๒๑-๓๕

โยชูวา ๒:๑๒

ดินโลกเบื้อง ลาง ๑๒ ดัง นัน
้ ตอน นี้ใหสาบาน
กับฉันตอ หน าพระ ยาหเวหวา พวก ทานจะมี
นํ้ าใจตอครอบครัวของ ฉันอยางที่ฉันมีน้ํ าใจ
ตอพวกทาน ขอใหปฏิญาณกับฉันวา ๑๓ พวก
ทานจะไวชีวิต พอแม พี่นองทัง้ หลายของฉัน
รวม ทัง้ ทุก คนที่เป็ นของพวก เขา และชวย
พวกเราใหรอดพนจากความตายดวย”
๑๔ ชายทัง
้ สองนัน
้ ไดตอบนางวา “ขอ ให
พระเจาฆาพวกเรา ถามีคนหนึ่งในพวกทาน
เป็ นอะไรไป ถาทานไม บอกเรื่อง นี้ใหใคร
รู
เราจะเมตตาและซื่อสัตยกับทานตอนที่
พระเจามอบแผนดินนี้ใหกับพวกเรา”
๑๕ ดัง นั น
้
นางจึงหยอนทัง้ สองลงทาง
หน าตาง เพราะบานของ นางชิดกับกําแพง
เมืองและตัวนางก็อาศัยอยูที่ตรงกําแพง
เมืองนัน
้ ๑๖ นางไดบอกกับพวก เขาวา “ไป
หลบอยูที่แถบเนิน เขากอน เพื่อคนที่กษัตริย
สงมาคนหาพวกทานจะไดหาไม เจอ ใหซอน
อยูที่ นัน
่ สาม วัน จนกวาพวกที่ไล ลากลับเขา
มาในเมือง หลังจาก นัน
้ พวก ทานถึงคอย
เดินทางตอ”
๑๗ ชายทัง
้ สองนัน
้ ไดพูดกับนางวา “เราจะ
ไมรับ ผิด ชอบตอคําสาบานที่ทานใหเราทํา นี้
หากทานไมทําตาม นี้ คือ ๑๘ เมื่อพวก เรายก
เขา มาในเมือง ใหทานเอาเชือกแดงนี้ผูก
ไวที่หน าตางที่ทานหยอนเราลงมา และให
ทานรวบรวม พอ แม พี่ น อง และครอบครัว
ทัง้ หมดของ ทานมาไวในบานทาน ๑๙ คนที่
ออกจากประตูบานทานไปอยูตามทองถนน
เขาตองรับ ผิด ชอบตอการ ตายของเขา เอง
พวก เราจะไมมีความ ผิดดวย แตถาใครถูก
ทํารายในบานหลัง นี้ พวก เราจะเป็ นผูรับ ผิด
ชอบตอความ ตายของคนๆ นัน
้ เอง ๒๐ แตถา
ทานไปบอกเรื่องของ เราใหคน อื่นรู เราก็ไม
ตองรับ ผิด ชอบตอคําสาบานที่ทานใหเราทํา
นี้”
๒๑ นางรา หับพูดตอบวา “ตกลงตามที่ทาน
พูด” แลวนางก็สงพวก เขาจาก ไป และเอา
เชือกแดงผูกไวที่หน าตาง
๒๒ สวนชายทัง
้ สองนัน
้
เมื่อออกจากบาน
ของนางรา หับแลว ก็ตรงไปยังแถบเนิน เขา
พวก เขาไดหลบ ซอนอยูที่ นัน
่ สามวัน ขณะ
ที่พวกไล ลาของกษัตริยคนหาพวก เขาตาม
ถนนหนทาง แตก็ไม พบ จนตองกลับเขา
*๓:๑
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เมืองไป ๒๓ ชายสอง คนนัน
้ จึงกลับลงมาจาก
เนิน เขา และขามแมน้ํ าจอรแดนกลับไปหา
โย ชู วาลูกชายของนูน และไดเลาเหตุการณ
ทัง้ หมดที่เกิด ขึ้นกับพวก เขาใหโย ชู วาฟั ง
๒๔ พวกเขาไดพูดกับโยชู วาวา “พระยาหเวห
ไดยกแผน ดินทัง้ หมดนัน
้ ใหกับพวก เราแน
ยิ่งกวานัน
้ ผูคนที่อาศัยอยูบนแผน ดินนี้ลวน
หวาดกลัวพวกเราเป็ นอยางมาก”
สิ่งมหัศจรรยท่แ
ี มนํ้าจอรแดน
๑ เชา

๓ อิสราเอลทัง้ หมดก็ลุก ขึ้น
ตรูวันตอ มา

โย ชู วา กับชาว
และเคลื่อน
*มาที่แมน้ํ า
ยายออกจากเมืองชิ ทธิ ม
จอรแดน พวก เขาไดตัง้ คายอยูที่ นัน
่ กอนที่
จะขามไปอีก ฝั ่ งของแมน้ํ า ๒ หลัง จากผาน
ไปสามวัน พวกผูนําก็ไปทัว
่ คาย ๓ และสัง่
ประชาชนทัง้ หมดวา “เมื่อพวกทานเห็นพวก
นักบวชชาวเลวี แบกหีบที่เก็บขอ ตกลงของ
พระ ยาหเวหพระเจาของพวก ทาน ก็ใหพวก
ทานเคลื่อนยายออกจากที่
นี่และติดตาม
๔ โดยใหทง
ไป
ิ้ ระยะหางของทานกับหีบ
ประมาณสอง พันศอก อยาเขาใกลหีบของ
พระเจามากไปกวา นี้ แตใหคอยติดตามไป
เพื่อจะ ไดรูวาจะไปทางไหน เพราะพวก ทาน
ไมเคยใชเสนทางนี้มากอน”
๕ โย ชู วาพูดกับประชาชนทัง
้ หลายวา
“ชําระตัวของพวก ทานใหบริสุทธิ ์ เพราะ
พรุง นี้พระ ยาหเวหจะทําสิ่งมหัศจรรยตางๆ
ทามกลางพวกทาน”
๖ โย ชู วาสัง
่ พวกนักบวชวา “ใหยกหีบที่
เก็บขอ ตกลง
และเดินนํ าประชาชนขาม
แมน้ํ าไป” พวกนักบวชจึงไดยกหีบที่เก็บขอ
ตกลงนัน
้ และเดินนํ าหน าประชาชนไป
๗ พระยาหเวหพูดกับโยชู วาวา “วัน นี้ เรา
จะเริ่มยกยองเจาตอ
หน าสายตาของชาว
อิสราเอล เพื่อพวก เขาจะ ไดรูวา เราอยูกับ
เจาเหมือนกับที่เราอยูกับโมเสส ๘ ใหเจาสัง่
พวกนักบวชที่แบกหีบที่เก็บขอ ตกลงนัน
้ วา
‘เมื่อพวก ทานมาถึงริม ฝั ่ งแมน้ํ าจอรแดน ให
หยุดยืนอยูในนํ้ าที่ริมฝั ่ งนัน
้ ’”
๙ โยชู วาพูดกับพวกชาวอิสราเอลวา “ทาน
ทัง้ หลาย เขา มาฟั งคํา พูดของพระ ยาหเวห
พระเจาของพวก ทาน” ๑๐ แลวโย ชู วาพูดตอ
ไปอีกวา “เรื่อง นี้จะทําใหทานทัง้ หลายรูวา
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พระเจาที่มี ชีวิตไดอยูทามกลางพวก ทาน
และพระองคจะขับ ไลชาวคา นา อัน ชาวฮิต
ไทต ชาวฮี ไวต ชาวเปริ ส ซี ชาวเกอร กา ชี
ชาวอา โม ไรต และชาวเย บุส ออกไปอยาง
แนนอน ๑๑ บัดนี้ หีบที่เก็บขอ ตกลงขององค
เจาชีวิตแหงสากลโลก จะขามแมน้ํ าจอรแดน
ไปขาง หน าพวก ทาน ๑๒ ตอน นี้ ใหคัด เลือก
ชาวอิสราเอลมาสิบ สองคนจากเผาตางๆของ
อิสราเอล เผา ละหนึ่งคน ๑๓ เมื่อพวกนักบวช
ผูทํา หน าที่แบกหีบที่เก็บขอ ตกลงของพระ
ยาหเวหผูเป็ นเจาของโลกทัง้ หมด กาวเทา
ลงไปในแมน้ํ าจอรแดน นํ้ าในแมน้ํ าที่กําลัง
ไหลลงมานัน
้ จะถูกตัดขาดเหมือนกับมีเขื่อน
กัน
้ นํ้ าไว”
๑๔ เมื่อประชาชนเคลื่อนยายออกจากคาย
เพื่อขามแมน้ํ าจอรแดน พวกนักบวชที่เป็ น
ผูแบกหีบที่เก็บขอ ตกลงก็เดินนํ า หน าพวก
เขาไป ๑๕ (นํ้ าในแมน้ํ าจอรแดนลนตลิ่งเสมอ
ในฤดูเก็บ เกี่ยว) แตทันทีที่พวกนักบวชผูทํา
หน าที่แบกหีบนัน
้ มา ถึงแมน้ํ าจอรแดน พวก
เขาไดกาวลงไปในนํ้ า ๑๖ นํ้ าที่ไหลลงมาจาก
ขาง บนก็หยุดไหลและกองสูงขึ้นราวกับนํ้ า
ที่อยูหลังเขื่อนตรงเมืองอาดั มที่ตัง้ อยูขางๆ
เมืองศาเรธาน สวนนํ้ าที่ไหลลงสูทะเลอา รา
บาห (ทะเลตาย) นัน
้ ก็ถูกตัดขาดจนเกลีย
้ ง
แลวประชาชนก็ขามแมน้ํ าจอรแดนที่อยูตรง
ขามกับเมืองเย ริ โคไป ๑๗ พวกนักบวชที่ถือ
หีบที่เก็บขอตกลงของพระยาหเวห ตางก็ยืน
อยูบนพื้น แหงกลางแมน้ํ าจอรแดน จนชาว
อิสราเอลขามแมน้ํ าจอรแดนไปจนหมดสิน
้
หินที่ระลึกจากแมนํ้าจอรแดน
๑ เมื่อประชาชนทัง
้ หมดขามแมน้ํ า

๔ จอรแดนเรียบรอยแลว พระ ยาหเวหได

พูดกับโย ชู วาวา ๒ “ใหเลือกผูชายมาสิบ สอง
คน เผาละคน ๓ สัง่ พวกเขาวา ‘ใหพวกเจาไป
แบกกอน หินมาคนละกอนจากกลางแมน้ํ า
จอรแดน ที่พวกนักบวชยืนอยู นัน
้ ใหเอาขึ้น
มาวางไวในที่ที่พวกเจาจะตัง้ คายพักคืนนี้’”
๔ โย ชู วาจึงเรียกชายสิบ สองคน ที่เขาได
เลือกมาจากชาวอิสราเอลทัง้ หลาย เผาละ
คน ๕ โย ชู วาสัง่ พวก เขาวา “ใหพวก ทานไป
ที่ดาน หน าของหีบของพระ ยาหเวหพระเจา
ของพวก ทาน ที่อยูกลางแมน้ํ าจอรแดนนัน
้
และใหแตละ คนแบกหินมาคนละกอน ตาม
จํานวนเผาของอิสราเอล ๖ เพื่อสิ่งนี้จะไดเป็ น
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เครื่องเตือน ใจในหมูพวก ทาน ในอนาคต
เมื่อลูกๆของพวก ทานถามวา ‘กอน หินเหลา
นี้ มีความ หมายวาอะไร’ ๗ พวก ทานจะ ได
ตอบวา ‘นํ้ าในแมน้ํ าจอรแดนถูกตัดขาดไป
ตอ หน าหีบที่เก็บขอ ตกลงของพระ ยาหเวห
เมื่อหีบใบ นี้ขามแมน้ํ าจอรแดน นํ้ าในแมน้ํ า
จอรแดนก็หยุดไหล ดัง นัน
้ กอนหินเหลา นี้จึง
เป็ นเครื่องยํ้า เตือนถึงเหตุการณนี้สําหรับชาว
อิสราเอลตลอดไป’”
๘ คนเหลานั น
้ ก็ทําตามที่โยชูวาสัง่ พวกเขา
ไดไปแบกกอน หินจากกลางแมน้ํ าจอรแดน
มาจํานวนสิบ สองกอน เทากับจํานวนเผา
ของอิสราเอล ตามที่พระ ยาหเวหไดสัง่ โย ชู
วา พวกเขาแบกหินเหลานัน
้ ขามแมน้ํ ามากับ
พวก เขาไปถึงที่ตัง้ คายและไดวางพวก มันไว
ที่ นัน
่ ๙ (โยชู วายังไดตัง้ กอนหินสิบ สองกอน
ไวที่กลางแมน้ํ าจอรแดน ตรงที่พวกนักบวช
ผูแบกหีบที่เก็บขอ ตกลงยืนอยูอีก ดวย กอน
หินทัง้ หมดนัน
้ ยังอยูที่นัน
่ จนถึงทุกวันนี้)
๑๐ พวกนั กบวชผูแบกหีบนั น
้ ยัง คงยืนอยูที่
กลางแมน้ํ าจอรแดน จน กระทัง่ ทุก สิ่งทุก
อยางเสร็จสิน
้ ลงตามคํา สัง่ ที่พระ ยาหเวหได
สัง่ โย ชู วาใหบอกกับประชาชน เหมือนกับที่
โมเสสเคยสัง่ โย ชู วาไว ประชาชนขามแมน้ํ า
กันอยางเรง รีบ ๑๑ เมื่อประชาชนขามแมน้ํ า
กันหมดแลว หีบของพระ ยาหเวหและพวก
นักบวชก็ขามมา และมานํ าอยูดาน หน าของ
ประชาชน
๑๒ ชนเผารู เบน ชนเผากาด และชนเผา
มนัส เสหครึ่งหนึ่งถืออาวุธพรอม มือ นํ าหน า
ชาวอิสราเอลคนอื่นๆขามไปตามที่โมเสสได
สัง่ ไว ๑๓ มีประมาณสี่ หมื่นคนที่มีอาวุธพรอม
มือไดขามไปตอ หน าพระ ยาหเวห ไปสูที่ราบ
ทัง้ หลายของเมืองเยริโค
๑๔ ในวัน นั น
้ พระ ยาหเวหไดยกยองโย ชู
วาตอ หน าชาวอิสราเอลทัง้ หลาย พวก เขา
ยําเกรงโยชูวาไปจนชัว
่ ชีวิตของทาน เหมือน
กับที่พวกเขาเคยยําเกรงโมเสส
๑๕ พระ ยาหเวหไดพูดกับโย ชู วาวา ๑๖ “ให
สัง่ พวกนักบวชผูแบกหีบที่เก็บขอ ตกลงนัน
้
ขึ้นมาจากแมน้ํ าจอรแดนไดแลว”
๑๗ โย ชู วาจึงสัง
่ พวกนักบวชทัง้ หลายวา
“พวก ทานทัง้ หลาย ขึ้นจากแมน้ํ าจอรแดน
ไดแลว”
๑๘ และเมื่อพวกนั กบวชผูแบกหีบที่เก็บ
ขอ ตกลงของพระ ยาหเวห ขึ้นมาจากกลาง

โยชูวา ๔:๑๙

แมน้ํ าจอรแดน และกาวขึ้น มาบนฝั ่ ง นํ้ าใน
แมน้ํ าจอรแดนก็ไหลกลับ มาทวมตลิ่งเหมือน
เดิม
๑๙ ประชาชนไดข้ น
ึ มาจากแมน้ํ าจอรแดน
ในวันที่สิบของเดือนที่หนึ่ง และไดตัง้ คายอยู
ที่เมืองกิล กาลทางชายแดนดานตะวัน ออก
ของเมืองเย ริ โค ๒๐ และโย ชู วาไดตัง้ กอน
หินทัง้ สิบ สองกอนที่พวก เขาไดนํามาจาก
แมน้ํ าจอรแดนไวที่กิล กาล ๒๑ โย ชู วาพูดกับ
ประชาชนชาวอิสราเอลวา
“ในอนาคตเมื่อ
ลูก หลานของพวก ทานถามพวกพอของพวก
เขาวา ‘หินพวก นี้หมาย ถึงอะไร’ ๒๒ ใหทาน
ตอบกับลูก หลานของทานวา ‘ชาวอิสราเอล
ไดขามแมน้ํ าจอรแดนบนพื้น แหง’ ๒๓ เพราะ
พระ ยาหเวหพระเจาของพวก ทานไดทําให
แมน้ํ าจอรแดนแหงลงตอ หน าพวก ทาน จน
พวก ทานขาม ไปไดเหมือนที่พระ ยาหเวห
พระเจาของพวก ทานเคยทํากับทะเลแดง
พระองคทําใหทะเลแดงนัน
้ แหงลงตอ หน า
พวก เรา จนพวก เราขามไปได ๒๔ เพื่อ
ประชาชนทัง้ หมดบนแผน ดินจะไดรูวามือ
ของพระ ยาหเวหนัน
้ ทรง พลัง และเพื่อพวก
ทานจะไดยําเกรงพระ ยาหเวหพระเจาของ
พวกทานตลอดไป”
๑ เมื่อพวกกษัตริยแหงอา โม ไรตทาง
ทิศตะวัน ตกของแมน้ํ าจอรแดน และ
กษัตริยทงั ้ หลายของชาวคา นา อันที่อยูแถบ
ทะเลเมดิเตอรเรเนียน ไดยินวาพระยาหเวห
ไดทําใหน้ํ าในแมน้ํ าจอรแดนแหงลงตอ หน า
ประชาชนชาวอิสราเอล จนพวก เขาไดขาม
ฟากไปจนหมด
เพราะอิสราเอลนี้ทําใหใจ
ของกษัตริยเหลานัน
้ ฝ อไปและหมดกําลังใจ

๕

ชาวอิสราเอลทําพิธีขลิบ
๒ เวลา นั น
้ พระ ยาหเวหไดพูดกับโย ชู วาวา

“ใหเอาหินเหล็กไฟมาทําพวกมีดและทําพิธี
ขลิบใหกับชาวอิสราเอลอีกเป็ นครัง้ ที่สอง *”
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โยชูวา ๕:๑๐

๓ ดัง นั น
้ โย ชู วาจึงทํามีดขึ้นหลายเลมจาก
หินเหล็กไฟ และทําพิธีขลิบใหชาวอิสราเอล
ที่กิเบอัธหะอาราโลท †
๔ เหตุผลที่โย ชู วาไดทําพิธีขลิบใหกับพวก
เขา
เป็ นเพราะพวกผูชายทัง้ หมดในหมู
ประชาชนที่ออกมาจากประเทศอียิปต คือทุก
คนที่เป็ นทหารไดนัน
้ ไดตายไปหมดแลวใน
ชวงที่พวกเขาเดินทางอยูในทะเลทราย หลัง
จากที่ออกมาจากประเทศอียิปต ๕ ถึงแมวา
ผูชายทัง้ หมดที่ออกมาจากประเทศอียิปตได
ทําพิธีขลิบกันหมดแลว แตคนที่เกิดในทะเล
ทรายในระหวางการเดิน ทาง หลังจากออก
มาจากอียิปตแลวนัน
้ ยังไม ไดทําพิธีขลิบกัน
เลย ๖ ชาวอิสราเอลไดเดิน ทางไปในทะเล
ทรายเป็ นเวลาสี่ สิบปี จนชนชาติทัง้ หมด คือ
พวกทหารที่ไดออกมาจากอียิปตเสียชีวิตกัน
ไป หมด เพราะพวก เขาไม ยอมเชื่อ ฟั งพระ
ยาหเวห พระองคไดสาบานกับพวก เขาวา
พระองคจะไมยอมใหพวกเขาไดเห็นแผนดิน
‡ของ
ที่พระองคเคยสาบานกับบรรพบุรุษ
พวก เขาวาจะยกใหกับพวก เรา ซึ่งเป็ นแผน
ดินที่อุดมสมบูรณมาก ¶๗ ดัง นัน
้ พระองคจึง
ไดยกพวกลูกชายของพวก เขาขึ้นมาแทนที่
และคนพวก นี้นี่ แหละที่โย ชู วาทําพิธีขลิบ
ให เพราะพวก เขายังไม เคยเขาพิธีขลิบมา
กอนในระหวางการเดิน ทาง ๘ เมื่อพวก เขา
ทัง้ หมดได รับการขลิบเรียบรอยแลว ก็กลับ
ไปที่พักของตนในคายจนกวาจะหายดี

เทศกาลปลดปลอยครัง้ แรก
๙ พระ

ยาหเวหไดพูดกลับโย ชู วาวา “วัน
นี้เราไดกลิง้ ความอดสูที่เกิดในอียิปตพนไป
จากพวกเจาแลว” ดังนัน
้ สถานที่นี้จึงมีช่ อ
ื วา
กิลกาล §มาจนถึงทุกวันนี้
๑๐ ขณะ ที่ชาวอิสราเอลตัง
้ คายอยูที่กิล กาล
พวก เขาไดฉลองเทศกาลวันปลดปลอย ใน
เย็นวัน ที่สิบ สี่ของเดือน ตรงที่ราบของเมือง

*๕:๒ ครัง
้ ที่สอง สําหรับคนๆเดียวกันไมจําเป็ นตองถูกขลิบอีกครัง้ แตนี่จะเป็ นอีกครัง้ หนึ่งที่
บรรดาผูชายชาวอิสราเอลจะถูกขลิบเหมือนกับที่คนรุนกอนของพวกเขาเคยถูกขลิบมา
†๕:๓
‡๕:๖

กิเบอัธหะอาราโลท ชื่อนี้แปลวา “เนินเขาแหงหนังหุมปลายอวัยวะเพศชาย”
บรรพบุรุษ ตามตัวอักษรแลวคือ “พอ”

¶๕:๖

แผน ดินที่อุดมสมบูรณ มาก แปลตรงๆไดวา “แผน ดินที่มีน้ํ านมและนํ้ า เชื่อมผล ไม
ไหลอยู”
§๕:๙

กิลกาล เป็ นภาษาฮีบรู แปลวา “กลิง้ ”

โยชูวา ๕:๑๑
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เย ริ โค ๑๑ วันรุง ขึ้นหลังจากเทศกาลวันปลด
ปลอย พวก เขาไดกินผลผลิตที่เกิดจากแผน
ดิน คือ ขนมปั งไร เชื้อและขาว คัว
่ ๑๒ ใน
วัน นัน
้ ที่พวก เขาไดกินผลผลิตจากแผน ดิน
มานาก็หยุดตก ตอจาก นัน
้ มาชาวอิสราเอลก็
ไม ไดกินมานาอีก เลย ในปี นัน
้ พวกเขาไดกิน
พืชผลที่เก็บเกี่ยวจากแผนดินคานาอัน
บุรุษผูถือดาบในนิ มิตของโยชูวา
๑๓ มีอยูครัง
้ หนึ่ง

เมื่อโย ชู วาอยูแถวชาน
เมืองเย ริ โค เขาไดเงยหน าขึ้นเห็นชายคน
หนึ่งที่มีดาบที่ชักออกมาแลวอยูในมือ ยืนอยู
ตอ หน าทาน โยชู วาเขาไปหาชายคนนัน
้ และ
ถามวา “ทานอยูฝายเราหรือฝ ายศัตรู”
๑๔ ชายคนนั น
้ ตอบวา “ไมใชทัง้ นัน
้ แตเรา
มาที่ นี่ในฐานะแมทัพของกองทัพแหงพระ
ยาหเวห” ดัง นัน
้ โย ชู วาจึงกม หน ากับพื้น
กราบไหวชายคนนัน
้ และพูดวา “เจา นาย *
ของขาพเจา ทานจะสัง่ ใหผูรับ ใชของทานทํา
อะไรครับ”
๑๕ แมทัพของกองทัพแหงพระ
ยาหเวห
พูดกับโย ชู วาวา “ถอดรองเทาของ เจาออก
์ ิทธิ”์ โย ชู
เพราะที่ที่เจายืนอยูนี้เป็ นที่ศักดิส
วาก็ทําตามนัน
้
การยึดเมืองเยริโค
๑ เป็ นเพราะชาวอิสราเอล

๖ ริ โคจึงถูกปิ ด ลงและมีการป องกันอยาง

ประตูเมืองเย

แนนหนา ไมมีใครเขาหรือออกจากเมืองเลย
๒ พระยาหเวหพูดกับโยชู วาวา “ดูเถิด เรา
ไดยกเมืองเย ริ โคใหกับ เจาแลว ทัง้ กษัตริย
และเหลาทหารกลาของ มันดวย ๓ พวก เจา
คือกอง ทหารทัง้ หมดตองเดินขบวนไปรอบๆ
เมืองหนึ่งรอบ เจาตองทําอยางนี้หกวัน ๔ ให
นักบวชเจ็ด คนถือแตรเขาแกะคนละอัน เดิน
์ ิทธิ ์ ในวันที่ เจ็ดใหพวก เจา
นํ าหน าหีบศักดิส
เดินรอบเมืองเจ็ดรอบ และใหพวกนักบวช
เป าแตรเขา แกะไป ดวย ๕ เมื่อเขาเป าแตร
เสียงยาว เมื่อพวก เจาทัง้ หลายไดยินเสียง
แตรนัน
้
ก็ใหประชาชนทัง้ หมดโห รองเสียง
ดัง และกําแพงก็จะพังราบลงมา แลวทุก คน
ก็จะบุกเขาไปตรงหน า”
๖ โย ชู วาลูกชายของนูนจึงไดเรียกพวก
นักบวชมาสัง่ วา “ใหยกหีบที่เก็บขอ ตกลง
*๕:๑๔

เจานาย หรือ “องคเจาชีวิต”

โยชูวา ๖:๑๗

ขึ้น และใหนักบวชเจ็ดคนถือแตรเขา แกะ
คนละอัน นํ าหน าหีบของพระยาหเวหไป”
๗ โย ชู วาไดสัง
่ กับประชาชนวา “ใหเคลื่อน
ขบวนไปขาง หน าและเดิน แถวไปรอบๆเมือง
ใหทหารที่ติดอาวุธเดินนํ าหน าหีบแหงพระ
ยาหเวห”
๘ ทุก อยางเป็ นไปตามที่โย ชู วาไดสัง
่
กับประชาชนคือ
นักบวชเจ็ดคนที่ถือแตร
เขา แกะคนละอัน เดินนํ าหน าหีบของพระ
ยาหเวห และเป าแตรไป และหีบที่เก็บขอ
ตกลงของพระ ยาหเวหไดเคลื่อนตามพวก
เขาไป ๙ พวกทหารเดินนํ าหน าพวกนักบวช
ที่กําลังเป าแตรอยู และมีกองระวังหลังเดิน
รัง้ ทายหีบนัน
้ และเขาแกะก็เป าตอ ไปเรื่อยๆ
๑๐ โย ชู วาไดสัง
่ ประชาชนวา “อยาไดโห รอง
หรือใหใครไดยินเสียงของ ทาน และอยาให
คํา พูดหลุดออกมาจากปากทาน จนกวาจะถึง
วันที่เราจะบอกใหพวก ทานโห รอง เมื่อ นัน
้
พวกทานถึงคอยโหรองออกมา”
๑๑ ดัง นั น
้ โยชู วาใหนําหีบของพระยาหเวห
ออกไปวนรอบเมืองหนึ่งรอบ แลวพวก เขาก็
กลับเขามาในคาย และคางคืนอยูในคายนัน
้
๑๒ โย ชู วาตื่นขึ้นแตเชา ตรู
และพวก
นักบวชก็ยกหีบของพระ
ยาหเวหข้ น
ึ แบก
๑๓ นั กบวชเจ็ดคนที่ถือแตรเขา แกะคนละอัน
เดินนํ าหน าหีบของพระ ยาหเวหไป และเป า
แตรไปเรื่อยๆมีทหารเดินอยูขาง หน าพวก
เขา และมีกองระวังหลังเดินรัง้ ทายอยูหลัง
หีบของพระ ยาหเวห เขา แกะก็ถูกเป าไป
เรื่อยๆ ๑๔ ในวัน ที่สองนัน
้ พวก เขาเดินรอบ
เมืองหนึ่งรอบ แลวก็กลับเขาคาย พวก เขา
ทําอยางนี้จนครบหกวัน
๑๕ ในวันที่ เจ็ด พวก เขาลุก ขึ้นเมื่อทองฟ า
เริ่มทอแสง และไดเดินขบวนไปรอบๆเมือง
อยางเคย แตวัน นี้เดินเจ็ดรอบ เฉพาะวัน นี้
วัน เดียวพวก เขาเดินไปรอบเมืองเจ็ดรอบ
๑๖ เมื่อถึงรอบที่เจ็ด
พวกนักบวชก็เป าแตร
เขา แกะขึ้น โย ชู วาไดพูดกับประชาชนวา
“โห รองเถิด เพราะพระยาหเวหไดยกเมืองนี้
ใหกับพวกทานแลว ๑๗ เมืองทัง้ เมืองและทุก
สิ่งทุก อยางภายในเมือง นี้จะตองถูกทําลาย
ใหหมดสิน
้ เพื่อเป็ นของถวายแดพระยาหเวห
เวนแตโสเภณีที่ช่ อ
ื รา หับและคนทัง้ หมดที่
อยูกับนางในบานของ นางเทานัน
้ ที่จะรอด

โยชูวา ๖:๑๘

ชีวิต เพราะนางไดใหที่หลบ ซอนแกพวกผู
สอดแนมที่เราไดสงไป ๑๘ อยาไปแตะตองสิ่ง
ที่จะตองทําลายเพื่อถวายใหกับพระ ยาหเวห
นัน
้ เพื่อทานจะไดไมเกิดความโลภ แลวเก็บ
สวน หนึ่งของสิ่งที่จะตองทําลายใหหมด สิน
้
นัน
้ กลับมา ซึ่งจะทําใหคายของชาวอิสราเอล
ตองถูกทําลายไป และพวก ทานก็จะเป็ นตน
เหตุของความทุกข ยากนัน
้ ๑๙ แตบรรดาเงิน
์ ละ
ทอง และสิ่งของที่ทําจากทองสัมฤทธิแ
์ ิทธิข
์ องพระยาหเวห ให
เหล็ก เป็ นของศักดิส
นํ าพวก มันไปเก็บไวในคลังสมบัติของพระ
ยาหเวห”
๒๐ ดัง นั น
้ ประชาชนจึงโห รอง และพวก
นักบวชก็ไดเป าแตรขึ้น
ทันทีที่ประชาชน
ไดยินเสียงแตร พวก เขาก็โห รองเสียงดัง
กําแพงก็พังทลายลง ทหารก็บุกตรงเขาไป
ในเมืองและยึดเมืองไวได ๒๑ พวกเขาทําลาย
ทุก สิ่งทุก อยางในเมืองดวยคมดาบ ไมวาจะ
เป็ นชายหรือหญิง เด็กหรือแก รวม ทัง้ วัว
แกะและลา
๒๒ โยชู วาไดสัง
่ ชายสองคนที่เขาเคยสงเขา
มาสอดแนมวา “ใหเขาไปในบานของหญิง
โสเภณีคนนัน
้ และนํ าตัวนางรวมทัง้ คนอื่นๆ
ที่อยูกับนางออกมา
ดังที่พวกทานไดเคย
สัญญาไวกับนาง”
๒๓ ดัง นั น
้
ชายหนุมทัง้ สองที่เคยเป็ นผู
สอดแนมจึงไดเขาไปในบานของรา หับ และ
ไดนําตัวรา หับ พอ แม พี่ น อง และทุก คน
ที่อยูที่ นัน
่ กับนางออกมา พวก เขาไดพา
ญาติๆทัง้ หมดของนางไปไวที่นอกคายของ
อิสราเอล
๒๔ พวกเขาจึงไดจุดไฟเผาเมือง และทุกสิ่ง
ทุก อยางในเมือง นัน
้ สวนเงิน ทอง เครื่อง
์ ละเหล็ก พวก เขา
ใชที่ทําจากทองสัมฤทธิแ
ไดนํามาไวในคลังสมบัติในบานของพระ
ยาหเวห ๒๕ แตโย ชู วาไดไวชีวิตรา หับที่เป็ น
โสเภณีและครอบครัวทัง้ หมดของนาง รวม
ทัง้ ทุกคนที่อยูกับนาง และพวกลูกหลานของ
นาง *ก็ไดอาศัยอยูทามกลางชาวอิสราเอลมา
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โยชูวา ๗:๕

จนถึงทุกวันนี้ †เพราะนางไดซอนตัวพวกคน
สง ขาวที่โยชู วาไดสงเขาไปสอดแนมในเมือง
เยริโค
๒๖ แลวโยชูวาไดสาบานไววา
“ขอ ใหใครก็ตามที่พยายามสรางเมืองเย ริ โค
นี้ข้ น
ึ มาใหม
ถูกสาปแชงตอหน าพระยาหเวห
ถาเขาวางรากฐานของเมืองนี้
ก็ขอใหลูกชายคนแรกของเขาตาย
ถาเขาตัง้ ประตูเมืองขึ้น
ก็ขอใหลูกชายคนเล็กของเขาตาย” ‡
๒๗ ดังนั น
้ พระยาหเวหไดอยูกับโยชูวา และ
ชื่อเสียงของทานก็ไดเลื่องลือไปทัว
่ แผนดิน
บาปของอาคาน
๑ แตชาวอิสราเอลไมเชื่อ

๗ เรื่องสิ่งของที่ตองถูกทําลาย

ฟั งคํา สัง่ ใน
อา คาน
ลูกชายของคา รมีที่เป็ นลูกชายของศับ ดีที่
เป็ นลูกชายของเศ ราหจากเผายู ดาห ไดแอบ
เอาของบาง
สวนมาจากสิ่งตางๆที่ตองถูก
ทําลาย ดังนัน
้ ความโกรธของพระยาหเวหได
พลุงขึ้นตอคนอิสราเอล
๒ ฝ ายโย ชู วาไดสงคนกลุมหนึ่ งออกจาก
เมืองเย ริ โคไปยังเมืองอัย ¶ซึ่งอยูใกลๆกับ
เมืองเบธา เวน ทางดานตะวัน ออกของเมือง
เบธ เอล โย ชู วาบอกพวก เขาวา “ขึ้นไป
สอดแนมแผน ดินนัน
้ มา” ดัง นัน
้ พวก เขาจึง
ขึ้นไปสอดแนมเมืองอัย
๓ แลวพวก เขาไดกลับมารายงานโย ชู วา
วา “ไมจําเป็ นตองใหประชาชนทัง้ หมดขึ้น
ไปตอสูกับเมืองอัย ใหใชคนแคสอง สามพัน
คนขึ้น ไปตีเมืองอัยก็พอ อยาใหประชาชน
ทัง้ หมดตองเสีย แรงขึ้นไปถึงที่ นัน
่ เลย
เพราะเมืองอัยมีประชาชนน อย”
๔ ประชาชนประมาณสาม พันคนจึงไดเดิน
ทางขึ้นไปที่เมืองอัย แตพวก เขาก็ตองถูก
ชาวเมืองอัยตีจนแตกหนีกลับมา ๕ และถูก
ฆาตายประมาณสามสิบหกคน และชาวเมือง
อัยยังไล ลาชาวอิสราเอลตัง้ แตที่หน าประตู

*๖:๒๕

พวกลูกหลานของนาง หรือแปลตรงๆไดวา “นาง”

†๖:๒๕

จนถึงทุกวันนี ้ หมายถึง เวลาที่เขียนหนังสือนี้

‡๖:๒๖

คําสาปแชงนี้เกิดขึ้นจริง ดูเพิ่มเติมไดจาก ๑ พงศกษัตริย ๑๖:๓๔

¶๗:๒

อัย ชื่อนี้มีความหมายวา “ซากปรักหักพัง”

โยชูวา ๗:๖

เมืองไปจนถึงเหมืองหิน *และฆาพวก เขาที่
ทางลาดแหงนัน
้
ดัง นัน
้ ชาวอิสราเอลจึงกลัวจนจิตใจหลอม
ละลายไปอยางนํ้ า ๖ โย ชู วาไดฉีกเสื้อผาของ
เขาและซบ หน าลงบนพื้น ดินตอ หน าหีบของ
พระ ยาหเวหจนถึงเวลาเย็น พรอมๆกับพวก
ผูอาวุโสของชาวอิสราเอล พวก เขาตางก็เอา
ฝ ุนโปรยลงบนหัวตัวเอง
๗ โย ชู วาพูดวา “ขา แตพระ ยาหเวห องค
เจาชีวิต พระองคนําประชาชนทัง้ หมดขาม
แมน้ํ าจอรแดนมาทําไมกัน เพื่อใหชาวอา โม
ไรตทําลายลางพวกเราอยางนัน
้ หรือ เสียดาย
จริงๆพวก เรานาจะพอใจที่จะอยูอีกฝั ่ งหนึ่ง
๘ พระองค
ของแมน้ํ าจอรแดนมากกวา
เจาขา ขาพเจาไมรูจะพูดอะไรแลว ในเมื่อ
ชาวอิสราเอลไดหัน หลังหนีจากศัตรูเสีย แลว
๙ ชาวคา นา อัน และบรรดาประชาชนที่อาศัย
อยูในแผนดินนี้ จะไดยินเรื่องนี้และจะพากัน
มาปิ ดลอมและลบลางพวกเราไปจากแผนดิน
โลก เมื่อถึงขัน
้ นัน
้ พระองคจะทําอะไรเพื่อกู
ชื่อเสียงอันยิ่งใหญของพระองค”
๑๐ ดัง นั น
้ พระ ยาหเวหจึงพูดกับโย ชู วา
วา “ลุก ขึ้น เจาจะซบ หน าอยูอยาง นี้ทําไม
๑๑ ชาวอิสราเอลไดทําบาป พวกเขาไดละเมิด
ขอ ตกลงที่เราไดสัง่ พวก เขาไว พวก เขาได
เอาของบาง สวนที่เราสัง่ ใหทําลาย พวก เขา
ไดขโมยพวก มันไปและโกหก พวก เขาได
เอาสิ่งเหลา
นัน
้ ไปรวมไวกับของของพวก
๑๒ ชาวอิสราเอลก็เลยไมสามารถยืน
เขา
หยัดตอสูศัตรูได พวก เขาวิ่ง หนีจากศัตรู
เพราะพวก เขาเองไดกลายเป็ นสิ่งที่จะตอง
ถูกทําลายใหกับ เรา เราจะไม อยูกับพวก เจา
อีกตอไป นอกจากวาพวกเจาจะเอาของเหลา
นัน
้ ที่ตองทําลาย ออกไปเสียจากพวกเจา
๑๓ ใหไปชําระประชาชนใหบริสุทธิแ
์ ละพูด
วา ‘ใหชําระตัวของพวก ทานไวสําหรับวัน
พรุง นี้ เพราะนี่คือสิ่งที่พระ ยาหเวหพระเจา
ของชาวอิสราเอลไดพูด
“ชาวอิสราเอล
ทามกลางพวก เจายังมีสิ่งของที่เราไดสัง่ ให
ทําลายเก็บไวอยู เจาจะไมสามารถยืน หยัด
ตอสูศัตรูได จนกวาพวก เจาจะเอาสิ่งเหลา
นัน
้ ที่เราไดสงั ่ ใหทําลายออกไปเสียจากพวก
เจา”

*๗:๕
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๑๔ ในตอน เชา ใหพวก เจาเขามาทีละเผา
และเผาที่พระ ยาหเวหเลือก ก็ใหเขามาทีละ
ตระกูล ตระกูลที่พระยาหเวหเลือก ก็ใหเขา
มาทีละครอบครัว ครอบครัวที่พระ ยาหเวห
เลือก ก็ใหเขามาทีละคน ๑๕ คนใดที่ถูกจับได
วามีสิ่งเหลา นัน
้ ที่ตองถูกทําลาย จะตองถูก
เผาไปพรอมๆกับทุก สิ่งที่เป็ นของเขา เพราะ
เขาไดละเมิดขอ ตกลงของพระ ยาหเวหและ
ไดทําสิ่งที่นาละอายในอิสราเอล’”
๑๖ ดัง นั น
้ โย ชู วาจึงตื่นขึ้นแตเชา ตรู และ
ไดนําชาวอิสราเอลเขามาทีละเผา และพระ
ยาหเวหไดเลือกเผายู ดาห ๑๗ เขาใหตระกูล
ตางๆในเผายู ดาหเขามา และตระกูลของเศ
ราหถูกเลือกออกมา เขาใหแตละครอบครัว
ในตระกูลเศ ราหมา ครอบครัวของศับ ดีถูก
เลือกออกมา ๑๘ โยชู วาไดใหคนในครอบครัว
ศับ ดีเขามาทีละคน และคนที่ถูกเลือกคืออา
คานลูกชายของคา รมีที่เป็ นลูกชายของศับ ดี
จากเผายูดาห
๑๙ แลวโย ชู วาก็พูดกับอา คานวา
“ลูก
เอย ใหเกียรติกับพระ ยาหเวหพระเจาของ
อิสราเอลและสารภาพกับพระองคเถิด
ให
บอกเรามาสิวา เจาไดทําอะไรลงไป อยาได
ปิ ดบังอะไรจากเราเลย”
๒๐ อา คานไดตอบโย ชู วาวา “ถูก แลว
ขาพเจาไดทําบาปตอพระ
ยาหเวหพระเจา
ของประชาชนอิสราเอล นี่คือสิ่งที่ขาพเจาได
๒๑ คือในพวกสิ่งของทัง
ทําไป
้ หมดที่พวก
เรายึดมาไดนัน
้
ขาพเจาไดเห็นเสื้อ คลุมตัว
งามจากบา บิ โลน เงินกวาสองกิโลกรัม และ
ทองคําแทงหนึ่งหนักประมาณหก รอยกรัม
ขาพเจาอยากไดของเหลา นัน
้ มาก จึงไดเอา
มันมาและซอนไวในพื้น
ดินใตเต็นทของ
ขาพเจา โดยวางเงินอยูดานลาง”
๒๒ โย ชู วาจึงไดสงคนไป พวก เขาวิ่งไปที่
เต็นทหลัง นัน
้ และไดพบของที่ถูกซอนไวใน
เต็นทนัน
้ โดยมีเงินวางอยูดานลาง ๒๓ พวก
เขานํ าของเหลา นัน
้ ออกมาจากเต็นท และนํ า
ไปที่โยชูวาและชาวอิสราเอลทัง้ หมดอยู แลว
วางของเหลานัน
้ ไวตอหน าพระยาหเวห
๒๔ แลวโย ชู วาและชาวอิสราเอลทัง
้ หมดก็
ไดพาอา คานลูกชายของเศ ราห พรอมกับ
เงิน เสื้อ คลุม ทองแทง พวกลูกชายลูกสาว
ของ เขา พวกวัว ลาและแกะทัง้ หลาย รวม

เหมืองหิน หมายถึง สถานที่ที่ประชาชนตัดหินจากกอนหินขนาดใหญ

โยชูวา ๗:๒๕

9

ทัง้ เต็นทของ เขา และทุก สิ่งทุก อยางที่เป็ น
ของเขา ขึ้นไปที่หุบเขาอาโคร ๒๕ โยชู วาพูด
วา “ทําไมเจาถึงไดนําความเดือดรอนนี้มาให
กับพวก เรา วัน นี้ พระ ยาหเวหจะนํ าความ
เดือดรอนมาใหกับ เจา” จาก นัน
้ ประชาชน
ชาวอิสราเอลก็พากันเอาหินขวางใสอา คาน
กับครอบครัวของ เขาใหตาย เผาครอบครัว
ของอา คานและทรัพยสินทัง้ หมดของ เขา
และขวางกอน หินใสพวก เขา ๒๖ แลวชาว
อิสราเอลก็เอากอน หินมากองทับรางของ เขา
ไวและมันก็ยังอยูจนถึงทุกวันนี้ *นัน
่ เป็ นเหตุ
ที่เขาเรียกสถานที่แหงนัน
้ วาหุบเขาอาโคร †
หลังจาก นัน
้ พระ ยาหเวหก็หายจากความ
โกรธที่แผดเผานัน
้
การทําลายเมืองอัย
๑ จาก

๘ วาวา

นัน
้ พระ ยาหเวหไดพูดกับโย ชู
“อยาไดกลัวหรือทอถอย ใหนํา
เหลานักรบทัง้ หมดไปกับ เจา และขึ้นไปยัง
เมืองอัย ‡ดูเถิด เราไดมอบกษัตริยเมืองอัย
ประชาชนของเขา รวม ทัง้ เมืองและแผน ดิน
ของ เขาไวในมือของ เจาแลว ๒ เจาจะทํากับ
เมืองอัยและกษัตริยของเมือง นี้ อยางกับที่
เจาไดทํากับเมืองเย ริ โคและกษัตริยของ เขา
มาแลว แตครัง้ นี้ เจาจะได รับอนุญาตใหเก็บ
ทรัพยสมบัติในเมืองและสัตว เลีย
้ งไวเป็ น
ของพวก เจาได ใหจัดทหารไวซุมโจมตีจาก
ทางดานหลังของเมือง”
๓ ดัง นั น
้ โย ชู วาจึงไดนําทหารทัง้ หมดขึ้น
ไปเมืองอัย โย ชู วาไดคัดทหารชัน
้ เยี่ยมออก
มาสาม หมื่นคน และสงพวก เขาออก ไปใน
ตอนกลางคืน ๔ เขาไดสงั ่ พวกทหารกลุม นี้วา
“ฟั งให ดี ใหพวก เจาคอยดัก ซุมอยูทางดาน
หลังของเมือง อยาไปไกลจากเมืองนัก ให
พวก เจาทัง้ หมดตื่น ตัวอยูตลอด ๕ เราและ
ประชาชนของเราจะเขาประชิดตัว เมือง เมื่อ
พวก เขาออกมาตอสูกับพวก เรา พวก เราก็
จะแกลงถอย หนีพวก เขาเหมือนครัง้ กอน
๖ พวกเขาจะไดตามเราออกมา จนกวาเราได
ลอใหพวก เขาออกหางจากตัว เมือง เพราะ
พวก เขาจะพูด วา ‘พวก นัน
้ กําลังหนีพวก เรา

โยชูวา ๘:๑๗

เหมือนครัง้ กอน’ ดัง นัน
้ พอพวกเราหนีพวก
เขาออกไปนัน
้ ๗ ถึงตอน นัน
้ ก็ใหพวก เจา
ลุก ขึ้นจากที่ ซอน และเขายึดเมืองไว พระ
ยาหเวหพระเจาของพวก เจาก็จะมอบเมืองนี้
ไวในมือของพวกเจา
๘ เมื่อพวก เจายึดเมืองได
ใหจุด ไฟเผา
เมืองซะ พวก เจาตองทําตามที่พระ ยาหเวห
ไดสงั ่ ไว นี่คือคํา สัง่ ทัง้ หลายสําหรับพวก เจา
ไปลงมือไดเลย”
๙ แลวโย ชู วาก็ไดสงพวก เขาออก ไป พวก
เขาไดไปยังที่ซอน ตัวของพวก เขา พวก เขา
ไดแอบซุมอยูระหวางเมืองเบธ เอลกับเมือง
อัย ทางทิศตะวัน ตกของเมืองอัย แตในคืน
นัน
้ โยชูวายังอยูในคายกับประชาชน
๑๐ วันตอ มา โย ชู วาตื่นแตเชา ตรู และได
เรียกประชาชนใหมารวมตัวกัน
แลวเขา
กับพวกผูอาวุโสของอิสราเอลก็ไดนําทัพ
๑๑ พวกทหาร
ประชาชนขึ้นไปที่เมืองอัย
ทัง้ หมดที่อยูกับเขาก็ไดเดิน ทัพขึ้นไป และ
เขาใกลเมืองอัย จนกระทัง่ พวก เขาไดมาถึง
ดานหน าของเมือง จึงไดตัง้ คายอยูทางทิศ
เหนือของเมืองอัย มีหุบเขาคัน
่ ระหวางพวก
เขากับเมืองอัย
๑๒ โย ชู วา ไดจัดกําลังคนประมาณหา พัน
ใหแอบซุมอยูระหวางเมืองเบธ เอลกับเมือง
อัย ทางทิศตะวันตกของเมือง ๑๓ พวกเขาได
วางกองกําลังไวตามที่ของ มัน คายหลักอยู
ทางทิศเหนือของเมือง และพวกที่ดัก ซุมก็
อยูทางทิศตะวัน ตกของเมือง ในคืน นัน
้ โย ชู
วาไดเขาไปในหุบเขา
๑๔ เมื่อกษัตริยเมืองอัยเห็นอยางนั น
้
เขา
และประชาชนในเมืองก็รีบออกมาแตเชา ตรู
เพื่อตอสูกับชาวอิสราเอล
ปะทะกันที่ดาน
หน าของหุบเขาจอรแดน แตกษัตริยเมืองอัย
ไมรูวายังมีกองทหารอีกหนึ่งกองแอบซุมอยู
ทางดานหลังของเมือง
๑๕ โย ชู วาและพวกทหารแกลงทําเป็ นพาย
แพและวิ่งหนีไปทางทะเลทราย ๑๖ ชาวเมือง
อัยทุก คนถูกสัง่ ใหไล ตามพวก นัน
้ ไป เมื่อ
พวกเขาไลตามโยชู วาไป พวกเขาก็ถูกลอให
ออกหางจากเมือง ๑๗ ไมมีผูชายเหลือเลยสัก

*๗:๒๖

จนถึงทุกวันนี ้ หมายถึง เวลาที่เขียนหนังสือนี้

†๗:๒๖

อาโคร คํานี้ในภาษาฮีบรู หมายถึง “ความเดือดรอน”

‡๘:๑

อัย ดูใน โยชูวา ๗:๒ ชื่อของเมืองนี้มีความหมายวา “ซากปรักหักพัง” (เหมือน ขอ ๒๘)

โยชูวา ๘:๑๘

คนเดียวในเมืองอัยหรือเมืองเบธเอล เพราะ
ผูชายทุก คนไดออกไปไล ตามชาวอิสราเอล
จน หมด พวก เขาทิง้ ประตูเมืองใหเปิ ดอยู
และไปไลตามชาวอิสราเอล
๑๘ แลวพระ ยาหเวหพูดกับโย ชู วาวา “ให
ยื่นหอกที่อยูในมือของ
เจาไปที่เมืองอัย
เพราะเราจะมอบเมืองอัยใหอยูในกํา มือของ
เจา” โย ชู วาจึงยื่นหอกที่อยูในมือไปที่เมือง
อัย ๑๙ ทันใดนัน
้ ทหารที่แอบซุมอยูก็ออกมา
จากที่ ซอนของพวก เขาอยางรวดเร็ว และ
รีบบุกไปขาง หน าทันทีที่โย ชู วายื่นมือของ
เขาออกไป พวกเขาไดเขาไปในเมืองและยึด
เมืองไว และรีบจุดไฟเผาเมือง
๒๐ เมื่อชาวเมืองอัยเหลียวหลังมาดู
ก็
เห็นกลุมควันลอยออกมาจากเมืองพลุงขึ้น
สูทองฟ า แตพวก เขาก็หมดทางหนี เพราะ
ชาวอิสราเอลที่กอนหน า นี้ไดหนีไปทางทะเล
ทราย ไดหันกลับมาตอสูกับคนที่ไล ลาพวก
เขา ๒๑ คือ เมื่อโย ชู วากับพวกชาวอิสราเอล
เห็นวาทหารที่แอบซุมอยู
ไดเขายึดเมือง
และไดเห็นควันจากในเมืองกําลังพลุงขึ้น
พวก เขาก็ไดหันกลับมาโจมตีชาวเมืองอัย
๒๒ พวกทหารอิสราเอลที่เคยแอบ ซุมอยูก็วิ่ง
ออกมาจากเมืองเพื่อตอสูกับชาวเมืองอัย ดัง
นัน
้
ชาวเมืองอัยจึงถูกลอมอยูในทุกๆดาน
ทามกลางชาว อิสราเอล และชาวอิสราเอลได
โจมตีพวก เขาจนไมมีใครรอดชีวิตหรือหลบ
หนีไปได ๒๓ แตพวกเขาไดจับตัวกษัตริยของ
เมืองอัยไวและไดนําตัวมาใหกับโยชูวา
การตรวจผลการสูรบ
๒๔ เมื่อชาวเมืองอิสราเอลไดไลฆาชาว

เมืองอัยที่วิ่งหนีไปในทอง ทุง และในทะเล
ทรายจนหมดเกลีย
้ งทุก คนแลว กองทัพชาว
อิสราเอลก็กลับเขาสูเมืองอัยและโจมตีคน
ในเมืองที่ยังหลงเหลืออยู ๒๕ ในวัน นัน
้ พวก
เขาฆาชาวเมืองอัยทัง้ ชายและหญิง ตายไป
ทัง้ หมดหนึ่ง หมื่นสอง พันคน ๒๖ โย ชู วาไม
ไดหดมือที่ถือหอกของ เขากลับเขา มา จน
กระทัง่ ประชาชนของเมืองอัยถูกทําลายลาง
จนหมด สิน
้ ๒๗ แตคนอิสราเอลไดริบเอาสัตว
เลีย
้ งและของมี คาของเมืองไป ตามที่พระ
ยาหเวหไดสัง่ โยชูวาไว

*๘:๓๓
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โยชูวา ๘:๓๕

๒๘ แลวโย ชู วาไดเผาเมืองอัย และทําให
มันกลายเป็ นซากปรักหัก พังจนถึงทุก วัน นี้
๒๙ และไดเสียบศพของกษัตริยเมืองอัยบน
ตนไมจนกระทัง่ ถึงตอน เย็น และเมื่อดวง
อาทิตยลับขอบ ฟ า โย ชู วาจึงสัง่ ใหปลดศพ
ของกษัตริยลงมาจากตนไมและนํ าไปทิง้ ไว
ที่ทางเขาประตูเมือง แลวพวก เขาไดยกเอา
กอน หินมาทับไวจนเป็ นกองใหญและมันก็
ยังอยูจนถึงทุกวันนี้

การอานคําอวยพรและคําสาปแชง
๓๐ แลวโย

ชู วาไดสรางแทน บูชาใหแก
พระ ยาหเวหพระเจาของชาวอิสราเอล บน
ภูเขาเอ บาล ๓๑ ดังที่โมเสสผูรับ ใชของพระ
ยาหเวหไดสงั ่ ชาวอิสราเอลไว โย ชู วาสราง
มันขึ้นมาตามที่มีเขียนไวในหนังสือกฎของ
โมเสส ที่วา “แทนบูชาจะตองทําจากพวกหิน
ที่ไมมีการตัดแตง ไมมีการใชเครื่องมือเหล็ก
ใดๆบนแทน บูชานี้” พวก เขาไดเผาเครื่อง
เผาบูชาใหแกพระ ยาหเวหบนแทน บูชานี้
และไดถวายเครื่องสังสรรคบูชาดวย
๓๒ ตรงนั น
้ โยชูวาไดคัดลอกกฎของโมเสส
ลงบนหินตอ หน าชาวอิสราเอลทัง้
หลาย
๓๓ ชาวอิสราเอลทัง
้ หมด ชาวตางชาติรวมทัง้
คนที่เกิดในอิสราเอล พวกผูนําอาวุโส พวก
เจา หน าที่ และพวกผูพิพากษาทัง้ หลาย ตาง
ยืนอยูสอง ขางของหีบเก็บขอ ตกลงของพระ
ยาหเวห หันหน าไปทางพวกนักบวชชาวเลวี
ที่แบกหีบนัน
้ อยู
ประชาชนครึ่งหนึ่งก็ยืน
อยูดานหน าภูเขาเก ริ ซิม และประชาชนอีก
ครึ่งหนึ่งก็ยืนอยูดานหน าภูเขาเอ บาล ดังที่
โมเสสผูรับ ใชของพระ ยาหเวหเคยสัง่ เอาไว
กอนหน านี้ ตอนที่ทานใหคํา สัง่ เกี่ยว กับการ
อวยพรชาวอิสราเอล *
๓๔ หลังจาก นั น
้
โย ชู วาจึงอานถอยคํา
ทัง้ หมดจากกฎขอปฏิบัตินัน
้
รวม ทัง้ คํา
อวยพรและคําสาป แชง ตามที่ไดเขียนไวใน
หนังสือกฎปฏิบัตินัน
้ ๓๕ โย ชู วาไดอานทุกๆ
คําที่โมเสสไดสงั ่ ไว ตอ หน าที่ชุมนุมของชาว
อิสราเอลทัง้ หมด รวม ทัง้ ผู หญิง เด็กๆและ
คนตางชาติที่อาศัยอยูทามกลางพวกเขา

เรื่องนี้อานเพิ่มเติมไดจากหนังสือ เฉลยธรรมบัญญัติ บทที่ ๒๗

โยชูวา ๙:๑
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ชาวกิเบโอนหลอกโยชูวา
๑ เมื่อกษัตริยทง
ั ้ หลายที่อยูฝั่งตะวัน

๙ ของแมน้ํ าจอรแดน ไดยินเรื่องนี้ พวกนี้

ตก

เป็ นกษัตริยของชาวฮิต ไทต ชาวอา โม ไรต
ชาวคานาอัน ชาวเปริสซี ชาวฮีไวต และ ชาว
เย บุส ซึ่งเป็ นเผาตางๆที่อาศัยอยูตามแถบ
เทือก เขา และที่ ลุมเชิง เขาดานตะวัน ตก
*ตามชายฝั ่ งทะเลเมดิเตอรเรเนี ยน ขึ้น ไป
จนถึงเทือก เขาเลบานอน ๒ พวก เขาจึงได
รวม ตัวกันขึ้นและวางแผนที่จะตอสูกับโย ชู
วาและประชาชนชาวอิสราเอล
๓ แตเมื่อชาวกิเบ โอนไดยินเรื่องที่โย ชู วา
ไดทํากับเมืองเยริ โคและเมืองอัยแลว ๔ พวก
เขาก็ไดออกกล อุบายขึ้น มา สงกลุมทูตออก
ไป ที่มีลาแบกกระสอบขาดๆและถุง หนัง
เหลา องุนที่เกาและปะไว ๕ พวก เขาสวม
รองเทาเกามีรอยปะ และใสเสื้อผาเกาๆขาดๆ
สวนขนมปั งที่เตรียมไวก็แหงและมีราขึ้น
๖ พวก เขาเดิน ทางไปหาโย ชู วาที่คายใน
เมืองกิล กาล และพูดกับโย ชู วาและชาว
อิสราเอลวา “พวก เรามาจากแผน ดินที่อยู
หาง ไกล ขอทําสัญญาเป็ นพันธมิตรกับพวก
เราดวยเถิด”
๗ แตชาวอิสราเอลพูดกับชาวฮีไวตเหลานั น
้
วา “ไม แนพวก เจาอาจ จะอาศัยอยูแถวๆนี้
ก็ได แลวพวก เราจะทําสัญญาเป็ นพันธมิตร
กับพวกเจาไดยังไง”
๘ ชาวฮี ไวตจึงพูดกับโย ชู วาวา “พวก เรา
เป็ นผูรับใชของทาน” โยชูวาจึงถามวา “พวก
เจาเป็ นใคร และมาจากไหน”
๙ พวก เขาตอบวา
“ชื่อ เสียงของพระ
ยาหเวหพระเจาของพวก ทาน ทําใหพวก เรา
ผูรับ ใชของ ทาน เดิน ทางมาจากดิน แดนอัน
ไกลโพน พวก เราไดยินเรื่อง ราวเกี่ยว กับ
พระองคและทุก สิ่งทุก อยางที่พระองคไดทํา
ในประเทศอียิปต ๑๐ และไดยินถึงสิ่งตางๆที่
พระองคไดทําตอกษัตริยสอง องคของชาวอา
โมไรต ที่อยูฝั่งตะวันออกของแมน้ํ าจอรแดน
คือกษัตริยสิ โหนแหงเมืองเฮ ช โบน และ
กษัตริยโอกแหงแควนบาชานที่ปกครองอยูที่
เมืองอัชทาโรท ๑๑ ดังนัน
้ พวกผูนําอาวุโสกับ
ชาว เมืองทัง้ หลายของประเทศของ เรา ได
พูดกับพวก เราวา ‘ใหนําเสบียงอาหารติดตัว
*๙:๑
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ไป และเดิน ทางไปหาพวก เขา’ และใหพูด
กับพวกเขาวา ‘พวกเราคือคนรับ ใชของทาน
ขอชวยทําขอ ตกลงเป็ นพันธมิตรกับพวก เรา
ดวยเถิด’
๑๒ ขนมปั งของพวก เรานี้ พวก เราหอมัน
ตอนที่มันยังอุนๆในวัน ที่พวก เราออกจาก
บานเดิน ทางมาหาทาน และตอน นี้ ดูสิ มัน
แหงและขึ้นราแลว ๑๓ นี่คือถุงหนังใหมๆของ
พวกเรา ที่พวกเราไดเติมเหลาองุนใหมลงไป
และดูสิ พวกมันขาดเสียแลว และเสื้อผา
เหลา นี้กับรองเทาของพวก เราก็เกาลงจาก
การเดินทางอันยาวนานของพวกเรา”
๑๔ ชาวอิสราเอลจึงชิมเสบียงอาหารของ
พวก เขาดู แตไมมีใครขอคํา แนะนํ าจากพระ
ยาหเวห ๑๕ และโย ชู วาก็ไดทําขอ ตกลงเป็ น
พันธมิตรกับพวก เขาวาจะไมฆาพวก เขา
และพวกผูนําของประชาชนได
รับรองขอ
ตกลงนัน
้ ดวยคําสาบาน
๑๖ หลัง จากไดทําขอ ตกลงกับชาวกิเบ โอน
แลวสามวัน ชาวอิสราเอลไดยินวา พวก
นัน
้ เป็ นเพื่อนบานที่อาศัยอยูใกลๆพวก เขา
๑๗ ดัง นั น
้ ชาวอิสราเอลจึงออกเดิน ทางและ
ในวันที่สามก็ไดมาถึงเมืองตางๆของคนพวก
นัน
้ คือ เมืองกิเบ โอน เมืองเคฟี ราห เบ เอ
โรท และคิริยาทเยอาริม ๑๘ แตชาวอิสราเอล
ไม ไดโจมตีพวก นัน
้
เพราะพวกผูนําของ
ประชาชนไดสาบานกับพวก
นัน
้ ไวแลวตอ
หน าพระยาหเวหพระเจาของอิสราเอล
แตชาวอิสราเอลทัง้ หมดตางบนตอวา
๑๙ พวกผูนําทัง
พวกผูนํา
้ หลายจึงพูดกับ
ประชาชนทัง้ หมดวา “เราไดสาบานกับพวก
เขาโดยอางพระ
ยาหเวหพระเจาของชาว
อิสราเอลไปแลว ดัง นัน
้ ตอนนี้พวกเราจึงไม
สามารถแตะ ตองพวก เขาได ๒๐ พวก เราจะ
ปลอยใหพวก เขามีชีวิตตอ ไป ไมอยาง นัน
้
ความโกรธของพระเจาจะตกลงบนพวก เรา
ที่ไดผิดคําสาบานที่พวก เราไดใหกับพวก เขา
๒๑ ปลอยใหพวก เขามีชีวิตตอ ไป แตใหมา
เป็ นคนตัด ฟื นและคนตัก นํ้ าใหกับประชาชน
ชาวอิสราเอล” ดัง นัน
้ พวกผูนําก็ไดทําตามที่
ไดสาบานไว
๒๒ โย ชู วาไดเรียกพวกชาวกิเบ โอนเหลา
นัน
้ มาและพูดกับพวก เขาวา “ทําไมพวก เจา
ถึงไดมาหลอกเรา โดยพูดวา ‘พวก เรามา

ที่ลุมเชิงเขาดานตะวันตก หรือเชเฟลาห
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จากที่หางไกลจากทานมาก’ ในเมื่อความจริง
แลว พวก เจาอาศัยอยูใกลๆพวก เรานี่เอง
๒๓ ดัง นั น
้ ตอนนี้ พวกเจาจะตองถูกสาปแชง
พวกเจาจะตองเป็ นทาส เป็ นคนตัด ฟื น และ
เป็ นคนตัก นํ้ าใหกับบานของพระเจา *ของขา
ตลอดไป”
๒๔ พวก เขาตอบโย ชู วาวา “มีคนบอกพวก
เรา ผูรับ ใชของทานวา ‘พระยาหเวหพระเจา
ของทาน ไดสัง่ โมเสสผูรับ ใชของพระองค
ใหมอบแผน ดินทัง้ หมดนี้ใหกับทาน และให
กวาดลางประชาชนทัง้ หมดที่อยูในแผน ดิน นี้
ออกไปตอ หน าทาน’ พวก เรากลัววาทานจะ
ฆาพวก เรา พวกเราก็เลยทําอยางนี้ ๒๕ ตอน
นี้ พวกเราก็อยูในกํา มือของทานแลว ทํากับ
พวกเราตามที่ทานเห็นวาดีและถูกตองเถิด”
๒๖ โยชู วาไดทําอยางนี้ กับพวกเขาคือ ชวย
ชีวิตชาวกิเบ โอนไวจากชาวอิสราเอล และ
พวกชาวอิสราเอลก็ไม ไดฆาคนเหลา นัน
้
๒๗ แตในวัน นั น
้ โย ชู วาไดทําใหพวก เขาเป็ น
คนตัด ฟื นและคนตัก นํ้ าสําหรับชาวอิสราเอล
และสําหรับแทน บูชาของพระ ยาหเวหใน
สถาน ที่นัน
้ ที่พระ ยาหเวหจะเลือก และพวก
เขาก็ยังเป็ นทาสอยูจนถึงทุกวันนี้
วันที่ดวงอาทิตยหยุดนิ่ ง
๑ เมื่อกษัตริยอา

๑๐ เมืองเยรูซาเล็มไดขาววา

โด นี เซ เดกแหง
โย ชู วา
ไดยึดเมืองอัยและไดทําลายถวายใหกับ
พระ ยาหเวห และโย ชู วาทํากับเมืองอัยและ
กษัตริยของเมืองอัยอยางเดียวกับที่ไดทํากับ
เมืองเย ริ โคและกษัตริยของมัน และเขา
ยังรูอีกวาชาวเมืองกิเบ โอน ไดทําขอ ตกลง
เป็ นพันธมิตรกับชาวอิสราเอล และไดอาศัย
อยูใกลๆกับชาวอิสราเอล ๒ กษัตริยอา โด นี
เซ เดกและประชาชนของทานก็หวาด กลัว
มาก เพราะกิเบ โอนเป็ นเมืองใหญเมืองหนึ่ง
เหมือนกับเมืองหลวง †ทัง้ หลาย มีขนาด
ใหญกวาเมืองอัย
และผูชายของเมืองนัน
้
ก็เป็ นนักรบที่ ดี ๓ ดัง นัน
้ กษัตริยอา โด นี เซ
เดกแหงเมืองเยรูซาเล็ม จึงไดขอความชวย
*๙:๒๓
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เหลือไปยังกษัตริยโฮ ฮัมแหงเมืองเฮ โบ รน
กษัตริยปิ รามแหงเมืองยา รมูท กษัตริยยา
เฟี ยแหงเมืองลา คีช และกษัตริยเดบีรแหง
เมืองเอก โลนวา ๔ “ขึ้น มาชวยขาพเจาตี
เมืองกิเบโอนดวย เพราะเมืองนัน
้ ไดเขาเป็ น
พันธมิตรกับโยชูวาและชาวอิสราเอลแลว”
๕ ดัง นั น
้ กษัตริยของอา โม ไรตทัง้ หา องค
คือ กษัตริยเมืองเยรูซาเล็ม เมืองเฮ โบ รน
เมืองยา รมูท เมืองลา คีช และเมืองเอก โลน
จึงไดรวบรวมกําลังพลและยกขึ้นไป
และ
ไดตงั ้ คายอยูตรง ขามกับเมืองกิเบ โอนและ
โจมตีเมืองนัน
้
๖ ประชาชนเมืองกิเบ โอนจึงสง ขาวไป
ถึงโย ชู วาที่คายในกิล กาลวา “อยาไดทอด
ทิง้ พวก เราเหลาผูรับ ใชของทาน รีบขึ้นมา
กูพวก เรา ชวยพวก เราดวย เพราะพวก
กษัตริยชาวอา โม ไรต ที่อาศัยอยูตามเทือก
เขา ไดรวบรวมพลมาตอสูกับพวกเรา”
๗ ดังนั น
้ โยชูวาจึงเดินทัพจากเมืองกิลกาล
ดวยกองทัพทัง้ หมดของเขา นักรบชัน
้ เยี่ยม
ทุกคนก็อยูกับเขา ๘ พระยาหเวหไดสงั ่ โยชูวา
วา “อยากลัวพวกมัน เพราะเราไดมอบพวก
มันไวในกํามือของเจาแลว จะไมมีใครสักคน
ในพวกมันที่จะตอตานเจาได”
๙ หลังจากเดิน ทางตลอดทัง
้ คืนจากเมือง
กิล กาล โยชู วาก็ไดเขาโจมตีทันทีไม ใหพวก
นัน
้ รูตัว
๑๐ พระ
ยาหเวหไดทําใหพวก นัน
้ แตก
ตื่นตกใจ ตอ หน าชาวอิสราเอล ทําใหชาว
อิสราเอลได รับชัยชนะครัง้ ยิ่ง ใหญที่เมือง
กิเบ โอน และพวกอิสราเอลไดไล ลาพวก นัน
้
ไปตามถนนที่ข้ น
ึ ไปเบธ โฮ โรน และฆา ฟั น
พวก เขาไปตลอดทางจนถึงเมืองอา เซ คาห
และมัก เคด าห ๑๑ ขณะ ที่พวก เขาหนีอยูขาง
หน าของชาวอิสราเอลไปตามเสน ทางสูเมือง
เบธ โฮ โรนนัน
้ พระเจาไดโยนลูกเห็บขนาด
ยักษลงมาจากฟ า ตลอดไปจนถึงเมืองอา เซ
คาห พวกเขาก็ตาย คนที่ตายดวยลูกเห็บยัง
มีมากกวาคนที่ถูกชาวอิสราเอลฆาดวยดาบ
เสียอีก

บานของพระเจา คํานี้อาจหมายถึง “ครอบครัวของพระเจา” (ชาวอิสราเอล) หรืออาจ

์ ิทธิห
์ รือวิหาร
จะหมายถึงเต็นทศักดิส
†๑๐:๒

เมืองหลวง บรรดาเมืองที่ไดรับการป องกันอยางเขมแข็งและเป็ นเมืองที่คอยควบคุม
เมืองในบริเวณใกลเคียงที่มีขนาดเล็กกวา
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๑๒ ในวัน นั น
้ ที่พระ ยาหเวหไดมอบชาวอา
โม ไรตใหกับชาวอิสราเอล โย ชู วาไดพูดกับ
พระยาหเวหตอหน าชาวอิสราเอลวา
“ดวงอาทิตยเอย หยุดนิ่งที่เมืองกิเบโอน
และดวง จันทรเอย หยุดอยูตรงหุบเขาอัย ยา
โลนเถิด”
๑๓ และดวงอาทิตยก็หยุดอยูกับที่ และดวง
จันทรก็ไมเคลื่อนไหว จนประชาชนอิสราเอล
ไดชัยชนะเหนือศัตรูทัง้ หลายของพวก เขา
เรื่องนี้ไดบันทึกไวในหนังสือของยาชาร ดวง
อาทิตยหยุด นิ่งกลางทองฟ า และไม ไดตก
ไปเกือบหนึ่ง วัน ๑๔ ไม เคยมีวัน ไหนเหมือน
กับวัน นัน
้ ไม วาจะกอนหน านัน
้ หรือหลังจาก
นี้ เป็ นวัน ที่พระ ยาหเวหไดฟังเสียงของ
มนุษยคน หนึ่ง พระ ยาหเวหไดตอสูเพื่อชาว
อิสราเอลแน
๑๕ แลวโย ชู วากับชาวอิสราเอลทัง
้ หมดก็
กลับไปคายที่เมืองกิล กาล ๑๖ กษัตริยทงั ้ หา
คนไดหลบ หนีไปซอน ตัวอยูในถํ้าที่มัก เคด
าห ๑๗ มีคนมาบอกโยชู วาวา “พวกเราไดพบ
กษัตริยทงั ้ หาหลบ ซอนอยูในถํ้าที่ มัก เคด
าห” ๑๘ โย ชู วาไดพูดวา “กลิง้ พวกหินใหญๆ
ไปปิ ดปากถํ้านัน
้ ไว
และจัดคนใหคอยเฝ า
พวก เขาไว ๑๙ แตพวก ทานไม ตองอยูคอยที่
นัน
่ ใหไล ตามศัตรูของพวกทานไป ใหโจมตี
พวก เขาจากขางหลัง อยายอมใหพวก เขา
กลับเขาเมืองทัง้ หลายของพวก เขาได อีก
เพราะพระ ยาหเวหพระเจาของพวก ทานได
มอบพวกเขาไวในมือของพวกทานแลว”
๒๐ โย ชู วาและชาวอิสราเอลไดฆาทําลาย
พวก นัน
้ จนเกือบหมดเกลีย
้ ง
มีไมกี่คน
ที่หนีเขาไปในเมืองของพวก
เขาที่มีปอม
ปราการ ๒๑ ประชาชนชาวอิสราเอลทัง้ หมด
ไดกลับมาหาโยชู วาที่คายพักมัก เคดาหอยาง
ปลอดภัย และไมมีใครกลากระดิกลิน
้ ตอวา
ชาวอิสราเอลอีกเลย
๒๒ แลวโย ชู วาไดพูดวา “เปิ ดปากถํ้า และ
นํ าตัวกษัตริยทงั ้ หาออกมาพบเรา” ๒๓ พวก
เขาจึงนํ ากษัตริยทงั ้ หาออกมาจากถํ้า
คือ
กษัตริยแหงเยรูซาเล็ม แหงเฮโบรน แหงยา
รมูท แหงลา คีช และแหงเอก โลน ๒๔ เมื่อ
พวก เขานํ าตัวกษัตริยเหลา นัน
้ ออกมายังโย
ชู วา โย ชู วาจึงเรียกประชุมชาวอิสราเอล
ทัง้ หมด
และเขาไดพูดกับพวกแมทัพที่ได
รวมออก รบกับเขาวา “มานี่สิ และเอาเทา
ของพวก ทานเหยียบคอกษัตริยเหลา นี้ไว”
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พวก เขาจึงเขามาและเอาเทาวางไวบนคอ
ของกษัตริยทงั ้ หาคนนัน
้
๒๕ โยชู วาพูดกับพวกเขาวา “อยากลัวหรือ
ทอแท ใหเขม แข็งและกลา หาญไว เพราะ
พระ ยาหเวหจะทําอยาง นี้กับศัตรูทัง้ หลายที่
ทานกําลังจะสูรบดวย”
๒๖ หลังจาก นั น
้ โย ชู วาไดฆากษัตริยพวก
นัน
้ และเสียบพวก เขาไวบนเสา ไมหาตน
พวก เขาถูกเสียบอยูอยาง นัน
้ จนถึงเย็น
๒๗ เมื่อดวงอาทิตยตกดิน โย ชู วาไดสัง
่ ใหเอา
ศพทัง้ หาลงมา และนํ าไปโยนไวในถํ้าที่พวก
เขาเคยหลบซอน ตัว แลวเอาหินใหญๆปิ ด
ปากถํ้าไว หินพวกนัน
้ ยังอยูจนถึงทุกวันนี้
๒๘ ในวัน นั น
้
โย ชู วาไดยึดเมืองมัก เคด
าห
และเขาไดฆาประชาชนและกษัตริย
ของเมืองนัน
้
เขาไดทําลายเมืองนัน
้ อยาง
ราบคาบ ไมมีใครเหลือรอดชีวิตเลย เขาได
ทํากับกษัตริยเมืองมัก เคด าหอยางกับที่เขา
เคยทํากับกษัตริยเมืองเยริโค
การยึดเมืองทางใต
๒๙ โย

ชู วาและชาวอิสราเอลทัง้ หมดไดยก
ทัพออกจากเมืองมัก เคด าหไปถึงเมืองลิ
บนาห และไดสู รบกับเมืองลิ บนาห ๓๐ พระ
ยาหเวหไดมอบเมืองและกษัตริยของเมือง นี้
ไวในกํา มือของชาวอิสราเอล โย ชู วาไดฆา
ทุก คนที่อยูในเมือง
ไมมีใครรอดชีวิตใน
เมืองนัน
้ เลย และเขาไดจัดการกษัตริยของ
เมือง นี้อยางกับที่เขาเคยทํากับกษัตริยเมือง
เยริโค
๓๑ แลวโย ชู วาและชาวอิสราเอลทัง
้ หมดก็
ไดเคลื่อนทัพตอจากเมืองลิ บนาหไปยังเมือง
ลา คีช แลวตัง้ คายลอมเมืองไวและเขาโจมตี
เมืองนัน
้ ๓๒ พระ ยาหเวหไดมอบเมืองลา คีช
ไวในกํา มือของชาวอิสราเอล แลวโย ชู วายึด
เมืองไวไดในวัน ที่สอง เขาไดฆาทุก คนที่อยู
ในเมืองอยางกับที่เขาเคยทํากับเมืองลิ บนาห
๓๓ กษัตริยโฮ รามแหงเมืองเก เซอรไดข้ น
ึ มา
ชวยเมืองลาคีช แตโยชูวาก็ไดเอาชนะเขากับ
กองทัพของเขา จนไมมีใครเหลือรอดชีวิต
๓๔ จากนั น
้ โยชูวากับชาวอิสราเอลก็ยกทัพ
ตอจากเมืองลา คีชไปยังเมืองเอก โลน พวก
เขาไดตงั ้ คายลอมเมืองไวและโจมตีเมืองนัน
้
๓๕ พวกเขายึดเมืองนั น
้ ได ในวัน นัน
้ พวกเขา
ไดใชดาบฆา ฟั นทุก คนในเมือง โยชู วาไดฆา
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ทุก คนที่อยูในเมืองนัน
้ อยางกับที่เขาเคยทํา
กับเมืองลาคีช
๓๖ แลวโย ชู วากับชาวอิสราเอลทัง
้ หมดก็
ยก ทัพออกจากเมืองเอก โลนขึ้นไปยังเมือง
เฮ โบ รน และโจมตีเมืองนัน
้ ๓๗ พวก เขายึด
เมืองนัน
้ ไวได และไดฆากษัตริยและทุก คน
ที่อยูในเมืองนัน
้ รวมทัง้ ผูคนที่อยูในหมูบาน
ตางๆของมัน โยชูวาไมปลอยใหใครรอดชีวิต
ไปได อยางเดียวกับที่เขาเคยทํากับเมืองเอก
โลน เขาไดทําลายเมืองและทุก คนที่อาศัย
อยูในเมืองนัน
้ ลงอยางราบคาบ
๓๘ แลวโย ชู วากับชาวอิสราเอลทัง
้ หมด
ก็หันกลับไปทางเมืองเดบีร
และเขาโจมตี
เมืองนัน
้ ๓๙ โย ชู วาไดเขายึดเมือง และจับ
ตัวกษัตริยของเมืองนัน
้ ไว รวม ทัง้ หมูบาน
ตางๆของ มัน พรอมกับฆาทุก คนที่อาศัยอยู
ที่ นัน
่ ไมปลอยใหใครรอดชีวิตไปไดเลย เขา
จัดการกับชาวเมืองเดบีรและกษัตริยของ
เมืองนี้ อยางกับที่เขาเคยทํากับเมืองเฮโบรน
และทํากับเมืองลิ บนาหกับกษัตริยของเมือง
นัน
้
๔๐ โยชูวาไดเอาชนะดินแดนทัง
้ หมด ไดแก
แถบเนิน เขา บริเวณเทือก เขาเน เกบ ที่ ลุม
เชิง เขาดานตะวัน ตก และที่ลาดเขา รวม
ทัง้ กษัตริยทงั ้ หมดของเมืองเหลา นัน
้ เขาไม
ปลอยใหมีใครรอดชีวิตเลย เขาไดทําลายทุก
สิ่งที่มีลมหายใจ ตามที่พระ ยาหเวหพระเจา
ของชาวอิสราเอลไดสัง่ ไว
๔๑ โยชู วามี ชัยเหนื อพวกเขาตัง
้ แตเมืองคา
เดช บา ร เนียไปจนถึงเมืองกาซา และตัง้ แต
แผน ดินทัง้ หมดของเมืองโก เชนไปจนถึง
เมืองกิเบ โอน ๔๒ โย ชู วาไดปราบกษัตริย
ทัง้ หมดของพวก เขาและยึดแผน ดินของ
พวก เขาทัง้ หมดไวในคราวเดียวกัน เพราะ
พระ ยาหเวหพระเจาของชาวอิสราเอล ได
ตอสูเพื่อชาวอิสราเอล ๔๓ แลวโย ชู วากับชาว
อิสราเอลทัง้ หมดก็ยกทัพกลับมายังคายที่กิล
กาล
พวกกษัตริยทางเหนื อพายแพ
๑ เมื่อกษัตริยยา

๑๑ โซรไดยินขาว นี้

บินแหงเมืองฮา
ก็ไดสงขาวไปถึง
กษัตริยโยบับแหงเมืองมาโดน กษัตริยเมือง
ชิม โรน และกษัตริยเมืองอัค ชาฟ ๒ และยัง
*๑๑:๒
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สงขาวไปถึงพวกกษัตริยที่อยูในแถบเนิน
เขาทางตอนเหนือ
ในหุบเขาจอรแดนทาง
ตอนใตของเมืองคินเนเรท *ในแถบที่ ลุมเชิง
เขาดานตะวันตก และในที่ราบสูงโดรทางทิศ
ตะวัน ตก ๓ และสง ขาวไปถึงชาวคา นา อันที่
อยูทางทิศตะวัน ออกและตะวัน ตก ชาวอา
โม ไรต ชาวฮิต ไทต ชาวเปริ ส ซี และชาวเย
บุสในแถบเนิน เขา และชาวฮี ไวตที่อาศัยอยู
ที่เชิง เขาเฮ อร โมนในแควนมิส ปาห ๔ พวก
กษัตริยเหลา นี้ไดยกทัพออกมา เป็ นกองทัพ
ขนาดมหึมา เหมือนเม็ด ทรายที่ชายฝั ่ งทะเล
พรอมกับมาและรถรบจํานวนมหาศาล
๕ กษัตริยทง
ั ้ หมดมารวม ทัพกัน และตัง้
คายอยูที่ลําธารเม โรม เพื่อจะสู รบกับชาว
อิสราเอล
๖ พระยาหเวหไดพูดกับโยชู วาวา “ไม ตอง
กลัวพวก เขา เพราะพรุง นี้ในเวลาเดียวกันนี้
เราจะมอบพวก เขาทัง้ หมดใหชาวอิสราเอล
ฆา เจาจะ ตองตัดเอ็นที่ขามาของพวก เขา
และเผาพวกรถรบของพวกเขา”
๗ ดัง นั น
้ โยชู วากับทหารอิสราเอลก็ยกทัพ
ขึ้นมา และโจมตีพวกเขาที่ลําธารเมโรม โดย
ไม ใหพวก นัน
้ ไดทันตัง้ ตัว ๘ พระ ยาหเวห
ไดมอบพวก นัน
้ ไวในกํา มือของชาวอิสราเอล
พวกอิสราเอลไดโจมตีและไล ลาพวก นัน
้ ไป
ไกลถึงมหาไซดอนและมิส เรโฟทมาอิม และ
ไปทางตะวันออกเลยไปถึงหุบเขามิสปาห จน
ไม เหลือศัตรูสัก คนรอดชีวิต ๙ โย ชู วาไดทํา
กับพวกเขาตามที่พระยาหเวหไดสัง่ คือ ตัด
เสน เอ็นขาของมาของพวกเขา และเผาพวก
รถรบของพวกเขาทิง้
๑๐ ในเวลานั น
้ โยชู วาไดกลับมายึดเมืองฮา
โซร และไดฆากษัตริยของเมืองนัน
้ ดวยดาบ
เพราะแตกอนนัน
้
ฮา โซรเคยเป็ นหัวหน า
ของอาณาจักรเหลา นี้ทัง้ หมดที่ตอ ตานชาว
อิสราเอล ๑๑ พวก เขาไดฆาทุก คนที่อาศัยอยู
ในเมืองฮา โซร และทําลายพวก เขาลงอยาง
ยอยยับ ทุก สิ่งที่มีลมหายใจไมเหลือรอด
ชีวิตเลย และโยชูวาไดเผาเมืองฮาโซรทิง้
๑๒ โย ชู วาไดยึดเมืองของกษัตริยเหลานั น
้
ทัง้ หมด และไดจับ ตัวกษัตริยของเมืองตางๆ
มาฆา เขาไดทําลายพวกนัน
้ ลงอยางราบคาบ
ถวายใหกับพระยาหเวห ตามที่โมเสสผูรับใช
ของพระยาหเวหไดสงั ่ ไว ๑๓ แตพวกทหารไม

คินเนเรท พื้นที่ที่อยูใกลทะเลสาบกาลิลี
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ไดเผาพวกเมืองตางๆที่อยูบนเนิน
ยกเวน
เมืองฮา โซร ที่ถูกโย ชู วาเผาไป ๑๔ สวน
สิ่งของทัง้ หมดในเมืองเหลา นี้และพวกสัตว
เลีย
้ ง ชาวอิสราเอลไดยึดไวเป็ นของพวกเขา
แตประชาชนในเมืองถูกฆาหมดไม เหลือใคร
รอดชีวิตแมแตคน เดียว ๑๕ พระ ยาหเวหได
สัง่ โมเสสผูรับ ใชพระองคยัง ไง โมเสสก็สัง่ โย
ชูวาอยางนัน
้ และโยชูวาก็ไดทําตาม ไมมีสัก
อยางที่พระ ยาหเวหไดสัง่ โมเสสไว แลวโย ชู
วาไมไดทําตาม
๑๖ โย ชู วายึดดิน แดนทัง
้ หมดนี้ไว คือ ดิน
แดนแถบเนิน เขา เน เกบทัง้ หมด แผน ดิน
โก เชนทัง้ หมด ที่ ลุมเชิง เขาดานตะวัน ตก
หุบเขาจอรแดน และดิน แดนแถบเนิน เขา
ของอิสราเอล รวม ทัง้ เชิง เขาของอิสราเอล
๑๗ ตัง
้ แตภูเขาฮา ลักขึ้น ไปจนถึงเส อีรไกลไป
จนถึงบา อัล กาดในหุบเขาเลบานอน ตอน
ลางของเทือก เขาเฮ อร โมน และโย ชู วาได
จับกษัตริยของเมืองเหลานัน
้ ทัง้ หมดมาฆา
๑๘ โย ชู วาไดทําสงครามกับกษัตริยเหลานั น
้
เป็ นเวลานาน ๑๙ ชาวอิสราเอลรบชนะพวก
นัน
้ ทัง้ หมด ไมมีสักเมืองไดทําขอ ตกลงเป็ น
พันธมิตรกับชาวอิสราเอล ยกเวนชาวฮี ไวต
ที่อาศัยอยูในเมืองกิเบ โอน ๒๐ เป็ นเพราะ
พระ ยาหเวหเอง ที่ทําใหคนเหลา นัน
้ อยาก
จะสู รบกับชาวอิสราเอล เพื่อพวก เขาจะได
ถูกทําลายลงอยางสิน
้ ซาก ไมได รับความ
เมตตา และถูกกวาดลางจนหมด สิน
้ ตามที่
พระยาหเวหไดสัง่ โมเสสไว
๒๑ เวลานั น
้
โย ชู วาไปทําลายลางชาวอา
นาค *ที่อาศัยอยูตามดิน แดนแถบเนิน เขา ที่
เฮ โบ รน ที่เดบีร ที่อา นาบ พื้นที่ทัง้ หมด
แถบเนิน เขาของยู ดาห และพื้นที่ทัง้ หมด
แถบเนิน เขาของอิสราเอล โย ชู วาไดทําลาย
ชาวอานาคและเมืองตางๆของพวกเขาทิง้ ไป
๒๒ ไมมีชาวอา นาคหลง เหลืออยูในแผน ดิน
อิสราเอล มีเพียงบาง สวนที่หลง เหลืออยูใน
กาซา กัท และอัชโดด ๒๓ ดังนัน
้ โยชูวาจึงได
ยึดเอาดิน แดนทัง้ หมดไวตามที่พระ ยาหเวห
ไดสัง่ ไวกับโมเสสทุก อยาง และโย ชู วาก็
ไดมอบดิน แดนแหง นัน
้ ใหเป็ นมรดกกับชาว
อิสราเอล ตามสัดสวนของเผาตางๆ แลวแผน
ดินก็ไดหยุดพักจากสงคราม
*๑๑:๒๑

15

โยชูวา ๑๒:๘

รายชื่อพวกกษัตริยท่พ
ี ายแพ
๑ ตอ

๑๒ ดินที่ชาวอิสราเอลไดเอาชนะ

ไป นี้คือพวกกษัตริยของแผน
และ
ชาวอิสราเอลไดยึด ครองแผน ดินของกษัตริย
เหลานัน
้ ที่อยูทางฝั ่ งตะวัน
ออกของแมน้ํ า
จอรแดน จากหุบเขาลึกอา ร โนนไปถึงภูเขา
เฮ อร โมน รวมทัง้ แผน ดินทัง้ หมดที่อยูทาง
ทิศตะวันออกของหุบเขาจอรแดนดวย
๒ คือกษัตริยสิ โหนของชาวอา โม ไรต ที่
ปกครองอยูเมืองเฮชโบน เขาปกครองตัง้ แต
อา โร เอ อรซ่ งึ อยูริมหุบเขาลึกอา ร โนน เริ่ม
จากตรงกลางของหุบเขาและครึ่งหนึ่งของ
กิ เลอ าด ไปจนถึงแมน้ํ ายับ บอกซึ่งเป็ น
เขตแดนของชาวอัม โมน ๓ และเขาปกครอง
ดานตะวัน ออกของหุบเขาจอรแดน
จาก
ทะเลสาบกา ลิ ลีไปถึงทะเลตาย (ทะเลเกลือ)
ถึงเบธเย ชิ โมทและไปถึงทางใตจนถึงดาน
ลางของที่ลาดเขาปิ สกาห
๔ ชาวอิสราเอลไดยึดครองเขตแดนของ
กษัตริยโอกแหงแควนบา ชาน ที่เป็ นคนเผา
เรฟาอิมที่ยังหลง เหลืออยูไมกี่คน เขาอาศัย
อยูแถบเมืองอัช ทา โรท และเอ เด รอี ๕ เขา
ปกครองพื้นที่ภูเขาเฮอร โมน สาเลคาห และ
ทัว
่ ทัง้ บา ชานจนถึงเขตแดนเมืองเก ชูร และ
เมืองมา อา คาห และมากกวาครึ่งหนึ่งของกิ
เลอ าดไปจนถึงเขตแดนของกษัตริยสิ โหน
ของเมืองเฮชโบน
๖ โมเสสผูรับ ใชพระยาหเวหพรอมดวยชาว
อิสราเอล ไดเอาชนะพวก เขา โมเสสผูรับ
ใชพระ ยาหเวหไดมอบแผน ดินของกษัตริยสิ
โหน และของกษัตริยโอกใหเป็ นสมบัติของ
ชนเผารูเบน ชนเผากาด และชนเผามนัสเสห
ครึ่งเผา
๗ ตอ ไป นี้ คือกษัตริยของเมืองตางๆที่โย ชู
วาและชาวอิสราเอลไดเอาชนะ บนฝั ่ งตะวัน
ตกของแมน้ํ าจอรแดน ตัง้ แตบา อัล กาดใน
หุบเขาเลบานอนไปจนถึงภูเขาฮา ลักที่ข้ น
ึ ไป
ถึงเสอีร (และโยชู วาไดใหแผน ดินสวนนี้แก
ชาวอิสราเอลเป็ นมรดกตามสัดสวนของเผา
ตางๆ ๘ คือดินแดนแถบเนินเขา ที่ลุมเชิงเขา
ดานตะวัน ตก ในหุบเขาจอรแดน ในที่ลาด
เขาทางตะวัน ออก ในถิ่นทะเล ทราย ในเน

ชาวอานาค ลูกหลานของอานาค พวกเขาเป็ นครอบครัวที่มีช่ อ
ื เสียงครอบครัวหนึ่ง
ในเรื่องของความเป็ นนักสูที่มีพลังและรูปรางสูงใหญ ดูใน กันดารวิถี ๑๓:๓๓
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เกบ แผน ดินของชาวฮิต ไทต ชาวอาโมไรต
ชาวคานาอัน ชาวเปริ ส ซี ชาวฮี ไวต และชาว
เยบุส)
๙ กษัตริยเมืองเยริโค
กษัตริยเมืองอัยซึ่งอยูใกลเมืองเบธเอล
๑๐ กษัตริยเมืองเยรูซาเล็ม
กษัตริยเมืองเฮโบรน
๑๑ กษัตริยเมืองยารมูท
กษัตริยเมืองลาคีช
๑๒ กษัตริยเมืองเอกโลน
กษัตริยเมืองเกเซอร
๑๓ กษัตริยเมืองเดบีร
กษัตริยเมืองเกเดอร
๑๔ กษัตริยเมืองโฮรมาห
กษัตริยเมืองอาราด
๑๕ กษัตริยเมืองลิบนาห
กษัตริยเมืองอดุลลัม
๑๖ กษัตริยเมืองมักเคดาห
กษัตริยเมืองเบธเอล
๑๗ กษัตริยเมืองทัปปูวาห
กษัตริยเมืองเฮเฟอร
๑๘ กษัตริยเมืองอาเฟก
กษัตริยเมืองลาชาโรน
๑๙ กษัตริยเมืองมาโดน
กษัตริยเมืองฮาโซร
๒๐ กษัตริยเมืองชิมโรนเมโรน
กษัตริยเมืองอัคชาฟ
๒๑ กษัตริยเมืองทาอานาค
กษัตริยเมืองเมกิดโด
๒๒ กษัตริยเมืองเคเดช
กษัตริยเมืองโยกเนอัมในคารเมล
๒๓ กษัตริยเมืองโดรในที่ราบสูงของโดร
กษัตริยเมืองโกยิมในกิลกาล
๒๔ กษัตริยเมืองทีรซาห
รวมจํานวนกษัตริยทงั ้ หมดสามสิบ เอ็ดองค
ดวยกัน
แผนดินที่ยังไมไดยึดครอง
๑ เมื่อโย

๑๓ ยาหเวหไดพูดกับเขาวา

ชู วาแกมากแลว

พระ
“เจาแก
มากแลวและยังเหลือแผน ดินอีกมากที่ยังไม
ไดยึด ครอง ๒ แผน ดินที่ยังไมถูกยึด ครองคือ
แควนฟี ลิสเตียทัง้ หมด และเขตแดนทัง้ หมด
ของเกชูร ๓ ตัง้ แตแมน้ํ าชิ โหรที่อยูทางตะวัน
ออกของประเทศอียิปต
เหนือขึ้นไปจนถึง
เขตแดนของเอ โค รน (ถือเป็ นเขตแดนของ

โยชูวา ๑๓:๑๔

ชาวคา นา อัน) เขตแดนของผูปกครองชาวฟี
ลิ ส เตียทัง้ หาคนในเมืองกาซาม เมืองอัช โดด
เมืองอัชเค โลน เมืองกัทและเมืองเอ โค รน
รวมทัง้ เขตแดนของอัฟวิม ๔ สวนทางใต เจา
ยังตองยึดแผน ดินทัง้ หมดของชาวคา นา อัน
จากเม อา ราหซ่ งึ เป็ นของชาวไซ ดอน ไปถึง
เมืองอา เฟกตรงเขตแดนของชาวอา โม ไรต
๕ และแผน ดินของชาวเกบาล และเลบานอน
ทัง้ หมด ไปทางทิศตะวัน ออกจากบา อัล กาด
ที่อยูเชิงเขาเฮอรโมนถึงชายแดนของฮามัท
๖ สวนพวกชาวไซ ดอนที่อาศัยอยูในแถบ
เนิน เขาจากเลบานอนไปจนถึงมิส เรโฟ
ทมาอิมนัน
้ เราเองจะขับ ไลพวก เขาออกไป
ตอ หน าชาวอิสราเอล อยา ลืมที่จะแบงที่ดิน
เหลา นี้ใหเป็ นมรดกของชาวอิสราเอล ตามที่
เราไดสงั ่ เจาไว ๗ และตอน นี้ใหแบงแผน ดิน
นัน
้ ออกใหกับคนเกาเผาและชาวมนัส เสห
ครึ่งเผาดวย”
แผนดินฝั่ งตะวันออกของแมนํ้าจอรแดน
๘ สวนมนั ส

เสหอีกครึ่งเผา ชนเผารู เบน
และชนเผา กาด ได รับสวนแบงของพวก
เขา ซึ่งโมเสสไดมอบใหทางฟากตะวัน ออก
ของแมน้ํ าจอรแดน
สวนที่โมเสสผูรับ ใช
พระ ยาหเวหไดมอบใหพวก เขาคือ ๙ ตัง้ แต
อา โร เอ อรที่อยูริมหุบเขาลึกอา ร โนน และ
เมืองที่อยูกลางหุบเขาลึกนัน
้
และที่ราบสูง
เม เด บาทัง้ หมดไปจนถึงดี โบน ๑๐ และเมือง
ตางๆของกษัตริยสิ โหนชาวอา โม ไรตผูเคย
ปกครองอยูในเมืองเฮ ช โบน ไกลออกไปจน
ถึงเขตแดนของชาวอัม โมน ๑๑ และกิ เลอ าด
กับพื้นที่ของชาวเกชูรกับชาวมาอาคาห พื้นที่
ทัง้ หมดของภูเขาเฮอร โมน และทัง้ หมดของ
บาชานถึงเมืองสาเลคาห ๑๒ แผน ดินทัง้ หมด
ของกษัตริยโอกในบา ชานผูเคยปกครองอยู
ในเมืองอัชทาโรทและในเอเดรอี (เขาเป็ นคน
เผาเรฟาอิมที่หลง เหลืออยูไมกี่คน) โมเสส
รบชนะเมืองเหลา นี้ และขับ ไลพวก เขาออก
ไป ๑๓ แตชาวอิสราเอลไม ไดขับ ไลชาวเก ชูร
และชาวมาอาคาห ทัง้ สองเผายังอาศัยอยูกับ
ชาวอิสราเอลถึงทุกวันนี้
๑๔ แตสวนเผาเลวี โมเสสไม ไดแบงมรดก
ให พวกของ ขวัญที่ถวายใหกับพระ ยาหเวห
พระเจาของชาวอิสราเอลก็เป็ นมรดกของ
พวกเขา อยางที่พระองคไดสัญญาไวกับพวก
เขาแลว

โยชูวา ๑๓:๑๕

๑๕ โมเสสไดมอบที่ดินนี้ ใหเป็ นมรดกกับ
เผารู เบน แบงตามตระกูลตางๆของพวกเขา
๑๖ เขตแดนของพวก เขาเริ่มจากอา โร เอ อรที่
อยูริมหุบเขาลึกอารโนน และเมืองที่อยูกลาง
หุบเขาลึกนัน
้ และที่ราบสูงเม เด บาทัง้ หมด
๑๗ เมืองเฮ ช โบนกับเมืองตางๆของ มันบน
ที่ราบสูง ดี โบน บา โม ทบาอัล เบธ บา อัล เม
โอน ๑๘ ยาฮาส เคเดโมท เมฟาอาท ๑๙ คิริยา
ธาอิม สิบมาห เศเรทชาหาร ที่อยูบนเนินเขา
กลางหุบเขาลึกนัน
้ ๒๐ เบธเป โอร เชิง เขาปิ
สกาห และเมืองเบธเยชิ โมท ๒๑ นัน
่ คือเมือง
ทัง้ หมดบนที่ราบสูง และอาณาจักรทัง้ หมด
ของกษัตริยสิ โหน ของชาวอา โม ไรต ผูเคย
ปกครองอยูในเมืองเฮ ช โบน โมเสสไดเอา
ชนะเขากับพวกผูนําของมี เดีย น ที่มีช่ อ
ื วา
เอวี เรเคม ศูร เฮอร และเรบา พวกเขาเป็ น
เจา ชายที่เป็ นพันธมิตรกับกษัตริยสิ โหนและ
เคยอาศัยอยูแผน ดินนัน
้ มากอน ๒๒ นอกจาก
คนทัง้ หลายที่ถูกชาวอิสราเอลฆาตาย ยังมี
ผูทํานายอนาคตที่ช่ อ
ื บา ลา อัมลูกชายเบ โอร
รวมอยูดวย ๒๓ เสนเขตแดนของชนเผารูเบน
คือแมน้ํ าจอรแดนและชายฝั ่ งของ มัน เมือง
เหลา นี้และหมูบานตางๆของ มันเป็ นมรดก
ของชนเผารูเบนตามตระกูลตางๆของเขา
๒๔ โมเสสยังไดมอบที่ดินนี้ ใหเป็ นมรดกกับ
ชนเผา กาด แบงตามตระกูลตางๆของพวก
เขา
๒๕ อาณาเขตของเขาคือ ยา เซอรและเมือง
ตางๆทัง้ หมดของกิ เลอ าดและครึ่งหนึ่งของ
แผน ดินของชาวอัม โมนไปจนถึงอา โร เอ อร
ซึ่งอยูใกลกับรับ บาห ๒๖ และตัง้ แตเมืองเฮ ช
โบน ถึงรามั ทมิสเปห และเบ โท นิม และ
จากมา หะ นา อิมถึงเขตแดนเดบีร ๒๗ และใน
หุบเขาเบธ ฮา รัม เบ ธนิ มราห สุ คคท และ
ศา โฟน อาณาจักรสวนที่เหลือของกษัตริยสิ
โหนแหงเมืองเฮ ช โบน แมน้ํ าจอรแดน และ
ชายฝั ่ งของ มัน ไปจนสุดทะเลสาบกา ลิ ลี
ทางตะวัน ออกของแมน้ํ าจอรแดน ๒๘ เมือง
เหลา นี้และหมูบานของมันเป็ นมรดกของชน
เผากาดตามตระกูลของพวกเขา
๒๙ โมเสสไดมอบที่ดินนี้ ใหเป็ นมรดกกับ
ชนเผามนัส เสหครึ่งเผา แบงตามตระกูล
ตางๆของพวกเขา

*๑๔:๖
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๓๐ เขตแดนของพวก เขาเริ่มจากมา หะ นา
อิม ไปตลอดทัว
่ ทัง้ บาชาน อาณาจักรทัง้ หมด
ของกษัตริยโอกแหงเมืองบาชาน และชุมชน
ยา อีรทัง้ หมดหก สิบเมืองที่อยูในบา ชาน
๓๑ และครึ่ง หนึ่ งของแควนกิ เลอ าด เมือง
อัช ทา โรท และเมืองเอ เด รอี ซึ่งสองเมืองนี้
เป็ นเมืองหลวงของกษัตริยโอกแหงบา ชาน
นัน
่ คือสวน แบงสําหรับลูก หลานของมา คีร
ลูกชายของมนัส เสห คือครึ่งหนึ่งของพวก
ลูก หลานของมาคีร ซึ่งแบงตามตระกูลตางๆ
ของพวกเขา
๓๒ ทัง
้ หมดนัน
้ คือเขตแดนตางๆที่โมเสส
ไดแบงออกไป อยูในที่ราบโม อับ ซึ่งอยูอีก
ฟากหนึ่งของแมน้ํ าจอรแดน ทางทิศตะวัน
ออกของเมืองเยริ โค ๓๓ แตโมเสสไม ไดมอบ
มรดกใหกับชนเผาเลวี พระ ยาหเวหพระเจา
ของชาวอิสราเอลก็คือมรดกของพวก
เขา
อยางที่พระองคไดสัญญาไวกับพวกเขา
๑ ตอ ไป นี้ เป็ นแผน ดินในคา นา
อัน ที่นักบวชเอเลอาซารกับโยชู วา
ลูกชายของนูน และพวกหัวหน าตระกูลของ
ชนเผาตางๆของอิสราเอล ไดแจก จายให
กับชาวอิสราเอลเป็ นมรดก ๒ พวก เขาไดจับ
สลากแจก จายที่ดินใหกับชน เผาทัง้ เกาเผา
และครึ่งเผาของมนัสเสห ตามที่พระยาหเวห
ไดสงั ่ ไวผานทางโมเสส ๓ เพราะโมเสสไดให
มรดกแกเผารู เบนและเผา กาด รวม ทัง้ เผา
มนัส เสหครึ่งเผาไปแลวบนอีกฟากหนึ่งของ
แมน้ํ าจอรแดน แตเขาไม ไดแบงมรดกให
กับชนเผาเลวีเหมือนที่ใหกับเผาอื่นๆ ๔ ลูก
หลานของโย
เซฟไดแบงออกเป็ นสองเผา
คือเผามนัส เสห และเผาเอ ฟ รา อิม เผาเลวี
ไมมีสวน แบงในแผน ดินนี้ นอกจากเมือง
ตางๆที่ใชอาศัยอยู กับทุง หญาสําหรับเลีย
้ ง
ฝูงแกะและวัวของพวก เขา ๕ อยาง นี้ ชาว
อิสราเอลไดแบงที่ดินกันตามที่พระ ยาหเวห
ไดสงั ่ โมเสสไว

๑๔

คาเลบไดรับเฮโบรน
๖ ชนเผายู

ดาห ไดมาหาโย ชู วาที่กิล กาล
คา เลบลูกชายเย ฟุน เนหจากตระกูลเคนั สได
พูดกับโย ชู วาวา “ทานก็รูวาพระ ยาหเวหได
พูดอะไรกับโมเสสคนของพระเจา *เกี่ยว กับ
ตัว ทานและตัวขาพเจา ที่คา เดช บา ร เนีย

คนของพระเจา ตามตัวอักษรคือ “ผูรับใชของพระองค”

โยชูวา ๑๔:๗

๗ ขาพเจามีอายุสี่

สิบปี ตอนที่โมเสสผูรับ ใช
ของพระยาหเวหไดสงขาพเจาจากคาเดชบาร
เนียมาสอดแนมแผน ดินนี้ และขาพเจาก็ได
กลับมารายงานทานตามความคิด เห็นของ
ขาพเจา ๘ แตพี่ นองคนอื่น ซึ่งไปดวยกันกับ
ขาพเจานัน
้
ไดทําใหใจของประชาชนออน
ปวกเปี ยกไปดวยความ กลัว แตขาพเจายัง
คงติดตามพระ ยาหเวหพระเจาของขาพเจา
อยางสุดใจ ๙ แลวในวัน นัน
้ โมเสสไดสาบาน
กับขาพเจาวา
‘แผน ดินที่ทานไดเขาไป
เหยียบมานัน
้ จะเป็ นมรดกของทานและลูก
หลานของทานตลอดไปอยางแนนอน เพราะ
ทานไดติดตามพระ ยาหเวหพระเจาของ ขา
อยางสุดใจ’
๑๐ เดี๋ยว นี้
ดูสิ มันเป็ นไปตามที่พระ
ยาหเวหไดสัญญาไว พระองคไดใหขาพเจา
มีชีวิตอยูตอมาอีกสี่ สิบ หาปี ตัง้ แตเวลานัน
้
ที่พระองคไดพูดเรื่อง
นี้กับโมเสสตอนที่
อิสราเอลเดิน ทางอยูในทะเล ทราย เดี๋ยว นี้
ขาพเจาก็มีอายุแปด สิบ หาปี แลว ๑๑ ขาพเจา
ยังคงแข็ง
แรงเหมือนวันที่โมเสสไดสง
ขาพเจาออกไป ตอนนี้ ขาพเจาก็ยังแข็ง แรง
พอที่จะออกไปสู รบได และยังไปทํา โนนทํา นี่
ไดเหมือนเมื่อ กอน ๑๒ ดัง นัน
้ ตอนนี้ ใหมอบ
พื้นที่แถบเนิน เขานี้ ที่พระ ยาหเวหไดสัญญา
ไวกับขาพเจาในวัน นัน
้ เพราะในวัน นัน
้ ตัว
ทานเองก็ไดยินแลววา มีคนอานาค *อยูทน
ี่ ัน
่
และเมืองทัง้ หลายของพวก มันนัน
้ ทัง้ ใหญ
และมีการป องกันอยางแนน หนา แตพระ
ยาหเวหอยูกับขาพเจา ขาพเจาจะขับ ไลพวก
มันออกไป อยางที่พระองคไดพูดไว”
๑๓ ดัง นั น
้ โย ชู วาจึงอวยพรคา เลบลูกชาย
เยฟุน เนห และยกเมืองเฮโบรนใหเป็ นมรดก
ของ เขา ๑๔ ดัง นัน
้
เฮ โบ รนจึงกลายเป็ น
มรดกของคา เลบลูกชายของเย ฟุน เนหชาว
เคนั สกับลูก หลานของ เขามาจนถึงทุก วัน นี้
เพราะเขาไดติดตามพระยาหเวหพระเจาของ
ชาวอิสราเอลอยางสิน
้ สุดใจ ๑๕ (กอนหน านัน
้
เมืองเฮโบรนมีช่ อ
ื วา คิรย
ิ าทอารบา อารบาคน
นี้เป็ นคนที่ยิ่งใหญที่สุดในคนอานาค)
แลวแผนดินก็หยุดพักจากสงคราม

*๑๔:๑๒
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ที่ดินสําหรับชนเผายูดาห
๑ ที่ดินที่มอบใหเผายู ดาห

๑๕ ตระกูลตางๆ

แบงตาม
ดานใตติดกับเขต
แดนของเอ โดม คือไปถึงทะเล ทรายศินเป็ น
ที่สุด เขตดานใต ๒ พรมแดนทางทิศใตนัน
้
เริ่มจากตรงปลายของทะเลเกลือ จากอาวที่
หันหน าออกไปทางใต †๓ ยื่นลงไปทางดาน
ใตของเสนผานทางแมงป อง และผานเรื่อย
ไปถึงศิน
แลวขึ้นไปทางดานใตของเมือง
คา เดช บา ร เนีย และผานไปเมืองเฮ ส โรน
ขึ้นไปถึงเมืองอัด ดาร และเลีย
้ วไปถึงคาร
คา ๔ พรมแดนผานเรื่อยไปถึงอัส โมน และ
ไลไปตามลําธารอียิปต จนมาสิน
้ สุดที่ทะเล
เมดิเตอรเรเนียน นี่จะเป็ นพรมแดนทางใต
ของพวกยูดาห
๕ พรมแดนดานตะวัน ออก คือติดกับทะเล
เกลือ ขึ้นไปเรื่อยจนถึงปากแมน้ํ าจอรแดน
พรมแดนทางเหนือ เริ่มจากอาวบริเวณปาก
แมน้ํ าจอรแดน ๖ และพรมแดนนัน
้ ขึ้นไปถึง
เมืองเบธฮ กลาห เรื่อยขึ้นไปทางเหนือของ
เบธอาราบาห ขึ้นไปถึงกอนหินโบฮัน (โบฮัน
เป็ นลูกชายรู เบน) ๗ แลวเขตแดนทางเหนือ
ผานหุบเขาอา โครไปจนถึงเมืองเดบีร แลว
เลีย
้ วขึ้นทางทิศเหนือไปถึงกิล กาล ซึ่งอยู
ตรง ขามเสนผานทางอดุม มิมซึ่งอยูทางใต
ของหุบเขา แลวเสนเขตแดนก็ออมไปรอบ
พวกตานํ้ าของเอนเชเมช และไปสิน
้ สุดที่เอน
โร เกล ๘ แลวเขตแดนก็ผานหุบเขาลูกชายฮิ
นโนม ถึงไหล เขาดานใตของเมืองชาวเยบุส
(คือเมืองเยรูซาเล็ม) จากนัน
้ เสนพรมแดน
ก็ข้ น
ึ ไปถึงยอดเนิน เขาซึ่งอยูทางตะวัน ตก
ของหุบเขาฮิ น โนม ซึ่งอยูทางเหนือสุดของ
หุบเขาเรฟาอิม ๙ เสนเขตแดนก็เลีย
้ วจากจุด
สูงสุดของเนิน เขานัน
้ ไปทางลําหวยแหงเนฟ
โท อาห จาก นัน
้ มันก็เลาะไปตามหุบเขาจน
ไปถึงเมืองตางๆของภูเขาเอ โฟ รน แลวเขต
แดนก็หันไปยังเมืองบาอาลาห (หรือเมืองคิริ
ยา ท เยอ า ริมนัน
่ เอง) ๑๐ เขตแดนไดออมไป
ทางตะวัน ตกของบา อา ลาหไปถึงภูเขาเส อีร
แลวออมไปทางลาดเขาทางทิศเหนือของ
ภูเขายา อา ริม (ซึ่งก็คือเคส ะ โลน) และมัน

คนอานาค ลูก หลานของอานาค พวกเขาเป็ นครอบครัวที่มีช่ อ
ื เสียงครอบครัวหนึ่ง
ในเรื่องของความเป็ นนักสูที่มีพลังและรูปรางสูง ดูใน กันดารวิถี ๑๓:๓๓
†๑๕:๒ จากอาว … ทางใต หรือ “ทางใตของคาบสมุทร”
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ก็ลงไปทางเมืองเบธเช เมชแลวออมไปถึง
เมืองทิมนาห ๑๑ พรมแดนไดทอดยาวไปตาม
หุบเขาไปถึงเมืองเอโครน แลวหันไปยังเมือง
ชิ กเคโรน ผานไปถึงภูเขาบาอาลาห และตอ
ไปถึงเมืองยับ เนเอล และไปสิน
้ สุดลงที่ทะเล
เมดิเตอรเรเนียน ๑๒ พรมแดนดานตะวัน ตก
คือทะเลเมดิเตอรเรเนียน
นี่เป็ นพรมแดน
ลอมรอบคนยูดาหตามตระกูลของเขา
๑๓ พระยาหเวหไดสัง
่ ใหโยชู วาแบงที่ดินให
กับคาเลบลูกชายของเยฟุน เนห ซึ่งเป็ นที่ดิน
สวนหนึ่งในเขตของคนยู ดาห คือ คิริ ยา
ทอา รบาหรือเมืองเฮ โบ รน (อา รบา เป็ น
บรรพบุรุษของอา นาค) ๑๔ และคา เลบไดขับ
ไลลูกชายทัง้ สามคนของอา นาคออกไป คือ
เช ชัย อา หิม าน และทัล มัยผูเป็ นลูก หลาน
ของอานาค ๑๕ จากที่นัน
่ คาเลบไดข้ น
ึ ไปตอสู
กับประชาชนชาวเดบีร (เมืองเดบีร เดิมชื่อวา
คิริยาทเสเฟอร) ๑๖ คาเลบพูดวา “ใครตีเมือง
คิริ ยาทเสเฟอรและยึดมันไวได เราจะยกอัค
สาหลูกสาวของเราใหเป็ นเมียคนนัน
้ ”
๑๗ โอ ทนี เอล ลูกชายเคนั สน อง ชายของ
คา เลบยึดเมืองนัน
้ ได ดัง นัน
้ คา เลบจึงยก
อัค สาหลูกสาวของ เขาใหเป็ นเมียของโอ ทนี
เอล ๑๘ เมื่ออัค สาหมาพบโอ ทนี เอล นางได
รบเราใหเขา *ไปขอทีน
่ าแหงหนึ่งจากพอของ
นาง นางไดลงมาจากหลังลา และคา เลบได
ถามนางวา “ลูกจะเอาอะไรหรือ”
๑๙ นางพูดวา “ขอของขวัญใหกับลูกหน อย
เพราะพอไดใหแผน ดินที่แหง แลงในเน เกบ
กับลูก ดัง นัน
้
ขอที่มันมีพวกตานํ้ ากับลูก
ดวย” ดัง นัน
้ คาเลบจึงยกพวกตานํ้ าดานบน
และดานลางใหกับนาง
๒๐ ตอ ไป นี้ เป็ นมรดกของชนเผายู ดาห
ตามตระกูลตางๆของพวก เขา ๒๑ เมืองตางๆ
ทัง้ หมดนี้เป็ นของคนเผายู ดาห
คือใกล
บริเวณใต สุดที่ติดกับพรมแดนของเอ โดม
คือเมืองขับเซเอล เอเดอร ยากูร ๒๒ คีนาห ดี
โมนาห อาดาดาห ๒๓ เคเดช ฮาโซรอิ ทนาน
๒๔ ศีฟ เทเลม เบอาโลท ๒๕ ฮาโซรฮาดัท ทาห
เคริ โอทเฮสโรน (คือเมืองฮาโซร) ๒๖ อามั ม
เชมา โมลาดาห ๒๗ ฮาซารกัด ดาห เฮชโมน
เบธเปเลต ๒๘ ฮาซารชู อาล เบเออรเชบา บิ ซิ
โอธิยาห ๒๙ บาอาลาห อิยิม เอเซม ๓๐ เอลโท
ลัด เคสิ ล โฮ รมาห ๓๑ ศิ กลาก มัด มัน นาห
*๑๕:๑๘
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สัน สัน นาห ๓๒ เลบาโอท ชิล ฮิม อายิน และ
ริมโมน ทัง้ หมดยี่สิบเกาเมือง กับชนบทของ
เมืองนัน
้ ๆดวย
๓๓ ชนเผายู ดาหไดเมืองตางๆตามแถบที่
ลุมเชิง เขาดานตะวัน ตก ดวย คือเมืองเอ ช
ทาโอล โศราห อัช นาห ๓๔ ศาโนอาห เอนกัน
นิม ทัป ปู วาห เอนาม ๓๕ ยารมูท อดุล ลัม โส
โคห อาเซคาห ๓๖ ชาอาราอิม อดีธาอิม เกเด
ราห (หรือเก เด โรธ าอิม) รวมเป็ นสิบ สี่เมือง
กับชนบทของเมืองนัน
้ ๆ
๓๗ ชนเผายู ดาหยังได รับเมืองเหลา นี้ ดวย
คือ เศนัน ฮาดัสสาห มิกดัลกาด ๓๘ ดิเลอัน มิส
ปาห โยกเธเอล ๓๙ ลาคีช โบสคาท เอกโลน
๔๐ คับโบน ลามัม คิทลิช ๔๑ เกเดโรท เบธดา
โกน นาอามาห และมัก เคดาห รวมทัง้ หมด
สิบหกเมืองกับชนบทของเมืองนัน
้ ๆ
๔๒ ลิ บนาห เอเธอร อาชัน ๔๓ อิฟ ทาห อัช
นาห เนซีบ ๔๔ เคอีลาห อัคซีบ มาเรชาห รวม
เป็ นเกาเมืองกับชนบทของเมืองนัน
้ ๆ
๔๕ เอ โค รนและเมืองตางๆกับชนบทของ
มัน ๔๖ ทางตะวัน ตกของเอ โค รน และเมือง
ทัง้ หมดที่อยูใกลกับเมืองอัช โดดและชนบท
ของ มัน ๔๗ อัช โดดกับบรรดาเมืองโดยรอบ
และชนบทของมัน กาซากับเมืองตางๆโดย
รอบ และชนบทของมัน ไปจนถึงลําธาร
อียิปตและแนวฝั ่ งทะเลเมดิเตอรเรเนียน
๔๘ ชนเผายู ดาหได รับเมืองตางๆในแถบ
เนิน เขา คือ ชามีร ยาททีร โสโคห ๔๙ ดาน
นาห คิริยา ท สัน นาห (คือเมืองเดบีร) ๕๐ อา
นาบ เอ ช เท โมห อา นิม ๕๑ โก เชน โฮ โลน
และกิโล ห รวมเป็ นสิบ เอ็ดเมืองกับชนบท
ของเมืองนัน
้ ๆ
๕๒ อาหรับ ดู มาห เอชาน ๕๓ ยานิ ม เบธทัป
ปู วาห อาเฟคาห ๕๔ ฮุม ทาห คิริ ยาทอารบา
(คือเมืองเฮ โบ รน) และเมืองศิ โยร รวมเป็ น
เกาเมืองกับชนบทของเมืองนัน
้ ๆ
๕๕ มาโอน คารเมล ศีฟ ยุทธาห ๕๖ ยิสเรเอล
โยกเดอัม ศาโนอาห ๕๗ คาอิน กิเบอาห และ
ทิมนาห รวมเป็ นสิบเมืองกับชนบทของเมือง
นัน
้ ๆ
๕๘ ฮัลฮูล เบธซูร เกโดร ๕๙ มาอาราธ เบธ
อาโนท และเอลเทโคน รวมเป็ นหกเมืองกับ
ชนบทของเมืองนัน
้ ๆ

นางไดรบเราใหเขา หรือ “เขาไดรบเราใหนาง”
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๖๐ คิริ ยาทบาอัล (คือเมืองคิริ ยาทเยอาริม)
และรับ บาห รวมเป็ นสองเมืองกับชนบทของ
เมืองนัน
้ ๆ
๖๑ เมืองในทะเลทรายคือ เบธอาราบาห มิด
ดีน เส คะ คาห ๖๒ นิบ ชาน เมืองเกลือ และ
เอนเกดี รวมเป็ นหกเมืองกับชนบทของเมือง
นัน
้ ๆ
๖๓ แตประชาชนชาวยู ดาหไมสามารถขับ
ไลชาวเย บุสซึ่งอาศัยอยูในเมืองเย รู เซา เล็ม
ออกไปได ดัง นัน
้ ชาวเย บุสจึงไดอาศัยอยู
รวมกับประชาชนชาวยู ดาหในเยรูซาเล็มมา
จนถึงทุกวันนี้

ดินแดนของเอฟราอิม และมนั สเสห
๑ ที่ดินที่ไดจับสลากแบงใหกับลูก

๑๖ หลานของโย เซฟ

เริ่มจากแมน้ํ า
จอรแดนใกลเมืองเย ริ โค ทางทิศตะวัน ออก
ของตานํ้ าเย ริ โค เขาไปในทะเล ทราย แลว
จากเมืองเย ริ โคขึ้นไปถึงแถบเนิน เขาเบธ
เอล ๒ จากเมืองเบธ เอลไปถึงลูส และขาม
ไปถึงเมืองอา ทา โรทตรงเขตแดนของชาว
อารคี ๓ จากนัน
้ ก็ลงไปทางตะวัน ตก จนถึง
เขตแดนของชาวยา เฟล็ ท ไกลออกไปถึง
พรมแดนของเมืองเบธ โฮ โรนลางและถึง
เมืองเกเซอร และไปสิน
้ สุดที่ทะเล
๔ ลูก หลานของโย เซฟคือ ชนเผามนั ส เสห
และชนเผาเอ ฟ รา อิม ได รับมรดกที่ดินของ
พวกเขา
๕ เขตแดนของที่ดินที่เป็ นมรดกของชน
เผาเอ ฟ รา อิมตามตระกูลตางๆของ เขา เขต
แดนมรดกดานตะวัน ออกเริ่มจากเมืองอา ทา
โรท อัด ดารไกลไปถึงสวนบนของเบธ โฮ โรน
๖ สวนเขตแดนดานตะวัน
ตกเริ่มจากเมือง
มิค เมธั ทที่อยูทางเหนือเลีย
้ วไปทางเมืองทา
อานั ท ชิ โลห แลวออมผานไปทางตะวัน ออก
ของเมืองยาโนอาห ๗ มันลงจากยาโนอาหไป
ถึงเมืองอา ทา โรทและเมืองนา อา ราหไปจน
ติดเมืองเย ริ โค และสิน
้ สุดที่แมน้ํ าจอรแดน
๘ จากทัป ปู วาห เสนเขตแดนไปทางตะวัน
ตกถึงลําธารคา นาห และมาสิน
้ สุดที่ทะเล
เมดิเตอรเรเนียน นี่คือมรดกชนเผาเอ ฟ รา
อิม ตามตระกูลตางๆของพวกเขา ๙ รวมทัง้
เมืองตางๆซึ่งไดแบง แยกไวใหคนเอ ฟ รา อิม
ในดิน แดนที่เป็ นมรดกของคนมนัส เสห คือ
๑๐ แต
ทัง้ เมืองและชนบทของเมืองนัน
้ ๆ
พวก เขาไม ไดขับ ไลชาวคา นา อันที่อาศัยอยู
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ในเมืองเก เซอรออกไป ดัง นัน
้ ชาวคา นา อัน
จึงไดอาศัยอยูกับชนเผาเอ ฟ รา อิมมาจนถึง
ทุก วัน นี้ แตพวก เขาก็ถูกบังคับใหทํางาน
อยางทาส
๑ แลวก็มีการแบงที่ดินใหแกชนเผา
มนัส เสห เพราะเขาเป็ นลูกชายคน
แรกของโย เซฟ เมืองกิ เลอ าดและเมืองบา
ชานเป็ นของชาวมา คีรอยูแลว มา คีรเป็ น
ลูกชายคน แรกของมนัส เสห และเป็ นพอ
ของกิ เลอ าด ชาวกิ เลอ าดเป็ นนักรบผูยิ่ง
ใหญ ๒ ดัง นัน
้ ที่ดินไดถูกแบงใหกับชาวมนัส
เสหที่เหลือ ตามตระกูลตางๆของพวก เขา
ลูก หลานของอาบี เย เซอร เฮ เลค อัส รี เอล
เชเคม เฮเฟอร และเชมิดา คนเหลานี้เป็ นลูก
หลานผูชายของมนัส เสห ลูกชายของโยเซฟ
ตามตระกูลตางๆของเขา
๓ เศโลเฟ หัดลูกชายของเฮ เฟอร ผูเป็ น
ลูกชายของกิเลอาด ซึ่งเป็ นลูกชายของมาคีร
ที่เป็ นลูกชายของมนัส เสหนัน
้ ไมมีลูกชายมี
แตลูกสาว และนี่คือชื่อลูกสาวของเขา คือมา
ลาห โนอาห โฮกลาห มิ ล คาห และทีร ซาห
๔ พวก เขาเขามาหานั กบวชเอ เลอ า ซาร โย
ชู วาลูกชายนูน และบรรดาผูนําแลวพูดวา
“พระ ยาหเวหไดสัง่ โมเสสใหมอบมรดกที่ดิน
ใหกับพวก เรา พรอมๆกับญาติๆผูชายของ
พวก เรา” ดัง นัน
้ โย ชู วาจึงยกที่ดินใหกับ
พวก นางพรอมๆกับพี่ น องของพอพวก นาง
ตามที่พระยาหเวหไดสงั ่ ไว
๕ ชนเผามนั สเสหจึงไดรับสวนแบงที่ดินสิบ
สวน นอก เหนือจากดิน แดนกิ เลอ าด และ
บา ชาน บนฝั ่ งตะวัน ออกของแมน้ํ าจอรแดน
๖ เพราะลูก หลานที่เป็ นผู หญิงของมนั ส เสห
ได รับที่ดินดวย แตแผน ดินกิ เลอาดเป็ นของ
ลูกหลานกลุมอื่นของเผามนัสเสห
๗ เขตแดนของมนั ส เสหขยายจากอา เชอ ร
ไปถึงมิค เมธั ทซึ่งอยูดานตรง ขามกับเมือง
เชเคม
แลวเสนเขตแดนก็ลงไปทางทิศใต
ถึงที่อยูอาศัยของชาวเอน ทัป ปู วาห ๘ แผน
ดินของทัป ปู วาหเป็ นของมนัส เสห แตตัว
เมืองทัป ปู วาหตรงพรมแดนมนัส เสหเป็ น
ของชาวเอ ฟ รา อิม ๙ แลวเสนเขตแดนก็ลง
ไปถึงหุบเขาลึกคา นาห เมืองตางๆเหลา นี้
ที่อยูทางตอนใตของหุบเขาลึก
ทามกลาง
เมืองตางๆของเผามนัส เสห เป็ นของเผาเอ
ฟ รา อิม แตพรมแดนของมนัส เสหอยูทาง
เหนือของหุบเขาลึก และไปสิน
้ สุดที่ทะเล

๑๗

โยชูวา ๑๗:๑๐

เมดิเตอรเรเนียน ๑๐ แผน ดินทางใตเป็ นของ
เอฟราอิม ทางเหนือเป็ นของมนัสเสห และมี
ทะเลเมดิเตอรเรเนียนเป็ นพรมแดนทางทิศ
ตะวัน ตกของมนัส เสห ทางเหนือไปติดอา
เชอร และทางตะวันออกติดอิสสาคาร
๑๑ มนั ส เสหยังมีเมืองตางๆอยูในเขตแดน
ของอิส สา คารและอา เชอ ร คือเมืองเบธ ชาน
เมืองอิบ เลอั ม เมืองโดร เมืองเอนโดร เมือง
ทา อา นาค เมืองเม กิด โด และเมืองเล็กๆที่
อยูลอม รอบพวก มัน เมืองที่ สามนัน
้ มีอีกชื่อ
หนึ่งวา นาโฟท (โดร) ๑๒ แตชนเผามนัส เสห
ไมสามารถยึด ครองเมืองเหลา นี้ได เพราะ
ชาวคา นา อันยังขืนที่จะอาศัยอยูในเขตแดน
นัน
้ ตอ ไป ๑๓ เมื่อชาวอิสราเอลเขม แข็งขึ้น
พวก เขาไดบังคับชาวคา นา อันใหทํางานให
กับพวกเขา แตไมไดขับไลพวกคานาอันออก
ไปจนหมด
๑๔ คนเผาโยเซฟไดพูดกับโยชูวาวา “ทําไม
ทานถึงใหสวน แบงพวก เราแคสวนเดียวเป็ น
มรดก ทัง้ ๆที่เรามีคนเป็ นจํานวนมาก เพราะ
พระ ยาหเวหไดอวยพรใหกับพวก เราตลอด
มานี้”
๑๕ โยชู วาตอบวา “ถาพวกเจามีคนจํานวน
มาก ก็ใหข้ น
ึ ไปที่ปาไปแผว ถางป าเอา เองใน
ที่ดินของคนเปริสซี และคนเรฟาอิม เพราะที่
แถบเนินเขาของคนเอฟราอิมคับแคบเกินไป
สําหรับพวกเจา”
๑๖ คนเผาโย เซฟพูดวา “แถบเนิ น เขาไม
เพียงพอสําหรับพวกเรา แตในหุบเขานัน
้ ก็มี
ชาวคานาอันอาศัยอยู และพวกเขาก็มีรถรบ
ที่ทําจากเหล็ก ทัง้ ในเบธชานกับหมูบานของ
มัน และตามหมูบานที่คนเหลานัน
้ อาศัยอยู
ในหุบเขายิสเรเอล”
๑๗ ดัง นั น
้ โย ชู วาจึงพูดกับครอบครัวของ
โยเซฟซึ่งก็คือเผาเอฟราอิมและเผามนัส เสห
วา “พวก ทานมีผูคนเป็ นจํานวนมาก และมี
กําลังเขม แข็ง พวกทานจะไม ไดสวนแบงแค
สวนเดียว ๑๘ แตที่แถบเนิน เขาจะเป็ นของ
พวกทานดวย ถึง แมมันจะเป็ นป า พวกทาน
แผว ถางมันและยึดครองมันไปจนสุด เขต
เถิด พวก ทานจะขับ ไลชาวคา นา อันออกไป
แมวาพวก เขาจะมีรถรบทําดวยเหล็กและ
พวกเขาจะเขมแข็งก็ตาม”
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การแบงแผนดินที่เหลือ
๑ ชุมชนชาวอิสราเอลทัง
้ หมดมา

๑๘ ประชุมกันที่ชิ โลหและตัง้ เต็นท นัด
พบกันที่ นัน
่ ในตอน นัน
้ แผน ดินไดตกอยู
ในครอบครองของพวกเขาแลว ๒ แตยัง คงมี
ชาวอิสราเอลอีกเจ็ดเผา ที่ยังไมได รับมรดก
เป็ นสวนแบงของพวกเขา
๓ ดัง นั น
้ โย ชู วาจึงพูดกับชาวอิสราเอลวา
“พวก เราจะรอไปอีกนานแค ไหน กวาจะเขา
ไปยึด ครองแผน ดินที่พระ ยาหเวหพระเจา
ของบรรพบุรุษทานไดมอบใหแกพวก ทาน
๔ ใหเลือกคนมาเผา ละสามคน
ขาพเจาจะ
สงพวก เขาใหเดิน ทางไปสํารวจทัว
่ แผน ดิน
นัน
้
และจดรายละเอียดของแผน ดินนัน
้ มา
ตามมรดกที่แตละเผาได รับ และนํ ากลับมา
ใหขาพเจา ๕ พวก เขาจะแบงมันออกเป็ น
เจ็ดสวน
ชนเผายู ดาหจะยังคงอยูในเขต
แดนของ เขาทางตอนใต และครอบครัวของ
โย เซฟจะคงอยูในเขตแดนทางเหนือ ๖ ให
พวกทานเขียนรายละเอียดของที่ดินทัง้ เจ็ด
สวน และนํ ามันกลับมาใหขาพเจาที่ นี่ และ
ขาพเจาจะจับสลากแบงใหทานที่ นี่ตอ หน า
พระ ยาหเวหพระเจาของพวก เรา ๗ แตชาว
เลวีจะไมได รับสวน แบงในหมูพวก ทานทัง้
หลาย เพราะฐานะนักบวชของพระ ยาหเวห
ก็คือมรดกของพวก เขาอยูแลว สวนชนเผา
กาด รู เบน และเผามนัส เสหครัง้ หนึ่งก็ได รับ
มรดกของพวก เขาที่อยูทางฝั ่ งตะวัน ออก
ของแมน้ํ าจอรแดนแลว ซึ่งโมเสสผูรับ ใช
พระยาหเวหไดมอบใหพวกเขาไว”
๘ ดัง นั น
้ คนเหลา นัน
้ จึงออกเดิน ทาง โยชู
วากําชับพวก เขาใหจดรายละเอียดเกี่ยว กับ
ที่ดินวา “ใหเดิน ทางไปใหทัว
่ ทัง้ แผน ดิน
และจดรายละเอียดของ มันและกลับมาหา
ขาพเจา ขาพเจาจะจับสลากใหกับพวกทานที่
นี่ ตอหน าพระยาหเวหที่ชิโลห”
๙ จาก นั น
้ คนเหลา นี้ก็ออกเดิน ทางไปทัว
่
ทัง้ แผน ดินนัน
้ และไดจดบันทึกรายละเอียด
ของแผน ดินลงในหนังสือเกี่ยวกับเมืองตางๆ
ในเจ็ดสวนนัน
้ แลวพวกเขาจึงกลับมาหาโยชู
วาที่คายชิ โลห ๑๐ และโยชู วาก็ไดจับสลากให
กับพวก เขาที่ชิ โลหตอ หน าพระ ยาหเวห โย
ชู วาไดแบงที่ดินใหกับชาวอิสราเอลตามสวน
แบงของแตละเผา
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ที่ดินสําหรับชนเผาเบนยามิน
๑๑ สลากอันแรกตกเป็ นของเผาเบน

ยา
มิน ตามตระกูลตางๆของเผา นัน
้ พวก เขา
ไดที่ดินที่อยูระหวางชนเผายู
ดาหและโย
เซฟ ๑๒ พรมแดนทางเหนือเริ่ม ตนที่แมน้ํ า
จอรแดน และขึ้นไปถึงสันเขาทางตอนเหนือ
ของเมืองเย ริ โค และมันก็ข้ น
ึ ไปถึงแถบเนิน
เขาทางตะวัน ตก และไปสิน
้ สุดที่ทะเลทราย
เบธา เวน ๑๓ จากที่ นัน
่ พรมแดนก็ออมไปถึง
เมืองลูส ไปถึงสันเขาเมืองลูส (เรียกอีกอยาง
วาเบธ เอล) แลวเสนพรมแดนก็ลงไปจนถึง
อา ทา โรท อัด ดาร บนภูเขาซึ่งอยูทางใตของ
เมืองเบธโฮโรนลาง ๑๔ พรมแดนก็หัก โคงไป
ทางตะวัน ตก ออมลงไปทางใตจากภูเขาที่
อยูทางใตของเบธ โฮ โรน และไปสิน
้ สุดที่คิริ
ยาทบาอัล (คือคิริ ยาทเยอาริม) เมืองนี้เป็ น
ของชนเผายู ดาห นี่คือพรมแดนทางตะวัน
ตก
๑๕ ทางดานใต เริ่มที่ชานเมืองคิริ ยา ท เยอ
า ริมไปตามลําธารจนถึงตานํ้ าของเนฟ โท
อาห ๑๖ ลงไปถึงเชิง เขาที่อยูตรงขามหุบเขา
ลูกชายฮิ น โนม ซึ่งอยูทางเหนือของหุบเขา
เรฟาอิม และมันก็ลงไปที่หุบเขาฮิ น โนม ใต
สันเขาของชาวเย บุสแลวจึงลงไปที่เมืองเอน
โร เกล ๑๗ จากนัน
้ มันก็หัก โคงขึ้นเหนือไป
ตามลําธารจนถึงเมืองเอน เช เมช และก็ไป
ตามลําธารจนไปออกที่เก ลี โลท ซึ่งอยูตรง
ขามกับทางขามเขาชื่ออดุม มิม แลวลงไปถึง
กอน หินของโบ ฮันซึ่งเป็ นลูกชายของรู เบน
๑๘ แลวเสนเขตแดนก็ออมขึ้นไปทางเหนื อถึง
สันเขาที่หันหน าเขาหาหุบเขาจอรแดน แลว
ก็ลงไปที่หุบเขาจอรแดน ๑๙ พรมแดนไดออม
ขึ้นไปที่สันเขาทางดานเหนือของเบธฮ กลาห
และมาสิน
้ สุดที่อาวดานเหนือของทะเลเกลือ
ที่ตอนใต สุดของแมน้ํ าจอรแดน นี่คือเขต
แดนทางดานใต
๒๐ แมน้ํ าจอรแดนเป็ นพรมแดนทางตะวัน
ออก นี่คือเขตแดนที่เป็ นมรดกของตระกูล
ตางๆของเผาเบน ยา มินในทุกดาน ๒๑ เมือง
ตางๆที่เป็ นของชนเผาเบน ยา มินที่แบงตาม
ตระกูลตางๆของพวก เขา คือ เย ริ โค เบธฮ
กลาห เอ เมค เค ซีส ๒๒ เบธ อา รา บาห เศ มา
รา อิม เบธ เอล ๒๓ อัฟ วิม ปา ราห โอ ฟ ราห
๒๔ เคฟาอัมโมนี โอฟนี เกบา รวมเป็ นสิบสอง
เมือง พรอมกับชนบทรอบๆเมืองเหลานัน
้
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๒๕ กิเบ โอน รา มาห เบ เอ โรท ๒๖ มิส ปาห
เคฟี ราห โม ซาห ๒๗ เรเคม อิรเป เอล ทา ระ
ลาห
๒๘ เศลา หะ เอ เลฟ เย บุส (เยรูซาเล็ม)
กิเบอาห และคิริ ยาท รวมเป็ นสิบ สี่เมืองและ
ชนบทรอบๆเมืองเหลา นัน
้
นี่คือมรดกของ
ชนเผาเบนยามินที่แบงตามตระกูลตางๆของ
พวกเขา

ที่ดินสําหรับเผาสิเมโอน
๑ สลากอัน

๑๙ เมโอน สําหรับตระกูลตางๆของเผา

ที่สองตกเป็ นของเผาสิ

นัน
้
มรดกของพวก เขาอยูในที่ดินของชน
เผายู ดาห ๒ มีเมืองเหลา นี้เป็ นมรดก คือ เบ
เอ อรเช บา (หรือเชบา) โม ลา ดาห ๓ ฮา ซา ร
ชู อาล บาลาห เอเซม ๔ เอลโทลัด เบธูล โฮ
รมาห ๕ ศิกลาก เบธมารคาโบท ฮาซารสูสาห
๖ เบธเล บา โอท และเมืองชา รุ เฮน รวมเป็ น
สิบ สามเมืองกับชนบทของเมืองตางๆเหลา
นัน
้
๗ อายิน ริม โมน เอเธอร และอาชัน รวม
เป็ นสี่เมืองและชนบทของเมืองตางๆเหลา
๘ และยังมีหมูบานตางๆที่อยูรอบๆเมือง
นัน
้
เหลา นี้ไปจนถึงบา อา ลัทเบ เอ อร เมืองรา
มาหที่เน เกบ นี่คือมรดกที่ยกใหกับตระกูล
ตางๆของเผาสิ เม โอน ๙ มรดกของคนเผาสิ
เม โอนเป็ นสวน หนึ่งของที่ดินของคนเผายู
ดาห เพราะสวน แบงของคนเผายู ดาหใหญ
เกิน ไปสําหรับพวก เขา ดัง นัน
้ คนเผาสิ เม
โอนจึงได รับมรดกอยูทามกลางมรดกของ
คนเผายูดาห
ที่ดินสําหรับชนเผาเศบูลุน
๑๐ สลากอัน

ที่สามตกเป็ นของเผาเศบู ลุน
สําหรับตระกูลตางๆของเผา นัน
้
พรมแดน
ของที่ดินที่เป็ นมรดกของพวกเขาไป ไกลถึง
สา ริด ๑๑ พรมแดนขึ้นไปทางตะวัน ตกเรื่อย
ไปจนถึงมา เรอั ล มาจดเมืองดับ เบเชท จน
ถึงลําธารทางทิศตะวัน ออกของโยก เนอั ม
๑๒ จากสา ริด พรมแดนยื่นไปในฝั ่ งตรงขาม
คือฝั ่ งที่ดวงอาทิตยข้ น
ึ ไปถึงพรมแดนเมือง
คิสโลท ทา โบร แลวตามลําธารไปถึงเมืองดา
เบรัท แลวขึ้นไปถึงเมืองยาเฟี ย ๑๓ จากที่นัน
่
พรมแดนออมไปทางทิศที่ดวงอาทิตยข้ น
ึ ไป
จนถึงเมืองกัท เฮ เฟอร และเมืองเอท คา ซิน
เรื่อยไปตามลําธารแหงไปจนถึงริมโมน และ
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หักโคงเขาหาเมืองเนอ าห ๑๔ พรมแดนทาง
ทิศเหนือโคงเขาหาเมืองฮัน นา โธน และสิน
้
สุดที่หุบเขาอิฟ ทาห เอล ๑๕ ไดรวมเมืองขัท
ตาท นาหะลาล ชิม โรน อิด าลาห และเบธเล
เฮม รวมทัง้ หมดสิบ สองเมืองกับชนบทของ
เมืองตางๆเหลานัน
้
๑๖ นี่ คือมรดกของเผาเศบู
ลุนสําหรับ
ตระกูลตางๆของพวก เขา
คือเมืองตางๆ
เหลานี้ และชนบทของเมืองตางๆเหลานี้
ที่ดินสําหรับชนเผาอิสสาคาร
๑๗ สลากอันที่สี่ตกเป็ นของเผาอิส

สา คาร
สําหรับตระกูลตางๆของเผา นัน
้ ๑๘ ดิน แดน
ของพวกเขารวมเมือง ยิสเรเอล เคสุลโลท ชู
เนม ๑๙ ฮาฟาราอิม ชิโยน อานาหะราท ๒๐ รับ
บีท คีชิโอน เอเบส ๒๑ เรเมท เอนกันนิม เอน
หัดดาห และเบธปั สเซส
๒๒ พรมแดนยังไปติดกับเมืองทาโบร ชาหะ
ซุ มาห เบธเช เมช และไปสิน
้ สุดที่แมน้ํ า
จอรแดน รวมทัง้ หมดสิบ หกเมืองกับชนบท
ของเมืองตางๆเหลานัน
้ ๒๓ นี่คือมรดกที่ดินที่
ใหกับเผาของอิส สา คารสําหรับตระกูลตางๆ
ของพวก เขา คือเมืองตางๆและชนบทของ
เมืองตางๆเหลานัน
้
ที่ดินสําหรับชนเผาอาเชอร
๒๔ สลากอันที่หาตกเป็ นของเผาอา

เชอ ร
สําหรับตระกูลตางๆของเผา นัน
้ ๒๕ เขตแดน
ของพวกเขารวมถึงเมืองเฮลขัท ฮาลี เบเทน
อัคชาฟ ๒๖ อาลัมเมเลค อามาด มิชอาล
ทางตะวัน ตกไปจดภูเขาคารเมลและเมือง
ชิโห ลิบ นาท ๒๗ แลวเลีย
้ วไปทางตะวัน ออก
จนถึงเมืองเบธดาโกน ไปจดเขตเศบู ลุนและ
หุบเขาอิฟ ทาห เอลไปทางเหนือ ถึงเมืองเบธ
เอเมคและเนอี เอล และเรื่อยไปทางเหนือถึง
เมืองคาบูล ๒๘ เอโบรน *เรโหบ ฮัม โมน และ
คา นาหไปไกลถึงมหาไซ ดอน ๒๙ พรมแดน
เลีย
้ วไปถึงรา มาห ไปไกลถึงเมืองไทระที่มี
กําแพงลอมรอบ แลวเสนพรมแดนก็เลีย
้ วไป
โฮสาหและไปสิน
้ สุดที่ทะเล ซึ่งรวมเมือง มา
ฮารับ อัคซีบ ๓๐ อุมมาห อาเฟก และเรโหบไว
ดวย

*๑๙:๒๘
†๑๙:๔๗

เอโบรน หรือ “อับโดน”
เลเชม หรือ “ลาอีช”

23

โยชูวา ๑๙:๔๘

รวมแลวมียี่สิบ สองเมือง กับชนบทของ
เมืองตางๆเหลานัน
้ ๓๑ นี่คือมรดกของเผาอา
เชอ ร สําหรับตระกูลตางๆของพวก เขา คือ
เมืองตางๆเหลา นี้และชนบทของเมืองตางๆ
เหลานี้
ที่ดินสําหรับชนเผานั ฟทาลี
๓๒ สลากอันที่หกตกเป็ นของเผานั ฟ

ทา ลี
สําหรับตระกูลตางๆของเผา นัน
้ ๓๓ พรมแดน
ของ เขาเริ่มมาจากเฮ เลฟ จากตน กอใน
ศานัน นิม และอาดามี เนเขบ ยับ เนเอล จน
ถึงเมืองลัค คูม และสิน
้ สุดที่แมน้ํ าจอรแดน
๓๔ พรมแดนก็เลีย
้ วไปทางตะวัน
ตกไปที่
เมืองอัส โนท ทา โบร และมันก็ออกจากที่ นัน
่
ไปที่เมืองหุ กก อก ไปจดกับเขตเศบู ลุนทาง
ทิศใตและเขตอา เชอ รทางตะวัน ตก และ
แมน้ํ าจอรแดนทางทิศตะวัน ออก ๓๕ บรรดา
เมืองที่มีปอมปราการ คือ ศิดดิม เศ อร ฮัม
มัท รัคคัท คินเนเรท ๓๖ อาดามาห รามาห ฮา
โซร ๓๗ เคเดช เอเดรอี เอนฮาโซร ๓๘ ยิ โรน
มิกดัลเอล โฮเรม เบธอานาท และเบธเชเมช
รวมเป็ นสิบ เกาเมือง
กับชนบทที่อยูรอบ
เมืองตางๆเหลานัน
้
๓๙ นี่ คือมรดกของเผานั ฟ
ทา ลีสําหรับ
ตระกูลตางๆของพวก เขา คือเมืองตางๆและ
ชนบทของเมืองตางๆเหลานัน
้
ที่ดินสําหรับชนเผาดาน
๔๐ สลากอันที่เจ็ดตกเป็ นของเผาดาน

สําหรับตระกูลตางๆของเผา นัน
้ ๔๑ เขตแดน
ที่เป็ นมรดกของพวกเขา รวมเมืองโศราห เอ
ชทาโอล อิรเชเมช ๔๒ ชาอาลับบิน อัยยาโลน
ยิ ทลาห ๔๓ เอโลน ทิม นาห เอโครน ๔๔ เอล
เทเคห กิบเบโธน บาอาลัท ๔๕ เยฮุด เบเนเบ
ราค กัท ริม โมน ๔๖ เมยารโคน รัค โคน และ
บริเวณที่อยูใกลเมืองยัฟฟา
๔๗ เมื่อชนเผาดานสูญ เสียดิน แดนของพวก
เขาไป พวกเขาไดลุก ขึ้นสู รบกับเมืองเลเชม
†และพวก เขาก็ยึดมันไดและไดฆาชาวเมือง
นัน
้ แลวยึด ครองเมือง และตัง้ ถิ่นฐานที่ นัน
่
พวกเขาไดเปลี่ยนชื่อเมืองเป็ นเมืองดานตาม
ชื่อของบรรพบุรุษของพวกเขา ๔๘ นี่คือมรดก
ของเผาดาน สําหรับตระกูลตางๆของพวก
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เขา
คือเมืองเหลา นี้และชนบทของเมือง
ตางๆเหลานี้
ที่ดินสําหรับโยชูวา
๔๙ เมื่อไดแบงดิน

แดนสวนตางๆของแผน
ดินนัน
้ เป็ นมรดกตามเขตแดนของ มันแลว
ชาวอิสราเอลไดมอบมรดกทามกลางพวก
เขาใหกับโยชูวาลูกชายของนูน ๕๐ ตามคําสัง่
ของพระยาหเวห พวกเขาไดใหเมืองกับโยชู
วาตามที่เขาไดขอไว คือ เมืองทิมนาทเสราห
*ในเขตเทือก เขาเอ ฟ รา อิม โย ชู วาไดสราง
เมืองขึ้นใหมและตัง้ ถิ่นฐานอยูที่นัน
่
๕๑ นั น
่ คือดิน แดนที่นักบวชเอ เลอ า ซาร
โย ชู วาลูกชายของนูน และบรรดาผูนําของ
แตละตระกูลของชนเผาตางๆของอิสราเอล
ไดแจก จาย โดยการจับสลากที่เมืองชิ โลห
ตอ หน าพระ ยาหเวห ที่ทาง เขาเต็นทนัด พบ
ดัง นัน
้ เขาทัง้ หลายก็แบง ปั นแผน ดินจนเสร็จ
เรียบรอย
เมืองลี ภ
้ ัย
(กดว. ๓๕:๙-๑๕; ฉธบ. ๑๙:๑-๑๓)
๑ จาก นั น
้ พระ ยาหเวหไดพูดกับโย ชู

๒๐ วาวา

๒ “ใหบอกชาวอิสราเอลวา

‘ให
ตัง้ เมืองลีภ
้ ัยขึ้น สําหรับพวกเจาทัง้ หลาย ซึ่ง
เราไดบอกกับพวก เจาผานทางโมเสส ๓ เมื่อ
ใครก็ตามไดฆาคน ตายโดยอุบัติเหตุหรือไม
ไดตัง้ ใจ จะ ไดหนีไปอยูที่ นัน
่ เมืองเหลา นัน
้
จะไดเป็ นที่ลี้ ภัยของพวกเจา เพื่อใหพนจาก
ญาติของคนตายที่มีหน าที่ลงโทษคนฆา
๔ เมื่อคนที่ไดฆาคน ตายนั น
้ หนีไปยังเมือง
เหลา นี้ เขาตองยืนอยูที่ทาง เขาประตูเมือง
นัน
้ และอธิบายเรื่องของ ตนใหกับพวกผูใหญ
ของเมืองนัน
้ ฟั ง แลวพวก เขาก็จะรับคนผู
นัน
้ เขาไปและใหพักอาศัยรวมกับพวก เขา
๕ แลวถามีญาติคน ตายที่จะแก แคนเขาไล
ติดตามเขามา
พวกผูอาวุโสของเมืองตอง
ไมมอบตัว เขาออกไป เพราะเขาผู นัน
้ ไดฆา
เพื่อนบานตายโดยไม ไดตัง้ ใจและไม ได
บาดหมางกันมากอน ๖ คนที่ฆาคน อื่นนัน
้
จะอาศัยอยูที่เมืองนัน
้ จนกวาเขาจะมายืน
อยูตอ หน าชุมชนเพื่อรับการตัดสิน และถา
ตัดสินวาไมตัง้ ใจฆา เขาก็จะอยูที่ นัน
่ ตอ ไป
*๑๙:๕๐

ทิมนาทเสราห หรือ ทิมนาท เฮเรส
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จนกวาคนที่เป็ นนักบวชชัน
้ สูงสุดในเวลานัน
้
ไดตายไป จาก นัน
้ คนที่ฆาคน อื่นนัน
้ จะได
รับอนุญาตใหกลับบาน ไปยังเมืองที่เขาได
หลบหนีมา’”
๗ ดัง นั น
้ พวก เขาจึงไดกําหนดเมืองสําหรับ
ลี้ ภัยไวดังนี้ คือ เมืองเค เดช ในกา ลิ
ลี ในแถบเนิน เขานัฟ ทา ลี เมืองเชเคม
ในแถบเนิน เขาของเอ ฟ รา อิม และคิริ ยา
ทอา รบา (หรือเฮ โบ รน) ในแถบเนิน เขา
ยู ดาห ๘ และอีกฟากหนึ่งของแมน้ํ าจอรแดน
ซึ่งอยูทางทิศตะวันออกของเมืองเยริโค พวก
เขาไดเลือกเมืองเบ เซอรที่อยูในทะเล ทราย
บนที่ราบสูงของชนเผารู เบน กับเมืองราโมท
ในกิ เลอาดของชนเผา กาด และเมืองโกลาน
ในบาชาน ของชนเผามนัสเสห
๙ เมืองเหลา
นัน
้ เป็ นเมืองที่ไดกําหนดไว
สําหรับชาวอิสราเอลทุก คน และคนตางชาติ
ที่อาศัยอยูในหมูพวก เขา เพื่อวาหากมีใคร
ฆาคนโดยไม ไดตัง้ ใจ จะ ไดหนีไปอยูที่ นัน
่
และไมตองถูกฆาตายดวยมือของญาติผูตาย
ที่มีหน าที่ลงโทษคนฆา จนกวาเขาจะไดยืน
อยูตอหน าชุมชนเพื่อการตัดสินคดี
เมืองของชนเผาเลวี
๑ จากนั น
้ หัวหน าตระกูลตางๆในเผา

๒๑ เลวี

ไดมาพบนักบวชเอ เลอ า ซาร
โย ชู วาลูกของนูนและหัวหน าของตระกูล
ตางๆของแตละเผาของอิสราเอล ๒ คนเผา
เลวีไดพูดกับคนเหลานัน
้ ที่เมืองชิ
โลหใน
แผน ดินคานาอันวา “พระยาหเวหไดสัง่ ผาน
โมเสสไววา พวกเราจะไดรับเมืองหลายเมือง
เพื่ออยูอาศัยพรอมๆกับทุง หญาสําหรับสัตว
เลีย
้ งของพวก เราดวย” ๓ เพื่อใหเป็ นไปตาม
คําสัง่ ของพระยาหเวห ชาวอิสราเอลจึงไดยก
เมืองตางๆเหลา นี้และทุง หญาของเมืองเหลา
นัน
้ จากมรดกของพวกเขาใหกับชาวเลวี คือ
๔ เมื่อสลากออกมา เพื่อชีว
้ าใครควรจะได
รับเมืองไหน สลากอันแรกเป็ นของตระกูล
ตางๆของโค ฮาท ดัง นัน
้ ชาวเลวีในตระกูล
ตางๆของโคฮาทซึ่งเป็ นลูกหลานของนักบวช
อา โรนได รับเมืองสิบ สามเมืองจากชนเผายู
ดาห สิเมโอน และเบนยามิน ตามสลากที่จับ
ได
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๕ สวนคนโค ฮาทที่ เหลือ จับสลากไดเมือง
สิบเมืองจากตระกูลตางๆของเผาเอ ฟ รา อิม
จากเผาดานและจากครึ่งหนึ่งของเผามนัส
เสห
๖ คนเกอรโชนไดรับเมืองสิบสามเมือง จาก
ตระกูลตางๆของเผาอิสสาคาร จากเผาอาเชอ
ร จากเผานัฟ ทา ลี และจากครึ่งหนึ่งของเผา
มนัสเสหในบาชาน
๗ พวกตระกูลตางๆของคนเม รา รี ได รับ
เมืองสิบ สองเมืองจากเผารู เบน จากเผา กาด
และจากเผาเศบูลุน
๘ ชาวอิสราเอลไดจับสลาก
ใหเมืองตางๆ
เหลา นี้และทุง หญาของเมืองเหลา นี้ กับ
ชาวเลวีตามที่พระ ยาหเวหไดสัง่ ไวผานทาง
โมเสส
๙ นี่ คือราย ชื่อของเมืองตางๆจากเผายู ดาห
และเผาสิ เม โอน ๑๐ ที่ไดยกใหกับพวกลูก
หลานของอา โรน คือตระกูลหนึ่งของชาวโค
ฮาท ซึ่งเป็ นชาวเลวี เพราะวาสลากใบแรก
๑๑ ชาวอิสราเอลให
ตกเป็ นของตระกูลนี้
เมืองคิริ ยา ทอา รบา (อา รบา เป็ นพอของอา
นาค) คือเมืองเฮโบรน ในแถบเนิน เขาของยู
ดาหพรอมกับทุง หญาเลีย
้ ง สัตวรอบๆเมือง
๑๒ แตทุง นาและชนบทของเมืองนั น
นัน
้
้ ได
ยกใหเป็ นมรดกของคาเลบลูกชายของเยฟุน
เนห ๑๓ สําหรับลูก หลานของนักบวชอา โรน
พวก เขาไดใหเมืองเฮ โบ รน (ซึ่งเป็ นเมืองลี้
ภัยสําหรับผู ที่ได รับการกลาว หาวาฆาคน
ตาย) พรอมกับทุง หญารอบเมืองนัน
้
และ
เมืองลิ บนาหพรอมทุง หญา ๑๔ เมืองยาท ทีร
กับทุง หญารอบเมือง เมืองเอ ช เท โม อากับ
ทุง หญารอบเมือง ๑๕ เมืองโฮโลนกับทุง หญา
รอบเมือง เมืองเดบีรกับทุง หญารอบเมือง
๑๖ เมืองอา ยินกับทุง หญารอบเมือง
เมือง
ยุทธาหกับทุงหญารอบเมือง และเมืองเบธเช
เมชกับทุง หญารอบเมือง รวมเป็ นเกาเมือง
จากเผาสองเผานี้
๑๗ ชนเผาเบนยามินไดใหเมืองกิเบโอนกับ
ทุง หญารอบเมือง เมืองเกบากับทุง หญารอบ
เมือง ๑๘ เมืองอานาโธทกับทุง หญารอบเมือง
และเมืองอัล โมนกับทุง หญารอบเมือง รวม
เป็ นสี่เมือง ๑๙ รวมเมืองทัง้ หมดที่เป็ นของ
พวกนักบวชที่เป็ นลูก หลานของอาโรน มีสิบ
สามเมืองกับทุงหญารอบเมืองเหลานัน
้
๒๐ สวนชาวโค ฮาทที่ เหลือของพวกตระกูล
โคฮาทในเผาเลวี ไดเมืองตางๆจากเผาเอฟรา
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อิม โดยการจับสลาก ๒๑ พวกเขาได รับเมือง
เชเคม (เป็ นเมืองหนึ่งในเมืองลี้ ภัยสําหรับผู
ที่ได รับการกลาว หาวาฆาคน ตาย) กับทุง
หญารอบเมืองในแถบเนิน เขาเอฟราอิม และ
เมืองเก เซอรกับทุง หญารอบเมือง ๒๒ เมือง
ขิบ ซาอิมกับทุง หญารอบเมือง และเมืองเบธ
โฮโรนกับทุงหญารอบเมือง รวมเป็ นสี่เมือง
๒๓ ชาวโค ฮาทได รับเมืองตอ ไป นี้ จากเผา
ดาน คือ เมืองเอลเทเคหกับทุงหญารอบเมือง
เมืองกิบเบโธนกับทุง หญารอบเมือง ๒๔ เมือง
อัย ยาโลนกับทุง หญารอบเมือง และเมืองกัท
ริมโมนกับทุงหญารอบเมือง รวมเป็ นสี่เมือง
๒๕ ชาวโค ฮาทได รับเมืองตอ ไป นี้ จากเผา
มนัส เสหครึ่งเผา คือ เมืองทา อา นาคกับ
ทุงหญารอบเมือง และเมืองกัทริมโมนกับทุง
หญารอบเมืองรวมเป็ นสองเมือง
๒๖ เมืองทัง
้ หมดรวมเป็ นสิบเมือง กับทุง
หญารอบเมืองเหลานัน
้ ซึ่งมอบใหกับตระกูล
อื่นๆที่เหลือของโคฮาท
๒๗ ในพวกตระกูลตางๆของชาวเลวี
คน
เกอรโชนไดรับเมืองตอไปนี้ คือ
คนเกอร โชนได รับเมืองตอ ไป นี้จากเผา
มนัส เสหครึ่งเผา คือเมืองโก ลานในบา ชาน
(เป็ นเมืองลีภ
้ ัยเมืองหนึ่งสําหรับผท
ู ี่ไดรับการ
กลาว หาวาฆาคน ตาย) และเมืองเบ เอ ช เทราหกับทุงหญารอบเมือง รวมเป็ นสองเมือง
๒๘ คนเกอร โชนได รับเมืองตอ ไป นี้ จากเผา
อิส สาคาร เมืองคี ชิ โอนกับทุง หญารอบเมือง
เมืองดา เบรัทกับทุง หญารอบเมือง ๒๙ เมือง
ยา รมูทกับทุง หญารอบเมือง และเมืองเอน
กันนิมกับทุงหญารอบเมืองรวมเป็ นสี่เมือง
๓๐ คนเกอร โชนได รับเมืองตอ ไป นี้ จากเผา
อาเชอร คือ เมืองมิชอาลกับทุงหญารอบเมือง
เมืองอับ โดนกับทุง หญารอบเมือง ๓๑ เมือง
เฮลขัทกับทุง หญารอบเมือง และเมืองเรโหบ
กับทุงหญารอบเมือง รวมเป็ นสี่เมือง
๓๒ คนเกอร โชนได รับเมืองตอ ไป นี้ จากเผา
นัฟ ทาลี เมืองเคเดชในกาลิ ลีกับทุง หญารอบ
เมือง (หนึ่งในเมืองลี้ ภัยสําหรับผู ที่ถูกกลาว
หาวาฆาคนตาย) เมืองฮัมโมทโดรกับทุงหญา
รอบเมือง และเมืองคาร ทานกับทุง หญารอบ
เมือง รวมเป็ นสามเมือง
๓๓ พวกตระกูลเกอร โชนได รับสิบ สามเมือง
กับทุงหญารอบเมือง
๓๔ พวกตระกูลเม รา รี (คนเผาเลวีที่ เหลือ)
ไดเมืองตอไปนี้ คือ
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พวกตระกูลเม รา รีได รับเมืองตอ ไป นี้จาก
เผาเศบู ลุน คือ เมืองโยก เนอั มกับทุง หญา
รอบเมือง เมืองคารทาหกับทุงหญารอบเมือง
๓๕ เมืองดิ มนาหกับทุง หญารอบเมือง และ
เมืองนาหะลาลกับทุงหญารอบเมือง รวมเป็ น
สี่เมือง
๓๖ พวกตระกูลเม รา รีได รับเมืองตอ ไป นี้
จากเผารู เบน คือ เมืองเบ เซอรกับทุง หญา
รอบเมือง เมืองยา ฮาสกับทุง หญารอบเมือง
๓๗ เมืองเคเด โมทกับทุง หญารอบเมือง และ
เมืองเมฟาอัทกับทุงหญารอบเมือง รวมเป็ นสี่
เมือง
๓๘ พวกตระกูลเม รา รีได รับเมืองตอ ไป นี้
จากเผากาด คือ เมืองราโมทในกิเลอาด (หนึ่ง
ในเมืองลี้ ภัยสําหรับผู ที่ถูกกลาว หาวาฆาคน
ตาย) กับทุง หญารอบเมือง เมืองมาหะนาอิม
กับทุง หญารอบเมือง ๓๙ เมืองเฮ ช โบนกับทุง
หญารอบเมือง เมืองยา เซอรกับทุง หญารอบ
เมือง รวมเป็ นสี่เมือง
๔๐ เมืองทัง
้ สิบ
สองเมืองนี้ไดมอบใหกับ
ตระกูลตางๆของคนเม รา รีโดยการจับสลาก
พวกนี้เป็ นพวกตระกูลตางๆของคนเผาเลวีที่
เหลือ
๔๑ เมืองตางๆของเผาเลวีที่อยูในอาณาเขต
ของชาวอิสราเอลมีทัง้ หมด สี่ สิบ แปดเมือง
๔๒ แตละ
กับทุง หญารอบๆเมืองเหลานัน
้
เมืองมีทุง หญาลอมรอบ ทุกเมืองก็เป็ นอยาง
นี้
๔๓ อยาง นี้ พระ ยาหเวหไดมอบแผน ดิน
ทัง้ หมดแกชาวอิสราเอล
ซึ่งพระองคได
สัญญาไวกับบรรพบุรุษของพวก เขาวาจะยก
ใหกับพวกเขา และพวกเขาก็เขาไปยึด ครอง
และตัง้ รกรากกันที่ นัน
่ ๔๔ พระ ยาหเวหไดให
ความสงบ สุขกับพวก เขาในทุกดาน ตามที่
พระองคใหสัญญาไวกับบรรพบุรุษของพวก
เขา ไมมีศัตรูคนใดของพวก เขาที่สามารถ
ยืน หยัดตอสูพวก เขาได เพราะพระ ยาหเวห
ไดมอบศัตรูทัง้ สิน
้ ของพวก เขาไวในกํา มือ
ของพวก เขาแลว ๔๕ ในพวกคําสัญญาที่ดีๆ
ที่พระ ยาหเวหไดใหกับครอบครัวอิสราเอล
ไมมีสักเรื่องที่ลมเหลว ทุกเรื่องสําเร็จหมด
เผาที่อยูฝ่ั งตะวันออกกลับบาน
๑ จาก

๒๒ เบน

นัน
้ โย ชู วาก็ไดเรียกเผารู
กาด และมนัส เสหครึ่งเผา
มาประชุม ๒ และพูดกับพวก เขาวา “พวก
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ทานทัง้ หลายไดทําตามที่โมเสสผูรับ ใชพระ
ยาหเวหไดสงั ่ พวก ทานไว และพวก ทานก็
เชื่อ ฟั งขาพเจาในทุก สิ่งทุก อยางที่ขาพเจา
ไดสงั ่ พวก ทาน ๓ พวก ทานไม ไดทอด ทิง้
ญาติพี่ น องของพวก ทานตลอด มาจนถึง
วัน นี้
แตทานไดรักษาคํากําชับของพระ
ยาหเวหพระเจาของพวก ทานอยางเครงครัด
๔ บัดนี้ พระ ยาหเวหพระเจาของ ทานไดใหพี่
น องของทานอยูอยางสงบ สุขแลว อยางที่
พระองคไดใหสัญญาไวกับพวก เขานัน
้
ดัง
นัน
้ ตอนนี้ พวกทานกลับไปบานไดแลว ไปสู
แผนดินที่พวกทานเป็ นเจาของซึ่งโมเสสผูรับ
ใชของพระ ยาหเวหไดมอบใหแกพวก ทานที่
อีกฝั ่ งหนึ่งของแมน้ํ าจอรแดนนัน
้ ๕ แตขอให
ระวังที่จะทําตามคํา สัง่ และกฎที่โมเสสผูรับ
ใชพระ ยาหเวหไดมอบใหแกพวก ทานไว คือ
ใหรักพระ ยาหเวหพระเจาของพวก ทาน ให
เดินตามแนวทางทัง้ หลายของพระองค ให
เชื่อ ฟั งพวกคํา สัง่ ของพระองค ใหใกล ชิดกับ
พระองค และใหรับ ใชพระองคดวยสุดจิต
สุดใจของทาน”
๖ โย ชู วาอวยพรใหกับพวก เขาและสงพวก
เขากลับบาน ๗ (โมเสสไดมอบแผน ดินใน
เมืองบา ชานใหกับคนมนัส เสหครึ่งเผา สวน
อีกครึ่งเผารวม ทัง้ ญาติพี่ น องชาวอิสราเอล
ของ เขา โย ชู วาไดมอบที่ดินบนฝั ่ งตะวัน ตก
ของแมน้ํ าจอรแดนให) เมื่อโย ชู วาสงพวก
เขากลับบาน ก็ไดอวยพรใหกับพวก เขาดวย
๘ โย ชู วาพูดวา “ใหกลับไปที่ บานของพวก
ทานพรอมความมัง่ คัง่ มีสัตว เลีย
้ งมากมาย
มีเงิน ทอง ทองสัมฤทธิ ์ เหล็ก และมีเสื้อผา
เป็ นจํานวนมาก ใหไปแบงสิ่งตางๆที่ยึดมา
ไดจากศัตรูของพวก ทานในสงครามใหกับพี่
น องของพวกทานดวย”
๙ ดัง นั น
้ คนรู เบน กาด และมนัส เสหครึ่ง
เผา จึงแยกจากชาวอิสราเอลที่เมืองชิโลห ใน
แผน ดินคา นา อัน เพื่อกลับไปยังแผน ดินกิ
เลอ าด ซึ่งเป็ นแผน ดินที่พวก เขายึดมาได
ตามที่พระยาหเวหไดสงั ่ ผานทางโมเสส
๑๐ เมื่อพวก เขามาถึงกิเลโลต ซึ่งอยูใกล
กับแมน้ํ าจอรแดน ในแผน ดินคา นา อัน
ชาวรู เบน กาด และมนัส เสหครึ่งเผา ได
สรางแทน
บูชาขึ้นแทนหนึ่งใกลกับแมน้ํ า
จอรแดน ซึ่งเป็ นแทน บูชาขนาดใหญมาก
๑๑ ชาวอิสราเอลที่ เหลือไดยินวาคนรู เบน
กาด และมนัส เสหครึ่งเผา ไดสรางแทน
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บูชาขึ้นที่พรมแดนของแผน ดินคา นา อัน ที่
กิเลโลต ใกลกับแมน้ํ าจอรแดนฝั ่ งที่เป็ นของ
ชาวอิสราเอล ๑๒ ชุมชนทัง้ หมดของอิสราเอล
จึงยกกัน มาที่ชิ โลห เพื่อที่จะขึ้นไปสู รบกับ
พวกนัน
้
๑๓ ชาวอิสราเอลสงนั กบวชฟี เน หัสลูกชาย
ของเอ เลอ า ซารไปพบคนรู เบน กาด และ
มนัส เสหครึ่งเผา ในแผน ดินกิ เลอ าด
๑๔ พรอมกับสงผูนําอีกสิบคน จากแตละเผา
คนเหลา นี้เป็ นหัวหน าของตระกูลตางๆของ
อิสราเอลดวย
๑๕ เมื่อพวกเขาพบคนรูเบน กาด และมนั ส
เสหครึ่งเผาในแผน ดินกิ เลอ าด พวก เขาพูด
วา ๑๖ “ชุมชนทัง้ หมดของพระ ยาหเวห พูด
อยาง นี้วา ‘พวก ทานไมสัตย ซื่อตอพระเจา
ของอิสราเอลอยางนี้ไดยัง ไง วัน นี้ พวกทาน
หันเหจากพระ ยาหเวหแลวไปสรางแทน บูชา
เพื่อกบฏตอพระองคอยางนี้ไดยังไง
๑๗ บาปที่เมืองเป โอรยังไมเพียง พอสําหรับ
พวก เราอีกหรือ จนถึงวัน นี้ พวก เรายังไม
สามารถลางบาปนัน
้ ใหหมดจากตัวพวก เรา
ได แมวาจะมีโรค ระบาดลงมาในที่ชุมชน
ของพระ ยาหเวหก็ตาม ๑๘ แลวตอน นี้ พวก
ทานยังจะหันเหไปจากพระ ยาหเวหอีกหรือ
ยัง ไง ถาพวกทานกบฏตอพระยาหเวหในวัน
นี้ พรุง นี้พระองคจะโกรธชุมชนชาวอิสราเอล
ทัง้ หมด
๑๙ ถาแผน ดินของพวก ทานเสื่อมไป ให
ขามมายังแผน ดินของพระ ยาหเวหที่เต็นท
ของพระ ยาหเวหตัง้ อยู และมาแบง ปั นแผน
ดินไปจากพวก เราเถิด อยาไดเป็ นกบฏตอ
พระ ยาหเวห หรือตอพวก เรา โดยการสราง
แทน บูชาอื่นสําหรับพวกทานเอง นอก เหนือ
ไปจากแทน บูชาของพระ ยาหเวหพระเจา
ของพวกเราเลย
๒๐ ที่ความโกรธของพระ ยาหเวหไดตกอยู
กับชุมชนอิสราเอลทัง้ หมด เป็ นเพราะอาคาน
ลูกชายของเศ ราหไมสัตย ซื่อในเรื่องของที่
ตองทําลายเพื่ออุทิศใหกับพระยาหเวห ไมใช
หรือ ไมใชเขาคน เดียวที่ตองตายเพราะบาป
ของเขานะ’”
๒๑ ดังนั น
้ ชาวรูเบน ชาวกาด และชาวมนัส
เสหครึ่งเผาไดตอบผูนําตระกูลตางๆของ
อิสราเอลวา ๒๒ “พระ ยาหเวหเป็ นพระเหนือ
พระทัง้ ปวง พระ ยาหเวหเป็ นพระเหนือพระ
ทัง้ ปวง พระองครูวาทําไมเราถึงทําอยาง นี้
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และขอ ใหชาวอิสราเอลเองไดรูดวย ถาพวก
เราเป็ นกบฏหรือไมสัตย ซื่อตอพระ ยาหเวห
ก็อยาปลอยพวกเราไวเลยในวันนี้ ๒๓ ถาพวก
เราสรางแทน บูชาสําหรับพวก เราเองเพื่อที่
จะเลิกติดตามพระองค หรือเพื่อถวายเครื่อง
เผาบูชา หรือถวายเครื่องบูชาเมล็ด ขาว หรือ
ถวายเครื่องสังสรรคบูชาบนแทนนัน
้
ก็ขอ
ใหพระ ยาหเวหเองลงโทษพวก เรา ๒๔ อัน ที่
จริงที่พวก เราไดทําสิ่ง นี้ไป ก็เพราะเกรงวา
สักวัน หนึ่งในอนาคต ลูก หลานของ ทานจะ
ถามลูก หลานของ เราวา ‘เจามาเกี่ยวอะไร
กับพระ ยาหเวหพระเจาของอิสราเอลดวย
๒๕ พระยาหเวหไดสรางแมน้ํ าจอรแดนใหเป็ น
พรมแดนระหวางพวก เรากับพวก เจา ชาวรู
เบน และชาวกาด พวก เจาไมมีสวนในพระ
ยาหเวห แลวถาอยาง นัน
้ ลูก หลานของพวก
ทานอาจทําใหลูก หลานของ เราหยุดยําเกรง
พระยาหเวห’
๒๖ พวกเราก็เลยพูดกันวา ใหพวกเราสราง
แทน บูชาสําหรับพวก เราเองเถิด ไมใชเพื่อ
ถวายเครื่องเผาบูชาหรือถวายเครื่องบูชา
๒๗ แตเพื่อเป็ นพยานระหวางพวก
ทานกับ
พวก เรา และระหวางคนรุนตอๆ ไป วาเรา
จะนมัสการพระ ยาหเวหตอ หน าพระองค
ดวยเครื่องเผาบูชา เครื่องบูชา และเครื่อง
สังสรรคบูชา แลวในอนาคต ลูก หลานของ
พวก ทานก็จะไมพูดกับลูก หลานของพวก
เราวา ‘พวก ทานไมมีสวนเกี่ยวของในพระ
ยาหเวห’ ๒๘ และพวก เราก็ไดพูดวา ถา
พวก เขาพูดอยาง นัน
้ กับ เราหรือลูก หลาน
ของ เราในอนาคตแลว พวก เราก็จะตอบไป
วา ‘ดูแทน บูชาจําลองของพระ ยาหเวหที่
บรรพบุรุษของพวก เราไดสรางไวสิ ไมใช
สรางไวสําหรับเครื่องเผาบูชาหรือถวาย
เครื่องบูชา แตเพื่อเป็ นพยานระหวางพวกเรา
กับพวกทาน’
๒๙ พวก เราจะไมมีวันกบฏตอพระ ยาหเวห
หรือหันเหไปจากการติดตามพระองค ดวย
การสรางแทน บูชาอื่น สําหรับเครื่องเผาบูชา
หรือเครื่องบูชาเมล็ด ขาว หรือเครื่องบูชาอื่น
นอกจากแทน บูชาของพระ ยาหเวหพระเจา
ของพวกเราที่อยูหน าเต็นทของพระองค”
๓๐ เมื่อนั กบวชฟี เนหัส และพวกผูนําชุมชน
คือพวกหัวหน าตระกูลตางๆของอิสราเอล ที่
อยูกับ เขา ไดฟังคํา พูดที่ชาวรู เบน ชาว
กาด และมนัส เสหพูดแลว ก็รูสึกพอใจมาก
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๓๑ นั กบวชฟี เน หัสลูกชายของเอ เลอ า ซารจึง

ไดพูดกับชาวรู เบน ชาวกาด และชาวมนัส
เสหวา “ตอน นี้พวก เราไดรูวาพระ ยาหเวห
ยังอยูในทามกลางพวก เรา เพราะทานไม ได
กบฏตอพระ ยาหเวหในเรื่อง นี้ ขณะ นี้ พวก
ทานไดชวย เหลือชาวอิสราเอลใหพนจากการ
ลงโทษของพระยาหเวห”
๓๒ แลวนั กบวชฟี เน หัสลูกชายเอ เลอ า ซาร
และพวกผูนํา
กลับออกมาจากชาวรู เบน
และชาวกาดในแผน ดินกิ เลอ าด กลับไปยัง
แผน ดินคา นา อันไปหาชาวอิสราเอลและแจง
เรื่องตางๆใหพวก เขารู ๓๓ เรื่องนัน
้ ทําใหชาว
อิสราเอลดีใจ พวก เขาตางสรรเสริญพระเจา
และไมพูดเรื่องการทําสงครามกับคนสองเผา
นัน
้ เพื่อที่จะทําลายลางแผน ดินที่ชาวรู เบน
และชาวกาดอาศัยอยู
๓๔ ชาวรู เบนและชาวกาดไดเรียกแทน บูชา
นัน
้ วา “แทน นี้เป็ นพยานระหวางเราวา พระ
ยาหเวหเป็ นพระเจา”
คําอําลาของโยชูวาตอประชาชน
๑ เมื่อผานไปหลายปี

๒๓ ยาหเวหไดใหชาวอิสราเอลอยูอยาง

และพระ

สงบ สุข
ไมมีอันตรายจากศัตรูรอบดาน
และโย ชู วาก็แกมากแลว ๒ โย ชู วาไดเรียก
ชาวอิสราเอลทัง้ หมด พวกผูใหญ ผูนํา ผู
พิพากษา และเจาหน าที่ทัง้ หลายใหมาชุมนุม
พรอมกัน เขาไดพูดกับพวกเขาวา “ขาพเจา
ก็แกมากแลว ๓ และพวก ทานเองก็ไดเห็น
สิ่งตางๆที่พระ ยาหเวหพระเจาของพวก ทาน
ไดทํากับชนชาติทัง้ หมดเหลา
นี้เพื่อพวก
ทานแลว เพราะเป็ นพระ ยาหเวหพระเจา
ของพวก ทานที่ไดตอสูเพื่อพวก ทาน ๔ อยา
ลืมวา ขาพเจาไดจับสลากแบงแผน ดินของ
ชนชาติที่เหลืออยู นี้ใหเป็ นมรดกกับเผาตางๆ
ของพวก ทาน รวมกับแผน ดินของชนชาติ
ทัง้ หลายที่ขาพเจาเอาชนะไปแลว ตัง้ แต
แมน้ํ าจอรแดน ไปทางทิศตะวัน ตก จนถึง
ทะเลเมดิเตอรเรเนียน ๕ พระ ยาหเวหเองที่
เป็ นพระเจาของพวก ทานจะขับ ไลพวก เขา
ไปจากหนทางของทาน และพระองคจะผลัก
ดันพวก เขาออกไปตอ หน าทาน และทานจะ
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ไดยึด ครองดิน แดนของ เขาเหลา นัน
้ ตามที่
พระยาหเวหพระเจาของทานไดสัญญาไว
๖ ใหตัง
้ มัน
่ คงในการเชื่อ ฟั งทุก สิ่งที่เขียน
ไวในหนังสือกฎ *ของโมเสสอยางเครงครัด
โดยไมหัน ซายหัน ขวา ๗ เพื่อวาทานจะไมไป
คบหากับชนชาติเหลา นี้ที่ยังหลง เหลืออยูใน
หมูพวก ทาน หรือไปออกชื่อบรรดาพระของ
พวก เขา หรือสาบานในนามของพระของ
พวก เขา หรือไปรับ ใชหรือกราบ ไหวพระ
เหลา นัน
้ ๘ ทานตองผูกพันกับพระ ยาหเวห
พระเจาของทานอยางที่ทํามาจนถึงทุกวันนี้
๙ พระ ยาหเวหไดขับ ไลพวกชนชาติที่ยิ่ง
ใหญและมีอํานาจไปตอ หน าทาน และไมมีผู
ใดสามารถตอ ตานพวก ทานไดจนถึงทุก วัน
นี้ ๑๐ คน เดียวจากพวก ทานสามารถเอาชนะ
ศัตรูเป็ นพัน คนได
เพราะพระ ยาหเวห
พระเจาของพวก ทานตอสูเพื่อทานตาม ที่
พระองคใหสัญญาไว ๑๑ ดัง นัน
้ ใหระวังตัวให
ดีที่จะรักพระยาหเวหพระเจาของทาน
๑๒ แตถาพวก ทานหันเหไปและไปผูกพัน
กับผูรอดชีวิตจากชนชาติเหลา นัน
้ ที่ยังหลง
เหลืออยูทามกลางพวกทาน และถาพวกทาน
ไปแตงงานกับพวก เขา หรือไปคบหาติดตอ
กัน ๑๓ พวกทานควรรูวาพระยาหเวหพระเจา
ของพวก ทานจะไมขับ ไลคนเหลา นัน
้ ไป
จากหน าพวก ทานอีกตอ ไป พวก เขาจะเป็ น
เหมือนบวงและกับ ดักจับพวกทาน เป็ นหอก
†และเป็ นหนามยอกตาของพวก
ขางแคร
ทาน จนกวาพวกทานพินาศไปจากแผนดินที่
ดีนี้ ซึ่งพระ ยาหเวหพระเจาของพวก ทานได
มอบไวใหกับพวกทาน
๑๔ ตอน นี้ ขาพเจากําลังจะตายแลว
และ
พวก ทานก็รูอยูแก ใจวาไมมีคําสัญญาดีๆอัน
ไหนที่พระ ยาหเวหพระเจาของ ทานไดให
ไวกับทาน แลวตองลม เหลวไป ทุก อยาง
สําเร็จหมด ไมมีแมแตสิ่ง เดียวที่ลม เหลว
๑๕ อยางที่พระ ยาหเวหพระเจาของพวก ทาน
เคยทําใหทุก สิ่งทุก อยางที่ ดี ที่พระองคได
สัญญาไวกับ ทาน เกิด ขึ้นจริง พระยาหเวหก็
สามารถนํ าเรื่องเลว รายทัง้ หมดที่พระองค
ไดเตือนทานแลว ใหเกิด ขึ้นไดดวยเหมือน
กัน จนกวาพระองคจะทําลายพวก ทานไป
จากแผน ดินที่ดีนี้ ที่พระองคไดมอบใหกับ

กฎ หรือ “คําสอน”
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พวก ทาน ๑๖ ถาทานไมรักษาขอ ตกลงของ
พระ ยาหเวหพระเจาของ ทาน ที่พระองคได
สัง่ ทานไว และไปรับใชพระอื่นๆแลวไปกราบ
ไหวพระเหลา นัน
้ ความโกรธเกรีย
้ วของพระ
ยาหเวหก็จะเผา ผลาญพวก ทาน และพวก
ทานจะพินาศไปอยางรวดเร็วจากแผน ดินที่ ดี
ที่พระองคไดใหไวกับพวกทาน”
๑ แลวโย
ชู วาก็ไดรวบรวมชาว
อิสราเอลทุก เผามาที่เชเคม เขาได
เรียกพวกผูอาวุโส พวกผูนํา พวกผูพิพากษา
และเจา หน าที่ทัง้
หลายของอิสราเอลมา
ทัง้ หมดไดมายืนอยูตอหน าพระเจา
๒ โย ชู วาไดพูดกับประชาชนทัง
้ หมดวา
“นี่คือสิ่งที่พระ
ยาหเวหพระเจาของชาว
อิสราเอลพูด ‘ในอดีตนานมาแลว บรรพบุรุษ
ของพวกเจา รวมทัง้ เทราหพอของอับ ราฮัม
และนา โฮร ไดอาศัยอยูอีกฝั ่ งหนึ่งของแมน้ํ า
ยูเฟรติสและไดรับใชพระอื่นๆ
๓ แตเราไดนําบรรพบุรุษของพวก
เจาคือ
อับ รา ฮัม มาจากฝั ่ ง โน นของแมน้ํ ายู เฟ รติ ส
และเราไดนําเขาไปทัว
่ แผน ดินคานาอัน และ
ใหเขามีลูก หลานมากมาย เราใหลูกชายแก
เขาคืออิส อัค ๔ และเราไดใหยา โคบ และเอ
ซาวกับอิส อัค เราใหแถบเนิน เขาเส อีรกับเอ
ซาว แตยา โคบกับลูก หลานของ เขาไดลงไป
ที่ประเทศอียิปต
๕ ตอจาก นั น
้ เราจึงสงโมเสสกับอา โรนมา
และเราไดทําใหเกิดความ
ทุกขอยางใหญ
หลวงกับประชาชนอียิปต ดวยสิ่งที่เราไดทํา
ลงไปในประเทศนัน
้ และหลังจาก นัน
้ เราได
นํ าพวก เจาออก มา ๖ เมื่อเรานํ าบรรพบุรุษ
ของเจาออกจากประเทศอียิปต พวกเจาก็มา
ถึงทะเล และชาวอียิปตไดไล ลาบรรพบุรุษ
ของพวก เจามา ดวยรถรบ และพล ทหารมา
จนมาถึงทะเลแดง ๗ เมื่อบรรพบุรุษของเจา
ไดรองขอความชวย เหลือจากพระ ยาหเวห
เราจึงเอาความ มืดใสไวระหวางพวก เจา
กับชาวอียิปต และทําใหน้ํ า ทะเลทวมพวก
อียิปตจนมิด และสายตาของพวก เจาก็ได
เห็นสิ่งที่เราไดทําตอชาวอียิปต แลวพวก เจา
ก็ไดอาศัยอยูในทะเล
ทรายเป็ นเวลานาน
๘ จากนั น
้ เราไดนําพวกเจามาถึงแผนดินของ
คนอา โม ไรตซ่ งึ อยูฝั่งตะวัน ออกของแมน้ํ า
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จอรแดน คนอาโมไรตไดตอสูกับพวกเจา แต
เราไดมอบพวกเขาไวในมือ เจา เราไดทําลาย
พวก เขาไปตอ หน าเจา และเจาก็ไดยึด ครอง
แผนดินของพวกเขา
๙ แลวกษัตริยบา ลาคลูกชายของศิป โปร
แหงเมืองโม อับไดตระ เตรียมที่จะสู รบกับ
ชาวอิสราเอล เขาใชบา ลา อัมลูกชายของเบ
โอรมาสาปแชงพวกเจา ๑๐ แตเราไมฟังบาลา
อัม ดัง นัน
้ เขาจึงไดอวยพรพวก เจาครัง้ แลว
ครัง้ เลา เราไดชวย เหลือพวก เจาใหรอดพน
จากอํานาจของเขา
๑๑ เมื่อพวก เจาขามแมน้ํ าจอรแดนและมา
ถึงเมืองเยริโค ชาวเมืองเยริโคไดตอสูกับเจา
เหมือนกับคนอาโมไรต คนเปริ ส ซี คนคานา
อัน คนฮิต ไทต คนเกอร กาชี คนฮี ไวต และ
คนเย บุส และเราไดมอบพวก เขาไวในมือ
ของพวก เจา ๑๒ เราไดสงตัว แตน *นํ าหน า
พวกเจา และพวกมันไดขับ ไลกษัตริยชาวอา
โม ไรตสองคนนัน
้ ออกไปตอ หน าเจา ที่เจา
ชนะนัน
้ ไมใชเป็ นเพราะคม ดาบหรือธนูของ
เจาหรอก
๑๓ เราไดยกแผน ดินซึ่งเจาไม ไดแผว ถาง
และยกเมืองตางๆซึ่งเจาไม
ไดสรางใหกับ
พวกเจา และใหพวกเจาไดอยูอาศัย พวกเจา
กินผล ไมจากสวน องุนและสวนมะกอก เทศ
ที่พวกเจาไมไดปลูก’
๑๔ อยางนั น
้ ใหยําเกรงพระ ยาหเวห และ
รับ ใชพระองคอยางจริงใจและสัตย ซ่ อ
ื ใหทิง้
พระทัง้ หลายที่บรรพบุรุษของ เจาเคยรับ ใช
ตอนอยูอีกฝากหนึ่งของแมน้ํ ายู เฟ รติ สและ
ในประเทศอียิปต แลวใหหันมารับ ใชพระ
ยาหเวหแทน
๑๕ ถาพวก ทานไมอยากรับ ใชพระ ยาหเวห
ก็ใหเลือกเอาในวัน นี้วา พวก ทานจะรับ ใช
ใคร
จะเป็ นพวกพระที่บรรพบุรุษของทาน
เคยรับ ใชตอนที่อยูอีกฝากหนึ่งของแมน้ํ ายู
เฟรติส หรือจะเป็ นพวกพระของคนอาโมไรต
ที่เคยอยูในแผน ดินนี้ที่ทานกําลังอาศัยอยู
แตสวนขาพเจาและครอบครัวของขาพเจา
จะรับใชพระยาหเวห”
๑๖ แลวประชาชนไดตอบไปวา “พวก เรา
จะไมมีวันละทิง้ พระ ยาหเวหเพื่อไปรับ ใช
พระ อื่นอยางเด็ด ขาด ๑๗ เพราะพระ ยาหเวห
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พระเจาของพวกเราคือ ผท
ู ี่ไดนําพวกเราและ
บรรพบุรุษของ เราขึ้นมาจากแผน ดินอียิปตที่
เราเคยเป็ นทาสนัน
้ และพระองคคือ ผู ที่ได
ทําสิ่งมหัศจรรยตางๆอันยิ่ง ใหญตอสายตา
ของพวกเรา และคุมครองพวกเราตลอดทาง
ที่พวกเราไป และปกป องพวกเราจากชนชาติ
ตางๆที่พวกเราเดินผานดิน แดนของพวกเขา
นัน
้ ๑๘ พระยาหเวหไดขับ ไลชนชาติทัง้ หลาย
ใหพนไปตอ หน าพวก เรา รวม ทัง้ ชาวอา โม
ไรตผูอาศัยอยูในแผน ดินนี้ อยางนัน
้ พวก
เราก็จะรับ ใชพระ ยาหเวหเหมือนกัน เพราะ
พระองคคือพระเจาของพวกเรา”
๑๙ แลวโย ชู วาก็พูดกับประชาชนวา “พวก
ทานไมสามารถรับ ใชพระ ยาหเวหได เพราะ
์ ิทธิ ์ เป็ นพระเจา
พระองคเป็ นพระเจาผูศักดิส
ที่หึงหวง พระองคจะไมอภัยตอการกบฏของ
พวก ทานและบาปทัง้ หลายของพวก ทาน
๒๐ ถาทานทัง
้ หลายละทิง้ พระ ยาหเวหและไป
รับ ใชพระอื่นๆ พระองคจะหันมาและจะนํ า
ความหายนะมาสูพวก ทาน และจะทําลาย
พวก ทาน แมวาพระองคเคยทําดีกับพวก
ทานมากอนก็ตาม”
๒๑ ประชาชนจึงพูดกับโยชู วาวา “ไมหรอก
เราจะรับใชพระยาหเวห”
๒๒ โย ชู วาจึงพูดกับประชาชนวา “ใหพวก
ทานเป็ นพยานตอตัวเองวา พวกทานไดเลือก
ที่จะรับใชพระยาหเวห”
พวกเขาก็พูดวา “เราเป็ นพยาน”
๒๓ ดัง นั น
้ โยชูวาจึงพูดวา “ถาอยางนัน
้ ให
โยนพวกพระอื่นๆที่ยังอยูทามกลางพวกทาน
ทิง้ ไปเดี๋ยว นี้ และใหหันจิตใจของพวก ทาน
เขาหาพระยาหเวหพระเจาของอิสราเอล”
๒๔ ประชาชนพูดกับโยชู วาวา “เราจะรับ ใช
พระยาหเวหพระเจาของพวกเรา และเชื่อฟั ง
พระองค”
๒๕ โย ชู วาจึงไดทําขอ ตกลงกับประชาชน
ในวัน นัน
้ เขาไดวางกฎ เกณฑและกฎหมาย
ใหกับพวก เขาที่เมืองเชเคม ๒๖ โย ชู วาได

*๒๔:๓๒

30

โยชูวา ๒๔:๓๓

บันทึกขอความเหลา นี้ลงในหนังสือกฎของ
พระเจา และไดเอากอน หินขนาดใหญกอน
์ ิทธิ ์
หนึ่งมาตัง้ ไวใตตน กอ ในสถาน ที่ศักดิส
ของพระยาหเวห
๒๗ แลวโย ชู วาไดพูดกับประชาชนทัง
้ หมด
วา “ดูเถิด กอน หินนี้จะเป็ นพยานฟ องพวก
เรา เพราะมันไดยินทุก สิ่งที่พระ ยาหเวหได
พูดกับพวกเรานี้ ดังนัน
้ มันจะเป็ นพยานฟ อง
พวก ทาน ถาพวก ทานกบฏตอพระเจาของ
พวกทาน”
๒๘ แลวโย ชู วาก็สงประชาชนกลับไปยังดิน
แดนที่เป็ นมรดกของพวกเขาแตละคน
การตายของโยชูวา
๒๙ หลังจากนั น
้

โยชู วาลูกชายของนูนผูรับ
ใชของพระยาหเวหก็ตาย เขามีอายุหนึ่ง รอย
สิบปี ๓๐ พวก เขาไดฝังเขาไวในที่ดินที่เป็ น
มรดกของเขาที่เมืองทิมนาทเสราห ซึ่งอยูใน
แถบเนินเขาเอฟราอิม ทางทิศเหนือของยอด
เขากาอัช
๓๑ ชาวอิสราเอลไดรับ
ใชพระ ยาหเวห
ตลอดชีวิตของโย ชู วา และตลอดสมัยของ
พวกผูอาวุโสที่มีอายุยืนยาวกวาโยชู วา พวก
ผูอาวุโสเหลา นี้ไดรู เห็นถึงผล งานทุก อยางที่
พระยาหเวหไดทําใหกับคนอิสราเอลนัน
้
โยเซฟกลับ บาน
๓๒ กระดูกของโย

เซฟที่ชาวอิสราเอลนํ า
กลับมาจากอียิปตถูกฝั งอยูที่เมืองเชเคม ใน
ที่ดินที่ยา โคบไดซ้ อ
ื มาจากลูก หลานของฮา
โมรผูเป็ นพอของเชเคม ดวยแผนเงินหนึ่ง
*ที่ดินแหง นั น
รอยชิน
้
้ ไดตกเป็ นมรดกของ
ลูกหลานโยเซฟ
๓๓ เอเลอาซารลูกชายของอาโรนก็ตายและ
ถูกฝั งไวที่กิเบ อาห ซึ่งเป็ นเมืองในแถบเนิน
เขาเอฟราอิม เป็ นเมืองที่ไดมอบไวใหแกฟีเน
หัสลูกชายของเขา

แผนเงินหนึ่ ง รอยชิ ้น ในภาษาฮีบรู เคสิ ทาหคือหนวยเงินที่แทนจํานวนที่ไมรูคา
เรื่องนํ้ าหนักหรือราคา
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ผู วินิจฉั ย
คํานํ า
ผู วินิจฉัย หมาย ถึง “ผูนําที่นําความ
ยุติธรรมมาสูสังคมผานทางการเมือง
หรือการ สู รบ และบาง ครัง้ ก็ทําหน าที่
ตัดสินคดีดวย” ในหนังสือเลม นี้เราจะ
ใชคําวา “ผูนํา” แทนคําวา “ผูวินิจฉัย”
ตอจากสมัยของโย ชู วามาจนถึงสมัย
ที่อิสราเอลมีกษัตริย พระเจาใชพวกผู
วินิจฉัย (หรืออาจจะเรียกอีกอยางหนึ่ง
วาพวกผูนํากู ชาติ) มาชวย กูเผาตางๆ
ของอิสราเอลใหพนจากศัตรู
และมา
เป็ นผูนําของพวกเขาดวย
ในบท ที่ ๑-๓:๖ จะเห็นวาบางเผาได
เขาไปยึดแผน ดินที่พระเจาสัญญาวาจะ
ยกใหกับพวก เขา แตก็มีอีกหลายเผา
ที่ไม ไดเขาไปยึดแผน ดินที่พระเจายก
ใหพวก เขาจากชนชาติอ่ น
ื ๆ ชนชาติ
เหลา นัน
้ จึงยังคงอยูในแผน ดินแหงคํา
สัญญานัน
้ ก็เลยทําใหพวกเผาตางๆของ
อิสราเอลไมเป็ นปึ กแผน ซํ้ารายยังหลง
ไปบูชาพวกพระของคนตางชาติเหลา
นัน
้ ดวย
ในบท ที่ ๓:๗-๑๖:๓๑ เป็ นเรื่อง ราว
ของผูนํา ๑๒ คนที่พระเจาใชพวก เขา
ชวย กูชาวอิสราเอลจากพวกศัตรู เรา
จะเห็นวัฏจักรแหงการเนรคุณเกิดขึ้น
ซํ้าแลวซํ้าอีก คือ ๑)
ประชาชนจะ
ทิง้ พระ
ยาหเวหและกฎบัญญัติของ
พระองคและหันไปบูชาพระอื่นๆ
๒)
พระ ยาหเวหจะปลอยใหพวกศัตรูชนะ
ชาวอิสราเอลและกดขี่ขมเหงพวกเขา
๓) ชาวอิสราเอลก็จะหวนกลับมาออน
วอนขอความชวยเหลือจากพระยาหเวห
๔) พระองคจะสงผูนํามากูพวกเขาให
พนจากศัตรู ๕)
เมื่อผูนําคนนัน
้ ตาย
ไป ประชาชนก็จะทิง้ พระ ยาหเวหและ
กฎบัญญัติของพระองคและหันไปบูชา
พระอื่นๆอีก แลวมันก็เวียนกลับไปใน
วัฏจักรเดิม

*๑:๕
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ในบทที่ ๑๗-๒๑ หาบทหลังนี้จะพูด
ถึงเรื่องปั ญหาภายในเผาตางๆของ
อิสราเอลมากกวาปั ญหาจากศัตรูภาย
นอก สวนหนึ่งของปั ญหาเป็ นเพราะวา
“ในเวลานัน
้ อิสราเอลยังไมมีกษัตริย
ทุกคนก็เลยทําตามอําเภอใจของตน”
(๑๗:๖, ๑๘:๑, ๑๙:๑ และ ๒๑:๒๕)
เผายูดาหสูกับคนคานาอัน
๑ หลัง จากโย ชู วาตาย

๑ ถามพระยาหเวหวา “ในพวกเราเผาไหน

ชาวอิสราเอลได

จะเป็ นเผาแรกที่ข้ น
ึ ไปสู รบกับชาวคา นา อัน
หรือ” ๒ พระยาหเวหตอบวา “ใหยูดาหข้ น
ึ ไป
เป็ นเผาแรก ดูสิ เราไดมอบแผน ดินนัน
้ ไวใน
มือของพวกเขาแลว”
๓ ชาวเผายู ดาหจึงไปพูดกับชาวเผาสิ เม
โอน พี่นองของเขาวา “ไปชวยพวกเรารบ
กับชาวคา นา อัน ในแผน ดินที่ไดจัดสรรให
กับพวกเราดวยเถิด แลวพวกเราก็จะขึ้นไป
ชวยพวกเจารบในแผน ดินที่ไดจัดสรรใหกับ
พวกเจาเหมือนกัน” แลวชาวสิ เม โอนก็ไป
กับพวกเขา
๔ แลวยู ดาหไดบุกขึ้นไป และพระ ยาหเวห
ไดมอบชาวคา นา อันและชาวเปริ ส ซี ไวใน
มือของคนยูดาห พวกเขาไดฆาพวกผูชายไป
หนึ่งหมื่นคนที่เมืองเบ เซก ๕ แลวที่นัน
่ พวก
เขาไดเจอกับอา โด นี เบ เซก *ผูเป็ นเจาเมือง
เบเซก และไดสูรบกับเขา และไดฆาคนคานา
อันและคนเปริสซี
๖ อาโดนี เบเซกหนี ไป แตพวกเขาไดไลลา
ตามไป จนจับตัวเขาไวได และตัดนิ้วหัว แม
มือ และนิ้วหัว แม เทาของเขาทิง้ ๗ อา โด นี
เบเซก พูดวา “มีกษัตริยเจ็ดสิบองคที่ถูกตัด
นิ้วหัวแม มือและนิ้วหัวแม เทา เก็บกินเศษ
อาหารอยูใต โตะของขา ขาไดทํากับพวกเขา
ยัง ไง พระเจาก็ไดทํากับขาอยางนัน
้ เหมือน
กัน” พวกเขาไดคุมตัวอา โด นี เบ เซกไปที่
เยรูซาเล็มและเขาก็ตายที่นัน
่
๘ ชนเผายู
ดาหเขาโจมตีและยึดเมือง
เยรูซาเล็มไวได พวกเขาใชดาบไลฆาฟั นชาว
เมืองเยรูซาเล็ม และเผาเมืองทิง้ ๙ ตอ มา
ชนเผายู ดาหไดลงไปสู รบกับคนคา นา อัน ที่
อาศัยอยูในแถบเทือกเขาเน เกบ และแถบที่

อาโดนี เบเซก หมายถึง เจาเมืองของเมืองเบเซก หรืออาจจะเป็ นชื่อคน

ผูวินิจฉั ย ๑:๑๐

ลุมเชิง เขาฝั ่ งตะวัน ตก *๑๐ ชนเผายู ดาหได
ไปสูรบกับชาวคานาอันที่อาศัยอยูในเฮโบรน
(เมืองเฮ โบ รนเดิมชื่อ คิริ ยา ทอา รบา) และ
พวกเขาไดรบชนะตระกูลเช ชัย อา หิม าน
และทัลมัย
คาเลบและลูกสาวของเขา
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ครองพื้นที่แถบเทือกเขาไวได แตไมสามารถ
ขับไลชาวเมืองที่อยูในหุบเขาออกไป เพราะ
พวกนัน
้ มีรถรบเหล็ก
๒๐ คาเลบได รับเมืองเฮโบรน ตามที่โมเสส
ไดสัญญาไว และเขาไดขับ ไลสามตระกูลที่
สืบเชื้อสายมาจากอานาค ¶ออกไป
เผาเบนยามินในเยรูซาเล็ม

๑๑ จากที่นัน
่

ชาวยู ดาหไดบุกไปสู รบกับ
ชาวเมืองเดบีร (เมืองเดบีรเดิมชื่อวา เมืองคิริ
ยา ท เส เฟอร) ๑๒ คา เลบพูดวา “ใครที่โจมตี
เมืองคิริ ยา ท เส เฟอรและยึดมันไวได เราจะ
ยกอัคสาหลูกสาวของเราใหเป็ นเมียผูนัน
้ ”
๑๓ โอ ทนี เอล ลูกชายเคนั ส ตีเมืองนั น
้ ได
เคนั สเป็ นน องชายของคา เลบ คา เลบจึงยก
อัค สาหลูกสาวของเขาใหเป็ นเมียของโอ ทนี
เอล ๑๔ เมื่อนางอัคสาหมาหาโอทนี เอล โอทนี
เอลไดบอกใหนางขอที่นากับพอของนาง
๑๕ เมื่อนางลงจากหลังลา คา เลบจึงถามนาง
วา “ลูกมีอะไรใหพอชวยหรือ”
นางจึงตอบวา “ขอของขวัญใหกับลูกสัก
อยางเถิด ไหนๆพอก็ใหดิน แดนแหงแลง
แถบเน เกบกับลูกแลว ขอพวกตานํ้ าใหกับ
ลูกดวยเถิด” คาเลบจึงยกตานํ้ าที่อยูตอนบน
กับตานํ้ าที่อยูตอนลางใหกับนาง
๑๖ ลูกหลานของคนเค ไนต (คนเค ไนตสืบ
เชื้อ สายมาจากพอตาของโมเสส) ไดข้ น
ึ ไป
จากเมืองตนปาลมอินทผลัม †พรอมกับชน
เผายู ดาห พวกเขาเขาไปถึงถิ่นทุรกันดารยู
ดาหที่อยูในเน เกบ ใกลกับอา ราด แลวพวก
เขาก็ไดเขาไปตัง้ ถิ่นฐานอยูกับคนอามี ลี ไคที่
นัน
่ ๑๗ ชนเผายู ดาหไดไปรวมรบกับชนเผาสิ
เม โอนพี่นองของเขา และพวกเขาก็ไดฆา
คนคา นา อัน ที่อาศัยอยูในเมืองเศฟั ท และ
ทําลายเมืองนัน
้ อยางราบคาบ เขาจึงเรียกชื่อ
เมืองนัน
้ วา “โฮรมาห” ‡
๑๘ ชนเผายู ดาหไดยึดเมืองกาซา
เมือง
อัชเค โลนและเมืองเอ โค รน พรอมกับ
อาณาเขตของสามเมืองนัน
้ ๑๙ พระ ยาหเวห
อยูดวยกับชนเผายู ดาห และพวกเขาไดยึด
*๑:๙

๒๑ แตชนเผาเบน

ยา มินไมไดขับไลชาว
เย บุสที่อาศัยอยูในเยรูซาเล็มออกไป
ดัง
นัน
้ คนเย บุสจึงอยูรวมกับคนเบน ยา มินใน
เยรูซาเล็มจนถึงทุกวันนี้
ลูกหลานโยเซฟยึดเบธเอล
๒๒ ลูก

หลานของโย เซฟไดข้ น
ึ ไปตอสู
กับเมืองเบธ เอลดวยเหมือนกัน และพระ
ยาหเวหไดอยูกับพวกเขา ๒๓ คนของโย เซฟ
ไดสงคนสอดแนมเขาไปในเมืองเบธ
เอล
(เมืองนี้เดิมชื่อวาลูส)
๒๔ เมื่อพวกคนสอดแนมเห็นชายคนหนึ่ ง
ออกมาจากเมือง พวกเขาพูดกับชายคนนัน
้
วา “บอกทางเขาเมืองใหกับเราหนอย และ
เราจะปรานีเจา” ๒๕ ชายคนนัน
้ ก็บอกทางเขา
เมืองให
พวกคนสอดแนมก็เอาดาบฆาฟั น
คนในเมือง แตเขาปลอยชายคนที่บอกทาง
๒๖ ชายคน
คนนัน
้ กับครอบครัวของเขาไป
นัน
้ เขาไปในดิน แดนของชาวฮิต ไทต และ
สรางเมืองขึ้น เรียก วา เมืองลูส และเมือง
นัน
้ ก็ยังมีช่ อ
ื วาลูสมาจนถึงทุกวันนี้
คนตระกูลอื่นๆสูรบกับคนคานาอัน
๒๗ เผามนั ส

เสหไมไดขับไลคนที่อาศัยอยู
ในเมืองเบธ ชาน เมืองทา อา นาค เมืองโดร
เมืองอิบ เลอั ม เมืองเม กิด โด และชนบท
รอบๆเมืองเหลานัน
้
เพราะคนคา นา อัน
๒๘ เมื่อชาว
ไมยอมออกไปจากแผน ดินนัน
้
อิสราเอลมีกําลังเขม แข็งขึ้น พวกเขาก็ได
บังคับใหคนคา นา อันทํางานอยางทาส แต

ที่ลุมเชิงเขาฝั่ งตะวันตก หรือเชเฟลาห
เมืองตนปาลมอินทผลัม คือเมืองเยริโค

†๑:๑๖

‡๑:๑๗
¶๑:๒๐

โฮรมาห แปลวาเมืองที่ถูกทําลายลงอยางสิน
้ ซาก

สามตระกูล … จากอานาค อานาคเป็ นคนตัวใหญอยางกับยักษ สามเผานี้หมายถึง
สามเผาในขอ ๑๐
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ชาวอิสราเอลไมไดไลคนคา นา อันออกไปให
หมด
๒๙ ชนเผาเอ ฟ รา อิมก็ไมไดขับไลคนคา นา
อันที่อาศัยอยูในเมืองเก เซอรออกไป แตคน
คา นา อันและชนเผาเอ ฟ รา อิมตางก็อยูรวม
กันในเมืองเก เซอร ๓๐ ชนเผาเศบู ลุนไมได
ขับไลชาวคานาอันที่อาศัยอยูในเมืองคิท โรน
กับเมืองนาหะโลลออกไป แตคนคานาอันกับ
คนเศบู ลุนก็ยังอยูรวมกัน แตคนคา นา อันก็
ไดถูกบังคับใหทํางานอยางทาส
๓๑ ชนเผาอา เชอ รก็ไมไดขับไลคนที่อาศัย
อยูในเมืองอัค โค เมืองไซดอน เมืองอัค ลาบ
เมืองอัค ซีบ เมืองเฮ ลบาห เมืองอา ฟิ ก และ
เมืองเรโหบ ๓๒ คนเผาอาเชอรก็อยูรวมกับคน
คานาอันในแผน ดินนัน
้ เพราะคนอาเชอรไม
ไดขับไลคนคานาอันออกไป
๓๓ ชนเผานั ฟ ทา ลีก็ไมไดขับไลคนที่อาศัย
อยูในเมืองเบธเช เมช หรือในเมืองเบธ อา
นาทออกไป แตคนเผานัฟ ทา ลีก็อยูรวมกัน
กับคนคา นา อันในแผน ดินนัน
้ แตชาวเมือง
เบธเช เมชและเมืองเบธ อา นาทไดถูกบังคับ
ใหทํางานอยางทาสใหกับชนเผานัฟ ทา ลี
๓๔ คนอา โม ไรตขับไลคนเผาดานใหกลับไปที่
แถบเทือกเขาและไมยอมใหพวกเขาลงมาที่
หุบเขา
๓๕ คนอา โม ไรตยังคงอาศัยอยูที่ภูเขาเฮ
เรส ในเมืองอัย ยาโลน และในเมืองชาอัล บิม
แตลูก หลานของโย เซฟเขม แข็งกวา และ
พวกเขาไดบังคับใหคนอาโมไรตทํางานอยาง
ทาส ๓๖ อาณาเขตของคนอา โม ไรต เริ่มตัง้
แตทางขามแมงป องไปถึงเมืองเส-ลา และ
เรื่อยขึ้นไป
ทูตของพระยาหเวหท่โี บคิม
๑ ทูต

๒ จากเมืองกิล กาลถึงเมืองโบ คิม

สวรรคของพระ ยาหเวหไดข้ น
ึ ไป
และ
พระองคพูดวา “เราไดนําพวกเจาขึ้นมาจาก
อียิปต และเราไดนําเจาเขามาสูแผน ดิน ที่
เราไดสัญญาไวกับพวกบรรพบุรุษของเจา
เราไดพูดวา ‘เราจะไมมีวันลมเลิกขอตกลงที่
เราไดใหไวกับเจา ๒ แตเจาจะตองไมทําขอ
ตกลงกับคนที่อยูในแผน ดินนี้ ใหร้ อ
ื พวก
แทนบูชาของพวกเขาทิง้ ไป’ แตเจาก็ไมได
*๒:๓
†๒:๕

ตัวปั ญหา หรือ อาจจะเป็ น ตาขาย
โบคิม มีความหมายวา ประชาชนรองไห
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ฟั งเสียงของเรา ดูเอาเองสิวาเจาไดทําอะไร
ลงไป
๓ ดัง นั น
้ ตอน นี้เราขอบอกใหรูวา เราจะ
ไมขับ ไลพวกเขาออกไปตอ หน าเจาอีกแลว
พวกเขาจะเป็ นตัวปั ญหา *ใหกับเจา และ
พวกพระของพวกเขาก็จะเป็ นกับ ดักจับเจา”
๔ เมื่อทูต สวรรคของพระ ยาหเวหไดพูดคํา
เหลา นี้ใหกับคนอิสราเอลทัง้ หมดฟั ง พวก
เขาก็รองไหเสียง ดัง ๕ เขาจึงตัง้ ชื่อที่นัน
่ วา
โบ คิม †และพวกเขาก็ไดถวายเครื่องบูชาให
กับพระยาหเวหที่นัน
่
การไมเชื่อฟั งและความพายแพ
๖ เมื่อโย

ชู วาปลอยใหประชาชนกลับไป
ชาว อิสราเอลตาง คนตางก็กลับไปในที่ดินที่
ตนเองเป็ นเจาของ ๗ พวกเขาไดรับ ใชพระ
ยาหเวหตลอดชีวิตของโย ชู วา และตลอด
ชีวิตของผูอาวุโสที่มีอายุยืนยาวกวาโย ชู วา
ผูอาวุโสพวกนี้คือพวกที่ไดเห็นงานอันยิ่ง
ใหญทงั ้ หมดที่พระ ยาหเวหไดทําใหกับคน
อิสราเอล ๘ โย ชู วาลูกชายของนูน ผูรับ ใช
ของพระ ยาหเวห ไดตายไปเมื่อเขามีอายุ
หนึ่งรอยสิบปี
๙ พวกเขาไดฝังโยชูวาไวในเขตที่ดินที่เป็ น
มรดกของเขา ในเมืองทิม นาท-เฮ เรส ใน
แถบเทือกเขาเอ ฟ รา อิม ทางตอนเหนือของ
ภูเขากา อัช ๑๐ ใน ที่สุด คนรุน นัน
้ ทัง้ หมดก็
ถูกรวบรวมไปอยูกับบรรพบุรุษของพวกเขา
และมีคนรุน ใหมข้ น
ึ มาแทนพวกเขา คนรุน
ใหมนี้ไมมีประสบการณกับพระยาหเวห หรือ
สิ่งที่พระ
ยาหเวหไดทําใหกับคนอิสราเอล
๑๑ คนอิสราเอลไดทําสิ่งชัว
่ รายในสายตาของ
พระ ยาหเวห และไปรับ ใชพวกพระบา อัล
๑๒ พวกเขาไดละทิง
้ พระ ยาหเวห พระเจา
ของบรรพบุรุษของพวกเขา
พระเจาที่นํา
พวกเขาออกมาจากแผน ดินอียิปต
พวก
เขาไปติดตามพระอื่นๆที่เป็ นพวกพระของ
ชนชาติที่อยูรอบขางพวกเขา และกราบไหว
พระเหลานัน
้ ทําใหพระยาหเวหโกรธ
๑๓ พวกเขาไดละทิง
้ พระ ยาหเวห
และ
ไปรับ ใชพระบา อัลและพวกพระอัช ทา โรท
๑๔ ดัง นั น
้ พระ ยาหเวหจึงโกรธคนอิสราเอล
พระองคจึงยกพวกอิสราเอลใหตกไปอยูใน
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เงื้อมมือของโจร
โจรไดมาปลนทรัพยสิน
ของพวกเขา
และขายพวกเขาใหไปอยูใน
มือของพวกศัตรูที่อยูรอบดานพวกเขา และ
พวกเขาก็ไมสามารถยืนหยัดตอสูพวกศัตรู
๑๕ ทุกครัง
ของพวกเขาได
้ ที่พวกอิสราเอล
ออกรบ มือของพระ ยาหเวหก็ตอ ตานพวก
เขา ทําใหพวกเขาพาย แพ อยางที่พระองค
ไดสาบานไวแลววาจะทํากับพวกเขา
และ
พวกเขาเดือดรอนมาก
๑๖ แลวพระ ยาหเวหก็ไดเลือกพวกผูนําขึ้น
มา และคนพวกนี้ไดมาชวย กูคนอิสราเอล
ใหพนจากเงื้อมมือของพวกที่ปลนพวกเขา
๑๗ แตชาวอิสราเอลก็ไมเชื่อ ฟั งแมแต
นัน
้
พวกผูนําของพวกเขา เพราะคนอิสราเอลได
ขายตัวใหกับพวกพระตางๆและไปกราบไหว
พวกพระเหลานัน
้ คนอิสราเอลไดหันไปจาก
ทางที่พวกพอของเขาเคยเดินมานัน
้ อยาง
รวดเร็ว พวกพอของเขาเชื่อ ฟั งคํา สัง่ ของ
พระยาหเวห แตคนรุนใหมนี้ไมไดทําตาม
๑๘ เมื่อ ไหรก็ตามที่พระ ยาหเวหไดตัง
้ ผูนํา
คนหนึ่งขึ้นมาใหกับพวกเขา พระ ยาหเวหก็
จะอยูกับผูนําคนนัน
้
และพระองคก็ไดชวย
พวกอิสราเอลใหพนจากเงื้อมมือของพวก
ศัตรู ตลอดชัว
่ ชีวิตของผูนําคนนัน
้
เพราะ
พระ ยาหเวหสงสาร
เมื่อไดยินเสียงรอง
ครํ่าครวญของพวกอิสราเอล เพราะถูกกดขี่
ขมเหง
๑๙ แตเมื่อผูนําคนนั น
้ ตายไป
พวก
อิสราเอลก็หันกลับไปทําชัว
่ ยิ่ง กวาบรรพบุรุษ
ของพวกเขาเสียอีก พวกเขาไปติดตามรับใช
และกราบ ไหวพวกพระอื่นๆ พวกอิสราเอล
ไมยอมทิง้ สิ่งชัว
่ รายที่พวกเขาทํากันอยูหรือ
การกระทําที่ด้ อ
ื ดึงของพวกเขา
๒๐ ดัง
นัน
้ พระ
ยาหเวหจึงโกรธพวก
อิสราเอลมาก และพระองคพูดวา “เพราะ
ชนชาตินี้ไดฝาฝื นขอ ตกลงของเรา ที่เราได
สัง่ ใหบรรพบุรุษของพวกเขารักษา และพวก
เขาก็ไมยอมฟั งเสียงของเราดวย ๒๑ อยาง
นัน
้
เราจะไมขับ ไลชนชาติตางๆออกไปตอ
หน าพวกเขาอีกแลว
คือพวกชนชาติตางๆ
ที่ยังหลง เหลืออยูตอนที่โย ชู วาตาย ๒๒ เรา
จะใชชนชาติพวกนี้ลองใจชาวอิสราเอล
จะดูสิวา
พวกเขาจะเดินในเสน ทางของ
พระ ยาหเวหอยางระ มัดระวังเหมือนกับที่
*๓:๘
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บรรพบุรุษของพวกเขาทําหรือเปลา” ๒๓ ดัง
นัน
้ พระยาหเวหจึงปลอยใหพวกชนชาติเหลา
นัน
้ อาศัยอยูในแผน ดินตอไป พระองคไมได
ขับ ไลพวกเขาออกไปทันที พระองคไมได
มอบพวกชนชาติเหลานัน
้ ไวในมือของโยชูวา
๑ ตอ ไปนี้ คือชนชาติตางๆที่พระยาหเวห
ยังปลอยใหหลง เหลืออยูในแผน ดิน
เพื่อลองใจชาวอิสราเอลทัง้ หมดที่ไมไดเขา
รวมรบตอนยึดแผน ดินคา นา อันนัน
้ ๒ พระ
ยาหเวหทําอยางนี้เพื่อใหคนอิสราเอลรุนหลัง
นี้ที่ไมเคยมีประสบการณในการรบมากอน
จะไดเรียนรูเกี่ยวกับสงคราม
๓ ชนชาติตางๆที่ยังเหลืออยู
คือผูครอบ
ครองทัง้ หาคนของฟี ลิ ส เตีย คนคา นา อัน
ทัง้ หมด คนไซดอน และคนฮี ไวตที่อาศัยอยู
แถบเนิน เขาเลบานอน ตัง้ แตภูเขาบา อัล-เฮ
อรโมน ไปจนถึงเมืองเลโบ-ฮามัท
๔ ชนชาติเหลานี้
มีไวสําหรับลองใจชาว
อิสราเอล เพื่อจะไดรูวา พวกเขาจะเชื่อ ฟั ง
คํา สัง่ ตางๆของพระยาหเวหหรือไม คือคํา สัง่
ตางๆที่พระองคไดสงั ่ บรรพบุรุษของพวกเขา
ผานมาทางโมเสส ๕ ดังนัน
้ ชาวอิสราเอลจึงได
อาศัยอยูรวมกับ คนคานาอัน คนฮิตไทต คน
อาโมไรต คนเปริสซี คนฮีไวตและคนเยบุส
๖ คนอิสราเอลไดเอาลูกสาวของคนพวก
นัน
้ มาเป็ นเมีย และยอมยกลูกสาวของตนให
กับลูกชายของคนพวกนัน
้ แถมไปรับ ใชพระ
ตางๆของคนพวกนัน
้ ดวย

๓

โอทนี เอลผูนําคนแรก
๗ ชาวอิสราเอลไดทําสิ่งที่ชัว
่ รายในสายตา

ของพระ ยาหเวห และไดลืมพระ ยาหเวห
พระเจาของพวกเขา และไปรับ ใชรูปเคารพ
ของพวกพระบา อัล และพวกพระอัช ทา โรท
๘ พระยาหเวหจึงโกรธชาวอิสราเอล พระองค
ขายพวกเขาใหตกไปอยูในเงื้อมมือของ
กษัตริยคู ชัน-ริ ชา ธาอิมแหงอาราม นา ชา รา
อิม *ชาวอิสราเอลจึงตองรับใชกษัตริยคูชัน-ริ
ชาธาอิมอยูแปดปี
๙ แตเมื่อชาวอิสราเอลรองขอความชวย
เหลือจากพระ ยาหเวห พระองคไดสงผู ชวย
มาใหกับคนอิสราเอล เพื่อชวย เหลือพวกเขา
คนนัน
้ คือ โอ ทนี เอลลูกชายของเคนั ส เคนั
สเป็ นน องชายของคา เลบ ๑๐ พระ วิญญาณ

อาราม นาชาราอิม พื้นที่ทางเหนือของซีเรียระหวางแมน้ํ าไทกริสและยูเฟรติส
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ของพระ ยาหเวหไดลงมาอยูกับโอ ทนี เอล
และเขาไดกลายเป็ นผูนําของอิสราเอล เขา
ออกไปทําสงคราม และพระยาหเวหไดทําให
กษัตริยคู ชัน-ริ ชาธาอิมตกอยูในเงื้อมมือของ
เขา และเขามีชัยเหนือกษัตริยคู ชัน ๑๑ จาก
นัน
้ แผน ดินก็สงบ สุขเป็ นเวลาสี่ สิบปี จนโอ
ทนีเอลลูกชายเคนัสตายไป
ผูนําเอฮูด
๑๒ ตอ

มาชาวอิสราเอลไดทําสิ่งชัว
่ รายใน
สายตาของพระ ยาหเวหอีก พระองคก็ เลย
ทําใหกษัตริยเอก โลนของเมืองโม อับมีกําลัง
เขม แข็ง และมาโจมตีชาวอิสราเอล เพราะ
คนอิสราเอลไดทําสิ่งชัว
่
รายในสายตาของ
พระ ยาหเวห ๑๓ กษัตริยเอก โลนไดชวนคน
อัม โมนและอา มาเล ค มาเขาพวกกับเขา
และไปโจมตีอิสราเอล
และพวกเขาไดยึด
ครองเมืองดงอินทผลัมไวได
๑๔ ดัง นั น
้ ชาวอิสราเอลจึงตองรับ ใชกษัตริย
เอกโลน ของเมืองโมอับอยูสิบ แปดปี ๑๕ ชาว
อิสราเอลไดรองขอความชวยเหลือจากพระ
ยาหเวห แลวพระองคก็ไดสงผู ชวยคนหนึ่ง
มาใหกับพวกเขา คือเอ ฮูดลูกชายของเกรา
จากเผาเบน ยา มิน เขาถูกฝึ กใหสูรบดวยมือ
ซาย ชาวอิสราเอลใหเขาเอาสวยไปสงใหกับ
กษัตริยเอกโลนของเมืองโมอับ
๑๖ เอ ฮูดไดทําดาบสอง คมเลมหนึ่ งยาว
ศอกหนึ่ง
เขามัดมันไวที่ตนขาขวาใตชุด
๑๗ แลวเขาไดนําสวยไปมอบใหกับ
ที่ใส
กษัตริยเอกโลนของเมืองโมอับ (กษัตริยเอก
โลนเป็ นคนที่อวนมาก) ๑๘ เมื่อเอ ฮูดมอบ
สวยเสร็จแลว
เขาก็ไปสงคนที่แบกสวย
มา ๑๙ เมื่อเอ ฮูดไปถึงพวกรูปหินแกะสลัก
ที่กิล กาล เขาก็ยอนกลับไปหากษัตริยเอก
โลนและพูดกับกษัตริยวา
“ขาแตกษัตริย
ขาพเจามีความลับจะแจงกับทาน”
กษัตริยจึงบอกใหเอ ฮูดเงียบกอน แลวเขา
ก็สัง่ ใหพวกผูรับใชของเขาออกไปนอกหอง
๒๐ แลวเอ ฮูดไดเขาไปหากษัตริยเอก โลน
ในขณะที่เขานัง่ อยูบนบัลลังกที่ตงั ้ อยูบน
ฐานที่ยกสูง ซึ่งเป็ นของเขาโดยเฉพาะ เอ
ฮูดพูดวา “ขาพเจามีขาวจากพระเจามาแจง
กับทาน” ในขณะที่กษัตริยเอก โลนลุกขึ้น
จากที่นัง่ ๒๑ เอ ฮูดก็ย่ น
ื มือซายไปชักดาบจาก
ตนขาขวาของเขา
แลวแทงเขาไปที่ทอง
ของกษัตริยเอก โลน ๒๒ จมมิดดาม ไข มันก็

ผูวินิจฉั ย ๔:๒

ปิ ดคมดาบไว และเอ ฮูดก็ไมไดดึงดาบออก
จากทองของกษัตริย และกษัตริยเอก โลนก็
อุจจาระลาดออกมา
๒๓ แลวเอ ฮูดก็ไดปิดประตูหองบัลลังกและ
ลงกลอนขางใน
จากนัน
้ เขาก็หยอนตัวลง
ทางชองสวมไปยังหองดานลาง ๒๔ แลวเอฮูด
ก็ออกไปทางหอง โถงใหญ และพวกผูรับ ใช
ของกษัตริยเอก โลนก็เขามา เมื่อพวกเขา
เห็นวาประตูหองบนชัน
้ สองนัน
้ ปิ ดอยู พวก
เขาก็คิดวากษัตริยเอก โลนกําลังถายทุกขอยู
ขางใน ๒๕ พวกเขาคอยอยูจนรูสึกเป็ นหวง
จึงเอากุญแจมาไขเขาไปดู และพบกษัตริย
เอกโลนนอนตายอยูบนพื้น
๒๖ เอ ฮูดหนี ออกมา ในขณะที่พวกคนรับ
ใชกําลังคอยอยู เขาเดินผานพวกรูป เคารพที่
สลักจากหิน และหนีไปจนถึงเสอีราห ๒๗ เมื่อ
เขาไปถึงที่นัน
่ เขาไดเป าแตรเขาสัตวที่เทือก
เขาเอ ฟ รา อิม แลวชาวอิสราเอลก็ยกพลลง
จากเขาไปพรอมกับเอ ฮูด ที่นําหน าพวกเขา
ไป
๒๘ เอ ฮูดสัง
่ พวกเขาวา “ตามเรามา เพราะ
พระ ยาหเวหไดมอบพวกศัตรูของพวกทาน
คือชาวโม
อับไวในเงื้อมมือของพวกทาน
แลว”
ชาวอิสราเอลทัง้ หลายจึงตามเขา
ไป
และพวกเขาไดยึดบริเวณนํ้ าตื้นที่ลุย
ขามแมน้ํ าจอรแดนไปเมืองโม อับได และ
๒๙ ในครัง
ไมใหใครขามทัง้ นัน
้
้ นัน
้ พวกเขา
ไดฆาชายโม อับที่เขม แข็งและกลา หาญไป
ประมาณหนึ่งหมื่นคน ไมมีใครหนีรอดไปได
๓๐ ในวันนั น
้ ชาวโม อับตกอยูภายใตเงื้อม
มือของคนอิสราเอล หลัง จากนัน
้ แผน ดินก็
สงบสุขเป็ นเวลาแปดสิบปี
ผูนําชัม การ
๓๑ หลัง จากเอฮูดแลว

ก็มีชัม การลูกชายอา
นาท เขาใชประตักวัวฆาชาวฟี ลี ส เตียไปหก
รอยคน เขาก็เป็ นผูชวยชาวอิสราเอลคนหนึ่ง
ดวยเหมือนกัน
เดโบราหผูนําหญิง
๑ เมื่อเอ

๔ ชัว่ รายในสายตาของพระ

ฮูดตาย ชาวอิสราเอลไดทําสิ่ง
ยาหเวหอีก
๒ พระ ยาหเวหก็ เลยขายพวกเขาใหตกไปอยู
ในกํามือของยา บินกษัตริยของคา นา อัน ผู
ครอบครองเมืองฮา โซร แมทัพของเขาคือสิ
เส รา ที่อาศัยอยูในเมืองฮา โร เชท-ฮา โก ยิม
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๓ ชาวอิสราเอลก็รองขอความชวย

เหลือจาก
พระ ยาหเวหอีก เพราะสิ เส รามีรถรบเหล็ก
ถึงเการอยคัน
และเขาไดกดขี่ขมเหงชาว
อิสราเอลอยางโหดรายทารุณถึงยี่สิบปี
๔ เดโบราหเป็ นผูพูดแทนพระเจาที่กําลังทํา
หน าที่เป็ นผูนําของอิสราเอลอยูในเวลานัน
้
นางเป็ นเมียของลับ ปิ โดท ๕ เดโบราหเคยนัง่
ตัดสินคดีอยูใตตนอินทผลัมของนาง ที่อยู
ระหวางรา มาหกับเบธ เอลในเขตเทือกเขาเอ
ฟ รา อิม และชาวอิสราเอลก็มาหานางเพื่อให
นางตัดสินคดีให
๖ นางสงคนไปเรียกบา ราคลูกชายของอาบี
โนอัม ใหมาจากเมืองคาเดชในเขตแดนของ
นัฟ ทา ลี นางพูดกับเขาวา “พระ ยาหเวห
พระเจาของอิสราเอล ไมไดสัง่ ทานหรือวา ให
ยกพลไปตัง้ อยูที่ภูเขาทา โบร และเกณฑคน
หนึ่งหมื่นคนจากเผานัฟ ทา ลีและจากเผาเศบู
ลุน ๗ เราจะลอสิ เส รา แมทัพของกองทัพยา
บิน พรอมกับรถรบ และกองทหารของเขา
ใหออกมาพบกับเจาที่แมน้ํ าคี โชน และเราจะ
ยกพวกเขาใหตกอยูในกํามือของเจา”
๘ บาราคจึงตอบเดโบราหวา “ถาทานไปกับ
ขา ขาก็จะไป แตถาทานไมไปกับขา ขาก็ไม
ไป”
๙ เดโบราหพูดวา “ขาจะไปกับทานแน แต
บอกใหทานรูไววา ทานจะไมได รับเกียรติใน
ทางที่ทานจะไปนี้ เพราะพระ ยาหเวหจะทํา
ใหสิ เส ราตกอยูในเงื้อมมือของผู หญิง” แลว
เด โบ ราหจึงลุกขึ้นไปกับบา ราคถึงเมืองเค
เดช ๑๐ บา ราคไดรวบรวมพลจากเผาเศบู ลุน
และเผานัฟ ทา ลีมาที่เค เดช เขารวบรวมได
ทัง้ หมดหนึ่งหมื่นคนที่มาติดตามเขา และเด
โบราหก็ไปกับเขาดวย
๑๑ มีชายคนหนึ่ งชื่อเฮ เบอร ชาวเค ไนต
เขาไดแยกตัวออกมาจากคนเค ไนต แลวมา
ตัง้ คายอยูที่ตนโอกในศานัน นิม ซึ่งอยูใกล
เมืองเค เดช เค ไนตเป็ นลูก หลานของโฮ บับ
และโฮ บับเป็ นพอตาของโมเสส ๑๒ มีคนบอก
สิ เส ราวา บา ราคลูกชายของอาบี โน อัม ได
ขึ้นไปที่ภูเขาทา โบร ๑๓ สิ เส ราจึงรวบรวม
รถรบเหล็กทัง้ เการอยคันของเขาและทหาร
ทัง้ หมดที่อยูกับเขา เคลื่อนพลจากเมืองฮาโร
เชท-ฮาโกยิม ไปที่แมน้ํ าคีโชน
๑๔ แลวเด โบ ราหพูดกับบา ราควา “ลุกขึ้น
เพราะวัน นี้เป็ นวันที่พระยาหเวหจะทําใหสิ เส
ราตกอยูในเงื้อมมือของทาน พระ ยาหเวห
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นํ าหน าทานอยางแนนอน” ดัง นัน
้ บา ราคจึง
ลงมาจากภูเขาทาโบรและมีทหารทัง้ หมื่นคน
ติดตามเขาไป
๑๕ ในขณะที่บา ราคเขาโจมตีนัน
้
พระ
ยาหเวหไดทําใหฝายของสิ เสรารวมทัง้ รถรบ
และกองทัพของ
เขาสับสนวุนวายใตคม
ดาบของบา ราค สิ เส ราก็ลงจากรถรบวิ่งหนี
ไป ๑๖ บา ราคไลตามรถรบและกองทัพทัง้
หลายของสิ เสรา ไปจนถึงฮาโรเชท-ฮาโกยิม
กองทัพทัง้ หมดของสิ เส ราถูกฆาตายดวย
ดาบ ไมเหลือแมแตคนเดียว
๑๗ สวนสิ เส ราไดวิ่งหนี ไปที่เต็นทของ
ยา เอล เมียของเฮ เบอรคนเค ไนต เพราะ
กษัตริยยา บินเมืองฮา โซรเป็ นพันธมิตรกับ
ครอบครัวเฮเบอรคนเคไนต ๑๘ ยาเอลออกมา
พบกับสิ เส รา นางพูดกับเขาวา “เชิญทางนี้
เจา นาย เชิญมาหาดิฉันทางนี้ ไมตองกลัว”
เขาจึงตรงเขาไปหานาง เขาไปที่เต็นทของ
นาง และนางก็เอาผาหมคลุมตัวเขาไว
๑๙ จากนั น
้ สิ เสราก็พูดกับยาเอลวา “ขอนํ้ า
ใหขากินหนอย ขาหิวนํ้ า” ดัง นัน
้ นางจึงเปิ ด
ถุงนํ้ านมและใหเขาดื่ม และเอาผาคลุมเขา
ไว ๒๐ เขาพูดกับนางวา “ชวยยืนเฝ าที่ประตู
เต็นทหนอย และถามีใครถามวา ‘มีใครอยู
ในนี้หรือเปลา’ ใหบอกวา ‘ไมมี’”
๒๑ แตยา เอลเมียของเฮ เบอรหยิบหมุดขึง
เต็นทกับคอน แลวคอยๆยองเขาไปหาเขา
และนางก็ตอกหมุดไปตรงขมับของเขา ทะลุ
ติดดิน ในขณะที่เขากําลังหลับสนิท เพราะ
เหน็ดเหนื่อยมาก เขาจึงตาย ๒๒ ทันใด นัน
้
บาราคที่กําลังไลลาสิ เสราก็มาถึง ยาเอลออก
มาพบเขาและพูดกับเขาวา “เขามาสิ แลว
ฉันจะใหทานดูชายที่ทานกําลังตามหาอยู”
เขาจึงเขาไปในเต็นทกับนาง และเห็นสิ เสรา
นอนตายอยูที่นัน
่
มีหมุดปั กเต็นทตอกอยูที่
ขมับ
๒๓ ดัง นั น
้
ในวันนัน
้
พระเจาก็ไดพิชิต
กษัตริยยา บินของคา นา อันใหกับชาว
อิสราเอล ๒๔ ชาวอิสราเอลก็มีกําลังเขม แข็ง
ขึ้นเรื่อยๆเหนือกษัตริยยา บินของคา นา อัน
จนในที่สุดพวกเขาก็ไดทําลายกษัตริยยา บิน
ของคานาอันไป
บทเพลงของเดโบราห
๑ ในวันนั น
้

๕ อาบีโนอัมไดรองเพลงนี้

เดโบราหและบาราคลูกชาย
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๒ สรรเสริญพระยาหเวหเถิด

๑๐ พวกเจาชาวคะนาอันที่ขี่อยูบนลาตัว เมียสี

เพราะชาวอิสราเอลเป็ นจํานวนมากไดอุทิศ
ตัวอยางเต็มที่
กองทัพไดอาสาสมัครเขารวมรบ
๓ ฟั งใหดี กษัตริยทง
ั ้ หลาย
สนใจหนอย ผูครอบครองทัง้ หลาย
ขาจะรองเพลง
ตัวขาเองจะรองเพลงใหกับพระยาหเวห
ขาจะรองเพลงไปกับเครื่องดนตรี
ใหกับพระยาหเวห พระเจาของอิสราเอล
๔ ขาแตพระยาหเวห เมื่อพระองคออกมาจาก
เทือกเขาเสอีร
เมื่อพระองคยาง กาวมาที่นี่จากแผน ดินของ
เอโดม
แผนดินก็สัน
่ สะทาน
ทองฟ าก็เทฝนลงมา
หมูเมฆก็เทนํ้ าลงมา
๕ ภูเขาตางๆก็สน
ั ่ สะเทือน
ตอหน าพระยาหเวห พระผูนัน
้ ของซีนาย
ตอหน าพระยาหเวห พระเจาแหงอิสราเอล
๖ ในสมัยของชัมการบุตรอานาท
และในสมัยของยา เอล พวกขบวนคาราวาน
ก็หยุดเดิน
พวกคนเดินทางก็ออมไปใชเสนหลัง
๗ คนชนบทก็หวาด กลัวที่จะออกไปทําสวน
ทําไร
ในอิสราเอล พวกเขาก็หลบอยูแตในบานกัน
จนกระทัง่ ทานมา เดโบราห
จนกระทัง่ ทานมาเป็ นเหมือนแมของ
อิสราเอล
๘ เมื่อพระเจาเลือกพวกผูนําคนใหมข้ น
ึ มา *
สงครามก็มาถึงประตูเมือง
ไมมีโลหรือหอกสักอันเดียว
ในหมูทหารอิสราเอลสี่หมื่นคน
๙ ขารูสึกสํานึ กในบุญ
คุณของพวกผูนํา
อิสราเอล
และคนเหลานัน
้ ที่อาสาไปออกรบ
สรรเสริญพระยาหเวหเถิด

เหลืองอมแดงที่หายาก
พวกเจาคนรํ่ารวยที่นัง่ อยูบนอานทําจากพรม
อันมีคา †
พวกเจาพอคาที่เดินทางอยูตามถนนหลวง
ใหทบทวนและเลาเกี่ยวกับเรื่องนี้
๑๑ ใหฟังคํา พูดของคนเหลานั น
้ ที่แจกนํ้ าอยู
แถวบริเวณที่ตักนํ้ า
ที่ นัน
่ พวกเขาบอก เลาถึงชัยชนะทัง้ หลาย
ของพระยาหเวห
คือชัยชนะของชาวชนบทของพระองคใน
อิสราเอล
แลวกองทัพของพระ ยาหเวหก็ลงไปโจมตี
ประตูเมืองของศัตรู
๑๒ เดโบราห ลุย ลุย
ลุย ลุย รองเพลงปลุกใจเถิด
ลุกขึ้น บาราคลูกของอาบีโนอัม
ไปจับตัวพวกศัตรูของทานเถิด
๑๓ ดัง นั น
้ คนที่หลง เหลืออยูก็ลงไปสู รบกับ
ทหารที่เกงกาจ
กองทัพของพระ ยาหเวหก็ลงไปสู รบกับพวก
นักรบใหกับขา
๑๔ คนอิสราเอลจากเผาเอ ฟ รา อิมที่อาศัยอยู
ทามกลางคนอามาเลค ‡ก็มาดวย
เบนยามินเอย พวกเขาเดินตามหลังทานและ
ทหารของทานมา
จากตระกูลมา
คีรก็มีพวกผูบังคับบัญชา
¶ลงมาชวยรบดวย
จากเผาเศบูลุนก็มีพวกเจาหน าที่มาดวย
๑๕ พวกหัวหน าของเผาอิส สา คารก็มาอยูกับ
เดโบราห
กองทัพจากอิสสาคารสนับสนุนบาราค
พวกเขาถูกสงลงไปในหุบเขา ภายใตคํา สัง่
ของบาราค
พวกตระกูลแหงเผารูเบน
ตัดสินใจอยางเด็ด ขาดวาจะไมออกไปชวย
รบ
๑๖ ทําไมทานถึงไดนัง
่ อยูที่คอกแกะ

*๕:๘

เมื่อพระเจา … ใหมขึน
้ มา หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “พวกเขาเลือกพวกพระใหมข้ น
ึ

มา”
†๕:๑๐

นั่ งอยู … มีคา หรือ “นัง่ อยูบนบัลลังกผูพิพากษา” หรือ “นัง่ ปกครองอยูเหนือมี เดีย

น”
‡๕:๑๔

จากเผาเอฟราอิม … คนอามาเลค หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “พวกที่มาจากเอฟ
ราอิม มีรากมาจากอามาเลค” คือเป็ นเชื้อสายของคนอามาเลค คนตัวใหญเหมือนยักษ
¶๕:๑๔

พวกผูบังคับบัญชา หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “พวกผูออกกฎ”
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และฟั งเสียงปี่ ที่เขาเป าใหฝูงแกะฟั ง
พวกตระกูลของเผารูเบน
ตอสูในใจวานาจะออกไปชวยรบแตไมไป
๑๗ กิ เลอ าดก็พักอยูที่บานอีกฝั ่ งของแมน้ํ า
จอรแดน
สวนดาน ทําไมเจาถึงไดรับจางทํางานอยูบน
เรือทัง้ หลาย
สวนอาเชอร พวกเขายังคงอยูที่ฝั่งทะเล
พักอยูที่บานตามทาเรือของเขา
๑๘ แตคนของเศบูลุนและนั ฟทาลี
ไดเสี่ยงชีวิตสูรบอยูบนที่ราบที่ลดหลัน
่ ลงมา
๑๙ พวกกษัตริยก็มาสูรบ
คือพวกกษัตริยของคานาอัน
สูรบที่ทาอานาค ขางลําธารเมกิดโด
แตพวกเขาไมไดปลนเอาเงินไป
๒๐ ดวงดาวตอสูจากฟากฟ า
จากเสน ทางของพวกมัน พวกมันไดตอสูกับ
สิเสรา
๒๑ แมน้ํ าคีโชน แมน้ํ าคีโชนอันเกาแกนัน
้ *
ไดกวาดพวกสิเสราไปเสีย
จิตใจขาเอย มุงไปอยางฮึกเหิม †เถิด
๒๒ แลวกีบมาก็ตะเกียกตะกายอยูในนํ้ านั น
้
มาอันทรงพลังของสิ เส ราก็ยกสองเทาหน า
ขึ้นตะกายฟ าในสนามรบ
๒๓ ทูต ‡ของพระยาหเวหพูดวา “ใหสาปแชง
เมืองเมโรส
ใหสาปแชงอยางขมขื่นตอคนที่อาศัยอยูที่
นัน
่
เพราะพวกเขาไมไดมาชวยพระยาหเวห
ไมไดมาชวยพระยาหเวหสูรบกับพวกนักรบ
๒๔ หญิงที่สมควรได รับรางวัลมากที่สุดคือยา
เอล
นางเป็ นเมียของเฮเบอรชาวเคไนต
ในพวกผูหญิงที่อาศัยอยูตามเต็นทนัน
้
นางสมควรไดรับรางวัลที่สุด
๒๕ สิเสราขอนํ้ าดื่ม นางก็ใหนมกับเขา
นางเอาโย เกิรตใสชามที่เหมาะสมกับพวก
ผูนําใหกับเขา
๒๖ นางเอื้อมมือซายไปหยิบหมุดปั กเต็นท
และมือขวาไปหยิบคอน
*๕:๒๑
†๕:๒๑
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นางตอกมันเขาไปที่หัวของสิเสรา
บีห
้ ัวของเขาแตกเป็ นชิน
้ ๆ
นางตีทะลุขมับของเขาไป
๒๗ เขาลมลงที่เทาของยาเอล
เขานอนแผหลาอยู
เขาลมลงแทบเทาของนาง
เขาลมลงตายที่นัน
่
๒๘ แมของสิเสรา มองลอดหน าตางออกไป
นางมองผานชองหน าตางแลวรองวา
‘ทําไมรถรบของสิเสราถึงไดมาชานัก
ทําไมเสียงพวกรถมาของเขาถึงไดลาชานัก’
๒๙ เพื่อนชัน
้ สูงที่ฉลาดที่สุดของนางก็ตอบไป
และแมของสิเสราก็ตอบคําถามตัวเองไปวา
๓๐ ‘แน นอน พวกเขากําลังคนหาและแบง ปั น
ของที่ยึดไดกันอยู
นักรบแตละคนกําลังจับหญิงคนสองคนมา
ขมขืน
พวกของที่ยึดไดนัน
้ มีทัง้ ผายอมสีเป็ นของสิ
เสรา
และผาที่ปักลวดลายทัง้ สองหน า’
๓๑ ขาแตพระยาหเวห ขอใหศัตรูของพระองค
ถูกทําลายอยางนี้ทุกคน
แตขอใหพวกเพื่อนๆของพระองค
เป็ น
เหมือนดวงอาทิตยตอนที่มันโผลข้ น
ึ
อยางเต็มพลังของมัน”
และแผนดินก็สงบสุขเป็ นเวลาสี่สิบปี
ชาวมีเดียนตอสูกับชาวอิสราเอล
๑ ชาวอิสราเอลไดทําสิ่งชัว
่

๖ ของพระยาหเวหอีก และพระยาหเวหก็
รายในสายตา

ปลอยใหพวกเขาตกไปอยูในกํามือของชาวมี
เดีย นอยูเจ็ดปี ๒ ชาวมี เดีย นมีกําลังมากกวา
ชาวอิสราเอล ชาวมี เดีย นทําใหชาวอิสราเอล
ตองไปหาที่หลบ ซอนอยูตามซอกเขา ตาม
ภูเขา ตามพวกถํ้า และตามที่เรน ลับ ๓ เมื่อ
ไหรก็ตามที่ชาวอิสราเอลปลูกพืช ผล ชาวมี
เดียน ชาวอามาเลค หรือแมแตคนทางตะวัน
ออกก็จะมาโจมตีคนอิสราเอล
๔ พวกเขาจะมาตัง
้ คายอยูบนแผน ดินของ
ชาวอิสราเอล และพวกเขาก็จะทําลายพืช ผล

แมนํ้าคีโชนอันเกาแกนัน
้ แปลไดอีกอยางหนึ่งวา “แมน้ํ านัน
้ ไดทวมทนพวกเขาไป”

จิตใจ … ฮึกเหิม หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “ขอใหทานเหยียบยํ่าคอหอยของพวก
ที่แข็งแกรงนัน
้ ”
‡๕:๒๓ ทูต อาจจะหมายถึง “ทูตสวรรค” หรือ “ตัวเดโบราหเอง”
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ตลอดทางไปจนถึงเมืองกาซา พวกเขาจะไม
เหลืออาหารไวเลย ไมวาจะเป็ นแกะ วัว หรือ
ลา ๕ เพราะพวกเขาจะบุกมาพรอมกับสัตว
เลีย
้ ง และครอบครัวของเขา พวกเขาจะมา
กันมากมายมหาศาลเหมือนฝูงตัก
๊ แตน นับ
ไมถวนไม วาจะเป็ นคนหรืออูฐ พวกเขาจะ
บุกเขามาในแผน ดินและทําลายมันจนหมด
สิน
้
๖ ชาวอิสราเอลจึงยากจนขน
แคนเพราะ
ชาวมี เดีย น ดัง นัน
้ ชาวอิสราเอลจึงรองขอ
ความชวย เหลือตอพระ ยาหเวห ๗ *มีอยูครัง้
หนึ่ง ชาวอิสราเอลไดรองขอความชวยเหลือ
ตอพระ ยาหเวห เพราะคนมี เดีย น ๘ พระ
ยาหเวหไดสงผู พูด แทนพระเจามาใหกับคน
อิสราเอล
และเขาพูดกับคนอิสราเอลวา
“พระยาหเวห พระเจาของอิสราเอลไดพูดไว
อยางนี้วา ‘เราเองไดพาเจาออกมาจากอียิปต
และนํ าเจาออกมาจากการเป็ นทาส ๙ เราได
ชวยใหเจาพนจากเงื้อมมือของชาวอียิปต
และพนจากพวกที่กดขี่ขมเหงเจาที่อยูที่นี่
และเราก็ไดขับไลพวกเขาไปตอหน าเจา และ
ยกแผน ดินของพวกเขาใหกับเจา’ ๑๐ เราได
บอกกับเจาวา ‘เราคือยาหเวห พระเจาของ
เจา เจาตองไมยําเกรงพวกพระตางๆของคน
อา โม ไรต เจาของแผน ดินที่เจาอาศัยอยูนี้
แตเจาก็ไมยอมเชื่อฟั งเรา’”
ทูตของพระยาหเวหมาหากิเดโอน
๑๑ ในเวลานั น
้

ทูตของพระ ยาหเวหก็ได
มา และมานัง่ อยูใตตนโอกที่โอ ฟ ราห ซึ่ง
เป็ นของโยอาช ที่มาจากตระกูลอาบี เยเซอร
ขณะนัน
้ ลูกชายของโย อาช คือกิเด โอน
กําลังนวดขาวสาลีอยูในบอ ยํ่าองุน เพื่อไมให
มันตกเป็ นของชาวมี เดีย น ๑๒ ทูตของพระ
ยาหเวหไดมาปรากฏตัวตอกิเด โอน และพูด
กับเขาวา “นักรบผูกลา หาญ พระ ยาหเวห
สถิตอยูกับทาน”
๑๓ กิเด โอนตอบเขาวา
“ขอโทษทีเจา
นาย ถาพระ ยาหเวหอยูกับพวกเรา ทําไม
ถึงไดเกิดเรื่องพวกนี้กับพวกเราดวย
แลว
สิ่งมหัศจรรยทัง้ หลายที่พระองคเคยทํา ที่
บรรพบุรุษไดเลาใหพวกเราฟั ง หายไปไหน
หมดแลว ไมใชพระ ยาหเวหหรอกหรือ ที่นํา
พวกเราออกมาจากอียิปต แตตอนนี้พระองค
*๖:๗
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ไดทอด ทิง้ พวกเราเสียแลว และใหพวกเรา
ตกไปอยูในกํามือของชาวมีเดียน”
๑๔ แลวพระ ยาหเวหก็หันมาพูดกับเขาวา
“ไปสิ ไปชวยชาวอิสราเอลดวยกําลังที่เจามี
อยู ไปชวยพวกเขาใหพนจากกํามือของชาว
มีเดียน เรากําลังสงเจาไป”
๑๕ แลวกิเด
โอนก็พูดกับพระองควา
“ขอโทษทีเถิดทาน แลวขาพเจาจะไปชวย
คนอิสราเอลไดยัง ไง ดูสิ ตระกูลของขาพเจา
ก็ออนแอที่สุดในเผามนัส เสห และขาพเจา
ก็เป็ นคนที่กระจอกที่สุดในครอบครัวของ
ขาพเจา”
๑๖ แลวพระยาหเวหก็พูดกับเขาวา “แตเรา
จะอยูกับเจา และเจาจะรบชนะชาวมี เดีย น
ทัง้ หมด เหมือนรบกับคนๆเดียว”
๑๗ แลวกิเด โอนก็พูดกับพระองควา
“ถา
พระองคพอใจในตัวขาพเจาแลวละก็
ชวย
ทําอะไรสักอยาง เพื่อขาพเจาจะไดรูวาเป็ น
พระองคจริงๆที่พูดกับขาพเจา ๑๘ อยาเพิ่งไป
ไหนนะ จนกวาขาพเจาจะกลับมา ขาพเจาจะ
ไปเอาเครื่องถวายมาตัง้ ตอหน าพระองค”
พระองคพูดวา “เราจะอยูที่นี่ จนกวาเจาจะ
กลับมา”
๑๙ ดัง นั น
้ กิเด โอนจึงกลับบาน และไป
เตรียมลูกแพะตัวหนึ่ง และทําขนมปั งไร เชื้อ
จากแป งสาลียี่สิบสองลิตร
เขาเอาเนื้อใส
ตะกรา เอานํ้ าซุปใสหมอ และเขาก็เอาของ
พวกนี้ไปใหกับพระองคที่ใตตนโอก ๒๐ จาก
นัน
้ ทูตของพระ ยาหเวหก็พูดกับเขาวา “เอา
เนื้อและขนมปั งไร เชื้อวางไวบนกอนหินนี้
แลวเทนํ้ าซุปลงไปบนของพวกนัน
้ ” กิเดโอน
ก็ทําตาม
๒๑ ทูตของพระ ยาหเวห ก็ย่ น
ื ปลายไม เทา
ที่ถืออยูในมือ ไปแตะตองเนื้อและขนมปั ง
นัน
้ ไฟก็ลุกขึ้นมาจากกอนหิน เผาเนื้อและ
ขนมปั งจนหมด จากนัน
้ ทูตของพระยาหเวห
ก็หายวับไป ๒๒ กิเด โอนถึงไดรูวาเขาเป็ น
ทูตของพระ ยาหเวห กิเด โอนจึงรองออกมา
วา “แยแลว พระ ยาหเวห องคเจาชีวิตของ
ขาพเจา ขาพเจาไดเห็นทูตของพระ ยาหเวห
ตอหน าตอตา”
๒๓ แลวพระ ยาหเวหก็พูดวา “สงบสติเถิด
ไมตองกลัว เจาจะไมตายหรอก”

ขอ ๗-๑๐ นี ้ ไมไดอยูในสําเนาภาษาฮีบรูที่เกาแกที่สุด
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๒๔ กิเด
โอนจึงสรางแทนบูชาขึ้นมาให
กับพระ ยาหเวหที่นัน
่
และตัง้ ชื่อวา “พระ
ยาหเวหคือความสงบ” จนถึงวัน นี้แทนนัน
้ ก็
ยังอยูที่โอ ฟ ราห ซึ่งเป็ นของตระกูลอาบี เย
เซอร

กิเดโอนทําลายแทนของพระบาอัล
๒๕ ในคืนนั น
้ พระ

ยาหเวหพูดกับกิเด โอน
วา “ไปเอาวัวตัวผูของพอเจาคือตัวที่สองที่มี
อายุเจ็ดปี นัน
้
แลวเอาไปรื้อแทนพระบา อัล
ที่เป็ นของพอเจาและใหโคนเสาพระอา เชรา
ห *ที่อยูขางๆแทนนัน
้ ดวย ๒๖ จากนัน
้ ให
สรางแทนบูชาสําหรับพระ ยาหเวห พระเจา
ของเจา ไวบนที่สูงนี้ และเอาวัวตัวที่สองนัน
้
ถวายเป็ นเครื่องเผาบูชา ใหเอาไมอาเชราหที่
เจาจะโคนลงมานัน
้ เป็ นฟื น” ๒๗ กิเด โอนก็
เอาคนใชชายของเขามาสิบคน และทําตามที่
พระยาหเวหไดบอกเขาไว แตเพราะเขากลัว
คนในครอบครัวของเขาและชาวเมือง เขา
เลยไมกลาทําในตอนกลางวัน จึงแอบทําใน
ตอนกลางคืน
๒๘ วัน รุง ขึ้น เมื่อชาวเมืองตื่นขึ้นมา พวก
เขาก็เห็นแทนพระบา อัลถูกรื้อ และเสาไมอา
เชราหที่อยูขางๆก็ถูกโคน และมีวัวตัวผูตัวที่
สองนัน
้ ถูกเผาอยูบนแทนบูชาที่เพิ่งสรางขึ้น
มาใหม ๒๙ พวกเขาจึงพูดกันวา “ใครเป็ นคน
ทําอยางนี้” หลัง จากการคนหาและสอบถาม
มีคนบอกพวกเขาวา “กิเดโอนลูกชายของโย
อาชเป็ นคนทํา”
๓๐ ชาวเมืองจึงพูดกับโย อาชวา
“เอาตัว
ลูกชายเจาออกมา มันจะตองตาย เพราะมัน
ไปรื้อแทนบูชาพระบา อัล และโคนเสาไมอา
เชราหที่อยูขางๆนัน
้ ”
๓๑ แลวโย อาชพูดกับคนทัง
้ หมดที่ยืนลอม
รอบเขาวา “พวกทานจะฟ อง รองแทนพระ
บา อัลหรือ พวกทานจะชวยชีวิตพระบา อัล
หรือ ใครก็ตามที่ฟองรองใหกับพระบาอัล จะ
ถูกฆากอนเชาวันพรุง นี้ ถาพระบา อัลเป็ น
พระเจาจริง ก็ใหพระบา อัลฟ อง รองเอาเอง
เถอะ เพราะมีคนไปรื้อแทนบูชาของเขา”
๓๒ วันนั น
้ โยอาชจึงตัง้ ชื่อใหมใหกิเดโอนวา
“เย รุบ บา อัล” †เพราะเขาพูดวา “ใหพระบา
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อัลฟ องรองเพราะกิเดโอนไดร้ อ
ื แทนบูชาของ
เขาลง”
กิเดโอนรบชนะชาวมีเดียน
๓๓ เมื่อชาวมี เดีย น

ชาวอามาเลค และชาว
ตะวัน ออกรวมตัวกัน ขามแมน้ํ าจอรแดนมา
ตัง้ คายอยูที่หุบเขายิสเรเอล ๓๔ พระวิญญาณ
ของพระ ยาหเวหไดมาสวม ทับกิเด โอน และ
เขาไดเป าแตรเพื่อเรียกคนในตระกูลอาบี เย
เซอรใหมาติดตามเขา ๓๕ เขาไดสงพวกผูสง
ขาวไปทัว
่ เผามนัส เสห เรียกใหคนในเผานี้
มาติดตามเขา และเขาก็ยังสงพวกผูสง ขาว
ไปยังเผาอาเชอร เศบู ลุน และนัฟ ทาลี และ
พวกนี้ก็ไดข้ น
ึ มาหากิเดโอนและคนของเขา
๓๖ กิเด โอนพูดกับพระเจาวา “ถามันเป็ น
จริง ที่วาพระองคจะชวยกูคนอิสราเอล ผาน
ทางมือของขาพเจาตามที่พระองคบอกแลว
ละก็ ๓๗ ดูสิ ขาพเจาไดวางขนแกะไวบน
ลานนวดขาว
ถามีน้ํ าคางเปี ยกชุมแคบน
ขนแกะเทานัน
้
และพื้น ดินสวนอื่นๆแหง
หมด ขาพเจาจะไดรูวาพระองคจะชวยเหลือ
คนอิสราเอล ผานทางมือขาพเจา ตามที่
พระองคไดพูดไว”
๓๘ และมันก็เกิดขึ้นตามนั น
้ ทุกอยาง วัน
ตอ มาเมื่อกิเด โอนตื่นขึ้นแตเชา มืด เขาบีบ
ขนแกะ ก็ไดน้ํ าคางมาเต็มชาม ๓๙ จากนัน
้
กิเดโอนพูดกับพระเจาวา “อยาโกรธขาพเจา
เลย ขาพเจาขอพูดอีกครัง้ ขอใหขาพเจาได
ลองกับขนแกะอีกสักครัง้
คราวนี้ขอใหขน
แกะแหง พื้น ดินสวนอื่นๆเปี ยกชุมไปดวย
๔๐ ในคืนนั น
นํ้ าคาง”
้ พระเจาก็ทําตามนัน
้
คือใหขนแกะแหงและพื้น ดินเปี ยกไปดวย
นํ้ าคาง
๑ เย รุบ บา อัล (ซึ่งก็คือกิเด โอน) พรอม
กับทหารทัง้ หมดที่อยูกับเขา ก็ลุกขึ้น
แตเชา ตรู และไปตัง้ คายอยูใกลๆกับตานํ้ าฮา
โรด สวนคายของชาวมี เดีย นอยูทางเหนือ
ของเขา อยูในหุบตรงตีนเขาโม เรห ๒ พระ
ยาหเวหพูดกับกิเดโอนวา “ทหารที่อยูกับเจา
มีมากเกินกวาที่เราจะมอบชาวมี เดีย นใหอยู
ในเงื้อมมือของพวกเขา ไมอยางนัน
้
คน
อิสราเอลจะยกตัวขึ้นตอ หน าเรา และพูดวา
‘เป็ นมือขาเอง ที่ชวยกูขาไว’

๗

*๖:๒๕

เสาพระอาเชราห เป็ นพระผูหญิงของคนคานาอัน เป็ นคูของพระบาอัล
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เยรุบบาอัล ชื่อนี้หมายถึง “ใหพระบาอัลฟ องรองเอาเอง”
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๓ ดัง
นัน
้ ใหประกาศอยางนี้กับกองทัพวา
‘ใครก็ตามที่กลัวจนตัวสัน
่
ก็ใหไปจากภูเขา
กิ เลอ าด กลับบานไปในเชา มืดวันพรุง นี้’”
แลวก็มีทหารสองหมื่นสองพันคนกลับบาน
ไป เหลืออยูหนึ่งหมื่นคน
๔ แลวพระยาหเวหพูดกับกิเดโอนวา “ยังมี
ทหารมากเกินไป
ใหนําพวกเขาลงไปที่น้ํ า
และเราจะแยกพวกเขาใหกับเจาที่นัน
่
เมื่อ
เราบอกวา ‘คนนี้จะไปกับเจา’ เขาก็จะไปกับ
เจา แตถาคนไหนที่เราบอกวา ‘คนนี้จะไมไป
กับเจา’ เขาก็จะไมไป”
๕ จากนั น
้ กิเด โอนก็นําพวกเขาลงไปที่น้ํ า
พระยาหเวหพูดกับเขาวา “คนที่ใชลิน
้ เลียนํ้ า
เหมือนหมา ก็ใหเจาแยกออกมาไวพวกหนึ่ง
และคนที่คุกเขาลงดื่มนํ้ าก็แยกไวพวกหนึ่ง”
๖ จํานวนคนที่ใชมือวักนํ้ าขึ้นมาเลียมี
ทัง้ หมดสามรอยคน สวนคนที่เหลือทัง้ หมด
คุกเขาลงดื่มนํ้ า ๗ พระ ยาหเวหจึงพูดกับกิเด
โอนวา “เราจะชวยเหลือพวกเจาโดยใชคน
สามรอยคนนี้ที่เลียนํ้ า และเราจะมอบคนมี
เดีย นไวในเงื้อมมือของเจา สวนคนที่เหลือ
ทัง้ หมดใหกลับบานไป”
๘ ดัง นั น
้ ทหารสามรอยคนนี้ก็ไดหิว
้ เสบียง
อาหารและถือแตรไวในมือ กิเด โอนสัง่ ชาว
อิสราเอลคนอื่นที่เหลือใหกลับไปเต็นทของ
พวกเขา แตเขาเก็บสามรอยคนนี้ไวกับเขา
คายของชาวมี เดีย นอยูต่าํ ลงไปในหุบเขา
๙ ในคืนนั น
้ พระยาหเวหพูดกับเขาวา “ลุกขึ้น
ลงไปโจมตีคายเดี๋ยวนี้ เพราะเราไดมอบมัน
ไวในมือของเจาแลว ๑๐ แตถาเจากลัว ก็อยา
เพิ่งลงไปโจมตีก็ได แตใหพาปู ราหคนรับ ใช
ของเจาลงไป ๑๑ เจาจะไดยินวาพวกเขาพูด
อะไรกัน หลัง จากนัน
้ เจาจะไดเกิดความกลา
มากขึ้น แลวคอยลงไปตีคายนัน
้ ” ดังนัน
้ กิเด
โอนและปูราหคนรับใชของเขา ก็ลงไปที่คาย
ที่อยูดานนอกสุดของทหารที่ติดอาวุธพวก
นัน
้
๑๒ ชาวมีเดียน ชาวอามาเลค และคนตะวัน
ออกนอนอยูตามหุบเขา
มากมายเหมือน
ตัก
๊ แตน และอูฐของพวกเขาก็มีมากจนนับ
๑๓ เมื่อ
ไมถวนเหมือนเม็ดทรายที่ชายฝั ่ ง
กิเด โอนมาถึงคาย ก็มีชายคนหนึ่งกําลังเลา
ความฝั นของเขาใหเพื่อนฟั ง เขาเลาวา “ขา
ฝั นไปวามีขนมปั งบารเลยกอนใหญ กลิง้ เขา
มาในคายของมี เดีย น และมันก็ชนเต็นทจน
ลมลงควํ่าพังทะลายไป”
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๑๔ เพื่อนของเขาก็ตอบวา
“เรื่องนี้เป็ น
อยางอื่นไปไมไดเลย
นอกจากจะเป็ นดาบ
ของกิเด โอนลูกชายโย อาชชาวอิสราเอล
พระเจาไดมอบชาวมี เดีย นและทัง้ กองทัพให
อยูในกํามือของเขาแลว”
๑๕ เมื่อกิเด โอนไดยินพวกเขาเลาความฝั น
และตีความ หมายของมันแลว เขาก็กราบลง
ตอพระเจา จากนัน
้ เขาก็กลับไปที่คายของ
อิสราเอล และพูดวา “ลุกขึ้น เพราะพระเจา
ไดมอบกองทัพของมี เดีย นไวในกํามือของ
พวกทานแลว”
๑๖ เขาแบงคนสามรอยคน
ออกเป็ นสาม
กลุม
และใหทุกคนถือแตรและหมอเปลา
แลวเอาคบเพลิงไวดานใน ๑๗ เขาพูดกับพวก
ทหารวา “ใหมองผมและทําตาม เมื่อผมเขา
ไปถึงคายดานนอกสุด
ผมทําอะไรก็ใหทํา
๑๘ เมื่อผมและคนทัง
ตามนัน
้
้ หมดที่อยูกับ
ผมเป าแตรขึ้น ก็ใหพวกทานเป าแตรรับลอม
รอบคาย และรองวา สําหรับพระยาหเวหและ
กิเดโอน”
๑๙ ดัง นั น
้ กิเด โอนกับทหารหนึ่งรอยคนที่
อยูกับเขา ก็ไปถึงดานนอกสุดของคาย เพิ่ง
เลยเที่ยง คืนไป เพิ่งเปลี่ยนเวรยาม ๒๐ กิเด
โอนและคนที่อยูกับเขาก็เป าแตร
และทุบ
หมอที่อยูในมือพวกเขาจนแตก และทัง้ สาม
กลุมก็เป าแตร และทุบหมอจนแตก พวกเขา
ถือคบเพลิงในมือซายและถือแตรที่เป าในมือ
ขวา และตางก็ตะโกนวา “ดาบสําหรับพระ
ยาหเวหและกิเดโอน”
๒๑ แตละคนตางยืนประจําที่ของตนรอบ
คาย และพวกทหารในคายทัง้ หมดตางก็กระ
โดดขึ้นมา แลวรองตะโกนวิ่งหนีไป ๒๒ เมื่อ
คนของกิเด โอนเป าแตรพรอมๆกันทัง้ สาม
รอยอัน พระ ยาหเวหก็ทําใหกองทัพของมี
เดีย นทัง้ หมดเอาดาบฆาฟั นกันเอง พวก
ทหารไดหนีไปไกลถึงเบธ-ชิ ทธาห ทางไป
เมืองเศเร ราห
พวกเขาหนีไปไกลจนถึง
พรมแดนของเมืองอา เบล-เม โฮ ลาห ที่อยู
ใกลกับเมืองทับบาท
๒๓ คนอิสราเอลจากเผานั ฟ ทาลี เผาอาเชอ
ร และเผามนัส เสห ถูกเรียกใหไลตามชาวมี
เดีย นไป ๒๔ กิเด โอนสงพวกผูสง ขาวไปทัว
่
หุบเขาเอฟราอิม ไปแจงวา “ลงมาโจมตีพวก
มี เดีย น และใหยึดแหลงนํ้ าจากพวก เขาไป
ไกลถึงเบธ-บา ราหและแมน้ํ าจอรแดน” ดัง
นัน
้ ทหารของเอ ฟ รา อิมทัง้ หมดถูกเรียกมา
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และพวกเขาก็ไดยึดแหลงนํ้ าตางๆไปไกลถึง
เบธ-บาราหและแมน้ํ าจอรแดน
๒๕ พวกเขาจับแมทัพของมี เดีย นไดสอง
คน คือโอเรบและเศเอบ พวกเขาฆาโอเรบที่
หินแหงโอเรบ และฆาเศเอบที่บอยํ่าองุนแหง
เศ เอบ พวกเขายังคงไลตามพวกมี เดีย นตอ
ไป และไดนําหัวของโอ เรบและเศ เอบขาม
แมน้ํ าจอรแดนมาใหกิเดโอน
๑ คนเอฟราอิมพูดกับกิเดโอนวา “ทําไม
ทานถึงทํากับเราอยางนี้ ตอนที่ทานไป
รบกับชาวมี เดีย น ทําไมทานถึงไมเรียกเรา
ไปดวย” พวกเขาโต เถียงกับกิเด โอนอยาง
รุนแรง
๒ กิเด โอนจึงพูดกับพวกเขาวา “แมแตสิ่ง
เล็ก น อยที่เผาทานทํานัน
้ ก็ยังยิ่ง ใหญกวา
สิ่งทัง้ หมดที่ตระกูลอาบี เย เซอรของผมได
ทําเสียอีก *สิ่งที่ผมทําตอนนี้ เปรียบ เทียบ
กันไมไดเลยกับสิ่งที่พวกทานทําไมใชหรือ
๓ พระเจามอบโอเรบและเศเอบ แมทัพของมี
เดีย นไวในมือของพวกทาน ไมมีอะไรเลย
ที่ผมทําแลวสามารถเอาไปเปรียบ เทียบกับ
ทานได” เมื่อกิเด โอนพูดอยางนี้ พวกเขาก็
หายโกรธกิเดโอน

๘

กิเดโอนจับกษัตริยทัง้ สองของมีเดียน
๔ เมื่อกิเด

โอนมาถึงแมน้ํ าจอรแดน เขา
และพวกอีกสามรอยคนไดขามแมน้ํ าไป
พวกเขาเหนื่อยลา แตก็ยังไลติดตามศัตรูไป
๕ กิเด โอนพูดกับชาวสุ คคทวา “ขอขนมปั ง
ใหกับทหารที่ติดตามขามากินหนอยเถอะ
เพราะพวกเขาหิวจนหมดเรี่ยวแรงแลว ขา
กําลังไลตามเศ บาหและศัล มุ น นา กษัตริย
ของมีเดียนอยู”
๖ แตพวกเจา หน าที่ของสุ คคทพูดกับเขาวา
“เศ บาหและศัล มุ น นาอยูในกํามือเจาแลว
หรือยัง ไง เราถึงจะตองใหขนมปั งกับทหาร
ของเจา”
๗ กิเด โอนพูดวา “ฝากไวกอนเถอะ เมื่อ
ไหรที่พระ ยาหเวหมอบเศ บาหและศัล มุ น นา
ไวในมือของขาแลวละก็ ขาจะกลับมาเฆี่ยน
พวกเจาดวยหนามจากทะเล ทรายและพวก
ตนหนามตางๆ”

*๘:๒
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๘ จากที่นัน
่
กิเด โอนไดข้ น
ึ ไปที่เปนู เอล
และเขาไดขอพวกนัน
้ อยางเดียวกัน
และ
ชาวเปนู เอลก็ตอบเขาเหมือนกับที่ชาวสุ คคท
ตอบ ๙ ดัง นัน
้ กิเด โอนจึงพูดกับชาวเปนู เอล
ดวยวา “เมื่อขาไดชัยชนะกลับมา ขาจะรื้อ
หอคอยนี้ลง”
๑๐ ฝ ายเศ บาหและศัล มุ น นาไดหนี ไป
อาศัยอยูในเมืองคา ร โกรกับกองทัพของ
เขา เป็ นกองทัพของชาวตะวัน ออกที่เหลือ
อยูประมาณหนึ่งหมื่นหาพันคน หลัง จากที่
ทหารหนึ่งแสนสองหมื่นคนที่ถือดาบพรอม
มือถูกฆาตายไปหมดแลว ๑๑ กิเด โอนจึงใช
เสนทางที่มีช่ อ
ื วาเต็นทของพวกผูอาศัย ที่อยู
ทางทิศตะวัน ออกของโนบาหและโยกเบฮาห
และเขาจูโจมทันที ในขณะที่กองทัพนัน
้ ยัง
ไมทันตัง้ ตัว
๑๒ เศบาหและศัล มุ น นาก็หนี กิเดโอนก็ไล
ตามพวกเขาไป และจับเศบาหและศัล มุ น นา
กษัตริยทงั ้ สองของมี เดีย นได เขาทําใหทัง้
กองทัพขวัญกระเจิงไป ๑๓ จากนัน
้ กิเด โอน
ลูกชายโยอาช ก็กลับจากการสรู บ โดยใชเสน
ทางที่ช่ อ
ื วา ทางผานของเฮเรส ๑๔ เขาจับชาย
หนุมคนหนึ่งมา ซึ่งเป็ นชาวเมืองสุ คคท และ
สอบถามเขา ชายคนนัน
้ จึงจดรายชื่อของเจา
หน าที่และผูอาวุโสของเมืองสุ คคททัง้ เจ็ดสิบ
เจ็ดคนใหกับกิเดโอน
๑๕ แลวกิเด โอนก็มาหาชาวเมืองสุ คคท
และพูดวา “นี่ไง เศบาหและศัล มุ น นา คนที่
พวกเจาไดพูดจาเยาะ เยยถากถางขาวา ‘เศ
บาหและศัล มุ น นาอยูในกํามือของเจาแลว
หรือยังไง เราถึงจะตองใหขนมปั งกับทหารที่
เหน็ดเหนื่อยของเจา’” ๑๖ กิเด โอนจึงจับผู
อาวุโสของเมือง และเอาหนามในทะเลทราย
และตนหนามตางๆมาเฆี่ยนพวกเขาที่เป็ น
ชาวเมืองสุ คคท ๑๗ และเขาก็ไดร้ อ
ื หอคอย
เมืองเปนู เอลทิง้ และฆาพวกผูชายของเมือง
นัน
้
๑๘ เขาพูดกับเศบาหและศัลมุนนาวา “พวก
คนที่เจาฆาที่ภูเขาทา โบรนัน
้ มีรูป รางหน าตา
ยัง ไง” พวกเขาตอบวา “แตละคนดูเหมือน
กับเจาทุกอยาง
พวกเขาดูยังกับเป็ นพวก
ลูกๆของกษัตริย” ๑๙ กิเด โอนพูดวา “พวก
เขาเป็ นพี่นองทองเดียวกับขา พระเจามีชีวิต

แมแตส่ง
ิ เล็ก … เสียอีก หรือแปลตรงๆไดวา “เศษองุนที่เหลือในสวนของเอฟราอิม ก็
ยังดีกวาสวนองุนทัง้ สวนของอาบีเยเซอรไมใชหรือ”
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อยูแนฉันใด
ถาพวกเจาไดไวชีวิตพวกเขา
ขาก็คงไมฆาพวกเจาเหมือนกัน”
๒๐ แลวกิเด โอนก็บอกกับเย เธอ ร ลูกชาย
คนโตของเขาวา “ลุกขึ้นมา ฆาพวกมันซะ”
แตเย เธอ รกลัวจึงไมยอมชักดาบออกมา
เพราะเขายังเป็ นเด็ก
๒๑ แลวเศ บาหและศัล มุ น นาก็พูดวา “เจา
ลุกขึ้นมาฆาพวกเราเองดีกวา เป็ นลูก ผูชาย
แคไหนก็ดูที่กําลังนี่แหละ” กิเด โอนจึงลุก
ขึ้นมาฆาเศบาหและศัล มุ น นา และเขาก็เก็บ
เครื่องประดับรูปจันทรเสีย
้ วที่อยูบนคอ ของ
พวกอูฐของพวกเขาไว
กิเดโอนสรางเอโฟด
๒๒ จากนั น
้ ชาวอิสราเอลพูดกับกิเด

โอนวา
“ปกครองพวกเราเถิด ทัง้ ทานและลูก หลาน
ของทาน เพราะทานชวยพวกเราใหพนจาก
เงื้อมมือของชาวมีเดียน”
๒๓ กิเด โอนพูดกับพวกเขาวา
“ผมจะไม
ปกครองอยูเหนือพวกทานหรอก
และลูก
ของผมก็จะไมปกครองเหนือทานดวย พระ
ยาหเวหจะปกครองเหนือพวกทานเอง”
๒๔ แลวกิเด โอนก็พูดกับพวกเขาวา
“ผม
อยากจะขอพวกทานอยางหนึ่ง
ผมอยาก
จะไดตุมหูที่พวกทานแตละคนยึดมาได”
(เพราะพวกศัตรูใสตุมหูทองคํา เพราะพวก
เขาเป็ นชาวอิชมาเอล)
๒๕ พวกเขาพูดวา
“ไดเลย เราจะใหสิ่ง
นัน
้ กับทาน” แลวพวกเขาก็ปูผาลงและตาง
ก็โยนตุมหูที่ยึดมาไดลงไป ๒๖ ตุมหูทองคํา
ทัง้ หมดที่เขาขอมาได มีน้ํ า หนักประมาณสิบ
เกากิโลกรัม นอกจากนี้ยังมีเครื่องประดับรูป
จันทรเสีย
้ ว จีเ้ พชรรูปหยดนํ้ า เสื้อคลุมสีมวง
ที่กษัตริยมี เดีย นสวมใส และสรอยคอที่หอย
อยูบนพวกคออูฐของพวกเขา
๒๗ กิเด โอนเอาทองคําเหลานั น
้ มาทําเป็ น
เอ โฟด *และเก็บไวที่เมืองของเขา คือใน
เมืองโอฟราห และชาวอิสราเอลทัง้ หมดก็ไม
ซื่อสัตยตอพระเจา กลับไปนมัสการเอ โฟดที่
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นัน
่ และเอ โฟดนัน
้ ก็กลายเป็ นกับ ดักตอกิเด
โอนและครอบครัวของเขา
การตายของกิเดโอน
๒๘ ชาวมี

เดีย นจึงอยูภายใตการปกครอง
ของชาวอิสราเอล และพวกมี เดีย นก็ไม
ไดเงยหัวขึ้นมากอปั ญหาอีกเลย แผน ดิน
จึงเกิดความสงบ สุขเป็ นเวลาสี่ สิบปี ตลอด
ชีวิตของกิเด โอน ๒๙ เย รุบ บา อัล (กิเด โอน)
ลูกชายของโย อาชก็กลับไปอยูที่บานของเขา
๓๐ และเขามีลูกชายทัง
้ หมดเจ็ดสิบคน เพราะ
เขามีเมียหลายคน ๓๑ เมีย น อยของกิเด โอน
ที่อาศัยอยูในเชเคมเกิดลูกชายใหกับเขาคน
หนึ่ง เขาตัง้ ชื่อเด็กนัน
้ วา อาบีเมเลค
๓๒ แลวกิเด โอนลูกชายโย อาชก็ตายไปเมื่อ
ถึงวัยอันสมควร เขาถูกฝั งในสุสานของโย
อาชพอของเขา ที่โอฟราหของตระกูลอาบี เย
เซอร ๓๓ ทันทีที่กิเด โอนตาย ชาวอิสราเอลก็
หันไปนมัสการพวกพระบา อัลอีก และนับถือ
พระบา อัล-เบ รีท †เป็ นพระเจาของพวก
เขา ๓๔ ดัง นัน
้ ชาวอิสราเอลลืมพระ ยาหเวห
พระเจาของพวกเขา ผู ที่ชวยพวกเขาใหพน
จากมือของศัตรูในทุกดาน ๓๕ และพวกเขา
ก็ไมไดแสดงความจงรักภักดีตอครอบครัว
ของเยรุบบาอัล (กิเดโอน) เป็ นการตอบแทน
สําหรับสิ่งดีๆทัง้ หมดที่กิเด โอนไดทําใหกับ
พวกชาวอิสราเอล
อาบีเมเลคขึน
้ เป็ นกษัตริย
๑ อาบีเมเลคลูกชายของเยรุบบาอัล ‡ขึ้น

๙ ไปเมืองเชเคม

เขาไปหาพี่ น องของแม
เขา
และพูดกับพวกเขาและคนทัง้ ตระกูล
๒ “ชวยไปถามพวกผูนํา
ของแมเขาวา
ทัง้ หมดของเชเคมใหหนอยวา
‘แบบไหน
จะดีกวาสําหรับพวกทาน ระหวางมีลูกชาย
ทัง้ เจ็ดสิบคนของเย รุบ บา อัลปกครองเหนือ
พวกทาน หรือมีแคคนคนเดียวปกครองพวก
ทาน’ พวกทานอยาลืมนะวา ผมเป็ นเลือด
เนื้อเชื้อไขของพวกทานเอง”

*๘:๒๗

เอ โฟด ไมทราบแนนอนวามันคืออะไร อาจจะเป็ นเสื้อกัก
๊ หรือเสื้อ คลุม เหมือนที่
นักบวชสูงสุดของอิสราเอลสวมใส (ดูหนังสืออพยพ บทที่ ๒๘) หรืออาจจะเป็ นรูปเคารพซึ่ง
อาจจะสวมชุดพิเศษ
†๘:๓๓
‡๙:๑

บาอัล-เบรีท เป็ นชื่อของพระแหงคํามัน
่ สัญญา (เหมือน ๙:๔)
เยรุบบาอัล คือ กิเดโอน
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๓ แลวพวกพี่ น องฝ ายแมของเขาก็ไปพูด
เรื่องพวกนี้ทัง้ หมดตอพวกผูนําเมืองเชเคม
แทนเขา
แลวพวกผูนําเมืองเชเคมก็ได
ตัดสินใจติดตามอาบี เม เลค เพราะพวกเขา
พูดวา “เขาเป็ นญาติของพวกเรา”
๔ พวกเขาจึงเอาเงินเจ็ดสิบแผนจากวิหาร
ของพระบา อัล-เบ รีท แลวเอามาใหอาบี เม
เลค แลวอาบี เม เลคก็เอาเงินพวก นี้ไปจาง
พวกนักเลงใหติดตามเขาไป ๕ เขาไปบานพอ
เขาที่โอ ฟ ราห และฆาพี่ น องของเขาซึ่งเป็ น
ลูกชายของเย รุบ บา อัลทัง้ เจ็ด สิบคนบนหิน
กอนเดียว แตโยธา มลูกชายคนสุดทองของ
เย รุบ บา อัลรอดชีวิตไปได เพราะเขาไปแอบ
อยู ๖ ดัง นัน
้ พวกผูนําทัง้ หมดของเชเคมและ
ของเบธ-มิลโลตางก็มารวมตัวกัน และไปหา
อาบี เมเลค และแตง ตัง้ ใหเขาเป็ นกษัตริย ที่
ตนโอกขางเสาหินในเชเคม

เรื่องของโยธาม
๗ เมื่อมีคนไปบอกโยธา

ม เขาก็ข้ น
ึ ไปยืน
บนภูเขาเก ริ ซิม *และรองตะโกนเรียกพวก
เขาและพูดวา
“ทานผูนําของเมืองเชเคมทัง้
หลาย
ฟั งผมหนอย
แลวพระเจาจะฟั งเสียง
ของพวกทาน ๘ วันหนึ่ง พวกตนไม
ตางๆตัดสินใจที่จะเลือกพระ
ราชามา
ปกครองเหนือพวกเขา
ดัง นัน
้ พวก
ตนไมเหลานัน
้
จึงไปเชิญตนมะกอก
เทศวา
‘เชิญทานมาเป็ นพระ ราชา
๙ แลวตน
ปกครองพวกเราหนอย’
มะกอก เทศ ก็ตอบตนไมพวกนัน
้ ไป
วา ‘จะใหขาหยุดผลิตนํ้ ามันที่มีคา ที่
พระตางๆและมนุษยตางพากันยกยอง
สรรเสริญ
เพื่อไปกวัดแกวงอยูเหนือ
ตนไมอ่ น
ื ๆหรือ’
๑๐ ดัง
นัน
้ ตนไมเหลานัน
้ จึงไปเชิญ
ตนมะเดื่อวา
‘เชิญทานมาเป็ นพระ
ราชาปกครองพวกเราหนอย’ ๑๑ แตตน
มะเดื่อตอบตนไมเหลานัน
้ วา ‘จะใหขา
หยุดผลิตผลที่มีรสหวานและแสน ดีของ
ขา เพื่อไปกวัดแกวงอยูเหนือตนไมอ่ น
ื ๆ
หรือ’
๑๒ ตนไมเหลานั น
้ จึงไปเชิญเถาองุน
วา ‘เชิญทานมาเป็ นพระ ราชาปกครอง
*๙:๗
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พวกเราหนอยเถิด’ ๑๓ แตเถาองุนตอบ
ไปวา ‘จะใหขาหยุดผลิตเหลาองุนของ
ขา ที่ทัง้ พระตางๆและมนุษยตางก็ช่ น
ื
ชอบ เพื่อไปกวัดแกวงอยูเหนือตนไม
อื่นๆหรือ’
๑๔ ตนไมเหลานั น
้ จึงไปเชิญตนหนาม
วา ‘เชิญทานมาเป็ นพระ ราชาปกครอง
พวกเราดวยเถิด’ ๑๕ ตนไมหนามตอบ
ตนไมตางๆวา
‘ถาพวกทานตองการ
จะแตง ตัง้ ขาใหเป็ นพระ ราชาปกครอง
เหนือพวกทานจริงๆก็ใหพวกทานเขา
มาหาที่กําบังใตรม เงาของขาเถิด แตถา
พวกทานไมทําอยางนัน
้ ก็ขอใหไฟออก
มาจากพงหนาม เผาผลาญแมแตตนสน
ซีดารจากเลบานอน’
๑๖ ตอนที่พวกทานตัง
้ อาบี เม เลคเป็ น
กษัตริยนัน
้
ทานไดทําไปดวยความจริงใจ
และซื่อสัตยหรือ
สิ่งที่พวกทานทํานัน
้ มัน
ยุติธรรมกับเย รุบ บา อัลและครอบครัวของ
เขาหรือ
และพวกทานไดทํากับเขาสมกับ
ความ ดีที่เขาไดทําไวหรือ ๑๗ (เพราะพอของ
ขาไดสู รบเพื่อพวกทาน และเสี่ยง ชีวิตเพื่อ
ชวยพวกทานจากเงื้อมมือของชาวมี เดีย น
๑๘ แตในวัน
นี้พวกทานไดลุกขึ้นมาทําลาย
ครอบครัวของพอขา
และไดฆาลูกชายทัง้
เจ็ด สิบคนของเขาบนหินกอนเดียว และตัง้
อาบี เม เลคลูกชายของทาสหญิงเป็ นกษัตริย
ปกครองเหนือพวกผูนําชาวเชเคม เพราะเขา
เป็ นญาติของพวกทาน)
๑๙ ถาทานไดทําไปดวยความจริงใจและ
ซื่อสัตยตอเย รุบ บา อัลและครอบครัวของเขา
ในวัน นี้ ก็ขอใหมีความสุขกับอาบี เม เลค
และขอใหเขามีความสุขกับพวกทานดวย
๒๐ แตถาไมเป็ นอยางนั น
้
ขอใหไฟออกมา
จากอาบี เมเลค และเผาผลาญพวกผูนําเมือง
เชเคมและเบธ-มิลโล และขอใหไฟออกมา
จากผูนําเชเคมและเบธ-มิลโลเผา ผลาญอาบี
เมเลค”
๒๑ แลวโยธา มก็วิ่งหนี ไป เขาไดไปที่เมือง
เบเออรและอาศัยอยูที่นัน
่ เพราะเขากลัวอาบี
เมเลคพี่ชายของเขา

ภูเขาเกริซิม เป็ นภูเขาที่อยูทางขวาของเมืองเชเคม
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อาบีเมเลคสูกับชาวเชเคม
๒๒ อาบี

เม เลคปกครองชาวอิสราเอลอยู
สามปี ๒๓ แตพระเจาไดสงวิญญาณชัว
่ มาทํา
ใหอาบี เม เลคกับพวกผูนําชาวเชเคมเกลียด
กัน และพวกผูนําเชเคมก็กอการกบฏตอเขา
๒๔ ที่เป็ นอยางนี้ ก็เพราะพระเจาตองการให
เกิดความรุนแรงขึ้นกับพวกเขา
เหมือนที่
เขาทํากับลูกของเยรุบ บาอัลทัง้ เจ็ดสิบคนนัน
้
และพระเจาตองการใหเลือดของทัง้ เจ็ด สิบ
คนนัน
้ ตกลงบนอาบี เม เลคพี่ น องของพวก
เขา เพราะอาบี เม เลคเป็ นคนฆาพี่ น องพวก
นัน
้ ของเขา และพระเจาตองการใหเลือดนัน
้
ตกกับพวกผูนําของเชเคมดวย เพราะมีสวน
สนับสนุนใหอาบี เมเลคฆาพวกพี่ นองของตัว
เอง
๒๕ ดัง นั น
้ พวกผูนําของเชเคม จึงไดวางคน
ไวซุมโจมตีอาบี เม เลคบนพวกยอดเขา และ
พวกเขาก็ปลนทุกคนที่ผานมาทางนัน
้ และมี
คนไปแจงเรื่องนี้ใหอาบี เมเลครู ๒๖ เมื่อกาอัล
ลูกชายของเอ เบคกับญาติๆของเขายายเขา
มาอยูในเมืองเชเคม พวกผูนําของเชเคมก็
ไวใจเขา ๒๗ วันหนึ่งชาวเชเคมก็ออกไปในทุง
นา แลวไปเก็บผลองุนจากสวนองุนของพวก
เขาและยํ่าองุนเพื่อทําเหลาองุน และพวกเขา
ก็เฉลิมฉลองกัน พวก เขาเขาไปในวิหารของ
พระของพวกเขาและดื่มกินกัน และสาปแชง
อาบีเมเลค
๒๘ กา อัลลูกชายเอ เบคพูดวา “อาบี เม เลค
เป็ นใครกัน เราชาวเชเคมถึงตองไปรับ ใชมัน
มันเป็ นลูกของเย รุบ บา อัลไมใชหรือ และเศ
บุลก็เป็ นเจา หน าที่ของมัน มารับ ใชคนของ
ฮา โมร *พอของเชเคมกันดีกวา ทําไมเรา
ตองไปรับ ใชอาบี เม เลคดวย ๒๙ ถาคนเมือง
นี้อยูใตการปกครองของขา ขาจะถอดอาบี เม
เลค” แลวเขาก็ทาอาบี เม เลควา “เตรียม
กองทัพของเจา แลวออกมาสูกับขา”
๓๐ เศ บุล เจาเมืองไดยินสิ่งที่กา อัลลูกชาย
เอเบคพูดก็โกรธ ๓๑ เขาจึงสงพวกผูสงขาวไป
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หาอาบี เม เลคที่เมืองอารู มาห †พวกเขาบอก
วา
“ดูสิ กาอัลลูกชายเอเบคและพวกญาติๆ
ของเขาไดมาเมืองเชเคม และฟั งใหดี
นะ พวก เขาไดยุแหยใหชาวเมืองตอ
ตานทาน ๓๒ ดัง นัน
้ ตอนนี้ ใหทานและ
กองทัพที่อยูกับทาน
ลุกขึ้นในตอน
กลางคืน และใหมานอนคอยดักซุมอยู
ในทองทุง ๓๓ พอถึงตอนเชา ทันทีที่ดวง
อาทิตยข้ น
ึ ก็ใหทานจัดแจงรีบบุกเขาไป
ในเมือง และเมื่อกา อัลกับกองทัพที่อยู
กับเขา ออกมาตอสูกับทาน ก็จัดการกับ
เขาไดตามใจชอบเลย”
๓๔ ดัง นั น
้ อาบี เมเลคและกองทัพของเขาจึง
ลุกขึ้นในตอนกลางคืน และแบงออกเป็ นสี่
กอง ไปคอยดัก ซุมชาวเชเคมอยู ๓๕ เมื่อกา
อัลลูกชายเอ เบคออกมายืนที่ประตูทางเขา
เมือง อาบีเมเลคและกองทัพของเขาก็ลุกขึ้น
จากที่ซอน
๓๖ เมื่อกา อัลเห็นกองทัพ เขาพูดกับเศ บุล
วา “ดูสิ มีคนกําลังวิ่งลงมาจากยอดเขา”
เศ บุลตอบเขาวา “ทานเห็นเงาของภูเขา
เป็ นคน”
๓๗ กาอัลพูดอีกวา “ดูสิ มีคนกําลังวิ่งลงมา
จากสะดือแผน ดิน ‡และอีกกลุมหนึ่งกําลังวิ่ง
มาจากตนโอกของพวกหมอดู”
๓๘ เศบุลพูดกับเขาวา “ปากที่ขีค
้ ุยของทาน
หายไปไหนแลว ทานพูดวาอาบี เม เลคเป็ น
ใคร เราถึงจะตองไปรับใชมัน คนพวกนี้ไมใช
หรือ ที่ทานเยาะเยย ออกไปสูกับพวกเขาสิ”
๓๙ ดัง นั น
้ กา อัลจึงนํ าหน าพวกผูนําของ
เชเคม ออกไปตอสูกับอาบี เม เลค ๔๐ อาบี เม
เลคไลตามกา อัล และกา อัลก็หนีไปตอ หน า
เขา มีคนลมตายเป็ นจํานวนมาก ตลอดไป
จนถึงประตูทางเขาเมือง ๔๑ ดัง นัน
้ อาบี เม
เลคจึงนัง่ ปกครองอยูที่เมืองอารู มาห และเศ
บุลก็ขับไลกา อัลกับพวกญาติๆของเขาออก
ไปจากเชเคม
๔๒ วันตอ มาชาวเมืองไดออกไปที่ทอง ทุง
และมีคนเอาเรื่องนี้มาบอกอาบี เมเลค ๔๓ เขา

*๙:๒๘

ฮาโมร เป็ นการอางอิงถึงการกําเนิดพลเมืองของเชเคม ฮาโมรเป็ นพอของเชเคมใน
หนังสือปฐมกาล บทที่ ๓๔ เมืองเชเคม ตัง้ ตามชื่อของลูกชายของฮาโมร
†๙:๓๑

อารู มาห หรือแปลไดวา “อยางลับๆ” หรือ “ในเมืองโธมาร” เป็ นเมืองที่อาบี เมเลค
ปกครองอยู หางจากเชเคมประมาณสิบสี่กิโลเมตร
‡๙:๓๗

สะดือแผนดิน เป็ นสถานที่ในหุบเขาใกลเมืองเชเคม
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จึงแบงกองทัพของเขาออกเป็ นสามกลุม ไป
คอยแอบ ซุมอยูในทอง ทุง เมื่อเขามองเห็น
ชาวเมืองออกมาจากเมือง
เขาก็ลุกขึ้นมา
โจมตีพวกเขา ๔๔ อาบี เม เลคกับทหารอีก
กลุมหนึ่งที่อยูกับเขาก็รีบบุกเขาไป และยืน
อยูที่ประตูทางเขาเมือง
สวนทหารอีกสอง
กลุมก็รุกเขาโจมตีคนทัง้ หมดที่อยูในทองทุง
๔๕ อาบี เม เลคไดตอสูกับเมืองเชเคมตลอด
ทัง้ วัน ในที่สุดเขาก็ยึดเมืองได และฆาคนที่
อยูในเมืองนัน
้
พรอมกับทําลายเมืองทิง้ ไป
และโปรยเกลือลงไป ๔๖ เมื่อผูนําที่อยูในหอ
คอยเชเคมไดยินเรื่องนี้ พวกเขาก็หนีเขาไป
อยูในสวนที่แข็ง แรงกวาในวิหารของเอลเบ
รีท *๔๗ มีคนมาบอกอาบี เม เลควาพวกผูนํา
ของหอคอยเชเคมรวมตัวกันอยู
๔๘ ดัง นั น
้ อาบี เม เลคพรอมกับทหารที่อยู
กับเขา จึงขึ้นไปบนภูเขาศัล โมน เขาเอา
พวกขวานไปดวย
และเขาก็ตัดไมมากอง
หนึ่ง แลวแบกไวบนบากลับมา เขาบอกกับ
ทหารที่อยูกับเขาวา “รีบๆทําตามอยางขา”
๔๙ แลวทหารทุกคนก็ตัดไมมาคนละกอง
และตามอาบี เม เลคไป แลวพวกเขาก็เอา
ไมไปวางพิงไวตรงหองที่แข็ง แรงที่สุดของ
วิหารของเอลเบ รีท แลวจุดไฟเผา ทําใหคน
เชเคมที่อยูในหองที่แข็ง แรงนัน
้ ตายกันหมด
ทัง้ ชายและหญิงประมาณหนึ่งพันคน
๕๐ จากนั น
้ อาบี เมเลคก็ไปเมืองเธเบศ และ
๕๑ แตใน
ลอมเมืองและยึดเมืองเอาไวได
เมืองมีปอมที่แข็ง แรงอยู ชาวเมืองทัง้ ชาย
และหญิงรวมทัง้ ผูนําของเมืองนัน
้ ก็หนีกัน
ไปอยูที่นัน
่
และปิ ดประตูขังตัว เองอยูขาง
ใน
และพวกเขาก็ข้ น
ึ ไปอยูบนดาดฟ าของ
ป อม ๕๒ อาบี เม เลคมาถึงป อมและตอสูกัน
และเขาปะชิดทางเขาของป อมเพื่อเอาไฟเผา
มัน ๕๓ แตมีผู หญิงคนหนึ่งโยนโมหินลงมา
บนหัวของอาบี เม เลคและทําใหกะโหลกของ
เขาแตก
๕๔ อาบี เม เลครีบเรียกชายหน ุมที่ถืออาวุธ
ของเขาเขามาและบอกกับชายหนุมนัน
้ วา
“ชักดาบของเจาออกมาฆาเราซะ เพื่อคนจะ
ไดไมพูดถึงเราวา ‘เขาถูกผู หญิงฆาตาย’”
ดัง นัน
้ คนรับ ใชหนุมคนนัน
้ ของเขาก็แทงเขา
และเขาก็ตาย
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๕๕ เมื่อชาวอิสราเอลเห็นวาอาบี เม เลคตาย
แลว
พวกเขาตางก็พากันแยกยายกลับไป
ที่อยูของตน ๕๖ ดัง นัน
้ พระเจาไดตอบแทน
ความชัว
่ รายของอาบี เม เลคที่เขาทําตอพอ
ของเขา ตอนที่ฆาพี่ น องทัง้ เจ็ดสิบคนของ
เขาเอง ๕๗ และพระเจาไดตอบแทนความชัว
่
รายทัง้ หมดของชาวเชเคม คําสาป แชงของ
โยธามบุตรเยรุบบาอัลก็เกิดขึ้นจริง

โทลาผูนํา
๑ หลังจากอาบีเมเลคตายแลว

๑๐ ก็ข้นึ มาชวยกูคนอิสราเอล

โทลา
โทลา
เป็ นลูกชายของปู อาห ปู อาหเป็ นลูกของ
โดโด โทลามาจากเผาอิสสาคาร เขาอาศัยอยู
ที่ชามีร ในแถบเทือกเขาเอฟราอิม ๒ เขาเป็ น
ผูนําของอิสราเอลเป็ นเวลายี่สิบสามปี แลวก็
ตายไป และศพของเขาถูกฝั งอยูที่ชามีร
ยาอีรผูนํา
๓ หลัง

จากโทลาตาย ยา อีรก็ข้ น
ึ มาแทน
เขาเป็ นชาวกิ เลอ าด และเป็ นผูตัดสินคดี
๔ เขามี
ใหกับอิสราเอลเป็ นเวลายี่สิบสองปี
ลูกชายสามสิบคน
ลูกทัง้ สามสิบคนนี้ขี่ลา
สามสิบตัว และดูแลเมืองสามสิบเมือง ที่อยู
ในแผนดินกิเลอาด (เมืองพวกนี้มีช่ อ
ื เรียกวา
พวกหมูบานของยา อีร †มาจนถึงทุกวัน นี้)
๕ ยาอีรตายและถูกฝั งที่เมืองคาโมน
ชาวอัมโมนตอสูกับชาวอิสราเอล
๖ ชาวอิสราเอลไดทําสิ่งชัว
่

รายในสายตา
พระ ยาหเวหอีก พวกเขาไปรับ ใชพระบา
อัล และพระอัช ทา โรท รวม ทัง้ ไปรับ ใชพระ
ตางๆของชาวอาราม ชาวไซ ดอน ชาวโม อับ
ชาวอัม โมน และชาวฟี ลิ ส เตีย พวกเขาได
ละทิง้ พระ ยาหเวห และไมรับ ใชพระองค
๗ พระ ยาหเวหก็เลยโกรธพวกชาวอิสราเอล
พระองคจึงขายชาวอิสราเอลใหไปตกอยูใน
มือของชาวฟี ลส
ิ เตียและชาวอัมโมน ๘ พวกนี้
จึงขมเหงและบีบบังคับชาวอิสราเอล ตัง้ แตปี
นัน
้ เป็ นตนมา พวกนี้ไดขมเหงชาวอิสราเอล
ทัง้ หมดที่อยูฝั่งตรงขามของแมน้ํ าจอรแดน
ในแผน ดินของคนอาโมไรต ที่อยูในกิ เลอาด
เป็ นเวลาถึงสิบแปดปี

*๙:๔๖

เอลเบรีท ชื่อนี้หมายถึงพระแหงคํามัน
่ สัญญา

†๑๐:๔

พวกหมูบานของยาอีร หรือชื่อวา “ฮาวโวทยาอีร”
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๙ และชาวอัม โมนก็ไดขามแมน้ํ าจอรแดน
ไปสูกับชาวยู ดาหดวย และยังไปสูกับชาว
เบน ยา มิน และชาวเมืองของเอ ฟ รา อิมดวย
เหมือนกัน ดัง นัน
้ ชาวอิสราเอลจึงทุกขรอน
๑๐ ชาวอิสราเอลจึงรองตอพระ
อยางหนัก
ยาหเวหวา “พวกเราไดทําบาปตอพระองค
แลว ที่พวกเราไดละทิง้ พระเจาของเราและ
ไปรับใชพระบาอัล”
๑๑ แลวพระ ยาหเวหไดพูดกับชาวอิสราเอล
วา “ไมใชเราหรอกหรือ ที่ไดชวย กูพวกเจา
จากชาวอียิปต ชาวอา โม ไรต ชาวอัม โมน
และชาวฟี ลิ ส เตีย ๑๒ แลวตอนที่พวกชาว
ไซ ดอน ชาวอา มาเล ค และชาวมา โอน ได
ขมเหงเจา
พวกเจาก็ไดรองขอใหเราชวย
และเราก็ไดชวยเจาใหพนจากเงื้อมมือของ
พวกมัน ๑๓ แตพวกเจาไดละทิง้ เราไป และ
ไปรับ ใชพระอื่นๆ อยางนัน
้ เราจะไมชวยเจา
๑๔ ไปรองขอความชวยเหลือจาก
อีกแลว
พระพวกนัน
้ ที่เจาไดเลือกสิ
ใหพวกมันมา
ชวยพวกเจา ตอนที่พวกเจาทุกขรอนอยูนี้”
๑๕ ชาวอิสราเอลพูดกับพระ ยาหเวหวา “พวก
เราทําบาปไปแลว พระองคจะทําอะไรกับเรา
ก็ได ที่พระองคเห็นวาสมควร แตตอนนี้ ได
๑๖ พวก
โปรดชวยเหลือพวกเราดวยเถิด”
เขาก็เลยเอาพระของคนตางชาติพวกนัน
้ ไป
โยนทิง้ และหันกลับมารับ ใชพระ ยาหเวห
แลวพระ ยาหเวหก็ใจออน ทนไมไหวที่จะ
เห็นพวกอิสราเอลตองทนทุกขอีกตอไป

เยฟธาหผูนํากูชาติ
๑๗ พวกชาวอัม

โมนถูกเรียกใหมารวมตัว
กันเพื่อทําสงคราม และพวกเขาตัง้ คายอยูที่
กิ เลอาด สวนชาวอิสราเอลก็รวมตัวกัน และ
ตัง้ คายอยูที่มิส ปาห ๑๘ พวกผูนําของกองทัพ
ของกิ เลอ าดพูดกันวา “ใครก็ตามที่นําหน า
พวกเราเขาสูรบกับชาวอัม โมน เขาก็จะได
เป็ นหัวหน าของชาวกิเลอาดทัง้ หมด”
๑ เยฟธาหเป็ นชาวกิ เลอ าด เขาเป็ น
นักรบที่เกง กลา แตเขาเป็ นลูกของ
โสเภณี กิเลอาดเป็ นพอของเขา
๒ เมียของกิ เลอ าดก็เกิดลูกชายหลายคน
ใหกับเขา เมื่อลูกชายพวกนัน
้ ของนางโตขึ้น
พวกเขาก็ไลเยฟธาหออกไป พวกเขาพูดวา

๑๑

*๑๑:๑๔
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“เจาไมมีสวนในมรดกของบานพอเรา เพราะ
เจาเป็ นลูกของหญิงอื่น” ๓ ดัง นัน
้ เยฟธาหจึง
หนีไปจากพี่ น องของเขา และไปอาศัยอยูใน
แผน ดินของโทบ พวกนักเลงหัวไมมัว
่ สุมอยู
กับเยฟธาหและติดตามเขา
๔ ตอ มาภาย หลัง
ชาวอัม โมนไปทํา
สงครามกับชาวอิสราเอล ๕ เมื่อชาวอัม โมน
ไปทําสงครามกับชาวอิสราเอล
พวกผูนํา
อาวุโสของกิ เลอ าดก็มาพาเยฟธาหไปจาก
แผน ดินโทบ ๖ พวกเขาพูดกับเยฟธาหวา
“มาเป็ นแมทัพใหกับพวกเราหนอย เพื่อเรา
จะไปตอสูกับชาวอัมโมน”
๗ เยฟธาหพูดกับพวกผูนําอาวุโสของกิ เลอ
าดวา “พวกทานไมไดรังเกียจขาและขับไล
ขาออกจากบานของพอขาหรอกหรือ
แลว
ทานจะมาหาขาทําไมเวลาที่ทานมีปัญหา”
๘ พวกผูนําอาวุโสของกิ
เลอ าดพูดกับ
เยฟธาหวา “สาเหตุที่พวกเรากลับมาหาทาน
ในขณะนี้ ก็เพื่อใหทานไปกับพวกเราและไป
สู รบกับชาวอัม โมน และกลายเป็ นหัวหน า
พวกเราปกครองชาวกิเลอาดทัง้ หมด”
๙ เยฟธาหพูดกับพวกผูนําอาวุโสของกิ เลอ
าดวา “ถาขากลับไปเพื่อสู รบกับชาวอัม โมน
และถาพระ ยาหเวหยอมมอบพวกมันใหกับ
ขา
พวกทานจะใหขาเป็ นหัวหน าพวกทาน
จริงหรือ”
๑๐ พวกผูนําอาวุโสของกิ เลอ าดพูดกับ
เยฟธาหวา “พระ ยาหเวหเป็ นพยาน เรา
๑๑ ดัง นั น
จะทําตามที่ทานพูดแนนอน”
้
เยฟธาหจึงไปกับพวกผูนําอาวุโสของกิ เลอ
าด
และประชาชนก็ตัง้ เขาเป็ นหัวหน าและ
เป็ นแมทัพของพวกเขา แลวเยฟธาหก็พูดซํ้า
คําพูดของเขาตอหน าพระยาหเวหที่มิสปาห
๑๒ เยฟธาหใชคนสง ขาวไปถึงกษัตริยของ
ชาวอัม โมนวา “ทานมีเรื่องอะไรกับขาหรือ
ถึงไดยกมาตอสูกับแผนดินของขา”
๑๓ กษัตริยของชาวอัม โมนตอบคนสง ขาว
ของเยฟธาหวา “เพราะชาวอิสราเอลไดยึด
ครองแผน ดินของขาทัง้ หมดจากแมน้ํ าอา ร
โนน ถึงแมน้ํ ายับ บอก ถึงแมน้ํ าจอรแดน
เมื่อพวกเขาออกมาจากอียิปต บัดนี้ขอทาน
คืนเมืองเหลานัน
้ ใหกับขาซะดีๆ” ๑๔ (ดังนัน
้
ผูสง ขาวกลับมาหาเยฟธาห *) เยฟธาหจึงสง

ดังนั น
้ ผูสง ขาวกลับมาหาเยฟธาห ประโยคนี้แปลมาจากสําเนากรีกโบราณ แต
สําเนาฮีบรูไมมีประโยคนี้

ผูวินิจฉั ย ๑๑:๑๕

คนสง ขาวกลับไปหากษัตริยของชาวอัม โมน
ใหม
๑๕ เยฟธาหแจงกับเขาวา
“นี่คือสิ่งที่เยฟธาหพูด
‘อิสราเอล
ไมไดยึดแผน ดินโม อับหรือแผน ดิน
ของชาวอัม โมน ๑๖ เมื่อพวกอิสราเอล
ออกจากอียิปต
พวกเขาไดเขาไปใน
ถิ่นทุรกันดารถึงทะเลแดงและมาถึง
คา เดช ๑๗ แลวชาวอิสราเอลจึงใชคน
สง ขาวไปยังกษัตริยเอ โดมวา “โปรด
อนุญาตใหเราผานแผน ดินของทานดวย
เถิด” แตกษัตริยเอโดมไมยอมและชาว
อิสราเอลก็ไดใชคนสง ขาวไปถึงกษัตริย
โม อับดวย แตเขาก็ไมยอมเหมือนกัน
อิสราเอลก็เลยตองอาศัยอยูที่คาเดช
๑๘ จาก นั น
้ ชาวอิสราเอลไดเดิน ทาง
ในถิ่นทุรกันดารและออมแผน
ดินเอ
โดม และแผน ดินโมอับ พวกเขามาทาง
ตะวัน ออกของแผน ดินโม อับ และตัง้
คายบนฝั ่ งแมน้ํ าอารโนน พวกเขาไมได
เขาไปในเขตแดนของโม อับ เพราะมี
แมน้ํ าอารโนนเป็ นพรมแดนของโมอับ
๑๙ ชาวอิสราเอลจึงใชคนสงขาวไปถึง
กษัตริยสิ โหนของคนอา โม ไรต ผูครอง
เมืองเฮ ช โบนและแจงกับเขาวา “โปรด
อนุญาตใหเราผานแผน
ดินของทาน
ดวยเถิด” ๒๐ แตสิ โหนไมไวใจที่จะ ให
อิสราเอลผานเขาไปในเขตแดนของ เขา
ดัง นัน
้ เขาจึงรวบรวมประชาชนตัง้ คายที่
ยาฮาสสูรบกับอิสราเอล
๒๑ พระ ยาหเวหพระเจาของอิสราเอล
ไดมอบสิ โหนและทหารทัง้ หมดไวในมือ
ของอิสราเอล แลวพวกเขาก็พายแพ ดัง
นัน
้ อิสราเอลจึงยึด ครองแผน ดินทัง้ หมด
ที่ชาวอา โม ไรตอาศัยอยูนัน
้ ๒๒ พวกเขา
ยึดเขตแดนทัง้ หมดของอา โม ไรต ตัง้
แตแมน้ํ าอารโนนไปจนถึงแมน้ํ ายับบอก
และตัง้ แตถิ่นทุรกันดารไปจนถึงแมน้ํ า
จอรแดน
๒๓ ในเมื่อพระ
ยาหเวหพระเจาของ
ชาวอิสราเอลไดขับ ไลชาวอาโมไรตออก
ไปตอ หน าชาวอิสราเอลคนของพระองค
แลวทานจะมาขับ ไลชาวอิสราเอลเพื่อ
*๑๑:๒๕

๒๔
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ยึด ครองแทนหรือ ๒๔ แนนอนวาทานจะ
ตองครอบครองดิน แดนที่พระ เค โมช
พระเจาของทานมอบใหกับทานแน
อยางนัน
้ พวกเราก็จะครอบครองดิน
แดนที่พระ ยาหเวหพระเจาของเราได
ยึดมาใหกับพวกเราเหมือนกัน
๒๕ ตัวทานจะดีกวากษัตริยบา
ลาค
ลูกชายศิป โปร *แหงเมืองโม อับหรือ
กษัตริยองคนัน
้ เคยโต แยงหรือเคยสู รบ
๒๖ เมื่อ
กับชาวอิสราเอลอยางนัน
้ หรือ
อิสราเอลอาศัยอยูในเมืองเฮ ช โบนและ
ชนบทของเมืองนัน
้ รวมทัง้ เมืองอาโรเอ
อรและชนบทของเมืองนัน
้
และเมือง
ตางๆที่อยูบนฝั ่ งแมน้ํ าอา ร โนนถึงสาม
รอยปี ทําไมทานไมยึดคืนเสียในเวลา
นัน
้
๒๗ ขาไมไดทําบาปตอทาน แตทานได
ทําผิดกับขา โดยการทําสงครามกับขา
ขอใหพระ ยาหเวห พระ ผูพิพากษาได
ตัดสินวัน นี้ เรื่องระหวางชาวอิสราเอล
กับชาวอัมโมนดวยเถิด’”
๒๘ แตกษัตริยของชาวอัม โมนไมฟังคําพูด
ของเยฟธาหที่เขาสงไปให
คําบนบานของเยฟธาห
๒๙ ดัง

นัน
้ พระ วิญญาณของพระ ยาหเวหก็
มาอยูกับเยฟธาห เขาจึงยกพลผานกิ เลอ าด
และมนัสเสห ผานมิสปาหในกิเลอาด และบุก
ไปถึงแผนดินของอัมโมน
๓๐ เยฟธาหสาบานตอพระเจาวา
“ถา
พระองคยอมใหชาวอัม โมนตกอยูในกํามือ
ของขาพเจา ๓๑ เมื่อขาพเจากลับมาอยางมี
ชัยจากอัม โมนนัน
้
ขาพเจาจะยกสิ่งแรกที่
ออกมาจากประตูบานขาพเจาเพื่อมาพบ
ขาพเจา
ขาพเจาจะถวายสิ่งนัน
้ ใหกับพระ
ยาหเวหเป็ นเครื่องเผาบูชา”
๓๒ แลวเยฟธาหก็ยกไปสูกับชาวอัม
โมน
และพระ ยาหเวหก็มอบพวกอัม โมนไวในกํา
มือของเขา ๓๓ เขาไดโจมตีพวกอัม โมน ตัง้
แตอา โร เอ อร ตลอดไปจนถึงเมืองมิ น นิท
รวมยี่สิบเมือง และไกลไปจนถึงอา เบล-ครา
มิม ทําใหมีคนตายจํานวนมาก คนอัมโมนจึง
อยูใตการปกครองของอิสราเอล

กษัตริยบาลาคลูกชายศิปโปร ดูเรื่องนี้เพิ่มเติมไดจากหนังสือกันดารวิถี บทที่ ๒๒-
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๓๔ เมื่อเยฟธาหกลับมาที่บานในมิส
ปาห
ลูกสาวเขาก็ออกมาตอนรับดวยการเลน
กลอง รํามะนาและเตนรํา นางเป็ นลูกเพียง
คนเดียวของเขา เขาไมมีลูกชายหรือลูกสาว
อื่นอีก ๓๕ เมื่อเขาเห็นลูก เขาก็ฉีกเสื้อผาตัว
เองและพูดวา “ลูกพอ ลูกทําใหพอหมดแรง
และลูกเป็ นสาเหตุใหพอเดือดรอน พอไดให
คํามัน
่ สัญญาตอพระ ยาหเวหและจะคืนคําไม
ได”
๓๖ เธอจึงพูดกับพอวา
“เมื่อพอสัญญาตอ
พระ ยาหเวห พอก็ทํากับลูกตามที่ไดสัญญา
ไวเถอะ เพราะพระ ยาหเวหชวยกูพอใหพน
จากชาวอัมโมนพวกศัตรูของพอ”
๓๗ เธอยังพูดตอไปอีกวา “แตขออยางหนึ่ ง
ขอไวชีวิตลูกสักสองเดือน ปลอยใหลูกทอง
ไปบนภูเขาและรองไหกับพวกเพื่อนหญิง
ของลูก เพราะลูกจะไมมีวันไดแตงงาน” *
๓๘ เขาจึงตอบวา
“ไปเถอะ” แลวเขาก็
ปลอยใหนางไปสองเดือน เธอและเพื่อนๆก็
รองไหครํ่าครวญอยูบนภูเขาเพราะเธอจะไม
มีวันไดแตงงาน
๓๙ เมื่อครบสองเดือนเธอก็กลับมาหาพอ
และเขาก็ทํากับลูกสาวตามที่เขาไดสาบานไว
ขณะนัน
้ ลูกสาวเขายังไมเคยมีเพศสัมพันธ
กับผูชายคนไหนเลย
และมันไดกลายเป็ น
๔๐ ที่พวกสาวๆใน
ธรรมเนียมในอิสราเอล
อิสราเอลจะออกไประลึกถึงเรื่องราวของ
ลูกสาวเยฟธาหชาวกิเลอาดปี ละสี่วัน

เยฟธาหและชาวเอฟราอิม
๑ ชาวเอ

๑๒ ขามไปถึงศา โฟน

ฟ รา อิมไดรวมพล แลว
พวกเขาพูดกับ
เยฟธาหวา “ทําไมทานไปสู รบกับคนอัม โมน
แตไมเรียกพวกเราไปดวย
เราจะเผาบาน
ทานเสีย”
๒ เยฟธาหตอบพวกเขาวา
“คนอัม โมน
สรางปั ญหาใหกับขาและคนของขามาก ขา
ไดเรียกพวกทาน
แตพวกทานไมยอมมา
ชวย
กูขาใหพนจากเงื้อมมือของพวกเขา
๓ เมื่อขาเห็นพวกทานไมชวยขา
ขาก็เสี่ยง
ชีวิตตัว เองไปสู รบกับชาวอัม โมน และพระ

*๑๑:๓๗
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ยาหเวหไดมอบพวกนัน
้ ไวในมือขา แลววันนี้
พวกทานจะมาสูรบกับขาทําไมกันเลา”
๔ เยฟธาหก็ไดรวบรวมผูชายทัง
้ หมดของกิ
เลอ าด มาสู รบกับเอ ฟ รา อิม เพราะชาวเอ ฟ
รา อิมเหยียดหยามพวกเขาวา “พวกแกชาว
กิ เลอ าดก็เป็ นแคผูอพยพในเอ ฟ รา อิม ที่มา
เกาะกินอยูในเขตแดนของเอ ฟ รา อิมและ
มนัส เสห” แลวคนของกิ เลอ าดก็มีชัยเหนือ
ชาวเอฟราอิม
๕ ชาวกิ เลอ าดก็เขายึดตรงบริเวณนํ้ าตื้นที่
ลุยขามแมน้ํ าจอรแดนไปได แลวไมใหชาวเอ
ฟราอิมขามกลับไป เมื่อชาวเอฟราอิมที่รอด
ชีวิตพูดวา “ขอขาขามไปเถอะ” ชาวกิ เลอ
าดก็จะถามวา “ทานเป็ นชาวเอ ฟ รา อิมหรือ
เปลา” พวกเขาก็บอกวา “ไมใช” ๖ แตชาว
กิ เลอ าดก็จะบอกเขาวา ใหพูดคําวา “ชิบ โบ
เลท” พวกเขาก็พูดวา “สิบ โบเลท” คนเอฟ
รา อิมจะออกเสียงคํานี้ไมชัดเจน ดัง นัน
้ พวก
เขาจึงถูกจับฆาทิง้ เสียที่บริเวณนํ้ าตื้นนัน
้ ใน
ครัง้ นี้มีชาวเอ ฟ รา อิมถูกฆาตายทัง้ หมดสี่
หมื่นสองพันคน
๗ เยฟธาหเป็ นผูนําอยูหกปี
จากนัน
้ เขาก็
ตายและศพถูกฝั งอยูในเมืองกิเลอาด
อิบ ซานผูนํา
๘ หลัง จากเยฟธาห

อิบ ซานจากเบธเล เฮม
๙ เขามีลูกชายสามสิบคน
ไดนําอิสราเอล
และลูกสาวสามสิบคน
เขาใหลูกทัง้ หมด
ทัง้ ลูกชายและลูกสาวแตงงานกับคนนอก
ตระกูล
เขาเป็ นผูนําอิสราเอลอยูเจ็ดปี
๑๐ เมื่อเขาตาย ศพก็ถูกฝั งอยูที่เบธเลเฮม
เอโลนผูนํา
๑๑ หลังจากอิบซาน

เอโลนชาวเศบูลุนไดนํา
อิสราเอลอยูสิบปี ๑๒ จากนัน
้ เอโลนก็ตายและ
ถูกฝั งที่อัยยาโลน ในแผนดินของเศบูลุน
อับ โดนผูนํา
๑๓ หลัง

จากเอ โลน อับ โดนลูกชายของ
ฮิลเลลชาวปิ รา โธนไดนําอิสราเอล ๑๔ เขามี
ลูกชายสี่ สิบคน และหลานชายสามสิบคน
พวกเขาขี่ลา †เจ็ดสิบตัว อับ โดนเป็ นผูนํา

เพราะลูกจะไมมีวันไดแตงงาน หรือแปลตรงๆไดวา “เพราะความเป็ นพรหมจารี

ของลูก”
†๑๒:๑๔
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อิสราเอลอยูแปดปี ๑๕ จากนัน
้ อับ โดนลูกชาย
ฮิลเลลชาวปิ ราโธนก็ตาย และศพของเขาถูก
ฝั งไวที่ปิ รา โธนในแผน ดินเอ ฟ รา อิมในแถบ
เทือกเขาของชาวอามาเลค
ประวัติแซมสันผูนํากูชาติ
๑ ชาวอิสราเอลไดทําชัว
่ ในสายตา

๑๓ ของพระ ยาหเวหอีก พระองคก็เลย
มอบพวกเขาใหตกไปอยูในกํามือของชาวฟี ลิ
สเตียสี่สิบปี
๒ มีชายเผาดานคนหนึ่ งชื่อมา โน อาห มา
จากเมืองโศ ราห
เมียของเขามีลูกไมได
เพราะเป็ นหมัน
๓ ทูต สวรรคของพระ ยาหเวหไดมาปรากฏ
ตัวตอหน านางและพูดวา “ถึงเจาจะเป็ นหมัน
ไมมีลูก แตเจาก็จะตัง้ ทองและเกิดลูกชาย
๔ ตอจากนี้ ไป เจาตองระวัง อยาดื่มเหลาองุน
เบียร รวมทัง้ ไมกินของที่ทําใหเป็ นมลทิน
๕ จริงๆแลวเจาตัง
้ ทองอยูและจะคลอด
ลูกชาย อยาใหมีดโกนโดนหัวของเขา เพราะ
เด็กคนนี้จะเป็ นพวกนาศี ร *อุทิศใหพระเจา
ตัง้ แตยังไมเกิด เขาจะเป็ นคนหนึ่งที่ชวย กู
ชาวอิสราเอลใหพนจากเงื้อมมือของชาวฟี ลิส
เตีย”
๖ จากนั น
้ นางไดไปเลาใหสามีฟังวา
“มี
คนของพระเจามาหาฉัน หน าตาทาทางเขา
เหมือนทูต สวรรคของพระเจา นา กลัวมาก
แตฉันไมไดถามวาเขามาจากไหน เขาเองก็
ไมไดบอกชื่อของเขาดวย ๗ แตเขาพูดกับฉัน
วา ‘เจาตัง้ ทองอยูและจะคลอดลูกชาย จาก
นี้ไปเจาตองไมด่ ม
ื เหลาองุน เบียร หรือกิน
ของที่เป็ นมลทิน เพราะวาเด็กชายคนนี้จะ
มาเป็ นนาศี ร อุทิศใหกับพระเจาตัง้ แตอยูใน
ทองแมจนวันตาย’”
๘ แลวมา
โน
อาหไดอธิษฐานตอพระ
ยาหเวหวา “ขาแตพระ ยาหเวห ขอโทษที
พระองค ขอรบกวนพระองคชวยสงชายคน
นัน
้ มาหาพวกเราอีกครัง้ เถิด แลวใหเขาสอน
พวกเราวาจะตองทําอะไรใหกับเด็กชายที่
กําลังจะเกิดมา”
๙ พระเจาก็ทําตามที่มา โน อาหขอ และทูต
ของพระเจาก็ไดมาหาภรรยาของเขาอีกครัง้
ตอนที่เธอกําลังนัง่ อยูในทอง ทุง แตวามา โน
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อาหสามีของนางไมไดอยูกับนาง ๑๐ เธอจึง
รีบวิ่งไปบอกสามี นางบอกเขาวา “ดูสิ ชาย
คนที่มาหาฉันวันกอน ไดมาปรากฏตัวใหฉัน
เห็น”
๑๑ มา โน อาหเลยลุกตามภรรยาไปพบทูต
ของพระเจาและพูดวา “ทานคือคนที่เคยพูด
กับหญิงคนนี้ใชไหม”
ทูตของพระเจาตอบวา “ใช เราเอง”
๑๒ มา โน อาหถามวา “เมื่อเรื่องที่ทานพูด
นัน
้ เกิดขึ้นจริง จะมีกฎเกณฑอะไรใหกับเด็ก
คนนี้บาง และงานของเขาคืออะไร”
๑๓ ทูตของพระ ยาหเวหตอบมา โน อาหวา
“เมียเจาจะตองทําตามทุกอยางที่เราไดบอก
เธอไปแลวอยางเครงครัด ๑๔ เธอจะตองไม
กินอะไรก็ตามที่เกิดจากตนองุน ไมด่ ม
ื เหลา
องุน เบียร หรืออะไรก็ตามที่เป็ นมลทิน เธอ
ตองทําตามทุกอยางที่เราไดสงั ่ เธอไวแลว
อยางเครงครัด”
๑๕ แลวมา โน อาหไดพูดกับทูตของพระ
ยาหเวหวา “รอเดี๋ยวนะ เราจะไปเตรียม
อาหารจากลูกแพะตัวหนึ่งใหทานกิน”
๑๖ แตทูตของพระ ยาหเวหตอบมา โน อาห
วา “ถึงเจาเรียกใหเรารอ เราก็จะไมกิน
อาหารของเจาหรอก แตถาเจาจะจัดเครื่อง
เผาบูชา ก็ถวายมันใหกับพระ ยาหเวหเถิด”
(เพราะมาโนอาหไมรูวาชายคนนี้เป็ นทูตของ
พระยาหเวห)
๑๗ แลวมา
โน อาหไดถามทูตของพระ
ยาหเวหวา “ทานชื่ออะไร เพราะเมื่อเรื่องที่
ทานพูดนี้เกิดขึ้นจริง เราจะไดใหเกียรติกับ
ทาน”
๑๘ ทูตของพระ ยาหเวหตอบเขาวา “ทาน
ถามชื่อเราทําไม ชื่อของเราวิเศษเกินกวาที่
ทานจะเขาใจได”
๑๙ มา โน อาหก็เลยเอาแพะหน ุมกับเครื่อง
บูชาจากเมล็ดพืช
เผาบนหินใหกับพระ
ยาหเวหผูทําเรื่องวิเศษ ในขณะที่มา โน อาห
๒๐ เปลวไฟไดลุกขึ้น
กับภรรยากําลังดูอยู
จากแทนบูชา ทูตของพระ ยาหเวหไดลอย
ตามเปลวไฟที่ลุกจากแทนบูชานัน
้
เมื่อมา
โน อาหและภรรยาเห็นอยางนัน
้ พวกเขาจึง
ไดกม กราบลงกับพื้น ๒๑ จากนัน
้ ทูตของพระ
ยาหเวหก็ไมเคยปรากฏตัวใหมา โน อาหและ

*๑๓:๕ นาศี ร คนที่ทําสัญญาพิเศษกับพระเจา เรื่องเกี่ยวกับนาศี รดูเพิ่มเติมไดจาก หนั งสือ
กันดารวิถี บทที่ ๖:๑-๒๑
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ภรรยาไดเห็นอีกเลย มาโนอาหถึงไดรูวาเขา
เป็ นทูตของพระยาหเวห ๒๒ มาโนอาหพูดกับ
ภรรยาวา “เราตองตายแน เพราะเราไดเห็น
พระเจา”
๒๓ แตภรรยาของเขาตอบวา
“ถาพระ
ยาหเวหตองการฆาเรา พระองคคงจะไมรับ
เครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาจากเมล็ดพืช
จากเรา และจะไมแสดงปาฏิหาริย รวม ทัง้
บอกสิ่งตางๆกับเราเมื่อกีน
้ ี้ ”
๒๔ นางไดคลอดลูกชาย
นางใหเขาชื่อวา
“แซม สัน” เด็กก็เจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆและ
พระ ยาหเวหก็อวยพรเขา ๒๕ พระ วิญญาณ
ของพระ ยาหเวหเริ่มทํางานในตัวเขาที่คาย
ของคนเผาดาน
ซึ่งตัง้ อยูระหวางเมืองโศ
ราห กับเมืองเอช-ทาโอล
งานแตงของแซมสัน
๑ แซมสันลงไปที่เมืองทิม นาห

๑๔ ไดเห็นสาวชาวฟี ลิ ส เตียคนหนึ่งใน
และ

๒ เขาก็กลับมาบอกพอแมของเขา
เมืองนัน
้
วา “ลูกไปพบสาวชาวฟี ลิ ส เตียในเมืองทิม
นาห ชวยไปขอนางมาเป็ นเมียลูกหนอย”
๓ พอแมของเขาพูดวา “ไมมีผู หญิงทาม
กลางพวกลูกสาวของญาติลูกแลวหรือ หรือ
ทามกลางชนเผาของเราแลวหรือ ลูกถึงตอง
ไปหาเมียจากชาวฟี ลิ ส เตียที่ไมเคยเขาพิธี
ขลิบ”
แซม สันพูดกับพอวา “ไปขอเธอใหกับลูก
เถอะ เพราะเธอเป็ นที่ถูกใจลูกมาก” ๔ พอ
แมของแซม สันไมรูวาพระ ยาหเวหทําใหเกิด
เรื่องนี้ เพราะพระองคหาชองที่จะสู รบกับ
ชาวฟี ลิ ส เตีย ซึ่งมีอํานาจเหนือชาวอิสราเอล
อยู
๕ ดัง นั น
้ แซม สันและพอแมของเขาจึงเดิน
ทางไปทิม นาห เมื่อมาถึงไรองุน ทันใดนัน
้ มี
สิงโตหนุมตัวหนึ่งคํารามกระโจนเขาใสแซม
สัน ๖ พระ วิญญาณของพระ ยาหเวหก็พุงเขา
สิงแซม สัน เขาฉีกสิงโตออกเหมือนฉีกลูก
แพะดวยมือเปลา แตเขาไมไดบอกสิ่งที่เขา
ทําใหพอแมรู
๗ แซม สันไดไปพูดกับหญิงคนนั น
้ เธอทํา
ใหเขาถูกใจมาก ๘ หลัง จากนัน
้ ไมนาน แซม
สันไดกลับมาเพื่อแตงงานกับเธอ เขาไดแวะ
*๑๔:๑๕
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ไปดูซากสิงโต และก็แปลก ใจ เมื่อมีฝูงผึ้ง
อยูในซากสิงโตนัน
้ และมีน้ํ า ผึ้งดวย ๙ เขาจึง
กวาดนํ้ า ผึ้งมาไวในมือเดินกินมาตามทาง
จนเจอพอแมของเขา
เขาจึงแบงใหพอแม
กินดวย แตไมไดเลาวาเขาไดน้ํ า ผึ้งมาจาก
ซากสิงโต
๑๐ พอของเขาไดลงไปหาหญิงนั น
้
และ
แซม สันก็ไดจัดงานเลีย
้ งใหญ โตที่ นัน
่
เหมือนกับที่ชายหนุมคนอื่นๆเขาทํากัน
๑๑ เมื่อชาวฟี ลิ ส เตียเห็นแซมสันจัดงานเลีย
้ ง
พวกเขาก็ไดสงผูชายสามสิบคนมาอยูเป็ น
เพื่อนเขา
๑๒ แซม
สันพูดกับชายสามสิบคนนัน
้ วา
“ใหขาเลาปริศนาใหพวกเจา สักขอหนึ่ง ถา
พวกเจาตอบไดภายในเจ็ดวันของงานเลีย
้ ง
ฉลอง ขาจะใหเสื้อผาลินินสามสิบชุด และ
๑๓ แตถา
เสื้อผาใสเที่ยวงานอีกสามสิบชุด
พวกเจาไมสามารถอธิบายใหกับขาได ก็ตอง
ใหเสื้อผาลินินสามสิบชุด
และเสื้อใสเที่ยว
งานสามสิบชุดกับขา” ชายเหลานัน
้ ก็พูดกับ
เขาวา “เลาปริศนาของเจาใหพวกเราฟั งสิ”
๑๔ แซมสันก็เลาวา
“จากตัวที่กิน มีของกินออกมา
จากตัวที่แข็งแรง มีของหวานออกมา”
แตผานไปสามวันแลว
พวกเขาก็ยังแก
ปริศนานี้ไมได
๑๕ ในวันที่สี่
*พวกเขาไดไปขอรองเมีย
ของแซม สันวา “ไปเกลีย
้ กลอมผัวของเธอ
ใหแกคําปริศนานัน
้ กับพวกเราซะ ไมอยาง
นัน
้ เราจะเผาบานเธอและบานของพอเธอ
ดวย เธอเชิญพวกเรามาเพื่อทําใหพวกเราจน
ลงหรือยังไง”
๑๖ เมียของแซม สันจึงซบบนแซม สันและ
รองไห ตอวาเขาวา “เธอเกลียดฉัน เธอ
ไมรักฉัน เธอถึงไดทายคําปริศนาใหกับชาว
เมืองของฉัน และเธอก็ไมเคยแกคําปริศนา
นัน
้ ใหฉันฟั ง” แซม สันตอบภรรยาวา “ดูสิ
ขนาดพอแมฉัน ฉันยังไมบอก แลวจะบอก
เธอไดยังไง”
๑๗ นางก็เลยซบแซม สันรองไหตลอดเจ็ด
วันที่เขาเลีย
้ งฉลองกัน และในวันที่เจ็ดแซม
สันก็แกปริศนาใหเธอฟั ง เพราะนางกวน ใจ
เขาเสียเหลือเกิน และนางก็ไดอธิบายปริศนา

ในวันที่ส่ี แปลมาจากสําเนากรีกโบราณ แตในสําเนาฮีบรูที่เรามีอยูเขียนวา “วันที่
เจ็ด” ในภาษาฮีบรู คําวา “ที่เจ็ด” กับ “ที่สี่” ตางกันแคตัวอักษรเดียว
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นัน
้ ใหกับคนของนาง ๑๘ พวกผูชายของเมือง
นัน
้ ตอบกับแซม สัน ในวันที่เจ็ดกอนที่ดวง
อาทิตยจะตกดินวา
“จะมีอะไรหวานกวานํ้ าผึ้งหรือ
และมีอะไรแข็งแรงกวาสิงโตหรือ”
แซมสันพูดกับพวกเขาวา
“ถาเจาไมไดเอาแมโคของเราไปไถนา
เจาก็คงแกปริศนาเราไมได”
๑๙ พระ วิญญาณของพระ ยาหเวหไดพุงเขา
สิงแซม สัน เขาไปที่อัชเค โลน และฆาชาว
เมืองผูชายที่นัน
่ สามสิบคน
และยึดเครื่อง
เทียมมาและเอาชุดเที่ยวงานไปใหกับคนที่
แกปริศนาของเขา เขาจึงกลับบานพอของ
เขาดวยความโกรธจัด ๒๐ และเมียของแซม
สันก็ถูกยกไปใหกับเพื่อนเจาบาวแทน
แซมสันแกแคนชาวฟี ลิสเตีย
๑ หลัง

๑๕ เกี่ยวขาว สาลี

วันหนึ่งในฤดูเก็บ
แซม สันไปเยี่ยม
ภรรยาของเขา
โดยเอาลูกแพะตัวหนึ่งมา
ฝากดวย เขาพูดวา “ฉันจะเขาไปหาเมียของ
ฉันในหอง” แตพอของนางไมยอมใหเขาไป
๒ และพูดวา “เราเขาใจจริงๆวา เจาเกลียด
ลูกสาวของเรา
เราเลยยกนางใหเพื่อนเจา
บาวของเจาไปแลว
น องสาวของนางสวย
กวานางอีกนะ เอานางไปเป็ นเมียแทนก็แลว
กัน”
๓ แซมสันพูดกับพวกเขาวา “คราวนี้ ถาเรา
จะทํารายคนฟี ลิสเตีย ก็โทษเราไมไดแลว”
๔ แซม
สันจับหมาจิง้ จอกสามรอยตัว
แลวเอาคบเพลิงไปดวย
เขาผูกหางหมา
จิง้ จอกเขาดวยกันเป็ นคูๆและผูกคบเพลิง
ไวระหวางหางของหมาจิง้ จอกทุกคู ๕ แลว
เขาก็จุดไฟที่คบเพลิง แลวปลอยหมาจิง้ จอก
ทัง้ หมดใหวิ่งเขาไปในทุง นาของชาวฟี ลิ ส
เตีย มันเผาทุกอยางจนเกลีย
้ ง ไม วาจะเป็ น
ขาวที่มัดอยูเป็ นฟ อน ขาวที่อยูในนา ไรองุน
หรือสวนมะกอก
๖ ชาวฟี ลส
ิ เตียถามวา “ใครเป็ นคนทําอยาง
นี้”
คนหนึ่งตอบวา “แซม สันลูกเขยทิม นาห
ทํา เพราะพอตาเขาไดยกเมียของเขาใหกับ
*๑๕:๙

จากนัน
้
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เพื่อน เจาบาว” ชาวฟี ลิ ส เตียจึงไปเผาเมีย
และพอตาของแซมสัน
๗ แซม สันพูดกับพวกเขาวา “เมื่อพวกเจา
ทัง้ หลายทําอยางนี้ เราสาบานวา เราจะตอง
แกแคนพวกเจากอน เราถึงจะเลิก”
๘ เขาก็ฆาฟั นชาวฟี ลิ ส เตียตายเป็ นจํานวน
มาก แลวเขาก็ลงไปอาศัยอยูในถํ้าหินของเอ
ตาม
๙ ชาวฟี ลิ ส เตียก็ข้ น
ึ ไปตัง้ คายในเขตยู ดาห
และโจมตีเมืองเลฮี *๑๐ ชาวยู ดาหจึงถามวา
“ทําไมพวกทานจึงขึ้นมาสูรบกับพวกเรา”
ชาวฟี ลิ ส เตียก็ตอบวา “เราขึ้นมามัดตัว
แซม สัน เพื่อจัดการกับเขาเหมือนที่เขาทํา
กับพวกเรา”
๑๑ คนยูดาหสามพันคนจึงไปตามแซมสันที่
ถํ้าหินเอตาม และพูดกับเขาวา “เจาไมรูหรือ
วาชาวฟี ลิ ส เตียปกครองพวกเราอยู เห็นไหม
วาเจากําลังกอเรื่องใหกับพวกเรา”
แซมสันตอบวา “พวกมันทํากับขายังไง ขา
ก็จะทํากับมันอยางนัน
้ ”
๑๒ ชาวยูดาหพูดกับแซมสันวา “พวกเรามา
เพื่อมัดเจาสงใหกับชาวฟี ลิสเตีย”
แซม สันพูดกับพวกเขาวา “ชวยสัญญากับ
ขาหนอยวาพวกทานเองจะไมทําอันตราย
ขา”
๑๓ พวกเขาตอบวา “พวกเราจะแคมัดเจา
แลวสงไปใหกับพวกฟี ลิ ส เตียเทานัน
้ เราจะ
ไมฆาเจาหรอก” จากนัน
้ พวกเขาก็มัดแซม
สันดวยเชือกใหมๆสองเสน และนํ าเขาออก
จากถํ้าหิน
๑๔ เมื่อแซม สันมาถึงเลฮี ชาวฟี ลิ ส เตียก็
เดินตรงมาที่เขา และโห รองดวยความดีใจ
ขณะนัน
้ พระ วิญญาณของพระ ยาหเวหก็พุง
เขาสิงแซม สัน พวกเชือกที่มัดแขนเขาอยู
กลายเป็ นเหมือนป านที่ถูกไฟไหม
เครื่อง
จองจํานัน
้ ก็สลายไปจากมือของเขา
๑๕ เขาเจอกระดูกขา กรรไกรลาที่ยังสดๆ
อยู เขาเอื้อมมือไปหยิบมันขึ้นมา และใชมัน
ฆาคนเหลานัน
้ ไปหนึ่งพันคน
๑๖ แลวแซมสันพูดวา
“ดวยกระดูกขากรรไกรลา
ฉันฆาพวกเขาเป็ นกองๆ †

เลฮี หมายถึง “กระดูกขากรรไกร”
เป็ นกองๆ เป็ นการเลนคํา เพราะคําวา “ลา” และคําวา “กอง” สะกดเหมือนกันใน
ภาษาฮีบรู

†๑๕:๑๖

ผูวินิจฉั ย ๑๕:๑๗

23

ดวยกระดูกขากรรไกรลา
ฉันฆาคนไปหนึ่งพันคน”
๑๗ เมื่อพูดจบเขาก็เหวี่ยงกระดูกขา
กรรไกรลาทิง้ ไปที่ตรงนัน
้
ตอ มาที่นัน
่ ถูก
เรียกวา รามาท-เลฮี *
๑๘ เขารูสึกหิวนํ้ าจึงรองขอกับพระ ยาหเวห
วา “พระองคใหชัยชนะอันยิ่งใหญกับผูรับ ใช
ของพระองคคนนี้ ตอนนี้พระองคจะปลอย
ใหขาพเจาหิวนํ้ าตาย และตกอยูในเงื้อมมือ
ของพวกที่ไมไดทําพิธีขลิบหรือ”
๑๙ พระเจาจึงเปิ ดชองที่เลฮี ใหน้ํ าไหลออก
มา แซมสันก็ไดกินนํ้ าจนสดชื่นและตานํ้ านัน
้
ไดช่ อ
ื วา เอน หัก โคร †และมันก็ยังคงอยูที่
เมืองเลฮีจนถึงทุกวันนี้
๒๐ แซม สันนํ าอิสราเอลในสมัยของชาวฟี ลิ
สเตีย เป็ นเวลายี่สิบปี
แซมสันไปเมืองกาซา
๑ วันหนึ่ งแซม

๑๖ นัน่ เขาพบกับโสเภณีคนหนึ่งและได

สันไปเมืองกาซา ที่

รวมหลับนอนกับเธอ ๒ มีคนบอกชาวเมือง
วา “แซม สันอยูที่นี่” พวกเขาเลยมาลอมที่
นัน
่ ไว และดักซุมคอยแซม สันที่ประตูเมือง
ตลอดทัง้ คืน พวกเขาซุมเงียบอยูทัง้ คืนและ
คิดวา “ใหรอถึงเชากอน แลวเราจะไดฆามัน
ทิง้ ”
๓ แซม สันนอนจนถึงเที่ยง คืนแลวลุกขึ้น
มา ยกประตูเมืองและถอนเสาประตูทัง้ สอง
ดาน พรอมทัง้ กลอนประตู แลวเอาทัง้ หมด
ใสบาแบกไปไวที่ยอดเขาที่อยูดานหน าของ
เมืองเฮโบรน
แซมสันและเดลิลาห
๔ หลัง จากนั น
้ แซมสันก็ตกหลุมรักหญิงคน

หนึ่งที่อาศัยอยูในหุบเขาโสเรก เธอชื่อวาเดลิ
ลาห
๕ พวกผูครอบครองชาวฟี ลิ ส เตียมาพบเธอ
และสัง่ วา “เกลีย
้ กลอมเขาและคนหาดูสิวา
อะไรทําใหเขามีพละกําลังมากมายขนาดนัน
้
ทํายัง ไงเราถึงจะเอาชนะเขาได เพื่อเราจะได
มัดตัวเขาและทําใหเขาหมดฤทธิ ์ แลวเราแต
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ละคนจะจายเงินหนึ่งพันหนึ่งรอยชิน
้ ใหกับ
เธอ”
๖ เดลิ ลาหจึงถามแซม สันวา “บอกน อง
หนอยสิคะวาอะไรทําใหพี่มีพละกําลัง
มหาศาลอยางนี้ และทํายัง ไงถึงจะมัดพี่ให
หมดฤทธิไ์ ด”
๗ แซม สันตอบนางวา
“ถาเขามัดพี่ดวย
สายธนูใหมๆที่ยังไมแหงเจ็ดสาย
พี่ก็จะ
ออนแอเหมือนกับชายทัว
่ ไป”
๘ ดัง นั น
้ พวกผูครอบครองฟี ลิ ส เตีย จึงเอา
สายธนูใหมเจ็ดสายมาใหเดลิ ลาหมัดแซมสัน
ใหพวกเขา ๙ เธอใหคนแอบซอนในหองดาน
ใน และบอกวา “แซมสัน ชาวฟี ลิสเตียมาจับ
พี่แลว” แตเขาก็ดึงสายธนูที่มัดตัวเขาขาด
กระจุย เหมือนเชือกที่แคได กลิ่นไฟก็ขาด
แลว และความ ลับเรื่องพละกําลังมหาศาล
ของเขาก็ยังคงเป็ นความลับตอไป
๑๐ เดลิ ลาหพูดกับแซมสันวา “พี่แกลงน อง
พี่โกหกน อง ตอนนี้บอกน องเถิดวา ทํายัง ไง
ถึงจะมัดพี่ได”
๑๑ แซมสันบอกวา “ถามัดพี่ดวยเชือกใหม
ที่ยังไมเคยใช พี่ก็จะออนแอเหมือนชายทัว
่
ไป”
๑๒ ดัง นั น
้ เดลิ ลาหจึงหาเชือกใหมๆมามัด
เขา ขณะที่มีคนแอบอยูดานใน เธอบอกเขา
วา “พี่แซม สัน ชาวฟี ลิ ส เตียมาจับพี่แลว”
แซม สันจึงทําเชือกที่มัดแขนเขาขาดกระจุย
เหมือนเสนดาย
๑๓ เดลิ ลาหจึงพูดกับแซม สันวา
“พี่จะ
แกลงน องและโกหกน องไปอีกนานแคไหน
บอกน องเถอะวา ทํายังไงถึงจะมัดพี่ได”
เขาตอบเธอวา
“ถาน องเอาผมเจ็ดปอย
ของพี่ทอเขากับหูกทอผาแลวเอาหมุดปั กมัน
ไวที่ผนัง พี่ก็จะออนแอเหมือนชายทัว
่ ไป”
๑๔ เมื่อเขาหลับ เดลิ ลาหก็เอาผมเจ็ดปอย
ของเขาทอเขากับหูกทอผา ‡และยึดใหแนน
ดวยหมุด แลวเธอก็บอกวา “พี่แซมสัน ชาว
ฟี ลิ ส เตียมาจับพี่แลว” แตเมื่อเขารูสึกตัวตื่น
ขึ้นมาก็ดึงทัง้ หมุด เครื่องทอ และผาทอ ทิง้
ไป

*๑๕:๑๗

รามาท-เลฮี แปลวา “เนินกระดูกขากรรไกร”

†๑๕:๑๙

เอนหักโคร แปลวา “นํ้ าพุของผูรองขอ”

‡๑๖:๑๔

แลวเอาหมุด … หูกทอผา คําเหลานี้อยูในฉบับแปลกรีกโบราณ แตไมไดอยูในฉบับ
ฮีบรูที่เรามีอยู

ผูวินิจฉั ย ๑๖:๑๕

๑๕ เธอจึงพูดกับเขาวา
“พี่พูดไดยัง ไงวา
‘พี่รักน อง’ ในเมื่อพี่ไมไดไวใจน องเลย พี่
แกลงน องสามหนแลว พี่ยังไมไดบอกน อง
เลยวาอะไรทําใหพี่มีพละกําลังมหาศาล”
๑๖ เธอตามเซาซีเ้ ขาวัน แลววัน เลา กวนเขา
จนเขาเบื่อแทบตาย ๑๗ จนเขาบอกความ ลับ
ทัง้ หมดกับเธอ เขาบอกกับเธอวา “ไมมีมีด
โกนอันไหนเคยถูกหัวพี่ เพราะพี่เป็ นนาศี ร
อุทิศแกพระเจา ตัง้ แตอยูในทองแม ถาโกน
หัวพี่ พละกําลังอันมหาศาลจะหายไป พี่ก็จะ
ออนแอเหมือนชายทัว
่ ไป”
๑๘ เดลิ ลาหเห็นวาเขาบอกความ ลับทัง
้
หมดกับเธอ เธอก็ใชคนไปบอกพวกผูครอบ
ครองของฟี ลิ ส เตียวา “ใหข้ น
ึ มาเดี๋ยวนี้ เขา
ไดบอกความ ลับทัง้ หมดกับฉันแลว” พวกผู
ครอบครองฟี ลิ ส เตียก็รีบขึ้นมา และเอาเงิน
มาใหกับเธอดวย
๑๙ เธอปลอยใหแซมสันนอนหลับอยูบนตัก
เธอ และเรียกชายคนหนึ่งออกมาโกนผมเจ็ด
ปอยบนหัวของเขา เธอเริ่มแกลงรบกวนเขา
และกําลังของเขาก็หายไป ๒๐ เธอพูดวา “พี่
แซม สัน ชาวฟี ลิ ส เตียมาจับพี่แลว” เขาตื่น
ขึ้นและคิดวา “ขาจะออกไปเหมือนครัง้ กอน
และสลัดตัวหลุดออกมา” แตเขาไมรูวาพระ
ยาหเวหไดไปจากเขาแลว
๒๑ พวกชาวฟี ลิ ส เตียจับตัวเขาและควักลูก
ตาของเขาออก แลวพาเขาลงมาที่กาซา พวก
เขาลามแซม สันดวยโซสัมฤทธิ ์ และใชเขา
โมแป งอยูในคุก ๒๒ แตผมของแซม สันก็เริ่ม
งอกขึ้นมาใหมหลังจากถูกโกน
๒๓ พวกผูครอบครองของฟี ลิ ส เตียมา
ประชุมกัน เพื่อจัดพิธีบวงสรวงอันยิ่งใหญ
ใหกับพระดา โกน *และเพื่อเฉลิมฉลองกัน
พวก เขาพูดวา “พระของเราไดยกแซม สัน
ศัตรูของเราไวในกํา มือของพวกเราแลว”
๒๔ เมื่อประชาชนเห็นแซม สัน พวก เขาก็เลย
สรรเสริญพระของพวกเขาวา
“พระของเราทําใหศัตรูตกอยูในกํามือเรา
คือคนที่ทําลายบานเมืองของเรา
และเคยฆาพวกเราไปหลายคน”
๒๕ ขณะที่พวกเขากําลังสนุกสนานกันอยู
ก็มีคนพูดวา “เรียกแซม สันออกมาทําอะไร
สนุกๆใหพวกเราดูหนอย” แซม สันจึงถูกนํ า
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ออกมาจากคุก เพื่อมาแสดงตอ หน าพวกเขา
เมื่อพวกเขาปลอยใหแซม สันยืนอยูระหวาง
เสา ๒๖ แซม สันพูดกับเด็กรับ ใชที่เป็ นคนจูง
มือเขาวา “พาเราไปที่เสาคํ้าตึกหนอย เราจะ
ไดพิงเสาเหลานัน
้ ”
๒๗ ตึกนี้ มีทัง
้ ผู หญิงและผูชายเต็มไปหมด
และพวกผูครอบครองชาวฟี ลิ ส เตียทุกคนก็
อยูที่นัน
่ ดวย
มีชายหญิงประมาณสามพัน
คนที่กําลังดูการแสดงของแซม
สันอยูบน
ดาดฟ าตึก ๒๘ จากนัน
้ แซม สันไดรองขอตอ
พระยาหเวหวา “ขาแตพระยาหเวห องคเจา
ชีวิตของขาพเจา โปรดระลึกถึงขาพเจา ขา
แตพระเจา
โปรดใหพละกําลังมหาศาลแก
ขาพเจาอีกครัง้ หนึ่ง
เพื่อขาพเจาจะไดแก
แคนชาวฟี ลิ ส เตียทดแทนตาทัง้ สองขางของ
ขาพเจา” ๒๙ แซม สันเขาไปจับเสากลางสอง
ตนที่รองรับตึกนัน
้ ไว และพิงที่เสานัน
้
มือ
ขวายันเสาตนหนึ่งและมือซายก็ยันอีกตน
หนึ่ง แลวเขาก็พูดวา “ปลอยใหขาตายกับ
ชาวฟี ลิ ส เตียเถิด” ๓๐ แลวเขาก็ผลักเสาทัง้
สองตนดวยกําลังมหาศาล ตัวตึกก็พัง ทลาย
ลงมาบนพวกผูครอบครองชาวฟี ลิสเตีย และ
ทุกคนที่อยูในตึกนัน
้ ดัง นัน
้ คนที่เขาฆาตอน
ที่เขาตาย ก็มีมากกวาคนที่เขาฆาตอนที่เขา
ยังมีชีวิตอยู
๓๑ จากนั น
้ พี่ น องและครอบครัวของเขาก็
มารับศพเขาไปฝั งที่สุสานของมา โน อาหพอ
ของเขา ที่อยูระหวางโศ ราหและเอ ช ทา โอล
แซมสันนํ าอิสราเอลอยูทัง้ หมดยี่สิบปี
รูปเคารพของมีคาห
๑ มีชายคนหนึ่ งมาจากเทือกเขาเอ

๑๗ ฟราอิม ชื่อมี คาห

๒ เขาบอกกับแม

ของเขาวา “เงินหนึ่งพันหนึ่งรอยแผนของ
แมที่มีคนขโมยไป และผมไดยินแมแชงสาป
เขานัน
้ ดูสิ เงินของแมอยูที่นี่กับผม ผมเป็ น
คนเอาไปเอง”
แมของเขาก็เลยพูดวา “ลูกแม ขอพระ
ยาหเวหอวยพรลูกเถิด”
๓ จากนั น
้ เขาก็นําเงินหนึ่งพันหนึ่งรอย
แผนมาคืนใหกับแมของเขา แมของเขาพูด
วา “นี่คือเงินที่แมถวายพระ ยาหเวห เพื่อ

*๑๖:๒๓ พระดาโกน ประชาชนชาวคานาอันสัก การะพระเทียมเท็จนี้ เพราะหวังวาจะชวยให
พวกเขาเก็บเกี่ยวพืชผลไดดี พระดาโกนนี้นาจะเป็ นพระที่สําคัญที่สุดของชาวฟี ลิสเตีย
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ลูกชายของแมจะไดเอาไปหลอเป็ นรูปเคารพ
ตอนนี้แมคืนใหกับลูก”
๔ แตเขาไดคืนเงินใหกับแมของเขา
เธอ
จึงนํ าเงินสองรอยชิน
้ ใหชางเงิน เอาไปหลอ
เป็ นรูปเคารพ แลวนํ าเอาไปตัง้ ไวที่บานของ
มี คาห *๕ มี คาหมีหอพระอยูที่บานและเขาได
สรางเอ โฟด และรูปเคารพตางๆแลวยังแตง
ตัง้ ลูกชายคนหนึ่งของเขาใหเป็ นนักบวช
๖ ในเวลานั น
้ อิสราเอลยังไมมีกษัตริย ทุกคน
ก็เลยทําตามอําเภอใจของตน
๗ มีชายชาวเลวี
†คนหนึ่ งจากเผายู ดาห
อาศัยอยูที่เมืองเบธเล เฮมในยู ดาห ๘ เขาได
ออกเดิน ทางจากเบธเล เฮมในยู ดาห เที่ยว
พักคางแรมตามที่ตางๆ เขาเดินทางมาจนถึง
แถบเทือกเขาเอ ฟ รา อิม เรื่อยมาจนถึงบาน
ของมี คาห มี คาหก็ถามเขาวา “ทานมาจาก
ไหน”
๙ เขาตอบวา “ผมเป็ นคนเลวีมาจากเบธเล
เฮมในยูดาห เดินทางมาเรื่อยๆเพื่อหาที่อยู”
๑๐ มี คาหพูดกับเขาวา “มาอาศัยอยูกับขา
ซิ มาเป็ นเหมือนพอหรือนักบวชของขา ขา
จะใหเงินกับเจาปี ละสิบชิน
้
รวม ทัง้ เสื้อผาที่
จําเป็ นและอาหารของเจาดวย” ๑๑ ชาวเลวี
จึงตกลงที่จะอาศัยอยูกับเขา ชายหนุมเลวี
คนนี้ก็เป็ นเหมือนลูกคนหนึ่งของมี คาห ๑๒ มี
คาหแตง ตัง้ ชายหนุมเลวีคนนี้เป็ นนักบวช
ของเขา และเขาอยูในบานของมี คาห ๑๓ มี
คาหพูดวา “ตอนนี้ขารูแลววา พระ ยาหเวห
จะทําใหขาอยูเย็นเป็ นสุข เพราะขามีชาวเลวี
คนนี้เป็ นนักบวชของขา”
คนเผาดานยึดเมืองลาอิช
๑ ในเวลานั น
้ อิสราเอลยังไมมี

๑๘ กษัตริย

และคนเผาดานก็ยังเสาะ
หาแผน ดินเพื่ออยูอาศัย เพราะพวกเขาไมได
รับสวน แบงของแผน ดินทามกลางเผาตางๆ
ของอิสราเอล
๒ ดัง นั น
้ คนเผาดานจึงสงผูชายที่กลา หาญ
ของเผาหาคน ซึ่งเป็ นตัวแทนของเผาดาน
ทัง้ หมด ที่อาศัยอยูในเมืองโศ ราหและเอ ช
ทา โอล ใหไปสอดแนมและสํารวจแผน ดิน
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พรอมกับสัง่ พวกเขาวา “ไปสํารวจดูแผน ดิน
นัน
้ ”
ชายทัง้ หาจึงเดินทางไปที่แถบเทือก เขาเอ
ฟราอิม มาจนถึงระแวกบานของมี คาห พวก
๓ ตอนที่พวกเขา
เขาไดพักคางคืนอยูที่นัน
่
อยูแถวบานของมี คาหนัน
้
พวกเขาไดยิน
เสียงของชายหนุมชาวเลวีและจําเสียงของ
ชายหนุมชาวเลวีนัน
้ ได
จึงแวะเขาไปถาม
เขาวา “ใครพาเจามาที่นี่ เจามาทําอะไร เจา
มีธุระอะไรแถวนี้หรือ”
๔ ชายเลวีตอบวา “มี คาหไดชวยผมหลาย
อยาง เขาไดจางผม และผมไดกลายเป็ น
นักบวชของเขา”
๕ แลวพวกเขาไดพูดกับชายหน ุมชาวเลวี
วา “ถามพระเจาใหหนอยวาการเดิน ทาง
ของพวกเราในครัง้ นี้จะประสบผล สําเร็จหรือ
เปลา”
๖ นั กบวชชาวเลวีก็ตอบวา “สบายใจไดเลย
การเดิน ทางของพวกทานทัง้ หลายจะอยูใน
สายตาของพระยาหเวห”
๗ แลวชายทัง
้ หาก็จากไป เมื่อพวกเขามา
ถึงเมืองลา อิช
พวกเขาเห็นประชาชนใน
เมืองนี้อยูกันอยางปลอดภัยตามแบบคนไซ
ดอน สงบสุขและไมหวาดระแวงอะไร ไม
มีใครมาทําใหประชาชนในแผน
ดินนี้ตอง
อับอายขาย หน าในเรื่องใดเรื่องหนึ่งและไมมี
ผูครอบครองที่กดขี่ขมเหง ‡พวกนี้อยูหาง
จากชาวไซ ดอน
และไมไดทําสัญญาเป็ น
พันธมิตรกับอาราม
๘ เมื่อคนทัง
้ หากลับมาหาญาติของพวกเขา
ในโศ ราหและเอ ช ทา โอล พวกญาติก็ถามวา
“เป็ นยังไง”
๙ พวกเขาตอบวา “พวกเรารีบขึ้นไปโจมตี
พวกนัน
้ กันเถอะ แผน ดินที่เราไปเห็นมานัน
้
ดีมาก พวกทานจะอยูเฉยๆหรือ อยาไดชักชา
ที่จะไปบุกและยึดเอาแผนดินนัน
้ ๑๐ เมื่อทาน
ไปถึงจะพบกับชาวเมืองที่ไมหวาดระแวง
อะไรเลย แผน ดินที่กวางใหญนี้คือแผน ดิน
ที่พระเจาไดมอบไวในมือของพวกทานแลว
เป็ นแผนดินที่ไมขาดอะไรเลยในโลกนี้”

*๑๗:๔

มีคาห ชื่อนี้มีความหมายวา “ใครเป็ นเหมือนยาหเวห” มันไมเหมาะอยางยิ่งที่จะมีรูป
เคารพอยูในบานของมีคาห
†๑๗:๗

เลวี คนที่มาจากเผาเลวีมักเป็ นผูชวยนักบวชในวิหาร และทํางานใหกับรัฐบาล

‡๑๘:๗

ไมมีใคร … กดขี่ขมเหง ในภาษาฮีบรูประโยคนี้มีความหมายที่ไมชัดเจน
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๑๑ คนเผาดานหก
รอยคนกับอาวุธพรอม
มือก็ออกเดิน ทางจากโศ ราหและเอ ช ทา โอล
๑๒ พวกเขาขึ้นไปตัง
้ คายอยูที่เมืองคิริ ยา ท
เยอาริมในยู ดาห ที่ตรงนัน
้ จึงถูกเรียกวา มะ
หะ เนห-ดาน *จนถึงทุกวัน นี้ มันอยูทางทิศ
ตะวัน ตกของเมืองคิริ ยาท-เยอาริม ๑๓ จากที่
นัน
่ พวกเขาเดินทางถึงแถบเทือกเขาเอฟรา
อิม และมาถึงบานของมีคาห
๑๔ แลวชายทัง
้ หาคนที่เคยไปสอดแนม
เมืองลา อิช ก็บอกกับพรรค พวกวา “ทานรู
ไหมในบานเหลานี้มีเอ โฟด และรูปเคารพ
ประจําบาน และรูปหลอ พวกทานก็คิดเอา
เองก็แลวกันวาจะทํายัง ไง” ๑๕ พวกเขาและ
ชายทัง้ หามุงหน าไปทางนัน
้ และมาถึงบาน
ของหนุมชาวเลวีที่อาศัยอยูที่บานของมี
คาห และถามเขาวาสบายดีไหม ๑๖ คนเผา
ดานหกรอยคนพรอมอาวุธครบมือยืนอยูที่
๑๗ สวนชายหาคนที่เคยไป
ทางเขาประตู
สอดแนมแผน ดินไดเขาไปขางใน แลวยึด
เอารูปเคารพ เอ โฟด พวกพระประจําบาน
และรูปหลอนัน
้ สวนนักบวชก็ยืนอยูตรงทาง
เขาประตูกับคนเผาดานที่มีอาวุธพรอมมือทัง้
หกรอยคนนัน
้ ๑๘ เมื่อหาคนนัน
้ เขาไปในบาน
มี คาหและขนเอารูปเคารพ เอโฟด พวกพระ
ประจําบาน และรูปหลอนัน
้
นักบวชก็ถาม
พวกเขาวา “ทําอะไรกันนัน
่ ”
๑๙ พวกเขาตอบวา “เงียบซะ เอามือปิ ด
ปากไว มากับพวกเราสิ จะไดเป็ นพอและ
เป็ นนักบวชใหกับพวกเรา
ทานคิดเอาเอง
วาเป็ นนักบวชใหกับบานของคนหนึ่ง
กับ
เป็ นนักบวชใหกับเผาและตระกูลหนึ่งใน
อิสราเอล อยางไหนจะดีกวากัน” ๒๐ นักบวช
นัน
้ ก็ ดีใจ เขาจึงขนเอาเอ โฟด พวกพระ
ประจําบาน และรูปเคารพ แลวเดินไปดวย
กันกับคนเหลานัน
้
๒๑ พวกเขากลับออกมาจากบานของมี คาห
และเดิน ทางตอไป มีพวกที่พ่ งึ พาพวกเขา
พวกฝูงสัตวเลีย
้ ง และขาวของตางๆเดินนํ า
หน า
๒๒ เมื่อพวกเขาเดิน ทางไปไกลจากบานมี
คาหแลว พวกเพื่อนบานของมี คาหก็ไดรวม
ตัวกันไลติดตามมาทัน ๒๓ และตะโกนเรียก
ไลหลังคนดาน พวกดานก็หันกลับมาถามมี

*๑๘:๑๒
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คาหวา “เกิดอะไรขึ้นหรือ พวกเจาถึงยกกัน
มามากมายขนาดนี้”
๒๔ มี คาหตอบวา “พวกเจาไดเอาพวกพระ
ของขาที่ขาไดสรางไวและเอานักบวชของขา
มา แลวขายังจะเหลืออะไรอีก พวกทานยังมี
หน ามาถามอีกวาเกิดอะไรขึ้น”
๒๕ คนจากเผาดานจึงพูดกับมี คาหวา “อยา
มาทําเสียงดังกับพวกเรา ไมอยางงัน
้ พวกขี้
โมโหในกลุมของเราอาจจะโจมตีเจา เจาและ
ครอบครัวจะตายซะเปลาๆ”
๒๖ แลวคนดานก็ออกเดิน ทางตอไป สวน
มี คาหเห็นวาพวกเขาแข็ง แรงกวาจึงเดิน ทาง
กลับบานตัวเอง
๒๗ คนดานเอาสิ่งของที่มี คาหไดสรางขึ้น
และนักบวชของเขามาที่เมืองลา อิช ชาว
เมืองอยูกันอยางสงบ
สุขและไมไดหวาด
ระแวงอะไร แลวคนดานก็ฆาชาวเมืองดวย
ดาบและจุดไฟเผาเมือง ๒๘ ไมมีใครมาชวย
เหลือ เพราะเมืองลา อิชอยูในหุบเขาที่เป็ น
ของเมืองเบธ-เรโหบ ซึ่งอยูไกลจากเมืองไซ
ดอน และไมไดเป็ นพันธมิตรกับอาราม คน
ดานก็สรางเมืองขึ้นมาใหมและตัง้ รกรากที่
๒๙ พวกเขาตัง
นัน
่
้ ชื่อเมืองวาดาน ตามชื่อ
บรรพบุรุษของเขาที่เกิดมาจากอิสราเอล
แทนลาอิชชื่อเดิมของเมือง
๓๐ คนดานก็ตง
ั ้ รูปเคารพสําหรับพวกเขา
เอง และตัง้ โย นา ธานลูกชายเก อรโชม ซึ่ง
เป็ นลูกชายของโมเสส
ตลอดจนพวกลูกๆ
ของโย นา ธาน เป็ นนักบวชสําหรับเผาดาน
ไปจนกระทัง่ คนอิสราเอลถูกจับไปเป็ นเชลย
๓๑ พวกเขาไดกราบ
ไหวรูปเคารพนัน
้ ที่มี
คาหไดสรางขึ้น ตลอดระยะเวลาที่บานของ
พระเจายังคงตัง้ อยูที่ชิโลห
คนเลวีกับเมียน อย
๑ ในตอนนั น
้

๑๙ กษัตริย

อิสราเอลยังไมมี
มีชายชาวเลวีคนหนึ่งเป็ น
คนตางถิ่นอาศัยอยูในพื้นที่หาง
ไกลของ
เทือก เขาเอ ฟ รา อิม เขาไดผู หญิงคนหนึ่ง
จากเมืองเบธเล เฮมในยู ดาหมาเป็ นเมีย น อย
๒ เมียน อยของเขาโกรธเขาขึ้นมา จึงหนี กลับ
ไปที่บานพอของเธอ ที่เมืองเบธเล เฮมในยู
ดาห และพักอยูที่นัน
่ สี่เดือน ๓ จากนัน
้ สามี
เธอก็ตามไปเพื่อจะงอใหเธอกลับมาอยูกับ

มะหะเนห-ดาน แปลวา “คายของคนดาน”
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เขาอีก เขาพาคนใชคนหนึ่งและลาอีกคูหนึ่ง
ไปดวย เมื่อเขาไปถึงบานพอของหญิงสาว
*พอของหญิงสาวเห็นเขาและออกมา
นัน
้
ตอนรับดวยความดีใจ ๔ แลวพอตาของเขา
ซึ่งเป็ นพอของหญิงสาวนัน
้ ไดชวนใหเขาอยู
และเขาก็ไดพักคางคืนอยูที่นัน
่ กับพอตาเป็ น
เวลาสามวัน แลวพวกเขาไดกินและดื่มกัน
และพักคางคืนที่นัน
่
๕ ในวันที่สี่ พวกเขาตื่นแตเชาและเตรียม
ตัวออกเดินทาง แตพอของหญิงสาวนัน
้ พูด
กับลูกเขยวา “พวกเจากินอาหารใหมีแรงกัน
กอนแลวหลัง จากนัน
้ คอยไป” ๖ พวกเขาจึง
นัง่ ลงและทัง้ สองคนก็กินและดื่มดวยกัน
แลวพอของหญิงสาวก็พูดกับชายนัน
้ วา “ได
โปรดคางอีกสักคืนหนึ่งเถิด ทําใจใหสบาย”
๗ เมื่อชายนั น
้ ลุกขึ้นจะไป
พอตาของเขาก็
ชวนใหคางตอ เขาก็ตกลงอยูและคางคืนที่
นัน
่
๘ เขาตื่นแตเชาในวันที่หาเพื่อออกเดินทาง
พอของหญิงสาวนัน
้ ก็พูดวา “ทานพักเอาแรง
กอน” พวกเขาก็ไดเออระเหยอยูจนบายแกๆ
ทัง้ สองคนก็ไดกินและดื่ม
๙ เมื่อชายคนนั น
้ ลุกขึ้นพรอมกับเมีย น อย
และคนใชเพื่อออกเดิน ทาง พอตาของเขาซึ่ง
เป็ นพอของหญิงสาวนัน
้ ก็พูดกับชายนัน
้ วา
“ดูสิ นี่ก็ใกลจะมืดคํ่าแลว ไดโปรดคางอีกสัก
คืนเถิด ทําใจใหสบาย พรุงนี้พวกเจาก็ต่ น
ื แต
เชาได เพื่อออกเดินทางกลับไปยังบานของ
เจา”
๑๐ แตชายนั น
้ ไมยอมคางคืนอีก เขาจึงลุก
ขึ้นและออกเดิน ทางมาพรอมกับเมีย น อย
และลาเทียมอานคูหนึ่ง จนเขาใกลเมืองเย
บุส (หรือเยรูซาเล็ม) ซึ่งก็เกือบจะหมดวัน
แลว ๑๑ คนใชจึงพูดกับเจา นายของเขาวา
“ใหพวกเราแวะเขาไปพักคางคืนในเมืองเย
บุสกันเถอะ”
๑๒ เจา นายของเขาตอบวา “พวกเราจะไม
แวะเขาไปในเมืองของคนตางชาติ ที่ไมใช
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คนอิสราเอล ใหพวกเราเลยไปยังเมืองกิเบ
อาห †กันเถิด” ๑๓ แลวเขาก็บอกคนใชวา
“ไปกันเถอะ ใหพวกเราไปสักที่หนึ่ง ไมคาง
คืนที่กิเบอาหก็ที่รามาห”
๑๔ พวกเขาก็เลยเดิน ทางตอ ดวงอาทิตย
ตกดินแลวเมื่อใกลเมืองกิเบอาห ซึ่งเป็ นของ
คนเผาเบน ยา มิน ๑๕ พวกเขาแวะเขาไปคาง
คืนในเมืองกิเบ อาห และนัง่ ลงที่ลานเมือง
‡แตไมมีใครชวนเขาไปคางคืนที่บาน
๑๖ จนถึงตอนเย็น
มีชายแกคนหนึ่งกลับ
จากทํางานในทอง ทุง เขาเป็ นคนจากแถบ
เทือกเขาเอ ฟ รา อิมและพักอยูในกิเบ อาห
เป็ นคนตางเผา (ชาวเมืองกิเบ อาหมาจาก
ครอบครัวของเบนยามิน) ๑๗ เมื่อชายแกเงย
หน าขึ้นมาเห็นคนเดิน
ทางอยูที่ลานเมือง
ทานก็ถามวา “พวกทานมาจากไหน และจะ
ไปที่ไหนกัน”
๑๘ ชายคนนั น
้ จึงตอบวา “ผมมาจากเมือง
เบธเล เฮมในยู ดาห จะไปในดิน แดนที่หาง
ไกลแถบเทือกเขาเอฟราอิม ผมมาจากที่ นัน
่
ผมไดไปเมืองเบธเล เฮมในยู ดาหมา และ
¶แตไมมีใคร
กําลังจะกลับไปบานของผม
๑๙
เชิญผมไปคางบานของเขา
ผมมีฟางและ
อาหารสําหรับลา
มีขนมปั งและเหลาองุน
สําหรับตัวผม ผู หญิง และเด็กรับ ใช พวกเรา
ไมขาดอะไรเลย”
๒๐ ชายแกพูดวา “ยินดีตอนรับ ทานไป
อยูที่บานของขา ขาจะจัดการดูแลทุกอยาง
ที่ทานตองการ ขออยางเดียวอยานอนคาง
คืนที่ลานเมืองเลย” ๒๑ ชายแกจึงพาเขาไป
ที่บาน ใหอาหารแกลา และพวกเขาตางก็
ลางเทาของตนเอง และรวมกันกินและดื่ม
๒๒ ขณะที่พวกเขากําลังสนุกสนานกันอยู
นัน
้ กลุมอันธพาลเมืองก็มาลอมบานและทุบ
ประตู พวกมันพูดกับชายแกเจาของบานวา
“สงผูชายคนนัน
้ ที่มาพักที่บานเจาออกมา
เราจะไดรวมเพศกับมัน”

*๑๙:๓

เมื่อเขาไปถึงบานพอของหญิงสาวนั น
้ คํานี้อยูในฉบับแปลกรีกโบราณ ฉบับฮีบรู
โบราณเขียนวา เมื่อเธอนํ าเขาไปถึงบานของพอเธอ
†๑๙:๑๒

กิเบอาห เป็ นเมืองที่อยูทางเหนือของเยบุส หางจากเยบุสไมกี่กิโลเมตร

‡๑๙:๑๕

ลานเมือง สถานที่สาธารณะใกลประตูเมือง ชาวเมืองใชเป็ นที่พบปะกัน คนเดินทาง
บอยครัง้ ใชเป็ นที่พักแรม
¶๑๙:๑๘

บานของผม มาจากฉบับแปลกรีกโบราณ แตฉบับฮีบรูที่เรามีอยู เขียนวา “บานของ
พระยาหเวห”
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๒๓ ชายแกเจาของบานไดออกไปหาพวก
นัน
้ และพูดวา “อยาเลยพี่ น องของขา ขอ
อยาทําสิ่งชัว
่ รายอยางนัน
้ เลย เนื่องจากชาย
คนนี้ไดมาอยูบานของขา *ขออยาไดทําสิ่ง
ที่นาอัปยศอดสูอยางนี้เลย ๒๔ ดูนี่ซิ นี่คือ
์ องขากับเมีย น อยของ
ลูกสาวที่ยังบริสุทธิข
ชายคนนัน
้
ขาจะเอาพวกเธอออกมาใหพวก
เจาทารุณและทํากับพวกเธอตามที่พวกเจา
ตองการ แตอยาไดทําสิ่งที่นาอัปยศอดสูตอ
ชายคนนี้เลย”
๒๕ แตพวกมันไมยอมฟั งชายแกคนนั น
้
ชายคนนัน
้ จึงจับเมีย น อยของตัว เองและ
ผลักนางออกไปหาพวกมัน พวกมันก็ขมขืน
และทรมานนางอยางหนักตลอดคืนจนเชา
เมื่อใกลสวาง พวกมันก็ปลอยเธอไป ๒๖ พอ
ใกลรุง เธอไดมาลมลงอยูที่ทางเขาบานของ
ชายแกคนนัน
้ ที่นายของเธอพักอยูจนกระทัง่
ถึงเชา
๒๗ ในตอนเชานายของเธอตื่นขึ้นมา
เมื่อ
เขาเปิ ดประตูบานเพื่อที่จะออกเดิน ทางตอ ก็
เจอผู หญิงที่เป็ นเมีย น อยของเขานอนอยูที่
ทางเขาประตู มือพาดธรณีประตูอยู ๒๘ เขาก็
พูดกับเธอวา “ลุกขึ้นไปกันเถอะ” แตไมมีคํา
ตอบ
เขาจึงเอาเธอขึ้นหลังลาและออกเดิน ทาง
กลับบาน ๒๙ เมื่อมาถึงบาน เขาก็เอามีดหัน
่
ศพเมีย น อยออกเป็ นทอนๆสิบสองทอน และ
เขาไดสงชิน
้ สวนของเธอไปทัว
่ เขตแดนของ
๓๐ ทุกคนที่เห็นเธอตาง
อิสราเอลทัง้ หมด
พูดวา “ไมเคยมีเรื่องอยางนี้เกิดขึ้นมากอน
ไมเคยพบเห็นเรื่องอยางนี้เลย
ตัง้ แตชาว
อิสราเอลออกมาจากแผน ดินอียิปตจนถึงทุก
วัน นี้
(แลวเขาก็สัง่ พวกผูชายที่เขาไดสง
ไปนัน
้ วา
‘เจาจะตองพูดอยางนี้กับชายทุก
คนในอิสราเอลวา ตัง้ แตวันที่ชาวอิสราเอล
ออกมาจากแผน ดินอียิปตจนถึงวัน นี้ เคยมี
เรื่องอยางนี้เกิดขึ้นหรือ’) †ใหคิดเรื่องนางดู
ปรึกษากันดูแลววามา วาจะเอายัง ไงกับเรื่อง
นี้”
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อิสราเอลกับเบนยามินสงครามกัน
๑ ประชาชนอิสราเอลทัง
้ หมดจาก

๒๐ เมืองดานถึงเมืองเบ

เอ อร-เชบา
รวม ทัง้ แผน ดินกิ เลอ าด ก็มาประชุมเป็ น
หนึ่งเดียวกันตอหน าพระ
ยาหเวหที่เมือง
มิส ปาห ๒ ผูนําของคนทัง้ หมดจากทุกเผา
ของอิสราเอลไดมานัง่ ประจําที่ในที่ ประชุม
ประชาชนของพระเจา มีทหารเดินเทาที่ถือ
ดาบอยูสี่แสนคน ๓ คนเบนยามินไดยินวาคน
อิสราเอลไดข้ น
ึ ไปที่มิส ปาห ชาวอิสราเอลพูด
วา “ใหบอกพวกเรามาวาเรื่องชัว
่ รายนี้เกิด
ขึ้นไดยังไง”
๔ คนเลวีซ่ ง
ึ เป็ นสามีของหญิงที่ถูกฆาตอบ
วา “ผมมาถึงเมืองกิเบ อาหซ่ งึ เป็ นของคน
เบนยามิน พรอมกับเมีย น อยของผมเพื่อพัก
คางคืน ๕ ในคืนนัน
้
พวกผูนําชาวเมืองกิเบ
อาหไดลุกขึ้นมาลอมบานที่ผมพักอยู พวก
มันตัง้ ใจจะมาฆาผม และพวกมันไดขมขืน
ทารุณเมีย น อยของผมจนเธอตาย ๖ จากนัน
้
ผมไดเอาเมีย น อยของผมกลับมา ตัดเป็ น
ชิน
้ ๆสงไปยังเขตแดนทัง้ หมดที่เป็ นมรดก
ของคนอิสราเอล
เพราะพวกมันทําใหเกิด
เรื่องชัว
่ รายและนาอัปยศอดสูข้ น
ึ ในอิสราเอล
๗ บัดนี้ พวกทานประชาชนชาวอิสราเอล ให
ปรึกษากัน และสรุปวาจะเอายังไงที่นี่แหละ”
๘ คนทัง
้ หมดก็ลุกขึ้นเป็ นหนึ่งเดียวกันและ
พูดวา “พวกเราจะไมกลับไปที่เต็นทของเรา
พวกเราจะไมกลับไปบานของเรา ๙ แตนี่คือ
สิ่งที่พวกเราจะทําตอกิเบ อาห คือพวกเราจะ
๑๐ เรา
จับสลากกันเพื่อขึ้นไปตอสูกับมัน
จะเลือกคนจากทุกๆเผาของอิสราเอล โดย
จะคัดออกมาสิบคนจากทุกๆหนึ่งรอยคน
และคัดออกมาหนึ่งรอยคนจากทุกๆหนึ่งพัน
คน และคัดออกมาหนึ่งพันคนจากทุกๆหนึ่ง
หมื่นคน เพื่อใหพวกเขาไปจัดเตรียมเสบียง
อาหารใหกับกองทัพที่จะยกไปเมืองกิเบ อาห
ของคนเบน ยา มิน เพื่อที่กองทัพนี้จะไดไป
ลงโทษคนเหลานัน
้ สําหรับสิ่งที่นาอัปยศอดสู
ทัง้ สิน
้ ที่พวกเขาไดทําไปในอิสราเอล”

*๑๙:๒๓

มาอยูบานของขา ในสมัยนัน
้ เป็ นประเพณี ถาชวนคนมาอยูที่บาน เจาของบานตอง
มีหน าที่ดูแลปกป องแขกของเขานัน
้
†๑๙:๓๐ แลวเขาก็ … เกิดขึน
้ หรือ ประโยคในวงเล็บนี้เจอในฉบับสําเนาแปลกรีกโบราณ แต
ไมมีในฉบับฮีบรูที่เราใชอยู
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๑๑ ดัง
นัน
้ ประชาชนอิสราเอลทัง้ หมดก็
พรอมใจกันเป็ นหนึ่งเดียวไปบุกเมืองนัน
้
๑๒ เผาตางๆของอิสราเอลก็ไดสงคนไปทัว
่ เผา
ของเบน ยา มินและถามวา “ทําไมจึงมีเรื่อง
ชัว
่
รายอยางนี้เกิดขึ้นในทามกลางพวกเจา
๑๓ ใหสงตัวอันธพาลพวกนั น
้ ที่อยูในเมือง
กิเบ อาหออกมาใหพวกเราประหารเดี๋ยว นี้
เพื่อกําจัดสิ่งชัว
่
รายออกไปจากประชาชน
อิสราเอล”
แตคนเบน ยา มินไมยอมทําตามที่พี่ น อง
อิสราเอลของเขาขอ ๑๔ แลวพวกเบน ยา มิน
ไดพากันออกมาจากเมืองตางๆไปรวมตัว
กันที่เมืองกิเบ อาห เพื่อสูรบกับประชาชน
อิสราเอล ๑๕ ในวันนัน
้ พวกคนเบน ยา มินได
รวบรวมทหารที่ถือดาบจากเมืองตางๆได
สองหมื่นหกพันคน
ยังไมไดรวมชาวเมือง
กิเบ อาห ซึ่งรวบรวมไดเจ็ดรอยคนที่ได รับ
การฝึ กเป็ นพิเศษ ๑๖ ในจํานวนทหารทัง้ หมด
นี้ มีทหารอยูเจ็ดรอยคนที่ได รับการคัดเลือก
มาเป็ นพิเศษ ซึ่งได รับการฝึ กใหรบดวยมือ
ซาย
พวกเขาทุกคนสามารถใชสลิงเหวี่ยง
กอนหินใสเสนผมไดโดยไมพลาด
๑๗ สวนคนอิสราเอลทัง
้ หมด
ที่ไมไดนับ
รวมคนเบน ยา มิน มีทัง้ สิน
้ สี่แสนคนที่เป็ น
ทหารถือดาบและเชี่ยวชาญการรบ ๑๘ พวก
อิสราเอลไดเตรียมพรอมและเดิน ทางไปยัง
เมืองเบธเอลเพื่อถามพระเจาวา “ใครในพวก
เราควรจะขึ้นไปรบกับพวกเบนยามินกอน”
พระยาหเวหวา “ใหคนยูดาหไปกอน”
๑๙ ดัง นั น
้ คนอิสราเอลจึงลุกขึ้นในตอนเชา
และไปตัง้ คายอยูใกลกับเมืองกิเบอาห ๒๐ คน
อิสราเอลก็ออกไปสูรบกับคนเบน ยา มิน โดย
คนอิสราเอลไดวางกําลังคนสูรบกับคนเบน
ยา มินที่เมืองกิเบ อาห ๒๑ คนเบน ยา มินได
ออกมาจากเมืองกิเบ อาห และในวันนัน
้ พวก
เขาไดฆาฟั นคนอิสราเอลลมตายไปสองหมื่น
สองพันคน
๒๒–๒๓ คนอิสราเอลไดข้ น
ึ ไปรองไห
ครํ่าครวญตอพระ
ยาหเวหจนกระทัง่ เย็น
พวกเขาถามพระยาหเวหวา “พวกเรายังควร
จะสูรบกับคนเบนยามินพี่นองของเราอีกหรือ
เปลา”
พระ ยาหเวหตอบวา “ขึ้นไปสูรบกับพวก
เขาเถิด” คนอิสราเอลจึงกลับมาสูรบอีกครัง้
โดยวางกําลังคนเหมือนกับในวันแรก
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๒๔ คนอิสราเอลบุกเขาไปสูรบกับคนเบนยา
มินอีกเป็ นวัน ที่สอง ๒๕ คนเบนยามินไดออก
จากเมืองกิเบ อาหมาปะทะกับพวกเขาในวัน
ที่สอง และไดฆาคนอิสราเอลลมตายไปอีก
หนึ่งหมื่นแปดพันคน ซึ่งเป็ นทหารที่มีดาบ
ทัง้ สิน
้
๒๖ ดัง
นัน
้ คนอิสราเอลทัง้ หมดคือทัง้
กองทัพก็ไดข้ น
ึ ไปที่เบธ เอล และพวกเขาได
อดอาหารนัง่ รองไหกันตอ หน าพระ ยาหเวห
ตัง้ แตเชาจนเย็น
พวกเขาไดถวายพวก
เครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาอื่นๆเพื่อคืนดี
กับพระ ยาหเวห ๒๗ แลวพวกอิสราเอลก็ได
ถามพระ ยาหเวหวา (ในสมัยนัน
้ หีบแหงขอ
๒๘ และฟี เน หัส
ตกลงของพระเจาอยูที่นัน
่
ลูกชายของเอเลอาซาร หลานชายของอาโรน
ก็เป็ นนักบวชยืนรับ ใชอยูตอ หน าหีบในเวลา
นัน
้ ) “พวกเราควรจะไปสูรบกับคนเบนยามิน
อีกหรือเปลา หรือวาพวกเราควรจะหยุดดี”
พระยาหเวหตอบวา “ยกไปสูเถอะ พรุง นี้
เราจะยกพวกเขาใหตกอยูในกํามือของเจา”
๒๙ คนอิสราเอลจึงจัดคนแอบซุมอยูรอบ
เมืองกิเบอาห ๓๐ คนอิสราเอลก็บุกไปสูกับคน
เบน ยา มินเป็ นวัน ที่สาม พวกเขาวางกําลังสู
รบกับเมืองกิเบ โอนเหมือนวันกอน ๓๑ เมื่อ
คนเบน ยา มินออกมาปะทะกับกองกําลัง
อิสราเอล พวกคนเบน ยา มินก็ถูกดึงใหออก
หางจากเมือง พวกเขาไดโจมตีและฆาทหาร
อิสราเอลบาง คนเหมือนครัง้ กอนๆบนถนน
หลักที่จะไปสูเบธ เอล และบนถนนที่จะไป
กิเบอาห รวมทัง้ ในที่โลง คนอิสราเอลถูกฆา
ตายประมาณสามสิบคน ๓๒ คนเบนยามินคิด
วา “พวกเรากําลังชนะเหมือนวันกอนๆ”
สวนคนอิสราเอลพูดวา “ใหพวกเราถอย
และดึงพวกนัน
้ ใหหางออกมาจากเมืองไป
ตามถนนตางๆ” ๓๓ แลวคนอิสราเอลทุกคนก็
ออกจากที่ของตน และไปวางกําลังรบที่บา
อัล-ทา มาร สวนคนอิสราเอลที่แอบซอนอยู
๓๔ ทหาร
ก็ออกจากที่ซอนใกลเมืองเกบา
อิสราเอลที่ได รับการคัดเลือกหนึ่งหมื่นคนก็
เขาโจมตีเมืองกิเบ อาห และการสูรบก็เป็ น
ไปอยางดุเดือด แตคนเบน ยา มินยังไมรูวา
ความหายนะกําลังจะเกิดขึ้นกับพวกเขา
๓๕ พระยาหเวหทําใหคนเบนยามินพายแพ
ตอคนอิสราเอล พวกอิสราเอลไดฆาคนเบน
ยา มินตายสองหมื่นหาพันหนึ่งรอยคนในวัน
นัน
้ ทุกคนเป็ นทหารที่มีดาบครบมือ ๓๖ คน
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เบน ยา มินจึงรูตัววาพวกเขาแพแลว คน
อิสราเอลแกลงถอยใหคนเบน ยา มิน เพราะ
พวกเขาหวังพึ่งกองทหารที่ซุมอยูรอบเมือง
๓๗ คนที่ซุมอยูก็รีบบุกเขาไปใน
กิเบ อาห
เมืองกิเบ อาหและฆาทุกคนที่อยูในเมืองนัน
้
ดวยดาบ ๓๘ พวกอิสราเอลไดตกลงกับพวกที่
ซุมโจมตีไววา พวกซุมโจมตีจะสงสัญญาณ
เป็ นควันไฟจากในเมือง ๓๙ แลวคนอิสราเอล
ก็จะหันกลับมารบ เมื่อคนเบน ยา มินเริ่ม
โจมตีและฆาพวกอิสราเอลตายไปประมาณ
สามสิบคน คนเบนยามินก็พูดวา “แนนอนวา
พวกเราจะชนะพวกเขาอยางราบคาบเหมือน
กับการตอสูครัง้ แรก” ๔๐ แตเมื่อสัญญาณซึ่ง
เป็ นควันพวย พุงขึ้นมาจากในเมือง คนเบน
ยามินหันไปดูขางหลัง พวกเขาก็เห็นควันไฟ
ลอยอยูในทองฟ าเหนือเมืองทัง้ เมือง ๔๑ แลว
คนอิสราเอลก็หันกลับมารบ คนเบน ยา มิน
ก็ตกใจกลัว เพราะพวกเขารูตัววา ความ
๔๒ พวก
หายนะไดไลตามพวกเขาทันแลว
เขาจึงหัน หลังหนีคนอิสราเอลเขาไปในถิ่น
ทุรกันดาร แตการรบยังคงไลตามพวกเขาไป
อยางติดๆ แลวคนอิสราเอลที่ออกมาจากใน
เมืองก็ไดฆาพวกเขาตายอยูในระหวางกลาง
ทางนัน
้ ๔๓ พวกเขาก็ไดลอมคนเบนยามินไว
และไลตามพวกเขาจากเมืองโน ฮาห *และ
บดขยีพ
้ วกเขาไปจนถึงทางตะวัน ออกของ
เมืองกิเบ อาห ๔๔ ทหารชาวเบน ยา มินถูกฆา
ตายไปเป็ นจํานวนหนึ่งหมื่นแปดพันคน ซึ่ง
ลวนแตเป็ นนักรบผูกลาหาญทัง้ สิน
้
๔๕ เมื่อพวกเบน ยา มินหันหนี เขาไปในถิ่น
ทุรกันดารจนถึงกอนหินของริม โมน
คน
อิสราเอลไดฆาพวกเขาอีกหาพันคนบนถนน
หลัก และตามไลฆาพวกเขาไปถึงกิ โดม †ได
อีกสองพันคน
๔๖ วันนั น
้ ทหารเบน ยา มินที่มีดาบอยูในมือ
สองหมื่นหาพันคนถูกฆาตาย ซึ่งเป็ นนักรบผู
กลาทัง้ สิน
้ ๔๗ แตมีผูชายหกรอยคนที่หันหนี
ไปถึงถิ่นทุรกันดารจนถึงกอนหินของริม โมน
และอาศัยอยูที่นัน
่ ถึงสี่เดือน ๔๘ คนอิสราเอล
จึงกลับไปสูรบกับคนเบน ยา มินและฆาชาว
เมือง ฝูงสัตว และทุกสิ่งทุกอยางที่พวกเขา
เจอ แลวเผาเมืองทุกเมืองที่พวกเขาพบทิง้
เสีย
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หาเมียใหกับคนเบนยามิน
๑ คนอิสราเอลไดสาบานกันที่มิส

๒๑ ปาหวา “พวกเราทุกคนสาบานวาจะ
ไมยกลูกสาวใหเป็ นเมียของคนเบนยามิน”
๒ เมื่อประชาชนมาที่เบธ เอล พวกเขาได
นัง่ ลงรองไหเสียงดัง และรองไหดวยความ
ขมขื่นตอ หน าพระเจาจนถึงเย็น ๓ พวกเขา
พูดวา “ขาแตพระ ยาหเวห พระเจาของ
อิสราเอล ทําไมถึงไดเกิดเรื่องอยางนี้ข้ น
ึ ใน
อิสราเอล จนทําใหวัน นี้คนเผาหนึ่งตองถูก
ตัดขาดไปจากอิสราเอล”
๔ ในวันตอ มา
ประชาชนก็ลุกขึ้นแตเชา
และพวกเขาไดสรางแทนบูชาขึ้นที่นัน
่
แลว
พวกเขาก็ไดถวายพวกเครื่องเผาบูชาและ
๕ คน
เครื่องบูชาอื่นๆเพื่อคืนดีกับพระเจา
อิสราเอลพูดวา “มีเผาไหนบางของอิสราเอล
ที่ไมไดข้ น
ึ มาประชุมตอ หน าพระ ยาหเวห”
เพราะพวกเขาไดสาบานกันอยางแข็งขัน
วาใครก็ตามที่ไมไดข้ น
ึ มาอยูตอ
หน าพระ
ยาหเวหที่มิสปาห คนผูนัน
้ จะตองถูกฆา
๖ แตคนอิสราเอลก็สงสารคนเบน ยา มินพี่
น องของเขา พวกเขาจึงพูดวา “วัน นี้คนเผา
หนึ่งถูกตัดออกจากอิสราเอลเสียแลว ๗ เรา
จะทํายัง ไงดีที่จะหาเมียใหกับคนเบน ยา มิน
ที่เหลือ เพราะพวกเราไดสาบานไวกับพระ
ยาหเวหวา เราจะไมยกลูกสาวของพวกเรา
ใหเป็ นเมียของพวกเขา”
๘ แลวชาวอิสราเอลก็ถามกันวา
“มีคน
ในเผาไหนบางของอิสราเอล ที่ไมไดข้ น
ึ มา
เฝ าพระ ยาหเวหที่มิส ปาห” จริงๆแลวไมมี
คนจากเมืองยา เบช-กิ เลอ าดมาประชุมที่
๙ เมื่อประชาชนขาน
คายเลยสักคนเดียว
ชื่อกัน ไมมีชาวเมืองยา เบช-กิ เลอ าดอยูที่
นัน
่ เลยสักคนเดียว ๑๐ ที่ ชุมนุม ชนจึงไดสง
ทหารหนึ่งหมื่นสองพันคนไปที่นัน
่
และสัง่
พวกทหารวา “ไปฆาชาวเมืองยา เบช-กิ เลอ
าดดวยดาบใหหมด รวมทัง้ ผู หญิงและเด็ก
๑๑ ใหพวกเจาทําอยางนี้ คือ พวกเจาจะตอง
ฆาผูชายทุกคน และผู หญิงทุกคนที่เคยรวม
หลับ นอนกับผูชายมาแลว เหลือไวแตหญิง
สาวบริสุทธิเ์ ทานัน
้ ”
และพวกเขาก็ไดทํา

*๒๐:๔๓

จากเมืองโนฮาห หรือ แปลไดอีกอยางหนึ่งวา “โดยไมใหหยุดพัก”

†๒๐:๔๕

ไปถึงกิโดม หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “จนพวกเขาโคนพวกนัน
้ ลงจนหมด”
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ตามนัน
้ *๑๒ พวกเขาไดพบหญิงสาวชาวเมือง
ยา เบช-กิ เลอ าดสี่รอยคนที่ยังบริสุทธิไ์ มเคย
รวมหลับ นอนกับผูชายมากอน พวกเขาจึง
พาพวกเธอมาที่คายในชิ โลห ซึ่งตัง้ อยูใน
แผนดินคานาอัน
๑๓ แลวที่ ชุมนุม ชนทัง
้ หมดก็ไดสง ขาวไป
ใหกับคนเบน ยา มินที่อยูที่กอนหินริม โมน
และประกาศสงบ ศึกกับพวกเขา ๑๔ แลวคน
เบน ยา มินก็ไดกลับมา ชาวอิสราเอลก็ไดยก
ผู หญิงที่พวกเขาไดไวชีวิตจากพวกผู หญิงที่
ยาเบช-กิเลอาด ใหกับคนเบนยาบิน แตก็มีผู
หญิงไมพอ
๑๕ ประชาชนสงสารคนเบน ยา มิน เพราะ
พระ
ยาหเวหไดทําใหเผาหนึ่งโหวหายไป
๑๖ พวก
ทามกลางเผาตางๆของอิสราเอล
ผูนําอาวุโสของชุมนุม ชนไดพูดวา “เราจะ
ทํายัง ไงดีเพื่อหาเมียใหกับพวกผูชายที่เหลือ
อยู เพราะพวกผู หญิงของเบน ยา มินถูกฆา
ตายหมดแลว” ๑๗ พวกเขาทัง้ หลายพูดวา
“ขอใหชาวเบน ยา มินที่รอดตายพวกนี้ไดสืบ
เชื้อสายตอไป เพื่อเผานี้จะไดไมถูกลบลาง
๑๘ แตเราก็ไมสามารถยก
ไปจากอิสราเอล
ลูกสาวใหเป็ นเมียพวกเขาได”
เพราะคน
อิสราเอลไดสาบานไวแลววา “ใครก็ตามที่ให
ผู หญิงไปเป็ นเมียกับคนเบนยามินจะตองถูก
สาปแชง” ๑๙ แลวพวกเขาก็พูดวา “ดูสิ จะมี
เทศกาลประจําปี เพื่อถวายเกียรติใหกับพระ
ยาหเวหที่ชิ โลห ซึ่งอยูทางเหนือของเมือง

*๒๑:๑๑

ประโยคนี้
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เบธเอล ไปทางตะวัน ออกของถนนสายหลัก
จากเบธ เอลถึงเชเคม และอยูทางตอนใต
ของเลโบนาห”
๒๐ เขาจึงแนะนํ าคนเบน ยา มินวา “ใหไป
ซุมคอยอยูตามสวนองุน ๒๑ เมื่อลูกสาวชาวชิ
โลหออกมาเตนรําในงานเตนรํา
พวกเจาก็
ออกมาจากสวน องุน และเขาไปฉุดลูกสาว
ของชาวชิ โลหไปเป็ นเมียของพวกเจาแตละ
คน แลวใหกลับไปที่แผน ดินเบน ยา มินซะ”
๒๒ เมื่อพอและพี่ น องของพวกเขามาบนตอ
พวกเรา พวกเราจะตอบวา “สงสารคนเบน
ยา มินดวยเถอะ คิดวาเห็น แกพวกเราก็แลว
กัน ในชวงสงครามนัน
้ พวกเราไดผู หญิงมา
ไมพอใหกับพวกเขา และพวกทานเองก็ไม
ไดยกลูกสาวใหกับพวกเขาซะหนอย เพราะ
ถาทําอยางนัน
้ พวกทานก็จะมีความผิด”
๒๓ แลวคนเบนยามินก็ทําตามนั น
้ พวกเขา
ก็หาเมียของแตละคนจากพวกนางเตนรําที่
พวกเขาฉุดมา
แลวพวกเขาก็จากไปและ
กลับไปยังแผน ดินที่เป็ นมรดกของพวกเขา
และพวกเขาก็ไดสรางเมืองขึ้นใหมและตัง้
รกรากอยูที่นัน
่ ๒๔ หลัง จากนัน
้ คนอิสราเอล
ก็ไดแยกยายกันจากที่นัน
่ กลับไปยังเผาและ
ตระกูลของตัว เอง ตางก็จากที่นัน
่ กลับไปยัง
ที่ดินที่เป็ นมรดกของตน
๒๕ ในสมัยนั น
้ คนอิสราเอลยังไมมีกษัตริย
ทุกคนก็เลยทําตามอําเภอใจของตน

เหลือไวแต … ทําตามนั น
้ ประโยคนี้มีอยูในสําเนากรีกเทานัน
้ สําเนาฮีบรูไมมี
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นางรูธ
คํานํ า
หนังสือรูธเป็ นเรื่อง เลาเกี่ยว กับ
ครอบครัวหนึ่งในเผา ยู ดาห แตเอา มา
แทรก
ไวระหวางหนังสือประวัติของ
ชนชาติอิสราเอล เพราะเรื่อง นี้เกิด ขึ้น
ในยุคของพวกผูวินิจฉัย สาเหตุที่เรื่องนี้
ไดเก็บบันทึกไวคงเป็ นเพราะเหลนคน
หนึ่งของนาง รูธไดมาเป็ นกษัตริยที่ มีช่ อ
ื
เสียงมากของอิสราเอลซึ่งก็ คือกษัตริย
ดาวิดนัน
่ เอง
ในหนังสือเลม นี้เราจะ เห็นถึงความ
จงรักภักดีของนาง รูธที่ไม ยอมทิง้ แม
ผัว เหมือน กับที่นางพูด ไวใน นาง รูธ
๑:๑๖-๑๗ วา “… ไมวาแมจะไปไหน ฉัน
จะไปดวย ไม วาแมจะไปอาศัยอยูที่ไหน
ฉันก็จะไปอยูที่ นัน
่ ดวย คน ของ แม จะ
เป็ นคนของฉัน และพระเจาของแม จะ
เป็ นพระเจาของ ฉันดวย แมตายที่ไหน
ฉันก็จะตายที่นัน
่ และจะขอใหฝังศพฉัน
ที่ นัน
่ ดวย ถามีอะไรมาแยกฉันไป จาก
แม นอกจากความ ตาย ก็ขอ ใหพระ
ยาหเวหลงโทษฉันอยางสาหัส”
ในหนังสือเลม นี้
เรายังจะเห็นถึง
ตัวอยางที่ ดีของโบ อาสที่ทํา ตามกฎของ
โมเสส และเขายัง มีความเมตตา ปรานี
ตอแม มายที่ยากจนในหมูญาติพี่ น อง
ของ เขา ถึง แมนางจะ เป็ นคนตางชาติ
ก็ตาม
ความอดอยากในยูดาห
ผูนํา กู ชาติ *ครอบ
ครองแผน ดินยู ดาห ได เกิดการกันดาร
อาหารขึ้นในแผนดินนัน
้ มีชายคนหนึ่งพรอม
กับภรรยาของเขา รวมทัง้ ลูกชายสองคน ได
อพยพจากเมืองเบธเล เฮมในแผน ดินยู ดาห
เพื่อไปอาศัยเลีย
้ ง ชีพอยูในแผน ดินโม อับ

๑

๑ ในสมัยเมื่อพวก
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๒ ชายคน นี้ ช่ อ
ื วาเอ ลี เม เล็ค

ภรรยาของ เขา
ชื่อนาโอมี ลูกชายทัง้ สองคนชื่อมาห โลนและ
คิ ลิ โอน †ทัง้ หมดเป็ นชาวเอฟราธาห มาจาก
เมืองเบธเล เฮมในแผน ดินยู ดาห พวก เขา
ทัง้ หมดมาอาศัยอยูในแผนดินโมอับ
๓ ตอ มาเอ ลี เม เล็ค สามีของนา โอ มีตาย
ไป ทิง้ ใหนางอยู กับลูกชายทัง้ สอง ๔ ลูกชาย
ทัง้ สองไดแตงงานกับหญิงชาวโมอับ ชื่อ โอร
ปาห และ รูธ ‡หลังจากที่พวกเขาอาศัยอยูใน
แผน ดินโม อับสิบ ปี ๕ ทัง้ มาห โลน และ คิ ลิ
โอนก็ตายจาก ไป ทิง้ ใหนา โอ มีอยูโดด เดี่ยว
เพราะทัง้ ลูกๆและสามีก็ตายไปหมดแลว
นาโอมีกลับ บาน
๖ ในชวง

ที่นา โอ มีอยูที่แผน ดินโม อับนัน
้
นางไดยินวาพระ ยาหเวหไดมาชวย เหลือ
ประชาชนของพระองคและประทานอาหาร
ให กับพวกเขาในแผน ดินยู ดาห ดัง นัน
้ นาโอ
มี และลูก สะใภทัง้ สองจึงเตรียมตัวที่จะเดิน
ทางจากแผนดินโมอับเพื่อกลับบาน ๗ นาโอมี
อพยพออกจากแผน ดินโมอับ พรอมดวยลูก
สะใภทงั ้ สองที่ยัง อยูกับ นาง ทัง้ สาม คนจึง
เดินทางกลับไปยังแผนดินยูดาห
๘ ในระหวางทางนั น
้ นาโอมีเรียกลูก สะใภ
ทัง้ สองมาและพูด วา “ใหลูกทัง้ สองตางกลับ
ไปอยูบาน แมของพวก ลูกเถอะ และขอ ให
พระ ยาหเวหแสดงความ รักตอ ลูกทัง้ สอง
เหมือน กับที่ลูกๆไดแสดงความ รักตอสามี
ของ ลูกที่ตายไป แลว และตอ แมดวย ๙ ขอ
ใหพระ ยาหเวหนําลูกทัง้ สองใหได พบกับ
สันติสุขในบานของสามี ใหม” แลวนาโอมี ก็
จูบลาลูกสะใภทงั ้ สอง ตางก็รองไหเสียงดัง
๑๐ แตลูก สะใภทัง
้ สองตอบ นางวา “เรา
จะไปกับแม และอยูกับชนชาติของแม”
๑๑ แตนา โอ มีพูด วา “กลับ ไป เถิด ลูก เอย
เจาจะกลับไปกับแมทําไมกัน แมยังจะคลอด
ลูกชายใหมา เป็ นสามีของพวก เจาไดอีก หรือ
๑๒ กลับ บานไป เถิด ลูก เอย แมแกเกิน กวา
ที่จะมีสามีใหมแลว แตถึงแมจะหลอกตัวเอง
วายัง จะตัง้ ทองได หรือถา แมมีครรภไดใน

*๑:๑ พวก ผูนํา กู ชาติ เป็ นผูนําทางการเมือง บาง ครัง
้ ก็ทํา หน าที่ตัดสิน คดี และทํา หน าที่
ปกครองคนอิสราเอล กอนที่อิสราเอลจะมีกษัตริย
†๑:๒

มาหโลนและคิลิโอน มาหโลนแปลวา “ขี้โรค” สวนคิลิโอนแปลวา “ซูบผอม” พอแม
คงตัง้ ชื่อลูกในชวงที่กันดารอาหาร
‡๑:๔

รูธ ชื่อนี้แปลวา “มิตรภาพ”
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คืน นี้ และเกิดลูกชายออกมา ๑๓ ลูกจะรอจน
พวก เขาโตได หรือ ลูกจะทน ลําบากเพราะ
ไมมีสามีได หรือ อยา เลยลูก เอย เทา นี้แมก็
ขมขื่นใจมากกวาลูกอยู แลว ที่พระ ยาหเวห
ไดทํากับแมถึงเพียงนี้”
๑๔ แลวตางก็รองไหดวยเสียงอันดังอีก โอร
ปาหจึงจูบ ลาแม ผัวและจากไป แตรูธยัง เกาะ
แมผัวไวแนน
๑๕ นาโอมีพูดกับรูธวา “ดูสิ พี่สะใภของเจา
ไดกลับ ไปหาชนชาติของ เขาและพวก พระ
ของเขาแลว ตามพี่สะใภของเจาไปเถิด”
๑๖ แตรูธตอบ วา “อยาโน ม น าวใหฉันจาก
แม ไป หรือเลิกติดตามแมเลย ไม วาแมจะ
ไป ไหน ฉันจะไป ดวย ไม วาแมจะไปอาศัย
อยูที่ไหน ฉันก็จะไปอยูที่นัน
่ ดวย คนของแม
ก็จะเป็ นคน ของ ฉัน และพระเจาของ แม ก็
จะ เป็ นพระเจาของ ฉันดวย ๑๗ แมตายที่ไหน
ฉันก็จะตายทีน
่ ัน
่ และจะขอใหฝังศพฉันทีน
่ ัน
่
ดวย ถามีอะไรมาแยกฉันไปจากแม นอกจาก
ความ ตาย ก็ขอ ใหพระ ยาหเวหลงโทษฉัน
อยางสาหัส”
๑๘ เมื่อนา โอ มีเห็น วารูธตัง
้ ใจจะไป ดวย
จริงๆนางก็เลิกพูดเรื่อง นี้ ๑๙ ดัง นัน
้ หญิงทัง้
สองจึงออกเดิน ทางไปจนถึงเมืองเบธเล เฮม
เมื่อมาถึงเมืองเบธเลเฮม สองคนนี้ทําใหชาว
เมืองแตกตื่น พวกผห
ู ญิงตางพูดกันวา “นี่นา
โอมีหรือ”
๒๐ แตนา โอ มีตอบพวก เขาวา “อยาเรียก
ฉันวา นา โอ มี *เลย ใหเรียกฉันวา มารา
†เถิด เพราะพระเจาผูทรงฤทธิไ
์ ดทําใหชีวิต
ของ ฉันขมขื่นมาก ๒๑ ฉันออก จากแผน ดินนี้
อยางเต็มบริบูรณ แตพระยาหเวหนําฉันกลับ
มาตัว เปลา อยาง นี้ จะเรียกฉันวานา โอ มี
ทําไม เพราะพระ ยาหเวหเองไดทําใหฉันทน
์ ํ าความหายนะมาสู
ทุกข พระเจาผูทรงฤทธิน
ฉัน”
๒๒ นา โอ มี ไดกลับ มาจากโม อับพรอม กับ
รูธลูกสะใภชาวโมอับ และมาถึงเบธเลเฮมใน
ชวงตนฤดูเก็บเกี่ยวขาวบารเลย
*๑:๒๐

นาโอมี แปลวา “ความสุข”

†๑:๒๐

มารา แปลวา “ความขมขื่น”

‡๒:๑
¶๒:๒
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นางรูธไดพบกับโบอาส
๑ นา โอ มีมีญาติ สนิ ทคน หนึ่ ง

๒ ฝ าย สามี

เป็ นญาติ
เขาเป็ นคนมี อํานาจมา จาก
ตระกูลเดียวกันกับเอลีเมเล็ค เขามีช่ อ
ื วา โบ
อาส ‡
๒ อยู มาวัน หนึ่ ง นางรูธชาวโมอับพูด กับนา
โอ มีวา “ขอ ใหฉันไปยังทุง นา เพื่อเดินเก็บ
เศษรวงขาวที่ตกอยูตามทุง ¶จากใครก็ตามที่
มีน้ํ าใจกับฉัน” นาโอมีตอบวา “ไปเถิดลูก”
๓ นาง รูธจึงไปยังทุง นา และเดินตาม หลัง
คน เกี่ยว ขาว เพื่อจะรวบรวมเศษ รวง ขาวที่
ตก เผอิญรูธไดเขาไปทํางานในทุง นาของโบ
อาส จากตระกูลของเอลีเมเล็ค
๔ เมื่อโบ อาสเดิน ทางจากเมืองเบธเล เฮม
มา ถึงที่ นาของ เขา เขาไดพูด ทักทายพวก
คนเกี่ยวขาววา “ขอพระยาหเวหสถิตอยู กับ
พวกทาน” และพวกนัน
้ ตอบวา “ขอใหพระ
ยาหเวหอวยพรทานเถิด”
๕ โบ อาสเรียกทาสที่ มีหน าที่ดูแลคน เกี่ยว
ขาวของ เขามา ถามวา “ผู หญิงคน นัน
้ เป็ น
ทาสของใคร”
๖ ทาสคนนั น
้ ตอบวา “หญิงคนนัน
้ เป็ นชาว
โมอับที่เดินทางมากับนาโอมี จากแผนดินโม
อับ ๗ นางพูดวา ‘ขอโปรดใหฉันเดินตามพวก
คน เก็บ เกี่ยว และเก็บรวบรวมเศษ รวง ขาว
ที่ตกดวยเถิด’ นางมาทํางานที่ทุงนี้ตัง้ แตเชา
มืดจนถึงเดี๋ยวนี้ ได พักแคประเดี๋ยวเดียวใน
เพิงนัน
้ ”
๘ โบ อาสจึงพูดกับนาง รูธวา “ลูก เอย ฟั ง
ขาให ดี เจาไม ตองไปเก็บเศษ รวง ขาวในทุง
นาอื่นๆ อยา ไปจากที่ นี่เลย อยูที่ นี่กับพวก
ทาส หญิงของ ขาเถิด ๙ พวก ทาสของ ขาไป
เก็บ เกี่ยวที่ไหน ก็ให ตามพวกเขาไปเถิด ขา
ได สัง่ พวก หนุมๆวาอยามา ยุงกับ เจา ถาเจา
หิวนํ้ าเมื่อไหร ก็ไปดื่มจากพวกไหนํ้ านัน
้ ที่คน
หนุมๆไดตักไว”
๑๐ นางรูธกมหน ากราบลงถึงพื้น และพูดวา
“ทําไมทานถึงมีน้ํ าใจกับฉันอยางนี้ ทัง้ ๆที่ฉัน

โบอาส ในภาษาฮีบรู คํานี้ดูเหมือนมีความหมายวา “ความเขมแข็งอยูในตัวเขา”

รวงขาวที่ตกอยูตามทุง เป็ นกฎที่ วาชาวนาจะตองทิง้ รวงขาวไวในทุงบางในฤดู เก็บ
เกี่ยว เพื่อคน ยากจนและคน เดิน ทางจะ ไดเก็บเอา ไปกิน ดูเพิ่ม เติมได จากหนังสือเลวี นิติ
๑๙:๙; ๒๓:๒๒

นางรูธ ๒:๑๑

เป็ น แคหญิง ตางชาติ ที่ไม นาจะอยูในสายตา
ทานเลย”
๑๑ โบ อาสจึงพูดตอบนางวา
“ขาไดยิน
เรื่อง ดีๆมากมายที่เจาได ทํากับแม ผัวของ
เจา หลัง จากสามีของ เจาตาย ไป เจาได ทิง้
พอ แม และบานเกิดเมืองนอนมายังแผน ดิน
และชนชาติที่เจาไมรู จักมา กอน ๑๒ ขอพระ
ยาหเวหตอบแทนเจาในสิ่ง ดีๆที่เจาได ทํานัน
้
และขอใหเจาได รับบําเหน็จอยางบริบูรณจาก
พระ ยาหเวหพระเจาของอิสราเอล ผู ที่เจาได
เขาลีภ
้ ัยใตปีกของพระองคนัน
้ ”
๑๓ นาง รูธจึงตอบ วา “ขอ ใหทานมี นํ้ าใจ
อยาง นี้กับ ฉันตอ ไป ทานไดปลอบประโลม
ใจฉัน และพูดดวยความเมตตาเอ็นดูกับฉันผู
เป็ น ทาส ทัง้ ๆที่ฉันไมเหมาะสมแมแตจะเป็ น
ทาสของทาน”
๑๔ เมื่อ ถึงเวลากิน โบอาสได พูดกับนางรูธ
วา “มาที่ นี่ สิ มากินอาหารพวก นี้เถิด จุม
ขนมปั งลงในนํ้ าจิม
้ นี้เถิด” นางจึงนัง่ ลงขางๆ
พวกคน เกี่ยว ขาว โบ อาสได สงขาว คัว
่ ให
กับนาง นางก็รับ ไปกินจน อิ่ม แถมนางยังมี
อาหารเหลือ ดวย ๑๕ เมื่อนางลุก ขึ้นกลับ ไป
เก็บเศษ รวง ขาวตอ โบ อาสได สัง่ กับพวกคน
หนุมๆวา “ใหนางเก็บ ขาวที่ตกระหวางฟ อน
ขาวเถอะ ๑๖ ดึงขาวรวง โตๆจากฟ อน ทิง้
ไวขาง หลังเพื่อนางจะ ไดเก็บ อยาตอวาหรือ
หามนางเลย”
นาโอมีไดฟังเรื่องราวเกี่ยวกับโบอาส
๑๗ นาง รูธไดอยูในทุง นาจน เย็น

เพื่อเก็บ
รวบรวมเศษรวงขาว แลวก็ฟาดขาวที่เก็บมา
ได นาง รูธไดขาวที่รวบรวมมาประมาณยี่สิบ
สองลิตร ๑๘ นางจึงเก็บ ขาวที่รวบรวมมา ได
กลับเขาไปใน เมือง และนํ ามา ใหแม ผัวดูวา
ไดมากขนาดไหน และนางรูธยังได นําอาหาร
ที่เหลือ เก็บจากมื้อกลางวัน มาใหนางนาโอมี
ดวย
๑๙ เมื่อนา โอ มีแม ผัวเห็นอยาง นั น
้ นางจึง
พูดกับนาง รูธวา “วัน นี้ลูกไป เก็บเศษ ขาว
ที่ไหน มา ลูกไปทํางานที่ไหน มา ขอ ใหคน
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ที่เอาใจ ใสลูกได รับพระพรเถิด” นาง รูธจึง
เลาเรื่องที่เกิด ขึ้นใหแม ผัวฟั งวา “ผู ที่ใหลูก
เขาไปเก็บ ขาวในนานัน
้ ชื่อวา โบอาส” ๒๐ นา
โอ มีจึงพูดกับลูก สะใภวา “ขอพระ ยาหเวห
ทรงอวยพรแกผู
นัน
้ ที่แสดงความเมตตา
กรุณาตอทัง้ คนตายและคนเป็ น” นาโอมี พูด
กับนาง รูธวา “ชายคน นัน
้ เป็ นญาติคน หนึ่ง
ของเรา และเขาเป็ นญาติ สนิทที่มีสิทธิไ์ ถเรา
ได” *
๒๑ นาง รูธชาว โม อับจึงพูด วา “โบ อาส
ยัง บอกกับลูกวา ใหอยูใกลๆคน งานของ เขา
จนกวาฤดูเก็บเกี่ยวจะสิน
้ สุดลง”
๒๒ นาโอมีจึงพูดกับนางรูธลูก สะใภวา “ลูก
เอย ดีแลวที่เจาจะออก ไปกับทาส หญิงของ
โบ อาส เกรง วาถาไปยังนา อื่นอาจ จะถูกคน
ทํารายเอาได” ๒๓ นางรูธจึงอยูใกลๆพวกทาส
หญิงของโบ อาส ที่เก็บ เกี่ยวขาว จน กระทัง่
หมดฤดู เกี่ยวขาว บารเลยและขาว สาลี และ
นางก็อาศัยอยูกับแมผัว
การนวดขาวที่ลานนวดขาว
๑ นา โอ มีแม ผัวของนาง รูธ

๓ วา “ลูก เอย แมควร จะหาคน ที่เจาจะ

พูดกับนาง

พึ่งพา ได เพื่อเจาจะ ไดสบาย ไมใช หรือ ๒ ดู
แนะ โบ อาส คน ที่เจาไดไปกับคน งานของ
เขานัน
้ เป็ นญาติ สนิทของ เรา คืน นี้ เขา
จะไปนวดขาวบารเลยรวมกันที่ลานนวดขาว
๓ ใหเจาอาบนํ้ า ทานํ้ ามัน หอม ใสชุด สวยของ
เจา และลงไปยังลาน นวด ขาวนัน
้ อยา ให
เขาเห็นตัว เจา จนกวาเขาจะกินและดื่มเสร็จ
แลว ๔ ใหสังเกตวาเขานอนที่ไหน แลวให ไป
ทีน
่ ัน
่ เปิ ดผาคลุมเทาของเขา †และนอนอยูที่
นัน
่ ตอจากนัน
้ เขาจะบอกลูกเองวาจะตองทํา
อยางไรตอไป”
๕ นางรูธจึงพูด วา “ฉันจะทําตามที่แม บอก
ทุกอยาง”
๖ นาง รูธจึงลงไปยังลาน นวด ขาว และทํา
ตาม ที่แม ผัวบอกทุก อยาง ๗ เมื่อโบ อาสกิน
และดื่มจนสําราญ ใจแลว เขาก็ไปนอนอยู ที่
ปลายกอง ขาว ‡รูธก็เขามาหาโบ อาสอยาง

*๒:๒๐

มีสิทธิ์ไถเราได ตามกฎหมายชาวยิวญาติ สนิทจะตองดูแลญาติ ใกล ชิดของผู ตายที่
เป็ นญาติกัน
†๓:๔

เปิ ดผาคลุมเทาของเขา เป็ นการที่นางรูธขอใหโบอาสมาเป็ นผูคุมครอง

‡๓:๗

นอนอยู ท่ป
ี ลายกองขาว พวกเขาทําอยางนัน
้ ในชวงเก็บ เกี่ยว เพื่อเฝ าขาวไม ใหถูก

ขโมย
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เงียบสนิท เปิ ดผา คลุม เทาของเขา และนอน
ลง
๘ ในคืนนั น
้ เอง โบ อาสก็พลิก ตัว แลวก็
ตกใจเมื่อรูสึกวามีผู หญิงมา นอนอยู ที่ปลาย
เทา ๙ เขาจึงพูด วา “เจาเป็ นใครกัน” นางรูธ
ตอบวา “ขาคือรูธผูรับใชของทาน เพราะทาน
คือญาติสนิทที่มีสิทธิไ์ ถขาพเจา”
๑๐ โบ อาสจึงตอบ วา “ลูก เอย ขอพระ
ยาหเวหทรงอวยพรเจา ความดีที่เจามีตอ ขา
ในครัง้ นี้ก็ยิ่ง ใหญกวาครัง้ กอนที่เจาดีตอแม
ผัวของ เจา เพราะเจาไม ไดไล ตามชาย หนุม
ไป ไม วารวยหรือ จน ๑๑ ลูก เอย อยา กลัว
เลย ขาจะทําตามคําขอของเจา เพราะทุกคน
ตางก็รว
ู าเจาเป็ นหญิงทีด
่ ี ๑๒ ถูกแลวที่ขาเป็ น
ญาติ สนิท แตยัง มีอีกคนหนึ่งที่สนิท กวาและ
มี สิทธิไ์ ถ เจากอนขา ๑๓ ให เจาคางคืนอยูที่ นี่
และเมื่อถึงรุงเชา ถาญาติคนนัน
้ ตองการที่จะ
ไถตัว เจา *ก็ดี เขาจะ ไดชวย เจา แตถาเขา
ไม ยอมไถตัว เจา พระ ยาหเวหมีชีวิต อยูแน
ขนาดไหน ขาก็จะไถตัว เจาแน นอนตอ เถิด
จนกวาจะเชา”
๑๔ นางรูธจึงนอนอยูที่เทาของโบอาสจนถึง
เชา แตนางรูธตื่นขึ้นกอนที่คนจะเห็นหน ากัน
ไดชัด
โบอาสบอกวา “ไม ควรใหใครรู วามีผู หญิง
มานอนที่ลาน นวด ขาว” ๑๕ โบ อาสจึงพูด วา
“คลี่เสื้อ คลุมของ เจาออก มา” รูธก็ทํา ตาม
แลวโบอาสก็ตวงขาวบารเลยหกทะนานใสให
นางรูธ แลวใหนางแบกไป แลวโบอาสก็กลับ
เขาเมืองไป
๑๖ นาง รูธไดกลับมาที่บานแม ผัว เมื่อนาง
มา ถึง แม ผัวถาม วา “ลูก เอยเป็ นยัง ไง
บาง” นางก็เลาทุก อยางที่โบ อาสทํากับ นาง
ใหแมผัวฟั ง ๑๗ นางยังพูดอีกวา “ทานใหขาว
บารเลยหก ทะนานนี้กับลูกดวย และบอก วา
‘เจาไมควรกลับไปหาแมผัวดวยมือเปลา’”
๑๘ นา โอ มีจึงพูด วา “ลูก เอย ใหคอยอยู นี่
จนกวาจะรู วาเรื่องจะจบลงยัง ไง เพราะชาย
คนนี้จะไมหยุดพัก จนกวาเขาจะจัดการเรื่อง
นี้ใหเสร็จเรียบรอยในวันนี้”
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นางรูธ ๔:๙

โบอาสและญาติสนิ ทคนถัดมา
๑ โบ

๔ เมือง และนั์ ง่ รออยูที่ นัน่ เมื่อญาติ สนิท
อาสจึงเขาไปในที่ ประชุมที่ประตู

คน นัน
้ ที่มี สิทธิไถ กอนเดินผาน มา คน ที่โบ
อาสไดพูดใหนาง รูธฟั ง โบ อาสจึงพูดกับ เขา
วา “เพื่อนเอย มานัง่ ตรงนี้หนอย” เขาก็เดิน
มานัง่ ลง
๒ โบอาสเชิญพวกผูอาวุโสในเมืองมาสิบคน
พวกนี้ลวนเป็ นผูนําของเมือง โบอาสเชิญทัง้
สิบคนนัง่ ลง พวกเขาก็นัง่ ลง
๓ โบอาสจึงพูดกับญาติสนิ ทที่มส
ี ิทธิไ์ ถกอน
คน นี้วา “นา โอ มี หญิงซึ่งเดิน ทางกลับ มา
จากแผน ดินโม อับนัน
้ ไดเสนอขายที่ดินซึ่ง
เป็ นของเอ ลี เม เล็ค ญาติของ เรา ๔ ขาคิด วา
ขาควรเอาเรื่อง นี้มาบ อกใหทานรู กอน และ
แนะนํ าใหทานซื้อ มันไปตอ หน าคน ที่นัง่ อยูที่
นี่ และตอ หน าพวก ผู อาวุโสของชาว เมือง
เรา ถาทานอยากจะไถ ไวก็ไถ เถอะ แตถาไม
อยากไถ ก็ใหบอกขา เพื่อขาจะไดรู ไมมีใคร
์ ัด
มี สิทธิไ์ ถ ไดนอกจากทาน และขาก็มี สิทธิถ
จากทาน” คนนัน
้ บอกวา “ขาจะไถมัน”
๕ โบ อาสจึงพูดตอ ไปวา “เมื่อทานซื้อที่ดิน
จากนา โอ มี ทานก็จะ ไดนาง รูธชาวโม อับ
แม มายของผู ตายดวย เพื่อจะไดคงชื่อของผู
ตายไวบนที่ดินอันเป็ นมรดกของเขานี้”
๖ ญาติ สนิ ทที่ มีสิทธิ ์ ไถคน นั น
้ บอก วา “ขา
ไม สามารถจะ ไถที่ดินผืน นี้ได ไม อยาง นัน
้
ขาจะเสียที่ดินที่ เป็ นมรดกของ ขาไป เมื่อ
ขาไถไม ได ทานก็ไถที่ดินนัน
้ เอา ไวเอง
เถอะ” ๗ ในสมัย นัน
้ ตามธรรมเนียมของคน
อิสราเอล เมื่อมีการ ไถหรือโอนที่ดิน ฝ าย
หนึ่งจะ ตองถอดรองเทาขาง หนึ่งของ เขาให
อีกฝ าย หนึ่ง เป็ นการรับรองขอ ตกลงอยาง
เป็ น ทางการ ๘ ดัง นัน
้ เมื่อญาติ สนิทที่มี สิทธิ ์
กอน บอกโบอาสวา “ทานซื้อที่ดินนี้ไปเถอะ”
เขาก็ถอดรองเทาออกและใหกับโบอาส †
๙ โบ อาสจึงประกาศกับพวก ผู อาวุโสและ
ทุก คนที่อยูที่ นัน
่ วา “ใหทานทัง้ หลายเป็ น
พยานใหกับขาในวันนี้วา ขาไดซ้ อ
ื จากนาโอมี
ทุก สิ่งทุก อยางที่เป็ น ของเอลี เมเล็ค และทุก
สิ่งทุก อยางที่เป็ น ของลูกชายของเขาคือ คิ ลิ

*๓:๑๓

ไถตัว เจา คือการซื้อจากญาติ สนิทเพื่อ ใหไร นานัน
้ ตกเป็ น ของผู หญิงที่สามี ตาย และ
ดูแลเลีย
้ งดูนางนาโอมีดวย
†๔:๘

ใหกับโบอาส คํานี้อยูในฉบับแปลกรีกโบราณ

นางรูธ ๔:๑๐

โอนและมาหโลน ๑๐ และขาไดซ้ อ
ื ภรรยาของ
มาห โลน คือ นางรูธชาวโมอับมาเป็ นภรรยา
ของ ขาแลว เพื่อคง ชื่อของผู ตายไวบนที่ดิน
อันเป็ นมรดกของเขานี้ และชื่อของเขาจะไม
ถูกตัด ออกจากญาติพี่ นองของเขา และจะไม
ถูกตัด ออกจากบัญชีรายชื่อของเมืองเขา วัน
นี้ ทานทัง้ หลายไดเป็ นพยานแลว”
๑๑ พวกผู อาวุโส และทุก คนที่อยูตรงประตู
เมืองนัน
้ ตางก็พากันพูด วา “พวก เราเป็ น
พยาน ขอ ใหพระ ยาหเวหทําใหหญิง นี้ที่
กําลังจะเขา มายัง บานของ ทานเป็ นเหมือน
อยางนางรา เชล และนางเลอ าหผู ที่รวม กัน
สรางครอบครัวอิสราเอลขึ้น มา ขอ ใหทาน
มีฐานะสูงสงในเอ ฟ รา ธาหและมีช่ อ
ื เสียงใน
เบธเลเฮม ๑๒ ขอใหลูก หลานของทานที่พระ
ยาหเวหจะ ใหกับ ทานผาน มาทางหญิง นี้มี
มากมายเหมือนลูก หลานของเปเรศ ลูกชาย
ของทามาร และยูดาห”
๑๓ ดังนั น
้ โบอาสจึงรับนางรูธมาเป็ นภรรยา
ของ เขา และมีเพศ สัมพันธกับ นาง และ
พระ ยาหเวหทําใหนางตัง้ ครรภ และคลอด
บุตรชาย ๑๔ สวนพวกผู หญิงก็พูดกับนาโอ มี
วา “สรรเสริญพระยาหเวห วัน นี้พระองคไม
ไดละทิง้ เจาไวใหปราศจากญาติ สนิทที่มี สิทธิ ์

5

นางรูธ ๔:๒๒

ไถ ขอ ใหทารกคน นี้มีช่ อ
ื เสียงเลื่อง ลือใน
อิสราเอล ๑๕ ใหเด็กคน นี้ทําใหชีวิต เจาสดชื่น
และเลีย
้ ง ดูเจาในยามแก เฒา เพราะเด็กคน
นี้ไดเกิดมา จากลูก สะใภที่รัก เจาและนางก็
ประเสริฐกวาที่เจาเองจะมีลูกชายเจ็ดคน”
๑๖ นาโอมี จึงอุมเด็ก ชายไวบนตักของนาง
และเลีย
้ ง ดูเด็กคน นี้ ๑๗ พวกเพื่อนบานหญิง
บอกวา “นาโอมีมีลูกชายแลว” และไดตัง้ ชื่อ
ใหเด็กคน นี้วา “โอ เบด” ตอ มาโอ เบดก็ได
กลายเป็ นพอของเจสซี ที่เป็ นพอของกษัตริย
ดาวิด
รูธและครอบครัวของโบอาส
๑๘ ตอไปนี้ เป็ นรายชื่อลูกหลานของเปเรศ

เปเรศเป็ นพอของเฮสโรน
๑๙ เฮ ส โรนเป็ นพอของราม รามเป็ นพอของ
อัมมีนาดับ
๒๐ อัม มี นาดับเป็ นพอของนาโชน นาโชนเป็ น
พอของสัลโมน
๒๑ สัล โมนเป็ นพอของโบ อาส โบ อาสเป็ นพอ
ของโอเบด
๒๒ โอเบดเป็ นพอของเจสซี เจสซีเป็ นพอของ
ดาวิด
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๑ ซามู เอล
คํานํ า

๑ ซามูเอล ๑:๙

๒ ซา มู เอล ๕-๒๔ กษัตริยดา วิด
ปกครองอยูที่เมืองเยรูซาเล็มเหนือ
อิสราเอลทัง้ หมด
เอลคานาหไปนมัสการที่ชิโลห

หนังสือ ๑ และ ๒ ซา มู เอล เริ่ม
แรกนัน
้
หนังสือสองเลมนี้เป็ นหนังสือ
เลมเดียวกัน เป็ นการบันทึกเรื่อง ราว
ของชนชาติอิสราเอลตอจากหนังสือผู
วินิจฉัย
หนังสือซา มู เอลพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้น
ตัง้ แตกอนที่วิหารในเมืองชิ โลหจะถูก
ทําลายประมาณปี ๑๐๕๐ กอน ค.ศ.
จนถึงกอนที่กษัตริยดา วิดจะตายในปี
๙๖๑ กอน ค.ศ. เป็ นชวงเวลาที่มีการ
เปลี่ยนแปลงหลายอยาง เชน จากสิบ
สองเผาที่เป็ นเครือญาติกันแตบางครัง้ ก็
ไมคอยไดชวยเหลือกัน
กลายมาเป็ น
ชนชาติเดียวกันคือชนชาติอิสราเอล
จากที่มีพวกผูนํากูชาติเกิดขึ้นมาเป็ น
ระ ยะๆตามที่พระเจากําหนด
กลาย
มาเป็ นระบบกษัตริย
จากไมมีเมือง
หลวงกลายเป็ นมีเมืองหลวงคือเมือง
เยรูซาเล็ม จากที่มีตระกูลของเอลีเป็ น
นักบวชกลายมาเป็ นตระกูลศา โดกเป็ น
นักบวช และพวกผูพูดแทนพระเจาก็มา
มีบทบาทมากขึ้นในชวงนี้
หนังสือเลมนี้จะเน นเรื่องการใช
อํานาจทัง้ ในทางที่ถูกและในทางที่ผิด
และจะใหเราเห็นวาพระ ยาหเวหครอบ
ครองอยูหลังฉาก สวนพวกผูนําที่เป็ น
มนุษยทุกคนมีทัง้ ขอดีและขอเสีย
และทุกคนลม เหลวในที่สุด มีแตพระ
ยาหเวหเทานัน
้ ที่ยืนหยัดมัน
่ คง
๑ ซามูเอล ๑-๗ ขาขึ้นของซามูเอลผูกู
ชาติ และขาลงของนักบวชเอลี
๑ ซามูเอล ๘-๑๕ ขาขึ้นและขาลงของ
กษัตริยเซาโล
๑ ซามู เอล ๑๖-๒ ซามู เอล ๑ ขาขึ้น
ของดาวิด
๒ ซามูเอล ๒-๔ กษัตริยดาวิดปกครอง
อยูที่เมืองเฮโบรน
*๑:๑

๑ โซฟิ มในเทือกเขาเอฟราอิม เขาชื่อวาเอ

ล คา นาห เป็ นลูกชายของเย โร ฮัม *เย โร ฮัม
เป็ นลูกชายของเอ ลีฮู เอ ลีฮูเป็ นลูกชายของ
โทหุ โทหุเป็ นลูกชายของศูฟคนเผาเอฟราอิม
๒ เอลคานาหมีเมียสองคน คือฮันนาห และ
เป นิ น นาห นางเป นิ น นาหมีลูก แตนางฮัน
นาหไมมี
๓ ทุกๆปี เอ ล คา นาหจะออกจากเมืองเพื่อ
ไปนมัสการและถวายเครื่องบูชาใหกับพระ
์ งั ้ สิน
ยาหเวหผูมีฤทธิท
้ ที่เมืองชิ โลห ที่นัน
่ มี
ลูกชายสองคนของเอลี คือ โฮฟ นี และฟี เน
หัส เป็ นนักบวชของพระยาหเวหอยู ๔ ในวัน
ที่เอลคานาหถวายเครื่องบูชา เขาจะแบงเนื้อ
สวนหนึ่งใหกับเป นิ น นาหเมียของเขา และ
ใหกับลูกชายลูกสาวของนางทุกคน ๕ แตเขา
จะใหฮัน นาหเทา กัน †เพราะเขารักนางมาก
ถึงแมวาพระยาหเวหไมไดใหนางมีลูก
เปนิ นนาหชอบยั่วใหฮันนาหเสียใจ
๖ เป

นิ น นาหเมียอีก คนของเอ ล คา นาห
ชอบยัว
่ ใหนางฮัน นาหเสียใจในเรื่องที่นางฮัน
นาหไมสามารถมีลูกได ๗ เรื่องราวแบบนี้เกิด
ขึ้นปี แลวปี เลา เมื่อนางฮัน นาหไปที่บานของ
พระ ยาหเวห เป นิ น นาหจะยัว
่ ใหเธอเสียใจ
จนเธอรองไหและไมยอมกินอาหาร ๘ เอลคา
นาหจึงถามเมียเขาวา “ฮัน นาห เธอรองไห
ทําไม ทําไมไมยอมกินอาหาร ทําไมเธอถึงได
เศรา โศกนัก พี่ไมไดมีความหมายสําหรับเธอ
มากกวาลูกชายสิบคนหรอกหรือ”
คําอธิษฐานของฮันนาห
๙ หลัง จากกินและดื่มกันเสร็จแลว

ฮัน นาห
ไดลุกขึ้นอยางเงียบๆไปอธิษฐานตอพระ

เยโรฮัม เยโรฮัม เอลีฮู และโทหุ สามคนนี้มีอีกชื่อหนึ่งวา “เยรามีเอล เอลีเอล และโท

อาห”
†๑:๕

๑ มีชายคนหนึ่ งมาจากเมืองรา มา ธาอิม-

เทากัน หรือคํานี้อาจจะแปลวา สองเทา

๑ ซามูเอล ๑:๑๐

*นั กบวชเอลีกําลังนั ง
ยาหเวห
่ อยูบนเกาอี้
ใกลประตูวิหารของพระ ยาหเวห ๑๐ ฮัน นาห
ขมขื่นใจและรองไหอยางหนัก และอธิษฐาน
ตอพระ ยาหเวห ๑๑ นางไดบนไววา “ขาแต
์ ัง้ สิน
พระยาหเวห ผูมีฤทธิท
้ ถาพระองคเห็น
ความ ทุกขของผูรับ ใชของพระองคคนนี้
และระลึก ถึงขาพเจา และไมลืมผูรับ ใชของ
พระองคคนนี้ และมอบลูกชายใหกับขาพเจา
ขาพเจาก็จะอุทิศเขาใหกับพระ
ยาหเวห
ตลอดชัว
่ ชีวิตของเขา เขาจะไมด่ ม
ื เหลาองุน
หรือเบียร †และจะไมใหมีดโกนโดนหัวเขา
เลย ‡”
๑๒ ขณะที่นางฮัน
นาหอธิษฐานตอพระ
ยาหเวหไปเรื่อยๆนัน
้ เอลีไดสังเกตปากของ
นาง ๑๓ ฮัน นาหไดอธิษฐานอยูในใจ ริม ฝี ปาก
นางขมุบขมิบแตไมมีเสียงออกมาใหไดยิน
๑๔ เขาก็เลยพูดวา
เอลีคิดวานางกําลังเมา
“เจาจะเมาไปอีกนานแค ไหน ทิง้ เหลาองุน
ของเจาไดแลว”
๑๕ ฮัน นาหตอบวา “เจานาย ไมใชอยาง
นัน
้ ฉันไมไดด่ ม
ื เหลาองุนหรือเบียร แตฉัน
มีความทุกข ใจมาก กําลังระบายความในใจ
ของฉันตอพระ ยาหเวห ๑๖ อยาคิดวาผูรับ ใช
ของทานเป็ นผู หญิงเลว ฉันมาอธิษฐานดวย
ความทุกขใจและเศราโศกยิ่งนัก”
๑๗ เอลีตอบวา “กลับไปเป็ นสุขเถิด แลว
ขอใหพระเจาของอิสราเอลใหสิ่งที่เจาไดขอ
ตอพระองคเถิด”
๑๘ ฮัน นาหตอบวา “ขอใหฉันผูรับ ใชของ
ทาน เป็ นที่พอใจของทานดวยเถิด” จากนัน
้

*๑:๙
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๑ ซามูเอล ๑:๒๔

เธอก็จากไปและกินอาหาร ใบหน าของเธอก็
ไมเศราโศกอีกเลย
๑๙ เชา ตรูของวันใหม
พวกเขาไดลุกขึ้น
และนมัสการพระยาหเวห หลัง จากนัน
้ ก็เดิน
ทางกลับบานที่รามาห
การเกิดของซามูเอล
เอลคานาหไดรวมหลับนอนกับนางฮันนาห
เมียของเขา และพระยาหเวหไดระลึกถึงนาง
๒๐ ปี ตอมาในเวลาเดียวกันนั น
้ นางฮันนาหตงั ้
ทองและคลอดลูกชาย เธอตัง้ ชื่อเขาวา ซามู
เอล ¶นางพูดวา “เพราะฉันไดขอเขามาจาก
พระยาหเวห”
๒๑ เมื่อเอ ล คา นาหและครอบครัวเดิน ทาง
ไปถวายเครื่องบูชาประจําปี ตอพระ ยาหเวห
และแกบน ๒๒ ฮัน นาหไมไดไปดวย นางบอก
กับสามีวา “หลัง จากลูกหยานมแลว ฉัน
จะพาเขาไปชิ โลห และมอบเขาใหกับพระ
ยาหเวห แลวเขาก็จะอยูที่นัน
่ ตลอดไป และ
จะเป็ นนาซาไรท §** ตลอดชีวิต”
๒๓ เอ ล คา นาหสามีของนางจึงพูดวา “ทํา
สิ่งที่เธอเห็นวาดีที่สุดเถิด พักอยูที่นี่จนกวา
เธอจะใหลูกหยานม แลวขอใหพระ ยาหเวห
ทําใหคําพูดของเธอเกิดผลดีเถิด” ††แลวฮัน
นาหก็ไดอยูบานเลีย
้ งลูกจนกระทัง่ นางใหลูก
หยานม
ฮันนาหพาซามูเอลไปหาเอลีท่ช
ี ิโลห
๒๔ หลัง

จากที่ซา มู เอลหยานมแลว นาง
ก็พาลูกไปกับนางในขณะที่เขายังเด็กอยู

ลุกขึน
้ … พระยาหเวห ประโยคนี้มาจากฉบับสําเนากรีกโบราณ

†๑:๑๑

เขาจะ … หรือเบียร ประโยคนี้มาจากฉบับสําเนากรีกโบราณและจากสําเนาฮีบรูที่พบ
ในถํ้าคุมรัน
‡๑:๑๑

ไมใหมีดโกนโดนหัวเขาเลย พวกนาศี รคือพวกคนที่ไดสัญญาวาจะรับ ใชพระเจา
ดวยวิธีพิเศษ พวกเขาจะไมตัดผม กินองุน และไมด่ ม
ื เหลาองุนเลย ดูเพิ่มเติมไดจาก หนังสือ
กันดารวิถี ๖:๒-๕
¶๑:๒๐

ซามูเอล ชื่อของซามูเอล ในภาษาฮีบรู ออกเสียงคลายกับคําวา “พระเจาไดยิน” หรือ
“ผูที่มาจากพระเจา”
§๑:๒๒

นาซาไรท หมายถึงคนที่ถูกแยกออกมา เพื่ออุทิศใหกับพระเจาโดยเฉพาะ

**๑:๒๒

และจะเป็ นนาซาไรท ประโยคนี้มาจาก ฉบับสําเนากรีกโบราณและฉบับฮีบรูที่พบใน
ถํ้าคุมรัน
††๑:๒๓

ขอใหพระยาหเวห … ผลดีเถิด ประโยคนี้อยูในสําเนาฮีบรูที่เจอในถํ้าคุม รัน และ
สําเนากรีกโบราณ แตฉบับฮีบรูที่นิยมใชกัน เขียนวา “ขอใหพระ ยาหเวหทําใหคําพูดของ
พระองคเกิดผล”

๑ ซามูเอล ๑:๒๕

พรอมกับวัวตัวผูอายุสามปี หนึ่งตัว แป งหนึ่ง
เอฟาห *เหลาองุนหนึ่งถุงหนัง แลวนํ าเขาไป
ที่บานของพระยาหเวหที่ชิโลห
๒๕ พวกเขาไดไปอยูตอหน าพระ
ยาหเวห
เอ ล คา นาหไดฆาวัวผูตัวนัน
้ ถวายเป็ นเครื่อง
บูชาใหกับพระ ยาหเวหอยางเคย †แลวนาง
ฮัน นาหก็มอบเด็กชายซา มู เอลใหกับเอลี
๒๖ นางฮัน นาหพูดกับเอลีวา “เจานาย ทานมี
ชีวิตอยูแนฉันใด ฉันคือผู หญิงที่ยืนอยูขางๆ
ทาน และอธิษฐานตอพระ ยาหเวห ๒๗ ฉันได
อธิษฐานขอเด็กคนนี้ และพระ ยาหเวหได
มอบสิ่งที่ฉันไดขอจากพระองค ๒๘ ตอนนี้ฉัน
จะมอบเด็กนี้ใหกับพระ ยาหเวห และเขาจะ
รับใชพระยาหเวหไปตลอดชีวิตของเขา”
แลวนางฮัน นาหก็ทิง้ เด็กชายซา มู เอลไวที่
นัน
่ ‡และนางก็ไดนมัสการพระยาหเวห
ฮันนาหขอบคุณพระเจา
๑ ฮันนาหอธิษฐานและพูดวา

๒ “จิตใจขาพเจาชื่นชมยินดีในพระ
ยาหเวห
ขาพเจารูสึกเขม
แข็งมากในพระเจาของ
ขาพเจา ¶
ขาพเจาหัวเราะเยาะพวกศัตรูของขาพเจา
เพราะขาพเจายินดีที่พระองคไดชวย
กู
ขาพเจา
๒ ไมมีใครศักดิส
์ ิทธิเ์ หมือนพระยาหเวห
ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากพระองคเทานัน
้
ไมมีหินกําบังไหนเหมือนพระเจาของพวก
เรา
๓ อยาพูดจาเยอหยิ่งอีกตอไปเลย
หรือปลอยใหปากพูดจาจองหอง
เพราะพระยาหเวหเป็ นพระเจาผูรูทุกสิ่ง
และเป็ นผูชัง่ การกระทําของมนุษย
๔ คันธนูของเหลานั กรบถูกหัก
แตคนออนแอกลับเขมแข็งขึ้น
๕ คนที่เคยมีอัน จะ กินตองออกทํางานแลก
อาหาร
*๑:๒๔
†๑:๒๕
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๑ ซามูเอล ๒:๑๔

แตคนที่เคยหิวโหยไมหิวอีกตอไป
หญิงที่เคยเป็ นหมันกลับมีลูกเจ็ดคน
แตหญิงที่มีลูกหลายคนกลับเศราเดียวดาย
๖ พระยาหเวหเป็ นผูฆาและเป็ นผูใหชีวิต
พระองคนําคนลงไปแดนผูตายและนํ าคนขึ้น
มา
๗ พระ ยาหเวหทําใหคนยากจนและทําใหคน
รํ่ารวย
พระองคทําใหคนตกตํ่าและทําใหคนสูงสง
๘ พระองคยกคนจนขึ้นจากฝ ุน
และนํ าคนที่ขัดสนพนจากกองขีเ้ ถา
ใหพวกเขาไดนัง่ รวมกับพวกกษัตริย
และนัง่ อยูบนที่นัง่ อันมีเกียรติ
เพราะเสาฐานรากของโลกนี้เป็ นของพระ
ยาหเวห
และพระองคไดสรางโลกทัง้ โลกบนเสา
ฐานรากเหลานัน
้
๙ พระองคจะดูแลทุกยาง กาวของคนที่จงรัก
ภักดีตอพระองค
แตคนเลวจะถูกปิ ดปากใหเงียบอยูในความ
มืด
เพราะชัยชนะไมไดมาจากกําลังของมนุษย
๑๐ พวกศัตรูของพระ
ยาหเวหจะแตกเป็ น
เสี่ยงๆ
พระองคจะใชสายฟ าจากสวรรคสูกับพวกเขา
พระยาหเวหจะพิพากษาจนสุดปลายโลก
พระองคจะมอบกําลังแกกษัตริยของ
พระองค
และเพิ่มกําลังแกผูที่พระองคไดเจิมไว”
๑๑ แลวเอ ล คา นาหก็กลับไปบานที่รา มาห
แตลูกชายของเขาอยูรับ ใชพระยาหเวห โดย
มีนักบวชเอลีเป็ นผูดูแล
ลูกชายเลวๆของเอลี
๑๒ ลูกชายสองคนของเอลีเป็ นคนเลว

พวก
เขาไมนับถือพระ ยาหเวห ๑๓–๑๔ พวกเขา
ไมไดใสใจกับกฎตางๆที่นักบวชควรจะทํา
ตอประชาชนที่เอาเครื่องบูชามาถวาย ปกติ

หนึ่ งเอฟาห หรือเทากับ “ยี่สิบสองลิตร”
พวกเขา … อยางเคย ประโยคนี้เจอในสําเนากรีกโบราณและสําเนาฮีบรูที่พบในถํ้า

คุมรัน
‡๑:๒๘
¶๒:๑

แลวนางฮันนาห … ไวท่น
ี ่ั น ประโยคนี้เจอในสําเนาฮีบรูที่พบในถํ้าคุมรัน

พระเจาของขาพเจา ขอความนี้เจอในฉบับสําเนากรีกโบราณ ในสําเนาฉบับฮีบรูเขียน
วา “พระยาหเวห”

๑ ซามูเอล ๒:๑๕

แลวเมื่อมีคนเอาเครื่องบูชามาถวาย
พวก
เขาจะตองเอาเนื้อนัน
้ ไปตม แลวคนรับ ใช
ของนักบวชจะเอาสามงามมาแทงเนื้อที่อยู
ในหมอหรือในกาหรือในกานํ้ าขนาดใหญ
นัน
้
และเนื้อที่ติดสามงามขึ้นมาก็จะเป็ น
ของนักบวช นี่คือวิธีที่นักบวชจะทํากับคน
อิสราเอลที่นําเครื่องบูชามาถวายที่ชิ
โลห
๑๕ แตลูกของเอลีไมไดทําอยางนั น
้
กอนที่
ไข มันจะถูกเผาบนแทนเสียอีก คนรับ ใช
ของนักบวชจะไปพูดกับคนที่เอาเครื่องบูชา
มาถวายวา “เอาเนื้อมาใหนักบวชยาง เขา
ไมตองการเนื้อตมจากทาน แตตองการเนื้อ
ดิบ”
๑๖ ถาคนที่เอาเครื่องบูชามาถวายพูดวา
“ขอใหเผาไข มัน *กอน แลวทานอยากได
อะไรก็เอาไปเลย” คนรับ ใชก็จะตอบวา “ไม
ได ใหเนื้อขาเดี๋ยว นี้ ถาไมให ขาจะแยงเอา
ไป”
๑๗ ในสายตาของพระยาหเวห นั น
่ เป็ นบาป
ที่ยิ่ง ใหญของชายหนุมสองคนนี้ เพราะพวก
เขาไดดู หมิ่นของ ถวายที่คนเอามาถวายตอ
พระยาหเวห
๑๘ แตซา มู เอลรับ ใชอยูตอ หน าพระ
ยาหเวห เขาเป็ นเด็กที่ใสเอ โฟด ผาลินิน
๑๙ ทุกปี แมของเขาจะเย็บเสื้อคลุมตัวเล็กๆ
มาใหเขา เมื่อนางมาถวายเครื่องบูชาประจํา
ปี กับสามี
๒๐ เอลีอวยพรเอ ล คา นาหและเมียของเขา
วา “ขอใหพระ ยาหเวหตอบแทนทาน ดวย
ลูกจากผู หญิงคนนี้ แทนของขวัญที่นางได
อุทิศใหกับพระ ยาหเวห” †แลวพวกเขาก็
กลับบานไป ๒๑ พระ ยาหเวหมีความโอบออม
อารีตอฮัน นาห เธอไดตัง้ ทองและไดคลอด
ลูกชายอีกสามคน และลูกสาวอีกสองคน ใน
ขณะที่เด็กชายซา มู เอลก็เจริญเติบโตขึ้นตอ
หน าพระยาหเวห
เอลีควบคุมลูกชายเลวๆไมอยู
๒๒ เมื่อเอลีแกมากแลว

เขาไดยินเรื่อง
ชัว
่ ๆทัง้ สิน
้ ที่ลูกสองคนของเขาไดทําตอคน
อิสราเอลทัง้ หมด เชน พวกเขาไดรวมหลับ
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๑ ซามูเอล ๒:๓๐

นอนกับหญิงที่รับ ใชอยูที่ทางเขาเต็นทนัด
พบ
๒๓ เอลีไดพูดกับลูกชายทัง
้ สองวา “ทําไม
ลูกๆถึงไดทําอยางนี้
พอไดยินชาวบานทุก
คนกําลังพูดถึงเรื่องชัว
่ ๆที่พวกลูกไดทํา
๒๔ อยาทําเลยนะลูก เรื่องที่พอไดยินมา ที่คน
ของพระ ยาหเวหกําลังเลากันไปทัว
่ นัน
้ เป็ น
เรื่องที่ไมดีเลย ๒๕ ถามนุษยทําบาปตอมนุษย
ดวยกัน พระเจาอาจจะมาไกลเกลี่ยให แตถา
มนุษยทําบาปตอพระ ยาหเวห แลวใครจะมา
เป็ นคนกลางใหได”
แตลูกชายของเอลีไมไดฟังคําตักเตือน
ของพอเลย เพราะพระ ยาหเวหตองการจะ
ฆาพวกเขา
๒๖ สวนเด็กชายซามู เอลก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆ
และเป็ นที่ช่ น
ื ชอบของพระ ยาหเวหและคน
ทัง้ หลาย
คําทํานายที่นากลัวตอครอบครัวเอลี
๒๗ คนของพระเจาคนหนึ่ งไดมาหาเอลี

และพูดกับเขาวา “นี่คือสิ่งที่พระ ยาหเวห
บอก
‘เราไดปรากฏตัวอยางชัดเจนให
บรรพบุรุษของเจาเห็น
ตอนที่พวกเขาอยู
ในอียิปตภายใตอํานาจของกษัตริยฟาโรห
๒๘ จากเผาทัง
้ หมดของอิสราเอล
เราได
เลือกเผาของบรรพบุรุษเจาออกมา เพื่อมา
เป็ นนักบวชของเรา
เราไดเลือกพวกเขา
ใหมาถวายเครื่องบูชาบนแทนบูชาของเรา
และมาเผาเครื่องหอม และใสเอ โฟดตอหน า
เรา เรายังใหบรรพบุรุษของเจาแบงเนื้อจาก
พวกของ ขวัญที่คนอิสราเอลเอามาถวายให
กับเรา ๒๙ แลวทําไมพวกเจาถึงไดอิจฉาตา
รอนอยากไดเครื่องสัตว บูชาของเรา และ
ของถวายที่เราไดกําหนดไวสําหรับสถาน ที่ที่
เราอยู ทําไมเจาถึงใหเกียรติลูกชายทัง้ สอง
ของเจามากกวาเรา และพวกเจายังเลีย
้ งตัว
เองจนอวนพีจากของถวายสวนที่ดีที่สุดที่คน
อิสราเอลเอามาถวายใหกับเรา’
๓๐ เพราะอยางนี้ พระยาหเวห พระเจาของ
อิสราเอล จึงไดประกาศวา ‘เราเคยสัญญา
วา ครอบครัวของเจาและครอบครัวของพอ

*๒:๑๖

ไขมัน สวนไขมันของสัตวเป็ นของพระเจาโดยเฉพาะ พวกนักบวชจะเป็ นผูทําหน าที่
เผาไขมันบนแทนบูชาเพื่อใหเป็ นของขวัญแกพระเจา
†๒:๒๐

ขอใหพระยาหเวห … พระยาหเวห ประโยคนี้มีอยูในสําเนาฮีบรู ที่เจอในถํ้าคุม รัน
และสําเนากรีก

๑ ซามูเอล ๒:๓๑

เจา จะเป็ นผูรับ ใชอยูตอหน าเราตลอดไป’
แตตอนนี้พระ ยาหเวหประกาศวา ‘มันจะไม
เป็ นอยางนัน
้ หรอก ใครใหเกียรติเรา เราก็จะ
ใหเกียรติคนนัน
้
แตใครที่ดูถูกเรา เราก็จะ
ดูถูกคนนัน
้ ’ ๓๑ เวลานัน
้ ไดมาถึงแลว เราจะ
ตัดความแข็ง แรงของเจา และของครอบครัว
ของพอเจา เพื่อวาในตระกูลของเจาจะไมมี
ใครไดอยูจนแกเฒา ๓๒ สวนเจา เอลี เจาจะ
มองอยางอิจฉาตารอนตอสิ่งดีๆที่เกิดขึ้น
กับอิสราเอล แตเจาจะเห็นเรื่องเลวรายเกิด
ขึ้นในบานของตัวเจาเอง *และตระกูลของ
เจาจะไมมีใครไดอยูจนแกเฒา ๓๓ ในหมูลูก
หลานของเจา เราจะไวชีวิตแคคนเดียว เพื่อ
เขาจะไดรับ
ใชเป็ นนักบวชอยูที่แทนบูชา
ของเรา
เราจะไวชีวิตคนๆนัน
้ เพื่อใหคอย
รองไหและใหอยูอยางเศรา โศกเสียใจ สวน
ลูกหลานคนอื่นๆที่เหลือของเจาจะตองตาย
ดวยคมดาบ †๓๔ ลูกชายทัง้ สองคนของเจา
คือโฮฟ นีและฟี เน หัส จะตายในวันเดียวกัน
นัน
่ จะเป็ นเรื่องที่พิสูจนใหเจาเห็นวา เรื่องนี้
มาจากเรา ๓๕ เราจะเลือกนักบวชที่ซ่ อ
ื สัตย
ผู ที่จะทําตามสิ่งที่อยูในจิตใจและความ คิด
ของเรา เราจะสรางครอบครัวเขาใหมัน
่ คง
และเขาจะรับใชเสมออยูตอหน ากษัตริยที่เรา
ไดเจิมไว ๓๖ และคนในครอบครัวของเจาที่
ยังหลงเหลืออยู ก็จะมากม กราบลงตอ หน า
นักบวชคนนี้
และรองขอเศษเงินหรือเศษ
อาหาร พวกเขาจะพูดวา ‘ของานนักบวชให
กับเราดวยเถิด เพื่อเราจะไดมีอาหารกินสัก
นิดหนึ่ง’”
พระเจาเรียกซามูเอล
๑ เด็กชายซา

๓ พระ ยาหเวห

มู เอลได รับใชอยูตอ หน า
ภายใตการดูแลของเอลี
ในเวลานัน
้ พระ ยาหเวหแทบจะไมไดพูดกับ
ใครโดยตรง และแทบจะไมมีนิมิตใหเห็น
๒ คืนหนึ่ งเอลีซ่ ง
ึ ตาเริ่มมองอะไรไมคอย
จะเห็น นอนอยูที่ประจําของเขา ๓ ตะเกียง
ของพระเจายังไมดับ ขณะที่ซา มู เอลนอน
อยูในวิหารของพระ ยาหเวหที่ที่หีบของพระ
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๑ ซามูเอล ๓:๑๔

ยาหเวหตงั ้ อยู ๔ พระ ยาหเวหไดเรียกซา มู
เอล ซา มู เอลตอบวา “ผมอยูนี่ครับ” ๕ แลว
เขาก็วิ่งไปหาเอลีและพูดวา
“ผมอยูนี่ครับ
ทานไดเรียกผม”
แตเอลีตอบวา “เราไมไดเรียกเจา กลับไป
นอนเถอะ”
ซามูเอลจึงกลับไปนอน ๖ แลวพระยาหเวห
ก็เรียกเขาอีก “ซา มู เอล” เขาก็ลุกขึ้นไปหา
เอลีและตอบวา “ผมอยูนี่ครับ ทานไดเรียก
ผม”
เอลีตอบวา “ลูกเอย เราไมไดเรียกเจา
กลับไปนอนเถอะ”
๗ ตอน นั น
้ ซา มู เอลยังไมรูจักพระ ยาหเวห
เพราะพระ ยาหเวหยังไมเคยพูดโดยตรงกับ
เขามากอน
๘ พระยาหเวหเรียกซามู เอลเป็ นครัง
้ ที่สาม
เขาก็ลุกขึ้นไปหาเอลี “ผมอยูนี่ครับ ทานได
เรียกผม”
เอลีเริ่มรูวาพระ ยาหเวหไดเรียกเด็กนัน
้
๙ เอลีจึงบอกซา มู เอลวา “ไปนอนเถอะ และ
ถาพระองคเรียกเจาอีก ก็ใหเจาพูดวา ‘พระ
ยาหเวหพูดมาเถอะ ผูรับ ใชของพระองค
กําลังฟั งอยู’”
ดัง นัน
้ เมื่อซา มู เอลกลับไปนอนในที่ของ
เขา ๑๐ พระ ยาหเวหไดมายืนอยูที่นัน
่ และ
เรียกแบบครัง้ กอนวา “ซามูเอล ซามูเอล”
ซามู เอลจึงตอบวา “พูดมาเถอะครับ ผูรับ
ใชของพระองคกําลังฟั งอยู”
๑๑ พระ ยาหเวหพูดกับซา มู เอลวา “คอย
ดูใหดี
เรากําลังจะทําสิ่งหนึ่งในอิสราเอล
ซึ่งหูของคนที่ไดยินก็จะเสียวแปลบปลาบ
‡๑๒ เวลา นั น
้ เราจะทําทุกอยางที่เราไดบอกวา
จะทํากับเอลีและครอบครัวของเขา ใหเกิด
๑๓ เราไดบอกเอลีแลว
ขึ้นตัง้ แตตนจนจบ
วาเราจะลงโทษครอบครัวของเขาตลอดไป
เพราะเอลีรูเรื่องบาปที่พวกลูกทัง้ สองของ
เขาทํา และรูวาพวกเขาไดสาปแชงพระเจา
แตก็ไมไดหาม ปรามพวกเขา ๑๔ เราก็เลย
สาบานตอครอบครัวของเอลีวา เครื่องบูชา

*๒:๓๒

แตเจาจะเห็นเรื่องเลวรายเกิดขึน
้ ในบานของตัวเจาเอง ประโยคนี้ไมมีอยูในฉบับ
แปลกรีกโบราณหรือในฉบับฮีบรูที่พบในถํ้าคุมรัน
†๒:๓๓

ตายดวยคมดาบ คํานี้อยูในฉบับแปลกรีกโบราณและในฉบับ ฮีบรู หนึ่งฉบับที่พบในถํ้า
คุมรัน แตฉบับฮีบรูอ่ น
ื ๆ เขียนวา ตายสมเป็ นชาย
‡๓:๑๑ เสียวแปลบปลาบ หมายถึงอาการตกตะลึงงัน

๑ ซามูเอล ๓:๑๕

หรือของ ถวายจะไมมีวันกําจัดความ ผิดของ
ครอบครัวเอลีไดเลย”
๑๕ ซา มู เอลนอนจนถึงเชา
แลวจึงเปิ ด
ประตูวิหารของพระ ยาหเวห เขาก็กลัว ไม
กลาบอกเอลีเกี่ยวกับนิมิตนัน
้
๑๖ แตเอลีเรียกเขามาถามวา “ซามูเอล ลูก
เอย”
ซามูเอลตอบวา “ผมอยูนี่ครับ”
๑๗ เอลีถามวา “พระองคไดพูดอะไรกับเจา
หรือ อยาปิ ดบังเราเลย ถาเจาปิ ดบังเราในสิ่ง
ที่พระองคบอกเจา ขอใหพระเจาลงโทษเจา
ดวยวิธีที่รุนแรงมาก”
๑๘ ซา มู เอลจึงเลา เรื่องทัง
้ หมดใหเขาฟั ง
โดยไมปิดบังอะไรเลย
เอลีจึงตอบวา “พระองคคือพระ ยาหเวห
ขอใหพระองคทําในสิ่งที่พระองคเห็นวาดี
เถิด”
๑๙ พระ ยาหเวหไดสถิตอยูกับซา มู เอลใน
ขณะที่เขาเติบโตขึ้น และไม วาซา มู เอลจะ
พูดอะไร
พระองคก็ทําใหเป็ นจริงตามนัน
้
*๒๐ คนอิสราเอลทัง
้ หมดจากดานถึงเบเออรเช
บา ตางก็รูวาซามูเอลเป็ นผูพูดแทนพระเจาที่
ไว วางใจได ๒๑ พระ ยาหเวหยังปรากฏตัวตอ
ซา มู เอลอยูเรื่อยๆที่ชิ โลห และพระองคได
เปิ ดเผยตัวใหกับซามูเอล ผานทางคําพูดของ
พระองค †
๑ แลวขาว คราวเกี่ยว กับซา มู เอลก็ได
แผกระจายไปทัว
่ อิสราเอล เอลีแกมาก
แลว ลูกทัง้ สองของเขาก็ยังคงทําสิ่งที่ชว
ั ่ ราย
ทัง้ หลายตอหน าพระยาหเวห ‡

๔

ชาวฟี ลิสเตียรบชนะชาวอิสราเอล
เมื่อคนอิสราเอลยกทัพไปตอสูกับคนฟี ลิ ส
เตีย คนอิสราเอลตัง้ คายที่เอเบนเอเซอร สวน
คนฟี ลิ ส เตียตัง้ คายที่อาเฟก ๒ ชาวฟี ลิ ส เตีย
ไดจัดทหารเพื่อออกไปสูรบกับอิสราเอล และ
เมื่อการรบเริ่มขึ้น คนอิสราเอลก็พาย แพคน
ฟี ลิ ส เตีย และถูกฆาตายไปประมาณสี่พัน
คนในสนามรบนัน
้ ๓ เมื่อทหารที่เหลือกลับมา
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๑ ซามูเอล ๔:๑๒

ที่คาย ผูนําอาวุโสของอิสราเอลทัง้ หลายก็พูด
กันวา “ทําไมพระ ยาหเวหปลอยใหพวกเรา
พาย แพชาวฟี ลิ ส เตียในวัน นี้ ใหพวกเราไป
เอาหีบแหงขอ ตกลงของพระ ยาหเวหมาจาก
ชิ โลหกันเถิด เพื่อวาหีบนัน
้ จะไดไปกับพวก
เรา และจะไดชวยพวกเราใหพนจากมือของ
ศัตรู”
๔ พวกเขาจึงสงคนไปชิโลห เพื่อนํ าหีบแหง
์ ัง้ สิน
ขอ ตกลงของพระ ยาหเวหผูมีฤทธิท
้ ผู
ซึ่งนัง่ อยูบนบัลลังกระหวางทูตสวรรคเค รูบ
ลูกชายทัง้ สองของเอลี คือโฮฟนี และฟี เนหัส
ก็อยูที่นัน
่ กับหีบขอตกลงของพระเจา
๕ เมื่อหีบขอ ตกลงของพระ ยาหเวหมาถึง
คาย คนอิสราเอลทัง้ หมดก็ไดโห รองเสียงดัง
จนแผนดินสะเทือน ๖ เมื่อชาวฟี ลิสเตียไดยิน
ก็ถามกันวา “คายคนฮีบรู ¶โห รองตะโกน
เรื่องอะไรกัน”
เมื่อพวกเขารูวาหีบของพระ ยาหเวหไดมา
อยูที่คายแลว ๗ คนฟี ลิ ส เตียก็รูสึกกลัว พวก
เขาพูดวา
“มีพวกเทพเจามาอยูในคายนัน
้
แลว พวกเราแยแลว ไมเคยมีเรื่องอยางนี้
เกิดขึ้นมากอน ๘ ภัย พิบัติกําลังจะเกิดขึ้นกับ
พวกเรา ใครจะชวย กูพวกเราใหพนจากมือ
ของพวกเทพเจาที่มีฤทธิเ์ หลานี้ได เทพเจา
พวกนี้เคยโจมตีชาวอียิปตดวยพวกภัย พิบัติ
และโรคระบาดหลายอยาง ๙ กลา หาญไวคน
ฟี ลิ ส เตีย ทําตัวใหสมกับลูก ผูชาย ไม อยาง
นัน
้ เจาก็จะตกอยูภายใตคนฮีบรูเหมือนที่
พวกเขาเคยตกอยูภายใตเจามากอน ออกรบ
ใหสมกับลูกผูชายเถิด”
๑๐ ดัง นั น
้ คนฟี ลิ ส เตียจึงออกไปสู รบ และ
คนอิสราเอลก็พาย แพ แตละคนตางวิ่งหนี
กลับมาที่เต็นทของตน มีการฆา ฟั นยิ่ง ใหญ
เกิดขึ้น
ทหารเดินเทาของอิสราเอลไดลม
๑๑ หีบของพระเจาถูก
ตายไปสามหมื่นคน
ยึดไป และลูกชายทัง้ สองของเอลี คือโฮฟ นี
และฟี เนหัสก็ถูกฆาตาย
๑๒ ในวันนั น
้
มีคนเบน ยา มินคนหนึ่งวิ่ง
มาจากสนามรบ กลับไปที่ชิ โลห เขาไดฉีก

*๓:๑๙

ไมวาซามู เอล … จริงตามนั น
้ หรือแปลตรงๆไดวา “พระองคไมปลอยใหคําพูดซามู
เอลตกพื้นไป”
†๓:๒๑

คําพูดของพระองค บางครัง้ คํานี้ก็หมายถึง “ขาวสารจากพระเจา” แตบางครัง้ ก็อาจ
จะหมายถึง วิธีพิเศษหรือ ภาพที่พระเจาใชเมื่อพระองคส่ อ
ื กับพวกผูพูดแทนพระองค
‡๔:๑
¶๔:๖

เอลี … พระยาหเวห ประโยคนี้มาจากฉบับสําเนากรีกโบราณ
คนฮีบรู คือ คนอิสราเอล

๑ ซามูเอล ๔:๑๓
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เสื้อผาของเขาและมีเศษดินอยูบนหัวเพื่อ
แสดงความโศกเศรา ๑๓ เมื่อเขามาถึง เอลีนัง่
คอย ดูอยูบนเกาอีร้ ิมถนน เพราะจิตใจของ
เขากังวลเกี่ยว กับหีบของพระเจา เมื่อชาย
คนนัน
้ เขามาในเมืองและไดเลาเรื่อง ราวที่
เกิดขึ้น คนทัง้ เมืองก็รองไหกันเสียงระงม
๑๔ เอลีไดยินเสียงรองจึงถามวา “นั น
่ เสียง
รองอะไรกัน”
ชายคนนัน
้ จึงรีบเขามาหาเอลี ๑๕ ซึ่งมีอายุ
ถึงเกาสิบแปดปี และมีดวงตาที่ปิดลง มอง
ไมเห็นแลว ๑๖ เขาก็บอกเอลีวา “ผมเพิ่งกลับ
มาจากสนามรบ ผมหนีมาจากสนามรบวัน นี้
เอง”
เอลีถามวา “ลูกเอย เกิดอะไรขึ้น”
๑๗ ชายผูนําขาวมา ตอบวา “คนอิสราเอล
ไดหลบหนีจากคนฟี ลิสเตีย กองทัพอิสราเอล
สูญ เสียคนไปเป็ นจํานวนมาก สวนลูกชาย
สองคนของทาน โฮฟ นีกับฟี เน หัสก็ถูกฆา
ตาย และหีบของพระเจาก็ถูกยึดไปแลว”
๑๘ เมื่อพูดถึงหีบขอ ตกลงของพระเจา เอลี
ก็ลมหงายหลังลงที่ขางประตูและคอหักตาย
เพราะเขาแกแลวและอวนมาก รวมเวลาที่
เขาเป็ นผูนําอิสราเอลไดยี่สิบปี *
อิสราเอลหมดศักดิ์ศรี
๑๙ ลูก

สะใภของเอลีซ่ งึ เป็ นเมียของฟี เน
หัสนัน
้ ทองแกใกลคลอด เมื่อนางไดยินขาว
วาหีบของพระเจาถูกยึด แลวพอผัวและผัว
ของนางก็ตายแลว นางก็เริ่มเจ็บทองและได
คลอดลูกชาย แตเนื่องจากนางทนความเจ็บ
ปวดไมไหว ๒๐ ในขณะที่กําลังจะตาย พวกผู
หญิงที่เฝ านางอยูก็พูดวา “อยาสิน
้ หวังเลย
เพราะเธอไดคลอดลูกชาย”
แตนางไมไดตอบหรือสนใจเลย ๒๑ นางตัง้
ชื่อลูกวาอีคาโบด †และพูดวา “อิสราเอลหมด
‡นางทําอยางนี้ ก็เพราะหีบ
์ รีแลว”
ศักดิศ
ของพระเจาไดถูกยึดไปแลว และพอผัวกับ

๑ ซามูเอล ๕:๘

ผัวเธอก็ไดตายเสียแลว ๒๒ แลวนางก็พูดวา
์ รีแลว
“อิสราเอลหมดศักดิศ
เพราะหีบของ
พระเจาไดถูกยึดไปแลว”
หีบของพระยาหเวหกอ
ปั ญหาใหชาวฟี ลิสเตีย
๑ หลัง จากที่ชาวฟี

๕ พระเจาไป

ลิ ส เตียไดยึดหีบของ
พวกเขาก็นําหีบจากเอ เบน
เอ เซอรไปเมืองอัช โดด ๒ จากนัน
้ พวกเขาก็
แบกหีบนัน
้ ไปไวในวัดของพระดา โกน ¶และ
ตัง้ ไวขางๆพระดา โกน ๓ เชาวันตอ มา ชาว
เมืองอัช โดด ก็เห็นพระดา โกนลมหน าควํ่า
อยูบนพื้นตอหน าหีบของพระ ยาหเวห พวก
เขาจึงยกพระดาโกนขึ้นตัง้ ที่เดิม ๔ แตในเชา
วันตอ มา พวกเขาก็พบพระดา โกนลมหน า
ควํ่าอยูบนพื้นตอหน าหีบของพระ ยาหเวห
หัวและแขนทัง้ สองขางของพระดา โกนแตก
หักอยูที่ธรณีประตู
เหลือแตเพียงลํา ตัว
๕ เป็ นเหตุใหทุกวัน นี้ นักบวชของพระดา โกน
และคนอื่นๆที่จะเขาวัดพระดา โกนที่อัช โดด
ไมเหยียบธรณีประตู
๖ มือของพระ ยาหเวหไดทําใหชีวิตของคน
อัช โดดและเพื่อนบานลําบาก พระองคทําให
พวกเขาเจอกับปั ญหามากมายและมีฝีเกิด
ขึ้น พระองคยังสงหนูมาใหกับพวกเขาดวย
ตามพวกเรือของพวกเขามีหนูวิ่งพลานไป
หมด และหนูเหลานัน
้ ก็ยังขึ้นมาบนบกดวย
คนในเมืองตางพากันหวาดกลัวมาก §๗ เมื่อ
คนอัช โดดเห็นสิ่งที่เกิดขึ้น พวกเขาพูดวา
“ตองไมใหหีบของพระ ยาหเวหอยูกับพวก
เราที่นี่ เพราะมือของพระองคหนัก อึ้งอยูบน
พวกเรา
และบนพระดา โกนของพวกเรา
ดวย”
๘ ดัง นั น
้ คนอัช โดดจึงไดเรียกประชุมผูนําฟี
ลิ ส เตียทุกคนและถามพวกเขาวา “พวกเรา
ควรจะทําอยางไรดีกับหีบของพระของชาว
อิสราเอล”

*๔:๑๘

ยี่สิบปี คํานี้เจอในสําเนากรีกโบราณและจากนักประวัติศาสตรโจซีฟัส แตสําเนาฮีบรูที่
นิยมใชมีคําวา “สีส
่ ิบปี ”
†๔:๒๑

์ รี”
อีคาโบด ชื่อนี้หมายถึง “หมดศักดิศ

‡๔:๒๑

นางตัง้ ชื่อ … หมดศักดิ์ศรีแลว ประโยคนี้ไมไดอยูในสําเนากรีกโบราณ

¶๕:๒

พระดา โกน ประชาชนชาวคา นา อันสัก กา ระพระเทียมเท็จนี้เพราะหวังวาจะชวยให
พวกเขาเก็บเกี่ยวพืชผลไดดี พระดาโกนนี้นาจะเป็ นพระที่สําคัญที่สุดของชาวฟี ลิสเตีย
§๕:๖

ขอนี้แปลมาจากสําเนากรีกโบราณ

๑ ซามูเอล ๕:๙
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พวกผูนําก็ตอบวา “ยายหีบของพระของ
ชาวอิสราเอลไปไวที่เมืองกัท” พวกเขาจึงได
ยายหีบของพระของชาวอิสราเอลไปที่เมือง
กัท
๙ แตหลัง จากที่คนอัช โดดไดยายหีบไป
แลว มือของพระ ยาหเวหก็ไดตอ ตานเมือง
กัทนัน
้
พระองคทําใหคนทัง้ เมืองสับสน
วุนวายกันไปหมด
คนในเมืองตางได รับ
ความเจ็บ ปวดทรมานจากฝี ทัง้ คนแกและ
คนหนุมสาว ๑๐ พวกเขาจึงสงหีบของพระเจา
ไปเอโครน
เมื่อหีบของพระเจามาถึงเมืองเอ โค รน
ชาวเมืองก็รองวา “พวกเขานํ าหีบของพระ
ของอิสราเอลมาใหพวกเราเพื่อฆาพวกเรา
และชาวเมือง” ๑๑ พวกเขาจึงเรียกประชุม
ผูนําฟี ลิ ส เตียทุกคนและพูดวา “สงหีบของ
พระของอิสราเอลกลับไปเสีย ใหหีบนัน
้ กลับ
ไปที่เดิมของมัน เพื่อวามันจะไดไมฆาพวก
เราและประชาชนของพวกเรา”
เพราะความตายทําใหทัง้ เมืองเต็มไปดวย
ความหวาด กลัว มือของพระเจาไดหนักอึ้ง
อยูบนเมืองนี้ ๑๒ คนที่ไมตายก็เป็ นฝี และ
เสียงรองของเมืองนี้ก็ดังขึ้นไปถึงฟ าสวรรค
หีบของพระยาหเวหถูกสงกลับบาน
๑ เมื่อหีบของพระ

๖ ในเขตแดนของคนฟี ลิ ส เตียเจ็ดเดือน
๒ คนฟี

ยาหเวห

ไดไปอยู

ลิ ส เตียจึงเชิญพวกนักบวชและหมอดู
มาถามวา “พวกเราควรทํายัง ไงกับหีบของ
พระ ยาหเวหดี บอกพวกเราหนอยวาจะสง
หีบกลับไปที่เดิมยังไง”
๓ พวกเขาตอบวา
“ถาเจาจะสงหีบของ
พระของอิสราเอลกลับไป
อยาสงกลับไป
เปลาๆ แตเจาตองสงของถวายชดใชไปให
พระนัน
้ ดวย แลวพวกเจาก็จะหายจากโรค
และได รับการไถ เจาตองทําอยางนี้ เพื่อพระ
นัน
้ จะหยุดลงโทษพวกเจา” *

๑ ซามูเอล ๖:๑๒

๔ คนฟี ลิ ส เตียถามวา “พวกเราควรสง
อะไรใหกับพระองคนัน
้ เป็ นของถวายชดใช
ความผิด”
พวกเขาตอบวา
“สงฝี หากอนที่ทําจาก
ทองคําและหนูทองคําหาตัว ตามจํานวนของ
ผูนําฟี ลิ ส เตีย เพราะโรคระบาดชนิดเดียวกัน
นี้ก็ไดเกิดกับพวกทานและผูนําของพวก
ทานเหมือนกัน ๕ ใหสรางตามตนแบบของฝี
และหนูที่ทําลายเมืองของพวกทาน แลวให
เกียรติพระของอิสราเอล ไมแนพระนัน
้ อาจ
จะยกมือของพระองคไปพนจากพวกทาน
ไปจากพระทัง้ หลายของพวกทาน และไป
จากแผน ดินของพวกทาน ๖ ทําไมพวกทาน
จะตองทําใจใหด้ อ
ื
รัน
้ เหมือนกับคนอียิปต
และฟาโรห ที่ไมยอมปลอยคนอิสราเอลไป
จนพระองคนัน
้ ตองลงโทษพวกเขาอยางโหด
เหีย
้ ม เพื่อพวกเขาจะไดปลอยคนอิสราเอล
ใหไปตามทางของพวกเขา
๗ ตอนนี้ ใหเตรียมเกวียนใหมกับวัวตัวเมีย
สองตัวที่มีลูกแตไมเคยลากเกวียนมากอน
ใหผูกเกวียนไวกับวัวแตเอาลูกวัวไปกักไว
†๘ เอาหีบของพระ
ยาหเวหวางบนเกวียน
และเอาหีบที่ใสทองที่เป็ นของถวายชดใช
ความ ผิด วางไวขางๆ แลวปลอยเกวียนไป
๙ แตใหคอยดู
ถาเกวียนไปที่แผน ดินของ
เขาเอง โดยมุงหน าตรงไปเมืองเบธเช เมช
แสดงวาพระยาหเวหเป็ นผูทําใหเกิดภัย พิบัติ
แกพวกเรา แตถามันไปทางอื่นพวกเราจะได
รูวาไมไดเป็ นฝี มือของพระองคนัน
้ หรอกที่
โจมตีพวกเรา แตมันเกิดขึ้นกับพวกเราโดย
บังเอิญ”
๑๐ คนฟี ลิ ส เตียก็ทําตามนั น
้ พวกเขาเอา
แมวัวคูหนึ่งมาเทียมเกวียน และขังลูกมันไว
๑๑ แลวเอาหีบของพระ ยาหเวหและหีบที่ใส
พวกหนูทองคํากับพวกฝี ทองคําทัง้ หมดขึ้น
เกวียน ๑๒ จากนัน
้ แมวัวก็ออกเดินตรงไปยัง
เมืองเบธเช เมช แมวัวเดินไปตามถนนและ
รองไปตลอดทาง พวกมันไมเลีย
้ วซายหรือ

*๖:๓

เจาตองทํา … พวกเจา ประโยคนี้มาจากสําเนากรีกโบราณ และสําเนาฮีบรูที่เจอในถํ้า
คุม รัน แตฉบับฮีบรูที่นิยมใชกัน เขียนวา “แลวเจาจะไดรูสาเหตุที่พระนัน
้ ไมไดหยุดลงโทษ
พวกเจา”
†๖:๗

เอาลูกวัวไปกักไว พวกชาวฟี ลิ ส เตียคิดวาถาแมวัวสองตัวนัน
้ ไมพยายามที่จะหาลูกๆ
ของพวกมันก็เป็ นการพิสูจนวาพระเจากําลังนํ าพวกมันอยูและแสดงวาพระองคยอมรับของ
ขวัญเหลานี้จากพวกเขาแลว

๑ ซามูเอล ๖:๑๓

ขวาเลย ผูนําฟี ลิ ส เตียตามไปดูจนถึงเขต
แดนเบธเชเมช
๑๓ เวลานั น
้ ชาวเมืองเบธเช เมชกําลังเกี่ยว
ขาว สาลีในหุบเขา และเมื่อพวกเขาเงยหน า
ขึ้นมาเห็นหีบของพระ ยาหเวห พวกเขาก็
ดีใจกันใหญและตรงไปที่หีบใบนัน
้ ๑๔ เกวียน
ไดเขามาในเขตทุง นาของโยชู วา ชาวเบธเช
เมช และหยุดที่ขางกอน หินใหญกอนหนึ่ง
ชาวเมืองผาไมจากเกวียนทําเป็ นฟื น
และ
ฆาวัวคูนัน
้ เผาเป็ นเครื่องเผาบูชาใหแกพระ
ยาหเวห
๑๕ คนเลวี *ก็นําหีบของพระ ยาหเวหและ
หีบใสพวกทองคําลงมาวางไวบนกอน
หิน
ใหญนัน
้
ในวันนัน
้ ชาวเมืองเบธเช เมชได
ถวายพวกเครื่องเผาบูชา
และพวกเครื่อง
บูชาใหกับพระยาหเวห
๑๖ ผูนําทัง
้ หาคนของฟี ลิ ส เตียไดเห็นสิ่ง
ตางๆทัง้ หมดนี้ และพวกเขาไดกลับไปเมือง
เอโครนในวันนัน
้
๑๗ กอนฝี ทองคําหากอนที่คนฟี ลิ ส เตียได
สงใหกับพระ
ยาหเวหเป็ นของถวายชดใช
ความ ผิดนัน
้
แตละกอนแทนเมืองอัช โดด
เมืองกาซา เมืองอัชเค โลน เมืองกัท และ
เมืองเอ โค รน ๑๘ จํานวนหนูทองคําก็ทําขึ้น
ตามจํานวนเมืองตางๆที่เป็ นของผูนําทัง้ หา
ของฟี ลิ ส เตีย เมืองพวกนี้มีปอมปราการ
และแตละเมืองก็มีหมูบานลอมรอบมัน
หินกอนใหญซ่ งึ คนเบธเช เมชใชวางหีบ
ของพระ ยาหเวหก็ยังตัง้ เป็ นพยานอยูในทุง
นาของโย ชู วาชาวเบธเช เมชมาจนถึงทุก
วัน นี้ ๑๙ แตเมื่อพวกผูชายชาวเบธเช เมช
เห็นหีบของพระ ยาหเวหและเฉลิมฉลองกัน
ไมมีพวกนักบวชอยูในหมูพวกเขา
พระ
ยาหเวหก็เลยฆาคนเบธเช
เมชไปเจ็ดสิบ
คน †ประชาชนก็ไวทุกขเพราะพระ ยาหเวห
๒๐ ชาวเมือง
ลงโทษพวกเขาอยางรุนแรง
เบธเช เมชจึงถามวา “ใครจะสามารถยืนอยู
*๖:๑๕
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๑ ซามูเอล ๗:๗

์ ิทธิไ์ ด
ตอหน าพระ ยาหเวห พระเจาผูศักดิส
หีบของพระเจาควรจะไปอยูกับใครดี”
๒๑ พวกเขาจึงสงพวกคนนํ าขาวไปยังชาว
เมืองคิริ ยาท-เยอาริมวา “คนฟี ลิ ส เตียไดสง
หีบของพระ ยาหเวหกลับมาใหแลว ขอใหลง
มารับหีบขึ้นไปอยูกับทานดวย”
๑ คนคิริ ยาท-เยอ า ริมจึงมารับหีบของ
พระ ยาหเวหไป เขาไดนําหีบไปยังบาน
ของอาบีนาดับที่อยูบนเนินเขา และแตงตัง้ เอ
เลอาซาร ลูกชายของอาบีนาดับ ใหเป็ นผูดูแล
หีบของพระ ยาหเวห ๒ หีบของพระ ยาหเวห
อยูที่คิริยาท-เยอาริมเป็ นเวลานานถึงยี่สิบปี

๗

พระยาหเวหชวยคนอิสราเอล
คนอิสราเอลทัง้ หมดตางก็เศรา โศกและ
แสวงหาพระ ยาหเวห ๓ ซา มู เอลจึงบอกกับ
ครอบครัวทัง้ หมดของอิสราเอลวา “ถาทาน
ทัง้ หลายจะกลับมาหาพระ ยาหเวหดวยสิน
้
สุดใจของพวกทาน ก็ใหขจัดพวกพระของ
คนตางชาติและพวกพระอัช ทา โรทไป และ
สัญญาตอพระ ยาหเวหวาจะรับ ใชพระองค
เทานัน
้
และพระองคจะชวยทานใหพนจาก
เงื้อมมือของคนฟี ลิสเตีย”
๔ คนอิสราเอลจึงละทิง
้ พวกพระ บา อัลและ
พวกพระ อัช ทา โรทของพวกเขา และรับ ใช
พระยาหเวหเทานัน
้
๕ จาก นั น
้ ซา มู เอลไดพูดวา “ใหเรียก
ประชุมคนอิสราเอลทัง้ หมดที่มิส ปาห และ
เราจะอธิษฐานตอพระยาหเวหเพื่อพวกทาน”
๖ เมื่อพวกเขามาประชุม กันที่มิส ปาห พวก
เขาตักนํ้ ามาเทออกตอหน าพระ ยาหเวห ใน
วันนัน
้ พวกเขาอดอาหารและไดสารภาพผิด
วา “พวกเราไดทําบาปตอพระยาหเวห” ซามู
เอลก็เป็ นผูนํา ‡ของอิสราเอลที่มิสปาห
๗ เมื่อคนฟี ลิ ส เตียไดยินขาวเรื่องการ
ชุมนุมของคนอิสราเอลที่มิส ปาห พวกผูนํา
ของพวก เขาก็ไดยกขึ้นไปโจมตีคนอิสราเอล

คนเลวี คนที่มาจากกลุมครอบครัวของเลวี มีหน าที่คอยชวยเหลือนักบวช

†๖:๑๙

ขอนี้คงจะเป็ นขอความดัง้ เดิม ซึ่งตรงกับรายละเอียดในสําเนากรีกโบราณ แตสําเนา
ฉบับฮีบรูที่นิยมใชกันอานวา “แตพระ ยาหเวหฆาพวกผูชายบาง คนของเมืองเบธเช เมช
เพราะพวกเขามองเขาไปในหีบของพระ ยาหเวห และพระองคฆาผูชายเจ็ดสิบคนทามกลาง
ประชาชน และผูชายหาหมื่นคน”
‡๗:๖

ผูนํา หรือ ผู บัญชาการ ตลอดจนเจา หน าที่ เป็ นหนวยที่ใชเรียกการ จัด กําลังคนเป็ น
กองในการสูรบ แตไมรูจํานวนที่แนนอนและยังไมรูความแตกตางระหวาง “ผูนํา” และ “เจา
หน าที่”

๑ ซามูเอล ๗:๘

และเมื่อคนอิสราเอลไดยินเรื่อง นี้ พวกเขา
ตางก็พากันตื่นกลัวชาวฟี ลิ ส เตีย ๘ พวกเขา
จึงพูดกับซา มู เอลวา “อยาหยุดรองขอตอ
พระ ยาหเวหพระเจาของพวกเราเพื่อพวกเรา
เพื่อพระองคจะไดชวยชีวิตพวกเราใหพน
จากเงื้อมมือของคนฟี ลิสเตีย”
๙ ซา มู เอลจึงเอาลูก แกะที่ยังไมหยา
นมมาถวายเป็ นเครื่องเผาบูชาใหกับพระ
ยาหเวห ซามูเอลรองขอตอพระยาหเวหแทน
ชาวอิสราเอล และพระ ยาหเวหก็ตอบเขา
๑๐ ขณะที่ซา มู เอลกําลังเผาเครื่องบูชาอยูนัน
้
คนฟี ลิ ส เตียไดบุกเขามาใกลแลวเพื่อสู รบกับ
คนอิสราเอล แตวันนัน
้ พระยาหเวหทําใหเกิด
ฟ ารองสนัน
่ หวัน
่ ไหวใสคนฟี ลิ ส เตีย ทําให
พวกเขาตกใจขวัญหนีดีฝอ และถอยหนีไป
จากคนอิสราเอล ๑๑ คนอิสราเอลรีบออกมา
จากเมืองมิส ปาห และไล ลาฆาฟั นคนฟี ลิ ส
เตีย ไปตลอดทางจนถึงบริเวณที่อยูใตเมือง
เบธคาร
สันติภาพสูอิสราเอล
๑๒ จากนั น
้ ซา

มู เอลก็นํากอนหินกอนหนึ่ง
มาตัง้ ไวระหวางเมืองมิส ปาหและเมืองเยส
ชานาห *และตัง้ ชื่อหินกอนนัน
้ วา “เอเบนเอ
เซอร” †และพูดวา “พระ ยาหเวหไดชวย
เหลือพวกเรามาจนถึงที่นี่”
๑๓ ดัง นั น
้ คนฟี ลิ ส เตียที่พายแพ จึงไมเขา
มาบุกรุกแผนดินของอิสราเอลอีก ตลอดชีวิต
ของซามู เอลนัน
้ มือของพระยาหเวหไดตอสู
กับคนฟี ลิ ส เตีย ๑๔ เมืองตางๆจากเอโครนถึง
กัท ที่คนฟี ลิ ส เตียไดยึดไปจากคนอิสราเอล
นัน
้ พวกชาวอิสราเอลก็ไดยึดคืนมา และชาว
อิสราเอลยังชวยใหดิน แดนรอบๆเมืองเหลา
นัน
้ พนจากเงื้อมมือของคนฟี ลิสเตีย
และมีสันติภาพเกิดขึ้นระหวางคน
อิสราเอลและคนอาโมไรตดวย
๑๕ ซา มู เอลเป็ นผูนําของคนอิสราเอลไป
ตลอดชีวิตเขา ๑๖ ทุกๆปี เขาจะเดินทางเวียน
ไปจนทัว
่ จากเมืองเบธ เอลไปเมืองกิล กาลถึง
เมืองมิส ปาห เพื่อตัดสินคดีของชาวอิสราเอล
๑๗ แลวเขาก็จะกลับ
ในเมืองตางๆเหลานัน
้
*๗:๑๒
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๑ ซามูเอล ๘:๑๒

ไปเมืองรา มาหซ่ งึ เป็ นบานของเขา
และ
ตัดสินคดีของคนอิสราเอลที่นัน
่ ดวย เขาได
สรางแทนบูชาสําหรับพระยาหเวหไวที่นัน
่
คนอิสราเอลรองขอกษัตริย
๑ เมื่อซา

๘ ลูกชายของเขาใหเป็ นผูตัดสินคดีของ
มู เอลแกแลว

เขาไดตัง้ พวก

อิสราเอล ๒ ลูกชายคนโตของซา มู เอลชื่อโย
เอล ลูกชายคนที่สองชื่ออาบียาห พวกเขารับ
ใชประจําอยูที่เมืองเบเออรเชบา ๓ แตลูกชาย
ของเขาไมไดทําตามอยางซา มู เอลพอของ
เขา พวก เขาหันไปคดโกง หาผลประโยชน
ใสตัว รับสินบน รวม ทัง้ บิดเบือนความ
ยุติธรรม ๔ ดัง นัน
้ ผูนําทัง้ หมดของอิสราเอล
จึงรวมตัวกันไปหาซา มู เอลที่เมืองรา มาห
๕ พวก เขาพูดกับซา มู เอลวา “ทานก็แกแลว
และพวกลูกชายของทานก็ไมไดทําตาม
อยางทาน ตอน นี้ ขอใหตัง้ กษัตริยเป็ นผูนํา
พวกเราเหมือนอยางที่ชนชาติอ่ น
ื ๆเขามีกัน”
๖ แตเมื่อพวก เขาพูดวา “ขอกษัตริยเป็ น
ผูนําพวกเรา” ทําใหซา มู เอลไมพอใจ ซา
มู เอลจึงอธิษฐานตอพระ ยาหเวห ๗ พระ
ยาหเวหบอกซา มู เอลวา “ใหฟังคํา พูดของ
ประชาชนทัง้ หมดที่พูดกับเจา พวกเขาไม ได
ปฏิเสธเจา แตปฏิเสธเรา ไมใหเป็ นกษัตริย
เหนือพวก เขา ๘ พวก เขาชอบทําอยางนี้
ตัง้ แตวันที่เราไดนําพวก
เขาออกมาจาก
อียิปตจนถึงวัน นี้ คือพวก เขาจะละทิง้ เรา
และไปรับ ใชพระอื่นๆ แลวพวกเขาก็กําลัง
ทําอยางนัน
้ กับเจาดวย ๙ ตอน นี้ ใหรับ ฟั ง
ประชาชน แตตองเตือนพวก เขาอยางเป็ น
ทางการ และใหพวกเขารูวา กษัตริยที่จะมา
ปกครองพวกเขานัน
้ จะทําอะไรบาง”
๑๐ ซา มู เอลเลาคํา พูดของพระ ยาหเวห
ทุก คําใหกับประชาชนที่รองขอกษัตริยจาก
เขา ๑๑ เขาพูดวา “นี่คือสิ่งที่กษัตริยที่จะมา
ปกครองเหนือพวกทานจะทําคือ กษัตริยจะ
เอาพวกลูกชายของพวกทานไปเป็ นทหาร
ประจํารถรบและทหารมา
และพวกเขาจะ
ตองวิ่งนํ าหน าพวกรถรบของกษัตริยนัน
้
๑๒ เขาจะแตง ตัง
้ บาง คนใหดูแลทหารพันคน

เมืองเยสชานาห คํานี้อยูในฉบับแปลกรีกโบราณและฉบับแปลภาษาซิ ริ แอค “เมือง
เยสชานาห” เป็ นเมืองที่อยูหางจากเยรูซาเล็มไปทางทิศเหนือประมาณยี่สิบเจ็ดกิโลเมตร แต
ฉบับฮีบรูเขียนวา เมืองเชน
†๗:๑๒ เอเบนเอเซอร กอนหินของความชวยเหลือ

๑ ซามูเอล ๘:๑๓

บาง คนดูแลทหารหา สิบคน และบาง คนจะ
ได รับหน าที่ไถนาและเก็บ เกี่ยวพืช ผลของ
กษัตริย และบาง คนมีหน าที่ตองทําอาวุธ
สงครามและทําเครื่องมือสําหรับรถรบของ
กษัตริยนัน
้
๑๓ กษัตริยจะเอาพวกลูกสาวของพวกทาน
ไปเป็ นคนปรุงเครื่องหอมและทําครัวและอบ
ขนมปั ง
๑๔ กษัตริยจะยึดที่
นาที่ดีที่สุดของพวก
ทาน รวม ทัง้ สวน องุน และสวนมะกอกไป
๑๕ กษัตริยจะชัก
ใหกับขาราชการของเขา
เอาหนึ่งในสิบของเมล็ด พืช และผลองุนของ
พวกทาน และเอาไปใหกับพวกเจา หน าที่
และพวกขาราชการของเขา ๑๖ กษัตริยนัน
้
จะยึดเอาคนรับ ใชชายหญิง ทัง้ ฝูงวัว *และ
ลาที่ดีที่สุดของพวกทานไปใชทํางานของ
เขาเอง ๑๗ เขาจะชักหนึ่งในสิบของฝูงสัตว
ของพวกทาน
และพวกทานทัง้ หลายจะ
๑๘ เมื่อวันนั น
กลายเป็ นทาสของเขา
้ มาถึง
พวกทานจะรองทุกขใหปลด ปลอยทานจาก
กษัตริยที่ทานเลือก แตพระ ยาหเวหจะไม
ตอบทานในวันนัน
้ ”
๑๙ แตประชาชนไมยอมฟั งซา มู เอล พวก
เขาพูดวา “ไม จริง พวกเราอยากไดกษัตริย
ปกครองพวกเรา ๒๐ แลวเราจะไดเป็ นเหมือน
กับชนชาติอ่ น
ื ที่มีกษัตริยเป็ นผูนําเราและนํ า
หน าพวกเราในการรบ”
๒๑ เมื่อซา มู เอลไดยินคําพูดทัง
้ หมดของ
ประชาชน เขาก็มาเลาใหพระ ยาหเวหฟัง
๒๒ พระ ยาหเวหตอบวา
“ฟั งพวกเขาเถอะ
และใหกษัตริยคนหนึ่งกับพวกเขาไป”
แลวซา มู เอลก็พูดกับคนอิสราเอลวา “ให
ทุกคนกลับไปยังเมืองของตัวเอง”
ซาอูลตามหาลาของพอ
๑ มีชายเผาเบนยามินคนหนึ่ งชื่อคีช

๙ เป็ นลูกชายของอาบี เอล

คีช
อาบี เอลเป็ น
ลูกชายของเศ โรร เศ โรรเป็ นลูกชายของเบ
โค รัท เบ โค รัทเป็ นลูกชายของอา ฟิ ยาหคน
เผาเบน ยา มิน คีชเป็ นคนมีฐานะสูง ๒ เขามี
ลูกชายชื่อซา อูล เป็ นชายฉกรรจหน าตาหลอ
เหลา ไมมีคนอิสราเอลคนใดหลอเทากับเขา
เลย และเขาก็สูงกวาคนอื่นๆหนึ่งชวงบา

*๘:๑๖
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๑ ซามูเอล ๙:๑๓

๓ ตอนที่ฝูงลาของคีชพอของซา อูลหายไป
คีชบอกกับซา อูลลูกชายวา “เอาคนรับ ใชไป
กับเจาคนหนึ่ง แลวออกตามหาฝูงลา” ๔ ซา
อูลผานแถบเทือก เขาเอ ฟ รา อิม และพื้นที่
รอบเมืองชา ลิ ชา แตพวก เขาก็ไมพบฝูงลา
พวก เขาจึงเขาไปในเขตแดนชา อา ลิม แตก็
ไมพบฝูงลาที่นัน
่
เขาจึงเขาไปในเขตแดน
ของคนเบนยามิน แตก็ยังไมพบฝูงลา
๕ เมื่อพวก เขามาถึงเขตแดนที่ตระกูลศูฟ
อาศัยอยูกัน ซา อูลก็พูดกับคนรับ ใชที่มากับ
เขาวา “กลับกันเถอะ บางทีพออาจจะเลิก
หวงลา แตเริ่มหวงพวกเราแทนแลว”
๖ แตคนรับ ใช เขาตอบวา
“มีคนของ
พระเจาคนหนึ่งอยูในเมืองนี้ คนนับถือเขา
มาก และทุกสิ่งที่เขาพูดเป็ นความจริง ไปกัน
เถอะ บางทีเขาอาจจะบอกไดวาพวกเราควร
ไปทางไหน”
๗ ซา อูลพูดกับคนใชของเขาวา
“ถาเรา
ไปหาเขา เรามีอะไรจะใหกับเขาหรือ อาหาร
ในถุงของพวกเราก็หมดแลว
เราไมมีของ
ขวัญอะไรจะไปใหคนของพระเจาเลย”
๘ คนรับ ใชตอบเขาวา “ดูซิ ขาพเจามีเงิน
อยูสามกรัม
ขาพเจาจะเอาไปใหคนของ
พระเจา แลวเขาก็จะบอกกับพวกเราวาควร
จะไปทางไหน”
๙ (อิสราเอลในสมัยกอน
ถาใครไป
สอบถามเรื่องตางๆกับพระเจา เขาจะพูดวา
“ไปเถอะไปหาผู ที่เห็นนิมิตกัน” เพราะใน
สมัยกอน นัน
้ คนเรียกผู พูด แทน พระเจาวา
“ผู ทํานาย”) ๑๐ ซา อูลตอบคนใชของเขาวา
“ดีมาก ไปกันเถอะ” จากนัน
้ พวกเขาจึงไป
ยังเมืองที่คนของพระเจาคนนัน
้ อยู
๑๑ ระหวางทางเดินขึ้นเขาเขาไปในเมือง
นัน
้ พวกเขาไดพบพวกเด็กผู หญิงออกมาตัก
นํ้ า จึงถามเด็กเหลานัน
้ วา “ผู ที่เห็นนิมิตอยู
ที่นี่หรือเปลา”
๑๒ พวกเด็กผู หญิงเหลานั น
้ ตอบวา “เขามา
อยูที่นี่ และเพิ่งไปกอนหน าทาน รีบๆหนอย
เขาเพิ่งเขามาในเมืองของพวกเราวันนี้เอง
เพราะมีประชาชนมาถวายเครื่องบูชาบนที่สูง
นัน
้ ๑๓ พอทานทัง้ สองเขาไปถึงในเมือง ทาน
จะไดพบเขากอนที่เขาจะขึ้นไปกินอาหาร
บนที่สูงนัน
้
ประชาชนจะไมเริ่มกินอาหาร
จนกวาเขาจะมาถึง เพราะเขาตองขอบคุณ

ฝูงวัว มาจากฉบับแปลกรีกโบราณ ฉบับฮีบรูเขียนวา พวกชายหนุม

๑ ซามูเอล ๙:๑๔

พระเจาสําหรับเครื่องบูชานัน
้ หลังจากนัน
้ คน
ที่ได รับเชิญมาก็จะกินอาหารกัน ขึ้นไปตอน
นี้เลย ทานจะไดพบเขาทันที”
๑๔ ซา อูลและคนรับ ใชข้ น
ึ ไปที่เมือง ขณะ
ที่พวกเขากําลังเขามาในเมืองนัน
้ ซา มู เอล
ก็เดินตรงมาทางพวกเขา กําลังเดินมาตาม
ทางที่จะขึ้นไปบนสถานที่สูงนัน
้
๑๕ หนึ่ งวันกอนที่ซา อูลจะมาถึง
พระ
ยาหเวหไดแสดงใหซา มู เอลรูวา ๑๖ “พรุง นี้
เวลานี้ เราจะสงชายหนุมคนหนึ่งจากแผน
ดินเบนยามินมา ใหเจาเจิมเขาเป็ นผูนําเหนือ
คนอิสราเอลของเรา
เขาจะชวยประชาชน
ของเราใหพนจากเงื้อมมือของคนฟี ลิ ส เตีย
เราไดเห็นความทุกข ยาก *ประชาชนของเรา
และเราก็ไดยินเสียงรองให ชวยของพวกเขา
แลว”
๑๗ เมื่อซา มู เอลเห็นซา อูล พระ ยาหเวหก็
พูดกับเขาวา “นี่คือชายที่เราไดบอกเจา เขา
จะปกครองประชาชนของเรา”
๑๘ ซา อูลเขามาใกลซา มู เอลที่ประตู และ
ถามวา “ชวยบอกหนอยวาบานของผู ที่เห็น
นิมิตอยูที่ไหน”
๑๙ ซา มู เอลตอบวา “เรานี่ แหละคือผู ที่
เห็นนิมิต ใหทานเดินนํ าหน าเราไปบนที่สูง
นัน
้ เพราะวัน นี้ทานจะกินอาหารรวมกับเรา
และพรุง นี้เราถึงจะใหทานกลับไป และจะ
บอกกับทานถึงสิ่งทัง้ หมดที่ทานของใจอยู
๒๐ สวนฝูงลาที่หายไปเมื่อสามวันกอน
ก็
ไมตองหวงอีกแลว
เพราะพวกเขาหามัน
พบแลว และตอนนี้ มีสิ่งที่ชาวอิสราเอล
ทัง้ หมดกําลังมองหาอยู สิ่งนัน
้ ก็คือทานและ
ครอบครัวของทาน”
๒๑ ซาอูลตอบวา “แตเราเป็ นคนเผาเบนยา
มิน เผาที่เล็กที่สุดของอิสราเอล และตระกูล
ของเราก็ดอยที่สุดในพวกตระกูลทัง้ หมด
*๙:๑๖
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๑ ซามูเอล ๑๐:๑

ของเผาเบน ยา มิน ทําไมทานถึงพูดอยางนี้
กับเรา”
๒๒ แลวซา มู เอลจึงนํ าซา อูลและคนใชเขา
มาในหอง โถง และใหเขาทัง้ สองนัง่ ที่หัวโตะ
แขกที่เชิญมาทัง้ หมดมีประมาณสามสิบคน
๒๓ ซามู เอลพูดกับพอครัววา “ใหเอาเนื้ อชิน
้ ที่
เราใหทานไปมานี่ ชิน
้ ที่เราบอกใหแยกเก็บ
ไวตางหากนัน
่ แหละ”
๒๔ ดัง นั น
้ พอ ครัวจึงนํ าเนื้อสวนขา †และ
เนื้อที่ติดมันมาวางไวตรงหน าซา อูล ซา มู
เอลพูดวา
“กินเนื้อที่วางไวตรงหน าทาน
เถิด เพราะตอนที่เราเรียกผูคนมาประชุมกัน
เนื้อสวนนี้ก็ไดถูกเก็บไวสําหรับทาน สําหรับ
โอกาสพิเศษนี้” และซา อูลก็กินอาหารเย็น
กับซามูเอลในวันนัน
้
๒๕ หลัง จากกินกันเสร็จแลว ซา อูลและคน
รับ ใชลงมาจากบนที่สูง และ เขามาในเมือง
ซา มู เอลไดจัดที่นอนใหกับซา อูลบนดาดฟ า
‡¶
๒๖ แลวซา อูลก็นอน §เชา ตรูวัน รุง ขึ้น

ซา
มู เอลตะโกนเรียกซา อูลบนดาดฟ าวา “ลุก
ขึ้นเถอะ เราจะสงทานไปตามทางของทาน”
เมื่อซา อูลลุกขึ้น เขาและซา มู เอลก็ออกไป
ขางนอกดวยกัน
๒๗ เมื่อพวกเขาเดินมาถึงชานเมือง ซา มู
เอลพูดกับซาอูลวา “ใหบอกคนใช ใหเดินนํ า
หน าพวกเราขึ้นไปกอน” และคนใชก็ทําตาม
นัน
้ “แตใหทานอยูที่นี่กอน เพื่อเราจะไดบอก
ขอความจากพระเจาใหทานรู”
ซามูเอลเจิมซาอูล
๑ จากนั น
้ ซามู เอลไดหยิบขวดนํ้ ามัน

๑๐ และเทลงบนหัวของซา อูล

พรอม
กับจูบเขา และพูดวา “พระ ยาหเวหไดเจิม
ทานใหเป็ นผูนําเหนือคนอิสราเอล
ซึ่งเป็ น
ทรัพยสินของพระองคแลว เจาจะไดครอบ

ความทุกขยาก คํานี้มาจากสําเนากรีกโบราณ

†๙:๒๔

เนื ้ อสวนขา นาจะเป็ นตนขาดานซายที่ถูกเก็บไวเป็ นพิเศษสําหรับแขกสําคัญ สวน
ตนขาดานขวาจะเก็บไวใหนักบวชที่ทําหน าที่เผาสัตวบูชา นักบวชไดชวยเหลือในการฆาสัตว
และเอาสวนไขมันของสัตวไปวางไวบนแทนบูชาเพื่อใหเป็ นของขวัญแกพระเจา
‡๙:๒๕

ซา มู เอล … ซา อูลบนดาดฟ า ขอความนี้มาจากสําเนาแปลกรีก สวนในภาษาฮีบรู
กลาวไววา “ซามูเอลไดพูดกับซาอูลบนดาดฟ า”
¶๙:๒๕ ดาดฟ า ในสมัยอิสราเอลโบราณ ใชเป็ นหองเสริมรับแขกและใชเก็บของ
§๙:๒๖ แลวซา อูลก็นอน ขอความนี้ มาจากสําเนาแปลกรีกโบราณ ฉบับฮีบรูที่นิยมใชกัน
เขียนวา “แลวพวกเขาก็ลุกขึ้นแตเชา”

๑ ซามูเอล ๑๐:๒

ครองประชาชน แลวชวยใหพวก เขารอดพน
จากพวกศัตรูที่อยูลอมรอบพวกเขา พระองค
ไดเจิมทานใหเป็ นผูครอบครองเหนือคนของ
พระองค แลวนี่จะเป็ นหลัก ฐานพิสูจนวาคํา
พูดของเราเป็ นความ จริง คือ *๒ เมื่อทาน
จากเราไปในวัน นี้ ทานจะพบชายสองคนอยู
ใกลหลุม ศพของรา เชลที่เมืองเศล ซาหใน
เขตแดนของเบนยามิน พวกเขาจะบอกทาน
วา ‘ฝูงลาที่ทานตามหานัน
้ เจอแลว และตอน
นี้คีชพอของทานเลิกหวงเรื่องฝูงลาแลว แต
กลับเป็ นหวงทานแทน’ พอทานพูดวา ‘เรา
จะทํายังไงดี เกี่ยวกับเรื่องของลูกชายเรา’
๓ จากนั น
้ ทานจะเดินตอไปจนถึงตนไม
ใหญที่ทา โบร ที่นัน
่ ทานจะพบชายสามคนที่
กําลังจะขึ้นไปพบพระเจาที่เบธ เอล ชายคน
ที่หนึ่งจะแบกลูกแพะสามตัว ชายคนที่สอง
จะถือขนมปั งสามกอน และชายคนที่สามจะ
ถือถุง หนังใสเหลา องุนถุงหนึ่ง ๔ พวกเขาจะ
ทักทายทานและจะใหขนมปั งที่ย่ น
ื ถวาย
สองชุด †ซึ่งสงวนไวใหกับนักบวช ใหกับ
ทาน ก็ใหรับเอาไวจากพวกเขา ๕ หลัง จาก
นัน
้ ทานจะไปถึงเมืองกิเบ อาหของพระเจา
ซึ่งมีทหารรักษาการของฟี ลิ ส เตียอยู เมื่อ
ทานเขาใกลเมืองนัน
้
ทานจะพบขบวนผู
พูด แทน พระเจากําลังลงมาจากบนที่สูงนัน
้
กําลังเลนพิณ กลอง ขลุย และพิณใหญ นํ า
หน าเขามา
และกําลังพูดแทนพระเจาอยู
‡๖ พระ วิญญาณของพระ ยาหเวหจะมามีฤทธิ ์
อยูเหนือทาน และทานจะรวมกันพูด แทน
พระเจากับพวกเขา
ทานจะเปลี่ยนไปเป็ น
คนละคน ๗ เมื่อสัญญาณเหลานี้ไดเกิด ขึ้น
แลว ทานจะสามารถทําอะไรก็ไดที่ทานคิดวา
ดี เพราะพระเจาจะสถิตอยูกับทาน
๘ ใหทานลวงหน าไปกิล กาลกอนเรา เราจะ
ลงไปหาทานอยางแนนอน เพื่อถวายเครื่อง
เผาบูชา และเครื่องสังสรรคบูชา แตทานตอง
รอเราอยูที่นัน
่ เจ็ดวันจนกวาเราจะมาหาทาน
และบอกทานวาทานจะตองทําอะไร”
*๑๐:๑
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๑ ซามูเอล ๑๐:๑๘

ซาอูลกลายเป็ นผูพูดแทนพระเจา
๙ เมื่อซาอูลหันหลังไปจากซามูเอล

พระเจา
ไดเปลี่ยนจิตใจของซาอูล และสัญญาณตางๆ
๑๐ เมื่อ
เหลานี้ไดเกิด ขึ้นกับเขาในวัน นัน
้
เขาทัง้ สองมาถึงเมืองกิเบ อาหของพระเจา
ก็พบกับขบวนของผู พูด แทน พระเจา พระ
วิญญาณของพระเจาก็พุงเขาไปในตัวซา อูล
และซา อูลก็รวมพูด แทนพระเจากับคนเหลา
๑๑ เมื่อคนที่เคยรูจักเขามากอน
นัน
้
เห็น
เขาพูด แทนพระเจาอยูกับพวกผู พูด แทน
พระเจา ก็ถามกันวา “นัน
่ มันอะไรกัน เกิด
อะไรขึ้นกับลูกชายของคีช ซา อูลเป็ นผู พูด
แทนพระเจาดวยหรือ”
๑๒ ชายคนหนึ่ งที่อยูที่นัน
่ ตอบวา
“ดู
เหมือนเขาจะเป็ นผูนําของคนเหลานัน
้ ” ¶ดัง
นัน
้ มันจึงเป็ นคําพูดติดปากกันวา “ซาอูลเป็ น
ผูพูดแทนพระเจาดวยหรือ”
ซาอูลกลับถึงบาน
๑๓ หลัง จากซาอูลหยุดพูด แทนพระเจา

เขา
ก็ข้ น
ึ ไปบนที่สูง
๑๔ ลุงของซา อูลก็ถามเขาและคนรับ ใชวา
“พวกเจาไปอยูที่ไหนมา”
ซาอูลตอบวา “เราไปตามหาฝูงลา แตเมื่อ
ตามไมเจอ เราเลยไปหาซามูเอล”
๑๕ ลุงของซา อูลพูดวา “บอกลุงซิวา ซา มู
เอลพูดอะไรกับเจา”
๑๖ ซา อูลตอบวา “เขายืนยันกับพวกเราวา
ฝูงลาไดหาเจอแลว”
แตเขาไมไดบอกลุง
ของเขาเรื่องที่ซา มู เอลพูดเกี่ยว กับการเป็ น
กษัตริย
ซามูเอลประกาศใหซาอูลเป็ นกษัตริย
๑๗ ซา

มู เอลเรียกประชุมคนอิสราเอลตอ
หน าพระยาหเวหที่มิสปาห ๑๘ และไดบอกกับ
คนทัง้ หลายวา “พระยาหเวหพระเจาของคน
อิสราเอล พูดไวอยางนี้วา ‘เป็ นเรานี่แหละ ที่

เจาจะได … เป็ นความจริง คือ ขอความนี้มาจากสําเนากรีกโบราณ

†๑๐:๔

ขนมปั งที่ย่ น
ื ถวายสองชุด พบในฉบับแปลกรีกและฉบับฮีบรูที่เจอในถํ้าคุม รัน แต
ฉบับฮีบรูที่นิยมใชกัน เขียนวา “สองของขนมปั ง”
‡๑๐:๕

พูดแทนพระเจาอยู ในที่นี้อาจจะหมายถึง พระวิญญาณสถิตอยูในคนเหลานัน
้ และ
ควบคุมพวกเขาใหรองสรรเสริญพระเจา รองเพลงและเตนรํา
¶๑๐:๑๒

ดูเหมือน … คนเหลานั น
้ หรือแปลตรงๆไดวา “ใครเป็ นพอของคนเหลานัน
้ ” คําวา
“พอ” บางครัง้ ใชเรียกคนที่นําและสอนผูพูดแทนพระเจา

๑ ซามูเอล ๑๐:๑๙

ไดนําคนอิสราเอลออกจากอียิปต และเราได
ชวยพวกเจาทัง้ หลายใหพนจากเงื้อม มือของ
คนอียิปต และอาณาจักรทัง้ หลายที่ขมเหง
พวกเจา’ ๑๙ แตตอน นี้พวกเจาทัง้ หลายได
ละทิง้ พระเจาของเจา ผู ที่ชวยพวก เจาทัง้
หลายใหพนจากความหายนะและความโศก
เศราทัง้ หลายของเจา แตพวกเจาทัง้ หลาย
กลับพูดวา ‘ไมเอา ขอตัง้ กษัตริยมาปกครอง
พวกเรา’ ดัง นัน
้ ตอนนี้ ใหเขามาอยูตอ หน า
พระ ยาหเวห ตามเผาและตระกูลของพวก
เจา”
๒๐ เมื่อซา มู เอลนํ าเผาทัง
้ หลายของคน
อิสราเอลเขามา ก็มีการจับ สลากกัน และคน
เผาเบน ยา มินก็ได รับเลือก ๒๑ จากนัน
้ เขาก็
นํ าตระกูลตางๆในเผาเบน ยา มินเขามาที่ละ
ตระกูล และตระกูลมัต รีก็ได รับเลือกตาม
สลาก สุดทายซา อูลลูกชายของคีชก็ได รับ
เลือกโดยการจับสลากนี้
แตเมื่อพวกเขาตามหาซาอูลกลับไมพบตัว
๒๒ พวกเขาจึงถามพระยาหเวหวา “ชายคนนี้
มาที่นี่แลวหรือยัง”
พระ ยาหเวหตอบวา “เขาซอนตัวอยูหลัง
หีบหอเหลานัน
้ ”
๒๓ พวกเขาจึงวิ่งไปตามซา อูลออกมา เมื่อ
ซา อูลยืนอยูทามกลางประชาชน เขาจะสูง
เกินคนอื่นๆไปหนึ่งชวงบา
๒๔ ซา มู เอลพูดกับประชาชนทัง
้ หมดวา
“พวกทานไดเห็นคนที่พระ ยาหเวหไดเลือก
แลวหรือยัง
ไมมีใครเหมือนเขาเลยใน
ทามกลางประชาชนทัง้ หมด”
ดัง นัน
้ ประชาชนจึงรองตะโกนวา “ขอให
กษัตริยทรงพระเจริญ”
๒๕ ซา มู เอลอธิบายใหประชาชนฟั งถึงกฎ
ระเบียบเกี่ยว กับการเป็ นกษัตริย
เขาได
เขียนมันลงบนมวนกระดาษและไดวางมัน
ไวตอ หน าพระ ยาหเวห จากนัน
้ ซา มู เอลก็
ปลอยใหประชาชน กลับบานของพวกเขา
๒๖ ซา อูลก็กลับบานของเขาที่กิเบ อาหดวย
มีคนกลา หาญที่พระเจาไดดลใจใหติดตาม
ซา อูลไปจํานวนหนึ่ง ๒๗ แตก็มีพวกชอบกอ
ปั ญหาบาง คนพูดถึงซา อูลวา “ไอหมอ นี่จะ
ชวยอะไรพวกเราได” พวกเขาตางดูถูกเขา
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๑ ซามูเอล ๑๑:๗

และไมนําของ ขวัญมาให
อะไรเลย

แตซา อูลไมพูด

นาหาช กษัตริยของชาวอัมโมน
กษัตริยนา หาชของชาวอัม โมนไดทําราย
เผา กาดและรู เบน นาหาชไดควักตาขวาของ
ชายทุกคน และไมยอมใหใครมาชวยพวก
เขา เขาไดควักตาขวาของชายอิสราเอลทุก
คนที่อาศัยอยูทางฝั ่ งตะวัน ออกของแมน้ํ า
จอรแดน
แตมีชายอิสราเอลเจ็ดพันคนหนี
จากชาวอัม โมนไปอยูที่เมืองยาเบช-กิ เลอาด
*

นาหาชกษัตริยของคนอัมโมน
๑ ประมาณหนึ่ งเดือนผานไป

๑๑ หาชคนอัม

นา
โมนไดข้ น
ึ มาลอมเมือง
ยาเบช-กิ เลอาด ชาวเมืองยาเบชจึงพูดกับนา
หาชวา “ทําสัญญาสงบ ศึกกับพวกเราเถอะ
และพวกเราจะยอมรับใชทาน”
๒ แตนา หาชชาวอัม โมนตอบวา “เราจะ
ทําสัญญาสงบ ศึกกับพวกเจา ก็ตอเมื่อเรา
ไดควักดวงตาขางขวาของพวกเจาออกทุก
คน เพื่อคนอิสราเอลทัง้ หมดจะได รับความ
อับอายขายหน า”
๓ พวกผูนําของเมืองยา
เบชพูดกับเขาวา
“ขอเวลาพวกเราสักเจ็ดวัน เพื่อจะไดสง ขาว
ไปใหทว
ั ่ ทุกแหงที่คนอิสราเอลอยู แตถาไม
มีใครมาชวยพวกเรา เราก็จะยอมจํานนตอ
ทาน”
ซาอูลชวยกูยาเบช-กิเลอาด
๔ เมื่อพวกคนสง

ขาวมาถึงเมืองกิเบ อาห
ของซา อูล พรอมกับแจง ขาวที่เกิดขึ้นใหกับ
ชาวเมือง ชาวเมืองตางพากันรองไหเสียงดัง
๕ พอดีซา อูลที่เพิ่งกลับมาจากทอง ทุงกําลัง
ตอนฝูงวัวมา เขาจึงถามวา “เกิดอะไรขึ้นกับ
ประชาชนหรือ ทําไมพวกเขาถึงรองไหกัน
ใหญ”
ชาวเมืองจึงบอกซา อูลถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกับ
คนยา เบช ๖ เมื่อซา อูลไดฟังเรื่องที่เกิดขึ้น
พระ วิญญาณของพระ ยาหเวหก็พุงเขาไปอยู
ในตัวซา อูล และทําใหเขาโกรธมาก ๗ เขา
เอาวัวมาสองตัวสับเป็ นชิน
้ ๆและใหคนสงชิน
้

*๑๐:๒๗ กษั ตริยนาหาช … เมืองยาเบช-กิเลอาด ประโยคนี้ ไมไดอยูในฉบับฮีบรูที่นิยมใช
กัน แตอยูในฉบับแปลโบราณบางฉบับ และอยูในฉบับฮีบรูที่พบในถํ้าคุมรัน

๑ ซามูเอล ๑๑:๘

สวนของวัวไปใหคนอิสราเอลทัง้ หมด พรอม
ประกาศวา “ใครที่ไมยอมตามซา อูลและซา
มู เอลมา วัวของพวกเขาก็จะถูกสับเป็ นชิน
้ ๆ
เหมือนวัวตัวนี้”
ประชาชนก็เกิดความหวาด
กลัวพระ
ยาหเวห และพวกเขาก็ใหความรวมมือเป็ น
อันหนึ่ง อันเดียวกัน ๘ เมื่อซา อูลรวบรวมพล
อยูที่เมืองเบ เซก นับคนอิสราเอลไดจํานวน
สามแสนคนและคนยูดาหสามหมื่นคน *
๙ ซาอูลและคนอิสราเอลทัง
้ หมดบอกคนสง
ขาวที่มาวา “ไปบอกคนยา เบช-กิ เลอ าดวา
‘เที่ยงของวันพรุง นี้ พวกทานจะได รับการ
ชวยกู’”
เมื่อคนสง ขาวนํ าเรื่องนี้มาบอกกับคนยา
เบช พวกเขาก็ดีใจกันใหญ ๑๐ และพวกเขา
ก็บอกกับคนอัม โมนวา “พรุง นี้เราจะยอม
จํานนตอทาน และพวกทานสามารถทํากับ
พวกเราชาวยา เบช-กิ เลอ าดตามที่ทานเห็น
ดี”
๑๑ วัน รุง ขึ้นซา อูลแบงคนออกเป็ นสาม
กลุม ในระหวางการเฝ าเวรในตอนเชา พวก
เขาก็บุกเขาไปทําลายคายของคนอัม โมน
และฆาพวกเขา
จนกระทัง่ ถึงเวลาเที่ยง
พวกที่รอดชีวิตก็หนีกระ เจิดกระเจิงตัวใคร
ตัวมัน †
๑๒ แลวประชาชนก็พูดกับซา มู เอลวา “คน
ที่พูดวา ‘ไอซา อูลคนนัน
้ จะมาครอบครอง
เหนือพวกเราอยางนัน
้ หรือ’ ใหนําคนเหลา
นัน
้ มาใหพวกเรา เพื่อจะไดฆาซะ”
๑๓ แตซา อูลพูดวา “จะไมมีใครถูกฆาตาย
ในวันนี้ เพราะเป็ นวันที่พระยาหเวหไดชวยกู
คนอิสราเอลใหรอดพน”
๑๔ ดัง นั น
้ ซา มู เอลจึงพูดกับประชาชนวา
“มาเถอะพวกเราไปที่กิล กาลกัน เพื่อจะได
ไปยืนยันอีกครัง้ หนึ่งในเรื่องการปกครอง
ดวยกษัตริย”
๑๕ แลวประชาชนอิสราเอลทัง
้ หมดก็ไปที่
กิล กาล และยืนยันใหซา อูลเป็ นกษัตริยตอ
หน าพระยาหเวห แลวพวกเขาก็ถวายเครื่อง
สังสรรคบูชาใหกับพระ ยาหเวห ซา อูลและ
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๑ ซามูเอล ๑๒:๘

คนอิสราเอลทัง้ หมดก็ไดเฉลิมฉลองกันอยาง
ยิ่งใหญ
ซามูเอลพูดเรื่องกษัตริย
๑ ซา

๑๒ ทัง้ หมดวา “เราไดรับ ฟั งทุก สิ่งทุก
มู

เอลพูดกับคนอิสราเอล

อยางที่พวกทานพูดกับเรา และไดตัง้ กษัตริย
ขึ้นเหนือพวกทาน ๒ ตอน นี้ พวกทานมี
กษัตริยเป็ นผูนําแลว
สวนเราก็แกและผม
หงอกแลว และพวกลูกชายของเราก็ไดอยู
ที่นี่กับพวกทาน
เราไดเป็ นผูนําของพวก
ทานมาตัง้ แตหนุมจนถึงวัน นี้ ๓ เรายืนอยูที่
นี่แลว ถาเราไดทําอะไรผิดตอพวกทาน ก็
ใหวามาเลย ตอ หน าพระ ยาหเวห และตอผู
ที่พระองคไดเจิมไว เราไดยึดวัว หรือยึดลา
ของใครไปบาง ใครที่โดนเราโกง หรือโดน
เราขมเหงบาง เราได รับสินบนจากมือใคร
บางเพื่อปิ ด หูปิด ตาเรา ถาเราไดทําสิ่งใดที่ได
พูดมาแลวนัน
้ เราจะชดใชให”
๔ พวกเขาตอบวา “ทานไมเคยโกง หรือ
ขมเหงพวกเรา
ทานไมเคยรับสิ่งของใดๆ
จากมือของใครเลย”
๕ ซามู เอลพูดกับพวกเขาวา “พระยาหเวห
และคนที่พระองคเจิมไวไดเป็ นพยานตอ
พวกทานในวัน นี้วา พวกทานไมพบสิ่งใดใน
มือของเรา” พวกเขาก็ตอบวา “พระองคเป็ น
พยาน”
๖ จากนั น
้ ซา มู เอลพูดกับประชาชนวา
“พระ ยาหเวหไดแตง ตัง้ โมเสสกับอา โรน
และไดนําบรรพบุรุษของทานออกมาจาก
อียิปต ๗ ตอน นี้ ใหพวกทานมายืนอยูที่ นี่
เพราะเราจะดําเนินคดีกับพวกทานตอ หน า
พระ ยาหเวห เราจะบอกพวกทาน ‡ถึงสิ่ง
ดีๆที่พระ ยาหเวหไดทําใหกับพวกทานและ
บรรพบุรุษของพวกทาน
๘ หลัง จากที่ยาโคบเขาไปอยูในอียิปต และ
คนอียิปตไดกดขี่ขมเหงลูก
หลานของเขา
บรรพบุรุษของพวกทานไดรองขอความชวย
เหลือจากพระ ยาหเวห และพระ ยาหเวหก็
สงโมเสสกับอา โรน มานํ าพวกเขาออกจาก
อียิปตจนมาตัง้ รกรากอยูที่นี่

*๑๑:๘

จํานวน … สามหมื่นคน หรืออาจจะแปลไดวา “สามรอยกองและคนยู ดาหสามสิบ
กอง”
†๑๑:๑๑ ตัวใครตัวมัน หรือแปลตรงๆไดวา “ไมมีสองคนอยูดวยกันเลย”
‡๑๒:๗

เราจะบอกพวกทาน คําเหลานี้มาจากสําเนาแปลกรีกโบราณ

๑ ซามูเอล ๑๒:๙

๙ แตบรรพบุรุษของทานไดลืมพระ
ยาหเวหของเขา พระ ยาหเวหพระเจาของ
พวกเขาจึงขายพวกเขาใหตกไปอยูในมือ
ของสิ เส รา ซึ่งเป็ นแมทัพของกองทัพฮา
โซร และปลอยใหพวกเขาตกอยูในมือของ
คนฟี ลิ ส เตีย และกษัตริยเมืองโม อับ แลว
พวกนัน
้ ก็สู รบกับบรรพบุรุษของพวกทาน
๑๐ บรรพบุรุษของพวกทานไดรองขอความ
ชวยเหลือจากพระยาหเวหวา ‘พวกเราไดทํา
บาป พวกเราไดละทิง้ พระ ยาหเวห ไปรับ ใช
พวกพระบา อัลและพวกพระอัช ทา โรท แต
ตอน นี้ โปรดชวยพวกเราใหพนจากมือศัตรู
ดวยเถิด และพวกเราจะรับใชพระองค’
๑๑ ดัง นั น
้ พระ ยาหเวหจึงสงกิเด โอน *บา
ราค †เยฟธาห ‡และซา มู เอล ¶มา แลว
พระองคไดชวย กูพวกทานจากเงื้อมมือของ
ศัตรูที่มีอยูรอบดาน
เพื่อใหทานอยูอยาง
ปลอดภัย ๑๒ แตเมื่อพวกทานไดเห็นนา หาช
กษัตริยของคนอัม โมนออกมาตอสูกับพวก
ทาน พวกทานก็พูดกับเราวา ‘ไมไดแลว
พวกเราตองการมีกษัตริยปกครองพวกเรา’
ทัง้ ๆที่พระ ยาหเวหพระเจาของพวกทานเป็ น
๑๓ ตอ
กษัตริยของพวกทานอยูแลวก็ตาม
จากนี้ไป
นี่คือกษัตริยที่พวกทานไดเลือก
คนที่พวกทานไดรองขอ §และพระ ยาหเวห
ไดตัง้ กษัตริยเหนือพวกทานแลว ๑๔ ถาพวก
ทานยําเกรงพระ ยาหเวห ยอมรับใช เชื่อ ฟั ง
และไมขัดขืนพวกคําสัง่ ของพระองค
ถา
พวกทานและกษัตริยที่ปกครองพวกทาน
ติดตามพระ ยาหเวหพระเจาของพวกทาน
พระเจาก็จะชวย กูพวกทาน **๑๕ แตถาพวก
ทานไมเชื่อ ฟั งพระ ยาหเวห หรือขัดขืนพวก
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๑ ซามูเอล ๑๒:๒๓

คํา สัง่ ของพระองค มือของพระองคก็จะตอสู
กับพวกทานเหมือนกับที่ตอสูกับบรรพบุรุษ
ของพวกทาน
๑๖ ตอนนี้ ยืนนิ่ งๆคอยดูสิ่งที่ยิ่ง ใหญ ที่พระ
ยาหเวหกําลังจะทําใหเกิด ขึ้นตอ หน าตอตา
๑๗ พวกทานก็รูวาตอนนี้ เป็ นฤดู
พวกทาน
เก็บเกี่ยวขาวสาลี ††ซึ่งฝนแลง เราจะรองขอ
ใหพระ
ยาหเวหทําใหฝนตกและฟ ารอง
พวกทานจะไดรูวามันชัว
่
รายขนาดไหนใน
สายตาของพระยาหเวห เมื่อทานรองขอใหมี
กษัตริย”
๑๘ จากนั น
้ ซา มู เอลไดรองขอตอพระ
ยาหเวห และในวันนัน
้ เอง พระ ยาหเวหได
ทําใหฝนตกและฟ ารอง ประชาชนทัง้ หมด
จึงเกรงกลัวพระ ยาหเวหและซา มู เอล
๑๙ ประชาชนทัง
้ หมดจึงพูดกับซา มู เอลวา
“ชวยอธิษฐานตอพระ ยาหเวห พระเจาของ
ทาน ใหกับพวกเราผูรับใชของทานดวย เพื่อ
พวกเราจะไดไมตาย เพราะบาปที่เรารองขอ
ใหมีกษัตริยซ่ งึ เป็ นการทําบาปเพิ่มขึ้นไปอีก
จากบาปอื่นๆที่เราไดทําอยูแลว”
๒๐ ซา มู เอลตอบวา “ไมตองกลัว แมพวก
ทานไดทําสิ่งชัว
่ ราย นี้ ก็อยาไดหันไปจาก
พระ ยาหเวห แตใหรับ ใชพระ ยาหเวหอยาง
สุดหัวใจ ๒๑ อยาหันไปตามรูปเคารพตางๆที่
ไรประโยชน พวกมันไมสามารถทําสิ่งดี หรือ
ชวยชีวิตทานได เพราะพวกมันเป็ นสิ่งที่ไร
ประโยชน
๒๒ เพื่อรักษาชื่อเสียงอันยิ่ง ใหญของพระ
ยาหเวห พระองคจะไมละทิง้ ประชาชนของ
พระองค เพราะพระ ยาหเวหยินดีที่จะทําให
พวกทานเป็ นคนของพระองค ๒๓ สวนเราเอง

*๑๒:๑๑

กิเดโอน หรือ เยรุบบาอัล อานเพิ่มเติมไดจากหนังสือผูวินิจฉัย บทที่ ๖-๘
บา ราค อยูในสําเนาแปลกรีกและภาษาซีเรีย เขาตอสูเคียงขางกับเด โบ ราห ใน
หนังสือ ผู วินิจฉัย บทที่ ๔-๕ ในฉบับฮีบรูที่นิยมใชกัน ใชคําวา “เบดาน” ซึ่งอาจจะเป็ นอีก
คนหนึ่งที่พบใน ๑ พงศาวดาร ๗:๑๗

†๑๒:๑๑

‡๑๒:๑๑

เยฟธาห อานเรื่องเขาเพิ่มเติมไดจากหนังสือผูวินิจฉัย บทที่ ๑๐:๖-๑๒:๗

¶๑๒:๑๑

ซา มู เอล มาจากฉบับฮีบรูที่นิยมใชกันและจากสําเนากรีกบางฉบับ แตสําเนากรีก
ฉบับอื่นและฉบับซีเรีย เขียนวา “แซมสัน” เรื่องนี้อานไดจากหนังสือผู วินิจฉัย บทที่ ๑๓:๑๖
§๑๒:๑๓ คนที่พวกทานไดรองขอ ตรงนี้ คงเป็ นการเลนคําในภาษาฮีบรู “คนที่พวกทานได
รองขอ” ออกเสียงเหมือนชื่อ “ซาอูล”
**๑๒:๑๔

พระเจาก็จะชวยกูพวกทาน คําเหลานี้มาจากสําเนาแปลกรีกโบราณ

††๑๒:๑๗

ฤดูเก็บเกี่ยวขาวสาลี ชวงที่ไมมีฝนตก เป็ นชวงเวลาแหงแลงของปี

๑ ซามูเอล ๑๒:๒๔

เราจะไมหยุดอธิษฐานเพื่อพวกทาน เพราะ
ถาเราหยุด เราก็ไดทําบาปตอพระ ยาหเวห
และเราก็ยังจะสอนพวกทานในสิ่งที่ดี งาม
และถูกตอง ๒๔ แตขอใหยําเกรงพระยาหเวห
และรับ ใชพระองคอยางจริงใจและสิน
้ สุดใจ
ของทาน ใหระลึก ถึงสิ่งยอดเยี่ยมทัง้ หลายที่
พระองคไดทําใหกับพวกทาน ๒๕ แตถาทาน
ยังจะดื้อ ดึงและทําสิ่งที่ชัว
่ ราย พระเจาก็จะ
กวาดพวกทานและกษัตริยของพวกทานทิง้
ไป”
ซาอูลทําผิดครัง้ แรก
๑ เมื่อซา

๑๓ มีอายุ

อูลขึ้นเป็ นกษัตริย
เขา
… ปี *และเขาไดปกครอง
อิสราเอลอยูเป็ นเวลา … สองปี †๒ ซาอูลเลือก
ผูชายอิสราเอลมาสามพันคน ใหสองพันคน
อยูกับเขาที่มิคมาช และในเขตเทือกเขาของ
เบธ เอล สวนอีกหนึ่งพันคนใหอยูกับโย นา
ธานที่เมืองกิเบ อาหในเขตแดนของเบน ยา
มิน
คนที่เหลือนอกจากนัน
้ เขาก็ปลอยให
กลับบานตัวเอง
๓ โยนาธานไดโจมตีกองหน าของฟี ลิ ส เตีย
ที่เกบา และคนฟี ลส
ิ เตียก็ไดยินเกี่ยวกับเรื่อง
นี้ พวกเขาพูดวา “คนอิสราเอลกอการ กบฏ
แลว” ‡
จากนัน
้ ซา อูลไดเรียกใหเป าแตร เขา สัตว
ไปทัว
่ แผน ดิน และพูดวา “ใหคน ฮีบรูทัง้
หลายไดยินขาวนี้” ๔ คนอิสราเอลทัง้ หมดจึง
ไดยินขาววา “ซา อูลไดตีกอง หน าของฟี ลิ
ส เตียที่เกบา คราว นี้แหละคนฟี ลิ ส เตียจะ
เหม็นขีห
้ น าคนอิสราเอลแน”
และประชาชนก็ถูกเรียกใหออกมาสมทบ
กับซา อูลที่กิล กาล ๕ คนฟี ลิ ส เตียไดรวม พล
กันเพื่อสูรบกับอิสราเอล พวกเขามีรถรบสาม
พัน ¶คัน และทหารมาหกพันคน และมีทหาร
มากมายเหมือนกับทรายที่ชายฝั ่ งทะเล พวก
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๑ ซามูเอล ๑๓:๑๔

เขาขึ้นไปตัง้ คายอยูที่มิ คมาช ทางทิศตะวัน
ออกของเบธาเวน
๖ เมื่อคนอิสราเอลเห็นวา
พวกเขาอยูใน
สถานการณที่คับขัน และกองทัพของพวก
เขาก็ถูกกดดันอยางหนัก
พวกเขาจึงซอน
ตัวอยูตามถํ้า ตามพง ไม ตามซอก หิน ตาม
อุโมงค และตามบอเก็บนํ้ า ๗ คนฮีบรูบาง คน
ถึงกับขามแมน้ํ าจอรแดนไปที่เมืองกาดและ
กิ เลอ าด สวนซา อูลยังคงอยูที่กิล กาลและ
กองทหารทัง้ หมดที่อยูกับเขาตางกลัวจนตัว
สัน
่
๘ ซา อูลไดเฝ าคอยอยูเจ็ดวัน ตามเวลาที่
ซามูเอลไดกําหนดไว แตซามูเอลก็ไมไดมาที่
กิล กาล และประชาชนที่อยูกับซา อูลก็เริ่ม
กระจัดกระจายไป ๙ ดัง นัน
้ เขาจึงพูดวา “เอา
เครื่องเผาบูชา
และเครื่องสังสรรคบูชามา
ใหเรา” และซา อูลก็ไดถวายเครื่องเผาบูชา
๑๐ ทันทีที่ซา อูลถวายเครื่องเผาบูชาเสร็จ สิน
้
ลง ซา มู เอลก็มาถึง ซา อูลจึงออกไปตอนรับ
เขา
๑๑ ซามูเอลถามวา “ทานไดทําอะไรลงไป”
ซาอูลตอบวา “เมื่อเราเห็นวาประชาชนเริ่ม
กระจัดกระจายไป และทานก็ไมมาตามเวลา
ที่นัดไว และคนฟี ลิ ส เตียก็ไดรวม พลกันที่มิ
คมาช ๑๒ เราคิดวา ‘ตอนนี้คนฟี ลิ ส เตียจะลง
มาตอสูกับเราที่กิล กาล และเราก็ยังไมไดขอ
ใหพระยาหเวหชวยเหลือ ดัง นัน
้ เราจึงฝื น ใจ
ถวายเครื่องเผาบูชาเอง’”
๑๓ ซา มู เอลพูดวา
“ทานไดทําสิ่งที่โงๆ
ลงไปแลว
ทานไมไดทําตามคํา สัง่ ที่พระ
ยาหเวห พระเจาของทานไดสัง่ ทานไว ถา
ทานไดทําตาม พระองคจะกอตัง้ อาณาจักร
ของทานเหนือคนอิสราเอลตลอดไป ๑๔ แต
ตอนนี้
อาณาจักรของทานจะไมยัง่ ยืนอีก
แลว พระยาหเวหไดคนหาผูชายอีกคนหนึ่งที่
จะทําตามใจพระองค §และไดแตง ตัง้ เขาให
เป็ นผูนําประชาชนของพระองคแลว เพราะ

*๑๓:๑

มีอายุ … ปี ตัวเลขไดขาดหายไปจากสําเนาฉบับฮีบรู และทัง้ ขอไดขาดหายไปจาก
สําเนาภาษากรีก
†๑๓:๑ เวลา … สองปี ตัวเลขขางหน าสองตกไปในฉบับสําเนาฮีบรู
‡๑๓:๓ พวกเขาพูดวา “คนอิสราเอลกอการ กบฏแลว” มาจากฉบับแปลกรีกโบราณ คํา
เหลานี้ไมอยูในพวกฉบับฮีบรูที่ยังหลงเหลืออยู
¶๑๓:๕

สามพัน มาจากฉบับสําเนาแปลกรีกโบราณ สวนในสําเนาฮีบรูเขียนวาสามหมื่น

§๑๓:๑๔

ผูชายอีก … ใจพระองค หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “ผูชายที่พระองคเลือกตามใจ
พระองคเอง”

๑ ซามูเอล ๑๓:๑๕
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ทานไมไดรักษาคํา สัง่ ของพระ ยาหเวห”
๑๕ จากนั น
้ ซามูเอลก็ลุกขึ้นไปจากกิลกาล
การตอสูท่ม
ี ิคมาช
ซา อูลและกองทัพที่เหลือของเขาไดจาก
กิล กาล *ไปยังเมืองกิเบ อาหในเขตแดน
เบน ยา มิน ซา อูลนับคนที่เหลืออยูกับเขาได
ประมาณหกรอยคน ๑๖ ซา อูลและโย นา ธาน
ลูกชายของเขากับคนที่อยูกับเขา ไดไปพัก
อยูที่เกบาในเขตแดนเบนยามิน
ในขณะที่คนฟี ลิ ส เตียตัง้ คายอยูที่มิ คมาช
๑๗ คนฟี ลิ ส เตียไดแบงกําลังสําหรับโจมตีออก
เป็ นสามกอง กองที่หนึ่งมุงตรงไปโอฟราหที่
อยูใกลกับชู อัล ๑๘ กองที่สองตรงไปเบธ โฮ
โรน และกองที่สามตรงไปที่เขตแดนเหนือ
หุบเขาเศโบอิมที่หันไปทางทะเลทราย
๑๙ คนฟี ลิ ส เตียไมยอมใหมีชางตีเหล็ก
เหลืออยูในแผน ดินอิสราเอลแมแตคนเดียว
เพราะคนฟี ลิ ส เตียพูดกันวา “ไมอยางนัน
้ คน
ฮีบรูจะทําดาบ ทําหอกใชกัน” ๒๐ ดัง นัน
้ คน
อิสราเอลทัง้ หมดจึงตองลงไปหาคนฟี ลิ ส เตีย
เพื่อลับคราด พลัว
่ ขวาน และเคียวของพวก
เขาใหคม ๒๑ คนฟี ลี ส เตียคิดคาลับคราดและ
พลัว
่ เป็ นเงินแปดกรัม และคิดคาลับสามงาม
ขวาน และปฏัก †เป็ นเงินสี่กรัม ๒๒ ดัง นัน
้
ในวันที่สูรบกันนัน
้ กองทหารของซา อูลและ
โย นา ธาน จึงไมมีดาบหรือหอกอยูในมือ มี
แตซาอูลและโยนาธานลูกชายเทานัน
้ ที่มี
๒๓ ตอน นี้ กองกําลังกองหนึ่ งของฟี ลิ ส เตีย
ไดเดิน ทางมาถึงทาง ขามที่จะไปเมืองมิ
คมาชแลว
โยนาธานสูกับคนฟี ลิสเตีย
๑ วันหนึ่ งโย

๑๔ อูลไดพูดกับเด็กหนุมผูถืออาวุธของ

นา ธานลูกชายของซา

เขาวา “มาเถอะ ใหพวกเราไปที่คายของคน
ฟี ลิ ส เตียที่อยูฝั่งโน นกัน” แตเขาไมไดบอก
ซาอูลพอของเขา
๒ (ขณะ นั น
้ ซา อูลกําลังพัก ผอนอยูที่ชาน
เมืองกิเบอาหใตตน ทับทิมในมิ โกรน กับคน
ประมาณหกรอยคน ๓ ซึ่งในจํานวนนัน
้ มีอาหิ
ยาหผูที่ใสเอโฟดอยูดวย เขาเป็ นลูกชายของ
อา หิ ทูบซึ่งเป็ นพี่ ชายของอี คา โบด อี คา โบด
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และอา หิ ทูบเป็ นลูกชายของฟี เน หัส ฟี เน หัส
เป็ นลูกชายของเอลี เอลีเคยเป็ นนักบวชของ
พระ ยาหเวหอยูที่เมืองชิ โลห ไมมีใครรูวาโย
นาธานไดออกไปแลว
๔ ทางขามทัง
้ สองขางที่โยนาธานจะใชขาม
เขาไปยังคายของฟี ลิ ส เตียนัน
้ เป็ นหน าผา
หน าผาทัง้ สองดานนี้ ขางหนึ่งเรียกวาโบเซส
และอีกขางหนึ่งเรียกวาเสเนห ๕ หน าผาดาน
หนึ่งอยูทางเหนือตรงฝั ่ งเมืองมิ คมาช สวน
หน าผาอีกดานอยูทางใตตรงฝั ่ งเมืองเกบา)
๖ โย นา ธานพูดกับเด็กหน ุมผูถืออาวุธของ
เขาวา “ไปกันเถอะ พวกเราขามไปยังป อม
ทหารของไอพวกผูชายที่ยังไมไดทําพิธี ขลิบ
พวกนัน
้ บางทีพระยาหเวหอาจจะมาชวยเรา
ทําสิ่ง นี้ก็ได ไมมีอะไรจะมาขัด ขวางไมให
พระ ยาหเวหมาชวยกูได ไมวาพระองคจะใช
คนมากหรือน อยก็ตาม”
๗ คนถืออาวุธของเขาพูดวา “ทําอะไรก็ได
ตามใจทาน ลุยไปเลย ขาพเจาจะอยูเคียง
ขางทานตลอดไป”
๘ โยนาธานพูดวา “ถาอยางนั น
้ ไปกันเถอะ
พวกเราจะขามไปหาคนฟี ลิ ส เตีย และปลอย
ใหพวกเขาเห็นพวกเรา ๙ ถาพวกเขาพูดกับ
พวกเราวา ‘คอยอยูที่นัน
่ จนกวาพวกเราจะ
ลงไปหาเจา’ พวกเราก็จะหยุดในที่ที่พวกเรา
อยูและจะไมไปหาพวกเขา ๑๐ แตถาพวกเขา
พูดวา ‘ขึ้นมาหาพวกเราสิ’ พวกเราก็จะปี น
ขึ้นไป เพราะนัน
่ จะเป็ นสัญญาณใหกับเรา วา
พระ ยาหเวหไดมอบพวกเขาไวในกํามือของ
พวกเราแลว”
๑๑ โย นา ธานและคนถืออาวุธของเขาจึง
แสดงตัวใหคนฟี ลิ ส เตียที่คายไดเห็น พวก
เขาก็พูดวา “ดูซิ พวกฮีบรูกําลังคลานออก
จากรูที่พวกมันใชหลบซอน” ๑๒ ชายคนหนึ่ง
ในคายก็ตะโกนใสโย นา ธานและคนถืออาวุธ
ของเขาวา “ขึ้นมาหาพวกเราสิ แลวพวกเรา
จะใหบทเรียนกับพวกเจา”
ดัง นัน
้ โย นา ธานจึงพูดกับคนถืออาวุธของ
เขาวา “ปี นตามเรามา พระ ยาหเวหไดมอบ
พวกเขาใหอยูในกํามือของคนอิสราเอล
แลว”
๑๓ โย นา ธานปี นขึ้นไปดวยมือและเทาของ
เขา คนถืออาวุธของเขาปี นตามมาอยางติดๆ

*๑๓:๑๕

ซาอูล … จากกิลกาล ประโยคนี้มาจากสําเนาแปลกรีกโบราณ

†๑๓:๒๑

ปฏัก เหล็กแหลมที่ใชบังคับสัตวใหเดินตามทาง
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โย นา ธานสู รบกับคนฟี ลิ ส เตีย และคนฟี ลิ ส
เตียก็ลมลงตอ หน าโย นา ธาน คนถืออาวุธ
ของเขาก็ตามมาติดๆและไดฆาฟั นพวกนัน
้
อยูขาง หลังเขา ๑๔ ในการปะทะกันครัง้ แรก
พวกเขาสองคนฆาคนฟี ลิ ส เตียตายประมาณ
ยี่สิบคนในพื้นที่ประมาณสองไร
๑๕ จากนั น
้ ทหารทัง้ กองทัพของฟี ลิ ส เตียก็
ตกใจกลัวจนตัวสัน
่ คือพวกที่อยูในคาย ใน
สนามรบ พวกที่อยูตามป อมตางๆและพวกที่
อยูในกองกําลังยอย ไดเกิดแผน ดินไหวขึ้น
มันเป็ นความหวาดกลัวที่พระเจาสงมา
๑๖ พวกยามของซา อูลที่กิเบ อาหในแผน
ดินเบน ยา มิน เห็นทหารฟี ลิ ส เตียวิ่ง หนีไป
คนละทิศละทาง ๑๗ ซา อูลจึงพูดกับคนที่อยู
กับเขาวา
“เรียกพวกเรามารวมพลกันให
หมด และดูวาใครหายไป”
เมื่อตรวจดูก็พบวาโย นา ธานและคนถือ
อาวุธของเขาไมไดอยูที่นัน
่
๑๘ ซา อูลจึงพูดกับอา หิ ยาหวา “ใหนําเอ
โฟดมาที่นี่” (ในเวลานัน
้ อา หิ ยาหใสเอ โฟด
*๑๙ ขณะที่ซา
ยืนอยูตอหน าชาวอิสราเอล)
อูลกําลังพูดกับนักบวช เพื่อคอยคําแนะนํ า
จากพระเจา ก็เกิดเสียงอึกทึกขึ้นในคายฟี ลิส
เตียและมันก็ดังขึ้นๆ ซาอูลจึงพูดกับนักบวช
วา “ไมตองดึงสลากจากเอ โฟดเพื่อถามพระ
ยาหเวหแลว ไมมีเวลาแลว” †
๒๐ ดัง นั น
้ ซา อูลและประชาชนที่อยูกับเขา
จึงออกไปเพื่อจะรบ แตพวกเขากลับพบวา
คนฟี ลิ ส เตียอยูในความสับสนถือดาบฆาฟั น
กันเอง ๒๑ คนฮีบรูที่เดิมเคยอยูกับคนฟี ลิ ส
เตียและพวกที่อยูในคายก็หันมารวมมือกับ
คนอิสราเอล มาอยูฝายเดียวกับซา อูลและ
โย นา ธาน ๒๒ เมื่อคนอิสราเอลทัง้ หมดที่หลบ
ซอนอยูตามแถบเทือก เขาเอ ฟ รา อิมรูขาววา
คนฟี ลิ ส เตียกําลังหนี พวกเขาก็เขารวม รบ
และไลลาคนฟี ลิสเตียอยางดุเดือด
๒๓ ในวันนั น
้ พระ ยาหเวหไดชวย กูคน
อิสราเอลไว การสู รบไดขยายเลยเมืองเบธา
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เวนออกไป กองทัพทัง้ หมดไดอยูกับซา อูล
ตอนนัน
้ เขามีทหารอยูหนึ่งหมื่นคน การสู รบ
ไดขยายไปทุกเมืองในแถบเนิน เขาของเอ ฟ
ราอิม ‡
ซาอูลทําความผิดอีกครัง้
๒๔ แตซา อูลไดทําผิดอยางใหญ หลวงในวัน

นัน
้ ¶คนอิสราเอลทัง้ เหน็ดเหนื่อยและหิวจัด
เพราะซา อูลไดบังคับประชาชนใหสาบานวา
“ใครก็ตามที่กินอาหารกอนคํ่าและกอนที่เรา
จะไดแกแคนศัตรูของเรา ขอใหถูกสาปแชง”
ดังนัน
้ จึงไมมีใครในกองทัพไดกินอาหารเลย
๒๕ ฝ ายกองทัพไดเขาไปในป า และไดพบ
รังผึ้งอยูบนพื้น ๒๖ เมื่อพวกเขาเขาไปในป า
ก็เห็นนํ้ า ผึ้งกําลังไหลออกจากรัง แตไมมีใคร
เอามือไปรองนํ้ าผึ้งมากิน เพราะพวกเขากลัว
คําสาบาน ๒๗ แตโย นา ธานไมรู เรื่องที่ซา อูล
พอของเขาบังคับใหประชาชนสาบาน เขาจึง
ใชปลายไมเทาที่ถืออยูในมือแหยเขาไปในรัง
ผึ้ง แลวเอามือปาดนํ้ า ผึ้งมาเขาปาก ทําให
กลับมีเรี่ยวแรงขึ้น
๒๘ ตอนนั น
้ มีทหารคนหนึ่งบอกเขาวา “พอ
ของทานบังคับใหเหลาทหารสาบานวา ‘ใครที่
กินอาหารวัน นี้จะถูกสาป แชง’ นัน
่ เป็ นเหตุที่
ทําใหผูคนออนเพลีย”
๒๙ โยนาธานพูดวา “พอของเราไดทําความ
ลําบากแกผูคนในประเทศแลว
ดูซิวาเรา
สดชื่นขึ้นขนาดไหน
เมื่อเราไดชิมนํ้ า ผึ้ง
เพียงเล็ก น อย ๓๐ มันจะดีแคไหนถาวัน นี้
ประชาชนไดกินอาหารที่พวกเขาริบมาจาก
ศัตรู เราก็คงจะฆาพวกฟี ลิ ส เตียไดมากกวา
นี้อีกเยอะทีเดียว”
๓๑ ในวันนั น
้ หลัง
จากที่คนอิสราเอลได
โจมตีคนฟี ลิ ส เตีย จากเมืองมิ คมาชไปจนถึง
เมืองอัย ยา โลน พวกเขาก็หมดเรี่ยวแรง
๓๒ พวกเขาเขายึดขาวของตางๆ ริบเอาแกะ
วัวตัวผูและลูกวัวมา แลวจัดการฆาบนพื้น
และกินเป็ นอาหารรวมทัง้ กินเลือดดวย

*๑๔:๑๘

ขอนี้มาจากสําเนากรีกโบราณ แตฉบับฮีบรูที่นิยมใชกัน เขียนวา “ใหนําหีบของ
พระเจามาที่นี่ เพราะวาในเวลานัน
้ หีบนัน
้ ไดอยูกับคนอิสราเอล”
†๑๔:๑๙ ไมตองดึง … ไมมีเวลาแลว แปลตรงๆไดวา “ดึงมือของเจาออกมาไดแลว”
‡๑๔:๒๓

กองทัพทัง้ หมด … ของเอฟราอิม มาจากสําเนาแปลกรีกโบราณ

¶๑๔:๒๔

แตซาอูล … ในวันนั น
้ ประโยคนี้มาจากสําเนากรีกโบราณ
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๓๓ จากนั น
้ ก็มีคนไปบอกซา อูลวา
“ดูซิ
พวกทหารกําลังทําบาปตอพระ ยาหเวหดวย
การกินเนื้อที่ยังมีเลือดติดอยู”
ซา อูลพูดวา “พวกเจาไดทําบาปแลว กลิง้
กอน หินกอนใหญมาที่นี่เดี๋ยว นี้” ๓๔ จาก นัน
้
เขาก็พูดอีกวา
“ไปแจงกับประชาชนทัง้
หลายวา ‘ใหแตละคนเอาวัวและแกะมาให
เรา แลวฆาพวกมันกินกันที่นี่ อยาทําบาป
ตอพระ ยาหเวห ดวยการกินเนื้อสัตวที่ยังมี
เลือดติดอยูอีก’”
ดัง นัน
้ ทุกคนจึงเอาวัวของเขามาฆาที่นัน
่
ในคืนนัน
้ ๓๕ จากนัน
้ ซา อูลไดสรางแทนบูชา
ตอพระ ยาหเวห ซึ่งเป็ นครัง้ แรกที่เขาไดทํา
อยางนี้
๓๖ ซา อูลพูดวา “ใหเราลงไปไล ลาคนฟี ลิ
ส เตียในคืนนี้จนถึงรุง เชา ยึดขาว ของตางๆ
ของพวกมัน และอยาปลอยใหมีใครรอดชีวิต
แมแตคนเดียว”
ประชาชนก็พูดวา “ทําตามที่ทานเห็นวาดี
เถิด”
แตนักบวชกลับพูดวา “ใหเราถามพระเจา
ในที่นี้ดูกอนเถอะ”
๓๗ ดัง นั น
้ ซา อูลจึงถามพระเจาวา “เราควร
ไลตามคนฟี ลิสเตียหรือไม พระเจาจะใหพวก
เขาตกอยูในกํามือของคนอิสราเอลหรือไม”
แตพระเจาก็ไมไดตอบอะไรแกซา อูลในวัน
นัน
้
๓๘ ซาอูลจึงพูดวา “ผูนําของทหารทัง
้ หลาย
มาที่นี่เถอะ และคนหาดูสิวา ใครทําบาปใน
วัน นี้ ๓๙ เราขอสาบานตอพระยาหเวห ผูชวย
ชีวิตคนอิสราเอล ถาแมแตโย นา ธานลูกชาย
ของเราเองทําบาป เขาก็ตองตาย” ไมมีใคร
พูดอะไรสักคํา
๔๐ ซา
อูลพูดกับคนอิสราเอลทัง้ หมดวา
“พวกทานทัง้ หลายยืนอยูที่นัน
่
เราและ
ลูกชายจะยืนอยูที่นี่”
ประชาชนก็ตอบวา “ทําในสิ่งที่ทานเห็นวา
ดีเถิด”
๔๑ จากนั น
้ ซา อูลก็อธิษฐาน “ขาแตพระ
ยาหเวห พระเจาของอิสราเอล ไดโปรดตอบ
ขาพเจาผูรับ ใชของพระองคในวันนี้ดวยเถิด
*ขาแตพระยาหเวห พระเจาของอิสราเอล ถา

*๑๔:๔๑
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เป็ นตัวขาพเจาหรือโย นา ธานลูกชายขาพเจา
ที่ไดทําบาป ก็ขอใหสลากออกมาเป็ นอู ริม
แตถาอิสราเอลคนของพระองคไดทําบาป ก็
ขอใหสลากออกมาเป็ นทูมมิม”
แลวซา อูลและโย นา ธานก็ถูกเลือก
ประชาชนอื่นๆก็รอดไป ๔๒ ซาอูลพูดวา “โยน
สลากอีกครัง้ หนึ่ง ดูสิวาระหวางเรากับโย นา
ธานลูกของเรา ใครเป็ นคนทําผิด” แลวโย
นาธานก็ถูกเลือก
๔๓ แลวซา อูลไดพูดกับโย นา ธานวา “บอก
พอซิวา เจาทําอะไรลงไป”
โย นา ธานตอบวา “ลูกเพียงแคชิมนํ้ า ผึ้ง
ที่ติดอยูที่ปลายไม เทาเทานัน
้ ตอนนี้ ลูกก็
พรอมที่จะตายแลว”
๔๔ ซา อูลพูดวา
“ขอพระเจาลงโทษเรา
อยางหนักถาเราไมรักษาคําพูด โย นา ธาน
เจาจะตองตาย”
๔๕ แตประชาชนพูดกับซา อูลวา “โย นา
ธานสมควรจะตายอยางนัน
้ หรือ เขาคือผูนํา
ชัยชนะอันยิ่ง ใหญมาสูอิสราเอล ไมมีทาง
พระ ยาหเวหมีชีวิตอยูแนขนาดไหน ก็ให
แนใจขนาดนัน
้ เลยวา จะไมมีผมสักเสนบน
หัวของเขาตองตกพื้น
เพราะเป็ นพระเจา
เองที่ชวยเขาใหรบชนะในวัน นี้” ดัง นัน
้
ประชาชนไดชวยชีวิตโย นา ธานไว เขาจึงไม
ตาย
๔๖ แลวซา อูลไดหยุดติดตามคนฟี ลิ ส เตีย
และพวกเขาก็กลับไปยังแผนดินของตน
ซาอูลสูกับศัตรูของอิสราเอล
๔๗ หลัง

จากที่ซา อูลได รับหน าที่ปกครอง
อิสราเอล เขาไดสู รบกับศัตรูที่อยูรอบดาน
คือชาวโม อับ ชาวอัม โมน ชาวเอ โดม พวก
กษัตริยของโศบาห และชาวฟี ลิ ส เตีย ไม วา
เขาจะหันไปทางไหน
เขาก็มีชัยเหนือคน
เหลานัน
้ ๔๘ เขาตอสูอยางกลา หาญและทําให
พวกอา มาเล คพาย แพ และชวยคนอิสราเอล
ใหรอดพนจากเงื้อมมือของคนเหลา นัน
้ ที่เคย
ปลนอิสราเอล
๔๙ ซา อูลมีลูกชายคือโย นา ธาน อิ ชวี และ
มัลคีชูวา สวนลูกสาวคนโตของเขาชื่อเมราบ

จากนั น
้ ซาอูล … ในวันนี ด
้ วยเถิด ประโยคนี้ พบในฉบับสําเนากรีกโบราณ สวน
ฉบับฮีบรูที่นิยมใช เขียนวา “แลวซามูเอลก็อธิษฐานตอพระยาหเวห พระเจาของอิสราเอลวา
‘โปรดใหคําตอบที่ถูกตอง’”

๑ ซามูเอล ๑๔:๕๐

และลูกสาวคนเล็กชื่อมี คาล ๕๐ เมียของเขา
ชื่ออาหิโนอัมซึ่งเป็ นลูกสาวของอาหิมาอัส
แมทัพของซา อูลคืออับ เนอ รลูกชายของ
เนอร เนอรเป็ นลุงของซาอูล ๕๑ พอของซาอูล
คือคีช และพอของอับ เนอ รคือเนอ ร ทัง้ คีช
และเนอรตางก็เป็ นลูกของอาบีเอล
๕๒ ตลอดชีวิตของซา อูล ไดทําสงครามกับ
คนฟี ลิ ส เตียอยางหนัก และเมื่อซาอูลพบคน
เกงและกลาหาญ ก็จะเอามาอยูดวยกับเขา
ซาอูลไวชีวิตกษัตริยอามาเลค
๑ ซา

๑๕ คนที่พระ ยาหเวหสงใหมาเจิมทาน
มู เอลพูดกับซา อูลวา “เราคือ

ใหเป็ นกษัตริยเหนือประชาชนอิสราเอลของ
พระองค ดังนัน
้ ใหฟังคําพูดจากพระยาหเวห
๒ พระ ยาหเวห ผูมีฤทธิท
์ ัง้ สิน
้ พูดวา ‘เราจะ
ลงโทษคนอา มาเล ค สําหรับการกระทําของ
พวกเขา
ที่ไปสกัดกัน
้ ชาวอิสราเอลตอนที่
ออกมาจากอียิปต ๓ ใหไปโจมตีคนอา มาเล
คเดี๋ยว นี้ ทําลายใหหมด สิน
้ อุทิศใหกับพระ
ยาหเวห อยาไดละเวนชีวิตพวกเขา ฆาให
หมดทัง้ ผูชายผู หญิง ลูก เล็กเด็ก แดง ทัง้ วัว
แกะ อูฐและลา’”
๔ ดัง นั น
้ ซา อูลจึงเรียกรวม พลที่เท ลา อิม
ไดทหารเดินเทาสองแสนคน และคนยู ดาห
หนึ่งหมื่นคน *๕ ซา อูลยก ทัพไปที่เมืองอา
มาเล คและไปดักซุมอยูในหุบเขาลึก ๖ จาก
นัน
้ เขาพูดกับคนเค ไนตวา “ไปจากคนอา
มาเล ค ซะ เพื่อที่เราจะไดไมทําลายพวกเจา
พรอมกับคนอามาเลค เพราะพวกเจามีน้ํ าใจ
ตอคนอิสราเอล ตอนที่พวกเขาออกมาจาก
อียิปต” คนเค ไนตจึงยายออกไปจากคนอา
มาเลค
๗ แลวซา อูลไดโจมตีคนอา มาเล ค ตลอด
ทางจากเมืองฮา วิ ลาหไปจนถึงชูร ไปทาง
ตะวัน ออกของอียิปต ๘ เขาไดจับตัวอา กัก
กษัตริยของอา มาเล คไว และฆาประชาชน
ทัง้ หมดของอา กักดวยดาบ ๙ แตซา อูลและ
ทหารไดไวชีวิตอากัก และฝูงสัตวที่ดีที่สุด มี
พวกแกะ พวกวัว พวกลูกวัวอวนพีและพวก
ลูก แกะ พวกเขาจะไมทําลายของที่ดีๆ แต
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อะไรที่ไรคาและออนแอ
อุทิศใหกับพระยาหเวห

พวกเขาจะทําลาย

พระเจาละทิ ้งซาอูลไมใหเป็ นกษัตริย
๑๐ แลวซา

มู เอลก็ได รับถอยคําจากพระ
ยาหเวหวา ๑๑ “เราเสียใจที่แตง ตัง้ ซาอูลเป็ น
กษัตริย เพราะเขาไดหัน หลังใหกับเรา และ
ไมไดทําตามคําสัง่ ตางๆของเรา” ซา มู เอลก็
โกรธ จึงรองตอพระยาหเวหตลอดทัง้ คืน
๑๒ ซา มู เอลตื่นขึ้นแตเชาเพื่อจะไปพบซา
อูล แตมีคนบอกเขาวา “ซา อูลไดไปที่คา ร
เมล เขาไดสรางอนุสาวรียเพื่อเป็ นเกียรติให
กับตัวเขาเอง และไดเลยไปที่กิลกาล”
ซามูเอลจึงไปหาซาอูลที่คารเมล ซาอูลเพิ่ง
เอาสวนแรกของสิ่งตางๆที่เขาไดยึดมาจาก
ชาวอามาเลค เผาถวายเป็ นเครื่องบูชาใหกับ
พระยาหเวห †
๑๓ เมื่อซา มู เอลมาหาซา อูล ซา อูลก็พูดวา
“ขอพระ ยาหเวหอวยพรทาน เราไดทําตาม
คําสัง่ ทัง้ หลายของพระยาหเวห”
๑๔ แตซา มู เอลพูดวา “อาว แลวทําไมหู
เราถึงยังไดยินเสียงแกะรองกัน และเสียงวัว
ที่เราไดยินนัน
้ มันคืออะไรกัน”
๑๕ ซาอูลตอบวา “ออ นั น
่ หรือ พวกทหารนํ า
พวกมันมาจากชาวอา มาเล ค พวกเขาไดไว
ชีวิตแกะและวัวที่ดีที่สุด เพื่อเผาเป็ นเครื่อง
บูชาสําหรับพระยาหเวหพระเจาของทาน แต
พวกเราไดทําลายสวนที่เหลือทัง้ หมด”
๑๖ ซามูเอลพูดกับซาอูลวา “พอเถอะ ใหเรา
บอกทานวาเมื่อคืนนี้พระ ยาหเวหไดพูดอะไร
กับเรา”
ซาอูลพูดวา “บอกเรามาเถิด”
๑๗ ซา มู เอลบอกวา “แมในอดีต ทานเคย
มองตัว เองวาเป็ นคนเล็ก น อย แตตอนนี้ทาน
กลายเป็ นหัวหน าของเผาตางๆของอิสราเอล
ไมใชหรือ
พระ ยาหเวหไดเจิมทานเป็ น
กษัตริยเหนือคนอิสราเอล ๑๘ และพระองคได
มอบหมายงานใหทาน โดยสัง่ วา ‘ไปทําลาย
คนอา มาเล ค พวกคนชัว
่ ชาเหลานัน
้ ใหหมด
สิน
้ ’ ๑๙ ใหทําสงครามกับพวกเขา จนกวาจะ
กวาดลางพวกเขาจนสิน
้ ซาก แลวทําไมทาน
ถึงไมทําตามที่พระ ยาหเวหบอก ทําไมทาน

*๑๕:๔ สองแสนคน และคนยูดาหหนึ่ งหมื่นคน หรือแปลไดอีกอยางหนึ่ งวา “สองรอยกอง
และคนยูดาหสิบกอง”
†๑๕:๑๒

ซาอูลเพิ่ง … พระยาหเวห ประโยคนี้มาจากสําเนาแปลกรีกโบราณ

๑ ซามูเอล ๑๕:๒๐

ไปยึดสิ่งของตางๆไวและทําสิ่งเลวรายใน
สายตาของพระยาหเวห”
๒๐ ซา อูลตอบวา “แต นี่ เราไดทําตามพระ
ยาหเวหนะ เราไดทํางานที่พระ ยาหเวหได
มอบหมายไว เราไดทําลายคนอา มาเล คจน
หมด สิน
้
และไดนําอา กักกษัตริยของพวก
เขากลับมา ๒๑ พวกทหารไดยึดแกะและวัวที่
ดีที่สุด เพื่อมอบใหพระเจา เพื่อเป็ นเครื่อง
บูชา แกพระ ยาหเวห พระเจาของทานที่กิล
กาล”
๒๒ แตซา มู เอลตอบวา
“พระ ยาหเวห
ชอบใจในเครื่องเผาบูชาและสัตว บูชา เทาๆ
กับการเชื่อ ฟั งเสียงของพระ ยาหเวหหรือยัง
ไง การเชื่อฟั ง ก็ดีกวาการถวายเครื่องบูชา
การยอมฟั ง ก็ดีกวาไขมันของพวกแกะตัวผู
๒๓ เพราะการกบฏ เป็ นบาปอยางกับไปดูหมอ
ความดื้อ ดึง เลวอยางกับการกราบไหวรูป
เคารพ ทานไดละทิง้ คําพูดของพระ ยาหเวห
พระองคก็เลยละทิง้ ทานไมใหเป็ นกษัตริย”
๒๔ ซา อูลพูดกับซา มู เอลวา “เราไดทําบาป
แลว เราไดฝาฝื นคําสัง่ ของพระยาหเวห และ
คําสัง่ สอนของทาน เป็ นเพราะเราเกรงกลัว
ประชาชน เราก็เลยยอมฟั งพวกเขา ๒๕ บัดนี้
เราขอออนวอนตอทาน ใหยกโทษใหกับบาป
ของเรา และกลับไปกับเรา เพื่อเราจะได
นมัสการพระยาหเวห”
๒๖ แตซา มู เอลตอบเขาวา “เราจะไมกลับ
ไปกับทาน
ทานไดละทิง้ คํา พูดของพระ
ยาหเวห และพระยาหเวหไดละทิง้ ทานไมให
เป็ นกษัตริยเหนือคนอิสราเอล”
๒๗ เมื่อซา มู เอลหัน หลังจะไป ซา อูลไดจับ
ชายเสื้อ คลุมของเขาไว ทําใหมันฉีกขาด
๒๘ ซามู เอลพูดกับเขาวา “พระยาหเวหไดฉีก
อาณาจักรอิสราเอลไปจากทานในวัน นี้ และ
มอบใหกับเพื่อนบานของทานที่เป็ นคนที่ดี
์ รีของ
กวาทาน ๒๙ พระ ยาหเวหเป็ นศักดิศ
อิสราเอล พระองคไมโกหก และไมเปลี่ยนใจ
เพราะพระองคไมใชมนุษยที่ชอบเปลี่ยนใจ”
๓๐ ซาอูลตอบวา “เราไดทําบาปไปแลว แต
ไดโปรดใหเกียรติเราตอ หน าพวกผูนําอาวุโส
และคนอิสราเอลทัง้ หลายดวยเถิด กลับไป
*๑๕:๓๒
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กับเราดวยเถิด
เพื่อเราจะไดนมัสการพระ
ยาหเวห พระเจาของทาน” ๓๑ ดังนัน
้ ซามูเอล
จึงกลับไปกับซา อูล และซา อูลก็ไปนมัสการ
พระยาหเวห
๓๒ จากนั น
้ ซา มู เอลไดพูดวา “ใหเอาตัวอา
กักกษัตริยของอามาเลคมาใหเรา”
อากักเขามาหาซามู เอลอยางมัน
่ ใจ เพราะ
เขาคิดวา “ความขมขื่นของความตายไดผาน
เราไปแลวแน” *†
๓๓ แตซามูเอลพูดวา “อยางที่ดาบของทาน
ทําใหหญิงทัง้ หลายไมมีลูก ดัง นัน
้ แมของ
ทานก็จะไมมีลูกเหมือนกัน” แลวซา มู เอล
ก็ฟันอา
กักจนขาดเป็ นทอนๆตอหน าพระ
ยาหเวหที่กิลกาล
๓๔ จากนั น
้ ซามู เอลก็กลับไปที่รามาห สวน
ซา อูลก็กลับไปที่บานของเขาที่กิเบ อาห
๓๕ ตลอดชีวิตของซา มู เอลเขาก็ไมไดไปหา
ซา อูลอีกเลย ซา มู เอลโศก เศราตอเรื่องของ
ซา อูล และพระ ยาหเวหเองก็เสียใจที่ไดแตง
ตัง้ ซาอูลเป็ นกษัตริยเหนือคนอิสราเอล
ซามูเอลเจิมดาวิดเป็ นกษัตริย
๑ พระ

๑๖ “เจาจะเสียใจกับเรื่องซา

ยาหเวหพูดกับซา มู เอลวา
อูลไปอีก
นานแคไหน เพราะเราไดละทิง้ เขาไมใหเป็ น
กษัตริยเหนืออิสราเอล
ใหเติมนํ้ ามันลงใน
เขาสัตว ‡ของเจาใหเต็ม เราจะใหเจาไปพบ
เจส ซีแหงเบธเล เฮม เราไดเลือกลูกชายของ
เขาคนหนึ่งมาเป็ นกษัตริย”
๒ แตซามู เอลพูดวา “ขาพเจาจะไปไดยัง ไง
ถาซา อูลรู เรื่องนี้เขาจะตองฆาขาพเจาอยาง
แนนอน”
พระ ยาหเวหตอบวา “เอาวัวตัว เมียรุนๆ
ไปกับเจาตัวหนึ่ง และบอกวา ‘เรามาถวาย
เครื่องบูชา แกพระ ยาหเวห’ ๓ ใหเชิญเจส
ซีมาที่การถวายเครื่องบูชานัน
้ เราจะแสดงให
เจารูวาเจาควรทําอยางไร คนที่เราจะชีใ้ หเจา
รู เจาจะเจิมคนนัน
้ ใหกับเรา”
๔ ซา มู เอลทําตามคําพูดของพระ ยาหเวห
เมื่อเขามาถึงเบธเล เฮม พวกผูนําอาวุโสของ

ความขมขื่น … ไปแลวแน หรือ “เขาจะไมฆาเราแน”

†๑๕:๓๒

อากักเขามา … ไปแลวแน สําเนาแปลกรีกโบราณ เขียนประโยคนี้วา “อากักมีโซ
ลามอยูเดินเขามาหาซามูเอล และคิดในใจวา ‘สงสัยนี้คงจะขมขื่นยิ่งกวาตายมัง้ ’”
‡๑๖:๑

เขาสัตว เขาของสัตวที่ดานในกลวงใชเป็ นเหมือนกับขวดนํ้ า

๑ ซามูเอล ๑๖:๕

เมืองนัน
้ ก็กลัวจนตัวสัน
่ เมื่อพบเขา พวกเขา
ตางก็ถามวา “ทานมาอยางสันติใชไหม”
๕ ซา มู เอลตอบวา “ใช เรามาอยางสันติ
เรามาเพื่อถวายเครื่องบูชาแกพระ ยาหเวห
ชําระตัวพวกทานและมาถวายเครื่องบูชา
รวมกับเราเถิด” จากนัน
้ เขาไดชําระเจส ซี
และพวกลูกชายของเขา แลวเชิญพวกเขา
มายังที่ถวายเครื่องบูชา
๖ เมื่อพวกเขามาถึง ซามูเอลไดเห็นเอลีอับ
และคิดวา “แนนอนเลย คนที่พระ ยาหเวห
จะใหเจิมนัน
้
ตอน นี้ยืนอยูตอหน าพระองค
แลว”
๗ แตพระ ยาหเวหพูดกับซา มู เอลวา “อยา
มองที่หน าตาหรือความสูงของเขา เพราะเรา
ไมยอมรับเขา เรายาหเวหไมไดมองเหมือน
อยางที่มนุษยมองกัน คนทัว
่ ไปมักมองที่รูป
รางภายนอก แตเรามองที่จิตใจ”
๘ จากนั น
้ เจส ซีไดเรียกอา บีน า ดับ ใหเดิน
ผานหน าซา มู เอล แตซา มู เอลพูดวา “พระ
ยาหเวหไมไดเลือกเขา”
๙ เจส ซีเรียกชัม มาหใหเดินผานไป แตซา
มู เอลก็พูดวา “พระ ยาหเวหไมไดเลือกคนนี้
ดวย”
๑๐ เจส ซีเรียกลูกชายทัง
้ เจ็ดคนของเขาให
เดินผานหน าซา มู เอล แตซา มู เอลก็บอกเขา
วา “พระยาหเวหไมไดเลือกคนเหลานี้”
๑๑ ซามู เอลจึงถามเจสซีวา “ทานมีลูกชาย
ทัง้ หมดแคนี้หรือ”
เจส ซีตอบวา “ยังมีคนสุด ทองอีกคนหนึ่ง
เขากําลังดูแลฝูงแกะอยู”
ซา มู เอลพูดวา “ใชใหคนไปตามเขามา
หนอย เราจะไมนัง่ จนกวาเขาจะมาถึง”
๑๒ ดัง นั น
้ เจส ซีจึงสงคนไปตามดา วิด
ลูกชายคนเล็กมา เขามีผิวสีแดง *หน าตาดี
รูปหลอ
พระยาหเวหพูดกับซามูเอลวา “ลุกขึ้นเจิม
เขา ใชแลว คนนี้แหละ”
๑๓ ซา มู เอลก็เอาเขาสัตวที่ใสน้ํ ามันมาเจิม
ดา วิดตอหน าพี่ ชายของเขา พระ วิญญาณ
ของพระเจาไดพุงเขาสถิตอยูในดา วิดตัง้ แต
วันนัน
้ เป็ นตนมา แลวซา มู เอลก็กลับไปรา
มาห

*๑๖:๑๒
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วิญญาณชั่วรบกวนซาอูล
๑๔ แลวพระ

วิญญาณของพระ ยาหเวห
ไดจากซา อูลไป และพระ ยาหเวหก็ไดสง
วิญญาณชัว
่ มาทรมานเขา ๑๕ พวกผูรับ ใช
ของซาอูลตางก็พูดกับซาอูลวา “ดูสิ วิญญาณ
๑๖ ขอ
ชัว
่ จากพระเจากําลังทรมานทานอยู
ออกคํา สัง่ ใหพวกผูรับ ใชของทานไปเสาะ หา
คนที่เลนพิณได เมื่อวิญญาณชัว
่ จากพระเจา
มาอยูกับทาน คนๆนัน
้ จะไดเลนพิณใหทาน
ฟั ง และทานก็จะรูสึกดีข้ น
ึ ”
๑๗ ดัง นั น
้ ซา อูลจึงสัง่ พวกคนรับ ใชวา “ไป
เสาะหาคนที่เลนพิณเกงๆแลวนํ ามาพบเรา”
๑๘ คนรับ ใชคนหนึ่ งตอบวา “ขาพเจาเคย
พบกับลูกชายคนหนึ่งของเจส ซีแหงเบธเล
เฮม เขาเลนพิณเกง กลา หาญและเป็ นนักรบ
เขาเป็ นคนพูดจาออนหวาน และรูป หลอ ทัง้
พระยาหเวหก็สถิตอยูกับเขา”
๑๙ ซา อูลจึงใชคนไปแจงขาวกับเจส ซีวา
“ใหนําตัวดา วิดลูกชายของเจา คนที่เลีย
้ ง
แกะมาพบเรา”
๒๐ เจสซีก็เอาลาตัวหนึ่ งบรรทุกขนมปั ง ถุง
หนังใสเหลาองุนและลูกแพะหนึ่งตัว ใหดา
วิดลูกของเขาเอาไปมอบใหซา อูล ๒๑ ดา วิด
มาพบซา อูลและอยูรับ ใชเขา ซา อูลรักดา วิด
มาก ดา วิดจึงไดเป็ นคนหนึ่งที่ถืออาวุธของ
ซา อูล ๒๒ จากนัน
้ ซา อูลไดสงขาวถึงเจส ซีวา
“ขอใหเจายินยอมใหดา วิดอยูทํางานรับ ใช
เรา เพราะเราชอบใจเขามาก”
๒๓ เมื่อ ใดที่วิญญาณชัว
่ จากพระเจามาอยู
กับซา อูล ดา วิดก็จะเอาพิณของเขามาเลน
จากนัน
้ อาการซา อูลก็จะบรรเทา และรูสึกดี
ขึ้น แลววิญญาณชัว
่ ก็จะจากเขาไป
โกลิอัททาทายอิสราเอล
๑ ขณะที่คนฟี

๑๗ เพื่อทําสงครามที่โส โคหในยู ดาห

ลิ ส เตียรวบรวมพล

พวกเขาไดตงั ้ คายอยูที่เอ เฟส ดัม มิม ซึ่งอยู
ระหวางโสโคหและอาเซคาห
๒ ซา อูลและคนอิสราเอลก็รวมพลตัง
้ คาย
อยูในหุบเขาเอลาห และวางแนวเตรียมสู รบ
กับคนฟี ลิ ส เตีย ๓ คนฟี ลิ ส เตียยึดภูเขาลูก

สีแดง หรือ “สีแทน” หรือเป็ นไปไดวาอาจเป็ น “ผมสีแดง” คําในภาษาฮีบรูหมายถึง
“สีแดง” หรือ “หน าเป็ นสีแดง” ซึ่งแสดงวามีสุขภาพดี

๑ ซามูเอล ๑๗:๔

หนึ่ง สวนคนอิสราเอลก็ยึดภูเขาอีกลูกหนึ่ง
โดยมีหุบเขาคัน
่ กลางพวกเขา
๔ มีทหารฝี มือเยี่ยมคนหนึ่ งชื่อโก ลิ อัท ซึ่ง
มาจากเมืองกัท เขาสูงหกศอกหนึ่งคืบ *เขา
ออกมานอกคายฟี ลิ ส เตีย ๕ โก ลิ อัทสวม
หมวกทองสัมฤทธิไ์ วบนหัว
และใสเกราะ
์ ้ํ า หนักหาสิบเจ็ดกิโลกรัม ๖ ที่
ทองสัมฤทธิน
ขาก็ใสสนับแขงทองสัมฤทธิ ์
และมีหลาว
†ทองสัมฤทธิไ
์ ขวหลังอยู ๗ เขามีหอกที่ดาม
ใหญพอๆกับไมที่ใชทอผา ซึ่งมีหัว หอกทํา
จากเหล็กหนักเจ็ดกิโลกรัม และมีทหารถือ
โลของเขาเดินนํ าหน าเขาไป
๘ โก
ลิ อัทยืนตะโกนใสพวกทหารของ
อิสราเอลวา “พวกเจาทัง้ หลายออกมาตัง้
แนวรบอยูทําไม ขาไมใชคนฟี ลิ ส เตียหรอก
หรือ และพวกเจาไมใชผูรับ ใชของซาอูลหรือ
๙ ถา
เลือกชายคนหนึ่งลงมาสูกับขาหนอย
เขามีฝีมือและฆาขาได พวกเราจะยอมเป็ น
ทาสของคนอิสราเอล แตถาขาชนะและฆา
เขาได คนอิสราเอลก็จะกลายเป็ นทาสและ
รับใชพวกเรา”
๑๐ แลวโก ลิ อัทก็พูดวา “วัน นี้ ขาขอทาให
กองทัพอิสราเอลหาคนมาสูกับขา”
๑๑ เมื่อซา
อูลและคนอิสราเอลทัง้ หมด
ไดยินคํา พูดของคนฟี ลิ ส เตียคนนัน
้ ตางก็
กลัวและทอแท
ดาวิดเขาไปในแนวหน า
๑๒ ดา

วิดเป็ นลูกชายของเจส ซีคนเอ ฟ รา
ธาห ผูมาจากเบธเล เฮมในยู ดาห เจส ซีมี
ลูกชายแปดคน และในชวงที่ซา อูลปกครอง
เจส ซีเองก็แกมากแลว ๑๓ ลูกชายคนโตสาม
คนของเขาตามซา อูลไปสงคราม คนแรกชื่อ
เอ ลี อับ คนที่สองชื่ออา บีน า ดับ และคนที่
สามชื่อชัม มาห ๑๔ ดา วิดเป็ นน องคนสุด ทอง
พี่ ชายทัง้ สามไดตามซาอูลไปรบ ๑๕ แตดาวิด
ก็จะไปๆมาๆจากซา อูลเป็ นครัง้ คราว เพื่อไป
ชวยเลีย
้ งฝูงแกะของพอที่เบธเลเฮม
๑๖ โก ลิ อัทออกมายืนทาทายอยูทุกเชาเย็น
เป็ นเวลาสี่สิบวัน
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๑๗ วันหนึ่ ง เจสซีพูดกับดาวิดลูกชายเขาวา
“รีบเอาขาวคัว
่ ประมาณยี่สิบสองลิตร และ
ขนมปั งสิบกอน ไปใหพวกพี่ ชายของเจาที่
คาย ๑๘ และใหเอาเนย แข็งสิบกอนนี้ไปใหผู
บังคับกองพันของพวกพี่ ชายเจาดวย ไปดูสิ
วาพวกพี่ ชายเจาเป็ นยัง ไง แลวใหเอาของ
จากพวกเขาติดมือเจามาดวยเพื่อพิสูจนวา
พวกเขาสบายดี ๑๙ เพราะพวกพี่ ชายเจาอยู
กับซา อูลและคนอิสราเอลอื่นๆในหุบเขาเอ
ลาห เพื่อสูรบกับคนฟี ลิสเตีย” ‡
๒๐ ตอนเชา มืด ดาวิดก็ทิง
้ แกะไวใหผู เลีย
้ ง
แกะ แลวบรรทุกขาว ของทัง้ หมดออกเดิน
ทางตามที่เจส ซีบอก เขาถึงคายในขณะที่
พวกทหารกําลังออกไปสูแนวรบ และกําลัง
โห รองทําศึก ๒๑ อิสราเอลและฟี ลิ ส เตียตาง
ยกออกมาประจันหน ากัน
๒๒ ดา วิดไดฝากขาวของของเขาไวกับคน
คุมเสบียง แลววิ่งไปหาพวกพี่ชายของเขาใน
แนวรบ ๒๓ ขณะที่พวกเขากําลังพูดคุยกันอยู
นัน
้ โกลิ อัทนักรบฝี มือกลาของฟี ลิ ส เตียจาก
เมืองกัท ก็ออกมาจากกองทัพของฟี ลิ ส เตีย
ตะโกนทารบอยางครัง้ กอน ดาวิดเองก็ไดยิน
๒๔ เมื่อคนอิสราเอลเห็นโกลิ อัทก็พากันวิ่ง หนี
ดวยความกลัว
๒๕ คนอิสราเอลพูดกันวา “เห็นชายที่ออก
มานัน
้ หรือเปลา เขามาทารบกับคนอิสราเอล
ถาใครฆาเขาได กษัตริยซาอูลจะใหทรัพยสิน
เงิน ทองมากมาย และยกลูกสาวของทานให
แตงงานดวย แลวครอบครัวของเขาก็ยังจะ
ไดรับการยกเวนภาษีในอิสราเอลอีกดวย”
๒๖ ดา วิดถามคนที่ยืนอยูใกลๆเขาวา “คน
ที่ฆาคนฟี ลส
ิ เตียคนนี้ได และเอาความอัปยศ
อดสู นี้ไปจากคนอิสราเอลได จะไดอะไรเป็ น
รางวัลหรือ แลวคนฟี ลิ ส เตียที่ไมไดเขาพิธี
ขลิบคนนี้เป็ นใครกัน
ถึงกลามาทารบกับ
กองทัพของพระเจาผูมีชีวิตอยู”
๒๗ พวกเขาก็ตอบดา วิดเหมือนกับที่พวก
เขาไดบอกไปแลว “ผู ที่ฆาโก ลิ อัทคนฟี ลิ ส
เตียนี้ได จะได รับรางวัลอยางที่พูดไปนัน
่
แหละ” ๒๘ ฝ ายเอลี อับพี่ ชายคนโตของดาวิด

*๑๗:๔

หกศอกหนึ่ งคืบ นักประวัติศาสตรโยซี ฟัส และฉบับแปลกรีกโบราณสวนใหญ รวม
ทัง้ หนังสือฮีบรูหนึ่งมวนที่พบในถํ้าคุมรัม เขียนวา “สี่ศอกหนึ่งคืบ”
†๑๗:๖ หลาว หอกขนาดเล็ก
‡๑๗:๑๙ เพราะพวกพี่ชาย … คนฟี ลิสเตีย คนแปลบางคนคิดวาคําพูดของเจสซีจบลงที่ขอ
๑๘ และผูเลาเรื่องเป็ นคนเลาตอในขอที่ ๑๙

๑ ซามูเอล ๑๗:๒๙

เมื่อไดยินสิ่งที่ดา วิดพูดกับพวกทหาร เขาก็
โกรธดา วิด และถามวา “เจาลงมาที่นี่ทําไม
ทิง้ แกะไมกี่ตัวนัน
้ ไวในถิ่นแหง แลงกับใคร
เรารูดีถึงความอวดดีของเจา และความ คิด
ชัว
่ ของเจา ที่เจาลงมานี่ก็แคอยากจะมาดูเขา
สูรบกัน”
๒๙ ดา วิดตอบวา “อาว ผมทําอะไรผิดหรือ
แคถามก็ไมไดหรือ” ๓๐ แลวดา วิดก็หันไป
ถามคนอื่นดวยคําถามเดิมๆ แลวคนเหลานัน
้
ก็ตอบเหมือนที่เคยบอกไปแลว
๓๑ มีคนไดยินเรื่องที่ดา วิดพูด
แลวไป
รายงานตอซา อูล ซา อูลก็เลยเรียกดา วิดมา
พบ ๓๒ ดา วิดพูดกับซา อูลวา “อยาปลอยให
ผูคนตองเสีย ขวัญและกําลัง ใจกับเรื่องของ
ชาวฟี ลิ ส เตียคน นี้ ใหผูรับ ใชของทานคนนี้
ออกไปสูกับมันเถอะ”
๓๓ ซา อูลตอบวา “เจาออกไปสูกับคนฟี ลิ
ส เตียคนนัน
้ ไมไดหรอก เจาเป็ นแคเด็กหนุม
*คนหนึ่ งเทานั น
้ แตเขาเป็ นชายที่ชํานาญศึก
มาตัง้ แตยังเป็ นหนุมๆ”
๓๔ แตดา วิดตอบซา อูลวา “ขาพเจา ผูรับ
ใชของทานคนนี้ เคยดูแลแกะใหกับพอของ
ขาพเจา เมื่อมีสิงโตหรือหมีมาจับแกะไปจาก
ฝูง ๓๕ ขาพเจาก็ไลตามไปชวยชีวิตแกะจาก
ปากของมัน
เมื่อสัตวพวกนัน
้ ยอนกลับมา
ขาพเจาก็ดึงหนวดเครามัน แลวฆามันเสีย
๓๖ ขาพเจาเคยฆาทัง
้ สิงโตและหมี สวนคน
ฟี ลิ ส เตียที่ไมไดเขาพิธี ขลิบคนนี้ ก็จะเป็ น
เหมือนกับสัตวพวกนัน
้ เพราะเขาไดทาทาย
๓๗ พระ
กองทัพของพระเจาผูมีชีวิตอยู
ยาหเวหไดชวยกูขาพเจาใหรอดพนจากเขีย
้ ว
เล็บสิงโตและหมี พระองคก็จะชวยกูขาพเจา
ใหรอดพนจากเงื้อมมือของคนฟี ลิ ส เตียคนนี้
ดวยเหมือนกัน”
ซา อูลจึงบอกกับดา วิดวา “ไปเถอะ และ
ขอใหพระ ยาหเวหสถิตอยูกับเจา” ๓๘ จาก
นัน
้ ซาอูลก็เอาเสื้อของเขามาสวมใหกับดาวิด
์ าใสไวบนหัวของ
และเอาหมวกทองสัมฤทธิม
ดา วิด และยังใหเสื้อคลุมชุดเกราะกับเขาอีก
ดวย ๓๙ ดา วิดเอาดาบของซา อูลมาคาดทับ
เสื้อ คลุมแลวลองเดินดู เพราะไมชินกับพวก
มัน แลวดาวิดพูดกับซาอูลวา “ขาพเจาใสชุด
*๑๗:๓๓

25

๑ ซามูเอล ๑๗:๕๐

พวกนี้ไมไดหรอก เพราะขาพเจาไมชินกับ
พวกมัน” เขาจึงถอดพวกมันออก ๔๐ จากนัน
้
ดา วิดก็หยิบไม เทามาถือ แลวเลือกลูกหินเก
ลี้ ยงๆมาหากอนจากลําธารแหง แลวเอาใสไว
ในถุงที่ใชเลีย
้ งแกะของเขา กับถือสลิงในมือ
ของเขา เพื่อไปพบคนฟี ลิสเตีย
ดาวิดฆาโกลิ อัท
๔๑ ชาวฟี

ลิ ส เตียคนนัน
้ ไดเดินเขามาใกล
ดา วิด โดยมีคนถือโลของเขาเดินนํ าหน า
๔๒ เขามอง ดูดา วิดและดูถูก เพราะเห็นเป็ น
แคเด็กหนุมคนหนึ่ง มีผิวแดง †และหน าตา
หลอเหลา ๔๓ คนฟี ลิสเตียพูดกับดาวิดวา “ขา
เป็ นหมาหรือยัง ไง เจาถึงไดถือไมมาหาขา”
และเขายังอางชื่อพวกพระของเขาแชงดาดา
วิด ๔๔ เขาพูดวา “มานี่มา ขาจะเอาเนื้อเจา
เป็ นอาหารเลีย
้ งนกบนฟ า และเลีย
้ งสัตวใน
ทุงหญา”
๔๕ ดาวิดพูดกับคนฟี ลิ ส เตียคนนั น
้ วา “เจา
มาสูกับขาดวยดาบและหอกและหลาว แตขา
จะสูกับเจาในนามของพระ ยาหเวหผูมีฤทธิ ์
ทัง้ สิน
้ พระเจาแหงกองทัพอิสราเอล ผู ที่เจา
ทาทาย
๔๖ วัน นี้ แหละ พระยาหเวหจะใหเจาตกอยู
ในกํามือของขา
ขาจะโคนเจาและตัดหัว
เจาทิง้ วัน นี้ขาจะเอาซากศพของกองทัพฟี
ลิ ส เตียเลีย
้ งนกบนทองฟ าและสัตวปาแหง
แผน ดิน เพื่อทัง้ โลกจะไดรูวามีพระเจาอยู
ในอิสราเอล ๔๗ ทุกคนที่มาอยูรวมกันที่นี่จะ
ไดรูวาพระ ยาหเวหไมไดชวยกู โดยใชดาบ
หรือหอก เพราะการศึกเป็ นของพระยาหเวห
และพระ ยาหเวหจะมอบพวกเจาไวในกํามือ
ของพวกเรา”
๔๘ และชาวฟี ลิ ส เตียคนนั น
้ ไดเขามาใกล
เพื่อสู รบกับดา วิด ดา วิดก็วิ่งอยางเร็วจาก
แนวรบเขาหาเขา ๔๙ และลวงหินกอนหนึ่ง
จากถุง แลวเหวี่ยงหินกอนนัน
้ ดวยสายสลิง
โดนหน า ผากของคนฟี ลิ ส เตียคนนัน
้ กอน
หินจมเขาไปในหน า ผากของเขา และเขาก็
ลมหน าควํ่าลงกับพื้น
๕๐ ดา วิดก็ชนะชาวฟี ลิ ส เตียคน นั น
้ ดวย
สลิง และกอนหิน โดยไมมีดาบอยูในมือ ดา

เด็กหน ุม คํานี้ในภาษาฮีบรูมักหมายถึง “ผูรับใช” หรือ “ผูชวยถืออาวุธใหทหาร”
มีผิวแดง หรือ “สีแทน” หรือเป็ นไปไดวาอาจเป็ น “ผมสีแดง” คําในภาษาฮีบรู
หมายถึง “สีแดง” หรือ “หน าเป็ นสีแดง” ซึ่งแสดงวามีสุขภาพดี
†๑๗:๔๒
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วิดก็โคนคนฟี ลิ ส เตียคนนัน
้ และฆาเขาได
๕๑ ดา วิดวิ่งไปยืนบนตัวของเขา และดึงดาบ
ของคนฟี ลิ ส เตียคนนัน
้ ออกจากฝั ก แลวดา
วิดก็ใชดาบนัน
้ ฆาเขาและตัดหัวของเขาไป
เมื่อพวกคนฟี ลิ ส เตียเห็นวาทหารยอด
ฝี มือของเขาตาย
พวกเขาพากันวิ่งหนีไป
๕๒ คนอิสราเอลกับคนยู ดาหก็โห รองไล ตาม
คนฟี ลิ ส เตียไปถึงทางเขาเมืองกัทและไป
ถึงประตูเมืองเอ โค รน คนฟี ลิ ส เตียลมตาย
เกลื่อนกลาดตามทางจากถนนธารา อิมไปจน
ถึงเมืองกัทและเมืองเอ โค รน ๕๓ เมื่อชาว
อิสราเอลกลับจากการไลตามคนฟี ลิ ส เตีย ก็
มาปลนของจากคายของพวกเขา
๕๔ ดาวิดเอาหัวของคนฟี ลิสเตียคนนั น
้ มาที่
เยรูซาเล็ม สวนอาวุธตางๆของเขา ดาวิดทิง้
ไวที่เต็นทของตัวเอง
ซาอูลเริ่มกลัวดาวิด
๕๕ เมื่อซา อูลเห็นดา วิดออกไปสู รบกับชาว

ฟี ลส
ิ เตียคนนัน
้ เขาก็ถามอับเนอรแมทัพของ
เขาวา “อับเนอร เจาหนุมคนนี้เป็ นลูกใคร”
อับ เนอรตอบวา “ขาแตกษัตริย บอกทาน
ตามตรง ขาพเจาเองก็ไมรูเหมือนกัน”
๕๖ ซาอูลพูดวา “ไปสืบดูสิวา พอหน ุมคนนี้
เป็ นลูกใคร”
๕๗ พอดาวิดกลับมาจากการฆาคนฟี ลิ ส เตีย
นัน
้ อับ เนอรไดพาเขามาเฝ าซาอูล พรอมกับ
หัวของคนฟี ลิสเตียคนนัน
้ ที่ดาวิดถืออยู
๕๘ ซา อูลถามเขาวา “พอหน ุม เจาเป็ นลูก
ของใคร”
ดา วิดตอบวา “ขาพเจาเป็ นลูกของเจส ซี
ผูรับใชทาน จากเมืองเบธเลเฮม”
ดาวิดกับโยนาธานเป็ นเพื่อนกัน
๑ หลัง

๑๘ เสร็จแลว โยนาธานก็รูสึกผูกพันกับ
จากดา วิดพูด คุยกับซา อูล

ดาวิด และรักเขาเหมือนกับรักตนเอง
๒ จากนั น
้ ซาอูลไดรัง้ ดาวิดใหอยูกับเขา ไม
ปลอยใหกลับไปที่บานของพอเขา
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๓ และโย นา ธานก็ไดทําสัญญากับดา วิด
เพราะเขารักดา วิดเหมือนตัวเขาเอง ๔ โย นา
ธานถอดเสื้อ คลุมที่เขาสวมอยูกับเครื่องแบบ
ตัวนอกใหกับดาวิด รวมทัง้ ดาบ คันธนู และ
เข็มขัดของเขา
๕ ซา อูลใชดา วิดทําอะไร ดา วิดก็ทําสําเร็จ
ทัง้ สิน
้ ซา อูลจึงใหตําแหนงสูงในกองทัพกับ
ดา วิด ซึ่งเป็ นที่พอใจของประชาชน และ
ขาราชการของซาอูล

ซาอูลอิจฉาดาวิด
๖ หลัง

จากดา วิดไดฆาคนฟี ลิ ส เตียนัน
้
แลว ในระหวางที่พวกเขากําลังเดิน ทางกลับ
มา พวกผู หญิงก็ออกมาจากเมืองตางๆของ
อิสราเอล เพื่อตอนรับกษัตริยซา อูล พวก
เขารอง เพลงและเตนรํากันอยางสนุกสนาน
พรอมกับเลนกลอง รํามะนาและพิณสามสาย
*๗ พวกเขาเตนรําและรองเพลงวา
“ซาอูลฆาคนเป็ นพันๆ
สวนดาวิดฆาคนเป็ นหมื่นๆ”
๘ ซาอูลโกรธมาก เนื้ อ เพลงทําใหเขาโกรธ
และคิดวา
“พวกนี้ยกยองดา
วิดวาฆาคนไดเป็ น
หมื่นๆ แตเราฆาไดเพียงพันๆคน แลวตอไป
ดา วิดยังจะไดอะไรอีก ถาไมใชอาณาจักร
ทัง้ หมดนี้” †๙ และตัง้ แตนัน
้ มา ซา อูลก็เฝ า
มองดูดาวิดอยางอิจฉา
๑๐ วันตอ มา วิญญาณชัว
่ จากพระเจาก็เขา
สิงซาอูล เขากําลังบาคลัง่ ‡อยูในที่พัก ขณะ
ที่ดาวิดกําลังเลนพิณตามปกติเหมือนเคย ซา
๑๑ และเขาก็ขวางมัน
อูลถือหอกอยูในมือ
ออกไป คิดในใจวา “เราจะปั กดาวิดใหติดกับ
ฝาผนัง” แตดาวิดหลบไดทัง้ สองครัง้
๑๒ ซา อูลเกิดความกลัวดา วิด เพราะพระ
ยาหเวหสถิตอยูกับดา วิด และไดจากเขาไป
แลว ๑๓ ซา อูลจึงสงดา วิดไปใหพนจากเขา
และใหดา วิดไปเป็ นแมทัพกองพัน ดา วิดได
นํ ากองทัพในการสู รบ ๑๔ ทุกอยางที่ดา วิด
ทํา เขาไดรับความสําเร็จอยางยิ่งใหญ เพราะ

*๑๘:๖

พิณสามสาย หรือ อาจจะเป็ นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่เอาเหล็กเสนมาทําเป็ นสาม
เหลี่ยมแลวใชไมหรือเหล็กตีสงเสียง
†๑๘:๘

แลวตอไป … ทัง้ หมดนี ้ สําเนาแปลกรีกโบราณสวนใหญไมมีประโยคนี้

‡๑๘:๑๐

เขากําลังบาคลั่ง หรือ อาจจะแปลไดวา “เขากําลังพูดแทนพระเจา” คํานี้ในภาษา
ฮีบรูหมาย ถึงคนที่ไมสามารถควบคุมสิ่งที่เขาพูดและทําได ปกติแลว คํานี้หมาย ถึงพระเจา
กําลังใชคนผูนัน
้ ใหสงขาวพิเศษถึงคนอื่นๆ
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พระยาหเวหอยูกับเขา ๑๕ เมื่อซาอูลเห็นวาดา
วิดได รับความสําเร็จมากมายขนาดไหน เขา
ก็ยิ่งกลัวดาวิดมากขึ้น
๑๖ แตทง
ั ้ คนอิสราเอลและคนยู ดาหตางก็
รักดา วิด เพราะดา วิดนํ าพวกเขาในการสู รบ
ของพวกเขา
๑๗ ซา อูลพูดกับดา วิดวา
“นี่คือเม ราบ
ลูกสาวคนโตของเรา เราจะใหนางแตงงาน
กับเจา ขอเพียงรับ ใชเราอยางกลา หาญและ
ตอสูเพื่อพระ ยาหเวห” เพราะซา อูลคิดวา
“เราจะไมลงมือจัดการกับดาวิดเอง ปลอยให
พวกฟี ลิสเตียลงมือแทน”
๑๘ แตดา วิดพูดกับซา อูลวา “ขาพเจาไม
คูควรที่จะเป็ นลูกเขยของกษัตริยหรอก
ขาพเจาเป็ นใครกัน ครอบครัวของขาพเจา
หรือตระกูลของพอขาพเจาเป็ นใครกันใน
อิสราเอล”
๑๙ ดัง นั น
้ เมื่อถึงเวลาที่จะยกเม ราบลูกสาว
ซา อูลใหดา วิด นางก็ถูกยกใหไปแตงงานกับ
อาดรีเอลชาวเมโหลาห
๒๐ ขณะนั น
้ มี คาลลูกสาวซา อูลไดหลง รัก
ดาวิด และเมื่อมีคนนํ าเรื่องนี้ไปแจงกับซาอูล
เขาก็ดีใจ ๒๑ เขาคิดวา “เราจะยกนางใหดาวิด
แลวนางก็จะเป็ นกับ ดักใหเขาตองตอสูกับคน
ฟี ลิ ส เตีย” ดัง นัน
้ ซา อูลจึงพูดกับดา วิด
วา “นี่เป็ นหนที่สองแลวที่เจามีโอกาสที่จะได
เป็ นลูกเขยเรา”
๒๒ ซา อูลสัง
่ คนรับ ใชวา “เจาไปพูดกับดา
วิดเป็ นสวน ตัววา ‘ดูซิ กษัตริยซา อูลชอบใจ
ในตัวทานมาก
และเจา หน าที่ตางๆของ
กษัตริยก็ชอบทานมาก ตอน นี้ใหเป็ นลูกเขย
ของกษัตริยเถอะ’”
๒๓ พวกคนรับใชก็มาบอกดาวิดตามนั น
้ แต
ดา วิดพูดวา “พวกทานคิดวาการเป็ นลูกเขย
ของกษัตริยเป็ นเรื่องเล็กๆอยางนัน
้ หรือ เรา
เป็ นแคผูชายจนๆที่ไมมีช่ อ
ื เสียงอะไร”
๒๔ เมื่อคนรับ ใชของซา อูลบอกเขาถึงเรื่อง
ที่ดาวิดพูด ๒๕ ซาอูลก็ตอบวา “ไปบอกดาวิด
วา ‘กษัตริยไมตองการสินสอดอะไร กษัตริย
ตองการแคหนังหุมปลายอวัยวะเพศชายของ
คนฟี ลิ ส เตียหนึ่งรอยอัน เป็ นการแกแคนตอ
ศัตรูของทานเทานัน
้ ’” แผนการของซา อูลก็
คือจะใหดาวิดถูกพวกฟี ลิสเตียฆาเสีย

*๑๘:๒๗
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๒๖ เมื่อคนรับ ใชของซา อูลนํ าเรื่องดัง กลาว
มาบอกดา วิด เขาจึงพอใจที่จะเป็ นลูกเขย
ของกษัตริย กอนถึงเวลาที่กําหนดไวจะผาน
ไป ๒๗ ดาวิดออกไปพรอมกับคนของเขา และ
ไดฆาคนฟี ลิ ส เตียไปสองรอยคน *เขาไดนํา
หนังหุมปลายอวัยวะเพศของชายเหลานัน
้ มา
มอบใหกษัตริย เพื่อที่วาเขาจะไดกลายเป็ น
ลูกเขยของกษัตริย
ดัง นัน
้ ซา อูลจึงยกมี คาลลูกสาวของเขาให
แตงงานกับดา วิด ๒๘ เมื่อซา อูลเห็นวาพระ
ยาหเวหสถิตอยูกับดา วิด และมี คาลลูกสาว
ของเขาก็รักดา วิด ๒๙ ซา อูลก็ยิ่งกลัวดา วิด
มากขึ้น และเขาก็เป็ นศัตรูกับดา วิดตลอด
ชีวิตที่เหลือของเขา
๓๐ ผูนําของฟี ลิ ส เตียก็ออกมาสู รบอยู
เรื่อยๆและยิ่งออกรบมากเทาใด ดา วิดก็ยิ่ง
ได รับชัยชนะมากกวาพวกแมทัพนายก อง
คนอื่นๆของซา อูล และทําใหช่ อ
ื เสียงของดา
วิดโดงดังไปทัว
่

ซาอูลพยายามฆาดาวิด
๑ ซา

๑๙ เขาและคนรับ

อูลบอกโย นา ธานลูกชายของ
ใชของเขาทุกคนให
ฆาดาวิด แตโยนาธานชอบดาวิดมาก ๒ ก็เลย
เตือนดา วิดวา “ซา อูลพอของเรากําลังหา
โอกาสที่จะฆาเจา พรุง นี้เชา ใหระวังตัวให
ดี ใหไปหาที่หลบ ซอนและใหอยูที่นัน
่ ๓ เรา
จะออกไปยืนอยูขางๆพอเราในทุงนาที่ทาน
ซอนตัวอยู
เราจะพูดกับพอเรื่องของเจา
แลวพอเรารูอะไรก็จะมาเลาใหเจาฟั ง”
๔ โย นา ธานพูดถึงความ ดีของดา วิดใหกับ
ซา อูลพอของเขาวา “ขออยาใหพอทําผิดตอ
ดา วิดคนรับ ใชของพอเลย เขาไมไดทําอะไร
ผิดตอพอ
และสิ่งที่เขาทําก็เป็ นประโยชน
๕ เขาไดเสี่ยงชีวิตตอนที่
มากกับพอทัง้ นัน
้
ฆาชาวฟี ลิ ส เตียคนนัน
้ และพระ ยาหเวหให
ชัยชนะที่ยิ่ง
ใหญกับชาวอิสราเอลทัง้ หมด
พอก็เห็นและชื่นชมไปดวย แลวทําไมพอถึง
์ ยางดา วิด และจะไป
จะทําผิดตอคนบริสุทธิอ
ฆาเขาอยางไรเหตุผล”
๖ เมื่อซา อูลไดฟังสิ่งที่โย นา ธานพูด เขาก็
สาบานวา “พระ ยาหเวห มีชีวิตอยูแนขนาด
ไหน ก็ใหแนใจขนาดนัน
้ เลยวาดา วิดจะไม
ถูกประหารชีวิต”

สองรอยคน สําเนาแปลกรีกโบราณเขียนวา “หนึ่งรอยคน”
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๗ แลวโย นา ธานไดเรียกดา วิดมา และเลา
เรื่องที่เขากับพอไดพูดกัน แลวโย นา ธานได
นํ าดาวิดมาพบซาอูล และดาวิดก็ไดเฝ าซาอูล
อยางแตกอน
๘ แลวสงครามก็เกิดขึ้นอีก ดาวิดจึงออกไป
สู รบกับคนฟี ลิ ส เตีย ดาวิดไดฆาฟั นพวกนัน
้
ตายเกลื่อนกลาด พวกนัน
้ ไดหนีไปตอ หน า
ตอตา ๙ แตวิญญาณชัว
่ จากพระยาหเวหไดมา
เขาสิงซาอูล ขณะที่เขากําลังนัง่ อยูในวังของ
เขาและถือหอกอยูในมือ ดาวิดกําลังเลนพิณ
อยู ๑๐ ซา อูลพยายามพุงหอกหมายปั กดา วิด
ใหติดผนัง แตดา วิดหลบได หอกของซา อูล
เลยพุงเขา ใสฝาผนัง แลวคืนนัน
้ ดา วิดก็หนี
รอดออกมาได
๑๑ ซา อูลสงคนไปเฝ าดูที่บานของดา วิด
ตลอดคืน เพื่อฆาเขาในตอนเชา แตมี คาล
เมียของดา วิดไดเตือนเขาวา “ถาพี่ไมหนีไป
ในคืนนี้ พรุงนี้พี่จะตองถูกฆาตาย”
๑๒ ดัง นั น
้ มี คาลจึงไดหยอนดา วิดลงทาง
หน าตาง และเขาก็หนีรอดไป ๑๓ จากนัน
้ มี
คาลก็เอารูปปั ้ นพระประจําบานมาวางไวบน
เตียง แลวเอาผาคลุมไวและเอาขนแพะมา
วางไวที่หัวรูปปั ้ นนัน
้
๑๔ เมื่อซาอูลสงคนมาจับดาวิด มีคาลก็บอก
วา “เขาไมสบาย”
๑๕ ซาอูลสงคนกลับไปดูดาวิด และสัง
่ พวก
เขาวา “นํ าเขามาทัง้ ที่อยูบนเตียง เพื่อที่เรา
จะไดฆาเขาเสีย”
๑๖ แตเมื่อพวกเขาเขาไปก็พบรูป ปั ้ นอยูบน
เตียง และมีขนแพะอยูที่หัวมัน
๑๗ ซา อูลพูดกับมี คาลวา
“ทําไมลูกถึง
หลอก ลวงพออยางนี้ และปลอยศัตรูของพอ
ใหรอดพนไปได”
มีคาลตอบวา “ดาวิดพูดกับลูกวา ‘ปลอยพี่
ไปเถอะ จะใหพี่ตองฆาน องทําไม’”
๑๘ เมื่อดา วิดหลบ หนี ไปได เขาไดไปหาซา
มูเอลที่เมืองรามาห และเลาเรื่องทัง้ หมดที่ซา
อูลทํากับเขา จากนัน
้ เขาและซามู เอลก็ไปอยู
ที่นาโยท
๑๙ มีคนไปแจงขาวกับซา อูลวา “ดา วิดอยู
ที่นา โยทในเมืองรา มาห” ๒๐ ซา อูลจึงสงคน
มาจับดาวิด แตเมื่อพวกเขามาเห็นกลุมผู พูด
แทน พระเจากําลังพูดแทนพระเจากันอยู มี
ซา มู เอลยืนเป็ นหัวหน า พระ วิญญาณของ
พระเจาก็เขาสถิตในคนพวกนัน
้ ที่ซา อูลสงมา
พวกเขาจึงเขารวมพูดแทนพระเจาดวย
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๒๑ เมื่อซาอูลรเู รื่อง เขาก็สงคนไปใหม และ
พวกเขาก็ไดพูด แทนพระเจาดวย ซา อูลจึง
สงคนไปเป็ นครัง้ ที่สาม และพวกเขาก็ไดพูด
แทนพระเจาอีกเหมือนกัน ๒๒ ในที่สุดซาอูลก็
ไปรามาหเอง และเมื่อไปถึงอางเก็บนํ้ าใหญที่
เมืองเสคู เขาก็ถามวา “ซามูเอลและดาวิดอยู
ที่ไหน”
ประชาชนตอบซา อูลวา “ทัง้ สองคนอยูที่
นาโยทเมืองรามาห”
๒๓ ซาอูลจึงไปที่นาโยทในเมืองรามาห แต
พระ วิญญาณของพระเจาไดเขาสถิตในเขา
ซาอูลจึงเดินพูด แทนพระเจาไปตลอดทางจน
มาถึงนา โยท ๒๔ ซา อูลไดถอดเสื้อผาออก
และเขาเองก็ไดพูด แทนพระเจาตอหน าซา มู
เอลดวย เขานอนเปลือยกายอยูที่นัน
่ ตลอด
วันตลอดคืน นี่เป็ นเหตุที่คนพูดวา
“ซาอูลเป็ นผูพูดแทนพระเจาดวยหรือ”

ดาวิดและโยนาธานทําสัญญากัน
๑ จาก

๒๐ รา มาหไปหาโย นา ธาน

นัน
้ ดา วิดไดหนีจากนา โยทที่
และถาม
วา “ขาทําอะไรลงไปหรือ ความผิดของขาคือ
อะไร ขาไดทําผิดอะไรตอพอเจาหรือ เขาถึง
ไดพยายามมาเอาชีวิตของขา”
๒ โยนาธานตอบวา “เป็ นไปไมได เจาจะไม
ตายหรอก ดูสิ พอของขาไมเคยทําอะไรโดย
ไมบอกขากอน ไม วาจะเป็ นเรื่องเล็กหรือ
เรื่องใหญ แลวเขาจะมาปิ ดบังเรื่องนี้จากขา
ทําไม คงไมเป็ นอยางนัน
้ หรอก”
๓ แตดาวิดสาบานวา “พอของเจารูดีวา เจา
ชื่นชอบขา และคิดกับตัวเองวา ‘ตองไมใหโย
นาธานรูเรื่องนี้ เพราะเขาจะตองเสียใจอยาง
แนนอน’ แตพระ ยาหเวหและตัวเจามีชีวิต
อยูแนขนาดไหน ก็ใหแนใจขนาดนัน
้ เลยวา
ขาหางจากความตายแคกาวเดียวเทานัน
้ ”
๔ โยนาธานพูดกับดาวิดวา “เจาจะใหขาทํา
อะไร ขาก็จะทําเพื่อเจา”
๕ ดาวิดจึงพูดวา “เอาอยางนี้ พรุง นี้ จะเป็ น
วันเทศกาลพระจันทรใหม และขาจะตองไป
รวมกินอาหารกับกษัตริย
แตปลอยใหขา
ไปซอนตัวในทอง ทุงเถอะ จนถึงเย็นวันที่
สาม ๖ ถาพอของเจาเห็นขาหายไป ก็บอก
เขาวา ‘ดา วิดไดมาขออนุญาตกับลูกเพื่อลา
กลับบานอยางเรง ดวนที่เบธเล เฮม เพราะ
ครอบครัวของเขาจะถวายสัตว บูชาประจํา
ปี ’ ๗ ถาเขาพูดวา ‘ดีมาก’ ผูรับ ใชของเจา
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คนนี้ก็ปลอดภัย แตถาเขาโกรธมาก เจาก็
แนใจไดเลยวา เขาไดตัดสิน ใจที่จะทํารายขา
แลว ๘ ถาเจาจะแสดงความเมตตาตอผูรับ ใช
ของเจา เพราะเจาไดทําสัญญากับขาตอ หน า
พระ ยาหเวหแลว ถาขาผิดจริง เจาก็ฆาขา
เสียเอง ไมตองมอบขาไปใหกับพอของเจา
หรอก”
๙ โย นา ธานพูดวา “ไมหรอก ถาขารูวา
พอของขาคิดจะทํารายเจา ขาจะไมบอกเจา
ไดหรือ”
๑๐ ดา วิดถามวา “ใครจะมาบอกขาละ ถา
พอของเจาตอบเจาอยางดุดัน”
๑๑ โยนาธานพูดวา “มาเถอะ ออกไปที่ทอง
ทุงกัน” เขาทัง้ สองก็เดินไปที่นัน
่ ดวยกัน
๑๒ จากนั น
้ โย นา ธานก็พูดกับดา วิดวา “ขา
ขอสาบานตอพระ ยาหเวห
พระเจาของ
อิสราเอล ขาจะไปดูใหรูแนวาพอของขาคิด
ยัง ไงกับเจา วันมะรืน นี้เวลาเดียวกันนี้ ถา
เขารูสึกดีกับเจา
ขาก็จะสงขาวมาใหเจารู
๑๓ แตถาพอขาจะทํารายเจา
ขาก็จะบอกให
เจารู และสงเจาไปอยางปลอดภัย ถาขาไม
ทําตามที่พูดนี้ ก็ขอใหพระยาหเวหลงโทษขา
อยางรุนแรง ขอใหพระ ยาหเวหสถิตอยูกับ
เจาเหมือนที่สถิตอยูกับพอของขา ๑๔ ตราบ
ใดที่ขายังมีชีวิตอยู ก็ขอใหเจามีน้ํ าใจกับขา
เหมือนกับที่พระ ยาหเวหมีตอขาตลอดชีวิต
๑๕ และถา
เพื่อที่วาขาจะไดไมถูกฆาตาย
หากขาตายไป ก็ขอใหเจาอยาไดแลงนํ้ าใจ
ตอครอบครัวของขา แมเมื่อพระ ยาหเวหได
กําจัดศัตรูทัง้ หมดของเจาออกไปจากโลก นี้”
๑๖ ดังนั น
้ โยนาธานไดทําสัญญากับดาวิดและ
ครอบครัวของดาวิด โยนาธานพูดวา “ขอให
พระยาหเวหจัดการกับศัตรูของเจา”
๑๗ และโย นา ธานใหดา วิดยืนยันสัญญาอีก
ครัง้ ดวยความ รักที่เขามีตอดา วิด เพราะเขา
รักดาวิดเหมือนรักตัวเอง
๑๘ จากนั น
้ โยนาธานก็พูดกับดาวิดวา “พรุง
นี้จะเป็ นวันเทศกาลพระจันทรใหม
พอจะ
เห็นวาเจาหายไป เพราะที่นัง่ ของเจาจะวาง
๑๙ ในตอนเย็นวันมะรืน นี้ ใหไปซอน ตัวในที่
ที่เจาเคยซอน ตัวตอนที่เรื่องยุง ยากนี้เกิดขึ้น
ครัง้ แรก และคอยอยูที่กอนหินเอ เซล ๒๐ ขา
จะยิงธนูสามดอกไปขางๆเจาเหมือนกับวา
ขากําลังซอมยิงเป า ๒๑ จากนัน
้ ขาจะสัง่ เด็ก
รับ ใชวา ‘ไปหาลูก ธนูซิ’ ถาขาพูดกับเขาวา
‘ลองดูซิ ลูกธนูตกอยูทางขางๆเจา ไปเอามัน
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กลับมานี่’ ถาขาพูดอยางนี้ ก็ใหเจาออกมา
จากที่ซอนได เพราะพระ ยาหเวหมีชีวิตอยู
แนขนาดไหน ก็ใหแนใจขนาดนัน
้ เลยวา เจา
จะปลอดภัยและไมมีอันตรายอะไร ๒๒ แตถา
ขาพูดกับเด็กรับใชวา ‘ดูสิ ลูกธนูตกไกลออก
ไปขางหน าโน น’ ถาขาพูดอยางนี้ เจาตองรีบ
หนีไป เพราะพระยาหเวหไดกําหนดใหเจาไป
แลว ๒๓ และเรื่องที่ไดคุยกันระหวางเราสอง
คน จําไววาพระ ยาหเวหจะเป็ นพยานใหกับ
เราทัง้ สองคนตลอดไป”
๒๔ ดังนั น
้ ดาวิดจึงซอนตัวอยูในทองทุง
เมื่อถึงเทศกาลพระจันทรใหม ซา อูลซึ่ง
เป็ นกษัตริยก็มานัง่ กินอาหาร ๒๕ เขานัง่ ในที่
เคยนัง่ เป็ นประจําที่อยูใกลกําแพง ซึ่งอยูตรง
ขามกับโยนาธาน สวนอับ เนอรก็นัง่ อยูขางๆ
ซาอูล แตที่นัง่ ของดาวิดกลับวางเปลา ๒๖ ใน
วันนัน
้ ซา อูลไมไดพูดอะไร เขาเพียงคิดวา
“ตองเกิดอะไรขึ้นกับดา วิดที่จะทําใหเขาไม
บริสุทธิใ์ นการเขารวมพิธี แนนอนวาเขาตอง
ไมบริสุทธิ”์
๒๗ แตวันตอ มา วัน ที่สองของเดือนนั น
้ ที่
นัง่ ของดา วิดก็ยังคงวางอยูอีก ซา อูลจึงถาม
โยนาธานวา “ทําไมดาวิดลูกชายเจสซีไมมา
กินขาวดวยกัน ทัง้ เมื่อวานและวันนี้ดวย”
๒๘ โย นา ธานตอบวา “ดา วิดไดมาวิงวอน
ขออนุญาตจากลูกเพื่อลากลับบานที่เบธเล
เฮม ๒๙ เขาบอกวา ‘อนุญาตใหฉันกลับบาน
เถอะ เพราะครอบครัวของฉันจะมีการถวาย
เครื่องบูชาในเมืองและพี่ ชายของฉันก็สัง่ ให
ฉันกลับไป ถาทานพอใจฉันก็อนุญาตใหฉัน
กลับไปหาพี่ ชายดวยเถอะ’ เพราะสาเหตุนี้
เขาจึงไมไดมารวมโตะอาหารกับกษัตริย”
๓๐ ซา อูลไดยินอยางนั น
้ ความโกรธก็พลุง
ขึ้นตอโยนาธาน เขาพูดกับโยนาธานวา “เจา
มันลูกกบฏของหญิงนอกคอก
คิดวาขาไม
รูหรือวาเจาเขาขางไอลูกชายเจส ซีนัน
่
เจา
สรางความอับอายใหตัว เองและแมที่คลอด
เจาออกมา ๓๑ ตราบใดที่ดาวิดยังมีชีวิตอยูใน
โลกนี้ เจาและอาณาจักรของเจาก็จะไมมีวัน
ตัง้ อยูได สงคนไปนํ าตัวดาวิดมาเดี๋ยวนี้ มัน
ตองตาย”
๓๒ โย นา ธานถามซา อูลพอของเขาวา
“ทําไมเขาจะตองถูกประหาร เขาทําอะไรลง
ไปหรือ”
๓๓ แตซา อูลไดพุงหอกในมือใสโย นา ธาน
เพื่อฆาเขาเสีย โย นา ธานจึงรูวาพอของเขา
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ตัง้ ใจจะฆาดา วิด ๓๔ โย นา ธานจึงลุกจากโตะ
อาหารไปดวยความ โกรธมาก และไมไดกิน
อะไรในวันที่สองนี้ เพราะเขาเสียใจตอการ
กระทําที่นาอับอายของพอเขาตอดาวิด
๓๕ เชาวันรุงขึ้นโย นา ธานออกไปที่ทุง นา
เพื่อพบกับดา วิด เขาเอาเด็กรับ ใชไปดวย
หนึ่งคน ๓๖ แลวเขาก็สงั ่ เด็กรับ ใชวา “ไปหา
ลูก ธนูที่เรายิงไป” เมื่อเด็กรับ ใชวิ่งไป โย
นา ธานก็ยิงธนูลูกหนึ่งนํ าหน าเขาไป ๓๗ เมื่อ
เด็กรับ ใชวิ่งไปถึงที่ที่ลูก ธนูของโย นา ธาน
ตก เขาก็ตะโกนบอกเด็กรับ ใชวา “ลูก ธนู
อยูขางหน าเจาไมใชหรือ” ๓๘ เขายังตะโกน
สัง่ อีกดวยวา “รีบไปเถิด อยาหยุดนะ” เด็ก
รับ ใชก็ไปเก็บลูก ธนูกลับมาใหโย นา ธานผู
เป็ นเจานาย ๓๙ (แตเด็กรับ ใชก็ไมรูเรื่องอะไร
เลย มีแตดาวิดและโยนาธานเทานัน
้ ที่เขาใจ)
๔๐ จากนั น
้ โย นา ธานก็สงอาวุธใหเด็กรับ ใช
และสัง่ วา “เจาเอาไปเก็บไวในเมืองกอน”
๔๑ หลัง จากเด็กรับ ใชไปแลว ดา วิดก็ออก
จากที่ซอน ทางใตของกอน หิน เขากราบ
โย นา ธานจนหน าติดพื้น ดินสามครัง้ จาก
นัน
้ พวกเขาก็จูบซึ่งกันและกัน แลวทัง้ สองก็
รองไหดวยกัน แตดาวิดรองมากกวา
๔๒ โยนาธานพูดกับดาวิดวา “ขอใหไปเป็ น
สุขเถิด
เพราะเราทัง้ สองไดสาบานในนาม
ของพระ ยาหเวหวาจะเป็ นเพื่อนกัน เราพูด
วา ‘พระยาหเวหจะเป็ นพยานระหวางเราสอง
คน
และระหวางลูกหลานของเราสองคน
ตลอดไป’” แลวดาวิดก็จากไป และโยนาธาน
ก็กลับเขาเมือง
ดาวิดไปหานั กบวชอาหิเมเลค
๑ ดา

๒๑ นักบวชอา หิ เม เลค

วิดไปเมืองโนบเพื่อพบกับ
อา หิ เม เลค
กลัวจนตัวสัน
่ เมื่อออกมาพบเขา แลวพูดวา
“ทําไมทานถึงมาคนเดียว ทําไมถึงไมมีใคร
มากับทานดวย”
๒ ดาวิดตอบนั กบวชอาหิเมเลควา “กษัตริย
สัง่ ใหเรามาทํางานสําคัญและกําชับวา ‘อยา
ใหใครรูถึงงานที่เราสงเจาไปทํา และหน าที่
ที่เราไดมอบหมายใหกับเจา’
สวนพวกคน
*๒๑:๗
†๒๑:๗
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หนุมๆของเรานัน
้ เราไดนัดพบกับพวกเขาไว
แลวในที่แหงหนึ่ง ๓ ตอนนี้ทานมีอะไรในมือ
บาง ขอขนมปั งใหเราสักหากอน หรืออะไร
ก็ไดที่ทานสามารถหาได” ๔ แตอา หิ เม เลค
ตอบดา วิดวา “ขาพเจาไมมีขนมปั งธรรมดา
์ ิทธิเ์ ทานัน
อยูเลย มีแตขนมปั งศักดิส
้ ซึ่งถา
หนุมๆทัง้
หลายไมไดไปมีเพศสัมพันธกับผู
หญิงมาก็กินได”
๕ ดา วิดตอบวา “ตามปกติเมื่อเราออกเดิน
ทางพวกผู
หญิงก็จะถูกแยกออกจากพวก
เราอยูแลว ขนาดงานที่ธร รม ดาๆรางกาย
ของพวกผูชายก็ยังบริสุทธิเ์ ลย ยิ่งงานพิเศษ
อยางนี้
เราก็ตองรักษารางกายใหบริสุทธิ ์
แน”
๖ นั กบวชจึงใหขนมปั งศักดิส
์ ิทธิ ์ นัน
้ กับดา
วิด เพราะไมมีขนมปั งอื่นนอกจากขนมปั งนี้
ที่เคยตัง้ ถวายอยูตอ หน าพระยาหเวห แตถูก
เอาออกมาจากหน าพระ ยาหเวห ในวันที่เอา
ขนมปั งใหมๆรอนๆมาแทน
๗ ในวันนั น
้ มีหัวหน าคนเลีย
้ งแกะ *ของซา
อูลชื่อโดเอก ซึ่งเป็ นชาวเมืองเอโดม เฝ าอยู
ตอหน าพระยาหเวหดวย †
๘ ดา วิดถามอา หิ เม เลควา “ที่นี่ทานไม
มีหอกหรือดาบสักเลมเลยหรือ เราไมไดเอา
ดาบหรืออาวุธอื่นๆติดตัวมาเลย เพราะธุระที่
กษัตริยใหทําเป็ นเรื่องเรงดวน”
๙ นั กบวชอาหิ เมเลคก็ตอบวา “ดาบของโก
ลิอัทชาวฟี ลิสเตีย ที่ถูกทานฆาตายในหุบเขา
เอ ลาหอยูที่นี่ ดาบนัน
้ หอผาวางอยูดาน หลัง
เอโฟด ถาทานตองการก็เอาไปเลย ที่นี่ก็ไมมี
ดาบอื่นแลว”
ดา วิดตอบวา “ไมมีดาบไหนเหมือนดาบ
นัน
้ อีกแลว เอามาใหเราหนอย”
ดาวิดหนี ไปพึ่งศัตรูท่เี มืองกัท
๑๐ ในวันนั น
้ ดา วิดไดหนีจากซา

อูลไปหาอา
๑๑ แตพวกขาราชการ
คีชกษัตริยเมืองกัท
ของอาคีชพูดกับดาวิดวา “ทานไมใชกษัตริย
ดา วิดของอิสราเอลหรอกหรือ คนเดียวกับที่
เขารองเพลงยกยองกันวา
‘ซาอูลฆาคนเป็ นพันๆ

คนเลี ้ยงแกะ หรือ “คนสงขาว”

โด เอก … พระ ยาหเวหดวย อาจหมายความวา โด เอกอยูที่นัน
่ เพื่อมีสวนในการ
ถวายเครื่องแกบนใหแกพระเจา หรือเพื่อเหตุผลอื่นทางศาสนา หรืออาจจะหมายความวา เขา
ถูกกักตัวใหอยูที่นัน
่ เป็ นเพราะคดีที่เขากอขึ้น เชน การฆาคนตายโดยไมไดตัง้ ใจ
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สวนดาวิดฆาคนเป็ นหมื่นๆ’”
๑๒ ดา วิดไดยินคํา พูดอยางนั น
้
เขาก็กลัว
กษัตริยอาคีชเมืองกัทมาก
๑๓ ดา วิดจึงแกลงทําเป็ นบาตอ หน าผูคน
ขณะที่เขาถูกจับไปนัน
้ เขาก็ทําทาเหมือน
คนบาขีดเขียนตามประตูเมือง
และปลอย
ใหน้ํ าลายไหลเปรอะเปื้ อนเครา ๑๔ อา คีชพูด
กับพวกขาราชการของเขาวา “ดูชายคนนี้ซิ
เป็ นคนบาชัดๆเจาพามาพบเราทําไม ๑๕ เจา
เห็นวาเราขาดแคลนคนบาหรือ ถึงไดพามัน
มาทําบาๆบอๆใหเราดู สมควรใหไอบานี้เขา
มาในบานของเราหรือ”
ดาวิดไปตามที่ตางๆ
๑ ดา

๒๒ อดุลลัม เมื่อพีน่  องและญาติฝายพอ
วิดออกจากเมืองกัทหนีไปที่ถ้าํ

*

ของดา วิดรูเรื่องเขา ตางก็พากันมาหาเขาที่
ถํ้า ๒ คนที่เดือดรอน คนที่มีหนี้ สินหรือคนที่
ขมขื่นใจ ตางก็พากันมารวมตัวอยูกับดา วิด
และดา วิดก็ไดกลายเป็ นผูนําของพวกเขาซึ่ง
มีประมาณสี่รอยคน
๓ จากถํ้าอดุล ลัม ดา วิดก็ไปยังมิส ปาหใน
เมืองโม อับและพูดขอรองกษัตริยเมืองโม
อับวา “ขออนุญาตใหพอแมของขาพเจามา
อาศัยอยูกับทานดวยเถิด จนกวาขาพเจาจะรู
วาพระเจาจะทําอะไรใหกับขาพเจา” ๔ ดา วิด
จึงฝากพอแมของเขาไวกับกษัตริยเมืองโม
อับ และพอแมของเขาก็อาศัยอยูกับกษัตริย
ตลอดเวลาที่ดา วิดอาศัยอยูในที่กําบังอันเขม
แข็ง
๕ แตกาดที่เป็ นผู พูด แทนพระเจาไดพูดกับ
ดา วิดวา “อยาอาศัยอยูในป อมปราการเลย
เขาไปอยูในแผนดินยูดาหเถอะ” ดังนัน
้ ดาวิด
จึงจากไปอยูในป าเฮเรท
ซาอูลทําลายลูกหลานของเอลี
๖ ซา

อูลไดยินวามีคนพบดา วิดและผูคน
ของเขา ในขณะที่ซา อูลนัง่ อยูใตตนสนบน
ภูเขากิเบ
อาหและถือหอกอยูในมือโดยมี
พวกขาราชการยืนลอมรอบเขาอยู ๗ ซา อูลก็
พูดกับพวกนัน
้ วา “ฟั งใหดีนะ คนเบนยามิน
ทัง้ หลาย ไอลูกชายคนนัน
้ ของเจสซี †จะใหที่
ทุง นาหรือสวน องุนกับพวกเจาหรือ หรือวา
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มันจะแตง ตัง้ ใหพวกเจาเป็ นหัวหน ากองพัน
กอง รอยหรือยัง ไง ๘ นัน
่ เป็ นเหตุที่พวกเจา
ถึงไดแอบคบคิดกันตอ ตานเราใชไหม ไมมี
ใครสักคนบอกเราเมื่อโย นา ธานลูกเราได
ทําสัญญากับไอลูกชายของเจส ซี ไมมีใคร
หวงใยเราหรือบอกกับเราวาโยนาธานไดยุยง
ใหไอคนรับ ใชคนนัน
้ ของเราคอยซุมเลน งาน
เรา อยางที่มันทําอยูทุกวันนี้”
๙ แตโด เอกคนเอ โดม ซึ่งยืนอยูกับพวก
ขาราชการของซา อูลพูดวา “ขาพเจาเห็นดา
วิดลูกชายของเจส ซีมาหาอา หิ เม เลคลูกชาย
ของอา หิ ทูบที่เมืองโนบ ๑๐ อา หิ เม เลค
ไดปรึกษากับพระ ยาหเวหเพื่อดา วิด เขาให
อาหารกับดาวิด และใหดาบของโกลิ อัทคนฟี
ลิสเตียกับเขาดวย”
๑๑ กษัตริยไดสงคนไปตามนั กบวชอา
หิ
เม เลคลูกชายของอา หิ ทูบ และเครือ ญาติ
ทัง้ หมดของพอเขาที่เป็ นนักบวช ที่เมืองโนบ
และพวกเขาก็มาหากษัตริย ๑๒ ซา อูลไดพูด
วา “ฟั งเราใหดี ลูกชายของอาหิทูบ”
อาหิเมเลคตอบวา “ครับ ทานเจานาย”
๑๓ ซาอูลพูดกับอาหิเมเลควา “ทําไมเจากับ
ไอลูกชายของเจส ซีถึงคบคิดกันตอ ตานเรา
เจาใหขนมปั งและดาบกับมัน เจาไดปรึกษา
พระเจาเพื่อมัน ซึ่งทําใหมันลุกขึ้นกบฏตอ
เรา และคอยดักซุมโจมตีเราอยางที่มันทําอยู
ทุกวันนี้”
๑๔ อาหิ เมเลคตอบกษัตริยวา “มีใครในหมู
พวกขาราชการของทาน ที่จงรักภักดีตอทาน
เทากับดา วิดบาง ดา วิดเป็ นลูกเขยของทาน
เป็ นหัวหน าองครักษของทาน
และเป็ นที่
นับถืออยางยิ่งในครอบครัวของทาน ๑๕ แลว
นี่เป็ นครัง้ แรกหรือ
ที่ขาพเจาไดปรึกษา
พระเจาเพื่อดา วิด ไมใชเลย ขอทานอยาได
กลาว หาขาพเจาผูรับ ใชของทานหรือเครือ
ญาติฝายพอขาพเจาเลย เพราะขาพเจาคน
รับใชของทานไมรูอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้”
๑๖ แตกษัตริยพูดวา “อา หิ เม เลค ทัง
้ เจา
และเครือ ญาติฝายพอเจา จะตองตายแน”
๑๗ กษัตริยสง
ั ่ พวกทหารยามที่ยืนอยูขางๆวา
“พาพวกนักบวชของพระ ยาหเวหเหลานี้ไป
ฆาซะ เพราะพวกมันเขาขางดาวิด พวกมันรู
วามันหนีไปแตไมยอมบอกเรา”

*๒๒:๑

ถํา้ หรือ “ป อม”

†๒๒:๗

ไอลูกชายคนนั น
้ ของเจสซี หมายถึงดาวิด

๑ ซามูเอล ๒๒:๑๘
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แตพวกขาราชการของกษัตริยไมยอม
ลงมือตอพวกนักบวชของพระยาหเวห
๑๘ กษัตริยสง
ั ่ โดเอกวา “เจาหันไปฟั นพวก
นักบวชเหลานัน
้ เสียใหตาย”
โด เอกชาว
เมืองเอ โดมจึงหันไปฟั นพวกนักบวช *ในวัน
นัน
้ เขาไดฆาชายที่สวมผาป านเอ โฟดตายถึง
แปด สิบ หาคน ๑๙ เขาใชดาบฆาฟั นคนใน
เมืองโนบซึ่งเป็ นเมืองของนักบวช
เขาใช
ดาบฆา ฟั นทัง้ ผูชายและผู หญิง ทัง้ เด็กและ
ทารก ทัง้ วัว ลาและแกะ
๒๐ แตอาบี ยา ธาร ลูกชายของอา หิ เม เลค
ที่เป็ นลูกชายของอา หิ ทูบ หนีรอดไปหาดา
วิด ๒๑ เขาไดบอกกับดาวิดวาซาอูลไดฆาพวก
นักบวชของพระ ยาหเวห ๒๒ ดา วิดพูดกับ
อาบี ยา ธารวา “ในวันนัน
้ เมื่อโด เอกชาวเอ
โดมอยูที่นัน
่
เรารูวาเขาตองบอกกับซา อูล
แน เราเองเป็ นผูที่นําความตายมาสูทุกคนใน
ครอบครัวของพอเจา ๒๓ อยูกับเราที่นี่แหละ
เจาไมตองกลัว คนที่ตามลาชีวิตเจาก็ตามลา
ชีวิตเราเหมือนกัน
เจาจะปลอดภัยเมื่ออยู
กับเรา”
ดาวิดชวยกูเมืองเคอีลาห
๑ เมื่อมีคนบอกดา

๒๓ เมืองฟี ลิ ส เตียกําลังสู รบกับชาว
วิดวา “ดูสิ ชาว

เมืองเค อี ลาหและปลนขาวสารไปจากลาน
นวดขาว”
๒ ดา วิดไดถามพระ ยาหเวหวา “ขาพเจา
ควรจะไปสู รบกับชาวฟี ลิ ส เตียเหลานี้หรือ
ไม”
พระ ยาหเวหตอบดา วิดวา “ไปสิ ไปสูกับ
ชาวเมืองฟี ลิสเตียและชวยกูเคอีลาหไว”
๓ แตคนของดาวิดบอกกับเขาวา “ขนาดใน
ยู ดาหนี้พวกเรายังกลัวเลย แลวถาตองไปยัง
เคอีลาห เพื่อสูรบกับชาวเมืองฟี ลิสเตีย พวก
เราจะไมยิ่งกลัวมากกวานี้หรือ”
๔ ดา วิดจึงถามพระ ยาหเวหอีกครัง
้ หนึ่ง
และพระยาหเวหไดตอบเขาวา “ลงไปที่เมือง
เค อี ลาห เพราะเรากําลังจะมอบชาวเมืองฟี
ลิ ส เตียนัน
้ ไวในมือเจา” ๕ ดัง นัน
้ ดา วิดและ
พวกจึงเดิน ทางไปยังเค อี ลาหตอสูกับชาวฟี
ลิ ส เตีย และยึดสัตวเลีย
้ งของชาวฟี ลิ ส เตีย
ไป พวกเขาทําใหชาวเมืองฟี ลิ ส เตียเสียหาย
อยางหนัก และชวย กูคนของเมืองเค อี ลาห
*๒๒:๑๘

นั กบวช ผูชายที่สวมเอโฟด
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ไวได ๖ (ตอนที่อาบี ยาธารลูกชายของอาหิ เม
เลคหนีมาหาดา วิดที่เค อี ลาหนัน
้ เขาไดนํา
เอาเอโฟด มาดวย)
๗ มีคนบอกซา อูลวาดา วิดไดไปถึงเมืองเค
อี ลาหแลว เขาจึงพูดวา “พระเจาไดมอบดา
วิดไวในกํา มือเราแลว เพราะดา วิดไดเขามา
ขังตัว เองในเมืองที่มีประตูและสลักประตู”
๘ ซา อูลเรียกทหารของเขาทุกคนใหเตรียม
พรอมรบและเดิน ทางลงไปยังเมืองเค อี ลาห
เพื่อไปลอมจับดาวิดและพวกของดาวิด
๙ เมื่อดา วิดรูวาซา อูลวางแผนเพื่อทําราย
เขา ดา วิดจึงบอกกับอาบี ยา ธารวา “นํ าเอ
โฟดมาที่นี่”
๑๐ ดา วิดออนวอนวา “ขา แต พระ ยาหเวห
พระเจาของอิสราเอล ผูรับ ใชของพระองค
รูอยางแนชัดวา ซา อูลวางแผนที่จะมาเค อี
ลาห เพื่อทําลายเมืองเค อี ลาหเพราะขาพเจา
๑๑ ขอถามวา ชาวเค อี ลาหจะมอบขาพเจาให
กับซา อูลหรือไม และซา อูลจะลงมาที่เมือง
นี้เหมือนกับที่คนรับ ใชของพระองคไดยินมา
หรือไม ขา แต พระ ยาหเวห พระเจาแหง
อิสราเอล ชวยบอกคนรับใชของพระองคดวย
เถิด”
พระยาหเวหตอบวา “เขาจะมา”
๑๒ ดา วิดถามอีกวา “ชาวเมืองเค อี ลาห
จะสงขาพเจาและคนของขาพเจาใหกับซา อูล
หรือไม”
พระยาหเวหตอบวา “เขาจะทําอยางนัน
้ ”
๑๓ ดัง นั น
้ ดา วิดและพวกหก รอยคนจึงได
ออกจากเมืองเคอีลาหและยายไปเรื่อยๆ เมื่อ
มีคนบอกซาอูลวา ดาวิดไดหนีออกจากเมือง
เคอีลาหไปแลว เขาจึงไมไดไปที่นัน
่
ซาอูลตามลาดาวิด
๑๔ ดา

วิดซอนอยูตามที่กําบังเขม แข็งใน
เขตทะเล ทราย และตามเทือก เขาในเขต
ทะเลทรายศีฟ ซาอูลเสาะหาดาวิดวันแลววัน
เลา แตพระเจาก็ไมไดใหดาวิดตกไปอยูในกํา
มือของซาอูล
๑๕ ขณะที่ดา วิดอยูที่โฮ เรชในทะเล ทราย
ศีฟ เขารูวาซา อูลกําลังตามลาเพื่อฆาเขา
๑๖ โย นา ธานลูกชายของซา อูลไปหาดา วิด
ที่โฮ เรช และชวยดา วิดใหไว วางใจในพระ
ยาหเวหมากขึ้น ๑๗ โยนาธานบอกวา “เจาไม
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ตองกลัวหรอก ซา อูลพอของขาจะจับเจาไม
ไดหรอก เจาจะไดเป็ นกษัตริยของอิสราเอล
และขาจะไดเป็ นที่สองรองจากเจา เรื่องนี้แม
แตพอของขาก็ยังรู”
๑๘ ทัง
้ สองคนไดทําสัญญากันตอ หน าพระ
ยาหเวห แลวโย นา ธานก็เดิน ทางกลับบาน
สวนดาวิดยังคงอยูที่โฮเรชตอไป
ชาวศีฟบอกซาอูลเกี่ยวกับดาวิด
๑๙ พวกชาวศีฟไดไปหาซา

อูลที่กิเบ อาห
แลวบอกวา “ตอนนี้ดา วิดกําลังซอนตัวอยู
ในหมูพวกเรา ตามถํ้าที่โฮ เรช บนหุบเขาฮา
คี ลาห ทางตอนใตของเย ชิ โมน ๒๐ ขาแต
กษัตริย ทานอยากจะลงไปเมื่อ ไหรก็ไปได
และพวกเราชาวศีฟขอรับหน าที่ในการจับ ตัว
ดาวิดมาใหทานเอง”
๒๑ ซา อูลตอบวา “ขอพระ ยาหเวหอวยพร
พวกทานทัง้ หลายที่หวงใยเรา ไปเตรียมตัว
ใหพรอมเถิด ๒๒ ใหไปหาดูวาดา วิดอยูที่ไหน
และมีใครเห็นเขาที่นัน
่ บาง มีคนบอกเราวา
ดาวิดนัน
้ ฉลาดนัก ๒๓ ใหไปหาที่ซอนทุก แหง
ที่เขาใช และกลับมาบอกที่ ซอนที่แนนอน
ของเขากับเรา เมื่อนัน
้ เราจะไปกับพวกทาน
ถาดา วิดอยูที่นัน
่ เราจะตามลาเขาทามกลาง
ตระกูลทัง้ หลายของยูดาห”
๒๔ ชาวศีฟจึงออกเดิน
ทางมายังเมืองศีฟ
กอนซาอูล
ขณะ นัน
้ ดา วิดและพวกอยูในทะเล ทราย
มา โอน ในอา รา บาหตอนใตของเย ชิ โมน
๒๕ ซา อูลและพวกเริ่มคนหาดา วิด และเมื่อ
ดา วิดรู เรื่อง เขาก็เดิน ทางไปยังกอน หิน
ใหญและหลบอยูในทะเลทรายมาโอน เมื่อซา
อูลรูถึงที่ ซอนของดาวิด เขาก็เขาไปในทะเล
ทรายมาโอนเพื่อตามลาดาวิด
๒๖ เมื่อซา อูลมาถึงดานหนึ่ งของภูเขา ดา
วิดและคนของเขาก็จะรีบหนีจากซา อูลไปอีก
ดานหนึ่งของภูเขา เมื่อฝ ายของซา อูลและ
พวกเขามาใกลเกือบจะจับดา วิดกับพวกได
แลว ๒๗ ก็มีผูสง ขาวมาแจงกับซา อูลวา “รีบ
ไปเร็วๆพวกฟี ลิ ส เตียกําลังปลนแผน ดินของ
พวกเราแลว”
๒๘ ซา อูลจึงเลิกไลตามดา วิด และไปปะทะ
กับชาวฟี ลิ ส เตีย ดวยเหตุ นี้พวกเขาจึงเรียก
ที่นัน
่ วา หินแหงการหลบหนี ๒๙ ดาวิดจึงออก
จากทะเล ทรายมา โอน และเขาไปอาศัยอยู
ตามที่กําบังเขมแข็งตางๆของเอนเกดี

33

๑ ซามูเอล ๒๔:๑๒

ดาวิดไวชีวิตซาอูล
๑ หลัง จากซา อูลไดขับ ไลชาวฟี

๒๔ เตียไปแลว มีคนบอกเขาวา “ดาวิด

ลิ ส

อยูในทะเลทรายแหงเอนเกดี”
๒ ซา
อูลจึงคัดเลือกผูชายสามพันคนจาก
คนอิสราเอลทัง้ หมด และออกไปคนหาดา วิด
และพวกที่หินเลียงผา ๓ ซา อูลมาถึงพวก
คอกแกะที่อยูขางทาง แลวแถวนัน
้ มีถ้าํ อยู
ถํ้าหนึ่ง ซา อูลก็เขาไปขับ ถายในถํ้านัน
้ สวน
ดา
วิดและพวกก็นัง่ อยูลึกเขาไปในถํ้านัน
้
๔ คนของดาวิดพูดขึ้นวา “วัน นี้ เป็ นวันที่พระ
ยาหเวหไดพูดกับทานวา
‘เราจะมอบศัตรู
ของเจาไวในกํามือของเจา
เพื่อเจาจะได
จัดการกับเขาตามที่เจาเห็นสมควร’”
แลวดา วิดก็คลานอยางเงียบกริบเขาไป
ตัดชายเสื้อ คลุมของซา อูล ๕ ภาย หลังดา
วิดก็รูสึกผิด ที่ไปตัดชายเสื้อ คลุมของซา
อูล ๖ ดา วิดบอกคนของเขาวา “ขอใหพระ
ยาหเวห อยายอมใหขาพเจาทําสิ่งเหลานี้ตอ
นายของขาพเจา ผู ที่พระองคไดเจิมไว คือ
ขอใหพระองคอยายอมใหขาพเจายกมือขึ้น
ตอ ตานเขา เพราะเขาเป็ นคนที่พระ ยาหเวห
ไดเจิมไว” ๗ ดา วิดไดตัก เตือนคนของเขา
ดวยคํา พูดนี้ และไมใหคนของเขาทํารายซา
อูล แลวซา อูลก็ลุกขึ้นออกจากถํ้าแลวเดิน
ทางตอ
๘ ดา วิดไดออกจากถํ้าแลวเรียกซา อูลวา
“กษัตริยผูเป็ นเจานายของขาพเจา”
เมื่อซา อูลหันกลับมาดู ดา วิดกมตัวลง
กราบถึงพื้น ๙ ดา วิดบอกซา อูลวา “ทําไม
ทานถึงไปฟั งคนอื่นพูดวา ‘ดา วิดนัน
้ มุง ราย
ตอทาน’ ๑๐ ในวัน นี้ทานคงเห็นกับตาแลววา
พระ ยาหเวหไดสงทานใหมาอยูในกํา มือของ
ขาพเจาในถํ้านัน
้ มีบาง คนเรงเราใหขาพเจา
ฆาทาน แตขาพเจาไวชีวิตทาน ขาพเจาได
พูดวาขาพเจาจะไมยกมือขึ้นตอ
ตานนาย
ของขาพเจาเพราะเขาเป็ นผู ที่พระ ยาหเวห
ไดเจิมไว ๑๑ ดูนี่สิ ทานพอ ดูชายเสื้อ คลุม
ของทานในมือขาพเจาซิ ขาพเจาไดตัดมุม
หนึ่งของเสื้อ คลุมของทานมาได แตขาพเจา
ไมไดฆาทาน ใหทานเขาใจและยอมรับเถอะ
วา ขาพเจาไมไดทําอะไรผิดตอทานหรือกอ
การกบฏ ขาพเจาไมไดทําบาปตอทาน แต
ทานกลับไลลาชีวิตของขาพเจา ๑๒ ขอใหพระ
ยาหเวห เป็ นผู ตัดสินเรื่องระหวางขาพเจา
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กับทาน
และขอใหพระองคแก แคนแทน
ขาพเจาตอทานสําหรับสิ่งที่ทานไดทํากับ
ขาพเจา
แตมือของขาพเจาจะไมทําอะไร
ทาน ๑๓ ดังสุภาษิตโบราณที่วา
‘การทําเลวยอมมาจากคนเลว’
ดัง นัน
้ มือของขาพเจาจะไมทําอะไรทาน
๑๔ กษัตริยแหงอิสราเอลกําลังออกมาสู รบกับ
ใครหรือ ทานออกมาไลตามหมาที่ตายหรือ
ยัง ไง ไลตามตัวหมัดหรือยัง ไง ๑๕ ขอใหพระ
ยาหเวหเป็ นผูพิพากษา ตัดสินเรื่องระหวาง
ทานกับขาพเจา ขอใหพระ ยาหเวหพิจารณา
เรื่องนี้ และวา ความใหกับขาพเจา และชวย
ใหขาพเจารอดพนจากกํามือของทาน”
๑๖ เมื่อดา วิดพูดจบ ซา อูลก็รองวา “นั น
่
เสียงของเจาหรือดา วิดลูกชายเรา” แลวซา
อูลก็รองไหออกมา ๑๗ “เจามีคุณธรรมมาก
กวาเราเสียอีก”
ซา อูลบอกวา “เจาทําดีกับเราเหลือ เกิน
แตเรากลับทําสิ่งเลว รายตอเจา ๑๘ เจาเพิ่ง
ไดบอกสิ่งดีๆที่เจาไดทําใหกับเราเมื่อ กี้ นี้เอง
พระ ยาหเวหสงเราใหตกอยูในกํา มือของเจา
แตเจากลับไมฆาเรา ๑๙ เมื่อคนหนึ่งพบศัตรู
ของเขา เขาจะไมยอมปลอยใหศัตรูไปอยาง
ปลอดภัยหรอก ขอใหพระ ยาหเวหมอบสิ่ง
ดีๆใหกับเจาเป็ นการตอบแทนการกระทํา
๒๐ เรารูวาเจา
ของเจาที่ทําตอเราในวัน นี้
จะตองไดเป็ นกษัตริยของอิสราเอลอยาง
แนนอน และอาณาจักรแหงอิสราเอลจะได
รับการจัด ตัง้ ขึ้นในมือของเจา ๒๑ ตอนนี้ ให
สาบานตอเราในนามของพระ ยาหเวห วาเจา
จะไมทํารายลูก หลานของตระกูลเราและไม
ลบชื่อของเราออกจากตระกูลของพอเรา”
๒๒ ดา วิดก็ไดสาบานตอซา อูล ซา อูลก็กลับ
บานไป แตดาวิดกับพวกก็กลับขึ้นไปอยูในที่
กําบังเขมแข็ง
๑ ในเวลานั น
้ ซามู เอลไดตายไป ชาว
อิสราเอลทัง้ หลายมารวมตัวกันและ
ไว ทุกขใหกับซา มู เอล พวกเขาฝั ง ศพซา มู
เอลไวที่บานของเขาในรามาห

๒๕

ดาวิด นาบาลและอาบีกายิล
ดา วิดไดยายลงไปยังทะเล ทรายมา โอน
*๒ มีชายคนหนึ่ งในมา โอน รํ่ารวยมาก เขามี
*๒๕:๑
†๒๕:๓
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ทรัพยสมบัติอยูในคา ร เมล เขามีแพะหนึ่ง
พันตัวและแกะอีกสามพันตัว ซึ่งเขากําลังตัด
ขนแกะอยูที่คารเมล ๓ เขาชื่อนาบาล †และมี
เมียชื่ออาบี กายิ ล นางเป็ นผู หญิงที่ฉลาดและ
สวย แตผัวของนางซึ่งอยูในตระกูลคา เลบ
เป็ นคนดุรายและใจแคบ
๔ ขณะที่ดา วิดอยูในทะเล ทราย ดา วิด
ไดยินมาวานา บาลกําลังตัดขนแกะอยู ๕ เขา
จึงสงชายหนุมสิบคนและบอกพวกเขาวา
“ใหไปหานา บาลที่คา ร เมลและคํานับเขาใน
นามของเรา ๖ ใหบอกกับเขาวา ‘ขอใหทานมี
อายุยืนนาน
มีสุขภาพดีทัง้ ทานและคนใน
ครอบครัวทาน
และขอใหทุกสิ่งทุกอยาง
ที่เป็ นของทาน มีสุขภาพดีดวย ๗ ตอนนี้
เราไดยินมาวา มันเป็ นชวงเวลาตัดขนแกะ
ตอนที่คนเลีย
้ งแกะของทานมาอยูกับพวก
เรา พวกเราไมไดทําอันตรายพวกเขา และ
ตอนที่พวกเขาอยูในคารเมล ก็ไมมีอะไรของ
พวกเขาหาย ๘ ถามพวกคนรับ ใชของทานดู
ไดเลย แลวพวกเขาก็จะบอกทานเอง ดัง นัน
้
ขอใหมีน้ํ าใจตอคนหนุมของเรา เพราะพวก
เรามาในชวงเวลาของงานเลีย
้ ง ขอมอบสิ่ง
ที่ทานพอจะหาได ใหกับคนรับ ใชของทาน
และดาวิดลูกชายของทานดวยเถิด’”
๙ เมื่อคนของดา วิดมาถึง
พวกเขาสง
ขอความนี้ใหกับนา บาลในนามของดา วิด
และพวกเขาก็คอยอยู ๑๐ นา บาลตอบพวก
คนรับ ใชของดา วิดวา “ดา วิดคนนี้เป็ นใคร
ลูกชายของเจส ซีเป็ นใคร ทุกวัน นี้มีพวก
ทาสมากมายที่หนีไปจากเจา
นายของเขา
๑๑ ทําไมขาตองเอาขนมปั ง นํ้ า และเนื้ อ สัตว
ที่ขาฆาเพื่อเป็ นอาหารใหกับคนตัดขนแกะ
ของขา ไปใหกับผูชายที่มาจากไหนก็ไมรู”
๑๒ คนของดาวิดกลับไป เมื่อมาถึง พวกเขา
ก็ไดรายงานทุกคําพูดใหดาวิดรู ๑๓ ดาวิดบอก
คนของเขาวา “ทุกคนใหเอาดาบคาดเอวไว”
พวกเขาก็พกดาบไว และดา วิดก็พกดาบไว
เหมือนกัน มีชายประมาณสี่รอยคนที่ไปกับ
ดาวิดและอีกสองรอยคนอยูเฝ าสัมภาระ
๑๔ คนรับ ใชคนหนึ่ งของนา บาลไดไปบอก
อาบี กายิ ลเมียของนา บาลวา “ดา วิดสง
ตัวแทนมาจากทะเล ทรายเพื่อมาคํานับเจา
นายของเรา แตนายกับพูดดูถูกคนเหลานัน
้

มาโอน มาจากสําเนาแปลกรีก แตสําเนาฉบับฮีบรูมีคําวา “ปาราน”
นาบาล แปลวา “โง”
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ไป ๑๕ ซึ่งคนเหลานี้ดีกับพวกเรามาก เขาไม
เคยทํารายพวกเราเลย และตลอดเวลาที่เรา
อยูในทอง ทุงใกลๆพวกเขา ของๆพวกเราก็
ไมเคยหาย ๑๖ พวกเขาเป็ นกําแพงลอมรอบ
ตัวพวกเราทัง้ วันทัง้ คืน ตลอดเวลาที่พวกเรา
เลีย
้ งแกะอยูใกลๆพวกเขา ๑๗ เมื่อทานรูเรื่อง
นี้แลว ใหพิจารณาดูวาทานควรจะทํายัง ไงดี
เพราะความหายนะกําลังใกลมาถึงนายของ
เราและครัว เรือนทัง้ หมดของเขาแลว นาย
นัน
้ เป็ นคนชัว
่ ชา ไมมีใครสามารถพูดกับเขา
ได”
๑๘ อาบี กายิ ลรีบเอาขนมปั งสองรอยกอน
เหลาองุนสองถุงหนัง
แกะที่ยางเสร็จแลว
หาตัว ขาวคัว
่ หาถัง เคกองุนแหงหนึ่งรอย
กอน และขนมมะเดื่ออัดแหงสองรอยแผน
แลวบรรทุกของทัง้ หมดบนหลังลาทัง้ หลาย
๑๙ แลวนางก็บอกกับคนรับ
ใชของนางวา
“เจาไปกอน แลวเราจะตามเจาไป” แตนาง
ไมไดบอกนาบาลผัวของนาง
๒๐ เมื่อนางขี่ลามาถึงหุบเขาลึก ที่นัน
่ ดาวิด
และพวกมาจากอีกดานของภูเขา นางไดพบ
พวกเขาที่นัน
่
๒๑ ดา วิดพูดวา “ไมมีประโยชน อะไรเลย
ที่ขาไดดูแลทรัพยสินของไอคนนี้ในทะเล
ทราย
ไมมีอะไรของมันที่หายไปสักอยาง
แตมันกลับตอบแทนความ
ดีของขาดวย
ความชัว
่ ๒๒ ขอใหพระเจาลงโทษดาวิดอยาง
หนัก ถาถึงพรุง นี้เชาขายังปลอยใหชายแม
แตคนเดียวของมันรอดชีวิต”
๒๓ เมื่ออาบี กายิ ลพบหน าดา วิด นางรีบ
ลงจากหลังลา
และซบหน ากราบถึงพื้นตอ
หน าดา วิด ๒๔ นางกม กราบอยูแทบเทาของ
ดาวิดและพูดวา “เจานายของขาพเจา โปรด
ลงโทษขาพเจาแตเพียงผูเดียวเถิด
โปรด
ปลอยใหคนรับ ใชของทานพูดเถิด โปรดฟั ง
ในสิ่งที่ผูรับ ใชของทานจะพูด ๒๕ ขอเจา นาย
ของขาพเจา ไดโปรดอยาไดไปสนใจนา บาล
ชายชัว
่ ชาคนนัน
้ เลย นา บาลแปลวาโง และ
เขาก็ทําตัวสมชื่อของเขา สวนขาพเจาผูรับ
ใชของทานไมไดเห็นพวกชายหนุมที่ทานสง
มา ๒๖ พระยาหเวหไดยับยัง้ มือทาน เจานาย
ของขาพเจา จากการนอง เลือด และการแก
แคนดวยมือของทานเอง พระ ยาหเวหและ
ทานมีชีวิตอยูแนขนาดไหน ก็ขอใหศัตรูของ
ทานหรือผู ที่มุงจะทํารายทาน ถูกสาป แชง
เหมือนนา บาล ๒๗ และขอรับของ ขวัญ นี้ที่
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ผูรับใชของทานไดนําเอามาใหกับเจานาย ไป
แบงใหกับพวกหนุมๆที่ติดตามทาน ๒๘ โปรด
อภัยใหกับขาพเจาผูรับ ใชของทานที่ไดทํา
ผิดตอทาน พระ ยาหเวหจะสรางราชวงศอัน
ยัง่ ยืนใหกับทานเจา นายของขาพเจา เพราะ
ทานไดรวม รบอยูฝายเดียวกับพระ ยาหเวห
ขออยาไดพบความ
ชัว
่ ใดๆในตัวทานเลย
ตราบเทาที่ทานยังมีชีวิตอยู ๒๙ ถามีใครไลลา
เพื่อจะเอาชีวิตทาน ชีวิตของทานผูเป็ นเจา
นายขาพเจาก็จะถูกผูกมัดไวอยางมัน
่ คงกับ
พวกผู มี ชีวิตที่พระ ยาหเวหพระเจาของทาน
ไดหอมัดเอา ไว แตสวนชีวิตของพวกศัตรู
ทาน
พระองคจะเหวี่ยงออกไปเหมือนถูก
เหวี่ยงออกจากสลิง ๓๐ พระ ยาหเวหจะทําสิ่ง
ดีๆใหกับทานผูเป็ นเจา นายของขาพเจาอยาง
ที่พระองคไดสัญญาไว และพระองคจะทําให
ทานเป็ นผูนําของอิสราเอล ๓๑ ถึงวันนัน
้ เจา
นายของขาพเจา
จะไดไมตองรูสึกหนักใจ
เพราะเคยทําใหเกิดการนอง
เลือดโดยไม
จําเป็ น หรือไดไปแก แคนดวยตนเอง แลว
เมื่อพระ ยาหเวหทําใหเจา นายของขาพเจา
ประสบความ สําเร็จ โปรดระลึกถึงขาพเจา
ผูรับใชของทานดวย”
๓๒ ดาวิดพูดกับอาบี กายิ ลวา “ขอสรรเสริญ
พระ ยาหเวห พระเจาแหงอิสราเอล ผูไดสง
ทานมาพบเราในวัน นี้ ๓๓ ขอใหทานได รับพร
เพราะทานคิดรอบคอบและไดยับยัง้ เราจาก
การนองเลือดในวัน นี้ และจากการแก แคน
ดวยมือของเราเอง ๓๔ พระ ยาหเวห พระเจา
ของอิสราเอลไดยับยัง้ เราจากการทําลาย
ทาน เพราะถาทานไมไดมาพบเราเร็วๆอยาง
นี้ พระองคมีชีวิตอยูแนขนาดไหน ก็ใหแนใจ
ขนาดนัน
้ เลยวาชายทุก คนในครัวเรือนของ
นา บาล จะไมเหลือรอดชีวิตสักคนถึงพรุง นี้
เชาแน”
๓๕ แลวดา วิดก็รับของที่นางนํ ามาให แลว
พูดวา
“ขอใหทานเดิน ทางกลับบานโดย
สวัสดิภาพ เราไดฟังสิ่งที่ทานพูดไว และเรา
จะทําตามคําขอของทาน”
๓๖ เมื่ออาบี กายิ ลกลับมาหานา บาล เขา
กําลังมีงานเลีย
้ งอยูในบานอยางกษัตริย เขา
กําลังรื่นเริงมากและเมามาก
นางเลยไม
๓๗ ในตอนเชา
บอกอะไรเขาจนถึงรุง เชา
เมื่อนา บาลสรางเมา เมียของเขาก็บอกเขา
ถึงเรื่อง ราวทัง้ หมด และเสนสมองของเขา
ก็แตก และเขาเป็ นอัมพาตแข็งเหมือนหิน
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๓๘ ประมาณสิบวันตอมา

พระ ยาหเวหตีนา
บาลและเขาก็ตาย
๓๙ เมื่อดา วิดรูเรื่องที่นา บาลตาย ก็พูดวา
“สรรเสริญพระ ยาหเวห ที่แก แคนนา บาลผู
ดูถูกเหยียดหยามขาพเจา พระองคไดยับยัง้
ขาพเจาไมใหทําความ ชัว
่ และใหกรรมชัว
่ ที่
นาบาลทํานัน
้ ตกลงบนหัวเขาเอง”
แลวดา วิดไดสง ขาวไปถึงอาบี กายิ ล ขอ
ใหนางมาเป็ นเมียของเขา ๔๐ คนรับใชของดา
วิดไปยังคารเมล และบอกกับนางอาบี กายิ ล
วา “ดา วิดสงพวกเรามาหาทาน เพื่อรับทาน
ไปเป็ นเมียของเขา”
๔๑ เธอกมหน ากราบลงถึงดินแลวพูดวา
“ผูรับ ใชของทานอยูนี่แลว คะ และยินดีรับ ใช
และพรอมที่จะลางเทาแมแตเทาของพวก
ผูรับใชของเจานายของขาพเจา”
๔๒ อาบี กายิ ลรีบขึ้นบนหลังลา
และมา
พรอมกับหญิงรับ ใชของนางหาคน พวกเขา
ทัง้ หมดไปพรอมกับคนสง ขาวของดา วิด
และนางก็ไดมาเป็ นเมียของดาวิด
๔๓ ดา วิดยังแตงงานกับนางอา หิ โน อัมชาว
ยิสเร เอล
และทัง้ สองก็เป็ นเมียของเขา
๔๔ แตซา อูลไดยกมี คาลลูกสาวของเขาซึ่ง
เป็ นเมียของดาวิด ใหกับปั ล ทีลูกชายของลา
อิชซึ่งมาจากกัลลิม
ดาวิดไวชีวิตซาอูลอีกครัง้
๑ ชาวศีฟมาหาซาอูลที่เมืองกิเบอาห

๒๖ แลวบอกวา

“ดา วิดซอน ตัวอยูที่
ภูเขาฮาคีลาหซ่ งึ อยูตรงขามเยชิโมน”
๒ ซา อูลจึงลงมายังทะเล ทรายศีฟ พรอม
กับทหารที่คัด
เลือกมาจากชาวอิสราเอล
จํานวนสามพันคนเพื่อคนหาดาวิดที่นัน
่ ๓ ซา
อูลไดตัง้ คายของเขาอยูขางถนนบนภูเขาฮา
คีลาหหันหน าไปทางเยชิโมน
แตดา วิดยัง คงอยูในทะเล ทราย เมื่อดา
๔ ดา
วิดเห็นวาซา อูลไดตามเขามาถึงที่นัน
่
วิดจึงสงคนสอดแนมออกไปและรูวาซาอูลมา
แนแลว ๕ ดา วิดจึงออกไปที่คายของซา อูล
เขาเห็นซาอูลและแมทัพอับ เนอรลูกชายของ
เนอร กําลังนอนอยู ซาอูลนอนอยูในคาย โดย
มีทหารตัง้ คายลอมรอบเขาอีกทีหนึ่ง
๖ ดา วิดถามอา หิ เม เลคคนฮิต ไทตและ
อาบีชัยลูกชายของนางเศรุยาห น องชายของ
*๒๖:๑๐
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โยอาบวา “ใครจะลงไปหาซาอูลที่คายกับเรา
บาง”
อาบีชัยตอบวา “ขาพเจาจะไปกับทาน”
๗ ดังนั น
้ ดาวิดกับอาบีชัยจึงเขาไปที่กองทัพ
ในตอนกลาง คืน และพบซา อูลนอนหลับอยู
ดานในของคาย มีหอกปั กอยูบนดินใกลหัว
ของเขา อับ เนอ รและทหารนอนลอม รอบ
ตัวเขาอยู ๘ อาบี ชัยบอกกับดา วิดวา “วัน นี้
พระเจาไดสงศัตรูของทานมาถึงมือของทาน
แลว
โปรดใหขาพเจาใชหอกของขาพเจา
แทงเขาจนติดดินเถิด ขาพเจาแทงเขาแคที
เดียวก็พอ ไมจําเป็ นตองแทงถึงสองครัง้ ”
๙ แตดา วิดบอกกับอาบี ชัยวา “อยาทําราย
เขา มีใครบางที่ทํารายคนที่พระเจาไดเจิมไว
แลวไมมีความ ผิด ๑๐ พระ ยาหเวหมีชีวิตอยู
แนขนาดไหน ก็ใหแนใจขนาดนัน
้ เลยวาพระ
ยาหเวหเองจะฆา *เขา อาจจะใหตายตอน
แก หรือใหจบชีวิตในสนามรบ ๑๑ แตพระ
ยาหเวห หามไมใหเราทํารายคนที่พระองค
เจิม ไว ตอนนี้เราเอาหอกและเหยือกนํ้ าที่อยู
ใกลหัวของซาอูลไปก็แลวกัน”
๑๒ ดา วิดจึงหยิบหอกและเหยือกนํ้ า ที่อยู
ใกลหัวของซาอูล แลวพวกเขาก็จากไป ไมมี
ใครเห็นหรือรูเรื่องนี้ ไมมีใครตื่นสักคน พวก
เขาหลับกันหมด เพราะพระ ยาหเวหทําให
พวกเขาหลับสนิท
๑๓ ดา วิดขามมาอยูอีกดานของภูเขา และ
ยืนอยูบนยอด เขาหางออกไป มีที่วางกวาง
๑๔ เขาตะโกน
ใหญอยูระหวางทัง้ สองฝ าย
เรียกพวกทหารและอับ เนอ รลูกชายของเนอ
รวา “อับเนอร เจาไมตอบเราหรือ”
อับ เนอ รตอบวา “เจาเป็ นใครมาเรียก
กษัตริยทําไม”
๑๕ ดา วิดบอกวา “เจาเป็ นชายชาติ ทหาร
ไมใชหรือ และในอิสราเอลมีใครเกงเหมือน
เจาบาง แตดูสิ มีคนเขาไปทํารายกษัตริยเจา
นายของเจา ทําไมเจาไมเฝ าดูแลกษัตริยผู
เป็ นเจา นายของเจาใหดีๆ ๑๖ สิ่งที่เจาทํานี้ใช
ไมได พระยาหเวหมีชีวิตอยูแนขนาดไหน ก็
ใหแนใจขนาดนัน
้ เลยวาเจาและคนของเจา
สมควรตาย เพราะพวก เจาไมไดเฝ าดูแลเจา
นายของพวก เจา ผูที่พระ ยาหเวหไดเจิม ไว
มองดูรอบ ตัวเจา สิ หอกของกษัตริยและ

ฆา หรือ แปลตรงๆไดวา “ตี” หรือ “ฟาด”
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เหยือกนํ้ าที่วางอยูใกลหัวของเขา
อยูไหน
แลว”
๑๗ ซา อูลจําเสียงของดา วิดไดและพูดวา
“นัน
่ เสียงเจาใชไหมดาวิดลูกชายเรา”
ดา วิดตอบวา “ถูกแลว เป็ นขาพเจาเอง
กษัตริยผูเป็ นเจา นายของขาพเจา” ๑๘ และ
เขาก็พูดตอไปวา “ทําไมเจา นายของขาพเจา
จึงตามลาคนรับ ใชของทานอีก ขาพเจาได
ทําอะไรหรือ และขาพเจามีความ ผิดอะไร
หรือ ๑๙ ตอน นี้กษัตริยเจานายของขาพเจา
ฟั งคํา พูดของคนรับ ใชของทานใหดี ถาพระ
ยาหเวหยุแหยทานใหตอสูกับขาพเจา ขอให
พระองคยอมรับเครื่องบูชาเถิด
แตถาเป็ น
พวกมนุษยยุแหย
ก็ขอใหพวกเขาถูกสาป
แชงตอ หน าพระ ยาหเวห พวก เขาไดขับไล
ขาพเจาไมใหเป็ นสวนหนึ่งของประชาชนที่
เป็ นทรัพยสินของพระ ยาหเวห และบอกวา
‘ไปรับใชพวกพระอื่นซะ’ ๒๐ ตอนนี้ขออยาทํา
ใหเลือดของขาพเจาไหลลงดินไกลจากพระ
ยาหเวหองคนี้เลย กษัตริยแหงอิสราเอลได
ออกมาตามหาตัวหมัดตัว เดียว เหมือนกับ
คนๆหนึ่งที่ออกตามลานกกระทาตามภูเขา
*”
๒๑ ซาอูลพูดวา “เราไดทําบาปอีกแลว กลับ
มาเถิดดาวิดลูกชายของเรา เพราะเจาไดเห็น
วาชีวิตเรามีคามากในวันนี้ เราจะไมพยายาม
ทํารายเจาอีกแลว เราทําตัวเหมือนคนโงและ
ไดทําผิดอยางใหญหลวง”
๒๒ ดา วิดตอบวา
“ขาแตกษัตริย หอก
ของทานอยูนี่
สงชายหนุมของทานมารับ
มันกลับไปเถอะ ๒๓ พระ ยาหเวหใหรางวัล
กับทุกคนตามความชอบ
ธรรมและความ
ซื่อสัตยของเขา พระ ยาหเวหสงทานใหมา
อยูในมือขาพเจาในวัน นี้ แตขาพเจาจะไม
ยื่นมือทํารายคนที่พระ ยาหเวหไดเจิมไวเป็ น
อัน ขาด ๒๔ ขอใหพระยาหเวหเห็นคุณคาของ
ชีวิตขาพเจา เหมือน กับที่ขาพเจาเห็นคุณคา
ของชีวิตทาน และโปรดชวยใหขาพเจาพน
จากปั ญหาทุกอยางดวยเถิด”
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๒๕ ซาอูลพูดกับดาวิดวา “ขอใหเจาไดรับพร
อันประเสริฐ ดาวิดลูกชายเรา เจาจะทําหลาย
สิ่งหลายอยางและจะสําเร็จอยางแนนอน”
แลวดาวิดก็ไปตามทางของเขา สวนซาอูล
ก็กลับบานไป

ดาวิดอยูในหมูคนฟี ลิสเตีย
๑ แตดา วิดคิดกับตัว เองวา

๒๗ หนึ่งเราคงถูกทํารายดวยมือของซา

“ซักวัน

อูลเป็ นแน หนีไปอยูในดิน แดนของคนฟี ลิ
ส เตียดีที่สุด เมื่อนัน
้ ซา อูลคงเลิกตามหาเรา
ในที่ทุกหน แหงในอิสราเอล
และเราก็จะ
รอดพนจากมือของเขา”
๒ ดัง นั น
้ ดา วิดและคนหก รอยคนไดออก
เดิน ทางไปหากษัตริยอา คีชแหงเมืองกัท
ลูกชายของมา โอค ๓ ดา วิดกับคนของเขาได
ตัง้ ถิ่นฐานอยูในเมืองกัทกับกษัตริยอา คีช
ทุกคนมีครอบครัวไปดวย และเมียทัง้ สอง
คนของดาวิดก็อยูกับเขาดวย คือ อาหิ โนอัม
ชาวยิสเรเอล และอาบี กายิ ลชาวคารเมลเมีย
มายของนา บาล ๔ เมื่อซา อูลรูวาดา วิดหนีไป
อยูเมืองกัท เขาก็ไมตามอีกตอไป
๕ ดา วิดไดบอกกับอา คีชวา “ถาขาพเจา
เป็ นที่ชอบใจทาน โปรดยกที่ในแถบชนบท
สักแหงหนึ่งใหกับขาพเจาดวยเถิด
เพื่อ
ขาพเจาจะไดอาศัยอยูที่นัน
่ ขาพเจาคนรับ ใช
ของทานไมคูควรที่จะอยูในเมืองหลวงกับ
ทานอยางนี้”
๖ วันนั น
้ อา คีชไดยกเมืองศิ กลากใหกับดา
วิด และเมืองนี้ก็เป็ นของพวกกษัตริยยู ดาห
มาจนถึงทุกวัน นี้ ๗ ดาวิดอาศัยอยูในดิน แดน
ฟี ลิสเตียเป็ นเวลาหนึ่งปี สี่เดือน
๘ ดา
วิดและพวกออกไปโจมตีและปลน
ชาวอา มาเล ค และชาวเก ชูร ที่อาศัยอยูใน
เขตแดนตัง้ แตเท เลม †ที่อยูใกลเมืองชูร
ตลอดไปจนถึงอียิปต ๙ ทุก ครัง้ ที่ดา วิดออก
ไปปลน เขาจะไมไวชีวิตผูชายหรือผู หญิงไว
เลย แตเขาจะตอนเอาแกะ วัว ลาและอูฐ
และริบเสื้อผามาดวยเมื่อเขากลับมาหาอาคีช

*๒๖:๒๐

ตามลานกกระทาตามภูเขา ผูคนมักลานกชนิดนี้จนกระทัง่ นกมันเริ่มเหนื่อยและ
ไปตอไมไหว แลวเขาก็จะฆานกนัน
้ ซา อูลกําลังไลตามดา วิดในแบบเดียวกัน ขอความนี้ยัง
เป็ นการเลนคําดวย ในภาษาฮีบรู คําวา “นกกระทา” เหมือนกับคําวา “เรียก” ในขอที่ ๑๔
†๒๗:๘

แลว

ตัง้ แตเท เลม คํานี้มาจากฉบับแปลกรีกโบราณ ฉบับฮีบรูที่เรามีอยูเขียนวา ตัง้ นาน
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๑๐ เมื่ออา คีชถามวา “วัน นี้ เจาไปปลนที่
ไหนมา” ดา วิดก็จะตอบวา “ไปปลนแถวเน
เกบที่คนยู ดาหอยูกัน” หรือ “ไปปลนแถวเน
เกบที่ตระกูลเย รา เม เอลอยูกัน” หรือ “ไป
ปลนแถวเน เกบที่ชาวเค ไนตอยูกัน” *๑๑ ดา
วิดไมเคยไวชีวิตชายหรือหญิงคนใดที่อาจจะ
มายังเมืองกัท เพราะเขาคิดวา “พวกเขาอาจ
จะเลาเรื่องของพวกเราและพูดวา ‘นี่ไง สิ่งที่
ดาวิดทํา’”
ดา วิดไดทําอยางนี้ตลอดเวลาที่เขาอาศัย
อยูในดิน แดนฟี ลิ ส เตีย ๑๒ อา คีชไว วางใจ
ดา วิด เพราะเขาคิดวา “เขาไดทําใหชาว
อิสราเอล ซึ่งเป็ นชนชาติของเขาเอง เกลียด
เขาเขา ไสแลว ฉะนัน
้ เขาตองเป็ นขารับ ใช
ของเราตลอดไป”
๑ ในวันที่ชาวฟี ลิ ส เตียรวม พลเพื่อ
สู รบกับชาวอิสราเอล อา คีชไดพูด
กับดาวิดวา “เจาตองเขาใจนะวา เจากับพวก
ของเจาจะตองออกไปรวมรบกับเราดวย”
๒ ดาวิดตอบวา “ดีจัง ทานจะไดเห็นดวยตา
ของทานเองวา ผูรับ ใชของทานคนนี้เกงแค
ไหน”
อา คีชตอบวา “ดี มาก เราจะใหเจาเป็ น
ทหารประจําตัวของเราตลอดชีวิต”

๒๘

ซาอูลกับหมอผีท่เี อนโดร
๓ ซา มู เอลตายไปแลว

ชาวอิสราเอลไดไว
ทุกขใหเขาและฝั ง ศพเขาไวที่เมืองรา มาห
เมืองของเขาเอง
ซาอูลไดขับ ไลพวกคนทรงเจาและพวกพอ
มดหมอผีออกไปจากแผนดิน
๔ ชาวฟี ลิ ส เตียไดรวม พลขึ้นมา และเดิน
ทางมาตัง้ คายที่ชู เนม ในขณะที่ซา อูลก็ได
รวม พลชาวอิสราเอลทัง้ สิน
้ และมาตัง้ คายอยู
ที่กิล โบ อา ๕ เมื่อซา อูลเห็นกองทัพของคน
ฟี ลิ ส เตียเขาก็กลัวและใจก็เตนแรง ๖ เขาได
ปรึกษาตอพระ ยาหเวห แตพระองคไมไดให
คํา ตอบเขา ไมวาจะทางความฝั น หรือทางอู
ริม †หรือผานทางผูพูดแทนพระเจา ๗ แลวซา
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๑ ซามูเอล ๒๘:๑๕

อูลไดสงั ่ พวกผูรับใชของเขาวา “ไปหาหญิงที่
เป็ นคนทรง เจาใหหนอย เพื่อเราจะไดไปพบ
และปรึกษานาง”
พวกเขาตอบวา “มีคนทรงเจาอยูคนหนึ่งที่
เอนโดร”
๘ ซา อูลจึงไดปลอม ตัวและเปลี่ยนเสื้อผา
แลวตอนกลาง คืนเขากับชายอีกสองคนก็ได
ไปหาหญิงทรง เจาคนนัน
้ เขาบอกวา “ชวย
ปรึกษากับวิญญาณและชวยเรียกคนที่เรา
บอกชื่อใหดวย”
๙ แตหญิงคนนั น
้ บอกกับเขาวา “ทานรูถึง
สิ่งที่ซา อูลไดทําแลวไมใชหรือ เขาไดขับ ไล
พวกคนทรงและพวกพอ มดหมอผีออกจาก
แผนดิน แลวทําไมทานยังจะมาวางกับดักให
กับขา แลวพาขาไปสูความตาย”
๑๐ ซา อูลสาบานตอหญิงคน นั น
้ ในนามของ
พระ ยาหเวหวา “พระ ยาหเวหมีชีวิตอยูแน
ขนาดไหน ก็ใหแนใจขนาดนัน
้ เลยวาเจาจะ
ไมถูกลงโทษที่ไดทําสิ่งนี้”
๑๑ หญิงคนนั น
้ ถามวา “ทานตองการใหเรา
นํ าใครขึ้นมา”
ซาอูลบอกวา “นํ าซามูเอลขึ้นมา”
๑๒ เมื่อหญิงคนนั น
้ เห็นซา มู เอล เธอก็กรีด
รองออกมาสุด เสียง และพูดกับซา อูลวา
“ทําไมทานตองหลอก ลวงขาพเจา ทานก็คือ
ซาอูลนี่เอง”
๑๓ กษัตริยถามนางวา “ไมตองกลัว เจา
เห็นอะไรบาง”
หญิงคนนัน
้ ตอบวา “ขาพเจาเห็นวิญญาณ
ขึ้นมาจากพื้นดิน ‡”
๑๔ ซาอูลถามวา “เขามีลักษณะอยางไร”
นางตอบวา “เป็ นชายแกสวมเสื้อ คลุม
กําลังขึ้นมา”
ซาอูลรูในทันทีวานัน
่ คือซามูเอล และเขาก็
กม ตัวลงและกราบลงกับพื้น ๑๕ ซามู เอลพูด
กับซาอูลวา “ทําไมทานตองรบกวนเรา เรียก
เราขึ้นมาทําไม”
ซาอูลตอบวา “ขาพเจากําลังตกอยูในทุกข
อันยิ่ง ใหญ ชาวฟี ลิ ส เตียกําลังมาตอสูกับ

*๒๗:๑๐ ไปปลนแถวเนเกบที่คนยู ดาห … ชาวเค ไนตอยูกัน เน เกบเป็ นที่แหงแลงทาง
ตอนใตของปาเลสไตน สถาน ที่ทัง้ หมดนี้ลวนเป็ นของชาวอิสราเอล ดา วิดทําใหอา คีชคิดวา
เขาไดตอสูกับชาวอิสราเอลซึ่งเป็ นประชาชนของดาวิดเอง
†๒๘:๖ อู ริม พวกนั กบวชใชหินเหลานี้ เพื่อหาคํา ตอบจากพระเจา ดูใน หนั งสือกันดารวิถี
๒๗:๒๐-๒๒
‡๒๘:๑๓

พืน
้ ดิน คือสถานที่แหงความตาย

๑ ซามูเอล ๒๘:๑๖

ขาพเจา และพระเจาก็หัน หลังใหขาพเจา
พระองคไมตอบคําถามขาพเจาอีกตอไปแลว
ไม วาจะเป็ นทางผู พูด แทน พระเจา หรือทาง
ความ ฝั น ขาพเจาจึงตองเรียกทานขึ้นมา
เพื่อถามวาขาพเจาควรทํายังไงดี”
๑๖ ซามู เอลพูดวา “ทําไมทานถึงมาปรึกษา
เรา ในเมื่อตอน นี้พระ ยาหเวหไดหัน หลังให
กับทาน และกลายเป็ นศัตรูของทาน แลว
๑๗ พระ
ยาหเวหไดทําอยางที่พระองคได
ทํานายผานเรา พระ ยาหเวหไดฉีกอาณาจักร
ออกจากมือของทาน และมอบใหกับดา วิด
เพื่อนบานของทาน ๑๘ พระ ยาหเวหไดทํา
อยางนี้กับทานในวัน นี้ ก็เพราะทานไมเชื่อ
ฟั งพระยาหเวห ไมไดทําตามความโกรธแคน
ของพระองค ที่มีตอชาวอา มาเล ค ๑๙ พระ
ยาหเวหจะมอบอิสราเอลและตัวทานใหกับ
ชาวฟี ลิสเตีย และพรุงนี้ทานและพวกลูกชาย
ของทานจะมาอยูรวมกับเรา พระยาหเวหจะ
มอบกองทัพของชาวอิสราเอลใหกับชาวฟี ลิ ส
เตียดวย”
๒๐ ทันใดนั น
้ ซา อูลก็ลม ลงนอนเหยียด ยาว
บนพื้น กลัวมาก เพราะคํา พูดของซา มู เอล
นัน
่ เอง เรี่ยวแรงของเขาหายไปหมด เพราะ
เขายังไมไดกินอะไรมาเลยตลอดทัง้ วันทัง้
คืน
๒๑ เมื่อหญิงคนนั น
้ เขามาหาซาอูล และเห็น
เขาตัว สัน
่ มาก หลอนพูดวา “ดูสิ หญิงรับ ใช
ของทานไดเชื่อ ฟั งทานแลว ขาพเจายอม
เสี่ยง ชีวิตของขาพเจาและทําในสิ่งที่ทานสัง่
ใหขาพเจาทํา ๒๒ โปรดฟั งหญิงผูรับ ใชของ
ทานหนอยเถอะ และใหขาพเจาเอาอาหารมา
ให เพื่อทานจะไดกินและมีเรี่ยวแรงไปตาม
ทางของทาน”
๒๓ ซาอูลปฏิเสธและพูดวา “เราจะไมกิน”
แตคนของเขากับหญิงคนนัน
้ ชวยกัน
ออนวอนเขา เขาก็ยอม ซาอูลลุกขึ้นจากพื้น
และนัง่ บนเตียง ๒๔ หญิงคน นัน
้ มีลูกวัวตัว
อวนอยูในบาน หลอนก็รีบฆามัน หลอนนํ า
แป งสาลีมานวดและนํ ามาทําขนมปั งไร เชื้อ
๒๕ แลวเอามาวางไวตอหน าซา
อูลและพวก
และพวกเขาก็กินกัน ในคืนนัน
้ พวกเขาก็ลุก
ขึ้นจากไป
*๒๙:๖
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๑ ซามูเอล ๒๙:๘

อาคีชสงดาวิดกลับไปศิกลาก
๑ ชาวฟี

๒๙ และชาวอิสราเอลตัง้ คายอยูที่ขาง

ลิ ส เตียรวม พลอยูที่อา เฟก

ตานํ้ าในยิสเร เอล ๒ พวกผูนําของชาวฟี ลิ ส
เตีย ไดเดินนํ าหน ากองทัพของเขา ที่แบง
เป็ นกอง รอยและกองพัน ดา วิดกับพวกของ
เขาก็เดินแถวอยูดานหลังกษัตริยอาคีช
๓ พวกแมทัพของกองทัพชาวฟี ลิสเตียถาม
ขึ้นวา “ชาวฮีบรูพวกนี้มาทําอะไรที่นี่”
อา คีชตอบวา “นี่คือดา วิด นายทหารคน
หนึ่งของกษัตริยซา อูลแหงอิสราเอล เขามา
อยูกับเรามากกวาหนึ่งปี แลว ตัง้ แตวันที่เขา
หนีซาอูลมาจนถึงวัน นี้ เรายังไมพบวาเขาทํา
ผิดอะไรเลย”
๔ แตพวกแมทัพชาวฟี ลิ ส เตียโกรธเขามาก
และพูดวา “สงชายคนนี้กลับไป ใหเขากลับ
ไปยังเมืองที่ทานใหเขาอยูนัน
้ เขาจะตองไม
ไปออก รบกับพวกเรา ไมอยางนัน
้ เขาอาจจะ
หันกลับมาสูรบกับเราในชวงที่เรารบกันอยูก็
ได เขาอาจจะคืนดีกับเจานายของเขา ดวย
หัวของคนของเรา ๕ ไมใชดา วิดคนนี้หรอก
หรือที่พวกเขารอง เพลงระหวางการเตนรํา
ของพวกเขาวา
‘ซาอูลฆาคนเป็ นพันๆ
และดาวิดฆาคนเป็ นหมื่นๆ’”
๖ อา คีชจึงเรียกดา วิดมาและบอกกับเขาวา
“พระ ยาหเวหมีชีวิตอยูแนขนาดไหน ก็ให
แนใจขนาดนัน
้ เลยวา เจา นัน
้ จงรักภักดีตอ
เราแน และเราก็ดีใจที่เจาไดมารับ ใชอยูใน
กองทัพของเรา นับแตวันที่เจามาอยูกับเรา
จนถึงวัน นี้ เราไมเคยพบวาเจาทําอะไรผิด
และพวกผู ครอบครองชาวฟี ลิ ส เตียก็เห็นวา
เจาเป็ นคนดีเหมือนกัน *๗ กลับไปอยางสันติ
เถิด อยาไดทําอะไรลงไปที่ทําใหพวกผู ครอบ
ครองชาวฟี ลิสเตียไมพอใจเจาเลย”
๘ ดาวิดถามวา “ขาพเจาทําอะไรลงไปหรือ
นับแตวันที่ขาพเจามาอยูกับทานจนถึงวัน
นี้ ทานพบวาคนรับ ใชของทานไดทําสิ่งใด
ผิดหรือ ทําไมขาพเจาถึงไมสามารถไปตอสู
กับศัตรูของทานผู เป็ นกษัตริยเจา นายของ
ขาพเจาได”

พวกผู ครอบครอง … คนดีเหมือนกัน ประโยคนี้มาจากสําเนากรีกโบราณ ผู ครอบ
ครองชาวฟี ลส
ิ เตียชอบดาวิด แตพวกแมทัพนายกองของฟี ลส
ิ เตียตอตานเขา สวนสําเนาฉบับ
ฮีบรูเขียนวา “พวกผูครอบครองชาวฟี ลิสเตียไมคิดวาเจาเป็ นคนดี”

๑ ซามูเอล ๒๙:๙
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๙ อา คีชตอบวา “เรารูวาเจาเป็ นคนดีมาก
ราวกับทูต สวรรคของพระเจา แตวาพวก
แมทัพนายกองชาวฟี ลิสเตียยังคงพูดวา ‘เขา
จะตองไมไปรวมรบกับเรา’ ๑๐ ขอใหเจาตื่น
แต เชาพรอมๆกับคนรับ ใชอ่ น
ื ๆที่มากับเจา
และออกเดินทางแตเชาทันทีที่สวาง”
๑๑ ดัง นั น
้ ดา วิดและพวกของเขาก็ต่ น
ื แต
เชาและออกเดิน ทางกลับไปยังดิน แดนของ
ชาวฟี ลิสเตีย สวนชาวฟี ลิสเตียก็เดินขึ้นไปที่
ยิสเรเอล

ดาวิดรบชนะชาวอามาเลค
๑ ดา

๓๐ เมืองศิ กลากในวันที่สาม ปรากฏวา
วิดกับพวกของเขากลับมาถึง

ชาวอา มาเล คไดมาปลนเน เกบและศิ กลาก
พวกเขาเขาโจมตีและเผาเมืองศิกลาก ๒ และ
จับผู หญิงและทุกคนในเมืองไว ทัง้ เด็กและ
คนแก ชาวอา มาเล คไมไดฆาใครเลย แต
กวาดตอนคนทัง้ หมดไปตามทางของพวก
เขา
๓ เมื่อดา วิดและพวกมาถึงเมืองศิ กลาก
พวกเขาพบวาเมืองถูกเผาทําลาย
ทัง้ เมีย
ทัง้ ลูกชายลูกสาวของพวกเขา ถูกจับตัวไป
หมด ๔ ดัง นัน
้ ดา วิดและพวกจึงรองไหเสียง
ดังจนหมดเรี่ยวแรงไมสามารถรองตอไปได
อีก ๕ เมียทัง้ สองคนของดาวิดคือนางอาหิ โน
อัมชาวยิสเรเอลและนางอาบี กายิ ล เมียมาย
ของนาบาลชาวคารเมล ก็ถูกจับไปดวย
๖ ดา
วิดตกอยูในอันตรายเป็ นอยางมาก
เพราะผูคนพูดกันวาจะเอาหินขวางเขา แต
ละคนรูสึกขมขื่นใจ
เพราะลูกชายลูกสาว
ของพวกเขาถูกจับไป แตดาวิดก็มีความกลา
ขึ้นในพระ ยาหเวหพระเจาของเขา ๗ ดา วิด
พูดกับนักบวชอาบี ยา ธารลูกชายของอา หิ เม
เลควา “เอาเอ โฟดมาใหเราหนอย” อาบี ยา
ธารก็เอามาใหเขา
๘ และดา
วิดก็รองถามพระ ยาหเวหวา
“ขาพเจาควรจะตามโจรกลุมนี้ไปหรือไม
และขาพเจาจะไลพวกมันทันหรือเปลา”
พระองคตอบวา “ตามลามันไป เจาจะไล
พวกมันทัน และชวยเหลือคนไดสําเร็จ”
๙ ดา วิดและชายหน ุมหกรอยคน ไดออก
ติดตามโจรกลุมนัน
้ ไปจนถึงลุมแมน้ํ าเบโสร
*๓๐:๑๔
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๑๐ เพราะ
ที่ นัน
่ เขาไดทงิ้ คนกลุมหนึ่งไว
มีสองรอยคนที่เหน็ดเหนื่อยมากจนไม
สามารถขามลุมแมน้ํ าไปได จึงหยุด พักอยูที่
นัน
่
สวนดา วิดและคนอีกสี่รอยคนยังคงไล
ตามตอไป
๑๑ พวกเขาพบคนอียิปตคนหนึ่ งในทอง ทุง
จึงพามาพบดา วิด เขาใหน้ํ ากับคนอียิปตนัน
้
ดื่ม ใหอาหารเขากิน ๑๒ เขาใหผลมะเดื่อแหง
และเคกองุนแหงสองชิน
้ เมื่อเขากินแลวเขา
ก็ดีข้ น
ึ
เพราะเขาไมไดกินและดื่มอะไรเลย
มาสามวันสามคืนแลว
๑๓ ดา วิดถามคนอียิปตนัน
้ วา “เจาเป็ นคน
ของใคร และเจามาจากไหน”
คนอียิปตตอบวา “ขาพเจาเป็ นคนอียิปต
เป็ นทาสของคนอา มาเล ค นายของขาพเจา
ทิง้ ขาพเจาไว เพราะขาพเจาป วยเมื่อสามวัน
กอน ๑๔ พวกเราไดเขาปลนเขตแดนเน เกบ
ที่คนเคเรธี *อาศัยอยู และดินแดนที่เป็ นของ
ยู ดาห รวม ทัง้ เขตแดนเน เกบที่ตระกูลคา
เลบอาศัยอยู และพวกเราก็เผาศิกลากทิง้ ”
๑๕ ดา วิดถามคนอียิปตวา “เจาชวยพาเรา
ลงไปถึงโจรกลุมนี้ไดหรือเปลา”
คนอียิปตตอบวา “สาบานตอ หน าพระเจา
กอนวา ทานจะไมฆาขาพเจา หรือสงขาพเจา
กลับคืนไปหานายขาพเจา แลวขาพเจาจะพา
ทานลงไปถึงโจรกลุมนี้”
๑๖ คนอียิปตพาดาวิดไปหาอามาเลค และที่
นัน
่ ดาวิดก็ไดพบกับคนเหลานัน
้ อยูกันอยาง
กระจัดกระจายในแถบชนบท กําลังกิน ดื่ม
และเฉลิมฉลองกันอยางสนุกสนาน เพราะได
ปลนของมาเป็ นจํานวนมากจากแผน ดินของ
ชาวฟี ลิ ส เตียและจากยู ดาห ๑๗ ดาวิดสู รบกับ
พวกโจรตัง้ แตตอน คํ่าจนถึงเย็นของอีกวัน
หนึ่ง และไมมีใครหนีรอดไปไดเลย นอกจาก
ชายหนุมสี่รอยคนที่ขี่อูฐหนีไปได
๑๘ ดา วิดเอาทุกสิ่งทุกอยางที่ชาวอา มาเล ค
ยึดมา รวมถึงเมียทัง้ สองของเขาดวย ๑๙ ดา
วิดยึดเอาทุก สิ่งทุก อยางกลับมาหมด ไมมี
อะไรขาดเลย ทัง้ คนหนุม คนแก เด็กชายเด็ก
หญิง ของที่โจรปลนเอามา หรืออะไรก็ตาม
ที่พวกโจรไดปลนเอาไปนัน
้ ดาวิดเอากลับมา
หมด ๒๐ ดาวิดยึดฝูงแพะแกะและฝูงโคมาได

เคเรธี คนจากเมืองครีท เป็ นกลุมชาวฟี ลส
ิ เตียกลุมหนึ่ง ทหารเอกบางคนของดาวิด
ก็เป็ นชาวเคเรธี
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และคนของเขาก็ตอนฝูงสัตวไปขางหน าแลว
พูดวา “นี่คือของที่ดาวิดปลนมาได”
๒๑ เมื่อดา วิดมาถึงบริเวณที่คนสองรอยคน
ที่เหนื่อยเกินไปที่จะตามดา วิด และถูกทิง้ ไว
ที่ลุมแมน้ํ าเบโสร พวกเขาออกมาพบดา วิด
กับพวกที่มากับดาวิด เมื่อดาวิดกับพวกของ
เขามาถึง พวกนัน
้ ก็ออกมาถามทุกข สุขของ
ดา วิดและพรรค พวก ๒๒ แตมีบาง คนในพวก
ที่ติดตามดา วิดไป ที่เป็ นคนชัว
่ รายและชอบ
สราง ปั ญหา พูดขึ้นวา “คนพวกนี้ไมไดออก
ไปกับพวกเรา ก็ไมควรไดรับสวนแบงในของ
ที่เรายึดมาได นอกจากลูก เมียของพวกเขา
เทานัน
้ ”
๒๓ ดาวิดพูดขึ้นวา “พี่นองทัง
้ หลาย อยาให
เป็ นอยางนัน
้ เลย พวกทานตองไมทําอยาง
นัน
้ กับสิ่งที่พระ ยาหเวหใหกับพวกเรา และ
ไดมอบพวกโจรกลุมนี้ที่ไดสู รบกับพวกเรา
ใหตกอยูในกํา มือของพวกเรา ๒๔ ใครจะฟั ง
เจาในเรื่องนี้ ทุกคนจะได รับสวนแบงเทาๆ
กันหมด ไมวาจะเป็ นคนที่เฝ าสัมภาระอยูที่นี่
หรือคนที่ลงไปสู รบ” ๒๕ ดา วิดทําใหเรื่องนี้
เป็ นกฏระเบียบของชาวอิสราเอล มาจนถึง
ทุกวันนี้
๒๖ เมื่อดา วิดมาถึงศิ กลาก เขาไดสงของ
ที่ยึดมาไดบางสวนไปใหกับผูนําอาวุโสในยู
ดาห ที่เป็ นเพื่อนกับดาวิด แลวบอกวา “นี่คือ
ของ ขวัญสําหรับทานจากสิ่งที่ยึดมาไดจาก
พวกศัตรูของพระยาหเวห”
๒๗ ดา วิดสงของที่ยึดมาไดบางสวน ไปให
ผูนําที่อยูในเบธ เอล รา โมทในเน เกบ และ
ยาท ทีร ๒๘ ไปยังผูนําที่อยูที่อา โร เอ อร สิฟ
โมท เอ ช เท โม อา ๒๙ ไปยังรา คาล ไป
ยังหมูบานตางๆของคนเย รา เม เอล และ
หมูบานตางๆของคนเคไนต ๓๐ ไปยังคนที่อยู
ในโฮ รมาห โบ รา ชาน อา ธาค ๓๑ และเฮ
โบ รน และไปยังทุกๆที่ที่ดา วิดและพวกเคย
อาศัยมากอน
ซาอูลตาย
๑ ในเวลานั น
้ ชาวฟี

๓๑ อยูกับชาวอิสราเอล

ลิ ส เตียไดสู รบ
ชาวอิสราเอล
บางคนหนีไปได หลายคนถูกฆาตายอยูบน
เขากิล โบอา ๒ ชาวฟี ลิ ส เตียไลตามซาอูลและ
พวกลูกชายของเขาทัน และชาวฟี ลิ ส เตียก็
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ฆาลูกชายทัง้ สามคนของซา อูลคือโย นา ธาน
อาบีนาดับ และมัลคีชูวา
๓ การตอสูรุนแรงขึ้นรอบๆซา อูล และเมื่อ
พวกนัก ยิง ธนูมาพบซา อูลเขา พวกเขาได
ยิงธนูใสซา อูลจนบาดเจ็บสาหัส ๔ ซา อูลพูด
กับคนถืออาวุธของเขาวา “ชักดาบของเจา
ออกมา แลวแทงเราซะ กอนที่ไอพวกที่ไม
ไดเขาพิธี ขลิบเหลา นี้จะเขามาแทงเรา และ
ลอ เลียนเรา” แตคนที่ถืออาวุธของเขาหวาด
กลัวมากและไมยอมทํา ตาม ซาอูลจึงชักดาบ
ของเขาเองออกมาและลมทับลงบนดาบ นัน
้
๕ เมื่อผู ถือ อาวุธของซา อูลเห็นวาซา อูลตาย
แลว เขาจึงลมทับดาบของเขาเองฆาตัวตาย
ไปกับซาอูลดวย ๖ อยางนี้ ซาอูล ลูกชายทัง้
สาม คนถืออาวุธของเขา และคนของเขา
ทัง้ หมดจึงตายในวันเดียวกัน
๗ เมื่อชาวอิสราเอลซึ่งอยูอีกฝั ่ งหนึ่ งของ
หุบเขา
และที่อยูอีกฝากหนึ่งของแมน้ํ า
จอรแดน เห็นคนอิสราเอลหลบหนี และเห็น
ซา อูลกับพวกลูกชายของเขาตายไป พวก
เขาจึงหนีทิง้ เมืองตางๆของพวกเขาไป แลว
ชาวฟี ลิ ส เตียก็เขายึด ครองเมืองตางๆเหลา
นัน
้
๘ วัน รุง ขึ้นเมื่อคนฟี ลิ ส เตียมาปลดเสื้อผา
จากคนที่ถูกฆา
พวกเขาไดพบศพของซา
อูล และลูกชายทัง้ สามคน บนภูเขากิล โบ
อา ๙ พวกเขาไดตัดหัวของซา อูลและถอด
ชุดเกราะของเขาออก แลวสง ขาวไปทัว
่ ดิน
แดนของชาวฟี ลิ ส เตีย เพื่อประกาศขาวใน
วิหารของพวกรูปเคารพของพวกเขา และใน
๑๐ พวกเขาวาง
หมูประชาชนของพวกเขา
ชุดเกราะของซา อูลไวในวิหารพระอัช ทา โรท
และเสียบศพของซา อูลไวที่กําแพงของเมือง
เบธชาน
๑๑ เมื่อคนที่อาศัยอยูที่ยา เบช-กิ เลอ าด
ไดยินเรื่องที่ชาวฟี ลิ ส เตียทํากับซา อูล
๑๒ นั กรบผูกลา
หาญทุกคนก็เดินทางตลอด
คืนไปยังเบธ ชาน พวกเขาปลดเอารางของ
ซา อูลและลูกชายทัง้ สามคนลงจากกําแพง
ของเบธชาน และเอาไปยังเมืองยาเบช พวก
เขาไดเผาศพของซา อูลกับลูกชายทัง้ สามที่
นัน
่ ๑๓ พวกเขาไดเก็บกระดูก และฝั งมันไว
ใตตนสนหมอกที่ยา เบช และพวกเขาก็อด
อาหารใหเป็ นเวลาเจ็ดวัน
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๒ ซามู เอล
คํานํ า
คํานํ าของหนังสือเลม นี้ อานไดจาก
คํานํ าของหนังสือ ๑ ซามูเอล
ดาวิดรูขาวการตายของซาอูล
๑ หลัง จากที่ซาอูลตาย

๑ มาจากการโจมตีชาวอามาเลคและไดมา

ดาวิดเพิ่งจะกลับ

พักอยูที่ศิ กลากเป็ นเวลาสองวัน ๒ ในวัน ที่
สาม ชายคนหนึ่งที่มาจากคายของซา อูลได
มาถึงศิกลาก เสื้อผาของเขาฉีกขาดและมีฝุน
อยูเต็มหัวไปหมด *เมื่อเขามาหาดา วิด เขา
กมกราบดาวิดลงกับพื้นทําความเคารพดาวิด
๓ ดาวิดถามเขาวา “เจามาจากที่ไหนหรือ”
เขาตอบวา
“ขาพเจาหนีมาจากคายของ
ชาวอิสราเอล”
๔ ดา วิดถามตอวา “เลาใหเราฟั ง ซิวาเกิด
อะไรขึ้น”
เขาตอบวา “มีคนจํานวนมากหนีไปจาก
สนามรบ และหลายคนลมตายลง สวนซาอูล
กับโยนาธานลูกชายของเขาก็ตายดวย”
๕ ดาวิดจึงถามชายหน ุมที่นําเรื่องนั น
้ มาเลา
ใหฟังวา “เจารูไดยัง ไงวาซาอูลกับโยนาธาน
ลูกชายของเขาตายแลว”
๖ ชายหน ุมจึงตอบวา
“บังเอิญขาพเจา
อยูที่ภูเขากิล โบ อา และเห็นซา อูลกําลังใช
หอกของเขายันตัวเขาไว มีรถมา ศึกและ
ทหาร มามากมายกําลังไลตามใกลจะมาถึง
ตัวเขา ๗ เมื่อเขาหันมาเห็นขาพเจา เขาเรียก
ขาพเจาและขาพเจาก็ถามวา
‘ทานจะให
ขาพเจาชวยอะไรหรือ’ ๘ เขาถามขาพเจาวา
‘เจาเป็ นใคร’ ขาพเจาตอบวา ‘ขาพเจาเป็ น
ชาวอามาเลค’ ๙ เขาจึงพูดกับขาพเจาวา ‘มา
ยืนคอมเราและฆาเราซะ เราเจ็บ ปวดมาก
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แทบขาดใจตายอยูแลว แตก็ไมตายสัก ที’
๑๐ ดัง นั น
้ ขาพเจาจึงไปยืนคอม เขาและไดฆา
เขาเสีย
เพราะขาพเจารูวาลมลงขนาดนัน
้
เขาจะไมรอดแน และขาพเจาไดเอามงกุฎที่
เขาสวมอยูบนหัวและกําไลที่แขนของเขามา
ที่นี่ใหกับทานเจานายของขาพเจา”
๑๑ แลวดา วิดและคนของเขาทัง
้ หมดที่อยู
๑๒ พวกเขา
กับเขาก็ฉีกเสื้อผาของตนเอง
รองไหดวยความเศรา โศกและอดอาหารจน
กระทัง่ ถึงเย็นใหกับซา อูล และโย นา ธาน
ลูกชายของซาอูล และใหกับกองทัพของพระ
ยาหเวห รวม ทัง้ ครอบครัวของชาวอิสราเอล
เพราะพวกเขาตางก็ลมตายลงดวยดาบ
๑๓ ดา วิดถามชายหน ุมที่นําเรื่องนี้ มาเลาให
เขาฟั งวา “เจามาจากที่ไหน”
เขาตอบวา “ขาพเจาเป็ นลูกของชาวตาง
ชาติ เป็ นชาวอามาเลค”
๑๔ ดา วิดถามเขาวา “ทําไมเจาถึงไมกลัว
ที่จะยกมือขึ้นทําลายผู ที่พระ ยาหเวหไดเจิม
ไว”
๑๕ แลวดา วิดก็เรียกคนของเขามาคนหนึ่ ง
และบอกวา “นํ าตัวมันไปตีใหตาย” ดัง นัน
้
คนของเขาจึงนํ าตัวชายคนนัน
้ ไปทุบตีจน
ตาย ๑๖ เพราะดาวิดพูดกับเขาวา “ที่เจาตอง
†เพราะ
ตายนี้ก็เป็ นความ ผิดของเจาเอง
ปากของเจาไดปรักปรําเจาตอนที่เจาพูดวา
‘ขาพเจาไดฆาคนที่พระยาหเวหไดเจิมไว’”
บทเพลงไวทุกขใหซาอูลและโยนาธาน
๑๗ ดา วิดแตงเพลงไวอาลัยใหกับซา อูล
และโย นา ธานลูกชายของซา อูล ๑๘ ดา วิดสัง่
ใหสอนบทเพลงไวอาลัย นี้ใหกับคนยู ดาห
(เพลงนี้มีช่ อ
ื วา “คันธนู” ‡และถูกเขียนไว
ใน “หนังสือยาชาร” ¶)
๑๙ “อิสราเอลเอย
์ รีของเจานอนตาย
ศักดิศ
ตามเนินเขาทัง้ หลายของเจา
ผูกลาหาญเหลานัน
้ ไดลมตายลง

*๑:๒

เสือ
้ ผา … ฝ ุนอยูเต็มหัวไปหมด การฉีกเสื้อผาและการเอาฝ ุนใสหัว เป็ นการแสดง
ความโศกเศรา
†๑:๑๖ ที่เจาตองตาย … เจาเอง หรือแปลตรงๆไดวา “เลือดของเจาตกอยูบนหัวของเจา
เอง”
‡๑:๑๘ เพลงนี ม
้ ีช่ อ
ื วา “คันธนู” สําเนาฉบับฮีบรู จุด นี้เขาใจยาก สวนสําเนากรีกโบราณไม
มีจุดนี้
¶๑:๑๘

หนั งสือยาชาร เป็ นหนังสือที่บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามทัง้ หลายของอิสราเอล

๒ ซามูเอล ๑:๒๐

๒๐ อยาพูดถึงเรื่องนี้ ในเมืองกัท *

อยาประกาศเรื่องนี้บนถนนในเมืองอัชเคโลน
†

ไมอยางนัน
้ บรรดาสาวๆของชาวฟี ลิ ส เตียจะ
ดีใจ
ไมอยางนัน
้ บรรดาสาวๆของผูที่ไมไดเขาพิธี
ขลิบ ‡จะราเริง
๒๑ ไอเทือกเขาของกิลโบอา
ขออยาใหมีทัง้ นํ้ าคางและฝนตกลงบนเจาอีก
เลย
ขออยาใหทอง ทุงออกผลผลิตมาสําหรับเป็ น
เครื่องถวาย
เพราะที่นัน
่ โลของผูกลาไดถูกทําใหเสื่อมไป
โลของซาอูลไมมีวันถูกลูบดวยนํ้ ามันอีกแลว
๒๒ คันธนูของโยนาธานทําใหเลือดของผูที่ถูก
ฆาหลัง่ ไหล
ดาบของซา อูลเสียบเขาไปในไข มันของผู ที่
แข็งแกรง
และไมไดกลับมาเปลาๆจากการศึก
๒๓ ซาอูลและโยนาธาน
ตอนมีชีวิตอยูทัง้ สองก็รักกันและเอื้อเฟื้ อตอ
กัน
ตอนตายพวกเขาก็ไมไดถูกแยกจากกัน
พวกเขาวองไวกวานกอินทรี
พวกเขาแข็งแรงยิ่งกวาสิงโต
๒๔ สาวๆของอิสราเอลทัง
้ หลาย รองไหใหกับ
ซาอูลเถิด
ซาอูลแตงกายของพวกทานอยางหรูหราดวย
เสื้อสีเลือดหมู
ซาอูลประดับเสื้อผาของพวกทานดวยทองคํา
๒๕ ผูกลาหาญเหลานั น
้ ไดลมตายลง
ในทามกลางศึกสงคราม
โย นา ธานถูกฆานอนตายอยูบนเนินสูงของ
พวกทาน
๒๖ พี่โย นา ธานเอย ขาพเจารองไหครํ่าครวญ
เพื่อทาน
ขาพเจารักทานมาก
ความ รักของทานที่ใหกับขาพเจานัน
้ วิเศษ
นัก
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๒ ซามูเอล ๒:๗

วิเศษยิ่งกวาความรักของผูหญิง
๒๗ ผูกลาหาญเหลานั น
้ ไดลมตายลง
พวกอาวุธสงครามไดพินาศไป”
ดาวิดยายไปเมืองเฮโบรน
๑ ตอ

๒ ยาหเวหวา “ขาพเจาควรจะเขาไปเมือง
มาภาย หลัง

ใดเมืองหนึ่งของยู ดาหเพื่อตัง้ เป็ นฐานที่มัน
่
หรือไม”
พระยาหเวหตอบวา “ขึ้นไปเถิด”
ดา วิดถามวา “ขาพเจาควรจะไปที่ไหน
หรือ”
พระยาหเวหตอบวา “ไปเมืองเฮโบรน”
๒ ดา วิดจึงขึ้นไปที่เฮ โบ รน พรอมกับเมีย
สองคนของเขา คือ อาหิ โนอัมชาวยิสเรเอล
และอาบี กายิ ล เมียหมายของนา บาลชาวคา
รเมล ๓ ดาวิดยังพาคนที่อยูกับเขา พรอมกับ
ครอบครัวของแตละคนไปดวย และพวกเขา
ไดไปตัง้ บานเรือนอยูที่เมืองเฮโบรนและตาม
หมูบานตางๆของมัน
ดาวิดเป็ นกษัตริยเหนื อยูดาห
๔ แลวพวกชาวยู

ดาห ก็มาที่เมืองเฮ โบ
รน และที่นัน
่ พวกเขาไดเจิมดา วิดขึ้นเป็ น
กษัตริยของครอบครัวชาวยูดาห
เมื่อมีคนมาบอกดา วิดวาชาวยา เบช-กิ เลอ
าดเป็ นผูฝัง ศพซาอูล ๕ ดาวิดสงคนสง ขาวไป
หาชาวยา เบช-กิ เลอ าด เพื่อบอกกับพวกเขา
วา “ขอใหพระ ยาหเวหอวยพรพวกทาน ที่
พวกทานไดแสดงความจงรักภักดีตอซา อูล
นายของพวกทาน ดวยการฝั ง ศพเขา ๖ ตอน
นี้ขอใหพระยาหเวหแสดงความรักและความ
สัตย ซื่อตอพวกทาน และเราก็จะดีกับพวก
ทานเหมือนกัน เพราะสิ่งที่พวกทานไดทําไป
นัน
้ ๗ อยาง นัน
้ ขอใหเขม แข็งและกลา หาญ
ไว ซา อูลนายของทานไดตายไปแลว แต
ครอบครัวยู ดาหไดแตง ตัง้ เราเป็ นกษัตริย
เหนือพวกเขาแลว”

*๑:๒๐

กัท เมืองหลวงของชาวฟี ลิสเตีย

†๑:๒๐

เมืองอัชเคโลน เมืองหนึ่งใน ๕ เมืองของชาวฟี ลิสเตีย

‡๑:๒๐

ดา วิดไดถามพระ

ผูท่ไี มไดเขาพิธี ขลิบ หรือ “ชาวตางชาติ” แสดงวาชาวฟี ลิ ส เตียไมไดมีสวนรวมใน
ขอตกลงของชาวอิสราเอลที่ทํากับพระเจา

๒ ซามูเอล ๒:๘

อิชโบเชทไดเป็ นกษัตริยของอิสราเอล
๘ ในขณะนั น
้

อับ เนอ รลูกชายของเนอ ร
แมทัพของซา อูล ไดพาอิช โบ เชท *ลูกชาย
ของซา อูลไปที่เมืองมา หะ นา อิม ๙ และเขา
ไดแตง ตัง้ อิช โบ เชทขึ้นเป็ นกษัตริยปกครอง
เหนือกิเลอาด อาชูร †ยิสเรเอล เอฟราอิม เบน
ยามินและเหนืออิสราเอล ‡ทัง้ หมด
๑๐ อิช โบเชทลูกชายของซาอูลมีอายุสี่สิบปี
เมื่อเขาไดเป็ นกษัตริยปกครองอิสราเอล และ
เขาไดปกครองอยูสองปี สวนครอบครัวของ
ชาวยูดาหไดติดตามดาวิดไป ๑๑ ดาวิดไดเป็ น
กษัตริยปกครองชาวยู ดาหในเมืองเฮ โบ รน
เป็ นเวลาเจ็ดปี หกเดือน
การสูรบกันที่กิเบโอน
๑๒ อับ เนอ รลูกชายของเนอ ร

รวม ทัง้ คน
ของอิช โบเชทลูกชายซาอูล ไดออกจากเมือง
มาหะนาอิมและไปที่เมืองกิเบโอน ๑๓ โยอาบ
ลูกชายนางเศ รุ ยาหและคนของดา วิดไดออก
ไปพบพวกเขาที่สระนํ้ าของเมืองกิเบโอน คน
สองกลุมนี้ นัง่ กันอยูคนละฝั ่ งของสระนํ้ า
๑๔ แลวอับ เนอ รก็พูดกับโย อาบวา “ใหคน
หนุมๆมาตอสูกันตัวตอตัวใหพวกเราดู” แลว
โยอาบพูดวา “ตกลง ใหพวกเขาตอสูกัน”
๑๕ ดัง
นัน
้ พวกเขาจึงยืนขึ้นและเดินออก
มาตามที่ไดนับไว
เป็ นคนจากเผาของเบน
ยา มินสิบสองคนที่อยูฝายอิช โบ เชทลูกชาย
ของซา อูล และเป็ นคนของดา วิดสิบสองคน
๑๖ แลวแตละคนตางก็จับหัวของคูตอสูของ
ตนไวและใชดาบแทงไปที่สีขางของแตละ
ฝ าย แลวทัง้ คูก็ลมลงตายดวยกัน ดัง นัน
้
สถาน ที่นัน
้ ในเมืองกิเบ โอนจึงถูกเรียก วา
เฮลขัท ฮัสซูริม ¶
๑๗ การสู รบกันในวันนั น
้ ดุ เดือดมาก อับ
เนอ รกับพวกคนของอิสราเอลตางก็พาย แพ
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๒ ซามูเอล ๒:๒๗

ตอพวกของดาวิด ๑๘ ลูกชายสามคนของนาง
เศรุยาหก็อยูที่นัน
่ ดวย คือโยอาบ อาบีชัยและ
อา สา เฮล ขณะ นัน
้ อา สา เฮลวิ่งอยางวองไว
เหมือนเนื้อ ทรายป า ๑๙ เขาวิ่งไลตามอับ เนอ
รไปอยางแนวแน ตรงไปไมหัน ขวาหัน ซาย
๒๐ อับ เนอ รหันกลับมามองขาง หลังและถาม
ออกมาวา “อาสาเฮล นัน
่ เจาหรือ”
เขาตอบวา “ใชแลว”
๒๑ แลวอับ เนอรก็พูดกับเขาวา “หันไปทาง
ขวาหรือทางซายสิ จับเอาชายหนุมคนใดก็ได
แลวปลดอาวุธเขาไปเสีย” แตอาสาเฮลยังไม
หยุดไลตามเขา
๒๒ อับ เนอ รเตือนอา สา เฮลอีกวา “หยุด
ไลตามเราไดแลว จะใหเราทํารายเจาหรือยัง
ไง แลวเราจะมองหน าโย อาบพี่ ชายของเจา
ไดยังไง”
๒๓ แตอา สา เฮลปฏิเสธไมยอมเลิกไลตาม
ดัง นัน
้ อับ เนอ รจึงเอาดามหอกแทงเขาที่ทอง
ของอา สา เฮล ดามหอกทะลุออกกลางหลัง
เขาลมลงที่นัน
่ ตายคาที่ และทุกๆคนก็หยุด
เมื่อมาถึงที่ที่อา สา เฮลลมลงตาย ๒๔ แตโย
อาบและอาบี ชัย §ยังคงไลตามอับ เนอรตอไป
และดวงอาทิตยกําลังจะตกดิน พวกเขามา
ถึงเนิน เขาอัม มาหใกลกับกี ยาห ระหวางทาง
ที่จะไปที่รกรางของเมืองกิเบโอน ๒๕ แลวคน
ของเบนยามินก็เขามารวมกับอับ เนอร พวก
เขารวม ตัว กันเป็ นกลุมเดียวและตัง้ รับอยู
บนยอดเขานัน
้
๒๖ อับ เนอรรองเรียกโย อาบวา “จะตองให
มีการฆาฟั นกันตลอดไปหรือ ทานไมคิดหรือ
วามันจะตองจบลงดวยความเศรา
เมื่อไร
ทานจะสัง่ ใหคนของทานหยุดไลตามพี่ น อง
ของพวกเขาเสียที”
๒๗ โย อาบตอบวา
“พระเจามีชีวิตอยูแน
ขนาดไหน ก็ใหแนใจขนาดนัน
้ เลยวา ถา
ทานไมพูดขึ้นมา
คนเหลานี้ก็จะยังคงไล

*๒:๘

อิช โบเชท แปลวา ชายแหงความอดสู เขาใจวาคนที่คัด ลอกพระคัมภีรเปลี่ยนชื่อของ
คนนี้ เขาชื่อ อิชบาอัล ดูไดจาก ๑ พงศาวดาร ๘:๓๓ และ ๙:๓๙ อิชบาอัลแปลวา แปลวาชาย
ของเจานาย แตบาอัลยังเป็ นชื่อของพระชาวตางชาติดวย และคนคัดลอกพระคัมภีรถือวาเป็ น
เรื่องนาอับอายที่จะเป็ นชายของพระบาอัล
†๒:๙ อาชูร หรืออาเชอร
‡๒:๙ อิสราเอล บางครัง
้ คํา นี้หมายถึงทัง้ ประเทศ คือรวมทัง้ ยู ดาหและอิสราเอล แตในที่นี้
หมายถึงเพียงกลุมของครอบครัวที่ไมไดรวมกับยูดาห
¶๒:๑๖ เฮลขัท ฮัสซูริม หมายถึงทุงแหงดาบหรือทุงแหงความเป็ นศัตรู
§๒:๒๔

โยอาบและอาบีชัย พี่ชายของอาสาเฮล ผูที่ถูกอับเนอรฆาตาย

๒ ซามูเอล ๒:๒๘

ตามพี่ น องของพวกเขาเองไปจนกระทัง่ ถึง
เชาแนนอน *” ๒๘ ดัง นัน
้ โย อาบจึงเป าแตร
และคนทัง้ หมดก็หยุด
พวกเขาไมไลตาม
อิสราเอลอีก และไมตอสูอีกตอไป
๒๙ ตลอดคืนนั น
้ อับ เนอ รและคนของเขา
เดินทางผานอา รา บาห พวกเขาขามแมน้ํ า
จอรแดน และเดินทางผานหุบเขาบิท โรน
†และมาถึงเมืองมาหะนาอิม
๓๐ เมื่อโย
อาบกลับมาจากการไลตามอับ
เนอร และเรียกชุมนุมคนของเขาทัง้ หมด ถา
ไมรวมอาสาเฮล คนของดาวิดหายไปสิบเกา
คน ๓๑ แตคนของดาวิดก็ไดฆาชาวเบนยามิน
ซึ่งอยูกับอับ เนอ รไปถึงสาม รอยหก สิบคน
๓๒ พวกเขาไดเอาศพของอา สา เฮลมาและฝั ง
เขาไวในหลุมฝั ง ศพของพอเขาที่เมืองเบธเล
เฮม
แลวโย อาบและคนของเขาก็เดิน ทาง
ตลอดทัง้ คืนจนมาถึงเมืองเฮ โบ รนเมื่อเริ่ม
สวาง
๑ สงครามระหวางครอบครัวของซา
อูลและครอบครัวของดา วิดยืด เยื้ออยู
นาน ดา วิดยิ่งเขม แข็งขึ้นเรื่อยๆในขณะที่
ครอบครัวของซาอูลกลับออนแอลงเรื่อยๆ

๓

ลูกชายดาวิดที่เกิดในเฮโบรน
(๑ พศด. ๓:๑-๔)
๒ มีลูกชายของดา

วิดหลายคนที่เกิดใน
เมืองเฮโบรน
ลูกชายคนแรกคืออัม โนน เป็ นลูกของนางอา
หิโนอัมชาวยิสเรเอล
๓ ลูกชายคนที่สองชื่อเดลู ยาห ‡เป็ นลูกของ
นางอาบี กายิ ล เมียหมายของนา บาลชาว
คารเมล
คนที่สามชื่ออับ ซา โลมเป็ นลูกของนางมา อา
คาหลูกสาวของทัลมัย กษัตริยเกชูร
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๒ ซามูเอล ๓:๑๓

๔ คนที่สี่ช่ อ
ื อาโดนียาหลูกนางฮักกีท

คนที่หาชื่อเชฟาทิยาหลูกนางอาบีตัล
๕ คนที่หกชื่ออิทเรอัม ลูกนางเอกลาห ลูกชาย
ทัง้ หกคนนี้ของดาวิดเกิดในเมืองเฮโบรน
อับเนอรตัดสินใจเขารวมกับดาวิด
๖ ในชวงของสงครามระหวางครอบครัวซา

อูลและครอบครัวดา วิด อับ เนอ รทําตัวใหญ
ขึ้นๆในครอบครัวซา อูล ๗ ซา อูลเคยมีเมีย
น อยชื่อริ ส ปาหเป็ นลูกสาวของอัย ยาห อิช โบ
เชทไดพูดกับอับ เนอ รวา “ทานไปนอนกับ
เมียน อยของพอเราทําไม”
๘ อับ เนอ รโกรธมาก ที่อิช โบ เชทพูดอยาง
นัน
้ เขาตอบวา “นี่เราเป็ นหัวหมาของฝ ายยู
ดาหหรือ ¶ทุกวันนี้เราซื่อสัตยกับครอบครัว
ของซา
อูลพอทานและกับครอบครัวและ
เพื่อนๆเขา เราไมไดสงตัวทานใหกับดา วิด
แตทานยังกลาวหาเราวาไปยุงเกี่ยว กับเมีย
ของเขาอีก ๙–๑๐ พระ ยาหเวหไดสัญญาไว
วาจะเอาอาณาจักรไปจากครอบครัวซา อูล
และแตง ตัง้ ดา วิดขึ้นเป็ นกษัตริยปกครอง
อิสราเอลและยู ดาห เขาจะครอบครองตัง้ แต
เมืองดานไปจนถึงเมืองเบ เอ อรเช บา §ถา
หากเราไมไดชวยทําใหดา วิดไดในสิ่งที่พระ
ยาหเวหสัญญาไวกับเขานี้
ขอใหพระเจา
ลงโทษเรา อับเนอรอยางรุนแรงที่สุด”
๑๑ อิชโบเชทไมกลาพูดอะไรกับอับเนอรอีก
เพราะเขากลัวอับเนอร
๑๒ แลวอับ เนอ รไดสงพวกตัวแทนของเขา
ไปพูดกับดา วิดวา “ทานคิดวาแผน ดินนี้ควร
จะตกเป็ นของใคร มาเถิด มาทําขอ ตกลง
กับขาพเจา
แลวขาพเจาจะชวยใหทานได
อิสราเอลทัง้ หมด”
๑๓ ดา วิดพูดวา “ดีแลว เราจะทําขอ ตกลง
กับทาน แตเรามีเงื่อนไขขอหนึ่ง เมื่อทานมา
หาเรา ใหนําตัวมี คาลลูกสาวของซาอูลมากับ

*๒:๒๗

ถา … แน นอน หรืออาจพูดวา “เชานี้ คนเหลานี้ก็จะไมติดตามพีน
่  องของพวกเขาอีก”
หรือพูดวา “คนเหลานี้คงจะเลิกติดตามพี่นองของพวกเขาเมื่อถึงเวลาเชา”
†๒:๒๙

บิทโรน หรือ “ตอนเชา” หรือ “หุบเหว” ความหมายของคําฮีบรูคํานี้ยังไมแนนอน

‡๓:๓

เดลู ยาห อยูในฉบับแปลกรีกโบราณ และฉบับฮีบรูที่พบในถํ้าคุม รัน ฉบับฮีบรูอ่ น
ื ๆ
เขียนวา คิเลอาบ
¶๓:๘

นี่ เรา … หรือ แปลไดอีกอยางหนึ่งวา “เราไมใชคนทรยศที่ทํางานใหฝายยูดาห”

§๓:๙-๑๐

ตัง้ แต … เมืองเบเออรเชบา หมายถึงอิสราเอลทัง้ หมด ทัง้ ฝ ายเหนือและฝ ายใต
ดานเคยเป็ นเมืองที่อยูทางเหนือของอิสราเอลและเบเออรเชบาเคยอยูทางใตของยูดาห

๒ ซามูเอล ๓:๑๔

ทานดวย ไมอยางนัน
้ ทานก็ไมตองมาใหเรา
เห็นหน า”
๑๔ แลวดาวิดก็สงคนสงขาวไปหาอิชโบเชท
ลูกชายของซา อูล สัง่ วา “มอบมี คาลใหกับ
เราดวย เราไดหมัน
้ นางไวแลวดวยหนัง หุม
ปลายอวัยวะเพศของชาวฟี ลิ ส เตียหนึ่งรอย
คน *”
๑๕ อิช โบ เชทจึงออกคํา สัง
่ ใหไปนํ าตัวนาง
มาจากปั ล ที เอล สามีของนางซึ่งเป็ นลูกชาย
ของลา อิช ๑๖ แตสามีของนางก็ไปกับนาง
ดวย เขาเดินรองไหตามหลังนางตลอดทาง
ไปจนถึงบาฮู ริม แลวอับ เนอรก็พูดกับเขาวา
“กลับไปบานเถิด” เขาจึงกลับบานไป
๑๗ อับ เนอ รปรึกษากับพวกผูนําอาวุโสของ
อิสราเอลและพูดวา “พวกทานเคยตองการ
ใหดา วิดเป็ นกษัตริยของพวกทานไมใชหรือ
๑๘ ตอน นี้ ก็ทําเสียเลย สิ เพราะพระ ยาหเวห
ไดสัญญาไวกับดา วิดวา ‘เราจะชวยเหลือ
ประชาชนชาวอิสราเอลของเราใหพนจาก
เงื้อมมือของชาวฟี ลิ ส เตีย และจากเงื้อมมือ
ของศัตรูทัง้ หมดของพวกเขา ผานทางดาวิด
ผูรับใชเรา’”
๑๙ อับ เนอ รไดพูดกับชาวเบน ยา มินเป็ น
การสวน ตัว แลวเขาก็ไปเมืองเฮ โบ รนเพื่อ
บอกดา วิดทุก สิ่งทุก อยางที่อิสราเอลและ
ครอบครัวเบนยามินอยากจะทํา
๒๐ เมื่ออับ เนอ รพรอมกับคนของเขาอีก
ยี่สิบคนไปพบดาวิดที่เมืองเฮโบรน ดาวิดได
เตรียมงาน เลีย
้ งไวสําหรับเขาและบรรดาคน
ของเขาแลว
๒๑ อับ เนอ รจึงพูดกับดา วิดวา “ใหขาพเจา
ไปเรียกชุมนุมชาวอิสราเอลทัง้ หมดเพื่อ
ทาน ผูเป็ นกษัตริยเจานายของขาพเจา เพื่อ
วาพวกเขาจะไดทําสัญญากับทานและเพื่อ
ทานจะไดปกครองทัว
่ แผน ดินอยางที่ใจทาน
ตองการ”
ดัง นัน
้ ดาวิดจึงไดสงอับ เนอรไป และเขาก็
จากไปอยางสันติ
ความตายของอับเนอร
๒๒ ขณะ นั น
้ คนของดา วิดกับโย อาบไดกลับ

มาจากการ ปลนและนํ าของที่ปลนมาไดเป็ น
*๓:๑๔
†๓:๓๐
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๒ ซามูเอล ๓:๓๑

จํานวนมาก แตอับ เนอ รไมอยูในเมืองเฮ โบ
รนกับดา วิดแลว เพราะดา วิดไดสงเขากลับ
ไปแลว และเขาก็ไปอยางสันติ ๒๓ เมื่อโยอาบ
และทหารทัง้ หมดที่ไปกับเขามาถึง มีคนมา
บอกเขาวาอับเนอรลูกชายของเนอรไดมาพบ
กษัตริยและกษัตริยก็สงเขากลับไปแลวและ
เขาก็จากไปอยางสันติ
๒๔ โย อาบจึงไปหากษัตริยและพูดวา “นี่
ทานทําอะไรลงไป ดูสิ อับเนอรไดมาพบทาน
แลว ทําไมทานถึงปลอยเขาไป นี่เขาก็จาก
ไปแลว ๒๕ ทานก็รูอยูแลววาอับ เนอ รลูกชาย
ของเนอ ร เขามาหลอก ลวงทานและเขามา
สังเกตความเคลื่อนไหวของทานและสืบ ดู
ทุกสิ่งทุกอยางที่ทานทําอยู”
๒๖ แลวโย อาบก็จากดา วิดมา เขาไดสงคน
สงขาวไลตามอับเนอรไป และพวกเขาก็ตาม
อับ เนอ รไปทันที่บอนํ้ าสี ราห และนํ าตัวอับ
เนอ รกลับมา แตดา วิดไมรูเรื่องนี้ ๒๗ ทันทีที่
อับ เนอ รกลับเขามาถึงเมืองเฮ โบ รน โย อาบ
ไดนําตัวเขาหลบเขาไปยังประตูเมือง ทําที
เหมือนจะพูดกับเขาเป็ นการสวน ตัว และที่
นัน
่ เอง โย อาบไดแทงเขาที่ทองและเขาก็
ตาย โยอาบแกแคนใหอาสาเฮลน องชายเขา
ดาวิดรองไหใหอับเนอร
๒๘ ตอ มา

เมื่อดา วิดไดยินเกี่ยว กับเรื่อง นี้
จึงพูดวา “เราและอาณาจักรของเราจะไมมี
ความ ผิดตอหน าพระ ยาหเวหตลอดไป ใน
เรื่องที่เกี่ยวกับเลือดของอับเนอรลูกชายของ
เนอ ร ๒๙ ขอใหเลือดเขาตกลงบนหัวของโย
อาบและบนครอบครัวทัง้ หมดของพอเขา
ขอใหคนในครอบครัวของโย อาบตองเป็ น
หนองใน หรือเป็ นโรคผิวหนังราย แรง หรือ
เป็ นหน า ตัว เมีย หรือตองลมตายดวยดาบ
หรืออดอาหารตาย”
๓๐ (โย อาบและอาบี ชัยน องชายของเขา
คอยดัก ซุมโจมตี †อับ เนอรเพราะอับ เนอรได
ฆาอาสาเฮลน องชายของพวกเขาในสนามรบ
ที่เมืองกิเบโอน)
๓๑ แลวดา
วิดก็พูดกับโย อาบและคน
ทัง้ หมดที่อยูกับเขาวา “ฉีกเสื้อผาของพวก
ทานและสวมผากระสอบและเดินไว ทุกขไป

เราไดหมัน
้ … รอยคน ดูใน ๑ ซามูเอล ๑๘:๒๐-๓๐ และ ๑ ซามูเอล ๒๕:๔๔

คอยดัก ซุมโจมตี อยูในฉบับแปลกรีกโบราณ และฉบับฮีบรูที่พบในถํ้าคุม รัน ฉบับ
ฮีบรูอ่ น
ื ๆ เขียนวา ไดฆา

๒ ซามูเอล ๓:๓๒

ขางหน าอับ เนอ ร” สวนกษัตริยดา วิดเองก็
เดินตาม หลังแครหามศพไป ๓๒ พวกเขาฝั ง
ศพอับ เนอ รไวในเมืองเฮ โบ รนและกษัตริย
ก็รองไหเสียง ดังที่หลุมฝั ง ศพของอับ เนอ ร
ประชาชนทัง้ หมดก็รองไหดวย
๓๓ กษัตริยไดรอง เพลงไว ทุกขนี้ใหอับ เนอ
ร
“อับ เนอ รควรมาตายเหมือนกับคนแหกกฏ
หรือ
๓๔ มือของทานไมไดถูกมัด
เทาของทานไมไดถูกลามโซ
ทานลมลงเหมือนคนที่ลมลงตอ หน าคนชัว
่
ราย”
และประชาชนทัง้ หมดก็รองไหใหเขาอีก
๓๕ แลวพวกเขาก็มาขอรองใหดา วิดกินอะไร
บางในชวงกลางวัน แตดา วิดไดสาบานไววา
“ขอใหพระเจาลงโทษเราอยางรุนแรงที่สุด
ถาเรากินขนมปั งหรือสิ่งใดก็ตามกอนดวง
อาทิตยตกดิน” ๓๖ ประชาชนไดเห็นสิ่งที่เกิด
ขึ้น และพอใจมากในสิ่งที่กษัตริยดา วิดทํา
๓๗ ประชาชนชาวยู ดาหและอิสราเอล ก็รูวา
กษัตริยดาวิดไมมีสวนรวมในการฆาอับเนอร
ลูกชายของเนอรเลย
๓๘ แลวกษัตริยดาวิดก็ไดพูดกับคนของเขา
วา “พวกทานไมรูหรือวา วัน นี้ผูนําที่สําคัญ
มากคนหนึ่งไดมาตายลงในอิสราเอล ๓๙ และ
ในวันเดียวกันนี้ เราก็ได รับการ เจิมใหเป็ น
กษัตริย แตเราก็ออนแอและพวกลูกชายของ
นางเศรุยาหก็แข็งแกรงเกินไปสําหรับเรา ขอ
ใหพระ ยาหเวหตอบแทนคนทําชัว
่ ตามความ
ชัว
่ ที่เขาไดทําดวยเถิด”
อิช โบเชทถูกฆา
๑ เมื่ออิช

๔ อับ เนอ รตายในเมืองเฮ โบ รน เขาก็สูญ

โบ เชทลูกชายซา อูลไดยินวา

เสียความกลาหาญ และชาวอิสราเอลทัง้ หมด
ตางตื่นตกใจกลัว ๒ ในเวลานัน
้ มีชายสองคน
มาหาอิช โบ เชท ลูกชายของซา อูล ชาย
สองคนนี้เป็ นหัวหน ากองโจร คนหนึ่งชื่อบา
อา นาห และอีกคนชื่อเร คาบ พวกเขาเป็ น
ลูกชายของริม โมนชาวเมืองเบ เอ โรท พวก
เขามาจากเผาเบน ยา มิน (เมืองเบ เอ โรทถือ
วาเป็ นสวนหนึ่งของคนเผาเบน ยา มิน ๓ แต
ชาวเมืองเบเอโรทไดหลบหนีมาที่เมืองกิททา
อิมกัน หมด และอาศัยอยูที่ นัน
่ ในฐานะชาว
ตางชาติมาจนทุกวันนี้)
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๒ ซามูเอล ๔:๑๒

๔ โย นา ธานลูกชายของซา อูลมีลูกชายชื่อ
เม ฟี โบ เชท เม ฟี โบ เชทมีเทาพิการทัง้ สอง
ขาง ตอนที่เม ฟี โบ เชทมีอายุหาขวบนัน
้ มี
ขาวมาจากเมืองยิสเรเอล วาซาอูลและโยนา
ธานถูกฆาตาย พี่เลีย
้ งของเมฟี โบเชทอุมเขา
วิ่งหนี แตเพราะนางรีบเกินไป จึงทําเขาหลน
ลงมาและขาทัง้ สองขางของเขาก็พิการ
๕ ฝ ายเร คาบและบา อา นาหลูกชายของริม
โมนชาวเบ เอ โรท ไดออกเดิน ทางไปบาน
ของอิช โบเชท พวกเขาไดมาถึงที่นัน
่ ในเวลา
เที่ยงที่อากาศรอน ขณะที่อิช โบ เชทกําลัง
นอนพักเที่ยงอยู ๖ พวกเขาเขาไปถึงสวน ใน
ของบาน ทําเหมือนกับวาจะเขาไปเอาขาว
สาลี และพวกเขาก็แทงอิช โบ เชทเขาที่ทอง
แลวเร คาบกับบา อา นาหพี่ ชาย ของ เขาก็หนี
ไป ๗ พวกเขาเขาไปในบานในขณะที่อิช โบ
เชทกําลังนอนอยูบนเตียงในหองนอนของ
เขา พวกเขาไดแทงและฆาเขา และหลังจาก
นัน
้ พวกเขาไดตัดหัวอิช โบ เชทไปดวย พวก
เขาเดินทางตลอดทัง้ คืนในหุบเขาจอรแดน
๘ พวกเขานํ าหัวของอิช โบ เชทไปใหดา วิดที่
เมืองเฮ โบ รน พวกเขาพูดกับกษัตริยดา วิด
วา “นี่คือหัวของอิช โบ เชทลูกชายของซา
อูล ซา อูลที่เป็ นศัตรูของทาน ที่พยายามฆา
ทาน วัน นี้พระ ยาหเวหไดแก แคนซา อูลและ
ลูกหลานของเขาใหกับทานผูเป็ นกษัตริยเจา
นายของขาพเจาแลว”
๙ ดา วิดตอบเร คาบและบา อา นาหพี่ ชาย
ของ เขา ลูกชายของริม โมนชาวเบ เอ โรท
วา “พระ ยาหเวหมีชีวิตอยูแนขนาดไหน ก็
ใหแนใจขนาดนัน
้ เลยวา พระองคเป็ นผู ที่ทํา
ใหเราพนจากความลําบากทัง้ หลาย ๑๐ คราว
กอน เมื่อมีคนมาบอกเราวา ‘ซาอูลตายแลว’
เขาคิดวาเขากําลังนํ าขาวดีมาบอก เราไดจับ
เขาและฆาเขาที่ศก
ิ ลาก นัน
่ คือรางวัลที่เราได
ใหสําหรับขาวของเขา ๑๑ ยิ่งกวานัน
้ อีก คราว
นี้ ในเมื่อพวกคนชัว
่ ไดฆาคนบริสุทธิใ์ นบาน
ของเขาและบนเตียงของเขาเอง จะไมใหเรา
ฆาเจาเพราะความ ตายของเขาและกําจัดเจา
ออกไปจากโลกนี้ไดยังไงกัน”
๑๒ ดัง นั น
้ ดา วิดจึงออกคําสัง่ แกคนของเขา
และพวกเขาก็ฆาสองคนนัน
้
ตัดมือและเทา
ของสองคนนัน
้ และแขวนศพของพวกเขาไว
ที่ขางสระนํ้ าในเมืองเฮโบรน แตพวกเขาเอา
หัวของอิช โบเชทไปฝั งไวที่อุโมงคฝังศพของ
อับเนอรที่เมืองเฮโบรน

๒ ซามูเอล ๕:๑

ชาวอิสราเอลยกดาวิดขึน
้ เป็ นกษัตริย
(๑ พศด. ๑๑:๑-๓)
๑ อิสราเอลทุกเผามาหาดา

๕ เฮ โบ รนและพูดวา

วิดที่เมือง
“พวกเราคือเลือด
เนื้อของทาน ๒ ในอดีต เมื่อซา อูลยังเป็ น
กษัตริยปกครองพวกเรา ทานเป็ นผูหนึ่งที่นํา
อิสราเอลในการ รบ และพระ ยาหเวหไดพูด
กับทานวา ‘เจาจะเป็ นผูนําทางประชาชนชาว
อิสราเอลของเราอยางผู เลีย
้ งแกะ และเจาจะ
ไดเป็ นผูปกครองพวกเขา’”
๓ เมื่อพวกผูนําอาวุโสทัง
้ หมดของอิสราเอล
มาหากษัตริยดา วิดที่เมืองเฮ โบ รน กษัตริย
ดาวิดไดทําสัญญากับพวกเขาที่เมืองเฮโบรน
ตอหน าพระยาหเวห และพวกเขาก็ไดเจิมดา
วิดเป็ นกษัตริยเหนืออิสราเอล
๔ ดา
วิดมีอายุสามสิบปี เมื่อเขาขึ้นเป็ น
กษัตริย เขาครอง ราชยอยูนานสี่สิบปี ๕ เขา
ไดครอบครองอยูเหนือยู ดาหในเมืองเฮ โบ
รน เป็ นเวลาเจ็ดปี หกเดือน และในเมือง
เยรูซาเล็ม
เขาไดครอบครองอิสราเอล
ทัง้ หมดรวม ทัง้ ยู ดาหดวย เป็ นเวลาสามสิบ
สามปี
ดาวิดยึดเมืองเยรูซาเล็ม
(๑ พศด. ๑๑:๔-๙)
๖ กษัตริยดา

วิดและคนของเขายก ทัพไป
เมืองเยรูซาเล็ม เพื่อโจมตีชาวเย บุสที่อาศัย
อยูที่นัน
่ ชาวเย บุสบอกกับดา วิดวา “แกบุก
*แมแตคนตาบอดและคน
เขามาที่นี่ไมได
พิการของเราก็ยังหยุดแกได” พวกเขาคิดวา
“ดา วิดไมสามารถบุกเขาไปในเมืองของพวก
เขาได” ๗ แตดาวิดก็สามารถยึดป อมศิโยนไว
เป็ นเมืองของดาวิด ได
๘ ในวันนั น
้
ดา วิดพูดกับคนของเขาวา
“คนที่จะเอาชนะชาวเย บุสไดตองเขาไปทาง
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๒ ซามูเอล ๕:๑๗

ทอสงนํ้ า †เพื่อเขาไปถึง ‘พวกคน พิการและ
คนตาบอดเหลานัน
้ ’ ที่เป็ นศัตรูของดาวิด”
(นี่คือเหตุที่คนพูดกันวา
“อยาใหคน
ตาบอดและคนพิการเขาไปในวัง ‡”)
๙ ดา วิดก็เขายึดเอาป อม นั น
้ เป็ นที่พักและ
เรียกมันวาเมืองของดา วิด แลวดา วิดก็ได
สรางเมืองขึ้นรอบๆตัง้ แตพ้ น
ื ที่ลาด เขา ¶เขา
๑๐
ไปถึงขาง ใน
ดา วิดยิ่งมีอํานาจมากขึ้นๆ
เพราะพระ ยาหเวหพระเจาผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้
สถิตอยูกับเขา
ฮีรามสรางวังใหดาวิด
(๑ พศด. ๑๔:๑-๒)
๑๑ ฮี

รามกษัตริยของไทระไดสงคน สง
ขาวมาหาดา วิด พรอมดวยไมสนซี ดารและ
ชางไมและชางกอ หิน และพวกเขาไดสราง
วังใหกับดา วิด ๑๒ ดา วิดรูวาพระ ยาหเวหได
ตัง้ เขาเป็ นกษัตริยเหนืออิสราเอล และไดทํา
ใหอาณาจักรของเขาเจริญรุงเรืองขึ้น
เพื่อ
ประชาชนชาวอิสราเอลของพระองค
ลูกชายดาวิดที่เกิดในเยรูซาเล็ม
(๑ พศด. ๓:๕-๙; ๑๔:๓-๗)
๑๓ หลัง จากที่เขาออกจากเมืองเฮโบรน

ดา
วิดไดมีเมียน อยและเมียเพิ่มขึ้นอีกหลายคน
ในเยรูซาเล็ม และมีลูกชายและลูกสาวเพิ่ม
๑๔ ชื่อของพวกลูกชายของเขาที่เกิดที่
ขึ้น
นัน
่ คือ ชัม มุ อา โชบับ นา ธัน ซา โลม อน
๑๕ อิบ ฮาร เอลี ชู อา เนเฟก ยาเฟี ย ๑๖ เอลี ชา
มา เอลียาดา และเอลีเฟเลท
ดาวิดสูกับชาวฟี ลิสเตีย
(๑ พศด. ๑๔:๘-๑๗)
๑๗ เมื่อชาวฟี

ลิ ส เตียไดยินวาดา วิดได รับ
การเจิมใหเป็ นกษัตริยของอิสราเอล พวกเขา
จึงยก ทัพขึ้นมาสู รบกับดา วิด แตดา วิดรู

*๕:๖

แกบุกเขามาที่น่ี ไมได เมืองเยรูซาเล็มสรางอยูบนเนินเขาและมีกําแพงลอมรอบ ยาก
ที่จะเขายึด
†๕:๘

ทางทอสงนํ ้า เป็ นอุโมงคที่มีน้ํ าไหลอยูขางใตกําแพงเมืองเยรูซาเล็มโบราณ และ
อุโมงคนี้จะถูกขุดตรงเขาสูเมือง คนของดา วิดคนใดคนหนึ่งนาจะตองปี นเขาไปในอุโมงคนี้
เพื่อเขาสูตัวเมือง
‡๕:๘

วัง นาจะหมายถึงที่อยูของกษัตริยหรือวิหาร

¶๕:๙

พืน
้ ที่ลาดเขา หรือมิลโล นาจะเป็ นจุดที่แข็งแกรงจุดหนึ่งที่ใชสรางป อมศิโยนโบราณ

๒ ซามูเอล ๕:๑๘

เรื่อง นี้กอนและไดเขาไปอยูที่ปอม ๑๘ ขณะ
นัน
้ ชาวฟี ลิ ส เตียไดมาถึงและกระจายกําลัง
อยูในหุบเขาเรฟาอิม
๑๙ ดา วิดจึงถามพระ ยาหเวหวา “ขาพเจา
ควรขึ้นไปโจมตีชาวฟี ลิ ส เตียหรือไม
พระองคจะมอบพวกเขาไวในกํา มือขาพเจา
หรือเปลา”
พระ ยาหเวหตอบเขาวา “ไปเถิด เพราะ
เราจะมอบชาวฟี ลิ ส เตียไวในกํา มือเจาอยาง
แนนอน”
๒๐ ดา วิดจึงไปที่บา อัล-เปรา ซิม และเขาก็
สู รบเอาชนะชาวฟี ลิ ส เตียได และดา วิดพูด
วา “พระ ยาหเวหไดบุกทะลวงศัตรูตอหน า
ขาพเจาเหมือนกับนํ้ าที่พุงทะลวงเขื่อนออก
มา” จึงเรียกสถาน ที่นัน
้ วา บา อัล-เปรา ซิม
*๒๑ ชาวฟี ลิ ส เตียไดทิง
้ รูปเคารพของพวกเขา
ไวที่นัน
่
ดา วิดกับคนของเขาไดขนพวกมัน
ไป
๒๒ ชาวฟี ลิ ส เตียยก ทัพขึ้นมาอีกและ
กระจายกําลังออกในหุบเขาเรฟาอิม
๒๓ ดา วิดจึงถามพระ ยาหเวหอีก
และ
พระองคก็ตอบเขาวา “อยาบุกเขาไปตรงๆ
แตใหออมไปดาน หลัง และโจมตีพวกเขา
จากพุม ไมบาคา †๒๔ ทันทีที่เจาไดยินเสียง
เดิน ทัพที่ยอดพุม ไมบาคา ก็ใหเคลื่อนไหว
อยางรวดเร็ว
เพราะนัน
่ หมาย ถึงพระ
ยาหเวหไดนําหน าพวก เจาออกไปมีชัยเหนือ
กองทัพชาวฟี ลิสเตียแลว”
๒๕ ดา วิดจึงทําตามที่พระ ยาหเวหไดสัง
่ เขา
ไว และเขาก็โจมตีชาวฟี ลิ ส เตียไดตลอดทาง
จากเมืองกิเบโอน ‡ไปจนถึงเกเซอร
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๒ ซามูเอล ๖:๘

ดาวิดยายหีบศักดิ์สิทธิ์ของพระเจา
(๑ พศด. ๑๓:๑-๑๔; ๑๕:๒๖-๑๖:๓, ๔๓)
๑ ดา

๖ อิสราเอลมาทัง้ หมดสามหมื่นคน

วิดไดเลือกทหารที่เกงกาจของ
๒ ดา
วิดและคนของเขาออกเดิน ทางไปที่เมืองบา
อา ลาหในยู ดาห ¶เพื่อไปนํ าหีบของพระเจา
มาจากที่ นัน
่ หีบ นัน
้ เป็ นของพระยาหเวหผู มี
ฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้ ผู ที่นัง่ อยูบนบัลลังกระหวางทูต
สวรรคที่มีปีกสององค ๓ พวก เขาตัง้ หีบของ
พระเจาไวบนเกวียนเลมใหม และนํ าหีบนัน
้
ไปจากบานของอา บีน า ดับซึ่งอยูบนเขา อุส
ซาหและอาหิโยลูกชายของอาบีนาดับเป็ นคน
ขับเกวียนเลมใหมนัน
้
๔ เกวียนนั น
้ บรรทุกหีบของพระเจาอยูบน
มัน และอา หิ โยเดินนํ าหน าเกวียนนัน
้ §๕ ดา
วิดและครอบครัวอิสราเอลทัง้ หมดกําลัง
เฉลิมฉลองกันอยางสุด เหวี่ยงตอ หน าพระ
ยาหเวห พวกเขารองเพลง เลนพิณ เล็ก พิณ
ใหญ กลอง รํามะนา เครื่อง เขยา และฉาบ
**๖ เมื่อพวกเขามาถึงลานนวดขาวของนา
โคน
วัวที่ลากเกวียนนัน
้ เกิดสะดุดขึ้นมา
อุส ซาหจึงยื่นมือออกจับหีบของพระเจาไว
๗ พระยาหเวหโกรธอุสซาห แลวพระองคฟาด
เขาตาย อุส ซาหตายอยูที่นัน
้ ตอหน าพระองค
๘ ดา วิดจึงโกรธพระเจา เพราะความ โกรธ
ของพระยาหเวหไดระเบิดใสอุส ซาห สถานที่
แหงนัน
้ จึงมีช่ อ
ื เรียกวา เปเรศ-อุส ซาห ††มา
จนถึงทุกวันนี้

*๕:๒๐

บาอัล-เปราซิม แปลวา “พระผูเป็ นเจานายไดพุงทะลวง”
พุม ไมบาคา ไมสามารถบอกไดวาเป็ นตนไมชนิดไหน บาง คนเขาใจวาเป็ นตนไม
ประเภทที่มียางหอมหรือตนสนชนิดหนึ่ง บาง คนก็เขาใจวาชื่อในภาษาฮีบรูคํานี้เป็ นชื่อของ
สถานที่แหงหนึ่งที่เรียกวา “บาคาอิม” มากกวาที่จะเป็ นชื่อของตนไม
‡๕:๒๕ เมืองกิเบโอน พบในสําเนากรีกโบราณ (ดูใน ๑ พงศาวดาร ๑๔:๑๖) ในสําเนาฮีบรูคือ
“เกบา”
†๕:๒๓

¶๖:๒

บาอาลาหในยูดาห หรือ “บาอาเล-ยู ดาห” ซึ่งเป็ นอีกชื่อหนึ่งของ “คิริยาท-เยอาริม”
ดูใน ๑ พงศาวดาร ๑๓:๖
§๖:๔

ฉบับแปลกรีกโบราณ และฉบับฮีบรูที่พบในถํ้าคุม รันเขียนแคนี้ ฉบับฮีบรูอ่ น
ื ๆ เสริมวา
และพวกเขานํ าเกวียนนัน
้ ไปจากบานของอาบีนาดับซึ่งอยูบนเขา รวมถึงหีบของพระเจา
**๖:๕ กําลังเฉลิมฉลอง … และฉาบ พบในหนั งสือมวนที่พบในถํ้าคุม รันใกลทะเลตาย
สําเนากรีกโบราณ และ ๑ พงศาวดาร ๑๓:๘ แตในสําเนาฮีบรูที่นิยมใช กัน คือ “เฉลิมฉลอง
ตอหน าพระเจาดวยเครื่องดนตรีนานาชนิดที่ทําจากไมสน”
††๖:๘

เปเรศ-อุสซาห ชื่อนี้หมายถึงการทําโทษอุสซาห

๒ ซามูเอล ๖:๙

๙ ในวันนั น
้ ดาวิดกลัวพระยาหเวห เขาพูด
วา “ถาเป็ นอยางนี้ เราจะเอาหีบของพระ
ยาหเวหมาถึงเราไดยัง ไงกัน” ๑๐ เขาจึงไม
ยอมที่จะนํ าหีบของพระยาหเวหมาอยูกับเขา
ในเมืองของดา วิด เขาจึงนํ าหีบนัน
้ ไปไวที่
บานของโอ เบด-เอ โดมจากเมืองกัท ๑๑ หีบ
ของพระ ยาหเวหจึงอยูที่บานของโอ เบด-เอ
โดมจากเมืองกัทเป็ นเวลาสามเดือน
และ
พระ ยาหเวหไดอวยพรโอ เบด-เอ โดมกับครัว
เรือนเขาทัง้ หมด
๑๒ ขณะนั น
้ มีคนไปบอกกษัตริยดา วิดวา
“พระ
ยาหเวหไดอวยพรครัวเรือนของโอ
เบด-เอ โดมและทุกสิ่งที่เขามี เพราะหีบของ
พระเจาอยูกับเขา” ดา วิดจึงไดลงไปนํ าหีบ
ของพระเจาขึ้นมาจากบานของโอ
เบด-เอ
โดม มาถึงเมืองของดา วิดดวยความชื่นชม
ยินดี ๑๓ เมื่อคนที่ทําหน าที่หามหีบของพระ
ยาหเวหเดินไปไดหกกาว ดา วิดก็ถวายวัว
ตัวผูหนึ่งตัวและลูกวัวอวนหนึ่งตัวเป็ น
เครื่องบูชา ๑๔ ดา วิดสวมถุงผาทับ อกลินิน
เตนรําอยูตอหน าพระยาหเวหอยางสุดเหวี่ยง
๑๕ ดาวิดและครอบครัวอิสราเอลทัง
้ หมดได
นํ าหีบของพระ ยาหเวห ขึ้นมาพรอมกับโห
รองและเป าแตรไปดวย ๑๖ ในขณะที่หีบของ
พระ ยาหเวหกําลังเขา สูเมืองของดา วิด มี
คาลลูกสาวซา อูลมองลงมาจากหน าตาง เมื่อ
นางเห็นกษัตริยดา วิดกระโดดโลด เตนและ
เตนรําตอ หน าพระ ยาหเวห นางนึกดูถูกเขา
อยูในใจ
๑๗ พวกเขาไดนําหีบของพระยาหเวหมาตัง
้
ไวในที่เฉพาะของมันในเต็นทที่ดา วิดไดกาง
ไวให และดา วิดไดเผาสัตวทัง้ ตัวถวายเป็ น
เครื่องบูชาและถวายเครื่องสังสรรคบูชาตอ
หน าพระยาหเวห
๑๘ หลัง จากที่เขาถวายเครื่องเผาบูชาและ
เครื่องสังสรรคบูชาเสร็จ เขาไดอวยพรใหกับ
ประชาชนในนามของพระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์
๑๙ แลวเขาก็แจกขนมปั งหนึ่ งกอน
ทัง้ สิน
้
เคกอินทผลัมและเคกลูกเกดใหกับแตละคน
ในฝูง ชนชาวอิสราเอลทัง้ หมด ทัง้ ผูชายและ
ผูหญิง แลวประชาชนทัง้ หมดก็กลับบานของ
พวกเขา

*๖:๒๐
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๒ ซามูเอล ๗:๗

๒๐ เมื่อดา
วิดกลับบานเพื่อมาอวยพรคน
ในครัวเรือนของเขา มี คาลลูกสาวซา อูล
ออกมาพบเขาและพูดวา “วัน นี้กษัตริยของ
อิสราเอลชางทําตัวไดโดด เดนเสียจริง ถอด
เสื้อผาทามกลางสายตาของพวกทาสหญิงรับ
ใช *ของเขา เหมือนคนชัน
้ ตํ่าทํากัน”
๒๑ ดา วิดพูดกับมี คาลวา “เราทําตอ หน า
พระ ยาหเวหผู ที่เลือกเรา แทนที่จะเลือกพอ
ของเจา
หรือคนหนึ่งคนใดในบานของเขา
พระ ยาหเวหเป็ นผูแตง ตัง้ เราขึ้นปกครอง
เหนืออิสราเอลประชาชนของพระองค ดังนัน
้
เราจะเตนรําและเฉลิมฉลองอยูตอ หน าพระ
ยาหเวห ๒๒ เราจะทําสิ่งที่นา อับอายขาย หน า
ยิ่ง กวานี้อีก เจาอาจจะไมเคารพเรา แตพวก
ทาส หญิงที่เจาพูดถึงนัน
้
จะยังคงใหเกียรติ
เราอยู”
๒๓ แลวมี คาลลูกสาวซา อูลก็ไมมีลูกจน
กระทัง่ นางตาย

คําสัญญาที่พระเจาใหกับดาวิด
(๑ พศด. ๑๗:๑-๑๕)
๑ หลัง

๗ อยูในบานแลว

จากที่กษัตริยดา วิดเขาไปอาศัย
พระ ยาหเวหไดใหเขา
พักจากการ รบกับศัตรูรอบ ดาน ๒ กษัตริยดา
วิดไดพูดกับนา ธันผู พูด แทน พระเจาวา “ดูสิ
เราอยูที่นี่ ใช ชีวิตอยูในบานที่ทําจากตนสนซี
ดาร ในขณะที่หีบของพระเจา ยังคงอยูใน
เต็นท”
๓ นา ธันตอบกษัตริยไปวา “ในใจทานคิด
อะไร ก็ไปทําตามนัน
้ เถิด เพราะพระยาหเวห
สถิตอยูกับทาน”
๔ แตคืนนั น
้ คํา พูดของพระ ยาหเวหมาถึง
นาธันวา
๕ “ใหไปบอกดา วิดคนรับ ใชของเรา
วา ‘พระยาหเวหพูดวาอยางนี้ เจาไมใช
คน
นัน
้ ที่จะสรางบานใหเราอาศัยอยู
๖ ตัง
้ แตวันที่เราไดนําชาวอิสราเอลออก
จากอียิปตมาจนถึงวัน นี้ เราไมไดอาศัย
อยูในบาน เราไดยายจากที่หนึ่งไปอีก
ที่หนึ่งโดยใชเต็นทเป็ นที่อาศัย ๗ ไม วา
เราไดยายไปไหนกับชนชาติอิสราเอล
ทัง้ หมด
เราเคยพูดกับพวกผูนําของ

ถอดเสือ
้ … รับใช ดาวิดสวมเพียงเสื้อคลุมบริสุทธิ ์ (เอโฟด) เราไมรูวารางกายเขามี
อะไรปกปิ ดไวอีกหรือไม

๒ ซามูเอล ๗:๘

อิสราเอลที่เราไดสัง่ ใหคอยดูแลชาว
อิสราเอลคนของเรา หรือเปลาวา ทําไม
พวกเจาถึงไมไดสรางบานที่ทําจากไม
สนซีดารใหกับเรา’
๘ ตอนนี้ ใหบอกกับดาวิดคนรับ ใชของ
เราวา ‘นี่คือสิ่งที่พระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์
ทัง้ สิน
้ พูด เราไดนําเจามาจากทุง หญา
เลีย
้ งสัตว จากการไลตอนฝูงแพะแกะ
มาเป็ นผูนําเหนือชาวอิสราเอลคนของ
๙ เราอยูกับเจาในทุกๆที่ที่เจาไป
เรา
และไดกําจัดศัตรูของเจาทัง้ หมดไปตอ
หน าเจา ตอนนี้เราจะทําใหเจาเป็ นผู ที่มี
ชื่อเสียงที่ยิ่งใหญในโลกคนหนึ่ง ๑๐ และ
เราจะหาที่ใหกับชาวอิสราเอลคนของ
เรา และจะปลูก ฝั งพวกเขาไวที่นัน
่ เพื่อ
พวกเขาจะไดสรางบานของตัว เอง และ
ไมตองถูกรบกวนอีกตอไป
คนชัว
่ ทัง้
หลายจะไมสามารถกดขี่ขมเหงพวกเขา
อีกเหมือนที่พวกมันเคยทําตอนที่ชาว
๑๑ และ
อิสราเอลเขามาในชวงแรกนัน
้
ยังทําเรื่อยมาในสมัยที่เราไดแตง
ตัง้
พวกผูนํา กู ชาติ *ขึ้นเหนืออิสราเอลคน
ของเรา เราจะใหเจาไดพักจากการ รบ
กับศัตรูทัง้ หมดของเจา พระ ยาหเวหได
ประกาศกับเจาวา พระ ยาหเวหเองจะ
เป็ นผูสรางบานใหกับเจา †
๑๒ เมื่อวัน เวลาของเจาจบลง
แลว
เจาไดไปนอนพักอยูกับบรรพบุรุษของ
เจา เราจะตัง้ ลูกของเจาขึ้นมาสืบทอด
เจา เป็ นลูกแทๆของเจาเอง และเราจะ
กอ ตัง้ อาณาจักรของเขา ๑๓ เขาคือคน
ที่จะสรางบานใหกับชื่อของเรา
และ
เราจะตัง้ บัลลังกของอาณาจักรเขาให
มัน
่ คงตลอดไป ๑๔ เราจะเป็ นพอของเขา
‡เมื่อ
และเขาจะเป็ นลูกชายของเรา
เขาทําผิด
เราจะใชคนอื่นมาลงโทษ
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๒ ซามูเอล ๗:๒๒

เขา คนเหลานัน
้ จะเป็ นไมเรียวของเรา
๑๕ แตเราจะไมเอาความ
รักของเราไป
จากเขา
อยางที่เราเคยเอามันไปจาก
ซา อูลผู ที่เราไดกําจัดไปใหพน หน าเจา
๑๖ ครอบครัวของเจาและอาณาจักรของ
เจาจะยัง่ ยืนอยูตอ
หน าเจาตลอดไป
บัลลังกของเจาจะถูกกอ
ตัง้ ไวตลอด
ไป’”
๑๗ แลวนา ธันก็บอกดา วิด ถึงนิ มิตและทุก
อยางที่พระเจาไดพูด
ดาวิดอธิษฐานกับพระเจา
(๑ พศด. ๑๗:๑๖-๒๗)
๑๘ กษัตริยดา

วิดจึงเขาไปขางในเต็นท
์ ิทธิ ์ และนัง่ ลงตอ หน าพระยาหเวหและ
ศักดิส
พูดวา
“ขา แตพระ ยาหเวหองคเจาชีวิต
ขาพเจาเป็ นใครกัน
ครอบครัวของ
ขาพเจาเป็ นใครกัน
พระองคถึงได
อวยพรขาพเจามากมายขนาด นี้ ๑๙ แต
ดูเหมือนวามันยังน อยไปในสายตา
ของพระองค ขาแตพระ ยาหเวหองค
เจาชีวิต
พระองคยังไดพูดถึงอนาคต
ของครอบครัวของผูรับ
ใชพระองค
คน นี้ ขาแตพระ ยาหเวหองคเจาชีวิต
พระองคทํากับขาพเจาราวกับเป็ นคน
สําคัญมาก ๒๐ ขา แตพระ ยาหเวหองค
เจาชีวิต มีอะไรอีกไหมที่จะใหดา วิดทํา
เพื่อพระองค ในเมื่อพระองคก็รูจักผูรับ
ใชคน นี้ของพระองคดี ๒๑ เพื่อเห็น แก
ผูรับ ใชของพระองคคน นี้ ¶พระองคได
ทําทัง้ หมดนี้ คือเรื่องยิ่ง ใหญนี้ §และได
เปิ ด เผยใหผูรับ ใชของพระองคได รับ รู
เรื่องนี้ดวย เพราะพระองคตัดสิน ใจวา
จะทําอยาง นัน
้ ๒๒ ขา แตพระ ยาหเวหผู
เป็ นพระเจา พระองคชางยิ่ง ใหญอะไร

*๗:๑๑

ผูนํากูชาติ หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “ผูวินิจฉัย”
จะเป็ นผูสรางบานใหกับเจา หมายถึงจะสรางราชวงศดาวิด
‡๗:๑๔ เราจะเป็ นพอ … ลูกชายของเรา พระเจารับเอากษัตริยจากครอบครัวของดาวิดไว
และพวกเขาจะกลายเป็ นลูกชายของพระองค ดูในหนังสือ สดุดี ๒:๗
†๗:๑๑

¶๗:๒๑

ผูรับ ใชของพระองคคน นี ้ คํานี้อยูในฉบับแปลกรีกโบราณ และใน ๑ พงศาวดาร
๑๗:๑๙ แตสําเนาฮีบรูที่นิยมใชกัน เขียนวา “คําพูดของพระองค”
§๗:๒๑

เรื่องยิ่ง ใหญนี ้ ในที่นี้หมายถึงแผนงานและคําสัญญาของพระเจาที่เกี่ยวกับราชวงศ
ของดาวิด

๒ ซามูเอล ๗:๒๓

เชน นี้ ไมมีผู ใดเหมือนพระองค และไม
มีพระเจาอื่นอีกนอกจากพระองค พวก
เราไมเคยไดยินเลยวามีพระองคไหน
สามารถทําเรื่องนาทึ่งทัง้ หมดนี้ได
๒๓ และจะมีใครเป็ นเหมือนอิสราเอล
ชนชาติของพระองค เลา ผู ที่พระองคได
ไถออกมาจากการเป็ นทาสในอียิปต
*เพื่อจะไดมาเป็ นประชาชนของพระองค
พระองคไดสรางชื่อ เสียงใหกับพระองค
เอง
ดวยการกระทําอันยิ่ง ใหญและ
นา เกรงขามเหลา นี้เพื่อพวกเขา ดวย
การขับ ไลชนชาติ
และพวกพระทัง้
หลายของพวกมันออกไปตอ
หน าคน
๒๔ ขาแตพระ ยาหเวห
ของพระองค
พระองคไดตัง้ ชาวอิสราเอลใหเป็ นคน
ของพระองคตลอดไป
และพระองคก็
กลายเป็ นพระเจาของพวกเขา
๒๕ ขา แตพระ ยาหเวห ผูเป็ นพระเจา
ตอน นี้ ขอใหพระองครักษาสัญญาที่
เกี่ยว กับขาพเจาผูรับ ใชของพระองค
และครอบครัวของขาพเจา ตอน นี้ ได
โปรดทํา
ตามที่พระองคไดสัญญาไว
๒๖ เพื่อชื่อ
เสียงของพระองคจะไดยิ่ง
ใหญตลอดไป แลวคนทัง้ หลายจะพูดวา
์ งั ้ สิน
‘พระยาหเวห ผูมีฤทธิท
้ เป็ นพระเจา
เหนืออิสราเอล’ และขอ ใหครอบครัว
ของดา วิดผูรับ ใชพระองค ตัง้ มัน
่ คงอยู
ตอหน าพระองค
๒๗ ขา แตพระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง
้
สิน
้
พระเจาของอิสราเอล พระองคได
เปิ ด เผยสิ่งนี้กับขาพเจา ผูรับ ใชของ
พระองค โดยพูดวา ‘เราจะสรางบาน
†ใหเจา’ นั น
่ เป็ นเหตุที่ขาพเจาผูรับ ใช
ของพระองค ถึงกลาอธิษฐานอยางนี้กับ
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๒ ซามูเอล ๘:๔

พระองค ๒๘ ขา แตพระ ยาหเวหองคเจา
ชีวิต พระองคคือพระเจา และคํา พูด
ของพระองคเชื่อ ถือได และพระองคได
สัญญาสิ่งดีนี้ใหกับขาพเจา ผูรับ ใชของ
พระองค ๒๙ ตอน นี้ ขอโปรดอวยพร
ครอบครัวของขาพเจา
ผูรับ ใชของ
พระองค ใหคง อยูตลอดไปตอ หน า
พระองค เพราะพระองคไดพูดอยาง นัน
้
ไว ขาแตพระยาหเวหองคเจาชีวิต อยาง
นี้ ครอบครัวของผูรับ ใชของพระองคจะ
ได รับพรตลอด ไป ตามคํา อวยพรของ
พระองค”
ดาวิดชนะสงครามหลายครัง้
(๑ พศด. ๑๘:๑-๑๓)
๑ ตอ มา

๘ เตียและทําใหพวกนัน้ อยูใตบังคับ

ดาวิดไดชัยชนะเหนือชาวฟี ลิ ส
และ
ไดยึดเมืองเมเธก-ฮัม มาหที่ชาวฟี ลิ ส เตียเคย
ครอบครองอยู ๒ ดา วิดยังเอาชนะชาวโม อับ
และไดบังคับใหคนโม อับนอนราบไปกับพื้น
ดิน และแบงพวกเขาออกมาเป็ นแถวๆตาม
ความยาวของเชือกเสน หนึ่ง คนในสองแถว
แรกที่ถูกเชือกแบงออกมาจะถูกฆาตายหมด
สวนแถวที่สามจะได รับการไวชีวิต ดัง นัน
้
ชาวโม อับจึงกลายเป็ นทาสของดา วิดและ
ยอมสงสวย ‡ใหเขา
๓ ดา วิดไดรบ ชนะฮา ดัด เอ เซอรกษัตริย
เมืองโศ บาห ลูกชายของเรโหบ ตอนที่ดา
วิดไปตัง้ อนุสาวรีย ¶ใหกับตนเองที่ลุมแมน้ํ า
ยูเฟรติส
๔ ดา วิดไดยึดรถมา ศึกหนึ่ งพันคัน คนขับ
รถมา ศึกเจ็ดพันคน §และทหารเดินเทาสอง

*๗:๒๓

ฉบับแปลกรีกโบราณและ ๑ พงศาวดาร ๑๗:๒๑ เขียนอยางนี้ แตฉบับฮีบรูที่เรามี
อยูเขียนวา การกระทําอันยิ่งใหญและนาเกรงขามเพื่อแผนดินของพระองคตอหน าประชาชน
ของพระองคผูที่พระองคไถออกอียิปต และจากชนชาติตางๆ และพวกพระของมัน
†๗:๒๗ บาน หมายถึง ราชวงศของดาวิด
‡๘:๒

สวย เงินที่ประชาชนใหกับกษัตริยที่เอาชนะพวกเขาได

¶๘:๓

อนุสาวรีย หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “ฟื้ นอํานาจ”

§๘:๔

คนขับรถมาศึกเจ็ดพันคน ขอนี้เจอในสําเนากรีกโบราณ กับสําเนาฮีบรูที่พบในถํ้าคุม
รัน แตในสําเนาฮีบรูฉบับนิยม เขียนวา “คนขับรถมาศึกหนึ่งพันเจ็ดรอยคน”

๒ ซามูเอล ๘:๕
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หมื่นคน ดาวิดไดตัดเสนเอ็นที่ขาของพวกมา
ทัง้ หมด ยกเวนมาหนึ่งรอยตัวสําหรับรถรบ *
๕ ชาวอา
รัมจากเมืองดามัสกัสไดมาชวย
ฮา ดัด เอ เซอรกษัตริยเมืองโศ บาหรบ แตดา
วิดไดฆาพวกเขาตายไปสองหมื่นสองพัน
๖ ดา วิดสงทหารขึ้นไปประจําป อมใน
คน
เมืองดามัสกัสของชาวอา รัม และชาวอา รัม
ก็กลายเป็ นทาสของเขาและสงสวยใหเขา
พระ ยาหเวหไดใหชัยชนะกับดา วิดในทุกๆที่
ที่เขาไป
๗ ดา
วิดยึดเอาโลทองคําที่ทหารของ
กษัตริยฮา ดัด เอ เซอรถือ และขนพวกมัน
๘ กษัตริยดา
กลับไปไวที่เมืองเยรูซาเล็ม
์ ี่ไดมาจากเมือง
วิดไดยึดเอาทองสัมฤทธิท
เท บาห †และเมืองเบ โรธั ยที่เคยเป็ นของ
กษัตริยฮาดัดเอเซอร ไวเป็ นจํานวนมาก
๙ เมื่อโทอิกษัตริยเมืองฮามั ทไดยินวาดา
วิดเอาชนะกองทัพทัง้ หมดของกษัตริยฮา ดัด
เอ เซอร ได ๑๐ เขาไดสงโย รัม ‡ลูกชายของ
เขาไปพบดา วิด เพื่อถามทุกข สุขดา วิดและ
แสดงความยินดีกับดา วิดที่รบ ชนะกษัตริย
ฮา ดัด เอ เซอร เพราะกษัตริยฮา ดัด เอ เซอร
เคยทําสงครามกับกษัตริยโทอิอยูบอยๆ โย
รัมนํ าของขวัญที่ทําจากเงิน
ทองและทอง
สัมฤทธิไ์ ปใหกับดา วิดดวย ๑๑ กษัตริยดา วิด
ไดอุทิศของเหลานัน
้ ใหพระ ยาหเวห เหมือน
กับที่เขาเคยอุทิศเงินและทองที่ยึดมาไดจาก
ชาติตางๆที่เขาเคยไปปราบ ปรามมา ๑๒ คือ
เอ โดม ¶โม อับ ชาวอัม โมน ชาวฟี ลิ ส เตีย
และชาวอามาเลค ในทํานองเดียวกัน ดาวิด
ก็ไดอุทิศของที่ยึดมาไดจากฮา ดัด เอ เซอร
กษัตริยเมืองโศบาหลูกชายของเรโหบ ใหกับ
พระเจาดวย ๑๓ หลัง จากที่ดา วิดกลับมาจาก
การโจมตีชาวเอ โดมหนึ่งหมื่นแปดพันคนใน
*๘:๔

๒ ซามูเอล ๙:๓

หุบเขาเกลือ แลว เขาก็มีช่ อ
ื เสียงโดง ดังขึ้น
๑๔ ดา วิดไดใหกองทหารเขาประจํา การอยู
ตามป อมตางๆทัว
่ เมืองเอ โดม และชาวเมือง
เอ โดมทัง้ หมดก็ตกเป็ นทาสของดา วิด พระ
ยาหเวหไดใหชัยชนะกับดา วิดในทุกๆที่ที่เขา
ไป
รัฐบาลของดาวิด
(๑ พศด. ๑๘:๑๔-๑๗)
๑๕ ดา

วิดไดปกครองทัว
่ ทัง้ อิสราเอล เขา
ไดใหความยุติธรรมและความถูก
ตองกับ
ประชาชนทัง้ หมดของเขา ๑๖ โย อาบลูกชาย
ของนางเศ รุ ยาหไดเป็ นแมทัพ เย โฮ ชา ฟั ท
ลูกชายอา
หิลูดเป็ นผูจดบันทึกเหตุการณ
๑๗ ศา โดกลูกชายอา หิ ทูบและอา หิ เม เลค
ลูกชายอาบี ยา ธารเป็ นนักบวช เส ไร อาห
เป็ นเลขา ๑๘ เบ ไน ยาหลูกชายเย โฮ ยาดา
เป็ นผู ควบคุมชาว เคเรธีและชาว เป เลท
§และบรรดาลูกชายของดา วิดเป็ นที่ปรึกษา
กษัตริย **
ดาวิดเมตตาครอบครัวซาอูล
๑ ดาวิดถามวา

๙ ที่ยังหลง เหลืออยูบาง

“มีใครในครอบครัวซาอูล
เราจะไดเมตตา
ปรานีเขา เพราะเห็นแกโยนาธาน”
๒ ขณะนั น
้ มีคนรับ ใชในครอบครัวซาอูลคน
หนึ่งชื่อศิบา พวกเขาเรียกตัวศิบามาพบดา
วิด และกษัตริยดา วิดพูดกับเขาวา “เจาคือ
ศิบาหรือ”
เขาตอบวา “ขาพเจาคือศิบาผูรับใชทาน”
๓ กษัตริยถามเขาวา
“มีใครในครอบครัว
ซา อูลที่ยังหลง เหลืออยูอีกบาง เราอยาก
แสดงความรักของพระเจาใหแกเขา”

ตัดเสนเอ็น … รถรบ หรืออาจจะแปลไดวา “ดาวิดทําลายทัง้ หมดยกเวนรถรบหนึ่งรอย

คัน”
†๘:๘

เทบาห คํานี้มาจากฉบับแปลกรีกโบราณแตฉบับฮีบรูที่เรามีอยูเขียนวา “เบทาห” ดูเพิ่ม
เติมไดจาก ๑ พงศาวดาร ๑๘:๘
‡๘:๑๐

โยรัม เป็ นอีกชื่อหนึ่งของ “ฮาโดรัม”

¶๘:๑๒

เอโดม คํานี้มาจากฉบับแปลกรีกโบราณ ฉบับแปลซีเรียโบราณ และฉบับฮีบรูบางฉบับ
และใน ๑ พงศาวดาร ๑๘:๑๑ แตในสําเนาฮีบรูที่นิยมใชกันมีคําวา “อารัม”
§๘:๑๘

ชาวเคเรธีและชาวเปเลท พวกนี้เป็ นกองคุมกันเดวิด ในสําเนาอารเมคโบราณ มีคํา
วา “พวกนักธนูและนักขวางหิน”
**๘:๑๘

ที่ปรึกษากษัตริย หรือ “นักบวช”

๒ ซามูเอล ๙:๔

ศิบาตอบกษัตริยวา “ยังเหลือลูกชายคน
หนึ่งของโยนาธาน เทาทัง้ สองขางเป็ นงอย”
๔ กษัตริยถามตอวา “เขาอยูที่ไหน”
ศิบาตอบวา
“เขาอยูที่บานของมา คีร
ลูกชายของอัมมีเอล ในเมืองโลเดบาร”
๕ กษัตริยดา วิดก็เลยสัง
่ ใหคนไปนํ าตัวเขา
มาจากบานของมา คีรลูกชายอัม มี เอล ใน
เมืองโลเด บาร ๖ เมื่อเม ฟี โบ เชทลูกชายของ
โย นา ธาน ที่เป็ นลูกชายซา อูล มาพบดา วิด
เขากมหน ากราบลงถึงพื้น
ดาวิดพูดวา “เมฟี โบเชทหรือ”
เขาตอบวา “ผูรับใชของทานอยูที่นี่”
๗ ดาวิดพูดกับเขาวา “อยากลัวเลย เพราะ
เราจะเมตตา ปรานีเจาอยางแนนอน เพื่อ
เห็น แกโย นา ธานพอของเจา เราจะคืนที่ดิน
ทัง้ หมดที่เคยเป็ นของซา อูลป ูของเจา ใหกับ
เจา และเจาจะไดนัง่ กินอาหารโตะเดียวกับ
เราตลอดไป”
๘ เม ฟี โบ เชทกมลงกราบอีกครัง
้ และพูดวา
“คนรับ ใชทานคน นี้เป็ นใครหรือ ทานถึงได
มาสนใจหมาที่ตายแลวอยางขาพเจา”
๙ แลวกษัตริยก็เรียกตัวศิบาคนรับ ใชของ
ซา อูลเขามา และพูดกับเขาวา “เราไดให
ทุก สิ่งทุก อยางที่เคยเป็ นของซา อูลและของ
ครอบครัวเขา
ไวกับหลานของเจานายเจา
๑๐ เจาและพวกลูกชายและคนรับ ใชของเจา
จะไดทําไรอยูบนที่ดิน นัน
้ ใหกับเขาและผลิต
พืช ผลใหกับเขา เพื่อวาหลานของเจานาย
เจา จะไดมีของเหลานี้ไวใช และเมฟี โบเชท
หลาน ชายของเจา นายเจาจะไดนัง่ กินอาหาร
ที่โตะเดียวกับเราตลอดไป”
(ตอนนัน
้ ศิบามีลูกชายสิบ
หาคนและมี
คนรับ ใชยี่สิบคน) ๑๑ ศิบาจึงพูดกับกษัตริย
วา “ขารับ ใชของทาน จะทําทุกอยางตามที่
กษัตริยผูเป็ นเจานายของขาพเจาสัง่ ใหทํา”
ดัง นัน
้ เม ฟี โบ เชทจึงไดนัง่ กินอาหารที่
โตะเดียวกับดา วิดเหมือนพวกลูกชายของ
กษัตริยดาวิด ๑๒ เมฟี โบเชทมีลูกชายคนหนึ่ง
ยังเด็กอยูช่ อ
ื มีคา และสมาชิกในครอบครัว
ศิบาทัง้ หมดก็กลายเป็ นคนรับ ใชของเม ฟี
โบ เชท ๑๓ เม ฟี โบ เชทอาศัยอยูในเมือง
เยรูซาเล็ม
เขามีเทาที่เป็ นงอยทัง้ สองขาง
และทุกวันเขาก็ไดนัง่ กินอาหารที่โตะเดียว
กับกษัตริย

13

๒ ซามูเอล ๑๐:๙

ฮานูนทําใหคนของดาวิดอับอาย
(๑ พศด. ๑๙:๑-๕)
๑ ในเวลาตอ มา

๑๐ โมนไดตายไป

กษัตริยของชาวอัม
ลูกชายของเขาชื่อ
ฮา นูนไดข้ น
ึ เป็ นกษัตริยตอจากพอของเขา
๒ ดา วิดคิดวา “เราจะดีตอฮา นูนลูกชายของ
นาหาชเหมือนกับที่พอของเขาเคยดีตอเรา”
ดา วิดจึงสงพวกตัวแทนมาปลอบโยนฮา
นูนเรื่องพอของเขา เมื่อคนของดา วิดมา
ถึงแผน ดินของชาวอัม โมน ๓ พวกผูนําของ
ชาวอัม โมนพูดกับฮา นูนนายของพวกเขาวา
“ทานคิดวาดา วิดกําลังใหเกียรติพอของทาน
หรือ ที่สงคนมาเพื่อปลอบโยนทานอยาง นี้
ดาวิดสงคนของเขามา เพื่อสํารวจ สอดแนม
เมือง และเตรียมทําสงครามกับทาน”
๔ ฮา นูนจึงจับพวกคนของดา วิดไว แลว
โกนเคราของพวกเขาออกขางหนึ่ง
และ
ตัดเสื้อผาของพวกเขาออกขางหนึ่งตัง้ แต
สะโพกลงไปและไลพวกเขาออกไป
๕ เมื่อมีคนมาบอกดาวิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ ดา
วิดสงคนสง ขาวมาพบคนเหลา นัน
้
เพราะ
พวกเขารูสึกอับอายมาก กษัตริยพูดวา “ให
อยูที่เมืองเยริ โคจนกวาเคราของพวกทานจะ
งอกขึ้นมาใหม แลวคอยกลับมา”
สงครามกับชาวอัมโมน
(๑ พศด. ๑๙:๖-๑๕)
๖ เมื่อชาวอัม

โมนรูวาพวกเขาทําใหดา วิด
เกลียดชังเสียแลว
พวกเขาจึงจางทหาร
เดิน เทาชาวอา รัมสองหมื่นคนมาจากเมือง
เบธเรโหบและเมืองโศ บาห รวม ทัง้ จาง
กษัตริยมา อา คาหกับคนของเขาอีกหนึ่งพัน
คน และจางชาวเมืองโทบอีกหนึ่งหมื่นสอง
พันคน
๗ เมื่อดาวิดรูเรื่องนี้ เขาไดสงโยอาบพรอม
กับกองทัพนักรบทัง้ หมดของเขาออกไป
๘ ชาวอัม โมนออกมาเตรียมรบอยูที่ทางเขา
ประตูเมือง ขณะที่ชาวอารัมจากเมืองโศบาห
และเมืองเรโหบ
และคนของเมืองโทบกับ
ของมาอาคาหอยูในทุงกวาง
๙ เมื่อโย อาบเห็นวามีกองทัพลอมเขาอยู
ทัง้ ดานหน าและดานหลัง เขาจึงเลือกทหารที่
ดีที่สุดในกองทหารของอิสราเอลออกมากอง

๒ ซามูเอล ๑๐:๑๐

หนึ่ง และสัง่ ใหพวกเขาออกไปตอสูกับชาว
อา รัม ๑๐ เขาจัดกองทัพที่เหลือภาย ใตการ
บัญชาการของอาบี ชัยน องชายของเขาใหเขา
ไปตอสูกับชาวอัม โมน ๑๑ โย อาบพูดกับอาบี
ชัยวา “ถาชาวอา รัมแข็งแกรงเกินไปสําหรับ
เรา ทานตองมาชวยเหลือเรา แตถาชาวอัม
โมนแข็งแกรงเกินไปสําหรับทาน เราจะมา
ชวยเหลือทาน ๑๒ กลา หาญไว และสูใหสม
กับเป็ นชายชาติทหารเพื่อคนของพวกเรา
และเพื่อเมืองตางๆของพระเจาของพวกเรา
ขอใหพระ ยาหเวหจัดการตามที่พระองคเห็น
สมควรเถิด”
๑๓ แลวโย อาบและกองทัพที่ไป กับเขา ก็
ไดบุกเขาสู รบกับชาวอารัม และชาวอารัมได
ถอยหนีไปตอหน าเขา ๑๔ เมื่อชาวอัมโมนเห็น
วาชาวอา รัมกําลังหลบ หนี พวกเขาจึงหลบ
หนีไปตอหน าอาบีชัยและกลับเขาไปในเมือง
โย อาบก็กลับมาจากการสู รบกับชาวอัม
โมนและมาถึงเมืองเยรูซาเล็ม
ชาวอารัมตัดสินใจรบอีกครัง้
(๑ พศด. ๑๙:๑๖-๑๙)
๑๕ หลัง

จากที่ชาวอา รัมเห็นวาพวกเขาถูก
อิสราเอลตีแตก พวกเขาจึงรวมตัวกันอีกครัง้
๑๖ ฮา ดัด-เอ เซอร *นํ าชาวอา รัมมา จากอีกฝั ่ ง
ของแมน้ํ า †พวกเขาไปที่เฮ ลามโดยมีโชบัค
แมทัพของกษัตริยฮาดัด-เอเซอรเป็ นผูนําทัพ
๑๗ เมื่อมีคนมาบอกดา วิดถึงเรื่อง นี้
ดา
วิดจึงรวบรวมอิสราเอลทัง้ หมดขามแมน้ํ า
จอรแดน และไปที่เฮลาม
ชาวอา รัมจัด ทัพและไดเขาสู รบกับดา วิด
๑๘ แตดา วิดรบชนะพวกเขา
และพวกเขา
หลบ หนีไปตอหน าอิสราเอล ดา วิดไดฆาคน
ขับรถรบของพวกเขาไปเจ็ดรอยคนและ
ทหารเดินเทา ‡อีกสี่หมื่นคน ดา วิดไดทําให
โชบัคแมทัพของชาวอา รัมบาดเจ็บ เขาจึง
ตายที่นัน
่ ดวย
๑๙ เมื่อกษัตริยทง
ั ้ หมดที่อยูภายใตอํานาจ
ของฮาดัด เอเซอร เห็นวาพวกเขาพายแพตอ
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อิสราเอลแลว พวกเขาจึงทําสัญญาสงบ ศึก
และยอมตกเป็ นทาสของอิสราเอล ชาวอารัม
จึงกลัวและไมกลาชวยชาวอัมโมนอีกตอไป
ดาวิดกับนางบัทเชบา
๑ ในฤดู ใบไม ผลิ

๑๑ กษัตริยตางออกไปทําศึกสงคราม

กัน ดา วิดสงโย อาบออกไปพรอมกับคนของ
กษัตริยและกองทัพทัง้ หมดของอิสราเอล
ออกไปสู รบกับชาวอัม โมน และไดเขาลอม
เมืองรับบาหไว
แตดา วิดยังอยูในเมืองเยรูซาเล็ม ๒ เย็น
วันหนึ่ง ดา วิดไดลุกขึ้นมาเดิน เลนอยูบน
ดาดฟ าวัง จากดาดฟ านัน
้ เขามองลงไปเห็น
ผู หญิงคนหนึ่งกําลังอาบ นํ้ าอยู หญิงคนนัน
้
สวยมาก ๓ ดา วิดจึงสงคนไปสืบดูวานางเป็ น
ใคร พนักงานคนนัน
้ กลับมาบอกวา “นางคือ
บัทเช บา ลูกสาวของเอ ลี อัม นางเป็ นเมีย
ของอุรียาหชาวฮิตไทต”
๔ ดา วิดไดสงคนไปหานาง พานางมาพบ
และเขาก็รวมหลับ
นอนกับนางและนางก็
กลับบานไป (ตอน นัน
้ นางเพิ่งชําระตัว เอง
หลัง จากมีประจํา เดือนแลว) ๕ นางไดตงั ้ ทอง
จึงสงคนไปบอกดา วิดวา “ดิฉันไดตัง้ ทอง
แลว”
๖ ดา วิดจึงสงคนไปบอกโย อาบวา “ใหสง
ตัวอุรียาหชาวฮิตไทตกลับมาหาเรา”
โย อาบจึงสงตัวอุ รี ยาหกลับมาพบดา วิด
๗ เมื่ออุ รี ยาหมาพบดาวิด ดาวิดถามเขาวาโย
อาบเป็ นอยางไร พวกทหารเป็ นอยางไร และ
สงครามไปถึงไหนแลว ๘ แลว ดาวิดก็พูดกับ
อุ รี ยาหวา “กลับไปบานของทานและลางเทา
ของทาน ¶เถิด”
อุ รี ยาหจึงออกจากวังและก็มีของขวัญจาก
กษัตริยสงตามหลังมาใหเขา ๙ แตอุ รี ยาห
นอนอยูที่ทางเขาวังกับพวกคนรับ ใชคนอื่นๆ
ของนายเขา และไมไดกลับไปบาน ๑๐ เมื่อดา
วิดรเู รื่องวา “อุรย
ี าหไมไดกลับบาน” เขาถาม
อุ รี ยาหวา “นี่เจาไมไดเดินทางมาจากแดน
ไกลหรอกหรือ ทําไมเจาถึงไมกลับบาน”

*๑๐:๑๖

ฮาดัด-เอเซอร ฉบับสําเนากรีกโบราณใช “ฮาดัด-อาเรเซอร”

†๑๐:๑๖

แมนํ้า คือแมน้ํ ายูเฟรติส

‡๑๐:๑๘

ซึ่งเป็ นเวลาที่พวก

ทหารเดินเทา พบในสําเนากรีกโบราณ ในฉบับสําเนาฮีบรูมีคําวา “ทหารมา” ดูเพิ่ม
เติมไดจาก ๑ พงศาวดาร ๑๙:๑๘
¶๑๑:๘ ลางเทาของทาน คือไปพักผอน

๒ ซามูเอล ๑๑:๑๑

๑๑ อุ รี ยาหพูดกับดา วิดวา “หีบแหงขอ
ตกลง อิสราเอลและยู ดาหยังพักอยูในเต็นท
และโย อาบนายของขาพเจาและคนของนาย
ขาพเจายังตัง้ คายอยูกลางทุง จะใหขาพเจา
กลับบานไปกินและดื่มและนอนกับเมียของ
ขาพเจาไดอยางไร ทานมีชีวิตอยูแนขนาด
ไหน ก็ใหแนใจขนาด นัน
้ เลยวาขาพเจาก็จะ
ไมยอมทําอยางนัน
้ เด็ดขาด”
๑๒ ดา วิดก็เลยพูดกับเขาวา “อยูที่นี่อีกวัน
หนึ่ง แลวพรุง นี้เราจะสงเจากลับ” อุ รี ยาห
จึงอยูในเยรูซาเล็มในวันนัน
้ ๑๓ ดาวิดไดเชิญ
เขามากินและดื่มกับดา วิด และดา วิดทําให
เขาเมา แตในตอน เย็น อุ รี ยาหกลับไป
นอนบนเสื่อของเขากับพวกคนรับ ใชคนอื่นๆ
ของนายเขา เขาไมยอมกลับบาน
๑๔ พอรุงเชา ดาวิดเขียนจดหมายถึงโยอาบ
และสงจดหมายนัน
้ ไปพรอมกับอุรียาห ๑๕ ใน
จดหมายนัน
้ เขียนวา “สงอุ รี ยาหไปอยูแนว
หน าที่มีการสู รบที่ดุ เดือดที่สุด แลวถอยทัพ
ปลอยเขาไว เพื่อเขาจะไดถูกฆาตาย”
๑๖ ดัง นั น
้
ขณะที่โย อาบยังลอมเมืองอยู
เขาไดสงอุ รี ยาหไปในสถาน ที่ที่เขารูวาเป็ น
จุดที่มีการป องกันเขม แข็งที่สุด ๑๗ เมื่อคน
ในเมืองออกมาและตอสูกับโย อาบ คนจาก
กองทัพของดาวิดบางคนตาย รวมทัง้ อุรียาห
ชาวฮิตไทตดวย
๑๘ โยอาบสงรายงานการรบใหดาวิด ๑๙ เขา
บอกคนสง ขาววา “เมื่อเจารายงานการรบนี้
กับกษัตริยแลว ๒๐ กษัตริยอาจโกรธขึ้นมา
และอาจถามเจาวา ‘ทําไมพวกเจาถึงเขาไป
ตอสูใกลเมืองขนาดนัน
้
พวกเจาไมรูหรือวา
พวกมันอาจยิง
ธนูลงมาจากบนกําแพงได
๒๑ จําไมไดหรือวาใครฆาอาบีเมเลคลูกชายเย
รุบเบเชท *ไมใชเพราะหญิงคนหนึ่งโยนโม
หินทอนบน ลงมาจากกําแพง แลวทับเขา
ตายในเธเบศหรอกหรือ ทําไมพวกเจาเขาไป
ชิดกําแพงขนาดนัน
้ ’ ถาเขาถามเจาอยางนัน
้
ใหบอกเขาวา ‘อุ รี ยาหชาวฮิต ไทตคนรับ ใช
ทานก็ตายดวย’”
๒๒ คนสง ขาวออกเดินทางไป และเมื่อเขา
มาถึง เขาก็เลาทุกอยางที่โย อาบสัง่ มาใหกับ
ดา วิดฟั ง ๒๓ คนสง ขาวพูดกับดา วิดวา “คน
เหลานัน
้ มีกําลังมากกวาพวกขาพเจาและ
*๑๑:๒๑
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ออกมาสูรบกับพวกขาพเจากลางแจง
แต
พวกขาพเจาขับไลพวกเขากลับเขาไปทาง
เขาของประตูเมือง ๒๔ แลวพวกนัก ธนูก็ยิง
ลูก ธนูจากบนกําแพงมาที่พวกผูรับ ใชของ
ทาน และคนของกษัตริยบาง คนก็ตาย รวม
ทัง้ อุ รี ยาหชาวฮิต ไทตคนรับ ใชของทานก็
ตายไปดวย”
๒๕ ดา วิดบอกคนสง ขาววา “ใหไปบอกกับ
โย อาบวา ‘อยาปลอยใหเรื่องนี้ทําใหทาน
เสียใจ เพราะดาบก็ฆาคนโดยไมเลือกหน าวา
เป็ นใคร เรงโจมตีเมืองและทําลายมันเสีย’
ใหพูดอยางนี้เพื่อใหกําลังใจโยอาบ”
๒๖ เมื่อเมียของอุ รี ยาหรูวาสามีของนาง
ตายแลว นางไว ทุกขใหเขา ๒๗ หลังจากเสร็จ
สิน
้ การไว ทุกขแลว ดาวิดใหนําตัวนางเขามา
อยูในวัง และนางก็ไดเป็ นเมียของเขาและ
คลอดลูกชายใหเขา แตพระยาหเวหไมพอใจ
กับสิ่งที่ดาวิดไดทําลงไปนัน
้
นาธันเตือนดาวิด
๑ พระ

๑๒ วิด เมื่อเขาพบดาวิด เขาพูดวา “ใน

ยาหเวหสงนา ธันมาหาดา

เมืองหนึ่ง มีชายสองคน คนหนึ่งรํ่ารวยและ
อีกคนหนึ่งยากจน ๒ คนที่รวยมีแกะและวัว
มากมาย ๓ แตคนที่จนไมมีอะไรเลย นอก
จากลูก แกะตัว เมียตัวเล็กๆตัวหนึ่งที่เขาซื้อ
มา เขาเลีย
้ งแกะตัวนัน
้ และมันก็อยูกับเขา
และเติบโตขึ้นพรอมๆกับลูกๆของเขา มันได
สวนแบงอาหารจากเขา ไดด่ ม
ื จากถวยของ
เขาและไดนอนในออมแขนของเขา มันเป็ น
เหมือนลูกสาวคนหนึ่งของเขา
๔ ตอ
มามีแขกคนหนึ่งเดินทางมาเยี่ยม
ชายที่ร่าํ รวยคนนัน
้
คนรวยคนนัน
้ ไมยอม
เอาแกะหรือวัวแมแตตัวเดียวของตนเอง มา
ทําอาหารเลีย
้ งแขกที่มาเยี่ยมเขานัน
้
แต
เขากลับไปเอาลูก แกะตัว เมียที่เป็ นของชาย
ยากจนคนนัน
้ มาทําอาหารเลีย
้ งแขกที่มา
เยี่ยมเขา”
๕ ดา วิดโกรธคนรํ่ารวยคนนั น
้ เป็ น ฟื นเป็ น
ไฟ และพูดกับนาธันวา “พระยาหเวหมีชีวิต
อยูแนขนาดไหน
ก็ใหแนใจขนาดนัน
้ เลย
๖ เขา
วาชายคนที่ทําอยางนัน
้ จะตองตาย
ตองจายเงินคืนเป็ นสี่เทาสําหรับลูก แกะตัว

เยรุบเบเชท รูจักกันในอีกชื่อหนึ่งวา เยรุบบาอัล (ซึ่งก็คือกิเดโอน) ดูเรื่องของอาบี
เมเลคเพิ่มเติมไดจากหนังสือผูวินิจฉัย บทที่ ๙

๒ ซามูเอล ๑๒:๗

นัน
้ เพราะเขาไดทําสิ่งชัว
่ ราย และไรความ
เมตตา”
๗ แลวนา ธันก็บอกกับดา วิดวา “ทานนั น
่
แหละคือคนรวยคนนัน
้ พระยาหเวห พระเจา
แหงอิสราเอล บอกอยางนี้วา ‘เราไดแตง ตัง้
เจาใหเป็ นกษัตริยปกครองอิสราเอล และเรา
ชวยเจาใหพนจากมือของซาอูล ๘ เราไดมอบ
ครอบครัวของนายเจาใหกับเจา
พรอมกับ
เมียทัง้
หลายของเขาใหอยูในออมอกของ
เจา เราใหครอบครัวอิสราเอลและยู ดาหกับ
เจา หากเจาคิดวามันยังน อยไป เราก็คงให
เจาเพิ่มมากขึ้นกวานัน
้ แลว ๙ ทําไมเจาถึงดู
หมิ่นพระ คําของพระ ยาหเวห โดยการทําสิ่ง
ชัว
่ รายในสายตาของพระองค ทานฆาอุรียาห
ชาวฮิต ไทตดวยดาบ และเอาเมียเขามาเป็ น
เมียตน เจาฆาเขาดวยดาบของชาวอัม โมน
๑๐ ดัง นั น
้ ตอนนี้ ดาบเลม นัน
้ จะไมมีวันหาย
ไปจากบานของเจา เพราะเจาดู หมิ่นเราและ
เอาเมียของอุ รี ยาหชาวฮิต ไทตมาเป็ นเมีย
ของเจาเอง’
๑๑ พระ ยาหเวหพูดวา
‘เราจะนํ าความ
หายนะมาสูตัวเจา ความ หายนะนี้จะเกิดขึ้น
จากครอบครัวของเจา เราจะเอาพวกเมียทัง้
หลายของเจาไปตอ หน าตอตาเจา และเอา
ไปใหกับคนที่ใกล ชิดเจา และเขาจะนอนกับ
พวกนางกลางแจง *๑๒ เจาเคยทําสิ่งนี้อยาง
ลับๆ แตเราจะทําสิ่งนี้กลางแจงตอหน าชาว
อิสราเอลทัง้ หมด †’”
๑๓ แลวดา วิดก็พูดกับนา ธันวา “เราไดทํา
บาปตอพระยาหเวหเสียแลว”
นา ธันตอบวา “พระ ยาหเวหได รับเอาบาป
ของทานไปแลว ทานจะไมตาย ๑๔ แตทานได
ทําสิ่งนี้ลงไป ซึ่งเป็ นการหมิ่นพระองคอยาง
แรง กลา ‡ดัง นัน
้ ลูกชายที่ไดเกิดมาใหกับ
ทานนัน
้ จะตองตาย”
ลูกชายนางบัทเชบาตาย
๑๕ หลัง

จากนา ธันกลับบานแลว
พระ
ยาหเวหไดทําใหเด็กป วยหนัก เด็กที่เกิดจาก
*๑๒:๑๑
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๒ ซามูเอล ๑๒:๒๔

เมียของอุ รี ยาหกับดา วิด ๑๖ ดา วิดออนวอน
ตอพระเจาเพื่อลูกของเขา เขาอด อาหารและ
เขาไปในวังของเขา และนอนลงบนพื้นทัง้
คืน
๑๗ พวกผูอาวุโสในครอบครัวของดาวิด มา
ยืนอยูขางเขา ออนวอนใหเขาลุกขึ้น แตเขา
ไมยอมลุก และไมยอมกินอาหารกับคนพวก
๑๘ ในวันที่เจ็ด เด็กก็ตาย พวกคนรับ
นัน
้
ใชดา วิดไมกลาบอกดา วิดวาลูกของเขาตาย
แลว พวกเขาคิดวา “ขนาดตอนที่ลูกชายเขา
ยังมีชีวิตอยู เราพูดกับเขา เขายังไมยอมฟั ง
เลย แลวตอนนี้ ถาเราบอกเขาวา ลูกของเขา
ตายแลว เขาอาจทํารายตัวเองก็ได”
๑๙ ดา วิดสังเกตเห็นพวกคนรับ ใชของเขา
กระซิบกระซาบกันอยู เขาจึงรูวาลูกเขาตาย
แลว เขาถามวา “เด็กตายแลวใชไหม”
พวกเขาตอบวา “ใชครับทาน เด็กตาย
แลว”
๒๐ ดา วิดจึงลุกขึ้นจากพื้น หลัง จากที่เขา
อาบ นํ้ า แตง ตัวและเปลี่ยน เสื้อผา เขาเขา
ไปในบานของพระ ยาหเวห ¶และนมัสการ
พระองค แลวเขาก็กลับเขาวัง เขาใหคนยก
อาหารมาใหและก็กิน
๒๑ พวกคนรับ ใชถามเขาวา “ทําไมทานจึง
ทําตัวอยางนี้
เมื่อเด็กยังมีชีวิตอยูทานอด
อาหารและรองไห แตตอนนี้ลูกทานตายแลว
ทานกลับลุกขึ้นกินอาหาร”
๒๒ เขาตอบวา “เมื่อเด็กยังมีชีวิตอยู เรา
อด อาหารและรองไห เราคิดวา ‘ไมแนนะ
พระ ยาหเวหอาจจะเมตตากับเราและใหลูก
๒๓ แตตอนนี้ เขา
เรามีชีวิตอยูตอไปก็ได’
ตายไปแลว เราจะอด อาหารไปทําไมอีก เรา
สามารถเอาตัวเขากลับมาไดหรือ
มีแตเรา
จะตามทางเด็กนัน
้ ไป แตเขาจะไมมีวันกลับ
มาหาเรา”
การเกิดของซาโลมอน
๒๔ แลวดาวิดก็ปลอบโยนนางบัทเชบา

และ
เขาไปหานางและรวมหลับ นอนกับนาง นาง

กลางแจง แปลตรงๆไดวา “ในสายตาของดวงอาทิตย”

†๑๒:๑๒

ตอหน าชาวอิสราเอลทัง้ หมด แปลตรงๆไดวา “ตอ หน าชาวอิสราเอลทุกคนและ
ตอหน าดวงอาทิตย”
‡๑๒:๑๔

ซึ่งเป็ นการหมิ่นพระองคอยางแรง กลา สําเนาฮีบรูที่เป็ นที่นิยมใชกัน เขียนวา
“ซึ่งทําใหพวกศัตรูของพระองคดูหมิ่นพระยาหเวหอยางแรงกลา”
¶๑๒:๒๐

ของพระยาหเวห อยูในฉบับแปลกรีกโบราณ ฉบับฮีบรูที่นิยมใชกันไมมีคํานี้

๒ ซามูเอล ๑๒:๒๕

ไดคลอดลูกชายอีกคนหนึ่ง แลวนางตัง้ ชื่อ
เด็กวาซา โลม อน พระ ยาหเวหรักเด็กคน
นี้ ๒๕ พระองคจึงสงขอความผานนา ธันผู พูด
แทนพระองค ใหตัง้ ชื่อเด็กวา เยดีดิยาห *นา
ธันทําอยางนี้เพื่อพระยาหเวห
ดาวิดยึดเมืองรับบาห
(๑ พศด. ๒๐:๑-๓)
๒๖ ในเวลานั น
้ โย อาบไดสู รบอยูกับเมืองรับ

บาห เมือง หลวงของชาวอัม โมน และยึด
ป อมปราการหลวงไวได ๒๗ โย อาบจึงสงคน
สง ขาวมาหาดา วิดเพื่อบอกวา “ขาพเจาไดสู
รบกับเมืองรับ บาหและยึดแหลง นํ้ าของเมือง
๒๘ ตอนนี้ ขอใหทานรวบรวม
นัน
้ ไวไดแลว
กองกําลังที่เหลือ เขาตัง้ คายโจมตีเมืองนัน
้
และยึดมันไวใหได ไมอยางนัน
้ ขาพเจาเอง
จะเป็ นคนเขายึดเมืองนี้ และเมืองนี้ก็จะถูก
เรียกวาเป็ นของขาพเจา”
๒๙ ดา
วิดจึงรวบรวมกองกําลังที่เหลือ
ทัง้ หมด และบุกไปเมืองรับ บาห และเขา
๓๐ เขาปลดมงกุฎออก
โจมตีและยึดมันไว
†มันทําจาก
จากหัวของกษัตริยพวกนัน
้
ทองคําที่มีน้ํ า หนักเกือบสามสิบหากิโลกรัม
และประดับดวยพลอยมีคามากมาย
แลว
พวกเขาก็ไดเอามาสวมไวบนหัวของดา วิด
เขายังยึดเอาของมีคามากมายจากเมืองนัน
้
ดวย
๓๑ ดา วิดไดนําประชาชนที่อยูในเมืองนั น
้
ออกไปจากเมือง
และบังคับใหพวกเขาทํา
งานที่ใชเลื่อย เหล็ก ขุดและขวาน และยัง
‡ดา วิดทําอยาง
บังคับใหคนพวกนี้ทําอิฐ
นี้กับทุกๆเมืองของชาวอัม โมน
แลวดา
วิดกับกองทัพทัง้ หมดของเขาก็กลับเมือง
เยรูซาเล็ม

*๑๒:๒๕
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๒ ซามูเอล ๑๓:๙

อัมโนนและทามาร
๑ ดา

๑๓ อับ ซา โลมมีนองสาวที่สวยมากคน

วิดมีลูกคนหนึ่งชื่ออับ ซา โลม

หนึ่งชื่อทา มาร ในเวลานัน
้
ลูกชายอีกคน
หนึ่งของดาวิดชื่ออัม โนน ¶ไดหลงรักทามาร
๒ ทา มารเป็ นสาวบริสุทธิ ์ อัม โนนรูสึกวาเป็ น
ไปไมไดเลยที่จะทําอะไรกับนาง แตเขาหลง
รักนางมาก จนเป็ นไขใจ
๓ อัม โนนมีเพื่อนคนหนึ่ งชื่อโย นา ดับเป็ น
ลูกชายชิเมอาห ชิเมอาหเป็ นพี่ชายของดาวิด
โย นา ดับเป็ นคนฉลาดเจา เลห ๔ เขาถามอัม
โนนวา “บอกเราหนอยวาเกิดอะไรขึ้น ทําไม
ลูกกษัตริยอยางทานจึงดูซูบซีดลงทุกวันๆ”
อัม โนนบอกกับเขาวา “เราหลง รักทา มาร
น องสาวของอับซาโลมน องชายเรา”
๕ โย นา ดับบอกวา “ไปนอนที่เตียงแลว
แกลงทําเป็ นไมสบายสิ แลวเมื่อพอของทาน
มาเยี่ยม ใหบอกเขาวา ‘ลูกอยากใหทา มาร
น องสาวลูกมาเยี่ยม และเอาของมาใหลูกกิน
ขอใหนองมาทําอาหารตอ หน าลูก เพื่อลูกจะ
ไดดูนองทํา และไดกินจากมือของน อง’”
๖ อัม
โนนจึงนอนลงและแกลงทําเป็ นไม
สบาย เมื่อกษัตริยมาเยี่ยมเขา อัมโนนพูดวา
“ลูกอยากใหทามารนองสาวลูกมาเยี่ยม และ
มาทําขนมปั งพิเศษใหลูกดู เพื่อลูกจะไดกิน
จากมือของน อง”
๗ ดาวิดจึงสัง
่ คนไปบอกทามารที่วังวา “ให
ไปที่บานของอัม โนนพี่ ชายของเจา และไป
ทําอาหารใหเขากิน”
๘ ทา มารจึงไปบานอัม โนนพี่ ชายของนาง
ซึ่งกําลังนอนอยู นางเอาแป งดิบ §ไปดวย
นางนวดมัน ทําเป็ นขนมปั งใหเขาดูและอบ
มัน ๙ แลวนางก็เอากระทะนัน
้ ออกมาและยก
ขนมปั งไปใหเขา แตเขาไมยอมกิน อัม โนน
บอกวา “ใหทุกคนออกไปจากที่นี่” ทุกคนจึง
ออกไป

เยดีดิยาห หมายถึง ผูที่พระยาหเวหรัก

†๑๒:๓๐

ของกษัตริยพวกนั น
้ หรือ สําเนากรีกโบราณเขียนวา “หัวของพระเมลคัม” ซึ่งเป็ น
พระที่ชาวอัมโมนนมัสการกัน
‡๑๒:๓๑

ใหคนพวกนี ท
้ ําอิฐ ความหมายในภาษาฮีบรูสําหรับขอความนี้ยังไมชัดเจน

¶๑๓:๑

อัม โนน อัม โนนเป็ นพี่ นองกับอับ ซาโลมและทามาร พวกเขามีพอคนเดียวกันคือดา
วิด แตคนละแม ดูใน ๒ ซามูเอล ๓:๒-๓
§๑๓:๘

แป งดิบ แป งดิบที่นวดตีแลว

๒ ซามูเอล ๑๓:๑๐

๑๐ แลวอัม โนนพูดกับทามารวา “นํ าอาหาร
มาใหพี่ในหองนอนของพี่ พี่จะไดกินมันจาก
มือของน อง”
ทา มารก็นําขนมปั งที่นางทําไวเขามาให
อัม โนนพี่ ชายของนางในหอง นอนของเขา
๑๑ แตเมื่อนางนํ ามันเขามาเพื่อจะใหเขากิน
เขาจับนางเอาไวและพูดวา “น อง พี่ มานอน
กับพี่เถิด”
๑๒ “อยา นะพี่”
นางพูดกับเขา “อยา
บังคับน องเลย
เรื่องอยางนี้ไมควรเกิดขึ้น
ในอิสราเอล อยาทําสิ่งชัว
่ รายอยางนี้เลย
๑๓ ตัวน องเอง จะขจัดความน า ละอายนี้ ไป
ไดอยางไรกัน สวนตัวพี่ พี่จะเป็ นเหมือนคน
บาที่ชัว
่ รายในอิสราเอล ไดโปรดไปพูดกับ
กษัตริยเถิด เขาจะไมยัง้ น องไวจากพี่หรอก”
๑๔ แตเขาไมยอม ฟั งนาง
และเพราะเขา
แข็ง แรงกวานาง เขาจึงขมขืนนาง ๑๕ แลว
ความ รูสึกของอัม โนนกลับเปลี่ยน เป็ น
เกลียดนางอยางรุนแรง อัน ที่จริงแลว ความ
เกลียดของเขานัน
้ มากยิ่งกวาความ รักที่เขา
มีตอนางในตอน แรก อัม โนนพูดกับนางวา
“ออกไปซะ”
๑๖ แตนางตอบเขาไปวา “อยาทําอยางนั น
้
เลยพี่ ถาพี่ไลนองไป พี่จะยิ่งมีความผิดมาก
กวาสิ่งที่พี่ไดทํากับน องมาแลว”
แตเขาไมยอมฟั งนาง ๑๗ เขาเรียกคนรับใช
สวนตัวของเขามาและบอกวา “เอาหญิงคนนี้
ออกไปจากที่นี่และลงกลอนประตูเสียดวย”
๑๘ คนรับ ใชของเขาจึงเอาตัวนางออกไป
และลงกลอนประตูตามหลังนาง
ขณะนัน
้ นางสวมเสื้อชุดยาวที่มีเครื่อง
ประดับมากมาย *เพราะเสื้อชนิดนี้เป็ นเสื้อ
ของกษัตริยที่ใหลูกสาวของกษัตริยที่ยัง
์ ยูสวม ๑๙ ทา มารเอาขี้ เถาโปรยบน
บริสุทธิอ
หัวของนางและฉีกเสื้อที่มีเครื่องประดับที่
นางกําลังสวมอยูนัน
้ ออก นางเอามือกุมหัว
ไวแลวเดินจากไปและรองไหดวยเสียงอันดัง
†ไปดวย

*๑๓:๑๘
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๒๐ อับ ซา โลมพี่ ชายของนางพูดกับนางวา
“อัม โนนพี่ ชายของน องนอนกับน องหรือ
เงียบเสียเถิด น องของพี่ เขาเป็ นพี่ ชายของ
น อง อยาไปคิดมากในเรื่องนี้” และทา มาร
ก็อาศัยอยูในบานของอับ ซา โลมพี่ ชายนาง
เป็ นหญิงที่ถูกทอดทิง้ ‡
๒๑ เมื่อกษัตริยดาวิดไดยินเรื่องนี้ เขาโกรธ
มาก แตไมยอมลงโทษอัม โนนลูกชายของ
เขาเพราะดา วิดรักเขามาก และเขาเป็ นบุตร
หัวปี ¶๒๒ สวนอับ ซา โลมไมไดพูดกับอัม โนน
แมแตคําเดียว ไม วาจะพูด ดีหรือพูด ราย เขา
เกลียดอัม โนนมาก เพราะอัม โนนไดขมขืน
ทามารนองสาวของเขา

อับซาโลมแกแคน
๒๓ ผานไปสองปี เต็ม

อับ ซา โลมไดจัดงาน
ตัดขนแกะของเขาขึ้นที่บา อัล-ฮา โซรใกล
เขตแดนเอ ฟ รา อิม เขาเชิญลูกชายทุกคน
ของกษัตริยมาที่งานนัน
้ ๒๔ อับ ซา โลมไปหา
กษัตริยและพูดวา “ลูกผูรับ ใชของพอไดจัด
งานตัดขนแกะขึ้น ขอเชิญทานพอ และเจา
หน าที่ของทานพอมารวมงานกับลูกดวย
เถิด”
๒๕ กษัตริยตอบวา “ไมไดหรอกลูก อยา
ใหพวกเราไปกันหมดทุกคนเลย จะไปเป็ น
ภาระของลูกเปลาๆ”
แมวาอับ ซาโลมจะรบเราตอ กษัตริยยังคง
ไมยอมไป แตไดใหพรเขาไป
๒๖ อับ ซา โลมจึงพูดวา “ถาอยางนั น
้ ขอ
อนุญาตใหอัม โนนพี่ ชายของลูกไปกับลูก
ดวยเถิด”
กษัตริยถามเขาวา “ทําไมเขาตองไปกับ
ลูกดวย”
๒๗ แตอับ ซา โลมก็คงรบเราดา วิด ดา วิด
จึงสงอัม โนนและลูกชายที่เหลือของดาวิดไป

เสือ
้ … มากมาย ความหมายของขอความนี้ในภาษาฮีบรูยังไมชัดเจน

†๑๓:๑๙

ทามารเอา … เสียงอันดัง เป็ นวิธีที่คนแสดงใหเห็นวาเขาเศรา เสียใจและผิด หวัง

อยางมาก
‡๑๓:๒๐
¶๑๓:๒๑

เป็ นหญิงที่ถูกทอดทิ ้ง หรือ “เป็ นหญิงที่ถูกทําลายพรหมจรรยแลว”

แตไมยอมลงโทษ … บุตรหัวปี ประโยคนี้พบในสําเนาแปลกรีกโบราณ และใน
หนังสือมวนหนึ่งจากถํ้าคุมรัน

๒ ซามูเอล ๑๓:๒๘

กับอับ ซา โลม และอับ ซา โลมไดจัดงานเลีย
้ ง
เหมือนกับงานเลีย
้ งของกษัตริย *
๒๘ แลวอับ ซา โลมสัง
่ คนของเขาวา “ฟั งให
ดี เมื่ออัม โนนดื่มเหลาองุนจนเมาไดที่แลว
และเราสัง่ กับพวกเจาวา ‘ฆามัน’ ใหฆามัน
ซะ อยากลัวเลย เพราะเราเองเป็ นคนสัง่ ให
พวกเจาทํา ใหเขมแข็งและกลาหาญไว”
๒๙ คนของอับ ซา โลมทํากับอัม โนนตามที่
อับ ซา โลมสัง่ พวกเขาไว แลวพวกลูกชาย
กษัตริยที่เหลือตางก็ข้ น
ึ ลอของตนหนีไป
ดาวิดไดขาวการตายของอัมโนน
๓๐ ในขณะที่พวกเขาเดินทางอยู
ก็มี
รายงานมาถึงดาวิดวา “อับ ซาโลมฆาลูกชาย
ของกษัตริยจนหมดไมเหลือแมแตคนเดียว”
๓๑ กษัตริยยืนขึ้น ฉีกเสื้อผาของเขาและลง
นอนกับพื้น ดิน †และคนรับ ใชทัง้ หมดของ
เขาที่ยืนอยูขางเขาก็ฉีกเสื้อผาดวย
๓๒ แตโยนาดับลูกชายชิ เมอาหที่เป็ นพี่ ชาย
ของดาวิดบอกวา “เจา นายของขาพเจา อยา
ไดคิดวาพวกเขาฆาเจา ชายทุกคน เพราะมี
แตอัม โนนเทานัน
้ ที่ตาย นี่เป็ นความ ตัง้ ใจ
ของอับ ซา โลมตัง้ แตอัม โนนขมขืนทา มาร
น อง สาวเขาแลว ๓๓ กษัตริย เจานายของ
ขาพเจา อยาไดคิดมากเลยที่วา ลูกชายทุก
คนของทานตายหมด เพราะมีแตอัม โนน
เทานัน
้ ที่ตาย”
๓๔ ในขณะเดียวกัน อับ ซา โลมไดหลบ หนี
ไป
ขณะ
นัน
้ ทหารยามคนหนึ่งมองออกไป
และเห็นคนจํานวนมากกําลังมาจากถนนโฮ
โร นา อิม ‡ขางๆเนินเขา ๓๕ โย นา ดับบอก
กษัตริยวา “ดูเถิด พวกลูกชายของทานมา
แลว ทุกอยางเป็ นไปตามที่ขาพเจาผูรับ ใช
ทานไดบอกไว”
๓๖ เมื่อเขาพูดจบ พวกลูกชายของกษัตริย
ก็มาถึง
ตางรองไหครํ่าครวญดวยเสียงอัน
ดัง กษัตริยและคนรับ ใชเขาทัง้ หมดก็รองไห
อยางขมขื่นเหมือนกัน ๓๗ กษัตริยดา วิดไว
ทุกขใหกับลูกชายของเขาทุกวัน
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อับซาโลมหนี ไปเกชูร
อับซาโลมหลบหนีไปหากษัตริยทัลมัยแหง
เมืองเกชูรที่เป็ นลูกชายอัม มี ฮูด ๓๘ หลัง จาก
อับ ซาโลมหลบหนีไปเมืองเกชูร เขาอยูที่นัน
่
สามปี ๓๙ และกษัตริยดาวิดก็คิดถึงอับซาโลม
มาก เพราะเขาเริ่มสบายใจขึ้นแลวในเรื่อง
การตายของอัมโนน
โยอาบสงหญิงฉลาดไปใหดาวิด
๑ โย

๑๔ ใจของดา วิดคิดถึงอับ ซา โลมมาก

อาบลูกชายนางเศ รุ ยาหรูวา

๒ เขาจึงสงคนไปเมืองเท

โค อาและใหนําตัว
หญิงฉลาดคนหนึ่งมาจากที่นัน
่
เขาพูดกับ
นางวา “ใหทานแกลงทําเป็ นไว ทุกขอยู ให
แตง ตัวดวยเสื้อผาสําหรับไว ทุกขและอยาใช
เครื่องสําอางใดๆใหทําตัวเหมือนหญิงคน
หนึ่งที่ไว ทุกขใหกับคนตายมาหลายวันแลว
๓ แลวใหไปหากษัตริยและพูดสิ่งเหลานี้ กับ
เขา” และโยอาบก็บอกคํา พูดเหลานัน
้ ใหนาง
ฟั ง
๔ เมื่อหญิงจากเมืองเท โค อาไปหากษัตริย
นางกม หน ากราบ ลงกับพื้น ดินทําความ
เคารพและพูดวา “ขา แตกษัตริย ชวย
ขาพเจาดวยเถิด”
๕ กษัตริยถามนางวา
“เจามีปัญหาอะไร
หรือ”
นางพูดวา “ขาพเจาเป็ นแมหมาย สามี
ของขาพเจาตายแลว ๖ ขาพเจาผูรับ ใชทาน
มีลูกชายสองคน พวกเขาตอสูกันในทุง นา
และไมมีใครที่จะชวยแยกพวกเขาออกจาก
กัน คนหนึ่งทํารายอีกคนหนึ่งและฆาเขาตาย
๗ ตอน นี้ คนทัง
้ ตระกูลลุกขึ้นคัดคานขาพเจา
ผูรับ ใชทาน พวกเขาพูดวา ‘มอบคนที่ฆาพี่
ชายของเขามา เพื่อวาพวกเราจะไดฆาเขา
ชดใชชีวิตใหกับพี่ ชายที่เขาฆา ถึงจะตองฆา
ผูรับ มรดกก็ตาม’ พวกเขามาดับไฟถานหิน
กอนสุดทายที่ขาพเจามีอยู
ปลอยใหสามี
ขาพเจาไมมีทงั ้ ชื่อและลูก หลานไวบนโลกนี้
เลย”

*๑๓:๒๗

อับ ซาโลม … งานเลี ้ยงของกษัตริย ประโยคนี้พบในสําเนาแปลกรีกโบราณ และ
ในหนังสือมวนจากถํ้าคุมรัน
†๑๓:๓๑

ฉี กเสือ
้ … นอนกับพืน
้ ดิน แสดงวาเขาเศราโศกมาก
เห็นคนจํานวน … ถนนโฮโรนาอิม พบในสําเนากรีกโบราณ สวนในสําเนาฮีบรูไม
มีประโยคนี้
‡๑๓:๓๔

๒ ซามูเอล ๑๔:๘

๘ กษัตริยพูดกับหญิงผูนัน
้ วา “กลับไปบาน
เถิด เราจะจัดการเรื่องนี้ใหกับเจาเอง”
๙ แตหญิงจากเมืองเท โค อาพูดกับเขาวา
“กษัตริยเจา นายของขาพเจา ขอใหโทษตก
อยูที่ขาพเจาและครอบครัวพอขาพเจาเถิด
อยาใหกษัตริยและบัลลังกของทานมีความ
ผิดไปดวยเลย”
๑๐ กษัตริยตอบวา
“ถามีใครพูดอะไรกับ
เจา
นํ าตัวเขามาใหเราและเขาจะไมมา
รบกวนเจาอีกเลย”
๑๑ นางพูดวา “ถาอยางนั น
้ ขอใหกษัตริย
ขอรองพระยาหเวห พระเจาของทาน เพื่อคน
ที่จะมาแก แคน นัน
้ จะไดหยุดฆา เพื่อลูกชาย
ของขาพเจาจะไดไมถูกทําลายไป”
กษัตริยตอบวา “พระยาหเวหมีชีวิตอยูแน
ขนาดไหน ก็ใหแนใจขนาดนัน
้ เลยวา แมแต
ผมสักเสนหนึ่งของลูกชายทานก็จะไมตกถึง
พื้น”
๑๒ หญิงคน นั น
้ จึงพูดวา “ขออนุญาตให
ขาพเจาผูรับ ใชทานพูดเรื่องหนึ่งกับกษัตริย
เจานายของขาพเจาดวยเถิด”
เขาตอบวา “พูดไปเถิด”
๑๓ หญิงคน นั น
้ จึงพูดวา “แลวทําไมทาน
ถึงไดวางแผนทําเรื่องอยางเดียวกันนี้ตอ
ประชาชนของพระเจา
เมื่อทานตัดสินให
หยุดการแก แคน แสดงวาทานกําลังกลาว
โทษตัว เอง เพราะแมแตตัวทานเองยังไม
ยอมรับตัวลูกชายทานที่ถูกเนรเทศกลับมา
เลย ๑๔ มนุษยเราตองตายกันทุกคน เหมือน
นํ้ าที่หกลงบนพื้นแลวไมสามารถรวมกลับ
คืนมาไดอีก พระเจาไมไดคิดที่จะทําลายชีวิต
ใคร แตพระองคคิดหาแผนเพื่อคนที่ถูกขับ
ออกจะไดกลับคืนดีกับพระองค ๑๕ ขาพเจา
ไดมาพูดสิ่งนี้กับกษัตริยเจา นายของขาพเจา
เพราะวาประชาชนไดทําใหขาพเจากลัว
ขาพเจาผูรับ ใชทานคิดในใจวา ‘ฉันจะพูดกับ
กษัตริย บางทีเขาอาจจะทําตามที่ผูรับ ใชคน
๑๖ บางทีกษัตริยอาจจะ
นี้ของเขาขอก็ได
ยอมชวยผูรับ ใชคนนี้ของเขาใหพนจากมือ
ของคนที่พยายามทําลายตัวฉันและลูกชาย
ของฉันไปจากประชาชนซึ่งเป็ นทรัพยสิน
ของพระเจา’ ๑๗ ขาพเจาคนรับ ใชของทาน
คิดวา ‘คําพูดของกษัตริยนายฉันทําใหฉันได
รับความสงบสุข’ เพราะกษัตริยเจา นายของ
ฉันเป็ นเหมือนทูต สวรรคของพระเจาที่รูจัก
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แยกแยะดีชัว
่ ขอใหพระยาหเวหพระเจาของ
ทาน สถิตอยูกับทานดวยเถิด”
๑๘ กษัตริยจึงพูดกับหญิงนั น
้ วา
“เราจะ
ถามเจา อยาไดปิดบังเราละ”
หญิงคนนัน
้ ตอบวา “ขอใหกษัตริยเจา นาย
ของขาพเจาถามมาเถิด”
๑๙ กษัตริยถามวา “เป็ นฝี มือของโยอาบใช
ไหม ที่ใชใหเจามาพูดอยางนี้”
หญิงคน นัน
้ ตอบวา “กษัตริยเจา นาย
ของขาพเจา ทานมีชีวิตอยูแนฉันใด ไม
มีใครสามารถหลีก
เลี่ยงที่จะไมตอบสิ่งที่
กษัตริยเจา นายของขาพเจาถามไดหรอก ใช
แลวคะ โย อาบคนรับ ใชของทานเป็ นคนสัง่
ใหขาพเจาทําสิ่งเหลา นี้
เขาเป็ นคนสัง่ ให
ขาพเจาผูรับใชทานพูดอยางนี้ ๒๐ โยอาบผูรับ
ใชทานทําไปเพื่อจะเปลี่ยนสถานการณใน
ขณะนี้ นายของขาพเจา ทานเป็ นคนฉลาด
เหมือนทูต สวรรคของพระเจา ทานรูทุก สิ่ง
ทุกอยางที่เกิดขึ้นในแผนดินนี้”
อับซาโลมกลับเยรูซาเล็ม
๒๑ กษัตริยพูดกับโย อาบวา

“ดี มาก เราจะ
ทํา ตามที่เจาขอ ไปนํ าตัวอับ ซา โลมหนุมคน
นัน
้ กลับมา”
๒๒ โย อาบกม หน ากราบลงกับพื้นแสดง
ความ เคารพ และเขาอวยพรใหกับกษัตริย
โย อาบพูดวา “วัน นี้ผูรับ ใชคน นี้ของทาน
รูแลววา ขาพเจา เองได รับความ กรุณาใน
สายตาของทานแลว กษัตริยเจา นายของ
ขาพเจา เพราะกษัตริยไดยอมทํา ตามคําขอ
รองของคนรับใชคนนี้ของพระองค”
๒๓ โย อาบจึงไปเก ชูรและนํ าตัวอับ ซา โลม
กลับมายังเมืองเยรูซาเล็ม ๒๔ แตกษัตริยพูด
วา “เขาตองตรงกลับบานเขา อยาใหมาพบ
หน าเรา” อับ ซา โลมจึงตรงกลับไปบานเขา
และไมไดเห็นหน ากษัตริย
๒๕ ในบรรดาชาวอิสราเอลทัง
้ หมด ไมมีใคร
ได รับคําชื่นชมในเรื่องความหลอเทากับอับ
ซา โลม ตัง้ แตหัวจรดเทาแทบไมมีที่ติเลย
๒๖ เมื่อใดก็ตามที่เขาตัดผมออก
ซึ่งเขาตัด
ผมทุกๆสิน
้ ปี เมื่อมันเริ่มหนักเกินไป เขา
เคยเอามันมาชัง่ ดู
มันหนักประมาณสอง
กิโลกรัมสามขีดตามมาตรฐานของหลวง
๒๗ อับ ซา โลมมีลูกชายสามคนและลูกสาว
หนึ่งคน ลูกสาวเขาชื่อทา มารและนางเป็ น
คนสวยมาก

๒ ซามูเอล ๑๔:๒๘

๒๘ อับ ซา โลมอาศัยอยูในเยรูซาเล็มสองปี
เต็มโดยไมไดพบหน ากษัตริยเลย ๒๙ อับ ซา
โลมไดสงคนไปตามโย อาบเพื่อใหมาพาเขา
ไปเขาพบกษัตริย แตโย อาบไมยอมมาพบ
เขา ดัง นัน
้ เขาจึงสงคนไปอีกเป็ นครัง้ ที่สอง
แตโยอาบก็ยังไมยอมมา
๓๐ เขาจึงพูดกับคนรับ ใชวา “ทุง นาของ
โย อาบอยูถัดจากทุง นาของเรา เขามีขาว
บารเลยอยูที่นัน
่ ไปจุดไฟเผามันซะ”
คนรับ ใชของอับ ซา โลมจึงไปจุดไฟเผานา
นัน
้ ๓๑ แลวโย อาบจึงไดลุกขึ้นไปที่บานของ
อับ ซา โลมและพูดกับเขาวา “ทําไมคนรับ ใช
ของทานจึงมาจุดไฟเผานาของเรา”
๓๒ อับ ซาโลมพูดกับโยอาบวา “ก็ดูสิ เราสง
คนไปตามทานมาที่ นี่ เพื่อเราจะไดสงทาน
ไปถามกษัตริยวา ‘ใหเรามาจากเก ชูรทําไม
ปลอยใหเราอยูที่นัน
่ เสียยังจะดีกวา’
ตอน
นี้ เราตองการพบหน ากษัตริย และถาเรามี
ความผิด ก็ปลอยใหเขาฆาเราเถิด”
๓๓ โย อาบจึงไปหากษัตริยและบอกสิ่งนี้ กับ
เขา กษัตริยจึงเรียกตัวอับซาโลมเขาพบ เขา
เขามาและกม กราบลงกับพื้นตอ หน ากษัตริย
และกษัตริยก็จูบอับซาโลม

อับซาโลมหาพรรคพวก
๑ หลัง

๑๕ รบและพวกมาสําหรับตัวเขาเอง

จาก นัน
้ อับ ซา โลมไดหารถ

และเขามีชายหาสิบคนวิ่งนํ าหน ารถของเขา
๒ เขาจะตื่นแตเชามายืนอยูขางถนนที่ตรงไป
*เมื่อมีคนเดินผานมาพรอม
ยังประตูเมือง
กับปั ญหา
เพื่อจะเอาไปใหกษัตริยดา วิด
ตัดสินให อับ ซา โลมก็จะรองถามคนๆนัน
้ วา
มาจากที่ไหน คนๆนัน
้ ก็ตอบวาเขามาจากเผา
อะไรในอิสราเอล ๓ แลวอับ ซาโลมก็จะพูดกับ
เขาวา
“ขอกลาวหาของทานมีเหตุผลและ
เหมาะสมดี แตไมมีตัวแทนของกษัตริยที่จะ
มาฟั งทานหรอก”
๔ อับ ซา โลมก็จะพูดอีกวา “ถาเพียงแตเรา
ได รับการแตง ตัง้ ใหเป็ นผู ตัดสินในเมืองนี้ละ
ก็
ทุกๆคนที่มีปัญหาหรือมีคดีก็จะสามารถ
มาหาเรา
และเราจะใหความเป็ นธรรมกับ
เขา”
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๕ และเมื่อใดก็ตามที่มีคนมาหาเขาและ
คํานับลงตอ หน าเขา อับ ซา โลมก็จะยื่น
มือออกไปรับตัวคนนัน
้ มาจูบ ๖ อับ ซา โลม
ทําอยางนี้กับชาวอิสราเอลทุกคนที่มาหา
กษัตริยดาวิดเพื่อขอใหตัดสินคดี อยางนี้ เขา
จึงชนะใจของคนอิสราเอลทัง้ หลาย

อับซาโลมวางแผนยึดอาณาจักรพอ
๗ สี่ปี †ผานไป

อับ ซาโลมพูดกับกษัตริยวา
“ขออนุญาตไปเมืองเฮ โบ รนเพื่อไปแกบน
ตามที่ลูกเคยบนไวกับพระ ยาหเวหดวยเถิด
๘ ตอนที่ลูกผูรับ ใชทานยังอยูที่เมืองเก ชูรใน
อา รัม ลูกไดบนไววา ‘ถาพระ ยาหเวหพา
ลูกกลับเยรูซาเล็มได
ลูกจะนมัสการพระ
ยาหเวหในเมืองเฮโบรน’ ‡”
๙ กษัตริยพูดกับเขาวา
“ขอใหไปเป็ นสุข
เถิด” เขาจึงไปเมืองเฮโบรน ๑๐ อับซาโลมได
สงคนสง ขาวลับไปถึงทุกๆเผาของอิสราเอล
วา “ทันทีที่พวกทานไดยินเสียงแตร ใหพูด
วา ‘อับซาโลมคือกษัตริยของเมืองเฮโบรน’”
๑๑ ชายสองรอยคนจากเยรูซาเล็มไปกับอับ
ซา โลมดวย พวกเขาได รับเชิญไปเป็ นแขก
และไปโดยไมรูวาอับ ซา โลมวางแผนอะไร
อยู ๑๒ ขณะที่อับ ซา โลมถวายเครื่องเผาบูชา
เขาไดสงคนไปชวนอา หิโธ เฟลชาวกิโล หซ่ งึ
เป็ นที่ ปรึกษาของดา วิดใหมาจากกิโล หเมือง
ของเขา ดัง นัน
้ แผนการชัว
่ นี้กําลังไปไดดวย
ดีและผูติดตามอับซาโลมก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ดาวิดรูแผนของอับซาโลม
๑๓ คนสง ขาวคนหนึ่ งมาบอกดา วิดวา

“ใจ
ของคนอิสราเอลไดไปอยูกับอับซาโลมแลว”
๑๔ ดา วิดจึงพูดกับเจา หน าที่ทัง
้ หมดที่อยู
กับเขาในเยรูซาเล็มวา “ไปกันเถิด พวก
เราตองหนีแลว ไมอยางนัน
้ จะไมมีพวกเรา
สักคนที่หนีอับ ซา โลมไปได พวกเราตองรีบ
ไปทันที ไมอยาง นัน
้
เขาจะมาจับพวกเรา
อยางรวดเร็วและทําลายพวกเราและทําลาย
เมือง”
๑๕ เจา หน าที่ของกษัตริยตอบเขาวา “ทาน
กษัตริยเจา นายของพวกเราตัดสิน ใจยัง ไง

*๑๕:๒

ประตูเมือง เป็ นที่ที่ประชาชนมาทําธุรกิจ และใชตัดสินคดีตางๆ

†๑๕:๗

สี่ปี แตในฉบับภาษาฮีบรูที่เกาแกเขียน “สี่สิบปี ”
ในเมืองเฮโบรน ในฉบับภาษาฮีบรูไมมีคําวา “ในเมืองเฮโบรน”

‡๑๕:๘
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พวกเราคนรับ ใชของทานก็พรอมแลวที่จะ
ทําตามทุกอยาง”
๑๖ กษัตริยออกเดิน
ทางไปพรอมกับ
ครอบครัวทัง้ หมดของเขา
แตเขาทิง้ เมีย
น อย *ไวสิบคนใหดูแลวัง ๑๗ กษัตริยจึงออก
เดิน ทางพรอมกับผูคนที่ติดตามเขาทัง้ หมด
พวกเขามาหยุดอยูในที่แหงหนึ่งไกลออกมา
๑๘ คนทัง
้ หมดของเขาเดินผานหน ากษัตริย
ไป รวมทัง้ ชาวเคเรธี ชาวเปเลทและชาวกัท
(มีหกรอยคนจากเมืองกัท)
๑๙ กษัตริยพูดกับอิททัยชา วกัทวา “พวก
เจามากับเราทําไม กลับไปอยูกับกษัตริยอับ
ซา โลม พวกเจาเป็ นชาวตาง ชาติ เป็ นคน
ที่อพยพมาจากบาน เกิดเมือง นอนของเจา
๒๐ พวกเจาเพิ่งมาเมื่อ วานนี้ เอง และวัน นี้ จะ
ใหเราทําใหพวกเจาตองมารอน เรกับพวกเรา
ทัง้ ๆที่เราเองยังไมรูวาจะไปไหน กลับไปและ
พาคนของเจาไปดวย ขอใหความ รักมัน
่ คง
และความซื่อสัตยของพระ ยาหเวห †อยูกับ
พวกเจา”
๒๑ แตอิททัยตอบกษัตริยวา “พระยาหเวห
มีชีวิตอยูแนขนาดไหน ก็ใหแนใจขนาดนัน
้
เลยวาตราบ เทา ที่ทานกษัตริยเจา นายของ
ขาพเจายังมีชีวิตอยู ไมวากษัตริยเจา นาย
ของขาพเจาจะอยูที่ไหน ไม วาจะเป็ นหรือ
ตาย ขาพเจาก็จะอยูกับทาน”
๒๒ ดาวิดพูดกับอิททัยวา “ถาอยางนั น
้ ขาม
ลําธารขิดโรนไปกันเถอะ”
อิททัยชาวกัทจึงเดิน ทางตอพรอมกับคน
ของเขาและครอบครัวที่อยูกับเขาทัง้ หมด
๒๓ ประชาชน ‡ทัง
้ หมดตางรองไหดวยเสียง
อันดังเมื่อขบวนคนเหลา
นี้เดินผานไป
กษัตริยไดขามลําธารขิดโรน และคนทัง้ หมด
ไดเดินทางมุงสูทะเล ทราย ๒๔ ศา โดกอยูที่
นัน
่ ดวย
และชาวเลวีทัง้ หมดที่อยูกับเขา
กําลังถือหีบแหงขอ ตกลงของพระเจา พวก
เขาวางหีบของพระเจาลงและอาบี ยา ธารก็
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¶จนกระทัง
ถวายเครื่องบูชา
่ ประชาชนทัง้
หมดออกจากเมือง
๒๕ แลวกษัตริยก็พูดกับศา โดกวา “ใหนํา
หีบของพระเจากลับเขาไปในเมือง ถาพระ
ยาหเวหพอใจในตัวเรา พระองคก็จะนํ าเรา
กลับมาและใหเราไดเห็นหีบนัน
้ และที่อาศัย
ของพระองคอีกครัง้ หนึ่ง ๒๖ แตถาพระองค
พูดวา ‘เราไมพอใจเจา’ เราก็พรอมที่จะให
พระองคทํากับเราตามที่พระองคเห็นวาดี”
๒๗ กษัตริยพูดกับนั กบวชศา
โดกดวยวา
“ทานเป็ นผู พูด แทน พระเจาไมใช หรือ กลับ
ไปในเมืองอยางสงบพรอมกับอา หิม า อัส
ลูกชายของทานและโย นา ธานลูกชายของ
อาบี ยา ธาร ทานและอาบี ยา ธาร พาลูกชาย
ของพวกทานทัง้ สองคนกลับไปเถอะ ๒๘ เรา
จะคอยอยูที่ตรงทาง ขามแมน้ํ าที่เขาไปยัง
ทะเล ทราย จนกวาพวกทานจะมาบอกขาว
เรา”
๒๙ ดัง นั น
้ ศา โดกและอาบี ยา ธารจึงนํ าหีบ
ของพระเจากลับเยรูซาเล็มและอยูที่นัน
่

คําแนะนํ าของอาหิโธเฟลสับสนไป
๓๐ ดา

วิดเดิน ทางตอไปบนภูเขามะกอก
เทศ เขาเดิน ไปรองไห ไป เขาเอาผาคลุมหัว
ไวและเดินเทา เปลา ประชาชนทัง้ หมดที่อยู
กับเขาก็คลุมหัวพวกเขาดวยและเดินรองไห
ไปดวยเหมือนกัน
๓๑ ขณะนั น
้ มีคนมาบอกดา วิดวา “อา หิโธ
เฟลอยูในหมูผู สมรูรวม คิดกับอับ ซา โลม
ดวย” ดาวิดอธิษฐานวา “ขา แตพระยาหเวห
ขอเปลี่ยนคํา แนะนํ าของอาหิโธเฟลใหใชการ
ไมไดดวยเถิด” ๓๒ เมื่อดาวิดมาถึงยอดเขาที่
คนเขานมัสการพระเจากัน หุ ชัยชาวอารคีได
คอยอยูที่นัน
่ เพื่อพบดา วิด เสื้อผาของเขาฉีก
ขาดและมีฝุนอยูเต็มหัวเขา §
๓๓ ดา วิดพูดกับเขาวา
“ถาเจาไปกับเรา
เจาจะเป็ นภาระใหกับเรา ๓๔ แตถาเจากลับ

*๑๕:๑๖

เมียน อย คือทาสหญิงที่เป็ นเมีย

†๑๕:๒๐

ของพระยาหเวห อยูในฉบับแปลกรีกโบราณ ฉบับฮีบรูที่นิยมใชกันไมมีคํานี้
ประชาชน แปลตรงๆคือ “ประเทศ”

‡๑๕:๒๓
¶๑๕:๒๔

ถวายเครื่องบูชา แปลตรงๆคือ “ขึ้นไป” นาจะมีความหมายวา “เผาเครื่องหอม”
หรือ “ควันแหงเครื่องบูชาลอยขึ้นไป” หรืออาจมีความ หมายวา “อาบี ยา ธารยืนอยูดาน ขาง
์ ิทธิจ
์ นกระทัง่ ประชาชนทัง้ หมดผานไป”
ของหีบศักดิส
§๑๕:๓๒

เสือ
้ ผา … หัวเขา แสดงถึงความเศราโศกเสียใจมาก
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เขาเมืองไปและพูดกับอับ ซา โลมวา ‘ขา แต
กษัตริย ตอนนี้เราจะเป็ นผูรับใชทาน ในอดีต
เราเคยเป็ นคนรับ ใชพอของทานมากอน แต
เดี๋ยว นี้เราจะเป็ นคนรับ ใชทาน’ แลวเจาจะ
ชวยเราได ดวยการคอยกอกวนคํา แนะนํ า
ของอา หิโธ เฟล ๓๕ เจายังมีนักบวชศา โดก
และอาบี ยา ธารคอยชวยเหลืออยูที่นัน
่ บอก
พวกเขาทุก สิ่งทุก อยางที่เจาไดยินภายในวัง
ของกษัตริย ๓๖ อาหิม าอัสลูกชายศาโดกและ
โย นา ธานลูกชายอาบี ยา ธารจะอยูที่นัน
่ กับ
พวกเขา เจาสามารถสงพวกเขามาบอกเรา
ในสิ่งที่เจาไดยินมา”
๓๗ ดัง นั น
้ หุ ชัยที่ปรึกษาของกษัตริยจึงกลับ
เขาไปในเมืองเยรูซาเล็ม ซึ่งเป็ นเวลาเดียว
กับที่อับซาโลมเขาเมืองมาพอดี
ศิบาพบดาวิด
๑ เมื่อดา วิดผานยอด เขาไปไดระยะ

๑๖ หนึ่ง ศิบาคนรับ ใชของเม ฟี โบ เชท
กําลังคอยเขาอยูที่นัน
่
เขามีลาที่ผูกอานไว
แลวคูหนึ่ง บรรทุกขนมปั งไวสองรอยกอน
เคกองุนแหงหนึ่งรอยกอน เคกผล ไมฤดู
รอนหนึ่งรอยกอนและถุงหนังใสเหลาองุน
อีกหนึ่งถุง ๒ กษัตริยถามศิบาวา “เจานํ าของ
เหลานี้มาทําไม”
ศิบาตอบวา “ลาพวกนี้สําหรับครอบครัว
ของกษัตริยขี่ ขนมปั งและผล ไมไวใหคน
เหลานี้กินและเหลาองุนสําหรับคนที่เหนื่อย
ดื่มใหเกิดความสดชื่นในทะเลทราย”
๓ กษัตริยจึงถามวา “เม ฟี โบ เชท หลาน
ของนายเจาอยูที่ไหน”
ศิบาบอกเขาวา
“เขายังอยูในเมือง
เยรูซาเล็ม เพราะเขาคิดวา ‘วัน นี้ครอบครัว
อิสราเอลจะคืนอาณาจักรของพอเราใหกับ
เรา’”
๔ กษัตริยจึงพูดกับศิบาวา “ตอนนี้ ทุกอยาง
ที่เคยเป็ นของเม ฟี โบ เชทก็ตกเป็ นของเจา
แลว”
ศิบาพูดวา “ขาพเจาขอกราบทาน ขอให
ขาพเจาได รับความ กรุณาในสายตาของทาน
กษัตริยเจานายของขาพเจา”
ชิเมอีสาปแชงดาวิด
๕ เมื่อกษัตริยดาวิดมาถึงเมืองบาฮู ริม

ชาย
คนหนึ่งที่มาจากตระกูลเดียวกับครอบครัว
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๒ ซามูเอล ๑๖:๑๗

ซา อูลออกมาจากที่นัน
่ เขาชื่อชิ เม อีลูกชาย
เกรา เขาเดินไปและสาปแชงดาวิดไปดวย
๖ เขาขวางปากอนหินใสดาวิดกับเจา หน าที่
ของเขา
แตมีกองทหารป องกันอยูทัง้ ดาน
ซายและดานขวาของดาวิด ๗ ชิ เมอีสาปแชง
ดา วิดวา “ออกไป ออกไป ไอ ฆาตกร ไอ
คน ถอย ๘ พระ ยาหเวหไดตอบแทนเจาแลว
ที่เจาทําใหเลือดของครอบครัวซา
อูลตอง
ไหล นองในที่ที่เจาไดปกครอง พระ ยาหเวห
มอบอาณาจักรนัน
้ ใหกับอับ ซาโลมลูกชายเจา
แลว เจาถูกทําลายแลวเพราะเจามันเป็ นไอ
ฆาตกร”
๙ อาบี ชัยลูกชายนางเศ รุ ยาหจึงพูดกับ
กษัตริยวา “ทําไมถึงปลอยใหเจาหมาตายตัว
นี้มาสาปแชงกษัตริยเจา นายของขาพเจา ให
ขาพเจาออกไปตัดหัวมันเถิด”
๑๐ แตกษัตริยพูดวา “พวกลูกชายนางเศ รุ
ยาหเอย มันเรื่องอะไรของพวก เจา ใชแลว
ชิ เมอีกําลังสาปแชงเรา แตอาจจะเป็ นเพราะ
พระ ยาหเวหบอกเขาวา ‘ไปสาป แชงดา วิด
ซะ’ แลวมีประโยชนอะไรที่จะไปถามเขาวา
‘ทําไมเจาถึงทําอยางนี้’”
๑๑ ดา วิดจึงพูดกับอาบี ชัยและเจา หน าที่
ทัง้ หมดของเขาวา “ขนาดลูกชายของเราที่
เป็ นเลือด เนื้อของเราเอง ยังพยายามจะเอา
ชีวิตเราเลย แลวนับ ประสาอะไรกับชาวเบน
ยามินคนนี้ ปลอยเขาไปเถิด ใหเขาสาปแชง
ไป เพราะพระ ยาหเวหบอกใหเขาทําอยาง
๑๒ ไมแน บางทีพระ ยาหเวหอาจเห็น
นัน
้
ความ ทุกขของเราและตอบแทนเราดวยสิ่ง
ดีๆแทนคําสาปแชงที่เราไดรับในวันนี้ก็ได”
๑๓ ดัง นั น
้ ดา วิดกับคนของเขาจึงเดิน ทาง
ตอไปตามถนน ในขณะที่ชิ เม อีก็เดินไปตาม
ขางเนิน เขาดานตรง ขามเขา ขวางกอนหิน
ดินทรายไปและสาปแชงดาวิดไป
๑๔ กษัตริยและประชาชนทัง
้ หมดมาถึง
แมน้ํ าจอรแดนดวยความเหนื่อยลา และพวก
เขาก็ไดพักผอนกันที่นัน
่
๑๕ ในขณะนั น
้ อับ ซา โลมและคนอิสราเอล
ทัง้ หมดมาถึงเยรูซาเล็มและอา หิโธ เฟลก็อยู
กับเขาดวย ๑๖ แลว หุ ชัยชาวอาร คี เพื่อน
ของดา วิดก็ไปหาอับ ซา โลมและพูดกับเขาวา
“กษัตริยจงเจริญ กษัตริยจงเจริญ”
๑๗ อับ ซาโลมถามหุ ชัยวา “เจาแสดงความ
จงรักภักดีตอดา วิดเพื่อนของเจาอยางนี้หรือ
ทําไมเจาถึงไมไปกับเพื่อนของเจา”

๒ ซามูเอล ๑๖:๑๘
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๑๘ หุ ชัยพูดกับอับ ซา โลมวา “ไมไปหรอก
ขาพเจาจะอยูกับคนที่พระ
ยาหเวหเลือก
ประชาชนและคนอิสราเอลเหลา
นี้เลือก
ทาน ขาพเจาก็จะอยูกับทานตลอดไป ๑๙ ใน
อดีต ขาพเจาเคยรับ ใชพอของทาน ตอนนี้
ขาพเจาก็สมควรจะรับ ใชทาน ลูกชายของดา
วิด ไมใชหรือ”

อาหิโธเฟลแนะนํ าอับซาโลม
๒๐ อับ

ซา โลมพูดกับอา หิโธ เฟลวา “ชวย
แนะนํ าหนอย วาพวกเราควรจะทําอยางไร”
๒๑ อาหิโธเฟลตอบวา “ไปนอนกับเมียน อย
*ของพอทานที่ยังอยูดูแลวัง สิ แลวอิสราเอล
ทัง้ หมดจะไดรูวาทานทําตัวเป็ นศัตรูกับพอ
ของทาน แลวพวกเขาทุกคนที่อยูกับทานจะ
ไดกลาขึ้นและสนับสนุนทานอยางเต็มที่”
๒๒ พวกเขาจึงตัง
้ เต็นทใหอับ ซา โลม
บนดาดฟ า และอับ ซา โลมก็นอนกับเมีย
น อยของพอเขาทามกลางสายตาของชาว
อิสราเอล ๒๓ ในสมัย นัน
้ คําแนะนํ าที่มาจาก
อา หิโธ เฟล ถือกันวาเป็ นเหมือนคําแนะนํ าที่
มาจากพระเจา นัน
่ เป็ นเหตุที่ทัง้ ดา วิดและ
อับ ซา โลมใหความเคารพนับถือในคําแนะนํ า
ทัง้ หมดของอาหิโธเฟล
อาหิโธเฟลแนะใหไลลาดาวิด
๑ อา

๑๗ “ขาพเจาจะ

หิโธ เฟลพูดกับอับ ซา โลมวา
†เลือกคนมาหนึ่ งหมื่น
สองพันคนและยก ทัพไปไลตามดา วิดในคืน
นี้เลย ๒ ขาพเจาจะไดโจมตีเขาในขณะที่เขา
ยังเหนื่อย ลาออนเพลีย และทําใหเขาหวาด
กลัว แลวคนของเขาทัง้ หมดก็จะวิ่ง หนีไป
๓ และนํ า
ขาพเจาจะทํารายเฉพาะกษัตริย
ประชาชนทัง้ หมดกลับมาใหทาน เมื่อชายคน
ที่ทานหาตัวอยูนี้ตายไป ประชาชนทุก คนก็
จะกลับมาหาทานเหมือนเจา สาวที่กลับมาคืน
ดีกับสามี” ‡

๒ ซามูเอล ๑๗:๑๓

๔ อับ
ซา โลมและผูใหญของอิสราเอล
ทัง้ หมดตางเห็นดีดวยกับแผนการนี้ ๕ แตอับ
ซาโลมพูดวา “เรียกตัวหุ ชัยชาวอารคีมา เรา
จะไดฟังความเห็นของเขาดวย”

คําแนะนํ าของหุชัย
๖ เมื่อหุ ชัยมาพบ

อับ ซาโลมพูดวา “อาหิโธ
เฟลใหคําแนะนํ าไวอยางนี้ เราควรทําตามที่
เขาพูดหรือไม ถาไม บอกหนอยสิวา เจามี
ความคิดเห็นวายังไง”
๗ หุ ชัยตอบอับ ซา โลมวา “ในครัง
้ นี้ คํา
แนะนํ าที่อา หิโธ เฟลใหนัน
้ ใชไมได ๘ ทานก็
รูจักพอของทานและคนของเขาดี พวกเขา
เป็ นนัก
สูและดุรายพอๆกับแมหมีในป าที่
ถูกขโมยลูกไป นอกจากนัน
้ พอของทานมี
ประสบการณในการสูรบมามาก เขาจะไมพัก
คาง คืนอยูในกองทหาร ๙ ตอนนี้ เขาคงจะ
ซอนตัวอยูในถํ้าสักแหงหรือสถาน ที่อ่ น
ื แลว
ถาเขาเกิดโจมตีกองทัพของทานกอนละก็
¶ใครก็ตามที่ไดยินเกี่ยว กับมันจะตองพูดวา
‘เกิดการฆาหมูกองทหารที่ติดตามอับ
ซา
โลม’ ๑๐ เมื่อถึงตอน นัน
้ แมแตทหารกลาที่
มีจิตใจแข็งแกรงเหมือนสิงห ก็จะออนปวก
เปี ยกดวยความกลัว เพราะอิสราเอลทัง้ หมด
ตางรูดีวาพอของทานเป็ นนักรบและพวกคน
ที่อยูกับเขาตางก็เป็ นคนกลาหาญ
๑๑ ดัง นั น
้
ขาพเจาขอแนะนํ าทานให
รวบรวมอิสราเอลทัง้ หมดเขามาหาทาน
ตัง้ แตดานไปจนถึงเบเออรเชบา ซึ่งมีจํานวน
มากเหมือนเม็ด ทรายบนชายหาด และให
ทานไปกับพวกเขา §๑๒ แลวพวกเราจะเขา
จูโจมเขาที่ใดก็ตามที่พบตัวเขา และพวกเรา
จะอยูไปทัว
่ เหมือนนํ้ าคางที่ตกไปทัว
่ พื้น ดิน
ไม วาตัวเขาหรือทหารของเขาก็จะไมเหลือ
รอดสักคนเดียว ๑๓ ถาดา วิดหนีเขาไปใน
เมือง
ชาวอิสราเอลทัง้ หมดก็จะเอาเชือก
ลากกําแพงเมืองนัน
้ ลงในหุบเขาไมเหลือแม
กระทัง่ หินชิน
้ เล็กๆใหเห็น”

*๑๖:๒๑
†๑๗:๑

เมียน อย คือทาสหญิงที่เป็ นเมีย
ขาพเจาจะ หรือ “อนุญาตใหขาพเจา”

‡๑๗:๓

เหมือนเจาสาว … กับสามี ประโยคนี้พบในสําเนากรีกโบราณ

¶๑๗:๙

ถาเขา … ละก็ หรือ “เมื่อมีคนลมตายในการโจมตีครัง้ แรก”
ไปกับพวกเขา พบในสําเนาแปลกรีกโบราณ แตในสําเนาฮีบรูเขียนวา “เขาไปสู
สนามรบ”

§๑๗:๑๑

๒ ซามูเอล ๑๗:๑๔

๑๔ อับ ซา โลมและผูใหญอิสราเอลทัง
้ หมด
พูดวา “คําแนะนํ าของหุ ชัยชาวอาร คีดีกวา
ของอา หิโธ เฟล” ที่เป็ นอยางนี้เพราะพระ
ยาหเวหจงใจทําใหคําแนะนํ าดีๆของอา หิโธ
เฟลพาย แพไป เพื่อพระองคจะไดนําความ
หายนะมาสูอับซาโลม

หุชัยสงคําเตือนถึงดาวิด
๑๕ หุ ชัยบอกศาโดกและอาบี ยาธารนักบวช

ทัง้ สองวา “อา หิโธ เฟลไดแนะนํ าอับ ซา โลม
และผูใหญของอิสราเอลใหทําอยางหนึ่ง แต
เราไดแนะนํ าพวกเขาใหทําอีกอยางหนึ่ง
๑๖ ตอน นี้ ใหสง ขาวไปบอกกับดา วิดทันทีวา
‘คืน
นี้อยาหยุดอยูที่ทาขามแมน้ํ าในทะเล
ทราย แตใหรีบขามแมน้ํ าไปใหหมด ไมอยาง
นัน
้ ทัง้ ตัวกษัตริยเองและประชาชนทัง้ หมด
ที่อยูกับเขาจะถูกกลืน’”
๑๗ ขณะนั น
้ โย นา ธานและอา หิม า อัสกําลัง
คอยอยูที่เอน โร เกล แลวจะมีหญิงรับ ใชคน
หนึ่งจะไปสงขาวใหกับพวกเขา แลวพวกเขา
ก็จะไปสง ขาวตอใหกับกษัตริยดา วิด เพราะ
พวกเขาไมอยากเสี่ยงที่จะถูกพบเห็นใน
ขณะเขาเมือง
๑๘ แตชายหน ุมคนหนึ่ งเห็นพวกเขาและ
ไปบอกอับ ซาโลม ดัง นัน
้ ทัง้ สองคนจึงรีบจาก
ไป และไปยังบานของชายคนหนึ่งที่บา ฮู ริม
เขามีบอเก็บนํ้ าที่ลานบาน *พวกเขาจึงปี นลง
๑๙ เมียของชายคนนั น
ไปในบอเก็บนํ้ านัน
้
้
เอาของมาปิ ดปากบอไวและเอาเมล็ดขาวมา
ตากไวขางบน ไมมีใครรูเรื่องนี้ ๒๐ เมื่อคน
ของอับ ซา โลมมาถึงบานของหญิงคน นัน
้
พวกเขาถามวา “อาหิมาอัสกับโยนาธานอยูที่
ไหน”
หญิงคนนัน
้ ตอบพวกเขาวา “พวกเขาขาม
ลําธารไปแลว” †
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๒ ซามูเอล ๑๗:๒๗

ชายพวกนัน
้ คนบานหลังนัน
้ แตไมพบใคร
พวกเขาจึงกลับเมืองเยรูซาเล็ม
๒๑ หลัง จากชายพวกนั น
้ ไปแลว ทัง้ สองคน
จึงปี นออกมาจากบอนํ้ าและไปบอกขาวกับ
กษัตริยดา วิด พวกเขาพูดกับดา วิดวา “รีบ
ออกเดินทางและขามแมน้ํ าไปทันที อา หิโธ
เฟลแนะนํ าอยางนัน
้ อยางนี้เพื่อสูรบกับทาน”
๒๒ ดัง นั น
้ ดา วิดและประชาชนทัง้ หมดที่
อยูกับเขาจึงออกเดิน
ทางและขามแมน้ํ า
จอรแดน พอรุง เชา ทุกคนก็ขามแมน้ํ า
จอรแดนไปจนหมด
อาหิโธเฟลฆาตัวตาย
๒๓ เมื่ออาหิโธเฟลเห็นวาไมมีใครทําตามคํา

แนะนํ าของเขา เขาผูกอานลา ของเขาและ
กลับไปที่บาน เกิดเมือง นอนของเขา เขาได
สัง่ เสียจนเป็ นที่เรียบรอยแลว เขาก็ไปผูก
คอตาย เขาตายและถูกฝั งอยูในหลุมฝั ง ศพ
‡ของพอเขา
อับซาโลมขามแมนํ้าจอรแดน
๒๔ ดา

วิดไดไปถึงเมืองมา หะ นา อิม และ
อับ ซาโลมไดขามแมน้ํ าจอรแดนพรอมกับคน
อิสราเอลทัง้ หมด ๒๕ อับ ซา โลมแตง ตัง้ อา
มา สาเป็ นแมทัพแทนโย อาบ ¶อา มา สาเป็ น
ลูกชายของเยเธอรชาวอิชมาเอล §อามาสาได
แตงงานกับอาบี กัล **ลูกสาวของนางนา หาช
นางนา หาชเป็ นน องสาวนางเศ รุ ยาหแมของ
โยอาบ
๒๖ ชาวอิสราเอลเหลานั น
้ กับอับ ซา โลมตัง้
คายอยูในดินแดนกิเลอาด
โชบี มาคีรและบารซิลลัย
๒๗ เมื่อดา วิดมาถึงเมืองมา หะ นา อิม

โชบี
มาคีรและบารซิลลัยอยูที่นัน
่ โชบีเป็ นลูกชาย

*๑๗:๑๘

ลานบาน พื้นที่โลงนอกบาน บานหลายหลังถูกสรางรอบๆลานบานเพื่อใหประชาชน
ไดทํางาน ทําครัวหรือกินขาวที่ขางนอก
†๑๗:๒๐

พวกเขา … แลว หรือ “พวกเขาผานคอกแกะตรงไปที่ลําธาร”

‡๑๗:๒๓

หลุมฝั งศพ หรือ ชีโอ เป็ นสถานที่ที่คนตายแลวไปอยู

¶๑๗:๒๕

อามาสา … โยอาบ โยอาบยังสนับสนุนดาวิดอยู โยอาบเป็ นแมทัพคนหนึ่งในบรรดา
แมทัพสามคนในกองทัพของดาวิดเมื่อครัง้ ดาวิดหนีอับซาโลม ดูใน ๒ ซามูเอล ๑๘:๒
§๑๗:๒๕

ชาวอิ ชมาเอล พบในสําเนากรีก ซึ่งตรงกับ ๑ พงศาวดาร ๒:๑๗ สําเนาฉบับฮีบรูที่
นิยมใชกันมีคําวา “ชาวอิสราเอล”
**๑๗:๒๕

อาบีกัล สะกดไดอีกอยางหนึ่งวา “อาบีกายิล”

๒ ซามูเอล ๑๗:๒๘

นา หาช เขาเป็ นชาวอัม โมนมาจากเมืองรับ
บาห มา คีรเป็ นลูกชายอัม มี เอล เขามาจาก
เมืองโลเด บาร บาร ซิ ล ลัย เป็ นชาวกิ เลอ าด
มาจากเมืองโร เก ลิม ๒๘–๒๙ ชายทัง้ สามคนนี้
พูดกันวา “ประชาชนพวกนี้ หิว เหนื่อยและ
กระหายจากทะเล ทราย” ดัง นัน
้ พวกเขา
จึงขนเอาที่นอน อางนํ้ าและหมอชามรามไห
มา พวกเขายังเอาขาวสาลี ขาวบารเลย แป ง
เมล็ดขาวคัว
่ ถัว
่ ถัว
่ แขก นํ้ าเชื่อมผลไม เนย
แกะ และเนยแข็งจากนมวัว มาใหดาวิดและ
ประชาชนของเขากินกัน
อับ ซาโลมตาย
๑ ดา

๑๘ เขาและแตง

วิดรวบรวมกําลังพลที่อยูกับ
ตัง้ นายพันและนาย
รอยขึ้น ๒ ดาวิดสงกองทัพออกไปหนึ่งในสาม
ภายใตการนํ าของโย อาบ อีกหนึ่งในสามให
อยูภายใตการนํ าของอาบี ชัยน องชายโย อาบ
ลูกชายนางเศ รุ ยาห และอีกหนึ่งในสามที่
เหลือใหอยูภายใตการนํ าของอิททัยชาวกัท
กษัตริยดาวิดบอกกองทัพเหลานัน
้ วา “เรา
จะออกไปรบกับพวกทานดวย”
๓ แตคนเหลานั น
้ พูดวา “ทานตองไมออก
ไป ถาพวกขาพเจาจะตองหลบ หนี พวกเขา
จะไมสนใจพวกขาพเจา ถึงพวกขาพเจาครึ่ง
หนึ่งตายไป พวกเขาก็จะไมสนใจ แตทานมี
คามากกวาพวกขาพเจาหมื่นคน *ทานควร
อยูคอยใหการสนับสนุนอยูในเมืองจะดีกวา”
๔ กษัตริยตอบวา “พวกทานวายัง ไง เราก็
จะทําตามนัน
้ ”
ดัง นัน
้
กษัตริยจึงยืนอยูขางประตูเมือง
ขณะที่คนทัง้ หมดเดิน ทัพออกไปเป็ นหนวย
กองรอยและกองพัน
๕ กษัตริยสง
ั ่ โย อาบ อาบี ชัยและอิททัยวา
“ใหเบาๆมือกับอับ ซา โลมหนุมคน นัน
้ ดวย
เพื่อเห็นแกเรา”
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๒ ซามูเอล ๑๘:๑๕

และกองทัพทัง้ หมดก็ไดยินสิ่งที่กษัตริย
สัง่ กับผูบังคับบัญชาแตละ คนเกี่ยว กับอับ ซา
โลม
๖ กองทัพเคลื่อนออกไปเพื่อสู
รบกับ
อิสราเอล และการสู รบก็เริ่มขึ้นในป าเอ ฟ รา
อิม ๗ ที่นัน
่
กองทัพอิสราเอลก็พาย แพตอ
กองทัพของดา วิด และมีผูคนลมตายในวัน
นัน
้ ถึงสองหมื่นคน ๘ การสู รบกระจายไป
ถึงชานเมืองโดยรอบ
และป าไดกินคนไป
มากกวาดาบเสียอีก
๙ ขณะ นั น
้ อับ ซา โลมไดเจอคนของดา วิด
เขา เขากําลังขี่ลออยูและเมื่อลอวิ่งลอดใตกิ่ง
ไมที่หนาทึบของตนโอค หัวของอับ ซา โลมก็
ไปเกี่ยวเขากับกิ่งไมนัน
้ เขาหอยติดอยูกลาง
อากาศ †ในขณะที่ลอยังคงวิ่งตอไป
๑๐ เมื่อคนหนึ่ งมาเห็น จึงไปบอกโย อาบวา
“ขาพเจาเห็นอับซาโลมหอยอยูบนตนโอค”
๑๑ โย อาบพูดกับคนที่มาบอกเรื่องนี้ กับเขา
วา “อะไรนะ เจาเห็นเขาหรือ ทําไมเจาถึง
ไมฆาเขาใหตกลงมาบนพื้นเลยละ เสียดายที่
เจาไมไดทําอยางนัน
้ ไมงัน
้ เราคงจะไดใหเงิน
เจาสิบเชเขล ‡และเข็มขัดนักรบดวย”
๑๒ แตชายคนนั น
้ ตอบวา
“ถึงแมจะให
¶ขาพเจาก็จะ
ขาพเจาถึงหนึ่งพันเช เขล
ไมยกมือขึ้นตอสูกับลูกชายของกษัตริย
ขาพเจาไดยินกษัตริยสงั ่ ทาน อาบี ชัยและ
อิททัยวา ‘ใหปกป องอับ ซา โลมชายหนุม
คนนัน
้ ดวยเพื่อเห็น แกเรา’ §๑๓ ถาหากวา
ขาพเจาเสี่ยงชีวิตไปฆาเขา ขาพเจาเชื่อวาไม
มีอะไรปิ ดซอนไปจากกษัตริยไดหรอก
ถึง
ตอนนัน
้ ตัวทานเองก็คงจะถอยหางไปจาก
ขาพเจา”
๑๔ โย อาบพูดวา “เราไมนาเสียเวลากับเจา
อยางนี้เลย”
เขาจึงหยิบทวนไปสามเลมและแทงไปที่
หัวใจของอับ ซา โลมในขณะที่อับ ซา โลมยัง
มีชีวิตอยูบนตนโอค ๑๕ และคนสิบคนที่ถือ

*๑๘:๓

ทานมีคามากกวาพวกขาพเจาหมื่นคน พบในฉบับแปลกรีกโบราณบางฉบับ ใน
ฉบับภาษาละติน และฉบับฮีบรูสองฉบับ แต ฉบับฮีบรูที่นิยมใชกันเขียนวา เพราะตอนนี้มีคน
อยางพวกขาพเจาหมื่นคน
†๑๘:๙ หอยติดอยูกลางอากาศ ตามตัวอักษรคือ “ระหวางสวรรคและโลก”
‡๑๘:๑๑ สิบเชเขล ประมาณ ๑๑๕ กรัม
¶๑๘:๑๒
§๑๘:๑๒

หนึ่ งพันเชเขล ประมาณ ๑๑ กิโลกรัม

อับซาโลม … แกเรา ในตนฉบับภาษาฮีบรูเกือบทัง้ หมดอาจแปลวา “อับซาโลม ไม
วาทานจะเป็ นใครก็ตาม”

๒ ซามูเอล ๑๘:๑๖

อาวุธใหโย อาบก็เขาลอมอับ ซา โลมและฆา
เขาจนตาย
๑๖ แลวโย อาบไดเป าแตรขึ้น และกองทัพ
ตางๆก็หยุดการติดตามอิสราเอลเพราะโย
อาบหยุดพวกเขาไว ๑๗ พวกเขาเอาตัวอับ ซา
โลมโยนลงในหลุมขนาดใหญในป าและปิ ด
ทับไวดวยกอนหินกองสูงใหญ ในขณะนัน
้
ชาวอิสราเอลทัง้ หมดไดหลบ
หนีกลับบาน
ของพวกเขา
๑๘ ในระหวางที่อับ ซา โลมยังมีชีวิตอยู
เขาไดตัง้ เสาหินขึ้นตนหนึ่งในหุบเขาของ
กษัตริยเพื่อเป็ นอนุสาวรียของเขาเองเพราะ
เขาคิดวา
“เราไมมีลูกชายที่จะสืบทอดชื่อ
ของเราตอไป” เขาตัง้ ชื่อเสานัน
้ ตามตัวเขา
และมันถูกเรียก วาอนุสาวรียของอับ ซา โลม
มาจนถึงทุกวันนี้
ดาวิดไดขาววาอับซาโลนตาย
๑๙ ขณะ นั น
้ อา หิม า อัสลูกชายศา โดกพูดวา

“ขอใหผมวิ่งนํ าขาวไปบอกกษัตริยวาพระ
ยาหเวหไดชวยทานใหพนจากมือของพวก
ศัตรูแลว”
๒๐ โยอาบบอกเขาวา “เจาอยาไดไปสง ขาว
ในวัน นี้เลยใหไปสง ขาววันอื่นเถิด อยาให
เป็ นวัน นี้เลยเพราะลูกชายของกษัตริยได
ตายไปแลว”
๒๑ โย อาบจึงบอกชาวคูชคนหนึ่ งวา “ใหไป
บอกกษัตริยในสิ่งที่เจาไดเห็น”
ชาวคูชคนนัน
้ คํานับลงตอ หน าโย อาบและ
วิ่งออกไป
๒๒ อา หิม า อัสลูกชายศา โดกพูดกับโย อาบ
อีกครัง้ วา “ไม วายัง ไงก็ชาง ปลอยใหผมวิ่ง
ตามหลังชาวคูชคนนัน
้ ไปดวยเถิด”
แตโย อาบตอบวา “ลูกเอย เจาจะวิ่งไป
ทําไมกัน ขาวนี้จะไมทําใหเจาได รับรางวัล
หรอก”
๒๓ คนนั น
้ พูดอีกวา “ไม วายัง ไงก็ชาง ผมก็
จะขอวิ่งไป”
โย อาบจึงพูดกับเขาวา “อยากวิ่ง ก็วิ่งไป
สิ”
อาหิมาอัสจึงวิ่งไปทางที่ราบ *และแซงหน า
ชาวคูชคนนัน
้ ไป
๒๔ ขณะที่ดา วิดกําลังนั ง
่ อยูระหวางประตู
เมืองสองชัน
้ คือชัน
้ นอกกับชัน
้ ใน
คนเฝ า
*๑๘:๒๓

ที่ราบ คือที่ราบจอรแดน
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๒ ซามูเอล ๑๘:๓๓

ยามขึ้นไปบนดาดฟ ากําแพงที่อยูเหนือประตู
ขณะที่เขามองออกไป เขาเห็นชายคนหนึ่ง
กําลังวิ่งมา ๒๕ คนเฝ ายามก็รองบอกกษัตริย
กษัตริยพูดวา “ถาเขามาคนเดียว เขาตอง
มีขาวดี”
และชายคนนัน
้ ก็ใกลเขามาเรื่อยๆ ๒๖ แลว
คนเฝ ายามก็เห็นชายอีกคนกําลังวิ่งมา เขา
รองบอกคนเฝ าประตูวา “ดูสิ มีชายอีกคน
กําลังวิ่งมา”
กษัตริยพูดวา “เขาตองนํ าขาวดีมาบอกอีก
เหมือนกัน”
๒๗ คนเฝ ายามพูดวา “ดูเหมือนวาคนที่วิ่ง
มาคนแรกจะเหมือนอา หิม า อัสลูกชายศา
โดก”
กษัตริยพูดวา “เขาเป็ นคนดี เขาจะมา
พรอมกับขาวดี”
๒๘ แลวอา หิม า อัสก็รองบอกกษัตริยวา
“ทุกอยางเป็ นไปดวยดี” เขากมกราบลงถึง
พื้นตอหน ากษัตริยและพูดวา “สรรเสริญพระ
ยาหเวหพระเจาของทานเถิด พระองคไดเอา
ชนะคนที่ยกมือขึ้นตอ ตานกษัตริยเจา นาย
ของขาพเจา”
๒๙ กษัตริยถามวา “อับ ซา โลมหน ุมคนนั น
้
ปลอดภัยหรือไม”
อา หิม า อัสตอบวา “ขาพเจาเห็นความ
สับสนอลหมานอยางมาก ตอนที่โยอาบจะสง
คนรับ ใชกษัตริยและขาพเจามา แตขาพเจา
ไมรูวาเป็ นเรื่องอะไร”
๓๐ กษัตริยพูดกับเขาวา “มายืนขางๆและ
คอยอยูที่นี่” เขาจึงกาวไปที่ดานขางและยืน
อยูที่นัน
่
๓๑ แลวชาวคูชผูนัน
้ ก็มาถึงและพูดวา
“กษัตริยเจา นายของขาพเจา ขอฟั งขาวดี
พระ ยาหเวหไดชวยทานแลวในวัน นี้จากคน
ที่ลุกฮือขึ้นตอตานทาน”
๓๒ กษัตริยถามชาวคูชคน นั น
้ วา “อับ ซา
โลมชายหนุมผูนัน
้ ปลอดภัยหรือไม”
ชาวคูชตอบวา “ขอใหศัตรูของกษัตริยเจา
นายของขาพเจาและทุกคนที่ลุกฮือขึ้นจะทํา
อันตรายทาน ตองเป็ นเหมือนชายคนนัน
้ ”
๓๓ กษัตริยตัวสัน
่ เทิม
้ ไป หมด เขาขึ้นไป
บนหองที่อยูเหนือประตูและรองไห ขณะที่
กษัตริยเดินไป เขาพูดวา “อับ ซาโลม ลูก พอ

๒ ซามูเอล ๑๙:๑
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อับ ซาโลมลูก พอ พออยากตายแทนลูกเหลือ
เกิน อับซาโลม ลูกพอ ลูกของพอ”
โยอาบตอวาดาวิด
๑ มีคนบอกโยอาบวา

๑๙ รองไหและครํ่าครวญถึงอับซาโลม”

“กษัตริยกําลัง

๒ ดัง นั น
้

ในวัน นัน
้ แทนที่กองทัพจะเฉลิม
ฉลองชัยชนะ กลับกลายเป็ นวันเศรา โศก
เพราะในวันนัน
้ ทัง้ กองทัพไดยินวา “กษัตริย
เสียใจเรื่องลูกชายของเขา”
๓ คนเหลา
นัน
้ เดินเขาเมืองอยางเงียบๆ
เหมือนคนที่แอบเขาเมืองดวยความ ละอาย
เมื่อหลบ หนีจากสนามรบ ๔ กษัตริยปิดหน า
ของเขาและรองไหออกมาดังๆวา “อับ ซา
โลม ลูกพอ อับซาโลม ลูกพอ ลูกของพอ”
๕ โยอาบจึงเขาไปในวังของกษัตริยและพูด
วา “วัน นี้ ทานไดทําใหคนของทานทัง้ หมด
อับอาย
พวกเขาคือคนที่ไดชวยชีวิตทาน
และลูกชายกับลูกสาวอีกหลายๆคนของทาน
ไว
รวมทัง้ ชีวิตของพวกเมียทานและเมีย
น อย *ทัง้ หลายของทานดวย ๖ ทานรักคน
เหลานัน
้ ที่เกลียดทานและเกลียดคนที่รัก
ทาน ในวัน นี้ทานทําใหเห็นชัดเจนวา ผูนํา
ทัพทัง้
หลายของทานและคนของเขาไมมี
ความ หมายกับทานเลย ขาพเจารูแลววา
ทานคงจะพอใจถาอับ ซา โลมยังมีชีวิตอยูใน
วัน นี้และพวกขาพเจาตายหมด ๗ ตอนนี้ ขอ
ทานออกไปและไปใหกําลังใจกับคนของทาน
ขาพเจาสาบานตอพระ ยาหเวหวา ถาทาน
ไมออกไป
จะไมมีใครเหลืออยูกับทานอีก
ภายในคืนนี้ และมันจะเลวรายยิ่ง กวาความ
หายนะใดๆก็ตามที่ทานเคยพบมาตัง้ แตเด็ก
จนถึงขณะนี้”
๘ ดัง นั น
้ กษัตริยจึงลุกขึ้นและไปนัง่ ที่ประตู
เมือง เมื่อคนเหลานัน
้ ไดยินวา “กษัตริยนัง่
อยูบนประตูเมือง †แลว” พวกเขาก็ออกมา
อยูตอหน าเขา
ดาวิดกลับเขาเมืองเยรูซาเล็มอีกครัง้
๙ ขณะ

นัน
้ ชาวอิสราเอลตางหลบหนีกลับ
บานของพวกเขา ประชาชนอิสราเอลทัว
่ ทุก
เผาตางถกเถียงกันวา “กษัตริยไดชวยเหลือ
พวกเราใหพนจากมือของพวกศัตรู เขาคือ

๒ ซามูเอล ๑๙:๑๙

ผู ที่ชวยพวกเราใหพนจากมือของชาวฟี ลิ ส
เตีย แตตอนนี้เขาไดหลบหนีจากประเทศไป
เพราะอับ ซาโลม ๑๐ และอับ ซาโลมที่พวกเรา
ไดแตง ตัง้ ใหปกครองพวกเราไดตายแลวใน
สนามรบ
แลวทําไมพวกเราไมพูดถึงการ
เชิญกษัตริยกลับมาเลา”
๑๑ กษัตริยดา วิดสงขอความไปใหศา โดก
และอาบี ยาธารนักบวชทัง้ สองวา “ใหไปถาม
พวกผูใหญชาวยู ดาหวา ‘ทําไมทานถึงเป็ น
คนสุดทายที่จะเชิญกษัตริยกลับวังของเขา
ในเมื่อทัว
่ ทัง้ อิสราเอลก็ไดพูดกันถึงเรื่อง นี้
และมันก็มาถึงหูของเราผูเป็ นกษัตริยแลว
๑๒ พวกทานเป็ นพี่นองของเรา เป็ นเลือดเนื้ อ
ของเรา แลวทําไมทานจึงเป็ นพวกสุดทายที่
จะนํ าเราผูเป็ นกษัตริยกลับมายังวังของเรา’
๑๓ และใหบอกอา มา สาดวยวา ‘ทานไมใช
เลือด เนื้อของเราหรือ ขอใหพระเจาลงโทษ
เราอยางรุนแรงที่สุดอยางที่ไมเคยมีมากอน
ถาจากนี้ไปทานไมไดเป็ นแมทัพของกองทัพ
เราแทนโยอาบ’”
๑๔ ดาวิดชนะใจชาวยูดาหทัง
้ หมดราวกับวา
พวกเขาเป็ นคนๆเดียว พวกเขาสงขอความ
ถึงกษัตริยวา “กลับมาเถิด ทัง้ ตัวทานและ
คนของทานทัง้ หมดดวย”
๑๕ แลวกษัตริยก็ไดกลับมาและไปถึง
แมน้ํ าจอรแดน ขณะนัน
้ คนยู ดาหไดมาที่กิล
กาลเพื่อออกไปรับเสด็จกษัตริยและนํ าเขา
ขามแมน้ํ าจอรแดนมา
ชิเมอีขอใหดาวิดใหอภัยเขา
๑๖ ชิ

เม อีลูกชายเกราชาวเบน ยา มินที่มา
จากเมืองบาฮู ริม รีบลงมาพรอมกับคนยู ดาห
เพื่อรับเสด็จกษัตริยดาวิด ๑๗ เขามาพรอมกับ
ชาวเผาเบน ยา มินหนึ่งพันคน และกับศิบา
คนรับ ใชครอบครัวซา อูล ศิบามาพรอมกับ
ลูกชายสิบ หาคนและคนรับ ใชยี่สิบคนของ
เขา พวกเขารีบไปที่แมน้ํ าจอรแดนที่กษัตริย
อยู
๑๘ พวกเขาขามที่ทาง
ขามเพื่อไปรับ
ครอบครัวกษัตริยขามมา
และเพื่อทําตาม
สิ่งที่กษัตริยตองการ เมื่อชิ เม อีลูกชายเกรา
ขามจอรแดนไป เขาหมอบคํานับอยูตอ หน า
กษัตริย ๑๙ และพูดกับกษัตริยวา “ขอใหเจา

*๑๙:๕

เมียน อย คือทาสหญิงที่เป็ นเมีย

†๑๙:๘

ประตูเมือง เป็ นสถานที่ผูคนมาใชประชุมกัน

๒ ซามูเอล ๑๙:๒๐

นายขาพเจาอยาเอาผิดกับขาพเจาเลย อยา
ไดจดจําสิ่งที่ผิดๆที่คนรับ ใชของทานไดทํา
ไป ในวันที่ทานกษัตริยเจา นายของขาพเจา
ออกจากเยรูซาเล็ม ขอใหกษัตริยเอามันออก
ไปจากความ คิดดวยเถิด ๒๐ เพราะขาพเจา
ผูรับ ใชทานรูวาขาพเจาไดทําบาปไป
แต
วัน
นี้ขาพเจามาที่นี่เป็ นคนแรกในบรรดา
ครอบครัวโย เซฟ *ทัง้ หมดเพื่อลงมาพบกับ
ทานกษัตริยเจานายของขาพเจา”
๒๑ แลวอาบี ชัยลูกชายนางเศ รุ ยาหก็พูดวา
“ชิ เม อีสมควรตายเพราะเรื่องนี้ไมใชหรือ
เขาไดสาปแชงผูที่พระ ยาหเวหไดเจิมใหเป็ น
กษัตริย”
๒๒ ดาวิดตอบวา “พวกลูกชายนางเศรุ ยาห
พวกเจามายุงเรื่องของเราทําไม วัน นี้เจาทํา
ตัวเหมือนศัตรูของเรา วัน นี้จะไมมีใครตอง
ตายในอิสราเอล คิดวาเราไมรูหรือวาวันนี้เรา
ไดเป็ นกษัตริยปกครองเหนืออิสราเอลแลว”
๒๓ ดัง นั น
้ กษัตริยพูดกับชิเมอีวา “เจาจะไม
ตองตาย” †แลวกษัตริยก็สาบานกับเขา
เมฟี โบเชทไปพบดาวิด
๒๔ เมฟี โบ เชทหลาน ‡ซา อูลลงไปรับเสด็จ

กษัตริยดวยเหมือนกัน
เขาไมไดดูแลเทา
ของเขาหรือแตงหนวดเคราหรือซักเสื้อผา
เขาเลยตัง้ แตวันที่กษัตริยจากไปจนกระทัง่
วันที่เขากลับมาอยางปลอดภัย ๒๕ เมื่อเขา
มาจากเยรูซาเล็มเพื่อมารับเสด็จกษัตริย
กษัตริยถามเขาวา “เมฟี โบเชท ทําไมเจาถึง
ไมไปกับเรา”
๒๖ เขาพูดวา “กษัตริยเจานายของขาพเจา
ขาพเจาผูรับ ใชทานเป็ นงอย ขาพเจาก็เลย
พูดวา ‘ใสอานใหกับลาของเราหนอย เรา
จะไดขี่ตามกษัตริยไป’
แตศิบาคนรับ ใช
ขาพเจา ทรยศขาพเจา ๒๗ และเขาก็ใส ราย
ขาพเจาผูรับ ใชทานกษัตริยเจา นายของ
ขาพเจา กษัตริยของขาพเจาเป็ นเหมือนทูต
สวรรคของพระเจา ดัง นัน
้ ขอทานทําในสิ่งที่
ทานเห็น ควรเถิด ๒๘ อัน ที่จริง ลูกหลานทุก

29

๒ ซามูเอล ๑๙:๓๗

คนของป ู ¶ขาพเจาไมสมควรได รับสิ่งใดเลย
นอกจากความ ตายจากทานกษัตริยเจา นาย
ของขาพเจา แตทานไดใหขาพเจาผูรับ ใช
ของทานนัง่ รวมกับคนเหลา นัน
้ ที่นัง่ รวมโตะ
กับทาน ดัง นัน
้ ขาพเจายังมีสิทธิเ์ รียก รอง
อะไรจากกษัตริยอีกเลา”
๒๙ กษัตริยพูดกับเขาวา “ไมตองพูดอะไร
แลว เราขอสัง่ ใหเจาและศิบาแบงที่นากัน”
๓๐ เมฟี โบเชทพูดกับกษัตริยวา “ใหเขาไป
ทุกอยางเถิด เพราะตอนนี้ทานกษัตริยเจา
นายของขาพเจาไดกลับมาอยางปลอดภัย
แลว”
ดาวิดขอใหบารซิลลัยมากับเขา
๓๑ บาร ซิ ล ลัยชาวกิ เลอ าดลงมาจากโร เก

ลิมดวย เพื่อที่จะขามแมน้ํ าจอรแดนไปกับ
กษัตริยและเพื่อสงเขาใหเดิน ทางไปจากที่
นัน
่ ๓๒ ขณะนัน
้ บารซิลลัยแกมากแลว มีอายุ
แปดสิบปี เขาเป็ นผูนําเสบียงอาหารมาใหกับ
กษัตริยระหวางที่พักอยูที่เมืองมา หะ นา อิม
เพราะเขารํ่ารวยมาก ๓๓ กษัตริยดาวิดพูดกับ
บารซิลลัยวา “ขามไปกับเราและอยูกับเราใน
เยรูซาเล็มเถิด แลวเราจะคอยดูแลทาน”
๓๔ แตบาร ซิ ล ลัยตอบกษัตริยดา วิดวา
“ขาพเจาจะยังมีชีวิตอยูไดอีกสักกี่ปีกัน
ที่ขาพเจาจะไปอยูในเมืองเยรูซาเล็มกับ
กษัตริย ๓๕ ตอน นี้ขาพเจาก็มีอายุตัง้ แปด สิบ
ปี แลว ขาพเจาแกเกินกวาที่จะสนุกสนานกับ
อะไรตอ อะไรแลว ขาพเจาผูรับ ใชทานยัง
สามารถลิม
้ รสอาหารและเครื่องดื่มไดอีกหรือ
ขาพเจายังจะฟั งเสียงของนัก รองชายและ
หญิงไดอีกหรือ ทําไมจะตองใหขาพเจาผูรับ
ใชทานเป็ นภาระเพิ่มใหกับกษัตริยเจา นาย
ของขาพเจาดวยเลา ๓๖ ผูรับ ใชทานจะขาม
แมน้ํ าจอรแดนไปกับกษัตริยไปแคชวงหนึ่ง
เทานัน
้
ทําไมกษัตริยตองตอบแทนขาพเจา
๓๗ ปลอยผูรับ ใชทาน
ดวยรางวัลขนาดนี้
กลับไปเถิด
ขาพเจาจะไดตายอยูในเมือง
ของขาพเจาเองใกลหลุมฝั ง ศพพอและแม

*๑๙:๒๐ ครอบครัวโยเซฟ น าจะหมายถึงชาวอิสราเอลที่ติดตามอับซาโลม มีหลายครัง
้ ที่ช่ อ
ื
เอฟราอิม (ลูกชายโยเซฟ) ถูกใชแทนกลุมชาวอิสราเอลทางเหนือทัง้ หมด
†๑๙:๒๓

เจาจะไมตองตาย ดาวิดไมไดฆาชิเมอี แตอีกไมกี่ปีตอมา ซาโลมอนลูกชายดาวิด
สัง่ ใหฆาชิเมอี ดูใน ๑ พงศกษัตริย ๒:๔๔-๔๖
‡๑๙:๒๔ หลาน ตามตัวอักษร คือ “ลูกชาย”
¶๑๙:๒๘ ของป ู ตามตัวอักษรคือ “ของพอ”

๒ ซามูเอล ๑๙:๓๘

ขาพเจา แตคนผูนี้คือคิม ฮามผูรับ ใชทาน ให
เขาขามไปกับกษัตริยเจา นายของขาพเจา
เถิด ทํากับเขาตามที่ทานเห็นสมควรเถิด”
๓๘ กษัตริยพูดวา “คิม ฮามจะขามไปกับเรา
เราจะดีกับเขาอยางที่ทานขอไว ทานขออะไร
เราก็จะทําให”
ดาวิดกลับบาน
๓๙ กษัตริยจูบบาร

ซิ ล ลัยและใหพรกับเขา
และบาร ซิ ล ลัยก็กลับบานเขา หลัง จากนัน
้
กษัตริยและประชาชนทัง้ หมดก็ขามแมน้ํ า
จอรแดนไป
๔๐ เมื่อกษัตริยขามแมน้ํ าและเดิน ทางไป
ถึงกิล กาล กองทัพทัง้ หมดของยู ดาหและ
ครึ่งหนึ่งของกองทัพอิสราเอลนํ ากษัตริยขาม
แมน้ํ ามา คิมฮามขามไปกับเขาดวย
ชาวอิสราเอลทะเลาะกับชาวยูดาห
๔๑ ตอ

มาคนอิสราเอลทัง้ หมดก็มาหา
กษัตริย และพูดกับเขาวา “ทําไมชาวยูดาหพี่
น องของพวกเราถึงไดขโมยทานไป ทําไม
พวกเขาถึงไดนําตัวทานและครอบครัวของ
ทานขามแมน้ํ าจอรแดนไปพรอมกับคนของ
เขา”
๔๒ ชาวยู ดาหทัง
้ หมดตอบคนอิสราเอลวา
“พวกเราทําไปเพราะกษัตริยเป็ นญาติสนิท
กับพวกเรา
ทําไมพวกทานตองโกรธดวย
พวกเราไปกินของอะไรของกษัตริยหรือ
พวกเราเอาอะไรของเขามาเป็ นของพวกเรา
หรือ”
๔๓ ชาวอิสราเอลจึงตอบคนยู
ดาหไปวา
“พวกเรามีสวน แบงในกษัตริยสิบสวน *และ
นอกจากนัน
้ พวกเรามีสิทธิใ์ นดา วิดมากกวา
พวกทาน แลวทําไมพวกทานถึงไดดูถูกพวก
เราอยางนี้ พวกเราไมใชพวกแรกหรือที่ได
พูดถึงการนํ ากษัตริยกลับมา”
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๒ ซามูเอล ๒๐:๗

แตคําพูดของคนยู
ของคนอิสราเอล

ดาหรุนแรงกวาคําพูด

การกบฏของเชบา
๑ ตอน

๒๐ หนึ่งชื่อเชบาลูกชายบิครีชาวเบนยา

นัน
้
เผอิญมีอันธพาลอยูคน

มินอยูที่นัน
่ เขาเป าแตรขึ้นและตะโกนวา
“พวกเราไมมีสวนแบงในดาวิด
ไมมีสวนในลูกชายของเจสซี
อิสราเอลเอย ขอใหตาง คน ตางกลับไปยัง
เต็นทของตัวเองเถิด”
๒ ดัง นั น
้ คนอิสราเอล †ทัง้ หมดก็ทงิ้ ดา วิด
ไปติดตามเชบาลูกชายบิ ค รี แตคนยู ดาหยัง
คงติดตามกษัตริยของพวกเขาไปตลอดทาง
จากแมน้ํ าจอรแดนถึงเมืองเยรูซาเล็ม
๓ เมื่อดาวิดกลับถึงวังของเขาในเยรูซาเล็ม
เขาไดนําตัวเมีย น อย ‡สิบคนที่เขาเคยทิง้ ไว
ใหดูแลวังและใหพวกนางไปอยูในบาน ¶หลัง
หนึ่งและใหคุมตัวไว
เขายังดูแลพวกนาง
แตไมไดนอนกับพวกนาง
พวกนางถูกกัก
บริเวณและมีชีวิตอยูอยางแมหมายจนตาย
๔ แลวกษัตริยก็พูดกับอา
มา
สาวา
“รวบรวมคนยู ดาหมาหาเราภายในสามวัน
และตัวทานก็มาอยูดวย”
๕ แตเมื่ออามาสาไปรวบรวมคนยู ดาห เขา
ใชเวลามากกวาสามวันที่กษัตริยใหเวลาเขา
ไว
๖ ดา วิดพูดกับอาบี ชัยวา “ตอน นี้ เชบา
ลูกชายบิ ค รีจะเป็ นอันตรายกับเรามากกวา
อับ ซา โลม เอาคนของเราไปตามลาเขา ไม
อยางนัน
้ เขาจะหลบหนีพวกเราไปอยูในเมือง
ที่เป็ นป อมปราการได”
๗ ดัง นั น
้ คนของโย อาบและชาวเคเรธีกับ
ชาวเป เลท §และนักรบที่แกรง กลาทัง้ หมด
ไดออกไปภายใตการนํ าของอาบี ชัย พวกเขา
เดินทัพจากเมืองเยรูซาเล็มเพื่อไปตามลา
เชบาลูกชายบิครี

*๑๙:๔๓ มีสวน แบงในกษั ตริยสิบสวน ยู ดาหและเบน ยา มินเป็ นคนสองกลุมในบรรดา
กลุมครอบครัวทัง้ หลายที่ตอมาไดกลายเป็ นอาณาจักรยู ดาหภายหลังจากที่ อาณาจักรเกิดการ
แตกแยก สวนครอบครัวอีกสิบครอบครัวรวมอยูในอาณาจักรอิสราเอล
†๒๐:๒
‡๒๐:๓

คนอิสราเอล ในที่นี้หมายถึงครอบครัวที่ไมไดรวมอยูกับยูดาห

เมียน อย คือทาสหญิงที่เป็ นเมีย
ในบาน อับซาโลมลูกชายดาวิดไดทําลายเมียน อยของดาวิดโดยการมีเพศสัมพันธกับ
พวกนาง ดูใน ๒ ซามูเอล ๑๖:๒๑-๒๒
§๒๐:๗ ชาวเคเรธีกับชาวเปเลท นั กรบกลุมพิเศษของดาวิด
¶๒๐:๓

๒ ซามูเอล ๒๐:๘

๘ ในขณะที่พวกเขาอยูที่กอนหินใหญใน
เมืองกิเบโอน อามาสาออกมาพบพวกเขา โย
อาบกําลังสวมชุดทหารและมีดาบอยูในฝั ก
เหน็บอยูที่เข็มขัดขางเอว เมื่อเขากาวออก
มา ดาบก็หลุดออกจากฝั ก ๙ โยอาบพูดกับอา
มาสาวา “พี่ชาย ทานเป็ นอยางไรบาง”
แลวโย
อาบก็เอามือขวาจับเคราของอา
มา สามาเพื่อที่จะจูบเขา ๑๐ อา มา สาไมทัน
ป องกันตัวจากดาบในมือของโย อาบ โย อาบ
ก็แทงดาบเขาที่ทองเขา ไสทะลักลงมากอง
ที่พ้ น
ื โดยไมตองแทงซํ้าอีก อา มา สาก็ตาย
แลวโย อาบและอาบี ชัยน อง ชายของเขาก็ไล
ตามเชบาลูกชายบิ ค รี ๑๑ คนของโย อาบคน
หนึ่งยืนอยูขางอา มา สาและพูดวา “ใครที่อยู
ฝ ายโยอาบและฝ ายดาวิด ตามโยอาบไป”
๑๒ อา มา สานอนตายจมกองเลือดอยูกลาง
ถนน
และมีชายคนหนึ่งเห็นวากองทัพ
ทัง้ หมดที่เดินผานมาก็จะมาหยุดดูศพของ
อามาสา เมื่อเขาเห็นอยางนัน
้ เขาจึงลากศพ
ของอา มา สาออกจากถนนไปทิง้ ที่ทุง นาและ
เอาเสื้อปิ ดเขาไว ๑๓ หลัง จากที่ศพของอา มา
สาถูกยายออกจากถนนแลว คนทัง้ หมดก็ไป
กับโยอาบเพื่อตามลาเชบาลูกชายบิครี
๑๔ เชบาผานอิสราเอลทุกเผาไป จนในที่สุด
ไดมาถึงอา เบล-เบธ-มา อา คาหและตระกูล
ของบิครี *ไดมารวมตัวกันติดตามเขาไป
๑๕ กองทัพทัง
้ หมดที่มากับโย อาบมาถึงที่
อา เบล-เบธ-มา อา คาห และไดลอมเชบาไวที่
นัน
่
พวกเขาไดสรางเนิน ดินขึ้นติดกําแพง
ดาน นอก เพื่อปี นขึ้นบนกําแพง ขณะที่พวก
เขากําลังทะลายกําแพงเพื่อใหมันพังลงมา
๑๖ หญิงฉลาดผูหนึ่ งรองเรียกพวกเขาจาก
ในเมืองวา “ฟั ง นะ ฟั ง นะ ชวยเรียกโย อาบ
มาที่นี่หนอย เรามีอะไรจะพูดกับเขา”
๑๗ โย อาบจึงตรงไปหานางและนางก็ถาม
วา “ทานคือโยอาบหรือ”
เขาตอบวา “ใชแลว เราเอง”
นางพูดวา “ฟั งสิ่งที่ผูรับ ใชทานจะบอกกับ
ทานใหดีนะ”
เขาพูดวา “เรากําลังฟั งอยู”
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๒ ซามูเอล ๒๑:๑

๑๘ นางพูดตอวา
“นานมาแลว เขาพูด
กันวา ‘ใครมีคําถามอะไร ก็ไปหาคํา ตอบ
ไดที่เมืองอา เบล’ และปั ญหาก็จะถูกแกไข
เรียบรอย ๑๙ ฉันเป็ นคนหนึ่งในชาวอิสราเอล
ที่รักสงบและจงรักภักดีตอชาติ
พวกทาน
กําลังพยายามจะทําลายเมืองที่เป็ นเมืองแม
ของอิสราเอล ทําไมทานจึงตองกลืน กินสิ่ง
ซึ่งเป็ นของพระยาหเวหดวย”
๒๐ โยอาบตอบวา “เราไมไดคิดทําอยางนั น
้
เราไมไดคิดที่จะกลืนหรือทําลายเมือง ๒๑ มัน
ไมใชเรื่องนัน
้
มีชายคนหนึ่งชื่อเชบาลูกชาย
ของบิ ค รีมาจากเมืองในแถบเทือกเขาเอฟรา
อิม เขายกมือขึ้นตอ ตานกษัตริย คือตอ ตาน
ดา วิด มอบตัวชายผูนี้มา และเราจะถอน
กําลังไปจากเมืองนี้”
หญิงผูนัน
้ พูดกับโย อาบวา “หัวของเขาจะ
ถูกโยนไปใหทานจากกําแพง”
๒๒ แลวหญิงคนนั น
้ ก็ไปหาประชาชน
ทัง้ หมดพรอมกับคํา แนะนํ าอันเฉลียวฉลาด
ของนาง และพวกเขาก็ตัดหัวเชบาลูกชายบิ
ครีและโยนมันออกมาใหโยอาบ
ดัง นัน
้ โย อาบจึงเป าแตรและคนของเขาก็
ถอยออกจากเมืองนัน
้
แตละ คนกลับบาน
ของตนเอง และโย อาบก็กลับไปหากษัตริย
ในเยรูซาเล็ม

เจาหน าที่ของดาวิด
๒๓ โย

อาบควบคุมทัง้ กองทัพของอิสราเอล
เบไนยาหลูกชายเยโฮยาดาควบคุมชาวเคเรธี
และชาวเป เลท ๒๔ อา โด นี รัม †ทําหน าที่
ควบคุมคนงาน เย โฮ ชา ฟั ทลูกชายอา หิลูด
เป็ นผจ
ู ดบันทึก ๒๕ เชวาเป็ นเลขา ศาโดกและ
อาบี ยา ธารเป็ นนักบวช ๒๖ และอิราชาวยา อีร
เป็ นนักบวชของดาวิด ‡
ครอบครัวซาอูลถูกทําโทษ
๑ ในสมัยของกษัตริยดา

๒๑ ภาวะอดอยากแหง

วิด เกิด
แลงขึ้นติดตอ
กันสามปี ดังนัน
้ ดาวิดจึงไปถามพระยาหเวห
พระยาหเวหตอบวา “เรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะซา

*๒๐:๑๔

ตระกูลของบิครี คํานี้พบในสําเนาแปลกรีกและลาติน แตสําเนาฮีบรูเขียนวา “ชาว
เบไรท”
†๒๐:๒๔ อาโดนี รัม พบในตนฉบับแปลกรีกโบราณบางฉบับ (ดูใน ๑ พงศ กษัตริย ๔:๖ และ
๕:๑๔ ดวย) ในฉบับภาษาฮีบรูคืออาโดรัม
‡๒๐:๒๖

นั กบวชของดาวิด หรือ หัวหน าคนรับใช หรือ ที่ปรึกษา

๒ ซามูเอล ๒๑:๒

อูล และบานของเขาเปื้ อนเลือด เพราะเขา
เคยฆาชาวเมืองกิเบโอน”
๒ กษัตริยจึงเรียกชาวเมืองกิเบ โอนมาหา
และพูดกับพวกเขา (ชาวเมืองกิเบ โอนไมได
เป็ นสวนหนึ่งของอิสราเอล แตเป็ นชาวอา โม
ไรตที่รอดชีวิต ชาวอิสราเอลเคยสาบานไว
วาจะไวชีวิตพวกเขา *แตซา อูลที่กําลังคลัง่
ไคลอิสราเอลและยู ดาหพยายามทําลายลาง
พวกเขา) ๓ ดา วิดถามชาวเมืองกิเบ โอนวา
“จะใหเราทําอะไรเพื่อพวกทานบาง
เราจะ
แกไขอะไรไดบางเพื่อใหพวกทานใหพรกับ
ประชาชนที่เป็ นทรัพยสินของพระยาหเวห”
๔ ชาวเมืองกิเบ โอนตอบเขาวา
“พวก
ขาพเจาไมมีสิทธิเรียก รองเงินหรือทองจาก
ซา อูลหรือครอบครัวเขา และไมมีสิทธิที่จะ
ฆาใครในอิสราเอลดวย”
ดา วิดจึงถามวา “ถาอยางนัน
้
พวกทาน
ตองการใหเราทําอะไรใหพวกทานละ”
๕ พวกเขาตอบกษัตริยวา
“เพราะคนผู
นัน
้ ตองการทําลายและกวาดลางพวกเราให
หมดสิน
้ ไปเพื่อไมใหหลง เหลือพวกเราอยูใน
อิสราเอลอีกตอไป ๖ ขอใหมอบลูกหลานของ
เขาเจ็ดคน มาใหพวกเรา ใหพวกเราเสียบ
พวกเขาไวตอ หน าพระยาหเวห ที่บนเขากิเบ
อาหของซา อูล ผู ที่พระ ยาหเวหเคยเลือก
นัน
้ ”
กษัตริยจึงพูดวา “เราจะมอบพวกเขาให
พวกทาน” ๗ แตกษัตริยไดไวชีวิตของเม ฟี
โบ เชท ลูกชายของโย นา ธานที่เป็ นลูกชาย
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๒ ซามูเอล ๒๑:๑๒

ของซาอูล เนื่องจากกษัตริยดาวิดเคยสาบาน
ไวตอหน าพระ ยาหเวหระหวางดา วิดกับโย
นา ธาน †ลูกชายซา อูล ๘ ดา วิดไดมอบ อา ร
โมนีและเมฟี โบเชท ‡ลูกชายสองคนของซา
อูลที่เกิดจากนางริ ส ปาหลูกสาวอัย ยาห และ
ลูกชายอีกหาคนของนางเม ราบ ¶ลูกสาวซา
อูล ที่เกิดกับอาดรี เอลลูกชายบารซิ ล ลัยชาว
เม โหล าห ๙ ดา วิดมอบตัวคนเหลานี้ใหชาว
เมืองกิเบ โอน และชาวเมืองก็ไดเสียบพวก
เขาทัง้ เจ็ด และทิง้ ประจานไวบนเขากิเบอาห
ตอ หน าพระ ยาหเวห ทัง้ เจ็ดคนตายพรอม
กัน
พวกเขาถูกฆาตายในวันแรกของการ
เก็บเกี่ยว เป็ นวันที่การเก็บเกี่ยวขาวบารเลย
กําลังเริ่มตนขึ้น
ดาวิดและนางริสปาห
๑๐ นางริ

ส ปาหลูกสาวอัย ยาห เอาผา
กระสอบมากางออกบนกอนหิน §สําหรับตน
เอง ตัง้ แตเริ่มตนการเก็บเกี่ยวจนกระทัง่ ฝน
เทลงมา **จากฟ าลงบนศพเหลานัน
้ นางเฝ า
ดูศพเหลานัน
้ ทัง้ วันทัง้ คืน นางปกป องศพ
พวกนัน
้ จากนกในตอนกลาง วัน และสัตวปา
ในตอนกลางคืน
๑๑ เมื่อดา วิดรูเรื่องที่นางริ ส ปาหลูกสาวอัย
ยาหเมีย น อย ††ซา อูลทํา ๑๒ ดา วิดไดไปเอา
กระดูกของซาอูลและโยนาธานลูกชายซาอูล
มาจากชาวเมืองยาเบช-กิ เลอาด (ชาวเมืองนี้
ไดแอบไปขโมยศพของสองพอลูกนี้มาจาก

*๒๑:๒

ชาว … พวกเขา สิ่งนี้เกิดขึ้นในยุคของโย ชู วาเมื่อชาวเมืองกิเบ โอนหลอกชาว
อิสราเอล ดูใน โยชูวา ๙:๓-๑๕
†๒๑:๗ กษั ตริยดาวิด … กับโยนาธาน ดาวิดและโยนาธานเคยสัญญากันไววาพวกเขาจะไม
ทํารายครอบครัวของกันและกัน อานใน ๑ ซามูเอล ๒๐:๑๒-๒๓, ๔๒
‡๒๑:๘

เม ฟี โบ เชท เป็ นผูชายอีกคนหนึ่งที่ช่ อ
ื เม ฟี โบ เชทเหมือนกัน แตเป็ นคนละคนกับ
ลูกชายโยนาธาน
¶๒๑:๘ เม ราบ พบในสําเนาฮีบรูสองฉบับ ในสําเนากรีกโบราณบางฉบับและในสําเนาภาษา
ซีเรีย (ดูใน ๑ ซามู เอล ๑๘:๑๙ ดวย) สวนในสําเนาฮีบรูเกือบทัง้ หมดและสําเนากรีกโบราณ
ใชคําวา “มีคาล”
§๒๑:๑๐ กอนหิน อาจจะเป็ นกอนหินใหญที่เมืองกิเบโอน (๒ ซามู เอล ๒๐:๘) เป็ นกอนหิน
ที่รางหลายๆรางนอนอยู หรือเป็ นกอนหินที่แสดงเครื่องหมายวาเป็ นสถานที่ที่ลูกชายของนาง
ถูกฝั งอยู
**๒๑:๑๐ ตัง
้ แตเริ่ม ตน … ฝนเทลงมา นี่เป็ นเวลาประมาณหกเดือน เพราะตามปกติเขา
จะเก็บ เกี่ยวในปลายเดือนเมษายน และอีกหกเดือนตอ มาฝนถึงจะตกประมาณปลายเดือน
ตุลาคม
††๒๑:๑๑

เมียน อย คือทาสหญิงที่เป็ นเมีย

๒ ซามูเอล ๒๑:๑๓

ลานเมืองที่เบธชาน *ซึ่งเป็ นที่ที่ชาวฟี ลิ ส เตีย
เสียบประจานพวกเขาไว ภาย หลังจากที่
พวกเขาฆาซาอูลไดที่กิลโบอา)
๑๓ ดาวิดนํ ากระดูกของซาอูลและโยนาธาน
ลูกชายของซาอูลมาจากที่นัน
่ รวมทัง้ กระดูก
ของเจ็ดคนที่ถูกเสียบถูกทิง้ ประจานไว มา
รวมเขาดวยกัน ๑๔ พวกเขาฝั งกระดูกของซา
อูลและโย นา ธานลูกชายในหลุมฝั ง ศพของ
คีชพอของซา อูลที่เศลาในเมืองของเบน ยา
มิน และทําทุกอยางที่กษัตริยไดสงั ่ ไว หลัง
จากนัน
้
พระเจาก็ตอบคําอธิษฐานสําหรับ
แผนดินที่แหงแลงนัน
้
สงครามกับชาวฟี ลิสเตีย
๑๕ อีกครัง
้ หนึ่ง

เกิดการสู รบขึ้นระหวาง
ชาวฟี ลิสเตียกับอิสราเอล ดาวิดก็ไดลงไปกับ
คนของเขาเพื่อสู รบกับชาวฟี ลิ ส เตีย และดา
วิดก็เริ่มเหนื่อยลา ๑๖ อิชบีเบโนบเชื้อสายคน
หนึ่งของพวกยักษ †เขาใชหอกที่มีหัวทําจาก
์ นักสามรอยเช เขล ‡และพก
ทองสัมฤทธิห
ดาบใหมมาดวย เขาพูดวาเขาจะฆาดา วิด
เสีย ๑๗ แตอาบี ชัยลูกชายนางเศ รุ ยาหไดมา
ชวยดา วิดไว และเขาก็ไดสู รบกับชายฟี ลิ ส
เตียคน นัน
้ และฆาเขา บรรดาคนของดา วิด
จึงไดสาบานกับดา วิดวา “ทานอยาออกไป
สู รบกับพวกเราอีกเลย เพื่อวาตะเกียงของ
อิสราเอลจะไดไมดับลง”
๑๘ หลัง จาก นั น
้ ยังมีการสู รบกับชาวฟี ลิ ส
เตียอีกที่เมืองโกบ และที่นัน
่ เอง สิบ เบคัย
ชาวหุชาหไดฆาสัฟ หนึ่งในพวกลูกหลานของ
พวกยักษ
๑๙ หลังจากนั น
้ ก็มีการสูรบกับชาวฟี ลิสเตีย
ที่เมืองโกบอีก เอล ฮา นันลูกชายยา อาเร-โอ
เรกิม ¶ชาวเบธเล เฮม ไดฆาโก ลิ อัทชาวกัท
§ซึ่งใชหอกดามใหญโตเหมือนไมฟั่นทอผา

*๒๑:๑๒
†๒๑:๑๖
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๒ ซามูเอล ๒๒:๕

๒๐ มีการสูรบกันอีกที่เมืองกัท
มีชายราง
ใหญที่มีนิ้วมือและนิ้วเทาขางละหกนิ้ว รวม
ยี่สิบสี่นิ้ว
เขาสืบเชื้อสายมาจากพวกยักษ
เหมือนกัน ๒๑ เมื่อเขาพูดเหน็บแนมอิสราเอล
โย นา ธานลูกชายชิ เม อีซ่ งึ เป็ นพี่ ชายของดา
วิดก็ฆาเขาตาย
๒๒ ทัง
้ สี่คนนี้สืบเชื้อ สายมาจากพวกยักษใน
เมืองกัท พวกเขาถูกดาวิดและคนของดาวิด
ฆาตาย

ดาวิดขอบคุณพระยาหเวหท่ช
ี วยกูเขา
(สดด. ๑๘:๑-๕๐)
๑ ดา

๒๒ ยาหเวห

วิดรอง เพลงบทนี้ใหกับพระ
ในวันที่พระองคชวยทาน
ใหพนจากเงื้อม
มือของพวกศัตรูทัง้ หมด
และจากเงื้อมมือของซาอูล
๒ ดาวิดพูดวา “พระยาหเวหคือหิน กําบังของ
ขาพเจา คือป อมปราการของขาพเจา คือ
ผูชวยชีวิตของขาพเจา
๓ พระเจาของขาพเจา คือหิน กําบังที่ขาพเจา
เขาไปลีภ
้ ัย
์ ํานาจ **ที่
คือโลกําบังของขาพเจา คือฤทธิอ
ชวยกูชีวิตขาพเจา
คือที่ ซอนที่ปลอดภัยของขาพเจา และเป็ นที่
ลีภ
้ ัยของขาพเจา
เป็ นพระผูชวยใหรอด พระองคเจาขา
พระองคไดชวยขาพเจาใหพนจากคน
ป า
เถื่อน
๔ ขาพเจารองขอความชวย
เหลือจากพระ
ยาหเวหผูที่ควรคาแกการสรรเสริญ
แลวพระองคก็ชวยขาพเจาใหพนจากพวก
ศัตรู
๕ เพราะวาพวกคลื่นแหงความ
ตายไดลอม
ขาพเจาอยู

เบธชาน หรือ “เบธเชอาน”
เชือ
้ สายคนหนึ่ งของพวกยักษ หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “เชื้อสายของชาว

ราฟา”
‡๒๑:๑๖

สามรอยเชเขล หรือ ประมาณสามกิโลกรัมครึ่ง
ลูกชายยาอาเร-โอเรกิม หรือลูกชายของยาอีรชางทอผา
§๒๑:๑๙ โกลิอัทชาวกัท ใน ๑ พงศาวดาร ๒๐:๕ บอกวา เอลฮานั นไดฆาลามีผูเป็ นน องชาย
ของโกลิอัท
¶๒๑:๑๙

**๒๒:๓

ฤทธิ์อํานาจ หรือ แปลตรงๆไดวา “เขาสัตว” เป็ นสัญลักษณของความแข็งแกรง

๒ ซามูเอล ๒๒:๖

และกระแสนํ้ าแหงความ ตายกําลังจะทําให
ขาพเจาจม
๖ เชือกแหงแดนคนตายพันอยูรอบๆตัว
ขาพเจา
กับดักแหงความตายอยูตรงหน าขาพเจา
๗ เมื่อขาพเจาตกอยูในความทุกข
ยาก
ขาพเจารองเรียกพระยาหเวห
ขาพเจาเรียกพระเจาของขาพเจา
พระองคไดยินเสียงของขาพเจาจากวังของ
พระองคนัน
้
เสียงรองของขาพเจาไดยินไปถึงหูของ
พระองค
๘ แลวแผนดินโลกก็สน
ั ่ สะเทือน
พวกเสาคํ้าฟ าสวรรคก็สัน
่ ไหว เพราะพระเจา
โกรธ
๙ มีควันพุงออกจากจมูกของพระองค
ไฟที่เผา
ผลาญพุงออกมาจากปากของ
พระองค
ถานหินลุกแดงพุงออกมา
๑๐ พระองคแหวกทองฟ า และเสด็จลงมา
พรอมดวยเมฆทึบสีดําใตเทาของพระองค
๑๑ แลวพระองคก็ข้ น
ึ ขี่ทูตสวรรคที่มีปีก
แลวเหาะลงมา เห็นพระองคอยูบนปี กของ
ลม
๑๒ พระองคทําความ มืดรอบพระองคเหมือน
เต็นท
เป็ นเมฆหนาทึบ เป็ นที่รวบรวมของนํ้ า
๑๓ รัศมีอันเจิด จาของพระองคอยูเบื้องหน า
พระองค
และมีสายฟ าพุงออกไป
๑๔ พระยาหเวหทําใหเกิดฟ ารอง
พระเจาผูยิ่งใหญสูงสุดก็เปลงเสียงดังไปทัว
่
๑๕ พระเจายิงธนูออกไป
ซึ่งทําใหพวกศัตรู
แตกกระเจิง
พระองคทําสายฟ าผาจนพวกนัน
้ แตกกระเจิง
สับสนวุนวายไปทัว
่
๑๖ เมื่อพระองคตะโกนคํา
สัง่ ของพระองค
ออกไป
เมื่อลมที่พวย
พุงออกมาจากจมูกของ
พระองค
ทําใหน้ํ าทะเลก็ถอยรนกลับไป
กนทะเลและรากฐานของโลกก็ปรากฏขึ้น
๑๗ พระองคเอื้อมมือลงมาจากเบื้อง
บนมา
ฉวยขาพเจาไว
พระองคดึงขาพเจาขึ้นมาจากกระแสนํ้ าเชี่ยว
กรากนัน
้
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๒ ซามูเอล ๒๒:๓๐

๑๘ พระองคชวยใหขาพเจารอดพนจากศัตรูที่

มีพลัง
พระองคชวยใหขาพเจารอดพนจากพวกศัตรู
ที่แข็งแรงกวาขาพเจา
๑๙ พวกเขาปะทะกับขาพเจาตอนที่ขาพเจา
เจอกับภัยพิบัติ
แตพระยาหเวหชวยสนับสนุนคํ้าจุนขาพเจา
๒๐ พระองคนําขาพเจาออกไปยังที่โลงกวาง
พระองคชวยชีวิตขาพเจา เพราะพระองคช่ น
ื
ชอบขาพเจา
๒๑ พระ
ยาหเวหใหรางวัลกับขาพเจาเพราะ
ขาพเจาทําสิ่งที่ถูกตอง
พระองคตอบแทนขาพเจาเพราะมือของ
ขาพเจาสะอาดบริสุทธิ ์
๒๒ ขาพเจาไดใชชีวิตอยางระมัดระวังอยางที่
พระยาหเวหตองการใหขาพเจาเป็ น
ขาพเจาไมไดหันเหไปจากพระเจาของ
ขาพเจาเพื่อจะไดไปทําสิ่งที่ชัว
่ ราย
๒๓ เพราะขาพเจาคิดถึงกฏเกณฑและขอ
บังคับตางๆของพระองคอยูเสมอ
ขาพเจาไมไดหันเหไปจากพวก
กฎของ
พระองค
๒๔ ขาพเจาไมมีที่ติตอหน าพระองค
และขาพเจาไดรักษาตัวเองใหพนจากบาป
๒๕ พระยาหเวหไดตอบแทนขาพเจา
เพราะขาพเจาไดทําสิ่งที่ถูกตอง
เพราะพระองคไดเห็นวาขาพเจานัน
้ สะอาด
บริสุทธิ ์
๒๖ พระองคจะจงรักภักดีกับคนที่จงรักภักดี
กับพระองค
และพระองคจะไรที่ติกับคนที่ไรที่ติ
๒๗ พระองคจะบริสุทธิก
์ ับคนที่บริสุทธิก
์ ับ
พระองค
แตกับคนที่เหลี่ยมจัด พระองคจะรูทัน
และลงโทษเขาอยางที่เขาคาดไมถึง
๒๘ พระองคชวยกูคนตํ่าตอย
แตพระองคมองคนหยิ่ง ยโสเพื่อทําใหเขาตก
ตํ่าลง
๒๙ ขาแตพระ ยาหเวห พระองคเป็ นตะเกียง
ของขาพเจา
พระเจาของขาพเจา
ตอนที่ขาพเจาอยูใน
ความมืด พระองคนําความสวางมาให
๓๐ พระองคชวยใหขาพเจาสามารถลุยเขาไป
สูกับกองทัพได
พระเจาของขาพเจา ชวยใหขาพเจาสามารถ
กระโดดขามกําแพงของศัตรูไปได

๒ ซามูเอล ๒๒:๓๑

๓๑ ทางของพระเจาไมมีที่ติ

สัญญาของพระ ยาหเวหนัน
้ ได รับการ พิสูจน
แลววาเชื่อถือได
พระองคเป็ นโลใหกับทุกคนที่ลี้
ภัยใน
พระองค
๓๒ ใครเป็ นพระเจา นอกจากพระยาหเวห
ใครเป็ นหินกําบัง นอกจากพระเจาของพวก
เรา
๓๓ พระเจาองคนี้เป็ นที่ลี้ ภัยอันเขม แข็งของ
ขาพเจา
พระองคทําใหทางของขาพเจาไมมีอุปสรรค
ขัดขวาง
๓๔ พระองคชวยใหเทาขาพเจามัน
่ คงเหมือน
เทากวาง
พระองคทําใหขาพเจาสามารถยืน หยัดมัน
่ คง
ไดแมบนที่สูง
๓๕ พระองคฝึกมือของขาพเจาสําหรับ
สงคราม
พระองคใสพลังเขาไปในแขนของขาพเจา
เพื่อจะงางคันธนูที่แข็งแกรงที่สุดได
๓๖ พระองคไดมอบโลของพระองคที่ชวย
ปกป องขาพเจา
ความชวยเหลือของพระองคทําใหขาพเจามี
ชัยชนะ
๓๗ พระองคทําใหทางของขาพเจากวางขวาง
เทาของขาพเจาจึงไมพลาดลม
๓๘ ขาพเจาไดไลตามจับศัตรูและทําลายพวก
เขา
และไมไดหันกลับจนไดทําลายพวก เขาจน
หมดสิน
้
๓๙ ขาพเจาไดทําลายพวกเขาจนหมดสิน
้
ขาพเจาไดบดขยีพ
้ วกเขา จนพวกเขาลุก ขึ้น
มาไมไดอีก
พวกเขาลมลงอยูแทบเทาของขาพเจา
๔๐ พระองคไดทําใหขาพเจาแข็งแกรงพรอม
ออกรบ
พระองคทําใหคนเหลานัน
้ ที่ลุกขึ้นมาตอสูกับ
ขาพเจาตองยอมหมอบลงตอขาพเจา
๔๑ พระองคทําใหศัตรูของขาพเจาหัน หลังหนี
ไป
ขาพเจาก็โคนคนพวกนัน
้ ที่เกลียด ชังขาพเจา
ลง
๔๒ พวกเขามองหาแตไมมีใครชวยใหรอด
พวกเขารองตอพระ ยาหเวหแตพระองคไม
ตอบพวกเขา
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๒ ซามูเอล ๒๓:๑

๔๓ ขาพเจาทุบตีพวก

เขาแหลกละเอียด
เหมือนฝ ุนของแผนดินโลก
ขาพเจาบดขยีพ
้ วกเขาและเหยียบ ยํ่าพวก
เขาเหมือนโคลนตามทองถนน
๔๔ พระองคชวยใหขาพเจารอดพนจาก
กองทัพศัตรูที่เขามาโจมตี
พระองคยัง
คงใหขาพเจาเป็ นหัวหน าของ
ชนชาติตางๆเหลานัน
้
แมแตคนที่ขาพเจาไมรูจัก ก็รับใชขาพเจา
๔๕ พวกคนตางชาติมาหมอบอยูตอ
หน า
ขาพเจา
ทันทีที่พวกเขาไดยินเรื่องของขาพเจา พวก
เขาตางยอมสยบตอขาพเจา
๔๖ คนตางชาติพวกนั น
้ ขวัญหนีดีฝอ
พา กันออกมาจากที่ ซอน ตัว สัน
่ งันงกดวย
ความกลัว
๔๗ ใชแลว พระยาหเวหมีชีวิตอยู ใหสรรเสริญ
พระเจาผูเป็ นหินกําบังของขาพเจา
ใหยกยองพระเจาของขาพเจา
ผูเป็ นหิน
กําบังที่ชวยใหขาพเจารอดพน
๔๘ พระองค
เป็ นพระเจาผูลงโทษศัตรูของ
ขาพเจา
และนํ าใหชนชาติตางๆลงมาอยูใตขาพเจา
๔๙ พระองคนําขาพเจาออกมาจากพวก ศัตรู
ของขาพเจา
พระองคยกขาพเจาขึ้นเหนือคนเหลา นัน
้ ที่
ลุกขึ้นมาตอสูกับขาพเจา
พระองคชวยใหขาพเจารอดจากศัตรูที่โหด
ราย
๕๐ ดัง นั น
้
ขาแตพระ ยาหเวห ขาพเจาจะ
สรรเสริญพระองคทามกลางชนชาติทงั ้
หลาย
ขาพเจาจะรอง
เพลงสรรเสริญชื่อของ
พระองค
๕๑ พระองคใหชัยชนะอันยิ่ง ใหญกับกษัตริย
ของพระองค
พระองคใหความ รักอันมัน
่ คงกับกษัตริยที่
พระองคไดเลือกไว
ซึ่งก็คือดาวิดและลูกหลานของเขาตลอดไป”
คําพูดสุดทายของดาวิด
๑ นี่ คือคําพูดสุดทายของดาวิด

๒๓ “คําพูดนี้เป็ นของดาวิดลูกชายเจสซี
คําพูดนี้เป็ นของชายที่พระเจายกยอง
ชายผู ที่พระเจาของยา โคบไดเจิมใหเป็ น
กษัตริย

๒ ซามูเอล ๒๓:๒
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เป็ นนักรองคนโปรดของอิสราเอล *
๒ พระ วิญญาณของพระ ยาหเวห
พูดผาน
ขาพเจา
คําพูดของพระองคอยูที่ลิน
้ ของขาพเจา
๓ พระเจาของอิสราเอลพูดไว
หินกําบังของอิสราเอลพูดกับขาพเจาวา
‘คนที่ปกครองประชาชนอยางเป็ นธรรม
คนที่ปกครองดวยความยําเกรงพระเจา
๔ เป็ นเหมือนแสงอรุณ
เป็ นเหมือนดวงอาทิตยที่ข้ น
ึ ในเวลาเชาที่ไม
มีเมฆ
ที่สดใสหลังฝนตก ที่ทําใหตนหญางอกขึ้น
จากดิน’
๕ ครอบครัวของขาพเจาไดปกครองอยางนั น
้
พระองคไดทําสัญญากับขาพเจาที่จะคงอยู
ตลอดไป
และไมเปลี่ยนแปลง
พระองคจะทําใหขาพเจาประสบความสําเร็จ
และใหสิ่งที่ขาพเจาหวังไว
๖ แตคน ชัว
่ เป็ นเหมือนหนามที่ตองถูกขวาง
ทิง้ ไปใหหมด
หยิบมันดวยมือไมได
๗ ตองใชเครื่องมือที่เป็ นเหล็กหรือดามหอก
เขี่ยกองมันไวและเผามันตรงนัน
้ เลย”

๒ ซามูเอล ๒๓:๑๓

กองทหารของกษัตริยที่แบงเป็ นกลุมละสาม
คน ‡เขาใชหอกของเขา ¶ฆาแปดรอยในการ
รบครัง้ เดียว
๙ รองจากเขา คือเอ เลอ า ซารลูกชายโดโด
§จากตระกูลอา โหไฮ เป็ นหนึ่ งในสามผู กลา
เขาอยูกับดา วิดตอนที่พวกเขาไดทาทายชาว
ฟี ลิ ส เตียที่รวมตัวกันอยูที่ปัสดัม มิม **ให
ออกมาสู รบ ทหารอิสราเอลตางหลบหนีไป
กันหมด ๑๐ แตเขากลับยืน หยัดอยู กับ ที่และ
ฆาชาวฟี ลิ ส เตียจนมือของเขาเป็ นเหน็บ แข็ง
ติด ดาบ ในวันนัน
้ พระ ยาหเวหไดนําชัยชนะ
อันยิ่งใหญมาใหเขา กองทัพอิสราเอลไดหวน
กลับมาหาเอเลอาซาร เพื่อปลดขาวของจาก
คนที่ถูกฆาตายเทานัน
้
๑๑ รองจากเขาคือชัม มาหลูกชายอาเกชาว
ฮาราร เมื่อชาวฟี ลิสเตียรวมตัวกันในที่ที่เป็ น
ทุง นาที่เต็มไปดวยถัว
่ แขก ††กองทัพของ
อิสราเอลไดหลบ หนีไป ๑๒ แตชัม มาหยังคง
ยืนหยัดอยูที่กลางทุง เขาตอสูและฆาชาวฟี ลิ
ส เตีย และพระ ยาหเวหไดนําชัยชนะอันยิ่ง
ใหญมาใหเขา
๑๓ ครัง
้ หนึ่งในชวงฤดูเก็บ เกี่ยว นักรบผู
กลาทัง้ สามคน นี้ จากกองทหารของดา วิดที่
แบงเป็ นกลุมละสามคน ‡‡ไดลงมาหาดา วิด

นั กรบผูกลาสามคน
(๑ พศด. ๑๑:๑๐-๔๗)
๘ ตอไปนี้ เป็ นชื่อนั กรบผูกลาของดาวิด

เย ชบา อัลชาวฮัค โม นี

คือ

†เขาเป็ นหัวหน าของ

*๒๓:๑

เป็ นนั ก รองคนโปรดของอิสราเอล หรือ “เป็ นเพลงที่ไพเราะที่สุดในบรรดาเพลง
ของอิสราเอล”
†๒๓:๘ เยชบาอัลชาวฮัค โมนี ตรงนี้ เขียนตามแปลกรีกและลาตินโบราณบางฉบับ แตฉบับ
ฮีบรูที่นิยมใชกันเขียนวา “โยเชบบาสเชเบธชาวทัคเคโมนี”
‡๒๓:๘

กองทหาร … สามคน ทหารกลุมเล็กๆเหลานี้ใชในงานพิเศษของกษัตริย ในบทนี้ มี
หลายแหงที่พวกฉบับฮีบรูและฉบับแปลโบราณจะสับสนระหวางคําวา สาม สามสิบ และทหาร
กลุมละสาม ในขอนี้ฉบับแปลกรีกโบราณและลาตินบางฉบับเขียนวา “สามคนนัน
้ ”
¶๒๓:๘

ใชหอกของเขา ตรงนี้ มาจากหนังสือ ๑ พงศาวดาร ๑๑:๑๑ และฉบับแปลกรีกโบราณ
แตฉบับฮีบรูที่นิยมใชกัน ตรงนี้อานไมเขาใจ
§๒๓:๙ เอเลอาซารลูกชายโดโด หรือ “เอเลอาซารญาติของเขา”
**๒๓:๙

รวมตัวกันอยูท่ป
ี ั สดัม มิม ดูใน ๑ พงศาวดาร ๑๑:๑๓ สําเนาฮีบรูแปลวา “รวมตัว
กันที่นัน
่ ”
††๒๓:๑๑

ถั่วแขก ถัว
่ เมล็ดกลมขนาดเล็ก

‡‡๒๓:๑๓

จากกองทหาร … กลุมละสามคน ในฉบับฮีบรูที่นิยมใชกันเขียนวา “พวกสาม

สิบ”

๒ ซามูเอล ๒๓:๑๔

*ที่ถ้า
ํ อดุล ลัม

ขณะที่กองทัพฟี ลิ ส เตียตัง้ คาย
อยูในหุบเขาเรฟาอิม
๑๔ ในเวลานั น
้ ดาวิดอยูในที่กําบังแข็งแกรง
†และกองทหารชาวฟี ลิ ส เตียตัง
้ ป อมอยูที่
เบธเล เฮม ๑๕ ดา วิดหิวนํ้ าและเปรยๆขึ้นวา
“ใครหนอจะเอานํ้ าจากบอนํ้ าใกลประตูเมือง
เบธเลเฮมมาใหเราดื่มได”
๑๖ นั กรบผูกลาทัง
้ สามคนจึงไดฝาแนว
ทหารชาวฟี ลิ ส เตีย ไปตักนํ้ าจากบอนํ้ าใกล
ประตูเมืองเบธเล เฮมและนํ ากลับมาใหดา วิด
แตดา วิดไมยอมดื่ม เขากลับเทมันทิง้ ตอ
หน าพระ ยาหเวห แลวดา วิดก็พูดวา ๑๗ “ขา
แตพระ ยาหเวห ขาพเจาไมไดคิดจะทําอยาง
นี้ เลย ขาพเจาจะดื่มเขาไปไดยังไง นี่มันเป็ น
เหมือนเลือดของคนที่ตองเสี่ยงชีวิตเพื่อไป
เอามันมา ไมใชหรือ” แลวดาวิดก็ไมยอมดื่ม
มัน
สิ่งเหลา นี้คือการก ระ ทําของนักรบผูกลา
ทัง้ สามนัน
้
นั กรบผูกลาสามสิบคน
๑๘ อาบี ชัยน อง ชายโย อาบลูกนางเศ รุ ยาห

เป็ นหัวหน าของกองทหารของดา วิดที่แบง
เป็ นกลุมละสามคน ‡เขาใชหอกของเขาตอสู
คนสามรอยคนและฆาพวกนัน
้ จนหมด แต
เขาไมไดกลายเป็ นคนหนึ่งในนักรบผู กลา
สามคน นัน
้ ¶๑๙ เขามีช่ อ
ื เสียงเทากับนักรบผู
กลาสามคน นัน
้ ไมใชหรือ เขาไดกลายเป็ น
ผูนําของสามคนนัน
้
แมวาเขาจะไมไดเป็ น
หนึ่งในสามคนนัน
้ ก็ตาม
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๒ ซามูเอล ๒๓:๒๘

๒๐ เบไนยาหลูกชายเยโฮยาดาเป็ นนั กรบผู
กลาจากเมืองขับ เซ เอล เขาทําสิ่งที่ยิ่ง ใหญ
ทัง้ หลาย เขาฆาคนใจสิงห §สองคนของโม
อับ วันหนึ่งเมื่อหิมะตก เขาไดลงไปในหลุม
๒๑ และเขาได
และฆาสิงโตตายไปตัวหนึ่ง
ฆาทหารอียิปตตัว ใหญคนหนึ่ง ทัง้ ๆที่ทหาร
อียิปตนัน
้ ถือหอกอยูในมือ เบไนยาหตอสูกับ
ทหารนัน
้ ดวยไม กระบองทอน หนึ่ง เขาแยง
หอกจากมือของทหารอียิปต นัน
้ มาได และ
ฆาทหารนัน
้ ดวยหอกของเขาเอง ๒๒ นัน
่ คือ
การกระทําที่กลาหาญทัง้ หลายของเบไนยาห
ลูกชายเย โฮ ยาดา แตเขาไม ไดกลายเป็ น
คนหนึ่งในนักรบผู กลาสามคน นัน
้ ๒๓ เขามี
เกียรติที่สุดในกองทหารของกษัตริยที่แบง
เป็ นกลุมละสามคน **แตเขาไมไดกลายเป็ น
คนหนึ่งในผู กลาสามคนนัน
้ ดาวิดไดแตง ตัง้
ใหเขาเป็ นหัวหน าทหารประจําตัวพระองค
๒๔ คนตอ ไป นี้ เป็ นสวนหนึ่ งของนั กรบผู
กลาสามสิบคน ††
คือ อา สา เฮลน อง ชายโย อาบ เอล ฮา นัน
ลูกชายโดโดจากเบธเลเฮม
๒๕ ชัมมาหชาวฮาโรด เอลีคาชาวฮาโรด
๒๖ เฮ เลสชาวเป เลท อิราลูกชายอิก เขชชาว
เมืองเทโคอา
๒๗ อาบี เยเซอรชาวเมืองอานาโธท เมบุ น นั ย
‡‡ชาวหุชาห
๒๘ ศัลโมนชาวอาโหไฮ มาหะรัยชาวเนโทฟาห

*๒๓:๑๓ นั กรบผู กลา … มาหาดา วิด ขอความนี้ ในภาษาฮีบรูเขาใจยาก แตใชวิธีเปรียบ
เทียบกับ ๑ พงศาวดาร ๑๑:๑๕
†๒๓:๑๔

ที่กําบังแข็งแกรง ตึกหรือเมืองที่มีกําแพงสูงและแข็งแรงป องกันอยู

‡๒๓:๑๘

กองทหาร … สามคน ฉบับฮีบรูที่นิยมใชกันสวนใหญเขียนวา “พวกสาม” แตมี
ฉบับฮีบรูสองฉบับและพวกฉบับแปลภาษาซีเรียเขียนวา “พวกสามสิบ”
¶๒๓:๑๘

เขาไมได … สามคน นั น
้
เป็ นการแกฉบับฮีบรูที่นิยมใชกันใหเป็ นไปตาม ๑
พงศาวดาร ๑๑:๒๐ ฉบับฮีบรูที่นิยมใชกันเขียนวา เขามีช่ อ
ื อยูในนักรบสามคนนัน
้
ซึ่งคง
หมายความวา เขามีช่ อ
ื เสียงพอๆกับนักรบสามคนนัน
้ ขอ ๒๒ ก็อธิบายไดเหมือนกับขอนี้
§๒๓:๒๐ ใจสิงห ในสําเนากรีก เขียนวา “ลูกชายสองคนของเอลีเอลชาวโมอับ”
**๒๓:๒๓
††๒๓:๒๔

กองทหาร … สามคน ตรงนี้ฉบับฮีบรูที่นิยมใชกันเขียนวา “พวกสามสิบ”

นั กรบผูกลาสามสิบคน เป็ นทหารของดาวิดที่มีช่ อ
ื เสียงในเรื่องความกลาหาญ
เมบุ น นั ย พบในฉบับภาษาฮีบรู สวนในฉบับภาษากรีก (ดู ๑ พงศาวดาร ๑๑:๒๙
ดวย) คือ สิบเบคัย
‡‡๒๓:๒๗

๒ ซามูเอล ๒๓:๒๙

๒๙ เฮ เลด *ลูกชายบา อา นาหชาวเน โท ฟาห

อิททัยลูกชายรีบั ยจากกิเบ อาหชาวเบน ยา
มิน
๓๐ เบไนยาหชาวปิ ราโธน ฮิดดัย †จากลําธาร
กาอัช
๓๑ อาบี อัล โบนชาวอารบา อัส มาเวทชาวบาฮู
ริม
๓๒ เอลี ยาบาชาอัล โบน บรรดาลูกชายของยา
เชน โยนาธาน
๓๓ ลูกชาย ‡ของชัม มาหชาวฮา ราร อา หิ อัม
ลูกชายชารารชาวฮาราร
๓๔ เอ ลี เฟ เลทลูกชายอา หัส บัยชาวมา อา คาห
เอลีอัมลูกชายอาหิโธเฟลชาวกิโลห
๓๕ เฮสโรชาวคารเมล ปารัยชาวอาราบ
๓๖ อิก าลลูกชายนา ธันชาวเมืองโศ บาห
ลูกชายของฮากรี ¶
๓๗ เศเลกชาวอัม โมน นา หะรัยชาวเบ เอ โรท
คนถืออาวุธใหโยอาบลูกชายนางเศรุยาห
๓๘ อิราชาวอิทไรต กาเรบชาวอิทไรต
๓๙ อุ รี ยาหชาวฮิต ไทต รวมทัง
้ หมดสามสิบ
เจ็ดคน
ดาวิดตัดสินใจนั บกองทัพของเขา
(๑ พศด. ๒๑:๑-๖)
๑ ความ

๒๔ ขึ้นตอ

โกรธของพระ ยาหเวหลุก
ตานชาวอิสราเอลอีกครัง้
พระองคยุใหดา วิดไปตอ ตานคนอิสราเอล
พระ ยาหเวหบอกดา วิดวา
“ไปนับชาว
อิสราเอลและยูดาห”
๒ กษัตริยดา วิดจึงพูดกับโย อาบและพวก
แมทัพ §ที่อยูกับเขาวา “ไปหาชาวอิสราเอล
ทุกเผาตัง้ แตดานจนถึงเบ เอ อรเช บา **และ
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๒ ซามูเอล ๒๔:๑๐

ลงทะเบียนนักรบเหลา นัน
้ เพื่อเราจะไดรูวา
พวกเขามีจํานวนเทาใด”
๓ แตโย อาบตอบกษัตริยวา “ขอ ใหพระ
ยาหเวหพระเจาของทาน
เพิ่มจํานวน
กองทัพขึ้นอีกหนึ่งรอยเทา และขอใหดวงตา
ของกษัตริยเจา
นายของขาพเจาไดมอง
เห็นเรื่อง นี้ แตกษัตริยเจา นายของขาพเจา
ตองการนับพลอยางนี้ไปทําไมกัน”
๔ แตอยางไร ก็ตาม คําพูดของกษัตริยก็มี
อํานาจเหนือโย อาบและบรรดาแมทัพเหลา
นัน
้
พวกเขาจึงออกไปเพื่อไปลง ทะเบียน
นักรบของอิสราเอล ๕ หลัง จากขามแมน้ํ า
จอรแดนมา พวกเขาตัง้ คายอยูใกลอาโรเออร
ในชองแคบทางใตของเมือง จากนัน
้ ก็ผาน
ไปยังกาดและตอไปที่ยาเซอร
๖ พวกเขาไปที่กิ เลอ าดและแควนตะ ทิม
โหดฉิ และไดไปถึงดานยาอันและออมไปยัง
ไซ ดอน ๗ แลวพวกเขาตรงไปที่ปอมของ
ไทระและเมืองทัง้ หมดของชาวฮี
ไวตและ
ชาวคา นา อัน ในที่สุด พวกเขาก็ไปถึงเบ เอ
อรเช บาในเน เกบของยู ดาห ๘ หลัง จากที่
พวกเขาไปทัว
่ แผน ดินแลว พวกเขากลับ
เยรูซาเล็มโดยใชเวลาทัง้ หมดเกาเดือนกับ
อีกยี่สิบวัน
๙ โย อาบรายงานจํานวนนั กรบใหกษัตริย
ในอิสราเอลมีคนที่รางกายสมบูรณที่สามารถ
ถือดาบไดทงั ้ หมดแปดแสนคน และในยู ดาห
มีหาแสนคน
พระยาหเวหลงโทษดาวิด
(๑ พศด. ๒๑:๗-๑๗)
๑๐ ดา

วิดรูสึกสํานึกผิดขึ้นหลัง จากที่เขา
ไดนับนักรบ และเขาพูดกับพระ ยาหเวหวา

*๒๓:๒๙

เฮ เลด พบในสําเนาภาษาฮีบรูหลายฉบับและสําเนาภาษาลา ติน (เหมือน ๑
พงศาวดาร ๑๑:๓๐) แตสําเนาภาษาฮีบรูอีกหลายฉบับ คือ “เฮเลบ”
†๒๓:๓๐ ฮิดดัย ฉบับแปลกรีกโบราณบางฉบับเขียนวา ฮุรัย (เหมือน ๑ พงศาวดาร ๑๑:๓๒)
‡๒๓:๓๓ ลูกชาย เจอในสําเนาภาษากรีก (ดูใน ๑ พงศาวดาร ๑๑:๓๔ ดวย) ในฉบับภาษาฮีบรู
ไมมีคําวา “ลูกชาย”
¶๒๓:๓๖ ลูกชายของฮากรี อยูในฉบับแปลกรีกโบราณบางฉบับ และใน ๑ พงศาวดาร ๑๑:๓๘
แตฉบับฮีบรูที่นิยมใชกันเขียนวา บานีคนเผากาด
§๒๔:๒

โย อาบ … แมทัพ พบในหนังสือสําเนาแปลกรีกโบราณ (ดูใน บท ที่ ๔ และใน ๑
พงศาวดาร ๒๑:๒ ดวย) สวนในฉบับภาษาฮีบรูคือ “แมทัพโยอาบ”
**๒๔:๒

ตัง้ แต … เชบา หมายถึงประชาชนชาวอิสราเอลทัง้ หมด ดานคือเมืองทางเหนือสุด
และเบเออรเชบาอยูทางใต

๒ ซามูเอล ๒๔:๑๑

“ขาพเจาไดทําบาปอยางใหญ หลวงในสิ่งที่
ขาพเจาทําไป ตอน นี้ ขาแตพระ ยาหเวห
ขาพเจาขอใหพระองคเอาความ
ผิดของ
ขาพเจาผูรับ ใชไปดวยเถิด ขาพเจาไดทําใน
สิ่งที่โง เขลามาก” ๑๑ ในวันรุงขึ้นตอนดา วิด
ตื่น พระ ยาหเวหสงคํา พูดมาถึงกาดผู พูด
แทนพระเจาผูที่เห็นนิมิตของดาวิด ใหไปพูด
กับดา วิดวา ๑๒ “ไปบอกดา วิดวา ‘นี่คือสิ่งที่
พระ ยาหเวห พูด เราจะใหทางเลือกแกเจา
สามทาง เลือกมาหนึ่งทางที่เจาจะใหเราทํา
กับเจา’”
๑๓ กาดจึงไปพบดา
วิดและพูดกับเขาวา
“จะใหสิ่งใดเกิด ขึ้นกับทานบางในสามสิ่งนี้
คือ
ความอดอยากหิวโหยสามปี *บนแผน ดิน
ของทาน
หรือการหลบ
หนีจากศัตรูของทานสาม
เดือนในขณะที่พวกเขาตามลาทาน
หรือโรค ระบาดบนแผน ดินของทานสาม
วัน
ตอนนี้ คิดใหดีและตัดสินใจวา ขาพเจา
ควรจะตอบผูที่สงขาพเจามาวาอยางไรดี”
๑๔ ดา วิดพูดกับกาดวา
“เรากําลังทุกข
ทรมานอยางหนัก ปลอยใหพวกเราอยูในกํา
มือของพระ ยาหเวหเถิด เพราะความ เมตตา
ของพระองคยิ่ง ใหญ แตอยาใหเราตกอยูใน
กํามือมนุษยเลย”
๑๕ พระ
ยาหเวหจึงสงโรค
ระบาดให
อิสราเอลตัง้ แตเชาจนกระทัง่ สิน
้ สุดวันตามที่
กําหนด ไว และมีประชาชนตัง้ แตดานจนถึง
เบเออรเชบา ลมตายไปเจ็ดหมื่นคน ๑๖ เมื่อ
ทูต
สวรรคย่ น
ื มือของตนออกเพื่อทําลาย
เยรูซาเล็ม พระ ยาหเวหเปลี่ยน ใจเรื่องการ
ทําลาย นัน
้
และพูดกับทูต สวรรคผูที่กําลัง
ทําใหประชาชนเจ็บ ป วยอยูนัน
้ วา “พอแลว
เก็บมือทานกลับคืนไดแลว” ทูต สวรรคของ
พระ ยาหเวหจึงอยูที่ลานนวด ขาวของอา รา
วนาห †ชาวเยบุส
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๒ ซามูเอล ๒๔:๒๕

ดาวิดถวายเครื่องบูชาที่ลานนวดขาว
(๑ พศด. ๒๑:๑๘-๒๗)
๑๗ เมื่อดา

วิดเห็นทูต สวรรคผูทําลาย
ประชาชน
เขาพูดกับพระ ยาหเวหวา
“ขาพเจาคือคนที่ทําบาปและทําผิดคน นัน
้
พวก นัน
้ เป็ นเพียงแกะเทานัน
้ พวกเขาไดทํา
อะไรลงไปเลา ขอใหมือพระองคตกลงมาที่
ขาพเจาและครอบครัวของขาพเจาเถิด”
๑๘ ในวันนั น
้ กาดไปหาดาวิดและพูดกับเขา
วา “ใหข้ น
ึ ไปสรางแทนบูชาใหพระ ยาหเวห
ที่บนลานนวดขาวของ อา รา วนา หชาวเย บุ
สนัน
้ ” ๑๙ ดา วิดจึงขึ้นไปตามที่พระ ยาหเวห
ไดสงั ่ ผานมาทางกาดถึง เขา ๒๐ เมื่ออา รา
วนา หมอง เห็นกษัตริยและคนของเขากําลัง
ตรงมา เขาออกไปและกม หน ากราบ ลงถึง
พื้นตอ หน ากษัตริย ๒๑ อา รา วนา หพูดวา
“กษัตริยเจา นายของขาพเจามาหาผูรับ ใช
ของพระองคทําไมหรือ”
ดา วิดตอบวา “เพื่อที่จะซื้อลานนวดขาว
ของเจา
เราจะไดสรางแทนบูชาใหพระ
ยาหเวห โรค ระบาดของประชาชนจะไดหาย
ไป”
๒๒ อา รา วนา หพูดกับดา วิดวา “กษัตริย
เจา นายของขาพเจาจะเอาอะไรก็ไดตามที่
พระองคพอใจ และไปถวายเครื่องบูชาตามที่
ทานเห็นสมควร นี่ คือพวกวัวตัวผูเอาไวใช
เป็ นเครื่องเผาบูชา และนี่คือเลื่อนนวดขาว
และแอก เอาไวใชเป็ นฟื น ๒๓ ขาแตกษัตริย
ขาพเจาขอยกของทัง้ หมด นี้ใหกับกษัตริย”
อา รา วนา หพูดกับกษัตริยดวยวา “ขอให
พระ ยาหเวห พระเจาของทาน ยอม ฟั งคํา
อธิษฐานของทานเถิด”
๒๔ แตกษัตริยตอบอา รา วนา หวา “ไมได
หรอก เรายืน กรานที่จะจายเงินใหเจา เราจะ
ไมถวายเครื่องเผาบูชาที่เราไดมาฟรีๆใหกับ
พระยาหเวห พระเจาของเรา”
ดา วิดจึงซื้อลาน นวดขาว และซื้อพวกวัว
ตัวผู เป็ นเงินมากกวาครึ่งกิโลกรัม ๒๕ ดาวิด
สรางแทน บูชาใหพระ ยาหเวหข้ น
ึ ที่ นัน
่ และ
ถวายเครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาอื่นๆเพื่อ

*๒๔:๑๓

สามปี พบในหนังสือสําเนาแปลกรีกโบราณ (ดูใน ๑ พงศาวดาร ๒๑:๑๒ ดวย) ใน
ฉบับภาษาฮีบรูคือ “เจ็ดปี ”
†๒๔:๑๖

อาราวนาห ใน ๑ พงศาวดาร ๒๑:๑๘ เรียกชายคนนี้วา “โอรนัน”

๒ ซามูเอล ๒๔:๒๕

คืนดีกับพระเจา แลวพระ ยาหเวหก็ตอบ รับ
คําอธิษฐานของเขาสําหรับคนในแผน
ดิน
และโรคระบาดในอิสราเอลก็หยุดลง
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๒ ซามูเอล ๒๔:๒๕
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๑ พงศกษัตริย
คํานํ า

๑ พงศกษัตริย ๑:๖

มีการพูดถึงเอลียาหผูพูดแทนพระเจา
และกษัตริยอา หับกับเย เซ เบลราชินีที่
ชัว
่ รายของเขาดวย

๒ พงศกษัตริย
หนังสือ ๑ และ ๒ พงศ กษัตริย เริ่ม
แรก นัน
้ หนังสือสองเลม นี้เป็ นหนังสือ
เลมเดียวกัน เป็ นการบันทึกเรื่อง ราว
ของชนชาติอิสราเอลตอ จากหนังสือ ๑
และ ๒ ซามูเอล
หนังสือ ๑ และ ๒ พงศ กษัตริย นี้ มี
การ
พูดสลับกันไปมาถึงกษัตริยฝาย
เหนือ (อิสราเอล) และกษัตริยฝาย
ใต (ยู ดาห) และจะเน นวากษัตริยองค
ไหนไปนมัสการพระตาง
ชาติหรือไป
ทํา
ผิดโดยถวายเครื่องบูชาในที่อ่ น
ื ๆ
นอก เหนือจากที่เมืองเยรูซาเล็ม หรือ
มีกษัตริยองคไหนสัตย ซื่อกับพระเจา
เหมือนกับกษัตริยดา วิด บาง พระเจาจะ
อวยพรคนอิสราเอลหรือคนยู ดาหก็ข้ น
ึ
อยูกับวากษัตริยของพวกเขาสัตย ซื่อ
กับพระองคหรือ ไม การเมืองในชวงนี้
วุนวายมาก แตพระองคจะทํางานผาน
ทางเหตุการณเหลา นี้ รวม ทัง้ สงคราม
กับชนชาติอ่ น
ื ๆ เพื่อตี สอนหรืออวยพร
คนของพระองค และพระองคไมลืมคํา
สัญญาที่ใหกับกษัตริยดา วิดวาจะมีเชื้อ
สายของกษัตริยดาวิดนัง่ อยูบนบัลลังก

๑ พงศกษัตริย
บทที่ ๑-๑๑ พูดถึงเรื่องของกษัตริยซา
โลมอนลูกชายของกษัตริยดาวิด พูดถึง
การ สรางวิหารและการ อุทิศวิหารใหกับ
พระยาหเวห พูดถึงสติ ปัญญาและความ
รํ่ารวยของกษัตริยซาโลมอน และพูดถึง
ความลมเหลวของเขา
บทที่
๑๒-๒๒
พูดถึงเรื่องที่เกิด
ขึ้นหลัง จากที่กษัตริยซา โลม อนตาย
อาณาจักรอิสราเอลก็ถูกแบงออกเป็ น
สองสวน
คืออาณาจักรฝ าย เหนือ
(อิสราเอล) และอาณาจักรฝ าย ใต (ยู
ดาห)

*๑:๕

มา หรือคนขับรถมา

บทที่ ๑-๘ พูดถึงเอ ลี ชาที่เป็ นผู พูด
แทนพระเจาตอจากเอลียาห
บทที่ ๙-๑๗ พูดถึงอาณาจักรฝ าย
เหนือ (อิสราเอล) กับอาณาจักรฝ าย ใต
(ยู ดาห) จนถึงชวงที่อาณาจักรอัส ซีเรีย
มาบุกอาณาจักรฝ าย เหนือ และทําลาย
เมืองสะ มา เรียเมือง หลวงของอิสราเอล
ในปี ๗๒๒ กอน ค.ศ. และกวาดตอน
ผูคนไปเป็ นเชลย และทิง้ อาณาจักรฝ าย
ใต (ยูดาห) ไวตามลําพัง
บทที่ ๑๘-๒๕ พูดถึงอาณาจักรฝ าย
ใต (ยู ดาห) จนถึงชวงที่กษัตริยเนบู คัด
เนสซารแหงบาบิโลน มาบุกทําลายเมือง
เยรูซาเล็มเมือง หลวงของยู ดาห และ
ทําลายวิหารของซาโลมอนจนสิน
้ ซากใน
ปี ๕๘๖ กอน ค.ศ. แลวกวาดตอนผูคน
ไปเป็ นเชลยที่บาบิโลน
อาโดนี ยาหพยายามตัง้ ตัวเป็ นกษัตริย
๑ เมื่อกษัตริยดา

๑ จะหมผาใหหลายผืนก็ยังไมหายหนาว

วิดแกตัวมากแลว แม

๒ พวกคนรับใชของทานจึงพูดกับทานวา

“ให
์ ักคนมา
พวกขาพเจาไปหาหญิง สาวบริสุทธิส
อยูดูแลทานผูเป็ นกษัตริยเถิด นางจะไดนอน
อยูขางๆทานเพื่อคอยทําใหทาน
กษัตริยผู
เป็ นเจา นายของขาพเจาอบอุน” ๓ แลวพวก
เขาก็ไปเสาะ หาหญิงงามจากทัว
่ ทัง้ อิสราเอล
และไดพบนางอาบี ชาก ชาวชู เนม พวกเขา
พานางมาเฝ ากษัตริย ๔ หญิง สาวคน นัน
้
สวยงามมาก นางดูแลกษัตริยและอยูกับเขา
ตลอดเวลา แตกษัตริยไมเคยมีเพศสัมพันธ
กับนาง
๕ ในเวลานั น
้ อา โด นี ยาหลูกของนางฮัก กีท
ยกตัว เองขึ้นและพูดวา “เราจะเป็ นกษัตริย”
เขาก็
เลยเตรียมรถรบไวหลายคันและมา
*อีกหลายตัว พรอมกับชายหา สิบคน เอาไว
วิ่งนํ าหน าเขา ๖ (ดา วิดพอของเขาไมเคย
ตอวาเขา หรือแมแตจะถามวา “ทําไมลูกถึง

๑ พงศกษัตริย ๑:๗

ทําเรื่องอยาง นี้” อา โด นี ยาหเป็ นผูชายที่รูป
หลอมากและเกิดถัดจากอับซาโลม)
๗ อา โด นี ยาหไดปรึกษาหารือกับโย อาบ
ลูกชายนางเศ รุ ยาหและนักบวชอาบี ยา ธาร
๘ แต
และพวก นัน
้ ก็ใหการสนับสนุนเขา
นักบวชศา โดก รวม ทัง้ เบ ไน ยาหลูกชายเย
โฮยาดา นาธันผู พูด แทนพระเจา ชิ เมอี เรอี
และพวกองครักษของดาวิด *ไมยอมเขารวม
กับอาโดนียาห
๙ วัน หนึ่ ง อา โด นี ยาหถวาย แกะ วัวและ
ลูกวัวอวนหลายตัวที่ศิลาโศเฮเลทใกลเอนโร
เกล †เขาเชิญพวกน อง ชายของเขา คือพวก
ลูกชายคนอื่นๆของกษัตริยดา วิด และเชิญ
ขาราชการชัน
้ สูงทุกคนจากเผายู ดาหมาดวย
๑๐ แตเขาไมไดเชิญนา ธันผู พูด แทน พระเจา
หรือเบไนยาหหรือทหารองครักษหรือซาโลม
อนน องชายของเขา
๑๑ นา ธันถามนางบัทเช บา แมของซา โลม
อนวา “ทานไดขาวแลวหรือยังวา อา โด นี
ยาหลูกชายนางฮัก กีท ตัง้ ตัวขึ้นเป็ นกษัตริย
แลว โดยที่ดา วิดเจา นายของพวกเราไมรู
เรื่องดวย เลย ๑๒ ตอน นี้ เพื่อรักษาชีวิตของ
ทานและซา โลม อนลูกชายทาน ขาพเจาขอ
แนะนํ าใหทานทําอยาง นี้ คือ ๑๓ ใหทานไป
หากษัตริยเดี๋ยว นี้เลย และพูดกับกษัตริยวา
‘กษัตริยเจานายของขาพเจา ทานเคยสาบาน
กับขาพเจาผูรับใชทานไวไมใชหรือ ที่วา “ซา
โลม อนลูกชายของเจา จะไดข้ น
ึ เป็ นกษัตริย
ตอ จากเราอยางแนนอน และเขาจะไดนัง่ บน
บัลลังกของเรา” แลวทําไมอา โด นี ยาหจึง
ไดข้ น
ึ เป็ นกษัตริยเลา’ ๑๔ ในระหวางที่ทาน
กําลังคุยอยูกับกษัตริย นัน
้
ขาพเจาจะเขา
ไปหาและยืนยันถึงสิ่งที่ทานไดพูดไป”
๑๕ แลวนางบัทเช บาจึงไปเขา เฝ ากษัตริย
ดา วิด ที่แกมากแลว ในหอง นอนของ
พระองค ที่มีนางอาบี ชากชาวชู เนมคอยดูแล
รับ ใชอยู ๑๖ นางบัทเชบากม กราบลงตอ หน า
กษัตริย กษัตริยจึงถามวา “ทานตองการ
อะไรหรือ”
๑๗ นางพูดกับกษัตริยวา
“เจา นายของ
ขาพเจา ตัวทานเองเคยสาบานไวกับขาพเจา

*๑:๘
†๑:๙
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ผูรับ ใชของทาน ตอ หน าพระ ยาหเวห
พระเจาของทานวา
‘ซา โลม อนลูกชายของเจาจะไดข้ น
ึ เป็ น
กษัตริยสืบ
ตอจากเราและเขาจะไดนัง่ บน
บัลลังกของเรา’ ๑๘ แตอยูๆอา โด นี ยาหก็ได
ขึ้นเป็ นกษัตริย และตัวทานเอง กษัตริย
เจา นายของขาพเจาก็ไมรูเรื่อง ๑๙ อา โด นี
ยาหไดถวาย พวกวัว ลูกวัวตัวอวนพีและ
แกะเป็ นจํานวนมาก และยังไดเชิญลูกชาย
ทัง้ หมดของทาน รวม ทัง้ นักบวชอาบี ยา ธาร
และแมทัพโย อาบไปดวย แตเขาไมไดเชิญ
ซาโลมอนผูรับ ใชทานไป ๒๐ กษัตริยเจา นาย
ของขาพเจา สายตาทัง้ หลายของอิสราเอล
กําลังจับ จองอยูที่ทาน เพื่อจะดูวาทานจะให
ใครขึ้นนัง่ บนบัลลังกตอจากทานกษัตริยเจา
นายของขาพเจา ๒๑ ถาทานไมทําอะไรลงไป
ทันทีที่ทาน
กษัตริยเจา นายของขาพเจา
ตายอยางสงบ และไปอยูกับบรรพบุรุษของ
ทานแลว อาโดนี ยาหคงจะทํากับขาพเจาและ
ซา โลม อนลูกชายของขาพเจาอยางกับวา
พวกเราเป็ นคนราย”
๒๒ ขณะที่นางกําลังพูดกับกษัตริยอยูนัน
้
นา ธันผู พูด แทน พระเจาก็เขามา ๒๓ พวก
ผูรับ ใชไดบอกกับกษัตริยวา “นา ธันผู พูด
แทน พระเจาอยูที่นี่” นา ธันจึงไปอยูตอ หน า
กษัตริยและกม หน ากราบ ลงถึง พื้น ๒๔ นา
ธันพูดวา “กษัตริยนายของขาพเจา ทาน
ไดประกาศหรือวา ‘อา โด นี ยาหจะไดเป็ น
กษัตริยตอจากเรา
และจะนัง่ บนบัลลังก
ของเรา’ ๒๕ วัน นี้ เขาไดลงไปถวายพวก
วัว
ลูกวัวอวนพีและแกะเป็ นจํานวนมาก
เป็ นเครื่องบูชาเฉลิม ฉลอง เขาไดเชิญพวก
ลูกชายทัง้ หมดของทาน
พวกแมทัพและ
นักบวชอาบี ยา ธารไปดวย ขณะ นี้ พวกเขา
กําลังเลีย
้ งฉลองอยูกับอาโดนี ยาห และพูดวา
‘กษัตริยอาโดนี ยาหจงเจริญ’ ๒๖ แตเขาไมได
เชิญขาพเจาผูรับ ใชทานและนักบวชศา โดก
และเบ ไน ยาหลูกชายเย โฮ ยาดา รวม ทัง้ ซา
โลม อนผูรับ ใชของทานไปดวย ๒๗ กษัตริย
เจา นายของขาพเจา นี่ คือสิ่งที่ทานไดทําลง
ไป โดยไมยอมบอกใหพวกผูรับ ใชของทาน
ไดรับ รูหรือ ชวยบอกดวยวาใครจะไดนัง่

ชิเมอี … ดาวิด หรืออาจจะแปลไดวา “ชิเมอีและพวกเพื่อนของเขาที่เป็ นวีรบุรุษ”

เอน โร เกล ตานํ้ าที่อยูในหุบเขาทางดาน ใตของเยรูซาเล็ม อยูหาง จากตานํ้ ากิ โฮน
ประมาณ ๑ กิโลเมตร

๑ พงศกษัตริย ๑:๒๘

บนบัลลังกตอ จากทาน กษัตริยเจา นายของ
ขาพเจา”
๒๘ กษัตริยดา วิดตอบวา
“เรียกตัวนาง
บัทเชบาเขามา” นางบัทเชบาจึงเขามายืนอยู
ตอหน ากษัตริย
๒๙ แลวกษัตริยไดสาบานวา “พระ ยาหเวห
ผู
ที่ไดชวยเหลือเราใหพนจากความยาก
ลําบากทุกอยาง มีชีวิตอยูแนขนาดไหน ๓๐ ก็
ใหแนใจขนาดนัน
้ เลยวา ในวัน นี้ เราจะทํา
ตามสิ่งที่เราไดสาบานไวกับเจาตอ หน าพระ
ยาหเวห พระเจาของอิสราเอล ที่วา ‘ซาโลม
อนลูกชายเจาจะไดข้ น
ึ เป็ นกษัตริยสืบ ตอจาก
เรา และเขาจะไดนัง่ บนบัลลังกของเราแทน
ที่เรา’”
๓๑ นางบัทเช บาจึงกม กราบลงถึงพื้นตอ
หน ากษัตริย และพูดวา “ขอใหกษัตริยดาวิด
เจานายของขาพเจามีชีวิตยืนยาวตลอดไป”
ดาวิดตัง้ ซาโลมอนเป็ นกษัตริย
๓๒ กษัตริยดาวิดพูดวา

“ใหเรียกนักบวชศา
โดก นาธันผู พูด แทนพระเจา และเบไนยาห
ลูกชายเยโฮยาดาเขามาที่นี่” เมื่อพวกเขามา
อยูตอ หน ากษัตริยแลว ๓๓ กษัตริยจึงพูดกับ
พวกเขาวา “เอาพวกคนรับ ใชของเราผูเป็ น
เจา นายพวกเจา ไปกับพวกเจา และนํ าตัวซา
โลม อนลูกชายของเราขึ้นขี่ลอของเราและ
พาเขาลงไปที่ตานํ้ ากิ โฮน *๓๔ ใหนักบวชศา
โดกและนา ธันผู พูด แทน พระเจาแตง ตัง้ เขา
ขึ้นเป็ นกษัตริยเหนืออิสราเอลที่นัน
่
ใหพวก
เจาเป าแตรเขา สัตว และโห รองวา ‘กษัตริย
ซา โลม อนจงเจริญ’ ๓๕ แลวใหพวกเจาตาม
เขาขึ้นมา และเขาจะขึ้นนัง่ บนบัลลังกของ
เราและปกครองแทนเรา เราไดแตงตัง้ เขาให
เป็ นผู ครอบครองเหนืออิสราเอลและยู ดาห
แลว”
๓๖ เบไนยาหลูกชายเยโฮยาดาตอบกษัตริย
วา “อาเมน ขอใหพระยาหเวห ผูเป็ นพระเจา
ของกษัตริยเจา นายขาพเจา สัง่ ใหเป็ นอยาง
นัน
้ เถิด ๓๗ กษัตริยเจา นายของขาพเจา พระ
ยาหเวหเคยอยูกับทานมาแลวยัง ไง ก็ขอ ให
พระองคอยูกับซา โลม อนอยาง นัน
้ ดวย และ
ทําใหบัลลังกของเขายิ่ง ใหญกวาบัลลังกของ

*๑:๓๓
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ทานกษัตริยดา วิดเจา นายของขาพเจาดวย
เถิด”
๓๘ ดัง นั น
้ นักบวชศาโดก นาธันผู พูด แทน
พระเจา เบไนยาหลูกชายเยโฮยาดา รวมทัง้
ชาวเคเรธีและชาวเป เลท ตางก็ลงไปพาซา
โลม อนขึ้นขี่ลอของกษัตริยดา วิดและออก
เดิน ทางไปพรอมๆกับพวกเขาไปที่ตานํ้ ากิ
โฮน ๓๙ นักบวชศา โดกนํ าเขา สัตวที่ใสน้ํ ามัน
์ ิทธิ ์ และเจิมใหกับซา
ออกมาจากเต็นทศักดิส
โลม อนเป็ นกษัตริย แลวพวก เขาก็เป าแตร
ขึ้นและประชาชนทัง้ หมดตางก็รองตะโกน
วา “กษัตริยซา โลม อนจงเจริญ” ๔๐ และ
ประชาชนทัง้ หมดก็ไดติดตามเขาขึ้นไป
พวกเขาตางเป าขลุย
เฉลิมฉลองกันดวย
ความชื่นชมยินดีเป็ นอยางมาก จนพื้นดินสัน
่
สะเทือนไปดวยเสียงนัน
้
๔๑ อาโดนี ยาหและแขกทัง
้ หมดที่อยูกับเขา
ก็ไดยินเสียง นัน
้ ดวย ในขณะที่งาน เลีย
้ ง
ของพวกเขากําลังจะเลิก เมื่อโย อาบไดยิน
เสียงแตรเขา สัตวจึงถามวา “เสียงอึกทึก
ครึกโครมในเมืองนัน
้ มันอะไรกัน”
๔๒ ในขณะที่เขากําลังพูดอยู
โย นา ธาน
ลูกชายนักบวชอาบียาธารก็มาถึง อาโดนียาห
พูดวา “เขามาเถิด คนสําคัญอยางทานจะ
ตองนํ าขาวดีมาบอกแน”
๔๓ โย นา ธานตอบวา “ผิด แลว ดา วิด
กษัตริยนายของเราไดแตง ตัง้ ซา โลม อน
ขึ้นเป็ นกษัตริย แลว ๔๔ กษัตริยดา วิดไดสง
นักบวชศา โดก นา ธันผู พูด แทน พระเจา เบ
ไนยาหลูกชายเยโฮยาดา พรอมกับชาวเคเรธี
และชาวเป เลทไปกับเขาดวย และพวกเขา
ไดพาซา โลม อนขึ้นขี่ลอของกษัตริย ๔๕ และ
นักบวชศาโดกและนาธันผู พูด แทนพระเจาก็
ไดเจิมเขาเป็ นกษัตริย ที่ตานํ้ ากิ โฮน จากที่
นัน
่ พวก เขาไดเดินขึ้นไปพรอมกับสง เสียง
โหรองกันอยางสนุกสนาน และเมืองทัง้ เมือง
ก็ดังกึกกองไปดวยเสียงนี้ นัน
่ คือเสียงอึกทึก
ที่พวกทานไดยิน ๔๖ และเดี๋ยว นี้ ซา โลม อน
กําลังนัง่ อยูบนบัลลังกของกษัตริย ๔๗ และ
พวกขาราชการของกษัตริยไดมาแสดงความ
ยินดีกับกษัตริยดา วิดเจา นายของเราวา ‘ขอ
ใหพระเจาของทานทําใหช่ อ
ื เสียงของซา โลม
อนโดง ดังยิ่ง กวาชื่อ เสียงของทานและทําให

ตานํ ้ากิโฮน คือตานํ้ าแหงหนึ่งที่อยูนอกกําแพงเมืองในหุบเขาทางดานตะวันออกของ
เมืองเยรูซาเล็ม เป็ นแหลงนํ้ าที่สําคัญของเมืองเยรูซาเล็ม

๑ พงศกษัตริย ๑:๔๘
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บัลลังกของเขายิ่ง
ใหญกวาของทานดวย
เถิด’
และกษัตริยดา วิดก็กม กราบนมัสการอยู
บนเตียงของเขา ๔๘ และพูดวา ‘ขอสรรเสริญ
พระ ยาหเวหพระเจาของอิสราเอล ผู ที่ยิน
ยอมใหตาของขาพเจาได เห็นผู สืบทอด
บัลลังกของขาพเจาในวันนี้’”
๔๙ แลวแขกทัง
้ หมดของอา โด นี ยาหตาง
ลุกขึ้นดวยความตกใจกลัวและแตกฮือกัน
ไป ๕๐ สวนอาโดนี ยาหนัน
้ เพราะกลัวซาโลม
อน เขาจึงออกไปและไปจับที่เชิง งอนของ
แทนบูชา *ไว ๕๑ แลวมีคนมาบอกซาโลมอน
วา “อา โด นี ยาหกลัวกษัตริยซา โลม อนและ
กําลังจับเชิง งอนของแทนบูชาอยู เขาพูดวา
‘ใหกษัตริยซา โลม อนสาบานกับขาพเจาใน
วัน นี้กอนวาเขาจะไมใหผูรับ ใชของเขาตอง
ถูกฆาตายดวยดาบ’”
๕๒ ซา โลม อนตอบวา “ถาเขาแสดงใหเห็น
วาตัวเขาเป็ นคนดีจริง แมแตผมสักเสนของ
เขาก็จะไมตกลงถึงพื้น แตถาพบวาเขาเป็ น
คนชัว
่ เขาก็จะตองตาย” ๕๓ แลวกษัตริยซา
โลม อนก็สงคนไปที่นัน
่ พวกเขาไดนําตัวอา
โดนี ยาหลงมาจากแทนบูชา อาโดนี ยาหก็มา
ถึงและกมกราบกษัตริยซาโลมอน ซาโลมอน
ก็พูดวา “กลับไปบานทานเถิด”
ดาวิดสั่งเสียกับซาโลมอน
๑ เมื่อถึงเวลาที่ดา

๒ ไดสัง่ เสียกับซา โลม อนลูกชายเขาวา
วิดใกลจะตาย

เขา

๒ “พอกําลังจะไปตามทางที่คนทัง
้ โลกตองไป

กัน ดัง นัน
้ ใหเขม แข็งและกลา หาญไว เถิด
๓ และใหทํา ตามสิ่งที่พระ ยาหเวห พระเจา
ของเจาสัง่ ไว ใหเดิน ตามวิถี ทางทัง้ หลาย
ของพระองค ใหรักษาขอ บังคับทัง้ หลายของ
พระองค และพวกคํา สัง่ ของพระองค รวม
ทัง้ กฎตางๆของพระองค และขอ ตกลงทัง้
หลายของพระองค
ตามที่เขียน ไวในกฎ
ของโมเสส เพื่อเจาจะไดเจริญรุงเรืองในทุก
สิ่งทุก
อยางที่เจาทําและในทุกๆแหงที่เจา
ไป ๔ แลวพระ ยาหเวหจะไดรักษาคําสัญญา
ของพระองคที่ใหกับพอวา ‘ถาพวกลูก หลาน
ของเจาใหความ สนใจกับเสน ทางชีวิตของ
*๑:๕๐

๑ พงศกษัตริย ๒:๑๑

เขา และใชชีวิตตอหน าเราดวยความสัตยซ่ อ
ื
อยางสุดจิต สุดใจ กษัตริยที่จะมานัง่ อยูบน
บัลลังกของอิสราเอล ก็จะมาจากครอบครัว
ของเจา’”
๕ ดา วิดพูดอีกวา “ที่ นี้ เจาก็รูอยูแลววาโย
อาบลูกชายนางเศ รุ ยาหไดทํายัง ไงกับพอ
เขาไดฆาแมทัพสองคนของกองทัพอิสราเอล
คืออับ เนอ รลูกชายของเนอ รและอา มา สา
ลูกชายเย เธอ ร เขาทําใหเลือดของสองคน นี้
ไหล นองในชวงเวลาที่สงบ สุขราวกับวาเป็ น
ชวงสงคราม และเลือด นัน
้ ไดเปื้ อนเข็มขัดที่
พันรอบเอวของเขาและรองเทาที่เทาทัง้ สอง
๖ ใหเจาใชสมองของเจา
ขางของเขาดวย
คิด ดูวาจะจัดการกับเขายัง ไง แตอยาใหหัว
หงอกของเขาลงไปสูแดนคนตายอยางสงบ
สุข
๗ แตใหแสดงความเมตตากรุณากับพวก
ลูกชายของบาร ซิ ล ลัย แหงกิ เลอ าด และ
อนุญาตใหพวกเขาอยูในหมูคนที่ไดนัง่ กิน
อาหารรวมโตะกับเจา เพราะพวกเขาจงรัก
ภักดีตอพอตอนที่พอหลบหนีจากอับ ซา โลม
พี่ชายของเจา
๘ และใหจําไววา ชิ เม อีลูกชายของเกรา
ชาวเบน ยา มินจากเมืองบา ฮู ริมยังอยูกับเจา
เขาเคยตะโกนสาปแชงพออยางหยาบคายใน
วันที่พอหนีไปเมืองมา หะ นา อิม เมื่อเขาลง
มาเพื่อพบพอที่แมน้ํ าจอรแดน พอเคยสาบาน
ไวกับเขาตอพระ ยาหเวหวา ‘เราจะไมฆาเจา
ตายดวยดาบ’ ๙ แตตอนนี้ อยาถือวาเขาเป็ น
์ ีกตอไป เจาเป็ นคนฉลาด เจาคงรู
ผู บริสุทธิอ
วาตองทํายังไงกับเขา เจาจะตองนํ าหัวหงอก
ของเขาลงไปสูแดนคนตายพรอมกับเลือด”
ดาวิดตาย
(๑ พศด. ๒๙:๒๖-๒๘)
๑๐ แลวดา

วิดก็ลวง ลับไปอยูกับพวก
บรรพบุรุษของเขาและศพของเขาไดถูก
ฝั ง ไวในเมืองของดา วิด ๑๑ เขาไดปกครอง
อิสราเอลอยูเป็ นเวลาสี่ สิบปี
คือไดครอบ
ครองในเฮ โบ รนอยูเจ็ดปี และครอบครองใน
เยรูซาเล็มอยูสามสิบสามปี

จับที่เชิงงอนของแทนบูชา แสดงวาเขากําลังขอความเมตตา ในกฎบอกไววา ถาคน

์ ิทธิแ
์ ละไปจับที่เชิงงอนของแทนบูชาแลว เขาจะไมตองถูกทํา
ผูหนึ่งวิ่งเขาไปในสถานที่ศักดิส
โทษ

๑ พงศกษัตริย ๒:๑๒

ซาโลมอนกุมอํานาจทัง้ หมด
๑๒ แลวซา

โลม อนไดข้ น
ึ นัง่ บนบัลลังกของ
ดาวิด ผูเป็ นพอของเขา และไดกุมอํานาจทัง้
สิน
้ ในอาณาจักรของเขา
๑๓ ในเวลา นั น
้ อา โด นี ยาหลูกชายของนาง
ฮักกีทไดไปหานางบัทเชบาแมของซาโลมอน
นางบัทเช บาถามเขาวา “นี่เจามาอยางสันติ
หรือเปลา”
เขาตอบวา “ใชแลว ขาพเจามาอยางสันติ”
๑๔ แลวเขาก็พูดวา “ขาพเจามีเรื่องบางอยาง
จะพูดกับทาน”
นางตอบวา “พูดไปสิ”
๑๕ เขาพูดวา
“อยางที่ทานรูแลววา
อาณาจักร
นี้เคยเป็ นของขาพเจามากอน
ตอน นัน
้ คนอิสราเอลทัง้ หมดอยากใหขาพเจา
เป็ นกษัตริยของพวกเขา แตแลวสถานการณ
ไดเปลี่ยนไป และอาณาจักร นี้ก็ตกไปอยูใน
มือน องชายของขาพเจา เพราะพระ ยาหเวห
ไดยกมันใหกับเขา ๑๖ ตอน นี้ ขาพเจาอยาก
ขอรองทานอยางหนึ่ง
ขออยาไดปฏิเสธ
ขาพเจาเลย”
นางพูดวา “พูดไปสิ”
๑๗ เขาจึงพูดวา “โปรดชวยขอกับกษัตริย
ซา โลม อนวาใหยกนางอาบี ชากชาวชู เนม
ใหเป็ นเมียขาพเจาดวย เขาจะไมปฏิเสธทาน
หรอก”
๑๘ นางบัทเชบาตอบวา “ได สิ เราจะพูดกับ
กษัตริยใหเจา”
๑๙ เมื่อนางบัทเช
บาไปพบกษัตริยซา
โลม อน เพื่อจะไปพูดเรื่องของอา โด นี ยาห
กษัตริยไดลุกขึ้นเพื่อมาพบนางและกมทํา
ความเคารพนาง และนัง่ ลงบนบัลลังกของ
เขา
เขามีบัลลังกอยูที่หนึ่งสําหรับใหแม
กษัตริยนัง่
และนางไดนัง่ ลงที่ขางขวาของ
เขา
๒๐ นางพูดวา “แมมีเรื่องเล็กๆอยากขอรอง
เจาเรื่องหนึ่ง ขออยาไดปฏิเสธแมเลย”
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กษัตริยตอบวา “วามาเถิด แม ขาพเจาจะ
ไมปฏิเสธทานหรอก”
๒๑ นางจึงพูดวา “ยกนางอาบีชากชาวชูเนม
ใหแตงงานกับอาโดนียาหพี่ชายของเจาเถิด”
๒๒ กษัตริยซา โลม อนตอบแมของเขาวา
“ทําไมแมถึงไดขอนางอาบี ชากชาวชู เนมให
กับอา โด นี ยาห เลา อยาง นี้ก็เทากับขอใหลูก
ยกอาณาจักรใหกับเขาไปดวย อยาลืมวาเขา
เป็ นพี่ ชายคนโตและนักบวชอาบี ยา ธารและ
โยอาบลูกชายนางเศรุยาหก็อยูฝายเขาดวย”
๒๓ แลวกษัตริยซา โลม อนไดสาบานโดย
อางพระ ยาหเวหวา “ถาอา โด นี ยาหไมได
ชดใชการขอรองครัง้ นี้ดวยชีวิตของเขา ก็
ขอ
ใหพระเจาลงโทษขาพเจาอยางรุนแรง
๒๔ พระ ยาหเวหผูที่ไดแตง ตัง
้ ขาพเจาใหนัง่
อยูบนบัลลังกของดาวิดพอของขาพเจา และ
ผู ที่ไดสรางราชวงศของขาพเจาขึ้นมาตามที่
พระองคไดสัญญาไว พระองคมีชีวิตอยูแน
ขนาดไหน วัน นี้อาโดนี ยาหจะตองตายอยาง
แนนอนขนาดนัน
้ ”
๒๕ กษัตริยซาโลมอนจึงออกคํา สัง
่ กับเบไน
ยาหลูกชายของเยโฮยาดา และเขาก็ไปฆาอา
โดนียาห
๒๖ กษัตริยพูดกับนั กบวชอาบี ยา ธารวา
“กลับไปยังที่นาของเจาในอา นา โธท เจา
มันสมควรตาย
แตเราจะไมฆาเจาในตอน
นี้เพราะวาเจาเคยเป็ นผูถือหีบของพระ
ยาหเวห องคเจาชีวิต *ตอหน าดาวิดผูเป็ นพอ
ของเราและเคยลําบากรวมกับพอของเรามา
กอน” ๒๗ ซา โลม อนจึงปลดอาบี ยา ธารออก
จากตําแหนงนักบวชของพระ ยาหเวห ซึ่ง
เป็ นไปตามคํา พูดของพระ ยาหเวหที่เคยพูด
ไวเกี่ยวกับครอบครัวเอลีที่ชิโลห
๒๘ เมื่อขาวรูมาถึงหูโย
อาบซึ่งเป็ นผูสมรู
รวมคิดกับอาโดนี ยาห แมวาเขาจะไมไดรวม
มือกับอับ ซา โลม เขาก็ไดหลบ หนีเขาไปที่
เต็นทของพระ ยาหเวห และไปจับที่เชิง งอน
ของแทนบูชาไว †๒๙ เมื่อมีคนไปบอกกษัตริย
ซา โลม อนวา โย อาบหลบ หนีไปที่เต็นทของ

*๒:๒๖

์ ิทธิ”์ หรือ “หีบขอ ตกลง” เป็ น
หีบของพระยาหเวห องคเจาชีวิต หรือ “หีบศักดิส
หีบที่บรรจุบรรดาแผนหินที่มีบัญญัติ ๑๐ ประการเขียนไว รวม ทัง้ สิ่งของตางๆที่จะพิสูจนวา
พระเจาไดอยูกับประชาชนชาวอิสราเอลตลอดเวลาที่พวกเขาอยูในทะเลทรายซีนาย
†๒:๒๘

จับที่เชิงงอนของแทนบูชาไว แสดงวาเขากําลังขอความเมตตา ในกฎบอกไววาถา

์ ิทธิแ
์ ละไปจับที่เชิง งอนของแทน บูชาแลว เขาจะไมถูกทํา
คนผูหนึ่งวิ่งเขาไปในสถานที่ศักดิส
โทษ

๑ พงศกษัตริย ๒:๓๐

พระ ยาหเวห และไปอยูที่ดานขางของแทน
บูชา ซา โลม อนจึงสัง่ เบ ไน ยาหลูกชายเย โฮ
ยาดาวา “ไปฆาเขาซะ”
๓๐ เบ ไน ยาหจึงเขาไปในเต็นทของพระ
ยาหเวห และพูดกับโยอาบวา “กษัตริยสงั ่ วา
‘ออกมาเดี๋ยวนี้’”
แตเขาตอบวา “ไม เราจะตายอยูที่นี่”
เบ ไน ยาหจึงไปรายงานกับกษัตริยถึงสิ่งที่
โยอาบตอบ ๓๑ แลวกษัตริยก็ไดสงั ่ เบไนยาห
วา “ไปทําตามที่เขาพูดได เลย ใหฆาเขาและ
ฝั งเขา เสีย เพื่อวาครอบครัวของเราและตัว
เราจะไดไมตองรับ ผิดดวยกันกับโย อาบที่ไป
ฆาคนบริสุทธิ ์ ๓๒ พระ ยาหเวหจะทําใหการ
นอง เลือดที่เขาไดทํา นัน
้ กลับมาตกลงบนหัว
ของเขา เอง เพราะเขาไดทํารายคนสองคน
ที่ชอบ ธรรมและดีกวาเขาดวยดาบ โดยที่ดา
วิดผูเป็ นพอของเราไมรู คืออับ เนอ รลูกชาย
ของเนอรซ่ งึ เป็ นแมทัพของอิสราเอล และอา
มา สาลูกชายของเย เธอ รผูเป็ นแมทัพของยู
ดาห ๓๓ ขอใหความผิดแหงเลือดของพวกเขา
นี้ ตกอยูบนหัวของโย อาบและลูก หลานของ
โยอาบตลอดไป แตขอใหดาวิดและลูก หลาน
ของเขา ครอบครัวและบัลลังกของเขา ไดรับ
สันติสุขจากพระยาหเวหตลอดไป”
๓๔ เบ ไน ยาหลูกชายของเย โฮ ยาดาจึงขึ้น
ไปฆาโย อาบและฝั ง ศพเขาไวในที่ดินของ
โย อาบเองในถิ่น แหง แลง ๓๕ กษัตริยซา
โลม อนไดแตง ตัง้ ใหเบ ไน ยาหลูกชายเย โฮ
ยาดาขึ้นเป็ นแมทัพแทนโย อาบและแตง ตัง้
นักบวชศา โดกขึ้นแทนอาบี ยา ธาร ๓๖ แลว
กษัตริยก็ไดสงคนไปหาชิเมอีและบอกกับเขา
วา “ใหสรางบานของตัวเจาเองขึ้นในเมือง
เยรูซาเล็มและอาศัยอยูที่ นัน
่ หามออกไปที่
อื่น อีก ๓๗ วันใดที่เจาออกมาและขามลําธาร
แหงขิด โรน ไป เจาจะตองตายอยางแนนอน
เจาจะตองรับ ผิด ชอบตอการตายของเจา เอง
*”
๓๘ ชิ เม อีตอบกษัตริยไปวา “สิ่งที่ทานพูด
มานัน
้ ก็ยุติธรรม ขาพเจาผูรับ ใชทานจะทํา
ตามที่กษัตริยเจา นายของขาพเจาไดพูดไว”
และชิ เมอีก็ไดอยูในเมืองเยรูซาเล็มเป็ นเวลา
นาน ๓๙ แตอีกสามปี ตอ มา ทาสสองคนของชิ

*๒:๓๗

เจา”
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เม อีหลบ หนีไปหากษัตริยอา คีชแหงเมืองกัท
ลูกชายของมา อา คาห และมีคนมาบอกชิ เม
อีวา “ตอน นี้ ทาสทัง้ สองคนของทานอยูใน
เมืองกัท” ๔๐ อยาง นัน
้ ชิ เม อีจึงผูกอานบน
ลาของเขาและไปหากษัตริยอา คีชที่เมืองกัท
เพื่อตามหาทาสสองคนของเขา ชิ เม อีก็ได
ออกไปและนํ าตัวทาสทัง้ สองคนของเขากลับ
มาจากเมืองกัท
๔๑ เมื่อซา โลม อนรูเรื่องวาชิ เม อีไดออกไป
จากเยรูซาเล็มไปเมืองกัทและไดกลับมาแลว
๔๒ กษัตริยจึงเรียกตัวชิ เมอี มาและพูดกับเขา
วา “เราเคยใหเจาสาบานไวกับพระ ยาหเวห
และเตือนเจามากอนแลวไมใช หรือวา ‘ใน
วันที่เจาจากไปและไปที่ไหนก็ตาม ใหแนใจ
ไดเลยวามันจะเป็ นวันตายของเจา’ และใน
เวลานัน
้ เจาก็พูดกับเราวา ‘สิ่งที่ทานพูดนัน
้
ยุติธรรม ขาพเจาจะเชื่อ ฟั งทาน’ ๔๓ แลว
ทําไมเจาจึงไมรักษาคําสาบานที่ใหไวกับพระ
ยาหเวห และไมเชื่อ ฟั งคํา สัง่ ที่เราไดใหเจา
ไวเลา” ๔๔ กษัตริยพูดกับชิ เม อีดวยวา “เจา
ก็รูอยูเต็มอก ในเรื่องความ ผิดที่เจาเคยทํา
ไวกับดา วิดผู เป็ น พอของเรา ตอน นี้พระ
ยาหเวหจะตอบแทนเจาสําหรับความ ผิดที่
เจาไดทําลงไป ๔๕ แตกษัตริยซาโลมอนจะได
รับการอวยพร และบัลลังกของดา วิดก็จะยัง
ปลอดภัยอยูตอหน าพระยาหเวหตลอดไป”
๔๖ แลวกษัตริยก็ออกคํา สัง
่ ใหเบ ไน ยาห
ลูกชายเย โฮ ยาดานํ าตัวชิ เม อีออกไปฆา
อยาง นี้ อาณาจักร นี้ก็ไดตัง้ มัน
่ คงอยูภาย ใต
การปกครองของซาโลมอน
ซาโลมอนขอสติปัญญา
(๒ พศด. ๑:๒-๑๓)
๑ ซา

๓ ฟาโรหแหงอียิปต

โลม อนไดไปผูก มิตรกับกษัตริย
ดวยการแตงงาน
กับลูกสาวของฟาโรห ซา โลม อนไดพานาง
ไปอยูที่เมืองของดา วิด จนกวาเขาจะสราง
วังของตัว เอง
พรอม กับวิหารของพระ
ยาหเวหและกําแพงรอบๆเมืองเยรูซาเล็ม
เสร็จ ๒ ประชาชนก็ยัง คงถวายเครื่องบูชา

เจาจะตอง … ของเจา เอง หรือแปลตรงๆไดวา “เลือดของเจาจะตกลงบนหัวของ

๑ พงศกษัตริย ๓:๓

ตามสถาน ที่สูงตางๆ *เพราะวิหารที่สรางใน
นามของพระยาหเวหยังไมเสร็จ ๓ ซาโลมอน
แสดงความ รักที่เขามีตอพระ ยาหเวห ดวย
การใช ชีวิตตามกฎตางๆของดา วิดผู เป็ น พอ
ของเขา เวนแตเขาไดถวายเครื่องสัตว บูชา
และเผาเครื่องหอม ตามสถานนมัสการ
๔ กษัตริยซา โลม อนได ไปที่กิเบ โอนเพื่อ
ถวายเครื่องสัตว บูชา เพราะที่ นัน
่ เป็ นสถาน
ที่สูงที่สําคัญที่สุด และซา โลม อนได ถวาย
เครื่องเผาบูชาหนึ่ง พันตัวบนแทนบูชาที่นัน
่
๕ ที่กิเบ โอนนั น
่ เอง พระ ยาหเวหไดปรากฏ
ในความ ฝั นของซา โลม อนตอนกลาง คืน
พระเจาพูดวา “เจาอยากไดอะไรจากเรา ก็
ขอมาไดเลย”
๖ ซา โลม อนตอบวา “พระองคมีความ รัก
มัน
่ คงอันยิ่ง ใหญตอผูรับ ใชของพระองค
คือดา วิดพอของขาพเจา
ทานเป็ นคนดี
และมีจิตใจซื่อตรง พระองคไดแสดงความ
รักมัน
่ คงอันยิ่ง ใหญ นี้ตอทาน
ดวยการ
ใหลูกชายคนหนึ่งของทานไดนัง่ อยูบน
บัลลังกของทานในวันนี้ ๗ ขาแตพระยาหเวห
พระเจาของขาพเจา
พระองคไดทําให
ขาพเจาผูรับ ใชพระองค ไดมาเป็ นกษัตริย
แทนที่ดา วิดพอของขาพเจา ทัง้ ๆ ที่ขาพเจา
เป็ นเหมือนเด็กเล็กๆและยังไมรูอิ โหนอิ เหน
๘ แลวขาพเจาผูรับ ใชของพระองคไดมาอยู
ทามกลางชนชาติของพระองค
ที่พระองค
ไดเลือก ไว เป็ นชนชาติใหญ ที่มีประชากร
มากมายมหาศาลนับ ไม ถวน ๙ อยาง นัน
้
ขอโปรดมอบสติ ปั ญญาใหกับผูรับ ใชของ
พระองค
เพื่อจะไดใชปกครองชนชาติของ
พระองค
และเพื่อจะไดแยกแยะวาอะไร
ดีอะไร ชัว
่
เพราะจะมีใคร เลาที่สามารถ
ปกครองประชากรอันมหาศาลนี้ของพระองค
ได”
๑๐ องคเจาชีวิตรูสึกพอใจที่ซาโลมอนขอสิ่ง
นี้ ๑๑ พระเจาจึงพูดกับเขาวา “เป็ นเพราะเจา
ขอสิ่ง นี้ และไมไดขอใหมีอายุยืนยาว หรือ
ขอความ รํ่ารวย หรือขอใหฆาพวกศัตรูของ
เจา แตเจากลับขอสติ ปั ญญาสําหรับตัวเจา

7

๑ พงศกษัตริย ๓:๒๑

เอง
เพื่อจะไดรูจักปกครองอยางยุติธรรม
๑๒ อยางนั น
้ เราจะใหสิ่งที่เจา ขอ เราจะทําให
เจาเฉลียวฉลาดและมองทุก อยางไดอยาง
ทะลุ ปรุโปรง จนไมมีใครฉลาดเหมือนเจาทัง้
ในอดีตและในอนาคต ดวย ๑๓ แลวเราจะ
แถมสิ่งที่เจาไมไดขอให ดวย นัน
่ คือความ
รํ่ารวยและเกียรติยศตลอดชีวิตของเจา แลว
จะไมมีกษัตริยองค ไหนมาเปรียบ เทียบกับ
เจาได เลย ๑๔ ถาเจาเดินตามทางทัง้ หลาย
ของเรา เชื่อ ฟั งกฎและคํา สัง่ ตางๆของเรา
เหมือนที่ดา วิดพอของเจาเคยทํามา เราก็จะ
ใหเจามีชีวิตที่ยืนยาวดวย”
๑๕ แลวซา โลม อนก็ต่ น
ื ขึ้น และเขาก็รูวา
เขาไดฝันไป
เขากลับมาที่เมืองเยรูซาเล็ม
ไปยืนอยูตอ หน าหีบขอ ตกลงของพระ
†และไดถวายเครื่องเผาบูชาและ
ยาหเวห
เครื่องสังสรรคบูชา แลวเขาก็จัดงานเลีย
้ งให
กับขาราชการทัง้ หมดของเขา
ซาโลมอนตัดสินคดีอยางเฉลียวฉลาด
๑๖ ตอ

มา มีโสเภณีสองคนมาหากษัตริย
และไดมายืนอยูตอ หน าเขา ๑๗ หญิงคนหนึ่ง
พูดวา “เจา นายของขาพเจา หญิงคนนี้อาศัย
อยูในบานหลัง เดียวกับขาพเจา ขาพเจาได
คลอดลูกออกมาคน หนึ่ง ตอน นัน
้ นางก็อยูที่
นัน
่ ดวย ๑๘ หลัง จากที่ลูกของขาพเจาคลอด
ออกมาไดสามวัน หญิงคน นี้ก็คลอดลูกออก
มาคน หนึ่งดวย ในบานหลัง นัน
้ มีเราอยูกัน
แคสองคน ไมมีคนอื่นอีก ๑๙ ในตอนกลางคืน
ลูกชายของหญิงคนนี้ตายไป เพราะนางนอน
ทับ เขา ๒๐ แลวนางก็ต่ น
ื ขึ้นมาตอนดึก และ
มาเอาลูกชายของขาพเจาไปจากดาน
ขาง
ของขาพเจา ในขณะที่ขาพเจาผูรับใชทานยัง
หลับอยู นางเอาเด็กไปวางไวที่อกของนาง
และเอาตัวลูกชายของนางที่ตายแลวมาไวที่
อกของขาพเจา ๒๑ เชาวัน รุง ขึ้น ขาพเจาตื่น
ขึ้นมาเพื่อจะใหนมลูก แตเขากลับตายเสีย
แลว แตเมื่อขาพเจามอง ดูเขาใกลๆในตอน
ฟ าสาง ขาพเจาก็เห็นวาเด็กคน นี้ไมใชลูกที่
ขาพเจาคลอดออกมา”

*๓:๒

สถานที่สูงตางๆ เป็ นสถานที่สําหรับสักการะบูชาพระเจาหรือบรรดาพระปลอม สถานที่
เหลานี้มักอยูตามเนินเขาหรือตามภูเขาตางๆ
†๓:๑๕

์ ิทธิ”์ หรือ “หีบแหงคําสัญญา” เป็ น
หีบขอ ตกลงของพระยาหเวห คือ “หีบศักดิส
หีบที่บรรจุบรรดาแผน หินที่มีบัญญัติ ๑๐ ประการเขียนไว รวมทัง้ สิ่งของตางๆที่จะพิสูจนวา
พระเจาไดอยูกับประชาชนชาวอิสราเอลตลอดเวลาที่พวกเขาอยูในทะเลทรายซีนาย

๑ พงศกษัตริย ๓:๒๒

๒๒ แตหญิงอีกคนไดพูดวา “ไม จริง เด็กที่
ยังมีชีวิตอยูเป็ นลูกชายของฉันเอง คนที่ตาย
ไปเป็ นลูกของเธอตางหาก”
แตหญิงคนแรกก็ยืนยันวา “ไมใช คนที่
ตายเป็ นลูกของ เธอ คนที่ยังอยูเป็ นลูกของ
ฉัน” และพวกเขาก็โต เถียง กันอยูตอ หน า
กษัตริย
๒๓ กษัตริยจึงพูดวา
“คน นี้ก็บอกวา
‘ลูกชายของ ฉันยังมีชีวิต อยู ลูกชายของเธอ
ตายแลว’ สวนอีกคนก็พูดวา ‘ไมจริง ลูกชาย
ของเธอตาย แลว ลูกของฉันตาง หากที่ยังมี
ชีวิตอยู’”
๒๔ แลวกษัตริยก็พูดวา “เอาดาบมาใหเรา
เลมหนึ่ง สิ” พวกเขาจึงนํ าดาบเลมหนึ่งมาให
กษัตริย ๒๕ แลวกษัตริยก็ออกคําสัง่ วา “ตัด
เด็กที่มีชีวิต นี้ออกเป็ นสองทอน ซะ และแบง
ใหพวกนางไปคนละครึ่ง”
๒๖ หญิงคนที่ลูกชายยังมีชีวิตอยู ก็สงสาร
ลูกของนางอยางจับใจ จึงพูดกับกษัตริยวา
“ไดโปรดเถิด นายของขาพเจา ใหเด็กที่ยังมี
ชีวิตกับนางไปเถิด อยาฆาเขาเลย”
แตหญิงอีกคนหนึ่งพูดวา “แบงเลย ทัง้ เธอ
และฉันจะไดไมมีใครไดไป”
๒๗ แลวกษัตริยก็ตัดสินวา “คืนเด็กที่ยังมี
ชีวิตใหกับหญิงคนแรก ไป อยาฆาเขา เลย
เพราะนางคือแมที่แทจริง”
๒๘ เมื่อชนชาติอิสราเอลทัง
้ หมดไดยินเรื่อง
การตัดสินครัง้ นี้ พวกเขาตางเคารพยําเกรง
กษัตริย เพราะพวก เขาเห็นแลววากษัตริย
ได รับความเฉลียวฉลาดมาจากพระเจา *เพื่อ
ปกครองบานเมืองอยางยุติธรรม

อาณาจักรของซาโลมอน
๑ กษัตริยซา

๔ อิสราเอลทัง้ หมด

โลม อนไดปกครองชนชาติ
๒ และตอไป นี้ คือ
ขาราชการระดับสูงทัง้ หมดของเขา
อาซาริยาหลูกชายของศาโดกเป็ นนักบวช
๓ เอ ลี โฮ เรฟและอา หิ ยาหลูกชายของชิชา
เป็ นเลขานุการ
เย โฮ ชา ฟั ทลูกชายของอา หิลูดเป็ นผู จด
บันทึก
๔ เบไนยาหลูกชายเยโฮยาดา เป็ นแมทัพ
ศาโดกและอาบียาธารเป็ นนักบวช

*๓:๒๘
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๑ พงศกษัตริย ๔:๑๗

๕ อา ซา ริ ยาหลูกชายของนา ธัน

เป็ นหัวหน า
ดูแลพวกผูวาการเขตตางๆ
ศบุดลูกชายของนา ธันเป็ นนักบวชและเป็ นที่
ปรึกษาของกษัตริย
๖ อาหิชารทําหน าที่ดูแลภายในวัง
อาโดนี รัมลูกชายของอับ ดาทําหน าที่ควบคุม
คนงานที่ถูกเกณฑมา
๗ ซา โลม อนยังมีผู วาการเขตตางๆอีก
สิบสองคน
ทําหน าที่ดูแลชนชาติอิสราเอล
ทัง้ หมด ซึ่งพวกเขาจะชวยเหลือในการจัดหา
เสบียงอาหารใหกับกษัตริยและครอบครัว
กษัตริยทงั ้ หมด ผู วาการแตละคนจะตองจัด
สงเสบียงอาหารมาใหหนึ่งเดือนในหนึ่ง
ปี
๘ และตอไปนี้ คือชื่อของพวกเขา
เบน เฮ อร เป็ นผู วาอยูในแถบเนินเขาเอ ฟ รา
อิม
๙ เบนเดเคอร เป็ นผู วาสําหรับ มาคาส ชาอัล
บิม เบธเชเมชและเอโลน-เบธฮานัน
๑๐ เบนเฮเสด เป็ นผู วาใน อารุบ โบท (โสโคห
และแผน ดินเฮ เฟอรทัง้ หมดอยูใตอํานาจ
เขา)
๑๑ เบน อา บีน า ดับ เป็ นผู วาใน นา ฟาท โดร
(เขาแตงงานกับทา ฟั ทลูกสาวของซา โลม
อน)
๑๒ บา อา นาลูกชายของอา หิลูด เป็ นผู วาใน
ทาอานาคเมกิด โดและเบธชานทัง้ หมดซึ่ง
อยูถัดจากศาเรธานและอยูทางดาน ใตของ
ยิสเรเอล และตัง้ แตเบธชานถึงอาเบลเมโฮ
ลาหเลยไปถึงอีกฝากหนึ่งของโยกเมอัม
๑๓ เบน เก เบอร เป็ นผู วาใน รา โม ทกิ เลอ าด
(ยา อีรลูกชายของมนัส เสหที่ไดตัง้ รกราก
อยูในกิ เลอ าดอยูภาย ใตการควบคุมของ
เขา รวม ทัง้ เขตอา ร โกบในบา ชานและ
เมืองอีกหก สิบเมืองในนัน
้ ที่มีกําแพงสูง
ใหญและมีดานประตูที่ทําจากทองสัมฤทธิ ์
ดวย)
๑๔ อาหินาดับลูกชายของอิดโด เป็ นผูวาในมา
หะนาอิม
๑๕ อา หิม า อัส เป็ นผู วาในนั ฟ ทา ลี (เขาได
แตงงานกับบาเสมัทลูกสาวของซาโลมอน)
๑๖ บา อา นาลูกชายของหุ ชัย เป็ นผู วาในอา
เชอรและเบอาโลท
๑๗ เย โฮ ชา ฟั ทลูกชายของปา รู อาห เป็ นผู วา
ในอิสสาคาร

ความเฉลียวฉลาดมาจากพระเจา หรือ “ความเฉลียวฉลาดที่ยิ่งใหญมาก”

๑ พงศกษัตริย ๔:๑๘

๑๘ ชิ เมอีลูกชายของเอลา

เป็ นผู วาในเบนยา
มิน
๑๙ เกเบอรลูกชายของอุรี เป็ นผู วาในแผน ดิน
กิ เลอ าด (ซึ่งเคยเป็ นของกษัตริยสิ โหน
ของชาวอา โม ไรตและกษัตริยโอกของบา
ชาน) เขาเป็ นผู วาการเพียงคน เดียวที่
ปกครองเขตนัน
้
๒๐ ชาวยู
ดาหและชาวอิสราเอลมีจํานวน
มากมายมหาศาลเหมือนเม็ด ทรายบนหาด
ทราย พวกเขาอยูกันอยางมีความสุข และมี
กินมีด่ ม
ื กันอยางเหลือเฟื อ
๒๑ ซา
โลม
อนไดปกครองเหนือพวก
อาณาจักรทัง้ สิน
้
ตัง้ แตแมน้ํ ายู เฟ รติ สไป
จนถึงแผน ดินของชาวฟี ลิ ส เตียและไปจนสุด
เขตแดนของประเทศอียิปต ประเทศเหลา นี้
ไดสงสวย *และอยูภาย ใตอํานาจของซา โลม
อนตลอดชีวิตของซาโลมอน †
๒๒ เสบียงอาหารที่ซา โลม อนกับทุก คนใน
วังจะตองใชกินกันในแตละวัน คือ
แป งอยางดีสามสิบโคเร ‡
แป งหยาบหกสิบโคเร ¶
๒๓ วัวที่เลีย
้ งในคอกสัตวจนอวนพีสิบตัว
วัวที่เลีย
้ งในทุงหญายี่สิบตัว
แกะหนึ่งรอยตัว
รวมทัง้ กวาง เนื้อทรายและละมัง่ ตัวผู §อีก
หลายตัว และสัตวปีกที่ขุนไวแลว
๒๔ ซา โลม อนปกครองอยูเหนื อแผน ดิน
ทัง้ หมดและเหนือกษัตริยทงั ้
หลายที่อยูฝั่ง
ตะวัน ตกของแมน้ํ ายู เฟ รติ ส จากทิฟ สาห
ไปจนถึงกาซา และมีสันติภาพอยูรอบ ดาน
๒๕ ตลอดชวงชีวิตของซา โลม อน ชาวยู ดาห
และชาวอิสราเอลตัง้ แตดานจนถึงเบ เอ อรเช
บา ทุก คนตางมีชีวิตอยูอยางปลอดภัย นัง่
อยูใตเถาองุนและตนมะเดื่อของตน
*๔:๒๑

9

๑ พงศกษัตริย ๔:๓๔

๒๖ ซา โลม อนมีคอกขังมาแตละตัวอยูสี่
พัน **คอก เป็ นมาสําหรับลากรถรบ และมี
ทหารบนรถมาอยูหนึ่งหมื่นสองพัน คน ๒๗ ผู
วาของแตละเขต
เมื่อถึงเวลาที่จะตองจัด
สงเสบียงอาหารใหกษัตริยและคนทัง้ หมด
ที่นัง่ กินรวมโตะกับกษัตริย พวกเขาตางก็
สงเสบียงมาตามเดือนของตน และไมใหมี
สิ่งใดขาดตกบกพรองเลย ๒๘ พวกเขายังได
นํ าขาวบารเลยและฟางสําหรับพวก มาลาก
รถรบและพวก มาอื่นๆไปเก็บ ไวตามสถาน ที่
ของมัน

ความเฉลียวฉลาดของซาโลมอน
๒๙ พระเจาไดใหซา

โลม อนมีความเฉลียว
ฉลาดและการ
มองที่ทะลุปรุโปรงและมี
ความเขาใจมากมายเหมือนกับเม็ดทรายบน
ชายหาด ๓๐ ความเฉลียวฉลาดของซา โลม
อน นัน
้ เหนือ กวาความฉลาดของทุกคนในฝั ่ ง
ตะวัน ออก และเหนือกวาความ เฉลียวฉลาด
ทัง้ สิน
้ ของคนในประเทศอียิปต ๓๑ เขาฉลาด
กวาใครๆทัง้ หมด แมแตเอ ธานชาวเอ ส ราห
หรือพวกลูกชายของมา โฮล คือเฮ มาน คาล
โคล และดาร ดา ชื่อเสียงของซา โลม อนได
เลื่อง ลือไปทัว
่ ทุก ชาติที่อยูลอม รอบ ๓๒ เขา
ไดพูด คําสุภาษิต ไวถึงสามพันขอ และ
บทเพลงตางๆของเขาก็มีจํานวนถึงหนึ่งพัน
กับหาเพลง
๓๓ ซา โลม อนไดบรรยายถึงชีวิตของพืช
ตัง้ แตตนสนซี ดารของเลบานอนไปจนถึงตน
หุสบที่งอกออกมาจากกําแพงตางๆ เขายัง
สอนเกี่ยว กับพวกสัตวและนก สัตวเลื้อย
คลาน ††และปลา ๓๔ คนจากทุก ชาติตางก็มา
ฟั งความเฉลียวฉลาดของซา โลม อน ซึ่งคน

สวย เงินที่ประชาชนใหกับกษัตริยที่เอาชนะพวกเขาได

†๔:๒๑

ประเทศเหลา นี ้ … ชีวิตของซา โลม อน แสดงใหเห็นวาประเทศเหลา นี้ไดทําขอ
ตกลงสันติภาพกับซาโลมอนเป็ นเพราะอํานาจอันยิ่งใหญของเขา
‡๔:๒๒ สามสิบโคเร เทากับ ๖,๖๐๐ ลิตร
¶๔:๒๒ หกสิบโคเร เทากับ ๑๓,๒๐๐ ลิตร
§๔:๒๓

กวาง เนื ้ อทรายและละมั่งตัวผู คือกวางป าชนิดตางๆ

**๔:๒๖

สี่พัน ประโยคนี้มาจากสําเนากรีกโบราณ ตรงกับ ๒ พงศาวดาร ๙:๒๕ แตสําเนาฮีบรู
ที่นิยมใชกันเขียนวา “สี่หมื่น”
††๔:๓๓ สัตวเลือ
้ ยคลาน สิ่งที่เลื้อยคลานได อาจรวมถึงสัตวชนิดอื่นๆตัง้ แตแมลงตางๆไป
จนถึงสัตวจําพวกกิง้ กา งูชนิดตางๆและปลา

๑ พงศกษัตริย ๕:๑
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เหลา นี้ถูกสงมาจากกษัตริยทว
ั ่ โลกที่ไดขาว
เกี่ยวกับความเฉลียวฉลาดของเขา
ซาโลมอนเตรียมวัตถุสรางวิหาร
(๒ พศด. ๒:๑-๑๘)
๑ เมื่อฮี

๕ ไดยินวาซาโลมอนไดรับการเจิมขึ้นเป็ น

รามกษัตริยของเมืองไทระ

กษัตริยสืบตอจากดา วิดพอของ เขา กษัตริย
ฮี รามจึงไดสงทูตของเขาไปหาซา โลม อน
เพราะเขาเป็ นเพื่อนที่ดีของดา วิดตลอด มา
๒ ซาโลมอนจึงไดสงขอความนี้ มาถึงฮีรามวา
๓ “ทานก็รูวาดา วิดพอของขาพเจาไม
สามารถที่จะสรางวิหารเพื่อเป็ นเกียรติ
ใหกับชื่อของพระ ยาหเวหพระเจาของ
เขา ได เพราะตองคอยสู รบกับพวก
ศัตรูที่อยูลอม รอบเขา จน กระทัง่ พระ
ยาหเวหไดปราบพวกศัตรูใหอยูใต
เทาของ เขา ๔ แตตอน นี้พระ ยาหเวห
พระเจาของขาพเจาไดใหขาพเจาหยุด
พักจากสงครามแลวในทุกๆดาน และไม
มีการตอสูหรือความหายนะใดๆอีก
๕ ขาพเจาจึงตัง
้ ใจวาจะสรางวิหาร
ขึ้นหลังหนึ่ง
เพื่อเป็ นเกียรติใหกับชื่อ
ของพระ ยาหเวหพระเจาของขาพเจา
ตามที่พระ ยาหเวหไดเคยบอกไวกับดา
วิดพอของขาพเจา เมื่อพระองคพูดวา
‘ลูกชายของเจาคนที่เราจะใหข้ น
ึ นัง่
บนบัลลังกแทนเจา นัน
้
จะเป็ นผู สราง
วิหารเพื่อเป็ นเกียรติใหกับชื่อของเรา’
๖ อยางนั น
้ ชวยสัง่ คนใหตัดตนสนซี ดาร
ของเลบานอน ไวใหกับขาพเจาดวย คน
ของขาพเจาจะทํางานรวมกับคนของ
ทาน และขาพเจาจะจายเงินใหกับทาน
สําหรับคนของทาน ตามจํานวนคาจาง
ที่ทานกําหนด มา
ทานก็รูวาขาพเจา
ไมมีคนที่มีความชํานาญในการตัด ไม
*เหมือนกับชาวซีโดน”
๗ เมื่อฮีรามไดยินขอความของซาโลมอน ก็
รูสึกพอใจอยางมากและพูดวา “วัน นี้ เราขอ
สรรเสริญองคพระยาหเวห เพราะพระองคได

๑ พงศกษัตริย ๕:๑๗

ใหลูกชายที่เฉลียวฉลาดคนหนึ่งกับดาวิดเพื่อ
ที่จะปกครองชนชาติที่ยิ่ง ใหญ นี้” ๘ ฮี รามได
สงขอความไปถึงซาโลมอนวา
“เราได รับขอความที่ทานสงถึงเราแลว
และจะทําตามทุกอยางที่ทานตองการ
เราจะจัดหาไม สนซี ดารและไม สนสาม
ใบใหกับทาน ๙ บรรดาคนของเราจะชัก
ลากไมเหลา นี้ลงมาจากเลบานอนไปที่
ทะเล
และเราจะเอาไมเหลานี้ผูกรวม
กันลองเป็ นแพไปตามทะเลจนถึงสถาน
ที่ที่ทานกําหนด ไว และที่นัน
่ เราจะแยก
พวกมันออก และทานก็สามารถเอามัน
ไปได ทานสามารถตอบแทนเราได ดวย
การสงเสบียงอาหารใหกับคนในวังของ
เรากินกัน”
๑๐ ฮี รามจึงไดจัดสงไม สนซี ดารและไม สน
สามใบใหกับซา โลม อนตามที่เขาตองการทุก
อยาง ๑๑ ซา โลม อนก็ไดใหแป งสาลีสี่ ลาน
สี่ แสนลิตร †เป็ นอาหารใหกับคนในวังของฮี
์ ี่ แสนสี่ หมื่น
ราม และนํ้ ามันมะกอกบริสุทธิส
ลิตร ‡ซาโลมอนทําอยางนี้ใหกับฮี รามปี แลว
ปี เลา
๑๒ พระ
ยาหเวหใหความเฉลียวฉลาดกับ
ซา โลม อน ตามที่พระองคไดสัญญาไวกับ
เขา ฮี รามและซา โลม อนก็ไดทําสัญญาเป็ น
พันธมิตรตอกันและอยูกันอยางสันติ
๑๓ กษัตริยซา
โลม
อนไดเกณฑพวก
แรงงานมาจากทัว
่ ทัง้ อิสราเอลรวมสาม
หมื่นคน ๑๔ เขาไดสงคนเหลา นัน
้ ออกไปที่
เลบานอนโดยแบงเวรกันไป
เวรละหนึ่ง
หมื่นคนตอเดือน เพื่อพวก เขาจะไดอยูใน
เลบานอนหนึ่งเดือนและไดอยูที่บานของ
พวกเขาสองเดือน อา โด นี รัมทําหน าที่เป็ นผู
ควบคุมคน งาน ๑๕ ซา โลม อนมีคนแบกหาม
อยูเจ็ด
หมื่นคนและมีคนตัดหินแปดหมื่น
คนที่ทํางานอยูในแถบเนิน เขา ๑๖ มีหัวหน า
คนงานอีกสาม พันสาม รอยคนที่ทําหน าที่
ดูแลงานในโครงการและคอยสัง่
งานคน
งาน ๑๗ กษัตริยซา โลม อนไดสัง่ ใหพวก เขา
ตัดหินกอนใหญๆที่มีราคาแพงออกมาจาก
เหมืองหิน เพื่อใชหินที่ตกแตงแลวนี้วางเป็ น

*๕:๖ คนที่มีความชํานาญในการตัด ไม หรือชางไม คือคนที่ ทํางานกับไม ในสมัยโบราณ
หมายถึงคนตัดไมดวย
†๕:๑๑

สี่ลานสี่แสนลิตร หรือ สองหมื่นโคเร

‡๕:๑๑

สี่แสนสี่หมื่นลิตร หรือ สองหมื่นบัท

๑ พงศกษัตริย ๕:๑๘

ฐานรากของวิหาร ๑๘ ชางแกะ สลักของซา
โลมอนและฮี รามและคนจากเกบาล *ตางตัด
แตงไมและหินเพื่อนํ ามาสรางเป็ นวิหาร
ซาโลมอนสรางวิหาร
(๒ พศด. ๓:๑-๑๔; ๔:๑-๑๐, ๑๙-๒๒; ๕:๑)
รอยแปด สิบปี †หลัง จาก
ที่ชาวอิสราเอลไดอพยพออกมาจาก
ประเทศอียิปต ในเดือนศิฟ ซึ่งเป็ นเดือน
ที่สองของปี ตรงกับปี ที่ สี่ที่ซา โลม อนเป็ น
กษัตริยของอิสราเอล ซา โลม อนไดเริ่มสราง
วิหารของพระ ยาหเวห ขึ้น ๒ วิหารที่กษัตริย
ซา โลม อนไดสราง ขึ้นใหพระ ยาหเวห นัน
้ มี
ขนาดยาวหก สิบศอก ‡กวางยี่สิบศอก ¶และ
สูงสามสิบศอก §๓ ดานหน าของหอง โถงใหญ
ของวิหาร
มีระเบียงที่ย่ น
ื ออกมาสิบ ศอก
และมีความ กวางยี่สิบศอกซึ่งเทากับความ
กวางของวิหารพอดี ๔ พระองคไดสรางชอง
หน าตางแคบๆหลายบานไวดาน บนของผนัง
วิหาร **ชองหน าตาง นี้ดานในเล็กกวาดาน
นอก ๕ ซา โลม อนไดสรางหองโดยรอบ ติด
์ ิทธิ ์
กับผนังรอบหอง โถงใหญและหองศักดิส
ที่สุด หองพวกนี้มีสามชัน
้ ๖ ฝาผนังดานนอก
ของหอง โถงใหญ นัน
้ ดาน ลางหนากวาดาน
บนเป็ นหยักบาเขาไป เพื่อจะไดวางไมคาน
ไมคานจะไดไมทะลุฝาผนังเขาไป จึงทําให
พวกหองดาน บนกวางกวาพวกหองดาน ลาง
พวกหองชัน
้ ลางสุดกวางหาศอก ††ชัน
้ ที่ สอง
กวางหกศอก ‡‡และชัน
้ ที่ สามกวางเจ็ดศอก
¶¶๗ ในการกอสรางวิหาร นี้ จะใชแตหินที่ได
รับการตัด แตงเรียบรอยแลวจากเหมืองหิน

๖

๑ เป็ นเวลาสี่

*๕:๑๘
†๖:๑
‡๖:๒
¶๖:๒
§๖:๒
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๑ พงศกษัตริย ๖:๑๘

เทานัน
้ ก็เลยไมมีเสียงคอน หรืออีเตอ หรือ
เครื่องมืออื่นๆที่ทําจากเหล็ก
๘ ทางเขาหองพวกนี้ อยูที่ชัน
้ หนึ่ง ตรงดาน
ทิศ ใตของวิหาร ขาง ในมีบันไดขึ้นจากชัน
้
หนึ่งไปชัน
้ สอง และจากชัน
้ สองไปชัน
้ สาม
๙ ซา โลม อนก็ไดสรางวิหาร นั น
้ จนเสร็จ
สมบูรณ พระองคไดสรางหลังคาวิหาร โดย
มีข่ อ
ื และแผนกระดานที่ทําจากไม สนซี ดาร
๑๐ แลวพระองคไดสรางพวกหองที่ลอม รอบ
วิหารจนเสร็จ แตละหองสูงหาศอก และมี
พวกไมคานที่ทําจากสนซี ดารวางพาดอยูบน
หยักบาของฝาผนังวิหาร
๑๑ คํา พูดของพระ ยาหเวหมาถึงซา โลม อน
วา ๑๒–๑๓ “ถาหากเจาทําตามกฎตางๆของเรา
ทําตามขอ บังคับทุก ขอและรักษาคํา สัง่ ทุก
อยางของเรา และใชชีวิตตามนัน
้ เราก็จะทํา
ตามคําสัญญาที่เราไดให ไวกับดา วิดพอของ
เจา เราจะอาศัยอยูในทามกลางชาวอิสราเอล
ในวิหารนี้ที่เจากําลังสราง ขึ้น และเราจะไม
ละทิง้ ประชาชนชาวอิสราเอลของเรา”
๑๔ ซา โลม อนจึงไดสรางวิหารหลัง นั น
้ จน
เสร็จสมบูรณ
๑๕ พระองคใชแผนกระดานที่ทําจากไม
สนซี ดาร กรุผนังดาน ในที่ทําจากหินโดย
รอบ ตัง้ แตพ้ น
ื ไปจนถึงเพดาน และปูทับพื้น
หินทัง้ หมดในวิหารดวยแผนกระดานที่ทํา
จากไม สนสาม ใบ ๑๖ ที่ดาน ในสุดของวิหาร
พระองคใชแผนกระดานที่ทําจากไม สนซี ดาร
กัน
้ หองขึ้นมาตัง้ แตพ้ น
ื จนถึงเพดาน มีขนาด
์ ิทธิท
์ ี่สุด
ยาวยี่สิบศอก เพื่อใหเป็ นหองศักดิส
๑๗ หอง โถงใหญดาน หน ามีขนาดยาวสี่ สิบ
ศอก §§๑๘ ภายในวิหารใชไม สนซี ดารที่แกะ

เกบาล หรืออีกชื่อหนึ่งวา “บุบลอส”

สี่รอยแปดสิบปี ประมาณ ๙๖๐ ปี กอนพระเยซูมาเกิด
หกสิบศอก หรือ ๓๑.๕ เมตร
ยี่สิบศอก หรือ ๑๐.๕ เมตร
สามสิบศอก หรือ ๑๕.๗๕ เมตร สําเนาภาษากรีกโบราณเขียนไววา ๒๕ ศอก

**๖:๔

หน าตาง … วิหาร อาจจะหมายถึงหน าตางที่มีลวดลายฉลุ
หาศอก หรือ ๒.๖ เมตร
‡‡๖:๖ หกศอก หรือ ๓.๒ เมตร
¶¶๖:๖ เจ็ดศอก หรือ ๓.๗ เมตร
††๖:๖

§§๖:๑๗

สี่สิบศอก หรือ ๒๑ เมตร

๑ พงศกษัตริย ๖:๑๙

สลักลายนํ้ า เตา *และลายดอกไมบานกรุ ไว
จนหมด ไมเห็นสวนที่เป็ นหินเลย
๑๙ ซา โลม อนไดสรางหองศักดิส
์ ิทธิท
์ ี่อยู
ดานในสุดของวิหารจนเสร็จ
เพื่อใชเป็ น
ที่วางหีบแหงขอ ตกลงของพระ ยาหเวห
๒๐ หองศักดิส
์ ิทธิท
์ ี่สุดนี้มีขนาดยาวยี่สิบ
ศอก †กวางยี่สิบศอกและสูงยี่สิบศอก เขา
์ ุทับไวที่ดาน ในของหอง
ใชทองคําบริสุทธิบ
และเขาไดสรางแทนเผาเครื่องหอมที่ทําจาก
ไม สนซี ดารตัง้ ไวตรง หน าหอง นี้ และเอา
ทองบุแทนเผาเครื่องหอม นี้ ๒๑ ซา โลม อนบุ
ทองคําบริสุทธิไ์ วที่ดาน ในของวิหาร และใช
์ ิทธิท
์ ี่สุดที่ได
โซทองคํากัน
้ ไวที่หน าหองศักดิส
บุทองคําไว แลว ๒๒ แลวดานในของวิหารก็บุ
ทองคําไวทัง้ หมด แทนเผาเครื่องหอมที่ตัง้
์ ิทธิท
์ ี่สุด ก็บุทองคําดวย
อยูหน าหองศักดิส
๒๓ ภายในหองศักดิส
์ ิทธิท
์ ี่สุด เขาไดใชไม
มะกอกสรางเป็ นทูต สวรรคมีปีก ไวสององค
แตละองคมีความสูงสิบ ศอก ๒๔ ปี กขาง หนึ่ง
ของทูตองคแรก มีความยาวหา ศอก ปี กอีก
ขาง หนึ่งยาวหา ศอก วัดจากปลายปี กขาง
หนึ่งไปถึงปลายปี กอีกขาง หนึ่งยาวสิบ ศอก
๒๕ ทูต สวรรคมีปีกองคที่ สองก็วัดไดสิบศอก
ดวย ทัง้ สององคมีขนาดและรูป รางเหมือน
กัน ๒๖ ทูต สวรรคมีปีกทัง้ สององค นัน
้ สูงสิบ
ศอกเทา กัน ๒๗ ซาโลมอนไดวางทูต สวรรคมี
์ ิทธิท
์ ี่สุด
ปี กทัง้ สององคไวภายในหองศักดิส
ปี กขางหนึ่งของทูต สวรรคทัง้ สองนัน
้ แตะกัน
อยูตรงกลางหอง สวนปี กอีกขางของทูตทัง้
สอง นัน
้ ก็ไปติดกับฝาผนังแตละดาน ๒๘ และ
ทูต สวรรคมีปีกทัง้ สององค นัน
้ ก็มีทองคําบุ
อยู
๒๙ บนฝาผนั งดาน ในของหอง โถงใหญและ
์ ิทธิท
์ ี่สุด นัน
หองศักดิส
้ มีทัง้ รูปทูต สวรรคมี
ปี ก รูปตนอินทผลัม และดอกไมบาน สลัก
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๑ พงศกษัตริย ๗:๒

๓๐ พื้นของหองศักดิส
์ ิทธิท
์ ี่สุด
อยูมากมาย
และหอง โถงใหญของวิหาร บุดวยทองคํา
๓๑ ตรงทาง เขาของหองศักดิส
์ ิทธิท
์ ี่สุด คน
งานไดเอาไมมะกอกมาสรางเป็ นประตูข้ น
ึ
สองบาน
และทํากรอบประตูเป็ นรูปหา
เหลี่ยม ‡๓๒ ซา โลม อนใหพวกชางทําบาน
ประตูทงั ้ สอง นัน
้ จากไมมะกอก และแกะ
สลักรูปทูต สวรรคมี ปีก ตน ปาลมและดอกไม
บานไวมากมาย และบุดวยทองคํา
๓๓ ตรงทางเขาหองโถงใหญ พวกเขาไดใช
ไมมะกอกมาทํากรอบประตูเป็ นรูปสี่เหลี่ยม
๓๔ พวก เขาไดเอาไม สนสามใบมาสรางเป็ น
สองประตู
แตละประตูก็มีบานประตูสอง
บานที่พับ ได ๓๕ พวกชางไดแกะ สลักลายทูต
สวรรคมีปีก ตนปาลมและดอกไมไวบนบาน
ประตูเหลานัน
้ และบุดวยทองคํา
๓๖ แลวพวกชางก็ไดเอาหินที่ตัด แตงแลว
มาสรางเป็ นกําแพงลอม รอบลานดาน ใน ไว
กําแพงแตละดานสรางขึ้นดวยหินที่ตัด แตง
แลวสามชัน
้ กับไมสนซีดารอีกหนึ่งชัน
้
๓๗ พวกเขาเริ่มกอสรางวิหารของพระ
ยาหเวหข้ น
ึ ในเดือนศิฟ (เป็ นเดือนที่สองของ
ปี ) ซึ่งตรง กับปี ที่สี่ที่กษัตริยซา โลม อนเป็ น
กษัตริยของอิสราเอล ๓๘ วิหารสรางเสร็จในปี
ที่สิบเอ็ดที่ซาโลมอนเป็ นกษัตริย ในเดือนบูล
(ซึ่งเป็ นเดือนที่แปดของปี ) วิหารก็สรางเสร็จ
ตามรายละเอียดที่ไดกําหนดไวทุก อยาง ซา
โลม อนไดใชเวลาในการสรางวิหารทัง้ หมด
เจ็ดปี

วังของซาโลมอน

๗

๑ ซา

โลม อนไดใชเวลาถึงสิบ สามปี ใน
การสรางวังของเขา ๒ เขายังไดสรางตึก
ที่มีช่ อ
ื เรียก วา “ป าของเลบานอน” ขึ้นมา
ตึกแหง นี้มีความยาวหนึ่ง รอยศอก ¶กวางหา

*๖:๑๘

นํ ้า เตา พืชชนิดหนึ่งมีเถายาว ผลของมันมีลักษณะเหมือนเหยือกนํ้ าและเมื่อทิง้ ไว
นานจะแข็งขึ้นจนเหมือนไม
†๖:๒๐

ยี่สิบศอก หรือ ๑๐.๕ เมตร

‡๖:๓๑

กรอบประตูเป็ นรูปหาเหลี่ยม คงหมายถึงบนประตูทําจากไมสามชิน
้ ทรงป านไมใช
เป็ นปลายแหลม
¶๗:๒

หนึ่ งรอยศอก หรือ ๕๒.๕ เมตร

๑ พงศกษัตริย ๗:๓

สิบศอก §และสูงสามสิบศอก **โดยมีเสา *ที่
ทําจากไม สนซี ดารสี่แถว ที่ปลายเสาแตละ
ตน จะมียอดเสาที่ทําจากไม สนซี ดารรองรับ
เพดานอยู ๓ มีคานที่ทําจากไม สนซี ดารพาด
ขวางอยู เสาแตละแถวมีคานพาดอยูสิบ หา
ตน รวมทัง้ หมดสี่สิบ หาตน บนคานพวก นี้
มีกระดานไม สนซี ดารมุงเป็ นหลังคาอยู ๔ ที่
ผนังดานขางของทัง้ สองดาน มีหน าตางเรียง
กันอยูสามแถว ตัง้ อยูตรงขามกันพอดี ๕ ทัง้
ดาน หน าและดาน หลัง ตางก็มีสามประตู
และมีกรอบประตูเป็ นรูปสี่เหลี่ยมดานเทา
๖ ซา โลม อนไดสรางระเบียงที่เรียก วา
“ระเบียงเสา” มีความ ยาวหา สิบศอก กวาง
สามสิบศอก ที่ดานหน าของระเบียงมีหลังคา
ปิ ด ซึ่งมีพวกเสารองรับอยู
๗ พระองคไดสรางหองบัลลังกที่พระองค
จะใชในการตัดสินคดี หอง นัน
้ เรียก วา “หอ
พิพากษา” หอง นัน
้ บุไปดวยไม สนซี ดาร
ตัง้ แตพ้ น
ื จนถึงเพดาน
๘ หลังหอพิพากษา นี้ ก็มีลาน วังที่ซา โลม
อนพักอยูสรางลอม รอบลาน นัน
้
ลักษณะ
ของวัง นัน
้ จะเหมือนกับหอพิพากษา เขายัง
สรางวังอยางเดียวกัน นี้ใหกับภรรยาของเขา
ที่เป็ นลูกสาวของกษัตริยฟาโรหแหงอียิปต
ดวย
๙ ตึกทัง
้ หมดเหลา นี้สรางดวยหินราคาแพง
หินเหลา นี้ถูกตัดตามขนาดที่ตองการดวย
เลื่อยและทําใหเรียบทัง้ ดาน
หน าและดาน
หลัง หินราคาแพงเหลา นี้ใชทําตัง้ แตฐานราก
ขึ้นไปจนถึงยอดของกําแพง
สิ่งกอสราง
ทัง้ หมดเหลานี้ จากขางนอกเขาไปจนถึงลาน
ใหญและจากฐานขึ้นไปจนถึงหลังคา แมแต
กําแพงรอบๆลานก็สรางขึ้นดวยหินราคาแพง
เหลา นี้ ๑๐ พวกฐานรากทัง้ หลายถูกสรางขึ้น
§๗:๒
**๗:๒
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๑ พงศกษัตริย ๗:๒๑

ดวยกอนหินขนาดใหญราคาแพง บางกอนมี
ขนาดยาวถึงสิบศอก †และบางกอนก็มีขนาด
ยาวถึงแปดศอก ‡๑๑ แลวบนหินเหลานัน
้ ก็ยัง
มีหินอื่นๆที่มีราคาแพงและไมคานที่ทําจาก
ไม สนซี ดารดวย ๑๒ มีพวกกําแพงลอม รอบ
ลานของวัง ของวิหารและระเบียงของวิหาร
กําแพงเหลา นี้ สรางดวยหินสองชัน
้
และ
ทอนไมสนซีดารอีกหนึ่งชัน
้
๑๓ กษัตริยซา โลม อนไดสงคนไปที่เมือง
ไทระ เพื่อไปนํ าตัวชายคนหนึ่งที่ช่ อ
ื วาฮู ราม
¶มาที่เมืองเยรูซาเล็ม ๑๔ แมของฮู ราม เป็ น
ชาวอิสราเอลจากเผานัฟ ทา ลี พอของเขาที่
ตายไปแลวมาจากเมืองไทระ ฮู รามเป็ นชาง
ทองสัมฤทธิ ์ ฮู รามมีความเชี่ยวชาญมากและ
มีประสบการณในงานที่เกี่ยว กับทองสัมฤทธิ ์
ทุก ประเภท เขาไดมาหากษัตริยซา โลม อน
และไดทํางานทัง้ หมดตามที่ได รับมอบ หมาย
มา
๑๕ เขาหลอเสาทองสัมฤทธิข
์ ้น
ึ สองตน
สําหรับระเบียง แตละตนสูงสิบ แปดศอก
§และมีขนาดโดยรอบสิบ สองศอก
**เสา
นี้กลวง
และมีเนื้อเหล็กหนาหนึ่งฝ ามือ
††๑๖ เขายังไดทําหัวเสาทองสัมฤทธิส
์ องอัน
เพื่อไปวางไวบนยอดเสาสองตน นัน
้
หัวเสา
‡‡๑๗ มีตาขายที่ทําขึ้น
แตละอันสูงหาศอก
จากโซผูกหอยบนหัวเสาทัง้ สองตน ๑๘ เขา
ไดหลอลูกทับทิมขึ้นเป็ นแถวสองแถวลอม
รอบหัวเสา นัน
้ เขาเอาลูกทับทิมทองสัมฤทธิ ์
เหลานัน
้ ทับตาขายแตละอัน เพื่อปิ ดหัวเสาที่
๑๙ หัวเสาที่อยูบน
อยูบนยอดเสาแตละตน
ยอดเสาทําขึ้นเป็ นรูปดอกไม ๒๐ หัวเสาที่อยู
บนยอดเสาเหนือตาขายที่หอยลงมาเป็ นรูป
ชาม ลูกทับทิมสองรอยลูกหอยอยูเป็ นแถว
์ ู
ลอมรอบหัวเสา ๒๑ ฮู รามตัง้ เสาทองสัมฤทธิค

หาสิบศอก หรือ ๒๖.๒๕ เมตร
สามสิบศอก หรือ ๑๕.๘ เมตร ภาษากรีกโบราณแปลไววา ๒๕ ศอก

*๗:๒

เสา เป็ นเสาหินหรือไมที่มีการตกแตงประดับประดาอยางสวยงามบนหัวเสา
สิบศอก หรือเทากับ ๕.๒๕ เมตร
‡๗:๑๐ แปดศอก หรือ ๔.๒ เมตร
¶๗:๑๓ ฮูราม หรือฮีราม
§๗:๑๕ สิบแปดศอก หรือ ๙.๕ เมตร
**๗:๑๕ สิบสองศอก หรือ ๖.๓ เมตร
†๗:๑๐

††๗:๑๕
‡‡๗:๑๖

เสานี ก
้ ลวง … หนาหนึ่ งฝ ามือ ประโยคนี้มาจาก สําเนาแปลกรีกโบราณ
หาศอก หรือ ๒.๖ เมตร

๑ พงศกษัตริย ๗:๒๒
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นัน
้ ไวที่หน าระเบียงของวิหาร เขาตัง้ ชื่อเสา
ที่ตัง้ อยูทางดานซาย ¶¶วายา คีนและตัง้ ชื่อ
เสาที่ตัง้ อยูทางดานขวา *วาโบอาส ๒๒ หัวเสา
ที่อยูบนยอดของเสาเหลา นัน
้ มีรูป รางเหมือน
ดอกไม แลวงานกอสรางเสาเหลา นัน
้ ก็ได
เสร็จสิน
้ ลง
๒๓ ฮู รามไดหลอขันทะเล
†ขึ้นจากเหล็ก
หลอ มีรูป รางเป็ นวงกลมวัดความกวางจาก
ขอบดาน หนึ่งไปถึงอีกดาน หนึ่งไดสิบศอก
และสูงหาศอก มีความยาวโดยรอบสามสิบ
ศอก ๒๔ ที่ใตขอบของขันทะเล นัน
้ ฮู รามได
หลอนํ้ า เตาขึ้นสองแถวลอม รอบขันทะเล
นัน
้
หลอเป็ นเนื้อ เดียวกันกับขันทะเล นัน
้
๒๕ ขันทะเลนั น
้ ตัง้ อยูบนวัวตัวผูสิบ สองตัว มี
สามตัวหัน หน าไปทางทิศ เหนือ สามตัวหัน
หน าไปทางทิศ ตะวัน ตก อีกสามตัวหันไป
ทางทิศ ใตและสามตัวที่เหลือหันไปทางทิศ
ตะวันออก ขันทะเลนัน
้ วางอยูบนตัวพวกมัน
สวนหางของพวก มันหันเขาหากันอยูดาน ใน
๒๖ ขันทะเล นี้ มีความ หนาหนึ่ งฝ ามือ ‡และที่
ขอบของมันมีลักษณะเหมือนขอบของถวย
นํ้ าคือเป็ นเหมือนดอกลิลลี่ที่บาน ออก ขัน นี้
สามารถเก็บนํ้ าไดสี่หมื่นสี่พันลิตร ¶
๒๗ เขายังไดสรางรถ
เข็นสิบคันจากทอง
สัมฤทธิ ์ แตละคันยาวสี่ศอก กวางสี่ศอกและ
สูงสามศอก §๒๘ ตอไป นี้คือวิธีสรางรถ เข็น
เหลา นัน
้ พวกมันมีแผงสี่เหลี่ยมดาน เทาฝั ง
๒๙ บนแผงและโครงเหลานั น
อยูในโครง
้
มีพวกรูปสิงห พวกรูปวัวตัวผู และรูปทูต
สวรรคมีปีก แกะสลักอยู ทัง้ ดานบนและดาน
ลางของบรรดารูปสิงหและรูปวัวตัวผูเหลา
นัน
้ มีลายมาลัยดอกไมที่ใชคอนทําขึ้น ๓๐ รถ
เข็นแตละคันมีลอสี่ลอ
ทัง้ ลอและเพลาทํา

๑ พงศกษัตริย ๗:๓๙

ขึ้นจากทองสัมฤทธิ ์ และบนรถเข็นจะมีอาง
นํ้ า หนึ่งใบวางอยูบนที่รองรับตรงมุมทัง้ สี่ ที่
รองรับแตละอันทําจากทองสัมฤทธิ ์
และ
๓๑ มีโครง
มีลวดลายมาลัยดอกไมตอกอยู
ดานบน ซึ่งมีชองสําหรับชามใหญ โครง นัน
้
สูงหนึ่งศอก **ชองเปิ ด นี้มีลักษณะกลม วัด
ขนาดที่ฐานไดกวางหนึ่งศอกครึ่ง ††และมี
การแกะ สลักลวดลายไวโดยรอบชองเปิ ด นัน
้
โครง นัน
้ สี่เหลี่ยมไมกลม ๓๒ มีลอสี่ลออยูใต
โครง นัน
้ และเพลาของลอเหลา นัน
้ เชื่อมติด
เขา กับแทน ลอแตละลอมีเสนผา ศูนยกลาง
หนึ่งศอกครึ่ง ๓๓ ลักษณะของลอเหมือนกับ
ลอของรถรบ ทัง้ เพลา วงลอ ซี่ลอและดุมลอ
ลวนหลอขึ้นจากเหล็กสัมฤทธิ ์
๓๔ รถ เข็นแตละคันมีที่รองรับอยูตรงมุม
ทัง้ สี่ ที่รองรับ นี้เป็ นเนื้อ เดียวกันกับรถ เข็น
นัน
้ ๓๕ ดานบนของรถเข็นมีขอบทองสัมฤทธิ ์
สูงครึ่งศอกลอม รอบเป็ นเนื้อเดียวกันกับรถ
เข็น ๓๖ ฮู รามไดแกะสลักลายพวกทูต สวรรค
มีปีก พวกสิงหและพวกตน ปาลมมากมายลง
บนพื้น ผิวของที่รองรับและบนแผงเหลา นัน
้
ที่ไหนมีชองวางเขาก็จะแกะลายพวง มาลัย
ไวจน ทัว
่ ๓๗ นี่คือวิธีที่เขาสรางรถ เข็นทัง้ สิบ
คัน รถเข็นเหลา นี้หลอขึ้นจากแม พิมพอัน
เดียวกันจึงมีรูป
รางและขนาดเหมือนกัน
หมด
๓๘ แลวฮู รามก็ไดทําอางนํ้ าทองสัมฤทธิข
์ ้น
ึ
สิบอาง แตละอางจุน้ํ าไดแปด รอยแปด สิบ
ลิตร ‡‡แตละอางกวางสี่ศอก วางอยูบนรถ
เข็น รถ เข็นละหนึ่ง ใบ ๓๙ เขาวางรถ เข็นหา
คันไวทางดาน ใตของวิหารและอีกหาคันไว
ทางดาน เหนือ เขาวางขันทะเลไวทางดาน
ใตที่มุมทางทิศ ตะวัน ออกเฉียง ใตของวิหาร

¶¶๗:๒๑
*๗:๒๑

ซาย ดานทิศใต
ขวา ดานทิศเหนือ

†๗:๒๓

์ งั ้ อยูในวิหาร ดูใน ๒ พงศาวดาร
ขันทะเล ขันเก็บนํ้ าขนาดใหญที่ทําจากทองสัมฤทธิต

๔:๒-๖
‡๗:๒๖

หนึ่ งฝ ามือ ประมาณ ๗.๖ เซนติเมตร

¶๗:๒๖
§๗:๒๗

สี่หมื่นสี่พันลิตร หรือ ๒๐,๐๐๐ บัท
สามศอก หรือ ๑.๖ เมตร

**๗:๓๑

หนึ่ งศอก เทากับ ๕๒.๕ เซนติเมตร

††๗:๓๑

หนึ่ งศอกครึ่ง หรือ ๗๙ เซนติเมตร

‡‡๗:๓๘

แปดรอยแปดสิบลิตร หรือ สี่สิบบัท

๑ พงศกษัตริย ๗:๔๐

๔๐ เขายังไดทําหมออีกหลายใบ

รวมทัง้ ทัพพี
และชามประพรม แลวฮู รามก็ไดทํางานทุก
อยางภายในวิหารของพระ ยาหเวหที่กษัตริย
ไดสัง่ เขาไวจนเสร็จสิน
้ ลง นัน
่ ก็คือ
๔๑ เสาสองตน
หัวเสาสองอันที่มีรูป รางเหมือนอางเพื่อวาง
ไวบนยอดเสา
ตาขายสองชุดที่ใชสําหรับประดับบนหัวเสา
รูปอางที่อยูบนยอดเสาสองตนนัน
้
๔๒ ทับทิมสี่รอยลูกสําหรับตาขายสอง
ชุด
(ตาขายแตละชุดมีทับทิมอยูสองรอยลูกไว
สําหรับประดับหัวเสารูปชามที่อยูบนเสา
ทัง้ สองตน)
๔๓ รถเข็นสิบคันพรอมกับอางนํ้ าสิบอาง
๔๔ ขันทะเลและวัวตัวผูสิบสองตัวที่ฐานรอง
ของมัน
๔๕ หมอ ทัพพี ชามประพรม และพวกจาน
ทัง้ หมด สําหรับวิหารของพระยาหเวห
ของตางๆที่ฮู รามไดทําขึ้นใหกับกษัตริย
ซา โลม อนสําหรับวิหารของพระ ยาหเวหลวน
์ ัด มัน ๔๖ กษัตริยสงั ่
ทําขึ้นจากทองสัมฤทธิข
ใหหลอของเหลา นี้ดวยแม พิมพดินเหนียวที่
นํ ามาจากแมน้ํ าจอรแดนที่อยูระหวางสุ คคท
และศาเรธาน ๔๗ ซาโลมอนไมเคยชัง่ นํ้ า หนัก
ของเหลานี้เพราะมีมากเกินไป จึงไมสามารถ
์ งั ้ หมดที่ใชไป
บอกนํ้ าหนักของทองสัมฤทธิท
๔๘ ซา โลม อนยังทําขาว ของเครื่อง ใช
ตางๆที่อยูในวิหารของพระ ยาหเวหอีก ดวย
ประกอบไปดวย
แทนบูชาทองคํา
โตะทองคําสําหรับใชวางขนมปั งไวตอ หน า
พระยาหเวห
๔๙ โคม ไฟยืนที่ทําจากทองคําบริสุทธิ ์ (ซึ่งตัง
้
์ ิทธิท
์ ี่สุด ทัง้
อยูที่ดาน หน าของหองศักดิส
ทางขวาและทางซายมีอยูขางละหาโคม)
บรรดาดอกไมประดิษฐทองคําและตะเกียง
รวมทัง้ คีมคีบ
๕๐ พวกถวย กรรไกรตัดไส ตะเกียง ชาม
ประพรม พวก จานสําหรับใสเครื่องหอม
และกระถางไฟ ที่ทําจากทองคํา
บานพับทองคําสําหรับประตูของหองชัน
้
ใน
์ ิทธิท
์ ี่สุด และสําหรับประตู
สุดคือหองศักดิส
ทุกประตูที่หองโถงใหญของวิหาร
๕๑ เมื่องานทุก อยางที่กษัตริยซาโลมอนได
ทําใหกับวิหารของพระ ยาหเวหเสร็จ สิน
้ ลง
เขาไดนําของตางๆที่ดาวิดพอของเขาไดอุทิศ
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ไว ทัง้ เงินและทองและเครื่องใชทุกอยาง นํ า
มาวางไวในคลังสมบัติของวิหารของพระ
ยาหเวห
การอุทิศวิหารใหกับพระยาหเวห
(๒ พศด. ๕:๒-๖:๔๐)
๑ แลวกษัตริยซา

๘ ผูอาวุโสของอิสราเอล

โลม อนก็ไดเรียกพวก
พวกหัวหน าเผา
และพวกหัวหน าครอบครัวของชาวอิสราเอล
ทุก คน ใหมาพบที่เมืองเยรูซาเล็ม เพื่อให
มาเป็ นพยานในการยายหีบแหงขอ
ตกลง
ของพระ ยาหเวหจากเมืองของดา วิด คือ
เมืองศิ โยน ขึ้นไปยังวิหาร ๒ แลวคนเหลา
นัน
้ ทัง้ หมดของอิสราเอลก็ไดมาอยูรวมกับ
กษัตริยซา โลม อน ในชวงงานเทศกาล ใน
เดือนเอธานิม ซึ่งเป็ นเดือนที่เจ็ด
๓ เมื่อพวกผูอาวุโสทัง
้ หมดของอิสราเอล
มาถึง นักบวชทัง้ หลายก็ไดยกหีบแหงขอ
ตกลง ขึ้น ๔ และพวกเขาไดนําหีบของพระ
ยาหเวหออกมา รวมทัง้ เต็นทนัด พบ และ
์ ิทธิท
์ งั ้ หมดภายในเต็นท พวก
เครื่องใชศักดิส
นักบวชและบรรดาชาวเลวี
แบกของเหลา
นัน
้ ไว ๕ และกษัตริยซา โลม อนกับผูรวม
ชุมนุมทัง้ หมดของอิสราเอลที่ไดมารวมตัว
อยูกับเขาก็ไปอยูตอหน าหีบนัน
้ และไดถวาย
แกะและวัวจํานวนมหาศาลจนนับไมถวน
๖ แลวพวกนั กบวชก็นําหีบ
เป็ นเครื่องบูชา
แหงขอ ตกลงของพระ ยาหเวห เขาไปในที่
์ ิทธิท
์ ี่สุด ที่อยูดานในสุด
ของมันในหองศักดิส
ของวิหาร และวางหีบนัน
้ ไวที่ใตปีกของทูต
สวรรคมีปีกสององค นัน
้ ๗ ทูต สวรรคมีปีกทัง้
สององคกางปี กออกเหนือที่วางหีบ นัน
้ และ
เงาของทูต สวรรค นัน
้ ก็ทอดยาวลงบนหีบ
และที่คานหามทัง้ หมด ๘ คานหามเหลา นัน
้
ยาวมาก จนปลายของคาน นัน
้ สามารถมอง
์ ิทธิห
์ น าหองศักดิส
์ ิทธิ ์
เห็นไดจากหองศักดิส
์ ิทธิ ์ ก็
ที่สุด นัน
้ แต คนที่อยูนอกหองศักดิส
จะมองไมเห็น และคานเหลา นี้ยังคงอยูที่
นัน
่ จนถึงทุกวัน นี้ ๙ ในหีบ นัน
้ ไมมีสิ่งอื่นใด
นอกจากแผนหินสองแผนที่โมเสสไดใสลง
ไปตัง้ แตเมื่อครัง้ ที่เขาอยูที่ภูเขาโฮ เรบ ซึ่ง
เป็ นสถาน ที่ที่พระ ยาหเวหไดทําขอ ตกลงกับ
ชาวอิสราเอล หลัง จากที่พวกเขาไดออกมา
จากประเทศอียิปตแลว
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๑๐ หลัง จากที่พวกนั กบวชออกไปจากหอง
์ ิทธิ ์ แลว ก็เกิดกลุมเมฆ *ขึ้นใน
โถงศักดิส
วิหารของพระ ยาหเวห ๑๑ กลุมเมฆ นัน
้ ทํา
ใหพวกนักบวชไมสามารถทําพิธีใดๆในนัน
้
ได เลย เพราะรัศมีของพระ ยาหเวห ไดเขา
ครอบคลุมวิหารของพระองค แลว ๑๒ แลวซา
โลมอนก็พูดวา
“พระยาหเวหไดพูดไววา
พระองคจะอาศัยอยูในเมฆดําทะมึนนัน
้ †
๑๓ เราไดสรางวิหารที่งามสงาอยางยิ่งสําหรับ
พระองค
เป็ นสถาน
ที่ที่พระองคจะไดมาอาศัยอยู
ตลอดไป”
๑๔ แลวกษัตริยก็ไดหันไปหาคนอิสราเอล
ทัง้ หมดที่ยืนชุมนุม กันอยูที่นัน
่
และขอ ให
พระเจาอวยพรพวกเขา
๑๕ แลวซาโลมอนก็พูดวา
“ขอสรรเสริญองค พระ ยาหเวห
พระเจาของอิสราเอล มือของพระองค
นัน
้ ไดทําใหเกิดความ สําเร็จ ลุลวง ตาม
ที่พระองคไดสัญญา
ไวดวยปากของ
พระองค เองกับดา วิดพอของขาพเจาวา
๑๖ ‘ตัง
้ แตวันที่เราไดพาอิสราเอลชนชาติ
ของเราออกจากแผนดินอียิปต เรายังไม
เคยเลือกเมืองหนึ่งเมืองใดจากเผาตางๆ
ของอิสราเอล เพื่อที่จะใชสรางวิหารเป็ น
‡แตตอน
เกียรติใหกับชื่อของเราเลย
นี้เราไดเลือกดา วิดมา เพื่อใหเขามา
ปกครองอิสราเอลชนชาติของเรานัน
้ ’
๑๗ ดา
วิดพอของขาพเจาเคยคิดอยู
ในใจวา เขาจะสรางวิหารขึ้นหลัง หนึ่ง
ใหเป็ นเกียรติกับชื่อของพระ ยาหเวห
๑๘ แตพระ
พระเจาของอิสราเอล
ยาหเวหไดพูดกับดา วิดพอของขาพเจา
วา ‘ที่เจาคิดอยูในใจวาจะสรางวิหารขึ้น
หลังหนึ่งสําหรับชื่อของเรา นัน
้ นับ เป็ น
สิ่งที่ ดี ๑๙ แตอยางไรก็ตาม เจาจะไมใช
คนที่จะไดสรางวิหารนัน
้ ลูกชายของเจา
*๘:๑๐

16

๑ พงศกษัตริย ๘:๒๕

ตาง หากจะเป็ นคนสรางวิหาร นัน
้ ใหกับ
ชื่อของเรา ลูกชายที่เป็ นเลือด เนื้อ เชื้อ
ไขของเจาเอง’
๒๐ พระ
ยาหเวหไดรักษาสัญญาที่
พระองคไดใหไว เราไดสืบทอดบัลลังก
ตอจากดา วิดพอของเรา และตอน นี้
เราก็ไดนัง่ อยูบนบัลลังกของอิสราเอล
เหมือนกับที่พระ ยาหเวหไดสัญญา ไว
และเราก็ไดสรางวิหารหลัง นัน
้ สําหรับ
ชื่อของพระ ยาหเวห
พระเจาของ
อิสราเอล แลว ๒๑ เราไดจัดสถาน ที่ข้ น
ึ
แหงหนึ่งภายในวิหาร นัน
้ เพื่อใชวาง หีบ
ซึ่งในหีบนัน
้ มีขอ ตกลงของพระยาหเวห
ใส อยู เป็ นขอ ตกลงที่พระองคไดทํา
ไวกับบรรพบุรุษของพวก เรา ตอนที่
พระองคไดนําพวกเขาออกจากแผน ดิน
อียิปต”
๒๒ แลวซา โลม อนก็ไปยืนอยูตอ หน าแทน
บูชาของพระ ยาหเวห ที่อยูตรง หน าที่ชุมนุม
อิสราเอลทัง้ หมด เขากางแขนออกและชูข้ น
ึ
บนฟ าสวรรค ๒๓ และเขาก็พูดวา
“ขา แต พระ ยาหเวห พระเจาของ
อิสราเอล ไมมีพระเจาอื่นใดที่จะเหมือน
กับพระองค ไมวาบนสวรรคหรือในแผน
ดินโลก พระองคเป็ นผู ที่รักษาขอ ตกลง
แหงความ รักอัน มัน
่ คงกับพวกผูรับ ใช
ของพระองคที่เชื่อ
ฟั งพระองคอยาง
สุดจิตสุดใจของเขา ๒๔ พระองคไดรักษา
ขอ ตกลงกับดา วิดพอของขาพเจาที่เป็ น
ผูรับ ใชของพระองค พระองคไดสัญญา
ไวดวยปากของพระองคและในวัน
นี้
พระองคก็ไดทําใหคําสัญญา นัน
้ สําเร็จ
ลุลวงไปดวยดีดวยมือของพระองค
๒๕ ขา แต พระ ยาหเวห
พระเจาของ
อิสราเอล ขอรักษาสัญญาอื่นๆที่พระองค
ไดทําไวกับดา วิดพอของขาพเจาผูรับ ใช
พระองคดวยเถิด พระองคพูดวา ‘ดาวิด
ถาลูก หลานของเจาระมัดระวังในทุกๆ

เมฆ เป็ นเหตุการณสําคัญพิเศษที่แสดงใหเห็นวาพระเจาอยูกับประชาชนชาวอิสราเอล

†๘:๑๒

พระ ยาหเวห … เมฆดําทะมึน นั น
้ นํ ามาจากฉบับภาษาฮีบรู ถาเป็ นฉบับแปลกรีก
โบราณจะเขียนวา “พระยาหเวหไดสรางดวงอาทิตยใหสองแสงอยูบนทองฟ า แตพระองคได
เลือกที่จะอาศัยอยูในเมฆดําทะมึน”

‡๘:๑๖ เรายังไม … ชื่อของเราเลย ขอความนี้ มาจากสําเนากรีกโบราณ และตรงกับ ๒
พงศาวดาร ๖:๕-๖ แตไมพบในสําเนาฮีบรูที่นิยมใชกัน
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สิ่งที่พวกเขาทํา เพื่อที่จะเดินอยูตอ หน า
เราเหมือนกับที่เจาไดทําไว เจาจะไมมี
วันขาดคนที่จะมานัง่ บนบัลลังกของ
อิสราเอลตอ หน าเรา เลย’ ๒๖ ขา แต พระ
ยาหเวห พระเจาของอิสราเอล ในตอนนี้
ขอ ใหพระองคทําใหคํา พูดของพระองค
ที่ไดสัญญาไวกับดา วิดพอของขาพเจา
ผูรับ ใชของพระองค เป็ นความ จริงดวย
เถิด
๒๗ แต พระเจา พระองคจะอาศัยอยู
กับพวกเราบนโลก นี้จริงๆหรือ แมแต
ฟ า สวรรคและสวรรคชัน
้ สูงสุด นัน
้ ยัง
ไมสามารถรองรับพระองค ได แลวนับ
ประสาอะไร กับวิหารที่เราไดสรางขึ้น
หลัง นี้ เลา ๒๘ แตโปรดฟั งคําอธิษฐาน
และคํา ออนวอนของผูรับ ใชคน นี้ของ
พระองคดวยเถิด ขาแตพระ ยาหเวห
พระเจาของขาพเจา
โปรดฟั ง เสียง
รํ่า รองและคําอธิษฐานที่ผูรับ ใชของ
พระองค
กําลังอธิษฐานอยูตอ หน า
พระองคในวัน นี้ ๒๙ ในอดีต พระองคพูด
วา ‘ชื่อของเราจะสถิตอยูที่นัน
่ ’ ขอ ให
ดวงตาของพระองคเฝ า มองวิหารหลัง นี้
ทัง้ กลาง วันและกลาง คืน ขอพระองค
ฟั งคําอธิษฐานที่ขาพเจาผูรับ
ใชของ
พระองคไดอธิษฐานตอนหันหน าเขา
หาสถาน ที่ นี้ดวย เถิด ๓๐ ขาแตพระ
ยาหเวห ขอ ใหพระองคฟังคําอธิษฐาน
ของขาพเจา ผูรับ ใชของพระองค และ
ของอิสราเอลชนชาติของพระองค เมื่อ
พวกเขาอธิษฐานหัน หน ามายังสถาน ที่
นี้ดวย เถิด ขอพระองคฟังคําอธิษฐาน
จากบนฟ า สวรรค ซึ่งเป็ นที่ อาศัยของ
พระองค
และเมื่อพระองคไดยินแลว
ขอโปรดยกโทษใหกับพวกเราดวยเถิด
๓๑ เมื่อคนหนึ่ งคนใดทําผิดตอเพื่อน
บานของเขา และตองสาบาน เมื่อเขามา
สาบานตอ หน าแทน บูชาของพระองคใน
วิหารแหง นี้ ๓๒ ขอโปรดรับ ฟั งจากบน
ฟ า สวรรคและตัดสินพวกผูรับ ใชของ
พระองคดวย เถิด ขอพระองคตัดสิน
โทษคนที่ทําผิด โดยใหความผิดของเขา
ตกลงบนหัวของเขา เอง และประกาศ
์ องคนที่ บริสุทธิ ์ โดยให
ความบริสุทธิข
์ องเขา
รางวัลกับเขาตามความบริสุทธิข
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๓๓ เมื่อประชาชนชาวอิสราเอลของ
พระองคพายแพตอศัตรู เพราะทําความ
ผิดบาปตอพระองค และเมื่อพวกเขาหัน
กลับมาหาพระองค
และสรรเสริญชื่อ
ของพระองค และมาอธิษฐานรองขอตอ
พระองคในวิหารแหง นี้ ๓๔ โปรดฟั งพวก
เขาจากฟ า สวรรค และอภัยใหกับความ
บาปของอิสราเอลชนชาติของพระองค
และนํ าพวกเขากลับสูแผน ดินที่พระองค
ไดใหไวกับบรรพบุรุษของพวก เขาดวย
เถิด
๓๕ หรือเมื่อพระองคปิดสวรรคไม
ใหฝนตกลงมา
เพราะประชาชนของ
พระองคไดทําบาปตอพระองค ถาพวก
เขาหันหน ามาทางวิหารอธิษฐาน และ
สรรเสริญชื่อของพระองค และหันจาก
บาปของพวกเขา
เพราะพระองคได
ลงโทษพวก เขา ๓๖ ก็ขอโปรดฟั งจาก
สวรรคและให อภัยบาปของพวกผูรับ
ใชพระองคคืออิสราเอลชนชาติของ
พระองค โปรดสอนพวกเขาใหใชชีวิต
ในทางที่ถูก ตอง และขอพระองคชวย
สงฝนใหตกลงมาบนแผน ดินที่พระองค
ไดใหไวเป็ นมรดกกับประชาชนของ
พระองคดวยเถิด
๓๗ เมื่อเกิดภาวะอดอยาก หรือมีโรค
ระบาดบนแผน ดิน หรือเกิดโรค ซีดใน
พืช หรือเกิดเชื้อ ราทําลายพืช หรือมี
ตัก
๊ แตนวัย บินหรือวัย คลานมาทําลาย
พืช ผล หรือมีศัตรูมาลอมพวก เขาไว
ในเมืองของพวก เขา ไม วาจะเป็ น
ความหายนะหรือโรครายอะไร
ที่เกิด
ขึ้นก็ตาม ๓๘ แลวอิสราเอลชนชาติของ
พระองค หรือคนหนึ่งคนใด ไดสํานึก
ผิด เพราะได รับความทุกข ทรมาน
นัน
้
และไดย่ น
ื มือไปยังวิหารแหง นี้
และอธิษฐานหรือออนวอนตอพระองค
๓๙ ขอพระองคไดโปรดฟั งจากสวรรค
ซึ่งเป็ นที่ อาศัยของพระองค และโปรด
ยก โทษและชวยพวกเขาดวย
มีแต
พระองคเทานัน
้ ที่รูจิตใจของมนุษยทุก
คน
อยางนัน
้ ไดโปรดตอบแทนพวก
เขาตามการก ระ ทําของพวกเขาดวย
๔๐ เพื่อวาพวกเขาจะไดยําเกรง
เถิด
พระองคตลอดวันเวลาที่พวกเขามีชีวิต
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อยูในแผน
ดินที่พระองคไดยกใหกับ
บรรพบุรุษของพวกเรา
๔๑ สวนคนตางชาติที่ไมใชอิสราเอล
ชนชาติของพระองค
เมื่อพวกเขาได
เดิน ทางมาจากแดนไกล เพราะชื่อเสียง
ของพระองค ๔๒ เพราะพวกเขาไดยินชื่อ
เสียงอันยิ่งใหญของพระองค และมืออัน
ทรงพลัง และแขนที่ย่ น
ื ออกมาพรอมที่
จะชวย เมื่อคนตางชาติ นัน
้ หัน หน ามา
ทางวิหาร นี้และอธิษฐาน ๔๓ ขอพระองค
ไดโปรดฟั งจากสวรรคซ่ งึ เป็ นที่อาศัย
ของพระองค และโปรดทําทุก อยางตาม
ที่คนตางชาติคน
นัน
้ ขอจากพระองค
ดวยเถิด เพื่อชนทุก ชาติบนโลก นี้จะได
รูจักชื่อ เสียงของพระองค และยําเกรง
พระองค เหมือนกับที่อิสราเอลชนชาติ
ของพระองคทํา และเพื่อพวกเขาจะไดรู
วาวิหารหลัง นี้ที่ขาพเจาไดสรางขึ้นมา
เป็ นของพระองค
๔๔ เมื่อประชาชนของพระองคไปรบ
กับศัตรูของพวกเขา ไม วาจะเป็ นสถาน
ที่ใดก็ตามที่พระองคสงพวกเขาไป และ
เมื่อพวกเขาอธิษฐานตอพระ ยาหเวห
โดยหัน หน าไปทางเมืองที่พระองคได
เลือก ไวและหันไปทางวิหารที่ขาพเจา
ไดสรางไว
เพื่อเป็ นเกียรติแกช่ อ
ื ของ
๔๕ ก็ขอ ใหพระองคฟังคํา
พระองค
อธิษฐานและคํา ออนวอนของพวกเขา
จากบนสวรรค และชวยเหลือพวกเขา
ดวยเถิด
๔๖ เมื่อพวกเขาทําบาปตอพระองค
เพราะไมมีใครหรอกที่ไมทําบาป
เลย
และพระองคโกรธพวกเขาและสงพวก
เขาใหตกไปอยูในกํา มือของศัตรูที่เขา
มาจับพวกเขาไปเป็ นเชลย และพาไป
อยูในแผน ดินของศัตรูไม วาจะอยูใกล
หรือไกลก็ตาม ๔๗ ถาพวกเขาสํานึกผิด
ตอนอยูในแผน ดินที่พวกเขาถูกจับไป
นัน
้ และพวกเขาไดกลับ ตัวกลับ ใจ แลว
ไดออนวอนตอพระองคในแผน ดินของ
ผู ที่จับพวกเขาไป นัน
้ และพวกเขาพูด
วา ‘พวกเราไดทําบาป และทําผิดไป
แลว พวกเราไดทําตัวเลว มาก’ ๔๘ และ
ถาพวกเขาหัน กลับมาหาพระองคอยาง
สุดจิต สุดใจของพวก เขาในแผน ดิน
ของศัตรูที่ไดจับตัวพวกเขา ไป และได
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อธิษฐานตอพระองคโดยหัน หน ามาทาง
แผน ดินของตัว เอง ที่พระองคไดยกให
กับบรรพบุรุษของพวก เขา และไดหัน
ไปทางเมืองที่พระองคไดเลือก ไว และ
หันไปทางวิหารที่ขาพเจาไดสรางไว
เพื่อเป็ นเกียรติแกช่ อ
ื ของพระองค ๔๙ ก็
ขอ
ใหพระองคฟังคําอธิษฐานและคํา
ออนวอนของพวกเขาจากบนสวรรค ซึ่ง
เป็ นที่อาศัยของพระองค นัน
้
และชวย
เหลือพวกเขาดวย เถิด ๕๐ และโปรดยก
โทษใหกับชนชาติของพระองค ที่ไดทํา
บาปตอพระองคไป แลวโปรดให อภัย
ตอการ ทรยศทัง้ สิน
้ ที่พวกเขาทําตอ
พระองค และโปรดทําใหผู ที่จับพวกเขา
ไป สงสารพวกเขาดวยเถิด ๕๑ เพราะ
พวกเขาเป็ นชนชาติของพระองคและ
เป็ นสมบัติของพระองค
เป็ นคนที่
พระองคไดพาออกมาจากแผน ดินอียิปต
ออกมาจากเตาหลอมเหล็กนัน
้
๕๒ ขอ ใหดวงตาของพระองค มอง ดู
การ ออนวอนของผูรับ ใชของพระองค
คน นี้
และของอิสราเอลชนชาติของ
พระองค และเมื่อ ใดก็ตามที่พวกเขา
รอง เรียกหาพระองค ขอ ใหพระองคฟัง
พวกเขา ๕๓ เพราะพระองคไดแยกพวก
เขาออกมาจากชนชาติทงั ้ หลายในโลกนี้
เพื่อที่จะใหพวกเขามาเป็ นสมบัติของ
พระองค เอง เหมือนกับที่พระองคเคย
สัญญาไวผานโมเสสผูรับ
ใชพระองค
เมื่อครัง้ ที่พระองค พระยาหเวหองค เจา
ชีวิต ไดนําบรรพบุรุษของพวกขาพเจา
ออกจากแผนดินอียิปต”
ซาโลมอนอวยพรที่ประชุม
๕๔ เมื่อซา

โลม อนอธิษฐานและออนวอน
ตอพระ ยาหเวหเสร็จแลว เขาก็ลุกไปจาก
หน าแทน บูชาของพระ ยาหเวหตรง ที่เขาได
คุกเขา ลงและยกมือขึ้นสูฟา ๕๕ เขาไดยืนขึ้น
และอวยพรคนอิสราเอลทัง้ หมดที่มาชุมนุม
กันอยูที่นัน
่ ดวยเสียงอันดังวา
๕๖ “ขอสรรเสริญองค พระ ยาหเวห ผู
ที่ไดใหอิสราเอลชนชาติของพระองค
ไดหยุด พัก
ตามที่พระองคเคยให
สัญญา ไว ไมมีคําสัญญาดีๆสักเรื่องของ
พระองคที่ไดใหไวผานทางโมเสสผูรับ
ใชพระองค ไดลมเหลวไป ๕๗ ขอใหพระ
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ยาหเวห
พระเจาของพวกเราอยูกับ
พวกเราเหมือนที่พระองคเคยอยูกับ
บรรพบุรุษของพวก เรา ขอ ใหพระองค
อยาไดละทิง้ พวกเราไป เลย ๕๘ ขอ ให
พระองคหันเหจิตใจของพวกเราใหมา
อยูกับพระองค เพื่อเราจะไดใชชีวิตตาม
วิถี ทางทัง้ สิน
้ ของพระองค และเพื่อเรา
จะไดรักษาพวกคํา สัง่ กฎและขอ บังคับ
ทัง้ หลายของพระองค ที่พระองคไดสัง่
ไวกับบรรพบุรุษของพวก เรา ๕๙ และ
ขอ ใหคํา พูดเหลา นี้ของขาพเจา ซึ่ง
ขาพเจาไดออนวอนตอ หน าพระยาหเวห
อยูใกลกับพระ
ยาหเวหพระเจาของ
พวก เราทัง้ กลาง วันและกลาง คืน และ
ขอ ใหพระองคชวย เหลือผูรับ ใชคน นี้
ของพระองค และชวย เหลืออิสราเอล
ชนชาติของพระองค ตามความจําเป็ น
ในแตละวัน ๖๐ เพื่อวาทุกชนชาติบนโลก
นี้ จะไดรูวาพระ ยาหเวหคือพระเจา ไม
มีพระเจาองคอ่ น
ื อีก ๖๑ อยาง นัน
้ ขอ
ใหทุมเทตัว เองอยางเต็ม ที่ใหกับพระ
ยาหเวหพระเจาของพวก เรา และใช
ชีวิตตามกฎทัง้ หลายของพระองค และ
รักษาคํา สัง่ ทัง้ หลายของพระองค อยาง
ที่ทําในวันนี้”
ซาโลมอนถวายเครื่องบูชา
(๒ พศด. ๗:๔-๑๑)
๖๒ แลวกษัตริยและประชาชนอิสราเอล

ทัง้ หมดที่อยูกับเขาก็ถวายเครื่องสัตว บูชา
ตอ หน าพระ ยาหเวห ๖๓ ซา โลม อนไดถวาย
สัตวเหลา นี้เพื่อเป็ นเครื่องสังสรรคบูชาใหแก
พระยาหเวห คือวัวสองหมื่นสองพันตัว แกะ
หนึ่ง แสนสอง หมื่นตัว แลวกษัตริยกับชาว
อิสราเอลทัง้ หมดก็ไดอุทิศวิหารใหกับพระ
ยาหเวห
๖๔ ในวันเดียวกัน นั น
้
กษัตริยไดทําการ
อุทิศสวนกลางของลานที่อยูดาน หน าวิหาร
์ ิทธิ ์ เพื่อ
ของพระ ยาหเวห นัน
้ ใหเป็ นที่ศักดิส
วาเขาจะไดใชที่
นัน
่ เป็ นที่ถวายเครื่องเผา
บูชา เครื่องบูชาจากเมล็ดพืช และสวนไขมัน
*๘:๖๕
†๘:๖๕
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สัตวของเครื่องสังสรรคบูชา เพราะแทน บูชา
์ ี่ตงั ้ ไวตรงหน าพระ
ที่ทําจากทองสัมฤทธิท
ยาหเวห นัน
้ เล็กเกิน ไปสําหรับเครื่องบูชา
ทัง้ หมดนี้
๖๕ แลวซา โลม อนก็ไดจัดงานเลีย
้ ง ฉลอง
*ขึ้นในเวลา นั น
้
และชาวอิสราเอลทัง้ หมด
ก็มารวมงานกับเขาดวย
เป็ นการชุมนุมที่
ยิ่ง ใหญมาก มีประชาชนมากันตัง้ แตทาง
เขาเมืองฮามั
ทไปไกลจนถึงลําธารอียิปต
พวกเขาไดเฉลิมฉลองกันตอ
หน าพระ
ยาหเวห พระเจาของพวกเรา เป็ นเวลาเจ็ด
วัน †๖๖ แลวในวันที่แปด ซา โลม อนก็ไปสง
ประชาชนกลับบาน พวกเขาไดอวยพรใหกับ
กษัตริย และก็กลับบานไปดวยจิตใจราเริง
ยินดี เนื่องจากสิ่งดีๆทัง้ หมดที่พระ ยาหเวห
ไดทําใหกับดา วิดผูรับ ใชพระองคและใหกับ
อิสราเอลชนชาติของพระองค
พระเจามาปรากฏกับซาโลมอนอีก
(๒ พศด. ๗:๑๑-๒๒)
๑ เมื่อซา

๙ ยาหเวหและวังของกษัตริยเสร็จ สิน้ ลง

โลม อนไดสรางวิหารของพระ

และไดทําทุก สิ่งทุก อยางที่เขาตองการจะทํา
สําเร็จแลว ๒ พระยาหเวหไดมาปรากฏตัวกับ
เขาอีกเป็ นครัง้ ที่ สอง เหมือน กับที่พระองค
เคยปรากฏตัวกับเขามาแลวในเมืองกิเบ โอน
๓ พระยาหเวหพูดกับเขาวา
“เราไดยินคําอธิษฐานและคํา
ออนวอนที่เจาไดพูด ไวตอ หน าเรา เรา
ไดทําใหวิหารแหง นี้ ที่เจาไดสรางขึ้นมา
์ ิทธิ ์ แลว และชื่อของเราจะได รับ
ศักดิส
เกียรติจากที่ นัน
่ ตลอด ไป เราจะเฝ า ดู
และระลึก ถึงที่ นัน
่ เสมอ ๔ สวนตัวเจา
เอง ถาเจาใชชีวิตอยูตอหน าเราดวยใจที่
ซื่อตรงและถูกตองเหมือนกับที่ดาวิดพอ
ของเจาทํา และทําตามที่เราสัง่ ทุกอยาง
และรักษากฎและขอบังคับทุก ขอของ
เรา
๕ เราจะรักษาบัลลังกของตระกูล เจา
ใหมน
ั ่ คงอยูเหนืออิสราเอลตลอด
ไป
เหมือนกับที่เราไดสัญญาไวกับดาวิด พอ

งานเลี ้ยงฉลอง นาจะเป็ นงานเทศกาลปลดปลอย

ขอนี้เป็ นไปตามฉบับแปลกรีกโบราณ แตฉบับฮีบรูที่นิยมใชกันเพิ่มคําวา พวกเขา
ฉลองไปอีกเจ็ดวัน เป็ นเวลาทัง้ หมดสิบสี่วัน

๑ พงศกษัตริย ๙:๖

ของเจา ตอนที่เราพูดวา ‘เจาจะไมขาด
ผูสืบเชื้อ สายที่จะขึ้นมานัง่ บนบัลลังก
ของอิสราเอล’
๖ แตถาเจาหรือลูกหลานของเจาหันเห
ไปจากการติดตามเรา
และไมรักษา
คํา สัง่ และกฎตางๆที่เราไดใหพวก เจา
ไว และไปรับ ใชพวกพระอื่น และไป
กราบไหวพวกมัน ๗ เราก็จะตัดอิสราเอล
ออกจากแผน ดินที่เราไดใหพวก เขา ไว
และจะโยนวิหารแหง
นี้ที่เราไดทําให
์ ิทธิส
์ ําหรับชื่อเสียงของเราใหพน
ศักดิส
สายตาเรา ไป แลวอิสราเอลก็จะเป็ นที่
หัวเราะเยาะและเยย หยันของชนชาติ
ทัง้ หลาย ๘ วิหารนี้จะกลายเป็ นซากปรัก
หัก พัง *คนที่เดินผานไปมาจะตะลึง งัน
และผิวปากเยย และถามกันวา ‘ทําไม
พระ ยาหเวหถึงไดทําอยาง นี้กับแผน
ดิน นี้และวิหารหลัง นี้เลา’ ๙ ประชาชน
ก็จะตอบวา ‘เพราะพวกเขาละทิง้ พระ
ยาหเวหพระเจาของพวก เขา ผู ที่ไดนํา
บรรพบุรุษของพวกเขาออกมาจากแผน
ดินอียิปต และพวกเขาไดอา แขนโอบ
กอดพระอื่นๆและกมกราบรับ ใชพระ
เหลานัน
้
พระ ยาหเวหจึงไดนําความ
หายนะอยางนี้มาสูพวกเขา’”
๑๐ กษัตริยซาโลมอนไดใชเวลาถึงยี่สิบปี ใน
การสรางตึกทัง้ สองหลัง นี้ ซึ่งก็คือวิหารของ
พระ ยาหเวหและวังของครอบครัวกษัตริย
และในชวงปลายปี ที่ยี่สิบนี่เอง ๑๑ กษัตริยซา
โลม อนไดมอบเมืองยี่สิบเมืองในแควนกา ลิ
ลีใหกับกษัตริยฮี รามแหงเมืองไทระ เพราะ
วาฮี รามไดจัดหาไม สนซี ดารและไม สนสาม
ใบและทองคําใหกับเขาเทา
ที่เขาอยากได
๑๒ แตเมื่อฮี
รามออกจากเมืองไทระเพื่อไป
ตรวจ ดูเมืองเหลา นัน
้ ที่ซา โลม อนไดมอบให
กับเขา เขากลับไมพอใจพวกมัน ๑๓ เขาถาม
ไปวา “น องชาย นี่ทานไดมอบเมืองประเภท
ไหนใหเรากัน นะ” และเขาก็ไดเรียกเมือง
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เหลานัน
้ วา แผนดินคาบูล †ซึ่งเป็ นชื่อที่เรียก
กันอยูจนถึงทุกวัน นี้ ๑๔ ฮี รามไดสงทองคํา
ไปใหกับกษัตริยซา โลม อนใชสรางวิหาร
ประมาณสี่ตัน ‡
งานอื่นๆที่ซาโลมอนไดทํา
(๒ พศด. ๘:๓-๑๘)
๑๕ กษัตริยซา

โลม อนไดเกณฑคนงานมา
สรางวิหารของพระ ยาหเวห รวมทัง้ วังของ
เขา เอง ตลอดจนเฉลียง ¶ตางๆและกําแพง
ของเมืองเยรูซาเล็ม และสรางเมืองฮา โซร
เมืองเมกิดโดและเมืองเกเซอรข้ น
ึ มาใหม
๑๖ (ในอดีตกษัตริยฟาโรหแหงอียิปตเคย
เขาโจมตีและยึดเอาเมืองเก เซอร ไว เขาได
เผาเมือง นี้และไดฆาชาวคา นา อันที่อาศัย
อยูในเมือง นัน
้
เมื่อซา โลม อนแตงงานกับ
ลูกสาวของฟาโรห ฟาโรหก็ไดยกเมือง นี้ให
เป็ นสิน สมรสกับลูกสาวของเขา คือเมียของ
ซาโลมอนนัน
่ เอง ๑๗ แลวซาโลมอนก็ไดสราง
เมืองเกเซอรนี้ข้ น
ึ มาใหม) ซาโลมอนไดสราง
เมืองเบธ โฮ โรนลางขึ้น มา ๑๘ และเขาก็ยัง
สรางเมืองบา อา ลัทและเมืองทา มารข้ น
ึ มา
ในที่เปลาเปลี่ยวแหง แลงในแผน ดินของเขา
ดวย ๑๙ รวม ทัง้ สรางเมืองตางๆที่ใชสําหรับ
เก็บขาว ของและเมืองสําหรับไวรถรบ และ
มา ศึกทัง้ หลายของ เขา และสรางทุก สิ่งทุก
อยางที่เขาอยากจะสราง ทัง้ ในเยรูซาเล็ม ใน
เลบานอนและตลอดทัว
่
ทัง้ เขตแดนที่เขา
ปกครองอยู
๒๐ มีชนชาติอ่ น
ื ที่หลง เหลือในแผน ดิน นี้ที่
ไมใชชาวอิสราเอล คือชาวอา โม ไรต ชาว
ฮิต ไทต ชาวเปริ ส ซี ชาวฮี ไวตและชาวเย
บุส ๒๑ คนเหลา นี้ เป็ นเชื้อ สายของคนเหลา
นัน
้ ที่ชาวอิสราเอลไมสามารถฆาได หมด ซา
โลม อนไดบังคับคนเหลา นี้ใหมาเป็ นทาสใช
แรงงาน อยางที่พวกเขาเป็ นอยูจนถึงทุกวัน
นี้ ๒๒ แตสวนชาวอิสราเอลแลว ซาโลมอนไม

*๙:๘ กลายเป็ นซากปรักหัก พัง คํา นี้ มาจากฉบับแปลภาษาซีเรียโบราณและฉบับแปลภาษา
ละติน ฉบับฮีบรูที่นิยมใชกันเขียนวา กลายเป็ นที่สูง
†๙:๑๓

คาบูล ชื่อนี้เหมือนกับคําในภาษาฮีบรูที่มีความหมายวา “ไรคา”

‡๙:๑๔

สี่ตัน หรือแปลตรงๆคือ หนึ่งรอยยี่สิบตะลันต

¶๙:๑๕

เฉลียง หรือ “ป อมมิลโล” นาจะเป็ นสวนที่ยกสูง ขึ้นจากพื้น ดิน ซึ่งอยูทางทิศตะวัน
ออกเฉียงใตของพื้นที่ภายในวิหารในเมืองเยรูซาเล็ม

๑ พงศกษัตริย ๙:๒๓

ไดบังคับใหมาเป็ นทาส พวกเขาไดมารับ ใช
เป็ นทหาร เป็ นขาราชการ เป็ นเจา หน าที่ฝาย
ปกครอง เป็ นผูบังคับ บัญชารถรบ และเป็ น
ทหารขี่รถมาของเขา
๒๓ มีเจา หน าที่ชัน
้ ผูใหญหา รอยหา สิบคน
ที่คอยดูแลโครงการตางๆของกษัตริยซา โลม
อน พวกเขามีหน าที่คอยดูแลคนงาน
๒๔ ลูกสาวของกษัตริยฟาโรหไดยายออก
จากเมืองของดา วิดไปสูวังที่ซา โลม อนได
สรางไวใหกับนาง
เขายังสรางเฉลียงไวให
ดวย
๒๕ ซา โลม อนไดถวายเครื่องเผาบูชาและ
เครื่องสังสรรคบูชาบนแทนบูชาที่เขาไดสราง
ไวใหกับพระ ยาหเวห ปี ละสามครัง้ และเขา
ไดเผาเครื่องหอมบูชาตอ หน าพระ ยาหเวห
และเขาก็ไดจัดการทุกอยางที่จําเป็ นสําหรับ
วิหารจนเสร็จสิน
้
๒๖ กษัตริยซา โลม อนยังไดสรางกองเรือ
กําปั ่ นไวที่เมืองเอ ซี โอน-เก เบอร ซึ่งอยูใกล
กับเอ โลทบนฝั ่ งทะเลแดงในแผน ดินของเอ
๒๗ และฮี รามไดสงพวกกะลาสีเรือที่
โดม
ชํานาญทะเล ซึ่งเป็ นคนของเขาใหไปรับ ใช
อยูในกองเรือกําปั ่ นกับคนของซา โลม อน
๒๘ พวกเขาไดเดินเรือไปถึงโอ ฟี รและไดนํา
ทองคําหนักประมาณสิบสี่ตันครึ่ง *กลับมาให
กษัตริยซาโลมอน
ราชินีแหงเชบามาเยี่ยมซาโลมอน
(๒ พศด. ๙:๑-๒๘)
๑ เมื่อราชินีแหงเชบาไดยินถึงชื่อ

๑๐ เสียงของซาโลมอน ที่นําเกียรติยศ
มาใหกับชื่อของพระ ยาหเวห นางก็ไดมา
ทดสอบเขาดวยคําถามยากๆมากมาย ๒ นาง
มา ถึงเมืองเยรูซาเล็มพรอมกับขาราชการ
มากมายของนาง มีฝูงอูฐบรรทุกเครื่อง เทศ
ชนิดตางๆ ทองคําเป็ นอัน มาก รวมทัง้ พลอย
มีคา นางไดมาหาซา โลม อนและไดพูดสิ่งที่
อยูในใจนางกับเขา ๓ ซา โลม อนตอบคําถาม
*๙:๒๘
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ของนางไดหมด ไมมีสักขอที่ยาก เกินไปจน
เขาไมสามารถอธิบายใหกับนาง ได ๔ เมื่อ
ราชินีแหงเชบาไดเห็นความฉลาดหลัก แหลม
ของซา โลม อน รวมทัง้ วังที่เขาไดสรางขึ้น
มา ๕ ตลอดจนอาหารตางๆบนโตะของเขา ที่
นัง่ ของพวกเจา หน าที่ของเขา พวกผูรับ ใช
ของเขาที่สวมเสื้อคลุมยาวที่ยืนคอยรับใชอยู
พวกผูถือถวยของเขาและเครื่องเผาบูชาทัง้
หลายที่เขาถวายอยูในวิหารของพระยาหเวห
นางก็รูสึกตกตะลึงจนลืมหายใจ
๖ นางพูดกับกษัตริยวา
“ขาวที่เราไดยิน
ตอนอยูประเทศของเราเกี่ยว กับความ สําเร็จ
ตางๆและความ เฉลียวฉลาดของทานลวน
เป็ นความ จริงทัง้ สิน
้ ๗ แตเราไมเคยเชื่อสิ่ง
เหลา นี้มากอน จน กระทัง่ เราไดมาเห็นกับ
ตาของเรา เอง อัน ที่จริงแลว สิ่งที่เราไดยิน
มา ยังไมถึงครึ่ง หนึ่งเสียดวยซํ้า ไม วาจะ
เป็ นเรื่องความ เฉลียวฉลาดหรือความ รํ่ารวย
ของทาน ทานก็ ยังมีมากกวาขาวที่เราไดยิน
มา ๘ พวกภรรยาของทาน †นี่ชางไดเกียรติ
จริงๆ พวกเจา หน าที่ของทานนี่ชางไดเกียรติ
จริงๆ ผู ที่ไดยืนอยูตอ หน าทานตลอดเวลา
และไดฟังสติ ปั ญญาของ ทาน ๙ ขอสรรเสริญ
พระ ยาหเวหพระเจาของทาน ผู ที่ไดช่ น
ื ชม
ในตัว ทานและไดวางทานไวบนบัลลังกของ
อิสราเอล เป็ นเพราะความรักที่ไมมีวันสิน
้ สุด
ของพระ ยาหเวหตออิสราเอล พระองคจึง
ทําใหทานไดข้ น
ึ เป็ นกษัตริยเพื่อรักษาความ
ยุติธรรมและความถูกตองไว”
๑๐ และนางก็ไดใหทองคําหนั กสี่
พันหนึ่ง
รอยสี่ สิบกิโลกรัม ‡เครื่อง เทศจํานวนมาก
และพลอยตางๆใหกับกษัตริย
และไมเคย
มีการนํ าเครื่อง เทศเขามามากมายเทากับที่
ราชินีแหงเชบาไดนํา เขามาใหกษัตริยซาโลม
อนในครัง้ นี้อีกเลย
๑๑ (กองกําปั ่ นเรือของฮี รามไดนําทองคํา
มาจากโอ ฟี ร และจากที่ นัน
่
เขาไดนําไม
จันทนแดง *บรรทุกกลับมาดวยหลายลําเรือ
และเพชรพลอยอีกมากมาย ๑๒ กษัตริยไดใช

สิบสี่ตันครึ่ง หรือแปลตรงๆไดวา สี่รอยยี่สิบตะลันต

†๑๐:๘

พวกภรรยาของทาน คํานี้อยูในฉบับแปลกรีกโบราณ ฉบับฮีบรูที่นิยมใชกับเขียนวา
คนของทาน
‡๑๐:๑๐

สี่พันหนึ่ งรอยสี่สิบกิโลกรัม หรือแปลตรงๆไดวา หนึ่งรอยยี่สิบตะลันต

*๑๐:๑๑

ไมจันทน แดง เป็ นไมชนิดพิเศษอยางหนึ่ง ไมมีใครรูแนนอนวาเป็ นไมประเภทใด

๑ พงศกษัตริย ๑๐:๑๓

ไมแกนจันทนแดงทําเสาสําหรับวิหารของ
พระ ยาหเวห และวังของเขา แลวยังเอาไม
แกนจันทนแดงไปทําเป็ นพิณเล็ก และพิณ
ใหญใหกับพวกนักรอง ตัง้ แตวันนัน
้ จนถึงวัน
นี้ ยังไมเคยมีใครนํ าไมแกนจันทนแดงเขา
มา หรือเห็นมากมายอยางนี้อีกเลย)
๑๓ กษัตริยซาโลมอนไดใหของทุกอยางกับ
ราชินีเชบาตามที่อยากไดหรือ ขอ นอก เหนือ
จากของ ขวัญที่กษัตริยใหกับนางอยู แลว
แลวนางก็จาก ไปและกลับ ไปประเทศของ
นางพรอมกับพวกขาราชการของนาง
๑๔ ทองคําที่ซา โลม อนได รับมาแตละปี มี
นํ้ า หนักประมาณยี่สิบ สามตัน †๑๕ ยังไมรวม
ราย ได ‡ที่ไดมาจากพวกพอคาและจากการ
คาขายตางๆ และจากพวกกษัตริยของอา ระ
เบียและพวกผูวาการทัง้ หลายในแผนดินนัน
้
๑๖ กษัตริยซา โลม อนไดสรางโลขนาดใหญ
จํานวนสอง รอยอันที่ทําจากทองคําที่ตี แลว
โดยใชทองคําหนักประมาณเจ็ดกิโลกรัม
¶ตอโลหนึ่ ง อัน ๑๗ เขายังไดสรางโลขนาดเล็ก
สามรอยอันที่ทําจากทองคําที่ตี แลว โดย
ใชทองคําประมาณเกือบสองกิโลกรัม §ตอ
โลหนึ่ง อัน กษัตริยซา โลม อนไดนําโลเหลา
นี้ไปวาง ไวในวังที่มีช่ อ
ื เรียก วา “ป าของ
เลบานอน”
๑๘ แลวกษัตริยก็ไดสรางบัลลังกที่ยิ่ง ใหญ
ฝั งงาชางและบุดวยทองคําอยางดี ๑๙ บัลลังก
นี้มีบันไดหกขัน
้ และที่พนักพิงมียอดกลม มี
ที่วางแขนอยูที่ดาน ขางทัง้ สองขาง โดยมี
สิงหยืนอยูขางละหนึ่งตัว ๒๐ และยังมีสิงหอีก
สิบสองตัวซึ่งแตละตัวยืนอยูที่ปลายสุดทัง้
สองขางของบันไดแตละขัน
้ บันไดมีทัง้ หมด
หกขัน
้ ไมมีอาณาจักรไหนมีของอยาง นี้ เลย
๒๑ ถวยเครื่องดื่มของซาโลมอนทุกใบลวนทํา
จากทองคํา และเครื่องเรือน **ทุก อยางในวัง
แหงป าของเลบานอนก็ทําจากทองคําบริสุทธิ ์
ทัง้ สิน
้ ไมมีสิ่งใดเลยที่ทําขึ้นจากเงิน เพราะ
ในยุคของซา โลม อน นัน
้ เงินแทบจะไมมีคา
อะไรเลย
†๑๐:๑๔
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๒๒ กษัตริยมีกองเรือกําปั ่ นซึ่งแลนอยูใน
ทะเลรวม กับกองเรือของกษัตริยฮี ราม กอง
เรือ
นี้จะกลับมาสามปี ครัง้ โดยจะบรรทุก
ทองคํา เงินและงาชางรวมทัง้ ลิง ใหญและลิง
บาบูนมาดวย
๒๓ กษัตริยซา โลม อนลํ้า หน ากษัตริยทุก
องคในโลก นี้ ในเรื่องความรํ่ารวยและความ
เฉลียวฉลาด ๒๔ โลกทัง้ โลกตางพากันมาขอ
เขาพบซาโลมอน เพื่อที่จะไดฟังความเฉลียว
ฉลาดของเขาที่พระเจาไดใสไวในใจของ
เขา ๒๕ ปี แลวปี เลา ทุกๆคนที่มาตางก็นําของ
ขวัญมาใหเขา ไม วาจะเป็ นเงินหรือทองคํา
เสื้อผา อาวุธ เครื่องเทศ มาหรือลอ
๒๖ กษัตริยซาโลมอนไดสะสมรถรบและมา
ไวมากมาย เขามีรถรบอยูหนึ่งพันสี่รอยคัน
และมีมาอยูหนึ่งหมื่นสองพัน ตัว เขาไดเก็บ
รักษาพวก มันไวตามเมืองตางๆที่เขาไดสราง
ขึ้นมา และไดเก็บ ไวในเมืองเยรูซาเล็มกับ
เขาดวย ๒๗ กษัตริยไดทําใหเงินมีมากมายใน
เมืองเยรูซาเล็มเหมือนกอนหิน และทําใหไม
สนซี ดารมีอยางเกลื่อนกลาดเหมือนกับไม
มะเดื่อตามเชิง เขา ๒๘ พวกมาของกษัตริย
ซา โลม อนก็เป็ นมานํ า เขาจากอียิปตและจาก
เมือง คู เอ โดยพวกพอคาของกษัตริยเป็ นผู
ซื้อพวกมาเหลา นัน
้ มาจากเมืองคู เอ ๒๙ รถรบ
สามารถนํ า เขามาไดจากอียิปต เป็ นเงินหนัก
เกือบเจ็ดกิโลกรัม ตอ คัน และมาเป็ นเงิน
หนักเกือบสองกิโลกรัม และพวก เขาก็ไดสง
พวกมาและรถรบออกไปขายตอใหกับพวก
กษัตริยของชาวฮิต ไทตและกษัตริยของชาว
อารัม ผานทางพอคาของกษัตริยซาโลมอน

ซาโลมอนกับเมียทัง้ หลายของเขา
๑ กษัตริยซาโลมอนไดไปหลงรักกับ

๑๑ หญิงชาวตาง ชาติอีกหลายคนนอก

เหนือไปจากลูกสาวของกษัตริยฟาโรห เชน
หญิงชาวโมอับ ชาวอัม โมน ชาวเอโดม ชาว
ไซ ดอนและชาวฮิต ไทต ๒ ผู หญิงเหลา นี้มา
จากชาติตางๆที่พระ ยาหเวหเคยบอกกับชาว

ยี่สิบสามตัน หรือแปลตรงๆไดวา หกรอยหกสิบหกตะลันต

‡๑๐:๑๕

รายได คือทองคําที่ไดจากบรรดาเรือบรรทุกสินคาหรือเรือของทารชิช
เจ็ดกิโลกรัม หรือแปลตรงๆไดวา หกรอยเชเขล (เหมือนขอ ๒๙)
§๑๐:๑๗ เกือบสองกิโลกรัม หรือแปลตรงๆไดวา สามมิเน (เหมือนขอ ๒๙)
¶๑๐:๑๖

**๑๐:๒๑

เครื่องเรือน อาจหมายถึงบรรดาจาน เครื่องใชตางๆหรืออาวุธ
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อิสราเอลไวกอนหน า นี้วา “พวกเจาตองไม
แตงงานกับคนเหลา นี้ เพราะพวก เขาจะ
เปลี่ยน ใจของพวก เจาใหหันไปติดตามพระ
ของพวกเขา” แตอยางไรก็ตาม ซา โลม อน
ไดไปหลงรักพวกนาง ๓ ซาโลมอนมีเมียเจ็ด
รอยคน ที่เกิดมาจากครอบครัวของกษัตริย
ตางชาติ และมีเมียน อยสามรอยคน และเมีย
ทัง้ หลายของเขาก็ไดชักชวนเขาใหหลง ผิด
ไป ๔ เมื่อซา โลม อนแกตัวลง พวกเมียของ
เขาเหลา นัน
้ ไดเปลี่ยน ใจของซา โลม อนให
หัน ไป หาพระอื่น และใจของเขาก็ไม ไดสัตย
ซื่อตอพระ ยาหเวหพระเจาของ เขา เหมือน
อยางที่ใจของดาวิดพอของเขาสัตย ซ่ อ
ื ๕ เขา
ไดไปติดตามพระอัช โท เรท *ซึ่งเป็ นพระผู
หญิงของชาวไซ ดอน และพระมิล โคมพระ
ที่นา รังเกียจของพวกชาวอัม โมน ๖ อยาง นี้
ซา โลม อนไดทําสิ่งที่ชัว
่ รายในสายตาของ
พระ ยาหเวห เขาไมไดติดตามพระ ยาหเวห
อยางเต็ม ที่ เหมือนกับที่ดา วิดพอของเขา
เคยติดตาม
๗ บนเนิ น
เขาที่อยูฝั่งตะวัน ออกของ
เมืองเยรูซาเล็ม ซา โลม อนไดสรางสถานที่
นมัสการใหกับพระเค โมชพระที่นารังเกียจ
ของชาวโม อับและใหกับพระโม เลค พระที่
นารังเกียจของชาวอัม โมน ๘ เขาไดสราง
สถาน ที่นมัสการใหกับพระของเมียชาวตาง
ชาติทัง้ หลายของเขา พวกนางก็ไดเผาเครื่อง
หอม และถวายเครื่องสัตว บูชาใหกับพระ
ของพวกนางที่นัน
่
๙ พระ ยาหเวหโกรธซา โลม อน เพราะใจ
เขาไดหันเหไปจากพระยาหเวห พระเจาของ
อิสราเอลผู ที่เคยปรากฏตัวแกเขาถึงสองครัง้
๑๐ ถึงแมวาพระองคไดเคยหามซา โลม อนไม
ใหติดตามพระอื่นมา แลว แตซา โลม อนก็ไม
รักษาคํา สัง่ ของพระยาหเวห ๑๑ พระยาหเวห
จึงพูดกับซาโลมอนวา “เพราะเจามีความคิด
อยาง นี้ และเป็ นเพราะเจาไมรักษาขอ ตกลง
และคําสัง่ สอนของ เรา ซึ่งเราไดสัง่ เจาเอา ไว
เราจะฉีกอาณาจักรเสียจากเจาแน
และยก
มันใหกับลูก น องของ เจา ๑๒ อยางไรก็ตาม
เพื่อเห็น แกดา วิดพอของเจา เราจะไมทํา
อยางนี้ในชวงที่เจายังมีชีวิตอยู เราจะฉีกมัน
ออกจากมือของลูกชายเจา ๑๓ แตเราจะไม
*๑๑:๕
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ฉีกมันออกจนหมดทัง้ อาณาจักร เราจะเหลือ
ใหเขาเผาหนึ่งเพื่อเห็น แกดา วิดผูรับ ใชของ
เราและเพื่อเห็น แกเมืองเยรูซาเล็มที่เราได
เลือกไว”
พวกศัตรูของซาโลมอน
๑๔ แลวพระ ยาหเวหไดยกฮา ดัดขึ้นมาเป็ น

ศัตรูกับซาโลมอน ฮาดัดเป็ นชาวเอโดมที่สืบ
เชื้อ สายมาจากกษัตริยแหงเอโดม ๑๕ ในอดีต
นัน
้ ดาวิดเคยตอสูกับเมืองเอโดม แมทัพโย
อาบซึ่งเป็ นแมทัพของเขา ไดข้ น
ึ ไปที่นัน
่ เพื่อ
ฝั ง ศพทหารที่ถูกฆา แลวเขาก็ไดฆาผูชาย
ทัง้ หมดในเมืองเอ โดม ๑๖ โย อาบและชาว
อิสราเอลทัง้ หมดไดอยูที่เอ โดมเป็ นเวลาหก
เดือน จนกวาจะไดฆาพวกผูชายทัง้ หมดใน
เอ โดม ๑๗ ในขณะ นัน
้ ฮา ดัดยังเป็ นเด็กอยู
เขาไดหลบ
หนีไปประเทศอียิปตพรอมกับ
พวกขาราชการชาว เอ โดมสวน หนึ่ง ซึ่งเคย
รับ ใชพอของเขามา กอน ๑๘ พวกเขาไดออก
เดิน ทางจากมี เดีย นไปสูปารานแลวไดพาคน
จากปา รานไปกับพวกเขาดวย พวกเขาเดิน
ทางไปอียิปตไปหากษัตริยฟาโรหแหงอียิปต
กษัตริยฟาโรหไดใหบานและที่ดินสวนหนึ่ง
รวมทัง้ เสบียงอาหารกับฮาดัด
๑๙ กษัตริยฟาโรหชอบฮา
ดัดมากและได
ยกน องสาวของราชินีทา เปเนสเมียเขาให
แตงงานกับฮา ดัด ๒๐ น อง สาวของทา เปเนส
ไดคลอดลูกชายคนหนึ่งใหฮา ดัด ชื่อวาเกนู
บัท ราชินีทา เปเนสไดนําตัวเด็กคน นี้เขาไป
เลีย
้ งในวังของกษัตริย เกนู บัทจึงไดอาศัย
อยูที่นัน
่ กับลูกๆของกษัตริยฟาโรห
๒๑ ในขณะที่ฮา ดัดอยูในอียิปต เขาไดยิน
วาดา วิดไดตายไปอยูกับบรรพบุรุษของเขา
แลว และแมทัพโย อาบก็ตายไปแลวดวย
เหมือน กัน ฮา ดัดจึงพูดกับกษัตริยฟาโรหวา
“ใหขาพเจาไป เถิด
ขาพเจาจะไดกลับไป
ประเทศของขาพเจา”
๒๒ กษัตริยฟาโรหจึงถามเขาวา “อยูกับเรา
ที่ นี่ แลวเจายังขาดอะไรอีก หรือ ถึงไดขอที่
จะกลับไปประเทศของเจา”
ฮา ดัดตอบวา “ไมขาดอะไรเลยครับ ทาน
แตไดโปรดใหขาพเจาไปเถิด”

พระอัช โทเรท ชาวคานาอันคิดวาพระผู หญิง นี้สามารถทําใหประชาชนมีลูกดก นาง
เป็ นพระแหงความรักและสงครามของพวกเขา
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๒๓ พระเจายังไดยกเร โซนลูกชายของเอ ลี
ยาดาขึ้นมาเป็ นศัตรูกับซาโลมอนอีกคนหนึ่ง
เร โซนคน นี้เคยหลบ หนีไปจากกษัตริยฮา ดัด
เอ เซอรแหงโศ บาห ซึ่งเป็ นเจา นายของเขา
๒๔ หลัง จากที่ดา วิดไดทําลายกองทัพของโศ
บาห เร โซนไดรวบรวมคนจากรอบๆตัวเขา
ขึ้นมาตัง้ ตัวขึ้นเป็ นผูนํากอง โจร กอง โจร
กลุม นี้ไดไปที่เมืองดามัสกัส และไดตัง้ หลัก
แหลงและเขาครอบครองเมือง นัน
้ ๒๕ เร โซน
ไดกลายเป็ นกษัตริยของอา รัม เขาไดกลาย
เป็ นศัตรูของอิสราเอลนานตลอดชัว
่ อายุของ
ซา โลม อน และไดรวมสรางปั ญหาพรอมกับ
ฮาดัดดวย
๒๖ เยโรโบอัมลูกชายของเนบัท ไดกบฏตอ
ซา โลม อน ดวย เขาเป็ นขาราชการคน หนึ่ง
ของซาโลมอน เขาเป็ นคนเอฟราอิมที่มาจาก
เมืองเศเรดาห แมของเขาเป็ นแมหมายชื่อวา
เศรุวาห
๒๗ นี่ คือสาเหตุที่เขากบฏตอกษัตริย
ซา
*และซอมชอง
โลม อนกําลังสรางเฉลียง
โหวของกําแพงเมืองของดา วิด พอของเขา
๒๘ ในเวลานั น
้ เยโรโบอัมเป็ นผูชายคนหนึ่งที่
ทํางานอยูที่ นัน
่ ดวย ซา โลม อนก็เห็นวาชาย
หนุมคนนี้ทํางานได ดี จึงไดแตง ตัง้ ใหเขาทํา
หน าที่ควบคุมคน งานที่มาจากครอบครัวโย
เซฟ †๒๙ ในชวงนัน
้ เยโรโบอัมไดเดินทางไป
จากเมืองเยรูซาเล็ม และอา หิ ยาหผู พูด แทน
พระเจาจากชิ โลหได พบเขาบนถนนนัน
้ ตอน
นัน
้ อาหิ ยาหสวมเสื้อ คลุมตัวใหม อยู ทัง้ สอง
คนเดิน ทางออกไปแถบชานเมืองตามลําพัง
สอง คน ๓๐ และอา หิ ยาหไดถอดเสื้อ คลุมตัว
ใหมที่เขาสวมอยูออกและฉีกมันออกเป็ นสิบ
สองชิน
้
๓๑ แลวอา หิ ยาหไดพูดกับเย โร โบ อัมวา
“ทานเอาไปสิบ ชิน
้
เพราะนี่ คือสิ่งที่พระ
ยาหเวหพระเจาของอิสราเอลพูด ‘ดู ไว เรา
กําลังจะฉีกอาณาจักร นี้ออกมาจากมือของ
ซา โลม อนและจะใหเจาสิบ เผา ๓๒ แตเพื่อ
เห็น แกดา วิดผูรับ ใชเราและเมืองเยรูซาเล็ม
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ซึ่งเราไดเลือกออกมาจากเผาทัง้ หลายของ
อิสราเอล เราจะใหหนึ่งเผากับครอบครัวของ
ดาวิด ๓๓ เราจะทําสิ่งนี้เพราะซาโลมอนละทิง้
เรา ‡และไปบูชาพระอัช โท เรทพระผู หญิง
ของชาวไซ ดอน พระเค โมชของชาวโม อับ
และพระมิลโคมของชาวอัมโมน และไมยอม
ใช ชีวิตตามวิถี ทางทัง้ หลายของ เรา และยัง
ไมยอมทําในสิ่งที่เราเห็นวาถูก ตอง ไมยอม
รักษากฎและขอ บังคับตางๆของเรา เหมือน
กับที่ดาวิดพอของเขาเคยรักษา ๓๔ แตเราจะ
ไมเอาอาณาจักรทัง้ หมดไปจากซา โลม อน
หรอก เราไดใหเขาเป็ นผู ปกครองตลอดชัว
่
ชีวิตของเขา เพื่อเห็น แกดาวิดผูรับ ใชเราซึ่ง
เราไดเลือกขึ้นมาและเป็ นผู ที่ไดรักษาคํา สัง่
ตางๆและกฎทุก ขอของ เรา ๓๕ เราจะเอา
อาณาจักร นี้ไปจากลูกชายของซา โลม อน
และใหมันไวกับเจาสิบ เผา ๓๖ เราจะใหเผา
หนึ่งกับลูกชายของเขา เพื่อดา วิดผูรับ ใชเรา
จะไดมีตะเกียงหนึ่ง ดวงอยูตอ หน าเราใน
เยรูซาเล็มตลอด ไป เพราะเมืองเยรูซาเล็ม
เป็ นเมืองที่เราไดเลือกไว
เพื่อเป็ นเกียรติ
กับชื่อของ เรา ๓๗ สวน เจาเย โร โบ อัม เรา
จะรับเจาไวและเจาจะไดปกครองทุก แหงที่
เจาตองการ เจาจะไดข้ น
ึ เป็ นกษัตริยเหนือ
อิสราเอล ๓๘ ถาเจาทําในสิ่งที่เราสัง่ เจา และ
ใช ชีวิตตามวิถี ทางทัง้ หลายของ เรา และ
ทําในสิ่งที่เราเห็นวาถูก ตอง ดวยการรักษา
กฎและคํา สัง่ ตางๆของเรา เหมือนกับที่ดา
วิดผูรับ ใชเราไดทํามา เราจะอยูกับ เจา เรา
จะสรางเจาใหเป็ นราชวงศที่ยัง่ ยืน
อยาง
กับที่เราเคยสรางใหกับ ดา วิด และเราจะยก
อิสราเอลใหกับ เจา ๓๙ เราจะลงโทษลูก หลาน
ของดาวิด เพราะสิ่งที่เขาทําลงไปนี้ แตจะไม
ลงโทษเขาตลอดไป’”
๔๐ เพราะอยางนี้ ซาโลมอนจึงพยายามฆา
เยโรโบอัม แตเยโรโบอัมไดหลบหนีไปอียิปต
ในทันที ไปหากษัตริยชช
ิ ักแหงอียิปต และอยู
ที่นัน
่ จนกระทัง่ ซาโลมอนตาย

*๑๑:๒๗

เฉลียง หรือ “ป อมมิลโล” นาจะเป็ นสวนที่ยกสูงขึ้นจากพื้นดิน ซึ่งอยูทางทิศตะวัน
ออกเฉียงใตของพื้นที่ภายในวิหารในเมืองเยรูซาเล็ม
†๑๑:๒๘

ครอบครัวโยเซฟ ประชาชนที่มาจากกลุมครอบครัวของเอฟราอิมและมนัสเสหซ่ งึ
เป็ นลูกชายของโยเซฟ
‡๑๑:๓๓ ซาโลมอนละทิ ้งเรา นี่ มาจากสําเนาแปลกรีกโบราณ ภาษาซีเรีย และภาษาลาติน
แตสําเนาฉบับฮีบรูที่นิยมใชกัน เขียนวา “พวกเขาละทิง้ เรา”

๑ พงศกษัตริย ๑๑:๔๑

ซาโลมอนตาย
(๒ พศด. ๙:๒๙-๓๑)
๔๑ เหตุการณอ่ น
ื ในยุคของซา โลม อน

ทุก
สิ่งทุก อยางที่เขาได ทํา รวม ทัง้ ความเฉลียว
ฉลาดที่เขาไดแสดงออก มา ไดเขียนไวใน
หนังสือประวัติของซา โลม อน ๔๒ ซา โลม อน
ไดครองบัลลังกอยูในเมืองเยรูซาเล็ม และ
ปกครองอิสราเอลทัง้ หมดเป็ นเวลาสี่ สิบ ปี
๔๓ แลวเขาก็ไดลวง
ลับไปอยูกับบรรพบุรุษ
ของเขาและถูก ฝั ง *อยูในเมืองของดา วิดผู
เป็ นพอของ เขา และเรโห โบ อัมลูกชายของ
เขาก็ไดข้ น
ึ เป็ นกษัตริยสืบตอจากเขา
สงครามกลางเมือง
(๒ พศด. ๑๐:๑-๑๙)
๑ เรโห

๑๒ ชาวอิสราเอลทัง้ หมดไดไปที่นัน่ เพื่อ
โบ อัมไดไปที่เชเคมเพราะ

ที่จะแตง ตัง้ เขาขึ้นเป็ นกษัตริย ๒ เมื่อเยโรโบ
อัมลูกชายของเนบัทไดยินเรื่อง นี้เขา (ตอน
นัน
้ เขายังอยูในประเทศอียิปตซ่ งึ เป็ นที่ที่เขา
ไดหลบ หนีไปจากกษัตริยซา โลม อน) เขาจึง
ออกมาจากอียิปต กลับมาบานของเขา
๓ คนอิสราเอลจึงพูดกับเรโห
โบ อัมวา
†๔ “พอของทานไดบังคับใหพวกเราทํางาน
หนักเหลือ เกิน ตอน นี้ ขอใหทานชวยทําให
งานหนักและแอกอันหนัก อึ้งที่เขาเคยวางไว
บนตัวพวกเรานี้ใหเบาลงดวย แลวพวกเราก็
จะรับใชทาน”
๕ เรโหโบอัมตอบวา “กลับไปกอน แลวอีก
สามวันคอยกลับมาพบเราใหม” ประชาชน
จึงกลับออกไป
๖ แลวกษัตริยเรโห โบ อัมก็ไดปรึกษากับ
พวกผูอาวุโสที่เคยรับ ใชซา โลม อนพอของ
เขาในชวงที่ซา โลม อนยังมีชีวิต อยู เขาถาม
วา “พวกทานจะแนะนํ าใหเราตอบประชาชน
พวกนัน
้ ยังไงดี”
๗ พวกเขาตอบวา “ถาในวัน นี้ ทานทําตัว
เป็ นผูรับ ใชประชาชนเหลา นี้ และอยูรับ ใช
*๑๑:๔๓

25

๑ พงศกษัตริย ๑๒:๑๕

พวก เขา และใหคําตอบที่พวกเขาพอใจแลว
ละก็ พวกเขาก็จะอยูเป็ นผูรับ ใชทานตลอด
ไป”
๘ แตเรโหโบอัมไมยอมฟั งคํา แนะนํ าที่พวก
ผูอาวุโสเหลา นัน
้ ให เขา เขากลับไปปรึกษา
กับพวกคนหนุมๆที่เติบโตขึ้นมาพรอมกับ
เขา และทํางานใหกับเขา อยู ๙ เขาถามคน
หนุมพวก นัน
้ วา “ประชาชนพวก นัน
้ มาพูด
กับเราวา ‘ชวยทําใหแอกที่พอของทานวาง
ไวบนพวก เรา เบา ขึ้นดวย เถิด’ พวกเจามี
คํา แนะนํ าวายัง ไง พวกเราจะตอบประชาชน
พวกนัน
้ วายังไงดี”
๑๐ คนหน ุมๆเหลา นั น
้ ผู ที่ไดเติบโตขึ้น มา
พรอมๆกับเขาตอบวา “บอกพวกประชาชน
ที่มาพูดกับทานวา ‘พอของทานไดทําใหแอก
ของพวกเราหนักเหลือ เกิน ขอ ใหทานชวย
ทําใหมันเบา ขึ้นดวย เถิด’ บอกพวก เขาไป
วา ‘นิ้วกอยของเรายังหนากวาเอวของพอเรา
เสีย อีก ๑๑ พอของเราไดทําใหแอกของพวก
เจาหนัก เราจะทําใหมันหนักยิ่งขึ้นไปอีก พอ
ของเราเฆี่ยนพวกเจาดวย แส เราจะเฆี่ยน
พวกเจาดวยแสหางแมงป อง ‡’”
๑๒ อีกสามวันตอ มา
เย โร โบ อัมและ
ประชาชนทัง้ หมดก็กลับมาหาเรโห โบ อัม
ตาม ที่กษัตริยไดบอกกับพวกเขา ไว ที่วา
“กลับมาหาเราใหมในอีกสามวันขาง หน า”
๑๓ กษัตริยไดตอบคนเหลานั น
้ ไปอยางหยาบ
คาย เขาไดปฏิเสธคํา แนะนํ าที่พวกผูอาวุโส
ไดใหกับเขา ไว ๑๔ เขาไปทําตามคํา แนะนํ า
ของพวกคนหนุมๆและพูดไปวา “พอของเรา
ทําใหแอกของพวก เจา หนัก เราจะทําใหมัน
หนักยิ่ง ขึ้นไป อีก พอของเราเคยเฆี่ยนพวก
เจาดวยแส เราจะเฆี่ยนพวกเจาดวยแสหาง
แมงป อง” ๑๕ ดัง นัน
้ กษัตริยจึงไมยอมฟั ง
เสียงของประชาชน เพราะพระ ยาหเวหเป็ น
ผูทําใหสิ่งเหลา นี้เกิด ขึ้น พระองคตองการให
เป็ นไปตามคํา พูดที่พระองคไดพูดไวกับเย โร
โบอัมลูกชายของเนบัท ผานทางอาหิ ยาหคน
ชิโลหนัน
้

ลวงลับไป … และถูกฝั ง แปลตรงๆไดวา “ไดนอนหลับอยูกับบรรพบุรุษของเขา”

†๑๒:๓

ขอนี้เป็ นไปตามฉบับแปลกรีกโบราณ ฉบับฮีบรูที่นิยมใชกันเขียนวา คนอิสราเอลจึง
ไปหาเยโรโบอัม และเยโรโบอัมพรอมดวยชาวอิสราเอลทัง้ หมดก็ไดไปหาเรโหโบอัมและพูด
กับเขาวา
‡๑๒:๑๑

แสหางแมงป อง แสที่ที่มีชน
ิ้ สวนเล็กๆที่ทําจากเหล็กฝั งอยูดวย

๑ พงศกษัตริย ๑๒:๑๖

๑๖ เมื่อคนอิสราเอลทัง
้ หมดเห็นวากษัตริย
ไมยอม ฟั งพวก เขา
พวกเขาจึงไดตอบ
กษัตริยไปวา
“พวก เราเป็ นสวนหนึ่งของครอบครัวดา วิด
อยางนัน
้ หรือ
พวกเราไดสวนแบงจากที่ดินของเจสซีหรือ
เปลาเลย อิสราเอลเอย กลับบานของพวกเรา
กันเถอะ
ปลอยให ลูกของดาวิด ดูแลคนของพวกเขา
เอง”
ดัง นัน
้
พวกชาวอิสราเอลจึงกลับบาน ไป
๑๗ แตสําหรับชาวอิสราเอลที่อาศัยอยูในเมือง
ทัง้ หลายของยู ดาห เรโหโบอัมยังคงเป็ นคน
ปกครองพวกเขาอยู
๑๘ กษัตริยเรโหโบอัมไดสงอาโดรัม ซึ่งทํา
หน าที่ผูควบคุมคน งานไปพูดกับคนอิสราเอล
แตกลับถูกคนอิสราเอลทัง้ หมดขวางกอนหิน
ใสจนตาย แตกษัตริยเรโหโบอัมรีบขึ้นรถรบ
ของเขาหนี กลับเขา เมืองเยรูซาเล็ม ๑๙ จาก
นัน
้ อิสราเอลตางก็ตอ ตานครอบครัวของดา
วิดจนถึงทุกวันนี้

เยโรโบอัมปกครองอิสราเอล
(๒ พศด. ๑๑:๑-๔)
๒๐ เมื่อชาวอิสราเอลทัง
้ หมดไดยินวาเย

โร
โบ อัมกลับมาแลว พวก เขาไดสงคนไปเรียก
ตัว เขาใหเขารวมชุมนุมและแตง ตัง้ ใหเขา
เป็ นกษัตริยเหนืออิสราเอล ยกเวนเผายู ดาห
เพียงเผา เดียวที่ยังคงติดตามครอบครัวของ
ดาวิด
๒๑ เมื่อเรโห โบ อัมมาถึงเมืองเยรูซาเล็ม
เขาไดรวบรวมครอบครัวชาวยู ดาหทัง้ หมด
รวม ทัง้ เผาเบน ยา มิน ดวย ไดนักรบมาหนึ่ง
แสนแปด หมื่นคน เพื่อจะไปทําสงครามกับ
ครอบครัวอิสราเอล เพื่อชวงชิงอาณาจักรคืน
มาใหกับตัวเขาเอง

*๑๒:๒๕
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๒๒ แตคํา พูดของพระยาหเวหไดมาถึงเชไม
อาหคนของพระเจาวา ๒๓ “ใหบอกกับเรโห
โบ อัมกษัตริยแหงยู ดาห ลูกชายของซา โลม
อน รวม ทัง้ ครอบครัวของยู ดาหและเบน ยา
มินทัง้ หมด ตลอดจนประชาชนที่ เหลืออยูวา
๒๔ ‘พระ ยาหเวหไดพูดไววาอยาง นี้ อยาขึ้น
ไปตอสูกับพี่ น องอิสราเอลของพวก เจา เลย
ขอ ใหพวก เจาทุก คนกลับไปบาน เถิด เพราะ
เราเองเป็ นผู ที่ทําใหเกิดเรื่องนี้’” พวกเขาจึง
เชื่อ ฟั งคํา พูดของพระ ยาหเวหและกลับ บาน
ไปตามที่พระยาหเวหไดสงั ่ ไว
๒๕ แลวเย โร โบ อัมก็สรางเมืองเชเคมขึ้น
ใหมในแถบเนิน เขาเอ ฟ รา อิม และไดอาศัย
อยูที่ นัน
่ และตอ มาเขาไดออกจากที่ นัน
่ ไป
สรางเมืองเปนูเอล *ขึ้น
๒๖ เย โร โบ อัมเคยคิดกับตัว เองวา
“อาณาจักรแหง
นี้คงจะตองตกไปอยูใน
มือของครอบครัวดา วิดอีกเป็ น แน ๒๗ ถา
ประชาชนเหลา นี้ยังคงขึ้นไปถวายสัตว บูชา
ที่วิหารของพระ ยาหเวหในเมืองเยรูซาเล็ม
อีก จิตใจของประชาชนพวก นี้จะหัน กลับไป
หากษัตริยเรโห โบ อัมแหงยู ดาหเจา นายของ
พวกเขา แลวพวกเขาก็จะมาฆาเราและกลับ
ไปหากษัตริยเรโห โบ อัมแหงยู ดาห” ๒๘ หลัง
จากที่ปรึกษากับพวกที่ ปรึกษาของเขาแลว
กษัตริยเย โร โบ อัมก็ไดสรางลูกวัวทองคํา
ขึ้นสองตัว เขาพูดกับประชาชนวา “พวก
ทานขึ้นไปนมัสการที่เยรูซาเล็มนานพอแลว
อิสราเอลเอย นี่ ไง พวกพระของพวก ทาน
ที่ไดนําพวก
ทานออกจากประเทศอียิปต”
†๒๙ เขาไดนําลูกวัวทองคําตัวหนึ่ งไปตัง
้ ไว
ที่เมืองเบธ เอล ‡และอีกตัวหนึ่งไปตัง้ ไวที่
เมืองดาน *๓๐ เรื่องนี้มันบาปสิน
้ ดี เพราะชาว
อิสราเอลเริ่มไปที่เมืองเบธ เอล †และเมือง
ดาน เพื่อนมัสการพวกลูกวัวนัน
้
๓๑ นอกจากเรื่อง นี้ แลว เย โร โบ อัมยังได
สรางศาล เจาขึ้นตามสถาน ที่ สูง และไดแตง
ตัง้ นักบวชหลาย คนจากคนหลายประเภท

เปนูเอล หรือ “เปนีเอล”

†๑๒:๒๘

เอย นี่ ไง … ประเทศอียิปต คําพูดนี้เหมือนกับที่อาโรนไดเคยพูดไวตอนที่เขาได
สรางลูกวัวทองคําขึ้นในทะเลทราย ดูใน อพยพ ๓๒:๔
‡๑๒:๒๙
*๑๒:๒๙

เบธเอล เบธเอลเป็ นเมืองหลวงเมืองหนึ่งที่อยูทางใตของอิสราเอล ใกลกับยูดาห
เมืองดาน อยูทางดานทิศเหนือของอิสราเอล

†๑๒:๓๐

เบธเอล คํานี้อยูในฉบับแปลกรีกโบราณแตไมไดอยูในฉบับฮีบรูที่นิยมใชกัน
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แมบาง คนจะไมใชชาวเลวีก็ตาม ๓๒ เขาได
จัดใหมีงานเทศกาลในวันที่สิบ หาของเดือน
ที่แปดเหมือนกับเทศกาลที่จัดขึ้นในยู ดาห
และไดถวายเครื่องสัตว
บูชาบนแทนบูชา
นี่ คือสิ่งที่เขาไดทําไปในเบธ เอล เขาถวาย
เครื่องสัตว บูชาใหกับรูป ปั ้ นลูกวัวทัง้ สองตัว
ที่เขาไดสราง ขึ้น และที่เบธ เอล เขาก็ได
แตง ตัง้ นักบวชหลาย คนใหอยูตามสถาน ที่
นมัสการที่เขาไดทํา ขึ้น ๓๓ ในวันที่สิบ หาของ
เดือนที่แปด ซึ่งเป็ นเดือนที่เขา เองเป็ นคน
เลือก เขาไดถวายเครื่องสัตว บูชาบนแทน
บูชาที่เขาไดสรางขึ้นในเบธ เอล และในชวง
นัน
้ เขาไดจัดใหใหมีงานเทศกาลขึ้นสําหรับ
ชาวอิสราเอล และตัวเขาเองก็ไดข้ น
ึ ไปถวาย
เครื่องหอมบนแทนบูชา
พระเจาพูดตอตานเบธเอล
๑ พระ

๑๓ คน

ยาหเวหไดสัง่ คนของพระเจา
หนึ่งซึ่งมาจากยู ดาหใหไปที่
เมืองเบธ เอล เขาไปถึงในขณะที่เย โร โบ อัม
กําลังยืนถวายเครื่องหอมอยูขางแทน บูชา
๒ พระ ยาหเวหสัง
่ ใหชายคนนัน
้ พูดตอ ตาน
แทนบูชานัน
้ วา
“แทน บูชา แทน บูชา พระ ยาหเวหพูด
กับเจาวา ‘ลูกชายคนหนึ่งชื่อโย สิ ยาหจะเกิด
จากครอบครัวของดา วิด ตอน นี้พวกนักบวช
กําลังถวายเครื่องหอมบน เจา แต โย สิ ยาห
จะจับพวกนักบวชของสถาน ที่นมัสการตางๆ
นี้ มาเผาเป็ นเครื่องสังเวยบนเจา และเขาจะ
เผากระดูกคนบนเจา ‡’”
๓ และในวัน เดียวกัน นั น
้ คนของพระเจา
ก็ไดใหลางบอก เหตุวาเรื่อง นี้จะเกิดขึ้น จริง
เขาพูดวา “เรื่อง นี้จะเกิดขึ้นเพื่อพิสูจนวา
พระ ยาหเวหไดพูดผานทางเรา
คือแทน
บูชาจะปริ แตก ออกและขี้ เถาบนนัน
้ จะหก
กระจาย”
๔ เมื่อกษัตริยเย โร โบ อัมไดยินสิ่งที่คน
ของพระเจารองออกมาตอ ตานแทน บูชาที่
เบธ เอล เขาก็ย่ น
ื มือจากแทน บูชาชีไ้ ปที่ชาย
คนนัน
้ และพูดวา “จับตัวมัน ไว” แตมือที่
เขายื่นออกไปชีช
้ ายคน นัน
้ กลับเป็ นอัมพาต
ไป จนไมสามารถดึงกลับมาได ๕ และแทน
‡๑๓:๒
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บูชาก็ไดปริ แตก ออกและขี้ เถาบน นัน
้ ก็ได
หกกระจาย ซึ่งเป็ นไปตามลางบอก เหตุที่
คนของพระเจาไดให ไวตามคํา พูดของพระ
๖ แลวกษัตริยก็ไดพูดกับคนของ
ยาหเวห
พระเจา นัน
้ วา “ชวยรองขอตอพระ ยาหเวห
พระเจาของทาน และอธิษฐานใหกับเรา เพื่อ
ใหมือเรากลับมาเหมือนเดิมดวยเถิด”
คนของพระเจาคน
นัน
้ จึงไดรองขอตอ
พระ ยาหเวห และมือของกษัตริยก็กลับมา
๗ กษัตริยไดพูดกับคน
ใชไดเหมือน เดิม
ของพระเจาวา “กลับไปบานกับเราเถิด ไป
กินอาหารกับเรา แลวเราจะใหของ ขวัญกับ
ทาน”
๘ แตคนของพระเจาคนนั น
้ ตอบกษัตริย
ไปวา “ถึงแมทานจะใหสมบัติของทานครึ่ง
หนึ่งกับเรา เราก็จะไมไปกับทาน เราจะไม
กินหรือดื่มในที่ นี่ ๙ เพราะเราได รับคํา สัง่ จาก
พระ ยาหเวหมาวา ‘เจาตองไมกินหรือดื่ม
หรือกลับเสนทางเดิมที่เจามา’”
๑๐ เขาจึงใชถนนอีกสายและไมไดใชเสน
ทางเดิมตอนมาเบธเอล
๑๑ ในตอนนั น
้ มีผู พูด แทนพระเจาแกๆคน
หนึ่งอาศัยอยูในเบธ เอล และพวกลูกชาย ¶
ของเขา ไดกลับมาบอกเขา ถึงสิ่งที่คนของ
พระเจาคนนัน
้ ไดทําไปในวันนัน
้ ที่เบธ เอล
พวกเขายังไดบอกพอของเขาในสิ่งที่ชายคน
นัน
้ ไดพูดกับกษัตริยดวย ๑๒ พอของเขาถาม
พวกลูกชายวา “เขาไปทางไหนแลว” พวก
ลูกชายก็ชไี้ ปทางที่คนของพระเจาที่มาจากยู
ดาห ใชเดิน ไป ๑๓ แลวชายแกคนนัน
้ ก็ไดพูด
กับพวกลูกๆของเขาวา “ผูกอานลาใหกับพอ
หนอย” เมื่อพวกลูกชายผูกอานลาใหกับเขา
แลว เขาก็ข้ น
ึ ขี่มัน
๑๔ เขาไดขี่ลาตัว
นัน
้ ตามหลังคนของ
พระเจาไป และพบชายคน นัน
้ นัง่ อยูใตตน
โอค เขาก็เขาไปถามวา “ทานคือคนของ
พระเจาที่มาจากยูดาหหรือ”
เขาตอบวา “ใชแลว เราเอง”
๑๕ ผู พูด แทน พระเจาแกๆนั น
้ จึงไดพูดกับ
ชายนัน
้ วา “ไปบานเราเถิด ไปกินอาหารดวย
กัน”

์ ิทธิไ์ ป
เผากระดูกคนบนเจา จะทําใหแทนนัน
้ เสื่อมความศักดิส
พวกลูกชาย แปลมาจากสําเนาฮีบรูสองฉบับ และสําเนากรีกโบราณ และสําเนา
ภาษาซีเรียและลาติน แตสําเนาฉบับฮีบรูสวนใหญเขียนวา “ลูกชาย”
¶๑๓:๑๑
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๑๖ คนของพระเจาคนนั น
้ พูดวา
“เรา
ไมสามารถหันกลับไปกับทาน ได และไม
สามารถกินหรือดื่มกับทานในสถาน ที่แหง นี้
ดวย ๑๗ พระยาหเวหไดบอกกับเราไววา ‘เจา
ตองไมกินหรือดื่มที่นัน
่ หรือกลับทางเสนเดิม
ที่ใชมานัน
้ ’”
๑๘ ผู พูด แทน พระเจาแกๆคนนั น
้ ตอบวา
“เราก็เป็ นผูพูดแทนพระเจาคนหนึ่งเหมือน
กับทาน และทูต สวรรคองคหนึ่งไดพูดกับเรา
ดวยคํา พูดของพระ ยาหเวหวา ‘นํ าเขากลับ
บานไปกับทาน เพื่อใหเขาไดกินและ ดื่ม’”
(แตจริงๆแลวผู พูด แทน พระเจาแกๆคนนี้
โกหกเขา)
๑๙ คนของพระเจาคน นั น
้ จึงไดกลับไป กับ
เขา ไปรวมกินและดื่มในบานเขา ๒๐ ในขณะ
ที่พวกเขากําลังนัง่ อยูที่โตะ คํา พูดของพระ
ยาหเวหก็มาถึงผู พูด แทน พระเจาแกๆที่ได
พาเขากลับ มา ๒๑ เขารองออกมาตอ หน าคน
ของพระเจาคน นัน
้ ที่มาจากยู ดาหวา “พระ
ยาหเวหพูดวา
‘เจาขัดขืนคําพูดของพระ
ยาหเวหและไมทํา ตามคํา สัง่ ที่พระ ยาหเวห
พระเจาของเจาไดสัง่ เจา ไว ๒๒ เจากลับมา
กินและดื่มในสถานที่ที่พระองคบอกเจาวาไม
ใหมากินหรือดื่ม ดัง นัน
้ รางกายของเจาจะ
ไมไดถูกฝั งอยูในหลุมฝั ง ศพของบรรพบุรุษ
ของเจา’”
๒๓ เมื่อคนของพระเจาคน
นัน
้ กินและดื่ม
เสร็จแลว พวก เขาไดผูกอานไวบนหลังลา
ใหกับ เขา เป็ นลาของผู พูด แทนพระเจาแกๆ
นัน
้ ที่นําเขากลับมา ๒๔ แลวเขาก็จากไป ใน
ระหวางทาง นัน
้ สิงโตตัวหนึ่งมาเจอ กับเขา
บนถนน นัน
้ และไดฆา เขา ศพของเขาก็ถูก
ทิง้ อยูบนถนน นัน
้ โดยมีลาและสิงโตตัวนัน
้
ยืนอยูขางๆ ๒๕ มีคนผานทางมาเห็นศพของ
เขาถูกโยน ทิง้ อยูที่ นัน
่
โดยมีสิงโตยืนอยู
ขางๆ พวกเขาก็ไดเขาไปบอกคนในเมืองที่ผู
พูดแทนพระเจาแกๆคนนัน
้ อาศัยอยู
๒๖ เมื่อผู พูด แทน พระเจาแกๆคน นี้ ที่ไป
รับชายคน นัน
้ กลับมาจากการ เดิน ทางของ
เขาไดยินเรื่อง นี้ เขา เขาพูด วา “นัน
่ คือคน
ของพระเจาที่ขัดคํา สัง่ ของพระยาหเวห พระ
ยาหเวหไดมอบเขาใหกับสิงหตัว นัน
้ ซึ่งมันก็
ไดขยํ้าเขาและฆา เขา เหมือนกับคํา พูดของ
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พระยาหเวหที่ไดเตือนเขาไว” ๒๗ ผู พูด แทน
พระเจาแกๆคนนี้ พูดกับพวกลูกชายของเขา
วา “ผูกอานลาใหกับพอหนอย” พวกเขาก็ทํา
ตาม ๒๘ แลวเขาก็ออกไปดูศพของชายคนนัน
้
ที่ถูกโยนทิง้ อยูบนถนน โดยมีลาและสิงหตัว
นัน
้ ยืนอยูขางๆ สิงหตัว นัน
้ ไม ไดกินศพ นัน
้
และไมไดขยํ้าลาตัวนัน
้ ดวย
๒๙ ผู พูด แทนพระเจาแกๆคนนั น
้ จึงเอาศพ
ของชายคนนัน
้ ที่เป็ นคนของพระเจา ขึ้นวาง
บนหลังลา และนํ าเขากลับมาที่เมือง เพื่อ
ไว ทุกขใหเขาและฝั ง เขา ๓๐ แลวคนแกคน
นี้ ก็วางศพ นัน
้ ไวในหลุมฝั ง ศพของเขาเอง
พวก เขาก็ไว ทุกขใหชายคน นัน
้ และพูดวา
“โถ น องชายของ เรา” ๓๑ หลัง จากที่ไดฝัง
ศพชายคน นัน
้ แลว ผู พูด แทน พระเจาแกๆ
คนนี้พูดกับพวกลูกชายของเขาวา “เมื่อพอ
ตาย ใหฝัง ศพของพอไวในหลุมเดียวกับที่ได
ฝั งคนของพระเจาคน นัน
้ วางกระดูกของพอ
ไวขางๆกระดูกของ เขา ๓๒ เพราะสิ่งที่เขาได
ประกาศ โดยคํา พูดของพระ ยาหเวห ที่ตอ
ตานแทน บูชาในเบธ เอลและตอ ตานศาล เจา
ตามสถานนมัสการตามเมืองตางๆของเมือง
สะมาเรียนัน
้ จะเกิดขึ้นอยางแนนอน”
๓๓ แตถึงจะมีเหตุการณอยาง
นี้เกิดขึ้น
ก็ตาม เย โร โบ อัมก็ยังไมยอมหัน กลับจาก
ทางชัว
่ ของ เขา เขากลับแตง ตัง้ พวกนักบวช
ที่มาจากคนหลายๆประเภท *เหมือนเคย จะ
เป็ นใครก็ไดที่เขาอยากใหเป็ นนักบวช เขา
ก็จะอุทิศคน นัน
้ ใหกับสถาน ที่สูงเหลา นัน
้
๓๔ เรื่อง นี้ เป็ นบาปสําหรับครอบครัวเย โร โบ
อัม ที่ทําใหครอบครัว นี้ถูก ตัดและถูก ทําลาย
ไปจากผืนแผนดินโลก
ลูกชายของเยโรโบอัมตาย
๑ ในเวลา นั น
้ อาบี ยาหลูกชายของเย

๑๔ โร โบ อัมไม สบาย

๒ เย โร โบ อัมได

พูดกับเมียของเขาวา “ไปปลอม ตัว สิเพื่อคน
จะไดไมรูวาน องคือเมียของพี่ แลวใหนองไป
หาอาหิ ยาหผู พูด แทนพระเจาที่ชิ โลห เขาคือ
คนที่เคยบอกพี่วา พี่จะไดเป็ นกษัตริยเหนือ
ประชาชนพวก นี้ ๓ ใหเอาขนมปั งไปสิบกอน
ขนมเคก นํ้ า เชื่อมผล ไมหนึ่ง ไห แลวใหไป

*๑๓:๓๓ แตงตัง
้ … หลายๆประเภท ตามกฎสอนเอาไววาคนที่มาจากกลุมครอบครัวของเลวี
เทานัน
้ ที่จะเป็ นนักบวชได

๑ พงศกษัตริย ๑๔:๔

หาเขา เขาจะบอกไดวาจะเกิดอะไรขึ้นกับลูก
ของเรา”
๔ เมียของเย โร โบ อัมจึงทํา ตามที่เขาบอก
และไปบานของอา หิ ยาหในชิ โลห ตอน นัน
้
อา หิ ยาหมองไมเห็น แลว สายตาของเขา
ใช การไมไดเพราะเขาแก มาก ๕ แตพระ
ยาหเวหบอกกับอา หิ ยาหวา “เมียของเย โร
โบอัมกําลังจะมาหาเจา เพื่อถามเจาเกี่ยวกับ
ลูกชายของ นาง เพราะเด็กคน นัน
้ ไม สบาย
เมื่อนางมาถึง ใหเจาตอบนางไปวาอยาง นี้ๆ
นางจะปลอมตัวมา”
๖ เมื่ออา หิ ยาหไดยินเสียงฝี เทาของนางที่
ประตู เขาจึงพูดวา “เขามาเถิด เมียของเย
โรโบอัม ทําไมตองปลอมตัวมาดวย พระเจา
ใหเราบอกขาวรายกับ ทาน ๗ ใหไปบอกเย โร
โบอัมวา ‘พระยาหเวห พระเจาของอิสราเอล
พูดไววาอยาง นี้ เราไดยกเจาขึ้นมา จาก
ทามกลางประชาชน และทําใหเจาเป็ นผูนํา
เหนือประชาชนชาวอิสราเอลของเรา ๘ เราได
ฉีกอาณาจักรจากครอบครัวของดาวิดและยก
มันใหกับเจา แตเจาไมเหมือนกับดา วิดผูรับ
ใชเรา ผูซ่ งึ รักษาคําสัง่ ของเราและทําตามเรา
อยางสุดใจของเขา เขาไดทํา แตสิ่งที่ถูก ตอง
ในสายตาของ เรา ๙ แตเจากลับทําความ ชัว
่
ไวมากมายกวาคนอื่นๆที่เคยมีชีวิตอยูกอน
หน า เจา เจาไดสรางพวกพระอื่นสําหรับตัว
เจา เอง คือรูป เคารพที่หลอจาก เหล็ก เจา
ยัว
่ เราใหโกรธและเหวี่ยงเราทิง้ ไปขาง หลัง
เจา ๑๐ เพราะอยาง นี้ เย โร โบ อัม เราจะนํ า
ความ หายนะมาสูครอบครัวของ เจา เราจะ
ตัดผูชายทุก คนในอิสราเอลออกจาก เจา ทัง้
ทาสและคนที่ไมใชทาส เราจะเผาบานของ
เจาเหมือนกับเผามูลสัตวจนกวามันจะมอด
ไหมไป หมด ๑๑ พวกหมาจะมากินซากคน
ของเจาที่ตายอยูใน เมือง และพวกนกบน
ทองฟ าจะมากินคนที่ตายอยูในชนบท พระ
ยาหเวหพูดวาอยางนี้’”
๑๒ แลวอาหิ ยาหก็พูดวา “สวนตัว เจา กลับ
บานไป เถอะ ทันทีที่เจากาว เทาเขาไปใน
เมือง ลูกชายของเจาจะ ตาย ๑๓ อิสราเอล
ทัง้ หมดจะไว ทุกขใหกับเขาและฝั ง ศพ เขา
เขาจะเป็ นลูกชายเพียงคน เดียวของเย โร โบ
อัมที่จะได รับการ ฝั ง เพราะเขาเป็ นผูเดียว
ในครอบครัวของเย โร โบ อัมที่พระ ยาหเวห
พระเจาของอิสราเอลยังเห็นวามีความดีอยู
บาง ๑๔ พระ ยาหเวหจะยกคนหนึ่งขึ้นเป็ น
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กษัตริยเหนืออิสราเอลสําหรับพระองค เอง
เขาเป็ นผู ที่จะตัดครอบครัวของเย โร โบ อัม
ทิง้ ไปในวัน นี้ ใช แลว ในเวลานี้ เลย ๑๕ พระ
ยาหเวหจะทําลายอิสราเอล
เหมือนกับตน
ออที่โอน เอียงไปใน นํ้ า พระองคจะถอน ราก
ถอน โคนอิสราเอลออกจากแผน ดินที่ ดีแหง
นี้ที่พระองคไดยกใหกับพวกบรรพบุรุษของ
พวก เขากอนหน า นี้ และพระองคจะทําให
พวกเขากระจัดกระจายไปไกลเลยแมน้ํ ายูเฟ
รติ ส ไป เพราะพวกเขาไดยัว
่ ใหพระยาหเวห
โกรธ โดยการ สรางพวกเสาเจา แมอา เชรา ห
ขึ้น ๑๖ พระองคจะใหอิสราเอลพายแพ เพราะ
บาปตางๆที่เยโรโบอัมไดทําไป รวมทัง้ บาปที่
เขาไดใหชาวอิสราเอลทําดวย”
๑๗ แลวเมียของเย โร โบ อัมก็ลุก ขึ้นจาก
ไป นางกลับมาถึงเมือง ทีร ซาห ทันทีที่นาง
กาว เทาขามธรณีประตูของบานเขามา เด็ก
ชายคน นัน
้ ก็ ตาย ๑๘ พวก เขาฝั งเด็กไวและ
อิสราเอลทัง้ หมดก็ไว ทุกขใหเขาเหมือนกับที่
พระ ยาหเวหไดพูด ไวผานทางอา หิ ยาหผู พูด
แทนพระเจาซึ่งเป็ นผูรับใชพระองค
๑๙ เหตุการณอ่ น
ื ๆที่เกิด ขึ้นในยุคสมัยของ
เย โร โบ อัม ทัง้ สงครามและวิธี การปกครอง
ของเขาไดจดบันทึกไวแลวในสมุดประวัติ
ของบรรดากษัตริยของอิสราเอล ๒๐ เย โร โบ
อัมไดครอง ราชยอยูยี่สิบสองปี และไดตายไป
อยูกับบรรพบุรุษของ เขา และนา ดับลูกชาย
ของเขาก็ไดข้ น
ึ เป็ นกษัตริยสืบตอจากเขา
เรโหโบอัม กษัตริยของยูดาห
(๒ พศด. ๑๑:๕-๑๒:๑๖)
๒๑ สวนเรโห

โบ อัมลูกชายของซา โลม อน
ไดข้ น
ึ เป็ นกษัตริยอยูในยู ดาห เขามีอายุสี่
สิบ เอ็ดปี ตอนที่เขาขึ้นเป็ นกษัตริย และ
เขาครอง ราชยอยูเป็ นเวลาสิบ เจ็ดปี ในเมือง
เยรูซาเล็ม
ซึ่งเป็ นเมืองที่พระ ยาหเวห
ไดเลือกออกมา
จากบรรดาเผาตางๆของ
อิสราเอล เพื่อที่จะเป็ นที่ที่ช่ อ
ื ของพระองคจะ
ได รับเกียรติ แมของเรโหโบอัมชื่อนาอามาห
เป็ นชาวอัมโมน
๒๒ ชาวยู ดาหไดทําความ ชัว
่ ในสายตาของ
พระ ยาหเวห บาปที่พวกเขาทํา ยัว
่ ใหพระ
ยาหเวหเกิดความหวงแหน พวก เขาทําให
พระยาหเวหโกรธ พวกเขาไดทําสิ่งที่เลวราย
กวาที่พวกบรรพบุรุษของพวก เขาเคยทําไว
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เสีย อีก ๒๓ พวกเขาไดจัด ตัง้ สถานที่นมัสการ
ขึ้นหลายแหงสําหรับตัวพวกเขาเอง พวกเขา
์ ิทธิแ
์ ละพวกเสาเจา แม
ไดตัง้ กอนหินศักดิส
อา เชรา หไวตามเนิน เขาสูงทุก แหง และใต
ตนไมทุก ตนที่มีกิ่งกานแผออก มา ๒๔ ยังมี
พวกผูชายขายตัวตามพวกศาล เจาในแผน
ดิน นัน
้ ดวย ประชาชนตางทํา ตามเรื่องนา สะ
อิดสะ เอียนทัง้ หลายของชนชาติเหลา นัน
้ ที่
พระ ยาหเวหเคยขับ ไลออกไปตอ หน าชาว
อิสราเอล
๒๕ ในปี ที่หาของกษัตริยเรโห
โบ
อัม
กษัตริยชิ ชักแหงอียิปตไดข้ น
ึ มาโจมตีเมือง
๒๖ เขาไดขนเอาทรัพยสมบัติ
เยรูซาเล็ม
ตางๆไปจากวิหารของพระ ยาหเวห และจาก
วังของกษัตริย เขาไดเอาทุก สิ่งทุก อยางไป
รวม ทัง้ พวก โลทองคําที่ซา โลม อนไดทําขึ้น
ดวย ๒๗ ดัง นัน
้ กษัตริยเรโหโบอัมจึงไดสราง
์ ้น
โลทองสัมฤทธิข
ึ มาแทนที่ของเหลา
นัน
้
และมอบพวกมันไวกับพวกทหารยามที่เขา
เวรอยูหน าประตู วัง ๒๘ และทุก ครัง้ ที่กษัตริย
จะเขาไปที่วิหารของพระยาหเวห พวกทหาร
ยามก็จะถือโลเหลา นี้ไป ดวย และหลัง จาก
นัน
้ ก็จะเอากลับไปเก็บไวในหองของยาม
๒๙ เหตุการณอ่ น
ื ๆในยุคสมัยของเรโห โบ
อัมและทุก สิ่งทุก อยางที่เขาไดทําไป ไดจด
บันทึก ไวหมด แลวในหนังสือประวัติของ
บรรดากษัตริยของ ยู ดาห ๓๐ มันเป็ นยุค ที่มี
สงครามเกิด ขึ้นตลอดเวลาระหวางเรโห โบ
อัมกับเยโรโบอัม
๓๑ เรโห
โบ อัมก็ไดลวง ลับไปอยูกับ
บรรพบุรุษ
ของเขาและถูกฝั งรวมกับพวก
เขาอยูในเมืองของดาวิด แมของเขาชื่อนาอา
มาห นางเป็ นชาวอัมโมน และอาบียัมลูกชาย
ของเขาก็ไดข้ น
ึ เป็ นกษัตริยสืบตอจากเขา
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อาบียัมกษัตริยของยูดาห
(๒ พศด. ๑๓:๑-๑๔:๑)
ยัม *ไดข้ น
ึ เป็ นกษัตริยองค
ใหมของ ยู ดาห ซึ่งตรง กับปี ที่สิบ
แปดที่เย โร โบ อัมปกครองอิสราเอล เย โร
โบ อัมเป็ นลูกชายของเนบัท ๒ อาบี ยัมได
ปกครองเยรูซาเล็มเป็ นเวลาสาม ปี แมของ
เขาชื่อมา อา คาห นางเป็ นลูกสาวของอาบี ชา
โลม †
๓ อาบี ยัมไดทําบาปทุก อยางเหมือนกับที่
พอของเขาทําไวกอนหน า เขา ใจของ เขาไม
สัตย ซื่อตอพระ ยาหเวหพระเจาของ เขา ไม
เหมือนกับใจของ ดา วิดบรรพบุรุษของ เขา
ที่สัตย ซื่อ นัน
้ ๔ อยางไรก็ตาม เพื่อเห็น แก
ดา วิด พระ ยาหเวหพระเจาของ ดา วิดไดให
ตะเกียงแกเขาหนึ่ง ดวงในเยรูซาเล็ม คือได
ตัง้ ลูกชายคน หนึ่งของดา วิดขึ้นเป็ นกษัตริย
สืบตอจาก เขา และทําใหเมืองเยรูซาเล็ม
แข็งแกรง ๕ เพราะดาวิดไดทําในสิ่งที่ถูกตอง
ในสายตาของพระ ยาหเวห แลวไมไดหันเห
ไปจากสิ่ง หนึ่งสิ่ง ใดที่พระองคไดสัง่ เขาไว
ตลอดชัว
่ ชีวิตของเขา ยกเวนในเรื่องของอุ รี
ยาห ‡ชาวฮิตไทตเทานัน
้
๖ ¶๗ สวนเหตุการณอ่ น
ื ๆในยุคของอาบี
ยัม และทุก สิ่งทุก อยางที่เขาไดทําไป ได
จด
บันทึกไวในหนังสือประวัติของบรรดา
กษัตริยของยู ดาห
มีการทําสงครามกัน
ระหวางอาบี ยัมและเยโรโบอัม ๘ อาบี ยัมลวง
ลับไปอยูกับบรรพบุรุษของเขาและถูก ฝั งอยู
ในเมืองของดา วิด และอาสาลูกชายของ เขา
ขึ้นเป็ นกษัตริยสืบตอจากเขา

๑๕

๑ อาบี

กษัตริยอาสาของยูดาห
(๒ พศด. ๑๔:๑-๒; ๑๕:๑๖-๑๙)
๙ ในปี ที่ยี่สิบที่เย โร โบ อัมเป็ นกษัตริยของ

อิสราเอล อาสาไดข้ น
ึ เป็ นกษัตริยของยู ดาห
*๑๕:๑

อาบียัม หรืออาบียาห

†๑๕:๒

อาบีชาโลม เป็ นอีกชื่อหนึ่งของอับซาโลม (เหมือน ขอ ๑๐)

‡๑๕:๕

อุรย
ี าห ดาวิดไปมีชูกับเมียของอุรย
ี าห และในที่สุดก็วางแผนฆาอุรย
ี าหจนสําเร็จ อาน
เพิ่มเติมไดจาก หนังสือ ๒ ซามูเอล ๑๑

¶๑๕:๖ ขอนี้ มีขอความวา “เรโห โบ อัมและเย โร โบ อัมไดทําสงครามกันตลอดชีวิตของอาบี
ยัม” ขอนี้ไมไดอยูในฉบับแปลกรีกโบราณ แตมาจากสําเนาฉบับฮีบรูที่นิยมใชกัน

๑ พงศกษัตริย ๑๕:๑๐

๑๐ เขาครองบัลลังกอยูในเยรูซาเล็มเป็ นเวลา

สี่ สิบ เอ็ดปี ยาของเขามีช่ อ
ื วามาอาคาห นาง
เป็ นลูกสาวของอาบีชาโลม
๑๑ อาสาทําสิ่งที่ถูก ตองในสายตาของพระ
ยาหเวห เหมือนกับที่ดา วิดบรรพบุรุษของ
เขาทํา ๑๒ เขาขับไลพวกผูชายขายตัว ตาม
ศาล เจาออกไปจากแผน ดิน นี้ และกําจัด
พวกรูป เคารพทัง้ หมดที่บรรพบุรุษของเขา
ไดสรางทิง้ ไว ๑๓ เขายังปลดมา อา คาห แม
ของเขาออกจากตําแหนงแมของกษัตริย
เพราะนางไดสรางเสาเจา แมอา เชรา หที่นา
ขยะแขยงขึ้นมาตนหนึ่ง
อาสาโคนเสาตน
นัน
้ ทิง้ และเผาทิง้ ในหุบเขาขิด โรน ๑๔ ถึง
แมวาเขาไมไดร้ อ
ื พวกสถาน ที่นมัสการทัง้
หลาย ทิง้ แตใจของอาสายังสัตย ซื่อกับพระ
ยาหเวหตลอดชีวิตของ เขา ๑๕ เขานํ าพวก
เงิน ทองและขาว ของเครื่องใชตางๆที่เขา
และพอของเขาไดบนบานไวตอพระ ยาหเวห
มาไวที่วิหารของพระยาหเวห
อาสาผูกมิตรกษัตริยของอารัม
(๒ พศด. ๑๖:๖, ๑๑-๑๓)
๑๖ ในยุค นั น
้

อาสากับกษัตริยบา อาชาแหง
อิสราเอลไดทําสงครามกันอยูตลอดเวลา
๑๗ กษัตริยบา อาชาของอิสราเอลขึ้น ไปตอสู
กับยู ดาหและไดสรางป อมรามาหข้ น
ึ เพื่อกัน
ไม ใหใครเขาออกจากแผน ดินของกษัตริย
อาสาแหง ยู ดาห ๑๘ กษัตริยอาสาจึงเอาเงิน
และทองที่หลง เหลืออยูในคลังของวิหารของ
พระ ยาหเวห และในวังของเขา เอง แลวนํ า
ไปมอบใหกับพวกเจา หน าที่ ใหเอาไปใหกับ
กษัตริยเบนฮาดัดของอารัม ที่ปกครองอยูใน
เมืองดามัสกัส เบน ฮา ดัดเป็ นลูกชายของทับ
ริม โมน ทับ ริม โมนเป็ นลูกชายของเฮ ซี โอน
๑๙ อาสาใหคนของเขาพูดกับเบน ฮา ดัดวา
“เรามาเป็ นพันธมิตรกัน เถิด ใหเหมือนกับที่
พอของเรากับพอของทานเคยทํากัน ไว ดูสิ
เราไดสงของขวัญเป็ นเงินและทองมาใหทาน
ขอทานชวยเลิกเป็ นพันธมิตรกับกษัตริยบา
อาชาของอิสราเอลดวย เถิด เพื่อเขาจะไดยก
ทัพกลับไปจากเรา”
๒๐ เบน ฮา ดัดก็ตกลงเป็ นพันธมิตรกับ
กษัตริยอาสา และสงพวกแมทัพของกองทัพ
เขาไปโจมตีเมืองตางๆของอิสราเอล เขาเอา
ชนะเมืองอิ โยน เมืองดาน เมืองอา เบล-เบ
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ธมา อา คาห และหมูบานทัง้ หมดตามแถบ
ทะเลสาบกา ลิ ลี รวม ถึงดิน แดนนัฟ ทา ลี
ทัง้ หมดดวย ๒๑ เมื่อบาอาชารูเรื่องเขา เขาก็
หยุดสรางป อมรา มาหและถอน ทัพกลับไปที่
ทีร ซาห ๒๒ แลวกษัตริยอาสาก็ไดมีคําสัง่ ไป
ถึงชาวยู ดาหทัง้ หมด ไมเวนแมแตคน เดียว
ใหพวกเขาไปรื้อเอาหินและไมที่ปอมรา มาห
ที่บา อาชาสรางคาง ไว แลวกษัตริยอาสาก็
เอาของเหลา
นัน
้ มาสรางเมืองเกบาขึ้นใน
เขตแดนของเบน ยา มินและสรางเมืองมิส
ปาหดวย
๒๓ สวนเหตุการณอ่ น
ื ๆที่เกิด ขึ้นในยุคสมัย
ของกษัตริยอาสา ความสําเร็จ ทุกอยางของ
เขา ทุก สิ่งทุก อยางที่เขาทําและเมืองตางๆที่
เขาสรางขึ้น ไดจด บันทึกไวแลวในหนังสือ
ประวัติของบรรดากษัตริยแหงยู ดาห แต
ตอนที่เขาแกตัว ลง เทาทัง้ สองขางของ
เขาเป็ น โรค ๒๔ แลวอาสาก็ลวง ลับไปอยูกับ
บรรพบุรุษของเขาและถูก ฝั งอยูกับพวก เขา
ในเมืองของดาวิด บรรพบุรุษของเขา และเย
โฮ ชา ฟั ทลูกชายของเขาก็ข้ น
ึ เป็ นกษัตริยสืบ
ตอจากเขา
กษัตริยนาดับแหงอิสราเอล
๒๕ นา

ดับลูกชายของเย โร โบ อัมขึ้นเป็ น
กษัตริยของอิสราเอล ตรง กับปี ที่สองที่อาสา
เป็ นกษัตริยของยู ดาห นา ดับปกครองอยู
๒๖ เขาทํา
เหนืออิสราเอลเป็ นเวลาสองปี
ความ ชัว
่ ในสายตาของพระ ยาหเวห เขาเดิน
ตามรอยพอเขาและทําบาปเหมือนกับพอซึ่ง
ทําใหชาวอิสราเอลหลงไปทําบาปดวย
๒๗ บา อาชา ลูกชายของอา หิ ยาห จาก
ครอบครัวอิสสาคารวางแผนฆานาดับ และได
ฆานา ดับ ตายที่เมืองกิบเบโธนของชาว ฟี ลิ ส
เตีย ตอนที่นา ดับและอิสราเอลทัง้ หมดกําลัง
ลอมเมืองนัน
้ อยู ๒๘ บา อาชาฆานา ดับในปี ที่
สามที่อาสาเป็ นกษัตริยแหง ยู ดาห แลว บา
อาชาก็ข้ น
ึ เป็ นกษัตริยสืบตอจากนาดับ
กษัตริยบาอาชาของอิสราเอล
๒๙ ทันทีที่บา

อาชาขึ้นเป็ นกษัตริย เขาได
ฆาคนในครอบครัวของเย โร โบ อัมทิง้ จน
หมด เขาไมยอมไวชีวิตคนในครอบครัว นี้
เลยแมแตคน เดียว
แตกลับทําลายพวก
เขาจน หมด ซึ่งเป็ นไปตามคํา พูดของพระ
ยาหเวหที่เคยพูดไวผานทางอา หิ ยาหชาวชิ

๑ พงศกษัตริย ๑๕:๓๐

โลห ผูรับ ใชของพระองค ๓๐ เป็ นเพราะบาป
ทัง้ หลายของเย โร โบ อัมที่ไดทํา ไว ซึ่งเป็ น
ตน เหตุที่ทําใหชาวอิสราเอลพลอยทําบาปไป
ดวย และเพราะเขาไดไปยัว
่ พระ ยาหเวห
พระเจาของอิสราเอลใหโกรธ
๓๑ เหตุการณอ่ น
ื ๆในยุคสมัยของนา
ดับ
และทุก สิ่งทุก อยางที่เขาได ทํา ไดจด บันทึก
ไวแลวในหนังสือประวัติของพวกกษัตริย
แหงอิสราเอล ๓๒ กษัตริยอาสาและกษัตริย
บา อาชาทําสงคราม กันตลอดเวลาในยุคของ
พวกเขา
๓๓ ในปี ที่ สามที่อาสาเป็ นกษัตริยของยู ดาห
บาอาชา ลูกชายของอาหิ ยาหข้ น
ึ เป็ นกษัตริย
อยูที่ทีร ซาห
เขาไดครอบครองอิสราเอล
ทัง้ หมด และเขาครองราชยอยูเป็ นเวลายี่สิบ
สี่ ปี ๓๔ เขาไดทําความ ชัว
่ ในสายตาของพระ
ยาหเวห เขาเดินตามรอยเย โร โบ อัม และ
ทําบาปเหมือนกับเย โร โบ อัม ซึ่งทําใหชาว
อิสราเอลหลงไปทําบาปดวย
๑ แลวพระ ยาหเวหก็ไดพูดตอ ตาน
บา อาชา ผานมาทางเยฮู ผู พูด
แทน พระองค เยฮูเป็ นลูกชายของฮา นา นี
พระองคพูดวา ๒ “เรายกเจาขึ้นมาจากผง ดิน
และทําใหเจาเป็ นผูนําของประชาชนชาว
อิสราเอลของเรา แตเจากลับไปเดิน ตามรอย
ของเย โร โบ อัมและเป็ นตน เหตุใหประชาชน
ชาวอิสราเอลของเราหลงไปทําบาป
และ
พวก เขาก็ยัว
่ ใหเราโกรธดวยบาปทัง้ หลาย
ของพวกเขา ๓ ดัง นัน
้ บาอาชา เราจะทําลาย
เจาและครอบครัวของเจา และเราจะทําให
ครอบครัวของ เจาเป็ นเหมือนกับครอบครัว
เย โร โบ อัมลูกชายของ เนบัท ๔ พวกหมาจะ
มารุมกินศพคนของเจาที่ตายอยูใน
เมือง
และพวกนกบนฟ าก็จะมากินศพคนที่ตายอยู
ในชนบท”
๕ เหตุการณตางๆในยุคสมัยของบา อาชา
สิ่งที่เขาไดทําไปและความ สําเร็จของ เขา
ไดจด
บันทึกไวแลวในหนังสือประวัติของ
บรรดากษัตริยแหง อิสราเอล ๖ บา อาชาตาย
ไปอยูกับบรรพบุรุษของเขาและถูกฝั งไวที่
ทีร ซาห และเอ ลาหลูกชายของเขาก็ข้ น
ึ เป็ น
กษัตริยสืบตอจากเขา
๗ ในหนั งสือ นั น
้ ก็มีเรื่องที่พระ ยาหเวหได
พูดถึงบาอาชาและครอบครัวของเขา ผานมา
ทางเยฮู ผู พูด แทน พระองค ที่เป็ นลูกชาย
ของฮานานี เพราะความชัว
่ ทัง้ หมดที่บาอาชา

๑๖
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ทําไปในสายตาของพระ ยาหเวห เขาทําตัว
เหมือนกับครอบครัวของเยโรโบอัม แลวเขา
ทําลายครอบครัว นัน
้ ดวย ทัง้ หมด นี้ไดไปยัว
่
ใหพระองคโกรธ
กษัตริยเอลาหของอิสราเอล
๘ ในปี ที่ยี่สิบหกของกษัตริยอาสาแหงยู

ดาห เอ ลาหลูกชายของบา อาชาก็ข้ น
ึ เป็ น
กษัตริยของอิสราเอล และเขาครองบัลลังก
อยูในทีรซาหเป็ นเวลาสองปี
๙ ศิ มรี ผู บังคับบัญชารถรบครึ่งหนึ่ งของ
เขาวางแผนฆาเอ ลาห ในเวลา นัน
้ เอ ลาหอยู
ที่เมืองทีร ซาห เขากําลัง เมาอยูที่บานของ
อารซา อารซาเป็ นผูควบคุมดูแลวังที่เมืองทีร
ซาห ๑๐ ศิ มรีเขามาและฆาเอลาห ตรงกับปี ที่
ยี่สิบ เจ็ดที่กษัตริยอาสาปกครองยู ดาห แลวศิ
มรีก็ข้ น
ึ เป็ นกษัตริยตอจากเอลาห
กษัตริยศิมรีของอิสราเอล
๑๑ ทันทีที่ศิ

มรีข้ น
ึ เป็ นกษัตริย
เขาฆา
ครอบครัวของบา อาชาตายจน หมด เขาไม
ไวชีวิตผูชาย เลยแมแตคน เดียวไม วาจะเป็ น
ญาติหรือเพื่อนของบา อาชา ๑๒ ดัง นัน
้ ศิ มรี
จึงไดทําลายครอบครัวของบา อาชาทัง้ หมด
เรื่อง นี้เกิด ขึ้นตามคํา พูดของพระ ยาหเวหที่
ไดพูดไวเกี่ยว กับบา อาชา ผานทางเยฮูผู พูด
แทน พระเจา ๑๓ เพราะบาปทัง้ หลายที่บา
อาชาและเอ ลาหลูกชายของเขาทําไว และ
เป็ นตน เหตุใหอิสราเอลตองทําบาปไป ดวย
พวก เขาไปกราบ ไหวรูป เคารพที่ไร คาเหลา
นัน
้ ซึ่งเป็ นการยัว
่ ยุใหพระยาหเวห พระเจา
แหงอิสราเอลโกรธ
๑๔ เหตุการณตางๆในยุคสมัยของเอ ลาห
และทุก สิ่งทุก อยางที่เขาทํา ไดจด บันทึกไว
แลวในหนังสือประวัติของบรรดากษัตริย
แหงอิสราเอล
๑๕ ในปี ที่ยี่สิบ
เจ็ดของกษัตริยอาสาแหง
ยู ดาห ศิ มรีไดข้ น
ึ ครอง ราชยอยูในทีร ซาห
เจ็ดวัน
กองทัพเขาไดหยุดตัง้ คายอยูใกล
กิบเบโธนซึ่งเป็ นเมืองของชาวฟี ลิ ส เตีย
๑๖ เมื่อบรรดาชาวอิสราเอลในคายไดยินวาศิ
มรีไดวางแผนตอ ตานกษัตริยและฆาเขาตาย
แลว พวก เขาจึงป าวประกาศใหอมรีซ่ งึ เป็ น
แมทัพ ขึ้นเป็ นกษัตริยเหนืออิสราเอลในวัน
๑๗ แลวอมรีและชาวอิสราเอล
นัน
้ ที่ในคาย
ทัง้ หมดก็พากันถอนทัพออกจากกิบเบโธน
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และไปลอมเมืองทีร ซาหไว ๑๘ เมื่อศิ มรีเห็น
วาเมืองถูกลอม เขาจึงเขาไปในป อมของวัง
กษัตริย แลวเผาวังพรอมกับตัว เอง แลวเขา
๑๙ ที่เป็ นอยาง นี้ ก็
ก็ตายไปในกอง ไฟ นัน
้
เพราะบาปที่เขาทํา เขาทําความชัว
่ ในสายตา
ของพระยาหเวห และเดิน ตามรอยของเยโร
โบอัมที่ทําบาปและเป็ นเหตุทําใหอิสราเอลทํา
บาปดวย
๒๐ เหตุการณตางๆในยุคสมัยของศิ
มรี
และการทรยศของ เขา ไดจดบันทึกไวแลว
ในหนังสือประวัติของบรรดากษัตริยแหง
อิสราเอล
กษัตริยอมรีของอิสราเอล
๒๑ แลวประชาชนชาวอิสราเอลก็แตกออก

เป็ นสองฝ าย ฝ าย หนึ่งสนับสนุนใหทิ บนี
ลูกชายของกีนัทขึ้นเป็ นกษัตริย และอีกฝ าย
หนึ่งสนับสนุนอมรี ๒๒ แตคนที่ติดตามอม รี
นัน
้ แข็งแกรงกวาฝ ายของทิ บนีลูกชายของ
กีนัท ดัง นัน
้ ทิ บนีจึงตายและอมรีก็ไดข้ น
ึ เป็ น
กษัตริย
๒๓ ในปี ที่สามสิบ เอ็ดของกษัตริยอาสาแหง
ยู ดาห อมรีข้ น
ึ เป็ นกษัตริยของอิสราเอล เขา
เป็ นกษัตริยอยูสิบสองปี โดยชวงหกปี แรกอยู
ในเมืองทีร ซาห ๒๔ เขาซื้อเนิน เขาสะ มา เรีย
มาจากเช เม อรดวยเงินสองตะ ลัน ต *และ
สรางเมืองขึ้นเมืองหนึ่งบนเขานัน
้ และใหช่ อ
ื
วาเมืองสะมาเรีย ตามชื่อของเจาของเนินเขา
คนกอน
๒๕ แตอมรีไดทําความ
ชัว
่ ในสายตาของ
พระ ยาหเวหและทําบาปมากยิ่ง กวากษัตริย
องคกอนๆเสีย อีก ๒๖ เขาเดิน ตามรอยของ
เย โร โบ อัมลูกชายของเนบัทและทําบาป
ตามเขา ซึ่งเป็ นเหตุทําใหอิสราเอลทัง้ หมด
พลอยทําบาปไป ดวย พวก เขาไปกราบ ไหว
รูป เคารพที่ไร คาเหลา นัน
้ เป็ นการยัว
่ ยุพระ
ยาหเวหพระเจาของอิสราเอลใหโกรธ
๒๗ เหตุการณตางๆในยุคสมัยของอมรี
รวม ทัง้ สิ่งตางๆที่เขาทําไปและความ สําเร็จ
ของเขา
ไดจด บันทึกไว แลวในหนังสือ
ประวัติของบรรดากษัตริยแหงอิสราเอล
๒๘ อมรีตายไปอยูกับบรรพบุรุษของเขาและ
ศพของเขาถูกฝั งอยูในเมืองสะ มา เรีย และ
*๑๖:๒๔
†๑๖:๓๔
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อา หับผูเป็ นลูกชายของเขาก็ข้ น
ึ เป็ นกษัตริย
สืบตอจากเขา
กษัตริยอาหับของอิสราเอล
๒๙ ในปี ที่สามสิบแปดของกษัตริยอาสาแหง

ยู ดาห อา หับลูกชายของอมรีข้ น
ึ เป็ นกษัตริย
ของอิสราเอล เขาครอง ราชยอยูในเมืองสะ
มา เรีย ปกครองอยูเหนืออิสราเอลเป็ นเวลา
ยี่สิบ สอง ปี ๓๐ อา หับลูกชายของอมรีทําสิ่งที่
ชัว
่ ชาในสายตาของพระ ยาหเวหมากยิ่ง กวา
กษัตริยองคไหนๆที่อยูกอนหน า เขาเคยทํา
เสีย อีก ๓๑ แคทําตามบาปตางๆของเย โร โบ
อัมลูกชายของเนบัท นัน
้ ยังน อยไป เขายังไป
แตงงานกับเย เซ เบลลูกสาวของกษัตริยเอ็
ทบาอัลของชาวไซดอน และเริ่มไปรับใชพระ
บา อัล และนมัสการพระ นัน
้ อีก ดวย ๓๒ เขา
สรางแทน บูชาสําหรับพระบา อัลขึ้นในวิหาร
ของพระบา อัลที่เขาสรางขึ้นในเมืองสะ มา
เรีย ๓๓ อาหับยังสรางเสาเจา แมอาเชราหและ
ยิ่งยัว
่ พระ ยาหเวห พระเจาของอิสราเอล
ใหโกรธมากยิ่งขึ้นกวาที่พวกกษัตริยแหง
อิสราเอลเคยทํามากอนหน าเขา
๓๔ ในสมัยของอา หับ ฮี เอลชาวเบธ เอล
ไดสรางเมืองเย ริ โคขึ้นใหมอีกครัง้ เมื่อเขา
สรางฐานของเมืองนัน
้ อาบีรัมลูกชายคนแรก
ของเขาก็ ตาย และเมื่อเขาสรางประตูตางๆ
ขึ้น เสกุบลูกชายคนสุด ทองของเขาก็ตองมา
ตายลงอีก ซึ่งตรงกับคํา พูดของพระยาหเวห
ที่ไดพูดไวผานทางโยชูวาลูกชายของนูน †
เอลียาหกับชวงเวลาที่ฝนแลง
๑ ขณะนั น
้ เอลียาหผูพูดแทนพระเจา

๑๗ จากเมืองทิช บีที่อยูในกิ เลอ าด ได

พูดกับกษัตริยอา หับวา “ขาพเจารับ ใชพระ
ยาหเวหพระเจาของอิสราเอล
พระองคมี
ชีวิตอยูแนขนาด ไหน ก็ใหแนใจขนาด นัน
้
เลยวาจะไมมีฝนหรือนํ้ าคางตกลงมาเลย
ภายในสองสามปี นี้ นอกจากขาพเจาจะสัง่ ให
มันตกลงมาเทานัน
้ ”
๒ แลวพระ ยาหเวหก็พูดกับเอ ลี ยาหวา
๓ “ไปจากที่ นี่ เสีย
มุงหน าไปทางทิศตะวัน
ออกและหลบ ซอนอยูขางลําธารเค รีท ซึ่งอยู
ทางทิศ ตะวัน ออกของแมน้ํ าจอรแดน ๔ เจา

สองตะลันต หรือ ๖๘ กิโลกรัม
ตรงกับคําพูด … ลูกชายของนูน ดูใน โยชูวา ๖:๒๖
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จะไดด่ ม
ื นํ้ าจากลําธาร นัน
้ และเราไดสัง่ พวก
นกกาใหหาอาหารมาเลีย
้ งเจาที่ นัน
่ ” ๕ เขา
จึงทํา ตามสิ่งที่พระ ยาหเวหบอก ไว เขาไปที่
ลําธารเครีทที่อยูทางทิศตะวันออกของแมน้ํ า
จอรแดน และอยูที่ นัน
่ ๖ พวกกาทัง้ หลายได
นํ าขนมปั งและเนื้อ สัตวมาใหเอ ลี ยาหทัง้ เชา
และเย็น และเขาก็ด่ ม
ื นํ้ าจากลําธารนัน
้
๗ แตตอ มาภาย หลังลําธาร นั น
้ ไดแหง ขอด
ลง เพราะฝนไมตกลงบนแผน ดิน นัน
้ ๘ แลว
พระ ยาหเวหก็พูดกับเอ ลี ยาหวา ๙ “ใหไป
ที่เมืองศาเรฟั ทในไซ ดอนทันที และอยูที่นัน
่
เราไดสัง่ ใหแมหมายคน หนึ่งในสถาน ที่ นัน
้
จัดหาอาหารใหกับเจา”
๑๐ เขาก็ เลยเดิน ทางไปที่เมืองศาเรฟั ท
เมื่อเขามาถึงที่ประตูเมือง
มีแมหมายคน
หนึ่งกําลังเก็บ ฟื นอยู เขาเรียกนางและบอก
วา “ขอนํ้ าใสไหของทานมาใหเราดื่ม หนอย”
๑๑ เมื่อนางกําลังจะเอามันมาใหเขา
เขาก็
เรียกนาง บอกวา “ขอขนมปั งสักกอนใหเรา
ดวย”
๑๒ นางตอบวา “พระยาหเวห พระเจาของ
ทานมีชีวิตอยูแนขนาดไหน ก็ใหแนใจไดเลย
วาฉันไมมีขนมปั ง มีเพียงแป งหนึ่งกํามืออยู
กน ไห กับนํ้ ามันอีกเพียงเล็ก น อยในเหยือก
นี่ฉันกําลังเก็บฟื น เพื่อนํ ากลับไปทําอาหารที่
บานใหตัว เองและลูกชายของ ฉัน เพื่อเราจะ
ไดกินมันแลวก็อดตาย”
๑๓ เอ ลี ยาหพูดกับนางวา “อยากลัว เลย
กลับไปบานและทําอยางที่ทานไดพูด ไว แต
ทานตองทําขนมปั งกอนเล็กๆใหเรากอน
จากของที่ทานมีอยู และเอามันมาใหกับเรา
หลัง จากนัน
้ ก็ทําขนมปั งใหกับตัวทานเอง
และลูกชายของทาน ๑๔ เพราะนี่คือสิ่งที่พระ
ยาหเวหพระเจาของอิสราเอลพูด ‘แป งในไห
จะไมมีวันหมดและนํ้ ามันในเหยือกจะไมมี
วันขาดไป จนกวาจะถึงวันที่พระ ยาหเวห
ทําใหฝนตกลงบนแผนดินนี้’”
๑๕ นางจากไปและทําตามที่เอ ลี ยาหบอก
นางไว และหลังจากนัน
้ ทัง้ เอลียาห หญิงคน
นัน
้ กับครอบครัวของนางก็มีอาหารกินทุก วัน
๑๖ เพราะแป งในไหไมเคยหมด และนํ้ ามันใน
เหยือกก็ไมเคยขาด ไป ตามคํา พูดของพระ
ยาหเวหที่ไดพูดไวผานทางเอลียาห
๑๗ ตอ มาลูกชายของหญิงคนนั น
้ ที่เป็ นเจา
ของบานหลัง นัน
้ เกิดไมสบายขึ้นมา อาการ
ของเขาทรุดหนักลงเรื่อยๆและในที่สุดก็
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หยุดหายใจ ๑๘ นางไดพูดกับเอลี ยาหวา “คน
ของพระเจา นี่ทานโกรธฉันดวยเรื่องอะไร
หรือ ทานมาที่นี่เพื่อที่จะมายํ้าเตือนถึงบาป
ของฉันและมาทําใหลูกชายของฉันตายอยาง
นัน
้ หรือ”
๑๙ เอ ลี ยาหตอบวา
“มอบลูกชายของ
ทานมาใหเรา เถิด” เขาเอาเด็กมาจากออม
แขนของนาง
เขาอุมเด็กขึ้นไปบนหองที่
เขาอยู และวางตัวเด็กไวบนเตียง ๒๐ แลว
เขาก็รองตอพระ ยาหเวหวา
“ขาแตพระ
ยาหเวห พระเจาของขาพเจา พระองคนํา
ความเศรา โศกมาใหกับหญิง หมายคน นี้ที่
ขาพเจาอาศัยอยูดวยอยางนี้ หรือ พระองคทํา
ใหลูกชายของนางตายอยาง นี้ หรือ” ๒๑ แลว
เขาก็เหยียดตัวนอนทับเด็กชายคนนัน
้ สาม
ครัง้ และรองตอพระ ยาหเวหวา “ขาแตพระ
ยาหเวห พระเจาของขาพเจา ขอชีวิตของ
เด็กชายคนนี้กลับคืนมาดวยเถิด”
๒๒ พระ ยาหเวหไดยินเสียง รองของเอ ลี
ยาห และชีวิตของเด็ก ชายคน นัน
้ ก็กลับคืน
มาสูรางของเขา และเขาก็มีชีวิตขึ้นมา ๒๓ เอ
ลี ยาหอุมเด็กลงมาจากหองในบานหลังนัน
้
เขาไดมอบเด็กคืนใหกับแม และพูดวา “ดูสิ
ลูกชายของทานมีชีวิตขึ้นมาแลว”
๒๔ แลวหญิงคน นั น
้
พูดกับเอ ลี ยาหวา
“ตอน นี้ ฉันรูแลววาทานคือคนของพระเจา
และพระ ยาหเวหไดพูดผานมาทางปากของ
ทานจริงๆ”
เอลียาหกับพวกผูพูดแทนพระบาอัล
๑ หลัง จากนั น
้

๑๘ ไมตก

ในชวงปี ที่ สามที่ฝน
พระ ยาหเวหบอกเอ ลี ยาห
วา “ไปปรากฏตัวใหกษัตริยอาหับเห็นสิ แลว
เราจะสงฝนใหตกลงมาบนแผน ดิน นี้” ๒ เอ
ลี ยาหจึงไปเขาเฝ ากษัตริยอา หับ ตอน นัน
้
ในเมืองสะ มา เรีย ภาวะความอดอยากแหง
แลงอยูในขัน
้ รุนแรง แลว ๓ กษัตริยอา หับ
ไดเรียกตัวโอ บา ดี ยาหหัวหน าผู ดูแล วังมา
พบ (โอบาดี ยาหเป็ นคนที่เคารพยําเกรงพระ
ยาหเวหอยาง สูง ๔ ตอนที่เย เซ เบลฆาพวก
ผู พูด แทน พระเจา โอ บา ดี ยาหไดชวย
ผู พูด แทน พระเจาไวถึงหนึ่ง รอย คน และ
ซอนตัวพวก เขาไวในถํ้าสองแหง แหงละหา
สิบคน และไดจัดหาอาหารและนํ้ าใหกับพวก
เขาดวย) ๕ กษัตริยอาหับไดพูดกับโอบาดียาห
วา “เดิน ทางไปตามแหลงตานํ้ าและหุบเขา
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ทัง้ หมดที่อยูบนแผน ดิน นี้ บางทีพวกเราอาจ
จะพบตน หญามาใชเลีย
้ งมาและลอเหลา นี้ให
มีชีวิตอยูตอ ไป พวก เราจะไดไมตองฆาสัตว
ตัว ใดตัว หนึ่งของพวก เรา” ๖ พวก เขาจึงได
แบงพื้นที่กันเพื่อจะไดคนหาไดทัว
่ ถึง อา หับ
ไปทาง หนึ่งและโอ บา ดี ยาหไปอีกทาง หนึ่ง
๗ ในขณะที่โอบาดี ยาหกําลังเดิน ทางอยู เอลี
ยาหไดมาพบเขา โอบาดียาหจําเขาได เขากม
กราบลงกับพื้นและพูดวา “นี่ทานจริงๆหรือ
เอลียาหเจานายของขาพเจา”
๘ เอ ลี ยาหตอบวา “ใช แลว ไปบอกกับเจา
นายของเจาวา ‘เอลียาหอยูที่นี่แลว’”
๙ โอ บา ดี ยาหถามกลับวา “นี่ ขาพเจาได
ทําอะไรผิด หรือ ทานถึงจะสงขาพเจาผูรับ
ใชทาน ไปใหกับกษัตริยอา หับฆา ๑๐ พระ
ยาหเวหมีชีวิตอยูแนขนาด ไหน ก็ใหแนใจ
ขนาดนัน
้ เลยวากษัตริยเจา นายของขาพเจา
ไดสงคนไปคนหาทานจน ทัว
่ ทุกหน แหง ไม
มีชนชาติ ใดหรืออาณาจักร ใดเลยที่กษัตริย
ขาพเจาไม ไดสงคนไปคนหาทาน และถา
ชนชาติ ใดหรืออาณาจักร ใดบอกวา ‘คน นัน
้
ไมไดอยูที่นี่’ กษัตริยอา หับก็จะใหคนเหลา
นัน
้ สาบานวาพวก
เขาหาทานไมพบจริงๆ
๑๑ แตตอน นี้ ทานกลับใหขาพเจาไปบอกกับ
กษัตริยเจา นายของขาพเจาวา ‘เอ ลี ยาห
อยูที่ นี่แลว’ ๑๒ พอขาพเจาไปจากทานแลว
ขาพเจาไมรูวาพระ วิญญาณของพระ ยาหเวห
จะพาทานไปที่ ใด
ถาขาพเจาไปบอกกับ
กษัตริยอา หับและเขาเกิดหาทานไมพบ เขา
ก็จะฆาขาพเจาเสีย ขาพเจาผูรับ ใชทานได
เคารพยําเกรงพระ ยาหเวหมาตัง้ แตหนุมจน
ถึงเดี๋ยว นี้ ๑๓ เจา นายของขาพเจา ทานไม
เคยไดยินสิ่งที่ขาพเจาไดทําลงไป หรือ ตอน
ที่เย เซ เบลกําลังฆาพวก ผู พูด แทน พระเจา
ขาพเจาไดซอน ตัวพวก ผู พูด แทน พระเจาถึง
หนึ่ง รอยคนไวในถํ้าสองแหง แหงละหา สิบ
คน และจัดหาอาหารและนํ้ าใหกับพวก เขา
ดวย ๑๔ ตอน นี้ทานมาบอกขาพเจาใหไปหา
กษัตริยเจา นายของขาพเจาและพูดวา ‘เอ ลี
ยาหอยูที่นี่แลว’ เขาตองฆาขาพเจาแน”
๑๕ เอลียาหพูดวา “พระยาหเวหผูมีฤทธิท
์ งั ้
สิน
้ ผู ที่เรารับ ใช อยู มีชีวิตอยูแนนอนขนาด
ไหน ก็ใหแนใจขนาดนัน
้ เลยวา ในวันนี้แหละ
เราจะไปปรากฏตัวใหอาหับเห็น”
๑๖ โอ บา ดี ยาหจึงไปหากษัตริยอา หับและ
บอกเรื่องนี้กับเขา และกษัตริยอาหับก็ไปพบ
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เอลี ยาห ๑๗ เมื่อกษัตริยเห็นเอลี ยาห เขาพูด
กับเอ ลี ยาหวา “นัน
่ เป็ นเจาจริงๆหรือ ไอ ตัว
สรางปั ญหาของอิสราเอล”
๑๘ เอ ลี ยาหตอบวา “ขาพเจาไมเคยสราง
ปั ญหาใหอิสราเอล
แตทานและครอบครัว
ของบรรพบุรุษทานตาง
หากที่เป็ นคนทํา
ทานไดละทิง้ คํา สัง่ ตางๆของพระ ยาหเวห
และไปติดตามพระบา อัล ๑๙ ตอน นี้ ใหเรียก
ประชาชนจากทัว
่
ทัง้ อิสราเอลมาพบกับ
ขาพเจาบนภูเขาคารเมลนี้ และใหนําตัวพวก
ผู พูด แทน พระบา อัลทัง้ สี่ รอยหา สิบคน รวม
ทัง้ พวกผู พูด แทนพระอาเชราห อีกสี่ รอยคน
ที่นัง่ กินอาหารรวมโตะกับเยเซเบลมาดวย”
๒๐ กษัตริยอา
หับจึงสง
ขาวไปทัว
่ ทัง้
อิสราเอลและเรียกประชุมพวกผู พูด แทน
พระปลอมเหลานัน
้ ที่บนภูเขาคารเมล ๒๑ เอลี
ยาหไดไปอยูขาง หน าของประชาชนทัง้ หมด
และพูดวา “นี่พวก เจายังจะลังเลสอง จิต
สองใจอยาง นี้ไปอีกนานแค ไหน ถาพระ
ยาหเวหคือพระเจา
ใหติดตามพระองคไป
แตถาพระบา อัลเป็ นพระเจา ก็ใหติดตามเขา
ไป”
แตประชาชนไมตอบเขาสัก คํา ๒๒ แลวเอลี
ยาหก็พูดกับพวกเขาวา “เราเป็ นผู พูด แทน
พระเจาเพียงคนเดียวของพระ ยาหเวหที่ยัง
หลงเหลืออยู แตพระบาอัลมีผูพูดแทนมันอยู
ถึงสี่รอยหาสิบคน ๒๓ ใหเอาวัวตัวผูสองตัวมา
ใหพวก เรา ใหพวก เขาเป็ นคนเลือกวาพวก
เขาจะเอาตัวไหน และใหพวก เขาตัดมันเป็ น
ทอนๆไปวางไวบนฟื นแตอยาจุดไฟ เราจะไป
เตรียมวัวอีกตัวหนึ่งและจะวางมันไวบนฟื น
ที่ไมจุดไฟเหมือน กัน ๒๔ แลวพวกเจาก็รอง
เรียกชื่อพระของพวก เจา สวนเราก็จะรอง
เรียกชื่อของพระยาหเวห แลวพระที่ตอบรับ
ดวยไฟนัน
้ ก็คือพระเจา”
แลวประชาชนทัง้ หมดก็พูดวา “สิ่งที่ทาน
พูดมานัน
้ เขาทาดี”
๒๕ เอ ลี ยาหพูดกับพวกผู พูด แทน พระบา
อัลวา “เลือกวัวตัวผูมาตัวหนึ่งและจัดเตรียม
มันกอน เพราะพวก เจามีคนมากมาย เรียก
ชื่อพระของพวกเจาแตอยาเพิ่งจุดไฟ”
๒๖ พวก เขาจึงเลือกวัวออกมาตัวหนึ่ งและ
เตรียมมันไว แลวพวกเขาก็รองเรียกชื่อของ
พระบา อัลตัง้ แตเชาจนถึงเที่ยง พวก เขาได
ตะโกนวา “ขาแตพระบา อัล โปรดตอบพวก
เราดวยเถิด” แตไมมีการตอบ รับใดๆ ไมมี
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เสียงหรือการตอบ รับอะไร เลย พวก เขาก็
เตนรําไปรอบๆแทนบูชาที่พวก เขาสรางขึ้น
มา
๒๗ ในตอน เที่ยง เอ ลี ยาหเริ่มพูดเยาะ เยย
คนเหลา นัน
้ วา “ตะโกนดัง ขึ้นอีก สิ เขาเป็ น
พระเจาอยางแนนอน บางทีเขาอาจจะใจลอย
อยู บางทีเขาอาจกําลังเขาสวมอยู หรือกําลัง
เดิน ทางอยู หรืออาจจะนอน หลับอยู จะตอง
ใหพวก เจาปลุกมัง้ ” ๒๘ พวก เขาจึงตะโกน
ดัง ขึ้น และใชดาบกับหอกกรีดตัว เองซึ่งเป็ น
ประเพณีของพวก เขาอยูแลว จนเลือดไหล
ออกมา ๒๙ เลยเวลาเที่ยงวันไปแลว พวกเขา
ยังคงทําสิ่งที่บาคลัง่ เชน นัน
้ ตอไปจนถึงเวลา
บูชาในตอนเย็น แตก็ยังไมมีเสียง ไมมีคํา
ตอบ และไมมีการตอบรับ
๓๐ แลวเอ ลี ยาหพูดกับประชาชนทัง
้ หมด
วา “เขามาใกลๆเราหนอย” พวกเขาทุกคนก็
เลยเขาไปใกล และเอ ลี ยาหซอมแซมแทน
บูชาของพระ ยาหเวหที่ถูกรื้อไป นัน
้ ๓๑ เอ ลี
ยาหเอากอน หินสิบ สองกอนมาตามจํานวน
เผาของพวกลูกชายของยาโคบ (พระคําของ
พระยาหเวหเคยมาถึงยาโคบวา “เจาจะมีช่ อ
ื
วาอิสราเอล”) ๓๒ เอ ลี ยาหสรางแทน บูชาขึ้น
ดวยหินทัง้ สิบ สองกอน นัน
้ ในนามของพระ
ยาหเวห เขาขุดรองรอบๆแทน บูชานัน
้ ใหญ
เพียงพอที่จะใสเมล็ดพืชไดสองถัง *๓๓ เขา
จัดกองไม ฟื น และตัดวัวออกเป็ นทอนๆแลว
วางมันลงบนไม ฟืน แลวก็พูดกับคนเหลา นัน
้
วา “ตักนํ้ าใสเหยือกทัง้ สี่เหยือกของพวก เจา
ใหเต็ม และเทมันลงบนเครื่องบูชาและบน
ไม ฟื น นี้” ๓๔ แลวเขาบอกใหทําอยางนัน
้ อีก
เป็ นครัง้ ที่สอง และคนเหลา นัน
้ ก็ทําเป็ นครัง้
ที่สอง แลวเขาก็บอกใหพวก นัน
้ ทําอีกเป็ น
ครัง้ ที่สาม แลวพวกนัน
้ ก็ทําอยางนัน
้ เป็ นครัง้
ที่สาม ๓๕ นํ้ าไหล นองลงมารอบๆแทน บูชา
และไหลจนทวมรองนัน
้
๓๖ ในชวงเวลาของการบูชา นั น
้ เอง เอ ลี
ยาหผู พูด แทน พระเจาไดกาวออกไปที่ดาน
หน าและอธิษฐานวา “ขา แตพระ ยาหเวห
พระเจาของอับ ราฮัม อิส อัคและอิสราเอล ใน
วัน นี้ ขอพระองคทําใหคนรูเถิดวา พระองค
คือพระเจาแหงอิสราเอล
และรูวาขาพเจา
เป็ นผูรับ ใชของพระองคและไดทําสิ่งเหลา

*๑๘:๓๒

สองถัง หรือ ๑๔.๖ ลิตร
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นี้ไปตามคํา สัง่ ของพระองค ๓๗ ขา แตพระ
ยาหเวห ขอตอบ รับขาพเจา ดวย ตอบ รับ
ขาพเจาดวย เถิด เพื่อวาประชาชนเหลา นี้จะ
ไดรูวาพระองค พระยาหเวหคือพระเจา และ
รูวาพระองคจะหันเหหัวใจของพวก เขาให
กลับมาหาพระองคอีกครัง้ ”
๓๘ แลวไฟของพระ
ยาหเวหไดตกลงมา
และเผาไหมเครื่องสัตวบูชา กองฟื น กอนหิน
ทัง้ หมด รวมทัง้ ดิน และยังลามลงไปในนํ้ าที่
อยูในรอง ดวย ๓๙ เมื่อประชาชนทัง้ หมดได
เห็นเหตุการณ นี้ พวกเขาตางก็หมอบลงและ
รองวา “พระ ยาหเวห พระองคคือพระเจา
พระยาหเวห พระองคคือพระเจา”
๔๐ แลวเอ ลี ยาหก็สัง
่ พวกเขาวา “จับพวก
ผู พูด แทน พระบา อัลไว อยาใหใครหนีรอด
ไปได” พวกเขาจับตัวคนเหลา นัน
้ ไว และเอ
ลี ยาหก็ใหนําตัวพวก นัน
้ ลงไปที่หุบเขาคี โชน
และฆาพวกนัน
้ ทิง้ ที่นัน
่
ฝนตกลงมาอีกครัง้
๔๑ แลวเอ

ลี ยาหก็พูดกับกษัตริยอา หับวา
“ไปกินและดื่มเถิด เพราะมีเสียงฝนตกหนัก
ลงมาแลว” ๔๒ กษัตริยอาหับจึงไปกินและดื่ม
แตเอ ลี ยาหไดปีนขึ้นไปบนยอดเขาคา ร เมล
กม กราบลงบนพื้น ดินและซุก หน าไวระหวาง
หัว เขาของเขา ๔๓ เขาไดพูดกับคนรับ ใชของ
เขาวา “มองไปทางทะเลซิ”
คนรับ ใช คน นัน
้ ก็ข้ น
ึ ไปมองออกไป เขา
ตอบวา “ไมเห็นมีอะไรเลยครับ ทาน” เอ ลี
ยาหพูดกับเขาถึงเจ็ดครัง้ วา “กลับไปดูใหม”
๔๔ ในครัง
้ ที่เจ็ดนัน
้ เอง คนรับ ใชของเขาก็ได
มารายงานวา “มีเมฆกอนหนึ่งขนาดเทากํา
มือกําลังขึ้นมาจากทะเล”
เอ ลี ยาหจึงพูดวา “กลับไปบอกกษัตริย
อา หับวา ‘ใหผูกรถรบของทานและรีบลงไป
กอนที่ฝนจะหยุดทานไว’”
๔๕ ในขณะ นั น
้ เอง ทองฟ าก็เริ่มดํา ทะมึน
ไปดวยกลุมเมฆมากมาย ลมเริ่มพัดแรง ฝน
เทลงมาอยางหนักและกษัตริยอา หับก็ไดขี่
รถรบมุงไปยังยิสเรเอล ๔๖ ฤทธิ ์ เดชของพระ
ยาหเวหไดมาอยูบนตัวเอ ลี ยาห เขาเอาเสื้อ
คลุมยัดเขาไปในเข็มขัด
และวิ่งแซงหน า
กษัตริยอาหับไปถึงยิสเรเอล
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เอลียาหบนภูเขาโฮเรบ (ซีนาย)
๑ ในตอน

๑๙ กับเย เซ เบลทุก อยางที่เอ ลี ยาหได
นัน
้ กษัตริยอา หับได บอก

ทําไป และเรื่องที่เอ ลี ยาหฆาพวกผู พูด แทน
พระปลอมทัง้ หมดดวยดาบ ๒ เยเซเบลจึงสง
คนสง ขาวไปถึงเอลี ยาห เพื่อบอกวา “ขอให
พวกพระทัง้ หลายลงโทษเราอยางแสน สาหัส
หากวาเราไมไดทําใหชีวิตแกเป็ นเหมือนคน
พวกนัน
้ กอนเวลานี้ของวันพรุงนี้”
๓ เอลี ยาหกลัว จึงวิ่ง หนี เอาตัว รอดไป เมื่อ
เขามาถึงเมืองเบ เอ อรเช บาในยู ดาห เขาทิง้
คนใชเขาไวที่ นัน
่ ๔ ในขณะที่ตัวเขาเองเดิน
ทางตอ ไปอีกหนึ่งวันเขาไปในที่เปลาเปลี่ยว
แหง แลง เขามาถึงพุม ไมแหงหนึ่งจึงนัง่ ลง
ใตพุม ไม นัน
้ และอธิษฐานขอใหเขาตาย เขา
พูด วา “ขา แตพระ ยาหเวหพอกัน ทีสําหรับ
ขาพเจา เอาชีวิตของขาพเจาไปเถิด ขาพเจา
ไมไดดีไปกวาบรรพบุรุษของขาพเจาเลย”
๕ แลวเขาก็นอนลงที่ใตพุม ไม นั น
้ และหลับ
ไป ทันใด นัน
้ ทูต สวรรคองคหนึ่งก็มาแตะ
ตองตัว เขาและพูดวา “ลุกขึ้นมากิน เถิด”
๖ เขามองไปรอบๆและที่ขางหัวของเขา นั น
้
มีขนมปั งแผนหนึ่งที่ปิ้งอยูบนกอน หินรอน
และมีเหยือกนํ้ าอยูเหยือกหนึ่ง
เขาไดกิน
และดื่ม แลวก็นอนตอ
๗ ทูต สวรรคของพระ ยาหเวหกลับมาอีก
เป็ นครัง้ ที่สอง และมาแตะตัวเขาและพูดวา
“ลุกขึ้นมากินเถิด เพราะไม อยาง นัน
้ เจาจะ
เดิน ทางไม ไหว” ๘ เขาจึงลุกขึ้นมากินและ
ดื่ม
เมื่อเขามีเรี่ยวแรงขึ้นจากอาหารเหลา
นัน
้ แลว เขาก็เดิน ทางตอไปอีกสี่ สิบวันสี่ สิบ
คืน จนมาถึงภูเขาโฮ เรบซึ่งเป็ นภูเขาของ
พระเจา ๙ เขาเขาไปในถํ้าแหงหนึ่งและคาง
คืนอยูที่นัน
่
พระยาหเวหพูดกับเขาวา “เอลียาห เจามา
ทําอะไรที่นี่”
๑๐ เอ ลี ยาหตอบวา “ขาพเจาไดทุมเทให
์ งั ้ สิน
กับพระ ยาหเวห พระเจาผูมีฤทธิท
้ มา
ตลอด ชาวอิสราเอลทัง้ หลายปฏิเสธขอตกลง
ของพระองค และทําลายพวกแทน บูชาของ
พระองค และยังฆาพวกผู พูด แทนพระองค
*๑๙:๑๑
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ดวยคม ดาบ เหลือขาพเจาเพียงคน เดียว
เทานัน
้ และตอนนี้ พวกเขาก็กําลังพยายาม
จะฆาขาพเจาดวย”
๑๑ พระ ยาหเวหพูดวา “ออกไปขาง นอก
และไปยืนอยูตอ หน าพระ ยาหเวหบนภูเขา
เพราะพระ ยาหเวหกําลังจะผานไป” *แลว
ก็มีลมพายุพัดมาอยางแรงจนแยกภูเขา
ออกเป็ นสองสวนและทําลายกอน หินตางๆ
จนแตกละเอียดตอ หน าพระ ยาหเวห แต
พระ ยาหเวหไมไดอยูในลม นัน
้ หลัง จากที่
ลมพัดผานไปแลว ก็เกิดแผน ดินไหวขึ้น แต
พระ ยาหเวหก็ไมไดอยูในแผน ดินที่ไหว นัน
้
๑๒ หลัง จากแผน ดินไหวแลวก็เกิดไฟลุก ไหม
แตพระ ยาหเวหไมไดอยูในไฟเหมือน กัน
และหลัง จากไฟลุก ไหมแลวก็มีเสียงกระซิบ
†ที่นุมนวลเสียงหนึ่ งเกิดขึ้น
๑๓ เมื่อเอ ลี ยาหไดยินเสียง นั น
้
เขาก็เอา
เสื้อ คลุมขึ้นมาปิ ดหน าและรีบออกไปยืนอยูที่
ปากถํ้า แลวเสียงนัน
้ ก็พูดกับเขาวา “เอลียาห
เจามาทําอะไรที่นี่”
๑๔ เขาตอบไปวา “ขาพเจาไดทุมเทใหกับ
์ งั ้ สิน
พระยาหเวห พระเจาผู มี ฤทธิ ท
้ มาตลอด
ชาวอิสราเอลทัง้ หลายปฏิเสธขอ ตกลงของ
พระองค
และทําลายพวกแทน บูชาของ
พระองค และยังฆาพวกผู พูด แทนพระองค
ดวยคม ดาบ เหลือขาพเจาเพียงคน เดียว
เทานัน
้ และตอนนี้ พวกเขาก็กําลังพยายาม
จะฆาขาพเจาดวย”
๑๕ พระ ยาหเวหพูดกับเขาวา “กลับไปทาง
เดิมที่เจามา และไปที่ทะเล ทรายดามัสกัส
เมื่อเจาไปถึงที่ นัน
่ ใหแตง ตัง้ ฮา ซา เอลขึ้น
เป็ นกษัตริยเหนือ อา รัม ๑๖ และแตง ตัง้ เยฮู
ลูกชายของกษัตริยนิม ชี ขึ้นเป็ นกษัตริย
เหนืออิสราเอล และแตง ตัง้ เอ ลี ชาลูกชาย
ของชา ฟั ทชาวอา เบล เม โฮ ลาหใหเป็ นผู พูด
แทนพระเจาสืบ ตอจากเจา ๑๗ เยฮูจะฆาคนที่
หลบ หนีจากคม ดาบของฮา ซา เอล และเอ ลี
ชาจะฆาคนที่หลบ หนีมาจากคม ดาบของเยฮู
๑๘ เรายังมีเจ็ด พันคนในอิสราเอล ซึ่งเป็ นคน
ที่ไมยอมคุกเขาลงใหกับพระบา อัล และปาก
ของพวกเขาก็ไมไดจูบมันดวย”

ออกไปขาง นอก … ผานไป เหตุการณ นี้เหมือนกับตอน ที่พระเจาปรากฏตัวแก
โมเสส ดูใน อพยพ ๓๓:๑๒-๒๓
†๑๙:๑๒ เสียงกระซิบ หรือเสียงดังแผวๆ
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เอลีชามาเป็ นผูพูดแทนพระเจา
๑๙ เอลียาหจึงออกจากที่นัน
่

และไดพบเอลี
ชาลูกชายของชา ฟั ทกําลังไถนาดวยวัวเทียม
แอกสิบ สองคูและตัวเขาเองกําลังไถอยูที่คูที่
สิบ สอง เอ ลี ยาหก็เขาไปหาเขาและทิง้ เสื้อ
คลุมของเขาไปบนตัวเอลี ชา ๒๐ เอลี ชาก็เลย
ทิง้ วัวของเขาและวิ่งตามเอลี ยาห ไป เขาพูด
วา “ใหผมไปจูบลาพอ แมของผม กอน แลว
ผมจะไปกับทาน”
เอลี ยาหตอบวา “กลับไปเถอะ แตอยาลืม
เรื่องที่เราไดทํากับเจานะ *”
๒๑ เอ ลี ชาก็จากเขาไป แลวกลับไปเอาวัว
คูนัน
้ ที่ใชเทียม แอกไปฆา แลวเอาแอกไป
เป็ นฟื นใชยาง
เนื้อและแจกจายเนื้อใหกับ
ชาว บานและพวก เขาก็กิน กัน แลวเอ ลี ชาก็
ติดตามเอ ลี ยาห ไป และเป็ นผู ชวยของเอ ลี
ยาห
เบนฮาดัดทําสงครามกับอาหับ
๑ ในชวงนั น
้ กษัตริยเบน

๒๐ อา

ฮา ดัดแหง
รัมไดรวบรวมกองทัพทัง้ หมด
ของเขา มีกษัตริยจากที่อ่ น
ื ๆอีกสามสิบ สอง
องคไดนํากองทหารมาและรถรบของพวก
เขาเขามารวมดวย เขาไดข้ น
ึ ไปลอมเมืองสะ
มา เรียและโจมตีมัน ๒ เขาสงพวกผู สง ขาว
เขาไปในเมืองไปหากษัตริยอา หับเพื่อบอกวา
“นี่คือสิ่งที่เบน ฮา ดัดพูด ๓ ‘เงินและทองของ
เจาตกเป็ นของเรา แลว และพวก เมียที่สวย
ที่สุดของเจาและลูกๆของเจาก็ตกเป็ นของ
เราแลว’”
๔ กษัตริยของอิสราเอลตอบไปวา “กษัตริย
เจา นายของเรา เป็ นไปตามที่ทานพูด ตัว เรา
และทุกสิ่งทุกอยางที่เรามีอยูเป็ นของทาน”
๕ พวกผู สง ขาวกลับมาอีก ครัง
้ และพูดวา
“นี่คือสิ่งที่เบนฮาดัดพูด ‘เราสงขาวมาเพื่อสัง่
ใหเจามอบเงินและทอง รวมทัง้ เมียทัง้ หลาย
ของเจาและลูกๆของเจา มา ๖ แตในวันพรุง นี้
เวลาเดียวกัน นี้ เราจะสงเจา หน าที่ของเรา
มาคนวังของเจาและพวก บานของพวกเจา
หน าที่ของเจา พวก เขาจะยึดเอาทุก สิ่งทุก
อยางที่มีคาของเจาและขนเอามันไป’”

*๑๙:๒๐
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๗ กษัตริยอิสราเอลเรียกพวกผูนําทุก
คน
ของแผน ดินมาประชุม และพูดวา “เห็นหรือ
ไมวาชายคน นี้กําลังเอาความยุง ยากมาให
แลว เมื่อเขาสงคนมาขอเมียทัง้ หลายกับ
ลูกๆของ ขา และเงิน ทองของขา ขาก็ไม ได
ปฏิเสธเขาเลย”
๘ พวกผูนําและประชาชนทัง
้ หมดตางตอบ
วา “อยาไปฟั งมันหรือทํา ตามคํา เรียก รอง
ของมันเลย”
๙ เขาจึงตอบพวกผู สง ขาวของเบน ฮา ดัด
ไปวา “ไปบอกกับกษัตริยนายของเราวา ‘คน
รับ ใชของทานจะทําตามที่ทานเรียก รองใน
ครัง้ แรก แตการเรียกรองในครัง้ นี้เรายอมให
ไมได’”
พวกเขาจากไปและเอาคํา ตอบ นัน
้ กลับไป
บอกกับเบนฮาดัด ๑๐ แลวเบนฮาดัดก็สง ขาว
มาอีกขาวหนึ่งถึงอา หับวา “ขอ ใหพวกพระ
ทัง้ หลายลงโทษเราอยางแสน สาหัส หากวา
เราทิง้ ใหเหลือฝ ุนในเมืองสะ มา เรียพอใหคน
ของเรากําไดคนละหนึ่งกํามือ”
๑๑ กษัตริยของอิสราเอลตอบไปวา
“ไป
บอกเขาวา
‘คนที่กําลังสวมเสื้อเกราะไม
สมควรที่จะคุยโออวดอยางกับคนที่กําลัง
ถอดมันออก’”
๑๒ เบนฮาดัดไดยินขอความนี้ ในขณะที่เขา
และบรรดากษัตริยกําลังดื่ม กันอยูในเต็นท
ของพวก เขา และเขาก็ไดสัง่ คนของเขาวา
“เตรียมโจมตี” พวกเขาจึงเตรียมเขาโจมตี
เมือง
๑๓ ในขณะ นั น
้ มีผู พูด แทนพระเจาคน หนึ่ง
มาหากษัตริยอา
หับของอิสราเอลและได
ประกาศวา “พระ ยาหเวหพูดวาอยาง นี้ ‘เจา
เห็นกองทัพขนาดใหญ นัน
้ หรือ เปลา เราจะ
ใหมันตกอยูในกํา มือของเจาในวัน นี้และเจา
จะไดรูวาเราคือยาหเวห’”
๑๔ อาหับถามวา “แตใครจะเป็ นคนทําละ”
ผู พูด แทนพระเจาคน นัน
้ ตอบวา “พระ
ยาหเวหพูดวาอยาง นี้ ‘พวกเจา หน าที่หนุมๆ
ของพวกแมทัพตามหัวเมืองจะเป็ นคนทํา’”
เขาถามตอวา “แลวใครจะเป็ นคนเริ่มรบ
กอน”
ผูพูดแทนพระเจาคนนัน
้ ตอบวา “ก็ทานยัง
ไงละ”

กลับไปเถอะ … ทํากับเจานะ หรือแปลไดอีกอยางวา “ไปเถอะ เราไปหามเจาตรง
ไหนหรือ”

๑ พงศกษัตริย ๒๐:๑๕

๑๕ อา หับจึงเรียกตัวพวกเจา หน าที่หน ุมๆ
ของพวกแมทัพตามหัว เมืองมา มีจํานวน
ทัง้ หมดสอง รอยสามสิบ สองคน แลวเขาก็
เรียกชุมนุมชาวอิสราเอลที่เหลือทัง้ หมดเจ็ด
พันคน
๑๖ พวก เขาเริ่มเคลื่อนทัพออกตอนเที่ยง
ในขณะที่เบน ฮา ดัดและกษัตริยอีกสามสิบ
สองคนที่รวมมือกับเขาตางก็เมามาย กันอยู
ในเต็นท ๑๗ พวกเจา หน าที่หนุมกลุม นัน
้ ของ
พวกแมทัพทัง้ หลาย ไดนําหน าออกไปกอน
ขณะ นัน
้ ผู สง ขาวดวนของเบน ฮา ดัดไดมา
รายงานเขาวา “มีคนมากมายกําลังมุง หน า
ออกมาจากสะมาเรีย” ๑๘ เบนฮาดัดจึงพูดวา
“ไม วาพวกเขาออกมาอยางสันติ หรือเพื่อรบ
ก็ใหจับพวกเขามาเป็ นๆ”
๑๙ พวกเจา
หน าที่หนุมของพวกแมทัพ
ทัง้ หลายตางเดิน ทัพออกมาจากเมือง มี
กองทัพตาม หลังพวก เขามาดวย ๒๐ แตละ
คนก็สามารถฆาศัตรูของพวก เขาลงได ชาว
อา รัมตองหลบ หนี ชาวอิสราเอลเป็ นฝ ายไล
ติดตาม แตกษัตริยเบน ฮา ดัดของอา รัมหนี
ขึ้นบนหลังมาพรอมดวยทหารมาของเขา
อีกจํานวน หนึ่ง ๒๑ กษัตริยของอิสราเอลบุก
ขึ้นไปและเอาชนะพวกทหารมาและบรรดา
รถรบเหลา นัน
้ ได และทําใหเกิดความเสีย
หายอยางหนักกับกองทัพของพวกอารัม
๒๒ ตอ มาภาย หลัง ผู พูด แทน พระเจาคน
นัน
้ ไดมาหากษัตริยของอิสราเอลและพูดวา
“ทําใหกองทัพของทานแข็งแกรงขึ้นและ
วางแผนใหดี เพราะในฤดูใบไม ผลิคราวหน า
กษัตริยของชาวอา รัมจะกลับมาโจมตีทาน
อีกครัง้ หนึ่ง”

เบนฮาดัดโจมตีอีกครัง้
๒๓ ในขณะ

นัน
้ พวกเจา หน าที่ของกษัตริย
เบน ฮา ดัดแนะนํ ากษัตริยวา “พระทัง้ หลาย
ของคนพวก นัน
้ คือพระเจาแหงเนิน เขา นัน
่
เป็ นเหตุที่พวกมันแข็งแกรงเกินไปสําหรับ
พวก เรา แตถาพวก เราตอสูกับพวก มันบน
ที่ราบ พวกเราจะแข็งแกรงกวาพวกมันอยาง
แนนอน ๒๔ ทําอยางนี้ สิ ยายพวก กษัตริยให
ออก จากตําแหนงแมทัพ และเอาเจา หน าที่
คนอื่นมาแทนพวกเขา
*๒๐:๓๑
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๒๕ ทานตองเพิ่มจํานวนกองทัพใหมากขึ้น
ใหเทากับที่ทานไดสูญ เสียไป เพิ่มมาใหกับ
กองทัพมา
เพิ่มรถรบใหกับกองทัพรถรบ
แลวพวก เราก็จะสามารถตอสูกับอิสราเอล
บนที่ราบ ได แลวเราก็จะได เปรียบพวก มัน
อยางแนนอน” เบน ฮา ดัดเห็น ดวยกับพวก
เขาและทําตามนัน
้
๒๖ ในฤดูใบไมผลิตอมา เบนฮาดัดรวบรวม
ชาวอา รัมขึ้นใหมและขึ้นไปที่เมืองอา เฟก
เพื่อที่จะตอสูกับอิสราเอล
๒๗ เมื่อบรรดาชาวอิสราเอลไดรวมตัวกัน
อีกและมีการจัด เตรียมเสบียงอาหารไว พวก
เขาก็เดิน ทัพออกไปพบกับกองทัพเหลา นัน
้
ชาวอิสราเอลไดตงั ้ คายอยูฝั่งตรง ขามกับ
พวก นัน
้ เหมือนกับฝูงแพะเล็กๆสองฝูง ใน
ขณะที่ชาวอา รัมไดครอบคลุมพื้นที่บริเวณ
นัน
้ ทัง้ หมด
๒๘ คนของพระเจาขึ้นมาและบอกกับ
กษัตริยของอิสราเอลวา “พระ ยาหเวหพูด
ไววาอยางนี้ ‘พวกชาวอารัมพูดดูถูกวา พระ
ยาหเวหคือพระของเนิน เขาและไมไดเป็ น
พระของที่ราบ อยาง นัน
้ เราจะมอบกองทัพ
ที่ยิ่ง ใหญกอง นี้ใหตกอยูในมือของ เจาและ
เจาจะไดรูวาเราคือยาหเวห’”
๒๙ พวก เขาตัง
้ คายเผชิญ หน า กันอยูเป็ น
เวลาเจ็ดวัน และในวันที่เจ็ด การรบก็เริ่มตน
ขึ้น ชาวอิสราเอลทําลายทหารเดิน เทาของ
ชาวอา รัมไดถึงหนึ่ง แสนคนภายในวันเดียว
๓๐ สวนคนที่เหลือหลบ หนี ไปที่เมืองอา เฟก
แตกําแพงเมืองนัน
้ ถลมลงมาทับคนเหลา นัน
้
ถึงสอง หมื่นเจ็ด พันคน และเบน ฮา ดัดก็ได
หลบ หนีไปที่เมือง นัน
้ ดวยและซอน ตัวอยูใน
หองชัน
้ ใน สุด ๓๑ พวกเจา หน าที่ของเขาพูด
กับเขาวา “ดูสิ พวก เราเคยไดยินมาวาพวก
กษัตริยของครอบครัวอิสราเอล นัน
้ มีความ
เมตตา พวก เราเอาผากระสอบคาดเอวและ
เอาเชือกพันหัว *ของพวก เราและเขาไปหา
กษัตริยของอิสราเอลกันเถิด เผื่อบางทีเขา
อาจจะไวชีวิตของทานก็ได”
๓๒ พวก เขาก็คาดผากระสอบไวที่เอวและ
เอาเชือกพันหัวของพวกเขาไว และพวก เขา
ก็เขาไปพบกษัตริยของอิสราเอลและพูดวา

เอาผา … พันหัว เป็ นการแสดงใหเห็นวาพวกเขายอมถอมตัวและพวกเขาตองการ
ยอมจํานน
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“เบน ฮา ดัดผูรับ ใชของทานพูดวา ‘โปรดไว
ชีวิตขาพเจาดวยเถิด’”
กษัตริยตอบมาวา “เขายังมีชีวิตอยู หรือ
เขาเป็ นน องชายของเรา †”
๓๓ คนเหลา นั น
้ จึงถือสิ่งนี้เป็ นลาง ดีและรีบ
ตอบ รับคําของเขาโดยพวก เขาพูดวา “ใช
แลว เบนฮาดัดน องชายของทานเอง”
กษัตริยจึงพูดวา “ไปนํ าตัวเขามา” เมื่อ
เบน ฮา ดัดออกมา อา หับไดพาเขาขึ้นไปบน
รถรบของเขา
๓๔ เบน ฮา ดัดไดเสนอวา “เราจะคืนเมือง
ตางๆที่พอเราไดยึดมา จากพอของทาน ทาน
อาจจะจัด ตัง้ เขตที่เป็ นตลาดของทานเองใน
ดามัสกัสเหมือน กับที่พอของเราเคยทํา ไวใน
เมืองสะมาเรีย”
อา หับพูดวา “ถาเป็ นอยาง นี้ เราจะยอม
ปลอยทานใหเป็ นอิสระตามสัญญาขอ นี้” เขา
จึงทําสัญญากับเบน ฮา ดัดและปลอยเขาให
เป็ นอิสระ
ผูพูดแทนพระเจากลาวโทษอาหับ
๓๕ ผู

พูด แทน พระเจาคน หนึ่ง พูดกับผู
พูดแทนพระเจาอีกคนหนึ่งวา “เอาอาวุธทาน
ทํารายเรา เถิด” เพราะเขาบอกวานัน
่ เป็ นคํา
สัง่ ของพระ ยาหเวห แตชายคน นัน
้ ไมยอม
ทํา ๓๖ ผู พูด แทน พระเจาคน นัน
้ จึงพูดวา
“ทันทีที่ทานไปจากเรา สิงโตตัว หนึ่งจะฆา
ทาน เพราะทานไมยอมเชื่อ ฟั งพระยาหเวห”
หลังจากที่ชายคนนัน
้ ไปแลว สิงโตตัวหนึ่งมา
พบเขาและฆาเขาตาย
๓๗ ผู พูด แทน พระเจาคน นั น
้ ไดพบชายอีก
คนและพูดวา “ชวยทุบตีเราดวยเถิด” ชาย
คน นัน
้ จึงทุบตีผู พูด แทน พระเจาคน นัน
้ และ
เขาได รับบาด เจ็บ ๓๘ แลวผู พูด แทน พระเจา
คน นัน
้ ก็ไปยืนอยูที่ขางถนนเพื่อคอยกษัตริย
เขาปลอมตัวดวยการเอาผาพันหัวลงมาจน
ถึงลูกตาของเขา ๓๙ เมื่อกษัตริยเดิน ทางผาน
มา ผู พูด แทน พระเจาคน นัน
้ เรียกกษัตริย
ไวและพูดวา
“ผูรับ ใชของทานไดไปอยู
ทามกลางสนามรบและมีคนหนึ่งจับเชลยมา
ได และพูดกับขาพเจาวา ‘ใหเฝ าคนคนนี้เอา
ไวใหดี ถาเขาหายไป เจาตองชดใชดวยชีวิต
†๒๐:๓๒
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ของเจา หรือไมเจาก็ตองจายเงินหนึ่งตะ ลัน
ต ‡’ ๔๐ ในขณะที่ขาพเจาผูรับ ใชทานกําลัง
วุนวายอยูนัน
่ เอง ชายคนนัน
้ ก็ไดหายตัวไป”
กษัตริยของอิสราเอลตอบวา “นัน
่ แห ละ
จะเป็ นโทษของเจา เจา เองก็ไดประกาศคํา
ตัดสินออกมาแลว”
๔๑ แลวผู พูด แทน พระเจาคน นั น
้ ก็แกะผา
ปิ ดหัวออกจากตาของเขาอยางรวดเร็ว และ
กษัตริยของอิสราเอลก็จําเขาไดวาเป็ นคน
หนึ่งในพวก ผู พูด แทน พระเจา ๔๒ เขาพูดกับ
กษัตริยวา “พระ ยาหเวหพูดไวอยาง นี้ ‘เจา
ปลอยคน หนึ่งที่เรากําหนดใหตาย อยาง นัน
้
เจาตองชดใชชีวิตของเจาแทนชีวิตของเขา
และชดใชชีวิตของประชาชนของเจาแทน
ชีวิตประชาชนของเขา’”
๔๓ กษัตริยก็ขุน เคืองและโกรธ และเดิน
ทางกลับวังในเมืองสะมาเรีย
สวนองุนของนาโบท
๑ ตอ มา

๒๑ เรื่องเกี่ยว กับสวน องุนของนา โบท

เกิดเหตุการณหนึ่งขึ้น เป็ น

ชาวยิสเร เอล ไร องุนของเขาอยูในยิสเร เอล
ใกล กับวังของกษัตริยอา หับแหงสะ มา เรีย
๒ กษัตริยอาหับพูดกับนาโบทวา “มอบไรองุน
ของเจาใหกับเราเถิด เราจะไดเอาไปปลูกผัก
เพราะมันอยูใกลกับวังของเรา แลวเราจะให
สวนองุนที่ดีกวานี้กับเจาเป็ นการแลกเปลี่ยน
หรือถาเจาตองการ
เราก็จะจายใหเจาตาม
มูลคาของสวนนัน
้ ”
๓ แตนา โบทตอบวา “พระ ยาหเวหหามไม
ใหขาพเจายกมรดกของบรรพบุรุษใหกับ
ทาน”
๔ อา หับจึงกลับบานไปดวยความขุน เคือง
และโกรธเพราะนา โบทชาวยิสเร เอลไดพูด
วา “ขาพเจาจะไมยกมรดกของบรรพบุรุษให
กับทาน” เขานอนอยูบนเตียง ไมยอมพูดจา
หรือกินอาหารเลย
๕ เย เซ เบลเมียของเขาเขามาและถามเขา
วา “ทําไมทานจึงวาวุนอยางนี้ ทําไมทานจึง
ไมยอมกินอาหาร”
๖ เขาตอบนางวา
“เพราะเราไดไปพูดกับ
นา โบทชาวยิสเร เอลวา ‘ขายสวน องุนของ

น องชายของเรา คนที่ตองการจะทําขอ ตกลงสงบศึกซึ่ง กัน และกันมักเรียกกันวา
พี่นอง เหมือนกับวาพวกเขาไดเป็ นคนในครอบครัวเดียวกันแลว
‡๒๐:๓๙
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เจาใหกับเรา เถิด หรือถาเจาตองการ เรา
จะใหสวน องุนอื่นกับเจาแทน’ แตเขากลับ
ตอบมาวา ‘ขาพเจาจะไมมอบสวน องุนของ
ขาพเจาใหกับทาน’”
๗ เย เซ เบลเมียของเขาพูดวา “ทานทําตัว
แบบ นี้หรือ นี่ หรือกษัตริยของอิสราเอล ลุก
ขึ้นและไปกินอาหาร เถิด ทําตัว ใหราเริงเขา
ไว ขาพเจาจะไปจัดการเอาสวนองุนนัน
้ มาให
ทานเอง”
๘ นางจึงเขียนจดหมายขึ้นหลายฉบับ แลว
เอาตราที่มีช่ อ
ื ของกษัตริยอา หับ ประทับลง
ไปบนจดหมายเหลา นัน
้ แลวสงไปใหผูใหญ
และผูนําแตละคนที่อาศัยอยูในเมืองเดียวกับ
นาโบท ๙ ในจดหมายเหลานัน
้ เขียนวา
“ประกาศใหมีพิธีถือศีลอด
อาหารขึ้น
หนึ่งวัน และจัดที่นัง่ ใหนา โบทอยูในจุด
ที่สําคัญทามกลางประชาชนทัง้ หมด
๑๐ แตจัดอันธพาล ไวสอง คนใหนัง
่ ฝั ่ ง
ตรงขามเขาและใหพวก เขากลาว หาวา
นา โบทสาป แชงพระเจาและกษัตริย
แลวนํ าตัวเขาออกไป และเอาหินขวาง
เขาใหตาย”
๑๑ พวกผูใหญและผูนําที่อาศัยอยูเมือง
เดียวกับนา โบท จึงทํา ตามจดหมายที่นางเย
เซ เบลไดเขียนสงมาใหกับพวก เขา ๑๒ พวก
เขาไดประกาศใหมีพิธีถือศีลอด อาหารขึ้น
หนึ่งวัน และไดจัดที่ นัง่ ใหนา โบทอยูในจุดที่
เดนทามกลางประชาชน ๑๓ แลวก็มีอันธพาล
สอง คนมานัง่ อยูฝั่งตรง ขามกับเขาและนํ า
ขอกลาว หานา โบทมาบอกตอ หน าประชาชน
พวก เขาพูดวา “นา โบทไดสาป แชงพระเจา
และกษัตริย” พวก เขาจึงนํ าตัวนา โบทออก
ไปนอกเมืองและขวางกอน หินใสเขาจนตาย
๑๔ แลวพวก เขาก็สง ขาวมาถึงเย เซ เบลวา
“นาโบทถูกหินขวางจนตายแลว”
๑๕ ทันทีที่เย เซ เบลไดยินวานา โบทถูกหิน
ขวางตาย นางก็พูดกับอา หับวา “ลุก ขึ้น ไป
ยึด ครองสวน องุนของนา โบทชาวยิสเร เอลที่
ตอนนัน
้ ไมยอมขายใหทาน เขาไมมีชีวิตแลว
เขาตาย แลว” ๑๖ เมื่ออา หับไดยินวานา โบท
ตายแลว เขาจึงลุก ขึ้นและลงไปยึดสวนองุน
ของนาโบท
๑๗ แลวพระ ยาหเวหก็พูดกับเอ ลี ยาหชาว
เมืองทิช บีวา ๑๘ “ไปพบกษัตริยอา หับของ
อิสราเอลที่ปกครองอยูในเมืองสะ มา เรีย
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ตอน นี้เขาอยูในสวน องุนของนา โบทที่เขา
๑๙ ไปพูดกับเขาวา
เขาไปยึดเป็ นเจาของ
‘พระ ยาหเวหพูดไวอยาง นี้วา เจาฆานา โบท
และยึดเอาสมบัติของเขามา’ แลวใหพูดกับ
เขาอีกวา ‘พระยาหเวหพูดไวอยางนี้วา ตรง
ที่หมาไดเลียเลือดของนา โบท หมาจะเลีย
เลือดของเจา ดวย ใช แลว เลือดของเจา นัน
่
แหละ’”
๒๐ กษัตริยอาหับพูดกับเอลียาหวา “ไอศัตรู
ในที่สุด เจาก็หาเราจนเจอนะ”
เอ ลี ยาหตอบกลับไปวา “ขาพเจาเจอ ทาน
แลว เพราะทานไดขายตัวไปทําความ ชัว
่ ใน
สายตาของพระ ยาหเวห ๒๑ พระ ยาหเวหพูด
วา ‘เราจะนํ าความ หายนะมาสู เจา เราจะฆา
เจา และเราจะตัดพวกลูก หลานผูชายของ
เจาทิง้ ไปไมใหเหลือสัก คนในอิสราเอล ไม วา
จะเป็ นทาสหรือไมเป็ น ทาส ๒๒ เราจะทําให
ครอบครัวของเจาเป็ นเหมือนกับครอบครัว
ของเยโรโบอัมลูกชายของเนบัท และเหมือน
กับครอบครัวของบา อาชาลูกชายของอา หิ
ยาห
เพราะเจาไดยัว
่ เราใหโกรธและเป็ น
ตน เหตุใหอิสราเอลพลอยทําบาปไป ดวย’
๒๓ สวนนางเย เซ เบล พระ ยาหเวหไดพูดไว
วา ‘พวกหมาจะมารุม ทึ้งนางเย เซ เบลที่ขาง
กําแพงเมืองยิสเรเอล’ ๒๔ พวกหมาจะกินคน
ของอา หับที่ตายอยูในเมือง และพวกอี แรง
บนทองฟ าจะกินคนที่ตายอยูในชนบท”
๒๕ (ยังไมเคยมีใครที่เป็ นเหมือนอา
หับที่
ขายตัว เอง ไปทําความชัว
่ ในสายตาของพระ
ยาหเวห ตามที่นางเยเซเบลเมียของเขายุให
เขา ทํา ๒๖ เขาทําสิ่งที่นาสะอิดสะเอียนที่สุด
ดวยการไปกราบ ไหวพวกรูปเคารพ เหมือน
กับที่พวกชาวอาโมไรตเคยทํา ที่พระยาหเวห
ไดขับไลออกไปตอหน าชาวอิสราเอล)
๒๗ เมื่ออา หับไดยินคํา พูดเหลา นี้ เขาก็ฉีก
เสื้อผาของเขา ใสเสื้อกระสอบและอด อาหาร
เขาใสเสื้อกระสอบ
นัน
้ นอนและเดินไปมา
อยางเศราซึม
๒๘ แลวคํา พูดของพระ ยาหเวหก็มาถึงเอ
ลี ยาหชาวเมืองทิช บีวา ๒๙ “เจาเห็นไหมวา
อา หับไดถอม ตัวลงตอ หน าเรา เราก็จะไม
นํ าความ หายนะมาใหเขาในวัน นี้เพราะเขา
ไดถอม ตัวลง แตเราจะใหมันเกิด ขึ้นกับ
ครอบครัวของเขาในยุคของลูกชายของเขา”
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มีคายาหตักเตือนกษัตริยอาหับ
(๒ พศด. ๑๘:๒-๒๗)
๑ ชาวอา

๒๒ ทําสงครามกันเป็ นเวลาสาม ปี

รัมกับชาวอิสราเอลไมได
๒ แต
ในปี ที่สาม กษัตริยเย โฮ ชา ฟั ทของยู ดาหได
ไปพบกษัตริยอาหับของอิสราเอล
๓ กษัตริยอา หับของอิสราเอลพูดกับพวก
ขาราชการของเขาวา “พวกทานไมรูหรือวา
เมืองรา โมท-กิ เลอ าดเป็ นของพวกเรา แต
พวกเราไมไดทําอะไรเลยที่จะยึดมันคืนมา
จากกษัตริยของชาวอา รัม” ๔ แลวเขาก็ถาม
กษัตริยเย โฮ ชา ฟั ทวา “ทานจะไปชวยเราสู
รบกับชาวอารัมที่เมืองราโมท-กิเลอาดไหม”
เย โฮ ชา ฟั ทตอบกษัตริยของอิสราเอลไป
วา “ทานกับเราก็เป็ นเหมือนคนๆเดียวกัน
ทหารของเราก็เป็ นเหมือนทหารของทาน
พวกมาของเราก็เป็ นเหมือนมาของทาน
๕ แตใหเราไปขอคําปรึกษาจากพระ ยาหเวห
กอน”
๖ กษัตริยอา หับของอิสราเอลจึงเรียกพวก
ผู พูด แทนพระเจาประมาณสี่รอยคนมา และ
ถามพวกเขาวา “เราควรจะไปสู รบกับชาวอา
รัมที่เมืองราโมท-กิเลอาดหรือไม”
พวกเขาตอบวา
“ไปเถิด
เพราะพระ
ยาหเวหจะใหมันตกอยูในกํามือของทาน”
๗ แตกษัตริยเย โฮ ชา ฟั ทถามวา “ยังมีคน
อื่นที่เป็ นผู พูด แทนพระ ยาหเวหอยูที่นี่หรือ
เปลา ที่เราจะสอบถามเขาได”
๘ กษัตริยอา หับของอิสราเอลตอบเย โฮ ชา
ฟั ทวา “ยังมีอีกคนหนึ่งที่พวกเราสามารถไป
ขอคําปรึกษาจากพระยาหเวหผานทางเขาได
แตเราเกลียดเขา เพราะเขาไมเคยทํานายสิ่ง
ดีๆเกี่ยว กับเราเลย มีแตสิ่งเลว รายทัง้ นัน
้
เขาคือมีคายาหลูกชายของอิมลาห”
เย โฮ ชา ฟั ทตอบวา “กษัตริยไมควรพูด
อยางนัน
้ ”
๙ กษัตริยอา หับของอิสราเอลจึงเรียกเจา
หน าที่ของเขามาคนหนึ่งและพูดวา “เร็ว เขา
ไปพามีคายาหลูกชายของอิมลาหมาที่นี่”
๑๐ กษัตริยอา หับแหงอิสราเอลและกษัตริย
เยโฮชาฟั ทแหงยูดาห แตงตัวดวยชุดกษัตริย
เต็มยศ กําลังนัง่ อยูบนบัลลังกของพวกเขาที่

*๒๒:๑๑
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ลาน นวด ขาว ตรงทาง เขาประตูเมืองสะ มา
เรีย พรอม กับพวกผู พูด แทนพระเจาทุก คน
ที่อยูตอ หน าพวก เขา ที่กําลังอางวาพูด แทน
พระเจาอยู ๑๑ ขณะ นัน
้ ผู พูด แทนพระเจา
คนหนึ่ง ชื่อเศเดคียาหลูกชายเคนาอะนาหได
เอาเหล็กทําเป็ นเขาสัตว *เขาประกาศวา “นี่
คือสิ่งที่พระ ยาหเวหพูด ‘พวก เจาจะใชเขา
สัตวเหล็ก นี้แทงพวกอา รัม จนกวาพวก นัน
้
จะถูกทําลายจนหมด’” ๑๒ ผู พูด แทนพระเจา
ทัง้ หมดตาง ก็ทํานายในสิ่งเดียวกัน พวกเขา
พูดวา “ขึ้นไปที่รา โมท-กิ เลอ าดและได รับ
ชัยชนะ เถิด เพราะพระ ยาหเวหจะใหมันตก
อยูในกํามือของกษัตริย”
๑๓ คนสง ขาวที่สงไปเรียกตัวมี คา ยาหพูด
กับเขาวา “ดูสิ ผู พูด แทนพระเจาคนอื่นๆ
กําลังทํานายความสําเร็จของกษัตริยอยู ขอ
ใหคํา พูดของทานเหมือนกับคํา พูดของพวก
เขาและพูดแตสิ่งดีๆดวยเถิด”
๑๔ แตมี คา ยาหตอบไปวา “พระ ยาหเวห
มีชีวิตอยูแนขนาดไหน ก็ใหแนใจขนาด นัน
้
เลยวา เราจะพูดแตสิ่งที่พระยาหเวหบอกเรา
เทานัน
้ ”
๑๕ เมื่อมี คา ยาหมาถึง กษัตริยถามเขาวา
“มี คายาห พวกเราควรจะขึ้น ไปรบกับชาวอา
รัมที่ราโมท-กิเลอาดหรือเปลา”
เขาตอบวา “ไปรบเถิด แลวจะได รับ
ชัยชนะกลับมา เพราะพระ ยาหเวหจะใหมัน
ตกอยูในกํามือของกษัตริย”
๑๖ กษัตริยพูดกับเขาวา “เราใหเจาสาบาน
ไมรูกี่ครัง้ แลว วาใหเจาพูดแตความ จริงกับ
เรา ในนามของพระยาหเวห”
๑๗ มี คา ยาหจึงตอบวา “เราเห็นอิสราเอล
ทัง้ หมดกระจัดกระจายอยูตามเนิน
เขา
เหมือนกับแกะที่ไมมีคน เลีย
้ ง
และพระ
ยาหเวหพูดวา ‘ประชาชนเหลา นี้ไมมีผูนํา
แลว ปลอยใหพวกเขากลับไปบานอยางสันติ
เถิด’”
๑๘ กษัตริยอา
หับของอิสราเอลบอกกับ
กษัตริยเย โฮ ชา ฟั ทวา “เห็น ไหม เราบอก
ทานแลว วาเขาไมเคยทํานายสิ่ง ดีๆเกี่ยวกับ
เราเลย มีแตคําทํานายที่รายๆเสมอ”
๑๙ มี คา ยาหพูดตอไปวา “ฟั งคําของพระ
ยาหเวหใหดี ขาพเจาเห็นพระ ยาหเวหนัง่ อยู
บนบัลลังกพรอมกับกองทัพสวรรคทงั ้ หมด

เขาสัตว หมายถึงพละกําลัง ความแข็งแกรง
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ที่ยืนอยูรอบๆพระองคทัง้ ดาน ขวาและดาน
ซายของพระองค ๒๐ และพระ ยาหเวหพูดวา
‘ใครจะลอลวงอา หับใหไปโจมตีชาวอา รัม
ที่รา โมท-กิ เลอ าดและไปตายที่ นัน
่ ไดบาง’
ทูต สวรรคองคหนึ่งแนะนํ าอยาง หนึ่ง และ
๒๑ ใน
อีกองคหนึ่งก็แนะนํ าอีกอยาง หนึ่ง
ที่สุดวิญญาณองคหนึ่งก็กาวออกมายืนอยูตอ
หน าพระ ยาหเวห และพูดวา ‘ขาพเจาจะไป
ลอลวงเขา เอง’ ๒๒ พระ ยาหเวหถามเขาวา
‘ดวยวิธีไหนหรือ’ เขาตอบวา ‘เราจะออกไป
และไปเป็ นวิญญาณที่หลอก
ลวงอยูที่ปาก
ของพวก ผู พูด แทนพระเจาทัง้ หมดของเขา’
พระ ยาหเวหตอบวา ‘เจาจะลอลวงเขาได
สําเร็จแน ไปลงมือเถิด’
๒๓ ดัง นั น
้ ในตอน นี้พระ ยาหเวหไดมาวาง
วิญญาณที่หลอก ลวงอยูที่ปากของผู พูด แทน
พระเจาทัง้ หมดนี้ แลว พระ ยาหเวหไดสัง่ ให
เรื่องรายๆเกิดขึ้นกับทานแลว”
๒๔ แลวเศเด คี ยาหผู พูด แทน พระเจา
ลูกชายของเคนาอะนาห เขา มาตบหน ามี คา
ยาห เขาถามวา “จะเป็ นไปไดยัง ไง ที่พระ
วิญญาณที่มาจากพระ ยาหเวหจะจากขาไป
เพื่อไปพูดผานแก”
๒๕ มี คา ยาหตอบวา “ทานจะรู เองในวันที่
ทานไปหลบซอนตัวอยูในหองดานในสุด”
๒๖ กษัตริยอา หับของอิสราเอลไดสัง
่ ไปวา
“จับตัวมี คา ยาหสงกลับไปใหกับอา โมนเจา
เมืองและโย อาชลูกชายของ เรา ๒๗ และบอก
กับพวก เขาวา ‘กษัตริยสงั ่ วา ใหเอาตัวเจา
หมอ นี่ไปขัง ไวในคุกและอยาใหอะไรกับมัน
นอกจากขนมปั งและนํ้ า จนกวาเราจะกลับ
มาอยางปลอดภัย’”
๒๘ มี คา ยาหประกาศไปวา
“ประชาชน
ทัง้ หลาย ฟั งให ดี ถาอา หับกลับมาอยาง
ปลอดภัย ก็แสดงวาพระ ยาหเวหไม ไดพูด
ผานเรา”
กษัตริยอาหับพายแพและตาย
(๒ พศด. ๑๘:๒๘-๓๔)
๒๙ กษัตริยอา

หับของอิสราเอลและกษัตริย
เยโฮชาฟั ทของยูดาหจึงยกขึ้นไปสูรบกับชาว
อา รัมที่เมืองรา โมท-กิ เลอ าด ๓๐ กษัตริยอา
หับของอิสราเอลพูดกับกษัตริยเย โฮ ชา ฟั ท
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วา “เราจะปลอม ตัวเขาไปรบ แตทานสวม
เสื้อกษัตริยของทาน” กษัตริยอา หับของ
อิสราเอลจึงปลอม ตัวเป็ นทหารธรรมดาและ
เขาไปสูรบ
๓๑ ในขณะ นั น
้ กษัตริยของชาวอา รัมสัง่
พวกผูบัญชาการกองทัพรถรบทัง้ สามสิบ สอง
คันของ เขาวา “อยาไลตามใคร ไป ไมวาจะ
เล็กหรือใหญ ยกเวนกษัตริยของอิสราเอล
๓๒ เมื่อพวกผูบัญชาการกองทัพ
เทานัน
้ ”
รถรบเห็นเย โฮ ชา ฟั ท พวกเขาพูดวา “เขา
ตองเป็ นกษัตริยของอิสราเอลแนๆ” พวกเขา
จึงไดหันไปสูกับเย โฮ ชา ฟั ท แตเมื่อเย โอ ชา
ฟั ทรองออกมา ๓๓ พวกผูบัญชาการกองทัพ
รถรบจึงรูวาเขาไมใชกษัตริยของอิสราเอล
จึงหยุดไล ตามเขาไป ๓๔ แตมีคนหนึ่งโกงคัน
ธนูของเขายิงออกไปแบบสุมๆ ลูก ธนูไปถูก
กษัตริยของอิสราเอลเขาตรงชองวางของ
เสื้อเกราะ กษัตริยบอกกับคนขับรถรบของ
เขาวา “กลับรถไปและพาเราออกจากสนาม
รบ เราไดรับบาดเจ็บ”
๓๕ การตอสู
นัน
้ ดุ
เดือดและกินเวลา
ยาวนาน
กษัตริยยืนพิงอยูในรถรบและ
เผชิญ หน ากับชาวอา รัม เลือดของเขาไหล
จากบาดแผลลงที่พ้ น
ื รถรบ และในตอนเย็น
วัน นัน
้ เองเขาก็ ตาย ๓๖ เมื่ออาทิตยกําลังจะ
ตกดิน ก็มีเสียงรองไปทัว
่ กองทัพวา “ใหทุก
คนกลับเขาเมืองของตัว เอง ทุก คนกลับสู
แผนดินของตัวเองใหหมด”
๓๗ กษัตริยอาหับจึงตายไปและถูกนํ าศพมา
ที่เมืองสะ มา เรีย และพวกเขาก็ฝัง ศพเขาไว
ที่นัน
่ ๓๘ พวก เขาลางรถรบในสระนํ้ าในเมือง
สะมาเรีย (เป็ นที่ที่พวกโสเภณีใชอาบนํ้ ากัน)
และก็มีหมาหลายตัวมาเลียเลือดของเขา
ซึ่งเป็ นไปตามคํา พูดของพระ ยาหเวหที่เคย
ประกาศไว
๓๙ สวนเหตุการณอ่ น
ื ๆในสมัยของกษัตริย
อา หับ รวม ทัง้ สิ่งตางๆที่เขาได ทํา ไป วังที่
เขาไดสรางและฝั งงาชาง ไว และเมืองตางๆ
ที่เขาสราง ขึ้นเป็ นป อม ไดจด บันทึกไวแลว
ในหนังสือประวัติของบรรดากษัตริยแหง
๔๐ กษัตริยอา หับตายไปอยูกับ
อิสราเอล
บรรพบุรุษของเขา และอา หัส ยาหลูกชาย
ของเขาก็ข้ น
ึ เป็ นกษัตริยสืบตอจากเขา

๑ พงศกษัตริย ๒๒:๔๑

กษัตริยเยโฮชาฟั ทแหงยูดาห
(๒ พศด. ๒๐:๓๑-๒๑:๑)
๔๑ เย

โฮ ชา ฟั ทลูกชายของอาสาขึ้นเป็ น
กษัตริยของยู ดาห ตรงกับปี ที่ สี่ที่กษัตริยอา
หับปกครองอิสราเอล ๔๒ เย โฮ ชา ฟั ทมีอายุ
สามสิบ หาปี เมื่อเขาขึ้นเป็ นกษัตริย และเขา
ครองบัลลังกอยูเหนือเยรูซาเล็มเป็ นเวลา
ยี่สิบ หาปี แมของเขามีช่ อ
ื วาอา ซู บาหเป็ น
ลูกสาวของชิ ลหิ ๔๓ เขาเดินตามรอยของ
อาสาพอของเขา และไมไดหันไปจากทางนัน
้
เลย เขาทําในสิ่งที่ถูก ตองในสายตาของพระ
ยาหเวห แตพวกสถาน ที่นมัสการตางๆก็
ไมไดถูกรื้อ ทิง้ และประชาชนก็ยังคงถวาย
เครื่องสัตวบูชา และเผาเครื่องหอม อยูที่นัน
่
๔๔ กษัตริยเย โฮ ชา ฟั ททําสัญญาไมตรีกับ
กษัตริยของอิสราเอล ดวย ๔๕ สวนเหตุการณ
อื่นๆในสมัยของเย โฮ ชา ฟั ท รวม ถึงอํานาจ
ของเขา และความกลา หาญในการสู รบของ
เขา ไดจด บันทึกไวแลวในหนังสือประวัติ
ของบรรดากษัตริยแหง ยู ดาห ๔๖ เขากําจัด
พวกผูชายขายตัวที่อยูตามศาลเจา พวกที่ยัง
หลง เหลืออยูจากสมัยของอาสาพอของ เขา
ใหหมดไปจากแผนดิน
๔๗ ในสมัย นั น
้ เอ โดมไมมีกษัตริยปกครอง
มีแตผู วาราชการที่กษัตริยยู ดาหเลือกมาให
ปกครองเทานัน
้
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แตพวกมันก็ไปไมถึงเพราะไปแตกที่เมืองเอ
ซี โอน-เกเบอรเสีย กอน ๔๙ แลวกษัตริยอาหัส
ยาหลูกชายของกษัตริยอา หับไดเสนอความ
ชวย เหลือกับกษัตริยเย โฮ ชา ฟั ทวา “ใหคน
ของเราแลนเรือไปกับคนของทาน สิ” *แตเย
โฮชาฟั ทปฏิเสธ
๕๐ เย โฮ ชา ฟั ทลวง ลับไปอยูกับบรรพบุรุษ
ของเขาและถูกฝั งอยูกับพวกเขาในเมือง
ของดา วิด ที่เป็ นบรรพบุรุษของเขา และเย
โฮ รัมลูกชายของเขาก็ข้ น
ึ เป็ นกษัตริยสืบ ตอ
จากเขา
กษัตริยอาหัสยาหแหงอิสราเอล
๕๑ อา

หัส ยาหลูกชายของอา หับขึ้นเป็ น
กษัตริยแหงอิสราเอลในเมืองสะ มา เรีย ตรง
กับปี ที่สิบ เจ็ดของกษัตริยเย โฮ ชา ฟั ทแหง
ยู ดาห และอา หัส ยาหปกครองอยูเหนือ
อิสราเอลเป็ นเวลาสอง ปี ๕๒ เขาทําความ ชัว
่
ในสายตาของพระ ยาหเวห เพราะเขาเดิน
ตามรอยพอแมของเขาและตามรอยของ
เย โร โบ อัมลูกชายของเนบัท ผูเป็ นตน เหตุ
๕๓ อา
ทําใหอิสราเอลพลอยหลงไปทําบาป
หัส ยาหไปรับ ใชและกราบ ไหวบูชาพระบา
อัล เป็ นการยัว
่ ใหพระ ยาหเวหพระเจาแหง
อิสราเอล โกรธ เหมือนกับที่พอของเขาเคย
ทํามา

กองทัพเรือของเยโฮชาฟั ท
๔๘ ในเวลา

นัน
้ เย โฮ ชา ฟั ทสรางเรือกําปั ่ น
สินคาขึ้น เพื่อไปขนทองคํามาจากเมืองโอฟี ร

*๒๒:๔๙

ใหคนของเราแลนเรือไปกับคนของทาน สิ เย โฮ ชา ฟั ทควบคุมทาเรือเอ ซี โอนเก เบอรซ่ งึ เป็ นทางเขาเพียงทาง เดียวของอิสราเอลที่จะไปสูทะเลแดงและชายฝั ่ งของอัฟ ริกา
คาบสมุทรอาราเบียและแนวชายฝั ่ งที่ไปถึงอาวเปอรเชียและอินเดีย อาหัสยาหคิดวาเขานาจะ
สามารถควบคุมพื้นที่แถบนัน
้ ไดโดยการเขาไปชวยเยโฮชาฟั ท
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๒ พงศกษัตริย
คํานํ า
คํานํ าของหนังสือเลม นี้ อานไดจาก
คํานํ าของหนังสือ ๑ พงศกษัตริย
เอลียาหประณามอาหัสยาห
๑ หลัง จากที่กษัตริยอา หับตายแลว

๑ โมอับลุกขึ้นกบฏตออิสราเอล

ชาว

๒ วัน

หนึ่งกษัตริยอา หัส ยาหอยูบนดาดฟ า
หอง ชัน
้ บนของเขา ในเมืองสะ มา เรีย เขา
พลัดตกทะลุไมระแนงลงมา และได รับบาด
เจ็บ เขาเรียกพวกผูสง ขาวมา และบอกวา
“ไปถามพระบา อัล เซบู บที่เป็ นพระของเมือง
เอ โค รน ใหหนอยวา เราจะหายจากอาการ
บาดเจ็บนี้หรือไม”
๓ แตทูต สวรรคของพระยาหเวหพูดกับเอลี
ยาหชาวเมืองทิช บีวา “ขึ้นไปพบกับผูสง ขาว
พวกนัน
้ ของกษัตริยแหงเมืองสะมาเรีย และ
ถามพวกเขาวา
‘ในอิสราเอลไมมีพระเจา
แลวหรือ ยัง ไง พวก เจาถึงตองออกไปถาม
พระบาอัล เซบู บที่เป็ นพระของเมืองเอโครน’
๔ เพราะทําอยางนี้ พระยาหเวหถึงพูดวา ‘เจา
จะไมไดลุกขึ้นจากเตียงที่เจากําลังนอน อยู
แตเจาจะตองตายแน’” แลวเอลียาหก็ไป
๕ เมื่อพวกผู
สง ขาวกลับไปหากษัตริย
กษัตริยจึงถามพวก เขาวา “ทําไมพวกเจา
กลับมาเร็วนัก”
๖ พวก เขาตอบวา
“มีชายคนหนึ่งมาพบ
พวกขาพเจา และเขาพูดกับพวกขาพเจาวา
‘กลับไปหากษัตริยที่สงพวก
เจามาและให
บอกเขาวา พระยาหเวหพูดไววาอยางนี้ “ใน
อิสราเอล ไมมีพระเจาแลวหรือ ยัง ไง เจาถึง
ตองสงคนไปถามพระบา อัล เซบู บที่เป็ นพระ
ของเมืองเอโครน เพราะทําอยางนี้ เจาจะไม
ไดลุกขึ้นจากเตียงที่เจากําลังนอนอยู แตเจา
จะตองตายแน”’”
๗ กษัตริยจึงถามพวกเขาวา
“คนที่มาพบ
พวก เจาและบอกเรื่อง นี้กับพวก เจามีรูป ราง
หน าตายังไง”

*๑:๘

เสือ
้ ที่เป็ นขนๆ หรือ “เป็ นคนขนดก”
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๘ พวก เขาตอบวา “เป็ นผูชาย สวมเสื้อที่
เป็ นขนๆ *มีหนังคาดเอวอยู” กษัตริยจึงวา
“เอลียาหชาวเมืองทิชบีนัน
่ เอง”
๙ แลวกษัตริยสงนายทหารคนหนึ่ งพรอม
กับทหารอีกหา สิบคนไปหาเอ ลี ยาห นาย
ทหารคน นัน
้ ขึ้นไปหาเอ ลี ยาห เขากําลังนัง่
อยูบนยอดเขาแหงหนึ่ง นายทหารคนนัน
้ พูด
กับเขาวา “คนของพระเจา กษัตริยสงั ่ ใหเจา
ลงมา”
๑๐ เอ ลี ยาหตอบนายทหารคน นั น
้ วา “ถา
เราเป็ นคนของพระเจาจริง ก็ขอใหมีไฟลงมา
จากสวรรคและเผา ผลาญเจาและคนหา สิบ
คนของเจา”
แลว ก็มีไฟลงมาจากสวรรคและเผา ผลาญ
นายทหารคนนัน
้ กับคนหาสิบคนของเขา
๑๑ กษัตริยจึงสงนายทหารอีกคน
หนึ่ง
พรอมกับคนหา สิบคนของเขาออกไปหาเอ
ลี ยาหอีก นายทหารคน นัน
้ ขึ้นไปพูดกับเอ ลี
ยาหวา “คนของพระเจา กษัตริยสงั ่ ใหเจาลง
มาเดี๋ยวนี้”
๑๒ เอ ลี ยาหตอบวา
“ถาเราเป็ นคนของ
พระเจาจริง ก็ขอ ใหมีไฟลงมาจากสวรรค
และเผาผลาญเจาและคนหาสิบคนของเจา”
แลวก็มีไฟของพระเจาลงมาจากสวรรค
เผา ผลาญเขาและคนหา สิบคนของเขาจน
หมด
๑๓ กษัตริยจึงสงนายทหารคนที่สามกับคน
หา สิบคนของเขาไป อีก นายทหารคนที่สาม
นี้ข้ น
ึ ไปและคุกเขาลงตอ หน าเอ ลี ยาห เขา
ขอรองวา “คนของพระเจา ขอใหชีวิตของ
ขาพเจา และชีวิตของหา สิบคนนี้ ที่เป็ นผูรับ
ใชของทาน มีคาในสายตาของทานดวย เถิด
๑๔ ขาพเจารูวาไฟไดลงมาจากสวรรคและได
เผา ผลาญนายทหารสองคน นัน
้ ที่มากอน
ขาพเจา รวม ทัง้ คนทัง้ หมดของพวก เขา
ดวย แตตอนนี้ขอใหชีวิตของขาพเจามี คาใน
สายตาของทานดวยเถิด”
๑๕ ทูต สวรรคของพระ ยาหเวหพูดกับเอ ลี
ยาหวา “ลงไปกับเขา เถิด ไมตองกลัวเขา
หรอก”
เอ ลี ยาหจึงลุก ขึ้นและลงไปกับเขาเพื่อไป
หากษัตริย
๑๖ เอ ลี ยาหบอกกับกษัตริยวา
“พระ
ยาหเวหพูดวา ‘ในอิสราเอล ไมมีพระเจาให
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ทานถามแลวหรือยัง ไง ทานถึงตองสงผู สง
ขาวพวก นัน
้ ไปถามพระบา อัล เซบู บซึ่งเป็ น
พระของเมืองเอ โค รน’ เพราะทานทําอยาง
นี้ ทานจะไมมีวันไดลุกออกจากเตียงที่ทาน
กําลังนอนอยู แตทานจะตองตายแน”
โยรัมขึน
้ เป็ นกษัตริยแทนอาหัสยาห
๑๗ แลวอา หัส ยาหก็ตาย

ซึ่งเป็ นไปตามคํา
พูดของพระ ยาหเวหที่เอ ลี ยาหไดพูดเอา ไว
เนื่องจากอาหัสยาหไมมีลูกชาย โยรัม *จึงขึ้น
เป็ นกษัตริยสืบ ตอจากเขา ตรงกับปี ที่ สองที่
กษัตริยเย โฮ รัมปกครองยู ดาห เย โฮ รัมเป็ น
ลูกชายของกษัตริยเยโฮชาฟั ท
๑๘ สวนเหตุการณอ่ น
ื ๆในยุคสมัยของอา
หัส ยาหและสิ่งที่เขาไดทําไป ไดจดบันทึก ไว
แลวในหนังสือประวัติของบรรดากษัตริย
แหงอิสราเอล
พระยาหเวหรับตัวเอลียาหไปสวรรค
๑ เมื่อเกือบถึงเวลาที่พระ

๒ รับตัวเอ ลี ยาหข้นึ สูสวรรคดวยลมพายุ

ยาหเวหจะ

หมุน เอ ลี ยาหและเอ ลี ชากําลังเดิน ทางออก
จากเมืองกิลกาล
๒ เอลี ยาหพูดกับเอลี ชาวา “อยูที่ นี่นะ พระ
ยาหเวหเรียกใหขาไปที่เมืองเบธเอล”
แตเอ ลี ชาพูดวา “พระ ยาหเวหและทานมี
ชีวิตอยูแนขนาด ไหน ก็ใหแนใจขนาด นัน
้
เลยวาขาพเจาจะไมยอม ทิง้ ทานไปเป็ นอัน
ขาด” เขาทัง้ สองจึงลงไปที่เมืองเบธเอลดวย
กัน
๓ พวกกลุมผู พูด แทน พระเจา †ที่เมือง
เบธเอลไดออกมาพบเอลีชาและไดถามเขาวา
“ทานรูหรือเปลาวา พระ ยาหเวหกําลังจะเอา
ตัวนายของทานไปจากทานในวันนี้”
เอ ลี ชาตอบไปวา “ขารูแลว แตอยาไดพูด
ถึงมันเลย”
๔ แลวเอลี ยาหก็พูดวา “เอลี ชา เจาอยูที่ นี่
กอนนะ พระ ยาหเวหเรียกใหขาไปที่เมืองเย
ริโค”
เขาก็ตอบวา “พระยาหเวหและทานมีชีวิต
อยูแนขนาด ไหน ก็ใหแนใจขนาด นัน
้ เลยวา

*๑:๑๗
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ขาพเจาจะไม ทิง้ ทานไปเป็ นอัน ขาด” เขาทัง้
สองจึงไปเมืองเยริโคดวยกัน
๕ พวกกลุมผู พูด แทนพระเจาที่เมืองเยริ โค
ขึ้นมาหาเอ ลี ชาและถามเขาวา “ทานรูหรือ
เปลาวา พระยาหเวหกําลังจะเอาตัวนายของ
ทานไปในวันนี้”
เขาตอบวา “ขารู แลว แตอยาไดพูด ถึงมัน
เลย”
๖ แลวเอ ลี ยาหพูดวา “เอ ลี ชา เจาอยูที่ นี่
นะ เพราะพระ ยาหเวหเรียกใหขาไปที่แมน้ํ า
จอรแดน”
และเขาก็ตอบวา “พระ ยาหเวหและทาน
มีชีวิตอยูแนขนาด ไหน ก็ใหแนใจขนาด นัน
้
เลยวา ขาจะไมยอม ทิง้ ทานไปเป็ นอัน ขาด”
เขาทัง้ สองจึงเดินทางตอไป
๗ มีหา สิบคนจากกลุมผู พูด แทน พระเจา
เหลานัน
้ ไดเดินตามพวกเขาไป เอลียาหและ
เอ ลี ชาไปหยุดอยูที่ริมแมน้ํ าจอรแดน พวก
หา สิบคนนัน
้ ยืนอยูหางออกไป ๘ เอลี ยาหเอา
เสื้อ คลุมของเขามวนเขาและฟาดลงไปใน
นํ้ า ทันใดนัน
้ นํ้ าก็แยกออกสองขางซายขวา
และทัง้ สองคนก็เดิน ขามไปบนพื้น ดินที่แหง
แลวตรงนัน
้
๙ เมื่อพวก เขาขามไปแลว เอ ลี ยาหพูด
กับเอ ลี ชาวา “บอกมาสิวาจะใหขาทําอะไร
ใหกับเจากอนที่ขาจะถูกพาไปจาก เจา” เอ ลี
ชาตอบวา “ขอใหขาพเจาได รับฤทธิ ์ เดชของ
ทานมากกวาคนอื่นสองเทาเหมือนสิทธิของ
ลูกชายหัวปี เพื่อขาพเจาจะไดเป็ นผูนําพวก
เขาสืบจากทาน”
๑๐ เอ ลี ยาหพูดวา “เจาขอสิ่งที่ยากเหลือ
เกิน แตถาเจาเห็นเราตอนที่เราถูกรับ ตัวไป
จากเจา เจาก็จะไดสิ่งที่เจา ขอ แตถาเจาไม
เห็น เจาก็จะไมได”
๑๑ ในขณะที่พวก
เขากําลังเดินคุยกันไป
นัน
้
ทันใด นัน
้ ก็มีรถรบเพลิงคัน หนึ่งพรอม
กับพวกมาเพลิงไดปรากฏขึ้น และแยกพวก
เขาทัง้ สองออกจากกัน แลวเอลี ยาหก็ถูกพัด
ขึ้นสูสวรรคในลมพายุหมุน

โยรัม เป็ นอีกชื่อหนึ่งของ “ฮาโดรัม”
พวกกลุมผู พูด แทน พระเจา ตามตัวอักษรคือ “บรรดาลูกชายของเหลา นัก ทํานาย”
คนเหลานี้ก็คือผูพูดแทนพระเจาและคนที่กําลังเรียนเพื่อที่จะเป็ นผูพูดแทนพระเจา
†๒:๓
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๑๒ เอลีชาเห็นเหตุการณนี้ และเขารองออก
มาวา “ทานพอ ทานพอ ทานเป็ นพวกรถรบ
และเหลาทหารมาของอิสราเอล” *
เอลี ชาก็มองไมเห็นเอลี ยาหอีกตอ ไป แลว
เอลีชาก็ฉีกเสื้อผาของเขาจนขาดจากกัน

เอลีชารับหน าที่แทนเอลียาห
๑๓ เขาหยิบเสื้อ

คลุมที่เอ ลี ยาหทําหลนไว
และกลับไปยืนอยูบนริมฝั ่ งแมน้ํ าจอรแดน
๑๔ แลวเอ ลี ชาก็เอาเสื้อ คลุมที่เอ ลี ยาหทํา
หลนไวนัน
้ ตีลงไปในนํ้ า และถามวา “ตอนนี้
พระยาหเวห พระเจาของเอลี ยาหอยูที่ไหน”
เมื่อเขาตีน้ํ า มันก็แยกออกเป็ นสองขางซาย
ขวา และเขาก็เดินขามไป
๑๕ กลุมผู พูด แทน พระเจาจากเย ริ โคที่
กําลังมอง ดูอยูพูดวา “ฤทธิ ์ เดชของเอ ลี ยาห
ไดอยูในตัวเอ ลี ชา แลว” และพวก เขาก็ออก
ไปพบกับเอ ลี ชาและกม กราบลงถึงพื้นตอ
หน า เขา ๑๖ พวก เขาพูดวา “ดูเถิด พวก เรา
เหลาผูรับ ใชมีกันอยูหา สิบคนซึ่งลวนแตมี
รางกายแข็ง แรงทัง้ นัน
้ ใหพวกเราไปคนหา
นายของทาน เถิด บางทีพระ วิญญาณของ
พระ ยาหเวหรับเขาขึ้นไปและปลอยเขาลง
บนภูเขาหรือหุบเขาแหงใดแหงหนึ่งก็ได”
เอ ลี ชาตอบไปวา “ไมตองหรอก อยาสง
พวกเขาไปเลย”
๑๗ แตพวกเขายืนกรานอยูอยางนั น
้ จนเอลี
ชารูสึกละอายใจที่จะปฏิเสธ เขาจึงพูดวา “ถา
อยางนัน
้ ก็ใหพวกเขาไปเถิด”
และพวก เขาสงคนหา สิบคนไปคนหาเป็ น
เวลาสามวัน แตไมพบตัวเอลียาหเลย ๑๘ เมื่อ
พวกเขากลับมาหาเอลี ชาซึ่งยังอยูในเมืองเย
ริ โค เอ ลี ชาก็พูดกับคนเหลา นัน
้ วา “ขาบอก
พวกทานแลววาไมตองไป”
เอลีชาทําใหนํ้าสะอาด
๑๙ มีคนหลายคนจากในเมืองมาพูดกับเอ

ลี
ชาวา “ดูเถิด เจานายของพวกเรา เมืองนี้ตัง้
อยูในทําเลที่ดีซ่ งึ ทานก็เห็นอยู แตน้ํ าของทีน
่ ี่
ไมดีเลย และแผนดินก็ไมเกิดผล”
๒๐ เอลีชาจึงพูดวา “นํ าชามใหมมาใหเราใบ
หนึ่ง และเอาเกลือใสมาในนัน
้ ดวย”
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พวกเขาจึงนํ าชามใบใหมใสเกลือมาให เขา
และโยนเกลือใน
ชามลงไปในนัน
้ และพูดวา “พระยาหเวหพูด
วา ‘เราไดรักษานํ้ า นี้ใหแลว มันจะไมเป็ นตน
เหตุของความ ตายหรือทําใหแผน ดินไมเกิด
ผลอีกตอไป’”
๒๒ และนํ้ านั น
้ ก็สะอาดมาจนถึงทุก วัน นี้
ตามคําพูดที่เอลีชาไดพูดไว
๒๑ แลวเขาก็ออกไปที่ตานํ้ า

เด็กผูชายบางคนลอเลียนเอลีชา
๒๓ จากที่นัน
่

เอลีชาขึ้นไปถึงที่เมืองเบธเอล
ในขณะที่เขากําลังเดินไปตามถนน มีเด็กอยู
กลุมหนึ่งออกมาจากในเมืองและมาเยาะ เยย
เขาวา “ขึ้นไปเลย ไอลาน ขึ้นไปสิ ไอลาน”
๒๔ เขาหันไปรอบๆมองดูเด็กเหลา นั น
้ และ
รองสาป แชงเด็กพวก นัน
้ ในนามของพระ
ยาหเวห ทันใด นัน
้ ก็มีหมีตัว เมียสองตัวออก
มาจากป า และมาฉีกเด็กทัง้ สี่ สิบ สองคนใน
กลุมนัน
้ ออกเป็ นชิน
้ ๆ
๒๕ เอ ลี ชาเดินตอ ไปจนถึงภูเขาคา ร เมล
และจากที่นัน
่ เขาก็กลับไปที่เมืองสะมาเรีย
โยรัมไดเป็ นกษัตริยของอิสราเอล
รัม †ลูกชายของอา หับไดข้ น
ึ เป็ น
กษัตริยของอิสราเอลในเมืองสะ มา เรีย
ตรงกับปี ที่สิบ แปดที่กษัตริยเย โฮ ชา ฟั ท
ปกครองยูดาห โยรัมไดครองราชยอยูสิบสอง
ปี ๒ กษัตริยโย รัมทําความ ชัว
่ ในสายตาของ
พระ ยาหเวห แตเขาไมไดทําสิ่งที่พอแมของ
์ ิทธิข
์ อง
เขาทํา
คือเขาไดทําลายหินศักดิส
พระบา อัลที่พอของเขาไดสรางเอา ไว ๓ แต
วา เขาไดทําบาปตามอยางของเย โร โบ อัม
ลูกชายของเนบัท ผู ที่เป็ นตน เหตุใหชนชาติ
อิสราเอลพลอยทําบาปไป ดวย โย รัมไมยอม
หันเหไปจากสิ่งชัว
่ รายเหลานี้เลย

๓

๑ โย

กษัตริยโมอับกบฏตออิสราเอล
๔ ในเวลา

นัน
้ กษัตริยเมชาของโม อับได
เลีย
้ งแกะไวมากมาย และเขาตองจัดหาลูก
แกะหนึ่ง แสนตัวและขนแกะตัวผูหนึ่งแสน
ผืนใหกับกษัตริยของอิสราเอล ๕ แตหลัง จาก

*๒:๑๒ ทานเป็ น … ของอิสราเอล หรือแปลอีกอยางหนึ่ งวา “ดูสิ พวกรถรบและเหลาทหาร
มาของอิสราเอล” หรืออาจจะหมายถึง “พระเจาและกองทัพสวรรคของพระองค”
†๓:๑
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กษัตริยอาหับตาย กษัตริยของโมอับไดกบฏ
ตอกษัตริยของอิสราเอล
๖ กษัตริยโย รัมจึงยก ทัพออกจากเมืองสะ
มา เรีย ไดรวบรวมพลจากทัว
่ ทัง้ อิสราเอลมา
๗ กษัตริยโยรัมยังไดสงขาวนี้ ไปถึงกษัตริยเย
โฮ ชา ฟั ทของยู ดาหดวยวา “กษัตริยโม อับ
ไดกบฏตอเราแลว ทานจะไปชวยเราสู รบกับ
พวกโมอับไหม”
เย โฮ ชา ฟั ทตอบมาวา “ทานกับเราก็เป็ น
หนึ่ง เดียวกันทหารของเราก็เป็ นทหารของ
ทาน พวกมาของเราก็เป็ นพวกมาของทาน”
กษัตริยสามองคมาหาเอลีชา
๘ เยโฮชาฟั ทถามวา

“เราจะใชเสนทางไหน
เขาโจมตีดี”
โยรัมตอบวา “ผานทางทะเลทรายเอโดม”
๙ กษัตริยของอิสราเอลจึงออกเดิน ทางไป
กับกษัตริยของยู ดาหพรอมกับกษัตริยของ
เอ โดม หลัง จากที่เดิน ทางไปไดเจ็ด วัน ใน
กองทัพก็ไมมีน้ํ าเหลืออยูเลยไมวาสําหรับคน
๑๐ กษัตริยของ
หรือสัตวที่มากับกองทัพ
อิสราเอลอุทานออกมาวา “อะไรกัน นี่ นี่พระ
ยาหเวหเรียกพวก เราที่เป็ นกษัตริยทงั ้ สาม
คนใหมาอยูดวยกันก็เพื่อที่จะมอบพวก เรา
ใหกับพวกโมอับอยางนัน
้ หรือ”
๑๑ แตเย โฮ ชา ฟั ทถามวา “ไมมีผู พูด แทน
พระยาหเวหอยูทน
ี่ ี่สักคนเลยหรือ พวกเราจะ
ไดถามพระยาหเวหผานทางเขาได”
มีขาราชการคนหนึ่งของกษัตริยอิสราเอล
ตอบวา “เอลีชาลูกชายของชาฟั ทอยูที่นี่ เขา
เคยรับใชเอลียาหมากอน” *
๑๒ เย โฮ ชา ฟั ทพูดวา “คํา พูดของพระ
ยาหเวหอยูกับเขา”
กษัตริยของอิสราเอลและเย โฮ ชา ฟั ทรวม
ทัง้ กษัตริยของเอโดมไดลงไปพบเอลีชา
๑๓ เอ ลี ชาพูดกับกษัตริยของอิสราเอลวา
“ขาไปเกี่ยวอะไรกับทานดวย ไปหาพวกผู
พูดแทนพระทัง้ หลายของพอแมทานสิ”
กษัตริยของอิสราเอลตอบวา “ไมไปหรอก
เรามาหาเจาก็เพราะเป็ นพระ
ยาหเวหนัน
่
แหละ ที่ไดเรียกพวกเราทัง้ สามคนที่เป็ น

*๓:๑๑
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กษัตริยออกมา เพื่อจะมอบพวก เราใหกับ
พวกโมอับ”
๑๔ เอ ลี ชาจึงพูดวา “พระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์
ทัง้ สิน
้ ผู ที่ขาพเจารับ ใช มีชีวิตอยูแนขนาด
ไหน ก็ใหแนใจขนาด นัน
้ เลยวา หากไม
มีกษัตริยเย โฮ ชา ฟั ทแหงยู ดาหอยูดวย
ขาพเจาก็จะไมมองหรือใหความ
สนใจเจา
แมแตนิด เดียว ๑๕ แตตอน นี้พานัก เลน พิณ
มาใหขาพเจาสักหนึ่งคน”
ในขณะที่นัก เลน พิณกําลังดีด พิณอยู
ฤทธิ ์ †ของพระ ยาหเวหก็ไดลงมาอยูที่เอ
ลี ชา ๑๖ และเขาก็พูดวา “พระ ยาหเวหพูด
อยางนี้วา ‘ขุดหลุมไปใหทัว
่ ทัง้ หุบเขาแหง นี้’
๑๗ เพราะนี่ คือสิ่งที่พระยาหเวหพูด ‘เจาจะไม
เห็นลมหรือฝน แตในหุบเขาแหง นี้จะเต็ม
ไปดวยนํ้ า แลวตัวเจา ฝูงวัวและสัตวอ่ น
ื ๆ
ของเจาจะไดด่ ม
ื มัน’ ๑๘ ในสายตาของพระ
ยาหเวห เรื่องนี้เรื่องเล็ก พระองคจะมอบโม
อับไวในมือของเจา ดวย ๑๙ เจาจะไดทําลาย
เมืองที่เป็ นป อมปราการและเมืองหลักๆทุก
เมืองของพวก มัน เจาจะไดโคนตนไมดีๆทุก
ตนของพวก มัน เจาจะไดถมตานํ้ าทัง้ หมด
และทําลายทุงนาดีๆทุกแหงดวยกอนหิน”
๒๐ เชาวันใหม
ตรงกับเวลาถวายเครื่อง
สัตวบูชาของชวงเชา ที่ นัน
่ เองไดมีน้ํ าไหลมา
จากทางทิศที่เมืองเอโดมตัง้ อยู และแผน ดิน
แหงนัน
้ ก็เต็มไปดวยนํ้ า
๒๑ เมื่อชาวโม อับทัง
้ หมดไดยินวากษัตริย
ทัง้ สามองคไดข้ น
ึ มาสู รบกับพวก เขา พวก
ผูชายทุก คนตัง้ แตหนุมไปจนแกที่สามารถ
ถืออาวุธ ได ตางถูกเกณฑมาประจํา การอยู
ตามแนวชายแดน ๒๒ เมื่อพวกโม อับตื่นขึ้น
ในตอนเชา ตรู ดวงอาทิตยสองแสงลงบน
ผิวนํ้ า พวกโม อับมองเห็นนํ้ านัน
้ เหมือนกับ
เลือด ๒๓ พวกเขาพูดกันวา “นัน
่ มันเลือด นี่
นา กษัตริยเหลา นัน
้ คงจะตอสู กันเองและฆา
กันตายไปแลวแนนอน พวก เราไปปลนเอา
ของพวกมันกันเถอะ”
๒๔ แตเมื่อชาวโม
อับมาถึงในคายของ
อิสราเอล ชาวอิสราเอลไดลุกขึ้นมาตอสูกับ
พวก เขา จนพวกโม อับตองหนี ไป และชาว
อิสราเอลไดบุกเขาในแผน ดิน นัน
้
และฆา

เขาเคยรับ ใชเอลี ยาหมากอน หรือแปลตรงๆไดวา “เขาเคยเทนํ้ าลงบนมือของเอลี
ยาหมากอน” ซึ่งแสดงวาเป็ นผูรับใชสวนตัว
†๓:๑๕

ฤทธิ์ หรือแปลตรงๆไดวา “มือ”
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พวกโม อับ ๒๕ พวกอิสราเอลไดทําลายเมือง
ตางๆลงและแตละ คนก็ร้ อ
ื หิน ขวาง *เขาใส
ทุง นาดีๆจนทุง นาทุก แหงเต็มไปดวยหิน
พวก เขาไดถมตานํ้ าทัง้ หมดและโคนตนไม
ดีๆลงจนหมด มีแตเมืองคีร หะเรเชท ที่ยังมี
พวกรัว
้ หินวางอยูในที่ของ มัน แตเมื่อพวก
ทหารที่ใชเชือกสลิงลอมเมืองนัน
้ ไว พวกเขา
ก็เอาชนะมันไดเหมือนกัน
๒๖ เมื่อกษัตริยของโม
อับเห็นวาเขาพาย
แพในการรบครัง้ นี้ เขาจึงนํ าทหารที่ถือดาบ
ไปดวยเจ็ด รอยคน พยายามตี ฝาเขาไปใหถึง
ตัวกษัตริยเอ โดม แตพวก เขาก็ทําไม สําเร็จ
๒๗ แลวกษัตริยโม
อับก็เอาตัวลูกชายคนโต
ของเขาที่จะไดเป็ นกษัตริยสืบตอจากเขา นัน
้
มาเผาเป็ นเครื่องเผาบูชาบนกําแพงเมือง
เกิดความโกรธ แคนอยางใหญ หลวงขึ้นตอ
ชาวอิสราเอล พวก อิสราเอลจึงถอยทัพกลับ
ไปยังแผนดินของพวกเขา
แมหมายขอใหเอลีชาชวย
๑ เมียของคนหนึ่ งในพวก

๔ พระเจา

ผู พูด แทน
ลี ชาวา “สามี
ของฉัน
ที่เป็ นผูรับ ใชของทานไดตายไป
แลว และทานก็รูวาเขาเป็ นคนที่ยําเกรงพระ
ยาหเวห แตตอน นี้ เจา หนี้ของเขากําลังจะ
มาเอาลูกชายสองคนของฉันไปเป็ นทาส”
๒ เอ ลี ชาตอบนางวา “จะใหเราชวยอะไร
หรือ บอกเรา สิวา ตอน นี้ในบานเจามีอะไร
เหลืออยูบาง” นางตอบวา “ผูรับ ใชทานไม
มีอะไรเหลืออีกแลว นอกจากมีน้ํ ามันมะกอก
อยูไหหนึ่ง”
๓ เอ ลี ชาจึงพูดวา “ไปขอภาชนะเปลาจาก
เพื่อนบานทัง้ หมดของเจา
อยาขอแคนิด
เดียว นะ ๔ แลวเอาภาชนะพวก นัน
้ เขาไปใน
บานและปิ ดประตูอยูในนัน
้ กับลูกชายสองคน
ของเจา แลวใหเทนํ้ ามันใสภาชนะพวก นัน
้
ใหเต็มทุกใบ แลวแยกไวตางหาก”
๕ นางจึงจากมาและหลัง
จากที่นางปิ ด
ประตูอยูในบานกับลูกชายสอง คนของนาง
แลว
พวกเขาก็ไดนําภาชนะเปลาหลายใบ
มาใหนาง นางก็เทนํ้ ามันลงในภาชนะเหลา
*๓:๒๕

†รองเรียกเอ
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นัน
้ ไปเรื่อยๆ ๖ ตอนที่ภาชนะเต็มหมดทุก ใบ
แลว นางก็ยังบอกลูกชายวา “เอาภาชนะมา
ใหแมอีกใบซิ”
แตลูกคนหนึ่งตอบวา “ภาชนะหมดแลว
ครับ” แลวนํ้ ามันก็หยุดไหลทันที
๗ นางจึงไปบอกเรื่อง นี้ กับคนของพระเจา
และเขาตอบนางวา “นํ านํ้ ามันเหลา นัน
้ ไป
ขายและชดใชหนี้ สินของเจา เสีย แลวเจา
และลูกชายทัง้ สองคนของเจาจะเลีย
้ ง ชีพ
ดวยเงินสวนที่เหลือนัน
้ ”
เอลีชากับผูหญิงในเมืองชูเนม
๘ อยูมาวันหนึ่ ง

เอลี ชาไปถึงเมืองชู เนม มี
ผู หญิงที่มีฐานะดีคน หนึ่งอาศัยอยูที่ นัน
่ นาง
ชักชวนใหเขาอยูกินอาหารกับนาง ดังนัน
้ ทุก
ครัง้ ที่เขาผานมา เขาก็จะแวะไปกินอาหารที่
นัน
่
๙ นางพูดกับสามีของนางวา “ฉันรูวาชาย
คนนี้ที่แวะผานมาทางบานเราบอยๆเป็ นคน
ที่พระเจาแยกออกมาเป็ นพิเศษเพื่อพูด แทน
พระองค ๑๐ เรานาจะสรางหองเล็กๆหองหนึ่ง
บนดาดฟ า และเอาเตียง โตะ เกาอี้ และ
ตะเกียงไปวางไวใหเขา เพื่อวาเมื่อไหรก็ตาม
ที่เขามาหาพวกเรา เขาก็จะไดพักอยูที่นัน
่ ”
๑๑ วันหนึ่ งเมื่อเอลี ชามาถึง เขาขึ้นไปหอง
นัน
้ และนอนพักทีน
่ ัน
่ ๑๒ เขาไดพูดกับเกหะซี
คนใชของเขาวา “ไปเรียกหญิงชาวชู เนมคน
นัน
้ มาหนอย”
คนใชจึงไปเรียกนางขึ้น มา และนางก็มา
ยืนอยูที่หน าหองของ เขา ๑๓ เอ ลี ชาพูดกับ
คนรับ ใชเขาวา “บอกกับนางวา ‘ทานตอง
ยุง ยากกับสิ่งตางๆเหลา นี้เพราะพวกเราแทๆ
ตอน นี้จะใหเราทําอะไรตอบแทนทานได บาง
จะใหเราพูดกับกษัตริยหรือกับแมทัพของ
กองทัพใหกับทานไหม’”
นางตอบวา “ฉันก็อยูอยางสบายอยู แลว
ทามกลางคนของฉัน”
๑๔ เอ ลี ชาพูดกับเก หะ ซีวา “แลวเราจะทํา
อะไรใหนางไดบางละ”
เก หะ ซีไดตอบวา “คือวานางไมมีลูกชาย
และสามีของนางก็แกแลว”

รือ
้ หิน ขวาง นาจะเป็ นกอนหินที่พวกทหารขวางเขาไปดวยสลิงที่ใชในการทํา
สงคราม
†๔:๑ พวก ผู พูด แทนพระเจา ตามตัวอักษรคือ “บรรดาลูกชายของเหลานั กทํานาย” คน
เหลานี้ก็คือผูพูดแทนพระเจาและคนที่กําลังเรียนเพื่อที่จะเป็ นผูพูดแทนพระเจา
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๑๕ เอลีชาจึงพูดวา

“เรียกนางเขามาเถิด”
คนรับ ใชจึงไปเรียกตัวนางเขามา และนาง
ก็มายืนอยูที่ประตู ๑๖ เอ ลี ชาพูดวา “ปี หน า
เวลา นี้ ทานจะไดอุมลูกชายคน หนึ่งในออม
แขนของทาน”
นางคานขึ้นมาวา “คนของพระเจา อยาได
พูดโกหกกับดิฉันผูรับใชของทานเลย”
๑๗ แตหญิงคนนั น
้ ก็ตงั ้ ทองขึ้น และในปี ตอ
มาในชวงเวลาเดียวกันนี้ นางก็คลอดลูกชาย
คนหนึ่งเหมือนกับที่เอลีชาไดบอกกับนางไว
๑๘ เด็กคน นั น
้ เติบโต ขึ้น และวัน หนึ่งเขา
ออกไปหาพอของเขาซึ่งกําลังอยูกับพวก คน
เกี่ยว ขาว ๑๙ เขาพูดกับพอวา “โอย หัว หนู
หัวหนู”
พอของเขาบอกกับคนใชคน หนึ่งวา “อุม
เขาไปหาแมของเขาเถิด”
๒๐ หลัง จากนั น
้ คนใชคนนัน
้ ก็อุมเขาไปหา
แมของเขา เด็กคน นัน
้ นัง่ อยูบนตักของนาง
จนกระทัง่ ถึงตอนเที่ยงแลวเขาก็ตาย
๒๑ นางขึ้นไปและวางลูกชายของนางลง
บนเตียงของคนของพระเจา แลวปิ ดประตู
เดินออก ไป ๒๒ นางเรียกสามีของนางมาและ
พูดวา “ชวยใหคนใชกับฉันคน หนึ่ง และ
ลาตัว หนึ่ง ดวย ฉันจะไดรีบไปหาคนของ
พระเจาคนนัน
้ และกลับมา”
๒๓ เขาถามนางวา “ทําไมตองไปหาเขาวัน
นี้ดวยเลา นี่ยังไมถึงวันขางขึ้น *หรือวันหยุด
ทางศาสนาเลย”
นางตอบไปวา “ไมเป็ นไรหรอก”
๒๔ นางผูกอานบนลาและพูดกับคนใชของ
นางวา “นํ าทางไป ไมตองลดความเร็วลงถา
เราไมไดสัง่ เจา”
๒๕ นางจึงออกเดิน ทางไปและไดไปเจอคน
ของพระเจาที่ภูเขาคารเมล
เมื่อเขาเห็นนางแตไกล คนของพระเจาพูด
กับเกหะซี คนใชของเขาวา “ดูสิ นัน
่ มันหญิง
ชาวชูเนมคนนัน
้ นี่ ๒๖ วิ่งไปหานางสิ และถาม
นางวา ‘ทานสบายดี หรือ เปลา สามีของทาน
และลูกของทานสบายดีไหม’”
นางตอบวา “ทุกคนสบายดี”
๒๗ เมื่อนางมาถึงคนของพระเจาที่บนภูเขา
นางเขาไปกอดเทาของ เขา เก หะ ซีจะเขามา

*๔:๒๓
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ดึงตัวนางออก ไป แตคนของพระเจาพูดวา
“ปลอยนางไว เถิด นางกําลังเศรา โศกเสียใจ
มาก แต พระ ยาหเวหไดปิดบังเรื่อง นี้และไม
ไดบอกใหเรารู”
๒๘ นางพูดวา “เจา นายของ ฉัน ฉันขอ
ลูกชายจากทานหรือ ยัง ไง ฉันพูดกับทานวา
‘อยาหลอกฉันเลย’ ไมใชหรือ”
๒๙ เอลี ชาพูดกับเกหะซีวา “เสียบเสื้อ คลุม
ของเจาไวในเข็มขัด ถือไมเทาของเราไวและ
วิ่งไป ไม วาเจาจะพบใครก็ตาม ไมตองหยุด
ทักทาย และถามีใครรองทักทายเจา ก็อยา
ตอบ ใหเอาไม เทาของเราไปวางบนหน าของ
เด็กคนนัน
้ ”
๓๐ แตแมของเด็กคน นั น
้ พูดวา
“พระ
ยาหเวหและทานมีชีวิตอยูแนขนาดไหน ก็
ใหรูแนขนาดนัน
้ เลยวา ไมมีทางที่ฉันจะออก
ไปจากที่นี่โดยไมมีทานไปดวย”
เอลีชาจึงลุกขึ้นและไปกับนาง
๓๑ เก หะ ซีลวง หน าไปกอนและไปวางไม
เทา ไวบนหน าของเด็กคน นัน
้ แตไมมีเสียง
หรืออะไรที่แสดงวามีชีวิต เก หะ ซีจึงมาหา
เอลี ชาและบอกกับเขาวา “เด็กยังไมยอมตื่น
ขึ้นมาเลย”
๓๒ เมื่อเอ ลี ชาไปถึงบานหลัง นั น
้ เขาเห็น
ศพของเด็กคน นัน
้ นอนอยูบนเตียงของ เขา
๓๓ เขาเขาไปในหองและปิ ดประตูอยูในหอง
กันสอง คนและอธิษฐานตอพระ ยาหเวห
๓๔ แลวเขาก็ข้ น
ึ ไปบนเตียงและไปนอนทับ
ตัว เด็ก เอาปากทับปาก ตาทับตา มือทับมือ
เมื่อเขาเหยียดตัวของทานบนเด็กคน
นัน
้
รางกายของเด็กคนนัน
้ ก็เริ่มอุนขึ้น
๓๕ เอ ลี ชาลุกขึ้นและเดินกลับไปกลับมาอยู
ในหอง นัน
้ แลวก็ข้ น
ึ ไปบนเตียงและเหยียด
ตัวออกทับบนตัวเด็กคนนัน
้ อีกครัง้ หนึ่ง เด็ก
คนนัน
้ ก็จามออกมาเจ็ดครัง้ และลืมตา
๓๖ เอ ลี ชาเรียกเก หะ ซีเขามาและพูดวา
“เรียกหญิงชาวชูเนมคนนัน
้ เขามา”
เกหะซีก็ไปเรียกตัวนางมา เมื่อนางเขามา
เขาก็พูดวา “อุมลูกชายของทานไปไดแลว”
๓๗ นางเขาไปขางใน กม กราบลงที่ เทาของ
เอลีชา แลวนางก็อุมลูกชายของนางออกไป

วันขางขึน
้ เป็ นวันที่หนึ่งของเดือนของชาวฮีบรู จะมีการ ชุมนุมพิเศษในวันเหลา นี้
เพื่อสักการะบูชาพระเจา
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เอลีชากับนํ ้าแกงที่เป็ นพิษ
๓๘ เมื่อเอ

ลี ชากลับมาที่กิล กาล และเกิด
ภาวะอดอยากแหง แลงไปทัว
่ แผน ดิน นัน
้
ใน ขณะที่กลุมของผู พูด แทน พระเจากําลัง
ชุมนุมอยูกับเอลีชา เอลี ชาบอกกับคนใชของ
เขาวา “ตัง้ หมอใบใหญและทํานํ้ า แกงใหกับ
คนเหลานี้กินเถิด”
๓๙ คนหนึ่ งในกลุมพวก
เขาไดออกไปใน
ทองทุง เพื่อไปเก็บสมุนไพรและไดพบกับนํ้ า
เตาป าเถาหนึ่งในป า เขาไดเก็บผลนํ้ า เตาหอ
ไวในเสื้อ คลุมจนเต็ม เมื่อเขากลับมาถึง เขา
ไดหัน
่ มันใสลงไปในหมอ นํ้ าแกง โดยไมรูวา
เป็ นผลอะไร
๔๐ เขาตักนํ้ า แกงแจกจายใหคนเหลา นั น
้
แตเมื่อพวก เขาเริ่มกินมัน พวก เขาก็รอง
ออกมาวา “คนของพระเจาเอย ความตายอยู
ในหมอใบนี้” และพวกเขาก็ไมยอมกินมัน
๔๑ เอลีชาพูดวา “เอาแป งมาใหหน อย” เขา
ใสแป งลงไปในหมอนัน
้ และพูดวา “ตักมันให
กับคนเหลานี้กินเถิด”
และนํ้ าแกงหมอนัน
้ ก็ไมเป็ นอันตรายใดๆ
เอลีชาเลี ้ยงกลุมผูพูดแทนพระเจา
๔๒ ชายคน หนึ่ งที่มาจากบา อัล-ชา ลิ ชาหนํา

อาหารที่ทําจากการเก็บ
เกี่ยวจากผลผลิต
แรกของปี มาใหกับคนของพระเจาคน นัน
้
คือมีขนมปั งบารเลยยี่สิบกอน
พรอมกับ
ปลายเมล็ดขาวใหมในกระสอบของเขา เอ ลี
ชาพูดวา “นํ ามันไปแจก จายใหกับประชาชน
กินเถิด”
๔๓ แตคนใชของเอลีชาถามวา “อาหารแคนี้
จะพอแจกใหกับคนเป็ นรอยไดยังไงกัน”
แตเอ ลี ชาตอบวา “นํ าไปแจกใหประชาชน
กิน เถิด เพราะพระ ยาหเวหพูดอยาง นี้วา
‘พวกเขาจะไดกินมันและยังมีเหลือ’”
๔๔ แลวเขาก็แจกจายอาหารใหกับคน เหลา
นัน
้
และพวก เขาก็กิน กันและยังมีอาหาร
เหลืออยู อีก
เป็ นไปตามคํา พูดของพระ
ยาหเวห

*๕:๑

เจานาย คือกษัตริย
สิบตะลันต หรือ ๓๔๐ กิโลกรัม
‡๕:๕ หกพันเชเขล หรือ ๗๐ กิโลกรัม
†๕:๕
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๒ พงศกษัตริย ๕:๘

นาอามานหายจากโรคผิวหนั งรายแรง
๑ ในเวลา นั น
้

๕ กษัตริยแหง อา รัม เขาคือผู ยิ่ง ใหญใน

นา อา มานเป็ นแมทัพของ

สายตาของเจา นาย *ของ เขาและเขาได รับ
ความนับถืออยางสูง เพราะพระยาหเวหไดให
ชัยชนะแกอา รัมผาน ทางเขา เขาเป็ นทหาร
กลา แตเขาเป็ นโรคผิวหนังรายแรง
๒ ขณะนั น
้ เองมีกองโจรจากอา รัมออกไปที่
อิสราเอล และจับหญิง สาวคน หนึ่งมาจากที่
นัน
่ และนางไดมารับ ใชเมียของนา อา มาน
๓ นางพูดกับนาย หญิงของนางวา
“ถานาย
ผูชายของขาพเจาไดพบกับผพ
ู ูดแทนพระเจา
คน นัน
้ ที่อยูในสะ มา เรีย เขาก็จะชวยใหนาย
ผูชายหายจากโรคนัน
้ ได”
๔ นา อา มานไปพบกษัตริยเจา นายของเขา
และบอกกับกษัตริยในสิ่งที่หญิง
สาวจาก
อิสราเอลคน นัน
้ พูดไว ๕ กษัตริยของอา รัม
ตอบวา “ไปเถิด เราจะสงจดหมายไป ถึง
กษัตริยของอิสราเอลให”
นา อา มานจึงออกเดิน ทางไปและนํ าเงินไป
ดวยสิบตะ ลัน ต †ทองคําหนักหก พันเช เขล
‡และเสื้อผาอีกสิบชุด
๖ จดหมายที่เขานํ า
ไปใหกับกษัตริยของอิสราเอล นัน
้
เขียนวา
“เมื่อทานได รับจดหมายฉบับ นี้ ขอใหทานรู
ไววา เราไดสงนา อา มานผูรับ ใชของ เรามา
พบทาน
เพื่อวาทานจะไดรักษาเขาใหหาย
จากโรคผิวหนังรายแรงของเขา”
๗ ทันทีที่กษัตริยของอิสราเอลอาน
จดหมายฉบับ นัน
้ เขาก็ฉีกเสื้อ คลุมของเขา
และพูดวา “เราเป็ นพระเจาหรือยัง ไง คิด
วาเรามีฤทธิเ์ หนือความ ตายและชีวิต หรือ
ทําไมชายคน นี้ถึงไดสงคนผู นี้ที่เป็ นโรค
ผิวหนังราย แรงมาใหเรารักษา ดูสิ เขากําลัง
หาเรื่องกับเราชัดๆ”
๘ เมื่อเอ
ลี ชาคนของพระเจาไดยินวา
กษัตริยของอิสราเอลไดฉีกเสื้อ คลุมของเขา
เขาจึงสงขอความ นี้มาใหวา “ทําไมทานถึง
ตองฉีก เสื้อผาของทานดวยเลา ใหชายคน
นัน
้ มาหาขาพเจา เถิด และเขาจะ ไดรูวา ใน
อิสราเอล ยังมีผูพูดแทนพระเจาหลงเหลืออยู
อีกคนหนึ่ง”

๒ พงศกษัตริย ๕:๙

๙ นา อา มานจึงเดิน ทางไปพรอมกับบรรดา
ทหารมาและรถรบของเขา และไปหยุดอยู
ที่ประตูบานของเอ ลี ชา ๑๐ เอ ลี ชาสงผู สง
ขาวคน หนึ่งออกมาบอกกับเขาวา “ไปลาง
ตัวของ ทานเจ็ดครัง้ ในแมน้ํ าจอรแดน และ
ผิวหนังของทานก็จะกลับคืนสูสภาพเดิมและ
ทานก็จะหายจากโรค”
๑๑ แตนาอามานจากไปดวยความโกรธและ
พูดวา “ขาคิดวาอยางน อยเขาจะออกมาพบ
กับขา และยืนอยูตอ หน าขา พรอมกับเรียก
ชื่อของพระ ยาหเวห พระเจาของเขา แลวก็
โบกมือของเขาเหนือจุดที่เป็ นโรค แลวรักษา
โรคของขา ๑๒ ถารูวาจะเป็ นอยางนี้ แมน้ํ าอา
บา นา และแมน้ํ าฟาร ปารของเมืองดามัสกัส
ไมดีกวาแมน้ํ าทัง้ หลายของอิสราเอลหรอก
หรือ ทําไมขาจะไปลางตัวในแมน้ํ าเหลา นัน
้
แลวหายจากโรคไม ไดหรือยัง ไง” เขาจึงหัน
กลับออกไปดวยความโกรธ
๑๓ แตพวกคนรับใชของนาอามานเขาไปหา
เขาและพูดวา “พอของเรา *ถาผู พูด แทน
พระเจาคน นัน
้ สัง่ ใหทานไปทําสิ่งที่ยากๆทาน
ก็ยังจะไปทําไมใช หรือ ถาอยาง นัน
้
เมื่อ
เขาแคสัง่ ทานวา ‘ไปลางตัวทานและหายจาก
โรค’ ทานก็ยิ่งนาจะทําตามนะ”
๑๔ เขาจึงลงไปจุม ตัวในแมน้ํ าจอรแดนถึง
เจ็ดครัง้ ตามที่คนของพระเจาไดบอกกับเขา
ไว และผิวหนังของเขาก็กลับคืนเป็ นเหมือน
กับเด็ก และเขาก็หายจากโรค
๑๕ แลวนา อา มานและคนทัง
้ หมดของเขา
ก็ไดกลับไปหาคนของพระเจา เขาไปยืนตอ
หน าเอลี ชา และพูดวา “ตอนนี้ขารูแลววาไม
มีพระเจาองคอ่ น
ื อีกในโลกนี้นอกจากพระเจา
ของอิสราเอล ไดโปรดยอมรับของ ขวัญจาก
ขาผูรับใชทานดวยเถิด”
๑๖ แตเอ ลี ชาผู พูด แทน พระเจาตอบวา
“พระ ยาหเวห ผู ที่เรารับ ใช มีชีวิตอยูแน
ขนาดไหน ก็ใหแนใจขนาดนัน
้ เลยวา เราจะ
ไมยอมรับอะไรสักอยางจากทาน”
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๒ พงศกษัตริย ๕:๒๒

และถึงแมวานา อา มานจะรบเราตื้อใหเขา
รับของ ขวัญ เขาก็ไมยอมรับอยูดี ๑๗ นา อา
มานจึงพูดวา “ถาทานไมยอมรับของ ขวัญ
จากเรา ก็ขอไดโปรดใหเราผูรับ ใชทานเอา
ดินที่ นี่กลับไป ขอเอา ไปมากที่สุดเทา ที่ลอ
ทัง้ สองตัวนี้ของเราจะแบกไป ได †เพราะเรา
ผูรับ ใชทานจะไมถวายเครื่องเผาบูชาและ
เครื่องสัตว บูชาใหกับพระอื่นอีกแลว นอก
๑๘ แตขอใหพระ
จากพระ ยาหเวหเทานัน
้
ยาหเวหยก โทษใหกับขาผูรับ ใชทานเรื่อง
หนึ่ง เมื่อกษัตริยเจา นายของขาเขาไปใน
วิหารของพระริม โมนเพื่อนมัสการพระนัน
้
เขาจะตองพิงแขนของขาทําใหขาตองกม ลง
ดวย เมื่อขากม ลงในวิหารของพระริม โมน
ขอ ใหพระ ยาหเวหยก โทษใหกับขาผูรับ ใช
ทาน ที่ทําสิ่งนี้ดวยเถิด”
๑๙ เอลีชาตอบเขาวา “ไปเป็ นสุขเถิด”
ความโลภของเกหะซี
แตเมื่อนา อา มานเดินทางไปไดสักระยะ
หนึ่ง ๒๐ เกหะซีคนรับ ใชของเอลี ชาที่เป็ นคน
ของพระเจา คิดในใจวา “เจา นายของเรา
ปลอยใหนา อา มานชาวอา รัมคน นัน
้ ไปงายๆ
อยาง นี้หรือ โดยไมยอมรับสิ่งที่เขาเสนอให
พระยาหเวหมีชีวิตอยูแนขนาดไหน ใหแนใจ
ขนาดนัน
้ เลยวา เราจะตองวิ่งไปขออะไรจาก
เขาสักอยาง” ๒๑ เก หะ ซีจึงตาม หลังนา อา
มานไป
เมื่อนา อา มานเห็นคนวิ่งตาม หลังเขามา
เขาจึงกระโดดลงมาจากรถรบเพื่อมาพบกับ
เขา และถามวา “ทุกอยางเรียบรอยดีหรือ
เปลา”
๒๒ เก หะ ซีตอบวา “ทุกอยางเรียบรอยดี
เพียงแตเจา นายของขาพเจาไดสงขาพเจามา
เพื่อบอกวา ‘มีชายหนุมสองคนจากกลุมของ
ผู พูด แทน พระเจา ‡เพิ่งมาหาเราจากเทือก
เขาเอ ฟ รา อิม ขอไดโปรดใหเงินแกพวกเขา

*๕:๑๓

พอของเรา พวกทาสมักเรียกเจานายของตัวเองวา “พอ” และเจานายของพวกเขาก็
จะเรียกบรรดาทาสของเขาวา “ลูกๆ”

†๕:๑๗ เอาดิน … ไป ได นา อา มาน น าจะเชื่อวาดินในอิสราเอล นั น
์ ิทธิ ์ ดัง นัน
้ ศักดิส
้
เขาจึงตองการเอาดินบางสวนกลับไป กับเขาเพื่อที่จะชวยใหเขาสัก กา ระบูชาพระ ยาหเวหใน
ประเทศของเขาเองได
‡๕:๒๒ ผูพูดแทนพระเจา ตามตัวอักษรคือ “บรรดาลูกชายของเหลานั กทํานาย” คนเหลานี้
ก็คือผูพูดแทนพระเจาและคนที่กําลังเรียนเพื่อที่จะเป็ นผูพูดแทนพระเจา

๒ พงศกษัตริย ๕:๒๓

สักหนึ่งตะ ลัน ต *และเสื้อผาสักสองชุดดวย
เถิด’”
๒๓ นา อา มานจึงพูดวา “ถาอยาง นั น
้ เอา
ไปสองตะ ลัน ต †เลย” เขารบเราใหเก หะ ซี
ยอมรับเงินเหลา นัน
้ และเอาเงินสองตะ ลัน
ตใสไวในถุงสองใบพรอม กับเสื้อผาสอง ชุด
เขาไดใหมันกับคนรับ ใชสองคนของเขาและ
พวก เขาก็แบกเดินนํ าหน าเก หะ ซีไป ๒๔ เมื่อ
เก หะ ซีมาถึงเนิน เขาของเมืองที่มีปอม เขา
รับเอาของเหลา นัน
้ มาจากคนรับ ใชทัง้ สอง
คนนัน
้ และเขาก็ไดใหชายสองคนนัน
้ กลับไป
แลวเขาก็เอาของเหลานัน
้ ไปเก็บที่บาน
๒๕ แลวเกหะซีก็เขาไปยืนอยูตอหน าเอลีชา
เจานายของเขา เอลีชาไดถามเขาวา “เกหะซี
เจาไปไหนมา”
เก หะ ซีตอบวา “ผูรับ ใชทานไมไดไปไหน
เลย”
๒๖ แตเอ ลี ชาพูดกับเขาวา “เจาไมรูหรือวา
วิญญาณของเราอยูกับเจา ตอนที่ชายคน นัน
้
ลงมาจากรถรบของเขาเพื่อมาพบกับเจา นี่
ไมใชเวลาที่จะไปรับเงินหรือเสื้อผา หรือสวน
มะกอก หรือสวนองุน หรือฝูงแกะ ฝูงวัวหรือ
ทาสชาย-หญิง ๒๗ โรคผิวหนังรายแรงของนา
อา มานจะติดอยูกับเจาและลูก หลานของ เจา
ตลอดไป”
แลวเก หะ ซีก็ออกไปจากหน าเอ ลี ชา และ
เขาก็เป็ นโรคผิวหนังรายแรงขาวอยางหิมะ
เอลีชากับหัวขวาน
๑ กลุมผู

๖ ชาวา

พูด แทน พระเจามาพูดกับเอ ลี
“ดูเถิด สถาน ที่ที่พวกเราใชนัด
พบกับทานมันเล็กเกินไปแลวสําหรับพวกเรา
๒ พวกเราไปที่แมน้ํ าจอรแดนกัน เถิด พวก
เราทุกคนสามารถหาเสามาคนละตนและมา
สรางเป็ นที่อยูอาศัยกัน เพื่อเราจะไดอยูกันที่
นัน
่ ”
และเอลีชาพูดวา “ไปเถิด”
๓ แลวคน หนึ่ งในหมูพวกเขาพูดขึ้นมาวา
“ทานจะไมไปกับพวก เราผูรับ ใชทานดวย
หรือ” เอลีชาตอบวา “ไปสิ”
๔ แลวเขาก็ไปกับคน เหลา นั น
้ พวก เขาไป
ถึงแมน้ํ าจอรแดนและเริ่มตัดตนไมลงหลาย
*๕:๒๒
†๕:๒๓
‡๖:๖
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ตน ๕ มีคนหนึ่งกําลังโคนตนไมลง หัวขวาน
ของเขากระเด็นตกลงไปในนํ้ า เขารองออก
มาวา “แย แลว นายทาน นัน
่ เป็ นขวานที่ขอ
ยืมคนอื่นมา”
๖ คนของพระเจา ‡คน นั น
้ ถามเขาวา “มัน
ตกลงไปตรงไหน”
เมื่อเขาชีใ้ หดูจุดที่มันตกลงไป เอ ลี ชาก็
ตัดไมมากิ่งหนึ่งและโยนลงไปที่นัน
่ ทําใหหัว
ขวานเหล็กลอยขึ้นมา ๗ เขาพูดวา “หยิบหัว
ขวานขึ้นมาสิ” แลวชายคน นัน
้ ก็เอื้อมมือไป
หยิบมันขึ้นมา
กษัตริยอารัมกับเอลีชา
๘ ในเวลานั น
้ กษัตริยของชาวอารัมกําลังทํา

สงครามอยูกับอิสราเอล หลัง จากที่กษัตริย
ของชาวอา รัมไดปรึกษากับพวก ผูนําทหาร
ของเขา แลว เขาพูดวา “เราจะจัด ตัง้ คาย
ของเราขึ้นที่ตรงนัน
้ ”
๙ คนของพระเจาไดสง ขาวมาถึงกษัตริย
ของอิสราเอลวา “ระวัง อยาผานไปทาง นัน
้
เพราะพวกอารัมกําลังลงไปที่นัน
่ ”
๑๐ กษัตริยของอิสราเอลจึงสง ขาวไปเตือน
คนของพระองคที่อยูตรงแถว นัน
้ ตาม ที่คน
ของพระเจาไดเตือนพระองค มา เรื่อง นี้เกิด
ขึ้นหลาย ครัง้ พวก เขาจึงระ มัดระวังตัวมาก
ขึ้นในที่เหลานัน
้
๑๑ สิ่งนี้ ทําใหกษัตริยของอา รัมโกรธมาก
เขาเรียกตัวพวกผูนําทหารของเขาเขามา
และถามพวก เขาวา “บอกเรา สิวา มีใครใน
พวกเราที่ไปเขาขางกษัตริยของอิสราเอล”
๑๒ ผูนําทหารคน หนึ่ งตอบวา “กษัตริยเจา
นายของขาพเจา ไมมีใครไปทําอยาง นัน
้
หรอก แตเอ ลี ชาผู พูด แทน พระเจาที่อยูใน
อิสราเอล
เป็ นผูบอกกษัตริยของอิสราเอล
ถึงทุกสิ่งที่ทานพูดไปในหองนอนของทาน”
๑๓ กษัตริยจึงสัง
่ ไปวา “ไปคนหามาวาคนผู
นี้อยูที่ไหน เราจะไดสงคนไปจับตัวเขามา”
แลวก็มีรายงานกลับมาวา “เขาอยูในเมือง
โดธาน”
๑๔ กษัตริยจึงสงกองทหารมาและพวก
รถรบพรอมกับกองทัพที่แข็งแกรงไปที่ นัน
่
พวก เขาไปในเวลากลาง คืนและไปลอมเมือง

หนึ่ งตะลันต หรือ ๓๔.๕ กิโลกรัม
สองตะลันต หรือ ๖๘ กิโลกรัม

คนของพระเจา อีกชื่อหนึ่งของผูพูดแทนพระเจา ซึ่งหมายถึงเอลีชานัน
่ เอง

๒ พงศกษัตริย ๖:๑๕

เอา ไว ๑๕ เมื่อคนรับ ใชของเอ ลี ชาคนของ
พระเจาตื่นขึ้นมา และออกไปขางนอกแตเชา
ตรู มีกองทัพทหารมากองหนึ่งและพวก รถ
รบกําลังลอมเมืองอยู
คนใช คนนัน
้ จึงถามวา “แยแลว นายทาน
พวกเราจะทํายังไงดี”
๑๖ ผู พูด แทน พระเจาคน นั น
้ ตอบวา “ไม
ตองกลัว พวกที่อยูฝาย เรามีมากกวาพวกที่
อยูฝายนัน
้ เสียอีก”
๑๗ เอลี ชาอธิษฐานวา “ขาแต พระยาหเวห
ไดโปรดเปิ ดตาของเขาเพื่อเขาจะไดเห็น”
แลวพระ ยาหเวหก็ไดเปิ ด ตาของคนรับ ใช
คน นัน
้ และเขาเห็นวาเนิน เขาเหลา นัน
้ เต็ม
ไป
ดวยทหารมาและรถรบที่ลุกเป็ นไฟอยู
รอบๆตัวเอลีชา
๑๘ เมื่อศัตรูตรงมาที่ตัวเอ ลี ชา
เขาก็
อธิษฐานกับพระ ยาหเวหวา “ชวยโจมตีคน
พวกนี้ใหตาบอดดวยเถิด”
พระองคจึงโจมตีคนพวก
นัน
้ ใหตาบอด
ตามที่เอลีชาขอ ๑๙ เอลี ชาบอกกับพวกเขาวา
“ไมใชทางนี้ ไมใชเมืองนี้ ตามเรามา เราจะ
นํ าพวก เจาไปหาคน นัน
้ ที่พวก เจากําลังตาม
หาอยู” และเขาก็นําคนเหลา นัน
้ ไปที่เมืองสะ
มาเรีย *
๒๐ หลัง จากที่พวก เขาเขาไปในเมืองแลว
เอลีชาพูดวา “ขาแตพระยาหเวห ชวยเปิ ดตา
ของคน เหลา นี้ดวย เถิด เพื่อพวก เขาจะได
มองเห็น”
แลวพระ ยาหเวหก็เปิ ด ตาของพวก เขา
และพวก เขาก็มอง เห็นและพบวาพวก เขา
อยูในเมืองสะ มา เรีย ๒๑ เมื่อกษัตริยของ
อิสราเอลเห็นพวกเขา ก็ถามเอลี ชาวา “ทาน
พอของเรา จะใหเราฆาพวกมันหรือเปลา ฆา
พวกมันเลยดีไหม”
๒๒ เอ ลี ชาตอบวา “อยาเลย คนพวก นี้ ที่
ทานกะจะฆานัน
้
ทานจับมาไดดวยดาบหรือ
ธนูของทาน เองหรือ ยัง ไง จัดหาอาหารและ
นํ้ ามาใหพวก เขากินและดื่มเถิด แลวปลอย
ใหพวกเขากลับไปหาเจานายของพวกเขา”
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๒๓ กษัตริยของอิสราเอลจึงไดจัดเตรียม
อาหารมื้อ ใหญ ใหกับคน เหลา นัน
้ และหลัง
จากที่พวกเขากินและดื่มเสร็จแลว กษัตริยก็
สงคนเหลา นัน
้ กลับไป และพวกเขาก็กลับไป
หาเจา นายของพวก เขา แลวกอง โจรจากอา
รัมก็ไมมาปลนแผนดินของอิสราเอลอีก

สะมาเรียถูกโอบลอม
๒๔ ตอ มาภาย หลัง

กษัตริยเบน ฮา ดัดของ
ชาวอา รัมไดรวบรวมกองทัพทัง้ หมดของเขา
และเคลื่อน พลเขามาลอมเมืองสะ มา เรีย ไว
๒๕ เกิดภาวะขาดแคลนอาหารขึ้นในเมือง
พวกเขาลอมเมืองอยูนานมากจนกระทัง่
แมแตหัวลาหัว หนึ่งยังขายกันเป็ นเงินหนึ่ง
กิโลกรัม †และขีข
้ องนก พิราบศูนยจุดสาม
ลิตร ‡ขายเป็ นเงินประมาณหกสิบกรัม ¶
๒๖ เมื่อกษัตริยของอิสราเอลเดินผานไป
บนกําแพง หญิงคน หนึ่งมารํ่า รองกับเขาวา
“โปรดชวยขาพเจาดวย เถิด กษัตริยเจา นาย
ของขาพเจา”
๒๗ กษัตริยตอบวา “ถาพระยาหเวหไมชวย
เจาแลว เราเองจะชวยไดยังไง ลานนวดขาว
และบอ ยํ่าองุนยังมีอะไรเหลืออยูอีก หรือ”
๒๘ แลวเขาถามนางวา “เจามีเรื่องเดือดรอน
อะไรหรือ”
นางตอบวา “หญิงคน นี้บอกดิฉันวา ‘ฆา
ลูกชายของเจา เถิด พวกเราจะไดกินเขาใน
วัน นี้ แลวพรุง นี้พวกเราก็จะกินลูกชายของ
ฉัน’ ๒๙ พวก เราก็เลยตมลูกชายของดิฉันกิน
กัน วันตอ มาดิฉันพูดกับนางวา ‘เอาลูกชาย
ของเจามาสิ เราจะไดกินตัวเขา’ แตนางได
ซอนลูกนางไว”
๓๐ เมื่อกษัตริยไดยินคํา พูดของหญิงคน นี้
เขาก็ฉีกเสื้อ คลุมของเขา เมื่อเขาเดินตอไป
ตามกําแพง ประชาชนตางมองดูเขาและเห็น
วากษัตริยสวมเสื้อกระสอบไวขางใน
๓๑ กษัตริยพูดวา “ถาหัวของเอลี ชาลูกชาย
ของชาฟั ทยังอยูบนบาของเขาในวัน นี้ ขอให
พระเจาลงโทษเราอยางแสนสาหัส”

*๖:๑๙

เมืองสะมาเรีย เป็ นเมืองหลวงของอิสราเอลซึ่งเป็ นศัตรูกับชาวอารัม

†๖:๒๕

หนึ่ งกิโลกรัม หรือแปลตรงๆไดวา แปดสิบเชเขล

‡๖:๒๕

ศูนยจุดสามลิตร หรือแปลตรงๆไดวา หนึ่งสวนสีคาบ
หกสิบกรัม หรือแปลตรงๆไดวา หาเชเขล

¶๖:๒๕
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๓๒ กษัตริยก็เลยสงคนตามหาเอ ลี ชา ตอน
นัน
้ เอลี ชากําลังนัง่ อยูในบานของตัว เอง และ
พวกผูใหญก็นัง่ อยูกับเขาดวย แตกอนที่คนๆ
นัน
้ จะมาถึง เอลีชาพูดกับพวกผูใหญเหลานัน
้
วา “พวกทานรูหรือเปลาวา เจาฆาตกรคน นี้
ไดสงคนมาตัดหัวของเรา ดูเอาไว เมื่อคนที่
เขาสงมานัน
้ มา ถึง ใหปิดประตูและขวางเขา
ไว เราไดยินเสียงฝี เทาของเจา นายเขาตาม
หลังเขามา”
๓๓ ในขณะที่เขากําลังคุยอยูกับผูใหญเหลา
*ก็มาถึง และ
นัน
้
คนที่กษัตริยสงมา นัน
้
กษัตริยก็พูดวา “เหตุ รายในครัง้ นี้มาจาก
พระ ยาหเวห แลวเราจะยังฝากความ หวังไว
กับพระยาหเวหอีกทําไม”
๑ เอ ลี ชาตอบเขาไปวา “ฟั งคําพูดของ
พระ ยาหเวหให ดี พระองคพูดวา ‘พรุง
นี้เวลา นี้ ที่ประตูเมืองสะ มา เรีย แป งหนึ่ง
ถัง †จะขายกันในราคาหนึ่งเช เขล ‡และ
ขาวบารเลยสองถังจะขายกันในราคาหนึ่งเช
เขล’”
๒ เจา หน าที่คนสนิ ทของกษัตริย ¶พูดกับ
คนของพระเจาวา “ตอใหพระ ยาหเวหเปิ ด
ชองฟ าสวรรค สิ่งนี้ก็ไมเกิดขึ้นแน”
เอ ลี ชาตอบวา “ทานจะไดเห็นเรื่อง นี้ดวย
ตาของทานเอง
แตทานจะไม ไดกินมัน
หรอก”

๗

พวกชาวอารัมหนี ไป
๓ ในขณะ

นัน
้ มีชายที่เป็ นโรคผิวหนังราย
แรงสี่ คนอยูที่ประตูทาง เขาเมือง พวก เขา
คุย กันวา “พวกเราจะนัง่ รอความตายอยูที่ นี่
ทําไม กัน ๔ ถาเขาไปในเมืองสะ มา เรีย พวก
เขากําลังอด ตายกันอยู พวก เราก็จะตาย
ที่ นัน
่
แตถาเรานัง่ รออยูที่นี่ เราก็จะตาย
เหมือน กัน พวกเราไปที่คายของพวก อา รัม
กันเถอะ ถาพวกเขาไวชีวิตพวกเรา เราก็จะ
รอด แตถาพวก เขาฆาเรา ก็ใหตายไป เลยก็
แลวกัน”
๕ ในตอนเย็นพวก เขาจึงลุก ขึ้นและไปที่
คายของชาวอา รัม เมื่อพวก เขาไปถึงที่ริม
*๖:๓๓
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คาย ไมเห็นคนอยูที่ นัน
่ สักคนเดียว ๖ เพราะ
พระ ยาหเวหไดทําใหพวกอา รัมไดยินเสียง
ของกองรถรบกองทหารมาและกองทัพที่ยิ่ง
ใหญ พวกเขาจึงพูดกันวา “ดูสิ กษัตริยของ
อิสราเอลไดจางพวกกษัตริยของชาวฮิต ไทต
และชาวอียิปต มาโจมตีพวกเราแลว”
๗ พวก เขาจึงลุกหลบ หนี ไปในเย็นวัน นั น
้
และทิง้ เต็นท รวม ทัง้ มาและลาของพวก เขา
ไว พวกเขาทิง้ คายไวอยางนัน
้ และวิ่ง หนีเอา
ตัวรอดไป
๘ เมื่อคนที่เป็ นโรคผิวหนั งราย
แรงสี่คน
นัน
้ มาถึงริมคายและเขาไปในเต็นทหลัง
หนึ่ง พวกเขาไดกินและดื่ม และเอาเงินและ
ทองคํา รวม ทัง้ เสื้อผาหลายชุดออกมา และ
เอาของเหลา นัน
้ ไปซอน
และกลับเขาไป
ใหมและเขาไปในเต็นทอีกหลัง หนึ่ง ไปเอา
สิ่งของมากมายออกมาและเอาไปซอนไว
เหมือน เดิม ๙ แลวพวก เขาพูด กันวา “พวก
เราทําไม ถูก นะ วัน นี้เป็ นวันแหงขาวดี แต
พวกเรากลับเงียบ เฉย ถาพวกเราคอยจน
สวาง พวกเราก็จะถูกทําโทษ พวกเรารีบไป
รายงานเรื่องนี้ใหในวังรูกันเถอะ”
๑๐ พวก เขาจึงไปรองเรียกหาคนเฝ าประตู
เมืองและบอกวา “พวก เราไดเขาไปในคาย
ของพวกอา รัม และไมพบใครเลยสัก คนที่
นัน
่
ไมมีแมแตเสียงของคน มีเพียงเสียง
ฝี เทาของมาและลา
และเต็นทก็ถูกทิง้ อยู
อยางนัน
้ ”
๑๑ คนเฝ าประตูตะโกนบอกขาวดีและขาว
๑๒ กษัตริยจึงลุกขึ้น
นัน
้ ก็เขาไปถึงในวัง
กลาง
ดึกและพูดกับขาราชการของเขาวา
“เราจะบอกใหพวกเจารูวา พวกอา รัมจะทํา
อะไรกับพวกเรา พวกมันรูวาพวกเรากําลัง
จะอด ตาย พวกมันจึงแกลงทําเป็ นทิง้ คาย
ไป แลวไปแอบสุมอยูในทุงนา พวกมันคิดวา
‘พวกนัน
้ จะตองออกมาแน แลวพวกเราจะได
จับพวกนัน
้ เป็ นๆและบุกเขาไปในเมือง’”
๑๓ ขาราชการคน หนึ่ งของเขาตอบวา “ให
บาง คนเอามาหา ตัวที่ยังเหลืออยูในเมือง ไป
เพราะยัง ไงอีกไมนานมาพวก นี้ก็ตองตาย

คนที่กษัตริยสงมานั น
้ หรืออาจจะแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “กษัตริย”

†๗:๑

ถัง ตามตัวอักษรคือหนึ่งซีอาห

‡๗:๑

หนึ่ งเชเขล คือเงินประมาณ ๑๑.๕ กรัม

¶๗:๒

คนสนิ ทของกษัตริย หรือแปลตรงๆไดวา “คนที่กษัตริยยืนพิงแขนเขาอยู”

๒ พงศกษัตริย ๗:๑๔

อยูดี เชนเดียวกันกับชาวอิสราเอลทัง้ หมดที่
ยังคงเหลืออยูที่ นี่ ใหสงคนพวก นี้ไปดูสิวา
เกิดอะไรขึ้น”
๑๔ พวก เขาจึงเลือกรถรบมาสองคันพรอม
กับมา และกษัตริยก็สงพวก เขาไปติดตาม
ดูกองทัพของพวกอา รัม เขาไดสัง่ คนขับวา
“ไปดูสิวาเกิดอะไรขึ้น”
๑๕ พวก เขาไดติดตามกองทัพของพวกอา
รัมไปไกลถึงแมน้ํ าจอรแดน และพวกเขาพบ
วาตามถนน นัน
้ เกลื่อนกลาดไปดวยเสื้อผา
และอุปกรณของพวกอา รัมที่โยน ทิง้ ไวจาก
การหลบหนีอยางเรง รีบ พวกที่ถูกสงไปกลุม
นัน
้ จึงกลับมารายงานกับกษัตริย
๑๖ แลวประชาชนตางก็กรู กันออกไปและ
ไปริบเอาขาวของจากคายของพวกอารัม ดัง
นัน
้ แป งหนึ่งถังจึงขายกันในราคาเพียงหนึ่ง
เช เขลและขาวบารเลยสองถังก็ขายเพียง
หนึ่งเชเขลเหมือนที่พระยาหเวหไดพูดไว
๑๗ ขณะ นั น
้ กษัตริยไดตงั ้ เจา หน าที่คน
สนิทของกษัตริยคน นัน
้ ใหไปเฝ าดูแลความ
เรียบรอยที่ประตูเมือง
แตเขาถูกฝูง ชน
เหยียบยํ่าจนตายอยูที่ประตูเมือง ตามที่เอลี
ชาคนของพระเจาไดบอกกับเขา ไว ตอนที่
กษัตริยลงมาหาเอ ลี ชาที่ บาน ๑๘ และสิ่งที่เอ
ลี ชาคนของพระเจาไดบอกกับกษัตริย ไว ก็
เกิดขึ้นจริงตาม นัน
้ ที่วา “พรุง นี้ เวลานี้ ที่
ประตูเมืองสะ มา เรีย แป งหนึ่งถังจะขายกัน
ในราคาหนึ่งเช เขล และขาวบารเลยสองถัง
จะขายกันในราคาหนึ่งเช เขล” ๑๙ เจา หน าที่
คน นัน
้ เคยพูดกับเอ ลี ชา คนของพระเจาวา
“ตอให พระ ยาหเวหเปิ ดชองสวรรค สิ่ง นี้ก็
ไมเกิดขึ้นแน” เอลีชาตอบเขาไปวา “ทานจะ
ไดเห็นมันดวยตาของทาน เอง แตทานจะไม
ไดกิน มัน” ๒๐ และมันก็เกิด ขึ้นกับเขา จริง
เพราะเขาถูกฝูง ชนเหยียบ ยํ่าจนตายอยูที่
ประตูเมืองนัน
่ เอง
กษัตริยกับผูหญิงชาวชูเนม
๑ ในเวลา

๘ เนมที่เขาไดทําใหลูกชายของนางฟื้ น

นัน
้ เอ ลี ชาพูดกับหญิงชาว ชู

คืนชีพขึ้น มา *วา “ใหทานกับครอบครัว
ของ
ทานยายไปอยูที่อ่ น
ื ที่ทานจะสามารถ
เลีย
้ ง ชีพอยู ได เพราะพระ ยาหเวหไดสัง่ ให

*๘:๑
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๒ พงศกษัตริย ๘:๙

เกิดความอดอยากขึ้นในแผน ดินนี้ มันจะ
ยาวนานถึงเจ็ดปี ”
๒ หญิงคนนั น
้ ทํา ตามที่คนของพระเจาบอก
นางและครอบครัวของนางไดยายออกจาก
เมืองและไปอยูในดิน แดนของชาวฟี ลิ ส เตีย
เป็ นเวลาเจ็ด ปี ๓ และเมื่อครบเจ็ด ปี นางก็
กลับมาจากดินแดนของชาวฟี ลิสเตีย
และนางไดไปพบกับกษัตริยเพื่อขอบาน
และที่ดินของนางคืน
๔ กษัตริยกําลังคุยอยูกับเก หะ ซีคนรับ ใช
ของคนของพระเจาวา
“ชวยเลาใหเราฟั ง
หนอย ถึงเรื่องยิ่ง ใหญตางๆที่เอ ลี ชาเคย
ทําไป”
๕ ในขณะที่เก หะ ซีกําลังเลา ใหกษัตริยฟัง
วา เอ ลี ชาทําใหคนที่ตายไปแลวฟื้ นคืนชีพ
ขึ้นมาไดอยางไร หญิงคนที่เอ ลี ชาไดทําให
ลูกชายของนางฟื้ นขึ้น ก็ไดเขามาหากษัตริย
นางมาขอบานและที่ดินของนางคืนจาก
กษัตริย เกหะซีพูดวา “กษัตริยเจา นายของ
ขาพเจา หญิงคน นี้ แหละ ที่เอ ลี ชาไดทําให
ลูกชายของนางฟื้ นขึ้นมา”
๖ กษัตริยถามหญิงคน นั น
้ วานางตองการ
อะไร และนางไดบอกกับเขาไป
กษัตริยจึงมอบ หมายเรื่องของนางใหเจา
หน าที่คน หนึ่งจัดการ กษัตริยสงั ่ เขาวา “คืน
ทุก สิ่งทุก อยางที่เคยเป็ นของนางใหกับนาง
รวม ทัง้ ราย ไดจากที่ดินของนางนับตัง้ แตวัน
ที่นางออกจากประเทศนี้ไปจนถึงวันนี้”
เบนฮาดัดถูกฆาตาย
๗ เอลี ชาไปที่เมืองดามัสกัส

ตอนที่กษัตริย
เบนฮาดัดของชาวอารัมกําลังไมสบาย เมื่อมี
คนมาบอกกษัตริยวา “คนของพระเจามาถึง
ที่นี่แลว”
๘ กษัตริยจึงพูดกับฮา ซา เอลวา “ใหทาน
นํ าของ ขวัญไปพบกับคนของพระเจาคน นัน
้
และใหเขาถามพระ ยาหเวหวา เราจะหาย
ป วยในครัง้ นี้หรือไม”
๙ ฮาซาเอลไปพบเอลี ชา และเอาของขวัญ
ที่ดีที่สุดหลาย อยางในดามัสกัส บรรทุกเต็ม
หลัง อูฐสี่ สิบตัว เขาไดเขาไปยืนอยูตอ หน า
เอ ลี ชาและพูดวา “กษัตริยเบน ฮา ดัดของอา
รัมลูกชายของทานสงเรามาถามทานวา ‘เรา
จะหายป วยหรือไม’”

ฟื ้ นคืนชีพขึน
้ มา เรื่องนี้ดูไดจาก บทที่ ๔:๘-๓๗

๒ พงศกษัตริย ๘:๑๐

๑๐ เอ ลี ชาตอบวา “ใหไปบอกเขาวา ‘ทาน
จะหายป วย แน’ แตพระ ยาหเวหไดเปิ ด เผย
ใหเรารูวาจริงๆแลวเขาจะตาย”
๑๑ เอ ลี ชาจองมองฮา ซา เอลดวยสายตา
เขม็งไมขยับเขยื้อนอยูนานจนกระทัง่ ฮา ซา
เอลเริ่มรูสึกอึดอัด แลวคนของพระเจาก็เริ่ม
รองไหออกมา ๑๒ ฮา ซา เอลถามเขาวา “เจา
นายของเรารองไหทําไม” เขาตอบวา “ก็
เพราะเรารูวาทานจะเป็ นอันตรายกับชาว
อิสราเอลทัง้ หลายอยางไรบาง นะ สิ ทานจะ
เผาป อมปราการทุก แหง ทานจะฆาคนหนุม
ของพวก เขาดวยดาบ ทานจะฟาดเด็ก เล็ก
ลงบนพื้นเป็ นชิน
้ ๆและจะแหวกทองหญิงที่มี
ครรภ”
๑๓ ฮา ซา เอลพูดวา “ผูรับ ใชของทานที่
เป็ นเพียงหมาตัวหนึ่งจะทํารายพวก ทานถึง
ขนาดนัน
้ ไดอยางไรกัน”
เอลี ชาตอบไปวา “พระยาหเวหไดแสดงให
เราเห็นวาทานจะไดเป็ นกษัตริยของชาวอา
รัม”
๑๔ แลวฮา ซา เอลก็จากเอ ลี ชาและกลับไป
หาเจา นายของเขา เมื่อเบน ฮา ดัดถามเขาวา
“เอลีชาไดพูดอะไรกับเจาบาง”
ฮา ซา เอลตอบเขาไปวา “เขาบอกกับ
ขาพเจาวาทานจะหายป วยอยางแนนอน”
๑๕ แตในวันตอ มา ฮา ซา เอลเอาผาหนาๆ
ชุบนํ้ าจนเปี ยกชุมและเอามันโปะไวบนหน า
ของกษัตริยจนกระทัง่ เขาขาดใจตาย แลวฮา
ซาเอลก็ข้ น
ึ เป็ นกษัตริยตอจากเบนฮาดัด

เยโฮรัมปกครองยูดาห
(๒ พศด. ๒๑:๑-๒๐)
๑๖ เย โฮ รัมลูกชายของเย โฮ ชา ฟั ทขึ้นเป็ น

กษัตริยของยู ดาห ตรงกับปี ที่หาที่โย รัมเป็ น
กษัตริยของอิสราเอล โย รัมเป็ นลูกชายของ
อา หับ *๑๗ ตอนที่เย โฮ รัมขึ้นเป็ นกษัตริย นัน
้
เขามีอายุสามสิบ สองปี และเขาครอง ราชย
อยูแปดปี ในเมืองเยรูซาเล็ม ๑๘ เย โฮ รัมเดิน
ตามรอยของกษัตริยอิสราเอลองคกอนๆ เขา
ใช ชีวิตเหมือนกับที่ครอบครัวของอา หับเคย
*๘:๑๖
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๒ พงศกษัตริย ๘:๒๗

ทํา ไว เพราะเขาแตงงานกับลูกสาวของอา
หับ เขาไดทําชัว
่ ในสายตาของพระ ยาหเวห
๑๙ อยางไรก็ตาม เพราะพระ ยาหเวหเห็น แก
ดาวิดผูรับใชพระองค พระองคจึงไมทําลายยู
ดาห พระองคเคยสัญญาวาจะรักษาตะเกียง
ไวดวงหนึ่งสําหรับดา วิดและลูก หลานของ
เขาตลอดไป
๒๐ ในยุคของเยโฮรัม ชาวเอโดมไดกบฏตอ
ยูดาหและตัง้ กษัตริยของตัวเองขึ้น
๒๑ เย โฮ รัม †กับกองทัพรถรบของเขาจึง
ยกไปที่ศา อีร ชาวเอ โดมเขาลอมเขาและ
ลอมพวก ผู บังคับบัญชารถรบทัง้ หลายของ
เขา ไว แตเขาลุก ขึ้นและตีฝาออกมาไดใน
ตอนกลาง คืน แตกองทัพของเขาหนีกลับ
บาน ไป ๒๒ พวกเอ โดมจึงไดกบฏ และแยก
ตัวออกจากยูดาหจนถึงทุกวันนี้
และในชวงเดียวกัน นัน
้ พวกลิ บนาหก็ได
กบฏ แยกตัวออกจากยูดาหดวย
๒๓ เหตุการณตางๆในยุคสมัยของเย โฮ รัม
และทุกๆอยางที่เขาไดทําไป ไดจด บันทึกไว
แลวในหนังสือประวัติของบรรดากษัตริย
แหงยูดาห
๒๔ เย โฮ รัมลวง ลับไปอยูกับบรรพบุรุษของ
เขาและถูก ฝั งอยูกับพวก เขาในเมืองของดา
วิด และอา หัส ยาหลูกชายของเขาก็ข้ น
ึ เป็ น
กษัตริยสืบตอจากเขา
อาหัสยาหปกครองยูดาห
(๒ พศด. ๒๒:๑-๖)
๒๕ อา

หัส ยาห ลูกชายของเย โฮ รัมขึ้น
เป็ นกษัตริยของยู ดาห ตรงกับปี ที่สิบ สองที่
โย รัมเป็ นกษัตริยของอิสราเอล โย รัมเป็ น
ลูกชายของอาหับ ๒๖ ตอนที่อาหัสยาหข้ น
ึ เป็ น
กษัตริย นัน
้
เขามีอายุยี่สิบ สองปี และเขา
ครอง ราชยอยูหนึ่งปี ในเมืองเยรูซาเล็ม แม
ของเขาชื่อวานางอา ธา ลิ ยาห เป็ นหลาน สาว
ของกษัตริยอมรีแหงอิสราเอล ๒๗ อา หัส ยาห
เดินตามรอยของครอบครัวอา หับ และไดทํา
ชัว
่ ในสายตาของพระ ยาหเวห เหมือนกับที่

ฉบับแปลกรีกโบราณเขียนไวแคนี้ ฉบับฮีบรูที่นิยมใชกันเพิ่มคําวา ในขณะที่เยโฮซา
ฟั ทยังเป็ นกษัตริยของยูดาห (อยางนี้หมายถึงทัง้ พอกับลูกชายครอบครองยูดาหในเวลาเดียว
กัน)
†๘:๒๑ เยโฮรัม หรือ “โยรัม” ในภาษาฮีบรู

๒ พงศกษัตริย ๘:๒๘

ครอบครัวของอา หับเคยทํา ไว เพราะเขาได
แตงงานกับครอบครัวของอาหับ
๒๘ อา หัส ยาหรวมกับโย รัม ลูกชายของ
อา หับ ออกไปสู รบกับกษัตริยฮา ซา เอลของ
ชาวอา รัม ที่รา โมท-กิ เลอ าด ชาวอา รัม
ทําใหโยรัมได รับบาดเจ็บ ๒๙ กษัตริยโยรัมจึง
กลับไปที่ยิสเร เอล เพื่อรักษาบาดแผลที่ชาว
อา รัมไดทํารายเขาไวที่รา โมท-กิ เลอ าดตอน
ที่เขาสู รบกับกษัตริยฮา ซา เอลของชาวอา รัม
อา หัส ยาหกษัตริยของยู ดาห ลูกชายของเย
โฮรัมไดไปที่ยิสเรเอลเพื่อเยี่ยมเยียนกษัตริย
โยรัมลูกชายของอาหับที่บาดเจ็บอยู
การแตงตัง้ เยฮูเป็ นกษัตริย
๑ เอ

๙ ชายคน หนึ่งมาจากกลุมของผู พูด แทน

ลี ชาผู พูด แทน พระเจาได เรียก

พระเจาและพูดกับเขาวา “เอาเสื้อ คลุมของ
ทานเสียบเขาในเข็มขัด เอานํ้ ามันขวด นี้ไป
กับทานและไปที่รา โมท-กิ เลอ าด ๒ เมื่อทาน
ไปถึงที่ นัน
่ ใหมอง หาเยฮู ลูกชายของเย โฮ
ชา ฟั ทที่เป็ นลูกชายของนิม ชี ใหไปพบเขา
แยกตัวเขาออกมาจากเพื่อนฝูง และพาเขา
เขาไปในหองดาน ใน ๓ เอาขวดนํ้ ามัน นี้ออก
มา เทนํ้ ามันลงบนหัวของเขาและประกาศวา
‘พระยาหเวหพูดวา “เราขอแตงตัง้ ใหเจาเป็ น
กษัตริยเหนืออิสราเอล”
แลวรีบเปิ ดประตู
วิ่งหนีไป อยาไดเถลไถล’”
๔ ชายหน ุมผู พูด แทน พระเจาคน นั น
้ จึง
ไปที่รา โมท-กิ เลอ าด ๕ เมื่อเขามาถึง เขาได
พบกับพวก ผูนํากองทัพกําลังนัง่ อยูดวยกันที่
นัน
่ เขาพูดวา “ทานแมทัพ เรามีขาวมาใหกับ
ทาน”
เยฮูถามวา “แมทัพคนไหนละ”
เขาตอบวา “ทานแมทัพ ทานเองนัน
่ แหละ
ครับ”
๖ เยฮูจึงลุกขึ้นและเขาไปในบาน
แลว
คนหนุม
นัน
้ ก็เทนํ้ ามันลงบนหัวของเยฮู
และประกาศวา “พระ ยาหเวห พระเจาของ
อิสราเอลพูดวา ‘เราขอแตง ตัง้ ใหเจาเป็ น
กษัตริยเหนืออิสราเอลประชากรของพระ
ยาหเวห ๗ เจาตองทําลายครอบครัวของอา
หับเจา นายของเจาเสีย เราจะไดแก แคน
แทนเลือดของพวก ผู พูด แทนพระเจาที่เป็ น
ผูรับ ใชเรา และเลือดของพวกผูรับ ใชพระ
ยาหเวหทุก คนที่ไหล นองดวยนํ้ ามือของนาง
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๒ พงศกษัตริย ๙:๑๗

เย เซ เบล ๘ ครอบครัวทัง้ หมดของอา หับจะ
ถูกทําลายลาง เราจะตัดพวกผูชายของอาหับ
ทุก คนออกไปจากอิสราเอลไม วาจะเป็ นทาส
หรือไมใชทาสก็ตาม ๙ เราจะทําใหครอบครัว
ของอา หับเป็ นเหมือนครอบครัวเย โร โบ อัม
ลูกชายของเนบัท และเป็ นเหมือนครอบครัว
ของบา อาชาลูกชายของอา หิ ยาห ๑๐ สวนเย
เซ เบล พวก หมาจะมารุมกินศพของนางบน
พื้น ดินที่เมืองยิสเรเอลและจะไมมีใครฝั ง ศพ
ใหนาง’”
พูดจบแลวเขาก็เปิ ดประตู วิ่งหนีไป
๑๑ เมื่อเยฮูออกมาหาผูนํากองทัพของ
กษัตริย พวก นัน
้ ถามเขาวา “มีเรื่องอะไร
หรือเปลา ทําไมคน บาคนนัน
้ จึงไดมาขอพบ
ทาน” เยฮูตอบวา “ทานก็รูๆอยูแลววาเขา
เป็ นคนยังไง ชอบพูดเรื่องไรสาระ”
๑๒ พวกเขาพูดวา “ไมจริงหรอก บอกพวก
เรามาเถิด” เยฮูจึงพูดวา “เขาพูดกับเราวา
‘พระ ยาหเวหพูดวา เราขอแตง ตัง้ ใหเจาเป็ น
กษัตริยเหนืออิสราเอล’”
๑๓ พวก เขารีบเอาเสื้อ คลุมของพวก เขา
มาปูลงตอ หน าเยฮูบนขัน
้ บันไดที่วาง เปลา
อยู แลวพวก เขาก็เป าแตรขึ้นและตะโกนวา
“เยฮูคือกษัตริย”
เยฮูไปยิสเรเอล
๑๔ เยฮูลูกชายของเยโฮชาฟั ทที่เป็ นลูกชาย

ของนิม ชี จึงไดรวบรวมผูคนขึ้นกบฏตอโย
รัม (ขณะ นัน
้
โย รัมและอิสราเอลทัง้ หมด
กําลังตอสูปองกันรา โมท-กิ เลอ าด จาก
กษัตริยฮาซาเอลของอารัม ๑๕ แตกษัตริยโย
รัมไดกลับมาถึงยิสเร เอลเพื่อรักษาตัวจาก
บาดแผลที่พวกอารัมไดทํารายเขาไวจากการ
รบกับกษัตริยฮาซาเอลของอารัม)
เยฮูพูดวา “ถาพวกทานเห็นดวยกับสิ่งที่
เราทํา อยาใหใครหลบออกไปจากเมืองเพื่อ
ไปบอกขาวในยิสเรเอลได”
๑๖ แลวเยฮูก็ข้ น
ึ รถรบของเขาและขับมัน
ไปที่ยิสเร เอล เพราะโย รัมกําลังพัก ฟื้ นอยูที่
นัน
่ พอดี ในเวลานัน
้ กษัตริยอา หัส ยาหของยู
ดาหไดลงไปเยี่ยมเยียนกษัตริยโยรัม
๑๗ เมื่อคนเฝ ายามที่ยืนอยูบนหอคอยใน
ยิสเร
เอลเห็นกองทัพของเยฮูกําลังใกล
เขามา เขารองออกมาวา “เราเห็นกองทัพ
จํานวนหนึ่งกําลังใกลเขามา”

๒ พงศกษัตริย ๙:๑๘

กษัตริยโย รัมจึงออกคํา สัง่ ไปวา “เตรียม
ทหารมาไวคนหนึ่ง สงเขาไปพบคนเหลา นัน
้
และถามวา ‘พวกทานมาอยางสันติหรือไม’”
๑๘ ทหารมาคน นั น
้ ขี่มาออกไปพบกับเยฮู
และพูดวา “กษัตริยสงั ่ ใหมาถามวา ‘พวก
ทานมาอยางสันติหรือไม’”
เยฮูตอบไปวา
“ทานตองการสันติไปทํา
อะไร มาติดตามเราเถิด”
คนสังเกตการณมารายงานวา “คนสง ขาว
ไปถึงพวกเขาแลว แตไมไดกลับออกมา”
๑๙ กษัตริยจึงสงทหารมาคนที่สองออกไป
อีก เมื่อเขาเขาไปหาคนเหลา นัน
้ เขาก็พูดวา
“กษัตริยสงั ่ ใหมาถามวา ‘ทานมาอยางสันติ
*หรือไม’”
เยฮูตอบไปวา
“ทานตองการสันติไปทํา
อะไร มาติดตามเราเถิด”
๒๐ คนสังเกตการณกลับมารายงานวา “คน
สง ขาวไปถึงคนพวก นัน
้ แลว แตเขาก็ไม
ไดกลับออกมาเหมือน กัน คน ขับรถ รบ นัน
้
เหมือนกับเยฮู ลูกชายของนิม ชี เขาขับ
เหมือนกับคนบา”
๒๑ โย รัมออกคํา สัง
่ ไปวา “เตรียมรถรบให
เรา”
และเมื่อรถรบมาถึง กษัตริยโย รัมของ
อิสราเอลและกษัตริยอา หัส ยาหของยู ดาหก็
ไดขับมันออก ไป ทัง้ สองคนตางก็ขับรถรบ
ของตัว เองไป เพื่อไปพบกับเยฮู พวกเขามา
พบเยฮูบนที่ดินผืนหนึ่งที่เป็ นของนาโบทชาว
ยิสเรเอล
๒๒ เมื่อโย รัมเห็นเยฮูก็ถามขึ้นวา
“เยฮู
ทานมาอยางสันติหรือเปลา”
เยฮูตอบวา “จะมีสันติไดอยางไร ในเมื่อ
บรรดารูปเคารพและเวทมนตรคาถา †เหลา
นัน
้ ของแมทาน ยังมีอยูอยางเกลื่อนกลาด”
๒๓ โยรัมหันรถกลับและหนี ไป เขารองบอก
กับอา หัส ยาหวา “อา หัส ยาห มันทรยศพวก
เรา”
๒๔ แลวเยฮูก็โกงคันธนูสุด แรง เกิดของเขา
ยิงไปถูกโย รัมตรงระหวางไหล ‡ลูก ธนูปัก
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๒ พงศกษัตริย ๙:๓๑

ทะลุหัวใจของโย รัม และเขาก็ลมลงอยูใน
รถรบของเขา
๒๕ เยฮูไดพูดกับบิด คารที่เป็ นเจา หน าที่
ประจํารถรบของโย รัมวา “เอาตัวเขาขึ้นมา
และโยนเขาไวในที่นาของนา โบทชาวยิสเร
เอล จําไดไหมวา เรากับทานเคยขับรถรบ
รวม กันตาม หลังอา หับพอของโย รัมเมื่อ
ครัง้ ที่พระ ยาหเวหทํานายเกี่ยว กับเขาไววา
๒๖ ‘พระยาหเวหประกาศวา เมื่อ วานนี้ เราได
เห็นเลือดของนา โบทและเลือดของบรรดา
ลูกชายของเขา และพระ ยาหเวห ประกาศ
อีกวา เราจะทําใหเจาตองชดใชมันบนที่ดินที่
เป็ นของเขา’ ฉะนัน
้ ในตอน นี้ เอาตัวเขาขึ้น
มาและโยนเขาไปบนที่ดินผืน นัน
้ ตามคํา พูด
ของพระยาหเวห”
๒๗ เมื่อกษัตริยอา หัส ยาหของยู ดาหไดเห็น
สิ่งที่เกิด ขึ้นแลว ก็หลบ หนีไปบนถนนที่ไปสู
เบธ ฮัก กาน เยฮูไลตามเขาไปและตะโกนวา
“ฆามันดวย”
พวก เขาทําใหกษัตริยอา หัส ยาหได รับบาด
เจ็บอยูบนรถรบของเขาในระหวางทางที่
จะขึ้นไปเมืองกูรซ่ งึ อยูใกลกับเมืองอิบ เลอั
ม แตเขาไดหนีไปถึงเม กิด โดและตายที่ นัน
่
๒๘ บรรดาคนรับ ใชของเขาไดใชรถรบบรรทุก
ศพของเขาไปถึงเมืองเยรูซาเล็มและฝั งเขา
ไวกับบรรพบุรุษของเขาที่หลุมฝั งศพของเขา
ในเมืองของดาวิด
๒๙ (อา หัส ยาหข้ น
ึ เป็ นกษัตริยของยู ดาห
ตรงกับปี ที่สิบ เอ็ดที่โย รัมลูกชายของอา หับ
เป็ นกษัตริยของอิสราเอล)
ความตายที่นากลัวของเยเซเบล
๓๐ แลวเยฮูก็ไปที่เมืองยิสเร เอล

เมื่อเย เซ
เบลไดยินเรื่องนี้เขา นางใชเครื่องสําอางแตง
ที่ตาของนาง และทําผมใหมและมองออกไป
ที่หน าตางบานหนึ่ง ๓๑ เมื่อเยฮูเขามาที่ประตู
นางถามวา “ศิ มรี ¶เจามาอยางสันติหรือ เจา
ฆาตกรผูฆาเจานายของตัวเอง”

*๙:๑๙

สันติ เป็ นวิธีการทักทายเหมือน “สวัสดี”

†๙:๒๒

เวทมนตรคาถา การใชเวทมนตรหรือพลังอํานาจของซาตานเพื่อจะทําในสิ่งชัว
่ ราย

‡๙:๒๔

ระหวางไหล หรือที่หลังของเขา

¶๙:๓๑

ศิมรี ศิมรีคือผูชายคนที่ไดฆาเอลาหและครอบครัวของบาอาชาในอิสราเอลเมื่อหลาย
ปี กอน ดูใน ๑ พงศกษัตริย ๑๖:๘-๑๒

๒ พงศกษัตริย ๙:๓๒

๓๒ เยฮูมองขึ้นไปที่หน าตางบาน นั น
้
และ
รองออกมาวา “ใครอยูฝายเรา ใครบาง”
มีขันทีอยูสอง สาม คนมองลงมาที่ เขา
๓๓ เยฮูจึงพูดวา “โยนตัวนางลงมาสิ”
พวก เขาจึงโยนนางลงมา เลือดของนาง
บางสวนกระเด็นไปติดกําแพงและติดตัว
มาบางตัวที่เหยียบ ยํ่าลงบนตัวนาง ๓๔ เยฮู
เขาไปในบาน
ไปกินและดื่ม
เขาพูดวา
“ดูแลหญิงที่ถูกสาป แชงคน นัน
้ และฝั งนาง
ไว เพราะอยางไรเสียนางก็เป็ นลูกสาวของ
กษัตริย”
๓๕ แตเมื่อพวกเขาออกไปเพื่อที่จะฝั ง ศพ
นาง พวก เขาก็ไมพบชิน
้ สวนใดของนาง เลย
นอกจากหัวกะโหลก เทาและมือทัง้ สองขาง
ของนาง ๓๖ พวก เขากลับมาบอกเยฮู เยฮูจึง
บอกไปวา “พระ ยาหเวหไดพูดผานทางเอ ลี
ยาหชาวเมืองทิช บีผูรับ ใชพระองควา บน
ที่ดินในเมืองยิสเร เอล หมาหลายตัวจะมา
รุมกินเนื้อของเยเซเบล ๓๗ ศพของเยเซเบล
จะกระจัดกระจายไปเหมือนขี้ วัวทัว
่ ทุงใน
เขตแดนยิสเร เอล เพื่อจะไดไมมีใครบอกได
วา ‘นี่คือเยเซเบล’”

การฆาลางเผาพันธกษัตริยอาหับ
๑ มีลูกชายของอา

๑๐ คนในเมืองสะ มา เรีย

หับอยูเจ็ด สิบ
เยฮูจึงเขียน
จดหมายหลายฉบับสงไปเมืองสะ มา เรีย ไป
ถึงพวกผูนําของเมืองยิสเร เอล ไปถึงพวก
ผูใหญและพวกผู ดูแลลูกๆของอาหับ เยฮูพูด
วา ๒ “เนื่องจากวาพวก ลูกชายของเจา นาย
ทานยังอยูกับทาน และทานก็ยังมีพวกรถรบ
และพวก มา มีเมืองที่เป็ นป อมปราการ มี
พวกอาวุธ ทันทีที่จดหมายฉบับนี้ถึงมือทาน
๓ ใหเลือกลูกชายคนที่ดีที่สุดและที่เหมาะสม
ที่สุดในบรรดาลูกชายทัง้ หมดของเจา นาย
ทาน และใหเขาขึ้นนัง่ บนบัลลังกของพอของ
เขา และใหตอสูเพื่อครอบครัวของเจา นาย
ทานสิ”
๔ แตพวกเขากลัวสุดขีดและพูดกันวา “ดูสิ
ขนาดกษัตริยสององคยังไมสามารถตอ ตาน
เขาได เลย แลวพวก เราจะไปหยุดเขาไดยัง
ไง”

*๑๐:๖

มาให

16

๒ พงศกษัตริย ๑๐:๑๓

๕ ดัง นั น
้ ผู ดูแล วัง ผู วาการ เมือง บรรดา
ผูใหญทงั ้ หลายและผู ดูแลลูกๆของอา หับจึง
ไดสงคนไปบอกเยฮูวา “พวกขาพเจาคือผูรับ
ใชของทานและพวกขาพเจาจะทําทุก สิ่งทุก
อยางตามที่ทานพูด พวกขาพเจาจะไมแตง
ตัง้ ใครเป็ นกษัตริยทงั ้ สิน
้ ทานเห็นวาอะไรดี
ก็ทําเถิด”
๖ แลวเยฮูก็เขียนจดหมายฉบับที่สองถึง
พวกเขาวา “ถาพวกทานอยูฝายเรา และเชื่อ
ฟั งเรา วันพรุง นี้ เวลานี้ ใหเอาหัว *ของพวก
ลูกชายเจา นายทานมาใหกับเราในเมืองยิสเร
เอล”
ในเวลานัน
้ พวกเจา ชายทัง้ เจ็ด สิบองคได
อยูกับพวก ผูนําของเมืองที่มีหน าที่ดูแลพวก
เขาอยู ๗ เมื่อจดหมายฉบับนี้มาถึง คนเหลานี้
ก็จับตัวพวกเจา ชายเหลา นัน
้ มาฆา ทิง้ หมด
ทัง้ เจ็ด สิบองค พวก เขาเอาหัวของเจา ชาย
เหลา นัน
้ ใสไวในตะกราและสงไปใหกับเยฮู
ในเมืองยิสเร เอล ๘ เมื่อคนสง ขาวมาถึง เขา
ไดบอกกับเยฮูวา “พวก เขาไดนําหัวของเจา
ชายเหลานัน
้ มาแลว”
เยฮูจึงสัง่ ไปวา “เอาหัวเหลานัน
้ กองไวเป็ น
สองกองที่ทางเขาประตูเมืองจนกวาจะเชา”
๙ เชาวันตอ มา เยฮูไดออกไปขางนอก เขา
ไปยืนอยูตอ หน าประชาชนทัง้ หมดและพูดวา
“พวก เจาไรความ ผิด เป็ นเรา เองที่ไดกบฏ
ตอเจา นายของเราและฆาเขาเสีย แตใครละ
ที่ฆาคนเหลา นี้ ๑๐ รูไวเถิดวา คํา พูดทุก คํา
ที่พระยาหเวหไดพูดตอตานครอบครัวของอา
หับนัน
้ จะตองเป็ นจริงทุกคํา พระยาหเวหได
ทําในสิ่งที่พระองคไดพูด ไวผาน ทางเอ ลี ยาห
ผูรับใชพระองค”
๑๑ เยฮูก็ เลยฆาทุก คนในครอบครัวของอา
หับที่ยังเหลือ อยูในเมืองยิสเร เอลจนหมด
รวม ทัง้ พวก ผูนําของเขา รวม ทัง้ เพื่อนสนิท
และพวกนักบวชของเขา ไมเหลือใครสัก คน
เลย
๑๒ แลวเยฮูก็ออกเดิน ทางไปที่เมืองสะ มา
เรีย ถึงที่เบธ เอ เขดซึ่งเป็ นคายของพวกคน
เลีย
้ ง แกะ ๑๓ เขาพบกับญาติๆของกษัตริยอา
หัส ยาหแหงยู ดาห และไดถามพวก เขาวา
“พวกเจาเป็ นใครกัน”

หัว หรืออาจจะแปลไดวา “พวกหัวหน า” แตคนในเมืองเขาใจวาเป็ น “หัว” จึงตัดหัว

๒ พงศกษัตริย ๑๐:๑๔

พวก เขาตอบวา “พวก เราเป็ นญาติของ
อา หัส ยาห และพวก เราไดลงมาที่ นี่เพื่อ
เยี่ยมเยียนครอบครัวของกษัตริยและ
ครอบครัวของแมกษัตริย”
๑๔ เยฮูสง
ั ่ วา “จับพวกมันทัง้ เป็ น” พวกเขา
จึงไดจับ ตัวคนเหลา นัน
้ ไวและนํ าตัวไปฆาที่
ขางบอ เก็บ นํ้ าของเบธ เอ เขด รวมทัง้ หมดสี่
สิบสองคน เขาไมไวชีวิตสักคนเลย
เยฮูพบกับเยโฮนาดับ
๑๕ หลัง จากที่เยฮูออกจากที่ นั น
่

เขาไดพบ
กับเย โฮ นา ดับลูกชายของเร คาบซึ่งกําลังมา
หา เขา เยฮูทักทายเย โฮ นา ดับ และพูด
วา “เจาเป็ นเพื่อนที่ซ่ อ
ื ตรงตอเรา เหมือนกับ
ที่เราซื่อตรงตอเจาหรือเปลา” *
เยโฮนาดับตอบวา “ซื่อตรงสิ”
เยฮูพูดอีกวา “ถาเป็ นอยาง นัน
้ ใหเราจับ
มือสัญญากัน”
เยโฮนาดับจึงยื่นมือให แลวเยฮูก็ใหเขาขึ้น
มาบนรถรบ
๑๖ เยฮูพูดวา
“ไปกับเราและไปดูความ
รอนรนของเราที่มีตอพระยาหเวหเถิด”
แลวเขาก็พาเย โฮ นา ดับไปกับรถรบของ
เขา ดวย ๑๗ เมื่อเยฮูมาถึงเมืองสะ มา เรีย
เขาไดฆาทุก คนในครอบครัวของอา หับที่ยัง
เหลืออยู จนหมดเกลีย
้ ง ตามคํา พูดของพระ
ยาหเวหที่ไดพูดไวกับเอลียาห
เยฮูฆาคนที่นมัสการพระบาอัล
๑๘ แลวเยฮูเรียกประชาชนทัง
้ หมดมารวม

ตัว กันและพูดกับพวกเขาวา “อา หับรับ ใช
พระบา อัลแตเพียงเล็ก น อย แตเยฮูจะรับ ใช
พระบาอัลใหมากกวานัน
้ อีก ๑๙ ตอนนี้ เรียก
ตัวพวกผู พูด แทนพระบาอัลทัง้ หมด รวมทัง้
ผูนมัสการและนักบวชของพระบาอัลทัง้ หมด
มา
ดูใหดีอยาใหขาดใครแมแตคน เดียว
เพราะเรากําลังจะถวายเครื่องบูชาที่ยิ่ง ใหญ
ใหกับพระบา อัล ใครที่ไมมารวมงานจะตอง
ตาย”
แตเยฮูกําลังหลอกพวก
เขาเพื่อที่จะได
ทําลายพวกที่บูชาพระบา อัลให หมด ๒๐ เยฮู
์ ิทธิใ์ หกับ
สัง่ วา
“ใหจัดประชุมอันศักดิส
*๑๐:๑๕
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พระบา อัล” พวก เขาจึงไดประกาศออก ไป
๒๑ แลวเยฮูก็ ประกาศไปทัว
่ อิสราเอล และ
พวกที่บูชาพระบาอัลทัง้ หมดก็มา ไมขาดใคร
เลยแมแตคน เดียว พวก เขาไดชุมนุม กันอยู
ในวิหาร ของพระบา อัลจน กระทัง่ วิหารมีคน
เต็มไปหมดทุกดาน
๒๒ เยฮูก็พูดกับคนดูแลเรื่องเสื้อผาวา “หา
เสื้อมาใหกับผู ที่บูชาพระบา อัลทัง้ หมด” เขา
ก็เอาชุดเหลานัน
้ ออกมาใหพวกนัน
้
๒๓ แลวเยฮูและเย โฮ นา ดับลูกชายของ
เร คาบ เขาไปในวิหารของพระบา อัล เยฮู
พูดกับพวกที่บูชาพระบา อัลวา “ดูให ดี ให
แนใจวาไมมีพวกที่นมัสการพระ ยาหเวหอยู
ทามกลางพวก เจา ใหเหลือแตคนที่บูชาพระ
บา อัลเทานัน
้ ” ๒๔ พวก เขาจึงเขาไปถวาย
เครื่องสัตวบูชาและเครื่องเผาบูชา
ขณะ นัน
้ เยฮูไดจัดคนไวแปด สิบคนใหอยู
ดานนอกพรอมกับสัง่ พวกเขาไววา “ถาพวก
เจาคน หนึ่งคนใดปลอยใหใครในพวก นัน
้ ที่
เราไดมอบไวในมือของพวกเจาแลว หลบหนี
ไป ได พวก เจาจะตองชดใชดวยชีวิตของเจา
เอง”
๒๕ ทันทีที่เยฮูถวายเครื่องเผาบูชาเสร็จ สิน
้
ลง เขาก็ไดสัง่ พวกทหารรักษา พระองคและ
พวกผูนําทหารวา “เขาไปฆาพวกมันใหหมด
อยาใหมีใครเล็ดรอดไปได”
ดัง นัน
้ พวก เขาจึงเอาดาบฆา ฟั นคนเหลา
นัน
้
เหลาทหารรักษาพระองคและพวกผูนํา
ทหารไดโยน ศพออกมาทิง้ ขาง นอก แลว ก็
เขาไปในหองดาน ใน †ของวิหารพระบา อัล
๒๖ พวก เขาเอาแทงหินศักดิส
์ ิทธิ ์
แหง นัน
้
ออกมาจากวิหารของพระบา อัลและเผามัน
๒๗ นอกจากไดทุบแทงหินศักดิส
์ ิทธิข
์ อง
ทิง้
พระบาอัลจนแตกละเอียดแลว พวกเขาก็ยัง
ทําลายวิหารของพระบา อัลอีก ดวย และใช
สถานที่ นัน
้ เป็ นสวมสาธารณะมาจนถึงทุก วัน
นี้
๒๘ แลวเยฮูก็ไดทําลายพวกที่บูชาพระบา
อัลในอิสราเอลจน หมด ๒๙ ถึงอยาง นัน
้ ก็ตาม
เขาก็ไม ไดหันเหไปจากบาปตางๆที่เย โร โบ
อัมลูกชายของเนบัทเคยทํา ไว
ซึ่งทําให
อิสราเอลพลอยทําบาปไป ดวย คือเยฮูไม ได

เจาเป็ นเพื่อน … หรือเปลา แปลตรงๆไดวา “จิตใจของเจาซื่อตรงกับเรา เหมือน
กับที่จิตใจของเรามีตอเจาหรือเปลา”
†๑๐:๒๕ หองดานใน ตามตัวอักษรคือ “เมืองแหงวิหารของพระบาอัล”

๒ พงศกษัตริย ๑๐:๓๐

ทําลายรูป ปั ้ นลูกวัวทองคําที่อยูในเบธ เอล
และดาน
พระยาหเวหอวยพรเยฮู
๓๐ พระยาหเวหพูดกับเยฮูวา

“เจาไดทําสิ่ง
ที่ถูก ตองในสายตาของเราจนสําเร็จ และได
ทําใหครอบครัวของอา หับเป็ นเหมือนกับที่
เราไดคิด ไว เพราะอยาง นัน
้ ลูก หลานของ
เจาจะไดนัง่ อยูบนบัลลังกของอิสราเอลจนถึง
สี่ชัว
่ คน”
๓๑ แตเยฮูไมระมัดระวังที่จะทําตามกฎ
ของพระ
ยาหเวหพระเจาของอิสราเอลไว
ดวยสิน
้ สุดใจของเขา เขาไมยอมหันเหไป
จากบาปของเย โร โบ อัม ซึ่งทําใหอิสราเอล
พลอยทําบาปไปดวย
ฮาซาเอลเอาชนะอิสราเอลได
๓๒ ในสมัย

นัน
้
พระ ยาหเวหเริ่มตัดสวน
ตางๆของอิสราเอล ออก กษัตริยฮา ซา เอล
ของอา
รัมไดเอาชนะชาวอิสราเอลตาม
พรมแดนของพวกเขา ๓๓ ตัง้ แตทางฝั ่ งตะวัน
ออกของแมน้ํ าจอรแดน ดิน แดนทัง้ หมด
ของกิ เลอ าด รวม ทัง้ ดิน แดนที่เป็ นของเผา
กาด เผารูเบนและเผามนัสเสห และเขามีชัย
ตัง้ แตอาโรเออรที่อยูติด กับลําธารอารโนนไป
จนถึงกิเลอาดและบาชาน
ความตายของเยฮู
๓๔ เหตุการณอ่ น
ื ๆในยุคสมัยของเยฮู

ทุก
สิ่งทุก อยางที่เขาไดทําไปและความสําเร็จ
ตางๆของ เขา ไดจด บันทึกไวแลวในหนังสือ
ประวัติของบรรดากษัตริยแหงอิสราเอล
๓๕ แลวเยฮูก็ตายไปอยูกับบรรพบุรุษของ เขา
และถูกฝั งอยูในเมืองสะ มา เรีย และเย โฮ อา
หาสลูกชายของ เขาก็ข้ น
ึ เป็ นกษัตริยสืบ ตอ
จากเขา ๓๖ เยฮูปกครองอิสราเอลอยูในเมือง
สะมาเรียเป็ นเวลายี่สิบแปดปี
นางอาธาลิยาหฆาพวกลูกๆของกษัตริย
(๒ พศด. ๒๒:๑๐-๑๒)
๑ เมื่อนางอาธาลิ ยาหซ่ ง
ึ เป็ นแมของ

๑๑ อา หัส ยาหเห็นวาลูกชายของ นาง
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ตาย แลว
นางไดลงมือฆาครอบครัวของ
กษัตริยอาหัสยาหทงั ้ หมด
๒ แตเยโฮเชบาที่เป็ นลูกสาวของกษัตริยเย
โฮ รัม *และเป็ นน อง สาวของอา หัส ยาหได
แอบพาโย อาชลูกชายของอา หัส ยาหไปจาก
พวกเจาชายทัง้ หลายที่กําลังจะถูกฆา นางได
เอาตัวโยอาชและพี่ เลีย
้ งของเขาไปไวในหอง
นอนหอง หนึ่งเพื่อหลบซอน ตัวจากนางอา ธา
ลิยาห โยอาชก็เลยไมไดถูกฆาไปดวย
๓ โย อาชยังคงหลบซอน ตัวกับพี่ เลีย
้ งของ
เขาอยูใน วิหาร ของพระ ยาหเวหเป็ นเวลา
ถึงหกปี ในชวงที่นางอาธาลิยาหปกครองแผน
ดินนัน
้
เยโฮยาดาเจิมโยอาชเป็ นกษัตริย
(๒ พศด. ๒๓:๑-๒๑)
๔ ในปี ที่เจ็ด

นักบวชเย โฮ ยาดาเรียกพวก
†และทหารรักษา
ผูนําทหารของชาวคารี
พระองคมา และสัง่ ใหพวก เขามาหาที่วิหาร
ของพระ ยาหเวห เขาไดทําขอ ตกลงกับคน
เหลา นัน
้ และใหพวก เขาสาบานที่วิหารของ
พระ ยาหเวห แลวเขาถึงเอาโย อาชที่เป็ น
ลูกชายของกษัตริยออกมา
๕ เย โฮ ยาดาสัง
่ คน เหลา นัน
้ วา “นี่คือสิ่งที่
พวกทานจะตองทํา
หนึ่งในสามของพวก
ทาน ที่ตองมาอยูเวรในวันหยุดทางศาสนา
จะตองไปเฝ า ดูวังของกษัตริย ๖ อีกหนึ่งใน
สามตองเฝ า ดูอยูที่ประตูสูร และอีกหนึ่งใน
สามที่เหลือไปอยูที่ประตูที่อยูดาน หลังทหาร
รักษาพระองค อยางนี้พวกทานก็จะเฝ าดูแล
วังจากทุก ดาน ๗ สวนพวกทานสองกลุมที่ไม
ตองอยูเวรในวัน หยุด ทาง ศาสนา จะตองมา
คอย เฝ าวิหารของพระ ยาหเวหและปกป อง
กษัตริย ๘ พวกทานจะตองลอม รอบกษัตริย
ไว ใหแตละคนถืออาวุธพรอมมือ ใครก็ตาม
ที่เขามาใกลกษัตริยตองถูกฆา
ใหอยูกับ
กษัตริยไมวาเขาจะไปที่ไหนก็ตาม”
๙ พวกผูนําเหลา ทัพไดทําตามที่เย โฮ ยาดา
นักบวชไดสัง่ ไว แตละ คนไดนําทหารของ
เขามา
ทัง้ ที่อยูเวรในวันหยุดทางศาสนา
และคนที่ไมไดอยูเวร พวก เขาไดพากันมา
หานักบวชเย โฮ ยาดา ๑๐ แลวเขาก็ไดแจก

*๑๑:๒

เยโฮรัม หรือ “โยรัม” ในภาษาฮีบรู

†๑๑:๔

ชาวคารี หรือ “ชาวเคเรธ” เป็ นทหารพิเศษที่จางมาเพื่อรับใชกษัตริย

๒ พงศกษัตริย ๑๑:๑๑

พวกหอกและโลใหกับพวกผูนําเหลา ทัพ นัน
้
มันเป็ นหอกและโลของกษัตริยดา วิดที่เก็บ
อยูในวิหารของพระ ยาหเวหนัน
่ เอง ๑๑ เหลา
ทหารรักษาพระองคทุก
คนถืออาวุธพรอม
มือ ประจํา ที่ของตนรอบๆวิหาร จากดาน
ใตจดดาน เหนือ พวก เขายืนอยูรอบแทน
บูชาและวิหาร รวม ทัง้ ยืนอยูรอบตัวกษัตริย
ดวย ๑๒ เยโฮยาดาไดพาโยอาชที่เป็ นลูกชาย
กษัตริยออกมาและสวมมงกุฎใหกับเขา และ
ไดมอบสําเนาขอ ตกลง *ที่พระเจาไดทํากับ
คนของพระองคใหกับเขา พวก เขาไดเจิมโย
อาชขึ้นเป็ นกษัตริยและพวก เขาก็ตบมือโห
รองวา “กษัตริยจงเจริญ”
๑๓ เมื่อนางอา ธา ลิ ยาหไดยินเสียงอึกทึก
ที่เหลาทหารรักษาพระองคและประชาชน
ตะโกน นางออกมาหาประชาชนที่วิหารของ
พระ ยาหเวห ๑๔ นางมองไปและเห็นกษัตริย
ยืนอยูขางเสาตามประเพณี มีพวกผูนําเหลา
ทัพและคนเป าแตรอยูที่ดาน ขางของกษัตริย
และประชาชนทัง้ หมดในแผน ดินตางก็ราเริง
ยินดีและเป าเขา สัตว กัน นางอา ธา ลิ ยาหก็
ฉีกเสื้อผาของ นางและรองตะโกนวา “กบฏ
กบฏ”
๑๕ นั กบวชเย โฮ ยาดาสัง
่ พวก ผูนําเหลา ทัพ
ที่ไดตัง้ ใหดูแลกองทัพวา “นํ านางออกมาจาก
ทามกลางกองทหาร และฆาทุก คนที่ติดตาม
นาง” เพราะนักบวชพูดวา “อยาฆานางภาย
ในวิหารของพระยาหเวหแหงนี้”
๑๖ พวก เขาจับตัวนางไว ได ในขณะที่นาง
กําลังจะเขาไปในวังทางประตูมา และนางก็
ถูกฆาตายที่นัน
่
๑๗ แลวเย โฮ ยาดาก็ไดทําขอ ตกลงระหวาง
พระ ยาหเวหกับกษัตริยและประชาชน วา
พวก เขาจะเป็ นประชาชนของพระ ยาหเวห
เขายังไดทําขอ
ตกลงระหวางกษัตริยกับ
ประชาชนอีกดวย
๑๘ ประชาชนทัง
้ หมดในแผน ดิน นัน
้ ได
ไปที่วิหารของพระบา อัลและรื้อมันทิง้ ไป
พวก เขาทุบพวกแทน บูชาและรูป เคารพ
ทัง้ หมดจนแตกเป็ นชิน
้ ๆและฆามัทธานที่
เป็ นนักบวชของพระบา อัลที่หน าแทน บูชา
เหลานัน
้
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๒ พงศกษัตริย ๑๒:๖

แลวนักบวชเย โฮ ยาดาก็ใหทหาร ยาม
อยูเฝ าที่วิหารของพระ ยาหเวห ๑๙ เขากับ
พวกผูนําเหลา ทัพ คนคารี และทหารรักษา
พระองค รวม ทัง้ ประชาชนทัง้ หมดของแผน
ดิน
ไดพากษัตริยลงมาจากวิหารของพระ
ยาหเวห และเขาไปในวัง ผานทางประตู
สําหรับทหารรักษาพระองค
แลวกษัตริย
๒๐ และประชาชน
ก็ข้ น
ึ ไปนัง่ บน บัลลังก
ทัง้ หมดบนแผน ดิน นัน
้ ตางก็เฉลิมฉลอง
รื่นเริงกัน และบานเมืองก็สงบสุข เพราะนาง
อาธาลิยาหถูกฆาดวยดาบแลวภายในวัง
๒๑ โย
อาชมีอายุเจ็ดปี เมื่อเขาขึ้นครอง
ราชย
โยอาชเริ่มปกครอง
(๒ พศด. ๒๔:๑-๑๖)
๑ โย อาชขึ้นครอง ราชย

๑๒ เจ็ดที่เยฮูเป็ นกษัตริยของอิสราเอล

ตรงกับปี ที่

โย อาชครอง ราชยอยูในเมืองเยรูซาเล็มเป็ น
เวลาสี่ สิบปี แมของเขาชื่อศิบี ยาห นางมา
จากเมืองเบเออรเชบา ๒ โยอาชทําในสิ่งที่ถูก
ตองในสายตาของพระ ยาหเวหตลอดชีวิต
ของเขา เขาทําตามที่นักบวชเยโฮยาดาไดสัง่
สอนเขา ไว ๓ แตสถานนมัสการตางๆก็ยังไม
ไดถูก รื้อ ทิง้ ประชาชนยังคงไปถวายเครื่อง
สัตวบูชาและเผาเครื่องหอมที่นัน
่ เหมือนเดิม
โยอาชสั่งใหซอมแซมวิหาร
(๒ พศด. ๒๔:๑-๑๔)
๔ โย

อาชพูดกับพวก นักบวชวา
“เงิน
ทัง้ หมดที่คนเอาเขามาในวิหารของพระ
์ ิทธิ ์
ยาหเวห เพื่อถวายเป็ นของ ขวัญศักดิส
เชน เงินที่กําหนดใหจายตามรายบุคคล เงิน
ที่ไดมาจากการแกบน เงินที่คนเอามาถวาย
ดวยความสมัคร ใจใหกับวิหารแหง นี้ ๕ ให
นักบวชแตละคนรับเงินเหลา นัน
้ มาจากคนที่
พวกเขาใหบริการนัน
้ และใหใชเงินเหลา นัน
้
ในการซอมแซมจุดตางๆในวิหารที่พวก เขา
เห็นวาเสียหาย”
๖ แตจนถึงปี ที่ยี่สิบสามของกษัตริยโย
อาช พวก นักบวชก็ยังไมไดซอมแซมวิหาร

*๑๑:๑๒ ขอ ตกลง เป็ นขอ ตกลงระหวางกษัตริยกับพระเจา น าจะหมายถึงสัญญาที่กษัตริย
ไดเคยทําไววาจะรับใชพระเจา ดูบทที่ ๑๗ และ ๑ ซามูเอล ๑๐:๒๕

๒ พงศกษัตริย ๑๒:๗

20

๗ กษัตริยโย อาชจึงไดเรียกตัวนั กบวช
นัน
้
เย โฮ ยาดาและนักบวชคนอื่นๆเขามาและ
ถามพวก เขาวา “ทําไมพวก ทานถึงยังไม ได
ซอมแซมวิหาร พวก ทานหยุดรับเงินจากคน
ที่พวก ทานใหบริการได แลว ใหมอบเงิน นัน
้
ใหกับคนอื่นซอมแซมวิหารไดแลว”
๘ พวกนั กบวชตางเห็นดวยที่จะไมเก็บ
เงินจากประชาชน อีก และตัดสิน ใจที่จะไม
ซอมแซมวิหารเอง ดวย ๙ นักบวชเย โฮ ยาดา
เอาหีบใสเงินใบหนึ่งเจาะรูไวบนฝาของ มัน
แลว นํ าไปวาง ไวที่ดาน ขางทาง ขวาของแทน
บูชา หีบนี้อยูใกลประตูทางเขาวิหารของพระ
ยาหเวห นักบวชบาง คนที่เฝ าอยูที่ประตูทาง
เขา *ไดเอาเงินที่คนเอามาถวายใหกับพระ
ยาหเวห ใสไวในหีบใบนัน
้
๑๐ เมื่อ ไหรก็ตามที่พวกเขาเห็นวามีเงินอยู
ในหีบใบ นัน
้ มากแลว เลขาของกษัตริยและ
นักบวชชัน
้ สูงสุด ก็จะมานับเงิน นัน
้ ในวิหาร
ของพระ ยาหเวหและใสไวในถุงหลาย ใบ
๑๑ เมื่อมีจํานวนเงินมาก แลว พวก เขาก็เอา
เงิน นัน
้ ไปใหกับผู ควบคุมงานในวิหารแหง
นัน
้ พวก นี้ก็จะไดเอาเงิน นี้ไปจายใหกับคน
งานที่ทํางานอยูในวิหารของพระ
ยาหเวห
เชน ชางไม ชางกอสราง ๑๒ ชางอิฐ และคน
ตัด หิน พวกเขาเอาเงิน นัน
้ ไปซื้อไมและหินที่
ตัด แตงแลวมาเพื่อใชในการซอมแซมวิหาร
ของพระ ยาหเวห รวม ทัง้ คาใช จายอื่นๆที่
จําเป็ นในการซอมแซมวิหาร
๑๓ เงินที่ไดมา นี้ นั กบวชไมสามารถนํ าไป
ใชในการ ทําอางเงิน กรรไกรตัด ไส ตะเกียง
ชามสําหรับประพรม แตรเขา สัตว หรือขาว
ของเครื่อง
ใชที่ทําขึ้นจากทองคําหรือเงิน
สําหรับวิหารของพระ ยาหเวห ๑๔ แตเขาจาย
เงิน นัน
้ สําหรับพวกคน งานที่ตองใชเงินใน
การซอมแซมวิหาร ๑๕ พวกที่ใหเงิน นี้ ไมได
ขอใหคนงานทําบัญชีคา ใช จาย เพราะพวก
คนงานเหลานี้ลวนไวใจได
๑๖ เงินที่ไดจากเครื่องบูชาชําระลางและ
เครื่องบูชาตอบแทน ไมไดเอามาเก็บไวใน
วิหารเพราะมันเป็ นของพวกนักบวช

*๑๒:๙

๒ พงศกษัตริย ๑๓:๒

โยอาชยอมสละของมีคาใหฮาซาเอล
๑๗ ในเวลา

นัน
้
กษัตริยฮา ซา เอลของอา
รัมไดข้ น
ึ มาโจมตีเมืองกัทและยึดเมืองไว
ได
แลวเขาก็ตัง้ ใจที่จะขึ้นมาโจมตีเมือง
เยรูซาเล็ม
๑๘ แตกษัตริยโย อาช †ของยู ดาหไดเอา
ของทัง้ หมดที่บรรพบุรุษของเขาคือเย โฮ ชา
ฟั ท เยโฮรัมและอาหัสยาห ที่เคยเป็ นกษัตริย
ของยู ดาห ไดอุทิศใหกับพระ ยาหเวห รวม
ทัง้ ของที่ตัวทานเองไดอุทิศไวดวย ตลอดจน
ทองคําทัง้ หมดที่อยูในคลังของพระ ยาหเวห
และในวังของกษัตริย ดวย เขาเอาของ มี คา
ทัง้ หมด นี้สงไปใหกับกษัตริยฮา ซา เอลของ
ชาวอา รัม แลวฮา ซา เอลก็ไดถอยทัพไปจาก
เมืองเยรูซาเล็ม
โยอาชตาย
(๒ พศด. ๒๔:๒๓-๒๗)
๑๙ สวนเหตุการณอ่ น
ื ๆในสมัยของโย

อาช
และสิ่งที่เขาไดทําไปทัง้ หมด ไดจด บันทึก
ไวแลวในหนังสือประวัติของบรรดากษัตริย
แหงยูดาห
๒๐ พวกขาราชการของโย อาช ไดรวมหัว
กันวางแผนกบฏและฆาเขาที่เบ ธมิลโล บน
ทางที่จะลงไปสิ ล ลา ๒๑ พวกขาราชการที่ได
ฆาเขาก็คือโย ซา คารลูกชายของชิ เม อัทและ
เยโฮซาบาดลูกชายของโชเมอร
เขาตายและถูกฝั งไวกับบรรพบุรุษของเขา
ในเมืองของดา วิด และอา มา ซิ ยาหที่เป็ น
ลูกชายของเขาก็ข้ น
ึ เป็ นกษัตริยสืบตอจาก
เขา
เยโฮอาหาสปกครองอิสราเอล
๑ เย

๑๓ เป็ นกษัตริยของอิสราเอลในเมือง

สะ มา เรีย ตรง กับปี ที่ยี่สิบสาม ที่กษัตริยโย
อาชปกครองยู ดาห โยอาชเป็ นลูกชายของอา
หัสยาห เยโฮอาหาสครองราชยอยูสิบเจ็ดปี
๒ เย โฮ อา หาสทําความ ชัว
่ ในสายตาของ
พระ ยาหเวห เขาทําบาปตามเย โร โบ อัม
ลูกชายของเนบัท ซึ่งทําใหอิสราเอลพลอย

ทางเขา หรือแปลตรงๆได “ธรณีประตู”

†๑๒:๑๘

โฮ อา หาสลูกชายของเยฮูข้ น
ึ

โยอาช หรือ “เยโฮอาช” ซึ่งเป็ นชื่อเต็มของโยอาช

๒ พงศกษัตริย ๑๓:๓

ทําบาปไปดวย เยโฮอาหาสไมยอมหันไปจาก
บาปเหลา นัน
้ ๓ ดัง นัน
้ ความ โกรธของพระ
ยาหเวหจึงลุกเป็ นไฟขึ้นตอ อิสราเอล และ
พระองคทําใหพวก เขาตองตกอยูใตอํานาจ
ของกษัตริยฮา ซา เอลของชาวอา รัมและของ
เบนฮาดัดลูกชายของเขาอยูเรื่อยๆ
พระยาหเวหเมตตาชาวอิสราเอล
๔ แลวเย

โฮ อา หาสก็ออนวอนใหพระ
ยาหเวหชวย และพระยาหเวหฟังเขา เพราะ
พระองคเห็นแลววากษัตริยของชาว อา รัมได
กดขี่ขมเหงอิสราเอลอยางรุนแรง
๕ พระ ยาหเวหไดสงคน หนึ่ งมาชวยเหลือ
อิสราเอล แลวอิสราเอลก็หลุด พนจากอํานาจ
ของอา รัม แลวชาวอิสราเอลก็ไดอาศัยอยูใน
บานเมืองของพวกเขาอยางเดิม
๖ แตอยางไรก็ตาม ชาวอิสราเอลก็ยังไมได
เลิกทําตามพวกบาปตางๆของครอบครัวเยโร
โบอัม ซึ่งทําใหอิสราเอลพลอยทําบาปไปดวย
พวกอิสราเอลยังดําเนินในบาป นัน
้ และพวก
์ ิทธิข
์ องพระนางอาเชรา
เขาก็ยังเก็บเสาศักดิส
หไวในเมืองสะมาเรียเหมือนเดิม
๗ ในกองทัพของเย โฮ อา หาสไมมีอะไร
หลงเหลืออยู เลย นอกจากทหารมาหา สิบคน
รถรบสิบคันและทหารเดินเทาหนึ่ง หมื่นคน
เพราะกษัตริยของอารัมไดทําลายพวกเขาไป
อยางกับแกลบที่ลอยไปตามลมตอนฝั ด รอน
ขาว
๘ สวนเหตุการณอ่ น
ื ๆในสมัยของเย โฮ อา
หาส
สิ่งที่เขาไดทําไปทัง้ หมดและความ
สําเร็จของเขา ไดจดบันทึก ไว แลวในหนังสือ
ประวัติของบรรดากษัตริยแหงอิสราเอล
๙ แลวเย โฮ อา หาสก็ ตายไปอยูกับบรรพบุรุษ
ของเขาและถูกฝั งอยูในเมืองสะ มา เรีย และ
เย โฮ อาชลูกชายของ เขาก็ข้ น
ึ เป็ นกษัตริยสืบ
ตอจากเขา
เยโฮอาชปกครองอิสราเอล
๑๐ เยโฮอาชลูกชายของเยโฮอาหาสขึ้นเป็ น

กษัตริยของอิสราเอลในเมืองสะ มา เรีย ตรง
กับปี ที่สามสิบ เจ็ดที่กษัตริยโย อาชปกครองยู
ดาห และเขาครองราชยอยูสิบ หกปี ๑๑ เยโฮ
อาชไดทําความชัว
่ ในสายตาของพระยาหเวห
*๑๓:๑๔

21

๒ พงศกษัตริย ๑๓:๑๙

และไมยอมหันออกจากบาปทัง้ สิน
้ ที่เย โร โบ
อัมลูกชายของเนบัท ทํา ซึ่งทําใหอิสราเอล
พลอยทําบาปไป ดวย เย โฮ อาชยังคงใชชีวิต
อยูในบาปเหลา นัน
้ ๑๒ สวนเหตุการณอ่ น
ื ๆใน
ยุคสมัยของเย โฮ อาช ทุก อยางที่เขาไดทํา
ไป และความสําเร็จของเขา รวมทัง้ สงคราม
ระหวางเขากับกษัตริยอามาซิ ยาหของยู ดาห
นัน
้ ไดจดบันทึกไวแลวในหนังสือประวัติของ
บรรดากษัตริยแหงอิสราเอล ๑๓ แลว เย โฮ
อาชก็ไดตายไปอยูกับบรรพบุรุษของ เขาและ
เย โร โบ อัมก็ข้ น
ึ เป็ นกษัตริยสืบตอจาก เขา
ศพของเย โฮ อาชถูก ฝั งอยูในเมืองสะ มา เรีย
กับพวกกษัตริยแหงอิสราเอล
เอลี ชาตาย
๑๔ เมื่อเอลีชาลมป วยไมสบาย

จนทําใหเขา
ตายในที่สุด กษัตริยเย โฮ อาชของอิสราเอล
ไดลงไปเยี่ยมเยียนเขาและกษัตริยก็รองไห
ตอ หน าเขา กษัตริยไดร่าํ รองไปวา “ทานพอ
ทาน พอ ทานเป็ นพวกรถรบและพวกทหาร
มาของอิสราเอล” *
๑๕ เอ ลี ชาพูดวา “ขอคันธนูหนึ่ งคันกับลูก
ธนูจํานวนหนึ่งสิ”
และเขาก็ทํา ตาม ๑๖ เอ ลี ชาพูดกับกษัตริย
ของอิสราเอลวา
“จับคัน ธนูไวในมือของ
ทาน” เมื่อกษัตริยไดจับมันไวแลว เอ ลี ชาก็
เอามือของ เขาจับมือทัง้ สองขางของกษัตริย
ไว ๑๗ เอ ลี ชาพูดอีกวา “เปิ ดหน าตางทางทิศ
ตะวัน ออก” เขาก็ทําตาม นัน
้ แลวเอ ลี ชาก็
พูดวา “ยิง”
และเขาก็ยิงลูก ธนูออกไป เอ ลี ชาก็ได
ประกาศออกมาวา
“นี่จะเป็ นลูก ธนูแหง
ชัยชนะของพระ ยาหเวห ลูก ธนูแหงชัยชนะ
เหนือพวก อา รัม ทานจะทําลายชาวอา รัมได
อยางราบคาบที่อาเฟก”
๑๘ แลวเอลี ชาก็พูดวา “หยิบลูก ธนูพวกนั น
้
มา” แลวกษัตริยไดหยิบลูกธนูเหลานัน
้ มา เอ
ลีชาบอกกับเขาวา “ตีลงไปที่พ้ น
ื สิ”
เขาตีลงไปที่พ้ น
ื สามครัง้ แลวหยุด ๑๙ เอ ลี
ชาคนของพระเจาโกรธกษัตริย
และพูดวา
“ทานควรจะตีหาหรือหก ครัง้ แลวทานจะได
ชัยชนะเหนือพวกอา รัมและไดทําลายพวก

ทานเป็ น … อิสราเอล หรืออาจจะแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “พวกรถรบและพวก
ทหารมาของอิสราเอลจะมารับทานแลว”
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นัน
้ จน หมด แตตอน นี้ ทานจะชนะพวก เขา
ไดแคสามครัง้ เทานัน
้ ”
กระดูกเอลีชาทําใหคนฟื ้ น
๒๐ เอ ลี ชาตายและถูกฝั งไว

ปกติแลวกอง
โจรชาวโม อับชอบมาปลนชาวอิสราเอลใน
ชวงฤดูใบไม ผลิ ๒๑ มีอยูครัง้ หนึ่ง ในขณะ
ที่ชาวอิสราเอลกําลังฝั ง ศพชายคน หนึ่งอยู
ทันใดนัน
้ พวกเขาก็ไดเห็นกองโจรมา พวก
เขาจึงโยน ศพของชายคน นัน
้ ลงไปในหลุม
ศพของเอลี ชา เมื่อศพนัน
้ ไปโดนกระดูกของ
เอ ลี ชาเขา ชายคน นัน
้ ก็กลับมีชีวิต ขึ้น และ
ยืนขึ้นมา
เยโฮอาสยึดเมืองคืนจากเบนฮาดัด
๒๒ ในสมัยของกษัตริยเยโฮอาหาส

กษัตริย
ฮา ซา เอลของชาวอา รัมไดกดขี่ขมเหง
อิสราเอลตลอด เวลา ๒๓ แตพระ ยาหเวหมี
เมตตา กรุณาตออิสราเอลและสงสารพวก เขา
ที่พระองคหวงใยพวกเขาก็เป็ นเพราะขอ
ตกลงที่พระองคไดทํา ไวกับอับ รา ฮัม อิส อัค
และยาโคบ จนกระทัง่ วัน นี้ พระองคก็ยังไม
ทําลายพวก เขาหรือลม ลางพวก เขาใหหมด
ไปจากหน าของพระองค
๒๔ กษัตริยฮา ซา เอลของชาวอา รัมตาย ไป
และเบนฮาดัดลูกชายของเขาขึ้นเป็ นกษัตริย
สืบตอจาก เขา ๒๕ เมืองตางๆของอิสราเอลที่
ฮา ซา เอลพอของเบน ฮา ดัดยึดไปตอนสมัย
ของเยโฮอาหาส ตอนนี้เยโฮอาสลูกชายเยโฮ
อาหาสไดยึดคืน มาจากเบนฮาดัดลูกชายของ
ฮา ซา เอล เย โฮ อาสชนะเบน ฮา ดัดสาม ครัง้
และไดยึดเอาเมืองตางๆของอิสราเอลคืนมา
ได
อามาซิยาหปกครองยูดาห
(๒ พศด. ๒๕:๑-๒๖:๒)
๑ อา

๑๔ โย อาชของยู ดาห

มา ซิ ยาหลูกชายของกษัตริย
ขึ้นเป็ นกษัตริย
ปกครองยู ดาห ตรงกับปี ที่สองของเยโฮอาช
เป็ นกษัตริยปกครองอิสราเอล เย โฮ อาชเป็ น
ลูกชายของเย โฮ อา หาส ๒ อา มา ซิ ยาหมีอายุ
ยี่สิบ หาปี ตอนที่เขาขึ้นเป็ นกษัตริยและเขา
ไดครอง ราชยอยูในเมืองเยรูซาเล็มเป็ นเวลา
*๑๔:๖
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ยี่สิบ เกา ปี แมของ เขามีช่ อ
ื วา เย โฮ อัด ดีน
นางมาจากเมืองเยรูซาเล็ม ๓ อา มา ซิ ยาหได
ทําสิ่งที่ถูก ตองในสายตาของพระ ยาหเวห
แตไมเหมือนกับที่ดา วิดบรรพบุรุษของเขา
เคยทํา ไว เขาทําตามตัวอยางของโย อาชผู
เป็ นพอของเขาทุก อยาง ๔ แตสถานนมัสการ
ตางๆก็ยังไม ไดถูกรื้อ ทิง้ ประชาชนก็ยัง คง
ถวายเครื่องสัตว บูชาและเผาเครื่องหอมที่
นัน
่ เหมือนเดิม
๕ หลัง จากที่อา มา ซิ ยาหไดทําใหแผน ดิน
มัน
่ คงเป็ นปึ ก แผน แลว เขาไดสัง่ ฆาพวก
ขาราชการที่เคยฆากษัตริยผู เป็ น พอ ของ
๖ แตเขาไมไดฆาพวกลูกชายของคน
เขา
เหลา นัน
้ ตามสิ่งที่เขียนไวในหนังสือบัญญัติ
ของโมเสส ที่พระ ยาหเวหสัง่ ไววา “อยา
ประหารพอ แมเพราะสิ่งที่ลูกๆเขาทํา และ
อยาประหารลูกๆเพราะสิ่งที่พอ แมเขาทํา แต
ใหประหารคนเพราะบาปที่คนๆนัน
้ ทําเอง” *
๗ อามาซิ ยาหไดฆาชาวเอโดมถึงหนึ่ ง หมื่น
คนในหุบเขาเกลือ และยึดเมืองเส-ลาไวได
จากการ รบ เขาเรียกเมือง นัน
้ วา โยก เธ เอล
ซึ่งเป็ นชื่อของมันมาจนถึงทุกวันนี้
๘ แลวอา มา ซิ ยาหไดสงพวก คนสง ขาวไป
หาเยโฮอาช
กษัตริยของอิสราเอล ที่เป็ นลูกชายของเย
โฮ อา หาสที่เป็ นลูกชายของเยฮู ขอความ นัน
้
ทาทายเยโฮอาชวา “มาสิ มาสูกันซึ่งๆหน า”
๙ แตกษัตริยเย โฮ อาชของอิสราเอล ตอบ
กษัตริยอา มา ซิ ยาหของยู ดาหวา “ตนหนาม
ตน หนึ่งในเลบานอนไดสง ขาวมาถึงตนสน
ซี ดารตน หนึ่งในเลบานอนวา ‘ใหยกลูกสาว
ของเจาใหแตงงานกับลูกชายของเรา’
แต
สัตวปาตัวหนึ่งในเลบานอนผานมา และได
เหยียบ ยํ่าตน หนามตน นัน
้ ไป ๑๐ จริงอยูเจา
ไดชนะพวก เอ โดม และตอน นี้ใจของเจาก็
พองโต ใหพอใจในชัยชนะของเจาอยูกับบาน
ดี กวา จะหาเรื่องใสตัวไปทําไม เดี๋ยวจะลม
ลงเปลาๆทัง้ ตัวเจาและเผายูดาหดวย”
๑๑ แตอา มา ซิ ยาหไมยอม ฟั งคํา เตือน ดัง
นัน
้
กษัตริยเย โฮ อาชของอิสราเอลจึงได
เขาโจมตีกษัตริยอา มา ซิ ยาหแหงยู ดาหที่
เบธเช เมชใน ยู ดาห ๑๒ และยู ดาหก็พาย แพ
ตออิสราเอล และคนยู ดาหตางก็หนีกลับบาน
ของ ตน ๑๓ กษัตริยเย โฮ อาชแหงอิสราเอล

อยาประหาร … นั น
้ ทําเอง ดูใน เฉลยธรรมบัญญัติ ๒๔:๑๖
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จับตัวกษัตริยอา มา ซิ ยาหแหงยู ดาหไดที่
เบธเช เมช กษัตริยอา มา ซิ ยาหเป็ นลูกชาย
ของโย อาช ซึ่งเป็ นลูกชายของอา หัส ยาห
แลวกษัตริยเย โฮ อาชก็ไดบุก เขาไปในเมือง
เยรูซาเล็มและทําลายกําแพงเมืองเยรูซาเล็ม
ทิง้ ไป ตัง้ แตประตูเอ ฟ รา อิมไปจนถึงประตู
ตรงหัวมุม รวมความ ยาวไดสี่ รอยศอก
๑๔ กษัตริยเย โฮ อาชเขาไปเอาทองคําและ
เงินและเครื่อง
ใชตางๆที่อยูในวิหารของ
พระ ยาหเวห และที่อยูในคลัง สมบัติของวัง
กษัตริย ไปจนหมด สิน
้ กษัตริยเย โฮ อาชยัง
ไดตอนเชลยกลับไปเมืองสะมาเรียดวย
๑๕ สวนเหตุการณอ่ น
ื ๆในยุคสมัยของเย โฮ
อาช
สิ่งที่เขาไดทําไปและความสําเร็จของ
เขา รวม ทัง้ สงครามระหวางเขากับกษัตริย
อา มา ซิ ยาหแหงยู ดาห ไดจด บันทึก ไวแลว
ในหนังสือประวัติของบรรดากษัตริยแหง
อิสราเอล ๑๖ แลวเย โฮ อาชก็ตายไปอยูกับ
บรรพบุรุษของเขา และศพของเขาถูกฝั งอยู
ในเมืองสะ มา เรียรวมกับกษัตริยองคอ่ น
ื ๆ
ของอิสราเอล และเยโรโบอัมลูกชายของเขา
ก็ข้ น
ึ เป็ นกษัตริยสืบตอจากเขา
๑๗ หลัง จากที่เย โฮ อาชลูกชายของกษัตริย
เยโฮอาหาสแหงอิสราเอลตายไปแลว อามาซิ
ยาหลูกชายของกษัตริยโย อาชแหงยู ดาหก็มี
ชีวิตอยูตอไปอีกสิบหาปี ๑๘ เหตุการณอ่ น
ื ๆใน
ยุคสมัยของอามาซิ ยาห ไดจดบันทึกไวแลว
ในหนังสือประวัติของบรรดากษัตริยแหง ยู
ดาห ๑๙ พวกประชาชนไดกบฏตอกษัตริยอา
มา ซิ ยาหในเมืองเยรูซาเล็ม และกษัตริยได
หลบ หนีไปถึงเมืองลา คีช แตคน เหลา นัน
้ สง
คนไปตาม ลาเขาถึงเมืองลา คีชและฆาเขา
ตายที่ นัน
่ ๒๐ ศพของอา มา ซิ ยาหถูกนํ ากลับ
มาดวยมาและนํ ามาฝั งไวในเมืองเยรูซาเล็ม
รวมกับบรรพบุรุษของเขาในเมืองของดาวิด
อุสซียาหปกครองยูดาห
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๒ พงศกษัตริย ๑๕:๑

เอาเมืองเอ ลัทกลับคืนมาใหกับยู ดาห และ
สรางเมืองเอลัทขึ้นมาใหม
เยโรโบอัมที่สองปกครองอิสราเอล
๒๓ เยโรโบอัม

ลูกชายของกษัตริยเยโฮอาช
ของอิสราเอลขึ้นเป็ นกษัตริยปกครองสะ มา
เรีย ตรง กับปี ที่สิบ หาของกษัตริยอา มา ซิ
ยาหแหงยู ดาหที่เป็ นลูกชายของโย อาช เย
โร โบ อัมครองราชยอยูสี่ สิบ เอ็ด ปี ๒๔ เขาได
ทําความ ชัว
่ ในสายตาของพระ ยาหเวห และ
ไมยอมหันไปจากบาปทัง้ สิน
้ ของเย โร โบ อัม
ลูกชายของเนบัท ที่ไดทําใหอิสราเอลพลอย
ทําบาปไปดวย ๒๕ เยโรโบอัมเป็ นคนที่ยึดเอา
ดิน แดนของอิสราเอลคืนมา ตัง้ แตเล โบ ฮามั
ทไปจนถึงทะเลอา รา บาห *ซึ่งเป็ นไปตามคํา
พูดของพระ ยาหเวหพระเจาของอิสราเอล
ที่ไดพูดไวผานทางโย
นาหลูกชายของอา
มิททัย โย นาหเป็ นผู พูด แทน พระเจาที่มา
จากกัท เฮ เฟอร ๒๖ พระ ยาหเวหเห็นความ
เดือดรอนที่แสนขมขื่นของคนอิสราเอลทุก
คน ไมวาจะเป็ นทาสหรือคนที่ไมใชทาส แลว
ก็ไมมีใครชวยพวก เขา ดวย ๒๗ พระองคจึง
ชวยเหลือพวก เขาผานทางมือของเย โร โบ
อัมลูกชายของเย โฮ อาช เพราะพระ ยาหเวห
ไมเคยพูดวา พระองคจะลบชื่อของอิสราเอล
ออกจากใตฟาสวรรค
๒๘ เหตุการณอ่ น
ื ๆในยุค สมัยของเย โร โบ
อัม สิ่งที่เขาได ทําไปทัง้ หมด และความ
สําเร็จดานการทหารของ เขา รวม ทัง้ การ
ที่เขาไดตีเอาเมืองดามัสกัสและเมืองฮามั
ทที่เคยเป็ นของยู ดาหคืนมาได นัน
้
ไดจด
บันทึกไวแลวในหนังสือประวัติของบรรดา
กษัตริยแหงอิสราเอล ๒๙ เย โร โบ อัมตายไป
อยูกับบรรพบุรุษของเขาคือพวกกษัตริยของ
อิสราเอล และเศ คา ริ ยาหลูกชายของ เขาก็
ขึ้นเป็ นกษัตริยสืบตอจากเขา

๒๑ แลวประชาชนของยู

ดาหทัง้ หมดก็ตงั ้
อุส ซี ยาหเป็ นกษัตริยองคใหมแทนอา มา ซิ
ยาหพอของ เขา ตอน นัน
้ อุส ซี ยาหมีอายุสิบ
หก ปี ๒๒ กษัตริยอา มา ซิ ยาหตายไปอยูกับ
บรรพบุรุษของเขา แลวกษัตริยอุสซียาหไดตี

อุสซียาหปกครองยูดาห
(๒ พศด. ๒๖:๓-๒๓)
๑ อุส

†ลูกชายของกษัตริย

๑๕ อา มา ซิ ยาหแหงยู ดาหไดข้นึ เป็ น
ซี ยาห

กษัตริย ตรงกับปี ที่ยี่สิบเจ็ด ที่เยโรโบอัมเป็ น
*๑๔:๒๕
†๑๕:๑

ทะเลอาราบาห ทะเลตาย

อุสซียาห ตรงนี้ใชอีกชื่อหนึ่งวา “อาซาริยาห”

๒ พงศกษัตริย ๑๕:๒

กษัตริยของอิสราเอล ๒ อุส ซี ยาหมีอายุสิบ
หกปี เมื่อเขาขึ้นเป็ นกษัตริย และเขาไดครอง
ราชยอยูในเมืองเยรูซาเล็มหา สิบ สอง ปี แม
ของเขามีช่ อ
ื วาเย โค ลี ยาห นางมาจากเมือง
เยรูซาเล็ม ๓ เขาไดทําสิ่งที่ถูก ตองในสายตา
ของพระยาหเวห เหมือนกับที่อามาซิยาหพอ
ของเขา ทํา ๔ แตสถานนมัสการตางๆก็ยังไม
ไดถูกรื้อ ทิง้ ประชาชนยัง คงไปถวายเครื่อง
สัตวบูชาและเผาเครื่องหอม ที่ นัน
่ อยูเหมือน
เดิม
๕ พระ ยาหเวหทําใหกษัตริยอุส ซี ยาหตอง
ทน ทุกขทรมานจากโรคผิวหนังราย แรง
จนถึงวันตาย และอุสซียาหใชชีวิตอยูในบาน
ที่แยกออกมาตางหาก โยธามลูกชายของเขา
ไดทําหน าที่ดูแลวังและปกครองประชาชนใน
แผนดินนัน
้
๖ เหตุการณอ่ น
ื ๆในยุค สมัยของอุส ซี ยาห
และทุก สิ่งที่เขาได ทํา ไป ไดจดบันทึกไวแลว
ในหนังสือประวัติของบรรดากษัตริยแหงยู
ดาห ๗ อุส ซี ยาหไดตายไปอยูกับบรรพบุรุษ
ของ เขา และศพของ เขาถูกฝั งรวม กับ
บรรพบุรุษของ เขาในเมืองของ ดา วิด และ
โยธามลูกชายของเขาก็ไดข้ น
ึ เป็ นกษัตริยสืบ
ตอจากเขา
เศคาริยาหปกครองอิสราเอล
๘ เศ คา ริ ยาหลูกชายของเย โร โบ อัมไดข้ น
ึ

เป็ นกษัตริยในเมืองสะ มา เรียของอิสราเอล
ตรง กับปี ที่สามสิบ แปด ที่อุส ซี ยาหเป็ น
กษัตริยปกครองยู ดาห เศ คา ริ ยาหไดครอง
ราชยอยูหกเดือน ๙ เศ คา ริ ยาหไดทําความ
ชัว
่ ในสายตาของพระ ยาหเวหเหมือนกับที่
บรรพบุรุษของเขา ทํา เขาไมยอมหันไปจาก
พวกบาปของเยโรโบอัม ลูกชายของเนบัท ที่
ทําใหอิสราเอลพลอยทําบาปไปดวย
๑๐ ชัลลูมลูกชายของยา
เบชไดกบฏตอ
เศ คา ริ ยาห เขาไดลมเศ คา ริ ยาหลงตอ หน า
ประชาชน และฆา เขา แลวขึ้นเป็ นกษัตริย
แทน ๑๑ เหตุการณอ่ น
ื ในยุค สมัยของเศ คา
ริ ยาหไดจด บันทึกไวแลวในหนังสือประวัติ
ของบรรดากษัตริยแหงอิสราเอล ๑๒ เรื่อง นี้
เป็ นไปตามคําสัญญาที่พระ ยาหเวหเคยใหไว
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๒ พงศกษัตริย ๑๕:๒๐

กับกษัตริยเยฮู ที่วา “ลูก หลานของเจาจะได
นัง่ อยูบนบัลลังกอิสราเอลถึงสี่ชว
ั ่ คน”
ชัลลูมปกครองอิสราเอล
๑๓ ชัลลูมลูกชายของยา

เบชไดข้ น
ึ เป็ น
กษัตริย ตรง กับปี ที่สามสิบ เกาของกษัตริย
อุสซียาหแหงยูดาห และเขาไดครองราชยอยู
ในเมืองสะมาเรียเพียงหนึ่งเดือน
๑๔ เม นา เฮมลูกชายของกาดีไดมาจาก
เมืองทีร ซาหข้ น
ึ ไปที่เมืองสะ มา เรีย เขาได
ลมชัลลูมลูกชายของยา เบชลงและฆาเขาใน
สะมาเรีย และขึ้นเป็ นกษัตริยแทน
๑๕ เหตุการณอ่ น
ื ๆในสมัยของชัลลูมและ
การสมคบ กันกบฏที่มีเขาเป็ นผูนํา นัน
้ ไดจด
บันทึกไวแลวในหนังสือประวัติของบรรดา
กษัตริยแหงอิสราเอล
เมนาเฮมปกครองอิสราเอล
๑๖ ในเวลา นั น
้

เม นา เฮมที่ออกเดิน ทางมา
จากเมืองทีร ซาห ไดเขาโจมตีเมืองทิฟ สาห
และผูคนที่อยูในเมือง นัน
้ รวม ทัง้ เมืองที่อยู
รอบๆเพราะคนเหลา นัน
้ ไมยอมเปิ ดประตู
เมือง ให เขาปลนเมืองเหลา นัน
้ และแหวก
ทองของหญิงมีครรภทุกคน
๑๗ เม นา เฮมลูกชายของกาดีไดข้ น
ึ เป็ น
กษัตริยของอิสราเอล ตรงกับปี ที่สามสิบ เกา
ที่กษัตริยอุส ซี ยาหปกครองยู ดาห เขาได
ครอง ราชยอยูในเมืองสะ มา เรียเป็ นเวลาสิบ
ปี ๑๘ เขาไดทําความ ชัว
่ ในสายตาของพระ
ยาหเวห ตลอดเวลาที่เขาครองราชย อยู เขา
ไมเคยหันไปจากพวกบาปของเย โร โบ อัม
ลูกชายของเนบัท ที่ทําใหอิสราเอลพลอยทํา
บาปไปดวย
๑๙ แลวกษัตริยปูล *แหงอัส ซีเรียไดมาบุก
อิสราเอล กษัตริยเม นา เฮมไดใหเงินสาม
หมื่นสี่ พันกิโลกรัม †แกกษัตริยปูล เพื่อให
กษัตริยปูลสนับสนุนเขา และชวยใหเขากุม
อํานาจในการเป็ นกษัตริยตอ ไป ๒๐ เมนาเฮม
ไดเรี่ย ไรเงินจากคนอิสราเอลที่เป็ นคนรวย
เขาใหคนรวยจายภาษีคนละหา สิบเช เขล
‡แลวเอาเงิน นั น
้ มาใหกับกษัตริยปูลของอัส
ซีเรีย ดัง นัน
้ กษัตริยปูลของอัส ซีเรียจึงยอม

*๑๕:๑๙

ปูล หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวา “ทิกลัท-ปิ เลเสอร”

†๑๕:๑๙

สามหมื่นสี่พันกิโลกรัม หรือแปลตรงๆไดวา หนึ่งพันตะลันต
หาสิบเชเขล หรือ ๕๗๕ กรัม

‡๑๕:๒๐

๒ พงศกษัตริย ๑๕:๒๑

ถอยทัพ กลับ ไมอยูในแผน ดินอิสราเอลอีก
ตอไป
๒๑ เหตุการณอ่ น
ื ๆในสมัยของเม นา เฮม
และสิ่งที่เขาไดทําทัง้ หมด ไดจด บันทึกไว
แลวในหนังสือประวัติของบรรดากษัตริย
ของอิสราเอล ๒๒ เม นา เฮมไดตายไปอยูกับ
บรรพบุรุษของเขา และเป คา หิ ยาหลูกชาย
ของเขาก็ไดข้ น
ึ เป็ นกษัตริยสืบตอจากเขา
เปคาหิยาหปกครองอิสราเอล
๒๓ เป

คา หิ ยาหลูกชายของเม นา เฮมได
ขึ้นเป็ นกษัตริยของอิสราเอลอยูในเมืองสะ
มา เรีย ตรง กับปี ที่หา สิบที่กษัตริยอุส ซี ยาห
ปกครองยู ดาห เป คา หิ ยาหไดครอง ราชย
อยูสอง ปี ๒๔ เป คา หิ ยาหไดทําความ ชัว
่ ใน
สายตาของพระ ยาหเวห เขาไมไดหันไปจาก
พวกบาปทัง้ หลายของเยโรโบอัมลูกชายของ
เนบัท ที่ทําใหอิสราเอลพลอยทําบาปไปดวย
๒๕ แมทัพคน หนึ่ งของเป คา หิ ยาห ชื่อ
เป คาหลูกชายของเร มา ลิ ยาหไดคิดวางแผน
กบฏตอ เขา เป คาหไดรวบรวมคนหา สิบคน
มาจากกิ เลอาด และไดฆาเปคาหิ ยาหพรอม
กับอา ร โกบและอา ริ เอหตายที่ปอมของวัง
กษัตริยที่เมืองสะมาเรีย ดังนัน
้ เปคาหไดฆา
เปคาหิยาหและขึ้นเป็ นกษัตริยแทน
๒๖ สวนเหตุการณอ่ น
ื ๆในยุค สมัยของเปคา
หิ ยาหและทุก สิ่งที่เขาไดทําไป ไดจด บันทึก
ไวแลวในหนังสือประวัติของบรรดากษัตริย
ของอิสราเอล
เปคาหปกครองอิสราเอล
๒๗ เปคาหลูกชายของเรมาลิ ยาหไดข้ น
ึ เป็ น

กษัตริยของอิสราเอลในเมืองสะ มา เรีย ตรง
กับปี ที่หาสิบสอง ที่กษัตริยอุสซียาหปกครอง
ยู ดาห เปคาหไดครองราชยอยูยี่สิบปี ๒๘ เขา
ไดทําความชัว
่ ในสายตาของพระยาหเวห เขา
ไมไดหันไปจากบาปทัง้ หลายของเย โร โบ อัม
ลูกชายของเนบัท ซึ่งทําใหอิสราเอลพลอยทํา
บาปไปดวย
๒๙ ในชวงที่กษัตริยเป
คาหปกครอง
อิสราเอลอยู นัน
้ กษัตริยทิ กลัท-ปิ เล เส อร
*แหงอัส ซีเรียไดลงมายึดเมืองอิ โยน
อา

*๑๕:๒๙

มาเกิด
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เบล-เบธมาอาคาห ยาโนอาห เคเดช ฮาโซร
กิ เลอ าด กา ลิ ลี รวม ทัง้ แผน ดินนัฟ ทา ลี
ทัง้ หมดและไดกวาดตอนผูคนไปที่อัสซีเรีย
๓๐ แลวโฮ เชย า ลูกชายของเอ ลาหก็ได
วางแผนกบฏตอเป คาหลูกชายของเร มา ลิ
ยาห โฮ เชย าฆาเป คาหตาย และขึ้นเป็ น
กษัตริยแทน เขา ตรงกับปี ที่ยี่สิบที่โยธา ม
ลูกชายของอุสซียาหเป็ นกษัตริยของยูดาห
๓๑ สวนเหตุการณอ่ น
ื ๆในยุค สมัยของเป
คาหและสิ่งที่เขาไดทําไปทัง้ หมด
ไดจด
บันทึกไวแลวในหนังสือประวัติของบรรดา
กษัตริยของอิสราเอล
โยธามปกครองยูดาห
(๒ พศด. ๒๗:๑-๙)
๓๒ โยธา

มลูกชายของกษัตริยอุส ซี ยาห
แหงยู ดาหข้ น
ึ เป็ นกษัตริย ตรง กับปี ที่สอง
ที่กษัตริยเป คาหลูกชายของเร มา ลิ ยาห
ปกครองอิสราเอล ๓๓ โยธา มมีอายุยี่สิบ หา
ปี ตอน ที่เขาขึ้นเป็ นกษัตริย และเขาครอง
ราชยอยูในเยรูซาเล็มเป็ นเวลาสิบ หก ปี แม
ของเขามีช่ อ
ื วาเยรู ชา นางเป็ นลูกสาวของศา
โดก ๓๔ โยธา มไดทําสิ่งที่ถูก ตองในสายตา
ของพระ ยาหเวห เหมือนกับที่อุส ซี ยาหพอ
ของเขาทํา ๓๕ แตสถานนมัสการตางๆก็ยังไม
ไดถูก รื้อ ทิง้ ประชาชนยัง คงไปถวายเครื่อง
สัตว บูชาและเผาเครื่องหอมที่นัน
่ อยูเหมือน
เดิม โยธา มได สรางประตูชัน
้ บนของวิหาร
๓๖ สวน
ของพระ ยาหเวหข้ น
ึ ใหมอีก ครัง้
เหตุการณอ่ น
ื ๆในยุค สมัยของโยธาม และสิ่ง
ที่เขาไดทําไป ไดจด บันทึกไวแลวในหนังสือ
ประวัติของบรรดากษัตริยของยูดาห
๓๗ ในเวลานั น
้ พระยาหเวหไดสงกษัตริยเร
ซีนของชาวอารัมและเปคาหลูกชายของเรมา
ลิยาหมาสูรบกับยูดาห
๓๘ โยธา
มตายไปอยูกับบรรพบุรุษของ
เขาและศพของเขาถูก
ฝั งรวมอยูกับพวก
บรรพบุรุษของ เขาในเมืองของ ดา วิด และ
อา หัสลูกชายของ เขาก็ข้ น
ึ เป็ นกษัตริยสืบตอ
จากเขา

กษัตริยทิกลัท-ปิ เลเสอร เป็ นกษัตริยของอัสซีเรีย จากปี ๗๔๕-๗๒๗ กอนพระเยซู

๒ พงศกษัตริย ๑๖:๑

อาหัสปกครองยูดาห
(๒ พศด. ๒๘:๑-๒๗)
๑ อา

๑๖ กษัตริยของยู ดาห

หัสลูกชายของโยธา มขึ้นเป็ น
ตรง กับปี ที่สิบ
เจ็ด ที่เป คาหลูกชายของเร มา ลิ ยาห เป็ น
กษัตริยปกครองอิสราเอล ๒ ตอนที่อา หัส
ขึ้นเป็ นกษัตริย นัน
้ เขามีอายุยี่สิบปี อา หัส
ครอง ราชยอยูในเยรูซาเล็มสิบ หก ปี เขาไม
เหมือนกับดา วิดบรรพบุรุษของ เขา เพราะ
เขาไมยอมทําสิ่งที่ถูก ตองในสายตาของพระ
ยาหเวหพระเจาของเขา ๓ อาหัสเดินตามรอย
กษัตริยองคอ่ น
ื ๆของอิสราเอล ถึงขนาดที่เอา
ลูกชายของตัว เองไปเผา ไฟเป็ นเครื่องบูชา
*เลียน แบบการกระทําอันน าขยะแขยงของ
พวกชนชาติทัง้ หลายที่พระ ยาหเวหไดขับ ไล
ออกไปจากแผน ดินตอนที่อิสราเอลยายเขา
มาอยู ๔ อา หัสถวายเครื่องสัตว บูชาและเผา
เครื่องหอม ในสถานนมัสการตางๆและตาม
ยอดเขาและใตตนไมใบรมทัง้ หลาย
๕ แลวเร ซีนกษัตริยของชาวอา รัมและ
กษัตริยเป
คาหแหงอิสราเอลลูกชายของ
เร มา ลิ ยาห ไดยก ทัพขึ้นมาสู รบกับเมือง
เยรูซาเล็ม และไปลอมอาหัส ไว แตพวกเขา
ไมสามารถเอาชนะอา หัส ได ๖ ในเวลา นัน
้
กษัตริยเร ซีนของชาวอา รัมไดยึดเมืองเอ ลัท
คืนมาใหกับชาวอา รัม และขับ ไลคนยู ดาห
ออกไปจน หมด แลวชาวเอ โดมก็ไดยายเขา
มาในเมืองเอลัท และไดอาศัยอยูที่ นัน
่ จนถึง
ทุกวันนี้
๗ อา หัสสงพวกคนสง ขาวไปหากษัตริยทิ
กลัท-ปิ เล เส อรของอัส ซีเรีย บอกวา “เรา
เป็ นผูรับ ใช และเป็ นเหมือนลูกของ ทาน
ขึ้นมาชวย เหลือเราใหพนจากเงื้อมมือของ
กษัตริยของอา รัมและกษัตริยของอิสราเอล
ที่มาโจมตีเราดวยเถิด” ๘ อา หัสเอาเงินและ
ทองคําที่มีอยูในวิหารของพระ ยาหเวหและ
ในคลังสมบัติในวัง สงไปใหเป็ นของขวัญแก
กษัตริยของอัสซีเรีย ๙ กษัตริยของอัสซีเรียก็
ฟั งเขา แลวก็ยก ทัพไปโจมตีเมืองดามัสกัส
และยึดเมืองไว ได เขาไดกวาดตอนเอาคนที่
นัน
่ ไปไวที่เมืองคีรและไดฆากษัตริยเรซีน
*๑๖:๓
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๑๐ แลวกษัตริยอา
หัสก็ลงไปที่เมือง
ดามัสกัสเพื่อพบกับกษัตริยทิ กลัท-ปิ เล เส อร
ของอัส ซีเรีย เขาเห็นแทนบูชาแทน หนึ่งใน
เมืองดามัสกัสและไดสงแบบจําลองและราย
ละเอียดของแทน บูชานัน
้ ไปใหกับนักบวชอุ รี
ยาห ๑๑ แลวนักบวชอุ รี ยาหก็ไดสรางแทน
บูชาขึ้นแทน หนึ่งเหมือนกับแบบที่กษัตริยอา
หัสสงมาใหเขาจากเมืองดามัสกัสทุก อยาง
และสรางมันเสร็จกอนที่กษัตริยอา
หัสจะ
กลับมา
๑๒ เมื่อกษัตริยอา
หัสกลับมาจากเมือง
ดามัสกัสและเห็นแทนบูชา นัน
้
เขาเขาไป
ใกลๆและขึ้นไปบนแทนบูชานัน
้ ๑๓ เขาถวาย
เครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาจากเมล็ด พืช
เขาเทเครื่องดื่มบูชาของเขาออกมาและสาด
เลือดจากเครื่องสังสรรคบูชาเขา ใสแทน บูชา
นัน
้
๑๔ อา หัสไดยายแทน บูชาที่ทําจากทอง
์ ่ งึ ตัง้ อยูตรงหน าพระ ยาหเวห ออก
สัมฤทธิซ
ไปจากดาน หน าของวิหาร แทน บูชา นี้ตัง้ อยู
ระหวางแทนบูชาใหมของอา
หัสกับวิหาร
ของพระ ยาหเวห อา หัสยายแทนบูชาทอง
สัมฤทธิ ์นี้ไปตัง้ ไวทางทิศ เหนือของแทน บูชา
ใหม ๑๕ แลวกษัตริยอา หัสสัง่ นักบวชอุ รี ยาห
วา “บนแทน บูชาขนาด ใหญแทน ใหม นี้ ให
ถวายเครื่องเผาบูชาในตอน เชาและเครื่อง
บูชาจากเมล็ด พืชในตอน เย็น และเครื่อง
เผาบูชาและเครื่องบูชาจากเมล็ด
พืชของ
กษัตริย รวมทัง้ เครื่องเผาบูชาของประชาชน
และเครื่องบูชาจากเมล็ด พืชของพวก เขา
ตลอดจนเครื่องดื่มบูชาของพวกเขาทัง้ หลาย
และใหเอาเลือดทัง้ หมดของเครื่องเผาบูชา
ทัง้ หลายและเครื่องสัตว บูชาตางๆสาด ใส
แทนบูชา ใหม นี้ สวนแทนบูชาที่ทําจากทอง
สัมฤทธิ ์ นัน
้ เราจะใชตอนที่ขอคํา แนะนํ าจาก
พระเจา” ๑๖ และนักบวชอุ รี ยาหก็ทําตามที่
กษัตริยอาหัสไดสงั ่ เขาไว
๑๗ กษัตริยอา หัสไดตัดแผง กัน
้ ดาน ขาง
ของรถ เข็นที่เลื่อนไดเหลา นัน
้ ออกและยก
พวกอางออกจากรถ เข็นพวก นัน
้ เขาไดเอา
์ ี่
ขันทะเลออกจากรูป
ปั ้ นวัวทองสัมฤทธิท
รองอยูใตมัน
และเอามันไปตัง้ ไวบนฐาน
หิน ๑๘ เขาไดร้ อ
ื ศาลาวัน หยุดทาง ศาสนาที่

เอาลูกชาย … เป็ นเครื่องบูชา แปลตรงๆไดวา “ใหลูกชายของเขาเขาไปในกองไฟ”

๒ พงศกษัตริย ๑๖:๑๙

เคยสรางเอาไวในบริเวณวิหาร ออก และรื้อ
ทาง เขาสําหรับกษัตริยที่อยูดาน นอกของ
วิหารของพระ ยาหเวห ออก เขาทําทัง้ หมด นี้
เพื่อสงของที่มีคาทัง้ หมด นี้ไปเป็ นสวยใหกับ
กษัตริยของอัสซีเรีย
๑๙ สวนเหตุการณอ่ น
ื ในยุค สมัยของอา หัส
และสิ่งที่เขาไดทําไป ไดจด บันทึกไวแลวใน
หนังสือประวัติของบรรดากษัตริยของยู ดาห
๒๐ อา หัสไดตายไปอยูกับบรรพบุรุษของ เขา
เขาถูกฝั งไวกับพวกบรรพบุรุษของเขาใน
เมืองของ ดา วิด และเฮ เซ คี ยาหลูกชายของ
เขาก็ข้ น
ึ เป็ นกษัตริยสืบตอจากเขา
โฮเชยาปกครองอิสราเอล
๑ โฮ

๑๗ เป็ นกษัตริยของอิสราเอลในเมือง

เชย าลูกชายของเอ ลาหไดข้ น
ึ

สะมาเรีย ตรงกับปี ที่สิบ สองที่กษัตริยอาหัส
ปกครองยู ดาห โฮ เชย าครอง ราชยอยูเกา ปี
๒ เขาทําความ ชัว
่ ในสายตาของพระ ยาหเวห
แตไมเลว รายเทากับกษัตริยองคอ่ น
ื ๆของ
อิสราเอลที่เคยทํากอนหน าเขา
๓ กษัตริยแชลมาเนเสอร *ของอัส ซีเรียได
ขึ้นมาสูรบกับกษัตริยโฮเชยาและเอาชนะเขา
ได กษัตริยโฮ เชย าจึงยอมตกเป็ นเมือง ขึ้น
และยอมสง สวยใหกับกษัตริยอัส ซีเรีย ๔ แต
ตอมากษัตริยอัส ซีเรีย พบวาโฮเชยาหัก หลัง
เขา เพราะโฮ เชย าไดสงทูตไปหากษัตริยโส
ของประเทศอียิปต และไมยอมสงสวยใหกับ
กษัตริยอัสซีเรียเหมือนที่เคยทํามาทุกๆปี แช
ลมาเนเสอรก็เลยจับตัวโฮเชยาขังไวในคุก
อัสซีเรียตอนอิสราเอลไปเป็ นเชลย
๕ กษัตริยอัส ซีเรียไดบุก เขาไปทัว
่ แผน ดิน

อิสราเอล เขาไปถึงเมืองสะ มา เรียและลอม
เมืองไวนานถึงสามปี ๖ แลวกษัตริยอัส ซีเรีย
ก็ยึดเมืองสะมาเรีย ไว ได ในปี ที่เกาที่โฮเชยา
เป็ นกษัตริยของอิสราเอล กษัตริยอัส ซีเรีย
กวาดตอนเอาชาวอิสราเอลไปไวที่อัส ซีเรีย
เขาใหคนอิสราเอลตัง้ รกรากอยูในฮาลาห ใน
เมืองโก ซานที่อยูติดกับแมน้ํ าฮา โบรและใน
เมืองตางๆของชาวเมดัย
๗ ที่เป็ นอยางนี้ ก็เพราะชาวอิสราเอลทํา
บาปตอพระยาหเวหพระเจาของพวกเขา ผูที่
*๑๗:๓
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นํ าพวก เขาออกมาจากประเทศอียิปต ออก
จากภาย ใตอํานาจของกษัตริยฟาโรหแหง
อียิปต แตพวกอิสราเอลกลับไปนมัสการพระ
อื่นๆ ๘ และไปทําตัวตามธรรมเนียมประเพณี
ของพวกชนชาติทงั ้ หลาย ที่พระ ยาหเวหได
ขับ ไลออกไปตอ หน าพวก เขา รวม ทัง้ ทําตัว
ตามธรรมเนียมประเพณีทัง้ หลาย ที่บรรดา
๙ ชาว
กษัตริยของอิสราเอลไดนําเขา มา
อิสราเอลแอบทําสิ่งตางๆที่ไมถูก
ตองและ
ขัดขืนตอพระ ยาหเวหพระเจาของพวก เขา
พวก เขาสรางสถาน ที่นมัสการหลายแหงขึ้น
สําหรับตัว เอง ตามเมืองตางๆของพวก เขา
ตัง้ แตเมืองเล็กๆที่มีแคหอ เฝ า ยามไปจนถึง
เมืองใหญที่มีปอมปราการ
๑๐ พวก เขาจัด ตัง
์ ิทธิแ
์ ละพวก
้ หินศักดิส
เสาเจาแมอา เชรา หบนเนิน เขาสูงทุก แหง
และใตตนไมใบรมทุก ตน ๑๑ พวก เขาเผา
เครื่องหอมบนสถานนมัสการทุก แหงเหมือน
กับพวกชนชาติที่พระ ยาหเวหไดขับ ไล
ออกไปตอ หน าพวก เขา เคยทํากันมากอน
พวกอิสราเอลทําสิ่งที่เลว รายที่ยัว
่ ยุใหพระ
๑๒ พวก เขาไปบูชาพวกรูป
ยาหเวหโกรธ
เคารพทัง้ ๆที่พระ
ยาหเวหเคยพูดเอาไววา
“พวกเจาตองไมทําอยางนัน
้ ”
๑๓ พระ ยาหเวหเคยเตือนอิสราเอลและยู
ดาห ผานทางพวกผู พูด แทน พระเจาและ
พวกผู ที่ เห็น มิ มิตทุก คนวา “ใหหันไปจาก
ทางที่ชว
ั ่ รายทัง้ หลายของเจา และรักษาคํา
สัง่ ตางๆและกฎ ทัง้ หลายของ เรา ใหทํา ตาม
กฎทัง้ หมดที่เราไดสงั ่ ใหบรรพบุรุษของ เจา
เชื่อ ฟั ง ที่เราไดสงใหกับเจาผานมาทางพวก
ผูพูดแทนพระเจาที่เป็ นผูรับใชของเรา”
๑๔ แตพวก เขาไมยอม ฟั งและยังดื้อ ดึง
เหมือนกับบรรพบุรุษของพวก เขาที่ไมยอม
ไว วางใจในพระยาหเวหพระเจาของพวกเขา
๑๕ พวก เขาดู หมิ่นกฎตางๆของพระองคและ
ขอ ตกลงที่พระองคเคยทํา ไวกับบรรพบุรุษ
ของพวก เขา รวม ทัง้ คํา เตือนตางที่พระองค
เคยใหกับ เขา พวก เขาไดไปติดตามพวก
รูป เคารพที่ไร คาเหลานัน
้ ซึ่งทําใหตัวพวก
เขาเองไร คาไป ดวย พวก เขาไปเลียน แบบ
ชนชาติตางๆที่อยูรอบๆ ถึง แมพระ ยาหเวห

กษัตริยแชลมาเนเสอร เป็ นกษัตริยของอัส ซีเรีย จากประมาณปี ๗๒๗-๗๒๒ กอน
พระเยซูมาเกิด
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จะเคยสัง่ ไวแลววา “อยาทําตัวเหมือนกับที่
พวกนัน
้ ทํากัน”
๑๖ พวก เขาละทิง
้ คํา สัง่ ทัง้ หลายของพระ
ยาหเวหพระเจาของพวก เขา และไดหลอรูป
เคารพสําหรับตัวพวก เขา เองเป็ นลูกวัวสอง
ตัว และยังมีเสาเจา แมอา เชรา หดวย พวก
เขาไปกม กราบพวกดวงดาวทัง้ หลายและไป
บูชาพระบาอัล ๑๗ พวกเขาเอาลูกชายลูกสาว
ของตัวเองมาเผาไฟเป็ นเครื่องบูชายัญ *พวก
เขาไดดู หมอ ใชเวทมนตร และยอมขายตัว
เองเพื่อทําในสิ่งที่ชัว
่ รายในสายตาของพระ
ยาหเวห ซึ่งยุใหพระองค โกรธ ๑๘ ดัง นัน
้ พระ
ยาหเวหจึงโกรธอิสราเอลมาก และไลพวก
เขาให พนไปจากสายตาของพระองค เหลือ
แตคนเผายูดาหเทานัน
้
๑๙ และแมแตยู
ดาหเองก็ไมยอมรักษา
คํา สัง่ ตางๆของพระ ยาหเวหพระเจาของ
พวก เขา พวก เขาไดไปทํา ตามธรรมเนียม
ประเพณีที่อิสราเอลนํ าเขามา
๒๐ พระ
ยาหเวหไดละทิง้ ชาวอิสราเอล
ทัง้ หมด พระองคลงโทษพวก เขา และมอบ
พวก เขาไวในกํา มือของคนที่มาปลนพวก
เขา ในที่สุดพระองคไดผลักไสโยนพวก เขา
ออกไปจากหน าพระองคจน หมด ๒๑ ตอน ที่
พระองคไดฉีกอิสราเอลไปจากครอบครัวของ
ดา วิด พวก เขาก็ไดตัง้ เย โร โบ อัมลูกชาย
ของเนบัทขึ้นเป็ นกษัตริยของพวก เขา เย
โร โบ อัมไดชักนํ าอิสราเอลใหหันเหไปจาก
พระยาหเวห และทําใหพวกอิสราเอลทําบาป
อยางใหญ หลวง ๒๒ ชาวอิสราเอลทัง้ หลาย
ยืน กรานที่จะทําบาปทัง้ สิน
้ ของเย โร โบ อัม
และไมยอมหันออกจากบาปเหลา นัน
้ ๒๓ จน
กระทัง่ พระ
ยาหเวหไดไลอิสราเอลใหพน
ไปจากสายตา พระองค ตามที่พระองคเคย
พูด ไวลวง หน าแลวผานทางพวก ผู พูด แทน
พระเจาทัง้ หลาย ที่เป็ นผูรับ ใชของ พระองค
ประชาชนอิสราเอลจึงถูกกวาดตอนไปจาก
แผน ดินของพวก ตนไปเป็ นเชลยในประเทศ
อัส ซีเรีย และพวกเขาก็ยัง คงอยูที่ นัน
่ จนถึง
ทุกวันนี้

*๑๗:๑๗
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อัสซีเรียสงคนตางชาติยึดสะมาเรีย
๒๔ กษัตริยของอัส

ซีเรียไดกวาดตอน
คนอิสราเอลออกไปจากสะ มา เรีย และนํ า
เอาประชาชนเหลา นี้เขามาอยู แทน คือ
ประชาชนจากบา บิ โลน คู ธาห อัฟ วา ฮามั
ท เส ฟาร วา อิม พวก นี้เขา ยึดเมืองสะ มา
เรีย ไวและไดอาศัยอยูตามเมืองตางๆเหลา
๒๕ เมื่อคนพวก นี้ เขามาอาศัยอยูในชวง
นัน
้
แรกๆ พวก เขาไมยอมนมัสการพระ ยาหเวห
พระองคจึงไดสงพวก สิงโตเขามาทามกลาง
พวกเขา และพวกสิงโตไดฆาพวกเขาไปบาง
๒๖ จึงมีคนไปบอกกับกษัตริยของอัส ซีเรียวา
“ชนชาติตางๆที่ทานไดจับ ตัว ไป และเอาไป
ใสไวในเมืองตางๆของสะ มา เรีย ไมรูวาพระ
ของแผน ดินนัน
้ ตองการอะไร พระองค นัน
้ ก็
เลยสงพวก สิงโตเขาไปในทามกลางพวก เขา
สิงโตเหลา นัน
้ กําลังฆาพวกเขา อยู เพราะ
พวก เขาไมรูวาพระของแผน ดิน นัน
้ ตองการ
อะไร”
๒๗ กษัตริยของอัส ซีเรียจึงออกคํา สัง
่ ไป
วา “ไปเอานักบวชคน หนึ่งจากทามกลาง
นักบวชที่เจาจับ ตัวมาจากสะ มา เรีย และสง
เขากลับไปอยูที่สะมาเรีย ใหเขาคอยสัง่ สอน
ประชาชนวาพระของแผน ดิน นัน
้ ตองการ
อะไร”
๒๘ นั กบวชคน หนึ่ งที่เคยถูกกวาดตอนไป
จากเมืองสะ มา เรียจึงไดกลับมาอาศัยอยูใน
เมืองเบธ เอล และไดสอนใหพวก นัน
้ รูวาจะ
นมัสการพระยาหเวหอยางไร
๒๙ แตอยางไรก็ตาม แตละ ชนชาติก็ ยัง คง
สรางพระของพวก เขา เองไวตามเมืองตางๆ
ที่พวก เขาไปตัง้ บานเรือน อยู และไดนําพระ
เหลา นัน
้ ไปตัง้ ไวในศาล เจาที่ชาว เมืองสะ มา
เรียไดสรางไวตามสถานที่ สูงทัง้ หลาย ๓๐ คน
จากบาบิ โลนไดสรางพระสุ คคท-เบโนท ชาว
คูทไดสรางพระเนอ รกัล และชาวฮามั ทได
สรางพระอา ชิ มา ๓๑ ชาวอัฟ วาไดสรางพระนิ
บ หัสและพระทาร ทัก สวนชาวเส ฟาร วา อิม
ไดเผาลูกๆของพวก เขาเป็ นเครื่องบูชายัญให
กับพระอัด รัม เม เลคและพระอานัม เม เลคที่
เป็ นพระของชาวเสฟารวาอิม

พวกเขาเอา … เป็ นเครื่องบูชายัญ หรือแปลตรงๆไดวา “ใหลูกชายลูกสาวของตัว
เองลุยเขาไปในกองไฟ”
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๓๒ และพวก เขาก็นมัสการพระ ยาหเวหไป
ดวย พวก เขาแตง ตัง้ พวกนักบวชขึ้นจาก
คนทุกประเภทที่อยูทามกลางพวก เขา เพื่อ
ถวายเครื่องบูชาแทนพวก เขาในศาล เจา
ตามที่สูงเหลา นัน
้ ๓๓ อยาง นี้ พวก เขาก็ได
นมัสการพระ ยาหเวห แตก็ ยังไปบูชาพวก
พระของพวก เขา เองตามธรรมเนียมของ
ชนชาติของพวกเขากอนที่จะถูกจับมา
๓๔ แลวพวก
เขาก็ยังทํา ตามประเพณี
ดัง้ เดิมเหลา นัน
้ ของพวก เขามาจนถึงทุก วัน
นี้ พวกเขาไม ไดยําเกรงพระยาหเวหอยางที่
ควรจะเป็ น และไมทํา ตามคําสัง่ สอน และ
ขอ บังคับตางๆรวมทัง้ กฎและคํา สัง่ ทุกๆขอที่
พระ ยาหเวหไดใหไวกับพวกลูก หลานของ
ยา โคบ ที่พระองคใหอีกชื่อหนึ่งวาอิสราเอล
๓๕ พระ ยาหเวหไดทําขอ ตกลงไวกับชาว
อิสราเอล พระองคสัง่ พวก เขาไววา “อยาไป
นมัสการพระอื่นๆหรือไปกม กราบพระเหลา
นัน
้
อยาไปรับ ใชหรือบูชาพวก มัน ๓๖ แต
ใหนมัสการพระ ยาหเวห ผู ที่นําพวก เจา
์ ํานาจ
ออกมาจากแผน ดินอียิปต ดวยฤทธิอ
และแขนที่ย่ น
ื ออกมา ชวย พวก เจาตองกม
กราบพระองคและถวายสัตวบูชาแก พระองค
๓๗ พวกเจาตองระมัดระวังอยูเสมอที่จะรักษา
คําสัง่ สอนและขอ บังคับตางๆ รวม ทัง้ กฎ
และคํา
สัง่ ที่พระองคไดเขียนไวเพื่อพวก
เจา อยาไปนมัสการพระอื่นๆ ๓๘ อยาลืมขอ
ตกลงที่เราไดทํา ไวกับพวก เจา และอยาไป
นมัสการพระอื่นๆ ๓๙ พวก เจาตองนมัสการ
พระ ยาหเวหพระเจาของพวก เจาเทานัน
้
แลวพระองคจะชวยพวก เจาใหรอดพนจาก
กํามือของศัตรูทัง้ หมดของพวกเจา”
๔๐ แตพวก เขาไมยอม ฟั ง พวก เขายัง คง
ทํา ตามแบบเดิมๆที่พวกเขาทํามา ๔๑ ชนชาติ
เหลา นัน
้ นมัสการพระ ยาหเวห แตพวก เขา
ก็ยังรับ ใชรูปแกะ สลักของพวก เขาไป ดวย
จนถึงทุก วัน นี้ ลูก หลานของพวกเขาก็ ยังทํา
ตามสิ่งที่บรรพบุรุษของพวกเขาเคยทํากัน
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เฮเซคียาหปกครองยูดาห
(๒ พศด. ๒๙:๑-๒; ๓๑:๑)
๑ เฮ

๑๘ เป็ นกษัตริยของยู ดาห ตรง กับปี ที่

เซ คี ยาหลูกชายของอา หัสขึ้น

สาม ที่โฮ เชย า ลูกชายของเอ ลาห เป็ น
กษัตริยของอิสราเอล ๒ ตอนที่เฮ เซ คี ยาห
ขึ้นเป็ นกษัตริย นัน
้ เขามีอายุยี่สิบ หาปี และ
เขาครอง ราชยอยูในเยรูซาเล็มเป็ นเวลายี่สิบ
เกาปี แมของเขามีช่ อ
ื วาอาบี *นางเป็ นลูกสาว
ของเศคาริยาห
๓ เฮ เซ คี ยาหทําสิ่งที่ถูก ตองในสายตาของ
พระ ยาหเวห เหมือนกับที่ดา วิดบรรพบุรุษ
ของเขาเคยทําไว
๔ เขารื้อพวกสถาน ที่นมัสการตางๆลง ทุบ
์ ิทธิจ
์ นแตกละเอียดและโคนเสาเจา
หินศักดิส
์ ี่
แมอา เชรา หลง เขาทําลายงูทองสัมฤทธิท
โมเสสเคยสราง ไว เพราะในเวลา นัน
้ ชาว
อิสราเอลเริ่มเผาเครื่องหอม ใหกับมัน แลว
(มันมีช่ อ
ื วาเนหุชทาน †)
๕ เฮ เซ คี ยาหไว วางใจในพระ ยาหเวห
พระเจาของอิสราเอล ไมมีกษัตริยองค ไหน
อีก แลวในพวกกษัตริยของยู ดาหที่เป็ น
เหมือนเขา ไม วาจะกอนหน านี้หรือหลัง จาก
นี้ ไป ๖ เขาไดยึดพระ ยาหเวหไว แนนและ
ไมยอมหยุดที่จะติดตามพระองค
เขาได
รักษาคํา สัง่ ทุก ขอที่พระ ยาหเวหไดสัง่ ไวกับ
โมเสส ๗ และพระ ยาหเวหก็สถิตอยูกับ เขา
เขาประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่เขาทํา
เฮ เซ คี ยาหไดกบฏตอกษัตริยอัส ซีเรีย
และไมยอมรับ ใชเขาอีกตอ ไป ๘ เฮ เซ คี ยาห
เอาชนะชาวฟี ลิ ส เตีย ตลอด ทางไปจนถึง
กาซาและเขตแดนรอบๆมัน เขาชนะเมือง
ทัง้ หมดของฟี ลิ ส เตีย ตัง้ แตเมืองเล็กๆที่มี
แคหอ เฝ า ยามไปจนถึงเมืองใหญที่มีปอม
ปราการ
ชาวอัสซีเรียยึดเมืองสะมาเรีย
๙ ในปี ที่สี่

ที่เฮ เซ คี ยาหเป็ นกษัตริยของยู
ดาห ตรงกับปี ที่เจ็ด ที่โฮเชยาลูกชายของเอ
ลาห เป็ นกษัตริยของอิสราเอล กษัตริยแช
*๑๘:๒

อาบี หรืออาบียาห

†๑๘:๔

เนหุชทาน ชื่อภาษาฮีบรูช่ อ
ื นี้มีความหมายเหมือนกับ “ทองสัมฤทธิ”์ และ “งู”

๒ พงศกษัตริย ๑๘:๑๐

ลมาเน เส อร *ของอัส ซีเรียไดยก ทัพมาสู รบ
กับเมืองสะ มา เรียและไดปิด ลอมเมือง นี้เอา
ไว ๑๐ เมื่อลอมเมืองอยูสาม ปี ชาวอัส ซีเรีย
ก็ยึดเมือง นี้ ได เมืองสะ มา เรียจึงถูก ยึดไป
ในชวงปี ที่หกที่เฮ เซ คี ยาห เป็ นกษัตริยของ
ยู ดาห ตรง กับปี ที่เกาที่โฮ เชย าเป็ นกษัตริย
๑๑ กษัตริยของอัส ซีเรียได
ของอิสราเอล
กวาดตอนเอาคน อิสราเอลไปไวที่อัส ซีเรีย
และไดใหพวก เขาตัง้ รกรากอยูในเมืองฮา
ลาห ในเมืองโก ซานที่ติดกับแมน้ํ าฮา โบร
และในเมืองตางๆของชาว เมดั ย ๑๒ เรื่อง นี้
เกิด ขึ้นเพราะพวกอิสราเอลไมยอมเชื่อ ฟั ง
พระ ยาหเวหพระเจาของพวก เขา พวก เขา
ฝ าฝื นขอ ตกลงของพระองคทุก ขอที่โมเสส
ผูรับ ใชพระยาหเวหไดสัง่ ไว พวกเขาไมยอม
ฟั งคําสัง่ เหลานัน
้ และไมยอมทําตามดวย
อัสซีเรียบุกยูดาห
(๒ พศด. ๓๒:๑-๑๙; อสย. ๓๖:๑-๒๒)
๑๓ ในปี ที่สิบ

สี่ ที่เฮ เซ คี ยาหเป็ นกษัตริย
ของยู ดาห กษัตริยเซน นา เค อริ บ †ของ
อัส ซีเรียไดเขาโจมตีเมืองทัง้ หมดที่มีปอม
ปราการของยู ดาหและสามารถยึดเมืองเหลา
นัน
้ ไว ได ๑๔ กษัตริยเฮเซคี ยาหของยู ดาหจึง
ไดสงขอความมาถึงกษัตริยอัส ซีเรียที่ลา คีช
วา “เราผิดไปแลว ชวยถอยทัพออกไป และ
เราจะชดใชทุกอยางตามที่ทานตองการ”
กษัตริยอัส ซีเรียไดเรียก รองเอาเงิน
ประมาณสิบตัน ‡และทองคําประมาณหนึ่ง
ตัน ¶จากกษัตริยเฮเซคี ยาหของยู ดาห ๑๕ เฮ
เซ คี ยาหจึงเอาเงินที่มีอยูในวิหารของพระ
ยาหเวหและในคลังสมบัติของวังกษัตริยไป
มอบใหเขา ๑๖ ในครัง้ นี้ กษัตริยเฮ เซ คี ยาห
ของยู ดาหตองลอกเอาแถบทองคําที่เขาเคย
ใหติดไวตามประตูและเสาประตูในวิหารของ
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๒ พงศกษัตริย ๑๘:๒๓

พระ ยาหเวหออก มามอบใหกับกษัตริยอัส
ซีเรียไปดวย
๑๗ กษัตริยอัส ซีเรียสงแมทัพสูงสุดของเขา
เจา หน าที่ระดับหัวหน าและแมทัพพรอมกับ
กองทัพขนาด ใหญหนึ่ง กองเดิน ทางจากลา
คีชไปหากษัตริยเฮเซคียาหที่เยรูซาเล็ม พวก
เขามาถึงเยรูซาเล็มและไดมาหยุดอยูที่ราง
สงนํ้ าของสระดานบน ตรงถนนที่มุงไปยังทุง
ของคนซัก ผา ๑๘ พวกเขาไดเรียกหากษัตริย
แตเอ ลี ยาคิ มผู ดูแล วัง ที่เป็ นลูกชายของฮิ
ล คี ยาห เช บนาที่เป็ นเลขาและโย อาหผูจด
บันทึกที่เป็ นลูกชายของอา สาฟ ไดออกมา
พบพวกเขา
๑๙ แมทัพพูดกับพวกเขาวา “ไปบอกเฮเซคี
ยาหวา พระมหากษัตริย คือกษัตริยอัส ซีเรีย
พูดอยางนี้วา
‘ทําไมทานถึงไดมีความเชื่อ มัน
่ ขนาด
นี้ ๒๐ ขอ ตกลงกับพันธมิตรที่ทานหวัง
พึ่ง นัน
้ มันก็แคเพียงคํา พูด ทานคิดวา
มันจะใชแทนกลยุทธและกําลัง ทหารใน
สงครามได หรือ เดี๋ยว นี้ทานไปพึ่งใคร
หรือ ทานถึงกลามากบฏกับ เรา ๒๑ ดู ดีๆ
นะวาตอน นี้ทานกําลังพึ่งอียิปต ซึ่งเป็ น
เหมือนไม เทา ออที่เดาะ แลว ถาใครไป
คํ้า ยัน มัน มันก็จะแตกและเสียบมือ
ของคน นัน
้
ฟาโรหกษัตริยของอียิปต
ก็จะเป็ นอยาง นัน
้ กับคนที่มาพึ่ง พิง เขา
๒๒ แตถาทานจะบอกเราวา “เราเชื่อ พึ่ง
ในพระ ยาหเวหพระเจาของ เรา” อาว
เฮ เซ คี ยาหได รื้อพวกสถาน ที่นมัสการ
และแทน บูชาของพระ นัน
้ ทิง้ ไปแลว
ไมใช หรือ และสัง่ คนยู ดาหและคนใน
เยรูซาเล็มวา “พวก เจาตองนมัสการ
ที่แทน บูชา นี้ที่อยูในเมืองเยรูซาเล็ม
เทานัน
้ ”
๒๓ ตอน นี้ มาทําขอ ตกลงกับกษัตริย
ของอัสซีเรีย เจานายของขาดีกวา ขาจะ

*๑๘:๙

กษัตริยแชลมาเนเสอร เป็ นกษัตริยของอัสซีเรีย ตัง้ แตประมาณปี ๗๒๗-๗๒๒ กอน
พระเยซูมาเกิด เขาไดลอมเมืองสะมาเรียไวในปี ๗๒๒ แตเขาก็ตายไป แลวซากอน ที่สองขึ้น
มาเป็ นกษัตริยสืบตอจากเขา แลวตีสะมาเรียแตกในปี ๗๒๑ กอนพระเยซูมาเกิด
†๑๘:๑๓ เซนนาเคอริ บ เป็ นกษัตริยของอัส ซีเรีย ในชวงปี ๗๐๖-๖๘๑ กอนพระเยซูมาเกิด
เขาไดลงมาตียูดาห ในปี ๗๐๑ และไดชัยชนะหลายเมือง และกวาดตอนพวกเขาไปเป็ นเชลย
‡๑๘:๑๔

ประมาณสิบตัน หรือ สามรอยตะลันต

¶๑๘:๑๔

ประมาณหนึ่ งตัน หรือสามสิบตะลันต

๒ พงศกษัตริย ๑๘:๒๔

ใหมากับเจาสอง พันตัว ถาเจามีปัญญา
หาคนมาขี่พวกมัน ได ๒๔ ในเมื่อเจาและ
อียิปตออนแอ ซะขนาด นี้ ทานยังจะ
ปฏิเสธอํานาจของขาราชการตัวเล็กๆ
ของเจานายขา แลวไปหวังพึ่งรถรบและ
ทหารมาของอียิปตอีกหรือ
๒๕ และตอน นี้
เจาคิดวาที่ขาขึ้นมา
โจมตีสถาน ที่ นี้เพื่อทําลาย มัน โดยไม
ได รับอนุญาตจากพระ ยาหเวหอยาง นัน
้
หรือ เป็ นพระ ยาหเวห เองที่พูดกับขาวา
“ขึ้นไปโจมตีแผน ดิน นี้และทําลายมัน
ซะ”’”
๒๖ แลวเอ ลี ยาคิ มลูกชายของฮิ ล คี ยาห เช
บนา และโยอาห ตอบกับแมทัพไปวา “ชวย
พูดกับพวก เราผูรับ ใชของทานเป็ นภาษาอา ร
เมคดวย เถิด เพราะพวก เราเขาใจภาษา นัน
้
อยาพูดกับพวก เราเป็ นภาษาฮีบรู เลย เพราะ
ไมอยากใหพวกนัน
้ ที่อยูบนกําแพงไดยิน”
๒๗ แตแมทัพ นั น
้ ตอบพวก เขาวา “เจาคิด
วา เจา นายขาสงขามาเพื่อพูดเรื่องพวก นี้กับ
เจา นายเจากับเจาเทานัน
้ หรือ ยัง ไง เขาสงให
ขามาพูดกับไอ คนพวกนัน
้ ที่นัง่ อยูบนกําแพง
ดวย ไอ พวก นัน
้ ก็จะตองกินขีแ
้ ละเยี่ยวของ
ตัวเอง *เหมือนกับพวกเจานัน
่ แหละ”
๒๘ แลวแมทัพก็ยืน
ขึ้นและรองตะโกน
เสียงดังเป็ นภาษาฮีบรูวา
“นี่เป็ นคํา พูดของพระ มหา กษัตริย
คือกษัตริยอัส ซีเรีย ๒๙ พระองคพูดวา
อยางนี้ ‘อยาใหเฮเซคียาหหลอกลวงเจา
เพราะเขาไมสามารถชวย กูพวก เจาให
พนไปจากมือของเราได หรอก ๓๐ และ
อยา ใหเฮ เซ คี ยาหทําใหพวก เจาคิดจะ
พึ่งพระ ยาหเวห’ เมื่อเขาพูดวา ‘พระ
ยาหเวหจะชวย กูพวก เราอยางแนนอน
พระ ยาหเวหจะไมยอมใหเมือง นี้ตกไป
อยูในกํา มือของกษัตริยอัส ซีเรียเป็ นอัน
ขาด’
๓๑ อยาไปฟั งเฮ เซ คี ยาห
เพราะ
กษัตริยอัส ซีเรียพูดไววาอยาง นี้ ‘มาทํา
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๒ พงศกษัตริย ๑๘:๓๗

สัญญาสงบ ศึกกับขาและออกมาจํานน
ตอ ขา แลวพวก เจาแตละคนก็จะไดกิน
จากตน องุนและตน มะเดื่อของตัว เอง
และดื่มจากบอ เก็บ นํ้ าของ ตน ๓๒ จน
กวาเราจะมาและพาพวก เจาไปยังแผน
ดินที่เหมือนกับแผน ดินของ เจา นี้ เป็ น
แผน ดินที่มีขาวและเหลา องุน ใหม มี
ขนมปั งและสวน องุน เป็ นแผน ดินที่
มีตน มะกอกและนํ้ า เชื่อมผล ไม แลว
พวก เจาจะอาศัยอยูที่ นัน
่ และไมตอง
ตาย และอยาไปฟั งเฮ เซ คี ยาห เมื่อเขา
พยายามทําใหพวก เจาหลง ผิด ไป โดย
พูดวา “พระ ยาหเวหจะชวย กูพวก เรา”
๓๓ เราขอถามเจาวา
“มีพระของชาติ
ไหนบางที่เคยชวยแผน ดินของพวก เขา
ใหรอดพนจากเงื้อม มือของกษัตริยอัส
ซีเรีย”’”
๓๔ พวกพระของเมืองฮามัท †กับเมือง
อาร ปั ด ไปไหนแลว พระของเมืองเส
ฟารวาอิม เฮนา และอิฟวาหไปไหนแลว
พวกพระของสะมาเรียสามารถชวยกูสะ
มาเรียจากเงื้อมมือของขาได หรือ ๓๕ ใน
พวกพระทัง้ หมดของประเทศเหลา นี้ มี
พระองค ไหนบางไดชวยประเทศของ
พวกเขาใหพนจากเงื้อมมือของขา แลว
เจายังคิดวาพระ ยาหเวหจะสามารถชวย
เยรูซาเล็มใหพนจากเงื้อมมือขาไดหรือ
๓๖ แตประชาชนยัง คงเงียบและไมไดตอบ
เขาสัก คํา เพราะกษัตริยสงั ่ พวก เขาไววา
“อยาไปตอบมัน”
๓๗ แลวเอลี ยาคิ มผู ดูแลวังลูกชายของฮิ ล คี
ยาห เช บนาที่เป็ นเลขา รวม ทัง้ โย อาหผู จด
บันทึกลูกชายของอาสาฟ ก็ไปพบเฮเซคี ยาห
พรอมกับเสื้อผาที่ขาดรุง ริ่งที่พวกเขาฉีกดวย
ความโศก เศรา และไดรายงานกษัตริยถึงสิ่ง
ที่แมทัพนัน
้ พูด

*๑๘:๒๗

กินขี ้และเยี่ยวของตัวเอง ขอนี้หมายถึง พวกกองทัพของอัสซีเรียวางแผนจะลอม
เมืองเยรูซาเล็ม ไว ตัดขาดนํ้ าจากภายนอก จนผูคนในเมืองอดอยากหิวโหยมากจนตองกินขี้
และเยี่ยวตัวเอง
†๑๘:๓๔

เมืองฮามั ท เมืองฮามั ท เมืองอาร ปั ด เมืองเส ฟาร วา อิมเป็ นสามเมืองที่อยูใน
ประเทศซีเรียหรืออารัม

๒ พงศกษัตริย ๑๙:๑
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พระยาหเวหกูยูดาหจากเซนนาเคอริบ
(๒ พศด. ๓๒:๒๐-๒๓; อสย. ๓๗:๑-๗)
๑ เมื่อกษัตริยเฮ

๑๙ อยาง นัน้

*ไดยิน

เซ คี ยาห
พระองคก็ฉีกเสื้อผาดวย
ความโศก เศรา แลวเอาผากระสอบมาสวม
แทน และพระองคก็เขาไปในวิหารของพระ
ยาหเวห ๒ พระองคไดใหเอ ลี ยาคิ มผู ดูแลวัง
เช บนาเลขานุการของพระองค และพวก
นักบวชอาวุโส สวมผากระสอบไปหาผู พูด
แทนพระเจาชื่ออิสยาห ลูกชายของอามอส
๓ พวก เขาพูดกับอิส ยาหวา “กษัตริยเฮ เซ
คี ยาห พูดอยางนี้วา ‘นี่เป็ นเวลาแหงความ
เดือดรอน การ ลงโทษ และความ อับอาย
พวก เราเป็ นเหมือนผู หญิงพรอมคลอดแลว
แตไมมีแรงเบง ลูกออก มา ๔ ไม แนพระ
ยาหเวหพระเจาของทานไดยินคํา พูดทัง้ หมด
ของแมทัพ นัน
้ แลว กษัตริยอัส ซีเรียเจา นาย
ของเขาไดสงเขามาเพื่อเยาะ เยยพระเจาผู มี
ชีวิต อยู ไม แน นะพระ ยาหเวหพระเจาของ
ทานอาจจะลงโทษเขาเมื่อไดยินอยาง
นัน
้
ก็ได อยาง นัน
้ ชวยอธิษฐานสําหรับคนของ
เราที่ยังเหลือรอดอยู’”
๕ เมื่อพวกขาราชการของกษัตริยเฮ เซ คี
ยาหมาหาอิส ยาห ๖ อิส ยาหบอกกับพวก เขา
วา “ใหบอกกับเจานายของพวกทานวา ‘พระ
ยาหเวหไดพูด ไว วา “ไมตองกลัวคํา พูดตางๆ
ที่เจาไดยินมา คือคํา พูดที่พวกคน รับ ใชของ
กษัตริยอัส ซีเรียไดลบหลูเรานัน
้ ๗ ตัว เราเอง
จะใสวิญญาณแหงความ กังวลเขาในกษัตริย
อัส ซีเรีย เพื่อวาเมื่อเขาไดยินขาว ลือ เขาจะ
ไดรีบกลับไปยังแผน ดินของ เขา แลวเราจะ
ทําใหเขาลม ตายลงดวยดาบในแผน ดินของ
เขาเอง”’”

๒ พงศกษัตริย ๑๙:๑๕

กองทัพอัสซีเรียถอยทัพจากเยรูซาเล็ม
(อสย. ๓๗:๘-๑๓)
๘ กษัตริยของอัส

ซีเรียไดออกจากเมืองลา
คีชไปยังเมืองลิ บนาห เมื่อแมทัพของเขา
ไดยินอยาง นัน
้
เขาก็ตามไปเมืองลิ บนาห
และพบวากษัตริยอัส ซีเรียกําลังสู รบอยูกับ
๙ และเมื่อกษัตริยอัส ซีเรียไดยิน
เมือง นัน
้
เรื่องของกษัตริยที ระ หะ คารแหงเอธิโอเปี ย
†วา “ดูสิ กษัตริยที ระหะคารไดยกทัพมาทํา
สงครามกับทาน”
พระองคก็สงพวก ผู ถือ สารไปหากษัตริย
เฮ เซ คี ยาหอีก ครัง้ หนึ่ง และสัง่ พวก เขา
วา ๑๐ “ใหไปบอกกับกษัตริยเฮเซคียาหของยู
ดาหดวยวา อยาใหพระเจาที่เจาไว วางใจ นัน
้
หลอกลวงพวกเจา เมื่อพระองคพูดวา
‘เยรูซาเล็มจะไมมีวันตกไปอยูในเงื้อม
มือของกษัตริยอัส ซีเรีย’ ‡๑๑ ดูสิ เจาก็
ไดยินถึงสิ่งที่พวก กษัตริยของอัส ซีเรีย
ไดทํากับแผน ดินทัง้ หมดเหลา นัน
้ แลว
พวก เขาไดทําลายพวก มันจนราบคาบ
แลวเจาคิดวาเจาจะหนีรอดพนหรือ ๑๒ มี
พวก พระของชนชาติไหนบาง ที่ชวย
พวก เขาใหรอด ตอนที่ถูกบรรพบุรุษ
ของขาทําลาย พวก เขาไดทําลายเมือง
โก ซาน ฮา ราน เร เซฟ และประชาชน
ของเอเดน ¶ที่อาศัยอยูในเท ล อัส สาร
๑๓ แลวกษัตริยของฮามั ท กษัตริยของ
อาร ปั ด กษัตริยของเมืองเส ฟาร วา อิม
กษัตริยของเฮนา หรือกษัตริยของอิฟ
วาห หายหัวไปไหนกันหมดแลว”
๑๔ เฮเซคียาหรับจดหมายจากพวกผถ
ู ือสาร
และอานมัน แลวเขาก็ข้ น
ึ ไปที่วิหารของพระ
ยาหเวห แลวเขาก็คลี่จดหมายฉบับ นัน
้ ออก
ตอหน าพระยาหเวห ๑๕ แลวเขาก็อธิษฐานตอ
หน าพระยาหเวห แลวพูดวา
“ขา แตพระยาหเวห พระเจาของอิสราเอล
ผูนัง่ ประทับบนบัลลังกเหนือพวกทูต

*๑๙:๑

เฮเซคียาห เป็ นกษัตริยของยูดาห ในชวงปี ๗๐๖-๖๘๑ กอนพระเยซูมาเกิด
กษัตริยที ระ หะ คารแหงเอธิโอเปี ย คงเป็ นคนเดียวกันกับ กษัตริยทา ฮะ ระ คาร
ฟาโรหของอียิปต ในชวงปี ๖๙๐-๖๖๔ กอนพระเยซูมาเกิด
†๑๙:๙

‡๑๙:๑๐

เยรูซาเล็ม … กษัตริยอัส ซีเรีย หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “พระเจาจะไมยอม
ปลอยใหกษัตริยอัสซีเรียมีชัยเหนือเยรูซาเล็มหรอก”
¶๑๙:๑๒

เอเดน หรือ เบธ เอเดน เป็ นบริเวณหนึ่งในประเทศอารัม หรือซีเรีย

๒ พงศกษัตริย ๑๙:๑๖

สวรรค เค รูบ มีแตพระองคผู เดียวเทานัน
้ ที่
เป็ นพระเจาของอาณาจักรทัง้ หมดในโลก
พระองคเป็ นผู สรางฟ า สวรรคและแผน ดิน
โลก ๑๖ ขา แตพระ ยาหเวห ชวยเงี่ยหูของ
พระองคฟังดวยเถิด ขาแตพระยาหเวห ชวย
เปิ ดตาของพระองคดูดวยเถิด ชวยฟั งคํา พูด
ของเซน นา เค อริ บที่เขาไดสงมา เพื่อเยาะ
เยยพระเจาผูมีชีวิตอยูดวยเถิด
๑๗ ขา แตพระ ยาหเวห ก็จริง อยูที่พวก
กษัตริยอัส ซีเรียไดทําลายชนชาติพวก นัน
้
รวม ทัง้ ดิน แดนของพวก เขา ดวย ๑๘ และ
ไดโยนพวกพระของพวก นัน
้ ลงในไฟ แต
พระพวก นัน
้ ไมไดเป็ นพระเจา จริง แตเป็ น
ฝี มือมนุษยที่ทําขึ้นมาจากไมและหิน พวก
มันก็เลยถูกทําลาย ไป ๑๙ ดัง นัน
้
ขา แต
พระ ยาหเวหพระเจาของพวก เรา ขาพเจา
ออนวอนพระองควา ตอน นี้ชวย กูพวก เรา
ใหพนจากเงื้อม มือของกษัตริยอัส ซีเรียดวย
เถิด เพื่ออาณาจักรทัง้ หมดในโลกนี้จะไดรูวา
พระองคพระ ยาหเวหคือพระเจาแตเพียง ผู
เดียว”
๒๐ จาก นั น
้ อิส ยาหลูกชายของอา มอส ได
สงคนไปบอกเฮ เซ คี ยาหวา “นี่คือสิ่งที่พระ
ยาหเวหพระเจาของอิสราเอลพูด คือ เรา
ไดยินเรื่องที่เจาไดอธิษฐานถึงเราเกี่ยว กับ
เซนนาเคอริบกษัตริยของอัสซีเรีย
๒๑ ดัง นั น
้
ใหรูวานี่คือสิ่งที่พระ ยาหเวหพูด
เกี่ยวกับเขาวา
‘เซนนาเคอริบเอย
ศิ โยนสาวพรหมจรรยไดดูถูกเจา เธอหัวเราะ
เยาะเจา
นางสาวเยรูซาเล็ม
สายหัวเยาะเจาในขณะที่เจาวิ่งหนี
๒๒ เจาดูถูกใคร หรือพูดหมิ่น ประมาทใครอยู
รูรึเปลา
เจาขึ้นเสียงใสใครอยู รูรึเปลา
เจาเหยียดตาใสใครอยู รูรึเปลา
์ ิทธิแ
์ หงอิสราเอล
เจาไดทําใสเราผูศักดิส
๒๓ เจาไดเยยพระยาหเวห ผานทางพวกผู สง
ขาวที่เจาสงมา
เจาพูดวา “ขาไดปีนขึ้นไปดวยรถรบมากมาย
ของขา
*๑๙:๒๖
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๒ พงศกษัตริย ๑๙:๓๐

ถึงยอดเขา
ยอดที่สูงที่สุดในเลบานอน
ขาไดโคนพวกตนสนซีดารที่สูงที่สุดของมัน
และตนสนที่ดีที่สุดของมัน
ขาไดเขาไปถึงสวนที่ลึกที่สุดของประเทศนัน
้
ขาไปถึงป าไมที่ทึบที่สุดของมัน
๒๔ ขาไดขุดบอนํ้ าไปทัว
่ ในตางแดน
และดื่มจากบอนํ้ าพวกนัน
้
ขาไดเหยียบ ยํ่านํ้ าในลําธารทัง้ หลายของ
อียิปต
จนมันเหือดแหงไป”
๒๕ กษัตริยของอัสซีเรีย เจาไมเคยไดยินหรือ
เรื่องที่เราไดกําหนดไวนานมาแลว
เรื่องที่เราไดวางแผนตัง้ แตสมัยโบราณ
แลวตอนนี้เรากําลังทําใหมันเกิดขึ้น
คือเราไดใหเจาทําใหปอมปราการของเมือง
ตางๆ
กลายเป็ นกองซากปรักหักพัง
๒๖ ในขณะที่พลเมืองที่ขาดกําลังของเมือง
เหลานัน
้
กําลังตกใจกลัวและอับอาย
พวกเขาเป็ นเหมือนพืชที่ทองทุง
เป็ นเหมือนหญาออน
เป็ นเหมือนหญาที่ข้ น
ึ บนดาดฟ า
และถูกเผาแหงไปดวยลมตะวันออก *
๒๗ แตเราก็รูแมกระทัง
่ เวลาที่เจายืน ขึ้นหรือ
นัง่ ลง
เวลาที่เจาออกไปหรือเขามา
และเราก็รูตอนที่เจาเกรีย
้ วกราดใสเรา
๒๘ เพราะเจาเกรีย
้ วกราดใสเรา
เราไดยินคําพูดที่หยิ่งยโสของเจา
อยางนัน
้ เราจะเอาขอเกี่ยวจมูกของเจา
เอาบังเหียนของเราใสปากเจา
และเราจะนํ าเจากลับไปตามทางที่เจามา’”
๒๙ เฮ เซ คี ยาห นี่ จะเป็ นเรื่องที่พิสูจน วาสิ่ง
ที่เราพูด นี้จะเกิด ขึ้น จริง คือในปี แรก นี้เจา
จะปลูกอะไรไม ได เลย ใหเจากินขาวที่งอก
ขึ้นมาเอง กอน ในปี ที่สอง ใหเจากินสิ่งที่
เกิดขึ้นเองอีก ในปี ที่สาม ใหเจาหวานขาว
และเก็บ เกี่ยว มัน และใหเจาปลูกสวน องุน
และกินผลของ มัน ๓๐ คนในครอบครัวยู ดาห
ที่ยังหลง เหลืออยู จะเป็ นเหมือนตนไมหยัง่

และถูกเผาแหงไปดวยลมตะวัน ออก คํา นี้อยูในฉบับฮีบรูที่พบในถํ้าคุม รัน และ
มันตรงกับอิส ยาห ๓๗:๒๗ ฉบับฮีบรูที่นิยมใช กันเขียนสัน
้ ๆวา กอนที่มันเติบโต ซึ่งคงหมาย
ถึง มันถูกทําลายกอนที่มันเติบโต

๒ พงศกษัตริย ๑๙:๓๑

รากลงขางลางและผลิ ผลขึ้นขางบน ๓๑ แลว
คนที่ยังเหลืออยูก็จะแผ
ขยายออกไปจาก
เยรูซาเล็ม คนที่ยังรอดชีวิตบางคน ก็จะออก
มาจากภูเขาศิ โยน ความ รักอันแรง กลาของ
พระยาหเวหจะทําอยางนี้
๓๒ แลวนี่ คือสิ่งที่พระ ยาหเวหพูดเกี่ยว กับ
กษัตริยอัสซีเรีย
“เขาจะไมไดเขามาในเมืองเยรูซาเล็ม
เขาจะไมไดยิงธนูใสเมืองนี้หรอก
เขาจะไมไดถือโลมาเผชิญหน ากับเมืองนี้
เขาจะไมไดสรางเนินดินบุกขึ้นกําแพง
๓๓ เขาจะตองกลับไปทางเดิมที่เขามา
เขาจะไมไดเขาเมืองหรอก
พระยาหเวหพูดไววาอยางนี้
๓๔ เพราะเราจะป องกันเมืองนี้ เพื่อใหมันรอด
เราจะทําสิ่งนี้เพื่อเห็นแกหน าเรา
และเพื่อเห็น แกสัญญาที่เราไดใหไวกับดา วิด
ผูรับใชเรา”
๓๕ แลวในคืน นั น
้
ทูต สวรรคของพระ
ยาหเวหก็ออก ไป และฆาทหารในคายของ
อัส ซีเรียไปหนึ่ง แสนแปดหมื่นหา พัน คน เมื่อ
คนตื่นขึ้นในตอน เชา ก็เห็นศพเกลื่อนกลาด
ไปหมด ๓๖ ดัง นัน
้ เซนนาเคอริ บ กษัตริยของ
อัส ซีเรียก็กลับ บาน และไปอาศัยอยูที่เมืองนี
นะเวห
๓๗ วันหนึ่ ง ในขณะที่ทานกําลังนมัสการอยู
ในวัดของนิ สรคพระของทานอยู นัน
้ ลูกชาย
ของทานคืออัดรัมเมเลค และชาเรเซอร ก็ได
ฆาทานดวยดาบ และพวก เขาก็หนีไปที่แผน
ดินอารารัต แลวลูกของทานคือ เอสารฮัดโดน
ก็ข้ น
ึ เป็ นกษัตริยของอัสซีเรียแทนทาน
เฮเซคียาหปวยใกลตาย
(๒ พศด. ๓๒:๒๔-๒๖; อสย. ๓๘:๑-๘, ๒๑-๒๒)
๑ ในชวง

๒๐ ตายแลว อิส ยาหผู พูด แทนพระเจา
นัน
้ เฮ เซ คี ยาหปวยใกล

ลูกชายของอา มอสก็ไดมาหาทานและพูดวา
“นี่คือสิ่งที่พระ ยาหเวหพูด ‘ใหสัง่ เสียคน
ในครัว เรือนของเจาใหเรียบรอย เพราะเจา
กําลังจะตาย เจาจะไมหายหรอก’”

*๒๐:๑๑
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๒ พงศกษัตริย ๒๐:๑๑

๒ แลวเฮเซคี ยาหก็หัน หน าเขา ขางฝา และ
อธิษฐานตอพระ ยาหเวหวา ๓ “ขา แตพระ
ยาหเวห ขอไดโปรดอยาลืมวาขาพเจา นัน
้ ได
รับ ใชพระองคอยางสัตย ซ่ อ
ื ดวยสุด หัวใจของ
ขาพเจา และขาพเจาไดทําในสิ่งที่พระองค
เห็นวาดี” แลวเฮ เซ คี ยาหก็รอง หมรองไห
เสียงดัง
๔ กอนที่อิส
ยาหจะออกมาจากลานสวน
กลาง พระยาหเวหก็ไดพูดกับเขาวา ๕ “กลับ
ไปบอกกับเฮ เซ คี ยาห ผูนําประชาชนของ
เราวา พระ ยาหเวห พระเจาของดา วิด ที่
เป็ นบรรพบุรุษของทานพูดวา ‘เราไดยินคํา
อธิษฐานของเจา แลว และไดเห็นนํ้ าตาของ
เจาดวย เราจะรักษาเจา นับจากวัน นี้ไปสาม
วัน เจาจะลุกขึ้นไปที่วิหารของพระ ยาหเวห
ได ๖ เราจะตอ ชีวิตใหกับเจาอีกสิบ หา ปี และ
เราจะชวย กูเจาและเมือง นี้ใหรอดพนจาก
เงื้อม มือของกษัตริยอัส ซีเรีย และเราก็จะ
ป องกันเมือง นี้ ไว เพื่อเห็น แกหน าเราและ
เพื่อเห็น แกสัญญาที่เราไดใหไวกับดา วิดผูรับ
ใชเรา’”
๗ แลวอิส ยาหก็พูดวา “ใหเอามะเดื่อมาบี้
เขาดวยกัน แลวโปะเขาไปที่แผลเปื่ อยของ
เขา แลวเขาก็จะหาย”
๘ แลวเฮ เซ คี ยาหไดถามอิส ยาหวา “จะมี
เหตุการณพิเศษอะไรที่พิสูจนวาพระ ยาหเวห
จะรักษา เรา แลวเราจะไดลุกขึ้นไปที่วิหาร
ของพระยาหเวหในอีกสามวัน”
๙ อิส ยาหตอบวา “ทานตองการอยาง ไหน
ละ จะใหเงาทอดไปขางหน าสิบขัน
้ หรืออยาก
ใหมันยอนกลับไปขาง หลังสิบ ขัน
้
เพราะนี่
คือเหตุการณพิเศษที่พระยาหเวหจะทําใหกับ
ทาน ดู เพื่อทานจะไดแนใจวาพระองคจะทํา
ในสิ่งที่พระองคไดสัญญาไว”
๑๐ เฮเซคียาหตอบวา “จะใหเงาทอดไปขาง
หน าสิบขัน
้ นัน
้ งายกวาที่จะใหมันยอนกลับไป
ขางหลังสิบขัน
้ ”
๑๑ แลวอิส ยาหผู พูด แทนพระเจาไดรองขอ
ตอพระยาหเวห และพระองคก็ทําใหเงายอน
กลับไปดาน หลังสิบ ขัน
้ มันยอน กลับไปบน
ขัน
้ บันไดของอาหัส *

ขัน
้ บันไดของอา หัส ขอความ นี้อาจจะหมาย ถึงขัน
้ บันไดที่อยูดาน นอกของตึก
พิเศษหลัง หนึ่งที่เฮ เซ คี ยาหใชเป็ นนาฬิกา เมื่อดวงอาทิตยสอง แสงลงบนขัน
้ บันไดเหลา นัน
้
เงาของพวกมันจะบอกเวลาของวันนัน
้

๒ พงศกษัตริย ๒๐:๑๒
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เฮเซคียาหอวดทรัพยสมบัติ

เฮเซคี ยาหตาย

(อสย. ๓๙:๑-๘)

(๒ พศด. ๓๒:๓๒-๓๓)

๑๒ หลัง จากนั น
้ ไมนาน

กษัตริยเมโรดัค-บา
ลา ดัน ลูกชายของบา ลา ดันแหงบา บิ โลนได
สงพวก ทูตถือพวก จดหมายและของ ขวัญมา
ใหกับเฮ เซ คี ยาห เพราะเม โร ดัค-บา ลา ดัน
ไดยินขาววาเฮ เซ คี ยาหปวย ๑๓ เฮ เซ คี ยาห
ไดตอนรับพวก ทูต เหลา นัน
้ และพาพวกเขา
ไปดูคลังสมบัติทัง้ หมดของ เขา ทัง้ เงิน ทอง
และเครื่องเทศตางๆรวมทัง้ นํ้ ามันที่มีคา คลัง
อาวุธ และทุก สิ่งทุก อยางที่อยูในพวก คลัง
เก็บ ของ เฮเซคี ยาหพาพวกเขาไปดูทุก ซอก
ทุกมุมของวังและทัว
่ ราชอาณาจักรของเขา
๑๔ แลวอิส ยาหผู พูด แทน พระเจา ก็ไดมา
หากษัตริยเฮเซคี ยาห และพูดกับเขาวา “คน
พวก นี้มาพูดอะไร และพวก เขามาหาทาน
จากที่ไหนกัน”
แลวเฮ เซ คี ยาหตอบวา “พวก เขามาหาขา
จากแดนไกลโน น มาจากบาบิโลน”
๑๕ อิส ยาหถามอีกวา “พวก เขาเห็นอะไร
บางในวังของทาน”
เฮ เซ คี ยาหก็ตอบวา “พวก เขาเห็นทุก สิ่ง
ทุก อยางในวังของขา ไมมีอะไร เลยในพวก
คลังเก็บของของขา ที่ขาไมไดใหพวกเขาดู”
๑๖ แลวอิส ยาหก็บอกกับเฮเซคี ยาหวา “ฟั ง
ให ดี นี่คือขาวสารจากพระ ยาหเวห ๑๗ เวลา
นัน
้ กําลังจะมาถึง ที่ทุก สิ่งทุก อยางในวังของ
ทาน รวม ทัง้ ทุก สิ่งที่บรรพบุรุษของทานได
เก็บสะสมมาใหจนถึงทุก วัน นี้ จะถูกขนยาย
ไปที่บา บิ โลน จะไมมีอะไรเหลือ เลย พระ
ยาหเวหพูดไววาอยาง นัน
้ ๑๘ พวก เขาจะเอา
ลูกๆของทานบางคนไป พวกลูกชายของทาน
เอง พวกลูกหลานชายของทาน จะกลายเป็ น
พวกขันทีในวังของกษัตริยบาบิโลน”
๑๙ แลวเฮ เซ คี ยาหก็พูดกับอิส ยาหวา
“ขาวสารของพระยาหเวหที่ทานพูดมานัน
้ ดี”
เพราะเขาคิดวา “ทําไมจะไมดีละ ถามันจะมี
สันติสุขและความ มัน
่ คงปลอดภัยในยุค สมัย
ของขา”

*๒๐:๒๐
†๒๑:๖

๒๐ สวนเหตุการณอ่ น
ื ๆในยุค สมัยของเฮ เซ

คี ยาห ความสําเร็จทุก อยางของ เขาและวิธี
*ที่ทําให
ที่เขาไดสรางสระ นํ้ าและอุโมงค
เขาสามารถนํ านํ้ าเขามาใชในเมือง
ไดจด
บันทึกไวแลวในหนังสือประวัติของบรรดา
กษัตริยแหง ยู ดาห ๒๑ เฮ เซ คี ยาหตายไปอยู
กับบรรพบุรุษของ เขา และมนัส เสหลูกชาย
ของเขาก็ข้ น
ึ เป็ นกษัตริยสืบตอจากเขา
มนั สเสหปกครองยูดาห
(๒ พศด. ๓๓:๑-๒๐)
๑ มนั ส

๒๑ ไดข้นึ เป็ นกษัตริย และเขาไดครอง

เสหมีอายุสิบ สองปี เมื่อเขา

ราชยอยูในเมืองเยรูซาเล็มเป็ นเวลาหา สิบ หา
ปี แมของเขามีช่ อ
ื วาเฮฟซีบาห
๒ มนั ส เสหไดทําสิ่งที่ชัว
่ รายในสายตาของ
พระ ยาหเวห เขาไดทําสิ่งที่นา สะอิดสะเอียน
ตางๆเหมือนกับที่ชนชาติเหลา นัน
้ ไดทํา คือ
พวกชนชาติที่พระ ยาหเวหไดขับ ไลออก
ไปตอนที่อิสราเอลยายเขามาในแผน
ดิน
๓ มนั ส
เสหไดสรางสถานนมัสการตางๆขึ้น
มา ใหม ที่เฮ เซ คี ยาหพอของเขาเคยทําลาย
ไปแลว เขายังไดตัง้ แทน บูชาทัง้ หลายใหกับ
พระบา อัลและสรางเสาเจา แมอา เชรา หข้ น
ึ
เหมือนกับที่กษัตริยอา หับของอิสราเอลเคย
ทํา ไว เขากราบ ไหวดวงดาวทัง้ หลายบน
ทองฟ า และไปรับ ใชพวก มัน ๔ เขาไดสราง
พวกแทน บูชาใหกับพวกพระตาง ชาติข้ น
ึ ใน
วิหารของพระ ยาหเวห ซึ่งเป็ นสถานที่ที่พระ
ยาหเวหเคยพูด ไว วา “เราจะวางชื่อของเรา
ไวในเมืองเยรูซาเล็ม” ๕ มนัส เสหยังไดสราง
แทน บูชาขึ้นสองแทนใหกับดวงดาวทัง้ หลาย
ตรงลานทัง้ สองในวิหารของพระ ยาหเวห
๖ เขาไดเอาลูกชายของเขามาเผาไฟ
†เป็ น
เครื่องบูชา เขาไดทําเวทมนตรคาถา และดู
หมอ และไปปรึกษากับพวกคนทรงเจา และ

อุโมงค คูน้ํ าหรือทอสงนํ้ าที่เป็ นทางใหน้ํ าไหลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได
เอาลูกชาย … เผาไฟ แปลตรงๆไดวา “ใหลูกชายเขาไปในไฟ”

๒ พงศกษัตริย ๒๑:๗

พวกหมอผี *เขาไดทําความชัว
่ มากมายใน
สายตาของพระ ยาหเวห ซึ่งยัว
่ ยุใหพระองค
โกรธ ๗ เขาไดใหคนแกะ สลักเสาของเจา แม
อา เชรา ห †ขึ้นมา และนํ ามันไปวางไวใน
วิหารที่พระ ยาหเวหเคยพูดไวกับดา วิดและ
ซา โลม อนลูกของดา วิดวา “ในวิหารแหง นี้
และในเมืองเยรูซาเล็มที่เราไดเลือกออกมา
จากเผาทัง้ หมดของชนชาติอิสราเอล เราจะ
วางชื่อของเราไวที่นี่ตลอด ไป ๘ แลวถาพวก
เขาเพียง แตระมัดระวังที่จะทํา ตามในสิ่งที่
เราไดสัง่ พวก เขา ไว และรักษากฎทุก ขอที่
โมเสสผูรับ ใชของ เราได ใหกับพวก เขา เรา
ก็จะไมทําใหพวกอิสราเอลตองเดินเรรอน
พเนจรอีกตอ ไปจากแผน ดินที่เราไดยกใหกับ
บรรพบุรุษของพวก เขา” ๙ แตประชาชนไม
ยอมฟั งพระเจา มนัส เสหไดนําพวก เขาให
หลง ผิดไปทําชัว
่ ยิ่ง กวาพวกชนชาติที่พระ
ยาหเวหไดทําลายไปตอนที่ชาวอิสราเอลยาย
เขามาในแผนดิน
๑๐ พระ ยาหเวหพูดผานพวก ผู พูด แทน
พระเจา
ที่เป็ นผูรับ ใชของพระองควา
๑๑ “กษัตริยมนั ส เสหแหงยู ดาหไดทําบาปที่
นา สะอิดสะเอียนหลาย เรื่อง เขาไดทําสิ่ง
ที่เลว รายยิ่ง กวาที่พวกอา โม ไรตที่เคยอยู
กอนหน าเขาไดทํา ไว เขาทําใหยู ดาหทํา
บาปไป ดวย กับพวกรูปเคารพขีๆ
้ ทัง้ หลาย
ของ เขา ๑๒ ดัง นัน
้ พระ ยาหเวหพระเจาของ
อิสราเอลจึงพูดวา ‘เราจะนํ าเรื่องเลว รายมา
สูเยรูซาเล็มและยู ดาหถึงขนาดที่วาถาใคร
ไดยินเขา หูเขาจะตองเสียวแปลบ
๑๓ เราจะเอาสาย
วัดที่เคยใชกับเมืองสะ
มา เรีย ‡และลูก ตุมนํ้ า หนัก ¶ที่เคยใชกับ
ครอบครัวของอา หับออกมาใชกับเยรูซาเล็ม
เราจะเช็ด ลางเยรูซาเล็มใหเรียบเหมือนกับ
เช็ด ลางชามใบหนึ่ง แลวควํ่ามันลง ๑๔ เรา
จะโยนผูรับ มรดกของ เราที่เหลืออยูเพียง
*๒๑:๖
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น อย นิดทิง้ ไป และมอบพวก เขาใหไปอยูใน
กํา มือของพวกศัตรู เขา พวก เขาจะตกเป็ น
เหยื่อและเป็ นของที่ถูกปลนมาไดโดยศัตรู
ทัง้ สิน
้ ของพวก เขา ๑๕ เพราะพวก เขาไดทํา
สิ่งชัว
่ รายในสายตาของ เราและมา ยัว
่ ใหเรา
โกรธ ตัง้ แตวันที่พวกบรรพบุรุษของพวกเขา
ออกมาจากอียิปตจนถึงทุก วัน นี้ ๑๖ นอกจาก
บาปที่มนัส เสหเป็ นตน เหตุใหยู ดาหพลอยทํา
ไป ดวย ซึ่งเป็ นสิ่งที่ชัว
่ รายในสายตาของ
พระ ยาหเวห มนัส เสหก็ ยังทําใหเลือดของผู
บริสุทธิไ์ หล นองไป ทัว
่ เมืองเยรูซาเล็มจาก
ดานหนึ่งไปจดอีกดานหนึ่ง’”
๑๗ สวนเหตุการณอ่ น
ื ๆในยุค สมัยของมนัส
เสห และทุก อยางที่เขาไดทํา รวม ทัง้ ความ
บาปของ เขา ไดจดบันทึก ไวแลวในหนังสือ
ประวัติของพวกกษัตริยแหง ยู ดาห ๑๘ มนัส
เสหไดตาย ไปอยูกับบรรพบุรุษของ เขาและ
ศพของ เขาถูกฝั งอยูในสวนอุส ซาหซ่ งึ เป็ น
สวนที่อยูในวังของ เขา และอา โมนลูกชาย
ของเขาก็ไดข้ น
ึ เป็ นกษัตริยสืบตอจากเขา
อาโมนปกครองยูดาห
(๒ พศด. ๓๓:๒๑-๒๕)
๑๙ เมื่ออา

โมนขึ้นเป็ นกษัตริย เขามีอายุ
ยี่สิบ สอง ปี เขาไดครอง ราชยอยูในเมือง
เยรูซาเล็มเป็ นเวลาสอง ปี แมของเขาชื่อวา
เม ชุลเล เมท นางเป็ นลูกสาวของฮา รูสที่มา
จากเมืองโยทบาห
๒๐ อา โมนไดทําสิ่งที่ชัว
่ รายในสายตาของ
พระ ยาหเวห เหมือนกับที่มนัส เสหพอของ
เขา ทํา ๒๑ เขาไดเลียน แบบพอของ เขาทุก
อยาง เขานมัสการพวกรูป เคารพที่พอของ
เขานมัสการ และไปกราบไหวรูปเคารพเหลา
นัน
้ ๒๒ เขาไดละทิง้ พระยาหเวห พระเจาของ

หมอผี คนที่พยายามใชวิญญาณชัว
่ ในการสรางเวทมนตร

†๒๑:๗

อาเชราห พระผห
ู ญิงที่สําคัญของชาวคานาอัน ในเวลานัน
้ ประชาชนคิดวานางคือเมีย
ของพระบาอัล
‡๒๑:๑๓

สายวัดที่เคยใชกับเมืองสะมาเรีย พวกคนงานไดใชเชือกเสนหนึ่งกับลูก ตุมถวง
นํ้ า หนักเพื่อทําเครื่องหมายเป็ นเสนตรงไวที่สวนปลายของกําแพงหิน ชิน
้ สวนของหินที่เกิน
ออกมาจากเสนนี้จะถูกตัดทิง้ ขอความนี้หมายความวาพระเจาไดโยนสะมาเรียและครอบครัว
ของกษัตริยอาหับทิง้ ในปี ๗๒๒ กอนพระเยซูมาเกิด
¶๒๑:๑๓

ลูก ตุมนํ ้า หนั ก ลูก ตุมที่ผูกอยูกับเชือกและใชในการทดสอบวาของสิ่งนัน
้ ตัง้ ตรง
หรือไม เหมือนลูกดิ่ง

๒ พงศกษัตริย ๒๑:๒๓

บรรพบุรุษของ เขา และไมยอมเดินตามทาง
ของพระยาหเวห
๒๓ พวกขาราชการของอา โมนไดวางแผน
กันกบฏตอเขาและไดลอบฆาเขาในวังของ
เขา ๒๔ แลวประชาชนในแผน ดิน นัน
้ ก็ไดฆา
พวกที่รวมหัวกันฆากษัตริยอาโมน และพวก
เขาก็ไดยกโย สิ ยาหลูกชายของอา โมนขึ้น
เป็ นกษัตริยแทนพอของเขา
๒๕ สวนเหตุการณอ่ น
ื ๆในยุค สมัยของอา
โมนและสิ่งที่เขาไดทําไป ไดจด บันทึกไว
แลวในหนังสือประวัติของบรรดากษัตริย
แหงยู ดาห ๒๖ เขาไดถูก ฝั งอยูในหลุมฝั ง ศพ
ในสวนอุส ซาห และโย สิ ยาหลูกชายของ เขา
ก็ไดข้ น
ึ เป็ นกษัตริยสืบตอจากเขา
โยสิยาหปกครองยูดาห
(๒ พศด. ๓๔:๑-๒, ๘-๓๓)
๑ โย

๒๒ ไดข้นึ เป็ นกษัตริย

สิ ยาหมีอายุแปดขวบเมื่อเขา
และเขาครอง
ราชยอยูในเมืองเยรูซาเล็มเป็ นเวลาสามสิบ
เอ็ด ปี แมของเขาชื่อวาเย ดี ดาห นางเป็ น
ลูกสาวของอาดายาห ชาวเมืองโบสคาท ๒ โย
สิ ยาหไดทําสิ่งที่ถูก ตองในสายตาของพระ
ยาหเวห และไดเดินตามทางทุก ทางของดา
วิดบรรพบุรุษของเขา ไมเคยหัน ซายหรือหัน
ขวา
โยสิยาหส่ง
ั ใหซอมแซมวิหาร
(๒ พศด. ๓๔:๙-๑๓)
๓ ในปี ที่สิบ

แปด ที่โย สิ ยาหเป็ นกษัตริย
เขาไดสงเลขานุการ ชื่อวาชาฟานไปยังวิหาร
ของพระ ยาหเวห ชา ฟานเป็ นลูกชายของอา
ซา ลิ ยาห ที่เป็ นลูกชายของเม ชุ ล ลาม โย
สิ ยาหสัง่ ชา ฟานวา ๔ “ขึ้นไปหาฮิ ล คี ยาห
นักบวชสูงสุด
บอกใหเขาเตรียมเงินที่ได
เก็บไวในวิหารของพระ ยาหเวห ที่พวกคน
เฝ าประตูเก็บรวบรวมมาจากประชาชน นัน
้
๕ ใหเขาเอาเงินพวก นั น
้ ไปใหกับพวกหัวหน า
คน งานที่ได รับมอบ หมายใหมาดูแลคนที่
มาซอมแซมวิหารของพระ ยาหเวห และให
หัวหน าคน งานพวกนี้ เอาเงินไปจายใหพวก
คน งานที่มาซอมแซมวิหารของพระ ยาหเวห
*๒๒:๘

37

๒ พงศกษัตริย ๒๒:๑๔

๖ ซึ่งมีทัง
้ ชางไม

ชาง กอสราง ชาง อิฐ และ
ใหพวก เขานํ าไปซื้อไมและหินที่ตัด แตงแลว
เพื่อนํ าไปใชซอมแซมวิหาร ๗ บอกพวก เขา
วาไมตองทําบัญชีเกี่ยว กับเงินที่ใหพวก เขา
ไว
เพราะพวก เขาลวนทํางานดวยความ
ซื่อสัตย”
พบหนั งสือธรรมบัญญัติในวิหาร
(๒ พศด. ๓๔:๑๔-๒๑)
๘ ฮิ ล คี ยาหนักบวชสูงสุดไดพูดกับชาฟานที่

เป็ นเลขาวา “เราไดพบหนังสือธรรมบัญญัติ
*อยูในวิหารของพระ ยาหเวห” เขาไดมอบ
หนังสือเลม นัน
้ ใหกับชา ฟาน และชา ฟานก็
อานมัน
๙ แลวชา ฟานที่เป็ นเลขาก็ไปพบกษัตริย
และบอกกับกษัตริยวา “พวกขาราชการได
เอาเงินที่อยูในวิหารของพระ ยาหเวห ไป
มอบใหกับพวกคน
งานและหัวหน างานที่
วิหาร แลว” ๑๐ แลวเลขาชา ฟานก็บอกขาว
กับกษัตริยวา “นักบวชฮิ ล คี ยาหไดมอบ
หนังสือเลม หนึ่งใหกับขาพเจา” และชา ฟาน
ก็อานใหกษัตริยฟัง
๑๑ เมื่อกษัตริยไดฟังคํา พูดตางๆในหนั งสือ
ธรรมบัญญัติเลมนัน
้ แลว เขาก็ฉีกเสื้อผาออก
ดวยความโศก เศรา ๑๒ เขาไดสัง่ นักบวชฮิ ล
คี ยาห อา หิคัมลูกชายของชา ฟาน อัค โบร
ลูกชายของมี คา ยาห และเลขาชา ฟาน รวม
ทัง้ อา สา ยาหผูรับ ใชของกษัตริยวา ๑๓ “ไป
ปรึกษาพระ ยาหเวหดูสิวาเราควรทํายัง ไง ดี
ไปปรึกษาใหกับ เรา ใหกับประชาชนและ
ใหกับชาวยู ดาหทัง้ หมด ดวย เกี่ยว กับสิ่งที่
เขียนอยูในหนังสือที่ถูกพบเลม นี้ เพราะที่
ความโกรธอันยิ่ง ใหญของพระ ยาหเวหได
เผา ผลาญพวก เรา นี้ ก็เพราะบรรพบุรุษของ
พวกเราไมยอมเชื่อ ฟั งคํา พูดในหนังสือเลม นี้
พวก เขาไมยอมทํา ตามทุกสิ่งที่ถูกเขียนอยู
ในหนังสือเลมนี้ที่พวกเราจะตองทํา”
เรื่องกษัตริยโยสิยาหกับนางฮุลดาห
(๒ พศด. ๓๔:๒๒-๒๘)
๑๔ นั กบวชฮิลคียาห

อาหิคัม อัคโบร ชาฟาน
และอา สา ยาหไดไปพูดกับฮุ ลดา หหญิง ผู พูด

หนั งสือธรรมบัญญัติ นาจะเป็ นหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ

๒ พงศกษัตริย ๒๒:๑๕
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แทน พระเจา นางเป็ นเมียของชัลลูมลูกชาย
ของทิ กวาหซ่ งึ เป็ นลูกชายของฮารฮัส ชัลลูม
มีหน าที่ดูแลเรื่องเสื้อผาของนักบวช ฮุ ลดา ห
อาศัยอยูในเขตที่สองของเมืองเยรูซาเล็ม
๑๕ นางพูดกับพวก เขาวา “พระ ยาหเวห
พระเจาของอิสราเอลพูดวาอยาง นี้ ‘ใหบอก
กับชายที่สงพวก เจามาหาเรา วา ๑๖ “พระ
ยาหเวหพูดวา เรากําลังจะนํ าความหายนะมา
สูสถาน ที่แหง นี้และคนที่อาศัยอยูที่ นี่ตามที่
ไดเขียนไวในหนังสือที่กษัตริยของยู ดาหได
อานไปแลว นัน
้ ๑๗ ความโกรธของเราจะเผา
ผลาญสถาน ที่แหง นี้และจะดับไมได เพราะ
พวก เขาละทิง้ เราและไปเผาเครื่องหอม ให
กับพระอื่นๆและมายัว
่ ยุใหเราโกรธดวยพวก
รูปเคารพที่พวกเขาไดสรางขึ้นกับมือ”
๑๘ ใหบอกกับกษัตริยของยู ดาห
ที่ไดสง
พวกเจามาปรึกษาพระ ยาหเวห ใหบอกกับ
เขาวา “พระ ยาหเวห พระเจาของอิสราเอล
ไดพูดคํา เหลา นัน
้ ที่เจาไดยินไป แลว ๑๙ เมื่อ
เจาไดยินถึงสิ่งที่เราพูดตอ ตานสถานที่แหง นี้
และคนที่อาศัยอยูที่ นี่ วาสถาน ที่ นี้จะรกราง
และประชาชนเหลา นี้จะถูกสาป แชง เมื่อเจา
ไดยินอยางนี้ จิตใจของเจาก็สงสาร และถอม
ตัวลงตอ หน าพระ ยาหเวห เจาไดฉีกเสื้อผา
ดวยความโศกเศรา และไดรองไหตอ หน าเรา
เราก็ เลยฟั งเจา” พระ ยาหเวหพูดวาอยาง นี้
๒๐ ดัง
นัน
้ เราจะรวมเจาไปอยูกับบรรพบุรุษ
ของเจา และศพของเจาจะถูกฝั งอยางสงบ
สุข ตาของเจาจะไมตองเห็นความ หายนะที่
เรากําลังจะนํ ามาสูสถานที่แหง นี้’” แลวพวก
เขาไดเอาขอความนี้ไปบอกกับกษัตริย
ประชาชนฟั งหนั งสือขอตกลง
(๒ พศด. ๓๔:๒๙-๓๒)
๑ แลวกษัตริยโย

๒๓ ผูใหญของยูดาหและของเยรูซาเล็ม
สิ ยาหเรียกพวก

ทัง้ หมดมารวม ตัว กัน ๒ เขาขึ้นไปที่วิหาร
ของพระ ยาหเวหกับคน เหลา นัน
้ ของยู ดาห
และทุก คนที่อาศัยอยูในเยรูซาเล็ม รวม ทัง้
พวกนักบวชและเหลาผู พูด แทน พระเจา คือ
ประชาชนทัง้ หมดตัง้ แตชนชัน
้ ระดับ ลางไป
จนถึงคนระ ดับ สําคัญๆ โย สิ ยาหไดอานทุก

*๒๓:๖

๒ พงศกษัตริย ๒๓:๘

คําในหนังสือขอ ตกลงที่พบในวิหารของพระ
ยาหเวหนัน
้ ใหกับทุกคนฟั ง
๓ กษัตริยยืนอยูขางเสาและไดทําขอ ตกลง
ใหมตอ หน าพระ ยาหเวห
วาจะติดตาม
พระ ยาหเวหและจะรักษาคํา สัง่ ทุก ขอของ
พระองค กฎและขอ บังคับตางๆอยางสุดจิต
สุดใจ และจะทําตามคํา พูดของขอ ตกลงที่
เขียนอยูในหนังสือเลม นี้
แลวประชาชน
ทัง้ หมดก็ไดขานรับขอตกลงนัน
้
กษัตริยโยสิยาหกําจัดรูปเคารพ
(๒ พศด. ๓๔:๓-๗)
๔ กษัตริยสง
ั ่ ฮิ ล คี ยาหซ่ งึ เป็ นนักบวชสูงสุด

เหลา นักบวชคนอื่นๆที่มีตําแหนงรองๆลงมา
และพวกคน เฝ า ประตู ใหยายเครื่องใชทุก
อยางที่สรางขึ้นใหแกพระบาอัล ใหแกเจา แม
อา เชรา หและใหแกพวกดวงดาวทัง้ หลาย
ออกจากวิหารของพระ ยาหเวห โย สิ ยาหได
เผาสิ่งเหลา นัน
้ นอกเมืองเยรูซาเล็ม ในทุง
ของหุบเขาขิด โรน แลวขนเอาขี้ เถาของมัน
ไปที่เมืองเบธเอล
๕ โย สิ ยาหไดกําจัดพวกนั กบวชที่รับ ใช
พวกรูป เคารพที่กษัตริยทงั ้ หลายของยู ดาห
ไดแตง ตัง้ ใหมาทําหน าที่เผาเครื่องหอม อยู
บนสถานนมัสการตางๆในเมืองทัง้ หลายของ
ยู ดาห และเมืองที่อยูรอบๆเมืองเยรูซาเล็ม
รวม ถึงพวกนักบวชที่เป็ นคนเผาเครื่องหอม
ใหกับพระบา อัล
ใหกับพระอาทิตยและ
พระจันทร ใหกับพวกหมู ดาวและดวงดาว
ทัง้ หมดบนทองฟ า
๖ โยสิ ยาหเอาเสาเจาแมอาเชราห ออกจาก
วิหารของพระยาหเวห และเอาไปไวที่หุบเขา
ขิด
โรนที่อยูนอกเมืองเยรูซาเล็มและเผา
มันทิง้ ที่ นัน
่ เขาทุบมันจนแตกละเอียดเป็ น
ผุยผงและเอาขี้ เถาของมันโปรยลงบนหลุม
ฝั งศพของคน *
๗ โย สิ ยาหยังทําลายที่พักทัง
้ หลายของ
พวกโสเภณีผูชายซึ่งอยูในวิหารของพระ
ยาหเวห ซึ่งเป็ นที่เดียวกับที่พวกผู หญิงใช
ทอผาใหกับพระแมอาเชราห
๘ โย
สิ ยาหนําตัวพวกนักบวชทัง้ หมด
มาจากเมืองตางๆของยู ดาห
แลวมาไวที่

โปรยลงบนหลุมฝั ง ศพ ของ คน เป็ นวิธีที่แข็งกราวที่แสดงใหเห็นวาเสาเจาแมอา
เชราหจะไมถูกนํ ามาใชอีก

๒ พงศกษัตริย ๒๓:๙

เยรูซาเล็ม และทําใหสถานนมัสการทัง้ หลาย
์ ิทธิล
์ ง
เสื่อมความศักดิส
ตัง้ แตในเกบาไป
จนถึงเบ เอ อรเช บา ซึ่งเป็ นสถาน ที่ที่พวก
นักบวชนัน
้ ใชเผาเครื่องหอม โยสิยาหทําลาย
พวกสถาน ที่ที่นมัสการรูป ปั ้ น แพะ ที่ตัง้ อยู
ทางดาน ซายของประตูเมือง ที่อยูตรงทาง
เขาของประตูโย ชู วาเจา เมือง ๙ ถึงแมวา
เหลานักบวชของสถานนมัสการเหลา
นัน
้
์ ี่จะรับ ใชอยูที่แทนบูชาของพระ
ไมมีสิทธิท
ยาหเวหในเมืองเยรูซาเล็ม แตพวก เขาก็ได
กินขนมปั งไมใสเชื้อ ฟูกับเหลานักบวชญาติๆ
ของเขา
๑๐ โท
เฟทเป็ นสถาน ที่หนึ่งที่ตัง้ อยูใน
หุบเขาของเบนฮิ น โนม โยสิ ยาหทําใหสถาน
์ ิทธิ ์ ลง
ที่นี้เสื่อมความศักดิส
จึงไมมีใคร
สามารถกลับมาใชสถาน ที่ นี้ เพื่อเอาลูกชาย
หรือลูกสาวของตัว เองมาเผาไฟเป็ นเครื่อง
บูชาใหกับพระโม เลค *ไดอีกตอ ไป ๑๑ ใน
อดีต กษัตริยของยู ดาหชอบเอาพวกรูป ปั ้ น
มาและรถรบมาตัง้ อยูที่ทางเขาวิหารของ
พระ ยาหเวห ที่อยูใกลกับหองของเจา หน าที่
ที่สําคัญคนหนึ่งชื่อ นาธันเมเลค ทัง้ รูปปั ้ นมา
และรถรบนี้มีไวอุทิศใหกับดวงอาทิตย †โยสิ
ยาหยายพวกรูป ปั ้ นมาออกไป และเผารถรบ
พวกนี้จนหมด
๑๒ ในอดีต กษัตริยของยู ดาหไดสรางพวก
แทน บูชาไวบนดาดฟ าของตึกอา หัส กษัตริย
มนัส เสหก็ไดสรางแทน บูชาไวที่ลานทัง้ สอง
ขางของวิหารของพระ ยาหเวห โย สิ ยาหร้ อ
ื
แทน บูชาเหลา นัน
้
และทุบพวก มันทิง้ จน
แตกเป็ นชิน
้ เล็กชิน
้ น อยและก็โยนเศษหินลง
ในหุบเขาขิดโรน
๑๓ ในอดีตกษัตริยซา โลม อนไดสรางพวก
สถานนมัสการไวทางใตเนิน
เขาแหงการ
ทําลาย
ซึ่งอยูทางตะวัน ออกของเมือง
เยรูซาเล็ม
ที่อยูใกลกับเมืองเยรูซาเล็ม
กษัตริยซา โลม อนของอิสราเอลไดสราง
สถานนมัสการพวก นี้ใหกับพระอัช โท เรท
อันนา สะอิดสะเอียน ที่ชาวไซ ดอนนับถือ
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กัน
และสรางใหกับพระเค โมช
อันนา
สะอิดสะเอียน ที่พวกโม อับนับถือ กัน และ
สรางใหกับพระโม เลค อันนา สะอิดสะเอียน
ที่ชาวอัม โมนนับถือ กัน ๑๔ โย สิ ยาหทุบพวก
์ ิทธิเ์ ป็ นชิน
หินศักดิส
้
เล็กชิน
้
น อยและโคน
พวกเสาเจาแมอาเชราหลงและเอากระดูกคน
มาทิง้ ใหกระจัดกระจายในที่นัน
้
๑๕ โยสิ ยาหไดร้ อ
ื ทิง้ แมแตแทน บูชาที่เมือง
เบธ เอล สถานนมัสการที่เย โร โบ อัมลูกชาย
ของเนบัทไดสราง ขึ้น
ซึ่งทําใหอิสราเอล
พลอยทําบาปไปดวย ‡เขาเผาสถานนมัสการ
และทุบมันจนแตกละเอียดเป็ นผุยผง และ
เผาเสาเจาแมอา เชรา หทิง้ ดวย ๑๖ แลวโย สิ
ยาหก็มองไปรอบๆและเมื่อเขาเห็นหลุมฝั ง
ศพมากมายที่อยูดานขางเนิน เขา เขาก็ให
ยายเอากระดูกออกจากที่นัน
่ และเผามันบน
แทน บูชาเพื่อทําใหแทน บูชาเสื่อมไป ซึ่งเป็ น
ไปตามคํา พูดของพระ ยาหเวหที่เคยทํานาย
ไวผานทางคนของพระเจา ¶ตอนที่กษัตริยเย
โรโบอัมยืนอยูขางๆแทน บูชาในชวงเทศกาล
แลวโย สิ ยาหก็หันไปดูอุโมงคของคนของ
พระเจาคนนัน
้ ที่ไดทํานายถึงสิ่งเหลานี้
๑๗ กษัตริยโย สิ ยาหถามวา “หินที่ระลึกที่
เราเห็นนัน
้ คืออะไรหรือ”
พวกคนในเมืองบอกไปวา “มันเป็ นอุโมงค
ฝั ง ศพของคนของพระเจาที่มาจากยู ดาห
และไดทํานายถึงสิ่งตางๆที่ทานไดทําไปแลว
กับแทนบูชาของเมืองเบธเอล”
๑๘ กษัตริยจึงพูดวา
“ปลอยใหเขาพักอยู
ตรง นัน
้ แหละ อยาใหใครไปรบกวนกระดูก
ของ เขา เลย” พวก เขาก็ เลยไมรบกวน
กระดูกของคนของพระเจาคน นัน
้
และ
กระดูกของผู พูด แทน พระเจาที่ออกมาจาก
เมืองสะมาเรีย
๑๙ โยสิยาหก็ทําลายพวกศาลเจาตามสถาน
ที่สูงในเมืองตางๆของสะ มา เรีย ซึ่งพวก
กษัตริยของอิสราเอลเคยสราง ขึ้น แลวยัว
่ ยุ
ใหพระ ยาหเวหโกรธ เขาจัดการกับที่เหลา

*๒๓:๑๐

ไมมีใคร … โมเลค แปลตรงๆไดวา “ประชาชนไดใหลูกชายและลูกสาวของเขาเขา
ไปในกองไฟเพื่อพระโมเลค”
†๒๓:๑๑

รูป ปั ้ นมา … กับดวงอาทิตย ประชาชนคิดวาพระอาทิตยคือพระองคหนึ่งที่ขับ
รถรบ (ดวงอาทิตย) ขามทองฟ าไปในแตละวัน
‡๒๓:๑๕ เยโรโบอัม … ไปดวย ดูใน ๑ พงศกษัตริย ๑๒:๒๖-๓๐
¶๒๓:๑๖ เคยทํานายไวผานทางคนของพระเจา ดูใน ๑ พงศกษัตริย ๑๓:๑-๓

๒ พงศกษัตริย ๒๓:๒๐

นัน
้ อยางกับที่เขาทํากับสถาน ที่นมัสการของ
เบธเอล
๒๐ โย สิ ยาหฆานั กบวชทุก คนของสถาน
นมัสการเหลา นัน
้ บนแทน บูชา และเผา
กระดูกคนบนแทน บูชาเหลา นัน
้
แลวเขาก็
กลับเมืองเยรูซาเล็ม
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เมืองที่เราไดเลือก ไว รวม ทัง้ วิหารแหง นี้ที่
เราเคยพูดไว วา ‘เราจะใหช่ อ
ื ของเราอยูที่
นัน
่ ’”
๒๘ สวนเหตุการณอ่ น
ื ๆในสมัยของโยสิ ยาห
และทุก สิ่งที่เขาไดทําไป ไดจดบันทึกไวแลว
ในหนังสือประวัติของบรรดากษัตริยแหงยู
ดาห

ชาวยูดาหฉลองเทศกาลปลดปลอย
(๒ พศด. ๓๕:๑-๑๙)
๒๑ กษัตริยโย

สิ ยาหมีคํา สัง่ ถึงประชาชน
ทัง้ หมดวา
“ใหเฉลิมฉลองเทศกาลปลด
ปลอยเพื่อเป็ นเกียรติใหกับพระ
ยาหเวห
พระเจาของพวก เจา ตามที่ไดกําหนดไวใน
หนังสือขอตกลงนี้”
๒๒ นั บตัง
้ แตสมัยพวกผูนําวินิจฉัยนํ า
อิสราเอล
ตลอดจนสมัยของพวกกษัตริย
แหงอิสราเอลและของพวกกษัตริยแหงยู
ดาห
ยังไมเคยมีการเฉลิมฉลองเทศกาล
วันปลดปลอย เลย ๒๓ แตในปี ที่สิบ แปดที่
โย สิ ยาหเป็ นกษัตริย ก็ไดมีการเฉลิมฉลอง
เทศกาลวันปลดปลอยเพื่อเป็ นเกียรติใหกับ
พระยาหเวหในเมืองเยรูซาเล็ม
๒๔ นอกจาก นี้
โย สิ ยาหยังกําจัดพวก
คนทรง เจาและหมอผี บรรดาพระในบาน
และพวกรูป เคารพทัง้ หลายรวม ทัง้ สิ่งที่นา
สะอิดสะเอียนทัง้ สิน
้ ที่เห็นในยู ดาหและใน
เยรูซาเล็มออกไปจน หมด เขาไดทําสิ่งตางๆ
เหลา นี้ เพื่อใหเป็ นไปตามกฎที่ไดเขียนไวใน
หนังสือที่นักบวชฮิ ล คี ยาหไดคนพบในวิหาร
ของพระยาหเวห
๒๕ ไมเคยมีกษัตริยองคไหนหันเขามาหา
พระ ยาหเวหดวยสุดจิตสุดใจและสุด กําลัง
อยางที่กฏของโมเสสสัง่ ไว มากเทากับที่โยสิ
ยาหได ทํา ไม วาจะกอนหน าเขาหรือหลังจาก
เขาก็ตาม
๒๖ แตอยางไร ก็ตาม พระ ยาหเวหไมได
หันเหไปจากความดุดันแหงความโกรธ
เกรีย
้ วอันมหาศาลของพระองคที่เผา ผลาญ
ตอยู ดาห เนื่องจากการยัว
่ ยุทัง้ หมดที่มนัส
เสหไดทําตอพระองค ๒๗ พระ ยาหเวหพูด
วา “เราจะกําจัดยู ดาหออกไปจากสายตา
เรา เหมือนกับที่เราไดกําจัดอิสราเอลไป แลว
และเราจะปฏิเสธเมืองเยรูซาเล็มซึ่งเป็ น
*๒๓:๓๓

ความตายของโยสิยาห
(๒ พศด. ๓๕:๒๐-๓๖:๑)
๒๙ ในสมัยที่โย

สิ ยาหเป็ นกษัตริย ฟาโรห
เน โค กษัตริยของอียิปตไดข้ น
ึ มาที่แมน้ํ ายู
เฟ รติ สเพื่อชวย เหลือกษัตริยของอัส ซีเรีย
กษัตริยโย สิ ยาหยก ทัพออกไปสูกับฟาโรห
เนโค เมื่อฟาโรหเนโคเห็นโยสิ ยาห ก็ฆาเขา
ตายที่เมืองเม กิด โด ๓๐ พวกผูรับ ใชของโย
สิ ยาหนําศพของเขาขึ้นรถรบคันหนึ่งและขับ
จากเม กิด โดไปจนถึงเยรูซาเล็มและฝั ง ศพ
ของโยสิยาหไวในหลุมศพของเขาเอง
และประชาชนของแผน ดิน นัน
้ ก็ยกเย โฮ
อา หาสลูกชายของโย สิ ยาหข้ น
ึ มาและเจิม
แตงตัง้ ใหเขาเป็ นกษัตริยตอจากพอของเขา
เยโฮอาหาสปกครองยูดาห
(๒ พศด. ๓๖:๒-๔)
๓๑ เยโฮอาหาสมีอายุยี่สิบ สามปี เมื่อเขาขึ้น

เป็ นกษัตริย และเขาครอง ราชยอยูในเมือง
เยรูซาเล็มเป็ นเวลาสาม เดือน แมของเขามี
ชื่อวาฮามุทาล นางเป็ นลูกสาวของเยเรมียาห
ที่มาจาก ลิ บนาห ๓๒ เย โฮ อา หาสไดทําความ
ชัว
่ ในสายตาของพระ ยาหเวห เหมือนกับที่
บรรพบุรุษของเขาเคยทํา
๓๓ ฟาโรหเนโคขังเย โฮ อา หาส ไวที่ริบ ลาห
ซึ่งอยูในดิน แดนของฮามั ท เพื่อไม ใหเขาได
ครอง บัลลังกอยูในเยรูซาเล็ม และฟาโรห
ยังไดบังคับเก็บสวยจากชาวยู ดาหเป็ นเงิน
หนักประมาณสาม ตันครึ่ง และทองคําหนัก
สามสิบสี่กิโลกรัม *
๓๔ ฟาโรหเนโคใหเอ ลี ยาคิ มลูกชายของ
กษัตริยโย สิ ยาหข้ น
ึ เป็ นกษัตริยแทนที่โย สิ
ยาหผู เป็ น พอและเปลี่ยนชื่อของเอ ลี ยาคิ
มเป็ นเย โฮ ยาคิ ม แตฟาโรหไดพาเย โฮ อา

สามสิบสี่กิโลกรัม หรือแปลตรงๆไดวา หนึ่งตะลันต

๒ พงศกษัตริย ๒๓:๓๕
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หาสไปอยูที่อียิปต และเย โฮ อา หาสก็ตายที่
นัน
่ ๓๕ เย โฮ ยาคิ มมอบเงินและทองคําใหกับ
ฟาโรหเนโค แต เขาไดเรียกเก็บ ภาษีจาก
ประชาชนของแผน ดิน เพื่อเอาเงินไปมอบ
ใหกับฟาโรหตามที่ฟาโรหสัง่ ไว เขาบีบเอา
เงินและทองจากประชาชนทุก คนของแผน
ดินตามสัดสวนของทรัพยสมบัติที่พวก เขา มี
เพื่อเอาไปมอบใหกับฟาโรหเนโค

กษัตริยแหงยูดาห ๖ เยโฮยาคิมตายไปอยูกับ
บรรพบุรุษของเขา และเย โฮ ยา คีนลูกชาย
ของเขาก็ข้ น
ึ เป็ นกษัตริยสืบตอจากเขา
๗ กษัตริยของประเทศอียิปตไมไดยก
ทัพออกมาจากประเทศของเขาอีก
เพราะ
กษัตริยของบาบิ โลนเขายึดเอาดิน แดนที่เคย
เป็ นของกษัตริยอียิปต
ตัง้ แตลําธารของ
อียิปตไปจนกระทัง่ ถึงแมน้ํ ายูเฟรติส

เยโฮยาคิมปกครองยูดาห

เนบูคัดเนสซารยึดเยรูซาเล็ม
(๒ พศด. ๓๖:๙-๑๐)

(๒ พศด. ๓๖:๕-๘)
๓๖ เย

โฮ ยาคิ มมีอายุยี่สิบ หาปี เมื่อเขา
ขึ้นเป็ นกษัตริยและเขาครอง
ราชยอยูใน
เยรูซาเล็มเป็ นเวลาสิบ เอ็ด ปี แมของเขา
มีช่ อ
ื วาเศ บิ ดาห นางเป็ นลูกสาวของเป ดา
ยาหที่มาจากรู มาห ๓๗ เย โฮ ยาคิ มทําความ
ชัว
่ ในสายตาของพระ ยาหเวหเหมือนกับที่
บรรพบุรุษของเขาทํา
เนบูคัดเนสซารมาที่ยูดาห
๑ ในชวงยุค

๒๔ กษัตริยเนบู คัด เนส ซารของบา บิ
สมัยของเย โฮ ยาคิ ม

โลนบุก เขามาในแผน ดิน และเย โฮ ยาคิ มก็
รับ ใชเขาเป็ นเวลาสาม ปี แตแลวเย โฮ ยาคิ ม
เปลี่ยนใจและกบฏตอเนบู คัด เนสซาร ๒ พระ
ยาหเวหสงชาวบา บิ โลน ชาวอา รัม ชาวโม
อับและชาวอัมโมนใหเขามาสูรบกับเยโฮยาคิ
ม พระองคสงพวกเขาใหมาทําลายยูดาหตาม
คํา พูดของพระ ยาหเวห ที่เคยประกาศ ไว
ผานทางพวกผูพูดแทนพระเจา ที่เป็ นผูรับใช
ของพระองค
๓ สิ่ง เหลา นี้ เกิด ขึ้นกับยู ดาหตามคํา สัง
่
ของพระ ยาหเวห แน ที่พระองคสัง่ ใหกําจัด
พวก เขาใหพนไปจากสายตาของพระองค
เนื่องจากบาปทัง้ หลายของมนัส เสหและสิ่ง
ตางๆที่เขาไดทําไป ๔ รวม ทัง้ การ ทําใหเลือด
์ องไหล นองดวย เพราะมนัส
ของผู บริสุทธิต
เสหไดทําใหเลือดของผูบริสุทธิไ์ ดไหลนอง
ไปทัว
่ เยรูซาเล็ม พระ ยาหเวหก็ เลยไมยอม
ยกโทษให
๕ สวนเหตุการณอ่ น
ื ๆในยุค
สมัยของเย
โฮ ยาคิ มและทุก สิ่งที่เขาไดทําไป ไดจด
บันทึกไวแลวในหนังสือประวัติของพวก
*๒๔:๑๒

๘ เย โฮ ยา คีนมีอายุสิบ แปดปี

เมื่อเขาเป็ น
กษัตริย และเขาครอง ราชยอยูในเยรูซาเล็ม
เป็ นเวลาสามเดือน แมของเขามีช่ อ
ื วาเนหุช
ทา นางเป็ นลูกสาวของเอ ลนาธันที่มา จาก
เยรูซาเล็ม ๙ เย โฮ ยา คีนไดทําความ ชัว
่ ใน
สายตาของพระ ยาหเวหเหมือนกับที่พอของ
เขาทํา
๑๐ ในเวลา นั น
้
บรรดาขาราชการของ
กษัตริยเนบู คัด เนส ซารของบา บิ โลนเคลื่อน
ทัพเขามาใกลเยรูซาเล็มและไดปิดลอมเมือง
ไว ๑๑ ตัวเนบู คัด เนสซารเองก็ข้ น
ึ มาถึงเมือง
เยรูซาเล็ม ในขณะที่พวกขาราชการของเขา
กําลังปิ ด ลอมเมืองอยู ๑๒ กษัตริยเยโฮยาคีน
ของยู ดาห แมของเขา เหลาผูรับ ใชของเขา
เหลาขุนนางและบรรดาเจา หน าที่ในวังของ
เขา ตางก็มอบตัวตอกษัตริยเนบู คัด เนสซาร
ในปี ที่แปด *ที่กษัตริยบา บิ โลนครอง ราชย
เขาจับตัวเยโฮยาคีนไวเป็ นเชลย
๑๓ เนบู คัด เนสซารขนเอาสมบัติทัง
้ หมดไป
จากวิหารของพระ ยาหเวห และจากวังของ
กษัตริย และเอาเครื่องใชทองคําที่กษัตริยซา
โลม อนของอิสราเอลไดสราง ไวใหกับวิหาร
ของพระ ยาหเวห ตัดเป็ นชิน
้ ๆ ทัง้ หมด นี้ได
เกิด ขึ้นตามที่พระยาหเวหไดบอกไวลวงหน า
๑๔ เนบู คัด เนส ซารกวาดคนในเยรูซาเล็มไป
เป็ นเชลยจนหมด ไมวาจะเป็ นพวกเจาหน าที่
นักรบ และพวกชางแกะ สลักและพวกชาง
ฝี มือทัง้ หลาย รวม ทัง้ หมดหนึ่งหมื่นคน
เหลือ ไวแตพวก คนที่ยากจนที่สุดของแผน
ดิน ๑๕ เนบู คัด เนส ซารจับตัวเย โฮ ยา คีนไป
ไวที่บา บิ โลน รวม ทัง้ แมของเขา พวก เมีย
ทัง้ หลายของเขา ตลอดจน พวกเจา หน าที่

ในปี ที่แปด หรือ ปี ที่ ๕๙๗ กอนพระเยซูมาเกิด
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ของเขา และคนระดับผูนําของแผน ดิน เขา
จับคนพวก นี้จากเยรูซาเล็มไปไวที่บา บิ โลน
๑๖ กษัตริยบา บิ โลนยังกวาดตอนพวกนั กรบ
ที่แข็งแกรง ที่พรอมสําหรับการ ศึก ทัง้ หมด
เจ็ด พัน คน และพวกชางแกะ สลักและชาง
ฝี มือทัง้ หลายรวมหนึ่งพันคนไปไวที่บาบิโลน
ดวย ๑๗ เนบู คัด เนส ซารไดใหมัทธา นิ ยาหที่
เป็ นน าของเย โฮ ยา คีนขึ้นเป็ นกษัตริยแทน
และเปลี่ยนชื่อเขาเป็ นเศเดคียาห
เศเดคียาหปกครองยูดาห
(๒ พศด. ๓๖:๑๑-๑๗; ยรม. ๕๒:๑-๓)
๑๘ เศเด

คี ยาหมีอายุยี่สิบ เอ็ดปี ตอนที่
ขึ้นเป็ นกษัตริย และเขาครอง ราชยอยูใน
เยรูซาเล็มสิบ เอ็ด ปี แมของเขาชื่อวาฮา มุ
ทาลเป็ นลูกสาวของเยเร มี ยาห นางมาจากลิ
บนาห ๑๙ เศเดคี ยาหไดทําความชัว
่ ในสายตา
ของพระยาหเวห เหมือนกับที่เยโฮยาคิมเคย
ทํามา กอน ๒๐ พระ ยาหเวหโกรธเยรูซาเล็ม
และยู ดาหมากจนถึงกับขับ ไลพวก เขาออก
ไปใหพนหน าของพระองค
เยรูซาเล็มแตก
(๒ พศด. ๓๖:๑๘-๒๑; ยรม. ๕๒:๓-๓๐)
ในเวลา นัน
้ เศเด คี ยาหไดกบฏตอกษัตริย
บาบิโลน
๑ ตอ มาในวันที่สิบ เดือนสิบ ปี ที่เกา
ที่เศเด คี ยาหเป็ นกษัตริยปกครอง
ยู ดาห กษัตริยเนบู คัด เนส ซารและกองทัพ
ทัง้ หมดของเขาไดยกมาที่เยรูซาเล็มและ
ลอมเมืองเอา ไว และไดสรางเนิน ดินสําหรับ
บุกขึ้นโจมตีไวรอบกําแพงเมือง
๒ พวก เขาลอมเมืองเยรูซาเล็มอยูจนถึงปี
ที่สิบ เอ็ดที่เศเด คี ยาหเป็ นกษัตริยปกครอง
ยู ดาห ๓ ในวันที่เกา เดือนสี่ ความอดอยาก
ในเมืองนัน
้ ก็แสนสาหัส ถึงขัน
้ ไมมีอาหารให
กับประชาชนกิน กัน ๔ ในที่สุดกองทัพของ
กษัตริยเนบู คัด เนส ซารก็บุกทะลวงกําแพง
เขามา ได ในคืนนัน
้ กษัตริยเศเด คี ยาหและ
ทหารทัง้ หมดของเขาก็หนีออกไปทางประตู
ที่อยูระหวางกําแพงสอง ชัน
้
ใกลๆสวนของ
กษัตริย ถึง แมพวกบา บิ โลนจะปิ ดลอมเมือง

๒๕

*๒๕:๘
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อยู แตกษัตริยเศเด คี ยาหพรอมกับพวก
ทหารของ เขาก็หนีไปตามทางที่มุงไปสูทะเล
ทรายอารบา
๕ ทหารบาบิ โลนไล ตามกษัตริยเศเดคี ยาห
ไป แลวก็จับตัวเขาไดในที่ราบของเมืองเย ริ
โค แลวทหารของเขาตางพา กันทิง้ เขาหนี
กระเจิดกระเจิงไป
๖ พวกทหารบา บิ โลนจึงจับกุมตัวกษัตริย
ไว และนํ าตัวไปใหกับกษัตริยบา บิ โลนที่ริบ
ลาห แลวกษัตริยบา บิ โลนก็ตัดสินโทษ เขา
๗ พวกทหารบา บิ โลนไดฆาพวกลูกชายของ
เศเด คี ยาหตอ หน า เขา และควักดวงตาทัง้
สองขางของเศเดคียาห แลวเอาโซลามเขาไว
พาไปที่บาบิโลน
๘ ในวันที่เจ็ดเดือนที่หา
*ซึ่งเป็ นปี ที่สิบ
เกา ที่เนบู คัด เนส ซารเป็ นกษัตริยแหงบา บิ
โลน เนบู ซาระดานหัวหน าทหารองครักษ ที่
เป็ นเจาหน าที่คน หนึ่งของกษัตริย
ไดมา
๙ เขาไดเผาวิหารของพระ
ที่เยรูซาเล็ม
ยาหเวห
วังของกษัตริย
และบานเรือน
ทัง้ หมดในเยรูซาเล็ม เขาเผาบานที่ใหญ โต
ทุกหลังลงหมด
๑๐ แลวกองทัพทัง
้ หมดของบา บิ โลนที่มา
กับหัวหน าองครักษ ก็ทลายกําแพงรอบเมือง
เยรูซาเล็ม ลง ๑๑ แลวเนบู ซา ระ ดานก็กวาด
ตอนคนที่ยังหลง เหลืออยูในเมือง และคนที่
เคยทิง้ เมืองไปเขากับกษัตริยบาบิ โลน ไปบา
บิ โลนจน หมด ๑๒ แตเขาไดทงิ้ คนจนที่สุดไว
ในแผนดิน เพื่อดูแลไรองุนและทุงนา
๑๓ เสาทองสัมฤทธิท
์ ี่อยูในวิหารของพระ
ยาหเวห รวม ทัง้ แทน บูชาเคลื่อนที่ และ
์ ี่อยูในวิหารของพระ
ขัน ทะเลทองสัมฤทธิท
ยาหเวห พวกทหารบา บิ โลนก็ทุบเป็ นชิน
้ ๆ
์ ลับไปที่บา บิ โลน
แลวขนเอาทองสัมฤทธิก
๑๔ แลวพวกบาบิโลนก็ขนเอา พวกหมอ พลัว
่
กรรไกรตัดไสตะเกียง
ชามสําหรับเครื่อง
์ ี่ใชในวิหาร
หอม และเครื่อง ใชทองสัมฤทธิท
ไปดวย
๑๕ รวม ทัง
้ พวกกระถางใสขี้ เถา และพวก
ชามใสเลือดของเครื่องสัตว บูชา
หัวหน า
องครักษเอาทุกสิ่งทุกอยางที่ทําจากทองและ
เงิน เพราะอยากไดทองและเงินนัน
้
๑๖ สวนทองสัมฤทธิท
์ ี่ไดจาก เสาสองตน
ขันทะเล และพวกแทนบูชาเคลื่อนที่ ที่

วันที่เจ็ดเดือนที่หา คงจะเป็ น วันที่ ๑๖ สิงหาคม ปี ๕๘๖ กอนพระเยซูมาเกิด
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กษัตริยซา โลม อนไดสรางไวสําหรับวิหาร
ของพระยาหเวหนัน
้ หนักเกินกวาที่จะชัง่ ได
๑๗ เสาตนหนึ่ งสูงสิบ แปดศอก บนยอดเสา
์ ูงสามศอกวาง อยู
ยังมีหัวเสาทองสัมฤทธิส
ประดับดวยตาขายและพวกลูกทับทิมที่ทํา
์ อม รอบ เสาอีกตนหนึ่งกับ
จากทองสัมฤทธิล
ตาขายของมันก็ทําแบบเดียวกัน
๑๘ จากวิหาร
เนบู ซา ระ ดานหัวหน า
องครักษ ไดจับตัวเส ไร อาห หัวหน านักบวช
และเศ ฟั น ยาหรองหัวหน านักบวช และผู
ดูแลประตูวิหารสาม คน ๑๙ จากในเมือง เขา
ไดจับแมทัพคนหนึ่งที่เคยดูแลทหาร พรอม
กับที่ ปรึกษาหาคนของกษัตริยที่เขาเจอใน
เมือง และเลขาที่เป็ นแมทัพที่เป็ นคนเกณฑ
ทหาร และผูชายอีกหก สิบคนที่พบในเมือง
นัน
้
๒๐ แลวเนบูซาระดานหัวหน าองครักษ ก็ได
ตอนคนพวก นี้ทัง้ หมดไปหากษัตริยแหงบา บิ
โลนที่ริบ ลาห ๒๑ กษัตริยแหงบา บิ โลนไดฆา
พวกเขาในริบ ลาหในเขตฮามั ทนัน
้ เอง อยาง
นี้ พวกยู ดาหก็ถูกกวาดตอนออกไปจากแผน
ดินของตน
เกดาลิยาหเจาเมืองยูดาห
(ยรม. ๔๐:๕-๔๑:๓)
๒๒ แลวกษัตริยเนบู คัด เนสซารก็ไดแตง ตัง
้

เก ดา ลิ ยาหลูกชายของอา หิคัมที่เป็ นลูกชาย
ของชาฟาน ขึ้นเป็ นเจาเมืองปกครองคนที่ยัง
เหลืออยูในแผน ดินยู ดาห ที่กษัตริยเนบู คัด
เนสซารไดเหลือทิง้ ไว
๒๓ เมื่อพวกแมทัพนายก องคือ อิ ชมา เอล
ลูกชายเนธา นิ ยาห โย ฮา นันลูกชายคา เรอ
าห เส ไร อาหลูกชายทัน หุ เมทชาวเน โท
ฟาห และยา อา ซัน ยาหลูกชายคนตระกูลมา
อา คาห รวมทัง้ คนของเขาไดขาววากษัตริย
เนบู คัด เนส ซารไดแตง ตัง้ ใหเก ดา ลิ ยาหเป็ น

*๒๕:๒๗
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เจา เมือง พวก เขาและคนของพวก เขาตางก็
พากันมาหาเกดาลิยาหที่เมืองมิสปาห ๒๔ แลว
เก ดา ลิ ยาหก็ไดสาบานกับพวก เขาและคน
ของพวก เขาวา “อยากลัวพวกเจา หน าที่คน
บาบิโลนเลย มาอาศัยอยูในแผนดินนี้และรับ
ใชกษัตริยแหงบา บิ โลน เถิด แลวพวก ทานก็
จะอยูเย็นเป็ นสุข”
๒๕ แตตอ มาในเดือนที่เจ็ด
อิ ชมา เอล
ลูกชายของเนธา นิ ยาหที่เป็ นลูกชายของเอ ลี
ชา มา ที่มีเชื้อกษัตริย มาพรอมกับคนของ
เขาสิบคน ไดเขาโจมตีเกดาลิยาหและฆาเขา
และคนยู ดาหพรอม กับคนบา บิ โลนที่อยูกับ
เกดาลิยาหที่เมืองมิสปาห ๒๖ แลวพวกแมทัพ
นายกองรวมทัง้ คนทัง้ หมด ตัง้ แตคนตํ่าตอย
ไปจนถึงคนสําคัญ ตางก็พา กันหนีไปอยูที่
อียิปต เพราะกลัวคนบาบิโลน
เยโฮยาคีนไดรับเกียรติในบาบิโลน
(ยรม. ๕๒:๓๑-๓๔)
๒๗ ในวันที่ยี่สิบ เจ็ด

เดือนสิบ สอง ซึ่งเป็ นปี
ที่สามสิบเจ็ด *ที่กษัตริยเยโฮยาคีนแหงยูดาห
ถูกจับไปเป็ นเชลยนัน
้ เอวิล เมโรดักขึ้นเป็ น
กษัตริยแหงบาบิ โลน เขาไดปลอยกษัตริยเย
โฮยาคีนออกจากคุก
๒๘ กษัตริยเอ วิล เม โร ดักพูดกับกษัตริยเย
โฮยาคีนอยางสุภาพ และใหเขานัง่ ในที่สําคัญ
กวากษัตริยองค อื่นๆที่อยูกับกษัตริยเอ วิล เม
โรดักในบาบิโลน
๒๙ กษัตริยเย โฮ ยา คีนถอดชุดนั กโทษ
ของพระองค ออก แลวไดกินอาหารรวมกับ
กษัตริยเอ วิล เม โร ดักทุก วันตลอดชีวิตของ
เขา
๓๐ กษัตริยเอ วิล เม โร ดักก็ใหเงินและ
อาหารกับกษัตริยเย โฮ ยา คีนใช กินใช จายใน
ทุกวัน ไปจนตลอดชีวิตของเขา
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๑ พงศาวดาร
คํานํ า
หนังสือ ๑ และ ๒ พงศาวดาร เริ่ม
แรกเป็ นหนังสือเลม เดียวกัน เลาถึง
ประวัติของชนชาติอิสราเอล
หนังสือ
เลม นี้เขียนขึ้นมาเพื่อใหกําลัง ใจกับชาว
ยู ดาหหลัง จากที่กลับมาจากการเป็ น
เชลยในบาบิโลนและมาอาศัยอยูในแผน
ดินของตนเองอีกครัง้ หนึ่ง ขอความใน
หนังสือเลม นี้มีหลาย ตอนที่เหมือนกับ
หนังสือ ๑ และ ๒ ซามูเอล และ ๑ และ
๒ พงศ กษัตริย แตหนังสือเลม นี้เน นถึง
ความ สําคัญของวิหารและระบบนักบวช
สวน ใหญพูด ถึงขอดีของกษัตริยดา
วิดมากกวาขอ เสีย ตอน หลังเน นแต
อาณาจักรฝ ายใตและแทบจะไมพูด ถึง
อาณาจักรฝ ายเหนือเลย

๑ พงศาวดาร
บทที่ ๑-๙ พูดถึงเชื้อสายของอิสราเอล
ไลลงมาตัง้ แตอาดั ม มนุษยคนแรกของ
โลก จนถึงสมัยที่พวก เขากลับมาจาก
การเป็ นเชลยในบาบิโลน
บทที่ ๑๐-๒๙ พูด ถึงการ ตายของ
กษัตริยเซา โลกษัตริยองค แรกของ
อิสราเอล
และพูดถึงกษัตริยดา วิด
กษัตริยองคที่สองของอิสราเอล กษัตริย
ดา วิดไดเตรียมสิ่งของตางๆมากมาย
สําหรับสรางวิหารใหกับพระยาหเวห แต
ตัวดาวิด เองไมไดสราง กลับเป็ นซาโลม
อนลูกของเขาเป็ นคนสราง

๒ พงศาวดาร
บทที่ ๑-๙ พูด ถึงสติ ปัญญาและความ
รํ่ารวยของกษัตริยซาโลมอน พูดถึงการ
สรางวิหารและการอุทิศวิหารใหกับพระ
ยาหเวห

*๑:๖
†๑:๘

ดีฟัท หรือ รีฟัท
มิสราอิม หรือ อียิปต

๑ พงศาวดาร ๑:๘

บทที่ ๑๐-๒๘ พูดถึงการกบฏของพวก
สิบ เผาของอิสราเอลที่อยูทางตอน เหนือ
และพูดถึงพวกกษัตริยของยูดาห
บทที่ ๒๙-๓๖:๒๑ พูด ถึงการปกครอง
ยู ดาหของกษัตริยเฮ เซ คี ยาห พูดถึง
กษัตริยอัส ซีเรียบุกยู ดาห
แตพระ
ยาหเวหชวยกูยู ดาหจากอัส ซีเรีย ตอ มา
พูด ถึงพวกกษัตริยของยู ดาหซ่ งึ สวน
ใหญไมสัตย ซ่ อ
ื ตอพระยาหเวห จนในที่
สุดพระ ยาหเวหใหกษัตริยเนบู คัด เนส
ซารแหงบา บิ โลนมาบุกทําลายเมือง
เยรูซาเล็ม และกวาดตอนชาวยู ดาหไป
เป็ นเชลยที่บาบิโลน
บทที่ ๓๖:๒๒-๒๓ เลม นี้จบดวยความ
หวัง ตอนที่กษัตริยไซ รัสแหงเปอรเซีย
ยอมปลอยใหคนยู
ดาหกลับไปเมือง
เยรูซาเล็มเพื่อสรางวิหารของพระ
ยาหเวหข้ น
ึ มาใหม
เชือ
้ สายของอาดัม
(ปฐม. ๕:๑-๓๒; ๑๐:๑-๓๒; ๑๑:๑๐-๓๒)

๑

๑ อาดัม

เสท เอโนช
มาหะลาเลล ยาเรด
๓ เอโนค เมธูเสลาห ลาเมค โนอาห
๔ ลูกชายของโนอาห คือ เชม ฮาม ยาเฟท
๒ เคนั น

เชือ
้ สายของยาเฟท
(ปฐม. ๑๐:๒-๔)
๕ ลูกชายของยาเฟท

คือ โกเมอร มาโกก มาดั
ย ยาวาน ทูบัล เมเชคและทิราส
๖ ลูกชายของโก เม อร คือ อัช เคนั ส ดี ฟั ท
*และโทการมาห
๗ ลูกชายของยาวาน คือ เอลี ชาห ทารชิช คิ
ทธิมและโรดานิม
เชือ
้ สายของฮาม
(ปฐม. ๑๐:๖-๘, ๑๓-๑๘)
๘ ลูกชายของฮามคือ

คานาอัน

คูช มิส ราอิม †พูตและ

๑ พงศาวดาร ๑:๙
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๑ พงศาวดาร ๑:๓๕

๙ ลูกชายของคูช

คือ เสบา ฮาวิลาห สับทา รา
อามาและสับเทคา ลูกชายของราอามา คือ
เชบาและเดดาน
๑๐ คูชเป็ นพอของนิ มโรด นิ มโรดเป็ นนั กรบที่
เกรียงไกรคนแรกในโลก
๑๑ มิสราอิมเป็ นตนตระกูลของชาวลูด ชาวอา
นามิม ชาวเลหับ ชาวนัฟ ทู ฮิม ๑๒ ชาวปั ท
รุ ชาวคัสลูห (พวกฟี ลิ ส เตียเกิดมาจากคน
เผานี้) และชาวคัฟโทร
๑๓ คา นา อันเป็ นพอของไซ ดอน ลูกชายหัวปี
ตามมาดวยเฮท *๑๔ และชาวเย บุส ชาวอา
โมไรต ชาวเกอรกาชี ๑๕ ชาวฮีไวต ชาวอาร
คีและชาวสินี ๑๖ ชาวอา ร วัด ชาวเศ เม อร
และชาวฮามัท
เชือ
้ สายของเชม
(ปฐม. ๑๐:๒๒-๒๙; ๑๑:๑๐-๒๖)
๑๗ ลูกชายของเชมคือ

เอลาม อัส ชูร อารปั ค
ชาด ลูด พวกลูกชายของอารัมคือ †อูส ฮูล
เกเธอรและเมเชค
๑๘ อารปั ค ชาดเป็ นพอของเชลาห และเชลาห
ก็เป็ นพอของเอเบอร
๑๙ เอ เบอรมีลูกชายสองคน คน หนึ่ งชื่อ เป
เลก ‡(เพราะวาในชวงชีวิตของเขา ไดมี
การแบงดิน แดนออกตามภาษาที่แตก ตาง
กัน) และน อง ชายของเขาชื่อวาโยก ทาน
๒๐ โยกทานเป็ นพอของอัลโมดัด เชเลฟ ฮา
ซารมาเวท เยราห ๒๑ ฮาโดรัม อุซาล ดิคลา
ห ๒๒ เอบาล ¶อาบีมาเอล เชบา ๒๓ โอฟี ร ฮา
วิ ลาหและโย บับ พวก เขาลวนเป็ นลูกชาย
ของโยกทาน

เชือ
้ สายอับ ราฮัม
(ปฐม. ๒๕:๑-๔, ๑๒-๑๖)
๒๘ ลูกชายของอับ รา ฮัมคือ

อิส อัคและอิ ชมา
เอล
๒๙ และตอ ไป นี้ ก็คือพวกลูก หลานของพวก
เขา
ลูกหลานของนางฮักกากับอับราฮัม
(ปฐม. ๒๕:๑๓-๑๕)
ลูกชายหัวปี ของอิ ชมา เอล คือเน บา โยธ ตอ
ดวยเคด าร อัด บี เอล มิบสัม ๓๐ มิ ชมา ดู
มาห มัส สา ฮา ดัด เทมา ๓๑ เย ทูร นา
ฟิ ชและเคเดมาห พวกเขาลวนเป็ นลูกชาย
ของอิชมาเอล
ลูกหลานของนางเคทูราหกับอับราฮัม
(ปฐม. ๒๕:๑-๔)
๓๒ เคทู ราหเป็ นเมีย น อยของอับ ราฮัม

นางได
คลอดลูกชายออกมา มีช่ อ
ื ดังตอ ไปนี้คือ ศิ
มราน โยกชาน เมดาน มีเดียน อิชบากและ
ชูอาห
ลูกชายของโยชานคือ เชบาและเดดาน
๓๓ ลูกชายของมี เดีย นคือ เอฟาห เอเฟอร ฮา
โนค อาบีดา และเอลดาอาห
พวกเขาลวนเป็ นลูกหลานของนางเคทูราห
ลูกหลานของนางซาราหกับอับราฮัม
๓๔ อับ ราฮัมเป็ นพอของอิส อัค

ลูกชายของอิส

อัคคือ เอซาวและอิสราเอล
ลูกหลานของเอซาว

เชือ
้ สายของเชม
(ปฐม. ๑๑:๑๐-๒๖)
๒๔ เชม

อารปั คชาด เชลาห ๒๕ เอเบอร เปเลก
๒๖
เรอู เสรุก นาโฮร เทราห ๒๗ และอับราม
(ก็คืออับราฮัม)

*๑:๑๓

(ปฐม. ๓๖:๑๐-๑๘)
๓๕ ลูกชายของเอซาว

คือ เอลีฟัส เรอูเอล เยอู
ช ยาลาม และโคราห

เฮท หรือ ฮิทไทต

†๑:๑๗

พวกลูกชายของอา รัมคือ คํา นี้อยูในฉบับฮีบรูหนึ่ง ฉบับ ฉบับ กรีกโบราณบางฉบับ
และในปฐมกาล ๑๐:๒๓ ของฉบับฮีบรูที่นิยมใชกัน แตในขอนี้ฉบับฮีบรูที่นิยมใชกันเขียนวา
ลูกชายของเชมคือ เอลาม อัสชูร อารปั คชาด ลูด อารัม อูส ฮูล เกเธอรและเมเชค
‡๑:๑๙
¶๑:๒๒

เปเลก ชื่อนี้มีความหมายวา “การแบงแยก”
เอบาล หรือ “โอบาล” ดูใน ปฐมกาล ๑๐:๒๘

๑ พงศาวดาร ๑:๓๖

๓๖ ลูกชายของเอ

ลี ฟั สคือ เท มาน โอ มาห
เศโฟ *กาทาม เคนัส ทิมนาและอามาเลค
๓๗ ลูกชายของเรอู เอล คือ นาหัท เศราห ชัม
มาหและมิสซาห
ลูกหลานของเสอีร
(ปฐม. ๓๖:๒๐-๒๘)
๓๘ ลูกชายของเสอีร

คือ โลทาน โชบาล ศิเบ
โอน อานาห ดีโชน เอเซอร และดีชาน
๓๙ ลูกชายของโล ทาน คือ โฮรีและโฮมั ม
†และน องสาวของโลทานคือทิมนา
๔๐ ลูกชายของโช บาลคือ เอลียัน มา นา ฮาท
เอบาล เชฟี และโอนัม
ลูกชายของศิเบโอน คืออัยยาหและอานาห
๔๑ ลูกชายของอานาห คือ ดีโชน
ลูกชายของดีโชน คือ ฮัมราน เอชบาน อิธรา
นและเคราน
๔๒ ลูกชายของเอ เซอร คือ บิล ฮาน ศา วาน
และยาอาคาน
ลูกชายของดีชานคือ อูส และอารัน
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๑ พงศาวดาร ๒:๖

๔๗ หลังจากที่ฮาดัดตาย

สัมลาหที่มาจากมัสเร
คาหก็ไดข้ น
ึ เป็ นกษัตริยแทน
๔๘ เมื่อสัม ลาหตาย ชา อูลที่มาจากเรโห โบท
ซึ่งตัง้ อยูติดกับแมน้ํ ายู เฟ รติ สก็ไดข้ น
ึ เป็ น
กษัตริยแทน
๔๙ เมื่อชาอูลตาย บาอัล ฮานั นลูกชายของอัค
โบรก็ไดข้ น
ึ เป็ นกษัตริยแทน
๕๐ เมื่อบา อัล ฮา นั นตาย ฮา ดัดก็ไดข้ น
ึ เป็ น
กษัตริยแทน
เมืองของเขามีช่ อ
ื วาปาอี
‡เมียของเขาชื่อวาเม เห ทา เบล นางเป็ น
ลูกสาวของนางมัทเรด ซึ่งเป็ นลูกสาวของ
เมซาหับ ๕๑ แลวฮาดัดก็ตาย
พวกหัวหน าเผาของเอ โดมคือ ทิม นา อา ลี
ยาห เยเธท ๕๒ โอโฮลีบามาห เอลาห ปิ โนน
๕๓ เคนั ส เทมาน มิบซาร ๕๔ มักดีเอล อิราม
พวกเขาลวนเป็ นหัวหน าเผาของเอโดม
ลูกชายของอิสราเอล
๑ ตอไป

๒ คือ รูเบน สิเมโอน เลวี ยูดาห อิสสาคาร
เศบู ลุน ๒ ดาน โยเซฟ เบนยามิน นัฟ ทาลี
กาดและอาเชอร

พวกกษัตริยของเอโดม
(ปฐม. ๓๖:๓๑-๔๓)
๔๓ ตอไป

นี้คือบรรดากษัตริยที่ไดปกครองอยู
ในแผน ดินของเอ โดม กอนที่จะมีกษัตริย
ปกครองชาวอิสราเอล
คือ เบลาที่เป็ นลูกชายของเบ โอร เมืองของ
เขามีช่ อ
ื วาดินฮาบาห
๔๔ เมื่อเบลาตาย โย บับลูกชายของเศ ราหที่
มาจากโบสราหก็ไดข้ น
ึ เป็ นกษัตริยแทน
๔๕ เมื่อโยบับตาย หุชามที่มาจากแผนดินของ
ชาวเทมานก็ไดข้ น
ึ เป็ นกษัตริยแทน
๔๖ เมื่อหุ ชามตาย ฮา ดัดลูกชายของเบ ดัดก็
ไดข้ น
ึ เป็ นกษัตริยแทน ฮา ดัดเป็ นผู ที่รบ
ชนะชาวมี เดีย นในประเทศของพวกโมอับ
เมืองของเขามีช่ อ
ื วาอาวีท

นี้คือพวกลูกชายของอิสราเอล

เชือ
้ สายของยูดาห
๓ ลูกชายของยูดาห

คือ เอร โอนันและเชลาห
ทัง้ สามคน นี้มีแมช่ อ
ื นางบัท ชู วา ¶ซึ่งเป็ น
ชาวคา นา อัน เอรซ่ งึ เป็ นลูกชายหัวปี ของ
ยู ดาหนัน
้ ไดทําความ ชัว
่ ในสายตาของพระ
ยาหเวห พระองคจึงฆาเขา ๔ สวนทา มาร
ซึ่งเป็ นลูก สะใภของยู ดาหไดคลอดลูกชาย
ชื่อเปเรศและเศ ราหใหกับยู ดาห §ยู ดาหมี
ลูกชายทัง้ หมดหาคน
๕ ลูกชายของเปเรศ คือ เฮสโรนและฮามูล
๖ ลูกชายของเศราห คือ ศิ มรี เอธาน เฮมาน
คาลโคล และดารา รวมทัง้ หมดหาคน

*๑:๓๖

เศโฟ หรือ “เศฟี ”
โฮมัม หรือ “เฮมาน” ดูใน ปฐมกาล ๓๖:๒๒
‡๑:๕๐ ปาอี หรือ “ปาอู”
†๑:๓๙
¶๒:๓
§๒:๔

บัทชูวา ชื่อนี้หมายถึง “ลูกสาวของชูวา” ดูใน ปฐมกาล ๓๘:๒

ทามาร … ยู ดาห ยู ดาหไดมีเพศสัมพันธกับทามารซ่ งึ เป็ นลูก สะใภของเขาและทําให
นางตัง้ ทอง ดูใน ปฐมกาล ๓๘:๑๒-๓๐

๑ พงศาวดาร ๒:๗
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๗ ลูกชายของศิ

มรี คือ คา รมี ลูกชายของ
คา รมีคืออา คาน *อา คานเป็ นผู ที่นําความ
ยากลําบากมาใหกับอิสราเอล เมื่อเขาไม
ซื่อสัตย
เขาแอบยักยอกของที่ตองเผา
อุทิศใหกับพระยาหเวห เอาไวเอง
๘ ลูกชายของเอธานคืออาซาริยาห
๙ ลูกชายของเฮสโรนที่เกิดจากเขา คือ เยรา
เมเอล ราม และเคลุบัย †
เชือ
้ สายของราม
๑๐ รามเป็ นพอของอัม

มี นา ดับ อัม มี นา
ดับเป็ นพอของนา
โชนซึ่งเป็ นผูนําของ
ประชาชนชาวยู ดาห ๑๑ นา โชนเป็ นพอ
ของสัล มา สัล มาเป็ นพอของโบอาส ๑๒ โบ
อาสเป็ นพอของโอ เบด โอ เบดเป็ นพอของ
เจสซี ๑๓ เจสซีเป็ นพอของเอลี อับ ลูกชาย
หัวปี ของเขา ลูกชายคนที่สองคืออา บีน า
ดับ และคนที่สามคือชิ เมอา ๑๔ ลูกชายคน
ที่สี่คือเนธัน เอล คนที่หาคือรัด ดัย ๑๕ คนที่
หกคือโอ เซม คนที่เจ็ดคือดา วิด ๑๖ และพี่
สาวของพวก เขาคือนางเศ รุ ยาห และอาบี
กัล ลูกชายของนางเศ รุ ยาห คือ อาบี ชัย
โย อาบและอา สา เฮล รวมทัง้ หมดสาม คน
๑๗ นางอาบี กัลมีลูกคืออา มา สาและพอของ
อามาสาคือเยเธอร เป็ นชาวอิชมาเอล
เชือ
้ สายของคาเลบ

๑๘ คา

เลบลูกชายของเฮ ส โรน มีลูกสาวกับ
นางอา ซู บาหเมียของเขา คือนางเย รี โอท
‡พวกลูกชายของนางเยรี โอท คือ เยเชอร
โชบับและอารโดน ๑๙ เมื่อนางอาซูบาหตาย
คา เลบไดแตงงานกับนางเอ ฟ รา ธาหและ
นางก็ไดคลอดลูกชายชื่อเฮอร ๒๐ เฮอรเป็ น
พอของอุรีและอุรีก็เป็ นพอของเบซาเลล
๒๑ ตอ มา เฮ ส โรนไดไปมีเพศ สัมพันธกับ
ลูกสาวของมา คีร มา คีรเป็ นพอของกิ เลอ
าด ¶(เฮ ส โรนไดแตงงานกับนางเมื่อเขามี
อายุไดหก สิบปี ) นางไดคลอดลูกชายชื่อ
วาเส กุบใหกับเขา ๒๒ เส กุบเป็ นพอของยา
อีร ยา อีรไดครอบครองเมืองถึงยี่สิบ สาม
*๒:๗
†๒:๙

๑ พงศาวดาร ๒:๓๕

เมืองอยูในแผน ดินกิ เลอ าด ๒๓ แตเก ชูร
และอา รัมไดเขามายึดหมูบานตางๆของยา
อีร และเมืองเคน าทกับหมูบานตางๆของ
มัน รวมทัง้ หมดถึงหก สิบหมูบาน เมือง
ตางๆเหลา นี้เป็ นของพวกลูกชายของมา
คีรพอของกิเลอาด
๒๔ ภายหลัง จากที่เฮ ส โรนตาย คา เลบไดไป
มีเพศ สัมพันธกับนางเอ ฟ รา ธาห (เมีย
ของเฮ ส โรนคือนางอาบี ยาห) และนางเอ
ฟ รา ธารไดคลอดลูกชายชื่ออัชฮูรใหกับเขา
อัชฮูรคือผูกอตัง้ เทโคอา
เชือ
้ สายของเยราเมเอล
๒๕ เฮสโรนมีลูกชายหัวปี คือเยราเมเอล

เยรา
เมเอลมีลูกชายหัวปี คือ ราม ตอจากรามคือ
บุ นาห โอเรน โอเซม และอาหิ ยาห ๒๖ เย
ราเมเอลมีเมียอีกคนหนึ่งชื่ออาทาราห นาง
เป็ นแมของโอนัม
๒๗ ราม ลูกชายหัวปี ของเยราเมเอล มีลูกชาย
คือมาอัส ยามีนและเอเคอร
๒๘ ลูกชายของโอนั มคือ
ชัม มัยและยาดา
ลูกชายของชัมมัยคือนาดับและอาบีชูร
๒๙ เมียของอาบี ชูรมีช่ อ
ื วาอาบี ฮา อิล นาง
คลอดลูกชายใหเขาสองคนคือ อัคบานและ
โมลิด
๓๐ ลูกชายของนาดับคือ เสเลดและอัป ปาอิม
เสเลดตายไปโดยไมมีลูก
๓๑ ลูกชายของอัป ปาอิมคือ อิช อี ลูกชายของ
อิช อีคือเชชัน และลูกชายของเชชันคืออัค
ลัย
๓๒ ลูกชายของยาดา
ที่เป็ นน องชายของชัม
มัย คือ เยเธอรและโยนาธาน เยเธอรตาย
ไปโดยไมมีลูก
๓๓ ลูกชายของโยนาธานคือ เปเลทและศาซา
คนเหลานี้คือลูกหลานของเยราเมเอล
๓๔ เช ชันไมมีลูกชาย เขามีแตลูกสาว เขามี
ทาสชาวอียิปตคน หนึ่งชื่อยาร ฮา ๓๕ เช
ชันจึงไดยกลูกสาวของเขาใหเป็ นเมีย
ของยาร ฮาซึ่งเป็ นทาสของเขา และนางก็
คลอดลูกชายชื่อวาอัททัย

อาคาน หรือ “อาคาร” ดูใน โยชูวา ๗:๑๑
เคลุบัย หรือ “คาเลบ”

‡๒:๑๘

ขอนี้มาจากสําเนาแปลโบราณในภาษาซีเรียโบราณ และในภาษาลาติน แตอาจจะแปล
ไดอีกอยางหนึ่งวา คาเล็บมีลูกกับอาซุบาหเมียของเขาและกับนางเยรีโอท
¶๒:๒๑

พอของกิเลอาด ในบางครัง้ พวกเขาจะเรียกผูกอตัง้ เมืองหรือประเทศวา “พอ”

๑ พงศาวดาร ๒:๓๖

๓๖ อัททัยเป็ นพอของนา ธัน

และนา ธันก็เป็ น
พอของศา บาด ๓๗ ศา บาดเป็ นพอของเอ ฟ
ลาล และเอฟลาลเป็ นพอของโอเบด ๓๘ โอ
เบดเป็ นพอของเยฮู และเยฮูเป็ นพอของอา
ซาริ ยาห ๓๙ อาซาริ ยาหเป็ นพอของเฮเลส
และเฮ เลสเป็ นพอของเอ เลอ า สาห ๔๐ เอ
เลอาสาหเป็ นพอของสิ สะมัย และสิ สะมัย
เป็ นพอของชัลลูม ๔๑ ชัลลูมเป็ นพอของเย
คา มิ ยาห และเย คา มิ ยาหเป็ นพอของเอ ลี
ชามา
เชือ
้ สายของคาเลบ

๔๒ พวกลูกชายของคา เลบน อง ชายของเย รา

เม เอล คือเม ชาหบุตรหัวปี ผู ที่ไดกอ ตัง้
เมืองศีฟ และมา เร ชาหลูกชายคนที่สองที่
ไดกอตัง้ เมืองเฮโบรน
๔๓ ลูกชายของเฮโบรน คือ โคราห ทัป ปู วาห
เรเคมและเชมา ๔๔ เชมาเป็ นพอของรา ฮัม
ราฮัม เป็ นผูกอ ตัง้ โยรเคอัม เรเคมเป็ นพอ
ของชัม มัย ๔๕ มา โอนเป็ นลูกชายของชัม
มัย และมาโอนเป็ นผูกอตัง้ เบธซูร
๔๖ นางเอฟาหซ่ ง
ึ เป็ นเมีย น อยของคาเลบ ได
คลอดลูกชายชื่อ ฮา ราน โมซาและกา เซส
ฮารานเป็ นพอของกาเซส
๔๗ ลูกชายของยาหดัย คือ เรเกม โยธาม เก
ชาน เปเลท เอฟาหและชาอัฟ
๔๘ นางมา อา คาหซ่ ง
ึ เป็ นเมีย น อยของคา เลบ
ไดคลอดลูกชายชื่อวาเช เบอรและที ร หะ
นาห ๔๙ นางมาอาคาหยังเป็ นแมของชาอัฟ
ซึ่งเป็ นผูกอ ตัง้ มัด มัน นาห และนางยังเป็ น
แมของเชวาซึ่งเป็ นผูกอ ตัง้ มัค เบน าหและ
กิเบ อาดวย ลูกสาวของคา เลบมีช่ อ
ื วาอัค
สาห
๕๐ คนเหลา นี้ เป็ นลูก หลานของคา เลบ พวก
ลูกชายของเฮ อรที่เป็ นลูกชายหัวปี ของ
นางเอ ฟ รา ธาห คือโช บาลผูกอ ตัง้ คิริ ยา ท
เยอ า ริม ๕๑ สัล มาผูกอ ตัง้ เบธเล เฮม และ
ฮาเรฟผูกอตัง้ เบธกาเดอร
๕๒ ลูก หลานของโช บาลผูกอ ตัง
้ คิริ ยาท-เยอ า
ริม คือ ฮา โร เอห และประชาชนครึ่ง หนึ่ง
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๑ พงศาวดาร ๓:๗

ของชาวมา นา ฮาท ๕๓ พวกตระกูลของคิริ
ยาทเยอาริม ประกอบไปดวย ชาวอิท ไรต
ชาวปุไท ชาวชุมั ท ชาวมิ ชรา คนเหลา
นี้ไดมีลูกหลานสืบทอดเป็ นชาวโศ ราหและ
ชาวเอชทาโอล
๕๔ พวกลูกหลานของสัล มาคือ
ชาวเมือง
เบธเล เฮม พวกเน โท ฟาห ชาวเมืองอัท
โรท เบธ โย อาบ และครึ่งหนึ่งของพวก
มา นา ฮา ไทต และพวกโศ ราห ๕๕ คนใน
ตระกูลผูจด บันทึก *ซึ่งอาศัยอยูในยา เบส
ประกอบดวย ตระกูลทิรา ตระกูลชิ เม อี
และตระกูลสุคา พวกเขาเป็ นชาวเค ไนต
ที่สืบทอดมาจากฮัม มัทซึ่งเป็ นผู กอ ตัง้
†เบธเรคาบ
ลูกๆของดาวิด
(๒ ซมอ. ๓:๒-๕; ๕:๑๓-๑๖; ๑ พศด. ๑๔:๓-๗)
๑ ตอไป

๓ เมืองเฮโบรน

นี้คือลูกชายของดา วิดที่เกิดใน

คนแรกคือ อัม โนน มีแมช่ อ
ื อาหิ โนอัมเป็ น
ชาวยิสเรเอล
คนที่สองคือ ดาเนียล มีแมช่ อ
ื อาบีกายิล เป็ น
ชาวคารเมล
๒ คนที่สามคืออับ ซาโลม มีแมช่ อ
ื มาอาคาห
เป็ นลูกสาวของกษัตริยทัลมัยแหงเกชูร
คนที่สี่คืออาโดนียาห มีแมช่ อ
ื ฮักกีท
๓ คนที่หาคือเชฟาทิยาห มีแมช่ อ
ื อาบีตัล
คนที่หกคือ อิท เรอั ม จากเมียของดาวิดที่ช่ อ
ื
เอกลาห
๔ ลูกชายทัง
้ หกคน นี้ของดา วิดลวนเกิดใน
เมืองเฮ โบ รน ซึ่งเป็ นเมืองที่เขาเป็ นกษัตริย
อยูเป็ นเวลาเจ็ดปี กับอีกหกเดือน
ดาวิดครองราชยอยูในเมืองเยรูซาเล็มเป็ น
เวลาสามสิบ สามปี ๕ ตอไป นี้คือลูกชายของ
ดาวิดที่เกิดในเมืองเยรูซาเล็ม
ชิ เมอา โชบับ นาธันและซาโลมอน พวกเขา
ทัง้ สี่คนมีแมช่ อ
ื บัท ชู วา ‡นางเป็ นลูกสาว
ของของอัมมีเอล ๖ และยังมีอิบฮาร เอลีชา
มา เอ ลี เฟ เลท ๗ โน กาห เนเฟก ยา เฟี ย

*๒:๕๕

ผูจด บันทึก คนที่ทําหน าที่จด บันทึกหรือคัด ลอกบรรดาหนังสือหรือจดหมาย คน
เหลา นี้ไดใชเวลาในการเขียนสิ่งตางๆมากจน กระทัง่ กลายเป็ นผูชํานาญที่รูความ หมายของ
ตัวหนังสือเป็ นอยางดี
†๒:๕๕
‡๓:๕

ผูกอตัง้ หรือแปลตรงๆคือ “พอ” หมายถึงผูที่สรางเมืองขึ้นมา
บัทชูวา หรือ “บัทเชบา”

๑ พงศาวดาร ๓:๘

๘ เอลี ชามา

เอลี ยาดาและเอลี เฟเลท รวม
ทัง้ หมดเกาคน
๙ ทัง
้ เกาคน นี้คือลูกชายของดา วิด และพวก
เขามีพี่ สาวชื่อทา มาร *ดา วิดยังมีลูกชายคน
อื่นๆอีกจากเมียน อยทัง้ หลายของเขา
พวกกษัตริยยูดาหตอจากดาวิด
๑๐ ลูกชายของซา

โลม อนคือ เรโห โบ อัม
ลูกชายของเรโหโบอัมคืออาบี ยาห ลูกชาย
ของอาบี ยาหคืออาสา ลูกชายของอาสาคือ
เย โฮ ชา ฟั ท ๑๑ ลูกชายของเย โฮ ชา ฟั ท
คือโย รัม †ลูกชายของโย รัมคืออา หัส ยาห
ลูกชายของอาหัสยาหคือโยอาช ๑๒ ลูกชาย
ของโย อาชคืออา มา ซิ ยาห ลูกชายของอา
มาซิ ยาหคืออาซาริ ยาห ลูกชายของอาซาริ
ยาหคือโยธาม ๑๓ ลูกชายของโยธามคืออา
หัส ลูกชายของอาหัสคือเฮเซคียาห ลูกชาย
ของเฮเซคี ยาหคือมนัส เสห ๑๔ ลูกชายของ
มนัส เสหคืออา โมน ลูกชายของอา โมนคือ
โยสิยาห
๑๕ พวกลูกชายของโย สิ ยาหประกอบไปดวย
โยฮานันซึ่งเป็ นลูก หัวปี คนที่สองชื่อเยโฮ
ยาคิ ม คนที่สามชื่อเศเด คี ยาห คนที่สี่ช่ อ
ื
ชัลลูม
๑๖ ลูกชายของเย โฮ ยาคิ มคือ เย โฮ ยา คีน
‡และลูกชายของเยโฮยาคีน คือ เศเดคียาห
¶

เชือ
้ สายของดาวิดในบาบิโลน
๑๗ ตอไป นี้ คือลูกชายของเย โค นิ ยาห §หลัง

จากที่เขาถูกจับไปเป็ นเชลยในบา บิ โลน
คือ เชอัลทิเอล ๑๘ มัลคีราม เปดายาห เชน
*๓:๙
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๑ พงศาวดาร ๔:๓

าส ซาร เย คา มิ ยาห โฮ ชา มา และเน ดาบี
ยาห
๑๙ ลูกชายของเปดายาหคือ เศรุบบาเบล และ
ชิ เม อี ลูกชายของเศ รุบ บา เบลคือ เม ชุ ล
ลาม ฮา นัน ยาหและน อง สาวของพวก เขา
ชื่อเชโลมิ ท ๒๐ เศรุบ บาเบลยังมีลูกชายอีก
หาคน คือ ฮาชู บาห โอเฮล เบเรคิ ยาห ฮา
สาดิยาห และยูชับเฮเสด
๒๑ ลูกชายของฮา นั น ยาหคือ เปลา ทิ ยาหที่มี
ลูกชายชื่อ เยชายาห **ที่มีลูกชายชื่อเรไฟ
ยาห ที่มีลูกชายชื่ออา รนัน ที่มีลูกชายชื่อ
โอบาดียาห ที่มีลูกชายชื่อเชคานิยาห ††
๒๒ ลูกชาย ของเชคานิ ยาหคือ เชไมอาห ฮัท
ธัช อิก าล บารี ยาห เนอารี ยาหและชาฟั ท
รวมทัง้ หมดหกคน ‡‡
๒๓ ลูกชายของเนอารียาห คือ เอลีโอเอนั ย ฮีส
คียาหและอัสรีคัม รวมทัง้ หมดสามคน
๒๔ ลูกชายของเอลี โอเอนั ยคือ โฮดาวิ ยาห เอ
ลียาชีบ เปไลยาห อักขูบ โยฮานัน เดไลย
าหและอานานี รวมทัง้ หมดเจ็ดคนดวยกัน
เชือ
้ สายของชาวยูดาห
๑ ลูกหลานของยูดาหคือ

๔ เปเรศลูกของเขา และ ลูกของเปเรศคือ
เฮสโรน ที่มีลูกชายคือคารมี ที่มีลูกชายคือ
เฮอรที่มีลูกชายคือโชบาล
๒ เรอ า ยาหที่เป็ นลูกชายของโช บาลเป็ นพอ
ของยา หาท และยา หาทเป็ นพอของอา หุ
มัยและ ลา ฮาด ชาวโศ ราหสืบเชื้อ สายมา
จากอาหุมัยและลาฮาด
๓ ตอไปนี้ คือพวกลูกชายของเอตาม คือยิสเร
เอล อิ ชมาและอิด บาช พวกเขามีนองสาว
ชื่อฮัสเซเลลโพนี

พี่สาวชื่อทามาร หรือเป็ นลูกสาวของดาวิด

†๓:๑๑

โยรัม เป็ นอีกชื่อหนึ่งของ “ฮาโดรัม”

‡๓:๑๖

เยโฮยาคีน ภาษาฮีบรูในที่นี้เรียกเขาวา “เยโคนิยาห”

¶๓:๑๖

ลูกชายของเยโฮยาคิ ม … เศเดคี ยาห หรือขอ นี้อาจแปลไดวา “เศเดคี ยาหผูนี้เป็ น
ลูกชายของเยโฮยาคิมและเป็ นน องชายของเยโฮยาคีน” หรือ “เศเดคียาหผน
ู ี้เป็ นลูกชายของ
เยโฮยาคีนและเป็ นหลานชายของเยโฮยาคิม”
§๓:๑๗
**๓:๒๑

เยโคนิ ยาห หรือมีอีกชื่อหนึ่งวา เยโฮยาคีน
เยชายาห หรือ “อิสยาห”

††๓:๒๑
‡‡๓:๒๒

ลูกชายของฮานั นยาห … เชคานิ ยาห ในภาษาฮีบรู ประโยคนี้เขาใจยากมาก

ขอ นี้อาจจะแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “ลูก หลานของเชคานิ ยาหคือ เชไมอาหลูกชาย
ของเขา กับพวกลูกชายของเชไมอาหคือฮัทธัช … ชาฟั ท รวมทัง้ หมดหกคน”

๑ พงศาวดาร ๔:๔

๔ เปนู เอลเป็ นพอของเกโดร

และเอเซอรเป็ น
พอของหุชาห
พวก เขาเป็ นลูกชายของเฮ อรซ่ งึ เป็ นลูกชาย
หัวปี ของนางเอ ฟ รา ธาหผูกอ ตัง้ *เมือง
เบธเลเฮม
๕ อัชฮูร พอของเท โค อา มีเมียสองคนชื่อเฮ
ลาหและนาอาราห ๖ นางนาอาราหมีลูกชาย
กับเขาชื่อ อา หุส ซาม เฮ เฟอร เท เม
นีและฮา อา หัช ทา รี พวกเขาเป็ นลูกชาย
ของนางนาอาราห ๗ ลูกชายของนางเฮลาห
คือ เศ เรท อิส ฮาร เอ ทนาน และ โขส
๘ โขสเป็ นพอของอานู บและโศเบบาห โขส
ยังเป็ นตน ตระกูลของอา หาร เฮล อา หาร
เฮลเป็ นลูกชายของฮารูม
๙ ยา เบสเป็ นคนที่นา นั บถือมากกวาพี่ น อง
ของเขา ที่แมของเขาตัง้ ชื่อเขาวายา เบส นัน
้
นางบอกวา “เพราะเราคลอดเขาออกมาดวย
ความเจ็บ ปวด †” ๑๐ ยา เบสไดอธิษฐานกับ
พระเจาของอิสราเอลวา “ขอพระองคอวยพร
ขาพเจาดวย เถิด ขอชวยขยายเขตแดนของ
ขาพเจาดวยเถิด ขอพระองคสถิตกับขาพเจา
ดวย เถิด ขอพระองคประทานทุง หญาเพิ่ม
ใหกับขาพเจา โดยไมตองทําใหใครเดือดรอน
ดวยเถิด” ‡และพระเจาก็ไดใหสิ่งที่เขาขอ
๑๑ เคลูบเป็ นพี่ ชายของชู ฮาหและเป็ นพอของ
เมหิ ร เมหิ รเป็ นพอของเอ ช โทน ๑๒ เอ ช
โทนเป็ นพอของเบธราฟา ปาเสอาหและเท
หิน นาห เท หิน นาหเป็ นพอของอิ รนา หาช
¶พวกเขาลวนเป็ นคนเมืองเรคาห
๑๓ ลูกชายของเคนั สคือ โอ ทนี เอลและเส ไร
อาห ลูกชายของโอทนี เอลคือ ฮาธาทและ

*๔:๔
†๔:๙
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๑ พงศาวดาร ๔:๒๒

เมโอโนธัย ๑๔ เมโอโนธัยเป็ นพอของโอฟ
ราห
เสไรอาหเป็ นพอของโยอาบ โยอาบเป็ นผูกอ
ตัง้ เก หะ รา ชิม §ที่เรียกอยาง นี้ก็เพราะวา
พวกเขาเป็ นชางฝี มือนัน
่ เอง
๑๕ คา เลบเป็ นลูกชายของเย ฟุน เนห ลูกชาย
ของคาเลบคือ อิรู เอลาหและนาอัม ลูกชาย
ของเอลาหคือเคนัส
๑๖ ลูกชายของเยฮาลเลเลลคือ ศีฟ ศิฟาห ทิรี
ยาและอาสาเรล
๑๗ ลูกชายของเอสราห คือ เยเธอร เมเรด เอ
เฟอรและยา โลน เย เธอ รเป็ นพอของ **มิ
เรียม ชัม มัย และ อิ ชบา ห อิ ชบา หเป็ น
พอของเอชเทโมอา ๑๘ เมเรดมีเมียมาจาก
อียิปตช่ อ
ื บิทย
ิ าห ที่เป็ นลูกสาวของกษัตริย
ฟาโรห บิทิ ยาห คลอดลูกชายออกมาชื่อ
เยเรด เฮเบอร และเยคูธเี อล เยเรดเป็ นพอ
ของเก โดร เฮ เบอรเป็ นพอของโสโค และ
เยคูธีเอลเป็ นพอของศาโนอาห
๑๙ เม เรดมีเมียอีกคนหนึ่ งจากยู ดาห ††ซึ่ง
เป็ นน อง สาวของนา ฮัม พวกลูกชายของ
หญิงยูดาหคนนัน
้ เป็ นพอของเคอีลาหชาว
เกเรม และเป็ นพอของเอชเทโมอาชาวมา
อาคาห ๒๐ ลูกชายของชิโมนคือ อัมโนน ริน
นาห เบนฮานันและทิโลน ลูกชายของอิชอี
คือ โศเหทและเบนโศเหท
๒๑ ลูก หลานของเช ลาหที่เป็ นลูกชายของยู
ดาห คือ เอรพอของเล คาห ลา อา ดาหพอ
ของมาเร ชาห รวม ทัง้ พวกตระกูลของคน
ที่ทําผาลินินที่เบธชัชเบ อา ๒๒ โยคิ มและ
คนของเมืองโคเซบา เมืองโยอาช รวมทัง้

ผูกอตัง้ หรือแปลตรงๆคือ “พอ” หมายถึงผูที่สรางเมืองขึ้นมา
เจ็บ ปวด ในภาษาฮีบรูคําที่มีความหมายวา “เจ็บ ปวด” จะออกเสียงคลายกับชื่อ “ยา

เบส”
‡๔:๑๐

ขอพระองค … เดือดรอนดวยเถิด หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “ขอพระองคปกป อง
ขาพเจาจากการถูกทําราย เพื่อขาพเจาจะไดไมตองทนทุกขดวยเถิด”
¶๔:๑๒ เทหิน นาหเป็ นพอของอิรนาหาช หรือ “เทหินนาหเป็ นผูกอตัง
้ เมืองนาหาช” คําวา
“อิร” หมายถึง “เมือง”
§๔:๑๔

เกหะราชิม ชื่อนี้หมายถึง “หุบเขาแหงชางฝี มือ”
เย เธอ รเป็ นพอของ มาจากฉบับสําเนาแปลกรีกโบราณ สวนในฉบับฮีบรู เขียนวา
“และนางตัง้ ทอง”
**๔:๑๗

††๔:๑๙

เม เรดมีเมียอีกคนหนึ่ งจากยู ดาห มาจากฉบับสําเนาแปลกรีกโบราณ สวนใน
สําเนาฉบับฮีบรูที่นิยมใชกัน เขียนวา “เมียของโฮดียาห”

๑ พงศาวดาร ๔:๒๓

เมืองสา ราฟที่เป็ นเจา หน าที่ของโม อับ *
และไดยายกลับมาที่เบธเลเฮม (เรื่องนี้มา
จากบันทึกฉบับที่เกา แกมาก) ๒๓ พวกลูก
หลานของเช ลาห นี้เป็ นชางปั ้ น หมอและ
อาศัยอยูในเมืองเน ทา อิมและ เก เด ราห
พวกเขาอยูที่นัน
่ เพื่อทํางานใหกับกษัตริย
เชือ
้ สายของสิเมโอน
๒๔ ลูกชายของสิ เม โอนคือ

เนมู เอล ยา มีน
ยา รีบ เศ ราห และ ชา อูล ๒๕ ลูกชาย
ของชา อูลคือชัลลูม ลูกชายของชัลลูมคือ
มิบสัม ลูกชายของมิบสัมคือมิชมา
๒๖ ลูกชายของมิชมาคือ ฮัมมูเอล และลูกชาย
ของฮัม มู เอลคือศัก เกอร ลูกชายของศัก
เกอรคือชิ เมอี ๒๗ ชิ เมอีมีลูกชายสิบ หกคน
และมีลูกสาวหกคน แตพี่ นองของเขาไมมี
ลูกมากมายเหมือนเขา ดังนัน
้ ตระกูลของ
พวกเขาจึงไมไดเป็ นตระกูลที่มีคนมากนัก
ในยูดาห
๒๘ ลูก หลานของชิ เม อีได อาศัยอยูในเบ เอ
อรเช บา โม ลา ดาห ฮา ซา ร ชู อาล ๒๙ บิล
ฮาห เอ เซม โท ลัด ๓๐ เบธู เอล โฮ รมาห
ศิ กลาก ๓๑ เบ ธมาร คา โบท ฮา ซา รสู
สิม เบธ บิ รี และที่ชา อา รา อิม เมือง
เหลา นี้เป็ นของพวก เขา จน กระทัง่ ดา วิด
ไดข้ น
ึ เป็ นกษัตริย ๓๒ หมูบานตางๆในแถบ
นัน
้ ประกอบไปดวย เอ ตาม อา ยิน ริม
โมน โท เคนและอา ชัน รวมทัง้ หมดหา
เมือง ๓๓ ยังมีหมูบานอื่นๆอีกไกลไปจนถึง
เมืองบา อัล นี่คือสถาน ที่ที่พวก เขาไดไป
ตัง้ รกราก แลวพวกเขาไดเก็บรักษารายชื่อ
ของบรรพบุรุษไว
๓๔ นี่ คือรายชื่อของผูนําเผาตางๆคือ เมโชบับ
ยัมเลค โย ชาห คือลูกชายของอา มา ซิ
ยาห ๓๕ โย เอล และเยฮูที่เป็ นลูกชายของ
โย ชิ บี ยาหที่เป็ นลูกชายของเส ไร อาหที่
เป็ นลูกชายของอา สิ เอล ๓๖ เอ ลี โอ เอ นัย
ยาอาโคบาห เยโชฮายาห อาสายาห อาดี
เอล เยสิ มี เอล เบไนยาห ๓๗ และศีศาเป็ น
ลูกชายของชิฟีที่เป็ นลูกชายของอา โลน
ที่เป็ นลูกชายของเย ดา ยาหที่เป็ นลูกชาย
ของชิม รีที่เป็ นลูกชายของเชไม อาห

*๔:๒๒
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๓๘ ราย

ชื่อเหลา นัน
้ เป็ นราย ชื่อของพวก
ผูนําตระกูลตางๆ
และตระกูลของพวก เขาไดขยายเพิ่ม ขึ้น
อยางมาก ๓๙ แลวพวก เขาไดเดิน ทางไปยัง
บริเวณที่อยูนอกเมืองเก โดรไปทางทิศตะวัน
ออกของหุบเขา เพื่อคนหาทุง หญาใหกับฝูง
สัตวเลีย
้ งของพวกเขา ๔๐ และที่ นัน
่ พวกเขา
ไดพบทุง หญาที่ ดีและอุดมสมบูรณ เป็ นแผน
ดินที่กวาง ขวาง เงียบสงบสุข ซึ่งพวกเชื้อ
สายของฮามเคยอยูมากอน ๔๑ ในสมัยของ
กษัตริยเฮเซคี ยาหของยู ดาห พวกที่มีช่ อ
ื อยู
ดังกลาวขางตนนัน
้ ไดเขามา และไดมาโจมตี
พวก ฮามและทําลายเต็นทของพวก ฮาม ทิง้
และพวก นี้ก็ยังไดตอสูกับพวกเม อู นิ มดวย
และไดทําลายพวกเม อู นิมจนสิน
้ ซากอยาง
ที่เห็นมาจนถึงทุก วัน นี้ และพวก นี้ก็ไดตัง้
รกรากอยูที่นัน
่ แทน เพราะวามันเป็ นสถานที่
ที่มีทุงหญาใหกับสัตวเลีย
้ งของพวกเขา
๔๒ มีพวกสิ เมโอนประมาณหา รอยคนไดไป
ที่ภูเขาเสอีร โดยมีเปลาทิยาห เนอารียาห เร
ไฟยาหและอุส ซี เอล ลูกชายทัง้ หลายของอิช
อีเป็ นผูนํา ๔๓ พวกเขาไดทําลายพวกอามาเล
คที่ยังหลงเหลืออยูและหลบหนีอยูที่นัน
่ และ
ชาวสิ เม โอนเหลา นัน
้ ก็ไดอาศัยอยูที่ภูเขาเส
อีรนัน
้ มาจนถึงทุกวันนี้
ลูกหลานของรูเบน
๑ บรรดาลูกชายของรู เบน

๕ หัวปี ของอิสราเอล (รูเบนเป็
นลูกชายคน
์
ที่เป็ นลูกชาย

แรก แตเขาตองเสียสิทธิลูกชายหัวปี ไปให
กับพวกลูกชายของโย เซฟ เพราะเขาไปมี
เพศ สัมพันธกับเมียคน หนึ่งของพอ เขา โย
เซฟเป็ นลูกอีกคน หนึ่งของอิสราเอล ชื่อของ
รู เบนจึงไมไดบันทึกอยูในบัญชีราย ชื่อของ
ลูกชายหัวปี ๒ และถึงแมวายู ดาหจะเป็ นคน
ที่โดด เดนที่สุดในหมูพี่ น องทัง้ หลาย และ
ผูนําก็สืบทอดมาจากเขา แตสิทธิพิเศษของ
ลูกชายหัวปี ก็ยังตกเป็ นของโย
เซฟอยูดี)
๓ บรรดาลูกชายของรู เบนผูเป็ นลูกชายหัวปี
ของอิสราเอล คือ
ฮาโนค ปั ลลู เฮสโรนและคารมี
๔ บรรดาลูก หลานของโย เอลคือ เชไม อาห
ลูกชายของเชไม อาหคือโกก ลูกชายของ

เป็ นเจาหน าที่ของโมอับ หรือ “ทํางานใหกับพวกโมอับ” หรือ “แตงงานกับหญิงชาว
โมอับ” หรือ “เป็ นเจาของที่ดินในโมอับ”

๑ พงศาวดาร ๕:๕

โกกคือชิ เมอี ๕ ลูกชายของชิ เมอีคือมี คาห
ลูกชายของมี คาหคือเรอายาห ลูกชายของ
เรอ า ยาหคือบา อัล ๖ ลูกชายของบา อัลคือ
เบเอราห กษัตริยทิ กลัท-ปิ เลเสอรแหงอัส
ซีเรียไดจับเบเอราหไปเป็ นเชลย เบเอราห
เป็ นหัวหน าเผาของชาวรูเบน
๗ พวกญาติๆของโย เอลตามตระกูล ไดถูก
จด ไวในบัญชีราย ชื่อเชื้อ สายของ พวกเขา
คือเยอี เอลลูกชายหัวปี ตอ มาก็เศคาริ ยาห
๘ และเบลาที่เป็ นลูกชายของอา ซาสที่เป็ น
ลูกชายของเชมาที่เป็ นลูกชายของโย เอล
เผารู เบนไดอาศัยอยูในอา โร เอ อร ไกลไป
ถึงเมืองเนโบและบาอัล-เมโอน ๙ และทาง
ดานตะวัน ออก พวก เขาไดอาศัยอยูไกล
ออกไปถึงบริเวณที่เริ่มทะเล ทรายที่อยูฝั่ง
นี้ของแมน้ํ ายู เฟรติ ส เพราะสัตวเลีย
้ งของ
พวกเขาไดทวีข้ น
ึ อยางมากมายในแผนดิน
กิเลอาด ๑๐ และในสมัยของซาอูล พวกเขา
ไดทําสงครามกับชาวฮาการและไดเอาชนะ
คนเหลา นัน
้ ได แลวชาวรู เบนก็ไดอาศัย
อยูในเต็นทของพวกฮา การ ทัว
่ แควนทาง
ดานตะวันออกของกิเลอาด
บรรดาลูกหลานของกาด
๑๑ บรรดาลูก

หลานของกาดอาศัยอยูในพื้นที่
ที่ติดกับเผารู เบน ในแผน ดินของบา ชาน
ไกลไปจนถึงเมืองสา เล คาห ๑๒ ในบา ชาน
โยเอลเป็ นหัวหน า ชาฟามเป็ นรองหัวหน า
และยา นัยเป็ นผู พิพากษา ๑๓ และบรรดา
ญาติๆของพวก เขาซึ่งนับตามตระกูล คือ
มี คา เอล เม ชุ ล ลาม เชบา โย รัย ยา
คาน ศิอาและเอเบอร รวมทัง้ หมดเจ็ด คน
๑๔ พวกเขาเป็ นลูก หลานของอาบี ฮาอิล ซึ่ง
เป็ นลูกชายของหุรี ที่เป็ นลูกชายของยาโร
อาห ที่เป็ นลูกชายของกิ เลอ าด ที่เป็ น
ลูกชายของมี คาเอล ที่เป็ นลูกชายของเยชิ
ชัย ที่เป็ นลูกชายของยาโด ที่เป็ นลูกชาย
ของบูส ๑๕ อาหิเป็ นลูกชายของอับ ดี เอล
ที่เป็ นลูกชายของกูนี อาหิเป็ นหัวหน าของ
ครอบครัวพวกเขา
๑๖ บรรดาลูก หลานของกาดไดอาศัยอยูในกิ
เลอ าด ในบา ชานและตามหมูบานชาน
เมืองบา ชาน และอยูในดิน แดนที่เป็ นทุง
หญาของชา
โรนเรื่อยไปจนสุดเขตแดน
ของมัน
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๑๗ รายชื่อของคนเหลา

นี้ทัง้ หมดไดถูกจด ไว
ในบัญชีราย ชื่อเชื้อ สายของพวก เขา ใน
ชวงยุค สมัยของกษัตริยโยธา มแหงยู ดาห
และชวงยุค สมัยของกษัตริยเย โร โบ อัม
ของอิสราเอล
ทหารสวนหนึ่ งที่ชํานาญศึก
๑๘ ชาวรู เบน

ชาวกาดและครึ่งหนึ่งของคน
เผามนัส เสหที่เป็ นนักรบที่กลา หาญ ผูถือโล
และดาบ ผูที่สามารถใชธนู และชํานาญศึก มี
จํานวนทัง้ สิน
้ สี่ หมื่นสี่ พันเจ็ด รอยหกสิบคน
พรอมที่จะเขารับ ใชในกองทัพ ๑๙ พวก เขา
ไดทําสงครามขับเคี่ยวกับชาวฮา การ เย ทูร
นาฟิ ชและโนดับ ๒๐ พวกเขาไดรองขอความ
ชวย เหลือกับพระเจาในสนามรบ พระองค
ก็ไดตอบคําอธิษฐานของพวก เขา
เพราะ
พวก เขาไว วางใจในพระองค พระองคยอม
ใหพวก เขาชนะชาวฮา การและพวกที่อยูกับ
คนเหลา นัน
้ ดวย ๒๑ พวก เขาไดเขายึดเอา
ฝูง สัตวของคน เหลา นัน
้ ไว (มี อูฐหา หมื่น
ตัว แกะสองแสนหา หมื่น ตัว ลาสองพัน ตัว)
และจับหนึ่ง หมื่น คนไปเป็ นเชลย ๒๒ ชาวฮา
การมากมายถูกฆาตายในการสู รบเพราะวา
ชัยชนะในสงคราม นี้มาจากพระเจา และคน
ทัง้ สอง เผา ครึ่ง นัน
้ ก็ไดอาศัยอยูในแผน ดิน
ของชาวฮา การจนถึงสมัยที่ชาวอิสราเอลถูก
จับไปเป็ นเชลย
๒๓ คนของเผามนั ส เสหครึ่ง หนึ่ งก็ไดอาศัย
อยูในแผนดินแหงนัน
้ ดวย ตัง้ แตบาชานเรื่อย
ไปจนถึงบาอัลเฮอรโมน เสนีร และภูเขาเฮอร
โมน พวกเขามีจํานวนมากมาย
๒๔ ตอ ไปนี้ คือหัวหน าของตระกูลตางๆของ
พวกเขา คือ เอเฟอร อิช อี เอลี เอล อัส รี เอล
เยเรมี ยาห โฮดาวิ ยาหและยาดี เอล หัวหน า
ตระกูลพวก นี้ แข็ง แรง กลา หาญและมี
ชื่อ เสียง ๒๕ แตพวก เขาไดทําบาปตอพระเจา
ของบรรพบุรุษพวก เขา พวก เขาไปนมัสการ
พระตางๆของคนในแผน ดิน นัน
้ ซึ่งเป็ นคนที่
พระเจาไดทําลายไปแลวตอหน าพวกเขา
๒๖ พระเจาของอิสราเอลจึงไดปลุก
เรา
ความ โกรธของกษัตริยปูลแหงอัส ซีเรีย ซึ่ง
ก็คือกษัตริยทิ กลัท-ปิ เล เส อรแหงอัส ซีเรีย
นัน
่ เอง และเขาก็ไดมาสู รบและไดขับ ไลชาว
รู เบน ชาวกาดและครึ่งหนึ่งของเผามนัส เสห
ออกไปจากแผน ดิน เขาไดกวาดตอนคน
เหลา นี้ไปที่ฮา ลาห ฮา โบร ฮาราและที่แมน้ํ า

๑ พงศาวดาร ๖:๑
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โกซาน ซึ่งเป็ นสถานที่ที่ชนเผาเหลา นี้ยัง คง
อาศัยอยูจนถึงทุกวันนี้
เหลาลูกหลานของเลวี
๑ บรรดาลูกชายของเลวีคือ

๖ ฮาทและเมรารี

เกอรโชน โค

๒ บรรดาลูกชายของโคฮาทคือ

อัมราม อิสฮาร
เฮโบรนและอุสซีเอล
๓ ลูกๆของอัม รามคือ อา โรน โมเสสและ มิ
เรียม
พวกลูกชายของอา โรนคือ นา ดับ อาบี ฮู เอ
เลอ า ซารและ อิธา มาร ๔ เอ เลอ า ซารเป็ น
พอของฟี เน หัส ฟี เน หัสเป็ นพอของอาบี ชู
วา ๕ อาบี ชู วาเป็ นพอของบุ ค คี และบุ ค คี
เป็ นพอของอุส ซี ๖ อุส ซีเป็ นพอของเศราหิ
ยาห เศราหิยาหเป็ นพอของเมราโยท ๗ เม
ราโยทเป็ นพอของอามาริ ยาห อามาริ ยาห
เป็ นพอของอา หิ ทูบ ๘ อา หิ ทูบเป็ นพอของ
ศาโดก และศาโดกก็เป็ นพอของอาหิมาอัส
๙ อา หิม า อัสเป็ นพอของอา ซา ริ ยาห อา ซา
ริยาหเป็ นพอของโยฮานัน ๑๐ โยฮานันเป็ น
พอของอาซาริ ยาห (คนผู นี้ไดเป็ นนักบวช
รับใชอยูในวิหารที่ซาโลมอนไดสรางขึ้นใน
เมืองเยรูซาเล็ม) ๑๑ อาซาริยาหเป็ นพอของ
อามาริยาห อามาริยาหเป็ นพอของอาหิทูบ
๑๒ อาหิทูบเป็ นพอของศาโดก และศาโดกก็
เป็ นพอของชัลลูม ๑๓ ชัลลูมเป็ นพอของฮิล
คียาห และฮิลคียาหเป็ นพอของอาซาริยาห
๑๔ อาซาริ ยาหเป็ นพอของเสไรอาห สวนเส
ไรอาหก็เป็ นพอของเยโฮซาดัก
๑๕ เย โฮ ซา ดักถูกจับไปเป็ นเชลยเมื่อครัง
้
ที่พระ ยาหเวหไดขับ ไลยู ดาหและเมือง
เยรูซาเล็ม ดวยนํ้ ามือของเนบู-คัดเนสซาร
ลูกหลานของเลวี
๑๖ บรรดาลูก หลานของเลวี

คือ เกอรโชม โค
ฮาทและเมรารี
๑๗ ตอไปนี้ คือชื่อของลูกๆเกอร โชน คือ ลิบ นี
และชิเมอี
๑๘ บรรดาลูกชายของโค ฮาทคือ อัม ราม อิส
ฮาร เฮโบรนและอุสซีเอล
๑๙ บรรดาลูกชายของเมรารีคือ มาหลีและมูชี
ตอไป นี้จะเป็ นเหลาตระกูลของชาวเลวีซ่ งึ
เรียงตามลําดับราย ชื่อของบรรพบุรุษของ
พวกเขา

๑ พงศาวดาร ๖:๓๔

๒๐ ลูกชายของเก

อรโชม คือลิบ นี ลูกชาย
ของลิบ นีคือยาหาท ลูกชายของยาหาทคือ
ศิม มาห ๒๑ ลูกชายของศิม มาหคือโย อาห
ลูกชายของโยอาหคืออิดโด ลูกชายของอิด
โดคือ เศราห ลูกชายของเศราหคือเยอาเธ
รัย
๒๒ ตอไป นี้ คือลูก หลานของโค ฮาท ลูกชาย
ของโคฮาทคือ อัม มี นาดับ ลูกชายของอัม
มี นา ดับคือโค ราห ลูกชายของโค ราห คือ
อัสสีร ๒๓ (ลูกชายของโคราห คือเอลคานาห
เอ บี ยา สาฟและ อัส สีร) ๒๔ ลูกชายของอัส
สีรคือทา หัท ลูกชายของทา หัทคืออุ รี เอล
ลูกชายของอุรีเอลคืออุสซียาห ลูกชายของ
อุสซียาหคือชาอูล
๒๕ ลูกชายของเอ ล คา นาหคือ อา มาสั ยและ
อา หิ โมท ๒๖ ลูกชายของอา หิ โมทคือเอ ล
คา นาห ลูกชายของเอ ล คา นาหคือโศฟั ย
ลูกชายของโศฟั ยคือนาหัท ๒๗ ลูกชายของ
นา หัท คือเอ ลี อับ ลูกชายของเอ ลี อับคือ
เย โร ฮัม ลูกชายของเย โร ฮัมคือเอ ล คา
นาห ลูกชายของเอ ล คา นาหคือซา มู เอล
๒๘ ลูกชายของซา มู เอลคือ โย เอลซึ่งเป็ น
ลูกชายคนแรก คนที่สองคืออาบียาห
๒๙ ลูกชายของเม รา รีคือ มาห ลี ลูกชายของ
มาห ลีคือลิบ นี ลูกชายของลิบ นีคือชิ เม อี
ลูกชายของชิเมอีคืออุสซาห ๓๐ ลูกชายของ
อุสซาหคือชิเมอา ลูกชายของชิเมอา คือฮัก
กียาห ลูกชายของฮักกียาหคืออาสายาห
ดาวิดแตงตัง้ นั กรองของวิหาร
๓๑ ตอไป นี้ คือคนที่ดา วิดไดแตง ตัง
้ ใหดูแล

เรื่องการรอง เพลงในวิหารของพระ ยาหเวห
์ ิทธิ ์ ไดมาอยูในเมือง
หลัง จากที่หีบศักดิส
เยรูซาเล็มแลว ๓๒ และพวก เขาไดรับ ใชดวย
์ ิทธิ ์ หรือ
การรองเพลงอยูตอ หน าเต็นทศักดิส
ที่เรียกวาเต็นทนัด พบ พวก เขารับ ใชอยู
จน กระทัง่ ซา โลม อนไดสรางวิหารของพระ
ยาหเวหข้ น
ึ ในเมืองเยรูซาเล็ม และพวก เขา
ไดทํางานรับ ใชตามที่ได รับมอบ หมายมา
และตามกฏระเบียบทางพิธีกรรม
๓๓ ตอไป นี้ คือผู ที่ได รับใชในการนมัสการ
พรอมกับลูกหลานของพวกเขา
จากตระกูลโคฮาท คือ เฮมานที่เป็ นนักรอง ที่
เป็ นลูกชายของโยเอลที่เป็ นลูกชายของซา
มู เอล ๓๔ ที่เป็ นลูกชายของเอ ล คา นาห ที่
เป็ นลูกชายของเยโรฮัม ที่เป็ นลูกชายของ
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เอ ลี เอล ที่เป็ นลูกชายของโท อาห ๓๕ ที่
เป็ นลูกชายของศูฟ ที่เป็ นลูกชายของเอ ล
คา นาห ที่เป็ นลูกชายของมา ฮาท ที่เป็ น
ลูกชายของอา มาสั ย ๓๖ ที่เป็ นลูกชายของ
เอลคานาหที่เป็ นลูกชายของโยเอล ที่เป็ น
ลูกชายของอา ซา ริ ยาห ที่เป็ นลูกชายของ
เศ ฟั น ยาห ๓๗ ที่เป็ นลูกชายของทา หัท ที่
เป็ นลูกชายของอัส สีร ที่เป็ นลูกชายของเอ
บี ยา สาฟ ที่เป็ นลูกชายของโค ราห ๓๘ ที่
เป็ นลูกชายของอิส ฮาร ที่เป็ นลูกชายของ
โคฮาท ที่เป็ นลูกชายของเลวี ที่เป็ นลูกชาย
ของอิสราเอล
๓๙ และเพื่อน รวม งานของเฮ มาน ที่ยืนอยู
ทาง ขวาของเขาคือ อา สาฟ ลูกชายของ
เบเรคิ ยาห ที่เป็ นลูกชายของชิ เม อา ๔๐ ที่
เป็ นลูกชายของมีคาเอล ที่เป็ นลูกชายของ
บา อา เส ยาห ที่เป็ นลูกชายของมัลคิ ยาห
๔๑ ที่เป็ นลูกชายของเอ ทนี ที่เป็ นลูกชาย
ของเศ ราห ที่เป็ นลูกชายของอา ดา ยาห
๔๒ ที่เป็ นลูกชายของเอ ธาน ที่เป็ นลูกชาย
ของศิม มาห ที่เป็ นลูกชายของชิ เมอี ๔๓ ที่
เป็ นลูกชายของยา หาท ที่เป็ นลูกชายของ
เกอรโชน *ที่เป็ นลูกชายของเลวี
๔๔ และลูก หลานของเม รา รี เพื่อน รวม งาน
ของพวกเขา ที่ยืนอยูซายมือ คือลูก หลาน
ของเมรารี ประกอบดวยเอธานลูกชายของ
คีชี ที่เป็ นลูกชายของอับ ดี ที่เป็ นลูกชาย
ของมัลลูค ๔๕ ที่เป็ นลูกชายของฮา ชา บิ
ยาห ที่เป็ นลูกชายของอา มา ซิ ยาห ที่เป็ น
ลูกชายของฮิ ล คี ยาห ๔๖ ที่เป็ นลูกชายของ
อัม ซี ที่เป็ นลูกชายของบานี ที่เป็ นลูกชาย
ของเชเมอร ๔๗ ที่เป็ นลูกชายของมาห ลี ที่
เป็ นลูกชายของมูชี ที่เป็ นลูกชายของเมรา
รี ที่เป็ นลูกชายของเลวี
๔๘ บรรดาญาติๆของชาวเลวี
ไดอุทิศ ตัว
์ ิทธิ ์
ใหกับงานบริการทุก อยางในเต็นทศักดิส
๔๙ แตอา โรนและ
ที่เป็ นบานของพระเจา
บรรดาลูก หลานของเขา ไดทําหน าที่เผาสัตว
ทัง้ ตัวถวายบนแทน บูชาที่ใชสําหรับเรื่อง นี้
และเผาเครื่องหอมบนแทนเครื่องหอม รวม
์ ิทธิ ์
ทัง้ ทํางานทุก อยางภายในสถาน ที่ศักดิส
*๖:๔๓
†๖:๕๗
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ที่สุดดวย
และพวก เขาไดกําจัดบาปและ
ความไมบริสุทธิใ์ หกับชาวอิสราเอล ตามที่
โมเสสผูรับใชพระเจาไดสงั ่ เอาไว
พวกลูกหลานของอาโรน
๕๐ ตอไป

นี้คือพวกลูก หลานของอา โรน อา
โรนมีลูกชายชื่อเอ เลอ า ซาร ที่มีลูกชาย
ชื่อฟี เน หัส ที่มีลูกชายชื่ออาบี ชู วา ๕๑ ที่
มีลูกชายชื่อบุ ค คี ที่มีลูกชายชื่ออุส ซี ที่
มีลูกชายชื่อเศ รา หิ ยาห ๕๒ ที่มีลูกชายชื่อ
เม รา โยท ที่มีลูกชายชื่ออา มา ริ ยาห ที่มี
ลูกชายชื่ออาหิ ทูบ ๕๓ ที่มีลูกชายชื่อศาโดก
ที่มีลูกชายชื่ออาหิมาอัส
ที่พักอาศัยของครอบครัวชาวเลวี
(ยชว. ๒๑:๑-๔๒)
๕๔ ตอไป นี้ คือที่พัก อาศัยของลูก หลานของ

อา โรนตามชุมชนของพวก เขา ในเขตแดน
ของพวกเขา
ตระกูลโคฮาทได รับสวนแบงสวนแรกของ
ที่ดินที่ไดมอบใหกับชาวเล วี ๕๕ พวก เขาได
เมืองเฮ โบ รนที่อยูในแผน ดินของยู ดาหและ
ทุง หญาโดยรอบ ๕๖ แตบริเวณทอง ทุงที่อยู
ไกลออกไปจากเมือง
นัน
้ และพวกหมูบาน
โดยรอบเป็ นของคา เลบลูกชายของเย ฟุน
เนห ๕๗ บรรดาลูก หลานของอา โรนได รับ
เมืองสําหรับลี้ ภัย †หลายเมือง เชน เมือง
เฮ โบ รน ลิ บนาหและทุง หญารอบๆ เมือง
ยาททีร เมืองเอชเทโมอาและทุง หญารอบๆ
๕๘ เมืองฮี เลนและทุง หญารอบๆ เมืองเดบีร
และทุง หญารอบๆ ๕๙ เมืองอา ชันและทุง
หญารอบๆ เมืองยุท ทาหและทุง หญารอบๆ
เมืองเบธเชเมชและทุง หญารอบๆ ๖๐ แลวใน
เขตแดนของเผาเบน ยา มิน พวกชาวเลวีได
รับเมืองกิเบ โอนและทุง หญารอบๆ เมือง
เกบาและทุง หญารอบๆ เมืองอา เล เมทและ
ทุง หญารอบๆ เมืองอา นา โธทและทุง หญา
รอบๆ
ตระกูลโค ฮาทไดเมืองไปทัง้ หมดสิบ สาม
เมือง

เกอรโชน หรือ เกอรโชม ก็เป็ นคนเดียวกัน

เมืองสําหรับลี ภ
้ ัย เป็ นเมืองพิเศษที่ชาวอิสราเอลสามารถวิ่ง หนีเขาไปและหลบซอน
จากความโกรธของบรรดาญาติๆไดถาหากเขาไดไปฆาคนตายโดยไมตัง้ ใจ ดูใน โยชูวา ๒๐:๑๙
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๖๑ และจากการจับสลาก ลูก หลานที่เหลือ
ของโค ฮาทก็ได รับเมืองอีกสิบเมือง มาจาก
ตระกูลทัง้ หลายในเผาของเอฟราอิม เผาดาน
และเผามนัสเสหครึ่งเผา
๖๒ สวนตระกูลตางๆของเก อรโชมได รับ
เมืองสิบ สามเมืองจากชนเผาอิส สา คาร อา
เชอร นัฟ ทาลีและคนเผามนัส เสหครึ่ง หนึ่งที่
อยูในบาชาน
๖๓ สวนตระกูลตางๆของเม รา รี พวก เขา
จับสลากไดรับเมืองสิบสองเมือง จากชนเผารู
เบน กาดและเศบูลุน
๖๔ ดัง นั น
้ ชาวอิสราเอลทัง้ หลายจึงไดมอบ
เมืองตางๆเหลา นัน
้ พรอม กับทุง หญาเลีย
้ ง
สัตวมากมายใหแกชาวเลวี ๖๕ พวกชาวเลวี
ได รับเมืองทัง้ หมดเหลา นัน
้ มาจากชนเผายู
ดาห สิ เม โอนและเบน ยา มิน จากการจับ
สลากแบงกัน
๖๖ มีตระกูลบางตระกูลในกลุมลูก
หลาน
ของโค
ฮาทที่ได
รับเมืองตางๆมาเป็ น
เขตแดนของพวก เขา จากชนเผาเอ ฟ รา อิม
๖๗ พวกเอ ฟ รา อิมไดใหเมืองสําหรับลี้ ภัย
หลายเมืองแกพวก เขา เชน เมืองเชเคม
และทุง หญาโดยรอบในแถบเนิน เขาเอ ฟ รา
อิม เมืองเก เซอรและทุง หญารอบๆ ๖๘ โยก
เม อัมและทุง หญารอบๆเมืองเบธ โฮ โรนและ
ทุง หญารอบๆ ๖๙ และจากเผาดาน เอล เทเค
และทุง หญารอบๆและกิบเบโทนและทุง หญา
รอบๆ *เมืองอัย ยา โลนและทุง หญารอบๆ
เมืองกัท ริม โมนและทุง หญารอบๆ ๗๐ พวก
ชาวอิสราเอลยังไดใหเมืองอา เนอ รและทุง
หญารอบๆเมืองบิ เลอั มและทุง หญารอบๆที่
เป็ นของคนเผามนัส เสหครึ่งหนึ่ง นัน
้ ใหกับ
ตระกูลตางๆที่เป็ นลูกหลานของโคฮาทดวย

ที่พักอาศัยของครอบครัวชาวเลวีอ่ น
ื ๆ
๗๑ สวนลูก

หลานของเก อรโชม ได รับโก
ลานที่อยูในเมืองบา ชานและทุง หญารอบๆ
รวม ทัง้ อัช ทา โรทและทุง หญารอบๆมาจาก
ครึ่งหนึ่งของคนเผามนัสเสห
๗๒ พวก เขาได รับเค เดชกับทุง หญารอบๆ
ดา เบรัทกับทุง หญารอบๆ ๗๓ รา โมทกับทุง
หญารอบๆและอา เนมรวม ทัง้ ทุง หญารอบๆ
จากเผาอิสสาคาร
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๗๔–๗๕ พวก เขาไดมา ชาลกับทุง หญารอบๆ
อับ โดนกับทุง หญารอบๆ หุ กอกกับทุง หญา
รอบๆและเรโหบกับทุง หญารอบๆจากเผาอา
เชอร
๗๖ พวกเขาไดรับเคเดชในกาลิลีกับทุงหญา
รอบๆฮัม โมนกับทุง หญารอบๆคิริ ยาธาอิมกับ
ทุงหญารอบๆจากเผานัฟทาลี
๗๗ สวนพวกลูก หลานของเม รา รีที่เหลือ
ตางก็ไดเมืองมาจากชนเผาเศบู
ลุนหลาย
เมือง คือ ริม โมโนกับทุง หญารอบๆทา โบร
กับทุงหญารอบๆ
๗๘–๗๙ แลวในที่ดินที่อยูฝั่งตะวัน ออกของ
แมน้ํ าจอรแดน ที่อยูตรงขามกับเมืองเยริ โค
พวกเขาได รับเมืองเบเซอรในที่แหง แลงและ
ทุง หญารอบๆยา ซาหกับทุง หญารอบๆ เคเด
โมทกับทุง หญารอบๆรวม ทัง้ เม ฟาอัทกับทุง
หญารอบๆจากเผารูเบน
๘๐–๘๑ พวก เขาได รับเมืองรา โมทที่อยูในกิ
เลอ าด และทุง หญารอบๆมา หะ นา อิมกับทุง
หญารอบๆ เฮ ช โบนกับทุง หญารอบๆและยา
เซอรกับทุงหญารอบๆจากชนเผากาด

พวกลูกหลานของอิสสาคาร
๑ พวกลูก หลานของอิส สา คารคือ

๗ ปูอาห ยาชูบ และชิมโรน รวมทัง้ หมดสี่
โทลา

คน
๒ บรรดาลูกชายของโทลาคือ

อุส ซี เรไฟยาห
เยรีเอล ยามัย ยิบสัมและเชมูเอล หัวหน า
แตละครอบครัวในตระกูลโทลาลวนเป็ น
นักรบที่กลา หาญมาหลายชัว
่ อายุคน พอ
มาถึงสมัยของดาวิด พวกเขามีจํานวนคน
ถึงสองหมื่นสองพันหกรอยคน
๓ บรรดาลูก หลานของอุส ซีคืออิส รา หิ ยาห
ลูกชายของอิส รา หิ ยาหคือมี คา เอล โอ บา
ดี ยาห โย เอลและอิส ชี อาห รวมหา คน
พวกเขาทุกคนลวนแตเป็ นผูนํา ๔ และนอก
เหนือจากพวก เขา แลว ตามบัญชีราย ชื่อ
เชื้อสายของพวกเขา มีสามหมื่นหกพันคน
ที่พรอมจะออกรบ ได ที่พวกเขามีคนมาก
อยางนี้ก็เพราะพวกเขามีเมียหลายคนและ
มีลูกมาก

*๖:๖๙ และจากเผาดาน … และทุงหญารอบๆ ขอควานี้ คนคัดลอกคงจะทําตกไป ดูเปรียบ
เทียบไดกับหนังสือโยชูวา ๒๑:๒๓

๑ พงศาวดาร ๗:๕

๕ และญาติพี่ น องของพวก เขาจากตระกูลทัง
้

หลายของเผาอิส สา คาร ตามบัญชีราย ชื่อ
เชื้อสายของพวกเขา
มีนักรบกลาหาญทัง้ หมดแปดหมื่นเจ็ดพันคน
พวกลูกหลานของเบนยามิน
๖ เบน ยา มินมีลูกชายสามคนคือ

เบลา เบเค
อร และเยดียาเอล
๗ เบลามีลูกชายหาคนคือ เอสโบน อุสซี อุสซี
เอล เยรีโมทและอิ รี พวกเขาเป็ นหัวหน า
ครอบครัว ตามบัญชีราย ชื่อเชื้อ สายของ
พวก เขา มีนักรบกลา หาญทัง้ หมดสอง
หมื่นสอง พันสามสิบ สี่ คน ๘ พวก ลูกชาย
ของเบเคอร คือ เศมิ ราห โยอาช เอลี เย
เซอร เอลีโอเอนัย อมรี เยเรโมท อาบียาห
อานาโธทและอาเลเมท พวกเขาลวนเป็ น
ลูกชายของเบเคอร ๙ ตามบัญชีรายชื่อเชื้อ
สายของพวก เขา ซึ่งจด บันทึกประชาชน
ของพวก เขาแตละ รุน แบงออกตามชื่อ
หัวหน าแตละครอบครัว พวก เขามีทหาร
กลาทัง้ หมดสองหมื่นสองรอยคน
๑๐ ลูกชายของเยดี ยาเอลคือ บิล ฮาน ลูกชาย
ของบิลฮานคือเยอูช เบนยามิน เอฮูด เคน
าอะ นาห เศธาน ทาร ชิชและ อา หิ ชา ฮาร
๑๑ พวกเขาเหลา นี้ ลวนเป็ นลูกชายของเยดี
ยาเอลและเป็ นหัวหน าครอบครัว พวกเขา
มีทหารกลาจํานวนทัง้ หมดหนึ่ง หมื่นเจ็ด
พันสองรอยคนที่พรอมออกรบ
๑๒ และ ชุ ปปิ มกับหุปปิ มเป็ นลูกชายของเอียร
หุชิมเป็ นลูกชายของอาเฮอร
พวกลูกหลานของนั ฟทาลี
๑๓ บรรดาลูกชายของนั ฟ ทา ลีคือ

ยา เซ เอล
กูนี เยเซอรและชัลลูม
พวกเขาลวนเป็ นลูกชายของนางบิลฮาห *

*๗:๑๓
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๑ พงศาวดาร ๗:๒๓

พวกลูกหลานของมนั สเสห
๑๔ พวกลูกชายของมนั ส เสหคือ

อัส รี เอล ซึ่ง
เกิดจากเมีย น อยชาวอารัมของเขา นางได
คลอดมาคีรที่เป็ นพอของกิ เลอาด †๑๕ และ
มา คีรก็หาเมียใหกับหุปปิ มและชุ ปปิ ม พี่
สาวของมาคีรช่ อ
ื มาอาคาห
ลูกชายคนที่สองของเขามีช่ อ
ื วาเศโลเฟ หัด
เศโลเฟ หัดมีแตลูกสาว ‡๑๖ นางมา อา คาห
ที่เป็ นเมียของมา คีรไดคลอดลูกชายออก
มาและนางไดตงั ้ ชื่อเขาวาเปเรช สวนน อง
ชายของ เขาชื่อวาเชเรช และลูกชายของ
เปเรชก็คืออุลามและราเคม ๑๗ ลูกชายของ
อุลามคือเบดาน
พวกเขาลวนเป็ นลูก หลานของกิ เลอาดที่เป็ น
ลูกชายของมา คีรที่เป็ นลูกชายของมนัส
เสห ๑๘ สวนฮัมโมเลเคท ¶น องสาวของเขา
ก็มีลูกชื่อ อิชโฮด อาบีเยเซอรและมาลาห
๑๙ และลูกชายของเช มิ ดาคืออา หิ ยัน เชเคม
ลิคฮีและอานียัม
พวกลูกหลานของเอฟราอิม
๒๐ พวกลูก หลานของเอ ฟ รา อิมคือ

ชู เธ ลาห
และลูกชายของชู เธ ลาหคือเบเรด ลูกชาย
ของเบเรดคือทา หัท ลูกชายของทา หัทคือ
เอเลอาดาห ลูกชายของเอเลอาดาหคือทา
หัท ๒๑ ลูกชายของทาหัทคือศาบาด ลูกชาย
ของศา บาดคือชู เธ ลาห และลูกชายคนอื่น
ของเอฟราอิมก็คือเอเซอรและเอเลอัด
พวก ชาวกัทที่เกิดในดิน แดนแหง นัน
้ ไดฆา
เอ เซอรและเอ เลอั ด เพราะสองคน นัน
้ ไป
ขโมยวัวของพวก เขา ๒๒ เอ ฟ รา อิมที่เป็ น
พอของพวกเขาเศรา โศกอยูหลายวัน และ
พี่ น องทัง้ หลายของ เขาไดมาปลอบโยน
๒๓ แลวเขาก็ไปมีเพศ สัมพันธกับ
เขา
เมียของ เขาและนางก็ตัง้ ทองจนคลอด
ลูกชายออกมาคนหนึ่ง เขาตัง้ ชื่อเด็กวาเบ
รี ยาห §เพราะเรื่องเลว รายไดเกิด ขึ้นกับ

บิล ฮาห เป็ นเมีย น อยของยา โคบและเป็ นแมของดานและนัฟ ทา ลี ดูใน ปฐม กาล

๓๐:๔-๘
†๗:๑๔
‡๗:๑๕

พอของกิเลอาด ในบางครัง้ พวกเขาจะเรียกผูกอตัง้ เมืองหรือประเทศวา “พอ”
ขอ ๑๔-๑๕ ดูเหมือนวาจะมีคําบางคําตกหายไปในฉบับภาษาฮีบรู

¶๗:๑๘

ฮัมโมเลเคท หรือ “ผูหญิงที่ไดปกครอง” หรือ “ราชินี”

§๗:๒๓

เบรียาห คํานี้เหมือนภาษาฮีบรูที่มีความหมายวา “เลวราย” หรือ “เดือดรอน”

๑ พงศาวดาร ๗:๒๔

ครอบครัวของเขา ๒๔ ลูกสาวของเอฟราอิม
คือเช เอ ราห และนางไดสรางเบธ โฮ โร น
ลาง เบธโฮโรนบน และเมืองอุ ส เซนเชเอ
ราห
๒๕ เรฟาหเป็ นลูกชายของเอฟราอิม เรฟาหมี
ลูกชายชื่อเรเชฟ ที่มีลูกชายชื่อเทลาห ที่มี
ลูกชายชื่อทาหาน ๒๖ ที่มีลูกชายชื่อลาดาน
ที่มีลูกชายชื่ออัมมีฮูด ที่มีลูกชายชื่อเอลีชา
มา ๒๗ ที่มีลูกชายชื่อนูน ที่มีลูกชายชื่อโยชู
วา
๒๘ ตอ ไป นี้ คือเมืองตางๆและที่ดินที่ลูก
หลานของเอฟราอิมอาศัยอยู คือเบธเอลและ
ตามหมูบานตางๆของ มัน ทาง ตะวัน ออกไป
สุดที่นา อา รัน และทาง ตะวัน ตกไปสุดที่เก
เซอร เชเคมและอัย ยาห รวม ทัง้ หมูบาน
ตางๆของพวกมัน ๒๙ เรื่อยไปตามเมืองตางๆ
ที่ติดกับเขตแดนของมนัส เสห คือเมืองเบธ
ชาน ทาอานาค เมกิด โด และโดร พรอมกับ
หมูบานตางๆของเมืองเหลา นัน
้ ในบริเวณ
นัน
้
พวกลูก หลานของโย เซฟลูกชายของ
อิสราเอลไดอาศัยอยูตามสถานที่เหลานี้
พวกลูกหลานของอาเชอร
๓๐ พวกลูกชายของอาเชอรคือ

อิมนาห อิชวา
ห อิ ชวี เบ รี ยาหและ เส ราหนอง สาวของ
พวกเขา
๓๑ ลูกชายของเบ รี ยาหคือ เฮ เบอรและมัล คี
เอลที่เป็ นพอของบิรซาอิธ
๓๒ เฮ เบอรเป็ นพอของยา เฟล็ ท โช เม อร โฮ
ธามและชูวาน องสาวของพวกเขา
๓๓ ลูกชายของยาเฟล็ ทคือปาสัค บิม ฮาลและ
อัช วาท พวก เขาลวนเป็ นลูกชายของยา
เฟล็ท
๓๔ ลูกชายของเชเมอร คือ อาหิ โรกาห เยฮุบ
บาห *และอารัม
๓๕ ลูกชายของเฮเลมที่เป็ นน องชายของโชเม
อร คือโศฟาห อิมนา เชเลชและอามัล
๓๖ ลูกชายของโศฟาหคือ สุ อาห ฮารเนเฟอร
ชู อัล เบรี อิ มราห ๓๗ เบเซอร โฮด ชัม มา
ชิลชาห อิธรานและเบเอรา
๓๘ ลูกชายของเยเธอร คือ เยฟุน เนห ปิ ส ปา
และอารา
๓๙ ลูกชายของอุลลา คือ อาราห ฮันนีเอล และ
รีเซีย
*๗:๓๔

เยฮุบบาห หรือ “ฮุบบาห”
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๑ พงศาวดาร ๘:๑๘

๔๐ คน เหลา นี้ ทัง
้ หมดลวนเป็ นลูก หลาน
ของอา เชอ ร พวก เขาเป็ นผูนําครอบครัว
พวก เขาเป็ นสุด ยอดคน เป็ นนักรบที่กลา
หาญ เป็ นผูนําที่ยิ่งใหญ ตามบัญชีรายชื่อเชื้อ
สายของพวก เขา มีสอง หมื่นหก พันคนที่
พรอมจะออกรบ

เชือ
้ สายของครอบครัวกษัตริยซาอูล
๑ เบน

๘ ลูกชายคน แรกของ เขา

ยา มินเป็ นพอของเบลา ซึ่งเป็ น
คนที่ สองคือ
อัชเบล คนที่ สามคืออาหะราห ๒ คนที่ สี่คือ
โนฮาห และคนที่หาคือราฟา
๓ เบลามีลูกชาย คืออัด ดาร เกรา อาบี ฮูด
๔ อาบีชว
ู า นาอามาน อาโหอาห ๕ เกรา เชฟู
ฟาน และหุราม
๖ ตอ ไปนี้ คือพวกลูกชายของเอฮูด (พวกเขา
ลวนเป็ นหัวหน าครอบครัวของพวก เขาใน
เมืองเกบา และพวกเขาถูกกวาดตอนไปที่
มานาฮาท) ๗ พวกเขามีช่ อ
ื วา นาอามาน อา
หิ ยาหและเกรา เกราไดกวาดตอนพวกเขา
ไป เกราเป็ นพอของอุสซาหและอาหิฮูด
๘ ภาย หลังจากที่ชา หะ รา อิมไดหยาขาดจาก
นางหุ ชิมและนางบา อา ราเมียของเขาแลว
ชา หะ รา อิมก็ไดมีลูกชายอีกหลายคนใน
ประเทศของพวกโม อับ ๙ เขาไดมีลูกชาย
กับนาง โฮ เดชเมียของเขา ลูกๆของเขามี
ชื่อวา โยบับ ศิเบีย เมชา มัล คาม ๑๐ เยอู
ส สา เคีย และมิ รมาห พวก เขาเหลา
นี้ลวนเป็ นลูกชายของชา หะ รา อิมและเป็ น
ผูนําของครอบครัว ดวย ๑๑ ชา หะ รา อิมยัง
ไดมีลูกกับนางหุ ชิม ชื่ออาบิ ทูบ และ เอล
ปาอัลดวย
๑๒ พวกลูกชายของเอลปาอัล คือ เอเบอร มิช
อัม และเช เมด เช เมดเป็ นผู ที่สรางเมือง
โอโน และเมืองโลดพรอม กับพวกหมูบาน
ของ มัน ๑๓ เบ รี ยาหและเชมาเป็ นหัวหน า
ครอบครัวที่อาศัยอยูในเมืองอัย ยา โลน
พวก เขาไดขับ ไลพวก ชาวกัทออกไปจาก
เมือง
๑๔ พวกพีน
่  องของพวกเขายังมี อาหิโย ชาชัก
และเยเรโมท ๑๕–๑๖ เศบาดิยาห อาราด เอ
เดอร มีคาเอล อิชปาห และโยฮา ลวนเป็ น
ลูกชายของเบรียาห ๑๗–๑๘ เศบาดิยาห เมชุ

๑ พงศาวดาร ๘:๑๙

ลลาม ฮิสคี เฮเบอร อิชเมรัย อิสลิยาห และ
โยบับ ลวนเป็ นลูกชายของเอลปาอัล
๑๙–๒๑ ยาคิ ม ศิค รี ศับ ดี เอลี เยนั ย ศิลเลธัย
เอลี เอล อาดายาห เบไรอาห และชิ มราท
ลวนเป็ นลูกชายของชิเมอี
๒๒ อิช ปาน เอ เบอร เอ ลี เอล ๒๓ อับ โดน ศิค
รี ฮา นัน ๒๔ ฮา นัน ยาห เอ ลาม อัน โธธี
ยาห ๒๕ อิฟเด ยาหและเปนู เอล ลวนเป็ น
พวกลูกชายของชาชัก
๒๖–๒๗ ชัมเชรัย เชหะรียาห อาธาลิ ยาห ยาอา
เรชียาห เอลียาหและศิครี ลวนเป็ นลูกชาย
ของเยโรฮัม
๒๘ คนเหลา นี้ เป็ นหัวหน าครอบครัวของ เขา
พวก นี้ถูกบันทึกไวในฐานะผูนําในบัญชีราย
ชื่อเชื้อสายของพวกเขา พวกเขาอาศัยอยูใน
เมืองเยรูซาเล็ม
๒๙ เยอี เอลซึ่งเป็ นผู กอ ตัง
้ เมืองกิเบ โอนได
อาศัยอยูในเมือง นัน
้ (เมียของเขามีช่ อ
ื วา
มา อา คาห) ๓๐ ลูกชายคน แรกของ เขา
ชื่ออับ โดน และตาม มาดวยศูร คีช บา
อัล เนอ ร *นา ดับ ๓๑ เก โดร อา หิ โย
เศเค อร และ มิ กโลท ๓๒ มิ กโลทเป็ น
พอของชิ เม อาห และพวก เขากับญาติๆก็
ไดอาศัยอยูใกลๆกับพวกพี่ น องของเขาใน
เมืองเยรูซาเล็ม
๓๓ เนอรเป็ นพอของคีช คีชเป็ นพอของซาอูล
และซาอูลก็เป็ นพอของโยนาธาน มัลคีชูวา
อาบีนาดับและเอชบาอัล
๓๔ ลูกชายของโยนาธานคือ เมริบบาอัลซึ่งตอ
มาก็เป็ นพอของมีคาห
๓๕ พวกลูกชายของมีคาหคือปิ โธน เมเลค ทา
เรียและอาหัส
๓๖ อาหัสเป็ นพอของเยโฮอัดดาห เยโฮอัดดาห
เป็ นพอของอาเลเมท อัสมาเวทและศิมรี ศิ
มรีเป็ นพอของโมซา ๓๗ โมซาเป็ นพอของบิ
เนอา บิเนอามีลูกชายชื่อราฟาห ที่มีลูกชาย
ชื่อเอเลอาสาห ที่มีลูกชายชื่ออาเซล
๓๘ อาเซลมีลูกชายหกคนคือ อัสรีคัม โบเครู อิ
ชมาเอล เชอาริ ยาห โอบาดียาหและฮานัน
พวกเขาลวนเป็ นลูกชายของอาเซล
๓๙ สวนพวกลูกชายของเอ เชกน อง ชายของ
อา เซล คือ อุ ลามลูกชายคนแรก เยอู
ชลูกชายคนที่ สองและเอ ลี เฟ เลทลูกชาย
คนที่ สาม ๔๐ พวกลูกชายของอุ ลาม เป็ น
*๘:๓๐
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พวก นักรบที่กลา หาญที่ใชธนูและลูก ศร
เป็ นอาวุธ พวกเขามีลูกชายและหลานชาย
มากมายถึงหนึ่งรอยหาสิบคน
คนเหลานี้ลวนเป็ นคนเผาเบนยามิน
๑ ชื่อของชาวอิสราเอลทัง
้ หมดก็ไดจด
ไวในบัญชีรายชื่อเชื้อ สายของพวก เขา
ที่ไดบันทึกอยูในหนังสือประวัติของบรรดา
กษัตริยแหงอิสราเอล

๙

ประชาชนในเมืองเยรูซาเล็ม
ประชาชนของยู ดาหถูกกวาดตอนไปเป็ น
เชลยในบา บิ โลน เพราะพวก เขาไมซ่ อ
ื สัตย
ตอพระเจา ๒ คนกลุมแรกที่ไดกลับมาอาศัย
อยูในแผน ดินและเมืองตางๆของบรรพบุรุษ
ของพวก เขาอีก ครัง้ หนึ่ง คือชาว อิสราเอล
บางคน พวกนักบวช พวกชาวเลวี และพวก
ผูรับใชในวิหาร
๓ ในเมืองเยรูซาเล็ม ก็มีประชาชนบางสวน
ที่เป็ นชาวยูดาห ชาวเบนยามิน ชาวเอฟราอิม
และชาวมนัสเสหอาศัยอยู คือ
๔ อุ ธัยลูกชายของอัม มี ฮูด ที่เป็ นลูกชายของ
อมรี ที่เป็ นลูกชายของอิ มรี ที่เป็ นลูกชาย
ของบานี บานีเป็ นลูก หลานของเปเรศ ที่
เป็ นลูกชายของยูดาห
๕ พวก คน ชิ โลห คือ อา สา ยาหลูกชายหัวปี
และพวกลูกชายของเขา
๖ คนที่เป็ นลูก หลานของเศ ราห คือ เยอู เอล
และญาติๆของเขารวม หกรอยเกาสิบคน
๗ พวกคนเบน ยา มิน
ที่อาศัยอยูในเมือง
เยรูซาเล็ม คือ สัลลูลูกชายของเมชุ ล ลาม
ที่เป็ นลูกชายของโฮดาวิยาห ที่เป็ นลูกชาย
ของหัส เสนู อาห ๘ อิบ เนย าหลูกชายของ
เย โร ฮัม เอ ลาหลูกชายของอุส ซี ที่เป็ น
ลูกชายของมิค รี และเม ชุ ล ลามลูกชาย
ของเชฟาทิ ยาห ที่เป็ นลูกชายของเรอู เอล
ที่เป็ นลูกชายของอิ บนี ยาห ๙ และบรรดาพี่
น องของเขาซึ่งนับไดตามบัญชีราย ชื่อเชื้อ
สายของพวก เขามีทัง้ หมดเกา รอยหา สิบ
หกคน พวก เขาทัง้ หมดลวนเป็ นหัวหน า
ของครอบครัวของพวกเขา
๑๐ พวกนั กบวช ที่อาศัยอยูในเมืองเยรูซาเล็ม
คือ เยดายาห เยโฮยาริบ ยาคีน ๑๑ และอา
ซาริยาหลูกชายของฮิลคียาห ที่เป็ นลูกชาย
ของเม ชุ ล ลาม ที่เป็ นลูกชายของศา โดก
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ที่เป็ นลูกชายของเม รา โยท ที่เป็ นลูกชาย
ของอา หิ ทูบ อา หิ ทูบเป็ นหัวหน าดูแลงาน
อยูในวิหารของพระเจา ๑๒ ยังมีอา ดา ยาห
ลูกชายของเยโรฮัม ที่เป็ นลูกชายของปาช
เฮอร ที่เป็ นลูกชายของมัลคิยาห และมาอา
สัยลูกชายของอา ดี เอล ที่เป็ นลูกชายของ
ยา เซ ราห ที่เป็ นลูกชายของเม ชุ ล ลาม ที่
เป็ นลูกชายของเม ชิลเล มิท ที่เป็ นลูกชาย
ของอิมเมอร
๑๓ รวม ทัง
้ บรรดาญาติๆของพวก เขา บรรดา
หัวหน าครอบครัวของพวก เขาดวย
มี
จํานวนทัง้ สิน
้ หนึ่ง พันเจ็ด รอยหกสิบ คน ที่
สามารถทํางานรับ ใชอยูภายในวิหารของ
พระเจา
๑๔ พวกที่มาจากชาวเลวี ที่อาศัยอยูในเมือง
เยรูซาเล็ม คือ เชไม อาหลูกชายของหัส
ชูบ ที่เป็ นลูกชายของอัสรีคัม ที่เป็ นลูกชาย
ของฮา ชา บิ ยาห พวก เขาเป็ นลูก หลาน
ของเม รา รี ๑๕ ยังมี บัคบัค คาร เฮ เรซ
กาลาลและมัทธานิ ยาหลูกชายของมีคา ที่
เป็ นลูกชายของศิค รี ที่เป็ นลูกชายของอา
สาฟ ๑๖ และยังมีโอ บา ดี ยาหลูกชายของ
เชไม อาห ที่เป็ นลูกชายของกา ลาลที่เป็ น
ลูกชายของเยดู ธูน และเบเรคยาหลูกชาย
ของอาสา ที่เป็ นลูกชายของเอ ล คา นาห
เบเรคยาหอาศัยอยูทามกลางหมูบานตางๆ
ของชาวเนโทฟาห
๑๗ พวกคนเฝ าประตู
ที่อาศัยอยูในเมือง
เยรูซาเล็ม คือ ชัลลูม อัก ขูบ ทัล โมน อา
หิม าน ญาติของพวก เขาที่ช่ อ
ื ชัลลูมเป็ น
หัวหน า ๑๘ พวก เขาไดเฝ าอยูที่ประตูของ
กษัตริยที่หันไปทางทิศตะวัน ออก และตอ
ไป นี้คือชื่อของคนที่เฝ าประตูในพวกคาย
ของชาวเลวี ๑๙ ชัลลูมลูกชายของโคเร ที่
เป็ นลูกชายของเอ บี ยา สาฟ ที่เป็ นลูกชาย
ของโค ราหกับบรรดาญาติๆของครอบครัว
เขา พวกโคราหรับ ผิด ชอบงานรับ ใช และ
์ ิทธิ ์
การเฝ าทางเขาเต็นทศักดิส
เหมือน
กับที่บรรพบุรุษของพวก
เขาเคยทํามา
กอน คือทําหน าที่เฝ าดูแลทางเขาคายของ
พระ ยาหเวห ๒๐ ในอดีต ฟี เน หัสลูกชาย
ของเอ เลอ า ซาร เป็ นหัวหน าคนเฝ าประตู
พระยาหเวหสถิตอยูกับเขา ๒๑ เศคาริ ยาห
*๙:๒๙
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ลูกชายของเม เชเลมิ ยาหเป็ นคนเฝ าประตู
ทางเขาเต็นทนัดพบ
๒๒ คนที่ได
รับเลือกใหเป็ นคนเฝ าประตู
ทางเขามีจํานวนทัง้ หมดสอง รอยสิบ สองคน
ชื่อของพวก เขาไดจดไวในบัญชีราย ชื่อเชื้อ
สายของพวก เขาที่อยูตามหมูบานตางๆของ
พวกเขา ดาวิดและซามู เอลผู ที่เห็นนิมิต ได
เลือกพวก เขาออกมาเพื่อใหประจําการอยูใน
ตําแหนงเหลา นี้ ก็เพราะพวก เขาเป็ นคนที่
ไว วางใจได ๒๓ พวก เขาและบรรดาลูก หลาน
ทัง้ หลายของพวกเขาจึงไดทําหน าที่เป็ นยาม
เฝ าอยูที่ประตูทาง เขาวิหารของพระ ยาหเวห
์ ิทธิ ์ นัน
ซึ่งก็คือเต็นทศักดิส
่ เอง ๒๔ บรรดาคน
เฝ าประตูอยูประจําทัง้ สี่ดานคือ ดานตะวัน
ออก ดานตะวัน ตก ดานเหนือและดานใต
๒๕ และบรรดาญาติๆของพวก
เขาที่อยูตาม
หมูบานตางๆก็ตองมาชวยพวก เขาเป็ นระ
ยะๆครัง้ ละเจ็ดวัน
๒๖ แตสําหรับหัวหน าคนเฝ าประตูทัง
้ สี่คน
นี้จะตองอยูประจํา พวก เขาเป็ นชาวเลวีและ
พวก
เขาก็ไดทําหน าที่ดูแลหองตางๆและ
หองสมบัติทงั ้
หลายของวิหารของพระเจา
๒๗ พวก
เขาใชเวลาตลอดทัง้ คืนในการเดิน
ตรวจ
ตรารอบๆวิหารเพราะมันเป็ นหน าที่
ของพวก เขาที่ตองเฝ าวิหารไวในเวลากลาง
คืนและคอยเปิ ดมันในทุกๆเชา
๒๘ พวก เขาบางคนทําหน าที่คอยดูแลพวก
ภาชนะตางๆที่ใชในวิหาร พวก เขาจะคอย
นับของเหลา นี้เมื่อมีคนนํ ามาคืน และเมื่อ
มีคนเอาออกไป ใช ๒๙ บาง คนก็ทําหน าที่
ดูแลเครื่อง ใชและภาชนะที่สงวน ไวสําหรับ
พระเจา และดูแลแป งอยาง ดี เหลา องุน
นํ้ ามัน มะกอก เครื่องหอมและเครื่อง เทศ
*ทัง
้ หลาย ๓๐ แตลูก หลานของเหลานักบวช
พวก นี้จะเป็ นผูผสมนํ ามันสําหรับเครื่อง เทศ
เหลานัน
้
๓๑ ชาวเลวีคน หนึ่ งชื่อ มัท ที ธิ ยาห เขามี
หน าที่รับ ผิด ชอบเรื่องการทําขนมปั งแผน
เขาเป็ นลูกชายหัวปี ของชัลลูม ที่เป็ นชาวโค
ราห ๓๒ เพื่อนชาวโค ฮาทของเขาบาง คนมี
์ ิทธิว
์ าง ไว
หน าที่ในการเตรียมขนมปั งศักดิส
ถวายในทุกวันหยุดทางศาสนา

เครื่อง เทศ หรือ “นํ้ าหอม” หรือ “นํ้ ามันพิเศษ” นาจะเป็ นนํ้ ามันที่ใชเจิมใหกับ
นักบวช ผูพูดแทนพระเจาและกษัตริย ดูใน อพยพ ๓๐:๒๒-๒๘
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๓๓ ตอ ไป นี้ คือพวกนั ก รองซึ่งเป็ นหัวหน า
ครอบครัวตางๆของชาวเลวี ที่อยูประจําใน
หองตางๆของวิหารโดยไมตองทําหน าที่อ่ น
ื ๆ
เพราะพวก เขาตองรับ ผิด ชอบงานภายใน
วิหารตลอดทัง้ วันทัง้ คืน
๓๔ คนพวก
นี้คือหัวหน าครอบครัวตางๆ
ของคนเลวี ซึ่งมีช่ อ
ื อยูในบัญชีราย ชื่อเชื้อ
สายของพวก เขาในฐานะหัวหน า พวก เขา
อาศัยอยูในเมืองเยรูซาเล็ม

ประวัติครอบครัวของซาอูล
(๑ พศด. ๘:๒๙-๓๘)
๓๕ เยอี เอลซึ่งเป็ นผูกอ ตัง
้ เมืองกิเบโอน

ได
อาศัยอยูที่ นัน
่
(เมียของเขามีช่ อ
ื วามา อา
คาห) ๓๖ ลูกชายคนแรกของเขาชื่อวาอับ โดน
ตามมาดวยศูร คีช บาอัล เนอร นาดับ ๓๗ เก
โดร อา หิ โย เศ คา ริ ยาห และ มิ กโลท ๓๘ มิ
กโลทเป็ นพอของชิ เมอัม พวกเขาและญาติๆ
ของเขาก็ไดอาศัยอยูใกลๆกับบรรดาญาติพี่
น องของพวกเขาในเมืองเยรูซาเล็ม
๓๙ เนอ รเป็ นพอของคีช คีชเป็ นพอของซา
อูล ซาอูลเป็ นพอของโยนาธาน มัล คี ชู วา อา
บีนาดับและเอชบาอัล
๔๐ ลูกชายของโย นา ธานคือเม ริบ บา อัล
และเมริบบาอัลก็เป็ นพอของมีคาห
๔๑ พวกลูกชายของมี คาหคือ ปิ โธน เมเลค
ทาเรียและอาหัส ๔๒ อาหัสเป็ นพอของยาดาห
*ยาดาห †เป็ นพอของอาเลเมท อัสมาเวทและ
ศิมรี สวนศิมรีเป็ นพอของโมซา ๔๓ โมซาเป็ น
พอของบิ เนอ า ที่มีลูกชายคือเร ไฟ ยาห ที่มี
ลูกชายคือเอเลอาสาห ที่มีลูกชายคืออาเซล
๔๔ อาเซลมีลูกชายหกคน คือ อัสรีคัม โบเค
รู อิชมาเอล เชอาริยาห โอบาดียาหและฮานัน
พวกเขาคือลูกชายของอาเซล

*๙:๔๒
†๙:๔๒
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๑ พงศาวดาร ๑๐:๙

กษัตริยซาอูลตาย
(๑ ซมอ. ๓๑:๑-๑๓)
๑ ชาวฟี

๑๐ อิสราเอล

ลิ ส เตียไดสูรบ กับชาว
และคนอิสราเอลก็ไดวิ่ง
หนีชาวฟี ลิ ส เตีย และถูกฆา ตายเป็ นจํานวน
มากบนภูเขากิล โบ อา ๒ ชาวฟี ลิ ส เตียไล
ติดตามซา อูลกับบรรดาลูกชายของ เขาไป
และไดฆาโยนาธาน อาบีน าดับและมัล คี ชู วา
ที่เป็ นลูกชายของซา อูล ๓ ซา อูลไมสามารถ
ตานทานการสูรบไดอีกตอไป และพลธนูก็ยิง
ลูกธนูมาถูกเขา และตัวเขาก็เริ่มสัน
่ เทิม
้ ดวย
ความกลัว ‡พลธนูเหลานัน
้
๔ ซา อูลจึงพูดกับคนถืออาวุธ ¶ของเขาวา
“ดึงดาบของเจาออกมาแทงเราซะ เพื่อวาคน
ที่ไม ไดขลิบ §พวก นัน
้ จะไดไมมาทรมานลอ
เลียนเรา”
แตคนถืออาวุธ นัน
้ ไมยอมทําตามเพราะ
กลัวมาก ซา อูลจึงชักดาบของตนออกมา
และลมทับดาบ นัน
้ จนตาย ๕ เมื่อคนถืออาวุธ
นัน
้ เห็นวาซา อูลตายแลว เขาก็ลมทับดาบ
ของเขาตายตามไปดวย ๖ ซา อูลและลูกชาย
ทัง้ สามคนของเขารวม ทัง้ ครอบครัวของเขา
จึงตายกันหมด
๗ เมื่อคนทัง
้ หมดของอิสราเอลที่อยูใน
หุบเขาเห็นวาซา อูลกับลูกชายของเขาไดหนี
ไปและตาย แลว พวกเขาจึงไดละทิง้ เมือง
ตางๆของพวกเขาและวิ่ง หนีเอาตัวรอด แลว
พวกฟี ลิ ส เตียก็เขามาอยูอาศัยในเมืองของ
พวกเขาแทน
๘ วันตอ มา พวกฟี ลิ ส เตียไดมาเก็บเอา
สิ่งของมี คาจากศพและพวก เขาก็ไดพบศพ
ของซา อูลกับลูกชายของเขานอนตายอยูบน
ภูเขากิล โบ อา ๙ พวก เขาจึงถอดเสื้อผาของ
ซาอูลออกและตัดหัวของเขา พวกเขาเอาหัว
ของซาอูลและเสื้อเกราะไป และใหคนสงขาว

อาหัสเป็ นพอของยาดาห ในฉบับภาษาฮีบรูเขียนไวเพียงเทานี้
ยาดาห หรือ “ยาราห”

‡๑๐:๓

สั่นเทิ ้มดวยความกลัว หรือเจ็บปวด บาดเจ็บ

¶๑๐:๔

คนถืออาวุธ ชายหนุมที่ทําหน าที่ถืออาวุธใหทหารคนหนึ่ง

§๑๐:๔

คนที่ไม ไดขลิบ หรือ “ชาวตาง ชาติ” คนที่มาจากประเทศอื่นที่ไมไดผานการขลิบ
อวัยวะเพศกอน คนนี้แสดงใหเห็นวาคนเหลานัน
้ ไมไดมีสวนรวมในขอตกลงพิเศษกับพระเจา

๑ พงศาวดาร ๑๐:๑๐

ออกไปทัว
่ แผนดินของฟี ลิสเตีย เพื่อประกาศ
ขาวดี นี้กับพวกรูปเคารพของพวกเขา และ
กับประชาชนทัง้ หลาย ๑๐ และพวก เขาก็ได
เอาเสื้อเกราะไปไวในวิหารของพระของพวก
เขา และเอาหัวของซาอูลตอกไวในวิหารของ
พระดาโกน *
๑๑ เมื่อประชาชนทัง
้ หมดในยา เบ ชกิ เลอ
าดไดยินเรื่องที่พวกฟี ลิ ส เตียไดทํากับซา อูล
๑๒ เหลาผูกลาทัง
้ หมดจึงไดไปแยงศพของซา
อูลกับศพของบรรดาลูกชายของเขา และนํ า
กลับมาที่ยา เบช-กิ เลอ าด แลวพวก เขาก็ได
ฝั งกระดูกของซา อูลกับลูกๆไวใตตนโอคใน
ยา เบช-กิ เลอ าด และอดอาหารใหเป็ นเวลา
เจ็ดวัน
๑๓ ซา อูลตายก็เพราะความไมซ่ อ
ื สัตยของ
เขาตอพระ ยาหเวห เขาไมยอมเชื่อ ฟั งคํา
สัง่ ของพระ ยาหเวห และเขายังไดไปขอคํา
ปรึกษาจากพวกคนทรง เจา †๑๔ แทนที่จะ
ขอใหพระ ยาหเวห นํ า พระองคจึงไดฆาเขา
ตายและเอาแผน ดินของเขามอบใหกับดา วิด
ลูกชายของเจสซี
ดาวิดเป็ นกษัตริยเหนื ออิสราเอลทัง้ หมด
(๒ ซมอ. ๕:๑-๓)
๑ แลวชาวอิสราเอลทัง
้ หมดก็ได

๑๑ รวมตัวกันมาหาดา วิดที่เมืองเฮ โบ
รนและพูดกับดา วิดวา “ดูเถิด พวก เราก็
เป็ นญาติของทาน ๒ แมวาเมื่อกอนซา อูลจะ
เป็ นกษัตริย
แตตัวทานก็คือผูนําที่แทจริง
ของอิสราเอลในสนามรบ และพระ ยาหเวห
พระเจาของทานก็ไดพูดกับทานวา ‘เจาจะ
เป็ นอยางผู เลีย
้ งอิสราเอลประชาชนของ เรา
และเจาจะเป็ นผู ปกครองเหนือประชาชนชาว
อิสราเอลของเรา’”
๓ พวกผูใหญของอิสราเอลทัง
้ หมดไดมาหา
กษัตริยดา วิดที่เมืองเฮ โบ รนและดา วิดก็ได
ทําขอ ตกลงกับพวก เขาในเมือง นัน
้ ตอ หน า
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พระ ยาหเวห และพวก เขาก็ไดเจิมใหดา วิด
ขึ้นเป็ นกษัตริยเหนืออิสราเอล เหมือนกับที่
พระยาหเวหไดพูดไวผานทางซามูเอล
ดาวิดเขายึดเมืองเยรูซาเล็ม
(๒ ซมอ. ๕:๖-๑๐)
๔ ดา

วิดและอิสราเอลทัง้ หมดไดยก ทัพ
ไปเมืองเยรูซาเล็ม ตอน นัน
้ เยรูซาเล็มมีช่ อ
ื
เรียก วาเย บุส เพราะคนเย บุสอาศัยอยูที่ นัน
่
พวกคนเย บุสเป็ นคนดัง้ เดิมของแผน ดิน นัน
้
๕ ชาวเมืองเย บุสพูดกับดา วิดวา “เจาบุกเขา
มาไมไดหรอก” แตดาวิดก็สามารถยึดป อมศิ
โยน ไวได (ซึ่งปั จจุบันเป็ นเมืองของดาวิด)
๖ ดา วิดจึงพูดวา “ใครที่โจมตีเย บุสได จะ
ไดเป็ นหัวหน าและแมทัพ” โย อาบลูกชาย
ของนางเศ รุ ยาหก็ปีนขึ้นไปไดเป็ นคน แรก
เขาจึงไดกลายเป็ นหัวหน า
๗ แลวดา วิดก็ไดสรางวังของเขาอยูในป อม
นัน
้ จึงไดเรียกสถาน ที่แหง นัน
้ วาเมืองของ
ดา วิด ๘ ดา วิดไดสรางเมืองขึ้นมาใหมลอม
รอบทุก ดาน ตัง้ แตมิลโล ‡ไปจนตลอดโดย
รอบ และโย อาบก็ไดซอมแซมเมืองสวนที่
เหลือทัง้ หมด ๙ ดา วิดยิ่งมีอํานาจมากขึ้น
์ ัง้ สิน
เรื่อยๆและพระ ยาหเวหผูมีฤทธิท
้ ก็สถิต
อยูกับเขา
พวกนั กรบของดาวิด
(๒ ซมอ. ๒๓:๘-๓๙)
๑๐ คนเหลา นี้ คือหัวหน านั กรบของดาวิด

ที่
สนับสนุนเขาอยางเต็ม ที่ในแผน ดินของดา
วิดรวมกับชาวอิสราเอลทัง้ หมด เพื่อใหเขา
เป็ นกษัตริยตามคํา พูดของพระ ยาหเวหที่ได
พูดไวเกี่ยวกับอิสราเอล
๑๑ ตอไป นี้ คือราย ชื่อของเหลานั กรบของ
ดาวิด
ยา โชเบ อัมชาวฮัค โม นีเป็ นหัวหน าของ
กองทหารของกษัตริยที่แบงเป็ นกลุมละสาม

*๑๐:๑๐

พระดาโกน ประชาชนชาวคานาอันสักการะพระเทียมเท็จนี้เพราะหวังวาจะชวยให
พวกเขาเก็บเกี่ยวพืชผลไดดี พระดาโกนนี้นาจะเป็ นพระที่สําคัญที่สุดของชาวฟี ลิสเตีย

†๑๐:๑๓ คนทรง เจา คนที่พยายามจะติดตอกับวิญญาณของคนที่ตายไปแลว โดยทัว
่ ไปจะ
ถามถึงเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดูใน ซามูเอล ๒๘:๗-๑๙
‡๑๑:๘

มิลโล นาจะเป็ นพื้น ดินที่ยกสูงขึ้นซึ่งเป็ นพื้นที่ที่อยูทางดานตะวัน ออกเฉียงใตซ่ งึ ตอ
มาไดใชสรางวิหารขึ้นในกรุงเยรูซาเล็ม

๑ พงศาวดาร ๑๑:๑๒

*เขาไดใชหอกของเขาตอสูกับคนสาม
คน
รอยคนและไดฆาพวก นัน
้ ตายหมดในคราว
เดียวกัน
๑๒ ตอจากเขาคือ เอ เลอ า ซารลูกชายของ
โดโด †จากตระกูลอา โห อาห ซึ่งเป็ นหนึ่ง
๑๓ เขาเคยอยู
ในสุด ยอดนักรบสามคน นัน
้
กับดา วิดที่ปัสดัม มิมเมื่อครัง้ ที่ชาวฟี ลิ ส เตีย
ไดรวมตัวกันขึ้นที่นัน
่ เพื่อทําสงคราม สถาน
ที่ นัน
้ เต็ม ไป ดวยขาวบารเลย คนอิสราเอล
ตางหลบ หนีเอาตัวรอดจากพวกฟี ลิ ส เตีย
๑๔ แตเอ เลอ า ซารกับคนของเขา กลับยืนอยู
ทามกลางทุง นาแหง นัน
้ และตอสูกับพวกฟี ลิ
ส เตีย จนได รับชัยชนะ พระ ยาหเวหไดนํา
ชัยชนะอันยิ่งใหญมาใหกับพวกอิสราเอล
๑๕ ครัง
้ หนึ่ง สาม คนจากกองทหารของ
กษัตริยที่แบงเป็ นกลุมละสามคนไดปีน
หน าผาลงไปพบกับดา วิดที่ถ้าํ อดุล ลัม ใน
ขณะที่ชาวฟี ลิ ส เตียกําลังตัง้ คายอยูที่หุบเขา
เรฟาอิม
๑๖ ในเวลา นั น
้ ดา วิดอยูในป อมกําบังและ
พวกกองทหารของชาวฟี ลิ ส เตียก็อยูที่เบธเล
เฮม ๑๗ ดา วิดรูสึกคิดถึงบาน และเปรยออก
มาวา “ถามีใครเอานํ้ าจากบอนํ้ าของเบธเล
เฮมที่อยูขางประตูมาใหเราดื่มซะ หนอยก็คง
จะดีนะ”
๑๘ แลวทหารทัง
้ สามคนนัน
้ ก็ไดตีฝาคาย
ของพวกฟี ลิ ส เตียออกไป และไดตักนํ้ าจาก
บอนํ้ าของเบธเล เฮมที่อยูขางประตูเมืองและ
นํ ามันกลับมาใหกับดา วิด แตดา วิดไมยอม
ดื่มนํ้ า นัน
้ แตเขากลับเทมันออกถวายใหกับ
พระ ยาหเวห ๑๙ เขาพูดวา “ขอใหพระเจา
ของเราลงโทษเรา ถาเราทําอยางนี้ จะใหเรา
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ดื่มเลือดของคนพวก นี้ที่ตองเสี่ยงชีวิตเพื่อ
นํ านํ้ า นี้มาใหกับเราไดยัง ไง” ดา วิดจึงไม
ยอมดื่มนํ้ า นัน
้ และนี่ก็คือสิ่งที่นักรบทัง้ สาม
คนไดทําไป
ทหารกลาคนอื่นๆ
(๒ ซมอ. ๒๓:๑๘-๓๙)
๒๐ อาบี

ชัยที่เป็ นน องชายของโย อาบ เขา
เป็ นหัวหน าของกองทหารของกษัตริยที่แบง
เป็ นกลุมละสามคน ‡เขาไดใชหอกของเขา
ฆาคนสามรอยคนตายจน หมด แตเขาไมได
รวมอยูในทหารกลาสามคน นัน
้ ¶๒๑ อาบี ชัย
ได รับเกียรติมากกวาทหารคนอื่นๆในกอง
ทหารของกษัตริยที่แบงเป็ นกลุมละสามคน
§และเขาก็ไดกลายเป็ นหัวหน าของคน
นัน
้
เหลานัน
้
แตไมไดรวมอยูในทหารกลาสาม
คนนัน
้
๒๒ เบ ไน ยาหลูกชายของเย โฮ ยาดาที่มา
จากขับ เซ เอล เป็ นคนกลาหาญที่ไดทําสิ่ง
ที่นาจดจําไวเหมือนกัน
เขาเป็ นคนฆานัก
รบชาวโม อับที่เกงที่สุดสองคนและยังไดลง
ไปฆาสิงโตในบอนํ้ าในวันที่หิมะตกอีกดวย
๒๓ เขายังไดฆาชาวอียิปตคนหนึ่ งที่มีรูป ราง
ใหญโต สูงถึงหาศอก **ชายคนนัน
้ ถือหอกที่
ใหญและหนักมาก แตเบ ไน ยาหไดไปตอสู
กับเขาดวยไม เทาเพียงอันเดียว เขาแยง
หอกจากมือของคนอียิปต และฆาอียิปตคน
นัน
้ ตายดวยหอกของเขาเอง ๒๔ นี่คือสิ่งที่เบ
ไนยาหลูกชายของเยโฮยาดาไดทําไป เขาไม
๒๕ เขาได
ไดรวมอยูในทหารกลาสามคนนัน
้
รับเกียรติมากกวาทหารคนอื่นๆในกองทหาร

*๑๑:๑๑

กองทหาร … สามคน ทหารกลุมเล็กๆเหลานี้ใชในงานพิเศษของกษัตริย ในบทนี้ มี
หลายแหงที่พวกฉบับฮีบรูและฉบับแปลโบราณจะสับสนระหวางคําวา สาม สามสิบ และทหาร
กลุมละสาม ในขอนี้ฉบับฮีบรูบางฉบับ ฉบับแปลภาษาซีเรีย และ ละติน และบางฉบับของแปล
กรีกโบราณ เขียนวา “พวกสามสิบ” แตฉบับแปลกรีกโบราณฉบับอื่นๆเขียนวา “พวกสาม”
†๑๑:๑๒

เอเลอาซารลูกชายของโดโด หรือ “เอเลอาซารที่เป็ นญาติของเขา”

‡๑๑:๒๐

กองทหาร … สามคน ในขอนี้ฉบับฮีบรูที่นิยมใชกัน เขียนวา “พวกสามคน” พวก
ฉบับแปลภาษาซีเรียโบราณเขียนวา “พวกสามสิบ”
¶๑๑:๒๐

เขาไมได … สามคน นั น
้ สําเนาฮีบรูบางฉบับเขียนวา “เขามีช่ อ
ื รวมอยูในทหาร
กลาสามคนนัน
้ ” ซึ่งคงหมายความวา “เขามีช่ อ
ื เสียงพอๆกับทหารกลาสามคนนัน
้ ” ขอ ๒๔ ก็
หมายความอยางเดียวกัน
§๑๑:๒๑

สามคนนั น
้ ในขอนี้ฉบับฮีบรูที่นิยมใชกันเขียนวา “พวกสาม” ฉบับภาษาซีเรีย
โบราณเขียนวา “พวกสามสิบ”
**๑๑:๒๓ หาศอก หรือ ๒.๖ เมตร

๑ พงศาวดาร ๑๑:๒๖

ของกษัตริยที่แบงเป็ นกลุมละสามคน
แต
เขาไมไดรวมอยูในทหารกลาสามคนนัน
้
ดา
วิดไดแตง ตัง้ ใหเขาเป็ นหัวหน าทหารรักษา
พระองค
๒๖ พวกนั กรบที่กลาหาญประกอบไปดวย
อาสาเฮลที่เป็ นน องชายของโยอาบ เอลฮานัน
ลูกชายของโดโดจากเมืองเบธเลเฮม
๒๗ ชัมโมทชาวฮาโรด เฮเลสชาวเปโลน
๒๘ อิราลูกชายของอิก เขชจากเมืองเท โค อา
อาบีเยเซอรจากเมืองอานาโธท
๒๙ สิบเบคัยชาวหุชาห อิลัยชาวอาโหอาห
๓๐ มาหะรัยจากเมืองเนโทฟาห เฮเลดลูกชาย
ของบาอานาหจากเมืองเนโทฟาห
๓๑ อิททัยลูกชายของรีบั ยจากเมืองกิเบ อาห
ของชาวเบนยามิน เบไนยาหชาวปิ ราโธน
๓๒ หุ รัยที่มาจากลุม แมน้ํ ากาอัช อาบี เอลชาว
อารบา
๓๓ อัส มาเวทชาวบาฮู ริม เอลี ยาบาชาวชาอัล
โบน
๓๔ ฮา เชมชาวกิโซ น โย นา ธานลูกชายของ
ชากีชาวฮาราร
๓๕ อา หิ อัมลูกชายของสา คารชาวฮา ราร เอ ลี
ฟั ลลูกชายของอูระ
๓๖ เฮ เฟอรชาวเม เครา ไธด อา หิ ยาหชาวเป
โลน
๓๗ เฮสโรชาวคารเมล นาอารัยลูกชายของเอ
สบัย
๓๘ โย เอลน องชายของนา ธัน มิบ ฮารลูกชาย
ของฮากรี
๓๙ เศ เลกชาวอัม โมน นา หะ รัยจากเมืองเบ
เอโรท (เป็ นคนถืออาวุธของโยอาบลูกชาย
ของนางเศรุยาห)
๔๐ อิราชาวอิทไรต กาเรบชาวอิทไรต
๔๑ อุ รี ยาหชาวฮิต ไทต ศาบาดลูกชายของอัค
ลัย
๔๒ อาดี นาลูกชายของชิซาชาวรู เบน (อาดี นา
เป็ นหัวหน าคน หนึ่งของชาวรู เบนและคน
อีกสามสิบคนที่อยูกับเขา)
๔๓ ฮานั นลูกชายของมาอาคาห โยชาฟั ทชาว
มิทเน
๔๔ อุส ชี ยาชาวอัช ทา โรท ชามาและเยอี เอล
ลูกชายของโฮธามชาวอาโรเออร
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๔๕ เย ดี ยา เอลลูกชายชิม รีและน อง ชายของ

เขาที่ช่ อ
ื โยฮาเป็ นชาวทิไซต
ทัง้ เยรีบัยและโยชา
วิยาห ที่เป็ นลูกชายของเอลนาอัม อิทมาห
ชาวโมอับ
๔๗ เอลีเอล โอเบดและยาอาซีเอลชาวเมโซบัย
๔๖ เอลีเอลชาวมาหะไวต

ผูกลาหาญที่เขารวมกับดาวิด
๑ ตอ

๑๒ กลากในขณะที่ดา

ไป นี้คือคนที่มาหาดา วิดที่ศิ
วิดยังหลบซอน
ตัวจากซา อูลลูกชายของคีช พวก เขาอยู
ในหมูนักรบทัง้ หลายที่ชวย เหลือดา วิดใน
สนามรบ ๒ พวก เขาเป็ นนักธนูและสามารถ
ยิงธนูหรือเหวี่ยงกอนหินจากเชือกสลิงไดทัง้
มือ ซายและมือขวา พวก เขามาจากเผาเบน
ยามิน ซึ่งเป็ นญาติกับซาอูล
๓ อา หิเย เซอรผูนําของพวก เขา โย อาช
ลูกชายของเชมาอาหชาวเมืองกิเบอาห เย
ซี เอลและเป เลทลูกชายของอัส มา เวท เบ
ราคาห และเยฮูชาวอานาโธท ๔ อิชมัยอาห
จากเมืองกิเบ โอน (เขาเป็ นนักรบคน หนึ่ง
ในหมูนักรบสามสิบคนและเป็ นแมทัพของ
กองทหารสามสิบคน นัน
้ ดวย) เยเร มี ยาห
ยา ฮา ซี เอล โย ฮา นัน โย ซา บาดชาวเมือง
เกเดราห ๕ เอลูซัย เยรีโมท เบอัลยาห เช
มา ริ ยาห เชฟ าทิ ยาหจากตระกูลฮา รูฟห
๖ และจากตระกูลโคราห มี เอลคานาห อิส
ชี อาห อา ซา เรล โย เอ เซอร และ ยา โชเบ
อัม ๗ แลวมีลูกชายของเย โร ฮัมจากเมือง
เกโดร คือโยเอลาหและเศบาดิยาห
ชาวกาด
๘ จากชาวกาดที่ไดหลบ

หนีไปหาดา วิดที่
ป อม *ในทะเล ทราย มีทัง้ พวกนักรบ คนที่
พรอมที่จะออกรบ ผู ที่ชํานาญในการใชโล
และหอก พวก เขาลวนดุรายเหมือนกับสิงโต
และรวดเร็วเหมือนเนื้อทราย †บนภูเขา คือ
๙ เอ เซอรหัวหน าของพวก เขา โอ บา ดี
ยาหเป็ นรองที่ สอง เอ ลี อับเป็ นที่ สาม ๑๐ มิ
ชมัน นาหเป็ นคนที่สี่ เยเร มี ยาหเป็ นคนที่ หา
๑๑ อัททัยเป็ นคนที่ หก เอ ลี เอลเป็ นคนที่ เจ็ด
๑๒ โยฮานั นเป็ นคนที่ แปด เอลซาบาดเป็ นคน
ที่ เกา ๑๓ เยเรมี ยาหเป็ นคนที่ สิบ และมัค บัน

*๑๒:๘

ป อม ตึกหรือเมืองที่มีกําแพงป องกันที่สูงใหญและแข็งแรง

†๑๒:๘

เนื ้ อทราย สัตวสี่เทาชนิดหนึ่งลักษณะเหมือนกวาง

๑ พงศาวดาร ๑๒:๑๔

นัยเป็ นคนที่สิบ เอ็ด ๑๔ ชาวกาดเหลา นี้ลวน
เป็ นผูนําของกองทัพ ซึ่งถาขนาดเล็กที่สุดก็
คือผูนํากอง รอย ใหญที่สุดก็คือผูนํากองพัน
๑๕ คนเหลา นี้ คือคนที่ไดขามแมน้ํ าจอรแดน
ตอนเดือนที่ หนึ่ง ที่มีน้ํ าไหลบาลน ตลิ่ง และ
พวก เขาไดขับไลผูคนที่อยูตามพวกหุบเขา
ทัง้ ฝั ่ งตะวัน ออกและตะวัน ตกของแมน้ํ ากระ
เจิดกระเจิงไป
ทหารคนอื่นที่เขารวมกับฝ ายดาวิด
๑๖ มีชาวเบน ยา มินบางกลุมและชาวยู ดาห

ที่มาเขารวมกับฝ ายของดา
วิดที่ปอมดวย
๑๗ ดา วิดไดออกไปพบกับพวก เขาและพูดวา
“ถาพวกทานมาหาเราอยางมิตร เพื่อที่จะมา
ชวย เรา เราก็ยินดีที่จะใหพวกทานเขารวม
กับเรา แตถาพวกทานจะมาเพื่อที่จะทรยศ
เรา ทัง้ ๆ ที่เราไมไดทําอะไร ผิด ขอพระเจา
ของบรรพบุรุษของพวก เรา มองเห็นและ
ลงโทษพวกทาน”
๑๘ แลวพระ วิญญาณก็ลงมาที่ตัวอา มาสั ย
ซึ่งเป็ นหัวหน าของกองทัพที่แบงทหารพิเศษ
ออกเป็ นหนวยๆหนวยละสาม คน *และเขาก็
พูดออกมาวา
“พวกเราอยูฝายของทาน ดาวิด
พวกเราลวนอยูกับทาน ลูกชายของเจสซี
ความสงบสุข ความสงบสุขจงอยูกับทานเถิด
และความสงบสุขจงอยูกับผู ที่ชวยเหลือทาน
เถิด
เพราะพระเจาของทานไดชวยเหลือทาน
แลว”
ดา วิดจึงตอนรับพวก เขาและแตง ตัง้ ให
พวกเขาเป็ นผูนําของกองทหารของดาวิด
๑๙ คนจากเผามนั ส เสหบาง คนไดหลบ หนี
ไปเขากับพวกของดา วิด ดวย ตอนที่ดา วิด
ไดยก ทัพมากับพวกฟี ลิ ส เตียเพื่อตอสูกับซา
อูล (แตดา วิดยังไมทันไดชวยพวกฟี ลิ ส เตีย
รบ เพราะพวกหัวหน าของชาวฟี ลิ ส เตียได
ปรึกษากันแลวเห็นวาควรสงตัวดาวิดกลับ ไป
พวกเขาคุยกันแลว วา “ดา วิดจะหนีทัพไป
หาซา อูลนายของเขาและมันจะทําใหหัวของ
พวกเราหลุดออกจากบาได”) ๒๐ เมื่อดาวิดไป
ถึงศิ กลาก ก็มีคนจากเผามนัส เสหหลบหนี
ทัพมาเขารวมกับ เขา คือ อัด นาห โยซาบาด
เย ดี ยา เอล มี คา เอล โย ซา บาด เอ ลีฮูและ
*๑๒:๑๘
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ศิลเลธัยซึ่งเป็ นบรรดาหัวหน ากองพันของ
เผามนัส เสห ๒๑ และพวก เขาก็ไดชวย เหลือ
ดา วิดในการตอสูกับกองทัพผูบุกรุกเพราะ
พวก เขาลวนเป็ นนักรบที่กลา หาญและพวก
เขาก็ไดเป็ นแมทัพอยูในกองทัพของดาวิด
๒๒ มีคนเขามารวมอยูฝาย เดียวกับดา วิด
เพิ่มขึ้นวัน แลววัน เลา เพื่อที่จะชวย เหลือ
เขา จนกระทัง่ เขามีกองทัพที่ยิ่ง ใหญเหมือน
กองทัพของพระเจา
พันธมิตรของดาวิดในเฮโบรน
๒๓ ตอ

ไป นี้คือคนที่พรอมออกรบ ที่มาอยู
ฝ ายเดียวกับดา วิดในเมืองเฮ โบ รน เพื่อจะ
มอบอาณาจักรของซา อูลใหกับดา วิดตามที่
พระยาหเวหไดพูดไว
๒๔ จากเผาของยูดาห มีหกพันแปดรอยคน
ที่ถือโลและหอกเขามารับใชในกองทัพ
๒๕ จากเผาสิ เม โอน มีทหารกลาเจ็ด พัน
หนึ่งรอยคน
๒๖ จากเผาเลวี มีสี่พันหกรอยคน
๒๗ และเย
โฮ
ยาดาซึ่งเป็ นผูนําของ
ครอบครัวอา โรนก็นําคนมาดวยสาม พันเจ็ด
รอยคน
๒๘ และนั กรบหน ุมศา
โดกก็มาพรอมกับ
แมทัพในครอบครัวของเขาอีกยี่สิบสองคน
๒๙ จากเผาเบน ยา มิน ซึ่งเป็ นพี่ น องของ
ซาอูล มีจํานวนสามพันคน ซึ่งเกือบทัง้ หมด
ยังคงจงรักภักดีกับครอบครัวของซา อูลจน
กระทัง่ เวลานัน
้
๓๐ จากเผาเอ ฟ รา อิม มีนักรบที่กลา หาญ
จํานวนสอง หมื่นแปด รอยคน พวก เขาลวน
เป็ นผูที่มีช่ อ
ื เสียงในตระกูลของพวกเขา
๓๑ จากครึ่งหนึ่ งของคนเผามนั ส เสห
มี
จํานวนหนึ่ง หมื่นแปด พันคน พวก เขาถูก
ขาน ชื่อออกมา เพื่อไปเชิญดา วิดใหมาเป็ น
กษัตริย
๓๒ จากเผาอิส สา คาร มีหัวหน าสอง รอย
คน ผู ที่เขาใจสถานะ การณในเวลา นัน
้ และ
รูวาอิสราเอลควรจะทําอะไรรวม ทัง้ ญาติๆ
ทัง้ หมดที่อยูภายใตคําสัง่ ของพวกเขา
๓๓ จากเผาเศบู ลุน มีจํานวนหา หมื่นคน ที่
ตางก็มาดวยจุดมุง หมายเดียวกัน พวก เขา
พรอมรบ ถูกฝึ กใหใชอาวุธทุกชนิด

สามคน หรือ “สาสิบคน” ดูใน ๒ ซามูเอล ๒๓:๘

๑ พงศาวดาร ๑๒:๓๔

๓๔ จากเผานั ฟ ทา ลี มีแมทัพหนึ่ ง พันคน
และคนในกองทัพที่มากับพวก เขาอีกสาม
หมื่นเจ็ดพันคน ซึ่งมีโลและหอกเป็ นอาวุธ
๓๕ จากเผาดาน มีจํานวนสองหมื่นแปดพัน
หกรอยคนพรอมอาวุธ
๓๖ จากเผาอา เชอ ร มีจํานวนสี่ หมื่นคน
เตรียมพรอมสําหรับงานรับ
ใชในกองทัพ
และพรอมรบ
๓๗ จากอีกฝั ่ งหนึ่ งของแมน้ํ าจอรแดน จาก
คนเผารู เบน เผา กาด และครึ่ง หนึ่งของคน
เผามนัส เสห มีจํานวนหนึ่ง แสนสองหมื่นคน
มีอาวุธทุกชนิด
๓๘ พวกนั กรบทัง
้ หมด นี้ไดมารวมตัวกัน
เพื่อออกศึก พวก เขาไดยก ทัพไปถึงเมืองเฮ
โบ รน และไดเห็น พองตอง กันที่จะยกดา วิด
ขึ้นเป็ นกษัตริยเหนืออิสราเอล และอิสราเอล
ที่เหลือทัง้ หมดตางก็เห็นดี ดวยที่จะยกดา วิด
ขึ้นเป็ นกษัตริย ๓๙ พวก เขาไดรวมกินดื่มอยู
ที่ นัน
่ กับดา วิดเป็ นเวลาสาม วันเพราะญาติๆ
ของพวก เขาไดจัด เตรียมอาหารไวให แลว
๔๐ สวนเพื่อนบานทัง
้ หลายที่มาจากแดนไกล
อยางเผาอิส สาคาร เผาเศบู ลุนและเผานัฟ ทา
ลี
ตางก็ไดบรรทุกเอาอาหารมาใหกับพวก
เขา ดวยขบวนลา อูฐ ลอและวัว พวก เขา
ขนเอาแป ง ขนม มะเดื่อ ลูกเกด เหลา องุน
และนํ้ ามัน มะกอก วัวตัวผูและแกะจํานวน
มากมายมหาศาลมาให เพราะในเวลานัน
้ ชาว
อิสราเอลตางก็เฉลิมฉลองกันอยางมีความ
สุข

การนํ าหีบขอตกลงกลับมา
(๒ ซมอ. ๖:๑-๑๑)
๑ ดา

๑๓ ผูนํากองพันและผูนํากอง รอย รวม
วิดไดปรึกษาหารือกับบรรดา

ทัง้ เหลาผูนําของอิสราเอลทัง้ หลาย ๒ เขา
ไดพูดในที่ ประชุมของอิสราเอลทัง้ หมดวา
“ถาพวกทานเห็นดี
ดวยและเป็ นสิ่งที่พระ
ยาหเวหพระเจาของพวกเราตองการ
เรา
จะสงคนสง ขาวไปถึงญาติๆของพวก เรา
ทัว
่ ทัง้ แผน ดินของอิสราเอล รวม ทัง้ เหลา
นักบวชและชาวเลวีตามเมืองแหงทุง หญา
เลีย
้ ง สัตวทัง้ หลาย นัน
้ เพื่อพวก เขาจะไดมา
รวมกับพวก เรา ๓ แลวพวก เราจะไดนําหีบ

*๑๓:๑๑
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๑ พงศาวดาร ๑๓:๑๔

ของพระเจาของเรามาไวทามกลางพวก เรา
เพราะตัง้ แตในสมัยของซา อูล แลว พวก เรา
ไมเคยไปหาพระเจาเพื่อขอคํา ปรึกษาจาก
พระองค เลย” ๔ ที่ ประชุมทัง้ หมดตางเห็นดี
ดวย เพราะพวกเขาทุกคนชอบความคิดนี้
๕ ดา
วิดจึงเรียกประชุมอิสราเอลทัง้ หมด
ตัง้ แตแมน้ํ าชิ โหรในประเทศอียิปตไปจนถึง
เมืองเล โบ ฮามั ท เพื่อที่จะรวมกันนํ าหีบของ
พระเจามาจากคิริ ยาท-เยอ า ริม ๖ และดา วิด
กับอิสราเอลทัง้ หมดก็ไดข้ น
ึ ไปที่เมืองบา อา
ลาหซ่ งึ ก็คือเมืองคิริ ยาท-เยอ า ริมที่เป็ นของ
ชาวยู ดาห เพื่อจะนํ าหีบของพระเจามาจากที่
นัน
่ ซึ่งก็คือหีบของพระยาหเวหผูที่นัง่ อยูบน
บัลลังกเหนือทูต สวรรคมี ปี กสอง องค เป็ น
หีบที่ไดรับการเรียกขานตามชื่อของพระองค
๗ พวก เขาไดขน ยายหีบใบ นั น
้ มาจากบาน
ของอา บีน า ดับดวยเกวียนเลม ใหม และอุส
ซาหกับอาหิโยเป็ นคนขับเกวียนเลมนัน
้
๘ ดาวิดกับชาวอิสราเอลทัง
้ หมดตางก็เฉลิม
ฉลองกันอยางสุดเหวี่ยงตอหน าพระเจา ดวย
การรอง เพลง เลนพิณ ใหญ พิณ เล็ก กลอง
รํามะนา ฉาบ และแตร
๙ พวก เขามาถึงที่ลาน นวดขาวของคิ โดน
วัวเกิดเดินสะดุด อุส ซาหก็ไดย่ น
ื มือของเขา
ออกไปจับหีบ นัน
้ ไว ๑๐ ความ โกรธของพระ
ยาหเวหไดจุดพลุงขึ้นตออุส ซาห พระองค
จึงฟาดเขาที่ นัน
่
เพราะอุส ซาหไดย่ น
ื มือ
์ ิทธิ ์ อุส ซาหจึงตายอยูที่ นัน
ไปจับหีบศักดิส
่
ตอ หน าพระเจา ๑๑ ดา วิดรูสึกโกรธ เพราะ
พระ ยาหเวหไดระเบิดความ โกรธใสอุส ซาห
สถานที่นัน
้ จึงมีช่ อ
ื เรียกวาเปเรศ-อุสซาห *มา
จนทุกวันนี้
๑๒ ในวัน นั น
้ ดา วิดรูสึกเกรงกลัวพระเจา
เขาพูดวา
“อยาง นี้จะใหเรานํ าหีบของ
พระเจากลับไปบานกับเราไดยัง ไง กัน”
๑๓ แลวดา วิดก็ไมยอมนํ าหีบใบ นั น
้ ไปที่เมือง
ของดา วิดกับเขาดวย แตกลับทิง้ มันไวที่
บานของโอ เบด เอ โดมซึ่งเป็ นชา วกัท ๑๔ หีบ
ของพระเจายังคงอยูกับครอบครัวของโอเบด
เอ โดมในบานของเขาเป็ นเวลาสาม เดือน
และพระ ยาหเวหก็ไดอวยพรใหกับครอบครัว
ของโอ เบด เอ โดมและทุก สิ่งทุก อยางที่เป็ น
ของเขา

เปเรศ-อุสซาห ชื่อนี้มีความหมายวา “ระเบิดความโกรธใสอุสซาห”

๑ พงศาวดาร ๑๔:๑
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กษัตริยฮีรามสงคนมาชวยสรางวัง
(๒ ซมอ. ๕:๑๑-๑๒)
๑ กษัตริยฮี

๑๔ สงคนสง ขาวมาหาดา วิด พรอมกับ
รามแหงเมืองไทระได

สงไมซุงสนซี ดารมาหลาย ทอน พวกชางตัด
แตง หิน และพวกชางไมเพื่อมาสรางวังให
กับ เขา ๒ ดา วิดรูวาพระ ยาหเวหไดทําใหเขา
เป็ นกษัตริยเหนือชนชาติอิสราเอล
เพราะ
อาณาจักรของเขาเจริญรุงเรืองขึ้นอยางมาก
พระเจาทําอยาง นี้เพราะเห็น แกประชาชน
ชาวอิสราเอลของพระองค
ลูกๆดาวิดที่เกิดในเยรูซาเล็ม
(๒ ซมอ. ๕:๑๓-๑๖)
๓ ดา

วิดมีเมียมาก ขึ้นในเมืองเยรูซาเล็ม
และมีลูกชาย ลูกสาวมากขึ้น ๔ ตอไปนี้คือชื่อ
ของลูกๆเขาที่เกิดในเยรูซาเล็ม คือชัม มุ อา
โชบับ นา ธัน ซาโลมอน ๕ อิบ ฮาร เอลี ชู อา
เอลเปเลท ๖ โนกาห เนเฟก ยาเฟี ย ๗ เอลีชา
มา เบเอลยาดา และเอลีเฟเลท
ดาวิดชนะชาวฟี ลิสเตีย
(๒ ซมอ. ๕:๑๗-๒๕)
๘ ชาวฟี

ลิ ส เตียไดยินวาดา วิดได รับการ
แตง ตัง้ ใหเป็ นกษัตริยเหนืออิสราเอลทัง้ หมด
พวกฟี ลิ ส เตียทัง้ หมดจึงไดบุก ขึ้นมา หา เขา
เมื่อดา วิดไดยินเขาจึงไดออกมาเผชิญ หน า
กับพวกเขา ๙ พวกชาวฟี ลิ ส เตียไดบุกขึ้นมา
ถึงหุบเขาเรฟาอิม ๑๐ ดาวิดไดถามพระเจาวา
“ขาพเจาควรจะขึ้นไปตอสูกับพวกฟี ลิ ส เตีย
หรือ ไม และพระองคจะมอบพวกเขาไวในกํา
มือของขาพเจาหรือเปลา”
พระยาหเวหตอบดาวิดวา “ไปตอสูกับพวก
เขา เถิด และเราจะมอบพวก นัน
้ ไวในกํามือ
ของเจา”
๑๑ แลวดาวิดกับคนของเขาก็ข้ น
ึ ไปสู รบกับ
พวกฟี ลิ ส เตียที่บา อัล เปรา ซิมและสามารถ
เอาชนะคนเหลานัน
้ ได ดาวิดพูดวา “พระเจา
*๑๔:๑๑

๑ พงศาวดาร ๑๕:๕

ไดทะลุ ทะลวงศัตรูของเราไปผาน ทางมือเรา
เหมือนกับนํ้ าที่ทะลุ ทะลวงเขื่อนออกมา” ดัง
นัน
้ สถานทีน
่ ัน
้ จึงมีช่ อ
ื เรียกวา บาอัล-เปราซิม
*๑๒ พวกฟี ลิ ส เตียไดละทิง
้ พระทัง้ หลายของ
พวกเขาไวที่นัน
่ และดาวิดก็ไดสัง่ ใหเผาพวก
มันทิง้ จนหมด
๑๓ พวกฟี ลิ ส เตียไดบุกมาที่หุบเขาอีกครัง
้
หนึ่ง ๑๔ และดา วิดไดปรึกษากับพระเจาอีก
และพระเจาบอกกับเขาวา “อยาโจมตีพวก
เขาตรงหน า แตใหออมไปโจมตีพวกเขาจาก
ทาง ดานพุม บา คา †๑๕ เมื่อเจาไดยินเสียง
ฝี เทาบนยอดของพุมบาคา ใหออกไปสู รบได
ทันที เพราะนัน
่ เป็ นเสียงของพระเจาที่กําลัง
ออกนํ า หน าเจาไปมีชัยเหนือกองทัพของฟี ลิ
ส เตีย” ๑๖ ดา วิดทําตามที่พระเจาสัง่ เขา ไว
และดา วิดกับกองทัพของเขาก็สามารถเอา
ชนะกองทัพชาวฟี ลิ ส เตียไดทัง้ หมดตลอด
เสน ทางจากเมืองกิเบ โอนไปจนถึงเมืองเก
เซอร ๑๗ ดัง นัน
้ ชื่อ เสียงของดา วิดก็แพร
กระจายออกไปยังประเทศทัง้ หลายและพระ
ยาหเวหทําใหทุกๆชนชาติเกรงกลัวเขา
การนํ าหีบขอตกลงเขาเมืองเยรูซาเล็ม
(๒ ซมอ. ๖:๑๒-๑๙)
๑ ดา

๑๕ เมืองของ ดา วิด และเขาไดเตรียม

วิดไดสรางวังของเขาเองขึ้นใน

สรางสถานที่สําหรับหีบของพระเจา ดวย เขา
ไดตงั ้ เต็นทข้ น
ึ หลัง หนึ่งสําหรับหีบใบ นัน
้
๒ แลวดา วิดพูดวา “คนที่ไมใชชาวเลวีหาม
มาถือหีบของพระเจา เพราะพระ ยาหเวห
ไดเลือกพวกเลวีใหมาเป็ นผูถือหีบของพระ
ยาหเวห และใหมารับใชพระองคตลอดไป”
๓ ดา วิดเรียกประชุมชาวอิสราเอลทัง
้ หมด
ที่เมืองเยรูซาเล็ม
เพื่อที่จะนํ าหีบของพระ
ยาหเวหไปไวยังสถานที่ที่เขาไดจัดเตรียมไว
๔ และดาวิดก็ไดรวบรวมบรรดาลูก หลานของ
อาโรนและชาวเลวี
๕ บรรดาลูก หลานของโค ฮาท มีอุ รี เอลเป็ น
หัวหน า พรอม กับญาติๆของเขาอีกหนึ่ง
รอยยี่สิบคน

บาอัล-เปราซิม ชื่อนี้หมายถึง “พระผูเป็ นเจานายไดทะลุทะลวง”
พุม บา คา ไมสามารถบอกไดวาเป็ นตนไมชนิดไหน บาง คนเขาใจวาเป็ นตนไม
ประเภทที่มียางหอมหรือตนสนชนิด หนึ่ง บาง คนก็เขาใจวาชื่อในภาษาฮีบรูคํา นี้เป็ นชื่อของ
สถานที่แหงหนึ่งที่เรียกวา “บาคาอิม” มากกวาที่จะเป็ นชื่อของตนไมประเภทหนึ่ง
†๑๔:๑๔
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๖ จากบรรดาลูก หลานของเมรารี

มีอาสายาห
เป็ นหัวหน า
พรอมกับญาติๆของเขาอีก
สองรอยยี่สิบคน
๗ จากบรรดาลูก หลานของเกอรโชม มีโยเอล
เป็ นหัวหน าพรอม
กับญาติๆของเขาอีก
หนึ่งรอยสามสิบคน
๘ จากบรรดาลูกหลานของเอลีซาฟาน มีเชไม
อาหเป็ นหัวหน าพรอมกับญาติๆของเขาอีก
สองรอยคน
๙ จากบรรดาลูก หลานของเฮ โบ รน มีเอ ลี
เอลเป็ นหัวหน าพรอม กับญาติๆของเขาอีก
แปดสิบคน
๑๐ จากบรรดาลูก หลานของอุส ซี เอล มีอัม มี
นา ดับเป็ นหัวหน าพรอม กับญาติๆของเขา
อีกหนึ่งรอยสิบสองคน
๑๑ แลวดา วิดก็เรียกตัวนั กบวชศา โดก
และนักบวชอาบี ยา ธารรวม ทัง้ ชาวเลวีซ่ งึ
ประกอบดวย อุรีเอล อาสายาห โยเอล เชไม
อาห เอลี เอลและอัม มี นาดับเขา พบ ๑๒ และ
เขาก็ไดพูดกับคนเหลา นัน
้ วา “พวก ทาน
คือหัวหน าครอบครัวของชาวเล วี พวก ทาน
และญาติๆของพวก ทานจะตองชําระตัว เอง
*เพื่อจะไดเป็ นผูนําหีบของพระ
ใหบริสุทธิ ์
ยาหเวหพระเจาของอิสราเอลไปไวยังสถาน
ที่ที่เราไดจัด เตรียมไว ให ๑๓ เพราะพวก
ทานไมไดไปกับพวก เราในครัง้ แรกเพื่อไป
หามหีบ นัน
้
จึงทําใหพระ ยาหเวหพระเจา
ของพวก เราไดระเบิดความ โกรธใสพวก เรา
เพราะพวก เราไมไดปรึกษากับพระองควาจะ
ทําเรื่องนี้อยางไรดีถึงจะเหมาะสม”
๑๔ ดัง นั น
้ เหลา นักบวชและชาวเลวีจึงได
ชําระตัว เองใหบริสุทธิเ์ พื่อที่จะไปนํ าหีบของ
พระ ยาหเวหพระเจาของอิสราเอลขึ้น มา
๑๕ และชาวเลวีก็ไดเป็ นผูหามหีบของพระเจา
ไวบนบาดวยคานหาม เหมือนกับที่โมเสสได
สัง่ ไวตามคําพูดของพระยาหเวห
๑๖ ดา
วิดยังไดบอกกับพวกหัวหน าของ
ชาวเลวี ใหแตงตัง้ ญาติๆของพวกเขาขึ้นเป็ น
*๑๕:๑๒
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นัก รอง เพื่อคอยเปลง เสียงรอง เพลงอยาง
ชื่นชมยินดีไปพรอมกับเสียงเครื่องดนตรี
ตางๆ(มีทงั ้ เสียงพิณใหญ พิณเล็ก และฉาบ)
๑๗ ดัง นั น
้
ชาวเล วีจึงไดแตง ตัง้ เฮ มาน
ลูกชายโย เอล และอา สาฟลูกชายของเบเรคิ
ยาห ออกมาจากบรรดาญาติๆของ เขา และ
ยังไดแตง ตัง้ เอธานลูกชายของคู ชายาหออก
จากบรรดาพี่ น องชาวเม รา รีของพวก เขา
๑๘ พวก เขาไดแตง ตัง
้ ญาติๆของพวก เขาขึ้น
เป็ นผู ชวยคนเหลา นี้ คือ เศคาริ ยาห ยาอาซี
เอล เชมิราโมท เยฮี เอล อุ นนี เอลีอับ เบไน
ยาห มาอาเสอาห มัททีธิยาห เอลีเฟเลหุและ
มิ ก เนย าห และใหโอ เบด เอ โดมกับเยอี เอล
เป็ นคนเฝ าประตู
๑๙ เหลานั ก รองซึ่งประกอบไปดวยเฮ มาน
อา สาฟและเอ ธานตองเลนฉาบทองสัมฤทธิ ์
๒๐ เศคาริยาห อาซีเอล เชมิราโมท เยฮีเอล อุ
นนี เอลี อับ มาอาเสอาหและเบไนยาหเลน
พิณ ใหญในแบบของอาลาโมท †๒๑ สวนมัท ที
ธิ ยาห เอลี เฟเลหุ มิ ก เนยาห โอเบดเอโดม
เยอี เอลและ อา ซา ซิ ยาหเลนพิณ เล็กในแบบ
ของเชมินิท ‡๒๒ เคนานิ ยาหที่เป็ นผูนําในการ
รอง เพลงของชาวเลวีเป็ นคนรองนํ าเพราะ
เขามีความชํานาญในดานนี้
๒๓ เบเรคิ ยาหและเอ ล คา นาหเป็ นนาย
ประตูเฝ าหีบใบ นัน
้ ๒๔ เหลานักบวช คือ เช
บา นิ ยาห โย ชา ฟั ท เนธัน เอล อา มาสั ย เศ
คา ริ ยาห เบ ไน ยาหและ เอ ลี เย เซอรเป็ นคน
เป าแตรตอหน าหีบของพระเจา โอเบดเอโดม
และเยฮี ยาหเป็ นนายประตูเฝ าหีบใบ นัน
้ ดวย
เหมือนกัน
๒๕ ดา วิด
เหลาผูนําของอิสราเอลและ
บรรดาผูนํากองพันก็ไดไปนํ าหีบขอ ตกลง
ของพระ ยาหเวหมา จากบานของโอ เบด เอ
โดมดวยความชื่นชมยินดี ๒๖ และพระเจาก็
ไดชวยเหลือพวกชาวเล วีที่กําลังแบกหีบขอ
ตกลงของพระ ยาหเวหนัน
้ พวก เขาไดถวาย
เครื่องบูชาเป็ นวัวตัวผูเจ็ด ตัวและแกะตัวผู

ชําระตัวเองใหบริสุทธิ์ หมายถึง “การเตรียมตัวเพื่อรับใชพระยาหเวห”

†๑๕:๒๐ อาลาโมท ความหมายของคํา นี้ ในภาษาฮีบรูยังไมแน ชัด มันเป็ นการกลาวอางถึง
ทวงทํานองบางอยางหรือลักษณะของการเลนดนตรีแบบหนึ่ง แตตามธรรมดาจะแปลวาพิณ
เสียงสูงหรือเสียงรองหรือสวนที่สูงแหลม สวน “เชมิ นิท” เขาใจกันวาเป็ นเสียงพิณที่ต่าํ หรือ
เสียงรองหรือเสียงเบสที่ต่าํ ทุม แตในที่ นี้ไมนาจะมีความหมายอยางนัน
้ เพราะวาพิณใหญนา
จะใหเสียงทุมมากกวาเสียงสูง สวนของพิณเล็กนาจะใหเสียงที่สูงกวา
‡๑๕:๒๑

เชมินิท ความหมายของคํานี้ในภาษาฮีบรูยังไมแนนอน ดูที่ “อาลาโมท”

๑ พงศาวดาร ๑๕:๒๗

เจ็ด ตัว ๒๗ ดา วิด ชาวเลวีทัง้ หมดที่แบกหีบ
กับพวกนัก รองและเคน า นิ ยาหผูนําวงนัก
รอง ตาง ก็สวมเสื้อชุด ยาวที่ทําจากผาลินิน
อยางดี และดาวิดก็สวมเอโฟดที่ทําจากลินิน
ดวยเหมือนกัน
๒๘ ดัง นั น
้ อิสราเอลทัง้ หมดจึงไดรวมขบวน
ไปกับหีบขอ ตกลงของพระ ยาหเวห พรอม
กับรองตะโกนไปอยางสนุกสนาน พวกเขาได
เป าแตรเขาสัตว แตรธรรมดา เลนฉาบ พิณ
ใหญและพิณเล็กไปดวย
๒๙ เมื่อหีบขอ ตกลงของพระ ยาหเวหกําลัง
จะเขาในเมืองของดา วิด นางมี คาลลูกสาว
ของซา อูลไดมองออกไปที่หน าตางและเห็น
ดาวิดกําลังเตนรําและเลนสนุกสนานอยู นาง
จึงคิดดูถูกเขาในใจ
๑ พวก เขาไดนําเอาหีบของพระเจา
เขามาวาง ไวภายในเต็นทที่ดา วิด
ไดจัด ตัง้ ขึ้นโดยเฉพาะ และพวกเขาก็ไดเผา
สัตวทัง้ ตัวถวายเป็ นเครื่องบูชา และถวาย
เครื่องสังสรรคบูชาตอ หน าพระเจา ๒ เมื่อดา
วิดไดถวายเครื่องบูชาเหลา นัน
้ เสร็จ แลว เขา
ก็ไดอวยพรใหกับประชาชนในนามของพระ
ยาหเวห ๓ และเขาก็ไดแจก จายขนมปั งหนึ่ง
กอน เคกอินทผลัมกับขนม ลูกเกด อัดใหกับ
ชาวอิสราเอลทุกคนทัง้ ชายแลหญิง
๔ ดา วิดไดแตง ตัง
้ ชาวเลวีบาง คนใหไป
รับ ใชอยูตอ หน าหีบของพระ ยาหเวห เพื่อ
ใหเฉลิมฉลองพระ เกียรติ
ขอบคุณและ
สรรเสริญพระ ยาหเวห พระเจาของอิสราเอล
๕ อา สาฟไดเป็ นหัวหน าและมีเศ คา ริ ยาหเป็ น
ผูชวย ยังมี เยอีเอล เชมิราโมท เยฮีเอล มัท
ทีธิยาห เอลีอับ เบไนยาห โอเบดเอโดม และ
เยอี เอล เป็ นผูเลนพิณ ใหญและพิณ เล็ก สวน
อา สาฟเป็ นคนตี ฉาบ ๖ นักบวชเบ ไน ยาหกับ
นักบวชยา ฮา ซี เอลเป็ นคนเป า แตรอยูตอ
หน าหีบแหงคําสัญญาของพระเจาเป็ นประจํา
๗ แลวในวัน นั น
้ เอง ดา วิดก็ไดทําหน าที่เป็ น
ผูนําในการขอบคุณพระ ยาหเวห โดยอาศัย
อาสาฟและญาติๆของอาสาฟคอยชวยเหลือ

๑๖

เพลงขอบคุณของดาวิด
(สดด. ๑๐๕:๑-๑๕; ๙๖:๑-๑๓; ๑๐๖:๔๗-๔๘)
๘ ใหขอบคุณพระยาหเวห

ใหกระจายชื่อเสียง
ของพระองคออกไป
ใหบอกชนชาติทัง้ หลายถึงสิ่งที่พระองคทํา
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๙ ใหรอง

เพลงใหกับพระองค ใหรอง เพลง
สรรเสริญพระองค
ใครครวญถึงสิ่งนาทึ่งทัง้ หมดที่พระองคได
ทํา
๑๐ โออวดถึงชื่ออันศักดิส
์ ิทธิข
์ องพระองค
ขอ ใหคนเหลา นัน
้ ที่แสวงหาพระ ยาหเวหมี
ความสุขเถิด
๑๑ ใหแสวงหาพระ ยาหเวหและพละ กําลังที่
มาจากพระองคเถิด
ใหแสวงหาหน าของพระองคอยูเสมอ
๑๒ ใหระลึก ถึงเรื่องน า ทึ่งทัง
้ หลายที่พระองค
ทํา
ใหระลึกถึงการ อัศจรรยตางๆที่พระองคทํา
และคํา ตัดสินทัง้ หลายที่ออกมาจากปาก
ของพระองค
๑๓ ลูก
หลานของอิสราเอลผูรับ
ใชของ
พระองคเอย
ลูก หลานของยา โคบพวก ที่พระองคไดเลือก
ไวเอย
๑๔ พระองคคือพระยาหเวห พระเจาของพวก
เรา
คํา ตัดสินทัง้ หลายของพระองคจะเป็ นจริง
อยางนัน
้ ในทุกหนแหงทัว
่ โลก
๑๕ อยาง นั น
้ ใหจดจําขอ ตกลงของพระองค
ตลอดไป
คือคําสัญญาที่พระองคทําไวกับคนของ
พระองคเป็ นพันรุน
๑๖ พระองคจะรักษาคําสัญญาที่ทําไวกับอับ รา
ฮัม
และคําสาบานของพระองคที่ใหไวกับอิสอัค
๑๗ พระองคทําใหมันเป็ นกฎสําหรับยาโคบ
และเป็ นขอตกลงใหกับอิสราเอลตลอดไป
๑๘ พระองคพูดวา “เราจะมอบดิน แดนคา นา
อัน
์ องเจาตลอดไป”
ใหเป็ นกรรมสิทธิข
๑๙ พระองคไดทําสิ่ง นี้ ตอนที่พวก เขายังมีกัน
อยูไมกี่คน
และยังเป็ นคนตางดาวแคกระจุก เดียวในดิน
แดนนัน
้ อยูเลย
๒๐ พวก เขาเรรอนพเนจรจากชนชาติ หนึ่ งไป
อีกชนชาติหนึ่ง
จากอาณาจักรหนึ่งไปยังอีกอาณาจักรหนึ่ง
๒๑ แตพระเจาไมยอมใหใครขมเหงพวกเขา
พระองคไดเตือนพวกกษัตริยทงั ้ หลายวา
๒๒ “อยาแตะตองคนเหลา นั น
้ ที่เราไดเลือกไว
แลว

๑ พงศาวดาร ๑๖:๒๓

อยาไดทํารายพวกผูพูดแทนเรา”
๒๓ ทุก คนบนโลก นี้
รอง เพลงใหกับพระ
ยาหเวหเถิด
ใหประกาศวัน แลววัน เลาถึงความ รอดที่มา
จากพระองค
๒๔ ประกาศใหชนชาติตางๆรู ถึงความ ยิ่ง ใหญ
ของพระองค
ประกาศใหทุก คนรู ถึงสิ่งนา ทึ่งตางๆที่
พระองคทํา
๒๕ เพราะพระยาหเวห นัน
้ ยิ่ง ใหญและสมควร
ไดรับการสรรเสริญอยางยิ่ง
พระองคนายําเกรงกวาพระเจาทัง้ ปวง
๒๖ เพราะพระเจาทัง
้ สิน
้ ของชนชาติเหลา นัน
้
เป็ นแครูปเคารพ
แตพระยาหเวหเป็ นผูที่สรางฟ าสวรรค
๒๗ รัศมีและบารมีของพระองคแผ
กระจาย
ออกมาจากพระองค
อํานาจและความ
ชื่นบานอยูในบานของ
พระองค
๒๘ ตระกูลของชนชาติตางๆทัว
่ โลก เอย ให
สรรเสริญพระยาหเวห
สําหรับสงา ราศีและพละ กําลังของพระ
ยาหเวหเถิด
๒๙ ใหสรรเสริญพระ ยาหเวหสําหรับชื่ออัน มี
สงาราศีของพระองค
ใหนําเครื่องบูชาเขามาอยูตอหน าพระองค
ใหกม กราบลงตอ หน าพระ ยาหเวหในวิหาร
อันสงางามของพระองค
๓๐ มนุษยบนแผนดินโลกทุกคนเอย ใหตัวสัน
่
เทิม
้ เมื่ออยูเบื้องหน าพระองคเถิด
โลกทัง้
ใบก็อยูอยางมัน
่ คงจะไมมีวันสัน
่
คลอน
๓๑ ขอใหฟาสวรรคเฉลิมฉลองกัน ขอใหแผน
ดินโลกชื่นชมยินดี
ใหคนพูดกันทามกลางชนชาติทัง้ หลายๆวา
“พระยาหเวหทรงครอบครอง”
๓๒ ขอใหทะเลและทุก สิ่งทุก อยางในทะเลนั น
้
โหรองยินดี
ใหทอง ทุงและทุก สิ่งทุก อยางในมันราเริง
ยินดี
๓๓ ขอ ใหตนไมในป าชื่นชมยินดีตอ หน าพระ
ยาหเวห

*๑๖:๔๑
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เมื่อพระองคกําลังเสด็จ มา พระองคกําลังมา
ตัดสินแผนดินโลกนี้
๓๔ ใหขอบคุณพระยาหเวหเพราะพระองค นัน
้
ดีแท
ความรักมัน
่ คงของพระองคคงอยูตลอดไป
๓๕ ใหทานพูดวา
“ขาแตพระเจา ผูชวยใหรอดของพวกเรา ได
โปรดชวยกูพวกเราดวยเถิด
โปรดรวบรวมและชวยพวก เราให รอดพน
จากชนชาติตางๆ
์ ิทธิ ์
เพื่อพวก เราจะไดขอบคุณชื่ออัน ศักดิส
ของพระองค
แลวจะไดโออวดถึงสิ่งนา สรรเสริญทัง้ หลาย
ที่พระองคไดทํา
๓๖ ขอสรรเสริญพระ
ยาหเวหพระเจาแหง
อิสราเอล
ผูเป็ นอยูตลอดมาและจะคงอยูตลอดไป
แลวประชาชนทัง้ หลายก็พูดวา ‘อาเมน’ และ
พวกเขาไดสรรเสริญพระยาหเวห”
๓๗ ดา วิดไดทิง
้ ใหอา สาฟกับญาติๆของเขา
ไว ใหอยูตอ หน าหีบแหงขอ ตกลงของพระ
ยาหเวห เพื่อรับ ใชประจําตอ หน าหีบตามงาน
ที่ตองทําในแตละวัน นัน
้ ๓๘ ดา วิดก็ไดใหโอ
เบด เอ โดมและเยฮี ยาหกับญาติๆของพวก
เขาอีกหกสิบ แปดคน อยูที่นัน
่ ดวย โอเบดเอ
โดมลูกชายของเย ดู ธูนกับโฮ สาหเป็ นคนเฝ า
ประตู
๓๙ และที่หน าเต็นทศักดิส
์ ิทธิ ์
ของพระ
ยาหเวห ที่ตัง้ อยูในสถาน ที่สูง ในกิเบ โอน
มีนักบวชศา
โดกและเหลานักบวชเพื่อนๆ
ของ เขา ๔๐ ทําหน าที่เผาสัตวทัง้ ตัวบนแทน
บูชาถวายเป็ นเครื่องบูชาใหกับพระ ยาหเวห
เป็ นประจําทุก เชา เย็นตามทุก สิ่งที่ไดเขียน
ไวในกฏของพระ ยาหเวห ที่พระองคไดสัง่
ไวกับชนชาติอิสราเอล ๔๑ ยังมีเฮ มาน เย
ดู ธูนและคน อื่นๆที่ได รับเลือกและถูกระบุ
ชื่อ ไวใหอยูที่ นัน
่ เพื่อรอง เพลงขอบคุณพระ
ยาหเวห อยาง เชน “เพราะความ รัก มัน
่ คง
*๔๒ มีพวก
ของพระองคคงอยูตลอด ไป”
แตรและฉาบอยูที่ นัน
่ กับเฮ มานและเย ดู ธูน
ดวย เพื่อใหคนเหลา นัน
้ ใชมันเลนบรรเลง
ประกอบเพลงถวายใหกับพระเจา
และ
บรรดาลูกชายของเยดูธูนเป็ นคนเฝ าประตู

เพราะความรักมั่นคงของพระองคคงอยูตลอดไป ดูใน ๒ พงศาวดาร ๗:๖ และ
ใน สดุดี ๑๑๘ และ ๑๓๖
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๔๓ แลวประชาชนทัง
้ หมดก็กลับบาน และ
ดา วิดก็กลับวังของเขาเพื่อที่จะไปอวยพรให
กับครอบครัวของเขา

พระเจาใหสัญญากับดาวิด
(๒ ซมอ. ๗:๑-๑๗)
๑ เมื่อดา

๑๗ เขา แลว เขาก็ไดพูดกับนา ธันผู พูด
วิดไดเขามาอยูในบานของ

แทนพระเจาวา “ดูสิ เราไดใชชีวิตอยูในบาน
ที่สรางจากไม สนซี ดาร แตหีบแหงขอ ตกลง
ของพระยาหเวหยังอยูในเต็นทเลย”
๒ นา ธันจึงตอบดา วิดไปวา “อยากทําอะไร
ก็ทําไปเถิด เพราะพระเจาสถิตอยูกับทาน”
๓ แตในคืนนั น
้ เอง คํา พูดของพระเจาก็มา
ถึงนาธันวา
๔ “ใหไปบอกกับดา วิดผูรับ ใชของเรา
วา นี่คือสิ่งที่พระ ยาหเวหพูด ‘ไมใช
เจา หรอกที่จะเป็ นคนสรางบานใหเรา
๕ นั บตัง
อยู
้ แตวันที่เราไดนําชนชาติ
อิสราเอลออกจากอียิปตมาจนถึงทุก วัน
นี้ เรายังไมเคยอาศัยอยูในบานมากอน
แตเราไดยายจากเต็นท นี้ไปเต็นท โน น
ยายจากที่พัก นี้ไปที่พัก โน น ๖ ไม วาเรา
ไดยายไปไหนก็ตามทัว
่ ทัง้ อิสราเอล เรา
เคยพูดกับพวกผูนําของอิสราเอลที่เรา
ไดสัง่ ใหคอย ดูแลประชาชนของเราหรือ
เปลาวา ทําไมพวกเจาถึงไมไดสรางบาน
ที่ทําจากไมสนซีดารใหกับเรา’”
๗ “เจาจะตองไปพูดกับดา วิดผูรับ ใช
ของเราวา ‘นี่คือสิ่งที่พระ ยาหเวห ผู มี
ฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้ พูด “เราไดนําเจามาจากทุง
หญาเลีย
้ ง สัตว จากการไล ตอนฝูงแพะ
แกะ มาเป็ นผู ปกครองเหนือประชาชน
อิสราเอลของ เรา ๘ และเราไดอยูกับ
เจาในทุกๆที่ที่เจาไป เราไดกําจัดศัตรู
ทัง้ หมดของเจาออกไปตอ หน า เจา เรา
จะทําใหเจาเป็ นคนที่มีช่ อ
ื เสียงโดง ดัง
คน หนึ่งบนโลก นี้ ๙ และเราจะหาสถาน
ที่ใหกับประชาชนชาวอิสราเอลของ เรา
เราจะปลูก ฝั งพวก เขาไวที่ นัน
่
เพื่อ
พวก เขาจะไดอาศัยอยูที่ นัน
่ และไม
ถูกรบกวนอีกตอ ไป พวกคน ชัว
่ ที่เคย
กดขี่พวก เขาก็จะไมสามารถทํากับพวก
*๑๗:๑๐
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๑๐ สิ่ง
เขาอยางที่เคยทํามากอนไดอีก
เลว รายเหลา นัน
้ เกิด ขึ้น แตเราไดแตง
ตัง้ พวกผูนําขึ้นเหนือประชาชนชาว
อิสราเอลของ เรา และเราจะปราบ ปราม
พวก ศัตรูทัง้ หมดของ เจา แลวเราขอบ
อกเจาวา เป็ นเรา เองยาหเวหที่ จะสราง
บานใหกับ เจา *๑๑ เมื่อวัน เวลาของเจา
ครบแลว และเจาไดไปอยูกับบรรพบุรุษ
ของเจา แลว เราจะทําใหเลือด เนื้อ เชื้อ
ไขของเจา คือลูกชายคนหนึ่งของเจาได
ครองบัลลังกสืบ ตอจากเจา และเราก็จะ
๑๒ เขา
ตัง้ ใหอาณาจักรของเขามัน
่ คง
จะเป็ นคนที่สรางบานใหกับ เรา และเรา
ก็จะตัง้ ใหบัลลังกของเขามัน
่ คงตลอด
ไป ๑๓ เราจะเป็ นพอของเขาและเขาก็จะ
เป็ นลูกชายของ เรา เราจะไมเอาความ
รัก มัน
่ คงของเราไปจากตัว เขาอยางที่
เราเคยเอาไปจากซา อูลผูที่เคยอยูกอน
หน า เจา ๑๔ แตเราจะแตง ตัง้ เขาในบาน
และอาณาจักรของเราตลอด ไป แลว
บัลลังกของเขาก็จะมัน
่ คงตลอดไป”’”
๑๕ นาธันบอกดาวิดเรื่องนิ มิตและทุกสิ่งทุก
อยางที่พระเจาพูด

คําอธิษฐานของดาวิด
(๒ ซมอ. ๗:๑๘-๒๙)
๑๖ แลวกษัตริยดา

วิดก็ไดเขาไปนัง่ อยูใน
์ ิทธิต
์ อ หน าพระ ยาหเวห และพูด
เต็นทศักดิส
วา
“ขา แต พระ ยาหเวหผู เป็ นพระเจา
ขาพเจาเป็ นใครและครอบครัวของ
ขาพเจาเป็ นใครกัน หรือ พระองคถึง
ไดทําสิ่งตางๆใหกับขาพเจามากมาย
ขนาดนี้ ๑๗ แตดูเหมือนวามันยังน อยไป
ในสายตาของพระองค ขา แต พระเจา
พระองคยังไดสัญญาเกี่ยว กับครอบครัว
ของผูรับ ใชของพระองคที่ยังมาไม ถึง
และพระองคยังทํากับขาพเจาราวกับ
เป็ นคนสําคัญ มาก ๑๘ มีอะไรอีกไหม
ที่ขาพเจาจะทําใหกับพระองค ได ให
สมกับที่พระองคให เกียรติกับขาพเจา
ผูรับ ใชพระองค พระองค เองก็รูจักผูรับ
ใชพระองค ดี ๑๙ ขา แต พระ ยาหเวห
พระองคทําสิ่งที่ยิ่ง ใหญทัง้ หมด นี้ ไป

สรางบานใหกับเจา บานในที่นี้ หมายถึง จะตัง้ ราชวงศของดาวิดขึ้นมา
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พระองคทําเพื่อเห็น แกผูรับ ใชของ
พระองค
พระองคทําตามที่พระองค
อยากทํา สิ่งที่ยิ่ง ใหญ เหลา นี้พระองค
๒๐ ขา แต พระ
ทําใหคนรู กันไป ทัว
่
ยาหเวห
ไมมีใครเหมือนกับพระองค
อีก แลว และไมมีพระเจาองค ไหนอีก
นอกจากพระองคเทานัน
้
ทุก อยางที่
เราไดยินมาทําใหเราเชื่อวาเรื่อง นี้ จริง
๒๑ และจะมีใครเป็ นเหมือนอิสราเอล
ชนชาติของพระองค เลา เป็ นชาติเดียว
ในโลกที่พระเจาไดไถออกมาจากการ
เป็ นทาส เพื่อจะไดมาเป็ นประชาชนของ
พระองค เอง พระองคไดสรางชื่อ เสียง
ใหกับพระองค เองดวยการก ระ ทําอัน
ยิ่ง ใหญและนา เกรงขามเหลา นี้ โดย
การ ขับ ไลชนชาติตางๆออก ไป เพื่อเปิ ด
ทางใหกับประชาชนของพระองค ผู ที่
พระองคไดไถออกมาจากการ เป็ น ทาส
ในประเทศอียิปต ๒๒ ขา แต พระยาหเวห
พระองคไดทําใหประชาชนชาวอิสราเอล
ของพระองค เป็ นชนชาติของพระองค
ตลอด ไป และตัวพระ องค เองก็ไดมา
เป็ นพระเจาของพวกเขา
๒๓ ขา แต พระยาหเวห ขอใหคําสัญญา
ที่พระองคไดพูดไวเกี่ยว กับผูรับ ใชของ
พระองค และครอบครัวของเขา นัน
้ อยู
อยางมัน
่ คงตลอด ไป เถิด และขอให
พระองคทําตามที่พระองคไดสัญญา ไว
๒๔ เพื่อมันจะไดเป็ นสิ่งที่พิสูจน ได และ
ชื่อ เสียงของพระองคจะยิ่ง ใหญตลอด
ไป เมื่อคนพูดกันวา ‘พระ ยาหเวหผู มี
ฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้
พระเจาของชาวอิสราเอล
นัน
้
เป็ นพระเจาของชนชาติอิสราเอล
จริงๆ’ และเพื่อครอบครัวของขาพเจา
จะไดตัง้ มัน
่ คงอยูตอหน าพระองค
๒๕ เพราะพระองคผู เป็ น พระเจาของ
ขาพเจาไดเปิ ด เผยกับผูรับ ใชของ
พระองค แลววา พระองคจะสรางบานให
เขา ผูรับ ใชของพระองคจึงกลาที่จะมา
อธิษฐานตอ หน าของ พระองค ๒๖ ขา แต
พระ ยาหเวห พระองคคือพระเจา และ
ตอน นี้ พระองคไดสัญญาสิ่ง ดีสิ่ง นี้กับ
ผูรับ ใชของพระองค ๒๗ ตอนนี้ พระองค
*๑๘:๘

๔:๒-๖
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เห็นดี ดวยที่จะอวยพรให กับครอบครัว
ของผูรับ ใชพระองค ซึ่งมันจะคง อยู
ตลอด ไปตอ หน าพระองค ขา แต พระ
ยาหเวห เพราะพระองคอวยพรใคร คน
นัน
้ ก็จะไดรับพระพรตลอดไป”
ดาวิดไดชัยชนะเหนื อชาติตางๆ
(๒ ซมอ. ๘:๑-๑๔)
๑ ตอ มาภายหลัง

๑๘ ฟี ลิ ส เตียและเอาชนะพวก เขา ได

ดาวิดไดโจมตีชาว

และทําใหพวกนัน
้ อยูใตบังคับ เขาไดยึดเมือง
กัทและหมูบานโดยรอบ ไวไดจากพวกฟี ลิ ส
เตีย
๒ ดา วิดยังไดเอาชนะพวกโม อับ
และ
ประชาชนชาวโม อับก็กลายเป็ นทาสของดา
วิดที่ตองคอยสงสวยใหกับเขา
๓ ดา วิดตอสูกับกษัตริยฮา ดัด เอ เซอรแหง
เมืองโศ บาหไปจนถึงฮามั ท ตอนที่ดา วิดไป
ตัง้ อนุสาวรียใหกับตัวเองที่ลุมแมน้ํ ายูเฟรตีส
๔ ดา วิดยึดเอารถรบไวไดหนึ่ ง พัน คัน ทหาร
มาเจ็ด พัน คน และทหารเดิน เทาสอง หมื่น
คนมาจากกษัตริยฮาดัดเอเซอร และยังไดตัด
เสนเอ็นที่ขาหลังของมาทุกตัว เหลือไวเพียง
หนึ่งรอยตัวสําหรับลากรถรบ
๕ เมื่อชาวอา รัมแหงเมืองดามัสกัสมาชวย
กษัตริยฮาดัด เอเซอรของเมืองโศบาห ดาวิด
ไดฆาทหารชาวอารัมตายไปสองหมื่นสองพัน
คน ๖ แลวดา วิดก็ไดจัดกําลังทหารไวจํานวน
หนึ่งใหอยูในเขตของชาวอา รัมที่มีดามัสกัส
เป็ นเมืองหลวง และประชาชนชาวอา รัมก็
กลายเป็ นทาสของดา วิดที่ตองสงสวยใหกับ
เขา พระ ยาหเวหไดใหชัยชนะกับดา วิดใน
ทุกๆที่ที่เขาไป
๗ ดา
วิดไดยึดเอาโลทองคําที่พวกนาย
ทหารของกษัตริยฮา ดัด เอ เซอร ถือ แลวเอา
พวก มันไปไวที่เมืองเยรูซาเล็ม ๘ และยังได
์ ํานวนมากมายมหาศาล
ยึดเอาทองสัมฤทธิจ
มาจากเมือง เท บาหและเมือง คูน ซึ่งเป็ น
เมืองของกษัตริยฮาดัด เอเซอรไว ดวย ซึ่งตอ
์ ี้ทํา
มาภาย หลังซา โลม อนไดใชทองสัมฤทธิน
ขัน ทะเล *และเสาหลายตน รวมทัง้ ขาวของ
เครื่องใชอีกหลายอยางสําหรับวิหาร

์ งั ้ อยูในวิหาร ดูใน ๒ พงศาวดาร
ขันทะเล ขันเก็บนํ้ าขนาดใหญที่ทําจากทองสัมฤทธิต

๑ พงศาวดาร ๑๘:๙

๙ เมื่อกษัตริยโทอูแหงเมืองฮามั
ทไดยิน
ขาววา ดา วิดเอาชนะกองทัพทัง้ หมดของ
กษัตริยฮา ดัด เอ เซอรแหงเมืองโศ บาห ได
๑๐ เขาจึงสงฮา โด รัมลูกชายของ เขามาพบ
กษัตริยดา วิดเพื่อถามทุกข สุขและแสดง
ความ ยินดีกับดา วิด เพราะกษัตริยฮา ดัด เอ
เซอรเคยมาทําสงครามและเอาชนะกษัตริย
โท อู มา กอน ฮา ดัด เอ เซอรทําสงครามกับโท
อู บอยๆ กษัตริยโทอูยังใหฮา โด รัมขนของ
ทุก ชนิดที่ทําจากทอง เงินและทองสัมฤทธิ ์
นํ ามาใหกับกษัตริยดา วิด ดวย ๑๑ กษัตริยดา
วิดไดเอาทองและเงินที่เขายึดมาไดจากชาติ
ตางๆคือ เอโดม โมอับ ชาวอัม โมน ชาวฟี ลิ
ส เตียและชาวอา มาเล ค มาอุทิศใหกับพระ
ยาหเวห
๑๒ อาบี ชัยลูกชายของนางเศ รุ ยาหไดฆา
ชาวเอ โดมหนึ่ง หมื่นแปด พัน คนตายใน
หุบเขา เกลือ ๑๓ เขาไดจัดกําลังทหารจํานวน
หนึ่งใหอยูในเอโดมและประชาชนชาวเอโดม
ทัง้ หมดก็กลายเป็ นทาสของดา วิด และพระ
ยาหเวหใหชัยชนะกับดา วิดในทุก ที่ที่ดา วิด
ไป

ขาราชการคนสําคัญของดาวิด
(๒ ซมอ. ๘:๑๕-๑๘; ๒๐:๒๓-๒๖)
๑๔ ดา

วิดไดเป็ นกษัตริยเหนือชนชาติ
อิสราเอลทัง้ หมด
และเขาไดใหความ
ยุติธรรมและความ ถูก ตองกับประชาชน
ทัง้ หมดของเขา ๑๕ โยอาบลูกชายของนางเศ
รุ ยาหไดเป็ นแมทัพ เย โฮ ชา ฟั ทลูกชายของ
อาหิลูดเป็ นเลขานุการ ๑๖ ศาโดกลูกชายของ
อาหิทูบและอาหิเมเลคลูกชายของอาบียาธาร
เป็ นนักบวช ชาว ชาเป็ นผูจด บันทึก *๑๗ เบ
ไน ยาหลูกชายของเย โฮ ยาดาเป็ นแมทัพ
ของชาวเคเรธีและชาวเป เลท †และบรรดา
ลูกชายของดา วิดไดเป็ นเจา หน าที่ระดับสูงที่
คอยอยูเคียงขางกษัตริย
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๑ พงศาวดาร ๑๙:๗

ดาวิดรบชนะอัมโมนกับอารัม
(๒ ซมอ. ๑๐:๑-๑๙)
๑ ตอ มา

๑๙ โมน ตาย

กษัตริยนา หาชของชาวอัม
และลูกชายของ เขาขึ้น
เป็ นกษัตริย แทน ๒ ดา วิดพูดวา “เราจะดีกับ
ฮานูนที่เป็ นลูกชายของนาหาช เพราะพอของ
เขาดีกับเรามากอน” ดังนัน
้ ดาวิดจึงสงคนสง
ขาวหลาย คนมาแสดงความ เสียใจกับฮา นูน
ที่พอของเขา ตาย เมื่อบรรดาตัวแทนของดา
วิดมาถึงเมืองของพวกอัม โมนและมาพบกับ
ฮานูนเพื่อที่จะแสดงความเสียใจกับเขา
๓ พวกเจา หน าที่ชาวอัม โมนพูดกับฮานูนวา
“ทานคิดวาดา วิดกําลังใหเกียรติกับพอของ
ทาน เพราะเขาไดสงคนเหลา นี้มาปลอบโยน
ทานอยาง นัน
้ หรือ ตัวแทนของเขามาพบกับ
ทานเพื่อจะมาสํารวจ
และสอดแนมแผน
ดินของทานเพื่อจะไดทําลายมันตาง
หาก
เลา” ๔ ฮา นูนจึงจับบรรดาตัวแทนของดา วิด
มาและโกนเครา ‡พวก เขาและฮา นูนก็ได
ตัดเสื้อผาของพวก เขาออกขางหนึ่ง ตัง้ แต
สะโพกลงไป และไดขับไลพวกเขาออกไป
๕ มีคนมาบอกขาวเกี่ยวกับคนเหลา นี้ ใหดา
วิด ฟั ง และดาวิดก็ไดสงผู สง ขาวหลายคนมา
พบพวก เขา เพราะพวก เขารูสึกอับอายมาก
กษัตริยดาวิดไดพูดวา “ใหอยูในเยริ โคตอ ไป
จนกวาเคราของพวก ทานจะงอกออกมาใหม
แลวคอยกลับมา”
๖ เมื่อพวกอัม โมนรูวาพวก เขาไดทําใหดา
วิดเกลียด ฮานูนกับพวกอัมโมนจึงไดเอาเงิน
ประมาณสามสิบ สี่ ตันไปจางรถรบกับทหาร
มาจากเม โส โป เต เมีย จากอา รัม-มา อา คาห
และ จากโศ บาห ๗ พวก เขายังไดจางรถรบ
สาม หมื่นสอง พัน คันและกษัตริยของมา อา
คาห รวม ทัง้ กองทัพของ เขามา ดวย และ
พวก
เขาทัง้ หมดก็ไดมาตัง้ คายอยูใกลกับ
เมืองเมเดบา พวกอัม โมนไดเรียกชุมนุมคน
ของพวก เขาทัง้ หมดจากเมืองตางๆเพื่อมาสู
รบดวย

*๑๘:๑๖ ผูจด บันทึก คนที่ทําหน าที่จดบันทึกหรือคัด ลอกบรรดาหนั งสือหรือจดหมาย คน
เหลา นี้ไดใชเวลาในการเขียนสิ่งตางๆมากจนกระทัง่ กลายเป็ นผูชํานาญที่รูความ หมายของ
ตัวหนังสือเป็ นอยางดี
†๑๘:๑๗
‡๑๙:๔

ชาวเคเรธีและชาวเปเลท พวกเขาคือทหารที่คอยปกป องกษัตริย
โกนเครา กฏของโมเสสหามไมใหผูชายโกนเคราออก

๑ พงศาวดาร ๑๙:๘

๘ เมื่อดา วิดไดยินขาว นี้ เขาก็ไดสงโย อาบ
และกองทัพทัง้ หมดไปที่ นัน
่ ๙ พวกอัม โมน
ไดออกมาตัง้ แถวเตรียมสู รบอยูที่ประตู เมือง
สวนบรรดากษัตริยที่เขารวมรบดวยตางก็ตงั ้
ทัพอยูที่ทองทุง
๑๐ โย อาบเห็นวามีกองทัพตัง
้ ขนาบเขาอยู
ทัง้ ดาน หน าและดาน หลัง เขาจึงไดเลือก
ทหารที่ฝีมือดีที่สุดของอิสราเอลมาจํานวน
หนึ่ง และใหพวกเขามาอยูในตําแหนงที่ตอง
เผชิญ หน ากับกองทัพของพวก อา รัม ๑๑ เขา
ใหกองทัพที่เหลืออยูภาย
ใตการควบคุม
ของอาบี ชัยน อง ชายของ เขา และพวก เขา
ทัง้ หมดตางก็ตงั ้ ทัพเผชิญ หน ากับพวกอัม
โมน ๑๒ โย อาบพูดวา “ถาอา รัมแข็งแกรง
เกินไปสําหรับ เรา ทานตองมาชวยเหลือ เรา
และถาพวกอัม โมนแข็งแกรงเกิน ไปสําหรับ
ทาน เราก็จะไปชวยทาน ๑๓ กลา หาญไว ให
เราสูใหสม กับชายชาติ ทหารเพื่อคนของเรา
และเพื่อเมืองทัง้
หลายของพระเจาของเรา
และขอ ใหพระ ยาหเวหทําในสิ่งที่พระองค
เห็นวาดีเถิด”
๑๔ โย อาบกับกองทัพของ เขาบุกเขาสู รบ
กับพวก อา รัม และพวก อา รัมตางถอย หนี
พวก เขา ๑๕ เมื่อพวกอัม โมนเห็นวาพวกอา
รัมวิ่ง หนี พวก เขาจึงวิ่ง หนีจากอาบี ชัยที่
เป็ นน อง ชายของโย อาบ ดวย และหนีเขา
เมืองของพวกเขาไป แลวโยอาบก็กลับเมือง
เยรูซาเล็ม
๑๖ เมื่ออารัมเห็นวาพวกเขาพายแพแกชาว
อิสราเอลแลว พวกเขาจึงไดสงพวกผู สง ขาว
เพื่อไปนํ าชาวอา รัมมาจากอีกฝั ่ งของแมน้ํ ายู
เฟรติ ส โดยมีโชฟั คที่เป็ นแมทัพของกองทัพ
ฮาดัดเอเซอรมาเป็ นผูนําทัพ
๑๗ มีคนมารายงานเรื่อง นี้ ใหกับดา วิด เขา
จึงไดรวบรวมชาวอิสราเอลทัง้ หมดเดิน ทาง
ขามแมน้ํ าจอรแดน ไป
และไดมาพบกับ
กองทัพของชาวอา รัม นัน
้ เขาไดจัดเตรียม
กองทัพเผชิญ หน ากับพวก อา รัม และไดสู
รบกับพวก เขา ๑๘ พวก อา รัมตางวิ่ง หนีชาว
อิสราเอล และดาวิดกับกองทัพของเขาไดฆา
ทหารรถรบตายถึงเจ็ด พัน คน ทหารเดิน เทา
อีกสี่ หมื่น คน และยังไดฆาแมทัพโชฟั คตาย
ดวย
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๑ พงศาวดาร ๒๐:๕

๑๙ เมื่อพวกคน รับ ใชของฮา ดัด เอ เซอร
เห็นวาพวกเขาพายแพแกชาวอิสราเอล จึงได
ขอสงบศึกกับดาวิดและยอมเป็ นทาสของเขา
ดัง นัน
้ พวกอารัมจึงไมยอมชวยเหลือพวกอัม
โมนอีก

โยอาบทําลายพวกอัมโมน
(๒ ซมอ. ๑๒:๒๖-๓๑)
๑ เมื่อถึงฤดูใบไมผลิของปี ตอไป

๒๐ เป็ นชวงที่บรรดากษัตริยตางออก

ซึ่ง

ไปทําสงคราม กัน โย อาบไดนํากองทัพออก
ไปทําลายแผน ดินของพวก อัม โมนและได
ลอมเมืองรับ บาห ไว สวนดาวิดยังอยูในเมือง
เยรูซาเล็ม โย อาบไดเขาโจมตีเมืองรับ บาห
และสามารถทําลายมันได
๒ ดา วิดไดปลดเอามงกุฎออกจากหัวของ
กษัตริยของพวก เขา *ดา วิดพบวามงกุฎ
ทองคํา นี้หนักเกือบสามสิบ หากิโลกรัม †และ
มีพลอยมี คามากมายประดับ อยู พวก เขา
ไดเอามงกุฎ นี้มาสวม ไวบนหัวของดา วิด
และดา วิดไดขนเอาของมี คาจํานวนมากมาย
มหาศาลไปจากเมือง นัน
้ ๓ ดา วิดไดนําผูคน
ที่อยูในเมืองรับ บาหออกไปจาก เมือง และ
บังคับใหไปทํางานดวยเลื่อย เหล็ก ขุด และ
ขวาน ดา วิดทําอยางเดียวกัน นี้กับทุก เมือง
ของพวกอัม โมน แลวดา วิดจึงยก ทัพกลับ
เมืองเยรูซาเล็ม
พวกยักษชาวฟี ลิสเตียถูกฆาตาย
(๒ ซมอ. ๒๑:๑๘-๒๒)
๔ ตอ มาภายหลัง

เกิดสงครามกับชาวฟี ลิ ส
เตียในเมืองเกเซอร ในเวลานัน
้ สิบ เบคัยชาว
หุ ชาหไดฆาสิ ปปั ยซึ่งเป็ นลูก หลานของชาว
เรฟาอิมรางยักษตาย และพวกฟี ลิ ส เตียยอม
แพ
๕ หลัง จาก นั น
้ ก็เกิดสงครามกับชาวฟี ลิ ส
เตียขึ้นอีกครัง้ และเอล ฮา นันลูกชายยา อีร
ไดฆาลามีนอง ชายของโก ลิ อัทที่เป็ นชาวกัท

*๒๐:๒

กษัตริยของพวกเขา หรือ “มิลคอม” เป็ นพระของพวกชาวอัมโมน

†๒๐:๒

เกือบสามสิบหากิโลกรัม หรือ หนึ่งตะลันต

๑ พงศาวดาร ๒๐:๖

ตาย ลามีผู นี้ใชหอกที่มีดามหนักเหมือนกับ
ไมฟั่นทอผา *
๖ ในเวลาตอ มา ก็มีสงครามกับชาวกัทเกิด
ขึ้น อีก และไดมีชายรางยักษคน หนึ่งที่มีนิ้ว
มือและนิ้ว เทาขางละหกนิ้วรวมยี่สิบ สี่นิ้ว
เขาเป็ นลูก หลานของเรฟาอิมรางยักษ ดวย
๗ เขาไดมาพูดเหน็ บแนมชาวอิสราเอล โย นา
ธานที่เป็ นลูกชายของชิ เมอาพี่ ชายของดาวิด
ไดฆาเขาตาย
๘ คนเหลา นี้ ลวนเป็ นลูก หลานของเรฟาอิม
รางยักษในเมือ งกัทและพวกเขาก็ถูกฆาตาย
ดวยฝี มือของดาวิดและคนของเขา
ดาวิดบาปเพราะนั บชาวอิสราเอล
(๒ ซมอ. ๒๔:๑-๒๕)
๑ ซาตานไดลุกขึ้นมาตอสูกับ

๒๑ อิสราเอล

และยุใหดา วิดนับ
ประชาชนชาวอิสราเอล ๒ ดา วิดไดพูดกับโย
อาบและพวกแมทัพวา “ใหไปนับประชาชน
ชาวอิสราเอลตัง้ แตเบเออรเชบาไปจนถึงดาน
แลวกลับมารายงานเรา
เราจะไดรูจํานวน
ของพวกเขา”
๓ แตโย อาบพูดวา “ขอ ใหพระ ยาหเวห
เพิ่มจํานวนของประชาชนของพระองคข้ น
ึ
อีกรอย เทาจากที่พวก เขาเป็ นอยูขณะ นี้ เถิด
ทาน กษัตริย คนอิสราเอลทัง้ หมดลวน เป็ น
คนรับ ใชของทานมิใช หรือ ทําไมทานถึง
ตองการทําอยาง นี้ดวย ทําไมถึงใหสิ่ง นี้ตอง
กลายเป็ นความ
บาปของชนชาติอิสราเอล
ดวยเลา”
๔ แตกษัตริยยัง คงยืน กรานคํา สัง
่ ที่ใหกับ
โยอาบไป ดัง นัน
้ โยอาบจึงไดออกเดิน ทางไป
ทัว
่ ทัง้ แผน ดินอิสราเอล แลวจึงกลับมาเมือง
เยรูซาเล็ม ๕ โย อาบไดเสนอรายงานการนับ
ประชาชนใหกับดาวิด ชาวอิสราเอลทัง้ หมดมี
ผูชายหนึ่ง ลานหนึ่ง แสนคนที่สามารถใชดาบ
ได และผูชายชาวยู ดาหที่ใชดาบไดมีจํานวน
สี่ แสนเจ็ด หมื่น คน ๖ โยอาบไมไดนับชาวเลวี
และชาวเบน ยา มินรวมไปดวย เพราะเขาไม
ชอบคํา สัง่ นี้ของกษัตริย ๗ พระเจาก็ไมพอใจ
คํา สัง่ นี้ดวย ดัง นัน
้ พระองคจึงลงโทษชาว
อิสราเอล
*๒๐:๕
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๘ ดา วิดพูดกับพระเจาวา “ขาพเจาไดทํา
บาปอยางใหญ หลวงที่ไดทําสิ่ง นี้ลงไป แต
ตอน นี้ขอ โปรดเอาความ ผิดของขาพเจาผูรับ
ใชพระองคไปดวย เถิด เพราะขาพเจาไดทํา
ตัวโงเขลาไป”
๙ พระ ยาหเวหไดพูดกับกาด ผู ที่เห็นนิ มิต
ของดาวิดวา ๑๐ “ใหไปบอกกับดาวิดวา ‘พระ
ยาหเวหพูดวา
เรามีสามทางใหเจาเลือก
เลือกมาทาง หนึ่ง แลวเราจะทํากับเจาตาม
นัน
้ ’”
๑๑ ดัง นั น
้ กาดจึงไปพบดาวิดและไดพูดกับ
เขาวา “นี่คือสิ่งที่พระ ยาหเวหพูด เลือกมา
อยางหนึ่ง ๑๒ คือ อดอยากสามปี หรือ วิ่ง หนี
ศัตรูที่เอาดาบไล ลาเจาสาม เดือน หรือสาม
วันของดาบของพระ ยาหเวห ซึ่งก็คือโรค
ระบาดราย แรงในแผน ดิน นี้ พรอมกับทูต
สวรรคของพระยาหเวหที่จะลงมาทําลายลาง
ประชาชนที่อยูทว
ั ่ ทัง้ เขตแดนของชนชาติ
อิสราเอล ตอนนี้ ใหทานคิดดูวาจะใหขาพเจา
นํ าคําตอบอันไหนไปใหกับผูที่สงขาพเจามา”
๑๓ ดา วิดจึงตอบกาดไปวา
“เรากลุม ใจ
มาก เราขอตกอยูในกํามือของพระ ยาหเวห
เพราะความเมตตาของพระองค นัน
้ ยิ่ง ใหญ
นัก แตขออยาใหเราตกไปอยูในกํา มือของ
พวกมนุษยเลย”
๑๔ ดัง นั น
้ พระ ยาหเวหจึงไดสงโรคระบาด
ราย
แรงมาสูชนชาติอิสราเอลทําใหมีคน
ตายเจ็ด หมื่น คน ๑๕ และพระเจาก็ไดสงทูต
สวรรคองค หนึ่งมาที่เยรูซาเล็มเพื่อทําลาย
มัน แตเมื่อทูต สวรรคไดเริ่ม ตนการ ทําลาย
พระ ยาหเวหมอง ดูแลวก็เปลี่ยน ใจไมทําลาย
ลางเยรูซาเล็ม พระองคพูดกับทูต สวรรคที่
กําลังทําลายเยรูซาเล็มอยู นัน
้ วา “พอ เถิด
รา มือของทาน เถิด” ทูต สวรรคของพระ
ยาหเวหกําลังยืนอยูที่ลาน นวดขาวของโอ
รนันชาวเยบุส †
๑๖ ดา วิดมองขึ้นไปและไดเห็นทูต สวรรค
ของพระยาหเวหยืนอยูระหวางสวรรคกับพื้น
โลก มือของทานชัก ดาบออกมาและชี้ ไปที่
เมืองเยรูซาเล็ม แลว ดา วิดกับพวกผูใหญที่

ไมฟ่ั นทอผา คานขนาดใหญเป็ นสวนหนึ่งของเครื่องทอผา

†๒๑:๑๕

ชาวเย บุส ชนชาติหนึ่งที่อาศัยอยูในเมืองเยรูซาเล็มกอนที่ชาวอิสราเอลจะเขายึด
เมือง คําวา “เยบุส” เป็ นชื่อเกาของเมืองเยรูซาเล็ม
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แตง กายดวยผากระสอบ *ก็กม หน าลงถึงพื้น
ดิน ๑๗ ดา วิดพูดกับพระเจา วา “ขาพเจาเป็ น
คนสัง่ ใหนับประชาชนพวกนี้เอง ขาพเจาเป็ น
คนที่ไดทําบาป
และไดทําความ ผิดลงไป
แตพวกลูก แกะพวก นี้ไดทําอะไรผิด เลา ขา
แต พระ ยาหเวห พระเจาของขาพเจา โปรด
ลงโทษขาพเจากับครอบครัวของขาพเจา เถิด
อยาไปลงโทษประชาชนของพระองคดวย
โรคระบาดรายแรงอยางนี้เลย”
๑๘ (ทูต สวรรคของพระ ยาหเวหไดบอกกับ
กาดใหไปบอกกับดา วิดใหไปตัง้ แทน บูชาให
แกพระ ยาหเวหบนลาน นวด ขาวของโอ รนัน
ชาวเยบุส ๑๙ ดังนัน
้ ดาวิดจึงไดข้ น
ึ ไปทําตาม
คํา พูดของกาดซึ่งเขาไดพูดไวในนามของ
พระยาหเวห)
๒๐ โอ รนั นกําลังนวดขาว สาลีอยู เขา ได
หันมาเห็นทูต สวรรคองค นัน
้
พวกลูกชาย
ทัง้ สี่ คนของเขาซึ่งอยูกับเขาตางก็วิ่งไป แอบ
๒๑ เมื่อดาวิดมาหาเขา โอรนั นเห็นดาวิด เขา
ก็เดินออกมาจากลานนวดขาว กมลงกราบดา
วิดจนหน าจดพื้น
๒๒ ดา วิดพูดกับโอ รนั นวา “ขายลาน นวด
ขาวแหง นี้ใหกับเรา เถิด ขายใหกับเราเต็ม
ราคา เลย เราจะไดสรางแทน บูชาใหแกพระ
ยาหเวหข้ น
ึ ที่ นี่ เพื่อที่วาโรค ระบาดราย แรง
จะไดหายไปจากประชาชน”
๒๓ แลวโอ รนั นก็ตอบดา วิดไปวา “รับมัน
ไป เถิด ขอ ใหกษัตริยผูเป็ นนายของขาพเจา
ทําในสิ่งที่ทานเห็นวาดี เถิด ขาพเจายังจะให
วัวผูอีกหลายตัวเป็ นเครื่องเผาบูชา ใหเลื่อน
นวด ขาวเป็ นฟื น และใหขาวสาลีเพื่อเป็ น
เครื่องบูชาจากเมล็ด พืช ขาพเจาขอมอบ
ทัง้ หมดนี้ให”
๒๔ แตกษัตริยดา วิดไดพูดกับโอ รนั นวา
“อยา เลย เราจะขอซื้อของเหลา นี้เต็ม ราคา
เพราะเราจะไมเอาของๆทานมาถวายบูชา
พระ ยาหเวห และเราจะไมยอมบูชาเครื่อง
เผาบูชาที่เราไดมาฟรีๆ”

*๒๑:๑๖
†๒๑:๒๕
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๒๕ ดัง นั น
้
ดา วิดจึงจายโอ รนันไปดวย
†เป็ นคา สถาน
ทองคําหนักเจ็ดกิโลกรัม
ที่ ๒๖ แลวดา วิดก็ไดสรางแทน บูชาขึ้นแทน
หนึ่งที่ นัน
่ ใหกับพระ ยาหเวห และไดบูชา
เครื่องเผาบูชากับเครื่องบูชาอื่นๆเพื่อคืนดีกับ
พระเจา ดา วิดไดเรียกพระ ยาหเวห และ
พระองคก็ไดตอบ เขาดวยไฟจากสวรรคที่
ลงมาบนแทน บูชาสําหรับเครื่องเผาบูชา นัน
้
๒๗ แลวพระ ยาหเวหไดสัง
่ ทูต สวรรคองค นัน
้
ใหเก็บดาบของทานเขาฝั ก
๒๘ ในเวลา นั น
้ ดา วิดเห็นวาพระ ยาหเวห
ตอบ รับเขาแลวที่ลาน นวด ขาวของโอ รนัน
ชาวเย บุส หลัง จากที่เขาไดถวายเครื่องบูชา
๒๙ (ขณะ นั น
ใหกับพระองคที่ นัน
่
้
เต็นท
์ ิทธิข
์ องพระ ยาหเวหที่โมเสสไดสราง
ศักดิส
ขึ้นในทะเลทราย และแทนบูชาสําหรับเครื่อง
เผาบูชาอยูในสถาน ที่สูงที่กิเบ โอน ๓๐ แตดา
วิดไมสามารถไปอยูตอ หน าแทน นัน
้ เพื่อขอ
คํา ปรึกษาจากพระเจา ได เพราะเขาเกรงกลัว
ดาบของทูตสวรรคของพระยาหเวห)
๑ ดา วิดพูดวา
“สถาน ที่ นี้จะได
เป็ นบาน ‡ของพระ ยาหเวหผู เป็ น
พระเจาและนี่จะเป็ นแทนสําหรับเครื่องเผา
บูชาของชาวอิสราเอล”

๒๒

ดาวิดวางแผนสําหรับการสรางวิหาร
๒ ดา

วิดไดสัง่ ใหรวบรวมชาวตาง ชาติที่
อาศัยอยูในแผน ดินอิสราเอล และไดแตง ตัง้
พวก เขาใหเป็ นชางตัด หิน ¶เพื่อไปตัดหิน
มาใชสรางวิหารที่จะเป็ นบานของ
พระเจา
๓ ดา วิดยังไดจัด เตรียมเหล็กจํานวนมาก
เพื่อใชเป็ นตะปู
และบานพับสําหรับบาน
์ ํานวน
ประตู เหล็ก หนีบและใชทองสัมฤทธิจ
มากมายมหาศาลเกินกวาที่จะชัง่ นํ้ า หนัก ได
๔ และใชไม ซุงจากสน ซี ดารจํานวนมากจน
ไมสามารถนับ ได เพราะชาวไซ ดอนและ
ชาวไทระไดสงไม ซุงจากสน ซี ดารจํานวน
มากมายมาใหดาวิด

ผากระสอบ คือ ผาเนื้อหยาบ ทําจากขนสัตว ใชสวมใสเพื่อแสดงความโศกเศรา
เจ็ดกิโลกรัม หรือแปลตรงๆไดวา หกรอยเชเขล

‡๒๒:๑

บาน วิหารของพระ ยาหเวห คือตึกที่สรางขึ้นเป็ นพิเศษในเมืองเยรูซาเล็มเพื่อใชใน
การนมัสการพระเจา
¶๒๒:๒

ชางตัดหิน คนที่ตัดหินและสรางสิ่งตางๆขึ้นจากหิน

๑ พงศาวดาร ๒๒:๕

๕ ดา วิดคิดวา “ซา โลม อนลูกชายของเรา
ยังเด็กและยังไมประ สี ประสา และบานที่จะ
สรางใหกับพระยาหเวหตองยิ่ง ใหญ รุงโรจน
และมีช่ อ
ื เสียงไปทัว
่ ทุก ประเทศ ดัง นัน
้ เรา
จะตองเตรียมการไว ให” แลวดา วิดก็ได
จัด เตรียมสิ่งที่จะตองใชในการกอสรางไว
มากมายกอนที่เขาจะตาย
๖ เขาไดเรียกตัวซา โลม อนลูกชายของ
เขาเขา มา และสัง่ เขาใหสรางบานใหพระ
ยาหเวหพระเจาของอิสราเอล ๗ ดา วิดพูดกับ
ซาโลมอนวา “ลูก เอย พอ เองตัง้ ใจที่จะสราง
บานใหกับชื่อของพระ ยาหเวหพระเจาของ
พอ ๘ แตพระ ยาหเวหไดสง ขาวมาถึงพอวา
‘เจาไดฆาคนไปมากมายและตัว เจา เองก็ได
ตอสูในสงครามหลายครัง้ ดัง นัน
้ เจาจะไมได
เป็ นผู ที่สรางบานใหกับชื่อของ เรา เพราะเจา
ไดทําใหเลือดมากมายตองไหล นองบนแผน
ดินตอ หน า เรา ๙ ดูเถิด ลูกชายคนหนึ่ง ของ
เจาจะเกิดมาจาก เจา เขาจะไดเป็ นคนแหง
สันติภาพ และเราจะใหเขาไดหยุด พักจาก
การสู รบกับศัตรูรอบ ดาน เพราะเขาจะมีช่ อ
ื
วาซาโลมอน *และเราจะใหเกิดสันติภาพและ
ความสงบสุขกับชนชาติอิสราเอลในชวงเวลา
ของ เขา ๑๐ เขาจะไดสรางบานใหกับชื่อของ
เรา และจะไดเป็ นลูกชายของ เรา และเราก็
จะเป็ นพอของ เขา เราจะทําใหบัลลังกของ
อาณาจักรของเขามัน
่ คงอยูเหนือชนชาติ
อิสราเอลตลอดไป’
๑๑ ตอนนี้ ลูก พอ ขอใหพระยาหเวหอยูกับ
ลูก เพื่อที่ลูกจะไดประสบความสําเร็จและได
สราง บานของพระ ยาหเวหพระเจาของ ลูก
เหมือนกับที่พระองคไดพูดไวเกี่ยว
กับตัว
ลูก ๑๒ ขอเพียงพระ ยาหเวหมอบสติ ปั ญญา
และความเขาใจใหกับ ลูก เมื่อพระองควาง
ลูกไวอยูเหนือชนชาติอิสราเอลเพื่อวาลูกจะ
ไดเชื่อ ฟั งกฎของพระ ยาหเวหพระเจาของ
ลูก ๑๓ แลวลูกจะประสบความ สําเร็จถาลูก
ระมัดระวังที่จะทํา ตามคําสัง่ สอนและกฏที่
พระ ยาหเวหไดสัง่ ไวกับโมเสสเพื่อชนชาติ

*๒๒:๙
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อิสราเอล ใหลูกเขม แข็งและกลา หาญ ไว
อยาไดกลัวหรือทอถอย
๑๔ ดูเถิด พอไดทํางานหนั กเพื่อเตรียมของ
ไวสําหรับบานของพระ ยาหเวห มีทองคํา
ประมาณสาม พันสี่ รอยหา สิบ ตัน †เงิน
ประมาณสาม หมื่นสี่ พันหา รอย ตัน และทอง
์ ับเหล็กอีกมากมายจนนับ ไม ถวน
สัมฤทธิก
ยังมีไมและกอนหินดวย ลูกจะเพิ่มเติมลงไป
อีกก็ได ๑๕ ลูกก็มีคนงานมากมายอยู แลว มี
ทัง้ ชางตัดหิน ชางกอตึก ชางไมและชางฝี มือ
ประเภทอื่นอีกจํานวน มาก ๑๖ พวก เขาลวน
แตมีความ ชํานาญในดานการ ใชทองคํา เงิน
์ ละเหล็ก
ทองสัมฤทธิแ
ลูกก็มีคนที่ชํานาญ
งานมากมายจนนับ ไม ถวนอยู แลว ใหลงมือ
ทํางาน เถิด และขอ ใหพระ ยาหเวหสถิตอยู
กับลูก”
๑๗ ดา
วิดไดสัง่ เจา หน าที่ทัง้ หมดของ
อิสราเอลใหคอยชวย เหลือซา โลม อนลูกชาย
ของเขา ดาวิดสัง่ วา ๑๘ “พระยาหเวหพระเจา
ของพวก ทานสถิตอยูกับพวก ทานไมใช หรือ
และพระองคก็ไดใหสันติภาพกับพวก ทานใน
ทุกดานแลวไมใชหรือ เพราะพระองคไดมอบ
คนในแผน ดิน นี้ใหอยูในมือ เรา และเราก็ได
ชัยชนะเหนือแผน ดิน นี้ตอ หน าพระ ยาหเวห
และประชาชนของพระองค ๑๙ ตอน นี้ ให
ตัง้ จิต ตัง้ ใจแสวงหาพระ ยาหเวหพระเจา
ของพวก ทาน ใหลุก ขึ้นและสรางสถาน ที่
์ ิทธิใ์ หกับพระ ยาหเวหผูเป็ นพระเจา
ศักดิส
‡เพื่อวาหีบแหงขอ ตกลงของพระ ยาหเวห
์ ิทธิท
์ ัง้ หลายของพระองคจะ
และของศักดิส
ไดมาอยูในบานที่สรางขึ้นเพื่อเป็ นเกียรติกับ
ชื่อของพระองค”
ตารางรับใชของชาวเลวีในวิหาร
๑ เมื่อดา

๒๓ ตาย

วิดแกตัวลงและใกลจะ
เขาไดใหซา โลม อนลูกชาย
ของเขาขึ้นเป็ นกษัตริยเหนืออิสราเอล ๒ ดา
วิดไดรวบรวมพวกผูนําของอิสราเอลทัง้ หมด
และบรรดานักบวชรวม ทัง้ ชาวเล วี ๓ ดา วิด
ไดนับจํานวนชาวเลวีที่มีอายุสามสิบปี ข้ น
ึ ไป

ซาโลมอน ชื่อนี้คลายกับคําในภาษาฮีบรูที่มีความหมายวา “สันติ”

†๒๒:๑๔
‡๒๒:๑๙

สามพันสี่รอยหาสิบตัน หรือ หนึ่งแสนตะลันต

สถาน ที่ศักดิ์สิทธิ์ใหกับพระ ยาหเวหผูเป็ นพระเจา คือวิหารของพระ ยาหเวห
เป็ นตึกที่สรางขึ้นเป็ นพิเศษในเมืองเยรูซาเล็มเพื่อใหชาวยิวใชสักการะบูชาพระเจา

๑ พงศาวดาร ๒๓:๔

ไดทัง้ หมดสาม หมื่นแปด พัน คน ๔ ในจํานวน
นี้มีสอง หมื่นสี่ พันคนที่จะตองอยูคอยกํากับ
ดูแลงานภายในบานของพระยาหเวห อีกหก
พันคนเป็ นพวกเจา หน าที่ในศาลและพวกผู
พิพากษา ๕ อีกสี่พันคนเป็ นคนเฝ าประตู และ
อีกสี่ พันคนที่เหลือทําหน าที่สรรเสริญพระ
ยาหเวหดวยเครื่องดนตรีที่ดา วิดไดสรางไว
สําหรับการสรรเสริญพระยาหเวห
๖ และดา วิดไดสัง
่ งานใหแกพวก เขาโดย
แยกพวก เขาออกเป็ นสาม กลุม ตามจํานวน
ลูกชายสามคนของเลวี คือ เกอรโชม โคฮาท
และเมรารี
กลุมครอบครัวของเกอรโชม
๗ คนที่มาจากชาวเก อรโชมคือ

ลา ดานและ ชิ
เมอี ๘ ลูกชายของลาดานมีสามคนคือ เยฮี
เอลที่เป็ นหัวหน า เศธามและโยเอล
๙ ลูกชายของชิเมอีมีสามคนคือ เชโลโมท ฮา
ซี เอลและฮา ราน คน เหลา นี้ลวนเป็ นพวก
หัวหน าของตระกูลลาดาน
๑๐ และเหลาลูกชายของชิ เม อีประกอบ ดวย
ยา หาท ศินา เยอู ชและ เบ รี ยาห ทัง้ สี่
คน นี้คือลูกชายของ ชิ เม อี ๑๑ และยา หาท
ไดเป็ นหัวหน า รอง ลง มาคือศิ ซาห แต
เยอู ชและเบรี ยาหมีลูกชายไมกี่ คน ดัง นัน
้
พวก เขาจึงถูกนับรวมเป็ นตระกูลเดียวกัน
ใหทํางานอยางเดียวกัน
กลุมครอบครัวของโคฮาท

๑๒ เหลาลูกชายของโคฮาทมีสี่คน

คือ อัมราม
อิสฮาร เฮโบรนและอุสซีเอล
๑๓ บรรดาลูกชายของอัม รามคืออา โรนและ
โมเสส อา โรนถูกแยกออก มา เขาและลูก
หลานของเขาถูกสงวนไวตลอดไป เพื่อทํา
์ ิทธิท
์ ี่สุด เพื่อเผาเครื่องสัตว บูชา
พิธีศักดิส
ตอ หน าพระ ยาหเวห เพื่อรับ ใชพระองค
และใหคํา
อวยพรในนามของพระองค
ตลอดไป
๑๔ สวนโมเสสซึ่งเป็ นคนของพระเจา
พวก
ลูกชายของเขาถูกนับรวมเขากับเผาของ
เลวี ๑๕ ลูกชายของโมเสสคือ เก อรโชม
และเอ ลี เย เซอร ๑๖ ลูกชายของเก อรโชม
คือ เชบู เอลที่ไดเป็ นหัวหน า ๑๗ ลูกชาย
ของเอลี เอเซอรคือเรหับ ยาหที่เป็ นหัวหน า
เอลี เยเซอรไมมีลูกชายคนอื่นๆอีก เลย แต
เรหับยาหมีลูกชายหลายคน
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๑๘ ลูกชายของอิส

ฮาร คือ เช โลมิ ทที่เป็ น
หัวหน า
๑๙ ลูกชายของเฮ โบ รนคือ เย รี ยาหที่เป็ น
หัวหน า รองลงมาคืออามาริยาห คนที่สาม
คือยาฮาซีเอลและคนที่สี่คือเยคาเมอัม
๒๐ ลูกชายของอุส ซี เอลคือ
มี คาหที่เป็ น
หัวหน าและรองลงมาคืออิสชีอาห
กลุมครอบครัวของเมรารี
๒๑ ลูกชายของเมรารีคือมาหลีและมูชี

ลูกชาย
ของมาหลีคือ เอเลอาซารและคีช
๒๒ เอ เลอ า ซารตายไปโดยที่ยังไมมีลูกชาย
เขามีแตลูกสาวหลาย คน พวกลูกชายของ
คีชที่เป็ นญาติกับเขาจึงไดแตงงานกับพวก
นาง
๒๓ ลูกชายของมูชี มีสามคนคือมาหลี เอเดอร
และเยเรโมท
งานของชาวเลวี
๒๔ ตอไป นี้ คือราย ชื่อลูกหลานของเลวีตาม

ตระกูลของพวก เขา พวกหัวหน าตระกูลได
ลงทะเบียนไวตามจํานวนสมาชิกที่มีช่ อ
ื ของ
แตละ คนที่สามารถทํางานรับ ใชในบานของ
พระ ยาหเวห คือทุก คนที่มีอายุตัง้ แตยี่สิบปี
ขึ้นไป
๒๕ เพราะดา วิดไดพูดไววา “พระ ยาหเวห
พระเจาของอิสราเอลไดใหประชาชนของ
พระองคพัก ผอน และพระองคไดมาอาศัยอยู
ในเยรูซาเล็มตลอดไป ๒๖ ดัง นัน
้ พวกชาวเลวี
์ ิทธิ ์
จึงไมจําเป็ นตองแบกเต็นทศักดิส
หรือ
ของใดๆก็ตามที่ใชกับเต็นทอีกตอไป”
๒๗ เพราะคํา พูดสุดทายที่ดา วิดไดสัง
่ ไวคือ
ใหนับจํานวนลูก หลานของชาวเลวีทุก คนที่มี
อายุตงั ้ แตยี่สิบปี ข้ น
ึ ไป
๒๘ แตหน าที่ของชาวเลวีเหลา นี้
คือการ
ชวย เหลือพวกลูก หลานของอา โรนในการ
รับ ใชอยูในบานของพระ ยาหเวห พวก เขา
ตองทําหน าที่ดูแลลานของวิหาร หองตางๆ
์ ิทธิ ์
ดาน ขาง ตองทําความสะอาดของศักดิส
ทุก อยาง และทํางานทุก อยางที่เป็ นการ
รับ ใชภายในบานของพระเจา ๒๙ รวม ทัง้
์ ิทธิท
์ ี่วาง
จัดการเกี่ยว กับเรื่องขนมปั งศักดิส
อยูบนโตะที่อยูตอ หน าพระ ยาหเวห เรื่อง
แป งสาลีสําหรับเครื่องบูชาจากเมล็ดพืช เรื่อง
ขนมปั งที่ไมใสเชื้อฟู เรื่องขนมแผนปิ้ ง เรื่อง
ขนมปั งเคลา นํ้ ามัน และเรื่องเครื่อง ตวง
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เครื่อง วัดทุกข นาด ๓๐ พวก เขามีหน าที่ยืน
ขอบคุณและสรรเสริญพระ ยาหเวหทุก เชา
๓๑ และทุก ครัง
เย็น
้ ที่ประชาชนมาถวาย
เครื่องเผาบูชาทัง้ ตัวใหกับพระยาหเวหในวัน
หยุด ทาง ศาสนาวันพระ จันทร ใหม *และวัน
เทศกาลตางๆพวก เขาจะตองมาอยูตอ หน า
พระ
ยาหเวหเป็ นประจําตามจํานวนคนที่
ไดกําหนด ไว ๓๒ และพวก เขาจะตองรักษา
กฎ เกณฑของเต็นทนัด พบ และสถาน ที่
์ ิทธิ ์ และพวกคํา สัง่ ตางๆที่ได รับมา
ศักดิส
จากพวกลูก หลานของอา โรนญาติของพวก
เขา ในเรื่องการ รับ ใชภายในบานของพระ
ยาหเวห
กลุมของพวกนั กบวช
๑ ตอ

๒๔ อา โรน คือ นา ดับ อาบี ฮู เอ เลอ
ไป

นี้เป็ นพวกลูกชายของ

า ซารและ อิธา มาร ๒ นา ดับและอาบี ฮูตาย
กอนพอของพวก เขา โดยที่ยังไมมีลูกชาย
ดัง นัน
้ เอ เลอ า ซารและอิธา มารจึงรับ หน าที่
เป็ นนักบวช ๓ ดวยความชวย เหลือจากศา
โดกที่เป็ นลูก หลานของเอ เลอ า ซาร และอา
หิ เม เลคที่เป็ นลูก หลานของอิธา มาร ดา วิด
ไดแบงพวกนักบวชออกตามหน าที่รับ
ใช
๔ มีหัวหน าจากครอบครัวของเอ เลอ า ซาร
มากกวาหัวหน าจากครอบครัวของอิธา มาร
หัวหน าจากครอบครัวของเอ เลอ า ซารมีสิบ
หกคน และจากครอบครัวของอิธามารมีแปด
คน ๕ พวกเขาไดจับสลากแบงกัน ดูวาใครจะ
ไดทําหน าที่ อะไร บางคนก็ได รับเลือกใหเป็ น
์ ิทธิ ์ บาง คนก็มี
เจา หน าที่ดูแลวิหารอัน ศักดิส
หน าที่เป็ นนักบวช พวก เขาทุก คนตางก็เป็ น
ลูกหลานของเอเลอาซารและอิธามาร
๖ เชไม อาหลูกชายของเนธัน เอลซึ่งเป็ น
ชาวเลวี ทําหน าที่เลขานุการ †คอยจดบันทึก
ราย ชื่อของคนพวก นี้ตอ หน ากษัตริยดา วิด
ตอหน าพวกเจาหน าที่ ตอหน านักบวชศาโดก
ตอหน าอาหิเมเลคลูกชายของอาบียาธารและ
พวก
ผูนําครอบครัวของพวกนักบวชและ
ของพวกชาวเล วี พวก เขาจับ สลากสลับ กัน
ไประหวางครอบครัวของเอ เลอ า ซารกับขอ
งอิธามาร
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๗ สลากอันแรกเป็ นของเยโฮยาริบ

อันที่สองเป็ นของเยดายาห
๘ อันที่สามเป็ นของฮาริม
อันที่สี่เป็ นของเสโอริม
๙ อันที่หาเป็ นของมัลคิยาห
อันที่หกเป็ นของมิยามิน
๑๐ อันที่เจ็ดเป็ นของฮักโขส
อันที่แปดเป็ นของอาบียาห
๑๑ อันที่เกาเป็ นของเยชูอา
อันที่สิบเป็ นของเชคานิยาห
๑๒ อันที่สิบเอ็ดเป็ นของเอลียาชีบ
อันที่สิบสองเป็ นของยาคิม
๑๓ อันที่สิบสามเป็ นของหุปปาห
อันที่สิบสี่เป็ นของเยเชเบอับ
๑๔ อันที่สิบหาเป็ นของบิลกาห
อันที่สิบหกเป็ นของอิมเมอร
๑๕ อันที่สิบเจ็ดเป็ นของเฮซีร
อันที่สิบแปดเป็ นของฮัปปิ เซส
๑๖ อันที่สิบเกาเป็ นของเปธาหิยาห
อันที่ยี่สิบเป็ นของเยเฮเซเคล
๑๗ อันที่ยี่สิบเอ็ดเป็ นของยาคีน
อันที่ยี่สิบสองเป็ นของกามูล
๑๘ อันที่ยี่สิบสามเป็ นของเดไลยาห
อันที่ยี่สิบสี่เป็ นของมาอาซิยาห
๑๙ คน พวก นี้ ได รับเลือกมาใหรับ ใชอยู
ภายในบานของพระ ยาหเวห ตามกฎที่อา
โรนบรรพบุรุษของพวก เขาไดตัง้ ไวใหกับ
พวก เขา พระ ยาหเวหพระเจาของชนชาติ
อิสราเอลไดมอบกฎนี้ไวกับอาโรน
ชาวเลวีคนอื่นๆ
๒๐ สวนชาวเลวีคนอื่นๆที่เหลือ

ประกอบไป
ดวย
จากลูกหลานของอัมราม คือ ชูบาเอล
จากลูกหลานของชูบาเอล คือ เยเดยาห
๒๑ สวนเรหับยาห จากลูกหลานของเขาคืออิส
ชีอาหที่เป็ นหัวหน า
๒๒ จากคนอิสฮาร คือ เชโลโมท
จากลูกหลานของเชโลโมท คือ ยาหาท
๒๓ ลูกชายของเฮ โบ รน คือ เย รี ยาหที่เป็ น
หัวหน า
ลูกชายคนที่สองคืออามาริยาห

*๒๓:๓๑

วันพระจันทรใหม หรือวันขึ้นหนึ่งคํ่า เป็ นวันแรกของเดือน จะมีการประชุมพิเศษ
เพื่อนมัสการพระเจาในวันนี้
†๒๔:๖

เลขานุการ คนที่ทําหน าที่เขียนและคัดลอกหนังสือและจดหมาย
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ลูกชายคนที่สามคือยาฮาซีเอล
ลูกชายคนที่สี่คือเยคาเมอัม
๒๔ จากลูกหลานของอุสซีเอลคือมีคาห
จากลูกหลานของมีคาหคือชามีร
๒๕ น องชายของมีคาหคืออิสชีอาห
จากลูกหลานของอิสชีอาหคือเศคาริยาห
๒๖ จากลูก หลานของเม รา รี *คือ มาห ลีและ
มูชี และบรรดาลูก หลานของยา อา ซี ยาห
ลูกชายของเขา
๒๗ จากลูก หลานของเม รา รี ที่มา จากยา อา ซี
ยาหลูกชายของเขา คือ โชฮัม ศักเกอรและ
อิบรี
๒๘ จากมาหลี คือ เอเลอาซารซ่ ง
ึ ไมมีลูกชาย
๒๙ จากคีช ลูกหลานของเขาคือเยราเมเอล
๓๐ ลูก หลานของมูชีคือ มาห ลี เอเดอรและเย
รีโมท
คน เหลา นี้คือพวก ผูนําของครอบครัว
ชาวเล วี ๓๑ คน เหลา นี้ไดจับ สลากแบงหน าที่
กัน เหมือนกับญาติๆของพวก เขาที่เป็ นพวก
นักบวชซึ่งเป็ นลูก หลานของ อา โรน พวก
เขาจับ สลากกันตอ หน ากษัตริย ดา วิด ศา
โดก อาหิ เมเลคและพวกผูนําครอบครัวของ
พวกนักบวชและพวกชาวเลวี ไม วาจะเป็ น
ครอบครัวของลูกหัวปี หรือ ลูกคนสุดทอง ก็
จับสลากเหมือนกันหมด
กลุมนั ก ดนตรี
๑ ดา

๒๕ กองทัพไดแบงงานดานการรอง
วิดและพวกเจา

หน าที่ของ

เพลงใหกับพวกลูก หลานของอา สาฟ ของเฮ
มานและของ เย ดู ธูน ซึ่งพวก เขาจะไดพูด
แทน พระเจาโดยรองคลอไปกับพิณ เล็ก พิณ
ใหญและ ฉาบ ตอไป นี้คือราย ชื่อของคนที่
ทํางานรับใชดานนี้
๒ จากลูก หลานของอา สาฟ คือ ศัก เกอร โย
เซฟ เนธานิ ยาหและอาซาเรลาห ทัง้ หมด
นี้เป็ นลูก หลานของอา สาฟ ภาย ใตการนํ า
ของอา สาฟ พวก เขาจะพูด แทน พระเจา
ตามคําสัง่ ของกษัตริยดาวิด
๓ จากเยดู ธูน พวกลูก หลานของเขาคือ เกดา
ลิ ยาห เศรี เย ชา ยาห ชิ เมอิ ฮา ชา บิ ยาห
และ มัท ที ธิ ยาห รวมทัง้ หมดหกคน พวก
เขาอยูภาย ใตการนํ าของเย ดู ธูน พอของ
พวก เขา ผู ที่พูด แทน พระเจาไปพรอมๆ
*๒๔:๒๖
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กับพิณ เล็ก และพวก เขารับ ผิด ชอบใน
เรื่องการขอบคุณและการสรรเสริญพระ
ยาหเวหดวย
๔ จากเฮมาน ลูก หลานของเขาคือ บุ คคิ ยาห
มัทธานิ ยาห อุสซีเอล เชบูเอล เยรีโมท ฮา
นานิยาห ฮานานี เอลียาธาห กิดดาลที โรมั
ม ที เอ เซอร โย ชเบ คา ชาห มัลโลธี โฮ ธีร
และมาหะซิ โอท ๕ คนเหลา นี้เป็ นลูก หลาน
ของเฮ มานซึ่งเป็ นผู ทํานายของกษัตริย ดา
วิด พระเจาไดสัญญาที่จะทําใหเฮมานแข็ง
แรง พระเจาจึงใหเฮ มานมีลูกชายถึงสิบ สี่
คนและมีลูกสาวสามคน
๖ พวก เขาทัง
้ หมด นี้อยูภาย ใตการนํ าของ
พอของพวก เขา ในเรื่องการรอง เพลงใน
วิหารของพระ ยาหเวห โดยรองคลอไปกับ
ฉาบ พิณ ใหญและพิณ เล็ก เป็ นการ รับ ใช
อยูในบานของพระเจา อา สาฟ เฮ มานและ
เย ดู ธูนอยูภาย ใตคํา สัง่ ของกษัตริย ดา วิด
๗ คนพวก นี้ และญาติๆของพวก เขาที่มาจาก
เผาเลวี ได รับการฝึ กฝนในเรื่องดนตรี มา
พวก เขาทุก คนลวนมีความชํานาญในการ
รอง เพลงสรรเสริญพระ ยาหเวห พวก เขา
มีจํานวนทัง้ หมดสอง รอยแปด สิบ แปด คน
๘ พวกเขาทุก คน ทัง
้ หนุมและแก ทัง้ ครูและ
นักเรียน ตางก็ตองจับสลากแบงหน าที่กัน
๙ สลากอัน แรกตกเป็ นของพวกอา สาฟคือโย
เซฟ ญาติๆและลูก หลานของ เขา รวม
ทัง้ หมดสิบสองคน
อัน ที่สองตกเป็ นของเก ดา ลิ ยาห ญาติๆและ
ลูกหลานของเขารวมทัง้ หมดสิบสองคน
๑๐ อันที่ สามตกเป็ นของศัก เกอร ลูก หลาน
ของเขาและญาติๆของเขารวมทัง้ หมดสิบ
สองคน
๑๑ อันที่ สี่ตกเป็ นของอิส รี
ลูก หลานและ
ญาติๆของเขารวมทัง้ หมดสิบสองคน
๑๒ อันที่ หาตกเป็ นของเนธา นิ ยาห ลูก หลาน
และญาติๆของเขารวมทัง้ หมดสิบสองคน
๑๓ อันที่ หกตกเป็ นของบุ คคิ ยาห ลูก หลาน
และญาติๆของเขารวมทัง้ หมดสิบสองคน
๑๔ อันที่เจ็ดตกเป็ นของเยชาเรลาห ลูก หลาน
และญาติๆของเขารวมทัง้ หมดสิบสองคน
๑๕ อันที่ แปดตกเป็ นของเย ชา ยาห ลูก หลาน
และญาติๆของเขารวมทัง้ หมดสิบสองคน

เมรารี ภาษาฮีบรูในขอที่ ๒๖ และ ๒๗ ยังเขาใจไดยาก
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๑๖ อันที่เกาตกเป็ นของมัทธานิ ยาห

ลูกหลาน
และญาติๆของเขารวมทัง้ หมดสิบสองคน
๑๗ อันที่ สิบตกเป็ นของชิ เม อี ลูก หลานและ
ญาติๆของเขารวมทัง้ หมดสิบสองคน
๑๘ อันทีส
่ ิบเอ็ดตกเป็ นของอาซาเรล ลูกหลาน
และญาติๆของเขารวมทัง้ หมดสิบสองคน
๑๙ อันที่ สิบ สองตกเป็ นของฮา ชา บิ ยาห ลูก
หลานและญาติๆของเขารวมทัง้ หมดสิบ
สองคน
๒๐ อันที่สิบสามตกเป็ นของชูบาเอล ลูกหลาน
และญาติๆของเขารวมทัง้ หมดสิบสองคน
๒๑ อันที่สิบสี่ตกเป็ นของมัททีธิยาห ลูกหลาน
และญาติๆของเขารวมทัง้ หมดสิบสองคน
๒๒ อันที่ สิบ หาตกเป็ นของเยเรโมท ลูก หลาน
และญาติๆของเขารวมทัง้ หมดสิบสองคน
๒๓ อันที่สิบ หกตกเป็ นของฮา นา นิ ยาห ลูก
หลานและญาติๆของเขารวมทัง้ หมดสิบ
สองคน
๒๔ อันที่ สิบ เจ็ดตกเป็ นของโยชเบคาชาห ลูก
หลานและญาติๆของเขารวมทัง้ หมดสิบ
สองคน
๒๕ อันที่ สิบ แปดตกเป็ นของฮานานี ลูก หลาน
และญาติๆของเขารวมทัง้ หมดสิบสองคน
๒๖ อันที่ สิบ เกาตกเป็ นของมัลโลธี ลูก หลาน
และญาติๆของเขารวมทัง้ หมดสิบสองคน
๒๗ อันที่ยี่สิบตกเป็ นของเอลียาธาห ลูกหลาน
และญาติๆของเขารวมทัง้ หมดสิบสองคน
๒๘ อันที่ ยี่สิบ เอ็ดตกเป็ นของโฮ ธีร ลูก หลาน
และญาติๆของเขารวมทัง้ หมดสิบสองคน
๒๙ อันที่ ยี่สิบ สองตกเป็ นของกิด ดาล ที ลูก
หลานและญาติๆของเขารวมทัง้ หมดสิบ
สองคน
๓๐ อันที่ ยี่สิบ สามตกเป็ นของมาหะซิ โอท ลูก
หลานและญาติๆของเขารวมทัง้ หมดสิบ
สองคน
๓๑ อันที่ ยี่สิบ สี่ตกเป็ นของโรมั ม ที เอเซอร ลูก
หลานและญาติๆของเขารวมทัง้ หมดสิบ
สองคน
พวกคนเฝ าประตู
๑ ในกลุมของพวกคนเฝ าประตู

๒๖ ชาวโคราห มี
*๒๖:๕

จาก
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เม เชเล มิ ยาหลูกชายของโคเร โคเรเป็ น
ลูกชายคนหนึ่งของอาสาฟ ๒ เมเชเลมิยาห
มีลูกชาย คือ เศ คา ริ ยาหเป็ นลูกชายคน
แรก เยดี ยาเอลเป็ นคนที่ สอง เศบาดิ ยาห
เป็ นคนที่ สาม ยา ทนี เอลเป็ นคน ที่ สี่ ๓ เอ
ลามเป็ นคนที่ หา เย โฮ ฮา นันเป็ นคนที่ หก
เอลีโฮนัยเป็ นคนที่เจ็ด
๔ โอ เบด เอ โดมมีลูกชาย คือ เชไม อาหเป็ น
ลูกคน แรก เย โฮ ซา บาดเป็ นคนที่ สอง โย
อาหเป็ นคนที่สาม สาคารเป็ นคนที่สี่ เนธัน
เอลเป็ นคนที่ หา ๕ อัม มี เอลเป็ นคนที่ หก
อิส สาคารเป็ นคนที่ เจ็ด เปอุลเลธัยเป็ นคน
ที่ แปด พระเจาไดอวยพรโอ เบด-เอ โดม
*อยางแทจริง
๖ เชไม อาหลูกชายของเขาก็มีลูกชายหลาย
คนที่เป็ นผูนําอยูในครอบครัวของพวก เขา
เพราะพวก เขาเป็ นคนที่มีความสามารถ
๗ บรรดาลูกชายของเชไม อาหคือ โอ ทนี
เรฟา เอล โอ เบดและเอล ซา บาด ยังมี
บรรดาพี่ น องของเขาซึ่งเป็ นคนที่มีความ
สามารถเหมือนกัน คือ เอลีฮู กับ เสมาคิ
ยาห
๘ ทัง
้ หมด นี้เป็ นลูก หลานของโอ เบด-เอ โดม
ทัง้ ตัวพวกเขาและลูกชายทัง้ หลายรวมทัง้
ญาติๆของพวก เขาลวนเป็ นคนที่มีความ
สามารถและมีเรี่ยวแรงในการทํางาน รวม
ครอบครัวของโอเบด-เอโดมไดทัง้ หมดหก
สิบสองคน
๙ เม เชเล มิ ยาหยังมีลูกชายและญาติๆที่มี
ความสามารถอีกสิบแปดคน
๑๐ โฮสาหคนเมรารีก็มีลูกหลานดวย คือ ชิมรี
ที่เป็ นหัวหน า (เพราะถึงแมวาเขาจะไมใช
ลูกชายคน แรก แต พอของเขาก็ไดใหเขา
เป็ นหัวหน า) ๑๑ ฮิ ล คี ยาหเป็ นคนที่ สอง เท
บาลิ ยาหเป็ นคนที่ สาม เศคาริ ยาหเป็ นคน
ที่ สี่ รวมจํานวนของลูกชายและญาติๆของ
โฮสาหไดทงั ้ หมดสิบสามคน
๑๒ พวกผูนําที่เป็ นผูชายในแผนกคนเฝ า
ประตู นี้ มีหน าที่เหมือนญาติๆของพวก เขา
ที่เป็ นนัก รอง คือรับ ใชอยูภายในบานของ
พระ ยาหเวห ๑๓ พวก เขาไดจับ สลากเลือก
ประตูที่ตองเฝ าเป็ นครอบครัวๆไปจนครบทุก

โอ เบด-เอ โดม พระเจาไดอวยพรใหแกโอ เบด-เอ โดมเมื่อครัง้ ที่หีบแหงคําสัญญาได
มาอยูในบานของเขา ดูใน ๑ พงศาวดาร ๒๑
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ครอบครัว ไม วาจะเป็ นครอบครัวที่มีขนาด
เล็กหรือขนาดใหญ
๑๔ สลากของประตูทางทิศตะวัน
ออกตก
เป็ นของเม เชเล มิ ยาห และพวก เขาก็ไดจับ
สลากใหกับเศ คา ริ ยาหลูกชายของเม เชเล
มิ ยาห เศ คา ริ ยาหเป็ นที่ ปรึกษาที่เฉลียว
ฉลาด เขาจับ สลากไดประตูทางทิศ เหนือ
๑๕ โอเบด-เอโดมไดประตูทางทิศ ใตและพวก
ลูกชายของเขามีหน าที่เฝ าประตูหองเก็บ
ของ ๑๖ สวนชุ ปปิ มและโฮ สาหเฝ าประตูทิศ
ตะวัน ตกกับประตูชัลเลเคทที่อยูบนถนนที่
ลาด ชันขึ้น ไป ยามจากแตละครอบครัวจะ
อยูตามตําแหนงของ ตน ๑๗ ในแตละวัน ที่
ประตูทิศตะวัน ออกมีชาวเลวีอยูหกคน ที่
ประตูทางทิศ เหนือมีสี่ คน ประตูทางทิศ ใต
มีสี่ คนและที่ประตูหองเก็บ ของจะมีคนเฝ า
ประจําอยูครัง้ ละสองคน ๑๘ สวนที่ลาน *ทาง
ทิศตะวัน ตกจะมีคนอยูบนถนนสี่ คนและมี
อยูที่ลานสองคน ๑๙ คนเหลานี้อยูในกลุมของ
คนเฝ าประตู ที่เป็ นชาวโคราหและชาวเมรารี
คลังสมบัติและเจาหน าที่แผนกอื่น
๒๐ จากเผาของเลวี

อา หิ ยาหทําหน าที่ดูแล
คลังสมบัติของบานของพระเจา และสมบัติที่
์ ิทธิต
์ างๆ
เป็ นของศักดิส
๒๑ ลูก หลานของลา ดานเป็ นลูก หลานของ
ชาวเกอร โชน เยฮี เอ ลีเป็ นผูนําคน หนึ่งของ
ตระกูลลา ดาน ๒๒ ลูก หลานของเยฮี เอ ลี คือ
เศธามและ โย เอลน อง ชายของเศธาม พวก
เขามีหน าที่ดูแลคลังสมบัติในบานของพระ
ยาหเวห
๒๓ ผูนําคน อื่นๆก็ได รับเลือกมาจากคน
อัม ราม คน อิส ฮาร คนเฮ โบ รนและคน อุส
ซี เอล ๒๔ เชบู เอลลูก หลานของเก อรโชมที่
เป็ นลูกชายของโมเสสเป็ นหัวหน าดูแลคลัง
สมบัติใน วิหาร ๒๕ ตอไป นี้คือญาติๆของชู บา
เอล ญาติที่สืบเชื้อสายมาจากเอลีเยเซอร คือ
เรหับ ยาหลูกชายของเอลี เยเซอร เยชายาห
ลูกชายของเรหับยาห โยรัมลูกชายของเยชา
ยาห ศิค รีลูกชายของโย รัม และเชโล โมท
ลูกชายของ ศิค รี ๒๖ เชโล โมทคน นี้กับญาติๆ
ของเขารับ ผิด ชอบในการดูแลทรัพยสมบัติ
ทัง้ หมดที่กษัตริย ดา วิด พวกผูนําครอบครัว

38

๑ พงศาวดาร ๒๗:๒

และพวกผู บังคับบัญชากองพันและกอง รอย
รวม ทัง้ พวกแมทัพของกองทัพ ไดอุทิศ ไว
ใหกับพระยาหเวห ๒๗ ของที่ถูก ยึดมาไดจาก
การ ทําสงคราม นัน
้ พวก เขาไดอุทิศเป็ นของ
ขวัญ
เพื่อใชในการซอมแซมบานของพระ
ยาหเวห ๒๘ เชโลโมทคนนี้และญาติๆของเขา
ยังตองรับ ผิด ชอบดูแลของทัง้ หมดที่ซามู เอล
ผู ที่เห็นนิมิต †ซาอูลลูกชายของคีช อับ เนอร
ลูกชายของเนอร และโยอาบลูกชายของนาง
เศรุยาหไดอุทิศไว
๒๙ เคน า นิ ยาหกับพวกลูกชายของเขาได
รับมอบหมายจากคนอิส ฮารใหทํางานอยูภาย
นอก วิหาร เป็ นเจา หน าที่ศาลและผู ตัดสิน
เหนือชนชาติอิสราเอล ๓๐ ฮา ชา บิ ยาหกับ
ญาติๆของ เขาที่มีความสามารถ รวมหนึ่ง พัน
เจ็ด รอย คนได รับมอบ หมายจากคนเฮ โบ
รนใหรับ ผิด ชอบชนชาติอิสราเอลที่อาศัย
อยูทางฝั ่ งตะวัน ตกของแมน้ํ าจอรแดนใน
งานทุก อยางของพระ ยาหเวหและงานรับ ใช
ของกษัตริย ๓๑ สวนคนเฮโบรน มี เยรี ยาห
เป็ นหัวหน าตามบัญชีราย ชื่อเชื้อ สายของ
ครอบครัวพวกเขา (ในปี ที่ สี่ สิบที่ดาวิดครอง
ราชย นัน
้ พวกเขาไดตรวจบัญชีรายชื่อ และ
ไดพบคนที่มีความสามารถในหมูของพวก
เขาที่เมืองยาเซอรในกิ เลอาด) ๓๒ เยรี ยาหมี
ญาติสอง พันเจ็ด รอย คนซึ่งลวนเป็ นคนที่มี
ความสามารถและเป็ นผูนําครอบครัวทัง้ สิน
้
กษัตริย ดา วิดจึงไดแตง ตัง้ พวก เขาขึ้นเหนือ
ชาวรู เบน ชาวกาดและครึ่ง หนึ่งของเผามนัส
เสห ใหดูแลธุระทัง้ หมดของพระเจาและของ
กษัตริย
กองตางๆของกองทัพ
๑ ตอ

๒๗ อิสราเอลที่เป็ นผูนําครอบครัว
ไป

นี้คือราย

ชื่อของชาว
เป็ น
นาย พันนาย รอย เป็ นเจา หน าที่ของพวก
ชาวอิสราเอล ที่รับ ใชกษัตริยในทุก เรื่องที่
เกี่ยวของกับกอง ทหาร ที่ผลัด เปลี่ยนเวรใน
แตละเดือนตลอดปี แตละกองมีทหารอยูสอง
หมื่นสี่พันคน
๒ ยาโชเบอัมลูกชายของศับดีเอล เป็ นผูรับผิด
ชอบกองเวรกองแรกสําหรับเดือนแรก ใน
กอง เวรของเขามีทหารอยูสอง หมื่นสี่ พัน

*๒๖:๑๘

ลาน คํานี้ยังไมสามารถระบุความหมายที่แนนอน

†๒๖:๒๘

ผูท่เี ห็นนิ มิต เป็ นอีกคําหนึ่งที่หมายถึงผูพูดแทนพระเจา ดูใน ๑ ซามูเอล ๙:๙-๑๑
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คน ๓ ยา โชเบ อัมเป็ นลูก หลานของเปเรศ
เขาเป็ นหัวหน าของผู บังคับบัญชาทัง้ หมด
ในกองทัพ เขาเขาเวรในเดือนที่หนึ่ง
๔ โดดัยคนอาโหอาห เป็ นผูรับผิดชอบกองเวร
สําหรับเดือนทีส
่ อง มิกโลทเป็ นรองหัวหน า
ของกองนัน
้ ในกองเวรของเขามีทหารอยู
สองหมื่นสี่พันคน
๕ เบ ไน ยาหลูกชายของหัวหน านั กบวชเย โฮ
ยาดา เป็ นผู บังคับบัญชากองเวรที่ สาม
สําหรับเดือนที่ สาม ในกองเวรของเขามี
ทหารอยูสอง หมื่นสี่ พัน คน ๖ ลูกชายของ
เขาคืออัม มี ซา บาดเป็ นรองหัวหน าของ
กองเวรนี้ เบไนยาหคนนี้เป็ นทหารกลาอยู
ในหมูวีรบุรุษสามสิบ คน และเป็ นผูนําของ
สามสิบคนนัน
้ ดวย
๗ อา สา เฮลที่เป็ นน อง ชายของโย อาบเป็ นผู
บังคับบัญชากองทัพที่ สี่สําหรับเดือนที่ สี่
และเศ บาดิ ยาหลูกชายของเขาเป็ นรอง
หัวหน าของกองเวรนี้ ในกองเวรของเขามี
ทหารอยูสองหมื่นสี่พันคน
๘ ชัมหุทคนอิสราห เป็ นผบ
ู ังคับบัญชากองเวร
ทีห
่ าสําหรับเดือนทีห
่ า ในกองเวรของเขามี
ทหารอยูสองหมื่นสี่พันคน
๙ อิราลูกชายของอิก เขชคนเท โค อา เป็ นผู
บังคับบัญชากอง เวรที่ หกสําหรับเดือน ที่
หก ในกองเวรของเขามีทหารอยูสองหมื่น
สี่พันคน
๑๐ เฮ เลสคนเป โลนจากเผาเอ ฟ รา อิม เป็ น
ผูบังคับบัญชากองเวรที่เจ็ด สําหรับเดือนที่
เจ็ด ในกองเวรของเขามีทหารอยูสองหมื่น
สี่พันคน
๑๑ สิบ เบคัยคนหุ ชาห
จากครอบครัวของ
เศ ราห เป็ นผู บังคับบัญชากอง เวรที่ แปด
สําหรับเดือนที่ แปด ในกอง เวรของเขามี
ทหารอยูสองหมื่นสี่พันคน
๑๒ อาบี เย เซอรคนอา นา โธท จากเผาเบน
ยา มิน เป็ นผู บังคับบัญชากอง เวรที่ เกา
สําหรับเดือนที่ เกา ในกอง เวรของเขามี
ทหารอยูสองหมื่นสี่พันคน
๑๓ มา หะ รัยชาวเน โท ฟาห จากครอบครัว
เศ ราห เป็ นผู บังคับบัญชากอง เวรที่ สิบ
สําหรับเดือนที่ สิบ ในกอง เวรเขามีทหาร
อยูสองหมื่นสี่พันคน
๑๔ เบ ไน ยาหคนปิ รา โธน จากเผาเอ ฟ รา อิม
เป็ นผูบังคับบัญชากองเวรที่สิบเอ็ด สําหรับ
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เดือนที่ สิบ เอ็ด ในกอง เวรของเขามีทหาร
อยูสองหมื่นสี่พันคน
๑๕ เฮ ลดัยชาวเน โท ฟาห จากครอบครัวของ
โอทนี เอล เป็ นผู บังคับบัญชากองเวรที่ สิบ
สอง สําหรับเดือนที่สิบสอง ในกองเวรของ
เขามีทหารอยูสองหมื่นสี่พันคน
พวกผูนํากลุมครอบครัว
๑๖ ตอ

ไป นี้คือราย ชื่อของพวกผูนําเผา
ตางๆของอิสราเอล
สําหรับชาวรู เบน คือ เอลี เยเซอรลูกชายของ
ศิครี
สําหรับชาวสิ เม โอน คือ เชฟ าทิ ยาหลูกชาย
ของมาอาคาห
๑๗ สําหรับชาวเลวี คือ ฮาชาบิยาหลูกชายของ
เคมูเอล
สําหรับชาวอาโรนคือศาโดก
๑๘ สําหรับชาวยู ดาหคือ เอลีฮู พี่ ชายคนหนึ่ ง
ของดาวิด
สําหรับชาวอิส สา คาร คือ อมรีลูกชายของมี
คาเอล
๑๙ สําหรับชาวเศบู ลุน คือ อิ ชมัย อาหลูกชาย
ของโอบาดียาห
สําหรับชาวนัฟ ทาลี คือ เยเรโมทลูกชายอัส รี
เอล
๒๐ สําหรับชาวเอฟราอิม คือ โฮเชยาลูกชาย
ของอาซาซิยาห
สําหรับครึ่ง หนึ่งของเผามนัส เสห คือ โยเอล
ลูกชายของเปดายาห
๒๑ สําหรับอีกครึ่ง หนึ่ งของเผามนั ส เสหในกิ
เลอาด คือ อิดโดลูกชายของเศคาริยาห
สําหรับชาวเบนยามิน คือ ยาอาซี เอลลูกชาย
ของอับเนอร
๒๒ สําหรับชาวดาน คือ อา ซา เรลลูกชายของ
เยโรฮัม
คนเหลานี้เป็ นผูนําของเผาตางๆในอิสราเอล
ดาวิดนั บคนอิสราเอล
๒๓ พระ

ยาหเวหไดทํา ตามที่พระองคได
สัญญา ไว คือทําใหชนชาติอิสราเอลมีจํานวน
มากมายมหาศาลเหมือนกับดวงดาวบน
ทองฟ า ดา วิดก็ เลยไม ไดนับคนที่มีอายุต่าํ
กวายี่สิบปี ลงมา ๒๔ โย อาบลูกชายของนาง
เศ รุ ยาหไดเริ่ม ตนนับชาวอิสราเอล แตนับ
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*เพราะความโกรธของพระเจาใน
ไมเสร็จ
เรื่องนี้ไดตกลงมาบนชาวอิสราเอลกอน และ
จํานวนที่นับ นี้ก็ไมไดถูกจด บันทึกลงใน
หนังสือเหตุการณประจําวันของกษัตริยดา
วิด

พวกเจาหน าที่ของกษัตริย
๒๕ ตอ ไป นี้ คือราย ชื่อของผู ที่ดูแลพวกคลัง

สมบัติของกษัตริย คือ
อัส มา เวทลูกชายของอา ดี เอล มีหน าที่ดูแล
พวกคลังสมบัติของกษัตริย
โย นา ธานลูกชายของอุส ซี ยาห มีหน าที่
ดูแลคลังสมบัติในชนบท ในเมืองตางๆใน
หมูบานทัง้ หลายและในเมืองป อมปราการ
๒๖ เอสะรีลูกชายของเคลูบ มีหน าที่ดูแลพวก
ชาวนาที่เป็ นผูไถนา
๒๗ ชิเมอีชาวรามาห มีหน าที่ดูแลสวนองุน
ศับ ดีชาวเชฟาม มีหน าที่ดูแลผลผลิตในสวน
องุนสําหรับทําเหลาองุน
๒๘ บาอัล ฮานั นชาวเกเดอร มีหน าที่ดูแลสวน
มะกอกกับสวนมะเดื่อที่ภูเขาเช เฟล าห
ทางทิศตะวันตก
โยอาช มีหน าที่เก็บรวบรวมนํ้ ามันมะกอก
๒๙ ชิต รัยชาวชาโรน มีหน าที่ดูแลฝูงวัวในทุง
หญาชาโรน
ชา ฟั ทลูกชายของอัด ลัย มีหน าที่ดูแลฝูงวัว
ตามหุบเขาตางๆ
๓๐ โอบิลชาวอิชมาเอล มีหน าที่ดูแลฝูงอูฐ
เยเดยาหชาวเมโรโนท มีหน าที่ดูแลฝูงลา
๓๑ ยาซีสชาวฮาการ มีหน าที่ดูแลฝูงแกะ
คน เหลา นี้คือเจา หน าที่ผูดูแลทรัพยสมบัติ
ของกษัตริยดาวิด
๓๒ โย นา ธานลุงของดา วิด เป็ นที่ ปรึกษาที่
เฉลียวฉลาดและเป็ นผู จด บันทึก †เยฮี เอล
ลูกชายฮัค โม นีดูแลพวกลูกชายของกษัตริย
๓๓ อาหิโธเฟลเป็ นที่ ปรึกษาของกษัตริย และ
หุ ชัยชาวอาร คีเป็ นเพื่อนของกษัตริย ๓๔ ผู
ที่สืบทอดตอจากอา หิโธ เฟลคือเย โฮ ยาดา
*๒๗:๒๔

40

๑ พงศาวดาร ๒๘:๖

ลูกชายของเบไนยาห กับอาบี ยาธาร สวนโย
อาบไดเป็ นแมทัพในกองทัพของกษัตริย ดา
วิด
แผนงานของดาวิดเกี่ยวกับวิหาร
๑ ดา

๒๘ ทัง้

วิดไดรวบรวมเอาพวก ผูนํา
หลายมาอยูในเมืองเยรูซาเล็ม
คือ พวก ผูนําของอิสราเอล ผูนําของแตละ
เผา ผูนําของหนวยงานตางๆที่รับ ใชกษัตริย
พวกนายพันนายรอย พวกเจา หน าที่ที่ดูแล
ทรัพยสมบัติและฝูงสัตวของกษัตริย
และ
ของพวกลูกชายกษัตริย
รวมทัง้ พวกเจา
หน าที่วัง พวกวีรบุรุษนักรบ และคนสําคัญ
ทุกคน
๒ กษัตริยดา วิดไดยืนขึ้นและพูดวา
“พี่
น องและประชาชนทัง้ หลายของเรา ฟั งทางนี้
เราไดตงั ้ ใจไวแลวที่จะสรางที่พักสําหรับหีบ
แหงขอ ตกลงของพระ ยาหเวหเพื่อใหเป็ นที่
วางเทา ‡สําหรับพระเจาของพวกเรา และ
เราไดเตรียมการที่จะสรางมันไวแลว ๓ แต
พระเจาไดพูดกับเราวา ‘เจาจะไมไดเป็ นผู ที่
สรางบานสําหรับชื่อของเรา เพราะเจาไดทํา
สงครามหลายครัง้ และเจาไดฆาคนไปเป็ น
จํานวนมาก’
๔ แตพระ ยาหเวหพระเจาของอิสราเอลได
เลือกเราออกมาจากครอบครัวของเรา ใหมา
เป็ นกษัตริยเหนืออิสราเอลตลอดไป เพราะ
พระองคไดเลือกยู ดาหใหเป็ นผูนํา และใน
เผาของยู ดาหพระองคก็ไดเลือกครอบครัว
ของเรามา และในหมูลูกชายทัง้ หลายของ
พอเรา
พระองคพอใจที่จะเลือกเราใหเป็ น
กษัตริยเหนือชนชาติอิสราเอลทัง้ หมด ๕ และ
จากบรรดาลูกชายทัง้ หมดของเรา
ซึ่งพระ
ยาหเวหไดใหลูกชายไวกับเราหลายคน
พระองคไดเลือกซา โลม อนลูกชายของเรา
ใหข้ น
ึ นัง่ บนบัลลังกของอาณาจักรของพระ
ยาหเวหเหนือชนชาติอิสราเอลทัง้ หมด
๖ พระองคไดพูดกับเราวา ‘ซาโลมอนลูกชาย

โยอาบ … เสร็จ พระเจาไดหยุดเขาไว ดูใน ๑ พงศาวดาร ๒๑:๑-๓๐

†๒๗:๓๒

ผู จด บันทึก คนที่ทําหน าที่จด บันทึกหรือคัด ลอกบรรดาหนังสือหรือจดหมาย คน
เหลา นี้ไดใชเวลาในการเขียนสิ่งตางๆมากจน กระทัง่ กลายเป็ นผู ชํานาญที่รูความ หมายของ
ตัวหนังสือเป็ นอยางดี
‡๒๘:๒

ที่วางเทา ปกติแลวจะเป็ นแทนขนาดเล็กที่อยูดานหน าของเกาอี้ แตในที่นี้หมายถึง
วิหาร เหมือนกับวาพระเจาคือกษัตริยที่นัง่ อยูบนเกาอีข
้ องพระองคและพักเทาของพระองค
ไวบนตึกที่ดาวิดตองการจะสรางขึ้น
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ของเจา จะเป็ นผู ที่สรางวิหาร และพวกลาน
วิหารของเรา
เพราะเราไดเลือกเขาใหเป็ น
ลูกชายของเรา
และเราจะเป็ นพอของเขา
*๗ และเราจะทําใหอาณาจักรของเขามัน
่ คง
ตลอดไป
ถาเขายังตัง้ ใจที่จะเชื่อฟั งคําสัง่
และกฎทุกขอของเราเหมือนที่เขาทําอยูใน
วันนี้’
๘ และตอนนี้ ทามกลางสายตาของชนชาติ
อิสราเอลทัง้ หมด
ในที่ ประชุมของพระ
ยาหเวหนี้ และตอหูของพระองค เราขอ
กําชับใหพวกทานทําตามคําสัง่ ทัง้ หมดของ
พระ
ยาหเวหพระเจาของพวกทานอยาง
ระมัดระวัง เพื่อพวกทานจะไดเป็ นเจาของ
แผน ดินที่ดีแหงนี้ และมอบมันเป็ นมรดกให
กับลูกกับหลานของทานตลอดไป
๙ สวนเจา ซา โลม อนลูกพอ ใหยอมรับ
พระเจาของพอเจาไว และรับ ใชพระองค
อยางสุดใจ
และดวยความเต็มใจของเจา
เพราะพระ ยาหเวหตรวจสอบจิตใจทุกดวง
และเขาใจความคิดทุกความคิด ถาเจาคนหา
พระองค เจาก็จะพบพระองค แตถาเจาละทิง้
พระองค พระองคก็ทอดทิง้ เจาตลอดไป ๑๐ ดู
เถิด พระ ยาหเวหไดเลือกเจาเพื่อจะใหสราง
์ ิทธิข
์ องพระองค
วิหารไวใหเป็ นสถาน ที่ศักดิส
ใหกลาหาญไวและลงมือทําเถิด”
๑๑ แลวดาวิดก็ไดมอบแผนผังใหกับซาโลม
อนลูกชายของเขา
เป็ นแบบของหองดาน
หน าของวิหาร กับพวกตึกของมัน พวกหอง
เก็บสมบัติ พวกหองดานบน พวกหองดาน
์ ิทธิท
์ ี่ความไม
ใน และหองสําหรับหีบศักดิส
์ ากบาปจะถูกชําระ ๑๒ ยังมีแผนผัง
บริสุทธิจ
สําหรับอยางอื่นที่เขาไดคิดเอาไว คือแผนผัง
สําหรับลานของวิหารของพระ ยาหเวห และ
สําหรับหองตางๆที่อยูรอบๆลานนัน
้ พวกหอง
เก็บสมบัติของวิหารของพระเจา และพวก
หองเก็บของขวัญที่อุทิศใหกับพระ ยาหเวห
๑๓ ผังสําหรับกลุมเวรของพวกนั กบวช และ
ชาวเลวี สําหรับงานรับ ใชทัง้ หมดในวิหาร
ของพระ ยาหเวห สําหรับขาว ของเครื่องใช
ทุกอยางที่ใชในงานรับ ใชในวิหารของพระ
ยาหเวห ๑๔ และยังมีรายละเอียดนํ้ า หนัก
ของทองคําที่ใชสําหรับขาว ของเครื่องใชทุก
อยางที่ทําจากทองคํา ในงานรับ ใชแตละ
*๒๘:๖

๒:๗
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อยาง และรายละเอียดของนํ้ า หนักเงินที่ใช
สําหรับเครื่องใชที่ทําจากเงิน ในงานรับ ใช
แตละอยาง ๑๕ และบอกถึงนํ้ า หนักทองคํา
ของโคมไฟยืนทองคํา และตะเกียงที่อยูใน
นัน
้
บอกแมแตน้ํ า หนักของทองคําที่ใชกับ
โคมไฟยืนแตละอัน และตะเกียงแตละดวง
ของมัน และบอกถึงนํ้ า หนักของเงินที่ใชกับ
โคมไฟยืนที่ทําจากเงิน โดยบอกนํ้ า หนักของ
เงินที่จะใชสําหรับโคมไฟยืนแตละอัน และ
ตะเกียงแตละดวงของมัน นํ้ า หนักของเงิน
ขึ้นอยูกับการใชงานของตะเกียงแตละดวง
๑๖ มีรายละเอียดของนํ้ า
หนักของทองคํา
์ ิทธิแ
์ ตละตัว
สําหรับโตะของขนมปั งศักดิส
และนํ้ า หนักของเงินสําหรับโตะที่ทําจากเงิน
๑๗ และทองคําบริสุทธิส
์ ําหรับทําสอม
ชาม
ประพรม และเหยือก สําหรับชามที่ทําจาก
ทองคํา ดา วิดไดบอกนํ้ า หนักของชามแตละ
ใบ และสําหรับชามที่ทําจากเงินก็ไดบอกนํ้ า
หนักของชามแตละใบเหมือนกัน ๑๘ นํ้ า หนัก
ของทองคําอยางดีที่ใชทําแทนบูชาเผาเครื่อง
หอม ยังมีแบบสําหรับสรางรถรบทองคํา ซึ่ง
ก็คือทูต สวรรคที่มีปีกสององคที่กางปี กของ
พวกทานออกอยูบนฝาของหีบแหงขอ ตกลง
ของพระ ยาหเวห ทูตทัง้ สององคนี้ทําจาก
ทองคํา
๑๙ ดาวิดไดเขียนสิ่งเหลานี้ ใหกับซาโลมอน
ตามที่พระ ยาหเวหไดมอบใหกับเขา เพื่อทํา
ใหซา โลม อนเขาใจรายละเอียดทัง้ หมดของ
แผนผัง
๒๐ แลวดา วิดพูดกับซา โลม อนลูกชายของ
เขาวา “เขม แข็งและกลาหาญไว ลงมือทํา
เถิด อยากลัวหรือทอถอยเพราะพระยาหเวห
พระเจาของพอจะอยูกับเจา พระองคจะไม
ทิง้ ลูกและไมจากลูกไปไหน แตพระองคจะ
ชวยเหลือลูกจนกวางานรับ ใชทุกอยางของ
วิหารของพระ ยาหเวหจะเสร็จ สิน
้ ลง ๒๑ และ
นี่ก็คือกลุมเวรตางๆของพวกนักบวชกับชาว
เลวีสําหรับงานรับ
ใชในวิหารของพระเจา
และคนงานทุกคนที่มีความชํานาญในงาน
ทุกประเภทจะมาอยูกับเจา และพวกผูนํากับ
ประชาชนทัง้ หมดจะอยูภายใตคําสัง่ ทัง้ สิน
้
ของเจา”

เราไดเลือก … ของเขา แสดงวาพระเจาไดเลือกซาโลมอนใหเป็ นกษัตริย ดูใน สดุดี
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ของถวายสําหรับการสรางวิหาร
๑ กษัตริย

๒๙ ที่ชุมนุมทัง้ หมดวา

ดา วิดได พูดกับคนใน
“ซา โลม อน
ลูกชายของเราผู ที่พระเจาไดเลือก ไวแลวแต
เพียงผู เดียวนี้ยังเด็กและไมมีประสบการณ
และงานครัง้ นี้ก็ยิ่ง ใหญนัก เพราะวิหาร
แหง นี้ไมใชสรางใหกับมนุษยแตใหกับพระ
ยาหเวหผู เป็ นพระเจา ๒ เราไดจัด เตรียม
สิ่งของสําหรับวิหารของพระเจาของ เราอยาง
สุด กําลังของ เรา คือทองคําสําหรับสราง
สิ่งของที่ทําดวยทองคํา
เงินสําหรับสราง
์ ําหรับ
สิ่งของที่ทําดวยเงิน
ทองสัมฤทธิส
สรางสิ่งของที่ทําดวยทองสัมฤทธิ ์
เหล็ก
สําหรับสรางสิ่งของที่ทําดวยเหล็กและไม
สําหรับสรางสิ่งของที่ทําดวยไม หิน โมรา
*และหินสําหรับฝั ง †กระเบื้องหลากสี ‡หินมี
คาทุก ชนิดและหิน ออน เป็ นจํานวนมากมาย
มหาศาล ๓ นอกจาก นี้เรายังมีทรัพยสมบัติ
สวน ตัวที่เป็ นทองคําและเงิน เราไดอุทิศตัว
เราเองใหกับวิหารของพระเจาของเราไปแลว
เราก็ เลยจะยกของพวกนี้ที่เราไดสะสมไวให
กับวิหารของพระเจาของเรา ดวย นอก เหนือ
ไปจากของทัง้ หมดที่เราไดจัด เตรียมไวแลว
์ ิทธิแ
์ หง นี้ ๔ คือมีทองคํา
สําหรับวิหารศักดิส
์
บริสุทธิประมาณรอย ตันที่ไดมาจากเมืองโอ
์ ระมาณสอง รอยสี่ สิบ
ฟี ร และเงินบริสุทธิป
ตัน ¶สําหรับหุมผนัง หอง ๕ ทองคําสําหรับ
สรางสิ่งของที่ทําดวยทองคํา
เงินสําหรับ
สรางสิ่งของที่ทําดวยเงิน
และสําหรับงาน
ทุก อยางที่ชางฝี มือจะทําขึ้น ในวัน นี้มีใคร
เต็มใจถวายตัวใหกับพระยาหเวหบาง”
๖ แลวพวก ผูนําของครอบครัวทัง
้ หลาย
พวก ผูนําของเผาตางๆของชนชาติอิสราเอล
พวกนายพันนายรอย รวมทัง้ พวกเจา หน าที่
ที่ทํางานใหกับกษัตริยตางก็ถวาย
ตัวดวย
ความ เต็มใจ ๗ พวก เขาไดมอบทองคําหนึ่ง
รอยเจ็ด สิบ ตัน เงินประมาณสามรอยสี่ สิบ หา
์ กรอยสิบตันและเหล็กสาม
ตัน ทองสัมฤทธิห
พันสี่ รอยหา สิบ ตันเพื่อใชสําหรับวิหารของ
*๒๙:๒
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พระเจา ๘ และใครก็ตามที่มีพลอย ตาง ก็ได
มอบพลอยเหลา นัน
้ ไวในหองเก็บสมบัติใน
วิหารของพระ ยาหเวห ใหอยูในความ ดูแล
ของเยฮี เอลชาวเกอร โชน ๙ ประชาชนตางมี
ความ สุขมาก เพราะพวก เขาถวายสิ่งตางๆ
เหลา นี้ใหกับพระ ยาหเวหดวยความสมัคร ใจ
และดวยความ เต็มใจ กษัตริยดา วิดเองก็มี
ความสุขมากเหมือนกัน
ดาวิดสรรเสริญพระเจา
๑๐ แลวดา

วิดก็ไดสรรเสริญพระ ยาหเวห
ทามกลางสายตาของคนในที่ชุมนุมทัง้ หมด
ดาวิดพูดวา
“ขา แต พระ ยาหเวห พระเจาของอิสราเอล
บรรพบุรุษของพวกเรา
ขอ ใหพระองคได รับคําสรรเสริญตลอดเวลา
และตลอดไป
๑๑ ขา แต พระ ยาหเวห ขอ ใหความยิ่ง ใหญ
พลังอํานาจ ความรุงโรจน ความสงางาม
และบารมีเป็ นของพระองค
เพราะทุก สิ่งทุก อยางทัง้ บนสวรรคและใน
แผน ดินโลก นี้ตางก็เป็ นของพระองคทัง้
สิน
้
ขา แตพระ ยาหเวห อาณาจักร นี้เป็ นของ
พระองค
ขอ พระองคได รับการยกยองสูงสุดเหนือทุก
สิ่ง
๑๒ ความรํ่ารวยและเกียรติยศมาจากพระองค
พระองคปกครองเหนือทุกสิ่งทุกอยาง
ทุก สิ่งทุก อยางลวนแข็งแกรงและมีพลังดวย
มือของพระองค
และพระองคก็มีพลังที่จะสรางใครก็ไดใหยิ่ง
ใหญและแข็งแกรง
๑๓ พระเจาของพวก เรา ตอน นี้ พวก เราขอ
ขอบคุณพระองค
และขอสรรเสริญชื่ออันรุงโรจนของพระองค
๑๔ สิ่ง ตางๆเหลา นี้ ไมไดมาจากขาพเจาและ
ประชาชนของขาพเจา หรอก ที่ จริง แลว
ทุกสิ่งทุกอยางลวนมาจากพระองค

†๒๙:๒

หินโมรา หินกึ่งมีคาที่มีสีฟาหรือเทาเป็ นชัน
้ ๆ
ฝั ง กรอบสําหรับฝั งหินมีคา

‡๒๙:๒

กระเบือ
้ งหลากสี แปลตรงๆไดวา “พวกหินที่ติดไวดวยปูนขาว”

¶๒๙:๔

สองรอยสี่สิบตัน หรือ เจ็ดพันตะลันต

๑ พงศาวดาร ๒๙:๑๕

และพวก เราขอมอบคืนใหกับพระองคในสิ่ง
ที่พวกเราไดรับมา
๑๕ ที่จริงแลว พวก เราเป็ นชาวตาง ชาติตอ
หน าพระองค และเป็ นเพียงผู ผาน ทาง
เหมือนกับบรรพบุรุษทัง้ หมดของพวก
เรา
วันเวลาของพวก เราบนโลกนี้เป็ นเหมือน เงา
และไมมีความหวัง
๑๖ ขา แตพระ ยาหเวหผูเป็ นพระเจา ทรัพย
สมบัติทัง้ หมดนี้ที่พวกเราไดรวบรวมมา
เพื่อที่จะมาสรางวิหารใหกับพระองค
์ ิทธิข
์ อง
เพื่อเป็ นเกียรติใหกับชื่ออันศักดิส
พระองค
ลวน แตมาจากพระองคและเป็ นของพระองค
ทัง้ สิน
้
๑๗ พระเจาของขาพเจา ขาพเจารูวาพระองค
ตรวจสอบจิตใจและยินดีกับความจริงใจ
ขาพเจาเต็มใจใหสิ่งของทัง้ หมดเหลา นี้ดวย
ความจริงใจ
และตอนนี้ ขาพเจารูสึกชื่นชมยินดีที่ไดเห็น
ประชาชนของพระองคที่ นี่ไดมาถวายของให
กับพระองคดวยความเต็มใจ
๑๘ ขา แตพระ ยาหเวห พระองคเป็ นพระเจา
ของบรรพบุรุษของพวกเรา
คือ อับราฮัม อิสอัค และยาโคบ
ขอพระองครักษาเจตนาแบบ นี้ในจิตใจของ
คนของพระองคตลอดไป
และนํ าหัวใจของพวกเขาใหหันมาสูพระองค
๑๙ สวนซาโลมอนลูกชายของขาพเจา
โปรดใหเขาเต็มใจที่จะรักษาพวกคําสัง่ ความ
ตองการและกฎตางๆของพระองค
เพื่อที่จะทําตามนัน
้ ทัง้ หมด
และเขาจะไดสรางวิหารซึ่งขาพเจาไดเตรียม
ของพรอมที่จะทําอยูแลว”
๒๐ แลวดาวิดก็ไดพูดกับที่ชุมนุมทัง
้ หมดวา
“ใหสรรเสริญพระ ยาหเวหพระเจาของพวก
ทาน” และที่ชุมนุมทัง้ หมดก็สรรเสริญพระ
ยาหเวหพระเจาของบรรพบุรุษของพวก เขา
และพวก เขาก็คํานับลงและหมอบกราบพระ
ยาหเวหและกษัตริย

*๒๙:๒๒
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๑ พงศาวดาร ๒๙:๒๙

ซาโลมอนไดเป็ นกษัตริย
(๑ พกษ. ๒:๑๐-๑๒)
๒๑ ในวันตอ

มา พวก เขาไดถวายเครื่อง
สัตวบูชาใหแกพระยาหเวห พวกเขาก็ไดเผา
สัตวทัง้ ตัวใหกับพระยาหเวห เป็ นวัวตัวผูพัน
ตัว แกะตัวผูพัน ตัวและลูก แกะตัวผูพัน ตัว
และยังไดถวายเครื่องดื่มบูชา
และเครื่อง
สัตวบูชาอื่นๆอยางลน เหลือ สําหรับชนชาติ
อิสราเอลทัง้ หมด ๒๒ และพวกเขาตางกินและ
ดื่ม กันตอ หน าพระ ยาหเวหในวัน นัน
้ ดวย
ความสนุกสนานอยางยิ่ง
พวก เขาไดยกซา โลม อนลูกชายของ
กษัตริยดา วิดใหข้ น
ึ เป็ นกษัตริยอีกเป็ นครัง้ ที่
สอง *พวกเขาไดแตง ตัง้ ซาโลมอนใหเป็ นเจา
ชายของพระ ยาหเวห และแตง ตัง้ ศา โดกให
เป็ นนักบวช
๒๓ แลวซา โลม อนก็ไดข้ น
ึ นัง่ บนบัลลังก
ของพระ ยาหเวห ไดเป็ นกษัตริยแทนที่ดา
วิดพอของเขา และเขาก็ประสบความ สําเร็จ
ชาวอิสราเอลทัง้ หมดตางเชื่อ ฟั ง เขา ๒๔ พวก
ผูนํา นักรบทัง้ หมดและบรรดาลูกชายของ
กษัตริยดา
วิดไดสัญญาที่จะจงรักภักดีกับ
กษัตริยซา โลม อน ๒๕ และพระ ยาหเวหก็
ไดทําใหซา โลม อนยิ่ง ใหญในสายตาของ
ชนชาติอิสราเอลทัง้ หมด และใหความโออา
ตระการกับเขาอยางที่ไมมีกษัตริยองคไหน
ในอิสราเอลเคยมีมากอน
ดาวิดตาย
๒๖ ดา

วิดลูกชายของเจส ซีไดเป็ นกษัตริย
เหนือชนชาติอิสราเอล ๒๗ เขาครองบัลลังก
อยูเหนือชนชาติอิสราเอลทัง้ หมดสี่ สิบ ปี เขา
ปกครองอยูในเมืองเฮ โบ รนเจ็ดปี และอยูใน
เยรูซาเล็มสามสิบ สาม ปี ๒๘ เขาตายลงในวัย
อันสมควร ดวยอายุที่มาก แลว ทามกลาง
ความรํ่ารวยและเกียรติยศ แลวซา โลม อนที่
เป็ นลูกชายของเขาก็ไดเป็ นกษัตริยสืบตอ
จากเขา
๒๙ เหตุการณตางๆในยุคของกษัตริยดา วิด
ตัง้ แต ตนจนจบไดเขียนไวในหนังสือบันทึก

ไดยกซาโลมอน … ที่ สอง ซาโลมอนได รับเลือกใหเป็ นกษัตริยครัง้ แรกเมื่อครัง้
ที่อาโดนี ยาหที่เป็ นพี่ ชายหางๆของเขาไดพยายามตัง้ ตนขึ้นเป็ นกษัตริย ดูใน ๑ พงศกษัตริย
๑:๕-๓๙

๑ พงศาวดาร ๒๙:๓๐

ของซา มู เอลผู ที่ เห็น นิมิต ในหนังสือบันทึก
ของนา ธันผู พูด แทน พระเจาและในหนังสือ
บันทึกของกาดผู ที่ เห็น นิมิต ๓๐ พรอม กับ
ราย ละเอียดสิ่งที่เกิด ขึ้นในสมัยของ ดา วิด
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๑ พงศาวดาร ๒๙:๓๐

อํานาจของ เขา และเหตุการณทัง้ หมดที่มี
ผลกระทบกับ เขา และชนชาติอิสราเอล รวม
ทัง้ อาณาจักรอื่นๆทัง้ หลายดวย
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1

๒ พงศาวดาร
คํานํ า
คํานํ าของหนังสือเลม นี้ อานไดจาก
คํานํ าของหนังสือ ๑ พงศาวดาร
ซาโลมอนขอความเฉลียวฉลาด
(๑ พกษ. ๓:๑-๑๕)
๑ ซา โลม อนลูกชายของดา วิดไดข้ น
ึ เป็ น

๑ กษัตริยเหนืออาณาจักรของเขาอยาง

มัน
่ คง เพราะพระ ยาหเวหพระเจาของเขา
สถิตอยูกับเขาและทําใหเขายิ่งใหญ
๒ ซา โลม อนพูดกับชาวอิสราเอลทัง
้ หมด
กับพวกนาย พันนาย รอย พวกผู พิพากษา
และพวก ผูนําทัง้ หมดของชนชาติอิสราเอล
ทัง้ สิน
้ รวมทัง้ ผูนําครอบครัวทัง้ หลาย ๓ และ
ซา โลม อนกับคนที่มาชุมนุมทัง้ หมด นี้ได
ขึ้นไปบนสถาน ที่สูงที่กิเบ โอน เพราะเต็นท
นัด พบ ของพระเจาตัง้ อยูบน นัน
้ ซึ่งเป็ น
เต็นทหลัง เดียวกับที่โมเสสผูรับ ใชของพระ
ยาหเวหไดสรางขึ้นในที่เปลาเปลี่ยวแหง แลง
๔ ขณะนั น
้ ดาวิดไดนําหีบของพระเจามาจาก
คิริ ยาท-เยอ า ริมไปไวในที่ที่เขาไดจัด เตรียม
เอาไว แลว เพราะเขาไดตัง้ เต็นทข้ น
ึ สําหรับ
หีบใบ นี้ในเมืองเยรูซาเล็ม ๕ แตแทน บูชา
์ ี่เบซาเลลลูกชายของอุรี ที่เป็ น
ทองสัมฤทธิท
ลูกชายของเฮ อร ไดสราง ไว นัน
้ ตัง้ อยูตรง
์ ิทธิข
์ องพระ ยาหเวหที่
หน าของเต็นทศักดิส
กิเบโอน ดังนัน
้ ซาโลมอนและคนในที่ชุมนุม
ทัง้ หมดจึงไดไปสอบถามพระองคที่ นัน
่ ๖ ซา
์ ี่อยู
โลม อนขึ้น ไปถึงแทน บูชาทองสัมฤทธิท
ตรง หน าพระ ยาหเวห ซึ่งอยูที่เต็นทนัด พบ
และถวายเครื่องเผาบูชาหนึ่ง พันตัวบนแทน
นัน
้
๗ ในคืน นั น
้ พระเจาปรากฏแกซา โลม อน
และพูดกับเขาวา “เจาอยากไดอะไรจาก เรา
ก็ขอมาเถิด”
๘ ซา โลม อนตอบพระเจาไปวา “พระองค
ไดแสดงความ รัก มัน
่ คงอันยิ่ง ใหญกับดา วิด
พอของขาพเจา
และไดทําใหขาพเจาเป็ น
กษัตริยสืบ ตอจาก เขา ๙ พระ ยาหเวหผู เป็ น
พระเจา ขอ ใหคําสัญญาที่พระองคใหไวกับ
ดา วิดพอของขาพเจา เป็ นจริงในเวลา นี้ดวย

๒ พงศาวดาร ๑:๑๗

เถิด
เพราะพระองคทําใหขาพเจาขึ้นเป็ น
กษัตริยเหนือชนชาติที่มีจํานวนมากมาย
มหาศาลเหมือนฝ ุนบนแผน ดิน โลก ๑๐ ขอ
พระองคใหความเฉลียวฉลาดและความ รูกับ
ขาพเจา เพื่อขาพเจาจะสามารถนํ าชนชาติ นี้
ได เพราะจะมีใครเลาที่จะสามารถปกครอง
ชนชาติที่ยิ่งใหญนี้ของพระองคได”
๑๑ พระเจาตอบซา โลม อนวา “เพราะวาสิ่ง
นี้อยูในจิตใจของเจา และเจาไม ไดขอทรัพย
สมบัติ ความ รํ่ารวยหรือเกียรติยศ ไม ได
ขอใหศัตรูของเจาตาย และไม ไดขอใหมี
ชีวิตที่ยืนยาว แตกลับขอความเฉลียวฉลาด
และความ รู เพื่อที่จะปกครองชนชาติของ
เรา ที่เราไดใหเจาเป็ นกษัตริยเหนือพวก เขา
๑๒ ดัง นั น
้
เราจะใหความเฉลียวฉลาดและ
ความ รูกับเจา และเราก็จะใหทรัพยสมบัติ
ความรํ่ารวยและเกียรติยศกับเจาอยางที่ไมมี
กษัตริยองค ไหนเคยได รับมา กอน ไม วาจะ
กอนหน านี้หรือหลังจากนี้ก็ตาม”
๑๓ แลวซา โลม อนก็ออกจากสถาน ที่สูงใน
กิเบ โอน จากที่หน าเต็นทนัด พบกลับไปที่
เมืองเยรูซาเล็ม และเขาก็ครองบัลลังกอยู
เหนือชนชาติอิสราเอล
ซาโลมอนสรางกองทัพและการคา
(๑ พกษ. ๑๐:๒๖-๒๙; ๒ พศด. ๙:๒๕-๒๘)
๑๔ ซา โลม อนสะสมรถรบกับมาไวมากมาย
เขามีรถรบอยูหนึ่งพันสี่ รอย คันและมีมาอยู
หนึ่ง หมื่นสอง พัน ตัว เขาเก็บรักษาพวก มัน
ไวตามเมืองตางๆที่เขาไดสรางขึ้น มา และ
เก็บ ไวในเมืองเยรูซาเล็มกับเขา ดวย ๑๕ ใน
เมืองเยรูซาเล็มกษัตริยไดทําใหเงินและทอง
มีมากมายอยาง กับกอน หิน และทําใหไม
สนซี ดารมีอยางเกลื่อนกลาดเหมือนกับไม
มะเดื่อตามเชิง เขา ๑๖ พวกมาของซาโลมอน
ก็เป็ นมานํ า เขาจากอียิปตและจากเมือง คู เอ
โดยพวกพอคาของกษัตริยเป็ นผู ซื้อพวก มา
เหลา นัน
้ มาจากเมือง คู เอ ๑๗ พวก เขานํ าเขา
รถรบมาจากประเทศอียิปต
รถรบหนึ่งคัน
เป็ นเงินหนักประมาณเจ็ดกิโลกรัม และมา
ตัวหนึ่งเป็ นเงินหนักประมาณสองกิโลกรัม
พวก เขายังสงพวก มันออกไปขายตอให
กับพวกกษัตริยของชาวฮิต
ไทตและพวก
กษัตริยของชาวอารัมดวย

๒ พงศาวดาร ๒:๑

ซาโลมอนเตรียมสรางวิหารและวัง
(๑ พกษ. ๕:๑-๑๘; ๗:๑๓-๑๔)
๑ ซา

๒ หนึ่ง

โลม อนวางแผนสรางวิหารขึ้นแหง
เพื่อเป็ นเกียรติแกช่ อ
ื ของพระ
ยาหเวห และวางแผนสรางวังใหกับตัว เอง
๒ เขาเกณฑคนเจ็ด
หมื่นคนมาเป็ นคนแบก
หาม และแปด หมื่นคนมาเป็ นชางตัด หินใน
เนิน เขา และอีกสาม พันหก รอยคนมาเป็ นผู
ควบคุมคนงานเหลานี้
๓ ซา โลม อนไดสงขอความไปถึงกษัตริยฮี
รามของเมืองไทระ *วา
“ชวยสงไม สนซี ดารมาใหเราเหมือน
กับที่ทานเคยสงมาใหดา
วิดพอของ
เรา
ตอนที่พอ เราสรางวังสําหรับอยู
อาศัย ๔ ตอน นี้ เรากําลังจะสรางวิหาร
ขึ้นแหง หนึ่ง เพื่อเป็ นเกียรติแกช่ อ
ื ของ
พระ ยาหเวหพระเจาของ เรา และจะ
อุทิศวิหาร นี้ใหกับพระองค เพื่อเอาไว
ใชเผาเครื่องหอมตอ หน าพระองค และ
์ ิทธิท
์ ุก วัน และเอาไว
วางขนมปั งศักดิส
สําหรับเผาเครื่องเผาบูชาทุก เชา เย็น
และทุก วัน หยุดทาง ศาสนา รวม ทัง้ ทุก
วันขาง ขึ้น †และสําหรับงานเทศกาล
ตางๆของพระ ยาหเวหพระเจาของพวก
เราที่ไดกําหนด ไว อยาง ที่อิสราเอลถูก
สัง่ ใหรักษาตลอดไป
๕ วิหารที่เรากําลังจะสรางขึ้น นี้ จะยิ่ง
ใหญ เพราะพระเจาของพวก เรา นัน
้ ยิ่ง
ใหญกวาพระอื่นๆ ๖ แตใครละที่สามารถ
สรางบานใหกับพระองค ได
ในเมื่อ
สวรรคทัง้ หมด แมแตสวรรคชัน
้ สูงสุด
ก็ยังไมสามารถจุพระองค ได เลย แลว
เราเป็ นใคร กัน หรือ ที่จะมาสรางบานให
กับพระองค ได นอกจากวามันจะเป็ นแค
สถาน ที่ไวสําหรับเผาเครื่องบูชาตอ หน า
พระองค
๗ ดัง นั น
้ ชวยสงชายคน หนึ่งมาใหเรา
ที่มีความชํานาญเกี่ยว กับทองคํา เงิน
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๒ พงศาวดาร ๒:๑๔

์ ละ เหล็ก มีความชํานาญ
ทองสัมฤทธิแ
เกี่ยว กับเสนใยสี ฟ า สี เลือด หมูและสี
มวง
และมีประสบการณดานการแกะ
สลัก เพื่อใหมาทํางานในยู ดาหและใน
เมืองเยรูซาเล็มกับพวกชางแกะ สลักที่
ชํานาญงานของ เรา ที่ดา วิดพอของเรา
ไดจัดหาไว แลว ๘ ชวยจัดสงไม สนซี ดาร
ไม สนสาม ใบและไม ประดูจํานวนมาก
มาจากเลบานอน ใหกับเรา ดวย เพราะ
เรารูวาคนของทานมีความชํานาญใน
การตัด ไมของที่ นัน
่
คนของเราจะทํา
งานกับคนของ ทาน ๙ เพื่อที่จะจัดหา
ทอนไมจํานวนมากมายใหกับเรา เพราะ
วิหารที่เราจะสรางจะตองใหญ โตและ
อลังการ ๑๐ เราจะใหขาวสาลีโมแลวและ
ขาว บารเลยอยาง ละสี่ ลานสี่ แสน ลิตร
เหลา องุนสี่ แสนสี่ หมื่น ลิตร และนํ้ ามัน
มะกอกสี่ แสนสี่ หมื่น ลิตร กับพวกคนรับ
ใชของทานที่เป็ นชางตัด ไมซ่ งึ ไดนําไม
มาใหเรา”
๑๑ กษัตริยฮี
รามแหงเมืองไทระสง
จดหมายตอบซาโลมอนไปวา
“เป็ นเพราะพระ ยาหเวหรักประชาชน
ของพระองค พระองคจึงทําใหทานเป็ น
กษัตริยของพวก เขา” ๑๒ แลวฮี รามก็
เขียนตอไปอีกวา “ขอ สรรเสริญพระ
ยาหเวห พระเจาของชนชาติอิสราเอลผู
ที่สรางสวรรคและแผน ดิน โลก พระองค
ไดใหลูกชายที่เฉลียวฉลาดคน หนึ่งแก
กษัตริย ดา วิด ลูกชายผู ที่เต็มไปดวย
สติ ปั ญญาและความเฉลียวฉลาดที่จะ
ไดเป็ นผู สรางวิหารสําหรับพระ ยาหเวห
และวังสําหรับตัว เขา เอง ๑๓ เราจะสง
หุ ราม ‡คนที่มีความชํานาญมากของ
เราไปพบ ทาน ๑๔ แมของเขามาจาก
ดานและพอของเขาเป็ นชาวเมือง
ไท
ระ เขาได รับการ ฝึ กฝนใหทํางานเกี่ยว
์ ละ
กับทองคําและ เงิน ทองสัมฤทธิแ
เหล็ก หินและไม รวมทัง้ เสนใยสี เลือด
หมู สี ฟ าและ สี มวงกับผาลินินอยาง ดี

*๒:๓

กษัตริยฮี รามของเมืองไทระ ปกครองตัง้ แตปี ๙๘๖-๙๓๕ กอนพระเยซูมาเกิด เมือง
ไทระเป็ นเมืองที่สําคัญที่สุดของอาณาจักรฟี นีเซีย ซึ่งอยูทางทิศเหนือของอิสราเอล
†๒:๔

วันขางขึน
้ เป็ นวันที่หนึ่งของเดือนของชาวฮีบรู จะมีการชุมนุมพิเศษในวันเหลานี้เพื่อ
สักการะบูชาพระเจา
‡๒:๑๓

เราจะสงหุราม หรือ “เราจะสงชางแกะสลักคนหนึ่งของฮีรามผูเป็ นพอของเรา”

๒ พงศาวดาร ๒:๑๕
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เขามีประสบการณในการแกะ สลักทุก
ประเภทและสามารถแกะ สลักตามแบบ
ที่เราใหกับเขาไดทุก แบบ เขาจะทํางาน
รวมกับพวก ชางแกะ สลักของทานและ
รวมกับพวก คนของดา วิดเจา นายของ
เราที่เป็ นพอของทาน
๑๕ ตอน นี้ ขอใหทานผูเป็ นเจา นาย
ของเราโปรดสงขาว สาลี ขาว บารเลย
และนํ้ ามันมะกอกกับเหลา องุนตามที่
ทานไดสัญญา ไว มาใหกับพวก เราผูรับ
ใชของทานดวย เถิด ๑๖ และพวก เราจะ
ตัดไม ซุงมาจากเลบานอนตามที่ทาน
ตองการและนํ าไมเหลา นัน
้ ผูกเป็ นแพ
ลองไปตามทะเลลงไปจนถึงยัฟฟา แลว
ทานก็จะนํ าพวกมันไปที่เมืองเยรูซาเล็ม
ได”
๑๗ ซา โลม อนนั บพวก ชาวตาง ชาติทัง
้ หมด
ที่อยูในเมืองเยรูซาเล็มอีก ครัง้ หลัง จากที่
ดา วิดผูเป็ นพอของเขาเคยนับมา แลว ชาว
ตาง ชาติเหลา นี้มีทัง้ หมดหนึ่ง แสนหา หมื่น
สาม พันหก รอย คน ๑๘ ซา โลม อนสัง่ ใหคน
เจ็ด หมื่นคนมาทํางานแบก หาม และสัง่ ให
คนแปดหมื่นคนมาเป็ นชางตัด หินในเนิน เขา
สวนอีกสาม พันหก รอยคนใหมาเป็ นผู คุมคน
งานเหลานัน
้ ใหทํางาน
ซาโลมอนสรางวิหาร
(๑ พกษ. ๖:๑-๓๘; ๗:๑๕-๒๒)
๑ แลวซา

๓ พระ

โลม อนก็เริ่มสรางวิหาร ของ
ยาหเวหในเมืองเยรูซาเล็ม
บน
ภูเขาโม ริ ยาหซ่ งึ เป็ นที่ที่พระ ยาหเวหได
ปรากฏแกดาวิดพอของเขา มันตัง้ อยูบนลาน
นวดขาวของโอรนัน *ชาวเยบุส และเป็ นที่ที่
ดา วิดพอ ของ เขาไดซ้ อ
ื มา ๒ ซา โลม อนเริ่ม
สรางวิหารในวันที่ สองของเดือนที่ สอง ซึ่ง
เป็ นปี ที่สี่ที่เขาขึ้นครองบัลลังก
๓ ซา โลม อนวางรากฐานของตึกที่จะเป็ น
วิหารของพระเจา
ขนาดยาวหก สิบศอก

๒ พงศาวดาร ๓:๑๓

†กวางยี่สิบศอก

‡(ใชศอกมาตรฐานการ วัด
แบบ เกา) ๔ ระเบียงดานหน าวิหารยาวยี่สิบ
ศอก เทากับดานกวางของวิหาร และสูง
์ ุ ทับดาน ใน
ยี่สิบศอก เขาใชทองคําบริสุทธิบ
๕ เขาปูไม สนสาม ใบไวที่หอง โถง ใหญและใช
์ ุ ทับและตกแตงดวยลวดลาย
ทองคําบริสุทธิบ
ตน ปาลมและลาย โซ ๖ ซา โลม อนประดับ
ประดาวิหารดวยพลอยที่ มี คา สวนทองคํา
ที่เขาใชก็เป็ นทองคําจากเมืองพา ร วา ยิม
¶๗ เขาบุทองคําไวที่คาน กรอบประตู ผนั ง
และประตูทุก แหงของวิหารแหง นัน
้ และเขา
ยังไดแกะสลัก รูปทูต สวรรคมีปีกหลายองค
ไวตามพวกผนังอีกดวย
๘ เขาสรางหองที่ศักดิส
์ ิทธิท
์ ี่สุด ขึ้น มีความ
ยาวเทากับความกวางของวิหาร คือยาวยี่สิบ
ศอก และกวางยี่สิบศอก ซาโลมอนบุทองคํา
อยาง ดีน้ํ า หนักรวมยี่สิบ เอ็ดตันไวที่ดาน ใน
์ ิทธิท
์ ี่สุด ๙ พวกตะปูทองคํา
ของสถานที่ศักดิส
มีน้ํ า หนักรวมประมาณครึ่งกิโลกรัม เขายังบุ
ทองคําไวที่พวกหองชัน
้ บน ดวย ๑๐ ภายใน
์ ิทธิท
์ ี่สุด ซา โลม อนไดสรางรูป
สถาน ที่ศักดิส
ปั ้ นของทูต สวรรคมีปีก ขึ้นมาสอง องค และ
บุทองคําลงบนรูป ปั ้ นทัง้ สอง นัน
้ ๑๑ ปี กของ
ทูต สวรรคทัง้ สองที่กางออกเต็ม ที่มีความ
ยาวทัง้ หมดยี่สิบศอก
ปี กดานหนึ่งยาวหา
ศอก §ไปติด กับผนังวิหาร ในขณะที่ปีกอีก
ดานหนึ่งยาวหาศอกเหมือนกันและติดกับปี ก
ของทูตสวรรคอีกองคหนึ่ง
๑๒ ในลักษณะเดียวกัน
ปี กขางหนึ่งของ
ทูต สวรรคองคที่สองก็ยาวหาศอกและไปติด
กับผนังอีกดาน หนึ่งของวิหาร และอีกขาง
หนึ่งก็ยาวหาศอกและไปติด กับปี กอีกขาง
หนึ่งของทูต สวรรคองค แรก ๑๓ ปี กของทูต
สวรรคทงั ้ สององค นี้เมื่อกางออกแลวยาว
ยี่สิบ ศอก ทูต สวรรคทัง้ สองยืนอยูหันหน า
ออกไปทางหองโถงใหญ

*๓:๑

โอรนั น หรือ อารอนา

†๓:๓

หกสิบศอก เทากับสามสิบเอ็ดเมตรครึ่ง

‡๓:๓

ยี่สิบศอก เทากับสิบเมตรครึ่ง

¶๓:๖

พารวายิม เป็ นสถานที่ที่มีทองคําอยูมากมาย นาจะอยูในประเทศโอฟี ร
หาศอก หรือ ๒.๖ เมตร

§๓:๑๑

๒ พงศาวดาร ๓:๑๔
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๑๔ ซา โลม อนทําผามาน *ขึ้นจากเสนใยสี
เลือด หมู สี มวงและสี ฟ า กับผา ลินินอยาง ดี
โดยปั กรูปทูตสวรรคมีปีกลงบนนัน
้
๑๕ ที่ดานหน าของวิหาร เขาไดสรางเสาขึ้น
สองตน สูงสามสิบหาศอก †แตละตนมีหัวเสา
วางอยูดานบนสูงอีกหาศอก ๑๖ เขาไดสรางโซ
ที่รอยตอ กันและไดวางโซเหลา นัน
้ ไวที่ดาน
บนของเสาสองตนนัน
้ เขายังไดทําผลทับทิม
หนึ่ง รอย ลูก และติดพวก มันไวกับโซเหลา
นัน
้ ๑๗ เขาไดจัด ตัง้ เสาสอง ตน นัน
้ ขึ้นที่ดาน
หน าของวิหาร ตน หนึ่งอยูทางทิศ ใตและอีก
ตนอยูทางทิศเหนือ ตนที่อยูทางใตมีช่ อ
ื วายา
คีน ‡และตนที่อยูทางเหนือมีช่ อ
ื วาโบอาส ¶

ขาวของเครื่องใชสําหรับวิหาร
(๑ พกษ. ๗:๒๓-๕๑)
๑ ซา

๔ สัมฤทธิข์ ้นึ แทนหนึ่งยาวยี่สิบศอก

โลม อนสรางแทน บูชาจากทอง

§กวางยี่สิบศอก

และสูงสิบศอก

๒ เขาได

**ขึ้นจากเหล็กหลอ

สรางขันทะเล
มีรูป ราง
เป็ นวงกลมวัดจากขอบดานหนึ่งไปถึงขอบ
อีกดานหนึ่งไดสิบศอก มีความสูงหาศอก วัด
เสน รอบ วงไดสามสิบศอก ††๓ ที่ใตขอบของ
ขันทะเลนัน
้ เขาไดหลอรูปนํ้ าเตาอยูสองแถว
ลอมรอบขันทะเล นัน
้ หลอเป็ นเนื้อเดียวกับ
ขัน ทะเล ๔ ขันทะเลวางอยูบนรูปปั ้ นวัวตัวผู
สิบสองตัว วัวสามตัวหันหน าไปทางทิศเหนือ
สามตัวหันไปทางทิศ ตะวัน ตก สามตัวหัน
*๓:๑๔

๒ พงศาวดาร ๔:๑๑

ไปทางทิศ
ใตและอีกสามตัวหันไปทางทิศ
ตะวัน ออก ขันทะเลวางอยูบนรูป ปั ้ นวัวเหลา
นี้ และสวนหางของพวก มันหันเขาดาน ใน
๕ ขันทะเลมีความหนาหนึ่ งฝ ามือ
‡‡ที่ขอบ
ของมันมีลักษณะเหมือนขอบถวย คือคลาย
กับดอกลิลลี่ที่บานออก มันสามารถเก็บนํ้ าได
หกหมื่นหกพันลิตร ¶¶
๖ แลวซา โลม อนก็ไดทําอางขึ้นสิบใบไว
สําหรับชําระลางและเอาอางหาใบไปไวทาง
ทิศ ใต อีกหาใบไปไวทางทิศ เหนือ เพื่อไว
สําหรับชําระลางสิ่งที่จะนํ ามาเป็ นเครื่องเผา
บูชา แตขันทะเลจะใชสําหรับใหพวกนักบวช
ชําระลางเทานัน
้
๗ เขาสรางโคมไฟยืนจากทองคําไวสิบอัน
สรางตามแบบที่ไดกําหนดไวสําหรับพวก มัน
และวางโคมไฟยืนพวก นี้ไวในวิหาร วาง
ไวทางทิศ ใตหาอัน และไวทางทิศ เหนือหา
๘ เขาทําโตะขึ้นสิบตัวและนํ าไปวางไว
อัน
ในวิหาร ทางทิศ ใตหาตัว และทิศ เหนือหา
ตัว เขายังทําชามทองคําสําหรับประพรมไว
หนึ่ง รอยใบ ดวย ๙ เขาสรางลาน §§ของพวก
นักบวช และลานขนาดใหญกับประตูลานอีก
์ ับประตู
หลายประตู และไดบุทองสัมฤทธิท
เหลา นัน
้ ไว ๑๐ ซา โลม อนวางขันทะเลที่มุม
ทางทิศตะวันออกเฉียงใตของวิหาร
๑๑ หุ รามยังไดทําหมออีกหลายใบ
รวม
ทัง้ ทัพพีและชามประพรม แลวหุ รามก็ได
ทํางานทุกอยางภายในวิหารของพระเจาที่
กษัตริยไดสงั ่ เขาไวจนเสร็จสิน
้ ลง นัน
่ ก็คือ

์ ับ
ผามาน มานชิน
้ นี้เป็ นผาผืนขนาดใหญมากแขวนกัน
้ ไวระหวางสถาน ที่บริสุทธิก

์ ี่สุดเพื่อวาจะไดไมมีใครไดเห็นหีบแหงคําสัญญาของพระ ยาหเวหและเค รูบคู
สถาน ที่บริสุทธิท
นัน
้ ที่อยูบนฝาหีบนัน
้
†๓:๑๕ สามสิบหาศอก ประมาณสิบแปดเมตรกวาๆ
‡๓:๑๗

ยาคีน ในภาษาฮีบรู คํานี้คงจะมีความหมายวา “เขาไดจัดตัง้ ขึ้น”

¶๓:๑๗

โบอาส ในภาษาฮีบรู คํานี้คงจะมีความหมายวา “ความเขมแข็งอยูในตัวเขา”

§๔:๑

ยี่สิบศอก เทากับสิบเมตรครึ่ง

**๔:๒

์ ัง้ อยูในวิหาร ดูใน ๒ พงศาวดาร
ขันทะเล ขันเก็บนํ้ าขนาดใหญที่ทําจากทองสัมฤทธิต
๔:๒-๖
††๔:๒ สามสิบศอก หรือ ๑๕.๗๕ เมตร ภาษากรีกโบราณแปลไววา ๒๕ ศอก
‡‡๔:๕

หนึ่ งฝ ามือ ประมาณ ๗.๖ เซนติเมตร

¶¶๔:๕

หกหมื่นหกพันลิตร หรือ สามพันบัท

§§๔:๙

ลาน พื้นที่พิเศษที่อยูทางดานนอกของวิหาร

๒ พงศาวดาร ๔:๑๒

๑๒ เสาสองตน

หัว เสาสองอันที่มีรูป รางเหมือนอางเพื่อวาง
ไวบนยอดเสา
ตาขายสองชุดที่ใชสําหรับประดับบนหัว เสา
รูปอางที่อยูบนยอดเสาสองตนนัน
้
๑๓ ทับทิมสี่รอยลูกสําหรับตาขายสอง
ชุด
(ตาขายแตละชุดมีทับทิมอยูสองรอยลูกไว
สําหรับประดับหัวเสารูปชามที่อยูบนเสา
ทัง้ สองตน)
๑๔ แทนหลายแทนพรอม กับอางนํ้ าวางอยูบน
นัน
้
๑๕ ขันทะเลและรูป ปั ้ นวัวตัวผูสิบ สองตัวที่
แบกขันทะเลอยู
๑๖ หมอ ทัพพี สอมและเครื่องใชที่เกี่ยวของ
ทัง้ หมด
ของทัง้ หมดที่หุ รามไดทําขึ้นใหกับกษัตริย
ซาโลมอน เพื่อใชในวิหารของพระยาหเวห นี้
์ ัด มัน ๑๗ กษัตริยไดให
ทําจากทองสัมฤทธิข
หลอของเหลา นี้ข้ น
ึ จากแม พิมพดิน เหนียวที่
นํ ามาจากหุบเขาจอรแดนที่อยูระหวางเมือง
สุ คคทกับเมืองเศเร ดาห ๑๘ เครื่อง ใชทุก
อยางที่ซา โลม อนใหทําขึ้น นี้ใชทองสัมฤทธิ ์
มากมายจนบอกนํ้ าหนักไมได
๑๙ ซา โลม อนยังทําของที่ใชในวิหารของ
พระเจา ดวย คือแทน บูชาทองคํา พวก
โตะสําหรับวางขนมปั งไวตรงหน าพระเจา
๒๐ โคมไฟยืนที่ทําจากทองคําบริสุทธิท
์ ี่สราง
ตามแบบที่ไดกําหนดไว พรอมกับตะเกียง
ของพวก มัน เพื่อใชจุดไฟไวดาน หน าของ
์ ิทธิ ์ *ที่อยูดานใน ๒๑ ดอกไมทองคํา
หองศักดิส
ตะเกียงและคีม †(พวก มันทําจากทองคํา
์ ี่สุด) ๒๒ กรรไกรตัดไสตะเกียงที่ทํา
บริสุทธิท
จากทองคําบริสุทธิ ์ ชามประพรม ชามกับ
กระถาง ไฟ และประตูทองคําหลายบานของ
วิหารคือประตูดานในที่จะเขาไปสูสถาน ที่
์ ิทธิท
์ ี่สุดและประตูของหองโถงใหญ
ศักดิส
๑ เมื่อซาโลมอนทํางานสําหรับวิหาร ของ
พระยาหเวหเสร็จหมดแลว เขาก็นําเอา

๕
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๒ พงศาวดาร ๕:๑๐

สิ่งของตางๆที่ดา วิดผูเป็ นพอของเขาไดอุทิศ
ไว เชน เงิน ทองคําและเครื่องใชทงั ้ หมด เขา
มาวางไวในคลังสมบัติของวิหารของพระเจา
การแหหีบศักดิ์สิทธิ์เขาสูวิหาร
(๑ พกษ. ๘:๑-๑๑)
๒ แลวซา

โลม อนเรียกพวกผูอาวุโสของ
อิสราเอล พวกหัวหน าทัง้ หมดของเผาตางๆ
และพวกผูนําครอบครัวทัง้
หลายของชาว
อิสราเอล ใหมาชุมนุมกันที่เมืองเยรูซาเล็ม
เพื่อที่จะนํ าหีบแหงขอ
ตกลงของพระ
ยาหเวหมาจากเมืองศิ โยนหรือเมืองของดา
วิด ๓ และชาวอิสราเอลทัง้ หมดก็ไดมารวม
ตัวกันตอ หน ากษัตริยในชวงเทศกาลของ
เดือนที่เจ็ด ‡
๔ เมื่อพวกผูอาวุโสทัง
้ หมดของชาว
อิสราเอลมาถึง ชาวเลวีก็ไดยกหีบ ขึ้น ๕ และ
พวก เขา ¶ไดยกหีบ และเต็นทนัด พบ รวม
์ ิทธิภ
์ ายใน
ทัง้ พวกขาว ของเครื่อง ใชศักดิส
เต็นทไปดวย
พวกนักบวชที่เป็ นชาวเลวี
เป็ นผูถือของเหลา นัน
้ ๖ และกษัตริยซา โลม
อนกับชาวอิสราเอลทัง้ หมดที่รวมตัวกันอยู
กับเขาก็ไปอยูตอ หน าหีบ ถวายเครื่องบูชา
เป็ นแกะและวัวมากมายจนนับ ไม ถวน ไม
สามารถจดบันทึกลงได ๗ แลวพวกนักบวชก็
นํ าหีบขอ ตกลงของพระ ยาหเวหเขาไปวาง
์ ิทธิ ์ ดาน
ไวในที่ของมัน ที่อยูในหองศักดิส
์ ิทธิท
์ ี่สุด
ในสุดของวิหารซึ่งเป็ นสถาน ที่ศักดิส
และวางหีบ นัน
้ ไวใตปีกของทูต สวรรคทัง้
สององค นัน
้ ๘ ทูต สวรรคที่มีปีกทัง้ สององค
นัน
้ กางปี กออกเหนือที่วางหีบ นัน
้
ปี ก นัน
้ ก็
ปกคลุมอยูเหนือหีบและคานหามของ
มัน
๙ คานเหลา นี้ ยาวมาก จนปลายของคานที่ย่ น
ื
ออกมาจากหีบ นัน
้
สามารถมองเห็นไดจาก
์ ิทธิท
์ ี่สุด นัน
หน าหองศักดิส
้
แตถาอยูนอก
์ ิทธิก
์ ็มองไม เห็น และคานเหลา นี้ก็
หองศักดิส
ยังคงอยูที่ นัน
่ จนทุก วัน นี้ ๑๐ ในหีบ นัน
้ ไมมี

*๔:๒๐

์ ิทธิแ
์ ละในวิหารที่พวกนักบวชใชสําหรับรับ ใช
หองศักดิ์สิทธิ์ เป็ นหองในเต็นทศักดิส
พระเจาเป็ นประจํา
†๔:๒๑

คีม ของที่ดูเหมือนกรรไกรใชสําหรับคีบถานรอนๆ

‡๕:๓

เดือนที่เจ็ด ตรงกับเดือนกันยายน

¶๕:๕

พวกเขา คือพวกนักบวชและชาวเลวี หรือ “พวกนักบวชซึ่งก็คือชาวเลวี”

๒ พงศาวดาร ๕:๑๑

สิ่งอื่นใดนอกจากแผนหินสองแผน *ที่โมเสส
ไดใสเอาไว ตัง้ แตเมื่อครัง้ ที่เขาอยูที่ภูเขาโฮ
เรบ ซึ่งเป็ นสถาน ที่ที่พระ ยาหเวหไดทําขอ
ตกลงกับชนชาติอิสราเอล หลัง จากที่พวก
เขาไดออกมาจากแผนดินอียิปตแลว
๑๑ แลวพวกนั กบวชก็ออกมาจากสถาน ที่
์ ิทธิ ์ †นักบวชทัง้ หมดที่อยูในที่ นัน
ศักดิส
้ ได
์ ลว ไม วาจะอยูกลุม
ทําตัว เองใหบริสุทธิแ
เวรไหนก็ตาม ๑๒ ชาวเลวีทงั ้ หมดที่เป็ นนัก
ดนตรี เชน อา สาฟ เฮ มานและเย ดู ธูนรวม
ทัง้ พวกลูกชายและญาติๆของ เขา ไดยืนอยู
ทางดานตะวัน ออกของแทน บูชาพวก เขา
แตงตัวดวยผาลินินอยางดี และเลนฉาบ พิณ
ใหญและพิณ เล็กโดยมีพวกนักบวชหนึ่ง รอย
ยี่สิบคนเป าแตรคลอไปดวยกัน ๑๓ บรรดาคน
เป าแตรและนัก รองตางทําหน าที่เป็ นหนึ่ง
เดียวกัน เพื่อที่จะสรรเสริญและขอบคุณพระ
ยาหเวห พวก เขาไดประสานเสียงสรรเสริญ
พระยาหเวห และรองเพลง ‡คลอไปกับเสียง
ของแตร ฉาบ และเครื่องดนตรีทัง้ หมด พวก
เขารองวา
“สรรเสริญพระยาหเวห เพราะพระองคทรงดี
ความ รักมัน
่ คงของพระองคจะคงอยูตลอด
ไป”
แลววิหารของพระ ยาหเวหก็เต็มไปดวย
๑๔ หมอกควันเหลา นั น
เมฆ
้ ทําใหพวก
นักบวชไมสามารถทําพิธีรับ ใชของพวก เขา
ตอไป ได เพราะรัศมีของพระ ยาหเวหไดเขา
มาอยูในวิหารของพระเจาแลว
๑ แลวซา โลม อนพูดวา “พระ ยาหเวห
พูดไววาพระองคจะอาศัยอยูในเมฆสีดํา
๒ ขาพเจาไดสรางวิหารอันสงา งามไวใหกับ
พระองคเพื่อเป็ นสถาน ที่สําหรับพระองคได
ใชอาศัยอยูตลอดไป”

๖

*๕:๑๐
†๕:๑๑

6

๒ พงศาวดาร ๖:๑๐

คําพูดของซาโลมอน
(๑ พกษ. ๘:๑๔-๒๑)
๓ แลวกษัตริยก็หันไปหาคนอิสราเอล

ทัง้ หมด ที่ยืนชุมนุมกันอยูที่ นัน
่ และขอให
พระเจาอวยพรพวกเขา ๔ พระองคพูดวา
“ขอสรรเสริญพระ ยาหเวห พระเจา
ของอิสราเอล มือของพระองค นัน
้ ได
ทําใหสิ่งที่พระองคเคยสัญญาไวดวย
ปากของพระองคกับดา
วิดพอของ
ขาพเจา นัน
้ เป็ นความจริงขึ้นมา เพราะ
๕ ‘ตัง
พระองคไดพูดวา
้ แตวันที่เรานํ า
ประชาชนของเราออกมาจากแผน ดิน
อียิปต
เรายังไมเคยเลือกเมืองหนึ่ง
เมืองใดจากเผาตางๆของอิสราเอล เพื่อ
ที่จะใชสรางวิหารเป็ นเกียรติใหกับชื่อ
ของเรา เลย และเราก็ยังไมเคยเลือก
ใครสัก คนใหเป็ นผูนําเหนือประชาชน
ชาวอิสราเอลของเรา ๖ แตตอนนี้ เราได
เลือกเมืองเยรูซาเล็มเพื่อเป็ นเกียรติให
กับชื่อของ เรา และเรายังไดเลือกดา วิด
ใหมาปกครองอิสราเอลชนชาติของเรา’
๗ ดา
วิดพอของเราเคยคิดอยูในใจ
วา เขาจะสรางวิหาร ขึ้นหลัง หนึ่ง เพื่อ
เป็ นเกียรติใหกับชื่อของพระ ยาหเวห
พระเจาของอิสราเอล ๘ แตพระ ยาหเวห
พูดกับดา วิดพอของเราวา ‘ที่เจาคิดอยู
ในใจวาจะสรางวิหารขึ้นหลัง หนึ่งเพื่อ
เป็ นเกียรติใหกับชื่อของเรา นัน
้ นับเป็ น
สิ่งที่ ดี ๙ แตอยางไรก็ตาม เจาจะไม
ไดเป็ นคนที่สรางวิหาร นัน
้
แตลูกชาย
ของเจาที่เป็ นเลือด เนื้อ เชื้อ ไขของเจา
จะเป็ นผู สรางวิหาร นัน
้ เพื่อเป็ นเกียรติ
ใหกับชื่อของ เรา’ ๑๐ พระ ยาหเวหได
รักษาสัญญาที่พระองคไดใหไว เราได
สืบทอดบัลลังกตอจากดา
วิดพอของ
เรา และตอน นี้เราก็นัง่ อยูบนบัลลังก
เหนือชนชาติอิสราเอล
เหมือนกับที่
พระ ยาหเวหไดใหสัญญาไว และเราก็

แผนหินสองแผน เป็ นแผนหินที่พระเจาไดเขียนบัญญัติสิบประการเอาไว

์ ิทธิแ
์ ละในวิหารที่พวกนักบวชใชสําหรับรับ
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็ นหองในเต็นทศักดิส
ใชพระเจาเป็ นประจํา
‡๕:๑๓ พวกเขา … เพลง หรือ “พวกเขารองเพลงฮาเลลและ” น าจะเป็ นบทสดุดี ๑๑๑-๑๑๘
และ สดุดี ๑๓๖

๒ พงศาวดาร ๖:๑๑

ไดสรางวิหารหลัง นัน
้ ขึ้นเพื่อเป็ นเกียรติ
ใหกับชื่อของพระ ยาหเวห พระเจาของ
อิสราเอลแลว ๑๑ และในนัน
้ เราก็ไดวาง
หีบ *ใบนัน
้ ไว เป็ นหีบที่ใสขอ ตกลงของ
พระ ยาหเวห ที่ไดทําไวกับประชาชน
ชาวอิสราเอล”
คําอธิษฐานของซาโลมอน
(๑ พกษ. ๘:๒๒-๕๓)
๑๒–๑๓ ซา โลม อนสรางปะรํายกพื้นจากทอง

์ ้น
สัมฤทธิข
ึ ยาวหาศอก กวางหาศอก และสูง
สามศอก
และวางมันไวตรงกลางของลาน
ดานนอก เขายืนอยูบนปะรํา นัน
้ และก็คุกเขา
ลงตอ หน าชุมนุมอิสราเอลทัง้ หมด และชู
แขนทัง้ สองขางขึ้นบนฟ า สวรรค ๑๔ เขาพูด
วา
“ขา แต พระ ยาหเวห พระเจาของ
อิสราเอล ไมมีพระเจาองคไหนอีกแลว
ที่จะเหมือนกับพระองค ไม วาจะบน
สวรรคเบื้อง บนหรือแผน ดินโลกเบื้อง
ลาง
พระองครักษาสัญญาแหงความ
รักกับเหลาผูรับ ใชของพระองค ผู ที่เชื่
ฟั งพระองคอยางสุดจิต สุดใจของเขา
๑๕ พระองคยังรักษาสัญญากับดา วิดผูรับ
ใชของพระองค ที่เป็ นพอของขาพเจา
พระองคสัญญาดวยปากของพระองค
และในวัน นี้พระองคไดทําใหคําสัญญา
นัน
้ สําเร็จลุลวงดวยมือของพระองค
๑๖ ตอน นี้ ขา แต พระ ยาหเวห พระเจา
ของอิสราเอล ขอพระองครักษาสัญญา
อื่นๆที่พระองคไดทําไวกับดา วิดผูรับ ใช
ของพระองคที่เป็ นพอของขาพเจาดวย
เถิด เมื่อครัง้ ที่พระองคไดพูดวา ‘ดา
วิด ถาลูก หลานของเจาระมัดระวังใน
ทุกๆสิ่งที่พวก เขาทํา เพื่อจะทําตามกฎ
ของเราเหมือนกับที่เจาไดทํา
เจาจะ
ไมมีวันขาดคนที่จะมานัง่ บนบัลลังก
ของอิสราเอลตอ หน าเรา เลย’ ๑๗ ขา แต
พระ ยาหเวห พระเจาของอิสราเอล ใน
ตอน นี้ ขอใหพระองคทําใหคํา พูดของ

*๖:๑๑
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พระองคที่ไดสัญญาไวกับดา วิดผูรับ ใช
ของพระองคเป็ นจริงขึ้นมาดวยเถิด
๑๘ แตพระเจา พระองคจะอาศัยอยูบน
พื้นโลกกับมนุษยไดจริงๆหรือ
เพราะ
ฟ า สวรรคหรือแมแตสวรรคชัน
้ สูงสุดยัง
ไมสามารถรองรับพระองคได เลย แลว
นับประสาอะไรกับวิหารแหง นี้ที่ขาพเจา
ไดสราง เลา ๑๙ ถึงกระนัน
้ ขอพระองค
โปรดฟั ง
คําอธิษฐานและคําออนวอน
ของผูรับ ใชคน นี้ของพระองคดวย เถิด
ขา แต พระยาหเวห พระเจาของขาพเจา
โปรดฟั ง เสียงรํ่า รองและคําอธิษฐานที่
ผูรับ ใชของพระองค กําลังอธิษฐานอยู
ตอ หน าพระองค ๒๐ ขอ ใหดวงตาของ
พระองคเฝ ามองวิหารหลัง นี้ทัง้ กลางวัน
และกลางคืน มันเป็ นสถานที่ที่พระองค
ไดพูดไววาจะวางชื่อของพระองคไวที่
นี่ ขอพระองคฟังคําอธิษฐานที่ขาพเจา
ผูรับ ใชของพระองคอธิษฐานตอนหัน
หน าเขาหาสถานที่แหง นี้ดวยเถิด ๒๑ ขา
แต พระ ยาหเวห ขอใหพระองคฟังคํา
อธิษฐานของขาพเจาผูรับ ใชพระองค
และอิสราเอลชนชาติของพระองค เมื่อ
พวกเขาอธิษฐานหันหน ามายังสถานที่ นี้
ดวย เถิด ขอพระองคฟังคําอธิษฐานใน
ฟ า สวรรค ซึ่งเป็ นที่อาศัยของพระองค
และเมื่อพระองคไดยิน แลว ขอโปรดยก
โทษใหกับพวกเราดวยเถิด
๒๒ เมื่อคน หนึ่ งคนใดทําผิดตอเพื่อน
บานของเขา และตองสาบาน เมื่อเขามา
สาบานตอ หน าแทน บูชาของพระองคใน
วิหารแหง นี้ ๒๓ ขอโปรดรับ ฟั งจากบน
ฟ า สวรรค และตัดสินพวกผูรับ ใชของ
พระองคดวย เถิด ขอพระองคตอบแทน
คนที่ทําผิด โดยใหความ ผิดของเขา
ตกลงบนหัวของเขาเอง
และขอให
์ องคนที่
พระองคประกาศความบริสุทธิข
บริสุทธิ ์ โดยใหรางวัลกับเขาตามความ
์ องเขา
บริสุทธิข
๒๔ ถาประชาชนชาวอิสราเอลของ
พระองคพาย แพตอศัตรูเพราะทําความ
ผิดบาปตอพระองค
และถาพวก เขา

หีบ เป็ นหีบที่ใชใสแผนหินสองแผนที่เขียนบัญญัติสิบประการเอาไวรวม ทัง้ สิ่งของ
ตางๆเพื่อเป็ นการพิสูจนวาพระเจาไดอยูกับประชาชนชาวอิสราเอลตลอดเวลาที่พวกเขาอยูใน
ทะเลทรายซีนาย

๒ พงศาวดาร ๖:๒๕

หันกลับมายอมรับชื่อของพระองค มา
อธิษฐานรองขอตอพระองคในวิหารแหง
นี้ ๒๕ โปรดฟั งพวก เขาจากฟ า สวรรค
และอภัยใหกับความบาปของอิสราเอล
ชนชาติของพระองค และนํ าพวก เขา
กลับมาสูแผน ดินที่พระองคไดใหไวกับ
บรรพบุรุษของพวกเขาดวยเถิด
๒๖ หรือเมื่อพระองคปิดสวรรค
ไม
ใหฝนตกลงมา
เพราะประชาชนของ
พระองคไดทําบาปตอพระองค ถาพวก
เขาหันหน ามาทางวิหารอธิษฐาน และ
สรรเสริญชื่อของพระองค และหันจาก
บาปของพวก เขา เพราะพระองคได
ลงโทษพวก เขา ๒๗ ก็ขอโปรดฟั งจากฟ า
สวรรค
และอภัยบาปใหกับพวกผูรับ
ใชพระองคคืออิสราเอลชนชาติของ
พระองคดวยเถิด โปรดสอนพวก เขาให
ใชชีวิตในทางที่ถูก ตอง และชวยสงฝน
ใหตกลงมาบนแผน ดินที่พระองคไดให
ไวเป็ นมรดกกับประชาชนของพระองค
ดวยเถิด
๒๘ เมื่อเกิดภาวะอดอยาก
*หรือเกิด
โรคระบาดขึ้นในแผน ดิน หรือเกิดโรค
ซีดในพืช
หรือเกิดเชื้อ ราทําลายพืช
หรือ เกิดตัก
๊ แตนวัยบินหรือวัยคลานมา
ทําลายพืช
หรือมีพวกศัตรูมาปิ ดลอม
เมืองทัง้ หลายของพวก เขา ไว ไม วาจะ
เป็ นความหายนะใดๆหรือโรครายใดๆ
๒๙ และเมื่ออิสราเอล
ที่เกิดขึ้นก็ตาม
หรือคนหนึ่งคนใดไดสํานึก
ผิดเพราะ
ได รับความทุกขทรมานและความเจ็บ
ปวด และเขาไดย่ น
ื มือไปยังวิหารแหง นี้
และอธิษฐานหรือออนวอนตอพระองค
๓๐ ขอพระองคไดโปรดฟั งจากสวรรค
ที่เป็ นที่อาศัยของพระองค
และโปรด
ยก โทษและชวยพวก เขา ดวย มีแต
พระองคเทานัน
้ ที่รูจิตใจของมนุษยทุก
คน อยาง นัน
้ ไดโปรดตอบแทนพวก เขา
ตามการกระทําของพวก เขาดวย เถิด
๓๑ เพื่อวาพวก เขาจะไดยําเกรงพระองค
และจะไดเดินตามทางของพระองค
ตลอด เวลาที่พวก เขามีชีวิตอยูในแผน

*๖:๒๘
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ดินที่พระองคไดยกใหกับบรรพบุรุษของ
พวกเรา
๓๒ สวนคนตางชาติที่ไมใชอิสราเอล
ชนชาติของพระองค พวก เขาจะเดิน
ทางมาจากแดนไกล เพราะพวก เขาจะ
ไดยินชื่อ เสียงอันยิ่ง ใหญของพระองค
และมือที่เต็มไปดวยอํานาจกับแขน
ที่กางออกของพระองค
เมื่อคนตาง
ชาติ นัน
้ หันหน ามาทางวิหาร นี้และ
๓๓ ขอพระองคโปรดฟั งจาก
อธิษฐาน
ฟ า สวรรค ซึ่งเป็ นที่อาศัยของพระองค
และโปรดทําตามสิ่งที่ชาวตาง ชาติคน
นัน
้ ขอจากพระองคดวยเถิด เพื่อชนทุก
ชาติบนโลก นี้จะไดรูจักชื่อ เสียงของ
พระองค และยําเกรงพระองค เหมือน
กับที่อิสราเอลชนชาติของพระองคทํา
และเพื่อพวกเขาจะไดรูวา วิหารหลังนี้ที่
ขาพเจาไดสรางขึ้นมาเป็ นของพระองค
๓๔ เมื่อประชาชนของพระองคไปทํา
สงครามกับพวกศัตรูของพวก เขา ไม
วาพระองคจะสงพวก เขาไปที่ใดก็ตาม
และเมื่อพวก เขาอธิษฐานกับพระองค
โดยหันหน ามาทางเมือง นี้ที่พระองคได
เลือก ไว และหันไปทางวิหารที่ขาพเจา
ไดสรางไว เพื่อเป็ นเกียรติใหกับชื่อของ
พระองค แลว ๓๕ ขอใหพระองคฟังคํา
อธิษฐานและคําออนวอนของพวก เขา
จากฟ า สวรรคและชวย เหลือพวก เขา
ดวยเถิด
๓๖ เมื่อพวก
เขาทําบาปตอพระองค
เพราะคงไมมีใครที่ไมทําบาปเลย และ
พระองคก็โกรธพวก เขา และไดสงพวก
เขาไปตกอยูในกํา มือของศัตรูที่เขามา
จับตัวพวก เขาไปเป็ นเชลยและนํ าตัว
พวก เขาไปสูดิน แดนอื่นไม วาจะใกล
หรือไกลก็ตาม ๓๗ และพวก เขาสํานึก
ผิดตอนอยูบนแผน ดินที่พวก เขาถูก
จับตัวไป นัน
้
และพวก เขาไดกลับ ตัว
กลับ ใจ และไดอธิษฐานตอพระองคใน
แผน ดินของผู ที่จับตัวพวก เขาไป นัน
้
และพวก เขาพูดวา ‘พวก เราไดทําบาป
และทําผิดไปแลว พวก เราไดทําตัวเลว
มาก’ ๓๘ และถาพวก เขาหันกลับมาหา

ภาวะอดอยาก ชวงเวลาที่ไมมีฝนตกเลย พืช ผลก็ไมสามารถเจริญเติบโตได ทัง้ คน
และสัตวตางลมตายเพราะไมมีอาหารและนํ้ าใหกิน
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พระองคอยางสุดจิต สุดใจของพวก เขา
ในแผน ดินที่พวก เขาถูกจับตัวไป นัน
้
และไดอธิษฐานโดยหันหน าไปยังแผน
ดินที่พระองคไดยกใหกับบรรพบุรุษ
ของพวก เขา และไดหันไปทางเมืองที่
พระองคไดเลือกไว และหันไปทางวิหาร
ที่ขาพเจาไดสรางไว เพื่อเป็ นเกียรติให
กับชื่อของพระองค ๓๙ ก็ขอใหพระองค
ฟั งคําอธิษฐานและคําออนวอนของ
พวก เขาจากบนฟ า สวรรค ซึ่งเป็ นที่
อาศัยของพระองค นัน
้
และชวย เหลือ
พวก เขาดวย เถิด และโปรดยก โทษให
กับชนชาติของพระองค ที่ไดทําบาปตอ
พระองคดวย ๔๐ และตอน นี้ พระเจา
ของขาพเจา ขอใหดวงตาของพระองค
เปิ ดขึ้นและขอใหหูของพระองคได รับ
ฟั งคําอธิษฐานที่ถวายใหในที่นี้
๔๑ ขาแตพระยาหเวหผูเป็ นพระเจา ตอนนี้ ขอ
ลุกขึ้นเถิด และมาสูสถานที่พักผอนของ
พระองค
ทัง้ พระองคและหีบแหงอํานาจของพระองค
ขา แต พระ ยาหเวหผูเป็ นพระเจา ขอใหเหลา
นักบวชของพระองคไดสวมใสความ
ชวยเหลือ
ขอใหเหลาศิษยแทจริงของพระองค
ยินดีในความดีของพระองค
๔๒ ขา แต พระยาหเวห ผูเป็ นพระเจา ขออยา
ไดปฏิเสธผูที่พระองคไดแตงตัง้ เลย
ขอจดจําความรักอันยิ่ง ใหญที่ไดสัญญาไวกับ
ดาวิดผูรับใชของพระองคดวยเถิด”
อุทิศวิหารใหกับพระยาหเวห
(๑ พกษ. ๘:๖๒-๖๖)
๑ เมื่อซาโลมอนอธิษฐานเสร็จ

๗ มาจากสวรรค

ก็มีไฟลง

และมาเผาเครื่องเผาบูชา กับพวกเครื่อง
สัตวบูชาและรัศมีของพระยาหเวห ก็แผออก
มาเต็ม วิหาร ๒ พวกนักบวชไมสามารถเขา
ไปในวิหารของพระ ยาหเวหได เพราะรัศมี
ของพระยาหเวหเต็มวิหารไปหมด ๓ เมื่อชาว
อิสราเอลทัง้ หมดไดเห็นไฟที่พุงลงมาและ
รัศมีของพระ ยาหเวหเหนือวิหารแหง นัน
้

*๗:๓

๒ พงศาวดาร ๗:๑๐

พวก เขาก็คุกเขาลงและกม หน าลงกับพื้นหิน
พวก เขานมัสการและขอบคุณพระ ยาหเวห
โดยพูดวา
“พระองคทรงดี
ความ รักมัน
่ คงของพระองคจะคง อยูตลอด
ไป” *
๔ แลวกษัตริยกับประชาชนทัง
้ หมดก็ถวาย
เครื่องสัตว บูชาตอ หน าพระ ยาหเวห ๕ และ
กษัตริยซา โลม อนไดถวายวัวสอง หมื่นสอง
พัน ตัว และแกะกับแพะอีกหนึ่ง แสนสอง
หมื่น ตัว แลวกษัตริยกับประชาชนทัง้ หมดก็
ไดอุทิศวิหาร นี้ใหกับ พระเจา ๖ พวกนักบวช
ไดเขาประจําตําแหนงของ ตน เหมือนกับ
พวกชาวเลวี ซึ่งมีพวกเครื่องดนตรีของพระ
ยาหเวห ซึ่งกษัตริยดา วิดไดทําขึ้นไว เพื่อ
ใชสรรเสริญพระ ยาหเวห
และใชเมื่อเขา
ตองการขอบคุณพระองค พวก เขารอง เพลง
วา “ความ รักมัน
่ คงของพระองคจะคง อยู
ตลอดไป” แลวพวกนักบวชที่ยืนอยูตรงขาม
พวกเลวี ก็เป าแตรขึ้น และชาวอิสราเอล
ทัง้ หมดก็กําลังยืนอยู
๗ ซา โลม อนไดอุทิศสวน กลางของลานที่
อยูดานหน าวิหารของพระ ยาหเวห นัน
้ ใหเป็ น
์ ิทธิ ์
ที่ศักดิส
เพื่อจะไดถวายเครื่องเผาบูชา
และไข มันของเครื่องสังสรรคบูชา เพราะ
์ ี่เขาไดสรางขึ้น นัน
แทน บูชาทองสัมฤทธิท
้
ไมพอสําหรับวางเครื่องเผาบูชา เครื่องบูชา
จากเมล็ดพืช รวม ทัง้ สวนไข มันเหลา นัน
้ ได
ทัง้ หมด
๘ แลวซาโลมอนก็ฉลองเทศกาลนั น
้ อยูเจ็ด
วัน
และชาวอิสราเอลทัง้ หมดก็อยูกับเขา
เป็ นกลุมคนขนาด ใหญมหึมาที่มาจากทุก ที่
ตัง้ แตทางเขาเมืองฮามั ท จนถึงลําธารแหง
อียิปต ๙ ในวันที่แปดพวกเขามีการชุมนุมกัน
เพราะพวก เขาไดเฉลิมฉลองการอุทิศแทน
บูชามาแลวเจ็ด วัน แลวฉลองเทศกาลตอไป
อีกเจ็ด วัน ๑๐ ในวันที่ยี่สิบ สามของเดือนที่
เจ็ด ซา โลม อนไดสงประชาชนเหลา นัน
้ กลับ
ไปบานของพวก เขาดวยจิตใจที่ราเริง ยินดี
เพราะสิ่งดีๆที่พระ ยาหเวหไดทําใหกับดา วิด
กับซา โลม อนและกับชาวอิสราเอลประชากร
ของพระองค

พระองค … ตลอดไป ดูใน สดุดี ๑๑๘ และ ๑๓๖

๒ พงศาวดาร ๗:๑๑

พระยาหเวหมาหาซาโลมอนครัง้ ที่สอง
(๑ พกษ. ๙:๑-๙)
๑๑ เมื่อซา

โลม อนสรางวิหารของพระ
ยาหเวหและวังกษัตริย เสร็จ และทําทุก สิ่ง
ทุก อยางที่เขาคิดไววาจะทําในวิหารของพระ
ยาหเวหและในวังของเขาเองจนหมด แลว
๑๒ พระยาหเวหไดปรากฏแกเขาในตอนกลาง
คืนและพูดวา
“เราไดยินคําอธิษฐานของ เจา และ
ไดเลือกสถาน ที่ นี้สําหรับตัวเราให
เป็ นวิหารสําหรับการถวายเครื่องบูชา
๑๓ เมื่อเราปิ ดสวรรคเพื่อไมใหมีฝนตก
หรือสัง่ ฝูงตัก
๊ แตนใหมากลืนกินแผน ดิน
ของ เจา หรือสงโรคระบาดใหลงมาใน
หมูประชาชนของ เรา ๑๔ ถาประชาชน
ของเราผู ที่เราไดประทับชื่อเรา ไว ถอม
ตัวลงและอธิษฐาน
และเริ่มแสวงหา
ใบหน าของ เรา และหันเหออกจากวิถี
ทางชัว
่ ทัง้ หลายของพวก เขา เราก็จะ
รับ ฟั งจากสวรรค และจะยก โทษบาป
ของพวก เขาและจะรักษาแผน ดินของ
พวกเขา ๑๕ ตอนนี้ดวงตาของเราจะเปิ ด
อยู และหูของเราก็จะรับ ฟั งคําอธิษฐาน
ที่พวกเขาอธิษฐานตอเราในสถานที่แหง
นี้ ๑๖ เราไดเลือกและอุทิศวิหารนี้ใหเป็ น
เกียรติกับชื่อของเราตลอด ไป ดวงตา
และหัวใจของเราจะอยูที่นัน
่ เสมอ
๑๗ สวนตัวเจา ถาเจาเดินอยูตอ หน า
เรา เหมือนกับที่ดาวิดพอของเจาเคยทํา
และทําตามทุก อยางที่เรา สัง่ และรักษา
ขอ บังคับกับกฎทุก ขอของ เรา ๑๘ เรา
จะทําใหบัลลังกของราชวงศเจามัน
่ คง
เหมือนกับที่เราไดสัญญาไวกับดา วิดพอ
ของ เจา เมื่อครัง้ ที่เราพูดวา ‘เจาจะไม
ขาดผูสืบเชื้อ สายที่จะมาปกครองเหนือ
ชนชาติอิสราเอล’
๑๙ แตถาพวก เจาหันเหไป และละทิง
้
ขอบังคับตางๆและกฎทัง้
หลายที่เรา
ไดใหพวก เจาไว และไปรับ ใชและ
นมัสการพระอื่นๆ ๒๐ เราก็จะถอนราก
ชนชาติอิสราเอลออกจากแผน ดินของ
เราที่เราไดยกใหกับพวก เขา ไว และจะ
ขวางทิง้ วิหารแหง นี้ที่เราไดอุทิศไวให
เป็ นเกียรติกับชื่อของเราใหพนไปจาก
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๒ พงศาวดาร ๘:๙

สายตาเรา เราจะทําใหมันเป็ นที่หัวเราะ
เยาะและเยย
หยันในหมูชนชาติทัง้
หลาย ๒๑ ถึงแมวาวิหารแหง นี้จะใหญ
โตสงา งาม แตทุกๆคนที่ผานไปมาจะ
ตองกลัวและพูดวา ‘ทําไมพระ ยาหเวห
ตองทําถึงขนาด นี้กับดิน แดนและวิหาร
แหง นี้’ ๒๒ คนก็จะตอบวา ‘เป็ นเพราะ
พวก เขาไดละทิง้ พระ ยาหเวหพระเจา
ของบรรพบุรุษของพวกเขา พระเจาผู ที่
ไดนําพวก เขาออกมาจากแผน ดินอียิปต
และพวก เขาไดไปโอบ กอดอยูกับพระ
อื่นๆทัง้ นมัสการและรับ ใชพวก มัน นัน
่
เป็ นเหตุที่พระองคถึงไดนําความหายนะ
ทัง้ หมดนี้มาสูพวกเขา’”
ความสําเร็จอื่นๆของซาโลมอน
(๑ พกษ. ๙:๑๐-๒๘)
๑ ในตอนปลายปี ที่ยี่สิบซึ่งเป็ นชวง

๘ ที่ซา

โลม อนไดสรางวิหารของพระ
ยาหเวห กับวังของเขา เอง นัน
้ ๒ ซา โลม อน
ไดซอมแซมหมูบานตางๆที่ฮี รามไดใหเขาไว
และไดใหชาวอิสราเอลเขาไปตัง้ รกรากอยูใน
หมูบานเหลา นัน
้ ๓ แลวซา โลม อนก็ไดไปที่
ฮามั ทโศ บาหและไปยึดเอาเมือง นัน
้ ไว ๔ เขา
ยังสรางเมืองทัด โมรข้ น
ึ ในทะเล ทรายและ
เมืองสําหรับเก็บ ของหลายเมืองในฮามั ท
๕ เขาสรางเมืองเบธโฮโรนบน กับเมืองเบธโฮ
โรนลางขึ้นมาใหม ใหเป็ นเมืองป อมปราการ
ที่มีกําแพงเมือง กับประตูเมือง และลูกกรง
เหล็ก ๖ ยังมีเมืองบาอาลัท รวมทัง้ สรางเมือง
ตางๆที่ใชสําหรับเก็บขาว ของและเมืองทัง้
หลายสําหรับไวรถรบ และมาศึกทัง้ หลาย
ของเขา และสรางทุก สิ่งทุก อยางที่เขาอยาก
จะสราง ทัง้ ในเยรูซาเล็ม ในเลบานอน และ
ตลอดทัว
่ ทัง้ เขตแดนที่เขาปกครองอยู
๗ ประชาชนทัง
้ หมดที่เป็ นชาวฮิต ไทต ชาว
อาโมไรต ชาวเปริ ส ซี ชาวฮี ไวตและชาวเยบุ
สนัน
้ (คนเหลานี้ไมใชคนอิสราเอล) ๘ คือ ลูก
หลานของคนเผาเหลา นี้ ที่ชาวอิสราเอลไม
ไดทําลายจนหมด สิน
้ แตยังเหลืออยูในแผน
ดิน ซาโลมอนไดเกณฑคนเหลานี้มาเป็ นทาส
ที่ใชแรงงานจนถึงทุกวันนี้ ๙ แตซาโลมอนไม
ไดใชชาวอิสราเอลมาทํางานเป็ นทาสในงาน
ของ เขา ชาวอิสราเอลไดเป็ นนักรบ แมทัพ
ของกองทหารของเขา และเป็ นแมทัพของ

๒ พงศาวดาร ๘:๑๐

กองรถรบกับกองทหารของรถรบ ๑๐ มีเจา
หน าที่ระดับหัวหน าที่คอยดูแลโครงการตางๆ
ของกษัตริยซา โลม อน พวก เขามีทัง้ หมด
สองรอยหาสิบคน
๑๑ ซา โลม อนพาลูกสาวของกษัตริยฟาโรห
ขึ้นมาจากเมืองของดา วิดไปอยูในวังที่เขาได
สรางไวใหกับ นาง เขาไดพูดวา “เมียของเรา
ตองไมอาศัยอยูในวังของกษัตริยดา วิดแหง
อิสราเอล เพราะสถาน ที่ทัง้ หลายที่เคยวาง
์ ิทธิ”์
หีบของพระยาหเวห นัน
้ เป็ นที่ศักดิส
๑๒ ซา โลม อนเผาเครื่องบูชาใหแกพระ
ยาหเวหบนแทน บูชาของพระ ยาหเวห ที่ซา
โลมอนไดสรางไวที่ดานหน าของระเบียงทาง
เดิน ๑๓ ซา โลม อนถวายเครื่องบูชาตามที่ได
กําหนดไวสําหรับวันตางๆอยางที่โมเสสได
สัง่ ไว เขาจะตองถวายเครื่องบูชาในทุก วัน
หยุดทาง ศาสนาวันขาง ขึ้น *และวันเทศกาล
ประจําปี สามเทศกาลคือ เทศกาลกินขนมปั ง
ไม ใส เชื้อ เทศกาลสัปดาหและเทศกาลอยู
เพิง ๑๔ แลวเพื่อเป็ นการรักษากฎของดาวิดผู
เป็ นพอของเขาไว ซา โลม อนจึงไดแตง ตัง้
พวกนักบวชขึ้นและแบงเวรตามหน าที่ของ
พวก เขา และแตง ตัง้ ชาวเลวีใหคอยนํ าใน
การสรรเสริญและมาชวย เหลือพวกนักบวช
ในแตละ วัน เขายังไดแตง ตัง้ พวก คนเฝ า
ประตูและแบงเวรสําหรับประตูแตละประตู
เพราะนี่คือสิ่งที่ดา วิดคนของพระเจาไดสัง่
ไว ๑๕ พวกอิสราเอลไมไดหันเหไปจากคํา สัง่
ทัง้ หลายของกษัตริยซา โลม อนที่ใหกับเหลา
นักบวชหรือชาวเลวี ไม วาจะเป็ นเรื่องอะไรก็
ตาม รวม ทัง้ คํา สัง่ ที่ใหไวเกี่ยว กับพวกคลัง
สมบัติดวย
๑๖ งานทุก อยางของซา โลม อนสําเร็จ
ลุลวงไปดวย ดี ตัง้ แตวันที่เริ่มวางรากฐาน
ของวิหารของพระ ยาหเวห จนกระทัง่ เสร็จ
สมบูรณ แลววิหารของพระ ยาหเวหก็สราง
จนเสร็จ
๑๗ ซา โลม อนไปที่เมืองเอ ซี โอน เก เบอร
และเมืองเอ โลทบนชายฝั ่ งของเอ โดม ๑๘ ฮี
รามสงเรือมาใหซา โลม อน โดยมีเจา หน าที่
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๒ พงศาวดาร ๙:๘

ของเขาซึ่งเป็ นผู ที่รูเรื่องเกี่ยว กับทะเลเป็ น
อยาง ดีมาเป็ นผูบังคับการ เรือ คนเหลา นี้ได
แลนเรือไปกับคนของซา โลม อนจนถึงเมือง
โอฟี ร †และไดนําทองคําสิบ หกตันกลับมาให
กับกษัตริยซาโลมอน
ราชินีของเชบามาพบซาโลมอน
(๑ พกษ. ๑๐:๑-๑๓)
๑ เมื่อราชินีของเชบาไดยินถึงชื่อ

๙ ของซาโลมอน นางมาที่เมืองเยรูซาเล็ม
เสียง

เพื่อทดสอบเขาดวยคําถามยากๆหลายขอ
นางเดิน ทางมาพรอมกับขาราชการมากมาย
และมีฝูงอูฐบรรทุกเครื่อง
เทศมากมาย
ทองคําจํานวนมากและพลอยมีคาหลาย ชนิด
นางมาพบกับซา โลม อนและคุยกับเขาเกี่ยว
กับสิ่งตางๆที่นางคิด ไว ๒ ซา โลม อนตอบ
คําถามทัง้ หมดของนาง ได ไมมีขอใดเลยที่
ยากเกิน ไปสําหรับซา โลม อนที่จะอธิบายให
๓ เมื่อราชินีของเชบาเห็น
กับนางไดเขาใจ
ความเฉลียวฉลาดของซา โลม อน อีกทัง้ เห็น
วังที่เขาสราง ขึ้น ๔ ตลอดจนอาหารตางๆบน
โตะของเขา ที่ นัง่ ของพวกเจา หน าที่ของเขา
พวกผูรับ ใชของเขาและเสื้อผาที่พวก เขาใส
อยู พวกผูถือถวยของเขาและชุดที่พวก เขา
ใสอยู และเครื่องเผาบูชาทัง้ หลายที่เขาถวาย
อยูในวิหารของพระ ยาหเวห นางก็รูสึกตก
ตะลึงจนลืมหายใจ ๕ นางพูดกับกษัตริยวา
“ขาวที่เราไดยินในประเทศของเราเกี่ยว กับ
ความ สําเร็จตางๆและความเฉลียวฉลาดของ
ทานลวนเป็ นความจริงทัง้ สิน
้ ๖ แตเราไมเคย
เชื่อสิ่งเหลานี้มากอน จนกระทัง่ เราไดมาเห็น
กับตาของเราเอง อัน ที่จริง ความเฉลียว
ฉลาดที่พวก เขาพูด นัน
้ ยังไมถึงครึ่งหนึ่งของ
ความเฉลียวฉลาดอันยิ่ง
ใหญที่ทานมีเสีย
ดวยซํ้า
ทานดีกวาที่เราไดยินมามาก นัก
๗ คนของทาน ‡ชางไดเกียรติจริงๆ พวก เจา
หน าที่ของทานนี่ชางไดเกียรติจริงๆ คนพวก
นี้ไดยืนอยูตอ หน าทานตลอดเวลา และไดฟัง
ความเฉลียวฉลาดของ ทาน ๘ ขอสรรเสริญ

*๘:๑๓

วันขาง ขึน
้ เป็ นวันที่หนึ่งของเดือนของชาวฮีบรู จะมีการชุมนุมพิเศษในวันเหลา นี้
เพื่อสักการะบูชาพระเจา
†๘:๑๘
‡๙:๗

โอฟี ร สถานที่ที่มีทองคําอยูมาก ปั จจุบันไมมีใครรูแนนอนวาโอฟี รตัง้ อยูที่ไหน

คนของทาน เป็ นคํา แปลมาจากสําเนาฮีบรูที่นิยมใชกัน สวนในสําเนาแปลกรีกโบราณ
แปลวา “พวกเมียของทาน”

๒ พงศาวดาร ๙:๙
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พระยาหเวหพระเจาของทานผู ที่ช่ น
ื ชมในตัว
ทานและวางทานไวบนบัลลังกของพระองค
ใหเป็ นกษัตริยปกครองใหกับพระ ยาหเวห
พระเจาของ ทาน เป็ นเพราะความ รักของ
พระเจาของทานที่มีใหกับชนชาติอิสราเอล
และความตองการของพระองคที่จะโอบ อุม
พวก เขาไวตลอด ไป พระองคไดทําใหทาน
เป็ นกษัตริยเหนือพวก
เขาเพื่อที่จะรักษา
ความยุติธรรมและความถูกตองไว”
๙ แลวนางก็มอบทองคําประมาณสี่
ตัน
เครื่อง เทศเป็ นจํานวนมาก และพลอยมี คา
อีกหลาย อยางใหกับกษัตริย ไมเคยมีใครนํ า
เครื่อง
เทศมามากมายเทากับที่ราชินีแหง
เชบาเอามาใหกับกษัตริยซาโลมอน
๑๐ (คนของฮี รามและคนของซา โลม อนได
นํ าทองคํามาจากโอ ฟี ร *พวก เขายังไดนํา
ไมแกนจันทน แดงและพลอยมี คามา ดวย
๑๑ กษัตริยใชไมแกนจันทน แดงทําขัน
้ บันได
ของวิหาร ของพระ ยาหเวห กับบันไดของ
วังกษัตริย และยังใชทําพิณ ใหญกับพิณ เล็ก
สําหรับพวกนัก ดนตรี ยังไมเคยมีใครเคย
เห็นของสวยเหมือนของพวก นี้มากอนในยู
ดาห)
๑๒ กษัตริยซา โลม อนใหทุก สิ่งทุก อยางที่
ราชินีของเชบาอยากไดและที่นางขอจาก
เขา ซา โลม อนใหของกับนางมากกวาของ
ที่นางนํ ามาใหเขาเสีย อีก แลวนางก็จากไป
และกลับประเทศของนางพรอมกับพวก
ขาราชการของนาง
ทรัพยสมบัติของซาโลมอน
(๑ พกษ. ๑๐:๑๔-๒๙; ๒ พศด. ๑:๑๔-๑๗)
๑๓ ซา

โลม อนรับทองคําในแตละปี หนัก
ประมาณยี่สิบ สามตัน ๑๔ ไมรวมถึงทองคําที่
ไดจากพวกพอคา เร และพวกที่คาขายเป็ น
ประจํา และกษัตริยทงั ้ หลายแหงอา ระ เบีย
และพวกผู วาไดนําเงินและทองมาใหกับซา
โลม อน ดวย ๑๕ กษัตริยซา โลม อนสรางโล
ขนาดใหญสอง รอยอันที่ทําจากทองคําที่ตี
แลว โดยโลแตละ อันใชทองคําที่ตีแลวหนัก
สาม กิโล ครึ่ง ๑๖ เขายังสรางโลขนาด เล็กขึ้น
*๙:๑๐
†๙:๑๘

บัลลังก

๒ พงศาวดาร ๙:๒๗

สามรอยอันที่ทําจากทองคําที่ตีแลวดวย โดย
โลแตละ อันใชทองคําหนักหนึ่ง กิโลเจ็ด ขีด
กษัตริยไดเก็บพวก มันไวในวังที่มีช่ อ
ื วา “ป า
แหงเลบานอน”
๑๗ แลวกษัตริยก็สรางบัลลังกอันยิ่ง ใหญ
ขึ้นบัลลังกหนึ่ง โดยฝั งงาชางไวและบุดวย
ทองคําบริสุทธิ ์ ๑๘ บัลลังก นี้มีบันไดหกขัน
้
และมีที่ รองเทา †อันหนึ่งทําจากทองคําติด
อยูกับบัลลังก มีที่ วาง แขนอยูทัง้ สอง ขาง
ของที่ นัง่ มีรูป ปั ้ นสิงหสอง ตัวยืนอยูที่ดาน
ขางของบัลลังก ๑๙ บันไดทัง้ หกขัน
้ นี้ ที่
ปลายทัง้ สองดานของบันไดแตละขัน
้ มีรูปปั ้ น
สิงหอยูขางละตัว รวมทัง้ หมดสิบ สองตัว ไม
มีอาณาจักร ไหนเคยทําไดอยาง นี้มา กอน
๒๐ ถวยสําหรับดื่มเหลาทัง
้ หมดของซา โลม
อนทําจากทองคํา และขาว ของเครื่อง ใชทุก
อยางในวังของป าแหงเลบานอนลวนทําจาก
ทองคําบริสุทธิ ์ ไมมีอะไรที่ทําจากเงิน เลย
เพราะในยุคของซา โลม อน เงินแทบจะไม
มีคาอะไร เลย ๒๑ กษัตริยมีกอง เรือสําหรับ
คาขายที่ควบคุมดูแลโดยคนของฮี ราม เรือ
เหลา นี้จะกลับมาทุกๆสามปี โดยนํ าทองคํา
เงินและงาชางรวม ทัง้ ลิงตัว ใหญและลิง
บาบูนกลับมาดวย
๒๒ กษัตริยซา โลม อนลํ้า หน ากษัตริยทุก
องคในโลก นี้ในเรื่องความรํ่ารวยและความ
เฉลียวฉลาด ๒๓ กษัตริยทุก องคในโลกตาง
พากันมาขอเขาพบซาโลมอน เพื่อที่จะไดฟัง
ความเฉลียวฉลาดของเขาที่พระเจาไดใสไว
ในใจของ เขา ๒๔ ปี แลวปี เลา ทุกๆคนที่มา
ตาง ก็นําของ ขวัญมาใหเขา ไมวาจะเป็ นเงิน
หรือทองคํา เสื้อผา อาวุธ เครื่องเทศ มาหรือ
ลอ
๒๕ ซา โลม อนมีคอกมาถึงสี่ พัน คอก กับ
รถรบอีกหลายคัน เขามีมาทัง้ หมดหนึ่ง หมื่น
สอง พันตัวซึ่งไดเก็บอยูในเมืองที่เก็บ รถ รบ
และสวนหนึ่งอยูกับเขาในเยรูซาเล็ม ๒๖ เขา
ไดปกครองอยูเหนือกษัตริยอีกหลายๆองค
ตัง้ แตแมน้ํ ายู เฟ รติ สไปจนถึงแผน ดินของ
พวกฟี ลิ ส เตีย จนถึงเขตแดนของประเทศ
อียิปต ๒๗ กษัตริยไดทําใหเงินมีมากอยางกับ
กอนหินในเมืองเยรูซาเล็ม และทําใหไมสนซี

โอฟี ร สถานที่ที่มีทองคําอยูมาก ปั จจุบันไมมีใครรูแนนอนวาโอฟี รตัง้ อยูที่ไหน
ที่ รองเทา

แทนขนาดเล็กที่กษัตริยสามารถใชวาง เทาของเขาเมื่อเขานัง่ อยูบน

๒ พงศาวดาร ๙:๒๘

ดารมีอยางเกลื่อนกลาดเหมือนกับไมมะเดื่อ
ตามเชิง เขา ๒๘ มาของซา โลม อนถูกนํ ามา
จากประเทศอียิปตและจากประเทศอื่นๆอีก
หลายประเทศ
ซาโลมอนตาย
(๑ พกษ. ๑๑:๔๑-๔๓)
๒๙ สวนเหตุการณอ่ น
ื ๆในสมัยของซา

โลม อนตัง้ แตเริ่มตนจนสิน
้ สุดลงได รับการ
จดบันทึกไวแลวในบันทึกของนา ธันผู พูด
แทน พระเจา ในคําเผย แพรของอา หิ ยาห
ชาวเมืองชิ โลหและในนิมิตของอิด โดผู ที่
เห็นนิมิต *เกี่ยว กับเย โร โบ อัมลูกชายของ
เนบัท ๓๐ ซา โลม อนไดปกครองอยูในเมือง
เยรูซาเล็มเหนือชนชาติอิสราเอลเป็ นเวลาสี่
สิบ ปี ๓๑ แลวเขาก็ไดตายไปอยูกับบรรพบุรุษ
ของเขาและถูกฝั งอยูในเมืองของดา วิดพอ
ของ เขา และเรโห โบ อัมลูกชายของเขาก็ได
ขึ้นเป็ นกษัตริยสืบตอจากเขา
สงครามกลางเมือง
(๑ พกษ. ๑๒:๑-๒๔)
๑ เรโห

๑๐ อิสราเอลทัง้ หมดไป

โบ อัมไปที่เชเคมเพราะชาว
ที่นัน
่ เพื่อที่จะ
แตง ตัง้ เขาขึ้นเป็ นกษัตริย ๒ เมื่อเย โร โบ อัม
ลูกชายของเนบัทไดยินเรื่อง นี้เขา (ตอน นัน
้
เขาอยูในประเทศอียิปตซ่ งึ เป็ นที่ที่เขาหลบ
หนีไปจากกษัตริยซา โลม อน) เขาจึงออกมา
จากอียิปต กลับมาบานของเขา
๓ คนอิสราเอลจึงไปหาเย โร โบ อัม เย โร
โบ อัมพรอมดวยชาวอิสราเอลทัง้ หมดก็ไปหา
เรโห โบ อัมและพูดกับเขาวา ๔ “พอของทาน
บังคับใหพวก เราตองทํางานอยางหนัก ตอน
นี้ ชวยทําใหงานที่หนัก อึ้งและภาระอันหนัก
หนวงที่พอทานเคยวาง ไวบนตัวพวก เรา นัน
้
เบาลงดวยเถิด แลวพวกเราจะอยูรับใชทาน”
๕ เรโห โบ อัมตอบวา “อีกสามวันคอยกลับ
มาพบเราใหม” ประชาชนจึงกลับออกไป
๖ แลวกษัตริยเรโห โบ อัมก็ปรึกษากับพวก
ผูอาวุโสที่เคยรับ ใชซา โลม อนพอของเขา
ในชวงที่ซา โลม อนยังมีชีวิต อยู เขาถามวา
“พวก ทานจะแนะนํ าใหเราตอบประชาชน
พวกนัน
้ ยังไงดี”
*๙:๒๙
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๒ พงศาวดาร ๑๐:๑๖

๗ พวก เขาตอบวา
“ถาทานจะใจดีกับ
ประชาชนเหลา นี้และเอาใจ ใสพวก เขา และ
พูดดีๆกับพวกเขา พวกเขาก็จะอยูรับ ใชทาน
ตลอดไป”
๘ แตเรโหโบอัมไมยอมฟั งคําแนะนํ าที่พวก
ผูอาวุโสเหลา นัน
้ ใหเขา เขากลับไปปรึกษา
กับพวกคนหนุมๆที่เติบโตขึ้นมาพรอมกับ
เขา และทํางานใหกับเขาอยู ๙ เขาถามคน
หนุมพวก นัน
้ วา “ประชาชนพวก นัน
้ พูดกับ
เราวา ‘ชวยทําใหแอกที่พอของทานวาง ไว
บนพวก เราเบาขึ้นดวย เถิด’ พวก เจามีคํา
แนะนํ าวายัง ไง พวก เราจะตอบประชาชน
พวกนัน
้ วายังไงดี”
๑๐ คนหน ุมๆเหลา
นัน
้ ผูที่เติบโตขึ้นมา
พรอมๆกับเขาตอบวา “บอกพวกประชาชนที่
มาพูดกับทานวา ‘พอของทานไดทําใหแอก
ของพวก เราหนักเหลือ เกิน ขอใหทานชวย
ทําใหมันเบาขึ้นดวยเถิด’ บอกพวกเขาไปวา
‘นิ้วกอยของเรายังหนากวาเอวของพอเรา
เสีย อีก ๑๑ พอของเราไดทําใหแอกของพวก
เจาหนัก เราจะทําใหมันหนักยิ่งขึ้นไปอีก พอ
ของเราเฆี่ยนพวก เจาดวย แส เราจะเฆี่ยน
พวกเจาดวยแสหางแมงป อง’”
๑๒ อีกสามวันตอ มา
เย โร โบ อัมและ
ประชาชนทัง้ หมดก็กลับมาหาเรโหโบอัมตาม
ที่กษัตริยไดบอกกับพวกเขาไวที่วา “กลับมา
หาเราใหมในอีกสามวันขางหน า” ๑๓ กษัตริย
ตอบพวก เขาไปอยางหยาบ คาย เขาไมทํา
ตามคํา แนะนํ าของพวกผู อาวุโส ๑๔ กษัตริย
เรโห โบ อัมไปทําตามคําแนะนํ าของพวกคน
หนุมๆและพูดไปวา “พอของเราทําใหแอก
ของพวก เจาหนัก เราจะทําใหมันหนักขึ้นไป
อีก พอของเราเคยเฆี่ยนพวกเจาดวยแส เรา
จะเฆี่ยนพวกเจาดวยแสหางแมงป อง” ๑๕ ดัง
นัน
้ กษัตริยจึงไมยอมรับฟั งประชาชน เลย
เหตุการณ นี้เกิด ขึ้นจากพระเจา เพื่อพระ
ยาหเวหจะทําใหคํา พูดของพระองคที่ไดพูด
ไวกับเย โร โบ อัมลูกชายของเนบัท ผานทาง
อาหิยาหชาวเมืองชิโลหนัน
้ สําเร็จ
๑๖ เมื่อคนอิสราเอลทัง
้ หมดเห็นวากษัตริย
ไมยอม ฟั งพวก เขา พวก เขาจึงตอบกษัตริย
ไปวา “พวก เราเป็ นสวนหนึ่งของครอบครัว
ดาวิดอยางนัน
้ หรือ พวกเราไดสวนแบงจาก
ที่ดินของเจส ซี หรือ เปลา เลย อิสราเอล เอย

ผูท่เี ห็นนิ มิต อีกคําหนึ่งที่หมายถึงผูพูดแทนพระเจา ดูใน ๑ ซามูเอล ๙:๙-๑๑

๒ พงศาวดาร ๑๐:๑๗

ใหแตละคนกลับไปยังเต็นทของพวก
เรา
กัน เถอะ ปลอย ให ลูก ของ ดา วิด ดูแลคน
ของพวกเขาเอง” ดัง นัน
้ พวกชาวอิสราเอล
ทัง้ หมดจึงกลับไปยังเต็นทของ ตน ๑๗ แต
สวนชาวอิสราเอลที่อาศัยอยูในเมืองทัง้ หลาย
ของยู ดาห เรโห โบ อัมยังคงเป็ นคนปกครอง
พวกเขาอยู
๑๘ กษัตริยเรโห โบ อัมสงอา โด นี รัม *ผู
ควบคุมคนงานที่ถูกเกณฑไปพูดกับชาว
อิสราเอล แต ชาวอิสราเอลเอาหินขวางเขา
จน ตาย สวนกษัตริยเรโห โบ อัมหนีข้ น
ึ รถรบ
ของเขาและขับหนีเขาเมืองเยรูซาเล็ม
ไป ๑๙ ดัง นัน
้
ชาวอิสราเอลจึงแข็ง ขอตอ
ครอบครัวของดาวิดจนกระทัง่ ถึงทุกวันนี้
๑ เมื่อเรโห
โบ
อัมมาถึงเมือง
เยรูซาเล็ม
เขาไดรวบรวม
ครอบครัวของยูดาหและเบนยามิน ไดนักรบ
มาหนึ่งแสนแปดหมื่นคน เพื่อมาทําสงคราม
กับชาวอิสราเอล เพื่อแยง ชิงอาณาจักรคืน
มาใหกับตัว เอง ๒ แตแลวคํา พูดของพระ
ยาหเวหไดมาถึงเชไม
อาหที่เป็ นคนของ
พระเจาวา ๓ “ไปพูดกับเรโห โบ อัมลูกชาย
ของกษัตริยซา โลม อนแหงยู ดาหและกับชาว
อิสราเอลทัง้ หมดในยู ดาหและในเบน ยา มิน
วา ๔ พระ ยาหเวหพูดวาอยาง นี้ ‘อยาขึ้นไป
ตอสูกับพี่ น องอิสราเอลของพวก เจา เลย ขอ
ให พวกเจาทุก คนกลับไปบานเถิด เพราะเรา
เองเป็ นผู ที่ทําใหเกิดเรื่องนี้ข้ น
ึ ’” ดัง นัน
้ พวก
เขาจึงเชื่อ ฟั งคํา พูดของพระยาหเวห และหัน
หลังกลับจากการเดิน ทัพไปตอสูกับเย โร โบ
อัม

๑๑

เรโหโบอัมทําใหยูดาหแข็งแกรง
๕ เรโห

โบ อัมอาศัยอยูในเมืองเยรูซาเล็ม
และสรางเมืองตางๆขึ้นในยู
ดาหเพื่อใช
ป องกันการ โจมตี มีเมืองตอไป นี้คือ ๖ เมือง
เบธเลเฮม เมืองเอตาม เมืองเทโคอา ๗ เมือง
เบธ ซูร เมืองโสโค เมืองอดุล ลัม ๘ เมือ งกัท
เมืองมา เร ชาห เมือง ศีฟ ๙ เมืองอา โด รา อิม
เมืองลา คีช เมืองอา เซ คาห ๑๐ เมืองโศ ราห
เมืองอัย ยา โลน และเมืองเฮ โบ รน เมือง
เหลา นี้เป็ นเมืองป อมปราการในเขต ยู ดาห
*๑๐:๑๘
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๒ พงศาวดาร ๑๑:๒๑

และเขต เบน ยา มิน ๑๑ เรโห โบ อัมทําใหปอม
ปราการตางๆแข็งแกรงและใหพวกแมทัพ
อยูประจําตามเมืองเหลา นัน
้ พรอมกับสะสม
เสบียงอาหาร นํ้ ามันมะกอกและเหลา องุน
๑๒ เขาเอาโลและหอกมาเก็บไวใน
ไวที่ นัน
่
เมืองเหลา นัน
้ ทัง้ หมด และทําใหเมืองเหลา
นัน
้ แข็งแกรง ดังนัน
้ ยูดาหและเบนยามินอยู
ในการครอบครองของเขา
๑๓ พวกนั กบวชและชาวเลวีมาจากทัว
่ ทัง้
อิสราเอล ไดมาอยูฝายเดียวกับเรโห โบ อัม
๑๔ ชาวเลวีไดละทิง
้ ดิน แดนแหงทุง หญา
และที่ดินของพวก เขา และเดิน ทางมาที่ยู
ดาหและเยรูซาเล็ม เพราะเย โร โบ อัมกับ
พวกลูกชายของเขาไมยอมใหพวก นี้รับ ใช
ในฐานะนักบวชของพระ ยาหเวห ๑๕ และเย
โร โบ อัมกับพวกลูกชายของเขาก็ไดแตง ตัง้
เหลานักบวชของพวก เขาขึ้นมา เอง เพื่อให
รับ ใชอยูตามสถาน ที่สูง กับรับ ใชพวกรูป
ปั ้ นแพะและรูป ปั ้ นลูกวัวที่พวก เขาไดสราง
๑๖ คนอื่นๆที่มาจากเผาตางๆของ
ขึ้น มา
อิสราเอล ที่ ยังตัง้ ใจแสวงหาพระ ยาหเวห
พระเจาของอิสราเอล นัน
้
ก็ไดติดตามชาว
เลวีเหลา นัน
้ มาถึงเมืองเยรูซาเล็ม เพื่อที่
จะถวายเครื่องสัตว บูชาใหแกพระ ยาหเวห
พระเจาของบรรพบุรุษของพวก เขา ๑๗ พวก
เขาทําใหอาณาจักรของยู ดาหแข็งแกรง ขึ้น
และสนับสนุนเรโห โบ อัมลูกชายของซา โลม
อนอยูเป็ นเวลาสาม ปี ในชวงเวลา นี้พวก เขา
ใชชีวิตตามอยางของดาวิดและซาโลมอน
ครอบครัวของเรโหโบอัม
๑๘ เรโห

โบ อัมแตงงานกับมา หะ ลัท นาง
เป็ นลูกสาวของเยรีโมทกับนางอาบี ฮาอิล เย
รีโมทเป็ นลูกชายของดา วิด อาบี ฮา อิลเป็ น
ลูกสาวของเอ ลี อับผูเป็ นลูกชายของเจส ซี
๑๙ มา หะ ลัทคลอดลูกชายใหเรโห โบ อัม ชื่อ
เยอู ช เชมาริ ยาหและศาฮัม ๒๐ แลว เรโหโบ
อัมแตงงานกับมา อา คาหหลาน สาว †ของอับ
ซา โลม มา อา คารคลอดลูกชายใหเรโห โบ
อัม ชื่อวา อาบี ยาห อัททัย ศีศาและ เช โลมิ
ท ๒๑ เรโห โบ อัมรักมา อา คาหลูกสาวของอับ

อาโดนี รัม พบในตนฉบับแปลกรีกโบราณบางฉบับ (ดูใน ๑ พงศ กษัตริย ๔:๖ และ
๕:๑๔ ดวย) ในฉบับภาษาฮีบรูคืออาโดรัม
†๑๑:๒๐ หลานสาว ตามตัวอักษรคือ “ลูกสาว”

๒ พงศาวดาร ๑๑:๒๒

ซา โลมมากกวาเมียและเมีย น อย *คนไหนๆ
ของ เขา เขามีเมียทัง้ หมดสิบ แปดคนและมี
เมีย น อยหก สิบ คน มีลูกชายยี่สิบ แปดคน
และมีลูกสาวหกสิบคน
๒๒ เรโห โบ อัมแตง ตัง
้ อาบี ยาหลูกชายของ
นางมา อา คาหข้ น
ึ เป็ นผูสืบทอดบัลลังกในหมู
พี่ นองทัง้ หลายของ เขา เพื่อที่จะใหอาบี ยาห
เป็ นกษัตริย ๒๓ เรโห โบ อัมมีวิธีการที่ชาญ
ฉลาด เขา แยกพวกลูกชายทัง้ หลายของเขา
ใหไปอยูกระจัดกระจายตามเขตตางๆของ
ยู ดาหและเบน ยา มิน รวม ทัง้ ตามเมืองที่
เป็ นป อมปราการทัง้ หลาย ดวย เขาไดจัดสง
เสบียงอาหารใหกับลูกๆของเขาอยางอุดม
สมบูรณพรอมทัง้ หาเมียใหกับพวกเขาดวย
กษัตริยชิชักโจมตีเยรูซาเล็ม
(๑ พกษ. ๑๔:๒๑-๓๑)
๑ ภายหลัง จากที่อาณาจักรของเรโห

๑๒ โบ อัมตัง้ มัน่ คง

และเขาแข็งแกรง
ขึ้น ทัง้ ตัวเขาและชนชาติอิสราเอล †ทัง้ หมด
ก็ละทิง้ กฎของพระ ยาหเวห ๒ เพราะพวก
เขาไมซ่ อ
ื สัตยตอพระ ยาหเวห ดัง นัน
้ ในปี ที่
หาที่เรโห โบ อัมเป็ นกษัตริย กษัตริยชิ ชัก
แหงอียิปตไดข้ น
ึ มาโจมตีเมืองเยรูซาเล็ม
๓ กษัตริยชิ ชักนํ ารถรบหนึ่ ง หมื่นสอง พัน คัน
ทหารมาหก หมื่นคนและกองทัพชาวลิเบีย
ชาวสุ คี อิมและชาวคูชอีกนับจํานวนไมถวน
มาดวยจากอียิปต ๔ เขาเขา ยึดเมืองตางๆที่
เป็ นป อมปราการของยู ดาหและบุก เขามาจน
ถึงเมืองเยรูซาเล็ม
๕ แลวเชไม อาหผู พูด แทน พระเจามาพบ
เรโหโบอัมกับพวกผูนําของชาวยู ดาห ซึ่งมา
ชุมนุมกันอยูในเมืองเยรูซาเล็ม เพราะกลัว
กษัตริยชิ ชัก เชไมอาหพูดกับพวกเขาวา “นี่
คือสิ่งที่พระ ยาหเวหพูด ‘พวก เจาไดทิง้ เรา
ดัง นัน
้ เราก็ไดทงิ้ พวก เจาใหตกอยูในกํา มือ
ของชิชัก’”
๖ พวกผูนําของชาวอิสราเอลและกษัตริย
ตางถอม ตัวลงและพูดวา “พระ ยาหเวหทํา
ถูกตองแลว”
๗ เมื่อพระ ยาหเวหเห็นวาพวก เขาตางถอม
ตัว ลง คํา พูดตอไป นี้ของพระ ยาหเวหจึงมา
*๑๑:๒๑
†๑๒:๑

เมียน อย คือทาสหญิงที่เป็ นเมีย
อิสราเอล คือยูดาห
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๒ พงศาวดาร ๑๒:๑๖

ถึงเชไม อาหวา “พวก เขาไดถอม ตัวลง ดัง
นัน
้ เราจะไมทําลายพวกเขา แตจะชวยกูพวก
เขาในเร็วๆ นี้ เรา จะไมเทความโกรธของเรา
ลงบนเยรูซาเล็มผานทางกษัตริยชิ ชัก ๘ แต
พวก เขาจะตองตกเป็ นเชลยของชิ ชัก เพื่อ
พวกเขาจะไดรซ
ู ะบางวา การรับใชเรากับการ
รับ ใชพวกกษัตริยของแผน ดินอื่นๆมันแตก
ตางกันแคไหน”
๙ เมื่อกษัตริยชิ ชักแหงอียิปตบุก เขาเมือง
เยรูซาเล็ม
เขา ไดขนเอาทรัพยสมบัติใน
วิหารของพระ ยาหเวห และทรัพยสมบัติใน
วังของกษัตริยไป เขาเอาทุก สิ่งทุก อยาง
รวมทัง้ พวกโลทองคําที่ซาโลมอนไดสรางไว
๑๐ ดัง นั น
้ กษัตริยเรโห โบ อัมจึงไดสรางพวก
์ ้น
โลทองสัมฤทธิข
ึ มาแทน และใหพวกทหาร
ยามที่เฝ ารักษาประตูวังเฝ า ดูแล ๑๑ เมื่อ ไหร
ก็ตามที่กษัตริยไปที่วิหารของพระ ยาหเวห
พวก ทหารยามก็จะถือโลเหลา นี้ตามกษัตริย
ไปดวย หลัง จากนัน
้ พวกเขาก็จะนํ าพวกมัน
ไปเก็บรักษาไวในหองยาม
๑๒ ความโกรธของพระ
ยาหเวหไดหันไป
จากกษัตริยเรโห โบ อัมเพราะเขาถอม ตัวลง
พวกยู ดาหก็เลยไมถูกทําลายทัง้ หมด ยู ดาห
ก็ยังมีสวนดีอยูบาง
๑๓ กษัตริยเรโห โบ อัมทําใหตัว เองมัน
่ คง
ขึ้นในเมืองเยรูซาเล็ม และยัง คงเป็ นกษัตริย
ตอ ไป เขามีอายุสี่ สิบ เอ็ดปี เมื่อเขาขึ้นเป็ น
กษัตริย และเขาครองบัลลังกอยูสิบ เจ็ดปี ใน
เมืองเยรูซาเล็ม ซึ่งเป็ นเมืองที่พระ ยาหเวห
ไดเลือกออกมาจากเผาทัง้ หมดของชนชาติ
อิสราเอล
เพื่อเป็ นเกียรติใหกับชื่อของ
พระองค แมของเรโห โบ อัมชื่อวานา อา มาห
เป็ นชาว อัม โมน ๑๔ เรโห โบ อัมไดทําความ
ชัว
่
เพราะเขาไมไดตัง้ ใจที่จะแสวงหาพระ
ยาหเวห
๑๕ สวนเหตุการณอ่ น
ื ๆในยุคของเรโห โบ
อัม ตัง้ แตแรกจนจบ ไดถูกจดไวในบันทึก
ของเชไมอาห ผูพูดแทนพระเจา
และในหนังสือบันทึกเชื้อพระ วงศที่อิด โด
ผู ที่เห็นนิมิตไดจดไว เรโห โบ อัมกับเย โร โบ
อัมยัง คงทําสงครามกันตลอด เวลา ๑๖ เรโห
โบ อัมตาย ไปอยูกับบรรพบุรุษของ เขา และ
ศพของเขาถูกฝั งอยูในเมืองของ ดา วิด และ

๒ พงศาวดาร ๑๓:๑

อาบี ยาหลูกชายของเขาขึ้นเป็ นกษัตริยสืบ
ตอจากเขา
กษัตริยอาบียาหปกครองยูดาห
(๑ พกษ. ๑๕:๑-๘)
๑ อาบี

๑๓ ดาห

ยาหข้ น
ึ เป็ นกษัตริยของยู
ซึ่งตรงกับปี ที่สิบ แปดที่เย โร
โบ อัมเป็ นกษัตริยปกครองอิสราเอล *๒ อาบี
ยาหครองบัลลังกอยูในเมืองเยรูซาเล็มสาม
ปี แมของเขาชื่อวามี คายาห นางเป็ นลูกสาว
ของอุ รี เอลจากเมืองกิเบอาห ไดเกิดสงคราม
ระหวางอาบี ยาหและเย โร โบ อัม ขึ้น ๓ อาบี
ยาหออกไปรบ พรอมกองทัพทหารที่เกง กลา
สี่ แสนคน และเย โร โบ อัมไดตัง้ ทัพสูกับเขา
ดวยกองทัพทหารที่เกงกลาแปดแสนคน
๔ อาบี ยาหยืนอยูบนภูเขาเศ มา รา อิมใน
แถบเนิน เขาเอฟราอิม และพูดวา “เยโรโบ
อัมและชนชาติอิสราเอลทัง้ หลาย ฟั งเราให ดี
๕ พวก เจาไมรูหรือวา พระ ยาหเวหพระเจา
ของชนชาติอิสราเอล ไดใหตําแหนงกษัตริย
ของชนชาติอิสราเอลแก ดาวิด และลูก หลาน
ของเขาตลอดไปแลวดวยคําสัญญาแหงเกลือ
†๖ แตเย โร โบ อัมลูกชายเนบัทซึ่งเป็ นเจา
หน าที่คนหนึ่งของซา โลม อนลูกชายของดา
วิด ไดแข็ง ขอกับเจา นายของเขา ๗ พวก
ตํ่าตอยที่ไร คาบาง คนก็ไดไปรวมตัวกับเขา
และตอ ตานเรโห โบ อัมลูกชายซา โลม อน
ตัง้ แตเขายังเป็ นหนุมยังไมประ สี ประสาและ
ไมเขมแข็งพอที่จะตานทานพวกเขาได
๘ และตอน นี้
พวก เจายังวางแผนที่จะ
ตอ ตานอาณาจักรของพระ ยาหเวห ที่อยู
ในมือของลูก หลานของดา วิด อีก จริง อยูที่
พวก เจามีกองทัพขนาด ใหญ แถมยังมีพวก
ลูกวัวทองคําเหลา นัน
้ ที่เย โร โบ อัมไดสราง
ใหเป็ นพวก พระใหกับพวก เจา ๙ แตพวก
นักบวชของพระ ยาหเวห พวก เจาไดขับ ไล
ออกไป คือพวกลูก หลานของอาโรนและชาว
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๒ พงศาวดาร ๑๓:๑๗

เลวี และไดไปแตง ตัง้ พวกนักบวชใหกับตัว
เอง เหมือนกับพวกชนชาติในแผน ดินอื่นๆ
ทํากัน ใครมีวัวหนุมตัวหนึ่ง กับแพะตัวผูเจ็ด
ตัว ก็สามารถมาอุทิศตัวเป็ นนักบวชใหกับ
พระพวกนี้ที่ไมใชพระจริงไดแลว
๑๐ สวนพวก เรา พระ ยาหเวหคือพระเจา
ของพวก เรา
และพวก เราไมไดละทิง้
พระองค
และพวกนักบวชที่รับ ใชพระ
ยาหเวหเป็ นลูก หลานของอา โรนและชาวเลวี
ที่ชวยเหลือพวกเขา ๑๑ ทุก เชา เย็น พวกเขา
ถวายเครื่องเผาบูชา และเครื่องหอม บูชา
ใหแกพระ ยาหเวห พวก เขาจัดวางขนมปั ง
์ ิทธิต
์ ามพิธีกรรมและจุด
บนโตะที่ศักดิส
ตะเกียงบนโคมไฟยืนทองคําทุกๆเย็น พวก
เรารักษาขอบังคับของพระ ยาหเวหพระเจา
ของพวก เรา แตพวก เจาไดทอด ทิง้ พระองค
๑๒ พระเจาอยูฝายพวก เรา
และพระองค
เป็ นผูนําของพวก เรา
พวกนักบวชของ
พระองค จะเป าแตรของพวก เขา สง เสียง
เขาประจัญบาน ชายอิสราเอลเอย อยาได
ตอสูกับพระ ยาหเวหพระเจาของบรรพบุรุษ
ของพวก เจา เลย เพราะพวก เจาจะทํา ไม
สําเร็จหรอก”
๑๓ แลวเย โร โบ อัมไดสงกองทัพ ออมไป
ลอมทางดาน หลัง เพื่อวาในขณะที่เขายังอยู
ทางดาน หน าของยู ดาห พวกที่อยูทางดาน
หลังจะไดดัก ซุมโจมตีอีกทาง หนึ่ง ๑๔ ชาวยู
ดาหหันไปและเห็นวาพวก เขาถูกโจมตีทัง้
จากทางดาน หน าและดาน หลัง ‡พวก เขา
จึงรองขอความชวย เหลือจากพระ ยาหเวห
พวกนักบวชไดเป าแตรของพวก เขา ขึ้น
๑๕ และพวกคนของยู ดาหก็พา กันโห รองเขา
ประจัญบาน เมื่อพวก เขาโห รอง พระเจา
ก็โจมตีกองทัพของเย โร โบ อัมและชาว
อิสราเอลทัง้ หมดแตกพายไปตอ
หน าอาบี
ยาหและชาวยู ดาห ๑๖ พวกชาวอิสราเอลตาง
หลบหนีชาวยูดาห และพระเจาไดสงพวกเขา
ใหตกไปอยูในกํา มือของชาวยู ดาห ๑๗ อาบี

*๑๓:๑

ตรงกับปี … อิสราเอล อยูในชวง ๙๒๓ ปี กอนพระเยซูมาเกิด กษัตริยเยโรโบอัมเป็ น
คนที่หันมาแข็ง ขอตอกษัตริยเรโห โบ อัมและเริ่มกอตัง้ อาณาจักรของเขาดวยกลุมครอบครัว
ของชนชาติอิสราเอล ๑๐ กลุม ดูใน ๑ พงศกษัตริย ๑๒:๒๐
†๑๓:๕

คําสัญญาแหงเกลือ สมัยนัน
้ การกินเกลือดวยกัน เป็ นการทําสัญญาวาจะจงรักภักดี
ตอกันและกันตลอดไป
‡๑๓:๑๔

ยูดาห … ดานหลัง ในภาษาฮีบรูอานวา “เกิดการตอสูข้ น
ึ ทัง้ ดานหน าและดานหลัง”

๒ พงศาวดาร ๑๓:๑๘

ยาหและคนของเขาทัง้ หมดสรางความสูญ
เสียอยางหนักใหกับชาวอิสราเอล
มีทหาร
อิสราเอลที่เกง กลาตองตกเป็ นเชลยหา แสน
คน ๑๘ คนของอิสราเอลพายแพในการรบครัง้
นี้ และคนของยู ดาหได รับชัยชนะเป็ นเพราะ
พวก เขาไววางใจในพระ ยาหเวหพระเจาของ
บรรพบุรุษของพวกเขา
๑๙ อาบี ยาหไลติดตามเย โร โบ อัมไปและ
เขายึดเมืองตางๆของเบธเอล เมืองเยชานาห
และเมืองเอโฟรนกับหมูบานโดยรอบของมัน
๒๐ เย โร โบ อัมไมไดอํานาจของเขากลับ
คืนมาอีกเลยในสมัยของอาบี ยาห และพระ
ยาหเวหก็ฆาเขา ตาย ๒๑ แตอาบี ยาหกลับ
เขม แข็งขึ้นเรื่อยๆ เขาแตงงานมีเมียสิบ สี่
คนและมีลูกชายยี่สิบ สองคน มีลูกสาวสิบ หก
คน ๒๒ สวนเหตุการณอ่ น
ื ๆในสมัยของอาบี
ยาห กับสิ่งที่เขาไดทําและไดพูดไป ไดถูกจด
บันทึกไวแลวในหนังสือเรื่อง เลาของอิด โดผู
พูดแทนพระเจา
๑ อาบี ยาหก็ตายไปอยูกับบรรพบุรุษ
ของเขาและถูกฝั งอยูในเมืองของ
ดา วิด อาสาที่เป็ นลูกชายของเขาขึ้นเป็ น
กษัตริยสืบตอจากเขา ในสมัยของอาสาแผน
ดินก็มีความสงบสุขอยูถึงสิบปี

๑๔

กษัตริยอาสาปกครองยูดาห
(๑ พกษ. ๑๕:๙-๑๒)
๒ อาสาทําสิ่งที่ดีและถูก

ตองในสายตา
ของพระ ยาหเวหพระเจาของเขา ๓ เขารื้อ
พวกแทน บูชาของชาวตาง ชาติและสถาน ที่
์ ิทธิ ์
นมัสการทัง้ หลายออก เขาทุบหินศักดิส
*ทิง
้ และโคนพวกเสาของพระอา เชรา ห ลง
๔ เขาสัง
่ ใหชาวยู ดาหแสวงหาพระ ยาหเวห
พระเจาของบรรพบุรุษของพวก เขา และ
ใหพวก เขารักษากฎและคํา สัง่ ทุก ขอของ
พระองค ๕ เขารื้อสถานนมัสการทัง้ หลาย
และแทน บูชาเครื่องหอมที่มีอยูในทุกๆเมือง
ของยู ดาหทิง้ และอาณาจักรแหง นัน
้ ก็สงบ
สุขอยูภาย ใตการปกครองของ เขา ๖ เมื่อ
แผน ดินสงบ สุข เขาไดสรางเมืองที่เป็ นป อม
ปราการของยู ดาหไวหลาย เมือง ไมมีการสู
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๒ พงศาวดาร ๑๔:๑๔

รบเกิด ขึ้นในชวง นัน
้ เพราะพระ ยาหเวหให
สันติภาพกับเขา
๗ อาสาพูดกับชาวยู ดาหวา
“เรามาสราง
เมืองเหลา นี้ข้ น
ึ กันเถิด และสรางกําแพงขึ้น
ลอมรอบ มีหอคอย ประตูและกรงเหล็กดวย
แผน ดิน นี้ยัง คงเป็ นของพวกเรา เพราะพวก
เราแสวงหาพระ ยาหเวหพระเจาของพวก เรา
พวก เราแสวงหาพระองคและพระองคก็ให
พวกเรามีสันติภาพรอบดาน” ดัง นัน
้ พวกเขา
จึงสรางเมืองขึ้นและรํ่ารวยมากขึ้นดวย
๘ อาสามีกองทัพชาวยู ดาหสาม แสนคน ที่
มีโลขนาดใหญและหอก และกองทัพชาวเบน
ยา มินสอง แสนแปด หมื่นคนมีโลกับธนูเป็ น
อาวุธ พวก เขาทัง้ หมดลวนเป็ นนักรบที่กลา
หาญ
๙ เศ
ราหที่เป็ นชาวคูชยกทัพมาเป็ นลาน
มาสู รบกับพวกเขา พรอมกับรถรบ สามรอย
คัน พวก เขาเดิน ทัพมาจนถึงเมืองมา เร ชาห
๑๐ อาสาออกไปสู รบกับ เขา พวก เขาทัง
้ หมด
สูกันที่สนามรบในหุบเขาเศฟาธาหใกลกับ
เมืองมาเรชาห
๑๑ แลวอาสาก็รองขอความชวย เหลือจาก
พระ ยาหเวหพระเจาของเขาวา “ขา แตพระ
ยาหเวห
พระองคสามารถชวยไดทัง้ คนที่
มีพลังมากหรือคนที่ออนแอ
มันไมแตก
ตางอะไรกันเลยสําหรับพระองค ขาแตพระ
ยาหเวหพระเจาของเรา โปรดชวยเราดวย
เถิด เพราะพวก เราพึ่งพระองคและเรามา
ตอสูกับกองทัพมหึมาพวก
นี้ในนามของ
พระองค ขา แตพระ ยาหเวห พระองคเป็ น
พระเจาของเรา
อยาใหมนุษยมีชัยเหนือ
พระองคเลย”
๑๒ ดัง นั น
้
พระ ยาหเวหจึงทําลายพวก
ชาว คูชลงตอ หน าอาสาและชาวยู ดาห ชาว
คูชตางหลบ หนีเอาตัวรอด ไป ๑๓ และอาสา
กับกองทัพของเขาก็ไล ตามพวก นัน
้ ไป
ไกลถึงเมืองเก ราร ชาว คูชจํานวนมากมาย
มหาศาล นัน
้ ตองลมลงอยางไมเป็ นทา และ
ไมสามารถฟื้ นตัวขึ้นมาไดอีก พวก เขาถูก
ทําลายลงตอ หน าพระ ยาหเวห และกองทัพ
ของพระองค พวกคนของยู ดาหไดขนของ
กลับไปจํานวนมาก ๑๔ อาสาและกองทัพของ
เขาไดทําลายหมูบานทัง้ หมดรอบๆเมือง

*๑๔:๓ หินศักดิ์สิทธิ์ ประชาชนมักจะจัด ตัง
้ หินขึ้นมากมายเพื่อใหเป็ นสถาน ที่พิเศษใช
สําหรับบูชาพระเทียมเท็จ

๒ พงศาวดาร ๑๔:๑๕

เก ราร เพราะพระ ยาหเวหทําใหคนเหลา
นัน
้ กลัวพวก เขา พวก เขาปลนเมืองเหลา
นัน
้
เพราะมีทรัพยสมบัติอยูมากมายใน นัน
้
๑๕ พวก
เขายังโจมตีคายตางๆของพวกคน
เลีย
้ งสัตวและตอนเอาฝูงแกะแพะและอูฐไป
แลวพวกเขาก็กลับเมืองเยรูซาเล็ม
การปฎิรูปทางดานศาสนาของอาสา
(๑ พกษ. ๑๕:๑๓-๑๕)
๑ พระ

๑๕ สถิตกับอา ซา ริ ยาหลูกชายของ
วิญญาณของพระเจาลงมา

โอ เดด ๒ เขาออกไปพบกับอาสาและพูดวา
“อาสา ชาวยู ดาหทัง้ หมด รวม ทัง้ ชาวเบน
ยามิน ฟั งขาพเจาหนอย พระยาหเวหอยูกับ
พวก ทานเมื่อพวก ทานอยูกับพระองค ถา
พวก ทานแสวงหาพระองค พวก ทานก็จะ
พบพระองค แตถาพวก ทานละทิง้ พระองค
พระองคก็จะละทิง้ พวก ทาน ๓ นานมาแลว
ชาวอิสราเอลตองอยูโดยไมมีพระเจาที่
แทจริง ไมมีนักบวชคอยสัง่ สอนและไมมีกฎ
๔ แตเมื่อพวก เขาเดือดรอน
พวก เขาก็ได
หันไปหาพระ ยาหเวห พระเจาของชนชาติ
อิสราเอล และแสวงหาพระองค และพวกเขา
ก็ไดพบกับพระองค ๕ ในเวลา นัน
้
มันไม
ปลอดภัยที่จะเดิน ทางไปไหนมาไหน เพราะ
ประชาชนของแผน ดินทัง้ หลายกําลังตกอยู
ในสภาพสับสนวุนวาย ๖ ชนชาติหนึ่งถูกอีก
ชนชาติหนึ่งทําลาย และเมือง หนึ่งก็ถูกอีก
เมือง หนึ่งทําลาย เพราะพระเจาทําใหพวก
เขาเดือดรอนไปซะทุก เรื่อง ๗ แตสวนพวก
ทาน ใหเขมแข็งไวและอยาออนแอไป เพราะ
งานของพวก ทานจะได รับการตอบแทนเป็ น
อยางดี”
๘ เมื่ออาสาไดยินคํา พูดและคําเผย แพร
เหลา นี้ของอา ซา ริ ยาหผู พูด แทน พระเจา ที่
เป็ นลูกชายของโอ เดด อาสาก็เขม แข็ง ขึ้น
เขารื้อพวกรูป เคารพที่นาขยะแขยงออกจาก
แผนดินทัง้ หมดของชาวยูดาหและเบนยามิน
และรื้อรูป เคารพออกจากเมืองตางๆที่เขาได
เขายึด ครองในแถบเทือก เขาของเอ ฟ รา อิม
เขาซอมแซมแทน บูชาของพระ ยาหเวหที่ตัง้
อยูที่ดาน หน าของระเบียงทาง เดินในวิหาร
ของพระยาหเวห

*๑๕:๑๙
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๙ แลวเขาก็เรียกชุมนุมชาวยู ดาหและชาว
เบนยามินทัง้ หมด รวมทัง้ ประชาชนจากเอฟ
ราอิม มนัสเสหและสิเมโอนที่ไดตัง้ รกรากอยู
ในหมูพวก เขา คนเหลา นี้เป็ นจํานวนมากได
ทิง้ อิสราเอลมาอยูกับอาสา เพราะพวก เขา
เห็นวา พระ ยาหเวห พระเจาของอาสาสถิต
อยูกับอาสา
๑๐ พวก เขามาชุมนุมกันที่เมืองเยรูซาเล็ม
ในเดือนที่สามของปี ที่สิบหาที่อาสาเป็ น
กษัตริย ๑๑ ในเวลา นัน
้ พวก เขาถวายเครื่อง
บูชาแกพระยาหเวห เป็ นวัวเจ็ด รอยตัว แกะ
และแพะเจ็ด พันตัวที่พวก เขายึดมาไดจาก
การ รบ ๑๒ พวก เขาทําสัญญาที่จะแสวงหา
พระยาหเวห พระเจาของบรรพบุรุษของพวก
เขาดวยสิน
้ สุดจิตสุดใจของเขา ๑๓ และใครก็
ตามที่ไมไดแสวงหาพระยาหเวหพระเจาของ
อิสราเอลจะตองตาย
ไมวาจะเป็ นคนหนุม
สาวหรือคนแก เฒา ไมวาจะเป็ นชายหรือ
หญิง ๑๔ แลวอาสากับประชาชนก็สาบานไว
กับพระ ยาหเวห ดวยการเปลง เสียงอัน ดัง
พวก เขาตะโกนและเป าแตรกับแตรเขา สัตว
๑๕ ชาวยู ดาหทัง
้ หมดตางชื่นชมยินดีกับการ
สาบานนัน
้ เพราะพวกเขาไดสาบานอยางสิน
้
สุดใจของพวก เขา พวก เขาแสวงหาพระเจา
อยางกระตือรือรน และก็ไดพบกับพระองค
แลว ดัง นัน
้ พระ ยาหเวหจึงใหพวก เขาพัก
ผอนจากสงครามในทุกๆดาน
๑๖ กษัตริยอาสายังไดปลดนางมา อา คาห
ที่เป็ นยาของเขาออกจากตําแหน งแมของ
กษัตริย เพราะนางสรางเสาของพระอา เชรา
หที่นาขยะแขยง อาสาโคนเสาตน นัน
้ ลง เขา
ทําลายมันและเผามันทิง้ ในหุบเขาขิด โรน
๑๗ ถึงแมวาเขาไมไดร้ อ
ื สถานนมัสการทัง้
หลายออกจากอิสราเอล แตจิตใจของอาสาก็
สัตยซ่ อ
ื ตอพระองคตลอดชีวิตของเขา
๑๘ อาสาไดเอาขาว ของเครื่อง ใชที่ทําดวย
เงินและทองคําที่เขาและพอของเขาไดอุทิศ
ไวใหกับวิหาร
เขามาวางไวในวิหารของ
พระเจา ๑๙ ไมมีสงครามเกิด ขึ้นเลยในชวง
นัน
้ จนกระทัง่ ถึงปี ที่สามสิบหาในรัชกาลของ
อาสา *

ปี ที่สามสิบหาในรัชกาลของอาสา ประมาณ ๘๘๐ ปี กอนพระเยซูมาเกิด
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ชวงทายๆของกษัตริยอาสา
(๑ พกษ. ๑๕:๑๖-๒๒)
๑ ในปี ที่สามสิบ

๑๖ กษัตริย

หกที่อาสาเป็ น
อาชาแหง
อิสราเอลยกขึ้นมาสูรบกับชาวยู
ดาหและ
สรางป อมรา มาห ขึ้น เพื่อป องกันไมใหใคร
เขาออกในดิน แดนของกษัตริยอาสาแหง ยู
ดาห
๒ อาสาจึงเอาเงินและทองคําออกมาจาก
คลังสมบัติของวิหารของพระ ยาหเวห และ
จากวังของเขา เอง และสงไปใหกับกษัตริย
เบน ฮา ดัดแหง อา รัม ซึ่งปกครองอยูในเมือง
ดามัสกัส ๓ เขาพูดวา “เรามาเป็ นพันธมิตร
กัน เถิด ใหเหมือนกับที่พอของเรากับพอของ
ทานเคยทํากัน ไว ดูสิ เราสงของ ขวัญเป็ น
เงินและทองมาใหทาน ขอทานชวยเลิกเป็ น
พันธมิตรกับกษัตริยบา อาชาของอิสราเอล
ดวย เถิด เพื่อเขาจะไดยก ทัพกลับไปจาก
เรา”
๔ เบน ฮา ดัดยอมทําตามที่กษัตริยอาสาขอ
และสงพวกแมทัพของกองทัพทัง้ หลายของ
เขาไปโจมตีเมืองตางๆของชนชาติอิสราเอล
พวกเขาเอาชนะเมืองอิ โยน เมืองดาน เมือง
อา เบ ลมาอิม และเมืองเก็บเสบียงทัง้ หลาย
ของนัฟ ทา ลี ๕ เมื่อบา อาชาไดยินเรื่อง นี้
เขา เขาก็หยุดการสรางป อมรา มาหและงาน
ทัง้ หมด ๖ แลวกษัตริยอาสาก็นําชาวยู ดาห
ออกมาที่ปอมรา มาหเพื่อขนเอาหินและไมที่
บา อาชาทิง้ ไวในการสรางป อม และพวก เขา
ก็ขนเอาไปสรางเมืองเกบาและเมืองมิสปาห
๗ ในตอน นั น
้ ฮา นา นีผู ที่เห็นนิมิตมาพบ
กษัตริยอาสาแหงยู ดาหและพูดวา
“เป็ น
เพราะทานไปพึ่งกษัตริยของอา รัม แทนที่
จะพึ่งพระ ยาหเวหพระเจาของทาน กองทัพ
ของกษัตริยแหงอา รัมไดหนีไปจากมือของ
ทานแลว ๘ จําไมไดหรือ ตอนนัน
้ พวกชาวคูช
และชาวลิเบียก็มีกอง รถ รบ และทหารมาที่

*๑๖:๑

*กษัตริยบา

๒ พงศาวดาร ๑๗:๒

มีพละกําลัง
และมีจํานวนมากมายเหมือน
กันไมใชหรือ แตตอน นัน
้ ทานไดพ่ งึ ในพระ
ยาหเวห พระองคจึงไดมอบคนเหลานัน
้ ไวใน
กํา มือของทาน ๙ เพราะตาของพระ ยาหเวห
มองไปทัว
่ ทัง้ พื้น โลก เพื่อที่จะทําใหคนมีใจ
สัตย ซ่ อ
ื กับพระองคเขม แข็ง แตเที่ยวนี้ทาน
ไดทําเรื่องโงเขลา และตอไปนี้ทานจะตองทํา
สงคราม”
๑๐ อาสาจึงโกรธผู ที่เห็นนิ มิตคน นั น
้ และ
สัง่ ใหลามโซเขาและเอาไปขังไวในคุก เพราะ
เรื่อง นี้ทําใหเขาโกรธเป็ นฟื นเป็ นไฟกับคน
นัน
้
ในชวง นัน
้ อาสาเริ่มกดขี่ประชาชนบาง
คนอยางโหดราย
๑๑ สวนเหตุการณอ่ น
ื ๆในสมัยของอาสา
ตัง้ แตเริ่มจนจบไดถูกจดบันทึกไวใน
หนังสือของพวกพงศกษัตริยแหงยู ดาหและ
อิสราเอล ๑๒ ในปี ที่สามสิบ เกา †ที่อาสาเป็ น
กษัตริย เขาไดเป็ นโรคที่เทาทัง้ สองขาง ถึง
แมโรคของเขาจะรุนแรง มาก แตเขาก็ไม
เคยขอความชวย เหลือจากพระ ยาหเวห เลย
มีแตใหหมอรักษาเทานัน
้ ๑๓ แลวในปี ที่สี่ สิบ
‡
เอ็ด อาสาก็ไดตาย ไปอยูกับบรรพบุรุษของ
เขา ๑๔ พวก เขาไดฝัง ศพของอาสาไวในหลุม
ฝั ง
ศพที่เขาไดเตรียมไวสําหรับตัวเขาใน
เมืองของดา วิด พวก เขาวางศพของอาสาไว
บนแครวางศพและประพรมดวยเครื่อง เทศ
และนํ้ าหอมนานาชนิด และพวกเขาก็กอกอง
ไฟขนาดใหญข้ น
ึ เพื่อเป็ นเกียรติแกอาสา ¶
กษัตริยเยโฮชาฟั ทปกครองยูดาห
๑ เย

๑๗ เป็ นกษัตริยสืบตอจากอาสา

โฮ ชา ฟั ทลูกชายของอาสาขึ้น
เย โฮ
ชา ฟั ทไดทําใหยู ดาหแข็งแกรง เพื่อตอสูกับ
๒ เขาจัดวางกองทัพไว
ชนชาติอิสราเอล
ประจํา การตามเมืองตางๆที่เป็ นป อมปราการ
ของยู ดาห และวางกองกําลังไวในยู ดาหและ
ในเมืองอีกหลายๆเมืองของเอฟราอิมที่อาสา
ผูเป็ นพอของเขายึดมาได

ปี ที่สามสิบหกที่อาสาเป็ นกษัตริย ประมาณ ๘๗๙ ปี กอนพระเยซูมาเกิด

†๑๖:๑๒

ปี ที่สามสิบเกา ประมาณ ๘๗๕ ปี กอน ค.ศ.

‡๑๖:๑๓

ปี ที่ส่ส
ี ิบเอ็ด ประมาณ ๘๗๓ ปี กอน ค.ศ.

¶๑๖:๑๔

พวกเขา … อาสา นาจะหมายถึงประชาชนเผาเครื่องเทศเหลา นัน
้ เพื่อเป็ นเกียรติ
แกอาสา แตอาจจะหมายความวาพวกเขาไดเผาศพของอาสาดวยก็ได
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๓ พระ ยาหเวหสถิตอยูกับเย โฮ ชา ฟั ท
เพราะเขาไดทํา ตามสิ่งดีๆที่พอของเขาทํา
ในชวงแรกๆ เขาไมไดขอความชวย เหลือ
จากพวกพระบา อัล ๔ แตไปหาพระเจาของ
บรรพบุรุษของเขา และทําตามคํา สัง่ ทุก ขอ
ของพระองค แทนที่จะทําตามสิ่งที่อิสราเอล
ทํากันอยู ๕ ดัง นัน
้ พระ ยาหเวหจึงทําให
อาณาจักรในมือของเขามัน
่ คง
และชาวยู
ดาหทัง้ หมดไดนําของ ขวัญมากมายมาใหกับ
เย โฮ ชา ฟั ท และเขามีทรัพยสมบัติมากมาย
และมีช่ อ
ื เสียง มาก ๖ จิตใจของเขาชื่นชม
ยินดีในวิถีทางของพระยาหเวห นอกจากนัน
้
เขายังรื้อสถานนมัสการทัง้
หลายและพวก
เสาของพระอาเชราหออกจากยูดาหดวย
๗ ในปี ที่สาม *ที่เขาเป็ นกษัตริย เยโฮชาฟั ท
สงพวก เจา หน าที่ของเขาคือ เบน ฮา อิล โอ
บาดี ยาห เศคาริ ยาห เนธัน เอลและมี คายาห
ใหไปสอนคนในเมืองตางๆของยู ดาห ๘ พวก
เขาพาชาวเลวีบางคนไปดวย คือ เชไม อาห
เนธานิ ยาห เศบาดิยาห อาสาเฮล เชมิราโมท
เยโฮนาธัน อาโดนี ยาห โทบี ยาห และโทอา
โดนิ ยาห และพวกนักบวชคือ เอลี ชามาและ
เยโฮรัม ๙ พวกเขาสัง่ สอนคนไปทัว
่ ทัง้ ยู ดาห
โดยไดนําหนังสือกฎของพระ ยาหเวหติดตัว
ไปดวย พวกเขาเดินทางไปรอบๆทัว
่ ทุกเมือง
ของยูดาหและสัง่ สอนประชาชนไปดวย
๑๐ พระ ยาหเวหทําใหอาณาจักรทัง
้ หลาย
ที่อยูลอมรอบยู ดาหยําเกรงพระองค เพื่อ
พวก เขาจะไดไมมาทําสงครามกับเย โฮ ชา
ฟั ท ๑๑ ชาวฟี ลิ ส เตียบางพวกไดนําของขวัญ
มากมายและเงินมาใหกับเย โฮ ชา ฟั ท และ
พวกอาหรับนํ าแกะตัวผูเจ็ด พันเจ็ด รอยตัว
และแพะเจ็ดพันเจ็ดรอยตัวมาใหกับเขา
๑๒ เย โฮ ชา ฟั ทมีอํานาจมากขึ้นเรื่อยๆ เขา
ไดสรางพวกป อมและพวกเมืองสําหรับเก็บ
เสบียงในยู ดาห ๑๓ มีเสบียงเก็บอยูมากมาย
ตามหัวเมืองตางๆของยู ดาห เขายังมีพวก
ทหารที่เกง กลาอยูในเมืองเยรูซาเล็ม ดวย
๑๔ พวกทหารเหลา นี้ ได รับการลงทะเบียนไว
ตามตระกูลของพวกเขา
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จากชาวยูดาห พวกแมทัพกองพัน มี
อัดนาหเป็ นแมทัพ มีนักรบอยูสามแสนคน
๑๕ ถัดไปคือแมทัพเยโฮฮานั น มีนักรบอยูสอง
แสนแปดหมื่นคน
๑๖ ตอจาก นั น
้ คือ อา มัสยา หลูกชายของศิค รี
เขาสมัครเขามารับ ใชพระยาหเวห เอง เขา
มีนักรบอยูสองแสนคน
๑๗ จากชาวเบนยามิน
มี เอ ลี ยาดาซึ่งเป็ นทหารกลา มีนักรบสอง
แสนคน มีธนูและโลเป็ นอาวุธ
๑๘ ถัดไปคือเยโฮซาบาด กับคนหนึ่ งแสนแปด
หมื่นคนที่มีอาวุธพรอมรบ
๑๙ คนเหลา นี้ คือทหารที่รับ ใชกษัตริย และ
กษัตริยก็ยังมีพวกทหารที่กษัตริยสงไปอยู
ประจําการตามหัวเมืองตางๆที่มีปอมปราการ
ทัว
่ แผนดินยูดาห
มีคายาหเตือนกษัตริยอาหับ
(๑ พกษ. ๒๒:๑-๒๘)
๑ ในเวลา

๑๘ สมบัติมากมายและมีช่อื เสียง

นัน
้ เย โฮ ชา ฟั ทมีทรัพย
มาก
และเขาเป็ นพันธมิตรกับกษัตริยอา หับดวย
การแตงงาน †กับราชวงศ นัน
้ ๒ อีกหลายปี
ตอ มา เขาลงไปเยี่ยมเยียนกษัตริยอา หับ
ในเมืองสะ มา เรีย อา หับไดฆา ‡แกะและ
วัวหลายตัวเพื่อเลีย
้ ง ดูเขาและคนที่มากับ
เขา และไดยุยงเขาใหโจมตีรา โม ทกิ เลอ าด
๓ กษัตริยอา หับแหงอิสราเอลถามกษัตริยเย
โฮ ชา ฟั ทแหงยู ดาหวา “ทานจะไปสู รบกับรา
โม ทกิ เลอ าดดวยกันกับเรา ไหม” เย โฮ ชา
ฟั ทตอบวา
“เรากับทานก็เป็ นเหมือนคนๆ
เดียวกัน ทหารของเราก็เป็ นเหมือนกับทหาร
ของทาน พวกเราจะเขารวมสงครามกับทาน
ดวย” ๔ แตเยโฮชาฟั ทยังพูดกับกษัตริยแหง
อิสราเอลวา “แตกอน อื่น ใหเราไปขอคํา
ปรึกษาจากพระยาหเวหกอน”
๕ ดัง นั น
้ กษัตริยแหงอิสราเอลจึงพาพวกผู
พูดแทนพระเจามาสี่รอยคนและถามพวกเขา
วา “พวกเราควรจะไปทําสงครามกับราโมท-

*๑๗:๗

ในปี ที่สาม ประมาณ ๘๗๑ ปี กอนพระเยซูมาเกิด
เขาเป็ นพันธมิตร … แตงงาน ลูกชายของเยโฮชาฟั ทคือเยโฮรัมไดแตงงานกับอาธา
ลิยาหที่เป็ นลูกสาวของอาหับ ดูใน ๒ พงศาวดาร ๒๑:๖
†๑๘:๑

‡๑๘:๒ ฆา คือ “บูชา” เป็ นการฆาสัตวพิเศษและถวายมันบนแทน บูชาเพื่อใหเป็ นของขวัญ
แกพระเจา

๒ พงศาวดาร ๑๘:๖

กิ เลอ าดหรือ ไม หรือวาใหรอไว กอน” พวก
เขาตอบวา “ไปเถิด เพราะพระเจาจะมอบมัน
ใหอยูในกํามือของทาน”
๖ แตเยโฮชาฟั ทถามวา “ยังมีคนอื่นที่เป็ น
ผู พูด แทนพระยาหเวหอยูที่นี่หรือ เปลา ที่เรา
จะสอบถามเขาได”
๗ กษัตริยอา หับแหงอิสราเอลตอบเย โฮ ชา
ฟั ทไปวา “ยังมีอยูอีกคน หนึ่ง ชื่อ มี คา
ยาห เขาเป็ นลูกชายของอิ มลาห เราจะถาม
พระ ยาหเวหผานทางเขา ได แตเราเกลียด
เขา เพราะเมื่อเขาพูด แทน พระเจา เขาไม
เคยพูดอะไรดีๆเกี่ยว กับเรา เลย มีแตเรื่อง
รายๆ”
เย โฮ ชา ฟั ทตอบวา “กษัตริยไมควรพูด
อยางนัน
้ ”
๘ ดัง นั น
้ กษัตริยแหงอิสราเอลจึงเรียกเจา
หน าที่คน หนึ่งของเขามาและสัง่ วา “เร็ว เขา
ไปนํ าตัว มีคายาหลูกชายของอิมลาหมา”
๙ กษัตริยของอิสราเอลและกษัตริยเยโฮชา
ฟั ทของยู ดาหใสชุดกษัตริยเต็มยศ นัง่ อยูบน
บัลลังกของพวก เขาที่ลาน นวด ขาวตรงทาง
เขาประตูเมืองสะ มา เรีย โดยมีเหลาผู พูด
แทน พระเจาอยูตอ หน าพวก เขา ที่กําลังอาง
วาพูดแทนพระเจาอยู ๑๐ ตอนนัน
้ เศเดคียาห
ลูกชายของเคน าอะ นาหไดทําเขาสัตวเหล็ก
ขึ้นและมาประกาศวา “นี่คือสิ่งที่พระยาหเวห
พูด ‘พวก ทานจะไดใชของเหลา นี้ทิ่ม แทง
พวกอารัมจนกระทัง่ พวกนัน
้ ถูกทําลายไป’”
๑๑ พวกผู พูด แทน พระเจาที่เหลือทัง
้ หมด
ตางทํานายเหมือนกันหมด พวก เขาพูดวา
“บุกไปโจมตีรา โมท-กิ เลอ าด เลย แลวทาน
จะได รับชัยชนะ เพราะพระยาหเวหจะใหมัน
ตกอยูในกํามือของกษัตริย”
๑๒ ผูสง ขาวที่ไปเรียกมี คา ยาห พูดกับเขา
วา “ดูเถิด พวกผูพูดแทนพระเจาตางทํานาย
ถึงความสําเร็จของกษัตริยเหมือนกัน หมด
ขอ ใหทานพูดเหมือนกับพวก เขาและใหพูด
แตสิ่งที่ดีดวยเถิด”
๑๓ แตมี คา ยาหกลับพูดวา “พระ ยาหเวห
มีชีวิตอยูแนขนาดไหน ก็ใหแนใจขนาด นัน
้
เลยวา พระเจาของผมพูด อะไร ผมก็จะพูด
อยางนัน
้ ”
๑๔ เมื่อเขามาถึง กษัตริยอา หับถามเขาวา
“มี คา ยาห พวก เราควรจะออกไปสู รบกับรา
โมท-กิ เลอ าด หรือจะหยุดอยูกอน ดี” เขา
ตอบกษัตริยไปวา “บุกไปเถิดและทานจะได
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รับชัยชนะ เพราะพวก นัน
้ จะตกอยูในกํา มือ
ของทาน”
๑๕ กษัตริยอา หับพูดกับเขาวา “เราใหเจา
สาบานไมรูกี่ ครัง้ แลว วาใหเจาพูดแตความ
จริงกับเรา ในนามของพระยาหเวห”
๑๖ แลวมี คา ยาหก็ตอบไปวา “เราไดเห็น
ชนชาติอิสราเอลทัง้ หมดตองกระจัดกระจาย
ไปตามแถบเนิน เขา เหมือนกับแกะที่ไมมี
คนเลีย
้ ง และพระยาหเวหไดพูดวา ‘คนเหลา
นี้ไมมีเจา นาย ใหพวกเขาทุก คนกลับบานไป
อยางสันติเถิด’”
๑๗ กษัตริยอา หับแหงอิสราเอลจึงพูดกับเย
โฮ ชา ฟั ทวา “เห็น ไหม เราบอกทานแลว
วาเขาไมเคยพูดสิ่งดีๆเกี่ยว กับเรา เลย มีแต
เรื่องรายๆ”
๑๘ มี คา ยาหพูดอีกวา “ฟั งคํา พูดของพระ
ยาหเวหให ดี เราเห็นพระ ยาหเวหนัง่ อยู
บนบัลลังกของพระองค
พรอมกับกองทัพ
สวรรคทงั ้ หมดยืนอยูทงั ้ ดาน ซายและดาน
ขวาของพระองค ๑๙ และพระ ยาหเวหพูด
วา ‘ใครจะเป็ นผูลอลวงกษัตริยอา หับแหง
อิสราเอลใหไปบุกราโมท-กิเลอาดและไปตาย
อยูที่ นัน
่ ’ ทูต สวรรคผู หนึ่งแนะนํ าวิธี หนึ่ง
และอีกผูหนึ่งก็แนะนํ าอีกวิธี หนึ่ง ๒๐ ในที่สุด
วิญญาณทานหนึ่งก็กาวออกมายืนอยูตอหน า
พระยาหเวหและพูดวา ‘ขาพเจาจะไปลอลวง
เขาเอง’ พระยาหเวหจึงถามเขาวา ‘เจาจะใช
วิธีอะไร หรือ’ ๒๑ วิญญาณทาน นัน
้ ตอบไปวา
‘ขาพเจาจะไปเป็ นวิญญาณที่โกหกอยูที่ปาก
ของพวกผู พูด แทน พระเจาของเขาทุก คน’
พระ ยาหเวหจึงพูดวา ‘เจาจะลอลวงเขาได
สําเร็จแน ไปลงมือเถิด’
๒๒ ดัง นั น
้ ในเวลา นี้ พระ ยาหเวหไดวาง
วิญญาณโกหกไวที่ปากของพวกผู พูด แทน
พระเจาเหลา นัน
้ ของทาน พระ ยาหเวหได
ออกคําสัง่ ใหความหายนะมาสูทานแลว”
๒๓ แลวเศเดคี ยาหลูกชายของเคนาอะนาห
ก็ข้ น
ึ ไปตบหน าของมีคายาห เขาถามวา “ถา
อยาง นัน
้ พระ วิญญาณของพระ ยาหเวหไป
ทางไหน เมื่อพระองคออกจากเราเพื่อที่จะไป
พูดกับเจา” ๒๔ มีคายาหตอบวา “ทานจะรูเอง
ในวันที่ทานไปหลบซอน ตัวอยูในหองดานใน
สุด”
๒๕ กษัตริยอา
หับของอิสราเอลสัง่ ไปวา
“จับตัวมี คา ยาหสงกลับไปใหกับอา โมนเจา
เมืองและโย อาชลูกชายของ เรา ๒๖ และบอก

๒ พงศาวดาร ๑๘:๒๗

กับพวก เขาวา ‘กษัตริยสงั ่ วา ใหเอาตัวเจา
หมอ นี่ไปขังไวในคุก อยาใหอะไรกับ มัน
นอกจากขนมปั งและนํ้ า จนกวาเราจะกลับ
มาอยางปลอดภัย’”
๒๗ มี คา ยาหประกาศไปวา
“ประชาชน
ทัง้ หลาย ฟั งให ดี ถาอา หับกลับมาอยาง
ปลอดภัย ก็แสดงวาพระ ยาหเวหไมไดพูด
ผานเรา”
อาหับถูกฆาตายที่ราโมทกิเลอาด
(๑ พกษ. ๒๒:๒๙-๔๐)
๒๘ กษัตริยอา

หับของอิสราเอลและกษัตริย
เยโฮชาฟั ทของยูดาหจึงยกขึ้นไปสูรบกับชาว
อา รัมที่เมืองรา โมท-กิ เลอ าด ๒๙ กษัตริยอา
หับของอิสราเอลพูดกับกษัตริยเย โฮ ชา ฟั ท
วา “เราจะปลอมตัวเขาไปรบ แตทานสวม
เสื้อกษัตริยของทาน” กษัตริยอา หับของ
อิสราเอลจึงไดปลอม ตัวเป็ นทหารธรรมดา
และพวกเขาเขาไปสูรบ
๓๐ ในขณะ นั น
้
กษัตริยของชาวอา รัมสัง่
พวกผูบัญชาการกองทัพรถรบของเขาวา
“อยาไดไลตามใคร ไป ไม วาจะเล็กหรือใหญ
ยกเวนกษัตริยของอิสราเอลเทานัน
้ ” ๓๑ เมื่อ
พวกผูบัญชาการกองทัพรถรบเห็นเย โฮ ชา
ฟั ท พวก เขาพูดวา “เขาตองเป็ นกษัตริย
ของอิสราเอลแนๆ” พวก เขาจึงไดหันไปสู
กับเย โฮ ชา ฟั ท แตเมื่อเย โฮ ชา ฟั ทรองออก
มา และพระ ยาหเวหไดชวย เขา พระองค
ดึงพวก นัน
้ ไปจาก เขา ๓๒ เพราะเมื่อพวกผู
บัญชาการกองทัพรถรบรูวาเขาไมใชกษัตริย
ของอิสราเอล จึงหยุดไล ตามเขา ไป ๓๓ แต
มีคน หนึ่งโกงคันธนูของเขายิงออกไปแบบ
สุมๆไปถูกกษัตริยของอิสราเอลเขาตรงชอง
วางของเสื้อเกราะ
กษัตริยบอกกับคนขับ
รถรบของเขาวา “กลับรถไปและพาเราออก
จากสนามรบ เราได รับบาด เจ็บ” ๓๔ การรบ
ครัง้ นี้ยาวนานตลอดทัง้ วันและดุ เดือด มาก
และกษัตริยอา หับของอิสราเอลยันตัวเองไว
กับรถรบของ เขา เผชิญหน ากับพวกอา รัม
จน กระทัง่ ถึง เย็น เมื่อดวงอาทิตยตกดินเขา
ก็ตาย
๑ เมื่อกษัตริยเย โฮ ชา ฟั ทแหงยู
ดาหกลับมาถึงวังของเขาในเมือง

๑๙
*๑๙:๒
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เยรูซาเล็มอยางปลอดภัย ๒ เยฮูผู ที่เห็นนิมิต
*ลูกชายของฮา นา นี ออกมาพบกับกษัตริย
และพูดวา “นี่ ทานไปชวย เหลือคน ชัว
่ และ
ไปรักคนที่เกลียด ชังพระ ยาหเวห ใช ไหม
เพราะเรื่อง นี้ ความโกรธของพระ ยาหเวห
จึงตกลงบน ทาน ๓ แตทานก็ยังพอมีสวนดี
อยู บาง เพราะทานไดกําจัดพวกเสาของพระ
อา เชรา หออกจากดิน แดน นี้และตัง้ ใจที่จะ
แสวงหาพระเจา”
เยโฮชาฟั ทเลือกบรรดาผูพิพากษา
๔ เย

โฮ ชา ฟั ทอาศัยอยูในเมืองเยรูซาเล็ม
และเขาจะออกไปอยูทามกลางประชาชนทัว
่
ยู ดาห ตัง้ แตเบ เอ อรเช บาไปจนถึงแถบเนิน
เขาของเอ ฟ รา อิม เขาไปชวยนํ าประชาชน
ใหหันกลับมาหาพระ
ยาหเวหพระเจาของ
บรรพบุรุษของพวก เขา ๕ เขาไดแตง ตัง้ ผู
พิพากษาในแผน ดิน นัน
้ และตามเมืองที่เป็ น
ป อมปราการทัง้ สิน
้ ของชาวยู ดาห ๖ เขาบอก
กับผู พิพากษาเหลา นัน
้ วา “ใหระมัดระวังใน
สิ่งที่พวก ทานทํา เพราะทานไมไดตัดสินให
กับมนุษย
แตทานกําลังตัดสินใหกับพระ
ยาหเวห พระองคอยูกับพวก ทาน นะ ตอน
ที่พวก ทานใหคําตัดสิน นัน
้ ๗ อยาง นัน
้ ให
พวก ทานเกรงกลัวพระ ยาหเวห ตัดสินอยาง
ระมัดระวัง เพราะพระ ยาหเวหพระเจาของ
พวก เรา นัน
้ ไมบิดเบือนความยุติธรรม ไม
ลําเอียง และไมรับสินบนใดๆทัง้ สิน
้ ”
๘ ในเมืองเยรูซาเล็มก็เหมือน กัน เย โฮ ชา
ฟั ทแตง ตัง้ ชาวเลวีบางคน พวกนักบวช และ
พวกผูนําครอบครัวชาวอิสราเอล ใหคําตัดสิน
เพื่อพระ ยาหเวห และใหตัดสินคดีที่โต แยง
กัน คนพวก นี้อาศัยอยูในเมืองเยรูซาเล็ม
๙ เยโฮชาฟั ทไดกําชับพวกเขาวา “พวกทาน
ตองรับ ใชดวยความยําเกรงพระ ยาหเวห
ดวยความซื่อสัตยและดวยสิน
้ สุดใจของทาน
๑๐ ทุกๆคดีที่ญาติพี่ น องของทานที่อาศัยอยู
ในเมืองตางๆนํ ามา ไม วาจะเป็ นเรื่องฆา ฟั น
กัน หรือเรื่องที่เกี่ยว กับกฎ คํา สัง่ ระเบียบ
หรือขอ บังคับ พวก ทานตองตัก เตือนพวก
เขาไมใหทําบาปตอพระยาหเวห ไมอยางนัน
้
ความโกรธของพระองคจะตกอยูกับพวก
ทานและพี่ น องของพวก ทาน ใหทําตาม นี้
แลวพวก ทานจะไดไมมีความผิด บาป ๑๑ อา

ผูท่เี ห็นนิ มิต เป็ นคําเรียก ผูพูดแทนพระเจา
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มา ริ ยาหที่เป็ นหัวหน านักบวชจะคอยใหคํา
แนะนํ าพวก ทานในทุก เรื่องที่เกี่ยว กับพระ
ยาหเวห สวนเศ บาดิ ยาหลูกชายของอิ ชมา
เอลผูนําของเผายู ดาหจะคอยใหคํา แนะนํ า
พวก ทานในทุก เรื่องที่เกี่ยว กับกษัตริย และ
ชาวเลวีจะเป็ นเจา หน าที่ *รับ ใชอยูตอ หน า
พวก ทาน ใหทําอยางกลา หาญ ขอ ใหพระ
ยาหเวหอยูกับคนที่ทําความดีเถิด”
เยโฮชาฟั ทตองทําสงคราม
๑ หลัง จาก นั น
้ ชาวโม อับและชาวอัม

๒๐ โมนพรอมกับชาวเม อู นี

†สวนหนึ่ ง

ไดยก ทัพมาสู รบกับเย โฮ ชา ฟั ท ๒ มีคนมา
บอกกับเยโฮชาฟั ทวา “มีกองทัพขนาดมหึมา
ยกมาสูรบกับทาน พวกนัน
้ มาจากเอโดมจาก
อีกดาน หนึ่งของทะเลตาย ตอน นี้มาอยูที่ฮา
ซาโซน-ทามารแลว” (คือ เอนเกดี) ๓ เยโฮชา
ฟั ทตกใจมาก เขาตัดสิน ใจที่จะไปถามพระ
ยาหเวหวาจะทําอยางไร ดี เขาประกาศใหมี
การอดอาหารทัว
่ ทัง้ ยู ดาห ๔ ประชาชนของยู
ดาหไดมารวมกันเพื่อที่จะขอความชวยเหลือ
จากพระ ยาหเวห พวก เขาพากันมาจากทุก
เมืองในยูดาห เพื่อแสวงหาพระยาหเวห
๕ แลวเย โฮ ชา ฟั ทยืนขึ้นในที่ชุมนุมของ
ชาวยู ดาหและของเมืองเยรูซาเล็มที่วิหาร
ของพระ ยาหเวห ตรงดาน หน าของลานแหง
ใหมนัน
้ ๖ และพูดวา
“ขา แตพระ ยาหเวห พระเจาแหง
บรรพบุรุษของพวก เรา
พระองค
คือพระเจาที่อยูบนสวรรค
พระองค
ปกครองเหนืออาณาจักรของชนชาติ
ทุก ชนชาติ พลังและอํานาจอยูในมือ
ของพระองค
ไมมีใครที่จะตอตาน
พระองคได ๗ ขา แตพระเจาของพวกเรา
พระองคไดขับ ไลประชาชนของแผน ดิน
นี้ออกไปตอ
หน าชาวอิสราเอลที่เป็ น
ประชาชนของพระองค และยกแผน ดิน
นี้ใหกับลูก หลานของอับ รา ฮัมตลอด ไป
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อับ รา ฮัมที่เป็ นเพื่อนของพระองค ๘ ลูก
หลานของเขาไดเขามาอาศัยอยูในดิน
์ ิทธิไ์ ว
แดนนี้ และไดสรางวิหารอันศักดิส
เพื่อเป็ นเกียรติใหกับชื่อของพระองค
พวกเขาพูดวา ๙ ‘ถามีความหายนะอยาง
ใหญ หลวงเกิด ขึ้นกับพวก เรา ไมวาจะ
เป็ นดาบแหงการตัดสิน หรือโรคระบาด
หรือความอดอยาก พวก เราจะมายืนอยู
ตอ หน าพระองคที่วิหารนี้ ซึ่งเป็ นที่ที่ช่ อ
ื
ของพระองคสถิต อยู และพวก เราจะ
รองตอพระองคถึงความ ทุกขของพวก
เรา และพระองคก็จะไดยินและชวย กู
พวกเรา’
๑๐ ตอน นี้ คนพวก นี้ ที่มาจากอัม โมน
โม อับและจากภูเขาเส อีร ซึ่งเป็ นดิน
แดนที่พระองคหามไมใหชาวอิสราเอล
ไปบุกรุก ตอนที่พวก เขาออกมาจาก
ประเทศอียิปต ‡ดังนัน
้ ชนชาติอิสราเอล
จึงไดหันเหไปจากชนชาติเหลา นี้และไม
ไดทําลายพวก มัน ๑๑ ดูสิวาพวก เขา
ตอบแทนพวก เราดวยการมาขับ ไลพวก
เราออกจากแผน ดินที่พระองคใหพวก
เราไวเป็ นมรดก ๑๒ ขา แตพระเจาของ
พวก เรา พระองคจะไมตัดสินพวก เขา
หรือ ลําพังพวก เราไมมีพละ กําลังเพียง
พอที่จะไปเผชิญ หน ากับกองทัพขนาด
มหึมาที่กําลังจะเขามาโจมตีพวก เรา ได
พวก เราไมรูจะทําอยางไร แลว แตตา
ของพวก เรามองหาความชวย เหลือจาก
พระองค” ¶
๑๓ ชาวยู ดาหทัง
้ หมดกับเมียของพวก เขา
และลูกๆรวม ทัง้ เด็กเล็กๆไดมายืนอยูที่ นัน
่
ตอ หน าพระ ยาหเวห ๑๔ แลวพระ วิญญาณ
ของพระ ยาหเวหก็ลงมาสถิตกับยา ฮา ซี เอล
ลูกชายของเศ คา ริ ยาห ผูเป็ นลูกชายของ
เบ ไน ยาห ผูเป็ นลูกชายของเยอี เอล ผูเป็ น
ลูกชายของมัทธา นิ ยาห ที่เป็ นชาวเลวีและ
เป็ นลูก หลานของอา สาฟ ในขณะที่ยา ฮา ซี

*๑๙:๑๑ เจา หน าที่ คนที่จดและคัดลอกหนั งสือและจดหมาย คนเหลา นี้ มักกลายเป็ นผู
ชํานาญในเรื่องความหมายในพระคัมภีร
†๒๐:๑ เมอู นี ในฉบับแปลกรีกโบราณบางฉบับเขียนวา “เมอู นี” ในภาษาฮีบรูเขียนวา “อัม
โมน”
‡๒๐:๑๐ พระองคหาม … อียิปต ดูใน เฉลยธรรมบัญญัติ ๒:๔-๙, ๑๙
¶๒๐:๑๒ แตตา … จากพระองค ตามตัวอักษรคือ “พวก เราจึงมาขอความชวย เหลือจาก
พระองค”
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เอล ยืนอยูทามกลางที่ ประชุม ๑๕ เขาไดพูด
วา “ฟั งให ดี กษัตริยเยโฮชาฟั ท และทุก คน
ที่อาศัยอยูในยู ดาห และเมืองเยรูซาเล็ม นี่
คือสิ่งที่พระ ยาหเวหพูดกับพวก ทาน ‘พวก
เจาไมตองกลัวหรือทอแทตอกองทัพใหญ นี้
เพราะการสูรบไมใชเป็ นของพวกเจา แตเป็ น
เรื่องของพระเจา ๑๖ พรุง นี้ ใหยกทัพไปสู กับ
พวก เขา พวก เขาจะขึ้นไปที่ตําบลศิสและ
พวก เจาจะพบพวก เขาอยูที่ปลายทางของ
หุบเขาแคบๆในทะเล ทรายเย รู เอล ๑๗ พวก
เจาจะไมตองตอสูในการรบครัง้ นี้ เลย แคอยู
ประจําที่ของพวก เจา ยืนอยูอยางมัน
่ คงและ
คอย ดูชัยชนะที่พระ ยาหเวหจะทําใหกับพวก
เจา
ยู ดาหและเยรูซาเล็มเอย อยา กลัว อยา
ทอแท ออกไปเผชิญ หน ากับพวก เขาในวัน
พรุง นี้ เถิด แลวพระ ยาหเวหจะอยูกับพวก
เจา’”
๑๘ เย โฮ ชา ฟั ทกมกราบ หน าจดพื้น และ
ประชาชนทัง้ หมดของยู ดาหและเยรูซาเล็ม
ก็คุกเขาลงนมัสการอยูตอ หน าพระ ยาหเวห
๑๙ แลวชาวเลวีบางกลุมจากชาวโค ฮาทและ
โค ราหไดยืนขึ้นและสรรเสริญพระ ยาหเวห
พระเจาของอิสราเอลดวยเสียงอันดัง
๒๐ เชา ตรูของวัน รุง ขึ้น พวก เขาออกไป
ที่ทะเล ทรายเท โค อา เมื่อพวก เขาออกเดิน
ทาง เยโฮชาฟั ทยืนขึ้นและพูดวา “ชาวยูดาห
และประชาชนของเมืองเยรูซาเล็ม ฟั งเราให
ดี ขอเพียงแตเชื่อในพระ ยาหเวห พระเจา
ของพวก เจา และพวก เจาก็จะตัง้ มัน
่ คง ให
เชื่อพวกผูพูดแทนพระเจา”
๒๑ หลัง
จากที่ไดหารือรวมกับประชาชน
แลว เย โฮ ชา ฟั ทไดแตง ตัง้ คนหลายคน
ใหเป็ นผูรอง เพลงใหกับพระ ยาหเวหและ
สรรเสริญพระองคถึงความสงา
งามอัน
์ ิทธิข
์ องพระองค ในขณะที่พวก เขา
ศักดิส
ออกไปที่ดานหน าของกองทัพ พวกเขาก็พูด
วา
“ใหขอบคุณพระยาหเวห
เพราะความ รักมัน
่ คงของพระองค นัน
้ จะคง
อยูตลอดไป” *
๒๒ เมื่อพวก เขาเริ่มรอง เพลงและสรรเสริญ
พระ ยาหเวหไดจัดกองกําลังไวซุมโจมตีพวก
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คนอัม โมน โม อับและพวกคนจากภูเขาเส
อีรที่มาบุกรุกยู ดาห และคนเหลา นัน
้ ก็พาย
แพไป ๒๓ คนของอัม โมนและโม อับไดลุกขึ้น
ตอสูกับคนที่มาจากภูเขาเส อีรเพื่อทําลาย
และกวาดลางพวกเขา หลังจากที่พวกเขาฆา
คนจากเส อีรหมด แลว พวก คนอัม โมนและ
คนโมอับก็หันมาทําลายลางกันเอง
๒๔ เมื่อพวกคนของยู
ดาหมาถึงจุดที่
สามารถมองกวางออกไปในทะเล ทราย และ
สามารถมองเห็นกองทัพขนาดมหึมาของ
พวก นัน
้ ชาวยู ดาหก็ไดเห็นแตซากศพนอน
เกลื่อนกลาดบนพื้น ดิน ไมมีใครหนีรอดไป
ได ๒๕ เยโฮชาฟั ทกับคนของเขาทัง้ หมดจึงได
ลงไปยึดเอาสิ่งของของคนเหลา นัน
้ ไว พวก
เขาก็ไดพบฝูงสัตวเลีย
้ งมากมาย
พบขาว
ของเครื่อง ใช เสื้อผาและของมี คาจํานวน
มากมายเกิน กวาที่พวกเขาจะเก็บได หมด มี
ของมากจน กระทัง่ พวก เขาตองใชเวลาเก็บ
ถึงสามวัน ๒๖ ในวันที่สี่ พวกเขาไดชุมนุมกัน
อยูในหุบเขาเบ รา คาห †ซึ่งเป็ นสถาน ที่ที่ใช
สรรเสริญพระ ยาหเวห หุบเขาแหง นัน
้ จึงมี
ชื่อวาหุบเขาเบราคาหจนถึงทุกวันนี้
๒๗ แลวพวก คนจากยู ดาหและเยรูซาเล็ม
ทัง้ หมด ที่เย โฮ ชา ฟั ทนํ าอยู นัน
้ ตางก็กลับ
เมืองเยรูซาเล็มดวยความยินดี เพราะพระ
ยาหเวหทําใหพวก
เขาชื่นชมยินดีที่มีชัย
เหนือศัตรูของพวก เขา ๒๘ พวก เขาเขาเมือง
เยรูซาเล็มและไปที่วิหารของพระ ยาหเวห
พรอมกับพวกพิณใหญ พิณเล็กและแตร
๒๙ ผูคนที่อยูในอาณาจักรรอบ
ขางตางก็
เกิดความเกรงกลัวพระเจา
เมื่อพวก เขา
ไดยินถึงสิ่งที่พระ ยาหเวหไดทําตอศัตรูของ
ชนชาติอิสราเอล ๓๐ และอาณาจักรของเย โฮ
ชา ฟั ทก็สงบ สุขเพราะพระเจาของเขาไดให
เขาหยุดพักจากสงครามรอบดาน
การปกครองของเยโฮชาฟั ทสิ ้นสุดลง
(๑ พกษ. ๒๒:๔๑-๕๐)
๓๑ ดัง

นัน
้ เย โฮ ชา ฟั ทปกครองอยูเหนือ
ยู ดาห เขามีอายุสามสิบ หาปี เมื่อขึ้นเป็ น
กษัตริยของยู ดาห และเขาครองบัลลังกอยู
ในเมืองเยรูซาเล็มยี่สิบ หาปี แมของเขาชื่อ

*๒๐:๒๑

ใหขอบคุณ … คงอยูตลอดไป ดูใน สดุดี ๑๑๘ และ ๑๓๖

†๒๐:๒๖

เบราคาห ชื่อนี้หมายถึง “อวยพร” หรือ “สรรเสริญ”

๒ พงศาวดาร ๒๐:๓๒

อาซูบาห นางเป็ นลูกสาวของชิลหิ ๓๒ เยโฮชา
ฟั ทเดินตามทางของอาสาพอของเขาและไม
ออกนอก ลูนอก ทาง เลย เขาทําสิ่งที่ถูก ตอง
ในสายตาของพระ ยาหเวห ๓๓ แตเขาไมได
รื้อสถานนมัสการตางๆทิง้
และประชาชน
ก็ยังไมไดเทใจของเขาใหกับพระเจาของ
บรรพบุรุษของพวกเขา
๓๔ สวนเหตุการณอ่ น
ื ๆในสมัยของเย โฮ ชา
ฟั ท ตัง้ แตตนจนจบ ไดถูกจด บันทึกไวใน
บันทึกประจําปี ของเยฮูลูกชายของฮา นา นี
ซึ่งไดถูกบันทึกลงในหนังสือพงศกษัตริย
แหงอิสราเอล
๓๕ ในเวลาตอ มา กษัตริยเย โฮ ชา ฟั ท
แหงยู ดาหไปคบคากับกษัตริยอา หัส ยาห
แหงอิสราเอล อา หัส ยาหเป็ นคนชัว
่ ชา มาก
๓๖ เย โฮ ชา ฟั ทรวม มือกับกษัตริยอา หัส ยาห
สรางกอง เรือเพื่อการคาขายขึ้นในเมืองเอ ซี
โอน-เกเบอร ๓๗ มีชายคนหนึ่งมาจากเมืองมา
เรชาห ชื่อวาเอลี เยเซอรเขาเป็ นลูกชายของ
โดดาวาหุ เอลี เยเซอรไดพูดตอ ตานเยโฮชา
ฟั ทวา “พระยาหเวหจะทําลายสิ่งที่ทานสราง
ขึ้น มา เพราะทานไปคบคากับอา หัส ยาห”
กอง เรือ นัน
้ ก็อับปางลงและไมสามารถที่จะ
ใชแลนเพื่อคาขายไดอีก
กษัตริยเยโฮรัมปกครองยูดาห
(๒ พกษ. ๘:๑๖-๑๙)
๑ แลวเย

๒๑ บรรพบุรุษของเขาและศพของเขา

โฮ ชา ฟั ทก็ตาย ไปอยูกับ

ถูกฝั งอยูในเมืองของดา วิด และเย โฮ รัม
ลูกชายของเขาก็ข้ น
ึ เป็ นกษัตริยสืบ ตอจาก
เขา ๒ พวกพี่ น องของเย โฮ รัมที่เป็ นลูกชาย
ของเยโฮชาฟั ทคือ อาซาริยาห เยฮีเอล เศคา
ริ ยาห อา ซา ริ ยาห มี คา เอลและเชฟ าทิ ยาห
ทัง้ หมด นี้คือลูกชายของกษัตริยเย โฮ ชา ฟั ท
แหงอิสราเอล *๓ พอของพวกเขาไดมอบของ
ขวัญเป็ นเงินและทองคํา รวมทัง้ ขาวของที่มี
คามากมาย และเมืองที่เป็ นป อมปราการทัง้
หลายในยู ดาหใหกับพวกเขา แตเยโฮชาฟั ท
ไดมอบอาณาจักร นี้ใหกับเย โฮ รัมเพราะเขา
เป็ นลูกชายคนแรก
*๒๑:๒
†๒๑:๗
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๔ เมื่อเย โฮ รัมขึ้นครองบัลลังกอยางมัน
่ คง
ในอาณาจักรของพอ เขา
เขาใชดาบฆาพี่
น องทัง้ หมดของ เขา รวม ทัง้ ผูนําบาง คน
ของอิสราเอล ดวย ๕ ตอนที่เย โฮ รัมขึ้นเป็ น
กษัตริยนัน
้ เขามีอายุสามสิบสองปี เขาครอง
บัลลังกอยูในเมืองเยรูซาเล็มแปด ปี ๖ เขา
เจริญ
รอยตามพวกกษัตริยแหงอิสราเอล
เขาใชชีวิตแบบเดียวกับครอบครัวของ
อา
หับ เพราะเขาไปแตงงานกับลูกสาวของอา
หับ และเขาไดทําความชัว
่ ในสายตาของพระ
ยาหเวห ๗ อยางไรก็ตาม พระ ยาหเวหไมได
ทําลายครอบครัวของดา วิด เพราะพระองค
เคยทําสัญญาไวกับดา วิดวา พระองคจะเก็บ
รักษาตะเกียงดวงหนึ่งไวสําหรับเขาและลูก
หลานของเขาตลอดไป †

เอโดมกบฏ
(๒ พกษ. ๘:๒๐-๒๒)
๘ ในยุคของเยโฮรัม

เอโดมไดกบฏตอการ
ครอบครองของชาวยู
ดาหและตัง้ กษัตริย
ของพวก เขาขึ้นมาเอง ๙ ดัง นัน
้ เย โฮ รัมจึง
ไปที่เอ โดมพรอมกับพวกผูบังคับบัญชาและ
รถรบทัง้ หมดของ เขา ชาวเอ โดมไดลอมเย
โฮ
รัมกับพวกผูบังคับบัญชารถรบของเขา
ไว แตเย โฮ รัมตีฝาวงลอมออกมาไดในตอน
กลาง คืน ๑๐ พวกเอ โดมก็ยังคงกบฏตอการ
ครอบครองของยู ดาหจนถึงทุก วัน นี้ ในชวง
เวลาเดียวกัน นัน
้
พวกลิ บนาหก็ไดกบฏ
ตอการครอบครองของเย โฮ รัมเหมือน กัน
เพราะเขาไดละทิง้ พระ ยาหเวหพระเจาของ
บรรพบุรุษของเขา
จดหมายของเอลียาห
๑๑ เย

โฮ รัมยังไดสรางสถาน ที่นมัสการ
หลายแหงไวตามเนินเขาของยูดาห และเป็ น
ตน เหตุใหประชาชนของเมืองเยรูซาเล็มไม
สัตย ซื่อตอพระ ยาหเวห เขานํ าชาวยู ดาหให
หลงผิดไป
๑๒ เยโฮรัมไดรับจดหมายจากเอลียาหผูพูด
แทนพระเจา ที่เขียนวา

อิสราเอล หรือ “ยูดาห”

พระองค … ตลอดไป ในที่ นี้ คนเขียนหมายความวาลูกคนหนึ่งในบรรดาลูก หลาน
หลายคนของดาวิดจะไดปกครองแผนดินเสมอ

๒ พงศาวดาร ๒๑:๑๓

“นี่ คือสิ่งที่พระ ยาหเวหพระเจาของดา
วิดบรรพบุรุษของทานพูด ‘เย โฮ รัม
เจาไมไดเดินตามทางของเย โฮ ชา ฟั ท
พอของ เจา หรือตามทางของกษัตริย
อาสาแหงยู ดาห ๑๓ แตเจากลับไปเดิน
ตามทางของพวกกษัตริยแหงอิสราเอล
และทําใหชาวยู ดาหและประชาชนของ
เมืองเยรูซาเล็มไมสัตย ซื่อ เหมือนกับที่
ครอบครัวของอา หับเคยทําใหอิสราเอล
ไมสัตย ซ่ อ
ื เจายังฆาพวกพี่ นองของเจา
เองคือสมาชิกในครอบครัวของพอเจา
ซึ่งเป็ นคนที่ดี กวา เจา ๑๔ ดัง นัน
้ พระ
ยาหเวหจะนํ าภัย พิบัติอยางใหญ หลวง
มาสูประชาชนของ เจา พวกลูกชายและ
พวกเมียของเจา รวมทัง้ ทุก สิ่งทุก อยาง
ที่เป็ นของเจา ๑๕ ตัวเจาเองก็จะเจ็บป วย
อยางแสน สาหัสดวยโรค ลําไส จนลําไส
ทะลักออก มา และอยูอยาง นัน
้ วัน แลว
วันเลาเพราะโรคนัน
้ ’”
๑๖ พระ ยาหเวหยุใหชาวฟี ลิ ส เตียกับชาว
อาหรับที่อาศัยอยูใกลกับพวกชาวคู ชนัน
้ ตัง้
ตัวเป็ นศัตรูกับเยโฮรัม ๑๗ พวกเขาเขาโจมตี
ยู ดาห ไดบุกเขาไปขนเอาทรัพยสินที่อยูใน
วังของกษัตริยออกมาจน หมด รวม ทัง้ พวก
ลูกชายและเมียทัง้ หลายของเขาดวย เหลือ
ไวเพียงอา หัส ยาห *ลูกชายคนสุด ทองของ
เขา
เยโฮรัมเป็ นโรคและตายไป
(๒ พกษ. ๘:๒๓-๒๔)
๑๘ หลัง จากเหตุการณ นั น
้ เป็ นตน มา

พระ
ยาหเวหทําใหเย โฮ รัมตองทนทุกข ทรมาน
ดวยโรคลําไสที่ไมสามารถรักษาใหหาย ได
๑๙ อีกสอง ปี ตอ มาลําไสของเขาไดทะลักออก
มาเพราะโรคที่เขาเป็ น อยู แลวเขาก็ไดตาย
อยางเจ็บ ปวดทรมาน
ประชาชนของเขา
ไมไดกอกองไฟใหเกียรติกับเขาเหมือน
กับที่เคยทําใหกับบรรพบุรุษของ เขา ๒๐ เย
โฮ รัมมีอายุสามสิบ สองปี เมื่อเขาขึ้นเป็ น
กษัตริย และเขาไดครองบัลลังกอยูในเมือง
*๒๑:๑๗
†๒๒:๑
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เยรูซาเล็มแปด ปี เขาจากไปโดยไมมีใคร
รูสึกเสียใจ เลย ศพของเขาถูกฝั งอยูในเมือง
ของดาวิดแตไมไดอยูในหลุมฝั ง ศพของพวก
กษัตริย
กษัตริยอาหัสยาหปกครองยูดาห
(๒ พกษ. ๘:๒๕-๒๙; ๙:๑๔-๑๖, ๒๗-๒๙)
๑ ประชาชนในเมืองเยรูซาเล็มยก

๒๒ อา หัส ยาห

†ลูกชายคนเล็กของเย

โฮ รัมขึ้นเป็ นกษัตริยตอจากเย โฮ รัม เพราะ
คนเหลา นัน
้ กับคนอาหรับที่มาบุกรุกคาย ได
ฆาลูกชายคนอื่นๆของเย โฮ รัมไปหมด แลว
ดัง นัน
้ อา หัส ยาหลูกชายของกษัตริยเย โฮ รัม
แหงยูดาหจึงไดเริ่มปกครองในยูดาห ๒ อาหัส
ยาหมีอายุยี่สิบ สองปี เมื่อเขาขึ้นเป็ นกษัตริย
‡และเขาครองบัลลังกอยูในเมืองเยรูซาเล็ม
เป็ นเวลาหนึ่ง ปี แมของเขามีช่ อ
ื วาอา ธา ลิ
ยาหเป็ นหลานสาวของอมรี ๓ อา หัส ยาห
เองก็เดินตามรอยของครอบครัวของอา หับ
เพราะแมของเขาหนุนใหเขาทําในสิ่งที่ ชัว
่
๔ อา หัส ยาหทําความ ชัว
่ ในสายตาของพระ
ยาหเวห เหมือนกับที่ครอบครัวของอา หับ
เคย ทํา เพราะหลัง จากที่พอของอา หัส ยาห
ตาย ครอบครัวของอา หับก็เป็ นผู แนะนํ าเขา
ใหทําในสิ่งที่ชว
ั ่ ราย ๕ อาหัสยาหไดทําตามคํา
แนะนํ าของครอบครัวอา หับ เขาไปกับโย รัม
ลูกชายของกษัตริยอา หับแหงอิสราเอล เพื่อ
ทําสงครามกับกษัตริยฮาซาเอลแหงอารัม ที่
ราโมท-กิ เลอาด พวกชาวอารัมทํารายโยรัม
จนได รับบาดเจ็บ ๖ โยรัมจึงกลับไปยิส ราเอล
เพื่อรักษาบาดแผลของ เขา ที่เกิดจากการ
ตอสูกับกษัตริยฮา ซา เอลแหงอา รัมที่เมืองรา
โมท-กิเลอาด
แลวอาหัส ยาหลูกชายของกษัตริยเยโฮรัม
แหงยู ดาหก็ลงไปที่ยิสเร เอลเพื่อเยี่ยมเยียน
โยรัมลูกชายของอาหับ เพราะโยรัมบาดเจ็บ
อยู
๗ จากการที่อา หัส ยาหไปเยี่ยมเยียนโย รัม
พระเจาก็ไดนําความหายนะมาสูอา หัส ยาห
เมื่ออาหัส ยาหมาถึง เขาออกไปกับโยรัมเพื่อ

อาหัสยาห สะกดไดอีกอยางหนึ่งคือ “เยโฮอาหาส”

อาหัสยาห สะกดไดอีกอยางหนึ่งคือ “เยโฮอาหาส” ดูใน ๒ พงศาวดาร ๒๑:๑๗
อาหัสยาห … กษัตริย สําเนาฮีบรูบางฉบับเขียนวา “๔๒ ปี ” ใน ๒ พงศกษัตริย ๘:๒๖
พูดวา อาหัสยาหมีอายุ ๒๒ ปี เมื่อเขาเริ่มปกครอง

‡๒๒:๒

๒ พงศาวดาร ๒๒:๘

ไปสู รบกับเยฮูลูกชายของนิม ชี พระยาหเวห
ไดแตง ตัง้ เยฮูข้ น
ึ มา เพื่อใหทําลายครอบครัว
ของอา หับ ๘ ในขณะที่เยฮูกําลังลงมือฆา
ครอบครัวของอา หับ เขาก็พบพวกผูนําของ
ยู ดาหและพวกญาติๆของอา หัส ยาหที่เขา
รวมกับอาหัส ยาห เยฮูไดฆาคนเหลา นัน
้ เสีย
๙ แลวเขาไดเขาไปคนหาตัวอา หัส ยาห คน
ของเยฮูจับตัวอา หัส ยาหไวไดในขณะที่เขา
กําลังหลบซอนตัวอยูในสะมาเรีย อาหัส ยาห
ถูกนํ าตัวมาพบกับเยฮู และพวก เขาก็ฆาอา
หัส ยาห แตเขาฝั ง ศพใหกับอาหัส ยาห เพราะ
พวก เขาพูดกันวา “เขาเป็ นลูก หลานของเย
โฮ ชา ฟั ทผูที่แสวงหาพระ ยาหเวหดวยสิน
้
สุดใจของ เขา” แลวไมมีใครในครอบครัว
ของอา หัส ยาหที่จะมีอํานาจเพียง พอที่จะ
รักษาอาณาจักรยูดาหไวไดอีก
ราชินีอาธาลิ ยาห
(๒ พกษ. ๑๑:๑-๓)
๑๐ เมื่อนางอา ธา ลิ ยาหที่เป็ นแมของอา หัส

ยาหเห็นวาลูกชายของนางตาย แลว นางจึง
ฆาลูกๆของกษัตริยทงั ้ หมดในยู ดาห ๑๑ แต
เย โฮ ชา เบ อาทลูกสาวของกษัตริยเย โฮ รัม
แอบอุมโย อาชลูกชายของอา หัส ยาหออกไป
จากเจา ชายทัง้ หลายที่กําลังจะถูกฆา และ
นางไดซอนตัวโย อาชกับพี่ เลีย
้ งของเขาไว
ในหอง นอนหอง หนึ่ง เย โฮ ชา เบ อาทเป็ น
ลูกสาวของกษัตริยเยโฮรัม และเป็ นเมียของ
นักบวชเยโฮยาดา และนางก็ยังเป็ นน องสาว
ของอา หัส ยาห นางซอนเด็กคน นัน
้ ไวจาก
นางอาธาลิยาห นางอาธาลิยาหจึงไมสามารถ
ฆาโย อา ช ได ๑๒ โย อาชยังคงซอน ตัวอยูกับ
พวก เขาในวิหารของพระเจาเป็ นเวลาหกปี
ในขณะที่นางอาธาลิยาหปกครองแผนดินอยู
นั กบวชเยโฮยาดากับกษัตริยโยอาช
(๒ พกษ. ๑๑:๔-๒๑)
๑ ในปี ที่

๒๓ แสดงความแข็งแกรงของเขา

เจ็ด นักบวชเย โฮ ยาดาได
เขา
ทําขอ ตกลงกับพวกนาย รอยทัง้ หลาย คือ
อา ซา ริ ยาหลูกชายของเย โร ฮัม อิ ชมา เอล
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ลูกชายของเย โฮ ฮา นัน อา ซา ริ ยาหลูกชาย
ของโอ เบด มา อา เส อาหลูกชายของอา ดา
ยาห และเอ ลี ชา ฟั ทลูกชายของ ศิค รี ๒ พวก
เขาไปทัว
่ ทัง้ ยู ดาห และไปรวบรวมชาวเลวี
และพวกผูนําครอบครัวชาวอิสราเอลมาจาก
ทุก เมือง เมื่อพวก เขามาถึงเมืองเยรูซาเล็ม
๓ คนที่มาชุมนุมทัง
้ หมดไดใหคํามัน
่
สัญญา
กับกษัตริยที่วิหารของพระเจา
เย โฮ ยาดาพูดกับพวก เขาวา “ลูกชายของ
กษัตริยจะตองครองบัลลังกเหมือนที่พระ
ยาหเวหไดสัญญาไวเกี่ยว กับพวกลูก หลาน
ของดา วิด ๔ ตอไป นี้คือสิ่งที่พวก ทานจะตอง
ทํา หนึ่งในสามของพวก ทานที่เป็ นนักบวช
และชาวเลวีที่กําลังอยูเวรในวันหยุดทาง
ศาสนาจะตองเฝ าดูแลอยูที่ประตูทัง้
หลาย
๕ อีกหนึ่ งในสามของพวก ทานใหเฝ าอยูที่วัง
กษัตริย
และอีกหนึ่งในสามที่เหลือใหเฝ า
อยูตรงประตูฐานราก
และคนอื่นๆที่เหลือ
จะตองอยูที่ลานของวิหารของพระ ยาหเวห
๖ หามใครเขาในวิหารของพระ
ยาหเวห
ยกเวนพวกนักบวชและชาวเลวีที่อยูเวร
พวก เขาได รับอนุญาตใหเขาไปได เพราะวา
พวกเขาบริสุทธิ ์ แตคนอื่นๆตองคอยเฝ าตาม
จุดที่พระ ยาหเวหไดมอบ หมายใหพวก เขา
อยู ๗ พวกชาวเลวีตองอยูใกลๆกษัตริย ทุก
คนจะตองมีอาวุธอยูในมือ ใครก็ตามที่บุกรุก
เขาไปในวิหารจะตองถูก ฆา อยูใหใกลกับ
กษัตริยไว ไมวาเขาจะไปที่ไหนก็ตาม”
๘ พวกชาวเลวีและคนของยู ดาหทัง
้ หมด
ทําตามคํา สัง่ ของนักบวชเย โฮ ยาดา แตละ
คนพาคนของเขามา คือทัง้ พวกที่อยูเวรใน
วันหยุดทางศาสนา และพวกที่กําลังจะออก
เวร เพราะนักบวชเย โฮ ยาดาไมปลอยให
ใครวาง เลย ๙ แลวเขาก็มอบหอกกับโล ใหญ
และโล เล็กที่เคยเป็ นของกษัตริยดา วิด ที่
เก็บอยูในวิหารของพระเจาใหกับพวกนาย
รอย ๑๐ เขาไดวางกําลังคนทัง้ หมดประจํา ที่
แตละ คนถืออาวุธพรอมมือ เฝ าอยูรอบๆตัว
กษัตริย ใกลกับแทน บูชาและวิหาร ตัง้ แต
ทิศใตจดทิศเหนือของวิหาร ๑๑ เยโฮยาดากับ
พวกลูกชายของเขานํ าตัวโย อาชลูกชายของ
กษัตริยออก มา และสวมมงกุฎไวบนหัวของ

๒ พงศาวดาร ๒๓:๑๒

โยอาช พวกเขามอบสําเนาขอ ตกลง *ใหกับ
กษัตริย และประกาศใหโย อาชเป็ นกษัตริย
พวก เขาเจิมแตง ตัง้ โย อาชและตะโกนออก
มาวา “ขอใหกษัตริยจงเจริญ”
๑๒ เมื่อนางอา ธา ลิ ยาหไดยินเสียงอึกทึก
ของประชาชนที่กําลังวิ่งและโห
รองใหกับ
กษัตริย นางออกไปหาพวก เขาที่วิหารของ
พระ ยาหเวห ๑๓ นางมองออกไปและเห็น
กษัตริยองค นัน
้ ยืนอยูขางเสาของเขาที่ทาง
เขา มีพวกเจา หน าที่และคนเป าแตรอยูขางๆ
กษัตริย และประชาชนทัง้ หมดบนแผน ดิน
นัน
้ ก็กําลังสนุกสนานรื่นเริงและเป าแตร กัน
พวกนัก รองกับนัก ดนตรีก็กําลังรองนํ าบท
สรรเสริญ นางอา ธา ลิ ยาหจึงฉีกเสื้อของนาง
ออก †และตะโกนวา “พวกทรยศ พวก
ทรยศ”
๑๔ นั กบวชเย โฮ ยาดาไดสงพวกนาย รอยที่
ดูแลกองทัพ เขาพูดกับพวก นัน
้ วา “นํ าตัว
นางออกไปจากทามกลางกองทัพและฆาทุก
คนที่ติดตามนาง” เพราะนักบวชพูดวา “อยา
ฆานางในวิหารของพระ ยาหเวห” ๑๕ ดัง นัน
้
พวก เขาจึงจับตัวนางไว ได ตอนที่นางวิ่งไป
ถึงทางเขาของประตู มา ในเขต วัง พวก เขา
จับนางและฆานางที่นัน
่
๑๖ แลวเย โฮ ยาดาก็ไดทําสัญญาวา เขา
และประชาชนทัง้ หมดรวม ทัง้ กษัตริยจะเป็ น
ประชาชนของพระ ยาหเวห ๑๗ ประชาชน
ทัง้ หมดไปที่วิหารของพระบา อัลและรื้อมัน
ทิง้ พวกเขาทุบพวกแทน บูชา และรูปเคารพ
ทัง้ หลาย และฆามัทธานที่เป็ นนักบวชของ
พระบาอัลที่หน าแทนบูชาเหลานัน
้
๑๘ แลวเย โฮ ยาดาก็ไดตัง
้ ใหนักบวชชาว
เลวีดูแลวิหารของพระ ยาหเวห ตามที่ดา วิด
เคยมอบหมายงานนี้ใหกับพวกเขาทํา พวกนี้
จะตองถวายเครื่องเผาบูชาทัง้ ตัว ใหกับพระ
ยาหเวห ตามกฎของโมเสส ดวยใจชื่นบาน
และรอง เพลงตามที่ดา วิดไดสัง่ ไว ๑๙ เย โฮ
ยาดายังจัดเวรยามไวเฝ าประตูตางๆของ
วิหารของพระ ยาหเวห เพื่อป องกันไม ใหคน
ที่ไมบริสุทธิเ์ ขามาในวิหาร
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๒๐ เยโฮยาดาพาพวกนายรอย พวกขุนนาง
พวกผู ปกครองประชาชนและประชาชนของ
ดิน แดน นี้ทัง้ หมดรวม ทัง้ กษัตริยลงมาจาก
วิหารของพระ ยาหเวห พวก เขาเขาไปในวัง
ผานทางประตูดาน บนและใหกษัตริยนัง่ บน
บัลลังก ๒๑ และประชาชนทัง้ หมดของแผน
ดินตางก็ร่ น
ื เริงยินดี กัน เมืองทัง้ เมืองก็สงบ
สุขเพราะนางอา ธา ลิ ยาหถูกฆาตายดวยดาบ
แลว

กษัตริยโยอาชซอมแซมวิหาร
(๒ พกษ. ๑๑:๒๑-๑๒:๒๑)
๑ โย

๒๔ กษัตริย และเขาครองบัลลังกอยูใน

อาชมีอายุเจ็ดปี เมื่อเขาขึ้นเป็ น

เมืองเยรูซาเล็มสี่ สิบปี แมของเขาชื่อวาศิบี
ยาห นางมาจากเบ เอ อรเช บา ๒ ตลอดชัว
่
ชีวิตของนักบวชเยโฮยาดา เขาทําในสิ่งที่ถูก
ตองในสายตาของพระ ยาหเวห ๓ เย โฮ ยาดา
เลือกเมียสองคนใหกับโยอาช และโยอาชก็มี
ลูกชายลูกสาวมากมาย
๔ ตอ มาภาย หลัง โย อาชตัดสิน ใจที่จะ
ซอมแซมวิหารของพระ ยาหเวห ๕ เขาเรียก
พวกนักบวชกับชาวเลวีมาชุมนุมกันและ
พูดกับพวก เขาวา “ไปตามเมืองตางๆของ
ยู
ดาหและไปรวบรวมเงินที่ชาวอิสราเอล
ทัง้ หมดตองจายเป็ นประจําทุก ปี เพื่อที่จะนํ า
มาซอมแซมวิหารของพระเจาของพวก ทาน
ใหไปเดี๋ยว นี้” แตพวกชาวเลวีไมยอมทําใน
ทันที
๖ กษัตริยจึงเรียกตัวเย
โฮ ยาดาที่เป็ น
หัวหน านักบวชมาและพูดกับเขา วา “ทําไม
ทานจึงไมสงั ่ ใหพวกชาวเลวีไปนํ าเงินภาษี
จากยู ดาหและเยรูซาเล็มมา
เป็ นภาษีที่
โมเสสผูรับ ใชของพระ ยาหเวหไดกําหนดไว
ใหกับชุมชนอิสราเอล เพื่อใชสําหรับเต็นทที่
เก็บขอตกลง”
๗ ในอดีต พวกลูกชายของนางอา ธา ลิ ยาห
หญิงชัว
่
ไดบุกเขาไปในวิหารของพระเจา

*๒๓:๑๑

สําเนาขอ ตกลง อาจหมาย ถึง สําเนากฎของโมเสส ดูไดจากเฉลย ธรรม บัญญัติ
๑๗:๑๘ หรือ อาจจะหมายถึงขอ ตกลงพิเศษระหวางพระเจากับกษัตริย ดูไดจาก ๑ ซามู เอล
๑๐:๒๕; ๒ พงศกษัตริย ๑๑:๑๗ หรือ อาจจะหมายถึงเครื่องประดับชิน
้ หนึ่ง ที่เป็ นเครื่องหมาย
ของการเป็ นกษัตริย
†๒๓:๑๓

ฉี กเสือ
้ ของนางออก เป็ นวิธีที่แสดงใหเห็นวานางผิดหวังมาก

๒ พงศาวดาร ๒๔:๘

์ ิทธิ ์
และไดขนเอาขาว ของเครื่อง ใชศักดิส
เหลานัน
้ ไปใชกับพระบาอัล
๘ กษัตริยสง
ั ่ ใหทําหีบขึ้นมาใบหนึ่ง
และ
ใหนํามันไปวางไวที่ดาน นอกตรงประตูของ
วิหารของพระ ยาหเวห ๙ แลวพวกเลวีก็ปาว
ประกาศไปทัว
่ ทัง้ ยู ดาหและเยรูซาเล็ม ให
พวก เขาเอาเงินภาษีมาใหกับพระ ยาหเวห
เงินภาษี นี้เป็ นสิ่งที่โมเสสผูรับ ใชของพระเจา
เคยเรียก รองจากชาวอิสราเอลในชวงที่พวก
เขาอยูในทะเล ทราย ๑๐ พวก เจา หน าที่และ
ประชาชนทัง้ หมด ตางนํ าเงินของพวกเขามา
ใหดวยความเต็มใจ พวก เขาใสเงินเหลา นัน
้
ไวในหีบใบ นัน
้ จน เต็ม ๑๑ เมื่อพวกเลวีนําหีบ
มาใหพวก เจา หน าที่ของกษัตริย และพวก
เขาเห็นวามีเงินอยูเต็ม แลว เลขานุการของ
กษัตริยและเจา หน าที่ของหัวหน านักบวช ก็
จะเขามาและเอาเงินออกจาก หีบ และนํ า
หีบ นัน
้ กลับไปไวที่เดิมอีก ครัง้ พวก เขาทํา
อยาง นี้เป็ นประจําและรวบรวมเงินไดเป็ น
จํานวนมาก ๑๒ กษัตริยและเย โฮ ยาดาเอา
เงิน นี้ไปจายใหกับพวกคนที่ ทํางานใหกับ
วิหารของพระ ยาหเวห พวก เขาจางพวกชาง
กอตึกและชางไม และยังจางพวกคน งานที่
ชํานาญเกี่ยว กับเหล็กและทองสัมฤทธิใ์ หมา
ซอมแซมวิหารของพระยาหเวห
๑๓ พวกคนที่ทํางานลวน
แตเป็ นคนขยัน
และการซอมแซมกาวหน าไปเรื่อยๆดวย
ฝี มือของพวก เขา พวก เขาสรางวิหารของ
พระเจาขึ้นใหมอีก ครัง้ ตามแบบเดิมและทํา
ใหมันมัน
่ คงแข็ง แรง ขึ้น ๑๔ เมื่อพวก เขา
ทําเสร็จหมด แลว ก็นําเงินที่เหลือไปใหกับ
กษัตริยและเย โฮ ยาดา พวก เขาเอาเงิน นัน
้
ไปทําเครื่อง ใชสําหรับวิหารของพระ ยาหเวห
เป็ นเครื่อง ใชสําหรับงานรับ ใช และสําหรับ
เครื่องเผาบูชา พวก เขายังทําถวยและสิ่ง
อื่นๆจากทองคําและเงิน ตลอดระยะเวลาที่
เยโฮยาดายังมีชีวิตอยู มีการถวายเครื่องเผา
บูชาในวิหารของพระยาหเวหเป็ นประจํา
๑๕ ตอ มาเย โฮ ยาดาแกตัว ลง และตายไป
ในขณะที่มีอายุหนึ่ง รอยสามสิบ ปี ๑๖ เป็ น
เพราะความ
ดีที่เขาทําไปในอิสราเอลเพื่อ
พระเจาและวิหารของพระองค ศพของเขา
จึงถูกฝั งไวกับพวกกษัตริยในเมืองของดาวิด
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โยอาชหลงไปจากพระยาหเวห
๑๗ ภาย

หลังที่เย โฮ ยาดาตายไป แลว
พวก เจา หน าที่ของยู ดาหไดมากม กราบตอ
กษัตริย และกษัตริยก็ฟังพวก เขา ๑๘ พวก
เขาละทิง้ วิหารของพระ ยาหเวหพระเจาของ
บรรพบุรุษของพวก เขา และหันไปสัก กา ระ
บูชาพวกเสาของพระอาเชราห และรูปเคารพ
ทัง้ หลาย เป็ นเพราะความ ผิด นี้ของพวก เขา
ความโกรธของพระเจาจึงลงมาที่ยู ดาหและ
เยรูซาเล็ม ๑๙ ถึง แมพระยาหเวหไดสงพวกผู
พูด แทนพระเจามาใหกับประชาชน เพื่อที่จะ
ชักนํ าพวกเขากลับมาหาพระองค และถึงแม
พวกผู พูด แทน พระเจาเหลา นัน
้ จะตอวาพวก
เขาแลวก็ตาม แตพวกเขาก็ไมยอมฟั ง
๒๐ แลวพระ วิญญาณของพระเจาก็มาสถิต
กับเศ คา ริ ยาหลูกชายของนักบวชเย โฮ ยาดา
เขายืนอยูตอ หน าประชาชนและพูดวา “นี่คือ
สิ่งที่พระเจาพูด ‘ทําไมพวก เจาจึงไมเชื่อ ฟั ง
คํา สัง่ ตางๆของพระ ยาหเวห พวก เจาจะไม
รุงเรืองอีกตอไป เพราะพวก เจาละทิง้ พระ
ยาหเวห พระองคก็จะละทิง้ พวก เจาเหมือน
กัน’”
๒๑ แตประชาชนวางแผนตอ ตานเศ คา ริ
ยาห
และกษัตริยสงั ่ ใหประชาชนเอาหิน
ขวางเขาจนตายที่ลานของวิหารของพระ
ยาหเวห ๒๒ กษัตริยโย อาชลืมบุญ คุณที่เย โฮ
ยาดาพอของเศ คา ริ ยาหเคยมีตอ เขา และ
ไดฆาลูกชายของเย โฮ ยาดา ตาย เมื่อเขา
ใกลจะขาดใจตาย นัน
้ เขาพูดวา “ขอใหพระ
ยาหเวหเห็นสิ่งนี้และลงโทษเจาดวย”
๒๓ ในชวงปลาย ปี กองทัพของชาวอา รัม
ยกมาสู รบกับโย อาช พวก นัน
้ บุกเขายู ดาห
และเยรูซาเล็มและฆาพวกผูนําทัง้ หมด
ของประชาชน ชาวอา รัมสงขาว ของที่ยึด
มาไดกลับไปใหกับกษัตริยของพวก เขาใน
ดามัสกัส ๒๔ ถึง แมวากองทัพของชาวอา รัม
จะยกกันมาไมมาก แตพระ ยาหเวหก็ทําให
กองทัพขนาดใหญของโย อาชตองตกไปอยู
ในกํา มือของพวกอา รัม เพราะชาวยู ดาห
ละทิง้ พระ
ยาหเวหพระเจาของบรรพบุรุษ
ของพวกเขา คํา ตัดสินโทษไดตกอยูที่โยอาช
๒๕ เมื่อพวกชาวอา รัมถอยทัพไป แลว พวก
เขาก็ทงิ้ โย อาชที่บาด เจ็บสาหัส ไว พวก เจา
หน าที่ของโย อาชคบคิดกันทรยศเขา เพราะ
เขาไดฆาลูกชายของนักบวชเย โฮ ยาดาตาย
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และคนพวก นัน
้ ก็ไดฆาเขาตายบนเตียงของ
เขา เอง ศพของโย อาชถูก ฝั งอยูในเมืองของ
ดา วิด แตไมไดอยูในหลุมฝั ง ศพของพวก
กษัตริย
๒๖ พวกคนที่รวมหัวกันตอ ตานเขาคือ ศา
บาดลูกชายของนางชิ เม อัทชาวอัม โมน กับ
เย โฮ ซา บาดลูกชายของนางชิ มริทชาวโม อับ
๒๗ รายชื่อพวกลูกชายของโยอาช พวกคํา พูด
มากมายจากพระเจาที่ตอตานเขา และบันทึก
การซอมแซมวิหารของพระเจา มีเขียนอยูใน
คําอธิบายในหนังสือพงศกษัตริย และอา มา
ซิ ยาหลูกชายของโย อาชก็ไดข้ น
ึ เป็ นกษัตริย
สืบตอจากเขา
กษัตริยอามาซิยาหปกครองยูดาห
(๒ พกษ. ๑๔:๑-๒๐)
๑ อา มา ซิ ยาหมีอายุยี่สิบ หา ปี

๒๕ ที่เขาขึ้นเป็ นกษัตริยและเขาครอง

ตอน

บัลลังกอยูในเมืองเยรูซาเล็มเป็ นเวลายี่สิบ
เกา ปี แมของเขามีช่ อ
ื วา เย โฮ อัด ดาน นาง
มาจากเมืองเยรูซาเล็ม ๒ อา มา ซิ ยาหทําสิ่งที่
ถูก ตองในสายตาของพระ ยาหเวห แตไมได
ทําดวยความจริงใจ ๓ หลัง จากที่อามาซิ ยาห
ทําใหแผน ดินมัน
่ คงเป็ นปึ กแผน แลว เขาได
สัง่ ฆาพวกขาราชการที่เคยฆากษัตริยผูเป็ น
พอของ เขา ๔ แตเขาไมไดฆาพวกลูกชาย
ของคนเหลา นัน
้ เขาทําตามกฎที่เขียนไวใน
หนังสือของโมเสส ที่พระ ยาหเวหสัง่ ไววา
“อยาประหารพอ แมเพราะสิ่งที่ลูกๆเขาทํา
และอยาประหารลูกๆเพราะสิ่งที่พอ แมเขา
ทํา แตใหประหารคนสําหรับบาปของเขาเอง
เทานัน
้ ”*
๕ อา มา ซิ ยาหเรียกประชุมชาวยู ดาห เขา
ไดจัดหมวดหมูพวก เขาตามครอบครัว และ
ตัง้ พวกนาย พันนาย รอยใหดูแลหมวดหมู
เหลา นี้
พวกผูนํามีหน าที่ดูแลพวกทหาร
ทัง้ หมดที่มาจากเผายู ดาหและเผาเบนยา มิน
เขาเกณฑคนที่มีอายุตัง้ แตยี่สิบปี ข้ น
ึ ไป ซึ่ง
มีจํานวนสาม แสนคน ที่พรอมที่จะออกศึก
พรอมหอกและโล ๖ อามาซิ ยาหยังจางนักรบ
อีกหนึ่งแสนคนมาจากอิสราเอลดวยเงินหนัก
ประมาณสามตันครึ่ง ๗ แตคนของพระเจาคน
*๒๕:๔

๒ พงศาวดาร ๒๕:๑๖

หนึ่งมาหาเขาและพูดวา “ขาแตกษัตริย อยา
ใหกองทัพอิสราเอลเหลา นี้ไปกับทาน เพราะ
พระ ยาหเวหไมไดอยูกับชาวอิสราเอล และ
ไมไดอยูกับประชาชนของเอฟราอิม ๘ ถึงแม
วาทานจะออกไปสู รบอยางกลา หาญ พระเจา
ก็จะทําใหทานพาย แพตอ หน าศัตรู เพราะ
์ ํานาจที่จะชวย เหลือทานหรือ
พระเจามีฤทธิอ
จะทําใหทานพายแพก็ได” ๙ อามาซิ ยาหถาม
คนของพระเจาคน นัน
้ วา “แลวเงินสาม ตัน
ครึ่งที่เราไดจายใหกับพวกกองทัพของชาว
อิสราเอลไป แลว ละ” คนของพระเจาตอบวา
“พระยาหเวหจะใหทานมากกวานี้อีก”
๑๐ อามาซิยาหจึงไลกองทัพที่มาจากเอฟรา
อิมกลับบานไป พวกเขาโกรธชาวยู ดาหมาก
และกลับบานไปดวยความเคียดแคน ๑๑ แลว
อา มา ซิ ยาหก็แข็งแกรง ขึ้นและนํ ากองทัพ
ของเขาไปที่หุบเขาเกลือ เขาฆาคนของเสอีร
ไปหนึ่งหมื่นคน ๑๒ กองทัพของพวกยูดาหจับ
เป็ นคนเสอีรไดหนึ่ง หมื่น คน และนํ าตัวพวก
เขาขึ้นไปบนหน าผาและโยนพวก เขาลงมา
เพื่อใหรางกายของพวกเขาแหลกเป็ นชิน
้ ๆ
๑๓ ในเวลาเดียวกัน นั น
้
กองทัพของ
อิสราเอลที่อามาซิยาหไลกลับไป และไมยอม
ใหมีสวน รวมในการ รบครัง้ นี้ ไดเขาบุกรุก
เมืองตางๆของชาวยู ดาห ตัง้ แตสะมาเรียไป
จนถึงเบธ โฮ โรน พวก เขาฆาประชาชนตาย
ไปสาม พัน คนและขนเอาขาว ของตางๆไป
เป็ นจํานวนมาก
๑๔ เมื่ออา มา ซิ ยาหกลับมาจากการฆาพวก
ชาวเอ โดม †เขาไดนําเอาพระทัง้ หลายของ
ประชาชนชาวเส อีรกลับมา ดวย เขาตัง้ พระ
เหลา นัน
้ ขึ้นเป็ นพระประจํา ตัวของ เขา และ
กราบไหว และเผาเครื่องหอมบูชาใหกับพระ
เหลา นัน
้ ดวย ๑๕ ความโกรธของพระยาหเวห
ไดเผา ผลาญตออา มา ซิ ยาห พระองคไดสง
ผู พูด แทนพระเจาคนหนึ่งมาพบเขา และพูด
วา “ทําไมเจาถึงไปปรึกษากับพวกพระของ
ประชาชนเหลานี้ ที่แมแตประชาชนของพวก
มัน เอง ก็ยังชวยใหพนจากเงื้อมมือของเจา
ไมไดเลย”
๑๖ ในขณะที่เขายังพูดอยู
กษัตริยพูดกับ
เขาวา “นี่ เราแตง ตัง้ ใหเจาเป็ นที่ ปรึกษาของ
เราหรือยังไง หุบปากเดี๋ยวนี้ ไมอยางนัน
้ เจา

อยาประหารพอแม … บาปของเขาเองเทานั น
้ ดูใน เฉลยธรรมบัญญัติ ๒๔:๑๖
ชาวเอโดม ประชาชนของเอโดมหรือเสอีร

†๒๕:๑๔
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จะตองตาย” ผู พูด แทน พระเจาคน นัน
้ จึง
เงียบ แตแลวก็พูดขึ้นมาวา “เรารูวาพระเจา
ตัง้ ใจที่จะทําลายทาน แลว เพราะทานไดทํา
สิ่งนี้ลงไปและไมยอมฟั งคําแนะนํ าจากเรา”
๑๗ แลวอา มา ซิ ยาหกษัตริยแหงยู ดาหได
ปรึกษากับพวกที่ปรึกษา และสงคนไปหาเย
โฮ อาช กษัตริยของอิสราเอล ที่เป็ นลูกชาย
ของเย โฮ อา หาสที่เป็ นลูกชายของเยฮู ขอ
ความ นัน
้ ทาทายเย โฮ อาชวา “มาสิ มาสูกัน
ซึ่งๆหน า”
๑๘ แตกษัตริยเย โฮ อาชของอิสราเอล ตอบ
กษัตริยอามาซิ ยาหของยู ดาหวา “ตน หนาม
ตน หนึ่งในเลบานอนไดสง ขาวมาถึงตนสน
ซี ดารตน หนึ่งในเลบานอนวา ‘ใหยกลูกสาว
ของเจาใหแตงงานกับลูกชายของเรา’
แต
สัตวปาตัวหนึ่งในเลบานอนผานมา และได
เหยียบ ยํ่าตน หนามตน นัน
้ ไป ๑๙ เจาวา ‘ขา
ชนะเอ โดม’ และตอน นี้ใจของเจาก็พอง โต
โออวด แตเดี๋ยว นี้ เจาควรจะอยูกับบานดี
กวา จะหาเรื่องใสตัวไปทําไม เดี๋ยวทัง้ ตัวเจา
และเผายูดาหจะลมลงเปลาๆ”
๒๐ แตอามาซิยาหไมยอมฟั ง เพราะพระเจา
ตัง้ ใจวาจะมอบพวก เขาไวในมือของเย โฮ
อาช เพราะคนยู ดาหไปติดตามพวกพระของ
คนเอโดม
๒๑ ดัง นั น
้ กษัตริยเย โฮ อาชแหงอิสราเอล
จึงไดยกมาเผชิญหน ากับกษัตริยอา มา ซิ ยาห
แหงยู ดาหที่เบธเช เมชในยู ดาห ๒๒ ยู ดาหก็
พาย แพตออิสราเอล และคนยู ดาหตางก็หนี
กลับบานของ ตน ๒๓ กษัตริยเย โฮ อาชแหง
อิสราเอลจับตัวกษัตริยอา มา ซิ ยาหแหงยู
ดาหไดที่เบธเช เมช กษัตริยอา มา ซิ ยาหเป็ น
ลูกชายของโย อาช ซึ่งเป็ นลูกชายของอา
หัส ยาห แลวกษัตริยเย โฮ อาชนํ าตัวกษัตริย
แหงยู ดาหไปถึงเมืองเยรูซาเล็ม และทําลาย
กําแพงเมืองเยรูซาเล็มทิง้ ไป ตัง้ แต ประตูเอ
ฟ รา อิมไปจนถึงประตูตรงหัว มุม รวมความ
ยาวไดสี่ รอยศอก ๒๔ เยโฮอาชเอาทองคําและ
เงินรวม ทัง้ เครื่อง ใชทัง้ หมดที่พบอยูในวิหาร
ของพระเจาซึ่งโอ เบด-เอ โดมดูแลอยู กับ
ทรัพยสมบัติและคนในวังหลายคนกลับไปที่
สะมาเรียดวย
๒๕ หลัง จากที่เย โฮ อาชลูกชายของกษัตริย
เยโฮอาหาสแหงอิสราเอลตายไปแลว อามาซิ
ยาหลูกชายของกษัตริยโย อาชแหงยู ดาหก็มี
ชีวิตอยูตอไปอีกสิบ หา ปี ๒๖ เหตุการณอ่ น
ื ๆ
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ในยุคสมัยของอา มา ซิ ยาหตัง้ แตเริ่มจนจบ
ไดถูกจด
บันทึกไวแลวในหนังสือประวัติ
ของพวกกษัตริยแหงยู
ดาหและอิสราเอล
๒๗ ตัง
้ แตเวลาที่อา มา ซิ ยาหหันเหไปจากพระ
ยาหเวห
พวกประชาชนไดกบฏตอเขาใน
เมืองเยรูซาเล็ม และกษัตริยไดหลบ หนีไป
ถึงเมืองลา คีช แตคนเหลา นัน
้ ไดสงคนตาม
ลาเขาถึงเมืองลา คีชและฆาเขาตายที่ นัน
่
๒๘ และพวกเขาไดนําศพของอามาซิ ยาหกลับ
มากับ มา และนํ ามาฝั งไวกับบรรพบุรุษของ
เขาในเมืองของดาวิด
กษัตริยอุสซียาหปกครองยูดาห
(๒ พกษ. ๑๕:๑-๗)
๑ แลวประชาชนทัง
้ หมดของยูดาหก็

๒๖ ยกอุส ซี ยาหข้นึ เป็ นกษัตริยตอจาก
อา มา ซิ ยาหพอของ เขา ในขณะ นัน
้ อุส ซี
ยาหมีอายุสิบ หก ปี ๒ อุส ซี ยาหสรางเมือง
เอ โลทขึ้นใหมและเอากลับคืนมาใหกับชาวยู
ดาห หลัง จากที่อา มา ซิ ยาหตายไปอยูกับ
บรรพบุรุษของเขาแลว
๓ อุส ซี ยาหมีอายุสิบ หกปี เมื่อเขาขึ้นเป็ น
กษัตริย
และเขาครองบัลลังกอยูในเมือง
เยรูซาเล็มหา สิบ สอง ปี แมของเขามีช่ อ
ื วาเย
โค ลี ยาห นางมาจากเมืองเยรูซาเล็ม ๔ เขา
ทําสิ่งที่ถูก ตองในสายตาของพระ ยาหเวห
เหมือนกับที่อามาซิ ยาหพอของเขาทํา ๕ เขา
แสวงหาพระเจาตลอดระยะเวลาที่เศคาริยาห
ยัง อยู เศคาริ ยาหเป็ นคนสัง่ สอนใหเขาเกรง
กลัวพระเจา ตราบ เทาที่เขายังแสวงหาพระ
ยาหเวห
พระเจาก็จะใหเขาประสบความ
สําเร็จ
๖ อุส ซี ยาหไปสู รบกับพวกชาวฟี ลิ ส เตีย
และทําลายกําแพงของเมืองกัท เมืองยับเนห
และเมืองอัช โดด ลง แลวเขาก็สรางเมืองอีก
หลายเมืองขึ้น ใหม ใกลๆกับอัช โดดและที่
อื่นๆที่อยูทามกลางชาวฟี ลส
ิ เตีย ๗ พระเจาได
ชวย เหลือเขาตอสูกับชาวฟี ลิ ส เตียและสูกับ
พวกอาหรับซึ่งอาศัยอยูในกูร บา อัลและสูกับ
ชาวเมอู นี ๘ พวกชาวอัม โมนสงสวยมาใหกับ
อุส ซี ยาหและชื่อ เสียงของเขาก็แพรกระจาย
ไปไกลถึงชายแดนของประเทศอียิปต เพราะ
เขามีอํานาจเพิ่มขึ้นอยางมาก
๙ อุส ซี ยาหสรางป อมปราการขึ้นหลายแหง
ในเมืองเยรูซาเล็ม ที่ตรงประตูมุม ที่ประตู
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หุบเขา และที่มุมกําแพงและทําใหพวก มัน
๑๐ เขายังสรางป อมปราการอีก
แข็ง แรง
หลายแหงในทะเลทราย และไดขุดบอนํ้ าขึ้น
อีกหลาย แหง เพราะเขามีสัตวเลีย
้ งมากมาย
ที่เชิง เขาและในที่ราบ เขามีคนมากมายที่ทํา
งานใหกับเขาอยูตามทุง นาของ เขา และใน
สวน องุนตามเนิน เขา และในแผน ดินที่อุดม
สมบูรณ เพราะเขาเป็ นคนที่รักการทําเกษตร
๑๑ อุส ซี ยาหมีกองทัพที่ได รับการฝึ กมา
เป็ นอยาง ดี มีความพรอมที่จะออกศึกเป็ น
หมวดหมู ตามที่เยอีเอลที่เป็ นเลขาและมาอา
เส อาหที่เป็ นเจา หน าที่ไดเกณฑไว พวก เขา
อยูภาย ใตการควบคุมของฮา นัน ยาหซ่ งึ เป็ น
เจา หน าที่คน หนึ่งของกษัตริย ๑๒ พวกผูนํา
ครอบครัวที่อยูเหนือนักรบพวก นัน
้ มีจํานวน
สอง พันหก รอย คน ๑๓ กองทัพที่อยูภาย ใต
คํา สัง่ ของพวกเขา มีสามแสนเจ็ด พันหา รอย
คน ทุก คนลวนได รับการฝึ กในการรบมา
แลว เป็ นกองกําลังที่มีพละกําลังที่สามารถ
ชวย เหลือกษัตริยจากศัตรูของเขา ได ๑๔ อุส
ซี ยาหไดจัดหา โล หอก หมวกเหล็ก เสื้อ
เกราะ ธนูและสลิงสําหรับเหวี่ยงกอนหิน ไว
ใหกับกองทัพ ทัง้ หมด ๑๕ ในเยรูซาเล็ม เขา
สรางเครื่องกลไกที่ได รับการออกแบบโดย
พวกคนที่มีความชํานาญ
เพื่อใชตามป อม
ปราการและจุดป องกันตามมุมตางๆเพื่อใช
ยิงลูก ศรและยิงกอนหินขนาดใหญ ชื่อ เสียง
ของเขาแพรกระจายไปไกลและกวาง ขวาง
มาก เพราะเขาได รับความชวย เหลืออยาง
มากมายมหาศาลจน กระทัง่ เขาเป็ นคนที่เต็ม
ไปดวยอํานาจ
๑๖ แตหลัง จากที่อุส ซี ยาหมีอํานาจมาก
ขึ้น ความ หยิ่งของเขานํ าเขาใหตกตํ่า ลง
เขาไมซ่ อ
ื สัตยตอพระ ยาหเวหพระเจาของ
เขา
และเขาไปในวิหารของพระ ยาหเวห
เพื่อไปเผาเครื่องหอมบนแทน
บูชาเครื่อง
หอม ๑๗ นักบวชอา ซา ริ ยาหกับพวกนักบวช
ที่กลา หาญอีกแปด สิบคนของพระ ยาหเวห
ตามอา ซา ริ ยาหเขาไป ๑๘ พวก เขาขัด ขวาง
กษัตริยและพูดวา “ทานอุส ซี ยาห ทานทํา
ไม ถูกที่มาเผาเครื่องหอมใหกับพระ ยาหเวห
เอง การเผาเครื่องหอมเป็ นหน าที่ของพวก
นักบวชที่เป็ นลูก หลานของอา โรน ผูที่ได รับ
การอุทิศใหเผาเครื่องหอม ใหออกจากสถาน
์ ิทธิท
์ ี่สุด นี้ ออกไปเถิด เพราะทานไม
ที่ศักดิส
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ซื่อสัตยและพระ ยาหเวห พระเจาจะไมให
เกียรติทานอีกตอไป”
๑๙ อุส ซี ยาหซ่ ง
ึ ถือกระถางไฟอยูในมือ
โกรธ ในขณะที่เขากําลังโกรธพวกนักบวชที่
อยูตอ หน าเขาตรงหน าแทน บูชาเครื่องหอม
ในวิหารของพระ ยาหเวห นัน
้ หน า ผากของ
อุส ซี ยาหก็เกิดเป็ นโรคผิวหนังรายแรงขึ้น มา
๒๐ เมื่ออา ซา ริ ยาหที่เป็ นหัวหน านั กบวชและ
พวกนักบวชคนอื่นๆมองดูอุส ซี ยาห พวกเขา
ก็เห็นวาเขาเป็ นโรคผิวหนังราย แรงที่หน า
ผาก ดัง นัน
้ พวก เขาจึงไดรีบนํ าตัวอุส ซี ยาห
ออก มา ซึ่งจริงๆแลวตัวเขาเองก็ตัง้ ใจที่จะ
ออกมาอยู แลว เพราะพระยาหเวหไดลงโทษ
เขา แลว ๒๑ กษัตริยอุส ซี ยาหกลายเป็ นคน
โรคผิวหนังราย แรงตราบจนวัน ตาย เขา
อาศัยอยูในวังที่แยกออกมาตาง หากสําหรับ
คนที่เป็ นโรคผิวหนังรายแรง และถูกหามไม
ใหเขาไปในวิหารของพระ ยาหเวห โยธา ม
ลูกชายของเขาทําหน าที่ในวังและปกครอง
ประชาชนในแผนดินนัน
้ แทนเขา
๒๒ เหตุการณอ่ น
ื ๆในสมัยของอุส ซี ยาห
ตัง้ แตตนจนจบ อิส ยาหผู พูด แทน พระเจา
ลูกชายของอามอสไดจดบันทึกไว แลว ๒๓ อุส
ซี ยาหตาย ไปอยูกับบรรพบุรุษของเขาและ
ถูกฝั งไวในทุง นาใกลๆกับหลุมฝั ง ศพของ
พวกกษัตริย เพราะประชาชนพูดวา “เขา
เป็ นโรคผิวหนังรายแรง” และโยธามลูกชาย
ของเขาขึ้นเป็ นกษัตริยสืบตอจากเขา
กษัตริยโยธามปกครองยูดาห
(๒ พกษ. ๑๕:๓๒-๓๘)
๑ โยธา

๒๗ เขาขึ้นเป็ นกษัตริย

มมีอายุยี่สิบ หา ปี ตอนที่
และเขาครอง
บัลลังกอยูในเมืองเยรูซาเล็มเป็ นเวลาสิบ หก
ปี แมของเขามีช่ อ
ื วาเย รู ชา นางเป็ นลูกสาว
ของศาโดก ๒ โยธามทําสิ่งที่ถูกตองในสายตา
ของพระ ยาหเวห เหมือนกับที่อุส ซี ยาห
พอของเขา ทํา แตก็ไมเหมือนพอของเขา
ทัง้ หมด คือเขาไมไดลวง ลํ้าเขาไปในวิหาร
ของพระยาหเวห แตประชาชนก็ยัง คงทําผิด
อยูเหมือน เดิม ๓ โยธา มสรางประตูดาน บน
ของวิหารของพระ ยาหเวหข้ น
ึ ใหม และได
ทําการกอสรางมากมายที่กําแพงตรงเนิน เขา
โอ เฟล ๔ เขาสรางเมืองหลายเมืองในแถบ
เนิน เขาของยู ดาห และสรางป อมกับหอคอย

๒ พงศาวดาร ๒๗:๕

ตาม ป า ๕ โยธา มทําสงครามกับกษัตริยของ
พวกอัม โมนและสามารถเอาชนะพวก นัน
้ ได
ในปี นัน
้ ชาวอัมโมนไดจายเงินหนักประมาณ
สาม ตัน ครึ่ง แป งสาลีและขาวบารเลยอยาง
ละสองลานสองแสนลิตร *ใหกับกษัตริยโยธา
ม พวกอัม โมนไดนําสิ่งของจํานวนเดียวกัน
นี้มาใหเขาอีกในปี ที่สองและปี ที่สาม
๖ โยธา มมีอํานาจมาก ขึ้นเรื่อยๆเพราะเขา
เดินอยูตอ หน าพระ ยาหเวหพระเจาของเขา
อยางซื่อสัตยมัน
่ คง ๗ เหตุการณอ่ น
ื ๆในสมัย
ของโยธาม รวมทัง้ พวกสงครามและสิ่งตางๆ
ที่เขา ทํา ไดถูกจด บันทึกไวในหนังสือของ
พงศกษัตริยแหงอิสราเอลและยู ดาห ๘ เขา
มีอายุยี่สิบ หาปี เมื่อเขาขึ้นเป็ นกษัตริยและ
ครองบัลลังกอยูในเมืองเยรูซาเล็มสิบ หก ปี
๙ โยธามตายไปอยูกับบรรพบุรุษของเขาและ
ศพของเขาถูกฝั งอยูในเมืองของ ดา วิด และ
อา หัสลูกชายของเขาขึ้นเป็ นกษัตริยตอจาก
เขา
กษัตริยอาหัสปกครองยูดาห
(๒ พกษ. ๑๖:๑-๒๐)
๑ อา

๒๘ กษัตริย และเขาครองบัลลังกอยูใน
หัสมีอายุยี่สิบ ปี เมื่อเขาขึ้นเป็ น

เมืองเยรูซาเล็มสิบ หกปี เขาไมเหมือนกับดา
วิดบรรพบุรุษของเขา
เขาไมไดทําสิ่งที่ถูก
ตองในสายตาของพระยาหเวห ๒ อาหัสเจริญ
รอยตามพวกกษัตริยของชนชาติอิสราเอล
และยังหลอพวกรูปเคารพขึ้น มา เพื่อสัก กา
ระบูชาพระบา อัล ดวย ๓ เขาเผาเครื่องบูชา
ในหุบเขาเบน ฮิ น โนม †และเอาพวกลูกชาย
ของเขาไปเผาไฟเป็ นเครื่องบูชา เลียนแบบ
การกระทําอันนาขยะแขยงของพวกชนชาติ
ทัง้ หลาย ที่พระ ยาหเวหไดขับ ไลออกไป
ตอนที่อิสราเอลยายเขามา อยู ๔ อา หัสถวาย
เครื่องสัตว บูชาและเผาเครื่องหอมตามสถาน
นมัสการตางๆตามยอด เขาและใตตนไมใบ
รมทัง้ หลาย
๕ ดัง นั น
้ พระ ยาหเวหพระเจาของเขา จึง
มอบเขาไวในกํา มือของกษัตริยชาวอา รัม
*๒๗:๕
†๒๘:๓
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พวกชาวอา
รัมเอาชนะเขาและกวาดตอน
ประชาชนจํานวนมากไปเป็ นเชลยในเมือง
ดามัสกัส พระเจายังมอบอา หัสใหไปตกอยู
ในกํามือของกษัตริยเปคาหแหงอิสราเอล ซึ่ง
ไดลงมือฆาคนของเขามากมาย ๖ เป คาร
ลูกชายของเร มา ลิ ยาห และกองทัพของเขา
ฆาทหารยู ดาหตายไปหนึ่ง แสนสอง หมื่นคน
ในวัน เดียว เพราะยู ดาหละทิง้ พระ ยาหเวห
พระเจาของบรรพบุรุษของพวก เขา ๗ ศิค รี
นักรบผู กลาชาวเอ ฟ รา อิมฆามา อา เส อาห
ลูกชายของกษัตริยอา หัส รวม ทัง้ อัส รี คัมที่
เป็ นเจา หน าที่ดูแลวัง กับเอ ล คา นาหที่เป็ น
ใหญรองลงมาจากกษัตริยอาหัส
๘ กองทัพอิสราเอลจับ ตัวญาติ พี่ น องของ
พวกเขาเองที่อาศัยอยูในยูดาหไวเป็ นจํานวน
สองแสนคน มีทัง้ ผูหญิง ลูกชายลูกสาว และ
ยังขนเอาขาว ของจํานวนมากมายกลับไป
เมืองสะ มา เรีย ๙ เมื่อกองทัพอิสราเอลกลับ
มาที่สะมาเรีย ก็มีผู พูด แทนพระยาหเวหคน
หนึ่งชื่อโอ เด็ดออกมาพบกับพวก เขาและพูด
วา “เพราะพระยาหเวห พระเจาที่บรรพบุรุษ
ของพวก ทานนับถือ โกรธชาวยู ดาหมาก
พระองคถึงไดมอบพวกยู ดาหไวในกํา มือ
ของพวก ทาน แตพวก ทานกลับสังหารหมู
พวก เขาดวยความเคียดแคนที่รูไปถึงสวรรค
๑๐ และตอน นี้ พวก ทานยังกะจะเอาพวก
ผูชาย ผูหญิงชาวยูดาหและเยรูซาเล็มมาเป็ น
ทาสของพวก ทาน อีก อยาง นี้ ตัว พวก ทาน
เองไมใชหรือที่กําลังทําบาปตอพระ ยาหเวห
พระเจาของพวก ทาน ๑๑ ตอน นี้ฟังเราให ดี
ใหสงพวกพี่ น อง เหลา นี้ของทานที่ทานไดจับ
มาเป็ นเชลยกลับ บานของพวก เขาไป เถิด
เพราะความโกรธที่ดุ เดือดของพระ ยาหเวห
กําลังอยูเหนือพวกทานแลว”
๑๒ แลวพวกผูนําในเอ ฟ รา อิมบาง คน เชน
อา ซา ริ ยาหลูกชายของโย ฮา นัน เบเรคิ ยาห
ลูกชายของเมซิลเลโมท เยฮิ ส คี ยาหลูกชาย
ของชัลลูม และอา มา สาลูกชายของหัด ลัย
ไดเขามาขวางกองทัพที่เพิ่งกลับมาจาก
สงคราม ๑๓ พวกเขาพูดวา “พวกทานตองไม
เอาเชลยพวก นี้มาที่ นี่ ไมอยาง นัน
้ พวก เรา

สองลานสองแสนลิตร หรือแปลตรงๆไดวา “หนึ่งหมื่นโคระ”

หุบเขาเบนฮิ น โนม คือหุบเขาแหงฮิ น โนม ตัง้ อยูทางทิศ ใตและตะวัน ตกของเมือง
เยรูซาเล็ม มีเด็กทารกและเด็กหนุมหลายคนถูกเผาที่หุบเขาแหง นี้เพื่อใหเป็ นเครื่องสังเวย
แกพวกพระเทียมเท็จ
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จะทําผิดตอ หน าพระ ยาหเวห หรือพวก ทาน
กะจะเพิ่มความผิด บาปของพวก เราใหมาก
ยิ่งขึ้นไป อีก หรือ เพราะความ ผิดของพวก
เราตอน นี้ก็ยิ่ง ใหญอยู แลว และความโกรธ
อันดุ เดือดของพระองคกําลังอยูเหนือชนชาติ
อิสราเอล”
๑๔ ดัง
นัน
้ พวกทหารจึงปลอยพวกเชลย
และคืนของที่ยึดมาไดตอ หน าพวกเจา หน าที่
และคนที่มาชุมนุมกันทัง้ หมด ๑๕ ผูนําทัง้ สี่
คน นี้พาพวกเชลย ไป และเอาเสื้อผาที่ทหาร
อิสราเอลยึดมา นัน
้ มาใหกับพวกเชลยทุก คน
ที่กําลังเปลือย กายอยูไดสวม ใส พวก เขาหา
รองเทา ให รวม ทัง้ จัดหาอาหารและเครื่อง
ดื่มมาให กิน และยังเอานํ้ ามันมาทารักษา
บาดแผลใหกับพวก เขาดวย เชลยที่รางกาย
ออนแอก็ใหขี่ ลา ไป แลวพวก เขาก็พาคน
เหลา นี้กลับไปยังบานของพวก เขาที่เย ริ โค
ซึ่งเป็ นเมืองแหงตนปาลม แลวผูนําทัง้ สี่คน
นี้ก็กลับสะมาเรีย
๑๖–๑๗ ในเวลาเดียวกัน นั น
้ พวกชาวเอโดม
มาโจมตียู ดาห อีกและกวาดตอนเชลยไป ดัง
นัน
้ กษัตริยอาหัสจึงไดไปขอความชวยเหลือ
จากกษัตริยอัส ซีเรีย ๑๘ พวกชาวฟี ลิ ส เตีย
โจมตีเมืองตางๆที่ตัง้ อยูแถบเชิง เขาและใน
เนเกบของยูดาห พวกเขายึดเมืองเบธเชเมช
เมืองอัย ยา โลน เมืองเก เด โรท เมืองโสโค
เมืองทิม นาหและกิม โซ รวม ทัง้ หมูบานที่
อยูรอบๆเมืองเหลา นัน
้ ไว ๑๙ พระ ยาหเวห
ทําใหยู ดาหตองเจอกับปั ญหา เพราะกษัตริย
อา หัสของยู ดาหเป็ นตน เหตุ เพราะเขาสง
เสริมความชัว
่ รายในยู ดาหและไมซ่ อ
ื สัตยตอ
พระ ยาหเวห ๒๐ กษัตริยทิ กลัท-ปิ เล เส อร
แหงอัส ซีเรียมาหากษัตริยอา หัส แตไมไดมา
ชวยกษัตริยอา หัส หรอก แตมาสรางปั ญหา
ให ๒๑ อา หัสเอาของมี คาจากวิหารของพระ
ยาหเวห จากวังกษัตริย และจากพวก เจา
ชาย และนํ ามันไปใหกับกษัตริยอัส ซีเรีย แต
มันก็ไมไดนําความชวย เหลืออะไรมาใหเขา
เลย
๒๒ ในชวงที่กษัตริยอา
หัสเจอกับปั ญหา
ความยุง ยาก นัน
้
กษัตริยอา หัสกลับยิ่งไม
ซื่อสัตยตอพระ ยาหเวห ๒๓ เขาถวายเครื่อง
บูชาใหแกพวกพระของดามัสกัสที่เอาชนะ
เขา เพราะกษัตริยอา หัสคิดวา “เป็ นเพราะ
พวกพระเหลา นี้ไดชวย เหลือกษัตริยของ
พวกอา รัม เราจะถวายเครื่องสัตว บูชาใหกับ
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พวกพระเหลา นี้ เพื่อพระเหลา นี้จะไดมาชวย
เหลือเราดวย” แตพระพวก นี้กลับทําใหเขา
และชนชาติอิสราเอลทัง้ หมดลมจม
๒๔ อา หัสไดรวบรวมขาว ของเครื่อง ใชใน
วิหารของพระเจาและขนพวก
มันออกมา
หมด เขาปิ ดประตูวิหารของพระ ยาหเวห
และตัง้ แทน บูชาขึ้นตามหัวมุมถนนทุก เสน
ในเมืองเยรูซาเล็ม ๒๕ ในทุกๆ เมืองของยู
ดาห เขาก็สรางสถาน ที่นมัสการไวมากมาย
เพื่อเผาเครื่องสัตว บูชาใหกับพระอื่นๆซึ่งเป็ น
การยัว
่ ยุความโกรธของพระ ยาหเวหพระเจา
ของบรรพบุรุษของเขา
๒๖ เหตุการณอ่ น
ื ๆในสมัยของกษัตริยอา
หัส และการกระทําทัง้ หมดของ เขา ตัง้ แต
ตนจนจบ ไดถูกจด บันทึกไวในหนังสือพงศ
กษัตริยแหงยู ดาหและอิสราเอล ๒๗ อา หัส
ตาย ไปอยูกับบรรพบุรุษของเขา และศพ
ของเขาถูกฝั งอยูในเมืองเยรูซาเล็ม แตไม
ไดรวมอยูในหลุมฝั ง ศพของบรรดากษัตริย
แหงอิสราเอล แลวเฮ เซ คี ยาหลูกของเขาก็
ขึ้นเป็ นกษัตริยสืบตอจากเขา
กษัตริยเฮเซคียาหปกครองยูดาห
(๒ พกษ. ๑๘:๑-๓)
๑ เฮ

๒๙ เขาขึ้นเป็ นกษัตริย

เซ คี ยาหมีอายุยี่สิบ หาปี เมื่อ
และเขาครอง
บัลลังกอยูในเมืองเยรูซาเล็มยี่สิบ เกา ปี แม
ของเขาชื่อวาอาบี ยาหเป็ นลูกสาวของเศ คา ริ
ยาห ๒ เขาทําสิ่งที่ถูก ตองในสายตาของพระ
ยาหเวหเหมือนกับที่ดา วิดบรรพบุรุษของเขา
ทํา
๓ ในเดือนที่ หนึ่ งของปี แรกที่เฮ เซ คี ยาห
ขึ้นครองบัลลังก เขาเปิ ดประตูทัง้ หลายของ
วิหารของพระ ยาหเวห และซอมแซมประตู
เหลา นัน
้ ๔ เขาเรียกพวกนักบวชและชาวเลวี
ใหมาชุมนุมกันที่ลานดานตะวัน ออก ๕ และ
พูดวา
“ชาวเลวี ฟั งทาง นี้ เตรียมตัวทานและ
วิหาร นี้ของพระ ยาหเวหพระเจาของ
บรรพบุรุษทานใหพรอมสําหรับการ
์ ิทธิ ์
งานอันศักดิส
ใหยายพวกของที่
เสื่อมเสียทัง้ หมดออกไปจากสถาน
ที่
์ ิทธิ ์ ๖ บรรพบุรุษของพวก เราไม
ศักดิส
ซื่อสัตย พวก เขาทําชัว
่ ในสายตาของ
พระ ยาหเวหพระเจาของพวก เรา และ
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ละทิง้ พระองค พวก เขาหันหน าหนีไป
จากสถานที่อยูอาศัยของพระ ยาหเวห
*และหันหลังใหกับพระองค ๗ พวก เขา
ยังปิ ดประตูทุก บานที่ระเบียงทาง เดิน
และดับตะเกียงเหลา นัน
้ ลง พวกเขาไม
ยอมเผาเครื่องหอมหรือถวายเครื่องเผา
์ ิทธิใ์ หกับพระเจา
บูชา ในสถาน ที่ศักดิส
ของอิสราเอล ๘ ดัง นัน
้ ความโกรธของ
พระ ยาหเวหจึงตกอยูบนชาวยู ดาหและ
ชาวเยรูซาเล็ม พระองคทําใหพวก เขา
กลายเป็ นสิ่งที่นา กลัว นาสยดสยอง
และนาเยาะ เยย เหมือนกับที่พวก ทาน
เห็นแลวดวยตาของพวก ทาน เอง ๙ นี่ก็
เป็ นเหตุที่บรรพบุรุษของพวก เรา ถึงได
ลมตายลงดวย ดาบ และลูกชายลูกสาว
และเมียของพวก เราถึงไดถูกจับตัว ไป
๑๐ ตอน นี้
เราตัง้ ใจที่จะทําสัญญากับ
พระยาหเวห พระเจาของอิสราเอล เพื่อ
ความโกรธอันดุ เดือดของพระองคจะ ได
หันเหไปจากพวก เรา ๑๑ ลูกๆ เอย อยา
ไดเสียเวลาอีก เลย เพราะพระ ยาหเวห
ไดเลือกพวก ทานใหมายืนอยูตอ หน า
พระองคและรับ ใชพระองค คอยทําพิธี
และเผาเครื่องหอมใหกับพระองค”
๑๒ แลวชาวเลวีเหลานี้ ก็เริ่มทํางาน
พวกที่มาจากชาวโค ฮาทคือ มา ฮาทลูกชาย
ของอามาสั ย และโยเอลลูกชายของอาซา
ริยาห
พวกที่มาจากชาวเมรารีคือ คีชลูกชายของอับ
ดี และอาซาริยาหลูกชายของเยฮาลเลเลล
พวกที่มาจากชาวเกอรโชนคือ โยอาหลูกชาย
ของศิมมาห และเอเดนลูกชายของโยอาห
๑๓ พวกที่เป็ นลูกหลานของเอลีซาฟานคือ ชิม
รีและเยอูเอล
พวกที่เป็ นลูกหลานของอาสาฟคือเศคาริยาห
และมัทธานิยาห
๑๔ พวกที่เป็ นลูก หลานของเฮ มานคือเยฮี เอล
และชิเมอี
พวกที่เป็ นลูก หลานของเย ดู ธูนคือเชไม อาห
และอุสซีเอล
๑๕ เมื่อพวกเขาเรียกชุมนุมพวกพี่ นองของ
เขา และไดเตรียมตัว เองใหพรอมสําหรับ
์ ิทธิแ
์ ลว พวก เขาจึงเขา
การ งานอันศักดิส
ไปชําระวิหารของพระ
ยาหเวหใหบริสุทธิ ์
*๒๙:๖
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ตามที่กษัตริยไดสงั ่ ไว ตามคํา สัง่ ของพระ
๑๖ พวกนั กบวชไดเขาไปขางใน
ยาหเวห
์ ิทธิข
์ องพระ ยาหเวหเพื่อชําระ
สถาน ที่ศักดิส
ใหมันบริสุทธิ ์ พวก เขานํ าของทุก อยางที่
เป็ นมลทินที่พวก
เขาพบในวิหารของพระ
ยาหเวหออกไปไวที่ลานของวิหารของพระ
ยาหเวห แลวพวกชาวเลวีไดขนของเหลา นี้
ไปที่หุบเขาขิด โรน ๑๗ พวกเลวีก็เริ่มเตรียม
วิหารของพระ
ยาหเวหสําหรับการงานอัน
์ ิทธิข
์ ้น
ศักดิส
ึ ในวันที่หนึ่งของเดือนที่หนึ่ง
พอวันที่ แปดของเดือนเดียวกัน พวกเลวีก็
เตรียมมาจนถึงที่ระเบียงทาง เดินของพระ
ยาหเวห และภายในอีกแปด วัน พวก เขาก็
เตรียมวิหารของพระยาหเวหสําหรับการงาน
์ ิทธิ ์ จนทุก อยางเสร็จ สิน
อันศักดิส
้ ลงในวันที่
สิบหกของเดือนที่หนึ่ง
๑๘ แลวพวก เขาก็ไปเขาพบกษัตริยเฮ เซ คี
ยาหและรายงานวา “พวก เราไดทําใหวิหาร
์ ลว ทัง้
ของพระ ยาหเวหทัง้ หมดบริสุทธิแ
แทน
บูชาสําหรับเครื่องเผาบูชากับเครื่อง
ใชทงั ้ หมด รวม ทัง้ โตะสําหรับวางขนมปั ง
์ ิทธิ ์
ศักดิส
กับเครื่อง ใชทัง้ หมดของมัน
๑๙ พวก เราไดจัด เตรียมและทําใหเครื่อง ใช
์ ิทธิ ์
ทัง้ หมดพรอมสําหรับการ งานอันศักดิส
เครื่อง ใชเหลา นี้ กษัตริยอา หัสไดยายออก
ไป เพราะความไม ซื่อสัตยของเขาตอพระ
ยาหเวหในขณะที่เขาเป็ นกษัตริยอยู
นัน
้
ตอนนี้พวกเราไดเอาของเหลา นัน
้ กลับมาวาง
ไวตอหน าแทนบูชาของพระยาหเวหแลว”
๒๐ เชา ตรูของวันตอ มา กษัตริยเฮเซคี ยาห
รวบรวมเจา หน าที่ในเมือง แลวพากันขึ้นไป
ที่วิหารของพระ ยาหเวห ๒๑ พวก เขานํ าวัว
ตัวผูเจ็ดตัว แกะตัวผูเจ็ดตัว ลูกแกะตัวผูเจ็ด
ตัวและแพะตัวผูเจ็ด
ตัวไปเป็ นเครื่องบูชา
ชําระลางสําหรับราชวงศ นี้ สําหรับสถาน ที่
์ ิทธิ ์ และสําหรับชาวยู ดาห กษัตริยสงั ่
ศักดิส
พวกนักบวชที่เป็ นลูก หลานของอา โรนให
บูชาสิ่งเหลา นี้บนแทน บูชาของพระ ยาหเวห
๒๒ ดัง นั น
้ พวกเขาจึงฆาวัวตัวผูเหลา นัน
้ แลว
พวกนักบวชก็เอาเลือดของพวก มันมาสาด
ใสแทน บูชา ตอจาก นัน
้ พวก เขาก็ฆาแกะ
ตัวผูทงั ้ หมด และสาดเลือดของพวก มันใส
แทน บูชา แลวพวกเขาก็ฆาลูก แกะตัวผูแลว
สาดเลือดของพวก มันใสแทน บูชา ๒๓ สวน

สถานที่อยูอาศัยของพระยาหเวห อีกชื่อหนึ่งของวิหารในเมืองเยรูซาเล็ม
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พวกแพะตัวผูที่เป็ นเครื่องบูชาชําระลาง
ถูกนํ าไปไวตอ
หน ากษัตริยและคนในที่
ชุมนุม แลวพวก เขาก็วางมือลงบนตัวพวก
มัน ๒๔ แลวพวกนักบวชก็ฆาแพะเหลา นัน
้
และถวายเลือดของพวก มันบนแทน บูชา
เป็ นเครื่องบูชาชําระลาง เพื่อชําระสถาน ที่
์ ิทธิแ
์ ทนประชาชนอิสราเอลทัง้ หมด
ศักดิส
เพราะกษัตริยไดสงั ่ ใหมีการเผาเครื่องบูชา
และถวายเครื่องบูชาชําระลางสําหรับชาว
อิสราเอลทัง้ หมด
๒๕ เฮ เซ คี ยาหไดใหชาวเลวีอยูประจําใน
วิหารของพระ ยาหเวห โดยใหถือฉาบ พิณ
ใหญและพิณ เล็ก อยางที่กษัตริยดา วิด กาด
ที่เป็ นคนของกษัตริยที่เห็นนิมิตได และนา
ธันผู พูด แทน พระเจา ไดกําหนด ไว คํา สัง่ นี้
มาจากพระ ยาหเวหที่สัง่ ผานทางผู พูด แทน
พระเจาทัง้ หลายของพระองค ๒๖ ดัง นัน
้ พวก
ชาวเลวีจึงยืนอยูพรอมดวยพวกเครื่องดนตรี
ของดา วิด
และพวกนักบวชก็ถือแตรอยู
๒๗ เฮ เซ คี ยาหออกคํา สัง
่ ใหถวายเครื่องเผา
บูชาบนแทนบูชา เมื่อเริ่มเผา ก็เริ่มรองเพลง
ใหกับพระยาหเวหไปดวย พรอมๆกับการเป า
แตร และเลนเครื่องดนตรีของกษัตริยดา วิด
แหงอิสราเอล ๒๘ คนในที่ชุมนุมทัง้ หมด ก็
กมลงกราบนมัสการ ในขณะที่พวกนัก รอง
รอง เพลง และพวกคนเป าแตรก็เป าแตรไป
ทุก อยางนี้ดําเนินไปเรื่อยๆจนกระทัง่ การเผา
เครื่องเผาบูชาสิน
้ สุดลง
๒๙ เมื่อการบูชาเสร็จ สิน
้ ลง แลว กษัตริย
และทุกๆคนก็คุกเขาลงและนมัสการ
๓๐ กษัตริยเฮ เซ คี ยาหกับพวก เจา หน าที่ของ
เขาสัง่ ใหชาวเลวีสรรเสริญพระ ยาหเวหดวย
บทเพลงที่ดา วิดและอา สาฟผู ที่เห็นนิมิตได
เขียนไว พวก เขาก็รอง เพลงสรรเสริญดวย
ความดีใจและกมหัวลงนมัสการ ๓๑ แลวเฮเซ
คียาหพูดวา “ตอนนี้พวกเจาไดอุทิศตัวใหกับ
พระ ยาหเวหแลว ใหนําพวกเครื่องสัตว บูชา
และเครื่องบูชาขอบคุณ มาที่วิหารของพระ
ยาหเวหกัน เถิด” ดัง นัน
้ คนในที่ชุมนุมจึงได
ถวายเครื่องสัตว บูชาและเครื่องบูชาขอบคุณ
และทุกๆคนตางก็ถวายเครื่องเผาบูชาดวย
๓๒ เครื่องเผาบูชาที่คนในที่
ความ เต็มใจ
*๓๐:๑
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ชุมนุมนํ ามา นัน
้ มีวัวตัวผูเจ็ด สิบ ตัว แกะ
ตัวผูหนึ่ง รอย ตัว และลูก แกะตัวผูสอง รอย
ตัว ของเหลา นี้เป็ นเครื่องเผาบูชาใหกับพระ
ยาหเวห ๓๓ พวกสัตวที่ไดอุทิศใหเป็ นเครื่อง
สัตว บูชารวม แลวมีวัวตัวผูหก รอย ตัว แกะ
กับแพะสาม พัน ตัว ๓๔ แตมีนักบวชไมเพียง
พอที่จะมาชวยกันถลกหนังของพวกเครื่อง
เผาบูชา ดัง นัน
้ พวกญาติๆเลวีที่เป็ นผูชาย
จึงมาชวยพวก เขาจนเสร็จงาน และจนกวา
นักบวชคนอื่นๆจะชําระ ตัว เอง เพราะในการ
ชําระตัวชาวเลวีจริงจังยิ่ง กวาพวกนักบวช
๓๕ มีเครื่องเผาบูชาอยางลน เหลือ และพวก
ไข มันของเครื่องสังสรรคบูชา และเครื่องดื่ม
บูชาที่มากับเครื่องเผาบูชา ดวย ดัง นัน
้ งาน
รับ ใชในวิหารของพระ ยาหเวหจึงได รับการ
ฟื้ นฟูกลับขึ้นมาอีก ครัง้ ๓๖ เฮ เซ คี ยาหกับ
ประชาชนทัง้ หมดตางก็ ดีใจ มาก กับสิ่งที่
พระเจาไดทําใหกับประชาชนของพระองค
เพราะมันสําเร็จลงอยางรวดเร็ว
เฮเซคียาหฉลองเทศกาลปลดปลอย
๑ เฮ

๓๐ อิสราเอล

เซ คี ยาหสง ขาวสารไปถึงชาว
และชาวยู ดาหทัง้ หมด
และยังเขียนจดหมายไปถึงชาวเอ ฟ รา อิม *
และชาวมนัส เสห โดยเชิญพวก เขาใหมาที่
วิหารของพระ
ยาหเวหในเมืองเยรูซาเล็ม
เพื่อมารวมเฉลิมฉลองเทศกาลวันปลดปลอย
ใหกับพระ
ยาหเวหพระเจาของอิสราเอล
๒ กษัตริยกับพวก เจา หน าที่ของเขา และคน
ในที่ชุมนุมทัง้ หมดในเมืองเยรูซาเล็มตัดสิน
ใจที่จะเฉลิมฉลองเทศกาลปลดปลอยใน
เดือนที่สอง ๓ พวกเขาไมสามารถเฉลิมฉลอง
เทศกาลปลด ปลอยในเวลาปกติ ได เพราะมี
์ ลวไมเพียง
นักบวชที่ชําระตัว เองใหบริสุทธิแ
พอ
และประชาชนก็ไมไดมาชุมนุมกันใน
เมืองเยรูซาเล็ม ๔ ทัง้ กษัตริยและคนในที่
ชุมนุมตางเห็นดีดวยกับแผน การณ นี้ ๕ พวก
เขาลงมติใหประกาศไปทัว
่ อิสราเอล ตัง้ แต
เมืองเบ เอ อรเช บาไปจนถึงเมือง ดาน เพื่อ
เรียกประชาชนใหมาที่เมืองเยรูซาเล็ม เพื่อ
มาเฉลิมฉลองเทศกาลปลด ปลอยใหกับพระ
ยาหเวห พระเจาของอิสราเอล มีประชาชน

เอฟราอิม เอฟราอิมและมนัสเสหเป็ นลูกชายของโยเซฟ พวกเขาเป็ นกลุมครอบครัว
ที่มีขนาดใหญที่สุด บางครัง้ เอฟราอิมและมนัสเสหก็หมายถึงอาณาจักรทางเหนือทัง้ หมดของ
ชนชาติอิสราเอล
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ไมกี่คนที่เคยเฉลิมฉลองเทศกาลปลด ปลอย
นี้มากอน ตามอยางที่กฎไดสัง่ ไว ๖ กษัตริย
สัง่ ใหคนสง ขาวเดิน ทางไปทัว
่ ทัง้ แผน ดิน
อิสราเอลและยู ดาห พรอมกับจดหมายของ
กษัตริยและพวกเจา หน าที่ของเขา จดหมาย
นี้มีขอความวา
“ประชาชนชาวอิสราเอลทัง้ หลาย กลับ
มาหาพระ ยาหเวหพระเจาของอับ รา
ฮัม อิส อัค และอิสราเอล เถิด พระองค
จะหันกลับมาหาพวก ทานที่ยังเหลือ อยู
และหลบ หนีจากพวกกษัตริยอัส ซีเรีย
๗ อยาเป็ นเหมือนบรรพบุรุษและพวกพี่
น องของพวก ทานที่ไมยอมซื่อสัตยตอ
พระ ยาหเวหพระเจาของบรรพบุรุษของ
พวก เขา พระองคจึงไดทําใหพวก เขา
กลายเป็ นสิ่งนาสยดสยอง อยางที่พวก
ทานเห็นแลว นัน
้ ๘ อยาดื้อ ดึงเหมือนกับ
ที่บรรพบุรุษของพวก ทาน เป็ น ใหยอม
ฟั งพระ ยาหเวห และมา ถึงยังสถาน ที่
์ ิทธิข
์ องพระองค ซึ่งพระองคได
ศักดิส
์ ิทธิต
์ ลอด ไป ใหรับ ใชพระ
ทําใหศักดิส
ยาหเวหพระเจาของพวก ทาน เพื่อวา
ความโกรธอันดุ เดือดของพระองค จะ
ไดหันเหออกไปจากพวก ทาน ๙ ถาพวก
ทานกลับมาหาพระ ยาหเวหแลว คนที่
จับพวกพี่ น องและลูกๆของพวก ทานไป
จะเกิดความสงสารพวก เขา และพวกพี่
น องเหลา นัน
้ จะไดกลับมาสูแผน ดินแหง
นี้ เพราะพระ ยาหเวหพระเจาของพวก
ทานนัน
้ มีความเมตตากรุณา พระองค
จะไมหันหน าไปจากพวก ทาน ถาพวก
ทานกลับมาหาพระองค”
๑๐ พวกคนสง ขาวไดออกจากเมือง หนึ่ งไป
อีกเมืองหนึ่งในเอฟราอิมและมนัสเสห ไปจน
ถึงเศบู ลุน แตประชาชนกลับดูถูกและเยาะ
เยยพวก เขา ๑๑ อยางไรก็ตาม คนบางกลุม
ในเผาของอา เชอ ร มนัส เสหและเศบู ลุน ก็
ถอม ตัวพวก เขา ลง และเดิน ทางไปที่เมือง
เยรูซาเล็ม ๑๒ สวนในยูดาห มือของพระเจาก็
ไดมาอยูบนประชาชน เพื่อทําใหพวกเขาเป็ น
ใจเดียวกัน ที่ จะทําสิ่งที่กษัตริยและพวกเจา
หน าที่ไดสัง่ ไวนัน
้ ตามคําพูดของพระยาหเวห
๑๓ ฝูง
ชนกลุมใหญมากมาชุมนุมกันใน
เมืองเยรูซาเล็ม
เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาล
ขนมปั งไร เชื้อ ในเดือนที่ สอง ๑๔ พวกเขารื้อ
แทน บูชาทัง้ หลาย รวม ทัง้ แทนเผาเครื่อง
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หอมของพวกพระปลอมในเมืองเยรูซาเล็ม
ออกไปทิง้ ในหุบเขาขิด โรน ๑๕ พวก เขาฆา
ลูก แกะตัวผูสําหรับเทศกาลวันปลดปลอยใน
วันที่สิบ สี่ของเดือนที่ สอง พวกนักบวชและ
ชาวเลวีตางก็รูสึกละอายใจ พวกเขาจึงชําระ
ตัว เองใหบริสุทธิ ์ และนํ าเครื่องเผาบูชามา
ที่วิหารของพระ ยาหเวห ๑๖ แลวพวก เขาก็
ไปทําหน าที่ตามปกติที่ไดกําหนด ไวในกฏ
ของโมเสสคนของพระเจา พวกนักบวชได
ประพรมเลือดที่ชาวเลวีนํามา ให ๑๗ เพราะมี
คนอีกหลายคนในฝูง ชน นี้ที่ยังไมไดชําระตัว
เองใหบริสุทธิ ์ ชาวเลวีจึงตองฆาลูก แกะตัวผู
ของเทศกาลปลด ปลอยสําหรับพวกที่ยังไม
ไดผานพิธีชําระลาง และไมสามารถถวายลูก
แกะตัวผูใหกับพระยาหเวหได
๑๘ ถึงแมวาประชาชนสวนใหญที่มาจาก
เผาเอ ฟ รา อิม มนัส เสห อิส สา คารและเศบู
ลุน ยังไมไดชําระตัวใหบริสุทธิ ์ แตพวก เขา
ก็เขารวมกินในเทศกาลปลด ปลอย ดวย
ซึ่งขัดกับกฎที่เขียน ไว แตเฮ เซ คี ยาหได
อธิษฐานออนวอนใหกับพวก เขาวา
“ขอ
พระ ยาหเวหผูทรง ดี โปรดอภัยใหกับทุกๆ
คน ๑๙ ที่ตงั ้ จิต ตัง้ ใจแสวงหาพระเจา คือพระ
ยาหเวหพระเจาของบรรพบุรุษของเขา ถึง
์ ามกฎทัง้ หลาย
แมพวก เขาจะยังไมบริสุทธิต
์
์
ของสถาน ที่ศักดิสิทธิ นี้ก็ตาม” ๒๐ และพระ
ยาหเวหก็ไดยินเฮ เซ คี ยาหและใหอภัยกับ
๒๑ ชาวอิสราเอลที่มา
ประชาชนพวก นัน
้
ชุมนุมกันในเมืองเยรูซาเล็มเฉลิมฉลอง
เทศกาลขนมปั ง ไร เชื้อ เป็ นเวลาเจ็ดวันดวย
ความรื่นเริงยินดี ในขณะที่ชาวเลวีและพวก
นักบวชรอง เพลงใหกับพระ ยาหเวหทุกๆ วัน
คลอไปกับการเลนเครื่องดนตรีเพื่อสรรเสริญ
พระองค ๒๒ เฮเซคี ยาหพูดให กําลัง ใจกับชาว
เลวีทงั ้ หมด ผู ที่มีความเขาใจเป็ นอยางดีใน
งานรับ ใชพระ ยาหเวห เพราะในชวงเจ็ดวัน
นัน
้
พวก เขาไดกินจากสวน แบงที่เป็ นของ
พวก เขา และไดถวายเครื่องสังสรรคบูชา
และไดสรรเสริญพระ ยาหเวหพระเจาของ
บรรพบุรุษของพวกเขา
๒๓ แลวคนในที่ชุมนุมทัง
้ หมด ตางก็เห็น
ดวยที่จะฉลองงานเทศกาลตอไปอีกเจ็ด วัน
ดัง นัน
้
พวก เขาจึงฉลองกันตออีกเจ็ด วัน
อยางสนุกสนาน ๒๔ กษัตริยเฮเซคี ยาหแหงยู
ดาห ไดจัดหาวัวตัวผูหนึ่งพันตัว และแกะกับ
แพะเจ็ด พัน ตัวมาใหกับคนในที่ชุมนุม และ
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พวก เจา หน าที่ก็ไดจัดหาวัวตัวผูหนึ่ง พัน ตัว
และแกะกับแพะหนึ่ง หมื่น ตัวมาใหเหมือน
กัน มีพวกนักบวชหลายคนไดชําระตัว เองให
บริสุทธิ ์ แลว ๒๕ คนในที่ชุมนุมทัง้ หมดของยู
ดาห พรอม ทัง้ พวกนักบวชและชาวเลวีและ
คนทัง้ หมดที่มาชุมนุมกันจากทัว
่ ทัง้ อิสราเอล
รวม ทัง้ พวกชาวตาง ชาติที่มาจากอิสราเอล
และพวกที่ไดอาศัยอยูในยู ดาห
ตางก็พา
กันชื่นชมยินดี ๒๖ พวก เขาสนุกสนานกัน
อยางมากในเมืองเยรูซาเล็ม เพราะตัง้ แตยุค
ของซา โลม อนลูกชายของกษัตริยดา วิดแหง
อิสราเอลเป็ นตน มา ยังไมเคยมีเหตุการณ
อยาง นี้มากอนในเมืองเยรูซาเล็ม ๒๗ พวก
นักบวชกับชาวเลวียืนใหพรประชาชน และ
พระเจาก็ไดยินพวก เขา เพราะคําอธิษฐาน
ของพวก เขาไปถึงสวรรคซ่ งึ เป็ นสถาน ที่
์ ิทธิท
์ ี่พระองคอาศัยอยู
ศักดิส
เฮเซคียาหทําลายรูปเคารพ
๑ เมื่องานเฉลิมฉลองสิน
้ สุด ลง

๓๑ อิสราเอลที่อยูที่นัน่ ตางก็ออกไปยัง

ชาว

เมืองตางๆของยู ดาห แลวพวก เขาก็ไปทุบ
์ ิทธิท
์ งั ้ หลายจนแตกละเอียด
รูป ปั ้ นหินศักดิส
และไปโคนพวกเสาของพระอา เชรา ห ลง
พวก เขาทําลายสถาน ที่นมัสการตางๆและ
บรรดาแทน บูชาที่มีอยูทัว
่ ทัง้ ยู ดาหและเบน
ยา มิน รวม ทัง้ ในเอ ฟ รา อิมและในมนัส เสห
ดวย หลังจากที่พวกเขาไดทําลายพวกมันทิง้
จนหมด แลว ชาวอิสราเอลก็กลับไปยังบาน
เมืองของพวกเขา
๒ เฮ เซ คี ยาหแบงพวกนั กบวชกับชาวเลวี
ออกเป็ นกลุมๆตามหน าที่ของพวก
เขาใน
ฐานะนักบวชและชาวเลวี
เพื่อคอยถวาย
เครื่องเผาบูชาและเครื่องสังสรรคบูชา คอย
ทํา พิธีเพื่อขอบคุณและรองเพลงสรรเสริญอยู
ตามประตูของที่อยูอาศัยของพระ ยาหเวห
*๓ กษัตริยไดใหสัตวของกษัตริย เอง สําหรับ
ใชเป็ นเครื่องเผาบูชาในตอน
เชาและตอน
เย็น และใหเป็ นเครื่องเผาบูชาในวัน หยุด
ทาง ศาสนาตามที่ไดเขียนไวในกฎของพระ
ยาหเวห ๔ เฮเซคี ยาหสัง่ ประชาชนที่อาศัยอยู
ในเมืองเยรูซาเล็มใหแบงผลผลิตและสิ่งของ
ของพวก เขาใหกับพวกนักบวชและชาวเลวี
*๓๑:๒
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เพื่อพวกนักบวชและชาวเลวีจะไดอุทิศตัว
เองอยาง เต็ม ที่ เพื่อทําในสิ่งที่กฎของพระ
ยาหเวหสงั ่ ใหพวก เขา ทํา ๕ ทันทีที่คํา สัง่ นี้
ออกมา ชาวอิสราเอลก็ไดมอบพืช ผลชุดแรก
เหลาองุนใหม นํ้ ามันและนํ้ าเชื่อมผลไม และ
ผลผลิตทัง้ หมดจากทุง นาของพวก เขาให
กับพวกนักบวชและชาวเลวีอยางมากมาย
พวก เขาไดแบงของหนึ่งในสิบของทุก สิ่ง
ทุก อยาง มา ๖ พวกคนอิสราเอลและยู ดาหที่
อาศัยอยูตามเมืองตางๆของยูดาห ไดนําหนึ่ง
ในสิบของฝูงวัวและแพะแกะ รวม ทัง้ หนึ่ง
ในสิบของผลผลิตของเขาใหเป็ นของ ขวัญ
์ ิทธิท
์ ี่อุทิศใหกับพระ ยาหเวหพระเจา
ศักดิส
ของพวก เขา มาใหกับพวกนักบวชและชาว
เลวีเป็ นกองพะเนิน
๗ ประชาชนเริ่มทําสิ่ง นี้ ในเดือนที่ สามและ
สิน
้ สุดในเดือนที่ เจ็ด ๘ เมื่อเฮ เซ คี ยาหกับ
พวกเจา หน าที่ของเขามาเห็นกองของเหลา นี้
พวกเขาก็สรรเสริญพระยาหเวห และอวยพร
ใหประชาชนชาวอิสราเอล
๙ เฮ เซ คี ยาหถามพวกนั กบวชและชาว
เลวีเกี่ยว กับกองของเหลา นี้ ๑๐ อา ซา ริ ยาห
หัวหน านักบวชจากครอบครัวของศา
โดก
ตอบวา
“เป็ นเพราะประชาชนเริ่มที่จะ
เอาของ ขวัญเหลา นี้มาใหที่วิหารของพระ
ยาหเวห พวก เราจึงมีพอ กินและมีเหลือให
กับคน อื่น เพราะพระ ยาหเวหไดอวยพรให
กับประชาชนของพระองค จึงมีของเหลา นี้
มากมายจนลนเหลือ”
๑๑ เฮ เซ คี ยาหสัง
่ ใหพวกนักบวชเตรียม
หองเก็บของไวใหพรอมในวิหารของพระ
ยาหเวห
และพวก เขาก็เตรียมหองไว
เรียบรอย ๑๒ แลวพวกนักบวชก็นําของ ขวัญ
เหลา นี้เขาไปเก็บไวอยางซื่อสัตย ของพวกนี้
เป็ นสวนแบงที่คนนํ ามาถวาย คือหนึ่งในสิบ
ของผลผลิตของพวกเขา โคนานิยาหชาวเลวี
ทําหน าที่ดูแลของเหลา นี้ และชิ เมอีนองชาย
ของเขาอยูในตําแหนงรอง ลง มา ๑๓ โค นา นิ
ยาหกับชิ เมอีนองชายของเขา เป็ นผูควบคุม
ดูแลคนเหลา นี้ คือ เยฮี เอล อาซาซิ ยาห นา
หัท อา สา เฮล เย รีโมท โย ซา บาด เอ ลี เอล
อิส มา คิ ยาห มา ฮาทและเบ ไน ยาห กษัตริย
เฮ เซ คี ยาหและอา ซา ริ ยาหที่เป็ นเจา หน าที่

ที่อยูอาศัยของพระยาหเวห หรือ “คายของพระยาหเวห” ซึ่งก็คือลานของวิหารใน
เมืองเยรูซาเล็ม
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ดูแลวิหารของพระเจา เป็ นผูเลือกคนเหลา
นี้ข้ น
ึ มา ๑๔ โคเรลูกชายของอิ มนาหชาวเลวี
เป็ นผูดูแลประตูฝั่งตะวัน ออก เขาทําหน าที่
ดูแลเครื่องบูชาที่ผูคนสมัคร ใจเอามาถวาย
พระ ยาหเวห เอง และเขาก็ยังรับ ผิด ชอบ
ในการแจก ของที่คนเอามาถวายใหกับพระ
ยาหเวหและของ ขวัญที่อุทิศใหกับพระองค
๑๕ เอเดน มิ น ยามิน เยชู อา เชไมอาห อามา
ริ ยาห เช คา นิ ยาห เป็ นผู ชวยของโคเร คน
พวก นี้รับ ใชอยางสัตย ซื่อในหัว เมืองตางๆที่
พวกนักบวชอาศัย อยู พวก เขาก็แจก ของให
กับพี่
น องของเขาตามกลุมตางๆของพวก
เขา แจกใหกับทัง้ คนหนุมและคนแกเทา กัน
๑๖ ผูชายเหลา นี้ ยังแจก ของที่เก็บมา นี้ ใหกับ
ผูชายที่มีอายุตัง้ แตสามปี ข้ น
ึ ไป ที่มีช่ อ
ื อยูใน
ราย ชื่อตระกูลตางๆของเลวี คือทุก คนที่เขา
ไปในวิหารของพระ ยาหเวห เพื่อทําเวรตาม
หน าที่ประจําวัน ที่ได รับมอบ หมายและตาม
กลุมเวรของพวกเขา ๑๗ นักบวชก็ได รับสวน
แบงของเขาจากของที่คนเอามาถวายพระ
ยาหเวห ตามครอบครัวที่ไดลงทะเบียนไว
ตามราย ชื่อตระกูลตางๆของเลวี คนเลวีที่มี
อายุยี่สิบปี ข้ น
ึ ไปก็จะได รับสวน แบงของเขา
ตามกลุมและความรับ ผิด ชอบ ๑๘ ลูกเล็กๆ
ของเลวี เมีย และลูกชายลูกสาวของ เขา ก็
จะได รับสวนแบง ดวย เลวีทุก คนที่มีรายชื่อ
อยูในประวัติครอบครัวเลวีก็จะได รับสวน
แบง นี้ เพราะพวก เขาสัตย ซื่อที่จะรักษาตัว
เองใหบริสุทธิ ์ และพรอมที่จะรับ ใช ๑๙ ลูก
หลานของอา โรนบาง คน คือพวกนักบวช มี
ไร นาอยูใกลเมืองตางๆที่พวกเลวีอาศัย อยู
และลูก หลานของอาโรนบางคนก็อาศัยอยูใน
เมือง แตละเมืองเหลา นี้ก็จะมีการเลือกชื่อ
พวกผูชายขึ้นมา เพื่อแบงของที่เก็บรวบรวม
มา นี้ใหกับลูก หลานของอา โรน และแบงให
กับพวกผูชายและคนที่มีราย ชื่อในประวัติ
ครอบครัวของเลวี
๒๐ อยาง นี้ กษัตริยเฮ เซ คี ยาหก็ทําสิ่งที่ดี
เหลา นัน
้ ในยู ดาห เขาไดทําสิ่งที่ดี ถูก ตอง
และสัตย ซื่อตอ หน าพระ ยาหเวห พระเจา
ของ เขา ๒๑ งานทุก อยางที่เขาเริ่มก็สําเร็จ
ดวย ดี ไม วาจะเป็ นเรื่องการ รับ ใชในวิหาร
ของพระเจา และการเชื่อ ฟั งกฎและคํา สัง่
ตางๆและการติดตามพระเจาของ เขา เฮ เซ
คี ยาหทําสิ่งเหลา นี้ทัง้ หมดดวยสิน
้ สุดใจของ
เขา
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กษัตริยอัสซีเรียบุกยูดาห
(๒ พกษ. ๑๘:๑๓-๓๗; อสย. ๓๖:๑-๒๒)
๑ หลัง

๓๒ สิ่งทัง้ หลายที่เฮ เซ คี ยาหทําดวย

จากเหตุการณเหลา นัน
้ และ

ความ ซื่อสัตยแลว กษัตริยเซน นา เค อริ บ
ของอัส ซีเรียไดยกทัพมาบุกยู ดาห เขาลอม
เมืองตางๆที่เป็ นป อมปราการ ไว โดยคิดที่
จะตีเมืองเหลา นัน
้ มาเป็ นของ เขา ๒ เมื่อเฮ
เซคี ยาหรูวาเซนนาเคอริ บบุกเขามา กะจะสู
รบกับเมืองเยรูซาเล็ม ๓ เฮเซคี ยาหก็ปรึกษา
กับพวก เจา หน าที่และพวกทหารของ เขา
เกี่ยว กับการกัน
้ นํ้ าไมใหไหลออกจากตานํ้ า
ที่อยูนอกเมือง แลวพวก เขาก็ไดชวย เหลือ
เฮ เซ คี ยาห ๔ คนจํานวนมากมาชุมนุม กัน
และพวก เขาก็ชวยกันปิ ดตานํ้ าทัง้ หมดและ
ปิ ดลําธารที่ไหลผานแผน ดินแหง นัน
้
พวก
เขาพูดวา “เมื่อพวกกษัตริยของอัส ซีเรีย
บุกเขา มา เรื่องอะไรจะใหพวก มันมาเจอ
กับนํ้ ามากมาย” ๕ แลวเฮ เซ คี ยาหก็ทํางาน
อยางหนักในการซอมแซมสวนที่แตกราว
ของกําแพงและหอคอย
เขาสรางกําแพง
ดาน นอกขึ้นอีกชัน
้ หนึ่ง และไดเสริมที่ มัน
่
บนที่ลาด ชันทางดานตะวัน ออกของเมือง
เยรูซาเล็มเกาใหแข็ง แรงมาก ขึ้น เขายังทํา
อาวุธและโลข้ น
ึ อีกจํานวนมาก ๖ เขาไดแตง
ตัง้ เจาหน าที่ทางทหารขึ้นเหนือประชาชน
และเรียกประชุมพวก
เขาพรอมกันที่ลาน
ตรงประตูเมือง และพูดปลุกใจพวก เขาวา
๗ “ใหเขม แข็งและกลา หาญ ไว อยากลัวหรือ
ทอแทตอกษัตริยอัส ซีเรีย หรือตอกองทัพ
ขนาดใหญที่มากับเขา เลย เพราะผู ที่อยูฝาย
เรา นัน
้ ยิ่ง ใหญกวาผู ที่อยูฝาย เขา ๘ ผู ที่อยู
กับเขาเป็ นเพียงทหารที่มีเลือด เนื้อ แตผู ที่
อยูกับพวก เราคือพระ ยาหเวหพระเจาของ
พวก เรา พระองคจะชวย เหลือพวก เรา และ
จะตอสูใหกับพวกเรา” ดัง นัน
้ กษัตริยเฮเซคี
ยาหของยูดาหก็ทําใหประชาชนมีกําลังใจขึ้น
๙ ตอ มา ขณะที่กษัตริยเซนนาเคอริ บของ
อัส
ซีเรียกับกองทัพทัง้ หมดของเขากําลัง
ลอมเมืองลา คีชอยู เขาไดสงพวก เจา หน าที่
มาที่เมืองเยรูซาเล็ม
พรอมกับขอความ
สําหรับกษัตริยเฮ เซ คี ยาหของยู ดาหและ
ประชาชนทัง้ หมดของยูดาหที่อยูที่นัน
่ วา
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๑๐ “กษัตริยเซน นา เค อริ บของอัส ซีเรีย

พูดอยาง นี้วา พวก เจากําลังพึ่ง พิงอะไร
หรือ ถึงยังคอย รับการโจมตีของเราอยู
ในเมืองเยรูซาเล็ม ๑๑ เมื่อเฮ เซ คี ยาห
พูดวา ‘พระยาหเวหพระเจาของพวกเรา
จะชวย เหลือพวก เราใหพนจากเงื้อม มือ
ของกษัตริยอัส ซีเรีย’ เขากําลังชักจูงให
พวกเจาหลงผิด ไป และมอบพวกเจาให
ไปตายเพราะขาดอาหารและนํ้ าดื่ม ๑๒ ก็
ตัวเฮ เซ คี ยาหเองไมใช หรือ ที่ร้ อ
ื พวก
สถานนมัสการ และแทน บูชาทัง้ หลาย
ของพระองค นัน
้ ทิง้ ไป และไดพูดกับ
ชาวเมืองยู ดาหและเยรูซาเล็มวา ‘พวก
ทานตองนมัสการและเผาเครื่องหอมบน
แทน บูชานี้เพียงแทน เดียว’ ๑๓ พวกเจา
ก็รูอยู
แลวนี่วาเรากับบรรพบุรุษของ
เราไดจัดการกับชนชาติทัง้
หลายของ
แผน ดินอื่นๆยัง ไง บาง พวกพระของ
ชนชาติเหลา นัน
้ สามารถชวยแผน ดิน
ของพวก เขาใหพนจากเงื้อม มือของ
เราไดหรือ ๑๔ บรรพบุรุษเราไดทําลาย
ชนชาติเหลา นัน
้
ไมมีพระของชนชาติ
ไหนสามารถชวย เหลือประชาชนของ
เขาใหพนจากเงื้อมมือของเราได เลย
แลวพวก เจา คิดวา พระของพวก เจาจะ
ชวย เหลือพวก เจา ใหพนจากเงื้อมมือ
เราได หรือ ๑๕ ตอนนี้ อยาปลอยใหเฮเซ
คียาหหลอกลวงพวกเจา หรือชักนํ าพวก
เจาใหหลง ผิดไปอยาง นี้ อยาไปเชื่อ เขา
เพราะไมเคยมีพระของชนชาติไหน
หรืออาณาจักรไหนที่สามารถชวย เหลือ
ประชาชนของ มัน ใหพนจากเงื้อม มือ
ของเรา หรือจากเงื้อมมือของบรรพบุรุษ
เรา อยาคิด นะวาพระของเจาจะสามารถ
ชวยเจาใหพนจากเงื้อม มือของเราไป
ได”
๑๖ พวกเจา หน าที่ของเซนนาเคอริ บไดพูด
ดูถูกตอพระ ยาหเวหผูเป็ นพระเจา และตอ
เฮ เซ คี ยาหผูรับ ใชของพระองค ๑๗ กษัตริย
อัส ซีเรียยังเขียนจดหมายหมิ่น ประมาทพระ
ยาหเวหพระเจาของชนชาติอิสราเอล และ
พูดตอตานพระองควา “พวกพระของชนชาติ
อื่นๆในแผน ดินอื่นๆไมไดชวย กูประชาชน
*๓๒:๒๔
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ของพวกมัน ใหพนจากเงื้อมมือของเรา พระ
ของเฮ เซ คี ยาหก็จะไมชวย กูประชาชนของ
มันจากเงื้อม มือของเราเหมือน กัน” ๑๘ แลว
พวกเขาก็ไดตะโกนเสียงดังใสประชาชนของ
เยรูซาเล็มที่อยูบนกําแพง พวก เขาพูดเป็ น
ภาษาฮีบรู
เพื่อคนเยรูซาเล็มจะไดเขาใจ
แลวตกใจ กลัว และหวัน
่ ไหว จะไดยึด เอา
เมือง ได ๑๙ พวก เขาพูดดูถูกพระเจาของ
เยรูซาเล็ม อยางกับวาพระองคเป็ นเหมือน
พวกพระของชนชาติอ่ น
ื ๆในโลกซึ่งมนุษย
เป็ นคนสรางขึ้นกับมือ
พระเจาชวยกูยูดาห
(๒ พกษ. ๑๙:๑-๓๗; อสย. ๓๗:๑-๓๘)
๒๐ กษัตริยเฮ

เซ คี ยาหกับอิส ยาหผู พูด
แทน พระเจาลูกชายของอา มอสอธิษฐานตอ
สวรรคเกี่ยว กับเรื่อง นี้ ๒๑ และพระ ยาหเวห
ไดสงทูต สวรรคองคหนึ่ง
มาทําลายพวก
นักรบ พวกผูนําและพวก เจา หน าที่ทัง้ หมด
ในคายของกษัตริยอัส ซีเรีย ดัง นัน
้ เขาจึง
ตองถอยทัพกลับแผน ดินของเขาดวยความ
อับอายขาย หน า และเมื่อเขาเขาไปในวัด
ของพระของเขา พวกลูกชายบางคนของเขา
ก็เอาดาบฆาเขา ๒๒ ดัง นัน
้ พระ ยาหเวหได
ชวยเฮ เซ คี ยาหและประชาชนชาวเยรูซาเล็ม
ใหพนจากเงื้อมมือของกษัตริยเซนนาเคอริ บ
ของอัส ซีเรีย และจากเงื้อม มือของศัตรูทัง้
หลายของเขา ดวย พระองคใหเขาพักจาก
การสู รบรอบ ดาน ๒๓ มีคนหลายคนนํ าเครื่อง
บูชามากมายมาที่เมืองเยรูซาเล็มเพื่อถวาย
ใหกับพระ ยาหเวห และนํ าของ ขวัญที่มีคา
หลายอยางมาใหกับกษัตริยเฮเซคี ยาหของยู
ดาห ตัง้ แต นัน
้ มา ชนชาติอ่ น
ื ๆทัง้ หมดก็ให
ความเคารพนับถือกษัตริยเฮเซคียาห
เฮเซคี ยาหปวย
(๒ พกษ. ๒๐:๑-๑๑; อสย. ๓๘:๑-๘)
๒๔ ตอ มาเฮ เซ คี ยาหปวยและใกลตาย

เขา
ไดอธิษฐานตอพระยาหเวห พระองคตอบเขา
และใหลาง ดีกับเขาอยาง หนึ่ง *๒๕ แตใจของ
เฮ เซ คี ยาหเยอ หยิ่ง และไมระลึกถึงบุญ คุณ

ใหลางดีกับเขาอยางหนึ่ ง ดูใน อิสยาห ๓๘:๑-๘ ในเรื่องที่เกี่ยวกับเฮเซคียาหและ
สิ่งที่พระยาหเวหไดใหเขามีชีวิตอยูตออีก ๑๕ ปี
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ของพระเจาที่มีตอเขา ดังนัน
้ ความโกรธของ
พระ ยาหเวหจึงตกมาที่ตัวเขาและที่ชาวยู
ดาหกับชาวเยรูซาเล็ม ๒๖ แลวเฮ เซ คี ยาหก็
ไดสํานึก ผิดในความเยอ หยิ่งที่อยูในใจเขา
ประชาชนในเมืองเยรูซาเล็มก็เหมือนกัน ดัง
นัน
้
ความโกรธของพระ ยาหเวหจึงไมได
ตกลงมาบนพวกเขาในชวงที่เฮเซคี ยาหยังมี
ชีวิตอยู
เฮเซคียาหโออวดทรัพยสมบัติ
(๒ พกษ. ๒๐:๑๒-๑๙; อสย. ๓๙:๑-๘)
๒๗ เฮ

เซ คี ยาหมีทรัพยสินและเกียรติยศ
มากมาย
เขาสรางคลังเก็บสมบัติของเขา
เพื่อใสเงิน ทองคําและพลอยมี คาทัง้ หลาย
รวม ทัง้ เครื่อง เทศ โลกับของมี คาทุก อยาง
๒๘ เขายังสรางโรงเก็บขาว เหลา องุน ใหม
และนํ้ ามัน และเขาทําคอก สัตวใหกับฝูงวัว
นานา ชนิด และฝูงแพะ แกะ ๒๙ เขาสราง
หมูบานหลายแหง และมีฝูงสัตวเลีย
้ งจํานวน
มากมายมหาศาล
เพราะพระเจาทําใหเขา
รํ่ารวยมาก ๓๐ เฮ เซ คี ยาหเป็ นผู ที่กัน
้ ทาง นํ้ า
ดานบนของบอนํ้ ากิ โฮน และเปลี่ยนเสน ทาง
ใหน้ํ าไหลลงไปทางดานตะวัน ตกของเมือง
ของ ดา วิด เขาประสบความ สําเร็จในทุก สิ่ง
ทุกอยางที่เขาลงมือทํา
๓๑ ครัง
้ หนึ่ง พวกผูนําของบา บิ โลนสง
ทูตมาถามเขาเกี่ยว กับหมาย สําคัญอัน
มหัศจรรยที่ไดเกิด ขึ้นบนแผน ดินแหง นี้
†พระเจาปลอยใหเขาทําตามใจ ตัว เองเพื่อ
ทดสอบเขาและเพื่อที่จะไดรูทุก สิ่งทุก อยางที่
อยูในใจของเขา ‡
เฮเซคี ยาหตาย
(๒ พกษ. ๒๐:๒๐-๒๑)
๓๒ เหตุการณอ่ น
ื ๆในสมัยของเฮ

เซ คี ยาห
และความ ดีที่เขาทําไว นัน
้ ไดถูกจด บันทึก
ไวในหนังสือพงศกษัตริยแหงยู
ดาหและ
อิสราเอล ในสวนที่เป็ นนิมิตของอิสยาหผูพูด
แทน พระเจาที่เป็ นลูกชายของอา มอส ๓๓ เฮ
เซ คี ยาหตาย ไปอยูกับบรรพบุรุษของ เขา
และศพของเขาถูกฝั งอยูที่เนิน เขาอันเป็ นที่
†๓๒:๓๑
‡๓๒:๓๑
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ตัง้ หลุมฝั ง ศพของลูก หลานของดา วิด ชาว
ยู ดาหและประชาชนของเยรูซาเล็มทัง้ หมด
ใหเกียรติกับเขาเมื่อเขาตาย และมนัส เสห
ลูกชายของเขาก็ข้ น
ึ เป็ นกษัตริยสืบ ตอจาก
เขา
กษัตริยมนั สเสหปกครองยูดาห
(๒ พกษ. ๒๑:๑-๑๘)
๑ มนั ส

๓๓ ขึ้นเป็ นกษัตริย

เสหมีอายุสิบ สองปี เมื่อเขา
และเขาครอง
บัลลังกอยูในเมืองเยรูซาเล็มเป็ นเวลาหา สิบ
หา ปี ๒ มนัส เสหทําสิ่งที่ชัว
่ รายในสายตาของ
พระ ยาหเวห เขาทําสิ่งที่นาสะอิดสะเอียน
ตางๆเหมือนกับที่ชนชาติที่พระ ยาหเวหได
ขับไลออกไปตอนที่อิสราเอลยายเขามา
ในแผน ดิน นี้ได ทํา ๓ มนัส เสหสรางสถาน
นมัสการตางๆขึ้นมาใหม ที่เฮ เซ คี ยาหพอ
ของเขาเคยพังทิง้ ไป แลว เขายังไดตัง้ แทน
บูชาทัง้ หลายใหกับพวกพระบา อัล และสราง
พวก เสาของพระอา เชรา ห ขึ้น เขากราบไหว
ดวงดาวทัง้ หลายบนทองฟ าและรับ ใชพวก
มัน ๔ เขาสรางพวกแทน บูชาใหกับพวกพระ
ตาง ชาติข้ น
ึ ในวิหารของพระ ยาหเวห ซึ่ง
เป็ นสถาน ที่ที่พระ ยาหเวหเคยพูดไววา “ชื่อ
ของเราจะอยูในเมืองเยรูซาเล็มตลอด ไป”
๕ มนั ส เสหยังสรางแทน บูชาขึ้นสอง แทนให
กับดวงดาวทัง้ หลายตรงลานทัง้ สองในวิหาร
ของพระ ยาหเวห ๖ เขาเอาพวกลูกชายของ
เขามาเผาไฟเป็ นเครื่องบูชาในหุบเขาเบนฮิ น
โนม เขารายเวทมนตรคาถา ดูหมอ และทํา
ไสยศาสตร เขาไปปรึกษากับพวกคนทรงเจา
และพวกหมอผี เขาทําความชัว
่ มากมายใน
สายตาของพระ ยาหเวห ซึ่งยัว
่ ยุใหพระองค
โกรธ ๗ เขาใหคนแกะ สลักรูปเคารพ ขึ้นและ
นํ าไปวาง ไวในวิหารของพระเจา ที่พระเจา
เคยพูดไวกับดา วิดและซา โลม อนลูกของดา
วิดวา “ในวิหารแหง นี้และในเมืองเยรูซาเล็ม
ที่เราไดเลือกออกมาจากเผาทัง้ หมดของ
ชนชาติอิสราเอล เราจะวางชื่อของเราไวที่ นี่
ตลอด ไป ๘ ถาพวก เขาเพียงแตระมัดระวังที่
จะทําตามสิ่งที่เราไดสัง่ พวกเขาไว และรักษา
กฎ พวกขอ บังคับ และกฎ เกณฑตางๆที่เรา

หมายสําคัญ … แหงนี ้ ดูใน อิสยาห ๓๘:๑-๘
ในใจของเขา ดูใน ๒ พงศกษัตริย ๒๐:๑๒-๑๙

๒ พงศาวดาร ๓๓:๙

ให ไวผาน ทางโมเสส เราก็จะไมทําใหพวก
อิสราเอลตอง เดินเรรอนพเนจรอีกตอไปจาก
แผน ดินที่เราไดกําหนดใหกับบรรพบุรุษของ
พวกเขา”
๙ แตมนั ส เสหนําชาวยู ดาหและประชาชน
ชาวเยรูซาเล็มไปในทางที่ ผิด พวก เขาทํา
ในสิ่งที่ชัว
่ รายยิ่ง กวาพวกชนชาติเหลา นัน
้
ที่พระ
ยาหเวหไดทําลายลงไปตอนที่ชาว
อิสราเอลยายเขามาในแผนดิน
๑๐ พระ
ยาหเวหพูดกับมนัส เสหและ
ประชาชนของ เขา แตพวก เขาไมสนใจฟั ง
๑๑ ดัง นั น
้ พระ ยาหเวหจึงนํ าพวกแมทัพของ
กองทัพของกษัตริยอัส ซีเรีย มาสู รบกับพวก
เขา และจับตัวมนัสเสหไวเป็ นเชลย พวกเขา
เอาหวงใสจมูกของมนัส เสหไวและลามเขา
ไวดวยโซตรวนทองสัมฤทธิ ์ และเอาไปที่บา
บิโลน
๑๒ เมื่อมนั ส เสหตกอยูในความทุกข ยาก
เขาก็รองขอความเมตตาจากพระ ยาหเวห
พระเจาของ เขา และไดถอม ตัวลงอยาง
มากตอ หน าพระเจาของบรรพบุรุษของ เขา
๑๓ เมื่อเขาอธิษฐานตอพระ ยาหเวห พระองค
ไดเปลี่ยน ใจเพราะสงสาร เขา แลวพระองค
ไดฟังคํารองขอของ เขา พระองคจึงนํ าเขา
กลับเมืองเยรูซาเล็ม
และกลับสูอาณาจักร
ของเขา แลวมนัส เสหก็ไดรูวา พระ ยาหเวห
คือพระเจาที่แทจริง
๑๔ ตอ มาภาย หลัง เขาสรางกําแพงดาน
นอกเมืองของดา วิด กําแพง นี้ยาวไปทาง
ตะวัน ตกของบอนํ้ ากิ โฮนที่อยูในหุบเขา
ทอดยาวไปจนถึงทาง เขาประตูปลาและลอม
รอบเนิน เขาโอ เฟล *เขาไดตอ เติมกําแพง นี้
สูง ขึ้นมาก เขาจัด วางกําลังพวกแมทัพไว
ประจําตามเมืองที่เป็ นป อมปราการทัง้ หลาย
ของยู ดาห ๑๕ เขาไดกําจัดพวกรูป ปั ้ นพระ
ตาง ชาติและยายรูป ปั ้ นออกจากวิหารของ
พระ ยาหเวห เขาขนพวกแทน บูชาที่เขาเคย
สรางไวบนเนิน
เขาของวิหารและในเมือง
เยรูซาเล็มออกไปทิง้ ที่นอก เมือง ๑๖ มนัส
เสหไดซอมแซมแทน บูชาของพระ ยาหเวห
และถวายเครื่องสังสรรคบูชา
และเครื่อง
บูชาสําหรับขอบคุณบนแทน บูชา นัน
้
เขา

*๓๓:๑๔
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บอกใหชาวยู ดาหรับ ใชพระ ยาหเวหพระเจา
ของชนชาติอิสราเอล ๑๗ แตประชาชนก็ยัง
คงถวายเครื่องบูชาของพวก เขาตามสถาน
นมัสการตางๆเหมือน เดิม แตคราว นี้พวก
เขาถวายใหกับพระ
ยาหเวหเทานัน
้ ผูเป็ น
พระเจาของพวกเขา
๑๘ เหตุการณอ่ น
ื ๆในสมัยของมนัส
เสห
รวม ทัง้ คําอธิษฐานของเขาตอพระเจาของ
เขา และคํา พูดของพวกผู ที่เห็นนิมิตที่พูดใน
นามของพระ ยาหเวห พระเจาของอิสราเอล
ไดถูกบันทึกไวในหนังสือประวัติของพงศ
๑๙ คําอธิษฐานของ
กษัตริยแหงอิสราเอล
เขา และการที่พระเจาเปลี่ยน ใจเพราะคํา
วิงวอนของเขา รวม ทัง้ ความบาปและความ
ไมซ่ อ
ื สัตยทัง้ หมดที่เขาไดทําไป ตลอดจน
สถาน
ที่ตางๆที่เขาไดสรางสถานนมัสการ
และจัด ตัง้ พวกเสาใหกับพระอา เชรา ห และ
พวกรูป เคารพตางๆกอนที่เขาจะถอมตัว เอง
ทุก สิ่งทุก อยาง นี้ไดเขียนไวแลวในบันทึก
ของพวกผู ที่เห็นนิมิต ๒๐ มนัส เสหตายไปอยู
กับบรรพบุรุษของ เขา และศพของเขาถูกฝั ง
อยูในวังของเขา เอง และอา โมนลูกชายของ
เขาก็ข้ น
ึ เป็ นกษัตริยสืบตอจากเขา
กษัตริยอาโมนปกครองยูดาห
(๒ พกษ. ๒๑:๑๙-๒๖)
๒๑ อา

โมนมีอายุยี่สิบ สองปี เมื่อเขาขึ้นเป็ น
กษัตริย
และเขาครองบัลลังกอยูในเมือง
เยรูซาเล็มสองปี ๒๒ เขาทําความชัว
่ ในสายตา
ของพระ ยาหเวห เหมือนกับที่มนัส เสหพอ
ของเขาทํา อาโมนกราบไหวและถวายเครื่อง
สัตว บูชาใหกับพวกรูปเคารพที่มนัส เสหพอ
ของเขาสราง ขึ้น ๒๓ อา โมนไม ไดถอม ตัวตอ
หน าพระ ยาหเวหเหมือนกับที่มนัส เสหพอ
ของเขาถอมตัว ลง แตอาโมนกลับยิ่งทําบาป
เพิ่มมาก ขึ้น ๒๔ พวกขาราชการของอา โมน
รวมหัวกันตอ ตาน เขา และลอบฆาเขาในวัง
ของเขา ๒๕ แลวประชาชนในแผนดินนัน
้ ก็ฆา
พวกที่รวมหัวกันฆากษัตริยอาโมน และพวก
เขาก็ยกโย สิ ยาหลูกชายของอา โมนขึ้นเป็ น
กษัตริยตอจากพอของเขา

โอเฟล สวนที่ตงั ้ อยูดานบนของเมืองของดาวิด อยูทางใตของบริเวณที่เป็ นวิหาร

๒ พงศาวดาร ๓๔:๑

กษัตริยโยสิยาหปกครองยูดาห
(๒ พกษ. ๒๒:๑-๒)
๑ โย

๓๔ เป็ นกษัตริย

สิ ยาหมีอายุแปด ปี เมื่อเขาขึ้น
และเขาครองบัลลังก
อยูในเมืองเยรูซาเล็มสามสิบ เอ็ด ปี ๒ เขาทํา
สิ่งที่ถูก ตองในสายตาของพระ ยาหเวห และ
เดิน ตามทางของดาวิดบรรพบุรุษของเขา โย
สิ ยาหไมออกนอก ลูนอก ทางเลยแมแตนิด
เดียว ๓ ในปี ที่ แปดที่โย สิ ยาหปกครอง นัน
้
ในขณะที่เขายังเป็ นเด็กหนุม มาก เขาเริ่ม
คนหาพระเจาของดา วิดบรรพบุรุษของ เขา
ในปี ที่สิบสองที่เขาปกครองนัน
้ เขาเริ่มกวาด
ลางพวกสถานนมัสการ
พวกเสาสําหรับ
พระอา เชรา ห พวกรูปเคารพแกะ สลัก และ
รูปหลอทัง้ หลายในยู ดาหและในเยรูซาเล็ม
๔ เขาสัง
่ ใหทําลายพวกแทน
บูชาของพวก
พระบา อัล ตัดพวกแทน บูชาเครื่องหอมที่อยู
ในที่เหลา นัน
้ ออกเป็ นชิน
้ ๆ และทุบพวกเสา
สําหรับพระอาเชราห พวกรูปเคารพและพวก
รูป ปั ้ นจนแตกละเอียด เขาเอาพวกเศษที่
แตกละเอียดเหลา นี้ไปโปรยบนหลุมฝั ง ศพ
ของพวกที่เคยถวายสัตว บูชาใหกับสิ่ง เหลา
นี้ ๕ เขาเผากระดูกของพวกนักบวชบนแทน
บูชาของพวก เขา เอง และอยาง นี้เอง เขา
ก็ชําระลางยู ดาหและเยรูซาเล็มใหบริสุทธิ ์
๖ ตามเมืองตางๆของมนั ส เสห เอ ฟ รา อิม
และสิ เม โอน ไปจนถึงนัฟ ทา ลีและในซาก
เมืองทัง้ หลายรอบๆเมืองเหลา นี้ *๗ เขาไดร้ อ
ื
ทําลายพวกแทน
บูชาและพวกเสาสําหรับ
พระอาเชราห ลง และไดบดขยีพ
้ วกรูปเคารพ
จนเป็ นผุยผง เขายังตัดพวกแทน บูชาเครื่อง
หอมทัว
่ ทัง้ อิสราเอลออกเป็ นชิน
้ ๆ แลวเขาจึง
กลับเมืองเยรูซาเล็ม
๘ ในปี ที่สิบ แปดที่โย สิ ยาหปกครอง โย สิ
ยาหสงชา ฟานลูกชายของอา ซา ลิ ยาหและ
มา อา เส อาหเจา เมือง พรอมกับโย อาหผูจด
บันทึกลูกชายของโย อา ฮาส ใหไปซอมแซม
วิหารของพระ ยาหเวหพระเจาของเขา เพื่อ
เป็ นการชําระลางแผน ดินยู ดาหและวิหารให
บริสุทธิ ์
๙ คนพวกนี้ ไดไปหาฮิ ล คี ยาหนักบวชชัน
้ สูง
และมอบเงินที่คนเอามาถวายใหกับพระเจา
*๓๔:๖
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ที่วิหารใหกับฮิ ล คี ยาห มันเป็ นเงินที่ชาวเลวี
ที่ทําหน าที่เฝ าประตูเป็ นผูเก็บรวบรวมมา
จากประชาชนชาวมนัส เสห เอ ฟ รา อิมและ
จากอิสราเอลที่เหลือทัง้ หมด นัน
้ รวม ทัง้ จาก
ประชาชนทัง้ หมดของยู ดาห เบนยามิน และ
๑๐ แลวพวกเลวี
จากชาวเมืองเยรูซาเล็ม
ก็จายเงิน นี้ใหกับคนที่ได รับการแตง ตัง้ ให
เป็ นผูควบคุมงานในวิหารของพระ ยาหเวห
แลวผูควบคุมงานเหลา นี้ก็เอาเงิน นี้ไปจาย
ใหกับพวกคน งานที่มาซอมแซมและบูรณะ
วิหาร อีกตอหนึ่ง ๑๑ พวก เขายังใหเงินกับ
พวกชางไมและชาง กอสราง เพื่อนํ าไปซื้อ
หินที่ได รับการตัด แตงแลว และไปซื้อไม
เพื่อนํ ามาสรางไมรอง พื้น และคานสําหรับ
ตึกตางๆที่พวกกษัตริยของยู ดาหไดปลอยไว
จนทรุดโทรม ๑๒ พวกคนงานตางทํางานกัน
อยางซื่อสัตย พวก เขาทํางานภาย ใตการสัง่
งานของยา หาทและโอ บา ดี ยาหพวกชาวเลวี
ที่เป็ นลูก หลานของเม รา รี ยังมีเศ คา ริ ยาห
และเม ชุ ลลัมที่เป็ นลูก หลานของโค ฮาทดวย
พวกชาวเลวีทุก
คนมีความชํานาญในการ
เลนเครื่องดนตรี ตางๆ ๑๓ พวก เขาคอยดูแล
พวกคน งานและสัง่ งานพวกคน งานทัง้ หมด
ในงานทุกๆ ชิน
้
ชาวเลวีบาง คนทํางานเป็ น
เลขานุการบาง เป็ นผูจดบันทึกบาง และเป็ น
คนเฝ าประตูบาง
การคนพบหนั งสือกฎของพระยาหเวห
(๒ พกษ. ๒๒:๓-๒๓:๓)
๑๔ ในขณะที่พวกเลวีกําลังนํ าเงินที่เก็บ

ไว
ในวิหารของพระยาหเวหออกมานัน
้ นักบวช
ฮิ ล คี ยาหไดพบหนังสือกฏของพระ ยาหเวห
ที่เคยใหไวกับโมเสส ๑๕ ฮิ ล คี ยาหพูดกับชา
ฟานที่เป็ นเลขานุการวา “เราไดพบหนังสือ
กฎบัญญัติอยูในวิหารของพระ
ยาหเวห”
แลวเขาไดมอบหนังสือเลม นัน
้ ใหกับชา ฟาน
๑๖ แลวชา ฟานก็เอาหนั งสือเลม นั น
้ ไปใหกับ
กษัตริยและรายงานกับกษัตริยวา “พวก เจา
หน าที่ของทานไดทําทุก สิ่งทุก อยางตามที่
ทานไดมอบ หมายใหกับพวก เขาทํา ๑๗ พวก
เขาเอาเงินที่อยูในวิหารของพระ ยาหเวหไป
จายใหกับพวกหัวหน าคน งานและพวกคน
งานเรียบรอย แลว” ๑๘ แลวชา ฟานที่เป็ น

ในซาก … เหลานี ้ ในภาษาฮีบรูความหมายยังไมชัดเจน
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เลขานุการก็แจงกับกษัตริยวา “นักบวชฮิ ล คี
ยาหใหหนังสือเลม หนึ่งกับขาพเจา” และชา
ฟานก็อานมันตอ หน ากษัตริย ๑๙ เมื่อกษัตริย
ไดฟังขอความในหนังสือกฎเลม นัน
้ เขาก็ฉีก
เสื้อ คลุมของเขาออก *๒๐ เขาสัง่ ฮิ ล คี ยาห
อา หิคัมลูกชายของชา ฟาน อับ โดนลูกชาย
ของมี คาห ชา ฟานที่เป็ นเลขานุการและอา
สา ยาหคนรับ ใชของเขาวา ๒๑ “ไปสอบถาม
พระ ยาหเวหใหกับเราและใหกับประชาชนที่
เหลืออยูเป็ นสวน น อยในอิสราเอลและในยู
ดาห เกี่ยว กับสิ่งที่เขียนอยูในหนังสือที่ถูก
คน พบเลม นี้ ความโกรธอันยิ่ง ใหญของพระ
ยาหเวหไดหลัง่ ไหลมาที่พวก เรา ก็เพราะ
บรรพบุรุษของพวก เราไมยอมรักษาคํา พูด
ของพระ ยาหเวห พวก เขาไมยอมทํา ตามสิ่ง
ที่เขียนไวในหนังสือเลมนี้”
๒๒ ฮิ ล คี ยาหกับพวกคนที่กษัตริยสงไป นั น
้
†ไดไปพูดกับผู หญิงที่ พูด แทน พระเจา ชื่อฮุ
ลดา ห นางเป็ นเมียของชัลลูมลูกชายของ
ทก หาทที่เป็ นลูกชายของหัส ราห ชัมลูมมี
หน าที่ดูแลเสื้อผาของกษัตริย ฮุ ลดา หอาศัย
๒๓ นาง
อยูในเขตใหมของเมืองเยรูซาเล็ม
พูดกับพวก เขาวา “พระ ยาหเวหพระเจา
แหงอิสราเอลพูดอยาง นี้วา ‘ใหบอกกับคน
ที่สงพวก เจา มา หาเราวา ๒๔ “นี่คือสิ่งที่พระ
ยาหเวหพูด เรากําลังจะนํ าความหายนะมาสู
สถานที่แหง นี้ และสูประชาชนที่ นี่ มันคือคํา
สาป แชงทัง้ หมดที่เขียนอยูในหนังสือเลม นี้
ที่ไดอาน แลวตอ หน าของกษัตริยของยู ดาห
๒๕ เพราะพวก เขาละทิง
้ เรา และเผาเครื่อง
หอม บูชาใหแกพระอื่นๆและมายัว
่ ยุใหเรา
โกรธดวยสิ่งตางๆที่พวก เขาสรางขึ้นมากับ
มือ ความโกรธของเราจะหลัง่ ไหลออกมาสู
สถานที่แหงนี้และจะไมดับลงดวย”’”
๒๖ “ใหบอกกับกษัตริยของยู ดาหที่สงพวก
ทานมาสอบถามพระ ยาหเวหวา ‘นี่คือสิ่งที่
พระ ยาหเวหพระเจาของชนชาติอิสราเอล
พูดเกี่ยว กับขอความทัง้ หลายที่เจาไดยิน
เมื่อตะกี้ นี้ ๒๗ “โย สิ ยาห เป็ นเพราะใจของ
เจาสนองตอบและพวก เจาไดถอม ตัวเองลง
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ตอ หน าพระเจา เมื่อไดยินในสิ่งที่พระองค
พูดคัดคานสถาน ที่แหง นี้และประชาชนที่ นี่
และเป็ นเพราะวาเจาไดถอม ตัวเองลงมาตอ
หน าเราและไดฉีกเสื้อ คลุมของเจาและยัง
รองไหตอ หน าเรา พระ ยาหเวหประกาศวา
เราไดยินเจาแลว ๒๘ ตอนนี้ เราจะรวมเจาไว
กับบรรพบุรุษของเจา เจาจะถูกฝั งอยางสงบ
ดวงตาของเจาจะไมไดเห็นความหายนะทัง้
หลาย ที่เรากําลังจะนํ ามาสูสถานที่แหงนี้และ
สูประชาชนที่อาศัยอยูที่ นี่”’” ดัง นัน
้ พวกเขา
จึงนํ าคําตอบของนางกลับไปบอกกับกษัตริย
๒๙ แลวกษัตริยโยสิ ยาหไดเรียกพวกผูใหญ
ของยู
ดาหและของเยรูซาเล็มทัง้ หมดมา
รวมตัว กัน ๓๐ เขาไดข้ น
ึ ไปที่วิหารของพระ
ยาหเวหกับคนเหลา นัน
้ ของยู ดาห และทุก
คนที่อาศัยอยูในเมืองเยรูซาเล็ม รวม ทัง้
พวกนักบวชและพวกชาวเลวี คือประชาชน
ทัง้ หมดตัง้ แตชนชัน
้ ระดับสําคัญๆไปจนถึง
ระดับลาง โย สิ ยาหอานทุก คําในหนังสือขอ
ตกลงที่พบในวิหารของพระ ยาหเวห นัน
้ ให
กับทุกคนฟั ง
๓๑ กษัตริยยืนอยูในที่ของ เขา
และได
ทําขอ ตกลงใหมตอ หน าพระ ยาหเวหวาจะ
ติดตามพระ ยาหเวหและจะรักษาคํา สัง่ ทุก
ขอของพระองค กฎและขอ บังคับตางๆอยาง
สุดจิตสุดใจ
และจะทําตามคํา พูดของขอ
ตกลงที่เขียนอยูในหนังสือเลม นี้ ๓๒ แลว
เขาก็ใหทุก คนในเยรูซาเล็มและเบน ยา มิน
สาบานตนกับขอ ตกลง นี้ ประชาชนของ
เยรูซาเล็มไดทําอยาง นี้ ตามสิ่งที่เขียน ไว
ในขอ ตกลงของพระเจาที่เป็ นพระเจาของ
บรรพบุรุษพวก เขา ๓๓ โย สิ ยาหยกเอาพวก
รูปเคารพที่นาขยะแขยงออกไปจากเขตแดน
ทัง้ หมดที่เป็ นของชนชาติอิสราเอล
และ
เขาก็ใหทุก คนที่อยูในอิสราเอลรับ ใชพระ
ยาหเวหพระเจาของพวก เขา ตราบ เทาที่
กษัตริยโย สิ ยาหยังมีชีวิต อยู พวก เขาไมได
หันเหไปจากการติดตามพระ ยาหเวหพระเจา
ของบรรพบุรุษของพวกเขา

*๓๔:๑๙

ฉี กเสือ
้ คลุมของเขาออก ในยุคของโย สิ ยาห การฉีกเสื้อผาเป็ นการแสดงวารูสึก
ผิดหวังเสียใจเป็ นอยางมาก โยสิยาหรูสึกผิดหวังเพราะวาประชาชนของเขาไมยอมเชื่อฟั งกฎ
ของพระยาหเวห
†๓๔:๒๒

พวกคนที่กษัตริยสงไปนั น
้ ขอความสวนนี้ไมมีในภาษาฮีบรู

๒ พงศาวดาร ๓๕:๑

โยสิยาหฉลองเทศกาลปลดปลอย
(๒ พกษ. ๒๓:๒๑-๒๓)
๑ โย

๓๕ ปลอยถวายใหกับพระ

สิ ยาหเฉลิมฉลองเทศกาลปลด
ยาหเวหใน
เมืองเยรูซาเล็ม และฆาลูก แกะตัวผูของ
เทศกาลปลด ปลอยในวันที่สิบ สี่ของเดือนที่
หนึ่ง ๒ กษัตริยโย สิ ยาหแตง ตัง้ พวกนักบวช
ใหทํางานตามหน าที่ของพวก เขา และสง
เสริมใหพวกนักบวชรับ ใชในวิหารของพระ
ยาหเวห ๓ เขาพูดกับพวกชาวเลวีที่คอยสัง่
สอนชาวอิสราเอลทัง้ หมดและไดชําระ
ตัว
์ ลวสําหรับรับ ใชพระ ยาหเวหวา
ใหบริสุทธิแ
์ ิทธิไ์ วในวิหาร ที่ซา โลม อน
“ใหวางหีบศักดิส
ลูกชายของกษัตริยดา
วิดของอิสราเอลได
สรางขึ้น พวก เจาจะไมตองแบกมันอยูบน
บาอีก ตอน นี้ใหรับ ใชพระ ยาหเวหพระเจา
ของพวก เจากับประชาชนชาวอิสราเอลของ
พระองค เถิด ๔ ใหแบงพวก เจาออกเป็ น
กลุมๆตามครอบครัว อยางที่กษัตริยดา วิด
แหงอิสราเอลและซา โลม อนลูกชายของเขา
ไดเขียนกําหนด ไว ๕ ใหยืนอยูในสถาน ที่
์ ิทธิพ
์ รอมกับกลุมของชาวเลวี
ศักดิส
ตาม
กลุมยอยของแตละครอบครัวของญาติพี่
น องเจาที่ไม ไดเป็ นนักบวช ๖ ใหฆาพวกลูก
แกะของเทศกาลปลด ปลอย และชําระ ตัว
พวกเจาเองใหบริสุทธิ ์ และใหจัด เตรียมพวก
ลูก แกะสําหรับญาติพี่ นองของพวกทาน พระ
ยาหเวหไดสัง่ ทัง้ หมดนี้ผานมาทางโมเสส”
๗ โย สิ ยาหไดจัด เตรียมแกะกับแพะไว
รวมสาม หมื่นตัวเพื่อเป็ นเครื่องบูชาสําหรับ
เทศกาลปลด
ปลอยใหกับพวกคนที่ไมใช
นักบวช และยังมีวัวสามพันตัว สัตวทัง้ หมด
๘ พวก
นี้มาจากสมบัติสวนตัวของกษัตริย
เจา หน าที่ของเขาสมัคร ใจนํ าของมาดวย
พวก เขาเอามาใหกับประชาชน พวกนักบวช
และชาวเลวี ฮิ ล คี ยาหนักบวชสูงสุด เศ คา ริ
ยาหและเยฮี เอลเป็ นผู ทํา พิธีในวิหารของ
พระเจา พวก เขาเอาลูก แกะสอง พันหก รอย
ตัวและวัวสาม รอยตัวใหกับพวกนักบวชเพื่อ
ถวายเป็ นเครื่องบูชาสําหรับเทศกาลปลด
ปลอย ๙ โคนานิ ยาห เชไมอาหและเนธัน เอล
น อง ชายทัง้ สองของเขา รวม ทัง้ ฮา ชา บิ ยาห
เยอี เอลและโย ซา บาดซึ่งเป็ นผูนําของชาว
เลวี ก็ไดจัดหาพวกแพะและแกะรวมหา พัน
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ตัว และวัวหา รอยตัว ใหกับชาวเลวี เพื่อใช
เป็ นเครื่องบูชาสําหรับเทศกาลปลดปลอย
๑๐ เมื่อทุก อยางพรอมที่จะเริ่มพิธี
พวก
นักบวชและชาวเลวีก็ไดไปยืนอยูประจําที่
ตามกลุมของตน ตามที่กษัตริยไดสงั ่ ไว ๑๑ มี
การฆาพวกลูก แกะตัวผูสําหรับเทศกาลปลด
ปลอย แลวพวกชาวเลวีก็ถลกหนังของสัตว
เหลา นัน
้ สวนเลือดของพวกมัน พวกเขาเอา
ไปใหกับพวกนักบวช พวกนักบวชก็เอาเลือด
ไปสาดบนแทน บูชา ๑๒ พวก เขาไดแบงสัตว
ที่จะเอาไปเป็ นเครื่องเผาบูชา นี้ใหกับแตละ
ครอบครัว เพื่อเอาไปถวายพระ ยาหเวหตาม
ที่เขียน ไวในหนังสือของโมเสส พวก เขาได
ทําอยางเดียวกัน นี้กับพวกวัว ดวย ๑๓ พวก
เลวีใชไฟยางสัตวที่ใชสําหรับเทศกาลปลด
ปลอยตามที่กฎสัง่ ไว และพวก เขาก็ตมของ
์ ิทธิท
์ งั ้ หลายใน หมอ ในหมอ
ถวายอันศักดิส
ใบใหญและในกระทะ แลวพวกเขาก็เอาเนื้อ
ไปแบงใหกับประชาชนทันที ๑๔ หลัง จาก นัน
้
พวกเลวีก็เอาเนื้อเก็บ ไวสําหรับตัวพวก เขา
เอง และสําหรับพวกนักบวชที่เป็ นลูก หลาน
ของอา โรน ดวย เพราะนักบวชพวก นี้กําลัง
ยุงอยูกับการเผาเครื่องเผาบูชา และสวนที่
เป็ นไข มันจนมืดคํ่า ๑๕ พวกนัก ดนตรีที่เป็ น
ลูก หลานของอาสาฟ อยูประจําที่ตามที่ดาวิด
อา สาฟ เฮ มานและเย ดู ธูนคนของกษัตริยที่
เห็นนิมิตได นัน
้
ไดกําหนดใหกับพวก เขา
พวกคนเฝ าประตูก็อยูที่ประตูของตนโดยไม
ตองออกไปที่ไหน
เพราะพวกชาวเลวีดวย
กันไดจัด เตรียมของทุก อยางไวใหกับพวก
เขาแลวสําหรับเทศกาลปลดปลอย
๑๖ ดัง นั น
้
ในวัน นัน
้
การนมัสการพระ
ยาหเวหก็สําเร็จลุลวงไปตามคํา
สัง่ ของ
กษัตริยโย สิ ยาห
มีทัง้ การเฉลิมฉลอง
เทศกาลปลด ปลอย และมีการเผาเครื่องเผา
บูชาบนแทน บูชาของพระ ยาหเวห ๑๗ ชาว
อิสราเอลที่อยูที่นัน
่ ไดเฉลิมฉลองเทศกาล
ปลด ปลอยในเวลา นัน
้ และพวก เขาไดเฉลิม
ฉลองเทศกาลขนมปั งไร เชื้อตอไปอีกเป็ น
เวลาเจ็ด วัน ๑๘ นับตัง้ แตสมัยของซา มู เอล
ผู พูด แทน พระเจาเป็ นตน มา ยังไมเคยมี
การเฉลิมฉลองเทศกาลปลด
ปลอยอยาง
นี้ในอิสราเอลมากอน
ไมเคยมีกษัตริย
ของอิสราเอลองคไหนที่เคยเฉลิมฉลอง
เทศกาลปลดปลอยอยางที่กษัตริยโย สิ ยาห
พวกนักบวช ชาวเลวี ชาวยู ดาหและชาว
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อิสราเอลทัง้ หมดที่อยูที่นัน
่ รวมทัง้ ชาวเมือง
เยรูซาเล็มเฉลิมฉลอง กัน ๑๙ งานเทศกาล
ปลด ปลอย นี้ไดจัดใหมีข้ น
ึ ในปี ที่สิบ แปดใน
สมัยของโยสิยาห
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กษัตริยเยโฮอาหาสปกครองยูดาห
(๒ พกษ. ๒๓:๓๐-๓๕)
๑ และประชาชนชาวยู ดาหก็ยกเยโฮ

โยสิ ยาหตาย
(๒ พกษ. ๒๓:๒๘-๓๐)
๒๐ เมื่อโย

สิ ยาหไดจัดการวิหารใหอยูใน
ระเบียบเรียบรอย แลว ตอมากษัตริยเนโค
ของประเทศอียิปตไดยก ทัพขึ้นไปสู รบกับ
เมืองคารเคมิชที่แมน้ํ ายู เฟรตีส โยสิ ยาหยก
กองทัพออกไปสู รบกับเขา ๒๑ แตเนโคสง
พวกคนสงขาวมาหาโยสิยาหโดยพูดวา
“กษัตริยของยู ดาห ทําไมทานกับเรา
จะตองมาทะเลาะ กันดวย เราไมไดมา
โจมตี ทาน แตเราจะสูกับครอบครัวที่
เราจะทําสงครามดวยตาง หาก พระเจา
บอกใหเราเรง มือ ดวย ดัง นัน
้ หยุดตอ
ตานพระเจาที่อยูกับ เรา ซะ ไมอยาง นัน
้
พระองคจะทําลายทาน”
๒๒ แตโย สิ ยาหก็ไมยอมถอยไปไหน และ
ไดปลอมตัวปะปนอยูในการสู รบ เขาไมยอม
ฟั งสิ่งที่เนโคพูดเกี่ยว กับคํา สัง่ ของพระเจา
แตยังออกไปสู รบกับเขาในที่ราบเม กิด โด
๒๓ พวกพลธนูยิงธนูถูกกษัตริยโย สิ ยาหและ
เขาบอกกับพวกเจา หน าที่ของเขาวา “พาเรา
ออกไป เราไดรับบาดเจ็บสาหัส”
๒๔ ดัง นั น
้ พวก เขาจึงนํ าตัวโย สิ ยาหออก
จากรถรบของเขา และวางเขาไวในรถรบอีก
คันหนึ่งที่มีอยู และนํ าตัวเขากลับเยรูซาเล็ม
เขาตายที่ นัน
่
ศพของเขาถูกฝั งอยูในหลุม
ฝั ง ศพของบรรพบุรุษของเขา และชาวยู ดาห
กับชาวเยรูซาเล็มทัง้ หมดก็ไว
ทุกขใหกับ
เขา ๒๕ เยเรมี ยาหแตงเพลงไวอาลัยใหกับโย
สิ ยาหและพวกนัก รองชาย หญิงก็ยัง คงรอง
เพื่อระลึกถึงเขาอยูจนถึงทุก วัน นี้ เพลงนี้ได
กลายเป็ นประเพณีอยาง
หนึ่งในอิสราเอล
และได รับการเขียนรวมอยูในหนังสือเพลง
ไวอาลัย
๒๖–๒๗ เหตุการณอ่ น
ื ๆในสมัยของโย สิ ยาห
และการกระทําตางๆที่เขา ทําตัง้ แตตนจนจบ
ไดถูกจดบันทึกไวในหนังสือพงศกษัตริยของ
อิสราเอลและยู ดาห หนังสือ นี้พูดถึงสิ่งที่เขา
ทําอยางซื่อสัตย ตามสิ่งที่เขียนไวในกฎของ
พระยาหเวห

๓๖ อา หาสลูกชายของโย สิ ยาหข้นึ เป็ น

กษัตริยในเมืองเยรูซาเล็มตอ
จากพอของ
เขา ๒ เย โฮ อา หาสมีอายุยี่สิบ สามปี เมื่อเขา
ขึ้นเป็ นกษัตริย เขาครองบัลลังกอยูในเมือง
เยรูซาเล็มไดสาม เดือน ๓ กษัตริยเนโคของ
ประเทศอียิปตไดปลดเขาออกจากบัลลังกใน
เยรูซาเล็ม และบีบบังคับใหชาวยู ดาหสง
สวยเป็ นเงินหนักประมาณสาม ตัน ครึ่ง และ
ทองคําหนักประมาณสาม ตัน ครึ่ง ๔ กษัตริย
เนโคของประเทศอียิปตตงั ้ เอ ลี ยาคิ มน อง
ชายของเย โฮ อา หาสขึ้นเป็ นกษัตริยเหนือยู
ดาหและเยรูซาเล็ม และเปลี่ยนชื่อของเอ ลี
ยาคิ มเป็ นเย โฮ ยาคิ ม แตเนโคไดเอาตัวเย
โฮ อา หาสพี่ ชายของเอ ลี ยาคิ มไปที่ประเทศ
อียิปต
กษัตริยเยโฮยาคิมปกครองยูดาห
(๒ พกษ. ๒๓:๓๖-๒๔:๗)
๕ เย

โฮ ยาคิ มมีอายุยี่สิบ หาปี เมื่อเขาเป็ น
กษัตริย
และเขาครองบัลลังกอยูในเมือง
เยรูซาเล็มสิบ เอ็ด ปี เขาไดทําชัว
่ ในสายตา
ของพระยาหเวหพระเจาของเขา
๖ กษัตริยเนบู คัด เนส ซารแหงบา บิ โลน
ไดเขาโจมตีเขาและจับตัวเขาลาม
โซทอง
์ ละพาไปที่บา บิ โลน ๗ เนบู คัด เนส
สัมฤทธิแ
ซารยังไดขนเอาพวกเครื่อง ใชออกมาจาก
วิหารของพระ ยาหเวห และขนไปไวที่วิหาร
ของเขาที่บา ลิ โลน ดวย ๘ เหตุการณอ่ น
ื ๆใน
สมัยของเยโฮยาคิ ม สิ่งที่นารังเกียจที่เขาได
ทําและสิ่งตางๆที่ไมดีเกี่ยว กับตัว เขา ได
ถูกจด บันทึกไวในหนังสือพงศกษัตริยของ
อิสราเอลและยู ดาห และเย โฮ ยา คีนลูกชาย
ของเขาก็ไดข้ น
ึ เป็ นกษัตริยตอจากเขา
กษัตริยเยโฮยาคีนปกครองยูดาห
(๒ พกษ. ๒๔:๘-๑๗)
๙ เย

โฮ ยา คีนมีอายุสิบ แปดปี เมื่อเขาขึ้น
เป็ นกษัตริย
และเขาครองบัลลังกอยูใน

๒ พงศาวดาร ๓๖:๑๐

เยรูซาเล็มสาม เดือน *เขาทําชัว
่ ในสายตา
ของพระ ยาหเวห ๑๐ ในฤดูใบไม ผลิ กษัตริย
เนบู คัด เนส ซารสงคนไปพาตัวเขามาที่บา บิ
โลนพรอมกับพวกเครื่อง ใชที่มี คาจากวิหาร
ของพระยาหเวห กษัตริยเนบู คัด เนสซารให
เศเดคียาห อาของเยโฮยาคีนขึ้นเป็ นกษัตริย
เหนือยูดาหและเยรูซาเล็มแทนเขา
กษัตริยเศเดคียาหปกครองยูดาห
(๒ พกษ. ๒๔:๑๘-๒๐; ยรม. ๕๒:๑-๓)
๑๑ เศเด

คี ยาหมีอายุยี่สิบ เอ็ดปี เมื่อเขาขึ้น
เป็ นกษัตริย และเขาครองบัลลังกอยูในเมือง
เยรูซาเล็มสิบ เอ็ด ปี ๑๒ เขาทําชัว
่ ในสายตา
ของพระ ยาหเวหพระเจาของ เขา และไม
ยอมถอม ตัวและไมยอมเชื่อ ฟั งคํา พูดของ
พระ ยาหเวหที่ผานมาทางเยเร มี ยาหผู พูด
แทนพระเจา
เมืองเยรูซาเล็มถูกทําลาย
๑๓ เศเด คี ยาหกบฏตอกษัตริยเนบู คัด เนส

ซาร กอนหน า นี้ กษัตริยเนบู คัด เนส ซาร
บังคับใหเขาสาบานโดยอางชื่อของพระเจาวา
เขาจะจงรักภักดีตอบา บิ โลน แตตอ มาเขา
เริ่มดื้อ ดึงและใจแข็ง กระดาง ไมยอมหัน
กลับมาหาพระ ยาหเวหพระเจาของชนชาติ
อิสราเอล ๑๔ ยิ่งกวา นัน
้ พวกผูนําทัง้ หลาย
ของเหลานักบวชและประชาชนก็ยิ่งไม
ซื่อสัตยมากขึ้นเรื่อยๆ พวก เขาไปทํา ตาม
การกระทําที่นา ขยะแขยงของชนชาติอ่ น
ื ๆ
และทําใหวิหารของพระ ยาหเวหที่พระองค
์ ิทธิใ์ นเมืองเยรูซาเล็ม
ไดทําใหศักดิส
นัน
้
ตองเสื่อม ไป ๑๕ พระ ยาหเวห พระเจาของ
บรรพบุรุษพวก เขา สงคํา พูดมาถึงพวก เขา
ผานทางพวกผูสง ขาวของพระองคครัง้ แลว
ครัง้ เลา
เพราะพระองคไมอยากทําลาย
ประชาชนของพระองคและสถานที่อาศัยของ
พระองค ๑๖ แตพวก เขากลับลอ เลียนพวก
ผูสง ขาวพระเจาเหลา นัน
้
พวก เขาดูถูกคํา
พูดของพระองค เยย หยันพวกผู พูด แทน
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๒ พงศาวดาร ๓๖:๒๓

พระเจา จนในที่สุดพระ ยาหเวหก็ทนไม ไหว
พระองคโกรธประชาชนของพระองคจนไมมี
อะไรสามารถหยุดความโกรธของพระองค ได
๑๗ พระองคไดยกกษัตริยของชาวบา บิ โลน
ขึ้นมาตอตานเขา กษัตริยบาบิโลนไดฆาพวก
คนหนุมของพวก เขาตายดวยดาบในสถาน ที่
์ ิทธิ ์
ศักดิส
และไมไวชีวิตใครเลยแมแตคน
เดียว ไม วาจะเป็ นคน หนุมคน สาว คน ชรา
หรือแมแตคนแก พระเจาไดมอบพวก เขา
ทัง้ หมดไวในเงื้อมมือของกษัตริยเนบูคัดเนส
ซาร ๑๘ เขาไดขนเอาขาว ของเครื่อง ใชออก
จากวิหารของพระเจา ไม วาจะเป็ นของชิน
้
เล็กหรือชิน
้ ใหญ และยังเอาสมบัติในวิหาร
ของพระ ยาหเวหและสมบัติของกษัตริยกับ
พวก เจา หน าที่ของกษัตริยไปจนหมด ดวย
๑๙ พวก เขาจุด ไฟเผาวิหารของพระเจาและ
ทําลายกําแพงเยรูซาเล็ม ลง พวก เขายังเผา
พวกวังทัง้ หมดและทําลายของมี คาทุก อยาง
๒๐ ที่นัน
่ กษัตริยเนบูคัดเนสซารไดกวาดตอน
เอาคนที่ยังมีชีวิตเหลือรอดจากคม ดาบกลับ
ไปที่บา บิ โลนเพื่อไปเป็ นทาสของเขากับพวก
ลูกชายของ เขา จนกวาอาณาจักรเปอรเซีย
จะมาตัง้ แทนอาณาจักรบา บิ โลน ๒๑ ดัง นัน
้
สิ่งที่พระ ยาหเวหไดบอกกับคนอิสราเอลผาน
มาทางเยเรมี ยาหผู พูด แทนพระเจาก็เกิด ขึ้น
จริง ที่วา “สถาน ที่ นี้จะตองถูกทิง้ ใหรกราง
อยูเป็ นเวลาเจ็ด สิบ ปี เพื่อแผน ดินจะไดหยุด
†ที่คนยู
พัก ชดเชยใหกับปี ที่เจ็ดเหลา นัน
้
ดาหไมยอมหยุดหวานพืช”
๒๒ ในปี แรก
‡ที่ไซ รัสขึ้นมาเป็ นกษัตริย
ของเปอรเซีย พระ ยาหเวหดลใจใหกษัตริย
ไซ รัสออกคํา สัง่ ไปทัว
่ อาณาจักรของ เขาและ
จดมัน ไว เรื่อง นี้เกิด ขึ้นเพื่อใหสําเร็จตามคํา
พูดของพระ ยาหเวหที่พูดผานมาทางเยเร มี
ยาห ขอความที่กษัตริยไซ รัสป าวประกาศ
ออกไปนัน
้ คือ
๒๓ “กษัตริยไซ
รัสแหงเปอรเซียพูดวา
อยางนี้
‘พระ ยาหเวหพระเจาแหงฟ าสวรรค
ไดใหอาณาจักรทัง้ หมดบนโลก นี้แกเรา

*๓๖:๙

เยโฮยาคีน … สามเดือน สําเนาฮีบรูบางฉบับ บอกวา “เยโฮยาคีนมีอายุแปดขวบ …
สามเดือนกับอีกสิบวัน”
†๓๖:๒๑

ปี ที่เจ็ดเหลา นั น
้ กฎของโมเสสสัง่ วา ทุกๆเจ็ดปี พวกเขาจะตองไมหวานพืชลงบน
แผนดินเพื่อใหแผนดินหยุดพัก ดูเพิ่มเติมไดจาก หนังสือเลวีนิติ ๒๕:๑-๗
‡๓๖:๒๒ ในปี แรก ตรงกับชวง ๕๓๙-๕๓๘ ปี กอนพระเยซูมาเกิด

๒ พงศาวดาร ๓๖:๒๓

พระองคไดแตง ตัง้ ใหเราเป็ นผู สราง
วิหารใหกับพระองคในเมืองเยรูซาเล็ม
ที่อยูในยู ดาห บัดนี้ ใครก็ตามทามกลาง
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๒ พงศาวดาร ๓๖:๒๓

พวก
เจาที่เป็ นชนชาติของพระองค
สามารถกลับไปเยรูซาเล็มได ขอใหพระ
ยาหเวหพระเจาของเจาสถิตอยูกับเจา’”
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เอสรา
คํานํ า
ในพระ คัมภีรฮีบรูและพระ คัมภีร
ฉบับแปลกรีกโบราณ
ไดรวมหนังสือ
เอ ส รากับหนังสือเน หะ มี ยาหเขาเป็ น
เลมเดียวกัน
หนังสือทัง้ สองเลมนี้มี
เนื้อหาเกี่ยว กับการตัง้ สังคมขึ้นมาใหม
ตามอยางที่เคยเป็ นมา แลวในกฎของ
โมเสส เชนใหมีระบบนักบวช มีวิหาร
มีเครื่องบูชาตางๆ มีเทศกาลตางๆ มี
กําแพงเมือง และมีประชาชนที่ถูกอุทิศ
ไวสําหรับพระยาหเวห
เอสรา บทที่ ๑-๖: หลังจากกษัตริยไซ
รัสแหงเปอรเซียชนะอาณาจักรบา บิ โลน
(ในปี ๕๓๙ กอน ค.ศ.) ทานอนุญาต
ใหพวกเชลยทัง้ คนเผายู ดาหและเผา
เบน ยา มินในบา บิ โลนกลับไปยังบาน
เกิดเมืองนอนของตน (ในปี ๕๓๘ กอน
ค.ศ.) เชช บัส ซารเป็ นคนที่นําพวก เขา
กลับไปที่ยู ดาห แลวพวก เขาเริ่มสราง
วิหารขึ้นมาใหม แตพวก เขาทอใจ เริ่ม
กลัวชนชาติอ่ น
ื ๆก็เลยหยุดสรางวิหารไป
เป็ นเวลาถึงสิบ หกปี (ในปี ๕๓๖-๕๒๐
กอน ค.ศ.; เอสรา ๔:๒๔) ตอจากนัน
้ เศ
รุบ บา เบลเจา เมืองเยรูซาเล็ม โย ชู วา
นักบวชสูงสุด ฮัก กัยผู พูด แทน พระเจา
และเศคาริ ยาหผู พูด แทนพระเจา ไดนํา
ประชาชนใหสรางวิหารตอจนเสร็จในปี
๕๑๖ กอน ค.ศ.
เอสรา บทที่ ๗-๑๐: ใน ปี ๔๕๘ กอน
ค.ศ. เอสรานํ าคนเผายู ดาหอีกชุด หนึ่งที่
กลับจากบา บิ โลนไปที่เมืองเยรูซาเล็ม
เขาเอาของ ขวัญสําหรับตกแตงวิหารมา
*๑:๑

เอสรา ๑:๔

ดวย และเขาไดสอนประชาชนเรื่องคํา
สัง่ สอนของโมเสส เหมือนกับที่เขียน
ไวในหนังสือเอ ส รา ๗:๑๐ วา “เพราะ
วาเอ ส ราไดอุทิศตัวในการศึกษากฎคํา
สอนของพระยาหเวห ในการทําตามกฎ
นัน
้ และในการสัง่ สอนกฎระเบียบและ
กฎหมายของพระองคในอิสราเอล”
ไซรัสชวยเชลยกลับมา
(๒ พศด. ๓๖:๒๒-๒๓)
รัส †ขึ้นเป็ นกษัตริย
ของเปอรเซีย พระยาหเวหไดกระตุนให
กษัตริยไซ รัสแหงเปอรเซีย ประกาศไปทัว
่
ราชอาณาจักรของพระองค และเขียนออกมา
เป็ นกฎหมายดวย เพื่อสิ่งที่พระ ยาหเวหพูด
ผานมาทางปากของเยเรมียาห ‡จะไดเกิดขึ้น
จริง ประกาศนัน
้ วาอยางนี้ คือ
๒ “กษัตริยไซ รัสแหงเปอรเซีย
พูดวา
อยางนี้
‘พระยาหเวห พระเจาแหงสวรรค ได
มอบอาณาจักรทุก แหงบนโลกใหกับ เรา
พระองคยังไดมอบ
หมายใหเราสราง
วิหารใหกับพระองคที่เมืองเยรูซาเล็ม
ในยู ดาห ๓ มีใครบางในกลุมพวก เจา
ทัง้ หมดนี้ที่เป็ นคนของพระองค
ขอ
ใหพวก เขาขึ้นไปที่เมืองเยรูซาเล็มใน
ยู ดาหและสรางวิหารของพระ ยาหเวห
พระเจาแหงอิสราเอล คือพระเจาที่อยู
ในเยรูซาเล็ม ขอใหพระเจาของพวกเขา
อยูกับพวก เขาดวย ๔ คนที่ไมใชชาว ยิว
ที่อาศัยอยูตามที่ตางๆที่มีคน
ยิวหลง
เหลืออยู ¶§ จะตองชวยบริจาคเงิน และ
ทองคํา ขาวของเครื่องใชและสัตวตางๆ
รวม ทัง้ ของ ถวายที่ใหดวยความสมัคร

๑

๑ ในปี แรก

*ที่ไซ

ในปี แรก หมายถึงปี ๕๓๘ กอนพระเยซูมาเกิด

†๑:๑

ไซรัส กําลังพูดถึง ไซรัสที่ สอง ที่ชนะบาบิ โลน ในปี ๕๓๙ กอนพระเยซูมาเกิด และ
อนุญาตใหชาวยิวเริ่มกลับเมืองเยรูซาเล็มในปี ๕๓๘ กอนพระเยซูมาเกิด
‡๑:๑

เยเรมียาห ดูที่หนังสือ เยเรมียาหบทที่ ๒๕:๑๒-๑๔ และบทที่ ๕๑

¶๑:๔

คนยิวหลง เหลืออยู คนที่หลบ หนีจากความหายนะ ในที่ นี้หมาย ถึง พวกชาวยิว ที่
รอดพนจากการถูกทําลายโดยกองทัพของศัตรูของพวกเขาในยูดาหและอิสราเอล
§๑:๔

คนที่ไมใชชาวยิว … หลงเหลืออยู หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “พวกชาวยิวที่เหลือ
อยูในทุกๆแหงที่คนกลับมาอาศัยอยู ควรชวยเหลือพวกเขา”

เอสรา ๑:๕

ใจ
ใหแกวิหารของพระเจาในเมือง
เยรูซาเล็ม’”
๕ แลวพวกหัวหน าของตระกูลยู ดาหและ
เบนยามิน รวมทัง้ นักบวชทัง้ หลาย และพวก
ชาวเลวีตางก็ลุกขึ้นเตรียมตัวจากไป คือ ทุก
คนที่พระเจาไดกระตุนใหข้ น
ึ ไปสรางวิหาร
ของพระ ยาหเวหในเมืองเยรูซาเล็มขึ้นมา
ใหม ๖ เพื่อนบานของชาว ยิวทุก คนไดชวย
พวก เขา ดวยการใหสิ่งของตางๆที่ทําจาก
เงินรวม ทัง้ ทองคํา ขาว ของเครื่อง ใช และ
สัตวตางๆตลอดจนของมีคา และของถวายที่
ใหดวยความสมัคร ใจ ๗ กษัตริยไซ รัสไดเอา
พวกเครื่อง
ใชตางๆสําหรับวิหารของพระ
ยาหเวหออก มา เป็ นเครื่อง ใชที่กษัตริยเนบู
คัด เนส ซาร *ไดนํามาจากเมืองเยรูซาเล็ม
และเอามาเก็บรักษาไวในวิหารของเหลา
เทพเจาของพระองค ๘ กษัตริยไซ รัสแหง
เปอรเซีย ไดมอบสิ่งของเหลา นี้ใหกับมิ ทเร
ดาท ผูดูแลดานการ เงินของกษัตริย และมิ
ทเร ดาทก็ไดตรวจนับของเหลา นัน
้
ใหกับ
เชชบัสซาร ซึ่งเป็ นหัวหน าผูนําของยูดาห
๙ และนี่ คือรายการทรัพยสินเหลานั น
้
อางทองคํา สามสิบใบ
อางเงิน หนึ่งพันใบ
มีด †ยี่สิบเกาเลม
๑๐ ชามทองคําขนาดเล็ก สามสิบใบ
ชามเงินเขาชุดกันขนาดเล็ก สี่รอยสิบใบ
ภาชนะอื่นๆหนึ่งพันใบ
๑๑ มีภาชนะที่ทําดวยทองคําและเงินรวม
ทัง้ สิน
้ หาพันสี่รอยใบ เชชบัสซาร นํ าสิ่งของ
เหลา นี้ข้ น
ึ มาที่เมืองเยรูซาเล็ม
ตอนที่
พระเจานํ า ตัวพวกเชลยออกจากบา บิ โลนมา
ยังเมืองเยรูซาเล็ม
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เอสรา ๒:๑๕

รายชื่อเชลยที่กลับมา
(นหม. ๗:๔-๗๓)
๑ ตอไป

๒ มณฑลยูดาห หลังจากที่กลับมาจากการ
นี้คือรายชื่อของคนที่อยูใน

ถูกจับไปเป็ นเชลย กอนหน านี้ กษัตริยเนบู
คัด เนส ซารแหงบา บิ โลน ไดจับครอบครัว
พวกเขาไปเป็ นเชลยที่บา บิ โลน ตอน นี้พวก
เขาไดกลับมาที่เมืองเยรูซาเล็มและยู ดาห
และตางคนตางก็กลับไปยังบานเมืองของตน
๒ พวก เขาทัง
้ หลายกลับมาพรอมกับเศรุบ บา
เบล ‡เยชูอา เนหะมียาห เสไรอาห เรเอไลย
าห โมรเดคัย บิล ชาน มิส ปาร บิ ก วัย เรฮูม
และบาอานาห
ตอ ไป นี้คือจํานวนชายอิสราเอลของแตละ
ตระกูลที่ไดกลับมา
๓ ผูสืบตระกูลปาโรช สองพันหนึ่ ง รอยเจ็ด สิบ
สองคน
๔ ผูสืบตระกูลเชฟ าทิ ยาห สาม รอยเจ็ด สิบ
สองคน
๕ ผูสืบตระกูลอาราห เจ็ดรอยเจ็ดสิบหาคน
๖ ผูสืบตระกูลปาหัท โมอับ คือ ตระกูลของเย
ชู อา และโยอาบ สองพันแปดรอยสิบ สอง
คน
๗ ผูสืบตระกูลเอลาม หนึ่ งพันสองรอยหาสิบสี่
คน
๘ ผูสืบตระกูลศัทธู เการอยสี่สิบหาคน
๙ ผูสืบตระกูลศักคัย เจ็ดรอยหกสิบคน
๑๐ ผูสืบตระกูลบานี หกรอยสี่สิบสองคน
๑๑ ผูสืบตระกูลเบบัย หกรอยยี่สิบสามคน
๑๒ ผูสืบตระกูลอัส กาด หนึ่ ง พันสองรอยยี่สิบ
สองคน
๑๓ ผูสืบตระกูลอา โด นี คัม หก รอยหก สิบ หก
คน
๑๔ ผูสืบตระกูลบิกวัย สองพันหาสิบหกคน
๑๕ ผูสืบตระกูลอาดีน สี่รอยหาสิบสี่คน

*๑:๗

กษัตริยเนบู คัด เนสซาร กําลังพูด ถึง กษัตริยเนบู คัด เนสซาร ที่ สอง ที่ครอบครองบา
บิ โลน ตัง้ แตปี ๖๐๕-๕๖๒ กอนพระ เยซูมา เกิด พระองคไดเอาชนะเมืองเยรูซาเล็มสอง ครัง้
ครัง้ แรกในปี ๕๙๗ ครัง้ นี้พระองคไดกวาดตอนเอากษัตริยเยโฮยาคีน กับประชาชนชัน
้ นํ าหนึ่ง
หมื่นคน พรอมกับทรัพยสินของวิหารและของวังกลับไปเมืองบาบิ โลน ครัง้ ที่ สองในปี ๕๘๖
ครัง้ นี้พระองคไดทําลายวิหาร และกวาดตอนชนเผายูดาหและเบนยามินที่เหลือไป
†๑:๙ มีด ความหมายในภาษาฮีบรู ยังไมชัดเจน
‡๒:๒

เศรุบบาเบล เขามีช่ อ
ื เรียกอีกชื่อหนึ่งวา เชชบัสซาร

เอสรา ๒:๑๖

๑๖ ผูสืบตระกูลอาเทอร

คือเฮเซคียาห เกาสิบ
แปดคน
๑๗ ผูสืบตระกูลเบไซ สามรอยยี่สิบสามคน
๑๘ ผูสืบตระกูลโยราห หนึ่ งรอยสิบสองคน
๑๙ ผูสืบตระกูลฮาชูม สองรอยยี่สิบสามคน
๒๐ ผูสืบตระกูลกิบบาร เกาสิบหาคน
๒๑ ชายจากเมืองเบธเลเฮม หนึ่ งรอยยี่สิบสาม
คน
๒๒ ชายจากเมืองเนโทฟาห หาสิบหกคน
๒๓ ชายจากเมืองอานาโธท หนึ่ งรอยยี่สิบแปด
คน
๒๔ ชายจากเมืองอัสมาเวท สี่สิบสองคน
๒๕ ชายจากเมืองคิริ ยาทอาริม เคฟี ราห และ
เบเอโรท เจ็ดรอยสี่สิบสามคน
๒๖ ชายจากเมืองรา มาห และเกบา หก รอย
ยี่สิบเอ็ดคน
๒๗ ชายจากเมืองมิค มาส หนึ่ ง รอยยี่สิบ สอง
คน
๒๘ ชายจากเมืองเบธ เอล และอัย สอง รอย
ยี่สิบสามคน
๒๙ ชายจากเมืองเนโบ หาสิบสองคน
๓๐ ชายจากเมืองมักบิช หนึ่ งรอยหาสิบหกคน
๓๑ ชายจากเมืองเอ ลาม หนึ่ ง พันสอง รอยหา
สิบสี่คน
๓๒ ชายจากเมืองฮาริม สามรอยยี่สิบคน
๓๓ ชายจากเมืองโลด ฮา ดิด และโอโน เจ็ด
รอยยี่สิบหาคน
๓๔ ชายจากเมืองเยริโค สามรอยสี่สิบหาคน
๓๕ ชายจากเมืองเส นา อาห สาม พันหก รอย
สามสิบคน
๓๖ ตอไปนี้ คือพวกนั กบวช
ผูสืบตระกูลเย ดา ยาห คือครอบครัวของเย ชู
อา เการอยเจ็ดสิบสามคน
๓๗ ผูสืบตระกูลอิมเมอร หนึ่ งพันหาสิบสองคน
๓๘ ผูสืบตระกูลปา ช เฮ อร หนึ่ ง พันสอง รอยสี่
สิบเจ็ดคน
๓๙ ผูสืบตระกูลฮาริม หนึ่ งพันสิบเจ็ดคน
๔๐ ตอไปนี้ คือพวกชาวเลวี
ผูสืบตระกูลเย ชู อา และขัด มี เอล คือ
ครอบครัวโฮดาวิยาห เจ็ดสิบสี่คน
๔๑ ตอไปนี้ คือพวกนั กรอง
ผูสืบตระกูลอาสาฟ หนึ่งรอยยี่สิบแปดคน
๔๒ ตอ ไป นี้ คือพวกตระกูลของคนเฝ าประตู
วิหารไดแก
ผูสืบตระกูลชัลลูม อาเทอร ทัลโมน อักขูบ ฮา
ทิธา โชบัย รวมหนึ่งรอยสามสิบเกาคน
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เอสรา ๒:๖๕

๔๓ ตอไปนี้ คือพวกตระกูลของคนรับใชประจํา

วิหารไดแก
ผูสืบตระกูลศีหะ ฮาสูฟา ทับบาโอท
๔๔ ตระกูลเคโรส สีอาฮา พาโดน
๔๕ ตระกูลเลบานาห ฮากาบาห อักขูบ
๔๖ ตระกูลฮากาบ ชัมลัย ฮานั น
๔๗ ตระกูลกิดเดล กาฮาร เรอายาห
๔๘ ตระกูลเรซีน เนโคดา กัสซาม
๔๙ ตระกูลอุสซาห ปาเสอาห เบสัย
๕๐ ตระกูลอัสนาห เมอูนิม เนฟิ สิม
๕๑ ตระกูลบัคบูค ฮาคูฟา ฮารฮูร
๕๒ ตระกูลบัสลูท เมหิดา ฮารชา
๕๓ ตระกูลบารโขส สิเสรา เทมาห
๕๔ ตระกูลเนซิยาห ฮาทิฟา
๕๕ ตอ ไป นี้ คือผูสืบตระกูลจากขาราชการของ
ซาโลมอน
ตระกูลโสทัย หัสโสเฟเรท เปรุดา
๕๖ ตระกูลยาอาลาห ดารโคน กิดเดล
๕๗ ตระกูลเชฟาทิ ยาห ฮัทธิล โปเคเรทหัส ซา
บาอิม อามี
๕๘ ผูสืบตระกูลของคน รับ ใชของวิหารทุก คน
และผูสืบตระกูลขาราชการของซา โลม อน
รวมทัง้ หมด สามรอยเกาสิบสองคน
๕๙ คนตอ ไป นี้ มาจากเมืองเทล เม ลาห เมือง
เท ล หาร ชา เมืองเค รูบ เมืองอัด ดาน และ
เมืองอิม เม อร แตพวก เขาไมสามารถพิสูจน
วา บรรพบุรุษของพวกเขาเป็ นชาวอิสราเอล
๖๐ ผูสืบตระกูลเด ไลย าห โท บี อาห เน โค ดา
รวมหกรอยหาสิบสองคน
๖๑ ผูสืบตระกูลของพวกนั กบวช คือ
ตระกูลของฮา บา ยาห ฮัก โขส และบาร ซิ ล
ลัย (บารซิลลัยคนนี้ไดแตงงานกับ ลูกสาว
ของบารซิ ล ลัยชาวกิ เลอาด แลวใชช่ อ
ื ของ
พอตา)
๖๒ คนพวกนี้ เมื่อคนหาประวัติครอบครัวใน
สํามะโนครัวที่เป็ นทางการ แตหาไม พบ ก็
เลยถือวาเป็ นคนธรรมดา และชื่อของพวก
เขาถูกตัดออกจากกลุมของพวกนักบวช
๖๓ ผู วาราชการเมืองบอกกับพวกเขาวา จะ
์ ิทธิท
์ ี่สุด จนกวาจะ
ตองไมกินอาหารที่ศักดิส
มีนักบวชที่สามารถจะปรึกษากับ อู ริมและ
ทูมมิมวาพวกนี้เป็ นนักบวชจริงหรือไม
๖๔–๖๕ ชุมชนทัง
้ หมดรวม กันมีสี่ หมื่นสอง
พันสาม รอยหก สิบคน ไม นับทาสชาย หญิง
ของพวก เขา ที่มีจํานวนเจ็ด พันสาม รอย
สามสิบ เจ็ดคน นอกจาก นัน
้ แลวพวก เขา

เอสรา ๒:๖๖
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ยังมีนัก รองทัง้ หญิงและชายอีกสอง รอยคน
๖๖–๖๗ พวกเขามีมารวมเจ็ดรอยสามสิบหกตัว
มีลอสองรอยสี่สิบหาตัว มีอูฐสี่รอยสามสิบหา
ตัว และมีลาหกพันเจ็ดรอยยี่สิบตัว
๖๘ หัวหน าครอบครัวบาง คน มาถึงวิหาร
ของพระยาหเวหในเมืองเยรูซาเล็ม พวกเขา
ไดถวายของดวยความสมัคร ใจ ใหกับวิหาร
ของพระเจา เพื่อเอาไปสรางวิหารขึ้นมาใหม
บนสถาน ที่ตัง้ เดิม ๖๙ พวก เขาไดถวายตาม
กําลังความสามารถ พวก เขาไดถวายเพื่อใช
ในงาน นี้ใหกับกองคลัง เป็ นทองคําประมาณ
หา รอยกิโลกรัม เงินประมาณสาม พันสี่ รอย
กิโลกรัม
๗๐ พวกนั กบวช พวกชาวเลวี ประชาชน
สวนหนึ่ง พวกนัก รอง คนเฝ าประตู และคน
รับ ใชของวิหาร ไดยายเขามาอยูตามเมือง
ของ ตน และชาวอิสราเอลที่ เหลือทัง้ หมด ก็
ยายเขามาอยูตามเมืองของตนเหมือนกัน
สรางแทน บูชา
๑ เมื่อถึงเดือนเจ็ด

*และประชาชนชาว

๓ อิสราเอลไดอาศัยอยูตามเมืองตางๆแลว

ประชาชนทัง้ หมดไดเขามาชุมนุมกันในเมือง
เยรูซาเล็ม ๒ เยชูอา ลูกชายของโยซาดัก กับ
พวกเพื่อนนักบวชดวย กัน และเศ รุบ บา เบล
ลูกชายเชอั ลทิ เอลกับญาติของ เขา ไดเริ่ม
สรางแทนบูชาของพระเจาแหงอิสราเอล เพื่อ
พวกเขาจะไดถวายพวกเครื่องเผาบูชาทัง้ ตัว
บนแทน นัน
้ ตามที่ไดบันทึกไวในกฎ บัญญัติ
ของโมเสส ผูเป็ นคนของพระเจา
๓ พวก เขาสรางแทน บูชาขึ้นมาใหมไวตรง
จุด เดิม เพราะกลัวประชาชนที่อยูลอม รอบ
พวก เขา พวก เขาไดถวายเครื่องเผาบูชาทัง้
ตัวบนแทน บูชาตอพระยาหเวห ถวายทัง้ เชา
และเย็น ๔ แลวพวก เขาจึงฉลองเทศกาล
อยู เพิง ตามที่เขียนไวในกฎ บัญญัติ พวก
เขาถวายเครื่องเผาบูชาทัง้ ตัวตามจํานวนที่
๕ และ
กําหนดไวสําหรับเทศกาลแตละวัน
หลังจาก นัน
้
พวก เขาจึงถวายเครื่องเผา
บูชาทัง้ ตัวอยางสมํ่าเสมอ และถวายในวัน

เอสรา ๓:๑๑

พระจันทรใหม และถวายเครื่องบูชาทัง้ ตัว
์ ิทธิข
์ องพระ
สําหรับทุกๆเทศกาลอันศักดิส
ยาหเวหที่ไดกําหนดไว และพวก เขาก็ถวาย
เครื่องบูชาทัง้ ตัวสําหรับทุกๆ คน ที่ตัง้ ใจ
ถวายใหกับพระ ยาหเวหดวยความสมัคร ใจ
๖ พวก เขาเริ่มถวายเครื่องเผาบูชาทัง
้ ตัวแด
พระ ยาหเวห ในวันที่ หนึ่งของเดือนที่ เจ็ด
ดวย ถึง แมวาพวก เขายังไม ไดวางรากฐาน
ของวิหารของพระยาหเวห
สรางวิหารใหม
๗ แลวพวกผูคนที่ไดกลับมานั น
้ ไดใหเงิน

กับชางตัด หินและชางไม พวก เขายังสง
เสบียงอาหาร เหลา องุน และนํ้ ามันมะกอก
ไปใหกับคนไซ ดอนและคนไทระ
เพื่อให
พวก เขานํ าทอนไม สนซี ดารลองทะเลจาก
เลบานอนไปยังยัฟฟา ตามคําอนุญาตที่พวก
เขาไดรับจากกษัตริยไซรัสแหงเปอรเซีย
๘ ในเดือนที่ สอง †ของปี ที่ สอง หลัง จากที่
พวก เขามาถึงวิหารของพระเจาในเยรูซาเล็ม
เศรุบบาเบล ลูกชายของเชอัลทิเอล และเยชู
อา ลูกชายของโย ซา ดัก ก็เริ่มลงมือทํางาน
พรอมกับพี่นองทัง้ หมดของพวกเขา คือพวก
นักบวช พวกชาวเลวี และทุก คนที่เคยเป็ น
เชลยและไดกลับมาอยูที่เมืองเยรูซาเล็ม
พวก เขาแตง ตัง้ ชาวเลวีที่มีอายุยี่สิบปี ข้ น
ึ ไป
ใหเป็ นหัวหน าควบคุมงาน
เพื่อสรางวิหาร
ของพระยาหเวหข้ น
ึ มาใหม ๙ เยชู อากับพวก
ลูกชายและพี่ น องของ เขา รวม ทัง้ ขัด มี เอล
บิน นุย และโฮดาวิ ยาห พวกนี้เป็ นลูก หลาน
ของยู ดาห พวก เขาไดชวยกันดูแลคน งานที่
สรางวิหารของพระเจา รวม กับพวกลูกชาย
ของเฮ นา ดัดและพวกลูกชายและพี่ น องของ
พวก เขาที่เป็ นชาวเลวี ๑๐ เมื่อชางกอสราง
วางรากฐานใหกับวิหารของพระ
ยาหเวห
พวกนักบวชที่แตง ตัวดวยผา คลุมพิเศษ
พรอมถือแตรอยูในมือ และพวกชาวเลวี ผู
เป็ นลูกชายของอา สาฟ ซึ่งถือฉิ่งฉาบ ก็เขา
ประจํา ที่เพื่อสรรเสริญพระ ยาหเวห ตามคํา
สัง่ ของกษัตริยดา วิดแหงอิสราเอล ‡๑๑ พวก

*๓:๑

เดือนเจ็ด หมายถึงเดือนกันยายน-ตุลาคม ปี ๕๓๘ กอนพระเยซูมาเกิด

†๓:๘

เดือนที่สอง หมายถึงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ปี ๕๓๖ กอนพระเยซูมาเกิด

‡๓:๑๐

ตามคําสั่ง … แหงอิสราเอล ดูเพิ่มเติมไดจาก หนังสือ ๑ พงศาวดาร ๑๖:๔-๗

เอสรา ๓:๑๒

เขาตางก็รอง เพลงรับ กันไปมา *ในขณะที่
สรรเสริญและขอบคุณพระ ยาหเวห โดยรอง
วา
“พระยาหเวหนัน
้ ชางดียิ่งนัก
ความ รักมัน
่ คงของพระองคที่มีตออิสราเอล
ยัง่ ยืนตลอดไป”
แลวประชาชนทัง้ หมดก็โห รองเสียง ดัง
สรรเสริญพระ ยาหเวห เพราะรากฐานวิหาร
ของพระยาหเวหไดวางเสร็จเรียบรอยแลว
๑๒ แตมีพวกนั กบวชแกๆหลายคน
รวม
ทัง้ ชาวเลวี และพวกหัวหน าครอบครัว คน
เหลา นี้เคยเห็นวิหารหลังเดิม เมื่อพวกนี้เห็น
รากฐานของวิหารหลังใหมที่ไดสรางขึ้นมานี้
ตางก็พากันรองไหเสียงดัง †ถึงแมวาคนอื่นๆ
จํานวนมากจะโห รองดวยความดีใจก็ตาม
๑๓ ดัง นั น
้ จึงไมมีใครสามารถแยกออกวาอัน
ไหนเป็ นเสียงโห รองดวยความยินดี หรืออัน
ไหนเป็ นเสียงรองไห เพราะ ประชาชนตาง
พากันโห รองเสียงดังมาก จนสามารถไดยิน
จากที่ไกลๆ
ศัตรูท่ไี มตองการใหสรางวิหารใหม

๔

๑–๒ เมื่อพวกศัตรูของยู

ดาหและเบน ยา
มิน ไดยินวาพวกเชลยที่กลับมากําลัง
สรางวิหารของพระ ยาหเวห พระเจาของ
อิสราเอลขึ้นมาใหม พวกเขาจึงมาพบเศ รุบ
บา เบล และพวกหัวหน าครอบครัว พวก
ศัตรูพูดวา “ใหพวก เราชวยทานสรางดวย สิ
เพราะเราก็นมัสการพระเจาของทาน เหมือน
กับทาน
และเราก็ไดถวายเครื่องบูชาตอ
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เอสรา ๔:๗

พระองค ตัง้ แตวันที่กษัตริยเอ สารฮัด โดน
‡แหงอัสซีเรีย นํ าพวกเรามาที่นี่”
๓ แตเศ รุบ บา เบล เย ชู อา รวม ทัง
้ พวก
หัวหน าครอบครัวที่ เหลือในอิสราเอล พูดกับ
พวก เขาวา “ไม ตองมาชวยพวก เราสราง
วิหารใหกับพระเจาของเราหรอก เพราะพวก
เราจะสรางวิหารใหพระ ยาหเวห พระเจา
ของอิสราเอลเอง ตามที่กษัตริยไซ รัสแหง
เปอรเซียสัง่ พวกเราไว”
๔ เพราะอยาง นี้ ประชาชนที่อยูในแผน ดิน
นัน
้ จึงไดพยายามทําใหคนยู ดาหหมดกําลัง
ใจ และกลัวที่จะสรางวิหาร ๕ คนเหลา นัน
้ ยัง
ไดติดสินบนพวกเจา หน าที่ของเปอรเซีย ให
ขัด ขวางพวกคน ยิวมาตลอดตัง้ แตสมัยของ
กษัตริยไซ รัสแหงเปอรเซีย ไปจนถึงสมัย
ของกษัตริยดา ริ อัสแหงเปอรเซีย เพื่อไม ให
คน ยิวทําตามแผนของพวก เขาที่จะสราง
วิหาร ๖ ในรัชกาลของกษัตริยเซ อร ซีส ¶ใน
ชวงตนรัชกาลของพระองค
พวกศัตรูของ
คน ยิว ไดเขียนคําฟ อง รองพวกชาว ยิว ที่
อาศัยอยูในยูดาหและเยรูซาเล็ม
ศัตรูตอตานการสรางเยรูซาเล็มใหม
๗ เรื่องแบบ

นี้ตอ มาก็เกิด ขึ้นอีกในรัชกาล
ของกษัตริยอารทาเซอร ซีส §เมื่อ บิ ชลาม มิ
ทเรดาท และทาเบเอล รวมทัง้ เพื่อนรวมงาน
ของพวก เขา ไดเขียนคํารองตอกษัตริยอาร
ทา เซ อร ซีสแหงเปอรเซีย ขอความนัน
้ เขียน
เป็ นภาษาอารเมค และได รับการแปลออกมา
(เรื่องราวตอไปนี้เขียนเป็ นภาษาอารเมค **)

*๓:๑๑

รอง เพลงรับ กันไปมา หมาย ถึงกลุมหนึ่ง (พวกเลวี) รองทอนแรก และอีกกลุม
หนึ่ง (คนทัว
่ ไป) รองรับทอนที่ สอง สลับกันไปมา ดูตัวอยางเพลงประเภทนี้ไดจากหนังสือ
สดุดี ๑๑๑-๑๑๘; ๑๓๖
†๓:๑๒

รองไหเสียงดัง ที่คนเหลา นี้รองไหเพราะเคยเห็นวิหารหลังเดิมที่ยิ่ง ใหญกวา นี้มาก
นัก จึงเสียใจมาก
‡๔:๑-๒ เอ สารฮัด โดน ไดปกครองอัส ซีเรีย ระหวาง ปี ๖๘๑-๖๖๙ กอนพระ เยซูมา เกิด
ประชาชนพวกนี้อาจถูกนํ ามาปาเลสไตลในปี ๖๗๗ หรือปี ๖๗๖ กอนพระเยซูมาเกิด ตอนที่
กษัตริยเอสารฮัดโดนบุกซีเรีย
¶๔:๖

เซอร ซีส หรืออีกชื่อ หนึ่งวา อาหสุ เอรัส เป็ นกษัตริยแหงเปอรเซีย ประมาณ ปี ๔๘๕๔๖๕ กอนพระเยซูมาเกิด
§๔:๗ อารทาเซอรซีส เป็ นกษัตริยของเปอรเซีย ชวงประมาณปี ๔๖๕-๔๒๔ กอนพระเยซูมา
เกิด พระองคเป็ นลูกชายของกษัตริยเซอรซีส
**๔:๗

อารเมค คือภาษาที่ใชอยางเป็ นทางการของอาณาจักรเปอรเซีย

เอสรา ๔:๘

๘ *เร ฮูม ผูเป็ นเจา เมือง †และชิม ชัยผู
เป็ นเลขาธิการ ไดเขียนจดหมายเพื่อตอ ตาน
เมืองเยรูซาเล็ม สงไปใหกับกษัตริยอารทาเซ
อรซีส มีใจความวา
๙ จากเรฮูม ผูเป็ นเจาเมือง และชิมชัย ผู
เป็ นเลขาธิการ รวม ทัง้ เพื่อนรวม งาน
ของพวก เขา พวกผู พิพากษา พวก
ทูตทัง้ หลาย พวกเจา หน าที่ พวกชาว
เปอรเซีย ชาวเอเรก ชาวบาบิ โลน ชาว
สุสาซึ่งก็คือชาวเอ ลาม ๑๐ และจากพวก
ที่เหลืออยู คือพวกที่อา เชอรบา นิ ปอล
‡ผูยิ่ง ใหญและมีช่ อ
ื เสียงไดขับ ไลออก
จากประเทศของพวก เขา อา เชอรบา นิ
ปอลใหคนพวก
นี้ไปตัง้ ถิ่นฐานอยูใน
เมืองตางๆของสะ มา เรีย และในสวน
อื่นๆที่ เหลือของแมน้ํ ายู เฟรติ สฝั ่ งตะวัน
ตก
๑๑ (นี่ คือสําเนาจดหมาย ที่พวกเขาสงไปให
กษัตริยอารทาเซอรซีส)
ถึง กษัตริยอารทาเซอรซีส
จาก พวกผูรับใชของพระองค ประชาชน
ที่อยูฝั่งตะวันตกของแมน้ํ ายูเฟรติส
๑๒ ขอเรียนใหกษัตริยทราบวา
พวก
ชาว ยิวที่มาจากพระองคที่ไดมาหาพวก
เรานัน
้ ตอน นี้พวก เขาไดข้ น
ึ ไปที่เมือง
เยรูซาเล็มและกําลังกอสรางเมืองชัว
่
รายนัน
้ ขึ้นมาใหม เป็ นเมืองที่ชอบกอ
การ กบฏ พวก เขากําลังสรางกําแพง
ใหแลว เสร็จ และกําลังซอมแซมพวก
ฐานรากอยู
๑๓ ขอเรียนใหกษัตริยทราบวา
ถา
เมืองนัน
้ ถูกสรางขึ้นใหม
และกําแพง
เมืองถูกสรางจนเสร็จสมบูรณแลว พวก
เขาจะไม ยอมสงเครื่องบรรณาการ ภาษี
และสวย และในที่สุดคลังหลวงก็จะขาด
รายไดไป
๑๔ เนื่ องจากเราไม เคยลืมขาว แดง
แกงรอนที่พระองคเลีย
้ งดูเรามา ¶เราจึง
*๔:๘
†๔:๘
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เห็นวาเป็ นการไมสมควรที่จะใหเกียรติ
ของพระองคตองเสื่อมเสียไป ดวยเหตุ
นี้เราจึงสงสารนี้มาถึงพระองค
๑๕ เพื่อพระองคจะไดคนดูสมุด บันทึก
ของบรรพบุรุษของพระองค
ในสมุด
บันทึกนี้พระองคจะไดคน พบและเรียน
รูวา เมืองเยรูซาเล็มนัน
้
เป็ นเมืองที่
ชอบกอการ กบฏ ที่สรางความเสีย หาย
ใหกับพวกกษัตริยและประเทศตางๆ
และมีการปลุกระดมใหกอการ กบฏภาย
ในเมืองนัน
้ มาเป็ นเวลาชา
นานแลว
นัน
่ เป็ นเหตุที่เมืองเยรูซาเล็มถึงไดถูก
ทําลายไป
๑๖ เราขอรายงานใหพระองครูวา
ถา
เมืองนัน
้ ถูกสรางขึ้นมาใหม และกําแพง
เมืองถูกสรางจนเสร็จแลว พระองคจะ
ไม ไดครอบครองมณฑลฝั ่ งตะวัน ตก
ของแมน้ํ ายูเฟรติสอีกตอไป
๑๗ กษัตริยจึงสงสารตอบกลับมาวา
“ถึงเรฮูม ผูเป็ นเจา เมือง และชิม ชัย ผู
เป็ นเลขาธิการ รวม ทัง้ เพื่อนรวม งาน
ทัง้ หลายของทานที่อยูในสะมาเรีย และ
สวนอื่นๆของอีกฝั ่ งหนึ่งของแมน้ํ ายู เฟ
รติส
ขอใหอยูเย็นเป็ นสุข
๑๘ ตอน นี้
จดหมายที่ทานสงมาถึง
พวก เรา ไดแปลและอานใหเราฟั งแลว
๑๙ เราไดสง
ั ่ ใหทําการตรวจ สอบ และ
พวกเขาก็พบวา เมืองเยรูซาเล็มนัน
้ เคย
ลุก ขึ้นตอ ตานพวกกษัตริยมาชา นาน
แลว และเคยมีการ กบฏรวม ทัง้ มีการ
๒๐ แต
กอการจลาจลในเมืองนัน
้ ดวย
เคยมีกษัตริยผูเรืองอํานาจบางองคซ่ งึ
ปกครองเมืองเยรูซาเล็ม และควบคุม
เมืองทัง้ หมดที่อยูฝั่งตรง ขามของแมน้ํ า
กษัตริยเหลา นี้ได รับเครื่องบรรณาการ
ภาษี และสวย

ขอ ๘ จากบทที่ ๔:๘ นี้ไปจนถึงบทที่ ๖:๑๘ ตนฉบับเขียนเป็ นภาษาอารเมค

เจาเมือง เป็ นขาราชการชัน
้ สูงที่อาศัยอยูในเมืองหลวงของแตละมณฑลที่ตองรายงาน
ตอกษัตริย
‡๔:๑๐ อาเชอรบานิ ปอล เป็ นกษัตริยของอัสซีเรีย ปี ๖๖๙-๖๓๓ กอนพระเยซูมาเกิด (หรือ
อาจจะถึง ๖๒๗) ในขอนี้ เขามีอีกชื่อหนึ่งในภาษาอารเมควา โอสนัปปาร แตคนรูจักเขาในชื่อ
อาเชอรบานิปอล
¶๔:๑๔ ไมเคยลืมขาว … เรามา หรือแปลตรงๆไดวา “เกลือของเราเป็ นเกลือของวัง”

เอสรา ๔:๒๑

๒๑ ตอน นี้ ใหทานทัง
้ หลายออกคํา สัง่
ใหคน ยิวพวก นัน
้ หยุดทํางานนี้ เพื่อไม
ใหเมืองนัน
้ ถูกสรางขึ้นมาใหม จนกวา
เราจะออกคํา สัง่ ใหสรางได ๒๒ ระวังให ดี
อยาไดเพิกเฉยกับเรื่องนี้ เพื่อกษัตริยจะ
ไดไมขาดรายไดอีกตอไป”
๒๓ พอไดอานสําเนาจดหมายของกษัตริย
อารทาเซอร ซีส ใหกับเรฮูมและชิม ชัย ผูเป็ น
เลขาธิการ รวม ทัง้ พวกเพื่อนรวม งานของ
พวกเขาฟั งแลว พวกเขาก็รีบไปหาพวกยิวที่
เยรูซาเล็มทันที *

พวกเขาระงับการสรางวิหาร
๒๔ แลวพวก

เขาก็ใชกําลังบีบบังคับให
พวก ยิวหยุดทํางาน แลวการสรางวิหารของ
พระเจาในเมืองเยรูซาเล็มก็ถูกระงับลง และ
ก็ไม ไดสรางตออีก เลย จนกระทัง่ ถึงปี ที่ สอง
†ของกษัตริยดาริอัสแหงเปอรเซีย
๑ ตอ มาผู พูด แทน พระเจา คือ ฮัก กัย
‡และเศ คา ริ ยาหลูกชายของอิด โด ¶ได
พูดแทนพระเจาตอคน ยิวที่อาศัยอยูในยู ดาห
และในเมืองเยรูซาเล็ม ในนามของพระเจา
แหงอิสราเอลผู ที่อยูเหนือพวก เขาทัง้ หลาย
๒ แลวเศ รุบ บา เบล ลูกชายของเชอั ลทิ เอล
และเยชู อา ลูกชายของโยซาดัก ก็เริ่มสราง
วิหารของพระเจาในเมืองเยรูซาเล็มขึ้นมา
ใหม และผู พูด แทนพระเจาทัง้ สองคนนี้ก็ได
อยูและคอยสนับสนุนพวก เขา ๓ ในเวลา นัน
้
ทัทเธ นัย ซึ่งเป็ นเจา เมืองทางฝั ่ งตะวัน ตก
ของแมน้ํ ายู เฟรติ ส และเชธาร โบเซนัย รวม
ทัง้ เพื่อนรวม งานของพวก เขา ก็ไดมาหาเศ
รุบ บาเบล และคนที่อยูกับเศรุบ บาเบล และ
ไดถามพวก เขาวา “ใครเป็ นคนอนุญาตให
เจาสรางวิหารนี้ข้ น
ึ มาใหมและทํางานไมพวก
นี้จนเสร็จ” ๔ พวก เขายังถามตอ ไปอีกวา
“พวกคนงานที่สรางตึกนี้มีช่ อ
ื วาอะไรบาง”
๕ แตพระเจาไดสอด สองดูแลพวกผู อาวุโส
ของชาว ยิวอยู และทัทเธ นัยกับพรรค พวก

๕
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ไมสามารถหยุดชาวยิวเหลานัน
้ ใหเลิกทํางาน
ได ในชวงที่พวกเขาสงรายงานไปยังกษัตริย
ดา ริ อัส และกษัตริยมีคํา สัง่ เกี่ยว กับเรื่อง นี้
ตอบกลับมา
๖ นี่ คือสําเนาจดหมายที่ ทัทเธนั ย เจาเมือง
ทางฝั ่ งตะวัน ตกของแมน้ํ ายู เฟ รติ ส และเช
ธาร โบเซนัย รวมทัง้ บรรดาเพื่อนรวมงาน ที่
เป็ นผูตรวจราชการเมือง ที่อยูอีกฝั ่ งหนึ่งของ
แมน้ํ า ไดสงไปถึงกษัตริยดา ริ อัส ๗ พวก เขา
สงรายงานไปใหกับกษัตริย และในจดหมาย
นัน
้ มีใจความวาอยางนี้ คือ
ถึง กษัตริยดาริอัส ขอใหพระองคอยูเย็น
เป็ นสุข
๘ ขอ ใหพระองครูไวเถิดวา พวก เรา
ไดไปยังมณฑลยู ดาหเพื่อไปยังวิหาร
ของพระเจาผูยิ่ง ใหญ
ซึ่งกําลังถูก
สรางขึ้นใหมดวยหินกอนใหญ
สวน
ทอน ไมก็กําลังติด ตัง้ บนฝา ผนัง งาน นี้
กําลังดําเนินไปอยางขยันขัน แข็งและ
กาวหน าเป็ นอยาง ดี ในกํา มือของพวก
เขา
๙ แตเมื่อพวก เราไตถามพวกผู อาวุโส
เหลานัน
้ วา “ใครเป็ นคนอนุญาตใหสราง
วิหารนี้ข้ น
ึ ใหม และใครสัง่ ใหทํางานไม
พวกนี้จนเสร็จ” ๑๐ เราไดถามชื่อคนงาน
เหลา นัน
้ ดวย เพื่อพวก เราจะไดแจงให
พระองคทราบ เพื่อวาเราจะ ไดจดราย
ชื่อของพวกคนเหลา นัน
้ ที่เป็ นหัวหน า
ของพวกเขาไว ๑๑ พวกเขาตอบพวกเรา
มาอยางนี้วา
“พวก เราคือผูรับ ใชของพระเจาแหง
ฟ าสวรรคและแผน ดินโลก และพวกเรา
กําลังสรางวิหารขึ้นมาใหม ซึ่งเคยสราง
มาแลวเมื่อหลายปี กอน โดยกษัตริยผู
ยิ่ง ใหญแหงอิสราเอล ๑๒ แตเป็ นเพราะ
บรรพบุรุษของ เรา ไดทําใหพระเจาแหง
ฟ า สวรรคโกรธ พระองคจึงมอบพวก
เขาใหตกไปอยูในกํา
มือของกษัตริย

*๔:๒๓

ขอ ๖-๒๓ นี ้ เป็ นเรื่องแทรก ระหวางขอ ๕ กับขอ ๒๔ ซึ่งพูดถึงเรื่องที่คนตางชาติมา
ตอตานการสรางสิ่งตางๆในเมืองเยรูซาเล็มอีกครัง้ หนึ่งในภายหลัง ในเวลาที่ผเู ขียนเลาใหฟัง
นี้ ทัง้ สองเหตุการณก็เกิดขึ้นเรียบรอยแลว
†๔:๒๔
‡๕:๑
¶๕:๑

ปี ที่สอง คือ ปี ที่ ๕๒๐ กอนพระเยซูมาเกิด

ฮักกัย ดูเพิ่มเติมไดจากหนังสือฮักกัย บทที่ ๑:๑
เศคาริยาหลูกชายของอิดโด ดู เศคาริยาห บท ๑:๑

เอสรา ๕:๑๓
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เนบู คัด เนส ซาร *แหงบา บิ โลนชาวเคล
เดีย และกษัตริยก็ไดทําลายวิหารแหง
นี้ลง และจับตัวประชาชนไปเป็ นเชลย
ที่บา บิ โลน ๑๓ แตในปี แรกของรัชกาล
กษัตริยไซ รัสแหงบา บิ โลน พระองคได
มีคํา สัง่ ใหสรางวิหารของพระเจาแหง นี้
ขึ้นมาใหม ๑๔ ยังมีเครื่อง ใชทองคําและ
เงินของวิหารของพระเจา ที่กษัตริยเนบู
คัด เนส ซารไดขน ยายออก มาจากวิหาร
ในเมืองเยรูซาเล็ม และเอาไปวางไวใน
วิหารของบา บิ โลน กษัตริยไซ รัสได
เคลื่อนยายเครื่อง ใชเหลา นัน
้ จากวิหาร
ของบา บิ โลน ไปมอบใหชายที่ช่ อ
ื เชช
บัส ซาร ซึ่งพระองคไดแตง ตัง้ ใหเป็ นเจา
เมือง
๑๕ กษัตริยไซรัสไดสง
ั ่ เชชบัสซารวา
‘ใหเอาเครื่อง ใชเหลา นี้ไปเก็บไวใน
วิหารในเมืองเยรูซาเล็ม
และใหสราง
วิหารของพระเจาขึ้นมาใหมบนสถาน ที่
ตัง้ เดิม’ ๑๖ แลวเชช บัส ซารคน นัน
้ ก็ได
มาวางรากฐานใหวิหารของพระเจาใน
เมืองเยรูซาเล็ม และตัง้ แตนัน
้ มาจนถึง
ปั จจุบันนี้ วิหารก็ไดรับการกอสรางเรื่อย
มาแตยังไมเสร็จสมบูรณ
๑๗ ตอน นี้ ถาพระองคอยากจะคน ดู
บันทึกจากหองเก็บเอกสารของวังที่
อยูในบา บิ โลน เพื่อตรวจ สอบวาจริง
หรือ ไมที่ กษัตริยไซ รัสไดออกคํา สัง่ ให
สรางวิหารของพระเจาในเยรูซาเล็มขึ้น
มาใหม แลวจาก นัน
้ พระองคคอยสง
จดหมายมาใหกับพวก เรารูวา พระองค
ตัดสินใจยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้”
คําสั่งของกษัตริยดาริอัส
๑ กษัตริยดาริ อัสจึงไดออกคํา สัง
่

๖ เขาคนหองเก็บเอกสารที่บาบิโลนใชเก็บ

ใหพวก

ทรัพยสมบัติ ๒ แลวพวกเขาก็พบหนังสือมวน
หนึ่ง ที่ปอมปราการในเอกบาทานา ซึ่งอยูใน
มณฑลมีเดีย และในหนังสือมวนนัน
้ เขียนไว
วาอยางนี้
บันทึกความ จํา ๓ ในปี แรกของรัชกาล
กษัตริยไซ รัส กษัตริยไซ รัสไดมีคํา สัง่

เอสรา ๖:๑๐

ที่เกี่ยว
กับวิหารของพระเจาในเมือง
เยรูซาเล็มวาอยางนี้
ใหสรางวิหารขึ้นมาใหม ในสถาน ที่
ที่พวก เขาเคยถวายเครื่องบูชา และให
วางรากฐานใหเหมือนกับสภาพเดิม ให
มีความ สูงหก สิบศอก และกวางหก สิบ
ศอก ๔ ใหสรางดวยหินใหญสามชัน
้ และ
สรางดวยไมหนึ่ง ชัน
้ ใหคลัง หลวงเป็ น
ผูออกคา ใช จาย ๕ นอกจาก นัน
้ พวก
เครื่อง ใชทองคําและเงินของวิหารของ
พระเจา ที่กษัตริยเนบู คัด เนสซารไดเอา
มาจากวิหารในเมืองเยรูซาเล็ม และเอา
มาไวที่บา บิ โลนนัน
้ จะตองสงกลับ คืน
ไปยังวิหารในเมืองเยรูซาเล็ม เอาไปไว
ในที่ของ มัน และเก็บรักษาไวในวิหาร
ของพระเจา
๖ ดัง นั น
้ ทัทเธ นัยเจา เมืองมณฑลฝั ่ ง
ตะวัน ตกของแมน้ํ ายู เฟ รติ ส และเช
ธารโบ เซ นัย รวม ทัง้ พวก ทานที่เป็ น
เพื่อนรวม งานของพวก เขา ที่เป็ นผู
ตรวจราชการของมณฑลฝั ่ งตะวัน ตก
ของแมน้ํ ายู เฟ รติ ส อยูใหหางจากที่
นัน
่ ๗ อยาไปรบกวนงานสรางวิหารของ
พระเจา ปลอยใหเจา เมืองของชาว ยิว
และพวกผู อาวุโสของพวก เขา สราง
วิหารของพระเจาขึ้นมาใหมบนพื้นที่
เดิม
๘ และตอน นี้ เราขอ สัง
่ พวก ทานให
ชวยพวกผู อาวุโสของชาวยิวเหลา นัน
้ ที่
กําลังสรางวิหารของพระเจาขึ้นมาใหม
คา ใช จายในการกอสรางของคนพวก นี้
ใหจายจากเงิน หลวงทัง้ หมด คือเงินที่
เก็บไดจากภาษีของมณฑลฝั ่ งตะวัน ตก
ของแมน้ํ ายู เฟ รติ ส เพื่อพวก เขาจะ ได
ไม ตองหยุดงาน ๙ ใหจัดหาทุก สิ่งใหกับ
พวกเขา ไม วาจะเป็ นพวกวัว หนุม แกะ
ตัวผู หรือลูก แกะ ที่ตองใชสําหรับถวาย
เป็ นเครื่องเผาบูชาใหกับพระเจาแหงฟ า
สวรรค หรือจะเป็ นขาวสาลี เกลือ เหลา
องุน หรือนํ้ ามัน ที่พวกนักบวชในเมือง
เยรูซาเล็มขอ ก็ใหจัดหามาใหกับพวก
เขาทุกๆ วันอยาใหขาดเลย ๑๐ เพื่อพวก
เขาจะไดถวายเครื่องบูชาอันมีกลิ่น หอม

*๕:๑๒ กษั ตริยเนบูคัดเนสซาร อานเพิ่มเติมไดจาก หนั งสือ ๒ พงศกษัตริย ๒๕:๑-๒๑ (ดูคํา
อธิบาย ไดจากบทที่ ๑:๗)

เอสรา ๖:๑๑
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ใหกับพระเจาแหงฟ า สวรรค และให
อธิษฐานเผื่อเราผูเป็ นกษัตริยและพวก
ลูกชายของเรา
๑๑ และถาใครไมเชื่อ ฟั งคํา สัง
่ นี้ เรา
ขอ สัง่ ใหดึงเสา ไมค้าํ บานของคนๆ นัน
้
มาอัน หนึ่ง และเอามาผูกคนๆ นัน
้ และ
เฆี่ยนเขา และใหเอาบานของ เขามาทํา
เป็ นสวมสาธารณะ
๑๒ ขอ ใหพระเจา ที่ไดเลือกสถาน ที่
นัน
้ ใหเป็ นที่นมัสการพระองค โคน ลม
กษัตริยองคไหนๆหรือประชาชนกลุม
ใดก็ตาม ที่ฝาฝื นคํา สัง่ นี้ และอยาก
จะทําลายวิหารของพระเจาในเมือง
เยรูซาเล็ม
เรา กษัตริยดาริ อัส เป็ นผูออกคํา สัง่ นี้
เอง ใหเชื่อฟั งคําสัง่ นี้อยางเครงครัด
วิหารสรางเสร็จ
๑๓ แลวทัทเธนั ย

เจา เมืองฝั ่ งตะวัน ตกของ
แมน้ํ ายู เฟ รติ ส และเช ธาร โบ เซ นัย รวม
ทัง้ เพื่อนรวมงานของพวกเขา ก็ทําทุก อยาง
ตามที่กษัตริยดาริ อัสสัง่ ๑๔ พวกผู อาวุโสของ
ชาว ยิว ไดกอสรางวิหารสําเร็จลุลวงไปดวย
ดี ภาย ใตการพูดแทนพระเจาของฮัก กัย ผู
พูด แทน พระเจา และเศ คา ริ ยาหลูกชาย
ของอิด โด พวกเขาสรางวิหารเสร็จตามคํา สัง่
ของพระเจาแหงอิสราเอล และตามคําสัง่ ของ
พวกกษัตริยแหงเปอรเซีย คือไซ รัส ดา ริ อัส
และอาร ทา เซ อร ซีส ๑๕ แลววิหารนี้ก็สราง
เสร็จในวัน ที่สามของเดือนอาดาร *ในปี ที่ หก
แหงรัชกาลกษัตริยดาริอัส †
๑๖ แลวประชาชนของอิสราเอล
รวม ทัง้
พวกนักบวช และพวกชาวเลวี และเชลยทุก
คนที่ไดกลับมา ไดอุทิศวิหารนี้ใหกับพระเจา
และพวก เขาก็มีความ สุขมากที่ไดทําอยาง
นัน
้

เอสรา ๖:๒๒

๑๗ ในการอุทิศวิหารนี้
พวก เขาไดถวาย
เครื่องบูชาโดยมีวัวตัวผูหนึ่ง รอยตัว แกะ
ตัวผูสองรอยตัว ลูกแกะสี่รอยตัว และเครื่อง
บูชาชําระลางสําหรับอิสราเอลทัง้ หมด
คือ
แพะตัวผูสิบ สองตัว เผาละตัว ๑๘ พวก เขา
แตง
ตัง้ นักบวชใหอยูในแผนกตางๆของ
พวก เขา และแตง ตัง้ ชาวเลวีใหอยูในแตละ
หนวย เพื่อรับใชในวิหารของพระเจาในเมือง
เยรูซาเล็ม ตามที่ไดเขียนไวในหนังสือของ
โมเสส

เทศกาลปลดปลอย
๑๙ ‡พวกชาวยิวที่กลับมาจากการเป็ นเชลย

ไดเฉลิมฉลองเทศกาลปลด ปลอย ในวัน ที่
สิบ สี่ของเดือนแรก ¶๒๐ นักบวชทุก คนได
์ ลว และชาว
ชําระตัว เองใหสะอาดบริสุทธิแ
์ วยในสายตาผู อื่น ดัง
เลวีก็เป็ นผูบริสุทธิด
นัน
้ ชาวเลวีจึงฆาแกะในเทศกาลปลด ปลอย
เพื่อชาว ยิวทุก คนที่กลับจากการเป็ นเชลย
เพื่อพี่ น องทัง้ หลายของ เขาที่เป็ นนักบวช
และเพื่อตัว เขาเองดวย ๒๑ ประชาชนของ
อิสราเอลที่กลับจากการเป็ นเชลย
ไดกิน
อาหารในเทศกาลปลดปลอยนี้ เหมือนกับคน
อื่นๆทัง้ หมดที่ไดแยกตัว เองออกจากสิ่งที่ไม
บริสุทธิ ์ §ของพวกคนตางชาติในแผน ดิน
เพื่อจะไดนมัสการพระ ยาหเวห พระเจาของ
อิสราเอล ๒๒ พวก เขาไดเฉลิมฉลองเทศกาล
กินขนมปั งไร เชื้อเป็ นเวลาเจ็ด วันดวยความ
ยินดี เพราะพระ ยาหเวหไดทําใหพวก เขามี
ความ สุข ที่พระองคไดเปลี่ยนทัศนคติของ
กษัตริยอัส ซีเรีย **ที่มีตอพวก เขา ดัง นัน
้
กษัตริย จึงไดชวยพวก เขาในการสรางวิหาร
ของพระเจา พระเจาแหงอิสราเอล

*๖:๑๕

วันที่สามของเดือนอาดาร หมายถึงเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม นักเขียนสมัยโบราณ
(เอสดราสที่หนึ่ง) ระบุไววา “วันที่ ๒๓ ของอาดาร”
†๖:๑๕

ปี ที่หกแหงรัชกาลกษัตริยดาริอัส คือ ปี ที่ ๕๑๕ กอนพระเยซูมาเกิด

‡๖:๑๙

บทที่ ๑๙ ในที่นี้ภาษาดัง้ เดิมเปลี่ยนจากอารเมค กลับมาเป็ นฮีบรู
เดือนแรก หมายถึงเดือนมีนาคม-เมษายน ปี ๕๑๕ กอนพระเยซูมาเกิด

¶๖:๑๙
§๖:๒๑

สิ่งที่ไมบริสุทธิ์ คือพวกสิ่งที่ทําใหชาวยิวไมสามารถเขามานมัสการพระยาหเวหได ดู
เพิ่มเติมไดจาก เลวีนิติ บทที่ ๑๑-๑๕
**๖:๒๒ กษั ตริยอัสซีเรีย คงหมายถึงดาริอัส กษัตริยแหงเปอรเซีย

เอสรา ๗:๑

เอสรามาเมืองเยรูซาเล็ม
๑ หลัง จากเหตุการณเหลา นี้ ผาน ไป *ใน

๗ ชวงรัชกาลของกษัตริยอาร ทา เซ อร ซีส

†แหงเปอรเซีย

เอ ส ราไดข้ น
ึ มาจากบา บิ โลน
มาที่เมืองเยรูซาเล็ม เอ ส ราเป็ นลูกของเส ไร
อาห ที่เป็ นลูกของอาซาริ ยาห ที่เป็ นลูกของ
ฮิลคียาห ๒ ที่เป็ นลูกของชัลลูม ที่เป็ นลูกของ
ศาโดก ที่เป็ นลูกของอาหิ ทูบ ๓ ที่เป็ นลูกของ
อามาริ ยาห ที่เป็ นลูกของอาซาริ ยาห ที่เป็ น
ลูกของเมราโยท ๔ ที่เป็ นลูกของเศราหิ ยาห
ที่เป็ นลูกของอุสซี ที่เป็ นลูกของบุคคี ๕ ที่เป็ น
ลูกของอาบี ชู วา ที่เป็ นลูกของฟี เนหัส ที่เป็ น
ลูกของเอ เลอ า ซาร ที่เป็ นลูกของอา โรน ที่
เป็ นหัวหน านักบวช
๖ เอ ส ราคน นี้ ข้ น
ึ มาจากบา บิ โลนมาที่เมือง
เยรูซาเล็ม เขาเป็ นครู ‡เป็ นผูเชี่ยวชาญ
กฎของโมเสสเป็ นอยาง ดี ซึ่งพระ ยาหเวห
พระเจาแหงอิสราเอลไดมอบกฎนี้ใหกับ
อิสราเอล กษัตริยไดใหเอสราทุก สิ่งทุก อยาง
ตามที่เขาขอ
เพราะมือของพระ ยาหเวห
๗ มี
พระเจาของ เขาคอยชวย เหลือเขา
ประชาชนอิสราเอลบาง คน รวม ทัง้ นักบวช
บางคน พวกชาวเลวี พวกนัก รอง บรรดาคน
เฝ าประตู และพวกผูรับ ใชในวิหาร ไดข้ น
ึ มา
ที่เมืองเยรูซาเล็มในปี ที่ เจ็ดในรัชกาลของ
กษัตริยอาร ทา เซ อร ซีส ๘ เอ ส รามาถึงเมือง
เยรูซาเล็มในเดือนที่หา ¶ของปี ที่เจ็ด ใน
รัชกาลของกษัตริยนี้ ๙ เขาไดเตรียมตัวที่จะ
ออกเดิน ทางจากบา บิ โลน ในวันที่หนึ่งของ
เดือนแรก
และไดมาถึงเมืองเยรูซาเล็มใน
วันที่หนึ่งของเดือนหา เพราะมือของพระเจา
คอยชวย เหลือเขา ๑๐ เพราะเอ ส ราไดอุทิศ
ตัวในการศึกษากฎคํา สอนของพระ ยาหเวห
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เอสรา ๗:๑๖

ในการทําตัวตามกฎ นัน
้ และในการสัง่ สอน
กฎระเบียบและกฎหมายของพระองคใน
อิสราเอล
จดหมายอารทาเซอรซีสถึงเอสรา
๑๑ นี่ คือสําเนาจดหมาย

ที่กษัตริยอาร ทา
เซ อร ซีส §มอบใหกับเอ ส รา ผูเป็ นนักบวช
และครูผูรอบรูคํา สอนของบัญญัติของพระ
ยาหเวห และกฎระเบียบตางๆของพระองค
ที่มีไวสําหรับคนอิสราเอล
๑๒ **จาก อารทาเซอร ซีส ผูเป็ นกษัตริย
เหนือกษัตริยทงั ้ ปวง
ถึง เอสรา ผูเป็ นนักบวช ครูผูรอบรูกฎ
ของพระเจาแหงฟ าสวรรค
ขอใหอยูเย็นเป็ นสุขในทุกเรื่อง
๑๓ เราขอสัง
่ วา ใครก็ตามในอาณาจักร
ของ เรา ไม วาจะเป็ นประชาชนของ
อิสราเอล
หรือนักบวชของพวก เขา
หรือชาวเลวี ที่สมัคร ใจจะไปยังเมือง
เยรูซาเล็มกับเจา ก็ไปได
๑๔ เนื่ องจากตัว เราและที่ ปรึกษาทัง
้
เจ็ดของ เราไดสงเจาไป
เพื่อไปดูวา
ประชาชนของยู ดาหและเยรูซาเล็ม เชื่อ
ฟั งกฎแหงพระเจาที่อยูในมือของ เจา
หรือไม
๑๕ เราและพวกที่ ปรึกษาของเรา ก็ยัง
สงเจาไป
เพื่อขนเอาเงินและทองคํา
ที่พวก เราสมัคร ใจมอบใหกับพระเจา
แหงอิสราเอล
ที่มีวิหารอยูในเมือง
๑๖ ใหเจารวบรวมเงินและ
เยรูซาเล็ม
ทองคําทัง้ หมด
ที่เจาหามา ไดจาก
มณฑลบา บิ โลน พรอมกับพวกของ
ถวาย
ที่ประชาชนและพวกนักบวช
เอามาใหดวยความสมัคร ใจ สําหรับ

*๗:๑

หลังจากเหตุการณ เหลานี ผ
้ านไป ระหวางเอสราบทที่ ๖ กับบทที่ ๗ เวลาผานไป ๕๘
ปี เรื่องราวของเอสเธอร เกิดขึ้นในชวงเวลานี้
†๗:๑ อารทาเซอรซีส เป็ นกษัตริยของเปอรเซีย ชวงประมาณปี ๔๖๕-๔๒๔ กอนพระเยซูมา
เกิด พระองคเป็ นลูกชายของกษัตริยเซอรซีส
‡๗:๖

ครู แปลตามตัว อักษรวา “คนคัด ลอก” คนผู นี้เป็ นคนคัด ลอกหนังสือ เขาศึกษาจาก
หนังสือเหลานัน
้ และกลายมาเป็ นครู
¶๗:๘

เดือนที่หา หมายถึงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ปี ๔๕๘ กอนพระเยซูมาเกิด
กษัตริยอารทาเซอรซีส เป็ นกษัตริยแหงเปอรเซีย ปี ๔๖๕-๔๒๔ กอนพระเยซูมาเกิด
พระองคเป็ นลูกชายของกษัตริยเซอรซีส

§๗:๑๑

**๗:๑๒

ขอนี้ ขอความเปลี่ยนจากภาษาฮีบรูไปเป็ นภาษาอารเมค

เอสรา ๗:๑๗

ถวายใหกับวิหารของพระเจาในเมือง
เยรูซาเล็ม
๑๗ และดวยเงินนี้ แหละ เจาตองเอา
ไปซื้อพวกวัวตัวผู แกะตัวผู และลูก
แกะ รวม ทัง้ เครื่องบูชาจากเมล็ด พืช
และเครื่องดื่มบูชา และเจาจะตองถวาย
สิ่ง ตางๆเหลา นี้บนแทน บูชาในวิหาร
ของพระเจาของ เจาในเมืองเยรูซาเล็ม
๑๘ สวนเงินและทองคําที่เหลือนั น
้
เจาและพี่ น องชาว ยิวของ เจา เห็นดี
เห็น ชอบที่จะทํายัง ไงก็ใหทําไป ให
สอดคลองกับความตองการของพระเจา
ของพวกเจา ๑๙ เครื่องใชตางๆที่ไดมอบ
ใหกับเจา สําหรับการ บูชาในวิหารของ
พระเจาของเจานัน
้ ก็ใหเจาเอาไปวางไว
ตอ หน าพระเจาแหงเยรูซาเล็ม ๒๐ สวน
สิ่งอื่นๆที่ เหลือ ที่จําเป็ นสําหรับวิหาร
ของพระเจาของ เจานัน
้ ก็ตกเป็ นหน าที่
ของ เจาแลวที่จะจัดหามา ก็ใหเจาเบิก
จากเงินหลวงได
๒๑ นอกจาก นั น
้ แลว เรา กษัตริยอาร
ทา เซ อร ซีส ไดออกคํา สัง่ นี้ใหกับผูดูแล
เงินกอง คลังทุก คนที่อยูในมณฑลฝั ่ ง
ตะวัน ตกของแมน้ํ ายู เฟ รติ สวาอยาง นี้
คือไม วาเอ ส ราผูเป็ นนักบวช และครูผู
รอบรูกฎบัญญัติของพระเจาแหงฟ า
สวรรค จะขออะไรจากเจา ก็ใหทําตาม
นัน
้ อยางรวดเร็วและอยางเต็ม ที่ ๒๒ ให
ชวยไดมากถึงจํานวนเงินสามตันครึ่ง
ขาวสาลี เหลา องุนและนํ้ ามันมะกอก
อยางละสองหมื่นสองพันลิตร สวนเกลือ
๒๓ ไม วาพระเจาแหงฟ า
ใหไดไม อัน
้
สวรรคจะสัง่ ใหทําอะไร ก็ใหเป็ นไปตาม
นัน
้ อยางรวดเร็วและอยางเต็มที่ สําหรับ
วิหารของพระเจาแหงฟ า สวรรค เพื่อวา
ความโกรธของพระเจาจะไดไมตกลงมา
บนอาณาจักรของเราผูเป็ นกษัตริย และ
บนพวกลูกชายของเรา
๒๔ เราขอแจงใหพวก เจาทัง
้ หลายรูวา
พวกคนเหลา นี้ทัง้ หมดคือ พวกนักบวช
พวกชาวเลวี พวกนัก รอง พวกคนเฝ า
ประตู พวกผูรับ ใชในวิหาร และคน รับ
ใชอ่ น
ื ๆในวิหารของพระเจา จะไม ตอง
เสียเครื่องบรรณาการ ภาษี และสวย
*๗:๒๗
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ใดๆทัง้ สิน
้ ๒๕ สวนตัว เจา เอ ส รา ตาม
สติ ปั ญญาของพระเจาของเจา ที่เจามี
นัน
้
ก็ใหเจาแตง ตัง้ ผูพิพากษา และผู
ปกครอง ใหมาตัดสินคนทัง้ หมดที่อยูใน
มณฑลฝั ่ งตะวัน ตกของแมน้ํ ายู เฟ รติ
ส ซึ่งหมาย ถึงทุก คนที่รูจักพวกกฎของ
พระเจาของ เจา และเจาก็ควรที่จะสอน
คนเหลา นัน
้ ที่ไมรูจักกฎพวก นัน
้ ดวย
๒๖ ใครก็ตามที่ไมเชื่อ ฟั งกฎของพระเจา
ของเจา และกฏหมายของกษัตริย ก็ให
เขาได รับโทษอยางรวดเร็วอยางเต็ม ที่
ไม วาจะเป็ นโทษตาย หรือเนรเทศไป
อยูเมืองอื่น หรือยึด ทรัพย หรือจํา คุก
ก็ตาม
เอสราสรรเสริญพระเจา
๒๗ *สรรเสริญพระ

ยาหเวห พระเจาแหง
บรรพบุรุษของพวก เรา
ผูทําใหกษัตริย
มีจิตใจที่อยากจะใหเกียรติกับวิหารของ
พระ ยาหเวหในเมืองเยรูซาเล็มอยาง นี้
๒๘ พระองคไดแสดงความ รักตอขาพเจา ตอ
หน ากษัตริย พวกที่ ปรึกษา และขาราชการ
ชัน
้ สูงทัง้ หลายของกษัตริย
เนื่องจาก
มือของพระ
ยาหเวหพระเจาของขาพเจา
คอยชวย เหลือขาพเจา ขาพเจาถึงมีกําลัง
ใจที่จะรวบรวมพวกผูนําจากประชาชน
ของอิสราเอลเพื่อเดิน
ทางขึ้นไปยังเมือง
เยรูซาเล็มกับขาพเจา
รายชื่อพวกผูนําที่กลับมาพรอมเอสรา
๑ ตอ ไปนี้ คือพวกหัวหน าครอบครัว

๘ เชื้อ สายของพวก เขา

และ
ซึ่งเดิน ทางออก
จากบา บิ โลนไปกับขาพเจา ในชวงสมัยของ
กษัตริยอารทาเซอรซีส
๒ จากคนเหลา นั น
้ ที่สืบเชื้อ สายจากฟี เน หัส
คือเกอรโชม
จากคนเหลานัน
้ ที่สืบเชื้อสายจากอิธามาร คือ
ดาเนียล
จากคนเหลา นัน
้ ที่สืบเชื้อ สายจากดา วิด คือ
ฮัท ธัช ๓ จากคนเหลา นัน
้ ที่สืบเชื้อ สายจาก
เชคานิยาห
จากคนเหลา นัน
้ ที่สืบเชื้อ สายจากปา โรช คือ
เศคาริยาห

ขอนี้ ตรงนี้ ตนฉบับเปลี่ยนจากอารเมคมาเป็ นฮีบรู

เอสรา ๘:๔

พรอมกับชายที่ข้ น
ึ ทะเบียนกับเขาอีกหนึ่ง
รอยหาสิบคน
๔ จากคนเหลา นั น
้ ที่สืบเชื้อ สายจากปา หัท โม
อับ คือเอลีโฮนัย ลูกชายของเศราหิยาห
พรอมกับชายที่อยูกับเขาอีกสองรอยคน
๕ จากคนเหลา นั น
้ ที่สืบเชื้อ สายจากศัทธู คือ
เชคานิยาหลูกชายของยาฮาซีเอล
พรอมกับชายที่อยูกับเขาอีกสามรอยคน
๖ จากคนเหลา นั น
้ ที่สืบเชื้อ สายจากอาดีน คือ
เอเบคลูกชายของโยนาธาน
พรอมกับชายที่อยูกับเขาอีกหาสิบคน
๗ จากคนเหลานั น
้ ที่สืบเชื้อสายจากเอลาม คือ
เยชายาหลูกชายของอาธาลิยาห
พรอมกับชายที่อยูกับเขาอีกเจ็ดสิบคน
๘ จากคนเหลา นั น
้ ที่สืบเชื้อ สายจากเชฟ าทิ
ยาห คือเศบาดิยาหลูกชายของมีคาเอล
พรอมกับชายที่อยูกับเขาอีกแปดสิบคน
๙ จากคนเหลานั น
้ ที่สืบเชื้อสายจากโยอาบ คือ
โอบาดียาหลูกชายของเยฮีเอล
พรอมกับชายที่อยูกับ เขาอีกสองรอยสิบ แปด
คน
๑๐ จากคนเหลา นั น
้ ที่สืบเชื้อ สายจากบานี่ คือ
เชโลมิทลูกชายของโยสิฟิยาห
พรอมกับชายที่อยูกับ เขาอีกหนึ่ง รอยหก สิบ
คน
๑๑ จากคนเหลานั น
้ ที่สืบเชื้อสายจากเบบัย คือ
เศคาริยาหลูกชายของเบบัย
พรอมกับชายที่อยูกับเขาอีกยี่สิบแปดคน
๑๒ จากคนเหลา นั น
้ ที่สืบเชื้อ สายจากอัส กาด
คือ โยฮานัน
ลูกชายของฮักคาทาน
พรอมกับชายที่อยูกับเขาอีกหนึ่งรอยสิบคน
๑๓ จากคนเหลา นั น
้ ที่สืบเชื้อ สายจากอา โด นี
คัม
พวกสุดทายที่ตามมาทีหลัง
มีช่ อ
ื วาเอลีเฟเลท เยอูเอล และเชไมยาห
พรอมกับชายที่อยูกับพวกเขาอีกหกสิบคน
๑๔ จากคนเหลา นั น
้ ที่สืบเชื้อ สายจากบิ ก วัย
คือ อุธัยและศักเกอร
พรอมกับชายที่อยูกับพวกเขาอีกเจ็ดสิบคน
การกลับมาเมืองเยรูซาเล็ม
๑๕ ขาพเจารวบรวมพวก

เขาไวบริเวณ
แมน้ํ าที่ไหลไปสูอา หะ วา พวก เราตัง้ คาย
อยูที่ นัน
่ เป็ นเวลาสาม วัน ขาพเจาสํารวจดู
ประชาชนและพวกนักบวช แตไม พบพวก
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ชาวเลวีเลยสัก คนที่ นัน
่ ๑๖ ขาพเจาจึงเรียก
คนเหลานี้มาหา คือ
เอลี เยเซอร อารี เอล เชไมยาห เอลนาธัน
ยา รีบ เอ ลนาธัน นา ธัน เศ คา ริ ยาห และ
เม ชุ ล ลาม ซึ่งเป็ นพวกผูนํา พรอมดวยโย
ยา ริบ และเอ ลนาธัน ซึ่งเป็ นผูมีสติ ปั ญญา
เฉียบแหลม ๑๗ แลวขาพเจาก็สงพวก เขาไป
หาอิด โด ซึ่งเป็ นหัวหน าของสถานที่ที่มีช่ อ
ื วา
คา สิ เฟี ย ขาพเจาบอกพวก เขาวาควรจะพูด
อะไรกับอิดโดและพีน
่  องของเขา รวมทัง้ พวก
ผูรับ ใชในวิหารที่อยูในคาสิ เฟี ย เพื่อพวกเขา
จะไดนําพวกผูชวยมา เพื่อรับใชในวิหารของ
พระเจาของ เรา ๑๘ เนื่องจากมือของพระเจา
ของ เราคอยชวย เหลือเรา พวก เขาจึงสง
ชายที่มีความเฉลียวฉลาดคน หนึ่ง ชื่อเชเร บิ
ยาห พรอมกับลูกๆและพี่ น องของ เขา รวม
ทัง้ หมดสิบ แปดคน มาใหกับพวกเรา เชเรบิ
ยาห เป็ นผูสืบตระกูลมาจากมาห ลี ที่เป็ นลูก
ของเลวี ที่เป็ นลูกชายของอิสราเอล
๑๙ พวก เขายังสงฮา ชา บิ ยาห มาพรอม
กับเย ชา ยาหจากตระกูลของเม ราวี พรอม
ดวยพี่ น องและพวกลูกชายของพวก เขา
รวมทัง้ หมดยี่สิบคน ๒๐ พวก เขายังสงผูรับ
ใชในวิหารมาใหดวย รวมสอง รอยยี่สิบคน
กษัตริยดา วิดและพวกเจา นายไดแตง ตัง้
บรรพบุรุษของผูรับ ใชพวก นี้ ใหเป็ นผู ชวย
ของพวกเลวี คนที่มาเหลา นี้มีราย ชื่อบันทึก
ไวทุกคน
๒๑ ที่ขางแมน้ํ าอา หะ วา
ขาพเจาก็ได
ประกาศใหถือศีลอดอาหาร
เพื่อเราจะได
ถอม ตัวลงตอ หน าพระเจาของ เรา และ
ขอ ใหพระองคชวยใหพวก เราเดิน ทาง
ดวยความปลอดภัย สําหรับตัวเราเอง ลูก
หลาน และทรัพยสินทัง้ หมดของพวก เรา
๒๒ ขาพเจาอับอายที่จะขอทหารและทหาร มา
จากกษัตริย เพื่อปกป องพวก เราจากศัตรู
ในระหวางเดิน ทาง เพราะพวก เราไดพูด
กับกษัตริยไป แลววา “มือของพระเจาของ
เราคอยชวย เหลือทุก คนที่แสวงหาพระองค
์ ํานาจ
เพื่อใหพวก เขาปลอดภัย
แตฤทธิอ
และความโกรธของพระองคจะตอ ตานทุก
๒๓ ดัง นั น
คนที่ละทิง้ พระองค”
้ เราจึงอด
อาหารและอธิษฐานตอพระเจา เพื่อขอใหการ
เดิน ทางนี้ปลอดภัย และพระองคก็ตอบคํา
อธิษฐานของพวกเรา

เอสรา ๘:๒๔

๒๔ แลวขาพเจาไดเลือกผูนํานั กบวชมาสิบ
สองคน พรอมกับเชเร บิ ยาห ฮา ชา บิ ยาห
และพี่ น องของพวก เขาอีกสิบ คน ๒๕ แลว
ขาพเจาก็ชัง่ เงิน ทองคํา พรอมดวยเครื่อง
ใชตางๆใหกับพวก เขาทัง้ สิบ สองคน ซึ่งเป็ น
ของ ถวายสําหรับวิหารของพระเจาของ เรา
ของพวก นี้เป็ นของที่กษัตริยและที่ ปรึกษา
ของพระองค รวม ทัง้ พวกเจา หน าที่ และ
ประชาชนทัง้ หลายของอิสราเอลที่อยูที่นัน
่ ได
ถวายไว ๒๖ สิ่งที่ขาพเจาชัง่ และมอบใหพวก
เขาประกอบดวย เงินหนักประมาณยี่สิบ สอง
ตัน เครื่องใชที่ทําดวยเงินหนักประมาณสาม
ตันครึ่ง
และทองคําประมาณสามตันครึ่ง
๒๗ มีชามทองคํายี่สิบใบ
หนักแปดกิโลกรัม
ครึ่ง และเครื่อง ใชสอง ชิน
้ ที่ทําจากทอง
์ ัด เงาชัน
สัมฤทธิข
้ ดี ซึ่งมีมูลคาเทียบ เทา
ทองคํา ๒๘ แลวขาพเจาพูดกับพวกนักบวช
วา “พวก ทานถูกอุทิศไวสําหรับพระ ยาหเวห
และขาว ของเครื่อง ใชเหลา นี้ ก็ถูกอุทิศไว
สําหรับพระ ยาหเวหดวย เงินและทองคํา
พวก นี้เป็ นของที่คนสมัคร ใจเอามาถวาย
ใหกับพระ ยาหเวห พระเจาแหงบรรพบุรุษ
ของ เรา ๒๙ ขอ ใหเฝ าระวังรักษาสิ่งของเหลา
นี้ไวให ดี จนกวาจะถึงเวลาที่ทานชัง่ สิ่งของ
เหลานี้ ตอหน าพวกหัวหน าของเหลานักบวช
และชาวเลวี รวม ทัง้ หัวหน าครอบครัวของ
อิสราเอลในเมืองเยรูซาเล็ม ภายในหองของ
วิหารของพระยาหเวห”
๓๐ ดัง นั น
้ พวกนักบวชและพวกชาวเลวีจึง
รับเงินและทองคํา รวม ทัง้ เครื่อง ใชตางๆที่
ชัง่ แลว และนํ าสิ่งเหลา นัน
้ ไปยังวิหารของ
พระเจาของเราในเมืองเยรูซาเล็ม
๓๑ เราเดิน ทางออกจากบริเวณแมน้ํ าอา หะ
วา ในวัน ที่สิบ สองของเดือนแรก *เพื่อไปยัง
เมืองเยรูซาเล็ม มือของพระเจาของ เราคอย
ชวย เหลือเรา และพระองคชวยปกป องเรา
ใหพนจากเงื้อม มือของศัตรูและพวกโจรใน
ระหวางทาง ๓๒ แลวในที่สุด เราก็มาถึงเมือง
เยรูซาเล็ม และไดหยุด พักอยูที่ นัน
่ เป็ นเวลา
สาม วัน ๓๓ ในวันที่สี่เราไดชงั ่ เงินและทองคํา
รวม ทัง้ เครื่อง ใชภายในวิหารของพระเจา
ของ เรา และมอบสิ่งเหลา นัน
้ ไวในมือของเม
เร โมท ลูกชายของอุ รี ยาห ผูเป็ นนักบวช
และเอเลอาซาร ลูกชายฟี เนหัส และคนอื่นที่
*๘:๓๑
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อยูกับพวกเขาคือ ชาวเลวี โยซาบาดลูกชาย
เยชู อา และโนอัด ยาห ลูกชายบิน นุย ๓๔ ทุก
สิ่งทุก อยางได รับการตรวจสอบ ดวยการนับ
จํานวนและการชัง่ นํ้ า หนัก แลวจึงบันทึกนํ้ า
หนักรวมทัง้ หมดไวในเวลานัน
้
๓๕ แลวพวกชาว
ยิวที่กลับจากการเป็ น
เชลย
ก็ถวายเครื่องเผาบูชาใหกับพระเจา
ของอิสราเอล ประกอบดวยวัวตัวผูสิบ สอง
ตัว สําหรับอิสราเอลทัง้ หมด แกะตัวผูเกา สิบ
หกตัว ลูก แกะเจ็ด สิบ สองตัว (และถวาย
เครื่องบูชาชําระลางเป็ นแพะตัวผูสิบ สองตัว)
ทัง้ หมดนี้เป็ นเครื่องเผาบูชาที่ถวายใหกับ
พระยาหเวห
๓๖ พวก เขายังไดสงมอบพวกคํา สัง
่ ของ
กษัตริย ใหเจา หน าที่หลวงทัง้ หลาย รวมทัง้
พวกเจา เมืองมณฑลฝั ่ งตะวัน ตกของแมน้ํ า
ยู เฟ รติ ส แลวเจา หน าที่และเจา เมืองพวก นี้
ตางก็สนับสนุนประชาชนของอิสราเอล และ
วิหารของพระเจา
การแตงงานกับคนที่ไมใชชาวยิว
๑ หลัง

๙ ลงแลว

จากเหตุการณเหลา นัน
้ เสร็จ สิน
้
พวกหัวหน าก็มาพบขาพเจา
และพูดวา “ประชาชนชาวอิสราเอล พวก
นักบวช รวมทัง้ ชาวเลวีทงั ้ หลาย ไม ไดแยก
ตัว เองออกจากชนชาติอ่ น
ื ๆในดิน แดนที่
อยูรอบๆเขา
ชาวอิสราเอลไดทําในสิ่งที่นา
รังเกียจเหมือนกับคนเหลา นัน
้ คือชาวคา นา
อัน ชาวฮิต ไทต ชาวเปริ ส ซี ชาวเยบุส ชาว
อัม โมน ชาวโมอับ ชาวอียิปต และชาวอาโม
ไรต ๒ เพราะคนอิสราเอล ได รับเอาลูกสาว
ของชนชาติรอบขางเหลานัน
้ มาเป็ นเมียของ
พวก เขาและของพวกลูกชายของพวก เขา
ดวย และพวก เขาไดทําใหเชื้อ สายที่อุทิศไว
สําหรับพระเจา ไปผสมปนเปกับชนชาติอ่ น
ื
ที่อยูในดิน แดนแถบ นัน
้ พวกเจา หน าที่และ
พวกหัวหน าเป็ นผูเริ่มลงมือทํากอน ซึ่งเป็ น
๓ เมื่อขาพเจา
การไมซ่ อ
ื สัตยตอพระเจา”
ไดยินเรื่องนี้
ขาพเจาไดฉีกทัง้ เสื้อและเสื้อ
คลุมของขาพเจา
และดึงผมและเคราของ
ตัว เอง แลวนัง่ ตก ตะลึงอยางมาก ๔ ทุก คน
ที่สน
ั ่ เทิม
้ เมื่อไดยินถอยคําของพระเจาแหง
อิสราเอล ก็มาหาขาพเจา เพราะประชาชนที่
ไดกลับจากการเป็ นเชลยนัน
้ ไมสัตย ซื่อตอ

เดือนแรก หมายถึงเดือนมีนาคม-เมษายน ปี ๔๕๘ กอนพระเยซูมาเกิด
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พระเจา ขาพเจานัง่ ตก ตะลึงอยู จนถึงเวลา
ถวายเครื่องบูชาตอนเย็น
๕ เมื่อไดเวลาถวายเครื่องบูชาตอน
เย็น
ขาพเจาลุก
ขึ้นจากตรงที่ขาพเจานัง่ ดวย
ความอับอาย พรอมกับเสื้อและเสื้อ คลุมที่ฉีก
ขาด ขาพเจาคุกเขาลงกราบ และยื่นมือทัง้
สองขึ้นตอพระ ยาหเวห พระเจาของขาพเจา
๖ และพูดวา
“ขา แตพระเจาของขาพเจา ขาพเจา
รูสึกอับอายและละอาย ใจเกินกวาจะสู
หน าพระองคได ขา แตพระเจา บาปของ
พวก เราไดเพิ่มมาก ขึ้นจนสูงทวม หัว
ของพวก เราแลว และความ ผิดของ เรา
ก็พอกพูนมากจนถึงสวรรคแลว ๗ ตัง้ แต
สมัยบรรพบุรุษของพวก เรามาจนถึงทุก
วัน นี้ เรามีความผิดที่รายแรงมาก และ
เพราะบาปของ เรา พวก เรา รวม ทัง้
พวกกษัตริยของ เรา และพวกนักบวช
ของ เราตองตกไปอยูในกํา มือของพวก
กษัตริยตางชาติทัง้ หลาย ถูกดาบฆา ฟั น
ถูกจับไปเป็ นเชลย ถูกปลน และได รับ
ความอับอายขายหน าจนถึงทุกวันนี้
๘ แตแลวในชวงระยะเวลาอันสัน
้ พระ
ยาหเวห พระเจาของเราก็ไดแสดงความ
เมตตาตอ เรา โดยยอมใหพวก เราบาง
คนหลุด พนจากการเป็ นเชลย และมอบ
สถาน ที่ที่ปลอดภัยใหกับ เรา ซึ่งเป็ น
์ ิทธิข
์ องพระองค ดัง นัน
สถาน ที่ศักดิส
้
พระเจาของ เราจึงใหความ หวังใหม
กับเรา และไดชวย กูพวก เราบาง คน
ใหพนจากการเป็ นเชลยและใหเริ่ม ตน
ชีวิตใหม ๙ ใช แลว เราเป็ นทาสกัน แต
พระเจาของพวก เราก็ไม ไดทอด ทิง้ เรา
ในขณะ ที่เราตกเป็ นทาสนัน
้
พระองค
ไดแสดงความ รักตอ เรา ตอ หน าพวก
กษัตริยแหงเปอรเซีย ดวยการมอบชีวิต
ใหมใหกับพวก เรา โดยใหสรางวิหาร
ของพระเจาของ เราขึ้นมาใหม และให
ซอมแซมสวนที่ปรักหัก พัง รวม ทัง้ ให
เราได รับความคุมครอง *ในยู ดาหและ
ในเยรูซาเล็ม
๑๐ แตบัดนี้ พระเจาของ เรา พวก เรา
จะพูดอะไรได อีกหลัง จากเกิดเรื่อง นี้ข้ น
ึ
*๙:๙
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แลว เนื่องจากเราไดทอด ทิง้ กฎบัญญัติ
ของพระองค ๑๑ ที่พระองคไดใหผานมา
ทางมือของพวกผูรับใชของพระองค คือ
พวกผู พูดแทนพระองค เมื่อพระองค
พูดวา ‘แผน ดินที่พวก เจากําลังเขาไป
เป็ นเจาของ คือแผน ดินที่เคยเสื่อมเสีย
เนื่องจากการกระทําอันชัว
่
รายของ
ประชาชนที่อาศัยอยูที่ นัน
่
แผน ดินจึง
ถูกทําลายไป
เพราะการกระทําอันนา
ขยะแขยงที่พวก เขาไดทํา พวก เขาได
ทําใหแผน ดินเต็มไป ดวยการกระทําอัน
สกปรกทัง้ หลายของพวก เขาจากดาน นี้
ไปสุดอีกดานหนึ่ง ๑๒ ดัง นัน
้ อยาไดยก
ลูกสาวของ
เจาใหไปเป็ นเมียลูกชาย
พวก นัน
้ และอยาได รับลูกสาวของพวก
นัน
้ มาเป็ นเมียของลูกชายเจาดวย และ
อยาไดสงเสริมใหพวกนัน
้ อยูดีมส
ี ุข หรือ
เจริญรุงเรือง เพื่อเจาทัง้ หลายจะไดแข็ง
แรง และไดกินสิ่ง ดีๆจากแผน ดิน และ
พวก เจาจะ ไดสืบทอดมรดกนี้ใหกับลูก
หลานตลอดไป’
๑๓ หลัง จากเรื่องเหลา นี้ เกิด ขึ้นกับ
เรา เพราะการกระทําอันชัว
่ รายและ
ความ ผิดอันใหญ หลวงของ เรา ถึง แม
วาพระองค พระเจาของ เราไดลงโทษ
เราน อยกวาที่เราสมควรจะได รับสําหรับ
บาปของ เรา แลวในเมื่อพระองคไดให
พวกเรามีกลุมที่เหลือรอดอยางนี้ ๑๔ เรา
ยังจะกลับไปหักขอบัญญัติของพระองค
อีก หรือ เรายังจะไปแตงงานกับชนชาติ
ตางๆที่ทําสิ่งนาขยะแขยงเหลา
นี้อีก
หรือ ถาทําอยางนัน
้ พระองคคงจะโกรธ
เรา และทําลายเราจนไมมีใครเหลือรอด
เลยสักคนใชไหมพระองค
๑๕ ขา แตพระ ยาหเวห พระเจาแหง
อิสราเอล พระองคชางดี นักที่ปลอยให
เราเป็ นกลุมที่เหลือรอดจนถึงวัน นี้ เรา
อยูตอหน าพระองคดวยความผิดของเรา
ความ ผิดนี้ทําใหเราไมสามารถยืนอยูตอ
หน าพระองคในฐานะผูบริสุทธิไ์ ด”

ความคุมครอง แปลตรงๆไดวา “กําแพง” แตในที่ นี้หมายถึงความคุมครอง ที่ได รับ
จากการสนับสนุนของเจาหน าที่ชาวเปอรเซีย ไมไดหมายถึงตัวกําแพงเมืองจริงๆ
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ประชาชนสารภาพบาปของตนเอง
๑ ในขณะ

๑๐ สารภาพบาป

ที่เอ ส ราอธิษฐานและ
พรอมทัง้ รองไหและ
ทิง้ ตัวลงตอ หน าวิหารของพระเจา ไดมีชาว
อิสราเอล ฝูง ชนใหญมีทัง้ ชายหญิง และเด็ก
เขามาหาเขา
ประชาชนตางพากันรองไห
ดวยความขมขื่น ๒ เช คา นิ ยาห ลูกชายของ
เยฮี เอล ซึ่งเป็ นผูสืบทอดตระกูลหนึ่งของเอ
ลาม ไดพูดกับเอสราวา “พวกเราไมซ่ อ
ื สัตย
ตอพระเจาของเรา ที่ไปแตงงานกับหญิงตาง
ชาติจากชนชาติตางๆที่อยูในแผน ดินนี้ แต
ตอนนี้ยังคงมีความหวังใหอิสราเอลในเรื่องนี้
อยู ๓ ดัง นัน
้ ขอ ใหพวก เราทําขอ ตกลงกับ
พระเจาของ เราวา จะสงภรรยาเหลา นี้และ
ลูกๆของพวก เขากลับ ไปตามคํา แนะนํ าของ
เอ ส ราผูเป็ นเจา นายของขาพเจา และตาม
คํา แนะนํ าของคนอื่นๆที่สัน
่ เทิม
้ เมื่อฟั งคํา สัง่
ของพระเจาของ เรา ดัง นัน
้ ขอ ใหมันเป็ นไป
ตามกฎเถิด ๔ ลุก ขึ้นเพราะเรื่อง นี้เป็ นความ
รับผิดชอบของทาน แลวเราจะสนับสนุนทาน
ใหมีความกลาและลงมือทําเถิด”
๕ เอสราก็ลุกขึ้น และเขาทําใหพวกหัวหน า
นักบวช พวกชาวเลวี และชาวอิสราเอล
ทัง้ หมดสัญญาวาจะทําตามคํา
แนะนํ าดัง
กลาวนี้ แลวพวก เขาก็ใหสัญญาวาจะทําตาม
๖ เอ ส ราไดออกไปจากหน าวิหารของ
นัน
้
พระเจา แลวเขาไปในหองของเย โฮ ฮา นัน
ลูกชายของเอ ลี ยา ชีบ แลวเขาก็นอนคาง
*เอ ส ราไม ไดกินขนมปั งหรือดื่ม
คืนที่ นัน
่
นํ้ าเลยที่ นัน
่ เนื่องจากเขายังเศรา โศกเรื่อง
ความไมซ่ อ
ื สัตยของพวกที่กลับมาจากการ
เป็ นเชลย ๗ พวกเขาประกาศไปทัว
่ ยูดาหและ
เมืองเยรูซาเล็ม ใหทุก คนที่กลับจากการเป็ น
เชลยมารวม ตัวกันในเมืองเยรูซาเล็ม ๘ ใคร
ก็ตามที่ไมมาภายในสาม วันจะถูกยึด ทรัพย
ที่มีทัง้ หมด และถูกแยกออกจากสังคมของ
ผู ที่กลับมาจากการเป็ นเชลยตามที่พวกเจา
หน าที่และพวกผูใหญไดตัดสินใจไว
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เอสรา ๑๐:๑๗

๙ ดัง นั น
้ ชายทุก คนของยู ดาหและเบน ยา
มิน ก็มารวมตัวกันในเมืองเยรูซาเล็มภายใน
สามวัน ในวันที่ยี่สิบของเดือนที่เกา †ทุก คน
นัง่ อยูที่ลานของวิหารแหงพระเจา แตละ คน
ตางสัน
่ เทิม
้ เพราะเรื่อง นี้ และเพราะฝนตก
หนัก ๑๐ แลวเอสราผูเป็ นนักบวชก็ยืนขึ้นและ
พูดกับพวก เขาวา “พวกทานไมซ่ อ
ื สัตยที่ไป
แตงงานกับหญิงตางชาติ จึงเพิ่มความผิดให
กับอิสราเอล ๑๑ ดัง นัน
้
ตอน นี้ใหสารภาพ
ตอพระ ยาหเวห พระเจาของบรรพบุรุษของ
เรา และทําตามที่พระองคตองการ นัน
่ คือ
ใหแยก ตัวออกจากชนชาติอ่ น
ื ๆของแผน ดิน
นี้ และไปจากพวกภรรยาตาง ชาติของทาน
ซะ”
๑๒ ที่ชุมนุมทัง
้ หมดตางตอบ
รับเสียงดัง
วา “ถูก ตองแลว เราตองทําตามที่ทานพูด
๑๓ แตมีคนมากมายที่ นี่
และตอน นี้ก็เป็ น
หน า ฝน เราจึงไมสามารถยืนอยูขาง นอกนี้
ได และงาน นี้ก็ไมใชงานที่จะทําใหเสร็จได
ในวันสอง วัน เพราะเราไดทําบาปอันยิ่ง ใหญ
ในเรื่อง นี้ ๑๔ ขอ ใหหัวหน าของ เรายืนเป็ น
ตัวแทนที่ชุมนุมทัง้ หมดนี้ และใหทุก คนใน
เมืองของ เราที่แตงงานกับหญิงตาง ชาติ มา
ตามนัดที่กําหนดไว
โดยมีพวกผูใหญของ
แตละเมือง รวม ทัง้ พวกผูพิพากษามากับ
พวก เขาดวย จนกวาความโกรธที่เผา ผลาญ
ของพระเจาของ เราในเรื่อง นี้จะหันไปจาก
พวกเรา”
๑๕ มีแตโย นา ธาน ลูกชายของอา สา เฮล
และยา ไซ อาห ลูกชายของทิ กวา หเทานัน
้ ที่
ไมเห็น ดวยกับเรื่อง นี้ และเม ชุ ล ลาม และ
ชับเบธัย ผูเป็ นชาวเลวีสนับสนุนพวกเขา
๑๖ แลวพวกที่กลับมาจากการเป็ นเชลยก็
ทําตาม นัน
้ นักบวชเอ ส รา จึงคัด เลือกพวก
ผูชายบาง คนที่เป็ นหัวหน าครอบครัว เพื่อ
เป็ นตัวแทนใหครอบครัวของพวก เขา และ
ใหพวกเขาทัง้ หมดถูกระบุตามชื่อ ในวันแรก
ของเดือนที่สิบ ‡พวกเขาก็ไดนัง่ ลงเพื่อตรวจ
สอบเกี่ยว กับเรื่อง นี้ ๑๗ พวก เขาจัดการกับ

*๑๐:๖ แลวเขาก็นอนคางคืนที่ น่ ั น คํา นี้ อยูในฉบับแปลกรีกโบราณ ฉบับฮีบรูที่นิยมใช กัน
เขียนวา แลวเขาก็ไป
†๑๐:๙

เดือนที่เกา หมายถึงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม

‡๑๐:๑๖

เดือนที่สิบ หมายถึงเดือนธันวาคม-มกราคม

เอสรา ๑๐:๑๘

ชายทุก คนที่แตงงานกับหญิงตาง ชาติเสร็จ
เรียบรอย ในวันที่หนึ่งของเดือนแรก *ของปี
รายชื่อชายที่แตงงานกับหญิงตางชาติ
๑๘ ราย

ชื่อผูสืบตระกูลของนักบวช ที่ได
แตงงานกับหญิงตางชาติมีดังนี้
ราย ชื่อจากผูสืบตระกูลของเย ชู อา ลูกชาย
ของโย ซา ดัก และพี่ น องของ เขาคือ มา
อา เส อาห เอ ลี เย เซอร ยา รีบ และเก
ดา ลิ ยาห ๑๙ (พวก เขาทุก คนสัญญาวา จะ
หยากับภรรยาของตน และพวกเขาแตละ
คนไดมอบแกะตัวผูจากฝูง เป็ นของ ถวาย
ชดเชยสําหรับความผิดของเขา)
๒๐ จากผูสืบตระกูลของอิม เม อร มี ฮา นา นี
และเศบาดิยาห
๒๑ จากผูสืบตระกูลของฮาริม มี มาอาเสอาห
เอลียาห เชไมอาห เยฮีเอล และอุสซียาห
๒๒ จากผูสืบตระกูลของปาชเฮอร มี เอลี โอเอ
นัย มาอาเสอาห อิชมาเอล เนธันเอล โยซา
บาด และ เอลาสาห
๒๓ จากชนชาวเลวี มี
โยซาบาด ชิ เมอี เคลายาห (นัน
่ คือ เคลิ ทา)
เปธาหิยาห ยูดาห และเอลีเยเซอร
๒๔ จากพวกนั กรอง มี เอลียาชีบ
จากคนเฝ าประตูมี ชัลลูม เทเลม และอุรี
๒๕ แลวสวนชาวอิสราเอลที่ เหลือ
ประกอบ
ดวย
จากผูสืบตระกูลของปาโรช มี รามี ยาห อิส ซี
ยาห มัค คิ ยาห มิ ยามิน เอเลอาซาร มัค คี
อาห และเบไนยาห
๒๖ จากผูสืบตระกูลของเอลาม มี มัทธานิ ยาห
เศคาริยาห เยฮีเอล อับดี เยเรโมท และเอ
ลียาห

*๑๐:๑๗
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เอสรา ๑๐:๔๔

๒๗ จากผูสืบตระกูลของศัทธู

มี เอลี โอเอนัย
เอลี ยาชีบ มัทธานิ ยาห เยเรโมท ศาบาด
และอาซีซา
๒๘ จากผูสืบตระกูลของเบบัย มี เย โฮ ฮา นั น
ฮานันยาห ศับบัย และอัทลัย
๒๙ จากผูสืบตระกูลของบานี มี เม ชุ ล ลาม
มัลลูค อาดายาห ยาชูบ เชอั ล และ เยเร
โมท
๓๐ จากผูสืบตระกูลของปาหัท โมอับ มี อัด นา
เคลาล เบไนยาห มาอาเสอาห มัทธานิยาห
เบซาเลล บินนุย และ มนัสเสห
๓๑ จากผูสืบตระกูลของฮาริม มี เอลี เยเซอร
อิส ชี อาห มัลคิ ยาห เชไม อาห ชิ เม โอน
๓๒ เบนยามิน มัลลูค และเชมาริยาห
๓๓ จากผูสืบตระกูลของฮา ชูม มี มัทเธ นั ย
มัทธัต ตาห ศา บาด เอ ลี เฟ เลท เยเร มัย
มนัสเสห และชิเมอี
๓๔ จากผูสืบตระกูลของบานี มี มาอาดั ย อัม
ราม อู เอล ๓๕ เบไนยาห เบดัย ยาห เคลุฮี
๓๖ วานิ ยาห เมเรโมท เอลี ยาชีบ ๓๗ มัทธา
นิยาห มัทเธนัย และยาอาสุ
๓๘ จากผูสืบตระกูลของบิน นุย มี ชิ เม อี
๓๙ เชเลมิ ยาห นาธัน อาดายาห ๔๐ มัค นา
เดบัย ชาชัย ชารัย ๔๑ อาซาเรล เชเลมิยาห
เชมาริ ยาห ๔๒ ชัลลูม อามาริ ยาห และโย
เซฟ
๔๓ จากผูสืบตระกูลของเนโบ มี เยอีเอล มัทที
ธิยาห ศาบาด เศบินา ยาดดัย โยเอล และ
เบไนยาห
๔๔ คนเหลา นี้ ไดแตงงานกับหญิงตาง ชาติ
โดยบาง คนมีลูกกับภรรยาเหลา นัน
้ ของพวก
เขาดวย

เดือนแรก หมายถึงเดือนมีนาคม-เมษายน
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เนหะมียาห
คํานํ า
ในพระคัมภีรฮีบรูและพระคัมภีรฉบับ
แปลกรีกโบราณ
ไดรวมหนังสือเอ ส
รากับหนังสือเน หะ มี ยาหเขาเป็ นเลม
เดียวกัน
เน หะ มี ยาห บท ที่ ๑-๗: ในปี ๔๔๔
กอน ค.ศ. เน หะ มี ยาหคนชิมเหลาองุน
ของกษัตริยเปอรเซียได รับอนุญาตให
กลับไปสรางกําแพงเมืองเยรูซาเล็ม เขา
นํ าชาว ยิวอีกชุด หนึ่งกลับเยรูซาเล็ม
แลวสรางกําแพงเมืองขึ้น มาใหม ทัง้ ๆที่
มีหลายคนตอ ตานเขา เขาจัดการเรื่อง
ปั ญหาหนี้ สิน เขาชวยเหลือผู อ่ น
ื ดวยใจ
กวาง ขวาง และเขาไมเก็บภาษีเหมือน
กับที่เจาเมืองคนกอนๆเคยเก็บ
เนหะมียาห บทที่ ๘-๑๐: เอสราอานคํา
สัง่ สอนของโมเสสใหประชาชนฟั ง แลว
พวก เขาสวน ใหญตัง้ อกตัง้ ใจทําตามคํา
สัง่ เหลา นัน
้ ในเน หะ มี ยาหบท ที่ ๙
สรุปเหตุการณในพระคัมภีรเดิมไดอยาง
ดีเยี่ยม
เน หะ มี ยาห บท ที่ ๑๑-๑๓: สาม บท
สุดทายนี้พูด ถึงสิ่ง อื่นๆที่เน หะ มี ยาห
จัดการ เพื่อใหสังคมชาว ยิวตัง้ มัน
่ คง
สัตย ซื่อกับพระเจาและนมัสการพระเจา
อยางถูก ตอง ในปี ๔๓๓ กอน ค.ศ. เขา
กลับ มาที่เมืองเยรูซาเล็มอีก ครัง้ แลว
ตอ ตานอิทธิพลของบาง คนที่ไมสัตย ซื่อ
กับพระเจา
คําอธิษฐานของเนหะมียาห
๑ นี่ คือคํา

๑ ของฮาคาลิยาห

พูดของเน หะ มี ยาห ลูกชาย

ในเดือนคิสเลฟ ปี ที่ยี่สิบ *แหงรัชกาลของ
กษัตริยอาร ทา เซ อร ซีส †ขณะ ที่ผมอยูใน
เขต วังเมืองสุสา ‡๒ ฮา นา นีพี่ น องของ ผม

เนหะมียาห ๑:๙

คน หนึ่ง กับชายบาง คนจากยู ดาหไดเขา มา
พบผม ผมไดถามพวกเขาถึงพวกยิวที่เหลือ
อยูที่หนี รอดมา ไมตกเป็ นเชลย และไดถาม
เกี่ยวกับเมืองเยรูซาเล็ม
๓ พวกเขาบอกผมวา “คนเหลา นั น
้ ที่อยูใน
ยู ดาห ที่หนี รอดมา ไมตกเป็ นเชลยนัน
้ กําลัง
ลําบากและอับอายมาก เพราะกําแพงเมือง
เยรูซาเล็มไดพัง ลง และประตูเมืองตางๆก็
ถูกเผา”
๔ เมื่อผมไดฟังอยาง นั น
้
ก็ทรุด ตัวลงนัง่
รองไห และไว ทุกขอยูหลาย วัน ผมไดอด
อาหารพรอมกับอธิษฐานตอ หน าพระเจาแหง
สวรรค ๕ ผมพูดวา
“ขา แตพระ ยาหเวห พระเจาแหง
สวรรค พระเจาผู ยิ่ง ใหญและนาเกรง
ขาม พระองคผู รักษาคํามัน
่ สัญญาอยาง
สัตย ซื่อกับคนเหลา นัน
้ ที่รักพระองค
และเชื่อฟั งคําสัง่ ตางๆของพระองค
๖ ขอ ใหหูของพระองครับ ฟั งและตา
เปิ ดออก
เพื่อฟั งคําอธิษฐานของผูรับ
ใชของพระองค ตอน นี้ขาพเจากําลัง
อธิษฐานตอ หน าพระองคทัง้ วันทัง้ คืน
สําหรับคนอิสราเอลผูรับ ใชของพระองค
และขาพเจากําลังสารภาพความ
บาป
ทัง้ หลายของคนอิสราเอล ที่พวก เรา
ไดทําตอพระองค
แมแตขาพเจาและ
ครอบครัวของขาพเจาก็บาปดวย ๗ พวก
เราชาวอิสราเอลไดทําตัวชัว
่
ชามาก
ตอพระองค และพวก เราก็ไมเชื่อ ฟั ง
พวกคํา สัง่ บัญญัติ และกฎทัง้ หลายที่
พระองคให ไวกับโมเสส ผูรับ ใชของ
พระองค
๘ ขอพระองคระลึกถึงคํา
พูดที่
พระองคใหไวกับโมเสสผูรับ
ใชของ
พระองค คือตอนที่พระองคพูดวา ‘ถา
พวก เจาไมซ่ อ
ื สัตยตอเรา
เราจะทํา
ใหพวก
เจากระจัดกระจายไปอยูตาม
ชนชาติตางๆ ๙ แตถาพวก เจาหันกลับ
มาหาเรา และทําตามคํา สัง่ ตางๆของเรา
อยางเครงครัด เมื่อ นัน
้ ถึง แมพวก เจาที่

*๑:๑

คิสเลฟ … ปี ที่ย่ส
ี ิบ คงหมายถึงปี ที่ยี่สิบ ที่กษัตริยอารทาเซอร ซีสที่ หนึ่ง เป็ นกษัตริย
ของเปอรเซีย ประมาณเดือนธันวาคม ปี ๔๔๖ กอนพระเยซูมาเกิด
†๑:๑ กษั ตริยอารทาเซอรซีส เป็ นกษัตริยของเปอรเซียชวงประมาณปี ๔๖๕-๔๒๔ กอนพระ
เยซูมาเกิด พระองคเป็ นลูกชายของกษัตริยเซอรซีส
‡๑:๑

สุสา กษัตริยแหงเปอรเซีย มีพระราชวังฤดูหนาวอยูที่เขตวัง หรือป อมในเมืองสุสา
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ถูกจับไปเป็ น เชลยจะกระจัดกระจายไป
อยูถึงสุดขอบ ฟ า เราก็จะรวบรวมพวก
เจากลับ มาจากที่ นัน
่ เราจะนํ าพวก เจา
มาอยูในสถาน ที่ที่เราไดเลือกไวใหเป็ น
ที่สถิตชื่อของเรา’
๑๐ คนอิสราเอลเหลา นี้ เป็ นผูรับ ใช
และเป็ นคนของพระองค ที่พระองคได
ชวยใหพนจากการเป็ น ทาสดวยฤทธิ ์
อํานาจอันยิ่ง ใหญ และมืออันแข็งแกรง
ของพระองค ๑๑ ขา แตองค เจา ชีวิต
ของขาพเจา ขอ ใหหูของพระองครับ
ฟั งคําอธิษฐานของขาพเจาผูรับ ใชของ
พระองค
และรับ ฟั งคําอธิษฐานของ
ผูรับ ใชทัง้ หมดของพระองค ผูที่มีความ
สุขในการใหเกียรติกับพระองค
ขอ
พระองคมอบความสําเร็จใหกับขาพเจา
ผูรับ ใชของพระองคในวัน นี้ดวย เถิด
และทําใหกษัตริยองค
นี้ชอบขาพเจา
ดวยเถิด”
ในตอน นัน
้ ผมมีตําแหนงเป็ นคนชิม
เหลาองุน *ของกษัตริย
กษัตริยสงเนหะมียาหไปเยรูซาเล็ม
ของปี ที่ยี่สิบ †ในสมัย
รัชกาลของกษัตริยอาร ทา เซ อร ซีส ใน
ชวงทานอาหารเย็น ผมไดหยิบเหลา องุน
และยื่นใหกับกษัตริย กอนหน า นี้ เมื่อผม
อยูตอ หน ากษัตริยผมไม เคยโศก เศราเลย
๒ กษัตริยจึงพูดกับ ผมวา “ทําไมใบหน าของ
เจาจึงเศราหมองนัก เจาคงไม ไดปวยหรอก
นะ นี่คงเป็ นเพราะเจากลุมใจแนๆ”
แลวผมก็รูสึกกลัวมาก ๓ ผมพูดกับกษัตริย
วา “ขอ ใหกษัตริยมีอายุยืนยาวตลอด ไป
จะไม ใหขาพเจาเศรา โศกไดยัง ไงครับ ทาน
ใน เมื่อเมืองซึ่งเป็ นที่ฝัง ศพของบรรพบุรุษ
ของขาพเจา ถูก ทิง้ เป็ นซากปรักหัก พังอยู
และประตูเมืองตางๆของ มันก็ถูกไฟ เผาจน
วอดวาย”
๔ แลวกษัตริยก็พูดกับ ผมวา
“แลวเจา
ตองการอะไร”

๒

๑ ในเดือนนิ สาน
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ผมจึงอธิษฐานตอพระเจาแหงฟ า สวรรค
“ถาพระองคเต็มใจ
และพอใจในตัวขาพเจา ผูรับ ใชของพระองค
ชวยสงขาพเจาไปยู ดาห
เมืองที่ฝัง ศพ
บรรพบุรุษของขาพเจาดวย เถิด เพื่อขาพเจา
จะไดไปสรางมันขึ้นมาใหม”
๖ แลวกษัตริย ซึ่งมีพระ ราชินีนัง
่ อยูขางๆ
ไดถามผมวา “เจาจะไปนานแค ไหน และจะ
กลับมาเมื่อไหร”
หลัง จากผมบอกพระองควาจะไปนานแค
ไหน พระองคก็เต็มใจที่จะสงผมไป ๗ แลว
ผมจึงพูดกับกษัตริยวา “ถาเป็ นที่พอใจของ
พระองค
ขอพระองคได โปรดมอบพวก
จดหมายใหขาพเจา โดยจาหน าถึงพวกผว
ู าที่
อยูในมณฑลฝั ่ งตะวัน ตกของแมน้ํ ายู เฟรติ ส
เพื่อพวก เขาจะ ไดยอมใหขาพเจาเดิน ทางไป
ถึงยูดาหอยางปลอดภัย ๘ และขอใหพระองค
มอบจดหมายฉบับหนึ่งใหขาพเจา
โดยจา
หน าถึงอาสาฟ ผูดูแลป าไมของพระองค เพื่อ
เขาจะ ไดมอบไมใหขาพเจา สําหรับสรางไม
คานประตูปอมที่ติดกับวิหาร
สําหรับสราง
กําแพงเมือง และสําหรับสรางบานที่ขาพเจา
จะอยู”
กษัตริยไดให ผมตามที่ผมขอ เพราะมือ
ของพระเจาคอยชวยเหลือผม
๙ ดัง นั น
้
ผมจึงไปหาพวกผู วาของเมือง
ตางๆที่อยูในมณฑลฝั ่ งตะวัน ตกของแมน้ํ า
ยู เฟ รติ ส และมอบจดหมายทัง้ หลายของ
กษัตริยใหพวก เขา กษัตริยยังสงพวกนาย
ทัพนายก องและพวกทหาร มามากับ ผมดวย
๑๐ เมื่อสัน บาล ลัทชาวโฮ โร นา อิม และโท บี
อาหเจา หน าที่ชาวอัม โมน ไดยินเกี่ยว กับ
เรื่อง นี้ พวก เขาไมพอใจมากที่มีคนมาชวย
ประชาชนอิสราเอล
๕ แลวตอบกษัตริยวา

เนหะมียาห ตรวจกําแพงเมือง
๑๑ ดัง

นัน
้
ผมไดมาที่เมืองเยรูซาเล็มและ
อยูที่ นัน
่ เป็ นเวลาสาม วัน ๑๒ แลวในตอน
กลาง คืน ผมไดลุก ขึ้นและออก ไปพรอม
กับชายไม กี่ คน ผมไม ไดบอกใครถึงเรื่อง
ที่พระเจาไดใสไวในใจของ ผม ที่จะทําให

*๑:๑๑

คนชิมเหลา องุน เป็ นงานที่มีความสําคัญมาก เพราะพนักงานผู นี้ตองอยูใกล ชิด
กษัตริยตลอดเวลา และตองชิมเหลา องุนกอนพระองคด่ ม
ื เพื่อใหแนใจวาไมมีใครลอบวางยา
พิษ
†๒:๑

นิ สาน … ปี ที่ย่ส
ี ิบ หมายถึงเดือนมีนาคม-เมษายน ปี ๔๔๕ กอนพระเยซูมาเกิด
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กับเมืองเยรูซาเล็ม ผมไม ไดเอาสัตวอะไร
ไป ดวยเลย นอกจากตัวที่ผมขี่ อยู ๑๓ ใน
คืน นัน
้ ผมไดออก ไป ผานทางประตูหุบเขา
ผานบอมังกร ไปไกลถึงประตูกอง ขยะ ผม
ตรวจ ดูพวกกําแพงเมืองของเยรูซาเล็มที่หัก
พัง และพวกประตูเมืองที่ถูกไฟเผาทําลาย
๑๔ แลวผมไปยังประตูน้ํ าพุและสระ
นํ้ าของ
กษัตริย แตไมมีทางพอที่ จะใหสัตวที่ผม ขี่
ผานไป ได ๑๕ ดัง นัน
้ ผมจึงขึ้นไปทางหุบเขา
ในตอนกลาง คืน และผมไดตรวจ ดูกําแพง
เมือง แลวกลับมาเขาทางประตูหุบเขา กลับ
มายังที่ เดิม ๑๖ พวกเจา หน าที่ไมรูวาผมไป
ไหน หรือไปทําอะไรมา เพราะผมยังไม ได
บอกพวกชาว ยิว พวกนักบวช พวกผูนํา
พวกเจา หน าที่
หรือคนอื่นๆที่จะเป็ นคน
ทํางาน
๑๗ แตในที่สุดผมก็พูดกับพวกเขาวา “ทาน
ก็เห็นแลวถึงความยากลําบากที่เรามีอยู นี้ ที่
เมืองเยรูซาเล็มตกอยูในสภาพซากปรัก หัก
พัง และพวกประตูเมืองถูกเผา ไป มาเถอะ
มาชวย กันสรางกําแพงเมืองเยรูซาเล็มขึ้น
ใหม เพื่อเราจะไดไม ตองอับอายขายหน าอีก
ตอไป”
๑๘ ผมบอกพวกเขาวา มือของพระเจาของ
ผมไดคอยชวย เหลือผมอยางไร และบอกสิ่ง
ที่กษัตริยไดพูดกับ ผม แลวพวก เขาจึงพูด
วา “ใหเราลุกขึ้น มาสรางกําแพงกัน เถอะ”
แลวพวก เขาก็เตรียมตัวลงมือทํางานที่ ดีนี้
๑๙ เมื่อสัน บาล ลัทชาวโฮ โร นา อิม และโท บี
อาหเจา หน าที่ชาวอัม โมน และเก เชมชาว
อาหรับไดยินเรื่อง นี้ พวก เขาตางหัวเราะ
เยาะและดูถูกเหยียดหยามพวกเรา พวกเขา
พูดวา “พวก แกกําลังทําอะไรกัน นี่ พวก แก
กําลังกบฏตอกษัตริยหรือยังไง”
๒๐ ผมตอบพวก เขาวา
“พระเจาแหงฟ า
สวรรคจะทําใหเราสําเร็จ พวก เรา ผูรับ
ใชของพระองค
จะลุกขึ้น มาสรางมันขึ้น
มาใหม แตพวก เจาไมมีที่ดินสักแปลงใน
นี้ ไมมีอํานาจทางกฎหมายในเมือง นี้ และ
บรรพบุรุษของ เจาก็ไม เคยมีสวนเกี่ยวของ
กับเมืองเยรูซาเล็มนี้”

*๓:๖
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สรางกําแพงเมืองเยรูซาเล็มขึน
้ ใหม
๑ เอลียาชีบ

๓ ทัง้ พวกเพื่อนๆนักบวชของ

หัวหน านักบวชสูงสุด พรอม
ทาน
ได
ลงมือกอสรางประตู แกะขึ้น มาใหม พวกเขา
อุทิศมันใหกับพระเจา และพวก เขาไดติด ตัง้
บานประตู พวก เขาสรางกําแพงไปไกลถึง
หอคอยรอย พล และไปไกลจนถึงหอคอย
ฮา นัน เอล แลวพวก เขาไดอุทิศมันใหกับ
พระเจา
๒ พวกคนเย ริ โคก็ลงมือสรางกําแพงดวย
พวกเขาอยูถัดจากเอลี ยาชีบออกไป สวนศัก
เกอรลูกชายของอิ มรี ก็มาสรางดวยและอยู
ถัดจากพวกคนเยริโคออกไป
๓ พวกลูกชายของหัส เส นา อาห ไดสราง
ประตูปลา พวก เขาวางวงกบประตู ติด ตัง้
บานประตู ติดลูกสลักและดาลประตู
๔ ถัดจากพวก นี้ ไป เม เร โมท ลูกชายของ
อุ รี ยาห ที่เป็ นลูกชายของฮัก โขส มาชวย
ซอมแซมกําแพงชวงถัดไป
ถัดจากพวกนี้ไป เมชุ ล ลาม ลูกชายเบเรคิ
ยาห ที่เป็ นลูกชายของเม เช ซา เบล มาชวย
ซอมแซมกําแพงชวงถัดไป
และศา โดก ลูกชายของบา อา นา มาชวย
ซอมแซมกําแพงชวงถัดไป
๕ ตอจากพวก เขาไป ก็มีพวกผูชายชาวเท
โคอา มาชวยซอมแซมกําแพงชวงถัด ไป แต
พวกผูนําของพวกเขาไมยอมลงมือทํางานให
กับเจานายของพวกเขา
๖ โย ยาดา ลูกชายของปา เส อาห และ
เม ชุ ล ลาม ลูกชายของเบโส ได อาห มา
ซอมแซมประตูเมืองเกา *พวก เขาวางวงกบ
ประตู ติด ตัง้ บานประตู ติดลูก สลักและดาล
ประตู ๗ ถัดจากพวก เขาไป มีเม ลา ติ ยาห
ซึ่งเป็ นชาวกิบ โอน และยา โดนซึ่งเป็ นชาว
เม โร โนท มาชวยซอมแซมดวย พรอมกับ
พวกผูชายชาวเมืองกิเบ โอน และชาวเมือง
มิส ปาห มิส ปาหเป็ นสํานักงานใหญของผู วา
มณฑลฝั ่ งตะวัน ตกของแมน้ํ ายู เฟรติ ส ๘ ถัด
จากเม ลา ติ ยาห มีอุส ซี เอลชางทอง ที่เป็ น
ลูกชายของฮารฮายาห มาชวยซอมแซมดวย
และถัดจากเขาไปก็มีฮา นัน ยาห ซึ่งเป็ นคน
ทํานํ้ าหอม มาชวยซอมแซมดวย พวก เขา

ประตูเมืองเกา หรืออีกชื่อหนึ่งวา “ประตูยาชันนา”
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ตัดสวน หนึ่งของเยรูซาเล็ม เกาออก ไป และ
ซอมแซมไปจนถึงกําแพงกวาง
๙ ถัดจากพวก เขามีเร ไฟ ยาห ลูกชายของ
เฮ อร ซึ่งเป็ นผูครอบครองครึ่ง หนึ่งของเขต
ของเมืองเยรูซาเล็ม
ไดมาชวยซอมแซม
กําแพงดวย
๑๐ ถัดจากพวก เขามี เย ดา ยาห ลูกชาย
ของฮา รุมั ฟ ไดมาชวยซอมแซมสวนที่อยู
ตรงขามบานตัว เอง และถัดจากเขามี ฮัท ธัช
ลูกชายของฮาชับเนยาห ไดมาชวยซอมแซม
ดวย
๑๑ มัลคิ ยาห ลูกชายของฮาริม และหัส ชูบ
ลูกชายของปา หัท โม อับ ซอมแซมอีกสวน
หนึ่งรวมทัง้ หอคอยเตาอบ
๑๒ ถัดจากมัลคิ ยาห มี ชัลลูมลูกชายของ
ฮัลโล เหช ผูครอบครองครึ่ง หนึ่งของเขต
เมืองเยรูซาเล็ม ไดมาชวยซอมแซมพรอม
กับพวกลูกสาวของเขา
๑๓ ฮานูน และประชาชนที่อาศัยอยูในเมือง
ศา โน อาห ไดมาชวยซอมแซมประตูหุบเขา
พวก เขาทําวงกบขึ้น ใหม และติด ตัง้ บาน
ประตู ติดลูก สลักและดาลประตู พวก เขา
ซอมกําแพงไปจนถึงประตูกองขยะ รวมเป็ น
ความยาวหนึ่งพันศอก
๑๔ มัลคิ ยาห
ลูกชายของเร คาบ ซึ่ง
ปกครองเขตเบธฮัคเคเรม เป็ นผู ซอมประตู
กอง ขยะ รวม ทัง้ ทําวงกบและติด ตัง้ บาน
ประตู ลูกสลักประตู และดาลประตู
๑๕ ชัลลูม
ลูกชายของคล โฮ เซห ซึ่ง
ปกครองเขตมิส ปาห เป็ นคนซอมแซมประตู
นํ้ าพุ เขาสรางหลังคาและยังติด ตัง้ บานประตู
ติดดาลและสลักประตู เขายังซอมกําแพงที่
สระเช ลาห ที่อยูในสวนของกษัตริย เขาได
ซอมแซมไปจนถึงบันไดซึ่งลงมาจากนครดา
วิด *
๑๖ ถัดเขาไปมี เน หะ มี ยาห ลูกชายของ
อัสบูก ซึ่งปกครองครึ่งหนึ่งของเขตเมืองเบธ
ซูร เขาไดซอมแซมขึ้น ไปจนถึงสถานที่ที่อยู
ตรงขามกับอุโมงคฝังศพของดาวิด ตลอดไป
จนถึงสระนํ้ าที่สรางขึ้นและไปถึงโรงทหาร
๑๗ ตอจากเขามีชาวเลวี
ไดมาชวย
ซอมแซม มี เรฮูม ลูกชายของบานี และถัด
*๓:๑๕
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จากเขาไปมี ฮา ชา บิ ยาห ผูครอบครองครึ่ง
หนึ่งของเขตเค อี ลาห เขาไดซอมแซมเขต
ของเขา
๑๘ ถัดจากเขามีพี่ น องของพวก เขา ที่มา
ชวยซอมแซม มีบินนุย †ลูกชายของเฮนาดัด
ซึ่งครอบครองครึ่งหนึ่งของเขตเคอีลาห
๑๙ ถัดจากเขามีเอ เซอร ลูกชายของเย ชู
อา ซึ่งครอบครองเมืองมิส ปาห ที่รับ หน าที่
ซอมแซมอีกสวนหนึ่ง
ที่อยูตรง ขามทาง
ขึ้นไปคลังอาวุธ ไปจนถึงสวนหัก มุมของ
กําแพง ๒๐ ตอจากเขามีบา รุค ลูกชายของ
ศับบัย ซึ่งซอมแซมสวนหนึ่งจากสวนหัก มุม
ของกําแพง ไปจนถึงทางเขาบานของเอลี ยา
ชีบ ซึ่งเป็ นหัวหน านักบวชสูงสุด
๒๑ ถัดจากเขาก็มีเม เร โมท ลูกชายของอุ รี
ยาห ที่เป็ นลูกชายของฮัก โขส เม เร โมทได
ซอมแซมอีกสวนหนึ่งจากทาง เขาบานของเอ
ลี ยา ชีบ ไปจนถึงทาย สุดของบานของเอ ลี
ยาชีบ ๒๒ ถัดจากเขาไป มีบรรดานักบวชที่ได
มาชวยซอมแซม พวกเขามาจากบริเวณแถว
รอบๆเมืองเยรูซาเล็ม
๒๓ ถัดจากพวก เขามีเบน ยา มิน และหัส
ชูบ ที่ซอมแซมกําแพงสวนที่อยูตรงขามบาน
ของพวกเขา
ถัดจากพวก เขามีอา ซิ ริ ยาห ลูกชายของ
มา อา เส อาห ที่เป็ นลูกชายของอา นา นิ ยาห
อา ซา ริ ยาหไดชวยซอมแซมบริเวณที่อยูขาง
บานของเขา
๒๔ ถัดจากเขามีบินนุย ลูกชายของเฮนาดัด
ไดซอมแซมอีกสวนหนึ่งของกําแพงบริเวณ
จากบานของอาซาริ ยาห ไปจนถึงมุม หักของ
กําแพงไปจนสุดมุม
๒๕ ถัดจากเขาก็มีปา ลาล ลูกชายของอุ ซัย
ซึ่งซอมแซมสวนที่อยูตรงขามกับมุม หักของ
กําแพง และหอคอยที่ย่ น
ื ออกมาจากวังหลังที่
อยูสูงขึ้น ไป ซึ่งมีทหารรักษาพระองคอยู ตอ
จากเขาก็มีเปดายาห ลูกชายของปาโรช
๒๖ พวกคน รับ ใชประจําวิหาร ซึ่งอาศัยอยู
ที่โอ เฟล ไดทําการซอมแซมไปจนถึงที่ที่อยู
ตรง ขามกับประตู นํ้ าทางทิศตะวัน ออก และ
หอคอยที่ย่ น
ื ออกมาจากวัง

นครดา วิด คือสวนที่เกา แกที่สุดของเมืองเยรูซาเล็ม เป็ นบริเวณที่อยูทางทิศตะวัน
ออกเฉียงใตของเมือง
†๓:๑๘ บินนุย หรือ บางฉบับใชคําวา “บัฟวัย”
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๒๗ ถัดจากเขา มีพวกชาวเท โค อา ที่ได
ซอมแซมอีกสวนหนึ่ง จากที่ที่อยูตรง ขาม
หอคอยใหญที่ย่ น
ื ออกไปจนถึงกําแพงเมือง
โอเฟล
๒๘ พวกนั กบวชตางก็ซอมแซมกําแพงสวน
ที่อยูเหนือประตู มา แตละคนตางซอมสวนที่
อยูตรงขามกับบานตัวเอง
๒๙ ถัดจากพวกเขามีศาโดก ลูกชายของอิม
เมอร ที่ซอมแซมสวนที่อยูตรงขามบานของ
เขา ตอจากเขาไป มี เชไมอาห ลูกชายของเช
คา นิ ยาห ซึ่งเป็ นคนเฝ าประตูทิศตะวัน ออก
เขาไดซอมแซมกําแพงชวงถัดไป
๓๐ ผู ที่ซอมแซมถัดจากเขามี ฮา นั น ยาห
ลูกชายของเชเลมิยาห และฮานูน ลูกชายคน
ที่หกของศาลาฟ
เม ชุ ล ลาม ลูกชายของเบเรคิ ยาห
ซอมแซมสวนตรงขามกับหองของเขา
๓๑ ตอจากเขาไปมี มัลคิ ยาห คน หนึ่ ง
ในพวกชาง ทอง เขาไดซอมแซมกําแพงไป
จนถึงบานที่พวกคน รับ ใชประจําวิหาร และ
พวกพอคาอยู กัน บริเวณอยูตรง ขามประตู
ตรวจ การ เขาซอมแซมไปจนถึงหองชัน
้ บน
ตรง มุม ๓๒ บรรดาชาง ทองและพวกพอคา
พากันซอมแซมสวนที่อยูระหวางหองชัน
้ บน
ตรงมุมกับประตูแกะ

สันบาลลัทและโทบีอาห
๑ เมื่อสัน บาลลัท

๔ กําแพง เขาโกรธและเดือดดาลมาก เขา

ไดยินวาเรากําลังสราง

หัวเราะเยาะพวกชาวยิว ๒ ตอ หน าเพื่อนรวม
งานและตอ หน ากองทัพสะ มา เรีย เขาพูดวา
“ไอพวกยิวที่ออนแอเหลา นี้กําลังทําอะไรกัน
หรือ พวก มันจะจัดการเรื่อง นี้เองหรือ พวก
มันจะถวายเครื่องบูชาหรือ พวก มันคิดวาจะ
ทําเสร็จภายในวัน เดียวหรือ พวก มันจะเอา
หินที่ถูกเผาอยูในกองขยะพวกนัน
้ มาใชใหม
หรือยังไง”
๓ โทบี อาหที่เป็ นชาวอัม โมน ที่ยืนอยูขางๆ
สัน บาล ลัท พูดวา “สิ่งที่พวก เขากําลังสราง
อยู นัน
้
แคสุนัขจิง้ จอกตัว หนึ่งปี นขึ้น ไป
กําแพงหินพวกนัน
้ ก็พังลงมาแลว”
๔ ผม เนหะมี ยาหจึงพูดวา “ขา แตพระเจา
ของพวก เรา โปรดฟั งเราดวยเถิด พวก เขา
ไดดูถูกเหยียดหยามพวก เรา ขอพระองค
ชวยใหคําดูถูกเหยียดหยามของพวก
เขา
กลับไปตกลงบนหัวของพวก เขาเอง ขอ ให
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พวก เขาโดนจับ ไปเหมือนของที่ถูกปลน มา
และถูกแบกเอา ไปตาง แดน ๕ ขอพระองค
อยาไดปกปิ ดความผิดของพวก เขา
ขอ
พระองคอยาไดลบลางความ บาปของพวก
เขาไปจากสายตาของพระองค เพราะพวก
เขาไดทําใหพระองคโกรธตอ หน าพวกคน
กอสรางเหลานี้”
๖ ดังนั น
้ เราจึงสรางกําแพงขึ้นมาใหม และ
กําแพงทัง้ หมดไดถูกกอสูงขึ้น ไปครึ่ง หนึ่ง
แลว เพราะประชาชนตื่น เตนที่จะสรางมัน
ขึ้นมา
๗ แตเมื่อสัน บาล ลัทและโท บี อาห รวม
ทัง้ ชาวอาหรับ ชาวอัม โมน และชาวอัช
โดดไดยินวา
การซอมแซมกําแพงเมือง
เยรูซาเล็มกําลังคืบ หน าไปดวย ดี และกําลัง
ปิ ดชอง โหวตางๆของกําแพง พวก เขาโกรธ
มาก
๘ ดัง นั น
้
พวก เขาจึงรวม กันวางแผนที่
จะมาตอสูกับเมืองเยรูซาเล็ม และสรางความ
สับสนวุนวายใหกับเมือง นี้ ๙ แตพวก เราได
อธิษฐานตอพระเจาของ เรา และจัดเวร ยาม
บริเวณกําแพงทัง้ วันทัง้ คืน เพื่อป องกันจาก
คนพวกนัน
้
๑๐ แตคนยู ดาหพูดวา “พวกคน งานนั น
้
กําลังหมดเรี่ยวแรง และมีเศษซากปรักหัก
พังมากเหลือ เกิน พวก เราไมสามารถสราง
กําแพงนี้ข้ น
ึ มาใหมไดหรอก” ๑๑ แลวพวก
ศัตรูของ เราก็พูดวา “เราจะบุกเขาไปกอน
ที่พวก ยิวนี้จะทันตัง้ ตัว และฆาพวก มันทิง้
และหยุดงานกอสรางของพวกมัน”
๑๒ เมื่อพวกชาว ยิวที่อาศัยอยูใกลศัตรูของ
เรา ไดมาหาเราจากรอบทิศ พวกเขาไดเตือน
เราเป็ นสิบๆครัง้ วา “พวก ทานกลับ ไปบาน
เสียเถอะ”
๑๓ ผมยืนอยูในบริเวณที่ต่า
ํ ที่สุดหลัง
กําแพงที่เป็ นที่ โลง ผมไดจัดใหพวก เขาอยู
กันเป็ นหมวดหมูตามครอบครัว ใหพวก เขา
ถือดาบ หอก และคันธนูไว ๑๔ เมื่อผมตรวจดู
พวกเขาแลว ผมไดพูดกับพวกผูนํา พวกเจา
หน าที่ และคนที่ เหลือวา “ไม ตองกลัวพวก
มัน ใหระลึกถึงองคเจาชีวิตที่ยิ่ง ใหญและ
นา เกรงขาม ตอสูเพื่อพี่ น องของทาน เพื่อ
ลูกชายลูกสาวของทาน
เพื่อเมียและบาน
ของทาน”
๑๕ เมื่อศัตรูของ เรารูวา เราลวง รูแผนการ
ของพวก มันแลว และพวก มันรูวาพระเจา
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ไดทําลายแผนการของพวกมันแลว พวกเรา
จึงกลับไปที่กําแพง และทํางานของพวก เรา
แตละคนตอ
๑๖ หลัง จากวัน นั น
้ คน รับ ใชของ ผมครึ่ง
หนึ่งไปทํางานกอสรางกําแพง สวนอีกครึ่ง
หนึ่งก็ถือโล ถือหอก คัน ธนู และสวมเสื้อ
เกราะ และมีพวก ผูนําทางทหารยืนอยูตาม
ตําแหนงตางๆดานหลังของคนยู ดาห ๑๗ ผู
ที่กําลังสรางกําแพงอยู นัน
้
สวนพวกคนขน
ของ มือหนึ่งยกของ อีกมือหนึ่งก็ถืออาวุธอยู
๑๘ คนกอสรางแตละ คน
ในขณะทําการ
กอสราง ก็มีดาบเหน็บอยูที่เอว ชายที่เป า
แตรยืนอยูขางๆผม
๑๙ ผมพูดกับพวกผูนํา เจา หน าที่ทัง
้ หลาย
พรอมกับคน อื่นๆที่ เหลือวา “งานก็ใหญ
และคน ทํางานก็กระจาย กัน ไปทัว
่ พวก เรา
เริ่มอยูหางจาก กันมาก ขึ้นบนกําแพง ๒๐ ถา
ไดยินเสียงแตรเมื่อ ไหร ใหมารวมตัวกันที่ นี่
พระเจาของเราจะตอสูเพื่อพวกเรา”
๒๑ ดัง นั น
้ พวก เราจึงทํางานกันตอ ไป คน
ครึ่ง หนึ่งถือหอก ตัง้ แตเชามืดจนดาวโผลบน
ทองฟ า
๒๒ ในตอน นั น
้
ผมพูดกับประชาชนอีกวา
“ขอใหชายแตละคนและคนใชของเขา นอน
คางอยูในเมืองเยรูซาเล็ม เพื่อเขาจะ ไดเป็ น
ทัง้ คน งานในตอนกลาง วัน และเป็ นยามใน
ตอนกลาง คืนใหกับพวก เราดวย” ๒๓ ดัง นัน
้
ผมและพวกญาติสนิท รวม ทัง้ พวกคน รับ ใช
ของ ผม และพวก ยามทัง้ หลายที่ติดตาม
ผม ไมมีใครถอดเสื้อผาออกเลยแมแตตอน
นอน มือขวาของแตละคนก็ถืออาวุธไวตลอด
เนหะมียาห ชวยเหลือคนยากจน
๑ แต

๕ ตางพากันบนตอวาพี่นองชาวยิวของตน
๒ มีบาง

แลวก็มีชาว บานทัง้ ชายและหญิง

คนพูดวา
“เรามีลูกชายลูกสาว
หลายคน แบงขาวใหกับพวกเราหนอย พวก
เราจะไดมีกินและมีชีวิตตอไป”
๓ คนอื่นพูดวา “เราตองจํานองที่ไรนา สวน
องุนและบานของเรา เพื่อใหไดขาวมาในชวง
ที่กันดารอาหาร”
๔ และยังมีบาง คนพูดวา “เราตองเอาที่นา
และสวน องุนของพวก เราไปจํานอง เพื่อกู
เงินมาจายภาษีใหกับกษัตริย ๕ เราก็มีสาย
*๕:๗
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เลือดเดียวกันกับพี่ นองพวกนัน
้ ของเรา ลูกๆ
เราก็ดีพอๆกับลูกๆของพวกเขา แตดูเถิด เรา
ตกอยูในสภาพที่จะตองขายลูกชายลูกสาว
ของ เราไปเป็ นทาส อัน ที่ จริงลูกสาวของ เรา
บาง คนไดกลายเป็ นทาสไป แลว และเราก็
ชวยอะไรพวกเขาไม ไดเลย เพราะไร นาและ
สวนองุนของพวกเราไดตกไปเป็ นของคนอื่น
แลว”
๖ เมื่อไดยินเรื่องที่พวก เขารอง บนและคํา
พูดเหลา นี้ของพวกเขา ผมก็โกรธมาก ๗ ผม
ไดคิดทบทวนเรื่องเหลา นี้ *และตอวาพวก
หัวหน ากับพวกเจา หน าที่ทัง้ หลาย ผมพูดกับ
พวกเขาวา “พวกเจาไดยึดทัง้ คนทัง้ ของจาก
คนของเจาเอง
เพื่อเอามาคํ้าประกันการกู
ยืม” แลวผมจึงเรียกประชุมใหญเพื่อจัดการ
กับเรื่องนี้
๘ ผมพูดกับพวก เขาวา
“พวก เราได
พยายามซื้อพวกพี่ น องชาว ยิวที่ถูกขายไป
ประเทศอื่นกลับมามากเทาที่พวก
เราจะ
ทําได แตตอน นี้พวก เจากลับขายพี่ น องของ
พวก เจาเองไปเป็ นทาส เลยทําใหพวก เรา
ตองไปซื้อพวกเขากลับมาอีก”
พวก เขาตางเงียบกัน หมด พูดไม ออก
๙ แลวผมจึงพูดวา “สิ่งที่เจาทํานั น
้ มันไมถูก
ตอง
เจานาจะทําตัวเคารพยําเกรงพระเจา
ของเรา เพื่อคนตางชาติที่เป็ นศัตรูของเราจะ
ไดไมเยาะเยยพวกเรา ไมใชหรือ
๑๐ ผม เองรวม ทัง
้ พวกพี่ น องของ ผม และ
คนใชของ ผมไดใหพวก เขายืมเงินและ
ขาวสาร แตขอ ใหพวก เราเลิกเรียกของคํ้า
ประกันจากคนเหลา นี้ที่มากู ยืมเรา ๑๑ ให
คืนไร นา สวน องุน สวนมะกอกเทศ และ
บานใหกับพวก เขา และใหคืนดอกเบีย
้ หนึ่ง
เปอรเซ็นตที่เจาคิดกับพวก
เขาตอเดือน
สําหรับเงิน เมล็ดขาว เหลาองุน และนํ้ ามันที่
เจาใหพวกเขายืมไป”
๑๒ แลวพวกเขาก็พูดวา “พวกเราจะคืนทุก
สิ่งทุกอยางใหกับคนเหลานัน
้ และจะไมเรียก
รองอะไรเพิ่มอีก เราจะทําตามที่ทานพูด”
ผมจึงเรียกพวกนักบวชมา และใหพวกที่
ปลอยเงินกู สาบานวาจะทําตามที่พวกเขาได
พูด ไว ๑๓ ผมไดสะบัดหอ ผาของตัว เองและ
พูดวา “สําหรับคนที่ไมทําตามคําสาบานนัน
้
ขอ ใหพระเจาสะบัดพวก เขาออกจากบาน

คิดทบทวนเรื่องเหลานี ้ หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “ผมควบคุมตัวเอง”
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และที่ดินของ เขาอยาง นี้เหมือน กัน ขอ ให
พวก เขาถูกสะบัดออกอยาง นี้จนไม เหลือ
อะไรเลย”
แลวทุก คนในที่ ประชุมก็พูดวา “อาเมน”
พรอมกับสรรเสริญพระยาหเวห แลวทุกคนก็
ทําตามคําสาบานของพวกเขา
๑๔ นอกจาก นั น
้ แลว ตัง้ แตวันที่ผมได รับ
แตง ตัง้ ใหเป็ นเจา เมืองในแผน ดินยู ดาห จาก
ปี ที่ยี่สิบจนถึงปี ที่สามสิบสอง ในรัชกาลของ
กษัตริยอาร ทา เซ อร ซีส *รวมสิบ สองปี
ผมและพี่ น องที่สนิท ไม ไดกินอาหารที่จัด
ใหสําหรับผู วาเลย ๑๕ พวกเจา เมืองในอดีต
ที่อยูกอนหน าผม ไดทําใหประชาชนตองรับ
ภาระหนัก พวกเจา เมืองไดรีด ไถเอาอาหาร
และเหลา องุน รวม ทัง้ เงินหนักประมาณครึ่ง
กิโลกรัม †จากประชาชน แมแตคนใชของ
เจา เมืองพวก นี้ยังใชอํานาจขมเหงผูคนเลย
แตผมไม ไดทําเรื่องพวก นี้ เพราะผมเคารพ
ยําเกรงพระเจา
๑๖ แตผมไดทุมเทในการสรางกําแพง และ
พวก เราก็ไม ไดยึดเอาที่ดินของ ใคร คนของ
ผมทัง้ หมดไดรวม ตัวกันสรางกําแพงอยูที่
นัน
่
๑๗ ผมไดเลีย
้ งอาหารเจา หน าที่คน ยิว
ทัง้ หมดหนึ่งรอยหาสิบคนทุกๆวัน ยังไมรวม
ถึงคนที่มาจากชนชาติตางๆรอบขาง ๑๘ ใน
แตละวัน ก็จะมีวัวหนึ่งตัว แกะอยางดีหกตัว
และเป็ ดไกที่จัดเตรียมไวใหกับผม และทุกๆ
สิบวัน จะมีเหลา องุนจํานวนมาก ถึง แมผม
จะเลีย
้ งอาหารคนเหลา นี้ทัง้ หมด แตผมก็ไม
เคยเรียก รองเอาจากสวนที่เป็ นอาหารประจํา
ตําแหนงของเจา เมืองเลย เพราะแคงานรับ
ใชนัน
้ มันก็หนัก หนาสาหัสตอคนเหลา นี้อยู
แลว
๑๙ ขา แตพระเจาของขาพเจา โปรดระลึก
ถึงสิ่งที่ขาพเจาไดทําใหกับคนพวก
นี้ดวย
และโปรดอวยพรขาพเจาดวยเถิด
ปั ญหาอื่น
๑ ตอ มา

เนหะมียาห ๖:๙

เป็ นชาวอาหรับ และพวกศัตรูอ่ น
ื ๆของเราวา
ผมไดสรางกําแพงจนไมมีรู โหวเหลืออีก แลว
(ถึงแมวาในตอน นัน
้ ผมยังไม ไดติด ตัง้ บาน
ประตูที่กําแพงเมืองก็ตาม)
๒ สัน บาลลัทและเกเชม ไดสงสารมาใหกับ
ผมวา “ขอใหเรามาเจอกันที่หมูบานแหงหนึ่ง
บนที่ราบโอโน”
แตพวกเขากําลังวางแผนที่จะทํารายผม
๓ ผมจึงสงพวกคนถือ
สารไปหาพวก
เขา บอกวา “ผมกําลังทํางานสําคัญอยู ไม
สามารถลงมาหาได ถาผมทิง้ งานมาหาพวก
ทาน งานก็จะหยุดชะงักไป”
๔ พวก
เขาสงสารเดิมมาใหผมถึงสี่ครัง้
และผมก็ตอบพวกเขาไปแบบเดิมทุกครัง้
๕ สัน บาล ลัทไดสงคนใชของ เขามาหาผม
อยางเคยเป็ นครัง้ ที่หา โดยถือจดหมายเปิ ด
ผนึกมา ‡
๖ ในจดหมายนั น
้ เขียนวา
“มีคนพูดไปทัว
่ ชนชาติตางๆและเก เชม
เองก็ยืนยันวาเป็ นเรื่องจริง ที่วา ทาน
และพวกชาว
ยิวกําลังวางแผนจะกอ
การ กบฏ เพราะเหตุ นี้ ทานถึงไดสราง
กําแพงขึ้น มา และตามรายงานนี้แจงวา
ทานกําลังจะขึ้นเป็ นกษัตริยของพวก
เขา ๗ ทานยังไดแตง ตัง้ พวกผู พูด แทน
พระเจา เพื่อประกาศเกี่ยวกับตัวทานใน
เมืองเยรูซาเล็มวา ‘มีกษัตริยในยู ดาห
แลว’
ถอยคําเหลา นี้จะถูกรายงานใหกษัตริยอาร
ทา เซ อร ซีสทราบ ดัง นัน
้ ขอ ใหเรามาพบกัน
หนอย”
๘ ผมจึงสงสารกลับไปใหเขาวา “ไมมีเรื่อง
อยางที่ทานพูดมา นี้เกิด ขึ้นเลย ทานกุข้ น
ึ มา
เองตามความคิดของทาน”
๙ พวก นั น
้ ทุก คนพยายามขูใหเราตกใจ
กลัว พวก เขาคิดวา “มือของพวก นัน
้ จะทิง้
งานไป งานจะไดไมเสร็จ”
แตผมอธิษฐานวา “ขา แตพระเจา ตอน นี้
ชวยเพิ่มพลังใหกับมือของขาพเจาดวยเถิด”

๖ ลัทและโท บี อาห

เมื่อมีคนไปรายงานใหสัน บาล
รวม ทัง้ เก เชม ซึ่ง

*๕:๑๔

ปี ที่ย่ส
ี ิบ … อารทาเซอรซีส คือชวงปี ๔๔๕-๔๓๓ กอนพระเยซูมาเกิด

†๕:๑๕

เงินหนั กประมาณครึ่งกิโลกรัม หรือแปลตรงๆไดวา “สี่สิบเชเขล”

‡๖:๕

จดหมายเปิ ดผนึ กมา เพื่อจะทําใหคนรูกันไปทัว
่ ถึงขอความในจดหมายนัน
้
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๑๐ อยูมาวัน หนึ่ ง ผมไปบานของเชไม อาห
ลูกชายของเดไลยาห ที่เป็ นลูกชายของเมเห
ทาเบล เชไมอาหกําลังวิตกกังวล เขาพูดวา
“ขอใหเราไปพบกันที่วิหารของพระเจา
เขาไปขางในของวิหาร ใหเราปิ ดประตูวิหาร
เพราะพวกเขากําลังมาฆาทาน
พวกเขาจะมาฆาทานในตอนกลางคืน”
๑๑ แตผมตอบวา
“คนอยางผมควรจะ
หนีหรือ แลวถาคนที่ไมใชนักบวชอยางผม
เขาไปในวิหาร แลวจะรอดชีวิตได หรือ ผม
จะไมเขาไปเด็ดขาด”
๑๒ ทันใด นั น
้
ผมก็รูวาพระเจาไม ไดสง
เชไม อาหมาหรอก
แตเขาแกลงพูดแทน
พระเจาเพื่อทํารายผม เพราะโท บี อาห และ
สันบาลลัทไดจางเขา
๑๓ ที่พวกนั น
้ วา จางเชไมอาห เพื่อจะทําให
ผมกลัว และทําตามที่เขาแนะนํ า เพื่อผมจะ
ไดทําบาป พวกเขาตัง้ ใจที่จะทําลายชื่อ เสียง
ของผม และทําใหผมอับอายขายหน า
๑๔ “ขา แตพระเจาของขาพเจา
โปรด
ลงโทษโท บี อาหและสัน บาล ลัท สําหรับสิ่งที่
พวก เขาไดทําลงไป และโปรดลงโทษโน อัด
ยาห ผู หญิงที่อางวาพูดแทนพระเจา รวมทัง้
คนอื่นๆที่อางวาพูดแทนพระเจา ที่พยายามขู
ใหขาพเจาตกใจกลัวดวยเถิด”

กําแพงสรางเสร็จ
๑๕ ใน ที่สุดกําแพงก็ถูกสรางจนเสร็จในวัน
ที่ยี่สิบ หา ของเดือนเอ ลูล *ใชเวลาในการ
สรางทัง้ สิน
้ หาสิบสองวัน
๑๖ เมื่อศัตรูทุก คนของ เราไดยิน
และ
ชนชาติทัง้ หมดที่อยูรอบขางเราได เห็น พวก
เขาก็หมดความทะนงตัวไป พวกเขารูวางาน
นี้เป็ นผลงานของพระเจาของเรา
๑๗ ในชวง นั น
้ หลัง จากสรางกําแพงเสร็จ
พวกบุคคลสําคัญๆของยู
ดาหกําลังสง
จดหมายไปใหโท บี อาหหลายฉบับ และ
โท บี อาหกําลังสงจดหมายตอบพวก เขา
มา ๑๘ เพราะมีหลายคนที่ยู ดาห ไดสาบาน
ที่จะจงรักภักดีตอโท บี อาห เพราะเขาเป็ น
ลูกเขยของเช คา นิ ยาห ที่เป็ นลูกชายของอา
ราห และเย โฮ ฮา นันลูกชายของโท บี อาห
ไดแตงงานกับลูกสาวของเม ชุ ล ลาม ที่เป็ น
ลูกชายของเบเรคิยาห
*๖:๑๕
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๑๙ พวก เขาไดแตพูดเรื่องความ ดีของโท บี
อาหใหผมฟั ง และพอผมทําอะไรไป พวก
เขาก็ไปรายงานใหโท บี อาหรู โท บี อาหจึง
สงจดหมายตางๆมาใหผม เพื่อขูใหผมตกใจ
กลัว
๑ เมื่อสรางกําแพงขึ้น มาใหมแลว ผมได
ติด ตัง้ พวกบานประตูเขาไปในที่ของมัน
และไดมีการแตง ตัง้ พวกคนเฝ าประตู พวก
๒ หลังจาก นั น
นัก รองและพวกชาวเลวีข้ น
ึ
้
ผมไดตงั ้ ใหฮา นา นี พี่ น องของ ผมคอยดูแล
เมืองเยรูซาเล็มรวม กับฮา นัน ยาห ผู บังคับ
บัญชาป อมปราการของวิหารเพราะฮา นา นี
เป็ นคนซื่อสัตย และเคารพยําเกรงพระเจา
มากกวาคนสวนใหญ
๓ ผมพูดกับพวก เขาวา “ประตูเมืองของ
เมืองเยรูซาเล็มจะ ตองไม เปิ ดจนกวาแดด
รอน และในขณะ ที่มียามเฝ าประตูอยู ก็
ตองปิ ดประตูและใสกลอนไว ควรแตง ตัง้
ประชาชนที่อาศัยอยูในเมืองเยรูซาเล็ม ให
ผลัดกันทําหน าที่ยาม ใหจัดยามไวตามจุด
ตางๆรวมทัง้ หน าบานของพวกเขาดวย”

๗

รายชื่อพวกเชลยที่กลับมา
(อสร. ๒:๑-๗๐)
๔ เยรูซาเล็ม

เป็ นเมืองที่กวาง ขวางใหญ
โต แตมีผูคนอาศัยอยูนอย และยังมีบานที่
สรางขึ้นมาใหมไม มากนัก ๕ ดัง นัน
้ พระเจา
จึงดลใจผม ใหรวบรวมพวกบุคคลสําคัญๆ
เจา หน าที่ทัง้ หลาย และประชาชนทัว
่ ไป ให
มาจดทะเบียนสํามะโนครัวเป็ นครอบ ครัวๆ
ไป ผมพบหนังสือสํามะโนครัวของเชลยพวก
แรกที่กลับมา ผมเห็นมันเขียนไวอยางนี้วา
๖ ตอ ไป นี้ คือ ประชาชนของมณฑลที่มา
จากการเป็ นเชลย ในครัง้ ที่ถูกกษัตริยเนบู
คัด เนสซาร แหงบาบิ โลนจับ ตัวไป พวกเขา
ไดกลับ มายังเมืองเยรูซาเล็มและยู ดาห และ
ตางก็แยก ยายกันกลับ ไปยังบาน เมืองของ
ตน ๗ พวกเขากลับมากับเศรุบ บาเบล เยชู อา
เนหะมี ยาห อาซาริ ยาห ราอามิ ยาห นาหะ
มานี โมรเดคัย บิลชาน มิสเปเรท บิกวัย เน
ฮูม และ บาอานาห
จํานวนคนอิสราเอลมีดังนี้

เอลูล หมายถึงเดือนสิงหาคม-กันยายน ปี ๔๔๓ กอนพระเยซูมาเกิด

เนหะมียาห ๗:๘

๘ ผู สืบเชื้อ สายจากปา โรช

รวมสอง พันหนึ่ง
รอยเจ็ดสิบสองคน
๙ ผู สืบเชื้อ สายจากเชฟาทิ ยาห รวมสามรอย
เจ็ดสิบสองคน
๑๐ ผูสืบเชื้อสายจากอาราห รวมหกรอยหาสิบ
สองคน
๑๑ ผู สืบเชื้อ สายจากปา หัท โม อับ คือ ผู สืบ
เชื้อสายจากเยชูอาและโยอาบ รวมสองพัน
แปดรอยสิบแปดคน
๑๒ ผู สืบเชื้อ สายจากเอลาม รวมหนึ่ ง พันสอง
รอยหาสิบสี่คน
๑๓ ผู สืบเชื้อ สายจากศัทธู รวมแปด รอยสี่ สิบ
หาคน
๑๔ ผู สืบเชื้อ สายจากศักคัย รวมเจ็ด รอยหก
สิบคน
๑๕ ผู สืบเชื้อ สายจากบิน นุย รวมหกรอยสี่ สิบ
แปดคน
๑๖ ผู สืบเชื้อ สายจากบา บัย รวมหก รอยยี่สิบ
แปดคน
๑๗ ผู สืบเชื้อ สายจากอัส กาด รวมสองพันสาม
รอยยี่สิบสองคน
๑๘ ผู สืบเชื้อ สายจากอา โด นี คัม รวมหก รอย
หกสิบเจ็ดคน
๑๙ ผูสืบเชื้อสายจากบิกวัย รวมสองพันหกสิบ
เจ็ดคน
๒๐ ผู สืบเชื้อ สายจากอาดีน รวมหกรอยหา สิบ
หาคน
๒๑ ผู สืบเชื้อ สายจากอา เท อร คือเฮ เซ คี ยาห
รวมเกาสิบแปดคน *
๒๒ ผู สืบเชื้อ สายจากฮาชูม รวมสามรอยยี่สิบ
แปดคน
๒๓ ผูสืบเชื้อสายจากเบไซ รวมสามรอยยี่สิบสี่
คน
๒๔ ผู สืบเชื้อ สายจากฮา ริฟ รวมหนึ่ ง รอยสิบ
สองคน
๒๕ ผู สืบเชื้อ สายจากกิเบ โอน รวมเกา สิบ หา
คน
๒๖ คนจากเมืองเบธเล เฮม และเมืองเน โท
ฟาห รวมหนึ่งรอยแปดสิบแปดคน
๒๗ คนจากเมืองอา นา โธท รวมหนึ่ ง รอยยี่สิบ
แปดคน
๒๘ คนจากเมืองเบธ อัส มา เวท รวมสี่ สิบ สอง
คน
*๗:๒๑
†๗:๔๓
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๒๙ คนจากเมืองคิริยาทเยอาริม

เมืองเคฟี ราห
และเมืองเบ เอ โรท รวมเจ็ด รอยสี่ สิบ สาม
คน
๓๐ คนจากเมืองรา มาห และเมืองเกบา รวม
หกรอยยี่สิบเอ็ดคน
๓๑ คนจากเมืองมิค มาส รวมหนึ่ ง รอยยี่สิบ
สองคน
๓๒ คนจากเมืองเบธ เอล และเมืองอัย รวม
หนึ่งรอยยี่สิบสามคน
๓๓ คนจากเมืองเนโบอีกแหงหนึ่ ง รวมหา สิบ
สองคน
๓๔ คนจากเมืองเอ ลามอีกแหงหนึ่ ง รวมหนึ่ ง
พันสองรอยหาสิบสี่คน
๓๕ คนจากเมืองฮาริม รวมสามรอยยี่สิบคน
๓๖ คนจากเมืองเย ริ โค รวมสาม รอยสี่ สิบ หา
คน
๓๗ คนจากเมืองโลด เมืองฮา ดิด และเมือง
โอโน รวมเจ็ด รอยยี่สิบ เอ็ดคน ๓๘ คนจาก
เมืองเสนาอาห รวมสามพันเการอยสามสิบ
คน
๓๙ จํานวนพวกนั กบวชมีดังนี้ คือ
มีผู สืบเชื้อ สายจากเย ดา ยาห ซึ่งก็คือ
ครอบครัวของเย ชู อา รวมเกา รอยเจ็ด สิบ
สามคน
๔๐ ผู สืบเชื้อ สายจากอิม เมอร รวมหนึ่ ง พันหา
สิบสองคน
๔๑ ผู สืบเชื้อ สายจากปา ช เฮ อร รวมหนึ่ ง พัน
สองรอยสี่สิบเจ็ดคน
๔๒ ผส
ู ืบเชื้อสายจากฮาริม รวมหนึ่งพันสิบเจ็ด
คน
๔๓ จํานวนชาวเลวีมีดังนี้ คือ
ผู สืบเชื้อ สายจากเยชู อา คือ ผานมาทางขัด มี
เอล ที่มาจากครอบครัวของโฮดีอาห †รวม
เจ็ดสิบสี่คน
๔๔ จํานวนพวกนั กรองมีดังนี้ คือ
ผู สืบเชื้อ สายจากอา สาฟ รวมหนึ่ง รอยสี่ สิบ
แปดคน
๔๕ จํานวนของคนเฝ าประตูมีดังนี้ คือ
ผู สืบเชื้อ สายจากชัลลูม ผู สืบเชื้อ สายจากอา
เท อร ผู สืบเชื้อ สายจากทัล โมน ผู สืบเชื้อ
สายจากอัก ขูบ ผู สืบเชื้อ สายจากฮาทิธา ผู
สืบเชื้อสายจากโชบัย รวมหนึ่งรอยสามสิบ
แปดคน

เกาสิบแปดคน ดูคําอธิบายทายหน า ของหนังสือเอสรา ๒:๑๖
โฮดีอาห หรือสําเนาบางฉบับใชคําวา “โฮเดวาห”

เนหะมียาห ๗:๔๖

๔๖ จํานวนของคนรับใชประจําวิหารมีดังนี้ คือ

ผู สืบเชื้อ สายจากศีหะ ผู สืบเชื้อ สายจากฮา
สูฟา ผู สืบเชื้อ สายจากทับ บาโอท ๔๗ ผู สืบ
เชื้อสายจาก เคโรส ผส
ู ืบเชื้อสายจากสีอา ผู
สืบเชื้อสายจากพาโดน ๔๘ ผส
ู ืบเชื้อสายจาก
เลบานา ผส
ู ืบเชื้อสายจากฮากาบา ผส
ู ืบเชื้อ
สายจากชัลมัย
๔๙ ผู สืบเชื้อ สายจาก ฮานั น ผู สืบเชื้อ สายจาก
กิดเดล ผูสืบเชื้อสายจากกาฮาร
๕๐ ผู สืบเชื้อ สายจาก เรอายาห ผู สืบเชื้อ สาย
จากเรซีน ผูสืบเชื้อสายจากเนโคดา
๕๑ ผูสืบเชื้อสายจากกัสซาม ผูสืบเชื้อสายจาก
อุสซาห ผูสืบเชื้อสายจากปาเสอาห
๕๒ ผส
ู ืบเชื้อสายจากเบสัย ผส
ู ืบเชื้อสายจากเม
อูนิม ผูสืบเชื้อสายจากเนฟิ สิม
๕๓ ผู สืบเชื้อ สายจากบัคบูค ผู สืบเชื้อ สายจาก
ฮาคูฟา ผูสืบเชื้อสายจากฮารฮูร
๕๔ ผู สืบเชื้อ สายจากบัส ลีท ผู สืบเชื้อ สายจาก
เมหิดา ผูสืบเชื้อสายจากฮารชา
๕๕ ผส
ู ืบเชื้อสายจากบารโขส ผส
ู ืบเชื้อสายจาก
สิเสรา ผูสืบเชื้อสายจากเทมาห
๕๖ ผู สืบเชื้อ สายจากเน ซิ ยาห ผู สืบเชื้อ สาย
จากฮาทิฟา
๕๗ จํานวนผู สืบเชื้อ สายของคน รับ ใชของ
กษัตริยซาโลมอนมีดังนี้คือ
ผู สืบเชื้อ สายจากโสทัย ผู สืบเชื้อ สายจาก
โสเฟเรท ผู สืบเชื้อ สายจากเปรี ดา ๕๘ ผู สืบ
เชื้อ สายจากยาอาลา ผู สืบเชื้อ สายจากดาร
โคน ผูสืบเชื้อสายจากกิดเดล
๕๙ ผู สืบเชื้อ สายจากเชฟาทิ ยาห ผู สืบเชื้อ สาย
จากฮัทธิล ผู สืบเชื้อ สายจาก โปเคเรทหัส
ซาบาอิม และผูสืบเชื้อสายจากอาโมน
๖๐ คนรับใชประจําวิหาร และผูสืบเชื้อสายคน
รับใชของซาโลมอน มีจํานวนรวมสามรอย
เกาสิบสองคน
๖๑ ตอ ไป นี้ จะเป็ นจํานวนคนที่ข้ น
ึ มาเมือง
เยรูซาเล็มจากเมืองเทลเมลาห เมืองเทลหาร
ชา เมืองเครูบ เมืองอัด โดน และเมืองอิม เม
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อร แตพวก เขาไมสามารถพิสูจนไดวา พวก
เขาสืบเชื้อสายมาจากชาวอิสราเอล
๖๒ ผู สืบเชื้อ สายจากเด ไลย าห ผู สืบเชื้อ สาย
จากโท บี อาห ผู สืบเชื้อ สายจากเน โค ดา
รวมหกรอยสี่สิบสองคน
๖๓ จํานวนนั กบวชทัง
้ หลายมีดังนี้คือ
ผู สืบเชื้อ สายจากโฮบายาห ผู สืบเชื้อ สายจาก
ฮัก โขส และผู สืบเชื้อ สายจากบาร ซิ ล ลัย
(บาร ซิ ล ลัยคน นี้ไดแตงงานกับลูกสาวคน
หนึ่งของบารซิลลัย ซึ่งเป็ นชาวกิเลอาด ดัง
นัน
้ เขาจึงใชช่ อ
ื เรียกตามชื่อพอตาเขา)
๖๔ พวก เขาตรวจ ดูราย ชื่อในทะเบียน
สํามะโนครัว แตไม พบชื่อของตัว เอง ดัง นัน
้
พวก เขาจึงถูกตัด ชื่อออกจากพวกนักบวช
เพราะถือวาไมบริสุทธิ ์ ๖๕ เจา เมืองบอกพวก
เขาวา ในชวง นี้อยาเพิ่งกินอาหารที่บริสุทธิ ์
ที่สุดกอน จนกวานักบวชสูงสุด จะใชอู ริม
และทูม มิมปรึกษาหาคํา ตอบจากพระเจาเสีย
กอน
๖๖ รวม คนทัง
้ หมดที่พูด มาไดสี่ หมื่นสอง พัน
สาม รอยหก สิบคน ๖๗ ไม นับพวกทาส
ชาย หญิงของพวก เขาอีกเจ็ด พันสาม รอย
สามสิบ เจ็ดคน นอกจาก นัน
้ แลวพวก
เขายังมีนัก รองชายหญิงอีกสอง รอยคน
๖๘ พวก เขายังมีมาทัง
้ หมดเจ็ด รอยสามสิบ
หกตัว และลอสองรอยสี่ สิบ หาตัว *๖๙ อูฐสี่
รอยสามสิบ หาตัว และมีลารวมหกพันเจ็ด
รอยยี่สิบตัว
๗๐ บรรดาหัวหน าครอบครัวบาง คน
ให
สิ่งของตางๆเพื่อสนับสนุนงานนี้ เจา เมืองได
ถวายสิ่งตางๆเหลา นี้เขากองคลัง คือทองคํา
จํานวนแปดกิโลกรัมครึ่ง †ชามประพรมหา
สิบใบ และเสื้อผาสําหรับนักบวชหารอยสาม
สิบชุด ๗๑ หัวหน าครอบครัวบาง คน ถวาย
‡และเงิน
ทองคําหนึ่งรอยเจ็ดสิบกิโลกรัม
¶
หนึ่ง พันสอง รอยกิโลกรัม
เขากองคลัง
สําหรับงาน ๗๒ ประชาชนที่เหลือถวายทองคํา
หนึ่ง รอยเจ็ด สิบกิโลกรัม เงินหนึ่ง พันหนึ่ง

*๗:๖๘

มีนัก รอง … สี่ สิบ หาตัว ขอมูลนี้เป็ นไปตามหนังสือเอสรา ๒:๖๖ แตสําเนาฉบับฮีบรู
เขียนวา “มีนักรองชายหญิงสองรอยสี่สิบหาคน” และไมไดพูดถึงมาหรือลอ
†๗:๗๐

แปดกิโลกรัมครึ่ง แปลตามตัวอักษรวา “หนึ่งพันดาริค”

‡๗:๗๑

หนึ่ งรอยเจ็ดสิบกิโลกรัม หรือแปลตามตัวอักษรวา “สองหมื่นดาริค”

¶๗:๗๑

หนึ่ งพันสองรอยกิโลกรัม หรือ แปลตามตัวอักษรวา “สองพันสองรอยมินา”

เนหะมียาห ๗:๗๓

รอยกิโลกรัม และเสื้อผาหก สิบ เจ็ดชุดใหกับ
พวกนักบวช
๗๓ พวกนั กบวช
บรรดาชาวเลวี คนเฝ า
ประตู พวกนัก รอง และประชาชนบาง คน
รวม ทัง้ พวกคน รับ ใชประจําวิหาร และชาว
อิสราเอลทัง้ หมด ก็อาศัยอยูตามบาน เมือง
ของตน
เอสราอานกฎบัญญัติใหประชาชนฟั ง
เมื่อเดือนที่เจ็ด *มา ถึง ประชาชนชาว
อิสราเอลที่ไดยายเขา มาอาศัยอยูตามเมือง
ตางๆของตน
๑ ทุก คนไดมาประชุมกันที่ลานเมือง ที่
อยูตรงดาน หน าของประตู นํ้ า พวก เขา
บอกเอ ส ราผูเป็ นอาจารย ใหเอากฎ บัญญัติ
ของโมเสสมาดวย ซึ่งพระยาหเวหไดมอบไว
ใหกับคนอิสราเอล ๒ ดังนัน
้ วันแรกของเดือน
ที่เจ็ด นักบวชเอ ส ราไดเอากฎ บัญญัตินัน
้ มา
อยูตอ หน ากลุม คนที่มาชุมนุมกันทัง้ ชายและ
หญิง รวม ทัง้ เด็กที่โตพอที่จะฟั งรู เรื่อง ๓ เอ
ส ราอานกฎ บัญญัตินัน
้ อยูหน าลานเมือง ซึ่ง
อยูตรงดานหน าของประตูน้ํ า เขาอานตอหน า
ชายและหญิง รวม ทัง้ เด็กที่โตพอที่จะฟั งรู
เรื่อง เขาอานตัง้ แตเชา ตรูไปจนถึงเที่ยง วัน
ทุกคนตางก็ตัง้ ใจฟั งกฎบัญญัติเป็ นอยางดี
๔ เอ ส ราผูเป็ นอาจารยยืนอยูบนเวทีไมที่
สรางขึ้น มาสําหรับงานนี้โดยเฉพาะ ทางดาน
ขวาของเอ ส รา ก็มีมัท ที ธิ ยาห เชมา อา นา
ยาห อุ รี ยาห ฮิ ล คี ยาห และมาอาเสอาหยืน
อยู สวนทางดานซาย ก็มีเปดายาห มิ ชาเอล
มัลคิ ยาห ฮา ชูม อัช บัด ดา นาห เศ คา ริ ยาห
และเมชุลลามยืนอยู
๕ เอ ส ราเปิ ดหนั งสือกฎ บัญญัติออกตอ
หน าตอตาประชาชนทัง้ หลาย เพราะเขายืน
อยูสูงกวาพวก เขา เมื่อเอ ส ราเปิ ดหนังสือ
ออก ประชาชนทุก คนตางก็ยืนขึ้น ๖ เมื่อ
เอ ส ราสรรเสริญพระ ยาหเวห พระเจาผู ยิ่ง
ใหญ ทุก คนตางตอบรับวา “อาเมน อาเมน”
พรอมยกมือทัง้ สองขึ้นและกมกราบลง และ
นมัสการพระยาหเวห ใบหน าซบพื้น

๘

*๗:๗๓
†๘:๙
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๗ ในขณะ ที่ผูคนยืนอยูกับ ที่นัน
้ พวกชาว
เลวี คือ เยชู อา บานี เชเรบิ ยาห ยามีน อัก
ขูบ ชับเบธัย โฮดี ยาห มาอาเสอาห เคลิ ทา
อาซาริ ยาห โยซาบาด ฮานัน และเปไลยาห
ก็ไดมาสัง่ สอนพวกเขาใหเขาใจถึงกฎบัญญัติ
นัน
้ ๘ ชาวเลวีเหลา นัน
้ ไดอานหนังสือซึ่งเป็ น
กฎ บัญญัติของพระเจาเป็ นตอนๆและอธิบาย
ใหผูคนเขาใจในขอความที่อานนัน
้
๙ เนหะมียาห ผูเป็ นเจาเมือง และเอสรา ผู
เป็ นทัง้ นักบวชและอาจารย รวม ทัง้ ชาวเลวี
ทัง้ หลายที่ชวยสัง่ สอนประชาชน ตางพา
์ ิทธิ ์
กันพูดกับทุก คนวา “วัน นี้เป็ นวันศักดิส
†ของพระยาหเวห พระเจาของพวกทาน ดัง
นัน
้ อยาเศรา โศกและรองไหเลย”
เพราะ
ประชาชนทุก คนกําลังรองไหในขณะที่ฟังกฎ
บัญญัตินัน
้
๑๐ เอ ส ราพูดกับพวก เขาวา “ไปกินอาหาร
ที่เอร็ดอรอย และดื่มเหลา องุนรสหวาน และ
สงบาง สวนไปใหกับคนที่ไมสามารถเตรียม
์ ิทธิข
์ อง
ของพวก นี้ เพราะวัน นี้เป็ นวันศักดิส
พระ ยาหเวหของ เรา อยาไดเศรา โศกเลย
เพราะความชื่นชมยินดีที่พวก ทานมีในพระ
ยาหเวหนัน
้ เป็ นพละกําลังของพวกทาน”
๑๑ พวกชาวเลวีทําใหประชาชนสงบเงียบ
ลง โดยพูดวา “เลิกรองไหเถอะ เพราะวัน นี้
์ ิทธิ ์ อยาเศราโศกเลย”
เป็ นวันศักดิส
๑๒ หลังจาก นั น
้ ประชาชนทุก คนก็จาก ไป
ไปกินและดื่ม กัน และสงอาหารบาง สวนไป
ใหกับคนที่ อื่น พวก เขาเฉลิม ฉลองกันอยาง
สนุกสนาน เพราะพวก เขาเขาใจในถอยคําที่
ชาวเลวีไดอานใหพวกเขาฟั งนัน
้
๑๓ ในวัน
ที่สองของเดือน
หัวหน า
ครอบครัวของประชาชนทัง้ หมด
พวก
นักบวช และพวกชาวเลวี ไดรวม ตัวกันมา
พบเอ ส ราผูเป็ นอาจารย เพื่อศึกษาคํา สอน
ของกฎบัญญัติ
๑๔ พวก เขาไดเจอคํา สัง
่ ของพระ ยาหเวห
ที่เขียนไวในกฎ บัญญัติที่ผานมาทางโมเสส
ที่วาคนอิสราเอลจะตองอาศัยอยูในเพิง
ชัว
่ คราว
ในชวงเทศกาลของเดือนเจ็ด
‡๑๕ และพวกเขาควรจะประกาศและเผยแพร

เดือนที่เจ็ด หมายถึงเดือนกันยายน-ตุลาคม

วันศักดิ์สิทธิ์ วันที่หนึ่งและวันที่สองในแตละเดือน เป็ นวันที่พวกเขานมัสการพระเจา
เป็ นพิเศษ ประชาชนจะมาพบกันและรับประทานอาหารรวมกัน
‡๘:๑๔ เดือนเจ็ด หมายถึงเดือนกันยายน-ตุลาคม

เนหะมียาห ๘:๑๖

ถอยคําตอ ไป นี้ไป ทัว
่ ทุก เมือง รวม ทัง้ ใน
เมืองเยรูซาเล็มดวย ที่วา “ใหออกไปที่เนิน
เขาในชนบท และใหเก็บกิ่งมะกอก เทศ กิ่ง
มะกอกป า กิ่งตนนํ้ ามันเขียว ใบปาลม และ
กิ่ง ไมจากตนอื่นๆที่ใหรม เงา เพื่อเอามาสราง
เพิงชัว
่ คราว เหมือนกับที่ไดเขียนไวในกฎ
บัญญัติ”
๑๖ ดัง นั น
้ ประชาชนจึงออกไปเอากิ่ง ไม
เหลา นัน
้ กลับ มา และสรางเพิงชัว
่ คราวให
กับตัว เอง มีทัง้ สรางไวบนดาดฟ าบาน และ
ที่ลานบานของตัว เอง รวม ทัง้ ที่ลานวิหาร
ของพระเจา และที่ลานเมืองใกลๆประตู นํ้ า
และสรางไวที่ลานเมืองของประตูเอ ฟ รา อิม
๑๗ คนทัง
้ กลุมที่กลับมาจากการเป็ นเชลย ได
สรางเพิงชัว
่ คราวและอยูในเพิงเหลา นัน
้ คน
อิสราเอลไม ไดทําอยางนี้เลย ตัง้ แตสมัยของ
เย ชู อา ลูกชายของนูน จนกระทัง่ ถึงวัน นัน
้
และพวกเขาก็มีความชื่นชมยินดีอยางยิ่ง
๑๘ ดัง นั น
้ ตัง้ แตวัน แรกของเทศกาลจนถึง
วันสุดทาย เอ ส ราไดอานหนังสือกฎ บัญญัติ
ของพระเจาทุก วัน พวก เขาเฉลิมฉลอง
เทศกาลเป็ นเวลาเจ็ดวัน และในวันที่แปดก็
เป็ นวันชุมนุมพิเศษตามที่กฎบัญญัติบอกไว
ประชาชนอิสราเอลสารภาพบาป
๑ ในวัน

๙ ชาวอิสราเอลมารวม

ที่ยี่สิบ สี่ของเดือนนี้ ประชาชน
ตัวกันเพื่ออด
อาหาร พวกเขาใสชุดผากระสอบ และเอาดิน
โรยหัวของพวก เขา ๒ บรรดาลูก หลานของ
อิสราเอล ไดแยกตัว เองออก มาจากคนตาง
ชาติทัง้ ปวง พวก เขายืนและสารภาพบาป
ของพวก เขา รวม ทัง้ สารภาพความชัว
่ ชาที่
บรรพบุรุษของพวก เขาไดทําไป ๓ พวก เขา
ยืนในที่ของตน และฟั งคน อานหนังสือกฎ
บัญญัติของพระเจาของพวก
เขาเป็ นเวลา
สามชัว
่ โมง และอีกสามชัว
่ โมง พวก เขาใช
สารภาพและนมัสการพระ ยาหเวหพระเจา
ของพวกเขา
๔ แลวเยชูอา บานี ขัดมีเอล เชบานิ ยาห บุ
นนี เชเรบิยาห บานี และเคนานี ตางก็ยืนอยู
บนบันไดสําหรับพวกเลวี และ พวก เขารอง
ดวยเสียงดังตอพระยาหเวหพระเจาของพวก
เขา ๕ แลวเลวีพวกนี้ คือเยชูอา ขัดมีเอล บานี
*๙:๗
†๙:๙
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ฮาชับเนยาห เชเรบิยาห โฮดียาห เชบานิยาห
และเปธาหิ ยาห ไดพูดขึ้นวา “ลุก ขึ้น และ
สรรเสริญพระ ยาหเวหพระเจาของพวก ทาน
เถิด
ขาแตพระยาหเวห พระเจาของพวกเรา
ขอพระองคได รับการเชิดชูตลอดชัว
่ นิจนิ รัน
ดรถึงชัว
่ นิจนิรันดร
ขอ ใหพวก เขาเชิดชูช่ อ
ื อันยิ่ง ใหญของ
พระองค
ซึ่งได รับการยกยองเหนือคํา เชิดชูและคํา
สรรเสริญทัง้ ปวง
๖ พระองคเป็ นพระเจา
ขา แตพระ ยาหเวห มีแตพระองคเทานัน
้ ที่
เป็ นพระเจา
พระองคเป็ นผูสรางทองฟ า
สวรรคชน
ั ้ สูงสุด
และดวงดาวทัง้ สิน
้ ใน
ทองฟ า
พระองคสรางโลกและทุกสิ่งบนโลก
พระองคสรางทะเลและทุก
อยางที่อยูใน
ทะเล
พระองคใหชีวิตกับทุกสิ่ง
และพวกดวงดาวทัง้
หลายบนทองฟ า
นมัสการพระองค
๗ พระองคคือพระยาหเวห
พระเจาผูเลือกอับราม
และนํ าตัว เขาออกมาจากเมืองเอ อรแหง
ประเทศเคลเดีย
และตัง้ ชื่อใหเขาวาอับราฮัม *
๘ พระองคเห็นวาเขามีจิตใจซื่อสัตยตอ
พระองค
ดังนัน
้ พระองคจึงทําขอตกลงกับเขา
ที่จะยกแผนดินของคนเหลานี้ใหกับลูกหลาน
ของเขา
คือแผนดินของคนคานาอัน คนฮิตไทต คนอา
โมไรต คนเปริสซีคนเยบุส และคนเกอร
กาชี
พระองคไดทําตามคําพูดของพระองค
เพราะพระองคนัน
้ ซื่อสัตย
๙ พระองคไดเห็นถึงความทุกข ทรมานของ
บรรพบุรุษของพวกเราในอียิปต
และพระองคไดยินเสียงรองให ชวยของพวก
เขาที่ทะเลตนออ †

อับราฮัม แปลวา “พอของคนจํานวนมาก”
ทะเลตนออ สําเนาแปลกรีกโบราณเขียนวาทะเลแดง

เนหะมียาห ๙:๑๐

๑๐ พระองคไดแสดงปรากฏการณตางๆและ

สิ่งมหัศจรรยตางๆ
เพื่อตอ ตานฟาโรห กษัตริยของอียิปต และ
ตอ ตานพวกขาราชการทัง้ สิน
้
และ
ประชาชนบนแผน
ดินของกษัตริย
ฟาโรห
เพราะพระองครูวาพวก
เขาไดขมเหง
บรรพบุรุษของพวกเรา
พระองคก็เลยมีช่ อ
ื เสียงโดง ดังมาจนถึงทุก
วันนี้
๑๑ พระองคไดแยกทะเลออกตอหน าพวกเขา
และพวกเขาเดินผานทะเลไปบนพื้นแหง
แตพระองคไดโยนพวกที่ไล ตามพวก เขาลง
ทะเลลึก
เหมือนกอน หินที่ถูกโยนลงไปในทะเลที่ปั่น
ป วน
๑๒ พระองคไดนําทางพวก เขาดวยเสา เมฆ
ในตอนกลาง วันและดวยเสา ไฟในตอน
กลางคืน
เพื่อสองทางใหพวก เขาเดินไปในทางที่พวก
เขาควรไป
๑๓ พระองคลงมาอยูบนภูเขาซีนาย
และพูดกับพวกเขาจากสวรรค
และไดมอบกฎ ระเบียบที่ถูก ตองและกฎ
บัญญัติที่แทจริง
รวม ทัง้ พวกบัญญัติและคํา สัง่ ตางๆที่ ดีให กับ
พวกเขา
๑๔ และพระองคไดบอกใหพวก เขารูเกี่ยว กับ
์ ิทธิข
์ องพระองค
วันหยุดอันศักดิส
และพระองคใหคํา สัง่ ตางๆ กฎระเบียบ และ
บัญญัติกับพวกเขา ผานทางโมเสส ผูรับ
ใชของพระองค
๑๕ ในยามที่พวกเขาหิว พระองคใหอาหารกับ
พวกเขาจากสวรรค
ในยามที่พวกเขากระหาย พระองคใหน้ํ าไหล
ออกจากหินมาใหพวกเขาดื่ม
พระองคบอกใหพวก เขาไปยึดเอาแผน ดินที่
พระองคไดสัญญาวาจะมอบใหกับพวก
เขา
๑๖ แตพวกบรรพบุรุษของพวก เราทําตัวเยอ
หยิ่งจองหองและหัวแข็งดื้อรัน
้
พวกเขาไมยอมฟั งคําสัง่ ตางๆของพระองค
๑๗ พวก เขาไม ยอมเชื่อ ฟั งและพวก เขาไม ได
จดจํา
ถึงการ อัศจรรยตางๆของพระองคที่พระองค
ไดทําไปทามกลางพวกเขา
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แตพวกเขากลับหัว แข็งดื้อ รัน
้ และไดแตง ตัง้
หัวหน าขึ้นมา
เพื่อนํ าพวกเขากลับไปเป็ นทาสในอียิปตอีก
แตพระองคเป็ นพระเจาที่ใหอภัย มีใจเมตตา
และกรุณา มีความอดทนและมีความรัก
อันมัน
่ คง
ดังนัน
้ พระองคจึงไมไดทอดทิง้ พวกเขา
๑๘ ถึง แมพวกบรรพบุรุษของพวก เราจะหลอ
โลหะรูปลูกวัวขึ้นมาสําหรับพวกเขาเอง
และบอกวา
‘นี่คือพระเจาของเจาที่นําเจา
ออกมาจากอียิปต’
ถึงแมการกระทํานี้จะดูหมิ่นพระองคอยางยิ่ง
๑๙ แตพระองคเต็มเปี่ ยมไป ดวยความเมตตา
กรุณา
พระองคก็เลยไม ไดทอด ทิง้ พวก เขาไวใน
ทะเลทราย
เสาเมฆไม ไดหยุดนํ าทางพวกเขาในการเดิน
ทางตอนกลาง วันและเสา ไฟในตอน
กลางคืน
ก็ไม ไดหยุดสอง แสงใหกับพวก เขาในทางที่
พวกเขาควรจะไป
๒๐ พระองคไดใหพระ
วิญญาณอัน ดีของ
พระองคเพื่อสอนพวกเขา
พระองคไม ไดเอาอาหารทิพย ไปจากปาก
ของพวกเขา
และพระองคไดใหน้ํ าเพื่อดับกระหายกับพวก
เขา
๒๑ พระองคดูแลพวก เขาเป็ นเวลาสี่ สิบปี ใน
ทะเลทราย
โดยที่พวกเขาไมขาดอะไรเลย
เสื้อผาของพวกเขาก็ไมฉีก ขาด และเทาของ
เขาก็ไมบวม
๒๒ พระองคมอบอาณาจักรตางๆและชนชาติ
ตางๆใหกับพวกเขา
พระองคไดใหแผน ดินเหลา นี้กลายเป็ นแนว
ชายแดนใหกับพวกเขา
พวก เขาไดยึด ครองแผน ดินของกษัตริยสิ
โหนแหงเมืองเฮชโบน
และแผน ดินของกษัตริยโอกแหงแควนบา
ชาน
๒๓ พระองคทําใหพวกเขามีลูก หลานมากมาย
มหาศาลเหมือนดวงดาวบนทองฟ า
พระองคนําพวก เขามายังแผน ดินที่พระองค
บอกบรรพบุรุษของพวกเขาใหเขาไปยึด
ครอง
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๒๔ ดัง นั น
้

พวกลูก หลานของพวก เขาจึงเขา
ไปยึดครองแผนดินนัน
้
และพระองคไดปราบพวกชาวคา นา อันที่
อาศัยอยูเดิมใหพายแพไป
และใหพวกชาวคา นา อันตกอยูในกํา มือของ
บรรพบุรุษของพวก เรา รวม ถึงพวก
กษัตริย และประชาชนของแผนดินนัน
้
พวกบรรพบุรุษของพวก เราสามารถจัดการ
กับพวกเขาไดตามใจชอบ
๒๕ พวกเขายึดเมืองที่มีปอมปราการและแผน
ดินที่อุดมสมบูรณ
พวก เขายึดบานตางๆที่เต็มไป ดวยของ ดีๆที่
มี ทัง้ บอนํ้ าที่ขุดไว แลว ไร องุน ตน
มะกอกและตนผลไมมากมาย
พวกเขากินกันจนอิ่มแปลและอวนทวน
และพวก เขาตางก็มีความ สุขในความดี งาม
อันยิ่งใหญของพระองค
๒๖ แตพวก เขากลับไมเชื่อ ฟั ง และกบฏตอ
พระองค และโยนบัญญัติของพระองค
ทิง้ ไป
นอกจาก นัน
้ พวก เขายังฆาพวกผู พูด แทน
พระองคที่ไดตัก เตือนพวก เขาใหกลับ
มาหาพระองค
พวกเขาไดดูหมิ่นพระองคอยางใหญหลวง
๒๗ ดังนั น
้ พระองคจึงมอบพวกเขาใหตกไปอยู
ในกํามือพวกศัตรู
และศัตรูพวก นัน
้
ไดขมเหงพวก เขาอยาง
ทารุณโหดราย
ในยามที่พวก เขาทุกข ยาก พวก เขาตาง
รองขอความชวยเหลือจากพระองค
และพระองคไดยินเสียงพวกเขาจากสวรรค
พระองคก็สงผู กู ชาติมาชวยพวกเขาครัง้ แลว
ครัง้ เลาใหรอดพนจากเงื้อม มือของพวก
ศัตรู
เพราะพระองคเต็ม เปี่ ยมไปดวยความเมตตา
กรุณา
๒๘ แตทันทีที่พวก เขาได รับการปลดปลอย
จากพวกศัตรู
พวก เขาก็ไดทําในสิ่งที่พระองคถือวาเป็ นสิ่ง
ชัว
่ รายอีก
ดัง นัน
้ พระองคจึงปลอยใหพวก เขาตกไป อยู
ในกํามือของพวกศัตรูอีก
แลวพวก ศัตรูเหลา นัน
้ ก็ไดปกครองเหนือ
พวกเขา
แตแลวเมื่อพวก เขารองขอความ ชวย เหลือ
จากพระองค
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พระองคก็ไดยินพวกเขาจากสวรรค
แลวชวยกูพวกเขาครัง้ แลวครัง้ เลา
เพราะพระองคเต็ม เปี่ ยมไปดวยความเมตตา
กรุณา
๒๙ พระองคเตือนพวก เขาเพื่อใหพวก เขา
กลับมาหาคําสอนของพระองค
แตพวกเขากลับเยอหยิ่งจองหองและไมยอม
เชื่อฟั งคําสัง่ ตางๆของพระองค
พวก เขาทําบาปตอกฎของพระองคซ่ งึ เป็ น
กฎที่นําชีวิตมาใหกับคนที่รักษากฎเหลา
นัน
้
พวกเขายักไหลอยางดื้อรัน
้ และหัวแข็งดื้อดึง
และไมยอมฟั ง
๓๐ พระองคอดทนกับพวกเขาอยูหลายปี
และพระองคไดเตือนพวก เขาดวย พระ
วิญญาณผานทางพวกผู
พูด
แทน
พระองค
แตพวกเขาก็ยังไมยอมฟั ง
จนใน ที่สุดพระองคไดมอบพวก เขาใหกับ
พวกชนชาติตางๆ
๓๑ แตถึงอยางนั น
้ ก็ตาม พระองคก็เต็ม เปี่ ยม
ไปดวยความเมตตากรุณา
พระองคไมไดทําลายพวกเขาอยางสิน
้ ซาก
และไมไดทอดทิง้ พวกเขา
เพราะพระองคเป็ นพระเจาผูทรงพระคุณและ
ความเมตตากรุณา
๓๒ ขา แตพระเจาของพวก เรา พระเจาที่ยิ่ง
์ ํานาจและนาเกรงขาม
ใหญผูมีฤทธิอ
พระองครักษาคํามัน
่ สัญญาดวยความ รักอัน
สัตยซ่ อ
ื
ขอพระองคอยาไดถือวาความทุกข ยากทัง้
หลายที่เกิด ขึ้นกับพวก เราตัง้ แตสมัย
ของกษัตริยอัส ซีเรียจนถึงตอน นี้เป็ น
เรื่องเล็กน อยเลย
คือ ความทุกข ยากที่เกิด ขึ้นกับพวกกษัตริย
ของ เรา กับพวกผูนําเรา กับเหลา
นักบวชของ เรา
กับคนเหลา นัน
้ ที่
พูดแทนพระองคให กับเรา
กับพวก
บรรพบุรุษของเรา และกับประชาชนทุก
คนของพระองค
๓๓ ทุก สิ่งที่เกิด ขึ้นกับเรานั น
้
พระองคทํา
อยางยุติธรรมแลว
พระองคทําในสิ่งที่ซ่ อ
ื สัตย ในขณะที่พวกเรา
ทําแตความผิด
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๓๔ พวกกษัตริย

พวกผูนํา พวกนักบวช และ
พวกบรรพบุรุษของเรา ไม ไดรักษากฎ
บัญญัติของพระองค
พวก เขาไมใสใจกับคํา สัง่ ตางๆและคํา ตัก
เตือนที่พระองคใหกับพวกเขา
๓๕ แมแตตอน ที่พวก เขาอยูในอาณาจักรของ
พวก เขาเอง และมีความ สุขกับความ
เจริญรุงเรืองอันยิ่งใหญ และแผนดินอัน
กวาง ใหญที่อุดมสมบูรณที่พระองคมอบ
ใหกับพวกเขา
พวก เขาก็ไม ไดรับ ใชพระองคและไม ไดหัน
ไปจากการก ระ ทําอันชัว
่ รายของพวก
เขา
๓๖ ดูสิ วันนี้ พวกเราไดตกเป็ นทาส
พระองคไดยกแผนดินนี้ใหกับบรรพบุรุษของ
พวกเรา
เพื่อพวก เขาจะ ไดกินผล ไมและสิ่ง ดีๆจาก
แผนดินนี้
แตพวกเรากลับตกเป็ นทาสอยูในแผนดินนี้
๓๗ แลวผลผลิตมากมายของแผนดินนี้
ตอน
นี้ไดตกไปเป็ นของพวกกษัตริยที่
พระองคไดตัง้ ไวเหนือเราเนื่องจากบาป
ที่เราทํา
พวก เขาใชอํานาจเหนือเราและฝูง สัตวของ
เราตามความพอใจของพวกเขา
ในขณะที่เราตองทนทุกขอยางใหญหลวง
๓๘ แตถึง
แมวาเราจะเจอกับเรื่องทัง้ หมด
นี้
เราก็กําลังทําสัญญาอันมัน
่ คงกับ
พระองค
และบันทึกไว แลวใหพวกผูนํา
พวกชาว
เลวีและพวกนักบวชของ เราลงชื่อและ
ประทับตรา *ของพวกเขาไว”
๑ ในสัญญาซึ่งประทับตราไว
มีช่ อ
ื
เน หะ มี ยาหเจา เมืองที่เป็ นลูกชาย
ของฮา คา ลิ ยาห พรอมดวยเศเด คี ยาห ๒ เส
ไรอาห อาซาริ ยาห เยเรมี ยาห ๓ ปาชเฮอร
อา มา ริ ยาห มัลคิ ยาห ๔ ฮัท ธัช เช บา นิ ยาห
มัลลูค ๕ ฮาริม เมเรโมท โอบาดีห ๖ ดาเนียล
กิน เนโธน บารุค ๗ เมชุ ล ลาม อาบี ยาห มิ ยา
มิน ๘ มาอาซิยาห บิลกัย เชไมอาห ทัง้ หมดนี้
เป็ นรายชื่อของพวกนักบวช ที่มีอยูในสัญญา

๑๐

*๙:๓๘
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๙ ตอไปนี้ เป็ นรายชื่อของชาวเลวี ที่มีช่ อ
ื อยู
ในสัญญา คือ เย ชู อาลูกชายของอา ซัน ยาห
บิน นุย ผู สืบเชื้อ สายจาก เฮนาดัด ขัด มี เอล
๑๐ และเพื่อนรวมงานของพวกเขา คือ เชบานิ
ยาห โฮดียาห เคลิทา เปไลยาห ฮานัน ๑๑ มีคา
เรโหบ ฮาชาบิยาห ๑๒ ศักเกอร เชเรบิยาห เช
บานิ ยาห ๑๓ โฮดี ยาห บานี เบนิ นู ๑๔ ตอ ไปนี้
เป็ นรายชื่อของพวกผูนําประชาชน ที่มีช่ อ
ื อยู
ในสัญญา คือ ปาโรส ปาหัทโมอับ เอลาม ศัทธู
บานี ๑๕ บุนนี อัสกาด เบบัย ๑๖ อาโดนียาห บิก
วัย อาดีน ๑๗ อาเทอร เฮเซคียาห อัสซูร ๑๘ โฮ
ดียาห ฮาชูม เบไซ ๑๙ ฮาริฟ อานาโธท เนบัย
๒๐ มัก ปี อาช เมชุ ล ลาม เฮซีร ๒๑ เมเชซาเบล
ศาโดก ยาดดู วา ๒๒ เปลาทิ ยาห ฮานัน อานา
ยาห ๒๓ โฮเชยา ฮานัน ยาห หัส ชูบ ๒๔ ฮัลโล
เหช ปิ ลหา โชเบก ๒๕ เรฮูม ฮาชับนาห มาอา
เสอาห ๒๖ อาหิอาห ฮานัน อานัน ๒๗ มัลลูค ฮา
ริม บาอานาห
๒๘ สวนประชาชนที่ เหลือ
รวม ทัง้ พวก
นักบวช พวกชาวเลวี พวกคนเฝ าประตู
เหลานัก รอง พวกคนรับ ใชประจําวิหาร รวม
ทัง้ พวกภรรยาและลูกชายลูกสาวของพวก
เขา คือทุก คนที่โตพอที่จะรู เรื่อง ไดแยก
ตัวออกจากชนตาง ชาติที่อยูตามดิน แดน
รอบขาง เพื่อมาติด สนิทกับกฎของพระเจา
๒๙ พวก เขาตางสาบานรวม กันกับญาติพี่ น อง
และพวกผูนําของพวกเขา และพวกเขายอม
ถูกสาป แชงถาไมทํา ตามคํา สาบาน พวก เขา
สาบานวาจะทําตามกฎบัญญัติของพระเจา ที่
ผานมาทางโมเสสผูรับ ใชของพระองค และ
จะทําตามคํา สัง่ ตางๆของพระ ยาหเวหองค
เจาชีวิตของพวก เรา และทําตามกฎ และ
บัญญัติของพระองค
๓๐ เราสัญญาวาจะไมยกลูกสาวของพวก
เราใหไปเป็ นเมียคนตาง ชาติในแผน ดินนี้
และเราจะไมยอมรับลูกสาวของพวก เขามา
เป็ นเมียของลูกชายของพวกเราดวย
๓๑ ถาชน ตาง ชาติในแผน ดินนี้ นํ าสินคา
หรือเมล็ด ขาวมาขายในวัน หยุดทางศาสนา
เราจะไมซ้ อ
ื จากพวก เขาในวัน หยุดทาง
์ ิทธิใ์ ดๆก็ตาม
ศาสนาหรือในวันศักดิส
เรา

ประทับตรา เป็ นหินกอนเล็กๆหรือเป็ นวงแหวนที่มีรูป รางพิเศษ ซึ่งใชกดลงบนดิน
เหนียวหรือขีผ
้ ้ งึ รอน แลวจะมีรอยประทับของเขาทิง้ ไว
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จะไมเก็บ เกี่ยวผลผลิตในปี ที่ เจ็ด *และจะ
ยกเลิกหนี้สินทุกอยางในปี นัน
้
๓๒ ในทุกๆ ปี เรายินดีที่จะใหเงินหนึ่ งสวน
สามเช เขล †สําหรับการรับ ใชในวิหารของ
พระเจาของ เรา ๓๓ เพื่อจายสําหรับสิ่งตางๆ
เหลา นี้ คือคาขนมปั งที่วางบนโตะ คาเครื่อง
บูชาประจําวันจากเมล็ดพืช คาเครื่องเผาบูชา
ประจํา วัน คาเครื่องถวาย บูชาในวัน หยุด
ทางศาสนา
ในเทศกาลวันพระจันทรใหม
‡และในเทศกาลตางๆที่กําหนดขึ้น และจาย
์ ิทธิ ์ การ
สําหรับการถวายเครื่องบูชาอันศักดิส
ถวายเครื่องบูชาชําระลาง เพื่อชําระสถาน ที่
์ ิทธิแ
์ ทนประชาชนอิสราเอล และจาย
ศักดิส
สําหรับงานทุก อยางในวิหารของพระเจาของ
เรา
๓๔ พวกเรา ซึ่งหมายถึงพวกนั กบวช พวก
ชาวเลวี และประชาชนทัง้ หลาย ไดทําการ
จับสลาก ¶เพื่อดูวาครอบครัวไหนบางจะ ตอง
หาไม ฟื นมาสําหรับเทศกาลไหนในแตละปี
และนํ าไม ฟื นนัน
้ เขา มาในวิหารของพระเจา
ของ เรา เพื่อเอามาเผาเครื่องบูชาบนแทน
บูชาของพระ ยาหเวหพระเจาของ เรา ตามที่
ไดเขียนไวในกฎบัญญัติ
๓๕ เราถือวาเป็ นหน าที่ของ เราที่จะ ตอง
เอาผลผลิตแรกของแผน ดิน และผลผลิต
แรกจากตน ผล ไมทุก ชนิด มายังวิหารของ
พระเจาเป็ นประจําทุกปี
๓๖ ตามที่ไดเขียนไวในกฎบัญญัติ เราถือวา
เป็ นหน าที่ของ เราที่จะเอาบุตร ชายคน แรก
และสัตว เลีย
้ งตัว แรกจากฝูงของ เรา รวม
ทัง้ ลูกของแพะแกะตัว แรก มายังวิหารของ
พระเจาของ เรา เพื่อมอบใหพวกนักบวช ที่
รับใชอยูในวิหารของพระเจาของเรา
๓๗ นอกจาก นั น
้
เราจะนํ าแป ง สาลีนิ่มที่
นวดแลวสวนแรก ผล ไมจากทุกตน เหลา
องุนใหม และนํ้ ามันของพวก เรา มาใหพวก
นักบวชเพื่อเอาไปเก็บไวในหองเก็บ ของใน
วิหารของพระเจาของ เรา เราจะนํ าผลผลิต
*๑๐:๓๑
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หนึ่งในสิบสวนมาใหพวกชาวเลวี พวกชาวเล
วีเป็ นผูเก็บรวบรวมหนึ่งในสิบ สวน จากทุก
หมูบานที่ทําสวนทําไร ๓๘ และนักบวชที่เป็ น
ลูก หลานของอา โรนจะตองอยูกับพวกชาวเล
วี ในขณะ ที่พวก เขาเก็บรวบรวมหนึ่งในสิบ
สวนของผลผลิต และพวกชาวเลวีจะนํ าสวน
ที่เก็บ ไดเหลา นัน
้ มาไวยังพวกหองเก็บ ของ
ในวิหารของพระเจา ๓๙ เพราะ ประชาชน
ชาวอิสราเอล และพวกชาวเล วี จะตองนํ า
ของที่ถวายนี้ คือ เมล็ด ขาว เหลา องุนใหม
และนํ้ ามันมาไวยังพวกหองเก็บ ของ และ
เป็ นสถาน ที่เก็บเครื่อง มือเครื่อง ใชของวิหาร
และเป็ นที่ อยูของพวกนักบวชที่อยู เวร รวม
ทัง้ พวกคนเฝ าประตู และพวกนักรอง
“พวก เราจะไมละเลยวิหารของพระเจา
ของเรา”
คนใหมยายไปอยูเยรูซาเล็ม
๑ พวกผูนําของประชาชน

๑๑ ไปอาศัยอยูในเมืองเยรูซาเล็ม สวน

พากันเขา

ประชาชนที่ เหลือก็จับ สลากกัน เพื่อเลือกเอา
สิบเปอรเซ็นตของประชาชนมาอยูในเมือง
์ ิทธิ ์ สวนเกา สิบ
เยรูซาเล็มเมืองอันศักดิส
เปอรเซ็นตที่ เหลือก็ใหไปอยูตามเมืองอื่นๆ
๒ ประชาชนตางพา กันอวยพรคนเหลา นั น
้ ที่
สมัครใจมาอยูในเมืองเยรูซาเล็ม
๓ คนเหลา นี้ คือพวกผูนําของมณฑลที่มา
อาศัยอยูในเมืองเยรูซาเล็ม (พวกอิสราเอล
บาง คน พวกนักบวช พวกคน เลวี พวกคน
รับ ใชในวิหาร และพวกลูก หลานของคน รับ
ใชของกษัตริยซา โลม อน ตางก็พา กันอาศัย
อยูตามเมืองตางๆของแควนยู ดาห พวก เขา
อาศัยอยูในที่ดินของ ตนในเมืองของ ตน ๔ มี
บาง คนจากครอบครัวของยู ดาห และของ
เบนยามิน อาศัยอยูในเมืองเยรูซาเล็ม)
พวกลูก หลานของยู ดาหที่อาศัยอยูในเมือง
เยรูซาเล็ม

ปี ที่เจ็ด ดูเพิ่มเติมไดจากหนังสือ อพยพ ๒๓:๑๐, ๑๑

†๑๐:๓๒

หนึ่ งสวนสามเช เขล คงเป็ นเหรียญเงินที่ใชกันในสมัยนัน
้
หนึ่งเช เขลเทากับ
ประมาณสิบเอ็ดกรัมครึ่ง
‡๑๐:๓๓

วันพระจันทรใหม หรือวันขึ้นหนึ่งคํ่า เป็ นวันแรกของเดือน จะมีการประชุมพิเศษ
เพื่อนมัสการพระเจาในวันนี้
¶๑๐:๓๔

ลูกเตา

จับสลาก คือการใชไม หิน หรือกระดูก เพื่อชวยในการตัดสินใจ เหมือนกับการโยน
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มีดังตอ ไป นี้คือ อา ธา ยาห ลูกชาย
ของอุส ซี ยาห ที่เป็ นลูกชายของเศ คา ริ
ยาห ที่เป็ นลูกชายของอามาริยาห ที่เป็ น
ลูกชายของเชฟ าทิ ยาห ที่เป็ นลูกชาย
ของมา หะ ลา เลล ที่เป็ นคน หนึ่งในพวก
ลูก หลานของเปเรศ ๕ และมา อา เส อาห
ลูกชายของบา รุค ที่ เป็ นลูกชายของคล
โฮ เซห ที่ เป็ นลูกชายของฮา ซา ยาห ที่
เป็ นลูกชายของอาดายาห ที่ เป็ นลูกชาย
ของโย ยา ริบ ที่ เป็ นลูกชายของเศ คา ริ
ยาห ที่ เป็ นลูก หลานคน หนึ่งของชิ โลห
๖ พวกลูก หลานของเปเรศ ที่อาศัยอยูใน
เมืองเยรูซาเล็ม มีทัง้ หมดสี่ รอยหก สิบ
แปดคน ลวนแตเป็ นผูกลาหาญ
๗ พวกลูก หลานของเบน ยา มินที่อาศัยอยูใน
เมืองเยรูซาเล็ม
มีดังตอ ไป นี้ คือ สัลลู ลูกชายของเม ชุ
ล ลาม ที่เป็ นลูกชายของโย เอด ที่เป็ น
ลูกชายของเปดายาห ที่เป็ นลูกชายของ
โคลายาห ที่เป็ นลูกชายของมาอาเสอาห
ที่เป็ นลูกชายของอิธี เอล ที่เป็ นลูกชาย
ของเย ชา ยาห ๘ และตอจากเขาไปมีกับ
บัย และสัลลัย รวมกันทัง้ หมดมีเการอย
ยี่สิบ แปดคน ๙ โย เอล ลูกชายของศิค
รี ได รับการแตง ตัง้ ใหปกครองพวก เขา
สวนยู ดาห ลูกชายของหัส เสนู อาห เป็ น
รองผูบัญชาการของเมือง
๑๐ พวกนั กบวชที่มาอาศัยอยูในเมือง
เยรูซาเล็ม
มีดังตอ ไปนี้คือ เยดายาหลูกชายของโย
ยา ริบยา คีน ๑๑ และเส ไร อาหผูควบคุม
ดูแลวิหารของพระเจา เขาเป็ นลูกชายฮิ
ลคี ยาห ที่เป็ นลูกชายเมชุ ล ลาม ที่เป็ น
ลูกชายศาโดก ที่เป็ นลูกชายเมราโยท ที่
เป็ นลูกชายอาหิทูบ ๑๒ รวมทัง้ เพื่อนรวม
งานทัง้ หมดของพวก เขาที่ทํางานอยูใน
วิหาร มีจํานวนแปด รอยยี่สิบ สองคน
นอกจาก นัน
้ ยังมีอา ดา ยาห ลูกชายเย
โร ฮัม ที่เป็ นลูกชายเป ไลย าห ที่เป็ น
ลูกชายอัม ซี ที่เป็ นลูกชายเศคาริ ยาห ที่
เป็ นลูกชายปาชเฮอร ที่เป็ นลูกชายมัลคิ
ยาห ๑๓ รวม ทัง้ เพื่อนรวม งานของ เขา
ที่เป็ นหัวหน าครอบครัว มีสอง รอยสี่ สิบ
สองคน และยังมีอา มาชสัยลูกชายของ
อา ซา เรล ที่เป็ นลูกชายอัคซัย ที่เป็ น
ลูกชายเมชิลเลโมท ที่เป็ นลูกชายอิม เม
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อร ๑๔ รวม ทัง้ เพื่อนรวม งานของ เขา ที่
เป็ นนักรบเกง กลา มีหนึ่ง รอยยี่สิบ แปด
คน มีเจา หน าที่ปกครองเหนือพวก เขา
คือศับดีเอล ลูกชายของฮักเกโดลิม
๑๕ พวกชาวเล วีที่เขา มาอาศัยอยูในเมือง
เยรูซาเล็ม
มีดังนี้ คือ เชไมอาห ลูกชายของหัส ชูบ
ที่เป็ นลูกชายอัส รี คัม ที่เป็ นลูกชายฮา
ชาบิ ยาห ที่เป็ นลูกชายบุ น นี ๑๖ รวมทัง้
ชับเบธัยกับโย ซา บาด ผูนําสอง คนของ
ชาวเลวี สองคน นี้ดูแลงานดานนอก
ของวิหารของพระเจา ๑๗ มัทธา นิ ยาห
ผูเป็ นหัวหน านํ าการรอง เพลงขอบคุณ
ในชวงเวลาอธิษฐาน
เขาเป็ นลูกชาย
มีคา ที่เป็ นลูกชายศับ ดี ที่เป็ นลูกชายอา
สาฟ และมีบัคบูคิ ยาห เป็ นรองหัวหน า
ในหมูเพื่อนรวมงานของเขา และอับ ดา
ลูกชายของชัมมุอา ที่เป็ นลูกชายของกา
ลาล ที่เป็ นลูกชายของเยดู ธูน ๑๘ ดัง นัน
้
มีพวกชาวเลวีที่อยูในเมืองเยรูซาเล็ม
์ ิทธิท
์ งั ้ สิน
เมืองศักดิส
้ สอง รอยแปด สิบ สี่
คน
๑๙ พวกคนเฝ าประตู
ที่เขามาอาศัยอยูใน
เมืองเยรูซาเล็ม
มีดังตอ ไป นี้คือ อัก ขูบ ทัล โมน และ
เพื่อนรวม งานที่เฝ าประตูของพวก เขา
มีจํานวนหนึ่งรอยเจ็ดสิบสองคน
๒๐ สวนชาวอิสราเอลที่ เหลือ พวกนั กบวช
ที่ เหลือ และพวกชาวเลวีที่ เหลือนัน
้ ก็ไดไป
อาศัยอยูตามเมืองตางๆของแควนยู
ดาห
พวก เขาตางก็ไปอยูในที่ดินของบรรพบุรุษ
ของ ตน ๒๑ พวกคน รับ ใชในวิหาร อาศัยอยู
บนเนินเขาโอเฟล โดยมีศีหะและกิชปาเป็ นผู
ดูแลพวกคนรับใชในวิหารเหลานัน
้
๒๒ หัวหน าของพวกชาวเล วีในเยรูซาเล็ม
คืออุส ซี ลูกชายบานี ที่เป็ นลูกของฮา ชา บิ
ยาห ที่เป็ นลูกชายมัทธานิ ยาห ที่เป็ นลูกชาย
มีคา ที่เป็ นคน หนึ่งในพวกลูก หลานของอา
สาฟ ที่เป็ นพวกนัก รอง ที่มีหน าที่รอง เพลง
รับ ใชอยูในวิหารของพระเจา ๒๓ พวกนัก รอง
นี้ รับคํา สัง่ จากกษัตริย กษัตริยจะบอกพวก
เขาวาใหทําอะไรบางในแตละวัน ๒๔ เปธาหิ
ยาห เป็ นที่ ปรึกษาของกษัตริยในทุก เรื่องที่
เกี่ยว กับประชาชน เขาเป็ นลูกชายเม เช ซา
เบล ที่เป็ นลูก หลานคน หนึ่งของเศ ราห ที่
เป็ นลูกชายของยูดาห
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หมูบานรอบเมืองเยรูซาเล็ม
๒๕ คนยู

ดาหบาง คนไปอาศัยอยูตาม
หมูบานและไร นาตางๆเหลา นี้ คือเมืองคิริ ยา
ทอา รบา และหมูบานตางๆที่ลอม รอบเมือง
นัน
้ เมืองดี โบนและหมูบานตางๆที่ลอม รอบ
เมืองนัน
้ และเมืองเย ขับ เซ เอลและหมูบาน
๒๖ และเมืองเย ชู
ตางๆที่ลอม รอบเมืองนัน
้
อา ในเมืองโมลาดาห และในเมืองเบธเปเลต
๒๗ ในเมืองฮาซารชู อาล ในเมืองเบเออรเชบา
และหมูบานตางๆที่ลอม รอบเมืองเหลา นัน
้
๒๘ ในเมืองศิ กลาก ในเมืองเม โค นาห และ
หมูบานตางๆที่ลอม รอบเมืองเหลา นัน
้ ๒๙ ใน
เมืองเอนริม โมน ในเมืองโศราห ในเมืองยา
รมูท ๓๐ ในเมืองศา โน อาห ในเมืองอดุล ลัม
และหมูบานตางๆที่ลอม รอบเมืองเหลา นัน
้
ในเมืองลาคีชและตามไร นาของเมืองนัน
้ ใน
เมืองอา เซ คาห และหมูบานตางๆที่ลอม รอบ
เมืองนัน
้ พวก เขาพา กันตัง้ ถิ่นฐาน ตัง้ แต
เมืองเบเออรเชบา ไปจนถึงหุบเขาฮินโนม
๓๑ คนเบน ยา มิน บาง คนก็ไปตัง
้ ถิ่นฐาน
ในเมืองเกบา ในเมืองมิ คมาช ในเมืองอัย
ยา ในเมืองเบธเอล และหมูบานตางๆที่ลอม
รอบเมืองเหลา นัน
้ ๓๒ ในเมืองอา นา โธท ใน
เมืองโนบ ในเมืองอานานิ ยาห ๓๓ ในเมืองฮา
โซร ในเมืองรามา ในเมืองกิท ทา อิม ๓๔ ใน
เมืองฮา ดิด ในเมืองเศ โบ อิม ในเมืองเน บัล
ลัท ๓๕ ในเมืองโลด และในเมืองโอโน และใน
หุบเขาของบรรดาชาง ฝี มือ ๓๖ บาง กลุมของ
ครอบครัวเลวีที่อยูในแควนยู ดาห ได รับมอบ
หมายใหยายไปอยูกับเผาเบนยามิน
พวกนั กบวชและพวกชาวเลวี
๑ พวกนั กบวช

๑๒ มาเมืองเยรูซาเล็ม

และพวกชาวเล วี ที่
พรอมกับเศ รุบ
บา เบลลูกชายของเชอั ลทิ เอล กับเย ชู อาคือ
เส ไร อาห เยเร มี ยาห เอ ส รา ๒ อา มา ริ ยาห
มัลลูค ฮัท ธัช ๓ เชคานิ ยาห เรฮูม เมเรโมท
๔ อิด โด กิน เนธอย อาบี ยาห ๕ มิ ยา มิน มา
อาดี ยาห บิล กาห ๖ เชไมอาห โยยาริบ เยดา
ยาห ๗ สัลลู อาโมค ฮิ ล คี ยาห และเยดายาห
*๑๒:๑๗
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คนเหลา นี้คือพวกหัวหน านักบวช และพี่ นอง
ของพวกเขาในสมัยของเยชูอา
๘ พวกชาวเลวี ก็มี เยชูอา บินนุย ขัดมีเอล
เชเร บิ ยาห ยู ดาห และมัทธา นิ ยาห มัทธา
นิ ยาหและเพื่อนรวม งานของ เขา มีหน าที่
๙ เพื่อน
จัดการเรื่องเพลงขอบคุณพระเจา
รวมงานของพวกเขาคือ บัคบูคิ ยาห และอุ น
โน สอง คนนี้ยืนอยูฝั่งตรง ขามพวก เขา ใน
ชวงที่รับ ใชดวยเสียงเพลงอยู นัน
้ ๑๐ เย ชู อา
เป็ นพอของโย ยาคิ ม โย ยาคิ มเป็ นพอของ
เอ ลี ยา ชีบ เอ ลี ยา ชีบเป็ นพอของโย ยาดา
๑๑ และโย ยาดาเป็ นพอของโย นา ธาน โย นา
ธานเป็ นพอของยาดดูวา
๑๒ ในสมัยของโยยาคิม ตอไปนี้ เป็ นรายชื่อ
ของหัวหน าครอบครัวนักบวช คือ
เมรายาห เป็ นหัวหน าครอบครัวเสไรอาห
ฮานันยาห เป็ นหัวหน าครอบครัวเยเรมียาห
๑๓ เมชุลลามเป็ นหัวหน าครอบครัวเอสรา
เยโฮฮานันเป็ นหัวหน าครอบครัวอามาริยาห
๑๔ โยนาธาน เป็ นหัวหน าครอบครัวมัลลูคี
โยเซฟ เป็ นหัวหน าครอบครัวเชบานิยาห
๑๕ อัดนา เป็ นหัวหน าครอบครัวฮาริม
เฮลคาย เป็ นหัวหน าครอบครัวเมราโยท
๑๖ เศคาริยาห เป็ นหัวหน าครอบครัวอิดโด
เมชุลลาม เป็ นหัวหน าครอบครัวกินเนโธน
๑๗ ศิค รี เป็ นหัวหน าครอบครัวอาบี ยาห *เป็ น
หัวหน าครอบครัวมินยามิน
ปิ ลทัยเป็ นหัวหน าครอบครัวโมอัดยาห
๑๘ ชัมมุอา เป็ นหัวหน าครอบครัวบิลกาห
เยโฮนาธัน เป็ นหัวหน าครอบครัวเชไมอาห
๑๙ มัทเธนั ย เป็ นหัวหน าครอบครัวโยยาริบ
อุสซีเป็ นหัวหน าครอบครัวเยดายาห
๒๐ คาลลัย เป็ นหัวหน าครอบครัวสัลลัย
เอเบอร เป็ นหัวหน าครอบครัวอาโมค
๒๑ ฮาชาบิยาห เป็ นหัวหน าครอบครัวฮิลคียาห
เนธันเอลเป็ นหัวหน าครอบครัวเยดายาห
๒๒ ในสมัยของเอ ลี ยา ชีบ โย ยาดา โย ฮา
นัน และยาด ดู วาไดมีการบันทึกราย ชื่อของ
พวกหัวหน าครอบครัวชาวเล วี ในสมัยของ
กษัตริยดา ริ อัส †แหงเปอรเซีย ไดมีการจด
ราย ชื่อของพวกนักบวช ๒๓ ราย ชื่อของพวก

ชื่อของหัวหน าครอบครัวมินยามินตกไปจากสําเนาตนฉบับ เลยไมรูวาชื่ออะไร
กษัตริยดาริ อัส เป็ นกษัตริยของเปอรเซีย ระหวางปี ๕๒๒-๔๘๖ กอนพระเยซูมา
เกิด “ปี ที่ สองของกษัตริยดาริ อัส” ก็คือ ปี ที่ ๕๒๐ กอนพระเยซูมาเกิด เปอรเซียก็คืออิหราน
ในปั จจุบันนี้ พวกกษัตริยเปอรเซียปกครองยูดาห ระหวางปี ๕๓๘-๓๓๑ กอนพระเยซูมาเกิด
†๑๒:๒๒
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หัวหน าครอบครัวชาวเล วี ไดจดบันทึกไวใน
หนังสือมาจนถึงสมัยของโย ฮา นัน ลูกชาย
ของเอลียาชีบ ๒๔ พวกหัวหน าของพวกชาวเล
วีไดแก ฮาชาบิยาห เชเรบิยาห เยชูอา
บิน นุย ขัด มี เอล และเพื่อนรวม งาน
ของพวก เขาที่ยืนอยูตรง ขามพวก เขาที่รอง
สรรเสริญและขอบคุณพระเจา ตามคําสัง่ ของ
ดา วิดคนของพระเจา และมีอีกกลุมหนึ่งรอง
ตอบกลับมาจากฝั ่ งตรงขาม
๒๕ มัทธา นิ ยาห บัคบูคิ ยาห โอ บา ดีห
เม ชุ ล ลาม ทัล โมน และอัก ขูบ เป็ นยาม
เฝ าประตู ยืนเฝ าอยูตามประตูทัง้ หลายขางๆ
พวกหองเก็บของ ๒๖ คนเหลา นี้รับ ใชอยูใน
สมัยของโยยาคิ ม ลูกชายเยชู อาที่เป็ นลูกโย
ซาดัก และในสมัยที่เนหะมียาหเป็ นเจาเมือง
และเอสราเป็ นนักบวชและอาจารย
พิธีมอบถวายกําแพงเมืองเยรูซาเล็ม
๒๗ เมื่อถึงเวลามอบถวายกําแพงเมือง

เยรูซาเล็ม พวกเขาพากันคนหาพวกชาวเลวี
จากทัว
่ ทุกหนแหง และพาพวกเขามาที่เมือง
เยรูซาเล็ม
เพื่อเฉลิมฉลองพิธีมอบถวาย
กําแพงดวยความยินดี มีคณะนัก รองขับ รอง
เพลงขอบคุณพระเจา และมีการรอง เพลง
ดวยฉาบ พิณใหญ และพิณเล็ก
๒๘ พวก เขาไดไปรวบรวมพวกนั ก รองมา
จากมณฑลรอบๆเมืองเยรูซาเล็ม และจาก
หมูบานตางๆของเมืองเน โท ฟาห ๒๙ เมือง
เบธกิล กาล และจากทุง นาเกบา และอัส มา
เวท เนื่องจากพวกนัก รอง ไดสรางหมูบาน
ของตนขึ้นลอมรอบเมืองเยรูซาเล็ม
๓๐ บรรดานั กบวชและพวกชาวเล วี
ตาง
ชําระตนใหบริสุทธิ ์ และชําระประชาชน รวม
ทัง้ ประตูและกําแพงเมืองใหบริสุทธิ ์
๓๑ จากนั น
้ ผมจึงนํ าพวกหัวหน าของยูดาห
ขึ้น ไปบนกําแพงเมือง และแตง ตัง้ คณะนัก
รองใหญข้ น
ึ สอง กลุม ไวรอง เพลงขอบคุณ
พระเจา นัก รองกลุมแรกไปทางขวาของ
กําแพงไปจนถึงประตูกอง ขยะ ๓๒ ถัดจาก
พวก เขาไปคือโฮ ชา ยาห และพวกหัวหน ายู
ดาห ครึ่งหนึ่ง ๓๓ รวมทัง้ อาซาริ ยาห เอสรา
เม ชุ ล ลาม ๓๔ ยู ดาห เบน ยา มิน เชไม อาห
*๑๒:๓๗
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และเยเรมี ยาห ๓๕ และมีพวกนักบวชบางคน
ที่มีแตร รวม ทัง้ มีเศ คา ริ ยาห ลูกชายโย นา
ธาน ที่เป็ นลูกชายเชไม อาห ที่เป็ นลูกชาย
มัทธา นิ ยาห ที่เป็ นลูกชายมี คา ยาห ที่เป็ น
ลูกชายศัก เกอร ที่เป็ นลูกชายอาสาฟ ๓๖ รวม
ทัง้ พวกญาติพี่ น องของ เขาคือ เชไม อาห อา
ซาเรล มิ ลาลัย กิ ลาลัย มาอัย เนธัน เอล ยู
ดาห และฮา นานี พรอมกับเครื่องดนตรีของ
ดา วิดคนของพระเจา เอ ส ราผูเป็ นอาจารย
เดินนํ า หน าพวกเขา ๓๗ พวกเขาเดินไปจนถึง
ประตู นํ้ าพุ แลวพวก เขาเดินตรงขึ้นบันได
ของเมืองดา วิด *ผานทางบันไดที่ข้ น
ึ ไปบน
กําแพงเมือง ผานวังของดา วิด ไปถึงประตู
นํ้ าที่อยูทางทิศตะวันออก
๓๘ คณะนั ก รองกลุมที่ สองที่รองขอบคุณ
พระเจา เดินไปทางซาย และผมกับอีกครึ่ง
หนึ่งของพวกผูนําประชาชน ไดเดินตามพวก
เขาไปบนกําแพง ผานหอคอยเตา อบ ไปจน
ถึงกําแพงกวาง ๓๙ ผานประตูเอฟราอิม และ
ประตูเมืองเกา †ประตูปลา หอคอยฮานันเอล
หอคอยรอยพล จนถึงประตูแกะ และมาหยุด
ที่ประตู ยาม ๔๐ นัก รองขอบคุณพระเจาทัง้
สองกลุมยืนประจําที่ในวิหารของพระเจา
เชนเดียวกับผมและเจา หน าที่ครึ่ง หนึ่งที่อยู
กับผม ๔๑ นักบวชที่มีแตร คือเอลี ยาคิ ม มา
อาเสอาห มินยามิน มีคายาห เอลีโอเอนัย เศ
คาริ ยาห และฮานัน ยาห ๔๒ และมีนักบวชชื่อ
มาอาเสอาห เชไมอาห เอเลอาซาร อุส ซี เย
โฮฮานัน มัลคิยาห เอลาม และเอเซอร
บรรดานัก รองตางรอง เพลง มียิส รา ยาห
เป็ นหัวหน าพวก เขา ๔๓ ในวัน นัน
้ พวก เขา
พา กันถวายเครื่องบูชาอันยิ่ง ใหญดวยความ
ยินดี เพราะพระเจาทําใหพวก เขามีความ
สุขสนุกสนานรื่นเริงยิ่ง นัก พวกผู หญิงและ
เด็กตางก็พา กันรื่นเริงดวย เสียงรื่นเริงใน
เยรูซาเล็มนัน
้ ไดยินไปไกล
๔๔ ในชวง นั น
้ พวก เขาไดเลือกผูชายบาง
คนขึ้นมาเพื่อดูแลพวกหองเก็บ ของ ที่เอาไว
เก็บ ของถวาย เก็บพวกผลผลิตแรกของปี
เก็บของที่คนเอามาถวายจากสิบเปอรเซ็นต
ของผลผลิตของเขา ผูชายพวกนี้จะตองเก็บ
รวบรวมผลผลิตจากพวกไร
นาที่เป็ นของ

เมืองดาวิด คือบริเวณที่อยูทางทิศตะวัน ออกเฉียงใตของเมืองเยรูซาเล็ม และเกา
แกที่สุดของเมืองเยรูซาเล็ม
†๑๒:๓๙ ประตูเมืองเกา หรืออาจจะแปลไดวา “ประตูมิสเนย”
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เมือง
ตามที่กฎของโมเสสไดกําหนดไวให
ประชาชนเอามาใหกับพวกนักบวช และพวก
เลวี คนยู ดาหพอใจกับพวกนักบวชและพวก
เลวีเหลา นัน
้ ที่รับ ใชอยูตอ หน าพระ ยาหเวห
๔๕ พวกนั กบวชและพวกเลวี ทําหน าที่รับ ใช
พระเจาของพวก เขา และทําพิธีชําระตางๆ
สวนพวกนัก รอง และพวกยามเฝ าประตูก็
ทําหน าที่ของตนตามคํา สัง่ ของดา วิดและซา
โลม อนผูเป็ นลูกชายเขา ๔๖ นานมา แลว ใน
สมัยของดา วิด และอา สาฟ พวก เขามีคณะ
ผูนํานัก รอง และผูนําสรรเสริญและขอบคุณ
พระเจา
๔๗ ดัง นั น
้ ในสมัยของเศ รุบ บา เบล และใน
สมัยของเน หะ มี ยาห คนอิสราเอลทัง้ หมด
จึงไดแบงอาหารสวน หนึ่งใหกับพวกนัก รอง
และพวกยามเฝ าประตูตามความตองการใน
แตละวัน พวก เขายังแบงอาหารสวน หนึ่งให
แกพวกชาวเล วี และพวกชาวเล วีก็ไดแบง
อาหารสวน หนึ่งใหแกผู สืบเชื้อ สายมาจากอา
โรน
คําสั่งสุดทายของเนหะมียาห
๑ ในวัน นั น
้ พวก เขาอานหนังสือของ

๑๓ โมเสสใหประชาชนฟั ง

พวก เขา
พบขอความซึ่งเขียนไววา ไม ควรใหชาว
อัม โมนหรือชาวโม อับเขาในที่ ประชุมเพื่อ
นมัสการพระเจา ๒ เพราะชาวอัม โมนและ
ชาวโม อับไม ไดใหขนมปั งและนํ้ ากับชาว
อิสราเอล แตกลับจางบา ลา อัมมาสาป แชง
พวกอิสราเอล แตพระเจาไดเปลี่ยนคําสาป
*๓ เมื่อประชาชนไดยิน
แชงเป็ นคําอวยพร
กฎ บัญญัติ พวก เขาก็แยกคนตางชาติออก
จากคนอิสราเอล
๔ กอนหน า นี้ เอ ลี ยา ชีบผูเป็ นนั กบวช มี
หน าที่รับ ผิด ชอบดูแลหองตางๆในวิหารของ
พระเจา
เขาไดแตงงานกับญาติของโท บี
อาหชาวอัม โมน ๕ เอ ลี ยา ชีบไดยกหองใหญ
หองหนึ่งใหกับโท บี อาห ซึ่งเป็ นหองที่มีไว
เพื่อเก็บเครื่องถวายจากเมล็ด พืช เครื่อง
หอม เครื่องใชตางๆของวิหาร และใชเก็บสิบ
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เปอรเซ็นตของเมล็ด พืช ของเหลา องุนใหม
และของนํ้ ามัน สําหรับพวกชาวเลวี พวกนัก
รอง และพวกยามเฝ าประตู และเอาไวเก็บ
ของที่คนนํ ามาถวายใหกับพวกนักบวชดวย
ตามที่บัญญัติของโมเสสสัง่ ไว
๖ ตอนที่เกิดเรื่องทัง
้ หมดนี้ ผมไม ไดอยูใน
เมืองเยรูซาเล็ม เนื่องจากผมไดกลับไปหา
กษัตริยอารทาเซอร ซีสแหงบาบิ โลน ซึ่งตรง
กับปี ที่สามสิบ สองที่พระองคข้ น
ึ ครอง ราชย
†แตตอ มา ผมไดขออนุญาตกษัตริย ๗ และ
กลับมายังเมืองเยรูซาเล็ม ผมไดรูถึงสิ่งที่เอ
ลี ยา ชีบผูชัว
่ รายไดทําใหโท บี อาห นัน
่ คือ
เขาไดยกหองๆหนึ่งในวิหารของพระเจาให
กับโท บี อาห ๘ ผมถือวามันเป็ นเรื่องชัว
่ ราย
มาก ดัง นัน
้ ผมจึงโยนขาวของของโทบี อาห
ออกไปนอกหอง ๙ แลวผมสัง่ ใหชําระหองให
บริสุทธิ ์ และเอาเครื่องใชตางๆของวิหารของ
พระเจา รวมทัง้ เครื่องบูชาจากเมล็ดพืช และ
เครื่องหอม กลับไปไวในหองนัน
้ อยางเดิม
๑๐ ผมยังไดรับ รูอีกวา พวกชาวเล วีไมได
รับสวนแบงของพวกเขา ดัง นัน
้ พวกชาวเลวี
และพวกนัก รองที่ทําหน าที่รับ ใชอยูในวิหาร
จึงกลับไปยังไร นาของ ตน ๑๑ ผมตอวาพวก
เจา หน าที่วา
“ทําไมวิหารของพระเจาถึง
ไดถูกละเลยอยาง นี้” แลวผมจึงรวบรวม
พวกชาวเล วี และพวกนัก รองกลับไปยืนอยู
ประจําที่ของพวก เขา ๑๒ จาก นัน
้ พวกคนยู
ดาหทงั ้ หมดจึงนํ าสิบเปอรเซ็นตของเมล็ด
พืช สิบเปอรเซ็นตของเหลาองุนใหม และสิบ
เปอรเซ็นตของนํ้ ามัน มาไวยังพวกหองเก็บ
ของของวิหาร
๑๓ แลวผมไดแตง ตัง
้ คนขึ้น มาดูแลหอง
เก็บ ของเหลา นัน
้
คือ เชเล มิ ยาหที่เป็ น
นักบวช ศาโดกที่เป็ นอาจารย และเปดายาห
ที่เป็ นชาวเลวี รวมทัง้ แตง ตัง้ ฮานัน ลูกชาย
ศัก เกอร ที่เป็ นลูกของมัทธานิ ยาห ใหเป็ นผู
ชวยพวก เขา เพราะพวก เขาเป็ นคนซื่อสัตย
ดัง นัน
้ พวก เขาจึงมีหน าที่แจก จายสวน แบง
ใหกับเพื่อนรวมงานของพวกเขา
๑๔ ขาแตพระเจาของขาพเจา

*๑๓:๒

พระเจา … เป็ นคําอวยพร กษัตริยบา รัค แหงโม อับ ไดจางบา ลา อัม ใหสาป แชง
ชนชาติอิสราเอล เรื่องนี้อานเพิ่มเติมไดจาก หนังสือกันดารวิถี บทที่ ๒๒-๒๔
†๑๓:๖

ตรงกับปี ที่ … ครองราชย นี่คงจะเป็ นปี ๔๓๓ กอนพระเยซูมาเกิด เนหะมี ยาหได
เป็ นเจา เมืองเยรูซาเล็ม เป็ นเวลาสิบ สองปี คือตัง้ แตปี ๔๔๕ ถึง ปี ๔๓๓ กอนที่เขาจะกลับไป
อยูบาบิโลนระยะหนึ่ง
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ขอโปรดระลึกถึงสิ่งที่ขาพเจาไดทําใหกับ
พระองค
ขอพระองคอยาไดลืมการดี
ที่ขาพเจาไดทําไปอยางสัตยซ่ อ
ื
เพื่อวิหารของพระเจาของขาพเจา
และเพื่อการรับใชทัง้ หลายในวิหารนัน
้
๑๕ ในครัง
้ นัน
้ ผมเห็นประชาชนในยู ดาห
ไดเหยียบยํ่าองุนอยูในบอ ทัง้ ๆที่เป็ นวันหยุด
ทางศาสนา แถมยังเอาเมล็ด ขาวมากมาย
ใสไวบนหลังลา รวม ทัง้ เหลา องุน ผล องุน
มะเดื่อ
และสัมภาระอื่นๆอีกหลายอยาง
แลวพวก เขาก็นําของทัง้ หมดนี้ไปยังเมือง
เยรูซาเล็มในวัน หยุดทางศาสนา ผมไดเตือน
พวก เขาไม ใหขายอาหารในวัน หยุดทาง
ศาสนา
๑๖ พวกชาวไทระที่อาศัยอยูในเมือง
เยรูซาเล็ม
ไดนําปลาและของหลายอยาง
มาขาย และพวก เขากําลังขายใหกับคนยู
ดาหและคนที่อยูในเมืองเยรูซาเล็มในวัน
หยุดทางศาสนา ๑๗ ผมเถียงกับพวกขุนนาง
ของยู ดาห และพูดกับพวก เขาวา “รู ไหมวา
พวก เจากําลังทําสิ่งชัว
่ รายอะไรอยู พวก เจา
์ ิทธิข
์ องวัน หยุดทาง
กําลังละเมิดความศักดิส
ศาสนา” ๑๘ บรรพบุรุษของพวกเจาก็ทําอยาง
นี้เหมือนกัน พระเจาของเราถึงไดนําความ
หายนะมาสูพวก เราและเมือง นี้ พวก เจา
์ ิทธิข
์ องวัน หยุดทาง
กําลังละเมิดความศักดิส
ศาสนา พวก เจากําลังนํ าโทษมาสูอิสราเอล
มากขึ้น
๑๙ ผมก็เลยทําอยาง นี้ คือ
ในวันกอนวัน
หยุดทางศาสนา เมื่อเริ่มมืด ผมไดสัง่ ใหปิด
ประตูเมืองเยรูซาเล็มทัง้ หมด และสัง่ ไม ให
เปิ ดจนกวาจะเลยวัน หยุดทางศาสนาไป ผม
ใหคนรับ ใชของผมเฝ าเวรที่ประตู เพื่อไม ให
มีการขน ของเขา มาในเมืองในวัน หยุดทาง
ศาสนา
๒๐ มีครัง
้ หรือสองครัง้ ที่พวกพอคาและ
คนขายสินคาตางๆมานอนคาง คืนอยูนอก
กําแพงเมืองเยรูซาเล็ม ๒๑ ผมเตือนพวก เขา
วา
“พวก เจามานอนคาง คืนอยูหน ากําแพง
เมืองทําไม ถาพวกเจาทําอยางนี้อีก เราจะใช
กําลังกับพวกเจา”

*๑๓:๒๖
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หลังจาก นัน
้ พวก เขาก็ไมกลับ มาในวัน
หยุดทางศาสนาอีกเลย
๒๒ หลังจาก นั น
้
ผมบอกกับพวกชาวเล วี
ใหชําระตัว เองใหบริสุทธิ ์ และใหไปเฝ าระวัง
ประตูเมือง เพื่อรักษาวัน หยุดทางศาสนาให
์ ิทธิ ์
ศักดิส
ขาแตพระเจาของขาพเจา
ขอโปรดระลึกถึงสิ่งนี้ที่ขาพเจาไดทําใหกับ
พระองค
ขอเมตตาขาพเจาดวยความ รักอันยิ่ง ใหญ
ของพระองค
๒๓ ในครัง
้
นัน
้ ผมเห็นชายชาวยู
ดาห
แตงงานกับหญิงชาวอัช โดด ชาวอัม โมน
และชาวโม อับ ๒๔ ครึ่ง หนึ่งของลูกๆพวก เขา
พูดภาษาอัช โดด หรือภาษาของชนชาติอ่ น
ื
พวกเด็กๆเหลา นัน
้ พูดภาษายู ดาหไม เป็ น
๒๕ ผมจึงบอกคนเหลา นั น
้ วาพวก เขาทําผิด
และสาป แชงพวก เขา และผมไดทุบตีพวก
เขาบางคนและดึงผมของพวกเขา และทําให
พวก เขาสาบานในนามของพระเจา ผมพูด
วา “พวก เจาจะตองไมยกลูกสาวใหเป็ นเมีย
ลูกชายของคนพวก นัน
้ และเจา เองก็ตองไม
รับเอาลูกสาวของพวก เขามาเป็ นเมียลูกชาย
ของ เจา หรือเป็ นเมียเจาเอง ๒๖ ที่กษัตริย
ซา โลม อน *แหงอิสราเอลไดทําบาปนัน
้ เป็ น
เพราะพวกผู หญิงอยางพวก นี้ไมใชหรือ ใน
พวกประเทศทัง้ หลาย ไมมีกษัตริยองค ไหน
ที่เป็ นเหมือนกับกษัตริยซาโลมอน ที่พระเจา
ของพระองคไดรักพระองคมากขนาด
นัน
้
พระเจาทําใหซา โลม อนเป็ นกษัตริยเหนือ
อิสราเอลทัง้ หมด แตเมียตางชาติพวกนัน
้ ทํา
ใหพระองคทําบาป
๒๗ แลวอยางนี้ พวกเราควรฟั งเจาหรือ และ
ทําความ ชัว
่ ที่ยิ่ง ใหญเหลา นี้ และทรยศตอ
พระเจาของเราโดยแตงงานกับพวกหญิงตาง
ชาติอยางนัน
้ หรือ”
๒๘ เอ ลี ยา ชีบผูเป็ นนั กบวชสูงสุดมีลูกชาย
คนหนึ่งชื่อวาเยโฮยาดา ที่เป็ นลูกเขยของสัน
บาลลัทชาวโฮโรนาอิม ผมไดไลเยโฮยาดาให
ไปอยูหางไกลจากผม
๒๙ ขาแตพระเจาของขาพเจา
ขอโปรดระลึกถึงสิ่งที่พวก
เขาทําตอ
พระองค
และลงโทษพวกเขาดวยเถิด

กษัตริยซาโลมอน ดูเพิ่มเติมไดจากหนังสือ ๑ พงศกษัตริย ๑๑:๑-๘
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เพราะพวก เขาไดทําใหความเป็ นนักบวช
เสื่อมไป
พวก เขาไดทําใหขอ ตกลงที่พระองคไดทํา
ไวกับพวกนักบวชและพวกชาวเลวีเสื่อมไป
๓๐ ดัง นั น
้ ผมจึงชําระพวกนักบวชและพวก
์ ากวิถี ทางทัง้ หมดของคน
ชาวเลวีใหบริสุทธิจ
ตางชาติ แลวใหพวก เขากลับไปทําหน าที่ที่
พวก เขาตองรับ ผิด ชอบ ๓๑ ผมยังไดจัดการ
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เรื่องการหาไม ฟื นสําหรับแทน บูชามาตาม
เวลาที่ไดกําหนดไว และยังจัดการเรื่องการ
ถวายผลแรกของปี
ขาแตพระเจาของขาพเจา
ขอโปรดระลึกถึงสิ่งนี้ที่ขาพเจาไดทําใหกับ
พระองค
และขอโปรดอวยพรขาพเจาดวยเถิด
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1

เอสเธอร
คํานํ า
เอสเธอรเป็ นชื่อของหญิง สาวคนหนึ่ง
นางเป็ นหญิงกําพราชาว
ยิวที่อยูภาย
ใตการดูแลของโม รเดคัยลูกพี่ลูก น อง
ของ นาง เมื่อกษัตริยอา ห สุ เอ รัสแหง
เปอรเซียไดหยาขาดจากพระ ราชินีองค
แรก เขาก็ไดเลือกเอสเธอรมาเป็ นราชินี
องคใหม แตโม รเดคัยสัง่ หามไม ใหเอ ส
เธอรบอกใครวานางเป็ นคนยิว
มีชายคน หนึ่งชื่อฮา มาน
เขามี
ตําแหนงสูงสุดรองจากกษัตริย
เขา
เกลียดคน ยิวมาก จึงวางแผนหลอกให
กษัตริยออกกฎหมายที่อนุญาตใหฆา
ชาว ยิวทุก คน เอ ส เธอ รก็เลยตองเสี่ยง
ชีวิตของ นางและชวยชีวิตคน ยิวไวได
ในที่สุด อานรายละเอียดเพิ่มเติมไดจาก
หนังสือเลมนี้
จากเรื่อง
นี้เราจะเห็นวาพระเจา
สามารถทํางานหลังฉากเพื่อปกป องและ
ดูแลคนของพระองค
และเรายังเห็น
อีกวา
หลายครัง้ กรรมจะสนองกรรม
เชน ตัวอยางของฮา มาน เขาวางแผน
และได รับอํานาจที่จะฆาชาว ยิว แตชาว
ยิวกลับได
รับอํานาจที่จะทําลายศัตรู
ของพวก เขา (อสธ. ๓:๑๐-๑๔ และ
๘:๒-๑๓) ฮา มานคิดที่จะยกตัว เองใหได
รับเกียรติ แตกลับตองยกผู อื่นใหได รับ
เกียรติ (อสธ. ๖:๖, ๑๑) ฮามานเตรียม
ไมสําหรับเสียบประจานโม รเดคัย แต
กลับถูกเสียบเอง (๕:๑๔ และ ๗:๙-๑๐)
ชาว ยิวจะอานหนังสือเลม นี้ทุก ปี
ในเทศกาลปุ ริม ที่เฉลิมฉลองเวลาที่
พระเจาชวยพวก เขาใหรอดพนจากแผน
งานของศัตรูที่พยายามจะทําลายลาง

เอสเธอร ๑:๗

พวก เขา หนังสือเลม นี้สง เสริมและ
ปลุกใจใหพวก เขารักชาติ
ตามแบบ
อยางของโม รเดคัย ที่แสวงหาความ
เป็ น อยูที่ ดีใหประชาชนของเขา และนํ า
สันติสุขมาใหกับคน ยิวทัง้ หมด (อสธ.
๑๐:๔)
ราชินีวัชทีไมเชื่อฟั งคําสั่งกษัตริย
๑ เรื่องเหลา

๑ กษัตริยอา ห สุ เอ รัส
นี้เกิด

ขึ้นในสมัยของ
*พระองคเป็ นคน

เดียวกับอา ห สุ เอ รัสที่ครอบครองหนึ่ง รอย
ยี่สิบ เจ็ดมณฑล ตัง้ แตประเทศอินเดียไป
จนถึงคูช †๒ ในเวลานัน
้ กษัตริยอาหสุเอรัสนัง่
อยูบนบัลลังกในเขตวังของเมืองสุสา
๓ ในปี ที่ สามที่พระองคครอง ราชยอยูนัน
้
พระองคไดจัดงาน เลีย
้ งขึ้นใหกับเจา หน าที่
และพวกผูนําทุก คนของพระองค รวม ทัง้
พวกแมทัพทัง้ หลายของเปอรเซียและมีเดีย
ตลอด จนบรรดาขุนนางและพวกเจา หน าที่
ประจํามณฑลตางๆ ๔ งาน เลีย
้ งนี้ไดจัด ขึ้น
หนึ่ง รอยแปด สิบวัน พระองคไดโออวดถึง
ความรํ่ารวยอันมหาศาลของอาณาจักรของ
พระองค และสงา ราศีและบารมีอันมี คาอยาง
ยิ่งยวดของพระองค ๕ หลัง จากเสร็จ สิน
้ งาน
เลีย
้ งนี้แลว พระองคก็ไดจัดงานเลีย
้ งอีกงาน
หนึ่งขึ้นเป็ นเวลาเจ็ด วัน งานนี้จัด ขึ้นในสวน
ภายในเขตวังของพระองค พระองคไดเชิญ
ทุก คนที่อยูในเขตวังของเมืองสุสา ตัง้ แต
คนที่มีหน ามีตาที่สุดไปจนถึงคนที่กระจอก
งอก งอยที่สุด ๖ ภายในสวนนัน
้ ตกแตงดวย
เชือกที่ทําจากลินินอยาง ดีและขน แกะสี มวง
คลองกับหวงเงินที่ติดอยูบนเสาหิน ออน มี
เกาอีน
้ อนที่ทําจากทองคําและเงิน เกาอีเ้ หลา
นี้ตัง้ อยูบนพื้นที่ปูดวยกระเบื้องเคลือบสลับสี
ที่ประกอบขึ้นดวยหินสี มวง หิน ออนสี ขาว
เปลือกหอย มุข และหิน ออนสี เขม ๗ เครื่อง
ดื่มตางๆใสอยูในถวยทองคํา
และถวยทุก
ใบก็แตก ตางกัน มีเหลา องุนมากมายจาก

*๑:๑ อาหสุเอรัส หรือ ในภาษากรีก เรียกวา “เซอรเซส” พระองคเป็ นกษัตริยของอาณาจักร
เปอรเซีย ปกครองในปี ๔๘๖-๔๖๕ กอนพระ เยซูมา เกิด ตอจากพอของ เขาที่มีช่ อ
ื วา ดา ริ
อัส ดาริ อัส ไดอนุญาตใหคนยิวกลับไปยังยู ดาห และสรางวิหารขึ้น มาใหมในเมืองเยรูซาเล็ม
แตคนยิวสวนใหญยัง คงกระจัดกระจายกันอยูตามเมืองตางๆของอาณาจักรเปอรเซีย เมื่อลูก
ของกษัตริยอา ห สุ เอ รัสขึ้นครอง ราชย พระองคก็ไดสนับสนุนใหเน หะ มี ยาหกลับไปสราง
กําแพงเมืองเยรูซาเล็มขึ้นมาใหม
†๑:๑

ประเทศอินเดียไปจนถึงคูช ประเทศอินเดียในที่ นี้ ปั จจุบันนี้คือประเทศปากีสถาน
“คูช” ในปั จจุบันคือประเทศซูดาน

เอสเธอร ๑:๘

กษัตริย เพราะพระองคใจดี ๘ ไมมีขอ หาม
สําหรับการ ดื่ม
เพราะกษัตริยไดสงั ่ พวก
พนักงานที่อยูในวังทุก คน ใหบริการเครื่อง
ดื่มกับแตละคนมากเทาที่เขาตองการ
๙ ในขณะเดียวกัน ราชินีวัช ทีก็ไดจัดงาน
เลีย
้ งใหบรรดาผู หญิงที่อยูในวังของกษัตริย
อาหสุเอรัสเหมือนกัน
๑๐ ในวันที่เจ็ดของงาน เลีย
้ ง เมื่อกษัตริย
เริ่มมึนๆจากเหลา องุนแลว พระองคสัง่ ให
เมหุมาน บิสธา ฮารโบนา บิกธา อาบักธา เศ
ธาร และคาร คาส ผูเป็ นขันทีทัง้ เจ็ดของ
พระองควา ๑๑ ใหไปนํ าตัวราชินีวัช ทีมาเขา
เฝ าพระองค ใหนางสวมมงกุฎมาดวย เพื่อ
พระองคจะไดอวดความ
งามของนางตอ
ประชาชนทัง้ หลายและตอบรรดาเจา หน าที่
เพราะนางมีความงดงามยิ่งนัก
๑๒ แตราชินีวัช ทีไม ยอมมาเขา เฝ าตามคํา
สัง่ ของกษัตริยที่สงั ่ ผานมาทางพวกขันที
เหลานัน
้ กษัตริยจึงโกรธและเดือดดาลมาก
๑๓ ดัง นั น
้ พระองคจึงปรึกษาพวกผู รูของ
พระองค
ตามปกติแลวกษัตริยจะปรึกษา
พวกผู รูเหลา นี้ ในเรื่องกฎหมายและขัน
้ ตอน
ทางกฎหมาย ๑๔ ผู รูพวกนี้ใกล ชิดกับกษัตริย
มาก พวก เขามีช่ อ
ื วาคา ร เชน า เช ธาร อัด
มาธา ทาร ชิช เม เรส มาร เสนา และเม มูค
าน ผู รูทัง้ เจ็ดนี้เป็ นเจา หน าที่ที่สําคัญมาก
ของเปอรเซียและมีเดีย พวก เขาเขา เฝ า
กษัตริยอยูเป็ นประจํา พวก เขามีอํานาจมาก
ในอาณาจักร ๑๕ กษัตริยอาหสุ เอรัสถามพวก
เขาวา “ตามกฎหมายแลว เราควรจะทํายัง
ไง ดีกับราชินีวัช ที ที่นางขัดขืนคํา สัง่ ของ
กษัตริยที่ไดสงั ่ ผานไปทางพวกขันที”
๑๖ แลวเมมูคานไดตอบตอกษัตริย ตอหน า
เจาหน าที่ทัง้ หลายวา “ราชินีวัชทีไมเพียงแต
ทําผิดตอกษัตริยเทานัน
้
พระนางยังทําผิด
ตอเจา หน าที่ทุก คนและประชาชนทัง้ หลาย
ที่อาศัยอยูในทุกมณฑลของพระองคดวย
๑๗ เพราะพวกผู หญิงทุก คนจะไดยินถึงสิ่งที่
พระนางไดทําไป แลวพวกเขาเหลา นัน
้ จะพา
กันดูถูกสามีของตน พวกเขาจะอางวา ‘ตอน
ที่กษัตริยอา ห สุ เอ รัสสัง่ ใหราชินีวัช ทีเขา เฝ า
พระนางยังไมยอมไปเขาเฝ ากษัตริยเลย’
๑๘ ในวัน นี้ พวกภรรยาของเจา หน าที่ใน
เปอรเซียและมีเดีย ที่ไดยินถึงสิ่งที่ราชินีได
ทําไป ก็จะพูดอยาง นัน
้ เหมือนกันกับสามี
ของพวก เขาที่เป็ นเจา หน าที่ของกษัตริย
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เอสเธอร ๒:๕

และการดูถูกและความโกรธเกรีย
้ วก็จะเกิด
ขึ้นอยางไมรูจักจบสิน
้
๑๙ ดัง นั น
้ ถาพระองคเห็น ดวย ขาพเจาขอ
แนะนํ าวา ใหพระองคออกคํา สัง่ และใหจด
บันทึกไวในกฎหมายของเปอรเซียและมีเดีย
ที่ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได คือ ราชินีวัช
ทีไม อาจเขา เฝ ากษัตริยอา ห สุ เอ รัสไดอีก ตอ
ไป และพระองคจะมอบตําแหนงราชินีของ
พระนาง ใหกับหญิงอื่นที่ดี กวา ๒๐ แลวคํา
สัง่ นี้ของพระองค จะถูกประกาศไปทัว
่ ราช
อาณาจักรอันยิ่ง ใหญของพระองค แลวพวก
ผู หญิงทัง้ หลายจะไดใหเกียรติสามีของตน
ไมวาสามีของ เขาจะเป็ นคนมีหน ามีตาหรือ
คนตํ่าตอยก็ตาม”
๒๑ ทัง
้ กษัตริยและพวกเจา หน าที่ทัง้ หลาย
ของพระองค ตางพอใจมากกับคํา แนะนํ านี้
ดัง นัน
้ กษัตริยจึงทําตามคํา แนะนํ าของเม มูค
าน ๒๒ จดหมายไดถูกสงไปทัว
่ ทุกมณฑลของ
พระองค โดยเขียนเป็ นตัว อักษรของแตละ
มณฑล และเขียนถึงแตละชนชาติตามภาษา
ของพวก เขาเอง จดหมายเหลา นี้ไดเขียน
ประกาศวา
“ใหผูชายแตละ คนปกครอง
ดูแลครอบครัวของตน และใหพูดภาษาของ
ชนชาติตัวเอง”
เอสเธอรไดขึน
้ เป็ นราชินี
๑ หลังจาก นั น
้

๒ หายโกรธแลว พระองคก็คิดถึงพระนาง

เมื่อกษัตริยอา ห สุ เอ รัส

วัชที และสิ่งที่พระนางไดทําไป รวมทัง้ คําสัง่
ที่พระองคไดออกมาเกี่ยวกับพระนาง ๒ พวก
คน รับ ใชพระองคไดเสนอกับกษัตริยวา “นา
์ งั ้
จะใหมีการคนหาสาวแรก
รุนที่บริสุทธิท
หลายมาใหกับกษัตริย ๓ ขอ ใหพระองคแตง
ตัง้ เจา
หน าที่ทุกมณฑลในอาณาจักรของ
พระองค ใหออกไปรวบรวมสาวแรก รุนที่
์ งั ้ หลาย แลวนํ ามาที่เขตวังในเมือง
บริสุทธิท
สุสา ใหสงพวกนางไปอยูกับพวกผู หญิงของ
กษัตริย และใหเฮ กัยขันทีของกษัตริย ทํา
หน าที่ดูแลสาว งามเหลา นี้ ใหเขาบํารุงผิวให
กับสาวงามเหลานี้ ๔ สาวงามคนใดที่พระองค
ถูกใจ ก็จะ ไดเป็ นราชินีแทนพระนางวัช ที”
กษัตริยชอบขอ เสนอนี้ พระองคจึงทําตาม
นัน
้
๕ มีชาว ยิวคน หนึ่ งอาศัยอยูในเขตวังใน
เมืองสุสา เขามีช่ อ
ื วาโม รเดคัยเป็ นลูกชาย
ของยา อีร ที่เป็ นลูกชายของชิ เม อี ที่เป็ น

เอสเธอร ๒:๖

ลูกชายของคีช ชาวเบนยามิน ๖ กษัตริยเนบู
คัด เนส ซารของบา บิ โลนไดกวาดตอนคีช
บรรพบุรุษของโม
รเดคัยไปเป็ นเชลยจาก
เมืองเยรูซาเล็ม
พวก นัน
้ อยูในกลุมที่ถูก
กวาดตอนไปพรอมกับเย โฮ ยา คีนกษัตริย
แหงยูดาห *๗ โมรเดคัยไดดูแลฮาดาชาห หรือ
มีอีกชื่อหนึ่งวา เอสเธอร ซึ่งเป็ นลูกสาวของ
ลุง เขา โมรเดคัยรับเอสเธอรมาเป็ นลูก เมื่อ
พอ แมของเธอตาย เอสเธอรมีรูป รางหน าตา
ที่สวยงามมาก
๘ เมื่อคํา สัง
่ ของกษัตริยถูกประกาศออก ไป
ก็มีหญิงแรก รุนเป็ นจํานวนมากถูกรวบรวม
มาที่เขตวังในเมืองสุสา มาอยูภาย ใตการ
ดูแลของเฮ กัย เอ ส เธอ รก็ถูกพามาที่วังของ
กษัตริยดวย
และอยูในความดูแลของเฮ
กัย ผูดูแลพวกผู หญิงทัง้ หลายของกษัตริย
๙ เฮ กัยชอบเอ ส เธอ ร และเธอก็กลายเป็ น
คน โปรดของ เขา ดัง นัน
้ เฮ กัยจึงรีบบํารุง
ผิว พรรณใหกับเอ ส เธอ ร และใหอาหารที่
พิเศษกับนาง เขายังไดคัด เลือกหญิงรับ ใช
เจ็ด คนจากวังของกษัตริย เพื่อใหมารับ ใช
เอ ส เธอ ร หลังจาก นัน
้ เขาไดยายเอ ส เธอ ร
และสาว ใชทัง้ เจ็ด คนไปอยูใน ที่ที่ดีที่สุดของ
บริเวณที่พวกผู หญิงของกษัตริยอยู กัน ๑๐ เอ
ส เธอ รไม ไดเปิ ด เผยความเป็ น มาของเธอ
หรือบรรพบุรุษของเธอวาเป็ นใคร เพราะโม
รเดคัยไดสัง่ หามเธอไว ๑๑ โม รเดคัยจะเดิน
เลนอยูหน า ลานที่พักของพวกผู หญิงเหลา
นัน
้ ทุก วัน เพื่อจะ ไดรูความเป็ น อยูของเอ ส
เธอร และดูวาเกิดอะไรขึ้นกับเธอบาง
๑๒ กอนที่หญิง สาวเหลา นี้ จะ ไดเขา เฝ า
กษัตริย พวก เธอจะ ตองผานขัน
้ ตอนการ
บํารุงผิว พรรณเป็ นเวลาสิบ สองเดือนเสีย
กอน คือตองอาบนํ้ ามันกํายานเป็ นเวลาหก
เดือน และอาบนํ้ าหอมอีกหกเดือน พรอมกับ
ตกแตงดวยเครื่องสําอางตางๆ ๑๓ ถึงตอนนัน
้
์ ี่จะ
หญิง สาวที่จะไปเขา เฝ ากษัตริยก็มี สิทธิท
ขออะไรก็ไดจากที่พักของพวกนาง ติดตัวไป
ยังวังของกษัตริย ๑๔ สาวงามแตละคนจะถูก
สงเขาไปเฝ ากษัตริยในตอนเย็น
และกลับ
ออก มาในตอน เชา นางจะ ไดไปอยูในที่พัก
แหงใหม ภาย ใตการดูแลของชา อัช กาส ผู
เป็ นขันทีของกษัตริย เขาดูแลพวกนาง สนม
ของกษัตริย นางจะไม ไดเขา เฝ ากษัตริยอีก
*๒:๖
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นอกจากกษัตริยจะถูกใจนาง และเรียก หา
ชื่อนางอีกครัง้ หนึ่ง
๑๕ เมื่อถึงเวลาที่เอสเธอรจะตองไปเขา เฝ า
เธอไม ไดขออะไรติดตัวไป เลย นอกจากที่เฮ
กัยบอกใหเธอขอ เฮกัยเป็ นขันทีของกษัตริย
ที่ดูแลพวกผู หญิงเหลา นี้ เอสเธอรชนะใจทุก
คนที่พบเห็นเธอ เอสเธอรผู นี้คือลูกสาวของ
อาบีฮาอิลที่เป็ นลุงของโมรเดคัย โมรเดคัยได
รับเธอไวเป็ นลูกสาว ๑๖ เอสเธอรถูกนํ า ตัวไป
เขา เฝ ากษัตริยอาหสุ เอรัสในวังของพระองค
ในเดือนที่ สิบซึ่งเป็ นเดือนเทเบท ตรงกับปี ที่
เจ็ดของรัชกาลของพระองค
๑๗ กษัตริยรักเอ ส เธอ รมากกวาหญิงอื่น
ใด เธอเป็ นที่โปรดปรานของพระองค และ
พระองคก็ไดเอ็นดูนางมากกวาหญิงบริสุทธิ ์
ทุก คน ดัง นัน
้ พระองคจึงสวมมงกุฎบน
ศีรษะนาง และแตง ตัง้ ใหนางเป็ นราชินีแทน
๑๘ แลวกษัตริยก็ไดจัดงาน
พระนางวัช ที
เลีย
้ งอยางใหญ โตใหกับเอ ส เธอ ร เลีย
้ งเจา
หน าที่และผูนําทุก คนของพระองค พระองค
ประกาศใหวัน นัน
้ เป็ นวัน หยุดสําหรับมณฑล
ทุก แหง และมอบของ ขวัญใหกับประชาชน
เพราะพระองคเป็ นกษัตริยที่ใจดี
โมรเดคัยลวงรูแผนชั่วราย
๑๙ ในขณะ

ที่พวกคน รับ ใชของกษัตริย
์ ีกรอบ
กําลังรวบรวมสาวแรก รุนที่บริสุทธิอ
หนึ่ง โม รเดคัยก็เป็ นเจา หน าที่รับ ใชอยูใน
วังของกษัตริย ๒๐ เอสเธอรยังไม ไดเปิ ด เผย
สัญชาติหรือประวัติของครอบครัวเธอใหใคร
รู ตามที่โม รเดคัยไดสัง่ เธอไว เธอยัง คงเชื่อ
ฟั งโมรเดคัยเหมือนกับตอนที่เธออยูในความ
ดูแลของเขา
๒๑ ในระหวางที่โม รเดคัยทํา หน าที่อยูใน
วังนัน
้ บิกธาน และเท เรช ผูเป็ นขันทีสอง
คนของกษัตริย ที่เป็ นยามเฝ าทาง เขาหอง
ตางๆของกษัตริย เกิดโกรธแคนกษัตริยอาห
สุ เอ รัสขึ้น มา จึงวางแผนฆาพระองค ๒๒ โม
รเดคัยลวง รูแผน นัน
้ เขาจึงบอกกับราชินีเอ
ส เธอ ร และพระนางก็บอกกับกษัตริย นาง
บอกกษัตริยดวยวา โม รเดคัยเป็ นคนบอก
เรื่อง นี้ใหเธอรู ๒๓ เมื่อมีการสอบสวนเรื่อง นี้
และพบ วาเป็ นความ จริง ขันทีทัง้ สองจึงถูก
เสียบประจาน เรื่องเหลา นี้ทัง้ หมดไดถูกจด

เหตุการณนี้เกิดขึ้นในปี ๕๙๗ กอนพระเยซูมาเกิด
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บันทึกไวตอ หน ากษัตริยในหนังสือเหตุการณ
รายวันของพระองค
แผนของฮามานที่จะทําลายชาวยิว
๑ หลัง

๓ กษัตริยอา ห สุ เอ รัสไดเลื่อนยศใหกับ

จากที่เกิดเหตุการณเหลา นี้ข้ น
ึ

ฮา มาน ลูกชายของฮัม เม ดาธา ชาวอา กัก
พระองคเลื่อนตําแหนงให กับเขาสูงกวาเจา
หน าที่ทุก คนที่อยูกับพระองค ๒ เจา หน าที่
ทุก คนของพระองคที่ทํา หน าที่รับ ใชอยูใน
วัง ตางพากันคุกเขาลงกมกราบตอฮา มาน
ตามคํา สัง่ ของกษัตริย แตโม รเดคัยไม ยอม
คุกเขาลงกมกราบเขา *๓ พวกเจา หน าที่ของ
กษัตริยที่รับ ใชอยูในวังจึงถามโม รเดคัยวา
“ทําไมเจาถึงไมคุกเขาลงกมกราบฮา มาน
ตามคําสัง่ ของกษัตริย”
๔ พวก เขาไดพูดเรื่อง นี้ กับโม รเดคัยหลาย
ครัง้ หลายหน แตโม รเดคัยก็ยังไม ฟั งพวก
เขา พวกเขาจึงไปฟ องฮามาน พวกเขาอยาก
รูวาขอ แกตัวที่โม รเดคัยใหนัน
้ ฟั งขึ้นหรือ
เปลา เพราะโม รเดคัยบอกกับพวก เขาวาโม
รเดคัยเป็ นชาว ยิว ๕ เมื่อฮา มานเห็นวาโม
รเดคัยไม ยอมคุกเขาลงกมกราบเขา เขาก็
โกรธมาก ๖ เพราะเขารูวาโม รเดคัยเป็ นคน
ยิว เขาจึงคิดวาฆาแคโม รเดคัยคน เดียวไม
พอ ตองกําจัดคนของโม รเดคัยดวย คือชาว
ยิวทุก คนที่อาศัยอยูทัว
่ ราชอาณาจักรของ
กษัตริยอาหสุเอรัส
๗ ในปี ที่สิบ สองที่กษัตริยอา ห สุ เอ รัสครอง
ราชย ในเดือนแรก คือเดือนนิ สาน ฮา มาน
ไดทําการเสี่ยงทายเพื่อหาวันและเดือนที่จะ
กําจัดชาว ยิว และมันก็ตกเป็ นวันที่สิบ สาม
ของเดือนสิบ สองคือเดือนอา ดาร (ในสมัย
นัน
้ สิ่งที่ใชในการเสี่ยงทายนี้ มีช่ อ
ื เรียก วา
“เปอร”) ๘ ฮา มานพูดกับกษัตริยอา ห สุ เอ
รัสวา
“มีคนอยูกลุมหนึ่งที่กระจัดกระจาย
อาศัยอยูทัว
่ ทุกมณฑลในราชอาณาจักร
ของพระองค แตพวก เขาแยก ตัวออกจาก
คน อื่น กฎหมายของพวก เขาแตก ตางจาก
กฎหมายของคนอื่นๆทัง้ หมด พวกนี้ไม ยอม
เชื่อ ฟั งกฎหมายของพระองค ดัง นัน
้ มันไมมี
*๓:๒
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ประโยชนอะไรสําหรับพระองคที่จะเก็บคน
พวกนัน
้ ไว
๙ ถาพระองคเห็นดีดวย ขอพระองคเขียน
เป็ นกฎออก มาใหทําลายคนพวก นี้เสีย และ
ขาพเจาจะถวายเงินประมาณสามรอยสีส
่ ิบหา
ตัน ใหกับเจา หน าที่ของกษัตริยเพื่อเอาไป
เก็บไวในคลังหลวง”
๑๐ กษัตริยจึงถอดแหวนจากนิ้ ว
มือของ
พระองค มอบใหกับฮา มาน ลูกชายของฮัม
เม ดาธา ชาวอา กัก ฮา มานเป็ นศัตรูของชาว
ยิว ๑๑ กษัตริยพูดกับฮา มานวา “เราจะมอบ
เงินและคนเหลา นัน
้ ใหกับเจา เจาอยากจะทํา
อะไรกับพวกเขา ก็ไปทําไดเลย”
๑๒ แลวในวัน ที่สิบ สามของเดือนแรก ฮา
มานไดเรียกพวกเสมียนของกษัตริยมา และ
ใหพวกเสมียนเขียนทุก อยางตามที่เขา สัง่
พวก เขาเขียนเป็ นภาษาของคนตางๆเหลา
นัน
้
และสงไปยังพวกผูควบคุมภาค พวก
ผู วาราชการของแตละมณฑล รวม ทัง้ เจา
หน าที่ของประชาชนทุก คนในทุกมณฑล คํา
สัง่ นี้ไดเขียนขึ้นภาย
ใตช่ อ
ื ของกษัตริยอา
ห สุ เอ รัส และประทับตราดวยแหวนของ
พระองค
๑๓ แลวพวกผูสง สารก็นําจดหมายเหลา นี้
ไปแจก จายตามมณฑลตางๆทัว
่ ทุก แหงที่อยู
ภายใตการปกครองของกษัตริย ในจดหมาย
เขียนวา “ใหทําลายลางและฆาชาวยิวทุกคน
ใหพินาศสิน
้ ไป ทัง้ คน หนุมและคน แก ทัง้ ผู
หญิงและเด็กเล็กๆ ใหลงมือในวัน ที่สิบ สาม
ของเดือนสิบสอง ซึ่งเป็ นเดือนอาดาร และให
ยึดขาวของทัง้ หมดของพวกเขาไว
๑๔ พวกสําเนาของจดหมายคํา สัง
่ นี้
ให
ประกาศเป็ นกฎหมายออก ไปทัว
่ ทุกมณฑล
และประกาศออก ไปใหกับทุกชนชาติไดรับ รู
เพื่อทุกคนจะไดเตรียมพรอมสําหรับวันนัน
้ ”
๑๕ คนสง สารเหลา นั น
้ จึงรีบออกไปทําตาม
คํา สัง่ ของกษัตริย ในขณะที่กฎหมายนี้ก็ได
ประกาศในเขตวังของเมืองสุสาเหมือนกัน
พระองคนัง่ ดื่มอยูกับฮา มาน ในขณะ ที่เมือง
สุสาตกอยูในภาวะตื่นกลัว

สาเหตุที่โมรเดคัยไม ยอมกมกราบฮามาน คงเป็ นเพราะฮามานสืบเชื้อ สายมาจากอากัก
ผูเป็ นกษัตริยของเผาอามาเลค ซึ่งเผานี้เป็ นศัตรูของอิสราเอลที่พระเจาสาปแชงมาตัง้ แตสมัย
ครัง้ อิสราเอลอพยพออกมาจากอียิปต ดูเพิ่มเติมไดจาก หนังสืออพยพ ๑๗:๘-๑๖ และหนังสือ
เฉลยธรรมบัญญัติ ๒๕:๑๗-๑๙
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โมรเดคัยเรียกรองใหเอส
เธอรชวยเหลือชาวยิว
๑ เมื่อโม รเดคัยรูเรื่องทุก อยางที่เกิด ขึ้น

๔ เขาก็ฉีกเสื้อผาตัว เอง ใสชุดผากระสอบ
เอาขี้ เถามาโรย หัว แลวออกไปกลางเมือง
รองไหครํ่าครวญเสียง ดังดวยความขมขื่น
๒ โม รเดคัยเดินไปไดแคหน าประตูวังเทานั น
้
เพราะคนที่สวมชุดผากระสอบไมสามารถ
ผานเขาประตูวังไป ได ๓ ในทุกมณฑลที่ได
รับคํา สัง่ ของกษัตริย มีแตความทุกข ระทม
อันใหญ หลวงในหมูชาว ยิว พวก เขาอด
อาหาร รองไหครํ่าครวญเสียงดัง พวกชาวยิว
สวน ใหญปูผากระสอบและโรยขี้ เถาบน มัน
แลวนอนบนผานัน
้
๔ พวกสาวใชและขันทีของเอสเธอรมาเขา
เฝ าพระนาง และรายงานเรื่องโม รเดคัยให
พระนางฟั ง ทําใหพระนางเป็ น ทุกขและกลุม
ใจมาก ดัง นัน
้ พระนางจึงสงเสื้อผาไปใหโม
รเดคัย แทนชุดผากระสอบของ เขา แตโม
รเดคัยไมยอมรับเสื้อผาที่สงมา ๕ เอ ส เธอ
รจึงเรียกฮา ธาคมาพบ ฮา ธาคเป็ นขันทีที่
กษัตริยสงใหมารับ ใชพระนาง และพระนาง
สัง่ ใหเขาไปดูวาที่โม รเดคัยทําอยูนัน
้ หมาย
ถึงอะไร และทําไมถึงทําอยาง นัน
้ ๖ ฮา ธาค
จึงไปพบโม รเดคัยที่ลาน เมืองหน าประตูวัง
๗ โม รเดคัยเลาทุก อยางที่เกิด ขึ้นใหเขาฟั ง
และบอกถึงจํานวนเงินที่ฮา มานสัญญาวาจะ
ถวายเขาคลังหลวงเพื่อทําลายชาว ยิว ๘ โม
รเดคัยยังมอบสําเนาจดหมายคํา สัง่ ที่เขียน
ออก มาจากเขต วังของเมืองสุสาเรื่องทําลาย
ชาว ยิว ใหกับฮา ธาคดวย เพื่อฮา ธาคจะ ได
นํ าไปใหเอ ส เธอ รดู และจะ ไดอธิบายเรื่อง
ทัง้ หมดใหพระนางเขาใจ โม รเดคัยไดกําชับ
ใหฮา ธาคบอกใหเอ ส เธอ รไปเขา เฝ ากษัตริย
เพื่อวิงวอนขอความเมตตาจากกษัตริยใหกับ
โมรเดคัยและคนของพระนางดวย
๙ ฮาธาคจึงกลับไปเลาใหเอสเธอรฟังถึงทุก
สิ่งทุกอยางที่โมรเดคัยบอกเขา
๑๐ เอสเธอรจึงบอกกับฮาธาคใหไปบอกกับ
โมรเดคัยวา
๑๑ “เจา หน าที่ของกษัตริยทุก คน
และ
ประชาชนทัง้
หลายในมณฑลของกษัตริย
ตางก็รู ดีวา ถาชายหรือหญิงคนใดไปเขา เฝ า
*๔:๑๗
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กษัตริยที่ลานชัน
้ ใน โดยไมมีรับสัง่ เรียก
จะมีโทษถึงตาย
ยกเวนแตวาพระองคจะ
ยื่นคทาทองคําให คน นัน
้ ถึงจะรอดตาย แต
พระองคไม ไดเรียกหาลูกเป็ นเวลาสามสิบวัน
แลว”
๑๒ เมื่อโม รเดคัยไดฟังถึงสิ่งที่เอ ส เธอ รสง
มาบอก ๑๓ โม รเดคัยก็ตอบกลับไปวา “เอ ส
เธอ รเอย ในพวก ยิวทัง้ หมด เธอคิด วาจะ
มีแตเธอเทานัน
้ หรือที่รอดเพราะอยูในวัง
๑๔ ถาในครัง
้ นี้ เธอทําเป็ นนิ่ง เฉย ความชวย
เหลือและการปลดปลอยของพวกชาวยิวก็จะ
มาจากที่ อ่ น
ื แตเธอและครอบครัวก็จะพินาศ
ใครจะไปรู ที่เธอได รับเลือกเป็ นราชินี ก็อาจ
จะเพื่อเวลานี้ก็ได”
๑๕–๑๖ จาก นั น
้ เอส เธอ รก็สงคํา ตอบนี้ไปยัง
โม รเดคัยวา “ทานโม รเดคัย ใหไปรวบรวม
ชาว ยิวทุก คนที่อยูในเมืองสุสา ใหทุก คน
อดอาหารเพื่อลูก อยาไดกินอาหารและดื่ม นํ้ า
เป็ นเวลาสาม วันสาม คืน ตัวลูก เองและพวก
สาวใช ก็จะอดอาหารเหมือนกัน และหลังจาก
นัน
้ ลูกก็จะไปเขาเฝ ากษัตริย แมจะไมไดถูก
เรียกและเป็ นการฝ าฝื นกฎหมายก็ตาม ตาย
เป็ นตาย”
๑๗ โมรเดคัยจึงขามคลอง *กลับไป และทํา
ตามที่เอสเธอรสงั ่ ทุกอยาง
เอสเธอรพูดกับกษัตริย
๑ ในวัน

๕ เต็มยศ

ที่สาม เอ ส เธอ รแตงชุดราชินี
และยืนอยูที่ลานชัน
้ ในของวัง
ตรง หน าหอง โถงของกษัตริย ในขณะ นัน
้
กษัตริยกําลังนัง่ อยูบนบัลลังกหันหน าออก
มายังทาง เขาหอง โถงนัน
้ ๒ เมื่อกษัตริยมอง
เห็นราชินีเอ ส เธอ รยืนอยูที่ลานดาน นอก ก็
ดีใจมาก พระองคจึงยื่นคทาทองคําใน มือให
เอ ส เธอ ร นางก็เขามาหากษัตริยในหอง โถง
นัน
้
และนางก็จับที่ปลายคทาทองคําของ
กษัตริยนัน
้
๓ แลวกษัตริยก็ถามพระนางวา “ราชินีเอส
เธอ ร มีอะไรในใจหรือ เธอตองการขออะไร
จากเรา ขอมาได เลย แมแตครึ่ง หนึ่งของ
อาณาจักรเรา เราก็ยังจะยกใหเลย”
๔ เอ ส เธอ รตอบวา “ถาพระองคพอใจ ขอ
ใหพระองคพรอมทัง้ ฮา มาน มางาน เลีย
้ งที่

คลอง คลองนี้จะแยกเขตวังออกจากตัวเมืองสุสา
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หมอมฉันไดจัดเตรียมไวแลวสําหรับพระองค
ในวันนี้ดวยเถิด”
๕ กษัตริยจึงพูดวา “ไปตามฮา มานมาเร็ว
เราจะไดทําตามสิ่งที่เอสเธอรขอ”
แลวกษัตริยและฮา มานก็ไปงาน เลีย
้ งที่เอ
ส เธอ รจัดใหกับพวก เขา ๖ ในระหวางที่พวก
เขากําลังดื่มเหลา องุนอยูนัน
้ กษัตริยถามเอ
ส เธอ รวา “วา ยัง ไง เอ ส เธอ ร บอกมาสิ
วาเธอตองการขออะไรจาก เรา ขอมาได เลย
แมแตครึ่งหนึ่งของอาณาจักรเรา เราก็ยังจะ
ยกใหเลย”
๗ เอ ส เธอ รตอบวา “สิ่งที่หมอม ฉันจะขอ
คือ ๘ ถาพระองคพอใจในตัวหมอม ฉัน และ
เห็นดีดวยที่จะมอบสิ่งที่หมอม ฉันจะขอนัน
้
ขอใหพระองคและฮามานกลับมาอีกครัง้ หนึ่ง
ในวัน พรุง นี้ หมอม ฉันจะจัดงาน เลีย
้ งให
อีก และหมอม ฉันจะบอกวาหมอม ฉันจะขอ
อะไร”
ฮามานโกรธโมรเดคัย
๙ เมื่อฮามานออกจากวังมาในวัน นั น
้

เขามี
ความสุขและสบายใจมาก แตเมื่อเขาเห็นโม
รเดคัยที่รับใชอยูในวัง และโมรเดคัยไมยอม
ยืน ขึ้นซึ่งเป็ นการเคารพเขา และไม ไดเกรง
กลัวเขาจนตัว สัน
่ ดวย เขาก็โกรธโม รเดคัย
๑๐ แตเขาไดควบคุมอารมณไวและกลับ บาน
ไป แลวฮามานใหคนไปตามพวกเพื่อนๆของ
เขามา รวม ทัง้ เศเรชภรรยาของ เขาดวย
๑๑ แลวฮา มานก็เริ่มคุย โมโออวดถึงความ
รํ่ารวยของ เขา อวดถึงจํานวนลูกชายที่เขา
มี รวม ทัง้ เกียรติยศตางๆที่กษัตริยมอบให
และโออวดวากษัตริยไดเลื่อนตําแหนงใหเขา
อยูเหนือเจา หน าที่ทุก คนของพระองค ๑๒ ฮา
มานยังโมอีกวา “นอกจากกษัตริยแลว ก็มี
แตขาเพียงคน เดียวเทานัน
้ ที่ราชินีเอ ส เธอ ร
ไดเชิญใหไปรวมงาน เลีย
้ งที่พระนางจัด ขึ้น
ถวายกับกษัตริย และขาก็ยังไดรับ เชิญใหไป
กับกษัตริยอีก ครัง้ ในวัน พรุง นี้ ๑๓ แตทัง้ หมด
นี้ก็ไมทําใหขามีความสุขหรอก ตราบใดที่ขา
ยังเห็นโมรเดคัยชาวยิว ทําหน าที่รับใชอยูใน
วังของกษัตริย”
๑๔ แลวเศเรชภรรยาของฮา มาน รวม ทัง
้
เพื่อนๆของ เขา จึงแนะนํ าเขาวา “ใหคน
เตรียมเสา ไมสูงหา สิบศอกขึ้น มาไวเสียบมัน
สิ และพรุง นี้เชา ใหทานขอ ใหกษัตริยเสียบ
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โม รเดคัยไวบนไม นัน
้
จาก นัน
้ คอยไปงาน
เลีย
้ งกับพระองคอยางมีความสุข”
ฮา มานเห็น ดวยกับความ คิดนี้ เขาจึง
เตรียมเสาไมไว
โมรเดคัยไดรับเกียรติ
๑ คืนนั น
้

๖ พระองคจึงสัง่ ใหคนใชนําหนังสือบันทึก

กษัตริยอาหสุเอรัสนอนไมหลับ

เหตุการณตางๆที่เกิด ขึ้นกับกษัตริยมาอาน
ให ฟัง ๒ เจา หน าที่ไดอานใหกับกษัตริยฟังถึง
เรื่องที่โม รเดคัยไดมาบอกใหรูถึงแผนการ
รายที่ บิกธา นา และเท เรช ขันทีสอง คนที่
เฝ าทาง เขาหองสวนตัวทัง้ หลายของกษัตริย
รวม กันวางแผนเพื่อทํารายกษัตริยอา ห สุ
เอ รัส ๓ กษัตริยจึงถามวา “โม รเดคัยได รับ
เกียรติและรางวัลอะไรบางจากการกระทํา
ครัง้ นัน
้ ”
เขาตอบวา
“ไมได รับอะไรเลยครับ
พระองค”
๔ ฮา มานเพิ่งเขา มาถึงลานดาน นอกของ
วัง เพื่อจะมาบอกใหกษัตริย เสียบโมรเดคัย
กับเสา ไมที่เขาไดเตรียม ไว กษัตริยถาม
คนใชวา “นัน
่ ใครหรือที่เพิ่งเขามาในลานวัง”
๕ พวก เขาตอบกษัตริยวา “เป็ นฮา มานครับ
พระองค”
กษัตริยจึงพูดวา “ไปนํ าตัวเขาเขามาซิ”
๖ ฮา มานจึงเขามา กษัตริยจึงถามเขาวา
“เราควรจะทําอยางไรดี กับคนที่เราตองการ
จะใหเกียรติ”
ฮา มานคิดในใจวา “จะมีใครเสีย อีกที่
กษัตริยตองการจะใหเกียรติมากไปกวาเรา”
๗ ฮา มานจึงตอบกษัตริยไปวา
“คนที่
พระองคตองการจะใหเกียรติหรือ ๘ ก็ใหพวก
ผูรับใชนําเสื้อคลุมที่พระองคเคยสวมใส และ
เอามาตัว หนึ่งที่พระองคเคยขี่ และเอามงกุฎ
มาใสบนหัวมา ๙ และใหขุนนางชัน
้ ผูใหญคน
หนึ่งของพระองค นํ าสิ่งของเหลา นี้ไปให
กับคนที่พระองคตองการใหเกียรตินัน
้
ให
ขุนนางสวมเสื้อ คลุมของกษัตริยใหกับคนๆ
นัน
้ และใหเขาขึ้นขี่บนหลังมา จาก นัน
้ ก็ให
ขุนนางคนนัน
้ จูงมาที่เขาขี่เดินไปที่ลานเมือง
พรอมกับใหขุนนางคน
นัน
้ รองประกาศวา
‘นี่คือสิ่งที่กษัตริยทํา สําหรับคนที่พระองค
อยากจะใหเกียรติ’”
๑๐ กษัตริยจึงสัง
่ ฮา มานวา “รีบไปเร็ว เขา
ไปนํ าเสื้อ คลุมกับมา และใหไปทําตามทุก

เอสเธอร ๖:๑๑

อยางที่เจาแนะนํ าใหกับโมรเดคัยชาวยิวที่ทํา
หน าที่รับใชอยูในวัง ไปทําทุกอยางตามที่เจา
บอก อยาใหขาดตกบกพรองเลย”
๑๑ ดังนั น
้ ฮามานจึงนํ าเสื้อคลุมและมา แลว
เขาก็เอาเสื้อ คลุมไปสวมใหกับโม รเดคัย
และจูงมาที่โม รเดคัยขี่เดินแหไปที่ลานเมือง
และเขาก็ปาวประกาศไปดวยวา “นี่คือสิ่งที่
กษัตริยทําใหกับคนที่พระองคอยากจะให
เกียรติ”
๑๒ จาก นั น
้ โม รเดคัยก็กลับไปทํา หน าที่ใน
วัง แตฮา มานรีบกลับ บานดวยความทุกข ใจ
พรอมกับคลุม หัวดวยความอับอาย ๑๓ ฮา
มานเลาเหตุการณที่เกิด ขึ้นทัง้ หมดใหเศเรช
ภรรยาของ เขาและพวกเพื่อนๆฟั งถึงเรื่อง
ทัง้ หมดที่เกิดขึ้นกับเขา
เพื่อนๆที่ชาญ ฉลาดและเศเรชภรรยาของ
เขา พูดวา “ทานเริ่มลมลงตอ หน าโมรเดคัย
เนื่องจากเขาเป็ นชาว ยิว ทานจะไมมี วันเอา
ชนะเขาได แตทานจะตองลมลงตอ หน าเขา
อยางแนนอน”
๑๔ ในระหวางที่พวก เขายังพูด คุยอยูกับฮา
มานนัน
้ พวกขันทีของกษัตริยก็มา ถึง และ
รีบพาตัวฮามานไปยังงานเลีย
้ งที่เอสเธอรได
จัดเตรียมไว
ฮามานถูกเสียบประจาน
๑ ดัง

๗ เลีย้ งกับราชินีเอ ส เธอ ร

นัน
้ กษัตริยและฮา มานจึงไปกิน
๒ และในวัน ที่
สองของงาน เลีย
้ ง ขณะ ที่พวก เขากําลังดื่ม
เหลา องุนกันอยูนัน
้
กษัตริยก็ถามเอ ส เธอ
รอีก ครัง้ วา “ราชินีเอ ส เธอ ร เธออยากจะ
ขออะไร ขอมาไดเลย แมเป็ นครึ่งหนึ่งของ
อาณาจักรเรา เราก็จะยกให”
๓ ราชินีเอ ส เธอ รตอบวา “ขา แตกษัตริย
ถาหมอมฉันเป็ นที่พอใจของพระองค และถา
พระองคเห็น ดวย หมอมฉันขอ ใหพระองค
ไว ชีวิตของหมอม ฉัน และชีวิตของคนของ
หมอมฉันดวยเถิด นี่ แหละคือสิ่งที่หมอมฉัน
ขอ ๔ เนื่องจากหมอม ฉันและคนของหมอม
ฉันไดถูกขายเพื่อเอาไปทําลาย ไปฆา และไป
ทําใหพินาศสิน
้ ถาพวก เราถูกขายใหไปเป็ น
ทาส ชายทาส หญิง หมอม ฉันก็คงจะนิ่งเสีย
เพราะความทุกขยากนัน
้ มันเล็กน อยเกินกวา
ที่จะรบกวนพระองค”
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๕ กษัตริยอาหสุ เอรัสถามราชินีเอสเธอรวา
“มันเป็ นใคร กัน ถึงไดบังอาจทําอยาง นัน
้ กับ
คนของเธอ ตอนนี้มันอยูที่ไหน”
๖ เอ ส เธอ รตอบวา “ชายที่เป็ นคูอริ และ
ศัตรูของพวก เรานัน
้ คือไอคน ชัว
่ ฮา มานคน
นี้”
ฮา มานก็กลัวสุดขีดตอ หน ากษัตริยและ
ราชินี ๗ กษัตริยก็ลุก ขึ้นดวยความ โกรธ ทิง้
งาน เลีย
้ งไป แลวเดินออก ไปในสวนของ
วัง แตฮา มานอยูขาง ใน ออนวอนขอชีวิต
ตอราชินีเอ ส เธอ ร เพราะเขารูวากษัตริยได
ตัดสิน ใจแลวที่จะฆาเขา ๘ เมื่อกษัตริยกลับ
มาจากสวน เขามาที่หองงาน เลีย
้ ง ฮา มาน
กําลังหมอบอยูบนมา นัง่ ยาวที่เอ ส เธอ รเอน
กายอยู กษัตริยจึงพูดวา “นี่ขนาดเรายัง อยู
ในตึกนี้ เจายังกลาลวนลามราชินีหรือ”
ทันทีที่กษัตริยพูด จบ คนของพระองคก็
เขา มาปิ ดหน าฮามานไว ๙ ฮารโบนาขันทีคน
หนึ่งของกษัตริยพูดวา “ฮามานไดเตรียมเสา
ไมสูงหา สิบศอกไวที่หน าบานของ เขา เพื่อ
เตรียมไวเสียบโม รเดคัย ผู ที่ไดเปิ ดโปงถึง
แผนการรายและไดชวยชีวิตของพระองค
ไว”
กษัตริยจึงพูดวา “เอาฮา มานไปเสียบไวที่
เสานัน
้ ”
๑๐ ดัง นั น
้ พวก เขาจึงเสียบฮา มานไวบน
เสา ไมที่ฮา มานไดเตรียมไวสําหรับเสียบโม
รเดคัย หลังจากนัน
้ กษัตริยจึงหายโกรธ

กษัตริยมีคําสั่งใหชวยชาวยิว
๑ ในวันเดียวกันนั น
้

๘ ยกทรัพยสมบัติทัง้ หมดของฮา

กษัตริยอาหสุ เอรัส
มานที่
เป็ นศัตรูของชาว ยิวใหกับราชินีเอ ส เธอ ร
และเอ ส เธอ รก็ไดบอกใหกษัตริยรูวานางกับ
โม รเดคัยเป็ นญาติกัน โม รเดคัยก็เลยไดมา
เขา เฝ ากษัตริย ๒ จาก นัน
้
กษัตริยจึงถอด
แหวนตราประทับใหกับโมรเดคัย เป็ นแหวน
ที่พระองคเอาคืนมาจากฮามาน แลวเอสเธอร
ไดมอบทรัพยสมบัติทงั ้ หมดของฮา มานให
กับโมรเดคัยดูแล
๓ เอ ส เธอ รไดพูดกับกษัตริยอีกครัง
้ หนึ่ง
นางลม ตัวลงแทบ เทาของพระองคและ
รองไห นางไดออนวอนขอความเมตตาจาก
กษัตริยใหยกเลิกแผนการชัว
่ รายของฮามาน
ชาวอากัก ที่จะทําลายชาวยิว

เอสเธอร ๘:๔

๔ กษัตริยไดย่ น
ื คทาทองคําใหกับเอ ส เธอ ร
แลวนางก็ลุก ขึ้นมายืนอยูตอ หน าพระองค
๕ นางพูดวา “ขา แตกษัตริย ถาพระองคเห็น
ดวย และพอใจในตัวของหมอม ฉัน และถา
พระองคเห็นวาความ คิดนี้ดี และถาพระองค
ชอบใจในตัวหมอม ฉัน
ขอพระองคชวย
เขียนคํา สัง่ ออก ไป เพื่อกลับคํา สัง่ เดิมของ
ฮา มาน ลูกชายของฮัม เม ดาธา ชาวอา กัก
เพราะฮา มานไดสงจดหมายออก ไป สัง่ ให
ทําลายลางชาวยิวใหหมดสิน
้ ไปในทุกมณฑล
ที่อยูในอาณาจักรของพระองค ๖ หมอม ฉัน
ทนไม ไดหรอกที่จะเห็นคนของหมอม ฉันได
รับความทุกข ทรมานอยางนัน
้ หมอมฉันทน
ไม ไดหรอกที่จะเห็นครอบครัวของหมอม ฉัน
ตองพินาศไป”
๗ กษัตริยอา ห สุ เอ รัสจึงตอบราชินีเอ ส เธอ
ร และโม รเดคัยชาว ยิววา “เรารูวาฮา มาน
วางแผนจะฆาชาว ยิว นัน
่ เป็ นเหตุที่เรายก
ทรัพยสมบัติทัง้ หมดของฮา มานใหกับเอ ส
เธอ ร และใหเสียบเขาไวบนไม นัน
้ ๘ ตอน นี้
ใหเจาทัง้ สองเขียนจดหมายขึ้น พวก เจา
เห็นสมควรจัดการเรื่องของชาว ยิวยัง ไง ก็
ใหเขียนไปตาม นัน
้
แลวเอาแหวนของเรา
ประทับลงบนจดหมายนัน
้ เพราะคํา สัง่ ที่ถูก
เขียนโดยชื่อกษัตริยและประทับ
ตราดวย
แหวนนี้ จะไมสามารถเปลี่ยนแปลงได”
๙ พวกเสมียนของวังก็ถูกตาม ตัวมาอยาง
รวดเร็ว ในวัน ที่ยี่สิบ สามเดือนสาม เป็ น
เดือนสิ วัน และคํา สัง่ ใหมก็ถูกเขียนขึ้นตาม
คํา สัง่ ของโม รเดคัย เพื่อสงไปใหกับชาว ยิว
พวกผูควบคุมภาค พวกบรรดาผู วาราชการ
และเจา หน าที่มณฑลตางๆทัง้ หนึ่ง รอยยี่สิบ
เจ็ดมณฑล
เริ่มตัง้ แตประเทศอินเดียไป
จนถึงประเทศคูช จดหมายนี้เขียนเป็ นอักษร
ของแตละมณฑล และเป็ นภาษาของแตละ
ชนชาติ และยังเขียนเป็ นตัว อักษรยิวและ
เป็ นภาษายิวดวย ๑๐ โม รเดคัย เขียนคํา สัง่
เหลานี้ภายใตช่ อ
ื ของกษัตริยอาหสุเอรัส และ
ประทับ ตราดวยแหวนของพระองค และสง
ไปกับผูถือสารที่ใชมา เร็ว เป็ นมาที่เลีย
้ งไว
สําหรับกษัตริยเทานัน
้
๑๑ คํา สัง
่ นัน
้ บอกวา กษัตริยอนุญาตให
ชาว ยิวในทุกเมืองสามารถรวม ตัวกันเพื่อ
์ ี่
ปกป องชีวิตของตนได พวก เขาได รับสิทธิท
จะทําลาย ฆา และกวาดลางใหสิน
้ ซากตอ
พวกศัตรูไม วาจะมาจากมณฑลหรือชาติใดๆ
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ก็ตาม และพวก เขาก็ยังได รับอนุญาตใหฆา
ลูก หลาน และผู หญิงของศัตรูเหลา นัน
้ พวก
์ ี่จะยึดหรือทําลายทรัพยสินของ
ยิวมีสิทธิท
พวกศัตรูได
๑๒ พวก ยิวมีสิทธิท
์ ี่จะทําสิ่งตางๆเหลา นี้ได
ในทัว
่ ทุกมณฑลของกษัตริยอา ห สุ เอ รัส ใน
วัน ที่สิบ สาม เดือนสิบ สอง ซึ่งคือเดือนอา
๑๓ พวกสําเนาของจดหมายนี้ จะออก
ดาร
เป็ นกฎหมายในทุกมณฑล
และประกาศ
ใหกับทุกชนชาติได รู เพื่อใหชาว ยิวเตรียม
พรอมที่จะแกแคนศัตรูของพวกเขาในวันนัน
้
๑๔ พวกผูถือสาร จึงขี่มาทัง
้ หลายของกษัตริย
ออก ไปอยางรวดเร็วเทา ที่จะทําได ตามคํา
สัง่ ของกษัตริย นอกจาก นัน
้ กฎหมายนี้ยัง
ประกาศใชในเขตวังของเมืองสุสาดวย
๑๕ แลวโม รเดคัยก็ไดออก ไปจากการเขา
เฝ ากษัตริย
และแตง ตัวดวยเสื้อผาของ
ราชวงศ ซึ่งเป็ นสี มวงและสี ขาว และใส
มงกุฎทองคําอันใหญ และเสื้อคลุมสีขาวและ
สี มวง ซึ่งทําจากผา ลินินอยาง ดี ในขณะ ที่
ชาวเมืองสุสาตางรองตะโกนดวยความยินดี
๑๖ ฝ ายพวกชาว ยิวก็ช่ น
ื ชมยินดี มีความ สุข
และมีเกียรติ
๑๗ ในทุกมณฑล ทุก เมือง ทุก แหงที่คํา
สัง่ และกฎหมายของกษัตริยไป ถึง ก็จะมี
ความยินดี มีความสุข มีการเลีย
้ งฉลอง และ
เป็ นวัน หยุดของพวกชาว ยิว หลาย คนจาก
ชนชาติตางๆที่อยูในแผน ดินนัน
้ ไดเปลี่ยน
เป็ นชาวยิว เนื่องจากพวกเขาเริ่มกลัวชาวยิว
ชัยชนะของชาวยิว
๑ เมื่อถึงวัน

๙ ซึ่งเป็ นเดือนอา ดาร

ที่สิบ สามของเดือนสิบ สอง
นี่เป็ นวัน ที่คํา สัง่
ของกษัตริยเริ่มมีผลบังคับใช เป็ นวัน ที่พวก
ศัตรูของชาว ยิวหวังจะเอาชนะชาว ยิว แต
มันกลับกลายเป็ นวา ชาวยิวไดชนะพวกศัตรู
ของพวกเขาแทน
๒ บรรดาชาวยิวตางมารวมตัวกันตามเมือง
ตางๆของตน ในทุกมณฑลของกษัตริยอา ห
สุ เอรัส เพื่อมาตอ ตานคนเหลา นัน
้ ที่อยากจะ
ทําลายพวกเขา ไมมีใครสามารถตอ ตานการ
โจมตีของชาว ยิวได เพราะคนเหลา นัน
้ ลวน
เกรงกลัวพวก ยิว ๓ เจา หน าที่ทัง้ หลายตาม
มณฑลตางๆ พวกผูควบคุมภาค รวมทัง้ ผูวา
ราชการ และเจา หน าที่ในวัง ตางก็สนับสนุน
ชาว ยิว เพราะพวก เขาเกรงกลัวโม รเดคัย

เอสเธอร ๙:๔

๔ เนื่ องจากโมรเดคัยเป็ นคนสําคัญของวัง

ซึ่ง
มีช่ อ
ื เสียงเลื่องลือไปทัว
่ ทุกมณฑล เพราะเขา
มีอํานาจมากขึ้นเรื่อยๆ
๕ แลวชาว ยิวก็โจมตีศัตรูทัง
้ หมดของพวก
เขาดวยดาบ พวก ยิวฆาและทําลายพวก นัน
้
ชาว ยิวทํากับคนที่เกลียด ชังพวก เขาตาม
ความพอใจ ๖ พวกยิวไดฆาและทําลายผูชาย
หา รอยคนที่เป็ นศัตรูของพวก เขาในเขตวัง
ของเมืองสุสา ๗ ในจํานวนนี้มี ปาร ชัน ดาธา
ดาล โฟน อัส ปาธา ๘ โป ราธา อาดั ล ยา อา รี
ดาธา ๙ ปาร มัช ทา อา รี สัย อา รีดั ย และไว
ซาธา ๑๐ คนพวก นี้เป็ นลูกชายทัง้ สิบ คนของ
ฮามาน ลูกของฮัม เมดาธา ศัตรูของพวกยิว
แตพวก ยิวไม ไดปลนขาว ของของพวกศัตรู
นัน
้
๑๑ ในวันเดียวกันนั น
้
กษัตริยก็ได รับ
รายงานถึงจํานวนคนที่ถูก ฆาในเขตวังของ
เมืองสุสา ๑๒ พระองคไดพูดกับราชินีเอ ส เธอ
รวา “พวกชาว ยิวไดฆาและทําลายผูชายไป
หา รอยคนในเขตวังของเมืองสุสานี้ รวม ทัง้
ลูกชายทัง้ สิบ คนของฮามานดวย พวกเขาคง
จะทํามากยิ่ง กวานัน
้ อีกในมณฑลอื่นๆของ
เรา มีอะไรอีก ไหมที่เจาอยากจะใหจัดการ
บอกเรามา แลวเราจะจัดการให”
๑๓ เอสเธอรตอบวา “ถาพระองคพอใจ ขอ
อนุญาตใหพวกชาว ยิวที่อาศัยอยูในเขตวัง
ของเมืองสุสา
ทําอยางเดียวกันนี้อีกในวัน
พรุง นี้ และขอ ใหเสียบลูกทัง้ สิบ คนของฮา
มานบนเสาไม”
๑๔ กษัตริยจึงสัง
่ ใหเป็ นไปตามที่เอ ส เธอ ร
ขอ
และไดประกาศใหมันเป็ นกฎหมายใน
เขตวังของเมืองสุสา และพวก เขาก็ไดเสียบ
ลูกชายทัง้ สิบ คนของฮามาน ๑๕ จากนัน
้ พวก
ยิวที่อยูในเมืองป อมสุสาก็ไดรวม ตัวกันอีก
ครัง้ ในวัน ที่สิบ สี่ของเดือนอา ดาร และไดฆา
คนในเมืองป อมสุสาไปอีกสามรอยคน แตไม
ไดปลนขาวของของพวกเขา
๑๖ สวนพวก
ยิวที่อาศัยอยูตามมณฑล
ตางๆของกษัตริย ก็ไดรวมตัวกันเพื่อปกป อง
ตัวเองใหรอดพนจากศัตรู พวกเขาไดฆาศัตรู
ไปเจ็ด หมื่นหา พันคน แตไม ไดปลนขาวของ
ของพวก เขา ๑๗ เหตุการณเหลา นี้เกิด ขึ้นใน
มณฑลตางๆในวันที่สิบสาม ของเดือนอาดาร
แลวในวัน ที่สิบ สี่ คน ยิวก็ไดหยุด พักและ
เลีย
้ งเฉลิมฉลองกันในวันนัน
้
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เทศกาลปู ริม
๑๘ แตพวกชาว

ยิวที่อยูในเขตวังของเมือง
สุสาไดรวม ตัวกันเพื่อปกป องตัว เองในวัน ที่
สิบ สามและสิบ สี่ของเดือนอา ดาร แลวหยุด
พักในวัน ที่สิบ หา และชาว ยิวเหลา นัน
้ ก็ได
เลีย
้ งเฉลิมฉลองกันในวัน นัน
้ ๑๙ นัน
่ เป็ นเหตุ
ที่พวกชาว ยิวที่อาศัยอยูตามชนบทตางๆที่
ไมมีกําแพงเมือง ถือเอาวัน ที่สิบ สี่ของเดือน
อา ดาร เป็ นวัน หยุดเพื่อเลีย
้ งเฉลิมฉลองกัน
และตางก็สงอาหารเป็ นของ ขวัญใหแก กัน
และกันในวันนัน
้
๒๐ โม รเดคัยไดบันทึกเหตุการณเหลา นี้ ไว
ทัง้ หมด และเขาไดสงจดหมายไปถึงชาว ยิว
ทุก คน ที่อาศัยอยูในมณฑลทุก แหงของ
กษัตริยอา ห สุ เอ รัส ทัง้ ใกลและไกล ๒๑ เขา
เขียนไปใหกับชาว ยิวทุก คน ใหถือวัน ที่สิบ
สี่และวัน ที่สิบ หาของเดือนอา ดาร เป็ นวัน
หยุดประจํา ปี ๒๒ เพราะวันเหลา นัน
้ เป็ นวัน ที่
บรรดาชาว ยิวไดกําจัดพวกศัตรูของพวก เขา
และเป็ นเดือนที่ความทุกข โศกของพวก เขา
ไดกลายเป็ นความชื่นชมยินดี การครํ่าครวญ
ของพวก เขากลายเป็ นการเลีย
้ งฉลอง เขา
บอกใหพวก เขาใหเฉลิมฉลองเลีย
้ งกันในวัน
เหลา นัน
้ และสงอาหารเป็ นของ ขวัญใหแก
กันและกัน และสงอาหารเป็ นของขวัญใหกับ
คนยากจนดวย
๒๓ ดัง
นัน
้ ชาว
ยิวจึงตกลงที่จะรักษา
เทศกาลนี้ที่พวก เขาไดเริ่ม ตนไวตลอด ไป
ตามที่โมรเดคัยไดเขียนมา
๒๔ ฮา มาน ลูกชายฮัม เม ดาธา ชาวอา กัก
ศัตรูของพวกชาว ยิว
ไดวางแผนชัว
่ เพื่อ
ทําลายชาว ยิว เขาไดทําการเสี่ยงทาย ที่
เรียกวา “เปอร” เพื่อทําลายพวกยิวใหพินาศ
๒๕ แตเมื่อกษัตริยไดลวง รูแผนการนั น
สิน
้
้
พระองคพูดวา “ขอใหคํา สัง่ ชัว
่ รายที่ฮา มาน
เขียนเพื่อทําลายชาว ยิวนี้ เกิด ขึ้นกับเขา
แทน” ดัง นัน
้ ฮา มานและลูกชายจึงถูกเสียบ
ที่เสาไม
๒๖–๒๗ ดัง นั น
้ ประชาชน จึงเรียกวันเหลา
นัน
้ วา “ปู ริม” ซึ่งมาจากคํา วา “เปอร” โม
รเดคัยไดเขียนจดหมายบอกใหชาว ยิวเฉลิม
ฉลองเทศกาลนี้ในสอง
วันที่กําหนดนี้ของ
ทุก ปี เพื่อใหระลึกถึงสิ่งที่เกิด ขึ้นกับพวก
เขา ดัง นัน
้ พวกยิวจึงถือเป็ นประเพณีสําหรับ
พวก เขาและลูก หลานของพวก เขาตามที่โม

เอสเธอร ๙:๒๘

รเดคัยบอก ๒๘ เพื่อพวก เขาจะถือเทศกาลนี้
ไว และรักษาไวสืบตอ ไปในทุก ยุคทุก สมัย
ในทุกครอบครัว ในทุกมณฑล และในทุก
เมือง คน ยิวจะตองเฉลิมฉลองเทศกาลปู ริม
นี้ทุก ปี ไมหยุด หยอน และรักษาเทศกาลนี้
ตลอด ไป และไมปลอยใหมันหมด สิน
้ ไปจาก
ผูสืบเชื้อสายของชาวยิว
๒๙ จาก นั น
้ ราชินีเอ ส เธอ ร ลูกสาวอาบี ฮา
อิล กับโม รเดคัยชาว ยิว ก็เขียนจดหมาย
ออกมาอยางเป็ นทางการ เพื่อรับรองเทศกาล
ปู ริม นี่เป็ นจดหมายฉบับที่สอง ๓๐ ซึ่งถูกสง
ไปยังชาว ยิวทัง้ หลาย ในหนึ่ง รอยยี่สิบ เจ็ด
มณฑล ในอาณาจักรของกษัตริยอา ห สุ เอ
รัส ในจดหมายนัน
้ พวก เขาบอกวา “ขอ ให
พวก ทานอยูเย็นเป็ นสุข และมีความมัน
่ คง
๓๑ พวก ทานและลูก หลานของพวก ทานตอง
ไมลืมที่จะเฉลิมฉลองเทศกาลปู ริมในเวลาที่
กําหนดไวและตามอยางที่เราสัง่
และพวก
ทานก็ตองทําตามคํา แนะนํ าเกี่ยว กับการ
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เอสเธอร ๑๐:๓

ครํ่าครวญและอดอาหารที่เราสัง่ ดวย” ๓๒ กฎ
เกี่ยว กับเทศกาลปู ริมนี้ไดถูกเขียนขึ้น มา
ตามคํา สัง่ ของราชินีเอ ส เธอ ร และไดถูกจด
ไวในหนังสือบันทึกเหตุการณตางๆ
โมรเดคัยไดรับเกียรติ
๑ ตอ

๑๐ เรียกเก็บภาษีจากทัว่ แผน

มา กษัตริยอา ห สุ เอ รัสได
ดินของ
พระองค รวมไปถึงชายฝั ่ งทะเลดวย ๒ เรื่อง
ราวทัง้ หมดเกี่ยว กับอํานาจ และความยิ่ง
ใหญของพระองค รวม ทัง้ สาเหตุที่พระองค
ไดเลื่อนยศใหโม รเดคัยไดถูกบันทึกไวใน
หนังสือประจํา วันของกษัตริยแหงมีเดีย และ
เปอรเซีย ๓ เนื่องจากโม รเดคัยมีตําแหนง
รองจากกษัตริยอา ห สุ เอ รัส เขาเป็ นที่นับถือ
ของพวกชาวยิว และมีช่ อ
ื เสียงโดง ดังในหมู
พี่นองชาวยิวทัง้ หลาย เขาแสวงหาความเป็ น
อยูที่ ดีใหประชาชนของ เขา และนํ าสันติสุข
มาใหกับคนยิวทัง้ หมด
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โยบ
คํานํ า
บท ที่ ๑-๒ ของหนังสือโยบเป็ นเรื่อง
เลาวา โยบเป็ นคน หนึ่งที่ร่าํ รวยมาก มี
ทรัพยสมบัติมากมาย ทัง้ สัตว เลีย
้ งและ
ขา ทาสบริวาร มีลูกชายลูกสาวหลายคน
โยบเป็ นคนที่สัตย ซื่อตอพระเจา และ
พระเจาก็พอใจในตัวโยบเหมือนกัน
วัน หนึ่งในที่ ประชุมของพระเจา ผู
ฟ องไดมาทาทายพระเจาวาที่โยบยัง คง
สัตย ซื่อตอพระองค ก็เพราะพระองค
อวยพรเขา แตถาเมื่อ ไหรที่พระองค
ปลอยใหเรื่องเลวรายเกิดขึ้นกับเขา เขา
จะสาปแชงพระองคอยางแนนอน
พระเจาจึงอนุญาตใหผู ฟ องไปทดลอง
โยบได เพื่อจะ ไดพิสูจนวาโยบเป็ นคน
ที่สัตย ซ่ อ
ื เที่ยงตรงเหมือนกับที่พระองค
บอก
บทที่ ๓-๓๑ เป็ นคํากลอนที่พูดโตตอบ
กันไปมาถึงสามรอบระหวางโยบกับ
เพื่อนทัง้ สามคนของเขา พวกเพื่อนโยบ
คิดวาที่โยบเจอกับเรื่องเลว รายตางๆ
เป็ นเพราะโยบทําบาป แตโยบยังยืนยัน
วาตัวเองไมผิด
บทที่ ๓๒-๓๗ เป็ นคํา กลอนที่เอลีฮูพูด
โตตอบทัง้ โยบและเพื่อนของโยบ เขา
วาโยบผิดและโกรธเพื่อนของโยบที่ไม
สามารถปิ ดปากโยบได
บทที่ ๓๘:๑-๔๒:๖ เป็ นคํากลอนที่พระ
ยาหเวหพูดเพื่อปิ ดปากโยบ ดวยคําถาม
มากมาย จนโยบยอมจํานน
บทที่ ๔๒:๗-๑๗ สรุปตอนจบของโยบ
โยบคนดี
๑ มีชายคน

๑ ดินแดนอูส เขาเป็ นคนดีพรอม และสัตย

หนึ่งชื่อโยบ เขาอาศัยอยูใน

ซื่อ เขายําเกรงพระเจา และไมยอมทําความ
ชัว
่ เลย
๒ เขามีลูกชายเจ็ด คน และลูกสาวสาม คน
๓ เขามีแกะและแพะเจ็ดพันตัว อูฐสามพันตัว

โยบ ๑:๑๒

วัวหารอยคู ลาตัวเมียหารอยตัว และมีคนใช
มากมาย
เขาก็ เลยเป็ นคนที่ร่าํ รวยที่สุดในหมูคนที่
อาศัยอยูทางทิศตะวันออก
๔ ลูกชายของเขาแตละ คนจะจัดงานเลีย
้ ง
ที่บานของพวก เขา หมุนเวียนกันไปตามเวร
ของพวกเขา และพวกเขาจะเชิญ ชวนพี่ นอง
หญิงทัง้ สาม คนใหมากินและดื่มรวมกับพวก
เขา ๕ เมื่อพวก เขาจัดงานเลีย
้ งเวียนกันไป
จนครบรอบแลว
โยบก็จะทําพิธีชําระพวก
เขาใหบริสุทธิ ์ โยบจะลุกขึ้นแตเชา ตรู และ
ถวายเครื่องเผาบูชาสําหรับลูกแตละ คนของ
เขา เพราะโยบคิดวา “ลูกๆของขาอาจจะทํา
บาป ดวยการสาปแชงพระเจาในใจก็เป็ นได”
โยบทําอยางนี้เสมอมา
๖ อยูมาวันหนึ่ ง
เมื่อพวกทูต สวรรคมา
ปรากฏตัวอยูตอหน าพระ ยาหเวหและผู ฟ อง
รอง *ก็อยูกับพวกทูตสวรรค †นัน
้ ดวย
๗ พระยาหเวหถามผู ฟองรองวา “เจาไปทํา
อะไรมา”
ผู ฟ อง รองตอบพระ ยาหเวหวา “ไปเที่ยว
ตรวจ ตราในแผน ดินโลก และเดินสํารวจไป
มาบนแผนดินนัน
้ ”
๘ พระ ยาหเวหพูดกับผู ฟอง รองวา “เจาได
สังเกตตัว โยบ ผูรับ ใชของเราหรือ เปลา ไม
มีใครเลยในโลก นี้ที่เหมือนกับเขา เขาเป็ น
คนดีพรอม สัตย ซ่ อ
ื ยําเกรงพระเจา และไม
ยอมทําชัว
่ ”
๙ ผู ฟ อง รองตอบพระ ยาหเวหวา “เขา
ยําเกรงพระองคเพราะไดสิ่งดีๆตอบแทน
ไมใชหรือ
๑๐ พระองคไดกน
ั ้ รัว
้ ปกป องรอบตัวเขา
ครัวเรือนของเขา ตลอดจนทุก สิ่งที่เขาเป็ น
เจาของ ไมใช หรือ พระองคอวยพรการงาน
ที่เขาทํา ไมใช หรือ จนทําใหทรัพยสมบัติ
ของเขาไดขยายเพิ่มขึ้นอยางมหาศาลไปทัว
่
ทัง้ แผน ดิน ๑๑ ลองยื่นมือของพระองคออก
ไปทําลายทุก สิ่งของเขาดูสิ เขาจะสาป แชง
พระองคตอหน าอยางแนนอน”
๑๒ แลวพระ ยาหเวหพูดกับผูฟอง รองวา
“เอา สิ ทุก อยางของเขาอยูในกํา มือของเจา
แลว แตหามทํารายตัวเขา”

*๑:๖

ผูฟองรอง คํานี้ในภาษาฮีบรู คือ “ซาตาน”

†๑:๖

ทูตสวรรค หรือแปลตรงๆไดวา “บุตรทัง้ หลายของพระเจา”

โยบ ๑:๑๓

แลวผู ฟ อง รองก็ออกไปจากเบื้อง หน าของ
พระยาหเวห
โยบสูญสิ ้นทุกสิ่งทุกอยาง
๑๓ อยูมาวัน

หนึ่ง เมื่อพวก ลูกชายและ
ลูกสาวของโยบมารวมกินและดื่มเหลาองุนที่
บานพี่ชายคนโตของพวกเขา ๑๔ อยูๆก็มีผูสง
ขาวคนหนึ่งมาหาโยบและบอกวา “ขณะที่ฝูง
วัวกําลังไถดิน และพวกลาตัว เมียกําลังกิน
หญาอยูขางๆฝูง วัว นัน
้ ๑๕ ก็มีพวกเสบา *บุก
เขามากวาดตอนเอาพวกมันไป
และพวกมันใชดาบฆาฟั นคนเฝ าฝูง สัตว
ตาย หมด เหลือแตขาพเจาที่หนีรอดมาสง
ขาวกับทาน”
๑๖ ชายคนนี้ พูดยังไมทัน จบ ก็มีชายอีกคน
หนึ่งเขา มา พูดวา “มีฟาผาจากพระเจาลง
มาจากฟ า เผาไหมฝูงแกะและแพะ รวม ทัง้
คนเฝ าฝูง สัตว นัน
้ จนหมด เกลีย
้ ง เหลือแต
ขาพเจาที่หนีรอดมาสงขาวกับทาน”
๑๗ ชายคนนี้ พูดยังไมทันจบ ก็มีชายอีกคน
หนึ่งเขามาพูดวา “มีชาวเคล เดีย †สาม กลุม
บุกเขาปลนฝูงอูฐ และกวาดตอนเอาพวกมัน
ไป แลวพวกมันก็เอาดาบฆา ฟั นคนเฝ าฝูงอูฐ
ตาย หมด เหลือแตขาพเจาที่หนีรอดมาบอก
ขาวกับทาน”
๑๘ ชายคน นี้ พูดยังไมทันจบ
ก็มีชายอีก
คนหนึ่งเขามาพูดวา “ในขณะที่ลูกชายและ
ลูกสาวของทานกําลังกินและดื่มเหลา องุนใน
บานพี่ ชายคนโตนัน
้ ๑๙ ก็เกิดพายุลูกใหญพัด
มาจากทะเล ทราย พัดตีบานทัง้ สี่ ดาน แลว
บานก็พังลงมาทับลูกๆของทานตาย
หมด
เหลือแตขาพเจาที่หนีรอดมาสงขาวกับทาน”
๒๐ โยบก็ลุกขึ้นฉีกเสื้อคลุมของเขา โกนหัว
‡และลมกราบลงกับพื้น ๒๑ เขาพูดวา
“ขาพเจาออกจากทองแมมาตัวเปลา
ขาพเจาก็จะกลับสูผืนดินตัวเปลา
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โยบ ๒:๗

พระ ยาหเวหใหมา และพระ ยาหเวหก็เอา
กลับไป
ขอใหช่ อ
ื ของพระยาหเวหไดรับการสรรเสริญ
เถิด”
๒๒ ถึงแมจะเกิดเรื่องทัง
้ หมดนี้กับโยบ โยบ
ก็ไมไดทําบาป เขาไมไดกลาว หาพระเจาวา
พระองคทําผิด
ผูฟองรองเลนงานสุขภาพของโยบ
๑ อยูมาวันหนึ่ ง

๒ ปรากฏตัวอยูตอหน าพระยาหเวห ผฟู  อง
เมื่อพวกทูต สวรรคมา

รองก็มาอยูกับพวกทูต สวรรคนัน
้ ดวยเพื่อมา
รายงานตัวตอพระยาหเวห ๒ พระยาหเวหพูด
กับผูฟองรองวา “เจาไปไหนมา”
ผู ฟ อง รองตอบพระ ยาหเวหวา “ไปเที่ยว
ตรวจ ตราในแผน ดินโลก และเดินสํารวจ
ไปมาบนแผนดินนัน
้ ”
๓ พระ ยาหเวหพูดกับผู ฟ อง รองวา “เจา
สังเกตตัวโยบ ผูรับ ใชของเราหรือ เปลา ไม
มีใครเลยในโลก นี้ที่เหมือนกับเขา เขาเป็ น
คนดีพรอม สัตย ซ่ อ
ื ยําเกรงพระเจา และไม
ยอมทําชัว
่ เขาก็ยังยึด มัน
่ ในความดี พรอม
ของเขา ทัง้ ๆที่เจาพยายามโน ม น าวใหเรา
ตอ ตานเขา และใหกลืนกินเขาเสียโดยไมมี
เหตุ”
๔ ผูฟอง รองตอบพระ ยาหเวหวา
“หนัง
แทนหนัง ¶แนนอน มนุษยจะสละทุก สิ่งทุก
อยางที่เขามีเพื่อแลกกับชีวิตของตน ๕ ลอง
ยื่นมือของพระองคออกไปทํารายกระดูก
และเนื้อของเขาดูสิ เขาจะสาป แชงพระองค
ตอหน าอยางแนนอน”
๖ แลวพระ ยาหเวหก็พูดกับผู ฟ อง รองวา
“เอา สิ ทุก อยางของเขาอยูในกํา มือของเจา
แลว แตใหไวชีวิตเขา”
๗ ผู ฟ อง รองก็ออกไปจากเบื้องหน าของ
พระยาหเวห

*๑:๑๕

เสบา เป็ นประชาชนที่อาศัยอยูทางอาหรับตอนเหนือ

†๑:๑๗

เคลเดีย เป็ นเผาที่เรรอนไปมาระหวางแมน้ํ ายูเฟสติสกับแมน้ํ าจอรแดน

‡๑:๒๐

ฉี กเสือ
้ คลุมของเขา โกนหัว เป็ นการแสดงความเศราโศกอยางมาก

¶๒:๔

หนั งแทนหนั ง ประโยค นี้เป็ นคําสุภาษิตแน แตความ หมายยังไมแนชัด อาจจะ
หมายความวา “คนผูหนึ่งจะใหอะไรก็ไดเพื่อรักษาผิวหนังของตนไว” สวนขอเสนอแนะอื่น ก็
คือ วิธี การที่โยบจะปฏิบัติตอพระ ยาหเวห ถาหากพระ ยาหเวหทําอันตรายตอตัวเขา เชนถา
หากพระ ยาหเวหขีดขวนผิวหนังของโยบ เขาก็จะโจมตีพระองคดวยการสาปแชง ซึ่งเป็ นวิธี
การแกแคนทางเดียวที่สามารถทําได ในกรณีนี้ “หนังตอหนัง” มีความ หมายใกล เคียงกับ
“ตาตอตา”

โยบ ๒:๘
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ผู ฟ อง รองทําใหโยบเกิดแผลพุพองตัง้ แต
หัวจรดเทา ๘ โยบนัง่ อยูกลางกองขี้ เถาและ
ใชเศษหมอ ดินแตกเกาครูดตามตัว ๙ เมีย
ของเขาพูดกับเขาวา “แกยังจะยึด มัน
่ ใน
ความดี พรอมของแกอยูอีกหรือ สาป แชง
พระเจา แลวไปตายซะ”
๑๐ โยบพูดกับนางวา
“เจาพูดเหมือน
กับหญิง โงไมมีผิด เราจะรับแตสิ่งดีๆจาก
พระเจาเทานัน
้ สิ่งเลว รายจะไมยอมรับเลย
หรือ” ถึงแมจะเกิดเรื่องทัง้ หมด นี้กับโยบ
โยบก็ไมไดทําบาปดวยริมฝี ปากของเขาเลย
เพื่อนทัง้ สามคนของโยบ
๑๑ ตอ

มาเมื่อเพื่อนสามคนของโยบคือ เอ
ลี ฟั สชาวเท มาน บิล ดัดชาวชู อาห และ
โศฟารชาวนา อา มาห ไดยินเรื่องเลว ราย
ทัง้ หมดที่เกิดขึ้นกับโยบ พวกเขานัด กันที่จะ
ไปรวมทุกขและปลอบโยนโยบ พวกเขาตาง
ออกจากบานเรือนของตนมา ๑๒ เมื่อพวกเขา
เห็นโยบแตไกล พวกเขาแทบจะจําโยบไมได
เลย พวก เขารองไหเสียง ดัง และตางฉีก
เสื้อ คลุมของตน แลวตางโยนฝ ุน *ขึ้นไปใน
อากาศใหตกลงบนหัวของพวกเขา
๑๓ แลวเพื่อนทัง
้ สามก็ไดมานัง่ อยูกับโยบ
ที่พ้ น
ื ดิน เป็ นเวลาเจ็ด วันเจ็ด คืน โดยไมได
พูดอะไรกับโยบสัก คํา เพราะพวก เขาเห็นวา
ความเจ็บปวดของโยบนัน
้ แสนสาหัสนัก
โยบสาปแชงวันที่เขาเกิด
๑ หลัง

๓ แชงวันที่เขาเกิดมา
จากนัน
้

โยบอาปากและพูดสาป
๒ โยบพูดวา

๓ “วันที่ขาเกิดมานั น
้

นาจะถูกทําลายไปซะกอน
และไมนาจะมีคืนนัน
้ ที่พูดวา
‘มีการตัง้ ทองเด็กชายคนหนึ่งขึ้นแลว’
๔ วันนั น
้ นาจะมืดมิดไป
พระเจาที่อยูเบื้องบนไมนาจะคิดถึงวันนัน
้
หรือใหแสงสวางสองลงมาในวันนัน
้ เลย
๕ ความ มืดและเงาแหงความ ตายน าจะอาง
สิทธิเ์ หนือวันนัน
้
เมฆหนาทึบนาจะปกคลุมวันนัน
้ ไว

*๒:๑๒
†๓:๘

โยบ ๓:๑๘

ความมืด มิดของดวงอาทิตยนาจะทําใหวัน
นัน
้ ตกใจกลัว
๖ ความหมองหมนน า จะยึดเอาคืน นั น
้ ที่ขากอ
เกิดขึ้นในทองไปซะ
คืนนัน
้ ไมนาจะเชื่อมตอกับวันอื่นๆของปี เลย
วัน นัน
้ ไมนาจะถูกนับรวมอยูในเดือนตางๆ
เลย
๗ ความจริงแลวคืนนั น
้ นาจะเป็ นหมันไป
ไมนาจะมีเสียงรองอยางมีความสุขในคืน นัน
้
เลย
๘ คนที่สาป แชงวันน าจะรายเวทมนตรใสคืน
นัน
้ ดวย
คนที่เกงในการปลุกเรียกตัวเลวี อาธาน †ขึ้น
มา
นาจะสาปแชงคืนนัน
้ ดวย
๙ ดวงดาวในยามรุงสางน าจะมืดไป
คืน นัน
้ ที่รอแสงสวางอยางตื่น เตนไมนาจะได
พบแสงสวางเลย
คืน นัน
้ ไมนาจะไดพบกับแสง สวางแหงยาม
รุงสางเลย
๑๐ เพราะคืนนั น
้ ไมไดปิดครรภของแมขาไว
เพราะคืน นัน
้ ไมไดซอนความทุกข ยากไป
จากสายตาขา
๑๑ ทําไมขาถึงไมตายตัง
้ แตเกิด
ทําไมขาถึงไมคลอดออกมาแลวสิน
้ ใจไปเลย
๑๒ ทําไมตักของแมจึงรองรับขาไว
และทําไมถึงมีเตานมใหขาดูด
๑๓ เพราะถาขาตายไปเสียตัง
้ แตแรกเกิด
ตอน นี้ขาคงนอนเหยียดยาวอยูและไมถูก
รบกวน
ขาคงนอนหลับอยูและคงไดพักผอน
๑๔ อยูรวมกับพวกกษัตริยและบรรดาที่
ปรึกษาแหงแผน
ดินที่เคยสรางเมือง
ปรักหักพังขึ้นใหมสําหรับพวกเขาเอง
๑๕ หรืออยูกับพวกเจานายในวัง
ที่เคยมีทองคําและเงินเต็มบาน
๑๖ ทําไมขาถึงไมถูกฝั งเหมือนกับเด็กที่ตาย
ในทอง
หรือเป็ นทารกที่ไมเคยเห็นแสงสวาง
๑๗ ที่หลุมศพนั น
้ คนชัว
่ จะหยุดกอปั ญหา
ที่นัน
่ ผูที่เหนื่อยลาจะไดพักผอน
๑๘ ที่นัน
่ เหลาเชลยจะอยูกันอยางสบาย

ฉี กเสือ
้ คลุม … โยนฝ ุน เป็ นการกระทําที่แสดงถึงความเศราโศกเสียใจ

ตัวเลวีอาธาน เป็ นสัตวทะเลที่ชาวคานาอันเลาสืบตอกันมา เมื่อสัตวนี้ถูกรบกวน มัน
ก็จะขึ้นมาทํารายมนุษย

โยบ ๓:๑๙
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เพราะพวกเขาจะไมไดยินเสียงรองตะโกน
ของผูคุม
๑๙ ทัง
้ ผูนอยและผูใหญก็อยูที่นัน
่
สวนทาสก็เป็ นอิสระจากเจานาย
๒๐ ทําไมถึงใหแสงสวางกับคนที่ทุกขทรมาน
ทําไมถึงใหชีวิตกับคนที่จมอยูกับความ
ขมขื่น
๒๑ ทําไมไมยอมใหคนที่อยากตายไดตายซะ
พวก เขาขุดหาความ ตายยิ่งกวาขุดหาทรัพย
สมบัติเสียอีก
๒๒ พวก เขาดีใจแทบตายเมื่อเขาพบหลุม ศพ
ของตน
พวกเขารองเพลงกันอยางสนุกสนาน
๒๓ ทําไมถึงใหชีวิตกับคนที่ไมรูวาจะอยูไป
ทําไม
คือคนที่พระเจาไดปิดกัน
้ รอบดาน
๒๔ อาหารของขาคือการถอนหายใจ
นํ้ าดื่มของขาคือเสียงรองครํ่าครวญ
๒๕ เพราะสิ่งที่ขากลัวมากที่สุดนั น
้ ก็ไดเกิดขึ้น
กับขา
สิ่งที่ขาหวาดผวาก็ไดตกอยูบนขา
๒๖ ขาไมมีความสงบสุข ไมมีความเงียบสงบ
ขาไมไดพักผอน ขามีแตความวาวุนใจ”
เอลีฟัสพูดกับโยบ

๔

๑ แลวเอลีฟัส

ชาวเทมานตอบวา

๒ “ถาหากมีใครสักคนจะลองพูดกับทาน

ทานจะรําคาญไหม
เมื่อฟั งทานพูด ใครจะอดพูดได
๓ ทานเคยสัง
่ สอนผูคนมากมาย
ทานเคยเสริมกําลังใหกับมือที่ออนลา
๔ คําแนะนํ าของทาน
ทําใหคนที่ลมลงลุกขึ้นยืนไดอยางมัน
่ คง
ทานทําใหเขาที่ออนลากลับแข็งแรง
๕ แตมาตอนนี้ มันไดเกิดขึ้นกับทาน
ทานก็หมดความอดทนไป
พอมาถึงตาทาน ทานก็ทอแท
๖ ความยําเกรงที่ทานมีตอพระเจานั น
้
ไมไดชวยใหทานมีความเชื่อมัน
่ เลยหรือ
ความดีพรอมของทานนัน
้
ไมไดใหความหวังอะไรกับทานเลยหรือ
๗ ลองคิดดูสิ เคยเห็นคนบริสุทธิถ
์ ูกทําลายไป
ไหม
เคยเห็นคนที่ซ่ อ
ื ตรงพินาศไหม
๘ ที่ขาเคยเห็นมาคนที่ไถพรวนความชัว
่ ราย
และคนที่ปลูกความทุกขยาก

โยบ ๔:๒๑

ก็จะไดเก็บเกี่ยวสิ่งเหลานัน
้
๙ พวก
เขาถูกทําลายดวยลมหายใจของ
พระเจา
พวก เขาพบจุดจบดวยลมจากชองจมูกของ
พระองค
๑๐ เสียงคํารามของสิงหและเสียงรอง ลัน
่ ของ
สิงโตดุราย
จะเงียบหายไป
และฟั นของสิงหหนุมจะถูกหักไป
๑๑ สิงหที่แข็ง แรงจะถูกกําจัดไป เพราะขาด
เหยื่อ
สวนลูกสิงหก็จะกระจัดกระจายไป
๑๒ ขาไดรับขาวลับ
ขาไดยินแคเสีย
้ วหนึ่ง
๑๓ มันมาทางฝั นรายในตอนกลางคืน
เมื่อผูคนหลับสนิท
๑๔ ขากลัวจนตัวสัน
่
มันทําใหกระดูกทัง้ สิน
้ ของขาสัน
่ เทิม
้
๑๕ เมื่อลมนั น
้ พัดผานหน าขาไป
ขนตามตัวขาก็ลุกชัน
๑๖ มีสิ่งหนึ่ งยืนอยูที่นัน
่
ขามองไมออกวามันคืออะไร
รูปรางนัน
้ อยูตอหน าตอตาขา
แลวทุกอยางก็เงียบเชียบ
อยูๆขาก็ไดยินเสียงขึ้นวา
๑๗ ‘มนุษยจะเป็ นผู บริสุทธิต
์ อ หน าพระเจาได
หรือ
มนุษยจะสะอาดหมดจดตอ หน าพระ ผู สราง
ของเขาไดหรือ
๑๘ ดูสิ ขนาดผูรับใชของพระองค
พระองคยังไมไวใจเลย
ขนาดทูตสวรรคของพระองค
พระองคยังบอกวาทําผิดเลย
๑๙ แลวจะนั บประสาอะไรกับเรา
ที่อยูในบานดินเหนียวเหลานี้
ที่มีฐานรากตัง้ อยูบนฝ ุน
ที่สามารถถูกบดขยีเ้ หมือนแมลงที่กัดกิน
เสื้อผา
๒๐ มนุษยนัน
้ สามารถถูกป นเป็ นผุยผงภายใน
วันเดียว
พวก เขาสามารถพินาศตลอดไปโดยไมมีใคร
สังเกตเห็น
๒๑ เชือกผูกเต็นทของพวก เขาสามารถถูกดึง
ออก
แลวพวก เขาก็ฟุบตายไปอยางไมทันไดสติ
ปั ญญาเลย’

โยบ ๕:๑

๑ รองเรียก สิ

๕ ไหม
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จะมีใครสักคนที่ตอบทาน

ทานจะหันไปหาทูต
สวรรคองคไหนใหมา
ชวยหรือ
๒ คนโงตายเพราะความโกรธ
คนเขลาตายเพราะความอิจฉา
๓ ขาเคยเห็นคนโงลงหลักปั กฐาน
แตขาพูดไดเลยวาบานคนนี้ถูกสาปแชงแลว
๔ สวนลูกๆของเขาอยูหาง
ไกลจากความ
ปลอดภัย
พวก เขาถูกบดขยีท
้ ี่ประตูเมืองโดยไมมีใคร
ชวยพวกเขาเลย
๕ สวนพืช ผลของพวก เขาก็ถูกคน หิวโซเอา
ไปกิน แมแตพืช ผลที่ลอม รอบดวยพง
หนามก็มีคนเอาไปกิน
สวนทรัพยสมบัติของพวก เขา
พวกคน
กระหายก็เฝ ารอฮุบเอา
๖ เพราะความทุกขลําบากไมไดเกิดมาจากผง
ธุลีดิน
ความทุกขยาก นัน
้ ก็ไมไดงอกเงยขึ้นจากผืน
ดิน
๗ แตมนุษยนัน
่ แหละที่คลอดความทุกข ยาก
นัน
้ ออกมา
เหมือนลูกไฟที่ยอมแตกพุงขึ้นบน
๘ ถาเป็ นขา ขาจะแสวงหาพระเจา
และจะยื่นคํารองของขาตอพระองค
๙ พระเจาทําเรื่องยิ่ง ใหญเกินกวาที่พวก เรา
จะเขาใจได
กิจการอันนา ยําเกรงที่พระองคทํา นัน
้ เกิน
กวาที่จะนับได
๑๐ พระเจาคือผู ที่ใหฝนตกลงมาบนแผน ดิน
โลก
พระองคคือผูที่ใหน้ํ าไหลลงมาสูทุงนา
๑๑ พระองคยกผูที่ต่า
ํ ตอยใหสูงขึ้น
พระองคทําใหคนทุกขยากอยูอยางปลอดภัย
๑๒ พระองคขัดขวางแผนการของคนเจาเลห
คนพวกนัน
้ จึงทําการไมสําเร็จ
๑๓ พระองคจับคนฉลาดดวยกลอุบายของเขา
เอง
แผนการของคนเหลี่ยม จัดพวก นี้จึงจบลง
อยางรวดเร็ว
๑๔ คนเหลา นั น
้ เผชิญกับความ มืดแมในยาม
กลางวัน
พวก เขาตองเดินคลําทางไปในยามเที่ยงวัน
ราวกับเป็ นเวลากลางคืน

โยบ ๖:๒

๑๕ แตพระเจาชวยคนยากไรใหพนจากคม

ดาบของคนชัว
่
และจากเงื้อมมือของผูมีอํานาจ
๑๖ คนยากไรจึงมีความหวัง
และความอธรรมก็ตองหุบปากไป
๑๗ คนที่พระเจาตัก เตือนนั น
้ ได รับเกียรติ
จริงๆ
ดัง นัน
้ อยาดูถูกการตี สอนจากพระเจาผู มี
์ ัง้ สิน
ฤทธิท
้
๑๘ เพราะพระองคทําใหเกิดบาดแผลและ
พระองคก็พันแผลให
พระองคทําใหบาดเจ็บและมือของพระองค
เยียวยาให
๑๙ จะทุกข ยากหก ครัง
้ พระองคก็จะชวย กู
ทาน
จะเจ็ดครัง้ ก็ เถอะ เรื่องเลว รายก็จะไมแตะ
ตองทาน
๒๐ ในยามขาดแคลนอาหาร
พระองคจะไถทานใหรอดจากความตาย
ในยามสงคราม
พระองคจะไถทานใหพนจากคมดาบ
๒๑ เมื่อคนใสรายทาน พระองคจะปกป องทาน
เมื่อหายนะมาถึง ทานจะไมตองเกรงกลัว
๒๒ ทานจะหัวเราะเยาะใส ความหายนะ และ
การขาดแคลนอาหาร
ทานจะไมเกรงกลัวสัตวปาทัง้ หลาย
๒๓ เพราะทานจะทําสัญญาสงบ สุขกับหินผา
แหงผืนดิน
และสัตวปาก็จะอยูกับทานอยางสงบสุข
๒๔ ทานจะรูไดวาเต็นทของทานนั น
้ ปลอดภัย
ทานจะไปตรวจทรัพยสมบัติทงั ้ หมดของ
ทาน
แลวจะไมมีอะไรหายไปสักอยาง
๒๕ ทานจะรูวาทานจะมีลูกหลานมากมาย
เชื้อ สายของทานจะมากมายเหมือนหญาบน
ผืนดิน
๒๖ ทานจะมาถึงหลุมศพเมื่อแกหงอม
เหมือนกับฟ อนขาวมาถึงลานนวดในฤดูเก็บ
เกี่ยว
๒๗ ดูสิ พวกเราไดไตรตรองเรื่องนี้ แลว
และมันก็เป็ นจริงอยางนัน
้
ฟั งและเขาใจไว เพื่อประโยชนของทานเอง”
โยบพูดตอบเอลีฟัส

๖

๑ แลวโยบก็ตอบวา
๒ “ขาอยากจะเอาความทุกขใจของขา

โยบ ๖:๓

ไปชัง่ เสียเหลือเกิน
และเอาความทุกขยากทัง้ หลายของขานี้
ไปกองรวมกันบนตาชัง่
๓ มันคงหนั กกวาทรายในทะเล
ขาถึงพูดโพลงออกไปโดยไมทันยัง้ คิด
๔ เพราะพวกลูก ธนูของพระองคผู มี ฤทธิ ์ ทัง
้
สิน
้ ไดปักอยูในตัวขา
และวิญญาณของขาดื่มพิษของลูก ธนูเหลา
นัน
้
เรื่องนา กลัวทัง้ หลายจากพระเจาจัดขบวน
ทัพเขาตอสูกับขา
๕ ลาป าจะรองบนเมื่อมีหญากินหรือ
วัวผูจะรองบนเมื่อมีอาหารกินหรือ
๖ คนกินอาหารที่จืดชืดจะไมใสเกลือหรือ
ไขขาวมีรสชาติหรือ
๗ อาหารพวกนั น
้ ขาแตะไมลงหรอก
เพราะมันเหมือนของเนาบูดสําหรับขา
๘ ขาหวังเหลือเกินวาจะไดในสิ่งที่ขาขอ
ขาหวังเหลือ เกินวาพระเจาจะใหในสิ่งที่ขา
หวังไว
๙ ขาหวังเหลือเกินวาพระเจาจะยอมบดขยีข
้ า
ขาหวังเหลือเกินวาพระองคจะปลอยมือและ
ตัดขาออกไป
๑๐ แตสิ่งที่จะปลอบใจขาไดคือ
ถึงขาจะดิน
้ รนอยูในความเจ็บปวดแสนสาหัส
อยาง น อยขาก็ไดเปิ ดโปงเรื่องที่พระองคผู
์ ิทธิไ์ ดตัดสินใจทรมานขา
ศักดิส
๑๑ ขายังมีเรี่ยวแรงอะไรเหลืออยูอีก
ที่จะรอคอยตอไป
ขายังมีอนาคตอะไรเหลืออยูอีก
ที่จะอดทนคอยตอไป
๑๒ ขาแข็งแรงเหมือนหินหรือ
์ รือยังไง
เนื้อหนังของขาทําจากทองสัมฤทธิห
๑๓ อัน ที่ จริงขาหมดแรงที่จะชวยเหลือตัว เอง
แลว
และหนทางที่จะสําเร็จ นัน
้ ถูกยึดไปจากขา
แลว
๑๔ คนที่ไมจงรักภักดีตอเพื่อน
คนผู นัน
้ ก็ทอดทิง้ ความยําเกรงตอพระองคผู
ทรงฤทธิ ์ *
๑๕ เพื่อนๆของขานั น
้ พึ่งไมได
เหมือนลําธารที่เดี๋ยว ก็มีน้ํ าลนเดี๋ยว ก็แหง
ขอด
*๖:๑๔
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โยบ ๖:๓๐

๑๖ เหมือนลําธารที่ดําคลักเมื่อนํ้ าแข็งละลาย

และไหลเชี่ยวตอนหิมะละลาย
๑๗ แตพอหน าแลงพวกมันก็หายไป
เมื่อรอนพวกมันก็เหือดแหงไป
๑๘ ขบวนพอคาเลีย
้ วออกจากทางของพวก
เขา
เพื่อไปหานํ้ าในดินแดนรกรางและพินาศไป
๑๙ ขบวนพอคาจากตําบลเทมามองหานํ้ า
พวกนักเดินทางจากเมืองเชบาหวังจะเจอนํ้ า
๒๐ พวกเขาตางผิดหวังเพราะเชื่อมัน
่ วาจะเจอ
นํ้ า
แตพอไปถึงที่นัน
่ ตางก็คอตก
๒๑ ตอน นี้ พวก ทานเป็ นเหมือนสายนํ้ าเหลา
นัน
้ สําหรับขา
เมื่อพวกทานเห็นความทุกขยากของขา พวก
ทานก็พากันหวาดกลัว
๒๒ ขาเคยขอของขวัญจากทานหรือ
หรือเคยขอใหทานใชความรํ่ารวยติดสินบน
เพื่อชวยเหลือขาหรือ
๒๓ ขาเคยบอกทานหรือวา
‘ชวยใหขารอดพนจากเงื้อมมือของศัตรู’
หรือ ‘ชวยไถขาใหพนจากเงื้อมมือของพวก
ที่กดขี่ขมเหงขา’
๒๔ สอนขาสิ แลวขาจะเงียบ
และชวยใหขาเขาใจดวยวาขาทําผิดตรงไหน
๒๕ คํา พูดที่ตรง ไปตรง มาอาจทําใหคนสะดุง
ได
แตคําติ เตียนของพวก ทาน นี้ ติ เตียนเรื่อง
อะไรก็ไมรู
๒๖ ทานคิดวาคําพูดของทาน นั น
้ นาเชื่อ ถือ
มากนักหรือ
แตคําพูดของคนสิน
้ หวังเป็ นแคลมอยาง นัน
้
หรือ
๒๗ พวก
ทานคงกลาจับสลากเพื่อใหไดเด็ก
กําพรากัน
และประมูลขายเพื่อนของตน
๒๘ แตตอนนี้ ชวยมองดูขาหน อย
ขาจะไมพูดโกหกตอหน าทาน
๒๙ เอาใหมๆอยาทําผิดกับขาอยางนี้
คิดใหม และใหรูวาขาบริสุทธิ ์
๓๐ ลิน
้ ของขาพูดอะไรผิดไปหรือ
หรือวาปากของขาไมสามารถแยกแยะไดวา
อะไรจริงอะไรไมจริง

คนที่ไม … พระองคผูทรงฤทธิ์ หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “เพื่อนควรจะจงรักภักดี

กับเจาในยามทุกข แมเจาจะหันเหไปจากพระองคผูทรงฤทธิ”์

โยบ ๗:๑

๑ มนุษยตางก็ตองทํางานหนั กในโลก

๗ นี้ไมใชหรือ

และชีวิตของเขาเหมือนชีวิตลูกจางราย วัน
ไมใชหรือ
๒ พวก
เขาตางรอคอยเวลาเย็นเหมือนกับ
ทาส
เขารอคอยคาจางเหมือนกับลูกจางรายวัน
๓ ในทํานองเดียวกัน
สวน แบงของขาคือเดือนแหงความวาง เปลา
ทัง้ หลาย
สวนที่ขาได รับ นัน
้ คือคํ่าคืนอันทุกข ระทมทัง้
หลาย
๔ เมื่อขานอนลง ขาพูดวา
‘เมื่อไหรจะถึงเวลาลุกขึ้น’
แตคืนก็ยิ่งยืดยาวออกไปอีก
ขาพเจาพลิกตัวไปมาจนถึงเชา
๕ รางกายขาหอหุมไปดวยตัวหนอนและดิน
ผิวหนังของขาแหง แข็ง
แลวก็แตกเป็ น
หนองอีก
๖ วันเวลาของขาผานไปรวดเร็วยิ่ง
กวา
กระสวยทอผา
และถึงจุดจบอยางสิน
้ หวัง
๗ ขา แตพระเจา อยาลืมวาชีวิตของขาพเจา
เป็ นแคลมหายใจ
ดวงตาขาพเจาจะไมมีโอกาสเห็นสิ่งดี งามอีก
ตอไป
๘ ดวงตาของพระองคที่มองเห็นขาพเจาตอน
นี้
ก็จะไมไดเห็นขาพเจาอีกตอไป
พระองคจะมองหาขาพเจา
แตขาพเจาจะไมอยูแลว
๙ คนที่รวงลงสูหลุมศพจะไมไดลุกขึ้นมาอีก
เขาเป็ นเหมือนกับเมฆที่กระจัดกระจาย และ
สูญหายไป
๑๐ เขาจะไมไดกลับไปยังบานเรือนของเขา
อีก
และบานเรือนของเขาก็ไมรูจักเขาแลว
๑๑ ดังนั น
้ ขาพเจาจะไมยงั ้ ปากขาพเจาไว
ขาพเจาจะพูด ถึงความ ทุกขทรมานใน
วิญญาณขา
ขาพเจาจะบนเรื่องความขมขื่นในใจขา

*๗:๑๒
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โยบ ๗:๒๑

๑๒ ขาพเจาเป็ นทะเลหรือเป็ นมังกรทะเล
*อยางนั น
้ หรือ
พระองคถึงตองตัง้ ยามเฝ าดูขาพเจาไว
๑๓ เมื่อขาพเจาพูดวา
‘เตียงนอนของขาพเจาจะทําใหขาพเจาสุข
สบาย
ที่นอนของขาพเจาจะชวยทําใหเรื่องที่
ขาพเจาพรํ่าบนนัน
้ เบาบางลง’
๑๔ แตแลวพระองคก็ใชความ
ฝั นทําให
ขาพเจาหวาดกลัว
และใชนิมิตทําใหขาพเจาตกใจกลัว
๑๕ ดัง นั น
้ ขาพเจาอยากจะถูกรัดคอและตาย
ไป
มากกวาที่จะมีชีวิตอยูอยางนี้
๑๖ ขาพเจาเบื่อชีวิต
ขาพเจาไมตองการอยูนาน
อยายุงกับขาพเจาเลย
เพราะวันเวลาของขาพเจา
นัน
้ สัน
้ แคลม
หายใจอยูแลว
๑๗ มนุษยเป็ นอะไรหรือ
พระองคถึงใหความสําคัญและสนใจมันมาก
ขนาดนี้
๑๘ ทําไมพระองคตองมาตรวจ ตราพวกเขา
ทุกเชา
และทดสอบพวกเขาทุกเวลา
๑๙ ทําไมพระองคไมหันหน าไปทางอื่นบาง
พระองคจะไมยอมปลอยขาพเจานานพอที่
ขาพเจาจะกลืนนํ้ าลายไดเลยหรือ
๒๐ พระองคผูเฝ าจับผิดมนุษย
ถาขาพเจาไดทําบาป ขาพเจาทําใหพระองค
เดือดรอนตรงไหนหรือ
ทําไมพระองคถึงจับขาพเจาเป็ นเป าของ
พระองค
ทําไมพระองคถึงมองวาขาพเจาเป็ นภาระให
กับพระองค
๒๑ ทําไมพระองคไมยก โทษใหกับความผิด
บาปของขาพเจา
และมองขามความผิดบาปของขาพเจาไป
เสีย
เพราะตอนนี้ขาพเจากําลังจะนอนลงในดิน
พระองคจะตามหาขาพเจาแตขาพเจาจะไม
อยูแลว”

ทะเลหรือเป็ นมังกรทะเล ในภาษาเดิมคือ “แยม” หรือ “แทน นิน” เป็ นชื่อของ
เทพเจาสององค ในเทพนิยายของชาวคา นา อัน ซึ่งมีช่ อ
ื เสียงที่สุดเกี่ยวกับพลังอํานาจและ
สามารถทําลายชีวิตดวยการกอความวุนวาย

โยบ ๘:๑
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บิลดัดพูดกับโยบ

๘

๑ จากนั น
้ บิลดัด

คนชูอาห ก็ตอบโยบวา

๒ “ทานจะพูดแบบนี้ ไปอีกนานแคไหน

คําพูดของทานจะเป็ นเหมือนลมพายุ
ไปอีกนานแคไหน
๓ พระเจาบิดเบือนความยุติธรรมหรือ
์ ิดเบือนความถูก
หรือวาพระองคผูทรงฤทธิบ
ตองหรือ
๔ พระองคมอบลูกๆของทานใหรับโทษ
เพราะพวกเขาทําบาปตอพระองค
๕ ถาทานจะแสวงหาพระองค
และรองขอความเมตตาจากพระองคผูทรง
ฤทธิ ์
๖ ถาทานเป็ นคนบริสุทธิแ
์ ละซื่อตรง
แนนอน พระองคจะลุกขึ้นมาเพื่อชวยทาน
พระองคจะคืนครอบครัวใหทานเป็ นรางวัล
๗ จุดเริ่มตนของทานอาจจะเล็กน อย
แตอนาคตของทานจะใหญโตมโหฬาร
๘ ทานลองถามคนรุนกอนดู
และพิจารณาถึงสิ่งที่บรรพบุรุษของพวก เรา
ไดคนพบ
๙ เพราะพวก เราเพิ่งมาอยูบนโลกนี้ และไมรู
อะไรเลย
เพราะวันเวลาของเราเป็ นแคเงา
๑๐ พวกบรรพบุรุษเหลา นั น
้ สามารถสอนทาน
ไมใชหรือ
พวก เขาสามารถบอกอะไรบางอยางกับทาน
ไมใชหรือ
พวก เขาสามารถบอกสิ่งที่เขาเขาใจใหกับ
ทานไมใชหรือ
๑๑ ตนกกจะเติบโตในที่ที่ไมมีปลักตมไดหรือ
ตนออจะเจริญงอกงามในที่ที่ไมมีน้ํ าไดหรือ
๑๒ ขนาดตอน ที่ตนไมเหลา นี้ ยังเขียวสดอยู
และยังไมมีใครมาตัด
มันก็
ยังอาจจะเหี่ยว
เฉาเร็วกวาตนไม
ประเภทอื่นได
๑๓ ทางทัง
้ หลายของคนที่หลงลืมพระเจาก็จะ
เป็ นอยางนัน
้ แหละ
เพราะความ หวังของคนที่ไมนับถือพระเจา
จะถูกทําลายไป
๑๔ สิ่งที่เขามัน
่ ใจ นัน
้ ขาดกระจุยเหมือนเสน
ดายบาง
สิ่งที่เขาไว วางใจ นัน
้ ก็เปราะบางดุจใย
แมงมุม
๑๕ ถามีใครพิงใยนั น
้ เขาก็จะลม

โยบ ๙:๗

ถาเขาไปจับฉวยมัน มันก็ไมชวยใหเขาลุก
ขึ้นมาได
๑๖ คน ชัว
่ อาจจะเป็ นเหมือนพืชที่อุดมดวยนํ้ า
ที่งอกอยูตอหน าดวงอาทิตย
และแตกหนอแพรกระจายไปทัว
่ สวน
๑๗ รากของพวกเขาอาจจะเลื้อยพันรอบๆกอง
หิน
และหยัง่ ลงไปในซอกหิน
๑๘ แตถาพืชนั น
้ ถูกทําลายไปจากที่ของมัน
ที่นัน
่ ก็จะปฏิเสธมันวา ‘ขาไมเคยเห็นเจามา
กอน’
๑๙ ความสุขของมันก็แคนัน
้ แหละ
แลวเดี๋ยวก็จะมีพืชอื่นงอกขึ้นมาแทนที่
๒๐ ดูสิ พระเจาไมเคยละทิง
้ คนดีพรอม
พระองคไมเคยพยุงคนชัว
่ ไว
๒๑ พระองคจะทําใหปากของทานเต็มไปดวย
เสียงหัวเราะ
และจะทําใหริม ฝี ปากทานรอง เพลงอยางมี
ความสุข
๒๒ สวนคนที่เกลียด ชังทานก็จะอับอายขาย
หน า
และเต็นทของคนชัว
่ ก็จะไมมีอีกตอไป”
โยบตอบบิล ดัด

๙

๑ แลวโยบก็กลาวตอบวา
๒ “ขารูแน วา

ไมมีมนุษยคนไหนที่จะชนะคดีตอพระเจาได
หรอก
๓ ถาหากเขาตองการเอาพระองคข้ น
ึ ศาล
พระองคจะยอนกลับมาคานเขาเป็ นพันเรื่อง
คน นัน
้ ก็ไมสามารถตอบพระองคไดแมแต
เรื่องเดียว
๔ พระเจาฉลาดลํ้า
เลิศและเปี่ ยมดวยพลัง
อํานาจ
มีผูใดบางที่ฟองรองพระองคแลวชนะ
๕ พระองคยายพวกภูเขาและภูเขาทัง
้ หลายก็
ไมรูตัว
พระองคควํ่าภูเขาลงไดเมื่อพระองคโกรธ
เกรีย
้ ว
๖ พระองคเขยาโลกใหเคลื่อนไปจากที่ของ
มัน
ทําใหพวกเสาหลักทัง้ หลายของมันตองสัน
่
ไหว
๗ พระองคสามารถสัง
่ ดวงอาทิตยไมใหข้ น
ึ
และมันก็เป็ นอยางนัน
้
พระองคสามารถขังหมูดาวไมใหออกมา

โยบ ๙:๘

๘ พระองคไดกางแผนฟ าออก

และสามารถเดินอยูบนคลื่นในทะเล
๙ พระองคไดสรางหมูดาวหมี
หมูดาวไถ ดาวลูกไก และหมูดาวทิศใต
๑๐ พระองคทําการยิ่ง ใหญมากมายเกินกวาที่
เราจะเขาใจได
พระองคกระทําการอันนา ทึ่งมากมายเกิน
กวาจะนับได
๑๑ ถาพระเจาผานหน าขาไป ขาพเจาก็ไมอาจ
มองเห็นพระองค
ถาพระองคเคลื่อนผานขาพเจาไป ขาพเจาก็
ไมอาจสังเกตเห็น
๑๒ ถาพระองคหยิบอะไรไป
ใครจะไปหาม
พระองคได
ใครจะกลาไปถามพระองควา ‘พระองคกําลัง
ทําอะไรอยูนัน
่ ’
๑๓ พระเจาไมยง
ั ้ ความโกรธของพระองค
แมแตพวกลูก สมุนของรา หับ *ยังตองมา
กราบอยูแทบเทาพระองค
๑๔ แลวอยางนั น
้ ขาจะตอบพระองคไดยังไง
ขาจะเลือกคํา พูดอะไรไปโต แยงกับพระองค
ได
๑๕ ขาพเจาเป็ นฝ ายถูก
แตขาก็ไมสามารถ
ตอบพระองคได
ขาไดแตขอความเมตตาจากคูกรณีผูนี้
๑๖ ถึงแมขาจะเชิญพระองคมาที่ศาลและ
พระองคก็มา
ขาก็ยังไมเชื่อวาพระองคจะฟั งเรื่องของขา
๑๗ พระองคคงจะบดขยีข
้ าดวยพายุ
และทําใหขามีบาดแผลเพิ่มทวีข้ น
ึ ทัง้ ๆ ที่ขา
ไมไดทําอะไรผิด
๑๘ พระองคคงไมยอมใหขาหยุดพักใหหาย
เหนื่อย
แตคงจะใสความขมขื่นใหขาจนอิ่ม
๑๙ ถาพูดถึงอํานาจ แน นอนพระองคยอมเป็ น
ผูแข็งแกรงกวา
ถาพูดถึงความยุติธรรม ใครจะไปบังคับให
พระองคมาขึ้นศาลได
๒๐ ขาเป็ นฝ ายถูก
แตปากขาคงทําใหขาดู
เหมือนเป็ นฝ ายผิด
ขาไมมีที่ ติ แตพระองคคงทําใหขาดูเหมือน
เป็ นคนขีโ้ กง

*๙:๑๓
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โยบ ๙:๓๓

๒๑ ขาเป็ นคนที่ไมมีที่ ติ

แตขาไมสนใจแลววา
จะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตขา
ขาเบื่อชีวิตของขาเต็มทีแลว
๒๒ ขาไมเห็นมีอะไรแตกตางกันเลย
ขาวา ‘พระเจาทําลายทัง้ คนถูกและคนผิด’
๒๓ ยิ่ง กวานั น
้ เมื่อภัย พิบัตินําความ ตายมาให
อยางกระทันหัน
พระองคยังหัวเราะเยาะกับความทุกข
์ องเจอ
ทรมานที่พวกผูบริสุทธิต
๒๔ ในขณะที่แผน ดินถูกยกไปอยูในกํา มือ
ของคนชัว
่
และพระองคไดปิดตาของผูพิพากษาไมให
เห็นความจริง
ถาไมใชพระองคทําสิ่งเหลานี้ แลวใครทําละ
๒๕ วันเวลาของขาผานไปเร็วกวานั กวิ่งสง
ขาว
มันวิ่งหนีไป โดยไมไดเห็นสิ่งดีๆอะไรเลย
๒๖ มันผานไปรวดเร็วราวกับเรือที่ทําจากตน
ออ
เหมือนนกอินทรีที่โฉบลงมาเอาเหยื่อ
๒๗ ถึงขาจะพูดวา ‘ขาจะลืมคําพรํ่าบนของขา
จะถอดหน าเศราทิง้ ไปและปั ้ นสีหน าใหมี
ความสุข’
๒๘ แตขาก็ยังกลัวความเจ็บ ปวดทัง
้ หมดของ
ขาอยูดี
เพราะขารูวาพระองคจะไมยอมถือวาขาเป็ น
ฝ ายถูก
๒๙ ถึงยังไงขาก็ยังจะถูกตัดสินวาผิด
แลวขาจะดิน
้ รนสู คดีไปใหเหนื่อย เปลาทําไม
กัน
๓๐ ถึงขาจะลางตัวเองดวยหิมะ
และขัดถูเนื้อตัวใหสะอาดดวยสบู
๓๑ พระเจาก็ยังจะหยอนตัวขาลงไปในหลุม
โคลนอยูดี
จนแมแตเสื้อผาของขายังขยะแขยงตัวขา
๓๒ พระเจาไมใชมนุษยอยางขาที่ขาจะไป
โตตอบกับพระองคได
ที่จะไปขึ้นศาลดวยกันได
๓๓ แลวไมมีใครจะสามารถมาเป็ นคนกลาง
ระหวางเราได

ราหับ นางเป็ นสัตวประหลาดในทะเลในเทพนิยายของชาวคานาอัน ที่เชื่อวากอความ
อลหมานสับสนวุนวาย นางราหับเป็ นสัญลักษณของพวกศัตรูของพระเจาหรือสิ่งชัว
่ ราย

โยบ ๙:๓๔

ที่จะมาสัง่ ใหเราทัง้ สองยอมรับการตัดสิน
ของเขา *
๓๔ และมาเอาไม เรียวของพระองคไปจากตัว
ขา
์ ํานาจอันนาสะ
เพื่อขาจะไดไมตองกลัวฤทธิอ
พรึงกลัวของพระองคอีกตอไป
๓๕ แลวเมื่อ
นัน
้ ขาจะพูดและจะไมกลัว
พระองค
แลวขาจะไดเป็ นตัวของตัวเองซะที †
๑ “ขาเบื่อชีวิตของขา
ดังนัน
้ ขาจะบนอยางไมยงั ้
ขาจะพูด เพราะจิตวิญญาณขาขมขื่น
๒ ขาจะพูดกับพระเจาวา
‘อยาเพิ่งตัดสินวา
ขาพเจาผิด
ชวยบอกหนอยวาพระองคมีขอกลาวหาอะไร
ขาพเจาบาง
๓ พระองคชอบหรือที่จะกดขี่และทอดทิง
้
ผลงานที่พระองคทุมเทสรางขึ้นมา
ในขณะที่พระองคอวยพรแผนการทัง้ หลาย
ของคนชัว
่ หรือ
๔ พระองคมีตาอยางกับตามนุษยหรือ
พระองคมองแคบๆเหมือนกับที่มนุษยมอง
หรือ
๕ วันคืนของพระองคเหมือนกับวันคืนของ
คนหรือ
เดือนปี ของพระองคสัน
้ เหมือนกับเดือนปี
ของมนุษยหรือ
๖ ที่พระองคจะตองรีบมาคนหา
ความชัว
่ ชาและความผิดบาปของขาพเจา
๗ พระองครูวาขาพเจาไมไดทําผิดอะไร
แตไมมีใครสามารถชวยขาพเจาใหรอดพน
ไปจากเงื้อมมือของพระองคไดอยูดี
๘ มือของพระองคปั้นและสรางขาพเจาขึ้นมา
แตตอนนี้พระองคกลับหันมาทําลายขาพเจา
๙ ขออยาลืมวาพระองคปั้นขาพเจาขึ้นมา
เหมือนปั ้ นดินเหนียว
แตตอน นี้ พระองคจะทําใหขาพเจากลับไป
เป็ นผงคลีดินอีกอยางนัน
้ หรือ
๑๐ พระองคเทขาพเจาออกมาราวกับนม
และทําใหขาพเจาแข็ง ตัวราวกับเนย แข็ง
ไมใชหรือ

๑๐
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โยบ ๑๐:๒๑

๑๑ พระองคหอ

หุมขาพเจาไวดวยหนังและ
เนื้อ
พระองคสาน ทอขาพเจาไวดวยกระดูกและ
เสนเอ็น
๑๒ พระองคใหชีวิตและความรักกับขาพเจา
และการเอาใจ ใสดูแลของพระองคไดปกป อง
จิตวิญญาณของขาพเจาไว
๑๓ แตพระองคมีแผนการเหลา นี้ แอบแฝงอยู
ในใจ
ขาพเจารูวานี่คือความตัง้ ใจของพระองค
๑๔ คือถาขาพเจาทําบาป พระองคจะจับตาดู
ขาพเจา
และจะไมปลอยใหขาพเจาพนผิดจากความ
ผิดบาปของขาพเจา
๑๕ ถาขาพเจาผิด วิบัติก็จะเกิดกับขาพเจา
ถึงขาพเจาถูก ขาพเจาก็ไมสามารถเชิดหน า
ขึ้นมาได
เพราะขาพเจาจะเต็มอิ่มไปดวยความอับอาย
และความทุกขยาก
๑๖ ถาขาพเจายกตัวเองขึ้น
พระองคก็จะไลลาขาพเจาอยางสิงโต
์ ันอัศจรรยของพระองคใส
และแผลง ฤทธิอ
ขาพเจาอีก
๑๗ พระองคจะหาพยานมาเพิ่มเพื่อปรักปรํา
ขาพเจาใหม
และเพิ่มความโกรธเกรีย
้ วใสขาพเจา
พระองคสงกองทัพชุดใหมมาสูกับขาพเจา
๑๘ ทําไมพระองคจึงนํ าขาพเจาออกมาจาก
ทองแม
ขาพเจานาจะตายไปกอนที่จะมีสายตาใครได
เห็น
๑๙ ขาพเจาน าจะเป็ นเหมือนกับคนที่ไมเคยมี
ชีวิต
คือถูกนํ าจากทองแมตรงไปสูหลุมฝั งศพ
๒๐ ขาพเจามีเวลาเหลืออยูไมกีวันไมใชหรือ
อยามายุงกับขาพเจาไดไหม
หันไปจาก
ขาพเจาหนอยเพื่อขาพเจาจะไดมีความ
สุขสักนิด
๒๑ กอนที่ขาพเจาจะจากไปและไมกลับมาอีก
จะไปสูดิน แดนแหงความ มืดและเงาแหง
ความตาย

*๙:๓๓

มาสั่งใหเราทัง้ สองยอมรับการตัดสินของเขา หรือแปลตรงๆไดวา “มาวางมือของ
เขาบนเราทัง้ สอง”
†๙:๓๕

แลวขาจะไดเป็ นตัวของตัวเองซะที หรือ แปลไดอีกอยางหนึ่งวา “เพราะขารูวาขา
ไมผิดอยางที่คนอื่นวา”

โยบ ๑๐:๒๒
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โยบ ๑๒:๖

๒๒ ไปสูดินแดนแหงความมืดทึบ

๑๓ ถาทานมอบจิตใจของทานใหกับพระเจา

และเงาแหงความ ตาย ดิน แดนแหงความ
ยุงเหยิงไรระเบียบ
ที่ความสวางของมันเป็ นเหมือนความมืด’”

และยื่นมือของทานไปยังพระองค
๑๔ ถาทานเอาความชัว
่ รายในมือของทานทิง้
ไป
และไมยอมใหความผิด บาปอาศัยอยูในพวก
เต็นทของทาน
๑๕ เมื่อ นั น
้ ทานจะเชิดหน าขึ้นไดแนอยางไม
มีที่ติ
ทานจะมัน
่ คงและไมหวัน
่ กลัวตอสิ่งใด
๑๖ เพราะทานจะลืมความทุกขยากของทาน
เหมือนสายนํ้ าที่ไหลผานไปแลว
๑๗ ชีวิตของทานจะสอง สวางสดใสยิ่ง กวา
ยามเที่ยงวัน
แมแตความ
มืดในชีวิตของทานก็จะเป็ น
เหมือนแสงสวางในยามเชา
๑๘ ทานจะรูสึกปลอดภัย เพราะมีความหวัง
ทานจะได รับการป องกันอยางแนน หนา และ
นอนพักอยางปลอดภัย
๑๙ เมื่อทานนอนลง
จะไมมีใครทําใหทาน
กลัว
ผูคนมากมายจะมารองขอความชวย เหลือ
จากทาน
๒๐ แตดวงตาของคนชัว
่ รายจะมืดมัวไป
มันหาทางหนีไมเจอ
ความหวังของมันก็คือความตายนัน
่ เอง”

โศฟารพูดกับโยบ
๑ แลวโศฟารชาวนาอามาหตอบโยบ

๑๑ วา
๒ “คํา

พูดที่มากมายขนาดนี้จะปลอยใหไมมี
คําตอบหรือ
คนนี้ที่พูดมากจะตองเป็ นฝ ายถูกอยาง นัน
้
หรือ
๓ ทานคิดวาคําบนพึมพําอันไรสาระของทาน
จะทําใหคนอื่นเงียบงันไปอยางนัน
้ หรือ
เมื่อทานพูดเยาะเยยมากขนาดนี้
จะไมใหมีใครมาทําใหทานเสียหน าเลยหรือ
๔ ทานพูดวา ‘คําสอนของขานั น
้ ถูกตอง’
และพูดวา ‘ขา แตพระเจา ขาพเจานัน
้ สะอาด
บริสุทธิใ์ นสายตาของพระองค’
๕ แตขาอยากใหพระเจาพูดเหลือเกิน
คือเปิ ดริมฝี ปากของพระองคพูดกับทาน
๖ และขาอยากจะใหพระองค
เปิ ดเผยความลับแหงสติปัญญาใหกับทาน
เพราะสติ ปั ญญา นัน
้ ยอมมีอีกแงมุมหนึ่งที่
ทานคิดไมถึง
แลวทานจะไดรูวาพระเจาไดลงโทษทาน
น อยกวาที่ทานสมควรจะไดรับเสียอีก
๗ ทานสามารถคนพบสติ ปั ญญาอันลึกลับของ
พระเจาไดหรือ
ทานสามารถคนพบขอบเขตแหงความ รูของ
พระองคผูทรงฤทธิไ์ ดหรือ
๘ มันสูงยิ่ง กวาฟ าสวรรค ทานจะไปทําอะไร
ได
มันลึกยิ่ง กวาแดนคน ตาย ทานจะไปรูอะไร
ได
๙ สติปัญญาของพระเจานั น
้
วัดไดยาวไกลกวาผืนโลกและกวางยิ่ง กวา
ทะเล
๑๐ ถาพระองคผานมาและคุมขังใครไว
และเรียกตัวผู นัน
้ ขึ้นตัดสินความ ใครจะไป
หามพระองคได
๑๑ เพราะพระองครูวาใครทําตัวไรคา
แลวเมื่อพระองคเห็นความชัว
่ ราย พระองค
จะมองขามมันไปหรือ
๑๒ คนสมองกลวงจะมีสติปัญญาได
ก็ตอเมื่อลาป าเกิดลูกออกมาเป็ นคน

โยบตอบเพื่อนๆ

๑๒

๑ แลวโยบก็กลาวตอบวา

๒ “ไมตองสงสัยเลย
พวกทานเป็ นคนฉลาดชุดสุดทาย
เมื่อพวกทานตาย
โลกนี้ก็ไมหลงเหลือความฉลาดไวอีกแลว
๓ แตขาก็มีความเขาใจเหมือน กัน ไมไดดอย
ไปกวาทานหรอก
ใครบางจะไมรูเรื่องพวกนี้ที่ทานพูด
๔ แตตอน นี้ ขาไดกลายเป็ นตัว ตลกใหเพื่อนๆ
หัวเราะเยาะ
แตกอนขาเคยอธิษฐานตอพระเจาและ
พระเจาก็ตอบขาดวย
ขาเป็ นคนมีคุณธรรมและไมมีที่ติ แตเดี๋ยวนี้
กลายเป็ นตัวตลกไปแลว
๕ คนที่อยูสบายๆพูดวา ‘คน นี้ เคราะหรายอยู
แลว ซํ้าเติมลงไปเลย’
พวก นี้พูดวา ‘คน นัน
้ โซเซอยูแลวผลักใหมัน
ลมไปเลย’
๖ แตเต็นทของโจรอยูอยางสงบสุข

โยบ ๑๒:๗

และคนที่ยัว
่ เยาพระเจาก็อยูอยางปลอดภัย
ทัง้ ๆ ที่ชีวิตของพวก มันอยูในกํามือพระเจา
อยูแลว
๗ แตพวกทานพูดวา
‘ไปปรึกษาพวกสัตวดูสิ แลวมันจะสอนทาน
ไปปรึกษาพวก นกในอากาศดูสิ แลวมันจะ
บอกทาน
๘ หรือ ไปปรึกษากับแผน ดินโลกดูสิ แลวมัน
จะสอนทาน
ไปปรึกษาปลาในทองทะเลดูสิ แลวมันจะเลา
ใหทานฟั ง’
๙ ในบรรดาสิ่งเหลานี้ มีสิ่งไหนบางที่ไมรูวา
ทุก อยางที่เกิดขึ้นเป็ นฝี มือของพระ ยาหเวห
เอง
๑๐ ชีวิตของสิ่ง มีชีวิตทัง
้ ปวงและลมหายใจ
ของมนุษยทุกคน
อยูในมือของพระองค
๑๑ หูทดสอบคําพูด
เหมือนที่ปากแยกแยะรสชาติอาหารไมใช
หรือ
๑๒ สติปัญญายอมอยูกับผูสูงวัย
และความเขาใจก็มากับชีวิตที่ยืนยาวไมใช
หรือ
๑๓ ขาวาสติ ปั ญญาและฤทธิอ
์ ํานาจเป็ นของ
พระเจา
คําปรึกษาและความเขาใจเป็ นของพระองค
๑๔ ถาพระองคร้ อ
ื อะไรลง จะไมมีใครสรางมัน
ขึ้นมาใหมไดอีก
ถาพระองคขังใครไว จะไมมีใครปลอยคนนัน
้
ออกมาได
๑๕ ถาพระองคหยุด ยัง
้ นํ้ า ฝนไว แผน ดินก็จะ
เหือดแหงไป
ถาพระองคสงนํ้ า ฝนลงมา มันจะทวมทน
แผนดิน
๑๖ กําลังและสติปัญญาเป็ นของพระองค
ทัง้ คนที่ถูก หลอกและคนที่หลอกลวงลวนอยู
ใตอํานาจของพระองค
๑๗ พระองคเปลื้อง
ผาพวกที่ ปรึกษาของ
แผน ดิน แลวนํ าพวก เขาออก ไปแต ตัว
ลอนจอน
พระองคทําใหพวกผูพิพากษากลายเป็ นคน
โง
๑๘ พระองคปลดสาย สะพายของเหลากษัตริย
ออก
แลวใหพวกกษัตริยนัน
้ ใสแคผาคาดเอว
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๑๙ พระองคเปลื้อง

ผาพวกนักบวช แลวนํ า
พวกเขาออกไปตัวลอนจอน
พระองคโคนอํานาจของผู ที่ปกครองมาชา
นาน
๒๐ พระองคปิดปากของพวกที่ ปรึกษาที่ได รับ
ความไววางใจ
พระองคแยงความเขาใจไปจากพวก
ผูนํา
อาวุโส
๒๑ พระองคเทการเยย
หยันลงบนพวกเจา
นาย
และปลดดาบคาดเอวของนักรบที่แข็งแกรง
๒๒ พระองคเปิ ด
เผยพวกเรื่องลึกลับที่แอบ
ซอนอยูในความมืด
และนํ าความมืดมาสูแสงสวาง
๒๓ พระองคทําใหชนชาติตางๆยิ่งใหญ
แตตอมาก็ทําลายมันลง
พระองคขยายอาณาเขตของชนชาติตางๆ
แตตอมาก็นําพวกเขาออกไปเป็ นเชลย
๒๔ พระองคริบเอาความ
รูของพวก ผูนํา
ประชาชนบนแผนดินโลก
แลวทําใหพวก เขาเดินพลัดหลงเขาไปในดิน
แดนอันรกรางที่ไมมีถนนหนทาง
๒๕ ผูนําเหลา นั น
้ เดินคลําทางในความมืดมิดที่
ไรแสงสวาง
พระองคทําใหพวก เขาเดินโซเซอยางกับคน
เมา
๑ “ดูสิ
ตาของขาไดเห็นเรื่อง
ทัง้ หมดนี้แลว
หูของขาไดยินและเขาใจมันแลว
๒ ทานรูอะไรขาก็รูดวย
ขาไมไดดอยไปกวาทานหรอก
๓ แตขาอยากจะพูดกับพระองคผูทรงฤทธิ ์
และอยากจะตอสูคดีของขากับพระเจา
๔ แตพวก ทานใชคําโกหกทัง
้ หลายมาเป็ นยา
ทาขาพเจา
พวกทานทัง้ หมดเป็ นหมอที่หวยแตก
๕ พวกทานน าจะนิ่ งเงียบซะ
นัน
่ จะเป็ นทางเลือกที่ฉลาดที่สุดสําหรับทาน
๖ ตอนนี้ ใหฟังคําโตแยงของขา
ใหฟังคดีของขา
๗ พวกทานจะพูดโกหกเพื่อพระเจาหรือ
หรือพูดหลอกลวงเพื่อพระองคหรือ
๘ พวกทานจะลําเอียงเขาขางพระองคหรือ
พวกทานจะสูคดีเพื่อพระเจาหรือ
๙ เมื่อถึงคราวที่พระองคตรวจสอบพวกทาน
พวกทานคิดวาจะออกมาดีหรือ

๑๓

โยบ ๑๓:๑๐

หรือพวกทานคิดวาจะหลอกพระองคได
เหมือนกับที่มนุษยคน หนึ่งสามารถหลอกอีก
คนหนึ่งได
๑๐ พระองคจะฟ องรองพวกทานแน
ถาพวกทานแอบลําเอียง
๑๑ เมื่อความโออาตระการ
ตาของพระองค
ปรากฏ ทานจะไมหวาดหวัน
่ หรือ
ความนาเกรงขามของพระองคไมทําใหทาน
สะทกสะทานหรือ
๑๒ คําคมและพวก สุภาษิตของพวก ทานไร คา
อยางขีเ้ ถา
คําแก ตางของพวก ทานเปราะ บางอยางหมอ
ดิน
๑๓ เงียบซะ แลวปลอยใหขาพูด
อะไรจะเกิดขึ้นกับขาก็ใหมันเกิดเถอะ
๑๔ ขาจะยอมกัดเนื้ อตัวเอง
ยอมเสี่ยงชีวิต
๑๕ พระองคอาจจะฆาขา
แตขาไมมีอะไรจะ
สูญเสียอีกแลว
ขาจะตองพูดแกตัวของขาตอหน าพระองค
๑๖ ความ กลาของขานี้ อาจจะเป็ นความ รอด
ของขา
เพราะคน ชัว
่ จะไมกลามายืนอยูตอ หน า
พระองคหรอก
๑๗ ใหฟังถอยคําของขาใหดี
ใหคําพูดของขาอยูในหูของทาน
๑๘ ขาไดเตรียมคดีของขาพรอมแลว
ขารูวาขาเป็ นฝ ายถูก
๑๙ มีใครเลาสามารถพิสูจน วาขาผิด
ถามี ขาจะหุบปากและตายไป
๒๐ ขา แตพระเจา ขอชวยทําสอง สิ่ง นี้ ใหกับ
ขาพเจาดวยเถิด
เพื่อขาพเจาจะไดไมตองซอน ตัวไปจากหน า
ของพระองค
๒๑ คือชวยเอามือของพระองคออกจาก
ขาพเจาหนอย
และขออยาใหความนา กลัวของพระองคทํา
ใหขาพเจาหวาดหวัน
่
๒๒ แลวเบิกตัวขาพเจามาเถิด แลวขาพเจาจะ
ตอบขอกลาวหา
หรือไมอยาง งัน
้ ก็ใหขาพเจาพูดกอน แลว
พระองคคอยแยง
๒๓ ไหน มีกี่เรื่องที่ขาพเจาทําผิดทําบาป

*๑๓:๒๔
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ชวยใหขาพเจารูหนอยวาความละเมิดและ
ความผิดบาปของขาพเจาคืออะไร
๒๔ ทําไมพระองคถึงซอนหน าไปจากขาพเจา
และถือวาขาพเจาเป็ นศัตรู *ของพระองค
๒๕ อะไรกัน พระองคจะขูขาพเจา
ผูเป็ นแคใบไมใบเดียวที่ปลิวตามลมนี่นะ
พระองคจะไลกวดเศษฟางแหงอันเดียวนี่นะ
๒๖ พระองคไดเขียนคําตัดสินตางๆที่ขมขื่น
ใหกับชีวิตขาพเจา
และพระองคทําใหขาพเจาตองทนทุกข
ทรมานเพราะความบาปที่ขาพเจาไดทํา
ในวัยหนุม
๒๗ พระองคเอาโซตรวนใสเทาขา
แลวพระองคเฝ ามองทุกฝี กาวของขา
และสะกดรอยทุกยางกาวของขา
๒๘ ถึงแมวาขาจะเป็ นแคมนุษยที่ทรุด โทรม
ไปเหมือนของเนา
เหมือนเสื้อผาที่ถูกแมลงกัดกิน”
๑ มนุษยที่เกิดมาจากหญิง
ชีวิตก็สน
ั ้ และเต็มไปดวยความยุง
ยาก
๒ เขาผลิบานราวกับดอกไม แลวก็เหี่ยวแหง
ไป
เขาหายไปอยางกับเงา ชีวิตเขาไมยัง่ ยืน
๓ ทําไมพระองคจะตองมาเพง ดูผูที่มีลักษณะ
อยางนี้
และนํ าขามาสูคดีกับพระองคดวย
๔ ใครเลาจะทําสิ่งที่สกปรกใหกลับสะอาดได
อีก
ไมมีหรอก
๕ เพราะวันเวลาของคนไดถูกกําหนดไวแลว
และพระองคก็ลวง รูจํานวนเดือนที่พวก เขา
จะมีชีวิตอยู
พระองคไดกําหนดขอบเขตของเวลา
ที่พวกเขาไมสามารถขามไปได
๖ เลิกมองเขาไดแลว อยาไปยุงกับเขาเลย
เผื่อบางทีเขาอาจจะมีความ สุขบางสักเล็ก
น อยเหมือนลูกจางรายวัน
๗ ขนาดตนไมก็ยังมีความหวังเลย
ถึงจะถูกโคนลง มันก็ยังงอกขึ้นมาใหมได
และหนอของมันก็จะมีชีวิตตอไป
๘ ถึงรากของมันจะแกอยูในดิน
และตอก็เริ่มตายอยูบนพื้น
๙ แตพอมันไดกลิ่นของนํ้ า

๑๔

ศัตรู ในที่นี้กําลังเลนคํา มันสะกดเหมือนคําวา “โยบ”

โยบ ๑๔:๑๐

มันก็จะแตกหนอและแตกกิ่ง
กานออกมา
เหมือนตนไมออน
๑๐ แตสําหรับมนุษย เมื่อตายแลว เรี่ยวแรงก็
หมดไป
มนุษยสิน
้ ลม และก็ไมอยูแลว
๑๑ เหมือนกับนํ้ าที่ระเหยไปจากทะเลสาบ
เหมือนกับแมน้ํ าที่ขาดแหลงนํ้ าของมันไป
๑๒ มนุษยนอนลงและไมลุกขึ้นอีก
เขาจะไมต่ น
ื ตราบเทาฟ าสวรรคยังมีอยู
ปลุกก็ไมต่ น
ื
๑๓ ขาอยากใหพระองคซอนขาไวในแดนคน
ตายเหลือเกิน
จะไดแอบขาไวจนกวาพระองคจะหายโกรธ
แลวกําหนดเวลาที่จะนึกถึงขาและนํ าขาออก
มา
๑๔ ถามนุษยตาย เขาจะฟื้ นขึ้นมาไดอีกหรือ
ถาเป็ นอยาง นัน
้ ขาจะคอยและสู ทนตอการ
ฝึ ก หนักเยี่ยงทหารของ ขาไม วาจะนาน
แคไหนก็ตาม
จนกวาจะถึงเวลาที่ขาจะได
รับการปลด
ปลอย
๑๕ ถามีการฟื้ นขึ้น เมื่อพระองครองเรียกขา
ขาก็จะไดตอบ
พระองคจะตัง้ ตาคอยผู ที่พระองคไดสรางขึ้น
มา
๑๖ พระองคจะไดเฝ าดูแลยางกาวของขา
ไมใชมาจองจับผิดขา
๑๗ ความละเมิดของขาจะถูกปิ ดไวในถุง
พระองคจะกลบความผิดของขา
๑๘ แตวานี่ ภูเขาก็ถูกพังทลายและผุกรอนไป
หินผาถูกเคลื่อนไปจากที่ของมัน
๑๙ พวกโขดหินถูกนํ้ าเซาะจนกรอน
ผิวดินของแผนดินถูกนํ้ าซัดไป
และความหวังของคนถูกพระองคทําลายไป
๒๐ พระองคปราบเขาอยางราบคาบตลอดไป
และเขาก็สูญสิน
้ ไป
พระองคใชความ ตายเปลี่ยนโฉมหน าของ
เขา
และผลักเขาออกไป
๒๑ ลูกๆของเขาอาจจะได รับเกียรติ แตเขาก็
ไมรูเรื่อง
หรือลูกๆของเขาอาจจะตกตํ่าลง เขาก็ไมอาจ
รับรูได
๒๒ เขารูสึกไดเพียงความเจ็บ ปวดในรางของ
เขาเทานัน
้
และเขาครํ่าครวญเรื่องของตัวเองเทานัน
้ ”
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โยบ ๑๕:๑๕

เอลี ฟัสตอบโยบ
๑ แลวเอ

๑๕ ตอบวา
๒ “คนมีปัญญา

ลี ฟั สแหงเท มานก็กลาว

เขาจะพนคําพูดใสคนใหหงาย
หลังตึงไปอยางนัน
้ หรือ
คนมีปัญญา เขาจะอัด อัน
้ ลมตะวัน ออกไวใน
ทองอยางนัน
้ หรือ
๓ เขาจะสูคดีดวยคําพูดที่ไรประโยชน
และไมเป็ นผลดีกับใครเลยอยางนัน
้ หรือ
๔ ทานกําลังทิง
้ ความยําเกรงพระเจา
และกําลังลดความสําคัญของการมีสมาธิ
จดจออยูตอหน าพระเจา
๕ เพราะความ ผิดของทานชักนํ าใหปากของ
ทานพูดอยางนี้
และทานเลือกใชลน
ิ้ ที่เคลือบแฝงไปดวยเลห
๖ ปากของทานนั น
่ แหละที่กลาว โทษตัวทาน
ไมใชขา
ริมฝี ปากของทานตางหากที่ปรักปรําทาน
๗ ทานเป็ นมนุษยคนแรกที่เกิดมาหรือยังไง
ทานเกิดกอนพวกภูเขา หรือยังไง
๘ ทานไดรวมฟั งอยูกับสภาที่ปรึกษาของ
พระเจา หรือยังไง
มีแตทานเทานัน
้ หรือที่มีสติปัญญา
๙ มีอะไรบางที่ทานรู แตพวกเราไมรู
มีอะไรบางที่ทานเขาใจ แตพวกเราไมเขาใจ
๑๐ ในพวก เรา มีคนหนึ่ งที่ผมหงอกและสูง
อายุ
แกยิ่งกวาพอทานเสียอีก
๑๑ ทานเห็นวาคํา พูดของพระเจาที่ใหกําลัง ใจ
ทานนัน
้ เป็ นเรื่องขีผ
้ งสําหรับทานหรือ
คือคําพูดที่เรากําลังพูดกับทานอยางสุภาพนี้
๑๒ ทําไมทานถึงปลอยใหความ
คิดนํ าทาน
ออกนอกลูนอกทาง
ทําไมตาของทานถึงมองไมเห็นความจริง
๑๓ จนทําใหทานเกรีย
้ วกราดตอพระเจา
และปลอยคําพูดอยางนี้ออกมาจากปากทาน
๑๔ มนุษยเป็ นใครกัน เขาจะสะอาดบริสุทธิไ
์ ด
หรือ
มนุษยที่เกิดจากผู หญิงนี่ นะ จะดีรอบคอบได
หรือ
๑๕ ดูเถิด
์ ิทธิข
์ อง
ขนาดทูต สวรรคที่ศักดิส
พระเจา พระองคยังไมไววางใจเลย
ขนาดดวงสวางบนทองฟ า พระเจาก็ยังเห็น
วายังไมสะอาดบริสุทธิเ์ ลย

โยบ ๑๕:๑๖

๑๖ แลวจะนั บ

ประสาอะไรกับมนุษยที่นา
ขยะแขยงและเสื่อมทราม
ที่ด่ ืมความชัว
่ รายเขาไปเหมือนนํ้ า
๑๗ ฟั งขาใหดี ขาจะอธิบายใหทานฟั งวาอะไร
เป็ นอะไร
ขาจะเลาใหฟังถึงสิ่งทัง้ หลายที่ขาเห็นมา
๑๘ เป็ นเรื่องที่ผูมีปัญญาไดเลาใหฟัง
ที่บรรพบุรุษของเขาไมไดปิดบังไว
๑๙ พระเจาไดมอบแผน ดินใหกับบรรพบุรุษ
พวกนัน
้ เทานัน
้
ไมมีคนตางชาติผานเขาไปทามกลางพวก
เขาเลย *
๒๐ คน ชัว
่ เป็ นทุกขกังวลยิ่งนักตลอดวันเวลา
ของเขา
สวนคนที่กดขี่ขมเหงนัน
้ ก็ทุกขกังวลตลอดปี
ตลอดชาติ
๒๑ ในหูเขามีแตเสียงอันน าสะ พรึง กลัวกอง
อยู
และเมื่อเขารุงเรืองก็กังวลวาจะมีโจรมาปลน
เขา
๒๒ เขาไมเชื่อวาเขาจะหนี รอดจากความมืด
มิดนัน
้
และเขาเชื่อวามีดาบกําลังคอยฆาเขาอยู
๒๓ เขาเชื่อวาเขาจะถูกโยน
ทิง้ ออกไปเป็ น
อาหารใหฝูงนกแรง
เขารูวาเขาจะเจอกับความหายนะแน
๒๔ ความทุกข ใจและกลัดกลุม ใจทําใหเขา
หวาดหวัน
่
มันถาโถมเขาหาเขาราวกับกษัตริยที่เตรียม
พรอมประจัญบาน
๒๕ เพราะเขาชูกําปั ้ นใสพระเจา
์ ยางนักรบ
และโจมตีพระองคผูทรงฤทธิอ
๒๖ เพราะเขากมหน ากมตาวิ่งเขาใสพระองค
ดวยโลที่แข็งแกรงหนาทึบ
๒๗ ถึงแมวาเขาจะมีกินจนอวนฉุ
และประสบความสําเร็จในชีวิต
๒๘ แตเขาจะไดอาศัยอยูในเมืองราง
ในบานที่ใกลจะพังเป็ นกองซากปรัก หัก พัง
อยูแลว
๒๙ ดังนั น
้ คนนัน
้ จะไมร่าํ รวยอีกตอไป ทรัพย
สมบัติของเขาจะไมยัง่ ยืน
ทรัพยสินของเขาจะไมงอกเงยไปทัว
่ แผนดิน
๓๐ เขาจะหนี ความมืดมิดไปไมพน
*๑๕:๑๙
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โยบ ๑๖:๗

เปลวไฟจะทําใหตนออนของเขาเหี่ยวแหง
ลมหายใจจากปากของพระเจาจะพัดพาตัว
เขาไป
๓๑ อยาใหเขาหลงเชื่อในสิ่งที่ไร คาซึ่งจะทําให
เขาหลอกตัวเอง
เพราะเขาจะไดสิ่งไรคาเป็ นผลตอบแทน
๓๒ เขาจะได รับกรรมอยางเต็ม ที่และตาย
กอนเวลาอันควร
แลวกิ่งกานของเขาจะไมเขียวอีกแลว
๓๓ เขาจะเป็ นเหมือนเถาองุนที่ผลรวงกอน
สุก
เป็ นเหมือนตนมะกอกที่ชอดอกรวงหลนไป
๓๔ เพราะกลุมคนที่ไมนับถือพระเจาจะเป็ น
หมัน
และไฟก็จะเผาผลาญเต็นทของคนรับสินบน
๓๕ พวกเขาตัง
้ ทองปั ญหา และคลอดความชัว
่
รายออกมา
ครรภของเขาใหกําเนิดความหลอกลวง”
โยบตอบเอลี ฟัส

๑๖

๑ แลวโยบก็กลาวตอบวา
๒ “ขาเคยไดฟังเรื่องอยาง

นี้มามาก
แลว
พวก ทานชางเป็ นผู ปลอบประโลมที่สราง
ความทุกขใจเสียจริงๆ
๓ ลมปากของทานไมมีที่สิน
้ สุดหรือยังไง
มีอะไรกวน
ใจทานหรือถึงตองพูดไมหยุด
อยางนี้
๔ ขาก็พูดอยางที่พวกทานพูดได
ถาพวกทานมาอยูจุดนี้แทนขา
ขาก็สามารถเรียงรอยถอยคํามาตอวาพวก
ทาน
และสายหัวใสพวกทานได
๕ แตขากลับจะใหกําลัง ใจพวก ทานดวยปาก
ขามากกวา
และปลอบประโลมพวก ทานดวยริม ฝี ปาก
ของขา เพื่อชวยใหทานคลายจากความ
เจ็บปวด
๖ แตตอนนี้ ถึงขาจะพูด ความเจ็บปวดก็ไมได
คลายไป
ถึงขาจะเงียบ ความเจ็บ ปวดก็ไมไดทิง้ ขาไป
อยูดี
๗ พระเจาทําใหขาพเจาหมดเรี่ยวแรง

ไมมีคน … ทามกลางพวกเขาเลย ประโยคนี้คงหมายถึง ไมมีคนตางชาติมาทําให
ความคิดหรือสติปัญญาของบรรพบุรุษพวกนี้เลอะเทอะไป

โยบ ๑๖:๘

พระองคทําลายทัง้ ครอบครัวของขาพเจา
๘ พระองคทําใหขาพเจาซูบผอม
ซึ่งคนเอามาเป็ นหลักฐานเอาผิดกับขาพเจา
ความผอมแหงของขาพเจาลุกขึ้นมาตอวา
ขาพเจา
เป็ นพยานปรักปรําขาพเจาซึ่งๆหน า
๙ พระองคฉีกขาพเจาดวยความเกรีย
้ วโกรธ
และอาฆาตแคนขาพเจา
พระองคขบฟั นใสขาพเจา
พระองคเป็ นศัตรูของขาพเจาที่จองขาพเจา
เขม็ง
๑๐ ชาวบานอาปากกวางหัวเราะเยาะขาพเจา
และตบหน าเยาะ เยยขาพเจา เขารวมหัวกัน
ตอตานขาพเจา
๑๑ พระเจามอบขาพเจาไปอยูใตอํานาจของ
คนชัว
่
พระองคโยนขาพเจาใหไปตกอยูในกํา
มือ
ของคนเลว
๑๒ เมื่อขาพเจากําลังสุข สบาย
พระองคหัก
ขาพเจาเป็ นชิน
้ ๆ
พระองคควา คอของขาพเจาและทุบขาพเจา
จนละเอียด
พระองคจับตัวขาพเจายืนขึ้นเป็ นเป า
๑๓ นั กยิง ธนูของพระองคราย ลอมตัวขาพเจา
อยู
พระองคแทงไตของขาพเจาจมมิดอยางโหด
เหีย
้ ม
และเทนํ้ าดีของขาพเจาลงสูพ้ น
ื
๑๔ ขาพเจาเป็ นเหมือนกําแพงที่พระองค
ทะลวงเป็ นชองซํ้า แลวซํ้า เลาจากทุก
ดาน
และพระองควิ่งโถมเขา
ใสขาพเจาราวกับ
นักรบ
๑๕ ขาพเจาเย็บผากระสอบติดกับหนั ง
*
ขาพเจา
และกําลังขาพเจาก็จมดินไปแลว
๑๖ ใบหน าของขาพเจาแดงกํ่าเพราะรํ่าไห
ขอบตาของขาพเจาดําคลํ้าไปหมดแลว
๑๗ ถึงแมวามือขาพเจาไมเคยกอความรุนแรง
และคําอธิษฐานของขาพเจาบริสุทธิ ์
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โยบ ๑๗:๘

๑๘ แผน

ดินโลก เอย อยาปกปิ ดเลือดของ
ขาพเจาไวเลย
ขออยาใหเสียงรองของขาพเจาหยุดลง เลย
แตใหมันไปจนทัว
่
๑๙ เดี๋ยว นี้ เอง
พยานของขาพเจาก็อยูใน
สวรรค
ผูที่พูดแทนขาพเจาก็อยูเบื้องบนนัน
้
๒๐ เพื่อนๆของขาพเจาเยยหยันขาพเจา †
ตาของขาพเจาเทนํ้ าตาออกใหกับพระเจา
๒๑ แตพยานของขาพเจาจะสูคดีใหกับ
พระเจา
อยางที่เพื่อนควรจะทําใหกับเพื่อนของตน
๒๒ เพราะวาอีกไมกี่ปี
ขาพเจาก็จะไปตามทางที่ไปแลวไปลับ
๑ วิญญาณของขาพเจาใกลแตก
ดับแลว วันเวลาของขาพเจาใกลจะ
มอดแลว
หลุมศพรอคอยขาพเจาอยู
๒ ใชแลว มีแตคนเยาะเยยอยูรอบตัวขาพเจา
และขาพเจาก็ตองมองพวก นี้สบ ประมาท
ขาพเจา
๓ ขาแตพระเจา
โปรดยอมรับคํายืนยันของขาพเจาที่วา
์ วยเถิด
ขาพเจาบริสุทธิด
เพราะไมมีผูอ่ น
ื มายืนยันใหกับขาพเจา
๔ เพราะพระองคไดปิด กัน
้ ความ คิดของพวก
เขาไมใหเขาใจ
พระองคจะไมได รับการยกยองจากการ ทํา
อยางนัน
้
๕ คนพูดกันวา
‘ผูที่ปรักปรําเพื่อนเพราะเห็นแกได
ลูกๆของเขาก็จะหิวหน ามืด’
๖ พระองคทําใหขาพเจาตกเป็ นขีป
้ ากของ
ชาวบาน
และเขาตางถมนํ้ าลายรดหน าขาพเจา
๗ ดวงตาของขาพเจาพรา มัว เนื่ องจากความ
เศราโศก
และแขนขาของขาพเจาผอมเหลือแตเงา
๘ คนดีจะตกตะลึงกับเรื่องนี้
์ ็จะปลุกเราตนเองใหตอ ตานคน
คนบริสุทธิก
ที่ไมมีพระเจา

๑๗

*๑๖:๑๕

เย็บผากระสอบติดกับหนั ง หมาย ถึงวาโยบใสผากระสอบไว ทุกขตลอดมาตัง้ แต
ตน และคิดวาจะใสอีกตลอดไป
†๑๖:๒๐

เพื่อนๆของขาพเจาเยย หยันขาพเจา หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “คนที่พูดแก
ตางใหกับขาพเจา (บนสวรรค) เป็ นเพื่อนของขาพเจา”

โยบ ๑๗:๙
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๙ คนที่ทําในสิ่งที่ถูก

ตองก็จะยึด มัน
่ ในทาง
ของเขา
และคนมือสะอาดก็จะยิ่งแข็งแกรงมากขึ้น
๑๐ มาสิ พวกทานทุกคน โจมตีขาพเจาอีกสิ
ขาพเจาไมเห็นใครในหมูพวก ทานฉลาดสัก
คน
๑๑ วันเวลาของขาพเจาผานพนไปแลว
แผนการของขาพเจาแตกหักแลว
คือสิ่งตางๆที่ขาพเจาหวังไวนัน
้
๑๒ ความหวังเหลา นั น
้ ทําใหกลาง คืนเป็ น
กลางวัน
และนํ าแสงสวางมาสูความมืด
๑๓ ถาขาพเจาคาดหวังวาแดนคน ตายจะเป็ น
บานของขาพเจา
ถาขาพเจากางเตียงนอนในความมืดมิดนัน
้
๑๔ ถาขาพเจาพูดกับหลุมลึกวา
‘เจาเป็ นพอ
ของขา’
และพูดกับหนอนวา ‘แมจา หรือ พี่สาวจา’
๑๕ ถาขาพเจาทําอยางนั น
้
ความ หวังของขาพเจาอยูที่ไหน กัน และใคร
จะเห็นอนาคตที่สดใสสําหรับขาพเจา
๑๖ ความ หวังของขาพเจาจะลงไปสูแดนคน
ตาย ไมใชหรือ
ทัง้ ขาพเจาและความ หวังของขาพเจา จะลง
ไปสูผงคลีดินดวยกัน ไมใชหรือ”
บิลดัดพูดกับโยบ

โยบ ๑๘:๒๑

สวนแผนการของเขาจะกลับโคนเขา เองให
ลมลง
๘ ใช แลว เทาของเขากาวสูตาขายที่เขาได
เตรียมไว
และกาวสูหลุมพรางที่ปิดซอนไว
๙ สนเทาของเขาติดกับดัก
และบวงแรวนัน
้ รัดเขาไวแนน
๑๐ มีเชือกซอนไวบนพื้นเพื่อมัดตัวเขา
มีกับดักซอนอยูบนทางเดินเพื่อดักเขา
๑๑ เรื่องน า
กลัวจากทุก
ดานทําใหเขา
หวาดหวัน
่
และพวกมันไลตามสนเทาของเขาไป
๑๒ ความหิวโหยกัดกรอนกําลังของเขา
ความหายนะรอคอยโอกาสที่เขาจะสะดุดลม
๑๓ โรคกัดกินผิวหนั งของเขา
โรคระบาด *กัดกินแขนขาของเขา
๑๔ เขาถูกกระชากออกมาจากเต็นทอัน
ปลอดภัย
และถูกนํ าตัวไปเขาเฝ ากษัตริยแหงความนา
สยองขวัญทัง้ หลาย
๑๕ ไฟก็มาอาศัยอยูในเต็นทของเขา
ไฟกํามะถันถูกหวานไปทัว
่ ที่พักของเขา
๑๖ รากเบื้องลางของเขาก็เหี่ยวแหงไป
กิ่งดานบนของเขาก็เหี่ยวเฉาลง
๑๗ ความทรง จําถึงเขาก็สูญหายไปจากแผน
ดินโลก
และชื่อของเขาก็ไมเป็ นที่กลาวถึงตามถนน
หนทางอีกตอไป
๑๘ เขาถูกโยนออกมาจากความสวางเขา
สู
ความมืด
และถูกขับไลออกไปจากแผนดินโลก
๑๙ เขาไมมีลูก ไมมีผู สืบ สกุลในหมูประชาชน
ของเขา
ในที่ตางๆที่เขาเคยพัก ไมมีลูกหลานของเขา
รอดชีวิตเหลืออยู
๒๐ คนทางตะวัน ตกเมื่อไดยินเรื่องที่เกิด ขึ้น
กับเขาตางพากันตกตะลึง
สวนคนทางตะวันออกฟั งแลวสยองขวัญ
๒๑ ที่ อยูอาศัยทัง
้ หลายของคน ชัว
่ ก็เป็ นอยาง
นี้แน
สวนที่ อยูของคนที่ลืมพระเจาก็เป็ นอยาง นี้
แหละ”

๑๘

๑ แลวบิลดัดแหงชูอาหก็กลาวตอบ

*๑๘:๑๓

โรคระบาด หรือ แปลตรงๆไดวา “ลูกหัวปี ของความตาย”

๒ “อีกนานไหมทานถึงจะหยุดพูด
หยุดใครครวญสักหนอยดีไหม
แลวเราจะไดพูดกันรูเรื่อง
๓ ทําไมทานถึงมองพวกเราเหมือนวัวควาย
ทําไมทานถึงไดมองพวกเราโงเงาเตาตุน
๔ ทานนั น
่
แหละที่ฉีกตัว เองเป็ นชิน
้ ๆดวย
อารมณโมโหรายของตน
จะใหโลกนี้ถูกทิง้ รางหรือหินผาถูกเคลื่อนไป
เพื่อใหมันเขากับความคิดของทานหรือ
๕ ไม วาทานจะคิดยัง ไงความสวางของคนชัว
่
จะถูกดับไป
และเปลวไฟของเขาจะไมสองสวางอีก
๖ แสงสวางในเต็นทของเขาจะมืดลง
โคมไฟที่อยูเหนือเขาจะถูกดับลง
๗ กาวยางที่แข็งแกรงของเขาจะสัน
้ ลง

โยบ ๑๙:๑
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โยบพูดอีก

๑๙

๑ แลวโยบก็ตอบวา
๒ “พวกทานจะทรมานขาไปอีกนาน

แคไหน
พวกทานพยายามจะบดขยีข
้ าเป็ นชิน
้ ๆดวย
คําพูดอยางนี้ไปอีกนานไหม
๓ พวก ทานพยายามฉีก หน าขามาตัง
้ สิบ ครัง้
แลว
ยังไมรูสึกอายที่ทําผิดตอขาอยางนี้หรือ
๔ สมมุติวาขาไดทําผิดจริง
ขาเองจะตองเป็ นผูรับผิด
๕ ถาพวกทานพองตัววาดีกวาขา
และถือเอาความตกตํ่าของขาเป็ นเครื่อง
พิสูจนวาขาผิด
๖ ก็รูไวเถิดวาเป็ นพระเจาที่ทําใหขาดูเหมือน
เป็ นคนผิด
แลวปิ ดลอมโจมตีขาอยางนี้
๗ ถึงขาจะรองวา ‘ชวยดวย ขาถูกโบยตี’
ก็ไมมีใครฟั งขาอยูดี
ถึงขาจะรองใหชวย
ก็ยังไมมีความยุติธรรมเกิดขึ้น
๘ พระองคกน
ั ้ ทางขาไมใหผาน
และทําใหเสนทางทัง้ หลายของขามืดไป
๙ พระองคปลดศักดิศ
์ รีของขาไปหมด
และถอดมงกุฎไปจากหัวขา
๑๐ พระองคร้ อ
ื ขาลงจากทุกดาน จนขาสูญสิน
้
ไป
ความ หวังของขาถูกพระองคถอน รากถอน
โคนเหมือนตนไม
๑๑ พระองคจุดความโกรธเกรีย
้ วตอขา
และนับวาขาเป็ นศัตรูของพระองค
๑๒ กองทัพทัง
้ หลายของพระองคเรียงหน าบุก
เขามาพรอมกัน
พวกเขาสรางเนินดินไวบุกกําแพงขา
และตัง้ คายลอมรอบเต็นทของขา
๑๓ พระองคทําใหพี่ น องของขาเหินหางจาก
ขา
สวนเพื่อนๆของขาทําตัวเป็ นคนแปลก หน า
กับขา
๑๔ ญาติพี่ น องและพวกเพื่อน สนิ ทของขาได
ทอดทิง้ ขาไป
แขกทัง้ หลายที่เคยมาบานขาหลงลืมขาหมด
แลว
๑๕ สาวใชของขามองขาเป็ นคนแปลกหน า

โยบ ๑๙:๒๙

ขากลายเป็ นคนตางดาวในสายตาพวกเขา
๑๖ ขาเรียกทาสชายของขา แตเขาไมตอบ
แมขาจะออนวอนใหเขามาชวยก็ตาม
๑๗ กลิ่นปากของขาเป็ นที่นารังเกียจแกเมีย
ขา
และพี่นองทองเดียวกับขาก็สะอิดสะเอียนขา
๑๘ แมแตเด็กเล็กๆก็ดูหมิ่นขา
เมื่อขายืนขึ้นพูด พวกเขาก็พูดตอวาขา
๑๙ พวก
เพื่อนสนิททุก คนของขาตางก็
สะอิดสะเอียนขา
สวนคนเหลานัน
้ ที่ขารักก็หักหลังขา
๒๐ กระดูกของขาออนปวกเปี ยก ซะจนตอง
เกาะหนังและเนื้อไว
ขารอดตายอยางหวุดหวิดเหลือแตหนัง หุม
ฟั น
๒๑ เพื่อนๆของขา สงสารขาดวย สงสารขา
ดวยเถิด
เพราะมือของพระเจาไดตบตีขา
๒๒ ทําไมพวก ทานตองไล ลาขาเหมือนกับที่
พระเจาทําอยูนี้
กินเนื้อขายังไมอิ่มหรือ
๒๓ ขาอยากใหมีคนบันทึกคํา พูดของขาเหลือ
เกิน
ขาอยากใหจารึกไวบนแผนหิน
๒๔ ขาอยากใหสลักคํา
พูดทัง้ หมดของขาไว
บนแผนหินตลอดไป
ดวยสิ่วเหล็กและเคลือบตะกัว
่
๒๕ เพราะขารูวาผู ที่จะแกตาง ใหกับขา นั น
้ มี
ชีวิตอยู
เขาจะยืนขึ้นในที่สุดเพื่อพูดแทนขาบนผืน
ดินนี้
๒๖ แมวาหนั งของขาจะถูกถลกออกไปแลว
ก็ตาม
แตขาก็ยังอยากจะเห็นพระเจาในขณะที่ขา
ยังอยูในเนื้อหนังนี้
๒๗ ขาอยากจะเห็นพระองคดวยตัวขาเอง
ดวยตาของขาเอง ไมใชมีแตคนอื่นเห็น
ขาคอยจนเหนื่อยใจแลว
๒๘ เมื่อพวกทานพูดวา ‘ไลลามันไป’
และกลาววา ‘ปั ญหาของมันก็อยูที่ตัวมันนัน
่
แหละ’
๒๙ ใหระวังดาบไวใหดี
เพราะความโกรธเกรีย
้ วของพวก
ทาน
สมควรจะถูกลงโทษดวยดาบ
แลวพวกทานจะไดรูวาการพิพากษามีจริง”

โยบ ๒๐:๑
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โศฟารตอบโยบ

๒๐

๑ แลวโศฟารชาวนาอามาหตอบวา
๒ “เรื่องนี้ รบกวนใจเหลือเกิน

ความคิดของขาบีบใหขาตองโตตอบออกมา
๓ ขาตองทนฟั งคําวากลาวตักเตือนที่ดูถูกขา
ความเขาใจของขาดลใจใหขาตองตอบทาน
ไป
๔ ตัง
้ แตสมัยโบราณมา
ตัง้ แตเมื่อครัง้ ที่มนุษยถูกวางไวบนแผน ดิน
โลก
ทานไมรูหรือวา
๕ เสียงโห รองแหงชัยชนะของคน ชัว
่ อยูไม
นาน
ความยินดีของคนไมนับถือพระเจาก็อยูแค
ประเดี๋ยวเดียว
๖ แมความเยอหยิ่งของเขาสูงเสียดฟ า
และหัวของเขาขึ้นไปถึงหมูเมฆ
๗ แตเขาจะหายไปตลอด กาลอยางกับขีข
้ อง
เขาเอง
คนที่เคยเห็นเขาจะพูดวา ‘พวก นัน
้ อยูไหน
แลว’
๘ พวก เขาจะบินไปเหมือนกับความ ฝั นและ
จะไมมีใครพบเขาอีกแลว
เขาจะถูกไลไปเหมือนกับภาพฝั นในยาม
คํ่าคืน
๙ ดวงตาที่เคยเห็นพวก เขา จะไมเห็นพวก
เขาอีก
ที่ที่พวกเขาอยูจะไมเห็นพวกเขาอีก
๑๐ เมื่อมือของคนชัว
่ เหลานัน
้ จะตองคืนความ
รํ่ารวยที่โกงมากลับไป
ลูกๆของพวก เขาจะตองหันไปขอความชวย
เหลือจากคนยากจน
๑๑ ในขณะที่พวก
เขายังเป็ นหนุมและแข็ง
แรง
พวกเขาจะตองนอนตายลงในผงคลีดิน
๑๒ แมความชัว
่ รายจะหอม หวานในปากของ
พวกเขา
แมพวกเขาจะใหมันละลายอยูใตลิน
้
๑๓ แมพวกเขาจะไมยอมปลอยมันไป
และอมไวในปาก
๑๔ แตอาหารประเภท นั น
้ จะกลับบูดเปรีย
้ วใน
ทองของพวกเขา
มันจะเป็ นเหมือนพิษงูในรางกายของพวก
เขา

โยบ ๒๐:๒๘

๑๕ ความมัง
่ คัง่ ที่พวกเขากลืนเขาไปนัน
้

พวก
เขาจะตองอวกออกมา
พระเจาจะโยนมันออกมาจากทองของพวก
เขา
๑๖ พวกเขาจะดูดดื่มพิษงู
เขีย
้ วของงูพิษจะฆาพวกเขาเสีย
๑๗ พวกเขาจะไมไดเห็นธารนํ้ ามันมะกอก
และธารนํ้ าเชื่อมผลไม
๑๘ พวก เขาจะตองคืนสิ่งที่เขาโกงมา เขาจะ
ไมสามารถกลืนมันลงไปได
พวก เขาจะไมไดสนุกสนานกับผลกําไรจาก
การคาของเขา
๑๙ เพราะพวกเขาไดกดขี่และทอด
ทิง้ คน
ยากจน
พวกเขาไดยึดบานที่เขาไมไดสรางขึ้นมา
๒๐ พวก เขาไมยอมปลอยใหสิ่งที่พวก เขา
อยากไดหลุดลอยไป
เพราะทองของเขารองหิวตลอดเวลา
๒๑ พวก เขากินอยางตะกละ ตะกลามจนไม
เหลืออะไรเลย
ดังนัน
้ ความเจริญรุงเรืองของเขาจะไมยงั ่ ยืน
๒๒ ในยามที่คน ชัว
่ อิ่ม หนํ าสําราญ นัน
้ ความ
ทุกขยากจะเกิดขึ้นกับพวกเขา
ความเดือดรอนจะถาโถมเขา ใสพวก เขา
อยางสุดฤทธิ ์
๒๓ พระเจาจะยัดเยียดความเกรีย
้ วโกรธของ
พระองคใหกับคนชัว
่ เหลานัน
้ จนอิ่มแปล
พระองคจะเทความเกรีย
้ วโกรธอยางฝนให
เป็ นอาหารพวกเขา
๒๔ คนชัว
่ จะวิ่งหนีอาวุธเหล็ก
์ ะแทงทะลุตัวเขา
แตลูกธนูทองสัมฤทธิจ
๒๕ เขาจะดึงลูกธนูออกจากแผนหลัง
เขาดึงหัวลูก ธนูที่อาบเลือดมันวับออกจากถุง
นํ้ าดีของเขา
แลวเรื่องนาสะ พรึงกลัวทัง้ หลายตกลงบน
พวกเขา
๒๖ แดนมืด มิดนั น
้ ไดสํารองที่ไวแลวสําหรับ
ทรัพยสมบัติของเขา
ไฟที่ไมตองโหมพัดโดยมนุษย จะเผา ผลาญ
พวกเขาไป
ไฟจะเผาผลาญทุก สิ่งที่เหลืออยูในเต็นทของ
เขา
๒๗ ฟ า สวรรคจะเปิ ด เผยความชัว
่ รายของ
พวกเขา
และแผนดินโลกจะลุกขึ้นตอตานเขา
๒๘ กระแสนํ้ าทวมจะกวาดบานเขาไป

โยบ ๒๐:๒๙
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นํ้ าจะลากมันไปในวันที่พระเจาเกรีย
้ วโกรธ
๒๙ นี่ คือสวนแบงที่พระเจาใหกับคนชัว
่
นี่คือมรดกที่พระองคกําหนดไวใหกับพวก
เขา”
โยบตอบอีกแลว

๒๑

๑ แลวโยบก็ตอบวา
๒ “ตัง
้ ใจฟั งคําพูดของขาหนอย

นัน
่ แหละเป็ นวิธีที่พวกทานจะปลอบใจขา
๓ อดทนกับขาหน อย ปลอยใหขาพูดเถิด
แลวเมื่อขาพูดจบแลว อยากจะเยาะ เยยขา
ตอก็เชิญ
๔ คําบนของขาไมไดตอวามนุษยซักหน อย
แลวเรื่องอะไรขาจะตองอดทนกับพระองค
ตอไป
๕ มองดูขาสิ แลวใหทานตกตะลึง
อาปากคางพูดไมออก
๖ เมื่อขาคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกับขานี้
ขาก็ตกใจ สัน
่ สะทานไปทัง้ ตัว
๗ ทําไมคนชัว
่ จึงมีชีวิตอยู
ทําไมพวก เขาอยูจนแก เฒาและมีอิทธิพล
มากขึ้น
๘ พวกเขาเห็นลูกๆเติบโตขึ้น
พวกเขาอยูจนไดเห็นหน าของหลานๆ
๙ บานของพวกเขาปลอดภัย พวกเขาไมตอง
กลัวอะไร
พระเจาไมไดเอาไมเรียวตีพวกเขา
๑๐ วัวผูของพวก เขาทําใหตัว เมียตัง
้ ทอง ไม
เคยพลาด
วัวตัวเมียของพวกเขาคลอดลูก ไมเคยแทง
๑๑ พวกคน ชัว
่ สงลูกๆออกไปเลน กันเหมือน
พวกลูกแกะ
เด็กๆเหลานัน
้ ตางพากันกระโดดโลดเตน
๑๒ พวกเขารองเพลง ตีกลองรํามะนา และดีด
พิณ
เฉลิมฉลองกันดวยเสียงปี่
๑๓ ตลอดวันเวลาของเขาผานไปอยาง
รุงโรจน
เขาลงไปสูแดนคนตายอยางสงบสุข
๑๔ พวก เขาพูดกับพระเจาวา ‘อยามายุงกับ
พวกเรา
พวก เราไมตองการเรียน รูทางทัง้ หลายของ
พระองค
*๒๑:๑๖

โยบ ๒๑:๒๗

๑๕ พระองคผูทรงฤทธิเ์ ป็ นใคร

ที่เราจะตอง
ไปบูชา
ถาเราอธิษฐานตอพระองคแลวจะไดอะไร’
๑๖ ที่พวก เขารวยก็มาจากความสามารถของ
พวกเขาเองไมใชหรือ
เขาวางแผนชัว
่ ยังไงพระองคก็ไมสน *
๑๗ มีสักกี่ครัง
้ ที่ตะเกียงของคนชัว
่ โดนดับไป
มีสักกี่ครัง้ ที่ความพินาศเกิดขึ้นกับพวกเขา
มีสักกี่ ครัง้ ที่พระเจาแจก จายความเจ็บ ปวด
ใหกับพวก
เขาตอนที่พระเจาเกรีย
้ ว
โกรธ
๑๘ มีสักกีค
่ รัง้ ที่พวกเขาถูกพัดปลิวไปเหมือน
ฟาง
มีสักกี่ ครัง้ ที่พวก เขาถูกพายุหอบไปเหมือน
แกลบ
๑๙ ทานอาจแยงวา ‘พระเจาจะสะสมโทษให
ไปตกที่ลูกๆของพวกเขา’
แตขาวา ‘พระองคนา จะใหโทษ นัน
้ ตกกับ
พวก เขา เพื่อพวก เขาจะไดเจอกับตัว
เอง’
๒๐ ขอใหดวงตาของคน
ชัว
่ เห็นความพินาศ
ของตัวเอง
และใหเขาดื่มความ โกรธของพระองคผูทรง
ฤทธิ ์
๒๑ เพราะคนพวก นี้ ไมไดสนใจอยูแลววา จะ
เกิดอะไร ขึ้นกับครอบครัวหลัง จากที่ตัว
เขาจากไป
คือเมื่อจํานวนเดือนของเขาถูกตัดขาดเสีย
แลว
๒๒ ใครจะไปสัง
่ สอนพระเจาได
ขนาดพวกเทพเจา พระองคยังพิพากษาเลย
๒๓ มนุษยคนหนึ่ งตาย
ตอนที่ยังรํ่ารวย อยูสุขสบายและมัน
่ คง
๒๔ ยังมีน้ํ ายาอยูเลย
และกระดูกของเขาก็ยังแข็งแรงอยู
๒๕ แตมนุษยอีกคนหนึ่ งตายไปดวยความ
ขมขื่น
ในชีวิตเขาไมเคยไดชิมของดีอะไรเลย
๒๖ ทัง
้ สองคนนี้นอนตายดวยกันในธุลีดิน
และตัวหนอนก็มาหอหุมเขาทัง้ สอง
๒๗ ขารูนะวาพวกทานคิดอะไรอยู
และรูถึงแผนการรายของทานที่มีตอขา

เขาวางแผนชั่วยัง ไงพระองคก็ไมสน มาจากแปลกรีกโบราณ สวนสําเนาฮีบรูที่
นิยมใชกันเขียนวา “แตขาถือวาความคิดของคนชัว
่ เหลานัน
้ เป็ นเรื่องนารังเกียจ”

โยบ ๒๑:๒๘
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๒๘ เพราะพวก

ทานวา ‘บานที่ผูทรง อิทธิพล
เคยอยูนัน
้ หายไปไหนแลว
และเต็นทที่พวกคนชัว
่ เคยอยูกันหายไปไหน
แลว’
๒๙ ทานไมเคยถามพวกคนเดินทางหรือ
ไมเคยฟั งเรื่องที่พวกเขาเลาหรือ ที่วา
๓๐ มีคนชัว
่ เยอะแยะที่ไมเจอกับวันหายนะ
พวก
เขารอดพนจากวันแหงความเกรีย
้ ว
โกรธ
๓๑ มีใครบางที่กลาไปเตือนเขาตอ หน าถึงสิ่ง
ที่เขาทํา
มีใครบางที่ตอบแทนพวก
เขาสําหรับสิ่งที่
พวกเขาทําลงไป
๓๒ เมื่อเขาถูกแหไปที่หลุมฝั งศพ
ก็มียามดูแลอุโมงคให
๓๓ ดินที่ถมทับพวกเขาก็หอมหวาน
และทุก
คนตางเดินตามหลังขบวนแหศพ
ของเขา
และมีฝูงชนจํานวนนับไมถวนเดินนํ าหน า
๓๔ แลวพวกทานยังจะเอาคํา พูดไร สาระอยาง
นี้ มาปลอบใจขาหรือ
คําตอบของพวกทานนี้มันทรยศเพื่อนชัดๆ”
เอลี ฟัสตอบโยบ

๒๒

๑ แลวเอลีฟัสชาวเทมานก็ตอบวา
๒ “พระเจาจะไดผลประโยชน จาก

มนุษยไดหรือ
แมแตคนที่ฉลาดที่สุดจะมาชวย
เหลือ
พระองคไดหรือ
๓ ถาเจาทําดี
พระองคผูทรงฤทธิไ์ ดอะไร
พิเศษขึ้นมาหรือ
ถาเจาทําตัวไมมีที่ ติ
มันเพิ่มกําไรใหกับ
พระองคหรือ
๔ ที่พระองคติ เตียนเจา และฟ อง รองเจาใน
ศาลนี่นะ
เป็ นเพราะเจายําเกรงพระเจาหรือ
๕ ไมใช เป็ นเพราะความชัว
่ รายอันยิ่งใหญ
และความผิด บาปที่ไมมีที่สิน
้ สุดของเจาตาง
หาก
๖ เพราะเจายึดของประกันจากพี่ น องดวย กัน
โดยไมมีเหตุ
และเจายังเปลื้อง ผาของคนที่ไมมีอะไรจะใส
อยูแลว
*๒๒:๑๘

โยบ ๒๒:๒๐

๗ เจาไมใหน้ํ ากับคนที่เหนื่ อยลาดื่ม

และหนวงเหนี่ยวขนมปั งไวไมใหคนที่
หิวโหยกิน
๘ เจามองวาแผนดินเป็ นของผูมีอํานาจ
์ ือ
เจามองวาผูมีอิทธิพลเทานัน
้ ที่มีสิทธิถ
ครอง
๙ เจาไลแมหมายออกไปตัวเปลาๆ
และบดขยีพ
้ วกเด็กกําพรา
๑๐ นั น
่ เป็ นเหตุที่มีกับดักอยูรายลอมตัวเจา
อันตรายที่เจาคิดไม ถึงทําใหเจากลัวขึ้นมา
อยางจับจิตจับใจ
๑๑ แสงสวางคือความมืดมิดสําหรับเจา เจาจึง
มองไมเห็น
และมีน้ํ าทวมทนตัวเจา
๑๒ พระเจาอยูในที่สูง นั น
้ บนฟ าสวรรคไมใช
หรือ
มองดูหมูดาวที่อยูสูงสุดพวก นัน
้ สิ มันสูง
จริงๆ
๑๓ แตเจากลับพูดวา ‘พระเจาจะรูอะไร
พระองคจะมองทะลุผานเมฆอันมืด ทึบนัน
้
ลงมาตัดสินไดหรือ
๑๔ เมฆหนา ทึบเหลา นั น
้ เป็ นเหมือนผา คลุม
หน าพระองค ไว ที่ทําใหพระองคมองไม
เห็นอะไร
ในขณะที่พระองคเดินไปมาบนโดมแหงฟ า
สวรรค’
๑๕ เจายังจะเดินตามเสนทางเกานั น
้
ที่คนชัว
่ เคยเดินมาแลวหรือ
๑๖ คนชัว
่ พวก
นัน
้ ถูกกระชากไปกอนเวลา
ของพวกมัน
รากฐานของพวกเขาถูกนํ้ าทวมซัดไป
๑๗ คนชัว
่ เหลานัน
้ เคยพูดกับพระเจาวา
‘ไปใหพนจากพวกเรา’ และ
์ ะทําอะไรกับพวก เรา
‘พระองคผูทรงฤทธิจ
ได’
๑๘ ทัง
้ ๆ ที่เป็ นพระองคเองที่ทําใหบานของ
พวกเขาเต็มไปดวยของดีๆ
เขาวางแผนชัว
่ ยังไงพระองคก็ไมสน *
๑๙ คนดีจะเห็นความพินาศของคน ชัว
่ และจะ
ดีใจ
์ ะหัวเราะเยาะพวกเขา
คนบริสุทธิจ
๒๐ และพูดวา
‘พวกศัตรูของเราโดนตัดไป
แลวแน

เขาวางแผน … ไมสน มาจากแปลกรีกโบราณ สวนสําเนาฮีบรูที่นิยมใชกันเขียนวา
“แตขาถือวา ความคิดของคนชัว
่ เหลานัน
้ เป็ นเรื่องนารังเกียจ”

โยบ ๒๒:๒๑
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ไฟไดเผาทุกอยางที่พวกนัน
้ ไดเหลือไว’
๒๑ ใหปรองดองกับพระเจา ซะ และอยูอยาง
สงบสุข
แลวสิ่งดีๆก็จะเกิดกับเจา
๒๒ รับคําสัง
่ สอนจากปากของพระองคเถิด
และเก็บคําพูดของพระองคไวในใจ
๒๓ ถาเจากลับมาหาพระองคผูทรงฤทธิ ์ เจาจะ
ถูกสรางขึ้นใหม
ถาเจานํ าสิ่งชัว
่ รายไปใหหางจากพวก เต็นท
ของเจา
๒๔ ถาเจาถือวาทองคําเป็ นฝ ุน
และมองทองคําแหงโอ ฟี รวาเป็ นหินกลาง
แมน้ํ า
๒๕ ถาเจาเอาพระองคผูทรงฤทธิเ์ ป็ นทองคํา
ของเจา
และเป็ นเงินกองพะเนินของเจา
๒๖ เมื่อ นั น
้ เจาจะไดช่ น
ื ชมยินดีในพระองคผู
ทรงฤทธิ ์
และเจาจะไดเงยหน าขึ้นหาพระเจา
๒๗ เจาจะอธิษฐานตอพระองค
และพระองค
จะฟั งเจา
และเจาจะไดแกบนของเจา
๒๘ แลวไม วาเจาจะตัดสิน ใจทําอะไร เจาก็จะ
ประสบผลสําเร็จ
และแสง สวางจะสองลงมาบนเสน ทางทัง้
หลายของเจา
๒๙ เมื่อคนอื่นๆตกตํ่า เจาจะไดพูดวา ‘เชิด
หน าไว’
และพระองคก็จะชวยคนที่ถอมสุภาพให
รอดพน *
๓๐ พระองคชวยกูแมแตคนที่มีความผิด
และคนเหลา นัน
้ ที่มีความ ผิดจะได รับการ
ชวยกูผานทางมือที่สะอาดสะอานของ
เจา”
โยบตอบอีกแลว

๒๓

๑ แลวโยบก็ตอบวา
๒ “แมแตตอนนี้

ขาก็ยังรองบนดวย
ความขมขื่น
มือของพระองคหนัก อึ้งอยูบนตัวขาทัง้ ๆที่ขา
รองครวญคราง
๓ อยากรูเหลือเกินวา
จะไปหาพระองคไดที่
ไหน
*๒๒:๒๙

โยบ ๒๓:๑๖

จะไดเขาไปถึงที่พักของพระองค
๔ ขาจะยื่นคดีของขาตอหน าพระองค
และจะใหปากขาเต็มไปดวยขอ พิสูจนวาขา
ถูก
๕ แลวจะไดรูวาพระองคจะตอบขาวายังไง
จะไดเขาใจถึงสิ่งที่พระองคจะพูดกับขา
๖ พระองคจะโตแยงคดีกับขาดวยฤทธิอ
์ ํานาจ
อันยิ่งใหญของพระองคหรือ
ไมหรอก พระองคจะตองฟั งขาแน
๗ คนซื่อตรงมีสิทธิท
์ ี่จะชีแ
้ จงเหตุผลใหกับ
พระองคได
แลวขาจะไดหลุด พนจากคดี นี้ของขาตลอด
ไป
๘ ถาขาไปทางทิศตะวัน ออก พระองคก็ไมได
อยูที่นัน
่
หรือถาขาไปทางทิศตะวัน ตก ขาก็มองไม
เห็นพระองคเหมือนกัน
๙ ถาขาไปทางเหนื อ พระองคซอนตัว ขาก็หา
พระองคไมเจอ
ถาขาหันไปทางใต
ขาก็ไมพบพระองค
เหมือนกัน
๑๐ แตพระองครูดีวาขาไปตามเสนทางไหน
เมื่อพระองคทดสอบขา
ก็จะเห็นวาขาเป็ น
เหมือนทองคําบริสุทธิ ์
๑๑ เทาของขาไดเดินตามรอย
เทาของ
พระองคไป
ขาไดยึด มัน
่ ในเสน ทางของพระองค นัน
้ ขา
ไมไดออกนอกลูนอกทางเลย
๑๒ ขาไมไดละไปจากคํา
สัง่ ที่ออกจากริม
ฝี ปากของพระองคเลย
แตขาไดสะสมคํา พูดจากปากของพระองค
มากกวาที่กําหนดใหซะอีก
๑๓ แตพระองคเด็ด ขาด
ไมมีใครทําให
พระองคเปลี่ยนใจได
เมื่อพระองคอยากจะทําอะไร พระองคก็จะ
ทําสิ่งนัน
้
๑๔ สิ่งที่พระองคไดกําหนดไวใหกับขา
พระองคจะทําใหสําเร็จ
แลวพระองคมีแผนการอยางนี้มากมายใน
จิตใจของพระองค
๑๕ ขาก็เลยกลัวเมื่ออยูตอหน าพระองค
แคคิด ขาก็กลัวพระองคแลว
๑๖ พระเจาทําใหจิตใจขาขลาดกลัว

เมื่อคนอื่นๆ … ใหรอดพน หรืออาจแปลไดวา “เมื่อคนอื่นตกตํ่าเป็ นเพราะวาพวก
เขาหยิ่งยโส แตพระองคจะชวยคนที่ถอมสุภาพใหรอดพน”

โยบ ๒๓:๑๗

์ ําใหขาหวาดหวัน
พระองคผูทรงฤทธิท
่
๑๗ แตถึงอยางนั น
้ ก็ตาม ขาจะไมใหความมืด
ปิ ดปากขา
ถึง แมวาความ มืดอันหนา ทึบจะมาปกคลุม
หน าขาไว
๑ ทําไมพระองคผูทรงฤทธิถ
์ ึงไมได
กําหนดวันตางๆที่จะตัดสินคดีตางๆ
ทําไมคน เหลา นัน
้ ที่รูจักพระองคถึงมองไม
เห็นวันเหลานัน
้ ที่พระองคลงโทษคนชัว
่
๒ คนชัว
่ ยายหลักเขตที่ดิน
พวก เขาขโมยฝูงแพะ แกะไปรวมเขากับฝูง
ตัวเอง
๓ เขาตอนเอาลาของเด็กกําพราไป
และยึดเอาวัวตัวผูของแมหมายเป็ นประกัน
๔ เขาผลักคนขัดสนไปจากถนนหนทาง
คนยากจนของแผนดินตางตองไปซอนตัวไว
๕ คนยากจนตองออกไปทํางานหนั ก
คุย หาอาหารใหลูกกินในที่รกรางวาง เปลา
เหมือนลาป าในทะเลทราย
๖ พวกเขาตองไปเก็บ เกี่ยวในทุงนาของคน
อื่น
และเก็บเศษผลองุนในสวนองุนของคนชัว
่
๗ ในตอนกลาง คืน
พวก เขาตองนอนตัว
เปลือยเปลา
ไมมีเสื้อผาใส ไมมีผาหมกันหนาว
๘ ฝนจากเทือกเขาทําใหพวกเขาเปี ยก
พวก เขายึดเอาซอกหินเพราะไมมีที่อ่ น
ื ที่จะ
ไปหลบ
๙ พวกคน ชัว
่ กระชากเด็กที่กําพราพอไปจาก
อกแม
และเอาทารกของคนยากจนเป็ นประกัน
๑๐ พวกคนจนเหลา นั น
้ เดินเปลือยเปลา ไมมี
เสื้อผาใส
พวกเขาตองแบกฟ อนขาวใหกับคนอื่น ทัง้ ๆ
ที่ตัวเองหิวโซไมมีอะไรจะกิน
๑๑ พวก เขาตองคัน
้ นํ้ ามันมะกอกในสวนของ
คนชัว
่
และตองเหยียบยํ่าองุนอยูในบอทัง้ ๆที่ตัว เอง
กระหายไมมีอะไรจะดื่ม
๑๒ สวนในเมืองนั น
้ คนที่กําลังจะตายตางรอง
ครวญคราง
และลําคอของผู บาด เจ็บรํ่า รองขอความชวย
เหลือ

๒๔

*๒๔:๑๒
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โยบ ๒๔:๒๓

แตพระเจาก็ไมไดสนใจตอคํารองขอของ
พวกเขา *
๑๓ มีบาง คนที่เกลียดแสง สวางในตอนกลาง
วัน
พวกเขาไมคุนกับหนทางที่มีแสงสวาง
และไมชอบอยูบนเสน ทางทัง้ หลายที่มีแสง
สวาง
๑๔ ฆาตกรลุกขึ้นมาตอนใกลค่า
ํ
เพื่อไปฆาคนจนและคนขัดสน
แลวในกลางคืนเขาก็ทําตัวเป็ นขโมย
๑๕ สายตาของคน เลน ชู นั น
้ ก็เฝ า รอใหดวง
อาทิตยตก
และพูดวา ‘ไมมีสายตาไหนเห็นขาหรอก’
และเขาก็ปิดบังหน าของเขา
๑๖ ตอนมืดขโมยก็ขุดชองเขาไปในบานของ
คนอื่น
ในตอนกลางวันขโมยพวกนี้ก็เก็บตัวไว
พวกเขาไมคุนกับแสงสวาง
๑๗ สําหรับคนพวก นี้ ความ มืดอันลึกลํ้า นั น
้ ก็
เปรียบเหมือนเวลาเชา
พวก เขาเป็ นเพื่อนกับเรื่องนาสยดสยองทัง้
หลายของความมืดมิดอันลึกลํ้า
๑๘ ขอใหคน ชัว
่ เหลา นี้ลอยละ ลิ่วไปเหมือน
ฟางแหงที่ลอยอยูบนนํ้ า
ขอใหทรัพยสมบัติของเขาบนแผน
ดินถูก
สาปแชง
ขออยาใหมีใครไปทํางานในสวน
องุนของ
พวกเขา
๑๙ ขอใหแดนคน ตายลักเอาคนที่ทําบาปเหลา
นี้ไป
เหมือนกับความแหง แลงและความรอน ระอุ
ลักเอานํ้ าที่ละลายจากหิมะไป
๒๐ ขอใหแมของพวกเขาลืมเขาไป
ขอพวกหนอนมองพวกเขาเป็ นของหวาน
ขอใหคนลืมพวกเขาอยางสนิท
ขอใหคนชัว
่ ชาถูกหักลงเหมือนตนไม
๒๑ คนชัว
่ เอาเปรียบผูหญิงที่ไมมีลูก
พวกเขาไมยอมชวยเหลือแมหมาย
๒๒ แตวาพระเจาใชฤทธิอ
์ ํานาจของพระองค
ตอชีวิตใหกับพวกผูมีอิทธิพลเหลานัน
้
ถึงแมในยามที่พวก เขาคิดวาจะตองตายแลว
พวกเขาก็ยังลุกขึ้นมาใหมไดอีก
๒๓ พระเจาปกป องและคํ้าจุนพวกเขา

แตพระเจา … พวก เขา อาจจะแปลไดวา “แตพระเจาไมไดสนใจวาคนจะกดขี่
ขมเหงคนจนขนาดไหน”

โยบ ๒๔:๒๔
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พระองคเฝ าดูแลทุกยางกาวของพวกเขา
๒๔ แตถึงแมพวกคน ชัว
่ จะอยูในตําแหนงสูง
ระยะหนึ่ง
ขอใหเขาสูญสิน
้ ไป
ขอใหเขาตกตํ่าลง
ขอใหเขาเหี่ยวแหงไปอยางวัชพืช
ขอใหเขาเฉาตายไปอยางยอดรวงขาว
๒๕ เรื่องนี้ ไมมีใครพิสูจน ไดหรอกวาขาโกหก
ไมมีใครชีไ้ ดหรอกวาขาพูดผิด”
บิล ดัดตอบโยบ

๒๕

๑ แลวบิลดัดชาวชูอาหก็ตอบวา

๒๖

๑ แลวโยบก็ตอบวา

๒ “พระเจาทรงครอบครอง พระองค
นายําเกรง
พระองคสรางสันติในสวรรคชัน
้
ฟ าของ
พระองค
๓ ทหารในกองทัพของพระองค
นัน
้ นับไม
ถวน
แสง สวางของพระองคสาด สองลงมายังทุก
คน
๔ มนุษยจะเป็ นผู บริสุทธิต
์ อ หน าพระเจาได
หรือ
คนที่เกิดจากผูหญิงจะสะอาดบริสุทธิไ์ ดหรือ
๕ ขนาดดวงจันทรก็ยังไมสุกใส
และหมู
ดาวก็ยังไมบริสุทธิใ์ นสายตาของ
พระองคเลย
๖ แลวนั บประสาอะไรกับมนุษย
ที่เป็ นเพียงแมลงหนอน
และนับ ประสาอะไรกับคนเราที่เป็ นแคตัว
หนอน”

โยบพูดอีก
๒ “ทาน

นี่ชางชวย เหลือผู ที่หมด
เรี่ยวแรงไดดีมาก
ทาน นี่ชางเป็ นผู ชวย ให รอดจริงๆสําหรับผู ที่
ออนแอ
๓ ทานชางใหคําปรึกษาที่มหัศจรรยกับผู
ที่
ขาดปั ญญาเสียจริง
*๒๖:๕

โยบ ๒๗:๔

ทานชางใหคําแนะนํ าที่แสนจะวิเศษมากมาย
เสียนี่กระไร
๔ ใครกันนี่ ที่มาชวยใหทานเปลงคํา พูดออก
มาอยางนี้
วิญญาณของใครกัน
นี่ที่กําลังออกมาจาก
พวกทาน
๕ *วิญญาณคน ตายทัง
้ หลายตัวสัน
่ เทิม
้ ดวย
ความกลัว
ในแดนคน ตายที่อยูใตชัน
้ นํ้ าซึ่งอยูใตแผน
ดินโลก
๖ ตอหน าพระเจา แมแตแดนคนตายก็เปลือย
อยู
ดินแดนแหงความพินาศนัน
้ ไมมีอะไรปกปิ ด
๗ พระองคคลี่ฟาทางเหนื อออกเหนื อที่
เวิง้ วาง
และแขวนโลกเอาไวบนความวางเปลา
๘ พระองคหอนํ้ าไวในเมฆอันหนา
ทึบของ
พระองค
และนํ้ านัน
้ ไมไดทําใหเมฆฉีกขาด
๙ พระองคเอาเมฆของพระองค
ปูคลุมหน าของดวงจันทรเต็มดวง
๑๐ พระองคขีดเสนขอบฟ าไวเหนื อทะเล
แบงเขตแดนระหวางความสวางกับความมืด
๑๑ เมื่อพระองคตะโกน
พวกเสาหลักของฟ าสวรรคก็สะดุงสัน
่ ไหว
๑๒ พระองคใชพละกําลังปราบทะเลใหสงบลง
และใชปัญญาของพระองคบดขยีร้ าหับ †
๑๓ ลมหายใจของพระองคทําใหฟาสวางสดใส
มือของพระองคแทงงูใหญ ‡ที่กําลังเลื้อยหนี
ไป
๑๔ นี่ เป็ นแคเสีย
้ วเดียวของสิ่งที่พระองคทํา
ที่เราไดยิน นี้เป็ นแคเสียงกระซิบของฤทธิ ์
อํานาจพระองคเทานัน
้
์ ํานาจทัง้ หมดที่กึกกองเหมือน
สวนฤทธิอ
ฟ ารองนัน
้ ใครจะไปเขาใจได”
๑ โยบเริ่มพูดตออีกวา
๒–๔ “ถึงแมวาพระองคเอาความ
ยุติธรรมไปจากขา

๒๗

ขอ ๕-๑๔ มีนักวิชาการหลายทานเชื่อวาเป็ นคําพูดของบิลดัด เขาพูดตอจากบทที่ ๒๕

†๒๖:๑๒

รา หับ นางเป็ นสัตวประหลาดในทะเลในเทพนิยายของชาวคา นา อันที่เชื่อวากอ
ความอลหมาน สับสนวุนวาย นางราหับเป็ นสัญลักษณของพวกศัตรูของพระเจาหรือสิ่งชัว
่ ราย
‡๒๖:๑๓

งูใหญ ใหดูคําวา “เลวีอาธาน” ทายหน าของบทที่ ๓:๘

โยบ ๒๗:๕

์ ําใหชีวิตขา
ถึงแมวาพระองคผูทรงฤทธิท
ขมขื่น
ขาขอสาบานวา พระองคมีชีวิตอยูแนฉันใด
ขาจะไมปลอยใหริมฝี ปากของขาพูดโกหก
ลิน
้ ของขาจะไมพูดคําหลอกลวง
ตราบเทาที่ขายังมีชีวิตอยู
ตราบ เทาที่ลมหายใจจากพระเจายังอยูในรู
จมูกขา
๕ ไมมีวันที่ขาจะพูดวาพวกทานถูก
ขาจะไมมีวันพูดโกหกวาขาผิดหรอกตราบ
เทาวันตาย
๖ ขาจะยืน หยัดในความบริสุทธิข
์ องขาและ
จะไมยอมปลอยมัน
จิตใจของขาไมไดฟองขาสําหรับสิ่งทัง้ หลาย
ที่ขาทําในชีวิต
๗ ขอใหศัตรูของขาถูกลงโทษเหมือนคนชัว
่
ราย
ขอใหผู ที่ตอตานขาถูกลงโทษเหมือนคนทํา
ชัว
่
๘ ผู ที่ไมนับถือพระเจาจะมีความ หวังอะไร
เมื่อพระเจาตัดเขาออกไป
เมื่อพระเจาเอาชีวิตของเขาไป
๙ เมื่อความยากลําบากมาสูเขา
พระเจาจะฟั งเสียงรองขอความชวย เหลือ
ของเขาหรือ
๑๐ เขาจะชื่นชมยินดีในพระองคผูทรงฤทธิ ์
หรือ
เขาจะรองเรียกหาพระองคตลอดเวลาหรือ
๑๑ ขาจะสอนพวก ทานถึงเรื่องพลัง อํานาจ
ของพระเจา
ขาจะไมปิดบังความ จริงเกี่ยว กับพระองคผู
ทรงฤทธิ ์
๑๒ อันที่จริง พวกทานก็ไดเห็นเองแลว
ทําไมพวกทานยังพูดเรื่องไรสาระอยูอีก
๑๓ นี่ คือสวนแบงที่คนชัว
่ ไดรับจากพระเจา
นี่คือมรดกที่คนกดขี่ขมเหงได
รับจาก
พระองคผูทรงฤทธิ ์
๑๔ ถึงเขามีลูกเพิ่มทวีข้ น
ึ มากมาย ดาบก็จะ
มาฆาพวกเขา
สวนลูกหลานของพวกเขาก็จะไมมีอาหารพอ
กิน
๑๕ คนของเขาที่ยังเหลือรอดชีวิตก็จะถูกฝั ง
เพราะโรคระบาด
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โยบ ๒๘:๕

และเมียหมายของพวกเขาก็จะไมไวทุกข
๑๖ ถึงคนชัว
่ กองเงินมากมายเหมือนฝ ุน
และกองเสื้อผาราวกับดินเหนียว
๑๗ เขาอาจจะเป็ นคนกองมันขึ้นมาก็ จริง แต
จะเป็ นคนที่ซ่ อ
ื ตรงที่ไดใสมัน
์ ะแบงปั นเงินนัน
และคนบริสุทธิจ
้
๑๘ พวกบานที่คนชัว
่ สรางจะเปราะ
บาง
เหมือนรังนก
เปราะบางเหมือนเพิงของยามเฝ าสวนองุน
๑๙ ในคืนหนึ่ ง เขาอาจลมตัวลงนอนอยางคน
มัง่ คัง่
แตคืนตอไปอาจจะไมเป็ นอยาง
นัน
้
พอเขาลืมตาขึ้น ความมัง่ คัง่ นัน
้ ไดสูญหายไป
หมดแลว
๒๐ เรื่องสยดสยองตางๆทวมทนเขาราวกับ
นํ้ าทวม
ในตอนกลางคืนลมพายุก็หอบเขาไป
๒๑ ลมตะวันออกยกเขาขึ้น แลวเขาก็จากไป
มันกวาดเขาไปจากที่ของเขา
๒๒ พายุพัดกระแทกใสเขาอยางไมปรานี
์ องพายุนัน
พวกเขาพยายามวิ่งหนีฤทธิข
้
๒๓ ลมตบมือเยาะเยยพวกเขา
และผิวปากใสเขาจากที่อยูของมัน”
บทกลอนสรรเสริญปั ญญา
๑ “ใชแลว

๒๘ มีที่สําหรับหลอมทองคํา

มีเหมืองสําหรับเงิน

๒ เขาเอาเหล็กมาจากพื้นดิน

และหลอมทองแดงจากหินแร
๓ คนทําเหมืองแรสํารวจสุด ปลายของความ
มืด
คนหาเขาไปในจุดที่ไกลที่สุด
คนหาหินแรในที่มืดครึ้มและที่มืดมิดอันลึก
๔ คน งานขุดชองลงไปหาง ไกลจากที่ผูคน
อาศัยกัน
พวก เขาถูกลืมไปแลวในที่หาง ไกลจากทาง
เดินเทา
เขาใชเชือกหอยตัวแกวง ไปแกวง มาทํางาน
ไกลจากผูคน
๕ บนแผนดินโลกมีอาหารงอกงามขึ้น
แตสวนใตดินอยางกับมีไฟเผาจนยุงเหยิงไป
หมด *

*๒๘:๕ แตสวนใตดิน … ไปหมด หรือ อาจแปลไดอีกวา “แตสวนใตดินคนทําเหมืองใชไฟ
เผาใหหินหลุดออกมา”

โยบ ๒๘:๖

๖ พวกหินของแผน

ดินโลกเป็ นที่มาของ
พลอยสีน้ํ าเงินเขม
สวนฝ ุนของมันมีทองคําอยู
๗ พวกเหยี่ยวไมรูทางที่จะไปเหมืองพลอย
นัน
้
สวนตาของเหยี่ยวดําไมสามารถมองเห็นมัน
๘ พวกสัตวปาไมเคยเหยียบเสนทางนั น
้
สิงโตก็ไมเคยผานที่นัน
่
๙ คนงานเหมืองแรตีหินเหล็กไฟ
และพลิกดูพวกภูเขาทัง้ หลาย
๑๐ เขาขุดอุโมงคเขาไปในหิน
และตาของเขาก็เห็นหินลํ้าคาทุกชนิด
๑๑ เขาสํารวจ *แถวๆตนนํ้ า
และนํ าสิ่งตางๆที่ซอนเรนออกมาในที่สวาง
๑๒ แตจะพบปั ญญาไดที่ไหน
แหลงของความเขาใจอยูที่ไหนกันเลา
๑๓ มนุษยไมรูทางไปสูมัน
ไมอาจหามันพบในแผนดินของคนเป็ น
๑๔ มหาสมุทรพูดวา ‘มันไมไดอยูในขา’
สวนทะเลก็กลาววา ‘มันไมไดอยูในฉัน’
๑๕ ทองคําก็ไมอาจซื้อมันได
จะชัง่ เงินไปจายมันก็ไมไดดวย
๑๖ ทองคําแหงโอ ฟี ร
หรือพลอยโมราหรือ
แมแตพลอยสีน้ํ าเงินเขมนัน
้
ก็ไมอาจเอามาซื้อมันได
๑๗ ทองคําและแกวลํ้าคาไมอาจมาเปรียบกับ
มันได
์ ็ไมอาจเอามาแลก
ภาชนะทองคําบริสุทธิก
เปลี่ยนกับมันได
๑๘ ไมตองพูดถึงเรื่องคุณคาของปั ญญานั น
้
มันมีคามากยิ่ง กวาหินปะการังและแกวผลึก
ราคาแพงนัน
้
และมีคามากยิ่งกวาไขมุกเสียอีก
๑๙ พลอยเหลืองจากเอธิโอเปี ย
นัน
้ ก็เปรียบ
กับปั ญญาไมไดเลย
์ าซื้อมันก็ไมได
จะเอาทองคําบริสุทธิม
๒๐ ถาอยางนั น
้ ปั ญญานัน
้ มาจากไหนเลา
แหลงของความเขาใจนัน
้ อยูที่ไหน
๒๑ มันซอน
เรนจากสายตาของสิ่งมีชีวิตทัง้
ปวง
รวมทัง้ นกในอากาศดวย
๒๒ ดินแดนแหงความพินาศและความตายพูด
วา
*๒๘:๑๑
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โยบ ๒๙:๘

‘หูของเราไดยินแตขาวลือเรื่องของปั ญญา
เทานัน
้ ’
๒๓ แตพระเจาเขาใจทางที่นําไปสูปัญญานั น
้
และพระองครูจักที่อยูของมัน
๒๔ เพราะพระองคสามารถเห็นถึงสุด
ปลาย
แผนดินโลก
พระองคมอง เห็นทุก สิ่งทุก อยางที่อยูใตฟา
สวรรค
๒๕ พระองคกําหนดนํ้ าหนั กใหกับลม
พระองคตวงนํ้ าดวยถวยตวง
๒๖ เมื่อพระองคออกกฎใหฝน
และเตรียมทางใหกับพายุฝนฟ าคะนอง
๒๗ แลวพระองคสังเกตดูปัญญาและประเมิน
คุณคามัน
พระองคกอ ตัง้ มันขึ้นและพระองคก็ตรวจ
สอบมัน
๒๘ และพระองคก็พูดกับมนุษยวา
‘การยําเกรงองคเจาชีวิตนัน
่ แหละคือปั ญญา
และการไมยอมทําความ ชัว
่ นัน
่
แหละคือ
ความเขาใจ’”
โยบสรุปคําแกตาง

๒๙

๑ แลวโยบก็เริ่มพูดตออีกครัง
้
๒ “ขาอยากใหชีวิตของขาเป็ น

เหมือนเมื่อกอน
ตอนที่พระเจาเฝ าดูแลขา
๓ ตอน นั น
้ โคม ไฟของพระองคไดสองอยู
เหนือหัวขา
และแสงสวางของพระองคนําทางขาในความ
มืด
๔ ขาอยากจะกลับไปอยูในชวงที่ขารุงเรือง
ที่สุดเหลือเกิน
ตอนที่พระเจาเป็ นเพื่อนกับขาและปกป อง
เต็นทของขา
๕ ตอนที่พระองคผูทรงฤทธิย
์ ังอยูกับขา
ตอนที่ลูกๆหอมลอมขาอยู
๖ ตอนที่ฝูงแพะ
แกะของขาผลิตนํ้ านมจน
ทวมทนทางเดิน
และนํ้ ามันมะกอกไหลดัง่ แมน้ํ าจากแทนหิน
ที่คน
ั ้ มัน
๗ ตอนที่ขาไปที่ประตูเมือง
และนัง่ ในที่อันมีเกียรติของขาตรงลานเมือง
๘ คนหน ุมเห็นขาและเปิ ดทางให

สํารวจ คํานี้มาจากสําเนากรีกโบราณและสําเนาละติน แตคํา นี้ในภาษาฮีบรู อาจจะ
แปลไดอีกอยางวา “กัน
้ เขื่อน”

โยบ ๒๙:๙

คนแกเฒาลุกยืนใหเกียรติขา
๙ เจาหน าที่พากันหยุดพูด
พวกเขายกมือขึ้นปิ ดปากตนเอง
๑๐ เสียงของพวกขุนนางก็เงียบลง
ลิน
้ พวกขาติดเพดานปาก
๑๑ เมื่อหูใครไดยินขา
เขาก็บอกวาขา นี้มี
เกียรติจริงๆ
เมื่อตาใครไดเห็นขา เขาก็พูดวาขาดี
๑๒ เพราะขาชวยกูคนยากจนที่รองใหชวย
และเด็กกําพราที่ไมมีที่พ่ งึ
๑๓ คนใกลตายก็อวยพรขาที่ชวยเหลือพวก
เขา
และขาทําใหหัวใจของหญิง หมายรอง เพลง
อยางเป็ นสุข
๑๔ ขาสวมใส ความชอบ ธรรมและมันก็หอ หุม
ตัวขา
ความยุติธรรมของขา ก็เป็ นเหมือนเสื้อ คลุม
และผาโพกหัว
๑๕ ขาเป็ นดวงตาใหกับคนตาบอด
และเป็ นเทาใหกับคนงอย
๑๖ ขาเป็ นพอของคนขัดสน
ขาชวยสูคดีใหแมกับคนที่ขาไมรูจัก
๑๗ ขาหักเขีย
้ วของคนชัว
่
และทําใหเขาปลอยเหยื่อออกจากปาก
๑๘ ขาคิดวา ‘วันเวลาของขาจะทวีเหมือนเม็ด
ทราย
ขาจะตายในรังของขา
๑๙ รากของขาจะแผเลื้อยไปถึงนํ้ า
มีน้ํ าคางจับอยูบนกิ่งของขาตลอดคืน
๒๐ จะมีเกียรติใหมๆมาสูขาครัง
้ แลวครัง้ เลา
คันธนูในมือของขาจะใหมอยูเสมอ’
๒๑ ตอนนั น
้ ผูคนคอยฟั งขาอยางตัง้ ใจ
พวกเขาเงียบ คอยฟั งคําแนะนํ าจากขา
๒๒ พอขาพูดจบ เรื่องทุกอยางก็ยุติ
คํา พูดของขาเหมือนฝนพราง พรมลงมาบน
ตัวเขา
๒๓ พวก เขาคอยทาขาเหมือนคอยฝนและอา
ปากคอยดื่มคําพูดของขา
เหมือนแผนดินคอยดื่มนํ้ าฝนในฤดูใบไมผลิ
๒๔ ตอนนั น
้ เมื่อขายิม
้ ใหกับพวกเขา พวกเขา
ตื่นเตนทําตัวไมถูก
ใบหน าอันอิ่ม เอมของขาทําใหพวก เขามี
กําลังใจ
๒๕ ขาเลือกทางใหกับพวก เขา
ขานัง่ เป็ น
หัวหน าอยูทามกลางพวกเขา
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โยบ ๓๐:๑๔

ขาอยูอยางกษัตริยในทามกลางกองทัพของ
ตน
และเป็ นเหมือนผูปลอบโยนคนที่ทุกขโศก
๑ แตตอนนี้ คนที่ออนกวาขาหลายปี
ตางพากันเยาะเยยขา
ทัง้ ๆที่เมื่อกอนพอของพวกมัน
ขายังไมยอมแมแตจะใหมาอยูกับพวกหมาที่
เฝ าดูแลฝูงแพะแกะของขาเลย
๒ ในตอน นั น
้ ขามองวา ‘พวก มันออนแอเกิน
ไปที่จะชวยอะไรขาได
เรี่ยวแรงของพวกมันหายหมดแลว
๓ พวก มันยากจนขัดสน และหิว โซจนตอง
แทะเศษรากไมแหงกินกัน
ในคํ่าคืนกอนที่จะมีการทําลายลางและพินาศ
เกิดขึ้น
๔ พวกมันเก็บผักเค็มทามกลางพุมไม
และกินรากของพุมไมในทะเลทราย
๕ พวกมันถูกขับไลออกไปจากสังคม
ผูคนตะโกนใสพวกมันราวกับเป็ นโจร
๖ พวกมันพากันไปอยูตามลํานํ้ าแหง
ในถํ้าและซอกหิน
๗ พวกมันสงเสียงรองเหมือนลาตามพุมไม
และพากันเบียดเสียดกันอยูใตตนหนาม
๘ พวกมันเป็ นคนถอย พวกกระจอกๆ
ถูกแสไลออกไปจากแผนดิน’
๙ แตตอน นี้
ลูกๆของพวก มันกลับมารอง
เพลงหัวเราะเยาะขา
และขาตกเป็ นขีป
้ ากของพวกมัน
๑๐ พวก มันสะอิดสะเอียนขาและหนี หางจาก
ขา
และไมลังเลที่จะถมนํ้ าลายรดขา
๑๑ เพราะพระเจาไดคลายสายธนูของขาทํา
ใหขาหมดสภาพไปและใหขาตกตํ่า
พวกมันอยากจะทําอะไรขา พวกมันก็ทําไป
๑๒ พวกอันธพาลลุยเขามาทางขวามือของขา
ผลักขาลมควํ่าลงกับพื้น
ขาเป็ นเหมือนเมืองที่พวก มันสรางเนิน ดิน
ขึ้นบุก
๑๓ พวกมันปิ ดกัน
้ ทางหนีของขา
และทําลายลางขาลงได
ไมมีใครชวยขาตอสูกับพวกมันเลย
๑๔ พวก
มันบุกเขามาหาขาอยางกับศัตรูที่
ทะลวงผานชองกวางของกําแพงเมือง
เขามา
บุกเขามาเป็ นระ ลอกๆทามกลางซากปรักหัก
พัง

๓๐

โยบ ๓๐:๑๕
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โยบ ๓๑:๑๓

๑๕ เรื่องสยดสยองตางๆทวมทนตัวขา

๓๑ พิณของขาปรับเสียงใหเขากับเพลงรอง

์ รีขาไปอยางกับลมพัด
พวกมันไลตอนศักดิศ
ความรุงเรืองของขาหายไปราวกับเมฆ
๑๖ ตอนนี้ ชีวิตของขาไดไหลออกจากขา
วันเวลาแหงความทุกขไดยึดตัวขาไว
๑๗ ในตอนกลางคืนพระเจาทิ่มแทงกระดูกใน
รางขา
ความเจ็บปวดไมเคยหยุดแทะขาเลย
๑๘ พระองคใชความรุนแรงควาเสื้อผาขา
พระองคตะครุบคอเสื้อของชุดคลุมขา
๑๙ พระเจาเหวี่ยงขาลงในโคลน
ขาก็กลายเป็ นเหมือนผงธุลีดินและเศษขีเ้ ถา
๒๐ พระองคเจาขา
ขารองขอความชวยเหลือจากพระองค แต
พระองคไมตอบขา
ขายืนอยูตอ หน าพระองค แตพระองคไดแต
มองขาเฉยๆ
๒๑ พระองคโหดรายตอขา
์ อง
พระองคโจมตีขาดวยมืออันทรงฤทธิข
พระองค
๒๒ พระองคยกตัวขาขึ้นไปบนลม
และทําใหขาตองขี่มันไป
พระองคเหวี่ยงขาไปมาดวยลมพายุนัน
้
๒๓ ขารูวาพระองคจะนํ าขาไปสูความตาย
ไปถึงบานนัน
้ ที่คนเป็ นทัง้ หลายตองไป
๒๔ แน นอน ขาไมเคยโจมตีคนยากจน
ตอนที่เขารองขอความชวย
เหลือในยาม
หายนะ
๒๕ ขาไมไดรองไหสงสารคนทุกข ยากหรอก
หรือ
ขาไมไดโศกเศราใหกับคนยากจนหรอกหรือ
๒๖ แตพอขามองหาสิ่งดี ของรายก็มา
ในขณะที่ขาคอยแสงสวาง ความมืดก็มา
๒๗ ภายในขาปั ่ นป วนไมหยุดหยอน
ขาไดพบกับวันคืนแหงความทุกขทรมาน
๒๘ ขาเดินไปมาในความมืดอันหมองเศรา ไม
มีแสงแดดคอยใหกําลังใจขา
ขายืนขึ้นในที่ประชุมและทําเสียงโหยหวน
ใหชวย
๒๙ ขาเลยกลายเป็ นพี่นองกับพวกหมาไน
และเพื่อนพองกับนกฮูก
๓๐ ผิวของขาดําคลํ้าเพราะความเจ็บป วย
และกระดูกของขาถูกเผาดวยพิษไข

ทุกข
ขลุยของขาปรับเสียงใหเขากับเสียงรองไห
๑ ขาทําขอ ตกลงกับดวงตาของขา
วา
ขาจะไมมองหญิงสาวดวยความใคร
๒ ถาทําผิดในเรื่องนี้
ขาจะได รับสวน แบงอะไรจากพระเจาที่อยู
เบื้องบน
ขาจะได รับมรดกอะไรจากพระเจาผูทรงฤทธิ ์
ในที่สูงสงนัน
้
๓ พระองคจะใหสิ่งเลว รายเกิด ขึ้นกับคน ชัว
่
ไมใชหรือ
และจะใหความหายนะเกิดกับคนที่ทําผิด
บาปไมใชหรือ
๔ พระเจาเห็นทุกสิ่งที่ขาทํา
และจับตาดูทุกยางกาวของขาไมใชหรือ
๕ ขาไดเดินในทางที่โกหกหรือ
เทาของขารีบไปหลอกผูคนหรือ
๖ ก็ใหพระเจาเอาขาไปชัง
่ บนตรา ชัง่ ที่เที่ยง
ตรงดู
แลวพระเจาจะไดรูวาขานัน
้ ดีรอบคอบ
๗ ถายางกาวของขาหันออกนอกลูนอกทางไป
ถาใจของขาไปตามกิเลสทางตาของขา
หรือถามือของขาเปื้ อนความผิด
๘ ก็ขอใหคนอื่นไดกินพืชผลที่ขาปลูกไว
ขอใหพืชของขาที่งอกออกมาถูกถอนทิง้ ไป
๙ ถาขาถูกผูหญิงยัว
่ ยวนหลงไป
หรือถาขาไปซุมอยูที่ประตูเพื่อนบานเพื่อ
แอบเขาหาเมียเขา
๑๐ ก็ขอใหเมียของขาไปบริการ
*ใหกับชาย
อื่น
และขอใหชายอื่นครอมทับเธอ
๑๑ เพราะถาขาทําอยาง นั น
้
มันเป็ นเรื่องนา
อับอายจริงๆ
และเป็ นความผิด บาปที่สมควรจะได รับการ
ลงโทษ
๑๒ การมีชู
นัน
้ เป็ นเหมือนไฟที่ผลาญไปถึง
แดนพินาศ
มันจะเผาพืชผลทัง้ หมดของขาถึงราก
๑๓ ถาขาไมใหความเป็ นธรรมกับคนใชชาย
หญิงของขา
ตอนที่พวก เขามาเรียก รองสิทธิของเขาจาก
ขา

*๓๑:๑๐

๓๑

ไปบริการ หรือแปลตรงๆไดวา “โมแป ง” อาจจะเป็ นสํานวนวาใหบริการทางเพศ
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๑๔ เมื่อพระเจาลุกขึ้นมากลาว

โทษขา ขาจะ
ทํายังไง
เมื่อพระองคสอบสวนขา ขาจะตอบพระองค
วายังไง
๑๕ พระองคผู ที่สรางขาในครรภ แมไมได
สรางพวกเขาดวยหรือ
เป็ นพระเจาองค เดียวกันไมใช หรือที่ปั้นพวก
เราทุกคนไวในครรภแม
๑๖ ถาขาไมยอมใหสิ่งที่คนยากจนจําเป็ น
ถาขาทําใหแมหมายผิดหวังที่ขาไมชวย
๑๗ ถาขากินอาหารของขาคนเดียว
และไมยอมแบงใหกับเด็กกําพรากินดวย
๑๘ จริงๆแลว ตัง
้ แตหนุมๆมาแลว ขาไดเลีย
้ ง
ดูเด็กกําพราเหมือนเป็ นพอของพวกเขา
และขาไดดูแลหญิงหมายตัง้ แตขาเกิดเลย
๑๙ ถาขาไดแตมองดูคนที่กําลังจะตายเพราะ
ไมมีเสื้อผาใสเฉยๆ
หรือมองคนจนที่ไมมีผาคลุมกายเฉยๆ
๒๐ ถาพวกนั น
้ ไมไดขอใหพระเจาอวยพรขา
ที่ไดใหเสื้อผาขน แกะจากฝูงของ ขาใหพวก
เขาอุนกาย
๒๑ ถาขาชูกําปั ้ นขมขูเด็กกําพรา
เพราะขารูวามีคนสนับสนุนขาในศาลตรง
ประตูเมือง
๒๒ ถาขาไดทําสิ่ง หนึ่ งสิ่ง ใดที่ชัว
่ ชาเหลา นี้ ก็
ขอใหกระดูกไหปลาราขาหลุดจากบา
และขอใหแขนของขาหักออกจากขอตอเถิด
๒๓ ขาไมสามารถทําผิดเหลานั น
้ ได
์ ํานาจอันยิ่ง
เพราะขากลัวฤทธิอ
ใหญของ
พระเจาและความหายนะที่มาจาก
พระองค
๒๔ ถาขาเอาทองคําเป็ นที่พ่ ง
ึ
์ า
ถาขาเรียกทองคําบริสุทธิว
‘ความมัน
่ คง
ของขา’
๒๕ ถาขาชื่นชมยินดีในทรัพยสมบัติมากมาย
ของขา
หรือเพราะมือของขาหามาไดมากมาย
๒๖ ถาตอนที่ขามองดูดวงอาทิตยสองแสง
หรือดูดวงจันทรเคลื่อนไปอยางงดงาม
๒๗ แลวจิตใจของขาแอบหลงใหล
และปากขาสงจูบสัก กา ระไปใหกับดวงสวาง
เหลานัน
้
๒๘ นั น
่ ก็จะเป็ นความผิด บาปที่สมควรได รับ
โทษ
*๓๑:๓๓
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และเป็ นการทรยศตอพระเจาที่อยูเบื้องบน
๒๙ ถาขาชื่นชมยินดีเมื่อคนเหลา นั น
้ ที่เกลียด
ชังขาเจอกับความหายนะ
ถาขาดีใจเมื่อเขาเจอกับเรื่องรายๆ
๓๐ แตจริงๆแลว
ขาไมไดปลอยใหปากขา
ทําบาป
โดยขอใหพวกเขาถูกแชงตาย
๓๑ ถาพวกผูชายในครัวเรือนของขาไมได
ถามกันอยูเรื่อยๆวา
‘เนื้อที่นายใหมา ยังมีใครกินไมอิ่มบาง’
๓๒ แตจริงๆแลว แมแตคนแปลกหน า ขาก็ไม
ไดปลอยใหนอนขางถนน
แตเปิ ดประตูบานตอนรับคนเดินทางทุกคน
๓๓ ถาขาพยายามปกปิ ดความ
ผิดของขา
เหมือนกับที่คนอื่นทํากัน *
ดวยการเก็บซอนความผิดบาปขาไวในอก
๓๔ เพราะขากลัวความคิดชาวบาน
หรือกลัวตระกูลตางๆจะดูถูกขา
แลวเก็บเงียบไว ไมยอมออกไปนอกเต็นท
๓๕ ขาอยากมีผูตัดสินสัก คนที่จะมารับ ฟั งคดี
ของขาเหลือเกิน
์ ลว
ดูสิ ขาไดลงชื่อในคํายืนยันวาขาบริสุทธิแ
์ อบขา
ขอใหพระองคผูทรงฤทธิต
ขาอยากไดรายการฟ อง รองที่คู คดีเขียนขึ้น
เหลือเกิน
๓๖ ขากลาแบกมันไวบนบา
และมัดมันไวที่หัวขาเหมือนมงกุฎ
๓๗ ขาจะแจงในทุกเรื่องที่ขาทําไป
ขาจะเดินอยางราชาไปเขาเฝ าพระองค
๓๘ ถาที่ดินของขารองขึ้นฟ องขา
และรอยไถบนที่ดินนัน
้ ตองรํ่าไห
๓๙ ถาขาเคยกินผลผลิตของมันโดยไมจาย
คาแรงคนงาน
หรือปลอยใหผูเชาที่ตองอดตาย
๔๐ ก็ขอใหตนหนามงอกแทนขาวสาลี
และขอใหวัชพืชงอกแทนขาวบารเลย”
คําพูดของโยบไดจบลงตรงนี้
เอลีฮู ตอวาเพื่อนของโยบ
๑ ดัง

๓๒ โตตอบโยบ ์
นัน
้

ชายทัง้ สามคนจึงหยุด
เพราะเห็นวาโยบ
มัน
่ ใจในความบริสุทธิของตนเอง ๒ แตเอ ลีฮู
ลูกชายของบา รา เคลคนบุชีจากตระกูลราม
ก็ โกรธ เขาโกรธโยบเพราะวาโยบอางวา

เหมือนกับที่คนอื่นทํากัน หรืออาจจะแปลไดวา “เหมือนกับที่อาดัมทํา”
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ตนเองถูกและพระเจา ผิด ๓ เอ ลีฮูยังโกรธ
เพื่อนทัง้ สามคนของโยบดวย เพราะพวกเขา
ไมสามารถหาคํา ตอบใหกับโยบ ซึ่งทําใหดู
เหมือนวาพระเจา ผิด *๔ เอ ลีฮูคอยที่จะตอบ
โยบ เพราะเพื่อนๆของโยบทัง้ สาม คนนัน
้ มี
อายุมากกวาเขา ๕ แตเมื่อเอลีฮูเห็นวาเพื่อนๆ
ทัง้ สามของโยบไมมีคําตอบในปากใหกับโยบ
เขาก็ เลยโกรธ ๖ แลวเอ ลีฮูลูกชายของบา รา
เคลคนบุชีจึงพูดวา
“ผมยังอายุนอย อยู แตพวก ทานนัน
้ สูงอายุ
แลว
ผมก็ เลยไมกลาที่จะแสดงความ คิด เห็นให
กับพวกทาน
๗ ผมบอกกับตัว เองวา ‘ใหคน เหลา นั น
้ ที่มี
ประสบการณพูด
และใหผูสูงวัยสอนสติปัญญา’
๘ แตความ จริงแลว
เป็ นวิญญาณที่อยูใน
มนุษย
์ ัน
คือลมหายใจของพระองคผูทรงฤทธิน
่
แหละที่ใหความเขาใจ
๙ คนแกก็อาจจะไมฉลาดก็ได
คนสูงอายุก็อาจจะยังไมเขาใจวาอะไรถูก
ตองก็ได
๑๐ ผมจึงพูดวาชวยฟั งผมหน อย
ใชแลว ผมจะบอกในสิ่งที่ผมรู
๑๑ ดูสิ ผมไดคอยฟั งคําพูดของพวกทานแลว
ผมไดฟังเหตุผลของพวกทานแลว
ในขณะที่ทานวุนอยูกับการหาคํามาพูด
๑๒ ผมไดใหความ สนใจกับสิ่งที่พวก ทานพูด
มา
แตไมมีใครพิสูจนไดวาโยบผิด
และในพวกทานไมมีใครตอบคําพูดของโยบ
๑๓ พวกทานอยาเพิ่งพูดวา “เขาฉลาดเกิน ไป
สําหรับพวกเรา
คงจะตองเป็ นพระเจา เองที่ชีค
้ วาม ผิดใหกับ
เขาเห็น มนุษยทําไมไดหรอก”
๑๔ แตโยบพูดกับพวกทานไมไดพูดกับผม
แลวผมก็จะไมเอาคํา พูดของพวก ทานไป
ตอบเขาหรอก
๑๕ พวกเขาถึงกับนิ่ งอึ้งไปและไมตอบอีก
พวกเขาไมเหลือคําพูดใหโตแยงอีกแลว

*๓๒:๓
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๑๖ ผมคอยใหพวกเขาตอบอยู

แตพวกเขานิ่ง
เงียบ
พวกเขายืนอยูตรงนัน
้ ไมพูดอะไร
๑๗ ตอนนี้ ถึงตาผมแลวที่จะตอบ
ผมจะบอกถึงสิ่งที่ผมรู
๑๘ ผมมีคําพูดมากมาย
วิญญาณภายในผมบังคับใหผมตองพูด
๑๙ ใช แลว
ใจผมเหมือนกับเหลาองุนที่ปิด
หมักอยู
เหมือนถุงหนังเหลาองุนใหมที่พรอมจะ
ระเบิดแลว
๒๐ ผมตองพูด จะไดบรรเทา
ผมตองเปิ ดริมฝี ปาก และตอบเขาไป
๒๑ ผมจะไมลําเอียงเขาขางใคร
และจะไมประจบประแจงใคร
๒๒ เพราะผมประจบประแจงไมเป็ น
แลวถาผมทําอยางนัน
้ ผู สรางผมคงจะกําจัด
ผมในไมชา
๑ ลุงโยบ ครับ ตอน นี้ ชวยฟั งคํา พูด
ของผมหนอย
ขอใหตงั ้ ใจฟั งทุกๆคําที่ผมพูดดวย
๒ ผมเปิ ดปากแลวนะ
ลิน
้ ในปากของผมจะพูดแลวนะ
๓ คําพูดของผมกลัน
่ มาจากจิตใจที่ซ่ อ
ื ตรง
ริมฝี ปากของผมจะพูดออกมาอยางชัดเจนใน
สิ่งที่ผมรู
๔ พระวิญญาณของพระเจาไดสรางผมขึ้นมา
และลมหายใจของพระองคผูทรงฤทธิใ์ ห
ชีวิตกับผม
๕ ถาหากทานตอบผมได ก็ตอบมาเลย
เรียงถอยคําของทานไวตอ หน าผมและตัง้
หลักไว
๖ ดูสิ ตอ หน าพระเจา ผมกับทานก็ไมไดแตก
ตางกัน
ผมก็ถูกสรางขึ้นมาจากดินเหนียวเหมือนกัน
๗ ไมตองกลัวผมหรอก
ผมจะไมใชกําลังขมขูทานหรอก
๘ แตคําพูดของทานยังกองอยูในหูของผม
และยังติดอยูในหัวของผม
๙ ทานพูดวา ‘ขาบริสุทธิ ์ ไมไดลวงละเมิด
ขานัน
้ ขาวสะอาด ไมมีความผิดอะไร
๑๐ แตดูสิ พระองคก็ยังหาเรื่องกับขา

๓๓

ซึ่งทําใหดูเหมือนวาพระเจา ผิด สําเนาบางฉบับเขียนวา “ทัง้ ๆ ที่เขาหาวาโยบผิด”
ผูคัดลอกพระคัมภีรบอกวา พวกเขาไมกลาเขียนวา “พระเจาผิด” พวกเขาก็เลยเปลี่ยนจาก
“พระเจา” มาเป็ น “โยบ”

โยบ ๓๓:๑๑

และนับวาขาเป็ นศัตรูของพระองค
๑๑ พระองคเอาตรวนใสเทาขา
และไม วาขาจะไปที่ไหน
พระองคก็คอย
จับตาดูขา’
๑๒ แตสิ่งที่ทานพูด นี้ ไมถูก ตอง ผมขอตอบ
ทานวา
พระเจานัน
้ ยิ่งใหญกวามนุษยคนหนึ่งคนใด
๑๓ ทําไมทานถึงฟ องรองพระองควา
‘พระองคไมยอมตอบคํา พูดของขาพเจาสัก
คํา’
๑๔ พระเจาพูดแลวพูดอีก
ถึงแมมนุษยอาจจะไมสังเกตเห็นก็ตาม
๑๕ ในความฝั น และภาพฝั นยามคํ่าคืน
เมื่อมนุษยหลับ สนิท เมื่อพวกเขาเคลิม
้ หลับ
อยูบนเตียง
๑๖ ในเวลานั น
้ เอง พระองคเปิ ดหูพวกเขา
และเตือนพวกเขา ทําใหพวกเขาตกใจกลัว
๑๗ เพื่อพระองคจะไดหันพวก เขาไปเสียจาก
การกระทําชัว
่ ของพวกเขา
และเพื่อไมใหพวกเขาหยิ่งยโส
๑๘ เพื่อป องกันไมใหพวก เขาตกลงไปในหลุม
ลึกนัน
้
เพื่อชีวิตของพวก เขาจะไดไมตองขามแมน้ํ า
แหงความตายนัน
้
๑๙ อาจมีคนหนึ่ งถูกตี สอนดวยความเจ็บ ปวด
อยูบนเตียงของเขา
และดวยความปวด ราวเรื้อรังในกระดูกของ
เขา
๒๐ จนเขาเบื่ออาหาร
และไมอยากกินแมแตอาหารที่เอร็ดอรอย
ที่สุด
๒๑ เนื้ อหนั งของเขาเหี่ยวไป ไมเห็นอีกเลย
แตกระดูกที่เมื่อกอนมองไมเห็น ก็โผลออก
มา
๒๒ เขาก็คืบเขาใกลหลุมลึกนั น
้
ชีวิตของเขา ก็เขาใกลความตาย
๒๓ แลวสมมุติวามีทูตสวรรคองคหนึ่ ง
จากหลายพันองคของพระองคมาพูดใหกับ
เขา
และบอกวาคนนี้ซ่ อ
ื ตรง
๒๔ ทูตองค
นัน
้ เมตตากับเขาและพูดกับ
พระเจาวา
‘ชวยปกป องคนนี้ดวย อยาใหเขาตองลงไปสู
หลุมลึกนัน
้
ขาพเจามีคาไถตัวเขาแลว
๒๕ ขอเนื้ อหนั งของเขากลับไปเหมือนเด็ก
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โยบ ๓๔:๘

ขอใหกําลังของเขากลับคืนมาเหมือนวัย
หนุม’
๒๖ แลวตอจาก นั น
้ คน นัน
้ อธิษฐานตอพระเจา
และพระองคยอมรับเขา
เขาเขาเฝ าพระองค ดวยความชื่นชมยินดี
และพระองคทําใหเขากลับไปอยูในฐานะดี
เหมือนเดิม
๒๗ เขารองเพลงใหคนฟั งวา
‘ขาทําบาป และเห็นผิดเป็ นชอบ
แตมันไมคุมคาเลย
๒๘ พระองคไถชีวิตขา ไมใหลงไปสูหลุม ลึก
นัน
้
เพื่อชีวิตของขาจะไดพบแสงสวางอีก’
๒๙ พระเจาเคยทําแบบ นี้ ในชีวิตของคนบาง
คน
ครัง้ แลวครัง้ เลา
๓๐ เพื่อนํ าชีวิตของเขากลับจากปากหลุม ลึก
นัน
้
เพื่อเขาจะไดเห็นแสงสวางแหงชีวิตอีก
๓๑ ลุงโยบครับ
ตัง้ ใจฟั งผมใหดี เงียบกอน ฟั งผมพูดกอน
๓๒ หรือถาทานมีอะไรจะพูดก็ตอบผมมาได
เลย พูดไดครับ
เพราะผมอยากจะใหทานได รับการตัดสินวา
ถูกอยูแลว
๓๓ ถาไมงน
ั ้ ก็ฟังผมกอน
เงียบกอน แลวผมจะสอนปั ญญาใหกับทาน”
๑ แลวเอลีฮูก็พูดตอไปวา
๒ “ทานผูมีปัญญาทัง
้ หลาย ขอฟั งคํา
พูดผมหนอย
ทานผูมีความรู ขอเงี่ยหูฟังผมหนอย
๓ หูทดสอบคําพูดได
เหมือนกับปากแยกแยะรสชาติอาหาร
๔ อยางนั น
้ ขอใหพวกเราชวยกันเลือกวาอะไร
เป็ นสิ่งที่ถูกตอง
และชวยกันหาขอสรุปวาอะไรเป็ นสิ่งที่ดี
๕ เพราะโยบพูดวา ‘ขาบริสุทธิ ์
แตพระเจาไมไดใหความยุติธรรมกับขา
๖ ขาถูกนั บวาเป็ นคนโกหก ทัง
้ ๆที่ขาเป็ นฝ าย
ถูก
แผลของขารักษาไม หาย ทัง้ ๆ ที่ขาไมไดทํา
อะไรผิดเลย’
๗ มีใครเหมือนโยบบาง
เขากระหายที่จะเยาะ
เยยพระเจาเหมือน
กระหายนํ้ า
๘ เขาคบกับคนชัว
่

๓๔

โยบ ๓๔:๙

เขาเดินกับคนเลว
๙ เพราะเขาพูดวา ‘ไมมีประโยชน อะไรเลย
ที่พยายามจะทําใหพระเจาพอใจ’
๑๐ ดังนั น
้ ทานผูมีความเขาใจ ฟั งผมเถิด
ไมมีวันที่พระเจาจะทําชัว
่ หรอก
พระองคผูทรงฤทธิไ์ มทําผิดหรอก
๑๑ เพราะพระองคตอบแทนมนุษยตามการ
กระทําของพวกเขา
และใหสิ่งตางๆเกิดขึ้นกับพวก เขาตามการ
ใชชีวิตของพวกเขา
๑๒ แน นอน พระเจาไมทําชัว
่ แน
พระองคผูทรงฤทธิไ์ มบิดเบือนความ
ยุติธรรม
๑๓ มีคนแตง ตัง
้ ใหพระเจาปกครองโลกหรือ
ยังไง
มีคนมอบโลกทัง้ ใบนี้ไวกับพระองคหรือยังไง
๑๔ ถาพระองคตัดสินใจที่จะเอาวิญญาณ
และลมหายใจที่พระองคใหไปกลับคืนมา
๑๕ ทุกชีวิตก็ตองพินาศกันหมด
และมนุษยทุกคนก็จะกลับไปเป็ นดิน
๑๖ ถาทานมีความเขาใจ ฟั งเรื่องนี้ เถิด
ชวยฟั งสิ่งที่ผมพูดเถอะ
๑๗ เป็ นไปไดหรือที่พระเจาผู ปกครองโลก นี้
จะเกลียดชังความยุติธรรม
แลวทานจะประณามพระองคผู ชอบ ธรรม
และมีอํานาจวาทําผิดหรือ
๑๘ พระองคเป็ นผู ที่พูดกับกษัตริยวา ‘เจานั น
้
ไรคา’
หรือพูดกับเหลาขุนนางวา ‘พวกเจาชัว
่ ราย’
๑๙ พระองคไมเขาขางพวกเจานาย
และไมลําเอียงเห็นแกคนรวยมากกวาคนจน
เพราะพวก เขาทุก คนเป็ นฝี มือของพระองค
ทัง้ นัน
้
๒๐ ในชัว
่ พริบตาพวกเขาก็ตายได
ในเที่ยงคืน พวกเขาชักกระตุก และตายไป
์ ํานาจก็ยังถูกเอาไป แลว ก็
แมแตผูที่มีฤทธิอ
ไมใชดวยฝี มือมนุษย
๒๑ สายตาของพระองคจับ จองอยูบนทางของ
มนุษย
และพระองคมองเห็นทุกยาง กาวของพวก
เขา
๒๒ ไมมีความมืดมิดหรือความมืดทึบ
ที่คนทําชัว
่ จะใชเป็ นที่หลบ
ซอนตัวจาก
พระองคได
๒๓ แน นอน มนุษยไมมีสิทธิท
์ ี่จะกําหนดเวลา
ใหพระองคไปเจอที่ศาล
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โยบ ๓๕:๒

๒๔ พระองคบดขยีผ
้ ูมีอํานาจโดยไมไตสวน

และตัง้ คนอื่นขึ้นแทน
๒๕ พระองครูการกระทําของพวกเขา
และควํ่าเขาในคํ่าคืนเดียวและพวกเขาก็แตก
ละเอียดไป
๒๖ พระองคจะทุบตีเขาในที่สาธารณะ
เพราะความชัว
่ รายของพวกเขา
๒๗ เพราะพวกเขาเลิกติดตามพระองค
และไมสนใจทางทัง้ หลายของพระองค
๒๘ ซึ่งเป็ นเหตุที่คนยากจนตองรองขอความ
ชวยเหลือจากพระองค
และพระองคฟังเสียงรองของคนยากไรเหลา
นัน
้
๒๙ ถาพระองคเงียบไมตอบ ใครจะประณาม
พระองคได
ถาพระองคซอนหน าไมออกมา ใครจะไดเห็น
พระองคเลา
ไม วาชนชาติใดหรือคน หนึ่งคนใดก็ตาม
พระองคครอบครองหมด
๓๐ เพื่อคนที่ชัว
่
รายจะไดไมสามารถครอบ
ครอง
หรือวางกับดักใหกับชนชาติ
๓๑ ทานน าจะพูดกับพระเจาวา
‘ขาบาปไปแลว ขาจะไมทําผิดอีก
๓๒ ชวยสอนขาเรื่องความผิดที่ขามองไมเห็น
ถาขาไดทําบาปอะไรไป ขาจะไมทําอีกแลว’
๓๓ พระเจาตองตอบสนองทานตามขอกําหนด
ของทานหรือ
ในเมื่อทานยังปฏิเสธขอ กําหนดของพระองค
เลย
แตอยางไรก็ตามทานตองเป็ นคนเลือกไมใช
ผม
ทานคิดยังไงก็วามา
๓๔ ผูที่มีสติปัญญาจะพูดกับผม
คือคนที่ฉลาดจะฟั งผมและพูดวา
๓๕ ‘โยบพูดโดยขาดความเขาใจ
คําพูดของเขาไรสาระ’
๓๖ ผมอยากใหโยบถูกสอบสวนจนถึงที่สุด
เพราะวาเขาตอบเหมือนกับคนชัว
่ ตอบ
๓๗ เพราะนอกจากเขาจะทําบาป
เขาก็ยังกบฏอยูเรื่อยๆ เขาตบมือเยยพวก
เรา
และทวีถอยคําตอวาพระเจา”
๑ เอลีฮูพูดตอไปวา
๒ “ทานคิดวาถูกแลวหรือ
ที่ทานพูดวา ‘ขาถูก พระเจาผิด’

๓๕

โยบ ๓๕:๓

๓ หรือเมื่อทานถามวา

‘ขาจะไดเปรียบอะไร
ขาจะไดประโยชนอะไร จากการไมทําบาป’
๔ ขาจะตอบทาน
และเพื่อนๆที่อยูกับทาน
๕ มองขึ้นไปบนทองฟ า ดูสิ
ดูเมฆพวกนัน
้ ที่อยูสูงกวาทานมากนัก
๖ ถาทานทําบาป
มันจะกระทบกระเทือน
พระองคตรงไหน
ถาทานละเมิดกฎหลาย
ครัง้ หลาย
ครา
พระองคจะเป็ นอะไรไปหรือ
๗ ถาทานทําดี ทานไดใหความชวยเหลืออะไร
กับพระองคหรือ
หรือพระองคไดรับอะไรจากมือของทานหรือ
๘ ความชัว
่ รายของทานสงผลก ระ ทบตอ
มนุษยดวยกันเทานัน
้
สวนความ
ดีของทานก็เป็ นประโยชนตอ
มนุษยเทานัน
้
๙ ดูสิ เมื่อคนถูกกดขี่ขมเหงอยางหนั ก พวก
เขาก็รองบนกัน
พวก เขารองขอความชวย เหลือใหพนจาก
แขนของพวกผูมีอํานาจ
๑๐ แตไมมีใครสัก คนคิดจะพูดวา ‘พระเจาอยู
ที่ไหน คือพระองคที่สรางขา
พระองคที่มอบเพลงใหรองในยามคํ่าคืน
๑๑ พระองคที่สอนเราใหมีความเขาใจมาก
กวาพวกสัตวบนแผนดิน
พระองคที่ทําใหเราฉลาดกวาพวก
นกใน
อากาศ’
๑๒ ดังนั น
้ พวกคนชัว
่ รองบนกัน
แตพระองคไมตอบ เพราะพวกเขาหยิ่งยโส
๑๓ พระองคไมฟังเสียงรองที่เป็ นแคลมปาก
พระองคผูทรงฤทธิไ์ มสนใจมันเลย
๑๔ แลวนั บ ประสาอะไรกับทานที่พระองคจะ
ตองมาสนใจ
ตอนที่ทานบนวาไมเห็นพระองค
และบนวาคดีอยูตอหน าพระองคแลว
และตัวทานเองยังรอคอยพระองคอยู
๑๕ และยิ่ง กวานั น
้
ทานยังวาพระเจาไมเคย
โกรธคนชัว
่ และลงโทษพวกเขา
และยังวาพระองคไมสนใจ เลยวาใครจะทํา
อะไรผิด
๑๖ ลุงโยบคนนี้ ก็เลยอาปากพูดคําลมๆแลงๆ
พูดพรํ่ามากมายอยางขาดความเขาใจ”

*๓๖:๑๒
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โยบ ๓๖:๑๕

๓๖

๑ แลวเอลีฮูก็พูดตอไปวา

๒ “ทนฟั งผมอีกสัก หน อย
ผมจะ
อธิบายเรื่องราวใหทานฟั ง
ผมยังมีคําพูดที่จะวาความใหกับพระเจา
๓ ผมจะนํ าความรูอันกวางไกลของผมมา
และผมจะพิสูจนใหเห็นวาพระผู สรางของผม
นัน
้ เป็ นฝ ายถูก
๔ คําพูดของผมนี้ ไมผิดแน
ผูรอบรูอยูทามกลางพวกทานแลว
๕ ดูสิ พระเจานั น
้ ทรงฤทธิ ์ แตไมไดดห
ู มิ่นใคร
เลย
พระองคทรงฤทธิ ์ และเด็ด ขาดในการตัดสิน
ตางๆ
๖ พระองคไมปลอยใหคนชัว
่ มีชีวิตอยู
แตพระองคใหความยุติธรรมกับคนที่ถูก
กดขี่
๗ พระองคไมละสายตาจากคนดี
แตจะยกพวก
เขาขึ้นไปอยูบนบัลลังกกับ
พวกกษัตริยตลอดไป
๘ ถาหากวา พวกเขาถูกลามดวยโซตรวน
หรือถูกมัดดวยเชือกแหงความทุกขทรมาน
๙ พระองคก็จะบอกพวกเขาถึงความผิดที่เขา
ไดทํา
และกฎตางๆที่เขาไดละเมิดเพราะพวกเขา
ทําตัวหยิ่งยโส
๑๐ พระองคเปิ ดหูของพวกเขาใหรับ ฟั งคําวา
กลาวตักเตือน
และสัง่ ใหพวกเขาหันกลับจากความชัว
่
๑๑ หากวาพวกเขาเชื่อฟั งและรับใชพระองค
เขาก็จะไดใชชีวิตที่เหลืออยูอยางเจริญ
รุงเรือง
และเดือนปี ของเขาก็จะอยูอยางสุขสบาย
๑๒ แตหากพวกเขาไมเชื่อ ฟั ง เขาจะตองขาม
แมน้ํ าแหงความตาย *
เพราะพวกเขาขาดความเขาใจ
๑๓ สวนคนที่ไมนับถือพระเจา
พวกเขาก็จะ
สัง่ สมความโกรธไวในใจ
ไมรองขอความเมตตาตอนที่พระองคมัดเขา
๑๔ พวกเขาจะตายในขณะที่ยังหน ุมอยู
ชีวิตของพวก เขาจะสัน
้ เหมือนกับพวกผูชาย
ขายตัว
๑๕ พระเจาชวย กูคนทุกขผานทางความ ทุกข
ของพวกเขา
พระองคใชความทุกขยากเปิ ดหูของพวกเขา

ขามแมนํ้าแหงความตาย หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “ตายโหง”

โยบ ๓๖:๑๖
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โยบ ๓๗:๑๒

๑๖ พระองคนําทานใหออกมาจากความทุกข

๓๑ พระองคใชฝนฟ าเพื่อเลีย
้ งอาหารใหกับ

ยากไปสูที่โลงกวาง ไมแออัดคับแคบ
และโตะของทานจะพูนลนไปดวยอาหารเลิศ
หรู
๑๗ แตทานนี่ คิดแตเรื่องเอาชนะคดี ทัง
้ ๆที่ตัว
เองเป็ นฝ ายผิด
ทานหมกมุนอยูกับการฟ องรองพระเจา
๑๘ ระวังนะ อยาใหความรํ่ารวยหลอกเอาได
อยาใหสินบนอันยิ่ง ใหญทําใหทานหันเหไป
จากสิ่งที่ถูกตอง
๑๙ ความรํ่ารวยและความพยายามสุด
แรง
เกิดของทาน
จะชวยใหทานพนจากความทุกขยากไดหรือ
๒๐ อยาคิดวาทานจะปลอดภัยในกลาง คืนที่
ทานรอคอยนัน
้
เพราะวาชนชาติตางๆสามารถหายวับ ไปใน
ชัว
่ ขามคืนเดียว
๒๑ ระวัง อยาหันหน าไปสูความชัว
่
เพราะความทุกข ยาก นี้เป็ นการทดสอบทาน
เพื่อทานจะไมไดทําอยางนัน
้
๒๒ ดูสิ พระเจานั น
้ ยิ่งใหญและทรงพลัง
ใครจะเป็ นครูเหมือนกับพระองคได
๒๓ ใครจะสัง
่ ใหพระองคตองรายงานสิ่งที่
พระองคทํามา
และใครจะบังอาจพูดกับพระองควา ‘ทานทํา
ผิด’
๒๔ อยาลืมเชิดชูผลงานของพระองค
เหมือนกับที่คนเอามารองเป็ นเพลง
๒๕ มนุษยทุกคนไดเห็นสิ่งที่พระองคสราง
พวกเขามองไดแตไกล
๒๖ ดูสิ พระเจา นั น
้ ยิ่ง ใหญ เราไมสามารถ
เขาใจพระองคไดหรอก
อายุของพระองค นัน
้ เกินกวาที่เราจะคนพบ
ได
๒๗ พระองคดึงหยดนํ้ าจากทะเล
แลวกลัน
่ เป็ นฝนจากเมฆ
๒๘ หมูเมฆเทนํ้ าฝนลงมา
พวก มันโปรยมันลงมาบนหมูมนุษยอยาง
เหลือเฟื อ
๒๙ ใครจะเขาใจการแผของเมฆ
และเสียงรองครืนๆจากเต็นทของพระองค
ในฟ าสวรรค
๓๐ ดูสิพระองคกระจายฟ าแลบไปรอบ
พระองค
และสวางจาไปถึงกนทะเล

ชนชาติทงั ้ หลาย
เพื่อใหเขามีอาหารอยางอุดมสมบูรณ
๓๒ พระองคกําสายฟ าไวในมือ
และสัง่ ใหสายฟ าผาลงไปที่เป า
๓๓ เสียงฟ ารองประกาศวาพระองคอยูที่นี่
พายุประกาศถึงความโกรธอันแรง กลาของ
พระองค
๑ พายุฝนฟ า คะนองทําใหหัวใจของ
ผมสัน
่ รัว
และเตนออกมานอกอก
๒ ฟั งสิ ฟั งเสียงอันกึกกองของพระองค
และฟั งเสียงคํารามที่ออกมาจากปากของ
พระองค
๓ สายฟ าของพระองคสวางจาไปทัว
่ ใตฟา
และสวางจาไปจนสุดปลายแผนดินโลก
๔ แลวเสียงของพระองคก็คํารามตามไป
พระองคแผดเสียงกึกกองอยางนาเกรงขาม
เมื่อไดยินแลว ไมมีใครหยัง่ รูวามันจะไปไหน
ตอ
๕ พระองคแผดเสียงกึกกองดวยวิธี การอันน า
อัศจรรย
และพระองคทําสิ่งยิ่ง ใหญทัง้ หลายที่เราไม
อาจเขาใจได
๖ พระองคพูดกับหิมะวา “ตกลงมาสูแผน ดิน
สิ”
พระองคบอกกับหยาดฝนวา “ตกลงมาอยาง
หนัก”
๗ พระองคทําใหทุกคนตองถูกกักไวขางใน
เพื่อทุกคนจะไดรูถึงสิ่งที่พระองคทํา
๘ สวนสัตวก็กลับไปยังที่ซอนของมัน
และไมออกมาจากรังของมัน
๙ ลมพายุก็พัดมาจากคลังของมัน
ความหนาวเหน็บก็มาจากลมเหนือ
๑๐ นํ้ าแข็งมาจากลมหายใจของพระเจา
และทะเลกวางใหญก็เริ่มแข็งตัว
๑๑ พระองคบรรจุความชุม
ชื้นไวในเมฆที่
หนาทึบ
และทําใหสายฟ าแลบของพระองคกระจาย
ออกจากหมูเมฆ
๑๒ หมู เมฆหมุนวนไปรอบๆตามการนํ าของ
พระองค
เพื่อพวก มันจะไดทําใหคํา สัง่ ของพระองค
สําเร็จบนผิวโลกที่มนุษยอาศัยอยู

๓๗

โยบ ๓๗:๑๓

๑๓ ไม

วาพระองคจะใหฝนตกเพื่อการตี สอน
หรือเพื่อเป็ นประโยชนตอแผน ดินของ
พระองค
หรือเพื่อแสดงความ
รักอันมัน
่ คงของ
พระองค พระองคก็เป็ นผูทําใหมันเกิด
ขึ้นทัง้ นัน
้
๑๔ ลุงโยบครับ ฟั งเรื่องนี้ ใหดี
ใหอยูนิ่งๆแลวไตรตรองอยางถี่ถวนถึง
การกระทําตางๆอันนา ทึ่งเหลา นี้ของ
พระองค
๑๕ ทานรูหรือวาพระเจาประกาศสัง
่ หมูเมฆ
และทําใหสายฟ าแลบออกมาจากหมู
เมฆ
ของพระองคไดยังไง
๑๖ ทานรูหรือวาหมูเมฆแผกระจายไปไดยัง
ไง
ทานรูถึงการกระทําตางๆอันนา
ทึ่งของ
พระองคผูรอบรูหรือยังไง
๑๗ เมื่อลมรอนจากทิศ ใตพัดมาทุก คนในแผน
ดินตางก็หยุดนิ่ง
แลวทานก็เหงื่อแตกอยูในเสื้อของทาน
๑๘ แลวแบบทานนี่ นะ จะมาคลี่หมู เมฆออก
เหมือนกับที่พระองคทําไดหรือ
คือใหมันแข็งราวกับกระจกที่ทําจากเหล็กที่
เทลงในแมพิมพ
๑๙ ไหน
ชวยสอนเราหนอยสิวาเราควรพูด
อะไรกับพระองคดี
เพราะพวก เราอยูในความ มืดและไมรูจะ
รวบรวมคดีฟองพระองคไดยังไง
๒๐ เหมาะแลวหรือที่จะใหใครไปบอก
พระองควา มนุษยอยางผม นี่ นะจะฟ อง
รองพระองค
สับสนอยางนี้จะไปพูดในศาลไดยังไง
๒๑ แคแสงสวางเจิด จาในทองฟ าตอนที่ลมพัด
กวาดเอาหมูเมฆไป
มนุษยก็ยังมองดูไมไดเลย
๒๒ แตพระองค นั น
้ มาจากทางเหนือดวยแสง
ทองสวางไสว
พระเจาสวมใสแสงที่แผรัศมีอันนาเกรงขาม
๒๓ พระองคผูทรงฤทธิ ์ นัน
้ พวก เราไมสามารถ
เขาใกลได
พระองคยิ่ง ใหญดวยพลัง อํานาจ ความ
ยุติธรรม และความถูกตอง
*๓๗:๒๓
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โยบ ๓๘:๑๓

ซึ่งพระองคไมมีวันฝ าฝื น *
๒๔ ดังนั น
้ มนุษยจึงยําเกรงพระองค
แมแตคนฉลาดทัง้ หลายก็ยังไมสามารถมอง
เห็นพระองคได”
พระยาหเวหตอบโยบ
๑ แลวพระ

๓๘ จากพายุวา

ยาหเวหตอบโยบออกมา

๒ “ใครกัน

นี่ที่ทําใหแบบแผนของเรามืดมน
ไป
ดวยคําพูดที่ขาดความเขาใจ
๓ เตรียมตัวของเจาใหพรอมราวกับนั กรบ
เถิด
เราจะสอบสวนเจา และเจาจะตองตอบเรา
๔ เจาอยูที่ไหน
เมื่อครัง้ ที่เราวางรากฐานให
กับแผนดินโลก
ถาเจามีความเขาใจก็บอกเรามา
๕ ใครเป็ นผูกําหนดขนาดของโลก
แนนอน
เจาตองรูสิ
หรือใครขึงเชือกวัดขนาดของโลกนัน
้
๖ พวกเสาหลักของโลกตัง
้ อยูบนอะไร
หรือใครวางหินหัวมุมของมัน
๗ ตอนที่เหลาดวงดาวในยาม เชารอง เพลง
รวมกัน
และพวกทูต สวรรค †ทัง้ หมดก็โห รองดวย
ความสุข
๘ หรือใครเอาประตูไปปิ ดกัน
้ นํ้ าทะเลไว
ตอนที่มันพังทะลักออกไป
เหมือนเด็กที่
คลอดออกจากทองแม
๙ ตอนที่เราเอาพวก เมฆมาเป็ นเสื้อผาใหกับ
ทะเล
และใชความมืดทึบเป็ นผาออมของมัน
๑๐ และไดกําหนดขอบเขตใหกับมัน
และตัง้ โครงและประตูใหกับมัน
๑๑ และพูดวา ‘เจามาไดไกลแค นี้ หามเลย
จากนี้ไป
คลื่นอันมหึมาของเจาจะตองหยุดอยูแคตรง
นี้’
๑๒ ตัง
้ แตเจาเกิดมา เจาเคยสัง่ ใหยาม เชาขึ้น
มาไหม
หรือทําใหยามรุงสางรูจักที่ของมันไหม
๑๓ เพื่อมันจะไดยึดจับปลายขอบของโลก

ซึ่งพระองคไมมีวันฝ าฝื น หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “พระองคไมตอบพวกเรา
เมื่อพวกเราพยายามจะฟ องพระองค เพื่อขอความยุติธรรม”
†๓๘:๗ พวกทูตสวรรค หรือแปลตรงๆไดวา “พวกบุตรของพระเจา”

โยบ ๓๘:๑๔

และสะบัดคนชัว
่ ออกไปจากโลก
๑๔ แสงอรุณเปลี่ยนหน าตาของโลกไป
เหมือนดิน เหนียวเปลี่ยนรูปไปตามตรา
ประทับ
แสงอรุณยอมสีโลกเหมือนเสื้อผา
๑๕ สวนแสงสวางของคนชัว
่ (คือความมืด) ก็
ถูกยึดไปจากมัน
และแขนของคนชัว
่ ที่เงื้อสูงเพื่อทํารายคน ก็
ถูกหักไป
๑๖ เจาเคยไปที่ตานํ้ าแหงทองทะเลหรือ
หรือเจาเคยเดินทองไปในที่ลึกลับของ
มหาสมุทรหรือ
๑๗ เจาเคยเห็นประตูของดิน แดนแหงความ
ตายหรือ
หรือเจาเคยเห็นประตูของความดํา มืด มิด
หรือ
๑๘ เจาไดหยัง
่ รูถึงความกวาง ใหญของแผน
ดินโลกแลวหรือ
ถาเจารูทัง้ หมดนี้ ก็บอกมา
๑๙ ทางที่จะนํ าไปสูที่อยูอาศัยของแสง สวาง
อยูที่ไหน
และที่พักของความมืดนัน
้ อยูที่ไหน
๒๐ เพื่อเจาจะไดพาพวก มันกลับยังเขตแดน
ของพวกมัน
และจะไดรูเสนทางไปบานของพวกมัน
๒๑ เจาคงตองรแ
ู น เพราะเจาเกิดกอนพวกมัน
เสียอีก
และจํานวนวันปี ของเจาก็มากมายมหาศาล
๒๒ เจาเคยไปที่คลังเก็บหิมะแลวหรือ
หรือวาเจาเคยเห็นคลังเก็บลูกเห็บ
๒๓ ที่เราไดเก็บไวใชในยามยากลําบาก
คือในวันศึกสงคราม
๒๔ หนทางที่นําไปสูจุดที่สายฟ าแลบกระจาย
ออกมาอยูที่ไหน
หรือจุดที่ลมตะวัน ออกพัดกระจายออกมาไป
บนแผนดินโลกอยูที่ไหน
๒๕ ใครขุดรองใหฝนหาใหญไหลลงมา
และทําทางสําหรับพายุฝนฟ าคะนอง
๒๖ เพื่อใหฝนตกลงสูดินแดนที่ไมมีคนอยู
และถิ่นทุรกันดารที่ไมมีมนุษยอาศัยอยู
๒๗ ซึ่งจะใหความชุมฉํ่ ากับดินแดนราง
และทําใหหญาผลิตนขึ้น
๒๘ ฝนมีพอหรือ
หรือวาใครเป็ นพอของหยาดนํ้ าคางหรือ
๒๙ นํ้ าแข็งออกมาจากครรภของใครหรือ
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หรือใครไดคลอดนํ้ าคางแข็งแหงฟ าสวรรค
หรือ
๓๐ นํ้ าจับตัวแข็งราวกับหิน
สวนพื้นผิวของทะเลลึกก็จับตัวแข็ง
๓๑ เจาสามารถเอาโซมัดดาวลูกไกไวเป็ น
กลุมไดหรือ
เจาสามารถแกเชือกที่รอยดาวไถไดหรือ
๓๒ เจาสามารถนํ าหมู ดาวออกมาปรากฏตาม
เวลาของมันไดหรือ
เจาสามารถนํ าหมู ดาว หมีออกมาพรอมกับ
ดาวลูกๆของมันไดหรือ
๓๓ เจารูถึงกฎทัง
้ หลายของฟ าสวรรคหรือ
เจาสามารถทําใหโลกทําตามกฎตางๆนัน
้ ได
หรือ
๓๔ เจาตะเบ็งสัง
่ หมูเมฆ
ใหน้ํ าตกลงมาทวมทนเจาไดหรือ
๓๕ เจาสามารถสงพวกสายฟ าผาออกไป
และใหมันรายงานกับเจาวา “เราอยูที่ นี่แลว
ทาน” ไดหรือ
๓๖ ใครสอนพวกเมฆใหรูจักปลอยฝนลงมา
ใครสอนหมอกใหรูจักลอยขึ้นมา
๓๗ ใครมีสติปัญญาพอที่จะไปนั บหมูเมฆได
ใครสามารถเทนํ้ าออกจากไหทัง้
หลายแหง
ฟ าสวรรคได
๓๘ เพื่อทําใหฝุนละอองจับตัวกันเป็ นกอนดิน
และกอนดินจับตัวกันแนน
๓๙ เจาลาเหยื่อใหกับสิงโตไดหรือ
เจาสามารถทําใหพวกสิงหหนุมอิ่มไดหรือ
๔๐ ตอนที่พวกมันพากันหมอบอยูตามถํ้า
หรือดักซุมตัวอยางลับๆลอๆ
๔๑ ใครใหอาหารกับกาหรือ ในยามที่ลูกๆของ
มันรองขอความชวยเหลือจากพระเจา
และเดินโซเซไปมาเพราะขาดอาหาร
๑ เจารูเวลาที่แพะภูเขาออกลูกหรือ
เจาคอยเฝ าดูกวางตัว เมียตอนที่มัน
คลอดลูกหรือ
๒ เจานั บเดือนที่พวก มันตัง
้ ทองจนครบได
หรือ
เจารูเวลาที่พวกมันจะออกลูกหรือ
๓ ตอนที่พวกมันนั ง
่ ยองๆเบงลูกน อย
และตกลูกออนของมันออกมา
๔ เมื่อลูกๆของมันแข็ง แรง และเติบ ใหญข้ น
ึ
ในทุงกวาง
พวกมันทิง้ แมกวางไป และไมกลับมาอีก
๕ ใครปลดปลอยลาป าใหเป็ นอิสระ
และใครแกเชือกลาเปลี่ยว

๓๙
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๖ เราใหทุงโลงเป็ นบานของมัน

และใหเขตดินเค็มเป็ นที่พักอาศัยของมัน
๗ มันหัวเราะเยาะความวุนวายในเมือง
และไมไดยินเสียงตะโกนของผูเป็ นนายของ
มัน
๘ มันทองไปตามเนิ นเขาตางๆเพื่อหาทุงหญา
และแสวงหาทุกสิ่งทุกอยางที่เป็ นสีเขียว
๙ วัวป ายักษ *ยอมรับใชเจาหรือ
มันยอมนอนอยูขางๆรางหญาของเจาหรือ
๑๐ เจาสามารถเทียมวัวป าใหไถนาเจาไดหรือ
หรือทําใหมันไถคราดพรวน ดินตามหลังเจา
ไดหรือ
๑๑ เจาจะไปพึ่งเรี่ยวแรงมากมายของมันได
หรือ
เจาจะมอบงานหนักของเจาใหกับมันทําได
หรือ
๑๒ เจาจะพึ่งมัน ใหมันเก็บเกี่ยว
และลากฟ อนขาวมาไวที่ลานนวดขาวของ
เจาไดหรือ
๑๓ นกกระจอกเทศกระพือปี กอยางเริงรา
แตมันก็ไมสามารถบินไดเหมือนนกกระสา
หรือนกเหยี่ยว
๑๔ นกกระจอกเทศออกไขบนพื้น
และทําใหไขของมันอบอุนอยูในดิน
๑๕ แลวมันลืมไปวาอาจมีตีนหนึ่ งเหยียบไข
ของมันได
และพวกสัตวปาอาจจะยํ่าไขของมันได
๑๖ มันทํากับลูก
ออนของมันอยางรุนแรง
อยางกับไมใชลูก มัน ถึงลูกมันจะตาย
ไป
มันก็ไมสน แมมันจะเหนื่อยเปลาก็ตาม
๑๗ เพราะพระเจาสรางมันมาแบบไมรูจักคิด
และพระองคไมไดแบง ปั นความเขาใจใหกับ
มันเลย
๑๘ แตเมื่อมันเริ่มวิ่ง
มันหัวเราะเยาะทัง้ มาและคนขี่
๑๙ เจาเป็ นผูใหพละกําลังกับมาหรือ
เจาตกแตงคอของมันดวยแผงคอพลิว
้ ไสว
หรือ
๒๐ เจาทําใหมันกระโดดอยางกับตัก
๊ แตนหรือ
เสียงหายใจฟื ด ฟาดอยางหยิ่งทะนงของมัน
ทําใหผูคนหวาดกลัว
๒๑ มันตะกุยพื้นดินอยางดุดัน
*๓๙:๙
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และภาค ภูมิใจในพละกําลังของตนเอง มัน
โถมตัวเขาสูศึกสงคราม
๒๒ มันหัวเราะเยาะความกลัว
ไมประหวัน
่
พรัน
่ พรึง
มันไมถอยหนีจากดาบ
๒๓ ซองธนูสงเสียงสะเทือนขางตัวมัน
อีกทัง้ หอกและทวนสองประกายวูบวาบอยู
ขางตัวมัน
๒๔ มันพุงกราดไปขาง หน าเต็มฝี เทา ตื่น เตน
สะทานไปทัง้ ตัว
และไมอาจอยูนิ่งไดเมื่อเสียงแตรรบดังขึ้น
๒๕ เมื่อไดยินเสียงแตร มันก็สง เสียงรองขึ้น
ดวยความดีใจ และมันได กลิ่นสงคราม
แตไกล
มันไดยินเสียงรองตะโกนของพวกผู บังคับ
บัญชา และเสียงสัง่ ลุย
๒๖ เหยี่ยวบินไดเพราะรับสติ ปั ญญาจากเจา
หรือ
มันกางปี กบินไปทางใตเพราะเจาอยาง นัน
้
หรือ
๒๗ เจาเป็ นคนสัง
่ ใหนกอินทรีบินอยูสูง
และสรางรังไวบนที่สูงหรือ
๒๘ มันอาศัยอยูบนหน าผา และนอนที่นัน
่
มันอยูตามแนวขอบของหน าผา
ซึ่งเป็ นที่
หลบภัยของมัน
๒๙ มันมองหาอาหารจากที่นัน
่
ตาของมันมองเห็นเหยื่อไดแตไกล
๓๐ ลูกๆของมันดูดกินเลือด
มีซากศพอยูที่ไหน มันก็อยูที่นัน
่ ”
๑ แลวพระยาหเวหก็พูดกับโยบวา
๒ “คนที่มีคดีกับเราจะมาแกไขเราผู
์ รือ
ทรงฤทธิห
คนที่มาฟ องรองพระเจาจะตอบไหม”

๔๐

โยบตอบพระยาหเวห
๓ แลวโยบก็ตอบพระยาหเวหวา
๔ “ดูสิ

ขาพเจานัน
้ ก็กระจอกงอกงอย
ขาพเจาจะใหคําตอบกับพระองคไดยังไง
ขาพเจาจะเอามือปิ ดปากเงียบ
๕ ขาพเจาพูดไปครัง
้ หนึ่งแลว ขาพเจาจะไม
ตอบอีก
ขาพเจาพูดไปตัง้ สอง ครัง้ แลว ขาพเจาจะไม
พูดอีกแลว”

วัวป ายักษ เป็ นวัวชนิดที่ใหญที่สุด อาจตัวใหญเทาฮิบโป มีเขายาว มันสูญพันธไปใน
ปี ค.ศ. ๑๖๒๗
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พระยาหเวหพูดกับโยบตอ
๖ แลวพระ ยาหเวหก็พูดกับโยบออกมาจาก

พายุวา
๗ “เตรียมตัวของเจาใหพรอมราวกับนั กรบ
เถิด
เราจะสอบสวนเจา และเจาจะตองตอบเรา
๘ เจาจะบังอาจวาเราไมยุติธรรมหรือ
เจาจะประณามวาเราผิด
เพื่อเจาจะไดเป็ น
ฝ ายถูกหรือ
๙ เจามีพละกําลังเหมือนกับพระเจาหรือ
เจาทําเสียงรองกึกกองเหมือนฟ ารองอยาง
กับพระเจาไดหรือ
๑๐ ใหเอาความยิ่ง ใหญ และศักดิศ
์ รีตกแตง
ตัวเจาเถิด
ใหเอาเกียรติยศและความสงา งามสวมไวบน
ตัวเจา
๑๑ ระบายความเกรีย
้ วโกรธของเจาออกมา
เลย
มองดูคนหยิ่ง ยโสทุก คน และทําใหพวก เขา
เสียหน าสิ
๑๒ มอง ดูคนหยิ่ง ยโสทุก คน และทําใหพวก
เขาตกตํ่าลงไปสิ
ใหเหยียบยํ่าคนชัว
่ ตรงที่ที่เขายืนอยูเถิด
๑๓ ฝั งพวกนี้ ไวในดินดวยกัน
หอพวกเขาไวในในโลกเบื้องลางสิ
๑๔ ถาเจาทําได เราจะยินดีดวยกับเจา
ที่แขนขวาของเจาเองไดใหชัยชนะกับเจา
๑๕ พิจารณาดูตัวเบ เฮ โมท *ที่เราสรางขึ้นมา
เหมือนกับที่เราสรางเจา
มันกินหญาเหมือนวัวควาย
๑๖ ดูสิ กําลังของมันอยูที่ตนขา
์ องมันอยูที่กลามเนื้อทอง
และฤทธิข
๑๗ มันทําหางแข็งๆเหมือนตนสนซีดาร
กลามเนื้อตนขาของมันสานเขาดวยกันแนน
๑๘ กระดูกของมันเหมือนทอทองสัมฤทธิ ์
ขาของมันเหมือนทอนเหล็ก
๑๙ มันเป็ นสัตวตัวเอกทามกลางสัตวทัง
้
หลายที่พระองคสราง
มีแตผู สรางมันเทานัน
้ ที่สามารถใชดาบบุก
เขาโจมตีมัน
*๔๐:๑๕
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๒๐ พวกเนิ นเขานํ าอาหารมาใหกับมัน

เป็ นที่ที่พวกสัตวปาทัง้ หลายมาเลนกัน
๒๑ มันนอนอยูใตตนบัว
และแอบซอนอยูในหนองนํ้ าที่ปกคลุมไป
ดวยตนออ
๒๒ ตนบัวทอดเงามาปกคลุมตัวของมันไว
ตนไมที่อยูตามธารนํ้ ารายลอมตัวมัน
๒๓ ถึงแมน้ํ าจะซัดใสมันอยางแรง
มันก็ไม
ตกใจ
มันไมหวัน
่ ไหว
แมวาแมน้ํ าจอรแดนจะ
กระแทกใสหน ามัน
๒๔ ใครจะสามารถทําใหตามันบอดและจับมัน
ได
ใครจะเอาตะขอไปเกี่ยวจมูกมันไดหรือ
๑ เจาจะเอาตะขอลากตัวเลวี อาธาน
†ออกมาไดหรือ
หรือเอาเชือกมัดปากมันได
๒ เจาจะเอาเชือกไปคลองจมูกมันไดหรือ
หรือใชตะขอเกี่ยวคางมันได
๓ มันจะวิงวอนเจาครัง
้ แลวครัง้ เลา
หรือพูดออนหวานกับเจาหรือ
๔ มันจะทําสัญญากับเจา
หรือยอมเป็ นขารับใชเจาตลอดไปหรือ
๕ เจาจะเลนกับมันเหมือนเลนกับนก
หรือเอาเชือกมาผูกใหพวกเด็ก หญิงของเจา
จูงเลนหรือ
๖ พวกพอคาจะตอรองราคาของมัน
หรือแบงสันปั นสวนขายกันหรือ
๗ เจาจะใชฉมวกทิ่มแทงหนั งของมัน
หรือใชหอกแทงหัวของมันไดหรือ
๘ เอามือจับมัน สิ ลองคิดดูสิวาการตอสูกับมัน
จะออกมาเป็ นยังไง
เจาจะไมทําครัง้ ที่สองแน
๙ ความหวังที่มนุษยจะปราบมันได นั น
้ ตอง
พังทลายลง
แคเห็นมันก็ลมลงแลว
๑๐ พอปลุกเรามันขึ้นมา มันดุรายไมใชหรือ
แลวใครจะบาบิ่นไปยืนตอหน ามัน
๑๑ จะมีใครกลามาเผชิญ หน ากับมันและออก
มาไดอยางปลอดภัย

๔๑

เบ เฮ โมท มักคิดกันวาเป็ นตัวฮิปโป แต ผู รูบางทานคิดวาตัว นี้เป็ นสัตวในนิยาย

โบราณ
†๔๑:๑

เลวี อาธาน อาจจะเป็ นจระเข หรือพระเจาอาจกําลังพูดถึงสัตวประหลาดในทะเลที่
เลาขานกันมาแตโบราณ

โยบ ๔๑:๑๒

ไมมีสิ่งใดภายใตฟาสวรรคนี้ทําไดหรอก *
๑๒ จะใหเราเงียบไมพูดถึงขาอันแข็งแกรง
ของมัน
หรือพละ กําลังอันมหาศาลของมัน หรือรูป
รางที่สงางามของมันก็ไมได
๑๓ ใครจะถอดเสื้อนอกของมันออกได
ใครจะเจาะทะลวงผิวเกราะสอง ชัน
้ ของมัน
ไปได
๑๔ ใครจะงางขากรรไกรอันแข็งแรง
ที่มีฟันอันนาสยดสยองลอม รอบอยูของมัน
ได
๑๕ สวนหลังของมันเหมือนแผงของพวก โลที่
เรียงกันเป็ นแถวๆ
ซึ่งปิ ดแนนสนิทตอกัน
๑๖ แตละอันอยูชิดกันมาก
แมแตลมก็ยังผานไมได
๑๗ โลแตละอันเชื่อมตอกันไป มันเกาะติดกัน
แนน
ไมสามารถแยกมันจากกันได
๑๘ เมื่อมันจาม ก็เกิดแสงแลบออกมา
ตาของมันเหมือนอยางแสงในยามรุงสาง
๑๙ เปลวไฟพุงออกจากปากของมัน
ประกายไฟแตกออกมา
๒๐ ควันออกจากรูจมูกของมัน
อยางกับไอพวยพุงจากหมอนํ้ าเดือด
๒๑ ลมหายใจของมันทําใหถานลุกเป็ นไฟ
และเปลวไฟออกจากปากของมัน
๒๒ ลําคอของมันมีพละกําลังมหาศาล
ใครเจอมันก็กลัวจนลนลาน
๒๓ ใตทองมันไมไดมีไขมันเป็ นชัน
้ ๆ
แตแข็งอยางกับเหล็ก
๒๔ มันใจแกรงกลาอยางกับหิน
ใชแลว แข็งอยางกับหินโมแป ง
๒๕ เมื่อมันยกตัวขึ้น แมแตพวกเทพเจาก็พา
กันหวาดกลัว
เมื่อมันหันมาฟาดหาง พวกเทพเจาตางถอย
หนี
๒๖ แมดาบจะเขาถึงตัวมัน
ก็ไมอาจแทง
ทะลวงผิวหนังมันได

39

โยบ ๔๒:๖

ทัง้ หอก ลูกธนู และทวนก็เหมือนกัน
๒๗ มันมองวาอาวุธเหล็กนั น
้ เป็ นแคเสนฟาง
และทองสัมฤทธิเ์ ป็ นแคไมผุ
๒๘ ลูกธนูก็ไมอาจทําใหมันหนี ไปได
หินที่ซัดจากสลิงใสมันก็เหมือนแกลบ
๒๙ ไมกระบองมันมองเป็ นเพียงแกลบ
มันหัวเราะเยาะใสเสียงทวนที่กระเด็นจาก
หลังมัน
๓๐ สวนทองของมันคมอยางกับพวกเศษหมอ
แตก
มันครูดเป็ นทางบนโคลนตมอยางกับเลื่อน
นวดขาว
๓๑ มันทําใหน้ํ าลึกเดือดอยางกับนํ้ าในหมอ
และทําใหทะเลปั ่ นป วนเหมือนหมอตมยา
๓๒ รอยที่มันวายผานไปสองประกายแวววาว
จนคนคิดวาทะเลผมหงอก
๓๓ ไมมีสิ่งใดในโลกนี้ ที่เหมือนมัน
มันเป็ นสิ่งที่ถูกสรางที่ไมรูจักความกลัว
๓๔ มันมองไปทัว
่ ทุกสิ่งที่สูงสง
มันเป็ นราชาเหนือสัตวปาทัง้ หลาย”
โยบพูดกับพระยาหเวห

๔๒

๑ แลวโยบก็ตอบพระยาหเวหวา
๒ “ขาพเจารูวาพระองคสามารถทํา

ทุกสิ่งทุกอยางได
และแผนการของพระองคไมมี
วันถูกขัด
ขวาง
๓ พระองคพูดวา ‘ใครกัน นี่ ที่ปิดบังแบบแผน
ของเราโดยขาดความรู’
ใช แลว ขาพเจาแถลงถึงสิ่งตางๆออกไปโดย
ไมเขาใจ
เป็ นสิ่งลึกลับตางๆที่ขาพเจาคิดไมถึง
เป็ นสิ่งที่ขาพเจาไมรู
๔ พระองคพูดวา ‘ฟั งใหดี เราจะพูด
เราจะสอบสวนเจา และเจาจะตองตอบเรา’
๕ หูขาพเจาเคยไดยินเรื่องของพระองค
แตตอนนี้ตาของขาพเจาไดเห็นพระองคแลว
๖ ขาพเจาก็เลยขอถอนคดี
และจะไมนัง่ ในผงคลีและขีเ้ ถานี้อีกแลว” †

*๔๑:๑๑

จะมีใคร … ไดหรอก แตบางฉบับเขียนวา “แลวใครเลาจะกลามาทาทายเรา จะ
มีใครกลามาเผชิญหน ากับเรา แลวสัง่ ใหเราตองจายคาเสียหาย ทุก สิ่งทุก อยางใตฟาสวรรค
ลวนเป็ นของเราอยูแลว”
†๔๒:๖

ขาพเจาก็ เลย … ขี เ้ ถา นี อ
้ ีกแลว หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “ขาพเจาก็เลยหลอม
ละลายไป แตไดรับการปลอบใจทัง้ ๆที่ยังนัง่ อยูในผงคลีและขีเ้ ถานี้”

โยบ ๔๒:๗
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คําตัดสินของพระยาหเวห
๗ หลัง

จากที่พระ ยาหเวหพูดสิ่งตางๆเหลา
นี้กับโยบแลว พระ ยาหเวหก็พูดกับเอ ลี ฟั ส
ชาวเทมานวา “เราโกรธเจาและเพื่อนทัง้ สอง
ของเจายิ่ง นัก เพราะพวก เจาไมไดพูดความ
จริงเกี่ยว กับเรา อยางที่โยบผูรับ ใชของเรา
ไดพูด
๘ ตอน นี้ ใหพวก เจาเอาวัวตัวผูเจ็ด ตัวและ
แกะตัวผูเจ็ด ตัวไปพบโยบผูรับ ใชของเรา ให
ถวายสัตวเหลา นัน
้ เป็ นเครื่องเผาบูชาสําหรับ
พวก เจา เอง แลวโยบผูรับ ใชของเราจะ
อธิษฐานใหกับพวก เจา เพราะเราจะยอมรับ
เฉพาะคําอธิษฐานของโยบเทานัน
้ แลวเราจะ
ไมฉีก หน าพวก เจาตามที่พวก เจาสมควรจะ
ได รับ เพราะพวกเจาไมไดพูดถึงเราอยางถูก
ตอง อยางที่โยบผูรับใชของเราไดพูด”
๙ แลวเอ ลี ฟั สชาวเท มาน บิล ดัดตระกูลชู
อาห และโศฟารชาวนาอามาห ก็ไปทําตามสิ่ง
ที่พระยาหเวหสงั ่ และพระยาหเวหยอมรับคํา
อธิษฐานของโยบ
ชีวิตใหมของโยบ
๑๐ เมื่อโยบอธิษฐานใหกับเพื่อนๆของเขา

พระยาหเวหทําใหโยบกลับคืนสูสภาพดี และ
พระองคใหโยบมีมากกวาเดิมเป็ นสองเทา

โยบ ๔๒:๑๗

๑๑ พี่ น องชาย หญิงของทาน และคนที่รูจัก
ทานมากอน
ตางมารวมกินอาหารกับโยบ
ที่บาน และตางแสดงความเห็น อกเห็นใจ
โยบ พรอมทัง้ ปลอบประโลมทานในเรื่องเลว
รายทัง้ หลายที่พระ ยาหเวหเคยนํ ามาสูทาน
แตละ คนตางมอบเงินชิน
้ หนึ่ง และแหวน
ทองหนึ่ง วงใหกับโยบ ๑๒ แลวพระ ยาหเวห
ไดอวยพรชีวิตบัน
้ ปลายของเขามากกวาชีวิต
ในชวงตน โยบมีแกะและแพะหนึ่งหมื่นสี่พัน
ตัว อูฐหกพันตัว วัวหนึ่งพันคู และลาตัวเมีย
หนึ่ง พันตัว ๑๓ ทานมีลูกชายเจ็ด คน และ
ลูกสาวสาม คน ๑๔ ทานตัง้ ชื่อลูกสาวคน แรก
วา เยมีมาห คนทีส
่ องชื่อวา เคสิยาห สวนคน
ที่สามชื่อวา เคเรนหัปปุค
๑๕ ไมมีสาว ใดทัว
่ แผน ดินที่สวยเทากับ
ลูกสาวของโยบ
พอของพวก เธอไดมอบ
มรดกใหกับพวกเธอพรอมกับพวกพี่ชายน อง
ชายของเธอ
๑๖ และหลัง จากนั น
้ โยบก็มีชีวิตตอไปอีก
หนึ่ง รอยสี่ สิบปี เขาไดเห็นลูก หลานไปสี่ ชัว
่
รุน
๑๗ แลวโยบก็ตายเมื่อแกชรา
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สดุดี
คํานํ า
หนังสือสดุดีเป็ นหนังสือที่ยาว ที่สุด
ในพระ คัมภีรทัง้ หมด เป็ นหนังสือที่
เต็มไป ดวยคําอธิษฐานและเพลงที่ชาว
อิสราเอลใชรอง กันในการ นมัสการ
พระเจา และตอ มาคริสเตียนก็ใชรอง
กัน ดวย หนังสือสดุดีใชเวลาในการ แตง
และรวบรวมหลาย รอย ปี กวาครึ่ง หนึ่ง
ของหนังสือสดุดีเป็ นคําอธิษฐานรองขอ
ใหพระเจาชวยให พนจากปั ญหา ความ
เดือดรอนและการ ขาดแคลน โดยปกติ
แลวคําอธิษฐานเหลา นี้จะจบดวยความ
ไว วางใจและความ เชื่อ มัน
่ ในพระเจา
สวน ใหญคําอธิษฐานขอความ ชวย เหลือ
และเพลงขอบพระคุณพระเจาจะมาจาก
ประสบการณของคน หนึ่งคนใด แตบาง
ครัง้ ก็มาจากประสบการณของกลุม คน
หนังสือสดุดีแบง ออกเป็ นหาเลม ยอย
ประกอบดวยเพลงหลายประเภท เชน
เพลงสอน ใจที่ยกยองกฎ คําสัง่ สอน
และสติ ปั ญญาที่มาจากพระเจา (เชน
สดุดี ๑, ๑๙, ๔๙ และ ๑๑๙)
เพลงสรรเสริญกษัตริยของอิสราเอล
(เชน สดุดี ๒, ๒๐-๒๑, ๗๒ และ ๑๑๐)
เพลงฝากความไว วางใจ
เพลง
ประเภท นี้แสดงความไว วางใจใน
พระองคลวนๆ ไม ไดพูด ถึงปั ญหาที่
กําลังประสบอยู (เชน สดุดี ๑๑, ๒๓, ๗๓
และ ๑๓๙)
เพลงขอบพระคุณพระเจา ที่พระองค
ดูแลอยาง ดี
หรือที่พระองคชวยให
รอดจากศัตรู หรือจากโรค หรือจาก
สถานการณอันตรายอื่นๆ (เชน สดุดี ๑๘
และ ๑๐๗)
เพลงสรรเสริญพระเจา บอย ครัง้ จะ
สรรเสริญพระองคในฐานะผู สราง (เชน
สดุดี ๘, ๑๙, ๑๐๔ และ ๑๔๘) และใน
ฐานะกษัตริย (เชน สดุดี ๔๗ และ ๙๓๙๙) เพลงประเภทนี้มักจะเริ่ม ตนดวย

สดุดี ๒:๒

คํา เชิญ ชวนใหสรรเสริญพระเจา และ
ตอ มาจะพูดถึงความดี งามของพระองค
ที่นา ยกยอง (เชน สดุดี ๘, ๑๐๐ และ
๑๐๓)
เพลงในหนังสือสดุดีเหลานี้ จะชวยให
เราเปิ ด ใจกับพระเจา เพราะไม วาคุณจะ
รูสึกอยางไร คุณคงจะพบ กับความ รูสึก
นัน
้ ในหนังสือเลมนี้

หนั งสือเลมที่หนึ่ ง
(สดุดี ๑-๔๑)
คนดีและคนชั่ว
๑ คนอยางนี้ มีเกียรติจริงๆคือ

๑ คนที่ไมทําตามคําแนะนํ าของคนชัว่
คนที่ไมเดินในทางของคนผิดบาป
คนที่ไมเขาไปนัง่ อยูในที่ของคนที่หยิ่งยโส
๒ แต
เขามีความ สุขในคํา สอนของพระ
ยาหเวห
เขาเฝ าครุนคิดถึงแตคํา สอนของพระองคทัง้
วันทัง้ คืน
๓ เขาเป็ นเหมือนตนไมที่ปลูกไวริมธารนํ้ า
ซึ่งเกิดผลตามฤดูกาล ใบจะไมเหี่ยวเฉา
ทุกสิ่งทุกอยางที่เขาทํา จะประสบผลสําเร็จ
๔ แตคนชัว
่ จะไมเป็ นอยางนัน
้
พวกเขาจะเป็ นเหมือนแกลบที่ลมพัดปลิว ฟ ุง
ไป
๕ ดัง นั น
้
คน ชัว
่ จะไม รอดในวันแหงการ
พิพากษา
พวกคน บาปจะไมมีสวนในชุมชนของพวก
คนบริสุทธิ ์
๖ เพราะพระ ยาหเวห
เฝ าดูแลทางของคน
บริสุทธิ ์
แตทางของคนชัว
่ จะนํ าไปสูความพินาศ
กษัตริยท่พ
ี ระยาหเวหทรงเลือก
๑ ทําไมชนชาติอ่ น
ื ๆถึงชุลมุนวุนวาย

๒ เหลือเกิน

ทําไมคนเหลานัน
้ ถึงวางแผนโงๆ
๒ พวกกษัตริยในโลกตางเตรียมพรอมรบ
พวกผูนําของประเทศเหลานัน
้

สดุดี ๒:๓

รวม กันตอ ตานพระ ยาหเวหและกษัตริยที่
พระองคทรงเลือกไว *
๓ พวก เขาพูด วา “ใหพวก เราหักโซ ตรวน
ที่พระ ยาหเวหและกษัตริยของพระองค
ไดเอามามัดเราไว
และโยนมันทิง้ ไป”
๔ แตองคเจาชีวิตนั ง
่ อยูบนสวรรค
พระองคหัวเราะเยาะใสพวกเขา
๕ แลว พระองค ก็ตอวาพวก เขาดวยความ
เกรีย
้ วกราด
จนทําใหพวกนัน
้ ตกใจขวัญกระเจิง
๖ พระองคพูดวา
“เราไดแตง ตัง้ กษัตริยที่เราได เลือกมา ไวบน
์ ิทธิข
์ องเรา”
ศิโยน ภูเขาอันศักดิส
๗ กษัตริยองคนี้พูดวา “ใหเราอธิบายใหเจาฟั ง
ถึงประกาศิตของพระยาหเวห
พระองคบอกกับเราวา ‘เจาคือลูกชายของเรา
ในวันนี้ เราไดเป็ นพอของเจาแลว’
๘ แคขอเรามา แลวเราจะ มอบชนชาติ ตางๆ
ใหกับเจาเป็ นมรดก
เราจะมอบโลกทัง้ โลกใหเจาเป็ นเจาของ
๙ เจาจะทําลายชนชาติเหลา นั น
้ ดวยกระบอง
เหล็ก
เจาจะฟาดพวก เขา ใหแตก กระจายเหมือน
หมอดิน”
๑๐ ตอนนี้ พวกเจา กษัตริยทง
ั ้ หลาย ใหฉลาด
ขึ้น
พวกผูนําทัง้ หลาย ใหฟังคําตักเตือนของเรา
๑๑–๑๒ ใหรับ ใชพระ ยาหเวหดวยความ เคารพ
ยําเกรง
ใหกราบลงตอหน าพระองคดวยตัวสัน
่ เทิม
้
ไมอยาง นัน
้ พระองคจะโกรธ แลวเจาจะ ตอง
พินาศทันที
ใหทําอยาง นี้ เพราะความ โกรธของพระองค
ลุกเป็ นไฟไดในพริบตา
คนที่ลี้ภัยในพระองคนัน
้ ก็เป็ นคนที่มีเกียรติ
จริงๆ
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สดุดี ๔:๑

วางใจในพระยาหเวหในยามคับขัน
บทเพลงของกษัตริยดาวิด เขียน
ในขณะที่พระองคหนีจากอับซา
โลมลูกชายของพระองค
๑ พระ

๓ มากมายเหลือเกิน

ยาหเวหเจาขา

ขาพเจามีศัตรู

ผูคนมากมายตางลุกขึ้นมาตอสูกับขาพเจา
๒ มีหลายคนพูดตอตานขาพเจาวา
“พระเจาจะไม ชวยเจาใหรอดพนหรอก” เซ
ลาห
๓ แตพระยาหเวหเจาขา พระองคเป็ นโลกําบัง
ของขาพเจา
์ รีของขาพเจา
พระองคเป็ นศักดิศ
พระองค
เป็ นผูที่ยกหัวของขาพเจาขึ้น †
๔ ขาพเจาเปลงเสียงเรียกพระยาหเวห
์ ิทธิข
์ อง
พระองคตอบขาพเจาจากภูเขาศักดิส
พระองค เซลาห
๕ ขาพเจานอนลงและหลับไป แลวก็ต่ น
ื ขึ้นมา
อีก
เพราะพระยาหเวหปกป องขาพเจาไว
๖ ขาพเจาจึงไมหวาดกลัว
ผูคนนับหมื่นที่รายลอมโจมตีขาพเจา
๗ ลุก ขึ้นเถิด
พระ ยาหเวห พระเจาของ
ขาพเจา
ชวยใหขาพเจารอดพนดวยเถิด
เมื่อพระองคตบแกมศัตรูทัง้
หลายของ
ขาพเจา
ฟั นของคนชัว
่ ชาเหลานัน
้ จะหักจนหมดปาก
๘ ความรอดพนมาจากพระยาหเวห
ขอพระองคอวยพรคนของพระองคดวย เถิด
เซลาห
คําอธิษฐานกอนนอน
ถึงหัวหน านักรอง ใหใชเครื่องสายประกอบ
การรองดวย เพลงสดุดีของดาวิด
๑ ขา แตพระเจา

๔ ฝ ายถูก ชวยตอบขาพเจาดวยเถิด เมื่อ

ผู พิสูจนวาขาพเจาเป็ น

ขาพเจาเรียกหาพระองค

*๒:๒

กษัตริยท่พ
ี ระองคทรงเลือกไว แปลตรงๆไดวา “ผท
ู ี่พระองคทรงเจิม” ดูคําวา “เจิม”
เพิ่มเติมไดจากคําอธิบายศัพททายเลม
†๓:๓

์ รีให
ยกหัวของขาพเจาขึน
้ หมายถึงพระองคใหกําลังใจตอนที่สิน
้ หวัง หรือ คืนศักดิศ

สดุดี ๔:๒
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ตอนที่ขาพเจาจน ตรอก พระองคไดชวยให
ขาพเจาออกมาเป็ นอิสระ
ขอเมตตาขาพเจา ชวยฟั งคํารอง ขอของ
ขาพเจาดวยเถิด
๒ ไอพวกมนุษย เจาจะพูดใส ราย เราไปอีก
นานแคไหน
เจารักการ ซุบซิบนินทาที่ไร สาระ แลวยังพูด
โกหกเกี่ยวกับเราอยูเรื่อยๆ เซลาห
๓ พวก เจาทัง
้ หลาย ใหรูไวเถอะวา พระ
ยาหเวหเอาใจ
ใสคนที่สัตย
ซื่อตอ
พระองคเป็ นพิเศษ
พระองคจะฟั งเสียงของ เรา เมื่อเรารองขอ
ความชวยเหลือจากพระองค
๔ ใหกลัวจนตัวสัน
่ และหยุดทําบาปซะ *
ใหคิดทบทวนเรื่องนี้อยางเงียบๆในใจ ตอนที่
เจานอนอยูบนเตียง เซลาห
๕ ใหถวายเครื่องบูชาที่พระองคกําหนด
และใหไววางใจในพระยาหเวห
๖ หลายคนพูดวา
“พวกเราอยากจะเจอกับสิ่งดีๆบาง
พระ ยาหเวหเจาขา
ใหแสงจากใบหน า
พระองคสองลงมาบนพวกเราดวยเถิด”
๗ พระองคทําใหขาพเจามี ความ สุขยิ่ง กวา
ความสุขของคนเหลานัน
้
ตอน ที่เขาเก็บ เกี่ยวขาวและเหลา องุนอยาง
ลนหลาม
๘ ดัง นั น
้ ขาพเจานอน ลงและหลับ ไปอยาง
สงบสุขยิ่งนัก
เพราะ พระ ยาหเวห พระองคแต เพียง ผู
เดียวเป็ นผู ที่ทําใหขาพเจานอน ลงอยาง
ปลอดภัย
คําอธิษฐานยามเชาขอการคุมครอง
ถึงหัวหน านักรอง ใหใชขลุยประกอบ
การรองดวย เพลงสดุดีของดาวิด
๑ ขา แตพระ ยาหเวห

๕ พูดตางๆของขาพเจา

ขอ โปรดรับ ฟั งคํา

ขอโปรดเขาใจเสียงถอนใจของขาพเจา
๒ ขาแตพระเจา กษัตริยของขาพเจา โปรดรับ
ฟั งเสียงรองเรียกของขาพเจา
เพราะพระองคเป็ นผู เดียวที่ขาพเจาอธิษฐาน
ถึง
*๔:๔

สดุดี ๕:๑๑

๓ ขาแตพระยาหเวห

ทุกเชาพระองคจะไดยิน
เสียงของขาพเจา
ทุก เชาขาพเจาจะวางคํารอง ขอของ ขาพเจา
ตอหน าพระองค และขาพเจาเฝ าคอยคํา
ตอบของพระองคอยางใจจดจอ
๔–๕ พระองคไมใชพระเจาที่ชอบใจความ ชัว
่
ราย
พระองคไม ตอนรับคน ชัว
่ ใน บานของ
พระองค
พวก หยิ่ง ยโสไม สามารถยืน อยูตอ หน า
พระองคได
พระองคเกลียดทุกคนที่ทําชัว
่
๖ พระองคจะทําลายคนที่พูดโกหก
พระ ยาหเวหขยะแขยงคน กระหาย เลือดที่
คดโกง
๗ แต
ดวยความ รัก มัน
่ คงเหลือ ลนของ
พระองค
ขาพเจาก็เขาบานของพระองคได
ขาพเจากม กราบ ลงดวยความ ยําเกรงใน
์ ิทธิข
์ องพระองค
วิหารอันศักดิส
๘ ขาแตพระยาหเวห ขอชวยนํ าขาพเจาไปใน
ทางที่พระองคชอบใจ
เพราะมีพวก ศัตรูคอยจองขาพเจาอยูทุก ฝี
กาว
โปรด
ชวยทําทางที่พระองคตองการให
ขาพเจาไปนัน
้ ราบรื่นดวยเถิด
๙ ปากของศัตรูขาพเจาไมมีความจริงอยูเลย
ใจพวกเขามีแตแผนทําลายคน
ลําคอของพวก เขานัน
้ เหมือนหลุมฝั ง ศพที่
เปิ ดอยู
ลิน
้ ของเขาประจบสอพลอ
๑๐ ขา แตพระเจา โปรดลงโทษพวก เขาดวย
เถิด
ขอ ใหแผน รายของพวก เขา ทําลายพวก เขา
เอง
โปรดขับ ไลพวก เขาออก ไปดวย เถิดเพราะ
ความผิดบาปมากมายของพวกเขา
เพราะพวกเขากบฏตอพระองค
๑๑ แตขอ ใหคนเหลา นั น
้ ที่ ลี้ ภัยในพระองคมี
ความสุข
ขอใหพวกเขาโหรองดวยความยินดีเสมอ
ขอใหพระองคคุมครองพวกเขา

ใหกลัวจนตัวสั่น และหยุดทําบาปซะ หรือ สําเนาฉบับกรีก แปลวา “โกรธก็โกรธได
แตอยาทําบาป”

สดุดี ๕:๑๒

ขอ ใหคนเหลา นัน
้ ที่รักชื่อของพระองคร่ น
ื เริง
ในพระองค
๑๒ ขา แตพระ ยาหเวห พระองคอวยพรคน ที่
ทําตามใจพระองค
พระองคปกป องพวก เขาเหมือนโล กําบัง
เพราะความเมตตาของพระองค
คําอธิษฐานใหชวยในยามทุกขยาก
ถึงหัวหน านักรอง ใหใชเครื่องสาย
ประกอบการรอง ตามทํานองเซมิ
นิท *เพลงสรรเสริญของดาวิด

๖

๑ ขา

แตพระ ยาหเวห ขออยาลงโทษ
ขาพเจา ตอนที่พระองคโกรธ
ขออยาตี สอนขาพเจา ตอนที่พระองคโกรธ
แคน
๒ ขา แตพระยาหเวห โปรดเมตตาตอขาพเจา
ดวย เพราะขาพเจาออนแอ
ขา แตพระ ยาหเวห โปรดรักษาขาพเจาดวย
เพราะกระดูกของขาพเจาสัน
่ เทิม
้
๓ ขาพเจาตัวสัน
่ เทิม
้ ดวยความกลัว
ขา แตพระ ยาหเวห จะปลอยใหขาพเจาเป็ น
อยางนี้ไปอีกนานแคไหน
๔ ขา แตพระ ยาหเวห ขอพระองคหัน กลับ มา
ชวยขาพเจาใหรอดดวยเถิด
ขอชวยชีวิตขาพเจาดวย เถิด เพราะเห็น แก
ความรักมัน
่ คงของพระองค
๕ เพราะเมื่อคนตาย ไป
เขาก็จะระลึกถึง
พระองคไมไดอีกแลว
ในแดนคนตาย จะมีใครสรรเสริญพระองคได
หรือ
๖ ขา แตพระ ยาหเวห ขาพเจารองครํ่าครวญ
จนหมดแรง
ขาพเจารองไหทัง้ คืน จนที่นอนและหมอน
ชุมไปดวยนํ้ าตา
๗ ขาพเจารองไหจนตา บวมเพราะความ ทุกข
โศก
ตาของขาพเจาออน ลาไป หมด เพราะพวก
ศัตรูของขาพเจา
๘ พวก เจาที่ทํา ชัว
่ ทัง้ หลาย ไป ให หางจาก
ขาพเจาซะ
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สดุดี ๗:๖

เพราะพระ ยาหเวหไดยินเสียง รํ่าไหของ
ขาพเจา
๙ พระองคไดยินคํารอง
ขอให
ชวยของ
ขาพเจา
พระองคจะยอมรับและตอบคําอธิษฐานของ
ขาพเจา
๑๐ พวก ศัตรูของขาพเจาทัง
้ หมด จะอับอาย
ขายหน าและสัน
่ เทิม
้ อยางยิ่ง
แลวพวกเขาจะตองหัน หลังวิ่ง หนี ไปในทันที
ดวยความอับอายขายหน า
คําอธิษฐานขอความยุติธรรม
เพลงชิกกาโยน †ของดาวิดซึ่ง
ทานรองถวายพระยาหเวห เกี่ยว
กับคูชคนจากเผาของเบนยามิน
๑ ขา

๗ ขาพเจา ขาพเจาลีภ้ ัยในพระองค
แตพระ ยาหเวห

พระเจาของ

โปรดชวยขาพเจาใหรอดพนจากคนเหลา นัน
้
ทัง้ หมดที่ไล ลาขาพเจาดวย เถิด ชวย
ขาพเจาดวย
๒ ไมอยางนั น
้ พวกเขาจะฉีกขาพเจาออกเป็ น
ชิน
้ ๆเหมือนสิงโต
แลวจะดึงทึ้งขาพเจาโดยไมมี
ใครชวย
ขาพเจา
๓ ขาแตพระยาหเวห พระเจาของขาพเจา
ถา หากขาพเจาทําสิ่ง ชัว
่ รายเหลา นี้ คือมือ
ของขาพเจาทําสิ่งชัว
่
๔ หรือทําชัว
่ ตอเพื่อนของขาพเจา
หรือปลนเอาสิ่งของจากศัตรูโดยไมมีเหตุ
๕ ก็ขอใหศัตรูไลลาเอาชีวิตขาพเจา
ใหเขาจับขาพเจาและกระทืบขาพเจาจน ติด
ดิน ใหเขาผลักขาพเจาลง สูหลุม ศพ เซ
ลาห
๖ ขา แตพระ ยาหเวห ชวยลุก ขึ้นดวยความ
โกรธของพระองคดวยเถิด
ชวยยืน ขึ้นตอสูกับความ เกรีย
้ ว กราดของ
ศัตรูพวกนัน
้ ดวยเถิด
พระเจาของขาพเจา ตื่นขึ้นดวยเถิด โปรดให
ความยุติธรรมกับขาพเจาดวย

*๖:๐

ตามทํานองเซมิ นิท ในภาษาฮีบรู คํา นี้แปลวา “อันที่แปด” ไม แนอาจจะเป็ นเครื่อง
ดนตรีที่มีสายแปดสาย
†๗:๐

เพลงชิกกาโยน ชิกกาโยนเป็ นคําในภาษาฮีบรู เราไมรูความหมายที่แนนอน คิดวาเป็ น
แนวเพลงชนิดหนึ่ง ที่เต็มไปดวยอารมณ

สดุดี ๗:๗
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๗ ขอ

ใหชนชาติตางๆมาชุมนุม กันอยูรอบๆ
พระองค
ขอ ใหพระองคนัง่ อยูบน บัลลังกเหนือพวก
เขาดวยเถิด
๘ ขา แตพระ ยาหเวห ขอ ใหพระองคตัดสิน
ชนชาติตางๆดวยเถิด
ขา แต พระ ยาหเวห ขอ ใหตัดสิน คดีของ
ขาพเจา เพราะขาพเจานัน
้ เป็ นฝ ายถูก
พระเจาผูใหญ ยิ่งสูงสุด ขาพเจาไม ไดทํา ผิด
อะไร
๙ ขา แตพระเจาผู ยุติธรรม พระองคสํารวจ
จิตใจและนิสัยใจคอของคน
ขอชวยหยุดความชัว
่ ชาที่คนชัว
่ ทํา
ขอชวยสนับสนุนคนที่ทํา ตามใจพระเจาให
มัน
่ คง
๑๐ พระเจาเป็ นโลของขาพเจา
พระองคชวยคนที่ซ่ อ
ื ตรงใหรอด
๑๑ พระเจาเป็ นผูตัดสินที่ยุติธรรม
พระองคลงโทษคนชัว
่ ทุกวัน
๑๒ แลวถาคน ชัว
่ คน นัน
้ ไม กลับ ใจหัน มา หา
พระองค
พระองคก็จะลับ ดาบของ
พระองคไว
พระองคจะโกงคัน ธนูเพื่อคลองสาย และเล็ง
ไปที่คนชัว
่ คนนัน
้
๑๓ พระเจาไดจัดเตรียมอาวุธสังหาร
แมกระทัง่ ลูกธนูไฟเพื่อลงโทษคนชัว
่ คนนัน
้
๑๔ ดูเถิด คน ชัว
่ เริ่มตัง้ ทองการก ระ ทําชัว
่ ชา
ทัง้ หลาย อุม ทองสิ่ง ที่จะทําใหคน อื่น
เดือดรอน
และมันก็คลอดการหลอกลวงออกมา
๑๕ คนที่ขุดหลุมพรางเพื่อดักคนอื่น
เขาจะตกลงไปในหลุมนัน
้ เอง
๑๖ แผนสรางความเดือดรอนที่เขาวาง ไวก็จะ
หลนลงมาบนหัวของเขาเอง
แผนการที่ทารุณโหด รายของ เขานัน
้ ก็จะ
ตกลงบนกบาลของเขาเอง
๑๗ ขาพเจาจะสรรเสริญพระ ยาหเวห เพราะ
พระองคนัน
้ ยุติธรรม
ขาพเจาจะรอง เพลงสรรเสริญ ชื่อของพระ
ยาหเวห ผูใหญยิ่งสูงสุด

สงาราศีพระเจาและศักดิ์ศรีมนุษย
ถึงหัวหน านักรอง ใหรองตาม
ทํานองกิททีธ *เพลงสดุดีของดาวิด
๑ พระยาหเวห

๘ ชื่อ เสียงอันเกรียง ไกรของพระองค นัน้
องคเจาชีวิตของพวกเรา

ดังกระฉอนไปทัว
่ โลก
ชื่อของพระองค ได รับการ ยกยองไป ทัว
่
สวรรคชน
ั ้ ฟ า
๒ มีเสียงรองสรรเสริญพระองคออกจาก ปาก
ของเด็กออนและเด็กทารก
์ ํานาจของพระองค
เด็กพวกนี้รองถึงฤทธิอ
เพื่อปิ ดปากพวกที่ตอ ตานพระองค ศัตรูที่
เต็มไปดวยความแคน
๓ เมื่อขาพเจาแหงน ดูฟา สวรรคที่นิ้วของ
พระองคสรางขึ้นมา
รวม ทัง้ ดวง จันทร และหมู ดาวที่พระองคตัง้
ไว
๔ ขาพเจาสงสัยวา มนุษยเป็ นใครกันพระองค
ถึงหวงใย
มนุษย †เป็ นใครกัน พระองคถึงเอาใจใสนัก
๕ พระองคสรางเขาใหดอยกวาพระเจาแคนิด
เดียวเทานัน
้
พระองคไดสวมมงกุฎแหงเกียรติและ
์ รีใหกับเขา
ศักดิศ
๖ พระองคตัง
้ เขาใหครอบครองอยูเหนือทุก
สิ่งที่พระองคสรางขึ้น
พระองควางทุกสิ่งทุกอยางไวใตเทาของเขา
๗ เขาไดครอบครอง ฝูง แกะ วัว ควาย และ
พวกสัตวปาในทองทุงทัง้ สิน
้
๘ รวม ทัง
้ นกในทองฟ า ปลาและสิ่ง มี ชีวิตทัง้
ปวง
ที่แหวกวายไปมาในทองทะเล
๙ พระยาหเวห องคเจาชีวิตของพวกเรา
ชื่อ เสียงอันเกรียง ไกรของ พระองคนัน
้ ดัง
กระฉอนไปทัว
่ โลก

*๘:๐

ตามทํานองกิททีธ กิททีธเป็ นคําในภาษาฮีบรู เราไมรูความหมายที่แนนอน อาจจะเป็ น
เครื่องดนตรี ทํานอง หรือวิธีเลนดนตรีแบบหนึ่ง
†๘:๔

มนุษย คํานี้แปลไดตรงๆวา บุตรของอาดัม

สดุดี ๙:๑
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คําอธิษฐานเพื่อขอใหกําจัดคนชั่ว
ถึงหัวหน านักรอง ใหรองตามทํานองมุธ
ลับเบน เพลงสดุดีของดาวิด *
๑ ขา

๙ สรรเสริญพระองคดวยสิน้ สุดหัวใจของ
แตพระ ยาหเวห

ขาพเจาจะ

ขาพเจา
ขาพเจาจะบอก เลาถึงสิ่ง ตางๆอันอัศจรรยที่
พระองคไดทํา
๒ ขาพเจาจะมี ความ สุข และชื่นชมยินดีใน
พระองค
พระเจาผูใหญ ยิ่งสูงสุด
ขาพเจาจะ รอง
บทเพลงสรรเสริญชื่อของพระองค
๓ เป็ น เพราะพระองค พวก ศัตรูของ ขาพเจา
ถึงไดหันหลังวิ่งหนีไป
พวกเขาลมลงและพินาศไป
๔ พระองคตัดสิน คดีของขาพเจาและประกาศ
วาขาพเจาบริสุทธิ ์
พระองคใหคํา ตัดสินที่ยุติธรรมจากบัลลังก
ของพระองค
๕ พระองคประณามชนชาติตางๆ
พระองคทําลายคนชัว
่ และลบชื่อของพวกเขา
ออกไปตลอดกาล
๖ เมืองของพวกศัตรูจะ พัง ทลายอยูอยาง นั น
้
ตลอดไป
พระองคถอนรากถอนโคนเมืองของพวกเขา
จะไมมีใครระลึกถึงพวกเขาอีกตลอดไป
๗ แตพระยาหเวหจะครอบครองตลอดไป
พระองคกอ ตัง้ บัลลังกของพระองคข้ น
ึ มา
เพื่อนํ าความยุติธรรมมาสูโลกนี้
๘ พระองคตัดสินโลกนี้ อยางยุติธรรม
พระองคตัดสินชนชาติตางๆอยางเที่ยงธรรม
๙ พระ ยาหเวหเป็ นที่ ลี้ ภัยของคน พวก นั น
้ ที่
ถูกกดขี่ขมเหง
ในยามทุกขยากลําบาก
๑๐ เพื่อ วาคน เหลา นั น
้ ที่รูจักชื่อของ พระองค
จะไดไววางใจในพระองค
เพราะพระ ยาหเวหไม ทอด ทิง้ คนที่มาขอ
ความชวยเหลือจากพระองค
๑๑ รอง เพลงสรรเสริญให กับพระ ยาหเวห
พระองคผู นัง่ อยูบน บัลลังกบน ภู เขา ศิ
โยน
*๙:๐

สดุดี ๑๐:๒

ขอ ใหบอกผูคนถึงสิ่ง ทัง้ หลายที่พระองคได
ทํา
๑๒ พระ ยาหเวหผู แก แคนแทนเลือดของ ผู
บริสุทธิ ์ พระองคไมลืมพวกเขา
พระองคไม เพิก เฉยตอคน ยากจนที่รองขอ
ความชวยเหลือจากพระองค
๑๓ ขา แตพระ ยาหเวห โปรดเมตตาขาพเจา
ดวย
ดูสิ คน เหลา นัน
้ ที่เกลียด ชังขาพเจากําลัง
ทํารายขาพเจาอยู
โปรดยกขาพเจาขึ้นมาจากประตูของแดนคน
ตาย
๑๔ แลวขาพเจาจะ ไดเลาถึงการก ระ ทําอันน า
สรรเสริญทัง้ หมดของพระองค
ที่ประตูแหงเมือง ศิ โยนและชื่นชมยินดีที่
พระองคไดชวยใหขาพเจารอด
๑๕ ชนชาติของศัตรูเหลา
นัน
้ ตางตกลงใน
หลุมพรางที่พวกเขาขุดไว
เทาของพวก เขาติดตาขายที่พวก เขาซอน ไว
ดักคนอื่น
๑๖ พระยาหเวหไดเปิ ด เผยให คนรู วาพระองค
รักษาความยุติธรรม
ดัง นัน
้ พวก คน ชัว
่ จึงติด กับ ดักดวยการก ระ
ทําของพวกเขาเอง ฮิกกาโยน †เซลาห
๑๗ ขอใหคนชัว
่ ลงไปสูแดนคนตาย
คือคนเหลานัน
้ ทัง้ หมดที่ไดหลงลืมพระเจา
๑๘ แต คนขัดสนจะไมถูกลืมตลอดไปหรอก
และความ หวังของคนจนจะไม สิน
้ สลายอยู
อยางนัน
้ ตลอดไป
๑๙ ขา แตพระยาหเวห ลุก ขึ้น เถิด อยาปลอย
ใหมนุษยทงั ้
หลายคิด วาจะเอาชนะ
พระองคได
ขอ ใหชนชาติ ตางๆถูก พิพากษาอยูตอ หน า
พระองค
๒๐ ขา แตพระ ยาหเวห ทําใหพวก เขาตกใจ
กลัวเถิด
เพื่อวา ชนชาติเหลา นัน
้ จะ ไดรู วา พวก เขา
เป็ นเพียงแคมนุษยเทานัน
้ เซลาห
๑ ขา แตพระ ยาหเวห ในเวลาที่มี
ปั ญหาอยาง นี้ ทําไมพระองคถึงยืน
อยูหางไกลเหลือเกิน
และซอนพระองคเอง
๒ พวกคนชัว
่ ไลลาคนยากไรอยางหยิ่งผยอง

๑๐

แตกอนสดุดีบทที่เกากับบทที่สิบเป็ นสองสวนของเพลงเดียวกัน

†๙:๑๖

ฮิกกาโยน เป็ นคําในภาษาฮีบรู อาจหมายถึง การหยุดเพื่อทบทวนสิ่งที่พูดมา

สดุดี ๑๐:๓

ขอ ใหคน ชัว
่ เหลา นัน
้ ติด กับในแผนการ ชัว
่
รายที่พวกเขากอขึ้นดวยเถิด
๓ พวก คน ชัว
่ โออวดกิเลส ตัณหาของ ตัว เขา
เอง
และคน โลภที่ขี้ โกงจะสาป แชงและเหยียด
หยามพระเจา
๔ คน ชัว
่ ไมแสวงหาพระเจา เพราะพวก เขา
หยิ่งยโส
พระเจาไมไดอยูในความคิดของพวกเขาเลย
๕ คนชัว
่ ประสบความสําเร็จในทุกอยางที่ทํา
การ ตัดสินของพระองค สูงกวาที่พวก เขาจะ
เขาใจได
พวกเขาเยยหยันศัตรูของพวกเขา
๖ คน ชัว
่ พวก นัน
้ คิดอยู ใน ใจวา พวก เขาจะ
ไมมีวันลมเหลว
พวกเขาคิด วา จะไมมีสิ่ง เลวรายใดๆเกิด ขึ้น
กับพวกเขา
๗ ปากของคน ชัว
่ เต็ม ไป ดวยคํา สาป แชง คํา
โกหก และคําขู
ภาย ใตลิน
้ ของ เขามีความ มุง ราย และ
แผนการชัว
่ อยู
๘ คน ชัว
่ เหลา นี้จะดัก ซุมอยูตามหมูบานที่
ไมมีกําแพง
แอบซุมอยูในที่ซอนเพื่อฆาคนบริสุทธิ ์
พวกเขาซุมคอยคนที่โชครายเดินผานมา
๙ พวกเขาหมอบคอย เหมือนกับสิงโตในพุม
หญาที่พรอมจะตะครุบเหยื่อ
พวกเขาเฝ าคอยจับ ตัวคนยากไร ที่มาติด กับ
ของพวกเขาแลวลากตัวไป
๑๐ พวกคนชัว
่ นัน
้ แข็งแรงมาก
มันตะครุบเหยื่อที่ไมมีทางสู บดขยีจ
้ นบีแ
้ บน
ติดพื้น
๑๑ แลวคนชัว
่ คิดในใจวา “พระเจาเพิกเฉย
พระองคหัน หน าไปทาง อื่น และไม เห็นสิ่ง ที่
เกิดขึ้น”
๑๒ พระยาหเวห ลุก ขึ้นเถอะ พระเจา ยกมือ
ขึ้นมาทําโทษคนชัว
่ เหลานี้ดวยเถิด
ขออยาไดเพิกเฉยตอผูยากไรเลย
๑๓ ทําไมคนชัว
่ ถึงไดเหยียดหยามพระเจา
พวกคนชัว
่ พูด ในใจวา “พระเจาจะไม ลงโทษ
ขา สําหรับสิ่งที่ขาทําหรอก”
๑๔ แตพระองคเห็น วาเกิดอะไร ขึ้น พระองค
เห็นความทุกขยากและปั ญหาทัง้ สิน
้
และพระองคไดย่ น
ื มือออกไปชวยเหลือ
เหยื่อผูโชครายเหลานัน
้ ที่เชื่อพึ่งในพระองค
พระองคเป็ นผูที่ชวยเหลือเด็กกําพรา
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สดุดี ๑๑:๗

๑๕ พระเจา

ชวยหักแขนของคนชัว
่ ดวยเถิด
ชวยลงโทษเขาสําหรับความ ชัว
่ รายที่เขา ทํา
ที่เขาคิดวาพระองคจะไมมีทางรู
๑๖ พระ ยาหเวหคือกษัตริยตลอด ชัว
่ นิจ นิ รัน
ดร
ชนชาติที่ชว
ั ่ ชาเหลา นัน
้ จะถูก กําจัดออก ไป
จากแผนดินของพระองค
๑๗ ขา แตพระ ยาหเวห พระองคไดยินคํารอง
ขอของคนยากจนแลว
พระองคจะให กําลัง ใจกับพวก เขา พระองค
จะเงี่ยหูฟังพวกเขา
๑๘ แลวพระองคจะ ใหความ เป็ น ธรรมกับเด็ก
กําพราและคนที่ถูกกดขี่ขมเหง
เพื่อจะ ไดไมมี ใครใน โลก นี้ทําใหพวก เขา
หวาดกลัวอีกตอไป
พระยาหเวหยุติธรรม
ถึงหัวหน านักรอง เพลงสดุดีของดาวิด
๑ ขาพเจาจะลี้

๑๑ แลวเจามาบอกเราไดยังไงวา

ภัยในพระ ยาหเวห

“ใหบินหนีไปยังภูเขาเหมือนนก
๒ หนี ไป ซะ เพราะคน ชัว
่ กําลังแอบอยูใน
ความมืด
พวกคนชัว
่ กําลังโกงคันธนูเพื่อคลองสาย
และเล็งลูกศรตรงไปที่คนซื่อตรง
๓ เมื่อรากฐานที่
ดีของสังคมถูกทําลายไป
หมดแลว
แลวคนดีจะทําอะไรได”
๔ แตพระ ยาหเวหยังสถิต อยูใน วิหารอัน
์ ิทธิข
์ องพระองค
ศักดิส
พระยาหเวหนัง่ อยูบนบัลลังกของพระองคใน
สวรรค
พระองคมอง เห็นทุก อยาง พระองคตรวจ
สอบมนุษย
๕ พระองคตรวจสอบทัง
้ คนดีและคนชัว
่
พระองคเกลียดคน เหลา นัน
้ ที่รักความ โหด
ราย
๖ แลวพระองคจะทําใหถาน เพลิง
และไฟ
กํามะถันตกลงทับถมคน ชัว
่ เหลา นัน
้ ดัง
หาฝน
คน ชัว
่ เหลา นัน
้ ก็จะไม ไดอะไร เลย นอกจาก
ลมรอนที่เผาผลาญ
๗ พระยาหเวหนัน
้ ยุติธรรม พระองครักความ
ยุติธรรม

สดุดี ๑๒:๑
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สดุดี ๑๔:๑

คนซื่อตรงเทานัน
้ ถึง จะได เห็นใบหน าของ
พระองค

อธิษฐานใหรอดพนจากศัตรู

ขอพระยาหเวหชวยเมื่อสังคมชั่วราย

ถึงหัวหน านักรอง เพลงสดุดีของดาวิด

ถึงหัวหน านักรอง ใหรองตาม
ทํานองเซมินิท *เพลงสดุดีของดาวิด

๑๒

๑ ขา แตพระ ยาหเวห

ชวยดวย เถิด
เพราะผู
ที่ติดตามพระองคอยาง
แทจริง ไมมีเหลืออีกแลว
คน ที่ซ่ อ
ื สัตยกับ พระองค หาย ไปหมด แลว
จากหมูมนุษย
๒ ทุกคนพูดโกหกกับเพื่อนบาน
พวก เขาพูดประจบ สอพลอ หน า ไหว หลัง
หลอก
๓ ขาพเจาหวังเหลือ เกินวาพระยาหเวหจะตัด
ทุกริมฝี ปากที่พูดสอพลอนัน
้ ทิง้
รวมทัง้ ลิน
้ ของคนพวกนัน
้ ที่คุยโวโออวด
๔ คนเหลานั น
้ พูดวา “ลิน
้ ของเราจะทําใหเรามี
อํานาจยิ่งใหญ
ริม ฝี ปากเป็ นของ เรา เราอยากจะ พูด อะไรก็
พูดได ใครจะมาเป็ นนายหามเราได”
๕ พระยาหเวหพูดวา
“เราจะลุก ขึ้น มาแลว เพราะคน ยากจนถูก
กดขี่ขมเหง
คนขัดสนรองครํ่าครวญดวยความเจ็บปวด
เราจะใหความ ปลอดภัยกับพวก เขา ตาม ที่
พวกเขารองขอ”
๖ คํา พูด ตางๆของพระ ยาหเวหนัน
้ เป็ น จริง
และบริสุทธิ ์
เหมือนเงินที่ถูก หลอมอยูใน เตา ที่ หลอมให
์ ึงเจ็ดครัง้
บริสุทธิถ
๗ ขา แตพระ ยาหเวห พระองคจะคุมครอง
พวกเรา
พระองคจะปกป องพวก เราใหรอดพนจากคน
ชัว
่ เหลานี้ตลอดไป
๘ ในขณะ ที่พวก คน ชัว
่ เดินวางมาดกัน ไป ทัว
่
ทุกหนแหง
และความ ชัว
่ ชาได รับการ ยกยองในหมู
มนุษย

๑ ขา แตพระยาหเวห

๑๓ ขาพเจาไปอีกนานแคไหน ตลอดไป

พระองคจะลืม

หรือ
พระองคจะซอน หน าไปจากขาพเจาอีก นาน
แคไหน
๒ ขาพเจาจะตองของใจอยู อยาง นี้ ไปอีก นาน
แคไหน
ขาพเจาจะตองทุกขใจวันแลววันเลาอยูอยาง
นี้ไปอีกนานแคไหน
พวก ศัตรูจะถูกยกยองเหนือขาพเจาไปอีก
นานแคไหน
๓ ขา แตพระ ยาหเวห พระเจาของขาพเจา
สนใจขาพเจา หนอย ชวย ตอบขาพเจา
ดวยเถิด
โปรดฟื้ นพลังให กับขาพเจาดวย เถิด †ไม
อยาง นัน
้
ขาพเจาจะหลับอยูในความ
ตาย
๔ แลวพวก ศัตรูจะ พูดได วา “เราชนะมัน
แลว”
และพากันดีใจ เมื่อขาพเจาลมลง
๕ แตขาพเจาวางใจในความ รัก แท มัน
่ คงของ
พระองค
จิตใจของขาพเจาจะชื่นชมยินดี
เพราะ
พระองคชวยขาพเจาใหรอด
๖ ขาพเจาจะรอง เพลงสรรเสริญให กับพระ
ยาหเวห
เพราะพระองคดีกับขาพเจา
ความชั่วชาของมนุษย
ถึงหัวหน านักรอง เพลงสดุดีของดาวิด
๑ คน

๑๔ พระเจาหรอก”

โง เขลาพูดในใจวา

“ไมมี

พวกเขาเสื่อมทราม
พวกเขาทําแตสิ่ง ที่นา ขยะแขยง ไมมีสัก คน
ที่ทําดี

*๑๒:๐

ตามทํานองเซมิ นิท ในภาษาฮีบรู คํานี้แปลวา “อันที่ แปด” ไม แนอาจจะเป็ นเครื่อง
ดนตรีที่มีสายแปดสาย
†๑๓:๓ โปรดฟื ้ น … ดวยเถิด แปลตรงๆได วา “ทําใหตาสวางขึ้น” ตัวอยางที่ใชคํานี้ อยูใน
หนังสือ ๑ ซามูเอล ๑๔:๒๗, ๒๙ ตอนที่โยนาธานกินนํ้ าผึ้งหลังจากสูรบมาทัง้ วัน

สดุดี ๑๔:๒
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๒ พระ

ยาหเวหมองลงมาจากสวรรคดูพวก
มนุษย
เพื่อหาวายังมีมนุษยสัก คน ไหมที่ ทําสิ่ง ที่
ฉลาด
และแสวงหาพระเจา
๓ แตพวก เขาตางนอก ลู นอก ทางกัน ไป หมด
เสื่อมทรามกันทุกคน
ไมมีใครเลย
ไมมีแมแตคนเดียวที่ทําสิ่งที่ดีๆ
๔ คนทํา ชัว
่ เหลา นัน
้ ทัง้ หมดกลืน กินคนของ
เราเหมือนกินขนมปั ง
พวกเขาไมเคยอธิษฐานตอพระยาหเวห
พวกเขาไมรูเรื่องขนาดนี้เชียวหรือ
๕ แตเมื่อพระเจาลงโทษพวกคนชัว
่ พวกเขา
จะพากันตื่นกลัวสุดขีด
เพราะพระเจายืนอยูกับคนที่ทําถูกตอง
๖ เจาพวก คน ชัว
่ พยายามขัด ขวางแผน งาน
ของคนยากไร
แตพระยาหเวหเป็ นที่ลีภ
้ ัยของพวกเขา
๗ ขาพเจาหวัง วาชัยชนะของชาว อิสราเอลจะ
มาถึงในไมชานี้จากพระยาหเวหทอ
ี่ ยูบน
ภูเขาศิโยน
เมื่อพระ ยาหเวหทําใหคนของพระองคกลับ
ไปมีความสุขเหมือนเมื่อกอน
ครอบครัวของยา โคบจะชื่นชมยินดี
ชาว
อิสราเอล *จะดีใจ
คนที่พระยาหเวหตอนรับ
เพลงสดุดีของดาวิด
๑ ขา

๑๕ เป็ นแขกในเต็นท

แตพระ ยาหเวห ใครจะ ไดมา
†ของพระองค
์ ิทธิข
์ อง
ใครจะ ไดมาอาศัยบนภูเขาอัน ศักดิส
พระองค
๒ คือคนเหลานั น
้ ที่ใชชีวิตอยางไมมีที่ติ
ทําแตสิ่งที่ถูกตอง พูดความจริงจากใจ
๓ ไมใชลน
ิ้ ใสรายป ายสี ไมทําผิดตอเพื่อน

สดุดี ๑๖:๗

ไมดาเพื่อนบาน
๔ รังเกียจคนชัว
่ ที่พระเจาไมยอมรับ
ยกยองคนที่ยําเกรงพระเจา
ทํา ตามสิ่ง ที่เขาไดสัญญา ไวแมจะทําใหเขา
เดือดรอนก็ตาม
๕ ไมคิดดอกเบีย
้ เมื่อใหยืมเงิน
ไมยอมรับสินบนเพื่อปรักปรําคนบริสุทธิ ์
คนที่ทําอยางนี้จะยืนหยัดมัน
่ คงเสมอ
ความเชื่อมั่นในพระยาหเวห
มิคทาม ‡บทหนึ่งของดาวิด
๑ ขา

๑๖ ขาพเจา

แตพระเจา ได โปรดคุมครอง

เพราะขาพเจาลีภ
้ ัยในพระองค
๒ เจาพูด ¶กับพระ ยาหเวหวา “พระองคคือ
องคเจาชีวิตของขาพเจา
สิ่ง ดีๆทัง้ หลายที่ขาพเจามีลวนมา จาก
พระองคทงั ้ สิน
้ ”
๓ แลวเจาก็พูดดวยวา “ขาพเจาก็ รักพระเจา
ทัง้ หลาย §ของแผนดินนี้
พวกเขาชางเลอเลิศเสียเหลือเกิน”
๔ แตคนที่แสวงหาพระเจาอื่น นั น
้
จะพบแต
ความทุกขยาก
ขาพเจาจะไมเขา รวมพิธี ถวาย เลือดเป็ น
เครื่องบูชากับพวกเขา
และขาพเจาจะไมเอยชื่อของพระเจาอื่นเลย
๕ พระยาหเวหคือมรดกของขาพเจา พระองค
คือถวยแหงพระพรของขาพเจา
ขาแตพระยาหเวห ชะตาชีวิตของขาพเจาอยู
ในกํามือของพระองค
๖ ขาพเจาไดรับที่ดินผืนงามจากพระองค
ขาพเจาไดสวนแบงที่สวยเหลือเกิน
๗ ขาพเจาสรรเสริญพระ ยาหเวห พระองคให
คําปรึกษากับขาพเจา
แมในยามคํ่าคืน จิตใจขาพเจาก็ยังสอนเตือน
ขาพเจา

*๑๔:๗ ยา โคบ … อิสราเอล สองคํานี้ เป็ นชื่อของคนๆ เดียวกัน ในที่นี้หมาย ถึงประเทศ
อิสราเอล ชาวอิสราเอลสืบเชื้อสายมาจากยาโคบ
†๑๕:๑ เต็นท หมายถึงวิหาร
‡๑๖:๐ มิคทาม เป็ นคําในภาษาฮีบรู เราไมรูความหมายแน นอน อาจหมายถึงคําจารึก
¶๑๖:๒ เจาพูด หรืออาจแปลไดวา “ขาพเจาพูด”
§๑๖:๓

์ ิทธิท
์ งั ้ หลาย” หรือ ในที่นี้อาจจะหมาย
พระเจาทัง้ หลาย คํานี้แปลตรงๆไดวา “ผศ
ู ักดิส
ถึง “คนทัง้ หลายที่เป็ นของพระเจาโดยเฉพาะ”

สดุดี ๑๖:๘
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๘ ขาพเจาตัง
้ พระ

ยาหเวหอยูตรง หน าเสมอ
ขาพเจาจะไมหวัน
่ ไหว
เพราะพระองคอยูขางขวาของขาพเจา
๙ เพราะอยาง นี้ นี่เอง
หัวใจของขาพเจาถึง
เบิก บาน จิต วิญญาณของขาพเจาก็
เป็ นสุขยิ่งนัก
รางกายของขาพเจาก็อยูอยางปลอดภัยดวย
๑๐ เพราะพระ ยาหเวหจะไม ทอด ทิง
้ ขาพเจา
ใหอยูในแดนคนตาย
พระองคจะไม ยอมปลอยใหผู ติดตามที่จงรัก
ภักดีของพระองคตองลงไปในหลุมศพ
๑๑ ขา แตพระ ยาหเวห
พระองคสอนให
ขาพเจารูจักทางที่นําไปสูชีวิต
เมื่อขาพเจาอยูตอ หน าพระองค ขาพเจามี
ความสุขอยางเต็มที่
เมื่อขาพเจาอยูเคียงขางพระองค
ขาพเจา
รูสึกยินดีเสมอ
ผูบริสุทธิ์อธิษฐานขอความเป็ นธรรม
คําอธิษฐานของดาวิด
๑ ขา

๑๗ คํารอง ขอของขาพเจาสําหรับความ
แตพระ ยาหเวห

โปรด ฟั ง

ยุติธรรม
โปรดฟั งเสียงเรียกใหชวยของขาพเจา
โปรด ฟั งคําอธิษฐานของขาพเจาที่ออก มา
จากริมฝี ปากที่ไมหลอกลวง
๒ ขอใหประกาศวาขาพเจาเป็ นฝ ายถูก
ขอ ใหดวงตาของพระองคมอง เห็นวาอะไร
ถูกตองในเรื่องนี้
๓ พระองคเป็ นผู ตรวจ สอบจิตใจของขาพเจา
พระองคตรวจดูขาพเจาในตอนกลางคืน
พระองคไดทดสอบขาพเจาแตไม พบความ
ผิดใดๆ
ขาพเจาตัง้ ใจที่จะไมทําบาปดวยปาก
๔ ไมวาคนอื่นจะทําอะไรก็ชาง
ขาพเจาเชื่อ ฟั งคํา สัง่ ของ พระองคและหลีก
เลี่ยงทางของคนโหดเหีย
้ ม
๕ เทาของขาพเจายึด
ติดอยูบนทางของ
พระองค
ยาง เทาของขาพเจาไม ไดหลุดไป จากทาง
ของพระองค
๖ ขา แตพระเจา ขาพเจารองขอความ ชวย
เหลือจากพระองค
เพราะพระองคจะ
ตอบขาพเจา

สดุดี ๑๗:๑๕

โปรดเอียง หูของพระองคมาหาขาพเจาเพื่อ
ฟั งเสียงอธิษฐานของขาพเจา
๗ โปรดแสดงความ รักมัน
่ คงอัน อัศจรรยของ
พระองคใหขาพเจาเห็นดวยเถิด
์ ํานาจของ
เพราะพระองคเป็ นผู
ใชฤทธิอ
พระองคชวยคน เหลา นัน
้ ที่มาลี้ ภัยใน
พระองคจากคนที่โจมตีพวกเขา
๘ โปรดคุมครองขาพเจาเหมือน กับขาพเจา
เป็ นดังแกวตาของพระองค
โปรดซอนตัวขาพเจาไว เหมือนแมนกที่ซอน
ลูกน อยไวใตรมเงาปี กของมัน ดวยเถิด
๙ โปรดชวยขาพเจาใหรอดพนจากคน
ชัว
่ ที่
พยายามทําลายขาพเจา
จากศัตรูที่รายลอมคอยเขนฆาขาพเจาอยู
๑๐ คนพวกนี้ ไมมีความสงสาร
ปากของพวกเขาพูดโออวดในสิ่งที่เขาทํา
๑๑ คนชัว
่ พวกนัน
้ ไล ลาขาพเจา ตอนนี้เขาได
รายลอมขาพเจาอยู
และพรอมที่จะเหวี่ยงขาพเจาลงกับพื้น
๑๒ ศัตรูของขาพเจาเป็ นเหมือนสิงโตที่พรอม
จะฉีกเนื้อเหยื่อออกเป็ นชิน
้ ๆ
เป็ นเหมือนสิงหหนุมที่หมอบซุมโจมตีอยู
๑๓ ขา แตพระ ยาหเวห ลุก ขึ้น เถิด ปะทะกับ
เขา โคนพวกเขาลง
ใชดาบของพระองคชวย
เหลือขาพเจาให
รอดพนจากคนชัว
่ เหลานัน
้ ดวยเถิด
๑๔ ขา แตพระ ยาหเวห ใชมือของพระองคฆา
พวกเขา ฆาพวกเขาไปเสียจากโลกนี้
ขจัดพวก เขาออก ไปจากทามกลางคน ที่มี
ชีวิตอยู
แตสวนคน เหลา นัน
้ ที่มี คาสําหรับพระองค
โปรดใหอาหารกับพวก
เขากินอยาง
เหลือเฟื อ
เพื่อวาแมแตลูกๆของพวก เขาก็จะมีอาหาร
กินอยางอิ่มหนํ า
และจะมีเหลือเพียง พอไวเลีย
้ งหลาน เหลน
ของเขา
๑๕ ขาพเจาเป็ นฝ าย ถูก และขาพเจาจะเห็น
ใบหน าของพระองค
เมื่อขาพเจาตื่น ขึ้น ขาพเจาจะเห็นพระองค
และอิ่มเอมใจยิ่งนัก

สดุดี ๑๘:๑
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ขอบคุณพระยาหเวหสําหรับชัยชนะ
(๒ ซมอ. ๒๒:๑-๕๑)
ถึงหัวหน านักรอง เพลงของดาวิด ผูรับใช
พระยาหเวห ดาวิดรองเพลงบทนี้ใหกับพระ
ยาหเวห ในวันที่พระองคชวยทาน
ใหพนจากเงื้อมมือของพวกศัตรู
ทัง้ หมด และจากเงื้อมมือของซาอูล
๑ ดาวิดพูด วา

๑๘ เป็ นกําลังของขาพเจา

ขา แตพระยาหเวห ผู

ขาพเจารักพระองค
๒ พระ ยาหเวห คือหิน กําบังของขาพเจา คือ
ป อมปราการของขาพเจา คือผู ชวยชีวิต
ของขาพเจา
พระเจาของขาพเจา คือหิน กําบังที่ขาพเจา
เขาไปลีภ
้ ัย คือโลกําบังของขาพเจา
์ ํานาจ *ที่ชวย กูชีวิตขาพเจา คือที่
คือฤทธิอ
ซอนที่ปลอดภัยของขาพเจา
๓ ขาพเจารองขอความชวย
เหลือจากพระ
ยาหเวหผูที่ควรคาแกการสรรเสริญ
แลวพระองคก็ชวยขาพเจาใหพนจากพวก
ศัตรู
๔ เชือกแหงความตายไดมัดตัวขาพเจาไว
และกระแสนํ้ าแหงความ ตายกําลังจะทําให
ขาพเจาจม
๕ เชือกแหงแดนคน
ตายพันอยูรอบๆ ตัว
ขาพเจา
กับดักแหงความตายอยูตรงหน าขาพเจา
๖ เมื่อขาพเจาตก
อยูในความทุกข ยาก
ขาพเจารองเรียกพระยาหเวห
ขาพเจารองขอความ ชวย เหลือจากพระเจา
ของขาพเจา
พระองคไดยินเสียงของ ขาพเจาจากวังของ
พระองคนัน
้
เสียง รองของขาพเจาไดยินไป ถึงหูของ
พระองค
๗ แลวแผนดินโลกก็สน
ั ่ สะเทือน
พวกฐานรากของภูเขาก็สัน
่
ไหวเพราะ
พระเจาโกรธ
๘ มีควันพุงออกจากจมูกของพระองค
*๑๘:๒

สดุดี ๑๘:๑๙

ไฟที่เผา ผลาญพุงออก มาจากปากของ
พระองค
ถานหินลุกแดงพุงออกมา
๙ พระองคแหวกทองฟ า และเสด็จลงมา
พรอมดวยเมฆทึบสีดําใตเทาของพระองค
๑๐ แลวพระองคก็ข้ น
ึ ขี่ทูต สวรรคที่มี ปีก แลว
เหาะลงมา
พระองคก็รอนอยูบนปี กของลม
๑๑ พระองคทรงซอน ตัวอยูในหมู เมฆ ฝนที่
มืดครึ้ม
ที่ปกคลุมพระองคไวเหมือนกับเต็นท
๑๒ แลวรัศมีอันเจิด จาของพระองคก็สองทะลุ
หมูเมฆลงมา
พรอมกับลูกเห็บ และถานหินลุกแดง
๑๓ แลวพระ ยาหเวหทําใหฟารองดังกึกกอง
ทองฟ า
พระเจาผูใหญยิ่งสูงสุดก็เปลงเสียงดังไปทัว
่ †
๑๔ พระเจายิงธนูของพระองคออกไปซึ่งทําให
พวกศัตรูแตกกระเจิง
พระองคทําสายฟ า ผาหลาย หนจนพวก นัน
้
แตกกระเจิง สับสนวุนวายไปทัว
่
๑๕ ขา แตพระยาหเวห เมื่อพระองคตะโกนคํา
สัง่ ของพระองคออกไป
เมื่อลมที่พวย
พุงออก
มาจากจมูกของ
พระองค
ทําใหน้ํ าทะเลถอยรนกลับไป
กนทะเลและรากฐานของโลกปรากฏขึ้น
๑๖ พระองคเอื้อม มือลงมาจากเบื้อง บนมา
ฉวยขาพเจาไว
พระองคดึงขาพเจาขึ้นมาจากกระแสนํ้ าเชี่ยว
กรากนัน
้
๑๗ พระองคชวยใหขาพเจารอดพนจากศัตรูที่
มีพลัง
พระองคชวยใหขาพเจารอดพนจากพวก ศัตรู
ที่แข็งแรงกวาขาพเจา
๑๘ พวก เขาปะทะกับขาพเจาตอนที่ขาพเจา
เจอกับภัยพิบัติ
แตพระยาหเวหชวยสนับสนุนคํ้าจุนขาพเจา
๑๙ พระองคนําขาพเจาออกไปยังที่โลงกวาง
พระองคชวยชีวิตขาพเจา
เพราะพระองค
ชื่นชมยินดีในขาพเจา

ฤทธิ์อํานาจ ในที่นี้ แปลตรงๆไดวา “เขาสัตว” เป็ นสัญลักษณของความแข็งแกรง

†๑๘:๑๓

แลวพระยาหเวห … ดังไปทั่ว สําเนาฮีบรูสวนใหญมีขอความนี้เพิ่มเติม คือ “พรอม
กับลูกเห็บตก และถานหินลุก แดง” เหมือนปลายขอ ๑๒ แตสําเนากรีก และ ๒ ซา มู เอล
๒๒:๑๔ ไมมีขอความนี้

สดุดี ๑๘:๒๐

๒๐ พระ

ยาหเวหใหรางวัลกับขาพเจาเพราะ
ขาพเจาทําสิ่งที่ถูกตอง
พระองคตอบแทนขาพเจาเพราะมือของ
ขาพเจาสะอาดบริสุทธิ ์
๒๑ ขาพเจาใชชีวิตอยางระมัดระวังอยางที่
พระยาหเวหตองการใหขาพเจาเป็ น
ขาพเจาไม
ไดหันเหไปจากพระเจาของ
ขาพเจาเพื่อจะไดไปทําสิ่งที่ชัว
่ ราย
๒๒ เพราะขาพเจาคิดถึงกฎ
เกณฑและขอ
บังคับตางๆของพระองคอยูเสมอ
และขาพเจาไม ไดทอด ทิง้ พวก กฎของ
พระองค
๒๓ ขาพเจาไมมีที่ติตอหน าพระองค
ขาพเจาไดรักษาตัวเองใหพนจากบาป
๒๔ พระ
ยาหเวหตอบแทนขาพเจาเพราะ
ขาพเจาทําสิ่งที่ถูกตอง
เพราะพระองคเห็น
วามือของขาพเจานัน
้
สะอาดบริสุทธิ ์
๒๕ พระองคจะจงรักภักดีกับคนที่จงรักภักดี
กับพระองค
และพระองคจะไรที่ติกับคนที่ไรที่ติ
๒๖ พระองคจะบริสุทธิก
์ ับคนที่บริสุทธิก
์ ับ
พระองค
แตกับคนที่เหลี่ยมจัด พระองคจะรูทัน และ
ลงโทษเขาอยางที่เขาคาดไมถึง
๒๗ เพราะพระองคชวยกูคนตํ่าตอย
แตพระองคทําใหคนหยิ่งยโสตกตํ่าลง
๒๘ ขา แตพระ ยาหเวห พระองคจุด ตะเกียง
ของขาพเจา
พระเจาของขาพเจา
ตอนที่ขาพเจาอยูใน
ความมืด พระองคนําความสวางมาให
๒๙ พระองคชวยใหขาพเจาสามารถลุยเขาไป
สูกับกองทัพได
พระเจาของขาพเจาชวยใหขาพเจาสามารถ
กระโดดขามกําแพงของศัตรูไปได
๓๐ ทางของพระเจาไมมีที่ติ
สัญญาของพระ ยาหเวหนัน
้ ได รับการ พิสูจน
แลววาเชื่อถือได
พระองคเป็ นโลใหกับทุก คนที่ ลี้ ภัยใน
พระองค
๓๑ ใครเป็ นพระเจา นอกจากพระยาหเวห
ใครเป็ นหิน กําบัง นอกจากพระเจาของพวก
เรา
๓๒ พระเจาเป็ นผู ที่เอาความแข็งแกรงรัด เอว
ของขาพเจาไว
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พระองคทําใหทางของขาพเจาไมมีอุปสรรค
ขัดขวาง
๓๓ พระองคชวยใหเทาขาพเจามัน
่ คงเหมือน
กวาง
พระองคทําใหขาพเจาสามารถยืน หยัดมัน
่ คง
ไดแมบนที่สูง
๓๔ พระองคฝึกมือของขาพเจาสําหรับ
สงคราม
พระองคใสพลังเขาไปในแขนของขาพเจา
เพื่อจะงางคันธนูที่แข็งแกรงที่สุดได
๓๕ พระองคไดมอบ
โลของพระองคที่ชวย
ปกป องขาพเจา
มือขวาของพระองคหนุนขาพเจาไว
ความชวยเหลือของพระองค ทําใหขาพเจามี
ชัยชนะ
๓๖ พระองคทําใหทางของขาพเจากวางขวาง
เทาของขาพเจาจึงไมพลาดลม
๓๗ ขาพเจาไดไลตามจับศัตรูจนทัน
และไม ไดหัน กลับจนไดทําลายพวก มันจน
หมดสิน
้
๓๘ ขาพเจาบดขยีพ
้ วกเขาจนพวกเขาไมมี วัน
ลุกขึ้นมาไดอีก
พวกเขาลมลงอยูแทบเทาของขาพเจา
๓๙ พระองคทําใหขาพเจาแข็งแกรงพรอม
ออกรบ
พระองคทําใหคนเหลา นัน
้ ที่ลุก ขึ้น มาตอสูกับ
ขาพเจาตองยอมหมอบลงตอขาพเจา
๔๐ พระองคทําใหศัตรูของขาพเจาหัน หลังหนี
ไป
ขาพเจาก็โคนคนพวกนัน
้ ที่เกลียดชังขาพเจา
ลง
๔๑ พวกเขารองใหชวย แตไมมีใครชวย
พวก เขารองตอพระ ยาหเวห แตพระองคไม
ตอบพวกเขา
๔๒ ขาพเจาบดขยีพ
้ วก
เขาแหลกละเอียด
เหมือนฝ ุนที่ถูกลมพัดปลิวไป
ขาพเจาเหยียบ ยํ่าพวก เขาเหมือนโคลนตาม
ทองถนน
๔๓ พระองคชวยใหขาพเจารอดพนจาก
กองทัพศัตรูที่เขามาโจมตี
พระองคทําใหขาพเจาเป็ นหัวหน าของ
ชนชาติตางๆเหลานัน
้
แมแตคนที่ขาพเจาไมรูจัก ก็รับใชขาพเจา
๔๔ ทันทีที่พวก
เขาไดยินเรื่องของขาพเจา
พวกเขาตางยอมสยบตอขาพเจา
คนตางชาติหมอบลงตอหน าขาพเจา

สดุดี ๑๘:๔๕
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๔๕ คนตางชาติพวกนั น
้ ขวัญหนีดีฝอ

พา กันออกมาจากที่ซอน ตัวสัน
่ งันงกดวย
ความกลัว
๔๖ ใชแลว พระยาหเวหมีชีวิตอยู ใหสรรเสริญ
พระเจาผูเป็ นหินกําบังของขาพเจา
ใหยกยองพระเจาผูชวยใหขาพเจารอดพน
๔๗ พระองค
เป็ นพระเจาผู ลงโทษศัตรูของ
ขาพเจา
และทําใหชนชาติ ตางๆยอม สยบอยูใต
ขาพเจา
๔๘ พระองคชวยขาพเจาใหรอดพนจากศัตรู
ของขาพเจา
ใชแลว พระองคยกขาพเจาขึ้นเหนือคนเหลา
นัน
้ ที่ลุกขึ้นมาตอสูกับขาพเจา
พระองคชวยใหขาพเจารอดจากศัตรูที่ โหด
ราย
๔๙ ดัง นั น
้
ขา แตพระ ยาหเวห ขาพเจาจะ
สรรเสริญพระองคทามกลางชนชาติทัง้
หลาย
ขาพเจาจะรอง
เพลงสรรเสริญชื่อของ
พระองค
๕๐ พระองคใหชัยชนะอัน ยิ่ง ใหญกับกษัตริย
ของพระองค
พระองคใหความ รักอัน มัน
่ คงกับกษัตริยที่
พระองคไดเลือกไว *
ซึ่งก็คือดาวิดและลูกหลานของเขาตลอดไป
เพลงสรรเสริญสิ่งที่พระองค
สรางและกฎของพระองค
ถึงหัวหน านักรอง เพลงสดุดีของดาวิด
๑ สวรรคประกาศถึงสงา

๑๙ พระเจา

ราศีของ

ทองฟ าบงบอกถึงงานฝี มือของพระองค
๒ มันพูดถึงพระเจาวันแลววันเลา
มันใหความรูเกี่ยวกับพระองคคืนแลวคืนเลา
๓ ถึงมันจะไมมีคําพูดเล็ดลอดออกมา
ถึงไมมีเสียงใดๆใหไดยิน
๔ แตแทจริงแลว เสียงของ มันก็แพรออก ไป
ทัว
่ โลกแลว

สดุดี ๑๙:๑๓

และคําพูดของมันก็ไดยินไปถึงสุดโลกแลว
พระเจาตัง้ เต็นทใหกับดวงอาทิตยในทองฟ า
๕ ดวงอาทิตยออก มาอยางมี ความ สุขเหมือน
เจาบาวที่ออกมาจากหองหอ
ดวงอาทิตยเป็ นเหมือนนัก วิ่ง มันมี ความสุข
ที่จะวิ่งตามทางของมันขามทองฟ า
๖ ดวงอาทิตยเริ่มจากปลายฟ าฟากหนึ่ ง
วิ่งไปตลอดจนสุดปลายฟ าอีกฟากหนึ่ง
และไมมีอะไรหลบ พนจากความ รอนของ มัน
ได
๗ คําสอนของพระยาหเวหนัน
้ ชางดีพรอม ให
ความสดชื่นกับชีวิต
กฎ เกณฑของพระ ยาหเวหนัน
้
เชื่อ ถือได
ทําใหคนออนตอโลกฉลาดได
๘ พวก กฎ ระเบียบของพระ ยาหเวหนัน
้ ถูก
ตอง
ทําใหหัวใจมนุษยมีความสุข
พวกคําสัง่ ของพระยาหเวหนัน
้ บริสุทธิ ์
ฟื้ นพลังใหกับชีวิต †
๙ ความยําเกรงพระเจานั น
์ ิทธิ ์
้ ศักดิส
และ
ยัง่ ยืนอยูตลอดไป
กฎพระ ยาหเวหนัน
้ ถูก ตองและยุติธรรมครบ
ถวน
๑๐ สิ่งเหลา นี้ มี คามากกวาทองคํา มากยิ่ง กวา
์ ลายเทานัก
ทองคําบริสุทธิห
หวานกวานํ้ าผึ้ง หวานยิ่งกวานํ้ าผึ้งจากรัง
๑๑ ใช แลว สิ่งเหลา นี้ ตัก เตือนผูรับ ใชของ
พระองค
และผู ที่รักษาสิ่งเหลา นี้จะได รับรางวัลอัน ยิ่ง
ใหญ
๑๒ ใครจะเห็นความผิด พลาดทัง
้ หมดของตัว
เองได
ดัง นัน
้ โปรดอภัยใหกับความ ผิด บาปที่
ขาพเจาทําไปโดยไมรูตัว
๑๓ ชวยยับยัง
้ ขาพเจาจากบาปที่ทําทัง้ ๆ ที่รู วา
บาป
อยาใหความบาปอยางนัน
้ มาครอบงําขาพเจา
แลว ขาพเจาจะไดไมมท
ี ต
ี่ ิ จะบริสุทธิ ์ และจะ
ไมทําการทรยศอันยิ่งใหญ

*๑๘:๕๐

กษัตริยท่พ
ี ระองคไดเลือก ไว แปลตรงๆไดวา “ผู ที่พระองคทรงเจิม” ดูคํา วา
“เจิม” เพิ่มเติมไดจากคําอธิบายศัพททายเลม
†๑๙:๘

ฟื ้ นพลังใหกับชีวิต แปลตรงๆไดวา “ทําใหตาสวาง ขึ้น” ตัวอยางที่ใชคํานี้ อยูใน
หนังสือ ๑ ซามู เอล ๑๔:๒๗, ๒๙ ตอนที่โยนาธานกินนํ้ า ผึ้งหลัง จากสู รบมาทัง้ วัน แตวาในขอ
๑๙:๘ นี้ อาจจะแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “ทําใหเขาใจแจมแจง”

สดุดี ๑๙:๑๔
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สดุดี ๒๑:๑๓

๑๔ พระยาหเวห

ผูเป็ นหินกําบัง และผป
ู กป อง
ขาพเจา
ขอ ใหคํา พูดจากปาก และความ คิดในใจของ
ขาพเจาเป็ นสิ่งที่พระองคชอบใจ
อธิษฐานขอชัยชนะใหกับกษัตริย
ถึงหัวหน านักรอง เพลงสดุดีของดาวิด

๒๐

๑ เมื่อทานตกอยูในความทุกข

ยาก
ขอ ใหพระ ยาหเวหตอบคํารอง ขอ
ของทาน
ขอ ใหพระเจาแหงยา โคบปกป องคุมครอง
ทาน
๒ ขอ ใหพระองคสงความชวย เหลือมาใหกับ
์ ิทธิข
์ องพระองค
ทานจากวิหารอันศักดิส
ขอพระองคสนับสนุนคํ้าจุนทานจากภู เขา ศิ
โยน
๓ ขอ ใหพระองคระลึกถึงเครื่องถวายทัง
้ สิน
้
ของทาน
ขอ
ใหพระองคยอมรับเครื่องเผาบูชาของ
ทาน เซลาห
๔ ขอ ใหพระองคใหทุก สิ่งทุก อยางที่ใจทาน
อยากได
ขอใหพระองคทําใหแผนการของทานประสบ
ผลสําเร็จ
๕ แลวเราจะรวมฉลองยินดีกับชัยชนะของ
ทาน
สรรเสริญชื่อของพระเจาของเรา
และขอใหพระยาหเวหใหทุกสิ่งที่ทานรองขอ
ดวยเถิด
๖ ตอนนี้ ขาพเจาแน ใจแลววา พระยาหเวหจะ
นํ าชัยชนะมาสูกษัตริยที่พระองคเลือก
พระองคจะตอบกษัตริยองค นัน
้ จากสวรรค
์ ิทธิข
์ องพระองค
อันศักดิส
พระองคจะนํ าชัยชนะอันยิ่ง ใหญมาสูเขาดวย
มือขวาของพระองค
๗ บาง คนโออวดรถรบของพวก เขา บาง คน
โออวดมาของเขา
แตพวก เราโออวดพระ ยาหเวหพระเจาของ
พวกเรา
๘ คนพวกนั น
้ จะลมลงและพายแพ
แตพวกเราจะลุกขึ้นและยืนหยัดมัน
่ คง
๙ ขา แตพระ ยาหเวห
ชวยใหชัยชนะกับ
กษัตริยดวยเถิด
และชวยตอบพวก เราดวย เมื่อเรารองขอ
ความชวยเหลือจากพระองค

ขอบคุณพระยาหเวห
สําหรับชัยชนะของกษัตริย
ถึงหัวหน านักรอง เพลงสดุดีของดาวิด
๑ ขา

๒๑ องค

แตพระ ยาหเวห
กษัตริย
นัน
้ ดีใจมากในพละกําลังของ

พระองค
ทานชื่นชมยินดีมากที่พระองคชวยใหทานได
รับชัยชนะ
๒ พระองคใหกับทานตามที่ใจทานอยากได
พระองคไม ไดหนวง เหนี่ยวสิ่งที่ริม ฝี ปาก
ทานขอ เซลาห
๓ พระองคใหพระพรที่ดีๆกับทาน
พระองคสวมมงกุฎทองคําบนศีรษะของทาน
๔ กษัตริยองคนัน
้ ขอชีวิตจากพระองค
พระองคก็มอบชีวิตที่ยืนยาวไปตลอดใหกับ
ทาน
๕ เกียรติยศของ
ทานนัน
้ ยิ่ง ใหญเพราะ
ชัยชนะที่พระองคมอบใหแกทาน
พระองคสวมรัศมีและบารมีใหกับทาน
๖ พระองคอวยพรใหกับทานอยูตลอดเวลา
ที่พระองคอยูกับ ทานนัน
้ ทําใหทานมี ความ
สุขอยางลนพน
๗ กษัตริยไววางใจในพระยาหเวห
ความ รักมัน
่ คงของพระเจาผูใหญ ยิ่ง สูงสุด
ทําใหทานไมหวัน
่ ไหว
๘ ทานจะใชมือของทานจับพวกศัตรูของทาน
และใชมือขวาของ ทานจับคน เหลา นัน
้ ที่
เกลียดชังทาน
๙ เมื่อทานมา ถึง ทานจะเผา ผลาญพวก เขา
เหมือนกับเตาไฟ
พระ ยาหเวหจะเผา ผลาญพวก เขาดวยความ
โกรธ ไฟนัน
้ จะกลืนพวกเขา
๑๐ ทานจะทําลายพวก ลูก หลานของ เขาจน
หมดไปจากโลกนี้
ทานจะทําลายเผา พันธุของ เขาจน หมด ไป
จากมนุษยชาติ
๑๑ ถึงแมวาเขาไดวางแผนรายตอทาน
และวางแผนทํารายทาน แตพวกเขาจะทําไม
สําเร็จ
๑๒ ทานจะทําใหพวกเขาหันหลังหนี ไป
เมื่อทานยิงลูกธนูใสหน าพวกเขา
๑๓ ขา แตพระ ยาหเวห ลุก ขึ้นดวยฤทธิ ์ เดช
ของพระองคดวยเถิด

สดุดี ๒๒:๑

15

เราจะรอง เพลงและสรรเสริญความ ยิ่ง ใหญ
เกรียงไกรของพระองค
คําอธิษฐานของคนที่ทนทุกขทรมาน
ถึงหัวหน านักรอง ใหรองตามทํานองกวางใน
ยามรุงเชา *เพลงสดุดีของดาวิด
๑ พระเจาของขาพเจา

๒๒ ขาพเจา

พระเจาของ
ทําไมพระองคถึงไดละทิง้

ขาพเจาเสีย
ทําไมพระองคถึงไดอยูหาง ไกลจากขาพเจา
เสียเหลือเกิน
ทําไมไม ชวยขาพเจาใหรอด ทําไมไม ไดยิน
เสียงรองขอใหชวยของขาพเจา
๒ พระเจาของขาพเจา
ขาพเจารอง เรียก
พระองคตลอดทัง้ วัน แตพระองคก็ไม
ตอบขาพเจา
และขาพเจาก็ยังรองเรียกตอ ไปตลอดทัง้ คืน
ขาพเจาก็ไมไดรับการบรรเทาทุกข
๓ แตอยางไร ก็ตาม พระองคก็ยังเป็ นองค ผู
์ ิทธิ ์
ศักดิส
พระองคนัง่ อยูบนบัลลังกของ พระองค และ
ชาวอิสราเอลสรรเสริญพระองค
๔ บรรพบุรุษของเราไววางใจในพระองค
และพระองคชวยกูพวกเขา
๕ พวก เขาตะโกนรองขอความ ชวย เหลือจาก
พระองค และได รับการ ชวย เหลือจาก
พระองค
พวก เขาวางใจในพระองค พวก เขาจึงไม ผิด
หวัง
๖ ขาพเจามันก็แคตัวหนอน ไมใชคน
ขาพเจามันก็ แคตัว อะไร ที่ผูคนพูดดูถูก มัน
ก็แคตัวอะไร ที่ผูคนพูดดูหมิ่น
๗ ทุก คนที่เห็นขาพเจา
ตางก็เยย หยัน
ขาพเจา
พวกเขาพากันทําหน าและสายหัวใสขาพเจา
แลวพูดวา
๘ “เขาวางใจในพระ ยาหเวหไมใช หรือ ให
พระยาหเวหชวยใหเขารอดสิ

สดุดี ๒๒:๑๘

ถาพระยาหเวหช่ น
ื ชอบเขา ก็ใหพระยาหเวห
ปลดปลอยเขาสิ”
๙ พระเจาของขาพเจา
ความ จริง แลว
พระองคคือผู ที่ดึงขาพเจาออก มาจาก
ครรภ
พระองคทําใหขาพเจารูสึกปลอดภัยใน
ออมอกของแม
๑๐ ตอน ที่ขาพเจาเกิด มา ขาพเจาก็ถูกวางไว
ในออมแขนของพระองคแลว
พระองคเป็ นพระเจาของ
ขาพเจาตัง้ แต
ขาพเจาคลอดออกมาจากทองแมแลว
๑๑ ดัง นั น
้
โปรดอยา ไดอยูหาง ไกลจาก
ขาพเจา
เพราะความทุกข ยากอยูใกล ตัวขาพเจา และ
ก็ไมมีใครชวยดวย
๑๒ มีวัวตัวผูจํานวน มากที่ลอม รอบขาพเจา
อยู
วัวตัวผูที่ดุรายของบา ชานกําลังราย ลอม
ขาพเจาอยู
๑๓ พวกมันอาปากกวางใสขาพเจา
เหมือน กับสิงโตที่กําลังรอง คํารามฉีก กิน
เหยื่อของมัน
๑๔ กําลังของขาพเจาถูกเทออกเหมือนนํ้ า
กระดูกของขาพเจาหลุดออกจากขอ
จิตใจของขาพเจาไดหลอมละลาย
เหมือนขีผ
้ ้ งึ ภายในตัวขาพเจา
๑๕ พละ
กําลังของขาพเจาเหือดแหงไป
เหมือนหมอดินแตก
ลิน
้ ของขาพเจาจุกอยูที่เพดานปาก
ขา แตพระเจา พระองควางขาพเจาไว ใน ฝ ุน
ของหลุมศพ
๑๖ พวกหมาไดรายลอมขาพเจาไว
กลุมคนชัว
่ รายไดรุมลอมขาพเจาไว
พวกมันไดแทงมือแทงเทาของขาพเจา †
๑๗ ขาพเจาผายผอมจนนั บกระดูกของ
ขาพเจาไดหมด
พวกเขาจองมองขาพเจาตาเขม็ง
๑๘ พวก เขาก็เอาพวก เสื้อผาของขาพเจามา
แบงปั นกัน

*๒๒:๐

กวางในยาม รุง เชา คงจะเป็ นชื่อของทํานองเพลง แตอาจ จะเป็ นเครื่องดนตรีชนิด
หนึ่งก็ได
†๒๒:๑๖

พวก มันไดแทง มือแทง เทาของขาพเจา คําเหลา นี้อยูในฉบับแปลภาษากรีก
โบราณ ฉบับแปลภาษาซีเรียโบราณและฉบับฮีบรูบางฉบับ หรือถาเปลี่ยนตัว อักษรตัว เดี่ยว
ประโยคนี้จะอาน วา มือและเทาของขาพเจาลีบไป ฉบับฮีบรูที่นิยมใช กันดู เหมือนจะขาดคํา
กริยา มันเขียนวา เหมือนสิงโตมือและเทาของขาพเจา

สดุดี ๒๒:๑๙

พวกเขาเอาชุดของขาพเจามาจับสลากวาใคร
จะได
๑๙ ขา แตพระ ยาหเวห อยาได อยูหาง ไกล
ขาพเจา
พระองคผูเป็ นพละ กําลังของ ขาพเจา รีบมา
ชวยเหลือขาพเจาดวยเถิด
๒๐ ชวยชีวิตขาพเจาใหรอดพนจากคมดาบ
ชวยชีวิตเดียวที่ขาพเจามีอยูจากฝูงหมาพวก
นัน
้ ดวยเถิด
๒๑ ชวยขาพเจาใหรอดพนจากปากสิงโต
พนจากคมเขาของฝูง วัว กระทิง เปลี่ยวดวย
เถิด พระองคไดตอบขาพเจาแลว
๒๒ ดัง นั น
้ ขาพเจาจะบอกพี่ น องของขาพเจา
ถึงสิ่งตางๆที่พระองคทํา ที่สรางชื่อเสียง
ใหกับพระองค
ขาพเจาจะสรรเสริญพระองคในที่ประชุม
๒๓ พวกเจาที่เกรงกลัวพระยาหเวห สรรเสริญ
พระองคเถิด
พวก เจาที่เป็ นลูก หลานของยา โคบ ถวาย
เกียรติใหกับพระองคเถิด
พวกเจาที่เป็ นลูกหลานของอิสราเอล ยําเกรง
พระองคเถิด
๒๔ เพราะพระ ยาหเวหไม ไดดูถูกหรือรังเกียจ
ความทุกขของคนที่เดือดรอนคนนี้
พระองคไมไดซอนหน าไปจากขาพเจา
แตเมื่อขาพเจารอง ใหพระองคชวย พระองค
ฟั งขาพเจา
๒๕ ขาพเจาจะสรรเสริญพระองคในที่ ประชุม
ใหญสําหรับสิ่งที่พระองคไดทํา
ขาพเจาจะถวายพวกเครื่องบูชาแกบนตอ
หน าคนทัง้ หลายที่ยําเกรงพระองค
๒๖ คน ยากจนทัง
้ หลาย มา เถิด มากินเครื่อง
บูชาแกบนเหลานัน
้ ใหอิ่มหนํ าสําราญ
พวก เจาที่แสวงหาพระ ยาหเวห สรรเสริญ
พระองคเถิด
และขอใหจิตใจของพวกเจามีความสุขตลอด
ไป
๒๗ ขอ ใหคนทัว
่ ทุกมุม โลก ระลึก ถึงพระ
ยาหเวหและหันมาหาพระองค
ขอ ใหคนทุก ชาติ กม กราบนมัสการตอ หน า
พระองค
๒๘ เพราะพระยาหเวหเป็ นกษัตริย
*๒๓:๔
†๒๓:๕

นํ้ ามัน”
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สดุดี ๒๓:๖

และครอบครองอยูเหนือชนชาติทัง้ หลาย
๒๙ คนเหลา นั น
้ ที่มีสุขภาพสมบูรณแข็ง แรง
จะกิน เลีย
้ งกันและกม กราบ ลงตอ หน า
พระองค
สวนคนที่กําลังจะตายกลับไปสูผงธุลด
ี ิน และ
แมแตคนเหลา นัน
้ ที่ตายไป แลวก็จะกม
กราบลงตอหน าพระเจาเหมือนกัน
๓๐ เหลาลูก หลานของพวก เขาจะรับ ใช
พระองค
คนจะพา กันพูด ถึงชื่อ เสียงขององคเจาชีวิต
ใหกับคนรุนหลังฟั ง
๓๑ พวก เขาจะเลาใหกับคน รุน หลังที่ยังไม ได
เกิดมา
ฟั งเกี่ยวกับการชวยกูที่พระองคไดทําไป
พระยาหเวหเป็ นผูเลี ้ยงแกะ
เพลงสดุดีของดาวิด
๑ พระ

๒๓ เหมือนเลีย้ งแกะ

ยาหเวหเลีย
้ ง

ดูขาพเจา

ดังนัน
้ ขาพเจาไมขาดอะไรเลย
๒ พระองคนําขาพเจาไปนอนลงที่ทุง
หญา
เขียวขจี
พระองคนําขาพเจาไปยังลําธารที่สงบเงียบ
๓ พระองคทําใหขาพเจากลับมีเรี่ยวแรง
เหมือนเดิม
พระองคนําขาพเจาเดินไปบนหนทางที่ถูก
ตองทัง้ หลายเพื่อรักษาชื่อ เสียงที่ ดีของ
พระองค
๔ แมในยามที่ขาพเจาเดินไปตามหุบเขาที่มืด
มิดอยางความตาย *
ขาพเจาก็ไมเกรงกลัวอันตรายใดๆทัง้ นัน
้
เพราะพระองคอยูกับขาพเจา
ไม กระบองและไม เทาเลีย
้ งแกะของพระองค
ทําใหขาพเจารูสึกปลอดภัย
๕ พระองคจัด โตะสําหรับขาพเจาตอ หน าพวก
ศัตรูของขาพเจา
พระองคตอนรับขาพเจาอยางแขกผู มี เกียรติ
†ถวยของขาพเจาเต็มจนเออลน
๖ ความ ดีและความ รัก มัน
่ คงของพระองค
จะติดตามขาพเจาไปตลอด ชีวิตอยาง
แนนอน

หุบเขา … ความตาย หรือ อาจจะแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “หุบเขามืดมิดที่สุด”
พระองค … แขกผูมี เกียรติ แปลตรงๆได วา “พระองคชโลมศีรษะขาพเจาดวย

สดุดี ๒๔:๑
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และขาพเจาจะอาศัยอยู ใน บานของพระ
ยาหเวหไปนานแสนนาน
การเขา สูวิหาร
เพลงสดุดีของดาวิด
๑ พระ

๒๔ โลกนี้และทุกอยางที่อยูในมัน

ยาหเวหเป็ นเจาของแผน ดิน

พระองคเป็ นเจาของโลก นี้และมนุษย ทุก คน
ที่อาศัยอยูบนมัน
๒ ดวยวา พระองค คือผูที่ไดตัง
้ แผนดินโลกนี้
ไวบนนํ้ า
พระองคสรางมัน
ไวอยาง
มัน
่ คงบน
มหาสมุทร
๓ ใครเลาจะขึ้น ไปบนภูเขาของพระ ยาหเวห
ได
์ ิทธิข
์ อง
ใครเลาจะยืนในวิหารอันศักดิส
พระองคได
๔ ก็มีแตคนมือสะอาดและใจบริสุทธิ ์
คนที่ไม ไดรักการ โกหก *คนที่ไม ไดผิดคํา
สาบาน
๕ คนอยางนี้ จะได รับพระพรจากพระยาหเวห
พระเจาจะชวยคนอยางนี้ใหรอด
และประกาศวา “เขาเป็ นฝ ายถูก”
๖ คนพวก
นี้แหละที่แสวงหาพระเจาอยาง
แทจริง
พวก นี้แหละที่สามารถเขามาอยูตอ หน า
พระเจาของยาโคบ †ได เซลาห
๗ ประตูทง
ั ้ หลาย ยกหัวของเจาขึ้นมา
ประตูโบราณเอย เปิ ดออก
เพื่อกษัตริยผูเต็มไปดวยสงาราศีจะไดเขามา
๘ กษัตริยผูเต็มไป ดวยสงา ราศีองค นี้ คือใคร
กัน
คือพระ ยาหเวหผูทรง พลังและแข็งแกรง
เกรียงไกร
คือพระยาหเวห นักรบผูแข็งแกรงเกรียงไกร
๙ ประตูทง
ั ้ หลาย ยกหัวของเจาขึ้นมา
*๒๔:๔

สดุดี ๒๕:๖

ประตูโบราณเอย เปิ ดออกเถิด
เพื่อกษัตริยผูเต็มไปดวยสงาราศีจะไดเขามา
๑๐ กษัตริยผูเต็มไปดวยสงา ราศีองค นี้คือ ใคร
กัน
์ งั ้ สิน
คือพระยาหเวหผูมีฤทธิท
้
พระองคคือกษัตริยผูเต็มไป ดวยสงา ราศีองค
นัน
้ เซลาห
อธิษฐานขอใหพระ
ยาหเวหนําและคุมครอง
‡

เพลงสดุดีของดาวิด

๑ ขาแตพระยาหเวห

๒๕ ขาพเจายกจิตใจของขาพเจาใหกับ
พระองค
๒ พระเจาของขาพเจา

ขาพเจาไว วางใจใน
พระองค
ขออยาใหขาพเจาอับอายขายหน า
ขออยาใหพวกศัตรูเฉลิมฉลองความ พาย แพ
ของขาพเจา
๓ ทุก คนที่ฝากความ หวังไวกับพระองคจะไม
อับอายขายหน าอยางแนนอน
แตพวกที่ทรยศจะตองอับอาย ขาย หน าและ
จะไมไดอะไรจากการทรยศนัน
้
๔ ขา แตพระ ยาหเวห โปรดใหขาพเจาเห็น
หนทางตางๆของพระองค
โปรดสอนเสน ทางตางๆของพระองคให กับ
ขาพเจา
๕ โปรดนํ าขาพเจาตามทางแหงความจริงของ
พระองคและสอนขาพเจา ¶
เพราะพระองคคือพระเจาผู ชวย ให รอดของ
ขาพเจา
และขาพเจาฝากความ หวังไว กับพระองควัน
ยังคํ่า
๖ ขาแตพระยาหเวห โปรดนึ กถึงความเมตตา
กรุณา

คนที่ไมไดรักการโกหก หรือ อาจแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “คนที่ไมไดบูชารูปเคารพ”

†๒๔:๖

ตอ หน าพระเจาของยาโคบ ประโยคนี้แปลมาจากสําเนากรีกกับสําเนาซีเรีย แต วา
สําเนาฮีบรูนัน
้ แปลวา “หน าของทาน ยาโคบ”
‡๒๕:๐

แตละขอ เริ่ม ตนกับอักษรตัว แรกในภาษาฮีบรู เรียงลําดับไปจนถึงตัว สุดทาย ซึ่งมี
ทัง้ หมด ๒๒ ตัว (เหมือน ก ถึง ฮ)
¶๒๕:๕

โปรดนํ าขาพเจา … สอนขาพเจา หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “โปรดชีน
้ ํ าทาง และ
ฝึ กฝนขาพเจาใหจงรักภักดีและพูดความจริง”

สดุดี ๒๕:๗

และความ รักมัน
่ คงของพระองคที่มีมาตัง้ แต
สมัยโบราณแลว
๗ โปรดอยานึ กถึงความ บาปและความ ผิดทัง
้
หลายที่ขาพเจาทําในวัยหนุม
ขา แตพระ ยาหเวหโปรดนึกถึงขาพเจาตาม
ความรักมัน
่ คงของพระองค
เพราะพระองคนัน
้ ดี
๘ พระยาหเวหนัน
้ ชางดีและสัตยซ่ อ
ื
พระองคจึงสัง่ สอนทางที่ถูก ตองให กับพวก
คนบาป
๙ พระองคนําคนถอมสุภาพใหทําสิ่ง ที่ถูก ตอง
ยุติธรรม
พระองคสอนทางของพระองคให กับคน ถอม
สุภาพ
๑๐ พระ ยาหเวหทําทุก สิ่งดวยความ รักและ
ความสัตยซ่ อ
ื ตอคนเหลานัน
้
ที่รักษาคํามัน
่ สัญญาของพระองคและทํา ตาม
กฎตางๆของพระองค
๑๑ ขาพเจาทําผิดบาปอันใหญหลวงนั ก ดังนั น
้
โปรดยกโทษใหกับขาพเจาดวยเถิด
เพื่อเห็นแกช่ อ
ื เสียงอันดีของพระองค
๑๒ พระ
ยาหเวหจะสัง่
สอนคนที่ยําเกรง
พระองค
พระองคจะนํ าคน นัน
้ ไปตามทางที่พระองค
เลือกไว
๑๓ เขาคนนั น
้ จะอยูอยางสุขสบาย
และลูก หลานของ เขาจะได รับสวน แบงของ
แผน ดินที่พระเจาสัญญาวาจะใหกับพวก
เขา
๑๔ พระ ยาหเวหเปิ ด เผยความ ลับ ตางๆของ
พระองคใหกับคน เหลา นัน
้ ที่ยําเกรง
พระองค
พระองคจะสอนพวก เขาใหรู ถึงความ หมาย
ของคํามัน
่ สัญญาที่พระองคให
๑๕ ขาพเจามอง หาความ ชวย เหลือจากพระ
ยาหเวหเสมอ
เพราะพระองคจะชวยเอาเทาของ ขาพเจา
ออกจากบวง
๑๖ ขา แตพระเจา
โปรดหันมามองขาพเจา
และเมตตากรุณาขาพเจาดวยเถิด
เพราะขาพเจาโดดเดี่ยวและถูกขมเหง
๑๗ โปรดชวยใหขาพเจาหลุด
พนจากความ
ทุกขใจดวยเถิด
ชวยดึงขาพเจาออก ไปจากปั ญหา ตางๆของ
ขาพเจาดวยเถิด
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สดุดี ๒๖:๗

๑๘ โปรดมอง

ดูความทุกข ทรมานและความ
ลําบากที่ขาพเจาเจออยูนี้
และโปรดยก
โทษใหกับบาปทัง้ หมดของ
ขาพเจาดวยเถิด
๑๙ ดูเถิด ขาพเจามีศัตรูมากมาย
พวก เขาเกลียดขาพเจามากและอยากทําราย
ขาพเจา
๒๐ โปรดรักษาชีวิตของขาพเจาและชวย
กู
ขาพเจาดวยเถิด
ขาพเจาวางใจในพระองค
โปรดอยาทําให
ขาพเจาผิดหวัง
๒๑ ขอ ใหความ บริสุทธิแ
์ ละความ ซื่อตรงของ
ขาพเจา
คุมครองขาพเจา
เพราะขาพเจาฝากความ
หวังไวกับพระองค
๒๒ ขาแตพระเจา ชวยชาวอิสราเอล
ใหพนจากความ ทุกข รอนทัง้ หลายของ เขา
ดวยเถิด
คนบริสุทธิ์อธิษฐานขอความยุติธรรม
เพลงสดุดีของดาวิด
๑ ขาแตพระยาหเวห

๒๖ ขาพเจา

โปรดตัดสินคดี

พิสูจนวา ขาพเจาเดินในทางที่บริสุทธิ ์
ขาพเจาไว วางใจในพระ ยาหเวห อยาง ไม
รวนเร
๒ ขา แตพระ ยาหเวห โปรดทดสอบ และ
ลองใจขาพเจาดู
ตรวจสอบดูอารมณและความคิดที่อยูภายใน
ใจของขาพเจา
๓ ขาพเจาไม เคยลืมความ รัก มัน
่ คงของ
พระองคที่มีตอขาพเจา
ความ สัตย ซื่อที่พระองคมีตอขาพเจานํ าทาง
ขาพเจา
๔ ขาพเจาไมคบหากับคนขีโ
้ กง
ขาพเจาไมมีสวน รวมกับคนหน า ไหวหลัง
หลอก
๕ ขาพเจาเกลียดที่มัว
่ สุมของคนชัว
่
ขาพเจาไมคบหาคนเลว
๖ ขา แตพระ ยาหเวห ขาพเจาลาง มือเพื่อ
์ องขาพเจา
แสดงความบริสุทธิข
และเพื่อขาพเจาจะ ไดเดินรอบแทน บูชาของ
พระองค
๗ แลวขาพเจาจะรองเพลงสรรเสริญพระองค

สดุดี ๒๖:๘
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และป าว ประกาศถึงสิ่ง มหัศจรรยทัง้ หลายที่
พระองคทํา
๘ ขา แตพระ ยาหเวห ขาพเจารักที่จะอยูใน
วิหารที่พระองคสถิตอยู
คือ เต็นทที่รัศมีของพระองค *ปรากฏอยู
๙ โปรดอยาทําลายขาพเจาไปพรอมกับพวก
คนบาป
โปรดอยาเอาชีวิตของขาพเจาไปพรอม กับ
พวกกระหายเลือด
๑๐ คือ คนพวกนั น
้ ที่มีมือเต็มไปดวยแผนการ
ราย
และคนพวกนัน
้ ที่มือขวาเต็มไปดวยสินบน
๑๑ สวนขาพเจานั น
้
ขาพเจาเดินในทางที่
บริสุทธิ ์
โปรดเมตตา
กรุณาขาพเจาและชวยชีวิต
ขาพเจาดวยเถิด
๑๒ เทาของขาพเจายืน หยัดมัน
่ คงอยูบนพื้น
ราบ
ขาพเจาสรรเสริญพระ ยาหเวหอยูกับฝูง ชน
ในวิหาร
เพลงแหงความมั่นใจในพระยาหเวห
เพลงสดุดีของดาวิด
๑ พระ

๒๗ ชวยใหรอดของขาพเจา

ยาหเวหคือแสง สวางและผู

ขาพเจาจะตองไปหวาดกลัวใครอีก
พระยาหเวหคือที่ลีภ
้ ัยของขาพเจา
ขาพเจาจะตองไปหวัน
่ เกรงใครอีก
๒ ถาคน
ชัว
่ โจมตีขาพเจาและพยายามที่จะ
กินเลือดกินเนื้อขาพเจา
พวกปรปั กษและศัตรูเหลา นัน
้ ก็จะสะดุดลม
ลง
๓ แมวาจะมีกองทัพตัง
้
คายลอมขาพเจาไว
ขาพเจาจะไมกลัว
ถึง แมพวกเขามาบุกขาพเจา ขาพเจาก็ยังคง
ไววางใจพระยาหเวหอยูดี
๔ ขาพเจาขอ เพียงสิ่ง หนึ่ งจากพระ ยาหเวห
เป็ นสิ่งที่ขาพเจาอยากไดมากที่สุด คือ
ขอให ไดอาศัยอยูในวิหารของพระองคทุก วัน
ตลอดชีวิต
เพื่อขาพเจาจะ ไดสัมผัสถึงความ ปรานีของ
พระยาหเวห
*๒๖:๘

สดุดี ๒๗:๑๔

และแสวงหาการทรงนํ าของพระองคในวิหาร
ของพระองค
๕ เพราะพระองคจะ ไดปกป องขาพเจาไวในที่
กําบังของพระองคในวันที่มีภัยอันตราย
พระองคจะซอนขาพเจาไวในเต็นทของ
พระองค
พระองคจะยกขาพเจาไวในที่ปลอดภัยบนผา
สูง
๖ และตอน นี้
พระ ยาหเวหจะยก หัวของ
ขาพเจาขึ้นเหนือพวก ศัตรูที่ลอม รอบ
ขาพเจาอยู
ขาพเจาจะถวายเครื่องบูชาพรอมเสียงโหรอง
ยินดีในวิหารของพระองค
และขาพเจาจะรอง เพลงและเลน ดนตรีเพื่อ
ถวายเกียรติใหกับพระยาหเวห
๗ ขา แตพระ ยาหเวห
โปรดฟั ง เสียงของ
ขาพเจาเมื่อขาพเจารองเรียกพระองค
โปรดเมตตา และตอบขาพเจาดวยเถิด
๘ จิตใจของขาพเจาบอกขาพเจาวา “แสวงหา
หน าของพระยาหเวหสิ”
ดัง นัน
้ พระยาหเวห ขาพเจาจึงแสวงหาหน า
ของพระองคอยู
๙ ดังนั น
้ ขออยาซอนหน าไปจากขาพเจา
โปรดอยาผลักไสขาพเจาผูรับ ใชของพระองค
ไปดวยความโกรธ
พระองคผท
ู ี่ชวยขาพเจาเสมอ โปรดอยาทอด
ทิง้ ขาพเจาไป
พระเจาผู ชวยให รอดของขาพเจา โปรดอยา
ละทิง้ ขาพเจาไป
๑๐ ถึงแมพอแมจะทิง
้ ขาพเจาไป
แตพระยาหเวหก็จะรับเลีย
้ งขาพเจา
๑๑ ขา แตพระ ยาหเวห โปรดสอนทางของ
พระองคใหกับขาพเจา
โปรดนํ าขาพเจาไปตาม ทางที่ราบ รื่น เพราะ
ขาพเจามีศัตรูมากมาย
๑๒ อยามอบขาพเจาไปใหศัตรูทําตามใจชอบ
พยานเท็จยืนขึ้นใสรายขาพเจา และพวกเขา
พยายามทําลายขาพเจา
๑๓ แตขาพเจาเชื่อ แน วา ขาพเจาจะ ไดเห็น
พระพรทัง้ หลาย
ที่พระ ยาหเวหจะใหกับขาพเจาในแผน ดิน
ของคนเป็ นนี้
๑๔ ใหฝากความหวังไวกับพระยาหเวห

รัศมีของพระองค หรือ “รัศมีของพระเจา” คือ แสงสวางที่พระเจาแสดงใหประชาชน
เห็น เพื่อใหรูวาพระองคอยูกับพวกเขา

สดุดี ๒๘:๑
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ใหเขมแข็งและกลาหาญไว
ใหฝากความหวังไวกับพระยาหเวห
อธิษฐานใหรอดจากศัตรู
เพลงสดุดีของดาวิด
๑ ขาแตพระยาหเวห

๒๘ ความชวยเหลือจากพระองค

ขาพเจารองขอ

พระองคผูเป็ นหิน กําบังของขาพเจา ขออยา
ทําเป็ นหูหนวกตอขาพเจา
ถาพระองคไมตอบขาพเจา
ขาพเจาจะ ตองไปอยูกับคนเหลา นัน
้ ที่ลงไป
ในหลุมศพแนๆ
๒ โปรดฟั ง เสียงของขาพเจา
เมื่อขาพเจา
รองขอความชวยเหลือจากพระองค
เมื่อขาพเจายกชูมือของขาพเจาขึ้นและหัน
์ ิทธิท
์ ี่สุดในวิหาร
หน าไปทางหองศักดิส
ของพระองค
๓ โปรดอยาลากขาพเจาออก ไปลงโทษรวม
กับคนที่ทําชัว
่
ปากของพวก เขาพูดอยางเป็ น มิตรกับเพื่อน
บานแตใจคิดรายกับเขา
๔ ลงโทษพวกเขาใหสาสมกับสิ่งที่พวกเขาทํา
และ สิ่งชัว
่ รายที่พวกเขาทํา
ลงโทษพวกเขาใหสาสมกับสิ่งที่มือเขาทํา
ตอบแทนเขาตามที่เขาสมควรจะไดรับ
๕ พวก เขาไมไยดีในสิ่งที่พระ ยาหเวหได ทํา
หรือสรางขึ้น
พระองคก็เลยจะรื้อพวก
เขาลงและจะไม
สรางพวกเขาขึ้นมาใหม
๖ สรรเสริญพระยาหเวห
เพราะพระองคไดยินคํารองขอความ
ชวย
เหลือของขาพเจา
๗ พระ ยาหเวหเป็ นพละ กําลังและโลของ
ขาพเจา
ขาพเจาจึงวางใจในพระองค
พระองคไดชวย เหลือขาพเจา
หัวใจของ
ขาพเจาจึงชื่นชมยินดี
และขาพเจาจะรองเพลงสรรเสริญพระองค

สดุดี ๒๙:๗

๘ พระยาหเวหเป็ นพละกําลังของคนทัง
้ หลาย

ของพระองค
พระองคเป็ นป อมปราการแหงความ รอดของ
กษัตริยที่พระองคไดเลือกไว *
๙ โปรดชวยคนทัง
้ หลายของพระองคใหรอด
โปรดอวยพรพวก เขาที่เป็ นสมบัติของ
พระองค
โปรดเลีย
้ งดูพวกเขาเหมือนผู เลีย
้ งแกะ และ
โปรดโอบอุมพวกเขาไวตลอดไป
สงาราศีของพระยาหเวหในพายุ
เพลงสดุดีของดาวิด
๑ ชาว สวรรคทัง
้ หลาย

๒๙ พระยาหเวห

ใหสรรเสริญ

สรรเสริญสงา ราศีและพละ กําลังของพระ
ยาหเวหเถิด
๒ สรรเสริญพระ ยาหเวหสําหรับชื่ออันมีสงา
ราศีของพระองค
ใหกม กราบลงตอ หน าพระ ยาหเวหในวิหาร
อันสงางามของพระองค †
๓ เสียงของพระ ยาหเวหดังกึกกองอยูเหนื อ
นํ้ า
พระเจาแหงสงาราศีเปลงเสียงฟ ารอง
พระ ยาหเวหเปลง เสียงฟ ารองอยูเหนือ
มหาสมุทร
๔ เสียงของพระยาหเวหนัน
้ ทรงพลัง
เสียงของพระยาหเวหยิ่งใหญนาเกรงขาม
๕ เสียงของพระยาหเวห นัน
้ ทําใหตนสนซี ดาร
หักกระจุย
พระ ยาหเวหหัก โคนตนสน ซี ดารแหง
เลบานอน
๖ พระองคทําใหเทือก เขาเลบานอน กระโดด
โลดเตนเหมือนกับพวกลูกวัว
และทําใหภูเขาเฮ อร มอน *กระโดดดุจดัง
กระทิงหนุม
๗ เสียงของพระยาหเวห
ทําใหฟาผา

*๒๘:๘

กษัตริยท่พ
ี ระองคไดเลือกไว แปลตรงๆไดวา “ผท
ู ี่พระองคทรงเจิม” ดูคําวา “เจิม”
เพิ่มเติมไดจากคําอธิบายศัพททายเลม
†๒๙:๒ ในวิหารอันสงางามของพระองค หรือ อาจแปลไดอีกอยางวา “ดวยการสวมชุดอัน
์ ิทธิ”์ ซึ่งคงหมายถึงชุดของพวกนักบวช
ศักดิส
*๒๙:๖

ภูเขาเฮอรมอน ตามภาษาดัง้ เดิม คือ “ภูเขาซีเรียน”
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๘ เสียงของพระยาหเวห

ทําใหทะเลทรายสัน
่
สะเทือน
พระ ยาหเวหทําใหทะเล ทรายคา เดช †สัน
่
สะเทือน
๙ เสียงของพระยาหเวหทําใหพวกตน โอกสัน
่
ไหว ‡
และทําใหใบไมรวงหมดป า
ขณะ เดียวกันในวิหารของพระองค ทุก คน
ตางกําลังพา กันรอง ตะโกนวา “สงา
ราศี”
๑๐ พระ ยาหเวหนัง
่ ปกครองอยูเหนือ นํ้ าที่
ทวมอยู
พระ
ยาหเวหจะนัง่ ปกครองอยางกษัตริย
ตลอดไป
๑๑ ขอใหพระยาหเวหมอบพละกําลังใหกับคน
ทัง้ หลายของพระองค
ขอพระ ยาหเวหอวยพรคน ทัง้ หลายของ
พระองคใหมีสันติสุข
เพลงขอบพระคุณที่รอดตาย
เพลงสดุดีของดาวิด บทเพลงที่
ใชในการอุทิศ วิหาร
๑ ขา

๓๐ สรรเสริญพระองค

แตพระ ยาหเวห
ขาพเจา
เพราะพระองค
ดึงขาพเจาออกมาจากหลุมลึก
พระองคไม ไดปลอยใหพวก ศัตรูของขาพเจา
ไดเฉลิมฉลองกัน
๒ ขา แตพระ ยาหเวห พระเจาของขาพเจา
ขาพเจารองขอความ ชวย เหลือจาก
พระองค
แลวพระองคก็รักษาเยียวยาขาพเจา
๓ ขาแตพระยาหเวห พระองคยกขาพเจาออก
มาจากหลุมศพ
พระองครักษาชีวิตของขาพเจา ไวและไม ให
ขาพเจาตกลงไปในหลุมแหงความตาย
๔ ทานทัง
้ หลายที่ซ่ อ
ื สัตยตอพระ ยาหเวห ให
รองเพลงสรรเสริญตอพระยาหเวห
์ ิทธิข
์ อง
ใหขอบพระคุณแดช่ อ
ื อันศักดิส
พระองค
๕ ความโกรธเกรีย
้ วของพระองคอยูเพียง
ชัว
่ คราว
†๒๙:๘
‡๒๙:๙
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แตความปรานีของพระองคนําชีวิตมาให
เราอาจจะรองไหในยามคํ่าคืน
แตในวันรุงขึ้น เราจะชื่นบาน
๖ ในยามที่ขาพเจามัน
่ คงปลอดภัย
ขาพเจาคิดวา ไมมีอะไรสัน
่ คลอนขาพเจาได
๗ ขาแตพระยาหเวห ตอนที่พระองคปรานี ตอ
ขาพเจา
พระองคทําใหขาพเจามัน
่ คงเหมือนภูเขา
แตตอนที่พระองคซอนหน าไปจากขาพเจา
ขาพเจาก็กลัวจนตัวสัน
่
๘ ขา แตพระ ยาหเวห ขาพเจารองขอความ
ชวยเหลือจากพระองค
ขาพเจารองขอความเมตตากรุณาจาก
พระองค
๙ ขาพเจาพูด วา ถาขาพเจาตาย ไป มันจะมี
ประโยชนอะไรหรือ
พวกที่อยูในหลุม ศพจะสรรเสริญพระองคได
หรือ
พวก เขาจะพูด กันถึงความ ซื่อสัตยของ
พระองคไดหรือ
๑๐ ขาแตพระยาหเวห โปรดฟั งคํารองขอของ
ขาพเจาและแสดงความเมตตากรุณาตอ
ขาพเจา
ขา แตพระ ยาหเวห โปรดเป็ นผู ชวยของ
ขาพเจาดวยเถิด
๑๑ แลวพระองคก็เปลี่ยนการ ครํ่าครวญของ
ขาพเจาใหกลายเป็ นการโลดเตน
พระองคถอดเสื้อผา ไว ทุกขของขาพเจาออก
และเอาความสุขมาสวมใสขาพเจาแทน
๑๒ เพื่อขาพเจาจะไดรอง
เพลงสรรเสริญ
พระองคไมนิ่งเงียบอีกตอไป
ขา แตพระ ยาหเวห พระเจาของขาพเจา
ขาพเจาจะสรรเสริญพระองคตลอดไป
พระยาหเวหเป็ นที่ลีภ
้ ัย
ถึงหัวหน านักรอง เพลงสดุดีของดาวิด
๑ ขา แตพระ ยาหเวห

๓๑ ในพระองค

ขาพเจาลี้ ภัย

โปรดอยาทําใหขาพเจาตองอับอายเลย
โปรดชวยขาพเจาให รอด ดวยเพราะพระองค
ทําในสิ่งที่ถูกตองเสมอ

ทะเลทรายคาเดช คงจะเป็ นทะเลทรายในประเทศซีเรีย

เสียงของ … สั่น ไหว หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “เสียงของพระยาหเวหทําใหแม
กวางคลอดลูกกอนกําหนด”
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๒ โปรดเงี่ยหูของพระองคฟังขาพเจา

รีบมาชวยกูขาพเจาดวย
ขอเป็ นป อมปราการบนภูผาแกขาพเจา
เป็ นวังที่เป็ นป อมปราการ ขอปกป องขาพเจา
๓ เพราะพระองค
คือหิน กําบังและป อม
ปราการของขาพเจา
โปรดนํ าทาง พาขาพเจาไปดวยเถิด เพื่อเห็น
แกช่ อ
ื เสียงอันดีของพระองค
๔ โปรดดึงขาพเจาออกจากตาขายที่พวก เขา
ซอนไวดักขาพเจา
เพราะพระองคเป็ นป อมปราการของขาพเจา
๕ ขาพเจาขอม อบจิต วิญญาณนี้ ไวในมือของ
พระองค
ขา แตพระยาหเวห โปรดไถขาพเจาดวยเถิด
เพราะพระองคเป็ นพระเจาที่สัตยซ่ อ
ื
๖ ขาพเจาเกลียด ชังคนเหลา นั น
้ ที่รับ ใชพวก
รูปเคารพที่ไรคา
ขาพเจาไววางใจในพระยาหเวห
๗ ขาพเจาชื่นชมยินดีและเฉลิมฉลองความรัก
มัน
่ คงของพระองค
เพราะพระองคสังเกตเห็นถึงความทุกข ยาก
ของขาพเจา
และรูถึงปั ญหาที่รุมเราชีวิตของขาพเจาอยูนี้
๘ พระองคไม ไดมอบขาพเจาใหไปอยูในกํา
มือของศัตรู
พระองคนําขาพเจาออกมาเป็ นอิสระ *
๙ ขา แตพระ ยาหเวห ขาพเจาตกอยูในความ
ทุกข ดัง นัน
้
โปรดเมตตา กรุณาตอ
ขาพเจาดวย
ขาพเจาเศราโศกมาก รองไหจนเจ็บไปหมด
ทัง้ ตา คอ และทอง
๑๐ ชีวิตของขาพเจาเกือบจะจบลงแลว ตอนนี้
มีแตความโศกเศรา
วัน ปี ของขาพเจากําลังจะจบลงแลว ตอนนี้มี
แตการครํ่าครวญ
ความทุกข ยาก †กําลังกัดกรอนพละ กําลัง
ของขาพเจา
กระดูกของขาพเจาเจ็บปวดไปหมดแลว
๑๑ พวก ศัตรูตางดูถูกขาพเจารวม ทัง
้ พวก
เพื่อนบานดวย
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เมื่อเพื่อน ฝูงเห็นสภาพของขาพเจาตาง พา
กันกลัวที่จะเขาใกล
เมื่อคนเห็นขาพเจาตามทองถนน
พวกเขาตางพากันหลีกหนี
๑๒ ผูคนพา กันหลงลืมขาพเจาเหมือนกับวา
ขาพเจาตายไปแลว
หรือเป็ นของที่สูญหายไปแลว
๑๓ ขาพเจาไดยินคนจํานวนมากใส ราย ป ายสี
ขาพเจา
รอบดานของขาพเจามีแตเรื่องนากลัว
พวก
เขามารวมหัวกันวางแผนทําราย
ขาพเจา
พวกเขาวางแผนจะเอาชีวิตของขาพเจา
๑๔ ขา แตพระ ยาหเวห
สวนขาพเจานัน
้
ขาพเจาไววางใจในพระองค
ขาพเจาพูด วา
“พระองคคือพระเจาของ
ขาพเจา”
๑๕ วัน
เวลาของขาพเจาอยูในกํา มือของ
พระองค
ชวยขาพเจาใหรอดพนจากพวก ศัตรูและคน
พวกนัน
้ ที่ตามลาขาพเจาดวยเถิด
๑๖ ขอ ใหใบหน าของพระองคสอง ประกายลง
บนผูรับใชของพระองค
เพราะความ รัก มัน
่ คงที่พระองคมีตอขาพเจา
โปรดชวยขาพเจาใหรอดดวยเถิด
๑๗ ขา แตพระ ยาหเวห ขาพเจารองขอความ
ชวยเหลือจากพระองค
ขออยาใหขาพเจาตองอับอาย
แตขอใหพวกคนชัว
่ เหลานัน
้ ตองอับอาย
ขอใหพวกเขารองครํ่าครวญ ‡ไปตลอดทางสู
แดนคนตาย
๑๘ ขอใหคนโกหกพวกนั น
้ เป็ นใบเสีย
คือคน พวก นัน
้ ที่เยอ หยิ่งจองหอง คนที่มุง
ราย และคนที่คอยพูดใสรายคนดี
๑๙ แตพระองคไดตุนสิ่ง ดีๆไวมากมายสําหรับ
คนที่ยําเกรงพระองค
พระองคทําหลายสิ่งหลายอยางตอ หน าตอตา
มนุษยทงั ้ หลาย
เพื่อชวยคนเหลานัน
้ ที่มาลีภ
้ ัยในพระองค
๒๐ พระองคซอนคนดีๆพวกนี้ ไวกับพระองค
เพื่อใหพนจากคนเหลานัน
้ ที่ปองรายพวกเขา

*๓๑:๘

พระองคนําขาพเจาออกมาเป็ นอิสระ หรือแปลตรงๆไดวา “พระองควางเทาทัง้ สอง
ของขาพเจาบนที่กวาง”
†๓๑:๑๐

ความทุกขยาก หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “ความผิดบาป”

‡๓๑:๑๗

รองครํ่าครวญ หรือ แปลไดอีกอยางหนึ่งวา “เงียบกริบ”

สดุดี ๓๑:๒๑
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พระองคซอนพวก เขาไวในที่ กําบังของ
พระองค
เพื่อใหรอดพนจากลิน
้ ที่ใสรายพวกเขา
๒๑ สรรเสริญพระยาหเวห
เพราะพระองคแสดงความ รัก มัน
่ คงที่แสน
อัศจรรย
ที่ปกป องขาพเจาเมื่อขาพเจาถูกโจมตี *
๒๒ ขาพเจากลัว ขาพเจาเลยพูดวา
“ขาพเจาถูกตัด
ออกไปจากสายตาของ
พระองค” †
แตพระองคไดยินคํารองขอ
ใหชวยของ
ขาพเจา เมื่อขาพเจารองเรียกพระองค
๒๓ ทานทัง
้ หลายที่จงรักภักดีตอพระองค ให
รักพระยาหเวหเถิด
พระ ยาหเวหคุมครองคน ทัง้ หลายที่ซ่ อ
ื สัตย
ตอพระองค
พระองคจะตอบแทนคนที่เยอ หยิ่งจองหอง
อยางทบดอกทบตน
๒๔ ดังนั น
้ ทานทัง้ หลายที่ฝากความหวังไวกับ
พระยาหเวห
ใหเขมแข็งและกลาหาญไวเถิด
สารภาพและไดรับการยกโทษ
บทกวีแหงมัสคิล ‡ของกษัตริยดาวิด
๑ ถือวามี

๓๒ ยาหเวหยกโทษความผิดตางๆให

เกียรติจริงๆคนที่พระ

และคนที่พระองคกลบ เกลื่อนความ บาป
ตางๆใหนัน
้
๒ ถือวามี เกียรติจริงๆคนที่พระ ยาหเวหไม ได
นับความผิดของเขา
และคนที่ไมมีกลอุบายในจิตใจ
๓ ตอน ที่ขาพเจาไม ไดสารภาพความ ผิด บาป
กระดูกของขาพเจาก็ออนแอลง
ขาพเจาครํ่าครวญอยางเจ็บ ปวดตลอดวัน ยัง
คํ่า
๔ มือของพระองควางหนั ก อึ้งบนตัวขาพเจา
ทัง้ วันทัง้ คืน
พละ กําลังของขาพเจาเหี่ยวแหงไปเหมือน
นํ้ าในหน าแลงของฤดูรอน เซลาห

สดุดี ๓๓:๑

๕ ดัง นั น
้

พระ ยาหเวห ขาพเจาขอ สารภาพ
ความบาปตอพระองค
โดยไมไดซอนความผิดบาปอะไรไวเลย
ขาพเจาพูด วา “ขาพเจาจะสารภาพตอพระ
ยาหเวหถึงการกบฏทัง้ หลายที่ทําไป”
แลวพระองคก็ไดยก โทษใหกับความ ผิด บาป
ของขาพเจา เซลาห
๖ ดวยเหตุ นั น
้ ผู ติดตามที่จงรักภักดีทุก คน
ควรจะอธิษฐานตอพระองคเมื่อพบวาตัว
เองทําบาป
เมื่อปั ญหาตางๆสูง ขึ้นเหมือนนํ้ า ทวม นํ้ า นัน
้
ก็จะขึ้นมาไมถึงคนนัน
้ หรอก
๗ พระองคคือที่หลบซอนของขาพเจา
พระองคปกป องขาพเจาจากปั ญหา
พระองคโอบ ลอมขาพเจาดวยเสียง โห รอง
ของคน เหลา นัน
้ ที่ฉลองความ รอดของ
ขาพเจา เซลาห
๘ พระ ยาหเวหพูด วา “เราจะสัง
่ สอน เจาและ
ใหเจารูวาเจาควรจะใชชีวิตอยางไร
เราจะคอยเฝ ามองดูเจาและคอยแนะนํ าเจา”
๙ อยาไดเป็ นเหมือนมาหรือลอที่ไมมีความ
เขาใจอะไรเลย
จะตองใชเหล็ก ขวาง ปากและเชือก บังเหียน
ในการบังคับควบคุมมัน
ไมอยางนัน
้ มันจะไมยอมมาใกลเจา
๑๐ พวกคนชัว
่ จะพบกับความทุกขยากมาก
แตคนที่ไววางใจในพระยาหเวห ความรักอัน
มัน
่ คงของพระองคจะลอมรอบเขาไว
๑๑ ดัง นั น
้
พวกที่ทําตามใจพระ ยาหเวหทัง้
หลาย ใหช่ น
ื ชมยินดีและมี ความ สุขใน
พระองคเถิด
พวกเจาทัง้ หลาย ที่มีจิตใจซื่อตรง ใหโห รอง
ดวยความยินดี
เพลงสรรเสริญพระยาหเวหผู
สรางและผูครอบครองโลกนี ้
๑ พวก

๓๓ ชื่นชมยินดีในพระยาหเวหเถิด

เจาที่ทํา ตามใจพระเจา ให

สมควรแลวที่คนซื่อตรงจะสรรเสริญพระองค

*๓๑:๒๑

เมื่อขาพเจาถูกโจมตี แปลตรงๆไดวา “ในเมืองที่ถูกปิ ดลอม”
ถูกตัดออกไปจากสายตาของพระองค อาจจะหมายถึง “ถูกขัดขวางไมใหเขาไป
นมัสการพระเจาในวิหาร”

†๓๑:๒๒

‡๓๒:๐ มัสคิล เป็ นภาษาฮีบรู เราไมรูความ หมายที่แน นอน อาจหมาย ถึง “บท กวีแหงการ
ใครครวญ” “บทกวีแหงการสัง่ สอน” หรือ “บทกวีที่เขียนขึ้นดวยความชํานาญ”

สดุดี ๓๓:๒

๒ สรรเสริญพระ ยาหเวห

ดวยการ เลน พิณ สี่
สายเถิด
รองเพลงสรรเสริญพระองคดวยการเลน พิณ
สิบสายเถิด
๓ รองเพลงบทใหมใหกับพระยาหเวห
ใหเลนพิณอยางชํานิ ชํานาญ และโห รองดวย
ความยินดี
๔ พระคําของพระยาหเวหนัน
้ ซื่อตรง
และพระองคสัตย ซื่อตอ คนของ พระองคใน
ทุกสิ่งที่พระองคทํา
๕ พระยาหเวหรักความดีและความยุติธรรม
โลกนี้เต็มไปดวยความรักมัน
่ คงของพระองค
๖ โดยคํา สัง
่ ของพระ ยาหเวห สวรรคก็ถูก
สรางขึ้น
โดยคํา พูดจากปากของพระองค ดวงดาว
ทัง้ หมดก็เกิดขึ้น
๗ พระองคไดรวบรวมนํ้ าทะเลมาอยูดวยกัน
และเคลื่อนนํ้ าในมหาสมุทรไปไวในคลัง เก็บ
นํ้ า
๘ พลเมืองทุก คนของโลกเอย ใหยําเกรงพระ
ยาหเวหเถิด
พวก เจาทุก คนที่อยูบนโลก นี้ ใหเกรงกลัว
พระองคเถิด
๙ เพราะวา เมื่อพระองคพูด มันก็เกิดขึ้น
เมื่อพระองคออกคําสัง่ โลกก็ตัง้ ขึ้น
๑๐ พระองคสามารถทําใหแผนการตางๆที่
ชนชาติทัง้ หลายวางไวนัน
้ ไมสําเร็จ
และพระองคสามารถทําใหโครงการ ตางๆ
ของชาติตางๆลมเหลวได
๑๑ แตแผนการ ตางๆของพระ ยาหเวหนัน
้
ยัง่ ยืนตลอดไป
โครงการ ตางๆในใจของพระองคนัน
้ จะอยูไป
ตลอดชัว
่ ลูกชัว
่ หลาน
๑๒ ชนชาติที่มีพระ ยาหเวหเป็ นพระเจาของ
พวกเขานัน
้ ถือวามีเกียรติจริงๆ
ชนชาติที่พระองคไดเลือกมาเป็ นคนของ
พระองคเองนัน
้ ถือวามีเกียรติจริงๆ
๑๓ พระยาหเวหมองลงมาจากสวรรค
มองเห็นมนุษยทุกคน
๑๔ พระองคมองลงมาจากบัลลังกของ
พระองค
เห็นมนุษยทุกคนที่อาศัยอยูบนโลก
*๓๔:๐
†๓๔:๑
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สดุดี ๓๔:๒

๑๕ พระองคคือผู ที่สรางจิตใจของพวก เขาขึ้น

มาทุกคน
และพระองคเขาใจทุก สิ่ง ทุก อยางที่พวก เขา
กําลังทําอยู
๑๖ ชัยชนะของกษัตริยไม ไดข้ น
ึ อยู กับทหาร
มากมาย
ชัยชนะของนักรบก็ไมไดข้ น
ึ อยูกับความแข็ง
แกรงของเขา
๑๗ ความแข็งแกรงของมา ศึกไม ไดนําชัยชนะ
มาใหหรอก
พลังอันแข็งแกรงของ มันไม ชวยใหใครรอด
ไดหรอก
๑๘ ดูเถิด
พระ ยาหเวหเฝ า ดูคนที่ยําเกรง
พระองค
พระองคดูแลคนที่ฝากความ หวังไวกับความ
รักมัน
่ คงของพระองค
๑๙ พระองคชวยใหพวก เขารอดพนจากความ
ตาย
และชวยใหเขามีชีวิตอยู
ไดในยามที่
ขาดแคลนอาหาร
๒๐ พวกเราเฝ ารอพระยาหเวหมาชวย
เพราะพระองคคือผู ชวยให รอดและโล กําบัง
ของพวกเรา
๒๑ เพราะจิตใจของเราชื่นชมยินดีในพระองค
์ ิทธิ ์
เพราะพวก เราไว วางใจในชื่ออันศักดิส
ของพระองค
๒๒ ขาแตพระยาหเวหขอใหความรักอันมัน
่ คง
ของพระองคอยูกับพวกเรา
เพราะพวกเราฝากความหวังไวกับพระองค
มาลองชิมความดีของพระยาหเวหดู
*

บทเพลงสดุดีของดาวิด ในขณะที่พระองค
แกลงทําเป็ นบา เพื่อใหอาบีเมเลคเห็น จนไล
พระองคออกไป และกษัตริยดาวิดก็ออกไป
๑ †ขาพเจาจะสรรเสริญพระ ยาหเวห

๓๔ เสมอ

คํา สรรเสริญพระองคจะติดอยูที่ริม ฝี ปากของ
ขาพเจาเสมอ
๒ จิต วิญญาณของขาพเจาโออวดเกี่ยว กับ
พระยาหเวห

เรื่องนี้ดูเพิ่มเติมไดจากหนังสือ ๑ ซามูเอล ๒๑:๑๐-๒๒:๑

นี้ แตละขอ เริ่มตนกับอักษรตัวแรกในภาษาฮีบรู เรียงลําดับไปจนถึงตัวสุดทาย ซึ่งมี
ทัง้ หมด ๒๒ ตัว (เหมือน ก ถึง ฮ)

สดุดี ๓๔:๓

ขอให พวกคนที่ทุกข ยากไดยินคํา สรรเสริญ
ของขาพเจาและชื่นชมยินดี
๓ ขอใหพวกเรามารวมกันถวายเกียรติใหกับ
พระยาหเวห
ขอ ใหพวก เรามาเชิดชูพระนามของพระองค
ดวยกันเถิด
๔ ขาพเจาแสวงหาพระ ยาหเวหเพื่อขอความ
ชวยเหลือและพระองคก็ตอบขาพเจา
พระองคชวยขาพเจาใหรอดพนจากทุก สิ่งที่
ขาพเจากลัวนัน
้
๕ คนที่แสวงหาพระองคเพื่อขอความ
ชวย
เหลือจะมีหน าตาเบงบาน
พวก เขาจึงไมอับอายขาย หน าเพราะ วา
พระองคตอบพวกเขา
๖ ขาพเจาเองผูทุกข ยากคน นี้ รองขอความ
ชวย เหลือจากพระ ยาหเวหและพระองค
ก็ไดยิน
และชวยขาพเจาใหรอดพนจากความทุกข
ยากทุกเรื่อง
๗ ทูต สวรรคของพระ ยาหเวหสรางคายลอม
รอบพวกที่ยําเกรงพระองค
และคอยชวยเหลือพวกเขาใหรอด
๘ ลอง ชิมพระ ยาหเวหดูสิ
แลวจะเห็นวา
พระองคนัน
้ ดีแท
คนที่ลีภ
้ ัยในพระองคก็มีเกียรติจริงๆ
๙ พวกเจา ผท
ู ี่เป็ นของพระองคโดยเฉพาะ ให
ยําเกรงพระยาหเวหเถิด
เพราะผูที่ยําเกรงพระองคไมขาดอะไรเลย
๑๐ แมแตพวกสิงห หน ุมที่แข็ง แรงเหลา นั น
้ ก็
ยังขาดแคลนและหิวโหยได
แตคน เหลา นัน
้ ที่ขอความ ชวย เหลือจากพระ
ยาหเวหจะไมขาดของดีอะไรเลย
๑๑ มาเถิด ลูกๆเอย ฟั งเราใหดี
แลวเราจะสอน
เจาใหรูจักยําเกรงพระ
ยาหเวห
๑๒ ใครอยากมีชีวิตที่สนุกสนาน
ใครอยากมี ชีวิตยืนยาวที่มี ความสุขกับความ
รุงเรือง
๑๓ ระวังอยาใหลน
ิ้ พูดสิ่งชัว
่ ราย
ระวังอยาใหริมฝี ปากพูดโกหก
๑๔ หลีกเลี่ยงความชัว
่ และทําแตความดี
ใหแสวงหาสันติสุขและไลตามมันไปติดๆ
๑๕ สายตาของพระ ยาหเวหเฝ าดูแลคนที่ทํา
ตามใจพระเจา
และหูของพระองคก็เปิ ดฟั งเสียงรองเรียกให
ชวยของพวกเขา
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สดุดี ๓๕:๕

๑๖ แตใบหน าของพระ

ยาหเวหตอ ตานคน
เหลานัน
้ ที่ทําชัว
่
เพื่อคนในโลก นี้จะไดลืมพวก คน ชัว
่ เหลา นัน
้
ตลอดไป
๑๗ เมื่อคนที่ทําตามใจพระเจารองขอความ
ชวยเหลือ พระองครับฟั ง
และชวยใหพวก เขารอดพนจากความทุกข
ยากทัง้ หมดของเขา
๑๘ พระ ยาหเวหอยูใกล และพรอมที่จะชวย
คนที่หมดกําลังใจ
และพระองคชวยกูคนที่สน
ิ้ หวัง
๑๙ คนที่ทําตามใจพระเจา อาจจะพบกับความ
ทุกขยากมากมาย
แตพระ ยาหเวหจะชวยใหเขารอดพนไป ได
หมด
๒๐ พระองคปกป องกระดูกทุกชิน
้ ของเขา
ไมใหแตกหักแมแตชน
ิ้ เดียว
๒๑ แตความ ชัว
่ ชาของคน ชัว
่ ก็จะฆาตัวพวก
เขาเอง
และพวกที่เกลียดคนที่ทํา ตามใจพระเจาจะ
ถูกลงโทษ
๒๒ พระยาหเวหไถ ชีวิตให กับพวกผูรับ ใชของ
พระองค
ทุก คนที่เขา มาลี้ ภัยในพระองคจะไม ถูก
ลงโทษ
อธิษฐานขอใหพระยาหเวหแกคดีให
เพลงของดาวิด

๓๕

๑ ขา

แตพระ ยาหเวห ชวยตอ ตาน
คนเหลานัน
้ ที่ตอตานขาพเจา
ชวยรบกับคนเหลานัน
้ ที่รบกับขาพเจา
๒ ชวยควาโลเล็กและโลใหญของพระองค
และลุกขึ้นมาชวยขาพเจาดวยเถิด
๓ ชวยใชหอกและทวนตอสูกับคน เหลา นั น
้ ที่
ไลลาขาพเจาดวยเถิด
ชวยบอกขาพเจาดวยวา “ตัว เรา เองไดมา
ชวยกูเจาแลว”
๔ ขอ ใหคนเหลา นั น
้ ที่มุงเอาชีวิตของขาพเจา
ไดพายแพและอับอายขายหน า
ขอ ใหคนเหลา นัน
้ ที่วางแผนทํารายขาพเจา
สับสนอลหมานและถูกไลหนีไป
๕ ขอใหพวกเขาเป็ นเหมือนแกลบที่ถูกลมพัด
ไป
และถูกทูตสวรรคของพระยาหเวหขับไลไป

สดุดี ๓๕:๖

๖ ขอ

ใหชอง ทางหนีของพวก เขานัน
้ มืด มิด
และลื่นไถล
และถูกทูตสวรรคของพระยาหเวหไลลาไป
๗ เพราะพวกเขาวางตาขายดักขาพเจา ทัง
้ ๆที่
ขาพเจาไมไดทําอะไรพวกเขา
พวกเขาขุดหลุมพรางสําหรับขาพเจา
๘ ขอ ใหพวก เขาเจอกับความ พินาศอยาง
ไมทันรูตัว
ขอ ใหพวก เขาติดตาขายที่เขาวางไวดัก
ขาพเจา
และตกลงไปในหลุมพรางของตัว เองและ
พินาศไป
๙ แลวขาพเจาจะชื่นชมยินดีในสิ่งที่พระ
ยาหเวหไดทําไป
และมีความสุขที่พระองคชวยกูขาพเจา
๑๐ แลวกระดูกทัว
่ ตัวของขาพเจาจะพูดวา
“ขา แตพระ ยาหเวห จะมีใครเหมือนกับ
พระองคอีก
พระองคชวยคน ยากจนใหรอดพนจากคนที่
เอาเปรียบเขา
และชวยคน ยากจนและคน ขัดสนใหพนจาก
คนเหลานัน
้ ที่คอยปลนพวกเขา”
๑๑ พยานที่มุงรายตอขาพเจา
ยืน ขึ้นกลาว หาขาพเจาในสิ่งที่ขาพเจาไมรู
เรื่อง
๑๒ พวกเขาตอบแทนความดีของขาพเจาดวย
ความชัว
่
คอยดักซุมฆาขาพเจา *
๑๓ เมื่อพวก เขาเจ็บ ป วย
ขาพเจาใสชุดที่
แสดงความเสียใจ
และถอมใจลงอดอาหาร เมื่อคําอธิษฐานของ
ขาพเจาไมไดรับคําตอบ
๑๔ ขาพเจาทําเหมือนกับวาพวกเขาเป็ นเพื่อน
หรือพี่นองของขาพเจาเอง
ขาพเจากม ลงดวยความ โศก เศราราวกับ วา
เป็ นแมของขาพเจาเอง
๑๕ แตเมื่อขาพเจามีปัญหาพวก
เขากลับพา
กันดีใจ
คนที่ขาพเจาไมรูจักรุมเขามาโจมตีขาพเจา
พวกเขาฉีกเนื้อขาพเจาอยางไมหยุดหยอน
๑๖ พวกเขาไดกัดฟั นกรอดๆใสขาพเจา
พา
กันหัวเราะเยาะและตะโกนใสขาพเจา
อยางหยาบคาย

*๓๕:๑๒
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สดุดี ๓๕:๒๖

๑๗ พระองคเจาขา

พระองคจะมอง ดูอยู เฉยๆ
ไปอีกนานแคไหน
ชวย เหลือขาพเจาใหรอดพนจากการ ทําลาย
ลางของพวกเขาดวยเถิด
โปรดชวยชีวิตที่มีคาของขาพเจานี้ใหรอดพน
จากฝูงสิงโตเหลานัน
้ ดวยเถิด
๑๘ แลวขาพเจาจะขอบคุณพระองคในที่
ชุมนุมใหญ
ขาพเจาจะสรรเสริญพระองคในฝูง
ชนที่
มากมายนัน
้
๑๙ ขออยาใหศัตรูที่ขาพเจาไมไดทําอะไรพวก
เขานัน
้ เอาชนะและหัวเราะเยาะขาพเจา
ได
ขออยา ใหคน เหลา นัน
้ ที่เกลียดขาพเจา ทัง้ ๆ
ที่ขาพเจาไมไดทําอะไรพวกเขา ขยิบตา
สงสัญญาณกันเพื่อตอตานขาพเจา
๒๐ พวก
เขาไมพยายามที่จะสรางสันติกับผู
อื่น
แตพวกเขากําลังวางแผนการชัว
่ รายตอผูคน
ที่อยูอยางสงบสุขบนแผนดินนี้
๒๑ พวกเขาอาปากกวางพูดใสรายขาพเจาวา
“นี่ไง นี่ไง เราเห็นกับตาในสิ่งที่เจาทํา”
๒๒ ขา แตพระ ยาหเวห พระองคเห็นสิ่งที่เกิด
ขึ้น อยาไดนิ่งเงียบอยู
พระองคเจาขา อยาอยูหางไกลจากขาพเจา
๒๓ พระเจาของขาพเจา ตื่นเถิด ลุกขึ้นมา แก
ตางใหกับขาพเจาดวย
พระองคเจาขา แกคดีใหกับขาพเจาดวยเถิด
๒๔ ขา แตพระ ยาหเวห พระเจาของขาพเจา
พระองคยุติธรรม
โปรดใหความ ยุติธรรมกับ คดีของขาพเจา
ดวย เถิด เพื่อพวก นัน
้ จะ ไดไม ชนะและ
หัวเราะเยาะขาพเจาได
๒๕ อยาใหพวกเขาพูดไดวา “ไชโย พวกเราได
สิ่งที่เราตองการแลว”
อยาใหพวกเขาพูดไดวา “พวกเราไดกลืนกิน
มันเขาไปแลว”
๒๖ ขอ ใหคน เหลา นั น
้ ที่มี ความ สุขในความ
ทุกขของขาพเจา ได รับความอัปยศและ
อับอายขายหน า
ขอ ใหคน เหลา นัน
้ ที่อาง วาตัว เองดี กวา
ขาพเจา สวมความ อัปยศและเสื่อมเสีย
เกียรติ

คอยดักซุมฆาขาพเจา หรือ “ทําใหขาพเจารูสึกหดหู”

สดุดี ๓๕:๒๗
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สดุดี ๓๗:๖

๒๗ ขอใหคนเหลานั น
้ ที่อยากใหขาพเจาพนผิด

๘ พระองคเลีย
้ งดูพวกเราอยางอิ่มหนํ าสําราญ

ชื่นชมยินดีและมีความสุขเถิด
ขอ ใหพวก เขาพูดอยู เสมอวา “ขอสรรเสริญ
ความยิ่งใหญของพระยาหเวห
พระองคมี ความสุข เมื่อผูรับ ใชของพระองค
อยูเย็นเป็ นสุข”
๒๘ ขอใหลิน
้ ของขาพเจาพูดถึงความยุติธรรม
ของพระองค
และสรรเสริญพระองคตลอดวันยังคํ่า

ดวยอาหารที่ดี เลิศจากบานของพระองค
อาหารที่พระองคใหอยางเหลือเฟื อ
พระองคใหพวก เราดื่ม นํ้ าจากแมน้ํ าแหง
ความสุขของพระองค
๙ เพราะตานํ้ าแหง ชีวิตก็ไหลออก มาจาก
พระองคนัน
้
และแสง สวางของพระองคใหแสง สวางกับ
พวกเรา
๑๐ ดังนั น
้ โปรดแสดงความรักมัน
่ คงใหกับคน
เหลานัน
้ ที่รูจักพระองค
และโปรดแสดงคุณ ความ ดีของพระองคให
กับคนเหลานัน
้ ที่มีจิตใจซื่อตรง
๑๑ อยาใหเทาของคน หยิ่ง ยโสเหยียบ ยํ่า
ขาพเจา
อยาใหมือของคนชัว
่ ขับไลขาพเจาไป
๑๒ ดูนัน
่ สิ พวกคนชัว
่ ลมลงแลว
พวกเขาถูกเหวี่ยงลงไปแลวและลุก ขึ้นมาไม
ไดอีก

คนชั่วกับพระเจาที่แสนดี
ถึงหัวหน านักรอง เพลงของดา
วิดผูรับใชพระยาหเวห
๑ การกบฏพูดกับคนชัว
่ ลึกเขาไปใน

๓๖ จิตใจของเขา

เขาไมเห็นจะตองกลัวพระเจา
๒ เขาหลอกลวงตัวเอง
เขาจึงมองไม เห็นความ ผิด บาปของ เขาและ
ไมเกลียดบาปนัน
้ ดวย *
๓ คํา พูดในปากเขานั น
้ เป็ นความ ชัว
่ และการ
หลอกลวง
เขาไม ไดทําตัวเฉลียวฉลาดหรือทําดีอะไร
เลย
๔ เขานอนคิดแผนชัว
่ อยูบนเตียง
เขายืนกรานที่จะเดินในทางที่ชัว
่
เขาไมปฏิเสธความชัว
่ ใดๆเลย
๕ ขา แตพระ ยาหเวห ความ รัก มัน
่ คงของ
พระองคสูงเทาฟ าสวรรค
ความสัตย ซ่ อ
ื ที่พระองคมีตอคนของพระองค
สูงเสียดฟ า
๖ คุณ ความ ดีของพระองคเหมือนยอด เขาที่
สูงลิบ
ความ ยุติธรรมของพระองคเหมือนกน สมุทร
ที่ลึกลํ้า
พระยาหเวหปกป องดูแลทัง้ คนและสัตว
๗ ขา แตพระเจา ไมมีสิ่ง ใดมี คาเทียบได กับ
ความรักมัน
่ คงของพระองค
มนุษยตางลีภ
้ ัยภายใตรมเงาปี กของพระองค

อยาอิจฉาคนชั่วแตให
วางใจในพระยาหเวห
*

เพลงของดาวิด

๑ อยาไดโกรธเป็ น ฟื นเป็ น ไฟเพราะ

๓๗ คนชัว่

อยาไดอิจฉาคนที่ทําสิ่งชัว
่ ราย
๒ เพราะพวก นี้ จะเหี่ยว เฉาและตาย ไปใน ไม
ชา
เหมือนหญาที่ข้ น
ึ ตามทองทุง
๓ ใหไววางใจในพระยาหเวห และทําดี
แลวเจาจะอาศัยอยูในแผน ดินของ เจา และ
พระองคจะเลีย
้ งดูเจาอยางซื่อสัตย
๔ ใหมีความสุขกับการรับใชพระยาหเวห
แลวพระองคจะใหสิ่งที่ใจเจาตองการ
๕ ใหมอบทัง
้ ชีวิตของเจากับพระยาหเวห
ไว วางใจในพระองค แลวพระองคจะจัดการ
เรื่องของเจาให
๖ พระองคจะทําใหความ บริสุทธิข
์ อง เจาเห็น
แจมแจงเหมือนดวงอาทิตย

*๓๖:๒

ขอ นี้ อาจแปลไดอีกอยาง หนึ่งวา “เขาหลอกตัว เองวาพระเจามองไม เห็นความ บาป
ของเขาและไมเกลียดดวย”
*๓๗:๐

นี้ ขอ คี่แตละขอ เริ่ม ตนกับอักษรตัว แรกในภาษาฮีบรู เรียงลําดับไปจนถึงตัว สุดทาย
ซึ่งมีทัง้ หมด ๒๒ ตัว (เหมือน ก ถึง ฮ)

สดุดี ๓๗:๗

พระองคจะทําใหความ ถูก ตองของคดี เจา
เห็นแจมแจงเหมือนกลางวัน
๗ ใหอดทนและรอคอยพระยาหเวหลงมือ
ไมตองโกรธเป็ นฟื นเป็ นไฟ
เมื่อคน ชัว
่ ประสบความ สําเร็จตามแผน ชัว
่
ของเขา
๘ ไมตองโมโห ไมตองโกรธ
ไม ตองโกรธเป็ น ฟื นเป็ น ไฟ ซึ่งมีแตจะสราง
ปั ญหา
๙ เพราะคนชัว
่ จะถูกตัดออกไปจากแผนดิน
แตคนที่รอ คอยพระ ยาหเวหจะ ไดกรรมสิทธิ ์
ในแผน ดินที่พระองคสัญญาไวกับพวก
เขา
๑๐ รออีกไมนาน คนชัว
่ ก็จะหมดสิน
้ ไป
เมื่อเจามอง ไปในที่ที่เขาเคยอยู เจาก็จะไม
เห็นเขาอีกแลว
๑๑ แตคนที่มีจิตใจออน โยนจะไดกรรมสิทธิ ์
ในแผน ดินที่พระองคสัญญาไวกับพวก
เขา
พวก เขาจะ ไดช่ น
ื ชมยินดีในสันติสุขและ
ความเจริญรุงเรืองมหาศาล
๑๒ พวกคนชัว
่ มักวางแผนรายตอตานคนดี
และแยกเขีย
้ วใสพวกเขา
๑๓ แตองคเจาชีวิตของขาพเจา หัวเราะเยาะ
ใสคนพวกนัน
้
เพราะพระองครู ดีวา วันแหงการ ตัดสิน โทษ
คนชัว
่ กําลังจะมาแลว
๑๔ พวกคนชัว
่ ชักดาบออก และโกงคันธนู
เพื่อยิงใสคน ยากจนและคน ขัดสน และฆา
ฟั นคนที่ซ่ อ
ื ตรง
๑๕ แตดาบ นั น
้ จะแทงหัวใจที่ชว
ั ่ รายของพวก
เขาเอง
และคันธนูนัน
้ ก็จะหักกระจุย
๑๖ นิ ดๆหน อยๆที่คนดีคนหนึ่ งมี
ก็ยังดีกวาความรํ่ารวยของคนชัว
่ หลายคน
๑๗ เพราะพระยาหเวหจะหักแขนของคนชัว
่
แตพระองคจะดูแลคนดี
๑๘ พระยาหเวหจะเอาใจใสคนที่ไรที่ติ
และรางวัลของพวกเขาจะคงอยูตลอดกาล
๑๙ ในยามวิกฤติพวกเขาจะไมตองอับอาย
ในเวลาที่เกิดกันดารอาหาร พวกเขาจะมี กิน
อยางเหลือเฟื อ

†๓๗:๒๐
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๒๐ แตคน

ชัว
่ จะถูกทําลายลาง และศัตรูของ
พระยาหเวหจะสูญไป
เหมือนดอกไมใน ทุง †และหาย ไปเหมือน
ควัน
๒๑ คนชัว
่ ยืม แตไมคืน
แตคนดีนัน
้ ใจกวางและแจกจายใหกับผูอ่ น
ื
๒๒ คน เหลา นั น
้ ที่พระ ยาหเวหอวยพร จะได
กรรมสิทธิใ์ นแผนดิน
สวนคนเหลานัน
้ ที่พระองคสาปแชง จะถูกตัด
ออกจากแผนดิน
๒๓ พระ ยาหเวหจะนํ าคนที่พระองคพอใจไป
ตามทางที่ดีที่สุด
๒๔ ถาคนดีสะดุด เขาก็จะไมลมหรอก
เพราะพระยาหเวหจับมือของเขาอยู
๒๕ ตัง
้ แตขาพเจาเป็ นหนุมจนแก
ขาพเจายังไมเคยเห็นคนดีถูกทอดทิง้
ไม เคยเห็นลูก หลานของเขาตองไปขอคนอื่น
กิน
๒๖ คนดีมักใจกวางและใหคนอื่นหยิบยืม
และลูกๆของเขาเป็ นพระพร
๒๗ ดังนั น
้ ใหหลีกเลี่ยงสิ่งชัว
่ รายและใหทําดี
แลวเจาจะไดอยูในแผนดินตลอดไป
๒๘ เพราะพระยาหเวหรักความยุติธรรม
พระองคไมทอด ทิง้ คน เหลา นัน
้ ที่จงรักภักดี
ตอพระองค
พระองคจะคุมครองพวกเขาอยูเสมอ
แตลูก หลานของคน ชัว
่ จะถูกตัดออก ไปจาก
แผนดิน
๒๙ คนดีจะไดกรรมสิทธิใ์ นแผนดิน
และพวก เขาจะไดอาศัยอยูบนแผน ดิน นัน
้
ตลอดไป
๓๐ ปากคนดีพูดอยางเฉลียวฉลาด
และลิน
้ เขาสนับสนุนความยุติธรรม
๓๑ คําสัง
่ สอนของพระเจาของเขาอยูในใจเขา
และเขาจะไมล่ น
ื ไถลออกจากทางของเขา
๓๒ คนชัว
่ คอยดักซุมคนดี
เพื่อหาโอกาสที่จะฆาเขา
๓๓ แตพระ ยาหเวหจะไม ปลอยใหคนดีตกไป
อยูในกํามือของคนชัว
่
พระองคจะไมยอมใหพวกเขาแพคดีในศาล
๓๔ ใหรอ
คอยพระ ยาหเวหและทําตามที่
พระองคบอก

สูญ ไป เหมือนดอกไมในทุง แตมีสําเนาฉบับ หนึ่งที่คน พบจากถํ้าที่อยูแถวทะเล
ตาย เขียนวา “เหมือนถูกเผาในเตาไฟ”
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29

แลวพระองคจะยกเจาขึ้น
เจาจะได รับ
กรรมสิทธิใ์ นแผนดิน
เจาจะไดเห็นคนชัว
่ ถูกตัดออกไป
๓๕ ขาพเจาเคยเห็นคนชัว
่ ที่อํามหิต
อิทธิพลของ เขาแผออก ไปเหมือนตนไม
เขียวสด
๓๖ แตหลังจากนั น
้ ขาพเจาก็ผานทางนัน
้ อีก *
เขาหายไป แลว ขาพเจามอง หาเทา ไหรก็ไม
พบ
๓๗ ใหสังเกตดูคนไรที่ติ และคนซื่อตรง
คนที่รักสันติ จะมีอนาคตที่สดใส
๓๘ แตทุก
คนที่ฝาฝื นกฎของพระเจาจะถูก
ทําลาย
อนาคตของคนเลวจะถูกตัดออกไปแนๆ
๓๙ ความรอดของคนดีมาจากพระยาหเวห
ในยามทุกข ยาก พระองคเป็ นป อมปราการ
ของพวกเขา
๔๐ พระ ยาหเวหชวยพวก เขาและชวย กูพวก
เขา
พระองคชวยกูพวกเขาใหรอดพนจากคนชัว
่
เพราะพวกเขาลีภ
้ ัยในพระองค
คําอธิษฐานสําหรับการ
รักษาและการอภัยโทษ
เพลงสดุดีของดาวิด เพื่อเรียก
ความสนใจจากพระเจา
๑ ขา แตพระยาหเวห

๓๘ ขาพเจาตอนที่พระองคโกรธ

ขออยาลงโทษ

ขออยาตี สอนขาพเจาตอน ที่พระองคเกรีย
้ ว
กราดเลย
๒ ลูก
ธนูของพระองคไดแทงเขาไปในตัว
ขาพเจา
มือของพระองคกดขาพเจาลง
๓ ความ โกรธของพระองคทําใหขาพเจาปวด
รวดราวไปทัว
่ ตัว
ความ
บาปของขาพเจาเองทําใหแมแต
กระดูกก็ปวดราวไปหมด
๔ ความบาปทัง
้ หลายของขาพเจาสูงทวมหัว
พวกมันหนักอึ้งจนแบกไมไหว
๕ เรื่องโงๆที่ขาพเจาทําไป

สดุดี ๓๘:๑๗

ทําใหเกิดบาดแผลเป็ นหนองเนา เหม็นในตัว
ขาพเจา
๖ ขาพเจาเจ็บ ปวดจนตัว งอ นอนควํ่า ไปกับ
พื้น
เดินไปรองไป เหมือนกับคนไวทุกข
๗ บริเวณทองรอนผาวเพราะพิษไข
เจ็บปวดไปหมดทัว
่ ราง
๘ ขาพเจาเจ็บจนชาและถูกบีบจนบีแ
้ บน
ขาพเจาเครียดจนกรีดรองออกมา
๙ องคเจาชีวิตของขาพเจา ขาพเจาอยากได
อะไรพระองคก็รูหมด
ขาพเจาถอน หายใจกี่ เฮือกพระองคก็ไดยิน
หมด
๑๐ หัวใจขาพเจาเตน ระรัว พละ กําลังของ
ขาพเจาหายไปหมดแลว
และแมแตประกาย ตาของขาพเจาก็สูญ สิน
้
ไป *
๑๑ เพื่อน ฝูงและมิตร สหายไม กลาเขา มา ใกล
เพราะกลัวเชื้อโรคของขาพเจา
แมแตเพื่อนบานของขาพเจาเองก็ยังอยู
หางๆเลย
๑๒ พวกคนที่ไลลาขาพเจาตางวางกับดักไว
พวกที่จองจะทํารายขาพเจาก็ตาม
ขูจะ
ทําลายขาพเจา
วัน ทัง้ วันพวกเขาได แตหาวิธีที่จะหลอกลวง
ขาพเจา
๑๓ แตขาพเจาเป็ นเหมือนคนหูหนวก
ขาพเจาไมไดยินอะไรเลย เป็ นคนใบที่พูดไม
ได
๑๔ ขาพเจาเป็ นเหมือนคนที่ไมไดยิน
เป็ นเหมือนคนที่ไม สามารถพูดแก ตางให กับ
ตัวเองได
๑๕ ขา แตพระ ยาหเวห
ขาพเจารอ คอย
พระองคอยู
องคเจาชีวิต พระเจาของขาพเจา พระองค
เป็ นผูที่จะตอบขาพเจา
๑๖ ขาพเจาไดอธิษฐานวาอยา ใหพวก เขาได
สะใจ
หรือพูดซํ้าเติมเพราะเห็นขาพเจาลมลง
๑๗ ขาพเจาเกือบจะยอมแพแลว
ขาพเจายังคงเจ็บปวดอยูตลอด

*๓๗:๓๖

ขาพเจาก็ผานทางนั น
้ อีก ประโยคนี้เหมือนกับสําเนาในภาษากรีก ซีเรีย และลาติน
แตในสําเนาฮีบรู เขียนวา “เขาผานไป”
*๓๘:๑๐

ประกายตาของขาพเจาก็สูญ สิ ้นไป หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “ตาของขาพเจา
กําลังจะบอด”
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๑๘ ขาพเจาสารภาพความผิดที่ขาพเจาทําไป

ขาพเจาวิตกกังวลเกี่ยวกับบาปของขาพเจา
๑๙ ขาพเจามีศัตรูมากมาย ทัง
้ ๆ ที่ไม ไดทํา
อะไรเขาเลย
มีคนเกลียดขาพเจามากมาย ทัง้ ๆ ที่ขาพเจา
ไมไดทําอะไรผิดตอเขา
๒๐ และคน พวก นั น
้ ที่ตอบแทนความ ดีของ
ขาพเจาดวยความชัว
่
ก็ยัง คงกลาว หาขาพเจาตอ ไป ในขณะ ที่
ขาพเจามุงทําแตความดี
๒๑ ขา แตพระ ยาหเวห โปรดอยาทอด ทิง
้
ขาพเจา
พระเจาของขาพเจา โปรดอยาอยูหาง ไกล
จากขาพเจา
๒๒ รีบมาชวยขาพเจาดวยเถิด
องคเจาชีวิต พระผูชวยใหรอดของขาพเจา
ชีวิตที่แสนสัน
้
ถึงหัวหน านักรอง ถึงเยดู
ธูน †เพลงของดาวิด
๑ ขาพเจาพูดวา

๓๙ สิ่งที่ขาพเจาทํา

“ขาพเจาจะระวังใน

และขาพเจาจะไม
ยอมใหลิน
้ ของขาพเจา
ทําใหขาพเจาบาป”
เมื่ออยูในกลุมคน ชัว
่ ขาพเจาจะเอาตะกรอ
สวมปากขาพเจาเอง
๒ ดัง นั น
้ ขาพเจาจึงไม ไดพูดอะไร เลยแมแต
เรื่องที่ดีๆ
แตก็ทําใหขาพเจายิ่งหงุดหงิดใจ
๓ ขาพเจาโกรธเป็ นฟื นเป็ นไฟอยูภายใน
ยิ่งคิดถึงเรื่องนี้ก็ยิ่งโกรธ
ขาพเจาจึงตองพูดออกมาวา
๔ ขา แตพระยาหเวห ชวยบอกขาพเจาหน อย
วาตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับขาพเจา
ขาพเจาจะมีชีวิตไปอีกนานแคไหน
ชวยบอกขาพเจาดวยวาชีวิตของขาพเจานัน
้
จะสัน
้ แคไหน
๕ ดูเถิด
พระองคใหชีวิตกับขาพเจายาวไม
เกินฝ ามือเดียว

สดุดี ๓๙:๑๓

ชีวิตอันแสน สัน
้ ของขาพเจานี้แคพริบ ตา
เดียวในสายตาพระองค
ชีวิตของคนเปรียบเหมือนไอนํ้ าที่จางหายไป
อยางรวดเร็ว เซลาห
๖ ชีวิตของคนเป็ นเหมือนเงาที่ผานไป
ชีวิตผูคนก็ยุงกับเรื่องโน นเรื่องนี้ แตเกิด ผล
ที่ไมยงั ่ ยืน
ผูคนตางก็พากันสะสมทรัพยสมบัติมากมาย
ไมรูเสียดวย ซํ้าวาใครจะ ไดไป เมื่อเขา
ตายไป
๗ องคเจาชีวิตของขาพเจา
ขาพเจามีความ
หวังอะไรหรือ
ความหวังทัง้ หมดของขาพเจาอยูที่พระองค
๘ ชวยขาพเจาใหรอดพนจากความ ผิดทัง
้ สิน
้
ของขาพเจาดวย
อยาใหขาพเจาตองอดทนตอคํา เยย หยันของ
คนโงเขลา
๙ ขาพเจาเป็ นเหมือนคนใบ
ขาพเจาไมปริปากพูด เพราะพระองคคือผู ที่
ลงโทษขาพเจาอยางนี้
๑๐ โปรดหยุดลงโทษขาพเจาเถิด
เพราะมืออันทรง พลังของพระองคกําลังจะ
ฆาขาพเจาอยูแลว
๑๑ พระองควา กลาวและลงโทษมนุษยสําหรับ
ความผิดที่เขาทํา
พระองคทําลายสิ่งที่พวก
เขารักหวงแหน
เหมือนกับมอดกัดกินเสื้อผา
ชีวิตของคนเปรียบเหมือนไอนํ้ าที่จางหายไป
อยางรวดเร็ว เซลาห
๑๒ ขา แตพระ ยาหเวห โปรด ฟั งคําอธิษฐาน
ของขาพเจา
โปรดฟั งเสียงรองใหชวยของขาพเจา
อยาทําเป็ นหูหนวกตอนํ้ าตาของขาพเจา
เพราะขาพเจาเป็ นคน เดิน ทาง *ที่มาพักอยู
กับพระองค
ขาพเจาเป็ นเหมือนบรรพบุรุษของขาพเจา
คือเป็ นคนตางดาวที่ตองพึ่งพระองค
๑๓ ขา แตพระ ยาหเวหหันสายตาที่โกรธ เคือง
ไปจากขาพเจาไดแลว
ขาพเจาจะไดมีความสุขสักหนอย

†๓๙:๐

เย ดู ธูน เป็ นหนึ่งในสามของหัวหน านัก ดนตรี ที่กษัตริยดา วิดแตง ตัง้ ดูไดจาก
พงศาวดาร ๑๖:๓๘-๔๒
*๓๙:๑๒

คนเดิน ทาง หรือ คนแปลกหน า คือ ผู ที่อาศัยอยูในตางประเทศ ไมมีบาน ไมมี
ครอบครัว และไมมีใครคอยดูแลเอาใจใส

สดุดี ๔๐:๑
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กอนที่ขาพเจาจะจากไป และไมมีขาพเจาอีก
แลว
สรรเสริญและขอความชวยเหลือ
ถึงหัวหน านักรอง เพลงของดาวิด
๑ ขาพเจาคอยพระ

๔๐ อดทน

ยาหเวหอยาง

พระองคหันมาหาขาพเจาและฟั งเสียงรองขอ
ใหชวยของขาพเจา
๒ พระองคฉุดขาพเจาขึ้นจากหลุม ศพที่เต็ม
ไปดวยโคลนตม
แลววางเทาขาพเจาลงบนหินและทําให
ขาพเจากาวเทาอยางมัน
่ คง
๓ พระองคใสเพลง
ใหมเขาในปากของ
ขาพเจา
เป็ นเพลงสรรเสริญพระเจาของเรา
หลายคนจะไดเห็นสิ่งที่พระเจาทํา
พวก เขาจะ ไดยําเกรงและไว วางใจในพระ
ยาหเวห
๔ ถือวามีเกียรติจริงๆคนที่ฝากความไววางใจ
ในพระยาหเวห
และไม ไดหันไปขอความ ชวย เหลือจากภูตผี
ปี ศาจและรูปเคารพทัง้ หลาย
๕ ขา แตพระ ยาหเวห พระเจาของขาพเจา
พระองคไดทําสิ่งที่มหัศจรรยมาก มาย
จริงๆ
พระองคมีแผนการที่ยอด เยี่ยมสําหรับพวก
เราจนไมมีใครจดพวกมันไดหมด
ถาขาพเจาจะเลาก็คงพูดไมหมดหรอก
เพราะมีมากเสียจนนับไมถวน
๖ พระองคไมใชอยาก
ไดแคเครื่องบูชาหรือ
เมล็ดพืชบูชา
พระองคไม ไดแสวงหาแคเครื่องเผาบูชาหรือ
เครื่องบูชาชําระตัว
แตพระองคไดเปิ ด
หูของขาพเจาเพื่อให
ขาพเจาไดยินและเชื่อฟั ง †
๗ ดัง นั น
้ ขาพเจาจึงพูด วา “ดูเถิด ขาพเจามา
แลว
ในหนังสือ มวนก็ไดเขียนถึงเรื่อง ราวของ
ขาพเจาไวแลว
๘ พระเจาของขาพเจา
ขาพเจาอยากจะทํา
ตามใจของพระองค
†๔๐:๖

สดุดี ๔๐:๑๖

คําสัง่ สอนของพระองคก็อยูในใจของขาพเจา
แลว”
๙ ขาพเจาไดบอกเรื่องขาวดีนี้ในที่ ชุมนุม ใหญ
แลว
คือไดบอกถึงสิ่งดีๆที่พระองคไดทํา
ขาแตพระยาหเวห พระองคก็รูอยูแลววา
ขาพเจาจะไมมี วันปิ ดริม ฝี ปากของขาพเจา
เลย
๑๐ ขาพเจาไม ไดปิดบังเรื่องคุณ ความ ดีของ
พระองคไวในใจขาพเจา
ขาพเจาไดพูดถึงความซื่อสัตยและความรอด
ของพระองค
ขาพเจาไม เคยซอนเรื่องความ รัก มัน
่ คงและ
ความซื่อสัตยของพระองค
จากที่ชุมนุมใหญเลย
๑๑ ขา แตพระ ยาหเวห ขออยา ไดยับยัง
้ ความ
เมตตาของพระองคตอขาพเจาเลย
ชวยปกป องขาพเจาดวยความ รัก มัน
่ คงและ
ความซื่อสัตยของพระองคตลอดไปดวย
เถิด
๑๒ เพราะมีปัญหามากมายจนนั บ ไม ถวนลอม
รอบขาพเจาอยู
ความ ผิด บาปทัง้ หลายของขาพเจาไล ทัน
ขาพเจา
ดังนัน
้ ขาพเจาจึงมองไมเห็นทางหนี
ความบาปพวกนัน
้ มีมากยิ่งกวาเสนผมบนหัว
ของขาพเจาเสียอีก
ดังนัน
้ ขาพเจาจึงหมดกําลังใจแลว
๑๓ ขา แตพระ ยาหเวห โปรดชวย กูขาพเจา
ดวยเถิด
ขา แตพระ ยาหเวห รีบมา ชวยขาพเจาดวย
เถิด
๑๔ ขอ ใหคน เหลา นั น
้ ที่มุงเอา ชีวิตของ
ขาพเจาได รับความ อับอาย และพบ กับ
ความพายแพ
ขอ ใหคน เหลา นัน
้ ที่อยากจะทํารายขาพเจา
พา กันลา ถอยกลับ ไปและได รับความ
อัปยศอดสู
๑๕ ขอใหคนพวกนั น
้ ที่พูด เยาะเยยขาพเจาวา
“เสร็จแน เสร็จแน”
ไดรับความอับอายมากซะจนพูดไมออก
๑๖ ขอ ใหคน เหลา นั น
้ ที่เสาะแสวงหาพระองค
มีความชื่นชมยินดี และมีความสุข

แตพระองค … เชื่อ ฟั ง สําเนากรีกเขียน วา “แตพระองคไดเตรียมรางกายสําหรับ
ขาพเจา”

สดุดี ๔๐:๑๗
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ขอ ใหคน เหลา นัน
้ ที่รักความ รอดที่มาจาก
พระองค
ไดพูด แลวพูด อีกวา “พระ ยาหเวหนัน
้ ยิ่ง
ใหญ”
๑๗ ขาแตองคเจาชีวิตของขาพเจา
โปรดนึกถึงขาพเจาเพราะขาพเจานัน
้ ยากจน
และไมมีใครชวย
พระเจาของขาพเจา พระองคเป็ นผู ที่ชวย
เหลือขาพเจา
เป็ นผูชวยกูของขาพเจา อยาไดชักชาอยูเลย
คําอธิษฐานของคนป วย
ถึงหัวหน านักรอง เพลงสดุดีของดาวิด
๑ คนที่เอาใจ

๔๑ เกียรติจริงๆ

ใสคน ยากจน ถือวามี

เมื่อคน นัน
้ ตก ทุกขได ยาก พระ ยาหเวหจะ
ชวยเหลือเขา
๒ พระ ยาหเวหจะปกป อง เขาและชวยรักษา
ชีวิตเขาไว
เขาจะไดรับพระพรในแผนดินนี้
และพระองคจะไมมอบเขาไปใหพวก ศัตรู
ของเขาทําตามใจชอบ
๓ เมื่อเขานอน ป วยอยูบน เตียง พระ ยาหเวห
จะทําใหเขาแข็งแรง
เมื่อเขาป วย
พระองคก็รักษาใหเขา หาย
เหมือนเดิม
๔ ขาพเจาพูดวา “ขาแตพระยาหเวห ขาพเจา
ไดทําบาปตอพระองค
แตโปรดเมตตาขาพเจาและรักษาขาพเจา
ดวยเถิด”
๕ แตพวก ศัตรูพา กันพูดเรื่อง รายๆเกี่ยว กับ
ขาพเจาวา
“เมื่อไหรมันจะตายสักที จะไดถูกลืมไปซะ”
๖ และถามีใครมาเยี่ยมเยียนขาพเจา
พวกเขาแกลงพูดอยางเป็ นหวงเป็ นใย
แตอันทีจ
่ ริงมาเพื่อเก็บรวบรวมขาวรายเกี่ยว
กับขาพเจา
เพื่อออกไปกระจายขาวลือนัน
้
๗ ทุกคนที่เกลียดขาพเจาซุบซิบกัน
คาดหวังวาขาพเจาจะตองแยแนๆ
๘ พวกเขาพูดวา
*๔๑:๙
*๔๒:๐
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“เขาถูกโรค รายซัดเขา ไมมี ทางลุก ขึ้น มา
จากเตียงนัน
้ ไดแน”
๙ ขนาดเพื่อนสนิ ท ที่ขาพเจาเคยไววางใจ
คนที่เคยกินอยูกับขาพเจา
ยังหัก หลัง
ขาพเจาเลย *
๑๐ ขา แตพระ ยาหเวห ขอโปรดเมตตาดวย
เถิด
ชวยขาพเจาใหลุกขึ้น เพื่อกลับไปแกแคนคน
พวกนัน
้
๑๑ แลวขาพเจาจะ
ไดรู วาพระองคพอใจ
ขาพเจา
เพราะศัตรูไมไดโหรองมีชัยเหนือขาพเจา
๑๒ พระองคพยุงขาพเจาไว
เพราะขาพเจา
บริสุทธิ ์
และตัง้ ขาพเจาใหอยูตอ หน าพระองคตลอด
ไป
๑๓ สรรเสริญพระ
ยาหเวหพระเจาแหง
อิสราเอล
ผู ที่ดํารงอยูมาตัง้ แตในอดีตกาลและจะดํารง
อยูตลอดไปชัว
่ นิรันดร
อาเมน และ อาเมน

หนั งสือเลมที่สอง
(สดุดี ๔๒-๗๒)
คิดถึงบานพระเจา
ถึงหัวหน านักรอง บทกวีแหงมัสคิล
*สําหรับคนของตระกูลโคราห
๑ ขา แตพระเจา

๔๒ พระองค

ขาพเจากระหายหา

เหมือนกับกวางที่กระหายหานํ้ าในลําธารที่
ไหลเย็น
๒ ขาพเจาโหยหาพระเจาผูมีชีวิตอยู
เมื่อ ไหรหนอขาพเจาถึงจะ ไดเขา เฝ าพระเจา
อีก
๓ ขาพเจาตองกินนํ้ าตาตางอาหารทัง
้ วันทัง้
คืน
ในขณะ ที่คนเหลา นี้ถามขาพเจาไมหยุด
หยอนวา
“พระเจาของแกอยูไหนละ”

ยังหักหลังขาพเจาเลย หรือแปลตรงๆไดวา “ยังยกสนตีนใสขาพเจาเลย”

มัสคิล เป็ นภาษาฮีบรู เราไมรูความ หมายที่แนนอน อาจหมาย ถึง “บท กวีแหงการ
ใครครวญ” “บทกวีแหงการสัง่ สอน” หรือ “บทกวีที่เขียนขึ้นดวยความชํานาญ”

สดุดี ๔๒:๔

๔ ขาพเจาคิดถึงเรื่องเหลานี้

และระบายความในใจออกมา
ขาพเจาคิดถึงตอนที่เดินอยูกับฝูงชน
และนํ าหน าขบวนพวกเขาขึ้นไปยังวิหารของ
พระเจา
ขาพเจาฟั งเสียงโห รองยินดีและเพลงที่รอง
สรรเสริญพระเจา
ในขณะที่ฝูง ชนกําลังเฉลิมฉลองงานเทศกาล
กัน
๕ ขาพเจาถามตัว เองวาทําไมขาพเจาถึงโศก
เศรานัก
ทําไมขาพเจาถึงวุนวายใจอยางนี้
ขาพเจาควรจะฝากความ หวังไวกับพระเจา
ใช แลว
ขาพเจาจะ ไดมี เหตุที่จะ
สรรเสริญพระองคอีกครัง้
พระองคเป็ นพระ ผู ชวยให รอดของขาพเจา
และเป็ นพระเจาของขาพเจา
๖ ขาพเจาโศกเศราเหลือเกิน
ขาพเจาถึงระลึกถึงพระองคจากยอด เขามิ
ซารซ่ งึ อยูในเทือกเขาเฮอรโมน
ในแควนอันเป็ นจุด
เริ่ม
ตนของแมน้ํ า
จอรแดน
๗ พวกมหาสมุทรลึกรองเรียกหากัน รวมกัน
กับเสียงของนํ้ าตก
คลื่นปั ญหาลูกใหญนอยจากพระองคกระหนํ่ า
ซัดลงบนหัวของขาพเจา
๘ พระ
ยาหเวหแสดงความ รักมัน
่ คงของ
พระองคตอขาพเจาวันแลววันเลา
แลวขาพเจารอง เพลงให กับพระองคในตอน
กลางคืน
และขาพเจาอธิษฐานตอพระเจาผู ให ชีวิต
ขาพเจา
๙ ขาพเจาจะพูดกับพระเจาผูเป็ นหิน
กําบัง
ของขาพเจาวา
“ทําไมพระองคถึงลืมขาพเจา
ทําไมขาพเจาถึงตองรองไหครํ่าครวญ
เพราะความโหดรายของศัตรูขาพเจา”
๑๐ พวกศัตรูพากันเยาะเยยขาพเจา
แลวมันแทงเขาไปในกระดูกดําของขาพเจา
เมื่อพวกเขาถามอยูตลอดวา

†๔๒:๑๑
‡๔๓:๑
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“พระเจาของแกอยูที่ไหน”
๑๑ ขาพเจาถามตัว เองวา
ทําไมขาพเจาถึง
โศกเศรานัก
ทําไมขาพเจาถึงวุนวายใจอยางนี้
ขาพเจาควรจะฝากความ หวังไวกับพระเจา
ใช แลว ขาพเจาจะมีเหตุที่จะสรรเสริญ
พระองคอีกครัง้
พระองคเป็ นพระ ผู ชวย ให รอดของขาพเจา
และเป็ นพระเจาของขาพเจา †
๑ ‡ขา แตพระเจา ชวยตัดสินคดีวา
ขาพเจาเป็ นฝ ายถูกดวย
ชวยสู คดีใหกับขาพเจากับคนตางชาติพวก นี้
ที่ไมไดจงรักภักดีตอพระองคดวย
ชวยขาพเจาใหรอดพนจากคนพวก
นี้ที่
เหลี่ยมจัดและชัว
่ ชาดวยเถิด
๒ เพราะพระองคเป็ นพระเจาของขาพเจา
เป็ นป อมปราการของขาพเจา
ทําไมพระองคถึงทอดทิง้ ขาพเจา
ทําไมขาพเจาถึงตองรองไหครํ่าครวญ
เพราะความโหดรายของศัตรูขาพเจา
๓ โปรดแสดงแสง
สวางของพระองคและ
ความซื่อสัตยของพระองค
เพื่อสิ่งเหลานัน
้ จะไดนําทางขาพเจา
ขอ ใหสิ่งเหลา นัน
้ นํ าขาพเจาไปยังวิหารของ
พระองค
์ ิทธิข
์ องพระองค
ที่อยูบนภูเขาอันศักดิส
๔ แลวขาพเจาจะ ไดเขา ถึงแทน บูชาของ
พระเจา
และเขา ถึงพระเจาผูทําใหขาพเจาชื่นชมยินดี
ดวยความสุขลน
ขาแตพระเจา พระเจาของขาพเจา
ขาพเจาจะสรรเสริญพระองคดวยพิณ
๕ ขาพเจาถามตัว เองวาทําไมขาพเจาถึงโศก
เศรานัก
ทําไมขาพเจาถึงวุนวายใจอยางนี้
ขาพเจาควรจะฝากความ หวังไวกับพระเจา
ใช แลว ขาพเจาจะมีเหตุที่จะสรรเสริญ
พระองคอีกครัง้
พระองคเป็ นพระ ผู ชวยให รอดของขาพเจา
และเป็ นพระเจาของขาพเจา

๔๓

ขอนี้เหมือนกับขอที่ ๔๒:๕

ตอนเริ่มแรก หนังสือสดุดี ๔๒ และ ๔๓ นาจะเป็ นสวนหนึ่งของเพลงเดียวกัน

สดุดี ๔๔:๑
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สดุดี ๔๔:๒๑

๙ แตพระองคไดทอด

อธิษฐานใหพระเจาปกป องชาติ
ถึงหัวหน านักรอง บทกวีแหงมัสคิล
*สําหรับคนของตระกูลโคราห
๑ ขา แตพระเจา

๔๔ ของพวกเราเอง

พวกเราไดยินกับ หู

ถึงเรื่อง ราวตางๆที่บรรพบุรุษเลาใหพวก เรา
ฟั ง
พวก เขาเลาถึงสิ่ง ตางๆที่พระองคทําในชัว
่
ชีวิตของเขา
ในสมัยกอนโน น
๒ พวก เขาเลาให ฟั งวา ดวยมือของพระองค
พระองคขับไลชนชาติตางๆออกไป
และปลูกฝั งบรรพบุรุษของเราแทน
พระองคทําลายชนชาติเหลานัน
้
และปลอยใหบรรพบุรุษของพวก
เราเป็ น
อิสระ
๓ พวก
เขาเลา วาไมใชดาบหรือแขนอัน
แข็งแกรงของพวกเขาหรอกนะ
ที่ทําใหพวกเขาชนะและไดแผนดินมา
แตเป็ นมือขวาและแขนของพระองค
และรัศมีจากใบหน าของพระองคตางหาก
เพราะพระองคพอใจในพวกเขา
๔ ขา แตพระเจา
พระองคเป็ นกษัตริยของ
ขาพเจา
ขอพระองคออกคําสัง่ ที่จะทําใหยาโคบชนะ
๕ เราสามารถผลัก ดันคน เหลา นั น
้ ใหถอย ลน
ไปโดยพึ่งในพระองค
เราเหยียบ ยํ่าคน เหลา นัน
้ ที่ลุกฮือขึ้นตอ ตาน
เราโดยพึ่งชื่อของพระองค
๖ ขาพเจาไม ไดฝากความ ไว วางใจไวกับธนู
ของขาพเจา
และมันก็ไมใชดาบของขาพเจาที่นําชัยชนะ
มาใหกับขาพเจา
๗ ขาแตพระองค พระองคทําใหเรามีชัย
พระองคทําใหคน พวก นัน
้ ที่เกลียดพวก เรา
อับอายขายหน า
๘ ขา แตพระเจา
พวก เราถวายเกียรติแด
พระองควันยังคํ่า
และเราสรรเสริญชื่อของพระองคอยางไม
หยุดหยอน เซลาห

*๔๔:๐

ทิง้ พวก เราทําใหพวก
เราอับอาย
และไม ยอมออก ไปสนามรบดวย กันกับพวก
เรา
๑๐ พระองคทําใหเราตองถอยหนี จากศัตรู
พระองคทําใหคน เหลา นัน
้ ที่เกลียด เราปลน
สะดมของเราไป
๑๑ พระองคปลอยใหพวก เราเป็ นเหมือนแกะ
ที่จะถูกนํ าไปฆา
พระองคทําใหพวก เรากระจัดกระจายไปอยู
ทามกลางชนชาติอ่ น
ื ๆ
๑๒ พระองคขายประชาชนของพระองคใหไป
เป็ นทาส
ขายไปถูกๆอยาง กับให เปลา พระองคไมตอ
รองราคาเสียดวยซํ้า
๑๓ พวกเพื่อนบานของพวก เรา
เห็นสิ่งที่
พระองคทํา
แลวตอน นี้ พวก เขาพา กันเยาะ เยยและ
หัวเราะเยาะพวกเรา
๑๔ พระองคทําใหพวก เรากลาย เป็ นตัว ตลก
ในทามกลางประเทศเพื่อนบานของเรา
พวกเขาพากันหัวเราะเยาะและสายหัวใสเรา
๑๕ ขาพเจารูสึกอับอายทัง
้ วัน
ความอัปยศอดสูคลุมหน าของขาพเจาไว
๑๖ ขาพเจาซอนอยูในความ อับอาย
เพราะ
เสียงเยาะเยย
และคํา ดู หมิ่นของพวกศัตรู ที่เฝ ารอคอยแก
แคนขาพเจา
๑๗ ขาแตพระเจา สิ่งทัง
้ หมดนี้เกิดขึ้นกับพวก
เรา
ทัง้ ๆที่พวกเราไมไดลืมพระองคหรือทําผิดตอ
สัญญาของพระองค
๑๘ จิตใจของพวกเราไมไดหันไปจากพระองค
และยาง เทาของ เราไม ไดหันเหไปจากทาง
ของพระองค
๑๙ แตพระองคกลับบดขยีเ้ ราในถิ่นของฝูง
หมาป า
และปกคลุมเราดวยความมืดมิด
๒๐ ถาพวกเราลืมชื่อพระเจาของพวกเรา
แลวยกมือขึ้นอธิษฐานตอพระอื่น
๒๑ พระเจาจะไมรูเชียวหรือ
เพราะพระองคหยัง่ รูถึงความลับในจิตใจ

มัสคิล เป็ นภาษาฮีบรู เราไมรูความ หมายที่แนนอน อาจหมาย ถึง “บท กวีแหงการ
ใครครวญ” หรือ “บทกวีแหงการสัง่ สอน” หรือ “บทกวีที่เขียนขึ้นดวยความชํานาญ”
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๒๒ แตเพราะเราเป็ นของพระองค

พวกเราถูก
ฆาไมหยุด
และเพราะเราเป็ นของพระองค คนมองวาเรา
เป็ นเหมือนแกะที่จะถูกนํ าไปฆา
๒๓ ตื่นเถิด องคเจาชีวิต พระองคนอนหลับอยู
ไดยังไง
ลุกขึ้นเถิด อยาไดละทิง้ พวกเราตลอดไป
๒๔ ทําไมพระองคถึงไดเมินหน าไปจากเรา
ทําไมพระองคถึงไดเมิน เฉยตอความ ทุกข
และการกดขี่ขมเหงที่พวกเราไดรับ
๒๕ พวกเราจมดินแลว
ทองแนบไปกับพื้นแลว
๒๖ ชวยลุกขึ้นและรีบมาชวยเหลือพวกเรา
ชวย กูพวก เราดวย เถิดเพื่อแสดงความ รักที่
มัน
่ คงของพระองค
เพลงงานวิวาหของกษัตริย
ถึงหัวหน านักรอง ใหรองโดยใชทํานองเพลง
ดอกพลับพลึง สําหรับคนของตระกูลโค
ราห บทกวีแหงมัสคิล เพลงรัก
๑ จิตใจของขาพเจาเต็ม

๔๕ ถอยคําที่ไพเราะ

ลนไป ดวย

ในขณะ ที่ขาพเจาเขียนถอยคําเหลา นี้ใหกับ
กษัตริย
ลิน
้ ของขาพเจาเป็ นเหมือนปากกาของนัก
เขียนผูเชี่ยวชาญ
๒ พระองคหลอเหลากวาชายอื่นใด
ถอยคําที่ไพเราะออกมาจากปากของ
พระองค
เห็นชัดๆวาพระเจาอวยพรพระองคตลอด
กาล
๓ กษัตริยผูเกรียง ไกร
เหน็บ ดาบของ
พระองคไวขางกายเถิด
พระองคใสชุดเต็มยศเต็มไปดวยสงาราศีและ
บารมี
๔ ดวยบารมีของพระองค ใหขี่รถ มามุงออก
ไปสูชัยชนะ
เพื่อคงความ สัตย ซื่อไว ปกป องคน ตํ่าตอย
และรักษาความยุติธรรม

สดุดี ๔๕:๑๔

ขอ ใหมือขวาของพระองคทํากิจกรรมอัน นา
เกรงขาม
๕ ลูกธนูของพระองคไดลับมาจนแหลมคม
แทงทะลุเขาไปในหัวใจของเหลา ศัตรูของ
กษัตริย
ชนชาติตางๆพากันลมลงใตเทาของพระองค
๖ ขา แตพระเจา *บัลลังกของพระองคจะคง
อยูตลอดไป
พระองคจะปกครองคนของพระองคอยาง
ยุติธรรม
๗ พระองครักความ ยุติธรรมและเกลียด ชัง
ความชัว
่ ราย
นัน
่ เป็ นเหตุที่พระเจา พระเจาของพระองค
ถึงแตงตัง้ พระองค †เป็ นกษัตริย
และเทนํ้ ามันลงบนศีรษะของพระองคทําให
พระองคมีความสุขมากกวาเพื่อนๆ
๘ เสื้อผาของพระองคมีกลิ่น หอมของกํายาน
วานหางจระเข และการบูร
เหลานัก ดนตรีบรรเลงเพลงใหพระองคฟัง
อยางมี ความ สุขภายในวังที่ตกแตงดวย
งาชาง
๙ บุตร สาวของเหลา กษัตริย ก็อยูในหมูหญิง
์ องพระองค
สาวผูสูงศักดิข
และราชินีก็ยืนอยูเบื้องขวาของพระองค นาง
สวมเครื่องประดับทองคําจากเมือง โอ
ฟี ร
๑๐ ลูกสาวสุด ที่รักเอย ฟั งเรา ไว สังเกตดีๆ
เอียงหูมาฟั ง
ตอน นี้ เธอจะตองลืมชนชาติของ เธอ และ
ครอบครัวของพอเธอ
๑๑ แลวกษัตริยถึงจะ
ไดหลงใหลในความ
งดงามของเธอ
เพราะตอน นี้ พระองคเป็ น นายของ เธอแลว
และเธอตองกมกราบพระองค
๑๒ ผูคนจากเมืองไทระ จะนํ าของกํานั ลมาให
เศรษฐีจากชนชาตินัน
้ พยายามจะเอาใจเธอ
๑๓ เจาหญิงอยูในหองของนาง
แตงกายดวยเสื้อผาที่ถักทอดวยทองคํา
๑๔ เจา หญิงในชุดสวยงามนี้ จะถูกนํ า ตัวไป
เขาเฝ ากษัตริย

*๔๕:๖

พระเจา ในที่ นี้อาจ จะเป็ นตําแหนงของกษัตริย หรือ อาจ จะแปลไดอีกอยางหนึ่งวา
“บัลลังกของพระองคที่มาจากพระเจา”
†๔๕:๗

แตงตัง้ พระองค หรือแปลตรงๆไดวา “เจิมพระองค” ดูคําวา “เจิม” เพิ่มเติมไดจาก
คําอธิบายศัพททายเลม
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และนางก็จะมีเพื่อน เจา สาวที่ยังเป็ นสาว
พรหมจารีตามหลังเธอไปดวย พวกเขา
ถูกนํ าตัวมาเขาเฝ าพระองค
๑๕ พวกเธอถูกนํ าเขาไปในวังของกษัตริย
ดวยความชื่นชมยินดี
๑๖ พระองคจะมีบุตรชายหลายคน
เพื่อเป็ นกษัตริยสืบทอดบัลลังกที่ตกทอดมา
จากบรรพบุรุษของพระองค
พระองคจะ ตัง้ พวก เขาแตละ คนใหไปครอบ
ครองแผนดิน
๑๗ ขาพเจาจะทําใหผูคนรุนตอๆ ไปจดจําชื่อ
ของพระองค
เพื่อวาชนชาติตางๆจะสรรเสริญพระองค
ตลอดไป
พระเจาเป็ นป อมปราการ
ถึงหัวหน านักรอง ใหใชเครื่องดนตรีอาลา
มอธ *สําหรับคนของตระกูลโคราห บทเพลง
๑ พระเจาเป็ นที่

๔๖ กําลังของพวกเรา

ลี้ ภัยและเป็ นแหลง

ในยามเดือดรอน พระองคพรอมจะชวยเหลือ
เสมอ
๒ ดังนั น
้ พวกเราจะไมหวาดกลัว
แมเกิดแผน ดินไหว หรือภูเขาพัง ทลายลงสู
ทะเล
๓ แมทอง ทะเลจะแผด เสียงคํารามและปั ่ น
ป วน
และภูเขาสัน
่ สะเทือนดวยความ บา คลัง่ ของ
ทะเลนัน
้ †เซลาห
๔ แตยังมีแมน้ํ าสาย
หนึ่งที่มีคลอง
ชลประทานหลาย สายนํ าความ สุขไป สู
นครของพระเจา
์ ิทธิข
์ อง
อันเป็ นที่
ตัง้ ของวิหารอันศักดิส
พระองคผูยิ่งใหญสูงสุด
๕ พระเจาสถิตอยูในเมืองนั น
้ ดังนัน
้ เมืองนัน
้
จึงไมมีวันพังทลาย

*๔๖:๐

สดุดี ๔๗:๓

พระองคจะอยูที่เมือง นัน
้
เพื่อชวยปกป อง
เมืองนัน
้ จากการถูกโจมตีในตอนรุง สาง
‡
๖ ชนชาติตางๆปั ่ น

ป วนและอาณาจักร ตางๆ
พังทลายลง
พระเจาตะโกน แผนดินโลกก็ละลายไป
๗ พระยาหเวห ผูมีฤทธิท
์ ัง้ สิน
้ อยูกับพวกเรา
พระเจาแหงยา
โคบเป็ นป อมปราการของ
พวกเรา เซลาห
๘ มา เถิด
มาดูใหเห็นกับ ตาตัว เองถึงสิ่ง
อัศจรรยตางๆที่พระยาหเวหทํา
มาดูสิ่ง ตางๆที่นา เกรงขามที่พระองคทําใน
โลกนี้
๙ พระเจาทําใหสงครามทัง
้ หลายที่เกิด ขึ้นทัว
่
โลกสงบ
พระองคหักคัน ธนู ทําลายหอก ทวนหัก
กระจุย และเผาโล *ทิง้
๑๐ พระองคพูด วา “หยุด รบกัน ซะ” และใหรู
วา เราคือพระเจา
เราจะไดรับการยกยองเหนือชนชาติทัง้ หลาย
และเราจะไดการยกยองเหนือโลกนี้
๑๑ พระยาหเวหผูมีฤทธิท
์ ัง้ สิน
้ อยูกับพวกเรา
พระเจาของยาโคบเป็ นป อมปราการของพวก
เรา เซลาห
พระยาหเวหเป็ นกษัตริย
เหนื อชนชาติทัง้ หลาย
ถึงหัวหน านักรอง สําหรับคนของ
ตระกูลโคราห บทเพลงสดุดี
๑ ชนชาติทัง
้ หลายใหปรบมือ

๔๗ โหรองยินดีตอพระเจา
๒ เพราะ

พระยาหเวหผู ยิ่ง ใหญสูงสุดนา เกรง
ขามยิ่งนัก
พระองคเป็ นกษัตริยผู ยิ่ง ใหญที่ปกครองทัง้
โลกนี้
๓ พระองคทําใหชนชาติตางๆอยูใตอํานาจ
ของพวกเรา

อาลามอธ อาจจะเป็ นพิณเสียงสูง หรืออาจจะเป็ นชื่อของทํานองเพลง

†๔๖:๓

ประโยคที่ สองอาจหมาย ถึงความ พินาศที่เกิดจากคลื่น ยักษ ซึ่งเป็ นผลจากแผน ดิน
ไหวในทะเล
‡๔๖:๕

ประโยคสุดทายนี้ หมายถึงวา ตามปกติแลว กองทัพศัตรูจะลอมกําแพงเมืองไว แลว
โจมตีในตอนรุงสาง
*๔๖:๙ โล หรืออาจแปลไดวา รถรบ
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พระองคปราบชนชาติตางๆนัน
้ ใหสยบอยู
แทบเทาของพวกเรา
๔ พระองคเลือกแผน ดินนี้ ใหเป็ นมรดกของ
พวกเรา
แผนดินนี้เป็ นความภาคภูมิใจของยาโคบผูที่
พระองครัก เซลาห
๕ พระเจาขึ้นบนบัลลังกของพระองค
ทามกลางเสียงโหรองยินดี
พระ ยาหเวหข้ น
ึ พรอม กับเสียงเป า แตรเขา
แกะ
๖ รอง เพลงสรรเสริญแดพระเจา รอง เพลง
สรรเสริญเถิด
รอง เพลงสรรเสริญแดกษัตริยของพวก เรา
รองเพลงสรรเสริญเถิด
๗ เพราะพระเจาคือกษัตริยของทัง
้ โลก
ดัง นัน
้ มารองเพลงอัน ไพเราะ †ถวายเกียรติ
แดพระองคเถิด
๘ พระเจาปกครองอยางกษัตริยเหนื อทุก
ชนชาติ
์ ิทธิข
์ อง
พระเจานัง่ อยูบนบัลลังกอันศักดิส
พระองค
๙ พวกผูนําของชนชาติตางๆมารวมตัว กันกับ
คนของพระเจาของอับราฮัม ‡
เพราะพวกผู ครอบครองของโลกนี้อยูภายใต
อํานาจของพระเจา
พระเจาคือผูยิ่งใหญสูงสุด
เยรูซาเล็มเมืองของพระเจา
สําหรับคนของตระกูลโคราห บทเพลงสดุดี
๑ พระยาหเวหนัน
้ ยิ่งใหญ

๔๘ รับการสรรเสริญยิ่งนัก

สมควรได

ในเมืองของพระเจาของขาพเจา
์ ิทธิข
์ องพระองค
บนภูเขาอันศักดิส
๒ ภูเขาศิโยนสูงตระหงานและงามสงา

สดุดี ๔๘:๑๑

มันใหความสุขกับคนทัว
่ โลก
มันเป็ นเหมือนยอดเขาซาโฟน ¶
มันเป็ นเมืองของกษัตริยผูยิ่งใหญ
๓ พระเจาเป็ นป อมปราการตางๆของเมือง
เยรูซาเล็ม
พระองคไดสําแดงตนเองวาเป็ นที่ลีภ
้ ัย
๔ พวกกษัตริยตางชาติรวบรวมพล
ยกทัพขึ้นมาโจมตีเมืองนัน
้
๕ แตเมื่อพวกเขาเห็นเมืองนั น
้ พวกเขาถึง กับ
ตะลึงงัน
พากันแตก ตื่นตกใจกลัวและวิ่ง หนีกระเจิง
ไป
๖ ความกลัวจนตัวสัน
่ จับใจพวกเขา
ความ กลัวและความ เจ็บ ปวดจับใจพวก เขา
เหมือนผูหญิงที่กําลังคลอดลูก
๗ ขา แตพระเจา พระองคใชลม พายุจากทาง
ทิศตะวันออก
มาทําลายเรือ สินคาใหญ *ของพวก เขาจน
แตกกระจุย
๘ พวก
์ องพระเจามา
เราไดยินเรื่องฤทธิข
อยางไร ตอน นี้พวก เราก็ได เห็นกับ ตา
เราอยางนัน
้ ในเมืองของพระยาหเวหผม
ู ี
์ ัง้ สิน
ฤทธิท
้
คือเมืองของพระเจาของพวกเรา
พระเจาจะทําใหมันปลอดภัยตลอด ไป เซ
ลาห
๙ ขาแตพระเจา ในวิหารของพระองค
พวกเราระลึกถึงความรักมัน
่ คงของพระองค
๑๐ ชื่อ เสียงของพระองคแพร กระจายไป ทัว
่
อยางไร
ผูคนตางพา กันสรรเสริญพระองคไปทัว
่ โลก
อยางนัน
้
มือขวาของพระองคเต็มไป
ดวยความ
ยุติธรรม
๑๑ ขอใหผูคนบนภูเขาศิโยนตางชื่นชมยินดี

†๔๗:๗

รองเพลงอันไพเราะ หรือ มัสคิล มัสคิลเป็ นภาษาฮีบรู เราไมรูความหมายที่แนนอน
อาจหมายถึง “บทกวีแหงการใครครวญ” “บทกวีแหงการสัง่ สอน” หรือ “บทกวีที่เขียนขึ้น
ดวยความชํานาญ”
‡๔๗:๙ กับคนของพระเจาของอับ รา ฮัม หรืออาจแปลไดอีกอยาง หนึ่ งวา “เป็ นคนของ
พระเจาของอับราฮัม”
¶๔๘:๒

ยอดเขาซาโฟน เป็ นภูเขาที่อยูทางทิศ เหนือของแผน ดินคานาอัน ถือวาเป็ นภูเขาที่

์ ิทธิ ์ เพราะชาวคานาอันถือวาเป็ นที่สิงสถิตของพระตางๆของพวกเขา
ศักดิส
*๔๘:๗ เรือ สินคาใหญ แปลตรงๆไดวา “เป็ นเรือจากทารชิช” ทารชิชอาจจะเป็ นเมืองทาใน
ประเทศสเปน

สดุดี ๔๘:๑๒
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ขอ ใหเมืองทัง้ หลาย †ของยู ดาหตางชื่นชม
ยินดีเพราะการ ตัดสินอันยุติธรรมของ
พระองค
๑๒ ใหเดินไปรอบๆเมืองศิโยน
มองดูเมืองใหทัว
่ แลวนับหอคอยทัง้ หมด
๑๓ เพงดูกําแพงเมือง ชื่นชมป อมปราการทัง
้
หลาย
เพื่อวาทานจะไดเลาใหกับรุนตอๆไปฟั ง
๑๔ เพราะ พระเจาองค นี้ คือพระเจาของพวก
เราตลอดไป
พระองคจะนํ าทางพวกเราตลอดกาล ‡
อยาวางใจในความรํ่ารวย
ถึงหัวหน านักรอง สําหรับคนของ
ตระกูลโคราห เพลงสดุดี
๑ ชนชาติทัง
้ หลาย

๔๙ ทุกคนที่อาศัยอยูในโลกนี้ ฟั งใหดี
๒ ทุกคน

ฟั งทางนี้

ทุกชนชัน
้
ทัง้ คนรวยและคนจน
๓ ปากของขาพเจาจะใหสติปัญญา
ความคิดในใจขาพเจาจะใหความเขาใจ
๔ ขาพเจาจะหัน ไปใหความ สนใจกับปั ญหา
เรื่องหนึ่ง
และอธิบายปริศนาเรื่อง นัน
้ ในขณะ ที่ขาพเจา
เลนพิณ
๕ ทําไมขาพเจาจะตองกลัวในยามที่เจอกับ
ความทุกขยาก
เมื่อคนชัว
่ รายไลลาและลอมตัวขาพเจา
๖ พวกเขาไววางใจในกําลังของตน
และโออวดในความรํ่ารวยของตน
๗ ไมมีมนุษยคน ไหนสามารถไถ ชีวิตของคน
อื่นจากความตายได
ไมมีใครจายคาไถใหกับพระเจาได
๘ ราคาคาไถนัน
้ สูงเกินไป
ไมมีใครมีเงินมากพอที่จะจาย
๙ เพื่อจะไดมีชีวิตอยูตลอดไป
และไมตองเจอกับหลุมฝั งศพ
†๔๘:๑๑

สดุดี ๔๙:๑๙

๑๐ ใครๆก็รูวาคนที่เฉลียวฉลาดก็จะตอง

ตาย
และเนา เปื่ อยไปเหมือนกับคนที่โงอยาง
กับควาย
แลวพวก เขาจะตองทิง้ ทรัพยสมบัติของ ตน
ไวใหกับคนอื่น
๑๑ หลุม ศพจะกลายเป็ นบานชัว
่ นิ รัน ดรของ
เขา
มันจะกลายเป็ นที่ อยูของ เขาไปชัว
่ ลูก ชัว
่
หลาน
แมวาพวก เขาจะถือกรรมสิทธิใ์ นแปลงที่ดิน
ตางๆของตน มันก็ไมแตกตางอะไร
๑๒ ถึงเขาจะรวย แตเขาก็จะไมยัง
่ ยืนตลอด
ไป
เขาเป็ นเหมือนกับสัตวที่ถูกทําลายไป
๑๓ นั น
่ แหละคือจุดจบของคนโง
คือคนที่หลงระเริงอยูกับความรํ่ารวยของตน
*เซลาห
๑๔ ความตายจะนํ าพวกเขาไปยังหลุมศพ
เหมือนกับผูเลีย
้ งแกะนํ าทางแกะ
แลวในเชาวัน นัน
้
คน ซื่อตรงจะมีชัยชนะ
เหนือพวกเขา
ศพของพวกเขาก็จะเปื่ อยเนาในหลุมฝั งศพ
หางไกลจากบานที่หรูหราของพวกเขา
๑๕ แตพระ ยาหเวหจะไถ ชีวิตของขาพเจาให
พนจากเงื้อมมือของความตาย
พระองคจะเอาขาพเจาไปแนๆ †เซลาห
๑๖ ไมตองไปกลัว
เมื่อคนอื่นรํ่ารวยขึ้น หรือมีทรัพยสมบัติเพิ่ม
มากขึ้น
๑๗ เพราะเมื่อพวก เขาตายและลงไปนอนอยู
ในหลุมศพ
ก็ไมสามารถเอาความรํ่ารวยติดตัวไปได
๑๘ ตอนที่พวกเขามีชีวิตอยู พวกเขาใหพรตัว
เองวา
“ขอ ใหทุก คนยกยองขา เพราะขาประสบ
ความสําเร็จ”
๑๙ แตพวก
เขาจะตายไปอยูกับบรรพบุรุษ
ของเขา

เมืองทัง้ หลาย หรือแปลตรงๆไดวา “ลูกสาวทัง้ หลาย”

‡๔๘:๑๔

พระองคจะนํ าทางพวกเราตลอดกาล หรือ แปลไดอีกอยางหนึ่งวา “พระองคจะ
นํ าพวกเราตอตานความตาย”
*๔๙:๑๓
†๔๙:๑๕

คนที่หลง … ของตน หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “ผูไลตามกิเลสของตนเอง”

พระองคจะเอาขาพเจาไป แน ๆ ประโยคนี้อาจ จะหมาย ถึง “พระองคจะดึง
ขาพเจาใหไปอยูในที่ปลอดภัย” หรือ “พระองคจะเอาขาพเจาไปอยูกับพระองค” (เหมือนกับ
ที่พระเจาเอาเอโนคไปอยูกับพระองค ดูจากหนังสือปฐมกาล ๕:๒๔)
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เขาจะไมเห็นแสงสวางอีกแลว
๒๐ ถึง แมเขาอาจ จะรํ่ารวยแตเขาก็ไมมีความ
เขาใจ
เขาเป็ นเหมือนกับสัตวที่ถูกทําลายไป
เครื่องบูชาที่พระเจายอมรับ
บทเพลงสดุดีของอาสาฟ

‡

๑ พระยาหเวหพระเจาผูยิ่งใหญ

๕๐ กําลังเรียกทุก คนบนโลก นี้จากทิศ
ตะวันออกไปจนถึงทิศตะวันตก
๒ พระองคเปลงแสงสวางออกมาจากศิโยน

เมืองที่สวยงามเลิศ
๓ พระเจาของพวก เรากําลังมา แตไม ไดมา
อยางเงียบๆ
มีเพลิงเผาผลาญนํ าอยูหน าพระองค
และมีพายุมหึมาพัดอยูรอบๆพระองค
๔ พระองคเรียกฟ า สวรรคเบื้อง บนและแผน
ดินโลกเบื้องลาง
ใหมาเป็ นพยานในการ
ตัดสินคนของ
พระองค
๕ พระเจาพูด วา “ใหรวบรวมคน พวก นั น
้ ที่
ผูกมัดตัวเองกับเรา
คนพวกนัน
้ ที่ทําขอ ตกลงกับเราผานทางสัตว
บูชา”
๖ แลวฟ า
สวรรคก็ไดประกาศถึงความ
ยุติธรรมของพระองค
เพราะพระเจากําลังจะตัดสิน เซลาห
๗ “ประชาชนของเรา ฟั งใหดี แลวเราจะพูด
อิสราเอล ฟั งให ดี เพราะเราจะเป็ นพยานตอ
ตานเจา
เราคือพระเจา พระเจาของเจา
๘ เราจะไมติ เตียนเจาเกี่ยวกับเครื่องบูชาและ
เครื่องเซนไหวตางๆของเจา
เพราะเจาไดถวายสิ่งเหลา
นี้ใหกับเราเป็ น
ประจํา
๙ แตเราจะไมรับวัวผูจากบานของเจา
และไมรับแพะจากคอกของเจา

สดุดี ๕๐:๒๒

๑๐ เพราะสัตวปาทุกตัวเป็ นของเรา

รวมทัง้ วัวทุกตัวตามเทือกเขานับพันๆลูก
๑๑ เรารูจักนกทุกตัวบนภูเขาทัง
้ หลาย
รวมทัง้ แมลงทุก ตัวที่เคลื่อนไหวอยูตามทอง
ทุง
๑๒ ถาเราหิว เราจะไมบอกเจา
เพราะเราเป็ นเจาของโลก นี้ และทุก สิ่งทุก
อยางที่อยูบนมัน
๑๓ เราไมกินเนื้ อวัว
และไมด่ ม
ื เลือดแพะ
๑๔ แตใหการ
ขอบพระคุณเป็ นเครื่องบูชาที่
พวกเจาเอามาถวายเรา *
และใหแกบนของ เจาตอพระเจาผู ยิ่ง ใหญ
สูงสุดดวย
๑๕ เมื่อเจาพบกับความทุกขยาก ก็ใหเรียกหา
เรา
แลวเราจะชวย กูเจา แลวเจาจะ ไดสรรเสริญ
เรา”
๑๖ แตกับคนชัว
่ พระเจาพูดวา
์ ะไรมาทองกฎตางๆของเรา
“เจามีสิทธิอ
์ ะไรมาพูดถึงบัญญัติตางๆของเรา
เจามีสิทธิอ
๑๗ ในเมื่อเจาเกลียดชังการถูกอบรมสัง
่ สอน
และโยนคําสัง่ สอนของเราทิง้ ไปขางหลังเจา
๑๘ เจาคบกับโจรทุกคนที่เจาพบ
และยังมีสวนรวมกับคนที่เลนชู
๑๙ เจาปลอยใหปากของเจาพูดเรื่องชัว
่ ชา
และปลอยใหลน
ิ้ ของเจาหลอกลวง
๒๐ เจากลาวโทษน องชายของเจา
และเจาพูดใสรายพี่นองทองเดียวกัน
๒๑ เจาทําสิ่ง เหลา นี้ ทัง
้ หมด และเราก็ไม ไดวา
อะไร
ดัง นัน
้ เจาจึงพลอยคิด วาเราเป็ นเหมือน กับ
เจา
แตตอนนี้ เรากําลังวางขอ กลาวหาเหลา นี้ไว
ตอหน าตอตาเจา
และเราจะประณามเจาในสิ่งที่เจาไดทํา
๒๒ พวก เจาทัง
้ หลายที่หลงลืมพระเจา ให
เขาใจในสิ่งที่เราพูดไป

‡๕๐:๐

อาสาฟ คือ หนึ่งในหัวหน านักดนตรีของกษัตริยดาวิด และลูกหลานของเขารับใชใน
ฐานะนักดนตรีอยูในวิหารของพระเจาเป็ นเวลานานหลายรอยปี
*๕๐:๑๔

แตให … ถวายเรา หรืออาจแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “ใหถวายเครื่องบูชาขอบคุณแด
เรา” ซึ่งเครื่องบูชาขอบคุณนัน
้ เป็ น เครื่องบูชาที่ประชาชนเอามาถวายเพื่อสรรเสริญและขอบ
พระคุณพระเจา ที่พระองคไดทําสิ่งดีๆใหกับพวกเขา บางสวนของสัตวเอาไปเผาบนแทนบูชา
และสวนที่เหลือพวกเขาเอาไปทําอาหารกินดวยกันในวิหาร

สดุดี ๕๐:๒๓
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ไมอยาง นัน
้ เราจะฉีก เนื้อของ เจาออกเป็ น
ชิน
้ ๆแลวจะไมมีใคร สัก คนมาชวยพวก
เจา
๒๓ คนที่นําการ
ขอบคุณมาถวายเป็ นเครื่อง
บูชา †คนๆนัน
้ ก็ใหเกียรติกับเรา
คนที่ใชชีวิตอยางถูกตอง
เราจะใหเขาเห็นพลังของเราในการชวยกู”
คําอธิษฐานขอการยกโทษ
ถึงหัวหน านักรอง เพลงสดุดีของดาวิด เขียน
ตอนที่นาธันผูพูดแทนพระเจา
มาหาดาวิด หลังจากที่ดาวิดไปมี
เพศสัมพันธกับบัทเชบาแลว ‡
๑ ขา

๕๑ รักมัน่ คงของพระองค และมีเมตตา
แตพระเจา โปรดแสดงความ

ปรานีตอขาพเจาดวยเถิด
โปรดแสดงความ เมตตาอันยิ่ง ใหญของ
พระองคและขจัดการ กบฏของขาพเจา
ดวยเถิด
๒ ชวยขัดถูความผิดของขาพเจาใหหมดไป
และชําระขาพเจาจากบาปของขาพเจา
๓ เพราะขาพเจารูถึงการกบฏที่ไดกอไว
ขาพเจายังคิดถึงบาปของขาพเจาอยูเรื่อย
๔ ขาพเจาทําบาปตอพระองคตอพระองคผู
เดียว
ขาพเจาทําในสิ่งที่พระองคเห็นวาชัว
่ ราย
ดัง นัน
้ พระองคทําถูก ตองแลวที่ประณาม
ขาพเจา
พระองคตัดสินโทษขาพเจาอยางยุติธรรม
๕ ดูเถิด ขาพเจาเกิดมาในความผิดบาป
และแมของขาพเจาก็ตัง้
ทองขาพเจามาใน
บาป
๖ พระองคตองการใหความ จริงฝั ง ลึกเขาไป
ภายในขาพเจา

สดุดี ๕๑:๑๕

พระองคตองการใหขาพเจารูจักสติ ปั ญญา
ภายในสวนลึกนัน
้ ของขาพเจา
๗ โปรดกําจัดความ บาปของขาพเจาดวยกิ่ง หุ
สบ ¶เพื่อขาพเจาจะไดบริสุทธิ ์
ขัด ถูขาพเจาใหสะอาดและทําใหขาพเจาขาว
ยิ่งกวาหิมะดวยเถิด
๘ ชวยพูดสิ่งที่จะนํ าความ ยินดีและความ สุข
มาใหกับขาพเจาดวยเถิด
โปรดทําใหกระดูกพวก นี้ที่พระองคหักเป็ น
ชิน
้ ๆไดกลับชื่นชมยินดีอีกครัง้
๙ เมินหน าไปจากบาปทัง
้ หลายของขาพเจา
ขจัดความผิดทัง้ หมดของขาพเจาดวยเถิด
๑๐ ขา แตพระเจา โปรดสราง ใจอัน บริสุทธิใ์ ห
กับขาพเจา
โปรดใสจิต วิญญาณใหมที่จงรักภักดีลงไปใน
ขาพเจา
๑๑ โปรดอยา ไดผลักไสขาพเจาใหพน ไปจาก
หน าของพระองค
์ อง
โปรดอยาเอาพระ วิญญาณ บริสุทธิข
พระองคไปจากขาพเจา
๑๒ โปรดคืนความ ชื่นชมยินดีที่ขาพเจาได รับ
ตอนที่พระองคชวยขาพเจาใหรอด
โปรดชวยคํ้าชูขาพเจาโดยใหจิต วิญญาณที่
เต็มใจเชื่อฟั งพระองค
๑๓ แลวขาพเจาจะสอนพวกที่ชอบกบฏให
รูจักทางตางๆของพระองค
แลวคน บาปพวก นัน
้ จะ ไดหัน กลับมาหา
พระองค
๑๔ ขา แตพระเจาพระ ผู ชวยให รอดของ
ขาพเจา
โปรดชวยขาพเจาใหพนโทษตายดวยเถิด *
แลวขาพเจาจะ ไดรอง เพลงถึงความ ดีของ
พระองคอยางมีความสุข
๑๕ องคเจาชีวิตของขาพเจา
โปรดเปิ ดริม
ฝี ปากของขาพเจา
แลวปากของขาพเจาจะสรรเสริญพระองค

†๕๐:๒๓ คนที่นํา … เครื่องบูชา หรือแปลไดอีกอยาง หนึ่ งวา “คนที่ถวายเครื่องบูชาขอบ
พระคุณ”
‡๕๑:๐
¶๕๑:๗

ดาวิด … บัทเชบาแลว อานเพิ่มเติมไดจาก หนังสือ ๒ ซามูเอล บทที่ ๑๑-๑๒

โปรดกําจัด … กิ่งหุสบ เป็ นพิธีกรรมในการนํ าเอาใบหุสบจุมลงในเลือดหรือนํ้ า และ
นํ ามาพรมบนคนที่นําเครื่องบูชาชําระบาปมาถวาย เพื่อแสดงวาบาปของเขาไดรับการยกโทษ
แลว
*๕๑:๑๔ ขา แตพระเจา … พนโทษตายดวยเถิด หรือ “ขา แตพระเจาโปรดชวยขาพเจาให
พนจากความผิดที่ฆาคนอื่น” ซึ่งก็คือ “ขาพเจามีความผิดที่ไปฆาคน โปรดอยาใหขาพเจาถูก
ประหารชีวิต”

สดุดี ๕๑:๑๖
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๑๖ รูอยูแลววา

พระองคไมยินดีในเครื่องบูชา
ไม อยาง นัน
้
ขาพเจาก็นํามาถวายให แลว
พระองคไมพอใจในเครื่องเผาบูชา
๑๗ แตเครื่องบูชาที่พระองคตองการคือจิต
วิญญาณที่ออนน อม
พระองคจะไม ดูถูกคนที่มีใจที่ออนน อมและ
เสียใจกับบาปที่เขาทํา
๑๘ ขา แตพระเจา
ดวยความ กรุณาของ
พระองค ขอพระองคชวยทําสิ่งดีๆใหกับ
เมืองศิโยน
และสรางกําแพงเมืองเยรูซาเล็มขึ้น ใหมดวย
เถิด
๑๙ แลวเมื่อนั น
้ พระองคจะยอมรับเครื่องบูชา
ที่คนถวายอยางถูกตอง
และเครื่องเผาบูชาทัง้ ตัว
และเมื่อ นัน
้ ประชาชนจะสามารถถวายพวก
วัว ผูบนแทน บูชาของพระองคไดอีก ครัง้
หนึ่ง

สดุดี ๕๓:๕

๖ คนดีจะเห็นสิ่งนี้ และตลึงงัน

และจะหัวเราะเยาะคนชัว
่ แลวพูดวา
๗ “ดูคนที่แข็ง แรงนั น
่ สิ เขาไม ไดเอาพระเจา
เป็ นที่ลีภ
้ ัย
แตกลับพึ่งความรํ่ารวยของตน
เขาพยายามทําใหตัว เองเขม แข็งขึ้น ดวย
การทําลายลางผูอ่ น
ื ”
๘ แตขาพเจาเปรียบเหมือนตน มะกอกสี เขียว
ที่เจริญ เติบโตอยูในลานในวิหารของ
พระเจา
ขาพเจาจะพึ่ง พิงความ รัก มัน
่ คงของพระเจา
ตลอดไป
๙ ตอ หน าผู ที่จงรักภักดีตอพระองค ขาพเจา
จะสรรเสริญพระองคตลอดกาล
สําหรับสิ่งที่พระองคทํา
และขาพเจาจะฝากความหวังของขาพเจา
ไวในชื่อของพระองค เพราะพระองคนัน
้ ดี
ความชั่วชาของมนุษย

ที่ ลี ภ
้ ัยที่เป็ นภัย
ถึงหัวหน านักรอง บทกวีแหงมัสคิล †ของ
กษัตริยดาวิด จากตอนที่โดเอก คนเอโดมไป
บอกกับกษัตริยซาอูลวา “ดาวิดได
เขาไปในบานของอาคีเมเลค”

๕๒

๑ เฮย

เจานักเลงโต ทําไมเจาถึง ได
โออวดถึงเรื่องชัว
่ ๆที่เจาทํา
ในขณะ ที่พระเจาแสดงความ รัก มัน
่ คงของ
พระองคตลอดเวลา
๒ ไอจอมลวง โลก
เจาชอบวางแผนทําลาย
ลางผูอ่ น
ื
ลิน
้ ของเจาอันตรายเหมือนมีดโกนที่คมกริบ
๓ เจารักความชัว
่ มากกวาความดี
และพูดโกหกมากกวาพูดความจริง เซลาห
๔ ตัวเจาและลิน
้ อันปลิน
้ ปลอนของเจา
รักที่จะทํารายผูอ่ น
ื
๕ ดังนั น
้ พระเจาจะรื้อเจาลงตลอดกาล
พระองคจะควาและกระชากตัว เจาออก ไป
จากเต็นทของเจา
พระองคจะถอน รากถอน โคนเจาให พนจาก
แผนดินของคนเป็ น เซลาห

ถึงหัวหน านักรอง ใหรองตามทํานองเพลง
ของมาฮาลาธ *บทกวีมัสคิลของดาวิด
๑ คน

๕๓ “ไมมีพระเจาหรอก”

โงพูดอยูในใจของตัว เองวา

พวก เขาเสื่อมทราม พวก เขาทําความ บาปที่
นาขยะแขยง
ไมมีสักคนที่ทําดี
๒ พระเจามองลงมาจากสวรรคดูพวก มนุษย
เพื่อหาวายังมีมนุษยสักคนไหม
ที่ทําสิ่งที่ฉลาดและแสวงหาพระเจา
๓ แตพวก เขาตางหลง ทางกันไป หมด
เสื่อมทรามกันทุกคน
ไมมีใครเลย ไมมีแมแตคนเดียว ที่ทําสิ่งที่ดี
๔ คนทํา ชัว
่ เหลา นัน
้ กลืน กินคนของ เรา
เหมือนกินขนมปั ง
พวกเขาไมเคยอธิษฐานตอพระเจา
พวกเขาไมรูเรื่องขนาดนี้เชียวหรือ
๕ แตเมื่อพระเจาลงโทษพวกคนชัว
่
พวก เขาจะพา กันตื่น กลัวสุดขีดอยางที่ไม
เคยเป็ นมากอน

†๕๒:๐ มัสคิล เป็ นภาษาฮีบรู เราไมรูความ หมายที่แน นอน อาจหมาย ถึง “บท กวีแหงการ
ใครครวญ” “บทกวีแหงการสัง่ สอน” หรือ “บทกวีที่เขียนขึ้นดวยความชํานาญ”
*๕๓:๐

มาฮาลาธ หรือ อาจจะแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “ตามที่มาฮาลาธระบุไว” มาฮาลาธเป็ น
คําฮีบรู ไมรูความหมายที่แนนอน อาจจะหมายถึงแนวเพลงหรือเครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง

สดุดี ๕๓:๖
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คนเหลา นัน
้ ที่โจมตีพวกเจา พระเจาจะทําให
กระดูกของพวกเขากระจุยกระจายไป
พวก เจาจะทําใหพวก เขาอับอายขาย หน า
เพราะพระเจาทอดทิง้ พวกเขาแลว
๖ ขาพเจาหวัง วาชัยชนะของชาว อิสราเอลจะ
มา ถึงใน ไม ชา นี้จากพระเจาที่อยูบนภู
เขาศิโยน
เมื่อพระ ยาหเวหทําใหคนของพระองคกลับ
ไปมีความสุขเหมือนเมื่อกอน
ครอบครัวของยา โคบจะชื่นชมยินดี
ชาว
อิสราเอลจะดีใจ
พระเจาเป็ นผูชวยของขาพเจา
ถึงหัวหน านักรอง ใหใชเครื่องดนตรีประกอบ
การรอง บทกวีมัสคิลของดาวิด ในเวลาที่
พวกศิฟิมไปหากษัตริยซาอูล และบอกเขาวา
“ดาวิดกําลังซอนตัวอยูในกลุมพวกเรา” †
๑ ขา

๕๔ ใหรอดดวยอํานาจของพระองค

แตพระเจา โปรดชวยขาพเจา

โปรดชวยสู คดีของขาพเจา ดวยพลังอัน ยิ่ง
ใหญของพระองค
๒ ขา แตพระเจา
โปรด ฟั งคําอธิษฐานของ
ขาพเจา
โปรดเงี่ยหูฟังคําพูดจากปากของขาพเจา
๓ คนแปลกหน า ตางลุกฮือขึ้นตอตานขาพเจา
พวกคนโหดรายไลลาชีวิตขาพเจา
พวกเขาไมแยแสตอพระเจา เซลาห
๔ ดูเถิด พระเจาคือผูที่ชวยเหลือขาพเจา
องคเจาชีวิตของขาพเจาคือผู
ที่ดูแลรักษา
ชีวิตของขาพเจาอยู
๕ ขอ ใหสิ่ง ชัว
่ รายที่พวกศัตรูวางแผนจะทํา
กับขาพเจาเกิดขึ้นกับพวกเขาเอง
โปรดแสดงใหขาพเจาเห็นวาพระองคซ่ อ
ื สัตย
ตอขาพเจาโดยทําลายพวกเขาดวยเถิด
๖ แลวขาพเจาจะถวายเครื่องบูชาที่สมัคร ใจ
เอามาเองใหกับพระองค
ขา แตพระ ยาหเวห ขาพเจาจะสรรเสริญชื่อ
ของพระองคเพราะพระองคนัน
้ ดี
๗ เพราะพระเจาชวยขาพเจาให รอดพนจาก
ความทุกขยากตางๆ
ขาพเจาไดเห็นศัตรูลมลงตอหน าตอตา

†๕๔:๐

สดุดี ๕๕:๑๒

โดนเพื่อนหักหลัง
ถึงหัวหน านักรอง ใหใชเครื่องดนตรี
ประกอบเพลง บทกวีมัสคิลของดาวิด
๑ ขา

๕๕ อธิษฐานของขาพเจา

แตพระเจา โปรดเงี่ยหูฟัง คํา

โปรดอยาเพิก
เฉยตอคําอธิษฐานขอความ
เมตตาของขาพเจาเลย
๒ โปรดรับฟั งและตอบขาพเจาดวย
เมื่อขาพเจาเลาถึงสิ่งที่ทําใหจิตใจขาพเจา
วาวุน
๓ ขาพเจากลัว
มากเพราะศัตรูของขาพเจา
ขมขูขาพเจาอยู
และคนชัว
่ กดขี่ขาพเจา
เขาเอาเรื่องรายๆมาโยนใสหัวขาพเจา
พวกเขาโกรธแคนขาพเจา
๔ หัวใจของขาพเจาเตนแรงอยูภายใน
ขาพเจากลัวจะตองตาย
๕ ขาพเจากลัวจนตัวสัน
่
กลัวจับใจ
๖ และขาพเจาคิดในใจวา
ถาขาพเจามี ปี ก
อยางนกเขา
ขาพเจาจะบินหนีไปสูที่ที่ปลอดภัย
๗ ขาพเจาจะบินไปไกลลิบ
ถึงทะเลทรายและอาศัยอยูที่นัน
่ เซลาห
๘ ขาพเจาจะหนี ไปสูที่ที่ปลอดภัย
ขาพเจาจะหนีจากมรสุมรายในชีวิต
๙ ขา แตองคเจาชีวิต ชวยทําใหคํา พูดและ
แผนของพวกเขาสับสนอลหมานไป
เพราะขาพเจาเห็นความ รุนแรงและการ ขัด
แยงกันในเมือง
๑๐ ความ รุนแรงและความ ขัด แยงนั น
้ เป็ น
เหมือนยามเดินตรวจ เวรอยูบนกําแพง
ทัง้ วันทัง้ คืน
ในขณะ ที่เมืองเต็มไป ดวยอาชญากรรมและ
การกระทําชัว
่ ราย
๑๑ มีแตอาชญากรรมทัว
่ เมือง
คนที่พูดโกหกและคดโกงไม เคยขาด หายไป
จากทองถนน
๑๒ ถาศัตรูดูถูกเหยียดหยามขาพเจา ขาพเจา
ก็ทนได
ถาคนที่เกลียดขาพเจารังแกขาพเจา ขาพเจา
ก็ไปแอบซอนได

ดาวิด … กลุมพวกเรา อานเพิ่มเติมไดจาก หนังสือ ๑ ซามูเอล ๒๓:๑๙; ๒๖:๑

สดุดี ๕๕:๑๓

๑๓ แตนี่เป็ นเจา

เพื่อนที่มีใจตรงกัน
เพื่อน สนิทและเพื่อน รู ใจ ที่กําลังโจมตี
ขาพเจา
๑๔ ใน อดีต เราสนุกสนานกับการ พูด คุยกัน
อยางสนิทสนม
และเดินดวยกันทามกลางฝูงชนในวิหารของ
พระเจา
๑๕ ขาพเจาอยากใหพวกศัตรูของขาพเจาตาย
อยางไมทันรูตัว
ขาพเจาอยาก ใหแผน ดินแยก ออก และกลืน
พวกเขาทัง้ เป็ น *
เพราะสิ่งชัว
่ รายทัง้ หลายสิงสถิตอยูในใจของ
พวกเขา
๑๖ สวนขาพเจาจะรองขอใหพระเจาชวย
และพระยาหเวหจะชวยกูขาพเจา
๑๗ ขาพเจารอง
ทุกขและครํ่าครวญทัง้ เชา
เที่ยง เย็น
และพระองคก็ไดยินเสียงของขาพเจา
๑๘ พระองคนําขาพเจากลับมาจากการ
รบ
อยางปลอดภัย
ถึงแมมีขาศึกมากมายตอสูกับขาพเจา
๑๙ พระเจาผู ครอบครองเป็ นกษัตริยมาตัง
้ แต
โบราณกาลนัน
้
พระองคจะฟั งเสียงของขาพเจาและพระองค
จะทําใหคนพวกนัน
้ อับอายขายหน า เซ
ลาห
ศัตรูของขาพเจาไม ยอมเปลี่ยนวิถี ทางของ
เขา
และไมยําเกรงพระเจา
๒๐ เพื่อนของขาพเจาหักหลังขาพเจา
เขาไมไดรักษาคําพูดเลย
๒๑ คํา พูดของ เขาน ุมเหมือนเนยแตใจของ
เขามีแตสงคราม
คํา พูดของ เขาลื่นเหมือนนํ้ ามัน แตเชือด
เฉือนเหมือนดาบ
๒๒ มอบภาระของ เจาไวกับพระ ยาหเวหสิ
แลวพระองคจะดูแลเจา
พระองคไมเคยปลอยใหคนดีล่ น
ื ลม
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สดุดี ๕๖:๗

๒๓ ขาแตพระเจา

สวนพระองคนัน
้ พระองคจะ
โยนพวก ฆาตกรและพวก โกหกหลอก
ลวงทัง้ หลายลงไปในหลุม ศพใหเนา
เปื่ อย
ทัง้ ๆที่เขายังใชชีวิตไมถึงครึ่งหนึ่งเลย
สวนขาพเจานัน
้
ขาพเจาจะไว วางใจใน
พระองค
ไววางใจในพระเจาเมื่อถูกตามรังควาน
ถึงหัวหน านักรอง ใหรองเพลงนี้ตามทํานอง
“นกเขาบนตนโอกที่ไกลโพน” เพลง มิค
ทาม *ของดาวิด เมื่อครัง้ ที่ชาว
ฟี ลิสเตียจับดาวิดในเมืองกัท †
๑ ขา

๕๖ ขาพเจาดวย เถิด
แตพระเจา

โปรดเมตตา
เพราะคนตาม

รังควานขาพเจา
ศัตรูของขาพเจาโจมตีขาพเจาตลอดเวลา
๒ คน พวก นั น
้ ที่คอยจับตาดูขาพเจา ตาม
รังควานขาพเจาตลอดเวลา
มีหลายคนสูรบกับขาพเจาอยู
พระเจาผูยิ่งใหญสูงสุด
๓ เมื่อขาพเจาหวาดกลัว
ขาพเจาจะไววางใจในพระองค
๔ ขาพเจาไว วางใจพระเจา และโออวดในคํา
สัญญาของพระองค
ขาพเจาไว วางใจพระเจา ขาพเจาก็เลยไม
กลัว
มนุษยจะทําอะไรขาพเจาได
๕ พวก เขาตางบิดเบือนคํา พูดของขาพเจา
ตลอดเวลา
พวก เขาคิดแตเรื่องที่ วาจะทํารายขาพเจายัง
ไง
๖ ศัตรูของขาพเจารวม ตัว กันเฝ าติดตามดู
ขาพเจาอยูทุกฝี กาว
เพื่อหวังจะฆาขาพเจาเสีย
๗ ขา แตพระเจา อยาปลอยใหพวกที่ทํา ชัว
่ นัน
้
ลอยนวลไปได

*๕๕:๑๕

ขาพเจา … กลืนพวก เขาทัง้ เป็ น แปลตรงๆได วา “ขาพเจาอยาก ใหพวก เขาลง
ไปแดนคน ตายทัง้ เป็ น” ซึ่งเหมือน กับตอน ที่พระเจาลงโทษโค ราหซ่ งึ เป็ นศัตรูของโมเสสใน
หนังสือ กันดารวิถี ๑๖:๓๑-๓๓
*๕๖:๐ มิคทาม เป็ นคําในภาษาฮีบรู เราไมรูความหมายแน นอน อาจหมายถึงคําจารึก
†๕๖:๐ เมื่อครัง
้ ที่ … เมือ งกัท อานเรื่องของดาวิดและชาวเมืองกัท ไดจากหนังสือ ๑ ซามู
เอล ๒๑:๑๑-๒๒:๑; ๒๗:๑-๒๙:๑๑

สดุดี ๕๖:๘
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เหวี่ยงพวกเขาลงกับ พื้นดวยความโกรธของ
พระองค
๘ พระองคจด บันทึกความ ทุกข โศกของ
ขาพเจา
พระองคเก็บนํ้ าตาทุก หยดของขาพเจาไวใน
ขวดของพระองค
เรื่อง นี้จดอยูในหนังสือ มวนของพระองค
ไมใชหรือ
๙ เมื่อขาพเจารองขอความ ชวย เหลือจาก
พระองค พวก ศัตรูของขาพเจาก็จะหัน
หลังวิ่งหนีไป
ขาพเจารูดีวาพระเจาอยูฝายขาพเจา
๑๐ ขาพเจาไว วางใจพระเจาและโออวดในคํา
สัญญาของพระองค
ขาพเจาไว วางใจพระ ยาหเวหและโออวดใน
คําสัญญาของพระองค
๑๑ ขาพเจาไววางใจพระเจา
ขาพเจาไมกลัว มนุษยจะทําอะไรขาพเจาได
๑๒ ขาแตพระเจา ขาพเจาจะแกบนทัง
้ หลายที่
บนบานไวกับพระองค
ขาพเจาจะถวายเครื่องบูชาขอบคุณแด
พระองค
๑๓ เพราะพระองคไดชวยขาพเจาใหรอดพน
จากความตาย
พระองคชวยใหเทาของขาพเจาไมสะดุดลม
เพื่อขาพเจาจะไดเดินอยูตอ หน าพระเจาใน
ความสวางที่สองลงมายังคนที่มีชีวิต
อธิษฐานขอใหรอดพนจากศัตรูท่ด
ี ุราย
(สดด. ๑๐๘:๑-๕)
ถึงหัวหน านักรอง ใหรองเพลงดวยทํานอง
“อยาทําลาย” เพลงมิคทาม ‡ของดาวิด เมื่อ
ครัง้ ที่ดาวิดหนีซาอูลไปอยูในถํ้า
๑ ขา

๕๗ โปรดเมตตาดวยเถิด
แตพระเจา

โปรดเมตตาดวย

เพราะขาพเจาแสวงหาที่ลีภ
้ ัยในพระองค
และแสวงหาที่กําบังภายใตปีกของพระองค
จนกวาเรื่องอันตรายนี้จะผานพนไป
๒ ขาพเจารองเรียกหาพระเจาผูยิ่งใหญสูงสุด

‡๕๗:๐

สดุดี ๕๗:๑๑

ขาพเจาอธิษฐานถึงพระเจาผู ที่แก แคนแทน
ขาพเจา
๓ ขอ ใหพระองคสงความ ชวย เหลือมาจาก
สวรรคมาชวยกูขาพเจา
ขอ ใหพระองคทําใหศัตรูของขาพเจาอับอาย
เซลาห
ขอ ใหพระเจาสงความ รัก มัน
่ คงและความ
ซื่อสัตยที่เชื่อ ถือ ไดของพระองคลง มา
ให
๔ ขาพเจาจะตองนอน
ลงทามกลางศัตรูที่
เหมือนสิงโตกินคน
พวกเขามีฟันเหมือนคมหอกคมธนูและมีลิน
้
เหมือนดาบที่คมกริบ
๕ ขาแตพระเจา ขอใหพระองคข้ น
ึ มาเหนือฟ า
สวรรค
ขอใหรัศมีของพระองคสองไปทัว
่ โลก
๖ พวกศัตรูวางตาขายดักขาขาพเจา
ขาพเจารูสึกเครียดมาก
พวกเขาขุดหลุมพรางใหขาพเจาตกลงไป
แตพวก เขากลับตกลง ไปในกับ ดักของ เขา
เอง เซลาห
๗ ขาแตพระเจา ขาพเจาพรอมแลว
ใจของขาพเจาเตรียมพรอมแลว
ขาพเจาจะรอง เพลง และเลน ดนตรีเพื่อ
สรรเสริญพระองค
๘ จิตวิญญาณของขา ตื่นเถิด
พิณใหญ และพิณโบราณ ตื่นเถิด
แลวขาพเจาจะใชเพลงปลุกอรุณรุง
๙ องคเจาชีวิต ขาพเจาจะสรรเสริญพระองค
ทามกลางชนชาติทงั ้ หลาย
และจะรอง เพลงเกี่ยว กับพระองคใหทุก คน
ฟั ง
๑๐ เพราะความ รักมัน
่ คงของพระองคนัน
้ สูง
เทียมฟ าสวรรค
ความ สัตย ซื่อของพระองคนัน
้ ขึ้นสูงเสียด
เมฆ
๑๑ ขา แตพระเจา ขอ ใหพระองคข้ น
ึ มาเหนือ
ฟ าสวรรค
ขอใหรัศมีของพระองคสองไปทัว
่ โลก

มิคทาม เป็ นคําในภาษาฮีบรู เราไมรูความหมายแนนอน อาจหมายถึงคําจารึก

สดุดี ๕๘:๑
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การเรียกรองความยุติธรรม
ถึงหัวหน านักรอง ใหรองโดยใชทํานอง
“อยาทําลาย” เพลงมิคทาม *ของดาวิด
๑ พวก เจาพวก ผูนําที่ยิ่ง ใหญ

๕๘ เจาตัดสิน

พวก
คดีอยางยุติธรรมหรือ

เปลา
พวกเจาใหคําตัดสินกับคนอยางยุติธรรมหรือ
เปลา
๒ เปลา เลย เจาไดวางแผนที่จะทําสิ่ง ชัว
่ ราย
มากมายดวยจิตใจที่ไรความยุติธรรม
เจาไดกออาชญากรรมที่โหด รายในแผน ดิน
ดวยมืออันชัว
่ ชา
๓ คนชัว
่ พวกนัน
้ ทําผิดตัง้ แตคลอดออกมา
คนโกหกพวกนัน
้ หลงผิดไปตัง้ แตเกิด
๔ ความ โกรธ แคนของพวก เขาเหมือนพิษ งู
รายแรง †
พวก เขาเป็ นเหมือนงูเหาหู หนวกที่อุด หูของ
มัน
๕ ที่ไมยอมฟั งเสียงสะกดของหมองู
ไมวาหมองูจะเกงแคไหนก็ตาม
๖ ขา แตพระเจา ชวยหักฟั นในปากของพวก
เขาใหแตกละเอียด
ขาแตพระยาหเวห ชวยดึงเขีย
้ วออกจากปาก
สิงโตเหลานัน
้ ดวย
๗ ขอพละ กําลังของพวก เขาถูกระบายไป
เหมือนนํ้ า
ขอใหพวกเขาถูกเหยียบยํ่าเหมือนตน หญาที่
เหี่ยวเฉา ‡
๘ ขอใหพวกเขาหายไปเหมือนพวกหอยทาก
¶ที่กําลังหลอมละลายไปใน ขณะ ที่มัน
คืบคลาน

สดุดี ๕๙:๓

ขอใหพวกเขาเป็ นเหมือนทารกที่ตายในทอง
แมซ่ งึ ไมมีวันไดเห็นแสงของอาทิตย
๙ ขอ ใหพระเจากวาดพวก เขาทิง
้ ไปอยาง
รวดเร็วเหมือนกับพายุ
เร็วกวาที่หมอจะทันรอนตอนที่ตัง้ อยูบนกอง
กิ่งหนามที่ติดไฟ
ไมวาจะเป็ นกิ่งสดหรือกิ่งแหงก็ตาม *
๑๐ ขอ ใหคนดีไดดีใจ เมื่อเห็นคนที่ไรความ
ยุติธรรมถูกลงโทษ
และขอใหคนดีคนนัน
้ ไดลางเทาในเลือดของ
คนชัว
่
๑๑ แลวผูคนก็จะพูดวา “เห็นไหม คนที่ทําถูก
ตองไดรับรางวัล
เห็น ไหม มีพระเจาที่ตัดสินอยางยุติธรรมอยู
ในโลกนี้”
ขอปกป องขาพเจาจาก “ไอพวกหมา”
ถึงหัวหน านักรอง ใหรองโดยใชทํานอง
“อยาทําลาย” เพลงมิคทาม †ของดา
วิด ที่เขียนตอนที่ซาอูลสงคนไป
เฝ าบานของดาวิดเพื่อฆาเขา ‡
๑ พระเจาของขาพเจา

๕๙ ขาพเจาให

โปรดชวย
รอดพนจากศัตรูของ

ขาพเจาดวยเถิด
โปรดชวยปกป องขาพเจาให รอดพนจากผูคน
ที่ลุกขึ้นตอตานขาพเจาดวยเถิด
๒ โปรดชวยชีวิตขาพเจาใหรอดพนจากคนชัว
่
ราย
โปรดชวย กูขาพเจาจากคนกระหาย เลือด
เหลานัน
้ ดวยเถิด
๓ ขา แตพระ ยาหเวห พวก เขาดัก ซุมคอยฆา
ขาพเจา

*๕๘:๐

มิคทาม เป็ นคําในภาษาฮีบรู เราไมรูความหมายแนนอน อาจหมายถึงคําจารึก
ความโกรธแคน … รายแรง คํา วา “ความโกรธแคน” กับคํา วา “พิษ งู” เป็ นคําๆ
เดียวกันในภาษาฮีบรู
†๕๘:๔

‡๕๘:๗

ขอใหพวกเขา … ที่เหี่ยวเฉา อาจแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “ขอใหพระองคยิงลูก ธนู
ใสพวกเขาใหลมลง เหมือนหญาที่เหี่ยวเฉา”
¶๕๘:๘

หอยทาก มักทิง้ รองรอยเปี ยกแฉะไวที่ พ้ น
ื เวลาคืบ คลาน จึงดูเหมือนวาตัว มันกําลัง
ละลายขณะที่คืบคลานไปมา
*๕๘:๙
†๕๙:๐

ภาษาฮีบรู ขอนี้เขาใจยาก
มิคทาม เป็ นคําในภาษาฮีบรู เราไมรูความหมายแนนอน อาจหมายถึงคําจารึก

‡๕๙:๐

ตอนที่ซาอูล … ฆาเขา ดูเพิ่มเติมไดจากหนังสือ ๑ ซามูเอล ๑๙:๑๑-๑๗

สดุดี ๕๙:๔

คน โหด รายพวก นัน
้ ดอมตามคอยตะครุบ
ขาพเจา
ทัง้ ๆ ที่ขาพเจาไม ไดทํา ผิดหรือทําบาปอะไร
เลย
๔ ขาพเจาไม ไดทําอะไรผิด แตพวก เขาก็รีบ
เรงมาที่นี่และเตรียมโจมตีขาพเจา
โปรดลุกขึ้นมาชวยขาพเจาดวย เถิด ชวย
มาดูวากําลังเกิดอะไรขึ้น
๕ ขา แตพระ ยาหเวห พระเจาผู มี ฤทธิ ์ ทัง
้ สิน
้
พระเจาของชนชาติอิสราเอล
โปรดลุกขึ้น มาลงโทษชนชาติเหลา นัน
้ โปรด
อยาไดมีเมตตาตอคน ทรยศที่ชัว
่ ราย
พวกนัน
้ เซลาห
๖ พวก เขากลับมาในตอน เย็น
ขู คําราม
เหมือนฝูงหมา
และเดินดอมๆมองๆ หาเหยื่อไปทัว
่ เมือง
๗ ฟั งเสียงของพวกเขาดูสิ เหาออกมาเป็ นคํา
เยยหยัน
ริมฝี ปากเชือดเฉือนอยางดาบ
และพวก เขาก็พูด วา “ไมมีคน อื่นไดยิน
หรอก”
๘ ขาแตพระยาหเวห ขอพระองคหัวเราะเยาะ
พวกเขา
และทําใหพวกเขาทุกคนอับอายดวยเถิด
๙ ขา แตพระเจา พระองคเป็ นพละ กําลังของ
ขาพเจา ขาพเจาจะคอยใหพระองคมา
ชวย ¶
เพราะพระองคเป็ นป อมปราการของขาพเจา
๑๐ พระเจาของขาพเจารักขาพเจาและจะมา
ชวยขาพเจา
พระองคจะ ใหขาพเจาเห็นพวก ศัตรูของ
ขาพเจาพายแพ
๑๑ โปรดอยาฆาพวก ศัตรูของขาพเจาใหหมด
ในที เดียว ไม อยางนัน
้ คนของขาพเจา
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สดุดี ๕๙:๑๗

อาจ จะลืม วาพระองคเป็ นผู ที่ทําใหพวก
เขาชนะ
ขาแตองคเจาชีวิต ผูเป็ นโลของพวกเรา
โปรดใชพลัง อํานาจของพระองคทําใหศัตรู
แตกกระเจิงและลมลง
๑๒ สิ่งที่เขาพูดทําใหริมฝี ปากเขาเป็ นบาป
ขอ ใหเขาตกลง ไปในกับ ดักแหงความ เยอ
หยิ่งจองหอง
คําสาปแชงและคําโกหกของเขาเอง
๑๓ ทําลายพวก
เขาดวยความ โกรธของ
พระองค
ทําลายพวกเขาใหหมดเกลีย
้ งตลอดไป
แลวคนทัว
่ โลกจะไดรูวา
พระเจาครอบครองอยูเหนือชนชาติของยา
โคบ เซลาห
๑๔ พวก เขากลับ มาในตอน เย็นขู คําราม
เหมือนฝูงหมา
และเดินดอมๆมองๆหาเหยื่อไปทัว
่ เมือง
๑๕ พวกเขาจะเรรอนหาอาหารไปมา
และถาพวก เขากินไม อิ่ม พวก เขาคงจะอยู
ทัง้ คืน *
๑๖ ขาพเจาจะรองเพลงถึงพลังของพระองค
ในตอน เชาขาพเจาจะชื่นชม ยินดีในความ รัก
มัน
่ คงของพระองค
เพราะพระองคเป็ นป อมปราการของขาพเจา
พระองคเป็ นที่กําบังในยามทุกขยาก
๑๗ ขา แตพระเจา พระองคเป็ นพละกําลังของ
ขาพเจา ขาพเจาจะรอง เพลงสรรเสริญ
พระองค
เพราะพระองคเป็ นป อมปราการของขาพเจา
และเป็ นพระเจาที่มีความ
รักมัน
่ คงตอ
ขาพเจา

¶๕๙:๙ ขาแตพระเจา … มาชวย หรือ “ขาพเจาจะรองเพลงสรรเสริญพระองค” หรืออาจจะ
หมายถึง “พระเจาผูเป็ นกําลังของขาพเจา ขณะนี้ขาพเจากําลังเฝ ารอพระองคอยูเพื่อใหชวย
เหลือขาพเจา”
*๕๙:๑๕ ถาพวกเขา … จะอยูทัง
้ คืน หรืออาจจะแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “ถาพวกเขากินไม
อิ่ม พวกเขาจะรองครวญคราง”

สดุดี ๖๐:๑
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อธิษฐานขอชัยชนะหลังจากสูรบแพ
(สดด. ๑๐๘:๖-๑๓)
ถึงหัวหน านักรอง ใหรองเพลงโดยใชทํานอง
“ดอกลิลลี่แหงสัญญา” เพลงมิคทามของดา
วิด สําหรับการสัง่ สอน เขียนในชวงที่ดาวิด
ตอสูกับชาวอารัมนาหะราอิมและชาวอารัม
โซบาห ตอนขากลับโยอาบไดฆาทหารชาวเอ
โดมไปหนึ่งหมื่นสองพันคนที่หุบเขาเกลือ †
๑ ขา

๖๐ พวกเรา

แตพระเจา พระองคทอด ทิง้

และทลายกําแพงของพวกเรา
พระองคโกรธพวกเรา
โปรดนํ าพวกเรากลับไปสูสภาพเดิมดวยเถิด
๒ พระองคทําใหแผน
ดินไหวและแยกแผน
ดินออก
โปรดซอมรอยราวดวยเถิดเพราะมันกําลังจะ
พังทลาย
๓ พระองคทําใหคนของพระองคเดือดรอนจน
ลมโซเซไป
เหมือน กับพระองคมอมเหลา องุนเราจนโซ
ซัดโซเซไป
๔ พระองคยกธงใหกับคนที่เกรงกลัวพระองค
เห็น
เพื่อพวกเขาจะไดหนีคมธนูที่วิ่งเขาไปหา เซ
ลาห
๕ ชวยตอบขาพเจาดวยและใชมือขวาอันทรง
พลังของพระองค
ชวยพวก เราให รอดดวย เถิดเพื่อคนที่
พระองครักจะหนีไปได
๖ ในวิหารของพระองค พระเจาพูดวา
“เราจะชนะและเราจะวัดและจัดสรรปั นสวน
เมืองเชเคม
และหุบเขาสุคคทใหกับคนของเรา
๗ ดิน แดนกิ เลอ าดเป็ นของ เรา ดิน แดนมนั ส
เสหเป็ นของเรา
เผาเอฟราอิมเป็ นหมวกเหล็กของเรา
สวนเผายูดาห เป็ นคทา ‡ของเรา
๘ ชนชาติโมอับเป็ นอางลางของเรา
เราโยนรองเทาของ เราใหชนชาติเอ โดมที่
เป็ นทาสของเรา

สดุดี ๖๑:๖

เราโห รองอยางผูมี ชัยเหนือดิน แดนฟิ ลิ ส
เตีย”
๙ ใคร เลาจะนํ าขาพเจาไปยึดเมืองที่มีกําแพง
แนนหนานัน
้
ใคร เลาจะนํ าขาพเจาไป ไกลถึงดิน แดนเอ
โดม
๑๐ เพราะพระองคทอด ทิง
้ พวกเราแลว ไมใช
หรือ
ขา แตพระเจา พระองคไม ไปรวมทัพกับพวก
เราแลว
๑๑ ขา แตพระเจา ชวย เหลือพวก เราตอสูกับ
ศัตรูดวยเถิด
เพราะความ ชวย เหลือจากมนุษย
ไมมี
ประโยชน
๑๒ ตองเป็ นความ
ชวย เหลือจากพระเจา
เทานัน
้ พวกเราถึงจะชนะ
พระองคจะเหยียบยํ่าศัตรูของพวกเรา
การปกป องภายใตปีกของพระองค
ถึงหัวหน านักรอง ใหใชเครื่อง
ดนตรีประกอบ เพลงของดาวิด
๑ ขา แตพระเจา

๖๑ ใหชวยของขาพเจา

โปรด ฟั งเสียงรอง

โปรดรับฟั งคําอธิษฐานของขาพเจาดวยเถิด
๒ ขาพเจารูสึกทอแทสิน
้ หวังอยูที่สุด ปลาย
โลกนี้
ขาพเจาจึงรองขอความ ชวย เหลือจาก
พระองค
ขอพระองคนําขาพเจาไปอยูที่ปอมปราการ
สูง
๓ เพราะพระองคเป็ นที่ลีภ
้ ัยของขาพเจา
พระองคเป็ นหอสูงแข็งแกรงที่ปกป อง
ขาพเจาจากศัตรู
๔ ขาพเจาขอพักอาศัยอยูในเต็นทของ
พระองคตลอดไป
และหลบภัยอยูใตปีกของพระองค เซลาห
๕ ขา แตพระเจา พระองคไดยินคําสาบานของ
ขาพเจา
พระองคใหขาพเจามีสวนในมรดกที่เป็ นของ
คนเหลานัน
้ ที่ยําเกรงพระองค
๖ ขอพระองคชวยตออายุใหกับกษัตริย

†๖๐:๐

โย อาบเป็ นผูนําทางทหารของดา วิด ดูรายละเอียดในบท ที่ ๒ ซา มู เอล ๘:๓-๘;
๑๐:๖-๒๘; ๑ พงศาวดาร ๑๘:๓-๑๑; ๑๙:๑๖-๑๙
‡๖๐:๗

คทา เป็ นไมขนาดสัน
้ ที่กษัตริยถือ เล็งถึงอํานาจในการปกครอง

สดุดี ๖๑:๗
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ขอพระองคชวยเพิ่มจํานวนวัน ปี ของกษัตริย
ใหออกไปอีกหลายชัว
่ อายุคน
๗ ขอ ใหกษัตริยนัง
่ อยูบนบัลลังกตอ หน า
พระเจาตลอดไป
ขอ ใหความ สัตย ซื่อและความ รัก มัน
่ คงของ
พระองคปกป องกษัตริย
๘ แลวขาพเจาจะรอง เพลงสรรเสริญชื่อของ
พระองคเสมอ
และจะแกบนตางๆของขาพเจาในแตละวัน
พึ่งในความแข็งแกรงของพระยาหเวห
ถึงหัวหน านักรอง ตามแนวเพลง
ของเยดูธูน *เพลงสดุดีของดาวิด
๑ แน นอน

๖๒ อยางอดทน

ขาพเจาจะรอคอยพระเจา

เพราะมีแตพระองคเทานัน
้ ที่สามารถชวย
ขาพเจาใหรอดได
๒ แน นอน พระองคเป็ นหิน กําบัง เป็ นผู ชวย
ใหรอด
และเป็ นป อมปราการของขาพเจา ดัง นัน
้
ขาพเจาจะไมมีวันหวัน
่ ไหว
๓ พวก เจาฆาตกรจะโจมตีขาพเจาไปอีก นาน
แคไหน
ขาพเจาเป็ นเหมือนกําแพงที่เอน เอียงจวนจะ
ลมอยูแลว
๔ แน นอน
พวก เขาวางแผนที่จะโคน ลม
ขาพเจาจากตําแหนงสูง
พวกเขาชอบโกหก
พวกเขาอวยพรขาพเจาดวยปาก แตสาปแชง
ขาพเจาในใจ เซลาห
๕ แน นอน
ขาพเจาจะรอ คอยพระเจาอยาง
อดทน
เพราะมีแตพระองคเทานัน
้ ที่ใหความ หวังกับ
ขาพเจา
๖ แน นอน พระองคเป็ นหิน กําบัง เป็ นผู ชวย
ใหรอด
และเป็ นป อมปราการของขาพเจาดัง
นัน
้
ขาพเจาจะไมหวัน
่ ไหว
๗ พระเจาชวยขาพเจาให รอดและให เกียรติ
กับขาพเจา

สดุดี ๖๓:๓

พระเจาเป็ นหิน กําบังอันแข็งแกรงและเป็ นที่
ลีภ
้ ัยของขาพเจา
๘ ทานทัง
้ หลาย ใหไว วางใจในพระองคตลอด
เวลา
ใหเปิ ด เผยทุก อยางที่อยูในใจเจากับพระเจา
อยางเต็มที่
พระเจาคือที่ลภ
ี้ ัยของพวกเรา เซลาห
๙ แน นอน มนุษยนัน
้ ไม เที่ยงเหมือนลมแค
วูบหนึ่ง
มนุษยนัน
้ พึ่งพิงไมได
บนตราชัง่ นัน
้ มนุษยทัง้ หมดรวมกันก็ ยังเบา
กวาลม
๑๐ อยาไว วางใจในความ รํ่ารวยที่ไดมาจาก
การรีดไถคนอื่น
อยาไดหวังลมๆแลงๆกับสิ่งที่ขโมยมา
ถาเจารํ่ารวยขึ้นอยาไดไปยึดติดกับมัน
๑๑ พระเจาพูดสิ่งหนึ่ ง
อัน ที่ จริงพระองคพูดสอง สิ่งที่ขาพเจาไดยิน
คือ
พระเจาเป็ นผูที่มีความแข็งแกรง
๑๒ ขาแตองคเจาชีวิต พระองคเป็ นผท
ู ี่มีความ
รักมัน
่ คง
เพราะพระองคตอบแทนแตละ คนตามสิ่ง ที่
พวกเขาทํา
ใจที่หิวกระหายพระเจา
เพลงสดุดีของดาวิด เมื่อครัง้ ที่เขาอยูในที่
เปลาเปลี่ยวแหงแลงของยูดาห *
๑ ขา แตพระเจา

๖๓ ของขาพเจา

พระองคคือพระเจา
ขาพเจาแสวงหา

พระองคอยางจริงจัง
ใจของขาพเจากระหายหาพระองค
รางกายของขาพเจาโหย หาพระองคในแผน
ดินที่แหงแลงขาดนํ้ านี้ ที่ซ่ งึ ขาพเจารูสึก
ออนเปลีย
้ เหลือเกิน
๒ ใช แลว ขาพเจาเคย เห็นพระองคในวิหาร
์ ิทธิข
์ องพระองค
อันศักดิส
ขาพเจาเคยเห็นความแข็งแกรงและสงา ราศี
ของพระองค
๓ ริมฝี ปากของขาพเจาจะสรรเสริญพระองค

*๖๒:๐

เย ดู ธูน เป็ นหนึ่งในสามของหัวหน านัก ดนตรี ที่กษัตริยดา วิดแตง ตัง้ ดูไดจาก
พงศาวดาร ๑๖:๓๘-๔๒
*๖๓:๐

๑๕:๒๓

เมื่อครัง้ ที่ … ของยู ดาห ดูเพิ่ม เติมไดจาก หนังสือ ๑ ซามู เอล ๒๓:๑๔; ๒ ซามู เอล

สดุดี ๖๓:๔
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สดุดี ๖๕:๕

เพราะความ รัก มัน
่ คงของพระองคดียิ่ง กวา
ชีวิตเสียอีก
๔ ขาพเจาขอสรรเสริญพระองคตราบ เทา ที่
ขาพเจายังมีชีวิตอยู
ขาพเจายกมือของขาพเจาขึ้นเรียก ชื่อของ
พระองค
๕ จิต วิญญาณของขาพเจาพอใจยิ่ง นั กเหมือน
เพิ่งไดกินอาหารที่ดีที่สุด
ปากของขาพเจาจะสรรเสริญพระองคดวยริม
ฝี ปากที่เป็ นสุขนัน
้
๖ ขาพเจาสรรเสริญพระองค
ในขณะที่นอนอยูบนเตียงและคิดถึงพระองค
ในตอนดึก
๗ เพราะพระองคชวยเหลือขาพเจา
ขาพเจารอง เพลงอยางมีความ สุขอยูภาย ใต
เงาปี กของพระองค
๘ ขาพเจาตามอยูหลังพระองค
มือขวาของพระองคจับขาพเจาไวแนน
๙ สวนคนพวกนั น
้ ที่อยากจะฆาขาพเจา
ก็จะถูกสงลงไปในหลุมศพเสียเอง
๑๐ พวกเขาจะถูกฆาตายดวยคมดาบ
และกลายเป็ นอาหารของหมาป า
๑๑ แตกษัตริยจะมีความสุขในพระเจา
ทุก คนที่สาบานโดยอางชื่อของพระเจาจะพา
กันสรรเสริญพระเจา
เพราะพระองคจะปิ ดปากคนที่พูดโกหก

พวกเขายิงจากที่หลบซอนอยางไมกลัวใคร
๕ พวกคนชัว
่ ใหกําลังใจตอกันในการทําชัว
่
พวกเขาพูดกันถึงเรื่องการวางกับดัก
เขาพูดกันวา “ไมมี ใครเห็นสิ่งที่พวก เรา
‡กําลังทําอยูนี้หรอก”
๖ พวกเขาวางแผนทําเรื่องรายๆที่ไมยุติธรรม
แลวพูดกันวา
“เราคิดแผนการที่ไมมีชอง
โหวเลย”
จิตใจของมนุษยนัน
้ สุดลึกลํ้าหยัง่ ถึง
๗ แตพระเจาจะยิงธนูใสพวกเขา
และคนเหลานัน
้ จะถูกยิงในพริบตา
๘ พระองคจะทําใหคน พวก นั น
้ สะดุดลิน
้ ของ
ตัวเอง
และทุกคนที่พบเห็นพวกเขาก็จะสัน
่ สะทาน
๙ ทุกคนจะเกรงกลัว
พวกเขาจะคิดถึงและเลา เรื่องสิ่ง ที่พระเจาได
ทําไปนัน
้
๑๐ คนที่ทําตามใจพระ ยาหเวหจะชื่นชมยินดี
และลีภ
้ ัยในพระองค
ทุกคนที่มีใจซื่อตรงจะโออวดเรื่องพระองค

พระเจาจะลงโทษพวกวางแผนชั่ว

บนภูเขาศิโยน
และถวายเครื่องบูชาตามที่พวก เราไดสาบาน
ไวกับพระองค
๒ พระองครับฟั งคําอธิษฐาน
มนุษยทุกคนสามารถมาอยูตอหน าพระองค
๓ เมื่อการกระทําผิดทวมทนพวกเรา
พระองคคือผู ที่กลบเกลื่อนการกบฏของพวก
เรา
๔ ชางมี เกียรติจริงๆคนที่พระองคเลือกให เขา
ใกลพระองค และพัก อาศัยในลานของ
พระองค
ขอ ใหเราอิ่ม เอมกับสิ่ง ดีๆในบานของ
์ ิทธิข
์ อง
พระองคซ่ งึ คือวิหารอันศักดิส
พระองค
๕ ขาแตพระเจาพระผูชวยใหรอดของพวกเรา

ถึงหัวหน านักรอง เพลงสดุดีของดาวิด
๑ ขา

๖๔ ดวยเมื่อขาพเจารองทุกข
แตพระเจา

โปรดฟั งขาพเจา

โปรดปกป องขาพเจาจากการ ขูเข็ญของศัตรู
†ดวยเถิด
๒ โปรดปกป องคุมครองขาพเจาจากแผนการ
ของคนชัว
่ รายเหลานัน
้
โปรดซอนขาพเจาจากกลุม ชนที่อึกทึกชัว
่ ชา
นัน
้
๓ ลิน
้ พวกเขาเหมือนดาบแหลมคม
คํา พูดอันขมขื่นของพวกเขาเหมือนธนูที่ งาง
พรอมยิง
๔ อยูๆพวกเขาก็ยิงธนูใสคนบริสุทธิ ์
†๖๔:๑
‡๖๔:๕

ขอบคุณพระเจาสําหรับ
การเก็บเกี่ยวอันอุดม
ถึงหัวหน านักรอง เพลงสดุดีของดาวิด
๑ ขา แตพระเจา

๖๕ เราจะรอง

ถูก ตองแลวที่พวก
เพลงสรรเสริญพระองค

การขูเข็ญของศัตรู หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “สิ่งที่ขาพเจาหวาดกลัวจากศัตรู”

พวกเรา มาจากฉบับภาษาซีเรีย แตฉบับฮีบรูใชคําวา “พวกมัน” ซึ่งคงหมายถึงพวก
กับดักพวกนัน
้

สดุดี ๖๕:๖

พระองคตอบคําอธิษฐานของ
เราและนํ า
ชัยชนะมา สูพวก เราดวยอํานาจอัน นา
เกรงขามของพระองค
ทุก คนที่อาศัยอยูในทัว
่ ทุก มุม โลกรวมทัง้ คน
ที่อยูขามนํ้ าขามทะเลอันไกลโพน
ตางก็พากันไววางใจในพระองค
๖ พระองคตง
ั ้ ภูเขาทัง้ หลายในที่ของพวก มัน
์ ํานาจของพระองค
ดวยฤทธิอ
พระองคสําแดงใหเห็นถึงพลังของพระองค
๗ พระองคสามารถทําใหทะเลและคลื่นที่
คํารามอยางสนัน
่ หวัน
่ ไหว
และชนชาติตางๆที่จลาจลวุนวาย สงบลงได
๘ คนที่อยูในแผน ดินทัง
้ หลายที่อยูไกล โพน
ตางตก ตะลึงในสิ่ง มหัศจรรยตางๆที่
พระองคทํา
พระองคทําใหผูคนที่อยูทางทิศ ตะวัน ออก
และทิศตะวันตกรองเพลงฉลองกัน
๙ ขา แตพระเจา พระองคทรงเอาใจ ใสแผน
ดินและรดนํ้ าใหมัน
พระองคทําใหลําธารเต็ม ไป ดวยนํ้ าซึ่งทําให
แผนดินอุดมสมบูรณ
พระองคจัดหาเมล็ดขาวใหกับผูคนกินกัน
พระองคเตรียมแผนดินใหเกิดพืชผล
๑๐ พระองคสงฝนหา ใหญลงมาในทุง นาที่ไถ
พรวนแลว
นํ้ า ฝนทําใหกอน ดินที่พรวน แลว นัน
้ ออน นุม
ราบเรียบเสมอกัน
พระองคอวยพรใหตน พืชในทุง นัน
้ เจริญ
เติบโต
๑๑ พระองคสวมมงกุฎใหกับปี นั น
้ ดวยพืช ผล
อยางลนหลาม
ไม วาพระองคจะไปที่ไหนก็ตาม พระองคก็
ทิง้ ความอุดมสมบูรณไวให
๑๒ ทุงหญาในชนบท มีน้ํ าคางหยาดเยิม
้
เนินเขาก็ปกคลุมไปดวยความชื่นชมยินดี
๑๓ ทุงหญาเลีย
้ งสัตว เต็มไปดวยฝูงแกะ
หุบเขาถูกปกคลุมไปดวยเมล็ดขาว
พวกมันตางเปลงเสียงรองออกมาเป็ นเพลง
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สดุดี ๖๖:๑๑

คําเชิญใหมาฉลองสิ่งตางๆที่พระเจาทํา
ถึงหัวหน านักรอง บทเพลงสดุดี
๑ ทัว
่ ทัง้ แผนดินโลกเอย

๖๖ โห รองดวยความ ชื่นชมยินดีให กับ
พระเจาเถิด
๒ เลนดนตรีและรองเพลง

ถวายเกียรติแดช่ อ
ื
ของพระองค
ถวายเกียรติแดพระองคดวย การ สรรเสริญ
เถิด
๓ ศัตรูของพระองคจะกลัวจนลนลานคลาน
เขามาหาพระองค
์ ํานาจอันยิ่งใหญของพระองค
เพราะฤทธิอ
๔ ทัว
่ ทัง้ โลกก็จะกมกราบลงบูชาพระองค
พวกเขาจะรองเพลงสรรเสริญใหกับพระองค
และรอง เพลงสรรเสริญชื่อของพระองค เซ
ลาห
๕ มาดูสิวาพระเจาไดทําอะไรไปบาง
สิ่ง นา ทึ่งทัง้ หลายที่พระองคได ทํา ไป
ทามกลางมนุษย
๖ พระองคเปลี่ยนทะเลแดงใหกลาย เป็ นผืน
ดินแหง *
คนของพระองคเดินขามแมน้ํ าจอรแดน †
อยาง นัน
้ ใหพวก เราเฉลิมฉลองสิ่ง ที่พระองค
ไดทําไป
๗ พระองคปกครองตลอด กาลดวยพลังอัน ยิ่ง
ใหญของพระองค
พระองคจับตาดูชนชาติตางๆ
ดัง นัน
้ อยาใหพวก กบฏคิดลุกฮือขึ้นตอ ตาน
พระองค เซลาห
๘ ชนชาติทัง
้ หลายเอย ใหสรรเสริญพระเจา
ของพวกเราเถิด
เปลงเสียงสรรเสริญพระองคเถิด
๙ พระองครักษาชีวิตของเราไว
พระองคไมใหเทาของเราลื่นลม
๑๐ ขาแตพระเจา พระองคไดทดสอบพวกเรา
พระองคไดหลอมพวก เราใหบริสุทธิเ์ หมือน
ชางเงินหลอมเงิน
๑๑ พระองคนําพวกเราไปติดกับดัก
และเอาภาระหนักใสหลังของเรา

*๖๖:๖

ผืน ดิน แหง เรื่องนี้เกิด ขึ้นตอนที่พระเจานํ าชนชาติอิสราเอลออกมาจากการเป็ น ทาส
ในประเทศอียิปต ดูเพิ่มเติมไดจากหนังสือ อพยพ ๑๔:๒๑-๒๙
†๖๖:๖

แมนํ้าจอรแดน เรื่องนี้ เกิดขึ้นตอนที่พระเจานํ าชนชาติอิสราเอลเขาไปในแผนดินคา
นาอัน ดูเพิ่มเติมไดจาก โยชูวา ๓:๑๔-๑๗

สดุดี ๖๖:๑๒
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๑๒ พระองคทําใหรถรบของศัตรูวิ่งทับ

หัวเรา
ไป พวกเราลุยนํ้ าลุยไฟ
แตใน ที่สุด พระองคนําพวก เราไป สูที่โลง
กวางอันปลอดภัย
๑๓–๑๔ เมื่อขาพเจาเจอกับความทุกขยาก
ขาพเจาไดบนบานไวกับพระองค
และตอนนี้ ขาพเจานํ าเครื่องเผาบูชา
มาแกบนของขาพเจาที่วิหารของพระองค
๑๕ ขาพเจาถวายพวก สัตวอวนพีเป็ นเครื่อง
เผาบูชาใหกับพระองค
พรอมกับควันจากการเผาพวกแกะตัวผู
ขาพเจาถวายพวก วัวตัวผูกับแพะให กับ
พระองค เซลาห
๑๖ ทานทัง
้ หลายที่ยําเกรงพระเจา เขามาสิ
แลวขาพเจาจะเลาให ฟั งวาพระองคทํา อะไร
ใหกับขาพเจาบาง
๑๗ ปากของขาพเจารองขอความ ชวย เหลือ
จากพระองค
ลิน
้ ของขาพเจายกยองพระองค
๑๘ ถาขาพเจาเพิก
เฉยตอบาปในจิตใจของ
ขาพเจา
องคเจาชีวิตก็คงไมไดฟังขาพเจาหรอก
๑๙ แต ความจริงแลว พระเจาไดยินขาพเจา
พระองคฟังคําอธิษฐานของขาพเจา
๒๐ สรรเสริญพระเจา
เพราะพระองคไม ได
เมินเฉยตอคําอธิษฐานของขาพเจา
และไม ไดยับยัง้ ความ รัก มัน
่ คงของพระองค
ไปจากขาพเจา
ใหชนชาติทัง้ หลายสรรเสริญพระเจา
ถึงหัวหน านักรอง ใหใชเครื่องดนตรี
ประกอบการรอง บทเพลงสดุดี
๑ ขา

๖๗ อวยพรพวกเราดวยเถิด
แตพระเจา

โปรดเมตตาและ

โปรดใหใบหน าของพระองคสอง สวางมาบน
พวกเราดวยเถิด เซลาห
๒ ขอใหทางของพระองคเป็ นที่รูจักไปทัว
่ โลก
ขอ ใหทุกชนชาติรูจักอํานาจที่จะชวย ให รอด
ของพระองค
๓ ขา แตพระเจา
ขอ ใหชนชาติทัง้ หลาย
สรรเสริญพระองค
ขอใหทุกชนชาติสรรเสริญพระองคดวยเถิด

สดุดี ๖๘:๖

๔ ชนชาติทัง
้

หลายควรชื่นชมยินดีและมี
ความสุข
เพราะพระองคตัดสินพวกเขาอยางยุติธรรม
พระองคปกครองชนชาติทงั ้ หลายบน โลก นี้
เซลาห
๕ ขา แตพระเจา
ขอ ใหชนชาติทัง้ หลาย
สรรเสริญพระองค
ขอใหทุกชนชาติสรรเสริญพระองคดวยเถิด
๖ แผนดินโลกนี้ ใหความอุดมสมบูรณ
ขา แตพระเจา พระเจาของพวกเรา ขอโปรด
อวยพรใหกับพวกเราตอไป
๗ ขาแตพระเจา ขอโปรดอวยพรพวกเรา
และขอใหคนทัว
่ ทุกมุมโลกยําเกรงพระองค
ขบวนแหแหงชัยชนะของพระเจา
ถึงหัวหน านักรอง บทเพลงสดุดีของดาวิด
๑ ขา

๖๘ ทําใหศัตรูของพระองคกระจัด

แตพระเจา ลุก ขึ้น เถิด และ

กระจายไป
ขอ ใหคนที่เกลียด ชังพระองควิ่ง หนี ไปจาก
พระองค
๒ ไลพวกเขาไป เหมือนลมไลควัน
ขอใหคนชัว
่ พินาศไปตอหน าพระเจา
เหมือนกับขีผ
้ ้ งึ หลอมละลายตอหน าไฟ
๓ ขอ ใหคนดีมีความ สุขและชื่นชมยินดีตอ
หน าพระเจา
ขอใหพวกเขาเฉลิมฉลองอยางมีความสุข
๔ รอง เพลงแดพระเจา และสรรเสริญชื่อของ
พระองคดวยบทเพลง
สรรเสริญพระองคผูที่ขี่อยูบนหมูเมฆ *
ใหช่ น
ื ชมยินดีตอ หน าพระองคผูมีช่ อ
ื
วา
“ยาหเวห”
๕ พระเจาผูสถิต อยูในที่พักอันศักดิส
์ ิทธิข
์ อง
พระองค
พระองคเป็ นพอของเด็กกําพราและเป็ นผู
ปกป องบรรดาหญิงหมาย
๖ พระองคจัดใหผู โดด เดี่ยว เดียว ดายเขาไป
อยูในครอบครัว
พระองคใหเสรีภาพกับนักโทษและทําให
พวกเขาเจริญรุงเรือง
แตคนที่กบฏตอพระองคนัน
้ จะ ตองอาศัยอยู
ในถิ่นที่แผดเผาแหงแลง

*๖๘:๔ สรรเสริญ … หมเู มฆ หรือแปลไดอีกอยางหนึ่ งวา “เตรียมถนนหนทางใหกับพระองค
ที่กําลังขี่ผานมาทางทะเลทรายพวกนี้”

สดุดี ๖๘:๗

๗ ขา

แตพระเจา
ในยามที่พระองคนําพา
ประชาชนของพระองคออกจากอียิปต
เมื่อพระองคเดินลุยเขาไปในที่ เปลาเปลี่ยว
แหงแลง เซลาห
๘ โลกก็สน
ั ่ ไหว ทองฟ าก็เทฝนลงมา
ตอหน าพระเจาแหงภูเขาซีนาย
ตอหน าพระเจาแหงอิสราเอล
๙ พระองคทําใหฝนตกลง มาอยาง เหลือเฟื อ
บนแผนดินของพระองค
พระองคฟ้ ื นฟูดิน แดนที่หมด สภาพขึ้น มา
ใหม
๑๐ คนของพระองคมาตัง
้ ถิ่นฐานอยูที่นัน
่
ขา แตพระเจา พระองคเอื้อเฟื้ อเผื่อ แผกับคน
ยากจนเหลานัน
้
๑๑ องคเจาชีวิตออกคําสัง
่ รบ
และคนจํานวน มากกระจายขาวแหง ชัยชนะ
ออกไปวา
๑๒ “พวก กษัตริยของฝ าย ตรง ขาม รวม ทัง
้
กองทัพของพวกเขาหนีไปแลว
และตอน นี้พวก ผู หญิงของอิสราเอลก็แบง
ทรัพยสมบัติที่ยึดมาไดกัน
๑๓ แมแตพวก เจาที่เฝ าอยู ที่ บานคอยดูแลฝูง
แกะ
ก็จะไดรับนกเขาเหล็กที่มีปีกเคลือบดวยเงิน
และขนนกที่เคลือบทองคําเป็ นประกาย”
๑๔ สิ่ง นี้ เกิด ขึ้น เมื่อพระเจาผู มี ฤทธิ ์ทัง
้ สิน
้ ได
ทําใหพวก กษัตริยเหลา นัน
้ แตก กระเจิง
ไป
เหมือนหิมะที่กระจายไปทัว
่ ทัง้ ภูเขาศัลโมน
๑๕ ภูเขาบาชานเป็ นภูเขาที่ทรงพลังยิ่งใหญ
ที่มียอดเขามากมาย
๑๖ ภูเขาที่มียอดมากมายเอย
ทําไมพวกเจาถึงไดมองอยางอิจฉาริษยา
ตอภูเขาที่พระเจาเลือกเป็ นที่พักของ
พระองค
เป็ นที่ที่พระยาหเวหจะสถิตตลอดไป
๑๗ องคเจาชีวิตเสด็จมาจากภูเขาซีนาย
พรอมกับรถมาอันทรงพลังเป็ นหมื่นเป็ นแสน
์ ิทธิข
์ องพระองค
เขาไปยังสถานที่ศักดิส
๑๘ พระยาหเวห ผูเป็ นพระเจา พระองคข้ น
ึ ไป
บนที่สูง

†๖๘:๑๘
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สดุดี ๖๘:๒๘

และนํ าขบวนหมูเชลยตามไปดวย
พระองครับของขวัญจากผูคน †รวมทัง้ คนที่
เคยตอตานพระองคดวย
พระองคข้ น
ึ ไปอาศัยอยูที่นัน
่
๑๙ สรรเสริญองคเจาชีวิต
พระเจาผูชวยใหรอดของพวกเรา
ผูที่แบกภาระของพวกเราทุกๆวัน เซลาห
๒๐ พระเจาของ เราเป็ นพระเจาผู ชวย กูพวก
เรา
พระยาหเวห องคเจาชีวิต ชวยใหเรารอดพน
จากความตาย
๒๑ แตพระเจาบดขยีห
้ ัวของพวก
ศัตรูของ
พระองค
พระองคบดขยีก
้ ะโหลกคน เหลา นัน
้ ที่ยัง คง
เดินอยูในความผิดบาปของเขา
๒๒ องคเจาชีวิตพูดวา
“เราจะนํ าศัตรูเหลานัน
้ มาจากบาชาน และมา
จากกนทะเลลึก
๒๓ เพื่อเจาจะไดเหยียบยํ่าเลือดของพวกนั น
้
และหมาของพวก เจาจะ ไดเลีย กินสวน แบง
ของพวกมันจากเลือดของศัตรูพวกนัน
้ ”
๒๔ ขา แตพระเจา
คนเห็นขบวน แหแหง
ชัยชนะของพระองค
พวก นัน
้ ได เห็นขบวน แหแหงชัยชนะของ
พระเจาผูเป็ น
กษัตริยของขาพเจาที่
์ ิทธิข
์ อง
กําลังแหเขาไปในสถาน ที่ศักดิส
พระองค
๒๕ นํ า หน าดวยพวก นั ก รอง ตาม หลังดวย
เหลานักดนตรี
ในทามกลางหญิง สาวที่เลนกลองรํามะนาอัน
เล็ก
๒๖ สรรเสริญพระเจาในที่ชุมนุมเถิด
ลูก หลานของอิสราเอลเอย สรรเสริญพระ
ยาหเวหเถิด
๒๗ ดู นั น
่ สิ เผา น อยๆของเบน ยา มินเดินนํ า
หน า
พรอมทัง้ พวกผูนําของยูดาหจํานวนมาก
พวก ผูนําของเศบู ลุน รวม ทัง้ พวก ผูนําของ
นัฟทาลี
๒๘ พระเจาออกคํา สัง
่ วา เจาอิสราเอลจะมี
อํานาจ

พระองครับของขวัญจากผูคน อาจหมายถึง “พระองครับผูคนไวเป็ นของขวัญ”
หรืออาจหมาย ถึง “พระองคใหของ ขวัญแกผูคน” เหมือนสําเนาพระ คัมภีรที่แปลเป็ นภาษา
ซีเรีย และภาษาอาราเมค เหมือนกับที่เขียนในหนังสือ เอเฟซัส ๔:๘

สดุดี ๖๘:๒๙
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ขา แตพระเจา พระองคชวยเราในอดีตยัง ไง
โปรดแสดงอํานาจของพระองคใหเราได
เห็นอีกครัง้ อยางนัน
้
๒๙ จากวิหารของพระองค ที่อยูในเยรูซาเล็ม
แลวกษัตริยทงั ้
หลายก็จะนํ าเครื่อง
บรรณาการมาถวายแดพระองค
๓๐ ขา แตพระเจา สัง
่ ประจัญบานเลย ลุย
เขาไปรบกับสัตวรายที่อยูในพงออ *
และกับชนชาติทัง้ หลายที่รวม ตัว กันเหมือน
ฝูงลูกวัวที่มีพวกวัวผูนําอยู
ขอ ใหพวก เขาถอม ตัว ลงและนํ าเงินมาเป็ น
เครื่องบรรณาการถวายตอพระองค
ขอ ใหชนชาติเหลา นัน
้ ที่กระหายสงครามถูก
ทําใหแตกกระเจิดกระเจิงไป
๓๑ พวกที่ถือเครื่องบรรณาการ
จะมาจาก
อียิปต
สวนชาวเอธิโอเปี ย จะรีบ เรงนํ าของ ขวัญมา
ใหกับพระองค
๓๒ อาณาจักรทัง
้ หลายบนโลกเอย ใหรอง
เพลงใหกับพระเจาเถิด
สรรเสริญองคเจาชีวิตดวยบทเพลง สดุดีเถิด
เซลาห
๓๓ รอง เพลงแดพระเจา ผูขี่ รถ มาขามฟ า
สวรรคที่มีมาแตโบราณกาล
พระองคเปลงเสียงอันทรงพลังกองกังวาน
๓๔ ประกาศวาพระเจานั น
้ ทรงพลัง
พระ
บารมีของพระองคปกครองอยูเหนือ
อิสราเอล
และพลัง
อํานาจของพระองคปกครองอยู
เหนือฟ าสวรรค
๓๕ ขา แตพระเจา พระองคนัน
้ นา เกรงขามใน
์ ิทธิข
์ องพระองค
สถานที่อันศักดิส
พระเจาแหงอิสราเอล
์ ํานาจและพละ
พระองคเป็ นผู ที่มอบฤทธิอ
กําลังแกประชาชนของพระองค
สรรเสริญพระเจา
คําอธิษฐานของคนที่ถูกขมเหง
ถึงหัวหน านักรอง ใหรองดวย
ทํานอง “ดอกลิลลี่” เพลงของดาวิด
๑ ขา

๖๙ ใหรอดดวยเถิด
*๖๘:๓๐

แตพระเจา โปรดชวยขาพเจา

สดุดี ๖๙:๑๑

เพราะนํ้ าขึ้นมาสูงถึงคอขาพเจาแลว
๒ ขาพเจาจมลงสูโคลน ลึกและหาที่ หยัง
่ เทา
ไมเจอ
ขาพเจาอยูในนํ้ าลึกและนํ้ าทวมทนขาพเจา
๓ ขาพเจารองขอใหชวยจนหมดแรง
ตะโกนจนแสบคอ มองหาจนตาพรามัว
เพราะขาพเจารอ คอยใหพระเจาของขาพเจา
มาชวย
๔ คนเหลา นั น
้ ที่เกลียดขาพเจาทัง้ ๆ ที่ขาพเจา
ไม ไดทํา อะไรพวก เขามีมากยิ่ง กวา
เสนผมบนหัวของขาพเจาเสียอีก
ศัตรูเหลานัน
้ ที่พยายามจะทําลายขาพเจา
ทัง้ ๆ ที่ขาพเจาไม ไดทํา อะไรพวก เขา มี
จํานวนมากมาย
ขาพเจาถูกบังคับใหชดใชในสิ่งที่ขาพเจาไม
ไดขโมยมา
๕ ขา แตพระเจา พระองคลวง รูถึงความ ผิด
อยางโงๆของขาพเจา
ขาพเจาไม อาจซอนความ ผิดไปจากพระองค
ได
๖ องคเจาชีวิต พระยาหเวหผูมีฤทธิท
์ ัง้ สิน
้
ขออยา ปลอยใหคน เหลา นัน
้ ที่ฝากความ หวัง
ไว กับพระองคตองอับอายเพราะขาพเจา
เลย
พระเจาแหงอิสราเอล
ขออยา ปลอยใหคน เหลา นัน
้ ที่แสวงหา
พระองคตองเสียหน าเพราะขาพเจาเลย
๗ ความอับอายปกคลุมใบหน าของขาพเจา
แตขาพเจาก็ทนอับอายเพื่อพระองค
๘ ขาพเจากลายเป็ นเหมือนคน แปลก หน า
สําหรับพี่นองของขาพเจา
พี่ น องทอง เดียวกับขาพเจาทํา กับขาพเจา
เหมือนกับขาพเจาเป็ นคนตางชาติ
๙ เพราะความรอนใจที่ขาพเจามีตอ วิหารของ
พระองคไดเผาผลาญขาพเจา
และคํา ดูถูกตางๆของคน เหลา นัน
้ ที่ดูถูก
พระองคไดตกลงมาอยูบนขาพเจา
๑๐ ขาพเจารองไหและอด อาหาร แตพวก เขา
กลับดูถูกขาพเจา
เพราะทําสิ่งเหลานี้
๑๑ เมื่อขาพเจาสวมใสผากระสอบไวทุกข
ขาพเจาก็กลายเป็ นตัวตลกสําหรับพวกเขา

สัตว รายที่อยูในพงออ คงจะหมายถึง “ตัว ฮิปโป” ใชเป็ นสัญลักษณแทนประเทศ
อียิปต ประเทศอียิปตตองพึ่งแมน้ํ าไนล ที่มีตัวฮิปโปอาศัยอยู

สดุดี ๖๙:๑๒

๑๒ ผูคนที่อยูแถวประตู เมืองตางพา กันนิ นทา

ขาพเจา
และคนดื่มเบียรก็แตงเพลงลอเลียนขาพเจา
๑๓ ขา แตพระ ยาหเวห
แตสวนขาพเจา
ขาพเจาเพียงอธิษฐานขอ
ใหพระองค
ยอมรับขาพเจาเทานัน
้
ขาแตพระเจาโปรดตอบขาพเจาดวยความรัก
มัน
่ คงของพระองค
์ ํานาจแหงการ ชวย กูที่พ่ งึ พิง
และดวยฤทธิอ
ไดของพระองค
๑๔ โปรดชวยขาพเจาให พนจากโคลน ตมนี้
ดวยเถิด
เพื่อขาพเจาจะไดไมจมลึกไปกวานี้
โปรดชวยขาพเจาใหหนี รอดจากคน เหลา นัน
้
ที่เกลียดชังขาพเจา
และจากนํ้ าที่ลึกนี้ดวยเถิด
๑๕ ขออยาใหน้ํ าทวมทนขาพเจา
และอยาใหน้ํ าลึกดูดกลืนขาพเจาลงไป
ขออยาใหหลุมฝั งศพงับขาพเจาเลย
๑๖ ขา แตพระยาหเวห โปรดตอบขาพเจาดวย
เพราะความรักมัน
่ คงของพระองคนัน
้ ดี
โปรดหัน
หน าของพระองคมาทางขาพเจา
ดวย เถิด
เพราะความ เมตตาของ
พระองคนัน
้ ยิ่งใหญ
๑๗ โปรดอยาไดซอน หน าไปจากขาพเจาผูรับ
ใชของพระองคเลย
ขาพเจากําลังตกอยูในความทุกข ยาก ดัง นัน
้
ชวยตอบขาพเจาโดยเร็วดวยเถิด
๑๘ โปรดเขามาใกล และไถขาพเจาดวยเถิด
โปรดชวยปลด ปลอยใหขาพเจาเป็ น อิสระ
จากศัตรูของขาพเจาดวยเถิด
๑๙ พระองครูวา ขาพเจานั น
้ อดสู อับอาย และ
ถูกเหยียดหยาม
พระองครูเรื่องของศัตรูของขาพเจาทุกคน
๒๐ ที่ขาพเจาถูกเหยียดหยามอยาง นี้ ทําให
ขาพเจาขายหน า
และขาพเจาก็สิน
้ หวัง
ขาพเจารอคอยความสงสาร แตกลับไมมีเลย
ขาพเจาหวังจะมีคนมาปลอบโยนบาง แตหา
ไมเจอ
๒๑ แตพวก เขากลับใสยา พิษลงในอาหารของ
ขาพเจา
และในยามที่ขาพเจากระหาย นํ้ าพวก เขา
กลับยื่นนํ้ าสมสายชูให
*๖๙:๒๘

54

สดุดี ๖๙:๓๓

๒๒ ขาพเจาอยากใหโตะ

อาหารตรง หน าพวก
เขากลายเป็ นกับดัก
ขอ ใหอาหารที่มาจากเครื่องบูชาทัง้ หลายที่
พวกเขากินรวมกันกลายเป็ นบวงแรว
๒๓ ขอใหดวงตาของพวกเขามืดบอดไป
ทําใหรางของเขาสัน
่ อยูตลอดเวลา
๒๔ ขาแตพระเจา ขอใหพระองคเทความโกรธ
ลงบนพวกเขา
ขอใหความโกรธของพระองคที่เผาผลาญอยู
ไลเขาทัน
๒๕ ขอใหคายของเขารางวางเปลา
และขออยา ใหมี ใครอาศัยอยูในเต็นท ทัง้
หลายของเขา
๒๖ พวกเขาไปซํ้า เติมคนเหลา นั น
้ ที่พระองคตี
สอนไปแลว
และพวก เขาพูดนินทากันปาก ตอ ปาก
เรื่องความ เจ็บ ปวดของคน เหลา นัน
้ ที่
พระองคทําใหบาดเจ็บ
๒๗ ขอ ใหพระองคจด บันทึกความ บาปของ
พวกเขาทัง้ หมด
และอยาปลอยใหพวกเขาลอยนวล
๒๘ โปรดลบชื่อของพวก เขาออกจากทะเบียน
ของคนที่ยังมีชีวิตอยู *
และอยาไดจด บันทึกชื่อของพวก เขารวม กับ
ชื่อของคนที่ทําตามใจพระองค
๒๙ สวนขาพเจาแลว
ขาพเจาเป็ นทุกขและ
เจ็บปวด
ขาแตพระเจา ชวยกูและปกป องขาพเจาดวย
เถิด
๓๐ แลวขาพเจาจะสรรเสริญชื่อของพระเจา
เป็ นเพลง
ขาพเจาจะยกยองพระองคดวยเพลง ขอบ
พระคุณ
๓๑ และสิ่ง นี้ จะทําใหพระ ยาหเวหมี ความ สุข
มากกวาการที่ขาพเจา
ถวายวัว ตัวผู ตัง้ แตเขา บน หัวจดกีบ ที่ เทา
เป็ นเครื่องบูชาเสียอีก
๓๒ คนยากจนจะไดเห็นและมีความสุข
พวก ทานที่มานมัสการพระเจา ขอ ใหสิ่ง นี้
เป็ นกําลังใจใหกับพวกทาน
๓๓ เพราะพระยาหเวหสดับฟั งคนยากจน
และพระองคไม เคยดูถูกคนของพระองคที่
ถูกขังคุก

ทะเบียนของคนที่ยังมีชีวิตอยู หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “หนังสือแหงชีวิต”
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๓๔ ขอ ใหฟา สวรรค

แผน ดิน โลก ทอง ทะเล
และสิ่งมีชีวิตทัง้ หมดที่อยูในพวกมัน
สรรเสริญพระยาหเวห
๓๕ เพราะพระเจาจะชวย กูเมืองศิ โยน และ
พระองคจะสรางเมือง ตางๆของยู ดาห
ขึ้นมาใหม
เพื่อคนของพระองคจะไดตัง้ ถิ่นฐานอยู ที่ นัน
่
และไดเป็ นเจาของแผนดินนัน
้
๓๖ ดัง นั น
้
ลูก หลานของพวก ผูรับ ใชของ
พระองคจะไดแผนดินนัน
้ เป็ นมรดก
คน เหลา นัน
้ ที่รักชื่อของพระองคจะ ไดอาศัย
อยูที่นัน
่
พระยาหเวหรีบมาชวยขาพเจาดวย
(สดด. ๔๐:๑๓-๑๗)
ถึงหัวหน านักรอง เพลงของดาวิด
เพื่อเรียกความสนใจจากพระเจา
๑ ขา แตพระเจา

๗๐ ดวยเถิด

โปรดชวยกูขาพเจา

ขา แตพระ ยาหเวห รีบมา ชวยขาพเจาดวย
เถิด
๒ ขอ ใหคนเหลา นั น
้ ที่มุงเอา ชีวิตของขาพเจา
ไดรับความอับอาย และพบกับความพาย
แพ
ขอ ใหคนเหลา นัน
้ ที่อยากจะทํารายขาพเจา
พา กันลา ถอยกลับ ไปและได รับความ
อัปยศอดสู
๓ ขอ ใหคนพวก นั น
้ ที่พูดเยาะ เยยวา “เสร็จ
แน เสร็จแน”
ไดรับความอับอายมากซะจนพูดไมออก
๔ ขอใหคนเหลานั น
้ ที่เสาะแสวงหาพระองค มี
ความชื่นชมยินดี และมีความสุข
ขอ ใหคน เหลา นัน
้ ที่รักความ รอดที่มาจาก
พระองค ไดพูด แลวพูด อีกวา “พระเจา
นัน
้ ยิ่งใหญ”
๕ ขาพเจานั น
้ ยากจนและไมมีใครชวยเหลือ
ขาแตพระเจา รีบมาหาขาพเจาดวย
พระองค เป็ นผท
ู ี่ชวยเหลือขาพเจาและผช
ู วย
กูขาพเจา
ขาแตพระยาหเวห อยาไดชักชาอยูเลย

สดุดี ๗๑:๑๑

คนแกอธิษฐานขอความชวยเหลือ
๑ ขาแตพระยาหเวห

๗๑ ขาพเจาลี้ ภัยในพระองค

อยา ให
ขาพเจาตองเสียหน าเลย
๒ ขอชวยขาพเจาและกูขาพเจาดวย
เถิด
เพราะพระองคทําในสิ่งที่ถูกตอง
โปรดเอียงหูฟังคํารองขอให ชวยของขาพเจา
และชวยขาพเจาใหรอดดวยเถิด
๓ ขอใหพระองคเป็ นหินกําบัง และทีล
่ ภ
ี้ ัยของ
ขาพเจา
เป็ นป อมปราการที่ชวยขาพเจาใหรอด †
เพราะพระองคคือหิน
ผาและป อมปราการ
ของขาพเจา
๔ พระเจาของขาพเจา ชวยขาพเจาใหรอดพน
จากมือคนชัว
่
และพนจากเงื้อม มือของคน เลวและคน โหด
เหีย
้ ม
๕ ขา แตองคเจาชีวิต พระองคเป็ นความ หวัง
ของขาพเจา
ขา แตพระ ยาหเวห ขาพเจาไว วางใจใน
พระองคตงั ้ แตขาพเจาเป็ นเด็ก
๖ ขาพเจาพึ่งพาพระองคตัง
้ แตอยูในทองแลว
พระองคชวยดึงขาพเจาออกมาจากทองแม
ขาพเจาจะสรรเสริญพระองคอยูเสมอ
๗ มีหลายคนเอาขาพเจาเป็ นแบบอยาง
เพราะพระองคเป็ นที่ ลี้ ภัยอัน มัน
่ คงของ
ขาพเจา
๘ ปากของขาพเจาเต็มไปดวยคําสรรเสริญตอ
พระองค
ปากขาพเจาพูด ถึงความ สงา งามยิ่ง ใหญของ
พระองคตลอดทัง้ วัน
๙ ตอน นี้ ที่ขาพเจาแก แลว ขออยา ไดโยน
ขาพเจาทิง้ ไป
ขออยา ไดทอด ทิง้ ขาพเจาเมื่อขาพเจาหมด
เรี่ยวแรง
๑๐ พวกศัตรูของขาพเจา
จองเอาชีวิตขาพเจา ตาง ปรึกษาวางแผน กัน
ทํารายขาพเจา
๑๑ พวกเขาพากันพูดวา “พระเจาทอดทิง
้ มัน
แลว
ดัง นัน
้ ใหพวก เราไล ลาและตะครุบมัน ไว
เพราะไมมีใครชวยมันหรอก”

†๗๑:๓ เป็ นป อมปราการ … ใหรอด มาจากฉบับแปลภาษากรีก แตฉบับฮีบรู เขียนวา “ที่จะ
ไปหาเสมอ พระองคสัง่ ใหชวยขาพเจาใหรอด”
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๑๒ ขา

แตพระเจา อยา ไดอยูหาง ไกลจาก
ขาพเจา
พระเจาของขาพเจา รีบมาชวยขาพเจาดวย
เถิด
๑๓ ขอใหคนเหลา นั น
้ ที่กลาวหาขาพเจาได รับ
ความอับอายขายหน าและพบกับจุดจบ
ขอ ใหผูที่จองจะทํารายขาพเจาตองทน ทุกข
กับความอับอายและเสื่อมเกียรติ
๑๔ แตขาพเจายังจะหวังในพระองคตอไป
และจะสรรเสริญพระองคมากยิ่งขึ้น
๑๕ ปากของขาพเจาจะเลาถึงความ ยุติธรรม
อันถูกตองของพระองค
ขาพเจาจะเลา ทัง้ วันถึงกิจกรรมการ ชวย กู
ของพระองค
ถึงแมวามันจะมีมากกวาที่ขาพเจารูก็ตาม
๑๖ พระ ยาหเวหเจาขา
ขาพเจาจะมาพูด
์ อง
ถึงเรื่องการก ระ ทําอันทรง ฤทธิข
พระองค
ขาพเจาจะสรรเสริญพระองคสําหรับความ
ยุติธรรมอันถูกตองของพระองค
จะสรรเสริญแตพระองคเพียงผูเดียว
๑๗ ขา แตพระเจา พระองคไดฝึกสอนขาพเจา
ตัง้ แตขาพเจาเป็ นเด็ก
แลวจนถึงวัน นี้ขาพเจายัง คงบอกคน อื่น
เกี่ยวกับการกระทําที่นาทึ่งของพระองค
๑๘ ขา แตพระเจา โปรดอยาทอดทิง
้ คนแกคน
นี้ที่ผมหงอกแลว
โปรดใหขาพเจาไดมีโอกาสประกาศเรื่องพลัง
อํานาจของพระองคกับคนรุน ตอ ไปดวย
เถิด
และไดเลาถึงฤทธิ ์เดชของพระองคกับทุก คน
ที่มาภายหลัง
๑๙ ขา แตพระเจา ความ ยุติธรรมอัน ถูก ตอง
ของพระองคข้ น
ึ ไปถึงฟ าสวรรคเบื้องบน
ขา แตพระเจา พระองคทําสิ่งที่ยิ่ง ใหญ มีใคร
เลาเป็ นเหมือนพระองค
๒๐ พระองคทําใหขาพเจาเจอกับความทุกข
ยากและความเดือดรอนหลายครัง้
โปรดใหชีวิต ใหมกับขาพเจาอีก ที โปรดดึง
ขาพเจาขึ้น มาจากที่เหว ลึกของ โลกอีก
ครัง้
๒๑ โปรดใหขาพเจามีเกียรติมากกวาเดิม

*๗๒:๕
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โปรดหันกลับ มาชวยปลอบโยนขาพเจาอีก
ครัง้
๒๒ พระเจาของขาพเจา
แลวขาพเจาจะเลน
พิณ สิบ สายและ สรรเสริญความซื่อสัตย
ของพระองคที่มีตอเรา
์ ิทธิแ
์ หงอิสราเอล ขาพเจา
ขา แตองคผู ศักดิส
จะรองเพลงสรรเสริญพระองคดวยพิณสี่
สาย
๒๓ ริม ฝี ปากของขาพเจาจะชื่นชมยินดีและ
รองเพลงสรรเสริญพระองค
เพราะพระองคไดชวยกูขาพเจา
๒๔ ลิน
้ ของขาพเจาจะเลาทัง้
วันถึงความ
ยุติธรรมอันถูกตองของพระองค
เพราะคนที่จองจะทํารายขาพเจานัน
้ ตางได
รับความอับอายและเสื่อมเสียเกียรติ
คําอธิษฐานใหพระเจาอวยพรกษัตริย
เพลงสําหรับซาโลมอน
๑ ขา แตพระเจา

๗๒ อยางยุติธรรม เหมือนที่พระองคทํา

ชวยกษัตริยตัดสิน

ชวยลูกชายของกษัตริยใหเป็ นคนดีและ
เที่ยงธรรมเหมือนกับพระองคดวยเถิด
๒ ขอ
ใหกษัตริยปกครองคนของพระองค
อยางตรงไปตรงมา
และปกครองคน ยากจนของพระองคอยาง
ยุติธรรม
๓ แลวภูเขาตางๆจะนํ าความ เจริญรุงเรืองมา
ใหกับคนของพระเจา
และเนิน เขาตางๆก็จะใหผลดีที่มาจากการทํา
ตามใจพระเจา
๔ ขอ
ใหกษัตริยตัดสินคน ยากจนอยาง
ยุติธรรมและชวยเหลือผูขัดสน
แตขอ ใหกษัตริยลงโทษคน เหลา นัน
้ ที่กดขี่
พวกเขา
๕ ขอ
ใหผูคนยําเกรงและนับถือพระองค
*ตลอดชัว
่ ลูกชัว
่ หลาน
ตราบเทาที่ดวงอาทิตยและดวงจันทรยังมีอยู
๖ ขอ ใหกษัตริยเป็ นเหมือนฝนที่ตกลง มาบน
ทุงหญาที่ตัดจนโลงเตียนแลว
ขอ ใหเขาเป็ นเหมือนหา ฝนที่ตกลง มาทําให
พื้นดินชุมโชก

ขอ ใหผูคน … พระองค ฉบับแปลกรีกโบราณ แปลเป็ นอีกอยาง หนึ่งวา “ขอ ให
พระองค (กษัตริย) มีชีวิตยืนยาว”
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๗ ขอ

ใหคนดีเบง บานขึ้น ในชวง ที่เขา
ปกครองนัน
้
และขอใหมีความเจริญรุงเรืองอยางเหลือ ลน
ตราบเทาที่ดวงจันทรยังมีอยู
๘ ขอ ใหเขาปกครองจากทะเล หนึ่ งไป ถึงอีก
ทะเลหนึ่ง
จากแมน้ํ ายู เฟ รติ สไป ถึงสุด ปลายแผน ดิน
โลก
๙ ขอ ใหคน เหลา นั น
้ ที่อาศัยอยูในดิน แดนที่
เปลาเปลี่ยวแหงแลงกมกราบลงตอหน า
เขา
ขอ ใหพวก ศัตรูของ เขาเลีย ฝ ุนแทบ เทาของ
เขา
๑๐ ขอ ใหพวก กษัตริยแหงทาร ชิช และหมู
เกาะที่อยู หาง ไกลนํ าเครื่องบรรณาการ
มาใหกับเขา
ขอใหกษัตริยแหงเมืองเชบา †และเสบา ‡นํ า
เครื่องบรรณาการมาใหดวย
๑๑ ขอใหกษัตริยทง
ั ้ ปวงกมกราบเขา
และขอใหชนชาติทัง้ ปวงมารับใชเขา
๑๒ เพราะวาเขาชวย กูผู ขัดสนที่รองขอความ
ชวยเหลือ
และคนยากจนที่ไมมีใครชวย
๑๓ กษัตริยองค
นี้ใหความ เมตตากับคน
ออนแอ
และขัดสน และชวยชีวิตของผูที่ขัดสน
๑๔ เขาจะไถชีวิตของคนพวกนั น
้ จากการกดขี่
ขมเหงและความโหดเหีย
้ ม
เพราะชีวิตของคน เหลา นัน
้ มี คา มากใน
สายตาเขา
๑๕ ขอ ใหกษัตริยมีอายุยิ่ง ยืนนานและได รับ
ทองคําที่มีคาสูงสุดจากเชบา
ขอ ใหประชาชนอธิษฐานเผื่อเขาเป็ น ประจํา
และอวยพรใหกับเขาวันยังคํ่า
๑๖ ขอใหมีตน ขาวขึ้นอุดมและชู รวงไหวพลิว
้
ไปมาแมบนยอดเขา
ขอใหผลไมงอกงามดุจดังป าแหงเลบานอน
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ขอ ใหผูคนบาน สะพรัง่ เต็ม เมืองเหมือน กับ
หญาในทองทุง
๑๗ ขอใหช่ อ
ื เสียงของกษัตริยคงอยูตลอดไป
และขอ ใหช่ อ
ื เสียงของ เขาคง อยูตอ ไปตราบ
เทาที่ดวงอาทิตยยังมีอยู
ขอ ใหชนชาติ ตางๆใชช่ อ
ื ของ เขาอวยพรให
แกกันและกัน
และขอใหผูคนถือวาเขามีเกียรติจริงๆ
๑๘ ขอ ใหพระ ยาหเวห พระเจา พระเจาแหง
อิสราเอลไดรับคําสรรเสริญ
มีแตพระองคเทานัน
้ ที่ทําสิ่งที่นาทึ่งตางๆได
๑๙ ขอสรรเสริญชื่ออัน ยิ่ง ใหญของพระองค
ตลอดกาล
ขอใหทงั ้ โลกเต็มไปดวยรัศมีของพระองค
อาเมน อาเมน
๒๐ คําอธิษฐาน ตางๆของดา วิดบุตร ชายของ
เจสซี ก็จบลงเพียงเทานี้

หนั งสือเลมที่สาม
(สดุดี ๗๓-๘๙)
ดูเหมือนคนชั่วไดดีคนดีไดช่ว
ั
บทเพลงสดุดีของอาสาฟ
๑ แน นอน

๗๓ อิสราเอล

*

พระเจาทรง

ดีตอ

คือดีตอคนอิสราเอลเหลานัน
้ ที่มีจิตใจบริสุทธิ ์
๒ แตเทาของขาพเจาเองเกือบลื่นลม
ยาง เทาของขาพเจาเกือบจะ ลื่นหงาย หลัง
แลว
๓ เพราะขาพเจาเริ่มจะอิจฉาคน
ที่หยิ่ง
จองหอง
เมื่อขาพเจาเห็นถึงความ รํ่ารวยของพวก คน
ชัว
่ เหลานัน
้
๔ พวกเขาไมตองทนทุกขทรมานอะไรเลย

†๗๒:๑๐

เชบา เป็ นประเทศที่อยูในคาบสมุทรอาราเบียตอนใต
เสบา อาจหมายถึงอาณาจักรอาหรับใกลกับรัฐ เยเมนในปั จจุบัน หรือ อาจหมายถึง
เมืองขึ้นของอาหรับบนชายฝั ่ งดานตะวันออกของแอฟริกา
‡๗๒:๑๐
*๗๓:๐

บทเพลงสดุดีของอาสาฟ หรือ “บทเพลงสรรเสริญที่อุทิศแดอาสาฟ” “อาสาฟ” คือ
หนึ่งในหัวหน านักดนตรีของกษัตริยดาวิด และลูกหลานของเขารับใชในฐานะนักดนตรีอยูใน
วิหารของพระเจาเป็ นเวลานานหลายรอยปี
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รางกายพวก เขาแข็ง แรงและพวก เขาอยูดี
กินดี †
๕ พวกเขาไมตองดิน
้ รนตอสูเหมือนคนอื่น
และไมเดือดรอนเหมือนคนอื่น
๖ ดัง นั น
้ พวก เขาใสความ เยอ หยิ่งเหมือน
สรอยคอ
และสวมความทารุณโหดรายเหมือนเสื้อผา
๗ พวกเขาอวนจนตาถลน
จิตใจเต็มไปดวยความคิดชัว
่ ราย
๘ พวกเขาเยย หยันผู อ่ น
ื และวางแผนการราย
ตอผูอ่ น
ื
พวก เขาใชฐานะทางสังคมที่สูง กวาวางแผน
เอาเปรียบผูคน
๙ ปากของพวก เขาพูดราวกับ วาเป็ นผู ครอบ
ครองฟ าสวรรค
ลิน
้ ของพวก เขาพูดยัง กับ วาเป็ นเจาของโลก
นี้
๑๐ ดัง นั น
้ แมแตคนของพระเจาก็หัน ไป หา
พวกเขา
และยินดีทําตามที่พวกเขาบอก
๑๑ คนหยิ่ง จองหองพวก นั น
้ พูดวา “พระเจา
จะรูไดยังไงวาพวกเราทําอะไรอยู
พระเจาสูงสง นัน
้ จะ รูได ยัง ไงวาเกิดอะไร ขึ้น
ที่น่ี”
๑๒ ดูเอาเถอะ คนชัว
่ ก็เป็ นอยางนัน
้ แหละ
พวก เขาอยูกันอยางสบายๆและยังรวย เอา
รวยเอา
๑๓ ดัง นั น
้
ขาพเจาคิด ใน ใจวา “มันจะมี
ประโยชนอะไร ที่ขาพเจาจะตองรักษา
ใจใหบริสุทธิ ์
และลาง มือของขาพเจาเพื่อแสดง วาขาพเจา
บริสุทธิ ์
๑๔ ขาพเจาตองทนทุกขตลอดเวลา
และถูกลงโทษทุกๆเชาอยู”
๑๕ แตถาขาพเจาตัง
้ ใจที่จะพูดอยางนัน
้
ก็จะเป็ นการหักหลังคนของพระองค
๑๖ ขาพเจาพยายามอยาง หนั กที่จะเขาใจถึง
สิ่งเหลานี้
แตมันยากเกินกวาที่ขาพเจาจะเขาใจได
๑๗ จน กระทัง
่ ขาพเจาไดเขาไปยังวิหารของ
พระเจา
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ตอน นัน
้ แหละขาพเจาถึง ไดเขาใจจุดจบของ
พวกเขา
๑๘ ขา แตพระเจา แน นอน พระองคไดวาง
พวกเขาไวบนทางลื่น
และพระองคพรอมที่จะใหพวกเขาตกลงไปสู
ความพินาศ
๑๙ แลวพวกเขาจะถูกทําลายในชัว
่ พริบตา
พวก เขาจะพบ กับจุดจบจากความ ตายอันนา
สะพรึงกลัว
๒๐ พวก เขาจะเป็ นเหมือน กับฝั นที่พอเราตื่น
ขึ้นมาก็ลืมหมด
องคเจาชีวิต เมื่อพระองคลุกขึ้นมา
พระองคจะทําใหพวก เขาหาย ไปเหมือนภาพ
ในฝั นนัน
้
๒๑ เมื่อจิตใจของขาพเจาขมขื่น
และความเจ็บปวดเสียบแทงเขาในใจ
๒๒ ตอนนั น
้ ขาพเจาชางโงเขลาเบาปั ญญา
และสิน
้ คิดเหมือนสัตวตอหน าพระองค
๒๓ แตขาพเจายังคงอยูกับพระองคเสมอ
พระองคจับมือขวาของขาพเจาไว
๒๔ พระองคนําทางขาพเจาดวยคํา ชีแ
้ นะของ
พระองค
และหลัง จากนัน
้ พระองคจะนํ าขาพเจาเขาไป
สูเกียรติยศ *
๒๕ ในฟ าสวรรค ขาพเจาไมมีใครเลยนอกจาก
พระองค
ในโลก นี้ มี แตพระองคเทานัน
้ ที่ขาพเจา
อยากได
๒๖ กายใจของขาพเจาอาจออนแอลง
แตพระเจาคือหินกําบังแหงจิตใจของขาพเจา
และเป็ นมรดกของขาพเจาตลอดไป
๒๗ แตคน เหลา นั น
้ ที่อยูหาง ไกลจากพระองค
จะพบกับความหายนะ
เพราะพระองคจะทําลายลางคนเหลานัน
้ ที่ไม
ซื่อสัตยตอพระองค
๒๘ แตสวนขาพเจา นั น
้ มันชาง ดี จริงที่ไดอยู
ใกลชิดกับพระองค
ขาพเจาเอาพระ ยาหเวหองคเจาชีวิตเป็ นที่ ลี้
ภัย
และขาพเจาจะเลาถึงทุกสิ่งที่พระองคไดทํา

†๗๓:๔

รางกาย … อยูดี กิน ดี หรือ อาจแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “พวกเขาตายอยางไมเจ็บ
ปวดและพุงพุย”
*๗๓:๒๔

สงาราศี”

และหลังจากนั น
้ … เกียรติยศ หรือ “และหลังจากนัน
้ พระองคจะรับขาพเจาเขาสู
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อธิษฐานใหพระเจากูชาติ
เพลงมัสคิลของอาสาฟ
๑ ขาแตพระเจา

๗๔ ทอดทิง้ พวกเรานานนัก

ทําไมพระองคถึงได

ทําไมถึงปลอยใหความโกรธของพระองคเผา
ผลาญตอฝูงแกะของพระองค
๒ โปรดระลึกถึงคนที่พระองคได
ซื้อมาตัง้
นานมาแลว
โปรดระลึกถึงเผาที่พระองคไถ มาและครอบ
ครองไว
โปรดระลึกถึงภูเขาศิโยนที่พระองคสถิตอยู
๓ โปรดเดินเขา มาดูซาก ปรักหัก พังเกา แก
เหลานี้
โปรดกลับ มายังวิหารที่พวก ศัตรูทําลายจน
ยอยยับ
๔ พวก ศัตรูไดโห รองเฉลิมฉลองชัยชนะของ
พวกเขาในสถานที่ชุมนุมของพระองค
พวกเขาชูธงแหงชัยชนะทัง้ หลายกัน
๕ พวกเขาบุกโจมตี
ราวกับคนตัดไมใชขวานโคนป า
๖ แลวตอนนี้ พวกเขากําลังใชชะแลง
และขวานรื้อทําลายไมแกะสลักในวิหารลง
๗ พวก เขาเผาสถาน ที่ศักดิส
์ ิทธิข
์ องพระองค
วอดวายลงกับดิน
และทําใหเต็นทที่คน
สรรเสริญชื่อของ
์ ิทธิไ์ ป
พระองคเสื่อมความศักดิส
๘ พวกเขาคิดในใจวา “พวกเราจะบดขยีพ
้ วก
มันใหแหลกละเอียด”
พวก เขาเผาสถาน ที่ชุมนุมของพระเจาทัว
่
แผนดิน
๙ พวกเราไมเห็นการอัศจรรยใดๆ †อีกแลว
ไมมีพวกผูพูดแทนพระเจาหลงเหลืออีก
และไมมี ใครรู วาจะเป็ น อยางนี้ไปอีก นานแค
ไหน
๑๐ ขา แตพระเจา พระองคจะปลอยใหพวก
ศัตรูหมิ่นประมาทพระองคไปอีกนานแค
ไหน
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พระองคจะปลอยใหพวก เขาดู หมิ่นชื่อของ
พระองคตลอดไปหรือ
๑๑ ทําไมพระองคถึงยืนกอดอกอยูเฉยๆ
ยื่นมือขวาของพระองคออก ไปทําลายพวก
เขาใหสน
ิ้ ซากไปเลย
๑๒ พระเจาคือกษัตริยของขาพเจามาตัง
้ แต
สมัยโบราณแลว
พระองคชวยใหพวก เราชนะหลายตอ หลาย
ครัง้ แลวในแผนดินนี้
๑๓ ดวยฤทธิอ
์ ํานาจของพระองค พระองคได
แยกทะเลแดงออก
พระองคฟาดหัวทัง้ หลายของสัตว ประหลาด
ในทองทะเล
๑๔ พระองคทุบหัวทัง
้ หลายของเลวีอาธาน *
แลวเอาเนื้อของพวก มันมาเป็ น อาหารเลีย
้ ง
สัตวตางๆในทะเลทราย
๑๕ พระองคทําใหตานํ้ าและลําธารผุด ขึ้น มา
และไหลไป
แลวพระองคก็ทําใหแมน้ํ าที่ ไหลอยู เสมอ
เหือดแหงไป
๑๖ วันและคืนเป็ นของพระองค
พระองคคือผูสรางดวงจันทรและดวงอาทิตย
๑๗ พระองคกําหนดเขตแดนทัง
้ หมดบนแผน
ดินโลก
พระองคสรางฤดูรอนและฤดูหนาว
๑๘ ขา แตพระ ยาหเวห อยา ลืมวา พวก ศัตรู
เยยหยันพระองค
ชนชาติที่โงเขลานัน
้ ดูหมิ่นชื่อของพระองค
๑๙ อยา ปลอยใหสัตว ป าพวก นี้ เขน ฆานกเขา
ของพระองค
โปรดอยา ลืมชีวิตของคนที่ถูก กดขี่ของ
พระองคตลอดไป
๒๐ โปรดระลึก ถึงคํามัน
่ สัญญาของพระองค
และปกป องพวกเราไว
เพราะความทารุณโหดรายมีอยูทัว
่ ทุก มุมมืด
บนแผนดินของพวกเรา
๒๑ อยา ปลอยใหคนทุกข ยากตองอับอายขาย
หน า

†๗๔:๙

การอัศจรรย ใดๆ หรือ อาจจะแปลได วา “สัญญาณไฟ” ซึ่งคนในสมัย นัน
้ ใชไฟสง
สัญญาณจากเมืองหนึ่งไปสูอีกเมืองหนึ่ง
*๗๔:๑๔

เลวี อาธาน เป็ นสัตวขนาดใหญในตํานานที่เกา แกเกี่ยวกับการสรางโลก ผูคนเชื่อ
วาสัตวเหลา นี้จะทําใหแผน ดิน โลกวุนวายและไม ปลอดภัย ในขอ นี้หมายถึงวา พระเจาหยุด
ความ ชุลมุนวุนวายไว และควบคุมพลัง อํานาจทัง้ หมดไว สัตวในที่ นี้อาจหมาย ถึงประเทศ
อียิปต

สดุดี ๗๔:๒๒
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ขอ ใหคน ยากจนและผู ขัดสน สรรเสริญชื่อ
ของพระองค
๒๒ ขา แตพระเจา ลุก ขึ้น เถิด มาแก หน าของ
พระองค
พระองคอยา ลืมวาไอ คน โงพวก นัน
้ หมิ่น
ประมาทพระองคทุกวี่วัน
๒๓ พระองค ขออยา ไดลืมเสียง โห รองของ
ศัตรูเหลานัน
้ ของพระองค
และเสียงโกลาหลวุนวายที่มี อยูตลอด เวลา
จากคน เหลา นัน
้ ที่ลุก ขึ้น มาตอสูกับ
พระองค
สรรเสริญพระเจาผูพิพากษา
ถึงหัวหน านักรอง ใหรองเพลงนี้ตามทํานอง
“อยาทําลาย” เพลงสดุดีของอาสาฟ
๑ ขา

๗๕ พระองค พวกเราสรรเสริญพระองค
แตพระเจา พวก เราสรรเสริญ

พระองคนัน
้ อยูใกล
ผูคนตางพูดถึงสิ่งนาทึ่งตางๆที่พระองคทํา
๒ พระเจาพูด วา “เมื่อเวลาที่เรากําหนดไว นัน
้
มาถึง
เราจะพิพากษาอยางยุติธรรม
๓ เมื่อแผน ดิน โลกและคนที่อาศัยอยู ใน มัน
สัน
่ ไหว
เรานี่แหละเป็ นผท
ู ี่ทําใหฐานรากนัน
้ มัน
่ คง เซ
ลาห
๔ เราบอกพวกที่เยอหยิ่งจองหอง ‘เลิกโออวด
ไดแลว’
เราบอกคน ชัว
่ ชา ‘เลิกวาง กลามใหญ โตได
แลว
๕ เลิกวางทาราวกับ
วามีอํานาจสูงสุดเสีย
เหลือเกิน †
ไมตองเชิดหน าพูดจาโออวดหรอก’”
๖ เพราะการ
ยกยองไม ไดมาจากทางทิศ
ตะวันออกหรือทิศตะวันตก

สดุดี ๗๖:๕

หรือมาจากที่เปลาเปลี่ยว
๗ แตพระเจาเป็ นผูตัดสิน
ทําใหคน หนึ่งตกตํ่า แลวทําใหอีก คน หนึ่งได
รับการยกยอง
๘ เพราะพระ
ยาหเวหถือจอกแหงการ
พิพากษาอยูใน มือ จอก นัน
้ เต็ม ไป ดวย
์ รงที่ผสมเครื่องเทศ
เหลาองุนฤทธิแ
เมื่อพระองคเทเหลา
องุนแหงความ
โกรธ-เกรีย
้ วจากจอก นัน
้ คน ชัว
่ ทุก คน
ในโลก นี้จะ ตองดื่มมันจน เกลีย
้ ง ไม
เหลือแมแตตะกอนกนถวย
๙ สวนขาพเจานั น
้ จะเลา
เรื่อง
ราวของ
พระองคอยูเสมอ
ขาพเจาจะรอง เพลงสรรเสริญพระเจาแหงยา
โคบ
๑๐ พระเจาพูดวา “เราจะตัดกําลังของพวกคน
ชัว
่
และเพิ่มกําลังใหกับคนดี” *
พระเจาผูนาเกรงขาม
ถึงหัวหน านักรอง ใหใชเครื่องดนตรี
ประกอบ เพลงสดุดีของอาสาฟ
๑ ในยูดาห

๗๖ ในอิสราเอล

พระเจาเป็ นที่รูจักกันทัว
่
ชื่อของพระองคนัน
้ ยิ่ง

ใหญ
๒ ที่พัก †ของพระองคอยูในเมืองซาเล็ม ‡

สวนที่ประทับของพระองคอยูบนภูเขาศิโยน
๓ ที่นัน
่ พระองคไดหักลูกธนูไฟ
โล กําบังและดาบของศัตรูที่ใช รบจน หมด สิน
้
เซลาห
๔ พระองคสองรัศมีเจิดจา
และมีบารมีสูงสงยิ่ง กวาภูเขาที่พระองคได
ฆาเหยื่อของพระองค ¶
๕ ทหารที่มีใจกลา หาญเหลา นั น
้ ถูกยึด ของไป
ในขณะที่นอนตายอยู

†๗๕:๕

เลิกวางทา … เสียเหลือเกิน หรือแปลตรงๆไดวา “อยาชูเขาสัตวสูง” เขาสัตว หมาย
ถึง อํานาจ หรือพละกําลัง
*๗๕:๑๐

เราจะตัด … ให กับคนดี หรือแปลตรงๆได วา “เราจะตัดเขาสัตวของคนชัว
่ ทิง้ ไป
และเราจะยกเขาสัตวของคนดีข้ น
ึ ”
†๗๖:๒

ที่พัก หรือ “ที่ประทับ” สองคํานี้ ในภาษาฮีบรูมีความหมายวา “รังของสิงโต”

‡๗๖:๒

ซาเล็ม เป็ นชื่อยอของ “เยรูซาเล็ม” ซึ่งหมายถึง “สงบสุข” หรือ “อยูเย็นเป็ นสุข”
หรือ “ความบริบูรณ”
¶๗๖:๔

ที่พระองคไดฆา เหยื่อของพระองค ขอ นี้แปลมาจากสําเนาฮีบรู แตสําเนาที่เป็ น
ภาษากรีกกับซีเรีย แปลไดวา “ภูเขานิรันดร”

สดุดี ๗๖:๖
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นักรบพวก นัน
้ ไม สามารถยกมือขึ้น มา
ปกป องตัวเองไดอีกแลว
๖ ขา แตพระเจาแหงยา โคบเมื่อพระองคออก
คําสัง่ ใหบุก
ทัง้ มาและคน ขี่ รถ รบของศัตรูก็ลม ตาย
เหมือนกับหลับไป
๗ ขาแตพระเจา พระองคชางน าเกรงขาม
ไมมี ใครสามารถยืน หยัดอยูตอ หน าพระองค
ไดตอนที่พระองคโกรธเกรีย
้ ว
๘–๙ พระองคประกาศคํา
พิพากษาของ
พระองคจากฟ าสวรรคตอนที่พระเจายืน
ขึ้นมาพิพากษา
เพื่อชวย เหลือคน ยากจนทุก คนในแผน ดิน
โลกใหรอด
แผน ดิน โลกก็เงียบกริบดวยความ กลัว เซ
ลาห
๑๐ แน นอน ความ เกรีย
้ วโกรธของพระองค
ตอมนุษยทําใหมนุษยสรรเสริญพระองค
คน เหลา นัน
้ ที่รอดพนจากความ เกรีย
้ วโกรธ
ของพระองคถูกยับยัง้ ไวจากความชัว
่
๑๑ ใหบนบานและแกบนทัง
้ หลายนัน
้ ที่ไดทํา
ไวกับพระยาหเวหพระเจาของเจา
ขอใหผูรับ ใชของพระองคทุก คนนํ าของขวัญ
มาใหพระองคผูนาเกรงขาม
๑๒ พระเจาเป็ นผู ที่ทําใหจิตใจของพวก ผูนํา
ถอมลง
กษัตริยทงั ้ หลายบนแผน ดิน โลกยําเกรง
พระองค
พระเจาจะทอดทิ ้งคนของ
พระองคตลอดไปหรือ
ถึงหัวหน านักรอง ตามทํานองเพลงของ
เยดูธูน §เพลงสดุดีของอาสาฟ
๑ ขาพเจารองตอพระเจา

๗๗ ความชวยเหลือจากพระองค

รองขอ

ขาพเจารองตอพระเจา และหวัง วาพระองค
จะฟั งขาพเจา
๒ ในวันที่ทุกข ยาก ขาพเจาแสวงหาองคเจา
ชีวิต
ขาพเจายื่น มือขึ้นอธิษฐานโดยไม วางมือลง
เลยตลอดทัง้ คืน

สดุดี ๗๗:๑๔

ขาพเจาไม ยอมรับการ ปลอบโยนจนกวา
พระเจาจะชวย
๓ ขาพเจาระลึกถึงพระเจาและรองครํ่าครวญ
ขาพเจาบนแลวก็สน
ิ้ หวัง เซลาห
๔ พระองคถางหนั ง ตาขาพเจาไว ทําใหนอน
ไมหลับ
ขาพเจาทุกขใจมากจนพูดไมออก
๕ ขาพเจาคิดถึงวันเวลาที่ผานมา
และปี อันแสนยาวนานที่ผานไป
๖ ในยามคํ่าคืน ขาพเจาหวนคิดถึงเพลงที่เคย
รอง
ขาพเจาครุนคิดถึงสิ่ง เหลา นี้อยูในใจ จิต
วิญญาณของขาพเจาแสวงหาคําตอบ
๗ องคเจาชีวิตจะทอด ทิง
้ พวก เราตลอด ไป
หรือ
พระองคจะไมมี วันยอมรับพวก เราอีก แลว
หรือ
๘ ความ รัก มัน
่ คงของพระองคสูญหาย ไป
ตลอดกาลแลวหรือ
สัญญาของพระองคจะถูก ยกเลิกไปตลอดชัว
่
ลูกชัว
่ หลานหรือ
๙ พระเจาลืมที่จะเมตตาแลวหรือ
พระองคดับความ เมตตาเพราะพระองคโกรธ
หรือ เซลาห
๑๐ ขาพเจาพูดกับตัว เองวา “สิ่งที่ทิ่ม แทงใจ
ขาพเจาที่สุด
คือ พระเจาผูใหญ ยิ่ง สูงสุดหยุดแสดงฤทธิ ์
อํานาจของพระองค” *
๑๑ ขาพเจาระลึกถึงสิ่งตางๆที่พระยาหเวหทํา
ขาพเจาจํา ไดถึงสิ่ง นา ทึ่ง ตางๆที่พระองคเคย
ทําในสมัยกอนนานมาแลว
๑๒ ขาพเจาครุนคิดถึงการ
งาน ตางๆของ
พระองค
และพิจารณาการก ระ ทําทัง้ หลายของ
พระองค
๑๓ ขา แตพระเจา ทางทัง
้ หลายของพระองค
์ ิ่งนัก
ชางบริสุทธิย
ไมมีพระเจาใดยิ่งใหญเทากับพระเจาของเรา
๑๔ พระองคคือพระเจาผูทําสิ่ง ที่นา ทึ่งทัง
้
หลาย
์ ํานาจ
พระองคทําใหชนชาติ ตางๆเห็นฤทธิอ
ของพระองค

§๗๗:๐ เย ดู ธูน เป็ นหนึ่ งใน สามของหัวหน านั ก ดนตรี ที่กษัตริยดา วิดแตง ตัง
้ ดูไดจาก
พงศาวดาร ๑๖:๓๘-๔๒
*๗๗:๑๐

พระเจา … พระองค หรือ แปลตรงๆไดวา “มือขวาของผูใหญยิ่งสูงสุดเปลี่ยนไป”

สดุดี ๗๗:๑๕
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๑๕ พระองคไดไถคนของพระองค

คือพวกลูก หลานของยา โคบและโย เซฟ
†ดวยแขนอันทรง พลังของพระองค เซ
ลาห
๑๖ ขาแตพระเจา นํ้ าทัง
้ หลายไดเห็นพระองค
นํ้ าเห็นพระองคก็สัน
่ ไหวดวยความกลัว
แมแตน้ํ าในทะเลลึกก็สัน
่ สะทานไปดวย
๑๗ ฝนตกลงมาจากกอนเมฆหนาทึบ
ฟ าไดรองคํารามออกมาจากหมูเมฆ
แมแตสายฟ าก็แลบแปลบ ปลาบออก มาจาก
เมฆ
๑๘ เสียงกึกกองของพระองคอยูในลมพายุ
สายฟ า แลบไดทําใหทัง้ โลกสวาง แผน ดิน
โลกสัน
่ สะเทือน
๑๙ พระองคเดินทะลุผานทะเลไป
ถนนของพระองคแหวกผานนํ้ าอันยิ่งใหญ
แตพระองคไมไดทิง้ รอยเทาไว
๒๐ พระองคนําคนของพระองคเหมือนฝูงแกะ
ดวยมือของโมเสสและอาโรน
บทเรียนที่ไดรับจากประวัติของอิสราเอล
บทเพลงมัสคิลของอาสาฟ
๑ คนของ

๗๘ ของเรา

เราเอย ใหฟังคําสัง่ สอน

เอียงหูของเจามาฟั งคําพูดตางๆที่ออกมาจาก
ปากของเรา
๒ เราจะอาปากรองเพลงที่กอใหเกิดสติปัญญา
เราจะอธิบายบท เรียน ตางๆที่ ไดจาก
เหตุการณทัง้ หลายในอดีต
๓ ซึ่งเป็ นเรื่องที่พวก
เราเคยไดยินและรูจัก
กันดี
เพราะพอ แมและคน รุน กอนๆได เลาใหพวก
เราฟั ง
๔ พวก เราจะไม ซอนเรื่องเหลา นี้ ไปจากลูก
หลานของพวกเขา
พวกเราจะเลาใหกับคนรุนตอไปฟั ง
ถึงการก ระ ทําอันนา สรรเสริญของพระ
ยาหเวห

สดุดี ๗๘:๑๕

ถึงพลัง อํานาจของพระองคและถึงสิ่ง นา ทึ่ง
ตางๆที่พระองคไดทํา
๕ พระเจาทําขอตกลงไวกับยาโคบ
พระองคใหกฎกับชาวอิสราเอลทําตาม
และพระองคสงั ่ บรรพบุรุษของพวกเรา
ใหสงั ่ สอนสิ่งเหลานี้กับลูกๆของพวกเขา
๖ เพื่อวาคนรุนตอไป คือเด็กที่ยังไมไดเกิดมา
จะไดรูถึงสิ่งเหลานี้
และเมื่อพวก เขาโต ขึ้น พวก เขาจะ ไดเลา
เรื่องเหลานี้ใหกับลูกๆของพวกเขาฟั ง
๗ แลวพวกเขาจะไดไววางใจในพระเจา
และไมลืมสิ่งตางๆที่พระเจาทํา
แตจะรักษาคําสัง่ ตางๆของพระองคไว
๘ พวกเขาจะไดไม เป็ นเหมือนบรรพบุรุษของ
พวกเขา
ซึ่งเป็ นรุนที่กบฏและไมเชื่อฟั ง
ซึ่งใจของพวกเขาไมไดมัน
่ คงในพระเจา
และจิต วิญญาณของพวก เขาไม ไดซ่ อ
ื สัตย
ตอพระองค
๙ เชน คนเอฟราอิมที่มีธนู *พรอมมือ
แตกลับวิ่งหนีในวันที่การสูรบมาถึง
๑๐ พวก เขาไม ไดรักษาขอ ตกลงที่ทํา ไวกับ
พระเจา
พวกเขาไมยอมทําตามกฎตางๆของพระองค
๑๑ พวกเขาลืมสิ่งตางๆที่พระองคทําไป
คือสิ่ง นา ทึ่งตางๆที่พระองคทําใหพวก เขา
เห็น
๑๒ พระเจาทําสิ่ง น า ทึ่งตางๆตอ หน า ตอตา
บรรพบุรุษของพวกเขา
ในแควนโศอันในแผนดินอียิปต
๑๓ พระเจาแหวกทะเลออกและนํ าพวก
เขา
เดินทะลุไป
พระองคทําใหน้ํ าตัง้ ขึ้นเหมือนกําแพงทัง้ สอง
ขาง
๑๔ พระองคนําทางพวก เขาดวยเมฆในตอน
กลางวัน
และนํ าดวยแสงไฟตลอดคืน
๑๕ พระองคทุบหินในทะเลทรายแยกออก

†๗๗:๑๕ ยาโคบและโยเซฟ ยาโคบ (ซึ่งมีอีกชื่อหนึ่ งวาอิสราเอล) ยาโคบมีลูกชายสิบสองคน
ซึ่งเป็ นตน กําเนิดของเผาตางๆสิบ สองเผา และโยเซฟเป็ นลูกคนหนึ่งในสิบ สองคนนัน
้ ของยา
โคบ และโยเซฟ เป็ นพอของมนัส เสหกับเอฟาอิม ซึ่งเป็ นตน กําเนิดของสองเผาที่ยิ่ง ใหญใน
ทางภาคเหนือ
*๗๘:๙ ธนู หรืออาจแปลไดอีกอยางหนึ่ งวา “บูม เมอแรง” ซึ่งเป็ นวัตถุรูป โคงใชขวางออกไป
และมันจะวกกลับมาหาคนขวาง
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และนํ้ าก็ไหล พุงออก มามากมายใหพวก เขา
ดื่มเหมือนกับมาจากทะเลลึก
๑๖ พระองคทําใหพวก ลําธารไหลออก มาจาก
หินผา
พระองคทําใหน้ํ าไหลเหมือนพวกแมน้ํ า
๑๗ แตพวกบรรพบุรุษยัง
คงทําบาปตอ
พระองคตอไป
และกบฏตอพระองคผูใหญ ยิ่งสูงสุดในแผน
ดินที่แหงแลงนัน
้
๑๘ แลวพวกเขาตัง
้ ใจลองดีพระเจา
พวก เขาขออาหารเพื่อสนองความ อยากของ
ตน
๑๙ พวกเขาพูดตอวาพระเจาวา
“ในที่เปลา เปลี่ยวอยางนี้ พระเจาสามารถหา
อาหารใหกับพวกเราไดหรือ
๒๐ ถึง แมพระองคทุบหินใหน้ํ า ไหลออกมาจน
ลนหุบเหวลึกได
แตพระองคจะมีปัญญาหาอาหารมา
ใหได
จริงๆหรือ
พระองคจะเอาเนื้อมา ใหคนของพระองคกิน
ดวยไดหรือ”
๒๑ เมื่อพระยาหเวหไดยินอยางนั น
้ พระองคก็
โกรธ
และไฟก็ปะทุข้ น
ึ ใสคนของยาโคบ
ความโกรธของพระองคเผาอิสราเอล
๒๒ เพราะพวกเขาไมไดไววางใจในพระเจา
์ ี่จะ ชวยพวก
และไม เชื่อวา พระองคมี ฤทธิท
เขาใหรอดได
๒๓ แลวพระเจาก็ประกาศสัง
่ เมฆบนฟ าเบื้อง
บน
และพระองคเปิ ดประตูทองฟ า
๒๔ แลวพระองคก็เทมานาลงมาใหพวก เขา
กิน
พระองคใหอาหาร ทิพยจากสวรรคกับพวก
เขา
๒๕ คน พวก นี้ พา กันกินขนมปั งของพวก
เทพเจา †
พระองคใหอาหารพวก เขากินอยางอิ่ม หมี พี
มัน
๒๖ แลวพระเจาก็ทําใหลมจากทิศ-ตะวัน ออก
เฉียงใตพัดมาตรงที่พวกเขาอยู
และใหฝูงนกตกลงมาจากทองฟ า
๒๗ พระองคเทเนื้ อลงบนพวก เขาอยางพายุ
ฝ ุน
†๗๘:๒๕
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มีนกมากมายเหมือนเม็ดทรายที่ชายทะเล
๒๘ นกพวกนี้ ตกลงไปในคาย
รอบๆเต็นทของพวกเขา
๒๙ พระเจาใหสิ่งที่พวกเขาอยากได
และพวกเขาก็กินจนอิ่มตื้อ
๓๐ แตในระหวางที่เขายังกินอาหารที่อยาก
กินอยูนัน
้
ขณะที่มันยังคาอยูในปาก
๓๑ จูๆความ โกรธของพระเจาก็พลุง ขึ้นใส
พวกเขา
พระองคฆาคนที่แข็ง แรงที่สุดของพวก เขา
บางคน
พระองคโคนพวกคน หนุมที่ ดี ที่สุดของ
อิสราเอล
๓๒ ขนาดเกิด เรื่องอยาง นี้ แลว พวก เขาก็ยัง
คงทําบาป
์ ันนา ทึ่งของ
และยังไม ยอมเชื่อในฤทธิอ
พระเจา
๓๓ พระองคทําใหชีวิตของพวก
เขาจบลง
อยางลมเหลว
เดือน ปี ของ เขาจบลงดวยความ หวาด กลัว
และสัน
่ เทิม
้
๓๔ เมื่อไหรก็ตามที่พระเจาฆาคนเหลานั น
้ คน
ที่ เหลือก็จะมาขอความ ชวย เหลือจาก
พระองค
พวก เขาจะกลับมาหาพระองคและแสวงหา
พระเจาดวยใจรอนรน
๓๕ พวก เขาจะระลึกได วาพระเจาเป็ นหิน
กําบังของพวกเขา
พระเจาผูสูงสุดเป็ นผูที่ไถชีวิตของพวกเขา
๓๖ พวกเขาพยายามหลอกพระองคดวยปาก
และโกหกพระองคดวยลิน
้
๓๗ พวกเขาไมจริงใจตอพระเจา
และไม สัตย ซื่อตอขอ ตกลงที่ทํา ไวกับ
พระองค
๓๘ แตพระเจานั น
้ มีความเมตตา
พระองคลบความผิดของพวกเขาออกไป
พระองคไมไดทําลายลางพวกเขา
พระองคระงับความ โกรธของพระองคไวครัง้
แลวครัง้ เลา
พระองคไม ยอมกวนความโกรธของพระองค
ใหพลุงขึ้นมา
๓๙ พระเจาระลึกอยู เสมอวาพวก เขาเป็ น แค
มนุษย

พวกเทพเจา แปลตรงๆไดวา “พวกผูมีอิทธิฤทธิ”์
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พวก เขาเป็ นเหมือน กับลมที่พัด ผาน ไปและ
ไมหวนกลับมาอีก
๔๐ พวก เขากบฏตอพระองคหลาย ครัง
้ หลาย
คราในที่เปลาเปลี่ยวแหงแลงนัน
้
พวกเขาทําใหพระองคเสียใจในดินแดนนัน
้
๔๑ พวกเขาลองดีกับพระองคครัง
้ แลวครัง้ เลา
์ ิทธิแ
์ หง อิสราเอลตอง
และทําใหองคผู ศักดิส
เจ็บปวดใจ
๔๒ พวก
์ ํานาจของ
เขาไม เคยจดจําฤทธิอ
พระองค
หรือจดจําวันที่พระองคชวย กูพวก เขาให
รอดพนจากศัตรู
๔๓ หรือเวลาที่พระองคได ทําการ อัศจรรยใน
ประเทศอียิปต
หรือที่พระองคไดแสดงสิ่ง นา ทึ่ง ตางๆใน
แควนโศอัน
๔๔ พระองคเปลี่ยนแมน้ํ าใหกลายเป็ นเลือด
พวกเขาจึงไมสามารถดื่มนํ้ าจากลําธารได
๔๕ พระองคใหเหลือบมากัดพวกเขา
และสงกบทัง้ หลายมาทําลายทุกสิ่งทุกอยาง
๔๖ พระองคยกพืช ผลของพวก เขาให กับ
ตัก
๊ แตนวัยคลาน
และยกผลผลิตของพวกเขาใหกับตัก
๊ แตนวัย
บิน
๔๗ พระองคทําใหลูกเห็บตกลง มาทําลายเถา
องุนของชาวอียิปต
พระองคทําใหฝนตกหา
ใหญทําลายผล
มะเดื่อของพวกเขา
๔๘ พระองคสงลูกเห็บลงมาฆาฝูง วัวของพวก
เขา
และใหฟาผาฝูงสัตวของเขา
๔๙ พระองคแสดงความเคืองแคนอันรอนแรง
ของพระองคตอชนชาวอียิปต
พระองคสง
ความ เกรีย
้ วโกรธ
ความ
เดือดดาล และความอาฆาต แคนเป็ น
คณะทูตมาทําลายลางพวกเขา
๕๐ พระองคระบายความ โกรธของพระองค
ออกมาอยางเต็มที่
พระองคไม ไดไว ชีวิตของชาว อียิปตแตกลับ
ยกพวกเขาใหตายดวยโรคระบาด
๕๑ พระเจาฆาลูกชายหัวปี ทัง
้ หมดในอียิปต
พระองคทําลายสิ่งที่พิสูจนถึงความ เป็ น ชาย
ของครอบครัวทัง้ หลายของฮาม *

*๗๘:๕๑
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๕๒ แตพระเจานํ าทางคนของพระองคออก

จากที่นัน
่ เหมือนนํ าแกะ
และพระองคนําทางพวกเขาในที่เปลา เปลี่ยว
เหมือนนํ าฝูงสัตว
๕๓ พระเจานํ าพวก เขาสูความ ปลอดภัย พวก
เขาจึงไมตองหวาดกลัว
เพราะพระเจาทําใหศัตรูของพวก เขาถูกนํ้ า
ทะเลซัดกลบตายหมด
๕๔ แลวพระเจาก็นําพวก เขาไปถึงพรมแดน
์ ิทธิข
์ องพระองค
ของแผนดินอันศักดิส
คือดิน แดนแหงเนิน เขาที่พระองคยึด มาดวย
์ องพระองค
มือขวาอันทรงฤทธิข
๕๕ แลวพระองคก็ขับ ไลชนชาติตางๆออก ไป
ตอหน าคนของพระองค
พระองคแบง ปั นดิน แดนนัน
้ ให กับเผา ตางๆ
ของอิสราเอลและใหพวก เขาตัง้ ถิ่นฐาน
อยูในบานทัง้ หลายของศัตรู
๕๖ แตพวกอิสราเอลก็ยังลองดีกับพระเจา
ผูใหญยิ่งสูงสุด
กบฏตอพระองคและไม ไดเชื่อ ฟั งกฎ ทัง้
หลายของพระองค
๕๗ ชาวอิสราเอลไมจงรักภักดีและทรยศตอ
พระเจา เหมือน กับที่บรรพบุรุษของ
พวกเขาเคยทํา
พวก เขาเชื่อ ถือไม ไดเหมือนคัน ธนูที่ใช การ
ไมได
๕๘ พวก เขาทําใหพระองคโกรธดวยการ สราง
์ ิทธิม
์ ากมาย
สถานศักดิส
และทําใหพระองคหึง หวงดวยการ สรางรูป
เคารพมากมาย
๕๙ เมื่อพระเจาไดยินเรื่องเหลา นี้
พระองค
โกรธ
และพระองคทอดทิง้ อิสราเอลอยางสิน
้ เชิง
๖๐ พระองคละทิง
์ ิทธิใ์ นเมือง ชิ
้ เต็นท ศักดิส
โลหไป
ซึ่งเคย
เป็ นที่สถิตของพระองคทามกลาง
มนุษย
๖๑ พระองคยอมปลอยใหหีบอันศักดิส
์ ิทธิข
์ อง
พระองคถูกยึดไป
พระองคยอมปลอยใหศัตรูยึดเอาสัญลักษณ
์ ํานาจและสงา
แหง
ฤทธิอ
ราศีของ
พระองคไป
๖๒ พระองคเกรีย
้ วโกรธคนของพระองค

ฮาม ตามหนังสือปฐมกาล ๑๐:๖-๑๐ ชาวอียิปตสืบเชื้อสายมาจากคนที่ช่ อ
ื ฮาม
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และปลอยใหคนของพระองคตายดวยคม
ดาบ
๖๓ พวกทหารหน ุมถูกไฟเผาตายหมด
์ ังคงไมไดแตงงาน *
และพวกสาวบริสุทธิย
๖๔ พวกนั กบวชลมตายดวยคมดาบ
แตภรรยา หมายของพวก เขาไมสามารถไว
ทุกขไดตามปกติ
๖๕ แลวองคเจาชีวิตก็ต่ น
ื ขึ้น มาเหมือนคนที่
เพิ่งตื่นนอน
เหมือน กับนักรบที่เพิ่งตื่น ขึ้นจากการ เมา
เหลาองุน
๖๖ พระองคตีเหลาศัตรู ขับไลพวกเขากลับไป
และทําใหพวกเขาอับอายขายหน าตลอดไป
๖๗ แลวพระองคทอดทิง
้ ครอบครัวของโยเซฟ
และไมไดเลือกเผาของเอฟราอิม
๖๘ แลวพระองคก็เลือกเผายูดาหข้ น
ึ ปกครอง
และเลือกภูเขาศิ โยนที่พระองค รัก เป็ นที่ ตัง้
ของวิหาร
๖๙ พระองคสรางสถาน
์ ิทธิข
์ อง
ที่ศักดิส
พระองคเหมือนกับภูเขาสูงตางๆ
เหมือนโลกนี้ที่พระองคตัง้ ใหอยูตลอดไป
๗๐ พระองคเลือกดาวิดผูรับใชของพระองค
และเอาเขาออกมาจากคอกแกะทัง้ หลาย
๗๑ พระองคเอาดา วิดมาจาก การติดตามดูแล
แมแกะและลูกของมัน
มาเป็ นผูเลีย
้ งยาโคบคนของพระองค
และเป็ นผูเลีย
้ งอิสราเอลสมบัติของพระองค
๗๒ ดาวิดดูแลพวกเขาดวยหัวใจที่บริสุทธิ ์
และนํ าพวกเขาดวยมือที่ชํานาญยิ่ง
อธิษฐานใหพระองค
เมตตาเมืองเยรูซาเล็ม
เพลงสดุดีของอาสาฟ
๑ ขา

๗๙ ไดบุกรุกเขา

แตพระเจา
คนตางชาติ
มาในแผน ดินของ

พระองค
์ ิทธิข
์ องพระองค
พวก เขาทําใหวิหารอันศักดิส
มัวหมอง
และทําใหเยรูซาเล็มกลาย เป็ นกอง ซาก ปรัก
หักพัง
๒ พวก เขาทิง
้ ซากศพของผูรับ ใชพระองคให
เป็ นอาหารของฝูงนกในอากาศ
*๗๘:๖๓

สดุดี ๗๙:๑๑

และทิง้ เนื้อ หนังของคนที่ซ่ อ
ื สัตยตอพระองค
ใหเป็ นอาหารของสัตวปา
๓ พวกศัตรูเทเลือดของคนของพระองค
อยางกับนํ้ าไปทัว
่ เยรูซาเล็มจนไม เหลือใครที่
จะอยูฝังศพ
๔ พวก เรากลาย เป็ นสิ่งที่เพื่อนบานพา กันดู
หมิ่นดูแคลน
กลาย เป็ นตัว ตลกใหผูคนรอบ ขางหัวเราะ
เยาะ
๕ ขา แตพระ ยาหเวห พระองคจะโกรธพวก
เราไปอีกนานแคไหน ตลอดไปหรือ
ความ หึง หวงของพระองคจะเผา ผลาญ
เหมือนไฟไปอีกนานแคไหน
๖ เทความโกรธเกรีย
้ วของพระองคใสชนชาติ
ตางๆที่ไม ยอมรับสิทธิ อํานาจของ
พระองคดวยเถิด
เทใสอาณาจักร ตางๆที่ไม ไดอธิษฐานตอ
พระองค
๗ เพราะคน เหลา นั น
้ แหละเขมือบคนของยา
โคบ
และทําลายแผนดินของพวกเขา
๘ ขออยา ไดลงโทษเราเพราะความ ผิด บาป
ของบรรพบุรุษเรา
ได โปรดรีบมาแสดงความ เมตตาตอพวก เรา
เถิด
เพราะพวกเราหมดสิน
้ หนทางแลว
๙ ขา แตพระเจา พระ ผู ชวยให รอดของ เรา
ชวยพวกเราดวยเถิด
เพื่อคนจะไดใหเกียรติกับชื่อของพระองค
ชวย กู ชีวิตและลบความ ผิด บาปของพวก เรา
ดวยเถิด
เพื่อเห็นแกช่ อ
ื เสียงของพระองค
๑๐ ทําไมพระองคปลอยใหชนชาติเหลา
นัน
้
พูดกันวา
“ไหนละ พระเจาของพวกมัน”
ขอพระองคชวยแก แคนชนชาติเหลา นัน
้ ให
เราเห็นกับตา
คน เหลา นัน
้ ที่ทําใหผูรับ ใชของพระองคตอง
หลัง่ เลือด
๑๑ ขอพระองคฟังเสียงครํ่าครวญของผู
ถูก
กักขังเถิด

ยัง คงไม ไดแตงงาน แปลตรงๆไดวา “ไม ไดรับการสรรเสริญ” หมายถึงไมมี ใคร
รองเพลงสรรเสริญใหกับพวกเขาในงานแตงงาน เพราะพวกหนุมๆถูกฆาตายหมดแลว
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ขอชวยเหลือคนเหลา นัน
้ ที่ถูกตัดสินประหาร
ใหรอด ชีวิตดวยแขนอัน ทรง พลังของ
พระองค
๑๒ ขา แตองคเจาชีวิต ขอลงโทษเพื่อนบาน
ของพวกเราที่ดูหมิ่นดูแคลนพระองค
ถึงเจ็ดเทาที่เขากระทําตอพระองคดวยเถิด
๑๓ แลวพวก เรา ที่เป็ นคนของพระองคที่เป็ น
ฝูงแกะในทุงหญาของพระองค
จะไดขอบคุณพระองคตลอดไป
แลวพวก เราจะ เลาถึงการก ระ ทําอัน นา
สรรเสริญของพระองค
ขาแตพระเจาชวยสองใบหน า
ของพระองคลงบนพวกเรา
ถึงหัวหน านักรอง ใหรองโดยใช
ทํานองเพลงดอกพลับพลึง คํา
พยาน เพลงสดุดีของอาสาฟ
๑ ขา

๘๐ โปรดฟั งพวกเราดวยเถิด

แตผู เลีย
้ ง แกะแหงอิสราเอล

พระองคเป็ นผู ที่นําคนของโย เซฟเหมือนนํ า
ฝูงแกะ
พระองคผูนัง่ อยูเหนือทูตสวรรคที่มีปีก
ขอปรากฏตัวใหพวกเราเห็นดวยเถิด
๒ ลุกขึ้นเถิด แสดงฤทธิอ
์ ํานาจของพระองค
ตอ หน าประชาชนของเอ ฟ รา อิม เบน ยา มิน
และมนัสเสห
มาชวยกูพวกเราดวยเถิด
๓ ขา แตพระเจา ชวยทําใหเรากลับ มาเขม
แข็งเหมือนเดิมดวยเถิด
ชวยสองใบหน าของพระองคลงมาบนพวก
เรา *และชวยกูพวกเราดวยเถิด
๔ ขาแตพระยาหเวห พระเจาผูมีฤทธิท
์ ัง้ สิน
้
พระองคจะโกรธคนของพระองคที่อธิษฐาน
ตอพระองคไปอีกนานแคไหน
๕ พระองคเลีย
้ งพวกเขา ดวยนํ้ าตาตางขาว
และใหพวกเขาดื่มนํ้ าตาเป็ นถังๆ
๖ พระองคทําใหเรากลาย เป็ นสิ่ง ที่ประเทศ
เพื่อนบานตางตอสูแยงชิงกัน
และพวกศัตรูก็หัวเราะเยาะพวกเรา
๗ ขา แตพระเจา ผู มี ฤทธิ ท
์ ัง้ สิน
้ ชวยทําใหเรา
กลับมาเขมแข็งเหมือนเดิมดวยเถิด

*๘๐:๓
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ชวยสองใบหน าของพระองคลงมาบนพวก
เราและชวยกูพวกเราดวยเถิด
๘ พระองคนําพวก
เราที่เป็ นเถา องุนของ
พระองคออกจากอียิปต
พระองคขับ ไลชาว ตาง ชาติออก ไปและปลูก
พวกเราที่เป็ นตนองุนของพระองคแทน
๙ พระองคกําจัดหินและหญารกใหตนองุนนั น
้
มีที่เติบโต
แลวตนองุนนัน
้ ก็หยัง่ รากลึกและแผขยายไป
ทัว
่ แผนดิน
๑๐ เงาของมันปกคลุมไปทัว
่ เนินเขาตางๆ
สวนกิ่ง กานของ มันปกคลุมตนสน ซี ดารอัน
สูงใหญ
๑๑ เถา องุนไดแตกกิ่ง กานแผ ขยายออก ไป
ทางทิศตะวันตกสูทะเล
ทางทิศตะวันออกสูแมน้ํ ายูเฟรติส
๑๒ แตตอน นี้
ทําไมพระองคถึง ไดพังรัว
้
กําแพงที่ปองกันสวนองุนลง
และปลอยใหคนที่เดินผานไปมาเด็ดลูกมัน
๑๓ พวกหมูปาก็พากันมาแทะกิน
และแมลงจากทองทุงพากันมากัดกิน
๑๔ ขา แตพระเจาผู มี ฤทธิ ท
์ ัง้ สิน
้ โปรดกลับมา
เถิด
โปรดมองลงมาจากสวรรค และดูวาเกิดอะไร
ขึ้น
ลงมาดูแลเถาองุนตนนี้ดวยเถิด
๑๕ พระองคปลูกราก เงาของ มันดวยมือขวา
ของพระองคเอง
พระองคเลีย
้ ง ดูตน ออนนัน
้ ใหเป็ นของ
พระองคเอง
๑๖ แตตอนนี้ เถาองุนของพระองคถูกโคน ลง
และเผาทิง้
ขอใหพวกศัตรูถูกทําลายดวยสีหน าที่เกรีย
้ วโกรธของพระองค
๑๗ ขอ ใหมือของพระองคหนุนคนที่พระองค
เลือกสรรไว *
คือผู ที่พระองคไดเลีย
้ ง ดูใหแข็ง แรงเป็ นของ
พระองคเอง
๑๘ แลวพวกเราจะไดไมหันเหไปจากพระองค
ขอพระองคใหชีวิต ใหมกับพวกเรา เพื่อพวก
เราจะไดสรรเสริญชื่อของพระองค
๑๙ ขาแตพระยาหเวห พระเจาผูมีฤทธิท
์ ัง้ สิน
้
ชวยทําใหเราเขมแข็งเหมือนเดิมดวยเถิด

ชวยสองใบหน า … บนพวกเรา หมายถึง โปรดมีเมตตาตอเราดวย

*๘๐:๑๗

คนที่พระองคเลือกสรรไว คงจะหมายถึงอิสราเอล หรือ กษัตริยก็ได
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ชวยสองใบหน าของพระองคลงมาบนพวก
เราและชวยกูพวกเราดวยเถิด
เพลงแหงเทศกาล
ถึงหัวหน านักรอง ใหรองเพลงนี้ตาม
ทํานองกิททีธ †บทเพลงของอาสาฟ
๑ ใหรอง เพลงดวยความ ยินดีให กับ

๘๑ พระเจาผูใหพละกําลังกับพวกเรา

ใหโห รองคํา สรรเสริญให กับพระเจาของยา
โคบ
๒ ใหเริ่มบรรเลงดนตรี ตีกลองรํามะนา
ใหดีดพิณสี่สายและพิณสิบสายเถิด
๓ ใหเป า แตรเขา แกะทัง
้ ในคืน วัน เพ็ญ ใหม
‡และในคืนวันเพ็ญเต็มดวง ¶
ซึ่งเป็ นคืนที่งานเทศกาลของพวกเราเริ่มตน
๔ การ เฉลิมฉลองเทศกาลเป็ นกฎสําหรับคน
อิสราเอล
และเป็ นคําสัง่ จากพระเจาของยาโคบ
๕ พระเจาใหกฎ เกณฑนี้กับครอบครัวของโย
เซฟ
ตอนที่พวกเขาออกมาจากอียิปต
ขาพเจาไดยินเสียงที่ขาพเจาไม เคยรูจักมา
กอน
๖ เสียง นั น
้ พูด วา “เราปลด ภาระออกจากบา
ของเจา
และเอาตะกราที่หนัก อึ้งออกจากมือทัง้ สอง
ขางของเจา
๗ เมื่อเจาเจอกับความทุกข ยาก เจาเรียก หา
เราและเราก็ชวยกูเจา
เราตอบเจาจากเมฆครึ้มฟ าคะนอง
เราไดทดลองเจาที่แหลง นํ้ าเมรี บาห” เซลาห
๘ คนของเรา

ฟั งเราใหดี เราจะใหคําเตือนกับ
เจา
อิสราเอลเอย เราหวังเหลือ เกินวาเจาจะ ฟั ง
เรา

สดุดี ๘๒:๔

๙ อยาไดมีพระเจาอื่นในหมูพวกเจา

อยาไดกราบไหวบูชาพระเจาของคนตางชาติ
๑๐ เราคือพระยาหเวห พระเจาของเจา
เราคือผูที่นําเจาออกมาจากอียิปต
อาปากของเจาใหกวาง และเราจะเติมใหเต็ม
๑๑ แตคนของเราไมยอมฟั งเสียงของเรา
ชาวอิสราเอลไมยอมทําตามสิ่งที่เราบอก
๑๒ เราก็เลยปลอยใหพวกเขาไปตามทางที่ด้ อ
ื
รัน
้ ของพวกเขา
และทําอะไรก็ไดที่พวกเขาอยากทํา
๑๓ ถาเพียงแตคนของเราฟั งเสียงเรา
ถาเพียง แตคน อิสราเอลจะเดินในทาง ทัง้
หลายของเรา
๑๔ เราก็จะปราบศัตรูของพวกเขาในไมชา
และจะลงโทษคูตอสูของพวกเขา
๑๕ เราจะบีบ บังคับคนที่เกลียด ชังเรา ใหตอง
มายอมจํานนตอเรา
และพวกเขาจะตองอับอายขายหน าตลอดไป
๑๖ แตอิสราเอล เราจะเลีย
้ งเจาดวยขาวสาลีที่
ดีที่สุด
และเราจะใหเจาอิ่ม หนํ าดวยนํ้ า เชื่อมผลไมที่
ไหลออกมาจากหิน
พระเจาตัดสินเทพเจาของคนตางชาติ
เพลงสดุดีของอาสาฟ
๑ พระเจายืน

๘๒ ทามกลางเทพเจาทัง้ หลาย

อยูในที่ชุมนุมสวรรค
*

พระองคไดประกาศคําตัดสิน
๒ พระเจาพูดวา “อีก นานแค ไหน ที่เจาจะ
ตัดสินอยางไมยุติธรรม
อีกนานไหม ที่เจาจะเขาขางคนชัว
่ ” เซลาห
๓ “ใหตัดสินคดีของคน ยากจน
และเด็ก
กําพราอยางยุติธรรมดวย
แกตางใหกับคนยากจนและคนขัดสนดวย
๔ ชวยกูคนยากจนและคนขัดสนดวย
ชวยพวกเขาใหรอดพนจากอุงมือของคนชัว
่

†๘๑:๐ ตามทํานองกิท ทีธ กิท ทีธเป็ นคําในภาษาฮีบรู เราไมรูความหมายที่แน นอน อาจจะ
เป็ นเครื่องดนตรี ทํานอง หรือวิธีเลนดนตรีแบบหนึ่ง
‡๘๑:๓

วัน เพ็ญ ใหม คนฮีบรูถือวาเป็ นวัน แรกของเดือนใหม ซึ่งแตละครอบครัวหรือชุมชน
จะมารวมกินกันจากเครื่องบูชาแหงการเฉลิมฉลองนี้
¶๘๑:๓

วัน เพ็ญเต็ม ดวง คน ฮีบรูถือวาเป็ นวัน ที่สิบ หาของทุกๆ เดือน มีหลายเทศกาลของ
อิสราเอลที่เฉลิมฉลองกันในวันนี้
*๘๒:๑

เทพเจาทัง้ หลาย บางคนเขาใจวาประโยคนี้พูด ถึง “พวกทูต สวรรค” หรือ “พวกผู
พิพากษาที่เป็ นมนุษย”
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๕ เทพเจาพวกนี้ ไมรู

และไมเขาใจอะไรเลย
พวกเขาเดินอยูในความมืด
ในขณะ ที่รากฐานของสังคมโลก นี้กําลังสัน
่
คลอน”
๖ เราวาพวกเจาเป็ นเทพเจา
พวกเจาตางก็เป็ นลูกของพระเจาผูสูงสุด
๗ แตความจริงแลว เจาจะตองตายเหมือนกับ
มนุษย
เจาจะลมตายไปเหมือนกับผูนําทุกคน
๘ ขา แตพระเจาลุก ขึ้น เถิด และมาตัดสินโลก
นี้
เพราะพระองคนัน
่
แหละเป็ นพระเจาของ
ชนชาติทัง้ สิน
้
คําอธิษฐานใหพระเจา
ชนะพวกศัตรูของอิสราเอล
เพลงสดุดีของอาสาฟ
๑ ขา แตพระเจา

๘๓ อยาทําเป็ นหูหนวก

โปรดอยานิ่ง เงียบ

ขาแตพระเจา อยาเงียบเฉยอีกตอไปเลย
๒ ดูสิ พวกศัตรูของพระองค สงเสียงโกลาหล
วุนวาย
พวกคน เหลา นัน
้ ที่เกลียด ชังพระองคเชิด หัว
ขึ้นตอตาน
๓ พวก เขาวางแผน ลับตอ ตานคนของ
พระองค
พวกเขาสมรูรวมคิดกันตอตานคนเหลานัน
้ ที่
พระองครักใครหวงแหน
๔ พวก เขาพูด วา “มา เถิด ไปกวาดลางพวก
มันให สิน
้ จนไม เหลือเป็ นชนชาติอีก ตอ
ไป
จนไมมีใครจดจําชื่อของอิสราเอลไดอีก”
๕ พวกเขาเห็นดวยกันตอแผนรายที่วางนั น
้
และทําขอตกลงรวมกันที่จะตอตานพระองค
๖ “คนพวกนี้ คือตระกูลตางๆของเอโดม คนอิ
ชมาเอล
คนโมอับ และคนฮาการ
๗ คนเกบาล คนอัมโมน คนอามาเลค
คนฟี ลิสเตีย และชาวเมืองไทระ”

†๘๓:๘
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๘ แมแตอัสซีเรียก็รวมกับพวกเขา

และเสริม กําลังให กับลูก หลานของโลท †เซ
ลาห
๙ ขอพระองคทําลายพวก เขาเหมือน กับที่
พระองคทํากับมีเดียน
เหมือน กับที่พระองคทํา กับสิ เส ราและยา บิน
ที่แมน้ํ าคีโชน
๑๐ สองคนนั น
้ ถูกทําลายที่เอนโดร
และซากศพที่เนา เปื่ อยของพวก เขากลาย
เป็ นป ุยสําหรับดิน
๑๑ ขอพระองคทําลายลางพวก ผูนําของ เขา
เหมือนกับที่พระองคทํา กับโอเรบและเศ
เอบ
ขอพระองคทํา กับผู ปกครองทุก คนของ เขา
เหมือน กับที่พระองคทํา กับเศ บาห และ
ศัลมุนนา
๑๒ คน พวก นี้ พูดวา “ไป ยึดเอาทุง หญาของ
พระเจา
มาเป็ นของพวกเรากันเถอะ”
๑๓ พระเจาของขาพเจา
ทําใหพวก เขาเป็ น
เหมือนฝ ุนที่หมุนวอนเถิด
ทําใหพวก
เขาเป็ นเหมือนแกลบที่ปลิวไป
ตามลมดวยเถิด
๑๔ ขอพระองคเป็ นเหมือนไฟที่เผาป า
เป็ นเหมือนไฟที่เผา ผลาญไป ตามเนิน เขา
ตางๆ
๑๕ ขอพระองคไลกวดพวก เขาดวยลม แรง
ของพระองค
และทําใหพวก เขาตกใจ กลัวดวยพายุของ
พระองค
๑๖ ขา แตพระ ยาหเวห ขอปกคลุมใบหน าเขา
ดวยความละอาย
เพื่อวาเขาจะแสวงหาพระองค
๑๗ ขอ ใหพระองคทําใหพวก เขากลัวและ
อับอายขายหน าตลอดไป
ขอใหพวกเขาเสียหน าและเสียชีวิตไป
๑๘ แลวพวกเขาจะไดรู วาพระองคผู ที่มีช่ อ
ื วา
ยาหเวห
เป็ นเพียงผู เดียวที่เป็ นพระเจา ผูทรงครอบ
ครองทัง้ โลก

โลท เป็ นบรรพบุรุษของคนโมอับและคนอัมโมน
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อยากอยูในวิหารของพระเจา
ถึงหัวหน านักรอง ใหรองโดยใชทํานองกิท
ทีธ *เพลงสดุดีของตระกูลโคราห
๑ ขาแตพระยาหเวห

์ งั ้ สิน
ผูมีฤทธิท
้

๘๔ เต็นทที่สถิตของพระองคชาง
งดงามยิ่งนัก
๒ ขาพเจาปรารถนาอยางแรง

กลาและรอไม
ไหว แลวที่จะ ไดเขาไปในลาน วิหารของ
พระองค
ทัง้ จิตใจและรางกายของขาพเจาจะโห รอง
ดวยความยินดีแดพระเจาผูมีชีวิตอยู
๓ ขา แตพระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง
้ สิน
้ ผูเป็ น
พระเจาและกษัตริยของขาพเจา
แมแตนก กระจอกก็ยังเจอที่พักในวิหารของ
พระองค
แมแตนก นางแอนก็ยังมาทํา รังเลีย
้ งลูก
ออนของ มันใกลแทน บูชาทัง้ หลายของ
พระองค
๔ ถือวามี เกียรติจริงๆคน เหลา นั น
้ ที่ไดอาศัย
ในวิหารของพระองค
และไดสรรเสริญพระองคอยูเสมอ เซลาห
๕ ถือวามี เกียรติจริงๆคน เหลา นั น
้ ที่แสวงหา
พละกําลังจากพระองค
คนที่ไดตัง้ ใจแนว แนที่จะเดิน ทางไปสูวิหาร
ของพระองค
๖ ในขณะ ที่พวก เขาเดินผานหุบเขาแหง แลง
แหงบาคานัน
้
มันก็กลับกลายเป็ นบริเวณที่มีตานํ้ ามากมาย
ฝนตน ฤดูก็ตกลง มาทําใหหุบเขา นัน
้ เกิดแอง
นํ้ าเต็มไปหมด
๗ พวก เขาเดิน ทางจากเมือง หนึ่ งไป ยังอีก
เมืองหนึ่ง †
เพื่อไปเขาเฝ าพระเจาบนภูเขาศิโยน
๘ ขา แตพระ ยาหเวห พระเจาผู มี ฤทธิ ์ ทัง
้ สิน
้
โปรดฟั งคําอธิษฐานของขาพเจาเถิด
ขา แตพระเจาแหงยา โคบ โปรด ฟั งขาพเจา
ดวยเถิด เซลาห
๙ ขา แตพระเจา โปรดใหความ สนใจโลของ
พวกเราดวย
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และเอาใจ ใสกษัตริยที่พระองคไดเจิม ไวดวย
เถิด
๑๐ วันเดียวในลานวิหารของพระองคยังดีกวา
พันวันในที่อ่ น
ื
ยืนอยูที่ประตู บานของพระเจาของขาพเจา
ยังดีกวาอาศัยอยูในบานของคนชัว
่
๑๑ ขา แตพระ ยาหเวห
พระองคเป็ นดวง
อาทิตย และเป็ นโลกําบัง
พระองคใหความดีความชอบและเกียรติยศ
พระองคไม เคยหวงของ ดีๆไวจากคน ที่ใช
ชีวิตอยางไรที่ติ
๑๒ ขาแตพระยาหเวหผูมีฤทธิท
์ งั ้ สิน
้
คนที่ไววางใจในพระองค ถือวามีเกียรติจริงๆ
โปรดใหเรามีชีวิตใหมอีกครัง้
ถึงหัวหน านักรอง เพลง
สดุดีของตระกูลโคราห
๑ ขา แตพระยาหเวห

๘๕ ความชอบตอแผนดินของพระองค

พระองคแสดง

และทําใหคนของยา โคบกลับ มามี สภาพ ดี
เหมือนเดิม
๒ พระองคอภัยให กับความ ผิดของคนของ
พระองค
และกลบ เกลื่อนความ บาปทัง้ หมดของพวก
เขา เซลาห
๓ พระองคถอนความ
โกรธทัง้ หมดของ
พระองคไป
พระองคกลับหัน หลังใหกับความ เดือดดาล
ของพระองค
๔ ตอน นี้ พระเจา องคเจาชีวิตของพวก เรา
โปรดชวยใหเรากลับไปมีสภาพดีเหมือน
เดิม
หยุดโกรธเคืองพวกเราดวยเถิด
๕ พระองคจะเกรีย
้ ว กราดพวก เราอยูอยาง นี้
ไปตลอดหรือ
พระองคจะกริว
้ โกรธไปตลอดชัว
่ ลูก ชัว
่ หลาน
หรือ
๖ พระองคจะ ใหชีวิต ใหมกับ เราอีก ครัง
้ ใช
ไหม
แลวคนของพระองคจะ ไดมี ความ สุขใน
พระองค

*๘๔:๐

กิททีธ กิททีธเป็ นคําในภาษาฮีบรู เราไมรูความหมายที่แนนอน อาจเป็ นเครื่องดนตรี
ชนิดหนึ่งก็ได
†๘๔:๗

จากเมืองหนึ่ งไปยังอีกเมืองหนึ่ ง หรือ “พวกเขายิ่งเดินไปก็ยิ่งแข็งแรงมากขึ้น”
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๗ ขา

แตพระ ยาหเวห โปรดแสดงความ รัก
มัน
่ คงของพระองคตอพวกเรา
และชวยพวกเราใหรอดดวยเถิด
๘ ขาพเจาจะฟั งสิ่งที่พระเจาพูด
แนนอน พระ ยาหเวหจะสัญญาใหคนที่จงรัก
ภักดีตอพระองคอยูเย็นเป็ นสุข
แตพวก เขาจะ ตองไม หันกลับ ไปทําเรื่อง โงๆ
ของพวกเขาอีก
๙ ใน ไม ชาพระองคจะชวย กูคน ที่ยําเกรง
พระองคอยางแนนอน
และแผน ดินของ เราจะเต็ม ไป ดวยสงา ราศี
ของพระองค
๑๐ ความ รักมัน
่ คงของพระเจาและความ สัตย
ซื่อของพระองคจะมาพบกัน
ความ ชอบ ธรรมและสันติสุขของพระองค
จะมาจูบกัน
๑๑ ความ สัตย ซื่อของพระองคจะงอก ขึ้น มา
จากแผนดิน
และความดี งามของพระองคจะมอง ลง มา
จากฟ าสวรรค
๑๒ พระยาหเวหเองจะใหสิ่งดีๆกับพวกเรา
และแผนดินของเราก็จะผลิตผลของมัน
๑๓ ความ ชอบ ธรรมจะเดินอยูเบื้อง หน า
พระองค
และจัดเตรียมทางใหกับเทาของพระองค
อธิษฐานขอความชวยเหลือใหชนะศัตรู
คําอธิษฐานของดาวิด
๑ ขา

๘๖ ขาพเจาดวยเถิด

แตพระเจา

โปรดเงี่ยหูฟัง

ชวยตอบขาพเจาดวย เถิดเพราะขาพเจาเป็ น
คนยากจนและขัดสน
๒ ปกป องชีวิตของขาพเจาดวย
เถิดเพราะ
ขาพเจาจงรักภักดีตอพระองค
ชวยขาพเจาใหรอดดวยเถิด
เพราะพระองคเป็ นพระเจาของขาพเจา
และขาพเจาเป็ นผูรับ ใชของพระองคที่ฝาก
ความไววางใจในพระองค
๓ ขา แตองคเจาชีวิต
โปรดเมตตาขาพเจา
ดวยเถิด
เพราะขาพเจารองขอความ ชวย เหลือจาก
พระองคตลอดทัง้ วัน
๔ ขา แตองคเจาชีวิต โปรดทําใหผูรับ ใชของ
พระองคมีความสุขดวยเถิด
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เพราะขาพเจายกชีวิตของขาพเจาให
กับ
พระองค
๕ ขา แตองคเจาชีวิต พระองคชางดี เลิศ และ
พรอมที่จะใหอภัย
พระองคเต็มไปดวยความรัก มัน
่ คงตอทุก คน
ที่รองเรียกหาพระองค
๖ ขาแตพระยาหเวห โปรดฟั งคําอธิษฐานของ
ขาพเจาดวยเถิด
โปรดใหความสนใจกับคําขอรองของขาพเจา
ดวยเถิด
๗ ขาพเจารอง หาพระองค ในยามที่มีความ
ทุกขยาก
เพราะพระองคตอบขาพเจา
๘ ขา แตองคเจาชีวิต
ไมมีพระเจาอื่น ใด
เหมือนกับพระองค
ไมมีสักองคที่สามารถทําสิ่งที่พระองคทําได
๙ ขาแตองคเจาชีวิต พระองคสรางคนทุกชาติ
ทุกภาษา
พวก เขาทุก คนจะมากราบอยูตอ หน า
พระองค
และใหเกียรติกับชื่อของพระองค
๑๐ เพราะพระองคนัน
้ ยิ่ง ใหญและทําสิ่ง ตางๆ
ที่เหลือเชื่อ
มีแตพระองคเทานัน
้ ที่เป็ นพระเจา
๑๑ ขา แตพระ ยาหเวห
ชวยสอนแนวทาง
ตางๆของพระองคใหกับขาพเจา
เพื่อขาพเจาจะ ไดมี ชีวิตที่สัตย ซื่อเหมือน กับ
พระองค
โปรดรวบรวมจิตใจของขาพเจาใหยําเกรง
ชื่อของพระองคสุดจิตสุดใจ
๑๒ ขา แตองคเจาชีวิต
พระเจาของขาพเจา
ขาพเจาจะสรรเสริญพระองคอยาง
สุดจิตสุดใจ
และขาพเจาจะให เกียรติตอชื่อของพระองค
ตลอดไป
๑๓ เพราะความรักมัน
่ คงของพระองค นัน
้ ยอด
เยี่ยมสําหรับขาพเจา
และพระองคก็ชวยชีวิตขาพเจาให รอดจาก
แดนคนตาย
๑๔ ขา แตพระเจา พวก คน หยิ่ง ยโสโจมตี
ขาพเจา
พวกอันธพาลตามลาชีวิตขาพเจา
และคนเหลานี้ไมยําเกรงพระองค
๑๕ ขา แตองคเจาชีวิต
พระองคชางเป็ น
พระเจาที่อดทน มีเมตตากรุณา
เต็มไปดวยความรักมัน
่ คงและความสัตยซ่ อ
ื

สดุดี ๘๖:๑๖

71

สดุดี ๘๘:๑๐

๑๖ ดัง

นัน
้ โปรดหันมาหาขาพเจาและเมตตา
กรุณาขาพเจาดวยเถิด
ขาพเจาเป็ นผูรับใชของพระองค อยางนัน
้ ขอ
ใหพละกําลังกับขาพเจาดวยเถิด
ขาพเจาเป็ นทาสของพระองคเหมือนกับที่แม
ของขาพเจาเป็ น อยาง นัน
้
ขอชวย กู
ขาพเจาดวยเถิด
๑๗ โปรดแสดงให
เห็นวาพระองคยอมรับ
ขาพเจา
เพื่อคน เหลา นัน
้ ที่เกลียดขาพเจาจะ ไดเห็น
และอับอาย
พวกเขาจะไดรูวา พระองค พระยาหเวหเป็ น
ผูที่ชวยเหลือและปลอบโยนขาพเจา
ศิโยนบานสําหรับชนชาติทัง้ หลาย
บทเพลงสรรเสริญ แหงตระกูลโคราห
๑ พระ ยาหเวหตัง
้ เมืองของพระองค

๘๗ บนภูเขาอันศักดิส์ ิทธิน์ ัน้

๒ พระยาหเวหรักประตูเมืองศิโยน

มากกวาที่อ่ น
ื ใดในอิสราเอล
๓ เมืองของพระเจาเอย
ทุก คนตางก็พูด ถึงสิ่ง ยอด เยี่ยมเกี่ยว กับเจา
เซลาห
๔ พระเจาพูดวา “เราจะบันทึกอียิปต และบาบิ
โลน ในรายชื่อของคนเหลานัน
้ ที่ยอมรับ
เรา
รวมทัง้ ฟี ลิสเตีย ไทระ และเอธิโอเปี ยดวย
เราจะพูดวา คนเหลานี้เป็ นพลเมืองของเมือง
ศิโยน” *
๕ ใชแลว พระเจาจะพูดถึงเมืองศิโยนวา
“ประชาชนของชนชาติเหลานัน
้ จะกลายเป็ น
พลเมืองของเมืองนี้
และพระเจาสูงสุด จะทําใหเมืองนี้มัน
่ คง”
๖ เมื่อพระยาหเวหลงทะเบียนชนชาติตางๆ
พระองคจะบันทึกไว วา อัน นี้กลาย เป็ น
พลเมืองของศิโยนแลว เซลาห
๗ ในงานเทศกาล ตางๆพวก นั ก รองและนั ก
เตน จะพูดวา
“ศิ โยน แหลงพระพรทัง้ หมดของ ขาอยู ใน
เจา”

*๘๗:๔

เสียงรองจากหลุมลึก
บทเพลงสรรเสริญของเหลาบุตรชายแหง
ตระกูลโคราห ถึงผูควบคุมวง บทเพลงเกี่ยว
กับโรคภัยที่ทําใหออนแอ บทเพลง
มัสคิลของเฮมาน ตระกูลเอศราค
๑ พระยาหเวห

๘๘ ของขาพเจา

พระเจาผูชวยใหรอด

ขาพเจาเรียก หาพระองคทัง้ กลาง วันและ
กลางคืน
๒ ขอ ใหคําอธิษฐานของขาพเจาไปอยูตอ หน า
พระองค
โปรดเงี่ยหูของพระองคฟังคํารอง
ขอของ
ขาพเจาดวยเถิด
๓ เพราะชีวิตของขาพเจาเต็ม ไปดวยเรื่องเลว
ราย
ชีวิตของขาพเจาเขาใกลแดนผูตายแลว
๔ พวก เขาถือวาขาพเจาเป็ นคน หนึ่ งในกลุม
เหลานัน
้ ที่กําลังลงไปในหลุมฝั งศพ
ขาพเจาเปรียบเหมือนคนที่หมดเรี่ยวแรง
๕ ขาพเจาถูกปลอยไวทามกลางคนตาย
เหมือนซากศพทัง้ หลายที่นอนอยูในหลุม
เหมือนคนเหลานัน
้ ที่พระองคลืมสนิท
เหมือนคน เหลา นัน
้ ที่ถูกตัดขาดจากความ
ชวยเหลือของพระองค
๖ พระองควางขาพเจาไวในหลุมที่ลึกที่สุด
อยูในเหวลึกอันมืดมิด
๗ ความ โกรธของพระองคกด ทับขาพเจา ไว
อยางหนัก
คลื่นทัง้ หลายของพระองคซัด ใสขาพเจาครัง้
แลวครัง้ เลา เซลาห
๘ พระองคแยกเพื่อนๆของขาพเจาใหหาง
ไกลจากขาพเจา
พระองคทําใหขาพเจานาขยะแขยงในสายตา
พวกเขา
ขาพเจาถูกขังไว ออกไปไมได
๙ ดวงตาขาพเจาพลา
มัวเพราะรองไหดวย
ความเจ็บปวด
ขา แตพระยาหเวหขาพเจารองเรียกพระองค
ทุกวัน
ขาพเจาชูมือขึ้นอธิษฐานถึงพระองค
๑๐ พระองคทําการอัศจรรยทัง
้ หลายให กับคน
ตายหรือ

พลเมืองของเมืองศิโยน หรือแปลตรงๆไดวา “เกิดที่นัน
่ ”
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พวก

ผีลุกขึ้น มาจากหลุมเพื่อสรรเสริญ
พระองคไดหรือ ไมเลย เซลาห
๑๑ คน ตายเป็ นพยานถึงความ รัก มัน
่ คงของ
พระองคในหลุมศพหรือ
พวก เขาเลาถึงความ สัตย ซื่อของพระองคใน
ดินแดนพินาศนัน
้ หรือ
๑๒ พวก เขาจะรูจักการ อัศจรรยตางๆของ
พระองคในความมืดมิดนัน
้ หรือ
พวก เขาจะรูจักความดี งามของพระองคใน
ดินแดนที่ไรความทรงจําหรือ
๑๓ ขา แตพระ ยาหเวห ขาพเจารองขอความ
ชวยเหลือจากพระองค
คําอธิษฐานของขาพเจาลอยขึ้น ไปอยูตอ หน า
พระองคในทุกๆเชา
๑๔ ขา แตพระ ยาหเวห ทําไมพระองคถึงทอด
ทิง้ ขาพเจา
ทําไมพระองคถึงซอนหน าไปจากขาพเจา
๑๕ ขาพเจาออนแอและใกล ตายมาตัง
้ แตเป็ น
เด็ก
ขาพเจาตองทนเรื่องนา สยดสยองทัง้ หลาย
จากพระองค ขาพเจาหมด สิน
้ ทุก อยาง
แลว
๑๖ ความ
เดือดดาลของพระองคทวมทน
ขาพเจาแลว
และเรื่องนา สยดสยองทัง้ หลายของพระองค
ทําลายลางขาพเจาเสียแลว
๑๗ เรื่องน า สยดสยองทัง
้ หลายเหลา นัน
้ ลอม
รอบขาพเจาเหมือนนํ้ าทวมตลอดวัน
พวกมันดันใสขาพเจาจากทุกดาน
๑๘ พระองคแยกคนที่ขาพเจารักและเพื่อน
บานใหหางไกลจากขาพเจา
มีแตความมืดเทานัน
้ ที่เป็ นเพื่อนขาพเจา
พระยาหเวหจะรักษาคํามั่น
สัญญาที่ใหกับดาวิดหรือเปลา
บทเพลงมัสคิลของเอธาน
จากตระกูลเอศราค
๑ ขาพเจาจะรอง

๘๙ มัน่ คงของพระยาหเวหอยูเสมอ
*๘๙:๑๐

เพลงถึงความ รัก
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ขาพเจาจะป าว ประกาศดวยปากของขาพเจา
ถึงความ สัตย ซื่อของพระองคให กับคน
รุนแลวรุนเลา
๒ เพราะขาพเจาวา
“ความ รัก มัน
่ คงของ
พระองคคงอยูตลอดไป
ความ สัตย ซื่อของพระองคจะอยูนานตราบ
เทาทองฟ า”
๓ พระองคพูด วา “เราทําขอ ตกลงกับผู ที่เรา
เลือกไว
เราใหคํา สัตยสาบานไวกับดา วิดผูรับ ใชของ
เราวา
๔ เราจะตัง
้ ราชวงศของเจาตลอดไป
เราจะสรางบัลลังกของ เจาใหคง อยูตลอดชัว
่
ลูกชัว
่ หลาน” เซลาห
๕ ขา แตพระยาหเวห ชาวสวรรคจะสรรเสริญ
พระองคสําหรับการ อัศจรรย ตางๆที่
พระองคทํา
์ ิทธิจ
์ ะสรรเสริญ
ที่ ชุมนุมของทูต สวรรคศักดิส
ความสัตยซ่ อ
ื ของพระองค
๖ มีใคร บางในฟ า สวรรคที่จะมาเทา เทียมกับ
พระยาหเวหได
มีใครทามกลางเทพเจาทัง้
หลายที่จะมา
เปรียบกับพระยาหเวหได
๗ เมื่อทูต สวรรคศักดิส
์ ิทธิม
์ าชุมนุมกันที่สภา
พวกเขาตางยําเกรงพระยาหเวห
พระองคนัน
้ ยิ่ง ใหญและนา เกรงขามกวาทูต
สวรรคเหลานัน
้ ที่อยูลอมรอบพระองค
๘ ขา แตพระ ยาหเวห พระเจาผู มี ฤทธิ ์ ทง
ั ้ สิน
้
ไมมีผูใดเหมือนกับพระองค
์ ํานาจ
ขา แตพระ ยาหเวห พระองคมีฤทธิอ
และสัตยซ่ อ
ื ในทุกเรื่อง
๙ พระองคปกครองทะเลที่ปั่นป วน
และเมื่อคลื่นโหม
กระหนํ่ าพระองคปราบ
พวกมันใหสงบลง
๑๐ พระองคบดขยีส
้ ัตว ประหลาดในทะเลที่
ชื่อ ราหับ *
พระองคทําใหพวก
ศัตรูของพระองคแตก
กระเจิงดวยแขนอันทรง
พลังของ
พระองค
๑๑ ฟ าสวรรคเป็ นของพระองค รวมทัง
้ ทุก สิ่ง
ในโลกเป็ นของพระองค
พระองคสรางพวกมันขึ้นมาทัง้ สิน
้

ราหับ นางเป็ นสัตว ประหลาดในทะเล ในเทพนิยายของชาวคานาอัน ที่เชื่อ วากอ
ความอลหมาน สับสนวุนวาย นางราหับเป็ นสัญลักษณของพวกศัตรูของพระเจาหรือสิ่งชัว
่ ราย
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๑๒ พระองคสรางทิศเหนื อและทิศใต

ภูเขาทา โบร และภูเขาเฮ อร โมนเตนและ
รอง สรรเสริญชื่อของพระองคดวยความ
ยินดี
๑๓ พระองคมีแขนอันทรงพลัง
มือของพระองคเต็ม เปี่ ยมไป ดวยฤทธิ ์ เดช
มือขวาของพระองคชูข้ น
ึ ในชัยชนะ
๑๔ อาณาจักรของพระองคตง
ั้
อยูบนความดี
งามและความยุติธรรม
ความจงรักภักดีและความเชื่อ ถือไดเดิน แถว
อยูตรงหน าพระองค
๑๕ คน เหลา นั น
้ ที่เรียน รูที่ จะรอง สรรเสริญ
พระองค มีเกียรติจริงๆ
ขา แตพระ ยาหเวห พวก เขาดําเนิน ชีวิตใน
ความ สวางที่สองออก มาจากใบหน าของ
พระองค
๑๖ พวก เขาชื่นชมยินดีที่ จะสรรเสริญชื่อของ
พระองคตลอดทัง้ วัน
พวก
เขาได
รับชัยชนะเนื่องจากความ
ยุติธรรมของพระองค
๑๗ เพราะพระองคเป็ นพละ
กําลังอันทรง
เกียรติของพวกเขา
และพวก เราได รับชัยชนะ †เมื่อพระองค
พอใจพวกเรา
๑๘ เพราะโล กําบัง ‡ของพวก เรามาจากพระ
ยาหเวห
์ ิทธิ ์
กษัตริยของพวก เรามาจากองค ผู ศักดิส
แหงอิสราเอล ¶
๑๙ ครัง
้ หนึ่ง พระองคพูดในนิมิตกับพวก ที่
สัตย ซื่อกับพระองควา “เราได ใหความ
ชวยเหลือกับนักรบคนหนึ่ง
เรายกยองคน หนุมคน หนึ่งจากคน ธรรมดา
ทัว
่ ไป
๒๐ เราพบดาวิด ผูรับใชของเรา
์ ิทธิข
์ องเรา
และเราเจิมเขาดวยนํ้ ามันศักดิส
๒๑ มือของเราจะคํ้าจุนเขาไว
แขนของเราจะทําใหเขาแข็งแรง

†๘๙:๑๗
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๒๒ พวก

ศัตรูของ เขาจะไม ชนะเขาดวยเลห
เพทุบาย
ไมมีทางที่คนชัว
่ จะสามารถชนะเขาได
๒๓ เราจะบดขยีศ
้ ัตรูของเขาตอหน าเขา
เราจะฟาดคน เหลา นัน
้ ที่เกลียด ชังเขาใหลม
ลง
๒๔ ความ สัตย ซื่อและความ รัก มัน
่ คงของ เรา
จะคงอยูกับเขา
์ ํานาจของ
และเขาจะได รับชัยชนะจากฤทธิอ
เรา
๒๕ เราจะแผ ขยายอํานาจของ เขาใหอยู เหนื อ
ทะเลและแมน้ํ า *
๒๖ เขาจะพูดกับ เราวา ‘พระองคคือพอของ
ขาพเจา
พระเจาของขาพเจาและหิน
กําบังที่ชวย
ขาพเจาใหรอด’
๒๗ เราจะใหเขาเป็ นลูกชายหัวปี ของเรา
เป็ นผูสูงสุดเหนือกษัตริยทงั ้ ปวงบนโลกนี้
๒๘ ความ รักมัน
่ คงของ เราจะอยูกับ เขาตลอด
ไป
ขอตกลงระหวางเรากับเขาจะมัน
่ คง
๒๙ เราจะตัง
้ ราชวงศของเขาไวตลอดไป
อาณาจักรของ เขาจะคง อยูตอ ไปนานตราบ
เทากับฟ าสวรรค
๓๐ ถึง แมลูก หลานของ เขาจะละทิง
้ กฎของ
เรา
และไมเชื่อฟั งกฎระเบียบของเรา
๓๑ ถึง แมพวก เขาจะละเมิดกฎ เกณฑ ตางๆ
ของเรา
และไมรักษาคําสัง่ ตางๆของเรา
๓๒ แลวเราจะลงโทษพวกเขาสําหรับความผิด
ตางๆของเขา
และหวดเขาสําหรับความผิดบาปของเขา
๓๓ แตเราก็จะไมมี วันเอาความ รัก มัน
่ คงของ
เราไปจากดาวิด
เราจะไมมีวันหักหลังหรือไมสัตยซ่ อ
ื ตอเขา
๓๔ เราจะไมมี วันละเมิดคํามัน
่ สัญญาที่เราทํา
กับเขา

‡๘๙:๑๘

ชัยชนะ หรือแปลตรงๆไดวา “พระองคยกเขาสัตวของเราขึ้น”
โลกําบัง หมายถึง “กษัตริย”

¶๘๙:๑๘

เพราะโลกําบัง … องคผศ
ู ักดิ์สิทธิ์แหงอิสราเอล ขอนี้แปลไดอีกอยางหนึ่งวา “โล

์ ิทธิแ
์ หงอิสราเอล”
กําบังของเราคือพระยาหเวห กษัตริยของเราคือองคผูศักดิส
*๘๙:๒๕

ทะเลและแมนํ้า หรือ ทางทิศ ตะวัน ตกและตะวัน ออก นี่อาจหมายถึงพื้นที่ชายฝั ่ ง
ทะเลเมดิเตอรเรเนียน ตลอดไปจนถึงประเทศแถบแมน้ํ าไนล และแมน้ํ ายูเฟรติส
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เราจะไมมี วันกลับคํา พูดในสิ่งที่เราสัญญากับ
เขา
๓๕ เราไดสาบานครัง
้ เดียวตลอด ไปโดยอาง
์ ิทธิข
์ องเราเป็ นประกัน
ความศักดิส
และเราจะไมโกหกดาวิด
๓๖ ราชวงศของเขาจะคงอยูตลอดไป
บัลลังกของ เขาจะคง อยูตอ หน าเราตลอด ไป
เหมือนดวงอาทิตย
๓๗ มันจะคงอยูตลอดไปเหมือนดวงจันทร
มันจะมัน
่ คงเหมือนทองฟ า” เซลาห
๓๘ แตพระเจา พระองคไดละทิง
้ กษัตริยและ
จากไป
พระองคโกรธผูที่พระองคไดเจิมไว
๓๙ พระองคยกเลิกขอตกลงที่ทําไวกับผูรับใช
ของพระองค
พระองคลบหลูมงกุฎของเขาดวยการโยนทิง้
ลงดิน
๔๐ พระองคพังกําแพงรอบ เมืองของ เขาจน
หมดสิน
้
พระองคทําใหพวกป อมปราการของ
เขา
กลายเป็ นซากปรักหักพัง
๔๑ คนที่เดินผานไปมาก็ไดปลนเขา
ชนชาติทัง้ หลายที่อยูลอม รอบตางพา กันพูด
เหยียดหยามเขา
๔๒ พระองคทําใหพวก ศัตรูของ เขาชูมือ-ขวา
ขึ้นในชัยชนะ
และทําใหศัตรูทัง้ หลายของ เขาเฉลิมฉลอง
กัน
๔๓ พระองคหันคม ดาบของ เขาไปจากศัตรู
ของเขา
และไมยอมชวยเขาสูรบ
๔๔ พระองคทําใหสงาราศีของเขาจบสิน
้ ลง
และขวางบัลลังกของเขาจากที่ของมันลงบน
ดิน
๔๕ พระองคทําใหเขาแกกอนวัย
และหอเขาไวในความละอาย เซลาห
๔๖ ขา แตพระ ยาหเวห มันจะเป็ นอยาง นี้ ไป
อีก นานแค ไหน พระองคจะซอน ตัว
พระองคตลอดไปหรือ
ความ โกรธของพระองคจะเผา ผลาญไป อีก
นานแคไหน
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๔๗ อยาลืมวา

ชีวิตขาพเจานัน
้ สัน
้ เหลือเกิน
พระองคสรางมนุษยทุกคนใหมาพบกับจุดจบ
ที่วางเปลา
๔๘ จะมีใครมีชีวิตอยูโดยไมตองตาย
ใครจะเอาตัว รอดจากอํานาจของความ ตาย
เซลาห
๔๙ ขา แตองคเจาชีวิต ความ รัก มัน
่ คงของ
พระองคที่พระองคแสดงใน อดีตหาย ไป
ไหน
เป็ นความ รักที่พระองคเคยสาบาน ไวกับดา
วิดดวยความสัตยซ่ อ
ื
๕๐ ขา แตองคเจาชีวิต โปรดระลึก ถึงความ
อับอายที่พวก ผูรับ ใชของพระองคตอง
ทน
คํา เยาะ เยยจากชนชาติทัง้ หลายที่ขาพเจา
ตองแบกรับไวเต็มอก
๕๑ ขา แตพระยาหเวห ศัตรูของพระองคเยาะ
เยย
พวกเขาเยาะเยยกษัตริยที่พระองคไดเจิมไว
๕๒ สรรเสริญพระยาหเวห ตลอดไป
เอเมน *และเอเมน

หนั งสือเลมที่ส่ี
(สดุดี ๙๐-๑๐๖)
พระเจาคงอยูตลอดไปมนุษยนัน
้ ชั่วคราว
คําอธิษฐานของโมเสสคนของพระเจา
๑ ขาแตองคเจาชีวิต

๙๐ พระองคไดเป็ นที่ ลี้ ภัยของพวก เรา
ตลอดมาทุกรุน
๒ กอนที่ภูเขาทัง
้ หลายจะเกิดมา

กอนที่พระองคจะทําใหโลกนี้เกิดขึ้น
ตัง้ แตอดีตกาล ตราบ จนชัว
่ นิ รัน ดร กาล
พระองคคือพระเจา
๓ พระองคทําใหมนุษยกลับไปเป็ นผงคลีดิน
พระองคพูดวา “มนุษยกลับไปเป็ นดินซะ”
๔ ขา แตพระเจา สําหรับพระองค แลวพันปี ก็
เหมือนกับแควันวานที่ผานไป
เหมือนกับแคเสีย
้ วหนึ่งของคํ่าคืน †

*๘๙:๕๒

เอเมน เป็ นภาษาฮีบรู หมายถึง ความจริง ความสัตยจริง ซึ่งถูกกลาวขึ้นเพื่อแสดง
การเห็นดวย
†๙๐:๔

เสี ้ยวหนึ่ งของคํ่าคืน ในอดีต หนึ่งคืนมักแบงออกเป็ น ๓-๔ ชวงการเฝ ายาม ซึ่งกิน
เวลา ๓-๔ ชัว
่ โมงตอหนึ่งชวง
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๕ และอีก พันปี

ก็จะเป็ นเหมือนหญาที่ เปลี่ยน
สีเทานัน
้
พวก มนุษยนัน
้ เป็ นเหมือนหญาที่งอก ขึ้นใน
ตอนเชา
๖ หญางอกขึ้นในตอนเชา และเขียวไปทัว
่ ใน
ตอนเชา
แลวในตอนคํ่าก็เหี่ยวแหงไป
๗ พวก เราตัวสัน
่ เทิม
้ เพราะกลัวความ เกรีย
้ ว
โกรธของพระองค
พวก เราถูกทําลายเพราะความ โกรธของ
พระองค
๘ พระองควางความ ผิดทัง
้ หมดของ เราไวตอ
หน าพระองค
บาปทัง้ หลายที่เราซอนเรน ไวก็ถูก ตีแผอยูใน
ความสวางตอหน าพระองค
๙ วันทัง
้ หลายของพวก เราจบ สิน
้ ลงเพราะ
ความโกรธของพระองค
เดือน ปี ของพวก เราจบ สิน
้ ลงอยาง รวดเร็ว
เหมือนถอนหายใจ
๑๐ ชีวิตเราก็แคเจ็ดสิบปี
ถาเราแข็งแรง อาจจะอยูถึงแปดสิบปี
แมแตวัน ปี ที่ ดี ที่สุดก็เต็ม ไป ดวยความทุกข
ยากลําบาก
ชีวิตก็ผาน ไปอยาง รวดเร็ว และเราก็หาย วับ
ไป
๑๑ ใคร เลาไดสัมผัสความ เกรีย
้ วโกรธอยาง
เต็มที่ของพระองค
ใครเลาไดสัมผัสความโกรธของพระองคและ
ความกลัวที่เกิดจากมัน
๑๒ โปรดชวยเราให รูจักนั บ วัน เวลาอัน แสน
สัน
้ ของพวกเรา
เพื่อเราจะไดใชชีวิตอยางชาญฉลาด
๑๓ ขา แตพระ ยาหเวห โปรดกลับมาหาพวก
เรา พระองคจะถวง เวลาไป อีก นานแค
ไหน
โปรดสงสารพวกผูรับใชของพระองค
๑๔ โปรดใหเราอิ่มไป ดวยความ รัก มัน
่ คงของ
พระองคทุกๆเชา
แลวพวก เราจะ ไดโห รองดวยความ ยินดีและ
มีความสุขไปชัว
่ ชีวิต
๑๕ โปรดใหพวก เรามี ความ สุขนานเทากับวัน
เวลาแหงความ ทุกข ทรมานที่พระองค
เคยหยิบยื่นใหกับเรานัน
้
นานเทากับปี แหงความ ทุกข ระทมที่เราเจอ
มา
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๑๖ โปรดใหพวก

เราผูรับ ใชของพระองคได
เห็นการกระทําตางๆของพระองค
ใหลูก หลานของพวก เราได เห็นถึงฤทธิ ์
อํานาจอันอัศจรรยของพระองค
๑๗ ขาแตองคเจาชีวิต พระเจาของพวกเรา
โปรดอวยพรพวกเราดวยเถิด
โปรดใหทุกสิ่งที่เราทํานัน
้ ประสบผลสําเร็จ
ใช แลว โปรดใหทุก สิ่งที่เราทํา นัน
้ ประสบผล
สําเร็จ
ปลอดภัยอยูในพระเจา
๑ พวก

๙๑ พระเจาผูใหญยิ่งสูงสุด

เจาที่พักอยู ในที่ กําบังแหง

พวก เจาที่อาศัยอยูใต รม เงาของพระเจาผู มี
์ ัง้ สิน
ฤทธิท
้
๒ ใหพูดกับพระ ยาหเวหวา “พระองคคือที่ ลี้
ภัยและป อมปราการของขาพเจา
เป็ นพระเจาของขาพเจาผู
ที่ขาพเจาไว
วางใจ”
๓ พระองคจะชวยทานให พนจากตาขายของ
นักลานก
พระองคจะชวยทานใหพนจากโรครายแรง
๔ พระองคจะกาง ปี ก ออกเหนื อ ทานและให
ทานหลบภัยอยูใตปีกของพระองคนัน
้
ความ สัตย ซื่อของพระองคจะเป็ น โลและ
กําแพงป องกันภัยใหกับทาน
๕ ทานจะไม ตองกลัวการ โจมตีในตอน กลาง
คืน
หรือการจูโจมดวยลูกธนูในตอนกลางวัน
๖ ทานจะไม ตองกลัวโรคที่ยองเขา มาตอน
กลางคืน
หรือความเจ็บ ป วยที่เขา มาปลนในตอนกลาง
วัน
๗ คนเป็ นพันอาจจะลมตายอยูขางทาน
คนเป็ น หมื่นอาจ จะลม ตายอยูทาง ขวาของ
ทาน
แตจะไมมีอันตรายยาง กรายเขา มา หาทาน
เลย
๘ ใชแลว ทานจะเห็นสิ่งเหลานี้ กับตาทานเอง
ทานจะ ไดเห็นคน ชัว
่ รายได รับผล ตอบแทน
อยางสาสม
๙ เพราะทานเอาพระ ยาหเวหเป็ นที่ ลี้ ภัยของ
ทาน
ทานใหพระเจาผูใหญ
ยิ่ง
สูงสุดเป็ นที่
ปลอดภัยของทาน
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๑๐ ดัง นั น
้

จึงไมมีความ หาย นะ ใดๆแตะ ตอง
ทาน
ไมมีโรค ระ บาด ใดๆเขาไปใน เต็นทของ ทาน
ได
๑๑ เพราะไมวาทานจะไปที่ไหนก็ตาม
พระเจาจะมอบ หมายใหพวก ทูต สวรรคคอย
คุมครองทาน
๑๒ ทูตสวรรคเหลานั น
้ จะเอามือยกทานขึ้น
เพื่อเทาทานจะไดไมตองกระแทกกอนหิน
๑๓ ทานจะเดินบนพวกสิงโตและงูเหา
และเหยียบ ยํ่าพวก สิงโตดุรายและพวก งู พิษ
ได
๑๔ พระยาหเวหพูด วา “เขารัก เรา ดัง นั น
้ เรา
จะชวยเหลือเขา
เราจะวางเขาไวบนที่สูงที่ปลอดภัยเพราะเขา
รูจักเราจริงๆ
๑๕ เมื่อเขารองขอความชวยเหลือจากเรา เรา
จะตอบเขา
เราอยูกับเขาในยามที่เขาทุกขยาก
เราชวยใหเขาพนภัยและทําใหเขามีเกียรติ
๑๖ เราจะทําใหเขาเต็มอิ่มดวยชีวิตที่ยืนยาว
แลวใหเขาเห็น วาเราสามารถชวยใหเขา รอด
ได”
ชื่นชมยินดีในความดีงามของพระองค
บทเพลงสดุดี เพลงสําหรับ
วันหยุดทางศาสนา
๑ ขา แตพระยาหเวห

๙๒ ที่จะสรรเสริญพระองค

มันเป็ นสิ่ง ที่ ดี

ขาแตพระเจาผูใหญยิ่งสูงสุด มันเป็ นสิ่งที่ดีที่
จะรองเพลงสรรเสริญชื่อของพระองค
๒ มันเป็ นสิ่งที่ดีที่จะพูดถึงความรักมัน
่ คงของ
พระองคในตอนเชา
และเลา ถึงความสัตย ซ่ อ
ื ของพระองคในตอน
คํ่าคืน
๓ คลอไปกับเสียงของพิณสิบสาย พิณสี่สาย
และทํานองของพิณเขาคู
๔ ขาแตพระยาหเวห การกระทําของพระองค
ทําใหขาพเจามีความสุข
ขาพเจาจะโห รองดวยความ ยินดีในผล งาน
ตางๆจากมือของพระองค
๕ ขาแตพระยาหเวห การกระทําของพระองค
ชางยิ่งใหญเหลือเกิน
*๙๒:๑๐

สดุดี ๙๓:๓

ความคิดของพระองคก็ชางลุม ลึกเกิน กวาจะ
เขาใจได
๖ คนที่โงเหมือนควายไมรูเรื่องนี้
คนโงไมเขาใจเรื่องนี้
๗ คือถึง จะ มีคน ชัว
่ ผุด ขึ้น มามากมายเหมือน
หญาและคนทําชัว
่ จะรุงเรือง
พวกมันจะตองถูกทําลายตลอดไป
๘ แตพระยาหเวห
พระองคจะไดรับการยกยองตลอดไป
๙ ขา แตพระยาหเวห ดูศัตรูของพระองค เถิด
ดูสิ พวกมันจะตองถูกทําลาย
คนที่ทําชัว
่ ทุกคนจะตองกระจัดกระจายไป
๑๐ พระองคทําใหขาพเจาแข็ง แรง *เหมือน
กระทิงป า
พระองคชโลมขาพเจาดวยนํ้ ามันอันสดชื่น
๑๑ ตาของขาพเจาได เห็นการ พาย แพของคน
เหลานัน
้ ที่พยายามซุมโจมตีขาพเจา
หูของขาพเจาไดยินเสียงรอง ครํ่าครวญของ
พวกศัตรูชว
ั ่ ๆของขาพเจา
๑๒ แตคนดีจะผลิบานดุจตนปาลม
เขาจะโผลสูง ขึ้น มามาก เหมือน กับตนสน ซี
ดารแหงเลบานอน
๑๓ คนเหลานั น
้ เป็ นเหมือนกับตนไมที่ปลูกไว
ในวิหารของพระยาหเวห
พวก เขาจะเจริญ งอกงามใน ลานทัง้ หลาย
ของพระเจาของเรา
๑๔ พวกเขาจะยังคงผลิดอกออกผลแมในยาม
แกเฒา
พวกเขาจะยังคงสดชื่นแข็งแรงและเขียวสด
๑๕ แลวพวก เขาก็จะประกาศได วา
พระ
ยาหเวห ผู เป็ นหิน กําบังของขาพเจานัน
้
ยุติธรรม
และพระองคไมเคยทุจริตเลย
พระยาหเวหเป็ นกษัตริยผูทรงบารมี
๑ พระยาหเวหเป็ นกษัตริย

๙๓ พระ ยาหเวหสวมบารมี พระองคใส
พละกําลัง
พระองคตงั ้ โลก นี้อยาง มัน
่ คงและมันจะไม
สัน
่ คลอน
๒ บัลลังกของพระองคตัง
้ ไวอยางมัน
่ คง แลว
ตัง้ แตดึกดําบรรพมา
ยิ่งกวานัน
้ พระองคเป็ นอยูแลวตลอดมา
๓ ขาแตพระยาหเวห คลื่นสงเสียง

แข็งแรง แปลตรงๆไดวา ยกเขาขาพเจา
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ใชแลว คลื่นสงเสียงดังขึ้น
เสียงคลื่นกระทบฝั ่ งดังขึ้นเรื่อยๆ
๔ เสียงรองของมหาสมุทรชางดังกึกกองมาก
เสียงนํ้ า ทะเลแตก กระจาย ชาง ทรง พลัง
เหลือเกิน
แตพระยาหเวหผูอยูเบื้องบนก็ยังทรงพลังยิ่ง
กวา
๕ ขาแตพระยาหเวห
พระ บัญญัติ ตางๆของพระองค นัน
้ จะตัง้
มัน
่ คงอยูตลอดไป
วิหารของพระองคจะเป็ นสถาน
ที่อัน
์ ิทธิไ์ ปตราบนานเทานาน
ศักดิส
พระยาหเวหผูพิพากษาของคนทัง้ โลก
๑ ขา แตพระเจาผู ลงโทษคนผิด บาป

๙๔ ขาแตพระยาหเวห

ขา แตพระเจาผู ลงโทษคน ผิด บาป ขอ ใหเรา
ไดเห็นสงาราศีของพระองคดวยเถิด
๒ พระองคผูพิพากษาโลก โปรดลุกขึ้น
ขอ ใหตอบแทนคน หยิ่ง ยโสอยาง สาสมดวย
เถิด
๓ ขาแตพระยาหเวห อีกนานแคไหน
อีก นานแค ไหนที่พระองคจะปลอย ใหคน ชัว
่
พวกนัน
้ เฉลิมฉลองกัน
๔ อีก นานแค ไหน ที่พระองคจะปลอย ใหคน
ชัว
่ พวกนัน
้ พูดจาเยอหยิ่งจองหอง
และปลอย ใหคน เลวคุย โว โออวดเกี่ยว กับ
เรื่องชัว
่ ๆที่พวกเขาทํา
๕ ขา แตพระ ยาหเวห คน พวก นี้ ขยีค
้ นของ
พระองค
พวก เขาขมเหงชนชาติ นัน
้ ที่ เป็ นของ
พระองค
๖ พวกเขาฆาแมหมาย และคนตางดาว
และพวกเขาเขนฆาเด็กกําพรา
๗ คนชัว
่ เหลา นัน
้ พูด วา “พระยาหเวหไม เห็น
สิ่งที่เรากําลังทําอยูหรอก
พระเจาแหงยา โคบไมรูหรอก วาเกิด อะไร
ขึ้น”
๘ เจาพวกสุดยอดโงของคนทัง
้ หลาย ใหฉลาด
เสียทีเถอะ
เจาพวกคนโงเอย เมื่อไหรจะเรียนรูเสียที
๙ เจาคิดวา พระองคผส
ู รางหู จะไมไดยินหรือ
ยังไง
เจาคิด วาพระองคผู สรางตา จะมอง ไม เห็น
หรือยังไง
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๑๐ เจาคิด วาพระองคผู ตี สอนชนชาติทัง
้ หลาย

จะไมลงโทษพวกเจาหรือยังไง
เจาคิด วาผู สอนมนุษย ทัง้ หลายจะไมรู เรื่อง
อะไรเลยหรือยังไง
๑๑ พระยาหเวหรูจักความคิดของมนุษย
และพระองครูวามันไรสาระ
๑๒ ขาแตพระยาหเวห คนที่พระองคตส
ี อนนัน
้
ถือวามีเกียรติจริงๆ
คือคนที่พระองคตอวาดวยกฎของพระองค
๑๓ พระองคใหเขาได รับการ บรรเทาใน ชวงที่
มีปัญหา
จนกวาพระองคจะขุดหลุมของคนชัว
่ ใหเสร็จ
๑๔ พระยาหเวหจะไมทอดทิง
้ คนของพระองค
พระองคจะไมละทิง้ ชนชาติของพระองค
๑๕ แลวการ พิพากษาก็จะกลับ มายุติธรรม
เหมือนเดิม
และคนซื่อตรงทุกคนก็จะทําตามมัน
๑๖ ใคร เลาจะยืน ขึ้นชวยขาพเจาตอ ตานคน
ชัว
่ เหลานี้
ใครเลาจะยืน หยัดเพื่อขาพเจาในการตอ ตาน
คนที่ทําชัว
่ นัน
้
๑๗ หากพระ ยาหเวหไม มา ชวยขาพเจาใน เร็ว
วัน
ขาพเจาคงนอนสงบ นิ่งอยู ในหลุมฝั ง ศพเป็ น
แน
๑๘ ถึง แมวาขาพเจาจะพูด วา “เทาขาพเจา
กําลังจะลื่นลม”
ขา แตพระ ยาหเวห ความ รัก มัน
่ คงของ
พระองคไดชวยพยุงขาพเจาไว
๑๙ เมื่อขาพเจาเต็มไปดวยความกังวล
พระองคก็ปลอบโยนขาพเจาและทําให
ขาพเจามีความสุข
๒๐ ผู พิพากษาที่ชัว
่ รายจะ เป็ นฝ าย เดียวกับ
พระองคไดหรือ
พวกเขาใชกฎหมายกดขี่ขมเหงคนอื่น
๒๑ ผูพิพากษาชัว
่ รายพวกนี้รวมหัวกันตอตาน
คนดี
และตัดสินประหารชีวิตคนบริสุทธิ ์
๒๒ แตพระ ยาหเวหมาเป็ นป อมปราการของ
ขาพเจา
พระเจาของขาพเจา เป็ นหินหลบ ภัยของ
ขาพเจาที่ขาพเจาจะวิ่งเขาไปลีภ
้ ัย
๒๓ พระองคจะลงโทษผู พิพากษาชัว
่ รายพวก
นัน
้ สําหรับสิ่งที่เขากอขึ้น
พระองคจะทําลายพวก เขา สําหรับความ ชัว
่
รายที่พวกเขาทํา
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พระ ยาหเวหพระเจาของพวก เราจะทําลาย
พวกเขา
นมัสการและเชื่อฟั งพระยาหเวห

๙๕

๑ มา

เถิด ใหพวก เรามารอง เพลง
ดวย ความ ชื่นบานให กับพระ
ยาหเวหกันเถิด
ให โห รองสรรเสริญหิน กําบังผู ชวย ให รอด
ของเราเถิด
๒ ใหพวก เราเขา เฝ าพระองคดวยการ ขอบ
พระคุณเถิด
ใหรองเพลงและเลนดนตรีใหกับพระองคเถิด
๓ เพราะพระยาหเวหเป็ นพระเจาที่ยิ่งใหญ
พระองคเป็ นกษัตริยที่ยิ่ง ใหญเหนือพระเจา
ทัง้ ปวง
๔ เพราะโลกนี้ ทัง
้ หมดเป็ นของพระองค
ตัง้ แตพวกถํ้าที่ลึกที่สุด จนถึงพวกยอดเขาที่
สูงที่สุด
๕ ทะเลทัง
้ หลายที่พระองคสราง
และผืน ดิน ทัง้ หลายที่พระองคปั้น แตง ขึ้น
ลวนเป็ นสมบัติของพระองค
๖ มา เถิด
ใหพวก เรากราบ ลงนมัสการ
พระองค
และคุกเขา ลงตอ หน าพระ ยาหเวห ผู สราง
พวกเรา
๗ เพราะพระองคเป็ นพระเจาของพวกเรา
และเราเป็ นชนชาติที่พระองคเลีย
้ งดู
คือแกะที่พระองคนําดวยมือของพระองค
ขอเพียงแคเจาฟั งเสียงของพระองคในวันนี้
พระองคพูดวา
๘ “อยา ไดมีใจดื้อ รัน
้ เหมือน กับที่บรรพบุรุษ
ของเจาทําที่เมรีบาห
และเหมือนกับในวัน นัน
้ ที่มัส สาห *ในที่ เปลา
เปลี่ยวแหงแลง
๙ ที่นัน
่ พวกเขาลองดีกับเราและทดสอบเรา
ทัง้ ๆ ที่พวก เขาเคย เห็นสิ่ง ที่เรา ทําไป แลว
ก็ตาม
๑๐ เราสะอิดสะเอียนคนรุนนั น
้ นานถึงสี่สิบปี
เรา วา ‘คน พวก นัน
้ มีใจที่หลง ผิด ไป ไม เคย
เรียนรูทางตางๆของเรา’
๑๑ ดังนั น
้ ตอนที่เราโกรธ เราไดสาบานวา
*๙๕:๘
*๙๖:๙
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‘พวก เขาจะไมมี วันไดเขาไปในที่พัก ผอน
ของเราเลย’”
ใหทุกชนชาติสรรเสริญพระยาหเวห
(๑ พศด. ๑๖:๒๓-๓๓)
๑ รอง

๙๖ ยาหเวห

เพลงบท ใหมให กับพระ

ทุกคนบนโลกนี้ รองเพลงแดพระยาหเวหกัน
เถิด
๒ รอง เพลงให กับพระ ยาหเวห สรรเสริญชื่อ
ของพระองค
ใหประกาศวัน แลว วัน เลาถึงความ รอดที่มา
จากพระองค
๓ ประกาศใหชนชาติ ตางๆรู ถึงความ ยิ่ง ใหญ
ของพระองค
ประกาศใหทุก คนรู ถึงสิ่ง นา ทึ่ง ตางๆที่
พระองคทํา
๔ เพราะพระ ยาหเวหนัน
้ ยิ่ง ใหญและสมควร
ไดรับการสรรเสริญอยางยิ่ง
พระองคนาเกรงขามกวาพระเจาทัง้ ปวง
๕ เพราะพระเจา ทัง
้ สิน
้ ของชนชาติเหลา นัน
้
เป็ นรูปเคารพที่ไรคา
แตพระยาหเวหเป็ นผูที่สรางฟ าสวรรค
๖ รัศมีและบารมีของพระองคแผ กระจายออก
มาจากพระองค
อํานาจและความ งดงามอยู ในวิหารของ
พระองค
๗ ตระกูลของชนชาติ ตางๆทัว
่ โลก เอย ให
สรรเสริญพระยาหเวห
สําหรับสงา ราศีและพละ กําลังของพระ
ยาหเวหเถิด
๘ ใหสรรเสริญพระ
ยาหเวหสําหรับชื่ออันมี
สงาราศีของพระองค
ใหนําเครื่องกํานันมาใหพระองคในลานวิหาร
ของพระองคเถิด
๙ ใหกม กราบลงตอ หน าพระยาหเวหในวิหาร
อันสงางามของพระองค *
มนุษยบนแผน ดิน โลกทุก คนเอย ใหตัว สัน
่
เทิม
้ เมื่ออยูเบื้องหน าพระองคเถิด

เมรีบาห … มัสสาห ดูเพิ่มเติมไดจากหนังสืออพยพ ๑๗:๑-๗
ในวิหารอันสงางามของพระองค หรือ อาจแปลไดอีกอยางวา “ดวยการสวมชุดอัน

์ ิทธิ”์ ซึ่งคงหมายถึงชุดของพวกนักบวช
ศักดิส
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๑๐ ประกาศใหทุก ชนชาติรู วา

“พระ ยาหเวห
เป็ นกษัตริย พระองคตัง้ โลก นี้ ไวอยาง
มัน
่ คง
มันจะไมมี วันสัน
่ คลอน พระองคตัดสิน
ชนชาติตางๆอยางยุติธรรม”
๑๑ ขอใหฟาสวรรคเฉลิมฉลองกัน ขอใหแผน
ดินโลกชื่นชมยินดี
ขอใหทะเลและทุก สิ่ง ทุก อยางในทะเลนัน
้ โห
รองยินดี
๑๒ ขอ ใหทอง ทุงและทุก สิ่ง ทุก อยางใน มัน
ราเริงยินดี
และขอ ใหตนไมทุก ตนใน ป าชื่นชมยินดีตอ
หน าพระยาหเวห
๑๓ เพราะพระองคกําลังเสด็จ มา
พระองค
กําลังมาตัดสินแผนดินโลกนี้
พระองคจะตัดสินโลก นี้อยาง ยุติธรรมและ
ตัดสินชนชาติตางๆอยางสัตยซ่ อ
ื
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๙ เพราะ

พระ ยาหเวหเจาขา พระองคเป็ น
พระเจาผูใหญ ยิ่ง สูงสุดเหนือแผน ดิน
โลกทัง้ สิน
้
พระองค นัน
้ ยิ่ง ใหญ กวาพระเจา ทัง้ ปวงมาก
นัก
๑๐ พวก เจาที่รักพระ ยาหเวห ใหเกลียด ชัง
ความชัว
่ สิ
พระองคปกป องชีวิตของคน ที่จงรักภักดีตอ
พระองค
พระองคชวยกูเขาจากเงื้อมมือของคนชัว
่
๑๑ แสงสวางสองลงมายังคนที่ทําสิ่งถูกตอง
และคนใจซื่อตรงจะมีความสุข
๑๒ พวกเจาคนดีทง
ั ้ หลาย ใหเฉลิมฉลองกันใน
พระยาหเวห
์ ิทธิข
์ องพระองค
ใหสรรเสริญชื่ออันศักดิส
ใหทุกสิ่งทุกอยางสรรเสริญพระยาหเวห

พระยาหเวหเป็ นกษัตริยเหนื อทุกสิ่ง
๑ พระยาหเวหเป็ นกษัตริย

บทเพลงสดุดี
๑ รอง

๙๗ ขอใหแผนดินโลกชื่นชมยินดี ขอให ๙๘ ยาหเวหเพราะพระองคทําสิ่ง
หมูเกาะทัง้ หลายเฉลิมฉลองกัน
เมฆและความ มืด ทึบอยูลอม รอบ
พระองค
ความ ยุติธรรมและความ เป็ น ธรรมเป็ น
รากฐานแหงบัลลังกของพระองค
๓ เปลวไฟนํ าอยูเบื้องหน าพระองค
และเผาไหมศัตรูของพระองคทุกดาน
๔ สายฟ าของพระองคทําใหโลกสวางไสว
แผนดินโลกเห็นและสัน
่ เทิม
้
๕ ภูเขาก็หลอมละลายราวกับขี้ ผึ้งอยูตอ หน า
พระยาหเวห
ผูเป็ นองคเจาชีวิตของแผนดินโลก
๖ ฟ าสวรรคเลาขานคุณความดีของพระองค
และทุกชนชาติเห็นรัศมีของพระองค
๗ คน เหลา นั น
้ ที่นมัสการรูป บูชาและภาค
ภูมิใจในรูป เคารพของ เขาจะถูกทําให
อับอายขายหน า
และพวกพระเจาทัง้ หลายจะตองกม ลงกราบ
พระองค
๘ ขา แตพระ ยาหเวห ศิ โยนไดยินพวก คํา
ตัดสิน ตางๆของ พระองคและเฉลิม
ฉลอง
หมูบานทัง้ หลายของยู ดาหตาง ชื่นชมยินดี
ดวยเหมือนกัน
๒ หมู

เพลงบท ใหมให กับพระ
ที่นา

ทึ่งทัง้ หลาย
์ ละแขนอัน ศักดิส
์ ิทธิ ์
มือขวาอันทรง ฤทธิแ
ของพระองคไดนําชัยชนะมาสูพระองค
๒ พระ ยาหเวหแสดงอํานาจในการ ชวย กูของ
พระองค
พระองคไดแสดงความยุติธรรมของพระองค
ใหชนชาติตางๆเห็น
๓ พระองคระลึก ถึงความ รัก มัน
่ คงและความ
ซื่อสัตยที่พระองคมีตออิสราเอล
ผูคนจากทัว
่ ทุก มุม โลกตางก็ เห็นอํานาจใน
การชวยกูของพระเจาของเรา
๔ ชาว โลก ทัง
้ หลายใหตะโกนเรียกพระ
ยาหเวห
ใหเปลง เสียงออก มาเป็ นเพลงแหง ความ สุข
และเลนดนตรีกันเถิด
๕ ใหเลน
ดนตรีเพื่อเป็ น
เกียรติแดพระ
ยาหเวห
โดยใชพิณและเครื่องดนตรีอ่ น
ื ๆ
๖ ใหเป าปี่ และแตรเขาสัตว
ตอหน าพระยาหเวหผูเป็ นกษัตริย
๗ ใหทอง ทะเลและทุก ชีวิตในทะเล นั น
้ รอง
คําราม
ใหแผนดินโลกและทุกชีวิตบนโลกนัน
้ โหรอง
๘ ใหแมน้ํ าทัง
้ หลายปรบมือ
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ใหภูเขา ทัง้ หลายเตนรําดวยความ ยินดีตอ
หน าพระยาหเวห
๙ พระองคกําลังมาตัดสินแผน ดิน โลก นี้
พระองคจะตัดสินโลกนี้อยางยุติธรรม
และตัดสินชนชาติตางๆอยางเป็ นธรรม
พระยาหเวหพระเจาของเรานั น
้ ศักดิ์สิทธิ์
๑ พระ

๙๙ ชนชาติตางๆสัน่ เทิม้ ดวยความกลัว
พระ

ยาหเวหเป็ นกษัตริย

ให

ยาหเวหนัง่ อยูบน บัลลังกเหนือทูต
สวรรคที่ มี ปี ก ใหโลกสัน
่ เทิม
้ ดวยความ
กลัว
๒ พระยาหเวหนัน
้ ยิ่งใหญในเมืองศิโยน
พระองค นัน
้ มีอํานาจสูงสงเหนือชนชาติ ทัง้
สิน
้
๓ ใหพวก เขาสรรเสริญชื่ออันยิ่ง ใหญและน า
เกรงขามของพระองค
์ ิทธิ ์
พระองคนัน
้ ศักดิส
๔ ขา แตกษัตริยผู มีฤทธิ ์ เกรียง ไกร ผู ที่รัก
ความยุติธรรม
พระองคไดกอตัง้ ความเที่ยงธรรม
พระองคทําสิ่ง ที่ยุติธรรมและถูก ตองให กับ
คนของยาโคบ
๕ ใหยกยองพระยาหเวห พระเจาของเรา
และกราบลงตอหน าที่วางเทาของพระองค
์ ิทธิ ์
พระองคนัน
้ ศักดิส
๖ โมเสสและอา โรนอยูในกลุมของ นั กบวช
ของพระเจา
ซา มู เอลก็อยูในพวกคน เหลา นัน
้ ที่เรียก ชื่อ
ของพระองค
คน เหลา นัน
้ อธิษฐานตอพระ ยาหเวหและ
พระองคก็ตอบพวกเขา
๗ พระองคพูดกับพวกเขาจากเสาเมฆ
และพวกเขาก็เชื่อฟั งกฎ
และบัญญัติ ตางๆที่พระองคมอบ ใหกับพวก
เขา
๘ ขา แตพระ ยาหเวห พระเจาของพวก เรา
พระองคตอบพวกเขาแลว
พวก เขาเห็น วาพระองคเป็ นทัง้ พระเจาที่ให
อภัย
และพระเจาที่ลงโทษดวย สําหรับสิ่ง ชัว
่ ๆที่
พวกเขาทํา
๙ ใหยกยองพระยาหเวห พระเจาของพวกเรา
์ ิทธิข
์ อง
และกมกราบลงไปทางภูเขาอันศักดิส
พระองค
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เพราะพระ ยาหเวห
์ ิทธิ ์
ศักดิส

พระเจาของ เรานัน
้

นมัสการพระยาหเวหดวยความราเริง
บทเพลงสดุดี แหงการขอบพระคุณ
๑ ทัว
่ ทัง้ แผนดินโลกเอย

๑๐๐ โห รองดวยความ ยินดีให กับ
พระยาหเวห
๒ ใหนมัสการพระยาหเวหดวยความราเริง

และเขา มารอง เพลงดวยความ ชื่นบานตอ
หน าพระองค
๓ ใหรูไวเถิดวา พระยาหเวห เป็ นพระเจา
พระองคสราง เราขึ้น มา เราจึงเป็ น ของ
พระองค
เราเป็ นชนชาติของพระองค เป็ นแกะในทุง
หญาของพระองค
๔ ใหผานประตู ทัง
้ หลายของพระองคเขา มา
ดวยการขอบคุณ
ใหเขา มาในลาน วิหาร ทัง้ หลายของพระองค
ดวยการสรรเสริญ
ใหขอบคุณพระองคและสรรเสริญชื่อของ
พระองคเถิด
๕ เพราะพระยาหเวหนัน
้ ดี
ความรักมัน
่ คงของพระองคอยูตลอดไป
ความ สัตย ซื่อของพระองคจะคง อยูทุก ชัว
่
อายุ
กษัตริยสัญญาที่จะรักษาความยุติธรรม
บทเพลงสดุดีของดาวิด
๑ ขา

๑๐๑ รอง เพลงสรรเสริญ นี้ให กับ

แตพระ ยาหเวห ขาพเจา

พระองค
และสรรเสริญพระองคสําหรับความรัก มัน
่ คง
และความยุติธรรมของพระองค
๒ ขาพเจาตัง
้ ใจใชชีวิตอยางบริสุทธิ ์
เมื่อไหรหนอพระองคจะมาหาขาพเจา
ขาพเจาจะทําหน าที่ตางๆของขาพเจา
ดวยจิตใจที่บริสุทธิใ์ นวังของขาพเจา
๓ ขาพเจาจะไม ยอมวางสิ่ง ชัว
่ ราย ใดๆไวตอ
หน าตอตาขาพเจา
ขาพเจาเกลียดการก ระ ทําที่คดโกง ทัง้ หลาย
และขาพเจาจะไม ยอมใหสิ่ง เหลา นัน
้
ติดตัวขาพเจาเลย
๔ ขอใหใจที่คดโกง ไปใหพนๆจากขาพเจา
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เพราะขาพเจาจะไม ยอมมี สวน รวมกับสิ่ง ชัว
่
ราย
๕ ขาพเจาจะปิ ดปากคนที่ชอบแอบ ใส ราย
เพื่อนบานของเขา
ขาพเจาจะไม ยอมอด กลัน
้ กับคน ที่ หยิ่ง ยโส
และหลงตัวเอง
๖ ขาพเจามองหาคนที่ไว วางใจไดในแผน ดิน
ที่จะมาทํางานใหกับขาพเจา
เฉพาะคนที่ มี ชีวิตที่บริสุทธิเ์ ทานัน
้ ถึง จะ ให
มารับใชขาพเจา
๗ คนที่ชอบหลอก ลวงและชอบหัก หลังจะไม
ไดอาศัยอยูในบานของขาพเจา
และคนขีโ้ กหกก็จะไมมีทางไดรับใชขาพเจา
๘ ทุกๆ เชา ขาพเจาจะกําจัดคน ชัว
่ ทัง้ หมดไป
จากแผนดิน
ขาพเจาจะขับ ไลคน ชัว
่ พวก นัน
้ ออก ไปจาก
เมืองของพระยาหเวห
คําอธิษฐานของคนเดือดรอน ในยามที่
เขาออนแอและระบายความทุกข
ใจออกมา ตอหน าพระยาหเวห
๑ ขา แตพระ ยาหเวห

๑๐๒ คําอธิษฐานของขาพเจาดวย

โปรด ฟั ง

เถิด
ขอ ใหเสียงรอง ให ชวยของ ขาพเจาไป ถึง
พระองคดวยเถิด
๒ โปรดอยาซอน หน าไป จากขาพเจาในยาม
ทุกขยากอยางนี้เลย
โปรดเงี่ยหูฟังขาพเจา
โปรดตอบขาพเจาเร็วๆ ดวยตอน ที่ขาพเจา
รองขอความชวยเหลือ
๓ วันเวลาของขาพเจาหายไปอยางควัน
กระดูกของขาพเจาถูก
เผาเหมือนอยูใน
เตาไฟ
๔ ใจของขาพเจาหอ เหี่ยว ไป *เหมือนหญาที่
ถูกตัด
ขาพเจาเบื่ออาหาร
๕ ขาพเจารองครํ่าครวญดวยความทุกขโศก
จนเหลือแตหนังหุมกระดูก
๖ ขาพเจาเป็ นเหมือนนก ฮูกที่โดด เดี่ยวอยูใน
ทะเลทราย
เป็ นนกฮูกที่อยูทามกลางซากปรักหักพัง
๗ ขาพเจานอนไมหลับ

*๑๐๒:๔
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ขาพเจาเป็ นเหมือนนกที่โดด เดี่ยวกระโดด
ไปมาอยูบนหลังคา
๘ วันทัง
้ วัน พวกศัตรูของขาพเจาตางพากันดู
หมิ่นเหยียดหยามขาพเจา
คน พวก นัน
้ ที่หัวเราะเยาะขาพเจาใชช่ อ
ื
ขาพเจาเป็ นคําสาปแชง
๙ ขาพเจาไดกินขีเ้ ถาแทนอาหาร
และนํ้ าตาหยดลงไปผสมกับเครื่อง ดื่มของ
ขาพเจา
๑๐ ทัง
้ หมด นี้เกิด ขึ้นก็ เพราะพระองคโกรธ
ขาพเจา
พระองคหยิบขาพเจาขึ้น แลวโยนขาพเจาทิง้
ไป
๑๑ ชีวิตของขาพเจาเป็ นแค เงาที่กําลังเลือน
รางไป
ขาพเจากําลังเหี่ยวแหงไปเหมือนหญา
๑๒ ขาแตพระยาหเวห พระองคจะครอบครอง
บัลลังกตลอดไป
ชื่อเสียงของพระองคจะคงอยูทุกยุคทุกสมัย
๑๓ พระองคจะลุก ขึ้น และจะสงสารเมือง ศิ
โยน
ถึง เวลา แลวที่จะปลอบโยนนาง เวลาที่ได
กําหนดไวมาถึงแลว
๑๔ พวกผูรับใชของพระองครักแมแตกอนหิน
ของเมืองศิโยน
พวกเขาสงสารแมแตฝุนบนถนนของนาง
๑๕ แมแตชน ชา ติ อื่นๆก็ยังเกรงกลัวชื่อ ของ
พระยาหเวห
และกษัตริยของพวกเขาสรรเสริญพระบารมี
ของพระองค
๑๖ สิ่งนี้ จะเกิดขึ้น เมื่อพระยาหเวหสรางเมือง
ศิโยนขึ้นมาใหม
ตอนที่พระองคปรากฏตัวขึ้นที่ นัน
่ ในสงา ราศี
ของพระองค
๑๗ พระ ยาหเวหจะใสใจในคําอธิษฐานของผู
ยากไร
พระองคไมไดดูถูกคําอธิษฐานของพวกเขา
๑๘ ใหบันทึกเรื่องตอ ไป นี้ ไวให กับคน รุน หลัง
อาน
เพื่อคน ที่ยัง ไม ไดเกิด มาจะ ไดสรรเสริญพระ
ยาหเวห
๑๙ ใหบันทึก วาพระ ยาหเวหมอง ลง มาจาก
์ ิทธิข
์ องพระองคที่อยูเบื้อง
สถานที่ ศักดิส
บน

ใจของขาพเจาหอเหี่ยวไป หมายถึง หมดกําลังใจที่จะตอสูตอไป
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พระองคมองลงมาจากสวรรคลงมายังโลกนี้
๒๐ เพื่อฟั งเสียงรอง
ครํ่าครวญของพวก
นักโทษ
และปลด ปลอยพวก นักโทษ ประหารใหเป็ น
อิสระ
๒๑ แลวประชาชนจะไดประกาศในเมืองศิโยน
ถึงสิ่งที่พระ ยาหเวหได ทําและสรรเสริญ
พระองคในเยรูซาเล็ม
๒๒ ตอนที่ชนชาติและอาณาจักรทัง
้ หลาย
มารวมตัวกันเพื่อนมัสการพระยาหเวห
๒๓ พระองคตัด กําลังของขาพเจา ลงในวัย
กลางคน
และชีวิตของขาพเจาก็ถูกตัดใหสัน
้ ลง
๒๔ ดัง นั น
้ ขาพเจาจึงพูด วา “พระเจาของ
ขาพเจา ชีวิตของ พระองค นัน
้ จะยัง คง
อยูตอไปทุกยุคทุกสมัย
ดัง นัน
้ อยา เพิ่งฆาขาพเจา เลยเมื่อชีวิต
ขาพเจามาถึงแคครึ่งทาง
๒๕ นานมาแลว พระองคไดกอตัง
้ โลกนี้ข้ น
ึ มา
และไดสรางฟ า
สวรรคข้ น
ึ ดวย
มือของ
พระองคเอง
๒๖ สิ่ง เหลา นี้ จะสูญ สิน
้ ไปแตพระองคจะคงอยู
ตลอดไป
พวก มันทัง้ หมดจะเปื่ อย ยุยเหมือนเครื่อง นุง
หม
พระองคจะเปลี่ยน มันเหมือนเสื้อผาและโยน
มันทิง้ ไป
๒๗ แตพระองคไมเคยเปลี่ยนแปลง
และวันปี ของพระองคจะไมมีวันสิน
้ สุด
๒๘ ลูกๆของพวก ผูรับ ใชของ พระองคจะตัง
้
รกรากอยูที่นี่
ลูก หลานของ พวก เขาก็จะอาศัยอยูอยาง
ปลอดภัยตอหน าพระองค”
คําสรรเสริญสําหรับความรัก
มั่นคงของพระยาหเวห
บทเพลงของดาวิด
๑ จิตใจของขาพเจาเอย

๑๐๓ สรรเสริญพระยาหเวหเถิด
หัวใจทัง้ ดวงของ ขาพเจาเอย สรรเสริญชื่อ
์ ิทธิข
์ องพระองคเถิด
อันศักดิส
๒ จิตใจของขาพเจาเอย
สรรเสริญพระ
ยาหเวหเถิด
และอยาลืมบุญคุณทัง้ สิน
้ ของพระองค

สดุดี ๑๐๓:๑๖

๓ พระองคคือผู ที่อภัยให กับความ ผิด บาปทัง
้

สิน
้ ของเจา
พระองคคือผูที่รักษาเจาใหหายจากความเจ็บ
ป วยทัง้ สิน
้
๔ พระองคคือผูที่ไถชีวิตเจาจากหลุมศพ
พระองคคือผู ที่เอาความ รัก มัน
่ คงและความ
เมตตากรุณามาสวมเป็ นมงกุฎใหกับเจา
๕ พระองคคือผู ที่ทําใหชีวิตของเจาเต็ม อิ่มไป
ดวยของดีๆ
และพระองคทําใหเจาเป็ น หนุมอีก ครัง้ หนึ่ง
เหมือนกับนกอินทรีหนุม
๖ พระ ยาหเวหใหความ ยุติธรรมและความ
เป็ นธรรม
กับทุกคนที่ถูกขมเหง
๗ พระองคสัง
่ สอนหนทาง ทัง้ หลายของ
พระองคใหกับโมเสส
์ อง
และแสดงการก ระ ทําอัน ทรง ฤทธิข
พระองคใหอิสราเอลเห็น
๘ พระยาหเวหนัน
้ ใจดี มีเมตตา โกรธชา
และเต็มเปี่ ยมไปดวยความรักมัน
่ คง
๙ พระองคจะไมคอยกลาวหาเราอยูตลอด
และถา โกรธพระองคก็จะไม โกรธตลอด ไป
หรอก
๑๐ พระองคไม ไดจัดการกับ เราตามความ ผิด
บาปของเรา
พระองคไม ไดลงโทษพวก เราให สาสมกับ
ความผิดของเรา
๑๑ ฟ าสวรรคอยูสูงเหนื อโลกยังไง
ความ รัก มัน
่ คงของ พระองคที่ มี ตอคน ที่
ยําเกรงพระองคก็ยิ่งใหญขนาดนัน
้
๑๒ ทิศ ตะวัน ออกหางจากทิศ ตะวัน ตกขนาด
ไหน
พระองคก็ยกความ ผิดที่เกิด จากการ กบฏ
ตางๆของ เราใหหาง ไกลจาก เราขนาด
นัน
้
๑๓ พอใจดีตอลูกยังไง
พระ ยาหเวหก็ใจดีตอผู ที่ ยําเกรง พระองค
อยางนัน
้
๑๔ พระองครูวาเราทํามาจากอะไร
พระองครูวาเราเป็ นแคดิน
๑๕ ชีวิตของมนุษยนัน
้ สัน
้ เหมือนกับตนหญา
หรือเหมือน กับดอกไมใน ทอง ทุงที่ออกดอก
อยางรวดเร็ว
๑๖ แตเมื่อถูกลมรอนพัด มันก็หายวับไป
และไมมีใครบอกไดวามันเคยอยูตรงไหน

สดุดี ๑๐๓:๑๗
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๑๗ สวนคน

เหลา นัน
้ ที่ยําเกรงพระ ยาหเวห
พระองครักพวกเขาตลอดมา และจะรัก
พวกเขาตลอดไป
และพระองคจะสัตย ซ่ อ
ื ตอลูก หลานของพวก
เขาตลอดไป
๑๘ คือคน เหลา นั น
้ ที่รักษาคํามัน
่ สัญญาของ
พระองค
และไม ลืมที่ จะทํา ตามคํา สัง่ ตางๆของ
พระองค
๑๙ พระยาหเวหตัง
้ บัลลังกของพระองคอยูบน
ฟ าสวรรค
และพระองคครอบครองอยูเหนือทุกสิ่ง
๒๐ ทูตสวรรคของพระยาหเวหทง
ั ้ หลาย
คือพวก นักรบอันเกรียง ไกรที่เชื่อ ฟั งคํา สัง่
ของพระองค
ใหสรรเสริญพระองคเถิด
๒๑ กองทัพสวรรคทง
ั ้ หมด คือพวก ผูรับ ใช
พระองคที่ทํา ตามความ ตองการของ
พระองค
ใหสรรเสริญพระองคเถิด
๒๒ ทุก สิ่ง ทุก อยางที่พระองคสราง ขึ้น มา ให
สรรเสริญพระยาหเวหเถิด
ในที่ทุกหนแหงในอาณาจักรของพระองค
จิตใจของขาพเจา เอย สรรเสริญพระยาหเวห
เถิด
สรรเสริญพระยาหเวหพระผูสราง
๑ จิตใจของขาพเจาเอย

๑๐๔ สรรเสริญพระยาหเวหเถิด
ขา แตพระ ยาหเวห พระเจาของ ขาพเจา
พระองคยิ่งใหญมาก
พระองคปกคลุมไปดวยรัศมีและบารมี
๒ พระองคคลุมพระองค เองดวย แสง สวาง
เหมือนใสเสื้อคลุม
พระองคกางทองฟ าออกเหมือนกางเต็นท
๓ พระองคสรางหอง ชัน
้ บนของพระองคอยู
เหนือเมฆ *
พระองคใชเมฆที่หนา ทึบเป็ นรถ มาและขี่
ขามขอบฟ าไปบนปี กของลม
๔ พระองคทําใหสายลม ทัง
้ หลายเป็ นพวก ผู
สงขาวของพระองค
*๑๐๔:๓

สดุดี ๑๐๔:๑๗

และทําใหเปลว ไฟเป็ นพวก ผูรับ ใชของ
พระองค
๕ พระองควางโลกนี้ บนรากฐานของมัน
เพื่อโลกนี้จะไดไมเคลื่อนหลุดไป
๖ นํ้ าลึกคลุมโลกนี้ เหมือนกับผาหม
นํ้ าไดครอบคลุมภูเขาทัง้ หลายไว
๗ เมื่อพระองคตะโกน นํ้ านั น
้ ก็หนีไป
เสียงของพระองคที่ดัง กึกกองเหมือนฟ ารอง
ทําใหน้ํ าไหลเชี่ยวไป
๘ ภูเขาทัง
้ หลายโผลข้ น
ึ มา หุบเขาทรุดลงไป
นํ้ าก็ไหลไป อยูตาม ที่ที่ พระองคจัด ไวให กับ
มัน
๙ พระองคกําหนดขอบเขตไวไมใหน้ํ าไหลลน
ขึ้นมา
เพื่อมันจะไดไมมาครอบคลุมโลกอีก
๑๐ พระองคทําใหน้ํ าไหล ออก มาจากตานํ้ า
ลงไปในหุบเขาลึก
นํ้ านัน
้ ก็ไหลไปในระหวางภูเขา
๑๑ กอใหเกิดแหลงนํ้ าแกสัตวปาทัง
้ หลาย
แมแตพวกลาป าก็ยังมาดับกระหายที่นัน
่
๑๒ พวกนกป าก็สรางรังขึ้นริมนํ้ า
และสงเสียงรองตามกิ่งไมที่อยูใกลๆนัน
้
๑๓ พระองคใหน้ํ ากับภูเขา ทัง
้ หลายจากนํ้ าที่
อยูในหองชัน
้ บนของพระองค
แผน ดิน โลกจึงเต็ม อิ่มไป ดวยผล งานจาก
นํ้ ามือของพระองค
๑๔ พระองคทําใหตน
หญางอกงามเพื่อเป็ น
อาหารแกสัตวทงั ้ หลาย
และใหพืชพันธุกับมนุษยมาเพาะปลูก
เพื่อพวกเขาจะไดผลิตอาหารจากผืนดิน
๑๕ รวมถึงเหลาองุนที่ทําใหพวกเขาสุขใจ
นํ้ ามันที่ทําใหใบหน าผองใส
และขนมปั งที่ทําใหรางกายแข็งแรง
๑๖ พวกตนไมของพระยาหเวห ตางก็อิ่ม เอิบ
ดวยนํ้ า
รวม ถึงพวก ตนสน ซี ดารแหง เลบานอนที่
พระองคปลูกไว
๑๗ พวกนกกระจอกก็ไดมาทํารังที่นัน
่
สวนนกกระสาก็เอาตนสนสามใบมาเป็ น บาน
ของมัน

อยูเหนื อเมฆ หรือแปลตรงๆไดวา “นํ้ าที่อยูเหนือทองฟ า” เหมือนหนังสือปฐมกาล
๑:๗ ซึ่งเป็ นการมองโลกในสมัย โบราณของคนบาบิ โลน “หองชัน
้ บน” เป็ นการเปรียบเทียบ
สวรรคเหมือนกับหองใตหลังคา เป็ นรูปแบบของบานในแถบเมดิเตอรเรเนียน เอาไวเก็บของ
หรือนอนเย็นสบายในหน ารอน

สดุดี ๑๐๔:๑๘

๑๘ ภูเขา

สูง ทัง้ หลายคือบานของบรรดาแพะ
ภูเขา
ในขณะที่หินผาคือทีล
่ ภ
ี้ ัยของพวกตัวชับฟาน
*
๑๙ พระองคสรางดวงจันทรข้ น
ึ มาเพื่อกําหนด

เดือน
และดวงอาทิตยก็รูเวลาตกของมัน
๒๐ พระองคสรางความ มืดเพื่อจะ ไดมี กลาง
คืน
เพื่อใหสัตวปาออกมาหากินกัน
๒๑ พวกสิงหหน ุมคํารามในขณะที่ลาเหยื่อ
แสวงหาอาหารที่พระเจาประทานให
๒๒ เมื่อดวงอาทิตยข้ น
ึ
พวกสัตวที่ออกหากินตอนกลางคืนก็กลับ รัง
นอน
๒๓ แลวผูคนก็ออกไปทํามาหากิน
และพวกเขาก็ทํางานจนถึงตอนเย็น
๒๔ ขา แตพระยาหเวห พระองคสรางสิ่ง ตางๆ
ขึ้นมามากมายเหลือเกิน
พระองคใชสติ ปั ญญาสรางพวก มันแตละ
อยาง
แผน ดิน โลกเต็ม ไป ดวยสิ่ง ตางๆที่พระองค
สรางขึ้น
๒๕ ดูอยางทะเลสิ มันใหญโตและกวางขวาง
เต็ม ไปดวยบรรดาสัตวนอยใหญมากมายจน
นับไมถวน
๒๖ พวกเรือตางแลนไปบนผิวนํ้ าของมัน
และที่ นัน
่ มีเลวี อาธาน †สัตว ทะเลขนาดใหญ
ที่พระองคสราง ขึ้นใหมาแหวก วาย เลน
อยูในทะเลลึก
๒๗ สัตวทุกตัวพึ่งพาพระองค
เพื่อรับสวน แบงอาหารของ มันตาม เวลาที่
กําหนดไว
๒๘ เมื่อพระองคให พวกมันก็เก็บรวบรวม
เมื่อพระองคแบมือออกเลีย
้ งพวกมัน
พวก มันตางก็อิ่ม หนํ า สําราญดวยสิ่ง ดีๆ
มากมาย
๒๙ แตเมื่อ ไหรก็ตามที่พระองคซอน หน าไป
จากพวกมัน พวกมันจะพากันหวาดกลัว
เมื่อพระองคเอาลมหายใจไป จากพวก มัน
พวกมันก็จะตายและกลับไปสูดิน
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๓๐ แตเมื่อพระองคสงลมหายใจที่ ให ชีวิตของ

พระองค มา สัตว ตางๆเหลา นัน
้ ก็ถูก
สรางขึ้น
และพระองคก็ใหชีวิตใหมกับแผนดินโลก
๓๑ ขอ ใหบารมีของพระ ยาหเวหคง อยูตลอด
ไป
ขอ ใหพระองคมี ความ สุขกับสิ่ง เหลา นัน
้ ที่
พระองคสรางขึ้นมา
๓๒ เพราะเมื่อ ไหรก็ตามที่พระองคจอง เขม็ง
ไปยังโลก โลกก็สัน
่ คลอน
และเมื่อพระองคตีภูเขาทัง้ หลาย ควันก็พวย
พลุงขึ้นมาจากภูเขาเหลานัน
้
๓๓ ขาพเจาจะรอง เพลงให กับพระ ยาหเวห
ตราบเทาที่ขาพเจายังมีชีวิตอยู
ขาพเจาจะรอง เพลงสรรเสริญพระเจาของ
ขาพเจาตราบเทาที่ขาพเจายังคงอยู
๓๔ ขอ ใหพระองคช่ น
ื ชมคํา พูด เหลา นี้ของ
ขาพเจา
ขาพเจาชื่นชมพระยาหเวห
๓๕ ขอใหพวกคนบาปถูก กําจัดให หมดไปจาก
โลกนี้
ขอใหพวกคนชัว
่ ไมมีตัวตนอีกตอไป
จิตใจของขาพเจาเอย สรรเสริญพระยาหเวห
สรรเสริญพระยาหเวหเถิด
บุญคุณของพระยาหเวหตอชาวอิสราเอล
๑ ใหขอบคุณพระ

๑๐๕ กระจายชื่อ เสียงของ พระองค
ยาหเวห

ให

ออกไป
ใหบอกกับชนชาติ ทัง้ หลายถึงสิ่ง ที่พระองค
ทํา
๒ รองเพลงใหกับพระองค รองเพลงสรรเสริญ
ใหกับพระองคเถิด
ใครครวญถึงสิ่ง นา ทึ่งทัง้ หมดที่พระองคได
ทํา
๓ โออวดถึงชื่ออันศักดิส
์ ิทธิข
์ องพระองคเถิด
ขอ ใหคน เหลา นัน
้ ที่ แสวงหาพระ ยาหเวหมี
ความสุขเถิด
๔ แสวงหาพระ ยาหเวห และพละ กําลังที่มา
จากพระองคเถิด
แสวงหาหน าของพระองคอยูเสมอ

*๑๐๔:๑๘

ตัวชับฟาน เป็ นสัตวตัวเล็กๆเลีย
้ งลูกดวยนม ลักษณะคลายกระตายตัวโตๆอาศัย
อยูตามซอกหิน
†๑๐๔:๒๖

เลวีอาธาน ดูเพิ่มเติมไดจาก คําอธิบายศัพททายหน าในหนังสือ สดุดี ๗๔:๑๔

สดุดี ๑๐๕:๕
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๕–๖ ลูกหลานของอับราฮัมผูรับใชของพระเจา

๑๙ จนกระทัง
่ สิ่งที่โยเซฟไดทํานายไวเป็ นจริง

เอย
ลูกหลานของยาโคบพวกที่พระเจาเลือกเอย
ขอ ใหทานระลึก ถึงเรื่อง นา ทึ่ง ทัง้ หลายที่
พระเจาทํา
ระลึก ถึงการ อัศจรรย ตางๆและคํา ตัดสิน ทัง้
หลายที่ออกมาจากปากของพระองค
๗ พระองคคือพระยาหเวห พระเจาของเรา
คํา ตัดสิน ทัง้ หลายของ พระองคจะเป็ น จริง
อยางนัน
้ ในทุกหนแหงทัว
่ โลก
๘ พระองคไมเคยลืมขอตกลงของพระองค
คือคําสัญญาที่พระองคทํา ไวกับคน ของ
พระองคตลอดไปเป็ นพันรุน
๙ พระองคจะรักษาคําสัญญาที่ทํา ไวกับ อับ รา
ฮัม
และคําสาบานของพระองคที่ใหไวกับอิสอัค
๑๐ พระองคทําใหมันเป็ นกฎสําหรับยาโคบ
และเป็ นขอตกลงใหกับอิสราเอลตลอดไป
๑๑ พระองคพูด วา “เราจะมอบดิน แดน คา นา
์ องเจาตลอดไป”
อันใหเป็ นกรรมสิทธิข
๑๒ พระองคทําสิ่ง นี้ ตอนที่พวกเขายัง มี กันอยู
ไมกี่คน
และยังเป็ นคนตางดาวแค กระจุก เดียวในดิน
แดนนัน
้ อยูเลย
๑๓ พวก เขาเรรอนพเนจรจากชนชาติ หนึ่ งไป
อีกชนชาติหนึ่ง
จากอาณาจักรหนึ่งไปยังอีกอาณาจักรหนึ่ง
๑๔ แตพระเจาไมยอมใหใครขมเหงพวกเขา
พระองคเตือนพวกกษัตริยทงั ้ หลายวา
๑๕ “อยาแตะตองคนเหลา นั น
้ ที่ เราได เลือกไว

และพระ คําของพระ ยาหเวหก็ได พิสูจนให
เห็นวาเขาพูดถูก
๒๐ แลวกษัตริยก็มี คํา สัง
่ ใหไปนํ าตัวโยเซฟมา
และหักโซตรวนของเขา
ผูนําชนชาตินัน
้ ก็ปลอยเขาออกจากคุก
๒๑ กษัตริยแตงตัง
้ โยเซฟใหเป็ นผูดูแลวัง
และใหเป็ นผด
ู ูแลจัดการทรัพยสมบัติของเขา
ทัง้ หมด
๒๒ กษัตริยใหอํานาจกับ โย เซฟอยาง เต็ม ที่
เหนือขาราชการของเขา
โยเซฟสอนพวกที่ปรึกษาอาวุโสของกษัตริย
๒๓ หลังจากนั น
้ อิสราเอลก็เขามาอยูที่อียิปต
ยา โคบอยูอยางคน ตางดาวในดิน แดนของ
ฮาม *
๒๔ พระองคทําใหคน ของ พระองคทวีคูณ ขึ้น
อยางมหาศาล
จนมีจํานวนมากกวาศัตรูของเขา
๒๕ พระยาหเวหเปลี่ยนใจของคนอียิปตใหหัน
มาเกลียดชังคนของพระองค
และใหพวก เขาพา กันวางแผน รายตอพวก
ผูรับใชของพระองค
๒๖ แลวพระองคก็สงโมเสสผูรับ
ใชของ
พระองค
และอาโรนผูที่พระองคไดเลือก
๒๗ พระองคใหสอง คน นี้ ทําการ อัศจรรย ตางๆ
ของพระองคใหชนชาติของพระองคเห็น
พวก เขาทําสิ่ง ที่นา ทึ่ง ตางๆในดิน แดนของ
ฮาม
๒๘ พระองคสงความมืดทึบลงมา
แตชาวอียิปตก็ไมยอมฟั งพระองค
๒๙ พระองคทําใหน้ํ าของพวก เขากลาย เป็ น
เลือด
และฆาพวกปลาของพวกเขา
๓๐ แผนดินของพวกเขามีฝูงกบเต็มไปหมด
ไมเวนแมแตพวกหองสวนตัวของกษัตริย
๓๑ เมื่อพระองคออกคําสัง
่
ฝูง เหลือบก็มา ฝูง ริน
้ ก็รุก ลํ้าเขา มาทัว
่ แผน
ดิน
๓๒ พระองคทําใหฝนของพวก เขากลาย เป็ น
ลูกเห็บ

*

อยาไดทํารายพวกผูพูดแทนเรา”
๑๖ พระองคทําให เกิดการกันดารอาหารขึ้นใน
แผนดิน
พระองคตัดเสบียงทัง้ หมดของพวกเขา
๑๗ แลวพระองคได สงชาย คน หนึ่ งไป อียิปต
กอนคนอื่นๆ
นัน
่ คือ โยเซฟ ผูถูกขายไปเป็ นทาส
๑๘ คนพวกนั น
้ ทํารายเขาดวยการลามโซ ไวที่
ขอเทา
และใสปลอกเหล็กไวที่คอของเขา
*๑๐๕:๑๕

คนเหลา นั น
้ ที่ เราได เลือกไว หรือแปลตรงๆได วา “คนเหลา นัน
้ ที่ เราได เจิม ไว
แลว” “เจิม” เป็ นการเทนํ้ ามันมะกอกลงบนหัวเพื่อแสดงวาคนนัน
้ ถูกเลือกออกมาเป็ นพิเศษ
สําหรับรับใชพระยาหเวห
*๑๐๕:๒๓

ฮาม ตามหนังสือปฐมกาล ๑๐:๖-๑๐ ชาวอียิปตสืบเชื้อสายมาจากคนที่ช่ อ
ื ฮาม
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และทําใหเกิดสายฟ าแลบในแผนดินของเขา
๓๓ พระองคทําลายไรองุน และตนมะเดื่อ
พระองคทําใหตนไมแตก เป็ น เสี่ยงๆไป ทัว
่
เขตแดนของพวกเขา
๓๔ เมื่อพระองคออกคําสัง
่ พวกตัก
๊ แตนวัยบิน
และตัก
๊ แตนวัยกระโดด
ก็กรูกันเขามาอยางมืดฟ ามัวดิน
๓๕ พวก ตัก
๊ แตนกินพืช ผักทัง้ หมดในแผน ดิน
ของพวกเขา
และกินพืชผลทัง้ หลายจากดินเสียสิน
้
๓๖ แลวจากนั น
้ พระองคก็ฆาลูกชายหัวปี ของ
พวกเขาทัง้ หมดในแผนดินของพวกเขา
ลูกที่พิสูจนถึงความเป็ นชายของพอ
๓๗ พระองคนําพวกอิสราเอลออกไปพรอมกับ
เงินและทองไปดวย
พระองคไม ปลอยใหมี ใครสัก คนในพวก เผา
ของพระองคสะดุดลม
๓๘ ชาว อียิปตตาง ดีใจที่ชาว อิสราเอลออก ไป
ได
เพราะพวกเขารูสึกกลัวพวกอิสราเอล
๓๙ พระองคกางกอน เมฆของ พระองคออก
ปกคลุมอยูเหนือคนอิสราเอล
และยัง ใหเพลิง ไฟไวสอง สวางในตอน กลาง
คืน
๔๐ เมื่ออิสราเอลรองขออาหาร พระองคก็นํา
นกกระทามาให
นอกจาก นัน
้ พระองคก็ ยังให อาหารจาก
สวรรคกับพวกเขากินจนอิ่มหนํ า
๔๑ พระองคตีกอนหินแตกเป็ นชอง
นํ้ าก็ไหลพุง ออก มาสูแผน ดินที่แหง แลง
เหมือนกับแมน้ํ า
๔๒ เพราะพระองคระลึก
ถึงคําสัญญาอัน
์ ิทธิข
์ องพระองค
ศักดิส
ที่ใหไวกับอับราฮัมผูรับใชของพระองค
๔๓ พระองคนําชนชาติของ พระองคออก จาก
อียิปตอยางมีความสุข
คน เหลา นี้ที่พระองคเลือก มาโห รองดวย
ความยินดี
๔๔ แลวพระองคก็มอบแผน ดิน ตางๆของชน
ชาติอ่ น
ื ๆใหกับพวกเขา
พวก เขาไดกรรมสิทธิใ์ นไร นาที่คนตางชาติ
ลงมือลงแรงทําไว
๔๕ ที่พระองคทําอยาง นี้ ก็ เพื่อพวก เขาจะ ได
เชื่อฟั งกฎทัง้ หลายของพระองค
และรักษาคําสัง่
สอนของ พระองคอยาง
ระมัดระวัง
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สรรเสริญพระยาหเวหเถิด
การเนรคุณของคน
อิสราเอลตอพระยาหเวห
๑ สรรเสริญพระยาหเวห

๑๐๖ ใหขอบคุณพระ ยาหเวหเพราะ
พระองคนัน
้ ดี
และความรัก มัน
่ คงของพระองคคงอยูตลอด
ไป
๒ ใครจะบรรยายถึงการก ระ ทําอัน ทรง ฤทธิ ์
ทัง้ หลายของพระยาหเวหไดหมด
ใครจะเลาถึงการก ระ ทําอัน นา สรรเสริญของ
พระองคไดหมด
๓ ถือวามี เกีย รติ จริงๆคน เหลา นั น
้ ที่รักษา
ความยุติธรรม
และทําแตสิ่งถูกตองอยูเสมอ
๔ ขาแตพระยาหเวห เมื่อพระองคแสดงความ
เมตตากรุณาตอคน ของ พระองค โปรด
ระลึกถึงขาพเจาดวย
โปรดนับขาพเจาเขาไปกับหมู คนที่ พระองค
ชวยใหรอดดวย
๕ ขอ ใหขาพเจามี สวน รวมในพระพร ตางๆ
ของคนที่พระองคไดเลือกไว
และมี สวน รวมในความ ยินดีที่คน ของ
พระองคมี
และรวม สรรเสริญพระองคกับคน เหลา นัน
้ ที่
เป็ นสมบัติของพระองค
๖ พวก เราทํา ผิด บาปเหมือน กับบรรพบุรุษ
ของเรา
พวกเราทําผิดและทําตัวชัว
่ ราย
๗ พวกบรรพบุรุษของเราในอียิปต
ไม ไดเรียน รูอะไร เลยจากการ อัศจรรยของ
พระองค
พวกเขาไม ไดคิดถึงสิ่ง ทัง้ หลายที่พระองคได
ทําไปดวยความรักที่มน
ั ่ คงของพระองค
พวกเขากบฏตอพระองคที่ทะเลแดง
๘ แตพระองคก็ ยังชวยเหลือพวกเขาเพื่อ เห็น
แกหน าของพระองคเอง
และเพื่อแสดงพลังอันยิ่งใหญของพระองค
๙ เมื่อพระองคตะโกนใสทะเลแดง ทะเลแดง
ก็เหือดแหงไป
และพระองคก็นําพวก เขาเดิน ผานทะเล ลึก
เหมือนเดินผานทะเลทราย
๑๐ พระองคชวยพวก เขาให พนจากคน ที่
เกลียดชังพวกเขา

สดุดี ๑๐๖:๑๑

พระองคไถพวกเขาใหเป็ นอิสระจากศัตรูของ
พวกเขา
๑๑ แลวพระองคก็ทําใหน้ํ า กลบทวม ศัตรูของ
พวกเขา
ไมมีใครรอดสักคนเดียว
๑๒ แลวพวก เขาก็ เชื่อในสิ่ง ทัง
้ หลายที่
พระองคสัญญา
และรองเพลงสรรเสริญพระองค
๑๓ แตไม นาน นั กพวก เขาก็ลืมสิ่ง ทัง
้ หลายที่
พระองคไดทําใหกับพวกเขา
และไม ยอมคอยฟั งวาพระองคจะใหพวกเขา
ทําอะไร
๑๔ พวกเขาก็ใคร อยากจะกิน เนื้ อจนตัว สัน
่ ใน
ทะเลทรายนัน
้
และทาทายพระเจาในที่ เปลาเปลี่ยวแหง แลง
นัน
้
๑๕ ดังนั น
้ พระองคจึงใหสิ่งที่พวกเขารองขอ
แตพระองคก็แถมโรครายมาใหดวย
๑๖ บางคนในคายพักอิจฉาริษยาโมเสส
์ ิทธิข
์ อง พระ
และอา โรนนักบวชผู ศักดิส
ยาหเวห
๑๗ ดัง นั น
้ แผน ดินไดแยก ออกดูด กลืนดา ธาน
ลงไป
และกลบพรรคพวกของอาบีรัม
๑๘ มีไฟลุกลามใหญ โตทามกลางพรรคพวกที่
เหลือของเขา
เปลวไฟไดเผาผลาญคนชัว
่ เหลานัน
้
๑๙ แลวบรรพบุรุษก็สรางลูกวัว ทองคําขึ้น มา
ที่ภูเขาโฮเรบ
และกมกราบนมัสการรูปที่หลอจากโลหะนัน
้
๒๐ พวกเขาเอาพระเจาผูเต็มไปดวยบารมี
ไปแลกกับรูปหลอของวัวตัวผูที่กินหญา
๒๑ พวก เขาลืมพระเจาผู ที่ชวย ชีวิตพวก เขา
ใหรอด
และผูที่ทําสิ่งยิ่งใหญทัง้ หลายในอียิปต
๒๒ พระเจาทําสิ่ง ที่นา ทึ่ง ทัง
้ หลายในดิน แดน
ของฮาม
และทําสิ่งที่นายําเกรงหลายอยางที่ทะเลแดง
๒๓ พระเจาบอก
วาพระองคจะทําลาย
อิสราเอล
แตโมเสส ผูนําที่พระองคเลือก มาไดมายืน
ขวางไว
ทําใหอารมณโกรธแคนของพระองคสงบลง
*๑๐๖:๒๘
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พระองคก็เลยไมทําลายลางอิสราเอล
๒๔ แลวพวก เขาก็ปฏิเสธไม ยอมเขาไปในดิน
แดนคานาอันที่นาอยู
พวก เขาไม เชื่อคําสัญญาของ พระองคที่ จะ
ชวยเขา
๒๕ พวก เขานั ง
่ บนตอวาพระเจาอยู ใน เต็นท
ของพวกเขา
และไมยอมฟั งเสียงของพระยาหเวห
๒๖ ดังนั น
้ พระองคจึงยกมือขึ้นสาบานวา
พระองคจะทําใหพวก เขาลม ตาย ไปใน ทะเล
ทราย
๒๗ และพระองคทําใหลูก หลานของพวก เขา
กระจัดกระจายไปตามชนชาติตางๆ
และไลพวก เขาให ไป อยูตามดิน แดน ตางๆที่
หางไกล
๒๘ แลวพวกเขาก็ไปรวมนมัสการพระบาอัลที่
เมืองเปโอร
และกินเครื่องเซนไหวคนตาย *
๒๙ การกระทําของพวกเขาทําใหพระยาหเวห
โกรธ
พระองคจึงทําใหเกิดโรค ระบาดขึ้นใน หมู
พวกเขา
๓๐ แลวฟี เนหัสไดจัดการกับคนที่ทําผิด
แลวโรคระบาดนัน
้ ก็หยุดลง
๓๑ สิ่งที่ฟีเนหัสทํานี้ ทําใหพระเจาพอใจ
และเป็ นที่จดจําไปตลอดชัว
่ ลูกชัว
่ หลาน
๓๒ แต แลว พวก อิสราเอลก็ทําใหพระองค
โกรธอีกที่ตานํ้ าเมรีบาห
และพวกเขากอปั ญหาใหกับโมเสสดวย
๓๓ คนพวกนั น
้ ทําใหโมเสสโกรธ
เขาจึงพูดโดยไมไดยงั ้ คิด
๓๔ แลวพวก อิสราเอลก็ไม ไดทําลายชน ชา ติ
อื่นๆ
ตามที่พระยาหเวหบอกใหพวกเขาทํา
๓๕ แตพวก เขากลับไปคลุกคลีอยู กับคน พวก
นัน
้
และไปหัดทําตามสิ่งที่คนพวกนัน
้ ทํา
๓๖ พวก เขาเริ่มไปบูชาพวก เทวรูป ทัง
้ หลาย
ของคนพวกนัน
้
และสิ่ง นี้ไดกลาย เป็ นกับ ดักที่ทําใหพวก เขา
ลมไป
๓๗ พวก เขายอมแม กระทัง
่ เอาลูกชาย ลูกสาว
ของตัวเอง

กินเครื่องเซน ไหว คนตาย หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “เครื่องบูชายัญที่นําไป
ถวายใหกับรูปเคารพตางๆที่ไมมีชีวิต”

สดุดี ๑๐๖:๓๘

มาบูชายัญพวกปี ศาจ
๓๘ พวกเขาทําใหเลือดของผู บริสุทธิต
์ องหลัง่
ไหล
คือเลือดของลูกชายลูกสาวของพวกเขาเอง
ที่เอามาบูชายัญตอพวกเทวรูปของคานาอัน
และแผน
ดินของพวก
เขาเสื่อมความ
์ ิทธิไ์ ปเพราะเลือดของคนเหลานัน
ศักดิส
้
๓๙ และพวก เขา เองก็เป็ น มลทินเพราะการก
ระทําของพวกเขา
พวกเขาไมสัตยซ่ อ
ื เหมือนกับหญิงโสเภณี
๔๐ ดัง นั น
้
พระ ยาหเวหจึงโกรธคน ของ
พระองค
และสะอิดสะเอียนพวกเขา
๔๑ พระองคจึงมอบคน พวก นั น
้ ให กับชน ชา ติ
อื่นๆ
และคน เหลา นัน
้ ที่เกลียดพวก เขาเริ่ม
ปกครองเหนือพวกเขา
๔๒ พวกศัตรูขมเหงพวกเขา
และปราบพวกเขาใหตกอยูใตอํานาจ
๔๓ พระองคชวยกูพวกเขาครัง
้ แลวครัง้ เลา
แตพวกเขาก็กบฏและทําตามใจตัวเอง
พวก เขาตกตํ่า ลงเพราะความ ผิด บาปของ
พวกเขา
๔๔ แตเมื่อพวก เขาตกอยูในความทุกข ยาก
และอธิษฐานตอพระองค
พระองคก็ฟังและดูแลพวกเขา
๔๕ พระองคระลึกถึงขอตกลงทีท
่ ํากับพวกเขา
และดวยความ รักอัน มัน
่ คงของ พระองค
พระองคจึงสงสารพวกเขา
๔๖ พระองคทําใหทุก คนที่กวาดตอนพวก เขา
ไป
เกิดความเมตตากับพวกเขา
๔๗ ตอนนี้ ขาแตพระยาหเวหพระเจาของเรา
โปรด ชวย กูพวก เราดวย เถิด รวบรวมพวก
เราจากชนชาติตางๆ
์ ิทธิข
์ องพระองค
เราจะขอบคุณชื่ออันศักดิส
และโออวดถึงสิ่ง ที่นา สรรเสริญทัง้ หลายที่
พระองคไดทํา
๔๘ ขอ สรรเสริญพระ ยาหเวหพระเจาแหง
อิสราเอล
ผูเป็ นอยูตลอดมาและจะคงอยูตลอดไป
ขอใหชนชาติทัง้ หมดพูดวา “อาเมน”
สรรเสริญพระยาหเวหเถิด

*๑๐๗:๓
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หนั งสือเลมที่หา
(สดุดี ๑๐๗-๑๕๐)
ขอบคุณพระยาหเวหท่ช
ี วยใหพน
จากความเดือดรอนทัง้ หลาย
๑ ใหขอบคุณพระยาหเวหเพราะ

๑๐๗ พระองคดี

ความ รัก มัน
่ คงของ พระองคจะคง อยูตลอด
ไป
๒ ใหพูดอยางนี้ แหละ พวกคนที่พระยาหเวห
ไดไถไวแลว
คือพวก คนที่ พระองคได ไถจากเงื้อม มือของ
ศัตรู
๓ พระองครวบรวมพวก เขามาจากดิน แดน
ตางๆของคนตางชาติ
จากทัว
่ ทุกสารทิศ ออกถึงตก เหนือถึงใต *
๔ พวกเขาบางคนเรรอนอยูในทะเลทราย
เพื่อมองหาเมืองที่จะอยูอาศัย แตก็หาไมพบ
๕ พวกเขาหิวโหยและกระหายนํ้ า
และเหนื่อยออนแทบขาดใจตาย
๖ ในชวงทุกข ยาก นั น
้ พวก เขารองขอความ
ชวยเหลือจากพระยาหเวห
และพระองคชวย เหลือพวก เขาให พนจาก
ความเดือดรอนตางๆนัน
้
๗ พระองคก็นําพวกเขาตรงไป
ยังเมืองที่พวกเขาจะอยูอาศัยได
๘ ขอ ใหพวก เขาขอบคุณพระ ยาหเวหสําหรับ
ความรักมัน
่ คงของพระองค
และสิ่ง นา ทึ่งทัง้ หลายที่พระองคทําใหกับ
มวลมนุษย
๙ เพราะพระองคทําใหคนที่กระหายไดดับ
กระหาย
และพระองคทําใหคนที่หิวโหยอิ่ม หนํ าดวย
ของดีๆ
๑๐ พวก เขาบาง คนอยูในหอง ขังที่ มืด มิด
ราวกับความตาย
ถูก ลามดวยโซ ตรวนและมีปลอก เหล็กอยู
รอบคอ
๑๑ เพราะพวกเขากบฏตอคําสัง
่ ของพระเจา
และดู หมิ่นคํา แนะนํ าสัง่ สอนของพระเจา
ผูใหญยิ่งสูงสุด

ใต คํานี้อาจจะอานไดอีกอยางหนึ่งวา “ทะเล”
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๑๒ พระองคทําใหจิตใจของพวก

เขาถอม ลง
ดวยงานหนัก
และพวกเขาลมลงโดยไมมีใครชวย
๑๓ ในชวงทุกข ยากนั น
้ พวกเขารองขอความ
ชวยเหลือจากพระยาหเวห
และพระองคชวย กูพวก เขาให พนจากความ
เดือดรอนตางๆนัน
้
๑๔ พระองคเอาพวก เขาออก มาจากความมืด
มิดราวกับความตาย
และตัดโซตรวนที่มัดตัวเขาออกเสีย
๑๕ ขอใหพวกเขาขอบคุณพระยาหเวหสําหรับ
ความรักมัน
่ คงขอพระองค
และสิ่ง นา ทึ่งทัง้ หลายที่พระองคทําใหกับ
มวลมนุษย
๑๖ เพราะพระองคพัง
์ งั ้
ประตูทองสัมฤทธิท
หลายของคุก
และทําลายกลอน เหล็กของพวก เขาจน
แหลกละเอียด
๑๗ พวกเขาบางคนก็กลายเป็ นคนโง ไปเพราะ
กบฏตอพระเจา
และตอง ทนทุกข ทรมานเพราะสิ่ง ชัว
่ รายที่
พวกเขาทํา
๑๘ พวกเขาเบื่ออาหารทุกอยาง
และเฉียดใกลประตูแหงความตาย
๑๙ ในชวงทุกข ยากนั น
้ พวกเขารองขอความ
ชวยเหลือจากพระยาหเวห
และพระองคชวย กูพวก เขาให พนจากความ
เดือดรอนตางๆนัน
้
๒๐ เมื่อพระองคสัง
่ พวกเขาก็ไดรับการรักษา
พวกเขาจึงรอดพนจากหลุมศพของพวกเขา
๒๑ ขอใหพวกเขาขอบคุณพระยาหเวหสําหรับ
ความรักมัน
่ คงของพระองค
และสิ่ง นา ทึ่งทัง้ หลายที่พระองคทําใหกับ
มวลมนุษย
๒๒ ใหพวก เขาถวายเครื่องบูชา ตางๆเพื่อ
ขอบคุณพระองค
และเลาดวยความ
ชื่นชมยินดีถึงเรื่องที่
พระองคไดทํา
๒๓ พวกเขาบางคนลงเรือไปในทะเล
เพื่อไปทํา มา หากินอยูในทอง ทะเลอัน กวาง
ใหญ
๒๔ พวก เขาเห็นถึงการ งาน ตางๆของ พระ
ยาหเวห
และเห็นสิ่ง นา ทึ่งทัง้ หลายที่พระองคได ทําใน
ทะเลลึก
๒๕ เมื่อพระองคสัง
่ พายุก็พัดเขามา
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และคลื่นในทะเลก็กอตัวสูงขึ้น
๒๖ ลํา เรือตางถูก ซัดขึ้น ไปบน ทองฟ าแลว
ตกลงมาอยางรวดเร็วสูหวงทะเลลึก
พวก เขาขวัญ หนีดีฝอไปในชวง ที่ตกอยูใน
อันตรายนี้
๒๗ พวกเขาโซเซไปมาราวกับคนเมา
และความ เป็ นลูก เรือที่ ชํานาญก็ชวย อะไร
พวกเขาไมได
๒๘ ในชวงทุกข ยากนั น
้ พวกเขารองขอความ
ชวยเหลือจากพระยาหเวห
และพระองคนําพวก เขาออก มาจากความ
เดือดรอนตางๆนัน
้
๒๙ พระองคทําใหพายุหยุดนิ่ ง
และทําใหคลื่นสงบลง
๓๐ พวกเขาตางก็ดีใจที่มันสงบลงได
และพระองคนําพวกเขาไปสูทาเรือที่พวกเขา
อยากไป
๓๑ ขอใหพวกเขาขอบคุณพระยาหเวหสําหรับ
ความรักมัน
่ คงของพระองค
และสิ่ง นา ทึ่งทัง้ หลายที่พระองคทําใหกับ
มวลมนุษย
๓๒ ขอ ใหพวก เขายกยองเชิดชูพระองคตอ
หน าที่ชุมนุมของประชาชน
และสรรเสริญพระองคตอ หน าสภา ผูนํา
อาวุโสของเมือง
๓๓ พระองคเปลี่ยนพวก แมน้ํ าใหกลาย เป็ น
ทะเลทราย
และเปลี่ยนตานํ้ าใหกลาย เป็ นผืน ดินที่แหง
ผาก
๓๔ พระองคทําใหแผน
ดินที่อุดมสมบูรณ
กลายเป็ นดินเค็ม
เพราะความชัว
่ ชาที่ผูอาศัยอยูที่นัน
่ ไดทํา
๓๕ และพระองคยังสามารถเปลี่ยนทะเล
ทรายใหกลายเป็ นทะเลสาบ
และผืนดินแหงกลับกลายเป็ นตานํ้ า
๓๖ พระองคใหพวก ผู หิวโหยตัง
้ รกรากอยู ที่
นัน
่
และพวกเขาก็ไดสรางเมืองขึ้นมาอยูกัน
๓๗ พวกเขาหวานพืชในทองนา พวกเขาปลูก
สวนองุน
แลวพวกมันก็ออกผลมากมาย
๓๘ พระองคอวยพรพวก เขาและพวก เขาก็
เพิ่มขึ้นอยางมหาศาล
และพระองคไม ไดปลอยใหสัตว เลีย
้ งของ
พวกเขาลดน อยลงเลย

สดุดี ๑๐๗:๓๙
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๓๙ พวก คนกลุม อื่นออนแอ ลงและลด จํานวน

ลง
เนื่องจากการ
ถูกกดขี่ขมเหงและความ
หายนะที่ทุกขทรมาน
๔๐ พระองคทําใหพวก ผูนําของพวก เขาตอง
อับอายขายหน า
และบังคับใหพวก เขาออกเรรอนเขาไปใน
ที่ เปลาเปลี่ยวแหง แลงที่ยัง ไมมีถนน
หนทาง
๔๑ แตพระองคไดยกยองพวก คน ขัดสนให
พนจากความเดือดรอนทุกขยาก
และใหครอบครัว ตางๆของพวก เขาเพิ่ม ขึ้น
เหมือนฝูงแกะ
๔๒ เมื่อพวก คน ดีมอง เห็นสิ่ง นี้ ตาง ก็เฉลิม
ฉลองกัน
แตเมื่อคนชัว
่ ทุกคนเห็น ตางก็อ้ งึ เงียบไป
๔๓ ใหคนที่ฉลาดไตรตรองถึงสิ่งตางๆเหลานี้
และพิจารณาถึงความ รัก มัน
่ คงของ พระ
ยาหเวห
อธิษฐานขอชัยชนะเหนื อศัตรู
(สดด. ๕๗:๗-๑๑; ๖๐:๕-๑๒)
บทเพลงสดุดีของดาวิด
๑ ขา แตพระเจา

๑๐๘ แลว

ขาพเจาพรอม
ใจของ ขาพเจาเตรียม

พรอมแลว
ขาพเจาจะรอง เพลงและเลน ดนตรีเพื่อ
สรรเสริญพระองค
๒ จิตวิญญาณของขา ตื่นเถิด
พิณใหญ และพิณโบราณ ตื่นเถิด
แลวขาพเจาจะใชเพลงปลุกอรุณรุง
๓ ขา แตพระ ยาหเวห ขาพเจาจะสรรเสริญ
พระองคทามกลางชนชาติทัง้ หลาย
และจะรอง เพลงเกี่ยว กับพระองคใหทุก คน
ฟั ง
๔ เพราะความ รัก มัน
่ คงของพระองค นัน
้ สูง
กวาฟ าสวรรค
ความ สัตย ซื่อของพระองค นัน
้ ขึ้น สูงเสียด
เมฆ
๕ ขาแตพระเจา ขอใหพระองคข้ น
ึ มาเหนือฟ า
สวรรค
ขอใหรัศมีของพระองคสองไปทัว
่ โลก

*๑๐๘:๘
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๖ ชวยตอบขาพเจาดวย

และใชมือขวาอัน
ทรง พลังของ พระองคชวยพวก เราให
รอดดวยเถิด
เพื่อคนที่พระองครักจะหนีไปได
๗ พระเจาพูดอยางนี้ ในวิหารของพระองควา
“เราจะ ชนะ เราจะวัดและจัดสรร ปั น สวน
เมืองเชเคม
และหุบเขาสุคคทใหกับคนของเรา
๘ ดิน แดนกิ เลอาดเป็ นของเรา ดิน แดนมนั ส
เสหเป็ นของเรา
เผาเอฟราอิมเป็ นหมวกเหล็กของเรา
สวนเผายูดาห เป็ นคทา *ของเรา
๙ ชนชาติโมอับเป็ นอางลางของเรา
เราโยนรองเทาของ เราใหชนชาติ เอ โดมที่
เป็ นทาสของเรา
เราโห รองอยางผู มี ชัยเหนือดิน แดน ฟี ลิ ส
เตีย”
๑๐ ใคร เลาจะนํ าขาพเจาไปยึด เมืองที่ มี
กําแพงแนนหนานัน
้
ใคร เลาจะนํ าขาพเจาไป ไกลถึงดิน แดน เอ
โดม
๑๑ เพราะพระองคทอด ทิง
้ พวก เรา แลว ใช
ไหม
ขา แตพระเจา พระองคไม ไปรวมทัพกับพวก
เราแลว ใชไหม
๑๒ ขา แตพระเจา ชวย เหลือพวก เราตอสูกับ
ศัตรูดวยเถิด
เพราะความ
ชวย
เหลือจากมนุษยไมมี
ประโยชน
๑๓ ตองเป็ นความ ชวย เหลือจาก พระเจา
เทานัน
้ พวกเราถึงจะชนะ
พระองคจะเหยียบยํ่าศัตรูของพวกเรา
อธิษฐานขอใหพระเจาลงโทษพวกศัตรู
ถึงหัวหน านักรอง เพลงสดุดีของดาวิด
๑ ขา

๑๐๙ สรรเสริญ

แตพระเจา

ผู ที่ขาพเจา

โปรดอยาทําเป็ นหูหนวก
๒ เพราะปากของคนชัว
่ รายและคนหลอกลวง
พูดใสรายขาพเจา
และลิน
้ ของพวกเขาโกหกเกี่ยวกับขาพเจา
๓ พวก เขาพา กันรุม ลอมขาพเจาและพูด ถึง
ขาพเจาอยางเกลียดชัง

คทา เป็ นไมขนาดสัน
้ ที่กษัตริยถือ เล็งถึงอํานาจในการปกครอง
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และโจมตีขาพเจาทัง้ ๆ ที่ขาพเจาไม ไดทํา
อะไรพวกเขา
๔ พวกเขาตอบแทนความรักของขาพเจาดวย
คํากลาวหา
ถึงแมวาขาพเจาอธิษฐานเผื่อพวกเขา
๕ พวก เขาตอบแทนความ ดีของ ขาพเจาดวย
ความชัว
่
เขาตอบแทนความ รักของ ขาพเจาดวยความ
เกลียดชัง
๖ *ขอแตงตัง
้ ผูพิพากษาที่ชว
ั ่ รายเหนือเขา
ขอใหผูกลาวหายืนอยูทางขวามือของเขา
๗ เมื่อเขาถูก พิพากษา ขอใหผลออกมาวาเขา
ผิด
และแมแตคําอธิษฐานของ เขาก็ขอ ใหถือวา
บาปดวย
๘ ขอใหเขามีชีวิตสัน
้
และใหคนอื่นมารับตําแหนงของเขาแทน
๙ ขอใหลูกๆของเขากําพรา
และภรรยาของเขาเป็ นมาย
๑๐ ขอใหลูกๆของเขาเดินเรรอนขอทาน
และถูกไลออกไปจากบานปรักหักพังของเขา
๑๑ ขอใหเจาหนี้ ยึดทุกสิ่งทุกอยางของเขาไป
และขอใหพวกคนแปลกหน ามาปลนทุก สิ่งที่
เขาทํางานหามาได
๑๒ ขออยาใหมีใครมีน้ํ าใจตอเขาเลย
และขอ อยา ใหมี ใครสงสารลูกๆที่ กําพราของ
เขา
๑๓ ขอ ใหลูก หลานของ เขาถูก ตัดขาดไป จาก
โลกนี้
ขอใหช่ อ
ื ของเขาถูกลบเลือนไปจากคนรุนตอ
ไป
๑๔ ขอ ใหพระ ยาหเวหจดจําความ บาปของ
บรรพบุรุษของเขาอยูเสมอ
ขอใหบาปของแมเขาไมมีวันถูกลบเลือนไป
๑๕ ขอ ใหความ บาปเหลา นั น
้ ของ พวก เขาอยู
ตอหน าตอตาพระยาหเวหตลอดเวลา
และขอ ใหพระองคทําใหโลก นี้ลืม เลือน
ครอบครัวของเขาไปจนหมดสิน
้
๑๖ เพราะเขาไมเคยมีน้ํ าใจตอใครเลย
เขาขมเหงรังแกคน ยากจนและคน ขัดสน
และตามเขนฆาคนที่สิน
้ หวัง
๑๗ เขาชอบสาปแชงคนอื่น ก็ขอใหคําสาปแชง
ตกกับตัวเขาเอง

*๑๐๙:๖
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เขาไม ชอบอวยพรคนอื่น ก็ขอใหพระพรหาง
ไกลจากตัวเขา
๑๘ เขาสาปแชงคนอื่นบอยเทากับสวมเสื้อผา
ดัง นัน
้ ขอใหคํา สาปแชงเหลา นัน
้ เขาไปในตัว
เขาเหมือนนํ้ าที่เขาดื่ม
และซึมเขาไปในกระดูกของ
เขาเหมือน
นํ้ ามันมะกอก
๑๙ ขอ ใหคํา สาป แชงเหลา นั น
้ ติดตัว เขา
เหมือนเสื้อผาที่เขาใส
และเป็ นเข็มขัดที่รัดเอวเขาอยูเสมอ
๒๐ ขอ ใหพระ ยาหเวหลงโทษผู กลาว หาของ
ขาพเจา
ดวยสิ่งเหลานี้ คือลงโทษคนเหลานัน
้ ที่พูดชัว
่
รายเกี่ยวกับขาพเจา
๒๑ ขา แตพระ ยาหเวห
องคเจาชีวิตของ
ขาพเจา โปรดชวยขาพเจาเพื่อรักษาชื่อ
เสียงอันดีของพระองค
โปรดชวยขาพเจาให รอดตามความ รัก มัน
่ คง
ที่มีอยางลนเหลือของพระองค
๒๒ เพราะขาพเจายากจนและขัดสน
ใจของขาพเจาสัน
่ ระรัวอยูภายใน
๒๓ ขาพเจากําลังเลือน ราง ไปเหมือนเงาใน
ตอนคํ่าคืน
ขาพเจารูสึกเหมือนตัก
๊ แตนที่โดนปั ดทิง้ ไป
๒๔ เขาของขาพเจาสัน
่ เทิม
้ เพราะถือศีลอด
และรางกายของขาพเจาก็ซูบผอมไป
๒๕ พวกเขาเหยียดหยามขาพเจา
พวกเขามองขาพเจาแลวก็สายหัว
๒๖ ขาแตพระยาหเวห พระเจาของขาพเจา
โปรดชวยขาพเจา ดวย โปรดชวยขาพเจาให
รอดดวยเถิด
๒๗ แลวพวก เขาจะ ไดรู วา นี่ แหละเป็ น ฝี มือ
ของพระองค
พวก เขาจะ ไดรู วา เป็ นพระองค เองพระ
ยาหเวห ที่ทําสิ่งนี้
๒๘ พวก เขาอาจ จะสาป แชง แตพระองคจะ
อวยพร
พวกเขาอาจจะรุก ขึ้น มาตอ ตานขาพเจา แต
พวกเขาจะไดรับความอับอายขายหน า
และขาพเจาผูรับ ใชของ พระองคจะ ไดเฉลิม
ฉลอง
๒๙ ขอใหพวกผูกลาวหาขาพเจา สวมใสความ
อับอายเหมือนเสื้อผา

ขอ ๖-๑๙ อาจจะเป็ นคําพูดของศัตรูที่เกี่ยวกับคนเขียนเพลงนี้
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ขอ ใหความ อัปยศหอ หุมพวก เขาเหมือนเสื้อ
คลุม
๓๐ ขาพเจาจะ ขอบคุณพระ ยาหเวหเป็ น อยาง
สูง
ขาพเจาสรรเสริญพระองคตอ หน าคน เป็ น
จํานวนมาก
๓๑ เพราะพระองคยืนอยูทาง ขวา มือของคน
ขัดสน
เพื่อชวยใหพวกเขารอดพนจากคนเหลานัน
้ ที่
พยายามจะใหเขาถูกตัดสินประหาร
พระยาหเวหใหคําสัญญากับกษัตริย
เพลงสดุดีของดาวิด
๑ พระ

๑๑๐ องคเจาชีวิตของขาพเจาวา

ยาหเวห พูด กับกษัตริย

“นัง่ ลงทางขวา มือของ เรา จนกวาเราจะ
ทําใหศัตรูของ เจากลาย เป็ นที่ รองเทา
ของเจา”
๒ พระ ยาหเวหจะแผ ขยายอํานาจของ ทาน
ออกไปจากเมืองศิโยน
และทานจะ ไดปกครองอยู เหนือพวก ศัตรู
ของทาน
๓ คน ของ ทานจะสมัคร ใจเขา รวมกับ ทาน
ในวัน ศึก สงครามบนพวก เนิน เขาอัน
์ ิทธิน
์ ัน
ศักดิส
้
คน หนุมของ ทานจะมาหาทานเหมือน กับ
นํ้ าคางในตอนเชา *
๔ พระยาหเวหไดสาบานไวและพระองคจะไม
เปลี่ยนใจ ที่วา
“ทานจะเป็ นนักบวชตลอด ไปเหมือน กับเมล
คีเซเดค”
๕ องคเจาชีวิตยืนอยูทางดานขวาของทาน
พระองคจะฟาดพวก กษัตริยใหแตก ละเอียด
ในวันที่พระองคโกรธ
๖ พระองคจะลงโทษชนชาติทง
ั ้ หลาย
และทําใหชนชาติเหลานัน
้ เต็มไปดวยซากศพ
พระองคจะฟาดหัวคนทัว
่ แผนดินโลกใหแตก
ละเอียด
๗ กษัตริยจะดื่มนํ้ าจากลําธารขางทาง
แลวทานก็จะเชิดหน าในชัยชนะ

*๑๑๐:๓
†๑๑๑:๐
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สรรเสริญพระยาหเวหสําหรับ
การกระทําตางๆของพระองค
† ๑ สรรเสริญพระยาหเวห

๑๑๑ ขาพเจาจะขอบคุณพระยาหเวห
อยางสุดจิตสุดใจ
ในที่ชุมนุมของคนที่สัตยซ่ อ
ื ตอพระองค
๒ พระยาหเวหทําสิ่งตางๆอันยิ่งใหญ
และคน ที่ช่ น
ื ชมยินดีในสิ่ง ตางๆเหลา นัน
้
พยายามที่จะเขาใจมัน
๓ การก ระ ทําของ พระองคชาง สูงสงและมี
บารมี
ความดีงามของพระองคจะคงอยูตลอดไป
๔ พระองคไดช่ อ
ื เสียงจากการกระทําอันนาทึ่ง
ทัง้ หลายของพระองค
พระยาหเวหมีน้ํ าใจและมีความเมตตากรุณา
๕ พระองคใหอาหารกับคนที่ยําเกรงพระองค
พระองคระลึก ถึงคํามัน
่ สัญญาของ พระองค
เสมอ
๖ พระองคแสดง ใหคน ของ พระองคเห็น แลว
์ ํานาจขนาดไหน
วาพระองคนัน
้ มีฤทธิอ
ตอนที่พระองคมอบแผน ดินของชนชาติ อ่ น
ื ๆ
ใหกับพวกเขา
๗ พระองคสัตย ซื่อและยุติธรรมในทุก สิ่งที่
พระองคทํา
และคําสัง่ สอนตางๆของพระองคก็เชื่อถือได
๘ คําสัง
่ สอนตางๆนี้จะคงอยูตลอดไป
และสมควรที่ จะรักษาพวก มัน ไวอยาง สัตย
ซื่อและซื่อตรง
๙ พระองคปลด ปลอยคน ของ พระองคใหเป็ น
อิสระ
และพระองคมอบคํามัน
่ สัญญาของ พระองค
กับพวกเขาตลอดไป
์ ิทธิแ
์ ละนา เกรง
ชื่อของพระองค นัน
้ ศักดิส
ขามยิ่งนัก
๑๐ การยําเกรงพระยาหเวหคือจุด เริ่ม ตนแหง
สติปัญญา
ทุก คนที่เชื่อ ฟั งพระองคก็จะ เป็ นคน ที่มี สติ
รอบคอบ
พระองคจะไดรับการสรรเสริญตลอดไป

บนพวกเนิ นเขา … นํ ้าคางในตอนเชา ประโยคนี้ในภาษาฮีบรูแปลยากมาก

ในภาษาฮีบรู แตละบรรทัดของเพลงสดุดีบทนี้ จะเริ่มตนดวยตัวอักษรตัวแรกเรียง
เรื่อยไปจนถึงตัวสุดทาย ซึ่งมีทัง้ หมดยี่สิบสองตัว เชน ก ถึง ฮ
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คนที่ถือวามีเกียรติจริงๆ
* ๑ สรรเสริญพระยาหเวห

๑๑๒ ถือวามี เกีย รติ จริงๆคน ที่เกรง
กลัวพระยาหเวห
และเชื่อ ฟั งคําสัง่ สอนของพระองคดวยความ
เต็มใจ
๒ ลูกหลานของเขาจะมีอํานาจในแผนดิน
คนที่ทําในสิ่งที่ถูกตองจะไดรับพระพร
๓ ความมัง
่ มีและความรํ่ารวยจะเต็ม บานของ
เขา
ความดีงามของเขาจะคงอยูตลอดไป
๔ แสง สวางจะสาด สองเขา มาใน ที่ มืดให กับ
คนสัตยซ่ อ
ื แตละคน
ที่มี นํ้ าใจ มีความเมตตากรุณาและมีความ
เป็ นธรรม
๕ ทุกอยางจะเป็ นไปดวยดีสําหรับคนที่มน
ี ้ํ าใจ
และใหยืมอยางเต็มใจ
และทําธุรกิจอยางตรงไปตรงมา
๖ เขาคนนั น
้ จะไมมีวันลมเหลว
คนที่ทําในสิ่งที่ถูกตองจะไมมีวันถูกลืม
๗ เขาจะไมกลัวขาวราย
เขามี จิตใจที่ มัน
่ คงเพราะเขาไว วางใจในพระ
ยาหเวห
๘ เขาจะยังคงมัน
่ ใจและไมหวาดกลัว
ในที่สุดเขาจะเห็นศัตรูของเขาพายแพ
๙ เขาแจก จายให กับคน ยากจนดวยใจ กวาง
ขวาง
ความดีงามของเขาจะคงอยูตลอดไป
เขาจะไดรับเกียรติยศอันยิ่งใหญ
๑๐ พวกคนเลวจะเห็นสิ่งเหลานี้ และโกรธ
พวกเขากัดฟั นกรอดๆและละลายไป
และแผนการณของเขาจะไมมีวันเป็ นจริง
สรรเสริญพระยาหเวหผูดูแลคนขัดสน
๑ สรรเสริญพระยาหเวห

๑๑๓ พวก ผูรับ ใชของ พระ ยาหเวห
สรรเสริญพระองค
สรรเสริญชื่อของพระยาหเวหเถิด
๒ ขอใหช่ อ
ื ของพระยาหเวหไดรับการยกยอง
ทัง้ ตอนนี้และตลอดไป
๓ ขอ ใหช่ อ
ื ของพระ ยาหเวหได รับการ
สรรเสริญ
*๑๑๒:๐
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จากทิศตะวันออกไปจนถึงทิศตะวันตก
๔ พระยาหเวหนัน
้ สูงสุดเหนือชนชาติทัง้ ปวง
รัศมีของพระองคสูงกวาฟ าสวรรค
๕ ไมมี ใครเทา เทียมพระ ยาหเวหพระเจาของ
เรา
พระองคนัง่ อยูบน บัลลังกของ พระองคใน ที่
สูงเบื้องบนนัน
้
๖ แลวพระองคกมลงมา
ดูฟาสวรรคและแผนดินโลก
๗ พระองคยกพวกคนจนขึ้นมาจากดิน
และยกผูขัดสนจากกองขยะ
๘ เพื่อจะใหพวกเขานั ง
่ รวมอยู กับพวกเจา ขุน
มูลนาย
คือพวกผูนําที่นําคนของพระองค
๙ พระองคจัดหาบานใหแกหญิงที่เป็ นหมัน
ใหนางเป็ นแมที่มีความสุข
สรรเสริญพระยาหเวหเถิด
การอัศจรรยของพระยาหเวหตอน
นํ าอิสราเอลออกจากอียิปต
๑ เมื่อคน

๑๑๔ แผนดินอียิปต

อิสราเอลออก มาจาก

เมื่อครอบครัวของยาโคบออกมาจากดินแดน
ตางชาตินัน
้
๒ ยู ดาหก็กลาย เป็ นสถาน ที่ ศักดิส
์ ิทธิข
์ อง
พระองค
และอิสราเอลก็กลาย
เป็ นอาณาจักรของ
พระองค
๓ ทะเลเห็นพวกเขา และวิ่งหนี ไป
สวนแมน้ํ าจอรแดนก็หันกลับไป
๔ สวนพวก ภูเขาก็โลด เตน ราวกับพวก แกะ
ตัวผู
พวก เนิน เขาก็กระโดด โลด เตน ราวกับพวก
ลูกแกะ
๕ ทะเลเอย เกิดอะไรขึ้น เจาถึงตองวิ่งหนี ไป
แมน้ํ า จอรแดนเอย เกิด อะไรขึ้น เจาถึง ตอง
หันกลับไป
๖ พวกภูเขาเอย ทําไมพวกเจาถึงโลดเตน
ราวกับพวกแกะตัวผู
พวกเนินเขาเอย ทําไมพวกเจาถึงโลดเตน
ราวกับพวกลูกแกะ
๗ แผนดินโลกเอย ใหสัน
่ คลอนอยูตอหน าองค
เจาชีวิต

ในภาษาฮีบรู แตละบรรทัดของเพลงสดุดีบทนี้ จะเริ่มตนดวยตัวอักษรตัวแรกเรียง
เรื่อยไปจนถึงตัวสุดทาย ซึ่งมีทัง้ หมดยี่สิบสองตัว เชน ก ถึง ฮ
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ตอหน าพระเจาของยาโคบ
๘ พระองคคือผู ที่เปลี่ยน หินใหกลาย เป็ นสระ
นํ้ า
พระองคเปลี่ยนหินผาใหกลายเป็ นตานํ้ า
ไววางใจในพระยาหเวห
ไมใชในรูปเคารพ
๑ ขา

๑๑๕ เกียรติกับพวก เรา เลย เกียรติ

แตพระ ยาหเวห อยา ให

นัน
้ เป็ นของพระองคแตเพียงผูเดียว
เพราะพระองคมีความ รัก มัน
่ คงและมีความ
สัตยซ่ อ
ื
๒ คนตางชาติพวกนั น
้ พูดกันไดยังไงวา
“พระเจาของพวกมันอยูที่ไหน”
๓ พระเจาของเราอยูในสวรรค
และพระองคอยากจะ ทํา อะไรพระองคก็
จะทําอยางนัน
้
๔ แตพวกพระเจาของชนชาติตางๆนั น
้ สิ
เป็ น แครูป ปั ้ น ทองและ เงิน เป็ น แคฝีมือ
มนุษย
๕ พวกรูปปั ้ นนั น
้
มีปากแตพูดไมได มีตาแตมองไมเห็น
๖ มีหูแตฟังไมได
มีจมูกแตดมกลิ่นไมได
๗ มีมือแตรูสึกไมได มีเทาแตเดินไมได
และไมมีเสียงออกมาจากลําคอของพวกมัน
๘ คนเหลา นั น
้ ที่สรางพวกรูปปั ้ นนัน
้ ในที่สุดก็
จะเป็ นอยางรูปปั ้ นนัน
้
คนเหลานัน
้ ที่ไววางใจในพวกรูปปั ้ นนัน
้ ก็จะ
จบลงอยางนัน
้ เหมือนกัน
๙ อิสราเอล เอย ฝากความ ไว วางใจในพระ
ยาหเวหเถิด
พระองคเป็ นผูชวยและโลของเจา
๑๐ ครอบครัวอา โรนเอย ฝากความ ไว วางใจ
ในพระยาหเวหเถิด
พระองคเป็ นผูชวยและโลของเจา
๑๑ พวกที่ยําเกรงพระยาหเวหเอย ฝากความ
ไววางใจในพระยาหเวหเถิด
พระองคเป็ นผูชวยและโลของเจา
๑๒ พระยาหเวหระลึก ถึงพวกเรา พระองคจะ
อวยพรเรา
พระองคจะอวยพรครอบครัวของอิสราเอล
พระองคจะอวยพรครอบครัวของอาโรน
๑๓ พระ ยาหเวหจะอวยพรพวก นั น
้ ที่ยําเกรง
พระองค
ตัง้ แตคนตํ่าตอยที่สุดไปถึงคนที่ยิ่งใหญที่สุด
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๑๔ ขอใหพระยาหเวหทําใหพวกเจาเพิ่มพูน

ทัง้ พวกเจาและลูกหลานของเจา
๑๕ ขอ ใหพวก เจาได รับพระพรจากพระ
ยาหเวห ผู สรางฟ า สวรรคและแผน ดิน
โลก
๑๖ ฟ าสวรรคเป็ นของพระยาหเวห
แตพระองคมอบแผน ดิน โลกให กับพวกเราที่
เป็ นมนุษย
๑๗ คนตายแลว จะไมสรรเสริญพระยาหเวห
คือทุกคนที่ลวงลงสูโลกแหงความเงียบนัน
้
๑๘ แตพวกเราจะสรรเสริญพระยาหเวหตัง
้ แต
เดี๋ยวนี้ ไปจนตลอดกาล
สรรเสริญพระยาหเวหเถิด
คําสรรเสริญจากคนที่พระ
ยาหเวหชวยกูจากความตาย
๑ ขาพเจารักพระ

๑๑๖ เพราะพระองคฟัง

ยาหเวห
เสียงของ

ขาพเจา
และฟั งคําออนวอนตางๆของขาพเจา
๒ พระองคเงี่ยหูฟังขาพเจา
ดัง นัน
้ ขาพเจาจะรองขอความ ชวย เหลือจาก
พระองคตราบเทาที่ขาพเจายังมีชีวิตอยู
๓ ครัง
้ หนึ่งเชือกแหงความ ตายไดมัด ตัว
ขาพเจาไว
ขาพเจาติดอยูในบวงแหงแดนผูตาย
ขาพเจาเดือดรอนและทนทุกขทรมาน
๔ ดัง นั น
้ ขาพเจาจึงรองขอความ ชวย เหลือ
จากพระยาหเวหวา
“ขา แตพระ ยาหเวห ได โปรด เถิดชวย ชีวิต
ของขาพเจาดวย”
๕ พระ ยาหเวหนัน
้ มี นํ้ าใจและทําใน สิ่งที่ ถูก
ตอง
พระเจาของเรานัน
้ เปี่ ยมไปดวยความเมตตา
กรุณา
๖ พระองคปกป องคนที่ออนตอโลก
และเมื่อขาพเจาหมด สิน
้ หนทาง พระองคก็
ชวยกูขาพเจาไว
๗ ดังนั น
้ จิตใจของขาพเจาเอย
สงบนิ่งอยางเดิมได แลว เพราะพระยาหเวห
นัน
้ ไดดูแลเจาแลว
๘ ขา แตพระ ยาหเวห
พระองคชวย ชีวิต
ขาพเจาใหพนจากความตาย
ชวยดวงตาของขาพเจาให
พนจากหยาด
นํ้ าตา
ชวยเทาของขาพเจาใหพนจากการสะดุดลม
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๙ ขาพเจาจะรับใชพระยาหเวหตอไป

ในดินแดนของคนเป็ นนี้
๑๐ ขาพเจาไดไว วางใจในพระยาหเวห แมแต
ตอนที่ขาพเจาพูดวา
“ขาพเจาเดือดรอนอยางแสนสาหัส”
๑๑ หรือแมแตในตอนที่ขาพเจากลัดกลุม
และพูดวา “มนุษยทุกคนหลอกลวง”
๑๒ ขาพเจาจะตอบแทนพระยาหเวหอยางไรดี
ใหสมกับสิ่งดีๆที่พระองคทําใหกับขาพเจา
๑๓ พระองคชวย กูขาพเจา ดัง นั น
้ ขาพเจาจะ
ถวายเหลาองุนเป็ นเครื่องบูชา
ขาพเจาจะประกาศถึงสิ่ง ตางๆที่พระ ยาหเวห
ไดทํา
๑๔ ขาพเจาจะแกบนทัง
้ หลายตอพระยาหเวห
ตอหน าคนทัง้ หมดของพระองค
๑๕ ชีวิตของคน ที่ซ่ อ
ื สัตยตอพระ ยาหเวห นัน
้
มีคามากในสายตาของพระองค
เมื่อพวก เขาเผชิญ กับความ ตาย พระองคก็
เป็ นหวงมาก
๑๖ ขา แตพระยาหเวห ขาพเจาเป็ น ผูรับ ใชคน
หนึ่งของพระองค
ใช แลว ขาพเจาเป็ น ผูรับ ใชคน หนึ่งของ
พระองค เป็ นเด็กที่ เกิดจาก สาว ใชคน
หนึ่งของพระองค
พระองคได ปลด ปลอยขาพเจาจากโซ ตรวน
แหงความตาย
๑๗ ขาแตพระยาหเวห ขาพเจาจะถวายเครื่อง
บูชาขอบคุณแดพระองค
ขาพเจาจะใหเกียรติกับชื่อของพระยาหเวห
๑๘ ขาพเจาจะแกบนทัง
้ หลายตอพระยาหเวห
ตอหน าคนทัง้ หมดของพระองค
๑๙ ขาพเจาจะทําอยางนี้
ในบริเวณลาน วิหารของพระ ยาหเวหที่ อยู
ใจกลางเมืองเยรูซาเล็ม
สรรเสริญพระยาหเวหเถิด
สรรเสริญพระยาหเวหเถิด
๑ ชนชาติทง
ั้

๑๑๗ สรรเสริญพระยาหเวหเถิด
หลาย

เอย

ประชาชาติทัง้ หลาย เอย ถวาย เกียรติแด
พระองคเถิด
๒ เพราะความ รัก มัน
่ คงที่พระองคมีตอ พวก
เรานัน
้ ยิ่งใหญ
และความ สัตย ซื่อของพระ ยาหเวห นัน
้ จะคง
อยูตลอดไป
สรรเสริญพระยาหเวหเถิด
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ขอบคุณพระยาหเวหสําหรับชัยชนะ
๑ ใหขอบคุณพระ

๑๑๘ เพราะพระองคดี

ยาหเวห

ความ รัก มัน
่ คงของ พระองคจะคง อยูตลอด
ไป
๒ ใหชนชาติอิสราเอล พูดวา
“ความ รัก มัน
่ คงของ พระองคจะคง อยูตลอด
ไป”
๓ ใหครอบครัวของอาโรน พูดวา
“ความ รัก มัน
่ คงของ พระองคจะคง อยูตลอด
ไป”
๔ ใหพวกผูที่ยําเกรงพระยาหเวห พูดวา
“ความ รัก มัน
่ คงของ พระองคจะคง อยูตลอด
ไป”
๕ ตอน ที่ขาพเจาจน ตรอก ขาพเจารอง เรียก
พระยาหเวห
แลวพระองคตอบและชวยใหขาพเจาหลุด
พนออกมา
๖ พระ ยาหเวหอยูฝาย ขาพเจา ขาพเจาจึงไม
หวาดกลัว
มนุษยจะทําอะไรขาพเจาได
๗ พระ ยาหเวหอยูฝาย ขาพเจา เป็ นผู ชวย
เหลือขาพเจา
และขาพเจาจะเห็นคน ที่เกลียด ชังขาพเจา
พายแพ
๘ ลีภ
้ ัยในพระยาหเวห
ยอมดีกวาพึ่งพาในมนุษย
๙ ลีภ
้ ัยในพระยาหเวห
ยอมดีกวาพึ่งพาในพวกผูนําที่ยิ่งใหญ
๑๐ ชนชาติทง
ั ้ หมดเคยลอมขาพเจาไว
์ ํานาจของพระยาหเวห ขาพเจา
แตดวยฤทธิอ
ไดขับไลพวกมันไปหมด
๑๑ ถูก แลว พวก นั น
้ เคยลอมขาพเจาไว ทุก
ดาน
์ ํานาจของพระยาหเวห ขาพเจา
แตดวยฤทธิอ
ขับไลพวกมันไปหมด
๑๒ พวกศัตรูลอมรอบขาพเจา ไวเหมือนกับฝูง
ผึ้ง
แต แลว พวก มันก็มอด ดับ ไปอยาง รวดเร็ว
เหมือนกับไฟไหมพงหนาม
์ ํานาจของ พระ ยาหเวหขาพเจาขับ
ดวยฤทธิอ
ไลพวกมันไปหมด
๑๓ พวก มันพยายามอยาง หนั กที่ จะทําลาย
ขาพเจา
แตพระยาหเวหชวยขาพเจาไว
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๑๔ พระองคเป็ นพละ

กําลังและเป็ นที่ คุม ภัย
ของขาพเจา
พระองคมา เป็ นพระ ผู ชวย ให รอดของ
ขาพเจา
๑๕ เสียงโห รองชื่นชมยินดีและเสียง เพลง
แหง ชัยชนะดังอยู ในเต็นทของพวกผู ที่
ทําตามใจพระเจา
มือขวาของพระ ยาหเวหทําสิ่ง ที่ยิ่ง ใหญ
เกรียงไกร
๑๖ มือขวาของพระยาหเวหนําชัยชนะมาให
มือขวาของ พระ ยาหเวหทําสิ่ง ที่ยิ่ง ใหญ
เกรียงไกร
๑๗ ขาพเจาจะไมตายแตจะอยูตอไป
แลวขาพเจาจะเลา ถึงสิ่ง ตางๆที่พระ ยาหเวห
ทํา
๑๘ พระยาหเวหลงโทษขาพเจาอยางหนั ก
แตไมถึงตาย
๑๙ เปิ ดประตูสําหรับผูที่ทําตามใจพระเจา *ให
กับขาพเจาดวย
เพื่อขาพเจาจะ
ไดเขาไปและขอบคุณพระ
ยาหเวห
๒๐ นี่ คือประตูของพระยาหเวห
เฉพาะพวก คน ที่ทํา ตามใจพระเจาเทานัน
้ ถึง
จะผานเขาไปได
๒๑ ขา
แตพระ ยาหเวหขาพเจาขอบคุณ
พระองค
เพราะพระองคตอบ ขาพเจาและชวย กู
ขาพเจา
๒๒ กอนหินที่พวกผูกอสรางโยนทิง
้ ไป
ตอนนี้กลายเป็ นหินหัวมุมไปเสียแลว
๒๓ พระยาหเวหทําใหมันเป็ นอยางนั น
้
และเป็ นเรื่องนาทึ่งในสายตาเรา
๒๔ พระยาหเวหไดทําใหวันนี้ เกิดขึ้น
ใหพวกเราชื่นชมยินดีและมี ความสุขในวัน นี้
เถิด
๒๕ ขา แตพระ ยาหเวห โปรดชวย เราให รอด
ดวย
ขา แตพระ ยาหเวห โปรดให เราประสบความ
สําเร็จดวยเถิด
๒๖ ขอใหคนที่มาในนามของพระยาหเวห ได
รับการอวยพร

*๑๑๘:๑๙
*๑๑๙:๐

96

สดุดี ๑๑๙:๘

พวกเราอวยพรให กับพวกทานจากวิหารของ
พระยาหเวห
๒๗ พระ ยาหเวหคือพระเจา พระองคไดสอง
ใบหน าของพระองคลงมาบนพวกเรา
ดัง นัน
้
ใหมัดลูก แกะที่ เป็ นเครื่องบูชาและ
นํ ามาถวายที่แทน
๒๘ พระองคคือ พระเจาของ ขาพเจา ขาพเจา
จะขอบคุณพระองค
ขาแตพระเจาของขาพเจา ขาพเจาจะยกยอง
เชิดชูพระองค
๒๙ ใหขอบคุณพระยาหเวห เพราะพระองคดี
ความ รัก มัน
่ คงของพระองคจะคง อยูตลอด
ไป
เพลงยกยองคําสั่งสอนของพระยาหเวห
อาเลฟ

๑๑๙

*

๑ ถือวามี เกีย รติ จริงๆคน เหลา

นัน
้ ที่เดินตามทางอันบริสุทธิ ์
และคนเหลา นัน
้ ที่ทํา ตามคําสัง่ สอนของพระ
ยาหเวห
๒ ถือวามี เกีย รติ จริงๆคน เหลา นั น
้ ที่รักษากฎ
ตางๆของพระองค
และแสวงหาพระองคอยางสุดหัวใจ
๓ พวกเขาไมทําผิดตอใคร
พวกเขาเดินในทางตางๆของพระองค
๔ ขา แตพระ ยาหเวห พระองคใหคํา สัง
่ ตางๆ
กับพวกเรา
พระองคตองการใหพวก เราทํา ตามอยาง
เครงครัด
๕ ขาพเจาไดแตหวังวา
ขาพเจาจะรักษากฎ ระเบียบ ตางๆของ
พระองคอยางสัตยซ่ อ
ื
๖ แลวขาพเจาจะไดไมตองอับอาย
เมื่อขาพเจาศึกษาบัญญัติทัง้ หมดของ
พระองค
๗ ขาพเจาจะขอบคุณพระองคดวยจิตใจที่
บริสุทธิ ์
เมื่อขาพเจาเรียนเรื่องกฎ เกณฑที่ ยุติธรรม
ของพระองค
๘ อยาทอดทิง
้ ขาพเจาไปอยางสิน
้ เชิง

ประตูสําหรับผูท่ท
ี ําตามใจพระเจา หมายถึง ประตูวิหาร

อาเลฟ เป็ นตัวอักษรตัวแรกในภาษาฮีบรู เหมือนกับ ก. ในภาษาไทย ในสดุดีบทนี้
จะเริ่มหัวขอยอยแตละหัวขอดวยตัวอักษรฮีบรู ซึ่งมีทัง้ สิน
้ ๒๒ ตัว
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เพราะขาพเจาเชื่อ ฟั งกฎ ระเบียบ ตางๆของ
พระองค
เบธ
๙ คนหน ุมๆจะรักษาชีวิตของตนใหบริสุทธิไ
์ ด

อยางไร
ก็ดวยการรักษาคําบัญชาของพระองค
๑๐ ขาพเจาแสวงหาพระองคอยางสุดหัวใจ
อยาปลอยใหขาพเจาหลงไปจากบัญญัติตางๆ
ของพระองคเลย
๑๑ ขาพเจาเก็บ รักษาคําสัญญาของ พระองค
ไวในใจ
เพื่อขาพเจาจะไดไมทําบาปตอพระองค
๑๒ ขา แตพระ ยาหเวห ขอ ใหพระองคได รับ
การสรรเสริญ
โปรด สัง่ สอนกฎ ระเบียบ ตางๆของ พระองค
ใหกับขาพเจาดวยเถิด
๑๓ ริมฝี ปากของขาพเจาทองกฎเกณฑทุกขอ
ที่ออกมาจากปากของพระองค
๑๔ ขาพเจามี ความ สุขที่ติดตามทาง แหง กฎ
ตางๆของพระองค
เหมือนความ สุขของคน ที่ไดทรัพยสมบัติ
มากมาย
๑๕ ขาพเจาใครครวญถึงคํา
สัง่
ตางๆของ
พระองค
และจับตาดูวิถีทางทัง้ หลายของพระองค
๑๖ ขาพเจาชื่นชมยินดีในกฎ ระเบียบ ตางๆ
ของพระองค
และขาพเจาไมลืมคําบัญชาของพระองค
กิ เมิล
๑๗ ใหรางวัลกับผูรับใชของพระองคดวย

เพื่อขาพเจาจะมี ชีวิต อยูและเชื่อ ฟั งคํา บัญชา
ของพระองค
๑๘ โปรดเปิ ด ตาของขาพเจาใหสังเกต เห็นสิ่ง
นาทึ่งทัง้ หลาย
ในคําสัง่ สอนของพระองคดวยเถิด
๑๙ ขาพเจาอยูในโลกนี้ แคชัว
่ คราว
ขอ อยา ไดซอนบัญญัติ ตางๆของ พระองคไป
จากขาพเจาเลย
๒๐ จิตใจของขาพเจากระหายอยากที่ จะเรียน
รู
กฎเกณฑตางๆของพระองคอยูตลอดเวลา
๒๑ พระองคประณามคน ที่เยอ หยิ่ง จองหอง
พวกนัน
้
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พวกเขาถูกสาปแชงเพราะหลงไปจากบัญญัติ
ตางๆของพระองค
๒๒ ขาพเจารักษากฎตางๆของพระองค
ดังนัน
้ โปรดเอาความอับอายและความอัปยศ
อดสูไปจากขาพเจาดวยเถิด
๒๓ ถึง แมเหลา ผูนําทัง
้ หลายจะนัง่ จับ กลุม กัน
พูดใสรายขาพเจา
แตขาพเจา ผูรับ ใชของ พระองคจะยัง คง
ใครครวญอยู กับกฎ ระเบียบ ตางๆของ
พระองค
๒๔ กฎ ตางๆของ พระองคให ความ สุขกับ
ขาพเจา
มันใหคําแนะนํ าดีๆกับขาพเจา
ดาลิธ
๒๕ แตตอนนี้

ขาพเจากําลังจะตาย
โปรดใหขาพเจามีชีวิตอยูตอไปตามคําสัญญา
ของพระองค
๒๖ ขาพเจาไดเลา เรื่องชีวิตของ ขาพเจาให
พระองคฟังและพระองคก็ตอบมา
โปรดสัง่ สอนกฎ ระเบียบ ตางๆของ พระองค
ใหกับขาพเจาดวยเถิด
๒๗ ชวย ใหขาพเจาเขาใจคํา สัง
่ ตางๆของ
พระองคดวยเถิด
เพื่อขาพเจาจะ ไดใครครวญถึงคํา สอนอัน นา
ทึ่งตางๆของพระองค
๒๘ ขาพเจาเศราโศกจนหมดเรี่ยวแรงเลย
โปรดยกขาพเจาขึ้น ตามที่พระองคไดสัญญา
ไวดวยเถิด
๒๙ ขออยาใหขาพเจาเป็ นคนคดโกง
โปรด เมตตาใหคําสัง่ สอนของ พระองคกับ
ขาพเจาดวยเถิด
๓๐ ขาพเจาเลือกหนทางแหงความสัตยซ่ อ
ื
ขาพเจาจดจอกับกฎ
เกณฑ
ตางๆของ
พระองค
๓๑ ขา แตพระ ยาหเวห ขาพเจายึด มัน
่ ในกฎ
ตางๆของพระองค
อยาทําใหขาพเจาตองอับอายเลย
๓๒ ขาพเจาวิ่งในทาง แหงบัญญัติ ตางๆของ
พระองค
เพราะพระองคได ขยายความ เขาใจของ
ขาพเจา
เฮ
๓๓ ขา แตพระยาหเวห

โปรดสอนวิถี ทางแหง
กฎระเบียบของพระองคใหกับขาพเจา
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แลวขาพเจาจะทําตามนัน
้ ตลอดไป
๓๔ โปรดใหความ
เขาใจกับ ขาพเจาเพื่อ
ขาพเจาจะ ไดรักษาคําสัง่
สอนของ
พระองค
และทําตามอยางสุดหัวใจ
๓๕ นํ าขาพเจาไปตาม ทางแหง บัญญัติ ตางๆ
ของพระองค
เพราะขาพเจามีความสุขในทางนัน
้
๓๖ โปรดหันใจของขาพเจาไปหากฎตางๆของ
พระองค
ไมใชความรํ่ารวย
๓๗ โปรดหันสายตาของขาพเจาไปจากสิ่ง ที่ ไร
คา
โปรดใหชีวิต ใหมกับขาพเจาในขณะที่เดิน ใน
ทางของพระองค
๓๘ โปรดรักษาคําสัญญาที่พระองคใหไว
กับขาพเจาผูรับ ใชของพระองค เพื่อคนจะได
นับถือพระองค
๓๙ ชวยเอาคํา เยาะ เยยที่ขาพเจากลัว นั น
้ ไป
ดวย
เพราะกฎเกณฑตางๆของพระองคนัน
้ ดี
๔๐ ขาพเจาอยากจะทํา ตามคํา สัง
่ ตางๆของ
พระองคยิ่งนัก
โปรด ดีกับขาพเจาและใหขาพเจามี ชีวิต อยู
ตอไปดวย
วา
๔๑ ขา

แตพระ ยาหเวห โปรดแสดงความ รัก
มัน
่ คงของพระองคตอขาพเจาดวย
ชวยขาพเจาให รอดตาม ที่พระองคสัญญา
ดวยเถิด
๔๒ แลวขาพเจาจะ ไดมีคํา ตอบให กับคน เหลา
นัน
้ ที่เยาะเยยขาพเจา
เพราะขาพเจาเชื่อ
พึ่งในคําสัญญาของ
พระองค
๔๓ ขอ ใหขาพเจาสามารถพูด ความ จริงเกี่ยว
กับพระองคเสมอ
เพราะขาพเจาฝาก ความ หวังของ ขาพเจาไว
กับกฎเกณฑตางๆของพระองค
๔๔ ขาพเจาจะเชื่อฟั งคําสัง
่ สอนของพระองค
ตลอดไปเป็ นนิตย
๔๕ ขาพเจาจะไดอยูอยางอิสระ
เพราะขาพเจาพยายามรักษาคํา สัง่ ตางๆของ
พระองค
๔๖ ขาพเจาจะอธิบายกฎตางๆของพระองคให
กับพวกกษัตริย
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และขาพเจาจะไมอับอายขายหน า
๔๗ ขาพเจาจะชื่นชมยินดี
ในบัญญัติตางๆของพระองคที่ขาพเจารักยิ่ง
๔๘ ขาพเจายําเกรงตอบัญญัติ
ตางๆของ
พระองคที่ขาพเจารักยิ่ง
และขาพเจาจะใครครวญอยู กับกฎ ระเบียบ
ตางๆของพระองค
ไซอิน
๔๙ โปรดระลึก

ถึงคําสัญญาที่ให กับขาพเจา
ผูรับใชของพระองค
คําสัญญานัน
้ ทําใหขาพเจามีความหวัง
๕๐ คําสัญญาของพระองคทําใหขาพเจามีชีวิต
นี่ แหละคือคํา ปลอบโยนของ ขาพเจาในยาม
ทุกขยาก
๕๑ แมวา คนหยิ่ง ยโสจะหัวเราะเยาะขาพเจา
อยางไมหยุดหยอนก็ตาม
แตขาพเจาก็ไม เคยหัน ไปจากคําสัง่ สอนของ
พระองค
๕๒ ขา แตพระยาหเวห ขาพเจายังระลึก ถึงกฎ
เกณฑตางๆที่พระองคใหนานมาแลวนัน
้
และมันก็ปลอบใจขาพเจา
๕๓ ขาพเจาโกรธจับใจตอคนชัว
่ ชาเหลานัน
้
ที่ละทิง้ คําสัง่ สอนของพระองคไป
๕๔ ขาพเจารอง เพลงเรื่องกฎ ระเบียบ ตางๆ
ของพระองค
ในทุกหนแหงที่ขาพเจาพักอาศัย
๕๕ ขา แตพระยาหเวห ในยามคํ่าคืน ขาพเจา
ก็ยังระลึกถึงชื่อเสียงของพระองค
ขาพเจาก็เลยรักษาคําสัง่ สอนของพระองค
๕๖ ชีวิตของขาพเจาก็เป็ นอยางนี้ แหละ
คือที่ขาพเจารักษาคําสัง่ ตางๆของพระองค
เฮธ
๕๗ ขา แตพระยาหเวห

พระองคเป็ นสวนแบง
ของขาพเจา
ขาพเจาสัญญาวาจะเชื่อ ฟั งคํา บัญชาทัง้ หลาย
ของพระองค
๕๘ ขาพเจาออนวอนพระองคอยาง
สุดจิต
สุดใจ
โปรด เมตตาขาพเจาอยาง ที่พระองคได
สัญญาไว
๕๙ ขาพเจาคิดถึงทางทัง
้ หลายของขาพเจา
ขาพเจาจึงตัดสิน ใจหัน เทาของ ขาพเจากลับ
มาหากฎตางๆของพระองค
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๖๐ ขาพเจารีบทํา

ตามบัญญัติ ตางๆของ
พระองค
อยางไมรอชา
๖๑ ถึงขาพเจาจะติดอยูในกับดักของคนชัว
่
ขาพเจาก็ไมเคยลืมคําสัง่ สอนของพระองค
๖๒ ในตอนกลางคืน ขาพเจาลุกขึ้นมา
เพื่อขอบคุณพระองคสําหรับกฎ เกณฑ ตางๆ
อันยุติธรรมของพระองค
๖๓ ขาพเจาเป็ น เพื่อนกับทุก คนที่ ยําเกรง
พระองค
เป็ น เพื่อนกับทุก คนที่เชื่อ ฟั งคํา สัง่ ตางๆของ
พระองค
๖๔ ขาแตพระยาหเวห โลกนี้ เต็มไปดวยความ
รักมัน
่ คงของพระองค
โปรด สอนกฎ ระเบียบ ตางๆของ พระองคให
กับขาพเจาดวย
เท็ธ
๖๕ ขา แตพระ ยาหเวห

พระองคดีตอ ขาพเจา
ผูรับใชของพระองค
เหมือนกับที่พระองคไดสัญญาไว
๖๖ โปรด สอนสติ ปั ญญาและความ รูให กับ
ขาพเจา
เพราะขาพเจาวางใจในบัญญัติของพระองค
๖๗ เมื่อ กอน นั น
้
ขาพเจาทุกข ทรมานและ
กําลังหลงทางไป
แตเดี๋ยวนี้ ขาพเจาเชื่อฟั งสิ่งที่พระองคบอก
๖๘ พระองคดีและทําดี
ชวยสอนกฎระเบียบตางๆของพระองคใหกับ
ขาพเจาดวยเถิด
๖๙ คน หยิ่ง จองหองที่โกหกใส ราย ป ายสี
ขาพเจา
แตขาพเจายัง รักษาคํา สัง่ ตางๆของ พระองค
อยางสุดหัวใจ
๗๐ คนพวกนั น
้ โงเขลา
แตขาพเจาเพลิดเพลินกับคําสัง่
สอนของ
พระองค
๗๑ มันเป็ นสิ่งที่ดี ที่ขาพเจาตองทนทุกขนัน
้
เพราะมันทําใหขาพเจาได เรียน รูกฎ ระเบียบ
ตางๆของพระองค
๗๒ คําสัง
่ สอนจากปากของพระองค
ก็มีคายิ่งกวาทองคําและเงินหลายพันชัง่
โยด
๗๓ มือของ

พระองคสรางขาพเจาและคํ้าจุน
ขาพเจาไว
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โปรดใหความ เขาใจกับขาพเจา แลวขาพเจา
จะ ไดเรียน รูบัญญัติ ทัง้ หลายของ
พระองค
๗๔ คน เหลา นั น
้ ที่ยําเกรง พระองคจะ ดีใจเมื่อ
เห็นขาพเจา
เพราะขาพเจาฝากความ หวังไวในคําสัญญา
ของพระองค
๗๕ ขา แตพระยาหเวห ขาพเจารู วากฎเกณฑ
ตางๆของพระองคนัน
้ ยุติธรรม
พระองคตี
สอนขาพเจาเพราะพระองค
ซื่อสัตยตอขาพเจา
๗๖ แตตอน นี้ โปรด แสดงความ รัก มัน
่ คง
ของ พระองคตอ ขาพเจาและปลอบโยน
ขาพเจาดวยเถิด
เหมือน กับที่พระองคไดสัญญา ไวกับ ขาพเจา
ผูรับใชของพระองค
๗๗ ชวยสงความ เมตตาของ พระองคมายัง
ทางของขาพเจา ดวยเพื่อขาพเจาจะไดมี
ชีวิตตอไป
เพราะขาพเจาเพลิดเพลินกับคําสัง่ สอนของ
พระองค
๗๘ ขอ ใหพวก เยอ หยิ่ง จองหองพวก นั น
้ ได
รับความ อับอายเพราะพวก เขาใส ราย
ขาพเจา
แตขาพเจายังใครครวญอยู กับคํา สัง่ ตางๆ
ของพระองค
๗๙ ขอ ใหคน เหลา นั น
้ ที่ยําเกรงพระองคและ
รูจักกฎตางๆของพระองค
กลับมาหาขาพเจาดวยเถิด
๘๐ ขอ
ใหขาพเจารักษากฎ ระเบียบของ
พระองคดวยจิตใจที่บริสุทธิ ์
เพื่อขาพเจาจะไดไมตองอับอาย
คัฟ
๘๑ ขาพเจาออน ระโหยโรย แรง

ใน ขณะ ที่รอ
คอยใหพระองคมาชวยกู
แตขาพเจาฝากความ หวังของ ขาพเจาไวใน
คําสัญญาของพระองค
๘๒ ดวงตาของ ขาพเจาเหนื่ อย ลาเพราะเฝ า
มองวาเมื่อ ไหรคําสัญญาของพระองคจะ
เกิดขึ้นเสียที
เมื่อไหรหนอ พระองคจะปลอบโยนขาพเจา
๘๓ แมวา ขาพเจาจะเปรียบเหมือนกับถุงหนั ง
เหลาองุนที่แขวนรมควันจนเหี่ยวแหง
แตขาพเจาก็จะไม ลืมกฎ ระเบียบ ตางๆของ
พระองค
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๘๔ ขาพเจา

ผูรับ ใชของพระองคจะตองรอไป
อีกนานแคไหน
เมื่อ ไหรพระองคจะ ตัดสินคน ที่ขมเหง
ขาพเจา
๘๕ พวก คน หยิ่ง ยโส นั น
้ ไดขุดพวก หลุมพราง
ดักขาพเจา
พวกเขาไมทําตามคําสัง่ สอนของพระองค
๘๖ บัญญัติทุกขอของพระองคเชื่อถือได
พวก เขาไล ลาขาพเจาทัง้ ๆ ที่ขาพเจาไม ได
ทํา อะไรพวกเขา โปรดชวยขาพเจาดวย
เถิด
๘๗ คน พวก นั น
้ เกือบ จะดับขาพเจาไป จาก
แผนดินโลก
แตขาพเจาก็ไม ไดละทิง้ คํา สัง่ ตางๆของ
พระองค
๘๘ โปรดแสดงความรักมัน
่ คงของพระองคตอ
ขาพเจาเพื่อขาพเจาจะไดมีชีวิตตอไป
เพื่อขาพเจาจะ ไดรักษากฎ ทัง้ หลายจาก ปาก
ของพระองค
ลาเม็ธ
๘๙ ขา แตพระยาหเวห

คํา บัญชาของพระองค
จะคงอยูตลอดไป
มันยืนหยัดมัน
่ คงในฟ าสวรรค
๙๐ ความ ซื่อสัตยของ พระองคจะคง อยูทุก ชัว
่
อายุคนตลอดไป
เหมือนกับโลกนี้ที่พระองคสรางขึ้นมา
๙๑ ทุก สิ่ง ทุก อยางคง อยูมา จนถึงทุก วัน นี้
เพราะกฎเกณฑตางๆของพระองค
ทุกสิ่งทุกอยางเป็ นผูรับใชของพระองค
๙๒ ถา หากขาพเจาไม ไดเพลิดเพลินในคําสัง
่
สอนของพระองค
ขาพเจาก็คง พินาศไป แลวดวยความ ทุกข
ทรมาน
๙๓ ขาพเจาจะไมมี วันลืมคํา สัง
่ ตางๆของ
พระองค
พระองคใหขาพเจามี ชีวิตโดยทํา ตามคํา สัง่
เหลานัน
้
๙๔ ขาพเจาเป็ นของ พระองค ชวย กูขาพเจา
ดวยเถิด
เพราะขาพเจาอยาก จะทํา ตามคํา สัง่ ตางๆ
ของพระองค
๙๕ คนชัว
่ ชาดักซุมทําลายขาพเจา
แตขาพเจายังใครครวญถึงกฎ
ตางๆของ
พระองค
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๙๖ ขาพเจาเห็นวาทุกสิ่งทุกอยางมีขีดจํากัด

แตบัญญัติ ตางๆของ พระองค นัน
้ ไมมีขีด
จํากัด
เม็ม
๙๗ ขาพเจารักคําสัง
่

สอนของ พระองคเหลือ
เกิน
และใครครวญถึงคําสอนนัน
้ ตลอดเวลา
๙๘ บัญญัติ ตางๆของ พระองคทําใหขาพเจา
ฉลาดกวาพวกศัตรูของขาพเจา
เพราะบัญญัติเหลานัน
้ อยูกับขาพเจาเสมอ
๙๙ พระองคทําใหขาพเจารู ลึก ซึ้งกวาพวก ครู
ของขาพเจา
เพราะขาพเจาใครครวญถึงกฎ
ตางๆของ
พระองค
๑๐๐ ขาพเจามีความ เขาใจมากกวาพวก ผู
อาวุโส
เพราะขาพเจาเชื่อฟั งคําสัง่ ตางๆของพระองค
๑๐๑ ขาพเจายัง
้ เทาของ ขาพเจาจากทาง ชัว
่
ทุกอยาง
เพื่อขาพเจาจะ ไดเชื่อ ฟั งคํา บัญชาของ
พระองค
๑๐๒ ขาพเจาไม ไดหันเห ไปจากกฎ เกณฑ
ตางๆของพระองคเลย
เพราะพระองคเองสอนขาพเจา
๑๐๓ คํา พูด ตางๆของพระองค นัน
้ ชางมีรสชาติ
ดีจริงๆ
หวานยิ่งกวานํ้ าเชื่อมผลไม
๑๐๔ ขาพเจาไดความ เขาใจจากคํา สัง
่ ตางๆ
ของพระองค
ขาพเจาจึงเกลียด ชังการก ระ ทําที่หลอก ลวง
ทัง้ ปวง
นุน
๑๐๕ คํา บัญชาของ พระองคเป็ นโคม ไฟให กับ

เทาของขาพเจา
เป็ นแสงสวางใหกับทางของขาพเจา
๑๐๖ ขาพเจาสาบานและยืนยันวาจะรักษาคํา
สาบานนัน
้
ที่ วาขาพเจาจะเชื่อ ฟั งกฎ เกณฑ ตางๆที่
ยุติธรรมของพระองค
๑๐๗ ขา แตพระ ยาหเวห ขาพเจาทน ทุกขยิ่ง
นัก
ชวยใหขาพเจามีชีวิตอยูตอไปตามที่พระองค
สัญญาไวดวยเถิด
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๑๐๘ ขา

แตพระ ยาหเวห โปรดยอมรับพวก
เครื่องบูชาแหงการ สรรเสริญที่ออก จาก
ปากของขาพเจาดวยเถิด
ชวยสอนกฎ เกณฑ ตางๆของ พระองคให กับ
ขาพเจาดวยเถิด
๑๐๙ ชีวิตของขาพเจาตกอยูในอันตรายเสมอ
แตขาพเจาไมเคยลืมคําสัง่ สอนของพระองค
๑๑๐ คนชัว
่ วางกับดักขาพเจา
แตขาพเจาไม เคยหลงไปจากคํา สัง่ ตางๆของ
พระองค
๑๑๑ กฎ ทัง
้ หลายของ พระองคเป็ น มรดกของ
ขาพเจาตลอดไป
เพราะใจของ ขาพเจาชื่นชมยินดีในกฎ เหลา
นัน
้
๑๑๒ ขาพเจาจะมุง มัน
่ ในการ เชื่อ ฟั งกฎ
ระเบียบของพระองคอยูเสมอ
จนกวาขาพเจาจะตายไป
ซาเมค
๑๑๓ ขาพเจาเกลียดชังคนสองใจ

แตขาพเจารักคําสัง่ สอนของพระองค
๑๑๔ พระองคเป็ นที่
ซอนและเป็ น โลของ
ขาพเจา
ขาพเจาฝากความ หวังไว กับคําสัญญาของ
พระองค
๑๑๕ ไอพวกทําชัว
่ ทัง้ หลาย ไปใหหางจากขา
เพื่อขาจะ ไดรักษาบัญญัติทัง้
หลายของ
พระเจาของขา
๑๑๖ พระ ยาหเวหเจาขา โปรดคํ้าจุนขาพเจา
อยางที่พระองคสัญญาไว
แลวขาพเจาจะ ไดมี ชีวิต อยูตอ ไป อยาทําให
ขาพเจาผิดหวังเลย
๑๑๗ ชวยเหลือขาพเจาดวยเถิดเพื่อขาพเจาจะ
ไดรอด
และจะไดเรียนรูกฎระเบียบของพระองคเป็ น
ประจํา
๑๑๘ พระองคไม ยอมรับคน เหลา นั น
้ ที่หลง ไป
จากกฎระเบียบของพระองค
การหลอกลวงของพวกเขาไม สามารถหลอก
พระองคได
๑๑๙ คน ชัว
่ ทุก คนบน โลก นี้เป็ นเหมือนขี้ แรที่
พระองคเขี่ยทิง้ ไป
ขาพเจาจึงรักกฎตางๆของพระองค
๑๒๐ ขาพเจากลัวจนตัวสัน
่ อยูตอหน าพระองค
ขาพเจาเคารพ ยําเกรงกฎ เกณฑ ตางๆของ
พระองค
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ไอเยน
๑๒๑ ขาพเจาทําในสิ่งที่ยุติธรรมและถูกตอง

อยา ปลอยขาพเจา ไวกับคน พวก นัน
้ ที่กดขี่
ขมเหงขาพเจา
๑๒๒ โปรดรับ
ประกันวาพระองคจะดูแล
ขาพเจาผูรับใชของพระองค
อยาปลอยใหคนหยิ่งยโสพวกนัน
้ กดขี่ขมเหง
ขาพเจาเลย
๑๒๓ ดวงตาของ ขาพเจาเหนื่ อย ลาเพราะเฝ า
มองวาเมื่อไหรพระองคจะมาชวยเสียที
และเฝ า คอยความ ยุติธรรมที่พระองคสัญญา
วาจะให
๑๒๔ ได โปรดแสดงความ รัก มัน
่ คงของ
พระองคกับ ขาพเจาผูรับ ใชของพระองค
ดวยเถิด
และสัง่ สอนกฎระเบียบตางๆของพระองคให
กับขาพเจาดวยเถิด
๑๒๕ ขาพเจาเป็ นผูรับ ใชของ พระองคโปรดให
ความเฉลียวฉลาดกับขาพเจา
เพื่อขาพเจาจะไดเขาใจกฎตางๆของพระองค
๑๒๖ ขา แตพระยาหเวห ถึง เวลาที่ พระองคจะ
ทําอะไรสักอยางแลว
เพราะผูคนกําลังฝ าฝื นคําสัง่
สอนของ
พระองค
๑๒๗ แน นอนขาพเจารักบัญญัติ
ตางๆของ
พระองค
มากกวาทองคําและรักยิ่ง กวาทองคํา บริสุทธิ ์
เสียอีก
๑๒๘ ดัง นั น
้ ขาพเจาจึงทํา ตามคํา สัง่ ตางๆของ
พระองค
และเกลียดชังการกระทําที่หลอกลวงทัง้ ปวง
เพ
๑๒๙ กฎตางๆของพระองคนัน
้ นาทึ่ง

ดังนัน
้ ขาพเจาทําตามกฎเหลานัน
้
๑๓๐ คํา อธิบายในเรื่องที่เกี่ยว กับคํา บัญชาทัง
้
หลายของพระองค
ใหความ กระจาง แจงกับผูคนและใหความ
เขาใจกับคนที่ออนตอโลก
๑๓๑ ขาพเจาอาปากหอบ
เพราะขาพเจากระหายที่จะเรียน
รูบัญญัติ
ตางๆของพระองค
๑๓๒ โปรดหันมาเมตตาตอขาพเจา
เหมือน กับที่พระองคทําเป็ น ประจํากับคน
เหลานัน
้ ที่รักพระองคดวยเถิด
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๑๓๓ โปรดนํ าทางขาพเจาตาม

ที่พระองคได
สัญญาไว
โปรดอยา ใหความ ชัว
่ ใดๆมี อํานาจเหนือ
ขาพเจา
๑๓๔ โปรดชวย ไถขาพเจาจากคน ทัง
้ หลายที่
กดขี่ขมเหงขาพเจา
เพื่อขาพเจาจะ ไดเชื่อ ฟั งคํา สัง่ ตางๆของ
พระองค
๑๓๕ โปรดใหใบหน าของ พระองคสองลงมายัง
ขาพเจาผูรับใชของพระองค
และสอนกฎระเบียบตางๆของพระองคใหกับ
ขาพเจาดวยเถิด
๑๓๖ นํ้ าตาไหลนองเป็ นสายธารบนใบหน าของ
ขาพเจา
เพราะไมมีใครเชื่อฟั งคําสัง่ สอนของพระองค
ซาเด
๑๓๗ ขาแตพระยาหเวห

พระองคนัน
้ ยุติธรรมและกฎเกณฑตางๆของ
พระองคนัน
้ เที่ยงตรง
๑๓๘ พระองคใหกฎตางๆที่ยุติธรรม
พวกเราสามารถไววางใจมันไดอยางเต็มที่
๑๓๙ ความรอนรนเผาผลาญขาพเจาอยู
เพราะพวก ศัตรูของขาพเจาลืมคํา บัญชาทัง้
หลายของพระองคเสียแลว
๑๔๐ คําสัญญาทัง
้ หลายของพระองคได รับการ
พิสูจนอยางถี่ถวนแลว
ขาพเจา ผูรับใชของพระองคจึงรักคําพูดพวก
นัน
้ ของพระองค
๑๔๑ ขาพเจาอาจ จะยัง หน ุมและไมมี ใคร
นับถือ
แตขาพเจาไมไดลืมคําสัง่ ตางๆของพระองค
๑๔๒ ความ ยุติธรรมของ พระองค นั น
้ จะคง อยู
ตลอดไป
และคําสัง่ สอนของพระองค นัน
้ ก็เป็ น ความ
จริงและเชื่อถือได
๑๔๓ ถึง แมวาขาพเจาเจอกับความหายนะและ
ความทุกขยาก
แตบัญญัติ ตางๆของ พระองคก็ยังเป็ น ความ
สุขของขาพเจา
๑๔๔ กฎตางๆของพระองคนัน
้ ยุติธรรมเสมอ
โปรดชวยใหขาพเจาเขาใจพวก มัน ดวยเพื่อ
วาขาพเจาจะไดมีชีวิตตอไป
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โคฟ
๑๔๕ ขาพเจารองออกมาอยางสุดใจวา

“ขา แต
พระยาหเวห โปรดตอบขาพเจาดวย
ขาพเจาจะเชื่อ ฟั งกฎ ระเบียบ ตางๆของ
พระองค”
๑๔๖ ขาพเจารองออกมาตอพระองควา “โปรด
ชวยขาพเจาใหรอดดวย
เพื่อขาพเจาจะ ไดเชื่อ ฟั งกฎ ตางๆของ
พระองค”
๑๔๗ ขาพเจาตื่น แตเชา ตรูเพื่อรองขอความ
ชวยเหลือจากพระองค
ขาพเจาฝากความ หวังไว กับคําสัญญาของ
พระองค
๑๔๘ ถึงแมจะดึกดื่น ขาพเจาก็ยังตื่นอยู
เพื่อจะใครครวญถึงคําสัญญาของพระองค
๑๔๙ โปรดฟั ง เสียงขาพเจา เพราะพระองคมี
ความรักมัน
่ คง
ขาแตพระยาหเวห โปรดใหขาพเจามีชีวิตอยู
ตอไป เพราะพระองคยุติธรรม
๑๕๐ คน เหลา นั น
้ ที่ไล ตามความ ชัว
่ ไดเขา มา
ใกลแลว
พวก เขาอยู หาง ไกลจากคําสัง่ สอนของ
พระองค
๑๕๑ ขาแตพระยาหเวห พระองคนัน
้ อยูใกล
และบัญญัติทุก ขอของพระองค นัน
้ เป็ น ความ
จริงและเชื่อถือได
๑๕๒ นาน มา แลว ขาพเจาไดเรียน รูกฎ ตางๆ
ของพระองค
เป็ นกฎที่พระองคตัง้ ไวใหอยูตลอดไป
เรช
๑๕๓ โปรดมอง

ดูความ ทุกขของ ขาพเจาและ
ชวยชีวิตขาพเจาดวยเถิด
เพราะขาพเจาไม ได ลืมคําสัง่ สอนของ
พระองค
๑๕๔ โปรดสู คดีให กับขาพเจาและไถ ชีวิต
ขาพเจาดวยเถิด
โปรดชวยใหขาพเจามี ชีวิตอยู ตอ ไปตาม ที่
พระองคไดสัญญาไว
๑๕๕ ความรอดอยูหางไกลจากคนชัว
่ ชา
เพราะพวก เขาไม อยากเชื่อ ฟั งกฎ ระเบียบ
ของพระองค
๑๕๖ ขา แตพระ ยาหเวห ความเมตตากรุณา
ของพระองคนัน
้ ยิ่งใหญ
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ขอ โปรดชวย ชีวิตของ ขาพเจาดวย เถิด
เพราะพระองคนัน
้ ยุติธรรม
๑๕๗ ขาพเจามีศัตรูมากมายที่ไลลาขาพเจาอยู
แตขาพเจาไม ไดหันเหไป จากกฎ ทัง้ หลาย
ของพระองค
๑๕๘ เมื่อขาพเจามอง ดูคน ทรยศเหลา นั น
้
ขาพเจารูสึกสะอิดสะเอียน
เพราะพวกเขาไมเชื่อฟั งคําพูดของพระองค
๑๕๙ ขา แตพระ ยาหเวห ดู เอาเถิด วาขาพเจา
รักคํา สัง่ ทัง้ หลายของ พระองคขนาด
ไหน
ดัง นัน
้
ชวย ชีวิตขาพเจาดวย เถิด เพราะ
พระองคมีความรักมัน
่ คง
๑๖๐ คํา บัญชาทัง
้ หมดของพระองค นัน
้ เชื่อ ถือ
ได
กฎ เกณฑอัน ยุติธรรมทุก ขอของ พระองคจะ
คงอยูตลอดไป
ฉิ น
๑๖๑ เหลา ผูนําที่มี อํานาจโจมตีขาพเจาทัง
้ ๆ ที่

ขาพเจาไมไดทําอะไรผิดตอพวกเขา
แตขาพเจากลัวอยาง เดียวคือกลัว ทํา ผิดตอ
คําบัญชาของพระองค
๑๖๒ ขาพเจามี
ความ สุขกับคําสัญญาของ
พระองค
เหมือนทหารที่พบ กับสิ่ง ที่จะ ยึด ไดจํานวน
มากมาย
๑๖๓ ขาพเจาเกลียด
ชังและขยะแขยงการ
หลอกลวง
แตขาพเจารักคําสัง่ สอนของพระองค
๑๖๔ ขาพเจาสรรเสริญพระองควันละเจ็ดครัง
้
สําหรับพวก กฎ เกณฑอัน ยุติธรรมของ
พระองค
๑๖๕ คน เหลา นั น
้ ที่รักคําสัง่ สอนของ พระองค
จะมีชีวิตที่เป็ นสุขปลอดภัย
และไมมีสิ่งใดจะทําใหเขาสะดุดลมได
๑๖๖ ขา แตพระ ยาหเวหขาพเจาเฝ า รอ คอย
ความรอดจากพระองค
ขาพเจาทําตามบัญญัติทัง้ หลายของพระองค
๑๖๗ ขาพเจารักษากฎตางๆของพระองค
เพราะขาพเจารักมันมาก
๑๖๘ ขาพเจารักษาคํา สัง
่ ทัง้ หลายและกฎ ทัง้
หลายของพระองค
เพราะพระองคเห็นการก ระ ทําทัง้ สิน
้ ของ
ขาพเจา
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ทาฟ
๑๖๙ ขา แตพระ ยาหเวห

ขอพระองคโปรดฟั ง
เสียงรองใหชวยของขาพเจา
โปรดใหความ เขาใจกับ ขาพเจาตาม ที่
พระองคไดสัญญาไว
๑๗๐ ขอ ใหคําอธิษฐานของ ขาพเจามา อยูตอ
หน าพระองค
ชวยกูขาพเจาตามที่พระองคสัญญาดวยเถิด
๑๗๑ ขอ
ใหริม ฝี ปากของ ขาพเจาเทคํา
สรรเสริญออกมา
เพราะพระองคสอนกฎ ระเบียบทัง้ หลายของ
พระองคใหกับขาพเจา
๑๗๒ ขอ ใหลิน
้ ขาพเจารอง เพลงถึงคํา พูดของ
พระองค
เพราะบัญญัติทงั ้ สิน
้ ของ พระองคนัน
้ เที่ยง
ตรง
๑๗๓ ขอใหมือของพระองคชวยเหลือขาพเจา
เพราะขาพเจาเลือกที่ จะเชื่อ ฟั งคํา สัง่ ตางๆ
ของพระองค
๑๗๔ ขา แตพระ ยาหเวห ขาพเจาอยาก ให
พระองคชวยกูขาพเจาเหลือเกิน
เพราะขาพเจามี ความ สุขในคําสัง่ สอนของ
พระองค
๑๗๕ ขอ ใหขาพเจามี ชีวิตอยู ตอ ไปเพื่อจะ ได
สรรเสริญพระองค
ขอ ใหกฎ เกณฑ ตางๆของ พระองคชวย
ขาพเจา
๑๗๖ ขาพเจาเสี่ยงอันตรายมากเหมือนแกะที่
หลง ทาง โปรดตาม หาขาพเจาผูรับ ใช
ของพระองคดวยเถิด
เพราะขาพเจาไม ได ลืมบัญญัติ ตางๆของ
พระองค
พวกศัตรูของสันติภาพ
บทเพลงที่รองในระหวางที่ข้ น
ึ ไปยังวิหาร
๑ เมื่อขาพเจาพบ

๑๒๐ ยาก ขาพเจารองขอความ ชวย

กับความทุกข

เหลือจากพระยาหเวห
และพระองคตอบขาพเจา
๒ ขา แตพระ ยาหเวห
ชวยชีวิตขาพเจาให
รอดพน
จากคนเหลานัน
้ ที่ใชริมฝี ปากโกหก
และใชลน
ิ้ หลอกลวงดวยเถิด
๓ เจาลิน
้ ปลิน
้ ปลอน
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เจารูไหมวาพระยาหเวหจะใหอะไรกับเจา
เจารูไหมวาเจาจะไดรับอะไร
๔ เจาจะไดรับลูกธนูของพวกนั กรบ
ที่ มีหัว ธนูแหลมคมจากการ ถูก ตีบนถาน ไฟ
รอนๆ
๕ มัน แย จริงๆสําหรับขาพเจาที่จะ ตองอยู กับ
คน พวก นี้ ไม ตาง อะไรกับการ อยู
ทามกลางคนเมเชค *ที่โหดราย
หรืออยูทามกลางเต็นทของคน เคด าร †ที่ปา
เถื่อน
๖ ขาพเจาใช ชีวิตอยู กับคนที่เกลียด ชัง
สันติภาพ
นานเกินไปเสียแลว
๗ ขาพเจาเป็ นคนรักสันติภาพ
แตเมื่อขาพเจาพูดใหเกิดสันติภาพ
พวกเขาจะเอาแตสงครามทาเดียว
พระยาหเวหปกป องคนของพระองค
บทเพลงที่รองในระหวาง
ทางที่ข้ น
ึ ไปยังวิหาร
๑ ขาพเจาแหงน หน ามองขึ้น ไป

๑๒๑ ยังภูเขาทัง้ หลาย

ความ ชวย เหลือของ ขาพเจาจะมาจากที่ไหน
กัน
๒ ความ ชวย เหลือของ ขาพเจามา จากพระ
ยาหเวห
ผูสรางสวรรคและแผนดินโลก
๓ พระองคจะไม ยอมปลอย ใหเทา ของ เจาลื่น
ไถล
พระองคผูปกป องเจาจะไมเคลิม
้ หลับไป
๔ พระองคผูปกป องอิสราเอล
จะไมมีวันเคลิม
้ หรือหลับไป
๕ พระยาหเวห เป็ นผูนัน
้ ที่ปกป องเจา
พระองคเป็ นรมเงาที่อยูทางขวามือของเจา
๖ ดวงอาทิตยจึงไม อาจทํา อันตรายเจา ไดใน
ตอนกลางวัน
หรือดวงจันทรในตอนกลางคืน
๗ พระ ยาหเวหจะปกป อง เจาจากอันตรายทัง
้
ปวง

*๑๒๐:๕
†๑๒๐:๕
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พระองคจะปกป องชีวิตของเจา
๘ พระยาหเวหจะปกป องเจาตอนที่เจาออกไป
หรือกลับมา
ทัง้ เดี๋ยวนี้และตลอดไป
คําอธิษฐานสําหรับเมืองเยรูซาเล็ม
บทเพลงที่รองในระหวาง
ทางที่ข้ น
ึ ไปยังวิหาร
๑ ขาพเจาดีใจ

๑๒๒ ขาพเจาวา

เมื่อมีคนพูด กับ

“ใหพวก เราขึ้น ไปที่วิหารของพระ ยาหเวห
กันเถิด”
๒ เยรูซาเล็มเอย
พวก เรากําลังยืนอยูขาง ในประตู ทัง้ หลาย
ของเจาแลว
๓ เยรูซาเล็มได รับการ สราง ขึ้นตาม แบบ ที่
เมืองใหญควรจะเป็ น
คือสรางติดกันแนน กอกันขึ้นอยางมัน
่ คง
๔ เป็ นเมืองที่เผา ตางๆของ พระ ยาหเวหมา
รวมตัวกัน
กฎไดกําหนด ไวใหคน อิสราเอลมาสรรเสริญ
ชื่อของพระยาหเวหที่นัน
่
๕ ที่ นั น
่ ราชวงศของกษัตริย ดา วิดได ตัง้
บัลลังกตางๆไว
เพื่อพิพากษาคนอยางยุติธรรม
๖ อธิษฐานใหเยรูซาเล็มมีสันติภาพ
“เยรูซาเล็ม ขอ ใหคน เหลา นัน
้ ที่รัก เจา
ปลอดภัย
๗ ขอ ใหมีสันติภาพภายในกําแพงทัง
้ หลาย
ของเจา
และขอ ใหมีความ ปลอดภัยในป อมปราการ
ของเจา”
๘ เพื่อเป็ นประโยชน แกพน
ี่  องและเพื่อนๆของ
ขาพเจา
ขาพเจาจะพูด วา “เยรูซาเล็ม ขอ ใหมี
สันติภาพในเจา”
๙ เพื่อเป็ น
ประโยชนแกวิหารของ
พระ
ยาหเวหพระเจาของพวกเรา
ขาพเจาจะอธิษฐานใหเจาเจริญรุงเรือง

เมเชค อยูทางทิศเหนือของอิสราเอล ตอนนี้คือประเทศตุรกี
เคดาร อยูในทะเลทรายทางทิศตะวันออกเฉียงใตของอิสราเอล
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ผูสรางสวรรคและแผนดินโลก
อธิษฐานขอความเมตตา
บทเพลงที่รองในระหวาง
ทางที่ข้ น
ึ ไปยังวิหาร
๑ ขาพเจามองขึ้นไปยังพระองค

พระยาหเวหปกป องคนของพระองค
เพลงที่รองในระหวางทางที่ข้ น
ึ ไปยังวิหาร
๑ คนเหลา นั น
้ ที่ไว วางใจในพระ

๑๒๓ พระองคผูนัง่ อยูบน บัลลังกใน ๑๒๕ ยาหเวหจะเป็ น เหมือนภู เขา ศิ
สวรรคนัน
้
๒ เหมือนทาสที่มองไปยังเจา นายเพื่อเจา นาย

จะไดใหในสิ่งที่เขาตองการ
เหมือนสาวใชที่คอยพึ่งนายหญิง
พวก เราก็เหมือน กันที่เฝ า มองพระ ยาหเวห
พระเจาของเรา
คอยใหพระองคเมตตาพวกเรา
๓ ขา แตพระ ยาหเวห โปรดเมตตาพวก เรา
ดวย โปรดเมตตาพวกเราดวยเถิด
เพราะพวกเราเต็มกลืนแลวกับคําดูถูกนัน
้
๔ พวก เราเต็ม กลืนกับคํา เยาะ เยยจากพวก
คนที่เยอหยิ่ง
และคําดูถูกจากคนจองหอง
พระยาหเวหอยูฝายเรา
เพลงที่รองในระหวางทางที่ข้ น
ึ
ไปยังวิหาร บทเพลงของดาวิด
๑ “ถาพระ ยาหเวหไม ไดอยูฝาย

๑๒๔ เรา”

ขอใหอิสราเอลพูดวา
๒ “ถาพระยาหเวหไมไดอยูฝายเรา
ตอนที่ผูคนโจมตีพวกเรานัน
้
๓ ศัตรูของพวกเราก็คงกลืนกินเราทัง
้ เป็ น
ตอนที่พวกเขาโกรธเกรีย
้ วเรา
๔ แลวพวก เขาก็คงจะซัด เราซะ เรียบเหมือน
นํ้ าทวม
กระแสนํ้ าที่ไหลเชี่ยวก็คงทวมทนหัวเรา
๕ นํ้ าที่ไหลเชี่ยว กรากก็คงทวมทนหัว เราไป
แลว”
๖ สรรเสริญพระยาหเวหเถิด
ที่พระองคไมปลอยใหเราเป็ นเหยื่อของเขีย
้ ว
ศัตรู
๗ เราเป็ น เหมือนนกที่หนี รอดออก มาจาก
ตาขายดักนกของนายพราน
ตาขายนัน
้ ฉีกขาด เราจึงหนีออกมาได
๘ ความชวยเหลือของเรามาจากพระยาหเวห

โยน
ที่ไมสน
ั ่ คลอนและคงอยูตลอดไป
๒ พระ ยาหเวหลอม รอบและปกป องคน ของ
พระองคทงั ้ เดี๋ยวนี้และตลอดไป
เหมือนที่ภูเขาลอมรอบเยรูซาเล็ม
๓ พวก คน ชัว
่ ชาจะไม ไดครอบ ครองแผน ดิน
ของคนดีเสมอไป
เพราะไมอยางนัน
้ คนดีจะเริ่มทําชัว
่
๔ ขาแตพระยาหเวห
ขอชวยทําดีกับคนดีดวยเถิด คือคนที่มี จิตใจ
ซื่อตรง
๕ ขาแตพระยาหเวห
ชวยกําจัดคน คดโกง พรอม กับคน อื่นๆที่ทํา
ชัว
่ ดวยเถิด
ขอใหอิสราเอลมีความสงบสุขเถิด
ขอใหความรุงเรืองกลับมา
เพลงที่รองในระหวางทางที่ข้ น
ึ ไปยังวิหาร
๑ เมื่อพระ

๑๒๖ เจริญรุงเรืองเหมือนเดิม

ยาหเวหทําใหศิ โยน

พวกเราคิดวาเราฝั นไป
๒ ตอน นั น
้ พวก เรามีความ สุข มากและโห รอง
ดวยความยินดี
แมแตคนตางชาติก็ ยังพูด วา “พระ ยาหเวห
ทําสิ่งตางๆที่ยิ่งใหญใหกับคนพวกนี้”
๓ ใชแลว พระยาหเวหทําสิ่งตางๆที่ยิ่งใหญ
ใหกับพวกเราและพวกเราไดฉลองกัน
๔ ขา แตพระ ยาหเวห ชวยนํ าความ เจริญ
รุงเรืองกลับมาใหกับพวกเราอีกครัง้
เหมือนฝนนํ านํ้ ามาสูลําธารที่แหงขอดอีกครัง้
๕ ขอใหคนเหลานั น
้ ที่หวานพืชพรอมนํ้ าตา
ไดเก็บเกี่ยวพรอมกับเสียงโหรองยินดี
๖ ขอ ใหคน เหลา นั น
้ ที่แบกถุงที่ใสเมล็ด พืช
ออกไปหวานในทุงดวยนํ้ าตา
ไดโห รองยินดีเมื่อแบกฟ อน ขาวกลับ มาเป็ น
มัดๆ
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ขอใหอิสราเอลมีความสงบสุขเถิด
ของดีทุกอยางมาจากพระยาหเวห
เพลงที่รองในระหวางทางที่ข้ น
ึ ไป
ยังวิหาร บทเพลงของโซโลโมน
๑ ถาพระ

๑๒๗ บาน

ยาหเวหไม ไดสราง

พวกคนสรางก็เสียเวลาเปลาๆ
ถาพระยาหเวหไมไดเฝ าดูแลเมืองแลว
พวกยามที่เฝ าเวรอยูก็เสียเวลาเปลาๆ
๒ มันเป็ นการเหนื่ อยเปลาที่จะตื่นแตเชาตรู
และทํางานหาเลีย
้ งชีพจนดึกดื่นเที่ยงคืน
เพราะพระ ยาหเวหจัดหา ใหกับคน ที่พระองค
รัก
แมในขณะที่เขานอนหลับอยู
๓ ลูกชายทัง
้ หลายเป็ นของ ขวัญมา จากพระ
ยาหเวห
เด็กจากครรภเป็ นรางวัลจากพระเจา
๔ พวก ลูกชายที่เกิดจากพอตอน ที่เขา เป็ น
หนุม
เป็ นเหมือนพวกลูกศรในมือของนักรบ
๕ ชายที่มีลูกชายอยู เต็มแลง ธนู นั น
้ ถือวามี
เกียรติจริงๆ
เมื่อเขาตองประจัน หน ากับพวก ผู กลาว หาที่
ประตูเมือง เขาจะไดไมอับอายขายหน า
คนที่ยําเกรงพระยาหเวหจะไดรับพระพร
เพลงที่รองในระหวางทางที่ข้ น
ึ ไปยังวิหาร
๑ ถือวามีเกีย

๑๒๘ นัน้ ที่ยําเกรงพระยาหเวห

รติ จริงๆคน เหลา

คือคนที่เดินในหนทางทัง้ หลายของพระองค
๒ เจาจะไดกินจากผลงานจากมือเจา
เจาจะมีเกียรติจริงๆและจะเจริญรุงเรือง
๓ ภรรยาของเจาจะเป็ นเหมือนเถาองุนทีม
่ ีลูก
ดกในบานของเจา
สวนลูกๆที่ อยูรอบโตะ อาหาร นัน
้ ก็เปรียบ
เหมือนตนมะกอกที่ปลูกอยูริมธารนํ้ า
๔ ดังนั น
้ จําไวเถิดวา
ผู ที่ยําเกรงพระ ยาหเวห จะได รับพระพร
อยางนัน
้ แหละ
๕ ขอ ใหพระ ยาหเวหอวยพร เจาจากวิหารบน
ภูเขาศิโยน
ขอ ใหเจามี ความ สุขกับความ เจริญรุงเรือง
ของเยรูซาเล็มตลอดวันเวลาของเจา
๖ ขอใหเจามีชีวิตอยูไดเห็นหน าหลานของเจา

อธิษฐานใหศัตรูพายแพ
เพลงที่รองในระหวางทางที่ข้ น
ึ ไปยังวิหาร
๑ พวก

๑๒๙ เรื่อยตัง้ แตหนุมๆแลว

ศัตรูขมเหงขาพเจามา

ใหอิสราเอลพูดวา
๒ “พวก ศัตรูไดขมเหงขาพเจามา เรื่อยตัง
้ แต
หนุมๆแลว
แตไมเคยชนะขาพเจาไดเลย
๓ พวกเขาตีขาพเจาอยางรุนแรง
ทําใหเกิดบาดแผลมากมาย
หลังขาพเจาดูเหมือนรอยไถอันยาว
๔ แตพระยาหเวหผูยุติธรรม
ไดตัด เชือกเหลา นัน
้ ที่พวก คน ชัว
่ ใชผูกมัด
ขาพเจา”
๕ ขอใหทุกคนที่เกลียดชังศิโยน
ไดรับความอับอาย และพายแพลาถอยไป
๖ ขอใหพวกเขาเป็ นเหมือนหญาบนดาดฟ า
ที่เหี่ยวแหงไปกอนที่มันจะทันยาวขึ้น
๗ เป็ นหญาที่คนเก็บเกี่ยวไดไมถึงกํามือ
ไมพอที่จะรวบไดเต็มอก
๘ ขออยา ใหผูคนที่เดินผาน มาตะโกนอวยพร
ใหกับพวกเขาวา
“ขอใหพระยาหเวหอวยพรเจา”
หรือ “พวก เราอวยพร เจาในนามของ พระ
ยาหเวห”
ใหรอคอยพระยาหเวหมาไถ
เพลงที่รองในระหวางทางขึ้นไปยังวิหาร
๑ ขา

๑๓๐ ขาพเจาจมอยูในความทุกข

แตพระ ยาหเวห ตอน ที่

ขาพเจารองขอใหพระองคชวย
๒ ขา แตองคเจาชีวิต
โปรดฟั ง เสียงของ
ขาพเจา
โปรดฟั ง เสียงของ ขาพเจา โปรดเงี่ยหูของ
พระองค ฟั ง เสียงรอง ออนวอนให ชวย
ของขาพเจา
๓ ขาแตพระยาหเวห องคเจาชีวิต ถาพระองค
จะจด บันทึกความ ผิด บาปของ พวก เรา
ไว
ใครจะรอดจากการถูกลงโทษได
๔ แตพระองคใหอภัย
เพื่อวาคนจะไดยําเกรงพระองค
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๕ ขาพเจารอ

คอยพระ ยาหเวห จิตใจของ
ขาพเจารอคอยพระองค
ขาพเจาฝากความ
หวังไวในคําสัญญาของ
พระองค
๖ จิตใจของขาพเจารอ คอยองคเจาชีวิตของ
ขาพเจา
ยิ่งกวาพวกยามรอคอยรุงเชา
ยิ่งกวาพวกยามรอคอยรุงเชา
๗ อิสราเอล เอย ฝากความ หวังไวใน พระ
ยาหเวหเถิด
เพราะพระยาหเวหมีความรักที่มัน
่ คง
์ ํานาจอันยิ่งใหญที่จะไถเจาได
และฤทธิอ
๘ พระองคจะไถอิสราเอล
ใหรอดพนจากความบาปทัง้ หมดของเขา
สงบนิ่ งในพระยาหเวห
เพลงที่รองในระหวางทางขึ้นไป
ยังวิหาร เพลงของดาวิด
๑ ขา

๑๓๑ ไมใชเป็ นคนเยอหยิ่ง

แตพระ ยาหเวห ขาพเจา

ไมวางมาดใหญโต
ไมชอบทํางานที่เพอฝั นใหญโต
หรือทําในสิ่งที่ยากเกินตัว
๒ ใชแลว ขาพเจาทําใหจิตใจตัวเองสงบนิ่ ง
เหมือนเด็กที่หยานมอยูในออมแขนของแม
จิตใจของขาพเจาสงบนิ่งเหมือนเด็กคนนัน
้
๓ อิสราเอลเอย ฝากความ หวังของ เจาไว กับ
พระยาหเวหทัง้ เดี๋ยวนี้และตลอดไป
คําสัญญาที่พระยาหเวหใหกับ
กษัตริยดาวิดและศิโยน
เพลงที่รองในระหวางทางที่ข้ น
ึ ไปยังวิหาร
๑ ขา แตพระยาหเวหโปรดระลึก

๑๓๒ ถึงดาวิด

และความทุกขยากลําบากทัง้ หมดของเขา
๒ เขาไดสาบานตอพระยาหเวห
์ หงยาโคบ
และบนบานตอผูทรงฤทธิแ
๓ ดา วิดพูด วา “ขาพเจาจะไม เขาไปใน บาน
ของตัวเอง
และจะไมนอนลงบนเตียงของตัวเอง
๔ ขาพเจาจะไมยอมหลับตาลง
*๑๓๒:๑๐
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จะไมยอมใหหนังตาปิ ดลง
๕ จนกวาจะพบสถานที่สําหรับกอ ตัง
้ เต็นท อัน
์ ิทธิใ์ หกับพระยาหเวห
ศักดิส
์ หง ยา โคบจะ ไดพัก
เพื่อพระองคผูทรงฤทธิแ
อาศัยอยูที่นัน
่ ”
๖ ดูเถิด ตอน ที่เราอยูที่เอ ฟ รา ธาห พวก เรา
์ ิทธิ ์
ไดยินเรื่องหีบศักดิส
์ ิทธิ ์ นัน
และเราได พบหีบ ศักดิส
้ ในทองทุงแหง
คีเรียธ ยาอาร
๗ พวก เราพูด กัน วา “ไปเต็นท อัน ศักดิส
์ ิทธิ ์
ของพระองคกัน
ไปกราบ ลงตรงที่ วาง เทาของ พระองคกัน
เถิด”
๘ ขา แตพระ ยาหเวห ลุก ขึ้นและไป ยังที่พัก
ผอนแหงใหมของพระองคเถิด
์ ํานาจ
ทัง้ พระองคและหีบที่แสดง
ถึงฤทธิอ
ของพระองค
๙ ขอ ใหพวก นั กบวชของ พระองคสวม ใส
ชัยชนะ
ขอ ใหพวก ที่ ซื่อสัตยตอ พระองคโห รองดวย
ความชื่นชมยินดี
๑๐ แลวเพื่อเห็นแกดาวิดผูรับใชของพระองค
ขอ อยาปฏิเสธกษัตริยที่พระองคได เลือก ไว
แลว *
๑๑ พระยาหเวหไดสาบานตอดาวิด
และพระองคจะไม คืนคํา ที่ วา “เราจะ ใหลูก
หลานของเจาสืบตอบัลลังกจากเจา
๑๒ ถาหากลูก หลานของ เจาจะยัง คงรักษาขอ
ตกลงและคํา สัง่ ตางๆที่เรา สอนพวก เขา
ไว
ลูก หลานของ พวก เขาก็จะ ไดนัง่ อยู บน
บัลลังกของเจาตลอดไป”
๑๓ พระยาหเวหไดเลือกศิโยน
พระองคตัดสินใจที่จะอาศัยอยูที่นัน
่
๑๔ พระ ยาหเวหพูด วา “เราจะอาศัยอยูใน
สถานที่นี้ตลอดไป
เราจะอยูที่นี่เพราะเราไดเลือกสถานที่นี้มา
๑๕ เราจะอวยพรใหศิโยน
อุดมสมบูรณไป ดวย อาหารและเราจะทําให
คนยากจนอิ่มหนํ า
๑๖ เราจะสวมใสความรอดให กับพวกนั กบวช
ของศิโยน

กษัตริยท่พ
ี ระองคไดเลือกไวแลว แปลตรงๆไดวา “ผูที่พระองคทรงเจิม” ดูคํา
วา “เจิม” เพิ่มเติมไดจากคําอธิบายศัพททายเลม
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และผู ที่ สัตย ซื่อของ ศิ โยนจะโห รองดวย
ความชื่นชมยินดี
๑๗ และที่ นั น
่ เราจะทําใหราชวงศของดา วิด
แข็งแกรง
ราชวงศของกษัตริยที่เราไดเลือกไว นัน
้ จะคง
อยูตลอดไปเหมือนตะเกียงที่ไมมีวันดับ
๑๘ เราจะสวม ใสความ อับอายให กับพวก ศัตรู
ของเขา
แตเราจะทําใหมงกุฎของ เขาสอง ประกาย
เจิดจา”
พี่นองอยูดวยกันอยางกลมเกลียว
เพลงที่รองในระหวางทางที่ข้ น
ึ ไป
ยังวิหาร เพลงของดาวิด
๑ มันชาง

๑๓๓ จริงๆ

วิเศษและนา ยิน ดี

เมื่อพี่นองอยูดวยกันอยางกลมเกลียว
๒ มันเป็ น เหมือนนํ้ ามัน หอมชัน
้ ดีที่เท ลง มา
เจิมหัวของอาโรน
แลวไหลลงมาอาบเคราของเขา
แลวไหลเรื่อยลงมาบนเสื้อคลุมของเขา
๓ มันเป็ น เหมือนนํ้ าคางมากมายบนภูเขา เฮ
อรโมน
ที่ตกลงมาบนเทือกเขาศิโยนดวย
ที่ศิ โยน นัน
้ พระ ยาหเวหไดสัญญาที่จะ ให
พระพรแมแตชีวิตที่แสนจะยืนยาว
ผูรับใชในวิหารสรรเสริญ
พระยาหเวหเถิด
เพลงที่รองในระหวางทางที่ข้ น
ึ ไปยังวิหาร
๑ สรรเสริญพระ

๑๓๔ พวกผูรับใชทุกคนของพระองค

ยาหเวหเถิด

ผูที่ยืนทําหน าที่อยูในวิหารในตอนกลางคืน
๒ ยกมือของทานขึ้นตอสถานที่ศักดิส
์ ิทธิ ์
และสรรเสริญพระยาหเวหเถิด
๓ ขอ ใหพระ ยาหเวห ผู สรางสวรรคและแผน
ดินโลก
อวยพรทานจากศิโยน
พระยาหเวหย่ง
ิ ใหญกวาพระทัง้ ปวง
๑ สรรเสริญพระยาหเวห

๑๓๕ สรรเสริญพระนามของพระ
ยาหเวหเถิด
สรรเสริญพระองค พวกผูรับใชของพระองค

๒ ผู
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ที่ยืนทํา หน าที่อยูในวิหารของ พระ
ยาหเวห
และยืนอยูในบริเวณลาน วิหารของ พระเจา
ของเรา
๓ สรรเสริญพระยาหเวห เพราะพระองคนัน
้ ดี
รอง เพลงสรรเสริญพระนามของ พระองค
เพราะเป็ นเรื่องที่นายินดี
๔ เพราะพระ ยาหเวหเลือกยา โคบมา เป็ นของ
พระองคโดยเฉพาะ
เลือกอิสราเอลมา เป็ นของ รัก ของ หวงของ
พระองค
๕ ขาพเจารูวาพระยาหเวหนัน
้ ยิ่งใหญ
องคเจาชีวิตของพวก เรานัน
้ ยิ่ง ใหญกวาพระ
ทัง้ ปวง
๖ พระ ยาหเวหอยาก จะทํา อะไรพระองคก็ทํา
อยางนัน
้
ไมวาจะในสวรรคหรือโลก
ไมวาจะในทะเลหรือที่ลึกของมหาสมุทร
๗ พระองคทําใหเมฆลอย ขึ้น มาจากสุด ปลาย
โลก
พระองคทําใหเกิดฟ าแลบมาพรอมกับฝน
และพระองคนําลมออก
มาจากคลังของ
พระองค
๘ พระองคฆาลูกหัวปี ของอียิปต
ทัง้ ของคนและของสัตว
๙ พระองคทําสิ่ง น า ทึ่ง ตางๆและการ อัศจรรย
ทัง้ หลายไปทัว
่ อียิปต
เพื่อตอ ตานฟาโรหและขาราชการทัง้ หมด
ของเขา
๑๐ พระองคยังปราบปรามชนชาติตางๆ
และฆาพวกกษัตริยที่ยิ่งใหญเกรียงไกร
๑๑ เชน สิโหน กษัตริยของคนอาโมไรต
โอก กษัตริยของบาชาน
และอาณาจักรทัง้ หลายในแผนดินคานาอัน
๑๒ แลวพระองคมอบแผน
ดินของกษัตริย
เหลานัน
้
์ องอิสราเอลคน ของ
ใหตกเป็ นกรรมสิทธิข
พระองค
๑๓ ขา แตพระ ยาหเวห ชื่อ เสียงของ พระองค
จะคงอยูตลอดไป
ผูคนจะจดจําชื่อ ของ พระองคไปทุก ยุค ทุก
สมัย
๑๔ พระ ยาหเวหจะ ใหความ เป็ น ธรรมกับคน
ของพระองค
และมีความ เมตตาตอพวก ผูรับ ใชของ
พระองค
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๑๕ รูปเคารพของชนชาติตางๆ

เป็ นแคเงินและทองที่มือมนุษยสรางขึ้น
๑๖ มีปากแตพูดไมได
มีตาแตมองไมเห็น
๑๗ มีหูแตไมไดยิน
และไมมีลมหายใจในปากของพวกมัน
๑๘ คนที่สรางรูป เคารพเหลา นั น
้ และทุก คนที่
ไววางใจในรูปเคารพเหลานัน
้
ก็จะเป็ นเหมือนกับพวกมัน
๑๙ ชาว อิสราเอลทัง
้ หลาย สรรเสริญพระ
ยาหเวหเถิด
ครอบครัวของอาโรน สรรเสริญพระยาหเวห
เถิด
๒๐ ครอบครัวของเลวี
สรรเสริญพระยาหเวหเถิด
ผู ที่ยําเกรงพระ ยาหเวหทัง้ หลาย สรรเสริญ
พระองคเถิด
๒๑ ใหพระยาหเวหผูที่อาศัยอยูในเยรูซาเล็ม
ไดรับคําสรรเสริญจากศิโยน
สรรเสริญพระยาหเวหเถิด
ความรักมั่นคงของ
พระองคคงอยูตลอดไป
๑ ใหขอบคุณพระ

๑๓๖ เพราะพระองคนัน้ ดี

ยาหเวห

ความรักมัน
่ คงของพระองคคงอยูตลอดไป
๒ ใหขอบคุณพระเจาผู อยู เหนื อพระเจา ทัง
้
ปวง
ความรักมัน
่ คงของพระองคคงอยูตลอดไป
๓ ใหขอบคุณองคเจาชีวิตผู อยู เหนื อเจา ทัง
้
ปวง
ความรักมัน
่ คงของพระองคคงอยูตลอดไป
๔ ใหขอบคุณพระองคผู ที่ทําสิ่ง มหัศจรรยอัน
ยิ่งใหญแตเพียงผูเดียว
ความรักมัน
่ คงของพระองคคงอยูตลอดไป
๕ ใหขอบคุณพระองคผู สรางฟ า สวรรคอยาง
ชาญฉลาด
ความรักมัน
่ คงของพระองคคงอยูตลอดไป
๖ ใหขอบคุณพระองคผูแผ ขยายแผน ดินออก
ไปเหนือผืนนํ้ า
ความรักมัน
่ คงของพระองคคงอยูตลอดไป
๗ ใหขอบคุณพระองคผู สรางดวงอาทิตยและ
ดวงจันทร
ความรักมัน
่ คงของพระองคคงอยูตลอดไป
๘ พระองคสรางดวงอาทิตยเพื่อ ใหปกครอง
กลางวัน
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ความรักมัน
่ คงของพระองคคงอยูตลอดไป
๙ พระองคสรางดวง จันทรและดวงดาว ทัง
้
หลายเพื่อใหปกครองกลางคืน
ความรักมัน
่ คงของพระองคคงอยูตลอดไป
๑๐ ใหขอบคุณพระองคผู ฆาพวก ลูกชาย หัวปี
ของอียิปต
ความรักมัน
่ คงของพระองคคงอยูตลอดไป
๑๑ พระองคได นํ าคน อิสราเอลออก จากอียิปต
นัน
้
ความรักมัน
่ คงของพระองคคงอยูตลอดไป
๑๒ พระองคทําเรื่องนี้ ดวยมืออัน ทรงพลังและ
แขนที่เหยียดออกมา
ความรักมัน
่ คงของพระองคคงอยูตลอดไป
๑๓ ใหขอบคุณพระองคผู ที่แยกทะเลแดงออก
เป็ นสองสวน
ความรักมัน
่ คงของพระองคคงอยูตลอดไป
๑๔ พระองคนําอิสราเอลเดิน ผา ไปกลางทะเล
แดง
ความรักมัน
่ คงของพระองคคงอยูตลอดไป
๑๕ พระองคเหวี่ยงฟาโรหและกองทัพของ
เขาทิง้ ไปในทะเลแดง
ความรักมัน
่ คงของพระองคคงอยูตลอดไป
๑๖ ใหขอบคุณพระองคผูนําคน ของ พระองค
ตอนอยูในทะเลทราย
ความรักมัน
่ คงของพระองคคงอยูตลอดไป
๑๗ ใหขอบคุณพระองคผู ปราบกษัตริยผู ยิ่ง
ใหญทงั ้ หลาย
ความรักมัน
่ คงของพระองคคงอยูตลอดไป
๑๘ พระองคฆาพวก กษัตริยที่ ยิ่ง ใหญเกรียง
ไกร
ความรักมัน
่ คงของพระองคคงอยูตลอดไป
๑๙ พระองคฆา สิ โหน กษัตริยของคน อา โม
ไรต
ความรักมัน
่ คงของพระองคคงอยูตลอดไป
๒๐ และไดฆาโอก กษัตริยของบาชาน
ความรักมัน
่ คงของพระองคคงอยูตลอดไป
๒๑ จาก นั น
้
พระองคไดยกแผน ดินของ
์ อง
กษัตริยเหลา นัน
้ ใหเป็ น กรรมสิทธิข
อิสราเอล
เพราะความ รัก มัน
่ คงของ พระองคคง อยู
ตลอดไป
๒๒ พระองคยกแผน ดินของพวก เขาให กับ
อิสราเอล ผูรับใชของพระองค
ความรักมัน
่ คงของพระองคคงอยูตลอดไป
๒๓ ใหขอบคุณพระองคที่ระลึก ถึง เราตอน ที่
เราตกอยูในความเดือดรอน
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ความรักมัน
่ คงของพระองคคงอยูตลอดไป
๒๔ พระองคชวย เหลือพวก เราให รอดพนจาก
เหลาศัตรูของเรา
ความรักมัน
่ คงของพระองคคงอยูตลอดไป
๒๕ พระองคใหอาหารกับสิ่งที่มีชีวิตทัง
้ ปวง
ความรักมัน
่ คงของพระองคคงอยูตลอดไป
๒๖ ใหขอบคุณพระเจาแหงฟ าสวรรค
ความรักมัน
่ คงของพระองคคงอยูตลอดไป
เยรูซาเล็มตอนเป็ นเชลยในบาบิโลน
๑ พวก

๑๓๗ หลายในบาบิโลน

เรานัง่ อยูริม แมน้ํ าทัง้

และรองไหเมื่อระลึกถึงศิโยน *
๒ พวกเราไดแขวนพิณไว
บนตนหลิวในเมืองนัน
้
๓ และทีน
่ ัน
่ พวกผจ
ู ับกุมพวกเราเรียกใหพวก
เรารองเพลง
พวกที่เยาะ เยยพวก เราสัง่ ใหพวก เราสราง
ความบันเทิงใหกับพวกเขา
พวกเขาสัง่ วา
“รอง เพลงเกี่ยว กับศิ โยนใหพวก เราฟั งสัก
เพลงซิ”
๔ แตพวกเราจะรองเพลงของพระยาหเวห
ในแผนดินของคนตางชาตินี้ไดยังไง
๕ เยรูซาเล็มเอย ถาหากขาพเจาลืมเจา
ก็ขอ ใหมือขวาของขาพเจา นี้ลืมวิธี เลน พิณ
เสีย
๖ ขอใหลน
ิ้ ของขาพเจาติดอยูที่เพดานปาก
ถาหากขาพเจาลืมเจา
หรือ ถา หากขาพเจาไม ไดยกเจาใหสําคัญยิ่ง
กวาสิ่งที่ทําใหขาพเจามีความสุขที่สุด
๗ ขา แตพระ ยาหเวหใหระลึก ถึงสิ่งที่คน เอ
โดมทําในวันที่เยรูซาเล็มพินาศ
พวกเขาตะโกนวา “พังมันลงมา พังมันลงมา
ใหถึงรากถึงโคน”
๘ นางสาวบาบิโลนเอย ผูที่กําลังจะถูกทําลาย
ไป
คน ที่ตอบแทน เจาอยาง สาสมกับ ที่เจา ทํากับ
เรานัน
้ ถือวามีเกียรติจริงๆ
๙ คน ที่จับพวก ทารกของ พวก เจาไป ฟาดกับ
กอนหินนัน
้
ถือวามีเกียรติจริงๆ
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ขอบคุณพระยาหเวหสําหรับการปกป อง
เพลงของดาวิด
๑ ขา

๑๓๘ จะขอบคุณพระองคอยาง สุดจิต

แตพระ ยาหเวห ขาพเจา

สุดใจ
ขาพเจาจะรอง เพลงสรรเสริญพระองคตอ
หน าพระเจาทัง้ หลาย
๒ ขาพเจาจะกราบ ลงหัน หน าตรงไป ยังวิหาร
์ ิทธิข
์ อง พระองคขาพเจาจะ
อัน ศักดิส
สรรเสริญชื่อของพระองค
สิ่งที่พระองคสัญญาวาจะ ทํา นัน
้ จะสรางชื่อ
เสียงใหกับพระองคมาก ยิ่งกวาชื่อเสียง
ที่พระองคมีอยูตอนนี้เสียอีก
๓ เมื่อขาพเจารองขอความ ชวย เหลือจาก
พระองค พระองคตอบ
พระองคทําใหจิตใจของ ขาพเจากลา หาญ
และเขมแข็ง
๔ ขา แตพระ ยาหเวห ขอ ใหกษัตริยทง
ั ้ หมด
บนแผน ดิน โลก นี้พา กันสรรเสริญ
พระองค
เมื่อพวก
เขาไดยินคํา
พูดจากปากของ
พระองค
๕ ขอ ใหพวก เขารอง เพลงเรื่องหนทางทัง
้
หลายของพระยาหเวห
เพราะสงาราศีของพระยาหเวหยิ่งใหญนัก
๖ ถึง แมพระ ยาหเวหจะได รับการ ยกยอง
สูงสุด พระองคก็ยังสนใจคนที่ต่าํ ตอย
พระองครู วาคน เยอ หยิ่งทํา อะไรแมวา
พระองคจะอยูหางไกล
๗ หากวาขาพเจาเดินอยูในทามกลางอันตราย
พระองคก็จะรักษาชีวิตของขาพเจาไว
พระองคก็จะยื่น มือของ พระองคออก มาตอ
ตานพวกศัตรูที่โกรธเกรีย
้ วขาพเจา
มือขวาของพระองคก็จะชวยกูขาพเจา
๘ ขา แตพระยาหเวห ขาพเจารู วาพระองคจะ
แกแคนแทนขาพเจา
ขา แตพระ ยาหเวห ความ รัก มัน
่ คงของ
พระองคคงอยูตลอดไป
ขออยา ไดทอด ทิง้ พวก เราผู ที่พระองคสราง
ขึ้นมากับมือ

*๑๓๗:๑ บทเพลงนี้ เขียนขึ้นโดยชาวยูดาหคนหนึ่ ง ซึ่งถูกเนรเทศไปบาบิโลน หลังจากชาวบา
บิโลนเอาชนะยูดาห และไดทําลายวิหารของพระยาหเวห ในเมืองเยรูซาเล็ม
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พระยาหเวหรูทุกเรื่อง
ถึงหัวหน านักรอง เพลงสดุดีของดาวิด
๑ ขาแตพระยาหเวห

๑๓๙ พระองคไดสํารวจขาพเจา และ
รูทุกอยางเกี่ยวกับขาพเจา
พระองคก็รู
ขาพเจาคิด อะไร อยู พระองคก็เขาใจแม
พระองคจะอยูหางไกล
๓ ไม
วาขาพเจาจะไปที่ไหนหรือนอนที่ไหน
พระองคก็เฝ ามองอยู
ขาพเจาทําอะไร พระองคก็รับรูหมด
๔ ขาแตพระยาหเวห
พระองครู วาขาพเจาจะ พูด อะไรกอน ที่ลิน
้
ของขาพเจาจะพูดเสียอีก
๕ พระองคอยูรอบตัวขาพเจาทัง
้ หน าหลัง
พระองควางมืออยูบนขาพเจา
๖ ความรูของพระองคนา ทึ่งเหลือ เกินสําหรับ
ขาพเจา
สูงสงเกินกวาที่ขาพเจาจะเขาใจได
๗ ขาพเจาจะหนี พระ วิญญาณของพระองคไป
ไหนพน
ขาพเจาหนีหน าพระองคไปไหนได
๘ ถาขาพเจาจะขึ้น ไปบนสวรรคพระองคก็ อยู
ที่นัน
่
ถาขาพเจานอน ลงที่แดนคน ตายพระองคก็
อยูที่นัน
่
๙ ถาขาพเจาจะขึ้น มาพรอม กับดวงอาทิตย
ทางตะวันออก
และขามขอบฟ าไปตกอีกฝากหนึ่งของทะเล
๑๐ แมแตที่ นั น
่
มือของ พระองคก็ยังนํ า
ขาพเจา
และมือขวาของพระองคพยุงขาพเจาไว
๑๑ ถาขาพเจาขอ ใหความ มืดซอน ตัวขาพเจา
ไว
และขอใหกลางวันกลายเป็ นกลางคืนรอบตัว
ขาพเจา
๑๒ มันก็ยังไมมืดเกินไปสําหรับพระองค
สําหรับพระองค แลวกลาง คืนก็ สวางเหมือน
กลางวัน
สําหรับพระองค แลวกลางคืนและกลางวันไม
แตกตางกันเลย
๑๓ พระองคสรางทัง
้ จิตและใจของขาพเจา
๒ ขาพเจาจะนั ง
่ ลงหรือลุกขึ้น
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พระองคทอขาพเจาเขาดวยกันในทองแม
๑๔ ขาพเจาจึงขอบคุณพระองคเพราะงานของ
พระองคนัน
้ ชางนาเกรงขามและนาทึ่ง
พระองครูจักขาพเจาอยางทะลุปรุโปรง
๑๕ ตอน ที่ขาพเจาถูก กอขึ้น มาในที่ ลึกลับใน
ทองแม
ตอน นัน
้ ที่ขาพเจาประกอบเขา ดวย กันใน
สถานที่ที่มองไมเห็น
ไมมีกระดูกสัก ชิน
้ หนึ่งของขาพเจาที่ รอดพน
สายตาของพระองคไปได
๑๖ ดวงตาของ พระองคมอง ดูขาพเจากอน ที่
ขาพเจาจะเป็ นรูปเป็ นราง
ทุกวันคืนที่พระองคใหขาพเจามีชีวิตอยู
พระองคไดจด บันทึกไว แลวใน สมุดของ
พระองคกอนที่มันจะเกิดขึ้นเสียอีก
๑๗ ขา แตพระเจา ความ คิด ทัง
้ หลายของ
พระองค นัน
้ ยากเกิน กวาที่ขาพเจาจะ
เขาใจได
รวม เขาดวย กัน แลวมันมากมายจน นับ ไม
ถวน
๑๘ ถาขาพเจานั บความ คิดเหลา นั น
้ ไดก็คงมี
มากกวาเม็ดทราย
ถาจะใหขาพเจานับ หมด ขาพเจาคงจะตองมี
ชีวิตยืนยาวเทากับพระองค
๑๙ ขาแตพระเจา ขาพเจาหวังจะเห็นพระองค
ฆาคนชัว
่ เหลือเกิน
ไอพวกฆาตกรไปใหพนจากขา
๒๐ คนพวกนั น
้ พูดสิ่งไมดีเกี่ยวกับพระองค
พวกศัตรูของพระองคอางชื่อของพระองคใน
คําสาบานที่หลอกลวง
๒๑ ขา แตพระ ยาหเวห ขาพเจาเกลียด ชังคน
เหลานัน
้ ที่เกลียดชังพระองค
ขาพเจารังเกียจคน เหลา นัน
้ ที่ กบฏตอ
พระองค
๒๒ ขาพเจาเกลียดคนเหลานั น
้ เขากระดูกดํา
ศัตรูของพระองคคือศัตรูของขาพเจาดวย
๒๓ ขา แตพระเจา โปรดสํารวจขาพเจาโปรด รู
ถึงจิตใจของขาพเจา
โปรดทดสอบ โปรด รูถึงสิ่ง ตางๆที่ ขาพเจา
เป็ นหวง
๒๔ ดูสิวา ขาพเจาเดินผิดทางหรือเปลา
โปรดนํ าขาพเจาไปบนหนทางอันเกาแกนัน
้ ที่
ถูกตองมาตลอด
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ขอใหรอดพนจากศัตรู
ถึงหัวหน านักรอง เพลงสดุดีของดาวิด
๑ ขา แตพระยาหเวห

๑๔๐ ขาพเจาให รอดพนจากพวก คน

โปรดชวย

ชัว
่
โปรด ปกป องขาพเจาให รอดพนจากคน โหด
รายดวยเถิด
๒ จากคนเหลานั น
้ ที่ชอบวางแผนทําสิ่งชัว
่ ราย
และวันทัง้ วันชอบกอเรื่องทะเลาะวิวาท
๓ ลิน
้ ของพวกเขาแหลมคมเหมือนลิน
้ งู
คําพูดของเขาเหมือนพิษงู เซลาห
๔ ขา แตพระยาหเวห ชวยปกป องขาพเจา ให
รอดพนจากคนชัว
่ เหลานัน
้ ดวย
ชวยปกป องขาพเจาให รอดพนจากคน โหด
รายผู ที่ชอบวางแผนทําใหขาพเจาสะดุด
ลม
๕ คนหยิ่งยโสซอนกับดักใหกับขาพเจา
พวกเขาดึงเชือกกางตาขาย
พวก เขาวางพวก บวง แรวตาม ทางไว ดัก
ขาพเจา เซลาห
๖ ดัง นั น
้ ขาพเจาจึงอธิษฐานวา “ขา แตพระ
ยาหเวห
พระองคเป็ นพระเจาของ
ขาพเจา”
ดัง นัน
้ พระ ยาหเวห โปรด ฟั งคํารอง ขอของ
ขาพเจาดวยเถิด
๗ พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตผู ชวย ให รอดอัน
แข็งแกรงของขาพเจา
พระองคปกป องหัวของ ขาพเจาใน วันทํา ศึก
สงคราม
๘ ขา แตพระยาหเวห อยา ยอมใหคนชัว
่ เหลา
นัน
้ ไดสิ่งที่พวกมันอยากได
อยา ยอมใหแผนการของ พวก มันสําเร็จเมื่อ
พวกมันโจมตี เซลาห
๙ ขอ ใหแผนการ รายที่พวก ศัตรูวางตอ
ขาพเจา
กลับทําลายพวกมันเอง
๑๐ ขอใหถานหินรอนตกใสหัวพวกมัน
โยนพวกมันเขาไปในกองไฟดวย
โยนมันลงไปใหติดอยูในหลุมทัง้ หลายซึ่งปี น
ออกมาไมได
๑๑ ขอใหความหายนะตามลาพวกคนโหดราย
พวกนัน
้
*๑๔๑:๗

สําเนาภาษาฮีบรูเขาใจยากมาก
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และตีพวกมันใหลมลง
๑๒ ขาพเจารู วาพระ ยาหเวหจะ เขา ขางคน
ยากจน
และนํ าความยุติธรรมมาใหกับคนขัดสน
๑๓ แลวคนดีจะขอบคุณพระองค
และคนสัตยซ่ อ
ื จะอาศัยอยูตอหน าพระองค
คําอธิษฐานขอการปกป อง
เพลงสดุดีของดาวิด
๑ ขา

๑๔๑ รองขอความ

แตพระ ยาหเวห ขาพเจา
ชวย เหลือจาก
พระองค รีบเรงมาชวยขาพเจาดวยเถิด
โปรดรับฟั งเมื่อขาพเจารองเรียกพระองค
๒ ขอพระองคยอมรับคําอธิษฐานของ ขาพเจา
เหมือนกับกลิ่นของเครื่องหอมบูชา
ขอพระองคยอมรับมือที่ชู ขึ้นของ ขาพเจา
เหมือนกับเครื่องถวายในยามเย็น
๓ ขาแตพระยาหเวห ชวยตัง
้ ยามใหระวังปาก
ของขาพเจา
ชวยเฝ าประตูแหง ริม ฝี ปากของขาพเจาดวย
เถิด
๔ ขอ อยา ไดหัน จิตใจของ ขาพเจาไป สูสิ่ง ชัว
่
ราย อยา ปลอยใหขาพเจาไปรวมมือกับ
คนชัว
่ ทําสิ่งเลว
และอยา ใหขาพเจาไปมีสวนรวมในงานเลีย
้ ง
ของพวกมัน
๕ ขอ ใหคนดีลงโทษขาพเจาเพราะหวัง ดีตอ
ขาพเจา
ขอใหเขาติเตียนขาพเจา
ขาพเจาถือวาเป็ น เหมือนนํ้ ามันที่ชะ โลม หัว
ของขาพเจา ขาพเจาจะไมปฏิเสธเลย
แตขาพเจายัง คงอธิษฐานตอ ตานสิ่ง ชัว
่ ราย
ตางๆที่คนชัว
่ ทําอยู
๖ ขอ ใหพวก ผูนําของ พวก เขาถูก โยนลงมา
จากหน าผา
แลวทุก คนจะ ไดรู วาพระองคฟังคําอธิษฐาน
ของขาพเจา
๗ กระดูกของพวก เขาจะแตก กระจุยกระจาย
ที่ปากหลุมศพ
เหมือน กับดินที่ถูกชาวนาไถ พรวนจนแตก
กระจาย *
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๘ ขา

แตพระ ยาหเวห
องคเจาชีวิตของ
ขาพเจา ขาพเจามองหาความชวยเหลือ
จากพระองค
ขาพเจาลีภ
้ ัยในพระองค ดังนัน
้ ขออยาปลอย
ใหขาพเจาตองตาย
๙ ปกป องขาพเจาจากหลุมพราง
และจากพวกตาขายของคนที่ทําชัว
่ พวกนัน
้
๑๐ ขอใหคนชัว
่ พวกนัน
้ ตกลงไปในกับดักของ
เขาเอง
ใน ขณะ ที่ขาพเจาเดิน ผานมัน ไปอยาง
ปลอดภัย
พระองคเป็ นที่ลี ้ภัยของคนสิ ้นหนทาง
บทเพลงมัสคิลของดาวิด เป็ น
คําอธิษฐานตอนที่ทานอยูในถํ้า
๑ ขาพเจารอง

๑๔๒ ยาหเวห

ตะโกนตอ พระ

ขาพเจารองตอ พระ ยาหเวหเพื่อขอ ความ
เมตตา
๒ ขาพเจาระบายความ ทุกข ทัง
้ หลายออก มา
ตอหน าพระองค
ขาพเจาเลา ใหพระองค ฟั งถึงความทุกข ยาก
ทัง้ หมดของขาพเจา
๓ เมื่อขาพเจารูสึกทอใจ พระองคเฝ า ดูทาง
เดินของขาพเจาอยู
พวก ศัตรูวาง กับ ดักไวตาม ทางที่ขาพเจา
กําลังเดินไปนัน
้
๔ ดูสิ ขาพเจาไมมีเพื่อนสักคนที่อยูเคียงขาง
ขาพเจาไมมีที่ หลบ ภัย ไมมี ใครสนใจวา
ขาพเจาจะอยูหรือจะตาย
๕ ขา แตพระ ยาหเวห
ขาพเจารอง เรียก
พระองค
และบอกกับพระองควา “พระองคคือที่ ลี้ ภัย
ของขาพเจา พระองคคือทุก สิ่ง ทุก อยาง
ที่ขาพเจาตองการในโลกนี้”
๖ โปรด ฟั งคําอธิษฐานของ ขาพเจา เพราะ
ขาพเจาหมดสิน
้ หนทาง
ชวยขาพเจาให รอดพนจากผู ไล ตามขาพเจา
เพราะพวกเขาแข็งแรงกวาขาพเจา
๗ ชวยปลอยขาพเจาออกจากคุกแหงความ
ทุกข ยาก นี้ เพื่อขาพเจาจะ ไดขอบคุณ
พระองค
แลวพวก คน ดีๆจะ ไดมา รวมเฉลิมฉลองกับ
ขาพเจาเพราะพระองคดูแลขาพเจา

พระยาหเวหขอใหขาพเจามีชีวิตตอไป
บทเพลงสดุดีของดาวิด
๑ ขา แตพระ ยาหเวห

๑๔๓ คําอธิษฐานของขาพเจา

โปรด ฟั ง

โปรดฟั งคํารองขอของขาพเจาดวย
โปรดตอบขาพเจาตามความดีและความสัตย
ซื่อของพระองคดวยเถิด
๒ โปรดอยานํ าตัวขาพเจาผูรับใชของพระองค
ไปขึ้นโรงขึ้นศาลเลย
์ าม
เพราะไมมีมนุษยคนไหนหรอกที่บริสุทธิต
มาตรฐานของพระองค
๓ พวกศัตรูของขาพเจาไลตามขาพเจา
พวกเขาบดขยีข
้ าพเจาติดดิน
พวกเขากําลังผลักขาพเจาลงไปในหลุม ศพที่
มืดมิดรวมกับคนที่ตายไปนานแลว
๔ ขาพเจาจึงทอใจ
และขาพเจาตัวชาไปหมด
๕ ขาพเจาระลึกถึงวันเวลาอันเกาแกที่ผานมา
ขาพเจาคิดถึงทุกสิ่งที่พระองคไดทํา
ขาพเจาใครครวญถึงงาน ทัง้ หลายที่พระองค
ทํา
๖ ขาพเจายกมือขึ้นอธิษฐานตอพระองค
ขาพเจากระหาย หา พระองคเหมือนผืน ดิน
แหงที่กระหายหานํ้ า เซลาห
๗ ขา แตพระ ยาหเวห โปรดตอบขาพเจาโดย
เร็วเถิด เพราะขาพเจาสิน
้ หวังแลว
โปรดอยาซอนหน าไปจากขาพเจา
ไม อยางนัน
้ ขาพเจาจะกลายเป็ นคนหนึ่งใน
พวกนัน
้ ที่ลงไปสูหลุมฝั งศพ
๘ ขอ ใหขาพเจาไดยินถึงความ รัก มัน
่ คงของ
พระองคในเวลาเชา
เพราะขาพเจาเชื่อพึ่งในพระองค
ชวยบอกขาพเจาดวย เถิดวาขาพเจาควร จะ
ไปทางไหน
เพราะขาพเจาได ยกจิตใจของ ขาพเจาให กับ
พระองคแลว
๙ ขา แตพระ ยาหเวห ชวยขาพเจาให รอดพน
จากศัตรูของขาพเจาดวยเถิด
เพราะขาพเจาลีภ
้ ัยอยูในพระองค
๑๐ โปรดชวยสอนขาพเจาใหทํา
ตามใจ
พระองคดวย
เพราะพระองคคือพระเจาของขาพเจา
ขอ ใหพระ วิญญาณที่ ดีของ พระองคนําทาง
ขาพเจาในแผนดินที่ราบเรียบ
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๑๑ ขา แตพระยาหเวห

โปรดใหขาพเจามี ชีวิต
อยูตอ ไป ดวยเพื่อรักษาชื่อ เสียงของ
พระองค
โปรดดึงชีวิตขาพเจาออก จากความทุกข ยาก
ดวยเถิดเพราะพระองคยุติธรรม
๑๒ ชวยทําลายลางศัตรูทุก คนของ ขาพเจา
ดวยเพราะความ
รักที่พระองคมีตอ
ขาพเจานัน
้ มัน
่ คง
โปรดกําจัดคนที่พยายามฆาขาพเจาดวยเถิด
เพราะขาพเจาเป็ นผูรับใชของพระองค
อธิษฐานขอใหมีชัยและเจริญรุงเรือง
เพลงของดาวิด
๑ สรรเสริญพระ

๑๔๔ ป อมปราการของขาพเจา

ยาหเวหผูเป็ น

ผูฝึกปรือมือของขาพเจาในการสูรบ
และฝึ กฝนนิ้วของขาพเจาทําสงคราม
๒ สําหรับขาพเจาแลว พระองคเป็ นความรักที่
มัน
่ คง
เป็ นป อมปราการ เป็ นภูผาหลบภัย
เป็ นผูชวยใหรอด และเป็ นโลคุมกัน ขาพเจา
ลีภ
้ ัยในพระองค
พระองคทําใหคน ของ ขาพเจาอยูภาย ใต
อํานาจของขาพเจา
๓ ขา แตพระ ยาหเวห มนุษยเป็ น ใคร กัน
พระองคถึงไดสังเกตพวกเขา
และคนเป็ นอะไรพระองคถึงไดเอาใจใสนัก
๔ มนุษยเปรียบ เหมือนหมอกที่เหือด หาย ไป
อยางรวดเร็ว
ชีวิตของพวก เขาก็เปรียบ เหมือนเงาที่จาง
หายไป
๕ ขา แตพระ ยาหเวห
แหวกทองฟ าของ
พระองค แลวลงมาสัมผัสพวกภูเขา
แลวควันก็จะพวย พุงออก มาจากภูเขาเหลา
นัน
้
๖ ใช สายฟ าตีเหลา ศัตรูของขาพเจาใหกระจัด
กระจายไป
ยิงลูก ธนูของ พระองคใสพวก เขาและทําให
พวกเขาวิ่งหนีไปคนละทิศคนละทาง
๗ ชวยยื่นมือของพระองคลงมาจากสวรรค
และชวยขาพเจาใหรอดดวยเถิด
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ชวยดึงขาพเจาใหข้ น
ึ มาจากนํ้ า ลึก ให รอด
จากเงื้อมมือของคนตางชาติ
๘ คือจากคนที่ใชปากพูดโกหก
และยกมือขวาขึ้นสาบานอยางหลอกลวง
๙ ขา แตพระเจา ขาพเจาจะรอง เพลงบท ใหม
ใหกับพระองค
และจะเลน ดนตรีดวยพิณ สิบ สายให พระองค
ฟั ง
๑๐ พระองคเป็ นผูใหชัยชนะกับพวกกษัตริย
พระองคกูดา วิดผูรับ ใชของพระองคจากดาบ
ที่ฆาฟั น
๑๑ ดัง นั น
้
ชวยปลด ปลอยให ขาพเจาเป็ น
อิสระ และชวยขาพเจาให รอดพนจาก
คนตางชาติ
ที่ปากพูด
โกหกและยกมือขวาขึ้นสาบาน
อยางหลอกลวง
๑๒ ขอใหลูกชายของพวกเราเป็ น เหมือนพืชที่
เติบโตเต็มขนาดอยางรวดเร็ว
และขอใหลูกสาวของพวกเราเป็ น เหมือนเสา
แกะสลักตามหัวมุมตางๆของวัง
๑๓ ขอ ใหยุง ฉางของพวก เราเต็ม ไป ดวย
ผลผลิตนานาชนิด
ขอ ใหแกะของพวก เราเกิด ลูกเป็ น พัน เป็ น
หมื่นในทองทุงของพวกเรา
๑๔ ขอ ใหฝูง วัวของ เราแบกผลผลิตมากมาย
บนหลังของพวกมัน
ขออยาใหศัตรูของเราเจาะกําแพงบุกเขามา
ขอใหไมมีใครถูกตอนไปเป็ นเชลย
ขอ อยา ใหมีเสียงกรีด รองตกใจ กลัวขาศึก
ตามถนนตางๆของพวกเรา
๑๕ ชนชาติที่ได รับพระพรอยาง นี้ และมีพระ
ยาหเวหเป็ นพระเจาของเขา
ถือวามีเกียรติจริงๆ
ขอใหทุกชีวิตสรรเสริญพระยาหเวห
*

บทเพลงสรรเสริญจากดาวิด
๑ พระเจาของขาพเจาผู

๑๔๕ กษัตริย

เป็ น
ขาพเจาจะยกยอง

พระองค
ขาพเจาจะสรรเสริญชื่อของพระองคไปตลอด
กาล
๒ ขาพเจาจะยกยองพระองคทุกๆวัน

ในภาษาฮีบรู แตละขอในบทนี้ เริ่ม ตนดวยตัว อักษรตัว แรกเรียงเรื่อยไปจนถึงตัว
สุดทาย ซึ่งมีทัง้ หมดยี่สิบสองตัว เชน ก ถึง ฮ
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ขาพเจาจะสรรเสริญชื่อของพระองคไปตลอด
กาล
๓ พระ ยาหเวหนัน
้ ยิ่ง ใหญและควร คาแกการ
สรรเสริญยิ่งนัก
ไมมี ใครสามารถเขาใจความ ยิ่ง ใหญของ
พระองคไดทัง้ หมด
๔ คน รุน แลว รุน เลา จะสรรเสริญพระองค
สําหรับสิ่งที่พระองคทํา
พวก เขาจะประกาศถึงการก ระ ทําอัน ทรง
์ ัง้ หลายของพระองค
ฤทธิท
๕ ขาพเจาจะใครครวญครุนคิดถึงพระ บารมี
และสงาราศีอันรุงโรจนของพระองค
และการก ระ ทําอันนา ทึ่ง ทัง้ หลายของ
พระองค
๖ ผูคนจะกลาวถึงฤทธิอ
์ ํานาจที่พระองคใชทํา
สิ่งอันนาเกรงขามทัง้ หลาย
ขาพเจาจะเลาถึงความยิ่งใหญของพระองค
๗ พวก เขาจะเฉลิม ฉลองคุณ ความ ดีอัน ยิ่ง
ใหญของพระองค
พวก เขาจะรอง เพลงเกี่ยว กับความ ยุติธรรม
ของพระองคดวยความยินดี
๘ พระยาหเวหใจดีและมีเมตตา
พระองคโกรธ ชา และเต็ม ไป ดวยความ รักที่
มัน
่ คง
๙ พระยาหเวหดีกับทุกคน
และพระองคมี เมตตากับ ทุก อยางที่พระองค
สรางขึ้นมา
๑๐ ขา แตพระ ยาหเวหทุก อยางที่พระองค
สรางขึ้นมา จะขอบคุณพระองค
ทุก คนที่สัตย ซื่อตอ พระองค จะสรรเสริญ
พระองค
๑๑ พวกเขาจะเลาถึงอาณาจักรอันรุงเรืองของ
พระองค
พวก เขาจะพูด ถึงความ เกรียง ไกรของ
พระองค
๑๒ เพื่อใหทุกๆคนรูถึงการกระทําอันทรงฤทธิ ์
ทัง้ หลายของพระองค
และสงา ราศีอัน รุงโรจนแหงอาณาจักรของ
พระองค
๑๓ อาณาจักรของพระองคจะคงอยูตลอดไป
พระองคจะปกครองไปตลอดรุนแลวรุนเลา
คําพูดทุกคําของพระยาหเวหนัน
้ เชื่อถือได

†๑๔๕:๑๓
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การกระทําทุก อยางของพระองค นัน
้ เปิ ด เผย
ถึงความรักมัน
่ คงของพระองค †
๑๔ พระ ยาหเวหชวยประคองคน เหลา นั น
้ ที่
กําลังจะลมลง
พระองคชวย ยกคน เหลา นัน
้ ที่หลัง คดงอให
ยืนตรง
๑๕ ทุกชีวิตเฝ ามองพระองคอยางรอคอย
และพระองคก็ใหอาหารในเวลาอันเหมาะ
๑๖ พระองคแบมือออก
และทําใหทุกชีวิตอิ่มหนํ ากับอาหารที่พวกมัน
อยากกิน
๑๗ ทางทัง
้ สิน
้ ของพระยาหเวหนัน
้ ยุติธรรม
การกระทําทุก อยางของพระยาหเวหนัน
้ เปิ ด
เผยถึงความรักมัน
่ คงของพระองค
๑๘ พระยาหเวหอยใ
ู กลชิดกับทุกคนทีเ่ รียกหา
พระองค
คือ ทุก คนที่รองขอความ ชวย เหลือจาก
พระองคดวยใจจริง
๑๙ คน ที่ยําเกรงพระองคอยาก ได อะไร พระ
ยาหเวหก็ทําให
พระองคฟัง เสียงรองขอความ ชวย เหลือของ
พวกเขาและชวยพวกเขาใหรอด
๒๐ พระยาหเวหเฝ าดูแลทุกคนที่รักพระองค
แตพระองคจะทําลายคนชัว
่ ทุกคน
๒๑ ปากขาพเจาพูดสรรเสริญพระยาหเวห
และสิ่ง มี ชีวิตทัง้ หมดจะยกยองชื่อ อัน
์ ิทธิข
์ องพระองคไปตลอดกาล
ศักดิส
สรรเสริญพระยาหเวหท่ีชวยคนออนแอ
๑ สรรเสริญพระยาหเวห

๑๔๖ จิต

วิญญาณของขาพเจา เอย
สรรเสริญพระองคเถิด
๒ ขาพเจาจะสรรเสริญพระ ยาหเวหตราบ เทา
ที่ขาพเจายังมีชีวิตอยู
ขาพเจาจะรอง เพลงสรรเสริญแด พระเจา
ของ ขาพเจาตราบ เทาที่ขาพเจายัง มีลม
หายใจอยู
๓ อยาไดเชื่อพึ่งในพวกผูนําทัง
้ หลาย
เพราะพวก เขาเป็ น แคมนุษย ธร รม ดาๆไมมี
์ ํานาจที่จะชวยใหรอดได
ฤทธิอ
๔ จิต วิญญาณของพวก เขาจะออก จาก ราง
และรางกายของพวกเขาจะกลับสูดิน

คําพูด … พระองค ขอความนี้มาจากสําเนาตนฉบับภาษาฮีบรูฉบับหนึ่งที่พบในถํ้า
คุมรัน และมาจากสําเนาฉบับภาษากรีกโบราณ และฉบับภาษาซีเรีย
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แลวในวันนัน
้ แผนงานทัง้ หลายของพวกเขา
ก็จะสูญสิน
้ ไป
๕ คนที่มี พระเจาของยาโคบเป็ นผู ชวยให รอด
ถือวามีเกียรติจริงๆ
พวก เขาฝากความ หวังไวใน พระ ยาหเวห
พระเจาของพวกเขา
๖ พระองคสรางฟ าสวรรค แผน ดิน โลก ทะเล
และทุกสิ่งทุกอยางที่อยูในพวกมัน
พระองคยัง คงรักษาความ สัตย ซื่อของ
พระองคตลอดกาล
๗ พระองคใหความ ยุติธรรมกับคน ที่ถูก กดขี่
ขมเหง
พระองคใหอาหารกับคนเหลานัน
้ ที่หิวโหย
พระ ยาหเวหปลด ปลอยคน เหลา นัน
้ ที่ถูก ขัง
คุก
๘ พระยาหเวหชวยคนตาบอดใหมองเห็น
พระ ยาหเวหชวยคน เหลา นัน
้ ที่หลัง คดงอให
ยืนตรง
พระยาหเวหรักคนเหลานัน
้ ที่ทําถูกตอง
๙ พระยาหเวหคุมครองคนตางดาว
พระองคค้าํ จุนเด็กกําพราและหญิงหมาย
และพระองคทําลายแผนการของคนชัว
่
๑๐ พระยาหเวหจะปกครองตลอดไป
ศิ โยนเอย พระเจาของ เจาจะปกครองไป
ตลอดรุนแลวรุนเลา
สรรเสริญพระยาหเวหเถิด
พระยาหเวหพระผูสราง
ชวยคนของพระองค
๑ สรรเสริญพระ

๑๔๗ มันเป็ นการ ดีที่ จะรอง เพลง

ยาหเวห

สรรเสริญพระเจาของเรา
เป็ นสิ่ง ที่นา ยินดีและถูก ตองที่ จะสรรเสริญ
พระองค
๒ พระ ยาหเวหกําลังสราง เยรูซาเล็มขึ้น มา
ใหม
และพระองคกําลังนํ าพวก ชาว อิสราเอลที่ถูก
ตอนไป กลับมา
๓ พระองคเยียวยาผูที่ใจแตกสลาย
และพันแผลใหพวกเขา
๔ พระองคนับจํานวนดวงดาว
และตัง้ ชื่อใหกับดวงดาวทุกดวง
๕ องคเจาชีวิตของ พวก เรานั น
้ ยิ่ง ใหญและ
เกรียงไกร
และความ เขาใจของ พระองค นัน
้ ไมมีขีด
จํากัด
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๖ พระยาหเวหค้า
ํ จุนคนตํ่าตอย

แตพระองคผลักไสคนชัว
่ ลงสูดิน
๗ ใหรองเพลงขอบคุณพระยาหเวห
รองเพลงสดุดีแดพระเจาดวยพิณสี่สาย
๘ พระองคคลุมทองฟ าดวย เมฆ พระองคให
ฝนตกบนแผนดิน
พระองคใหหญางอกขึ้นตามเนินเขาตางๆ
๙ พระองคใหอาหารกับสัตวทัง
้ หลาย
และเลีย
้ งแมแตลูก กาตัว เล็กๆที่ รองขอ
อาหารจากพระองค
๑๐ พระองคไมสนใจเรื่องพละกําลังของมา
ไมช่ น
ื ชมกับพลังขาของนักรบ
๑๑ แตพระ ยาหเวหช่ น
ื ชมในคน เหลา นัน
้ ที่
ยําเกรงพระองค
คือคน เหลา นัน
้ ที่ฝากความ หวังไว กับความ
รักมัน
่ คงของพระองค
๑๒ เยรูซาเล็มเอย ยกยองพระยาหเวหเถิด
ศิโยนเอย สรรเสริญพระเจาของเจาเถิด
๑๓ เพราะพระองคทําใหสลักประตู เมืองของ
เจาแข็งแรง
พระองคไดอวยพรลูกๆของ เจาภายในเมือง
ของเจา
๑๔ พระองคทําใหสันติภาพเกิด
ขึ้นใน
เขตแดนของเจา
และใหเมล็ดพืชชัน
้ ดีกับเจาอยางเหลือเฟื อ
๑๕ พระองคสงคํา สัง
่ ของ พระองคออก ไปทัว
่
โลก
และคําสัง่ นัน
้ ก็วิ่งไปยังจุดหมายของมันอยาง
รวดเร็ว
๑๖ พระองคทําใหหิมะ ตกขาวเหมือน กับขน
แกะ
พระองคหวานนํ้ าคางที่ แข็งขาวไปทัว
่ เหมือน
ขีเ้ ถา
๑๗ พระองคโยนลูกเห็บลงมาเป็ นกอนๆ
จะมีใครทนความหนาวเหน็บที่พระองคสงมา
ได
๑๘ พระองคสงคําสัง
่ ของพระองคออกไป แลว
สิ่งเหลานี้ก็เริ่มละลาย
พระองคระบายลมหายใจออก มา สายนํ้ าก็
เริ่มไหล
๑๙ พระองคใหบัญญัติ ตางๆของ พระองคกับ
คนของยาโคบ
พระองคใหพวก กฎหมายและกฎ ระเบียบ
ตางๆของพระองคกับคนอิสราเอล
๒๐ พระองคไมไดทําอยางนี้ กับชนชาติอ่ น
ื ๆ
ไมมีชนชาติไหนที่รูกฎระเบียบของพระองค
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๑๓ ขอ

สรรเสริญพระยาหเวหเถิด
ทุกสิ่งในฟ าสวรรคและแผนดิน
โลกสรรเสริญพระยาหเวหเถิด
๑ สรรเสริญพระ

๑๔๘ สรรเสริญพระ

ยาหเวห
ยาหเวหจากฟ า

สวรรคเถิด
สรรเสริญพระองคในที่สูงเบื้องบนเถิด
๒ พวก ทูต สวรรคทัง
้ ปวงของพระองค เอย
สรรเสริญพระองคเถิด
ทุก ทานในกองทัพแหงฟ า สวรรค เอย
สรรเสริญพระองคเถิด
๓ ดวงอาทิตยและดวง จันทร เอย สรรเสริญ
พระองคเถิด
ดวงดาวระยิบระยับทัง้ ปวง เอย สรรเสริญ
พระองคเถิด
๔ ฟ า สวรรคชัน
้ สูงสุดและนํ้ าที่ อยูเหนือฟ า
สวรรคเอย
สรรเสริญพระองคเถิด
๕ ขอ ใหทัง
้ หมด นี้ สรรเสริญชื่อ ของ พระ
ยาหเวหเถิด
เพราะทุก สิ่ง ทุก อยางเกิด ขึ้น มาตามคํา สัง่
ของพระองค
๖ พระองคตง
ั ้ ใหสิ่ง เหลา นัน
้ อยู ใน ที่ของ มัน
ตลอดกาล
พระองคตัง้ กฎ ตางๆให กับสิ่ง เหลา นัน
้ ที่มัน
ไมอาจฝ าฝื นได
๗ เจาที่เป็ นสัตว ยักษใน ทะเลและทะเล ลึกทัง
้
ปวงเอย
สรรเสริญพระยาหเวหจากแผนดินโลกเถิด
๘ ฟ าแลบ ลูกเห็บเอย หิมะและควัน *เอย
ลมพายุที่ทําตามคําสัง่ ของพระองคเอย
๙ พวกภูเขาและเนิ นเขาทุกลูกเอย
พวกตนผลไม และสนซีดารทุกตนเอย
๑๐ พวกสัตวปาและสัตวเลีย
้ งทุกชนิดเอย
พวก สัตว เลื้อยคลานและพวก นก ทัง้ หลาย
เอย
๑๑ กษัตริยทง
ั ้ หลายของแผน ดิน โลกและ
ชนชาติทัง้ ปวงเอย
พวก เจา ฟ าและพวก ผู พิพากษาทัง้ หมดของ
โลกเอย
๑๒ หน ุมสาวทัง
้ หลายเอย
พวกคนแกและเด็กๆเอย

*๑๔๘:๘
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ใหทัง้ หมด นี้ สรรเสริญชื่อ ของ พระ
ยาหเวหเถิด
เพราะมี แตช่ อ
ื ของ พระองคเทานัน
้ ที่สมควร
จะไดรับการยกยองเชิดชู
พระ บารมีของ พระองคสูงเหนือแผน ดิน โลก
และฟ าสวรรค
๑๔ พระองคทําใหคนของพระองคเขมแข็ง
ขอ ใหคน เหลา นัน
้ ที่สัตย ซื่อตอ พระองค
สรรเสริญพระองคเถิด
ขอ ใหพระองคได รับการ สรรเสริญจาก
ชาว อิสราเอลซึ่งเป็ น ชนชาติที่ ใกล ชิด
พระองคที่สุด
สรรเสริญพระยาหเวหเถิด
เฉลิมฉลองชัยชนะที่มาจากพระยาหเวห
๑ สรรเสริญพระ

๑๔๙ เพลงบทใหมใหกับพระยาหเวห
ยาหเวห

รอง

เถิด
รอง เพลงสรรเสริญพระองคในที่ ชุมนุมของ
คนเหลานัน
้ ที่สัตยซ่ อ
ื ตอพระองค
๒ ชาวอิสราเอลเอย ใหเฉลิมฉลองผู สรางของ
เจาเถิด
พลเมืองของ ศิ โยน เอย ใหช่ น
ื ชมยินดีใน
กษัตริยของเจาเถิด
๓ ใหพวก เขาสรรเสริญพระองคดวย การ
เตนรํา
รอง เพลงให กับพระองคดวย กลอง รํามะนา
และพิณ
๔ พระยาหเวหช่ น
ื ชมคนของพระองค
พระองคใหเกียรติกับคนตํ่าตอยของพระองค
โดยใหพวกเขามีชัยเหนือศัตรู
๕ ใหคนเหลา นั น
้ ที่ สัตย ซ่ อ
ื ตอ พระองคดีใจใน
เกียรตินี้
ใหพวก เขารอง เพลงดวย ความ ยินดีแมแต
ตอนที่นอนอยูบนเตียง
๖ ขอ
ใหเสียงสรรเสริญพระเจาอยูในลําคอ
ของเขา
และใหดาบสองคมอยูในมือของเขา
๗ พรอมที่จะแกแคนตอชนชาติอ่ น
ื ๆ
และลงโทษพวกคนตางชาติ
๘ ใหพวก เขาจับ กษัตริยของคน เหลา นั น
้ ลาม
โซ
และจับคนสําคัญของคนเหลานัน
้ ใสข่ อ
ื เหล็ก

ควัน ในที่นี้อาจจะหมายถึง “เมฆ” หรือ “ควันที่เกิดจากภูเขาไฟ”
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๙ ใหพวก

เขาลงโทษคน เหลา นัน
้ ตามคํา
ตัดสินที่พระเจาไดใหไว
เรื่อง นี้นําเกียรติยศมา ใหกับคน เหลา นัน
้ ที่
สัตยซ่ อ
ื ตอพระองค
สรรเสริญพระยาหเวหเถิด
บทสรุปที่เรียกใหสรรเสริญพระยาหเวห
๑ สรรเสริญพระ

๑๕๐ สรรเสริญพระเจาใน วิหารของ

ยาหเวห

พระองค
สรรเสริญพระองคในฟ า สวรรคอันเป็ น ป อม
ปราการของพระองค
๒ สรรเสริญพระองคสําหรับการก ระ ทําอัน
์ งั ้ หลายของพระองค
ทรงฤทธิท

สดุดี ๑๕๐:๖

สรรเสริญพระองคใหสมกับความยิ่งใหญของ
พระองค
๓ สรรเสริญพระองคดวยเสียงแตร
สรรเสริญพระองคดวย การ เลน พิณ ใหญและ
พิณเล็ก
๔ สรรเสริญพระองคดวย การ ตี กลอง รํามะนา
และการเตนรํา
สรรเสริญพระองคดวยเครื่องสายและขลุย
๕ สรรเสริญพระองคดวยเสียงฉาบอันดัง
สรรเสริญพระองคดวย เสียง ฉาบอัน กึกกอง
เถิด
๖ ขอ ใหทุก สิ่งที่มีลมหายใจ สรรเสริญพระ
ยาหเวหเถิด
สรรเสริญพระยาหเวหเถิด
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1

สุภาษิต
คํานํ า
หนังสือสุภาษิตเขียนขึ้น มาเพื่อชวย
ใหคน เรามีสติ ปั ญญา เพื่อจะ ไดใชชีวิต
อยางถูก ตอง ซึ่งจะนํ าไปสูความสุขและ
ความสําเร็จ หนังสือเลม นี้เน นใหคนเรา
รูวา การยําเกรงและเชื่อฟั งพระยาหเวห
นัน
้ เป็ นกาวแรกที่จะนํ าไปสูปัญญา
คําคมในหนังสือเลม นี้พูดถึงชีวิตใน
ทุก ดาน เชน ครอบครัว เพื่อนบาน
สังคมรอบขาง การศึกษา การงาน การ
ทํา มาคาขาย และรัฐบาล คําคมเหลา นี้
เน นใหนับถือพอ แม ใหถอม ตัวยอมรับ
การตัก เตือนสัง่ สอน ใหระวังเรื่องการ
ผิดประเวณี ใหขยันขันแข็ง ใหทําธุรกิจ
อยางตรง ไปตรง มา ใหชวย เหลือคน
ยากจน และใหระวังคําพูด
คําคมในเลม
นี้สวนใหญเขียนขึ้น
โดยกษัตริยซา โลม อน ลูกชายของ
กษัตริยดาวิด พระองคปกครองประเทศ
อิสราเอลประมาณหนึ่ง พันปี กอนพระ
เยซูมาเกิด
หนังสือเลม
นี้ยังมีคําคมที่เขียน
ขึ้นโดยนัก
ปราชญคน
อื่นๆดวย
(๒๒:๑๗-๒๔:๒๒ และ ๒๔:๒๓-๓๔) รวม
ทัง้ คําคมของอา กูร (๓๐:๑-๓๓) และ
คําคมของกษัตริยเรมู
เอลที่ไมใชคน
อิสราเอล
(๓๑:๑-๓๑)
ในสมัยของ
กษัตริยเฮ เซ คี ยาห ประมาณเจ็ด รอยปี
กอนพระ เยซูมาเกิด ก็ไดมีการคัด ลอก
และรวบรวมคําคมทัง้ หลายเหลา นี้มาไว
ในเลมเดียวกัน
บทเริ่ม ตน
๑ สุภาษิตเหลานี้ มาจากซาโลมอน

๑ บุตร ชายของดา วิดและเป็ นกษัตริยของ
ผูเป็ น

อิสราเอล
๒ สุภาษิตเหลา นี้ มีไวเพื่อใหคนไดเรียน รู
เกี่ยวกับปั ญญาและคําสัง่ สอน
เพื่อทําใหคนเขาใจถึงคํา พูดที่นําความ เขาใจ
ลึกซึ้งมาให
๓ สุภาษิตเหลานี้ มีไวเพื่อสัง
่ สอนใหคนใชชีวิต
อยางฉลาดรอบคอบ

สุภาษิต ๑:๑๗

คือทําในสิ่งที่ถูกตอง ยุติธรรม และเป็ นธรรม
๔ สุภาษิต เหลา นี้ มีไวเพื่อใหคนที่ออนตอโลก
กลายเป็ นคนฉลาดหลักแหลม
เพื่อใหคนหนุมมีความ
รูและมีความคิด
รอบคอบ
๕ ขอใหคนที่ฉลาดอยูแลว ฟั งเรื่องนี้ ดวย จะ
ไดไปเสริมคําสัง่ สอนของเขา
คนที่รูจักแยกแยะวาอะไรเป็ น อะไรอยูแลว
จะไดมีความ สามารถในการชีแ
้ นะทัง้ ตอ
ตนเองและผูอ่ น
ื
๖ สุภาษิต เหลา นี้ มีไวเพื่อใหคนเขาใจสุภาษิต
และคําพูดที่เขาใจยาก
รวม ทัง้ คําคมทัง้ หลายของคนที่ฉลาด ลํ้าและ
พวกคํา พูดที่เป็ นปริศนาซอนเงื่อนของ
พวกเขา
๗ การยําเกรงพระ ยาหเวหคือจุดเริ่ม ตนของ
ความรู
แตคนโงเกลียดชังปั ญญาและคําสัง่ สอน
เชื่อฟั งพอแมและหลีกเพื่อนชั่ว
๘ ลูกเอย

ใหเชื่อฟั งคําสัง่ สอนของพอเจา
และอยาไดละทิง้ คําสอนของแมเจาดวย
๙ เพราะคําสัง
่ สอนของทานทัง้ สอง นัน
้
มี
เสนหดึงดูด
มันจะเป็ นมงกุฎดอกไม
สําหรับหัวเจา
และเป็ นสรอยสําหรับคอเจา
๑๐ ลูกเอย ถาพวกคนบาปพยายามลอลวงเจา
ใหไปกับพวกมัน
ก็อยาไดไปเลย
๑๑ ถาพวกมันพูดวา “มากับพวกเราสิ
ใหเราไปดักซุมฆาคนกันเถอะ
ไปดักซุมฆาคนบริสุทธิเ์ ลนๆกันเถอะ
๑๒ ใหพวกเราไปกลืน กินคนพวก นั น
้ ทัง้ เป็ น
เหมือนแดนคนตายกลืนกินคนเป็ น
ถึงเขาจะแข็ง แรง ดี เราก็จะกลืน กินเขา
เหมือนคนที่กําลังใกลตาย
๑๓ พวกเราจะไดของมีคามากมายหลายอยาง
บานของพวก เราจะเต็ม ไป ดวยขาว ของที่
ปลนมาได
๑๔ มารวมกับเราสิ
เราจะแบงของที่ปลนมาไดใหเทาๆกัน”
๑๕ ลูกเอย อยาไดไปเดินตามทางของพวกมัน
ยัง้ เทาของเจาจากทางเหลานัน
้ ของพวกมัน
๑๖ เพราะเทาของพวกมันวิ่งไปทําชัว
่
พวกมันรีบเรงไปทําใหเกิดการนองเลือด
๑๗ มันไมมีประโยชน อะไรที่จะขึงตาขาย
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ในขณะที่นกกําลังจองมองอยู
๑๘ แตคนชัว
่ พวก นี้ไมรูตัววากําลังวางกับ ดัก
ตัวเอง
พวกมันดักรอปลิดชีวิตตัวเอง
๑๙ นี่ แหละคือชะตากรรมของคนที่หาทรัพย
สมบัติมาไดจากการทารุณโหดราย
ทรัพยสมบัตินัน
้ ก็จะคราชีวิตของพวกมันไป
สติปัญญารองเตือนผูคน
๒๐ สติปัญญารองเสียงดังอยูบนถนน

เธอแผดเสียงรองที่ลานเมือง
๒๑ เธอสง
เสียงรองตามหัวมุมถนนที่
พลุกพลาน
เธอเปลงเสียงพูดออกมาตรงทางเขาประตู
เมืองวา
๒๒ “เจาคนออน ตอ โลกทัง
้ หลาย เจาจะรักที่
จะออนตอโลกอยางนี้ไปอีกนานแคไหน
เจาคนชอบเยาะ เยย เจาจะยินดีอยูกับการ
เยาะเยยไปอีกนานแคไหน
เจา คนโง เจาจะเกลียดความ รูไปอีกนานแค
ไหน
๒๓ ถาพวก เจาจะหันมาสนใจคําตัก เตือนของ
เรา
เมื่อ
นัน
้ เราก็จะบอกใหเจารูถึงสิ่งที่อยูใน
จิตใจของเรา
และจะแสดงความคิดตางๆของเราใหกับเจา
๒๔ เพราะเราไดรองเรียก แตเจาไมยอมฟั ง
เราไดกวักมือเรียก แตไมมีใครสนใจ
๒๕ พวกเจาเพิกเฉยตอคําแนะนํ าของเรา
และไมยอมรับฟั งคําตักเตือนของเรา
๒๖ ดัง นั น
้ เมื่อเจาเจอกับความหายนะ เราเอง
จะหัวเราะเยาะเจา
เมื่อสิ่งที่เจาหวาด กลัวเกิด ขึ้นกับเจา เราจะ
เยาะเยยซํ้าเติมเจา
๒๗ เมื่อสิ่งที่เจาหวาดกลัวถาโถมใสเจาเหมือน
กับพายุ
และความหายนะจูโจมใสเจาเหมือนกับลม
มรสุม
เมื่อความทุกข ยากและความเจ็บ ปวดรวด
ราวเกิดขึ้นกับเจา
๒๘ เมื่อ นั น
้ แหละ พวก เขาจะรองเรียกหาเรา
แตเราจะไมตอบ
พวกเขาจะมองหาเรา แตจะไมพบ
๒๙ เพราะพวกเขาเกลียดความรู
และไมยอมเลือกที่จะยําเกรงพระยาหเวห
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๓๐ เพราะพวก

เขาไมยอม ฟั งคําแนะนํ าของ
เรา
และพวกเขาทิง้ คําตักเตือนของเรา
๓๑ พวก
เขาจะตองกินผลที่เกิดจากวิถีชีวิต
ของเขา
และจะจุกแนนไปดวยแผนการรายตางๆของ
พวกเขาเอง
๓๒ คนออน ตอ โลกจะตาย เพราะเขาหันไป
จากสติปัญญา
คนโงจะถูกทําลาย เพราะเขาพอใจกับความ
โงนัน
้
๓๓ แตใครก็ตามที่ฟังเรา
จะไดอยูอยาง
ปลอดภัย
และสุขสบายโดยไมตองหวาด กลัวอันตราย
ใดๆ”
แสวงหาสติปัญญา
๑ ลูก เอย

๒ เรา

ถาเจายอมรับคํา พูดตางๆของ

และเก็บรักษาคําสัง่ ตางๆของเราไวกับตัว
๒ ดวยการเงี่ยหูฟังสติปัญญา
และตัง้ จิตตัง้ ใจใฝ หาความเขาใจ
๓ นั น
่ ละ เมื่อเจารํ่า รองหาความหยัง่ รูอันลึก
ซึ้ง
และรํ่ารองหาความรูและความเขาใจ
๔ เมื่อเจาแสวงหาความ
เขาใจเหมือนกับ
แสวงหาเงิน
และเสาะหามันเหมือนหาขุมทรัพยที่ซุกซอน
อยู
๕ เมื่อ นั น
้ เจาก็จะเขาใจวาความยําเกรงพระ
ยาหเวหเป็ นอยางไร
และเจาจะไดมีความรูที่มาจากพระเจา
๖ เพราะพระยาหเวหใหสติปัญญา
ความ รูและความ เขาใจออกมาจากปากของ
พระองค
๗ พระองคจะสะสมวิธีแกปัญหาไว
ใหกับผู
ซื่อสัตย
พระองคเป็ นโลกําบังใหกับผูที่ดําเนิน ชีวิตอยู
ในทางที่ดีพรอม
๘ พระองคเฝ าระวังทางของคนที่ยุติธรรม
และเฝ า ปกป องทางของคนที่จงรักภักดีตอ
พระองค
๙ แลวเจาจะเขาใจวาสิ่งไหนถูกตอง ยุติธรรม
และเป็ นธรรม
คือหนทางอันดีงามทัง้ สิน
้
๑๐ เพราะปั ญญาจะซึมซับเขาไปในใจของเจา
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ความรูจะใหความสุขกับจิตวิญญาณของเจา
๑๑ ความสุขุมรอบคอบจะปกป องตัวเจา
ความคิดรอบคอบจะเฝ าดูแลตัวเจาไว
๑๒ เพื่อชวยเจาใหพนจากทางของคนชัว
่
และใหพนจากคนพูดราย
๑๓ เจาจะไดพนจากคนที่ละทิง
้ ทาง ตรงทัง้
หลาย
เพื่อไปเดินในทางมืดมิดเหลานัน
้
๑๔ เจาจะไดพนจากคนที่ชอบทําชัว
่
ที่สนุกสนานกับทางชัว
่ ที่วิปริตผิด เพีย
้ นไป
นัน
้
๑๕ เจาจะไดพนจากคนที่มีหนทางคดเคีย
้ ว
และคนที่เจาเลหในทางทัง้ หลายของเขา
๑๖ เจาจะไดพนจากภรรยาของผูอ่ น
ื *
จากหญิงเลนชูที่พูดหวานหู
๑๗ ผู ที่ทอด ทิง
้ สามีที่นางแตงดวยตอนเป็ น
สาว
และลืมขอ ตกลงที่เธอทําไวกับสามีตอ หน า
พระเจาของเธอ
๑๘ ทางที่ไปหาเธอ นั น
้ ลาดไปสูแดนคน ตาย
อยางแนนอน
และรอยเทาทัง้ หลายของเธอนัน
้ นํ าไปสูเมือง
ผี
๑๙ ทุกคนที่ไปหานาง ไมเคยไดกลับมาอีก
ไมมีใครในพวก นัน
้ พบเห็นหนทางแหงชีวิต
อีกเลย
๒๐ ดังนั น
้ ใหเดินบนหนทางของคนดี
และยึด มัน
่ ในหนทางของคน เหลา นัน
้ ที่ทํา
ตามใจพระเจา
๒๑ เพราะคนสัตย ซื่อจะไดอาศัยอยูบนแผน
ดิน
์ ็จะยังคงอยูที่นัน
และคนบริสุทธิก
่
๒๒ แตคนชัว
่ จะถูกตัดออกจากแผนดิน
และคนไมสัตยซ่ อ
ื ก็จะถูกถอนรากถอนโคน
ชีวิตที่พระเจาพอใจจะยืนยาว
๑ ลูกเอย

๓ ใหใจของเจาเก็บรักษาคํา

อยาลืมคําสัง่ สอนของเรา
สัง่ ตางๆของ

เราไว
๒ เพราะสิ่ง เหลา นี้ จะเพิ่มพูนจํานวนวันและปี

ของชีวิตเจา
แถมจะทําใหเจาอยูเย็นเป็ นสุขดวย

*๒:๑๖
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๓ อยาใหความจงรักภักดีและความ

ซื่อสัตย
ละทิง้ เจาไป
ผูกมันไวรอบคอของเจาเหมือนกับสรอยคอ
เขียนมันลงไปบนแผนใจของเจา
๔ แลวเจาจะเป็ นที่ยอมรับและประสบความ
สําเร็จอยางดียิ่ง
ในสายตาของพระเจาและผูคนทัว
่ ไป
๕ ใหไว วางใจในพระ ยาหเวหดวยสุดใจของ
เจา
และอยาไดพ่ งึ ความเขาใจของตัวเจาเอง
๖ ใหเชื่อฟั งพระองคในทุกหนทางของเจา
แลวพระองคจะทําใหเสนทางของเจาราบรื่น
๗ อยาไดคิดวาตัวเองฉลาด
แตใหยําเกรงพระ ยาหเวหและหันไปจากสิ่ง
ชัว
่ ราย
๘ เมื่อเจาทําอยาง นี้ มันจะชวยเยียวยารักษา
สุขภาพของเจา
และทําใหกระดูกของเจาสดชื่น
๙ ใหถวายเกียรติกับพระ ยาหเวหดวยทรัพย
สมบัติของเจา
และดวยผลผลิตแรกจากพืชผลทุกชนิดที่เจา
ปลูกไว
๑๐ แลวยุง ฉางของเจาจะเต็ม เปี่ ยมไปดวย
เมล็ดขาว
และถังเหลา องุนของเจาก็จะเต็ม ลนไป ดวย
เหลาองุนใหม
๑๑ ลูก เอย อยาดู หมิ่นการตี สอนของพระ
ยาหเวห
และอยาไดขุนเคืองเมื่อพระองคตักเตือน
๑๒ เพราะพระ
ยาหเวหจะตัก เตือนคนที่
พระองครัก
เหมือนกับพอที่เตือนลูกที่เขาภาคภูมิใจ
คุณคาของสติปัญญา
๑๓ คนที่คนพบสติปัญญา

มีเกียรติจริงๆ
คนที่มีความเขาใจก็มีเกียรติจริงๆ
๑๔ กําไรที่เกิดจากสติ ปั ญญา นั น
้ มีคายิ่ง กวา
เงิน
รายไดที่เกิดจากเธอ มีคายิ่งกวาทองคํา
๑๕ สติปัญญานั น
้ มีคายิ่งกวาทับทิม
สิ่งทัง้ หลายที่เจาอยากไดไมอาจจะเทียบได
กับสติปัญญา
๑๖ ชีวิตที่ยืนยาวก็อยูในมือขวาของเธอ

ภรรยาของผูอ่ น
ื … หญิงเลนชู หรือ แปลไดอีกอยางหนึ่งวา หญิงตางประเทศ … หญิง
ตางดาว
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ความมัง่ คัง่ และเกียรติยศก็อยูในมือซาย
ของเธอ
๑๗ ทาง เดินของสติ ปั ญญา นั น
้ นํ าความ สุขมา
ให
และหนทางทัง้ หมดของเธอคือสันติสุข
๑๘ สติ
ปั ญญาคือตนไมแหงชีวิตแกผู
ที่
สวมกอดเธอไว
ผูที่ยึดเธอไว ถือวามีเกียรติจริงๆ
๑๙ พระ
ยาหเวหใชสติ ปั ญญาในการวาง
รากฐานของโลกนี้
พระองคใชความ เขาใจในการจัด วางฟ า
สวรรคในที่ของมัน
๒๐ ดวยความรูของพระองค ก็มีน้ํ าพุงขึ้นจาก
ใตดิน
และหมูเมฆก็โปรยปรายฝนลงมา
สติปัญญาจะสอนใหยุติธรรม
๒๑ ลูก

เอย เฝ า ระวังวิธี การแกปัญหาและ
ความสุขุมรอบคอบของเจาไว
อยาปลอยใหสองสิ่ง นี้ หลุดรอดสายตาของ
เจาไปได
๒๒ แลวสองสิ่งนี้ จะใหชีวิตกับเจา
และเป็ นเครื่องประดับอยูบนคอของเจา
๒๓ เจาจะเดินตามทางของเจาอยางปลอดภัย
เทาของเจาจะไมมีวันสะดุดลม
๒๔ ถาเจานอนลง เจาก็จะไมตองหวาดกลัว
เมื่อเจาลมตัวลงนอน
เจาจะหลับอยางมี
ความสุข
๒๕ อยาไปกลัวความ
หายนะที่เกิดขึ้นอยาง
กระทันหัน
หรือกลัวเมื่อลมพายุโถมกระหนํ่ าเขา ใสคน
ชัว
่
๒๖ เพราะพระ ยาหเวหจะเป็ นความเชื่อ มัน
่
ของเจา
และจะดูแลรักษาเทาของเจาใหพนจากกับ
ดัก
๒๗ อยาไดหวงของดีๆจากคนที่มีสิทธิจ
์ ะได
มัน
เมื่อเจาสามารถที่จะใหกับเขา
๒๘ อยาไดบอกกับเพื่อนบานวา
“ไปกอน คอยมาใหม พรุงนี้ถึงจะให”
เมื่อเจามีจะใหอยูแลว
๒๙ อยาไดวางแผนทํารายเพื่อนบาน
ที่อยูใกลๆและไววางใจในตัวเจา
๓๐ อยาไดดําเนิ นคดีกับใครโดยไมมีสาเหตุ
เมื่อคนๆนัน
้ ไมไดทํารายอะไรเจาเลย
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๓๑ อยาอิจฉาคนที่ชอบความรุนแรง

อยาไปเลือกทําตามอยางเขา
๓๒ เพราะพระ ยาหเวหขยะแขยงคนคดโกง
เหลานัน
้
แตพระองคจะเป็ นเพื่อนกับคนสัตยซ่ อ
ื
๓๓ คําสาป แชงของพระ ยาหเวหจะตกอยูใน
เรือนคนชัว
่
แตพระองคจะอวยพรบานของคนที่ทํา
ตามใจพระเจา
๓๔ พระองคเยาะเยยคนที่ชอบเยาะเยย
แตพระองคเมตตา ปรานีกับคนที่ออนน อม
ถอมตน
๓๕ คนฉลาดจะไดรับเกียรติ
แตคนโงด้ อ
ื รัน
้ จะอับอายขายหน า
คําแนะนํ าของพอเกี่ยวกับสติปัญญา
๑ ลูกๆเอย

๔ และเอาใจใสใหดี เพื่อเจาจะได รับความ
ฟั งคําสัง่ สอนของพอเจาเถิด

รูความเขาใจ
๒ เพราะเราไดใหคําแนะนํ าที่ดีกับเจา

ดังนัน
้ อยาไดลืมคําสอนของเรา
๓ สมัยที่เรายังเป็ นเด็กอยูในบานของพอ
เป็ นลูกเพียงคนเดียวของแม
ที่แม
ทะนุถนอม
๔ พอเริ่มสอนเราและพูดกับเราวา
“ขอใหใจของเจายึด มัน
่ ในคํา พูดตางๆของ
พอ
ใหรักษาคําสัง่ ตางๆของพอไว แลวชีวิตเจาจะ
ยัง่ ยืน
๕ ใหเอาสติปัญญาและความรูความเขาใจเถิด
อยาไดลืมคําพูดเหลานี้ที่ออกจากปากของพอ
และอยาหันหนีไปจากมันเลย
๖ อยาไดหัน หลังใหกับสติ ปั ญญา แลวเธอจะ
เฝ ารักษาเจา
รักเธอ แลวเธอจะปกป องเจา
๗ กาวแรกที่จะเป็ นคนฉลาด ก็คือ การรับเอา
คําสอนที่เฉลียวฉลาด
แมวาจะตองเสียทรัพยสมบัติทงั ้ หมดที่มีอยู
ก็ตาม ก็ใหรับเอาความเขาใจเถิด
๘ ใหเห็นคุณคาของสติ ปัญญาเถิด แลวเธอจะ
ยกยองเจา
เธอจะใหเกียรติกับเจา เมื่อเจาสวมกอดเธอ
ไว
๙ สติ ปัญญาจะสวมมงกุฎดอกไมอันงดงามไว
บนหัวของเจา
เธอจะมอบมงกุฎอันแสนวิเศษแกเจา”

สุภาษิต ๔:๑๐

เลือกหนทางแหงสติปัญญา
๑๐ ฟั งเถิด

ลูก เอย ใหยอมรับคํา พูดทัง้ หลาย
ของเรา
แลวเดือนปี แหงชีวิตของเจาจะยืนยาว
๑๑ เราสอนเจาในทางแหงสติปัญญา
เรานํ าเจาสูหนทางที่ถูกตองทัง้ ปวง
๑๒ เมื่อเจาเดิน
ยาง กาวของเจาจะไมถูก
กีดขวาง
ถาเจาวิ่ง เจาก็จะไมสะดุดลม
๑๓ ใหยึดคําสัง
่ สอนไว อยาปลอยใหหลุดไป
เฝ าดูแลรักษาสติ ปัญญาไว เพราะเธอคือชีวิต
ของเจา
๑๔ อยาเขาไปในทางของคนชัว
่
อยาเดินตามทางของพวกคนชัว
่ ชา
๑๕ หลีกเลี่ยงมันเสีย อยาตามมันไปเลย
หันไปจากมันและเดินไปทางอื่น
๑๖ เพราะถาคน ชัว
่ พวก นัน
้ ไมไดทําชัว
่ พวก
มันก็จะนอนไมหลับ
ถาพวก มันยังไมไดทําใหคน หนึ่งคนใดสะดุด
ลม ลง เวลานอนของพวก มันก็จะถูก
ขโมยไป
๑๗ พวกมันกินขนมปั งแหงความชัว
่ ราย
และดื่มเหลาองุนแหงความรุนแรง
๑๘ แตทาง เดินของคนที่ทําตามใจพระเจาก็
เปรียบเหมือนแสงอรุณรุง
ที่สองสวางมาก ขึ้นเรื่อยๆจนสวางเต็ม ที่ของ
วันนัน
้
๑๙ หนทางของคน ชัว
่ เปรียบเหมือนความมืด
มิด
พวกมันไมรูวาตัวเองสะดุดอะไรลม
ใหเดินในทางที่ถูก
๒๐ ลูก

เอย ตัง้ ใจฟั งคํา พูดทัง้ หลายของเรา
เถิด
เอียงหูมาฟั งสิ่งที่เราพูดใหดี
๒๑ อยาปลอยใหคํา พูดเหลา นี้ เล็ด รอดไปจาก
สายตาเจา
เก็บรักษาพวกมันไวในใจ
๒๒ เพราะคําสอนเหลานี้ นํ าชีวิตมาใหกับคนที่
คนพบพวกมัน
มันจะเยียวยา รักษาทัง้ กายและใจของคนที่
พบพวกมัน
๒๓ ยิ่งกวาสิ่งใด ใหเฝ าระวังใจ
*๕:๓
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เพราะใจเป็ นแหลงชีวิต
๒๔ ใหเอาคําพูดที่คดโกงหางจากปากของเจา
เถอะ
ใหเอาคําพูดที่หลอก ลวงหางไปจากริม ฝี ปาก
เจา
๒๕ ขอใหตาของเจามองตรงไปขางหน า
ใหดูหนทางที่กําลังกาวไป
๒๖ ใหสนใจทางที่เจาจะกาวไป
แลวเจาจะปลอดภัยในทุกหนทางที่เจาไป
๒๗ อยาไดออกนอกลูนอกทางไปทางขวาหรือ
ทางซาย
ใหยงั ้ เทาของเจาไวจากความชัว
่
สติปัญญาจะพาใหพนการผิดประเวณี
๑ ลูกเอย

๕ เงี่ยหูฟังความรูความเขาใจของเราใหดี
ใหสนใจสติปัญญาของเรา

๒ แลวเจาจะไดคิดรอบคอบ

และริม ฝี ปากของเจาจะพูดดวยความ รู
แทจริง
๓ เพราะริม ฝี ปากของเมียคนอื่น นั น
้ *หยาด
เยิม
้ ดวยนํ้ าผึ้ง
และคําพูดของเธอก็ล่ น
ื ยิ่งกวานํ้ ามันมะกอก
๔ แตสุดทายแลวเธอจะขมเหมือนกับบอ ระ
เพ็ด
และเจ็บปวดเหมือนดาบสองคม
๕ เทาของเธอนั น
้ เดินไปสูความตาย
ทุกยางกาวของเธอตรงดิ่งไปยังแดนคนตาย
๖ เธอไมยอมเดินตรงไปยังหนทางที่นําไปสู
ชีวิต
หนทางของเธอ นัน
้ คด เคีย
้ ว แตเธอก็ไมรูตัว
เสียดวยซํ้า
๗ ดังนั น
้ ลูกๆเอย ฟั งเราใหดี
และอยาไดหันเหไปจากคํา พูดทัง้ หลายของ
เรา
๘ อยูใหหางไกลจากผูหญิงอยางนั น
้
และอยาเขาไปใกลประตูบานของเธอ
๙ ไมอยางนั น
้ ชื่อ เสียงเกียรติยศของเจาก็จะ
ตกไปเป็ นของคนอื่น
และเจาจะสูญ เสียเดือนปี ของเจาใหกับคนที่
โหดราย
๑๐ พวกคนแปลกหน าจะฮุบทรัพยสมบัติของ
เจาจนอิ่มหนํ า
ทรัพยสมบัติที่เจาหามาไดดวยความยาก
ลําบากก็จะตกไปอยูในบานของคนอื่น

เมียคนอื่นนั น
้ หรือ แปลไดอีกอยางหนึ่งวา “หญิงแปลกหน า” หรือ “หญิงตางถิ่น”

สุภาษิต ๕:๑๑
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๑๑ ในที่สุดเจาจะรองครวญคราง

๒ เจาไดตกหลุมพรางแลวที่ไปรับปากเขา

เมื่อเนื้อหนังและรางกายของเจาถูกทําลาย
๑๒ แลวเจาจะพูดวา “ขาเคยเกลียด ชังคําสัง
่
สอน
และใจขาก็เหยียดหยามการวากลาวตัก
เตือน
๑๓ ขาไมเชื่อฟั งพวกครูขา
และไมยอมเงี่ยหูฟังครูผูแนะนํ าขา
๑๔ ขาก็
เลยเจอกับปั ญหารอย แปดอยาง
รวดเร็ว
แลวตองอับอายขาย หน าตอ หน าที่ชุมนุม
ชน”
๑๕ ดังนั น
้ ใหด่ ม
ื นํ้ า *จากบอเก็บนํ้ าของเจาเอง
์ ากบอของเจาเอง
เป็ นนํ้ าใสบริสุทธิจ
๑๖ ไม อยาง นั น
้ ตานํ้ าของเจาอาจจะไหลนอง
ไปตามทองถนน
และสายนํ้ าของเจาอาจจะไหลนองไปในที่
ลานเมือง
๑๗ ใหสายนํ้ านั น
้ เป็ นของเจาแตเพียงผูเดียว
อยาแบงปั นกับคนอื่น
๑๘ ขอใหตานํ้ าของเจาไดรับพร
ขอใหเสพ สุขกับภรรยาที่เจาแตงตอนเป็ น
หนุม
๑๙ เธอเป็ นเหมือนกวางเพศเมียที่เยา ยวนใจ
หรือเลียงผาที่สงางาม
ขอใหเตาของเธอนัน
้ ดับกระหายเจาเสมอ
ขอใหเมามันกับการรวม
รักกับนางอยู
สมํ่าเสมอ
๒๐ ลูกพอ ทําไมจะตองไปเมามันกับหญิงอื่น
และโอบกอดสองเตาของหญิงชูเลา
๒๑ เพราะวิถี ทางของแตละ คน
หนีไมพน
สายตาของพระยาหเวหหรอก
พระองคตรวจสอบทุกยางกาวของเขา
๒๒ ความ ชัว
่ ที่เขาทําเป็ นกับ ดักสําหรับตัวเขา
เอง
เขาติดอยูกับตาขายแหงความ บาปของตัว
เขาเอง
๒๓ เขาตายไปเพราะขาดการควบคุมตนเอง
และหลงทางไปเพราะความงี่เงาของตนเอง

อยางนัน
้
คําพูดของเจาทําใหเจาติดกับดักแลว
๓ ลูก เอย ใหเจาทําอยาง นี้ เพื่อเจาจะไดรอด
ตัวไปจากเรื่องนี้
ใหไปหาเพื่อนบานคนนัน
้ อยางถอมสุภาพ
และขอรองเพื่อนบานคนนัน
้ ของเจา
เพราะเจาตกอยูในกํามือของเขาแลว
๔ อยาไดนอนตาหลับ
หรือปลอยใหหนังตาปรือ
๕ เอาตัวรอดไว กอน
เหมือนกับกวางที่หนี
จากนายพราน
หรือเหมือนกับนกที่หนีจากเงื้อมมือของนาย
พรานลานก

อยาคํา้ ประกันหนี ใ้ หคนอื่น
๑ ลูก เอย

๖ เพื่อนบานของเจา

หากเจาไปคํ้าประกันหนี้ใหกับ

คือไปจับมือรับปากประกันหนี้ใหกับคนอื่น
*๕:๑๕

นํ ้า ในที่นี้กําลังเปรียบเทียบถึงเมีย

ระวังอยาเกียจคราน
๖ เจาคนขีเ้ กียจ

ไปดูมดไป
ไปดูชีวิตของมันซะ จะไดฉลาดขึ้น
๗ มดไมมีผูสัง
่ การ
ไมมีเจาหน าที่ หรือผูปกครอง
๘ แตมันหาอาหารในชวงฤดูรอน
และเก็บสะสมในชวงฤดูเก็บเกี่ยว
๙ เจาคนขีเ้ กียจ เจาจะนอนอยูตรงนั น
้ อีกนาน
แคไหน
เมื่อไหรเจาถึงจะลุกขึ้นจากที่นอน
๑๐ คนเกียจครานพูดวา “ขอนอนอีกสัก งีบ
ขอพักอีกสักหนอย
ขอนอนกอดอกอีกสักนิด”
๑๑ แลวเมื่อ นั น
้ ความยากจนก็จะจูโจมเขาใส
เจาเหมือนกับโจรบุกปลน
และความอดอยากก็จะจูโจมเขามาเหมือน
นักรบ
ระวังคนที่ชอบกอเรื่อง
๑๒ คนชอบกอเรื่อง

คือคนชัว
่ รายที่ชอบพูดโกหกไปทัว
่
๑๓ พรอมทัง
้ ขยิบหูหยิบตา
สงสัญญาณดวยมือและเทา
๑๔ เขากอการทะเลาะวิวาทอยูเสมอ
ดวยจิตใจคดโกงที่วางแผนการชัว
่ ราย
๑๕ ดังนั น
้ ความหายนะจะเกิดขึ้นกับเขาทันที
ทันใด
และเขาจะถูกทําลายอยางยอยยับภายใน
พริบตา เกินกวาที่จะเยียวยารักษาได

สุภาษิต ๖:๑๖

สิ่งที่พระยาหเวหเกลียดชัง
๑๖ มีหกสิ่งที่พระยาหเวหเกลียดชัง

อันที่จริงมีเจ็ดสิ่งที่พระองคสะอิดสะเอียน
๑๗ คือดวงตาที่หยิ่งยโส
ลิน
้ ที่พูดโกหก
มือที่ฆาคนบริสุทธิ ์
๑๘ จิตใจที่คิดแผนการชัว
่ ราย
เทาที่รีบวิ่งไปทําความชัว
่
๑๙ อีกทัง
้ พยานเท็จที่พูดโกหก
และคนที่กอใหเกิดการทะเลาะวิวาทกันใน
หมูพี่นอง
ระวังเรื่องการเลนชู
๒๐ ลูกเอย

ใหรักษาคําสัง่ ของพอเจาไว
และอยาละทิง้ คําสัง่ สอนของแมเจา
๒๑ ใหเอามันคลองคอของเจาไว
ใหมันหอยอยูใกลใจของเจาตลอดเวลา
๒๒ ไม วาเจาจะเดินไปที่ไหน คําสัง
่ สอนนัน
้ จะ
นํ าทางเจา
จะคอยดูแลเจาเมื่อเจานอนลง
และจะคอยพูดคุยกับเจาเมื่อเจาตื่นขึ้น
๒๓ เพราะคําสัง
่ นัน
้ เป็ นตะเกียง
คําสัง่ สอนนัน
้ เป็ นแสงสวาง
และการตัก เตือนตี สอน นัน
้ เป็ นทางที่นําไปสู
ชีวิต
๒๔ คํา
สอนของพอแมจะชวยรักษาเจาให
รอดพนจากหญิงชัว
่
และรอดพนจากคําพูดยัว
่ ยวนของหญิงที่เลน
ชู *
๒๕ อยาปลอยใหใจของเจากระสันในความ
งามของเธอ
และอยาปลอยใหเธอสะกดเจาดวยหางตา
ของเธอ
๒๖ เพราะไปเที่ยวโสเภณี
จายคาตัวเทา
ขนมปั งแคกอนเดียว
แตถาไปยุงกับเมียคนอื่น เจาจะตองเสียทัง้
ชีวิตไป
๒๗ ใครบางที่ใสไฟเขาไปในกระเป าหน าอก
เสื้อ
แลวเสื้อไมไหม

*๖:๒๔
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๒๘ ใครบางที่เดินบนถานไฟ

แลวเทาไมพอง
๒๙ คนที่ไปรวมหลับ
นอนกับเมียของเพื่อน
บานก็เหมือนกัน
ไมมีใครที่ไปแตะตองตัวเธอ แลวพน โทษไป
ได
๓๐ คนจะไมเหยียดหยามหัวขโมยหรอก
ถาเขาขโมยไปเพื่อดับความหิวโหย
๓๑ แตถาหากเขาถูกจับได เขาจะตองจายคืน
ถึงเจ็ดเทา
เขาอาจจะตองชดใชดวยทุกสิ่งที่เขามีอยู
๓๒ สวนคนที่เป็ นชูกับเมียคนอื่น เป็ นคนไมมี
สมองคิด
คนที่ทําอยางนี้ทําลายตัวเอง †
๓๓ เขาจะถูกโบยตี และเสื่อมเสียเกียรติ
ความอับอายของเขาไมอาจถูกลบลางไปได
๓๔ เพราะความหึง หวงจะกระตุนใหสามีของ
หญิงนัน
้ โกรธแคน
และในวันที่เขาแก แคนนัน
้
เขาจะไมปรานี
เลย
๓๕ เขาจะไมยอมรับเงินชดใชใดๆ
และไมยอมรับคาทําขวัญ ดวย ไมวาเจาจะ
พยายามใหเขามากแคไหนก็ตาม
คําเตือนอีกครัง้ เรื่องการเลนชู
๑ ลูกพอ

๗ ใหเก็บสะสมคําสัง่ ของเราไวกับตัวเจา
จดจําคําพูดของเราไวใหดี

๒ ใหรักษาคํา

สัง่ ตางๆของเรา แลวเจาจะมี
ชีวิตที่ยงั ่ ยืน
ใหรักษาคําสัง่ สอนของเรา เหมือนกับแกวตา
ของเจา
๓ ใหผูกคําสัง
่ ตางๆของเราไวที่นิ้วมือของเจา
และใหเขียนพวกมันลงไปบนแผนใจของเจา
๔ ใหพูดกับสติ ปั ญญาวา “เจาคือพี่ สาวของ
ขา”
ใหเรียกความรูความเขาใจวา “เจาเป็ นเพื่อน
ซีข
้ องขา”
๕ แลวพวกมันจะชวยป องกันเจาจากเมียของ
คนอื่น
และชวยใหเจารอดพนจากหญิงเลน ชู ‡ที่พูด
ยัว
่ ยวนเจา

หญิงที่เลนชู หรืออาจแปลไดอีกวา “หญิงแปลกหน า” หรือ “หญิงตางถิ่น”

†๖:๓๒

คนที่ทําอยาง นี ท
้ ําลายตัว เอง หรือ แปลไดอีกอยางหนึ่งวา “ใครก็ตามที่อยากจะ
ทําลายชีวิตตัวเอง ก็ปลอยใหเขาไปมีชูอยางนัน
้ ”
‡๗:๕

หญิงเลนชู หรืออาจแปลไดอีกวา “หญิงแปลกหน า” หรือ “หญิงตางถิ่น”

สุภาษิต ๗:๖
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สุภาษิต ๘:๑๑

๖ เรามองผานชองไมระแนงลงมาดานลาง

๒๓ แลวลูกธนูแทงทะลุเขาไปในตับของมัน

จากหน าตางบานชัน
้ บนของเรา
๗ เรามองเห็นพวกคนหน ุมบาง คนที่ออนตอ
โลก
ในกลุมนี้เราสังเกตเห็นคนหนึ่ง
ที่ไมมีสมองคิด
๘ เขากําลังเดินไปตามถนน
และมาใกลมุม
ถนนที่อยูใกลกับบานของหญิงคนหนึ่ง
เขาเลีย
้ วไปตามถนนที่ผานบานของหญิงคน
นัน
้
๙ ในชวงเวลาพลบคํ่าในยามคํ่าคืน
ความมืดมิดยางกรายเขามา
๑๐ ทันใดนั น
้ หญิงคนนัน
้ ก็เดินเขามาหาเขา
แตง ตัวอยางกับโสเภณี ในใจเธอเต็ม ไปดวย
เลหเพทุบาย
๑๑ เธอจัดจาน ดื้อดาน
เทาของเธออยูไมติดบาน
๑๒ เดี๋ยว ก็อยูตามถนน เดี๋ยว ก็อยูตามลาน
เมือง
เธอดักซุมอยูทุกซอกทุกมุม
๑๓ เธอควาตัวเขาเขามาจูบ
แลวพูดกับเขาอยางหน าดานๆวา
๑๔ “วัน นี้ ฉันไดถวายเครื่องสังสรรคบูชาเพื่อ
แกบนไปแลว
ฉันจึงมีเนื้ออยางเหลือเฟื ออยูที่บาน
๑๕ ฉันก็เลยออกมามองหาทาน
และฉันก็พบทานจนได
๑๖ นี่ แน ะ ฉันปูผาคลุมเตียงเอาไว
ดวยผาลินินยอมสีของอียิปต
๑๗ ฉันมีกํายานหอม นํ้ าหอมจากตะวัน ออก
และอบเชย
ฉันไดพรมพวกมันลงบนที่นอน
๑๘ มาเถิด ใหเรามาดื่มดํ่ากับความรักของเรา
จนรุงเชา
ใหเราไปสนุกสนานกับความ รักของ เรากัน
เถิด
๑๙ เพราะผัวของฉันไมอยูบาน
เขาเดินทางไปไกลแสนไกล
๒๐ เขาเอาถุงเงินติดตัวไปดวย
เขาจะไมกลับบานจนกวาจะถึงวันพระ จันทร
เต็มดวง”
๒๑ เธอยัว
่ ยวนเขาและหวานเสนหใสเขา
และเกลีย
้ กลอมเขาดวยคําพูดที่ร่ น
ื หู
๒๒ แลวเขาก็ตามเธอไปทันที
เหมือนกับวัวตัวผูที่เดินไปใหเขาฆา
เหมือนกับกวางหนุมที่เดินไปติดกับดัก

เขาเปรียบเหมือนนกที่รี่เขาสูตาขาย
เขาไมรูตัววาเขาจะตองชดใชความผิด นี้ดวย
ชีวิต
๒๔ ดังนั น
้ ลูกๆเอย ฟั งเราใหดี
ใหตงั ้ ใจฟั งคําพูดจากปากของเราใหดี
๒๕ อยาปลอยใจของเจาหันไปในทางของเธอ
อยาไดพลัดหลงเขาไปในทางของเธอ
๒๖ เพราะเธอไดทําใหผูคนลมตายมามากแลว
มีคนอีกมากมายที่ตกเป็ นเหยื่อของเธอ
๒๗ บานของเธอ นั น
้ เป็ นหนทางไปสูหลุมฝั ง
ศพ
หองนอนของเธอนํ าไปสูแดนคนตาย
สติปัญญาเลาเรื่องของเธอใหฟัง
๑ สติปัญญากําลังสงเสียงรองเรียกอยู

๘ ความรูความเขาใจเปลงเสียงของเธอ
๒ เธอยืนอยูทัง
้ บนยอดเขา

ตามถนนหนทางและตามทางแยกถนน
๓ เธอสงเสียงรองอยูที่ขางประตู
และที่ทางเขาเมือง
๔ สติปัญญารองวา “ทานทัง
้ หลาย ขาสงเสียง
เรียกพวกทาน
เสียงของขาพูดกับมนุษยทุกคน”
๕ คนทัง
้ หลายที่ขาดความ เขาใจ ใหเรียน รูที่
จะเป็ นคนฉลาดหลักแหลมเถิด
คนโงทงั ้ หลาย หัดใชสมองเสียบาง
๖ ฟั งใหดี เพราะเรามีเรื่องสําคัญบางอยางจะ
บอก
เราจะสอนเจาในสิ่งที่ถูกตอง
๗ ดวยวาปากของเรานั น
้ พูดความจริง
ริมฝี ปากของเรานัน
้ เกลียดชังความชัว
่
๘ คํา พูดทุก คําที่ออกจากปากของเรา นั น
้ ลวน
สัตยซ่ อ
ื
ไมมีคํา
พูดใดที่บิดเบือนหรือทําใหหลงผิด
เลย
๙ ถอยคําทุก คําลวนแตชัด แจงอยูแลวสําหรับ
คนที่มีความเขาใจ
และตรงไปตรงมาสําหรับคนที่มีความรู
๑๐ ใหยอมรับการตัก เตือนของเรา มันดีกวา
เงินเสียอีก
ยอมรับความ รูของเรา มันดี กวาทองคํา
บริสุทธิ ์
๑๑ เพราะสติปัญญานั น
้ ดีกวาทับทิม
สิ่งทัง้ หลายที่เจาอยากไดไมอาจจะเทียบได
กับสติปัญญา

สุภาษิต ๘:๑๒

๑๒ “เราเป็ นสติปัญญา

เราอยูรวมชายคาเดียว
กับความเฉลียวฉลาด
และเรารูวาจะหาความ
รูและความ
คิด
รอบคอบไดที่ไหน
๑๓ ความยําเกรงพระ ยาหเวหนัน
้
คือการ
เกลียดชังความชัว
่
และเราก็เกลียดชังความหยิ่งจองหอง
การกระทําชัว
่ รายและคําพูดหลอกลวง
๑๔ เรามีคําแนะนํ าดีๆและวิธีการแกปัญหา
เราเป็ นความเขาใจ และเรามีพลัง
๑๕ เราชวยพวกกษัตริยในการปกครอง
และเราชวยพวกผูนําใหออกกฎหมายที่
ยุติธรรม
๑๖ พวกเจา
ชายก็อาศัยเราในการปกครอง
บานเมือง
พวกคนใหญคนโต และผพ
ู ิพากษาที่ยุติธรรม
ก็อาศัยเราดวยเหมือนกัน
๑๗ เรารักคนเหลานั น
้ ที่รักเรา
คนเหลานัน
้ ที่แสวงหาเราจะพบเรา
๑๘ ความรํ่ารวยและเกียรติยศนั น
้ ก็อยูกับเรา
อีกทัง้ ความมัง่ คัง่ อันถาวรที่ไดมาอยาง
ยุติธรรมก็อยูกับเรา
๑๙ ผลของเรา นั น
้ ดียิ่ง กวาทองคําหรือแมแต
ทองคําบริสุทธิ ์
ผลผลิตของเรานัน
้ ดีกวาเงินบริสุทธิ ์
๒๐ เราเดินในทางที่ทําใหพระเจาชอบใจ
เราอยูในทางที่ยุติธรรม
๒๑ เรามอบความมัง
่ คัง่ ใหเป็ นมรดกกับคนที่
รักเรา
เราทําใหคลังสมบัติของเขาเต็ม
๒๒ พระ ยาหเวหสรางเราขึ้นมาเมื่อพระองค
เริ่มตนงานของพระองค
พระองคสรางเรานานมาแลวกอนอะไร
ทัง้ หมด
๒๓ เราถูกกอรางขึ้นเมื่อครัง
้ อดีตกาล
ตอนแรกเริ่มกอนที่จะมีแผนดินโลกเสียอีก
๒๔ เราเกิดมากอนที่จะมีมหาสมุทร
เมื่อครัง้ ที่ยังไมมีตานํ้ าไหลออกมามากมาย
๒๕ เราเกิดมากอนที่ภูเขาจะถูกจัดวางในที่
ของมัน
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สุภาษิต ๙:๑

กอนที่จะมีเนินเขาเสียอีก
๒๖ เราเกิดมากอนที่พระองคจะสรางแผน ดิน
โลก
ทองทุงและฝ ุนบนผืนโลก
๒๗ เราอยูกับพระองคตอนที่พระองคจัด วาง
ฟ าสวรรคไวในที่ของมัน
และตีเสนขอบฟ าไวบนผิวนํ้ าของทะเลลึก
๒๘ เราอยูกับพระองคตอนที่พระองคจัด วาง
ฟ ากับเมฆไวเบื้องบนอยางมัน
่ คง
และเมื่อตานํ้ าพุงขึ้นมาจากใตทะเลลึก
๒๙ เราอยูกับพระองคตอนที่พระองควางเสน
เขตแดนของทะเล
เพื่อนํ้ าจะไมละเมิดคําสัง่ ของพระองค
เราอยูกับพระองคตอนที่พระองควาง
รากฐานของแผนดินโลก
๓๐ เมื่อ นั น
้ เราไดอยูกับพระองค ในฐานะชาง
ผูชํานาญงาน *
เราทําใหพระองคมีความสุขเพลิดเพลินใน
ทุกๆวัน
เราเตนรําอยูตอหน าพระองคอยูเสมอ
๓๑ เราเตนรําไปทัว
่ พื้นโลกของพระองค
และมนุษยทําใหเรามีความสุขเพลิดเพลิน
๓๒ ดังนั น
้ ลูกๆเอย ฟั งเราใหดี
คนพวก นัน
้ ที่ยึด มัน
่ อยูในทางของเรามี
เกียรติจริงๆ
๓๓ ใหฟังคําสัง
่ สอนของเรา
จะไดเป็ นคน
ฉลาด
อยาไดเมินเฉยกับมัน
๓๔ คนที่ฟังเรา มีเกียรติจริงๆ
ในทุกๆวัน พวกเขาเฝ ารออยูที่ประตูของเรา
คอยเราออกมา
๓๕ เพราะวาคนที่พบเราก็พบชีวิต
และไดรับพระพรจากพระยาหเวห
๓๖ แตคนที่ไมพบเรา ก็ทํารายตัวเอง
ทุกคนที่เกลียดชังเรา ก็รักความตาย”
คําเชิญของสติปัญญา
๑ สติปัญญาไดสรางบานของเธอขึ้น

๙ เธอไดสรางบานที่มีเสาถึงเจ็ดตน

†

*๘:๓๐

ชางผช
ู ํานาญงาน หรืออาจแปลไดวา “ในฐานะเพื่อนที่ไดรับความไววางใจ” หรือ “ใน
ฐานะลูกรัก”
†๙:๑

เจ็ด ตน บานของคนอิสราเอลในสมัยกอน มีลานบานอยูขางใน และมีทางเดินที่คลุม
ดวยหลังคา คํ้าดวยเสาสี่ตน แตถามีเจ็ดตนก็แสดงวาเป็ นบานที่ใหญโต และเลขเจ็ดในสมัย
นัน
้ มีความหมายวาสมบูรณครบถวน

สุภาษิต ๙:๒

๒ สติปัญญาไดฆาสัตวของเธอ

และผสมเหลา
องุนไว
และเธอไดจัดโตะอาหารไวพรอม
๓ สติปัญญาไดสงพวกสาวใชของเธอออกไป
เธอรองเชิญจากที่สูงสุดของเมืองวา
๔ “ใครก็ตามที่ออนตอโลก เขามาหาฉันนี่ ”
สติปัญญาพูดกับพวกที่ไมมีสมองคิดวา
๕ “มาสิ มากินอาหารของฉัน
และดื่มเหลาองุนที่ฉันไดผสมไวแลว
๖ ใหทง
ิ้ เพื่อนๆที่ออนตอโลกพวกนัน
้ เพื่อเจา
จะไดมีชีวิตยืนยาว
ใหเดินไปในทางแหงความเขาใจ”
๗ ใครก็ตามที่สง
ั ่ สอนคนยโสโอหัง เขาคนนัน
้
ก็จะถูกดูหมิ่น
ใครก็ตามที่ตอวาคนชัว
่ เขาจะไดรับบาดเจ็บ
๘ อยาติ เตียนคนหยิ่ง ยโส
เพราะเขาจะ
เกลียดเจา
ใหตอวาคนฉลาด แลวเขาจะรักเจา
๙ ใหสง
ั ่ สอนคนฉลาด แลวเขาจะยิ่งฉลาดขึ้น
ใหสัง่ สอนคนที่ทําตามใจพระเจา แลวเขาจะ
ยิ่งเรียนรูมากขึ้น
๑๐ จุดเริ่มตนของสติปัญญา คือ ความยําเกรง
พระยาหเวห
ความ เขาใจอยางถองแท คือ การรูจัก
์ ิทธิ ์
พระองคผูศักดิส
๑๑ สติ ปั ญญาบอกวา “ฉันจะทําใหวันคืนของ
เจาเพิ่มมากขึ้น
และจะเพิ่มจํานวนปี เขาไปในชีวิตของเจา
๑๒ ถาหากเจากลายเป็ นคนฉลาด
มันก็เป็ น
ประโยชนสําหรับตัวเจาเอง
แตถาเจากลายเป็ นคนหยิ่ง ยโส เจา เองนัน
่
แหละที่จะตองทนทุกขทรมาน”
คําเชิญของความโงเขลา
๑๓ ความ โง เขลาสง เสียงเอะอะ

เธอออนตอ
โลก
และไมรูอะไรเลย
๑๔ เธอนั ง
่ อยูที่ตรงประตูบานของเธอ
บนที่นัง่ ที่ตงั ้ อยูบนจุดที่สูงสุดของเมือง
๑๕ เธอสงเสียงรองเรียกผูคนที่เดินผานไปมา
ผูที่เรงรีบเดินไปตามทางของเขาวา
๑๖ “ใครก็ตามที่ออนตอโลก ใหมาหาฉันทาง
นี้”
*๑๐:๑๑
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และเธอก็พูดกับคนที่ไมมีสมองคิดวา
๑๗ “นํ้ าที่ขโมยมานั น
้ รสชาติก็หวานกวา
ขนมปั งที่ไดมาอยางลับๆนัน
้ ก็อรอยกวา”
๑๘ แตคนที่ออนตอโลกพวก นั น
้ ไมรูวามีผีอยู
กับเธอที่นัน
่
พวกแขกของเธอก็อยูในที่ ลึกของแดนคน
ตาย
สุภาษิตของซาโลมอน
๑ นี่ คือสุภาษิตของซาโลมอน

๑๐ ลูกชายที่ฉลาดนัน้ ทําใหพอยินดี
แตลูกชายที่โงเขลาทําใหแมโศกเศรา
๒ ทรัพยสมบัติที่หามาไดจากความชัว
่ นัน
้ ไม
กอใหเกิดกําไรอะไร
แตการใชชีวิตในทางที่ถูก ตองนัน
้ จะชวยให
รอดพนจากความตาย
๓ พระ ยาหเวหจะไมปลอยใหคนที่ทําตามใจ
พระเจาอดอยาก
แตพระองคขัด ขวางไมใหคน ชัว
่ ไดในสิ่งที่
พวกมันกระหายหา
๔ มือที่เกียจครานทําใหยากจน
แตมือที่ขยันทําใหร่าํ รวย
๕ คนที่เก็บรวบรวมพืช ผลในฤดูรอน เป็ นลูก
ที่รูจักคิด
แตคนที่เอาแตนอนในฤดูเก็บ เกี่ยว นัน
้ เป็ น
ลูกที่นาอับอาย
๖ พระพรตางๆจะอยูบนหัวของคนยุติธรรม
แตความทารุณจะซอนอยูในปากของคนชัว
่
๗ คนยกชื่อของคนดีในอดีตมาอวยพรคนอื่น
แตช่ อ
ื
เสียงของคนชัว
่ ที่เนา เปื่ อยจะถูก
หลงลืมไปอยางรวดเร็ว
๘ คนฉลาดทําตามคําสัง
่ ตางๆ
แตคนโงที่พูดพลอยๆก็จะถูกทําลาย
๙ คนที่ใชชีวิตอยางซื่อสัตยไมตองหวงอะไร
แตคนที่อยูในทางไมซ่ อ
ื สัตยก็จะถูกจับได
๑๐ คนที่หลิ่ว ตาเจา เลหจะทําใหเกิดความ
ทุกขยาก
คนโงที่พูดพลอยๆก็จะถูกทําลาย
๑๑ ปากของคนที่ทําตามใจพระเจาเป็ นนํ้ าพุ
แหงชีวิต
แตความทารุณจะซอนอยูในปากของคนชัว
่ *
๑๒ ความเกลียด
ชังยอมเรงเราใหเกิดการ
ทะเลาะวิวาท

แตความทารุณ … คนชั่ว หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “ความรุนแรงเติมเต็มอยูใน
ปากของคนชัว
่ ”

สุภาษิต ๑๐:๑๓

แตความรักปกปิ ดความผิดทัง้ ปวง
๑๓ บนริมฝี ปากของคนหัวไวจะเจอสติปัญญา
แตหลังของคนโงจะเจอไมเรียว
๑๔ คนฉลาดจะสะสมความรูไว
แตปากของคนโง เขลาจะนํ าความหายนะมา
สูตัวเอง
๑๕ ทรัพยสมบัติของคนรํ่ารวยเป็ นป อม
ปราการคุมกันเขา
แตความ ขัดสนของคนจนคือความ หายนะ
ของเขา
๑๖ รางวัลของคนที่ทําตามใจพระเจาคือชีวิต
ผลตอบแทนของคนชัว
่ คือการลงโทษ
๑๗ คนที่ยอมฟั งคําแนะนํ า จะเป็ นหนทางที่นํา
ไปสูชีวิต
แตคนที่ไมยอมฟั งคํา ตัก เตือน จะทําใหคน
อื่นหลงทางไป
๑๘ พูดโกหก เพื่อปิ ดบังความ เกลียด ชังก็แย
อยูแลว
แตพูดใสรายก็ยิ่งโงกวานัน
้ อีก
๑๙ คนพูดมากยอมพลัง
้ ปากอยูเรื่อย
แตคนที่ยัง้ ริมฝี ปากไวเป็ นคนรูจักคิด
๒๐ ลิน
้ ของคนที่ทําตามใจพระเจา ก็เปรียบ
เหมือนเงินบริสุทธิ ์
แตจิตใจของคนชัว
่ นัน
้ มีคาเพียงน อยนิด
๒๑ ริม ฝี ปากของคนที่ทําตามใจพระเจาหลอ
เลีย
้ งคนมากมาย
แตคนโงตายเพราะขาดความเขาใจ
๒๒ เป็ นพระยาหเวหที่อวยพรใหคุณมัง
่ คัง่
งาน หนักของคุณ เองไมทําใหคุณมัง่ คัง่ กวา
นัน
้ หรอก *
๒๓ คนโงเขลาสนุกสนานกับการทําผิด
แตคนฉลาดมีความสุขกับสติปัญญา
๒๔ สิ่งที่คนชัว
่ หวาดกลัวนัน
้ จะเกิดขึ้นกับเขา
แตคนที่ทําตามใจพระเจาจะได รับสิ่งที่เขา
ตองการ
๒๕ เมื่อพายุพัดมา ก็จะกวาดคนชัว
่ ไป
แตคนที่ทําตามใจพระเจา จะยืน หยัดมัน
่ คง
ตลอดไป
๒๖ นํ้ าสม สายชูทําใหเข็ด ฟั น ควันทําใหแสบ
ตา
คนขี้ เกียจก็ทําใหเจา นายของเขารูสึกอยาง
นัน
้ เหมือนกัน
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๒๗ การยําเกรงพระ

ยาหเวห จะตอชีวิตให
ยืนยาวออกไป
แตเดือนปี ของคนชัว
่ จะถูกตัดใหสน
ั ้ ลง
๒๘ ความ หวังของคนที่ทําตามใจพระเจาจะ
จบลงอยางมีความสุข
แตความคาด หวังของคน ชัว
่ จะไมเป็ นจริง
ตามนัน
้
๒๙ พระ ยาหเวหจะเป็ นที่หลบ ภัยสําหรับคนที่
ใชชีวิตอยางไมมีที่ติ
แตพระองคนําความหายนะมาสูพวกที่ทําชัว
่
๓๐ คนที่ทําตามใจพระเจาจะไมถูกสัน
่ คลอน
แตคนชัว
่ จะไมคงอยูในแผนดิน
๓๑ ปากของคนที่ทําตามใจพระเจากอให เกิด
ปั ญญา
แตลน
ิ้ ของคนคดโกงจะถูกตัดขาดไป
๓๒ ริม ฝี ปากของคนที่ทําตามใจพระเจารูวา
อะไรสมควรพูด
แตปากของคนชัว
่ จะพูดแตสิ่งที่คดโกง
๑ พระยาหเวหเกลียดตาชัง
่ ที่คดโกง
แตพระองคชอบใจลูก ตุมที่เที่ยง
ตรง
๒ ความหยิ่งมาเมื่อไหร ความอับอายก็ตามมา
แตสติปัญญาจะมากับคนที่ออนน อมถอมตน
๓ ความสัตยซ่ อ
ื จะนํ าทางคนซื่อตรง
แตความปลิน
้ ปลอนของคนทรยศจะทําลาย
ตัวเขาเอง
๔ ความ
มัง่ คัง่ ก็ชวยอะไรไมไดในวันที่
พระองคเกรีย
้ วโกรธ
แตความดีชวยใหรอดพนจากความตาย
๕ ความ ดีของคนสัตย ซื่อทําใหหนทางของ
เขาราบรื่น
แตคนชัว
่ จะลมลงเพราะความชัว
่ ของเขาเอง
๖ ความดีของคนที่ซ่ อ
ื ตรงชวยเขาใหรอด
แตคนทรยศจะติดกับ ดักในกิเลสตัณหาของ
ตัวเอง
๗ เมื่อคน ชัว
่ ตาย ความหวังของเขาก็สูญ สิน
้
ไป
และความหวังที่จะไดร่าํ รวยก็จบสิน
้ ไปดวย
๘ คนที่ทําตามใจพระเจาจะได
รับการชวย
เหลือใหพนออกมาจากความทุกขยาก
แตคนชัว
่ จะไดรับความทุกขยากนัน
้ แทน
๙ คนหลอกลวงจะใชคําพูดทําลายเพื่อนบาน

๑๑

*๑๐:๒๒ เป็ นพระยาหเวห … มั่งคั่งกวานั น
้ หรอก ขอนี้แปลไดอีกอยางหนึ่งวา “เป็ นพระ
ยาหเวหที่อวยพรใหคุณมัง่ คัง่ และพระองคไมแถมความทุกขใดๆใหเลย”

สุภาษิต ๑๑:๑๐

แตพวกที่ทําตามใจพระเจาจะรอดพนไปได
ดวยความรูที่พวกเขามี
๑๐ เมื่อคนที่ทําตามใจพระเจารุงเรือง
ทัง้
เมืองก็ช่ น
ื ชมยินดี
และเมื่อคน ชัว
่ พินาศ เสียงโห รองยินดีก็ดัง
ขึ้น
๑๑ คํา อวยพรของคนสัตย ซื่อทําใหบาน เมือง
เจริญรุงเรือง
แตปากของคนชัว
่ ทําลายบานเมืองเสีย
๑๒ คนที่พูดเหยียดหยามเพื่อนบานเป็ นคนที่
ไมมีสมองคิด
แตคนที่มีความเขาใจจะนิ่งเงียบ
๑๓ คนที่ชอบนิ นทา เก็บความลับไมอยู
แตคนที่ไววางใจได รักษาความลับได
๑๔ ถากองทัพขาด ผูนําที่ฉลาด มันก็จะพาย
แพ
แตถามีที่ปรึกษามากมายก็จะชนะ
๑๕ คนที่ค้า
ํ ประกันใหกับคนแปลก หน า จะ
ตองเดือดรอนแนๆ
แตคนที่หลีก เลี่ยงการ คํ้าประกันได ยอม
ปลอดภัย
๑๖ หญิงสวยไดรับการเชิดชู
ชายทารุณไดความรํ่ารวย *
๑๗ คนที่ใจดียอมสงผลดีใหกับตัวเอง
แตคนที่โหดรายยอมทําใหตัวเองเดือดรอน
๑๘ คนชัว
่ ชานัน
้ จะไดกําไรที่ลวงตา
แตคนที่หวานเมล็ดแหงความ ดี ยอมเก็บ
เกี่ยวรางวัลที่แนนอน
๑๙ คนที่ตง
ั ้ มัน
่ อยูในทางที่พระเจาชอบใจจะมี
ชีวิตยืนยาว
แตคนที่เดินตามทางชัว
่ รายจะอายุสน
ั้
๒๐ พระ
ยาหเวหสะอิดสะเอียนคนที่มีจิตใจ
คดโกง
แตพระองคจะยอมรับคนที่ใชชีวิตอยางไรที่
ติ
๒๑ ขอใหมน
ั ่ ใจไดวา คนชัว
่ จะไมมีวันหนี พน
จากการถูกลงโทษไปได
แตคนที่ทําตามใจพระเจาพรอมทัง้ ลูก หลาน
ของเขาจะรอดพนโทษ
๒๒ ผูหญิงสวยที่ไมฉลาด

*๑๑:๑๖
†๑๑:๓๐
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ก็เปรียบเหมือนแหวนทองคําที่สวมอยูที่จมูก
หมู
๒๓ สิ่งที่คนที่ทําตามใจพระเจาอยากได นั น
้ จะ
จบลงดวยดีอยางแนนอน
แตความหวังของคนชัว
่ จะลงเอยดวยการถูก
ลงโทษ
๒๔ คนหนึ่ งใหอยางใจกวาง เขาก็ยิ่งรวยขึ้น
อีกคนหนึ่งไมยอมให สุดทายเขาก็ยากจน
๒๕ คนที่มีใจเอื้อเฟื้ อเผื่อแผจะเจริญรุงเรือง
และคนที่ชวย เหลือคนอื่น เขาเองก็จะได รับ
ความชวยเหลือ
๒๖ คนที่กักตุนขาว จะถูกคนสาปแชง
แตคนที่ขายขาวยอมไดรับคําอวยพร
๒๗ คนที่เสาะหาสิ่งที่ดี ก็จะเป็ นที่ช่ น
ื ชอบ
แตคนที่ไลตามสิ่งไมดี สิ่งไมดีก็จะเกิดขึ้นกับ
เขา
๒๘ คนที่ไว
วางใจในความรํ่ารวยของตนจะ
ลมลง
แตคนที่ทําตามใจพระเจา จะเจริญงอกงาม
เหมือนใบไมเขียวสด
๒๙ คนที่ทําใหครอบครัวเดือดรอน
จะไดลม
เป็ นมรดก
คนโงจะตกเป็ นทาสของคนฉลาด
๓๐ การกระทําของคนที่ทําตามใจพระเจาเป็ น
เหมือนตนไมที่ใหชีวิต
แตคนที่โหดราย †มีแตจะเอาชีวิตไป
๓๑ ถาคนที่ทําตามใจพระเจา ยังตองได รับผล
กรรมในโลกนี้
แลวคนชัว
่ และคนบาปจะได รับผลกรรมมาก
กวานัน
้ ขนาดไหน
๑ คนที่รักความ รู
ก็ชอบใหคนอื่น
แกไข
แตคนที่เกลียด ชังการตัก เตือนก็เป็ นคนโง
เขลา
๒ พระยาหเวหช่ น
ื ชมคนดี
แตพระองคจะประณามคนที่วางแผนชัว
่ ราย
๓ ไมมีใครจะตัง
้ มัน
่ คงดวยความชัว
่ รายได
แตคนที่ทําตามใจพระเจาจะไมถูกถอน ราก
ถอนโคน
๔ ภรรยาที่ดีเปรียบเหมือนมงกุฎของสามี

๑๒

สุภาษิตขอนี้พูดถึงความเป็ นจริงในสังคมที่มักจะเกิดขึ้นบอยๆ

คนที่โหดราย สําเนาฉบับแปลที่เป็ นภาษากรีกและภาษาซีเรีย สนับสนุนใหแปลคํา
นี้วา “คนที่โหดราย” แต สําเนาภาษาฮีบรู มีคําวา “คนฉลาด” ซึ่งสะกดคลายกับคําวา “คน
โหดราย”

สุภาษิต ๑๒:๕

แตภรรยาที่นําความ อับอายมาให ก็เปรียบ
เหมือนมะเร็งในกระดูกของเขา
๕ แรง
จูงใจของคนที่ทําตามใจพระเจาลวน
แตถูกตอง
แตคําแนะนํ าของคนชัว
่ นัน
้ ก็หลอกลวง
๖ คํา พูดของคน ชัว
่ เป็ นเหมือนกับการหมอบ
ซุมฆาคน
แตคําพูดของคนสัตยซ่ อ
ื ชวยคนใหรอดพน
๗ คนชัว
่ ถูกโคนลมแลวหมดสิน
้ ไป
แตครัว เรือนของคนที่ทําตามใจพระเจา จะ
ตัง้ มัน
่ คง
๘ คนที่รูจักคิดจะไดรับการยกยอง
แตคนที่มีจิตใจสับสนวุนวายก็ยอมเป็ นที่
ดูถูก
๙ เป็ นชาว บานธร รม ดาๆแตมีทาสรับ ใชหนึ่ ง
คน
ก็ดีกวาเสแสรงเป็ นคนมีหน ามีตาแตไมมีขาว
กิน
๑๐ คนที่ทําตามใจพระเจา
เขาใจความ
ตองการของสัตวที่เขาเลีย
้ ง
แตความเมตตาของคน ชัว
่
ก็ยังเป็ นความ
โหดเหีย
้ ม
๑๑ คนที่ ทํางานในไร นาของตน จะมีอาหาร
อยางเหลือเฟื อ
แตคนที่ไล ตามสิ่งที่ไร สาระ เป็ นคนที่ไมมี
สมองคิด
๑๒ คนชัว
่ ราย โลภอยากไดสิ่งที่คนเลวอีกคน
หนึ่งหามาได
แตรากของคนที่ทําตามใจพระเจา
นัน
้ จะ
ออกดอกออกผล
๑๓ คนชัว
่ ติดกับ ดักในคํา พูดที่ผิด บาปของ
ตนเอง
แตคนที่ทําตามใจพระเจาจะรอดพนจาก
ปั ญหา
๑๔ เขาอิ่มไปดวยสิ่งที่ดีๆที่เกิดมาจากคํา พูด
ของเขาเอง
และเขาจะได รับผลตอบแทนจากการกระทํา
ของเขา
๑๕ หนทางของคน โง นั น
้ ก็ดูเหมือนวาถูก ตอง
ในสายตาของเขาเอง
แตคนที่ฟังคําแนะนํ าเป็ นคนฉลาด

*๑๒:๒๗
†๑๒:๒๘
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๑๖ คน

โงมักโพลงความ โกรธของเขาออกมา
ทันที
แตคนฉลาดหลัก แหลมกลับซอนความรูสึก
อับอายไว
๑๗ พยานที่เชื่อถือไดพูดความจริงในศาล
แตพยานเท็จพูดโกหก
๑๘ การนิ นทาเชือดเฉือนเหมือนคมดาบ
แตคําพูดของคนฉลาดชวยรักษาเยียวยา
๑๙ ปากที่พูดความจริงจะคงอยูตลอดไป
แตลน
ิ้ ที่พูดโกหกจะอยูเพียงชัว
่ ครูเทานัน
้
๒๐ ความหลอก
ลวงอยูในจิตใจของคนที่
วางแผนทําชัว
่
แตความชื่นชมยินดียอมอยูในจิตใจของคน
ที่วางแผนทําดี
๒๑ ไมมีอันตรายใดๆจะเกิดกับคนที่ทําตามใจ
พระเจาไดเลย
แตชีวิตของคนชัว
่ จะมีปัญหาเต็มไปหมด
๒๒ พระยาหเวหเกลียดคําพูดโกหก
แตพระองคช่ น
ื ชอบคนสัตยซ่ อ
ื
๒๓ คนฉลาดไมอวดในสิ่งที่เขารู
แตจิตใจของคน โงปาวประกาศความ โงของ
ตนออกมา
๒๔ มือของคนขยันจะไดปกครอง
แตคนขีเ้ กียจจะตองทํางานอยางทาส
๒๕ ความวิตกกังวลทําใหใจหดหู
แตคํา พูดที่ให กําลังใจยอมทําใหเขามีความ
สุข
๒๖ คนที่ทําตามใจพระเจายอมใหคํา แนะนํ าที่
ดีแกคนอื่น
แตหนทางของคน ชัว
่ จะทําใหคน อื่นหลง ผิด
ไป
๒๗ คนขีเ้ กียจไมเคยทําอะไรสําเร็จสักอยาง *
แตคนขยันจะไดรับความมัง่ คัง่
๒๘ หนทางที่พระเจาชอบใจนั น
้ นํ าไปสูชีวิต
แตอีกทางหนึ่งนํ าไปสูความตาย †
๑ ลูกชายที่ฉลาดยอมฟั งคําสัง
่ สอน
ของพอ
แตคนหยิ่งจองหองไมยอมฟั งคําตักเตือน
๒ คนดีจะไดกินผลดีที่เกิดจากคําพูดของเขา
แตคนหลอก ลวง นัน
้ หิวกระหายความ โหด
ราย
๓ คนที่ระวังปาก รักษาชีวิตตน

๑๓

ขอนี้ แปลไดอีกอยางวา “คนขีเ้ กียจ ขีเ้ กียจเกินกวาที่จะยางเหยื่อที่จับมาได”

แตอีกทางหนึ่ งนํ าไปสูความตาย หรือ แปลไดอีกอยางหนึ่งวา “ไมมีความตายบน
เสนทางนัน
้ ”

สุภาษิต ๑๓:๔

แตคนพูดมาก ทําลายตัวเอง
๔ คนขีเ้ กียจจะหิว แตไมมีอะไรจะกิน
แตคนขยันจะมีกินอยางอิ่มหนํ า
๕ คนที่ทําตามใจพระเจาเกลียดการโกหก
แตคนชัว
่ ทําสิ่งที่นาอับอายและนาอัปยศอดสู
๖ การทําสิ่งที่พระเจาชอบใจ จะปกป องคนที่
เดินในทางบริสุทธิ ์
แตความชัว
่ จะโคนลมคนบาป
๗ คนหนึ่ งแสรงทําเป็ นรวย แตไมมีอะไรเลย
อีกคนหนึ่งแสรงทําเป็ นจน แตกลับมีสมบัติ
มากมาย
๘ ความรํ่ารวยของคนๆหนึ่ ง สามารถใชเป็ น
คาไถชีวิตเขาได
แตคนยากจนไมถูกเรียกคาไถ
๙ แสง
สวางของคนที่ทําตามใจพระเจาสอง
แสงเจิดจา
แตตะเกียงของคนชัว
่ ดับมอดไป
๑๐ ความหยิ่งยโสทําใหเกิดการทะเลาะวิวาท
แตคนที่ยอมรับคําแนะนํ า จะมีสติปัญญา
๑๑ ความมัง
่ คัง่ ที่ไดมาจากการฉ อโกง จะรอย
หรอลงไปเรื่อยๆ
แตคนที่สะสมความมัง่ คัง่ จากการทํางาน
หนัก จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
๑๒ ความหวังที่คอยแลวคอยเลาทําใหทอใจ
แตความหวังที่เป็ นจริงขึ้นมา เป็ นเหมือนตน
ไมแหงชีวิต
๑๓ คนที่ดูถูกคํา แนะนํ า นํ าความหายนะมาสู
ตน
แตคนที่เคารพคําสัง่ สอนจะไดรับรางวัล
๑๔ คํา สอนของคน ฉลาดเป็ นแหลงนํ้ าแหง
ชีวิต
เพื่อคนจะไดหลีก เลี่ยงจากกับ ดักแหงความ
ตาย
๑๕ คนรูจักคิดยอมเป็ นที่นิยมชมชอบ
แตหนทางของคนไม ซื่อ เป็ นความหายนะ
ของเขาเอง
๑๖ คนฉลาดหลัก แหลมทําทุกอยางดวยความ
รู
แตคนโงอวดโง
๑๗ ผูสง ขาวที่พ่ ง
ึ ไมไดจะนํ าความเดือดรอน
มาให
แตผูสง ขาวที่เชื่อ ถือไดจะนํ าการเยียวยามา
ให
*๑๔:๑
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๑๘ คนที่ไมสนใจคําตัก

เตือน จะยากจนและ
เสียหน า
แตคนที่ยอมรับคําตักเตือน จะเป็ นที่นับถือ
๑๙ ความหวังที่เป็ นจริง จะหวานชื่นใจ
แตการทิง้ ความชัว
่ เป็ นรสชาติที่จืดชืดไมเอา
ไหนสําหรับคนโง
๒๐ คบคน ฉลาดก็จะกลายเป็ นคน ฉลาดไป
ดวย
คบคนโง ก็จะเจอกับอันตราย
๒๑ ปั ญหาไลตามคนบาป
แตความรุงเรืองเป็ นรางวัลของคนดี
๒๒ คนดีจะทิง
้ มรดกใหแกลูกหลาน
แตทรัพยสมบัติของคนบาป จะตกเป็ นของ
คนที่ทําตามใจพระเจา
๒๓ ผืน
ดินที่ไมไดเพาะปลูกของคนยากจน
อาจจะใหผลผลิตมากมายก็ได
แตบางครัง้ มันก็ถูกทําลายไปเพราะความไม
ยุติธรรม
๒๔ คนที่ยง
ั ้ ไมเรียวไว ก็เกลียดชังลูก
แตคนที่รักลูกจะไมเพิกเฉยตอการตีสอนลูก
๒๕ คนที่ทําตามใจพระเจาจะไดกินอยางอิ่ม
หนํ า
แตทองของคนชัว
่ จะหิวโหยตอไป
๑ หญิง ฉลาดสรางบานเรือนของเธอ
ขึ้นมา
แตหญิง โงพัง ทลายบานเรือนของเธอดวยมือ
ของเธอเอง *
๒ คนที่ดําเนิ นชีวิตในทางสัตย
ซื่อนัน
้ ยอม
ยําเกรงพระยาหเวห
แตคนที่เดินอยูในทางคดโกงดูหมิ่นพระองค
๓ คําพูดของคนโงนําไมเรียวมาสูหลัง
แตปากของคนฉลาดจะปกป องตัวเขาเอง
๔ คอกวัวที่ไมมีวัวดูสะอาดสะอาน
แตพืชผลอันอุดมสมบูรณเกิดจากแรงวัว
๕ พยานที่เชื่อถือไดจะไมพูดโกหก
แตพยานเท็จนัน
้ จะหายใจออกมาเป็ นคํา
โกหก
๖ คนหยิ่งยโสเสาะหาปั ญญาแตหาไมพบ
แตความรูนัน
้ ก็งายตอคนที่หัวไว
๗ ใหหลีกหนี ใหหางจากคนโง
เพราะเจาจะไมเจอคําพูดที่ฉลาดจากเขา
๘ คนฉลาดรูวาตัวเองจะไปไหน
แตคนโงคิดวาตัวเองรู

๑๔

หญิง ฉลาด … ดวยมือของเธอเอง ขอนี้แปลไดอีกอยางหนึ่งวา “ปั ญญาสรางบาน
เรือนของเธอขึ้นมา แตความโง พังทลายบานเรือนของเธอ ดวยมือของเธอเอง”

สุภาษิต ๑๔:๙

๙ คนโงคิดวาการชดใชความผิดเป็ นเรื่องที่นา

หัวเราะเยาะ
แตคนซื่อตรงหาทางคืนดีกัน
๑๐ ไมวาใจของคุณจะขมขื่นหรือชื่นบาน
ไมมีใครเขาถึงความรูสึกนัน
้ กับคุณไดหรอก
๑๑ บานของคนชัว
่ จะถูกทําลายไป
แตเรือนของคนซื่อสัตยจะเจริญรุงเรือง
๑๒ มีทางหนึ่ งซึ่งดูเหมือนถูกตอง
แตสุดทายกลับนํ าไปสูความตาย
๑๓ ถึงจะหัวเราะ จิตใจก็อาจจะปวดราว
เมื่อความสนุกสนานจบลง ความโศก เศราก็
ยังคงอยู
๑๔ คนกบฏจะได รับกรรม ชัว
่ ที่เขาทําอยาง
สาสม
สวนคนดีจะไดรับกรรมดีที่เขาทําเหมือนกัน
๑๕ คนที่ออนตอโลกจะเชื่อในทุก อยางที่เขา
ไดยินมา
แตคน ฉลาดหลัก แหลมจะไตรตรองแตละ
ยางกาวของเขา
๑๖ คน ฉลาดจะระมัดระวังตัวและหลีก เลี่ยง
ปั ญหา
แตคนโงจะประมาทและมีความเชื่อมัน
่ ในตัว
เองสูง
๑๗ คนขีโ
้ มโหทําสิ่งโงๆ
คนวางแผนชัว
่ เป็ นที่เกลียดชัง
๑๘ คนที่ออนตอโลกไดรับความโงเป็ นมรดก
แตคนฉลาดไดรับมงกุฎแหงความรู
๑๙ พวกคนชัว
่ กราบลงตอหน าพวกคนดี
พวกคน เลวกราบ ลงที่ประตูบานของคนที่ทํา
ตามใจพระเจา
๒๐ คนยากจน นั น
้
แมแตเพื่อนบานก็ยัง
รังเกียจ
แตคนมัง่ มีกลับมีคนรักมากมาย
๒๑ คนที่เหยียดหยามเพื่อนบานก็เป็ นคนบาป
แตคนที่เอื้อเฟื้ อคนยากจนก็มีเกียรติจริงๆ
๒๒ คนที่คิดทําชัว
่ ยอมหลงผิดไป
แตคนที่คิดทําดีจะมีเพื่อนแท
๒๓ งานหนั กทุกอยางลวนใหผลกําไร
แตคนที่ดีแตพูดจะยากจน
๒๔ ความมัง
่ คัง่ ของคนฉลาดคือมงกุฎของเขา
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คนโงจะไดแตความเขลามากขึ้น
๒๕ พยานที่พูดความจริงจะชวยชีวิต
แตพยานที่พูดโกหกคือคนหลอกลวง
๒๖ คนที่ยําเกรงพระยาหเวหจะปลอดภัย
ความยําเกรง นัน
้ จะเป็ นที่ ลี้ ภัยสําหรับลูก
หลานของเขา
๒๗ ความยําเกรงพระยาหเวหคือแหลงนํ้ าแหง
ชีวิต
เพื่อคนจะไดหลีก เลี่ยงจากกับ ดักแหงความ
ตาย
๒๘ ศักดิศ
์ รีของกษัตริยอยูที่จํานวนของ
ประชาชน
หากไมมีประชาชน เขาก็ไมไดเป็ นกษัตริย
๒๙ คนที่โกรธชานั น
้ มีความเขาใจอยางลึกซึ้ง
แตคนขีโ้ มโหนัน
้ อวดโง
๓๐ ใจที่สงบ สงผลดีตอสุขภาพ
แตความอิจฉาริษยานัน
้ คือมะเร็งในกระดูก
๓๑ คนที่กดขี่ขมเหงคนยากจนกําลังดู หมิ่น
พระผูสรางคนจนนัน
้
แตคนที่เอื้อเฟื้ อตอคนยากไรกําลังใหเกียรติ
กับพระองค
๓๒ คนชัว
่ ถูกทําลายไปเพราะความชัว
่ ของเขา
แตความ ซื่อสัตยของคนที่ทําตามใจพระเจา
เป็ นที่ลีภ
้ ัยของเขา *
๓๓ สติปัญญาอาศัยอยูในใจของคนฉลาด
แตเป็ นคนแปลกหน าสําหรับคนโง †
๓๔ การทําตามใจพระเจาทําใหชนชาติเจริญ
รุงเรือง
แตความ
บาปนํ าความอัปยศ
อดสูมาสู
ประชาชน
๓๕ กษัตริยชอบใจขาราชการที่รูจักคิด
แตความโกรธของพระองคจะตกอยูกับ
ขาราชการที่ทําตัวนาอับอาย
๑ คําตอบที่สุภาพระงับความโกรธ
แตคําพูดที่รุนแรงกวนโมโห
๒ ลิน
้ คนฉลาดทําใหความรูนาฟั ง
ปากคนโงนัน
้ ก็พรัง่ พรูความเขลาออกมา
๓ ดวงตาของพระ ยาหเวห นั น
้ อยูทุกหนทุก
แหง
คอยจับตาดูทงั ้ คนดีและคนชัว
่

๑๕

*๑๔:๓๒ คนชั่ว … ที่ ลี ภ
้ ัยของเขา ขอนี้แปลไดอีกอยางหนึ่งวา “คนชัว
่ ถูกทําลายไปเพราะ
ความโชครายของตน แตคนที่ทําตามใจพระเจาไดลี้ ภัยในพระเจา แมตอนที่เขาเผชิญความ
ตาย”
†๑๔:๓๓

ขอนี้ แปลจากสําเนากรีกและสําเนาภาษาซีเรีย แตถาจะแปลจากสําเนาฮีบรู จะแปล
ไดวา “ปั ญญาเป็ นที่รูจักแมในหมูคนโง”

สุภาษิต ๑๕:๔
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๔ ลิน
้ ที่เยียวยาเป็ นตนไมแหงชีวิต

๒๐ ลูกชายที่ฉลาดนั น
้ ทําใหพอยินดี

แตลิน
้ ที่ปลิน
้ ปลอนทําใหใจแตกสลาย
๕ คนโงไมยอมเชื่อฟั งคําสัง
่ สอนของพอ
แตคนที่ยอมรับคําตัก เตือนจะเป็ นคน ฉลาด
หลักแหลม
๖ บานของคนที่ทําตามใจพระเจามีทรัพย
สมบัติมากมาย
แตสิ่งที่คนชัว
่ หามาได นัน
้ จะนํ าความทุกขมา
ให
๗ ริม ฝี ปากของคน ฉลาดแพร กระจายความ รู
ออกไป
แตความคิดของคนโงนัน
้ เชื่อถือไมได
๘ พระ ยาหเวห นั น
้ ขยะแขยงเครื่องบูชาของ
คนชัว
่
แตพระองคช่ น
ื
ชอบคําอธิษฐานของคน
ซื่อตรง
๙ พระยาหเวหขยะแขยงทางของคนชัว
่
แตพระองครักคนที่ติดตามสิ่งที่ถูกตอง
๑๐ คนที่ทง
ิ้ ทางที่ถูก ตองไปจะถูกตี สอนอยาง
หนัก
คนที่เกลียดชังการตักเตือนจะตาย
๑๑ แมแตแดนคนตาย พระยาหเวหก็ยังรูเลย
วาเกิดอะไรขึ้น
แลวจิตใจของมนุษยละ พระองคจะไมรูเชียว
หรือ
๑๒ คนยโสโอหังไมชอบใหคนตักเตือน
เขาจะไมคบคากับคนฉลาด
๑๓ ใจที่เป็ นสุขยอมทําใหใบหน าเบิกบาน
แตใจที่เป็ นทุกขก็ทําใหจิตสลาย
๑๔ จิตใจของคนหัวไวยอมแสวงหาความรู
แตปากของคนโงกินแตความโงเขาไป
๑๕ ทุกๆวันของคนยากจนนั น
้ ลําบาก
แตถาใจเขาเบิก บานก็เป็ นเหมือนงานเลีย
้ งที่
ไมมีวันเลิกลา
๑๖ มีทรัพยนอยนิ ด แตยําเกรงพระยาหเวห
ยอมดีกวามีทรัพยมากมาย
แตวุนวายใจ
เพราะมัน
๑๗ มีแตผักกิน ในที่ที่มีความรัก
ยอมดีกวากินเนื้อวัวขุน แตปรุงดวยความ
เกลียดชัง
๑๘ คนโมโหรายยอมกอเหตุทะเลาะวิวาท
แตคนใจเย็นยอมระงับการโตเถียงกัน
๑๙ หนทางของคนเกียจครานมีแตขวาก
หนาม
แตหนทางของคนสัตย ซื่อเป็ นทางหลวงราบ
เรียบ

แตคนโงดูถูกแมของตน
๒๑ ความโง นัน
้ เป็ นเรื่องสนุกสําหรับคนที่ไมมี
สมองคิด
แตคนที่มีความเขาใจยอมมุงตรงไปในทางที่
ถูกตอง
๒๒ แผนการลมเหลวเพราะขาดการปรึกษา
แตถามีคนปรึกษามากมาย
แผนการยอม
สําเร็จ
๒๓ คนอาจจะพอใจกับคําตอบที่ใหไป
แตจะดีกวานัน
้ สักแคไหน ถารูจักพูดใหถูก
กาลเทศะ
๒๔ ทางของผูมีปัญญานํ าขึ้นไปสูชีวิต
เพื่อเขาจะไดหันไปจากทางที่นําลงไปสูดิน
แดนคนตาย
๒๕ พระ ยาหเวหทําลายบานเรือนของคนหยิ่ง
ยโส
แตพระองครักษาเขตแดนของหญิงมาย
๒๖ พระยาหเวหขยะแขยงความคิดที่ชว
ั ่ ราย
แตคํา พูดที่เมตตา ปรานี นัน
้ บริสุทธิใ์ นสายตา
ของพระองค
๒๗ คน โลภที่หวังรวยทางลัด นํ าความเดือด
รอนมาใหกับครัวเรือน
แตคนที่เกลียดชังสินบนจะมีชีวิตยืนยาว
๒๘ จิตใจของคนที่ทําตามใจพระเจา ยอมคิด
ใหดีๆกอนตอบ
แตปากของคนชัว
่ นัน
้ พรัง่ พรูสิ่ง ชัว
่ รายออก
มา
๒๙ พระยาหเวหไมรับฟั งคนชัว
่
แตพระองคตอบคําอธิษฐานของคนที่ทํา
ตามใจพระองค
๓๐ เห็นประกายตาที่สดใส
นํ าความสุขมาสู
จิตใจ
ไดยินขาวดี ทําใหรางกายกระชุมกระชวย
๓๑ คนที่ฟังคําตักเตือนที่มีประโยชน ตอชีวิต
จะอยูในหมูคนฉลาด
๓๒ คนที่เพิก เฉยตอคําสัง
่ สอน เกลียด ชังตัว
เอง
แตคนที่ฟังคําตักเตือนจะไดรับความเขาใจ
๓๓ ความยําเกรงพระยาหเวห สัง
่ สอนใหฉลาด
ความนอบน อมถอม ตน
ตองมากอน
เกียรติยศ
๑ มนุษยวางแผนวาจะพูดอะไร
แตเป็ นพระ ยาหเวหที่ใหคํา พูดที่ถูก
ตองกับพวกเขา
๒ มนุษยเห็นวาทุกอยางที่เขาทํานั น
้ ถูกตอง

๑๖
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แตพระยาหเวหตัดสินที่แรงจูงใจ
๓ ใหมอบการงานของเจาใหกับพระยาหเวห
แลวแผนการของเจาจะสําเร็จ
๔ พระ ยาหเวหสรางทุก สิ่งขึ้นมาอยางมีจุดมุง
หมาย
แมแตคน ชัว
่
พระองคก็สรางขึ้นมาเพื่อวัน
แหงความพินาศ
๕ พระ ยาหเวหขยะแขยงคนหยิ่งจองหองทุก
คน
ใหแนใจไดเลยวาเขาจะไมมีทางพนโทษไป
ได
๖ ความผิด
บาปลบไดดวยความจงรักภักดี
และความสัตยซ่ อ
ื
เคราะหรายหลีกเลี่ยงไดดวยการยําเกรงพระ
ยาหเวห
๗ เมื่อพระ ยาหเวหพึง พอใจการกระทําของ
ใครสักคน
แมแตศัตรูของคน นัน
้
พระองคก็จะทําให
กลายเป็ นเพื่อนกับเขา
๘ มีรายไดนอยจากทางที่ถูกตอง
ก็ยังดีกวามีรายไดมากจากการฉ อโกง
๙ มนุษยวางแผนในใจสําหรับเสนทางของตน
แตพระยาหเวหเป็ นผูกําหนดทุกยางกาวของ
เขา
๑๐ คํา ตัดสินของพระเจาอยูที่ริม ฝี ปากของ
กษัตริย
ดังนัน
้ เมื่อกษัตริยตัดสิน ปากของพระองคไม
เคยพูดผิด
๑๑ พระ ยาหเวหสนใจวา ตราชูและตาชัง
่ นัน
้
วาเที่ยงตรงหรือเปลา
นํ้ า หนักของลูก ตุมแตละลูกที่อยูในถุง เป็ น
ธุระของพระองค
๑๒ พวกกษัตริยขยะแขยงการทําผิด
เพราะบัลลังกของพระองคจะเขม
แข็งได
ดวยการกระทําที่ถูกตองเทานัน
้
๑๓ พวกกษัตริยชอบใจกับคําพูดที่ซ่ อ
ื ตรง
พระองครักคนที่พูดความจริง
๑๔ กษัตริยที่โกรธเกรีย
้ วอาจจะสงคนออกไป
ฆาคุณได
แตคนฉลาดระงับความโกรธของพระองคได
๑๕ ใบหน าที่เปลงปลัง
่ ของกษัตริยใหชีวิต
และความโปรดปรานของพระองค ก็เปรียบ
เหมือนเมฆฝนในฤดูใบไมผลิ
๑๖ ไดสติปัญญา ดีกวาไดทองคํา
ไดความเขาใจ ดีกวาไดเงิน
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๑๗ ทางของคนเที่ยง

ตรง นัน
้ หลีก เลี่ยง
อันตราย
คนที่ระวังหนทางของตน
ยอมรักษาชีวิต
ของตนไว
๑๘ ความเยอหยิ่งนํ าไปสูความหายนะ
ความจองหองนํ าไปสูการลมลง
๑๙ เป็ นคนถอมตัวและอยูในหมูคนจน
ก็ยังดีกวาแบงของที่ปลนมาไดกับคน เยอ
หยิ่ง
๒๐ คนที่สนใจฟั ง คําแนะนํ ายอมพบกับความ
รุงเรือง
คนที่วางใจในพระยาหเวห มีเกียรติจริงๆ
๒๑ คนฉลาดไดช่ อ
ื วาเป็ นคนหัวไว
คําพูดที่นาฟั งทําใหคนเรียนรูมากขึ้น
๒๒ การรูจัก คิดเป็ นแหลงนํ้ าแหงชีวิตแกเจา
ของมัน
แตโทษของคนโงคือการเป็ นคนโงนัน
่ เอง
๒๓ คนฉลาดคิดกอนพูด
และการพูดของเขาทําใหคนเรียนรูมากขึ้น
๒๔ คําพูดที่ไพเราะเป็ นเหมือนรวงผึ้ง
ที่หอมหวานแกลน
ิ้ และเยียวยาแกรางกาย
๒๕ มีทางหนึ่ งซึ่งดูเหมือนถูกตอง
แตสุดทายกลับนํ าไปสูความตาย
๒๖ ความหิวของคนงานชวยเขา
คือกระตุนใหเขาทํางาน
๒๗ คนไรคาวางแผนชัว
่
คําพูดของเขาเป็ นไฟที่เผาผลาญ
๒๘ คนที่มีเจตนารายทําใหเกิดการทะเลาะ
วิวาท
คนที่ซุบซิบนินทาทําใหเพื่อน สนิทแตกแยก
กัน
๒๙ คนโหดรายลอลวงเพื่อนบานของตน
และชักนํ าพวกเขาไปในทางที่ไมดี
๓๐ คนที่ขยิบตานั น
้ ก็กําลังวางแผนหลอกลวง
สวนคนที่เมมปากแสดงวาทําชัว
่ เสร็จแลว
๓๑ ผมหงอกบนหัวเป็ นมงกุฎแหงศักดิศ
์ รี
ซึ่งคน
นัน
้ ไดมาตอนเดินอยูในหนทางที่
พระเจาชอบใจ
๓๒ ความอดทนดีกวาพละกําลัง
ควบคุมตัวเองได ดีกวายึดเมืองได
๓๓ คนจับสลากเพื่อหาคําตอบ
แตพระ ยาหเวหเป็ นผูกําหนดวาสลากจะออก
มายังไง
๑ มีแคเปลือกขนมปั งแหงเป็ น
อาหารในที่เงียบสงบ

๑๗
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ยังดี กวาอยูในบานที่เต็ม ไป ดวยงาน เลีย
้ ง
พรอมกับการทะเลาะวิวาท
๒ ทาสที่รูจัก คิดจะปกครองอยูเหนื อลูกของ
เจานายที่ทําตัวไรคา
เขาจะได รับสวนแบงในมรดกรวมกับลูกของ
เจานาย
๓ เบาหลอมมีไวสําหรับทดสอบเงิน เตาหลอม
มีไวสําหรับทดสอบทองคํา
แตผูทดสอบจิตใจคือพระยาหเวห
๔ คนที่สนใจฟั งคํา พูดชัว
่ รายก็เป็ นคน ชัว
่
เหมือนกัน
คนที่ฟังคําพูดใสรายก็เลวพอๆกับคนโกหก
๕ คนเยาะ เยยคนจน ก็ดูถูกพระ ผู สรางของ
เขา
คนที่ดีใจเมื่อเห็นคนอื่นโชคราย ยอมหนีการ
ลงโทษไปไมพน
๖ พวกหลานๆเป็ นมงกุฎของคนแกเฒา
พอแมเป็ นความภาคภูมิใจของลูกๆ
๗ การพูดดีเลิศไมใชนิสัยของคนโง
การพูดโกหกยิ่งไมใชนิสัยของคนชัน
้ ผูนํา
๘ คนที่ใหสินบนคิดวาสินบนคือหินนํ าโชค
เพราะไม วาเขาหันไปทาง ไหน ก็ประสบ
ความสําเร็จ
๙ คนที่ปกปิ ดความ
ผิดของคนอื่นไวรักษา
มิตรภาพ
สวนคนที่เลาความ ผิดของเพื่อนใหคน อื่นฟั ง
ก็ทําลายมิตรภาพ
๑๐ ตอวาคนหัวไวแคครัง
้ เดียว
ก็ยังไดผลมากกวาตีคนโงรอยครัง้
๑๑ คนชัว
่ นัน
้ ก็คิดแตการกบฏ *
แตพระเจาจะสงคนโหดเหีย
้ มไปลงโทษเขา
๑๒ พบกับแมหมีที่ลูกของมันถูกขโมยไป
ยังดีกวาพบกับคนโงที่กําลังทําสิ่งโงๆอยู
๑๓ ใครก็ตามที่ตอบแทนความดีดวยความชัว
่
ครัวเรือนของเขาจะเจอแตเรื่องชัว
่ รายเสมอ
๑๔ การเริ่ม ตนทะเลาะวิวาทเป็ นเหมือนเจาะรู
ที่เขื่อน
ดังนัน
้ หยุดเสียกอนที่มันจะปะทุออกมา
๑๕ พระ ยาหเวหขยะแขยง คนที่ตัดสินใหคน
ชัว
่ พนผิด
และคนที่ตัดสินใหคนบริสุทธิร์ ับโทษ
๑๖ เงินในมือคนโงจะมีประโยชน อะไร
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เขาจะซื้อปั ญญาไดหรือ ในเมื่อเขาไมมีสมอง
คิด
๑๗ เพื่อนแทก็รักกันอยูเสมอ
สวนพี่ น อง นัน
้ ก็เกิดมาเพื่อชวย เหลือ กันใน
ยามทุกขยาก
๑๘ มีแตคนไมมีสมองคิดเทานั น
้ ที่ไปจับมือ
คํ้าประกันใหกับเพื่อนบาน
๑๙ คนที่ชอบหาเรื่อง ก็ชอบการทะเลาะวิวาท
คนที่ชอบยกตัวเอง †ก็รนหาความพินาศ
๒๐ คนคดโกงไมรุงเรือง
คนหลอกลวงยอมเคราะหราย
๒๑ พอที่ใหกําเนิ ดคนโงยอมเศราโศกเสียใจ
พอของคนโฉดเขลายอมไมดีใจ
๒๒ ใจที่เป็ นสุขนั น
้ เป็ นยาอยางดี
แตใจที่แตกสลายทําใหหมดเรี่ยวแรงไป
๒๓ คนชัว
่ ใหสินบนจากกระเป าเสื้อของเขา
เพื่อใหบิดเบือนคดี
๒๔ คนหัวไวจดจออยูกับสติปัญญา
แตคนโงวอกแวกไปมา
๒๕ ลูกชายโง กวนโมโหพอ
และทําใหแมผูใหกําเนิดขมขื่นใจ
๒๖ การปรับโทษคนบริสุทธิไ
์ มถูกตองแน
การโบยตีผูสูงสงที่ซ่ อ
ื สัตยก็เป็ นสิ่งเลวราย
๒๗ คนรูมากมักพูดน อย
คนที่มีความเขาใจมักใจเย็น
๒๘ ถึงจะโง แตถาเงียบเสีย ก็ไดช่ อ
ื วาเป็ นคน
ฉลาด
ถาเขาปิ ดปาก ก็ดูเหมือนคนหัวไว
๑ คนแยกตัวโดดเดี่ยว เอาแต ใจตัว
เอง
จะโกรธใสคนที่ใหคําแนะนํ าเขา
๒ คนโงไมยินดีในความเขาใจ
แตอยากแสดงความคิดเห็นของตนทาเดียว
๓ ทําชัว
่ ก็โดนดูถูก
ทําเรื่องนาอับอายก็โดนดูหมิ่น
๔ คํา พูดจากปาก
เป็ นนํ้ า ลึกที่เกินกวาจะ
เขาใจได
แตแหลง
นํ้ าแหงปั ญญาทําใหสดชื่นเสมอ
เหมือนกับลําธารที่ไหลเชี่ยว
๕ การเขา ขางคนทําผิด
และไมใหความ
ยุติธรรมกับคนบริสุทธิ ์
เป็ นสิ่งที่ไมถูกตอง

๑๘

*๑๗:๑๑

กบฏ ในทีน
่ ี้หมายถึงการทําผิดบาปโดยเจตนาตอพระเจา มากกวาจะหมายความถึง
กบฏทางการเมือง
†๑๗:๑๙

ยกตัวเอง ในภาษาเดิมใชคําวา “ยกประตูข้ น
ึ สูง”

สุภาษิต ๑๘:๖

๖ คําพูดของคนโงนําสูการทะเลาะวิวาท

ปากของเขาชวนใหถูกตี
๗ ปากของคนโงทําใหตัวเองตองพินาศ
ริมฝี ปากของเขาเป็ นกับดักตัวเอง
๘ คําซุบซิบนิ นทาเป็ นเหมือนอาหารอรอย
ที่ตกลงไปในรางกายสวนที่ลึกที่สุดของผูฟัง
๙ คนขีเ้ กียจหลังยาวที่ไมยอมทํางานของตน
เป็ นพี่นองกับคนที่ชอบทําลาย
๑๐ พระนามของพระ
ยาหเวหเป็ นป อมอัน
แข็งแกรง
คนที่ทําตามใจพระเจาวิ่งเขาไปในป อมแลว
ปลอดภัย
๑๑ ทรัพยสมบัติของคนรํ่ารวยเป็ นป อม
ปราการคุมกันเขา
เขาคิดวาเป็ นเหมือนกําแพงสูง
๑๒ จิตใจที่เยอหยิ่งจะมากอนความพินาศ
ความนอบน อมถอมตนจะมากอนเกียรติยศ
๑๓ คนที่รีบตอบทัง
้ ๆที่ยังฟั งไมจบ
เป็ นคนโงและตองอับอายขายหน า
๑๔ จิตใจที่ราเริงชวยไดในยามเจ็บป วย
แตจิตใจที่แตกสลาย ใครจะทนได
๑๕ ใจของคนหัวไวไดความรู
หูของคนฉลาดหาความรูไว
๑๖ ของขวัญยอมเปิ ดทางใหกับผูให
และนํ าเขาไปถึงคนใหญคนโต
๑๗ คนที่ใหการกอน ดูเหมือนจะเป็ นฝ ายถูก
จนกวาคูกรณีจะมาสอบสวนเขา
๑๘ การจับสลากทําใหการทะเลาะวิวาทยุติลง
และแยกคูตอสูที่มีอํานาจออกจากกัน
๑๙ จะไดใจพี่ นองที่เราทําผิดตอเขาคืนมายาก
ยิ่งกวาตีเมืองที่เขมแข็ง
การทะเลาะวิวาทขวาง กัน
้ คนออกจากกัน
เหมือนกับประตูเมืองที่ปิดดวยสลักอัน
แข็งแกรง
๒๐ ผลจากคํา พูด เลีย
้ งทองของคนพูดใหอิ่ม
หนํ า
ผลจากริมฝี ปาก ทําใหเขาอิ่มเอม
๒๑ จะตายหรือจะรอดก็อยูที่อํานาจลิน
้
คนที่ชอบพูด ตองพรอมที่จะรับผลที่เกิดขึ้น
๒๒ คนที่พบภรรยาก็พบของดี
แสดงวาพระยาหเวหชอบคนนัน
้
๒๓ คนจนพูดออนวอน
แตคนรวยตอบหวนๆ
๒๔ เพื่อนเที่ยวก็มี
แตเพื่อนตายที่สนิทยิ่งกวาพี่นองก็มี
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๑ เป็ นคนยากจนที่ซ่ อ
ื สัตย

๑๙ ยังดีกวาเป็ นคนหลอกลวงที่โง
๒ อยากทํา โน นทํา นี่ โดยขาดความ รู

ยอมนํ า
ไปสูความหายนะ
คนที่ทําอะไรอยางเรงรีบยอมผิดพลาด
๓ ความ
โงของคนยอมทําลายชีวิตของเขา
เอง
แตใจของเขากลับมาโกรธพระยาหเวห
๔ ความมัง
่ คัง่ ทําใหมีเพื่อนฝูงมากมาย
แตถาจนเมื่อไหรเพื่อนก็ปลีกตัวออกหาง
๕ พยานเท็จจะตองถูกลงโทษแน
พยานที่พูดโกหกก็หนีไมพนโทษหรอก
๖ คนชอบเอาใจคนที่ใหอยางใจกวาง
ทุกคนอยากเป็ นมิตรกับคนที่ใหของขวัญ
๗ สวนคนยากจน ขนาดพี่ น องของเขา เองก็
ยังรังเกียจเลย
แลวเพื่อนๆของเขา จะไมยิ่งตี ตัวออกหาง
หรือ
เมื่อเขาจะขอความชวยเหลือ
ทุกคนก็หลบหน ากันไปหมด
๘ คนที่แสวงหาความเขาใจ ก็รักตนเอง
คนที่รักษาความรู ก็พบกับความสําเร็จ
๙ พยานเท็จจะตองถูกลงโทษแน
พยานที่พูดโกหกจะพินาศ
๑๐ มันไมเขา ทาเลย
ที่คน โงจะอยูอยาง
หรูหรา
ยิ่งไมเขา ทาใหญ ที่ทาสจะขึ้นมาปกครอง
พวกเจานาย
๑๑ คนฉลาดโกรธชา
และถาเขามองขามความ ผิดที่คนอื่นทําตอ
เขา มันก็จะทําใหเขามีช่ อ
ื เสียงมากขึ้น
๑๒ ความโกรธของกษัตริยเปรียบเหมือน
สิงโตคําราม
สวนความโปรดปรานของเขา เปรียบเหมือน
นํ้ าคางบนใบหญา
๑๓ ลูกชายที่โงเขลาก็นําความหายนะมาสูพอ
สวนภรรยาที่ชอบชวนทะเลาะวิวาท
ก็
เปรียบเหมือนหลังคาที่รว
ั ่ ไมหยุด
๑๔ บานและทรัพยสมบัติเป็ นมรดกที่ไดจาก
พอ
แตภรรยาที่รูจักคิดนัน
้ มาจากพระยาหเวห
๑๕ คนขีเ้ กียจนอนไดทง
ั ้ วัน
คนเกียจครานจะหิวโหย
๑๖ คนที่เชื่อฟั งคําสัง
่ สอน ก็รักษาชีวิตของตน
สวนคนที่ประมาทในทางของตนก็จะตายไป

สุภาษิต ๑๙:๑๗

๑๗ การเอื้อเฟื้ อตอคนจน

คือการใหพระ
ยาหเวหยืม
และพระองคจะตอบแทนความดีที่เขาทํา
๑๘ ตี สอนลูกชายของเจาในขณะที่ยังไมสาย
เกินไป
เมื่อเจาไมยอมตี สอนเขา ก็เทากับฆาลูกตัว
เอง
๑๙ คนขีโ
้ มโหจะตองไดรับโทษ
ถึงเจาจะชวยชีวิตเขา เจาก็ตองชวยอยูเรื่อย
ไป
๒๐ ฟั งคําแนะนํ า และยอมรับคําตักเตือน
เพื่อวาเจาจะไดฉลาดในที่สุด
๒๑ มนุษยมีแผนมากมายในใจ
แตแผนที่สําเร็จคือแผนของพระยาหเวห
๒๒ ความโลภเป็ นเรื่องน าอับอาย *
เป็ นคนจนดีกวาเป็ นคนโกหก
๒๓ ความยําเกรงพระยาหเวหนําไปสูชีวิต
ทําใหผู นัน
้ ไดพัก ผอนอยางเป็ นสุข ไมมีภัย
อันตรายมากลํ้ากรายได
๒๔ คนขีเ้ กียจซุกมือไวในชาม
และไมยอมแมแตจะยกอาหารเขาปาก
๒๕ ถาตี สอนคน หยิ่ง จองหอง คนออนตอโลก
จะไดเห็นแลวรูจักคิด
วากลาวคนหัวไวแลวเขาจะฉลาดขึ้น
๒๖ คนที่ปลนพอ และทําใหแมไรที่อยู
ก็นําความอับอายและความอัปยศมาสูตนเอง
†
๒๗ ลูกเอย

ถาอยากจะทิง้ ทางแหงปั ญญาไป
ก็หยุดฟั งคําตักเตือนสิ
๒๘ พยานที่ไรคาก็เยาะเยยความยุติธรรม
ปากของคนชัว
่ ก็เอร็ดอรอยกับความชัว
่
๒๙ การลงโทษก็เตรียมไวสําหรับคน
หยิ่ง
จองหอง
การโบยตีก็เตรียมไวสําหรับหลังของคนโง
๑ เหลา องุนทําใหคนกินชอบหาเรื่อง
เบียรทําใหคนชกตอยกัน
คนที่โซเซเพราะมันก็ไมฉลาด
๒ ความเกรีย
้ วโกรธของกษัตริยเหมือนเสียง
คํารามของสิงโต
ใครไปทําใหพระองคโกรธจะตองตาย
๓ คนที่หลีกเลี่ยงการทะเลาะกันนั น
้ นานับถือ

๒๐
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แตคนโงชอบโตเถียงกัน
๔ ในฤดูทํานา คนขีเ้ กียจไมไถพรวนดิน
เมื่อถึงฤดูเก็บ เกี่ยว เขาก็หาผลผลิตแตไม
เจอ
๕ ความนึ กคิดในใจคนก็เปรียบเหมือนนํ้ าลึก
แตคนที่มีความเขาใจก็สามารถดึงมันออกมา
ได
๖ คนมากมายชอบอวดอางวาเขาเป็ นคน
จงรักภักดี
แตใครบางจะพบคนที่เชื่อถือได
๗ คนที่ทําตามใจพระเจาดําเนิ นชีวิตอยาง
สัตยซ่ อ
ื
ลูกที่เกิดตามมา จะไดหน า
๘ กษัตริยนัง
่ อยูบนบัลลังกตัดสิน
พระองคใชสายตากรองความชัว
่ ออกไปหมด
๙ ใคร เลาจะพูดไดวา “ฉันทําใหจิตใจของฉัน
์ ลว
บริสุทธิแ
ฉันถูกชําระใหพนจากความผิดบาปแลว”
๑๐ พระยาหเวหขยะแขยง
ลูกตุมที่ขโี้ กงและเครื่องตวงที่ผิดมาตรฐาน
๑๑ แมแตเด็กๆ เราก็สามารถดูนิสัยใจคอของ
เขาไดจากการกระทํา
์ ละถูก ตองหรือ
เราจะรูไดวาสิ่ง นัน
้ บริสุทธิแ
ไม
๑๒ ทัง
้ หูที่ไดยิน และตาที่มองเห็นนัน
้
ลวนแตเป็ นสิ่งที่พระยาหเวหสรางขึ้น
๑๓ อยารักการนอน ไมอยางนั น
้ เจาจะสูญ เสีย
ทรัพยสมบัติ
ใหต่ น
ื อยู แลวเจาจะมีกินอยางเหลือเฟื อ
๑๔ ตอนซื้อ เขาวา “แพงไป แพงไป”
พอซื้อเสร็จ เขาอวดวา “ถูกจริงๆ”
๑๕ แมมีทองคําและทับทิมมากมายเพียงใด
แตริม ฝี ปากที่เผยความ รูออกมายอมเป็ น
เครื่องประดับที่ล้าํ คากวา
๑๖ หากเขามาคํ้าประกันใหกับคนแปลกหน า
ใหยึดเสื้อผาของเขาเป็ นเครื่องมัดจํา
หากเขาคํ้าประกันใหกับคนตางดาว
ก็ใหยึดเครื่องประกันของเขาไว
๑๗ ขนมปั งที่ฉอโกงมา ก็รสหวาน
แตในที่สุดปากจะเต็มไปดวยกรวดทราย
๑๘ แผนการสําเร็จไดเพราะคําปรึกษา

*๑๙:๒๒

ความ โลภเป็ นเรื่องน าอับอาย หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “คนอยากไดเพื่อนที่
เขาไววางใจได”

†๑๙:๒๖ นํ าความอับอายและความอัปยศมาสูตนเอง หรือแปลไดอีกอยางหนึ่ งวา “เป็ น
ลูกที่นําความอับอายและความอัปยศมาสูพอแม”

สุภาษิต ๒๐:๑๙

ดังนัน
้ ใหใชกลยุทธที่ฉลาดทําสงคราม
๑๙ คนชอบนิ นทา ก็จะเปิ ดเผยความลับ
ดังนัน
้ อยาคบคากับคนปากบอน
๒๐ คนที่สาปแชงพอแมของตน
ตะเกียงของเขาจะดับมืดไป
๒๑ ทรัพยสมบัติที่ไดมากอนเวลาอันควร
ในที่สุดจะไมเป็ นผลดีตอผูนัน
้
๒๒ อยาพูดวา “ฉันจะตอบแทนความ ชัว
่ ดวย
ความชัว
่ ”
ใหรอ คอยพระ ยาหเวหเถิด พระองคจะชวย
เจา
๒๓ พระยาหเวหขยะแขยงลูกตุมที่ไมซ่ อ
ื ตรง
ตาชัง่ ที่คดโกงนัน
้ ก็ไมดี
๒๔ มนุษยจะเขาใจทางชีวิตของตนไดอยางไร
ในเมื่อพระ ยาหเวหเป็ นผูกําหนดทุก ยาง กาว
ของเขา
๒๕ อยาวางกับ ดักใหกับตัว เอง โดยสาบาน
อยางพลอยๆ
แลวมาคิดไดทีหลังเมื่อสาบานไปแลว
๒๖ กษัตริยที่ฉลาดฝั ดรอนคนชัว
่ ออก
หลัง จากเอาลอบดคน ชัว
่ เหมือนบดเมล็ดขาว
จากรวง
๒๗ จิต
วิญญาณของมนุษยคือตะเกียงของ
พระยาหเวห
พระองคสามารถมองทะลุเขาไปในสวน ลึก
ที่สุดของเรา
๒๘ ความจงรักภักดี และความ ซื่อสัตย จะ
ปกป องกษัตริยไว
บัลลังกของพระองคจะตัง้ อยูบนความจงรัก
ภักดีนัน
้
๒๙ พละ กําลังเป็ นความภาค ภูมิใจของคน
หนุม
์ รีของคนแก
ผมหงอกเป็ นศักดิศ
๓๐ การเฆี่ยน ตีที่ทําใหเกิดแผล ก็ชําระลาง
ความชัว
่ ออกจากตัวเขา
การโบยตีชําระลางสวนลึกที่สุด
๑ จิตใจของกษัตริยที่อยูในมือของ
พระยาหเวหเป็ นเหมือนรองนํ้ า
พระองคจะหันมันไปทางไหนก็ได แลวแต
พระองค
๒ มนุษยเห็นวาทุกอยางที่เขาทํานั น
้ ถูกตอง
แตพระยาหเวหตัดสินที่จิตใจ
๓ พระ ยาหเวหอยากใหคนทําในสิ่งที่ถูก ตอง
และยุติธรรม

๒๑
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มากกวาอยากไดเครื่องบูชา
๔ ตาที่หยิ่ง ยโสและจิตใจที่หยิ่ง ผยองเป็ น
บาป
มันเป็ นเหมือนตะเกียงสองใหเห็นวาคน นัน
้
ชัว
่
๕ แผนการตางๆของคนขยันขัน แข็ง นํ าไป
ถึงความอุดมสมบูรณ
แตคนที่ทําอะไรแบบไมยงั ้ คิดจะยากจน
๖ ความรํ่ารวยที่ไดจากลิน
้ ที่ปลิน
้ ปลอน
จะจางไปอยางรวดเร็วเหมือนหมอก เป็ นกับ
ดักแหงความตาย
๗ ความรุนแรงของคน ชัว
่ จะลากพวก คน ชัว
่
ไป
เพราะพวกเขาไมยอมทําสิ่งที่ยุติธรรม
๘ ทางของคนที่ทําผิดนั น
้ คดเคีย
้ ว
์ ารกระทําของเขานัน
สวนคนบริสุทธิก
้ ตรงไป
ตรงมา
๙ อาศัยอยูที่ซอกมุมบนดาดฟ า
ก็ยังดีกวารวมชายคากับเมียที่ชอบหาเรื่อง
๑๐ คนชัว
่ อยากทําชัว
่
เขาไมไดมองเพื่อนบานดวยสายตาที่เมตตา
๑๑ เมื่อคนที่เยอหยิ่งถูกลงโทษ
คนที่ออนตอโลกก็จะฉลาดขึ้น
เมื่อคนฉลาดไดรับคําแนะนํ าสัง่ สอน
ตัวเขาเองก็ไดรับความรูเพิ่มขึ้น
๑๒ พระเจาผูยุติธรรมสังเกต ดูบานของคน ชัว
่
ราย
พระองคเหวี่ยงคนชัว
่ ลงสูความพินาศ
๑๓ คนที่ปิดหูไมฟังคนจนที่รองขอความ ชวย
เหลือ
ตัวคนนัน
้ เองจะรองและจะไมมีใครฟั ง
๑๔ ของกํานั ลที่ใหในที่ลับ
ทําใหความโกรธ
สงบลง
และสินบนในกระเป าก็ทําใหความเดือดดาล
หายไป
๑๕ การตัดสินที่ยุติธรรม
ทําใหคนดีมีความ
สุข
แตเป็ นความหายนะสําหรับพวกที่ทําชัว
่
๑๖ คนที่หลงไปจากทางแหงความเขาใจ
จะมาพักอยูในที่ชุมชนของพวกผี
๑๗ คนรักความสนุกสนานจะยากจน
คนที่รักเหลาองุนและอาหารแพงๆจะไมรวย
๑๘ คนดีจะรอดพนจากอันตราย แตคน ชัว
่ จะ
ตองมารับอันตรายแทน

สุภาษิต ๒๑:๑๙

คนทรยศก็รับอันตรายแทนคนเที่ยงตรง *
๑๙ อาศัยอยูในทะเลทราย
ก็ยังดี กวาอยูกับเมียที่ชอบหา เรื่องและขี้
โมโห
๒๐ สมบัติอันลํ้าคาและนํ้ ามันจะมีอยูในบาน
ของคนฉลาดเสมอ
แตคนโงจะเขมือบทุกอยางที่ตัวเองมี
๒๑ คนที่ไลตามสิ่งที่ถูก ตองและความจงรัก
ภักดี
ก็จะพบกับชีวิตที่ยืนยาว ความ เจริญรุงเรือง
และเกียรติยศ
๒๒ คน
ฉลาดสามารถโจมตีเมืองของพวก
นักรบได
และสามารถทําลายป อมปราการที่พวกนัน
้ ไว
วางใจ
๒๓ คนที่รักษาปากและลิน
้ ของเขา
เป็ นคนที่รักษาชีวิตไมใหมีปัญหา
๒๔ คนหยิ่ง คนอวดดี ไดช่ อ
ื วา “ไอคนชอบ
เยาะเยย”
เป็ นคนเยอหยิ่งจองหอง
๒๕ คนขีเ้ กียจจะอดตาย †
เพราะมือของเขาไมยอมทํางาน
๒๖ คนโลภก็โลภอยูวันยังคํ่า
แตคนที่ทําตามใจพระเจาก็ใหอยางไมยัง้
๒๗ พระ ยาหเวหขยะแขยงเครื่องบูชาของคน
ชัว
่
เพราะเขาเอามันมาถวายดวยเจตนาที่ชัว
่
ราย
๒๘ พยานเท็จจะพินาศ
แตคํา พูดของคนที่ฟังอยางรอบคอบจะคงอยู
ตลอดไป
๒๙ คนชัว
่ แสรงทําตัววาขาแน
แตคนซื่อสัตยสํารวจทางของตัวเอง
๓๐ ถึงจะมีสติ ปั ญญา ความ เขาใจ และคํา
ปรึกษาดีแคไหนก็ตาม
ก็ชวยไมไดหรอก ถาพระยาหเวหตอตานเจา
๓๑ มาก็เตรียมไวพรอมแลวสําหรับวันทํา
สงคราม
แตพระยาหเวหเป็ นผูใหชัยชนะ
๑ ชื่อเสียงดี ยอมดีกวาความรํ่ารวย
เป็ นที่นับถือยอมดีกวาเงินทอง

๒๒
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๒ คนรวยและคนจนเหมือนกันตรงนี้

คือพระยาหเวหเป็ นผูสรางพวกเขาทุกคน
๓ คนที่ฉลาดหลัก แหลมเห็นอันตราย ก็หลบ
เขาที่กําบัง
แตคนที่ออนตอโลก ก็เดินเขาไปและได รับ
อันตราย
๔ ความถอม สุภาพอันไดแก ความเกรงกลัว
พระยาหเวห
จะนํ ามาซึ่ง ความมัง่ คัง่ เกียรติยศ และชีวิต
ยืนยาว
๕ ทางของคนคดโกงมีขวาก หนามและบวง
แรว
แตคนที่ระมัดระวังการใชชีวิตก็จะอยูหาง
ไกลจากสิ่งเหลานัน
้
๖ ชวยเด็กหน ุมใหเริ่มตนในทางที่ถูกตอง
แมเมื่อเขาแกตัวลง เขาจะไมละทิง้ ทาง นัน
้
ไป
๗ คนรวยปกครองอยูเหนื อคนจน
และลูกหนี้ก็เป็ นทาสของเจาหนี้
๘ คนที่หวานความชัว
่ ชาก็จะเก็บ เกี่ยวความ
หายนะ
แลวอํานาจในการทําชัว
่ ของเขาก็จะสิน
้ สุดลง
๙ คนที่ใจดีจะไดรับพระพร
เพราะเขาแบงปั นอาหารใหกับคนจน
๑๐ ขับ ไลพวกที่ชอบดูถูกคนอื่นออก ไป แลว
เรื่องขัดแยงก็จะออกไปดวย
การฟ อง รองและการพูดเหยียดหยามก็จะ
หยุดลง
๑๑ คนที่จริงใจและพูดสุภาพออนน อม
ก็จะมีกษัตริยเป็ นเพื่อน
๑๒ ดวงตาของพระยาหเวหเฝ าดูแลความจริง
แตพระองคทําลายคําพูดตางๆของคนชัว
่
๑๓ คนขีเ้ กียจรองวา “มีสิงโตอยูขางนอก
ฉันอาจถูกฆาตายอยูที่กลางถนนนัน
้ ”
๑๔ คําพูดลอลวงของหญิงเลนชูเป็ นหลุมลึก
คนที่พระ ยาหเวหสาป แชงจะตกลงในหลุม
นัน
้
๑๕ ความโง
เขลาก็ผูกติดกับจิตใจของเด็ก
หนุม
แตไม เรียวที่ตี สอนก็จะขจัดมันใหไกลจาก
เด็กหนุมนัน
้

*๒๑:๑๘

ขอนี้ อาจแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “คนชัว
่ รายก็เป็ นคาไถใหกับคนยุติธรรม และคนที่
ทรยศก็เป็ นคาไถใหกับคนเที่ยงตรง”
†๒๑:๒๕

คนขี ้เกียจจะอดตาย หรืออาจจะแปลไดอีกอยางวา “ความโลภที่อยากไดโนนไดนี่
จะฆาคนขีเ้ กียจ”

สุภาษิต ๒๒:๑๖
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๑๖ คนที่กดขี่คนจนเพื่อจะไดรวยขึ้น

๒ ถาเจาเป็ นคนกินจุ

และคนที่ใหของขวัญกับคนรวย ทัง้ คูก็จะจน

ก็ใหยับยัง้ ใจไวบาง †
๓ อยาไดตะกละตะกรามนั กตออาหารที่เลิศ
หรูนัน
้
เพราะมันอาจจะดูดีแคเปลือกนอก
๔ อยาไดทํางานหนั กจนหมด แรง เพราะหวัง
จะรํ่ารวย
ใหฉลาดและอยาทําอยางนัน
้
๕ ในพริบตาเดียว เงินก็จะหายไป
ราวกับมีปีกโผลออกมา
แลวบินหนีไปในทองฟ าเหมือนนกอินทรี
๖ อยาไดกินอาหารของคนขีเ้ หนี ยว
อยาไดตะกละตะกรามนักตออาหารที่เลิศ หรู
นัน
้
๗ เพราะเขาเป็ นเหมือนเสนผมในลําคอ ‡
เขาบอกเจาวา “กินและดื่มสิ”
แตใจของเขาไมไดเป็ นอยางนัน
้
๘ เจาจะอาเจียนอาหารอันน อย
นิดที่เจากิน
เขาไปออกมา
และเสียดายคําพูดที่เจาชมเชยเขาไป
๙ อยาไดแนะนํ าอะไรใหเขาหูของคนโงเลย
เพราะเขาจะดู หมิ่นถอยคําอันชาญ ฉลาดของ
เจานัน
้
๑๐ อยาไดโยกยายหลักเขตที่มีมาชานานแลว
และอยาไดบุกรุกไรนาของเด็กกําพรา
๑๑ เพราะพระเจาผู ที่ชวยพวก เขา นั น
้ มีกําลัง
มหาศาล
พระองคจะสูคดีของพวกเขากับเจา
๑๒ ใหเปิ ดใจของเจารับคําแนะนํ าสัง
่ สอน
ใหเปิ ดหูของเจาฟั งถอยคําแหงความรู
๑๓ อยาไดยง
ั ้ มือจากการตีสอนเด็กหนุม
ถาเจาตีเขาดวยไมเรียว เขาจะไมตายหรอก
๑๔ อันที่จริงถาเจาตีเขาดวยไมเรียว
เจาก็จะชวยชีวิตของเขาใหพนจากแดนคน
ตาย
๑๕ ลูกเอย ถาใจของเจาฉลาดขึ้นมา
จิตใจของเราก็จะมีความสุข
๑๖ เมื่อริมฝี ปากของเจาพูดสิ่งที่ถูกตอง
จิตใจของเราก็จะชื่นบาน
๑๗ อยาใหใจของเจาอิจฉาพวกคนบาป

คําพูดของคนฉลาด
๑๗ คําพูดของคนฉลาด

เงี่ยหูของเจามาฟั งคําพูดของคนฉลาด
แลวใสใจในสิ่งที่เราสอน
๑๘ ถามันอยูที่ใจ และอยูที่ริมฝี ปาก
เจาก็จะมีความสุข
๑๙ เราสอนเรื่องเหลานี้ กับเจาในวันนี้
เพื่อเจาจะไดวางใจในพระยาหเวห
๒๐ กอนหน านี้ *เราก็ไดเขียนคําแนะนํ า
และสติปัญญาใหกับเจาแลวไมใชหรือ
๒๑ เพื่อสอนเจาใหรู ถึงความจริงและคํา สอนที่
เชื่อถือได
เพื่อเจาจะไดกลับไปรายงานคํา สอนที่เชื่อ ถือ
ไดนี้กับคนเหลานัน
้ ที่สงเจามา
๒๒ อยาไดขโมยจากคนจนเพราะมันงาย
และอยาไดเอา เปรียบคนเดือดรอนที่ศาลตรง
ลานเมือง
๒๓ เพราะพระ ยาหเวห จะวาความแทนพวก
เขา
และปลนชีวิตของคนที่ปลนพวกเขา
๒๔ อยาไดเป็ นเพื่อนกับคนที่ขีโ
้ มโห
หรือคบคากับคนฉุนเฉียว
๒๕ เพื่อวาเจาจะไดไมเลียนแบบนิ สัยของเขา
และสุดทายก็ติดเขาไปในกับดัก
๒๖ อยาไปจับมือทําสัญญา
วาจะคํ้าประกันหนี้ใหกับคนอื่น
๒๗ ทําไมจะตองเสี่ยงใหคนอื่นมายึดเตียงที่
เจานอน
เมื่อเจาไมมีปัญญาจายหนี้นัน
้
๒๘ อยายายหลักเขตที่มีมาชานาน
ที่บรรพบุรุษของเจาปั กไว
๒๙ เจาเห็นคนที่ชํานาญงานนั น
้ ไหม
เขาจะไดยืนรับใชพวกกษัตริย
ไมใชชาวบานธรรมดา
๑ เมื่อเจานั ง
่ กินอยูกับผู มี อํานาจคน
หนึ่งของบานเมือง
ใหจําไววาเจากําลังนัง่ กินอยูกับใคร

๒๓

*๒๒:๒๐ กอนหน านี ้ คํา นี้ มาจากภาษาฮีบรู แตถาเปลี่ยนตัวสระ ก็จะกลายเป็ นคําวา “สาม
สิบ”
†๒๓:๒

ถาเจา … ใจไวบาง ขอนี้แปลตรงๆไดวา “ถาเจาเป็ นคนตะกละตะกราม ก็ใหเอามีด
จอคอหอยไว”
‡๒๓:๗ เพราะเขา … ลําคอ หรือ แปลไดอีกวา “เขาคิดตนทุนอยูในใจ”

สุภาษิต ๒๓:๑๘

แตใหยําเกรงพระยาหเวหเสมอ
๑๘ เมื่อนั น
้ แหละเจาจะมีอนาคตที่ดี
และเจาจะไมผิดหวัง
๑๙ ลูกเอย ฟั งใหดี และใหฉลาดไว
ใหนําจิตใจของเจาไปในทางที่ถูก
๒๐ อยาไดไปคลุกคลีกับพวกที่ด่ ม
ื เหลา องุน
จัด
หรือพวกนัน
้ ที่กินเนื้ออยางตะกละตะกลาม
๒๑ เพราะคนขีเ้ มาและคนกินเติบจะยากจน
สะลึมสะลือตลอดเวลาจนเหลือ แตผา ขี้ ริว
้ หอ
ตัว
๒๒ ใหฟังพอของเจา ผูที่ใหเจาเกิดมา
และอยาไดดู หมิ่นแมของเจาเมื่อนางแกตัว
ลง
๒๓ ใหซ้ อ
ื ความจริงและอยายอมขายมันไป
ใหซ้ อ
ื ความฉลาด การสัง่ สอน และความ
เขาใจ
๒๔ ลูกดี ทําใหพอชื่นใจ
ลูกฉลาด ทําใหพอภูมิใจ
๒๕ ทําใหพอแมของเจามีความสุข
ทําใหแมที่ใหกําเนิดเจามานัน
้ ดีใจเถอะ
๒๖ ลูกเอย มอบจิตใจของเจาใหกับเรา
ใหดวงตาของเจาเฝ าสังเกตทางตางๆของเรา
๒๗ เพราะหญิงโสเภณีนัน
้ คือหลุมลึก
และหญิงที่เลนชูคือบอที่คับแคบ
๒๘ เธอหมอบซุมอยูเหมือนโจร
และทําใหจํานวนคนไมซ่ อ
ื สัตยเพิ่มขึ้น
๒๙ ใคร ละที่รองครวญ คราง
ใคร ละที่
ครํ่าครวญ
ใครละที่ทะเลาะวิวาท ใครละที่กลุมใจ
ใครละที่มีบาดแผลฟกชํ้าโดยไมจําเป็ น
ใครละที่มีดวงตาแดงกํ่า
๓๐ ก็คนเหลานั น
้ ไงที่ด่ ม
ื เหลาองุนจนดึกดื่น
คนเหลานัน
้ ไงที่ไปทดลองดื่มเหลาผสม
๓๑ อยาไปหลงใหลเหลา องุน ตอนมันสี แดง
สดเหมือนเลือด
ตอนที่มันเป็ นประกายระยิบระยับในถวย
เหลา
มันไหลลื่นลงคอ
๓๒ แตทายที่สุดมันก็ฉกเหมือนงู
และมันก็พนพิษออกมาดุจงูพิษราย *
๓๓ สายตาของเจาจะเห็นภาพหลอน
แลวเจาจะพูดสับสนเพราะความ
คิดเลอะ
เลือน
*๒๓:๓๒
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๓๔ เจาจะเป็ นเหมือนคนนอนอยูบนเรือกลาง

ทะเล
เหมือนนอนบนแทนตรงยอดเสากระโดงเรือ
๓๕ เจาจะพูดวา “พวก เขาตีขา แตขาไมรูสึก
เจ็บ
พวกเขาทุบขา แตขาไมรูสึกอะไร
เมื่อไหรขาจะตื่นซักที
เพื่อขาจะไดไปดื่มตอ”
๑ อยาอิจฉาคนชัว
่
อยาคิดจะไปรวมกับพวกเขา
๒ เพราะใจของพวก
เขาคบคิดกันวางแผน
ราย
และริม ฝี ปากพวก เขาก็มีแตกอความเดือด
รอน
๓ บานเรือนตองใชสติปัญญาสราง
ความเขาใจจะทําใหมันมัน
่ คง
๔ ความรูจะทําใหหองตางๆเต็มไปดวย
ทรัพยสินที่มีคาและสวยงาม
๕ คนฉลาดนั น
้ มีพลังยิ่งกวาคนแข็งแรง
คนที่มีความรน
ู ัน
้ มีพลังยิ่งกวาคนมีกําลังมาก
๖ เจาตองมีกลยุทธที่ดีในการทําสงคราม
ถามีที่ปรึกษามากๆก็จะชนะ
๗ สําหรับคนโง สติปัญญานั น
้ ก็สูงเกินเอื้อม
ในที่ ประชุมตรงประตูเมือง คน โงก็ปิดปาก
เงียบไมมีอะไรจะพูด
๘ บางคนก็วางแผนที่จะทําชัว
่ อยูเสมอ
คนอยางนี้ไดช่ อ
ื วา “คนเจาเลห”
๙ สิ่งที่คนโงวางแผนจะทํานั น
้ คือความบาป
คนที่ชอบเยาะเยยเป็ นที่นาขยะแขยง
๑๐ ถาเจาออนแอในยามคับขัน
เจาก็เป็ นคนออนแอจริงๆ
๑๑ ใหชวย เหลือคน เหลา นั น
้ ที่กําลังถูกนํ าไป
ฆา
และอยาไดยงั ้ มือที่จะชวย เหลือคนที่กําลังโซ
ซัดโซเซไปใหเขาฆา
๑๒ เพราะถาเจาพูดวา “ดูสิ พวกเราไมรูเรื่องนี้
เลย”
พระเจาผูทดสอบใจจะไมรูเรื่องเชียวหรือ
พระองคผูเฝ าสังเกตเจาจะไมรูหรือ
พระองคจะไมตอบแทนแตละ คนตามการก
ระทําของเขาหรือ
๑๓ ลูกจา กินนํ้ าผึ้งนะ เพราะวามันดี
และรวงผึ้งนัน
้ มีรสชาติหวานตอลิน
้ ของเจา

๒๔

แตทายที่สุด … ดุจงูพิษราย พูดถึง “คนที่เมาคาง”
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๑๔ และใหรูไวดวยวาสติ ปั ญญา นั น
้ ก็หวานตอ

๒๘ อยาไดเป็ นพยานปรักปรําเพื่อนบานใน

จิตวิญญาณของเจา
ถาเจาหามันพบ เจาก็จะมีอนาคตที่ดี
และเจาจะสมหวัง
๑๕ อยาทําเหมือนคนรายที่หมอบ ซุมอยูคอย
ปลนบานคนดี
อยาจูโจมบานของคนดีนัน
้
๑๖ เพราะคนดีถึงจะลมลงเจ็ดครัง
้ ก็จะลุกขึ้น
มาไดทัง้ เจ็ดครัง้
แตคนชัว
่ เมื่อถูกความหายนะเลนงานแคครัง้
เดียว ก็จบกัน
๑๗ เมื่อศัตรูของเจาลมลง ก็อยาไดสะใจ
เมื่อเขาถูกโคนลงก็อยาไดดีใจ
๑๘ ไมอยางนั น
้ เมื่อพระยาหเวหเห็น พระองค
จะไมพอใจ
และหันความโกรธไปจากศัตรูของเจา
๑๙ อยาโกรธเป็ นฟื นเป็ นไฟตอคนทําชัว
่
แลวอยาไปอิจฉาคนเลวเลย
๒๐ เพราะคนชัว
่ นัน
้ ไมมีอนาคต
ตะเกียงของคนเลวจะถูกดับวูบไป
๒๑ ลูก เอย
ใหยําเกรงพระ ยาหเวหและ
กษัตริย
และอยาไดกบฏตอทัง้ สองพระองคนัน
้
๒๒ เพราะทัง
้ สองพระองคสามารถสงความ
หายนะมาสูเจา อยางไมทันตัง้ ตัว
แลวใครจะรูวาความลมจมที่ทัง้ สองจะนํ ามา
นัน
้ จะขนาดไหน

เมื่อเขาไมไดทําอะไรผิด
และอยาพูดหลอกลวง
๒๙ อยาพูดวา “ขาจะทํากับมัน อยางที่มันทํา
กับขา
ขาจะแกแคนมันใหสาสมกับที่มันทํากับขา”
๓๐ เราผานไรนาของคนขีเ้ กียจ
และผานไรองุนของคนโง
๓๑ มีแตหนามขึ้นเต็มไปหมด
หญาก็รกปิ ดหน าดิน
สวนกําแพงหินก็พังทลายลง
๓๒ เรามองดู และครุนคิดในใจ
เราสังเกต และไดบทเรียนนี้วา
๓๓ นอนสักนิ ด งีบสักหน อย
กอดอกพักสักครู
๓๔ แลวความ จนก็จะจูโจมเขามาหาเจาอยาง
โจร
ความอดอยากจะจูโจมเขามาอยางคนที่ติด
อาวุธ

คําพูดอื่นๆของคนฉลาด
๒๓ นี่ ก็เป็ นคําพูดของคนฉลาดดวยคือ

การตัดสินที่ลําเอียงเป็ นสิ่งที่ไมดี
๒๔ ชนชาติตางๆจะสาปแชงและประณาม
พวกผู พิพากษาที่ตัดสินคน ชัว
่ วา “เป็ นผู
บริสุทธิ”์
๒๕ ผูคนจะอวยพรพวกผู
พิพากษาที่ตัดสิน
ลงโทษคนผิด
พวกผูพิพากษาเหลานัน
้ จะไดดี
๒๖ คําตอบที่ซ่ อ
ื ตรง
ใหความสุขเหมือนกับการจูบที่ริมฝี ปาก
๒๗ กอนอื่น เตรียมทุงนาใหพรอม
แลวหวานพืชใหเสร็จ
แลวคอยปลูกบานของเจา

สุภาษิตอื่นๆของกษัตริยซาโลมอน
๑ ตอไปนี้ เป็ นสุภาษิตของซาโลมอน

๒๕ เหมือนกันที่คนของกษัตริยเฮ เซ คี

ยาหของยูดาห ไดคัดลอกไว
๒ เราเคารพพระเจาสําหรับสิ่งที่พระองคปิด
ซอนไวเป็ นความลับ
แตเราเคารพพวกกษัตริยสําหรับสิ่งที่พวก
เขาคนพบ
๓ จิตใจของพวกกษัตริยก็สุดที่จะหยัง
่ รูได
เหมือนกับความ สูงของสวรรคและความ ลึก
ของโลกนี้
๔ ใหขจัดขีเ้ งินออกไปจากตัวเงิน *
และชางเงินจะไดมีเงินบริสุทธิไ์ ปทําภาชนะ
๕ ใหขจัดคนชัว
่ ออกไปจากเบื้องหน ากษัตริย
แลวความยุติธรรมจะทําใหบัลลังกของ
พระองคมน
ั ่ คง
๖ อยาไดอวดอางตัวเองตอหน ากษัตริย
หรือทําตัวเป็ นคนสําคัญ
๗ ใหกษัตริยเชิญคุณวา “ขึ้นมานั ง
่ ตรงนี้สิ”
ก็ยังดีกวาตองถูกฉีกหน าตอหน าผูสูงศักดิ ์
๘ อยาไดรีบเอาเรื่องที่คุณเห็นกับตามาฟ อง
ศาล

*๒๕:๔ ขจัดขี เ้ งินออกไปจากตัวเงิน หมายถึงการหลอมเงินแลวเขี่ยขี้ เงินที่ลอยอยูบนผิว
หน าทิง้ ไป ขีเ้ งินนี้อาจจะเป็ นแรตะกัว
่ ทองแดง หรือโลหะอื่นๆ
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เพราะถามีอีกคนหนึ่งมาพิสูจนใหเห็นวาคุณ
ผิด
คุณก็จะหน าแตก
๙ เมื่อคุณตองฟ องรองกับเพื่อนบาน
อยาเอาความลับของบุคคลที่สามมาอาง
๑๐ ไมอยาง นั น
้
ผูพิพากษาจะทําใหคุณเสีย
หน า
แลวเรื่องที่คุณทํา นี้จะทําใหคุณเสีย ชื่อไป
ตลอด
๑๑ คําพูดที่ถูกกาลเทศะ *
ก็เหมือนกับผลไมทองคําในชามเงิน
๑๒ คนฉลาดที่ใหคําตักเตือนกับหูที่รับฟั ง
ก็เหมือนตาง หูทองและเครื่องประดับทองคํา
บริสุทธิ ์
๑๓ หิมะใหความเย็นกับคนเก็บเกี่ยวอยางไร
ผูสงขาวที่ไวใจได
ก็จะทําใหจิตใจของเจา นายที่สงเขาไปชุม ชื่น
อยางนัน
้
๑๔ คนที่สัญญาวาจะใหของขวัญแลวไมเคย
ให
ก็เหมือนกับเมฆและลมที่ไมใหฝน
๑๕ ความใจเย็นสามารถโน มน าวผูนําได
คําพูดที่สุภาพออนหวานนัน
้ มีพลังหักกระดูก
ที่แข็งแกรงได
๑๖ ถาเจาพบนํ้ าผึ้ง ก็ใหกินพอประมาณ
กลัววาเจาจะเต็มกลืนและอาเจียนออกมา
๑๗ ใหเทาของเจาหางๆจากบานของเพื่อน
บานบาง อยาไปถี่นัก
กลัววาเขาจะเอือม ระอากับเจาและเกลียดขี้
หน าเจา
๑๘ คนที่เป็ นพยานเท็จตอเพื่อนบาน
ก็เหมือนนักรบที่เหวี่ยงดาบและยิงธนูที่
แหลมคม
๑๙ การหวังพึ่งคนที่ไมจริงใจในยามคับขัน
ก็เหมือนกับฟั นที่ผุและเทาที่เคล็ด
๒๐ การรองเพลงสนุกสนานใหคนทุกขใจฟั ง
ก็เหมือนถอดเสื้อคลุมในวันที่มีอากาศหนาว
และเหมือนเทนํ้ าสมสายชูลงบนแผล
๒๑ ถาศัตรูของเจาหิว ก็ใหอาหารเขา
ถาเขากระหาย ก็เอานํ้ าใหเขาดื่ม
๒๒ เพราะเจาจะทําใหเขาอับอาย เหมือนเอา
ถานแดงๆออกจากหัวเขา †
*๒๕:๑๑
†๒๕:๒๒
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และพระยาหเวหก็จะใหรางวัลกับเจา
๒๓ การนิ นทาก็นําความโกรธมา
เหมือนลมเหนือนํ าฝนมาให
๒๔ อาศัยอยูที่ซอกมุมบนดาดฟ า
ก็ยังดีกวารวมชายคากับเมียที่ชอบหาเรื่อง
๒๕ ขาวดีจากทางไกล
ก็เหมือนกับนํ้ าเย็นสําหรับคอที่แหงผาก
๒๖ คนดีๆที่พายแพตอคนชัว
่
ก็เหมือนกับตานํ้ าที่เป็ นโคลน และบอที่มีน้ํ า
เสีย
๒๗ กินนํ้ าผึ้งมากเกินก็ไมดี
ถาพยายามทําสิ่งที่ยากเกินไป
ไมนํา
เกียรติยศมาให
๒๘ คนที่ควบคุมอารมณตัวเองไมได
ก็เหมือนเมืองที่ไมมีกําแพงป องกัน
๑ เกียรติยศไมเหมาะกับคนโง
เหมือนที่หิมะไมเหมาะกับหน า รอน
หรือฝนไมเหมาะกับฤดูเก็บเกี่ยว
๒ ถาคนสาป แชงเจาโดยที่เจาไมไดทําอะไร
ผิด คําสาปแชงนัน
้ จะไมมาเกาะบนเจา
มันจะเหมือนกับนกที่โฉบไปมา
หรือนก
นางแอนที่โผบิน
๓ มาคูกับแส ลาคูกับบังเหียน
หลังคนโงคูกับไมเรียว
๔ เมื่อคนโงพูดอะไรโงๆอยาไปตอบ
ไมอยางนัน
้ จะเป็ นเหมือนเขา
๕ เมื่อคนโงพูดอะไรโงๆตอบเขาสิ
ไมอยางนัน
้ เขาจะคิดวาเขาฉลาด
๖ คนที่สงขาวสารไปกับมือของคนโง
กําลังตัดเทาตัว เอง และกําลังจะดื่มความ
เดือดรอน
๗ คําคมที่ติดปากคนโง
เป็ นเหมือนกับขาของคน พิการที่หอยอยู ไม
มีประโยชน
๘ การใหเกียรติคนโง
เป็ นเรื่อง
โงพอๆกับผูกหินไวกับสลิงแลว
เหวี่ยงไมไป
๙ คําคมที่ติดปากคนโง
เป็ นเหมือนหนามที่ติดมือคนเมา
๑๐ คนที่จางคนโงหรือคนเมาที่เดินผานมา
ก็เหมือนนักธนูที่ยิงไปเรื่อยไมเลือกหน า
๑๑ คนโงที่กลับทําเรื่องโงๆซํ้าแลวซํ้าอีก

๒๖
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เหมือนหมาที่กลับไปกินสิ่งที่มันอวกออกมา
๑๒ คุณเคยเห็นคนที่คิดวาตัวเองเป็ นคนฉลาด
ไหม
ยังมีความ หวังสําหรับคน โงมากกวาคนอยาง
นัน
้ เสียอีก
๑๓ คนขีเ้ กียจรองวา “มีสิงโตอยูบนถนน
มีสิงโตอยูตามทอง ถนน” เขาก็ เลยไมออก
ไปจากบาน
๑๔ คนขีเ้ กียจพลิกไปมาอยูบนเตียง
เหมือนบานพับประตูที่พลิกไปมา
๑๕ คนขีเ้ กียจซุกมือไวในชาม
ขีเ้ กียจแมแตจะยกอาหารเขาปากตัวเอง
๑๖ คนขีเ้ กียจคิดวาเขานี้ ฉลาดกวา
คนเจ็ดคนที่ตอบอยางมีเหตุมีผล
๑๗ คนที่ชอบเขาไปแสเรื่องของคน อื่นที่กําลัง
ทะเลาะกันอยู
ก็เหมือนกับคนที่ดึงหูทัง้ สองขางของหมา
จรจัดที่เดินผานมา
๑๘–๑๙ คนที่หลอกลวงเพื่อนบาน
แลวแกลงทําเป็ นพูดวา “แคลอเลน”
ก็เหมือนกับคน บาที่เที่ยวยิงธนู ไฟมัว
่ ๆออก
ไปฆาใครตอใคร
๒๐ ไมมีฟืน ไฟก็ดับ
ไมมีการ ซุบซิบนินทา การทะเลาะวิวาทก็
หยุดลง
๒๑ ถานหินกอใหไฟเผาไหม ฟื นกอใหไฟติด
คนชอบทะเลาะก็กอใหเกิดการขัด แยงอยู
เรื่อยไป
๒๒ คําซุบซิบนิ นทา
เป็ นเหมือนอาหารอรอย ที่ตกลงไปในทอง
ของผูฟัง
๒๓ จูบที่แสนอบอุน แตซอนใจชัว
่ ราย
เหมือนนํ้ ายาสีเงินที่เคลือบหมอดินถูกๆ
๒๔ ศัตรูก็แอบแฝงตัว เอง ภายใตคํา พูดที่ออน
หวาน
แตภายในใจเขานัน
้ แอบซอนการหลอกลวง
ไว
๒๕ ถาเขาพูดสุภาพเรียบรอย อยาไปหลงเชื่อ
เพราะใจของเขามี
แตเรื่องชัว
่
ชานา
ขยะแขยงรอยแปด
๒๖ เขาปิ ดบังความเกลียด ชังของเขาดวยการ
หลอกลวง
แตความ
ชัว
่ ของเขาจะถูกเปิ ดโปงในที่
สาธารณะ
๒๗ คนที่ขุดหลุมพรางจะตกลงไปเอง
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คนที่พยายามกลิง้ หินใสคน อื่น มันจะกลิง้
กลับมาทับเขาเอง
๒๘ ลิน
้ ที่โกหก เกลียดคนที่มันโกหก
แตปากที่ประจบประแจง
ก็ทําใหตัวเองพินาศได
๑ ไมตองคุยโวถึงวันพรุงนี้
เพราะเจาไมรูวา
แตละวันจะเกิดอะไรขึ้นบาง
๒ ใหคน อื่นเยินยอเจา ไมใชจากปากของเจา
เอง
ใหคน อื่นเยินยอ ไมใชออกมาจากริม ฝี ปาก
ของเจาเอง
๓ หินนั น
้ หนัก ทรายก็แบกยาก
แตการยุแหยของคนโง ก็หนักยิ่ง กวาสองสิ่ง
นัน
้ อีก
๔ ความโกรธนั น
้ โหดราย ทําลายไดเหมือนนํ้ า
ทวม
แตใครจะทนตอความอิจฉาริษยาได
๕ การตอวากันตอหน า
ก็ยังดีกวาความรักที่ไมแสดงออก
๖ บาดแผลที่เกิดจากเพื่อน
ก็มาจากความตัง้ ใจที่ดี
แตรอยจูบมากมายของศัตรูนัน
้ ก็ไมจริงใจ
๗ คนที่อิ่มตื้อ รังเกียจแมแตน้ํ าผึ้ง
แตคนที่หิวจัด ของขมก็วาหวาน
๘ คนที่เรรอนไปไกลบาน
ก็เหมือนกับนกบินรอนไปหางรัง
๙ นํ้ าหอมและเครื่องหอมใหความสุขกับเจา
แตคําแนะนํ าอันออนหวานของเพื่อน
ทําใหเจาสุขใจยิ่งกวาความคิดตัวเอง
๑๐ อยาไดทอดทิง
้ เพื่อนของเจา
หรือเพื่อนของพอเจา
เจาจะไดไมตองไปหาพี่ น องของเจาตอนที่
เจาเจอปั ญหา
เพื่อนบานที่อยูใกลๆก็ ดี กวาพี่ น องที่อยูหาง
ไกล
๑๑ ลูกเอย ใหฉลาดไว แลวพอจะดีใจ
แลวถามีใครมาวาพอ พอจะไดโตตอบไป
๑๒ คนที่ฉลาดหลักแหลมเห็นอันตราย
ก็หลบเขาที่กําบัง
แตคนที่ออนตอโลก
ก็เดินเขาไปและไดรับอันตราย
๑๓ หากเขามาคํ้าประกันใหกับคนแปลกหน า
ใหยึดเสื้อผาของเขาเป็ นเครื่องมัดจํา
หากเขาคํ้าประกันใหกับคนตางดาว
ก็ใหยึดเครื่องประกันของเขาไว

๒๗
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๑๔ คนที่มาอวยพรใหกับเพื่อนบานของเขา

ดวยเสียงอันดังตอนเชามืด
เพื่อนบานคงถือวาเป็ นคําสาปแชง
๑๕ ภรรยาที่ชอบชวนทะเลาะวิวาท
ก็เปรียบเหมือนหลังคาที่รัว
่ ไมหยุดในวันที่
ฝนตก
๑๖ จะหยุด ยัง
้ เธอไวก็เหมือนพยายามหยุด ยัง้
ลม
หรือพยายามกํานํ้ ามันดวยมือ
๑๗ เหล็กลับเหล็กใหคมได
คนก็ลับเพื่อนของเขาได
๑๘ คนที่คอยดูแลตนมะเดื่อ
ก็ไดกินผลของ
มัน
คนที่คอยเอาใจใสดูแลเจานายของเขา
ก็จะไดรับรางวัล
๑๙ จิตใจสะทอนใหเห็นตัวตนที่แทจริง
เหมือนกับนํ้ าที่สะทอนใหเห็นใบหน า
๒๐ แดนคนตายและแดนพินาศไมเคยอิ่ม
กิเลสของตาก็ไมเคยอิ่มเหมือนกัน
๒๑ เบาหลอมทําใหรูธาตุแทของเงิน
เตาหลอมทําใหรูธาตุแทของทอง
คําสรรเสริญทําใหรูธาตุแทของคน
๒๒ ถึงจะเอาคนโงใสครก
แลวตําดวยสาก เหมือนตําเมล็ดขาว
ความโงก็ยังไมหลุดออกไปจากเขาอยูดี
๒๓ ใหรูจักสภาพฝูงแพะแกะของเจาใหดี
ใหเอาใจใสดูแลฝูงสัตวเหลานัน
้
๒๔ เพราะความมัง
่ คัง่ ไมอยูถาวรตลอดไป
และมงกุฎก็ไมอยูตลอดไปชัว
่ ลูกชัว
่ หลาน
๒๕ ใหตัดหญาเอามาเป็ นฟาง
แลวหญาใหมก็จะขึ้นมาแทน
และใหข้ น
ึ ไปเก็บเกี่ยวหญาบนเนินเขา
๒๖ แลวเจาจะไดตัดขนแกะมาทําเสื้อผา
เจาจะไดขายแพะบางสวนมาซื้อทองทุง
๒๗ เจาจะมีนมแพะเหลือเฟื อ
เป็ นอาหารของเจาและของครัวเรือนเจา
และมีอาหารเลีย
้ งดูพวกสาวใชของเจา
๑ คนชัว
่ ชาวิ่งหนี ทัง้ ๆ ที่ไมมีใครไล
ตาม
แตคนดีนัน
้ กลาหาญเหมือนสิงโต
๒ ชนชาติที่มีแตการ กบฏก็เปลี่ยนผูนําเป็ นวา
เลน
แตชนชาติที่มีผูนําที่หัว ไวและรอบรู
จะ
มัน
่ คง
๓ คนจนที่เอาเปรียบพวกคนจนดวยกัน

๒๘
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ก็เหมือนกับนํ้ าฝนที่ไหล
เชี่ยวไมเหลือ
ผลผลิตไวเลย
๔ คนที่ละทิง
้ กฎของพระเจา
ก็สรรเสริญคนชัว
่ ชา
แตคนที่เชื่อฟั งกฎของพระเจา
ก็ตอตานคนชัว
่
๕ คนชัว
่ ไมเขาใจความยุติธรรม
แตคนเหลา นัน
้ ที่แสวงหาพระยาหเวห เขาใจ
มันอยางครบถวน
๖ จนแตซ่ อ
ื สัตย
ดีกวารวยแตขโี้ กง
๗ ลูกที่ฉลาด ก็เชื่อฟั งกฎของพระเจา
แตลูกที่คบกับคนเสเพล นํ าความอับอายมาสู
พอของเขา
๘ คนที่ร่า
ํ รวยจากการขูดรีดดอกเบีย
้ สูงๆ
สุดทายเงิน
นัน
้ ก็จะตกไปเป็ นของคนที่
เมตตาคนจน
๙ ถาใครหันหูไปจากกฎของพระเจา
พระองคก็จะขยะแขยง
แมแตจะฟั งคําอธิษฐานของเขา
๑๐ คนที่ชักจูงใหคนดีหลงไปในทางชัว
่
คนนัน
้ ก็จะตกลงไปในหลุมกับดักของตัวเอง
แตคนที่บริสุทธิ ์ นัน
้
ก็จะได รับสิ่งที่ดีๆเป็ น
มรดก
๑๑ คนรวยมองวาตัว เองฉลาด แตคน ยากจน
ที่หัวไว
ก็จะมองคนรวยเหลา
นัน
้ ออกอยางทะลุ
ปรุโปรง
๑๒ เมื่อคนดีประสบความสําเร็จ ทุกคนก็ดีใจ
แตเมื่อคน ชัว
่ มีอํานาจ ขึ้น ทุก คนพากันหลบ
ซอน
๑๓ คนที่ปกปิ ดความผิด บาปของตัว เอง จะไม
เจริญรุงเรือง
แตคนที่สารภาพและละทิง้ บาปเหลา นัน
้ จะ
พบกับความเมตตา
๑๔ คนที่กลัวบาปก็นานั บถือจริงๆ
แตคนดื้อ รัน
้ จะตกอยูในความ ทุกข ยาก
ลําบาก
๑๕ ผูนําที่ชัว
่ ชาที่ปกครองอยูเหนือชนชาติที่
ยากจน
เป็ นเหมือนสิงโตที่คํารามหรือหมีที่จูโจมเขา
ใส
๑๖ ผูนําที่ขาดความเขาใจคือเผด็จการจอม
โหด
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แตคนที่เกลียด
ชังเงินที่ไดมาอยางผิด
กฎหมาย
ก็จะปกครองเป็ นเวลา
ยาวนาน
๑๗ อยาไปชวยคนที่มีความผิด
เพราะฆาคนอื่น
ปลอยใหเขาหลบหนีไปจนตาย
๑๘ คนที่เดินในทางสัตยซ่ อ
ื จะปลอดภัย
แตคนที่เดินในทางคดโกง จะลม ลงอยางฉับ
พลัน
๑๙ คนที่ทํางานในไร นาของตน จะมีอาหาร
อยางเหลือเฟื อ
แตคนที่วิ่งไล ตามสิ่งที่ไร สาระ จะมีความ
ยากจนอยางเหลือเฟื อ
๒๐ คนซื่อสัตยจะไดรับพระพรอยางเหลือลน
แตคนที่คิดจะรวยทาง ลัด จะหนีไม พนการ
ลงโทษ
๒๑ การลําเอียงนั น
้ ไมดี
แตก็ยังมีบางคนยอมรับสินบนที่มีคา
แคขนมปั งชิน
้ เดียว
๒๒ คนโลภก็อยากรวยเร็วๆ
แตหารูไมวา เขาจะยากจนในเร็วๆนี้
๒๓ คนที่วา กลาวตัก เตือนคน อื่น ทีหลังก็จะ
เป็ นที่ช่ น
ื ชอบ
มากกวาคนที่แกลงยกยอคนอื่น
๒๔ คนที่ขโมยของของพอแม
แลวบอกวาไมผิด
ก็ไมตางจากพวกอันธพาล
๒๕ คนโลภมีแตจะกวนใหทะเลาะกัน
แตคนที่ไว วางใจในพระ ยาหเวหจะสมบูรณ
พูนสุข
๒๖ คนที่ไววางใจในความคิดของตน คือคนโง
แตคนที่เดินตามสติปัญญาของครู
จะปลอดภัย
๒๗ คนที่หยิบยื่นใหกับคนจน จะไมมีวันจน
แตคนที่ปิดหูปิดตาจากคนจน
จะถูกสาปแชงมากมาย
๒๘ เมื่อคนชัว
่ ชามีอํานาจขึ้น ผูคนตางก็พากัน
แอบซอน
แตเมื่อพวกเขาหมดอํานาจ คนดีจะกลับมามี
อํานาจแทน
๑ คนที่ถูกตัก เตือนบอยๆแตยังหัว
ดื้อ
เขาจะถูกทําลายในพริบตา
เกินกวาที่จะรักษาได

๒๙
*๒๙:๕
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๒ เมื่อคนดีมีอํานาจ

ผูคนก็ช่ น
ื ชมยินดี
แตเมื่อคนชัว
่ ปกครอง ผูคนก็ครํ่าครวญ
๓ คนที่รักสติปัญญา จะทําใหพอดีใจ
แตคนที่คบกับพวกหญิงโสเภณี
จะสิน
้ เนื้อประดาตัว
๔ กษัตริยที่ยุติธรรม ทําใหประเทศมัน
่ คง
แตกษัตริยที่รีดไถภาษี
จะทําลายประเทศนัน
้
๕ คนที่ปอยอเพื่อนบานเพื่อหวังผลตอบแทน
กําลังกางตาขายไวดักขาตัวเอง *
๖ คนชัว
่ ชาก็ติดกับในความบาปของตัวเอง
แตคนที่ทําตามใจพระเจาก็รองเพลงและดีใจ
๗ คนยุติธรรมตองการปกป องสิทธิข
์ องคนจน
แตคนชัว
่ ชาไมสนใจ
๘ คนเยอ หยิ่งจองหองก็ทําใหบาน เมืองลุก
เป็ นไฟ
แตคนฉลาดดับไฟโกรธลง
๙ เมื่อคนฉลาดขึ้นศาลกับคนโง
คนโงก็เกรีย
้ วกราดและหัวเราะเยาะ
หาขอยุติไมได
๑๐ พวกกระหายเลือดเกลียดคนซื่อสัตย
คนชัว
่ ชาก็ตามลาชีวิตของคนซื่อสัตยนัน
้
๑๑ คนโงก็ระบายความโกรธออกมาหมด
แตคนฉลาดก็ระงับความโกรธไว
๑๒ ผูนําที่ฟังความเท็จ
ขาราชการของเขาก็พลอยชัว
่ ชาไปดวย
๑๓ ทัง
้ คนจนและคนที่ขมเหงเขาเหมือนกัน
ตรงนี้ คือ
พระ ยาหเวหใหเขาทัง้ สองเกิดมาเห็นแสง
สวาง
๑๔ ถากษัตริยตัดสินคนจนอยางยุติธรรม
บัลลังกของเขาก็จะยัง่ ยืนตลอดไป
๑๕ ไมเรียวและคําดุดากอใหเกิดสติปัญญา
แตเด็ก หนุมที่ถูกปลอยใหทําตามใจตัว เอง ก็
จะทําใหแมเขาอับอาย
๑๖ เมื่อคนชัว
่ มีอํานาจ ความบาปก็เพิ่มขึ้น
แตในที่สุดคนดีจะไดเห็นคน ชัว
่ เหลา นัน
้ ลม
ลง
๑๗ ตี สอนลูกชายของเจา แลวเจาจะไมตอง
เป็ นหวงกังวลเขา
เขาจะทําใหจิตใจของเจาชื่นบาน
๑๘ ที่ไหนที่ไมมีการทรงนํ าจากพระเจา
คนก็จะไมมีการยับยัง้ ชัง่ ใจ
แตคนที่เชื่อฟั งกฎของพระเจามีเกียรติจริงๆ

ขาตัวเอง หรือ อาจจะแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “ขาของเพื่อนบานเขา”
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๑๙ แคคําพูดอยางเดียวปรับปรุงแกไขคนใช

ไมไดหรอก
ถึงเขาจะเขาใจ เขาก็ไมเชื่อฟั ง
๒๐ ยังมีความหวังสําหรับคนโง
มากกวาคนปากไว
๒๑ ถานายเอาใจทาสของเขาตัง
้ แตเด็ก
ทาสคนนัน
้ จะเป็ นคนดื้อดาน
๒๒ คนโมโหรายทําใหเกิดการทะเลาะวิวาท
คนขีโ้ มโหก็ทําบาปมากมาย
๒๓ ความเยอหยิ่งจะทําใหคนตกตํ่า
แตคนที่ถอมตัวจะไดรับเกียรติ
๒๔ คนที่สมรูรวมคิดกับโจรก็เกลียดตัวเอง
เขาไมยอมพูดความจริงในศาล ทัง้ ๆที่เขาจะ
ตองตกอยูใตคําสาปแชง
๒๕ การกลัวคนนั น
้ คนนี้ อาจกลายเป็ นกับดัก
แตคนที่ไววางใจในพระยาหเวหจะปลอดภัย
๒๖ หลายคนมาขอความชวยเหลือจากผูนํา
แตพระ ยาหเวหเทานัน
้
ที่ใหความยุติธรรม
กับแตละคน
๒๗ คนดีขยะแขยงคนไมยุติธรรม
คนชัว
่ ขยะแขยงคนยุติธรรม
คํา พูดของอากูร
๑ คํา

๓๐ เคห จากเมืองมัสสา

พูดของอา กูร ลูกชายของยา

อากูรพูดวา “ขาแตพระเจา
ขาพเจาเหนื่อยลาเหลือเกิน
ขาแตพระเจา ขาพเจาเหนื่อยลาเหลือเกิน
ขาพเจาก็หมดเรี่ยวแรงแลว”
๒ ขานี่ โงเกินกวาที่จะเป็ นมนุษย
ขาไมมีความเฉลียวฉลาดของมนุษยเลย
๓ ขาไมไดเรียนรูเกี่ยวกับสติปัญญา
์ ิทธิ ์
และขาก็ไมมีความ รูเกี่ยว กับองคผู ศักดิส
ดวย
๔ มีใครบางหรือที่ไดข้ น
ึ ไปบนสวรรคแลวลง
มา
มีใครบางหรือที่ไดกําสายลมทัง้ หมด
ไวในอุงมือของเขา
มีใครบางหรือที่ไดหอมหาสมุทร
ไวในเสื้อของเขา
มีใครบางหรือที่ไดตัง้ ขอบเขตของโลกนี้
คนนัน
้ มีช่ อ
ื วาอะไร และลูกชายของเขาชื่อวา
อะไร
บอกขาหนอย ถาเจารู
๕ คํา พูดของพระเจาทุก คํา ได รับการพิสูจน
แลววาจริง
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พระองคเป็ นโล กําบังใหกับคนที่เขามาลี้ ภัย
ในพระองค
๖ สิ่งที่พระองคไมไดพูด
อยาไปอางวาพระองคพูด
ไมอยางนัน
้ พระองคจะมาตักเตือนเจา
แลวเจาจะถูกเปิ ดโปงวาพูดโกหก
๗ พระองคเจาขา
กอนที่ขาพเจาจะตาย
ขาพเจาขอสองสิ่งจากพระองค
ขอพระองคอยาไดปฏิเสธขาพเจาเลย
๘ คือขอใหคํา พูดหลอก ลวงหรือโกหกอยูหาง
ไกลจากปากของขาพเจา
และขออยาใหขาพเจาจนเกิน ไปหรือรวยเกิน
ไป
ขอโปรดเลีย
้ งขาพเจาใหมีกินพอดิบพอดี
๙ ไมอยางนั น
้ ขาพเจาอาจมีมากเกินไป
แลวปฏิเสธพระองคโดยพูดวา “พระยาหเวห
เป็ นใครกัน”
หรือขาพเจาอาจจะมีนอยเกิน ไป
แลวไป
ขโมยเขากิน ซึ่งจะทําใหช่ อ
ื เสียงของ
พระเจาของขาพเจาเสื่อมเสียไป
คําคมอื่นๆ
๑๐ อยาไดนินทาทาสใหนายของเขาฟั ง

ไมอยาง นัน
้ ทาส คน นัน
้ อาจจะสาป แชงเจา
และเจาก็จะตองรับโทษ
๑๑ บางคนสาปแชงพอตัวเอง
และไมอวยพรแมตัวเอง
๑๒ บางคนคิดวาตัวเองบริสุทธิ ์
แตพวก เขายังไมได รับการชําระลางจาก
ความชัว
่ ชาของเขา
๑๓ บางคนก็โคตรหยิ่งเลย
เชิดหน าใสคนอื่น
๑๔ บางคนมีฟันเป็ นดาบ
มีคางเป็ นมีด
กลืนกินคนจนจนหมดโลก
คนขัดสนสูญพันธุไปจากมนุษยชาติ
๑๕ ปลิงตัวหนึ่ งมีลูกตัวเมียสองตัว
พวกลูกพูดวา “ขออีก ขออีก”
มีอยูสามอยางที่ไมเคยอิ่ม
มีอยูสี่อยางที่ไมเคยพูดวา “พอแลว”
๑๖ นั น
่ คือ แดนคนตาย ครรภที่เป็ นหมัน
แผนดินที่ไมเคยอิ่มนํ้ า
และก็ไฟที่ไมเคยพูดวา “พอแลว”
๑๗ สายตาที่เยยหยันพอ
และดูถูกแมที่ชราแลว
จะถูกกาป าจิกออกมา
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และถูกพวกแรงรุมทึ้งกิน
๑๘ มีอยูสามสิ่งที่ขาตะลึงงัน
มีสี่สิ่งที่เกินความเขาใจขา
๑๙ คือการบินของนกอินทรีในทองฟ า
การเลื้อยของงูบนหิน
การแลนของเรือในใจกลางทะเล
และการรวมรักของชายหญิง
๒๐ นี่ คือหนทางของหญิงที่มีชู
นางกิน *แลวก็เช็ดปาก
และพูดวา “ฉันไมไดทําผิดอะไร”
๒๑ แผนดินจะสัน
่ ภายใตสามสิ่งนี้
มีสี่สิ่งที่มันทนไมไหว
๒๒ คือ เมื่อทาสกลายเป็ นกษัตริย
เมื่อคนโง มีกินอยางเหลือเฟื อ
๒๓ เมื่อหญิงที่ไมมีใครรักเลยยังไดแตงงาน
และเมื่อสาวใชมาแทนที่นายหญิงของเธอ
๒๔ ในโลกนี้ มีอยูสี่อยางที่ตัวเล็กเหลือเกิน
แตก็ฉลาดมาก
๒๕ คือพวกมดที่ไมคอยแข็งแรง
แตรูจักเก็บสะสมอาหารไวในหน ารอน
๒๖ พวกตัวชับฟาน †ที่มีแรงน อย
แตสามารถหาที่อยูตามซอกหิน
๒๗ พวกตัก
๊ แตนที่ไมมีกษัตริย
แตออกไปเป็ นขบวน
๒๘ แลวพวกตุกแกแคระ ที่จับไดดวยมือเปลา
แตเจออยูในวังของกษัตริย
๒๙ มีสามสิ่งที่เคลื่อนไหวอยางสงางาม
มีสี่สิ่งที่ยางกาวอยางสงาผาเผย
๓๐ คือสิงโต สัตวที่มีกําลังมากที่สุด
และไมเคยถอยใหกับอะไรเลย
๓๑ พอไกที่เดินเชิดหน า แพะตัวผู
และกษัตริยที่เดินนํ าหน าประชาชนของ
พระองค
๓๒ ถาเจาไปอวดตัวอยางโงๆ
และถาเจาวางแผนชัว
่ ในใจ
ก็ใหเอามือปิ ดปากตัวเองซะ
๓๓ กวนนม จะไดเนย
บิดจมูก จะไดเลือด
กวนโมโห เดี๋ยวไดเรื่อง

*๓๐:๒๐
†๓๐:๒๖

31

สุภาษิต ๓๑:๑๕

คําพูดที่ฉลาดของแมกษัตริยเลมูเอล
๑ คําพูดตางๆของเลมู

๓๑ ของมัส

เอลกษัตริย
สาซึ่งเป็ นสิ่งที่แมของ
พระองคสอนพระองคมา
๒ ลูกแม ฟั งแมใหดี
ลูกที่เกิดมาจากทองของแม ฟั งแมใหดี
ลูกที่แมไดอธิษฐานขอมา ฟั งแมใหดี
๓ ลูกแม อยาไปหมดเรี่ยวแรงกับพวกผูหญิง
อยาสูญเสียพละกําลังของลูกใหกับ
ผูหญิงพวกนัน
้ ที่ทําลายพวกกษัตริย
๔ เลมู เอลเอย มันไมเหมาะสมที่พวกกษัตริย
จะดื่มเหลาองุนหรอก
พวกผูนําไมควรจะหวนหาเบียร
๕ กลัววาเมื่อเขาดื่มเขาไปแลว
จะทําใหเขา
ลืมขอกฎหมาย
์ ี่ควรจะได
แลวไปทําใหคนจนไมไดรับสิทธิท
๖ เอาเบียรไปใหกับคนที่กําลังจะพินาศสิ
และเอาเหลาองุนไปใหกับคนที่สน
ิ้ หวังสิ
๗ ใหเขาดื่มเพื่อลืมความยากจนของเขา
แลวเขาจะไดลืมปั ญหาของเขาจนหมดสิน
้
๘ อาปากพูดแทนคนที่ไมมีสิทธิไมมีเสียง
เพื่อสิทธิของเหยื่อผูเคราะหราย
๙ อาปากของลูก พิพากษาอยางยุติธรรม
และปกป องสิทธิใหกับคนยากจนและคน
ขัดสน
เมียที่ยอดเยี่ยม
๑๐ เมียที่ดีๆนั น
้

หาไดยากมาก
เธอมีคายิ่งกวาทับทิมมากนัก
๑๑ จิตใจของสามีเธอก็ไววางใจในตัวเธอ
และเขาไมขาดสิ่งดีอะไรเลย
๑๒ ตลอดชีวิตของเธอ
เธอนํ าประโยชนมาใหเขา
ไมใชความเสียหาย
๑๓ เธอหาขนแกะและปอ เอามาทําเสื้อผา
และเธอก็ทํางานดวยมืออยางมีความสุข
๑๔ เธอเป็ นเหมือนพวกเรือสินคา
เธอนํ าอาหารมาจากที่หางไกล
๑๕ เธอลุกขึ้นแตเชามืด
เธอจัดเตรียมอาหารใหกับครัวเรือนของเธอ
และแบงงานใหกับพวกสาวใชทํา

กิน ในที่นี้หมายถึงการรวมเพศ

ตัวชับ ฟาน เป็ นสัตวที่เลีย
้ งลูกดวยนม มีขาสัน
้ สี่ ขา หู สัน
้ และหางสัน
้ มีขนาดเทา
กับกระตายตัวใหญ
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๑๖ เธอสํารวจไร นาอยางถี่ถวน

แลวซื้อมันมา
และเธอก็ปลูกสวนองุนไวที่นัน
่
เธอทําทัง้ หมดนี้ดวยเงินที่ไดมาจากนํ้ า พักนํ้ า
แรงของเธอเอง
๑๗ เธอเตรียมตัวทํางานอยางขยันขันแข็ง
และทุมเททํางานดวยพละกําลังของเธอ
๑๘ เธอรูวาการคาของเธอมีกําไร
เธอทํางานทัง้ วันทัง้ คืน ตะเกียงไมเคยดับ
๑๙ เธอจับไมพันดาย
และเธอก็ปั่นดายทําเสื้อเอง
๒๐ เธอหยิบยื่นใหกับคนยากจน
และเธอก็ย่ น
ื มือเขาชวยคนขัดสน
๒๑ เมื่อหิมะตก เธอก็ไมกลัววา ครัวเรือนของ
เธอจะหนาว
เพราะเธอไดเตรียมเสื้อผาอยางดี
ที่ทําจากขนแกะสีแดงเขม
ใหกับครัวเรือนของเธอแลว
๒๒ เธอทําผาปูที่นอนเอง
เสื้อผาของเธอก็เป็ นผาลินินสีมวงอยางดี
๒๓ สามีของเธอเป็ นที่นับถือที่ประตูเมือง
เขานัง่ อยูทามกลางผูอาวุโสของแผนดิน
๒๔ เธอทําเสื้อผาลินินและขายพวกมัน
และเธอก็จัดหาผาคาด เอวมาขายสงใหกับ
พอคา
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๒๕ ทุกคนมองวาเธอมีพละกําลังและศักดิศ
์ รี

เธอหัวเราะใหกับอนาคตที่กําลังจะมาถึง
๒๖ เธออาปากพูดดวยสติปัญญา
และลิน
้ ของเธอสอนอยางสุภาพออนโยน
๒๗ เธอคอยควบคุมดูแลการ งานตางๆในครัว
เรือนของเธอ
เธอกินอาหารที่ไดมาจากนํ้ า พักนํ้ า แรงของ
เธอเอง
๒๘ ลูกๆของเธอยืนขึ้นพูดใหเกียรติกับเธอ
สามีของเธอก็ทําอยางนัน
้ ดวย
และเขาก็ชมเธอ
๒๙ วา “มีผู หญิงจํานวนมากที่พิสูจน วาตัว เอง
มีคา
แตเธอมีคากวาพวกเขาทัง้ หมด”
๓๐ เสน หเป็ นเรื่องหลอก ลวง
และความ
สวยงามก็ไมยงั ่ ยืน
แตผูหญิงที่เกรงกลัวพระยาหเวห
สมควรจะไดรับคํายกยอง
๓๑ ใหเธอไดรับรางวัลสําหรับสิ่งที่เธอทํา
และใหการงานตางๆของเธอ
นํ าเกียรติมาใหกับเธอ ที่ประตูเมือง
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ปั ญญาจารย
คํานํ า
ชีวิตนัน
้ สัน
้ นัก ใหสนุกสนานกับ มัน
เทา ที่จะเป็ นไป ได ชีวิตเป็ นของ ขวัญ
ที่พระเจาใหกับทุก คน และมนุษยไมมี
ความ หวังอะไรไดมากไปกวาความ สุข
ในชีวิตที่มีอยู นี้ แตมนุษยกลับไปทุมเท
กับสิ่ง ตางๆที่ทําลายความสุขในชีวิต นี้ที่
พระเจาให มา เพราะอยางนี้มนุษยก็ เลย
ลืมสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตไป
ในหนังสือปั ญญา จาร ยมีบาง ตอนพูด
ขัด แยงกับสิ่งที่หลาย คนในยุคโบราณ
นัน
้ เชื่อ กัน เชน มีหลายขอในหนังสือ
สุภาษิตที่พูดทํานองวาทําดีได ดี ทํา ชัว
่
ได ชัว
่ แตหนังสือปั ญญาจารยยอนวาคน
ชัว
่ ไดดี คนดีไดชัว
่ มีถมไป
อาจารยที่เขียนหนังสือปั ญญาจารยได
ใชประสบการณในชีวิตของกษัตริยซา
โลมอนเพื่อสอนบทเรียนใหกับผูอาน
ในสอง บทแรกของหนังสือปั ญญา จาร
ยนี้ อาจารยคน นี้ไดพูดราวกับวาตัว เขา
เองเป็ นกษัตริยซา โลม อน แตอาจารย
คน นี้คงไมใชกษัตริยซา โลม อน ใน
สมัยโบราณนัน
้
พวกนักเรียนและพวก
อาจารยชอบพูดราวกับวาตัว เองเป็ นคน
นัน
้ คน นี้ที่มีช่ อ
ื เสียง ซึ่งเป็ นการเรียน รู
แบบหนึ่งในสมัยนัน
้
กษัตริยซา โลม อนตายใน ปี ๙๓๑
กอน ค.ศ. พระองคมีอํานาจและชื่อ
เสียงมาก มีทรัพยสมบัติมากมาย มี
ภรรยาเจ็ด รอยคน นาง บําเรออีกสาม
รอยคน พระองคสรางหลาย สิ่งหลาย
อยาง
เขียนสุภาษิตและรอย กรอง
มากมาย แตทัง้ หมดนี้ก็ไม เที่ยง แท
เพราะเมื่อพระองคตาย
อาณาจักร
ของพระองคก็แตกสลายอยางรวดเร็ว
เพราะลูกชายของพระองคขาดสติ
ปั ญญาในการปกครอง
หนังสือปั ญญา จาร ย เขียนขึ้น มา
จากสิ่งที่เกิด ขึ้นภาย ใตดวงอาทิตยนี้ที่
อาจารยคน นี้สังเกตเห็น เขาไม ไดพูด
ถึงความ หวังที่พระเจาใหคริสเตียนมีใน

ปั ญญาจารย ๑:๖

ชีวิตหน า เขาตัง้ คําถามสอง ขอใหญๆ
ฝากใหผูอานคิด
คําถามแรกคือ คน เราไดประโยชน
อะไรบางจากการบาก บัน
่ ทํางานภาย ใต
ดวงอาทิตยนี้ (ปญจ. ๑:๓)
ในบท ที่ ๑-๖ เขาสรุปออก มาวา ทุก
อยางไมเที่ยง แท ความ หมายที่แทจริง
ของชีวิตไม ไดอยูที่งาน หนักที่เรา ทํา
หรือความรํ่ารวยหรือทรัพยสมบัติที่
เรามี
หรือแมแตการแสวงหาปั ญญา
ทัง้ หมดนี้เหมือนวิ่งไลตามลม
คําถามที่ สองคือ ถาอยาง นัน
้ สิ่ง ไหน
จะดีสําหรับมนุษยในชวง เวลาอันแสน
สัน
้ ที่เขามีชีวิตอยู (ปญจ. ๖:๑๒)
บท ที่ ๗ เป็ นตน ไป อาจารยคน นี้
เสนอวาการหาคํา
ตอบใหกับชีวิตนัน
้
มันยุง ยากมาก ดัง นัน
้ ทางที่ ดีใหหยุด
คนหาคํา ตอบและใหไปหาความ สุขกับ
การ งาน การ กินดื่ม การคบเพื่อน และ
ครอบครัว เพราะชีวิต นี้เป็ นของ ขวัญ
มาจากพระเจา อีกไม นานก็แกและตาย
แลว อาจารยคน นี้ก็เลยแนะนํ าใหคนมี
ความ สุขในวัยหนุม สาวและใหขอบคุณ
พระเจาสําหรับสิ่งที่พระองคทรงสราง
เลม
นี้จบดวยคํากําชับจาก
บรรณาธิการวา ใหทุก คนยําเกรงและ
เชื่อ ฟั งพระเจา และยังเตือนพวก เขาวา
พระเจาจะพิพากษาการก ระ ทําทุก อยาง
ของมนุษย
๑ นี่ คือคํา สอนของอาจารยผู ที่เป็ นลูก
ของดา วิด
และเป็ นกษัตริยในเมือง
เยรูซาเล็ม
๒ อาจารยพูดวา
ทุก สิ่งทุก อยางชางไม
เที่ยงเอาเสีย เลย ไม เที่ยงจริงๆทุก สิ่งชางไม
เที่ยง ๓ คน เราไดประโยชนอะไรบาง จาก
การบากบัน
่ ทํางานภายใตดวงอาทิตยนี้

๑

จริงหรือที่วาเรากําลังพัฒนา
๔ คนรุน

หนึ่งตาย ไป อีกรุน หนึ่งก็เกิด มา
ในขณะที่โลกก็ยัง คงอยูเหมือนเดิมตลอดไป
๕ ดวงอาทิตยข้ น
ึ แลวก็ตก แลวมันก็รีบกลับ
ไปอยูที่จุดเดิม พรอมที่จะขึ้นมาใหม
๖ ลม พัดไปทางทิศ ใต แลวก็หันไปทางทิศ
เหนือ พัดไปรอบๆและกลับมาอีก เพราะมันมี
เสนทางหมุนเวียนของมัน
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๗ แมน้ํ าลําธารทุก สายไหลลง สูทะเล แต
ทะเลก็ไมเคยเต็ม แมน้ํ าลําธารไหลลงมาจาก
ที่ไหน พวก มันก็กลับไปที่ นัน
่ และไหลกลับ
ลงมาอีก
๘ คําพูดทุกอยางชางน าเหนื่ อยหน าย
เพราะไมเห็นมีใครพูดอะไรใหมข้ น
ึ มาเลย
ตามองเทาไหรก็ไมเคยอิ่ม
หูฟังเทาไหรก็ไมเคยเต็ม
๙ สิ่งที่เคยเป็ นมา นั น
่ แหละคือสิ่งที่จะเกิด
ขึ้นอีก สิ่งที่เคยทํามา นัน
่ แหละคือสิ่งที่จะทํา
กันอีก ไมมีอะไรใหมภายใตดวงอาทิตยนี้
๑๐ อาจ จะมีคน หนึ่ งพูดวา “ดู นี่ สิ มันเป็ น
สิ่ง ใหม” แตจริงๆแลวมันก็มีมาตัง้ นานแลว
กอนที่เราจะเกิด
๑๑ คนในสมัยนี้ ไมมีใครจดจําคนในอดีต
และคนในอนาคตก็จะไมจําคนรุนกอน
หน าเขาเหมือนกัน

จริงหรือที่วาสติปัญญาจะ
นํ าความสุขมาให
๑๒ ตัวอาจารยเองเป็ นกษัตริยในเมือง

เยรูซาเล็ม และปกครองชนชาติอิสราเอลมา
หลายปี แลว
๑๓ เราไดตง
ั ้ ใจใชสติ
ปั ญญาเพื่อคนควา
สํารวจทุก สิ่งที่เกิด ขึ้นภาย ใตฟา นี้ การ
คนควาที่พระเจาใหคนทํากัน นี้ มันยุง ยาก
อยางรายกาจ และหาความสนุกไมไดเลย
๑๔ เราสังเกตเห็นการ งานทุก อยางที่คนทํา
กันภาย ใตดวงอาทิตยนี้แลวคน พบวา ทุก
อยางไมเที่ยง เหมือนกับไลตามลม
๑๕ สิ่งที่คดงอแลว จะทําใหกลับมาตรงอีกก็
ไมไดแลว และสิ่งที่ไมมีตัวตนก็จะนับไมได
๑๖ เราพูดกับตัว เองวา “เราไดกลายเป็ น
ใหญ และมีสติ ปั ญญามากกวากษัตริยทุก
องคที่ปกครองเยรูซาเล็มกอน หน าเรา จิตใจ
ของ เราก็ไดเจอกับสติ ปั ญญาและความ รู
มากมาย”
๑๗ เราเลยตัง
้ ใจเรียน รูทัง้ สติ ปั ญญา ความ
รู ความบาๆบอๆและความโง เขลา แลวเราก็
พบวา การเรียนรูนี้ก็ไมตางอะไรกับการวิ่งไล
ตามลม ๑๘ เพราะยิ่งมีสติ ปั ญญามากเทาใด
ก็ยิ่งหงุดหงิดรําคาญมาก ขึ้นเทานัน
้ และยิ่ง
รูมาก ก็จะยิ่งทุกขมาก
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ความสนุกสนานใหความสุขแน หรือ
๑ เราพูดกับจิตใจวา

๒ รสความสนุกสนานกัน ดู และเจอกับสิ่ง

“มาเถอะ มาลองลิม
้

ดีๆ” แต แลวนี่ก็เป็ นสิ่งที่ไม เที่ยงเหมือน กัน
๒ เราพูดกับการหัวเราะวา
“เจามีผล งานอะไรอวด อางได หรือ” และ
พูดวา “เจากอใหเกิดประโยชนอะไรไดหรือ”
๓ จิตใจเราไดสํารวจดูวา มันจะเป็ นยัง ไงที่
จะใหเหลาองุนควบคุมรางกายเรา
แตสติ ปั ญญายังนํ าจิตใจของ เราอยูและ
สามารถรูทันความโง เขลา เราอยากรูวาจะมี
อะไรดีๆใหมนุษยทํา บางในชวงชีวิตอันแสน
สัน
้ ของเขาภายใตฟาสวรรคนี้
โครงการใหญๆใหความสุขแน หรือ
๔ เราไดทํางานตางๆอันยิ่ง ใหญ

ไดสรางวัง
ตางๆสําหรับตัวเรา เอง ไดทําไร องุน ๕ ได
ทําสวนผลไมและสวนพัก ผอนตางๆใหกับตัว
เรา เอง และไดปลูกผล ไมทุก ชนิดไวในสวน
พวกนัน
้ ๖ ไดสรางบรรดาสระนํ้ าไวเพื่อผันนํ้ า
เขาไปรดตนไมที่ผลิ ดอกออกผล ๗ เรามีทาส
ชาย หญิงมากมาย และมีทาสหลาย คนที่เกิด
ภายในเรือนของเรา นอกจากนี้ เราก็ยังมีฝูง
สัตว เลีย
้ ง ฝูง วัวและฝูง แกะ มากกวาใครๆที่
อยูในเมืองเยรูซาเล็มมากอนหน าเราอีกดวย
๘ เราไดรวบรวมเงิน ทองมาเป็ นของ รัก
ของ หวงอันเหมาะ สมกับฐานะกษัตริย และ
รวบรวมหัว เมืองตางๆมาเป็ นของ เราดวย
เราไดใหชายหญิงมาขับ รองเพลงให ฟัง และ
เรายังมีทรัพยสมบัติที่หรูหราฟ ูฟาที่มนุษย
ชื่นชอบเป็ นหีบๆ หีบแลวหีบเลา
๙ เราไดเป็ น ใหญข้ น
ึ เรื่อยๆ มากกวาใครๆ
ทัง้ หมดที่เคยอยูในเมืองเยรูซาเล็มกอน หน า
เรา และสติปัญญาของเราก็ชวยเรา
๑๐ ไม วาดวงตาของเราอยากไดอะไร เราก็
จะหามาให เราไมเคยหักหามจิตใจของเราใน
เรื่องของความสุขใดๆ
จิตใจของ เราสนุกกับงาน หนักที่ไดทําไป
นัน
้ และความสนุกนัน
่ แหละเป็ นรางวัลเดียว
ที่เราไดรับจากงานหนักซึ่งเราไดทําไป
๑๑ แลวเราก็หันมามอง ดูสิ่งทัง
้ หมดซึ่งเรา
ไดลงมือทําไป งานที่เราไดลงมือลงแรงทํา
อยางลําบากลําบนนัน
้ เราไดคน พบวา มันไม
เที่ยง เหมือนกับไลตามลม ไมมีอะไรภายใต
ดวงอาทิตยนี้ ที่ใหประโยชนถาวร
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ใชสติปัญญาหรือเปลาที่เราหาอยู
๑๒ แลวเราก็หันมาดูเรื่องสติ

ปั ญญา ความ
บาๆ บอๆและความโง เขลา เพราะไมรูวาคน
แบบไหนจะขึ้นมาครองราชยตอจากเรา แลว
เขาจะมีปัญญาครอบครองทุก สิ่งที่เราสราง
ขึ้นมาไดหรือเปลา
๑๓ และเราก็เห็นวาสติ ปั ญญานั น
้ ได เปรียบ
กวาความโง เขลา เชน เดียวกับที่ความ สวาง
ไดเปรียบกวาความมืด
๑๔ คนฉลาดมีดวงตาอยูในหัว แตคนโงเดิน
อยูในความมืด แตตัวเราเองนัน
้ ไดเรียนรูวา
ทัง้ คน ฉลาดและคน โงก็จะ ตองเผชิญกับสิ่ง
เดียวกัน ๑๕ ดังนัน
้ เราจึงคิดในใจวา เราเองจะ
ตองเผชิญกับสิ่งที่คน โงตองเผชิญ ถาอยาง
นัน
้ จะเป็ นคน ฉลาดเลิศ เลอไปทําไมกัน แลว
เราจึงคิดในใจวา เรื่องนี้ก็ไม เที่ยงเหมือนกัน
๑๖ เพราะทัง
้ คน ฉลาดและคน โง ตางก็ไม อยู
ในความทรงจําของคนตลอดไปหรอก เพราะ
อีกไม ชา ทุก คนก็จะถูก ลืมไป หมด มันแย
จริงๆที่คน ฉลาดตองตายเหมือน กันกับคน โง
ตองตาย
เซ็งชีวิต
๑๗ เพราะอยาง

นี้เราถึงไดเกลียดชีวิต เรา
รูสึกเจ็บปวดใจกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นภายใตดวง
อาทิตยนี้ ทุก อยางไม เที่ยง และเป็ นการ วิ่ง
ไลตามลม
๑๘ เราเกลียดผลจากงาน
หนักที่เราได
ตรากตรําทําไปภาย ใตดวงอาทิตยนี้ เพราะ
เราจะตองทิง้ มันใหกับคนรุนหลัง ๑๙ แลวใคร
จะไปรูได ละวาเขาจะเป็ นคนฉลาดหรือคนโง
แตถึง ยัง ไง เขาก็จะครอบครองทุก อยางซึ่ง
เราไดตรากตรําทํามาภาย ใตดวงอาทิตย ทุก
สิ่งที่เราไดลงมือทําไปอยางชาญ ฉลาด เรื่อง
นี้ก็ไมเที่ยงเหมือนกัน
๒๐ แลวจิตใจของ เราก็ทอแทสิน
้ หวังกับ
การ งานที่เราไดตรากตรําทําไปภาย ใตดวง
อาทิตยนี้ ๒๑ เพราะคนๆหนึ่งจะตองตรากตรํา
ทํางานอยางหนัก เพื่อใหไดสติ ปัญญา ความ
รูและความสําเร็จ แตสุดทายเขาก็ตองมอบ
สวนของ เขาไปใหกับอีกคน หนึ่งซึ่งไม ได
ลงแรงทําอะไร เลย นี่ก็ไม เที่ยงเหมือน กัน
และมันเป็ นสิ่งเลวรายเหลือเกิน
*๒:๒๖
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๒๒ มนุษยไดอะไรบางจากงาน
หนักที่ทํา
และทุมเทชีวิตจิตใจกับงานภาย
ใตดวง
อาทิตยนี้ ๒๓ วัน เวลาของ เขามีแตความเจ็บ
ปวด และงานอันยุงเหยิงของ เขาก็มีแตจะ
ทําใหเขาหงุดหงิด แมเวลากลาง คืนจิตใจ
ของเขาก็ยังไม ไดนอนหลับพัก ผอน นี่ก็เป็ น
สิ่งที่ไมเที่ยงเหมือนกัน

ขอใหสนุก
๒๔ สําหรับมนุษยแลว

ไมมีอะไรดีไป กวา
การกิน ดื่ม และมีความ สุขกับงานของ เขา
เราเห็นวาสิ่ง นี้มาจากพระเจา ๒๕ เพราะทัง้
การมี
กินอยางเหลือเฟื อและการตองเก็บ
เศษ ขาวในทุง นากิน ลวนมาจากพระเจา
๒๖ พระองคจะใหสติ ปัญญา ความรูและความ
สุขกับคนซึ่งพระองคชอบใจ สวนคนที่ไมเอา
ไหน *พระองคก็ใหเขาวุนวายอยูกับการ เก็บ
รวบรวมและสะสม เพื่อเขาจะ ไดมอบของ
พวกนัน
้ ใหกับคนที่พระเจาชอบใจ นี่ก็เป็ นสิ่ง
ไมเที่ยง เป็ นการวิ่งไลตามลมเหมือนกัน
กิจการทุกอยางมีเวลาของมันเอง
๑ ทุก

๓ สมของ มัน

สิ่งทุก อยางนัน
้
มีเวลาอันเหมาะ
มีเวลาที่เหมาะ สมสําหรับ
กิจการทุกอยางภายใตฟาสวรรคนี้
๒ มีเวลาคลอดและมีเวลาตาย
มีเวลาปลูกและมีเวลาถอน รากของสิ่งที่ปลูก
ไว
๓ มีเวลาฆาและมีเวลารักษา
มีเวลารื้อทิง้ และมีเวลาสรางขึ้น
๔ มีเวลารองไหและมีเวลาหัวเราะ
มีเวลาไวทุกขและมีเวลาเตนรํา
๕ มีเวลาขวางกอนหินและมีเวลาเก็บกอนหิน
มีเวลาสวมกอดและมีเวลาไมสวมกอด
๖ มีเวลาคนหาและมีเวลาเลิกหา
มีเวลาเก็บรักษาและมีเวลาทิง้ ไป
๗ มีเวลาฉีกและมีเวลาเย็บ
มีเวลาเงียบและมีเวลาพูด
๘ มีเวลารักและมีเวลาเกลียด
มีเวลาสงครามและมีเวลาสงบสุข
พระเจาครอบครองโลกของพระองค
๙ คน

งานไดประโยชนอะไรบางจากงาน
หนักที่เขา ทํา ๑๐ เราได เห็นงานซึ่งพระเจา

คนที่ไมเอาไหน หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “คนบาป”
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มอบใหกับมนุษย เพื่อใหมนุษยหมกมุนอยู
กับ มัน ๑๑ พระองคทําใหทุก สิ่งทุก อยาง
เหมาะ สมตามเวลาของ มัน พระองคทําให
จิตใจมนุษยรูสึกถึงเวลาอันไมมีวันสิน
้
สุด
แตมนุษยก็ไมเขาใจงานซึ่งพระเจาไดทํา ไว
ตัง้ แตเริ่มตนจนจบ
๑๒ เราไดเรียน รูวาสําหรับพวก เขาไมมี
อะไรดีเลย นอกจากความสุขสบายที่พวกเขา
มีในชวงชีวิตของ เขา ๑๓ ถาคนกิน ดื่ม และ
มีความ สุขกับผล งานจากงาน หนักทัง้ หมด
ที่เขาทํา นี่ก็ถือวาเป็ นของ ขวัญจากพระเจา
เหมือนกัน
๑๔ เรารูวาทุก สิ่งที่พระเจาทํา นั น
้ ไม ไดถูก
กําหนดดวยเวลา จะเพิ่มเติมอะไรเขาไปก็ไม
ได จะดึงอะไรออก มาก็ไม ได ที่พระเจาทํา
อยาง นี้ เพื่อพวก เขาจะ ไดยําเกรงตอ หน า
พระองค ๑๕ สิ่งที่เกิด ขึ้นตอน นี้ เป็ นสิ่งที่
เคยเกิด ขึ้นมา แลวใน อดีต และสิ่งที่กําลัง
จะเกิด ขึ้นในอนาคต ก็เคยเกิด ขึ้นมา กอน
แลวเหมือนกัน แตพระเจาจะจัดการกับสิ่งซึ่ง
มนุษยแสวงหาแตเกินความเขาใจของตน
๑๖ ยิ่ง กวา นั น
้
เราไดเห็นสิ่งเหลา นี้เกิด
ขึ้นภาย ใตดวงอาทิตยนี้ คือในที่ซ่ งึ นาจะมี
ความยุติธรรมกลับเจอความชัว
่ ชา และใน
ที่ซ่ งึ นาจะมีความถูก ตองกลับเจอความชัว
่
ราย ๑๗ เราคิดในใจวา พระเจาจะตัดสินทัง้
์ ละคนชัว
คนบริสุทธิแ
่ เพราะวามีเวลาสําหรับ
ทุกเรื่องและกิจกรรมทุกอยาง
มนุษยก็เหมือนสัตว
๑๘ เราคิดอยูในใจเกี่ยว

กับมนุษยทัง้ หลาย
วา พระเจากําลังทดสอบพวก เขา พระองค
ใหมนุษยเห็นวาพวก เขาเป็ นสัตวโดย แท
๑๙ เพราะวาสิ่งที่มนุษยกับ สัตวตองเผชิญนั น
้
ก็เหมือนกัน สัตวตองตาย มนุษยก็ตองตาย
เหมือน กัน ทัง้ คนและสัตวตางมีวิญญาณ
เดียวกัน *มนุษยไมไดเปรียบไปกวาสัตวตรง
ไหน เพราะวาทุก สิ่งทุก อยางนัน
้ ไม เที่ยง
๒๐ ทัง
้ คูตองไปยังที่เดียวกัน ทัง้ คูมาจากดิน
และทัง้ คูก็ตองกลับ ไปเป็ นดินเหมือน กัน
๒๑ ใครจะบอกไดวา
วิญญาณของมนุษยจะ
ขึ้นไปสวรรค หรือวิญญาณของสัตวจะลงไป
ยังแดนคน ตาย ๒๒ เราเห็นวา ไมมีอะไรจะดี
*๓:๑๙
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ไปกวาการที่คนๆหนึ่งจะสนุกกับงานของเขา
เพราะความสนุกนัน
่
แหละคือรางวัลเดียวที่
เขาได รับเพราะไมมีใครบอกเขาได หรอกวา
จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต
การกดขี่ขมเหง
๑ แลวเราก็ไดหันไปดูการกดขี่ขมเหง

๔ ทัง้ หลายที่เกิดขึ้นภายใตดวงอาทิตยอีก
ครัง้
ดูสิ นํ้ าตาของคนที่ถูกกดขี่ขมเหง แตไมมี
ใครปลอบโยน อํานาจอยูในเงื้อม มือของผู
กดขี่ ไมมีใครปลอบโยนพวกเขาเลย
๒ ดัง นั น
้ เราจึงถือวาคน ตายไป แลวก็โชค ดี
กวาคนที่ยังเป็ นอยู
๓ แตที่โชคดีกวาคนตายและคนเป็ น คือคน
ที่ไมเคยมีชีวิตมากอนเพราะเขาจะไมไดเห็น
สิ่งชัว
่ รายที่มนุษยทํากันภายใตดวงอาทิตยนี้
จะทํางานหนั กไปทําไมกัน
๔ เราเห็นวา

งาน หนักและความสําเร็จทุก
อยาง เกิดมาจากการที่คนแขงขันชิงดีชิงเดน
กัน นี่ก็ไม เที่ยงเหมือนกัน เหมือนวิ่งไลตาม
ลม
๕ แตพวกคน โงงอ มืองอ เทา แลวตองกิน
เนื้อตัวเอง
๖ คนที่หามาไดหนึ่ งกํา มือเต็ม แลวไดพัก
ผอน ก็ยังดี กวาคนที่ไดมาสองกํา มือ แตตอง
ทํางานหนักและวิ่งไลตามลม
๗ แลวเราก็เห็นสิ่งไม เที่ยงภาย ใตดวง
อาทิตยอีกอยางหนึ่ง คือ
๘ มีชายคนหนึ่ ง อยูตัวคนเดียวไมมีแมแต
ลูก หรือพี่ น อง เขาทํางานหนักอยางไมหยุด
หยอน และในเรื่องความรํ่ารวยนัน
้ ตาของ
เขาก็ไมรู จักพอ เขาไม เคยหยุดเพื่อถามตัว
เองเลยวา จะทํางานหนักไปเพื่อใคร และที่
ไม ยอมหาความ สุขใส ตัวนี้ มันเพื่อใคร กัน
นี่ก็เป็ นสิ่งที่ไม เที่ยงเหมือนกัน และเป็ นการ
หมกมุนอยางรายกาจ
พวกเพื่อนๆและครอบครัวใหกําลังใจ
๙ สอง คนยอมจะดี กวาคน เดียว เพราะ
พวกเขาจะไดรับผลตอบแทนที่ดีกวาจากงาน
หนักที่ทํา

ทัง้ คน … เดียวกัน หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “ทัง้ คนและสัตวมีลมหายใจเดียวกัน”
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๑๐ แลวถาคนหนึ่ งลมลง อีกคนหนึ่ งก็จะได
ชวยเพื่อนใหลุก ขึ้น แตคนที่อยูตัวคน เดียว
จะลําบาก เพราะเมื่อเขาลม ลง ก็ไมมีใครมา
ชวยใหลุกขึ้น
๑๑ ยิ่งกวานั น
้ ถาคนสองคนนอนอยูดวยกัน
พวกเขาก็อบอุน สวนคนที่อยูคนเดียว เขาจะ
อบอุนไดอยางไร
๑๒ คนที่อยูคน เดียวอาจ จะถูกรังแก แตถา
อยูดวยกันสองคนก็สามารถป องกันตัวเองได
เชือกสามเสนที่มัดเป็ นเกลียวเขาดวยกันนัน
้
ไมสามารถดึงใหขาดจากกันไดงายๆหรอก

การเมือง
๑๓ คน

หนุมที่ยากจนแตฉลาด ยอมดีกวา
กษัตริยแกโง เขลาที่ไม ยอม ฟั งคํา เตือนแลว
๑๔ เพราะคน หน ุมนั น
้ ไดออกจากคุก แลวได
กลายมาเป็ นกษัตริย ในขณะ ที่อีกคน หนึ่ง
ซึ่งเกิดมาในวัง แตกลับกลายเป็ นคนยากจน
ใน ที่สุด ๑๕ เราไดเห็นคนทัง้ หลายผู ซึ่งมี
ชีวิตเคลื่อนไหวอยูภาย ใตดวงอาทิตยนี้ ไป
ติดตามคน หนุมอีกคน หนึ่งที่ไดข้ น
ึ มาเป็ น
๑๖ แตถึง
กษัตริยแทนคน หนุมคน แรกนัน
้
แมคน หนุมคน หลังนี้จะมีผู ติดตามจนนับไม
ถวนก็ตาม แตคนรุนตอไปจะไมนิยมชมชอบ
เขา นี่ก็ไมเที่ยงเหมือนกัน เหมือนวิ่งไลตาม
ลม
การเขาเฝ าพระเจา
๑ ระวังสิ่งที่เจา

๕ วิหารของพระเจา

ทําให ดีเมื่อเขาไปใน
พระเจายอมรับคนที่
เชื่อ ฟั งและทํา ตามพระองค มากกวาคน โงๆ
ที่แคนําเครื่องบูชามาถวายเทานัน
้
เพราะ
พวกคน โงนัน
้ ไมรู ตัวเสียดวย ซํ้าวากําลังทํา
ชัว
่ อยู
๒ อยาเป็ นคนปาก ไว ใจรอน พูดอะไรโพ
ลงๆออก ไปตอ หน าพระเจา เจียม ตัวเสีย
บางเพราะพระเจาอยูบนสวรรค
แตเจาอยู
บนโลก เพราะฉะนัน
้ เจาควรจะพูดใหนอยๆ
เขา ไว ๓ ยิ่งหมกมุนเทา ไหรก็ยิ่งเพอ ฝั นมาก
เทานัน
้ ยิ่งพูด มากเทา ไหรก็ยิ่งสอให เห็นวา
โงมากเทานัน
้
๔ เมื่อเจาไดบนบานไวกับพระเจา ก็อยา ได
รีรอที่จะแกบนนัน
้ เพราะพระองคไม ชอบคน
โง เจาบนอะไรไวก็ใหแกเสีย
๕ ไมบนบานเสียเลยยอมดีกวาบนบานแลว
ไม แก ๖ เพราะเหตุ นี้ อยาปลอยใหปากเป็ น
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เหตุทําใหคุณทําบาป และอยาพูดกับตัวแทน
ของพระเจาวา “ผมไม ไดตัง้ ใจพูดอยางนัน
้ ”
ทําไมจะ ตองทําใหพระเจาโกรธเพราะคํา พูด
ของ คุณ แลวทําใหพระองคทําลายงานที่คุณ
ไดทํามากับมือ ๗ คนเราชอบฝั น ชอบคิดเรื่อง
ไร สาระและชอบพูด แตใหยําเกรงพระเจาดี
กวา
เหนื อผูนํายังมีผูนํา
๘ ถาคุณเห็นคนยากจนถูกกดขี่ขมเหงใน

หมูบานของ คุณ หรือถูกปลนสิทธิหรือไมได
รับความเป็ น ธรรม มันก็ไมใชเรื่องแปลก
หรอก เพราะเหนือเจา นายคน นัน
้ ก็ยังมีเจา
นายของ เขาเฝ า มองอยู และเหนือเจา นาย
ทัง้ สอง คนนี้ ก็ยังมีเจา นายของพวก เขาอีก
ที หนึ่ง ๙ แมแตกษัตริยก็ยังไดสวน แบงจาก
การเพาะปลูกในแผน ดิน พวก เขาก็ไดแบง
ผลประโยชนของแผนดินกันไป
เงินไมสามารถซือ
้ ความสุขได
๑๐ คนรัก เงินก็ไม เคยมี เงินพอ

และคนรัก
ความรํ่ารวยก็ไม เคยพอใจกับรายได นี่ก็เป็ น
สิ่งที่ไมเที่ยงเหมือนกัน
๑๑ เมื่อมีขาว ของเงิน ทองเพิ่ม ขึ้น ก็จะ
มีคนมาชวยผลาญมาก ขึ้น
แลวมันจะมี
ประโยชนอะไรกับเจาของ นอกจากจะ ไดแค
๑๒ กรรมกรมีความ
ชมเป็ นขวัญตาเทานัน
้
สุขนอน หลับสบาย ไม วาเขาจะ ไดกินน อย
หรือมาก แตความเหลือเฟื อของคนรํ่ารวย
ทําใหเขานอนไมหลับ
๑๓ เราได เห็นเรื่องเลว รายอีกเรื่อง หนึ่ งที่
เกิด ขึ้นภาย ใตดวงอาทิตยนี้ คือคนที่สะสม
ความรํ่ารวยไวใหกับตัว เอง และสุดทายก็ทํา
ใหเขาตองทุกขใจ
๑๔ คือการที่เขาตองสูญ เสียความรํ่ารวยไป
หมดกับการลงทุนเสี่ยง ภัย เขามีลูกชาย
หนึ่ง คน แตก็ไมมีอะไรเหลือในมือเพื่อใหกับ
ลูกชายแลว
๑๕ เขาออกมาจากทอง แมตัว เปลา เขาก็
ยอมจะจากไปตัวเปลาเหมือนเดิม ไมไดอะไร
ติดมือไปเลย จากงานหนักที่เขาไดตรากตรํา
ทํามา
๑๖ ใช แลว นี่ แหละคือเรื่องเลว รายที่ทําให
รูสึกแยมาก

ปั ญญาจารย ๕:๑๗

6

เขามาอยางไร เขาก็จะไปอยาง นัน
้ แลว
เขาจะไดประโยชนอะไรที่ตองทํางานหนัก
เพื่อไดมาแตสิ่งลมๆแลงๆ
๑๗ ความ จริงแลว ตลอดวัน เวลาของ เขา
นัน
้ เขาก็กินอยูในความมืด เต็มไปดวยความ
หงุดหงิดงุนงานใจ เจ็บ ไขได ป วย และโกรธ
แคน
ใหมีความสุขกับการทํางาน
๑๘ เราเห็น

วาสิ่ง นี้ดีและเหมาะ สม คือใน
ชวงชีวิตสัน
้ ๆที่พระเจาประทานให นี้
ให
แตละ คนกินและดื่ม และมีความ สุขกับงาน
หนักทัง้ หมดที่ทําภาย ใตดวงอาทิตย เพราะ
สิ่งเหลานัน
้ แหละเป็ นรางวัลที่เขาไดรับ
๑๙ นอกจาก นี้ เมื่อ ไหรก็ตามที่พระเจาทํา
ใหคน หนึ่งคนใดรํ่ารวย ใหเขามีความ สุขกับ
ทรัพยสมบัติและไดรับสวนแบงของเขา และ
มีความ สุขกับงาน หนักที่ทํา ทัง้ หมดนี้ถือวา
เป็ นของขวัญจากพระเจา
๒๐ เขาไมควรจะไปคิดมากเกี่ยวกับเรื่องใน
อดีตหรือเรื่องในอนาคต เพราะพระเจาทําให
เขาสาละวนอยูกับสิ่งที่ทําใหเขามีความสุข
ความรํ่ารวยไมไดนําความสุขมาให
๑ มีเรื่องเลว

๖ เห็นภายใตดวงอาทิตยนี้ และมันก็หนัก

รายอีกเรื่อง หนึ่งที่เราได
๒ คือมีคนซึ่งพระเจา

หนาสาหัสสําหรับมนุษย
มอบความรํ่ารวย ทรัพยสมบัติ และชื่อ เสียง
เกียรติยศให จนเขาไม ขาดอะไรเลยที่อยาก
ได แตพระเจาไม ไดใหเขาเสพ สุขจากสิ่ง
เหลานัน
้ แตใหคนอื่นมาเสพสุขแทน นี่ก็เป็ น
สิ่งที่ไมเที่ยง และเลวรายทําใหหดหูยิ่งนัก
๓ ถาชายคนหนึ่ งมีลูกสักรอยคน และมีอายุ
ยืนยาว แตเขากลับบนเกี่ยว กับชีวิตที่เหลือ
อยูของ เขา และบนวาไมได รับความ สุขจาก
สิ่งดีๆที่ มี และบนวาไมมีที่ฝัง ศพ เราขอ
บอกวาเด็กที่ตายในทองก็ยังดีกวาเขาเสียอีก
๔ เพราะการเกิด มาของเด็กคน นั น
้ ก็ไม เที่ยง
และเขาก็เขาสูความมืด และชื่อของเขาก็ถูก
ความมืดปกคลุมไป
๕ ถึง แมเด็ก น อยนั น
้ จะยังไมทันได เห็น
ดวงอาทิตย และยังไมรู เรื่องอะไรเลย เด็ก
นัน
้ ก็ยังมีความสงบสุขมากกวาชายชราคนนี้
เสียอีก
๖ ถึง แมวาชายคน นี้ จะมีอายุ ยืนหนึ่ ง พัน
ปี ถึงสอง ครัง้ แตไม พบความ สุข แลวจะ
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มีประโยชนอะไร เพราะสุดทายแลวทุก คนก็
ตองไปอยูในจุดเดียวกันไมใชหรือ
๗ คนเราทํางานหนั กก็เพื่อปากทอง แตก็ไม
เคยเติมเต็มความอยากของตัวเองอยูดี
๘ ถาอยาง นั น
้ คน ฉลาดได เปรียบคน โงตรง
ไหนหรือ
แลวจะมีประโยชนอะไรที่คนจนเรียน
รู
เพื่อที่จะจัดการกับชีวิต
๙ ความพอใจกับสิ่งที่ตาได เห็น ก็ยังดี กวา
ความอยากที่ไมรูจบ
นี่ก็เป็ นสิ่งไม เที่ยง
เหมือนกัน เหมือนไลตามลม
๑๐ ทุก สิ่งที่เกิดขึ้น มาลวนถูกกําหนดไว
แลวทัง้ สิน
้ พระเจารูจักเสน ทางซึ่งพระองค
ไดกําหนดไวใหกับมนุษยนัน
้
และพวก เขา
ก็ไมสามารถที่จะโต เถียงกับพระเจาผู ซึ่งมี
กําลังกวาได
๑๑ อัน ที่ จริงแลว ยิ่งโต เถียงมากเทาไร ก็
ยิ่งไร สาระเทานัน
้
มนุษยไดประโยชนอะไร
จากการโตเถียงนี้บาง
๑๒ ใครจะไปรู วา สิ่ง ไหนจะดีสําหรับมนุษย
ในชวง เวลาแสน สัน
้ ที่เขามีชีวิต อยู คือชีวิต
อันไรสาระ ที่ผานไปเหมือนเงา เพราะใครจะ
บอกไดบางวาในอนาคตจะเกิดอะไร ขึ้นกับ
ชีวิตของเขาภายใตดวงอาทิตยนี้
คําคมตางๆ
๑ ชื่อเสียงที่ดียอมดีกวานํ้ าหอมชัน
้ ดี

๗ และวันตายของคนก็ดีกวาวันเกิด

๒ การไปบานที่กําลังไวทุกขยอมดีกวาไปบาน

ที่กําลังเลีย
้ งฉลอง
เพราะวาบานแรกคือจุดจบของทุกๆคน
และคนที่ยังมี ชีวิตอยูก็ควรตระหนักในเรื่อง
นี้
๓ ความเศรานั น
้ ดีกวาการหัวเราะ
เพราะถึง แมหน าจะเศราแตจิตใจนัน
้ ได รับ
บทเรียน
๔ จิตใจของคนฉลาดยอมอยูในบานที่ไวทุกข
และจิตใจของคน
โงยอมอยูในบานที่สนุก
สนานรื่นเริง
๕ ฟั งคนฉลาดตอวาก็ยังดีกวา
ฟั งเพลงที่คนโงรอง
๖ เพราะเสียงหัวเราะของคน โงก็เหมือนเสียง
แตกของหนามที่ติดไฟอยูใตหมอ
นี่ก็เป็ นสิ่งไมเที่ยงเหมือนกัน
๗ การกดขี่ขมเหงสามารถทําใหคน
ฉลาด
กลายเป็ นคนโง
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และสินบนก็ทําใหใจคดโกง
๘ ทําจนจบยอมดีกวาแคเริ่มตน
ใจอดทนยอมดีกวาใจหยิ่งยโส
๙ อยาใหจิตใจของคุณโกรธงาย
เพราะความโกรธนัน
้ อยูในอกของคนโง
๑๐ อยาถามวา “ทําไมคืน วันเกาๆถึงดี กวาทุก
วันนี้”
ไมฉลาดเลยที่ถามอยางนัน
้
๑๑ สติปัญญานั น
้ ดีเหมือนกับมรดก
และเป็ นประโยชนแกคนที่เห็นดวงอาทิตย
๑๒ เพราะวาสติ ปัญญาปกป องคนได ก็เหมือน
กับเงินทองสามารถปกป องคนได
ประโยชนของความ รูและสติ ปั ญญาคือรักษา
ชีวิตของเจาของมัน
๑๓ ใหเห็นและยอมรับสิ่งตางๆที่พระองคทํา
สิ่งที่พระเจาบิดให งอจะมี ใครทําใหมัน ตรงได
หรือ
๑๔ ในวันที่ดีๆก็ใหสนุกกับ มัน สวนในวันที่
แยๆก็ใหคิดใครครวญวาทัง้ สอง วันนี้เป็ นวัน
ที่พระเจาสราง ไว เพื่อมนุษยจะ ไดเดาไม ถูก
วาจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาในอนาคต
๑๕ ในวัน คืนที่ไม เที่ยงของ เรานั น
้
เราก็
ได เห็นมาแลวทุก อยาง มีคนดีที่ตองยอยยับ
ไป แมเขาจะเป็ นคนดี และมีคน เลวที่มีอายุ
ยืนยาว แมเขาจะชัว
่ ชา ๑๖ อยาเป็ นคนดีเกิน
เหตุและอยาฉลาดแสนรูเกิน ไป เรื่องอะไร
คุณจะตองทําลายตัว เองดวย ๑๗ อยาชัว
่ เกิน
ไป และอยาโงเกินไป เรื่องอะไรคุณจะตองมา
ตายกอน เวลา ๑๘ ยึดขาง หนึ่งไวก็ดีและอยา
ปลอยอีกขางหนึ่งไป คนที่ยําเกรงพระเจาจะ
เดินสายกลาง
๑๙ สติ ปัญญาทําใหคนหนึ่ งเขม แข็งกวาเจา
หน าที่ปกครองเมืองสิบคน
๒๐ แตถึงอยางไรก็ตาม ก็ไมมีใครหรอกใน
โลกนี้ที่แสนจะเป็ นคนดี ทําแตความดีไมเคย
ทําบาปเลย
๒๑ อีกอยางหนึ่ งคุณอยาไปสนใจคํา พูดของ
คน อื่นทุก คํา เพราะกลัววาคุณอาจ จะไดยิน
ทาสของ คุณตอวาคุณในทางเสียๆหายๆได
๒๒ คุณก็รูอยูแก ใจดีวา คุณ เองก็เคยวาคนอื่น
เสียๆหายๆหลายครัง้
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๒๓ เรื่องที่พูดมา นี้
เราไดทดสอบดวยสติ
ปั ญญาแลว เราเคยพูดวา เราจะเป็ นคนฉลาด
แตความฉลาดยังอยูหาง ไกลจาก เรา ๒๔ ทุก
สิ่งที่เกิด ขึ้นนัน
้
มันเกินความเขาใจของ
มนุษย และมันลึกลํ้าเกินกวาที่มนุษยจะคน
พบ ๒๕ เราตัง้ ใจที่จะเรียน รู ตรวจ สอบและ
แสวงหาสติ ปั ญญาและเหตุผล และเราตัง้ ใจ
ที่จะเรียน รูวาความชัว
่ รายเป็ นเรื่องโงบัดซบ
และความโง เขลาเป็ นเรื่องบา ๒๖ เราพบ วาผู
หญิงที่เป็ นกับ ดัก *นัน
้ แยยิ่ง กวาความ ตาย
เสีย อีก เธอมีหัวใจเป็ นตาขายและมือเป็ นโซ
มัด คนที่พระเจาชอบใจจะหนี พนจากเธอ
สวนคนที่ไมเอาไหน †จะถูกเธอจับไว
๒๗ ดูเสีย สิ นี่ คือสิ่งที่เราไดคน พบ อาจารย
พูดวาอยาง นัน
้ เราไดเอาเรื่อง หนึ่งมาปะ ติด
ปะ ตอเขากับอีกเรื่อง หนึ่งเพื่อหาคํา ตอบ
๒๘ เราไดทุมสุด ชีวิตหาแลวหาอีก แตก็ไม พบ
คํา ตอบ แตเราไดพบชายผูมีสติ ปั ญญาหนึ่ง
ในพัน คนแลว แตไม พบผู หญิงสัก คนในพัน
คนนัน
้ ๒๙ นี่ แหละ คือสิ่ง เดียวที่เรา พบ คือ
พระเจาไดสรางมนุษยใหเป็ นคนดี แตพวก
เขากลับเหลี่ยมจัด

สติปัญญาและอํานาจ
๑ ใครกันละที่เป็ นคนฉลาดจริงๆ

๘ และใครกัน ละสามารถอธิบายสิ่ง ตางๆ
ได
สติปัญญาทําใหใบหน าสดใส
และทําใหหน าบึ้งตึงเปลี่ยนไป
๒ เราขอบอกวา
ใหทําตามคํา สัง่ ของ
กษัตริยเหมือนกับที่เจาทําตามคําสาบานที่ให
กับพระเจา ๓ ไม ตองกลัวกษัตริยหรอก เมื่อ
อยูตอ หน าพระองค พระองคสัง่ ใหทําอะไร ก็
ทําไป เลย แตอยาไปมีสวน รวมกับพวกกบฏ
ก็แลวกัน เพราะพระองคมีอํานาจที่จะจัดการ
กับทุก อยางตามใจ ชอบ ๔ เพราะคํา พูดของ
กษัตริยนัน
้ มีอํานาจ ใครจะกลาถามพระองค
วา “พระองคกําลังทําอะไรอยู” ๕ คนที่ทํา
ตามคํา สัง่ จะไมได รับอันตราย และคน ฉลาด
ยอมจะรูเวลาและวิธีการอันเหมาะสม
๖ เพราะอันที่ จริงแลว ทุก สิ่งทุก อยางก็มี
เวลาและวิธีของ มัน แตปัญหาของคนๆ หนึ่ง
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ผห
ู ญิงที่เป็ นกับดัก หมายถึง “ความโง” เหมือนกับในหนังสือ สุภาษิต ๙:๑๓-๑๘ และ
ในบทที่ ๙:๑-๖ ไดเปรียบเทียบผูหญิงกับสติปัญญาดวย
†๗:๒๖

คนที่ไมเอาไหน หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “คนบาป”

ปั ญญาจารย ๘:๗

ก็หนักสําหรับเขา ๗ เพราะไมมีใครรูวาจะเกิด
อะไร ขึ้นและไมมีใครบอกเขาไดวาผลมันจะ
ออก มาเป็ นอยางไร ๘ ไมมีใครมีอํานาจเหนือ
ลมที่จะไปหยุด ยัง้ มันได เหมือน กับที่ไมมี
ใครมีอํานาจเหนือวัน ตาย ไมมีทางที่ทหาร
จะถูกปลดประจํา การในระหวางการสู รบอยู
ไมมีทางที่ความ ชัว
่ จะชวยกูชีวิตของคนทํา
ชัว
่ ได
๙ เราเคยเห็นเรื่องพวก นี้ มาหมดแลว และ
เราก็ไดใครครวญถึงการกระทําทุก อยางซึ่ง
กระทํากันภาย ใตดวงอาทิตยนี้ เราเห็นวา
ทุก วัน นี้เมื่อคน หนึ่งมีอํานาจเหนืออีกคน
หนึ่ง
เขาก็จะใชอํานาจนัน
้ ทํารายคน นัน
้
๑๐ แลวเราก็เห็นพวกคนชัว
่ ไดรับการฝั งอยาง
มี เกียรติ แลวก็เคยเดินเขาออกสถาน ที่
์ ิทธิก
์ ันเป็ นวา เลน แตทุก คนในเมือง
ศักดิส
กลับลืมคนที่ทําถูก ตองไป นี่ก็เป็ นเรื่องไม
เที่ยงเหมือนกัน
ดูเหมือนวาชีวิตจะไมยุติธรรม
๑๑ เมื่อคนที่ทํา ชัว
่ ไมโดนลงโทษทันที

คน
ถึงกลาทํา ชัว
่ ๑๒ คน บาปทํา ชัว
่ เป็ นรอยๆครัง้
แตก็ยังมีอายุ ยืน ทัง้ ๆที่เราก็รูทงั ้ รูวาคนที่
ยําเกรงพระเจาและยืนอยูตอ หน าพระองค
ดวยความเกรงกลัวจะได ดี ๑๓ แตคน ชัว
่ จะ
ไมได รับผลดีหรอกและจะไมมีอายุยืนยาว
ดวย พวก เขาจะเป็ นเหมือนเงาเพราะไม
ยําเกรงตอหน าพระเจา
๑๔ แต วามีเรื่องที่ไม เที่ยงเกิด ขึ้นในโลก นี้
คือ บาง ครัง้ มนุษยก็ทํากับคน ดีๆเหมือนกับ
วาเขาเป็ นคน เลว และทํากับคน เลวเหมือน
กับวาเขาเป็ นคนดี สรุปแลว นี่ก็ไม เที่ยง
เหมือน กัน ๑๕ ดัง นัน
้ เราแนะนํ าใหหาความ
สุขสนุกสนาน
เพราะไมมีอะไรดีสําหรับ
มนุษยที่อยูใตดวงอาทิตยนี้ ยกเวนการกิน
ดื่มและหาความ สุขสนุกสนานใส ตัว เพื่อ
ความ สุขนี้จะอยูกับเขาเมื่อตองทํางานหนัก
ตลอดวัน เวลาของชีวิตที่พระเจาใหกับ เขา
ภายใตดวงอาทิตยนี้
เราไมเขาใจทุกสิ่งที่พระเจาทําหรอก
๑๖ เมื่อเราตัง
้ ใจเรียน

รูถึงสติ ปั ญญาและ
สังเกตทุก สิ่งที่ผูคนทํา กันในโลกนี้ ทําใหเรา
นอนไม หลับทัง้ วันทัง้ คืน ๑๗ แลวเราก็ไดดู
งานทัง้ หมดของพระเจา และเห็น วาไมมีใคร
สามารถเขาใจสิ่งที่เกิดขึ้นภายใตดวงอาทิตย
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ปั ญญาจารย ๙:๙

นี้ไดหรอก ไม วาจะพยายามขนาดไหนก็ตาม
เขาก็จะไมมี วันคน พบ แมแตคน ฉลาดที่คิด
วาตัวเองรูแลวก็ยังไมมีปัญญาคนพบเลย
ความตายยุติธรรมหรือเปลา
๑ ใช แลว

๙ ทัง้ หมดนี้ แลวเห็นวาคนดีและคนฉลาด
เราไดใสใจและตรวจสอบเรื่อง

และสิ่งตางๆที่เขาทํา แมกระทัง่ ความรักและ
ความเกลียดของ เขา ลวนแลว แตอยูในกํา
มือของพระเจา ไมมีใครรูทุกสิ่งทุกอยางที่จะ
เกิด ขึ้นกับตัวเขา เองในอนาคต ๒ ทุก คนตก
อยูในสภาพเดียวกัน หมด คือ จะตองเจอกับ
ชะตากรรมเดียวกัน ไม วาจะเป็ นคนบริสุทธิ ์
์ รือ
หรือคน เลว คนดีหรือคน ชัว
่ คนบริสุทธิห
คนไมบริสุทธิ ์ คนที่ถวายเครื่องบูชา หรือคน
ที่ไมถวายเครื่องบูชา คนที่ชอบสาบานหรือ
คนที่กลัวการสาบาน ๓ ในบรรดาสิ่ง ตางๆ
ทัง้ หมดที่เกิด ขึ้นภาย ใตดวงอาทิตย นี่ก็
เป็ นเรื่องเลว รายอีกเรื่อง คือการที่ทุก คนจะ
ตองประสบกับชะตากรรมเดียวกัน
แถม
หัวใจของมนุษยยังเต็มไป ดวยความชัว
่ ราย
จิตใจเต็มไป ดวยความบา บอตอนยังมีชีวิต
อยู แลวหลังจาก นัน
้ เขาก็ตาย กัน ๔ จะมี
ใครเลือกชะตากรรมของตัว เองได หรือ แต
สําหรับคน เป็ นนัน
้ เขาสามารถมัน
่ ใจไดเรื่อง
หนึ่ง อยางที่คนพูดกันวา
“หมาเป็ นยอมดีกวาสิงโตที่ตายแลว”
๕ เพราะคน เป็ นมัน
่ ใจได แนวาเขาจะตอง
ตายแนๆ แตคน ตายไมรูอะไรเลย และคน
ตายก็จะไมได รับรางวัลอะไรอีก แลว เพราะ
ผูคนตางก็พากันลืมพวกเขาไปหมด ๖ ความ
รัก ความเกลียดชัง และความอิจฉาของพวก
เขาหาย วับไป หมด และพวก เขาก็ไมมีสวน
ในสิ่งทัง้ หลายซึ่งเกิด ขึ้นภาย ใตดวงอาทิตย
นี้อีกแลว
สนุกกับชีวิตในขณะที่ยังทําได
๗ ไปสิ

ไปกินขนมปั งของ คุณอยางมีความ
สุขและดื่มเหลาองุนของคุณดวยความชื่นชม
ยินดี เพราะพระเจาเห็น ชอบกับเรื่องพวก นี้
๘ ใสเสื้อผาเหมือนเตรียมพรอมจะไปงาน
รื่นเริงเสมอและใสน้ํ าหอมดวย ๙ ใหมีความ
สุขรวมกับภรรยาที่คุณ รักตลอดวัน เวลาอัน
ไมเที่ยงของชีวิตนี้ ที่คุณไดรับมาภายใตดวง
อาทิตยนี้ เพราะนัน
่ คือสวน แบงของชีวิตคุณ
สําหรับงานหนักที่คุณตรากตรําทํามาภาย ใต

ปั ญญาจารย ๙:๑๐

๑๐ สิ่งที่มือคุณทําไดก็ใหทํา
ดวงอาทิตยนี้
สุดแรง เกิดไป เลย เพราะในแดนคน ตายที่
จะ ตองไป นัน
้ จะไมมีการลงมือทําอะไรเลย
ไมมีแมแตความคิด ความรู หรือสติปัญญา

ชีวิตนี ช
้ างไมยุติธรรมเอาเสียเลย
๑๑ เราได

เห็นสิ่ง นี้เกิด ขึ้นภาย ใตดวง
อาทิตยดวย ที่วา คนที่วิ่งเร็วที่สุด ก็ไมใชจะ
เป็ นผูชนะเสมอไป ฝ ายที่มีกําลังเหนือกวา ก็
ไมใชวาจะชนะสงครามเสมอ ไป หรือคนที่
มีสติ ปั ญญา ก็ไมใชวาจะมีอาหารกินเสมอ
ไป หรือคนที่มีความเขาใจ ก็ไมใชวาจะ ตอง
รํ่ารวยเสมอ ไป หรือคนที่มีความ รูมาก ก็
ไมใชวาจะ ตองได รับการยกยองเสมอ ไป
เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นไดกับทุกคน
๑๒ ไมมีใครรูหรอกวาจะตายเมื่อ
ไหร
เหมือน กับปลาที่ติดในรางแหอันโหด ราย
เหมือนพวก นกที่ติดในกับ ดัก คน เราก็
เหมือน กัน จะตกเขาไปในกับ ดักเมื่อยาม
ซวยมาถึงอยางไมทันตัง้ ตัว
ฤทธิ์อํานาจของสติปัญญา
๑๓ นี่ ก็เป็ นอีกเหตุการณหนึ่ งเกี่ยว

กับ
สติ ปั ญญา ที่เราได เห็นเกิด ขึ้นภาย ใตดวง
อาทิตยนี้ เราวามันนา คิดที เดียว ๑๔ มีเมือง
เล็กๆเมือง หนึ่งที่มีคน อยูไมมาก นัก ตอ มา
มีกษัตริยที่ยิ่ง
ใหญบุกมาโจมตีลอมเมือง
ไว และสรางเครื่อง มือตางๆเพื่อบุกทะลวง
กําแพงเขาไป ๑๕ แลวปรากฏวามีชายยากจน
คน หนึ่งในเมือง นัน
้ ที่มีสติ ปั ญญา สามารถที่
จะชวยใหเมืองนัน
้ รอดพนจากการโจมตีได
แตไมมีใครสนใจชายยากจนคน นัน
้ ๑๖ สรุป
วา ความฉลาดนัน
้ ยอมจะดีกวากําลังพล แต
ความฉลาดของชายยากจนเป็ นที่ดูถูกดู หมิ่น
และไมมีใครยอมฟั งคําพูดของเขา
๑๗ คํา พูดที่คนมีสติ ปัญญาพูดออกมาเบาๆมัน
สมควรฟั ง
มากกวาเสียงตะโกนของผูนําในพวกคนโง
๑๘ สติปัญญา ยอมดีกวาอาวุธในสงคราม
แตคนไม เอา ไหน *เพียงคน เดียวก็สามารถ
ทําลายสิ่งดีๆไดมากมาย
*๙:๑๘
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ปั ญญาจารย ๑๐:๑๔

๑ แมลงวันตายไม

๑๐ ทําใหน้ํ าหอมเหม็นได

กี่ ตัวในนํ้ าหอมก็

ความ โงเล็กๆน อยๆสามารถทําลาย †ความ
ฉลาดและชื่อเสียงได
๒ ใจของ คนมีสติ ปั ญญาเอน เอียงไปในทางที่
ถูก
ใจของคนโงเอนเอียงไปในทางที่ผิด ‡
๓ นอกจาก นี้
เมื่อคน โงเดินไปตามทาง
เนื่องจากไมมีสมองคิด
เขาก็เลยประกาศความ โงของ เขาออก มาให
กับทุกคน
๔ ถาผูนําโกรธคุณขึ้น มา อยาเพิ่งลา ออกจาก
ตําแหนง
เพราะวาความใจเย็นสามารถเอาชนะความ
ผิดพลาดทัง้ หลายได
๕ เราไดเห็นเรื่องเลว รายเรื่อง หนึ่ งที่เกิด
ขึ้นภาย ใตดวงอาทิตย เป็ นความผิดที่ผูนํา
กอ ขึ้นคือ ๖ คน โงได รับการแตง ตัง้ ไวใน
ตําแหนงสูง สวนคนรวยกลับได รับตําแหนง
ที่ต่าํ ตอย ๗ เราเห็นทาสขี่อยูบนหลังมา สวน
พวกเจาฟ ากลับตองมาเดินเทาอยางกับทาส
งานทุกอยางมีความเสี่ยง
๘ คนที่ขุดรอง

อาจจะตกลงไปในรอง
และคนที่ร้ อ
ื กําแพงลง อาจจะถูกงูกัด
๙ คนที่ทํางานในเหมืองหิน อาจ จะบาด เจ็บ
จากหินพวกนัน
้
คนที่ตัดไม อาจจะเจ็บตัวเพราะมัน
๑๐ ถาขวานทื่อและไมไดลับใหคม
คนที่ใชฟันก็จะตองออกแรงมาก
แตถาใชสติปัญญาก็จะไดเปรียบกวา
๑๑ ถางูกัดเสียกอนที่มันจะถูกสะกด
ก็ไมมีประโยชนอะไรที่จะมีหมองู
๑๒ คํา พูดจากปากของคนมีสติ ปั ญญาทําให
คนชอบเขา
แตคํา พูดจากริม ฝี ปากของคน โงทําลายตัว
เขาเอง
๑๓ คนโงเริ่มพูดเมื่อไหรก็มีแตเรื่องโงๆ
และเขาจบลงดวยเรื่องไรสาระอันเลวราย
๑๔ แตคนโงก็ยังชอบที่จะพูดมาก
ไมมีใครรูหรอกวาจะเกิดอะไรขึ้น

†๑๐:๑

คนไมเอาไหน หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “คนบาป”
สามารถทําลาย หรือ ในภาษาเดิมคือ “หนักกวา”

‡๑๐:๒

ใจของคนโงเอนเอียงไปในทางที่ผิด ในภาษาเดิมคือ “ไปทางขวา … ไปทางซาย”

ปั ญญาจารย ๑๐:๑๕
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จะมีใคร ละที่จะบอกไดวาจะเกิดอะไร ขึ้นใน
อนาคต
๑๕ งานของคน โงจะ ตองทําใหเขาหมด แรง
แนๆ
เพราะขนาดทางเขาเมืองก็ยังหาไมเจอเลย
คุณคาของงาน
๑๖ น า

อับอายจริงๆสําหรับเจา แผน ดินที่มี
กษัตริยที่ยังเป็ นเด็กอยู
และมีพวกเจา ชายที่ชอบจัดงาน เลีย
้ งกัน
ตัง้ แตเชา
๑๗ น า นั บถือจริงๆสําหรับเจา
แผน ดินที่มี
กษัตริยอันสูงสง
และมีเจาชายที่จัดงานเลีย
้ งในเวลาอันเหมาะ
สม
พวกเขาควบคุมตัวเองได และไมเมามาย
๑๘ เพราะความขีเ้ กียจ หลังคาถึงไดพังลงมา
และเพราะไมเอาใจใส บานถึงไดรัว
่
๑๙ อาหารเตรียมไวสําหรับกินกันอยางสนุก
สนาน
และเหลาองุนใหความสุขกับชีวิต
แตเงินเป็ นคําตอบสําหรับทุกสิ่ง *
การนิ นทา
๒๐ อยาไดตอวากษัตริยในทางที่เสียๆ

หายๆ
แมแตกับเพื่อนสนิทก็อยาทําเลย
อยาไดตอวาคนรวยในทางที่เสียๆ
หายๆ
แมแตตอนที่อยูในหองนอนของเจา
เพราะนกในอากาศอาจ จะคาบเอาคํา พูดของ
เจาไปบอกคนอื่น
และสัตว ปีกทัง้ หลายอาจจะเอาเรื่องที่เจา พูด
ไปรายงานก็ได
ใหเผชิญหน ากับอนาคตอยางกลาหาญ
๑ ใหหวานความดีไปทัว
่

๑๑ วัน

แลวอีกไมกี่

ความดีนัน
้ ก็อาจจะหวนกลับมาหาเจา †
๒ ใหแบง ปั นของที่เจา มีไป ใหกับคนเจ็ด คน
หรือแปดคนก็ได
ถึง แมวาเจาจะไมรูวาจะเกิดเรื่องเลว ราย
อะไรขึ้นบางในแผนดินนี้

*๑๐:๑๙
†๑๑:๑

ปั ญญาจารย ๑๒:๑

๓ เมื่อเห็นเมฆกอ ตัวกันหนา ทึบ

พวก มันจะ
เทฝนลงมาบนแผนดินอยางแนนอน
และเมื่อเห็นตนไมลม ลง ไม วาจะลมไปทาง
ใตหรือทาง เหนือก็ตาม มันก็จะอยูตรง
นัน
้ ของมันไมไปไหน
๔ คนที่คอยดูลมฟ า ก็จะไมไดเพาะปลูก
และคนที่คอยดูเมฆฝน ก็จะไมไดเก็บเกี่ยว
๕ ก็เหมือน กับที่เจาไมรูวาลมมันพัดไปมา
ไดยัง ไง หรือ กระดูกของเด็กทารกมันกอ
เกิดขึ้นมาไดยังไงในทองแม เจาก็จะไมมีวัน
ที่จะเขาใจการ งานของพระเจาผู สรางทุก สิ่ง
ทุกอยางขึ้นมาเหมือนกัน
๖ ในตอน เชาก็ใหหวานเมล็ด พืช และอยา
ใหมือไดหยุด พักเลยในตอน เย็น เพราะเจา
ไมรูวาเมล็ดไหนจะเกิดผลดี จะเป็ นอันนี้หรือ
อันนัน
้ หรือจะดีเหมือนกันทัง้ สองอัน
ใหรับใชพระเจาเมื่อยังเป็ นหน ุมสาวอยู
๗ แสง

สวางนัน
้ หวาน ชื่นและเป็ นสิ่งที่ ดี
ที่ดวงตามอง เห็นดวงอาทิตย ๘ ถึง แมคน
หนึ่งจะมีชีวิตอยูนานหลาย ปี เขาก็ควรจะมี
ความ สุขในวัน ปี เหลา นัน
้ ทัง้ หมด แตใหเขา
ระลึกไววา วันแหงความมืดพวกนัน
้ อาจจะมี
มากมาย ทุกสิ่งที่กําลังจะมาถึงนัน
้ ไมเที่ยง
๙ ดัง นั น
้ หนุมสาวเอย ใหสนุกสนานเถอะ
ในขณะ ที่ยังเป็ นหนุมเป็ นสาวกัน อยู ปลอย
ใจใหยินดีไปกับวัน คืนของความเป็ นหนุม
สาวนัน
้
และทําตามที่ใจของ เจาเรียก รอง
และไปตามสิ่งที่ดวงตาของ เจาอยาก ได แต
ถึงอยาง นัน
้ ก็ใหรู ไววาพระเจาจะตัดสินเจา
จากเรื่องเหลานี้ทัง้ หมด
๑๐ ขจัดความหงุดหงิดรําคาญออกจาก
จิตใจของ เจาเสีย แลวก็สลัดปั ญหาตางๆทิง้
ไปจากรางกายดวย เพราะวาความเป็ นหนุม
สาวและผมที่ดกดํานัน
้ เป็ นสิ่งที่ไมเที่ยง
ปั ญหาตางๆตอนแก
๑ ใหนึกถึงผู

๑๒ เวลาซึ่งเจายังเป็ นหนุมเป็ นสาว
ที่สรางเจามา

ในวัน

อยู กอนยามทุกข ยากจะมา ถึง และกอนที่
ปี เหลา นัน
้ จะมา ถึง ที่เจาจะพูดวา “ฉันไมมี
ความสุขในชวงเวลาเหลานี้แลว”

เงินเป็ นคําตอบสําหรับทุกสิ่ง หรือแปลไดอีกวา “แตเงินทําใหคนหมกมุน”

ใหหวาน … กลับมาหาเจา ในตนฉบับเขียนวา “ใหลอยขนมปั งของเจาไปบนผิวนํ้ า
แลวอีกไมกี่วันเจาก็อาจจะพบมัน”

ปั ญญาจารย ๑๒:๒

๒ กอนที่แสงของดวงอาทิตย ดวง จันทร
และดวงดาวจะมืดไป และกอนที่เมฆจะหวน
กลับมาอีกครัง้ หลังจากฝนตกไปแลว
๓ เมื่อคนเฝ า บานจะกลัวจนตัว สัน
่ งันงก
คนแข็ง แรงจะหลังคอมไป และพวกผู หญิง
โม แป งก็จะหยุดโมไป เพราะเหลือ กันไม กี่
คน และดวงตาของผูหญิงพวกนัน
้ ที่มองออก
ไปนอกหน าตางก็จะมืดมัวไป ๔ เมื่อประตูคูที่
ตรงไปสูตลาดปิ ด ลง เสียงโม แป งเริ่มแผวลง
และเสียงนกก็ดัง ขึ้น และพวกนัก รองหญิง
เงียบเสียงลง
๕ เมื่อมีคนกลัวความ สูง
และมีสิ่งนา
สยดสยองตางๆบนทอง ถนน ตนอัล มอน ด
ออกดอก ตัก
๊ แตนตัวอวนพี และผลเบอร รี่
ปริ แตก เมื่อมนุษยไปยังบานที่อยูชัว
่ นิ รัน ดร
ของพวกเขา และพวกคนไว ทุกขก็เดินไปมา
บนถนน

ความตาย
๖ ใหนึกถึงผูที่สรางเจา

กอนที่สาย เงินจะขาดและชามทองคําจะแตก
ป นปี้
ไหที่บอนํ้ า พุจะแตกและลูกรอกที่บอนํ้ าจะ
แตกดวย
๗ เมื่อผงคลีกลับไปเป็ นดินเหมือนที่มันเคย
เป็ น
และเมื่อวิญญาณกลับไปหาพระเจาผู ซึ่งให
มันมา

*๑๒:๑๑
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ปั ญญาจารย ๑๒:๑๔

๘ อาจารยพูดวา
ทุก สิ่งทุก อยางชางไม
เที่ยงเอาเสียเลย ทุกสิ่งชางไมเที่ยง

บทสรุป
๙ นอกจากอาจารยจะเป็ นคนที่มีสติ

ปั ญญา
แลว ทานก็ยังสอนความ รูใหกับคน ทัว
่ ไปอีก
ดวย ทานไดทดลอง คนหา และเรียบ เรียง
สุภาษิตขึ้น มาหลายขอ ๑๐ อาจารยพยายาม
หาคํา ตางๆที่ไพเราะ
และทานไดเขียน
ถอยคําแหงความจริง อยางตรงไปตรงมา
๑๑ ถอยคําของคน ฉลาดก็เหมือนปฏัก *ทัง
้
หลาย คํา พูดดีๆที่ไดรวบรวมไว เป็ นเหมือน
เหล็กแหลมที่โผลอยูปลายไม
กระทุงที่ผู
เลีย
้ งคน
ไหนๆก็สามารถเอาไปใชไดทันที
๑๒ ลูกชายของเรา ระวังคํา สอนอื่นนอกเหนื อ
จากคํา พูดเหลา นี้ การเขียนหนังสือนัน
้ ไมมี
วัน จบ และการศึกษารํ่าเรียนมากเกิน ไปจะ
ทําใหรางกายเหนื่อยลา
๑๓ เมื่อจบเรื่องนี้ แลว และเมื่อทุก คนไดยิน
คําสอนทัง้ หมดนี้แลว ก็ขอใหยําเกรงพระเจา
และรักษาคําสัง่
สอนตางๆของพระองค
ไว
เพราะนี่เป็ นหน าที่ของมนุษยทุก คน
๑๔ เพราะพระเจาจะนํ าการกระทําทุก
อยาง
เขาสูการพิพากษา รวมทัง้ เรื่องที่ปิดบังเอาไว
ไมวาจะเป็ นเรื่องดีหรือรายก็ตาม

ปฏัก หรือ ประตัก เป็ นไมที่ฝังเหล็กแหลมตรงปลายใชแทงสัตวพาหนะ เชน วัว
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บทเพลงไพเราะ
คํานํ า
เป็ นสุด
ยอดแหงเพลงไพเราะที่
ยกยองถึงความรักของหญิงชาย
ในหนังสือเลม นี้ เป็ นบทกวีที่พูดสลับ
กันไปมาระหวางหนุม สาวถึงความ รัก
ใครที่พวกเขามีตออีกฝ ายหนึ่ง
บท กวีเหลา นี้อาจ จะใชในชวงเฉลิม
ฉลองการ
สมรสกันในอิสราเอลสมัย
โบราณ แตมีผูนําทาง ศาสนาบาง คนใน
ยุคตอ มาหามไม ใหคนที่ มีอายุต่าํ กวา
สามสิบปี อานเพราะเป็ นเรื่องเพศ
ใน
ชวงตอ มาเป็ นเวลาหลายรอย ปี ที่พวก
ผูนําสวน ใหญกลับถือวาเป็ นเรื่องของ
ความ
รักที่พระเจามีตอคนอิสราเอล
หรือที่พระ คริสตมีตอหมู ประชุมของ
พระองค
๑ สุด ยอดแหงเพลงไพเราะที่อุทิศ ใหกับ
กษัตริยซาโลมอน *

๑

หญิงสาวพูดกับคูรักของนาง
๒ ฉันอยากใหเธอจูบฉันซํ้าแลวซํ้าอีก

เพราะการ รวม รักของ เธอนัน
้ ใหความ สุขยิ่ง
กวาเหลาองุน
๓ นํ้ าหอมของเธอชางมีกลิ่นหอมเหลือเกิน
เมื่อเอย ถึงชื่อ เธอ มันหอมเหมือนกับนํ้ าหอม
ที่ถูกเทออกจากขวด
นัน
่ แหละคือเหตุที่หญิง สาวทัง้ หลายหลงใหล
เธอ
๔ โปรดพาฉันไปดวย รีบไปกันเถอะ
กษัตริยของฉัน พาฉันไปที่ หองของพระองค
ดวยเถิด
ใหเราสนุกสนานกันและมีความสุขเพราะเธอ
เราจะเฉลิมฉลองการ รวม รักของ เธอที่ให
ความสุขยิ่งกวาเหลาองุน
มินาละหญิงสาวทัง้ หลายถึงไดหลงใหลเธอ
หญิงสาวพูดกับพวกเพื่อนสาว

บทเพลงไพเราะ ๑:๑๓

ฉันผิวดําแตสวย
ฉันดําเหมือนกับเต็นทของเผาเคดาร
และสวยเหมือนผา มานในวิหารของซา โลม
อน
๖ ไมตองมองฉัน ที่ฉันผิวดํานี้
เพราะดวงอาทิตยจองฉันเขม็งอยูแลว
พวกพี่ชายฉันโกรธเคืองฉัน
และตัง้ ใหฉันเป็ นคน เฝ าดูแลพวก สวน องุน
ของพวกเขา
ฉันก็ เลยไม สามารถดูแลสวนองุนของตัว เอง
†

หญิงสาวพูดกับคูรัก
๗ เธอผเู ป็ นสุดที่รักของฉัน

บอกฉันหนอยสิวา
เธอเลีย
้ งฝูงสัตวของเธออยูที่ไหน
และตอนเที่ยง วัน เธอใหแกะของ เธอนอน
พักที่ไหน บอกฉันสิ
เพื่อฉันจะไดไมหลงเขาไปหาผิดที่ ไปอยูใกล
กับฝูงสัตวของเพื่อนๆเธอ
ชายหน ุมพูดตอบนาง
๘ นางผูงดงามกวาหญิงอื่นใด

ถาเธอไมรูวาจะตามหาฉันไดที่ไหน
ก็ใหตามรอยเทาของฝูงสัตวไป
และปลอยใหฝูง แพะ หนุมของ เธอกิน หญา
ใกลๆกับเต็นทของพวกคนเลีย
้ งแกะ
๙ ที่รักจา เธอทําใหฉันคึก
เหมือนกับมาสาวที่อยูทามกลางพวกมาหนุม
ที่ลากรถรบทัง้ หลายของกษัตริยฟาโรห
๑๐ แกมของเธอนั น
้ สวยดวยตางหู
ลําคอของเธอก็ชางงดงามดวยลูกปั ด
๑๑ เราจะทําสรอยคอทองคํา
ประดับดวยลูกปั ดเงินใหกับเธอ
หญิง สาวพูด
๑๒ ตอน

ที่กษัตริยฉันนอนอยูบน เตียงนอน
เลน
นํ้ าหอมของฉันสงกลิ่นหอมฟ ุงไปทัว
่
๑๓ ที่รักของฉันเป็ นเหมือนถุงนํ้ าหอม
ที่ซบอยูระหวางอกของฉันตลอดคืน

๕ หญิงสาวแหงเยรูซาเล็มเอย
*๑:๑

หรือ อาจแปลไดอีกวา “บทเพลงที่ไพเราะที่สุดที่เกี่ยว กับกษัตริยซา โลม อน” หรือ
“บทเพลงที่ไพเราะที่สุดที่เขียนโดยกษัตริยซาโลมอน”
†๑:๖ สวนองุนของตัวเอง คงหมายถึงความสวยงามของตัวเอง

บทเพลงไพเราะ ๑:๑๔
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๑๔ ที่รักของฉันเป็ นเหมือนชอดอกเฮนนา *

ที่อยูในพวกสวนองุนแหงเมืองเอนเกดี

†

ชายหน ุมพูด

บทเพลงไพเราะ ๒:๑๖

พวกเธอจะไมปลุกเราหรือกระตุนความรักให
ตื่น
จนกวาความรักนัน
้ จะสุกงอม
หญิง สาวพูด

๑๕ ที่รักจา

เธอชางสวยงาม
สวยงามเหลือเกิน
ดวงตาของเธอเปรียบดังนกเขา
หญิง สาวพูด
๑๖ ที่รักจา

เธอชางหลอเหลา
มีเสนหเหลือเกิน
เตียงของเราคือทุงหญาเขียวสด
๑๗ มีตนสนซีดารเป็ นหลังคา
มีตนสนเฟอรเป็ นเพดาน
๑ ฉันเป็ น แคดอกไมดอกหนึ่ งในที่ราบชา
โรน
เป็ น แคดอก ลิลลี่ดอก หนึ่งทามกลางหุบเขา
ทัง้ หลาย

๒

ชายหน ุมพูด
๒ เมื่อเปรียบที่รักของฉันกับหญิงสาวอื่นๆ

เธอเป็ นเหมือน กับดอก ลิลลี่ทามกลางพง
หนาม
หญิง สาวพูด
๓ เมื่อเปรียบที่รักของฉันกับชายหน ุมอื่นๆ

เขาเป็ นเหมือนตน แอ ปเปิ้ ลทามกลางตนไม
ป า
ฉันมีความ สุขมากที่ ไดนัง่ อยูใต รม เงาของ
เขา
และผลของเขาก็หวานถูกปากเหลือเกิน
๔ เขาพาฉันไป ยังที่ ที่เราจะ ไดด่ ม
ื ดํ่ากับเหลา
องุนกัน
เขาอยากจะรวมรักกับฉัน
๕ ขอขนมองุนแหงเพื่อเสริมกําลังฉันดวย
ขอผลแอปเปิ้ ลหลอเลีย
้ งฉันดวย
ฉันกระหายรักของเธอแทบขาดใจ
๖ แขนซายของเขาชอนอยูใตหัวฉัน
และมือขวาของเขาก็ลูบไลฉัน
๗ พวกสาวๆแหงเยรูซาเล็มเอย ฉันขอใหเธอ
ทัง้ หลายสาบานตอ หน าเลียงผาหรือ
กวางตัวเมียวา

๘ ฟั งสิ

นัน
่ เสียงชายคนรักของฉัน
ดูสิ เขากําลังมาแลว
เขากําลังเตนรําอยูบนภูเขาเหลานัน
้
และกระโดดโลดเตนอยูบนเนินเขา
๙ ที่รักของฉันเหมือน
กับเลียงผาหรือกวาง
หนุม
นัน
่ ไง เขากําลังยืนอยูนอกกําแพงของเรา
กําลังจองลอดหน าตางเขามา
กําลังแอบมองลอดไมระแนงเขามา
๑๐ ที่รักของฉันพูดกับฉันวา
“ที่รัก จา ลุก ขึ้น เถิด คนสวยของฉัน ไปกัน
เถอะ
๑๑ เพราะฤดูหนาวไดผานพนไปแลว
และฝนก็หยุดตกแลว
๑๒ ดอกไมทง
ั ้ หลายบานสะพรัง่ ไปทัว
่ ผืนดิน
ถึงเวลารองเพลงกันแลว
นกเขากําลังขันคูไปทัว
่ แผนดิน
๑๓ ผลมะเดื่อกําลังสุก
ตน องุนกําลังออกดอกบาน สะพรัง่ สงกลิ่น
หอมฟ ุงไปทัว
่
ที่รักจา ลุกขึ้นเถิด
คนสวยของฉัน ไปกันเถอะ”
๑๔ “แม นกเขาของ ฉันที่ซอน ตัวอยูในรอย
แตกของภูผาสูง
ออกมาใหฉันเห็นตัวหนอย
สงเสียงใหฉันไดยินหนอย
เพราะเสียงของเธอชางไพเราะ
และรูปรางหน าตาเธอนัน
้ ก็ชางงดงาม”
๑๕ “จับพวกสุนัขจิง
้ จอกให เรา สุนัขจิง้ จอก
ตัวเล็กๆที่ทําลายสวนองุน
เพราะสวนองุนของเรากําลังผลิดอก”
๑๖ ที่รักของฉัน เป็ นของฉันและฉันก็เป็ นของ
เขา

*๑:๑๔

เฮนนา ดอกไมที่มีกลิ่นหอมอยูทางตะวันออกกลาง

†๑:๑๔

เอนเกดี เป็ นชื่อเมืองหนึ่งใกลกับทะเลตาย มีช่ อ
ื เสียงดานนํ้ าหอมและเครื่องหอม

บทเพลงไพเราะ ๒:๑๗

เขากําลังเล็มพืชอยูทามกลางดอกลิลลี่ *
๑๗ กลับมาเถิด ที่รักของฉัน
ขอใหทานเป็ น เหมือนเลียงผาหรือกวางหนุม
บนเทือกเขาบีเธอร †
จนวันใหมยางเขามาและเงาแหงคํ่าคืนหนีไป
หญิง สาวพูด
๑ ในคํ่าคืน

๓ ฉันโหยหาชายผูเป็ นที่รักของฉัน
บนที่นอนของฉัน

ฉันโหยหาเขา แตไมพบเขา
๒ ฉันจะลุกขึ้นและออกทองไปรอบเมือง
ไปตามทองถนน ตามพวกลานเมือง
ฉันจะตามหาเขาผูเป็ นชายในดวงใจของฉัน
ฉันตามหาเขา แตก็หาไมพบ
๓ พวกยามที่ลาดตระเวนในเมืองไดเจอฉัน
ฉันถามพวกเขาวา “ทานพบชายในดวงใจคน
นัน
้ ของฉันไหม”
๔ พอจากทหารยามมาไดประเดี๋ยวเดียว
ฉันก็พบกับชายในดวงใจคนนัน
้ ของฉัน
ฉันจับเขาไวแนน ไมยอมปลอย
จนไดพาเขาไปถึงบานของแมฉัน
และเขาไปในหองที่แมฉันตัง้ ทองฉันขึ้นมา
๕ พวกสาวๆแหงเยรูซาเล็มเอย ฉันขอใหเธอ
ทัง้ หลายสาบานตอ หน าเลียงผาหรือ
กวางตัวเมียวา
พวกเธอจะไมปลุกเราหรือกระตุนความรักให
ตื่นจนกวาความรักนัน
้ จะสุกงอมแลว
พวกหญิงสาวแหงเยรูซาเล็มพูด
๖ นั น
่ มันอะไร กันที่กําลังมาจากที่เปลาเปลี่ยว

แหงแลง
ดู เหมือนกลุม ควัน หอมเหมือนมดยอบ
กํายานและแป งหอมทุกชนิดของพอคา
หญิง สาวพูด
๗ ดูสิ

นี่เป็ นเกีย
้ วของซาโลมอน
ที่หอมลอมดวยยอด นักรบหก สิบคนของ
อิสราเอล
๘ พวก เขาลวน เป็ นนั ก ดาบที่ชํานาญผานการ
ตอสูมาอยางโชกโชน
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บทเพลงไพเราะ ๔:๖

แตละ คนเหน็บ ดาบไวขาง ตัวพรอมตอสูกับ
ภัยทัง้ หลายในคํ่าคืน
๙ กษัตริยซาโลมอนสรางเกีย
้ วนี้
ขึ้นดวยไมนําเขาจากเลบานอน
๑๐ เสาของมันหอหุมดวยเงิน
หลังคาครอบทําดวยเสนใยทองคํา
เบาะนัง่ ทําดวยผาสีมวง
และภายในมันประดับขึ้นมาดวยความรัก
๑๑ หญิง สาวแหงเยรูซาเล็มเอย ออกมาเถิด
หญิงสาวแหงศิโยนเอย
มาดูกษัตริยซาโลมอนเถิด
มองดูมงกุฎที่แมของเขาสวมใสใหแกเขา
ในวันที่เขาแตงงาน
ซึ่งเป็ นวันที่หัวใจของเขาเบิกบานที่สุด
ชายหน ุมพูดกับหญิงสาว
๑ ที่รักจา

๔ ชางสวยงามเสียจริงๆ

เธอชางสวยงามเหลือเกิน

ดวงตาของเธอที่ อยูภายใตผา คลุม หน านัน
้ ก็
เหมือนกับนกเขาสองตัว
ผมของ เธอเปรียบ เหมือนฝูง แพะที่เดิน พลิว
้
ลงมาเป็ นระลอกจากภูเขากิเลอาด
๒ ฟั นของ เธอนั น
้ ขาวเหมือน กับฝูง แกะตัว
เมียที่ตัด ขนแลวเพิ่งขึ้นมาจากการ ลาง
ตัว
แตละซี่ก็มีคูแฝดลางบนไมมีหลุดไปเลยสักซี่
๓ ริม ฝี ปากของ เธอนั น
้ แดงเหมือนดาย แดง
สดสวยและปากของเธอนัน
้ ก็ชางงดงาม
แกมที่อยูใตผา คลุม หน าของ เธอนัน
้ สีชมพู
เหมือนผลทับทิมผาซีก
๔ ลําคอยาว ระหงของ เธอเปรียบ เหมือน
หอคอยของดา วิด ที่กอ ขึ้นดวยหินเป็ น
ชัน
้ ๆ
มีโล ‡นับ พันแขวนไวกับเกราะ ป องกันทุก
ชนิดของนักรบอยูที่นัน
่
๕ นมสอง เตาของ เธอนั น
้ เปรียบ ดังลูก กวางคู
หนึ่งหรือเลียงผาฝาแฝด
ที่กําลังเล็มพืชอยูทามกลางดอกลิลลี่
๖ จนวัน ใหมยางเขา มาและเงาแหงคํ่าคืนหนี
ไป

*๒:๑๖

ดอกลิลลี่ ในบทเพลงไพเราะ ๕:๑๓ เปรียบริม ฝี ปากเป็ นเหมือนดอกลิลลี่ ในที่ นี้คง
หมายถึงริมฝี ปากของคูรักของเขา
†๒:๑๗

เทือกเขาบี เธอร เป็ นเทือกเขาที่อยู ใกลเมืองเยรูซาเล็ม ในที่ นี้ คงเปรียบเทียบกับ
เตานมของนาง
‡๔:๔

โล โลและเกราะในที่นี้คงหมายถึงพวกสรอยคอที่สวยงาม

บทเพลงไพเราะ ๔:๗

ฉันจะรีบเดิน ทางไปที่ภูเขาแหงมดยอบและ
เนินเขาแหงกํายานหอม *
๗ ที่รักจา เธอชางสวยหมดจด
ในตัวเธอไมมีที่ติเลย
๘ เจาสาวของฉันไปจากเลบานอนกับฉันเถิด
ไปจากเลบานอนกับฉันเถิด
รีบลงมาจากยอดเขาอามานา
จากยอดเขาเสนีร และจากยอดเขาเฮอร โมน
เถิด †
ลงมาจากพวกถํ้าของสิงโต
ลงมาจากภูเขาทัง้ หลายที่พวกเสือ ดาวอยูกัน
เถิด
๙ น อง จา น องไดกุมหัวใจของ พี่ไว แลว เจา
สาวของฉัน
แคเห็นเธอชายตามาแวบเดียว
แคเห็นสรอยเสน หนึ่งบนคอ เธอ เธอไดกุม
หัวใจของฉันไวแลว
๑๐ น องจะ เจาสาวที่รักของฉันจา การรวมรัก
กับเธอนัน
้ ชางงดงาม
การรวมรักกับเธอนัน
้ ใหความสุขยิ่งกวาเหลา
องุน
กลิ่นนํ้ าหอมของ เธอนัน
้ ก็หอมยิ่ง กวาเครื่อง
เทศใดๆ
๑๑ เจา สาวของ ฉัน ริม ฝี ปากของ เธอหวาน
หยดยอยเหมือนนํ้ าผึ้งหยดจากรัง
นํ้ าผึ้งและนํ้ านมฉาบอยูใตลิน
้ ของเธอ
กลิ่นหอมจากเสื้อผาของ เธอนัน
้ หอมเหมือน
ไมสนซีดารจากเลบานอน
๑๒ น อง จะ เจา สาวที่รักของ ฉันจา เธอเป็ น
ของฉันเทานัน
้
เหมือนสวนสวน ตัว สวนที่สงวน ไว เหมือน
ตานํ้ าที่หวงหาม
๑๓ เธอเป็ นเหมือนสวนหลวงที่เต็มไปดวย
ทับทิม
และใหผลมากมายมีทัง้ เฮนนา นารด
๑๔ ขมิน
้ ตน ตะไคร และอบเชย ตลอดจนไม
กลิ่นหอมทุกชนิด
อีกทัง้ ยางไม หอม วาน หาง จระเข รวม ถึง
สมุนไพรปรุงเครื่องหอมชัน
้ เลิศทุกอยาง
๑๕ เธอเปรียบเหมือนตานํ้ าในสวน เปรียบดัง
บอนํ้ าไหล

*๔:๖
†๔:๘
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และเปรียบ
เหมือนลําธารที่ไหลลงมาจาก
ภูเขาทัง้ หลายของเลบานอน
หญิง สาวพูด
๑๖ ตื่นเถิด

ลมเหนือเอย
พัดเถิด ลมใตเอย
พัดผานสวนของฉัน
พัดใหเครื่องหอมฟ ุงกระจายไปทัว
่
ใหที่รักของฉัน เขามาที่สวนของเขา
และใหเขากินผลไมรสอรอยในสวนเถิด
ชายหน ุมพูด
๑ น องจะ

๕ ในสวนของฉันแลว

เจาสาวของฉันจา ฉันไดเขามา

ฉันไดเก็บยางไม หอมและเครื่องหอมอื่นๆ
แลว
ฉันไดกินรวง ผึ้งกับนํ้ า เชื่อม ผล ไมของ ฉัน
แลว
ฉันดื่มเหลาองุนและนมของฉันแลว
พวกเพื่อนๆพูด
เพื่อนรักทัง้ สอง กินและดื่มเถิด
และเมามันกับการรวมรักเถิด
หญิง สาวพูด
๒ แมวาฉัน หลับ

แตจิตใจของ ฉันก็ยังตื่นอยู
ในความฝั น
ฟั งซิ ชายที่รักของฉันกําลังเคาะ รองเรียกวา
“น องจา ที่รัก จา เปิ ดประตูใหพี่เขาไปหนอย
ซิ จะ แม นกเขาของพี่ จะ แม นางผูสวย
หมดจดของพี่จา
เพราะหัวของพี่เปี ยกชุมไปดวยนํ้ าคาง
ผมของ พี่เปี ยก ปอนไปดวยละออง หมอก
ตอนกลางคืน”
๓ แลวฉันตอบเขาวา
“ฉันถอดเสื้อผาแลวจะใหสวมกลับไปอีกหรือ
ฉันลางเทาสะอาดแลว
จะใหกลับไปเปื้ อนอีกหรือ”
๔ เมื่อชายที่รักของฉันสอดมือเขามา
ตรงรูประตู หัวใจของฉันก็เตนระรัว
๕ ฉันลุกขึ้น เพื่อไปเปิ ดประตูใหกับคนรักของ
ฉัน

ภูเขา … กํายานหอม พูดถึงหน าอกสองขางของนาง ที่เอานํ้ าหอมพรมไว

ยอดเขา … เฮอร โมนเถิด ภูเขาพวกนี้อยูทางตอนเหนือของอิสราเอลและเขตแดน
ของเลบานอน

บทเพลงไพเราะ ๕:๖

มือของฉันก็มียางไมหอมหยดอยู
นิ้วของฉัน ทําใหยางไม หอมหยดลงบนที่ จับ
สลักประตู
๖ ฉันเปิ ดประตูใหคนรักของฉัน
แตคนรักของฉัน ไปเสียแลว
เมื่อเขาจากไป ฉันแทบขาดใจ
ฉันตามหาเขา แตก็หาไมพบ
ฉันรองเรียกหาเขา แตเขาไมตอบ
๗ พวกยามที่ลาดตระเวนรอบเมืองพบฉัน
พวกเขาตีฉันและทําใหฉันบาดเจ็บ
พวกยามเหลานี้ที่เฝ ากําแพงเมือง
ไดดึงผาคลุมหน าของฉันออกไป
๘ สาวๆแหงเยรูซาเล็มเอย ฉันขอใหพวกเธอ
สาบานวา
หากเธอพบ กับชายคน รักของ ฉัน พวก เธอ
ตองบอกเขาวา “ฉันกําลังเป็ นไขใจอยู”
สาวๆแหงเยรูซาเล็มตอบ
๙ สาว งามกวาหญิงอื่น ใดเอย

คน รักของ เธอ
วิเศษกวาชายหนุมคนอื่นตรงไหน
เธอถึงไดมาใหพวกเราสาบานอยางนี้
หญิง สาวพูด
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๑๕ ขาของเขาเป็ นเหมือนเสาหิน ออนที่ ตัง
้ อยู

บนฐานที่ทําดวยทองคําบริสุทธิ ์
รูป รางของ เขาเป็ นเหมือนตนไมแหงเมือง
เลบานอน ดู สูงและแข็งแกรงราวกับไม
สนซีดารแหงเลบานอน
๑๖ ปากของเขานั น
้ ก็หวานที่สุด
ทุกอยางในตัวเขาดูนารักนาใครไปหมด
นัน
่ แหละคือคนรักของฉัน
หญิงสาวแหงเยรูซาเล็มเอย นัน
่ แหละเขาละ
หญิงสาวแหงเยรูซาเล็มพูด
๑ สาว

๖ ของเธอไปไหนเสียแลว

ชายคนรักของเธอ หันไปทางไหนแลว
บอกมาเถิด พวกเราจะชวยเธอตามหาเขา
หญิง สาวตอบ
๒ ชายคนรักของฉันลงไปในสวนของเขา

ไป
ที่แปลงเครื่องเทศ
เขาลงไปเล็ม พืชอยูในสวน และไปเก็บดอก
ลิลลี่
๓ ฉันเป็ นของเขา และเขาก็เป็ นของฉัน
เขาเล็มพืชอยูทามกลางดอกลิลลี่

๑๐ ชายคนรักของฉันมีผิวสีดําแดงเปลงปลัง
่

โดดเดนกวาชายหนุมนับหมื่นคน
๑๑ หัวของ เขาเป็ นเหมือนทองคํา
ทองคํา
บริสุทธิ ์
ผมของ เขาหยัก ลอน และดํา ขลับราวกับ
นกกา
๑๒ ตาของ เขาเป็ นเหมือนนกเขาที่เกาะอยูริม
สายนํ้ า
อาบเนื้อ ตัวดวยนํ้ านม เกาะอยูริมสายนํ้ าที่
เต็มตลิ่ง
๑๓ แกมของ เขาเป็ นเหมือนสวนเครื่อง เทศที่
ออกเป็ นสมุนไพรหอมหวาน
ริม ฝี ปากของ เขาเป็ นเหมือนดอก ลิลลี่ที่หยด
ยางหอมออกมา
๑๔ แขนของ
เขาเป็ นเหมือนทอนทองคําฝั ง
เพชรพลอย
สวนทองของ เขาเป็ นเหมือนงาชางประดับ
ดวยพลอยสีน้ํ าเงินเขม
*๖:๔

งามกวาหญิง ใดเอย ชายคน รัก

ชายหน ุมพูด
๔ ที่รักจา

เธอชางสวยงามราวกับเมืองทีรซาห

*

มีเสนหราวกับเมืองเยรูซาเล็ม
เธอชางนาประทับใจดุจดังกองทหารพรอมธง
ประจําหนวย †
๕ อยามอง ฉันเลยเพราะดวงตาของ เธอทําให
ฉันแทบคลัง่
ผมของ เธอเปรียบ เหมือนฝูง แพะที่เดินพลิว
้
ลงมาเป็ นระลอกจากภูเขากิเลอาด
๖ ฟั น ของเธอนั น
้ ขาวเหมือน กับฝูง แกะตัว
เมียที่เพิ่งขึ้นมาจากการลางตัว
แตละซี่ก็มีคูแฝดลางบนไมมีหลุดไปเลยสักซี่
๗ แกมที่ซอนอยูใตผาคลุมหน าของเธอนั น
้
สีชมพูเหมือนผลทับทิมผาซีก
๘ ถึงจะมีราชินีหกสิบคน
เมียน อยแปดสิบคน

ทีรซาห เป็ นเมืองหนึ่งในอิสราเอล อยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเยรูซาเล็ม

†๖:๔ กอง ทหารพรอมธงประจํา หน วย หรือแปลไดอีกอยาง หนึ่ งวา “ดวงดาวในทองฟ า”
หรือ “พวกนิมิต”

บทเพลงไพเราะ ๖:๙
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และหญิงสาวอื่นๆอีกนับไมถวน
๙ แตแม นกเขาของ พี่ แม นางผูสวย หมดจด
ของพี่ก็เป็ นหนึ่งเดียวไมเหมือนใคร
เธอก็ลูกสาวเพียงคน เดียวของ แมและเป็ น
หัวแกวหัวแหวนของผูใหกําเนิด
หญิง สาวทัง้ หลายที่พบเธอถือวาเธอมี เกียรติ
จริงๆ
อีก ทัง้ เหลา ราชินี และพวก เมีย น อยตางก็
สรรเสริญเยินยอเธอวา
๑๐ “ใครกันนี่ ผูเปรียบเหมือนแสงอรุณ
สวยงามราวกับดวงจันทร
เจิดจาราวกับดวงอาทิตย
และนา ประทับ ใจราวกับกอง ทหารพรอมธง
ประจําหนวย”
๑๑ ฉันลงไปที่สวนตน ถัว
่ วอ ลนัทเพื่อไปดูชอ
ดอกไมที่ข้ น
ึ ตามหุบเขา
ไปดูวาพวกเถาองุนออกดอกแลวหรือยัง
ไปดูวาพวกตนทับทิมผลิดอกแลวหรือยัง
๑๒ กอนที่ฉันจะรูตัว
เธอก็ไดวาง ฉันอยูทามกลางรถ มาของคน
ของฉันอยางเจาชาย
เพื่อนๆของผูชายเรียกหญิงสาว
๑๓ กลับมาเถิด

กลับมากอน แมชาวชูเลมเอย
กลับมาใหพวกเราไดชมดูเธอกอน
ชายหน ุมพูด
ทําไมพวกเจาถึงไดจองมองนางชาวชูเลม
ราวกับวานางกําลังเตนรําอยูเบื้อง หน าทหาร
สองกองทัพอยางนัน
้ ละ
ชายหน ุมชื่นชมความงามของหญิงสาววา
๑ เจา หญิง เอย

๗ รองเทาสานอยูชางงดงามเหลือเกิน

เทาคู นัน
้ ของ เธอที่สวม

ตน ขาอันกลม กลึงของ เธอเหมือนเพชร
พลอยที่ชางฝี มือดีไดเจียระไนไว
๒ สะดือของ เธอนั น
้ เหมือนชามทรง กลมที่ มี
เหลา องุนผสมเครื่อง เทศเติม เต็มอยู
เสมอ
สวนหน า ทองอันโคง มนของ เธอนัน
้ เหมือน
กองเมล็ด ขาว สาลีที่นวดแลวลอม รอบ
ดวยดอกลิลลี่
*๗:๙
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๓ นมสอง

เตาของ เธอนัน
้ เปรียบ เหมือนลูก
กวางคูหนึ่ง
หรือเลียงผาฝาแฝด
๔ ลําคอระหงของ เธอเปรียบ เหมือนหอคอย
งาชาง
ดวงตาของ เธอนัน
้ เหมือนสระ นํ้ าที่สอง
ประกายในเมืองเฮ ช โบนตรงประตูบัท
รับบิม
จมูกของ เธอสูง โดงเหมือนหอคอยแหง
เลบานอนที่มองเห็นเมืองดามัสกัส
๕ หัวของเธอสูงสงเหมือนภูเขาคารเมล
เสนผมของเธอเหมือนผามันวาวสีมวง
ผมยาว สลวยของ เธอนัน
้ ทําใหกษัตริยตอง
สยบลง
๖ ที่รักของฉัน เธอชางงดงาม และมี เสน หนา
ชื่นชมยิ่งนัก
เธอทําใหฉันเพลิดเพลินใจ
๗ เธอชางสูงระหงราวกับตนอินทผลัม
เตาทัง้ สองของเธอนัน
้ เหมือนพวงอินทผลัม
๘ ฉันพูดวา “ฉันจะปี นตน อินทผลัม และจะ
ควาผลอินทผลัมนัน
้ ”
ขอใหเตาทัง้ สองของเธอเป็ นเหมือนพวงองุน
ขอ ใหลมปากของ เธอหอมเหมือนผล แอ
ปเปิ้ ล
๙ ขอ ใหจูบของ เธอเป็ นเหมือนเหลา องุนชัน
้
เยี่ยม *
หญิงสาวแทรกขึน
้ วา
ที่ไหลลื่นไปยังคนรักของฉัน
และเลื่อนไหลผานริมฝี ปากและฟั นของฉัน
๑๐ ฉันเป็ นของที่รักของฉัน
และเขาก็อยากไดแตฉันเทานัน
้
๑๑ มาเถิด ที่รักของฉัน ออกไปที่ทุงกวางขาง
นอกนัน
้
และคืน นี้เราจะพักอยูทามกลางพุมดอก เฮ น
นาที่หอมนัน
้
๑๒ เราจะตื่นแตเชาตรู แลวออกไปที่สวนองุน
ไปดูวาพวกตนองุนออกดอกแลวหรือยัง
ไปดูวาพวกชอดอกองุนผลิบานแลวหรือยัง
ไปดูวาตนทับทิมออกดอกแลวหรือยัง
และที่นัน
่ ฉันจะมอบความรักใหกับเธอ

ริม ฝี ปากและฟั นของ ฉัน คํา นี้อยูในฉบับ แปลภาษากรีกโบราณฉบับ แปลซีเรียโบราณ
และฉบับ แปลภาษาละตินโบราณ แตฉบับฮีบรูที่นิยมใช กันเขียนวา ริม ฝี ปากของพวกที่นอน
หลับ
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๑๓ ที่รักของ ฉัน จาพืชแหง รักได สงกลิ่นหอม

ฟ ุงไปทัว
่ แลว
ผล ไมเลิศ รสทัง้ หลายไดสะสมไว แลวเหนือ
ประตูของเรา
ฉันไดสะสมผลไมเลิศรสทัง้ หลายไว
ทัง้ ที่เคยลิม
้ รสและไม เคยลิม
้ รสมากอนไวให
กับเธอ
๑ แหม ถาเธอเป็ นพี่ชายของฉันก็นาจะดี
นะ
ผูดูดนมจากเตาของแมฉัน
เพราะเมื่อฉันพบเธอตามทองถนน
ฉันจะไดจูบเธอโดยไมมีใครเหยียดหยาม
๒ แลวฉันจะ ไดนําเธอ ฉันจะพาเธอไปที่ บาน
ของ แม ฉัน เธอจะ ไดสอนเรื่องอยาง วา
กับฉัน
ฉันจะ ใหเธอดื่ม ไวนผสมเครื่อง เทศที่ทํา จาก
นํ้ าทับทิมของฉัน
๓ แขนซายของเขาชอนอยูใตหัวฉัน
และมือขวาของเขาก็ลูบไลฉัน

๘

นางพูดกับพวกเพื่อนสาว
๔ พวกสาวๆแหงเยรูซาเล็มเอย

ฉันขอใหเธอ

ทัง้ หลายสาบานวา
พวก เธอจะไมปลุก เราหรือกระตุนความ รัก
ใหต่ น
ื จนกวาความ รักนัน
้ จะสุกงอมเสีย
กอน
พวกสาวๆแหงเยรูซาเล็มพูดวา
๕ นางผูมาจากที่เปลาเปลี่ยวแหงแลง

ที่อิงแอบมา กับชายคน รักของ นางนัน
้ เป็ น
ใครกันหนอ
หญิงสาวพูดกับชายคนรักวา
ฉันไดปลุกเธอตื่น ขึ้นใตตน แอปเปิ้ ลนัน
้ เป็ น
ที่ที่แมของเธอตัง้ ทองเธอ
และที่นัน
่ แหละคือที่ที่นางคลอดเธอมา
๖ เอาตัวฉันแนบชิดไวกับตัวเธอ
เหมือนดวงตราที่หอยแนบชิดกับหน าอกเธอ
เหมือนดวงตราที่แนบชิดกับขอมือเธอ
์ หงความ
เพราะฤทธิแ
รักนัน
้ แรงพอๆกับ
ความตาย
อารมณรักนัน
้ ก็ทนนานเทากับแดนคนตาย
ความรักจุดประกายขึ้นดังไฟ
เป็ นไฟลูกใหญที่ลุกโชติชวง
๗ แมน้ํ าจะมาก เพียง ใดก็ไม อาจดับไฟ รักลง
ได
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และแมน้ํ าทัง้ หลายก็ไม อาจทวมทนความรัก
ได
ถาหากมีใครสัก คนพยายามจะซื้อความ รัก
ดวยทุกสิ่งที่เขามี
ขอเสนอของเขาจะถูกปฏิเสธอยางแนนอน
พวกพี่ชายของหญิงสาวพูดวา
๘ เรามีนอง

สาวตัว น อยอยูหนึ่ง คนซึ่งนมยัง
ไมตงั ้ เตาเลย
เราจะทํายังไงกับเธอดีเมื่อมีคนมาสูขอเธอ
๙ ถาเปรียบเธอเหมือนกําแพง เราจะเอาเงิน
มาตกแตงกําแพงนัน
้
และถาเปรียบเธอเป็ นประตู เราจะหาไมสนซี
ดารมาเสริมแตงประตูนัน
้
หญิง สาวพูดวา
๑๐ ใชสิ

ฉันเปรียบเหมือนกําแพงนัน
้
และเตาทัง้ สองของ ฉันก็ตัง้ ขึ้นเหมือน
หอคอย
นัน
่ เป็ นเหตุที่ เขาพึงพอใจฉัน
ชายหน ุมพูดวา
๑๑ ซาโลมอนมีสวนองุนอยูแปลงหนึ่ งที่บาอัล

ฮาโมน
และเขาก็ใหคนเชาสวนองุนนัน
้
และทุกๆ ปี คน เชา สวนจะตองจายเขาคนละ
หนึ่ง พันเหรียญเงินจากเงินที่ไดจากการ
ขายผลองุนนัน
้
๑๒ แตฉันมีสวนองุนสวนตัวของฉันเอง
ซา โลม อนเอย ทานเก็บพันเหรียญ เงินของ
ทานไวเถิด
แลวก็จายคนเฝ าสวนของทานคนละสองรอย
เหรียญเงินดวย
ชายหน ุมพูดกับหญิงสาววา
๑๓ เธอผู ที่กําลังนั ง
่ ในสวนนัน
้ นะ

เพื่อนๆของ

ฉันอยากไดยินเสียงของเธอ
ฉันเองก็เหมือนกัน
หญิง สาวพูดวา
๑๔ ที่รักของฉัน

เร็วเขาเถิด
ขอใหทานเป็ นดังเลียงผาหรือกวางหนุมที่อยู
ภูเขาแหงเครื่องเทศเหลานี้เถิด
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อิส ยาห
คํานํ า
อิสยาห แปลวา “พระยาหเวหชวยกู”
อิส ยาหเป็ นผู พูด แทน พระเจา เขา
อาศัยอยูในเมือง เยรูซาเล็มในยู ดาห
(อาณาจักรฝ าย ใต) เขาพูดแทนพระเจา
เป็ น เวลาหลายสิบ ปี ตัง้ แตประมาณปี
๗๓๘-๗๐๑ กอน ค.ศ. หรืออาจ จะหลัง
จากนัน
้
หนังสืออิส ยาหมีทัง้ คํา กลอนที่ไพเราะ
มากและคําพูดที่ใหความหวัง
บท ที่ ๑-๓๙ เป็ นเรื่องที่พระ ยาหเวห
พูดกับชาว ยู ดาหหลาย ปี กอนที่พวก เขา
จะถูกจับไปเป็ น เชลยที่บา บิ โลน ชาว ยู
ดาหทําบาปดวยการไปนมัสการพวก
พระ ตาง ชาติและพวกรูป เคารพที่ทํา
จากไมและหิน พวก ผูนําของ เขาก็ไป
ทําสัญญาเป็ นพันธมิตรกับพวกตาง
ชาติ พวก เขาไมไว วางใจในพระเจา
ที่ชวย กูพวก เขาออกมาจากการ เป็ น
ทาสในอียิปต และยังทอด ทิง้ กฎของ
โมเสสที่พระเจาใหกับบรรพบุรุษของ
พวก เขา พระเจาก็เลยลงโทษพวก เขา
ดวยการสงพวก ศัตรูมาบุกและทําลาย
เมืองทัง้ หลายของยู ดาห และบท เหลา
นี้จะเน นเรื่องที่ วา พระ ยาหเวหเป็ น
์ ิทธิข
์ องอิสราเอล และเป็ น
องคที่ศักดิส
กษัตริยผู ยิ่ง ใหญ เมือง ศิ โยนหรือเมือง
เยรูซาเล็มเป็ นที่ ตัง้ ของวิหารของพระ
ยาหเวห
แตพระองคจะลงโทษเมือง
์ ากบาป
เยรูซาเล็มเพื่อทําใหมันบริสุทธิจ
กอนที่พระองคจะชวยกูมันในที่สุด พระ
ยาหเวหคาด หวังใหเชื้อพระ วงศจาก
กษัตริยดา วิดไว วางใจในพระองคไมใช
ไวใจในพวกพันธมิตรตาง ชาติ และอิส
ยาหยังไดพูดถึงกษัตริยที่ดี พรอมที่สืบ
เชื้อ สายมาจากดา วิดที่จะมาปกครองใน
อนาคต
*๑:๑

อิสยาห ๑:๒

บท ที่ ๔๐-๕๕ เป็ นขาวดีสําหรับคน
ของพระองคที่เป็ น เชลยอยูในบา บิ โลน
วา บาบิ โลนจะถูกทําลายและพระเจาจะ
ใชกษัตริยไซ รัสปลอยคนของพระองค
กลับไปเมืองเยรูซาเล็ม (อสย. ๔๔:๒๘)
เมืองเยรูซาเล็มและวิหารของพระเจา
จะถูกสรางขึ้นมาใหม
และพระเจาจะ
สถิตอยูบนภูเขาที่เมืองเยรูซาเล็มตัง้ อยู
เมื่อคํา ทํานายของพระ ยาหเวหเกี่ยวกับ
เมืองบา บิ โลนและกษัตริยไซ รัสเกิด ขึ้น
จริง จะทําใหเห็น วาพระองคอยูเบื้อง
หลังสิ่งที่เกิด ขึ้นกับชนชาติทัง้ หลาย
และพระองค นัน
้ ยิ่ง ใหญกวาพระจอม
ปลอมที่ไร นํ้ ายาทัง้ หลายของชนชาติ
ตางๆ
บท ที่ ๕๖-๖๖ เป็ นสิ่งที่พระ ยาหเวห
พูดกับชาว ยู ดาห หลัง จากที่พวก เขาได
กลับมาสรางเมืองเยรูซาเล็มและวิหาร
ขึ้นมาใหม มีการ เตือนคนเหลา นัน
้
ในยู ดาหที่เอา เปรียบคน ยากจน หรือ
การเอาพิธีกรรมของศาสนาอื่นมาผสม
ผสานเขา กับการนมัสการพระ ยาหเวห
แตก็มีคําสัญญาแหงความ
หวังใหกับ
คนเหลา นัน
้ ที่เป็ น ทาสที่สัตย ซื่อของ
พระ ยาหเวห รวม ถึงคนตางชาติที่มา
นมัสการพระองคดวย เยรูซาเล็มจะได
มีความ สุขกับความ มัง่ คัง่ ยิ่ง ใหญและ
เกียรติยศ พระองคจะสราง “สวรรค
ใหมและโลกใหม” เพื่อคนของพระองค
จะไดอยูกันอยางมีความสุข
๑ นี่ คือนิ มิตของอิส
ยาหลูกชายของ
อา มอส ที่เขาเห็นเกี่ยว กับยู ดาหและ
เยรูซาเล็ม เขาเห็นนิมิต นี้ในชวงสมัยที่อุส ซี
ยาห *โยธาม อาหัส †และเฮเซคี ยาห ‡เป็ น
กษัตริยปกครองยูดาห

๑

พระเจาตอตานคนของพระองค
๒ ฟ าสวรรคและแผนดินโลก

ฟั งใหดี
เพราะพระยาหเวหพูดวา
“เราไดเลีย
้ ง ดูลูกๆของ เราและชวยใหพวก
เขาเติบโตขึ้น
แตพวกเขากลับกบฏตอเรา

อุสซียาห เป็ นกษัตริยของยูดาห ในปี ๗๖๗ ถึงประมาณปี ๗๔๐ กอนพระเยซูมาเกิด
อาหัส เป็ นกษัตริยของยูดาห ในปี ๗๓๕-๗๒๗ กอนพระเยซูมาเกิด
‡๑:๑ เฮเซคียาห เป็ นกษัตริยของยูดาหในปี ๗๑๕-๖๘๗ กอนพระเยซูมาเกิด
†๑:๑

อิสยาห ๑:๓

๓ วัวยังรูจักเจาของมัน

ลาก็ยังรูจักที่ที่เจาของมันเลีย
้ งอาหารมัน
แตคนอิสราเอลไมรูจักเรา
คนของเราไมเขาใจสิ่งที่เราทําใหกับเขา”
๔ ไง ไอชนชาติที่บาปหนา
ไอพวกคนที่หนักอึ้งไปดวยความเลวราย
ไอพวกลูกหลานที่ชอบทําชัว
่
ไอพวกลูกๆที่ชอบคดโกง
ไอพวกที่ทิง้ พระยาหเวหไป
์ ิทธิข
์ องอิสราเอล
ไอพวกที่ดูถูกองคผูศักดิส
ไอพวกที่หันหลังใหกับพระองค
๕ ทําไมพวกเจาถึงหาเรื่องที่จะถูกเฆี่ยนตีอีก
ทําไมพวกเจาถึงยังคงกบฏตอไป
ทัง้ หัวก็ฟกชํ้าไปหมด
ทัง้ ใจก็ออนเปลีย
้ ไปหมดแลว
๖ ตัง
้ แตหัวจรดเทาไมมีอะไรดีเลย
ฟกชํ้าดําเขียว และมีแผลสดๆเต็มไปหมด
พวกเขายังไมไดบีบหนองทําความสะอาด
หรือเอาผาพันแผลไว
หรือใสน้ํ ามันใหมันทุเลาลง
๗ แผนดินของพวกเจาถูกทําลาย
เมืองตางๆถูกไฟเผา
คนตางชาติไดกลืน กินแผน ดินของ พวก เจา
ไปตอหน าตอตา
และมันก็ถูก ทําลาย ไปเหมือน กับเมืองที่ถูก
โคนลมลงโดยพวกคนตางชาติ *
๘ มีแตเยรูซาเล็ม †เทานั น
้ ที่เหลืออยู
เหมือนกับเพิงที่โดดเดี่ยวอยูในสวนองุน
เหมือนที่พักที่โดดเดี่ยวอยูในไรแตงกวา
เธอเป็ นเมืองที่ถูกศัตรูโอบลอม
๙ ถาพระยาหเวหผูมีฤทธิท
์ งั ้ สิน
้
ไมเหลือผูรอดชีวิตไวบาง
พวกเราก็คงถูกทําลายจนหมดเกลีย
้ งไปแลว
เหมือนกับเมืองโสโดมและโกโมราห ‡
๑๐ ไอ พวกผูนําของโส โดม ใหฟังถอยคําของ
พระยาหเวหไว
ไอชาว เมืองโก โม ราห ใหฟังคํา สอนของ
พระเจาของเราใหดี
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๑๑ พระ ยาหเวหพูด วา

“ทําไมพวก เจาถึงยัง
เอาเครื่องบูชามากมายพวก นี้มา ถวาย
ใหกับเรา
เราไดรับอยางเหลือเฟื อแลว
ทัง้ พวกแกะตัวผูที่เผาบูชาทัง้ ตัว และไขมัน
ของสัตวที่ขุนไวจนอวนพี
เราไม ช่ น
ื ชอบกับเลือดของพวกวัว ผู ลูก แกะ
หรือแพะผู
๑๒ เมื่อพวกเจาเขามาอยูตอหน าเรา
ใครเรียกใหพวก เจาเอาสัตวมากมายพวก นี้
มาเหยียบยํ่าลานวิหารของเรา
๑๓ หยุดเอาเครื่องถวายที่ไรสาระพวกนี้ มาอีก
เราสะอิดสะเอียนเครื่องหอมที่เจาเผาให กับ
เรา
เราทน ไม ไหว แลวตอเทศกาล ขาง ขึ้น ¶วัน
หยุด ทาง ศาสนา และการ เรียกประชุม
ตางๆของพวกเจา
การ ประชุมทาง ศาสนาพวก นี้ผสม ไป ดวย
ความบาป
๑๔ ใจของ เราเกลียดเทศกาล ขาง ขึ้นและเทศ
กาลอื่นๆของพวกเจา
พวกมันไดกลายเป็ นภาระหนักให กับ เรา เรา
แบกมันไวจนเหนื่อยแลว
๑๕ เมื่อเจากาง มือ ออกอธิษฐาน เราจะปิ ด ตา
ของเรา
ถึง แมเจาจะอธิษฐานมากมายขนาดไหน เรา
ก็จะไมฟัง เพราะมือของเจาเปื้ อนเลือด
๑๖ ลางตัวเองและทําตัวเองใหสะอาดซะ
เอาสิ่ง ชัว
่ รายที่พวก เจาทํา นัน
้ ไป ให พน เอา
มันไปให ไกลจากสายตาเรา หยุด ทํา ชัว
่
ซะ
๑๗ ฝึ กทําดี
ใหความยุติธรรมกับคนอื่น
ชวยกูพวกที่ถูกกดขี่ขมเหง
ปกป องสิทธิใหกับเด็กกําพรา
สูคดีใหกับแมมาย
๑๘ พระยาหเวหพูดวา มาสูความกันเถอะ

*๑:๗

ถูก โคนลม ลงโดยพวกคนตางชาติ ในที่ นี้คงพูด ถึงกองทัพอัส ซีเรีย ที่บุกยู ดาห ในปี
๗๐๑ กอนพระเยซูมาเกิด
†๑:๘

เยรูซาเล็ม หรือแปลอีกอยางหนึ่งไดวา “นางสาวศิโยน”

‡๑:๙

เมืองโสโดมและโกโมราห เป็ นสองเมืองที่พระเจาทําลายเพราะคนชัว
่ รายมาก ดูเพิ่ม
เติมไดจาก หนังสือปฐมกาล ๑๙
¶๑:๑๓

เทศกาลขางขึน
้ เป็ นวันแรกของเดือนใหมของคนยิว เป็ นวันสําคัญทางศาสนา

อิสยาห ๑:๑๙

ถึง แมพวกบาปของเจาจะแดงสด พวกมันก็
อาจจะขาวเหมือนหิมะได
ถึง แมบาปพวก นัน
้ ของ เจาจะแดง เขม พวก
มันก็อาจจะขาวเหมือนขนแกะได
๑๙ ถาพวกเจาจะยินยอมและเชื่อฟั ง
เจาก็จะไดกินสิ่งดีๆจากแผนดินนี้
๒๐ แตถาเจาไมยอมและกบฏ
เจาก็จะถูกศัตรูฆาฟั น
เพราะพระยาหเวหไดลัน
่ วาจาไปแลว”
เยรูซาเล็มไมสัตยซ่ อ
ื ตอพระเจา
๒๑ เมืองที่เคยสัตย ซื่อไดกลาย เป็ นโสเภณีไป

แลว
เมืองเยรูซาเล็ม
เคยเต็ม ไป ดวยความ
ยุติธรรม
ความดีเคยพักอยูที่นัน
่
แตเดี๋ยว นี้
กลับกลายเป็ นที่พักของพวก
ฆาตกรไปแลว
๒๒ เงินของเจาไดกลายเป็ นขีเ้ งินไปแลว
เหลาองุนของเจาก็ไดผสมนํ้ าเจือจางไปแลว
๒๓ พวก ผูนําของ เจาเป็ นพวก กบฏที่ไปคบหา
กับพวกหัวขโมย
พวก เขาทุก คนรัก สินบนและวิ่งตามของ
กํานัล
พวก เขาไม ไดใหความ ยุติธรรมกับพวก เด็ก
กําพรา พอและไม ยอม ฟั งคดี ความของ
แมมาย
๒๔ ดัง นั น
้ พระยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ทัง้ สิน
้ ผูทรง
อํานาจของอิสราเอล พูดวา
“ทีนี้ ละ ศัตรูของเราจะไมกอ ปั ญหาให กับ เรา
อีก แลว เพราะเราจะลงโทษพวก มันให
หมด
๒๕ เราจะโจมตีเจา เราจะหลอมละลายเจา
และเราจะขจัดสิ่ง เจือปนออก ไปจาก เจาให
หมด
๒๖ แลวเราจะ ใหพวก ผู พิพากษาที่ ซื่อสัตยกับ
เจาอีกครัง้ หนึ่งเหมือนกับที่เจาเคยมี
และใหที่ ปรึกษาที่ ดีกับ เจาเหมือนที่เจาเคยมี
ในตอนแรก
และหลัง จาก นัน
้ เจาจะถูกเรียก วา ‘เมือง
ที่ทํา ตามใจพระเจา เมืองแหงความ
ซื่อสัตย’”
๒๗ ศิ โยนจะได รับการ ไถใหเป็ น อิสระดวย
ความยุติธรรม
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และคนเหลา นัน
้ ที่หัน กลับมาหาพระยาหเวห
ก็จะได รับการปลดปลอยใหเป็ น อิสระ
ดวยการทําตามใจพระเจา
๒๘ แตพวกที่กบฏและพวกคนบาปก็จะถูก ขยี้
ไปพรอมๆกัน
และคน พวก นัน
้ ที่ ไดละทิง้ พระ ยาหเวหก็ จะ
ตาย
๒๙ เพราะพวก เจาจะได รับความ อับอายเรื่อง
์ ิทธิท
์ ี่ พวก เจาอยาก ได
ตน โอก ศักดิส
นักหนานัน
้
และพวก เจาจะตองอับอาย ขาย หน ากับพวก
สวนพิเศษที่พวกเจาบูชานัน
้
๓๐ เพราะเจาจะเป็ นเหมือนตน โอกที่ มีใบ
เหี่ยวเฉา
และเป็ นสวนที่ไมมีน้ํ า
๓๑ คนที่เขม แข็งก็จะกลาย เป็ นเศษ ไมจุด ไฟ
และงานของ เขาจะเป็ น เหมือนประกาย
ไฟ
ทัง้ สอง อยางก็จะไหมไป ดวย กันและจะไมมี
ใครดับไฟนัน
้ ได
ทุกชนชาติมุงสูเยรูซาเล็ม
๑ นี่ คือขอความที่อิส

๒ ได รับ ผานทางนิมิตเกี่ยว กับยู ดาหและ

ยาหลูกของอา มอส

เยรูซาเล็ม
๒ ในอนาคต นั น
้
ภูเขาที่วิหารของ พระ
ยาหเวหตงั ้ อยูจะถูก ยก ขึ้นใหสูง กวา
ภูเขาทุกลูกและสูงกวาเนินเขาทัง้ หลาย
คนทุกชนชาติก็จะหลัง่ ไหลมาที่นัน
่
๓ จะมีชนชาติ ตางๆมากมายพา กันมา ที่ นั น
่
และพูดวา
“ไปกันเถอะพวกเรา ขึ้นไปบนภูเขาของพระ
ยาหเวห กัน ไปยังวิหารของพระเจาของ
ยาโคบกันเถอะ
แลวพระเจาจะ ไดสอนพวก เราถึงแนวทาง
ตางๆของ พระองค และเราจะ ไดเดินใน
เสนทางเหลานัน
้ ของพระองค”
เพราะคํา สอนของพระ ยาหเวห นัน
้ จะแพร
ออก ไปจากศิ โยนและถอยคําของ พระ
ยาหเวหก็จะแพรออกไปจากเยรูซาเล็ม
๔ พระองคจะ เป็ นผู ตัดสินระหวางชนชาติ ทัง
้
หลาย
และพระองคจะตัดสินขอ โต แยงให กับคน
หลายเชื้อชาติ
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และชนชาติ ตางๆจะตี ดาบของ พวก เขาให
เป็ นใบมีดของคันไถและตีหอกของพวก
เขาเป็ นขอลิดกิ่งไม
ชนชาติตางๆจะไมยกดาบขึ้นตอสูกันอีก และ
พวกเขาจะไมมีการฝึ กทําสงครามกันอีก
ตอไป
๕ ครอบครัวของยาโคบ มาเถอะ
มาเดินในความสวางของพระยาหเวหกัน
๖ ขา แตพระ ยาหเวห พระองคไดทอด ทิง
้
ครอบครัวของ ยา โคบซึ่งเป็ นคน ของ
พระองค
เพราะพวกเขามีทงั ้ พวกหมอดูจากตะวันออก
และพวกผู ทํานายอนาคตเต็ม ไปหมดเหมือน
กับคนฟี ลิสเตีย
และพวก เขาก็ไดจับ มือเป็ นพันธมิตรกับคน
ตางชาติ
๗ ดิน แดนของพวก เขามีเงิน และ ทองเต็ม ไป
หมดและมีทรัพยสมบัติมากมายจน นับ
ไมถวน
แผน ดินของเขามีมาเต็ม ไปหมดและมีรถรบ
มามากมายจนนับไมถวน
๘ แผนดินของเขามีรูปเคารพเต็มไปหมด
พวกเขากม กราบสิ่ง ที่พวกเขาสรางขึ้น มากับ
มือ เป็ นสิ่ง ที่นิ้วพวกเขาเองได สรางขึ้น
มา
๙ อยาง นี้ คน พวก นี้ ไดเสื่อม ลงและถูก ทําให
ตกตํ่า
ขาแตพระยาหเวห อยาไดใหอภัยกับพวกมัน
เลย
๑๐ รีบหลบเขาไปอยูตามซอก หินและซอนอยู
ในรูใน ดินเพื่อให พนจากความ นา สยอง
ขวัญของพระยาหเวห
์ ัน ยิ่ง ใหญ
และรัศมีที่เปลง ออก มาจากฤทธิอ
ของพระองค
๑๑ สายตาที่เยอ หยิ่งจองหองของ มนุษยจะ
ถูก ทําใหตกตํ่า ลงและคน ที่หยิ่ง ยโสจะ
ถูกทําใหถอมตัวลง
ในวัน นัน
้ จะมี แตพระยาหเวหเทานัน
้ ที่จะได
รับการยกยองสรรเสริญ
๑๒ เพราะพระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง
้ สิน
้ ได
กําหนดวันนัน
้ ไวแลว
ที่พระองคจะตอสูกับทุก คนที่เยอ หยิ่ง
จองหอง หัวสูง และทุกคนที่ยกตัวขึ้น
*๒:๑๓
†๒:๑๖
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(พระองคจะทําใหคนพวกนี้ตกตํ่าลง)
๑๓ พระองคจะตอสูกับทุก คนที่ยก ตัว ขึ้น
ราวกับเป็ นตนสน ซี ดารแหงเลบานอนที่
สูงสงและถูกยกขึ้น
จะตอสูกับทุก คนที่ทําตัวราวกับเป็ นตน โอก
แหงบาชาน *
๑๔ จะตอสูกับทุกคนที่ทําตัว
ราวกับเป็ นภูเขาและเนินเขาสูง
๑๕ จะตอสูกับทุกคนที่ทําตัว
ราวกับเป็ นหอคอย
สูงและกําแพงป อม
ปราการ
๑๖ จะตอสูกับทุกคนที่ทําตัว
ราวกับเป็ นพวก เรือจากทาร ชิช †และเรือที่
สวยงามทัง้ หลาย
๑๗ มนุษยที่เยอ หยิ่งจองหองจะถูก ทําให ถอม
ลง ความหยิ่งยโสของทุกคนจะถูกทําให
ตกตํ่าลง
ในวัน นัน
้ จะมี แตพระยาหเวหเทานัน
้ ที่จะได
รับการยกยองสรรเสริญ
๑๘ แตพวกรูปเคารพทัง
้ หลาย
จะหมดสิน
้ ไป
๑๙ ผูคนจะตองเขาไปหลบอยูตามถํ้าของซอก
หินและซอนอยู ใน รูใตดินเพื่อใหพนจาก
ความนาสยองขวัญของพระยาหเวห
์ ัน ยิ่ง ใหญ
และรัศมีที่เปลงออก มาจากฤทธิอ
ของ พระองคเมื่อ พระองคยืน ขึ้นเพื่อ
ทําใหคนทัง้ โลกกลัวจนตัวสัน
่
๒๐ ในวัน นั น
้ ผูคนจะโยนรูป เคารพที่พวกเขา
ทํา ขึ้น มากราบ ไหวบูชา กัน เป็ นรูป
เคารพที่ทําจากเงินและทอง
พวก เขาจะโยน มันทิง้ ลง ไปในรูของ ตัว ตุน
และในถํ้าของคางคาว
๒๑ แลวพวก เขาก็จะไปหลบอยูตาม ถํ้าของ
ซอกหิน
และตามรอย แตกของ หิน ผา ไป ให พนจาก
ความนาสยองขวัญของพระยาหเวห
์ ัน ยิ่ง ใหญ
และรัศมีที่เปลงออก มาจากฤทธิอ
ของ พระองคเมื่อพระองคยืน ขึ้น เพื่อ
ทําใหคนทัง้ โลกกลัวจนตัวสัน
่
๒๒ อยาไดหวังพึ่งในมนุษยเลย
พวก เขาหายใจแค ชัว
่ ครู พวก เขาจะ ชวย
อะไรใครได

บาชาน เป็ นบริเวณทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอิสราเอล
เรือจากทารชิช เป็ นเรือสินคาพิเศษ
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พระยาหเวหจะเอาทุกอยาง
ไปจากเยรูซาเล็มและยูดาห
๑ ดู นัน
่ สิ

๓ มีฤทธิท์ งั้ สิน้

องคเจาชีวิต คือพระยาหเวหผู

กําลังจะเอาทุก สิ่ง ทุก อยางไปจากเยรูซาเล็ม
และ ยู ดาห ทุก สิ่ง ทุก อยางที่พวก เขา
พึ่งพาอาศัย ไม วาจะเป็ นอาหาร และนํ้ า
ดื่ม
๒ ไมวาจะเป็ นนั กรบหรือทหาร ไมวาจะเป็ นผู
พิพากษา
หรือผู พูด แทนพระเจา หรือ หมอดู หรือผูนํา
อาวุโส
๓ ไม วาจะเป็ นผูนํา ทหารหา สิบ คน หรือผู
มีหน ามีตา หรือที่ปรึกษา
หรือพอ มดผู เกงกาจ หรือผู เชี่ยวชาญในดาน
เวทมนตรคาถา
๔ พระยาหเวหพูดวา
“เราจะเอาพวก เด็ก ผูชายมา เป็ นผูนําของ
พวก เขาและจะ เอาพวก เด็ก โงๆมาปก
ครองเหนือพวกเขา
๕ ผูคนจะขมเหงรังแกกันและกัน
ทุกคนก็จะขมเหงรังแกเพื่อนบานของเขา
คน หนุมก็จะไม ใหความ เคารพยําเกรงคน ที่
แกกวา
คนที่ไร คาก็จะไม ใหความ เคารพยําเกรงตอ
คนที่มีเกียรติ”
๖ บาง คนถึง กับไป ควาเอาญาติ ของ พอมา
และพูดวา
“ไหนๆเจาก็ยังมีเสื้อคลุมตัวหนึ่ง มาเป็ นผูนํา
ของ เรา เถอะ แลว เจาจะ ไดครอบครอง
ซากปรักหักพังพวกนี้”
๗ แตในวันนั น
้ เขาจะตอบวา
“ผมไม สามารถชวย เหลือเยียวยาอะไรพวก
ทานได หรอก บาน ผมไมมีแมแตอาหาร
และ เสื้อ คลุม อยา ตัง้ ใหผมเป็ นผูนํา
ประชาชนเลย”
๘ เยรูซาเล็มไดสะดุดและยู ดาหไดลม ควํ่า
เพราะสิ่ง ตางๆที่พวก เขาได พูดและ ทํา
ไปนัน
้ มันตอตานพระยาหเวห
์ รีของพระเจา
พวกเขาไดกบฏตอศักดิศ
๙ พวก เขาแสดงสีหน าอวดดี
พวก เขาได
ประกาศความ บาปของพวก เขาออก มา
อยางโจงแจงเหมือนเมืองโสโดม
*๓:๑๗
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พวกเขาไม ไดปกปิ ดมัน เลย นา ละอายจริงๆ
พวกเขาหาเรื่องใสตัวแทๆ
๑๐ ใหบอกกับคนพวกนั น
้ ที่ทําดีวาพวกเขาจะ
ไดดี
เพราะพวกเขาจะไดกินผลกรรมดีที่พวกเขา
ทํานัน
้
๑๑ แตคนชัว
่ นัน
้ นา ละอายจริงๆเขาจะได รับ
สิ่งเลวราย
เพราะสิ่ง ที่มือพวกเขาได ทํากับคนอื่น ไว มัน
จะยอนกลับมาหาพวกเขา
๑๒ เด็กๆจะกดขี่ขมเหงคนของเรา
พวกผูหญิงจะปกครองเหนือคนของเรา
คน ของ เราเอย พวก ผูนําของ เจาไดนํา เจา
ออกนอกลูนอกทาง
และทําใหทางที่พวกเจาควรจะเดิน นัน
้ สับสน
ไป
พระยาหเวหตัดสินคนของพระองค
๑๓ พระยาหเวหลุกขึ้นมาเพื่อ

ดําเนินคดีและตัดสินคนของพระองค
๑๔ พระ ยาหเวหเริ่มตัดสินพวก ผูนํา อาวุโส
และพวก เจา นายของคน ของ พระองค
พระองคพูดวา
“พวกเจานี่ แหละ ที่ไดโกงกินสวนองุน และ
สิ่งของที่เจา ปลน มาจากคนจนก็ยัง อยู
ในบานของพวกเจา
๑๕ พวก เจามีสิทธิอ
์ ะไรไป บดขยีค
้ น ของ เรา
และบดบีห
้ น าคนจนเหลานัน
้ ”
พระ ยาหเวห องคเจาชีวิตผู มี ฤทธิ ์ ทงั ้ สิน
้ พูด
ไววาอยางนัน
้
พระยาหเวหเตือนพวกผู
หญิงที่เยอหยิ่งของศิโยน
๑๖ พระยาหเวหพูดวา

“พวกผูหญิงของศิโยน
ไดกลายเป็ นคนเยอหยิ่งจองหอง
พวกเขาเดินเชิดคอไปมา ชายตายัว
่ ยวน เดิน
กระตุงกระติง้ และสง เสียงกรุ งกริง๊ จาก
สรอยขอเทา”
๑๗ พระ ยาหเวหก็ เลยจะทําใหหัวของพวก ผู
หญิงของศิโยนกลายเป็ นชันนะตุ
และทําใหหน าผากของพวกเขาโลน *
๑๘ ในวัน นั น
้ พระ ยาหเวหจะ เอาของ สวยๆ
งามๆทัง้ หลายที่พวก เขาภูมิใจนักหนาไป
อยางเชน พวกสรอยขอ เทา พวกสรอยคอที่

ทําใหหน าผากของพวกเขาโลน อาจจะเกิดจากศัตรูโกนหัวเขาใหอับอายขายหน า
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มีรูป รางเหมือนดวงอาทิตยและดวง จันทร
๑๙ พวกตางหู พวกสรอยขอ มือ ผา คลุม หน า
๒๐ ผา คาดผม สรอยที่ดึง เทาให ชิด กัน ผา พัน
เอว และพวก นํ้ าหอม และพวก เครื่องราง
ของ ขลัง ๒๑ พวก แหวนตราประทับ หวง ใส
จมูก ๒๒ พวก เสื้อใสในงานเทศกาล พวก
เสื้อ คลุม พวก ผา คลุม ไหล พวก กระเป า ถือ
๒๓ พวกกระจก เสื้อผา ลินิน ผา โพกหัว และ
ผาคลุมตัว
๒๔ ในวัน
นัน
้ แทนที่จะมีน้ํ าหอมก็จะมีกลิ่น
เหม็น
แทนที่จะมีผาคาดเอวสวยๆก็จะมีแคเชือก
แทนที่จะมีทรงผมสวยงามก็จะหัวลาน
แทนที่จะมีเสื้อคลุมหรูหราก็จะมีผากระสอบ
และแทนที่จะสวยงาม ก็จะอับอาย
๒๕ ในเวลานั น
้ พวกผูชายของเจาก็จะถูกดาบ
ฆาฟั น
พวก นักรบผู แข็งแกรงของ เจาก็จะถูก ฆา
ตายในสงคราม
๒๖ ตามประตู เมืองตางๆของ ศิ โยนจะมีแต
เสียงรองไหเศราโศกเสียใจ
เยรูซาเล็มจะเป็ น เหมือนผู หญิงที่นัง่ อยูกับ
พื้นสิน
้ เนื้อประดาตัว
เพราะถูกปลนไปหมดแลว
๑ ในวัน นั น
้ ผู หญิงเจ็ด คนจะยึดผูชายคน
หนึ่งไว และพวกนางจะพูดวา
“เราจะหาอาหารกินเองและเย็บเสื้อผาใสเอง
ขอเพียงแตใหทานแตงงานกับเรา
และใหพวกเราไดใชช่ อ
ื ของทาน
เพื่อเราจะไดไมอับอายเพราะยังเป็ นโสดอยู”

๔

พระยาหเวหใหความ
หวังกับคนของพระองค
๒ ในวัน นั น
้

สิ่ง ที่พระยาหเวหทําใหงอกขึ้น
นัน
้ จะสวยงามตระการ ตาและผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจากพื้น ดิน นัน
้ ก็จะ เป็ นความ ภาค ภูมิใจ
์ รีของพวก ที่ยัง เหลือ รอดอยู
และเป็ น ศักดิศ
ในอิสราเอล ๓ ในเวลา นัน
้ คน เหลา นัน
้ ที่ยัง
เหลือ รอดอยู ในศิ โยนคือเมืองเยรูซาเล็ม
นัน
้ ก็จะถูกเรียก วา ผู บริสุทธิ ์ คือทุก คนที่
*๔:๕
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อิสยาห ๕:๕

พระเจาได กําหนดไว แลวใหมี ชีวิต อยูตอ ไป
ในเยรูซาเล็ม ๔ เมื่อพระยาหเวหไดลางความ
สกปรก โสมมของพวก ผู หญิงใน ศิ โยนและ
ไดชําระลางเลือดออก
จากเยรูซาเล็มดวย
พระ วิญญาณแหงการ ตัดสินอยาง ยุติธรรม
และพระ วิญญาณแหงการ เผา ไหมให บริสุทธิ ์
๕ แลวเมื่อ นั น
้ พระ ยาหเวหจะสรางเมฆกอน
หนึ่งขึ้น มาในตอน กลาง วันและ ควันและ
เปลวเพลิงในตอนกลางคืน *อยู เหนือภู เขาศิ
โยนและอยูเหนือที่ประชุมทัง้ หลายของเมือง
นัน
้ จะมีกระโจมอยูเหนือสงา ราศีทัง้ หมด นัน
้
๖ กระโจม นั น
้ จะใชเป็ นที่ กําบังแสงแดดใน
ตอน กลาง วันและเป็ นที่ หลบ ภัยและเป็ นที่
กําบังตอนที่มีพายุฝน
เพลงเกี่ยวกับอิสราเอลที่เป็ น
สวนองุนของพระเจา
๑ ตอนนี้ ผมขอรองเพลงหนึ่ งใหกับเพื่อน

๕ ของผม เป็ นเพลงเกี่ยวกับเขาและสวน
†

‡

องุนของเขา
เพื่อนของ ผมมีสวน องุนบนเนิน เขาที่อุดม
สมบูรณมาก
๒ เขาเตรียม ดินและโยนกอน หินออก ไปจน
หมด
แลวเขาก็ปลูกตน องุนคุณภาพดี เลิศลงไปที่
นัน
่
เขาไดสรางหอคอยเฝ ามองกลางสวนนัน
้
และเขาขุดบอยํ่าองุนไวดวย
เขาคาดหวังวาสวนนี้จะออกลูกองุนรสดี
แตมันกลับออกผลองุนเปรีย
้ วมา
๓ ดังนั น
้ เพื่อนคนนี้จึงพูดวา “ตอนนี้ พวกเจา
ที่ อาศัยอยู ในเยรูซาเล็มและพวก เจาคน
ยูดาห
ใหตัดสินเอาระหวางเรากับสวนองุนของเรา
๔ มีอะไรอีก หรือที่เราควร จะทํากับสวน องุน
ของเราแตยังไมไดทํา
เราคาด หวัง วามันจะออกลูก องุนรสดีแต
ทําไมมันกลับออกลูกเปรีย
้ ว
๕ ตอนนี้ เราจะบอกพวกเจาวาเราจะจัดการยัง
ไงกับสวนองุนนี้ของเรา

เมฆกอน หนึ่ ง … ในตอน กลาง คืน ขอ นี้คลาย กับเหตุการณตอน ที่พระเจานํ าและ
ปกป องคนของพระองคในทะเลทรายหลังออกมาจากอียิปต ดูเพิ่ม เติมไดจาก หนังสืออพยพ
๑๔:๓๘
†๕:๑
‡๕:๑

เพื่อนของผม คือ พระเจา
สวนองุนของเขา คือ คนของพระองค

อิสยาห ๕:๖

เราจะรื้อรัว
้ พุมหนามออก
สวนนี้จะถูกทําลายไป
เราจะรื้อกําแพงหินลง
สวนนี้ก็จะไดถูกเหยียบยํ่า
๖ เราจะใหมันเป็ นที่ดินรกราง
จะไมมีใครตัดแตงกิ่งหรือพรวนดิน
จะมีทัง้ หญาคาและหนามขึ้นเต็มไปหมด
และเราจะ สัง่ กอน เมฆวาอยา ปลอยให มีน้ํ า
ฝนตกลงมาบนมัน”
๗ สวนองุนของพระยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง
้ สิน
้ นี้
ก็คือครอบครัวอิสราเอลนัน
่ เอง
สวนตนองุน ที่พระองครักนี้ก็คือคนยูดาห
พระองคเฝ ามอง หาความ ยุติธรรมกลับ เห็น
แตการนองเลือด
พระองคเฝ ามองหาการใช ชีวิตที่ ถูก ตองกลับ
ไดยินแตเสียงรองใหชวย
๘ เฮย ไอ พวก เจาที่ มีบานเพิ่ม ขึ้นหลัง แลว
หลังเลา
และมีที่ดินเพิ่มแลวเพิ่มอีก
จนไมเหลือที่ใหกับคนอื่นเขาอยูกัน
มีแตพวกเจาเทานัน
้ ที่อยูกันในแผนดินนัน
้
๙ ผมไดยิน พระ ยาหเวห ผู มี ฤทธิอ
์ ํานาจ ทัง้
สิน
้ ไดสาบานไววา
“บาน มากมายเหลา นี้จะถูก ทําลาย ลงอยาง
แนนอนบานที่ใหญ โตสวยงามเหลา นี้จะ
เป็ นบานราง
๑๐ สวนองุนตัง
้ ยี่สิบ หา ไรแตผลิตเหลา องุนได
นิดเดียว
หวานเมล็ด ขาว สาลีไปตัง้ หลาย กระสอบแต
ผลิตเมล็ดขาวไดนิดเดียว” *
๑๑ เฮย ไอพวกที่ต่ น
ื เชาเพื่อวิ่งตามหาเบียร
และอยูจน ดึกดื่นจนกวาจะเมาดวยเหลา องุน
†
๑๒ งานสังสรรคของพวกเจา

มีพวกพิณ เขาคู
พิณใหญ
กลองรํามะนา ขลุย และเหลาองุน
แตพวก เจาไม ไดใสใจ เลยถึงสิ่ง ที่พระ
ยาหเวหไดทํา
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อิสยาห ๕:๒๐

และไม ไดสังเกต เลยวาพระองคไดลงมือทํา
อะไรไปบาง
๑๓ เพราะอยางนี้ คนของเราก็จะถูก จับ ตัวไป
เป็ นเชลย
เพราะพวกเขาไมเขาใจสิ่งที่เรากําลังทําอยู
พวกบุคคลสําคัญ ก็จะหิวตาย
และพวกชาวบานธรรมดาๆก็จะหิวนํ้ าคอแหง
ผาก
๑๔ นั น
่ เป็ น เหตุที่แดนคน ตายถึงไดเปิ ดลํา
คอกวาง มันอาปากซะกวางจนวัดไมได
ทัง้ บุคคล สําคัญและชาว บานธร รม ดาๆของ
เยรูซาเล็มก็จะตองลงไป รวมทัง้ พวกขี้
เมาที่เอะอะโวยวายในงานเลีย
้ ง
๑๕ ผูคนจะกมกราบลง ทุกคนจะถูกปราบลง
และคน ที่มี แวว ตาเยอ หยิ่ง จองหองก็จะถูก
ทําใหอับอายขายหน า
๑๖ แตพระ ยาหเวห ผู มี ฤทธิ ์ ทัง
้ สิน
้ จะได รับ
การยกยองสรรเสริญ
เพราะพระองคไดตัดสินอยางยุติธรรม
์ ิทธิจ
์ ะทําให เห็นวาพระองค
พระเจาผู ศักดิส
์ ิทธิ ์
นัน
้ ศักดิส
เพราะพระองคทําในสิ่งที่ถูกตอง
๑๗ แลวในเวลานั น
้ ลูกแกะก็จะเล็มหญาที่นัน
่
เหมือนกับเป็ นทุงหญาของมันเอง
และลูก แพะก็จะกิน หญาอยูทามกลางซาก
ปรักหักพังของพวกคนรวยนัน
้
๑๘ เฮย ไอ พวก ที่ลากความ ผิด บาปของ พวก
เขาดวยเชือกแหงการโกหก
และลากความบาปดวยเชือกลากเกวียน
๑๙ พวกเจาพูดวา “ใหพระเจารีบๆหน อย
ขอ ใหพระองคทํางานของ พระองคเร็วๆเพื่อ
พวกเราจะไดเห็นมัน
์ ิทธิข
์ อง
ขอ ใหแผน งานของ พระองคผู ศักดิส
อิสราเอลสําเร็จในเร็วๆนี้
เพื่อเราจะไดรูวาแผนนัน
้ เป็ นยังไง”
๒๐ เฮย ไอ พวกที่เรียกสิ่ง ชัว
่ รายวา ดีและสิ่ง ที่
ดีวาชัว
่ ราย
ไอ พวกที่พูด วาความ มืดเป็ นความ สวางและ
ความสวางเป็ นความมืด

*๕:๑๐ สวนองุน … ได นิด เดียว ในขอ นี้ แปลตรงๆได วา “สวนองุนตัง
้ หนึ่ง แอก (แอก คือ
พื้นที่เทากับที่วัวสองตัวสามารถไถไดหมดภายในหนึ่งวัน) ผลิตเหลาองุนไดแคหนึ่งบัท (หนึ่ง
บัทเทากับยี่สิบ สองลิตร) และเมล็ด ขาวสาลีหนึ่ง โฮเมอร ใหผลผลิตแคหนึ่ง เอฟาห” (หนึ่ง โฮ
เมอรเทากับ สองรอยยี่สิบลิตร สวนหนึ่งเอฟาหเทากับยี่สิบสองลิตร)
†๕:๑๑ เมาดวยเหลา องุน หรือ แปลจากตนฉบับได วา “จนกวาเหลา องุนจะเผาผลาญพวก
เขา”

อิสยาห ๕:๒๑

ไอ พวกที่ถือวาความ ขมเป็ นความ หวานและ
ความหวานเป็ นความขม
๒๑ เฮย ไอพวกที่คิดวาตัวเองฉลาด
ไอพวกที่มองวาตัวเองแสนรู
๒๒ เฮย ไอพวกแชมป ในการดื่มเหลาองุน
ไอพวกคนเกงกลาในการปรุงรสเบียรด่ ม
ื
๒๓ ไอพวกที่รับสินบนแลวปลอยคนผิดไป
และไมไดใหความเป็ นธรรมกับผูบริสุทธิ ์
๒๔ เพราะอยาง นี้ นี่เองลูก หลานของ พวก เจา
จะถูกทําลายเหมือนกับฟางที่ถูกไฟไหม
เหมือนกับหญาแหงที่ยุบลงในเปลวไฟ
ดังนัน
้ รากของพวกเจาก็จะเปื่ อยเนาไป
และดอกของพวก เจาก็จะตายและปลิว ไป
เหมือนฝ ุน
เพราะพวกเจาไมยอมเชื่อฟั งคําสอนของพระ
์ ัง้ สิน
ยาหเวห ผูมีฤทธิท
้
และพวก เจาก็ดูถูก ดู หมิ่นขาวสารที่มา จาก
์ ิทธิข
์ องอิสราเอล
พระองคผูศักดิส
๒๕ เพราะเหตุ นัน
้ พระยาหเวหถึง ไดโกรธคน
ของพระองค
และยกมือขึ้นฟาดพวกเขา
ภูเขาทัง้ หลายตางพากันสะเทือนสะทาน
และมีศพเกลื่อนกลาดกลางถนนเหมือนขยะ
แตถึงจะเกิด เรื่องเหลา นี้ก็ตามพระยาหเวหก็
ยังไมหายโกรธอยูดี
และมือของพระองคก็ยังคงเงื้อขึ้นมาฟาด
พระเจาจะนํ ากองทัพมาลงโทษอิสราเอล
๒๖ พระองคไดสงสัญญาณให

กับชนชาติ หนึ่ง
ที่อยูหางไกล
และพระองคไดผิวปากใหพวก เขามา จากสุด
ปลายแผนดินโลก
ดูสิ พวกเขามาอยางรวดเร็ว วองไว
๒๗ ในพวกนั น
้ ไมมใี ครที่เหน็ดเหนื่อยหรือลม
ลง
ไมมีใครที่งวงนอนหรืองีบหลับไป
ไมมีแมแตเข็มขัดสักเสนที่หลวมหลุด
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ไมมีแมแตสาย รัดรองเทา สานสัก เสนที่ ขาด
ไป
๒๘ ลูกธนูของพวกเขาก็แหลมคม
คันธนูทงั ้ หมดก็โกงพรอมยิง
กีบมาของพวกเขาก็เหมือนกับหินเหล็กไฟ
และลอรถรบก็เร็วเหมือนพายุหมุน
๒๙ เสียงคํารามของพวกเขาก็เหมือนสิงโต
พวกเขาคํารามเหมือนพวกสิงหหนุม
พวกเขาคํารามและตะครุบเหยื่อของพวกเขา
และขนเหยื่อพวก นัน
้ ไป ไมมี ใครสามารถ
ชวยเหลือเหยื่อเหลานัน
้
๓๐ ใน วัน นั น
้
พวก ศัตรูจะคํารามเหนือ
อิสราเอล
เหมือนกับเสียงรองกึกกองของคลื่นในทะเล
และเมื่อคนหนึ่งมองเขาไปในแผนดิน
ก็จะเห็นแตความ มืดและความ เจ็บ ปวดรวด
ราว
และหมู เมฆนัน
้ ก็ไดบดบังแสงสวางไปจนมืด
มิด
พระยาหเวหเรียกอิสยาหมา
เป็ นผูพูดแทนพระองค
ซี ยาห *ตาย ผม
ได เห็นองคเจาชีวิตนัง่ อยูบน บัลลังกอัน
สูงสง และสวน ปลายของเสื้อ คลุม ยาวของ
พระองคนัน
้ ปกคลุมพื้นวิหารไปหมด ๒ มีพวก
ทูต สวรรคเส ราฟ †ยืนเฝ า อยูรอบๆ พระองค
ทูต เส ราฟแตละ องคมี ปี กหก ปี ก สอง ปี กปิ ด
หน าเอาไว และอีกสองปี กปิ ด เทา ‡ของพวก
เขา และสองปี กที่ เหลือเอาไว บิน ๓ พวกทูต
สวรรค ตางก็กําลังรองตอกันและกันวา
์ ิทธิ ์ ศักดิส
์ ิทธิ ์ ศักดิส
์ ิทธิ ์ พระยาหเวห
“ศักดิส
์ ัง้ สิน
ผูมีฤทธิท
้
ทัว
่ โลกเต็มไปดวยรัศมีของพระองค”
๔ รากฐานและธรณี ประตู ตางๆสัน
่ สะเทือน
เพราะเสียง รองของพวก ทูต สวรรค นัน
้ และ
วิหารก็เต็มไปดวยควัน ¶

๖

๑ ในปี ที่กษัตริยอุส

*๖:๑

อุส ซี ยาห เป็ นกษัตริยของยู ดาห ปกครองอยูในปี ๗๖๗ ถึงประมาณปี ๗๔๐ กอนพระ
เยซูมาเกิด
†๖:๒

พวกทูต สวรรคเสราฟ เป็ นทูต สวรรคพิเศษ ชื่อ นี้อาจจะหมายถึงวา พวกเขาสวางจา
เหมือนไฟ
‡๖:๒ เทา หรือ อาจจะเป็ นอวัยวะเพศ
¶๖:๔ ควัน แสดงใหเห็นวาพระเจาสถิตอยูในวิหาร ดูหนั งสืออพยพ ๔๐:๓๔-๓๕

อิสยาห ๖:๕

๕ และผมก็พูด วา “น า ละ อาย จริงๆผมจะ
ตองถูก ทํา ลาย แนๆ *เพราะผมเป็ นคนที่ มี
ริม ฝี ปากที่ไม สะอาดในสายตาพระเจา และ
ผมก็อาศัยอยูทามกลางคนที่ มีริม ฝี ปากที่ไม
สะอาดเหมือน กัน แตดวงตาผมกลับได เห็น
์ งั ้ สิน
กษัตริย คือพระยาหเวหผูมีฤทธิท
้ ”
๖ แลวทูต เส ราฟองค หนึ่ งก็บินมา หา ผม
และมีถาน หิน รอนๆที่ทานได เอาคีม คีบ มา
จากแทนบูชา ๗ แลวทานก็เอามันมาแตะที่ริม
ฝี ปาก ผม และพูด วา “ดูสิ ถาน หิน รอนๆ นี้
ไดแตะที่ริม ฝี ปากของเจา แลว และความผิด
ของ เจาก็ไดถูก ขจัดไป แลว ความ บาปของ
เจาก็ถูกลบไปแลว”
๘ และผมก็ไดยินเสียงขององคเจาชีวิตพูด
วา “เราจะสง ใครไปดี ใครจะไปแทนพวก
เรา”
แลวผมก็ตอบ วา “ขาพเจาอยู นี่ ครับ สง
ขาพเจาไปเถิด”
๙ แลวพระองคก็พูดวา “ไปบอกกับคนพวก
นี้วา
‘ฟั งไปเรื่อยๆแตอยาเขาใจ
ดูตอไปเรื่อยๆแตอยารูเรื่อง’
๑๐ ไปทําใหจิตใจของคนพวกนี้ ทึบไป
และทําใหหูของพวกเขาตึง
และทําใหตาของพวกเขาปิ ดสนิท
ไม อยาง นัน
้ พวก เขาจะเห็นดวย ตาของ พวก
เขา
และไดยินกับหูของพวกเขา
และเขาใจดวยจิตใจของพวกเขา
และหันกลับมาหาเรา และไดรับการรักษา”
๑๑ แลวผมก็ถาม วา “องคเจาชีวิต จะ ให
ขาพเจาทําอยางนี้ไปนานแคไหนครับ”
พระองคตอบวา
“ทําอยางนี้ไปจนกวาเมืองตางๆจะถูกทําลาย
จนไมหลงเหลือใครอยูในเมืองพวกนัน
้ อีก
จนไมมีใครเหลืออยูตามบานเรือนตางๆ
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และจนกวาแผนดินจะถูกทําลายจนรางไป
๑๒ และจนกวาพระ ยาหเวหจะสงประชาชน
ออกไปแดนไกล
และแผนดินก็ถูกทอดทิง้ ไปเกือบหมด
๑๓ ถึง
แมจะเหลือคนอยู ที่ นัน
่ แคสิบ
เปอรเซ็นต
แผนดินก็ยังจะถูกเผาอีก
แตเหมือน กับตน โอกหรือตนสนที่เมื่อถูก
โคนจนเหลือแตตอ
์ ิทธิท
์ ี่
แผน ดิน นี้จะมีตอซึ่ง ก็ คือเมล็ด ศักดิส
สามารถแตกออกมาไดอีก”
อารามกอปั ญหาใหกับยูดาห
๑ ในชวงที่อาหัส †ลูกของโยธาม

๗ ลูกของอุส ซี ยาห

ที่เป็ น
ขึ้นเป็ น กษัตริย
ของยู ดาห กษัตริยเร ซีนของอาราม ¶และ
เป คาหลูกของเร มา ลิ ยาหเป็ นกษัตริยของ
อิสราเอล ทัง้ เร ซีนและเป คาหไดบุกขึ้น ไป
โจมตีเมืองเยรูซาเล็ม แตไม สามารถเอาชนะ
เมือง นัน
้ ได ๒ กษัตริยอา หัสของยู ดาห §ได
รับรายงานเรื่อง นี้วา อารามไดตัง้ คายอยูใน
เขตแดนของเอฟราอิม กษัตริยอาหัสและคน
ของพระองคก็กลัวจนตัวสัน
่ เหมือนตนไมใน
ป าที่ถูกลมพัดสัน
่ ไหวไปมา
๓ พระ ยาหเวหพูด กับอิส ยาหวา “ให เจา
และเชอ าร ยา ชูบ **ลูกของ เจา ออกไปหา
อา หัส ตรงบริเวณปลายรางนํ้ าของ สระดาน
บน ตรงถนนที่มุง ไปยังทุงของคนซัก ผา ใหม
๔ ใหบอกกับอา หัสวา ‘ระวัง ตัวให ดี และใจ
เย็นๆไม ตองกลัว และไม ตองใจฝ อ ไป เรื่อง
สอง คน นัน
้ ที่ตอน นี้เป็ นเหมือนเศษ ดุน ฟื น
สอง ดุนที่ใกลจะมอด แลว ไม ตองไป กลัวที่
เรซีน อาราม และเปคาหลูกของเรมาลิ ยาห
โกรธแคนเจา ๕ หรือที่อาราม พรอมกับเอฟรา
อิม และเปคาหลูกของเรมาลิยาห ไดวางแผน
ตอ ตานเจา และพูด กันวา ๖ “พวกเราไปบุกยู

*๖:๕

‡ได

ผมจะตองถูกทําลายแน ๆ หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “ผมจะตองเงียบๆไว”
อาหัส เป็ นกษัตริยของยูดาห ในชวงปี ๗๓๕-๗๒๗ กอนพระเยซูมาเกิด
‡๗:๑ อุสซียาห เป็ นกษัตริยของยูดาห ในชวงปี ๗๖๗-๗๔๐ กอนพระเยซูมาเกิด
¶๗:๑ กษั ตริยเรซีนของอาราม ปกครองประมาณปี ๗๔๐-๗๓๑ กอนพระเยซูมาเกิด
§๗:๒ กษั ตริยอา หัสของยู ดาห หรือ แปลตามตนฉบับได วา “ครอบครัวของดา วิด”
หรือครอบครัวแหง ยู ดาห พระเจาสัญญาวา จะมีคนจากครอบครัวของดา วิดไดเป็ นกษัตริย
ปกครองยูดาห
†๗:๑

**๗:๓

เชอารยาชูบ ชื่อนี้หมายถึง “จะมีไมกี่คนกลับมา”

อิสยาห ๗:๗

ดาหกัน เถอะ ไปทําใหมันขวัญ หนีดีฝอ และ
เอาชนะ มัน แลวตัง้ ลูกของทา เบ เอลขึ้นเป็ น
กษัตริยที่นัน
่ ”’”
๗ พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา
“แผนของพวกมันจะไมสําเร็จ
และมันจะไมเกิดขึ้นตามนัน
้
๘ เพราะหัวของอารามก็เป็ น แคเมืองดามัสกัส
นัน
่
และหัวของดามัสกัสก็เป็ นแคไอเรซีนนัน
่
(ภายในหก สิบ หา ปี เอ ฟ รา อิมจะถูก ทําลาย
แตก เป็ น ชิน
้ ๆจนไม เป็ นชนชาติอีก ตอ
ไป)
๙ สวนหัวของ เอ ฟ รา อิมก็เป็ น แคเมือง สะ มา
เรีย
และหัวของเมืองสะมาเรียก็เป็ นแคไอลูกของ
เรมาลิยาหคนนัน
้
ถาเจาไมยืนหยัดในพระเจา
เจาก็จะไมมีทางยืนอยูไดเลย”
อิมมานูเอล พระเจาอยูกับเรา
๑๐ พระ

ยาหเวหพูด กับอา หัสอีก ครัง้ วา

๑๑ “ขอ เราพระ ยาหเวหพระเจาของ เจาใหทํา

อะไรก็ไดที่พิสูจนวาที่ เราพูด นัน
้ เป็ น จริง ขอ
มา เลย อะไรก็ได ไม วาจะมาจากที่ ลึกของ
แดนผูตาย หรือมาจากที่สูงถึงฟ าสวรรค”
๑๒ แตอา หัสตอบ วา “ขาพเจาจะไม ขอ
หรอก ครับ
ขาพเจาจะไม ทดสอบพระ
ยาหเวห”
๑๓ แลวอิส ยาหก็พูด วา “อยาง นั น
้ ฟั งให
ดี ครอบครัวของดาวิด ที่เจาทําใหมนุษยหมด
ความ อดทน นัน
้ ยังไม พออีก หรือ ยังจะ ตอง
มาทําใหพระเจาของ ผมหมดความ อดทนไป
ดวยหรือ ๑๔ เพราะอยางนี้ แหละ องคเจาชีวิต
เองจะใหสิ่งที่พิสูจนกับเจา
ดูนะ หญิงสาวคนนัน
้ *
*๗:๑๔
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ตัง้ ทองอยู
และกําลังจะคลอดลูกชาย
เธอจะตัง้ ชื่อลูกวา อิมมานูเอล †
๑๕ เด็กคนนั น
้ จะกินเนยและนํ้ าผึ้ง ‡
จนถึงเวลาที่เขาเริ่มปฏิเสธอาหารที่ไมชอบ
และเลือกอาหารที่ชอบ ¶
๑๖ เพราะกอน ที่เด็กจะเริ่ม ปฏิเสธอาหารที่ไม
ชอบ
และเลือกอาหารที่ชอบเป็ น
แผนดินของกษัตริยสององคนัน
้ ที่ทานกลัว
ก็จะถูกทิง้ ใหรกรางไปแลว
๑๗ แตพระยาหเวหจะนํ าวัน เวลาแหงความ
เดือดรอนมา ใหกับ เจากับคน ของ เจาและกับ
ครอบครัวของ เจาอยาง ที่ไม เคยเกิด ขึ้นมา
กอนตัง้ แตเอ ฟ รา อิมแยกออก มาจากยู ดาห
พระ ยาหเวหจะนํ ากษัตริยอัส ซีเรีย §มาตอสู
กับเจา”
๑๘ ใน วัน นั น
้ พระ ยาหเวหจะผิวปากเรียก
แมลงวันตัว นัน
้
ที่อยูตามตนนํ้ าทัง้ หลาย
ของลําธาร ตางๆของ อียิปต และจะผิวปาก
เรียกผึ้งตัว นัน
้ ที่อยูในแผน ดินของ อัส ซีเรีย
๑๙ แมลงวันและผึ้งพวก นั น
้ ก็จะมาตัง้ คาย
อยูในหุบเขา ลึก ตาม ถํ้าตามหน าผา ตางๆ
ตามพงหนามและตามหลุมนํ้ าตางๆ ๒๐ ในวัน
นัน
้ องค เจา ชีวิตจะโกน หัว เจาและขน ที่ เทา
**†† ดวยมีดโกนที่เชามาจากอีกฝั ่ งของแมน้ํ า
ยูเฟรติสคือกษัตริยอัสซีเรียนัน
่ เอง
๒๑ ในวัน นั น
้ คนหนึ่งจะเหลือได แควัว สาว
ตัว หนึ่งและแพะ สอง ตัว ๒๒ และเพราะพวก
มันใหนมจํานวน มาก คน นัน
้ ก็เอา มาทําเนย
กิน คนที่ยังคงเหลืออยูในแผนดินนัน
้ ก็จะกิน
เนยและนํ้ า เชื่อม ผล ไม ๒๓ ในวัน นัน
้ สวน
องุนที่เคยมีเถา องุนหนึ่ง พัน เถาที่มี คาหนึ่ง
พันเหรียญเงิน จะมีหญา คาและหนามขึ้นรก
ไปหมด ๒๔ คนก็จะเอาธนูและลูกธนูเขาไปลา

†๗:๑๔

หญิงสาวคนนั น
้ ในสําเนากรีกโบราณ แปลวา “หญิงพรหมจารี”
อิมมานูเอล แปลวา “พระเจาสถิตอยูดวย”

‡๗:๑๕

กินเนยและนํ ้า ผึง้ หมายถึงอาหารออน สวนใหญใหเด็ก ทารกหรือเด็กที่เพิ่งหยานม

กินกัน
¶๗:๑๕

ปฏิเสธ … ที่ชอบ หรือแปลตรงๆไดวา “ปฏิเสธในสิ่งที่ไมดีและเลือกในสิ่งที่ดี”

§๗:๑๗

อัสซีเรีย เป็ นชนชาติที่มีอํานาจ ตัง้ อยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอิสราเอล
เทา อาจจะพูดใหไพเราะ แทน “อวัยวะเพศ”

**๗:๒๐

††๗:๒๐

โกนหัว เจาและขนที่ เทา เป็ นการทําใหคนนัน
้ อับอายขายหน า ดูตัวอยางไดจาก ๒
ซามูเอล ๑๐:๔-๕; อิสรายาห ๓:๑๗

อิสยาห ๗:๒๕
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สัตวที่ นัน
่ เพราะทัง้ แผน ดินก็มี แตพง หญา
และหนามขึ้นเต็ม ไปหมด ๒๕ คนจะไมข้ น
ึ ไป
ตามเนินเขาพวกนัน
้ ที่เคยมีการถางดวยจอบ
อีก ตอ ไป เพราะจะกลัวความรกของพงหญา
และหนาม มันจะกลายเป็ นที่สําหรับปลอยฝูง
สัตวไปหากินและใหฝูงแพะแกะไปเหยียบยํ่า
อัสซีเรียจะมาบุกในเร็วๆนี ้
๑ พระยาหเวหพูดกับผมวา

๘ ดิน เหนียว

“ใหเอาแผน

*แผน ใหญมาแผน หนึ่ งแลว

เอาปากกาปลาย แหลมที่คนใช กันทัว
่ ไป
†เขียนลงไปวา ‘มาเฮอรชาลาลหัชบัส’” ‡
๒ แลวผมก็ไดเอาอุ รี ยาหที่เป็ นนั กบวช
และเศ คา ริ ยาหลูกของเยเบเร คี ยาห มาเป็ น
พยานที่เชื่อ ถือ ไดวาผมเขียนอยางนัน
้ ๓ จาก
นัน
้ ผมก็เขาไปรวมหลับ นอนกับ เมีย ผมหญิง
ที่เป็ นผู พูด แทน พระเจา นัน
้ และนางก็ตัง้
ทองและคลอดลูกชาย แลวพระยาหเวหก็พูด
กับ ผมวา “ตัง้ ชื่อเด็ก คนนี้วา มาเฮอร ชาลาล
หัช บัส” ๔ กอนที่เด็กจะรอง เรียกพอ จา แม
จาได นัน
้ ทหารอัส ซีเรียก็จะมาขนเอาทรัพย
สมบัติของเมือง ดามัสกัสและริบเอาความ
รํ่ารวยของเมืองสะมาเรีย ¶ไปให กับกษัตริย
อัสซีเรีย
๕ แลวพระยาหเวหก็พูดกับผมอีกวา ๖ “คน
พวก นี้ไม ยอมรับนํ้ าที่ไหล เรื่อยๆจากทาง สง
นํ้ าแหง ชิ โล อาห §แตกลับ ไปชื่นชมเร ซีน
และเป คาหลูกของเร มา ลิ ยาห ๗ เพราะอยาง
นัน
้ ดู ไวให ดี เราผู เป็ นองคเจาชีวิต กําลังจะ
นํ ากษัตริยของอัส ซีเรียมาพรอม กับกําลังอัน
เกรียงไกรของเขา มาตอสูกับพวกเจา มันจะ
เป็ นเหมือนกับนํ้ าที่ไหลทะลักมาจากแม น้ํ า ยู
เฟ รติ ส ที่ทวมทนลําคลอง ตางๆและริม ฝั ่ ง
ทัง้ หมดของพวก มัน ๘ มันจะไหลเขาไปใน ยู
*๘:๑

อิสยาห ๘:๑๕

ดาห และทวมทุก สิ่ง ทุก อยาง และไหลตอ
ไปเรื่อยๆจนสูงถึงคอ” แตพระองคจะกางปี ก
**ออกปกคลุมแผน ดินทัง
้ หมดของ เจา อิม
มานูเอล ††
๙ ชนชาติทัง
้ หลาย รวมตัวกันไว
และใหหวาดกลัว
ฟั ง ไว ให ดี พวกเจาทัง้ หมดที่อยูในดิน แดนที่
หางไกลออกไป
เตรียมตัวออกรบและใหหวาดกลัวไว
เตรียมตัวออกรบและใหหวาดกลัวไว
๑๐ วางแผนกัน ไป เลยแตจะไม สําเร็จ หรอก
ออกคําสัง่ ไปเลยแตจะไรผล
เพราะพระเจาอยูกับเรา
พระเจาเตือนอิสยาห
๑๑ พระ

ยาหเวหพูด กับ ผม ในขณะ ที่มือ
ของ พระองคจับ ผม ไว และยับยัง้ ผม ไวไม
ใหไปตาม ทางของคน พวก นี้ พระองคพูด วา
๑๒ “สิ่ง ที่คน พวก นี้ เรียก วาเป็ นการ วางแผน
กบฏ ก็อยาไป เรียกอยาง นัน
้ ตามพวก มัน
และเจาก็ไม ตองไป กลัวในสิ่ง ที่พวก มัน กลัว
หรอก หรือไปยําเกรงอยาง นัน
้ ๑๓ มี แตพระ
ยาหเวห พระเจาผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้ เทานัน
้ ที่
์ ิทธิ ์ ใหพระองคเป็ น
เจาควร จะถือวาศักดิส
ผู ที่พวก เจาเกรงกลัว และใหพระองคเป็ น
ผู ที่พวก เจายําเกรง ๑๔ แลวพระองคจะเป็ น
ที่ ลี้ ภัยสําหรับ เจา แตสําหรับครอบครัว
ของอิสราเอลและครอบครัวของ ยู ดาห แลว
พระองคจะเป็ นเหมือนกอน หินที่ทําใหพวก
เขาสะดุด เป็ นศิลาที่ทําใหพวก เขาลม ลง
และพระองคจะเป็ นกับ ดักและตาขายตอคน
ที่อาศัยอยูในเมือง เยรูซาเล็ม ๑๕ พวก เขา
จํานวน มากจะสะดุดแลว ก็ลมแตกหัก และ
พวกเขาจะติดกับดักและถูกจับไป”

แผนดินเหนี ยว หรือ “แผนหนัง”

†๘:๑

ปากกาปลาย แหลมที่คนใช กันทั่วไป หรือแปลไดอีกอยาง หนึ่งวา “เขียนคํา สอน นี้
ลงไปแบบงายๆชัดเจน”
‡๘:๑

มาเฮอร ชาลาลหัช บัส ชื่อ นี้หมายถึง “จะมีการปลน สะดมและชิง ทรัพยเกิด ขึ้นเร็วๆ
นี้”
¶๘:๔ สะมาเรีย เป็ นเมืองหลวงของอิสราเอลฝ ายเหนื อ
§๘:๖

ชิโลอาห ทอสงนํ้ าที่ไหลไปทางทิศใต นํ้ าไหลมาจากนํ้ าพุกิโหน ทางทิศตะวันออกของ
เยรูซาเล็ม
**๘:๘ พระองคจะกางปี ก อาจจะแปลไดวา “กําลังของอัสซีเรีย”
††๘:๘ อิมมานูเอล แปลวา “พระเจาสถิตอยูดวย”

อิสยาห ๘:๑๖
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๑๖ อิส ยาหพูด วา “ใหมัดคํา พยาน นี้ ไว ให
ดี และใหปิด ผนึกคําสัง่ สอนนี้ แลวเก็บ ไวกับ
พวก ลูก ศิษยของ ผม” ๑๗ ผมจะรอ คอยพระ
ยาหเวห พระองคไดแอบใบหน าของพระองค
เองไปจากครอบครัวของ ยา โคบ แตผมจะมี
ความหวังในพระองค
๑๘ ดูสิ ผมอยน
ู ี่พรอมกับลูกๆที่พระยาหเวห
ได ใหกับ ผม พวกเราเป็ นเครื่องเตือนใจและ
รางบอกเหตุตางๆในอิสราเอล พระยาหเวหผู
มี ฤทธิ ์ ทงั ้ สิน
้ ผู ที่อาศัยอยูบนภู เขา ศิ โยนได
สงพวกเรามา
๑๙ เมื่อมีคนมาบ อกกับพวก เจาวา
“ไป
ปรึกษากับพวกคนทรงเจาและพวกหมอดู ที่
กระ ซิบ เบาๆและพึมพําอยูในลําคอ แตละ
ชนชาตินาจะไปปรึกษากับพวก พระของ เขา
ไมใช หรือ นา จะไปปรึกษากับคน ตายให กับ
คนเป็ นไมใชหรือ”
๒๐ เจาควรนึ กถึงคําสัง
่ สอนและคํา พยาน
นัน
้ ตาง หาก ถาพวก คนทรง เจาและพวก
หมอดู นี้พูดไม ตรงกับที่ผมพูด พวก เขาก็จะ
ไมมีวันเจอกับความสวาง
๒๑ พวก เขาจะเดินไปมาในแผน ดิน ดวย
ความทุกขและความหิวโหย *เมื่อเขาหิวโหย
และ โกรธ เขาก็จะเงย หน าขึ้น มาสาป แชง
†กษัตริยของ เขาและพวก พระของ เขา ดวย
๒๒ แลวเมื่อพวก เขามอง ไปที่แผน ดิน พวก
เขาจะเห็นแตความทุกข ยากและความ มืด
และมี แตความ กลัดกลุมอยางแสน สาหัส
และพวก เขาก็จะถูกผลักไสใหเขาไปสูความ
มืดมิด

วัน ใหมกําลัง มา
๑ แตจะไมมีความ

๙ ไป

เหน็ดเหนื่อยอีก ตอ
สําหรับคน เหลา นัน
้ ที่ตงั ้ มัน
่ คงอยู
ในคํา สอน นัน
้ ใน อดีต นัน
้ พระองคทําให
ดิน แดนของเศบู ลุนและนัฟ ทา ลีถูก ดู หมิ่น
แตในอนาคต
พระองคจะทําใหดิน แดน
เหลา นัน
้ ยิ่ง ใหญ คือดิน แดนที่อยูใกลทะเล
เมดิเตอรเรเนียน ดิน แดนทางฝั ่ ง ตะวัน ออก

อิสยาห ๙:๗

ของแมน้ํ าจอรแดน และแควนกาลิลี อันเป็ น
ที่อาศัยของคนตางชาติ
๒ คนที่เคยเดินอยูในความ มืดได เห็นความ
สวางอันยิ่งใหญแลว
คนเหลานัน
้ ที่เคยอยูในแผนดินที่มืดมน แสง
สวางก็ไดสองลงมายังพวกเขาแลว
๓ พระองคเจาขา
พระองคไดทําใหชนชาติ
ทวีคูณ
พระองคไดเพิ่มความสุขใหกับพวกเขา
พวกเขาชื่นชมยินดีตอหน าพระองค
อยางกับความสุขที่คนมีกันในยามเก็บเกี่ยว
อยาง กับความ สุขที่คนมี กันตอนแบงของที่
ยึดมาไดจากสงคราม
๔ เพราะพระองคไดหัก แอกที่เป็ น ภาระของ
พวกเขาทิง้
และเอาคานที่พวกเขาแบกอยูบนบาออกไป
และเอาไมตะบองที่ศัตรูใชลงโทษพวกเขาไป
อยาง กับตอน ที่พระองครบ ชนะชาว มี
เดียน ‡
๕ เพราะรองเทาทหารทุก
คูที่มุง
หน าสู
สนามรบอยางกึกกอง
และเสื้อทหารทุกตัวที่เกลือกกลิง้ เลือดมา จะ
ตองถูกเผาทิง้ เป็ นเชื้อเพลิงสําหรับไฟ
๖ เพราะมีเด็กคนหนึ่ งเกิดมาเพื่อเรา
พระองคใหลูกชายคนหนึ่งกับเรา
และสิทธิอํานาจก็จะตกอยูที่บาของเด็กคนนี้
และเขามีช่ อ
ื วา
“ที่ ปรึกษาอันมหัศจรรย
นักรบที่ทรง พลังเหมือนพระเจา พระ
บิดาตลอดกาล เจาชายแหงสันติสุข”
๗ สิทธิอํานาจของพระองค จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
และจะมีสันติสุขสําหรับบัลลังกของดา
วิด
และอาณาจักรของพระองคอยางไมมี
วันสิน
้ สุด
พระองคจะกอ ตัง้ อาณาจักรของ พระองค
ขึ้นและพยุงมัน ไวดวยความ ยุติธรรม
และความ ชอบ ธรรมตัง้ แตเดี๋ยว นี้ไปจน
ตลอดกาล
ความ รักอันหวงแหนของพระ ยาหเวหผู มี
์ ัง้ สิน
ฤทธิท
้ จะทําใหสิ่งนี้สําเร็จ

*๘:๒๑

เขา … หิวโหย หรือแปลไดอีก อยางวา “เปคาหผานเขาไปในแผน ดิน ดวยความโหด
รายและหิวโหย”
†๘:๒๑ สาปแชง หรือ กอกบฏ

‡๙:๔ พระองครบชนะชาวมีเดียน ดูเพิ่มเติมไดจาก หนั งสือกันดารวิถี ๒๒:๑ เป็ นตนไปหรือ
หนังสือผูวินิจฉัยบทที่ ๖ และ ๗

อิสยาห ๙:๘

พระเจาจะลงโทษอิสราเอล
๘ พระยาหเวหสงขอความที่ตอวายาโคบ

และมันตกอยูบนอิสราเอล
๙ ทุกคนรูเรื่องนี้
ทัง้ เอฟราอิมและคนที่อาศัยอยูในสะมาเรีย
แตคน พวก นัน
้ มี จิตใจที่เยอ หยิ่ง จองหอง
พวกเขาพูดวา
๑๐ “ถึงพวกอิฐนี้ จะพังลงแลว
แตเราก็จะสรางอาคารเหลา นี้ข้ น
ึ มา ใหมดวย
หินสกัด
ถึงพวกคานไมมะเดื่อจะถูกตัดเป็ นชิน
้ ๆแลว
แตเราก็จะเอาไม สน ซี ดารเขาไปแทนที่พวก
มัน”
๑๑ พระยาหเวหไดหนุนพวกขาศึกขึ้น มาตอสู
อิสราเอล *
พระองคไดยุแหยพวกศัตรูของเขา
๑๒ มีคนอารามจากทางตะวัน ออกและคนฟี ลิ
สเตียจากทางตะวันตก
และพวก เขาก็ไดอา ปาก กวางกลืน กิน
อิสราเอลเขาไป
ถึงจะเกิด เรื่องทัง้ หมดนี้แลว ก็ตาม พระองค
ก็ยังไมหายโกรธอยูดี
มือของ พระองคก็ยัง คงเงื้อ ขึ้น มาฟาดพวก
เขา
๑๓ ผูคนก็ ยังไม ยอมหัน กลับมาหาพระองคผู
ที่ตีสอนพวกเขา
พวกเขาก็ยังไมยอมแสวงหาพระยาหเวหผูมี
์ ัง้ สิน
ฤทธิท
้
๑๔ ดัง นั น
้ พระ ยาหเวหจึงตัด หัวตัด หางของ
อิสราเอล
ตัดทัง้ กิ่งปาลมและตนกกในวันเดียวกัน
๑๕ หัวในที่ นี้ หมาย ถึงพวก ผูนํา อาวุโสและ
พวกที่มีเกียรติ
สวนหางในที่ นี้หมาย ถึงพวก ผู พูด แทน
พระเจาที่พูดโกหก
๑๖ เพราะคนเหลา นั น
้ ที่นําประชาชนพวกนี้ได
นํ าพวกเขาใหหลงทางไป
คนที่ถูก นํ าไป นัน
้ ก็ตก อยู ในความ สับสน
วุนวาย
๑๗ เพราะอยาง นี้ พระ ยาหเวหจึงไม สงสาร
ทหารหนุมของพวกเขา

*๙:๑๑
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อิสยาห ๑๐:๓

และไม เมตตาพวก เด็กกําพราและพวก แม
มายของพวกเขา
เพราะประชาชนพวก นี้ทัง้ หมดเป็ นคน ที่ไม
เคารพพระเจาและเป็ นคนชัว
่ ชา
และปากแตละคนก็พูดแตเรื่องโงๆ
ถึงจะเกิดเรื่องทัง้ หมด นี้แลว ก็ตาม พระองค
ก็ยังไมหายโกรธอยูดี
มือของ พระองคก็ยัง คงเงื้อ ขึ้น มาฟาดพวก
เขา
๑๘ เพราะความ เลว ทรามของ พวก เขาเผา อยู
อยางไฟ
ตอนแรกมันก็เผาหญาและหนาม
ตอมาก็ลุกลามเผาพงไมใหญในป า
และพวก มันทุก คนถูก เผากลาย เป็ นควัน
มวนขึ้นไปในอากาศ
๑๙ เพราะความโกรธของพระยาหเวหผม
ู ฤ
ี ทธิ ์
ทัง้ สิน
้ ทําใหแผนดินนัน
้ ถูกเผาผลาญ
และประชาชนก็กลาย เป็ นเชื้อ เพลิงสําหรับ
ไฟ นัน
้ ไมมี ใครพยายามชวย ชีวิตใคร
เลย
๒๐ ประชาชนหัน ไปทาง ขวาและกินอยาง
ตะกละตะกลามแตก็ยังหิวอยู
พวก เขาก็ เลยหัน ไปทาง ซายและเขมือบ
เขาไปแตก็ยังไมพอ
แตละคนก็เลยหันไปกินเนื้อลูกหลานของตัว
เอง
๒๑ มนั ส เสหกัด กินเอฟราอิม เอฟราอิมก็กัด
กินมนัสเสห
และทัง้ สองก็ไปตอสูกับยูดาห
ถึงจะเกิด เรื่องทัง้ หมดนี้แลว ก็ตาม พระองค
ก็ยังไมหายโกรธอยูดี
มือของพระองคก็ยัง คงเงื้อ ขึ้น มาฟาดพวก
เขา
๑ เฮย ไอ พวก ที่ออกกฎหมายที่ไม
เป็ นธรรม
ไอพวกที่เขียนกฎตางๆที่กดขี่คนอื่น
๒ เพื่อไม ใหคน ยากจนได รับความ ยุติธรรม
เพื่อ ปลนเอาสิทธิของคนจนที่เป็ นคน
ของเรา
เพื่อจะ ไดไปปลนพวก แม มาย และเพื่อพวก
เด็กกําพราจะไดเป็ นเหยื่อของพวกแก
๓ พวกแกจะทํายังไงในวันลงโทษ
ในวันที่ความหายนะมาจากที่หางไกล

๑๐

หนุนพวกขาศึกขึน
้ มาตอสูอิสราเอล นี่คงจะเป็ นขอความในสําเนาตนฉบับเดิม แต
สําเนาฉบับฮีบรูที่เรามีอยูเดี๋ยวนี้ เขียนวา “พวกปฏิปักษของเรซีน”

อิสยาห ๑๐:๔

พวกแกจะวิ่งหนีไปใหใครชวย
และจะเก็บทรัพยสมบัติของพวกแกไวที่ไหน
๔ พวก แกจะทํา อะไรไม ได เลย นอกจาก
หมอบลงในหมูนักโทษ
หรือลมลงในหมูคนที่ถูกฆาฟั น
ถึงจะเกิดเรื่องทัง้ หมด นี้แลว ก็ตาม พระองค
ก็ยังไมหายโกรธอยูดี
มือของ พระองคก็ยัง คงเงื้อ ขึ้น มาฟาดพวก
เขา
พระเจาจะลงโทษอัสซีเรียดวย
๕ พระ ยาหเวหพูด วา

“เฮย ไอ พวกอัส ซีเรีย
ซึ่งเป็ นไมที่เราใชตีเมื่อเราโกรธ
ที่ ถือไม กระบองแหงความโกรธแคนของเรา
อยูในมือ
๖ เราไดสงอัส
ซีเรียไปตอสูกับชนชาติที่ไม
เคารพพระเจา
และเราสัง่ ใหพวก เขาตอสูกับคน เหลา นัน
้ ที่
ทําใหเราโกรธ
เพื่อจะริบเอาทรัพยสมบัติของพวกนัน
้
และจะเหยียบยํ่าพวกนัน
้ เหมือนโคลนตมบน
ถนนตางๆ
๗ แตอัส ซีเรียไมรูหรอก วาเรากําลังใชพวก
เขาอยู
ในใจของพวกเขาไมไดคิดอยางนัน
้
ในใจพวกเขาคิดแตจะทําลายลาง
และกําจัดชนชาติจํานวนมากใหสิน
้ ซากไป
๘ เพราะอัสซีเรียพูดวา
‘ผูนํากองทัพของ เราแตละ คนก็มี อํานาจ
อยางกับกษัตริย ไมใชหรือ
๙ เมือง คาล โนกลาย เป็ นเหมือนเมือง คา รเค
มิชไปแลวไมใชหรือ
เมือง ฮามั ทกลาย เป็ นเหมือนเมือ งอาร ปั ดไป
แลวไมใชหรือ
เมือง สะ มา เรียกลาย เป็ นเหมือนเมือง
ดามัสกัส *ไปแลวไมใชหรือ
๑๐ มือของเราได ยึดอาณาจักรทัง
้ หลายที่ มีรูป
เคารพครอบครองอยู
์ ํานาจ
และรูป เคารพเหลา นัน
้ ยังมีฤทธิอ
มากกวาพวก รูป เคารพของเยรูซาเล็ม
และสะมาเรียเสียอีก
๑๑ เราจะไม จัดการกับเยรูซาเล็มและพวก รูป
เคารพตางๆของมัน

*๑๐:๙
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เหมือนกับที่เราไดจัดการกับสะมาเรียและรูป
เคารพตางๆของมันหรือ’”
๑๒ เมื่อองคเจาชีวิตไดจัดการกับภู
เขา
ศิ โยนและเยรูซาเล็มเสร็จเรียบรอย แลว
พระองคก็จะลงโทษกษัตริยของ อัส ซีเรีย
ที่คุย โว โออวดและมีสายตาที่หยิ่ง ผยอง
๑๓ เพราะกษัตริยของอัสซีเรียพูดวา
“ขาทําสิ่ง นี้ได ดวยพละ กําลังและสติ ปั ญญา
ของขาเอง
เพราะขามีความเขาใจ
ขาได รื้อเขตแดนของชนชาติ ตางๆออก ไป
และไดปลนเอาทรัพยสมบัติของพวก
เขามา
ขาเป็ นเหมือนวัว ตัวผูที่ได ชนคน พวก นัน
้ ที่
นัง่ อยูบนบัลลังกใหลมลง
๑๔ ขาใช มือของ ขา เองหยิบ ฉวยเอาทรัพย
สมบัติของชนชาติอ่ น
ื ๆมา
เหมือนคนที่หยิบไขจากรังนก
และขาก็รวบรวมประเทศทัง้ หลายทัว
่ โลกมา
เหมือนรวบรวมไขที่ถูก ทิง้ แลว ไมมีแม นก
มากระพือปี กหรืออาปากรอง”
๑๕ แตพระเจาตอบเขาไปวา
อาว ขวานจะอางวาตัว มัน เองยิ่ง ใหญกวาคน
ที่ใชมันฟั นไดหรือ
หรือเลื่อยจะอาง วามันสําคัญกวาคน ที่ ใชมัน
เลื่อยไดหรือ
หรือไม พลองจะสามารถยกเจาของมันขึ้น มา
ไดหรือ
หรือไม ตะบองสามารถยกผู นัน
้ ที่ไมใช ไมข้ น
ึ
มาไดหรือ
๑๖ ดัง นั น
้
พระ ยาหเวห ผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้
ผูเป็ นองคเจาชีวิตจะสงเชื้อ โรคมา ทําให
พวก ทหารที่บึกบึนของอัส ซีเรียซูบ ผอม
ไป
พระองคก็จะกอ ไฟเผา ผลาญสิ่ง ทัง้ หมดที่
ทําใหอัสซีเรียยิ่งใหญ
๑๗ แสง สวางของอิสราเอลจะกลาย เป็ น ไฟ
์ ิทธิข
์ องอิสราเอลจะเป็ น
พระองคผู ศักดิส
เปลวเพลิง
พระองคจะเผา ผลาญและทําลายตน หนาม
และหญาคาทัง้ หลายหมดในวันเดียว
๑๘ พระ ยาหเวหจะทําลายความ สวยงามของ
ผืน ป าและสวนของ อัส ซีเรียจน สิน
้ ซาก
ไป

อัสซีเรียกําลังอวดถึงหกเมืองที่พวกเขาไดเอาชนะมาแลว

อิสยาห ๑๐:๑๙

และมันจะเป็ นเหมือน กับคน ป วยที่ซูบ ผอม
ไป
๑๙ จะมีตนไมเหลืออยูนอยมาก
แมแตเด็กก็นับมันได
๒๐ ในวัน นั น
้
คน ที่ยัง คงเหลือ อยูใน
อิสราเอล คือผู ที่รอด ชีวิตจากครอบครัวของ
ยา โคบจะไม พึ่งกษัตริยอัส ซีเรียที่เคยทุบตี
พวกเขา แตพวกเขาจะพึ่งพระยาหเวหอยาง
์ ิทธิแ
์ หงอิสราเอล ๒๑ จะมี
แทจริง องคผูศักดิส
*
ไม กี่ คนกลับ มา คือไม กี่ คนจากครอบครัว
ของยาโคบที่หันกลับมาหาพระเจาผูทรงฤทธิ ์
๒๒ คน อิสราเอลเอย ถึง แมวาคน ของ เจา
จะมีมากมายเหมือน
กับทรายที่ชายหาด
แตจะมีเพียงไม กี่ คนในพวก นัน
้ ที่กลับ มา
พระเจาไดออก คํา สัง่ ใหทําลายชนชาติ นี้ไป
แลว การ ลงโทษอัน ยุติธรรมจะมาทวมทน
เจา ๒๓ เพราะพระ ยาหเวห องคเจาชีวิต ผู มี
ฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้ ไดออก คํา สัง่ ใหความ พินาศเกิด
ขึ้นกับแผน ดิน นี้ทัง้ หมด และพระองคจะทํา
ตามนัน
้
๒๔ ดัง นั น
้ นี่ คือสิ่ง ที่พระ ยาหเวหองคเจา
ชีวิต ผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้ ได พูด ไว “คน ของ เรา
ที่อาศัยอยูในศิ โยน เอย ไม ตองไป กลัวอัส
ซีเรีย พวกมันอาจจะตี เจาดวยไม พลองและ
ยกไม ตะบอง ขึ้นตี เจาเหมือน กับที่คน อียิปต
เคยทํา ๒๕ แตในไม ชา ความโกรธของเราที่
มี ตอ เจาจะหมด ลงและเราจะทําลายพวก มัน
ดวยความโกรธแคนของเรา
๒๖ และพระยาหเวห ผูมีฤทธิท
์ งั ้ สิน
้ ก็จะเอา
แสไปหวดพวกมัน เหมือนกับตอนที่พระองค
ทุบตีชาวมีเดียนที่หินของโอเรบ †ไมเทาของ
พระ ยาหเวหจะยื่น ออก ไปตอ ตานพวก มัน
พระองคจะยกมันขึ้นมาเหมือนกับที่พระองค
เคยทําในอียิปต ‡
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๒๗ ในวัน นั น
้ ภาระของ อัส ซีเรียจะถูก ยก
ออก ไปจากบา เจา และแอกของ มันที่ อยูบน
คอเจาก็จะถูกทําลายไป”

กองทัพของอัสซีเรียมาบุกอิสราเอล
๒๘ กองทัพของผู

รุกรานไดบุกขึ้น มาถึงซาก
ปรักหักพังที่อัยยาทแลว
พวกเขาผานลานนวดขาวที่มิโกรนมาแลว
พวกเขาสะสมเสบียงไวที่มิคมาช
๒๙ พวก เขาไดขาม แมน้ํ าตรง ทาง ขามมา บา
ราหแลว
พวก เขาพูด วา “พวก เราจะตัง้ คายคาง คืนที่
เกบา”
เมืองรามาหก็กลัวจนตัวสัน
่
ผูคนที่กิเบอาหของซาอูลก็วิ่งหนีไปหมดแลว
๓๐ นางสาวกัลลิม ¶เอย ใหรองตะโกนออกมา
ไลชาหเอย ตัง้ ใจฟั งใหดี
อานาโธทเอย ตอบเรามาสิ
๓๑ ชาวเมืองมัดเมนาหกําลังวิ่งหนี กัน
ชาวเมืองเกบิมวิ่งหาที่หลบภัย
๓๒ ในวัน นี้ เอง กองทัพผู บุกรุกจะหยุดอยู ที่
โนบ
พวกเขาจะชูกําปั ้ นขึ้นเตรียมรบกับภูเขาแหง
นางสาวศิโยน
เตรียมเขา ประจัญบานกับเนิน เขาของ
เยรูซาเล็ม
๓๓ ดูสิ พระยาหเวห องค เจา ชีวิต ผู มี ฤทธิ ท
์ งั ้
สิน
้
กําลังจะตัดกิ่งไมใหญดวยกําลังอันนาสะพรึง
กลัวของพระองค
พวกตนที่อยูสูงลิบลิ่วนัน
้ §ก็จะถูกโคนลง
และพวกผูสูงสงจะถูกทลายลง
๓๔ พระยาหเวหจะเอาขวานฟั นป าทึบลง
และตนไมอันยิ่ง ใหญอลังการของ เลบานอน
ก็จะถูกโคนลง

*๑๐:๒๑

จะมีไม ก่ี คนกลับ มา ในภาษาฮีบรู คือคํา วา “เชอารยาชูบ” ซึ่งเป็ นชื่อลูกชายคน
หนึ่งของอิสยาห
†๑๐:๒๖ หินของโอเรบ ดูไดจากหนั งสือผูวินิจฉัย ๗:๒๕

‡๑๐:๒๖ ไมเทา … ในอียิปต พระยาหเวหใหโมเสส ยื่นไมเทาเหนื อทะเลแดง แลวทะเลแดง
ก็แยกออก ใหคนอิสราเอลหนีพนจากอํานาจของอียิปต ดูเพิ่มเติมไดจากหนังสืออพยพ ๑๔:๑๑๕:๒๑
¶๑๐:๓๐

กัล ลิม กัล ลิม เป็ นเมืองอยูทางทิศ ใตของเยรูซาเล็ม ชื่อ นี้หมายถึง “ลูกสาวของ
คลื่น” และอาจจะหมายถึง “นกนางนวล” นกนี้มีเสียงดังมาก
§๑๐:๓๓ พวกตนที่อยูสูงลิบลิ่วนั น
้ หมายถึง คนที่เยอหยิ่งจองหอง หรือ อาจหมายถึงศัตรู
ที่มารุกราน

อิสยาห ๑๑:๑

เจาชายแหงสันติสุขกําลังมา
หนึ่ง *แตกออก มาจาก
ตอแหงเจสซี
จะมีกิ่ง หนึ่งงอกออกมาจากรากทัง้ หลายของ
เจสซี
๒ พระ วิญญาณของ พระ ยาหเวหจะสถิต อยู
บนเขา
เป็ นวิญญาณแหงสติปัญญาและความเขาใจ
เป็ นวิญญาณแหงการ
วางแผนและฤทธิ ์
อํานาจ
เป็ นวิญญาณแหงความรูและการยําเกรงพระ
ยาหเวห
๓ และเขาก็จะมี ความ สุขที่ จะยําเกรงพระ
ยาหเวห
เขาจะไมพิพากษาอยางชุยๆตามที่ตาเขามอง
เห็น
และเขาก็จะไมตัดสินตามขาวลือที่เขาไดยิน
๔ แตเขาจะพิพากษาคนจนอยางยุติธรรม
และเขาจะตัดสินคนที่ต่าํ ตอยที่สุดในแผนดิน
อยางเป็ นธรรม
เมื่อเขาออกคําสัง่ ชาวโลกก็จะถูกลงโทษ †
ดวยคํา พูดของเขา คนชัว
่ รายก็จะตองถูก ฆา
ตาย ‡
๕ ความดีจะเป็ นเข็มขัดคาดรอบเอวของเขา
ความ ยุติธรรมจะเป็ นเข็มขัดคาดบัน
้ เอวของ
เขา
๖ หมาป าก็จะอยูดวยกันกับลูกแกะ
เสือดาวก็จะนอนอยูขางๆลูกแพะ
ลูกวัว สิงโต และวัวหนุมก็จะอยูดวยกัน
และจะมีเด็กเล็กๆคนหนึ่งคอยดูแลพวกมัน
๗ วัวและหมีจะหากินอยูดวยกันอยางสงบสุข
และลูกๆของพวกมันก็จะนอนอยูดวยกัน
และสิงโตก็จะกินฟางเหมือนวัว

๑๑

๑ จะมีหน อ
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๘ เด็กทารกก็เลนอยูที่ปากหลุมของงูเหาได

เด็กที่หยานม แลวก็เอามือแหยเขาไปใน รัง
ของงูพิษได
๙ พวกเขาจะไม ทํารายหรือทําลายซึ่ง กัน และ
์ ิทธิข
์ องเรา
กันตลอดทัว
่ ภูเขาอันศักดิส
เพราะทัง้ โลกก็จะเต็ม ไป ดวยความ รูเรื่อง
ของพระ ยาหเวห
เหมือน กับนํ้ าที่
ปกคลุมอยูทว
ั ่ ทองทะเลนัน
้
๑๐ ในเวลา นั น
้
รากของเจส ซี ¶ก็จะยืน
ขึ้น มาเหมือนธงให กับชนชาติ ทัง้ หลาย และ
ชนชาติ ทัง้ หลายก็จะมาปรึกษาเขา และที่ อยู
์ รี
ของเขาก็จะเต็มไปดวยเกียรติและศักดิศ
๑๑ ในเวลา นั น
้ องคเจาชีวิตก็จะยกมือของ
พระองคข้ น
ึ อีก ครัง้ หนึ่ง เพื่อจะเอาคน ของ
พระองคที่ยังเหลืออยูคืนมาจากอัสซีเรีย จาก
อียิปตทาง เหนือ จากอียิปตทาง ใต §จาก
เอธิโอเปี ย จากเอ ลาม จากบา บิ โลน **จาก
ฮามัท และจากเกาะและชายฝั ่ งทะเล
๑๒ พระองคจะยกธงขึ้นใหกับชนชาติตางๆ
และพระองคก็จะรวบรวมคนที่ถูก ขับ ไลออก
ไปจากอิสราเอลกลับมา
และพระองคก็จะรวบรวมคน ยู ดาหที่เคย
กระจัดกระจายไป นัน
้ จากทัว
่ ทัง้ สี่ มุม
โลก
๑๓ เอฟราอิมก็จะเลิกอิจฉา
และยูดาหก็จะเลิกทําตัวเป็ นศัตรู
เอฟราอิมก็จะไมอิจฉายูดาห
และยูดาหก็จะไมเป็ นศัตรูกับเอฟราอิม
๑๔ แตทง
ั ้ อิสราเอลและยูดาห
ก็จะโฉบเขาโจมตีดาน หลังของคน ฟี ลิ ส เตีย
††ไปทางดานตะวันตก
และพวก เขาก็จะรวม กันปลนทรัพยสมบัติ
ของผูคนทางตะวันออกดวย

*๑๑:๑

หน อหนึ่ ง หมายถึงกษัตริยองคหนึ่งที่จะมาจากครอบครัวของกษัตริยดาวิดที่เป็ นลูก
ของเจสซี
†๑๑:๔

เมื่อเขาออกคํา สั่ง … ถูก ลงโทษ หรือแปลตรงๆได วา “เขาจะตีโลกดวยไม ตะบอง
แหงปากของเขา”
‡๑๑:๔ ดวยคํา พูดของเขา … ถูก ฆา ตาย หรือแปลตรงๆได วา “ดวยลมแหงริม ฝี ปากของ
เขา เขาก็จะฆาคนชัว
่ ราย”
¶๑๑:๑๐

รากของเจสซี หมายถึง กษัตริยองคหนึ่งที่มาจากครอบครัวของเจสซี
อียิปตทางใต หรือแปลตรงๆไดวา “ปั ทโรส”
**๑๑:๑๑ บาบิโลน หรือแปลตรงๆไดวา “ชินาร”
§๑๑:๑๑

††๑๑:๑๔

ฟี ลิสเตีย คนที่อาศัยอยูตามชายฝั ่ งของปาเลสไตน พวกนี้เป็ นศัตรูของอิสราเอล

อิสยาห ๑๑:๑๕

รวมทัง้ เมืองเอโดม และโมอับ *ที่จะตกอยูใน
เงื้อมมือของพวกเขา
และคนอัมโมนก็จะเชื่อฟั งพวกเขา
๑๕ และพระยาหเวหก็จะทําลายอาวของทะเล
แหงอียิปตใหสิน
้ ซากไป
และพระองคจะซัด มือของ พระองคเหนือแม
นํ้ ายูเฟรติส ดวยลมแรง
และพระองคจะแบงแมน้ํ า นัน
้ ออก เป็ นลํา นํ้ า
เล็กๆเจ็ดสาย
แมแตคนที่สวมรองเทาสานก็เดินขามไปได
๑๖ จะมีถนน ทางหลวงจากอัส ซีเรียใหคน ที่
เหลือของพระองคใชกลับมา
อยาง ที่อิสราเอล มีตอน ที่พวก เขาขึ้น มาจาก
แผนดินอียิปต
เพลงสรรเสริญพระเจา
๑ ในเวลานั น
้ เจาจะพูดวา

๑๒ “ขา แตพระ ยาหเวห

ขาพเจาจะ
ขอบคุณพระองค
ใชแลว พระองคโกรธขาพเจาอยู
ขอ ใหความ โกรธของ พระองคหัน ไปจาก
ขาพเจาดวยเถิด
ขอใหพระองคปลอบโยนขาพเจาดวยเถิด †
๒ ดูสิ พระเจาคือผูชวยใหรอดของขาพเจา
ขาพเจาจะไว วางใจใน พระองคและขาพเจา
จะไมกลัว
เพราะพระ ยาหเวห พระ ยาหเวหนัน
่ แหละ
เป็ นกําลังและที่ปกป องของขาพเจา
และพระองคได มา เป็ นผู ชวย ให รอดของ
ขาพเจา”
๓ พวกเจาจะตักนํ้ าอยางมีความสุข
จากพวกบอนํ้ าแหงความรอด
๔ และในตอนนั น
้ พวกเจาจะพูดวา
“ใหขอบคุณพระยาหเวหกันเถิด ใหรองเรียก
ชื่อของพระองคเถิด
ใหประกาศใหชนชาติ ทัง้ หลายรู ถึงสิ่ง ตางๆที่
พระองคทํานัน
้
ใหประกาศวาพระองคนัน
้ ยิ่งใหญขนาดไหน
๕ รอง เพลงสรรเสริญให กับพระ ยาหเวห
เพราะพระองคไดทําสิ่งตางๆที่ยิ่งใหญ
ใหสิ่งนี้เป็ นที่รูกันไปทัว
่ โลก
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อิสยาห ๑๓:๘

๖ ชาว

ศิ โยนเอย โห รองและรอง เพลงดวย
ความสุขเถิด
์ ิทธิข
์ อง อิสราเอลนัน
เพราะองค ผู ศักดิส
้ ยิ่ง
ใหญทามกลางพวกเจา”
ขาวสารของพระเจาเกี่ยวกับบาบิโลน
๑ อิส

๑๓ ขอความ นี้เกี่ยว กับบา บิ โลนผาน
ยาหลูกของอา มอส

ได รับ

ทางนิมิต ๒ พระยาหเวหพูดวา
“ยกธงขึ้นบนภูเขาที่ไมมีตนไมข้ น
ึ นัน
้
ใหรองตะโกนเรียกทหารทัง้ หลาย
กวักมือเรียกพวกเขาใหเขาไป
ทางประตูเหลานัน
้ ของพวกสูงศักดิ ์
๓ เราไดออกคํา สัง
่ กับคนพวกนัน
้ ที่เราได แยก
ออกมาโดยเฉพาะสําหรับเรา
เราไดเรียกพวก นักรบของ เราที่มีความ ภาค
ภูมิใจและมี ความ มัน
่ ใจใหไป ลงโทษคน
พวกนัน
้ ที่เราโกรธ”
๔ “ฟั ง ดู สิ มีเสียง ดังอึกทึกบน ภูเขาพวก นั น
้
มันฟั งดู เหมือนเสียงของ คนเป็ นจํานวน
มาก
ฟั ง ดู สิ มีเสียงอึกทึกครึกโครมทามกลาง
อาณาจักรตางๆ
ชนชาติทงั ้ หลายตางก็มารวมตัวกัน
์ งั ้ สิน
พระยาหเวห ผูมีฤทธิท
้ กําลังรวบรวมพล
เพื่อทําสงคราม
๕ พวก เขามาจากดิน แดนอัน แสน ไกลมาจาก
สุดขอบฟ า
พระ ยาหเวหและอาวุธแหง ความ โกรธของ
พระองคกําลัง มา เพื่อทําลายแผน ดิน นี้
ทัง้ หมด”
๖ รองโหยไหสิ เพราะวันของพระยาหเวหใกล
มาถึงแลว
วัน นัน
้ จะมากับความหายนะที่มาจากพระเจา
ผูทรงฤทธิ ์
๗ ดังนั น
้ มือทุกมือก็จะหมดแรง
ความกลาของทุกคนก็จะหลอมละลายไป
๘ และพวก เขาจะขวัญ หนี ดีฝอและพบ กับ
ความเจ็บปวดและความทุกขทรมาน
พวก เขาจะเจ็บ ปวดเหมือน กับผู หญิงที่กําลัง
คลอดลูก

*๑๑:๑๔ เอโดม และโมอับ เอโดม โมอับ และอัมโมน เป็ นสามประเทศที่อยูทางตะวันออก
ของอิสราเอล เป็ นศัตรูของอิสราเอลมาชานานแลว
†๑๒:๑ ขอให … ขาพเจาดวยเถิด หรือแปลไดอีกอยางหนึ่ งวา “แตความโกรธของพระองค
ไดหันไปจากขาพเจา และพระองคไดปลอบโยนขาพเจา”

อิสยาห ๑๓:๙

พวกเขาจะมองหน ากันอยางตกตะลึง
ใบหน าของพวกเขาจะแดงเหมือนเปลวเพลิง
๙ ดูสิ วันของพระยาหเวหกําลังมา
เป็ นวันอันโหด ราย เพราะความ โกรธ แคน
ความโกรธที่ลุกเป็ นไฟ
เพื่อทําใหแผนดินนี้รกรางวางเปลา
เพื่อกําจัดพวกคนบาปใหหมดไปจากมัน
๑๐ ดวงดาวตางๆในทองฟ าและหมู ดาวนั น
้ จะ
ไมสองแสงของพวกมัน
ดวงอาทิตยก็จะมืดเมื่อมัน ขึ้น มาและดวง
จันทรจะไมฉายแสงของมัน
๑๑ พระยาหเวหพูดวา
“เราจะลงโทษโลก นี้สําหรับความ ชัว
่ ชาของ
มัน
เราจะลงโทษคน เลว ทรามสําหรับความ ผิด
บาปของมัน
เราจะทําใหความเยอ หยิ่งของคนจองหองจบ
สิน
้ ไป
และเราจะทําลายความ หยิ่ง ยโสของคน โหด
ราย
๑๒ เราจะทําใหมนุษย นี้ หา ยากยิ่ง กวาทองคํา
เนื้อดี
และทําใหผูคนหา ยากยิ่ง กวาทองคําแหง โอ
ฟี ร
๑๓ ดังนั น
้ เราจะทําใหทองฟ าสะเทือนสะทาน
และแผนดินโลกก็จะถูกสัน
่ สะเทือนหลุดออก
จากที่ของมัน”
ดวยความ โกรธ แคนของพระ ยาหเวห ผู มี
์ ัง้ สิน
ฤทธิท
้
สิ่ง นี้จะเกิด ขึ้นในวัน ที่ความ โกรธของ
พระองคลุกเป็ นไฟขึ้นมา
๑๔ แลวคนตางชาติที่อยูในบา บิ โลนก็จะกลับ
ไปหาคนของตัวเองและวิ่งหนีกลับไปยัง
ดินแดนของตัวเอง
เหมือนกวางที่ถูกลา และเหมือนแกะที่ไมมีผู
เลีย
้ ง
๑๕ เมื่อศัตรูเจอคนที่หลบซอนอยู คนนั น
้ ก็จะ
ถูกแทงตาย
ใครที่ถูกจับไดก็จะถูกฆาดวยดาบ
๑๖ ลูก เล็กเด็ก แดงของ พวก เขาก็จะถูก ฟาด
เป็ นชิน
้ ๆตอหน าตอตาพวกเขา
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อิสยาห ๑๔:๒

บานของ พวก เขาก็จะถูก ปลนและภรรยา
ของพวกเขาก็จะถูกขมขืน
๑๗ พระยาหเวหพูดวา
“ดู ไว เรากําลังยุแหยชาว มีเดียใหโจมตีบา บิ
โลน
พวกชาวมีเดียนี้ไมสนเรื่องเงินทอง
๑๘ คันธนูของพวกเขาจะฆาคนหน ุมๆ
พวกเขาจะไมเมตตาตอเด็กๆและพวกเขาไม
มองเด็กดวยความสงสาร
๑๙ บา ลิ โลน
อาณาจักรที่สวยงามที่สุดใน
ทามกลางอาณาจักรทัง้ หลาย เมืองที่คน
บาบิโลน *ภาคภูมิใจมาก †
บา บิ โลนก็จะเป็ นเหมือนเมือง โส โดมและ โก
โมราห ตอนที่พระเจาโคน ลมสองเมือง
นัน
้
๒๐ จะไมมใ
ี ครอยท
ู น
ี่ ัน
่ ไดอีกตอไปและจะไมมี
ใครตัง้ รกรากที่ นัน
่ ได อีกตลอดชัว
่ ลูก ชัว
่
หลาน
คนอาหรับก็จะไม ตัง้ เต็นทที่ นัน
่ และพวกคน
เลีย
้ งแกะก็จะไมเอาแกะมานอนลงที่นัน
่
๒๑ แตสัตวปาจะมานอนลงที่นัน
่
และพวกบานในเมืองบาบิ โลนจะเต็ม ไปดวย
พวกหมาป า
พวกนกกระจอกเทศจะมาอาศัยอยูที่นัน
่
และพวกปี ศาจในรูป แพะจะมาวิ่ง เลนอยู แถว
นัน
้
๒๒ พวกหมาไนก็จะมาเหา หอนอยูบนหอคอย
ของบาบิโลน
และพวก หมาป าก็จะมาเหา หอนใน วังอัน
สวยงามของบาบิโลน
จุดจบของบาบิโลนใกลมาถึงแลว
และพระองคจะไม ตอ เวลาให กับพวก เขาอีก
แลว”
อิสราเอลจะกลับบาน
๑ แตพระ

๑๔ โคบ

ยาหเวหจะเมตตาตอยา
พระองคจะเลือกคน อิสราเอล
อีก ครัง้
พระองคจะ ใหพวก เขาอยูอยาง
ปลอดภัยในแผนดินของพวกเขาเอง และคน
ตางชาติก็จะมาสมทบกับ พวกเขาและมาเป็ น
สมาชิกใน ครอบครัวของ ยา โคบ ๒ ชนชาติ

*๑๓:๑๙

คนบาบิโลน ในที่ นี้คือ คนเคลเดีย เคลเดียเป็ นเผา หนึ่งที่อยูในบาบิ โลนสวนใต ที่
ขึ้นมาครอบครองบาบิโลนทัง้ หมดในปี ๖๒๖ กอน ค.ศ.

†๑๓:๑๙ คนบาบิโลนภาคภูมิใจมาก หรือ แปลไดอีกอยางหนึ่ งวา “เมืองที่เป็ นสงาราศีและ
ความภาคภูมิใจของคนเคลเดีย”

อิสยาห ๑๔:๓

ตางๆเหลา นัน
้ จะนํ าพวก อิสราเอลกลับ ไป
ยังบาน เมืองของ คน อิสราเอล เอง และ
ครอบครัวของ อิสราเอลก็จะเอาคนตางชาติ
เหลานัน
้ ทัง้ ชายและหญิง มาเป็ นทาสในแผน
ดินของพระยาหเวห คนอิสราเอลจะจับคนที่
เคยจับพวก เขาไปเป็ น ทาส มาเป็ น ทาสเสีย
เอง และคน อิสราเอลก็จะปกครองเหนือคน
พวกนัน
้ ที่เคยขมเหงอิสราเอลมากอน
เพลงแกลงครํ่าครวญในงานศพ
ของกษัตริยบาบิโลน
๓ เมื่อพระ

ยาหเวหใหเจาได หลุด พนจาก
ความ เจ็บ ปวด ความ เดือดรอน และการ ถูก
บังคับใหทํางานอยาง ทาส ๔ เมื่อ ถึงตอน นัน
้
เจาจะ ไดรอง เพลงเยาะ เยยกษัตริยของบา บิ
โลนวา
“นา สมเพชจริงๆที่กษัตริยที่โหดรายนัน
้ พบ
กับจุดจบอยางนี้
นา สมเพชจริงๆที่การ ปกครองดวยความ เยอ
หยิ่งจองหองนัน
้ พบกับจุดจบอยางนี้
๕ พระ ยาหเวหได หักไม ตะบองของพวก เลว
ทราม
พระองคได หักไม คทาของพวก ผู ครอบครอง
ทิง้ ไป
๖ กษัตริยบา บิ โลนตีชนชาติทัง
้ หลายดวย
ความโกรธ ตีพวกเขาอยางไมหยุดยัง้
ครอบครองชนชาติทัง้ หลายดวยความ โกรธ
ขมเหงคนอยางไมเคยผอนปรน
๗ แตตอน นี้ ทัง
้ แผน ดิน โลกก็พัก ผอนและ
สงบเงียบ
ผูคนก็เริ่มรองเพลงกัน
๘ แมแตพวก ตนสนและสน ซี ดารของ
เลบานอนก็ยังดีใจเพราะเจาพายแพ
พวกตนไมนัน
้ พูดวา ‘ตัง้ แตเจาถูกโคนลมลง
ก็ไมมีใครมาตัดพวกเราอีกเลย’
๙ แดนคนตายเบื้องลางยังตื่น เตนดีใจที่ จะได
เจอกับเจาเมื่อเจาไปถึง
มันปลุกวิญญาณ ตางๆของ คน ตายเพื่อมา
ตอนรับเจา
มันปลุกวิญญาณของทุก คนที่เคยเป็ น ผูนําใน
โลกนี้

*๑๔:๑๓
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มันบังคับใหทุก
คนที่เคยเป็ นกษัตริยของ
ชนชาติทงั ้ หลายใหลุก ขึ้นจากบัลลังก
ของพวกเขา
๑๐ พวก นั น
้ ทุก คนจะพูดกับ เจาวา ‘เจาได
กลายเป็ นผูออนแอเหมือนพวกเราแลว
เจาเป็ นเหมือนกับพวกเราแลว’
๑๑ สงาราศีเจาถูกนํ าลงมาถึงแดนคนตาย
พรอมๆกับเสียงพิณตางๆของเจา
ตัวหนอนแมลงวันก็แผอยูใตเจาเหมือนเตียง
และพวกตัวหนอนก็คลุมเจาเหมือนผาหม
๑๒ น า สมเพชจริงๆที่เจาตกลง มาจากสวรรค
ซะสูงขนาดนัน
้
เจาผูเป็ นดาวรุง และลูกของรุงอรุณ
ดูเจาสิ ถูกโคนลงมาบนดินแลว
ถึงเจาจะเคยเป็ นผู พิชิตชนชาติทัง้ หลาย
ก็ตาม
๑๓ เจาคิดในใจวา ‘เราจะขึ้นไปบนสวรรค
เราจะยกบัลลังกของ เราขึ้น สูงเหนือหมู ดาว
ของพระเจา
เราจะนัง่ อยู บนภูเขาที่พวกเทพมาชุมนุม กัน
บนเนินลาดของภูเขาซับฟอน *
๑๔ เราจะขึ้นไปเหนื อเมฆ
เราจะเป็ นเหมือนกับพระเจาผูสูงสุด’
๑๕ แตเจากลับถูกนํ าลงมาที่แดนคนตายนี้
มาอยูในสวนที่ลึกที่สุดของหลุมนี้
๑๖ คนเหลานั น
้ ที่เห็นเจา ก็จะจองเจา
พวกเขาจะคิดอยางนี้เกี่ยวกับเจา
‘นี่ นะหรือเป็ นคนเดียวกันกับ ที่ทําใหแผน ดิน
โลกไหว
คนที่ทําใหอาณาจักรตางๆสะเทือนสะทาน
๑๗ นี่ นะ หรือคน ที่ทําใหแผน ดิน โลกกลาย
เป็ นที่รกรางวางเปลาและพัง ทลายเมือง
ตางๆของมัน
นี่ นะหรือคนที่ไม ยอมปลอยใหเชลยของเขา
กลับบาน’
๑๘ กษัตริยทง
ั ้ หมดของชนชาติทงั ้ หลาย ตาง
ก็ถูกฝั งอยางสมเกียรติ
ตางคนตางอยูในอุโมงคฝังศพของตน
๑๙ แตเจากลับถูก โยนออก มาจากหลุมฝั ง ศพ
ของเจา
เหมือนกับซากศพที่นาขยะแขยง
เจาถูก ทับดวยศพของคนเหลา นัน
้ ที่ถูก ฆาใน
สนามรบ ที่ถูกดาบแทง

ภูเขาซับ ฟอน คําฮีบรู นี้หมายถึง “ทางเหนือ หรือที่ หลบซอน” หรือเป็ นภูเขาบน
สวรรคที่พวกพระเจาของคนคะนาอันประชุมกัน
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ที่ลงไปในหลุมแหงความตายที่เป็ นหิน
เจาเป็ นเหมือนซากศพที่ถูกคน เหยียบ ยํ่า
ไปมา
๒๐ เจาจะไม ไดถูก ฝั งรวม กับกษัตริย อื่นๆ
เหลานัน
้
เพราะเจาไดทําลายประเทศของเจาเอง
เจาไดฆาคนของเจาเอง
อยา ใหมี ใครพูด ถึงลูก หลานของพวกที่ทําสิ่ง
ที่ชว
ั ่ รายนัน
้ อีกเลย
๒๑ เตรียมที่สําหรับฆาพวก ลูกชายของ เขา
เพราะความบาปของพอของพวกเขา
ขออยาใหพวกเขาไดลุกขึ้นมายึดครองโลกนี้
หรือให โลกนี้เต็ม ไปดวยเมืองตางๆของ
พวกเขา”
๒๒ พระยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง
้ สิน
้ พูด วา “เรา
จะลุก ขึ้น มาตอสูกับพวกเขา เราจะทําลายบา
บิ โลน เราจะทําใหช่ อ
ื เสียงของ มันหมด ไป
เราจะไม ปลอยใหมี ใครรอด ชีวิต รวม ถึงลูก
และหลานของเจา ดวย” ๒๓ พระยาหเวห ผู มี
์ งั ้ สิน
ฤทธิท
้ พูดวา “เราจะทําใหบาบิโลนกลาย
เป็ นที่ อยูของพวก เมนและเป็ นหนอง นํ้ า เรา
จะกวาดมันทิง้ ไปเหมือนใชไมกวาด”
พระเจาจะลงโทษอัสซีเรีย
ผู มี ฤทธิ ์ ทงั ้ สิน
้ ไดสาบาน ไว
อยางนี้วา
“เราตัง้ ใจจะใหมันเป็ นยังไง
มันก็จะเกิดขึ้นอยางนัน
้
เราไดวางแผนไววายังไง
มันก็จะเป็ นไปตามนัน
้
๒๕ เราจะหักอัสซีเรีย *ทิง
้ ในแผนดินของเรา
เราจะเหยียบ ยํ่าพวก มันบนภูเขา ทัง้ หลาย
ของเรา
เราจะเอาทัง้ แอกที่อัส ซีเรียวาง ไวบนคอของ
ยูดาห
และภาระ หนักของ อัส ซีเรียที่ยู ดาหแบก ไว
ออกไป”
๒๖ นี่ คือแผนที่ไดวางไวสําหรับโลกทัง
้ โลก
และนี่ คือมือของพระองคที่ย่ น
ื ออกไปจัดการ
กับชนชาติทัง้ หลาย
๒๗ เพราะเมื่อพระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง
้ สิน
้ ได
วางแผน
ใครจะลมเลิกมันได
๒๔ พระ ยาหเวห
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เมื่อพระองคย่ น
ื มือของ พระองคออก ไป
จัดการ
ใครจะหันมันกลับได
ขาวสารของพระเจาถึงคนฟี ลิสเตีย
๒๘ ในปี ที่กษัตริยอา หัสตาย †ขาวสาร นี้ ได

มาถึงวา
๒๙ “พวกเจาคนฟี ลิสเตียทุกคน
อยา ไดดีใจเลยที่ไม ตะบองที่ตีพวกเจา นัน
้ ได
หักไปแลว
เพราะจากครอบครัวของงู ตัว นัน
้ ก็จะเกิดงู
พิษที่อันตรายกวาตัวมันขึ้นมา
และลูกของมันนัน
้ ก็จะเป็ นงูไฟที่บินได
๓๐ คน ยากจนที่สุดจะมี กินอยาง เหลือเฟื อ
เหมือนแกะเล็มหญา
และคนขัดสนก็จะนอนลงอยางปลอดภัย
แตเราจะทําใหครอบครัวของ เจาอด อาหาร
ตาย
และคนที่เหลืออยูของเจา เราจะฆาเสีย
๓๑ ประตู เมือง เอย รอง ครํ่าครวญ เถิด เมือง
เอย รองไหออกมา
คน ฟี ลิ ส เตียทุก คน เอย ใหพวก เจากลัวจน
หลอมละลายไป
ดูทางเหนือนัน
้ ซิ มีควันตลบฟ ุงขึ้นมาแลว
และกองทัพที่กําลังลงมานัน
้ ไมมีใครในพวก
เขาที่ตามไมทัน”
๓๒ จะตอบกับพวก ผู สง ขาวที่มาจากฟี ลิ ส
เตียนัน
้ วายังไงดี ใหตอบพวกมันไปวา
“พระยาหเวหตงั ้ ศิโยนใหแข็งแรง และแมแต
คน ยากจนของ พระองคก็ยังเขาไปหลบ
ภัยในเมืองศิโยนได”
ขาวสารของพระเจาเกี่ยวกับคนโมอับ
๑ นี่ คือขาวสาร

๑๕ ภายในคืน เดียว กองทัพ ศัตรูได มา
เกี่ยวกับโมอับ

ยึดเอาทรัพยสมบัติของเมือ งอารใน โม
อับ
และทําลายเมืองนัน
้ ไป
ภายในคืนเดียว กองทัพศัตรูไดเขามายึดเอา
ทรัพยสมบัติของเมืองคีรในโมอับ
และทําลายเมืองนัน
้
๒ ชาวดีโบนไดข้ น
ึ ไปยังวิหารของพวกเขา

*๑๔:๒๕

อัสซีเรีย เป็ นชนชาติที่มีอํานาจ ตัง้ อยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอิสราเอล

†๑๔:๒๘

ปี ที่กษัตริยอาหัสตาย คือประมาณปี ๗๒๗ กอนพระเยซูมาเกิด
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ขึ้น ไปยังสถาน ที่ นมัสการของพวก เขาเพื่อ
รองไหครํ่าครวญกัน
คน โม อับรอง ครํ่าครวญให กับเมือง เน โบ
*และเมืองเมเดบา †
ทุกคนโกนหัว โกนเคราไวทุกขกัน
๓ ตามทอง ถนนของ พวก เขาผูคนก็สวม
เสื้อผากระสอบไวทุกขกัน
บนดาดฟ าและลาน นัด พบ ทุก คนรอง หม
รองไห ลมตัวลงในกองนํ้ าตา
๔ คนในเมืองเฮชโบน และเอเลอาเลห
สงเสียงรอง ดังไปไกลถึงเมืองยาฮาส
เพราะอยาง นี้จึงทําใหพวก ผูชายที่ถือ อาวุธ
ของโมอับ
พลอยรองเสียง ดังไป ดวยความ อก สัน
่ ขวัญ
แขวน
๕ จิตใจของ ผมรองดวยความ เศราให กับโม
อับ
คนของโมอับวิ่งหนีไปไกลถึงโศอาร ไปถึงเอ
กลัทเชลีชิยาห
ผูคนหนีข้ น
ึ ไปตามทางบนภูเขาไปถึงลูฮีท
พวก เขาก็รองไหในระหวาง ทางที่ ไปโฮ โร นา
อิม พวกเขารองไหเสียงดังมาก
๖ ลําธารนิ มริมไดเหือดแหงไป
หญาก็เหี่ยวแหงตาย
พืชพันธุก็ตายหมด
ไมเหลือความเขียวขจีใหเห็นอีกเลย
๗ เพราะเหตุ นี้ พวก เขาจึงไดขน ยายทรัพย
สมบัติที่พวก เขาหา มา ไดและสิ่ง ที่พวก
เขาไดเก็บสะสมไว
ขามพรมแดนตรงลําหวยตนป อปหลา ‡
๘ เสียงรองดังระงมไปทัว
่ เขตแดนของโมอับ
เสียง รองของพวก เขาดังไป ไกลถึงเมือง เอ
กลาอิมและดังไปถึงเมืองเบเออรเอลิม
๙ และนํ้ าในเมืองดีโมน ¶เต็มไปดวยเลือด

*๑๕:๒
†๑๕:๒
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ใช แลว เรายาหเวหจะนํ าความทุกข ยาก
มากกวานี้มาใหกับดีโมนอีก
สวนคน โม อับที่หลบ หนีและหลง เหลือ อยูใน
แผนดิน
เราจะสงสิงโตมากัดกินพวกเขา
๑ ใหสง สวยพวก ลูก แกะไป ใหกับผู
ปกครองแผนดิน
ใหสงลูก แกะจากเสลา ผานทะเล ทรายไป
ยังภูเขาแหงนางสาวศิโยน
๒ สาวๆของ โม อับ อยูตรงทา ลุย ขามของ
แมน้ํ าอารโนน
พวก
เขาเป็ นเหมือน
กับนก
น อย
กระดุกกระดิกปี กไปมา
เหมือนลูกนกที่ตกจากรังกระจัดกระจายอยู
๓ พวก เขาพูด วา “ขอคํา แนะนํ า หน อย ชวย
บอกหนอยวาจะทํายังไงดี
ตอนเที่ยงวัน ชวยใหรม เงาเหมือนกลางคืน
หนอย §
ชวยแอบซอนพวกเราที่ถูก ขับ ไลออกมาจาก
แผนดินของตนเอง
อยามอบพวก เราที่หนีมา หลบ ภัยให กับ ศัตรู
เลย
๔ ปลอยใหพวก เราที่ถูก ขับ ไลออก มาจาก โม
อับตัง้ รกรากอยูกับทานดวยเถิด
ขอ ใหเป็ นที่ หลบ ภัยสําหรับพวก เราจาก ผู
ทําลาย”
เมื่อพวกที่มาปลนสะดมโมอับหยุดแลว
และการทําลายไดจบลงแลว
และพวก นัน
้ ที่เหยียบ ยํ่าแผน ดินได หายตัว
ไปแลว
๕ เมื่อ นั น
้ จะมี บัลลังกถูก ตัง้ ขึ้นในเต็นทของ
ดาวิด *ดวยความรักมัน
่ คง
และผู ที่นัง่ บนบัลลังก นัน
้ ก็จะสัตย ซ่ อ
ื คนผู นี้
จะตัดสินอยาง ยุติธรรมและจะไวในการ
ทําสิ่งที่ถูกตอง

๑๖

เนโบ ชื่อของเมืองหนึ่งในโมอับ และเป็ นชื่อของเทพเจาองคหนึ่งของพวกเขา
เม เด บา เป็ นชื่อเมือง หนึ่งในโม อับ ชื่อ นี้เหมือนคําในภาษาฮีบรูที่แปล วา “เศรา ใจ

มาก”
‡๑๕:๗ ลําหวยตน ป อป หลา เป็ นลํา หวย เล็กๆในประเทศโม อับ หรือเรียกอีกอยาง หนึ่ งวา
“ลําหวยอาราบา”
¶๑๕:๙
§๑๖:๓

ดีโมน ชื่อนี้คลายกับคําในภาษาฮีบรูหมายถึง “เลือด”

ชวยใหรมเงาเหมือนกลางคืนหน อย ประโยคนี้หมายถึง “ชวยปกป องเราจากศัตรู
ดวย”
*๑๖:๕ ในเต็นทของดาวิด หรือ “ในราชวงศของกษัตริยดาวิด”
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๖ พวก

เราไดยิน วา คน โม อับ นัน
้ เยอ หยิ่ง
จองหองมาก
เราไดยินเกี่ยวกับความหยิ่งยโส ความทะนง
ตน และความเดือดดาลของเขา
เรื่องที่พวกเขาโออวดนัน
้
ไมเป็ นความจริง
๗ ดัง นั น
้ ชาวโมอับ เอย ใหพวกเจาทุก คนรอง
ครํ่าครวญสําหรับชนชาติของตนเถิด
ใหโอด ครวญอยางสะเทือน ใจถึงขนม เคกที่
เอร็ดอรอยที่ ทําจากลูกเกดของเมือง คีร
หะเรเชท †
๘ สวนองุนของเฮชโบน และเถาองุนของสิบ
มาหไมสามารถออกรวงได
เพราะพวก เจา นายของชนชาติ ตางๆได พัง
ถลายเถาองุนพวกนัน
้ ไป
เถาองุนพวกนี้เคยแผไปไกลถึงเมืองยาเซอร
พวก มันเคยเลื้อย ไปถึงทะเล ทราย กิ่ง กาน
ของ มันเคยแผ กระจาย และขาม ทะเล
ไป
๙ เพราะอยางนี้ ผมถึงไดรองไหรวมกับคนยา
เซอรสําหรับสวนองุนของสิบมาห
เฮ ช โบนและเอ เลอ าเลห เอย ผมจะราด คุณ
ดวยนํ้ าตาของผม
เพราะเสียงโห รอง ยินดีกับการ เก็บ เกี่ยวผล
ไมและเมล็ดขาวไดหยุดไปแลว ‡
๑๐ ความสุขสนุกสนานได ถูก ยึดไปจากสวนที่
เกิดผลนัน
้ แลว
และในสวน องุนทัง้ หลายก็ไมมีเสียง เพลง
หรือเสียงโหรองยินดีอีกตอไป
ไมมีใครเหยียบยํ่าองุนในบอยํ่าอีก
เสียงโห รอง ยินดีของพวก คน เก็บ เกี่ยวได
หยุดไป
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๑๑ เพราะอยาง

นี้
จิตใจของ ผมไดรอง
ครํ่าครวญให กับโม อับเหมือน กับเสียง
พิณในงานศพ
และสวนลึกของผมก็รองไหใหกับคีรเฮเรส ¶
๑๒ เมื่อคนโมอับขึ้นไปทีน
่ มัสการของเขา เมื่อ
์ ิทธิข
์ อง
พวก เขาเขาไปในสถาน ที่ ศักดิส
เขา
พวกเขาก็อธิษฐานจนหมดแรง
แตมันก็ไมมีประโยชนอะไร
๑๓ นั น
่
คือขาวสารที่พระ ยาหเวหพูดใน
อดีตเกี่ยว กับคน โม อับ ๑๔ แตเดี๋ยว นี้ พระ
ยาหเวห บอกวา “ในอีก สามปี ตรงเผงอยาง
กับที่ลูกจางนับ วัน เวลาที่เขาตกลงทํางาน
์ รีของ โม อับก็จะถูก ลบหลู ถึง แมจะมี
ศักดิศ
คน มากมายก็ตาม แตใน ที่สุดก็จะมีไม กี่ คน
เหลือรอด §และพวกมันก็จะออนแอดวย”
ขาวสารของพระเจาเกี่ยวกับดามัสกัส

๑๗

๑ นี่ คือขาวสาร

**เกี่ยว

กับดามัสกัส

††

“ดูสิ ในไมชาดามัสกัสจะไมเป็ นเมืองอีกแลว
มันจะกลายเป็ นกองซากปรักหักพัง
๒ หมูบานตางๆของเมือ งอาร โรเออร ‡‡จะถูก
ทอดทิง้ ตลอดไป
มันจะเป็ นที่สําหรับฝูงแพะแกะ
ฝูง แพะ แกะจะนอนกัน อยูที่ นัน
่ และจะไมมี
ใครมายุงกับพวกมัน
๓ ป อมปราการของเมืองเอฟราอิมจะหายไป
และจะไมมีกษัตริยปกครองในดามัสกัสอีก
แลว
พวก อา รัม *ที่ยังหลง เหลือ อยูจะ ถูกหยาม
เกียรติเหมือน กับที่คน อิสราเอลกําลัง
เป็ นอยู”
์ ัง้ สิน
พระยาหเวหผูมีฤทธิท
้ พูดไววาอยางนัน
้

†๑๖:๗

คีรหะเรเชท เป็ นเมืองหนึ่งในประเทศโมอับ
เพราะเสียงโหรอง … หยุดไปแลว หรือแปลไดอีกวา “เสียงโหรองของศัตรูไดตกลง
มาบนผลไมที่สุกงอมและการเก็บเกี่ยวของเจาแลว”
‡๑๖:๙

¶๑๖:๑๑ คีรเฮเรส นี่ คือ เมืองคีรเฮเรสเซ็ท เป็ นเมืองหนึ่ งในประเทศโมอับ มีความหมายวา
“เมืองที่ถูกเลือกมาเพื่อทําลาย” หรือแปลตรงๆตามภาษาฮีบรูไดวา “เศษหมอแตก”
§๑๖:๑๔
**๑๗:๑
††๑๗:๑
‡‡๑๗:๒
*๑๗:๓

ไมก่ค
ี นเหลือรอด หรือ “ไมมีอํานาจ”

ขาวสาร หรือ แปลไดอีกอยางหนึ่งวา “ภาระ”
ดามัสกัส เป็ นเมืองหนึ่งในประเทศอารัม หรือซีเรีย

อารโรเออร เป็ นสถานที่แหงหนึ่งในประเทศอารัม (ซีเรีย)
อารัม เมืองทางตอนเหนือของอิสราเอล

อิสยาห ๑๗:๔

๔ “ในเวลานั น
์ รีของยาโคบจะตกตํ่า
้ ศักดิศ

และความ อวนของ เขาก็จะกลาย เป็ นผอม ขี้
กาง
๕ อิสราเอลจะถูก ตัด ลงเหมือน กับคน เกี่ยว
ขาวเกี่ยว ตนที่ ยังยืนตน อยูและมือของ
พวกเขาเกี่ยวรวงขาว
อิสราเอลจะวาง เปลาเหมือน กับทอง ทุงใน
หุบเขาเรฟาอิม †หลัง จากที่คนมาเก็บ
เอาเศษรวงขาวไปหมดแลว
๖ จะมีคน เหลือ อยูในอิสราเอลน อย มาก
เหมือนกับตอนที่ตนมะเดื่อถูกตี
แลวเหลือ แคสองสามลูกอยู บนกิ่ง บนสุดหรือ
เหลือสี่หาลูกบนกิ่งที่ออกลูกดกนัน
้ ”
์ งั ้ สิน
พระยาหเวหผูมีฤทธิท
้ พูดไววาอยางนี้
๗ ในวัน
นัน
้ ผูคนก็จะวางใจในพระเจาผู
์ ิทธิ ์
สรางพวก เขา พวก เขาจะพึ่งพาผู ศักดิส
ของ อิสราเอล ๘ พวก เขาจะไม วางใจในแทน
บูชา ตางๆที่พวก เขาสราง ขึ้น มากับ มือ และ
พวกเขาก็จะไม พึง พาพวกเสาเจา แม อาเชรา
ห และแทน บูชาสําหรับเผาเครื่องหอมที่พวก
เขาสรางขึ้นมากับนิ้วของพวกเขาเอง
๙ ในเวลา นั น
้ เมือง ป อมปราการ ตางๆของ
พวก เขาก็จะรกราง เหมือนตอน ที่คน ฮี ไวต
และคน อา โม ไรตได ทิง้ แผน ดินของ พวก
เขาไปเมื่อคนอิสราเอลมาถึงและมันจะกลาย
เป็ นที่รกรางวางเปลา
๑๐ เจาไดลืมพระเจาที่ชวยกูเจาไว
เจาจํา ไม ไดวาพระเจาไดปกป อง เจาเป็ น
เหมือนหินหลบภัยของเจา
เพราะอยางนี้ ถึง เจาจะปลูกตนไมที่สวยงาม
ถึง เจาจะปลูกเถา องุนที่ แปลกๆมา จาก
แดนไกล
๑๑ ถึง เจาจะพยายามทําใหมันโต ขึ้นใน วันที่
เจาปลูกมัน
ถึง เจาพยายามจะทําใหมันงอกขึ้น มาในวันที่
เจาหวาน
แตผลของ มันจะหาย ไปใน วันที่โรค รายมา
ทําลาย
และในวันที่ความเจ็บ ปวดที่ไม สามารถรักษา
เยียวยามาถึง
๑๒ ฟั งสิ เสียงกึกกองของคนเป็ นจํานวนมาก
†๑๗:๕
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พวก เขาทําเสียง ดังกึกกองเหมือน กับเสียง
กึกกองของทะเล
ฟั งนัน
่ สิ เสียงดังสนัน
่ หวัน
่ ไหวของชนชาติทงั ้
หลาย
พวก เขาดัง สนัน
่ เหมือนเสียง ดัง สนัน
่ ของ นํ้ า
ที่มีกําลังมหาศาล
๑๓ ชนชาติ ตางๆดัง สนั น
่ เหมือน กับเสียง ดัง
สนัน
่ ของนํ้ าเป็ นจํานวนมาก
แตพระเจาจะรองเขา ใสพวกเขาและพวกเขา
จะวิ่งหนีไปไกลๆ
พวก เขาจะเป็ น เหมือนแกลบบนพวก ภูเขาที่
ถูกลมพัดปลิวไป
หรือเป็ น เหมือนพุม ไม แหงที่ถูกพายุ พัดกลิง้
ไป
๑๔ ในตอนเย็น พวกเขาน าสยดสยอง
แตกอนรุงเชา พวกเขาก็หายไปหมดแลว
นี่ คือสิ่ง ที่จะเกิด ขึ้นกับคนพวกนัน
้ ที่พยายาม
จะยึดเอาของๆเราไป
นี่ คือกรรมของคนพวกนัน
้ ที่พยายามจะปลน
เอาทรัพยสมบัติของพวกเราไป
ขาวสารของพระเจาเกี่ยว
กับชาวเอธิโอเปี ย
๑ เฮย

๑๘ หึ่งๆของปี กแมลง

แผน ดินที่เต็ม ไป ดวยเสียง
‡

เป็ นดิน แดนที่อยู เหนือพวก แมน้ํ าของ
เอธิโอเปี ย ¶
๒ แผน ดิน นั น
้ สงพวก ทูตมาทางแมน้ํ า ไนล
ดวย เรือที่ทํา จากตน กกที่แลนมาบน นํ้ า
นัน
้
ไป พวกผูสงขาวที่วองไวทัง้ หลาย
ไปหาชนชาตินัน
้ ที่รางสูงและมีผิวเรียบ ไปหา
คน พวก นี้ที่คนทัง้ ไกลและ ใกลตางก็พา
กันเกรงกลัว
เป็ นชนชาติเขม แข็งที่ชอบเหยียบยํ่าชนชาติ
อื่นๆ
เป็ นแผนดินที่มีแมน้ํ าหลายสายไหลผาน
๓ พวกเจาทุกคนที่อาศัยอยูบนโลกนี้
พวกเจาที่อยูบนแผนดินโลก
เมื่อมีธงสัญญาณยกขึ้นบนพวกภูเขา ดูใหดี
และเมื่อไดยินเสียงแตรเป า ฟั งใหดี
๔ เพราะพระยาหเวหไดพูดกับผมวาอยางนี้

‡๑๘:๑

หุบเขาเรฟาอิม เป็ นหุบเขาที่อยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของเมืองเยรูซาเล็ม
เต็มไปดวย … แมลง หรือ แปลไดอีกวา “เต็มไปดวยเรือใบ”

¶๑๘:๑

เอธิโอเปี ย หรือเรียกอีกอยางวา “คูช” เป็ นเมืองหนึ่งในแอฟริกา ใกลกับทะเลแดง
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“จากที่ อาศัยของ เรา เราจะคอยสังเกตอยาง
เงียบๆ
เงียบเหมือน กับความ รอนที่เพิ่ม ขึ้นในตอน
กลางวันของฤดูรอน
หรือเงียบเหมือน กับนํ้ าคางที่กอ ตัว ขึ้นใน
ตอนเชาของฤดูเก็บเกี่ยว
๕ เพราะกอนที่จะถึงฤดูเก็บเกี่ยว
เมื่อดอก บานหมด แลวและดอกไดกลาย เป็ น
ผลองุนสุก
พระองคก็จะลิดพวกแขนงดวยขอลิด
และพระองคจะตัดกิ่งใหญทิง้ ไป
๖ พวก เถา องุน นี้ จะถูกทิง
้ ไวใหพวก นกจาก
ภูเขา
และพวกสัตวบนแผนดินมากินกัน
พวกนกนี้ก็จะพากันมากินในชวงฤดูรอน
และพวก สัตวทัง้ หมดบนแผน ดินก็จะพา กัน
มากินในชวงฤดูหนาว”
๗ ในเวลานั น
้ ชนชาติ นัน
้ ที่มีรูป รางสูงและ
ผิว เรียบที่คนทัง้ ไกลและใกลหวาดกลัว ก็จะ
นํ าพวก ของ ขวัญมาถวายให กับพระ ยาหเวห
ผู มี ฤทธิ ์ทงั ้ สิน
้ คนพวกนี้ที่เป็ นชนชาติที่เขม
แข็งที่ชอบเหยียบ ยํ่าชน ชา ติ อื่นๆที่มีแมน้ํ า
หลาย สายไหล ผานจะเอาพวก ของ ขวัญมา
ถวายในสถานที่ซ่ งึ ประชาชนรองออกชื่อของ
์ งั ้ สิน
พระยาหเวหผูมีฤทธิท
้ คือภูเขาศิโยน
ขาวสารของพระเจาเกี่ยวกับคนอียิปต
๑ นี่ คือขาวสารเกี่ยวกับอียิปต

๑๙ ดู นัน่ สิ พระ ยาหเวหกําลังขี่อยูบน
เมฆที่ลอยมาอยางรวดเร็วมาที่อียิปต
พวก เทพเจาของ อียิปตจะกลัวจน ตัว สัน
่ ตอ
หน าพระองค
และความ กลาของคน อียิปตก็จะหลอม
ละลายไป
๒ พระ ยาหเวหพูด วา
“เราจะยุแหยใหคน
อียิปตตอสูกันเอง
พี่นองรบกันเอง เพื่อนบานรบกันเอง
เมืองนี้จะรบกับเมืองนัน
้
อาณาจักรนี้จะรบกับอาณาจักรนัน
้
๓ คนอียิปตจะทอแท
เราจะทําใหแผนตางๆของพวกเขาสับสน
พวกเขาจะขอคําปรึกษาจากพวกรูปเคารพ
จากพวก วิญญาณของคน ตาย จากพวก
คนทรงเจา จากพวกหมอดู
๔ เราจะมอบอียิปตใหไปตกอยู ในเงื้อม มือ
ของเจานายที่โหดราย
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และกษัตริยที่มี อํานาจ มากก็จะมาปกครอง
เหนือพวกเขา”
พระ ยาหเวห องคเจาชีวิตผู มี ฤทธิ ์ ทงั ้ สิน
้ พูด
ไววาอยางนัน
้
๕ นํ้ าในแมน้ํ าไนลก็จะเหือดแหงไป
แมน้ํ าจะแหงสนิทไป
๖ พวกคลองตางๆก็จะเน าเหม็น
พวกลําธารของอียิปตก็จะคอยๆเหือดแหงไป
พวกตนกกและตนออก็จะเนาไป
๗ พวกพืชริมแมน้ํ าไนลจะหายไป
ทุก อยางที่หวานไปตลอดแนวของแมน้ํ า ไนล
ก็จะเหี่ยวแหง ถูก ลมพัด ไปและสูญหาย
ไป
๘ ชาวประมงจะเศราโศกเสียใจ
ทุก คนที่ตกเบ็ดในแมน้ํ า ไนลจะรองไหครวญ
คราง
และทุกคนที่ทอดแหในนํ้ าจะทอแทไป
๙ คนงานที่หวีปานจะสิน
้ หวัง
รวมทัง้ คนที่ทอผาลินินดวย
๑๐ พวกชางทอผาของพวกเขาจะหดหูใจ
คนพวกนัน
้ ที่ทํางานรับจางก็จะเศราใจ
๑๑ พวกผูนําของเมืองโศอันนี่ โคตรโงเลย
พวก ที่ ปรึกษาอันชาญ ฉลาดของ ฟาโรหก็ให
คําแนะนํ าที่โงๆ
พวกแกพูดกับฟาโรหไดยังไงวา
“ผมเป็ นคน หนึ่งในพวก ชาญ ฉลาดเป็ นเชื้อ
สายของพวกกษัตริยโบราณ”
๑๒ อียิปต เอย คน ฉลาดของ เจาหาย ไป ไหน
หมดแลว
ใหพวก เขามาบอกกับ เจา และเปิ ด เผยให
เจา รูสิ วาพระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้ มี
แผนการตอตานอียิปตไวอยางไรบาง
๑๓ พวกผูนําของโศอันถูกหลอก
และพวก ผูนําของ เมมฟิ สโดน หลอก ลวงไป
แลว
พวกที่เป็ นหิน มุม เอกของ เผา ตางๆของ
อียิปตไดนําอียิปตหลงทางไป
๑๔ พระ
ยาหเวหไดเทวิญญาณแหงความ
สับสนเขาไปในพวกเขา
แลวพวก เขาทําใหอียิปตเดิน โซเซ ไปในทุก
เรื่องที่ ทํา เหมือนคน เมาเดิน โซเซและ
ลื่นลงไปในอวกของมัน
๑๕ ไมมีใครสามารถทําอะไรเพื่อชวยอียิปตได
ไมวาเขาจะเป็ นหัวหรือหาง

อิสยาห ๑๙:๑๖

จะเป็ นคน สําคัญหรือไม สําคัญ *ก็ชวย ไม ได
ทัง้ นัน
้
๑๖ ในเวลานั น
้ คนอียิปตจะเป็ นเหมือนกับ
ผู หญิงตัว สัน
่ เทิม
้ และกลัว เมื่อพระ ยาหเวห
ผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้ เงื้อ มือ ขึ้นจะฟาดพวก เขา
๑๗ แผน ดินของยู ดาหจะกลายเป็ นที่ นา หวาด
กลัวสําหรับ อียิปต พูด ถึงคน ยู ดาหเมื่อ ไหร
คนอียิปตก็เกิดความกลัวเมื่อ นัน
้ เพราะพระ
ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้ ไดวางแผนตอ ตาน
อียิปต
๑๘ ในเวลา นั น
้ จะมี อยูหา เมืองในแผน ดิน
อียิปตที่พูดภาษาของคนคานาอัน †และพวก
เขาจะสาบานที่ จะจงรักภักดีตอพระ ยาหเวห
ผู มี ฤทธิ ์ ทงั ้ สิน
้ และเมืองหนึ่งในหา เมืองนัน
้
จะถูกเรียกวา “เมืองแหงดวงอาทิตย” ‡
๑๙ ใน เวลา นั น
้ จะมีแทน บูชาแทน หนึ่ง
สําหรับพระ ยาหเวหในทามกลางแผน ดิน
อียิปต และมีอนุสาวรียเพื่อเป็ น เกียรติให กับ
พระยาหเวหตรงพรมแดนของอียิปต ๒๐ มัน
จะเป็ นเครื่อง เตือน ใจและพยานในแผน ดิน
อียิปตถึงพระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้ เมื่อ
ผูคนรองขอความชวยเหลือจากพระยาหเวห
เพราะถูก กดขี่ขมเหงจาก ศัตรูของพวก เขา
พระองคก็จะสงผู ชวย ให รอดมา ใหพวก เขา
และผู ชวย นัน
้ จะมาสูเพื่อพวก เขาและชวย
ใหพวก เขา รอด ๒๑ พระ ยาหเวหจะสอนคน
อียิปตเกี่ยว กับพระองค และคน อียิปตก็จะ
ได รูจักพระองคในเวลานัน
้ และพวกเขาก็จะ
ไดมานมัสการพระองค ถวายเครื่องบูชาและ
ของ ขวัญ ตางๆและพวก เขาก็บนบานและ
แกบนตอ พระ ยาหเวห ๒๒ พระ ยาหเวหจะตี
สอนอียิปต ทัง้ ตี สอนและ รักษา พวก เขาจะ
หัน มาหาพระยาหเวหและพระองคก็จะฟั งคํา
อธิษฐานของพวกเขาและรักษาพวกเขา
๒๓ ใน เวลา นั น
้ ก็จะมีทางหลวงจาก อียิปต
ไปอัส ซีเรีย ¶คน อัส ซีเรียจะเขา มาที่ อียิปต
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อิสยาห ๒๐:๖

และคนอียิปตก็จะเขาไปที่อัส ซีเรีย แลวพวก
เขาก็จะนมัสการพระเจาดวยกัน
๒๔ ใน เวลา นั น
้
อิสราเอลจะมารวม กับ
อียิปตและ อัส ซีเรีย เป็ นสาม ชนชาติดวย
กัน พวก เขาจะเป็ นพระพรใน โลก นี้ ๒๕ พระ
ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทงั ้ สิน
้ จะอวยพรพวก เขาวา
“อียิปต เราจะอวยพรเจา เจาเป็ นคนของเรา
อัส ซีเรีย เราจะอวยพร เจา เจาเป็ นผล งาน
จากมือ ของ เรา อิสราเอล เราจะอวยพร เจา
เจาเป็ นทรัพยสมบัติของเรา”
อัสซีเรียจะชนะอียิปตและเอธิโอเปี ย
๑ ในปี ที่กษัตริยซาร

§แหงอัส

๒๐ ซีเรียได สงแมทัพ ใหญของ เขามาที่
กอน

อัช โดด และเขาไดตอสูกับเมือ งอัช โดดและ
ยึดเมือง นัน
้ ไว ได ๒ ในชวง เวลา นัน
้ พระ
ยาหเวหสง ขาวสารโดยผาน ทางตัวอยางของ
อิสยาหลูกชายของอามอส พระองคพูดกับอิส
ยาหวา “ไปถอดผากระสอบ นัน
้ ออก จากตัว
เจา และถอดรองเทาสานดวย” แลวอิสยาหก็
ทํา ตามนัน
้ เขาจึงเดิน เทา เปลาไปมาสวมแต
กางเกงชัน
้ ใน
๓ พระ ยาหเวหพูด วา “อิส ยาหผูรับ ใชของ
เราเดิน เทา เปลาสวมแตกางเกง ชัน
้ ในเป็ น
เวลาสามปี นี่เป็ นสิ่งเตือนใจและรางบอกเหตุ
ให กับอียิปตและเอธิโอเปี ย **๔ เพราะกษัตริย
ของ อัส ซีเรีย จะจับคน อียิปตไปเป็ น เชลย
และกวาดตอนชาวเอธิโอเปี ย ไป ทัง้ คนหนุม
สาวและคนแก เปลือยกายและเทาเปลา เปิ ด
กนให เห็น ทําใหอียิปตอับอายยิ่ง นัก ๕ คน
เหลา นัน
้ ที่ฝากความ หวังไว กับเอธิโอเปี ย
และมีความมัน
่ ใจในอียิปต จะตองตกใจกลัว
และผิดหวัง”
๖ ใน เวลา นั น
้ คนที่อาศัย อยูแถบ ทะเลจะ
พูด วา “ดู สิ วาเกิด อะไร ขึ้นกับคน พวก นัน
้ ที่
เป็ นความหวังของเรา เราอุตสาหวิ่งหนีไปขอ
ความชวยเหลือจากพวกเขา เพื่อจะไดชวยกู

*๑๙:๑๕

คนสําคัญหรือไมสําคัญ หรือแปลตรงๆไดวา “จะเป็ นกิ่งปาลมหรือกก”

†๑๙:๑๘

ภาษาของคนคานาอัน ก็คือภาษาฮีบรู ที่คนยิวใชพูดกัน

‡๑๙:๑๘

เมืองแหงดวงอาทิตย เมือง นี้คงเป็ นเมือง โอน (เฮ ลิ โอ โปลิส) มีเสียงคลาย กับ
“เมืองแหงความพินาศ”
¶๑๙:๒๓
§๒๐:๑

อัสซีเรีย เป็ นชนชาติที่มีอํานาจ ตัง้ อยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอิสราเอล
ซารกอน เป็ นกษัตริยของอัสซีเรียในชวงปี ๗๒๑-๗๐๕ กอนพระเยซูมาเกิด

**๒๐:๓

เอธิโอเปี ย หรือเรียกอีกอยางวา “คูช” เป็ นเมืองหนึ่งในแอฟริกา ใกลกับทะเลแดง

อิสยาห ๒๑:๑
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พวก เราให พนจากกษัตริยอัส ซีเรีย แลว ทีนี้
พวกเราจะหนีรอดไปไดยังไง”
ขาวสารของพระเจาเกี่ยวกับบาบิโลน
๑ นี่ คือขาวสารเกี่ยวกับบาบิโลน *

๒๑ มีสิ่งหนึ่งมาจากทะเลทราย

เหมือนกับพายุใหญพัดมาจากเนเกบ
มันมาจากดินแดนอันนาสะพรึงกลัว
๒ ผมไดเห็นนิ มิตที่เลวราย ในนิ มิตนั น
้
ผมเห็นพวกคนทรยศกําลังหักหลังเจา
ผมเห็นพวก ผู ทําลายกําลังยึดทรัพยสมบัติ
เจา
พระยาหเวหวา “เอลาม ขึ้นไปโจมตีเลย
มีเดีย โอบลอมโจมตีบาบิโลนเลย
เราจะหยุดเสียง รองครวญ ครางของชนชาติ
ทัง้ หลายที่บาบิโลนกอขึ้น”
๓ เมื่อผมเห็นสิ่ง ที่เกิด ขึ้น นั น
้ ทําใหผม เจ็บ
ปวดไปทัว
่ ทอง
อยางกับผูหญิงเจ็บตอนคลอดลูก
สิ่งที่ผมไดยินมาทําใหผมวุนวายใจ
สิ่งที่ผมเห็นมาทําใหผมหวาดกลัว
๔ จิตใจของ ผมหมุน ติว
้ ไป หมด ผมตัว สัน
่
งันงกไปดวยความกลัว
คํ่าคืนอันแสน หวานของ ผมกลับทําใหผม
กลัวจนตัวสัน
่
๕ พวกเขาตัง
้ โตะ
ปูพรม
กินและดื่มกัน
แลวมีคนรองวา ลุก ขึ้น พวกแมทัพนายกอง
ทัง้ หลาย
เตรียมโลสําหรับรบ
๖ พระ ยาหเวหบอก กับ ผมวา “ไป ตัง
้ ทหาร
ยามคนหนึ่ง
เมื่อเขาเห็นอะไร ก็ใหมารายงาน
*๒๑:๑

อิสยาห ๒๑:๑๓

๗ เมื่อเขาเห็นพวกรถรบลากดวยมาเป็ นคูๆ

คนขี่ลา คนขี่อูฐ
ใหเขาตื่นตัวเต็มที่
ใหระวังอยางเต็มที่”
๘ แลวทหาร ยาม †ก็รองวา “ขา แตองคเจา
ชีวิตขาพเจายืนเฝ า ยามอยูบนหอคอย
ทุกวัน
และขาพเจายืนอยูประจําที่ทุกคืน
๙ ดูสิ มีรถรบคันหนึ่ งที่ลากดวยมาคูหนึ่ ง
แลวคนบนรถรบนัน
้ รองตะโกนวา
‘บาลิโลนลมสลายแลว ‡มันลมสลายแลว
และพวก รูป ปั ้ นเทพเจาของ มันทัง้ หมดก็ถูก
ทําลายแตกเป็ นชิน
้ ๆอยูบนดิน’”
๑๐ คนของเราเอย พวกเจาที่ถูกนวด พวกเจา
ที่ถูกฝั ดรอน
์ งั ้
ผมไดยินอะไรมาจากพระยาหเวหผูมีฤทธิท
สิน
้ พระเจาแหงอิสราเอล
ผมก็ประกาศไปอยางนัน
้
ขาวสารของพระเจาเกี่ยวกับดูมาห
๑๑ นี่ เป็ นขาวสารเกี่ยวกับดูมาห ¶

มีคนหนึ่งเรียกผมจากเมืองเสอีร
“ยาม คืนนี้มีขาวอะไรจากดูมาหไหม
ยาม คืนนี้มีขาวอะไรไหม”
๑๒ ทหารยามตอบวา
“ผาน ไปวัน หนึ่งกับคืน หนึ่ง แลวไมมีขาว
อะไรเลย §
ถาอยากจะถาม
คอยกลับมาถามใหมนะ”
ขาวสารของพระเจาถึงอาระเบีย
๑๓ นี่ คือขาวสารเกี่ยวกับอาระเบีย *

ขบวนพอคาจากเดดานเอย

บาบิโลน หรือแปลตรงๆไดวา “ทะเลทรายใกลๆทะเล”

†๒๑:๘

ทหารยาม คํา นี้อยูในฉบับฮีบรูฉบับ หนึ่งที่พบในถํ้า คุม รัน แตฉบับฮีบรูทีนิยมใช กัน
เขียนวา สิงโต
‡๒๑:๙ บาลิ โลนลม สลายแลว อัส ซีเรียมีชัยชนะเหนื อบาบิ โลนในปี ๖๘๙ กอนพระเยซูมา
เกิด
¶๒๑:๑๑

ดู มาห เป็ นคําในภาษาฮีบรู หมายถึง “เงียบ” หรืออาจจะเป็ นชื่อของแหลง นํ้ าแหง
หนึ่งในทะเลทรายในประเทศอาระเบียทางเหนือ ที่โดนอัสซีเรียยึดไป ในปี ๖๘๙ กอนพระเยซู
มาเกิด
§๒๑:๑๒ ไมมีขาวอะไรเลย คงหมายถึงวาเมืองดู มาหถูก ยึด แลวไมมี ใครหนี ออกมาสง ขาว
ได ขาวก็เลยเงียบตามชื่อเมือง (ดูมาห)
*๒๑:๑๓

อาระเบีย หรือ “ดินแดนที่วางเปลา”

อิสยาห ๒๑:๑๔
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เจาจะคาง คืนอยูตาม พุม ไมในทะเล ทรายอา
ระเบีย
๑๔ ชาวแผนดินเทมาเอย
ใหเอานํ้ าออกมาใหคนที่หิวกระหายดวย
ใหเอาขนมปั งออกมาเลีย
้ งคนที่ลภ
ี้ ัยดวย
๑๕ เพราะพวกเขาไดหนี จากคมดาบมา
หนีจากดาบที่ชักจากฝั กพรอมฟั นแลว
หนีจากคันธนูที่งางพรอมยิงแลว
หนีจากการสูรบอยางหนัก
๑๖ องคเจาชีวิต พูดกับ ผมอยาง นี้ วา “ใน
หนึ่ง ปี ตรง เผงอยาง กับที่ลูกจางนับ เวลาที่
์ รีทงั ้ หมดของ เคด
เขาตกลงจะ ทํางาน ศักดิศ
†
๑๗
าร จะจบสิน
้ ไป
จํานวนนักรบแมน ธนูใน
กองทัพ เคดารจะเหลือ น อยมาก” เพราะพระ
ยาหเวห พระเจาของอิสราเอลไดลัน
่ คําพูดไป
แลว
ขาวสารของพระเจาเกี่ยวกับเยรูซาเล็ม
๑ นี่ คือขาวสารเกี่ยว

๒๒ นิมิต

กับหุบเขาแหง

‡

เกิดอะไรขึ้นกับเจาทุกคน
ถึงไดข้ น
ึ ไปบนดาดฟ ากัน
๒ ทําไมพวกเจาถึงไดโหรองกันใหญ
ทําไมทัง้ เมืองถึงสงเสียงวุนวายอยางนี้
ทําไมพวกเจาถึงยังมีหน ามาเฉลิมฉลองกัน
ถึงคนของเจาไมไดตายดวยดาบในสนามรบ
แตก็ตองมา ตายดวยความ อดอยากและโรค
ระบาด
๓ พวกผูนําของเจาตางก็พากันหนี ไปดวยกัน
แตพวก เขาก็ถูก จับ หมด ไมมีแมแตคัน ธนู
ติดตัว
พวกเจาที่ไปแอบซอนก็ถูกจับมาพรอมๆกัน
ถึงแมพวกเจาจะหนีไปไกลแลวก็ตาม
๔ ดังนั น
้ ผมถึงพูดวา “อยามองผม
ใหผมรองไหอยางขมขื่น
ไม ตองพยายามมาปลอบโยน ผมในเรื่อง ที่
พวกคนที่ผมรักถูกทําลาย”
๕ พระยาหเวห องคเจาชีวิตผูมีฤทธิท
์ ัง้ สิน
้ ได
เลือกวันหนึ่งไวแลว

†๒๑:๑๖
‡๒๒:๑
¶๒๒:๘

อิสยาห ๒๒:๑๔

ในวันนัน
้ มีการจลาจลเหยียบยํ่ากันและความ
สับสนวุนวายขึ้นในหุบเขาแหงนิมิต
กําแพงเมืองถูกทําลายลง
และคนใน หุบเขาไดรองขอความ ชวย เหลือ
จากคนที่อยูบนภูเขา
๖ คนเอลามไดหยิบเอาคันธนูของตน
ขึ้น รถรบและขึ้น มา และทหารจากคีรเตรียม
โลไวพรอม
๗ ตอนนั น
้ พวกหุบเขาที่ ดี ที่สุดของทานเต็ม
ไปดวยรถรบ
และทหารมาก็เขาประจําที่อยูตรงประตูเมือง
๘ แตพระองคไดเอาการ ปกป องคุมครองของ
ยูดาหไป
ในเวลานัน
้ พวกเจาไดไววางใจในอาวุธที่เก็บ
ไวที่วังป า ¶
๙ พวกเจาไดตรวจดูชองโหวหลายแหงตรง
กําแพงเมืองของดาวิด พวกเจาไดเก็บ สะสม
นํ้ าที่เอา มาจากสระ นํ้ าดาน ลาง ๑๐ พวก เจา
ไดนับจํานวน บานของเยรูซาเล็มและไดร้ อ
ื
บานไปหลาย หลังเพื่อเอา อิฐมาซอมแซม
กําแพง ๑๑ พวก เจาไดสรางที่ กัก เก็บ นํ้ าใน
ซอกระหวางกําแพงดานนอกกับ ดานใน เพื่อ
รับ นํ้ าที่ไหล ลง มาจากสระ เกา แตพวก เจา
กลับ ไม ไดไว วางใจในผู นัน
้ ที่ สรางเมืองนี้ข้ น
ึ
มา พวก เจาไม ไดนับถือผู นัน
้ ที่ไดออกแบบ
มันนานมาแลว
๑๒ ใน วัน นั น
้ พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตผู มี
ฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้ เรียกใหคน รองไหและโศก
เศรา
เรียกใหคน โกน หัวและใสเสื้อผากระสอบไว
ทุกข
๑๓ แตดูสิ ผูคนกลับจัดงานเลีย
้ งฉลองกัน
ฆาวัวฆาแกะ
กินเนื้อและดื่มเหลาองุนกันอยางสนุกสนาน
และพูด กัน วา “พวก เรามา กินและ ดื่มกัน
เถอะ
เพราะพรุงนี้เราก็จะตายกันแลว”
๑๔ พระยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทง
ั ้ สิน
้ เปิ ด เผยสิ่ง นี้
ใหผมไดยินกับหูวา

เคดาร เมืองทางตะวันออกของอิสราเอล

หุบเขาแหงนิ มิต นี่คงเป็ นหุบเขาหนึ่งใกลเมืองเยรูซาเล็ม

วังป า หรือ ตึกเบธ ฮายาราห เป็ นตึกหนึ่งที่กษัตริยโซโลโมนสรางขึ้น เพื่อเก็บอาวุธ
และทรัพยสมบัติ ดูเพิ่ม เติมไดจาก ๑ พงศ กษัตริย ๗:๒-๕; ๑๐:๑๗ สาเหตุที่เรียกวา “วัง ป า”
เพราะทัง้ ตึกมีแตเสาที่ทําจากตนสนมากมาย

อิสยาห ๒๒:๑๕

“บาปที่พวก เจาทํา นี้จะไม ได รับการ อภัย แน
ตราบเทาวันตาย”
์ งั ้ สิน
พระยาหเวหองคเจาชีวิตผูมีฤทธิท
้ ไดลน
ั่
คําพูดไวอยางนัน
้
ขาวสารของพระเจาเกี่ยวกับเชบนา
องคเจาชีวิต ผู มี ฤทธิ ์ ทงั ้
สิน
้ พูด วา “ใหไปหานาย คน นี้ คือเช บนาผู
ดูแลวัง ๑๖ ใหบอกกับ เขาวา ‘เจามาทํา อะไร
ที่ นี่ เจามี ญาติที่ถูก ฝั งอยู ที่ นี่ หรือ เจาถึง ได
สกัดหลุมฝั งศพใหกับตัวเองที่นี่ สกัดหลุมฝั ง
ศพซะ สูงเลย นะ เจาสกัดที่พักอัน สงบในหิน
ผานัน
้ อยางนัน
้ หรือ’
๑๗ เจา
ดูสิ พระ ยาหเวหกําลังจะขวาง
เจาออก ไปอยาง แรง พระองคกําลังจะจับ
เจาไว แนนๆ ๑๘ และพระองคก็จะมวน เจา
ให แนนๆและขวาง เจาออก ไปเหมือน กับ
ลูกบอล เขาไปในแผน ดินที่ กวาง ขวาง เจา
จะตายที่ นัน
่ และพวกรถรบที่เจา ภูมิใจหนัก
หนาก็จะถูก ทิง้ ไวที่ นัน
่ ดวย เจาไดนําความ
อับอาย ขาย หน ามา ใหกับครัว เรือนของ นาย
เจา ๑๙ พระ ยาหเวหพูด วา ‘เราจะผลัก เจา
ออกจากตําแหนงที่ สําคัญของ เจา และเจาก็
จะถูก กระชากลงจากตําแหนงของเจา ๒๐ ใน
วัน นัน
้ เราจะเรียกผูรับ ใชของเรามาคือ เอลี
ยาคิ มลูกของฮิ ล คี ยาห ๒๑ เราจะเอาเสื้อ คลุม
ของ เจาสวมให กับ เขา เราจะเอาผา รัด เอว
ของเจามารัดให กับ เขา และมอบอํานาจของ
เจาใหอยูใน มือ เขา และเขาจะเป็ น เหมือน
พอของคนที่อาศัย อยูในเมืองเยรูซาเล็มและ
ครอบครัวของยูดาหทัง้ หมด
๒๒ เราจะใหกุญแจวังของดาวิดกับ เขาและ
ความ รับ ผิด ชอบ นัน
้ จะตก อยูบน บาของ เขา
สิ่ง ที่เขาเปิ ด จะไมมี ใครปิ ด ได และสิ่ง ที่ เขา
ปิ ดก็จะไมมี ใครเปิ ด ได ๒๓ เขาจะเป็ นเหมือน
บัลลังกที่มี เกียรติสําหรับครอบครัวของ พอ
เขา เราจะทําใหเขา มัน
่ คงเหมือน กับหมุดที่
ตอก ไวในที่ มัน
่ คงแนน หนา ๒๔ แตน้ํ า หนัก
ทัง้ หมดของครอบครัว เขาก็จะแขวนอยู บน
เขา ทัง้ ลูก หลานและเครือ ญาติทัง้ หมด ที่
เปรียบ เหมือนถวย เล็กๆทัง้ หมดไป จนถึง
เหยือกใหญๆทัง้ สิน
้ ก็จะแขวนอยูบนเขา’”
๒๕ ใน เวลา นั น
้ พระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้
สิน
้ ไดบอกวา “หมุดที่ไดตอกไวในที่ที่มัน
่ คง
แนนหนานัน
้ จะหลุดออกมา มันจะถูกตัดและ
ตกลง มา และภาระทุก อยางที่แขวนอยู บน
๑๕ พระ ยาหเวห
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มันก็จะถูกทําลายไปหมด เพราะพระยาหเวห
ไดพูดไววาอยางนัน
้ ”
ขาวสารของพระเจาเกี่ยวกับ
เมืองไทระและดินแดนฟี นี เซีย
๑ นี่ คือขาวสารเกี่ยวกับเมืองไทระ

๒๓ เรือ บรรทุกทัง้ หลายของ ทาร ชิช
เอย
รองไหครํ่าครวญซะ
เพราะทาจอดเรือของเจาถูกทําลายหมดแลว
พวก เขาได ขาวเรื่อง นี้ในระหวางที่มาจาก
แผนดินไซปรัส
๒ พวก เจาที่อาศัย อยูตาม ชายฝั ่ ง ครํ่าครวญ
ซะ
พอคาของเมืองไซดอนเคยขามนํ้ าขามทะเล
มาทําใหเจารํ่ารวย
๓ ขาว สาลีแหงเมือง ชิ โหรในแถบ ลุม แมน้ํ า
ไนลสง มาทาง เรือผานทะเลอัน กวาง
ใหญ
ราย ไดของเมือง ไท ระมาจากการ เก็บ เกี่ยว
จากแถบลุมแมน้ํ าไนล
และไทระก็ไดกลาย เป็ นตลาด การ คาของ
ชนชาติตางๆ
๔ ไซดอนเอย เจาควรจะอับอาย
ป อมปราการของทะเลเอย
ทะเลไดพูดกับเจาวา
“ขาไมเคยเจ็บปวดคลอดลูก ขาไมเคยคลอด
ลูก
ขาไม เคยเลีย
้ ง ลูกจน เป็ น หนุม ขาไม เคย
เลีย
้ งลูกจนเป็ นสาว”
๕ เมื่อขาวพวกนั น
้ มาถึงอียิปต
พวก เขาจะเป็ น ทุกขเพราะขาวที่เกี่ยว กับ
เมืองไทระนัน
้
๖ พวกเจาที่อาศัยอยูตามชายฝั ่ งทะเล
ใหรองไหครํ่าครวญและใหข้ น
ึ เรือหนี ไปเมือง
ทารชิชเถิด
๗ นี่ หรือเมือง ไท ระที่เคย เป็ นเมืองที่พวก เจา
ภูมิใจนักหนาซึ่งเป็ นเมือง เกา แกที่มี มา
ชานานแลว
เป็ นเมืองที่เคยสง คนไป สรางอาณานิคม ทัง้
หลายในแดนไกล
๘ ไทระเคยมีอํานาจแตงตัง
้ พวกกษัตริยได
พวกนัก ธุรกิจของไทระเคยได รับการยกยอง
อยางกับเป็ นเจาชาย
พวก พอคาของ ไท ระเคย เป็ นพวกที่ได รับ
เกียรติมากที่สุดในโลก
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ใครไดบังอาจวางแผนตอ ตานเมือง ไท ระ
อยางนี้
๙ พระยาหเวห ผม
์ ัง้ สิน
ู ฤ
ี ทธิท
้ เป็ นผูวางแผนนี้
เอง
์ รี ทัง้ หมดของ
เพื่อทําลายความ หยิ่งในศักดิศ
มัน
เพื่อทําใหผูมีเกียรติทุกคนในโลกขายหน าไป
๑๐ พวกเรือทัง
้ หลายของทารชิชเอย
ขามกลับไปยังแผนดินของเจาไดแลว
เจาจะมาใชที่นี่เป็ นทาเรือไมไดอีกแลว *
๑๑ พระองคไดย่ น
ื มือของ พระองคออกเหนือ
ทะเล
พระองคเขยาอาณาจักรตางๆ
พระ ยาหเวหออก คํา สัง่ ให ทําลายพวก ป อม
ปราการของคานาอัน †
๑๒ พระองคพูดวา
“ไซดอนสาวพรหมจรรยเอย เจาจะถูกขมขืน
เจาจะไมช่ น
ื ชมยินดีอีกตอไป
ลุกขึ้น ไปที่ไซปรัสสิ
แตทน
ี่ ัน
่ ก็จะไมมีที่ใหเจาหยุดพักเหมือนกัน”
๑๓ ดู แผน ดินของคนบาบิ โลนสิ เป็ นชนชาตินี้
แหละ ไมใชคนอัสซีเรีย
ที่ทําใหไทระเป็ นที่อยูของสัตวปา
พวก เขากอเนิน ดินขึ้น มาบุก โจมตีปอม
ปราการ
พวก เขารื้อวัง ตางๆทิง้ ไป พวก เขาทําใหมัน
กลายเป็ นซากปรักหักพัง
๑๔ เรือ บรรทุกทัง
้ หลายของ ทาร ชิ ช เอย
รองไหครํ่าครวญซะ
เพราะทาจอดเรือของเจาถูกทําลายหมดแลว
๑๕ ใน เวลา นั น
้ ไทระจะถูก ลืม ไปเป็ น เวลา
เจ็ดสิบปี
นานเทากับชัว
่ ชีวิตของกษัตริยหนึ่ง องค
พอจบเจ็ดสิบปี นัน
้ แลว ไทระก็จะเป็ นเหมือน
โสเภณีในเพลงที่รองวา
๑๖ “หญิงโสเภณีที่ถูกลืมเอย
เอาพิณขึ้นมาและเดินไปใหทัว
่ เมือง
เลนพิณนัน
้ ใหเพราะๆรองเพลงหลายๆเพลง
เพื่อผูชายจะไดจดจําเจาได”
๑๗ เมื่อเจ็ดสิบปี นั น
้ จบไปแลว พระยาหเวห
ก็ จะ มาฟื้ นฟูเมือง ไท ระ แลวไทระก็จะกลับ
มาคาขาย อีก และเธอก็จะขายตัวให กับ
อาณาจักรทุก แหงบนแผน ดิน โลกนี้ ๑๘ แต วา
*๒๓:๑๐
†๒๓:๑๑
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สินคาและ ราย ไดของ หลอน หลอนจะถวาย
ให กับพระยาหเวห หลอนจะไม ไดเก็บ สะสม
กําไรของ หลอนเอา ไวใช เอง แต สินคาของ
หลอนจะกลาย เป็ นอาหารอยาง เหลือเฟื อ
และเสื้อผาอยาง ดีสําหรับพวก นักบวชที่ อยู
ตอหน าพระยาหเวห
พระเจาจะลงโทษอิสราเอล
๑ ดูสิ

๒๔ โลก นี้ แลวและปลอย ใหมันรกราง

พระ ยาหเวหกําลังจะทําลาย

วางเปลา
พระองคจะทําใหพ้ น
ื ผิว โลกบิด เบีย
้ ว ไปและ
ทําใหพลเมืองของมันกระจัดกระจายไป
๒ เรื่องนี้ จะเกิด ขึ้นกับ ทุก คนเหมือนกัน หมด
ไมวาจะเป็ นคนทัว
่ ไปหรือนักบวช
ไมวาจะเป็ นทาสหรือเจานาย
ไมวาจะเป็ นสาวใชหรือนายผูหญิง
ไมวาจะเป็ นคนซื้อหรือคนขาย
ไมวาจะเป็ นคนยืมหรือคนใหยืม
ไมวาจะเป็ นเจาหนี้หรือลูกหนี้
๓ โลกจะถูก ทําลายลงอยางราบคาบทุก สิ่ง ทุก
อยางจะถูกปลนไปจนเกลีย
้ ง
เพราะพระยาหเวหไดพูดไววาอยางนี้
๔ โลกก็จะแหงแลงและเหี่ยวเฉาไป
โลกก็จะออนกําลังลงและเหี่ยวเฉาไป
ฟ าสวรรคก็จะออนแอไปพรอมกับโลก
๕ ผู ที่อาศัย อยูใน โลกไดทําใหแผน ดินแปด
เปื้ อนไปในสายตาพระเจา
พวก เขาไดฝาฝื นกฎ ตางๆและละเมิดคํา สัง่
ทัง้ หลาย
และหัก ทิง้ คํามัน
่ สัญญานิ รัน ดรที่ เขากับ
พระเจามีตอกัน
๖ เพราะอยางนั น
้ โลกก็ถูกคําสาปกลืนกิน
และคน ที่อาศัย อยูใน โลกก็ถูก ลงโทษเพราะ
ความผิดของพวกเขา
ดัง นัน
้ ผู ที่อาศัย อยูในโลกจึง ไดรอยหลอไป
เหลือไมกี่คน
๗ เหลาองุนใหมก็เศราโศกเสียใจ
เถาองุนก็ออนแอไป
ทุกคนที่เคยราเริงก็ครวญคราง
๘ การเฉลิมฉลองกันดวยกลองไดหยุดไป
เสียงของคนที่ดีอกดีใจก็ไมมีอีกแลว
การเฉลิมฉลองดวยพิณก็ไดหยุดไป

ขอนี้ในภาษาฮีบรูเขาใจยาก ที่แปลอยางนี้สวนหนึ่งมาจากแปลกรีกโบราณ
คานาอัน แผนดินของคนคานาอัน รวมถึงอิสราเอล เลบานอนและซีเรีย
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๙ พวกเขาไม ด่ ม
ื เหลา องุนพรอมกับรองเพลง

อีกแลว
รสชาติเบียรก็ขมเกินไปสําหรับคนที่ด่ ม
ื มัน
๑๐ เมืองแตกกระจายและสับสนอลหมานไป
บานทุกหลังก็ปิดไมใหคนเขา
๑๑ ตามทองถนนก็มีเสียงรองเพราะขาดเหลา
องุนดื่ม
ความสนุกสนานไดจางหายไป
ความยินดีของโลก *ถูกกวาดตอนไป
๑๒ ในเมืองไม เหลืออะไร เลยนอกจากความ
รกรางวางเปลา
ประตูเมืองก็โดนกระหนํ่ าซะเละไปหมด
๑๓ มันจะเป็ นอยางนี้ ในศูนยกลางของโลก †
ทามกลางชนชาติทัง้ หลาย
จะเป็ นเหมือนตอน ที่กิ่งตน มะกอกถูก ตีไป
แลวในชวงเก็บเกี่ยว
หรือตอน ที่เหลือองุนไม กี่ ลูกตอน ที่ฤดู เก็บ
เกี่ยวองุนผานไปแลว
๑๔ คนที่เหลือเหลานั น
้ ตะโกนเสียงดัง
พวก เขารองสรรเสริญความ ยิ่ง ใหญของพระ
ยาหเวหอยางมีความสุข พวกเขารองวา
๑๕ “ตะโกนจากตะวัน ตก
เฉลิมฉลองใน
ทางตะวัน ออกถวาย เกียรติให กับพระ
ยาหเวห
ที่แถบชายฝั ่ งทะเลถวายเกียรติใหกับชื่อของ
พระยาหเวหพระเจาของอิสราเอล”
๑๖ พวก เราไดยินเสียง เพลงจากที่สุด ปลาย
โลกวา
“ถวายเกียรติใหกับพระองคผูสัตยซ่ อ
ื นัน
้ ”
แตผมพูด วา “ผมกําลังจะ ตาย ผมกําลังจะ
ตาย
ผมรูสึกอับอายขายหน า
เพราะพวกที่ทรยศไมสัตยซ่ อ
ื
พวกทรยศ ไมสัตยซ่ อ
ื เลย”
๑๗ คนที่อาศัยอยูในโลกเอย
ถึง เวลาที่เจาจะ ตองตื่นตระหนก ตกใจ
ตกหลุมพรางและติดตาขายแลว
๑๘ คนที่วิ่ง หนี เสียงที่นา ตกใจ กลัวก็จะตกลง
ไปในหลุมพราง
และคน ที่ปีนขึ้น มาจากหลุมพรางก็จะติดตา
ขายอีก
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เพราะพวกชอง สวรรคทัง้ หลายถูก เปิ ดเท นํ้ า
ลงมา
และรากฐานตางๆของโลกก็สน
ั ่ สะเทือน
๑๙ โลกแตกออกเป็ นเสี่ยงๆ
โลกฉีกเป็ นชิน
้ ๆ
โลกสัน
่ สะเทือนอยางรุนแรง
๒๐ โลกสายโซเซเหมือนคนเมา
และมันเอนเอียงไปมาเหมือนเพิงใตพายุ
มันแบกความผิดของมันไวจนหนักอึ้ง
และมันก็ลมลงและจะไมมีวันลุกขึ้นมาไดอีก
ชัยชนะของพระยาหเวห
๒๑ ใน

เวลา นัน
้ พระ ยาหเวหจะลงโทษพวก
พระแหงดวงดาวบนสวรรคเบื้องบน
และพวกกษัตริยในโลกเบื้องลาง
๒๒ และพวก เขาจะถูกรวบรวมเหมือน กับ
นักโทษในหลุม
พวกเขาจะถูกขังไวในคุก
และหลัง จากนัน
้ อีก หลายวันพวกเขาก็จะถูก
ลงโทษ
๒๓ พระจันทรจะไดรับความอับอาย
พระอาทิตยจะถูกทําใหขายหน า
เพราะพระ ยาหเวห ผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้ จะ
ปกครองเป็ นกษัตริยบนภู เขา ศิ โยนใน
เมืองเยรูซาเล็ม
และสงา ราศีของ พระองคจะปรากฏตอ หน า
พวกผูอาวุโสของเมืองนัน
้
เพลงสรรเสริญพระเจา
๑ ขา

๒๕ พระเจาของผม

แตพระ ยาหเวห พระองคเป็ น

ผมจะยกยองพระองคและสรรเสริญพระนาม
ของพระองค
เพราะสิ่งนาทึ่งทัง้ หลายที่พระองคไดทํา
พระองคไดวางแผนพวก มันมา นาน แลวและ
พวกมันก็เกิดขึ้นจริงตามนัน
้
๒ พระองคทําใหเมืองกลาย เป็ นกอง ซาก ปรัก
หักพัง
พระองคทําลายเมืองที่มีปอมปราการลง
ป อมปราการของคนตางชาติก็ไม เป็ น เมือง
อีกตอไป

*๒๔:๑๑

ความ ยินดีของ โลก บาง ครัง้ ใชเรียก “เยรูซาเล็ม” ดูเพิ่ม เติมไดจาก หนังสือ
บทเพลงครํ่าครวญ ๒:๑๕ และสุดดี ๔๘:๓
†๒๔:๑๓

ศูนยกลางของโลก บางครัง้ ประโยคนี้หมายถึง “เยรูซาเล็ม” ดูไดจากหนังสืออิส
ยาห ๒:๒ เอเสเคียล ๕:๕

อิสยาห ๒๕:๓

31

อิสยาห ๒๖:๖

และมันจะไมมีวันถูกสรางขึ้นมาอีกแลว
๓ ดังนั น
้ พวกชนชาติเขมแข็งจึงถวายเกียรติ
ใหกับพระองค
พวก เมือง ตางๆของ ชนชาติที่ โหด เหีย
้ มทัง้
หลายจะยําเกรงพระองค
๔ เพราะพระองคไดเป็ นที่ หลบ ภัยสําหรับ
คนจน
เป็ นที่ หลบ ภัยสําหรับคน ที่ขัดสนเมื่อเขา
เดือดรอน
เป็ นที่กําบังจากพายุ และเป็ นรมเงากันความ
รอน
เมื่อคน โหด เหีย
้ มโหม พัดเขา ใสเหมือน กับ
พายุในหน าหนาว
๕ หรือเหมือนกับความรอนในที่แหงแลง
พระองคหยุดเสียง เอะอะของพวก คนตาง
ชาติพวกนี้ลง
พระองคดับเสียง โห รองแหง ชัยชนะของคน
เหีย
้ มโหดลง
เหมือนกับที่เมฆดับความรอนลง

ขอ ใหพวก เราชื่นชมยินดีและมี ความ สุขเมื่อ
พระองคมาชวยกูพวกเรา”
๑๐ เพราะมือ ของ พระองคจะวางปกป องอยู
บนภูเขาของพระองค
แตพวกชาวโมอับจะถูกเหยียบยํ่าลงในที่ของ
พวกเขานัน
้ เหมือนกับฟางที่ถูก เหยียบ
ยํ่าลงในกองขี้
๑๑ และพวกชาวโมอับก็จะกางแขนของพวก
เขาในกองขีน
้ ัน
้ เหมือนกับนักวายนํ้ ากาง
แขนออกวายนํ้ า
พระ ยาหเวหจะกดความ หยิ่ง จองหองของ
พวก เขา ลง ถึง แมจะมี ฝี มือเกงกาจแค
ไหนก็ตาม
๑๒ ชาวโมอับ พระองคจะรื้อป อมปราการที่ สูง
ใหญของพวกเจา
ทําใหมันพังลง โยนลงกับพื้น คลุกฝ ุนไปเลย

พระยาหเวหจะจัดงานเลี ้ยงให
กับพวกผูรับใชของพระองค
๖ บนภูเขานี้ พระยาหเวห ผู มี ฤทธิ ์ ทง
ั ้ สิน
้ จะ
จัดงานเลีย
้ งใหกับทุกชนชาติ
เป็ นงานเลีย
้ งที่มี อาหารเลิศ รสและเหลา องุน
ที่บมมาอยางดี
มีเนื้อที่ นุม นวลและเหลา องุนที่กรองตะกอน
แลว
๗ และบนภูเขา นี้ พระองคจะทําลายผาที่ คลุม
หน าคนทัง้ หลาย
ผาทอที่ครอบคลุมอยูเหนือทุกชนชาติ
๘ พระองคจะกลืน กินความ ตายตลอด ไปและ
พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตจะเช็ด นํ้ าตา
จากทุกๆใบหน า
และพระองคจะขจัดความ อับอายที่คน ของ
พระองคไดรับใหหายไปจากทัง้ โลก
เพราะพระยาหเวหไดพูดไววาอยางนัน
้
๙ ในเวลานั น
้ ผูคนจะพูดวา
“ดูสิ นี่คือพระเจาของเรา
เรารอคอยพระองค
และพระองคก็ไดมาชวยกูพวกเราแลว
นี่ แหละพระ ยาหเวหผู ที่พวก เราได ตัง้ ตารอ
คอย

“พระเจาผู ชวย ให รอดของ เรา เป็ น เมืองที่
เขมแข็งของเรา
พระองคประทานกําแพงและป อมปราการ
ตางๆให *
๒ ใหเปิ ดประตูเมืองเถิด
เพื่อชนชาติที่ ดีที่จงรักภักดีตอ พระองคจะ ได
เขามา
๓ พระ ยาหเวหเจาขา
พระองคประทาน
สันติสุขแทจริงใหกับใจที่ พึ่ง พิงใน
พระองคนัน
้
เพราะพวกเขาไววางใจในพระองค
๔ ใหไววางใจในพระยาหเวหเสมอ
เพราะในพระยาหเวห พระยาหเวหนัน
้ แหละ
เจามีหินหลบภัยอันถาวร
๕ พระองคกดใหคน พวก นั น
้ ที่ อยูสูง เลิศ เลอ
ตกตํ่าลง
พระองคทําใหเมืองสูงสงลมลง
พระองคทําใหมันลมลงกับพื้นดิน
และพระองคก็โยนมันลงไปคลุกฝ ุน
๖ มีเทาเหยียบยํ่าไปบนมัน
คือเทาของคนที่ถูกกดขี่ขมเหง
คือยางเทาของคนที่ขัดสน”

*๒๖:๑

เพลงที่รองสรรเสริญพระเจา
๑ ในเวลานั น
้ จะมีการรองเพลงนี้ใน

๒๖ แผนดินของยูดาห

ขอนี้ แปลไดอีกอยางหนึ่งวา “เรามีเมืองที่แข็งแรง พระเจาไดประทานความปลอดภัย
ให กําแพงและการป องกันตางๆ”
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คนของพระเจารองขอความชวยเหลือ
๗ ทางของคนดีถูกปรับใหราบเรียบ

ขาแตองคผูยุติธรรม พระองคทําใหถนนของ
คนดีนัน
้ ราบรื่น
๘ ขา แตพระ ยาหเวห พวก เราตัง
้ ตารอ คอย
พระองค
ใน ขณะ ที่เราเดินบนเสน ทางแหงคํา สัง่ ทัง้
หลายของพระองค
จิตวิญญาณของพวกเราอยากที่จะใหช่ อ
ื เสียง
และเกียรติของพระองคเพิ่มขึ้น
๙ จิต วิญญาณของ ขาพเจาใฝ ฝันถึงพระองค
ในตอนกลางคืน
จิต วิญญาณภายในตัว ขาพเจาแสวงหา
พระองคตอนรุงอรุณ
เพราะเมื่อการ ตัดสิน ตางๆของ พระองคเกิด
ขึ้นในโลกนี้
ชาวโลกเรียนรูที่จะใชชีวิตอยางถูกตอง
๑๐ ถาแสดงความเมตตาตอคนชัว
่ ชา
พวกเขาก็ไม เรียนรูที่ จะใช ชีวิตอยางถูก ตอง
หรอก
ถึง แมจะ อยูใน ดิน แดนที่คนใช ชีวิตอยาง ถูก
ตองกัน พวกคนชัว
่ ชาก็ยังทําตัวเลวราย
อยูดี
และพวก เขาก็ไม เห็นถึงความ ยิ่ง ใหญของ
พระยาหเวหดวย
๑๑ ขา แตพระ ยาหเวห พระองคเงื้อ มือขึ้น มา
เตรียมฟาด
แตพวกเขามองไมเห็น
ขอ ใหพวก เขาเห็นถึงความ รักอัน แรง กลา
ที่พระองคมีตอ คนของ พระองค ขอ ให
พวกเขาอับอายตอสิ่งที่เขาไดทํากับพวก
เรา
ขอ ใหเผา พลาญพวก เขาดวย ไฟที่พระองค
เตรียมไวสําหรับศัตรูของพระองค
๑๒ ขา แตพระยาหเวห ขอพระองคใหพวกเรา
อยูเย็นเป็ นสุขดวยเถิด
ทุก เรื่องที่เราได ทําสําเร็จ นัน
้ พระองคเป็ นผู
ทําใหมันสําเร็จเพื่อเรา
๑๓ ขาแตพระยาหเวห พระเจาของพวกเรา
พวกเจานายคนอื่นๆที่ไมใชพระองคไดครอบ
ครองเหนือพวกเรา
แตพวก เราให เกียรติกับชื่อ ของ พระองค
เทานัน
้
๑๔ คนตายจะไมมีชีวิตอยูอีก
และผีก็จะไมฟ้ ื นขึ้นมาอีก
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อยางนัน
้ ขอใหพระองคลงโทษและฆาทําลาย
พวกศัตรูของพวกเรา
ขอใหพระองคลบชื่อของพวกมันใหหมดไป
๑๕ แตขอใหพระองคเพิ่มพูนชนชาติของพวก
เรา
ขอใหพระองคเพิ่มพูนชนชาติของพวกเราให
มากขึ้น
ขา แตพระ ยาหเวห ขอ ใหพระองคได รับ
เกียรติ
ขอ ใหพระองคขยายเขตแดนของแผน ดิน
ทัง้ หมด
๑๖ ขา แตพระ ยาหเวห ตอน ที่พวก เราเดือด
รอน พวกเราแสวงหาพระองค
ตอนที่พระองคตี สอนพวกเรา พวกเราก็ รอง
ดวยความเจ็บปวด
๑๗ เหมือน กับผู หญิง ทองที่ดิน
้ ไป มาและ รอง
ดวยความเจ็บปวดเมื่อใกลคลอด
ขา แตพระ ยาหเวห พระองคทําใหพวก เรา
เป็ นอยางนัน
้
๑๘ พวกเราตัง
้ ทอง พวกเราดิน
้ ไปมา
พวกเราคลอดลูก คลอดแตลมออกมา
เราไมไดนําความรอดมาใหกับแผนดิน
และเราไม ไดคลอดพลเมือง ใหมออก มาให
กับโลก
๑๙ พระยาหเวหพูด วา “พวกคนที่ตายไปแลว
ของเจาจะมีชีวิตอยู พวกศพของคนของ
เราจะฟื้ นขึ้น
พวกเจาที่อาศัย อยูในฝ ุน เอย ตื่น ขึ้น มา รอง
เพลงอยางมีความสุขเถิด
เพราะพวก เจาจะงอก ขึ้น มาเหมือนพืชที่
ปกคลุมไปดวยนํ้ าคางในตอนเชา
และผืน ดิน นี้จะคลอดคน เหลา นัน
้ ที่ตาย ไป
แลวออกมา”
ใหอดทนคอยความยุติธรรม
๒๐ มา เถิด

คน ของ เราเขาไปในหอง สวน ตัว
และปิ ดประตูซะ
ซอน ตัวสัก พักจนกวาความ โกรธของ พระ
ยาหเวหจะผานพนไป
๒๑ เพราะพระ ยาหเวหกําลังออก มาจากสถาน
ที่ของพระองค
เพื่อมาลงโทษชาว โลกสําหรับความ ผิด บาป
ของพวกเขา
โลก นี้ก็จะเปิ ดโปงให เห็นถึงเลือดที่เคย หลัง่
บนมัน
และมันก็จะไมปกปิ ดคนที่ถูกฆาอีกตอไป
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๑ ในเวลานั น
้

๒๗ เลวีอาธาน

พระยาหเวหจะลงโทษ

*

พญานาคตัวนัน
้ ที่กําลังหนีไป
ดวย ดาบที่ ยิ่ง ใหญทรง พลังและทําลายลาง
ของพระองค
เลวีอาธานเป็ นพญานาคที่คดเคีย
้ วไปมา
พระองคจะฆาพญานาคตัวนัน
้ ที่อยูในทะเล †
พระเจาจะชวยกูอิสราเอล
๒ ในเวลานั น
้ จะมีสวนองุนที่นา ชื่นชมอยูสวน

หนึ่ง
ใหรองเพลงเกี่ยวกับสวนองุนนัน
้ กันเถอะ
๓ “เรา ยาหเวห เป็ นคนเฝ าดูแลมันเอง
เรารดนํ้ ามันสมํ่าเสมอ
เราเฝ ามันทัง้ วันทัง้ คืน
เพื่อจะไดไมมีใครมาทํารายมัน
๔ เราไมไดเคียดแคนมัน
แตถามันเกิด หนามและ หญา คาขึ้น มาให กับ
เรา
เราก็จะบุกเขาไปสูรบกับพวกมัน
และจะเผาพวกหนามและหญา คาพวกนัน
้ ทิง้
ใหหมด
๕ อยางนั น
้ ใหมันมาหาเราเพื่อใหเราปกป อง
ใหมันทําสัญญาสงบศึกกับเรา
ใหมันทําสัญญาสงบศึกกับเราดีกวา”
๖ ในวัน เหลา นั น
้ ที่ จะมาถึง คนของยาโคบจะ
หยัง่ ราก
คนของอิสราเอลจะผลิดอกและแตกหนอ
และทัง้ โลกจะเต็มไปดวยผลของพวกเขา
๗ พระองคตีอิสราเอลเหมือน กับที่พระองคตี
คนที่ตีอิสราเอลหรือ
คน อิสราเอลถูก ฆาเทากับคน ที่ฆาพวก เขา
ถูกฆาหรือ
๘ พระองคไดดําเนิ น
คดีของ พระองคกับ
อิสราเอล
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พระองคขับ ไล ไส สงอิสราเอลออก ไปดวยลม
พายุของพระองคอยางกับวันที่ลมตะวัน
ออกพัดมา
๙ ดวยวิธี นี้ ความผิด บาปของอิสราเอลจะได
รับการอภัย
แลว นี่จะ เป็ นผลของการ ขจัด บาปของ พวก
เขานัน
้ ดวย
คือแทน บูชาหินที่พวกเขาสรางให กับเทพเจา
ทัง้ หลาย จะถูกบดใหเป็ นผุยผง
และจะไมมีพวก เสาเจา แม อา เชรา ห หรือ
แทนเผาเครื่องหอมตัง้ อยู
๑๐ เมืองที่มีปอมปราการนั น
้ ก็วางเปลา
มันกลายเป็ นหมูบานที่ถูกทอดทิง้ เหมือนกับ
ทะเลทราย
และที่ นัน
่ พวกลูกวัวก็จะมาเล็ม หญามานอน
กัน
และกินใบของกิ่งไมจนหมดเกลีย
้ ง
๑๑ เมื่อกิ่งกานพวกนั น
้ แหงและหักไป
พวกผูหญิงก็เอามาทําเป็ นฟื นกอไฟ
เพราะชนชาติพวกนี้ไมมีหัวคิด
พระผูสรางพวกเขาก็เลยไมสงสารพวกเขา
พระองคผูที่ปั้นพวก เขาขึ้น มาก็ เลยไมมี
ความเมตตาตอพวกเขา
๑๒ เวลานั น
้ กําลังมาถึง เมื่อพระยาหเวหจะ
แยก แกลบออก จากเมล็ด ขาว ‡ตัง้ แตลุมแม
นํ้ ายูเฟรติส ไปจนถึงลําธารอียิปต ¶อิสราเอล
เอย พระองคจะรวบรวม เจาเขา มาที ละ คน
๑๓ ใน เวลา นั น
้ เมื่อแตร เขา สัตวอัน ใหญถูก
เป า ขึ้น คน เหลา นัน
้ ที่หลง หายอยู ในแผน
ดิน อัส ซีเรีย *และคนเหลา นัน
้ ที่เป็ นผู อพยพ
อยู ในแผน ดิน อียิปตก็จะกลับ มา และพวก
เขาก็จะมานมัสการพระ ยาหเวหบนภูเขา อัน
์ ิทธิใ์ นเมืองเยรูซาเล็ม
ศักดิส

*๒๗:๑

เลวีอาธาน เป็ นพญานาค หรืองูใหญ ที่อยูในเรื่องเลาในสมัยกอน เชื่อกันวาพญานาค
เป็ นศัตรูกับพระเจา
†๒๗:๑

พญานาคตัว นั น
้ ที่อยูในทะเล หรือสัตว ประหลาดในทะเล นี่คงเป็ นราหับ เรื่องเลา
ในสมัยกอนวาราหับไดตอสูกับพระเจา
‡๒๗:๑๒ แยก แกลบออก จากเมล็ด ขาว เป็ นการ แยกคนของพระองคออก มาจากคนของ
โลก ขอ ๑๒ นี้ ถาแปลตรงๆจากตนฉบับ ก็จะแปลไดวา “พระองคจะเริ่มนวดขาวในสายนํ้ า
ของแมน้ํ า”
¶๒๗:๑๒

แม นํ ้า ยู เฟ รติ ส ไปจนถึงลําธาร อียิปต นี่เป็ นเขตแดนของดิน แดนที่พระเจา
สัญญาวาจะใหกับอิสราเอล
*๒๗:๑๓

อัสซีเรีย เป็ นชนชาติที่มีอํานาจ ตัง้ อยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอิสราเอล
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คําเตือนมายังอิสราเอลเหนื อ
๑ เฮย

๒๘ เป็ นมงกุฎดอกไมที่พวก ขี้ เมาของ
ดูเมืองสะมาเรียซิ

เอฟราอิม ภูมิใจนักหนา
เป็ นดอกไมที่สวยงามที่กําลังจะเหี่ยวแหงไป
ที่อยูบนเนินเขาเหนือหุบเขาอันอุดมสมบูรณ
ที่อยูบนหัวของคนที่โดนเหลา องุนมอมลม
ไป
๒ ดูสิ องคเจาชีวิตมีคน หนึ่ งที่มี พลังและ เขม
แข็ง †
เขาจะมาอยาง
กับพายุลูกเห็บหรือพายุที่
ทําลาย
เขาจะมาอยาง
กับพายุที่นํานํ้ ามาทวมทน
อยางบาคลัง่
เขาจะโยนมงกุฎนัน
้ ซึ่งคือสะมาเรียลงกับพื้น
ดวยมือของเขาเอง ‡
๓ มงกุฎดอกไมที่พวก ขี้ เมาของ เอ ฟ รา อิม
ภูมิใจนักหนานัน
้
จะถูกเหยียบยํ่าอยูใตเทา
๔ ดอกไมอันสวยงามที่กําลังจะเหี่ยวแหงนั น
้
ที่อยูบนเนินเขาเหนือหุบเขาอันอุดมสมบูรณ
จะเป็ นเหมือนลูก มะเดื่อที่ สุกชุด แรกกอน
หน ารอนจะมาถึง
ที่ใครเห็นเขา ก็จะรีบเด็ดมากินทันที
๕ ในเวลานั น
้ พระยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทงั ้ สิน
้ จะ
เป็ นเหมือนกับมงกุฎดอกไมที่มีสงาราศี
จะเป็ น
เหมือนมงกุฎดอกไมที่สวยงาม
สําหรับคนของพระองคที่ยังเหลืออยู
๖ และพระองคจะมอบวิญญาณแหงความ
ยุติธรรมให กับคนที่นัง่ อยูบนบัลลังก
พิพากษา
และพระองคจะมอบพละกําลังให กับคนเหลา
นัน
้ ที่หันการ สู รบให พน ไปจากประตู
เมือง
พวกผูนํายูดาหท่ีไมไดเรื่องจะถูกลงโทษ
๗ และคน

พวก นี้ก็จะโซ ซัด โซเซ ไปเพราะ
เหลาองุนและสายไปสายมาดวยเบียร

†๒๘:๒
‡๒๘:๒
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พวกนักบวช และพวกผู พูด แทนพระเจาก็โซ
ซัดโซเซไปเพราะเบียร
พวกเขาก็มึนตื้อไปหมดเพราะเหลาองุน
พวกเขาเดินสายไปสายมาเพราะเบียร
พวกเขาเมาเหลาตอนที่เห็นนิมิตตางๆ
พวก ผู พิพากษาก็เมาหัว คะมําตอนตัดสินคดี
ตางๆ
๘ ทุกๆโตะเลอะไปดวยอวกเหม็นๆ
ไมมีที่ไหนสะอาดเลย
๙ คน หนึ่ งในพวก เขาพูด วา “ไอ หมอ นี่
มันคิด วามันกําลังสอนใครอยู หรือ มันคิด วา
มันกําลังอธิบายเรื่อง นัน
้ ใหใคร ฟั ง หรือ มัน
คิดวากําลังสอนเด็กที่เพิ่งหยานมหรือ มันคิด
วากําลังสอน ทารกที่เพิ่ง แยกจาก อก แม หรือ
๑๐ มันพูดออแอซ้า
ํ แลว ซํ้า อีกเหมือนพูด กับ
เด็กวา
ซอ ราซอ ซอ ราซอ
คอ ราคอ คอ ราคอ
ซีเออรแชม ซีเออรแชม” ¶
๑๑ อยาง นั น
้ แหละ พระ ยาหเวหจะพูด กับ
ชนชาติ นี้ดวยเสียงพูด แปลกๆและภาษาของ
คนตางชาติ
๑๒ ในอดีต พระเจาพูดกับคนพวกนั น
้ วา “ที่
นี่เป็ นที่ ปลอดภัย ขอ ใหคนที่เหน็ดเหนื่อย
มา พักที่ นี่ ที่ นี่เป็ นที่ ปลอดภัย” แตพวก
เขาไม ยอม ฟั งพระองค ๑๓ ดัง นัน
้ เมื่อคน
ตางชาติบุกเขา มา เมื่อ นัน
้ แหละขาวสารจาก
พระ ยาหเวหก็จะเป็ นเหมือนเสียงพูด ออแอ
กับพวกเขา ที่วา
“ซอ ราซอ ซอ ราซอ
คอ ราคอ คอ ราคอ
ซีเออรแชม ซีเออรแชม”
แลวพวกเขาจะไป และลมหงายหลัง ไดรับ
บาดเจ็บ ติดกับ และถูกจับไปเป็ นเชลย
ถึงเป็ นพันธมิตรกับตางชาติก็หนี
ไมพนโทษจากพระยาหเวห
๑๔ ดัง

นัน
้
พวก เจาที่เยอ หยิ่ง จองหองที่
ปกครองคนพวกนี้ในเยรูซาเล็ม

คนหนึ่ ง … เขมแข็ง คงจะพูดถึงกษัตริยของอัสซีเรีย
ดวยมือของเขาเอง หรือ “อยางรุนแรง”

¶๒๘:๑๐

ซี เออร แชม ซี เออร แชม นี่คงเป็ นเพลงในภาษาฮีบรู ใชสําหรับสอนเด็ก เล็กๆใน
การฝึ ก เขียน หรืออาจจะเป็ นเสียงเหมือนเด็กๆที่เพิ่งหัด พูด หรือ ภาษาตางชาติ แตก็แปลได
วา “เป็ นคําสัง่ ตรงนี้ เป็ นคําสัง่ ตรงนัน
้ เป็ นกฎตรงนี้ เป็ นกฎตรงนัน
้ เป็ นบทเรียนตรงนี้ เป็ น
บทเรียนตรงนัน
้ ”
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ใหฟังถอยคําของพระยาหเวหใหดี
๑๕ เพราะพวก เจาพูด วา “พวก เรากับความ
ตายไดทําสัญญากัน
พวกเราไดทําขอตกลงไวกับแดนคนตาย
เพื่อวาเมื่อการ ลงโทษอยาง รุนแรงผาน มา
มันจะไมถึงตัวเรา
เพราะเราไดเอาคํา โกหก ตางๆเป็ นที่ หลบ ภัย
และเราไดหลบซอนอยูหลังความเท็จ”
๑๖ ดัง นั น
้ พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด อยางนี้
วา
“ดูไว เราจะวางหินไวเป็ นรากฐานในศิโยน
เป็ น หินที่ผานการทดสอบมาแลว เป็ นหิน หัว
มุมที่มีคา เป็ นรากฐานที่มัน
่ คง
‘คนที่ไววางใจ จะไมอกสัน
่ ขวัญแขวน’ *
๑๗ เราจะใชความยุติธรรมเป็ นสายวัด
ใชความถูกตองเป็ นลูกดิ่ง
ลูกเห็บจะกวาดที่หลบภัยแหงการโกหกนัน
้
และนํ้ าก็จะทวมที่หลบซอนนัน
้ เสีย
๑๘ และคําสัญญาที่พวก เจาและความ ตายทํา
รวมกันก็จะถูกยกเลิกไป
และขอ ตกลงที่เจาทํา ไวกับแดนคน ตายจะ
ลมเลิกไป
และเมื่อการลงโทษอยางรุนแรงผานมา
เจาก็จะถูกมันเหยียบยํ่า
๑๙ ไม วาการ ลงโทษ นั น
้ ผาน มากี่ ครัง้ ก็ตาม
มันก็จะจัดการกับพวกเจาทุกที
มันจะผานมาเชาแลวเชาเลา
มันจะผานมาทัง้ กลางวันทัง้ กลางคืน
เมื่อเจาเขาใจขาวนี้ เจาจะตองขวัญหนีดีฝอ
๒๐ ตามสุภาษิตที่วา ‘เตียงสัน
้ เกิน ไปที่ จะยืด
ตัวได
และผาหมก็แคบเกินไปที่จะหอตัวได’”
๒๑ เพราะพระ ยาหเวหจะลุก ขึ้น มาตอสู
เหมือนกับที่พระองคทําที่ภูเขาเปริซิม †
พระองคจะเดือดดาลเหมือน กับที่พระองค
เดือดดาลที่หุบเขากิเบโอน
แลวพระองคจะจัดการกับเจาแบบ ที่เจาไม
เคยเห็นมากอน
แลวพระองคจะทํางานที่จําเป็ นจะตอง ทํา นัน
้
ถึงแมวามันจะดูแปลกในสายตาเจา
*๒๘:๑๖
†๒๘:๒๑
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๒๒ และตอน

นี้ พวก เจาอยา ไดหัวเราะเยาะ
เรื่องพวกนี้
ไม อยาง นัน
้ เชือกที่ผูกมัดรอบ ตัว เจาจะยิ่ง
แนนขึ้น
เพราะผมไดยินวา พระยาหเวห องคเจาชีวิต
ผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้ ไดออก คํา สัง่ ให ทําลาย
แผนดินนี้ทัง้ หมด
พระยาหเวหวางแผนอยางฉลาดและ
ลงโทษอยางยุติธรรม
๒๓ ฟั งใหดี

ฟั งเสียงผม
ใหความสนใจกับ เรื่องนี้ ตัง้ ใจฟั งสิ่ง ที่ผมจะ
พูดใหดี
๒๔ คนที่ไถนาเพื่อหวาน นั น
้ เขา ไถไป เรื่อยๆ
โดยไมหวานสักทีเลยหรือ
พวก เขาเบิก หน า ดินและลง คราดไป เรื่อยๆ
โดยไมปลูกสักทีเลยหรือ
๒๕ เมื่อเขาปรับหน าดินแลว
เขาจะไมโปรยเมล็ดผักชีฝรัง่ และหวานยี่หรา
ลงไปหรือ
เขาจะไม ปลูกขาว สาลีเป็ น แถวๆและขาว
บารเลยในที่ของมันหรือ
เขาจะไมปลูกขาวสแปลตลอมรอบทุงนาหรือ
๒๖ พระเจาของพวกเขาก็ไดสอนพวกเขา
พวกเขาก็เลยรูวิธีทํางานของเขา
๒๗ ชาวนาไม ใชเลื่อนนวด ขาวมานวดเมล็ด
ผักชีเล็กๆหรอก
หรือใชลอ เกวียนมากลิง้ ทับเมล็ด ยี่หรา เล็กๆ
หรอก
แตเขาจะเอาไม เล็กๆมาตีเมล็ด ผักชีให มัน
แตก
และใชไม ตะ บอง เล็กๆตีเมล็ด ยี่หราให แตก
ออก
๒๘ เมล็ดขาวเขาเอามาบดทําขนมปั งกัน
จะไมมีใครโงนวดมันตลอดไปเรื่อยๆหรอก
ถาคนเอาเกวียนเทียมมามานวดเมล็ดขาว
เขาก็ไมนวดไปเรื่อยๆจนมันบีเ้ ป็ นผงหรอก *
๒๙ ความรู นี้ก็มาจากพระยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทง
ั้
สิน
้ ดวยเหมือนกัน

คนที่ … อกสั่นขวัญแขวน ขอความนี้คงจะเขียนอยูบนหินที่เป็ นรากฐานนัน
้
ภู เขา เปริ ซิม ภูเขาเปริ ซิมและหุบเขากิเบ โอน ดู ไดจากหนังสือ ๑ พงศ กษัตริย

๑๔:๘-๑๗
*๒๘:๒๘
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พระองคใหคํา แนะนํ าที่ยอด เยี่ยมและ
พระองคก็ใหความสําเร็จอันยิ่งใหญ
พระเจาโจมตีเยรูซาเล็ม
และชวยกูเยรูซาเล็ม
อารีเอล †อารีเอล
เมืองที่ดาวิดตัง้ คายอยู
ขอใหผานไปอีกปี สองปี
ขอใหเทศกาลประจําปี มาถึงอีกรอบ
๒ หลัง จาก นั น
้ เราจะสงความ หายนะมา สูอา รี
เอล
แลวตอ จาก นัน
้ ก็จะมีความ เศรา โศกเสียใจ
และรองไห
และเมือง นัน
้ จะเป็ น เหมือนแทน บูชาสําหรับ
เรา
๓ เราจะใหศัตรูมาตัง
้ คายรายลอมเจา
เราจะลอม
เจาดวยหอคอยโจมตีเคลื่อนที่
และเราจะสรางเนิน ดินไว บุกขึ้น โจมตี
เจา
๔ เจาจะถูก กดใหต่า
ํ ลงและเจาจะพูดขึ้น มา
จากโลกใตดิน
เจาจะสงเสียงอูอีอ
้ ยูในลําคอจากผงดิน
เสียงของเจาจะมาจากพื้นดินเหมือนเสียงผี
และเจาก็จะกระซิบออกมาจากผงดิน
๕ แตศัตรูที่มากมายของ เจาจะกลาย เป็ น
เหมือนผงฝ ุนที่ละเอียด
พวก ที่กดขี่ขมเหงมากมายจะเป็ น เหมือน
แกลบที่ปลิวไป
สิ่ง เหลา นี้จะเกิด ขึ้นในทันที ทันใดในชัว
่ พริบ
ตาเดียว
๖ พระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง
้ สิน
้ จะมาพรอม กับ
เสียง ฟ ารอง แผน ดินไหวและเสียง ดัง
สนัน
่ หวัน
่ ไหวดวยพายุ
ลมแรงและเปลวไฟที่เผาผลาญ
๗ แมวามีชนชาติมากมายที่มาตอสูกับอา
รี
เอล คือมาตอสูกับเขา
และป อมปราการของ เขาและสรางปั ญหาให
กับเขา
พวก นัน
้ ก็จะหาย ไปเหมือน ฝั น เหมือนนิมิต
ในตอนกลางคืน
๘ คนหิว ฝั นวาไดกิน แตพอตื่นขึ้นก็ยังหิวอยู

๒๙

๑ เฮย
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คนที่กระหายนํ้ า ฝั นวาไดด่ ม
ื นํ้ า แลว แตพอ
ตื่นขึ้นมาก็ยังออนเพลียและคอแหงผาก
อยู
มันจะเป็ น อยาง นัน
้ กับชนชาติ มากมายที่มา
ตอสูกับภูเขาศิโยน
ที่ฝันวายึดเยรูซาเล็มได แลว แตมันจะไม
เป็ นไปตามฝั นนัน
้
ยู ดาหตาบอด
๙ เชิญเลย

เชิญงงและตะลึงงันไปไดเลย
ทําตัวเองใหบอด และบอดตอไปซะ ‡
ใหเมาแตไมใชจากเหลาองุนนะ
เดินโซซัดโซเซ แตไมใชเพราะดื่มเบียร
๑๐ พระยาหเวหไดทําใหเจานอนหลับสนิ ท
พระองคไดปิด ตาของ เจาคือพวก ผู พูด แทน
พระเจา
พระองคไดครอบหัว ของ เจาคือพวก ผู ที่ เห็น
นิมิต
๑๑ และสําหรับพวก เจานิ มิตเรื่องทัง
้ หมด นี้
เป็ นเหมือนคํา เขียนตางๆในหนังสือ มวนที่
ปิ ด ผนึกไว ถาเอา ไป ใหกับคน ที่อาน หนังสือ
เป็ น และสัง่ เขาวา “อานเรื่อง นี้ ซิ” เขาจะ
ตอบวา “ขาอานไม ไดเพราะมันปิ ด ผนึก ไว”
๑๒ ถาเอาไป ใหคน ที่อานหนั งสือไม เป็ น และ
บอกเขา วา “อานเรื่อง นี้ ซิ” เขาจะตอบ วา
“ขาอานหนังสือไมออก”
๑๓ องคเจาชีวิตพูดวา
“คน พวก นี้เขา มาใกล เราดวยปาก ของ เขา
เทานัน
้ พวก เขาให เกียรติ เราดวยริม
ฝี ปากเทานัน
้
แตหัวใจของพวกเขาหางไกลจากเรา
และที่พวก เขามานมัสการเรา นัน
้ ก็เป็ น แค
ทําตาม กฎของ มนุษยที่ทองจํากัน มา
เทานัน
้
๑๔ ดังนั น
้ ดูไวนะ เราจะทําสิ่งมหัศจรรยตางๆ
กับคนพวกนี้
สิ่งที่นาตกใจและมหัศจรรย
สติปัญญาของคนฉลาดก็จะสูญสิน
้ ไป
และความ เขาใจของคน ที่เขาใจก็จะถูก บัง
ซอนไป”

†๒๙:๑

อารีเอล เป็ นอีกชื่อหนึ่งของ เยรูซาเล็ม มาจากชื่อของแทนบูชาในพระวิหารในเมือง
เยรูซาเล็ม ชื่อนี้แปลวา “เตาผิง”
‡๒๙:๙ เชิญเลย เชิญ … บอดตอไปซะ อิสยาหกําลังแสดงความหงุดหงิดออกมาที่พวกผูนํา
เห็นวาเรื่องที่เขาเอามาบอกนี้โงเขลาสิน
้ ดี
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๑๕ เฮย

ไอ พวก ที่พยายามเก็บ ซอนแผน ของ
เจาไวลึกเพื่อไมใหพระยาหเวหเห็น
ไอพวกที่แอบทําสิ่งตางๆในความมืด
และพูดวา “ไมมีใครเห็นเราหรอก ไมมีใครรู
หรอก”
๑๖ เจาเขาใจผิดกลับหัวกลับหางกันไปหมด
เจามองวาชางปั ้ นหมอเป็ นดินเหนียวหรือ
สิ่งที่ถูกสรางจะพูดถึงผูที่สรางมันวา
“เขาไมไดสรางฉันซะหนอย” ไดหรือ
สิ่งที่ถูกปั ้ นจะพูดถึงผูที่ปั้นมันวา
“เขาไมมีความเขาใจอะไรเลย” ไดหรือ
อนาคตที่สดใสกําลังจะมา
๑๗ เจาไมรูหรือ

วา อีก ไม นานเลบานอนจะ
กลายเป็ นสวนผลไม
และสวนผลไมก็จะมีมากมายเหมือนผืนป า
๑๘ ในเวลานั น
้ คนหูหนวกจะไดยินคําพูดตางๆ
จากหนังสือได
และคน ตาบอดจะหลุด พนจากความ มืด สลัว
ของพวกเขาและมองเห็นได
๑๙ คน ยากจนก็จะชื่นชมยินดีอีก ครัง
้ ใน พระ
ยาหเวห
และคน ที่ขัดสน ที่สุดก็จะราเริงในองค ผู
์ ิทธิข
์ องอิสราเอล
ศักดิส
๒๐ เพราะจะไมมีผูนําที่โหดรายอีกตอไป
คนที่เยอหยิ่งจองหองก็จะหมดไป
และคนพวกนัน
้ ที่ จองหาโอกาสทํา ชัว
่ ก็จะถูก
กําจัดไป
๒๑ คือคน พวก นั น
้ ที่ชอบกลาว หาคน อื่นอยาง
ผิดๆ
และวางหลุมพรางให กับผู พิพากษาที่ประตู
เมือง
และใชลมปากไม ใหความ เป็ น ธรรมกับผู
บริสุทธิ ์
๒๒ ดัง นั น
้ พระยาหเวห ผู ที่ชวยกูอับ ราฮัม
ไดพูดสิ่งนี้กับครอบครัวของยาโคบวา
“ยาโคบจะไมตองอับอายขายหน าอีกตอไป
และหน าของเขาก็จะไมตองซีดอีกตอไป
๒๓ เมื่อพวก เขาเห็นลูก หลานของ พวก เขา
ทามกลางพวกเขาซึ่งเป็ น ผลงานจากมือ
ของเรา
์ ิทธิ ์
พวกเขาจะถือวาชื่อของเรานัน
้ ศักดิส
์ ิทธิข
์ อง
พวกเขาจะเห็นดวยกันวาองคผศ
ู ักดิส
์ ิทธิจ
์ ริง
ยาโคบนัน
้ ศักดิส
*๓๐:๔
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และพวก เขาก็จะเคารพ ยําเกรงพระเจาของ
อิสราเอล
๒๔ คนที่ชอบทําผิด ก็จะกลับมามีความเขาใจ
และพวก คน ขี้ บน ก็จะกลับ มายอมรับคําสัง่
สอน”
ยูดาหควรไววางใจในพระเจา
ไมใชไววางใจในอียิปต
๑ พระ ยาหเวหพูด วา

๓๐ ลูกหลานที่ด้อื ดึง

“เฮย ไอ พวก

ไอพวกที่ทําตามแผน แตไมใชแผนของเรา
ไอ พวก ที่ไปทําสนธิ สัญญา ทัง้ ๆ ที่เราไม ได
บอกใหเจาทํา
ไอพวกที่ทําบาปซํ้าแลวซํ้าอีก
๒ ไอ พวก ที่เดิน ทางไป อียิปตโดยไม ไดขอคํา
แนะนํ าจากเรา
แลวไปขอใหฟาโรหปกป อง
และไปหาที่พัก พิงภาย ใตรม เงาของ อียิปต
นัน
้
๓ การ คุมครองของ ฟาโรห นั น
้ จะกลาย เป็ น
ความอับอายของพวกเจา
และที่พัก พิงภาย ใตรม เงาของ อียิปต นัน
้ จะ
กลายเป็ นความอัปยศของเจา
๔ ถึง แมพวกขาราชการของเจาจะอยูที่ โศอัน
*

และพวกตัวแทนของเจาไดไปถึงเมืองฮาเนส
แลว
๕ แตทุก คนจะ ได รับความ อับอายเพราะ
ชนชาตินัน
้ จะชวยอะไรเขาไมไดเลย
อียิปตจะไม เป็ นประโยชนหรือชวย อะไรเจา
ได เลย มี แตจะนํ าความอับอายขายหน า
และความอัปยศอดสูมาใหเทานัน
้ ”
สงสวยไปใหอียิปตไมชวยอะไรไดเลย
๖ นี่ เป็ นขาวสารที่เกี่ยวกับพวกสัตวในแถบ

เนเกบ
ในแผนดินที่มีแตปัญหาและอันตราย
คือแผน ดินที่เต็ม ไป ดวยสิงโต ตัว เมียและ
ตัวผู
เต็มไปดวยงูพิษ และงูที่โฉบบิน
พวกเขาบรรทุกทรัพยสมบัติของพวกเขาบน
หลังลา
และบรรทุกทรัพยสินของพวก เขาบน โหนก
พวกอูฐ

โศอัน โศอันและฮาเนสเป็ นชื่อเมืองในอียิปต
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เดิน ทางไปหาชนชาติที่ไม สามารถชวยพวก
เขาได
๗ อียิปต นัน
้ ไมมี ประโยชนและการชวยเหลือ
ของเธอนัน
้ ไรคา
เราถึงเรียกหลอนวา “พญานาคที่เอาแต นัง่ ”
*

คําจารึกเพื่อใหคนในอนาคต
เห็นวาพระเจาไดเตือนแลว
๘ ไปตอนนี้ เลย

ไปจารึกเรื่องนี้ลงบนแผนหิน
ตอหน าพวกเขา
ใหเขียนเรื่องนี้ไวบนหนังสือมวน
เพื่อใน อนาคตมันจะ ไดเป็ น พยานตอวาพวก
เขาไปตลอด
๙ เพราะพวกเขาเป็ นชนชาติที่ชอบกบฏ
พวกเขาเป็ นลูกจอมโกหก
เป็ นเด็กที่ไม ยอมเชื่อ ฟั งคําสัง่ สอนของ พระ
ยาหเวห
๑๐ พวกเขาพูด กับพวกผู ที่เห็นนิ มิตวา “หยุด
มองไดแลว”
และพูดกับพวกผูพูดแทนพระเจาวา “ไมตอง
เอานิมิตพวก นัน
้ มาสอนพวก เรา หรอก
วาอะไรถูกตอง
ใหพูด กับ เราในสิ่ง ที่ร่ น
ื หูดี กวาและเลานิ มิต
ปลอมๆใหกับพวกเราฟั ง
๑๑ เปลี่ยน เรื่องได แลว หัน ไปจากทาง เกาๆ
นัน
้ ไดแลว
์ ิทธิ ์
พวก เราไม อยากจะ ฟั ง แลวเรื่องผู ศักดิส
แหงอิสราเอลนัน
้ ”
๑๒ เพราะอยาง นั น
์ ิทธิแ
์ หง
้
องค ผู ศักดิส
อิสราเอล
จึงพูดอยางนี้วา
“เพราะพวก เจาไม ยอมรับขาวสาร นี้แตกลับ
ไปไว วางใจในความ โหด รายและการ
หลอกลวงและไปพึ่งในสิ่งเหลานัน
้
๑๓ ดัง นั น
้ ความ ผิด นี้ของ เจาจะเป็ น เหมือน
รอย แตกในกําแพง สูงที่ปริออก มาใกล
จะพังแลว
และมันจะพังลงมาทันทีในชัว
่ พริบตา
๑๔ มัน จะแตกเหมือน กับหมอ ดินที่แตก ออก
เป็ นชิน
้ ๆ
จนไม เหลือสัก ชิน
้ ที่ใหญ พอจะเอาไปใสถาน
ไฟรอนๆจากเตา
*๓๐:๗
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หรือใชตักนํ้ าจากบอเก็บนํ้ า”
๑๕ เพราะนี่ คือสิ่ง ที่พระยาหเวหองคเจาชีวิตผู
์ ิทธิแ
์ หงอิสราเอลไดพูดไว
ศักดิส
“ถาพวก เจากลับมาหาเราและพักพิงใน เรา
พวกเจาก็จะรอด
ถาพวก เจาจะใจ เย็นๆและไว วางใจใน เรา
พวกเจาก็จะมีพลัง
แตพวกเจากลับไมยอมทําอยางนัน
้ ”
๑๖ พวกเจาบอกวา “ไมเอา พวกเราจะควบมา
หนีไป”
เพราะอยางนัน
้ พวกเจาก็จะตองหนี จริงๆซะ
แลว
และเจายังพูดอีกวา “พวกเราจะขี่มาที่วิ่งเร็ว
หนีไป”
เพราะอยาง นัน
้ เราจะ ใหคน ไลกวด เจาเร็ว
กวาเจาอีก
๑๗ พวก เจาพัน คนจะ หนี เพราะคํา ขูของ คนๆ
เดียว
คําขูของหาคนจะทําใหพวกเจาหนีไปหมด
จนกวาพวกเจาจะถูกทิง้ ใหเหลือตัวคนเดียว
เหมือนกับเสาธงที่ปักอยูบนยอดเขา
เหมือนกับธงใหสัญญาณบนเนินเขา
พระเจาจะมาชวยคนของพระองค
๑๘ อยาง

นัน
้
พระ ยาหเวหกําลังเฝ า คอยให
พวก เจากลับมาหาพระองคเพื่อพระองค
จะไดอวยพรเจา
พระองคจะลุก ขึ้น มาแสดงความ เมตตากับ
พวกเจา
เพราะพระ ยาหเวหเป็ น พระเจาที่ สัตย ซื่อ
ยุติธรรม
พวก ที่อดทนรอ คอยพระองคถือวาเป็ น เกีย
รติจริงๆ
๑๙ ชาว เมือง ศิ โยน เอย คน ที่อาศัย อยู
ในเมือง เยรูซาเล็ม เอย ใช แลว พวก เจา
จะไม ตองรองไหอีก ตอ ไป พระองคจะมา
ปลอบโยนเจาอยาง แนนอน เมื่อพระองค
ไดยินเสียงรองขอความ ชวย เหลือของ เจา
พระองคก็จะมาชวย เจาทันที ๒๐ ถึงองคเจา
ชีวิตจะใหเจากินความทุกขยากลําบากอยาง
กับอาหาร
และดื่มความทุกขทรมานอยาง
กับนํ้ า แตพระองคผู เป็ น ครูของ เจาก็จะไม
หลบซอนตัว เองอีก ตอ ไป และเจาจะได เห็น

พญานาคที่เอาแต นั่ ง แปลตรงๆได วา “รา หับที่นัง่ เฉยๆ” รา หับเป็ นชื่อของสัตว
ประหลาดที่อยูในทะเล ที่มีรูปรางอยางพญานาค ในเรื่องเลาโบราณ ราหับตอสูกับพระเจา
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ครูของเจากับตาตัวเอง ๒๑ เมื่อพวกเจาหันไป
ทางขวาหรือหันทางซาย หูของเจาก็จะไดยิน
เสียงขาง หลัง เจาวา “ทาง อยู นี่ เดิน ทาง นี้
สิ” ๒๒ แลวพวก เจาจะทําใหพวก รูป เคารพที่
เคลือบ เงินเคลือบ ทองของ พวก เจาเสื่อม ไป
และพวก เจาจะเอาพวก มันไป ทิง้ เหมือนทิง้
ผา อนามัยเปื้ อนเลือด และพูด กับ มันวา “ไป
ใหพน”
๒๓ ใน เวลา นั น
้
พระ ยาหเวหจะ ใหฝน
ตกลง มาบนเมล็ด พืชที่ เจาได หวาน ไปใน ดิน
พระองคจะ ใหอาหารซึ่งเป็ นผลผลิตจากพื้น
ดิน และมันก็จะมีมากมายเหลือเฟื อ และ
ใน เวลา นัน
้ ฝูง สัตว เลีย
้ งของ เจาก็จะ ไดเล็ม
หญาในทุง กวาง ๒๔ พวก วัว ตัวผูและ ลาที่ทํา
ไร ไถนาอยู นัน
้ ก็จะ ไดกิน ฟางอยาง ดีที่ ใช
พลัว
่ และ สามงามทําใหมันกระจัดกระจาย ไป
๒๕ บนภูเขาสูงทุกลูก และบนเนิ นเขาทุกแหง
ก็จะมีลําธาร นํ้ าไหล สิ่ง นี้จะเกิด ขึ้นใน วัน ที่
ศัตรูถูก ฆา ตายเป็ น จํานวน มาก และพวก
ป อมปราการของศัตรูพังทลายลงมา
๒๖ ในเวลานั น
้ แสงของดวงจันทรก็จะเป็ น
เหมือนแสงอาทิตย และแสงของดวงอาทิตย
ก็จะสวาง ขึ้นอีก เจ็ด เทา เหมือน กับแสงของ
เจ็ดวัน สิ่งนี้จะเกิดขึ้นในวันที่พระยาหเวหได
ดามกระดูกทีห
่ ักของคนของพระองค และได
รักษาบาดแผลที่พระองคทําใหเกิดขึ้น
อัสซีเรียจะพายแพ
๒๗ ดูสิ

พระยาหเวหเองกําลังมาแตไกล
ดวยความโกรธที่เผาผลาญของพระองคและ
ดวยควันหนาทึบ *
ริมฝี ปากของพระองคเต็มไปดวยความโกรธ
และลิน
้ ของ พระองคก็เหมือน กับไฟที่เผา
ผลาญอยู
๒๘ ลมปากของ พระองคเป็ น เหมือนแมน้ํ าที่
ไหลทวมทนสูงถึงคอ
พระองคจะเอาตะแกรงแหงการ ทําลายมา
รอนชนชาติตางๆ
และพระองคจะเอาบังเหียนมา ใสเขาที่ ปาก
ของชนชาติ ทัง้ หลายเพื่อนํ า พวก เขาให
พินาศไป
๒๙ แลวพวก เจาจะรอง เพลง หนึ่ งเหมือน
กับรองในคืน ที่มีเทศกาล ทาง ศาสนาและ
พวก เจาก็จะมี ความ สุขในใจเหมือนคน ที่
*๓๐:๒๗
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กําลังเดิน ตามเสียง ขลุยขึ้น ไปที่ภูเขาของ
พระ ยาหเวห ผู เป็ นศิลา ลี้ ภัยแหง อิสราเอล
๓๐ และพระ ยาหเวหจะทําใหทุก คนไดยิน
เสียงอันดัง สนัน
่ หวัน
่ ไหวของ พระองค และ
เห็นแขนอันทรง พลังของ พระองคฟาดลงมา
ดวยความ โกรธ แคน และดวย เปลว ไฟแหง
การ เผา ผลาญ พระองคจะมาอยาง กับเสียง
พายุฟา คะนอง มีทัง้ ฝนและ ลูกเห็บ ๓๑ อัส
ซีเรียจะเกิดขวัญผวาเมื่อไดยินเสียงจากพระ
ยาหเวห เมื่อพระองคตีดวยไม กระบองของ
พระองค ๓๒ แตละ จังหวะที่พระองค หวดไม
กระบองลงโทษอัสซีเรียนัน
้ จะเขากับจังหวะ
ของ เสียง กลองและ พิณ พระองคจะกวัด
แกวงอาวุธของ
พระองคเพื่อตอสูกับพวก
เขา ๓๓ พระองคไดเตรียมที่ เผา ศพพวก เขา
ไว แลว ใช แลว พระองคไดเตรียมไวสําหรับ
กษัตริยของ พวก เขา หลุม นัน
้ ลึก และ กวาง
มีไฟกับ ฟื นอยาง เหลือเฟื อ แลวพระองคจะ
จุด มันดวยลมปากของ พระ ยาหเวหที่เป็ น
เหมือนลําธารไฟกํามะถัน
ใหพ่ง
ึ พระเจาไมใชพ่ง
ึ อียิปต
๑ เฮย

๓๑ ความชวยเหลือ

ไอ พวก ที่ลงไปอียิปตเพื่อขอ

ไอพวกที่หวังพึ่งในมาศึก
ไอ พวก ที่ไว วางใจในรถรบอียิปตเพราะมันมี
มากมาย
ไอพวกที่ไววางใจในทหารมาเพราะมันมีมาก
มหาศาล
์ ิทธิแ
์ หง
แตไม ได คิดจะพึ่งพาพระองคผู ศักดิส
อิสราเอลและปรึกษาพระยาหเวห
๒ แตพระ ยาหเวหก็ฉลาดเหมือน กัน นะ และ
พระองคสามารถนํ าความหายนะมาให
แลวพระองคไมเคยกลับคํา
พระองคจะลุกขึ้นมาตอสูกับพวกที่ทําชัว
่
และตอสูกับคนที่ชวยเหลือพวกที่ทําบาปนัน
้
๓ ชาวอียิปตเป็ นแคมนุษยไมใชพระเจา
และมา ศึกของพวก เขาก็เป็ น แคเนื้อ หนังไม
ไดเป็ นวิญญาณซักหนอย
เมื่อพระยาหเวหเงื้อมือขึ้นเตรียมฟาด อียิปต
ที่เป็ นผูชวยนัน
้ ก็จะลมลุกคลุกคลาน
และคนที่รับความชวยเหลือนัน
้ ก็จะลมลง
และทัง้ สองก็จะถูกทําลายไปพรอมๆกัน
๔ เพราะนี่ คือสิ่งที่พระยาหเวหบอกกับผม

ควันหนาทึบ หรืออาจจะแปลไดอีกอยางวา “ภาระอันหนักอึ้ง”
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“เมื่อสิงโตรอง คําราม หรือสิงห หนุมยืนขู
คํารามอยูเหนือเหยื่อของมัน
แลวมีพวกผูเลีย
้ งแกะออกมาสูกับมัน
สิงโตไมกลัวตอเสียงรองตะโกนของพวกเขา
และเสียงของ พวก เขาไม ไดทําใหสิงโต
นัน
้ สะทกสะทานเลย
เชน เดียวกัน พระ ยาหเวห ผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้
ก็ไมกลัวอะไรเลย พระองคจะลงมาตอสู
บนภูเขาศิโยน
๕ พวก นกบินโฉบ ไป โฉบ มาเพื่อเฝ า ระวังรัง
ของพวกมัน
พระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้ ก็จะปกป อง
เยรูซาเล็มอยางนัน
้ เหมือนกัน
พระองคจะปกป องและชวยกูพวกเขา
พระองคจะไว ชีวิตพวก เขาและชวยใหพวก
เขารอด
๖ ชาว อิสราเอล เอย
ใหหัน กลับไปหา
พระองคที่ เจาไดทรยศอยาง ราย แรง นัน
้
๗ ใน เวลา นั น
้ พวก เจาแตละ คนก็จะละทิง้
รูป เคารพเงิน และ ทองของ เจาที่พวก เจาได
ทําบาปสรางขึ้นมากับมือเจา
๘ แลวอัส ซีเรียจะลม ลงดวยดาบแตไมใชดาบ
ของคน
อัส ซีเรียจะถูก ทําลายแตไมใชดวย ดาบของ
มนุษย
อัสซีเรียจะวิ่งหนีจากดาบ
แตหนุมๆของเขาจะถูกจับไปเป็ นทาส
๙ และหินกําบัง *ของอัสซีเรีย ก็จะสาบสูญ ไป
พวกเขาจะตื่นตระหนก
และพวกเจานายของเขาก็จะทิง้ ธงออกศึกวิ่ง
หนีไปดวยความหวาดกลัว”
พระ ยาหเวหพูด ไววา อยาง นัน
้
ไฟของ
พระองคอยูในเมืองศิโยน
และเตา หลอมของ พระองคอยูใน เมือง
เยรูซาเล็ม
จะมีกษัตริยและสังคมที่ยุติธรรม
๑ ดูเถอะ

๓๒ ปกครองดวยความซื่อสัตย

จะมีกษัตริยองค หนึ่ง

และพวกผูนําจะปกครองดวยความยุติธรรม
๒ แลวพวก เขาแตละ คนก็จะเป็ นเหมือนที่
กําบังลม
และเป็ นเหมือนที่ปลอดภัยทามกลางพายุ
พวกเขาจะเป็ นเหมือนลําธารนํ้ าในที่แหงแลง
*๓๑:๙
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และเป็ นเหมือนรม เงาของหิน ใหญในแผน
ดินที่ไมมีอะไรงอกขึ้นมาได
๓ แลวตาของคนที่มองเห็นจะไดไมปิดไป
หูของคนที่ไดยินจะไดตงั ้ ใจฟั ง
๔ และจิตใจของคน ใจรอนก็จะ ไดคิดอยาง
รอบคอบ
และลิน
้ ของคนที่พูด ติด อางก็จะ พูดไดอยาง
ชัดเจนและรวดเร็ว
๕ จะไมมีใครเรียกพวกคนโงวาผูสูงศักดิ ์
และจะไมมี ใครเรียกคน ชัว
่ วาเป็ นคน นา
นับถือ
๖ เพราะคนโงก็พูดแตเรื่องโงๆ
และจิตใจของพวกเขาก็วางแผนแตเรื่องชัว
่ ๆ
ทําในสิ่งที่ขัดกับทางของพระเจา
และพูดเท็จเรื่องของพระยาหเวห
พวกเขาปลอยใหคนที่หิวโหย หิวตอไป
และไมใหน้ํ ากับคนที่กระหายนํ้ าดื่ม
๗ อุปกรณของอันธพาลก็อัปลักษณ
เขาวางแผนแตเรื่อง
ชัว
่ ๆที่จะทําลายคน
ยากจนดวยคําโกหก
แมวาคน ขัดสนเหลา นัน
้ กําลังขอความ เป็ น
ธรรมก็ตาม
๘ แตคนที่สูงศักดิว
์ างแผนทําในสิ่งที่สูงสง
แลวสิ่ง สูงสงเหลา นัน
้ ทําใหพวก เขายืนอยาง
มัน
่ คง
เวลาของความทุกขยากลําบากกําลังมา
๙ พวกคุณนายที่ใชชีวิตแสนสบายไปวันๆ

ลุกขึ้นมาซะ ฟั งเสียงของผมใหดี
พวกสาวๆที่คิดวาตัวเองมัน
่ คงแลว
ใหฟังสิ่งที่ผมพูดใหดี
๑๐ ตอน นี้ พวก เจาอาจ จะคิด วาตัว เองมัน
่ คง
ดีแลว
แตอีกประมาณปี กวาๆเจาก็จะตองกลัวจนตัว
สัน
่
เพราะไร องุนจะไมออก ผลและจะไมมีผล ไม
ใหเก็บเกี่ยว
๑๑ พวกคุณนายที่ใชชีวิตแสนสบายใหกลัวจน
ตัวสัน
่
พวก สาวๆที่คิด วาตัว เองมัน
่ คง แลวใหตัว สัน
่
งันงก
ถอด เสื้อผาของ เจาออก ซะและใหสวมผา
กระสอบแทน
๑๒ ใหทุบอกของเจาดวยความเศรา

หินกําบัง คงหมายถึงกองทัพหรือกษัตริยของอัสซีเรีย
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เพราะทอง ทุงที่เจาชื่นชมและเถา องุนที่แสน
ดกไดหายไปหมดแลว
๑๓ ใหเศรา เพราะผืน ดินของคนของเรามีแต
หนามและหญาคาขึ้นรกไปหมด
เออ ใหเศรา ที่บาน ตางๆที่มีความ สุขสนุก
สนาน
และเมืองที่เฉลิมฉลองกัน หายไปหมดแลว
๑๔ เพราะพระราชวังจะถูกทอดทิง
้
เมืองที่คึกครื้นเสียงดังก็จะถูกทิง้ รางไป
เนิน เขาและหอคอยก็จะกลาย เป็ นที่ ราง
ตลอดไป
เป็ นที่สนุกสนานกันของลาป า
ฝูงแพะแกะก็จะมาหากินที่นัน
่
๑๕ มันจะเป็ นอยาง นี้ ไปจนกวาพระองคจะเท
ชีวิตใหม *ลงมาบนพวกเราจากสวรรค
และทะเลทรายก็จะกลายเป็ นสวนผลไม
และสวนผลไมก็จะมีมากมายเหมือนผืนป า
๑๖ แลวความ
ยุติธรรมจะอาศัยอยูในทะเล
ทรายนัน
้
และความถูกตองจะพักอาศัยอยูในแผนดินที่
อุดมนัน
้ †
๑๗ ผลของความถูกตองจะเป็ นสันติสุข
และผลของความ ถูก ตองจะเป็ นความ สงบ
สุขและความปลอดภัยตลอดไป
๑๘ ชนชาติของ เราจะอาศัยอยูในชุมชนที่สงบ
สุข
ในที่อยูอันมัน
่ คง ในที่พักอันเงียบสงบ
๑๙ ลูกเห็บจะทําลายป าของศัตรู
เมืองของพวกเขาก็จะตกตํ่าลง
๒๐ แตพวกเจาจะมี เกียรติ ข้ น
ึ และจะไดหวาน
เมล็ดพืชไวขางๆลําธารทุกสาย
และปลอย วัวปลอย ลาใหเดินหากินไปมา
อยางอิสระ
พระเจาจะลงโทษอัสซีเรีย
และชวยกูเยรูซาเล็ม
๑ เฮย

๓๓ ถูกทําลาย

ไอเจานักทําลายผูที่ยังไมเคย

ไอเจาคนทรยศผูที่ยังไมเคยถูกใครหักหลัง

*๓๒:๑๕
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เมื่อเจาทําลายคนอื่นเสร็จแลว ตัวเจาเองก็จะ
ถูกทําลาย
เมื่อเจาหัก หลังคน อื่นเสร็จ แลว เจาก็จะถูก
หักหลัง
๒ ประชาชนพูด วา ขา แตพระ ยาหเวห โปรด
เมตตาเราดวย เราคอยพระองคอยู
ขอประทานเรี่ยวแรงใหกับเราทุกเชา
ขอชวยกูเราในยามที่เดือดรอน
๓ เพราะเสียงคํารามของ พระองคทําใหผูคน
วิ่งหนีไป
เมื่อพระองคยืนขึ้น มา ชนชาติ ตางๆก็หนี
กระเจิงไป
๔ ของที่พวก เจาปลน มา ไดนัน
้ จะโดนยึด ไป
เหมือนฝูงตัก
๊ แตนมายึด
คน อื่นจะโดดตะครุบใสของพวก นัน
้ เหมือน
ฝูงตัก
๊ แตนตะครุบใส
๕ พระ ยาหเวหได รับการ ยกยองเชิดชู
พระองคอยูในที่สูง
พระองคทําใหเมือง ศิ โยนเต็ม ไป ดวยความ
ยุติธรรมและความถูกตอง
๖ พระองคจะเป็ นความ มัน
่ คงของ เจาตลอด
เวลา
พระองคจะใหความรอด ใหสติปัญญา และให
ความรูกับเจาอยางเหลือเฟื อ
การ ยําเกรงพระ ยาหเวหเป็ นสมบัติ ลํ้าคาที่
พระองคให
๗ ฟั งสิ พวกทูตรองไหเสียงดังอยูตามถนน
พวก ตัวแทนที่พยายามทํา สัญญาสงบ ศึก
รองไหอยางขมขื่น
๘ พวกถนนทางหลวงก็ถูกทิง
้ รางแลว
ไมมีใครกลาเดินทางบนทองถนน
เพราะคําสัญญาสงบศึกนัน
้ พังทลายไปแลว
คําสัญญาที่ตกลงก็ได รับการ ดูถูกเหยียด
หยาม
ชีวิตมนุษยนัน
้ ไมมีคาแลว
๙ แผนดินก็เศราหมองและหมดเรี่ยวแรง
เลบานอน ก็ไดรับความอับอายและเหี่ยวแหง
ไป
หุบเขาชาโรน *ก็เป็ นเหมือนกับทะเลทราย

ชีวิตใหม หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “พระวิญญาณ”

†๓๒:๑๖

แลวความยุติธรรม … ในแผนดินทีอ
่ ุดมนั น
้ แปลไดอีกอยางหนึ่งวา “ความเที่ยง
ธรรมและความยุติธรรมก็จะมีในทุกหนแหงในแผนดินนี้”
*๓๓:๙

หุบเขาชาโรน แผนดินตํ่าเรียบชายฝั ่ งทะเลของปาเลสไตน
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ตนไมของบาชาน †และภูเขาคารเมล ‡ใบรวง
ใกลตาย
๑๐ พระยาหเวหพูดวา “ตอนนี้ เราจะลุกขึ้น
ตอนนี้ เรายกยองตัวเอง
ตอนนี้ เราจะใหคนเห็นวาเรายิ่งใหญ
๑๑ พวก เจาตัง
้ ทองเป็ น แกลบและคลอดฟาง
ออกมา
แลวลมหายใจของพวก เจา ¶จะเป็ นไฟที่เผา
ผลาญตัวพวกเจาไป
๑๒ ชนชาติทง
ั ้ หลายจะถูกเผาเป็ นผุยผง
พวก เขาจะถูกเผา ไฟเหมือนตน หนามที่โดน
ตัดเผาไป”
๑๓ พระยาหเวหพูด วา “พวกเจาที่อยู ไกล ให
ฟั งเรื่องที่เราไดทํา
์ ํานาจของ
พวกเจาที่ อยู ใกล ใหยอมรับฤทธิอ
เรา”
๑๔ พวกคนบาปในศิโยนกําลังกลัวอยู
และคน ที่ไม นับถือพระเจาก็สัน
่ เทิม
้ ดวย
ความหวาดกลัว
พวกเขาพูด วา “มีใครบางในพวกเราที่จะทน
ไฟที่เผาผลาญนี้ได
มีใครบางในพวกเราที่จะทนไดกับเปลวเพลิง
ที่เผาอยูตลอดเวลา”
๑๕ คํา ตอบคือ “คนเหลา นั น
้ ที่ใช ชีวิตอยางถูก
ตอง คนที่พูดอยางสัตยซ่ อ
ื
คน ที่ไม ยอมรับกําไรจากการ กดขี่ขมเหงคน
อื่น
คนที่ปัดสินบนไป แทนที่จะรับมัน
คน ที่ปิด หูไม ยอม ฟั งแผนการฆา นอง เลือด
และคนที่ปิดตาไมยอมมองสิ่งที่ชัว
่ ราย
๑๖ คนพวกนี้ จะอยูอยางปลอดภัย
ที่ ลี้ ภัยของพวก เขาจะเป็ นป อมปราการบน
ภูเขา
เขาจะมีเสบียงอาหารตลอด เวลาและนํ้ าก็จะ
มีไมขาด”
๑๗ ดวงตาของเจาจะเห็นกษัตริยที่สงางาม
ดวงตาของเจาจะเห็นอาณาจักรของพระองค
ขยายออกไปไกล
๑๘ จิตใจของ เจาจะคิดถึงเรื่องที่ เจาเคยหวาด
กลัวในอดีตวา

†๓๓:๙
‡๓๓:๙
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“คน ที่มาเก็บ สวย ทัง้ คน นับและคน ชัง่ อยู
ที่ไหนแลว
คน สอดแนมที่มา นับป อมปราการอยู ที่ไหน
แลว”
๑๙ เจาจะไม ได เห็นคนตางชาติที่เยอ หยิ่ง
จองหองพวกนี้อีก
ที่พูดแลวฟั งไมรูเรื่อง
ลิน
้ ที่พูดตะกุกตะกักที่เจาไมเขาใจ
๒๐ ดูเมือง ศิ โยน สิ เมืองที่มีเทศกาลประจํา ปี
ของพวกเรา
ดวงตาของ เจาจะมอง เห็นเยรูซาเล็มเป็ นที่
อยูที่ปลอดภัย
เป็ น เหมือนเต็นทที่ จะไมมี วันเคลื่อนยายไป
ไหน หมุด ปั ก เต็นท นัน
้ จะไมมี วันถูก
ถอนขึ้นมา
และพวก เชือกของ เต็นท นัน
้ จะไมมี วันขาด
ไป
๒๑ แต ที่ นั น
่ พระ ยาหเวหจะอยู กับ เราอยางมี
สงาราศี
เหมือนแผน ดินที่ มีแมน้ํ าหลาย สายและ
ลําธารกวาง
แตจะไมมีเรือ พายอัน ยิ่ง ใหญของ ศัตรูแลน
เขามา
และจะไมมีเรืออันทรง พลังขามแมน้ํ าเหลา
นัน
้ มาได
๒๒ เพราะพระยาหเวหเป็ นผูพิพากษาของเรา
พระยาหเวหเป็ นผูใหกฎหมายกับเรา
พระยาหเวหเป็ นกษัตริยของเรา
พระองคจะชวยกูพวกเรา
๒๓ เจา ศัตรู สาย ระโยงใบ เรือของ เจานั น
้
หยอนแลว
เชือกที่ยึดใหเสากระโดงเรือแนนนัน
้ ก็หยอน
พวกมันกางใบไมข้ น
ึ
ดังนัน
้ ของที่เจาปลนมาไดจะตองถูกแบงกัน
แมแตคนงอยในพวกเราก็สามารถมาชวยกัน
ปลนเจาได
๒๔ จะไมมี ใครที่อาศัยอยูใน เมือง เราพูด วา
“ฉันไมสบาย”
คนที่อาศัยอยู ที่ นัน
่ จะได รับการ อภัยโทษ
สําหรับบาปของพวกเขา

บาชาน เป็ นบริเวณทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอิสราเอล

คารเมล เป็ นเทือกเขาทางทิศเหนือของอิสราเอล เป็ นที่ที่ดีมากสําหรับปลูกตนไม ชื่อ
นี้หมายถึง “สวนองุนของพระเจา”
¶๓๓:๑๑ ลมหายใจของพวกเจา หรือ “จิตวิญญาณของเจา”
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พระเจาจะลงโทษศัตรูของพระองค
๑ ชนชาติทัง
้ หลาย

๓๔ ผูคนทัง้ หลาย ตัง้ ใจฟั งใหดี

เขามาฟั งใกลๆ

ใหโลกนี้และทุกอยางในโลกนี้ไดยิน
ใหแผน ดิน โลกและทุก อยางที่ เกิดบน มัน
ไดยินเถิด
๒ เพราะพระยาหเวหโกรธชนชาติทง
ั ้ หมด
พระองคเดือดดาลตอกองทัพทัง้ หมดของ
พวกเขา
พระองคกําหนดใหพวก มันถูก ทําลายจน
หมดสิน
้
พระองคไดมอบพวกมันใหไปโดนฆา
๓ คนของพวกนั น
้ ที่ถูกฆาก็จะถูกโยนทิง้
ซากศพนัน
้ ก็จะสงกลิ่นเหม็นฟ ุงไปหมด
เลือดของพวกเขาจะไหลนองทัว
่ ภูเขา
๔ พวกดวงดาวทัง
้ สิน
้ จะสลายหายไป
ทองฟ าก็จะมวนไปเหมือนหนังสือมวน
พวก ดวงดาว นัน
้ ก็จะรวง หลน ไปเหมือน กับ
ใบไมแหงที่รวงหลนจากเถาองุน
หรือเหมือนลูก มะเดื่อเหี่ยวที่รวง หลนจาก
ตนมะเดื่อ
๕ เมื่อดาบของ
เราไดสําเร็จภารกิจในฟ า
สวรรคแลว
มันก็จะฟาดลงมาที่เอโดม *
ลงมาบนผูคนที่เราได กําหนดใหถูก ทําลาย
และถูกลงโทษ
๖ พระยาหเวหมีดาบเลมหนึ่ ง
มันอาบไปดวยเลือดและไขมัน
มันเป็ นเลือดของพวกลูกแกะและแพะ
และไขมันจากไตของพวกแกะตัวผู
เพราะพระ ยาหเวหกําลังฆาเครื่องบูชา นี้ที่โบ
สราห †
มีการฆาครัง้ ยิ่งใหญเกิดขึ้นในแผนดินเอโดม
๗ วัวป า ‡จะลมไปดวย
และลูกวัวผูจะลมไปกับวัวผูอันแข็งแรง
แผนดินของพวกเขาจะโชกไปดวยเลือด
*๓๔:๕
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และพื้น ดินของ เขาก็จะอาบไป ดวยไข มัน
สัตว
๘ เพราะพระ
ยาหเวหไดเลือกวันแหงการ
ลงโทษ
และปี สําหรับการแกแคนใหกับคดีของศิโยน
๙ ลําธาร ตางๆของเอ โดมจะกลาย เป็ นยาง
มะตอย
และดินของมันก็จะกลายเป็ นกํามะถัน
แผน ดินของ มันจะกลาย เป็ นเหมือนยาง
มะตอยที่ลุกไหมอยู
๑๐ ไฟของมันจะเผาทัง
้ วันทัง้ คืนไมมีวันดับ
ควันก็จะลอยขึ้นมาอยูตลอดไป
เอ โดมจะกลาย เป็ นที่ รางวาง เปลาตลอดชัว
่
ลูกชัว
่ หลาน
และจะไมมีใครเดินทางผานมันอีกตลอดไป
๑๑ แตพวก เหยี่ยวและพวก เมนจะมาเป็ น
เจาของ
พวกนกฮูกและพวกอีกาก็จะมาอยูกันที่นัน
่
พระเจาก็จะสํารวจรังวัดแผนดินเอโดม
และทําใหมันวาง เปลาและมีสภาพยุงเหยิง
เหมือนกับตอนที่ยังไมไดสรางโลกนี้
๑๒ จะไมมี อะไรหลง เหลือใหเรียก วาเป็ น
อาณาจักรอีกเลย
พวกเจานายของมันก็จะกลายเป็ นสิ่งไรคา
๑๓ พวก พง หนามก็จะขึ้นตามป อมปราการ
ของมัน
พวกตนตําแยและพวกตนไมยราบก็จะขึ้นใน
เมืองที่มีกําแพง
มันจะกลายเป็ นบริเวณที่หมาป าอยูกัน
เป็ นที่อยูของนกฮูก
๑๔ พวกแมวป าก็จะมาเจอกับพวกหมาป า
พวกแพะป าก็สงเสียงเรียกกัน
พวกสัตวกลางคืน ¶ก็จะมาอยูกันที่นัน
่ ดวย
เพื่อหาที่พักผอน
๑๕ พวกนก ฮูก *ก็จะมาทํา รังและวางไขและ
กก ไข ไวและรวบรวมลูกๆ ไวใต ปี กของ
พวกมัน

เอโดม ประเทศที่อยูทางทิศตะวันออกของยูดาห

†๓๔:๖

โบสราห เมืองหนึ่งในเอโดม
วัวป า พวกสัตวในขอ ๖ กับขอ ๗ คงจะเปรียบเทียบกับประชาชนของเอโดมและพวก
ผูนําของเขา
‡๓๔:๗

¶๓๔:๑๔ พวกสัตวกลางคืน หรือ “ลิลูท ปี ศาจแหงยามคํ่าคืน” คํานี้ เหมือนกับคําวา “กลาง
คืน” ในภาษาฮีบรู
*๓๔:๑๕ นกฮูก หรือ “งูธนู”
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อีแรงก็จะมารวมกันที่นัน
่ อยูคูใครคูมัน
๑๖ ใหคนหาในหนั งสือ มวนของพระ ยาหเวห
และอานดู
จะไมมีสัตวสักตัวที่ขาดไป
จะไมมีสักตัวเลยที่ขาดคูของมัน
เพราะพระยาหเวหไดพูดไววาอยางนัน
้
และพระ วิญญาณของพระองคไดรวบรวม
พวกมันไว
๑๗ พระองคไดจัดสรรที่ดินใหกับพวกมัน
และมือของ พระองคไดใชสาย วัดแบงแผน
ดินใหกับพวกมัน
พวกมันจะเป็ นเจาของแผนดินนัน
้ ตลอดไป
พวกมันจะอยูที่นัน
่ รุนแลวรุนเลา
พระเจาจะปลอบโยนคนของพระองค
๑–๒ ทะเล

๓๕ แลงจะมีความสุข

ทรายและแผน ดินที่ แหง

ทะเลทรายจะดีใจและผลิดอก
มันจะออกดอกมากมายเหมือนดอกหญา
มัน จะชื่นชมยินดีดวยความ สุขและการ รอง
เพลง
มันจะมีสงาราศีเหมือนป าแหงเลบานอน
มันจะสงางามเหมือนภูเขาคารเมลและที่ราบ
ชาโรน
คนจะเห็นถึงสงาราศีของพระยาหเวห
จะเห็นความสงางามของพระเจาของเรา
๓ ใหเสริมกําลังใหกับคนที่มีมือเหนื่ อยลา
และชวยคนที่หัวเขาออนแอใหมัน
่ คง
๔ ใหพูดกับคนที่มีจิตใจที่ขลาดกลัววา
“ใหเขมแข็งไว ไมตองกลัว
นี่ไงพระเจาของพวกทาน
พวกศัตรูของทานจะถูกลงโทษ
เป็ นการแกแคนของพระเจา
พระองคจะมาและชวยกูพวกทาน”
๕ แลวตาของคนตาบอดก็จะเปิ ด
และหูของคนหูหนวกก็จะไมตันอีกแลว
๖ แลวคนงอยก็จะกระโดดเหมือนกับกวาง

อิสยาห ๓๖:๒

และลิน
้ ของคน ใบก็จะรอง เพลงอยางมี ความ
สุข
เพราะนํ้ าจะทะลักออกมาในทะเลทราย
และเกิดลําธารขึ้นในทะเลทราย
๗ ทะเล ทรายที่รอน ระอุ
†จะกลาย เป็ น
ทะเลสาบ
ดินที่กระหายนํ้ าจะมีตานํ้ าเต็มไปหมด
ในบริเวณที่หมาป าอยูและนอนพักกัน
หญาจะกลายเป็ นตนออกับตนกก
๘ จะมีทางหลวงเกิดขึ้นที่นัน
่
์ ิทธิ”์
และมันจะมีช่ อ
ื วา “ถนนอันศักดิส
์
คนที่ไมบริสุทธิจะไมเดินทางบนถนนนัน
้
มันมีไวสําหรับคนของพระเจาเดินเทานัน
้
พวกคนโง ‡จะไมไดเดินผานไปมาบนมัน
๙ จะไมมีสิงโตที่นัน
่
และจะไมมีสัตวรายมายางกรายที่นัน
่
จะไมพบพวกมันที่นัน
่
แตคนที่พระเจาได ไถ ตัวไว แลวจะเดินบน
ถนนเสนนัน
้
๑๐ คน เหลา นั น
้ ที่พระ ยาหเวหได ไถใหเป็ น
อิสระแลว
จะกลับมาที่ศิโยนดวยเสียงโหรองดีใจ
ความสุขจะสวมอยูบนหัวของพวกเขาตลอด
ไป
ความชื่นชมยินดีก็จะทวมทนพวกเขา
ความ เศรา โศกและการ ครวญ ครางจะวิ่ง หนี
ไปจากพวกเขา
อัส ซีเรียบุกยูดาห
(๒ พกษ. ๑๘:๑๓-๓๗; ๒ พศด. ๓๒:๑-๑๙)
๑ ในชวงปี ที่สิบ สี่ ¶ที่กษัตริยเฮ เซ คี

๓๖ ยาห

§ปกครองยู ดาห

กษัตริยเซน
นาเคอริบ
เมือง ตางๆที่มีปอมปราการของ ยู ดาห และ
ยึดเมือง เหลา นัน
้ ไว ได ๒ กษัตริยอัส ซีเรียได
สงแมทัพของ เขาพรอม กับกองทัพ ใหญจาก
*ของอัสซีเรียไดยกทัพขึ้นมาโจมตี

†๓๕:๗ ทรายที่รอน ระอุ ในทะเล ทราย บาง ครัง
้ ความ รอนที่แผด เผา ทําใหเรามอง เห็น
ภาพลวงตาเป็ นนํ้ า
‡๓๕:๘
¶๓๖:๑

คนโง คือคนที่ไมไดทําตามพระเจาและคําสอนของพระองค

ปี ที่สิบสี่ คือปี ๗๐๑ กอนพระเยซูมาเกิด
เฮเซคียาห เป็ นกษัตริยของยูดาห ในชวงปี ๗๑๕-๖๘๗ กอนพระเยซูมาเกิด
*๓๖:๑ เซนนาเคอริบ เป็ นกษัตริยของอัสซีเรีย ในชวงปี ๗๐๖-๖๘๑ กอนพระเยซูมาเกิด เขา
ไดลงมาตียูดาห ในปี ๗๐๑ และไดชัยชนะหลายเมือง และกวาดตอนพวกเขาไปเป็ นเชลย
§๓๖:๑
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เมือง ลา คีช ไปหากษัตริยเฮ เซ คี ยาหที่เมือง
เยรูซาเล็ม แมทัพ นัน
้ ไดมา หยุดอยู ขางๆ
รางนํ้ าของสระ ดาน บน ตรง ถนนที่มุง ไปยัง
ทุงของคนซักผา ๓ มีสามคนออกไปหาแมทัพ
คน นัน
้ ที่ นัน
่ คือเอ ลี ยาคิ มผู ดูแล วัง ที่เป็ น
ลูกชายของฮิ ล คี ยาห เช บนาเลขานุการของ
กษัตริย และโยอาหผู จดบันทึกที่เป็ นลูกชาย
ของอาสาฟ
๔ แมทัพได พูดกับ พวก เขาวา “ไปบอกเฮ
เซคี ยาหวา กษัตริยผู ยิ่ง ใหญ คือกษัตริยอัส
ซีเรีย พูดอยางนี้วา
‘ทําไมเจาถึงไดมีความเชื่อมัน
่ ขนาดนี้
๕ ขอ ตกลงกับพันธมิตรที่เจาหวัง พึ่ง นั น
้
มันก็ แคเพียง คํา พูด เจาคิด วามันจะ ใช
แทนกลยุทธและกําลัง ทหารใน สงคราม
ได หรือ เดี๋ยว นี้เจาไป พึ่งใคร หรือ ถึง
กลามากบฏกับ เรา ๖ ดู ดีๆวาเจากําลัง
พึ่ง อียิปต ซึ่งเป็ นเหมือนไม เทาตน ออ
ที่ เดาะ แลว ถา ใครไปคํ้า ยัน มัน มันก็
จะแตกและเสียบมือของคนนัน
้ ฟาโรห
กษัตริยของอียิปต ก็จะเป็ นอยางนัน
้ กับ
คนที่มาพึ่งพิงเขา
๗ แตถาเจาจะบอก เราวา “เราเชื่อ พึ่ง
ในพระ ยาหเวหพระเจา ของ เรา” อาว
เฮ เซ คี ยาหได รื้อพวกสถาน ที่ นมัสการ
และแทน บูชาของ พระ นัน
้ ทิง้ ไป แลว
ไมใช หรือ และสัง่ คน ยู ดาหและคนใน
เยรูซาเล็มวา “พวก เจาตองนมัสการ
ที่แทน บูชา นี้ที่อยูในเมือง เยรูซาเล็ม
เทานัน
้ ”
๘ ตอน นี้ มาทําขอ ตกลงกับกษัตริย
ของอัส ซีเรีย เจา นายของ ขาดี กวา ขา
จะ ใหมากับ เจาสอง พัน ตัว ถาเจามี
ปั ญญาหาคนมา ขี่พวก มัน ได ๙ ในเมื่อ
เจาและอียิปตออนแอซะ ขนาด นี้ เจายัง
จะปฏิเสธอํานาจของขาราชการตัว เล็กๆ
ของเจานายขา แลวไปหวังพึ่งรถรบและ
ทหารมาของอียิปตอีกหรือ
๑๐ และตอน นี้ เจาคิด วาที่ขาขึ้น มา
โจมตีแผน ดิน นี้เพื่อทําลาย มัน โดยไม
ได รับอนุญาตจาก พระ ยาหเวหอยาง นัน
้
หรือ เป็ นพระ ยาหเวห เองที่พูด กับ ขา
†๓๖:๑๒
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วา “ขึ้น ไปโจมตีแผน ดิน นี้และทําลาย
มันซะ”’”
๑๑ แลวเอลียาคิม เชบนา และโยอาห ตอบ
กับแมทัพไป วา “ชวยพูดกับพวก เราผูรับ ใช
ของ ทานเป็ นภาษา อา ร เมคดวย เถิด เพราะ
พวก เราเขาใจภาษา นัน
้ อยาพูดกับพวก เรา
เป็ นภาษาฮีบรูเลย เพราะไมอยากใหพวกนัน
้
ที่อยูบนกําแพงไดยิน”
๑๒ แตแมทัพนั น
้ ตอบวา “เจาคิดวา เจานาย
ขาสง ขา มาเพื่อพูดเรื่องพวกนี้กับเจา นายเจา
และ กับ เจาเทานัน
้ หรือ ยัง ไง เขาสงใหขามา
พูดกับไอ คน พวก นัน
้ ที่นัง่ อยูบน กําแพง ดวย
ไอพวกนัน
้ ก็จะตองกินขีแ
้ ละเยี่ยวของตัวเอง
†เหมือนกับพวกเจานั น
่ แหละ”
๑๓ แลวแมทัพก็ยืน ขึ้นและรอง ตะโกน
เสียงดังเป็ นภาษาฮีบรูวา
“นี่เป็ นคํา พูดของกษัตริย ผู ยิ่ง ใหญ
คือกษัตริยอัส ซีเรีย ๑๔ พระองคพูด วา
อยาง นี้ ‘อยา ใหเฮ เซ คี ยาหหลอก ลวง
เจา เพราะเขาไม สามารถชวยกูพวกเจา
ได หรอก ๑๕ และอยาใหเฮเซคี ยาหทําให
พวก เจาคิดจะพึ่งพระ ยาหเวห เมื่อ เขา
พูด วา “พระ ยาหเวหจะชวย กูพวก เรา
อยางแนนอน พระยาหเวหจะไม ยอมให
เมืองนี้ตกไปอยูในกํา มือของกษัตริยอัส
ซีเรียเป็ นอันขาด”
๑๖ อยา ไป ฟั งเฮ เซ คี ยาห เพราะ
กษัตริยอัส ซีเรียพูด ไววาอยางนี้ “มาทํา
สัญญาสงบ ศึกกับ ขาและออก มาจํานน
ตอ ขา แลวพวก เจาแตละ คนก็จะ ไดกิน
จากตน องุนและตน มะเดื่อของ ตัว เอง
และดื่มจากบอเก็บนํ้ าของตน ๑๗ จนกวา
เราจะมาและพาพวกเจาไปยังแผน ดินที่
เหมือน กับแผน ดินของ เจา นี้ เป็ นแผน
ดินที่มี ขาวและเหลา องุน ใหม มีขนมปั ง
และสวนองุน”
๑๘ ระวังให ดี อยา ใหเฮ เซ คี ยาหทําให
เจาหลง ผิด ไป เมื่อเขาพูด วา “พระ
ยาหเวหจะชวย กูพวก เรา” เราขอ ถาม
เจาวา “มี พระของชาติ ไหน บางที่ เคย
ชวยแผน ดินของพวกเขาให รอดพนจาก
เงื้อม มือของกษัตริยอัส ซีเรีย” ๑๙ พวก

กินขี ้และเยี่ยวของตัวเอง ขอนี้หมายถึง พวกกองทัพของอัสซีเรียวางแผนจะลอม
เมืองเยรูซาเล็มไว ตัด นํ้ า ตัดขาดจากภายนอก จนผูคนในเมืองอดอยากหิวโหยมากจนตอง
กินขีแ
้ ละเยี่ยวตัวเอง
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พระของเมือง ฮามั ท *กับเมือ งอาร ปั ด
ไปไหนแลว พระของเมืองเสฟารวาอิม
ไป ไหน แลว พวก พระของสะ มา เรีย
สามารถชวย กูสะ มา เรียจากเงื้อม มือ
ของ ขาได หรือ ๒๐ ในพวก พระทัง้ หมด
ของประเทศเหลา นี้ มีพระองค ไหนบาง
ไดชวยประเทศของพวก เขาให พนจาก
เงื้อม มือของ ขา แลวเจายังคิด วาพระ
ยาหเวหจะสามารถชวยเยรูซาเล็มให
พนจากเงื้อมมือขาไดหรือ’”
๒๑ แตพวกเขาก็เงียบ ไม ไดตอบเขาสัก คํา
เพราะกษัตริยเฮเซคี ยาหได สัง่ ไว วา “อยาไป
ตอบมัน”
๒๒ แลวเอ ลี ยาคิ มผู ดูแล วัง ที่เป็ นลูกชาย
ของฮิลคียาห เชบนา เลขานุการของกษัตริย
และโย อาหผู จด บันทึกที่เป็ นลูกชายของอา
สาฟ ได ไป หาเฮ เซ คี ยาหใสเสื้อผาที่ขาด รุง
ริ่งที่พวกเขาฉีกดวยความโศกเศรา และพวก
เขาก็รายงานกษัตริยถึงสิ่งที่แมทัพนัน
้ พูด
เฮเซคียาหขอคําปรึกษาจากอิสยาห
(๒ พกษ. ๑๙:๑-๑๓)
๑ เมื่อกษัตริยเฮ

๓๗ อยาง นัน้

เซ คี ยาหไดยิน
พระองคก็ฉีกเสื้อผาดวย
ความ โศก เศรา แลวเอาผากระสอบมา สวม
แทน และพระองคก็เขาไปใน วิหารของ พระ
ยาหเวห ๒ พระองคไดใหเอ ลี ยาคิ มผู ดูแล วัง
เช บนาเลขานุการของพระองค และพวก
นักบวช อาวุโส สวมผากระสอบไปหาผู พูด
แทนพระเจาชื่ออิสยาห ลูกชายของอามอส
๓ พวกเขาพูดกับอิสยาหวา “กษัตริยเฮเซคี
ยาหพูด ไวอยาง นี้วา ‘นี่เป็ นเวลาแหงความ
เดือดรอน การ ลงโทษ และความ อับอาย
พวก เราเป็ นเหมือนผู หญิงพรอมคลอด แลว
แตไมมีแรงเบง ลูกออก มา ๔ ไม แน นะ พระ
ยาหเวหพระเจาของ ทานไดยินคํา พูดของ
แมทัพนัน
้ แลว กษัตริยอัส ซีเรียเจา นายของ
เขาไดสงเขามาเพื่อเยาะ เยยพระเจาผู มี ชีวิต
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อยู และไม แน นะ พระ ยาหเวหพระเจาของ
ทานอาจ จะลงโทษ เขาเมื่อไดยินอยาง นัน
้
ก็ได อยาง นัน
้ ชวยอธิษฐานสําหรับคน ของ
เราที่ยังเหลือรอดอยู’”
๕ เมื่อพวก ขาราชการของกษัตริยเฮ เซ คี
ยาหมาหาอิส ยาห ๖ อิส ยาหบอก กับพวก เขา
วา “ใหบอกกับเจา นายของพวกทานวา พระ
ยาหเวหได พูดไว วา ‘ไม ตองกลัวคํา พูด ตางๆ
ที่เจาไดยิน มา คือคํา พูดที่พวก คน รับ ใชของ
กษัตริยอัส ซีเรียไดลบหลูเรานัน
้ ๗ ตัว เราเอง
จะทําใหกษัตริยอัส ซีเรียกังวลใจ เพื่อ วาเมื่อ
เขาไดยินขาวลือ เขาจะไดรีบ กลับ ไปยังแผน
ดินของ เขา แลวเราจะทําใหเขาลม ตาย ลง
ดวยดาบในแผนดินของเขาเอง’”
กองทัพอัสซีเรียถอยทัพจากเยรูซาเล็ม
๘ กษัตริยของอัส

ซีเรียไดออกจากเมือง
ลา คีชไปยังเมือง ลิ บนาห เมื่อแมทัพไดยิน
อยาง นัน
้ เขาก็ไปยังเมือง ลิ บนาห และพบ
วากษัตริยอัส ซีเรียกําลังสู รบอยูกับเมือง นัน
้
๙ ในเวลา นั น
้
กษัตริยอัส ซีเรียไดยินเกี่ยว
กับกษัตริยที ระ หะ คาร †แหงเอธิโอเปี ยวา
“กษัตริยที ระ หะ คารไดยก ทัพมาทําสงคราม
กับทาน” เมื่อกษัตริยอัสซีเรียไดยินอยางนัน
้
พระองคก็สงพวกผู ถือ สารไปหากษัตริยเฮเซ
คียาห และสัง่ พวกเขาวา
๑๐ “ใหไปบอกกับกษัตริยเฮ เซ คี ยาห
ของ ยู ดาหดวยวา อยาใหพระเจาที่เจา
ไว วางใจ นัน
้ หลอก ลวงพวก เจา เมื่อ
พระองคพูดวา ‘เยรูซาเล็มจะไมมีวันตก
ไป อยูในเงื้อม มือของกษัตริยอัส ซีเรีย
หรอก’ *๑๑ ดูสิ เจาก็ไดยินถึงสิ่ง ที่พวก
กษัตริยของอัส ซีเรียไดทํากับแผน ดิน
ทัง้ หมดนัน
้ แลว พวกเขาไดทําลายพวก
มันจน ราบคาบ แลวเจาคิด วาเจาจะหนี
รอดพน หรือ ๑๒ มีพวก พระของชนชาติ
ไหน บาง ที่ชวยพวก เขาให รอด ตอน ที่
ถูกบรรพบุรุษของ ขาทําลาย พวก เขา
ไดทําลายเมือง โก ซาน ฮา ราน เร เซฟ

*๓๖:๑๙

เมืองฮามั ท เมืองฮามั ท เมือ งอารปั ด และเมืองเสฟารวาอิมเป็ นสามเมืองที่อยูใน
ประเทศซีเรีย หรือในสมัยนัน
้ เรียกวาประเทศอารัม
†๓๗:๙

กษัตริยที ระหะคาร นี่คงเป็ นคนเดียวกับ ทาฮะระคาร ฟาโรหของอียิปต ในชวงปี
๖๙๐-๖๖๔ กอนพระเยซูมาเกิด
*๓๗:๑๐ เยรูซาเล็ม … กษั ตริยอัสซีเรียหรอก หรือ แปลไดอีกอยางวา “พระเจาจะไมยอม
ปลอยใหกษัตริยอัสซีเรียมีชัยเหนือเยรูซาเล็มหรอก”
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และประชาชนของเอเดน †ที่อาศัยอยูใน
เท ล อัส สาร ๑๓ แลวกษัตริยของฮามั ท
กษัตริยของอาร ปั ด กษัตริยของเมือง
เส ฟาร วา อิม กษัตริยของเฮนา หรือ
กษัตริยของอิฟวาห หายไปไหนกันหมด
แลว”
เฮเซคียาหอธิษฐานถึงพระเจา
(๒ พกษ. ๑๙:๑๔-๑๙)
๑๔ เฮ

เซ คี ยาหรับจดหมายจากพวก ผู ถือ
สารและอานมัน แลวพระองคก็ข้ น
ึ ไปที่วิหาร
ของพระยาหเวห แลวเขาก็คลี่จดหมายฉบับ
นัน
้ ออกตอ หน าพระ ยาหเวห ๑๕ แลวเขาก็
อธิษฐานตอพระยาหเวหวา
๑๖ “ขา แตพระ ยาหเวห ผู มี ฤทธิ ์ ทัง
้ สิน
้
พระเจาของอิสราเอล ผูนัง่ ประทับบนบัลลังก
เหนือพวกเครูบ มีแตพระองคผู เดียวเทานัน
้
ที่เป็ นพระเจาของอาณาจักรทัง้ หมดใน โลก
พระองคเป็ นผู สรางฟ า สวรรคและแผน ดิน
โลก ๑๗ ขา แตพระ ยาหเวห ชวยเงี่ยหูของ
พระองคฟังดวยเถิด ขาแตพระยาหเวห ชวย
เปิ ด ตาของพระองคดูดวยเถิด ชวยฟั งคํา พูด
ทัง้ หมดของเซนนาเคอริบที่เขาไดสงมา เพื่อ
เยาะเยยพระเจาผูมีชีวิตอยูดวยเถิด
๑๘ ขา แตพระ ยาหเวห ก็ จริง อยูที่พวก
กษัตริยอัส ซีเรียไดทําลายชนชาติทัง้ หลาย
รวม ทัง้ แผน ดินของพวก เขา ดวย ๑๙ และ
ไดโยนพวก พระของพวก นัน
้ ลง ใน ไฟ แต
พระพวก นัน
้ ไม ไดเป็ นพระเจา จริง แตเป็ น
ฝี มือมนุษยที่ทําขึ้น มาจาก ไมและ หิน พวก
มันก็ เลยถูก ทําลาย ไป ๒๐ ดัง นัน
้ ขา แตพระ
ยาหเวห พระเจาของพวก เรา ตอน นี้ชวย กู
พวก เราให พนจากมือของกษัตริยอัส ซีเรีย
ดวย เถิด เพื่ออาณาจักรทัง้ หมดในโลก นี้จะ
ไดรูวา พระองค พระ ยาหเวหคือพระเจาแต
เพียงผูเดียว”

†๓๗:๑๒
‡๓๗:๒๕
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พระเจาตอบเฮเซคียาห
(๒ พกษ. ๑๙:๒๐-๓๔)
๒๑ จาก

นัน
้ อิส ยาหลูกชายของอา มอส ได
สง คนไป บอกเฮ เซ คี ยาหวา “นี่คือสิ่ง ที่พระ
ยาหเวหพระเจาของอิสราเอลพูด คือ ‘เจาได
อธิษฐานถึงเราเกี่ยวกับเซนนาเคอริบกษัตริย
ของอัสซีเรีย’
๒๒ ดัง นั น
้ ใหรู วานี่ คือสิ่ง ที่พระยาหเวหพูด
เกี่ยวกับเขาวา
‘เซนนาเคอริบเอย
ศิโยนสาวพรหมจรรยไดดูถูกเจา
เธอหัวเราะเยาะเจา
นางสาวเยรูซาเล็มสาย หัวเยาะ เยยเจาใน
ขณะที่เจาวิ่งหนี
๒๓ เจาดูถูกใคร หรือพูดหมิ่น ประมาทใครรู รึ
เปลา
เจาขึ้นเสียงใสใครรูรึเปลา
เจาเหยียดตาใสใครรูรึเปลา
์ ิทธิข
์ องอิสราเอล
เจาไดทําใสเราผูศักดิส
๒๔ เจาไดเยยองคเจาชีวิตผาน ทางพวก ผูรับ
ใชที่เจาสงมา
เจาพูด วา “ขาไดปีนขึ้น ไปถึงยอดเขา ยอดที่
สูงที่สุดในเลบานอนดวยรถรบมากมาย
ของขา
ขาไดโคนพวกตนซีดารที่สูงที่สุดของมันและ
ตนสนที่ดีที่สุดของมัน
ขาไดไปถึงยอดเขาที่ไกลลิบลิ่วของมัน ขาไป
ถึงป าที่ดีที่สุดของมัน
๒๕ ขา ไดขุดบอนํ้ าไปทัว
่ ในตางแดน ‡และดื่ม
จากบอนํ้ าพวกนัน
้
ขาไดเหยียบ ยํ่านํ้ าในลําธารทัง้ หลายของ
อียิปตจนมันเหือดแหงไป”
๒๖ กษัตริยของอัส ซีเรีย เจาไม เคยไดยิน หรือ
เรื่องที่เราไดกําหนดไวนานมาแลว
เรื่องที่เราไดวางแผนตัง้ แตสมัยโบราณ
แลวตอนนี้เรากําลังทําใหมันเกิดขึ้น
คือเราไดใหเจาทําลายป อมปราการของเมือง
ตางๆใหกลายเป็ นกองซากปรักหักพัง
๒๗ ในขณะ ที่พลเมืองที่ขาด กําลังของเมือง
เหลานัน
้ กําลังตกใจกลัวและอับอาย

เอเดน หรือ เบธ เอเดน เป็ นบริเวณหนึ่งในประเทศอารัม หรือซีเรีย

ในตางแดน คํานี้อยูในฉบับฮีบรูฉบับ หนึ่งที่พบในถํ้า คุม รัน และใน ๒ พงศ กษัตริย
๑๙:๒๔ ฉบับฮีบรูที่นิยมใชกันขาดคํานี้

อิสยาห ๓๗:๒๘

พวกเขาเป็ นเหมือนพืชที่ทองทุง เป็ นเหมือน
หญาออน
เป็ นเหมือนหญาที่ข้ น
ึ บนดาดฟ า
และถูกเผาแหงไปดวยลมตะวันออก *
๒๘ เรารูแมกระทัง
่ เวลาที่เจายืนขึ้นหรือนัง่ ลง
เวลาที่เจาออกไปหรือเขามา
และเราก็รูตอนที่เจาเกรีย
้ วกราดใสเรา
๒๙ เพราะเจาเกรีย
้ ว กราดใส เรา เราไดยินคํา
พูดที่หยิ่งยโสของเจา
อยางนัน
้ เราจะเอาขอเกี่ยวจมูกของเจา เอา
บังเหียนของเราใสปากเจา
และเราจะนํ าเจากลับไปตามทางที่เจามา’”
๓๐ เฮเซคียาห นี่ จะเป็ นเรื่องที่พิสูจน วาสิ่งที่
เราพูด นี้จะเกิด ขึ้น จริง คือในปี แรกนี้จะปลูก
อะไรไม ได เลย ก็ ใหกิน ขาวที่งอกขึ้น มาเอง
กอน ในปี ที่ สอง ก็ ใหกินสิ่ง ที่เกิด ขึ้น เอง
อีก ในปี ที่ สาม ก็ ใหเจาหวาน ขาว และเก็บ
เกี่ยวมันและใหปลูกสวนองุนและกินผลของ
มัน ๓๑ คนในครอบครัวยู ดาหที่ยังหลง เหลือ
อยู จะเป็ นเหมือนตนไมหยัง่ รากลงขาง ลาง
และออกผลขึ้นขางบน ๓๒ แลวคนที่ยังเหลือ
อยูก็จะแผ ขยายออกไปจากเยรูซาเล็ม คนที่
ยังรอด ชีวิตบาง คนก็จะออก มาจากภู เขา ศิ
โยน ความรักอันแรงกลาของพระยาหเวหผู
์ ัง้ สิน
มีฤทธิท
้ ก็จะทําเรื่องนี้ใหสําเร็จ
๓๓ แลวนี่ คือสิ่ง ที่พระ ยาหเวหพูดเกี่ยว กับ
กษัตริยอัสซีเรีย
“เขาจะไมไดเขามาในเมืองเยรูซาเล็ม
เขาจะไมไดยิงธนูใสเมืองนี้หรอก
เขาจะไมไดถือโลมาเผชิญหน ากับเมืองนี้
เขาจะไมไดสรางเนินดินบุกขึ้นกําแพง
๓๔ เขาจะตองกลับไปทางเดิมที่เขามา
เขาจะไมไดเขาเมืองหรอกพระยาหเวหพูดไว
วาอยางนี้
๓๕ เพราะเราจะป องกันเมืองนี้ เพื่อใหมันรอด
เราจะทําสิ่งนี้เพื่อเห็นแกเราเอง และเพื่อเห็น
แกดาวิดคนรับใชของเรา”
กองทัพของอัสซีเรียถูกทําลาย
(๒ พกษ. ๑๙:๓๕-๓๗)
๓๖ แลวทูต

สวรรคของพระ ยาหเวหก็ออก
ไป และฆา ทหารในคายของอัส ซีเรียไปหนึ่ง

*๓๗:๒๗
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แสนแปด หมื่นหา พัน คน เมื่อคนตื่น ขึ้นใน
ตอนเชา ก็เห็นศพเกลื่อนกลาดไปหมด ๓๗ ดัง
นัน
้ เซนนาเคอริบ กษัตริยของอัสซีเรียก็กลับ
บาน และไปอาศัยอยูที่นีนะเวห
๓๘ วันหนึ่ ง ในขณะที่ทานกําลังนมัสการอยู
ในวัดของนิ สรคพระของ ทานอยู นัน
้
พวก
ลูกชายของ ทานคืออัด รัม เม เลค และชา เร
เซอร ก็ไดฆา ทานดวย ดาบ และพวก เขาก็
หนี ไปที่แผน ดิน อารารัต แลวลูกของทานคือ
เอสารฮัด โดน ก็ข้ น
ึ เป็ นกษัตริยของอัส ซีเรีย
แทนทาน
เฮเซคี ยาหปวย
(๒ พกษ. ๒๐:๑-๑๑; ๒ พศด. ๓๒:๒๔-๒๖)
๑ ในชวง

๓๘ ตายแลว อิส ยาหผู พูด แทนพระเจา

นัน
้ เฮ เซ คี ยาหปวยใกล

ลูกชายของอา มอสก็ไดมาหาทานและพูด วา
“นี่คือสิ่งที่พระ ยาหเวหพูด ‘ใหสัง่ เสียคนใน
ครัว เรือนของ เจาใหเรียบรอย เพราะเจา
กําลังจะตาย เจาจะไมหายหรอก’”
๒ แลวเฮเซคี ยาหก็หัน หน าเขาขางฝา และ
อธิษฐานตอพระยาหเวห ๓ ทานพูดวา “ขาแต
พระ ยาหเวห ขอได โปรดอยา ลืมวาขาพเจา
นัน
้ ได รับ ใชพระองคอยาง สัตย ซื่อดวย สุด
หัวใจของ ขาพเจา และขาพเจาได ทําในสิ่ง ที่
พระองคเห็น วา ดี” แลวเฮเซ คี ยาหก็รอง หม
รองไหเสียงดัง
๔ แลวอิส ยาหก็ได รับขอความจากพระ
ยาหเวหวา ๕ “ไปหาเฮ เซ คี ยาหและบอก
กับเขาวา พระ ยาหเวห พระเจาของดา วิด
บรรพบุรุษของทาน พูด วาอยางนี้ ‘เราไดยิน
คําอธิษฐานของเจา และได เห็นนํ้ าตาของเจา
เราจะตอ ชีวิตใหกับ เจาอีกสิบ หา ปี ๖ เราจะ
ชวย กู เจาและเมือง นี้ใหรอดพนจากเงื้อม มือ
ของกษัตริยอัส ซีเรีย และเราก็จะป องกัน
เมืองนี้ไว’”
๗ แลวนี่ จะเป็ นสิ่ง
ที่พิสูจนใหทานเห็นวา
พระ ยาหเวหจะทําในสิ่ง ที่พระองคได บอก
๘ พระ ยาหเวหพูด วา “คอยดูนะ เราจะทําให
เงาที่ทอด ยาวไปบนขัน
้ บันไดของอา หัส

ถูกเผาแหงไปดวยลมตะวันออก คํานี้อยูในฉบับฮีบรูที่พบในถํ้าคุมรัน ฉบับฮีบรูที่
นิยมใชกันเขียนวา กอนมันเติบโต ซื่งอาจหมายถึง ตายกอนที่มันจะเติบโต

อิสยาห ๓๘:๙

*ยอนถอย หลังกลับ ไปสิบ ขัน
้ ”

แลวเงาของ
ดวงอาทิตยที่ไดทอด ยาวไป แลว นัน
้
ก็ได
ถอยหลังกลับไปสิบขัน
้
เฮเซคียาหขอบคุณพระยาหเวห
๙ ตอ ไปนี้ คือสิ่ง ที่เฮเซคี ยาหกษัตริยของยู

ดาหเขียนขึ้นมา หลังจากที่ทานป วยและหาย
ดีแลว
๑๐ ตอนนั น
้ ขาพูด วา “ในชวงกลางคน ขาจะ
ตองไปซะแลว
แลวใชวัน ปี ที่ เหลือขาง ในประตูแหงแดน ผู
ตาย”
๑๑ ตอนนั น
้ ขาพูด วา “ขาจะไม ไดเห็นพระ
ยาหเวหในแดนของคนเป็ นอีกแลว
ขาจะไม ได เห็นคนหรืออยู กับ คนที่อาศัยอยู
ในโลกนี้อีกตอไปแลว
๑๒ ชัว
่ ชีวิตของขาก็ถูกรื้อลงและเอาไปจากขา
เหมือนเต็นทของผูเลีย
้ งแกะ
ชีวิตของ ขาถูก มวน เก็บเหมือนกับคน ทอ ผา
มวนผา
พระองคตัดขาออกจากหูกทอผา
พระองคจบชีวิตของขาในวันเดียว
๑๓ ขารองขอความชวยเหลือจนถึงเชา
พระองคหักกระดูกทัง้ หมดของ ขาเหมือน
สิงโต
พระองคจบชีวิตของขาในวันเดียว
๑๔ ขา รองเหมือน กับนก นางแอนและนก
กระเรียน
ขารองครํ่าครวญเหมือนนกเขา
ตาของ ขาเมื่อย ลาจากการ มองขึ้น ไปบน
สวรรค
ขา แตพระ ยาหเวห ขาถูกกดขี่ขมเหง ชวย
ประกันตัวขาออกไปดวยเถิด
๑๕ เมื่อพระเจาบอก วาจะทํา อะไร ขาจะทํา
อะไรได
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และพระองคเป็ นผูทํามันเอง
ขานอนไมหลับ †เพราะความทุกขในใจ
๑๖ ขา แตพระยาหเวห มนุษยเราอยู ไดเพราะ
สิ่งที่พระองคพูดและทํา
สิ่งทัง้ หมดนัน
้ ทําใหขาพเจามีชีวิต
ขอคืนสุขภาพที่แข็งแรงใหกับขาพเจา
และใหขาพเจามีชีวิตอยูตอไปดวยเถิด”
๑๗ ดูเถอะ ที่ขามี ความ ทุกขมาก นั น
้ เพื่อเป็ น
ประโยชนตอขา
พระองคไดไว ชีวิตของ ขาไม ใหตกลง ไปใน
หลุมแหงความพินาศ
พระองคไดเอาความ บาปทัง้ หมดของ ขา
เหวี่ยงทิง้ ไปดานหลังพระองค
๑๘ คนในแดนคน ตายไม สามารถขอบคุณ
พระองคได
คนตายก็ไมสามารถสรรเสริญพระองคได
คน เหลา นัน
้ ที่ลงไปยังหลุมก็ไม สามารถหวัง
พึ่งในความสัตยซ่ อ
ื ของพระองคได
๑๙ มี แตคน เป็ น คน เป็ นเทานั น
้ ที่ขอบคุณ
พระองคไดเหมือนกับที่ขาพเจาทําในวัน
นี้
พวก พอจะสอน ลูกๆของ เขาเกี่ยว กับความ
สัตยซ่ อ
ื ของพระองค
๒๐ พระ ยาหเวหพรอมที่ จะชวย กูขาพเจา
เสมอ
ดัง นัน
้ พวก เราจะเลนเครื่อง สายตลอด ชีวิต
ของพวกเราที่วิหารของพระยาหเวห
๒๑ อิส ยาหไดบอกพวก คน รับ ใชของ
กษัตริยเฮเซคียาหวา “ใหเอามะเดื่อมาอัดกัน
เป็ น กอนแลวโปะเขาไปที่แผล เปื่ อยของ เขา
แลวเขาก็จะหาย” ๒๒ เฮเซคี ยาหถามอิส ยาห
วา “จะมีอะไรพิสูจนวาขาพเจาจะไดข้ น
ึ ไปที่
วิหารของพระยาหเวหอีก” ‡

*๓๘:๘

ขัน
้ บันไดของอาหัส ขอความนี้อาจจะหมายถึงขัน
้ บันไดที่อยูดานนอกของตึกพิเศษ
หลังหนึ่งที่เฮเซคียาหใชเป็ นนาฬิกา เมื่อดวงอาทิตยสองแสงลงบนขัน
้ บันไดเหลานัน
้ เงาของ
พวกมันจะบอกเวลาของวันนัน
้
†๓๘:๑๕ ขานอนไม หลับ คํา นี้ อยูในสําเนาแปลโบราณของภาษาซีเรีย และสําเนาฮีบรูฉบับ
หนึ่งที่คนพบในถํ้าคุมรัน แตสําเนาฮีบรูอ่ น
ื ๆสวนใหญเขียนวา “เราจะเดินอยางชาๆตลอดปี ทัง้
หลายของเรา”
‡๓๘:๒๒

๘

เป็ นไปไดที่สองขอนี้จะตอทายขอหก เปรียบเทียบไดจากหนังสือพงศกษัตริย ๒๐:๗-

อิสยาห ๓๙:๑

พวกทูตจากบาบิโลน
(๒ พกษ. ๒๐:๑๒-๑๙)

๓๙

๑ หลัง จาก นั น
้ ไม นาน

กษัตริยเม โร
ดัค บา ลา ดัน *ลูกชายของบา ลา ดัน
แหงบา บิ โลนไดสงพวก ทูตถือพวก จดหมาย
และของขวัญมาใหกับเฮเซคียาห เพราะเมโร
ดัค บาลาดันไดยิน ขาววาเฮเซคี ยาหปวยและ
ตอนนี้หายดีแลว ๒ เฮเซคียาหไดตอนรับพวก
ทูตเหลา นัน
้ และพาพวก เขาไปดูคลัง สมบัติ
ของเขา ทัง้ เงินทองและเครื่องเทศตางๆรวม
ทัง้ นํ้ ามันที่มีคา คลังอาวุธทัง้ หมด และทุกสิ่ง
ทุกอยางที่อยูในพวกคลังเก็บของ เฮเซคียาห
พาพวกเขาไปดูทุกซอกทุกมุมของวังและทัว
่
ราชอาณาจักรของเขา
๓ แลวอิส ยาหผู พูด แทนพระเจา ก็ไดมาหา
กษัตริยเฮ เซ คี ยาห และพูดกับ เขาวา “คน
พวก นี้มาพูด อะไร และพวก เขามา หา ทาน
จากที่ไหนกัน”
เฮเซคี ยาหตอบวา “พวกเขามาหาขาจาก
แดนไกลโน น มาจากบาบิโลน”
๔ อิสยาหถามอีกวา “พวกเขาเห็นอะไรบาง
ในวังของทาน”
เฮเซคี ยาหตอบวา “พวกเขาเห็นทุก สิ่ง ทุก
อยางในวังของขา ไมมีอะไรเลยในพวกคลัง
เก็บของของขา ที่ขาไมไดใหพวกเขาดู”
๕ แลวอิส ยาหก็บอกกับเฮ เซ คี ยาหวา “ฟั ง
ให ดี นี่คือขาวสารจากพระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์
๖ เวลา นั น
ทัง้ สิน
้
้ กําลังจะมา ถึง ที่ทุก สิ่ง
ทุก อยางใน วังของ ทาน รวม ทัง้ ทุก สิ่งที่
บรรพบุรุษของ ทานไดเก็บ สะสมมา ใหจนถึง
ทุก วัน นี้ จะถูกขนยายไปที่บาบิ โลน จะไมมี
อะไรเหลือเลย พระยาหเวหพูดไววาอยางนัน
้
๗ พวกเขาจะเอาลูกๆของทานบางคนไป พวก
ลูกชายของ ทาน เอง พวก เขาจะกลาย เป็ น
พวกขันทีในวังของกษัตริยบาบิโลน”
๘ แลวเฮ เซ คี ยาหก็พูด กับอิส ยาหวา
“ขาวสารของพระยาหเวหที่ทานพูดมานัน
้ ดี”
เพราะเขาคิด วา “ในชวง สมัยของ ขา จะมี
สันติสุขและความมัน
่ คงปลอดภัย”

*๓๙:๑
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การลงโทษของอิสราเอลจะสิ ้นสุดลง
๑ พระเจาของพวกเจาพูดวา

๔๐ “ใหปลอบโยน ใหปลอบโยนชนชาติ
ของเรา
๒ ใหพูดกับคนเยรูซาเล็มอยางออนโยน

และใหบอกกับเธอวาการเป็ น ทาสรับ ใชของ
เธอนัน
้ ไดสน
ิ้ สุดลงแลว
เธอไดใชหนี้บาปของเธอแลว
พระ ยาหเวหไดลงโทษเธอเป็ นสอง เทา แลว
สําหรับบาปทัง้ หมดของเธอ”
๓ มีเสียงหนึ่ งรองวา
“ในที่ เปลาเปลี่ยวแหง แลง ใหเตรียม ทาง
สําหรับพระยาหเวห
ใหสรางทางหลวงใหตรง ไปให กับพระเจา
ของเราในทะเลทราย
๔ ทุกๆหุบเขาจะถูกถมใหสูงขึ้น
ทุกๆภูเขาและเนิน เขาจะถูกปราบใหแบน
ราบลง
พื้นที่ลุมๆดอนๆจะเสมอกันไปหมด
พื้นที่ที่ขรุขระจะราบเรียบ
๕ แลวสงา ราศีของพระ ยาหเวหก็จะถูกเปิ ด
เผยออกมา
และมนุษยทุกคนก็จะไดเห็นมันพรอมๆกัน
เพราะปากของพระ ยาหเวหไดลัน
่ วาจาออก
มาอยางนี้”
๖ มีเสียงหนึ่ งบอกวา “ตะโกนสิ”
แตขาบอกวา “จะใหขาตะโกนอะไรหรือ
มนุษยทุกคนก็เป็ นเหมือนหญา
และความ จงรักภักดีของ เขาเป็ น เหมือน
ดอกไมในทุง
๗ หญาเหี่ยวแหงไป ดอกไมก็รวงโรยไป
เมื่อลมจากพระยาหเวหเป าไปถูกมัน”
เสียงนัน
้ ตอบวา “ใช แลว มนุษยเป็ น เหมือน
หญา
๘ หญาก็เหี่ยวแหงไป ดอกไมก็รวงโรยไป
แตพระคําของพระเจาของเราจะยัง่ ยืนตลอด
กาล”
๙ ศิโยนเอย ผูนําขาวดี
ขึ้นไปบนภูเขา สูง สิ แลวตะโกนใหสุด เสียง
ของเจา
เยรูซาเล็มเอย ผูนําขาวดี

กษัตริยเมโรดัคบาลาดัน เป็ นกษัตริยของบาลิโลนที่ไมไดอยูใตการปกครองของอัส
ซีเรียในปี ๗๒๑-๗๑๐ กอนพระเยซูมาเกิด และเป็ นกษัตริยอีกครัง้ ในปี ๗๐๓ กอนพระเยซูมา
เกิด
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รอง ตะโกนให ดังๆไม ตอง กลัว บอกเมือง
ตางๆของยูดาหวา
“นี่ไง พระเจาของพวกเจา”
๑๐ ดูสิ พระยาหเวห องคเจาชีวิตกําลังมาดวย
พลังอันเกรียงไกร
พระองคจะปกครองดวยแขนอันทรง พลัง
ของพระองค
พระองคเอารางวัลมาให
และพระองคจะจายคาตอบแทนใหแตละคน
๑๑ พระองคจะนํ า หน าฝูง แกะของพระองค
อยางผูเลีย
้ งแกะ
พระองคจะรวบรวมลูก แกะไวในออม แขน
ของพระองค
และอุมพวก มันไวในออมอกและนํ าแม แกะ
ไปหานํ้ า
ใครเลาเป็ นเหมือนพระยาหเวห
๑๒ ใคร

หนอ ที่ตวงนํ้ าทัง้ ทะเลไดดวยอุงมือ
เดียวหรือวัดทองฟ าไดในหนึ่งคืบ
และใคร กันที่สามารถถือฝ ุนทัง้ โลกในถวย
ตวงเดียว
หรือชัง่ พวก ภูเขาบนตาชัง่ และพวก เนิน เขา
บนตราชู
๑๓ มีใคร หรือที่ชี้ ทางให กับพระ วิญญาณของ
พระยาหเวห
และสัง่ สอนพระองคเหมือนเป็ นที่ ปรึกษา
ของพระองค
๑๔ พระองคตองปรึกษาใคร หรือ เพื่อจะ ได
เขาใจอยางถองแท
พระองคตองใหใครมาสอนพระองคเรื่อง
ความยุติธรรมหรือ
ใครสอนใหพระองคมีความรู
ใครเลา เรื่องทางแหงสติ ปั ญญาใหพระองค
เขาใจหรือ
๑๕ ดูสิ ชนชาติทัง
้ หลายเปรียบเหมือนนํ้ าหยด
เดียวในถัง
หรือถือเป็ นแคขีฝ
้  ุนบนตราชัง่
ดูสิ พระองคยกเกาะทัง้ หลายเหมือนผงฝ ุน
๑๖ จะเอาไมทง
ั ้ ป า เลบานอนมาเป็ น ฟื นเผา
เครื่องบูชาใหกับพระองค
และสัตว ทัง้ หมดของเลบานอนมาเผาเป็ น
เครื่องบูชาก็ยังไม
สมกับเกียรติของ
พระองค
๑๗ ตอ หน าพระองค ชนชาติทัง
้ หมดอยาง กับ
เป็ นศูนยเลย
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พระองคถือวาชนชาติทงั ้ หมดนัน
้ น อย กวา
ศูนยและไรคา
๑๘ เจาจะเปรียบพระเจาเหมือนใครหรือ
จะเอารูปอะไรมาเปรียบกับพระองคหรือ
๑๙ จะเปรียบพระองคเหมือนรูปเคารพหรือ
ที่ชางหลอขึ้น มาแลวชางทองก็เอาทองมาหุม
ไว
และทําสรอยเงินใหกับมัน
๒๐ สวนคนที่ยากจนก็จะเลือกไมที่จะไมผุมา
แลวหาชางไมที่เกงๆมาแกะ สลักรูป เคารพที่
จะไมลมควํ่าลงมา
๒๑ พวกเจาไมเคยรูหรือ
พวกเจาไมเคยไดยินหรือ
ไมเคยมีใครบอกพวกเจาตัง้ แตแรกหรือ
พวก เจาไม เคยเขาใจเรื่องที่เป็ น จริงตัง้ แต
วางรากสรางโลกมาหรือ
๒๒ คือพระองคเป็ นผู
นัน
้ ที่นัง่ อยูบนบัลลังก
ของพระองค
เหนือวงกลมของโลกนี้
และเมื่อพระองคมองลงมา
พวกที่อาศัยอยูบน มันก็เป็ นเหมือน กับ
ตัก
๊ แตน
พระองคเป็ นผู ที่ขึงฟ า สวรรคออกเหมือนขึง
ผาเต็นท
และกางมันออกเหมือนกางเต็นทใหอยู
๒๓ พระองคเป็ นผู ที่ทําใหพวก ผู ครอบครอง
หมดสภาพไป
และทําใหพวก ผู พิพากษาของโลก นี้กลาย
เป็ นศูนย
๒๔ พวก นั น
้ เป็ นเหมือน กับพวก พืชที่เพิ่งจะ
หวานยังไมทันลงรากเลย
พระองคก็เป าพวกมันซะแลว
แลวพวกเขาก็เหี่ยวแหงไป
แลวพายุก็มาพัดพวกเขาไปเหมือนฟาง
๒๕ องค ผู ศักดิส
์ ิทธิพ
์ ูด วา “พวกเจาจะเปรียบ
เรากับใครหรือ
ใครจะมาเทียบกับเราไดหรือ”
๒๖ เงยหน าขึ้นและมองซะ
ใครเป็ นผูที่สรางสิ่งเหลานี้
พระองคไดนํากองทัพหมู ดาวเหลา นัน
้ ออก
มาทีละดวง
และเรียก ชื่อมันแตละ ดวง ไมมีสัก ดวงที่
ขัดขืนไมออกมา
เพราะพระองคมีพลังอันมหาศาล
์ ํานาจอันยิ่งใหญ
และฤทธิอ
๒๗ ยาโคบเอย ทําไมเจาถึงบนอยางนี้
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อิสราเอลเอย ทําไมเจาถึงพูดวา
“พระ ยาหเวหมองไม เห็นวาเกิด อะไร ขึ้นกับ
ขา
และพระเจาของ ขาก็ไม เห็นสนใจที่จะให
ความยุติธรรมกับขาเลย”
๒๘ เจาไมรูหรือ เจาไมเคยไดยินหรือ ที่วา
พระ ยาหเวหเป็ นพระเจาตลอด มาและตลอด
ไป เป็ นผูสรางทัง้ โลก
พระองคไมเคยเหนื่อยหรือหมดเรี่ยวแรง
ไมมีใครหยัง่ รูถึงสติปัญญาของพระองคได
๒๙ พระองคใหเรี่ยวแรงกับคนที่เหน็ ดเหนื่ อย
และเพิ่มกําลังใหกับคนที่หมดเรี่ยวแรง
๓๐ แมคนหน ุมๆจะเหนื่ อยและหมดเรี่ยวแรง
และชายหนุมจะสะดุดลมลง
๓๑ แตคน เหลา นั น
้ ที่ฝากความ หวังไวกับพระ
ยาหเวหจะมีกําลังขึ้นมาใหม
และจะบินสูงขึ้นไปเหมือนติดปี กนกอินทรี *
พวกเขาจะวิ่งและจะไมหมดเรี่ยวแรง
พวกเขาจะเดินและจะไมเหนื่อย
พระยาหเวหอยูเบือ
้ งหลังประวัติศาสตร
๑ พระยาหเวหพูดวา

๔๑ “พวกเจาที่อยูตามชายฝั่ง ทะเลและ
เกาะทัง้ หลาย ใหฟังเราอยางเงียบๆ
ชนชาติทัง้ หลาย ใหเขมแข็งไว
ใหพวกเขาเขามาใกลๆและใหพวกเขาพูด
ใหพวกเรามาเจอกันเพื่อขึ้นศาลตัดสินคดีกัน
๒ ใครยุแหยชายคนนั น
้ ที่มาจากทางทิศ ตะวัน
ออก †
เขามีแตชัยชนะในทุกยางกาวของเขา
พระ ยาหเวหไดสงมอบชนชาติ ตางๆให กับ
เขา
เขาจึงเหยียบยํ่าพวกกษัตริยไวใตเทาเขา
เขาใชดาบทําใหพวกนัน
้ กลายเป็ นเหมือนฝ ุน
เขาใชคัน ธนู ทําใหพวก นัน
้ กระจาย ไป
เหมือนฟางถูกลมพัด
๓ เขาไล ตามพวกนั น
้ ไปและไม ได รับบาดเจ็บ
ดวย
เขาเร็วจนเทาแทบไมติดพื้น
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๔ ใคร กันที่ทําสิ่ง

นี้ และใคร กันที่ทําใหสิ่ง นี้
เกิดขึ้นมา
ใครกันที่ควบคุมประวัติศาสตรตงั ้ แตแรก
เป็ นเราเอง ยาหเวห
เราอยูตอนเริ่มแรก
และเราก็จะอยูตอนจบ
๕ พวก คนที่อยูตามแถบชายฝั ่ งและหมู เกาะ
ตางๆได เห็นผู พิชิตที่เรายก ขึ้น มาและ
เกิดความเกรงกลัว
สุดปลายโลกก็กลัวจนสัน
่ เทิม
้
พวกเขาไดเขามาใกลและไดมาถึงแลว
๖ พวกเขาชวยเหลือกันและกัน
และคนหนึ่งพูดกับอีกคนหนึ่งวา ‘ใหเขมแข็ง
ไว’
๗ ชางแกะสลักไมใหกําลังใจชางทอง
ชางที่ใชคอนเคาะ เหล็กให เรียบก็ให กําลัง ใจ
ชางตีเหล็กขึ้นรูป
ชาง ตี เหล็กขึ้น รูปก็พูดเกี่ยว กับงาน เชื่อมวา
‘มันดีแลว’
และเขาก็ตอก ตะปูยึดรูป เคารพนัน
้ ไวเพื่อไม
ใหมันลมลงมา”
๘ พระยาหเวหพูด วา “แตเจา อิสราเอล ผูรับ
ใชของเราเอย
ยาโคบ คนที่เราไดเลือกมาเอย
และลูกหลานของอับราฮัมเพื่อนเราเอย
๙ เจาผู ที่เราไดนํามาจากสุดปลายแผน ดิน
โลก
เจาผูที่เราไดเรียกมาจากไกลสุดขอบโลก
เจาที่เราไดพูดวา ‘เจาเป็ นผูรับใชของเรา
เราไดเลือกเจาและไมไดทอดทิง้ เจา’
๑๐ ไมตองกลัว เพราะเราอยูกับเจา
อยากลัวเลย เพราะเราเป็ นพระเจาของเจา
เราจะทําใหเจามีกําลัง ใชแลว เราจะชวยเจา
เราจะพยุง เจาดวยมือขวาแหงชัยชนะของ
เรา
พระยาหเวหจะดูแลคนอิสราเอล
๑๑ ดูสิ

คนทัง้ หลายที่โกรธ เคือง เจาจะได รับ
ความอับอายขายหน า

*๔๐:๓๑

เหมือนติด ปี กนกอินทรี หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “จะมีปีกงอกออกมาเหมือน
นกอินทรี”
†๔๑:๒

ชาย คน นั น
้ … ทิศ ตะวัน ออก หมาย ถึง กษัตริยไซ รัสของอาณาจักรเปอรเซีย ที่
เคลื่อนทัพจากทิศ ตะวัน ออกไปสูทิศ ตะวัน ตกเพื่อไปโจมตีบาบิ โลน และมี ชัยเหนือบาบิ โลน
ในปี ๕๓๙ กอนพระเยซูมาเกิด
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พวก นัน
้ ที่ตอ ตาน เจาจะเป็ นอยาง กับศูนย
และพินาศไป
๑๒ เจาจะมอง หาคน พวก นั น
้ ที่ตอสูกับ เจาแต
จะหาไมเจอ
คน พวก นัน
้ ที่ทําสงครามกับ เจาจะเป็ นอยาง
กับศูนยไปเลย
๑๓ เพราะเรา ยาหเวหพระเจาของ เจากําลัง
จับมือขวาของเจาไว
เป็ นเราเอง ที่กําลังพูดกับเจาวา ‘ไมตองกลัว
เราจะชวยเจา’”
๑๔ พระยาหเวหพูด วา “อยา กลัว เลย ยาโคบ
เจาหนอนตัวน อย
อยา กลัว เลย อิสราเอล เจาหนอนผีเสื้อตัว
น อย
ตัวเราเองจะชวยเจา
์ ิทธิแ
์ หงอิสราเอลคือผูที่ปกป องเจา
ผูศักดิส
๑๕ ดูสิ เราจะทําใหเจาเป็ นเลื่อนนวดขาว
ที่แหลมคม ใหม และมีซี่ฟันมากมาย
เจาจะนวดและบดภูเขาตางๆ
เจาจะทําใหเนินเขาตางๆเป็ นเหมือนแกลบ
๑๖ เจาจะฟั ด รอนพวก มัน แลวลมก็จะพัด
พวกมันไป
พายุก็จะพัดใหพวกมันกระจายไป
แลวเจาก็จะชื่นชมยินดีในพระยาหเวห
์ ิทธิแ
์ หง
เจาก็จะภาค
ภูมิใจในผู
ศักดิส
อิสราเอล
๑๗ เมื่อคนจนและคน ขัดสนแสวงหา นํ้ าแต
ไมมีน้ํ า
แลวลิน
้ ของพวก เขาก็แหง ผากดวยความ
กระหาย
เรา ยาหเวห ก็จะตอบพวกเขา
เรา พระเจาของอิสราเอล จะไม ทอดทิง้ พวก
เขา
๑๘ เราจะทําใหเกิดแมน้ํ าหลายสายไหลอยูบน
ที่สูงที่วางเปลานัน
้
แลวทําใหเกิดพวก
ตานํ้ าทามกลางหุบเขา
เหลานัน
้
และจะทําใหทะเลทรายกลายเป็ นทะเลสาบ
และทําใหที่ดินแหงกลายเป็ นตานํ้ า
๑๙ เราจะปลูกตนซีดารในทะเลทรายนั น
้ รวม
ทัง้ ตน กระถิน ไม พุม หอม และตน
มะกอก

*๔๑:๒๕
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เราจะปลูกตนสน ไซ เพรส ตนสน เฟอร และ
ตนสนไพนไวดวยกัน
๒๐ เราจะทําอยางนี้ เพื่อทุก คนจะได เห็นและ
รู
และพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนี้และเขาใจวา
เป็ นมือของพระยาหเวหที่ไดทําสิ่งนี้
์ ิทธิข
์ องอิสราเอลเป็ นผูสรางมันขึ้นมา
ผูศักดิส
พระยาหเวหไดทาทายพวกพระปลอม
๒๑ พระ ยาหเวหพูด วา

‘พวก พระ จอมปลอม
ทัง้ หลาย นํ าคดีของเจามาดูสิ’
กษัตริยของยาโคบพูด วา ‘เอาหลัก ฐานตางๆ
ของเจามาดูสิ’
๒๒ ใหพวกพระปลอมพวกนั น
้ เขา มาและบอก
เราหนอยวาจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต
ใหบอก เราถึงเรื่อง ตางๆที่เกิด ขึ้นใน อดีต
บอกความหมายของเหตุการณเหลานัน
้
เพื่อเราจะพิจารณาสิ่งเหลานัน
้
และจะไดรูวาผลออกมาเป็ นยังไง
หรือไมก็บอกเราวาจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต
๒๓ บอกเรา หน อยสิ วาตอ ไป นี้ จะมีอะไรเกิด
ขึ้น
เพื่อเราจะไดรูแนๆวาพวกเจาเป็ นพระแทจริง
หรืออยางน อยก็ทําอะไรสักอยาง
เรื่องดีหรือรายก็ได เราจะไดพากันขยาดกลัว
๒๔ ดูสิ เจานี่ มันน อย กวาศูนยเสีย อีก ไม ได
เรื่องเอาเสียเลย
และใครก็ตามที่ เลือกที่ จะนมัสการ เจา มัน
ชางนาขยะแขยงเสียจริงๆ”
๒๕ “เราไดยว
ั ่ ยุชายคนหนึ่งจากทิศเหนือ
และเขาก็ไดมาแลว
เราไดเรียกเขาตาม ชื่อของ เขาใหมาจากทาง
ทิศตะวันออก *
เขาไดเหยียบยํ่าพวกผูนําเหมือนโคลน
เหมือนกับชางปั ้ นหมอเหยียบยํ่าดินเหนียว
๒๖ ใครไดทํานายเรื่องนี้ ตัง
้ แต แรก เพื่อ เราจะ
ไดรู
ใครไดประกาศลวง หน า เพื่อเราจะ ไดพูด วา
‘เขาแมนจริงๆ’”
จริงๆ แลว ไมมี ใครไดทํานายเรื่อง นี้ จริงๆ
แลว ไมมีใครประกาศเรื่องนี้
ไมมีใครไดยินพวกเจาพูดสักคํา

เราไดเรียกเขา … ตะวัน ออก มาจากฉบับที่เจอในถํ้า คุม รันและจาก สําเนากรีก
โบราณ แตฉบับสําเนาฮีบรูที่นิยมใชกันเขียนวา “เขาจะเรียกชื่อของเราจากทิศตะวันออก”
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๒๗ เราไดประกาศเรื่องนี้ ใหศิ โยนรูลวงหน าวา

“ดูสิ กองทัพของเขากําลังมา”
เราไดสงผูสงขาวไปบอกเรื่องนี้ในเยรูซาเล็ม
๒๘ แตเมื่อเรามองดูพระปลอมพวกนั น
้
ไมเห็นมีใครใหคําปรึกษาไดเลย
เมื่อเราถามพวกมันก็ไมมีใครตอบอะไรได
๒๙ ดูสิ พระปลอมพวกนั น
้ เป็ นแคภาพลวงตา
พวกมันทําอะไรไมไดเลย
รูปปั ้ นของพวกมันวางเปลาเหมือนลม
ผูรับใชของพระยาหเวห

๔๒

๑ “นี่

คือผูรับ ใชของ เรา คนที่เรา
เสริมกําลังให
นี่คือผูที่เราเลือกมา ผูที่เราชื่นชม
เราไดใสพระวิญญาณของเราในเขา
เขาจะนํ าความ ยุติธรรมมา ใหกับชนชาติ ทัง้
หลาย
๒ เขาจะไมตะโกนหรือขึ้นเสียง
คนจะไม ไดยินเสียง รองของ เขาตามทอง
ถนน
๓ เขาจะไมหักตนออที่ช้า
ํ แลว
เขาจะไมดับไสตะเกียงที่ริบหรี่แลว
เขาจะนํ าความยุติธรรมมาจริงๆ
๔ เขาเองจะไม ริบ หรี่หรือชอกชํ้าจนกวาเขา
จะนํ าความยุติธรรมมาสูโลกนี้
ผูคนแถบชายฝั ่ ง ทะเลและหมู เกาะทัง้ หลาย
ตางรอคอยคําสอนของเขา”
๕ นี่ คือคํา พูดของพระเจา พระยาหเวห ผู ที่
สรางทองฟ าและขึงพวกมัน ออก ผู ที่ทุบโลก
นี้ใหแผออก มาและสรางทุก สิ่งที่อยูบนโลก นี้
ผู ที่ใหลมหายใจกับ มนุษยที่อยูบน โลก และ
ใหชีวิตกับทุก คนที่เดินอยูบน มัน พระองค
พูดวา
๖ “เรา ยาหเวห ไดเรียกเจามาเพื่อทําในสิ่ง ที่
ถูกตอง
เราไดจูงมือเจาอยู เราไดปกป องเจา
และไดแตง ตัง้ เจาใหเป็ นคนกลางแหงคํามัน
่
สัญญาตอมนุษย
และเป็ นแสงสวางใหกับชนชาติตางๆ
๗ จะใหเจาเปิ ดตาของคนตาบอด
และนํ าพวกนักโทษออกมาจากคุก ใตดิน คือ
ปลดปลอยคนเหลา นัน
้ ที่นัง่ อยูในคุก มืด
ใหเป็ นอิสระ
๘ เราคือยาหเวห นั น
่ คือชื่อของเรา
เราจะไม แบงเกียรติที่เราควรจะได รับกับผู
อื่น

54

อิสยาห ๔๒:๑๖

จะไม แบงคํา สรรเสริญของ เรากับพวก รูป
เคารพ
๙ เหตุการณที่ผาน ไป ที่เราไดทํานาย ไวลวง
หน าก็ไดเกิดขึ้นแลว
และตอนนี้เรากําลังทํานายเรื่องใหมๆ
เราจะบอกพวกเจาถึงเหตุการณเหลานัน
้ กอน
ที่มันจะงอกออกมา”
เพลงสรรเสริญพระเจา
๑๐ รองเพลงใหมใหกับพระยาหเวห

รองเพลงสรรเสริญพระองคจากสุดปลายโลก
ใหพวก ทานที่เป็ นกะลาสีแหงทอง ทะเลและ
พวกสัตวน้ํ าในทองทะเลทัง้ หมด
สรรเสริญพระองคเถิด
ใหชายฝั ่ ง ทะเลและหมู เกาะทัง้ หลายรวม ทัง้
ผูคนที่อยูบนมัน
สรรเสริญพระองคเถิด
๑๑ ใหทะเล ทราย
และเมือง ตางๆในทะเล
ทราย นัน
้ สง เสียงรองและสรรเสริญ
พระองคเถิด
รวมทัง้ หมูบานตางๆที่เผาเคดารอาศัยอยู
ใหชาวเมืองเสลารองเพลงดวยความยินดี
ใหพวกเขารองตะโกนลงมาจากยอดเขา
๑๒ ใหพวกเขาถวายเกียรติแดพระยาหเวห
ใหพวก
เขาสรรเสริญพระองคตามชายฝั ่ ง
ทะเลและหมูเกาะทัง้ หลาย
๑๓ พระ ยาหเวหออก ไปสู รบอยางคนที่แข็ง
แรง
พระองคปลุก เราความ โกรธใหพุง พลาน ขึ้น
เหมือนกับนักรบ
พระ ยาหเวหรองออก มา
พระองครอง
ประจัญบาน
พระองคเอาชนะตอศัตรูของพระองค
๑๔ พระองคจะพูด วา “เราเงียบมาเป็ น เวลา
นานแลว
เราไดอยูเฉยๆและไดยับยัง้ ตัวเองไว
แตเดี๋ยว นี้ เราจะรองเหมือน กับผู หญิงกําลัง
คลอดลูก
เราจะหายใจหอบและใจเตนถี่รัว
๑๕ เราจะทําลายภูเขาและเนิ นเขาตางๆ
เราจะทําใหพืช ผักทัง้ หมดของพวก มัน
เหี่ยวแหงไป
เราจะทําใหพวกแมน้ํ ากลายเป็ นดินแหง
เราจะทําใหพวกสระแหงไป
๑๖ เราจะจูงคน ตาบอดไปตามถนนที่พวก เขา
ไมรูจัก
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เราจะนํ าพวก เขาไปตามพวก ทางที่พวก เขา
ไมเคยเดินมากอน
เราจะทําใหความมืด มิดที่อยูตอ หน าพวกเขา
กลายเป็ นความสวาง
และทําที่ขรุขระใหเป็ นที่ราบ
เราจะทําสิ่ง เหลา นี้และเราจะไม ทอด ทิง้ พวก
เขา
๑๗ แตคนพวกนั น
้ ที่พ่ งึ ในพวกรูปแกะสลัก
คนที่พูดกับรูปหลอพวกนัน
้ วา ‘พวกทานเป็ น
พระของเรา’
คนพวกนี้จะหัน กลับ พวกเขาจะตองอับอาย
ขายหน าที่สุด
อิสราเอลไมฟังพระเจา
๑๘ พระยาหเวหพูดวา

เจาหูหนวก ฟั งใหดี
เจาตาบอด ดูซิ จะไดเห็น
๑๙ ใครตาบอดหรือ ก็ไมใชผูรับ ใชของ เรา
หรอกหรือ
ใครหูหนวกเทากับผูสงขาวของเราหรือ
ใครจะตาบอดเทากับผู ที่ อุทิศ ตัวให กับ เรา
หรือ
หรือตาบอดเทากับผูรับ ใชของพระ ยาหเวห
หรือ
๒๐ เจาเห็นหลายสิ่ง แตไมไดสังเกต
หูของเขาเปิ ดอยู แตเขาไมไดฟัง”
๒๑ ตอน นั น
้ พระ ยาหเวหตองการที่จะทําใหคํา
สัง่ สอนของพระองคนัน
้ ยิ่ง ใหญและได
รับเกียรติ
เพื่อคนจะไดเห็นวาพระองคนัน
้ ยุติธรรม
๒๒ คนพวกนี้ ถูกขโมยและถูกปลน
พวก เขาทุก คนแอบอยูใน หลุมติด อยู ที่ นัน
่
และซอนอยูในคุก
พวกเขาตกเป็ นของที่ปลนมาไดโดยไมมีใคร
มาชวยกูเขา
พวกเขาถูกริบไป โดยไมมใี ครพูดวา “เอาคืน
มาซะ”
๒๓ จะมีใครในพวกเจาไดรับบทเรียนจากเรื่อง
ที่เกิดขึ้นนี้
ใครจะสนใจและตัง้ ใจฟั งในอนาคต
๒๔ ใครมอบยาโคบไปใหกับผูริบ
หรือมอบอิสราเอลไปใหกับผูปลน
ก็พระยาหเวหนี่แหละ
เพราะพวกเราทําบาปตอพระองค
คนของเราไมยอมเดินในทางของพระองค
พวก เขาไม ยอมเชื่อ ฟั งคําสัง่ สอนของ
พระองค
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๒๕ พระองคก็ เลยเทความ โกรธ แคนอัน รอน

แรงของพระองค พรอมกับสงครามอันดุ
เดือดเลือดพลานลงบนเขา
มันทําใหเกิด ไฟลอม รอบเขา แตเขาก็ ยังไม
เขาใจอยูดี
มันเผา ไหมเขา แตเขาก็ไม ไดบท เรียนอะไร
เลย
พระเจาอยูกับคนของพระองคเสมอ
๑ ยาโคบ

๔๓ มา

พระยาหเวหที่สรางเจาขึ้น

อิสราเอล พระยาหเวหที่ปั้นเจาขึ้นมานัน
้
ตอนนี้พระองคพูดอยางนี้วา
“ไม ตองกลัว เพราะเราไดไถ เจาใหเป็ น อิสระ
แลว
เราไดเรียกชื่อของเจาโดยเฉพาะ
และเจาเป็ นของเรา
๒ เมื่อเจาตองลุยนํ้ าลึกไป เราจะอยูกับเจา
เมื่อเจาตองขามแมน้ํ า เจาก็จะไมจมลงไป
เมื่อเจาตองเดินลุยไฟ เจาก็จะไมไหม
และเปลวเพลิงก็จะไมเผาผลาญเจา
๓ เพราะเราคือยาหเวหพระเจาของเจา
์ ิทธิแ
์ หงอิสราเอลพระ ผู ชวย ให
เราคือผู ศักดิส
รอดของเจา
เราไดใหอียิปตเป็ นคาไถตัวเจา
เราไดแลกเอธิโอเปี ยและเสบากับตัวเจา
๔ เพราะเจามีคามาก
และมีเกียรติในสายตาเราและเรารักเจา
เราไดใหคนอื่นเพื่อแลกเปลี่ยนกับเจา
และใหชนชาติตางๆเพื่อแลกกับชีวิตเจามา”
๕ “ไมตองกลัว เพราะเราอยูกับเจา
เราจะนํ าลูก หลานของ เจามาจากทางทิศ
ตะวันออก
และเราจะรวบรวมเจาจากทางทิศตะวันตก
๖ เราจะพูดกับทิศเหนื อวา ‘ปลอยพวกเขาไป’
และพูดกับทิศใตวา ‘อยาไดยึดพวกเขาไว’
ให นํ าพวก ลูกชายของ เรากลับ มาจาก แดน
ไกล
และนํ าพวก ลูกสาวของ เรากลับ มาจากสุด
ปลายโลก
๗ ใหนําทุกคนที่เป็ นของเรามา
คือคนที่เราสรางขึ้นเพื่อประดับบารมีของเรา
คนที่เราไดปั้นและทําขึ้นมา”
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อิสราเอลเป็ นพยานใหกับพระเจา
๘ ใหนําคนเหลา นั น
้ ออกมา

คือคนที่มีตา แต
กลับบอด
และคนที่มีหู แตกลับหนวก
๙ ใหชนชาติทง
ั ้ หมดรวบรวมกันเขามา
ใหประชาชาติทัง้ หมดมาชุมนุมกัน
ใครในพวก
พระของ
เขาไดทํานายวา
เหตุการณเหลานี้จะเกิดขึ้น
หรือไดประกาศลวง หน าถึงเหตุการณอ่ น
ื ๆที่
เกิดขึ้นแลวในอดีต
ก็ใหพวก เขานํ าพวก พยานของ เขามาพิสูจน
ใหเห็นวาพวกเขาถูก
เพื่อวาคนอื่นจะไดฟัง และพูดวา “เป็ นจริง”
๑๐ พระ ยาหเวหพูด วา “พวก เจาเป็ นพยาน
ของเรา
และเป็ นผูรับใชของเราที่เราไดเลือกมา
เพื่อวาพวก เจาจะ ไดรูจักและเชื่อ เราและจะ
ไดเขาใจเสียทีวาเราคือพระองค พระเจา
แตเพียงองคเดียว
กอน หน าเราไมมีพระเจาอื่นที่ถูกปั ้ น ขึ้นและ
หลังจากเราก็จะไมมีเหมือนกัน
๑๑ เรา เรานี่ แหละคือยาหเวห
และนอกจากเรา ไมมี ใครเป็ นพระ ผู ชวย ให
รอด
๑๒ เราไดทํานายเรื่อง เหลา นี้ ให กับ เจาลวง
หน าและไดมาชวย กู เจาและเราได
ประกาศสิ่งเหลานี้ออกไปลวงหน า
ไมใชพระ ตาง ชาติใน หมูพวก เจาทํา หรอก
และเจาเป็ นพยานใหกับเรา”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
๑๓ เราคือพระเจา และเราก็จะเป็ นพระเจาตอ
ไป
ไมมีพระ ไหนสามารถชวย กูใครก็ตามให พน
จากเงื้อมมือของเราได
เมื่อเราทํา อะไร ไป ใครจะมา เปลี่ยนมันกลับ
ไปได
พระเจาจะชวยคนของ
พระองคอีกครัง้ หนึ่ ง
๑๔ พระยาหเวห องคผูศักดิส
์ ิทธิข
์ องอิสราเอล
ผูที่ไถพวกเจาใหเป็ นอิสระ พูดวา
“เราจะสงกองทัพไปบาบิโลนเพื่อชวยเจา
และจะพังทลายสลักประตูทัง้ หลายลง
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และจะทําใหเสียงโห
รองแหงชัยชนะของ
คน บา บิ โลนกลาย เป็ นเสียงรองไห
ครํ่าครวญ
๑๕ เราคือยาหเวห ผูศักดิส
์ ิทธิข
์ องเจา
พระ ผู สรางแหงอิสราเอลผูเป็ นกษัตริยของ
เจา”
๑๖ พระยาหเวห
ผูสรางทางขามในทะเล
เป็ นทางในนํ้ าที่ซัดสายไปมา
๑๗ ผู ที่นํารถรบและ มารวม ทัง
้ กองทัพและ
นักรบ
ออกไปใหถูกทําลายพรอมๆกัน
พวกเขานอนลงที่นัน
่ และไมไดลุกขึ้น
พวกเขาถูกดับไปเหมือนไสตะเกียง
๑๘ พระองคพูด วา “ไม ตองจดจําถึงสิ่งที่เกิด
ขึ้นไปแลว
หรือไปคิดถึงอดีต
๑๙ ดูสิ เรากําลังจะทําสิ่งใหม
และตอนนี้มันกําลังเกิดขึ้นแลว
เจาไมเห็นหรือ
เราจะทําทางในทะเลทราย
และใหพวกแมน้ํ าในที่แหงแลง
๒๐ พวกสัตวปารวมถึงหมาป าและนกฮูกจะให
เกียรติเรา
เพราะเราไดทําใหน้ํ าเกิดขึ้นในทะเลทราย
พวกแมน้ํ าเกิดขึ้นในที่แหงแลง
เพื่อจะไดใหน้ํ าดื่มกับชนชาติที่เราไดเลือกไว
๒๑ เป็ นชนชาติที่เราไดปั้นขึ้นเพื่อตัวเราเอง
เพื่อพวกเขาจะไดประกาศถึง
สิ่งอันนาสรรเสริญนี้ที่เราไดทํา
๒๒ แตยาโคบเอย เจาก็ไมไดรองเรียกหาเรา
อิสราเอลเอย เจาเบื่อหนายเราแลว
๒๓ เจาไม ไดเอาแพะแกะของเจามาเผาทัง
้ ตัว
บูชาใหกับเรา
และเจาก็ไม ไดให เกียรติ เราดวยพวก เครื่อง
บูชาของเจา
เราไม ไดบังคับให เจาตอง ถวายเครื่องบูชา
จากเมล็ดพืช
หรือทําใหเจาเหน็ดเหนื่อยเพราะตองถวาย
เครื่องหอม
๒๔ เจาไมไดเอาเงินไปซื้อไมหอมใหเรา
เจาไม ไดทําใหเราอิ่ม หนํ าสําราญดวยไข มัน
สัตวจากพวกเครื่องบูชาของเจา
แตพวก เจากลับทําใหเราแบก ภาระ หนักคือ
บาปทัง้ หลายของพวกเจานัน
่ แหละ

อิสยาห ๔๓:๒๕

57

และความ ผิดทัง้ หลายของ เจาทําใหเรารูสึก
เหน็ดเหนื่อย
๒๕ เรา เราคือพระองค นั น
้ ที่ลบลางการ กบฏ
ทัง้ หลายของเจาเพราะเห็นแกหน าเรา
และเราจะไม จดจําความ บาปทัง้ หลายของ
เจา
๒๖ กลาวหาเราไดเลย ไปขึ้นศาลสูคดีกัน
ใหการของเจามา เพื่อพิสูจนวาเจาถูก
๒๗ บรรพบุรุษคนแรกของเจาทําบาป
และพวกตัวแทนของเจาก็ไดกบฏตอเรา
๒๘ เราจึงทําใหพวก ผูนําในสถาน ที่ศักดิส
์ ิทธิ ์
์
์
เสื่อมความศักดิสิทธิไป
มอบยาโคบใหถูกทําลายอยางสิน
้ เชิง
มอบอิสราเอลใหถูกหัวเราะเยาะ
พระยาหเวหจะอวยพรอิสราเอล
๑ พระยาหเวหพูดวา

๔๔ ของเรา

‘ยาโคบ ผูรับใช

อิสราเอล ผูที่เราเลือกมา ตอนนี้ฟังใหดี’
๒ พระยาหเวหผูที่สรางเจาขึ้นมานั น
้
ผท
ู ี่ปั้นเจาตอนอยูในครรภ ผท
ู ี่จะชวยเจา พูด
อยางนี้วา
‘ยาโคบ ผูรับใชของเรา
เยชุรูน *ผูที่เราเลือกมาไมตองกลัว
๓ เพราะเราจะเทนํ้ าลงบนแผนดินที่กระหาย
และใหลําธารตางๆไหลบนดินแหง
เราจะเทพระวิญญาณของเราลงบนลูก หลาน
ของเจา
และเทพระพรของเราลงบนลูกๆของเจา
๔ พวกเขาจะงอกขึ้น มาเหมือนกับตน ป อปลา
รสีเขียว
และเหมือนพวกตนหลิวที่ข้ น
ึ อยูตามลําธาร’
๕ คนหนึ่ งจะบอกดวยความภาคภูมิใจวา ‘เรา
เป็ นของพระยาหเวห’
และอีก คน หนึ่งก็จะบอกวา ‘ขาเป็ นสมาชิก
คนหนึ่งในครอบครัวของยาโคบ’
และอีก คน หนึ่งจะเขียน ลงบน มือของ เขาวา
‘ของพระยาหเวห’
และตัง้ นามสกุลวา ‘อิสราเอล’”
พระยาหเวหเป็ นพระเจาเที่ยงแท
๖ พระยาหเวหผูเป็ นกษัตริยของอิสราเอล
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พระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้
ผู ปกป อง
อิสราเอลพูดอยางนี้วา
“เราเป็ นผูแรกและผูสุดทาย
นอกจากเราแลวไมมีพระเจาอื่นอีก
๗ พระ ไหนเป็ น เหมือน เรา ก็ ใหพระ นั น
้ พูด
ออกมาและประกาศออกมา
และใหแสดงหลักฐานตอหน าเรา
ใครไดทํานายนาน แสน นานมา แลวถึงสิ่ง
ตางๆที่จะเกิดขึ้น
ก็ ใหพระพวกนัน
้ ออกมาบอกพวกเราถึงสิ่งที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต
๘ ไมตองกลัว ไมตองขวัญผวา
เราไดบอก เจาตัง้ แตสมัย โบราณ แลวไมใช
หรือ เราไดทํานายวามันจะเกิด อะไรขึ้น
ไมใชหรือ
เจาก็เป็ นพยานใหกับเราได
นอกจากเราแลวยังมีพระเจาอื่นอีกหรือ
เราไม เห็นรูจัก เลย ไมมี หิน †หลบ ภัย อื่น
นอกจากเราอีกแลว”
พวกรูปเคารพไมมีประโยชน
๙ คน พวก นั น
้ ทัง้ หมดที่ทํารูป เคารพ ตางๆ

ขึ้นมาก็ไมมค
ี าอะไรเลย และรูปเคารพที่พวก
เขาชื่น ชอบนักหนาก็ไมมี ประโยชนอะไรเลย
พวก ที่ นมัสการรูป เคารพ นัน
้ ก็เป็ น พยานให
กับพวกรูปเคารพนัน
้ คนที่นมัสการรูปเคารพ
นัน
้ ก็มองไมเห็นและไมเขาใจ ดังนัน
้ พวกเขา
จะได รับความ อับอาย ๑๐ ใครจะไปปั ้ น พระ
หรือหลอ รูป เคารพที่ไม ไดทํา ประโยชนอะไร
ให ๑๑ ดูสิ พวกนัน
้ ทัง้ หมดที่นับถือรูป เคารพ
จะตองอับอาย พวกชางฝี มือที่สรางมันก็เป็ น
แคมนุษย ใหพวก เขาชุมนุม กันทุก คนและ
ยืน ขึ้นสู คดี พวก เขาก็ จะ ตองขวัญ ผวาและ
อับอายขายหน าไป
๑๒ ชางเหล็กก็ตัด เหล็กเอามาทําให รอน
บนไฟและเขาใชคอน ตีข้ น
ึ
รูปและทํางาน
กับเหล็ก นัน
้ ดวยแขนอัน แข็งแกรงของ เขา
แตเมื่อเขา หิว เขาก็จะหมด แรง ไป ถาเขา
ไม ดื่ม นํ้ าเขาก็จะออน เปลีย
้ ไป ๑๓ ชางไม
ก็ขึงเชือก วัดและใชปากกา เหล็ก และวง
เวียนขีด เขียนเป็ นรูป รางขึ้น มา และเขา
ก็แกะ สลักมันดวยเครื่อง มือแกะ สลัก เขา

*๔๔:๒

เยชุรูน เป็ นอีกชื่อหนึ่งของอิสราเอล หมายถึง “ดี” หรือ “ซื่อสัตย”

†๔๔:๘

หิน เป็ นชื่อสําหรับพระเจา แสดงใหเห็นวาพระองคเป็ นทีล
่ ภ
ี้ ัยทีแ
่ ข็งแรงและปลอดภัย
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สรางมันขึ้น มาเหมือนรูป รางคน และมีความ
สวยงามของ มนุษย แลวเอามันไปตัง้ ไวใน
ศาล เจา ๑๔ เขาไปตัดตนสน ซี ดาร หรือไม ก็
ไปเลือกตน โฮมหรือตน โอก เขาปลอยให
ตนไมโต ขึ้นตาม ลําพังทามกลางไม อื่นๆใน
ป า เขาปลูกตนสน ซี ดารและฝนก็ทําใหมัน
สูง ขึ้น ๑๕ และเมื่อถึง เวลาที่จะเอามันมาทํา
ฟื นให กับมนุษย เขาก็เอาไม นัน
้ มาสวน หนึ่ง
มาเผาใหความอบอุนกับ ตัว เอง เอามากอ ไฟ
และอบ ขนมปั งและเขาก็เอาอีก สวน หนึ่งมา
สรางเป็ น พระและนมัสการ มัน เขาแกะ สลัก
รูป เคารพขึ้น มาและกราบ ไหวอยูตอ หน า มัน
๑๖ เขาเอาไมครึ่ง หนึ่ งมาเผา ไฟและยาง เนื้ อ
บน มัน เอามากินจนอิ่ม หนํ า สําราญและผิง
ไฟ นัน
้ ใหรางกายอบอุน และพูด วา “ขา อุน
จัง ขณะที่ดู ไฟนี้” ๑๗ และไมที่ เหลือก็เอามา
สรางเป็ น พระ ใหเป็ นรูป เคารพของเขา และ
เขาก็กม กราบและนมัสการ มัน แถมเขาได
อธิษฐานกับมันวา “ชวยกูชีวิตขาดวย เพราะ
พระองคเป็ นพระเจาของขา”
๑๘ พวก เขาไมรูไม เขาใจในสิ่ง ที่เขาทํา อยู
ตาของพวก เขาปิ ด สนิท เขาจึงมอง อะไรไม
เห็น และจิตใจของเขาก็เหมือนกันเขาก็ เลย
ไม เขาใจ ๑๙ ไมมี ใครหยุดพิจารณา และพวก
เขาก็ไมมีความ รู หรือความ คิดแยกแยะ ที่
จะพูด วา “ขาเผา ไมครึ่ง หนึ่งในไฟ และ
อบ ขนมปั งบน มัน ขายาง เนื้อและกิน เนื้อ
นัน
้
แลวตอ ไปขาควร จะเอาไมที่ เหลือมา
สรางสิ่ง ที่นา ขยะแขยง นี้หรือ เปลา ขาควร
จะกม ลงกราบตอ หน าทอน ไมทอน หนึ่งหรือ
เปลา” ๒๐ มันเหมือน กับการ เลีย
้ ง สัตวดวย
ขี้ เถา จิตใจที่หลอก ลวงของ เขาไดนํา เขาให
หลง ทาง ไป เขาไม สามารถชวย กูตัว เอง ได
หรือพูด วา “สิ่ง นี้ที่อยูในมือขวาของ ขาเป็ น
เรื่องหลอกลวงไมใชหรือ”
พระยาหเวหไถอิสราเอล
๒๑ พระ ยาหเวหพูด วา

“ยา โคบเอย จําเรื่อง
พวกนี้ไวใหดี
อิสราเอลเอย จําเรื่องพวก นี้ให ดี เพราะเจา
เป็ นผูรับใชของเรา
เราไดปั้นเจาขึ้นมา เจาคือผูรับใชของเรา
อิสราเอลเอย เราจะไมมีวันลืมเจา
*๔๔:๒๘

เกิด
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๒๒ เราไดกวาดการ กบฏของ เจาทิง
้ ไปเหมือน

ลมพัดเมฆไป
และกวาดความ บาปของ เจาทิง้ ไปเหมือน
หมอกปลิวไป
กลับมาหาเราเถิด เพราะเราไดไถเจาแลว”
๒๓ ฟ าสวรรคเอย รองเพลงเถิด
เพราะพระยาหเวหไดทําสิ่งที่ยิ่งใหญ
สวนลึกที่สุดของโลกเอย โหรองเถิด
ภูเขา ป า ไม และตนไม ทัง้ หลายเอย ระเบิด
เสียงเพลงออกมาเลย
เพราะพระยาหเวหไดไถยาโคบแลว
และพระองคไดเสริมบารมีของ พระองคโดย
ชวยอิสราเอล
๒๔ พระยาหเวหผูไถเจา ผูปั้นเจาในครรภ
พูดไววาอยางนี้
“เราคือยาหเวห ผูสรางทุกสิ่งทุกอยาง
เราไดขึงทองฟ านี้ออกแตเพียงผูเดียว
เราไดกางแผนดินออกดวยตัวเราเอง
๒๕ เราคือผู ที่ทําใหคํา ทํานายของพวก นั ก ตม
ตุนผิดเพีย
้ นไป
และทําใหพวก หมอดูกลาย เป็ นตัว ตลก โงๆ
ไป
และเราเป็ นผูที่ทําใหคนฉลาดหัวหมุน
และทําใหความรูของเขานัน
้ โงเขลาไป
๒๖ แตเราทําใหคํา พูดของผูรับ ใชเราเกิด ขึ้น
จริง
และทําใหคํา ทํานายของพวก ทูตของ เรา
สําเร็จผล
เราพูดถึงเยรูซาเล็มวา ‘จะมีคนมาอาศัยอยูที่
นี่อีกครัง้ หนึ่ง’
และเราก็พูดถึงเมืองตางๆของยูดาหวา
‘พวกมันจะถูกสรางขึ้นใหม’
และเราพูดถึงซาก ปรักหัก พังของเยรูซาเล็ม
วา
‘เราจะยกซากปรักหักพังเหลานัน
้ ขึ้นมาใหม’
๒๗ เราพูดกับมหาสมุทรวา ‘เหือดแหงไปซะ’
เราจะทําใหแมน้ํ าทัง้ หลายของ เจาเหือดแหง
ไป
๒๘ เราพูดถึงไซ รัส *วา ‘เขาเป็ นผู เลีย
้ ง แกะ
ของเรา
เขาจะทําทุกสิ่งทุกอยางที่เราอยากใหเขาทํา’
ไซ รัสจะพูด ถึงเยรูซาเล็มวา ‘ใหสราง มันขึ้น
มาใหม’

ไซรัส คือกษัตริยของเปอรเซีย เขาปกครองอยูในชวง ๕๕๐-๕๓๐ กอนพระเยซูมา
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และพูด ถึงพระ วิหารวา ‘ใหวางฐานรากของ
มันขึ้นมาใหม’”
พระยาหเวหเลือกไซรัส
มาปลดปลอยอิสราเอล

๔๕

๑ ไซรัส

ผูที่เราไดเจิมไวเป็ นกษัตริย
ผูที่เราไดจูงมือขวาของเขาไว
เพื่อเขาจะมีชัยชนะเหนือชนชาติตางๆ
และปลดอํานาจไปจากกษัตริยทงั ้ หลาย
เราไดเปิ ดประตูทัง้ หลายตอหน าเขา
พวกประตูเมืองจะไมปิดไปจากเขา
เรายาหเวห ไดพูดกับเขาวา
๒ “เราจะนํ าหน าเจาไป
และทําใหภูเขาทัง้ หลายราบเป็ นหน ากลอง
เราจะพัง ทลายประตู เมืองที่ทําจากทอง
สัมฤทธิ ์
และจะตัดกลอนประตูเหล็กใหขาด
๓ เราจะยกทรัพยสมบัติที่แอบ ซอน ไวใน
ความมืด
และขุมทรัพยที่แอบซอนไวในที่ลับใหกับเจา
เพื่อเจาจะไดรูวาเราคือยาหเวห
พระเจาของอิสราเอลผูที่เรียกเจาตามชื่อของ
เจา
๔ เราทําเรื่องพวก นี้ เพื่อชวยยา โคบผูรับ ใช
ของเรา
ทําเพื่ออิสราเอล ผูที่เราเลือกมา
เราไดเรียก เจาตามชื่อ ของ เจาและใหเจามี
ตําแหนงพวงทาย
ถึงแมวาเจาจะไมรูจักเราก็ตาม
๕ เราคือยาหเวห ไมมีพระอื่นอีก
นอกจากเราแลว ก็ไมมีพระเจาอื่นอีก
เราติดอาวุธใหเจา
ถึงแมเจาจะไมรูจักเรา
๖ เราทําอยางนี้ เพื่อ วาผูคนจากทิศ ตะวัน ออก
ไปถึงทิศตะวันตก จะไดรูวาไมมีพระอื่น
ใดนอกจากเรา
เราคือยาหเวห ไมมีพระอื่นอีก
๗ เราปั ้ นความสวางและสรางความมืด
เรานํ าความ รมเย็น เป็ นสุขมาและสราง ความ
หายนะ
เรา ยาหเวห ทําทุกสิ่งทุกอยางนี้
๘ ฟ า สวรรค เอย ใหปลอย ฝนลงมาจาก เบื้อง
บน
ใหพวกเมฆเทความยุติธรรมลงมา
ใหแผน ดินเปิ ด ออกเพื่อความ รอดจะ ได
เติบโตขึ้นมา
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เพื่อความยุติธรรมจะไดงอกขึ้นมา
เรา ยาหเวห เป็ นผูสรางเรื่องนี้ข้ น
ึ มา
พระเจาควบคุมสิ่งที่พระองคสรางขึน
้
๙ เฮย

ไอพวกที่โตเถียงกับผูที่สรางเจามา
เจาเป็ นแคหมอหนึ่งในพวกหมอดินทัง้ หลาย
์ ี่จะถามคนปั ้ นมันไดหรือวา
ดินเหนียวมีสิทธิท
‘เจากําลังทําอะไรอยูนี่’
หรือ ตอวาคนปั ้ นวา ‘เจาไรฝีมือ’
๑๐ เฮย ไอคนที่เสือกไปถามคนที่กําลังจะเป็ น
พอวา ‘มีลูกทําไม’
หรือพูด กับคน เป็ น แมวา ‘กําลังคลอด ลูก
ทําไม’”
๑๑ พระ ยาหเวห ผู ศักดิส
์ ิทธิข
์ องอิสราเอลผู
สรางเขามา พูดวาอยางนี้
“เจาจะมาเสือกถาม เราเกี่ยว กับเรื่อง ลูกๆ
ของเราหรือ
หรือจะมาสัง่ เราเกี่ยวกับสิ่งที่เราไดสรางขึ้น
๑๒ เราไดสรางโลกนี้
และไดสรางมนุษยข้ น
ึ มาบนโลก
เราไดกางทองฟ าออกดวยมือของเราเอง
และเราไดใหคํา สัง่ กับพวก ดวงอาทิตย ดวง
จันทรและดวงดาวทัง้ หลาย
๑๓ เราไดยว
ั ่ ยุไซรัสใหลงมือเพื่อใหสําเร็จตาม
จุดประสงคที่ดีของเรา
และเราจะทําทางตางๆของเขาใหราบเรียบ
เขาจะสรางเมืองของ เราขึ้น มา ใหม เขาจะ
ปลด ปลอยคน ของ เราที่ถูก จับไปเป็ น
เชลยโดยไมไดรับคาจางหรือสินบน”
์ ัง้ สิน
พระยาหเวหผูมีฤทธิท
้ พูดไววาอยางนัน
้
๑๔ พระยาหเวหพูดวาอยางนี้
“ความ
รํ่ารวยของอียิปตและกําไรของ
เอธิโอเปี ย
และคนเสบา คนรางสูงนัน
้
ก็จะถูกนํ ามาใหเจา และกลายเป็ นของเจา
พวกเขาจะติดตามเจา
เป็ น เชลยถูกลาม โซมากม กราบอยูตอ หน า
เจา
พวกเขาจะออนวอนและพูดกับเจาวา
‘พระเจาสถิตอยูกับทานแน
ไมมีพระอื่นใดอีกนอกจากพระองค’”
๑๕ ขา แตพระเจาของอิสราเอล พระผู ชวยให
รอด
พระองคเป็ นพระเจาที่ทํางานอยางลับๆจริงๆ
๑๖ พวก เขาทุก คนจะ ตองได รับความ อับอาย
และขายหน าไป
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พวก ที่ทํารูป เคารพจะได รับความ อัปยศ อดสู
ไปดวยกัน
๑๗ แตพระ ยาหเวห ไดชวยใหอิสราเอลรอด
เป็ นชัยชนะที่อยูถาวรตลอดไป
พวก เจาจะไมมี วันได รับความ อับอายหรือ
ขายหน าตลอดไปเป็ นนิตย
๑๘ พระยาหเวหคือพระเจาผูสรางฟ าสวรรค
พระองคปั้นโลกนี้ข้ น
ึ มา
พระองคสรางมันและตัง้ มันใหมน
ั ่ คง
พระองคไมไดสรางใหมันวางเปลา
พระองคปั้นมันขึ้นมาใหคนอยู
พระองคคือพระยาหเวหที่พูดวา
“เราคือยาหเวห ไมมีพระเจาอื่นอีก
๑๙ เราไมไดพูดในที่ลล
ี้ ับ
หรือพูดอยูในที่มืดมิด
เราไมไดบอกกับลูกหลานของยาโคบวา
‘ใหคนหาเราในแผนดินที่วางเปลา’
เรา คือยาหเวห เราพูดความจริง
และประกาศในสิ่งที่ถูกตอง”
พระยาหเวหพิสูจน วาพระองค
เป็ นพระเจาแตเพียงองคเดียว
๒๐ เจาที่หนี

รอดมาจากชนชาติ ตางๆรวบรวม
กันเขา
และมานี่ เขามาใกลๆกัน
คน พวก นัน
้ ที่เดินแบกรูป เคารพ ตางๆที่ทํา
จากไมและอธิษฐานถึงพระที่ไม สามารถ
ชวยพวกเขาได
คนพวกนี้ไมมีความรู
๒๑ ใหพวกเขามาและยื่นคดีของเขา
ใหพวกเขาหารือกันในเรื่องพวกนี้
“ใครเป็ นคนทํานายเรื่องนี้ใหเจารูเมื่อนานมา
แลว
หรือใครเป็ นคน บอกเรื่อง นี้ให เจา รูกอน ลวง
หน า *นานแสนนานมาแลว
ก็ไมใชเรา ยาหเวห หรอกหรือ
ไมมีพระเจาอื่นอีกแลวนอกจากเรา
เราเป็ นพระเจาที่ทําในสิ่ง ที่ถูก ตอง เราเป็ น
พระผูชวยใหรอด
ไมมีพระเจาอื่นนอกจากเรา
๒๒ ทุก คนที่อยูสุด ปลายโลก หันมาหาเราแลว
จะรอด
เพราะเราคือพระเจา ไมมีพระเจาอื่นอีก
*๔๕:๒๑
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๒๓ เราไดสาบานอางชื่อเราเอง

คําสัญญาที่ไดออกจากปากของ
เรานัน
้
ยุติธรรม
และเราจะไมกลับคําพูด
ทุกหัวเขาจะตองกราบลงตอหน าเรา
และลิน
้ ทุก ลิน
้ จะสาบานวาจะจงรักภักดีตอ
เรา
๒๔ พวก เขาจะพูด วา ‘ชัยชนะและพละ กําลัง
มาจากพระยาหเวหเทานัน
้ ’
ทุก คนที่โกรธ แคนพระองคจะมาหาพระองค
และไดรับความอับอายขายหน า
๒๕ แตลูก หลานของอิสราเอลทุก คนจะได รับ
ชัยชนะจากพระยาหเวห
และพวกเขาก็จะสรรเสริญพระองค”
พวกพระจอมปลอมไมมีประโยชน
๑ ตอ

๔๖ กราบลง พระเนโบ ตองหมอบตัวลง
หน าพระเจา พระ เบลตองกม

รูป เคารพของพระทัง้ สอง นี้จะตองวางอยูบน
พวกสัตวและวัว
พวกรูปเคารพที่เจาหามแหแหนไปมานัน
้
ตอน นี้กําลังถูกบรรทุกอยูบนพวก สัตวที่
เหน็ดเหนื่อยนัน
้
๒ พวก มันตองหมอบ ตัว ลงและตองกม กราบ
ลงดวยกัน
พวก พระ นัน
้ ไม สามารถชวย กูรูป ปั ้ นของ
ตนเองได
พระพวกนัน
้ เองก็ตกไปเป็ นเชลยเหมือนกัน
๓ พระยาหเวหพูดวา “ครอบครัวยาโคบเอย
คือพวก ที่ยังเหลือ รอดในครอบครัวของ
อิสราเอล ฟั งเราใหดี
เราไดแบกพวกเจาตัง้ แตเจาเกิดมา
เราไดแบกพวก เจาตัง้ แตเจาคลอดจาก ครรภ
มา
๔ จนกระทัง
่ เจาแกเฒา เราก็คือพระองคนัน
้
ถึง แมผมของ เจาจะขาว ไป เราก็ ยังจะแบก
เจาอยู
เราไดสรางเจามา เราจะดูแลเจา
เราจะแบกเจาและชวยเจาใหรอด
๕ เจาจะเอาเราไปเปรียบกับ ใคร
ใครจะมา
เทียบเทียมกับเราได
เจาจะเปรียบ เทียบเรากับ ใคร และทํายังกับ
วาเหมือนกันอยางนัน
้ หรือ

ใครเป็ นคน … ลวงหน า เรื่องนี้คงหมายถึงวา “พระเจาจะใชไซรัสมาปลดปลอย
อิสราเอลคนของพระองคใหเป็ นอิสระ”
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๖ คนพวกนั น
้ ที่เททองมากมายออกจากถุง

และเอาเงินมาชัง่ บนตราชัง่
ไดจางชางทองมาคนหนึ่งมาสรางมันขึ้นเป็ น
พระ
แลวพวกเขาก็กมกราบนมัสการมัน
๗ พวกเขายกมันใสบาและแบกมันไป
แลวไปวางไวในที่ของมัน
มันก็ตัง้ อยูที่นัน
่ ไมกระดุกกระดิกไปไหน
ถามีคนมารองขอความชวยเหลือจากมัน
มันก็ไมตอบ
มันไมสามารถชวย ใครให พนจากความ เดือด
รอนไดเลย
๘ เจา พวกชอบ กบฏทัง
้ หลาย จดจําเรื่อง นี้ไว
ใหดี และกลาหาญไว
ใหหวนคิดอยูเสมอในใจ
๙ คือใหจดจําเรื่อง เหลา นั น
้ ที่เราได ทําตัง้ แต
สมัยโบราณ
เพราะเราเป็ นพระเจา ไมมีพระเจาอื่นอีก
เราเป็ นพระเจา ไมมีใครเหมือนเรา
๑๐ เราไดทํานายตอนจบไวตง
ั ้ แตเริ่มตนเลย
ตัง้ แตสมัย โบราณ เราไดบอกเจาถึงสิ่ง ที่ยัง
ไมเกิดขึ้น
เราบอกวา ‘เมื่อเราวางแผน มันก็จะเกิด ขึ้น
ตามนัน
้
เราจะทําทุกสิ่งที่เราอยากจะทํา’
๑๑ เราไดเรียกนก อินทรีตัว หนึ่ งมาจากทาง
ตะวันออก
คือเรียกชาย คน หนึ่งจากแดน ไกลใหมาทํา
ตามแผน
เราไดพูดเอา ไว และเราจะทําใหมันเกิดตาม
นัน
้
เราไดวางแผนไว และเราจะทํามัน
๑๒ พวกเจาหัวดื้อ
พวกเจาที่คิด วาความรอดอยูหางไกล ฟั ง เรา
ใหดี
๑๓ เราไดเอาความรอดของเรามาใกลแลว มัน
อยูไมไกล
และความรอดของเราก็ไมลาชาดวย
เราจะเอาความรอดมาไวที่ศิโยน
และเราจะใหสงาราศีของเรากับอิสราเอล”
ขาวสารของพระเจาถึงชาวบาบิโลน
๑ พระยาหเวหพูด วา

๔๗ พรหมจรรยเอย
*๔๗:๓

“บาบิ โลนสาว
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ลงมานัง่ บนฝ ุน
นางสาวเคลเดียเอย
มานัง่ บนพื้นโดยไมมีบัลลังก
เพราะจะไมมี ใครเรียกเจาวาเจา หญิง เนื้อ นุม
และเจาหญิงเนื้อเนียน อีกตอไป
๒ ไปจับโมหินและโมแป งซะ
เอาผาคลุมหน าออก
ใหถอดกระโปรงออกจนเห็นขาของเจา
แลวเดินขามแมน้ํ าไป
๓ เจาจะเปลือยเปลาไมมีอะไรปกปิ ด
คนจะเห็นสวนที่นาอับอายของเจา *
เราจะแกแคนเจา
และเราจะไมไวชีวิตใครเลย”
๔ ผู ที่ไถพวก เราใหเป็ น อิสระคือองค ผู
์ ิทธิแ
์ หงอิสราเอล
ศักดิส
์ ัง้ สิน
พระองคมีช่ อ
ื วาพระยาหเวห ผูมีฤทธิท
้
๕ พระ ยาหเวห พูด วา “นางสาวเคล เดีย เอย
เขาไปในที่มืดและนัง่ เงียบๆ
เพราะจะไมมี ใครเรียกเจาวา
‘ราชินีแหง
อาณาจักรทัง้ หลาย’ อีกตอไป
๖ ตอนนั น
้ เราโกรธคนของเรา
เราทําใหทรัพยสมบัติของ
เราเสื่อมเสีย
เกียรติไป
เราไดมอบพวกเขาไวในมือเจา
แตเจาไมไดมีความเมตตาตอพวกเขาเลย
เจาทําใหแอกของ เจาหนัก มากแมแตบน บา
ของคนชรา
๗ เจาไดพูด วา ‘ขาจะเป็ นราชินีตลอดชัว
่ นิ รัน
ดร’
เจาไมไดคิดถึงสิ่งที่เจาทําลงไป
เจาไมไดนึกถึงผลที่จะตามมา
๘ ตอนนี้ ฟั งไวใหดี เจาที่รักความสนุกสนาน
เจาที่นัง่ อยูในความปลอดภัย
เจาพูดในใจของตนวา
‘ขานี่แหละพระเจา และไมมีผูอ่ น
ื นอกจากขา
ขาจะไมมี วันเป็ นแมหมายและขาจะไมมี วัน
สูญเสียลูกๆของขาไป’
๙ แตทัง
้ สองอยางนี้จะเกิด ขึ้นกับ เจา ในทันที
ทันใด ภายในวันเดียว
เจาจะสูญเสียทัง้ ลูกๆและสามี ไป ทัง้ ๆที่เจามี
เวทมนตรมากมาย
์ ันยิ่งใหญ
ทัง้ ๆที่เจามีคาถาอาคมที่มีฤทธิอ
๑๐ เจารูสึกปลอดภัยอยูในความ เลว ทราม
ของเจา

คนจะเห็นสวนที่นาอับอายของเจา อาจจะหมายถึงการถูกขมขืน

อิสยาห ๔๗:๑๑

62

เจาคิดวา ‘ไมมีใครเห็นขา’
ความ ฉลาดและความ รูของ เจานํ าเจาหลง
ทางไป
เจาคิด ในใจวา ‘ขา นี่ แหละพระเจา ไมมีผู อ่ น
ื
นอกจากขา’
๑๑ ดังนั น
้ เรื่องเลวรายจะตกมาบนเจา
เจาไมรูวามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร
ความพินาศจะตกมาบนเจา
เจาจะไมมีทางกําจัดมันไปได
ความหายนะจะเกิดขึ้นกับเจาในทันทีทันใด
เจาจะไมมีวันรูวามันจะมาถึงเมื่อไหร
๑๒ ใชคาถาอาคมของ
เจาตอ
ไปและใช
เวทมนตรทัง้ หมดของเจา
ที่เจายุงอยูกับมันตัง้ แตเป็ นเด็กมาแลว
ไมแนเจาอาจจะสําเร็จก็ได
ไมแนเจาอาจจะทําใหบางคนกลัวก็ได
๑๓ เจาปรึกษาพวกหมอดูมากมายจนเหนื่ อย
ใหพวกโหราจารยลุกขึ้นมาชวยชีวิตเจาสิ
ใหพวกที่ดูดวง ดูดาว และดวงจันทรใหมทุก
เดือน
ทํานายสิวาจะเกิดอะไรขึ้นกับเจา
๑๔ ดูสิ พวกเขาเป็ นเหมือนฟาง
ไฟก็จะเผาผลาญพวกมันจนหมด
พวกเขาไมสามารถเอาตัวรอดใหพนจากฤทธิ ์
แหงเปลวไฟ
มันไมใชถานไฟสําหรับผิงอุนกาย
หรือเป็ นแสงไฟใหกับใครมานัง่ ชม
๑๕ นี่ คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเจา
คือคนพวกนัน
้ ที่เจารวมงานดวยจะทําใหเจา
ผิดหวังอยางนัน
้
คนที่เจาคาขายดวยตัง้ แตสาวๆ
ก็จะแยกยายไปตัวใครตัวมันจนไมเหลือใคร
ที่จะมาชวยกูเจาได”
พระเจาปกครองโลกของพระองค
๑ พระ ยาหเวหพูด วา

๔๘ ครอบครัวของยาโคบ ผูที่มีช่อื เรียก
“ฟั ง สิ่ง นี้ให ดี

วาอิสราเอล
ผูสืบเชื้อสายมาจากยูดาห
เจาอางชื่อของพระยาหเวหในการสาบาน
เจาสรรเสริญพระเจาของอิสราเอล
แตเจาไม ไดทําดวยความ ซื่อสัตยและความ
จริงใจ
๒ พวก เจาเรียกตัว เองวาประชากรของเมือง
์ ิทธิ ์
ศักดิส
ที่เชื่อพึ่งในพระเจาของอิสราเอล
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์ ัง้ สิน
ที่มีช่ อ
ื เรียกวาพระยาหเวหผูมีฤทธิท
้
ยาหเวหพูด วา เราไดทํานายนาน มา
แลวถึงสิ่งที่ไดเกิดขึ้นนี้
สิ่งเหลานัน
้ ไดออกมาจากปากของเรา
เราไดทําใหพวกมันเป็ นที่รูกันไปทัว
่
แลวจูๆ เราก็ลงมือทํา แลวมันก็เกิดขึ้น
๔ เพราะเรารูวาเจานั น
้ ดื้อดึง
คอเจาเหมือนเอ็นเหล็กจูงยาก
หัวแข็งเหมือนกับทองเหลือง
๕ เราไดประกาศใหเจารูนานมาแลว
กอนที่สิ่งเหลานัน
้ จะเกิด เราก็ไดบอกเจาแลว
เพื่อเจาจะไมสามารถพูดไดวา ‘รูปเคารพของ
ฉันทําสิ่งเหลานัน
้
รูปแกะสลักไมและรูปหลอของฉันไดสัง่ ใหสิ่ง
เหลานี้เกิดขึ้น’”
๖ เจาเคยไดยินคําทํานายของเราแลว
ดูสิ่งทัง้ หมดที่เกิดขึ้นสิ
แลวพวก เจาจะยอมรับวาสิ่ง ที่เราไดทํานาย
นัน
้ เกิดขึ้นจริงหรือไม
ตอ จากนี้ ไป เราจะบอกเจาเกี่ยวกับสิ่ง ใหมๆ
ที่แอบซอนอยู ที่เจายังไมรู
๗ พวกมันเพิ่งถูกสรางขึ้นมาเดี๋ยวนี้ เอง ไมใช
นานมาแลว
กอนหน านี้เจายังไมเคยไดยินเรื่องนี้
ดังนัน
้ เจาไมสามารถพูดไดวา
“เออ เรารูแลว”
๘ เจาไมเคยไดยินหรือรูเกี่ยวกับเรื่องนี้
หูของเจาไมไดเปิ ดตัง้ นานมาแลว
เพราะเรารูวาเจานัน
้ ชอบหักหลัง
และเรารู วาตัง้ แต เกิด แลว เจาไดช่ อ
ื วา “ไอ
กบฏ”
๙ เพราะเราไม อยากเสีย ชื่อของ เรา เราจึงได
ยับยัง้ ความโกรธของเราไว
เพื่อใหคนสรรเสริญเรา
เราจึงไดระงับมัน ไวเพื่อ เจาและไม ไดทําลาย
เจา
๑๐ เราไดหลอม เจา แลว แตไม ไดหลอมดวย
ไฟอยางเงิน
แตเราไดทดสอบเจาดวยเตาหลอมแหงความ
ทุกขยาก
๑๑ เพื่อเกียรติของเรา เพื่อเกียรติของเราเอง
เราจะจัดการแลว
เราจะปลอยใหช่ อ
ื เสียงของ เราเสื่อมเสียได
ยังไง
เราจะไม ยอมมอบเกียรติที่เราสมควรจะ ได
รับใหกับผูอ่ น
ื
๓ พระ
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๑๒ ฟั งเราใหดี

ยาโคบ
อิสราเอล ผูที่เราไดเรียกมา
เราคือพระองคผูนัน
้ เราเป็ นผูแรก
และผูสุดทาย
๑๓ มือของเราไดวางรากฐานของโลก
มือขวาของเราไดแผฟาสวรรคออก
เมื่อเราเรียกพวกมันมา
พวกมันก็จะมายืนพรอมอยูตอหน าเรา
๑๔ เจาทัง
้ หลาย รวมกันเขามา และฟั งใหดี
ในพวก พระ นัน
้ มี ใคร บางที่เคยทํานายสิ่ง
เหลานี้
พระยาหเวหไดเลือกไซรัสมาเป็ นพันธมิตร
เขาจะทําตามความตองการของพระองค
ตอบาบิโลน ตอเชื้อสายของเคลเดีย
๑๕ เราเองเป็ นผูที่ออก คํา สัง
่ เราไดเรียกเขา
มา
เราไดนํา เขามา ที่ นี่ และงานของ เขาจะ
ประสบผลสําเร็จแน
๑๖ เขามาใกลๆเรา และฟั งเรื่องนี้
“ตัง้ แตเริ่มตน เราไมเคยพูดในที่ลับ
และเมื่อมันเป็ นจริงขึ้นมา เราก็อยูที่นัน
่ ”
ตอน นี้ พระ ยาหเวหองคเจาชีวิต ได สง
ผมและพระ วิญญาณของ พระองคมา แลว
๑๗ พระ ยาหเวห ผู ที่ปกป องพวก เจา ไว ผู
์ ิทธิแ
์ หงอิสราเอล พูดวา
ศักดิส
“เราคือยาหเวห พระเจาของเจา
เราสอนเจาเพื่อเป็ นประโยชนกับเจา
เรานํ าเจาไปในทางที่เจาควรไป
๑๘ เสียดาย ที่พวก เจาไม ไดใสใจเรื่องคําสัง
่
สอนของเรา
ไม อยาง นัน
้ เจาคงสุข สบายไป แลวเหมือน
แมน้ํ าที่ไหลตลอดไมหยุด
และคงประสบความ สําเร็จครัง้ แลว ครัง้ เลา
เหมือนคลื่นซัดมาครัง้ แลวครัง้ เลา
๑๙ ลูกหลานของเจาก็คงมีมากมายเหมือนกับ
เม็ดทราย
เชื้อ สายของ เจาก็คงมีมากมายดัง่ กับเม็ด
ทราย
แลวชื่อของพวกเขาคงไมโดนลบออกไป
และพวกเขาคงไมถูกทําลายไปตอหน าเรา”
๒๐ ออกมาจากบาบิ โลนซะ ใหวิ่ง หนี จากชาว
เคลเดีย
โหรอง ประกาศมันดวยความยินดี
ใหเลาเรื่อง นี้ ใหมันกระจายไป ไกลถึงสุด
ขอบโลกใหพูดวา
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“พระ ยาหเวหไดไถยา โคบผูรับ ใชของ
พระองคแลว”
๒๑ เมื่อพระองคไดนําพวกเขาผานทะเลทราย
พวกเขาก็ไมขาดนํ้ าดื่ม
พระองคใหน้ํ าไหลออก มาจากกอน หินเพื่อ
พวกเขา
พระองคไดผาหินและนํ้ าก็ทะลักออกมา
๒๒ แตพระยาหเวหพูดวา
“ไมมีสันติสุขสําหรับคนชัว
่ ชา”
งานของผูรับใชของพระองค
๑ พวก

๔๙ เกาะตางๆฟั งเราใหดี

เจาที่อยูแถบชายฝั ่ งและหมู

ชนชาติทงั ้ หลายที่มาจากแดน ไกล ตัง้ ใจฟั ง
ใหดี
พระ ยาหเวหไดเรียกผมใหมารับ ใชพระองค
กอนที่ผมจะเกิดเสียอีก
พระองคตงั ้ ชื่อให ผม ตัง้ แตผมยังอยูในทอง
แม
๒ พระองคทําใหปากของ ผมเหมือน กับดาบที่
คมกริบ
พระองคซอนและปกป องผมไวใตมือ
พระองค
พระองคทําใหผมเป็ นเหมือนลูกธนูที่ขัดมัน
พระองคซอนผมไวในซองธนูของพระองค
๓ พระองคพูด กับ ผมวา “อิสราเอล เจาเป็ น
ผูรับใชของเรา
เราจะไดรับเกียรติเพราะเจา”
๔ แตผมคิดวา “ผมไดทํางานเหนื่ อยเปลา”
ผมไดทุมแรงไปจนหมด เสียแรงเปลาๆไมได
อะไรซักอยาง
แตอยางไรก็ตามพระ ยาหเวหจะ ใหสิ่งที่ผม
สมควรจะไดรับอยางแนนอน
และรางวัลของผมอยูกับพระเจาของผม
๕ พระ ยาหเวหไดปั้นผมในครรภใหเป็ นผูรับ
ใชของพระองค
พระองคทําอยาง นี้เพื่อพระองคจะ ไดนํา
ครอบครัวของยาโคบกลับมาหาพระองค
และเพื่อรวบรวมคนอิสราเอลกลับ มาหา
พระองค
ผมจะได
รับเกียรติในสายตาของ
พระ
ยาหเวห
และพระเจาของผมไดเป็ นพละกําลังของผม
แลว
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๖ ตอน

นี้พระ ยาหเวหพูด วา “เจาเป็ นผูรับ
ใชของ เราที่กําลังชวย เราฟื้ นฟูเผา ตางๆ
ของยาโคบ
และนํ าผู รอด ชีวิตของชนชาติอิสราเอลกลับ
มา
แคนัน
้ ยังน อยเกินไป เราจะทําใหเจาเป็ นแสง
สวางใหกับชนชาติตางๆดวย
เพื่อความ รอดของ เราจะ ไดไป ถึงที่สุด ปลาย
แผนดินโลก”
๗ พระ ยาหเวหพระ ผู ไถและผู ศักดิส
์ ิทธิแ
์ หง
อิสราเอล
ไดพูดกับคน นัน
้ ที่ถูก ดู หมิ่นที่ชน ชา ติ อื่นๆ
เกลียดชัง
และที่เป็ น ทาสของผู ครอบครองทัง้ หลาย
อยางนี้วา
“เมื่อพวก กษัตริยเห็น เจา พวก เขาก็จะยืน
ขึ้นให เกียรติ เจา เมื่อพวก เจา นายเห็น
เจาก็จะโคงคํานับเจา”
์ ิทธิแ
์ หง
เพราะพระ ยาหเวหองค ผู ศักดิส
อิสราเอลผู ที่ได เลือกเจามา นัน
้ รักษาคํา
สัญญาของพระองคเสมอ
วันแหงความรอด
๘ พระ

ยาหเวหพูด วาอยาง นี้ “ในเวลาที่
เราแสดงความ เมตตา เราจะตอบคํา
อธิษฐานของเจา
ในวัน แหง ความ รอด เราจะชวย เจาและ
ปกป องเจา
เราจะแตง ตัง้ เจาให เป็ นตัวกลางแหงคํา
สัญญาที่เรามีกับมนุษย
เพื่อ วาเราจะ ไดฟ้ ื นฟูแผน ดินขึ้น มา ใหม
และคืนแผน ดินที่ถูก ทําลายกลับ ไปให
เจาของเดิม
๙ เราจะบอก กับพวก นั กโทษวา ‘ออก มาได
แลว’
เราจะบอกกับคนเหลานัน
้ ที่อยูในความมืดวา
‘โผลออกมาไดแลว’
พวก เขาจะเป็ นเหมือนแกะที่กินไปตามทาง
เดิน
และพวก เขาจะมีทุง หญาบนเนิน เขา โลนทัง้
หลาย
๑๐ พวกเขาจะไมขาดอาหารหรือนํ้ า
แสงแดดและลม รอนของทะเล ทรายจะไม
โจมตีพวกเขา
เพราะพระองคผู ปลอบโยนพวก เขาจะนํ า
หน าพวกเขา
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และพระองคจะนํ าทางพวก เขาไป ถึงตานํ้ า
ทัง้ หลาย
๑๑ เราจะทําใหภูเขาทัง
้ หลายของ เราแบน
เป็ นถนน
และถมที่ต่าํ ขึ้นมาเป็ นทางหลวงของเรา
๑๒ ดูสิ จะมีบางคนมาจากแดนไกล
จะมีบางคนมาจากทิศเหนือและทิศตะวันตก
และจะมีบาง คนมา จากทางภาค ใตของ
อียิปต”
๑๓ ฟ าสวรรค เอย รองเพลงเถิด แผน ดิน โลก
เอย ชื่นชมยินดีเถิด
ภูเขาทัง้ หลายเอย ระเบิดเป็ นเสียงเพลงแหง
ความชื่นชมยินดีเถิด
เพราะพระ ยาหเวหไดปลอบโยนคน ของ
พระองค
และพระองคจะ ใหความ รักกับคน ของ
พระองคที่ทุกขยากลําบาก
๑๔ แตศิโยน ไดพูดวา
“พระ ยาหเวหทอด ทิง้ ฉัน องคเจาชีวิตลืม
ฉัน”
๑๕ พระยาหเวหพูด วา “ผู หญิงที่ใหนมลูก จะ
ลืมลูกของเธอไดหรือ
หรือ ผู หญิงที่คลอดลูกออกมาจะไม ใหความ
รักตอลูกของเธอ ไดหรือ
ถึงแมวาพวกเขาอาจจะลืมได
แตเราจะไมมีวันลืมเจา
๑๖ ดูสิ เยรูซาเล็ม เราวาดเมืองของเจาลงบน
ฝ ามือของเรา
กําแพงของเจาอยูตอหน าตอตาเราเสมอ
๑๗ ลูกๆของเจากําลังรีบกลับมาหาเจา
และคนพวกนัน
้ ที่พัง ทลายเจาและทําลายเจา
ก็จะจากเจาไป
๑๘ ลืมตาขึ้นมามองไปรอบๆ
พวกลูกหลานของเจากําลังรวมตัวกันกลับมา
หาเจา”
พระยาหเวหพูด วา “เจารู วาเรามี ชีวิต อยู แน
ก็ใหแนใจขนาดนัน
้ เลยวา
เจาจะไดสวม ใสลูก หลานของ เจาเหมือน
เครื่องเพชร
หรือเหมือนกับเจาสาวที่สวมใสเครื่องเพชร
๑๙ เราไดทําลาย เจาและทําใหเจากลาย เป็ น
ซากปรักหักพัง และรื้อเจาลงกับพื้น
แตตอ ไป นี้แผน ดินของ เจาก็จะแคบ เกิน ไป
แลวสําหรับประชาชนมากมายของเจา
และคน พวก นัน
้ ที่เคยกลืน กิน เจาก็อยู หาง
ไกล
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๒๐ และลูกๆของเจาที่เจาคิดวาสูญเสียไปแลว

วันหนึ่งพวกเขาจะกลับมาพูดใสหูเจาวา
‘ที่นี่แคบเกินไปสําหรับเราแลว
หาที่ใหมใหพวกเราอยูกันหนอย’
๒๑ แลวเจาก็จะพูดกับตัวเองวา
‘ใครกันนะที่คลอดเด็กพวกนี้มาใหกับขา
ขาไดสูญเสียลูกของขาไป และขาเป็ นหมัน
ขาถูกขับไลออกจากแผนดินของขา
ขาถูกสามีทิง้
อยางนัน
้ ใครไดเลีย
้ งเด็กๆพวกนี้ข้ น
ึ มา
ขาถูกทิง้ ไวตัวคนเดียว
แลวนี่ เด็กๆพวกนี้มาจากไหนกัน’”
๒๒ นี่ คือสิ่ง ที่พระ ยาหเวห องคเจาชีวิตพูด
“เราจะยกมือของ เราขึ้นเป็ นสัญญาณให
กับชนชาติตางๆ
เราจะยกธงของเราขึ้นใหคนเห็น
และพวก เขาก็จะอุมพวก ลูกชายของ เจามา
ในออมอกของเขา
และพวก เขาก็จะแบกพวก ลูกสาวของ เจาไว
บนบา
๒๓ พวกกษัตริยจะสอนพวกลูกๆของเจา
พวกราชินีของพวกเขาก็จะดูแลลูกๆของเจา
พวกเขาจะกมหน ากราบลงถึงพื้นตอหน าเจา
และพวกเขาก็จะเลียฝ ุนที่เทาของเจา
แลวเจาก็จะไดรูวาเราคือยาหเวห
คน พวก นัน
้ ที่ไว วางใจใน เราจะไมมี วันผิด
หวัง”
๒๔ จะแยงของที่ยึดมาไดจากทหารไดหรือ
หรือจะไปชวย กูเชลยจากผู กอการ รายได
หรือ
๒๕ พระยาหเวหพูด ไววาอยางนี้ “ได สิ ของที่
ยึดมาไดจะถูกแยงไปจากผูกอการราย
และเชลยก็จะไดรับการชวยกูจากทหาร
เพราะเราจะตอสูกับคนเหลานัน
้ ที่ตอสูกับเจา
และเราจะชวยกูลูกๆของเจา
๒๖ เราจะทําใหพวก ที่กดขี่ เจาตองกิน เนื้ อ ตัว
เอง
และเมาเลือดของตัวเองเหมือนดื่มเหลาองุน
และทุก คนจะ ไดรู วา เราคือยาหเวห พระ ผู
ชวยใหรอดของเจา
์ ํานาจของยาโคบ”
พระผูไถของเจา ผูมีฤทธิอ
พระยาหเวหชวยกูอิสราเอลได
๑ พระยาหเวหพูดอยางนี้ วา

๕๐ “อิสราเอล

เจาคิด วาเราหยากับ
เยรูซาเล็มแมของเจาแลวหรือ
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ไหนละใบหยาของแมเจาที่เราใหกับนางตอน
สงนางไป
หรือเราไดขายพวกเจาไปจายหนี้ใครหรือ
ไมเลย แตที่พวกเจาถูกขายไปนัน
้
ก็เพราะความบาปตางๆของเจาเอง
และแมของ เจาถูกสง ไปก็ เพราะการ กบฏ
ตางๆของเจา
๒ ทําไมถึงไมมีใครอยูที่นัน
่ ตอนที่เรามา
ทําไมถึงไมมีใครตอบตอนที่เราเรียก
เจาคิดวาแขนของเราสัน
้ เกินไป
ที่จะเอื้อมออกมาชวยเจาใหเป็ นอิสระหรือ
หรือ เจาคิดวาเราไมมีแรงที่จะชวยกูเจาได
ถาเราตะโกนใสทะเล มันก็จะเหือดแหงไป
เราสามารถทําใหพวก แมน้ํ ากลาย เป็ นทะเล
ทราย
ปลาของพวก มันก็จะเนา เหม็นเพราะขาด นํ้ า
และตายไปเพราะกระหาย
๓ เราเอาความมืดมาสวมทองฟ า
และเราใหมันใสผากระสอบ”
ผูรับใชพระยาหเวหพ่ง
ึ พระองคจริงๆ
๔ พระ

ยาหเวหองคเจาชีวิตไดสอนผมวาควร
จะพูดอะไร
เพื่อผมจะ ไดรู วาจะ พูดให กําลัง ใจกับคน ที่
ออนแออยางไร
ทุกๆเชาพระองคปลุกผม
พระองคทําใหหูผมพรอมที่ จะฟั ง เหมือนกับ
พวกเด็กนักเรียน
๕ พระยาหเวห องคเจาชีวิต ไดเปิ ดหูผม
และผมก็ไมไดกบฏตอพระองค
ผมไมไดหันหลังไปจากพระองค
๖ ผมหันหลังใหคนตี
ผมยอมใหคนดึงเคราจากแกม
ผมไมไดซอนหน าไว
เมื่อมีคนพูดดูถูกและถมนํ้ าลายใสผม
๗ พระยาหเวห องคเจาชีวิต ชวยผม
ผมจึงไมรูสึกขายหน า
ผมจึงเชิดหน าไว
และผมรูวาผมจะไมเสียหน า
๘ ผูที่จะกูหน าผมอยูใกลๆ
ใครจะเอาเรื่องมาฟ องรองผมหรือ
ใหพวกเราไปยืนอยูตอหน าศาลดวยกัน
ใครเป็ นผู กลาว หาผม หรือให เขามา ฟ องผม
ตอหน า
๙ ดูสิ พระยาหเวห องคเจาชีวิต
ชวยผมไว ใครจะมาตัดสินวาผมผิด
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พวกเขาทัง้ หมดจะเปื่ อยยุยไป
เหมือนเสื้อผาที่ถูกตัวมอดกัดกิน
๑๐ มีใคร
บางในพวก เจาที่เกรงกลัวพระ
ยาหเวห
และเชื่อฟั งผูรับใชของพระองค
ใครก็ตามที่เดินอยูในความ มืดโดยไมมีแสง
สวาง
ควรจะไว วางใจในพระ ยาหเวหและพึ่ง พิง
พระเจาของเขา
๑๑ แตดูสิ พวกเจาทุก คนทัง
้ กอ ไฟและจุด ดุน
ไฟเอง
ไปเลย เดินเขาไปในเปลวไฟของพวกเจานัน
้
และทามกลางดุนไฟที่พวกเจาจุดขึ้นมานัน
้
นี่ คือสิ่ง ที่เจาจะ ได รับจากมือ ของ เรา คือเจา
จะตองนอนลงดวยความเจ็บปวด
พระยาหเวหจะชวยกู
คนของพระองคอีกครัง้
๑ พระ

๕๑ ดี พวก เจาที่พยายามทําใน สิ่ง ที่ถูก
ยาหเวหพูดวา

“ฟั ง เรา ให

ตอง
พวกเจาที่แสวงหาพระยาหเวห
ใหดูหินนัน
้ ที่เจาถูกสกัดออกมาสิ
ใหดูบอหินนัน
้ ที่เจาถูกขุดออกมา
๒ มองดู อับ ราฮัมบรรพบุรุษของพวกเจาและ
ซาราหคนที่คลอดเจามาสิ
ตอนที่เราเรียกอับ ราฮัม นัน
้ เขายังอยูตัว คน
เดียวเลย
แตเราไดอวยพร เขา และทําใหเขามี ลูก
มากมาย”
๓ พระยาหเวหจะปลอบโยนศิโยน
พระองคจะ มองพวก ตึกที่ พัง ทลายพวก นัน
้
ของเธอ ดวยความเห็นอกเห็นใจ
พระองคจะทําใหที่ เปลาเปลี่ยวแหง แลงของ
เธอกลายเป็ นสวนเอเดน
พระองคจะทําใหทะเล ทรายของ เธอเป็ น
เหมือนสวนของพระยาหเวห
ที่ นัน
่ จะเต็ม ไป ดวยความ สุขและการ เฉลิม
ฉลองกัน
พวก เขาจะขอบพระคุณและรอง เพลง
สรรเสริญ
๔ พระยาหเวหพูด วา “คนของเราเอย ฟั ง เรา
ใหดี
*๕๑:๙
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ชนชาติของ เรา เอย ตัง้ ใจฟั ง เราให ดี เพราะ
เราจะใหคําสัง่ สอน
และความ ยุติธรรมของ เราจะสอง สวางออก
ไปใหกับชนชาติตางๆ
๕ ชัยชนะของ เรากําลังเขา มา ใกลอยาง
รวดเร็ว
ความ รอดที่มาจาก เรากําลังเดิน ทางมา แลว
์ ํานาจของ เราจะนํ าความ ยุติธรรม
ฤทธิอ
มาใหกับชนชาติตางๆ
แผน ดินแถบชายฝั ่ ง ทะเลและหมู เกาะ ตางๆ
กําลังเฝ าคอยเรา
์ ํานาจของ
พวก เขาฝากความ หวังไวกับฤทธิอ
เรา
๖ เงยหน าเงยตาขึ้นไปมองบนทองฟ าสิ
มองลงไปยังโลกเบื้องลาง
ใหรูวาทองฟ าจะสูญหายไปเหมือนควัน
โลกจะเปื่ อยยุยไปเหมือนเสื้อผา
และคน ที่อาศัยอยูบน โลกก็จะ ตายเหมือน
แมลงวัน
แตความรอดของเราจะอยูตลอดไป
และการชวยกูอันยุติธรรมของเราจะไมมี วัน
แตกสลายไป
๗ ฟั งเราใหดี พวกเจาที่รูวาอะไรถูกตอง
พวกเจาที่เก็บคําสัง่ สอนของเราไวในใจ
ไมตองไปกลัวคําพูดเหยียดหยามของคนอื่น
ไม ตองไปวุนวาย ใจกับคํา ดูถูกทัง้ หลายของ
เขา
๘ เพราะพวก ตัว มอดจะกัด กินพวก เขา
เหมือนเสื้อผา
และพวก ตัว แมลงจะกัด กินพวก เขาเหมือน
ผาขนแกะ
แตการชวยกูอันยุติธรรมของเราจะอยู ตลอด
ไป
และความรอดของเราจะอยูชว
ั ่ ลูกชัว
่ หลาน”
พลังของพระยาหเวหเองจะ
ชวยกูคนของพระองค
๙ ตื่น เถิด

ตื่น เถิด พระ ยาหเวหเจาขา สวม
พลังไว
ใชพละกําลังของพระองคเถิด *
ตื่นขึ้นเหมือนกับในสมัยกอนนานมาแลว

ตื่นเถิด … พระองคเถิด ขอนี้แปตรงๆไดวา “ตื่นเถิด ตื่นเถิด แขนของพระยาหเวห
ใหเอาพละกําลังมาสวมพระองคไว”
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เป็ นพระองคไมใชหรือ ที่ตัดราหับเป็ นชิน
้ ๆ*
เป็ นพระองคไมใชหรือ ที่แทงมังกรทะลุไป †
๑๐ เป็ นพระองคไมใช หรือ ที่ทําใหทะเลแหง
ไป
คือทําใหน้ํ าในมหาสมุทรที่ยิ่งใหญแหงไป
เป็ นพระองคไมใช หรือ ที่ทําใหสวน ลึก ที่สุด
ของทะเล
กลาย เป็ นทางให กับคนที่พระองคไถใหเป็ น
อิสระเดินขามไป
๑๑ คนที่พระยาหเวหไดไถใหเป็ นอิสระ
แลวจะกลับมาที่ศิโยนดวยเสียงโหรองดีใจ
ความสุขจะสวมอยูบนหัวของพวกเขาตลอด
ไป
ความชื่นชมยินดีก็จะทวมทนพวกเขา
ความ เศรา โศกและการ ครวญ ครางจะวิ่ง หนี
ไปจากพวกเขา
๑๒ พระยาหเวหพูดวา “เรา คือเราเองเป็ นผูที่
ปลอบโยนพวกเจา
เยรูซาเล็ม ทําไมเจาถึง ไดกลัว มนุษยที่จะ
ตองตาย
คือคนที่ถูกสรางเป็ นเหมือนหญา
๑๓ ทําไมเจาถึงไดลืมพระยาหเวหผท
ู ี่สรางเจา
มา
ผูที่กางแผนฟ าออก
ผูที่วางรากฐานของโลก
ทําไมเจาถึง ไดหวาดกลัวคนพวกนัน
้ อยู เรื่อย
ทัง้ วัน คือพวก ที่โกรธ แคนและขมเหง
เจา
พวกที่ตัง้ ใจจะทําลายเจา
แลวตอน นี้ พวก ที่โกรธ แคนและที่เคย
ขมเหงเจาหายไปไหนกันหมดแลว
๑๔ คนพวกนั น
้ ที่ถูก ขมเหงในคุกจะได รับการ
ปลดปลอยในไมชา
พวกเขาจะไมตายในคุกใตดินหรอก
และพวกเขาก็จะไมขาดอาหาร
๑๕ เราคือยาหเวห พระเจาของเจา
เราเป็ นผู ที่ทําใหทะเลสงบ ลงตอน ที่เกิดคลื่น
คะนอง
์ ัง้ สิน
ชื่อของเราคือยาหเวหผูมีฤทธิท
้ ”
๑๖ “อิสราเอลเอย เราไดใสคําพูดของเราไวใน
ปากของเจา
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เราไดซอนและปกป องเจาไวใตมือของเรา
เราคือผูที่กางทองฟ าออกและวางรากฐาน
ของโลก
เราพูดกับศิโยนวา ‘เจาเป็ นชนชาติของเรา’”
ถึงตาคนอื่นถูกลงโทษแลว
๑๗ เยรูซาเล็มเอย

ตื่นเถิด ตื่นเถิด ลุกขึ้นเถิด
ตอน นัน
้ พระ ยาหเวหโกรธ เจา มาก พระองค
ถึงไดลงโทษเจา
เจาไดด่ ม
ื จากถวยในมือของ พระ ยาหเวห
เป็ นถวยแหงความ โกรธ แคนของ
พระองค
เจาไดด่ ม
ื เขาไปจน หมด ถวย ถวยที่ทําให
ผูคนตองเมาโซเซ
๑๘ จากลูกมากมายที่เยรูซาเล็มคลอด
ไมเหลือซักคนที่นัน
่ ที่จะนํ าทางเธอ
จากลูกมากมายที่เธอเลีย
้ งจนเติบโตขึ้นมา
ไมเหลือซักคนที่นัน
่ ที่จะจูงมือเธอ
๑๙ มีสอง สิ่งที่ไดเกิด ขึ้นกับ เจาคือแผน ดินได
ถูกลางผลาญและพินาศไป
แลวคนก็ตายจากกันดารอาหารและสงคราม
ไมเหลือใครที่จะไวทุกขใหกับเจา
ไมเหลือใครที่จะปลอบโยนเจา
๒๐ ลูกๆของเจาไดเป็ นลมไป
พวกเขาก็นอนอยูตามทุก หัว ถนนเหมือนกับ
กวางที่ติดตาขาย
ความโกรธแคนของพระยาหเวหตกบนพวก
เขาอยางเต็มที่
พวกเขาไดยินพระเจาของเจาตะคอกใสพวก
เขา
๒๑ ดัง นั น
้
ฟั งสิ่ง นี้ไว ให ดี เจาที่ทน ทุกข
ทรมาน
เจาที่เมา แตไมไดเมาดวยเหลาองุน
๒๒ พระยาหเวห องคเจาชีวิตของเจา
พระเจาของ เจาที่ตอสูคดีให กับคน ของ
พระองค
พูด วาอยาง นี้ “เห็น ไหม เราไดเอาถวย
ที่ทําใหผูคนเมา โซเซไปจากมือของ เจา
แลว

*๕๑:๙

เป็ นพระองค … ราหับเป็ นชิ ้นๆ หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “พระองคเป็ นผูที่ตัดรา
หับออกเป็ นชิน
้ ๆ”
†๕๑:๙ มังกรทะลุ ไป นี่ คือราหับ สัตว ประหลาดตัว ใหญ โตที่อยูในทะเล มีเรื่องเลาในสมัย
โบราณเกี่ยวกับราหับตอสูกับพระเจา
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เจาจะไม ตองดื่มจากชามแหงความ โกรธ
แคนของเราอีกแลว *
๒๓ เราจะเอาถวย นั น
้ ไปใส ไวใน มือของคน
พวกนัน
้ ที่เคยทรมานเจา
คน ที่เคยสัง่ เจาวา ‘กม ลงกับ พื้น เรา จะ
เหยียบเจาไป’
ในตอน นัน
้ เจาตองยอมใหหลังของ เจาเป็ น
เหมือนพื้น
และเป็ น เหมือนถนน ใหพวกเขาเดินเหยียบ
ยํ่าไป”
อิสราเอลจะรอด
๑ ศิโยนเอย

๕๒ สวมพลังของเจ์ าเถิด์

ตื่นเถิด ตื่นเถิด

เยรูซาเล็ม เมืองอันศักดิสิทธิเอย
สวมใสเสื้อผาที่สวยงามของเจาเถิด
เพราะพวกคนตางชาติที่ไมไดทําพิธีขลิบและ
์ ะไม ไดเขา มาในเจาอีก
คนที่ไม บริสุทธิจ
แลว
๒ เยรูซาเล็ม ผูเป็ นเชลยเอย
ปั ดฝ ุนซะ ลุกขึ้นไดแลว
นางสาวศิโยน ผูเป็ นเชลยเอย
ถอดพวกโซที่ลามคอเจาออกไดแลว
๓ เพราะนี่ คือสิ่งที่พระยาหเวหพูด
“เจาถูกขายไปแบบใหเปลา
และเจาก็จะได รับการ ไถโดยไม ตองเสีย เงิน
ดวยเหมือนกัน”
๔ เพราะพระ ยาหเวห องคเจาชีวิต พูด
ไววาอยาง นี้ “ในตอน แรก คน ของ เรา
ไดลงไปที่อียิปต และไปอยูเป็ นคน ตางดาว
ที่ นัน
่ แลวหลัง จาก นัน
้ ชาว อัส ซีเรียก็ได
เอาพวก เขาไปเป็ น ทาสโดยไม ตองเสียอะไร
เลย” ๕ พระยาหเวหพูดวา “แลวตอนนี้ ดูสิวา
เราตอง เจอกับ อะไร พวก เขาเอาคน ของ เรา
ไปเปลาๆ แลวยังโออวดหมิ่นประมาทชื่อของ
เราไปเรื่อยทัง้ วัน”
๖ แลวเมื่อ เรามาชวยกูคนของเรา พวกเขา
์ ํานาจอันโดง ดังของ เรา
จะ ไดสัมผัสกับฤทธิอ
ในตอนนัน
้ พวกเขาจะรู วาเป็ น เราเองที่พูด วา
“เราอยูนี่”
๗ น า ยินดีขนาด ไหน ที่จะ ได เห็นเทาของผู
ประกาศ ขาวดีกําลัง ขามภูเขา ทัง้ หลาย
มา
ผูที่มาประกาศสันติภาพ
*๕๑:๒๒
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ผูที่นําขาวดีมา
ผูที่มาประกาศชัยชนะ
ผู ที่มาบอกกับศิ โยนวา “พระเจาของ ทาน
กําลังครอบครองอยู”
๘ ฟั ง ให ดี ทหาร ยามของ ทานกําลังสง เสียง
รอง
พวกเขาโหรองพรอมกันดวยความยินดี
เพราะพวก เขาได เห็นกับ ตา ตัว เองวาพระ
ยาหเวหกําลังกลับมาที่ศิโยน
๙ พวกซากปรักหักพังของเยรูซาเล็มเอย
ระเบิดเสียง เพลงแหงความ ยินดีออก มา
พรอมกันเลย
เพราะพระ ยาหเวหไดปลอบโยนคน ของ
พระองค
พระองคไดไถเมืองเยรูซาเล็มแลว
๑๐ พระ ยาหเวหไดถก เสื้อให เห็นแขน อัน
์ ิทธิท
์ ี่ทรง พลังของ พระองคตอ
ศักดิส
หน าตอตาชนชาติทัง้ หมด
และทุก คนบนโลกนี้จะได เห็นการชวยกูที่มา
จากพระเจาของเรา
๑๑ ไปซะ ไปซะ ออกไปจากบาบิโลนซะ
อยาไดจับอะไรที่ไมบริสุทธิ ์
ออกไปจากทามกลางเธอซะ
เจาที่ถือขาว ของ เครื่อง ใชที่ใชใน วิหารของ
พระยาหเวห ชําระตัวเองใหบริสุทธิ ์
๑๒ แตเจาจะไมตองจากไปอยางเรงรีบ
เจาจะไมตองวิ่งหนีเหมือนกับพวกอพยพ
เพราะพระยาหเวหจะนํ าหน าพวกเจาไป
พระเจาของอิสราเอลจะคุมครองดาน หลังให
กับเจา
ผูรับใชของพระยาหเวหท่ท
ี นทุกขทรมาน
๑๓ พระยาหเวหพูด วา

“ดูสิ ผูรับใชของเราจะ
ประสบความสําเร็จ
เขาจะไดรับการยกยองเชิดชูอยางสูง
๑๔ ตอน นั น
้ เขาทําใหคนจํานวน มากตก ตะลึง
รูปรางหน าตาของเขาเสียโฉมมาก
แทบจะไมเป็ นผูเป็ นคนเลย
รูปรางของเขาแทบจะไมเหมือนมนุษยแลว
๑๕ แลวตอน
นี้เขาก็จะทําใหหลายๆชนชาติ
สะดุง
พวกกษัตริยจะตองปิ ดปากอึ้งไปเพราะเขา
เพราะพวก เขาจะเห็นสิ่ง ที่ไม เคยมี ใครบอก
พวกเขามากอน

เจาจะไม … อีกแลว มีความหมายวา “เราจะไมลงโทษเจาอีก”
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และพวก เขาก็จะคิด ใครครวญถึงสิ่ง ที่พวก
เขาไมเคยไดยินมากอน”
๑ ผูคนพูด วา ใครจะไปเชื่อวาเรื่องที่
เราไดยินมาจะเกิดขึ้นได
์ ํานาจของ พระ
ตอน นัน
้ ใครจะไปเห็นฤทธิอ
ยาหเวหในเหตุการณนี้
๒ เขาเติบโตขึ้น มาเหมือน กับตน ไม เล็กๆตอ
หน าพระยาหเวห
เหมือนกับรากที่แตกหนอในดินแหงแลง
เขาไม ไดหลอ เหลาหรือมีสงา ราศีถึง กับทําให
เราอยากมองเขา
เขาไม ไดมี อะไรนา ดึงดูดถึง กับทําใหเราชอบ
เขา
๓ ผูคนตางพากันดูถูกและไมคบดวย
เขาเป็ นผูชายที่ เจอกับความ เจ็บ ปวด
มากมายและคุน เคยกับความ ทุกข
ทรมาน
เป็ นเหมือนคนหนึ่งที่คนทนดูไมได
เขาเป็ นที่ ดูถูกและเราไม ไดเห็น วาเขาสําคัญ
อะไรเลย
๔ เขาไดแบก รับความ ทุกข ทรมานของพวก
เราอยางแนนอน
เขาหอบหิว
้ ความเจ็บปวดของพวกเรา
แตเรามองวาพระเจาลงโทษเขา
โบยตีเขา และทําใหเขาเจ็บปวด
๕ เขาถูก แทงก็เพราะความ ผิด ตางๆที่ เรา
ทําไป
เขาฟกชํ้าก็เพราะความชัว
่ ตางๆที่พวกเราทํา
การตีสอนที่ทําใหเราหายดีก็ตกอยูบนเขา
พวก เราได รับการ รักษาเพราะบาดแผลทัง้
หลายของเขา
๖ พวกเราทุกคนไดหลงหายไปเหมือนแกะ
พวกเราแตละคนตางหลงไปคนละทิศละทาง
แตพระ ยาหเวหปลอยใหความ ผิดของพวก
เราทุกคนโจมตีเขา
๗ เขาถูกกดขี่ขมเหง และถูกทําใหเจ็บปวด
แตเขาก็ไมปริปากบนเลย

๕๓
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เหมือนกับลูกแกะที่ถูกนํ าไปฆา
เหมือน กับแกะที่นิ่ง เงียบอยูตอ หน าคน ที่ตัด
ขนของมัน
เขาไมไดปริปากของเขาเลย
๘ เขาก็ถูกเอา ตัว ไปหลัง จากที่ถูก จับและถูก
ตัดสินอยางไมเป็ นธรรม *
และไมมีใครสนใจในชะตากรรมของเขา †
เพราะเขาถูกตัดออกจากโลกของคนเป็ น
เขาถูก ลงโทษเพราะความ ผิดที่คน ของ เขา
ทํา ‡
๙ พวกเขาไดทําหลุมฝั งศพของเขาไวกับหลุม
ของคนชัว
่
และทําอุโมงค ฝั ง ศพของ เขาไว กับอุโมงค
ของคนรวย ¶
ถึงแมวาเขาไมไดกอความรุนแรง
และเขาไมไดพูดหลอกลวง
๑๐ แตพระ ยาหเวหก็ตัดสิน ใจที่ จะบดขยีค
้ น
ของพระองค
และทําใหเขาตองทนทุกขทรมาน
ถาผูรับใชของพระองคยอมใหชีวิตตัวเขาเอง
เป็ นของถวายชดใชความผิด
เขาก็จะได เห็นลูก หลานของเขาและจะมีอายุ
ยืนยาว
ความ ตัง้ ใจของ พระ ยาหเวหก็จะสําเร็จผาน
ทางมือของเขา
๑๑ หลังจากความทุกข ทรมานอันเลวรายของ
เขาแลว เขาก็จะเห็นความสวาง §
และสิ่งที่เขาประสบมา
นัน
้ จะทําใหเขาพึง
พอใจ
พระยาหเวหพูด วา “ผูรับ ใชของเราผู ที่ทําใน
สิ่งที่ถูกตองเสมอ
ทําใหหลายๆคนไดรับการตัดสินใหพนผิด
และเขาก็จะแบก รับโทษสําหรับความ ผิดที่
คนพวกนัน
้ ทํา
๑๒ ดัง นั น
้ เราจะใหรางวัลกับ เขารวมกับพวก
ผูยิ่งใหญ

*๕๓:๘

เขาก็ถูก … เป็ นธรรม หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “เขาถูกจับไปแบบไมมีการหาม
ปรามและไรความยุติธรรม”
†๕๓:๘

ไมมใี คร … ของเขา หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “ไมมใี ครสนใจวาจะเกิดอะไรขึ้นกับ
ลูกหลานของเขา”
‡๕๓:๘

คนของเขาทํา แปลจากฉบับที่เจอในถํ้าคุมรัน แตสําเนาฉบับฮีบรูที่นิยมใชกัน เขียน
วา “คนของเราทํา”
¶๕๓:๙ คนรวย หรือ “คนทําผิด”
§๕๓:๑๑

ความสวาง คํานี้มาจาก สําเนาหนังสืออิสยาหที่พบในถํ้าคุมรัน
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และเขาก็จะได รับสวน แบงจากของที่ยึด มา
ไดรวมกับคนที่แข็งแรง
เพราะเขาไดเทตัวเองออกมาจนตาย
เขาถูกนับรวมเขากับพวกคนบาป
และเขาก็แบกรับบาปของคนจํานวนมาก
และไดขอรองออนวอนแทนพวกคนบาป”
พระยาหเวหนําคนของพระองคกลับบาน
๑ พระ

๕๔ หญิงที่เป็ นหมันเอย

ยาหเวหพูด วา “เยรูซาเล็ม

รองตะโกนออกมาดวยความยินดี
เจาที่ไม เคยเจ็บ ทองคลอดมา กอน ระเบิด
เสียงออกมาเป็ นเพลงเลย
ถึง แมเจาจะถูก ทอด ทิง้ แตก็จะมี ลูกมากกวา
หญิงที่อยูกับสามีเสียอีก
๒ ขยายที่สําหรับเต็นทของเจาใหกวางขึ้น
กางมานเต็นทของเจาใหยาวออกไปใหเต็มที่
ไปเลย
ตอเชือกของเต็นทเจาใหยาวขึ้น
และทําใหหลักหมุดแข็งแรงขึ้น
๓ เพราะเจาจะขยายไปทางซายและขวา
ลูก หลานของ เจาจะไปยึด ครองดิน แดนของ
ชนชาติตางๆ
และตัง้ รกรากอยูในเมืองรางตางๆ
๔ ไมตองกลัว เพราะเจาจะไมตองอับอาย
และไม ตองหมด กําลัง ใจเพราะเจาจะไม ตอง
ขายหน า
เจาจะลืมความอับอายในวัยสาวของเจา
และเจาก็จะไม ตองหวนคิดถึงความ อับอาย
ของเจาตอนเป็ นหมายอีกตอไป
๕ ผูสรางเจาคือสามีของเจา
ชื่อของ พระองคคือพระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้
สิน
้
์ ิทธิแ
์ หงอิสราเอล
พระผูไถของเจาคือผูศักดิส
และคนเรียกพระองควาพระเจา ของ โลก ทัง้
สิน
้
๖ พระยาหเวหไดเรียกเจากลับมาหาพระองค
เหมือน กับภรรยาที่ เคยถูก สามี ทิง้ และ
ตรอมตรมใจ
เหมือนกับภรรยาที่ยังเป็ นสาวแตถูกทิง้ ”
พระเจาของเจาพูดวาอยางนัน
้
๗ “เราไดทง
ิ้ เจาไปแคประเดี๋ยวเดียว
แตดวยความ เมตตาอยาง ใหญ หลวง เราจะ
นํ าเจากลับมา
๘ เราไดหลบหน าไปจากเจาชัว
่ ขณะหนึ่ง
เพราะเราโกรธแคนอยางลนเหลือ
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แตเราจะแสดงความ เมตตาตอ เจา เพราะ
ความรักที่ไมมีวันสิน
้ สุด”
พระยาหเวหผูที่ไถเจาไว พูดไววาอยางนัน
้
๙ “เรามอง วาเรื่อง นี้ เป็ นเหมือนในสมัยของ
โนอาห
ตอน ที่เราสาบานวานํ้ า ที่ ทวมในสมัย โน อาห
จะไมมีวันทวมโลกอีก
ตอน นี้เราสาบานวาเราจะไม โกรธ เจาหรือ
ลงโทษเจาอีก
๑๐ ถึงแมพวกภูเขาจะเคลื่อนไป
และเนินเขาตางๆจะสัน
่ คลอน
แตความ รัก มัน
่ คงของ เราจะไมมี วันเคลื่อน
ไปจากเจา
และขอ ตกลงที่เราสัญญาวาจะ ใหสันติภาพ
นัน
้ ก็จะไมมีวันสัน
่ คลอน
พระยาหเวห ที่เมตตาเจา พูดไววาอยางนี้
๑๑ เมืองที่เดือดรอนเอย
ศัตรูมาโจมตี เจาเหมือน กับพายุและไมมี ใคร
ปลอบโยนเจา
ดูสิ ตอนนี้เราจะกอหิน ตางๆของเจา ขึ้นดวย
ปูนที่สวยงาม
เราจะวางฐานรากของ เจาและฝั งดวยพลอย
สีน้ํ าเงิน
๑๒ เราจะสรางพวก หอคอยของ เจาฝั งดวย
ทับทิม
และพวกประตูเมืองฝั งดวยเพชรพลอย
และกําแพงดานนอกทัง้ หมดจะฝั งดวยพลอย
ที่มีคา
๑๓ พระ ยาหเวหจะเป็ นผู ที่สอนลูกๆของ เจา
ทัง้ หมด
และลูกๆของ เจาจะมีความ เจริญรุงเรือง
มหาศาล
๑๔ เจาจะไดรับการกอตัง
้ ใหมน
ั ่ คง
ดวยความยุติธรรมของเราที่ใหเจารอดพน
เจาจะอยูหางไกลจากการกดขี่ขมเหง เจาจะ
ไดไมตองกลัว
และไม ตองสยดสยองเพราะมันจะไม เขามา
ใกลเจา
๑๕ ถาในภายหลังมีใครมาโจมตีเจา
เรื่องนัน
้ ไมไดเกิดขึ้นเพราะเราหรอก
ใคร ก็ตามที่จะมาโจมตี เจา มันก็จะพาย แพ
เจา
๑๖ ดูสิ เราเป็ นทัง
้ ผส
ู รางชางตีเหล็ก คนที่โหม
ถานใหลุกในไฟเพื่อผลิตอาวุธตางๆ
เราก็สรางพวก ทหารเพื่อทําลายดวย เหมือน
กัน
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๑๗ แตอาวุธที่คนสราง

ขึ้น มาเพื่อสูกับ เจาจะ
ไมสามารถทํารายเจาไดเลย
และทุก คนที่ฟอง รอง เจาในศาล เจาก็จะ
สามารถโตแยงไดหมด
นี่ แหละคือมรดกของพวก ผูรับ ใชของ พระ
ยาหเวห
และนี่แหละคือชัยชนะที่เราใหกับพวกเขา”
พระยาหเวหพูดไววาอยางนัน
้
คําเชิญจากพระยาหเวห
๑ พระยาหเวหพูดวา

๕๕ ที่หิวนํ้ า มาที่น้ํ าสิ

“เฮย พวกเจา

เฮย พวกเจาที่ไมมเี งิน มาสิ มาซื้อและกินซะ
มาสิ มาซื้อเหลาองุนและนม
ไมตองเสียเงิน ไมตองคิดราคา
๒ ทําไมเจาถึงเอาเงินของ เจาไปซื้อของกินที่
ไมใชอาหารที่มีประโยชน
ทําไมเจาถึงเอาคาแรงไป ซื้อสิ่ง ที่ไม ไดทําให
เจาอิ่มจริงๆ
ฟั งเราใหดี และเจาจะไดกินของดี
และเจาก็จะไดมีความสุขกับอาหารชัน
้ เลิศ
๓ เอียงหูมา และเขามาหาเรา
ฟั งใหดี เพื่อเจาจะไดมีชีวิต
เราจะทําขอตกลงอันถาวรกับเจา
เป็ นสัญญาที่เชื่อ ถือ ไดที่ จะสัตย ซื่อตอดา วิด
ตลอดไป
๔ ดูสิ
เราทําใหเขาเป็ นพยานให กับชนชาติ
ตางๆ
เราทําใหเขาเป็ นผู ครอบครองและเป็ นแมทัพ
ของชนชาติตางๆ
๕ ดูสิ เจาจะเรียกชนชาติ ตางๆที่ เจาไม เคย
รูจัก
และชนชาติ ตางๆที่ไม เคยรูจัก เจา นัน
้ ก็จะวิ่ง
มาหาเจา
เพราะพระยาหเวหพระเจาของเจา
์ ิทธิแ
์ หงอิสราเอล ไดใหเกียรติกับเจา
ผูศักดิส
๖ ใหแสวงหาพระ
ยาหเวหในขณะ ที่ยัง
สามารถหาพระองคเจอ
ใหเรียกพระองค ในขณะ ที่พระองคยัง อยู
ใกล
๗ ใหคนชัว
่ ทิง้ ทางของพวกเขาไดแลว
ใหคนที่เลว ทรามทิง้ ความ คิด ชัว
่ ๆของพวก
เขาไดแลว
*๕๕:๑๓

ชื่อเสียง”
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ใหพวก เขาหัน มา หาพระ ยาหเวห แลว
พระองคจะเมตตาพวกเขา
ใหพวก เขาหัน มา หาพระเจาของ เราเพราะ
พระองคจะอภัยให กับพวก เขาอยาง ไม
จํากัด”
๘ พระยาหเวหพูด วา “ความคิด ตางๆของเรา
ไมเหมือนกับความคิดตางๆของเจา
และทางทัง้ หลายของ เจาก็ไม เหมือนกับทาง
ทัง้ หลายของเรา
๙ ทองฟ าอยูสูงกวาพื้นดินขนาดไหน
ทางทัง้ หลายของเราก็อยูสูงกวาทางทัง้ หลาย
ของเจาขนาดนัน
้
และความ คิด ตางๆของ เราก็อยู สูง กวาความ
คิดตางๆของเจาขนาดนัน
้ ดวย
๑๐ ฝนและ หิมะที่ตกลง มาจากทองฟ าจะไม
หวนกลับไปบนทองฟ า
จนกวาจะทําใหพ้ น
ื เปี ยก
จนกวาจะทําใหพ้ น
ื ดินผลิ ดอกออก ผลและ
แตกหนอ
จนกวาจะ ใหเมล็ด ขาวกับผู หวานและให
อาหารกับคนกิน
๑๑ เชน นั น
้ แหละ คํา พูดของ เราเมื่อออก จาก
ปากของเราแลว
จะไมหวนกลับมาหาเราเปลาๆ
คํา พูดของ เราจะทําใหสิ่ง ตางๆที่เราตองการ
เกิดขึ้น
คํา พูดของเราจะทําสิ่ง ที่เราสง ใหมัน ไปทําจน
สําเร็จ”
๑๒ พวก เจาจะออก ไปดวยความ ยินดี จะถูก
นํ ากลับไปบานดวยสันติสุข
พวก ภูเขาและเนิน เขาจะระเบิดเสียง เพลง
ออกมาตอหน าเจา
และตนไมทงั ้ หมดในทองทุงก็จะปรบมือของ
พวกมัน
๑๓ ตนสนตางๆจะงอกขึ้นมาแทนที่พงหนาม
ไมพุมหอมจะงอกขึ้นมาแทนที่พวกหญาคา
และทัง้ หมด นี้ก็จะเป็ นเครื่อง เตือน ใจให
ระลึกถึงพระยาหเวห *
เป็ นเครื่อง พิสูจนที่จะไมมี วันถูก ทําลายถึง
อํานาจของพระองค

เป็ นเครื่อง … ถึงพระยาหเวห หรือ แปลไดอีกอยางหนึ่งวา “ทําใหพระยาหเวหมี
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ทุกๆชนชาติจะติดตามพระยาหเวห
๑ พระยาหเวหพูดวาอยางนี้

๕๖ “รักษาความยุติธรรมไว ใหทําในสิ่ง
ที่ถูกตอง
เพราะการชวยกูของเราจะมาถึงเจาในเร็วๆนี้
และความ ยุติธรรมของ เราที่ใหเจา รอดพน
จะถูกเปิ ดเผยในไมชานี้
๒ คนที่ทํา อยางนั น
้ คนที่รักษามัน ไวมี เกีย รติ
จริงๆ
เขารักษากฎวัน หยุด ทาง ศาสนาและไม ได
ละเมิดมัน
เขายัง้ มือไวจากการทําชัว
่ ทุกชนิด”
๓ คนตางชาติที่มาติดตามพระยาหเวหไมควร
จะพูดวา
“พระยาหเวหจะตองแยกผมออกจากคนของ
พระองคแนๆ”
และขันทีก็ไม ควรจะพูด วา “ดูสิ ผมเป็ น
เหมือน กับตนไมที่ เหี่ยวแหงเพราะผม
ไมสามารถมีลูกได
พระยาหเวหคงไมรับผมแนๆ”
๔–๕ เราจะตัง
้ อนุสาวรียให กับพวก ขันที
ภายในกําแพงวิหารของเรา
เป็ นอนุสาวรียที่ดีกวาลูกชายและลูกสาว
เป็ นอนุสาวรียที่อยู ถาวร ที่ จะไมมี วันถูก รื้อ
ออกไป
เราจะทําสิ่งนี้ใหกับพวกขันทีที่รักษากฎเกี่ยว
กับวันหยุดทางศาสนาของเรา และเลือก
ทําสิ่งทัง้ หลายที่เราชอบใจและยึดมัน
่ ใน
คําสัญญาของเรา
๖–๗ “เราจะนํ าพวก คนตางชาติไป ยังภูเขา
์ ิทธิข
์ องเรา คือคนตางชาติเหลา นัน
อัน ศักดิส
้
ที่ติดตามเรา ยาหเวห เพื่อรับ ใช เรา รัก เรา
และเป็ น ผูรับ ใชของเรา คือทุก คนที่รักษาวัน
หยุด ทาง ศาสนาของ เราและไม ไดละเมิด มัน
และยึดมัน
่ ในคําสัญญาของเรา
เราจะ ใหพวก เขาชื่นชมยินดีในบาน ของ
เรา ซึ่งเป็ นบานแหงการ อธิษฐาน แลวเราจะ
ยอมรับเครื่องเผาบูชาและเครื่อง สัตว บูชา
อื่นๆของพวกเขาบนแทน บูชาของเรา เพราะ
คนจะเรียกบาน ของ เราวา บานแหงการ
อธิษฐาน สําหรับคนทุกชนชาติ”
๘ พระ ยาหเวห องคเจาชีวิต ผู ที่รวบรวม
คน อิสราเอล ที่กระจัดกระจายไป นัน
้ พูด วา
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“เราจะรวบรวมคน อื่นๆเขา มารวม กับพวก
เขา นอก เหนือจากที่ไดรวบรวมมา ไว แลว
นัน
้ ”
ผูนําอิสราเอลกินเกง
๙ พวกเจา

สัตวดุรายที่อยูในทองทุง
พวกเจาสัตวที่อยูในป า เขามากัดกินไดเลย
๑๐ พวกคนยามของอิสราเอลนั น
้ ตาบอด
พวกเขาทัง้ หมดไมรูเรื่องอะไรเลย
พวกเขาเป็ นหมาเฝ าบานที่เงียบ
พวกเขาเหาไมเป็ น
เอาแตนอน และเพอฝั น เอาแตหลับ
๑๑ หมาพวกนี้ กินเกงเหลือเกิน
กินเทาไหรก็ไมรูจักพอ
พวกเขาเป็ นผูเลีย
้ งแกะที่ไมรูเรื่องอะไรเลย
ตางคนตางทําตามใจตัวเอง
ตางคนตางหาประโยชนใสตัวเหมือนกันหมด
ทุกคน
๑๒ พวกเขาพูดวา “มาสิ มาดื่มเหลาองุนกัน
ใหเราดื่มเบียรกันอยางเต็มที่
พรุง นี้ก็ จะ สนุกเหมือนวัน นี้ หรืออาจ จะสนุก
กวานี้อีก”
อิสราเอลไมไดติดตามพระเจา
๑ คนดีๆตาย

๕๗ คนที่สัตยซ่อื ตอพระเจาถูกเอาไป ก็
แตก็ไมมีใครสนใจ

ไมมีใครเขาใจ
สาเหตุที่คนที่ดีๆถูกรับเอาไป
เพื่อเขาจะ ไดไม ตอง เจอกับเรื่อง เดือดรอน
กวานัน
้
๒ และพวกเขาก็จะเขาไปสูความสงบสุข
คน ที่ใช ชีวิตอยางเที่ยง ตรงก็จะ ไดพัก ผอน
เมื่อนอนตายบนเตียงของเขา
๓ แตสวนพวกเจา มานี่ เลย
พวกเจาที่เป็ นลูกๆของแมมด
พวกเจาที่เป็ นลูกๆของคนเลนชูและโสเภณี
๔ พวกเจาหัวเราะเยาะใครหรือ
พวกเจาทําหน าและแลบลิน
้ ใสใครหรือ
พวกเจาเป็ นลูกที่ชอบกบฏ
เป็ นลูกหลานที่ชอบหลอกลวง ไมใชหรือ
๕ พวก เจาเผา ผลาญไป ดวยตัณหา ราคะ
์ ิทธิ ์
ทามกลางพวกตนโอกอันศักดิส
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และใตตนไมที่ใหรม เงาทุก ตน *เจาไดฆา
ลูกๆเพื่อเซน ไหวในหุบเขา ตางๆตาม
ซอกผาตางๆ
๖ หิน เกลีย
้ งในธาร นํ้ า แหง นัน
้ เป็ นพวก พระ
ของเจา พวกหินเหลา นัน
้ ก็ เลยเป็ นสวน
แบงของเจา
พวกมันเป็ นมรดกของเจาไมใชเรา
เจาไดเทเครื่องดื่มบูชาใหกับหินเหลานัน
้
และพวกเจาได นําเครื่องบูชาจากเมล็ด พืชมา
ถวายใหกับพวกมัน
เมื่อเห็นเรื่อง ตางๆเหลา นี้ เจาคิด วาเราจะ
พอใจและไมลงโทษเจาหรือ
๗ เจาวางเตียงของเจาไวบนภูเขาสูง
แลวเจาก็ข้ น
ึ ไปที่นัน
่ เพื่อถวายเครื่องบูชา
๘ เจาตัง
้ รูป เคารพของ เจาไวดาน หลังประตู
และเสาประตู
ใชแลว เจาหางไกลจากเรา
เจาทําตัวเปลือยเปลาและปี นขึ้น ไปบน เตียง
ของเจา
และเปิ ดเตียงใหกวาง
เจาก็ไดเสนอคาตัวกับพวกมัน
เจารักเตียงของพวกมัน
เจาจองมองอวัยวะเพศของพวกมัน
๙ เจาเอานํ้ ามัน มะกอกเดิน ทางไปหาพระ โม
เลค †
และเจาก็ใสน้ํ าหอมของเจาซะมากมาย
เจาสงพวกตัวแทนของเจาไปแดนไกล
เจาสงพวกเขาไปไกลถึงแดนคนตาย
๑๐ เจาเริ่มเหนื่ อยลาจากการเดินทางบอยๆ
แตเจาไมยอมพูดวา “แบบนี้คงจะไมไดอะไร
แน”
เจามีกําลังขึ้นมาใหม
เจาจึงไมเป็ นลมไป
๑๑ ตอนนั น
้ เจายําเกรงและหวาดกลัวใครกัน
เจาถึง ไดโกหกและไม ไดระลึก ถึง เราหรือ
คิดถึงเรา
เรายังเก็บตัวเงียบๆและซอนตัวอยู
เจาถึงไดไมยําเกรงเรา ใชไหม
๑๒ เราจะพูด ถึงความดีและการงานตางๆของ
เจาก็ได
แตสิ่ง เหลา นัน
้ ก็ไม สามารถชวย อะไรเจา ได
หรอก
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๑๓ เมื่อ เจารองขอความชวยเหลือ

ก็ใหรูป ปั ้ น
ที่เจาไดสะสมนัน
้ ชวยเจาก็แลวกัน
ลมจะพัดพวกมันไปหมด
ลมจะเป าพวกมันไปหมด
แตคน ที่ลี้ ภัยใน เราก็จะ ไดเป็ น เจาของแผน
ดิน นัน
้
และได เป็ นเจาของภูเขา อัน
์ ิทธิข
์ องเรา
ศักดิส
พระยาหเวหจะชวยคนของพระองค
๑๔ พระองคจะพูด วา

“สราง มันขึ้น มา สราง
มันขึ้นมา เตรียมทางไว
กําจัดสิ่ง กีดขวาง ตางๆออก ไปจาก ทางของ
คนของเรา”
๑๕ พระเจา ผูอยูในที่สูงและไดรับการยกยอง
ผูที่อยูตลอดกาล
์ ิทธิ ์
และผูที่มีช่ อ
ื อันศักดิส
์ ิทธิ ์
พูดวา “เราอาศัยอยูในที่สูงและศักดิส
แตเราก็อยู กับคน เหลา นัน
้ ที่สํานึก ผิดและ
ถอมตัวลง
เราจะฟื้ นฟูจิตใจของคน ที่ถอม ตัว ลงและ
ฟื้ นฟูจิตใจของคนที่สํานึกผิด
๑๖ เพราะเราจะไมกลาวหาตลอดเวลา
และเราก็จะไมโกรธไปตลอดกาล
เพราะถาอยาง นัน
้ จิต วิญญาณของ มนุษยที่
เราสรางขึ้นมา
ก็จะตายตอหน าเรา
๑๗ เราโกรธในเรื่องความ โลภอัน ชัว
่ รายของ
พวกเขา
เราจึงลงโทษพวกเขา
เราไดซอนตัวเราเองและโกรธ
แตพวก เขาก็ยังหันเหไปตามทาง ทัง้ หลาย
ของพวกเขา
๑๘ เราไดเห็นทางของพวกเขาแลว แตเราจะ
รักษาพวกเขาไว
เราจะนํ าทางพวก เขาและปลอบโยนพวก เขา
คือคน เหลา นัน
้ ที่ไว ทุกข และเราจะให
ปากพวกเขากลับพูดคําสรรเสริญแทน”
๑๙ พระ ยาหเวหพูด วา
“เราจะใหสันติสุข
สันติสุข แทจริงกับทุก คน ทัง้ คน ที่อยู
ใกลและคนที่อยูไกล
แลวเราจะรักษาพวกเขาไว
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ตน โอก … ทุก ตน หมายถึง คนที่มานมัสการพระเทียมเท็จในสถานที่พวกนี้ และมี
การรวมเพศกันดวย เป็ นความเชื่อวาจะทําใหพืชผลดี
†๕๗:๙

พระโมเลค พระจอมปลอม ชื่อนี้เหมือนคําในภาษาฮีบรูหมายถึง “กษัตริย”
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๒๐ แตคน

ชัว
่ เป็ นเหมือนทะเลที่ ปั ่ น ป วนไม
สามารถสงบนิ่งได
คลื่นของมันกวนทัง้ โคลนและดินขึ้นมา
๒๑ คนชัว
่ จะไมมีสันติสุข”
พระเจาของผมพูดไววาอยางนัน
้
ศาสนกิจที่ถูกตองและที่ผิด
๑ พระยาหเวหพูด วา

๕๘ ดังๆเลย ไม ตองอัน้ ไว ยกเสียงขึ้น
ตะโกนออกมา

มาเหมือนกับเสียงแตร
ประกาศกับ คนของ เราถึงการ กบฏของ พวก
เขา
ประกาศให กับครอบครัวของยาโคบถึงความ
บาปของพวกเขา
๒ พวกเขามาแสวงหาเราวันแลววันเลา
อยาง กับ วาพวก เขาอยากจะ รูทาง ตางๆของ
เรา
อยางกับวาเป็ นชนชาติที่ไดทําในสิ่งที่ถูกตอง
อยางกับ วาไม ไดทอดทิง้ กฎอัน ยุติธรรมของ
พระเจาของพวกเขา
พวกเขาขอการตัดสินที่ยุติธรรมจากเรา
พวกเขาแกลงทําเป็ นอยากเขาใกลพระเจา
๓ และพวก เขาพูด วา “ทําไมพระองคถึงไม
เห็นตอนที่พวกเราอดอาหารกัน
ทําไมพระองคถึงไมสังเกตวาพวกเราถอมตัว
ลง”
แตเราตอบวา “ดู เอาสิ ในวัน ที่เจาอดอาหาร
นัน
้
เจาก็ยังมัวหาผลประโยชนของ ตนและเอา
เปรียบคนงานทุกคนของเจา
๔ ดูสิ พวกเจาถือศีล อดอาหารก็ จริง แตมีการ
ถกเถียง ทะเลาะและชกตอยกันแถมไป
ดวย
การอดอาหารอยางที่พวกเจาทําในวันนี้จะไม
ทําใหคําอธิษฐานของ เจาขึ้น ไปถึงเบื้อง
บน
๕ นี่ หรือการถือศีลอดอาหารที่เราอยากได
เป็ นวันที่แคถอมตัวลงพอเป็ นพิธีอยางนี้หรือ
เป็ นแคกมหัวลงเหมือนกับตนออลูลมหรือ
เป็ นแคนอนลงบนผากระสอบและขีเ้ ถาหรือ
พวก เจาจะเรียกแบบ นี้วาเป็ นการ ถือศีล อด
อาหารหรือ
วัน แบบ นี้จะเป็ นที่ ยอมรับของ พระ ยาหเวห
จริงๆหรือ
๖ การ อด อาหารที่ เราอยาก ไดเป็ น อยาง นี้
ไมใชหรือ
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คือใหปลด ปลอยโซ ตรวนของความ ไม
ยุติธรรม
ใหแกเชือกแอกของการกดขี่ขมเหงออก
และปลอยใหคนที่ถูกกดขี่ขมเหงเป็ นอิสระ
ใหหักแอกทุกอัน
๗ แลวใหแบง ปั นอาหารของ เจากับคน ที่
หิวโหย ไมใชหรือ
ใหเอาคน ยากจนที่ไมมีบาน อยูเขา มา อยูใน
บานของเจา
เมื่อเจาเห็นคน ที่เปลือยเปลาก็ ใหคลุม ตัว
พวกเขา
และไมซอนตัวจากญาติๆที่เดือดรอนของเจา
๘ ถาเจาทํา อยาง นี้ แสงของ เจาก็จะสอง สวาง
เหมือนรุงอรุณ
บาดแผลตางๆของเจาจะหายอยางรวดเร็ว
พระองคผูใหชัยชนะกับพวก เจาจะนํ า หน า
พวกเจาไป
และสงา ราศีของพระ ยาหเวหก็จะเป็ นทหาร
เฝ าระวังหลังใหกับเจา
๙ แลวเจาก็จะเรียกขอความ ชวย เหลือและ
พระยาหเวหก็จะตอบ
เจาจะรองขอ และพระองคจะพูดวา ‘เราอยน
ู ี่’
ถาเจาขจัด แอกของการ กดขี่ไปจากสังคม
ของเจา
หยุดชีห
้ น ากัน และหยุดพูดใสรายป ายสีกัน
๑๐ ถาเจาใหอาหารของเจากับคนหิวโหย และ
ชวยคนที่ถูกขมเหงจนไมขาดอะไรเลย
เมื่อนัน
้ แสง สวางของ เจาก็จะสอง ขึ้น มาใน
ความมืด และความมืด สลัวของเจาก็จะ
กลายเป็ นเที่ยงวัน
๑๑ พระยาหเวหจะนํ าทางเจาอยูเสมอ
และพระองคจะดูแลความ ตองการของ เจา
แมในแผนดินที่แหงแลง
และพระองคจะเสริมกําลังกระดูกของเจา
เจาก็จะเป็ นเหมือนสวนที่ไดรับนํ้ า
เหมือนกับตานํ้ าที่น้ํ าไมเคยแหง
๑๒ เจาก็จะสราง เมืองที่ถูก ทําลาย ไปในสมัย
โบราณขึ้นใหม
เจาจะกอเมืองขึ้น มาบนพวก รากฐานอัน เกา
แกของคนรุนกอนๆ
และจะมีคนเรียก เจาวา ผู ซอมชอง โหวของ
กําแพง
และผูซอมถนนใหคนไดมาอยูอาศัยอีก
๑๓ ถาเจาไม เดิน ทาง ไกลในวัน หยุด ทาง
ศาสนา
์ ิทธิข
์ องเรา
และไมทํางานในวันอันศักดิส
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และถา เจาเรียกวัน หยุดของเราวาเป็ นวัน อัน
์ ิทธิข
์ อง
ชื่นบานและเรียกวัน อัน ศักดิส
พระยาหเวหวาเป็ นวันอันมีเกียรติ
และถาเจาใหเกียรติวันนัน
้ โดยไมเดินทางไป
ทําการคาขาย
โดยไม วิ่ง ไล ตามผลประโยชนของ ตนและ
โดยไมเจรจาตกลงเรื่องธุรกิจกัน
๑๔ เมื่อนั น
้ เจาจะชื่นชมยินดีในพระยาหเวห
และเราจะทําใหเจาขี่ ขามภูเขา สูงทัง้ ปวงใน
โลกนี้
และเราจะเลีย
้ งเจาจากแผน ดินที่ เราไดยกให
กับยาโคบบรรพบุรุษของเจา”
ปากของพระยาหเวหไดพูดวาอยางนัน
้
คนของพระเจาตองเปลี่ยน
จากทางชั่วรายตางๆ
๑ อยาคิด วามือของ พระ ยาหเวหสัน
้

๕๙ จนชวยเจาไมได

หรือหูของพระองคตึงจนไม ไดยินเสียงของ
เจา
๒ แตเป็ นความ ผิด บาปทัง
้ หลายของ พวก เจา
ตาง หากที่เป็ นอุปสรรคระหวาง เจากับ
พระเจาของเจา
เป็ นพวก บาปของ เจาที่ทําใหพระองคซอน
หน าไปจากเจา
พระองคจึงไมไดยินเสียงของเจา
๓ เพราะมือของเจาเปรอะเปื้ อนไปดวยเลือด
และนิ้วของเจาเปรอะเปื้ อนไปดวยความผิด
ริมฝี ปากของเจาพูดโกหก
ลิน
้ ของเจากระซิบวางแผนทําชัว
่
๔ ไมมีใครเอาเรื่องจริงมาขึ้นศาล
และไมมีใครเลยพูดความจริงในศาล
ทุกคนพึ่งคําพูดที่ไมมีหลักฐานและพูดโกหก
พวกเขาตัง้ ทองความชัว
่ รายและคลอดความ
ผิดบาปออกมา
๕ พวกเขาฟั กแผนรายเหมือนฟั กไขงู
และทอแผนชัว
่ อยางทอใยแมงมุม
ใครที่กินไขเหลานัน
้ ของมันก็จะตาย
แลวถาไขแตกก็จะมีงูพิษออกมา
๖ ใย แมงมุมของ พวก เขาจะเอา มา ใชเป็ น
เสื้อผาก็ไมได
พวก เขาไม สามารถเอาสิ่ง ที่เขาสราง ขึ้น มา
คลุมตัวได
งานตางๆของพวกเขาเป็ นงานชัว
่
มือ ของ พวก เขาเต็ม ไป ดวยความ โหด ราย
ทารุณ
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๗ เทาของพวกเขาวิ่งไปทําชัว
่

์ ลัง่
พวกเขารีบ ไปทําใหเลือดของคนบริสุทธิห
ไหล
ความ คิด ตางๆของพวก เขาเป็ นความ คิด ชัว
่
ราย
พวก เขาไป ถึงที่ไหน ความ พินาศและการ
ทําลายก็เกิดขึ้นที่นัน
่
๘ พวกเขาไมรูจักทางที่นําไปสูสันติสุข
ไมมีความยุติธรรมในทางของพวกเขา
พวกเขาไดทําทางของพวกเขาใหคดเคีย
้ วไป
ทุก คนที่เดินบนเสน ทาง นัน
้ จะไม ได เจอกับ
สันติสุข
๙ อยาง นี้
การ ตัดสินอยาง ยุติธรรมของ
พระเจาจึงอยูหางไกลจากพวกเรา
ความรอดของพระองคมาไมถึงพวกเรา
พวกเรารอคอยแสงสวาง แตมีแตความมืด
พวกเรารอคอยแสงสวางจา แตพวกเราตอง
เดินอยูในความมืดครึ้ม
๑๐ พวก เราเดิน คลําไป ตามกําแพงเหมือนคน
ตาบอด
เราคลําหาเหมือนคนไมมีลูกตา
เราสะดุด ลมในตอน เที่ยงอยาง กับเป็ นตอน
กลางคืน
ถึงคนอื่นแข็งแรง แตพวกเราเป็ นเหมือนศพ
๑๑ เราทุกคนบนเหมือนหมีรองคราง
และรองครํ่าครวญเหมือนนกเขารอง
พวก เรารอ คอยการ ตัดสินอัน ยุติธรรมของ
พระองค แตมันไมมาสักที
พวกเรารอคอยความรอด แตมันหางไกลจาก
พวกเรา
๑๒ เพราะการ กบฏ ตางๆที่เรา ทําตอ พระองค
นัน
้ มีมากมาย
และความ บาป ตางๆของ พวก เราเป็ น พยาน
ฟ องพวกเราเอง
เพราะพวก เรารูอยูแก ใจถึงการ กบฏ ตางๆ
ของพวกเรา
พวกเรารูจักความผิดบาปของพวกเราเอง
๑๓ พวก เราได กบฏตอพระ ยาหเวหและไม
สัตยซ่ อ
ื ตอพระองค
พวกเราไดหันเหไปจากพระเจาของพวกเรา
พวกเราไดพูดถึงการกดขี่และการกบฏ
ไดวางแผนดวยคํา พูดหลอก ลวงและพูดสิ่ง
เหลานัน
้ ออกมาจากใจ
๑๔ ความยุติธรรมก็เลยถูกไลกลับไป
ความถูกตองก็อยูหางไกล
ความจริงสะดุดลมในลานเมือง
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ความสัตยซ่ อ
ื เขามาในเมืองไมได
๑๕ ความจริงไมอยูแลว
แลวถาใครไมยอมทําชัว
่ ก็จะถูกโจมตี
พระยาหเวหเห็นสิ่งเหลานี้แลวไมพอใจมาก
เพราะความยุติธรรมไมมีเลย
๑๖ พระองคโกรธแคนที่เห็นวาไมมีใครเลย
ไมมีใครเขามาชวยเหลือคนที่ถูกกดขี่ขมเหง
แลวพระองคจึงใชแขนอันทรง
พลังของ
พระองคเพื่อมาชวยกู
และความ
ยุติธรรมของพระองคทําให
พระองคประสบผลสําเร็จ
๑๗ พระองคสวมความ ยุติธรรมไวเป็ นเหล็ก
ป องกันอก
์ ี่จะชวยใหรอดเป็ นหมวกเหล็ก
และใสฤทธิท
พระองคสวมการแกแคนเป็ นเสื้อผา
ใสความเดือดดาลเป็ นเสื้อคลุม
๑๘ พระองคจะตอบแทนศัตรูของพระองค
ตามที่เขาสมควรจะไดรับ
คือผู ที่ตอสูกับ พระองคจะได รับความ โกรธ
แคน
พวกศัตรูของพระองคจะไดรับการลงโทษ
พระองคจะตอบแทนแผน
ดินตามแถบ
ชายฝั ่ ง ทะเลและพวก เกาะตาม ที่พวก
เขาสมควรจะไดรับ
๑๙ คน พวก นั น
้ ที่อยูทาง ตะวัน ตกจึงจะ
ยําเกรงชื่อของพระยาหเวห
และพวก ที่อยูทาง ตะวัน ออกจะยําเกรง
์ รีของพระองค
ศักดิศ
พระองคจะซัด มาเหมือนแมน้ํ าที่ไหล เชี่ยว
ผานชองแคบและโดน ลมของ พระ
ยาหเวหพัดสง
๒๐ พระ ยาหเวหบอก วาพระองคจะมาปลด
ปลอยศิโยนใหเป็ นอิสระ
พระองคจะมาชวยกูคนเหลา นัน
้ ในครอบครัว
ของยาโคบที่กลับใจจากการกบฏ
๒๑ พระ ยาหเวหพูด วา “ตัว เรา เองจะให
คํามัน
่ สัญญากับพวก เขาวาอยาง นี้ ‘พระ
วิญญาณของ เราที่อยูใน เจา และคํา พูดที่ เรา
ไดใสไวในปากของเจา จะไมพรากไปจากเจา
หรือลูกๆของ เจาหรือหลานๆของ เจา ตัง้ แต
นี้ ไปจนตลอด กาล’” พระ ยาหเวหสัญญาวา
อยางนัน
้
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เพลงเรื่องสงาราศีท่เี มือง
เยรูซาเล็มกําลังจะไดรับ
๑ ลุก ขึ้น

๖๐ สวางของเจามาถึงแลว

สอง สวาง ซะ เพราะแสง

รัศมีของพระยาหเวหข้ น
ึ มาสองลงบนเจา
๒ ความมืดปกคลุมแผนดิน
ความมืดมิดปกคลุมชนชาติตางๆอยู
แตพระยาหเวหไดสองสวางอยูบนเจา
และรัศมีของพระองคจะปรากฏอยูเหนือเจา
๓ ชนชาติตางๆจะมาหาแสงสวางของเจา
และกษัตริย ตางๆจะมาถึงแสงรุงอรุณอัน เจิด
จาของเจา
๔ เงยหน าเงยตาขึ้น มองไปรอบๆ
พวกเขาทุกคนกําลังรวบรวมกันเขามาหาเจา
พวกลูกชายของเจากําลังมาจากแดนไกล
พวกพี่ เลีย
้ งกําลังหนีบพวกลูกสาวของเจามา
บนเอว
๕ เจาจะเห็นสิ่ง เหลา นี้ และเจาจะสองประกาย
แหงความสุขออกมา
ใจของเจาจะตื่นเตนและเต็มไปดวยความสุข
เพราะความ รํ่ารวยของชนชาติ ตางๆที่ อยูอีก
ฟากหนึ่งของทะเลจะมาถึงเจา
ใช แลว ทรัพยสมบัติของชนชาติ ตางๆจะถูก
ยกใหกับเจา
๖ พวก ฝูง อูฐทัง
้ หลายจะปกคลุมแผน ดินของ
เจา
คืออูฐหนุมสาวจากมีเดียนและเอฟาห
ทุกคนจากเชบาจะมาหาเจา
พวกเขาจะนํ าทองและกํายานมาให
แลวเลา เรื่องการก ระ ทําอัน นา สรรเสริญของ
พระยาหเวห
๗ ฝูง แพะ แกะทัง
้ หมดจากเคด ารจะถูก
รวบรวมมาหาเจา
รวมทัง้ พวกแกะตัวผูจากเนบาโยธดวย
พวก มันจะเป็ นเครื่อง สัตว บูชาที่เราจะ
ยอมรับบนแทนของเจา
และเราจะทําใหพระ วิหารของ เราสงา งามยิ่ง
ขึ้นไปอีก
๘ พวก นี้ เป็ น ใครกัน นะ ที่บินมา หา เจาอยาง
กับเมฆ
บินมาเหมือนฝูง นกเขา ที่กําลังบินกลับ รัง
ของมัน
๙ เรือ ทัง
้ หลายจากชายฝั ่ ง ทะเลอันไกล โพน
กําลังรวบรวมกัน
พวกเรือจากทารชิช จะมาเป็ นกลุมแรก
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เพื่อนํ าพวกลูกๆของพวกเจาจากแดนไกล
พรอมกับเงินทองของพวกเขาดวย
เพื่อเป็ นเกียรติให กับพระ ยาหเวหพระเจา
ของเจา
์ ิทธิข
์ องอิสราเอล
เพื่อใหกับองคผูศักดิส
เพราะพระองคไดใหเกียรติกับพวกเจา
๑๐ พวก คนตางชาติจะมาสรางกําแพง ตางๆ
ของเจาขึ้นมา
และพวก กษัตริยของพวก เขาจะมาเป็ น ทาส
เจา
ตอนที่เราโกรธเจานัน
้ เราไดลงโทษเจา
แตตอน นี้เราจะมี นํ้ าใจตอ เจาและเมตตาตอ
เจา
๑๑ พวก ประตู เมืองของ เจา จะเปิ ดตอนรับ
เสมอ จะไมปิดทัง้ วันทัง้ คืน
เพื่อความ รํ่ารวยของชนชาติ ทัง้ หลายจะถูก
นํ ามามอบใหกับเจา
และพวกกษัตริยของพวกเขาจะถูกนํ า เขาไป
ดวย
๑๒ ถาชนชาติ ไหนหรืออาณาจักร ไหนไม ยอม
รับใชเจา มันจะพินาศไป
ชนชาติเหลานัน
้ จะถูกทําลายอยางสิน
้ ซาก
๑๓ ความรํ่ารวยของเลบานอนจะมาถึงเจา
ทัง้ ไมสน ไมเฟอร และไมไซปรัสของมัน
์ ิทธิข
์ องเรา
เพื่อจะใชตกแตงที่ศักดิส
เราจะทําใหที่วางเทาของเราดูสงางาม
๑๔ ลูก หลานของพวกที่เคยกดขี่ขมเหงเจาจะ
กมลงเขามาหาเจา
ทุก คนที่เคยดู หมิ่น เจาจะกราบอยูแทบ เทา
เจา
เขาจะเรียกเจาวา “เมืองของพระยาหเวห
์ ิทธิแ
์ หง
เมือง ศิ โยน ขององค ผู ศักดิส
อิสราเอล”
๑๕ แตกอนเจาถูกทอดทิง
้ คนเกลียดชัง
และไมมีใครเดินผานแผนดินเจา
์ รีตลอดไป
แตตอนนี้เราจะทําใหเจามีศักดิศ
และคนจะชื่นชมใน ตัว เจาตลอด ชัว
่ ลูก ชัว
่
หลาน
๑๖ ชนชาติทง
ั ้ หลายจะ ใหสิ่ง ที่เจาตองการ
เหมือนแมใหนมลูก
พวก
เจาจะดื่มความ
รํ่ารวยจากบรรดา
กษัตริย
แลวเจาจะ ไดรู วาเรา ยาหเวห เป็ นผู ชวย ให
รอดของ เจา เป็ นผู ไถ เจาใหเป็ น อิสระ
์ องยาโคบ
เป็ นองคผูทรงฤทธิข

77

อิสยาห ๖๑:๑

๑๗ เราจะใหเจามีทองคําแทนทองสัมฤทธิ ์

มีเงินแทนเหล็ก
์ ทนไม
มีทองสัมฤทธิแ
และมีเหล็กแทนหิน
เราจะตัง้ สันติสุขเป็ นเจานายเหนือเจา
และความยุติธรรมจะเป็ นนายของพวกเจา
๑๘ จะไมมีความ โหด ราย ทารุณในแผน ดิน
ของเจา
จะไมมีซากปรักหักพังหรือการทําลายภายใน
เขตแดนของเจา
เจาจะตัง้ ชื่อพวก กําแพงของ เจาวา “ความ
รอด”
จะตัง้ ชื่อพวกประตูเมืองวา “คําสรรเสริญ”
๑๙ เจาจะไม ตอง พึ่งแสงแดดในตอน กลาง วัน
อีกแลว
หรือแสงจันทรในตอนกลางคืน
เพราะพระยาหเวหจะเป็ นแสงสวางให กับ เจา
ตลอดไป
พระเจาของเจาจะเป็ นรัศมีของพวกเจา
๒๐ ดวงอาทิตยของเจาจะไมตกอีกแลว
หรือดวงจันทรของเจาจะไมหายไป
เพราะพระยาหเวหจะเป็ นแสงสวางให กับ เจา
ตลอดไป
วัน เวลาแหงความโศกเศราของเจา นัน
้ จะจบ
สิน
้ ไป
๒๑ คน ของ เจา หมด ทุก คนจะทําใน สิ่งที่ ถูก
ตอง
แลวพวก เขาจะ ไดแผน ดินเป็ น กรรมสิทธิ ์
ตลอดไป
พวกเขาเป็ นตนไมที่เราปลูกไว
เป็ นฝี มือของเราที่แสดงวาเรายิ่งใหญ
๒๒ ครอบครัวที่เล็กที่สุดจะกลายเป็ นตระกูลที่
มีพันคน
ตระกูลที่เล็ก ที่สุดจะกลาย เป็ นชนชาติที่ ยิ่ง
ใหญ
เราคือยาหเวห
พอถึงเวลา เราจะรีบจัดการเรื่องนี้ให
ขาวดีสําหรับคนที่ถูกขมเหง
๑ พระวิญญาณของพระยาหเวหองค

๖๑ เจาชีวิต อยูกับผม
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เพราะพระยาหเวหไดเลือก *ผม
พระองคไดสง ผมไปประกาศขาวดีให กับคน
ยากจน
ไปรักษาจิตใจที่แตกสลาย
ไปประกาศเสรีภาพใหกับเชลย
และประกาศการปลดปลอยให
กับพวก
นักโทษ
๒ พระองคสง
ผมใหไปประกาศปี แหงความ
เมตตาของพระยาหเวห
และวัน เวลาที่พระเจาของ เราจะแก แคน ไป
ปลอบโยนทุกคนที่เศราโศกเสียใจ
๓ พระองคสง ผมใหเอามาลัยไป ใหกับคน ที่
โศกเศราในศิโยน
เพื่อใสแทนขีเ้ ถา †บนหัว
ใสน้ํ ามันแหงความ ชื่นชมยินดีแทนชุด ไว
ทุกข
และใหชุดงานเลีย
้ งแทนจิตใจที่ทอแท
พวกเขาจะไดช่ อ
ื วา ตนโอกแหงความรอด
ตนไมของ พระ ยาหเวหที่แสดง วาพระองค
นัน
้ ยิ่งใหญ
๔ พวกเขาจะสรางเมืองตางๆที่พัง ทลายไปใน
สมัยโบราณขึ้นมาใหม
และฟื้ นสถานที่ ตางๆที่ถูก ทําลายไปนานแลว
ขึ้นมาใหม
พวก เขาจะกอ เมืองที่เป็ นซาก ปรักหัก พังที่
ถูกทําลายมาหลายชัว
่ คนแลวขึ้นมาใหม
๕ คนตางชาติก็จะยืนเฝ า เลีย
้ ง ดูฝูง แพะ แกะ
ของเจา
และคนตางชาติพวก นี้ก็จะทํางานใน ทุง นา
และในสวนองุนของเจา
๖ จะมีคนเรียกพวก เจาวา พวก นั กบวชของ
พระยาหเวห
พวกเจาจะไดช่ อ
ื วา พวกผูรับ ใชของพระเจา
ของเรา
พวกเจาจะไดประโยชนจากทรัพยสมบัติของ
ชนชาติตางๆ
และพวก เจาก็จะ ไดโออวดในความ รํ่ารวยที่
ไดมาจากพวกเขา
๗ พวก เจาจะ ไดสวน แบงเป็ นสอง เทาแทนที่
จะตองอับอาย
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พวก เจาจะชื่นชมยินดีกับสวน แบงของ พวก
เจาแทนที่จะตองขายหน า
ใชแลว พวกเจาจะไดรับสวนแบงเป็ นสองเทา
ในแผนดินของพวกเจา
และความยินดีของพวกเจาจะอยูตลอดไป
๘ พระ ยาหเวหพูด วา “เรายาหเวหรักความ
ยุติธรรม เราเกลียดการปลนและการทํา
ผิดทัง้ หลาย
เราจะใหคาตอบแทนกับคนของเราตามที่เขา
สมควรจะไดรับ
และเราจะทํา สัญญากับพวก เขาที่ จะคง อยู
ตลอดไป
๙ ลูก หลานของ พวก เขาจะเป็ น ที่ รูจัก
ทามกลางชนชาติทงั ้ หลาย
เชื้อสายของเขา ก็จะเป็ นทีร่ ูจักทามกลางเชื้อ
ชาติตางๆ
ทุก คนที่ เห็นพวก เขาตางก็จะยอมรับวา
พวก เขาเป็ น ชนชาติที่ พระ ยาหเวหได
อวยพร”
๑๐ พระยาหเวหทําใหผมชื่นชมยินดีมาก
จิตใจของ ผมมี ความ สุขเพราะพระเจาของ
ผม
เพราะพระองคไดเอาชุด แหง ความ รอดมา
สวมผมไว
พระองคไดคลุม ผมดวยเสื้อ คลุมแหง การ
ชวยกู
เป็ นเหมือน กับเจา บาวที่ประดับ หัวดวยพวง
มาลัย
เป็ นเหมือน กับเจา สาวที่ประดับ ตัวดวยเพชร
พลอยของนาง
๑๑ พระ
ยาหเวหองคเจาชีวิตจะทําใหความ
รอดอัน ยุติธรรมของ พระองคและคํา
สรรเสริญจาก มนุษยงอก ขึ้น มาตอ หน า
ชนชาติทงั ้ หลาย
เหมือนกับพืชที่งอกขึ้นมาจากดิน เหมือนกับ
เมล็ดที่โผลข้ น
ึ มาในสวน
ชัยชนะของเมืองเยรูซาเล็ม
๑ เพื่อจะ

๖๒ เก็บตัวเงียบ

ชวยศิ โยน ผมจะไม ยอม

เพื่อจะชวยเยรูซาเล็ม ผมจะไมยอมอยูเฉย
*๖๑:๑

เลือก หรือแปลตรงๆไดวา “เจิม” เป็ นวิธีที่พระเจาจะแตงตัง้ คนสําหรับงานพิเศษ เชน
เจิมใหเป็ นกษัตริย หรือ นักบวช ดวยการเทนํ้ ามันบนคนๆนัน
้ บางครัง้ ก็เจิมสิ่งของดวย คํานี้
ในภาษาฮีบรู คือ “เมสสิยาห” ในภาษากรีก คือ “คริสต”
†๖๑:๓

ขี ้เถา จะโยนขีเ้ ถาขึ้นไปใหหลนลงมาบนหัว แสดงถึงความเศราโศกเสียใจ
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จนกวาชัยชนะของ นางจะสอง สวางออก มา
เหมือนกับแสงรุงอรุณ
และความ รอดของ นางสอง สวางเหมือน กับ
คบเพลิง
๒ แลวชนชาติตางๆจะไดเห็นชัยชนะของเจา
กษัตริยทงั ้ หลายจะไดเห็นสงาราศีของเจา
เจาจะมีช่ อ
ื ใหมที่พระยาหเวห เองจะเป็ นผู ตัง้
ให
๓ เจาจะเป็ นมงกุฎที่สวยงามในมือ ของ พระ
ยาหเวห
เป็ นมงกุฎของกษัตริยในมือ ของพระเจาของ
เจา
๔ คนจะไมเรียกเจาวา ผูถูกผัวทิง
้
และแผน ดินของ เจาก็จะไม ถูก เรียกวาราง
เปลาอีกตอไป
เพราะคนจะเรียกเจาวา คนที่พระเจารัก
และคนจะเรียกแผนดินของเจาวา
เจาสาวของพระเจา
เพราะพระยาหเวหรักเจา
และแผน ดินของ เจาจะแตงงานกับ พระ
ยาหเวห
๕ ผู ที่จะสราง เจาขึ้น มา ใหมก็จะแตงงานกับ
เจา
เหมือนกับที่ชายหนุมแตงงานกับหญิงสาว
พระเจาของเจาจะชื่นชมในตัวเจา
เหมือนกับเจาบาวชื่นชมในตัวเจาสาว
๖ เยรูซาเล็ม เอย เราได ตัง
้ พวก ยามไวบน
กําแพงทัง้ หลายของเจา
เขาจะรองอธิษฐานตลอด วันตลอด คืนไม นิ่ง
เงียบ
พวก เจาที่รองขอใหพระ ยาหเวหชวย เหลือ
อยายอมหยุดพักเลย
๗ และอยาใหพระองคหยุดพักดวย
จนกวาพระองคจะตัง้ เยรูซาเล็มขึ้นมาใหม
จนกวาพระองคจะทําใหเยรูซาเล็มเป็ นเมือง
ที่คนทัว
่ โลกยกยอง
๘ พระ ยาหเวหไดสาบานดวยการ ยกมือ ขวา
และแขนอันทรงพลังของพระองควา
“เราจะไม ใหเมล็ด ขาวของ เจาตกไปเป็ น
อาหารของพวกศัตรูของเจาอีกตอไป
เราจะไม ใหพวก คนตางชาติไดด่ ม
ื เหลา องุน
ใหมของ เจา ที่เจาได มาจากการ ทํางาน
อยางหนัก
๙ แตพวกที่เก็บ เกี่ยวเมล็ด ขาวก็จะไดกิน มัน
และพวกเขาจะสรรเสริญพระยาหเวห
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และคน พวก นัน
้ ที่เก็บผล องุนจะ ไดด่ ม
ื เหลา
์ ิทธิข
์ องเรา”
องุนในลานวิหารอันศักดิส
๑๐ ออกไป ออกไปทางประตูเมือง
ไปเตรียมถนนใหกับประชาชน
สรางมันขึ้นมา สรางทางหลวงขึ้นมา
เก็บหินทิง้ ขางทางใหหมด
ยก ธง ขึ้นเป็ นสัญญาณให ชนชาติ ทัง้ หลาย
เห็น
๑๑ ดูสิ พระยาหเวหไดประกาศไปถึงสุดปลาย
โลกวา “ใหบอกนางสาวศิโยนวา
‘ดูสิ ความรอดของเธอกําลังมา
พระองคเอารางวัลมาให
พระองคจะจายคาตอบแทนให’
๑๒ คนจะเรียกพวกเขาวาคนของพระเจาโดย
เฉพาะ
พวกที่พระยาหเวหไดปลดปลอยใหเป็ นอิสระ
และศิโยน เจาจะไดช่ อ
ื วาผูที่พระเจาอยากได
เมืองที่พระเจาไมไดทอดทิง้ ”
พระยาหเวหลงโทษชนชาติตางๆ
๑ คนยามรองตะโกนวา

๖๓ กําลังมาจากเอโดม

ใครกันนัน
่ ที่

ใครกัน นัน
่ ที่มาจากเมืองโบสราห เสื้อผาของ
เขาเปรอะเปื้ อนไปดวยสีแดง
ใครกันนัน
่ แตงตัวดวยเสื้อผาอยางดี
มุงหน ามาดวยพลังอันแข็งแกรง
พระยาหเวหพูดวา “เป็ นเราเอง เราชนะแลว
เรา มี พลังอันเกรียง ไกรที่จะชวย ให เจา
รอดได”
๒ ทําไมเสื้อผาของทานถึงเปื้ อนสีแดง
ทําไมเสื้อผาของ ทานถึงเหมือน กับคน เหลา
นัน
้ ที่เดินยํ่าอยูในบอองุน
๓ พระองคตอบ วา “เราเหยียบ ยํ่า องุนอยูใน
บอเพียงคนเดียว
ไมมีชนชาติไหนชวยเราเลย
เราเหยียบยํ่าพวกชนชาติเหลา นัน
้ ดวยความ
โกรธ เราไดบดขยีพ
้ วก มันดวยความ
โกรธแคน
เลือดของพวกมันกระเด็นใสเสื้อผาเรา
เราไดทําใหเสื้อผาของ
เราเปรอะเปื้ อนไป
หมด
๔ ตอน นั น
้
เราไดกําหนดวัน ลงโทษชนชาติ
ตางๆ
ตอนนัน
้ ปี ที่จะปลดปลอยคนของเราใหเป็ น
อิสระไดมาถึงแลว
๕ เรามองไป แตไมมีใครมาชวย
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เราแปลกใจมากที่ไมมีใครสนับสนุนเรา
เราก็ เลยชนะดวยแขน อัน ทรง พลังของ เรา
เอง
ความโกรธของเราเองสนับสนุนเรา
๖ เราไดเหยียบ ยํ่าชนชาติ ตางๆดวยความ
โกรธ
เราไดบดขยีพ
้ วกมัน *ดวยความโกรธแคน
เราไดเทเลือดของพวกมันลงบนพื้น”
พระยาหเวหแสดงความ
เมตตาตอคนของพระองค
๗ ผมจะเลาถึงเรื่อง

ตางๆที่พระ ยาหเวหได
แสดงความเมตตากับเรา
เป็ นเรื่องที่นายกยองสรรเสริญ
เราควร จะสรรเสริญพระองคสําหรับเรื่องทุก
อยางที่พระองคทําเพื่อพวกเรา
สําหรับความดี งามที่ ยิ่ง ใหญที่พระองค มีตอ
ครอบครัวของอิสราเอล
พระองคไดแสดงความ เมตตา ปรานีตอพวก
เรา
พระองคไดชวยพวก เราดวยความ รัก มัน
่ คง
ครัง้ แลวครัง้ เลา
๘ พระองคพูด วา “ใช แลว พวกนี้ เป็ นคนของ
เราแน เป็ นลูกๆที่จะไมมีวันทรยศเรา”
พระองคถึง ไดมา เป็ นพระ ผู ชวย ให รอดของ
พวกเขา
๙ ไมใชผูสงขาว ไมใชทูตสวรรค
แตเป็ นพระองค เองที่ชวยพวก เขาจากความ
ทุกขรอนทัง้ หมดของพวกเขา
พระองคได ไถพวก เขา ไวเพราะพระองครัก
และสงสารพวกเขา
ใน อดีต นัน
้ พระองคยกพวก เขาขึ้น มา อุมอยู
เสมอ
๑๐ แตพวก
เขากลับกบฏและทําใหพระ
์ องพระองคเสียใจ
วิญญาณบริสุทธิข
พระองคจึงกลายเป็ นศัตรูของพวกเขา
แลวพระองคเองไดตอสูกับพวกเขา
๑๑ ตอมาพวกเขาก็ไดคิดถึงวันเกากอน
คนของพระองคไดคิดถึงโมเสส
พวก เขาคิด ใน ใจวา พระ ผู นัน
้ ที่นําฝูง แกะ
ของ พระองคพรอมพวก ผู เลีย
้ งผาน
ทะเลขึ้นมา ไปอยูไหนแลว

*๖๓:๖
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์ อง
พระ ผู นัน
้ ที่ใสพระ วิญญาณ บริสุทธิข
พระองคไวในตัวโมเสส
๑๒ และจูงทาน ไปดวย มือที่เต็ม ไป ดวยพลัง
และ สงา ราศีของ พระองค หาย ไป ไหน
แลว
พระ ผู นัน
้ ที่แหวก นํ้ าตอ หน าพวก เขาเพื่อ
สรางชื่อเสียงใหกับพระองคเองตลอดไป
หายไปไหนแลว
๑๓ ผู ที่นําพวก เขาเดิน ผานนํ้ า ลึก ไป หาย ไป
ไหนแลว
พวกเขาไม ไดสะดุด ลม พวกเขาเป็ น เหมือน
มาที่เดินอยูในที่ราบเรียบ
๑๔ พระ วิญญาณของ พระ ยาหเวหใหพวก เขา
พักผอน
เหมือน กับฝูง วัวที่ลงไปอยูในหุบเขา เขียว
ชอุม
อยางนี้พระองคไดนําคนของพระองค
เพื่อพระองคจะไดสรางชื่อ เสียงอัน ยิ่ง ใหญให
กับพระองคเอง
อธิษฐานตอพระยาหเวหให
ชวยคนของพระองค
๑๕ ตอน

นี้ขอ โปรดมอง ลง มาจากฟ า สวรรค
และสังเกตพวกเราสิ
์ ิทธิแ
์ ละสงา งาม
มอง ลง มาจากบาน อัน ศักดิส
ของพระองคเถิด
ความ รักอันรอน แรงของ พระองคและฤทธิ ์
อํานาจของ พระองคหาย ไป ไหนหมด
แลว
ความ รัก ใครและความ เมตตา ปรานีของ
พระองคหายไปไหนหมดแลว
ทัง้ หมดนัน
้ ถูกยัง้ ไวจากพวกเรา
๑๖ พระองคคือพอของพวกเรา
ถึงอับ รา ฮัมจะจําพวก เราไม ไดและอิสราเอล
จะบอกวาไมรูจักเรา
แตพระองค พระ ยาหเวหก็ยังจะ เป็ นพอของ
พวกเราอยูดี
ชื่อ ของพระองคตัง้ แตสมัย โบราณมาแลวคือ
“ผูปกป องเรา”
๑๗ พระ ยาหเวหเจาขา
ทําไมพระองคถึง
ปลอย ใหเรา หลง ไปจากทาง ทัง้ หลาย
ของพระองค

เราไดบดขยี ้พวกมัน สําเนาฮีบรูหลายฉบับแปลอยางนี้ แตก็มีพวกสําเนาฉบับฮีบรูที่
นิยมใชกัน เขียนวา “เราทําใหพวกมันเมา”
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และปลอยใหจิตใจของเราแข็ง กระดางจนไม
ยําเกรงพระองค
กลับ มา เถิด เพื่อชวยพวก ผูรับ ใชของ
พระองค
เพื่อชวยเผา ตางๆซึ่งเป็ นทรัพยสมบัติของ
พระองคเอง
๑๘ ชนชาติศักดิส
์ ิทธิข
์ อง
พระองคไดเป็ น
์ ิทธิข
์ อง พระองค
เจาของสถาน ที่ ศักดิส
แคชวงสัน
้ ๆ
แตตอนนี้ศัตรูของพวกเราไดเหยียบยํ่าสถาน
์ ิทธิข
์ องพระองคแลว
ที่ศักดิส
๑๙ นาน มา แลวที่พวก เราเป็ นเหมือนคน พวก
นัน
้ ที่พระองคไมไดครอบครอง
เหมือนคน เหลา นัน
้ ที่ไม ไดเป็ นคน ของ
พระองค
๑ อยาก
ใหพระองคแหวกสวรรค
ลงมาเหลือเกิน
พวก ภูเขา ตางๆจะ ไดสัน
่ ไหว *ตอ หน า
พระองค
๒ ขอลงมาทําใหศัตรูของ พระองคได เจอกับ
ตัวจริงของพระองค
ชนชาติทัง้ หลายจะ ไดกลัวจน ตัว สัน
่ ตอ หน า
พระองค
เหมือนกับกิ่งไมเจอไฟหรือหมอนํ้ าตัง้ บนไฟ
๓ พระองคไดทําสิ่ง อัศจรรย ตางๆที่เราคิด ไม
ถึง
คือพระองคได ลง มาและภูเขา ทัง้ หลายตาง
สัน
่ ไหวตอหน าพระองค
๔ ตัง
้ แตเกากอน ไมมีใครเคยไดฟัง
ไมมีหูไหนเคยไดยิน
ไมมีลูก ตา ไหนเคย เห็นเทพเจาองค ไหนที่
ชวยคนเหลานัน
้ ที่หวังพึ่งมัน
นอกจากพระองค
๕ พระองคมาชวยคนเหลา นั น
้ ที่มี ความสุขใน
การทําสิ่งที่ถูกตอง
ที่ยอมรับพระองคดวยการใชชีวิตในแนวทาง
ทัง้ หลายของพระองค
เมื่อ กอนตอน ที่พระองค โกรธ พวก เราก็
ทําบาปมากยิ่งขึ้นตอพระองค
แลวพวก เราก็ ยังทําบาปเหลา นัน
้ มา เรื่อยๆ
แลวตอนนี้เราจะรอดไดยังไง
๖ พวก เราทุก คนไดกลาย เป็ นเหมือนของ
แปดเปื้ อนไปแลว

๖๔

*๖๔:๑
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การ ทํา ดีทัง้ หลายของ เราเป็ นเหมือนผา
อนามัยใชแลว
พวกเราทุกคนก็เหี่ยวแหงไปเหมือนใบไม
แลวความบาปทัง้ หลายของเราก็เป็ น เหมือน
ลมที่เป าเราใหปลิวไป
๗ ไมมีใครรองเรียกชื่อของพระองค
หรือพยายามควาพระองคไว
เพราะพระองคไดหันหน าไปจากพวกเราแลว
และพระองคไดใชความ บาปของพวก เรา
หลอมละลายพวกเราไป
๘ แตพระ ยาหเวหเจาขา พระองคยัง เป็ น พอ
ของ พวก เราอยู นะ เราเป็ นดิน เหนียว
และพระองคเป็ นชางปั ้ นเรา
เราทุกคนเป็ นฝี มือของพระองค
๙ พระยาหเวหเจาขา อยา ได โกรธมากเกิน ไป
เลย
อยา ไดจดจําความผิด บาปของพวกเราตลอด
ไป
โปรดมองพวก เรา หนอย เรา ทุก คนเป็ น
ชนชาติของพระองค
๑๐ เมือง ศักดิส
์ ิทธิท
์ ัง้ หลายของ พระองคได
กลายเป็ นทะเลทรายไปแลว
ศิโยนไดกลายเป็ นทะเลทราย
เยรูซาเล็ม ไดกลายเป็ นที่รกรางไปแลว
๑๑ วิหารอัน ศักดิส
์ ิทธิแ
์ ละ สวยงามของ พวก
เรา
ซึ่งเป็ น ที่ที่บรรพบุรุษของ พวก เราใช
สรรเสริญพระองคนัน
้ ถูกไฟเผาไปแลว
และของ ที่ มี คาทัง้ หมดของพวก เราก็ถูก
ทําลายไปจนหมดสิน
้
๑๒ พระยาหเวหเจาขา ขนาดเกิดเรื่องทัง
้ หมด
นี้ แลว พระองคยังจะรัง้ มือไม ชวยพวก
เราอีกหรือ
พระองคยัง จะเงียบๆอยู หรือ และลงโทษ
พวกเรามากเกินไปหรือ
การตัดสินอันยุติธรรมของพระ
ยาหเวหตออิสราเอล
๑ พระยาหเวหตอบวา

๖๕ พรอมที่จะ ใหคน พวก นัน้ ที่ไม ได

“ตอนนัน
้ เรา

เรียกหาเรา ไดเขามาใกลเรา
ตอน นัน
้ เราพรอมที่จะ ใหคน พวก นัน
้ ที่ไม ได
ตามหาเรา ไดเจอกับเรา

สั่นไหว หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “หลอมละลาย”
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เราไดพูดกับชนชาติที่ไม ไดรอง เรียก เราวา
‘เราอยูนี่ เราอยูนี่’
๒ เราอา แขนของเราทัง
้ วันให กับชนชาติที่ด้ อ
ื
รัน
้
ที่ชอบเดินในเสน ทางที่ ไม ดีและชอบตามใจ
ตัวเอง
๓ พวกเขาเป็ นชนชาติที่ทาทายเราตอ หน าอยู
เรื่อยโดยไปเซน ไหวพวก พระเทียม เท็จ
ตามสวน
และถวายเครื่องหอม บูชาให กับพระ เทียม
เท็จเหลา นัน
้ บนพวกแทน บูชาที่ทําจาก
อิฐ
๔ คนพวกนั น
้ ไปนัง่ ติดตอกับวิญญาณคนตาย
ทามกลางอุโมงค ฝั ง ศพและไปคาง คืน
ตามถํ้าเก็บศพตางๆ
พวก เขากินเนื้อ หมูและมีน้ํ า แกงที่ทําจาก
สัตวตองหามอยูในหมอของพวกเขา
๕ พวกเขาพูดวา ‘อยูหางๆ
์ ิทธิเ์ กิน ไป
อยาเขา มาใกล ขาเพราะขาศักดิส
สําหรับเจา’
คนอยางนี้เป็ นเหมือนควันในจมูกของเรา
เป็ นเหมือนไฟที่ไหมอยูทัง้ วัน
๖ ดูสิ บาปของพวก เขาถูกบันทึก ไวตอ หน า
เรา
เราจะไม อยูนิ่ง เฉยแตเราจะตอบแทนอยาง
เต็มที่
เราจะเทคาตอบแทนลงบนตักของพวกเขา
๗ สําหรับทัง
้ ความบาปของพวกเขาและความ
บาปของบรรพบุรุษของ พวก เขา” พระ
ยาหเวหวาอยางนัน
้
เราจะตวงคา ตอบแทนของ พวก เขาแลวเท
มันลงไปบนตักของพวกเขา
เพราะพวก
เขาไดเผาเครื่องหอมบนพวก
ภูเขา
และหมิ่นประมาทเราบนพวกเนินเขา
๘ พระยาหเวหพูดวา “เมื่อคนคัน
้ องุนยัง เห็น
วายังมีน้ํ าองุนเหลืออยูในพวงองุน
พวก เขาก็จะพูด วา ‘อยาเพิ่งทําลาย มัน
เพราะยังมีน้ํ าองุนเหลืออยู’
เชน เดียวกัน เราก็จะไม ทําลายประชาชน
พวกนี้จนราบคาบ
เพราะยังมีพวกผูรับใชของเราเหลืออยูในนัน
้
๙ เราจะใหลูกหลานกับยาโคบ ใหทายาทกับยู
ดาห
ผูที่จะรับภูเขาทัง้ หลายของเราเป็ นมรดก
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พวก ที่เราเลือก มาจะ ได รับแผน ดิน นี้เป็ น
มรดก
พวกผูรับใชของเราจะไดตงั ้ รกรากอยูที่นัน
่
๑๐ เพื่อเป็ นประโยชน สําหรับคน ของ เราที่
แสวงหาเรา
เราจะทําใหที่ราบชา โรนกลาย เป็ นทุง หญา
สําหรับฝูงแพะแกะ
และหุบเขาอา โคร กลาย เป็ นที่ใหฝูง โคนอน
สําหรับคนของเราที่แสวงหาเรา
๑๑ แตไอพวกเจาที่ทง
ิ้ พระยาหเวหไป
์ ิทธิข
์ องเรา
ที่ลืมภูเขาอันศักดิส
แลวไปตัง้ โตะบูชาใหกับ พระโชค
และเติมเหลาองุนบูชาใหกับ พระเคราะห
๑๒ เราจะทําใหเจามี เคราะห ตอง ตายดวย
ดาบ
พวกเจาทุกคนจะตองกมลงใหพวกศัตรูฆา
เพราะเราไดเรียกพวกเจา แตพวกเจาไมตอบ
เราไดพูด แตพวกเจาไมยอมฟั ง
เจาทําในสิ่งที่เราเห็นวาชัว
่ ราย
เจาเลือกทําในสิ่งที่เราไมพอใจ”
๑๓ ดังนั น
้ พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดไวอยาง
นี้วา
“พวกผูรับใชของเราจะไดกิน แตพวกเจาคน
ชัว
่ จะหิวโหย
พวกผูรับ ใชของเราจะได ด่ ม
ื แตพวกเจาคน
ชัว
่ จะหิวกระหาย
พวกผูรับใชของเราจะมีความสุข แตพวกเจา
คนชัว
่ จะไดรับความอับอาย
๑๔ พวก ผูรับ ใชของ เราจะรอง เพลงเพราะ
สุขใจ
แตพวก เจาคน ชัว
่ จะรอง ครํ่าครวญเพราะ
ทุกขใจ
พวกเจาคนชัว
่ จะรองครวญครางเพราะจิตใจ
แตกสลาย
๑๕ พวกผูรับใชที่เราไดเลือกไว ก็จะใชช่ อ
ื ของ
เจาสาปแชงคน
แลวพระยาหเวหองคเจาชีวิต ก็จะใหพวกเจา
คนชัว
่ ตายไป
แตสวนพวกผูรับใชของพระองคนัน
้ พระองค
จะใหช่ อ
ื ใหมกับพวกเขา
๑๖ ทุก คนในแผน ดินที่ขอพรก็ จะ ขอจาก
พระเจาที่สัตยซ่ อ
ื
และทุก คนในแผน ดินที่สาบานก็จะสาบาน
โดยอางถึงพระเจาที่สัตยซ่ อ
ื
เพราะเราจะลืมความทุกข ยาก ตางๆที่เรา
ทําใหเกิดกับพวกเจาในอดีต
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พวกความทุกข ยาก นัน
้ จะถูกหลบ ซอนไป
จากสายตาของเรา
พระยาหเวหจะสรางฟ าสวรรคใหมและ
โลกใหมสําหรับคนของพระองค
๑๗ ดูสิ

เรากําลังจะสรางสวรรค ใหม และโลก
ใหม
จะไมมีใครจดจําเรื่องเกาๆอีกตอไป
มันก็จะไมแวบเขามาในความคิดอีกเลย
๑๘ แตขอ ใหดีใจและมี ความ สุขตลอด ไปกับ
สิ่งที่เรากําลังสราง
ดูสิ เราจะสรางเยรูซาเล็มใหเป็ นบอ เกิดของ
ความสุข
และเราจะสรางคนของ นาง ใหเป็ นบอ เกิด
ของความยินดี
๑๙ เยรูซาเล็มจะทําใหเราชื่นบาน คนของเรา
จะทําใหเรายินดี
จะไมมีเสียงรองไห
หรือเสียงรองขอความ ชวย เหลือในเมือง นัน
้
อีกตอไป
๒๐ จะไมมีเด็กทารกที่มีชีวิตอยูไมกี่วัน
หรือคนแกที่ยังตายกอนเวลาอันควร
คนที่ ตายตอนอายุหนึ่ง รอย ปี ก็ยังถือวายัง
หนุมอยู
คนที่ตายกอนอายุรอยปี ก็ถือวาถูกสาปแชง
๒๑ คนของเราจะสรางบานและจะไดเขาไปอยู
พวก เขาจะปลูกสวน องุนและจะ ไดกินผล
ของมัน
๒๒ พวก เขาจะไมสรางบานแตคน อื่นมา อยู
แทน
พวก เขาจะไมปลูกสวน องุนแตคน อื่นมา กิน
แทน
พวกเขาจะมีอายุยืนเหมือนตนไม
พวกคนที่เราไดเลือกไวจะได ใชสิ่ง ที่พวกเขา
สรางขึ้นมากับมือจนมันเสื่อมสภาพไป
๒๓ พวกเขาจะไมทํางานหนั กโดยเปลา
ประโยชน
และพวกเขาจะไมคลอดลูกที่จะตองมาเจอ
กับความตายอยางฉับพลัน
เพราะพวก เขาจะเป็ นเชื้อ ชาติที่พระ ยาหเวห
อวยพร
รวมทัง้ ลูกหลานของพวกเขาดวย

*๖๖:๓
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๒๔ เราจะตอบพวก

เขากอน ที่พวก เขาจะรอง
เรียกเราเสียอีก
พวกเขายังพูดไมทันขาดคํา เราก็จะตอบแลว
๒๕ หมาป าและลูกแกะจะกินอยูดวยกัน
สิงโตจะกินฟางเหมือนวัว
แตงูจะตองกินฝ ุนตอไป
จะไมมีการ ทํารายหรือทําลาย กันทัว
่ ภูเขาที่
์ ิทธิข
์ องเรา”
ศักดิส
พระยาหเวหพูดไววาอยางนัน
้
พระองคประณามการนมัสการที่ผิด
๑ พระยาหเวหพูดวา

๖๖ บัลลังกของ เราและโลก นี้เป็ นที่ วาง

“ฟ าสวรรคเป็ น

เทาของเรา
แลวอยางนี้ พวกเจาจะสรางบานแบบไหนให
กับเรา
แลวอยาง นี้ พวก เจาจะสรางที่พัก ผอนแบบ
ไหนใหกับเรา
๒ มือของ เรา เองไดสรางฟ า สวรรคและแผน
ดินโลก
และสิ่งเหลานัน
้ ทัง้ หมดเป็ นของเรา”
พระยาหเวหพูดอยางนี้
“แตนี่ตางหากที่เราใหความสนใจ
คือคนที่ถอมสุภาพ คนที่สํานึกผิดในใจ
คนที่สน
ั ่ กลัวเมื่อไดยินคําพูดทัง้ หลายของเรา
๓ บางคนฆาวัวตัวผูถวายเราก็จริง แตก็ยังไป
ฆามนุษยดวย
บาง คนถวายลูก แกะให กับ เรา แตก็หักคอ
หมาเอาไปถวายพระอื่นดวย *
บาง คนถวายเครื่องบูชาจากเมล็ด พืช แตก็
ถวายเลือดของหมูใหกับรูปเคารพดวย
บาง คนเผาเครื่องหอมถวาย เรา แตก็ไป
สรรเสริญรูปเคารพดวย
คนพวกนี้เลือกทําตามวิถีทางของเขาเอง
พวก เขาก็ชอบทําในสิ่ง ที่นา ขยะแขยงพวก
นัน
้
๔ อยาง นั น
้
เราก็จะเลือกการ ลงโทษอยาง
หนักใหกับพวกเขา
เราจะเอาสิ่งที่พวกเขากลัวมาใหกับพวกเขา
เพราะเมื่อเราเรียก ก็ไมมีใครตอบ
เราพูด แตไมมีใครฟั ง
พวกเขาก็ทําในสิ่งที่เราเห็นวาชัว
่ ชา
พวกเขาเลือกทําในสิ่งที่เราไมพอใจ”

หักคอหมา … พระอื่น ดวย หรืออาจหมายถึงหักคอหมาเพื่อปลน แกะที่หมานัน
้ เฝ า
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๕ พวก

เจาที่สัน
่ กลัวเมื่อไดยินคํา พูดของ
พระองคนัน
้
ฟั งคําพูดของพระยาหเวหใหดี
“พี่ น องของ เจาที่เกลียด เจาและไม ยอมรับ
เจา
เพราะเจาจงรักภักดีตอเรา ไดพูดวา
‘ใหพระ ยาหเวหแสดงความ ยิ่ง ใหญดวยการ
ชวยพวก แก สิเพื่อเราจะ ไดเห็นพวก แก
ชื่นชมยินดี’”
แตพวกมันจะตองอับอายขายหน า
พระยาหเวหจะทําตามคําสัญญาที่ใหไว
กับเมืองเยรูซาเล็มในเร็วๆนี ้
๖ ฟั งซิ

เสียงดังมาจากในเมือง
เสียงดังมาจากวิหาร
มันเป็ นเสียงของ
พระ
ยาหเวหที่กําลัง
ตอบแทนพวก ศัตรูของพระองคตาม ที่
พวกมันสมควรจะไดรับ
๗ ศิ โยนยังไมทันจะปวดทองคลอดเลย เธอก็
ไดคลอดออกมาแลว
กอน ที่เธอจะเจ็บ ปวดเสีย อีก เธอก็ไดคลอด
ลูกชายออกมาแลว
๘ ใครเคยไดยินเรื่องอยางนี้ มากอนบาง
ใครเคยเห็นเรื่องอยางนี้มากอนบาง
มีประเทศไหน บางที่เกิด ขึ้น ไดภายในวัน
เดียว
มีชนชาติไหน บางที่คลอดออก มาไดในชัว
่
พริบตาเดียว
พอศิ โยนปวดทองคลอดป ุบ เธอก็คลอดลูกๆ
ออกมาปั ๊ บ
๙ พระยาหเวหถามวา “เราที่เป็ นคนเปิ ดชอง
คลอด จะไมใหเด็กคลอดออกมาหรือ”
พระเจาของ เจาถาม วา
“เราที่เป็ นคน
ทําคลอด จะไปยัง้ ไม ใหชนชาติของ เรา
คลอดออกมาหรือ”
๑๐ พวก เจาที่รักเยรูซาเล็ม ใหช่ น
ื ชมยินดีกับ
เธอ และดีใจกับเธอ
พวกเจาทุก คนที่เคยไว ทุกขให กับเยรูซาเล็ม
ใหรวมเฉลิมฉลองกับเธอ
๑๑ เพื่อเจาจะ ไดดูดและอิ่ม หนํ าในออมอกอัน
ปลอบประโลมของเธอ

*๖๖:๑๔
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เพื่อเจาจะไดด่ ม
ื และมีความสุขจากหัวนมที่มี
นํ้ านมอยางเหลือเฟื อของเธอ
๑๒ เพราะนี่ คือสิ่งที่พระยาหเวหพูดคือ
“ดูสิ เราจะ ใหความ เจริญรุงเรืองไหล มาสู
เยรูซาเล็มเหมือนกับแมน้ํ า
ใหความรํ่ารวยของชนชาติ ตางๆไหลมาสู เธอ
เหมือนลําธารที่ไหลลน
พวก เจาจะ ไดดูด นมของ เธอและเธอจะแนบ
เจาไวที่เอว
เธอจะเขยาเจาขึ้นลงเบาๆบนเขาของเธอ
๑๓ เราก็จะปลอบโยนพวก เจาเหมือน กับที่
แมๆปลอบโยนลูกๆของนาง
เจาจะได
รับการ
ปลอบโยนในเมือง
เยรูซาเล็ม”
๑๔ พวก เจาจะเห็นสิ่ง เหลา นี้ แลวจิตใจจะ
ราเริงยินดี
และรางกายจะฟื้ น สภาพเหมือนหญาที่เพิ่ง
งอก *
พระ ยาหเวหจะทําใหพวก ผูรับ ใชของ
พระองคสัมผัสกับพลัง
อํานาจของ
พระองค
แตพวก ศัตรูของ พระองคจะ ไดสัมผัสกับ
ความโกรธของพระองค
๑๕ เพราะพระ
ยาหเวหกําลังมาดวย
ไฟ
รถรบของ พระองคเป็ นเหมือนลม พายุ
พระองค มาเพื่อลงโทษคน พวก นัน
้ ดวย
ความโกรธที่เดือดดาลของพระองค
และตะโกนบุกใสพวกเขา และยิงลูกศรเพลิง
ใสพวกเขา
๑๖ เพราะพระ ยาหเวหจะตัดสินลงโทษดวย
ไฟ
จะตัดสินลงโทษมนุษยดวยดาบของพระองค
จะมีคนมากมายที่ถูกพระยาหเวหฆา
พระเจาจะตัดสินโทษศัตรูของ
พระองคท่เี มืองเยรูซาเล็ม
๑๗ “พวก

คนที่อุทิศ ตัวและชําระ ตัว เองให
บริสุทธิ ์ เพื่อจะ ไดไปหารูป เคารพ หญิง นัน
้

จิตใจ … ที่เพิ่งงอก หรือแปลตรงๆไดวา “กระดูกจะกระชุมกระชวยขึ้นเหมือนหญา
ที่เพิ่งงอก”

อิสยาห ๖๖:๑๘

์ ิทธิ ์ ตางๆ *พวก ที่กิน
ที่อยูกลางสวน ศักดิส
เนื้อ หมู เนื้อ หนู และสิ่ง อื่นๆที่นา ขยะแขยง
พวกเขาทุก คนจะจบสิน
้ ไปพรอมๆกัน” พระ
ยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
๑๘ “เรารูจักการก ระ ทําและความ คิดทัง
้
หลายของคนพวกนี้ เรากําลังมาเพื่อรวบรวม
คน ทุก ชนชาติทุก ภาษา พวก เขาจะ ไดมา
เห็นสงา ราศีของ เรา ๑๙ และเราจะทําสิ่ง
มหัศจรรยทามกลางพวกเขา เราจะสงผู รอด
ตายบาง คนในพวก เขา ไป ยังชนชาติ ตางๆ
ไป ยังเมือง ทาร ชิช ไป ยังเมือง ลิเบีย เมือง
ลูดผู เกง ธนู เมืองทู บัล และเมืองยาวาน ไป
ยังแถบ ชายฝั ่ ง ทะเลและหมู เกาะที่อยู หาง
ไกล ที่ยังไมเคยไดยินเรื่องของเราและยังไม
เคยเห็นความ ยิ่ง ใหญของ เรา พวก ที่เราสง
ออก ไป นี้ก็จะได พูดถึงความ ยิ่ง ใหญของ เรา
ทามกลางชนชาติเหลา นัน
้ ๒๐ และพวก เขาก็
จะนํ าพวก พี่ น องชาว อิสราเอลทัง้ หมดของ
เจากลับ มาจากทัว
่ ทุก ชาติ เป็ นของ ถวายให
กับพระ ยาหเวห เหมือนตอน ที่ชาว อิสราเอล
นํ าเครื่องบูชาจากเมล็ด
พืชในภาชนะที่

*๖๖:๑๗
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สะอาดมายังวิหารของพระยาหเวห พวกเขา
จะกลับ มาบน มา บน รถ รบ บน เกวียน บน
์ ิทธิข
์ อง
ลอ และบน อูฐ มายังภูเขา อัน ศักดิส
เราคือ เยรูซาเล็ม” พระ ยาหเวหพูด วาอยาง
นัน
้ ๒๑ “เราก็จะ เอาพวก เขาบาง คนมา เป็ น
พวก นักบวชและพวก เลวี” พระ ยาหเวหพูด
วาอยางนัน
้
๒๒ “แน นอนลูก หลานของ เจาและชื่อ ของ เจา
จะยืนอยูตอหน าเราตลอดไป
เหมือน กับฟ า สวรรค ใหมและโลก ใหมที่เรา
จะสรางขึ้นนัน
้ ”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
๒๓ “วันขึ้นพระจันทรใหมของทุกเดือน
และวัน หยุด ทาง ศาสนาของทุก อาทิตย
มนุษยทุกคนจะมานมัสการเรา”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
๒๔ “และพวก เขาจะออก ไปเห็นซากศพทัง
้
หลายของ คนที่ กบฏตอ เรา พวก หนอนที่
กินพวก มันจะไมมี วัน ตาย ไฟที่เผา ผลาญ
พวก มัน อยูก็จะไมมีวันดับและทุก คนที่เห็น
ศพเหลานัน
้ จะสะอิดสะเอียน”

เพื่อจะไดไปหา … กลางสวนศักดิ์สิทธิ์ตางๆ หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “ติดตาม

์ ิทธิเ์ หลานัน
ผูนําของพวกเขาไปนมัสการพวกพระในสวนศักดิส
้ ”

ฉบับอานเขาใจงาย
Language: ภาษาไทย (Thai)
Provided by: Bible League International.
Copyright and Permission to Copy
Taken from the Thai Easy-to-Read Version © 2015 by Bible League International.
PDF generated on 2017-08-16 from source files dated 2017-08-16.
53e52ba5-5d94-5576-bd39-887847a6c62e
ISBN: 978-1-5313-1299-2

1

เยเรมี ยาห
คํานํ า
เยเร มี ยาหพูดแทนพระเจาใหกับ
ชาวยู
ดาหตัง้ แตหนุมจนแกเป็ นเวลา
ประมาณหา สิบปี แตมีนอย คนมากที่
กลับใจ
เขาตองเจอกับปั ญหามากมาย เชน
ถูกทุบตี ถูกใสข่ อ
ื ถูกขังคุก หิวโหย ถูก
ทิง้ ในบอโคลน ถูกศัตรูใส ราย ถูกผู
พูด แทน พระเจาจอมปลอมตอ ตาน คํา
พูดแทนพระเจาของ
เขาโดนกษัตริย
เผา ถูกขูอยูเรื่อยๆ สุดทายก็ถูกคนยู
ดาหลากไปอียิปต ทัง้ ๆ ที่เขาเตือนแลว
วาอยาไป และในที่สุดเขาคงตายที่นัน
่
หนังสือเยเร มี ยาหไม ไดเรียงตาม
เวลาที่เหตุการณหรือคํา เทศนาเหลา นี้
เกิดขึ้น แตแบงตามเนื้อเรื่อง เชน บทที่
๒๖-๔๕ เป็ นเรื่องที่บา รุคเลขาของเยเร
มี ยาหบันทึกเรื่องของเยเร มี ยาห หรือ
บท ที่ ๔๖-๕๑ เป็ นคําเทศนาเกี่ยวกับ
ชนชาติตางๆ เป็ นตน รูป แบบการเขียน
ของหนังสือเยเร มี ยาห มีทัง้ บทกวี บท
สนทนา จดหมาย และบางสวนก็เป็ น
เรื่องเลา
หนังสือเยเร มี ยาห มีขอความสําคัญ
สองอยางถึงยู ดาห คือ หนึ่ง เตือนวายู
ดาหจะแพสงครามและเมืองเยรูซาเล็ม
ของพวกเขาจะถูกทําลาย และสอง หลัง
จากที่พวก เขาถูกลงโทษแลว พระเจา
จะทําขอ ตกลงใหมกับพวก เขาเพราะ
พระองครักพวกเขามาก เหมือนในบทที่
๓๑:๓๓ พระ ยาหเวหพูดวา “ในอนาคต
ขอ ตกลงที่เราจะทํากับครอบครัวของ
อิสราเอลก็จะเป็ นแบบ นี้ คือ เราจะใส
กฎของเราเขาไปในตัวพวกเขา และเรา
จะเขียนลงบนใจของพวก เขา เราจะ
เป็ นพระเจาของพวกเขา และพวกเขาก็
จะเป็ นคนของเรา”
๑ นี่ คือคํา พูดของเยเร มี ยาห ลูกชาย
ของฮิ ล คี ยาห เยเร มี ยาหเป็ นหนึ่งใน
นักบวชที่อาศัยอยูในเมืองอา นา โธท เมือง
นี้ตัง้ อยูในดิน แดนที่เป็ นของเผาเบน ยา มิน
๒ ถอยคําที่เยเร มี ยาหเอามาบอกนี้
เป็ น

๑
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ขาวสารที่พระ ยาหเวหไดเปิ ด เผยใหเยเร มี
ยาหรู ปี นัน
้ ตรงกับปี ที่สิบ สามที่กษัตริยโย สิ
ยาหปกครองยู ดาห โย สิ ยาหเป็ นลูกของอา
โมน ๓ พระ ยาหเวหไดเปิ ด เผยขาวสารนี้ให
กับเยเร มี ยาหอีก ในชวงสมัยของกษัตริยเย
โฮ ยาคิ มปกครองยู ดาห เย โฮ ยาคิ มเป็ นลูก
ของกษัตริยโย สิ ยาห และพระ ยาหเวหยัง
เปิ ด เผยใหเยเรมี ยาหรูตอ ไปเรื่อยๆจนถึงปี ที่
สิบ เอ็ด ที่กษัตริยเศเดคิ ยาหปกครองยู ดาห
เศเดคิ ยาหเป็ นลูกของกษัตริยโย สิ ยาห และ
ในเดือนที่หาของปี ที่สิบ เอ็ดที่กษัตริยเศเด คี
ยาหปกครองนัน
้
ชาวเยรูซาเล็มก็ถูกกวาด
ตอนไปเป็ นเชลย
พระเจาเรียกเยเรมียาห
๔ นี่ คือขาวสารที่พระ

ยาหเวหเปิ ด เผยให
ผมรู คือ
๕ “เรารูจักเจา กอนที่เราจะกอราง เจาขึ้น มา
ในครรภเสียอีก
เราไดแยกเจาออกมาสําหรับเรา
กอนที่เจาจะคลอดจากทองแมเสียอีก
เราไดแตงตัง้ เจาใหเป็ นผูพูดแทนพระเจา
ใหกับชนชาติทงั ้ หลาย”
๖ แตผมพูดวา “แตพระ ยาหเวห องคเจา
ชีวิตของขาพเจา ขาพเจาไมรูวาจะพูดอะไร
เพราะขาพเจาเป็ นแคเด็กคนหนึ่งเทานัน
้ ”
๗ แตพระยาหเวหพูดกับผมวา
“อยาพูดวา
‘ขาพเจาเป็ นแคเด็กคน หนึ่ง
เทานัน
้ ’
เพราะเจาจะตองไปหาทุก คนที่เราสงใหเจา
ไป
และเจาจะตองพูดทุกอยางตามที่เราสัง่ เจา
๘ ไมตองกลัวคนพวกนั น
้
เพราะเราจะอยูกับเจา
และปกป องเจา”
พระยาหเวหพูดไววาอยางนี้
๙ แลวพระยาหเวหก็ย่ น
ื มือออกมาแตะปาก
ของผม และพระองคพูดกับผมวา
“เราไดใสคํา พูดของเราเขาไปในปากของเจา
แลว
๑๐ ดูสิ ในวัน นี้ เราไดแตง ตัง
้ เจาใหมีอํานาจ
เหนือชนชาติและอาณาจักรทัง้ หลาย
เจาจะถอน และจะรื้อพวกมันทิง้
เจาจะทําลาย และจะควํ่าพวกมัน
เจาจะสราง และจะปลูกพวกมันขึ้นมาใหม”
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ยู ดาหไมสัตย ซ่ อ
ื

นิ มิตสองอยาง
๑๑ พระ

ยาหเวห ไดเปิ ด เผยขาวสารนี้กับ
ผม
พระองคถามวา “เยเรมียาห เจาเห็นอะไร”
ผมตอบวา “ผมเห็นกิ่ง ไมกิ่ง หนึ่งจากตน
อัลมอนดครับ”
๑๒ แลวพระ ยาหเวหก็พูดกับผมวา
“เจา
มอง เห็นไดชัดเจนดี มาก เพราะเรากําลังให
ความสนใจกับสิ่งที่เราพูด เพื่อใหแนใจวามัน
จะเกิดขึ้นตามนัน
้ ”
๑๓ พระ คําของพระ ยาหเวหไดมา ถึงผมอีก
เป็ นครัง้ ที่ สองวา “เจาเห็นอะไร” ผมตอบ
วา “ผมเห็นหมอที่กําลังเดือดอยูหมอหนึ่งหัน
หน าไปจากทิศเหนือ”
๑๔ แลวพระ ยาหเวหก็บอกผมวา “ความ
หายนะจากทางเหนือจะถูกปลด ปลอยออก
มาเหนือทุกชีวิตบนแผนดินยูดาห
๑๕ เรากําลังนํ าตระกูลตางๆในอาณาจักร
ภาคเหนือมา” พระยาหเวหพูดไววาอยางนี้
“พวกนัน
้ จะมาที่ นี่ แตละคนจะตัง้ บัลลังก
ของตัว เองไวที่ปากประตูทาง เขาของเมือง
เยรูซาเล็ม พวก นัน
้ จะโจมตีกําแพงที่ลอม
รอบเมืองนัน
้ และโจมตีเมืองทุก เมืองของยู
ดาห
๑๖ และเราจะตัดสินลงโทษพวกมัน สําหรับ
ความ ชัว
่ ทัง้ หมดที่พวก มันทํา คือที่ทอด ทิง้
เรา ไป และไปเผาเครื่องหอมใหกับพระ อื่นๆ
และไปกม หัวกราบสิ่งที่พวก มันสรางขึ้น มา
กับมือ
๑๗ สวนเจา เยเรมี ยาห เตรียมตัวใหพรอม
ลุก ขึ้น ไปบอกพวก มันทุก อยางตามที่เราสัง่
เจา ไม ตองกลัวพวกมัน ไมอยางนัน
้ เราจะ
หาสาเหตุทําใหเจาตองกลัวพวก
มันจริงๆ
เวลาที่อยูตอหน าพวกมัน
๑๘ สวนเรา วันนี้ เราจะทําใหเจาเป็ นเหมือน
ป อมปราการเมือง เป็ นเหมือนเสาเหล็ก เป็ น
เหมือนกําแพงทองสัมฤทธิ ์
ที่สามารถยืน
หยัดสูกับแผน ดินทัง้ สิน
้
สูกับพวกกษัตริย
แหงยู ดาห พวกเจา เมือง พวกนักบวช รวม
ทัง้ สูกับประชาชน
๑๙ คนพวก นั น
้ จะตอสูกับ เจา แตพวก มัน
จะไมสามารถเอาชนะเจาได เพราะเราจะอยู
ปกป องเจา” พระยาหเวหพูดไววาอยางนี้

๒

๑ พระคําของพระยาหเวหไดมาถึงผมวา
๒ “เยเรมียาห

ไปพูดใหกับคนเยรูซาเล็ม
ไดยินวา พระยาหเวหพูดวา
เรายังจํา ไดถึงความรักอันมัน
่ คงที่เจามีใหกับ
เราเมื่อเจายังเป็ นเด็กอยู
เรายังจํา ไดถึงความ รักที่เจามีใหกับ เราใน
ฐานะเจาสาว
และเรายังจํา ไดวาเจาไดติดตามเราไปในที่
เปลาเปลี่ยวแหงแลง
และในดินแดนที่ยังไมเคยเพาะปลูกมากอน
๓ อิสราเอลนั น
้ ถูกแยกออก
มาสําหรับพระ
ยาหเวห เป็ นผล แรกที่ดี เยี่ยมของสิ่ง ที่
พระองคปลูก
ใครที่คิดจะกินสวนนัน
้ ก็จะตองถูกลงโทษ
และคนพวกนัน
้ จะตองไดรับความหายนะ”
พระยาหเวหพูดไวอยางนี้
๔ พวกเจาที่เป็ นลูกหลานของยาโคบ
ที่เป็ นตระกูลตางๆที่สืบเชื้อ
สายมาจาก
อิสราเอล ฟั งคําของพระยาหเวหไวใหดี
๕ พระยาหเวหพูดไวอยางนี้
“บรรพบุรุษของ เจาไมพอใจเราตรง ไหนหรือ
พวกเขาถึงอยากจะไปใหไกลจากเรา
พวก เขาหันไปติดตามสิ่งที่ไร คา ก็เลยทําให
พวกเขาไรคาไปดวย
๖ บรรพบุรุษของเจาไมไดพูดวา ‘พระยาหเวห
อยูที่ไหนแลว
พระองคผู ที่ไดนําเราออก มาจากแผน ดิน
อียิปต
ผูที่นําเราในที่เปลาเปลี่ยวแหงแลง
ในดินแดนที่รกรางและหุบเขาลึก
ในดินแดนที่แหงแลงและอันตราย
ในดินแดนที่ไมมีใครเคยผานเขาไปมากอน
เป็ นดินแดนที่ไมเคยมีคนอยูมากอน’
พระยาหเวหพูดวา
๗ แตเราไดนําเจาไปยังแผน

ดินที่อุดม
สมบูรณ
เพื่อใหเจาไดกินผล ไมและผลผลิตตางๆของ
มัน
แลวเมื่อเจาเขามาอยู เจาก็ไดทําใหแผน ดิน
ของเราไมบริสุทธิ ์
และเจาไดทําใหมรดกของ เรากลาย เป็ นสิ่งที่
นาขยะแขยง
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๘ พวกนั กบวชไม ไดถามวา

‘พระ ยาหเวหอยู
ที่ไหน’
และคนพวก นัน
้ ที่เชี่ยวชาญกฎ โมเสส ก็ไม
รูจักเรา
เหลาผูเลีย
้ งแกะ ก็ไดทรยศตอเรา
สวนพวกผู พูด แทน พระเจาก็พูดแทนพระ บา
อัล
ผูคนก็ไปติดตามสิ่ง
ตางๆที่ไม
ไดเป็ น
ประโยชนกับใครเลย”
๙ พระ ยาหเวหพูด วา “เพราะฉะนั น
้ เราจะยัง
โตแยงกับเจาตอไป
และโต แยงกับลูกของ เจาและหลานของ เจา
ดวย
๑๐ ขามไปที่เกาะไซปรัสสิ ไปดูวาคนที่ นั น
่ ทํา
อะไรกัน
หรือไมก็สงคนไปที่เคด าร
ไปสํารวจให
ละเอียด
ไปดูสิวามีใครเคยทําอะไรอยาง นี้เหมือน กับ
ที่ยูดาหบางไหม
๑๑ มีชนชาติไหน บางที่เอาพระเจาของพวก
เขาไปแลกกับพระอื่นๆ ไมมีหรอก
นี่ขนาดพระของคนพวก
นัน
้ ไมใชพระเจา
เที่ยงแทสักหนอย
์ รีของ เราไป
แตคนของ เราสิ กลับเอาศักดิศ
แลกกับของที่ไมใหประโยชนอะไรเลย
๑๒ ฟ า สวรรคทัง
้ หลาย ใหตก ตะลึงกับเรื่องที่
เกิดขึ้นนี้
ใหสะดุงกลัว และหมดเรี่ยวแรงไป”
พระยาหเวหพูดไววาอยางนี้แหละ
๑๓ “ที่เราพูดอยาง นี้ เพราะคนของ เราไดทํา
สิ่งที่ชัว
่ รายตอเราสองอยาง คือ
พวกเขาไดละทิง้ เราซึ่งเป็ นนํ้ าพุที่ไหลริน
เพื่อจะไดขุดแองเก็บนํ้ าสําหรับตัวเอง
แตแอง นํ้ าพวก นัน
้ เป็ นแอง นํ้ าแตกที่กัก เก็บ
นํ้ าไมได
๑๔ อิสราเอลเป็ นทาสหรือยัง ไง
เขาเป็ นลูก
ของคนใชหรือยังไง ไมใชเลย
แลวทําไมเขาถึงไดกลายเป็ นเชลยสงคราม
ไป
๑๕ พวกสิงโตไดขูคํารามใสอิสราเอล
พวกสิงโตไดสงเสียงคํารามดังขึ้น
พวกสิงโตไดทําใหแผน ดินของพวก เขาวาง
เปลา
จนไมเหลือใครเลยในเมืองตางๆเหลานัน
้
๑๖ แมแตลูกๆของชาว เมมฟิ สและชาว ทา
ปานเหส
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ก็ยังทําใหหัวของเจาบาดเจ็บ
๑๗ ที่มันเกิดเรื่องอยาง นี้ ข้ น
ึ กับ เจา ก็ไมใช
เพราะเจาไดทอด ทิง้ พระ ยาหเวห
พระเจาของเจาไปหรอกหรือ
ตอน ที่พระองคนําเจาเดินไปตามทางที่ถูก
ตอง
๑๘ แลวตอน นี้ ทําไมเจาถึงอยากจะเดินกลับ
ไปอียิปต
เพื่อไปดื่มนํ้ าจากแมน้ํ าไนลเลา
และทําไมเจาถึงอยากจะไปอัสซีเรีย
เพื่อไปดื่มนํ้ าจากแมน้ํ ายูเฟรติสเลา
๑๙ สิ่งชัว
่ รายตางๆที่เจาไดทําไปจะตีสอนเจา
และการหันเหไปจาก เราก็จะทําใหเจาได รับ
บทเรียน
เพื่อเจาจะ ไดรูวามันชัว
่
รายและขมขื่น
แค ไหนที่เจาไดทอด ทิง้ พระ ยาหเวห
พระเจาของเจาไป
และเจาก็ไมไดมีความเกรงกลัวตอเราเลย”
พระยาหเวห เจา นายของผม ผู มีฤทธิ ์ทงั ้ สิน
้
พูดไววาอยางนี้
๒๐ “ที่เราพูดเรื่อง นี้ ก็เพราะเมื่อกอนโน นเจา
หักแอกของ เจา เจากระชากเชือกทัง้
หลายของเจาออก
เจาพูดวา ‘ฉันจะไมรับใชพระยาหเวห’
แน ละ
ก็เจาเลนนอนเอกเขนกอยางกับ
โสเภณีอยูบนเนินเขาสูงทุกลูก
และใตตนไมเขียวชอุมทุกตน
๒๑ แตเราปลูกเจาขึ้น มาเหมือนเถา องุนอยาง
ดีจากเมล็ดที่ดีที่สุดที่มีอยู
แลว นี่เจากลาย พันธุไปเป็ นองุน ป าไดยัง ไง
กัน
๒๒ ถึงเจาจะเอากรดหรือสบูสารพัดมาลาง ตัว
เจาก็ยังดูเลอะเปรอะเปื้ อน
ในสายตา
เราอยูดี
เพราะการกระทําที่ชว
ั ่ ชาของเจานัน
่ แหละ”
พระ ยาหเวหเจา นายของ ผม พูดไววาอยาง
นัน
้
๒๓ “เจาพูดไดยังไงวา ‘ฉันไมไดดางพรอย
ฉันไมไดติดตามพวกพระบาอัลสักหนอย’
ดูการใชชีวิตของเจาในหุบเขาสิ
ใหรับรูเสียบางวาเจาไดทําอะไรลงไป
เจาทําตัวเหมือนอูฐ สาวที่อยูไม สุขในชวงฤดู
ผสมพันธุของมัน
๒๔ เจาเป็ นเหมือนลา
ป าที่เคยชินกับที่เปลา
เปลี่ยวแหงแลงนัน
้
หมกมุนอยูกับความอยากของตัวเอง
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แลวก็ดมกลิ่นลม เมื่อถึงเวลาติด สัตวของ
นาง
ใครจะไปเหนี่ยวรัง้ นางได สัตวที่ตามหานาง
เพื่อผสม พันธุ ไมมีสัก ตัวที่ตองตาม หา
นางจนหมดแรง
เพราะพวก เขาตางหานางไดงายๆในฤดู ผสม
พันธุนัน
้
๒๕ ทําไมเจาจะตองวิ่งเทาเปลาและหิวนํ้ าตาม
พระเหลานัน
้
แตเจากลับพูดวา ‘ฉันก็เป็ นอยางนี้แหละ ฉัน
รักพระของคนตางชาติ
และฉันจะไปติดตามพวกพระเหลานัน
้ ’
๒๖ ก็เหมือนกับที่หัว
ขโมยตองอับอายขาย
หน าเมื่อถูกจับ
ชาติอิสราเอลก็จะตองอับอายขาย หน าอยาง
นัน
้ เหมือนกัน
ไมวาจะเป็ น ตัวพวกมันเอง หรือพวกกษัตริย
พวกเจา หน าที่ พวกนักบวช หรือพวกผู
พูดแทนพระเจาของพวกมัน
๒๗ เรากําลังพูดถึงคนพวก นั น
้ ที่พูดกับตนไม
วา ‘ทานเป็ นพอของฉัน’
และคนพวก นัน
้ ที่พูดกับกอน หินวา ‘ทานให
กําเนิดฉันมา’
พวกมันหันหลังใหเรา
ไมไดหันหน าใหเรา
แตพอพวกมันมีปัญหาก็พูดวา
‘พระ ยาหเวหเจาขา ลุกขึ้น มาชวยพวก เรา
ดวยเถิด’
๒๘ แลวไหนละ ยูดาห พวกพระที่เจาทําขึ้นมา
ใหกับตัวเอง
ใหพวกมันลุกขึ้น มาชวยพวกเจาตอนที่เจามี
ปั ญหาสิ
เพราะเจามีพระตัง้ มากมายเทากับจํานวน
เมืองของเจา
๒๙ ทําไมเจาถึงเถียงเรา
พวกเจาทุกคนทรยศตอเรา”
พระยาหเวหพูดไววาอยางนี้แหละ
๓๐ “เราไดตีลูกๆของพวก เจา แตการ ตีนัน
้ ก็
ไมไดชวยใหอะไรดีข้ น
ึ
พวก เขาไม ได รับบท เรียนจากการถูกตี สอน
นัน
้
เจาไดฆาผู พูด แทน พระเจาทุก คนที่เราสงมา
เตือนเจา เหมือนสิงโตที่หิวจัด
*๓:๑
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๓๑ พวก

เจาที่เป็ นคนในรุน นี้ ใหสนใจสิ่งที่
พระยาหเวหพูดกับเจา
‘เราเป็ นเหมือนทะเล ทรายใหกับอิสราเอล
หรือยัง ไง เราเป็ นเหมือนแผน ดินที่มืด
มิดใหกับพวกเขาหรือยังไง’
ทําไมคนของ เราถึงไดพูดวา ‘พวก เราเป็ น
อิสระไป ไหนก็ได พวก เราจะไมมาหา
พระองคอีกแลว’
๓๒ มีเจา สาวที่ไหนลืมเครื่องประดับของ เธอ
บาง
มีเจาสาวที่ไหนลืมชุดแตงงานของตัวเองบาง
แตคนของ เรากลับลืม เรานานซะจนนับ ไม
ถวนแลว
๓๓ เจานี่ เกงจริงๆเลย ที่แสวงหาคนรักอื่นๆ
และเจายังไดสอนคน อื่นๆใหทําสิ่งที่ชัว
่ ราย
ตางๆแบบเดียวกัน
๓๔ เจามีเลือดติตอยูที่ฝามือของเจา
์ ละคนยากจน
เป็ นเลือดของคนบริสุทธิแ
เจาไม ไดพบวาพวก เขาปลนบานของ เจาสัก
หนอย
แตเมื่อพูดถึงเรื่องพวกนี้ทัง้ หมด
๓๕ เจาพูด วา
์ นนอน พระ
‘ฉันบริสุทธิแ
ยาหเวหจะไมมีวันโกรธฉันแน’
ดูสิ เรากําลังนํ าตัวเจาไปศาล เพราะเจาพูดวา
‘ฉันไมไดทําบาป’
๓๖ ทําไมเจาเปลี่ยนใจงายจัง
อียิปตก็จะทําใหเจาผิด หวัง เหมือน กับที่อัส
ซีเรียทําใหเจาผิดหวังมาแลวกอนหน านี้
๓๗ เจาจะตองออกจากอียิปตดวยมือกุมหัว
เพราะพระยาหเวหไดปฏิเสธชนชาติเหลา นัน
้
ที่เจาไววางใจ
พวก เขาจะไมทําใหเจาประสบความ สําเร็จ
หรอก”
๑ “ถาผูชายหยากับภรรยาของ เขา แลว
เธอก็ไปจาก
เขาและไปแตงงานกับ
ผูชายคนใหม
หญิงคนนัน
้ จะกลับมาหาสามีคนแรกของเธอ
ไดอีกหรือ
การทําแบบนัน
้ จะไมทําใหแผน ดินแปดเปื้ อน
ไปหมดหรือ *
แตยู ดาห เจาไดสําสอนกับคู นอนคนนัน
้ คนนี้
เต็มไป หมด แลวยังจะมีหน ากลับมาหา
เราอีกหรือ”

๓

การทําแบบ … หมดหรือ การกระทําในขอหนึ่งนี้ ขัดกับกฎของโมเสส ดูไดจากหนังสือ
เฉลยธรรมบัญญัติ ๒๔:๑-๔
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พระยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
๒ “เบิกตาดูเนิ นเขาโลงเตียนพวกนั น
้ สิ
แลวลอง หาดูสิวามีที่ไหนบางที่เจาไม เคยมี
เพศสัมพันธ
เจานัง่ รอพวกนัน
้ อยูขางทาง
เหมือนพวกอาหรับในทะเลทราย
เจาทําใหแผน ดินแปด เปื้ อนไปดวยการ
สําสอนทางเพศและความชัว
่ ชาของเจา
๓ ดังนั น
้ ฝนที่ตกชุกก็เลยถูกยับยัง้ ไป
และไมมีฝนในฤดูใบไมผลิ
เจามีหน าผากของผูหญิงที่สําสอน
เจามันไมมียางอาย
๔ เมื่อตะกีน
้ ี้ เจาเพิ่งจะรองหาเราวา ‘พระบิดา
ของฉัน
พระองคเป็ นเพื่อนกับฉันมาตัง้ แตสาวๆ’
๕ เจาพูดวา ‘พระองคจะไม โกรธฉันตลอด ไป
หรอก
พระองคจะไมโกรธไปตลอดกาลหรอก’
เจาพูดอยางนี้
แตเจาก็ทําชัว
่ มากเทาที่จะมากได”
อิสราเอลกับยูดาห พี่นองที่ช่ว
ั ชา
๖ ตอ มา

พระ ยาหเวหพูดกับ ผม ในสมัยที่
โยสิ ยาหเป็ นกษัตริยปกครองยู ดาห พระองค
พูดวา “เจาเห็นสิ่งที่อิสราเอลผูไมสัตย ซื่อทํา
ไหม นางจะขึ้นไปบนเนิน เขาสูงทุก ลูกและ
ใตตนไมเขียวขจีทุกตน แลวนางก็จะสําสอน
๗ เราก็ไดพูดกับตัว เองวา ‘หลัง
ที่ตรง นัน
้
จากที่นางไดทําเรื่องพวก นี้เสร็จ แลว นางก็
จะกลับมาหาเราเอง’ แตนางก็ไม ไดกลับ มา
แลวยู ดาหนอง สาวจอมทรยศของ นางก็เห็น
สิ่งที่เกิด ขึ้นนี้ ๘ นางเห็นเรื่องสําสอนทุก เรื่อง
ที่อิสราเอลผูไมสัตย ซื่อไดทําไป และเห็นวา
เราไดขับ ไลอิสราเอลไป และเราไดหยากับ
นาง แตยู ดาหนองสาวจอมโกงของนางก็ไม
กลัว และนางก็ไปสําสอนเหมือนกัน ๙ อัน
ที่ จริง นางเห็นวาเรื่องสําสอนของตัว เอง
นัน
้ เป็ นเรื่องเล็กๆ ดัง นัน
้ นางจึงทําใหแผน
ดินทัง้ หมดตองแปด เปื้ อนไป โดยไปลวง
ประเวณีกับกอน หินและตนไม *๑๐ และถึง
แมจะเกิดเรื่องทัง้ หมดนี้ข้ น
ึ มา ยู ดาหนอง
สาวจอมทรยศของนาง ก็ไม ไดกลับมาหาเรา

*๓:๙
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ดวยสิน
้ สุดใจของนาง แตแกลงทําเทานัน
้ ”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
๑๑ แลวพระ
ยาหเวหก็บอกกับผมวา
“อิสราเอลผูไมสัตย ซื่อก็ยังดีกวายู ดาหจอม
ทรยศ ๑๒ เยเร มี ยาห ใหไปประกาศคํา พูด
ของเราทางเหนือ พูดวา
‘อิสราเอลผูไมสัตยซ่ อ
ื กลับมาเถิด’
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
‘เราไมหน านิ่วคิว
้ ขมวดใสพวกเจาอีกแลว
เพราะเรามีเมตตา
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
เราไมสามารถโกรธเจาไดตลอดไปหรอก
๑๓ ขอแคเจายอมรับวาเจาทําบาป
และยอมรับวาเจาทรยศตอพระ
ยาหเวห
พระเจาของเจา
และยอมรับวาเจาไดทุม ตัวใหกับพระ ตาง
ชาติมากมายใตตนไมเขียวขจี
และเจาไมไดฟังเสียงของเรา’”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
๑๔ “กลับมาเถอะ ลูกที่ทรยศตอเรา”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
“เพราะเราเป็ นนายของเจา
เราจะเอาพวก เจามาเมืองละคน ตระกูลละ
สองคน
แลวเราจะนํ าเจาไปที่ศิโยน
๑๕ เราจะใหผู เลีย
้ งกับ เจา ที่เราจะเลือกมา
และพวก เขาจะเลีย
้ ง ดูเจาดวยความ รูและ
ความเขาใจ ๑๖ เจาจะมีจํานวนมากมาย และ
เจาจะเกิดลูก หลานมากมายบนแผน ดินใน
วัน นัน
้ ” พระ ยาหเวหพูดวาอยาง นี้ “เมื่อ
ถึงตอน นัน
้ คนก็จะไม พูดถึงหีบขอ ตกลง
ของพระ ยาหเวหอีกตอ ไป พวก เขาจะไม
คิดถึงมันหรือจดจํามันอีกตอ ไป พวก เขาจะ
ไมคิดถึงมันและจะไม ทํามันขึ้น มาใหมอีก
๑๗ ในเวลา นั น
้
ผูคนจะเรียกเยรูซาเล็มวา
‘บัลลังกของพระยาหเวห’ ทุกๆชนชาติจะมา
รวม ตัวกันในวิหารของพระ ยาหเวหในเมือง
เยรูซาเล็ม แลวพวก เขาก็จะไมไปทําตาม
จิตใจที่ชว
ั ่ รายดื้อ ดึงของพวก เขาอีกตอ ไป
๑๘ ในวัน นั น
้ ครอบครัวยู ดาหและครอบครัว
อิสราเอลจะออกมาจากดิน
แดนทางเหนือ
พรอมๆกัน และไปยังดินแดนที่เราไดมอบให
กับบรรพบุรุษของเจาเป็ นมรดก

กับกอนหินและตนไม รูปเคารพสวนใหญก็ทํามาจากกอนหินและไม เยเรมียาหกําลัง
ตอวาคนที่ไปกราบไหวพวกพระเจาของคนตางชาติ
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๑๙ และเราไดพูดไววา

‘เราอยากจะทํากับ เจาเหมือน กับลูกๆของเรา
เอง
เราจะใหดินแดนที่นาชื่นชมยินดีกับเจา
ซึ่งเป็ นมรดกที่มี
คาที่สุดในบรรดาชาติทัง้
หลายทัง้ ปวง’
และเราไดพูดกับตัวเองวาเจาจะเรียกเราวา
‘พระบิดาของขาพระองค’
และเจาจะไมหันหลังไปจากเรา
๒๐ แตชุมชนอิสราเอล เจาไดทรยศตอเรา
เหมือนกับภรรยาทรยศตอคนรักของนาง”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
๒๑ ฟั ง สิ เสียงมาจากบนเนิ น เขาโลง เตียน
เหลานัน
้
มันเป็ นเสียงของลูกๆของอิสราเอลที่กําลัง
รองไหครํ่าครวญและออนวอนอยางนา
สงสาร
เพราะพวกเขาไดทําทางของตัวเองใหคดไป
พวก เขาไดลืมพระ ยาหเวหพระเจาของพวก
เขา
๒๒ พระ ยาหเวหพูดวา “กลับ มาเถอะลูกๆที่
ทรยศตอเรา
เราจะเยียวยารักษาการทรยศของเจาเอง”
ผูคนก็พูดวา “เราจะมาหาพระองค
เพราะพระองคเป็ นพระยาหเวห พระเจาของ
เรา
๒๓ พวกเนิ นเขาตางๆชวยอะไรไมไดแน นอน
เสียงรองอึกทึกบนภูเขาก็ไมมีประโยชน
อะไร
ความ รอดของอิสราเอลอยูที่พระ ยาหเวห
พระเจาของเราอยางแนนอน
๒๔ สิ่งที่นา
อับอายนัน
้ ไดกลืน
กินสิ่งที่
บรรพบุรุษของ เราหามา ไดดวยการ
ทุมเททํางานอยางหนัก
ตัง้ แตเรายังเป็ นหนุมสาว
สิ่งเหลา นัน
้ ก็คือฝูง แกะ ฝูง วัว และลูกชาย
ลูกสาวของพวกเขา
๒๕ ขอ ใหเรานอนลงในความ อับอายของตัว
เอง
และปลอยใหความ อับอายขาย หน าคลุม ตัว
เราไว
เพราะวาเราไดทําบาปตอพระ
ยาหเวห
พระเจาของเรา
ทัง้ เราและบรรพบุรุษของเรา
ตัง้ แตเรายังเป็ นหนุมสาวจนกระทัง่ ถึงทุกวัน
นี้
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เราไม ไดเชื่อ ฟั งพระ ยาหเวหพระเจาของ เรา
เลย”
๑ พระยาหเวหพูดวา
“อิสราเอล ถาเจาจะกลับมาหาเราจริงๆ
ถาเจาจะเอาพวกรูป เคารพของ เจาไปให พน
หน าเรา
ถาเจาจะไมโลเล
๒ ถาเจาจะซื่อสัตย ยุติธรรมและจริงใจ
ตอนที่เจาสาบานตอพระยาหเวห
แลวเมื่อ นัน
้ ชนชาติตางๆก็จะได รับพระพร
จากพระองค
แลวพวกเขาก็จะรองสรรเสริญพระองค”
๓ เพราะพระ ยาหเวหบอกกับคน ยู ดาหและ
เยรูซาเล็มวา
“ทุงนาที่ยังไมไดไถ ก็ใหไถซะ
และอยาหวานเมล็ดพืชลงไปในพงหนาม
๔ คนยูดาหและพลเมืองของเยรูซาเล็ม
ใหขลิบตัวเจาเองใหกับพระยาหเวห
และขลิบหนังหุมใจของเจาออกดวย
ถาเจาไมทําตามสิ่งเหลานี้
ความโกรธของเราก็จะเผาเจาเหมือนไฟ
มันจะเผาผลาญ
และไมมีใครสักคนที่ดับมันได
เพราะการก ระ ทําตางๆของ เจานัน
้ ชัว
่ ราย
เหลือเกิน”

๔

ความหายนะจากทางเหนื อ
๕ “ใหเอาเรื่องนี้ ไปบอกกับคนยู ดาหและทํา

ใหคนในเยรูซาเล็มฟั งเรื่องนี้ ใหบอกพวกเขา
วา
เป าแตรเขาไป
และรองเรียกใหสุดเสียงและบอกวา
‘รวบรวมกันเขามา
และใหพวกเราหนีไปที่ปอมปราการกันเถอะ’
๖ ยกธงขึ้นเตือนศิโยนวา
วิ่งหาที่หลบภัย อยาไดรอชา
เพราะเราจะนํ าการทําลายลาง
และความ หายนะครัง้ ยิ่ง ใหญมาจากทาง
เหนือ”
๗ สิงโตโผลออกมาจากถํ้าแลว
และผู ที่จะทําลายชนชาติตางๆเริ่มเดิน ทัพ
แลว
สิงโตไดออกจากบานเมืองของมัน
เพื่อมาทําลายแผนดินของเจา
เมืองตางๆของ เจาจะพังพินาศและจะไมมี
ใครหลงเหลืออยูในเมืองเหลานัน
้ เลย

เยเรมียาห ๔:๘

๘ เพราะอยาง

นี้ ใหสวมผากระสอบรองไห
ครํ่าครวญ
เพราะความ โกรธอันรอน แรงของพระ
ยาหเวหยังไมไดหันไปจากเรา
๙ พระยาหเวหพูดวา “ในเวลานั น
้
กษัตริยและพวกแมทัพของเขาจะเสียขวัญ
พวกนักบวชจะหวาดผวา
และพวกผูพูดแทนพระเจาจะตกตะลึง”
๑๐ แลวผมก็พูดวา “ตายแน น าสยดสยอง
เหลือ เกิน พระ ยาหเวหเจา นายของขาพเจา
พระองคไดหลอกคนพวก นี้ และเยรูซาเล็ม
พระองคบอกพวก เขาวา
‘พวก เจาจะ
ปลอดภัย’ ในขณะ ที่ดาบกําลังจอคอหอย
พวกเขาอยู”
๑๑ ในเวลานั น
้ คนพวกนี้และเยรูซาเล็มจะ
ไดยินวา “ลมพายุรอนจากเนิน เขาโลงเตียน
จากถิ่นแหง แลงในทะเล ทรายจะพัดถลมใส
คนที่นา สงสารของเรา มันไม ไดเป็ นลมชนิด
ที่พัดใหแกลบกระจัดกระจายไปหรือเพื่อพัด
ใหสะอาด ๑๒ แตเป็ นลมที่แรงเกิน กวาที่จะ
มาทําเรื่องเหลา นัน
้ เราเป็ นผู ที่สงลมนัน
้ มา
ตอนนี้ เราจะประกาศตัดสินลงโทษพวกเขา”
๑๓ พระองคลุกขึ้นมาเหมือนเมฆ
พวกรถมาของพระองคแลนเหมือนพายุ
และพวก มาของพระองควองไวกวาพวกนก
อินทรี
ผูคนพูดวา “ความหายนะเกิดกับพวก เรา
แลว พวกเรากําลังถูกทําลาย”
๑๔ เยรูซาเล็ม
ลางความชัว
่ รายออกจากใจ
ของเจาซะ
เพื่อวา เจาจะไดปลอดภัย
เจาจะปลอยใหแผน ชัว
่ ของ เจาอยูใน เจาไป
นานแคไหนกัน
๑๕ แน นอนที่เราพูดอยาง นี้ ก็เพราะ วาที่เมือง
ดานมีคนกําลังพูดกัน
และในแถบเนิน เขาเอฟราอิมก็มีคนกําลังพูด
กันถึงความหายนะนี้
๑๖ ใหบอกชนชาติตางๆ
อันที่จริง บอกใหพวกเขารูเรื่องเยรูซาเล็ม
ขาศึกกําลังมาจากแดนไกล
และพวก มันก็คุย โวกันวาพวก มันจะทําอะไร
กับเมืองตางๆของยูดาหบาง
๑๗ พวก มันไดลอมเมืองไวเหมือนทหาร ยาม
เฝ าระวังทองทุง
ที่เป็ นอยาง นี้ก็เพราะ วาเมือง เยรูซาเล็มได
ทรยศตอเรา
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พระยาหเวหไดพูดวาอยางนัน
้
๑๘ สิ่งเหลา นี้ เกิด ขึ้นกับ เจาเพราะผลจากการ
ทําชัว
่ ของเจาเอง
นี่แหละคือโทษของเจา มันขมขื่นจริงๆ
มันจีใ้ จดําเจาจริงๆ
เยเรมี ยาหรองไห
๑๙ ผมรูสึกป วยมาก

ผมชัก ดิน
้ ชัก งอดวย
ความเจ็บปวด
ใจผมแตกราว ใจผมเตนระรัว
แลวผมก็ทําใหมันสงบลงไมได
เพราะผมไดยินเสียง แตรออก ศึกที่เตือนวา
กําลังจะเกิดสงคราม
๒๐ หายนะหนึ่ งผานไป อีกหายนะหนึ่ งตามมา
แผนดินทัง้ หมดไดถูกทําลายราบคาบ
ทันใดนัน
้ พวกเต็นทของผมก็ถูกทําลาย
ภายในพริบ ตา พวก มานของเต็นทก็ถูก
ทําลายไปดวย
๒๑ ผมจะตองทนดูธงรบอีกนานแคไหน
ผมจะตองฟั งเสียงแตรเรียกรบไปอีก นานแค
ไหนกัน
๒๒ พระยาหเวหพูดวา “คนของเราโงเขลา
พวกเขาไมรูจักเรา
พวกเขาเป็ นลูกที่โงเขลา
และไมมีสักคนที่เขาใจ
พวกเขาเกงแตเรื่องชัว
่ ๆ
แตพวกเขาไมรูวาจะทําดียังไง”
ความหายนะกําลังมา
๒๓ ผมมองไปที่แผน

ดินมันก็วาง เปลาไมมี
อะไรเลย
แลวผมก็มองขึ้น ไปบนฟ า สวรรคก็ไม เห็นมี
แสงสวาง
๒๔ ผมมองไปที่ภูเขาตางๆพวก มันกําลังสัน
่
ไหว
และเนินเขาตางๆกําลังสัน
่ สะเทือน
๒๕ ผมมองดู และเห็นวาไมมีคนเลย
และนกบนฟ าก็บินหนีไปหมด
๒๖ ผมมอง ดู
และเห็นวาแผน ดินที่อุดม
สมบูรณกลายเป็ นที่แหงแลง
และเมืองตางๆของ มันก็ถูกรื้อทําลาย นัน
่ ก็
เพราะพระ ยาหเวห เพราะความโกรธ
เกรีย
้ วของพระองค
๒๗ เพราะพระยาหเวหพูดวา
“แผนดินทัง้ หมดจะตองถูกทําลาย
แตเราจะไมทําลายมันจนหมดเกลีย
้ งหรอก

เยเรมียาห ๔:๒๘

๒๘ เพราะอยาง

นี้
แผน ดินก็เลยรองไห
ครํ่าครวญ
และฟ าสวรรคเบื้องบนก็มืดครึ้มไป
เพราะเราไดพูดไปแลว เราคิด แผนออกแผน
หนึ่ง
เราจะไมมี วันเปลี่ยน ใจหรือยกเลิกแผนของ
เรา”
๒๙ เมื่อไดยินเสียง มาและพวกพล ธนู ชาว
เมืองทุกเมืองก็หนีไป
พวกเขาหนีเขาไปแอบอยูในพงไม
และปี นขึ้นไปแอบอยูตามซอกหิน *
เมืองทุกเมืองถูกปลอยทิง้ ราง
ไมมีใครอาศัยอยูในเมืองเลยสักคน
๓๐ เจาถูกทําลายจนยับเยินแลว
แตทําไมเจายังสวม ใสเสื้อผาสี แดง สดอยาง
นัน
้
เพราะเจายังประดับประดาดวยทองคํา
และยังใชสีดําทาตาใหสวยงาม
เจาทําตัว เองสวยงาม โดยไมมีประโยชน
อะไรเลย
คนรักของพวกเจาก็ปฏิเสธเจาแลว
และตอนนี้พวกเขาก็หมายจะเอาชีวิตเจา
๓๑ เราพูดอยาง นี้
เพราะเราไดยินเสียง
เหมือนเสียงรองของผูหญิง
ที่ดิน
้ ทุรนทุรายดวยความ เจ็บ ปวดจากการ
คลอดลูกคนแรก
เราไดยินเสียง รองของลูกสาวศิ โยนเธอไขว
ควาหาอากาศ
เธอยืดแขนออกไปขอความชวยเหลือ
เธอรองวา
“ความหายนะเกิดกับฉัน แลว
เพราะฉันเหนื่อยจนหนีฆาตกรไม ไหว
แลว”
ความชั่วชาของคนยูดาห
๑ พระ

๕ ทอง ถนนของเยรูซาเล็มสิ แลวไปดูใหรู

ยาหเวหพูดวา “วิ่ง ไปวิ่ง มาตาม

วาเป็ นอยางไร ไปคนหาดูตามลานเมืองตางๆ
ถาเจาสามารถหา เจอแคคน เดียว ใครก็ได
ที่ทําในสิ่งที่ถูก ตองยุติธรรม และเป็ นคนที่
เชื่อถือได แลวเราจะยกโทษใหกับเยรูซาเล็ม
๒ คนพวก นี้ เมื่อเขาสาบาน พวก เขาชอบ
พูดวา ‘ฉันขอสาบานโดยพระยาหเวห’ พวกนี้
ก็โกหก สาบานสงๆไปอยางนัน
้ เอง”
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๓ ขา แตพระ ยาหเวห

พระองคตองการใหคน
สัตยซ่ อ
ื ตอพระองค ใชไหม
พระองคเฆี่ยนตีพวกเขา
แตพวกเขาก็ไมรูสึกเจ็บ
พระองคเกือบจะทําลายพวกเขา
แตพวก เขาก็ยังไมยอมรับการ ตี สอนของ
พระองค
พวกเขาดื้อดานเหมือนหิน
พวกเขาไมยอมกลับใจ
๔ แลวผมพูดวา “พวกนี้ เป็ นแคคนยากจน
พวกเขาโงเกินกวาจะไดรับการสอนอะไร
เพราะพวกเขาไมรูจักทางของพระยาหเวห
และไมรูจักกฎตางๆของพระเจาของเขา
๕ ผมจะไปหาคน ใหญคนโต และพูดกับพวก
เขา
เพราะพวกเขารูจักทางของพระยาหเวห
และรูจักกฎตางๆของพระเจาของเขา”
แตพวก เขารวม กันหัก แอก แลวดึงเชือก วัว
จนขาด
๖ ดังนั น
้ สิงโตจากป าออกมาจูโจมพวกเขา
หมาป าจากทะเลทรายออกมาทํารายพวกเขา
เสือ ดาวก็กําลังเฝ า คอยจับ จองเมืองตางๆ
ของพวกเขา
คนที่ออก มาจากเมืองเหลา นัน
้ ก็จะถูกฉีก ทึ้ง
เป็ นชิน
้ ๆ
ที่เป็ นอยาง นี้ก็เพราะพวก เขาไดทรยศตอ
พระเจาหลายครัง้
และพวก เขามักจะออกนอก ลูนอก ทางของ
พระเจา
๗ พระยาหเวหพูดวา “เราจะยกโทษใหกับเจา
ไดอยางไรกัน
ลูกของเจาไดทอดทิง้ เราไป
แถมพวก เขายังไปสาบานกับพวก พระที่ไมมี
ตัวตน
เราไดใหทุกอยางที่พวกเขาตองการ
แตพวก เขากลับสําสอนและมัว
่ สุมกันตาม
บานโสเภณี
๘ พวกเขาเหมือนมาผูอวนพีที่กลัดมัน
แตละคนสงเสียงเรียกเมียเพื่อนบาน
๙ เราไม ควรจะทําโทษพวก เขาเพราะเรื่อง
พวกนี้หรอกหรือ”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน
้

*๔:๒๙ ปี นขึน
้ ไปแอบอยูตามซอกหิน คํา นี้อยูในฉบับแปลกรีกโบราณ ฉบับฮีบรูที่นิยมใช
กันไมมีคํานี้

เยเรมียาห ๕:๑๐

“และเราไม ควรจะแก แคนชนชาติที่เป็ น
อยางนี้หรอกหรือ
๑๐ ใหบุก เขาไปในสวน องุนและทําลายพวก
มัน
แตอยาทําลายจนราบคาบ
ใหริดกิ่งกานของเถาองุนเหลานัน
้
เพราะพวกมันไมไดเป็ นของพระยาหเวห
๑๑ เพราะวาคน อิสราเอลและคน ยู ดาหไม
จริงใจกับเราครัง้ แลวครัง้ เลา”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
๑๒ พวกเขาพูดโกหกเกี่ยวกับพระยาหเวห
พวก เขาพูดวา “พระองคจะไมทํา อะไรพวก
เราหรอก
เรื่องรายๆจะไมเกิดขึ้นกับเราหรอก
และเราก็จะไม
เจอกับสงครามและความ
อดอยาก”
๑๓ พวกผู พูด แทน พระเจาจอมปลอมไมมี
อะไรเลย เป็ นแตลมๆแลงๆ
และพระคําของพระเจาจะไมอยูในพวกเขา
นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพวกเขา
๑๔ ดัง นั น
้ นี่คือสิ่งที่พระ ยาหเวห พระเจาผู มี
์ ัง้ สิน
ฤทธิท
้ พูด
“เพราะพวกเขาพูดสิ่งตางๆเหลานี้
เราจะทําใหคําที่เราใส ไวในปาก เจาเป็ น
เหมือนไฟและคนพวก นี้จะเป็ นเหมือน
ตนไม
และพระ คําตางๆของพระเจาก็จะเผา ผลาญ
พวกเขา
๑๕ ชาวอิสราเอลทัง
้ หลาย เรากําลังนํ าชนชาติ
หนึ่งจากแดนไกลมาสูรบกับพวกเจา
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
มันเป็ นชนชาติที่เขมแข็งที่อยูมาชานานแลว
และมีประวัติศาสตรอันยาวนาน
มันเป็ นชนชาติที่มีภาษาที่เจาไมรูจัก
และเจาก็ไมสามารถเขาใจสิ่งที่พวกมันพูดได
๑๖ แลง ธนูของพวกเขาเป็ นเหมือนหลุม ศพที่
เปิ ดอา
ผูชายของเขาทุกคนตางก็เป็ นนักรบ
๑๗ พวก เขาจะเขมือบพืช ผลและอาหารของ
เจาจนหมด
พวกเขาจะเขมือบลูกชายลูกสาวของเจา
พวกเขาจะกินฝูงแกะและฝูงวัวของเจา
พวกเขาจะกินเถาองุนและตนมะเดื่อของเจา
พวก เขาจะทลายเมืองที่มีปอมปราการตางๆ
ของเจา
ป อมปราการที่เจาไวใจหนักหนา”
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๑๘ พระยาหเวหพูดวา “แตแมแตในวัน นั น
้
เราก็จะไมทําลายเจาอยางสิน
้ เชิง ๑๙ และถา
คนของเจาพูดวา ‘ทําไมพระยาหเวหพระเจา
ของ เราถึงทําสิ่ง ตางๆเหลา นี้กับ เรา’ ก็ให
เจาบอกไปวา ‘ก็เพราะพวก เจาทอด ทิง้ เรา
ไปบูชาพระ ตาง ชาติในแผน ดินของ เจา ดัง
นัน
้ เจาจะตองรับ ใชพวกตางชาติในแผน ดิน
ที่ไมใชของพวกเจาเอง’
๒๐ ใหประกาศเรื่อง นี้ ทามกลางลูก หลานของ
ยาโคบ
และทําใหไดยินไปถึงยูดาหดวย
๒๑ ฟั งเรื่องนี้ ใหดี เจาพวกคนโงที่ขาดสติ
เจาที่มีตาแตดันมองไมเห็น
เจาที่มีหูแตดันไมไดยิน
๒๒ เจาไมยําเกรงเราเลยหรือ”
พระยาหเวหพูดอยางนัน
้
“เจาไมตัวสัน
่ งันงกตอหน าเราเลยหรือไง
เราเป็ นผูตัง้ ทรายขึ้นเป็ นขอบเขตนํ้ าทะเล
ซึ่งเป็ นคํา สัง่ ถาวรไม ใหน้ํ า ทะเลลนขาม มัน
ได
คลื่นซัด ไปซัด มาแตมันก็ไม เคยพนทรายขึ้น
มาได
และคลื่นรองสนัน
่ หวัน
่ ไหว แตก็ขาม มันมา
ไมไดอยูดี
๒๓ คนพวกนี้ ด้ อ
ื ดึงและมีใจกบฏ
พวกเขาหันหลังไปจากเรา
๒๔ พวกเขาไมไดพูดในใจวา
‘พวก เรานาจะยําเกรงพระ ยาหเวหพระเจา
ของเรา
ผูที่ใหฝนกับเรา ตรงตามฤดูกาลของมัน
ไม วาจะเป็ นฝนตอนฤดู ใบไม รวงกับฝนตอน
ฤดูใบไมผลิ
ผูที่ทําใหเราไดเก็บเกี่ยวในเวลาที่เหมาะสม’
๒๕ ความ ผิด บาปของพวก เจาไดกีดกันเจาไม
ใหไดรับสิ่งเหลานี้
และบาปตางๆของเจาก็กีดกันเจาไม ใหได รับ
ผลผลิต
๒๖ เพราะมีคนชัว
่ อยูในหมูคนของเรา
พวก มันลา เหยื่อของ มันอยางเงียบเชียบ
เหมือนนายพราน
พวกมันวางกับดักและจับมนุษย
๒๗ บานของพวกมันเต็มไปดวยคนขีโ
้ กง
เหมือนกับตะกราที่เต็มไปดวยนก
เพราะอยางนี้ พวกมันจึงยิ่งใหญและรํ่ารวย
๒๘ พวกมันทัง
้ อวนทัง้ ฉุ
มันทําชัว
่ ยิ่งกวาคนชัว
่
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พวกมันไมตัดสินคดีความ
มันไมสอบสวนคดีของลูกที่ไมมีพอ
และไม ใหความ ยุติธรรมกับคดีของคน
ยากจน
๒๙ เราไม ควรจะลงโทษคนพวกนี้ สําหรับเรื่อง
เหลานี้หรอกหรือ”
นัน
่ คือสิ่งที่พระยาหเวหถาม
“เราไม ควรจะแก แคนชนชาติอยาง นี้หรอก
หรือ”
๓๐ เรื่องน าขนลุกขน พองและน า ขยะแขยง
เกิดขึ้นบนแผนดินนี้แลว
๓๑ พวกผู พูด แทน พระเจาไดทํานายเรื่อง
โกหก
สวนพวกนักบวชก็ทําในสิ่งที่พวกผู พูด แทน
พระเจาบอก
คนของเราชอบใหมันเป็ นอยางนี้
แตเจาจะทําอยางไรเมื่อจุดจบมาถึง
ศัตรูรายลอมเยรูซาเล็ม
๑ พระ ยาหเวหพูดวา

๖ หลาย

“คนเบน ยา มินทัง้

ไปยังที่ปลอดภัยนอกเมืองเยรูซาเล็ม
ใหเป าแตรในเทโคอา
และสงสัญญาณเตือนเหนือดิน
แดน
เบธฮัคเคเรม
เพราะวาหายนะ
และการทําลายลางครัง้ ใหญ หลวงกําลังมา
จากทางทิศเหนือ
๒ เรากําลังทําลายนางสาวศิโยน
ผูงดงามและบอบบาง
๓ พวกคนเลีย
้ ง แกะและฝูง แกะของพวก เขา
กําลังจะมาโจมตีเธอ
พวกเขาตัง้ เต็นทลอมรอบเธอ
พวกเขาแตละคนก็เลีย
้ งดูสัตวในเขตของตัว
เอง”
๔ พวกศัตรูพูดกันวา “เตรียมสูศึกกับเธอ
ลุกขึ้น เราจะบุกตอนเที่ยงวัน”
“เอา เซ็ง ใกลจะหมดวันแลว
เงาของตอนเย็นเริ่มทอดยาวขึ้นแลว”
๕ “ลุกขึ้น เราจะบุกตอนกลางคืน
แลวเราจะทําลายป อมปราการ”
๖ เพราะนี่ คือสิ่งที่พระยาหเวห ผูมีฤทธิท
์ งั ้ สิน
้
พูด
“ตัดตนไมพวกนัน
้ ของเธอซะ
และใหกอเนินดินลอมเมืองเยรูซาเล็ม
นี่เป็ นเมืองที่ตองถูกลงโทษ
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เพราะมันเต็มไปดวยการกดขี่ขมเหง
๗ เยรูซาเล็มดึงดูดความชัว
่ ชา
เหมือนกับบอนํ้ าที่ดึงดูดนํ้ า
ในเมืองเยรูซาเล็มมีแตขาวเกี่ยว กับความ
รุนแรงและการทําลายลางทัง้ สิน
้
เราเห็นบาดแผลและการ เจ็บ ป วยของ เธอ
ตลอดเวลา
๘ เยรูซาเล็ม ฟั งคําเตือนนี้ ใหดี
ไมอยาง นัน
้ เราจะหันไปจาก เจาดวยความ
ขยะแขยง
ไมอยางนัน
้ เราจะทําลายแผน ดินของเจาให
รกรางและไมมีคนอยู”
๙ นี่ คือสิ่งที่พระยาหเวหผูมีฤทธิท
์ งั ้ สิน
้ พูดคือ
“พวก
ขาศึกจะคอยๆเก็บรวบรวมคนที่ยัง
หลงเหลืออยูในอิสราเอล
เหมือนกับคนที่เก็บรวบรวมองุนจากเถา องุน
จะตรวจดูแตละกิ่งอีกครัง้ ”
๑๐ เราควรจะพูดหรือเตือนใครดี ใครหรือที่จะ
ฟั งเรา
พวก เขาไม ยอมฟั งและไม สามารถตัง้ ใจ ฟั ง
ได
พวก
เขาหัวเราะเยาะขาวสารของพระ
ยาหเวห
พวกเขาไมอยากฟั ง
๑๑ ผมเต็มไป
ดวยความ
โกรธของพระ
ยาหเวห
ผมหมดแรงจากการพยายามจะเก็บมันไว
พระ ยาหเวหพูดวา “ระบายความ โกรธของ
เจาใสเด็กๆตามถนน
และกลุมเด็กวัยรุนที่กําลังคุยกันอยู
ทัง้ สามีและภรรยาก็จะถูกจับไปดวยกัน
และคน แก เฒาก็จะถูก จับในวัย ชราเหมือน
กัน
๑๒ บานของพวกเขาจะถูกยกไปใหกับคนอื่น
พรอมกับไรนาและภรรยาของพวกเขา
เพราะวาเราจะยื่น แขนออก มาตอสูกับคนที่
อาศัยอยูบนแผนดินนี้”
พระยาหเวหพูดไววาอยางนี้
๑๓ “เพราะพวก เขาทุก คนตัง
้ แตคน ตํ่าตอย
ที่สุดไปจนถึงคนใหญคนโตที่สุด
ลวนแตแสวงหาประโยชนดวยการใชกําลัง
และตัง้ แตผูพูดแทนพระเจาไปจนถึงนักบวช
ลวนแลวแตหลอกลวงกัน
๑๔ พวก เขารักษาบาดแผลคนที่นา สงสารของ
เราอยางชุยๆ
พวกเขาพูดวา ‘สันติสุข สันติสุข’
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ทัง้ ๆที่ไมมีสันติสุข
๑๕ พวก เขาควรจะละอายเพราะพวก เขาทํา
ในสิ่งที่นาขยะแขยง
แตพวกเขากลับไมละอายสักนิด
แถมยังไมรูจักวิธีถอมตัวเสียอีก
ดัง นัน
้ พวกเขาจะลม หายตายจากไปเหมือน
กับคนอื่นๆ
ในเวลาที่เราลงโทษพวก เขา พวก เขาก็จะ
สะดุดลมลง”
พระยาหเวหพูดไววาอยางนัน
้
๑๖ นี่ คือสิ่งที่พระยาหเวหพูด คือ
“ยืนอยูริม ถนน ใหมองดูแลวถามหาทางเกา
แก
ถามดูวา ‘ถนนที่ดีสายนัน
้ อยูที่ไหน’
จากนัน
้ ใหเดินไปบนถนนสายนัน
้
และจะพบกับความสงบสุขใหตัวเอง
แตพวก เขากลับพูดวา ‘พวก เราจะไม ไปบน
ถนนสายนัน
้ ’
๑๗ พระยาหเวหพูดวา ‘เราจะตัง
้ ยามไว ใหกับ
เจา
เพื่อใหเขาเตือนวา “ใหตัง้ ใจฟั งเสียง แตรให
ดี”
แตพวก เขากลับบอกวา “พวก เราจะไม ฟั ง
หรอก”’
๑๘ พระ ยาหเวหพูดวา ‘ดัง นั น
้ ชนชาติตางๆ
ฟั งไวใหดี
และรับรูถึงคําใหการที่ตอตานคนอิสราเอล
๑๙ แผน ดิน ฟั งเรื่องนี้ ไว เรากําลังจะนํ าความ
ทุกขทรมานมาใหกับคนพวกนี้
พวก เขาสมควรจะได รับ มันสําหรับความ คิด
ที่ชว
ั ่ รายตางๆอยางนี้
เพราะพวก เขาไม สนใจฟั งถอยคําตางๆของ
เรา
สวนกฎของเรา พวกเขาก็ปฏิเสธมัน
๒๐ กํายานจากเชบา
และแทงไมหอมจากแดนไกล
มันจะไปมีความหมายอะไรสําหรับเรา
เราไมยอมรับของ ถวายพวก นี้ของ เจาและ
เราก็ไมพอใจเครื่องเซนไหวของเจา’”
๒๑ ดังนั น
้ พระยาหเวหจึงพูดอยางนี้วา
“เรากําลังจะใหสิ่ง ตางๆที่จะทําใหคน พวก นี้
สะดุดลม
ทัง้ พอทัง้ ลูก
ทัง้ เพื่อนบานและเพื่อนพวก
เขาตองตาย
เรียบ”
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๒๒ นี่ คือสิ่งที่พระยาหเวหพูด

คือ
“คนกําลังมาจากดินแดนทางตอนเหนือ
ชนชาติใหญ กําลังลุกขึ้นมาจากแดนไกล
๒๓ พวกนั น
้ ถือคันธนูและแหลนหลาว
พวกเขาโหดเหีย
้ มไรความปรานี
เสียงของพวกเขาดังกึกกองเหมือนทะเล
พวกเขาขี่มา
พวกเขาเขาสูสงครามอยางเป็ นกระบวน
เพื่อมาโจมตีเจา นางสาวศิโยน”
๒๔ พวกเราไดยินเกี่ยวกับขาวนี้
มือไมออนปวกเปี ยกไป
ความเจ็บปวดครอบงําเรา
เหมือนผูหญิงที่กําลังจะคลอดลูก
๒๕ อยาออกไปในทุง
และอยาเดินบนถนน
เพราะศัตรูมีดาบ
หันไปทางไหนก็มีแตเรื่องนาสยดสยอง
๒๖ ประชาชนที่นา สงสารของผม
ใหใสเสื้อ
กระสอบ
และเอาขีเ้ ถามาใสหัวซะ
รองไหและครํ่าครวญ
เหมือนกับวาลูกชายคนเดียวของเจาตาย
รองไหอยางขมขื่นเพราะความหายนะจะเกิด
ขึ้นกับพวกเราในทันทีทันใด
๒๗ “เยเร มี ยาห
เราไดตัง้ เจาใหเป็ นนัก
วิเคราะหโลหะ
ในหมูคนของเรา
เพื่อวาเจาจะรูและวิเคราะหหนทางของพวก
เขาได
๒๘ คนพวกนี้ ทัง
้ หมดปลุกปั ่ นการกบฏ
เดินไป ทัว
่ เพื่อคอยยุยงใหเกิดความไม พอใจ
ขึ้น
พวกเขาเป็ นเหมือนทองแดงและเหล็ก
พวกมันเป็ นนักทําลาย
๒๙ พัดลมทัง
้ หลายเป าใหไฟรอนแรงขึ้น
ตะกัว
่ จะหลอมละลายไป
์ ัน
แตการที่จะหลอมคน เหลา นี้ใหบริสุทธิน
้ ก็
ไรประโยชน
เพราะคนชัว
่ รายยังไมถูกแยกออก ไปจาก
พวกเขา
๓๐ คนเยรูซาเล็มไดฉายาวา
‘แร เงินที่ถูก
ปฏิเสธ’
เพราะพระยาหเวหไดปฏิเสธพวกเขา”
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เยเรมียาหส่ง
ั สอนในวิหาร
(ยรม. ๒๖:๑-๖)
๑ นี่ คือถอยคําที่เยเรมียาหไดรับจากพระ

๗ ยาหเวห คือ
๒ “เยเร

มี ยาห ใหไปยืนอยูในประตูวิหาร
ของพระ ยาหเวห และประกาศขอความนี้
ออกไป
‘พวก เจาชาวยู ดาหทัง้ หลายที่กําลังเดิน
ผานประตูนี้เขา มาเพื่อนมัสการพระ ยาหเวห
ฟั งสิ่งที่พระ ยาหเวหพูดให ดี ๓ นี่คือสิ่งที่พระ
ยาหเวหผูมีฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้
ผูเป็ นพระเจาแหง
อิสราเอลพูด “ถาเจาทําตัวดี เราก็จะอาศัย
อยูที่ นี่กับ เจา ๔ อยาไปหลงเชื่อคํา พูดที่หลอก
ลวงเหลา นัน
้
ที่ วา ‘นี่เป็ นวิหารของพระ
ยาหเวห วิหารของพระ ยาหเวห วิหารของ
พระ ยาหเวห’ *๕ แตถาเจาทําใหวิถี ทางและ
การกระทําตางๆของเจาดีจริงๆ และใหความ
เป็ น ธรรมตอกันและ กัน ๖ ถาเจาไมกดขี่คน
ตาง ถิ่น เด็กกําพรา และแมหมาย ถาเจาไม
์ องหลัง่ ไหลในที่
ทําใหเลือดของผู บริสุทธิต
แหง นี้ และถาเจาไมนมัสการพระอื่นๆเพราะ
มันมีแตจะทําใหเจาเจ็บ ตัวเปลาๆ ๗ เราก็จะ
ยอมใหเจาอาศัยอยูในที่แหง นี้ ในดิน แดนที่
เราไดมอบใหกับบรรพบุรุษของ เจาไวตลอด
ไป”’”
๘ “เจากําลังไว วางใจในคํา พูดที่หลอก ลวง
ที่ไร คาเหลา นัน
้ ๙ เจาไปขโมย ไปฆา ไปมีชู
ไปสัญญาที่เจาไม คิดจะรักษา ไปเผาเครื่อง
หอมใหพระ บา อัล และไปบูชาพระ อื่นๆที่เจา
ไมรู จัก ๑๐ แลวกลับมายืนอยูตอ หน าวิหารนี้
ที่มีช่ อ
ื ของเราอยู แลวพวกเจาก็พูดวา ‘พวก
เราได รับความรอดแลว’ อยางนัน
้ หรือ ที่เจา
ทําอยาง นี้ ก็เพื่อเจาจะไดกลับไปทําเรื่องชัว
่
ชาพวก นัน
้ อีกใช ไหม ๑๑ เจาเห็นวิหาร นี้ ที่
มีช่ อ
ื เราตัง้ อยู กลายเป็ นซองโจรไป แลวใช
ไหม แมแตเรา เองก็ยังเห็นมันเป็ นอยางนัน
้
เลย” พระยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
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๑๒ “พวก เจาคนยู ดาห ไปสิ ไปยังสถาน ที่
ของ เรา ที่อยูในชิ โลห †เราไดตงั ้ ที่ นัน
่ เป็ น
ที่ แรกสําหรับใหช่ อ
ื ของ เราสถิตอยู ไปดูสิวา
เราไดทําอะไรกับมันบาง เพราะความชัว
่ ชา
ของอิสราเอลคนของเรา ๑๓ แลวตอนนี้ พวก
เจาคนอิสราเอลก็ไดทําสิ่งที่ชว
ั ่ รายพวก นี้”
พระ ยาหเวหพูดอยางนัน
้ “และถึง แมเราได
เตือนเจาตัง้ แตเนิ่นๆแลว แตเจากลับไม ฟั ง
เรา แถมเมื่อเราเรียกเจา เจาก็ไม ตอบเสีย
อีก ๑๔ ดังนัน
้ เราจะทํากับวิหารที่มีช่ อ
ื ของเรา
ตัง้ อยู ที่เจาไว วางใจนักหนา และเราจะทํา
กับสถาน ที่ที่เราไดมอบใหกับบรรพบุรุษของ
เจา อยางเดียวกับที่เราทํากับชิ โลห ๑๕ เราจะ
เหวี่ยงเจาออก ไปใหพนหน าเรา เหมือนกับ
ที่เราเคยเหวี่ยงพวกพี่ น องของ เจาทัง้ หมด
พวกที่สืบเชื้อสายมาจากเอฟราอิม”
๑๖ “สวนเจาเยเร มี ยาห ไมตองอธิษฐาน
เผื่อคนกลุม นี้ และไม ตองรองไหใหพวก เขา
ดวย เจาไม ตองอธิษฐานตอ เราใหกับพวก
เขา เพราะคําอธิษฐานจะมาไม ถึงเรา เรา
จะไม ฟั งเจา ๑๗ เจาไม เห็นหรือยัง ไง วา
พวก มันกําลังทําอะไรในเมืองยู ดาหและตาม
ทอง ถนนของเมืองเยรูซาเล็ม ๑๘ พวก ลูกๆ
กําลังเก็บฟื น สวนพวกพอกําลังจุดไฟ พวกผู
หญิงกําลังนวดแป งทําขนมปั งสําหรับเจา แม
แหงสวรรค และกําลังเทเครื่องดื่มบูชาถวาย
พระ อื่นๆเพื่อยัว
่ โมโหเรา” ๑๙ พระ ยาหเวห
พูดวา “พวก เขาคิดวากําลังยัว
่ โมโหเราหรือ
ไม เลย อัน ที่ จริง พวกเขากําลังทํากับตัว เอง
ตางหาก พวกเขาถึงตองอับอายขายหน า”
๒๐ ดัง นั น
้ นี่คือสิ่งที่พระ ยาหเวห เจา นาย
ของ ผมพูดคือ “ความโกรธและความแคน
ของ เรากําลังจะเทออก มายังวิหารนี้ เทใส
ทัง้ คน สัตว ตนไมตามทองทุง และผลผลิต
จากพื้น ดิน ความโกรธของเราจะเผาไหมอยู
และจะไมมีวันดับ”

*๗:๔ นี่ เป็ นวิหาร … พระยาหเวห คงเป็ นการโฆษณาชวนเชื่อวาปลอดภัยแน ๆเนื่ องจากกอน
หน านี้พระ ยาหเวหไดปกป องวิหารในเมืองเยรูซาเล็มไว จากการถูกโจมตีของอัส ซีเรีย ดูได
จากหนังสือ ๒ พงศกษัตริย ๑๘-๑๙
†๗:๑๒

ชิโลห เป็ นบานเกิดของซามูเอลและเอลี หีบแหงคําสัญญาเคยเก็บไวทน
ี่ ี่กอนหน าที่จะ
มีกษัตริย ดูไดจากหนังสือ ๑ ซามูเอล ๑-๔
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พระยาหเวหอยากใหเชื่อฟั ง
มากกวาใหเครื่องบูชา
๒๑ นี่ คือสิ่งที่พระ ยาหเวหผูมีฤทธิ ์ ทัง
้ สิน
้ ผู
เป็ นพระเจาแหงอิสราเอล พูด “เพิ่มเครื่อง
เผาบูชาเขาไปในเครื่อง เซน ไหวของเจาดวย
กินเนื้อซะดวย ๒๒ ตอน ที่เราพาบรรพบุรุษ
ของพวก เจาออกมาจากอียิปตนัน
้
เราไม
ไดสัง่ อะไรพวก เขาเลยเกี่ยว กับเรื่องเครื่อง
เผาบูชาและเครื่อง เซน ไหว เราไม ไดบอก
บรรพบุรุษของพวก เจาใหทําอยาง นัน
้ ๒๓ แต
สิ่งที่เราสัง่ ใหพวกเขาทํา คือ ‘ใหฟังเสียงของ
เรา แลวเราจะเป็ นพระเจาของเจา และเจา
จะเป็ นคนของเรา ใหเจาเดินในทางที่เราสัง่
เจา นัน
่ จะเป็ นสิ่งที่ดีสําหรับเจา’”
๒๔ “แตพวก เขาไมยอมฟั ง
และทําเป็ น
หูทวนลม
กลับไปทําตามความตองการ
ชัว
่ ๆของตัว เอง พวก เขากลับเดินถอยหลัง
แทนที่จะเดินไปขาง หน า ๒๕ ตัง้ แตวัน นัน
้ ที่
บรรพบุรุษของเจาออกมาจากแผน ดินอียิปต
จนถึงวัน นี้ เราไดสงพวกผูรับ ใชของเรา
พวกผู พูด แทน พระเจา ไปหาพวก เจาทุก วัน
๒๖ แตพวก เขาไม ยอมฟั งเรา และไม ยอม
เงี่ยหูฟัง พวก เขาดื้อ ดึงหัว แข็ง พวก เขาชัว
่
รายยิ่งกวาบรรพบุรุษของพวกเขาเสียอีก”
๒๗ “เยเร มี ยาห เจาจะเอาคํา พูดทัง
้ หมด
นี้ไปบอกกับพวก เขา แตพวก เขาจะไมฟัง
เจา เจาจะเรียกพวก เขา แตพวก เขาจะ
ไม ตอบเจา ๒๘ เจาจะตองบอกกับพวก เขา
วา ‘นี่คือชนชาติที่ไม ยอมฟั งเสียงของพระ
ยาหเวห พระเจาของเขา และไมยอมรับการ
ตี สอนจากพระองค ความ จริงไดตายไปเสีย
แลว และมันก็หายไปจากปากของพวกเขา’”
หุบเขาแหงการฆา
๒๙ “เยเร มี ยาห

ตัดผมของ เจาทิง้ ไป แลว
ขึ้น ไปรองไหครํ่าครวญบนเนิน เขาโลนเตียน
ซะ เพราะพระยาหเวหไดปฏิเสธและทอดทิง้
คนรุน นี้ที่ยัว
่ โมโหพระองคไปแลว ๓๐ เพราะ
พวกคนยู ดาห ไดทําในสิ่งที่ชัว
่ รายในสายตา
เรา” พระ ยาหเวหพูดวาอยาง นัน
้ “พวก เขา
ไดเอาสิ่งที่นาขยะแขยงมาไวในวิหารที่มี
ชื่อของ เราสถิตอยู เพื่อทําใหวิหารนัน
้ เป็ น
มลทินไป ๓๑ พวก เขาสรางที่ สูงของโท เฟท
ที่อยูในหุบเขาของบุตร ชายของฮิ น โนมเพื่อ
เผาลูกชายลูกสาวตัว เอง ซึ่งเป็ นสิ่งที่เราไม
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เคยสัง่ หรือไม เคยแมแตจะคิด ๓๒ ดัง นัน
้ วัน
นัน
้ จึงกําลังจะมา ถึง” พระ ยาหเวหพูดวา
อยางนัน
้ “วันที่ จะไมมีใครพูดถึงโทเฟทและ
หุบเขาของบุตร ชายของฮิ น โนมอีก เลย แต
ผูคนจะเรียกมันวา หุบเขาแหงการ ฆา และ
พวก เขาจะฝั ง ศพไวที่โท เฟท จนกระทัง่ ไม
เหลือที่ใหฝัง ศพอีกตอ ไป ๓๓ สวนศพของ
ชนชาตินี้ก็จะกลายเป็ นอาหารของนกใน
อากาศ และของพวกสัตว ป าบนพื้น ดิน และ
จะไมมีใครไลพวกมันไป ๓๔ เราจะทําใหเสียง
สนุกสนาน เสียงงานรื่นเริง และเสียงของ
เจา บาวและเจา สาวหยุดลงในบาน เมืองยู
ดาหและตามทอง ถนนของเมืองเยรูซาเล็ม
เพราะดินแดนนี้จะถูกปลอยทิง้ ราง”
๑ พระ ยาหเวหพูดวา “ในเวลา นั น
้ พวก
เขาจะขุดกระดูกของบรรดากษัตริย
แหงยูดาห ของพวกแมทัพ ของพวกนักบวช
ของพวกผู พูด แทน พระเจา และของชาว
เมืองเยรูซาเล็มออกมาจากหลุมฝั ง ศพของ
พวก เขา ๒ แลวพวก เขาจะเกลี่ยกระดูกของ
คนพวกนี้ออก ภายใตดวงอาทิตย ดวงจันทร
และดวงดาวตางๆบนทองฟ า สิ่งเหลา นี้ที่คน
เยรูซาเล็มรักและรับ ใช ที่พวก เขาติดตาม
และแสวงหา และที่พวก เขากราบ ไหวบูชา
กระดูกของพวก
เขาจะไมถูกรวบรวมไว
ดวยกัน และจะไม เอาไปฝั ง พวกมันจะเป็ น
เหมือนมูลสัตวที่อยูหน าดิน
๓ สวนคนเหลา นั น
้ ที่ยังหลง เหลืออยูก็
อยากตายมากกวามีชีวิตอยู คนพวกนี้คือคน
ที่หลง เหลืออยูจากตระกูลชัว
่ ชานี้ คนพวก
นี้จะไปอยูในที่อ่ น
ื ๆที่ เหลือ ซึ่งเราไดขับ ไล
พวก เขาไป” พระ ยาหเวหผูมีฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้ พูด
วาอยางนี้

๘

ความบาปและการลงโทษ
๔ “เยเร

มี ยาห เจาตองบอกสิ่ง นี้กับคนยู
ดาหวา
‘พระยาหเวหพูดไววาอยางนี้คือ
เมื่อคนลมลง
เขาจะไมลุกขึ้นมาอีกแลวหรือ
ถาคนหลงไปจากทาง
เขาจะไมวกกลับมาอีกแลวหรือ
๕ แลวทําไมคนพวกนี้ ถึงไดหันหนี ไปจากเรา
ทําไมเยรูซาเล็มถึงหันหนีไปจากเราอยูเรื่อย
พวกเขายึดอยูกับการหลอกลวง
ไมยอมหันกลับมาหาเรา
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๖ เราไดฟังพวกเขาอยางตัง
้ ใจ

แตพวกเขาพูดในสิ่งที่ไมเป็ นความจริง
ไมมีใครกลับใจจากความชัว
่ เลย
หรือพูดวา “ฉันทําอะไรลงไปนี่”
พวกเขาทัง้ หมดหันไปตามทางของตัวเอง
เหมือนมาที่วิ่งหอเขาสูสนามรบ
๗ แมแตนก กระสาบน ฟ าก็ ยังรูเวลาที่ถูก
กําหนดใหกับมัน
นกเขา นกนางแอน และนกกระเรียนนัน
้ เฝ า
คอยเวลาที่จะอพยพไป
แตคนของ เรากลับไมรูวาพระ ยาหเวหคาด
หวังอะไรจากเขา’”
๘ “พวก เจาจะพูดไดอยางไรวา
‘พวก เรา
ฉลาด’
และ ‘พวกเรามีกฎของพระยาหเวห’
อัน ที่ จริง พวกคัด ลอกกฎไดใชปากกาของ
เขาโกหก
จึงทําใหกฎของพระยาหเวหโกหกไปดวย
๙ คนฉลาดถูกลบหลู
พวกเขาถูกทําใหขวัญหนีดีฝอ และพวกเขาก็
ถูกจับ
พวกเขาไมยอมรับพระคําของพระยาหเวห
แลวพวกเขาจะอางวาตัวเองฉลาดไดยังไง
๑๐ ดัง นั น
้ เราจะยกเมียของพวก เขาไปใหกับ
คนอื่น
แลวก็ยกไร นาของพวก เขาไปใหกับพวก
เจาของใหม
เพราะจากคนที่ยากจนที่สุดไปจนถึงคนรวย
ที่สุดก็ลวน แตมีแนว โน มที่จะหาผล
ประโยชนจากความรุนแรง
และจากพวกผู พูด แทนพระเจาไปจนถึงพวก
นักบวช ตางก็พูดโกหก
๑๑ พวก เขารักษาบาดแผลของคนที่นา สงสาร
ของเราอยางชุยๆ
แลวก็พูดวา ‘สันติสุข สันติสุข ทัง้ ๆ ที่ไมมี
สันติสุข’
๑๒ พวก เขาควรจะละอาย ใจ ที่ทําในสิ่งที่นา
ขยะแขยง
แตพวกเขากลับไมละอายใจเลย
แถมพวกเขายังไมรูจักถอมตัวดวย
ดัง นัน
้ พวก เขาจะ ตองลม ลงดวย กันกับคน
อื่นที่ลมลง
ในเวลาที่เราลงโทษพวกเขา พวกเขาจะตอง
ลมลง” พระยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
๑๓ “เราจะเก็บรวบรวมผลผลิตของพวก เขา
ไป” พระยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
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“จะไมมีองุนเหลืออยูบนเถาอีกตอไป
จะไมมีลูกมะเดื่ออยูบนตนอีก
และใบของมันก็จะเหี่ยวแหงไป
ทุก สิ่งทุก อยางที่เราใหกับพวก เขาก็จะสูญ
เสียไป
๑๔ คนพูดกันวา ‘พวกเรามามัวนั ง
่ ทําอะไรกัน
อยูที่นี่
รวบรวมกันและยก พวกกันเขาไปในเมืองที่
มีปอมปราการ ถาจะถูกทําลายก็ใหไป
ถูกทําลายที่นัน
่ เถอะ
เพราะพระ ยาหเวห
พระเจาของ เราได
กําหนดไวแลววา พวกเราจะตองพินาศ
และพระองคทําใหเราดื่มยาพิษ
เพราะวาเราทําบาปตอพระองค’
๑๕ พวกเขารอคอยความสงบสุข แตกลับไมมี
อะไรดีข้ น
ึ เลย
พวกเขารอคอยเวลาแหงการเยียวยา แตดูสิ
กลับมีแตความนากลัว”
๑๖ พระ ยาหเวหพูดวา “มีเสียงทัพ มาคําราม
มาจากเมืองดาน
แผน ดินทัง้ สิน
้ สัน
่ สะเทือนไปดวยเสียงรอง
ของมาฉกรรจ
พวก มันจะมากลืน กินแผน ดินและทุกสิ่งทุก
อยางที่อยูในแผนดินนัน
้
พวกมันจะกลืนกินเมืองและคนที่อาศัยอยูใน
นัน
้
๑๗ เรากําลังสงงูมาทามกลางพวกเจา
เป็ นพวกงูพิษที่ไมมีวันรายมนตสะกดได
พวกมันจะกัดพวกเจา”
พระยาหเวหบอกวาอยางนัน
้
๑๘ ผมรูสึกเศราจับใจ
ใจของผมเหนื่อยออน
๑๙ ผมไดยินเสียง รองของคนที่ผม รักจาก
แดนไกลวา
“พระยาหเวหไมไดอยูในศิโยนหรือ
กษัตริยของศิโยนไมไดอยูในเมืองหรือ”
พระยาหเวหพูดวา “แลวทําไมพวกเขาถึงยัว
่
โมโหเรา
ดวยรูปเคารพจากตางชาติที่ไมเที่ยงแทเลา”
๒๐ ผูคนพูดวา “ฤดูเก็บ เกี่ยว ก็ผานไป แลว
หมดหน ารอนแลว
แตเราก็ยังไมไดรับการชวยชีวิตเลย”
๒๑ คนที่ผม รักบาด เจ็บ ผมก็เลยบาด เจ็บไป
ดวย
ผมรูสึกหมดหวัง และใจผมเต็มไปดวยความ
ทอแท
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๒๒ พระยาหเวหพูดวา

“ไมมียาในกิเลอาดเลย
หรือ
ไมมีหมออยูที่ นัน
่ เลยหรือ ทําไมถึงไมมีใคร
รักษาคนที่เรารักเลย”
๑ ผมอยากจะใหหัวของ ผมเต็มไป ดวย
นํ้ า
และดวงตาของผมเป็ นนํ้ าพุแหงนํ้ าตา
ผมจะไดรองไหทัง้ วันทัง้ คืน
ผมจะไดรองไหใหกับคนที่ผมรักที่ถูกฆา
๒ พระยาหเวหพูดวา “เราหวังเหลือเกินวาเรา
จะมีที่หยุดพัก
สําหรับคนเดินทางในที่เปลาเปลี่ยวแหงแลง
เพื่อวาเราจะไดทิง้ คนของเรา
และไปใหพนๆพวกเขา
เพราะพวกเขาทุกคนเป็ นคนเลนชู
และเป็ นกลุมของคนขีโ้ กง
๓ พวกเขาโกงลิน
้ ของพวกเขาเหมือนคันธนู
และพวกเขาประสบความสําเร็จในแผน ดิน นี้
ดวยการหลอกลวง ไมใชดวยความสัตย
ซื่อ
เพราะพวกเขาทําชัว
่ ซํ้าแลวซํ้าอีก
และพวกเขาก็ไมรูจักเราดวย”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
๔ “พวกเขาปกป องตัวเองจากเพื่อนบาน
และแมแตพี่ น องของพวก เจาเองก็ยังไวใจ
ไมได
เพราะพี่นองทุกคนขีโ้ กง
และเพื่อนบานทุกคนก็ชอบนินทา
๕ ผูคนโกงเพื่อนบานของเขาเอง
และไมพูดความจริง
พวกเขาสอนลิน
้ ตัวเองใหพูดโกหก
พวก เขาทําใหตัว เองเหนื่อย ออนดวยการ ทํา
ผิด
๖ เยเรมี ยาห บานของเจาตัง
้ อยูทามกลางคน
ขีโ้ กง
พวกเขาปฏิเสธที่จะรูจักเรา”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
๗ ดังนั น
์ ัง้ สิน
้ นี่คือสิ่งที่พระยาหเวห ผูมีฤทธิท
้
พูด คือ
์ วยไฟ
“เรากําลังจะหลอมพวกเขาใหบริสุทธิด
และทดสอบพวกเขาดวยไฟ
ถาเราไมทําอยางนี้แลว
เราจะทําอะไรใหกับคนที่นา สงสารของเราได
อีกหรือ
๘ ลิน
้ ของพวกเขาแหลมคมเหมือนธนู
เขาพูดโกหกดวยปากของเขา

๙
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พวก เขาแตละ คนพูดกับเพื่อนบานอยางเป็ น
มิตร
แตในใจกลับคิดหา ทางเอา เปรียบเพื่อนบาน
อยู
๙ เพราะเรื่องพวก นี้ สมควรที่เราจะลงโทษ
พวกเขาอีกครัง้ ไมใชหรือ” พระยาหเวห
พูดอยางนัน
้
“สมควรที่เราจะแก แคนชนชาติที่ทําตัวอยาง
นี้ ไมใชหรือ”
๑๐ พระ
ยาหเวหพูดวา
“เราจะรองไห
ครํ่าครวญใหภูเขา
และเราจะรอง เพลงงาน ศพใหทุง หญาในที่
เปลาเปลี่ยวแหงแลง
เพราะพวก มันถูกทิง้ รางวาง เปลา เพื่อจะ ได
ไมมีใครเดินผานมา
และพวกมันก็ไมไดยินเสียงวัวในแผนดินนัน
้
แมแตนกบนทองฟ าไปจนถึงสัตว ป าก็หนีไป
กันหมดแลว
พวกมันไปกันหมดแลว
๑๑ เราจะทําใหเยรูซาเล็มกลายเป็ นกองหิน
เป็ นที่อยูของหมาไน
และเราจะทําใหบาน เมืองในยู ดาหกลาย เป็ น
ซากปรักหักพัง
ที่ไมมีใครเหลือสักคน”
๑๒ มีใครที่เฉลียวฉลาดพอที่จะเขาใจ
เรื่อง นี้บาง และขอ ใหคนที่พระ ยาหเวหพูด
ดวย อธิบายเรื่อง นี้ใหหนอยวาทําไมแผน
ดินถึงถูกทําลาย
ทําไมตองถูกเผาและทิง้
รางเหมือนทะเล ทรายที่ไมมี ใครเดินผาน
๑๓ แลวพระ ยาหเวหก็พูดวา “ที่เป็ นอยาง นี้
เพราะพวกเขาทอดทิง้ กฎของเรา ที่เราไดให
ไวตอ หน าพวก เขา พวก เขาไมฟังเสียงของ
เรา และพวก เขาก็ไมเดินตามกฎนัน
้ ๑๔ แต
พวก เขายืน กรานที่จะทําตามจิตใจที่ด้ อ
ื ดึง
ของตัว เอง พวกเขาหันไปติดตามพระบาอัล
เหมือนกับที่บรรพบุรุษของพวก เขาสอนให
พวกเขาทํา” ๑๕ ดังนัน
้ นี่คือสิ่งที่พระยาหเวห
ผูมีฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้
ผูเป็ นพระเจาแหงอิสราเอล
พูด คือ “เราจะทําใหคนพวก นี้ตองกลืน กิน
ความขมขื่น และเราจะทําใหพวก เขาดื่มยา
พิษ ๑๖ เราจะทําใหพวกเขากระจัดกระจายไป
ตามชนชาติตางๆที่พวก เขาและบรรพบุรุษ
ของพวก เขาไม เคยรูจักมา กอน เราจะสง
ดาบตาม ลาพวก เขาไป จนกวาเราจะทําลาย
พวกเขาจนสิน
้ ซาก”
๑๗ นี่ คือสิ่งที่พระยาหเวหผูมีฤทธิท
์ งั ้ สิน
้ พูด
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“ใหไตรตรองดูถึงสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้น
แลวไปเรียกพวก ผู หญิงที่รับจางรองไหใน
งานศพมา
ใหไปเชิญพวกผูหญิงที่ชํานาญในเรื่องนี้มา”
๑๘ ผูคนพูดวา
“ใหพวก นางมาเร็วๆแลวมารองไหใหพวก
เรา
นํ้ าตาจะไดไหลออกมาจากตาของพวกเรา
และเปลือก ตาของพวก เราจะ ไดมีน้ํ าตาไหล
นอง”
๑๙ เพราะไดยินเสียงรองไหครํ่าครวญจากศิ
โยนวา
“เราถูกทําลายถึงขนาดนี้ไดยังไง
พวกเราอับอายเหลือเกิน
เพราะพวกเราถูกบีบบังคับใหทิง้ แผนดินนี้
เมื่อพวกศัตรูพังทลายบานของพวกเรา”
๒๐ ไปเรียกพวก ผู หญิง และบอกพวก เขา
วา “พวก ผู หญิง ใหฟังพระ คําของพระ
ยาหเวห
และฟั งวาพระองคพูดอะไร
ใหสอนลูกสาวของพวก เจาถึงวิธีรองไหไว
ทุกข
และใหผู หญิงไปสอนเพื่อนบานของ เธอให
รองเพลงไวทุกขนี้ดวย ที่วา
๒๑ โธ ความตายเขามาทางหน าตางแลว
มันเขามาในป อมปราการของเราแลว
มันมาเพื่อกําจัดเด็กๆใหหมดไปจากถนน
และกําจัดคนหนุมออกจากสี่แยกตางๆ”
๒๒ เยเรมียาห ใหพูดเรื่องพวกนี้
นี่คือสิ่งที่พระ ยาหเวหพูด “ศพคนจะกองกัน
อยูบนพื้นเหมือนมูลสัตว
เหมือนฟ อนขาวที่ถูกทิง้ ไวหลังเก็บเกี่ยว
และไมมีใครไปเก็บรวบรวมมัน”
๒๓ พระยาหเวหพูดวา
“อยาใหคนฉลาด
โออวดสติปัญญาของตัวเอง
อยาใหคนแข็งแรง
โออวดความแข็งแกรงของตัวเอง
และอยาใหคนรวย
โออวดความรํ่ารวยของตัวเอง
๒๔ แตใหคนที่โออวด โออวดเกี่ยว กับเรื่อง นี้
คือ
ใหเขาโออวดวาเขามีความเขาใจและรูจักเรา
*๙:๒๖
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เขารูวาเราคือยาหเวห
ผูที่มีความรักมัน
่ คง มีความยุติธรรม
และมีความชอบธรรมในแผนดินนี้
และเขาก็รูวาเราชอบใจในเรื่องพวกนี้”
พระยาหเวหพูดวาอยางนี้
๒๕ พระ ยาหเวหพูดวา “วันเหลา นั น
้ กําลัง
จะมา ถึงแลว วัน ที่เราจะจัดการลงโทษทุก
คนที่ทําพิธี ขลิบแตเปลือกนอก ๒๖ เราจะ
ลงโทษอียิปต ยู ดาห เอโดม อัม โมน และโม
อับ และเราจะลงโทษคนพวก นัน
้ ทัง้ หมดที่
อาศัยอยูในที่เปลาเปลี่ยวแหง แลงและเขา
พิธีโกนผม จอน *เพราะพลเมืองของชนชาติ
อื่นๆทัง้ หมด ยังไม ไดทําพิธี ขลิบ แตคน
อิสราเอลทัง้ หมดยังไมไดทําพิธีขลิบที่ใจ”
พระยาหเวหกับรูปเคารพ
๑ คนอิสราเอล

๑๐ ยาหเวหพูดกับเจา

ใหฟังสิ่งที่พระ
ยาหเวห

๒ พระ

พูดไววาอยางนี้คือ
“อยาไปเรียนรูวิถีทางของชนชาติตางๆ
และอยากลัวปรากฏการณตางๆบนทองฟ า
ใช ชนชาติตางๆพากันเกรงกลัวสิ่งเหลานัน
้
๓ ประเพณีตางๆของคนตางชาตินัน
้ ไมมี
ประโยชน
คนหนึ่งในพวกนัน
้ จะตัดตนไมจากป า
มันเป็ นผลงานที่ชางแกะสลักทําขึ้นมากับมือ
และกับเครื่องมือของเขา
๔ เขาตกแตงมันดวยเงินและทอง
เขาเอาคอนตอกตะปูยึดมันไมใหโคลงเคลง
๕ พวกมันเป็ นเหมือนหุนไลกาในไรแตงกวา
พวกมันพูดไมได
ตองใหคนอุมไปเพราะเดินเองก็ไมได
อยาไปกลัวพวกมัน
เพราะมันทํารายเจาไมไดหรอก
และมันก็ชวยอะไรเจาไมไดเหมือนกัน”
๖ พระ ยาหเวห
ไมมีใครยิ่ง ใหญไปกวา
พระองคอีกแลว
ชื่อของพระองคยิ่งใหญและทรงพลัง
๗ จะมีใคร กันที่ไมยําเกรงพระองค พระองค
เป็ นกษัตริยของชนชาติตางๆ
พระองคสมควรจะไดรับความยําเกรง
เพราะไมมี ใครเหมือน กับพระองคแมแตคน
ฉลาดของทุกชนชาติ

เขาพิธีโกนผมจอน เป็ นพิธีทางศาสนาของคนที่ไมใชยิว พระเจาหามไมใหทํา ดูเพิ่ม
เติมไดจาก หนังสือเลวีนิติ ๑๙:๒๗
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และคนฉลาดของอาณาจักรทัง้ หลาย
๘ พวกนั น
้ ทัง้ โงทงั ้ ทึ่ม
พวกเขารํ่าเรียนในสิ่งที่ไมมีประโยชน
และครูผูสอนของเขาก็คือตนไมนัน
่ เอง
๙ เงินที่ถูกทุบเป็ นแผนนั น
้ ก็เอามาจากทาร
ชิช
สวนทองก็เอามาจากอุฟาส
รูป เคารพตางๆที่ชนชาติทัง้ หลายกราบ ไหว
บูชานัน
้ ก็เป็ นผล งานของชางแกะ สลัก
และเป็ นฝี มือของชางทอง
เสื้อผาของรูปเคารพนัน
้ ทําจากผาสีมวง
พวกมันทัง้ หมดเป็ นผลงานของชางผูชํานาญ
๑๐ แตพระยาหเวหเป็ นพระเจาที่เที่ยงแท
พระองคเป็ นพระเจาที่มี ชีวิตจริงๆและเป็ น
กษัตริยตลอดกาล
แผนดินสัน
่ สะเทือนเมื่อพระองคโกรธ
และชนชาติตางๆยอมไมสามารถตานทาน
ความโกรธของพระองคได
๑๑ พระ ยาหเวหพูดวา “นี่ คือสิ่งที่พวก เจา
จะ ตองบอกกับพวก เขา ในเมื่อพระพวก นัน
้
ไม ไดสรางฟ า สวรรคและแผน ดิน โลกขึ้น มา
พวก มันก็จะ ตองพินาศไปจากแผน ดิน โลก
และฟ าสวรรค”
๑๒ แตพระ ยาหเวหเป็ นผู สรางแผน ดิน โลก
ดวยพละกําลังของพระองค
พระองคเป็ นผูกอ ตัง้ โลก นี้ข้ น
ึ มาดวยสติ
ปั ญญาของพระองค
และเป็ นผูกางฟ า สวรรคออกดวยความ รูของ
พระองคเอง
๑๓ เมื่อพระองคพูดมันเหมือน กับเสียงนํ้ าบน
ฟ าสวรรค
แลวเมฆหมอกก็ลอยขึ้นมาจากสุดขอบโลก
พระองคสรางสายฟ าแลบขึ้นสําหรับฝน
สวนสายลมก็พัดออกมาจากคลังของ
พระองค
๑๔ มนุษยทุกคนโงเขลาเบาปั ญญา
พระองคทําใหชางทองทุก คนตองละอายใจที่
ทํารูปเคารพขึ้นมา
เพราะรูป เคารพเหลา นัน
้ ของ เขาเป็ นสิ่ง
หลอกลวง
พวกมันไมหายใจเสียดวยซํ้า
๑๕ พวกมันไมมีความหมาย เป็ นผลงานที่นา
หัวเราะเยาะ
เมื่อเราลงโทษพวกมัน พวกมันก็จะพินาศไป
๑๖ สวนพระเจาของยา โคบนั น
้ ไมเหมือนรูป
เคารพพวกนี้
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เพราะพระองคเป็ นผูสรางทุกสิ่ง
และอิสราเอลก็เป็ นเผาที่เป็ นสมบัติสวน ตัว
ของพระองค
พระนามของพระองคคือพระ
ยาหเวหผูมี
์ ัง้ สิน
ฤทธิท
้
การทําลายลางกําลังมา
๑๗ ชาวเมืองทัง
้ หลายที่อยูในป อมปราการ

เก็บกระเป าของเจาขึ้นจากพื้น
๑๘ เพราะพระยาหเวหพูดไววาอยางนี้
“เรากําลังเหวี่ยงคนบนโลกตอนนี้
และเราจะทําใหพวกเขาตองทนทุกขทรมาน
แบบที่พวกเขาจะตองรูสึกจริงๆ”
๑๙ สงสารผมดวย เพราะผมไดรับบาดเจ็บ
แผลของผมนัน
้ เจ็บปวดยิ่งนัก
แลวผมก็พูด วา แน ละ นี่ คือความ เจ็บ ปวด
ของผม
และผมก็ตองอดทนกับมัน
๒๐ เต็นทของผมถูกทําลาย
เชือกเต็นทของผมก็ขาดหมด
พวกลูกๆทิง้ ผมไป
ไมมีลูกเหลือสักคน
ไมเหลือใครไวคอยขึงเต็นทของผมเลย
คนยกมานเต็นทข้ น
ึ ก็ไมมี
๒๑ เพราะคนเลีย
้ งแกะนัน
้ โงเขลา
พวกเขาไมแสวงหาพระยาหเวห
นัน
่ เป็ นเหตุที่พวกเขาไมประสบความสําเร็จ
และฝูง แกะของพวก เขาก็กระจัดกระจายไป
หมด
๒๒ มีเสียงรายงานดังมา มันกําลังมาทางนี้
เสียงกระหึ่มจากทางแผนดินทางเหนือ
มันจะเปลี่ยนบานเมืองของยูดาหใหเป็ นซาก
และใหกลายเป็ นโพรงหมาไน
๒๓ พระ ยาหเวหเจาขา
ผมรูวาคน เราไม
สามารถกําหนดชะตาชีวิตของตัวเองได
คน เราไมสามารถบอกไดวาอนาคตจะเกิด
อะไรขึ้น บางและไมสามารถบอกไดวา
เขาจะทําอะไรไดบางในอนาคต
๒๔ ขา แตพระยาหเวห โปรดตี สอนผมเถิดแต
ขอใหทําอยางยุติธรรม
อยาไดทําดวยความ โกรธเลย ไมอยาง นัน
้
พระองคจะทําใหผมถึงจุดจบ
๒๕ ขอ
ใหระบายความโกรธเกรีย
้ วของ
พระองคกับชนชาติตางๆที่ไมรู
จัก
พระองค
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และกับตระกูลตางๆที่ไม
ไดอธิษฐานตอ
พระองค
เพราะชนชาติพวกนัน
้ ไดกลืนกินยาโคบ
พวกเขาไดกําจัดเขา
แถมยังพังบานของเขาดวย
ฝ าฝื นพันธสัญญา
๑ นี่ คือถอยคําที่เยเรมี ยาหได รับจาก

๑๑ พระ ยาหเวห พระองคพูดวา

๒ “ฟั ง

ถอยคําเหลา นี้ที่เกี่ยว กับพันธ สัญญาไว ให ดี
แลวเอาไปบอกชาวยู ดาหและชาวเยรูซาเล็ม
๓ ใหบอกพวก เขาวา นี่ คือสิ่งที่พระ ยาหเวห
พระเจาของอิสราเอลพูดไวคือ ‘คนที่ไมยอม
ฟั งถอยคําที่เกี่ยว กับพันธ สัญญานี้ จะ ตอง
๔ เป็ นถอยคําที่เราไดสัง
ถูกสาป แชง’
่ กับ
บรรพบุรุษของ เจาไว ตอน ที่เราพาพวก เขา
ออกมาจากอียิปต ออกจากเตาไฟเหล็ก เรา
ไดบอกกับพวก เขาวา ‘ใหเชื่อ ฟั งเรา และให
ทําตามสิ่งตางๆเหลา นี้ที่เราไดสัง่ ใหเจา ทํา
แลวเจาจะเป็ นคนของ เรา และเราก็จะเป็ น
พระเจาของเจา’”
๕ ที่เราทําอยาง นี้ ก็เพื่อทําใหคําสัญญาที่เรา
ไดสาบานไวกับบรรพบุรุษของ เจาเป็ นจริง
คําสัญญานัน
้ คือ “เราจะใหแผน ดินที่มีน้ํ านม
และนํ้ า เชื่อมผล ไมอุดมสมบูรณเหมือนกับที่
มันเป็ นอยูตอนนี้” แลวผมก็ตอบวา “อาเมน
ขอใหเป็ นตามนัน
้ เถิดพระยาหเวห”
๖ แลวพระ ยาหเวหก็พูดกับผมวา
“ให
ประกาศถอยคําเหลา นี้ตามเมืองตางๆของ
ยู ดาหและตามถนนหนทางของเยรูซาเล็ม
วา ‘ฟั งถอยคําแหงคําสัญญานี้ และใหทําตาม
ถอยคําเหลานัน
้ ’
๗ ที่เราพูดอยาง
นี้ก็เพราะเราเตือน
บรรพบุรุษของเจา นับตัง้ แตวัน ที่เรานํ าพวก
เขาออกมาจากแผน ดินอียิปตจนถึงทุก วัน นี้
เราเตือนพวกเขาอยางไมหยุด หยอนวาใหฟัง
เสียงของเรา
๘ แตพวก เขาไมยอม ฟั ง หรือเอียง หูมา
ฟั ง แตละคนก็หันไปตามจิตใจที่ด้ อ
ื ดึงชัว
่ ราย
ของ เขา ดัง นัน
้ เราจะนํ าการลงโทษทัง้ สิน
้ ที่
เกี่ยวของกับคําสัญญานี้ ใหมาตกลงบนพวก
เขา เพราะพวกเขาไม ยอมทําตามสิ่งที่เราสัง่
ใหพวกเขาทําในคําสัญญานี้”
๙ แลวพระ ยาหเวหก็พูดกับผมวา “เราพบ
แผน ชัว
่ ของคนยู ดาหและชาวเยรูซาเล็ม
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๑๐ พวก

เขาไดหันไปทําสิ่งชัว
่
รายที่พวก
บรรพบุรุษของพวก เขาทํา พวกบรรพบุรุษนี้
เป็ นพวกแรกที่ไมยอม ฟั งถอยคําตางๆของ
เรา พวก เขาไปติดตามรับ ใชพระ อื่นๆ พวก
คนอิสราเอลและคนยู ดาหไดละเมิดคําสัญญา
ที่เราไดทําไวกับบรรพบุรุษของพวกเขา”
๑๑ ดัง นั น
้ นี่คือสิ่งที่พระ ยาหเวหพูด คือ
“เรากําลังจะนํ าความหายนะมาสูพวก
เขา
และพวก เขาจะไมมีทางหลบ หนีไป ได พวก
เขาจะรองขอความชวย เหลือจากเรา แตเรา
จะไม ฟั งพวก เขา ๑๒ หลัง จากนัน
้ ชาว เมือง
ตางๆของยู ดาหและชาว เมืองเยรูซาเล็มก็จะ
ไปรองไหครํ่าครวญเอากับพระตางๆที่พวก
เขาเผาเครื่องหอมถวาย แตพระ ปลอมพวก
นัน
้ จะไมชวยพวก เขา ในเวลาที่พวก เขา
กําลังเดือดรอน
๑๓ ยู ดาห ที่เราพูดอยาง นี้ ก็เพราะตาม
เมืองตางๆของ เจา มีแตพระตางๆมากมาย
และตามทอง ถนนในเมืองเยรูซาเล็ม เจาก็
ตัง้ แทน บูชาใหกับรูป เคารพที่นา อับอายไป
ทัว
่ ทุกหน แหง พวก มันใชสําหรับเผาเครื่อง
หอมใหพระบาอัล
๑๔ สวนเจา เยเร มี ยาห อยาไดอธิษฐาน
ใหกับคนพวก นี้ และอยาไดครํ่าครวญหรือ
วิงวอนใหกับพวกเขาดวย เพราะเราจะไมฟัง
ในเวลาที่พวกเขารองหาเราตอนที่เดือดรอน
๑๕ ยู ดาห ที่รักของ เรา มาทําอะไรในวิหาร
ของเรา
เห็นๆอยูวานางไดทําสิ่งที่ชว
ั ่ รายมากมาย
เครื่องเซนไหวของเจาจะถูกเอาไปจากเจา
เพราะเจาสนุกสนานกับความชัว
่ ชาของเจา”
๑๖ ครัง
้ หนึ่งพระยาหเวหเคยเรียกเจาวา
“ตน
มะกอกเขียวสวย
สดพรอมผลที่
เอร็ดอรอย”
แตเดี๋ยว นี้ ดวยเสียงที่เหมือนกับพายุใหญ
พระองคจะจุดไฟเพื่อเผาเจา
และกิ่งกานของเจาก็จะหักลง
๑๗ และพระยาหเวห ผู มี ฤทธิ ์ทง
ั ้ สิน
้ ผู ที่ปลูก
เจา
ไดสงั ่ ใหความหายนะนี้เกิดขึ้นกับเจา
ที่พระองคทําอยางนี้ก็เพราะ
ความชัว
่ รายที่ชาวอิสราเอลและยูดาหทํา
พวกเขายัว
่ โมโหพระองค
ดวยการเผาเครื่องหอมใหกับพระบาอัล
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แผนชั่วรายตอเยเรมียาห
๑๘ พระ

ยาหเวหไดเปิ ด เผยแผนการของ
พวกเขาใหกับผม เพื่อผมจะไดรู
๑๙ ผมเป็ นเหมือนแกะวา
งายที่กําลังถูก
ลากไปเชือด ผมไมรูวาพวก เขาไดวางแผน
ชัว
่ รายตอ ผม พวก เขาพูดวา “ใหพวก เรา
ทําลายตนไมกับผลของ
มันและใหเราตัด
เยเร มี ยาหออกจากแผน ดินของคนที่ยังมี
ชีวิต อยู และอยา ใหใครจดจําชื่อของ เขาอีก
ตอไป”
๒๐ แตพระ ยาหเวหผูมีฤทธิ ์ ทัง
้ สิน
้
ผู
พิพากษาที่เที่ยง ธรรม ผู ที่ทดสอบความ คิด
และจิตใจของมนุษย
ขอ ใหผมได เห็นพระองคแก แคนพวก เขา
ดวย เถิด เพราะผมไดรอง เรียนตอพระองค
แลว
๒๑ ดัง นั น
้ นี่คือสิ่งที่พระ ยาหเวหพูดเกี่ยว
กับคนอา นา โธท คนที่กําลังพยายามจะฆา
เยเร มี ยาห คนที่พูดวา “ถาแกหยุดพูดแทน
พระยาหเวห พวกเราก็จะไวชีวิตแก”
๒๒ ดังนั น
์ งั ้
้ นี่คือสิ่งที่พระยาหเวห ผูมีฤทธิท
สิน
้ พูด “เรากําลังจะลงโทษพวกเขา คนหนุม
ของพวก เขาจะถูกฆา ตายในสงคราม พวก
ลูกชายลูกสาวของพวก
เขาจะตายเพราะ
ความหิวโหย
๒๓ จะไมมี ใครรอดชีวิตสัก คน เพราะเราจะ
นํ าความหายนะมาใหกับชาวอา นา โธท ตอน
ที่เราลงโทษพวกเขา”
เยเรมียาหบนใหพระเจาฟั ง
๑ พระ ยาหเวห

๑๒ กับพระองคในศาล

เมื่อขาพเจาโต แยง

พระองคไดรับการตัดสินวาถูกเสมอ
แตขาพเจาอยากจะพูดถึงความ ยุติธรรมกับ
พระองค
ทําไมคนหลอกลวงถึงไดเจริญเอาเจริญเอา
ทําไมพวกวางแผนชัว
่ ถึงประสบความสําเร็จ
๒ พระองคปลูกพวก เขาแลวพวก เขาก็หยัง
่
รากลงไป
และเจริญงอกงามแถมยังออกลูกดวย
พวกเขาพูดถึงพระองคบอยๆ
แตพวกเขาไมจริงใจตอพระองคเลย
๓ แตพระยาหเวห พระองครูจักขาพเจา
พระองคเคยเห็นขาพเจาและพระองคเองก็
เคยทดสอบจิตใจของขาพเจาแลว
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ขอ ใหพระองคลากพวก นัน
้ ไปเหมือนลาก
แกะไปเชือดเถิด
คัดพวกมันไวรอวันเชือดเถิด
๔ แผนดินจะแหงแลงไปอีกนานแคไหน
และหญาในทอง ทุงทุก ที่จะเหี่ยวแหงไป ถึง
เมื่อไหร
เพราะความชัว
่ ชาของคนที่อาศัยอยูที่นัน
่
พวกสัตวและนกถึงถูกกวาดไปเรียบ
สิ่ง นี้ก็จะเกิด ขึ้นดวย เพราะพวก เขาพูดวา
“พระองคไม เห็นหรอก วาจะเกิดอะไร
ขึ้นกับเรา”
พระเจาตอบเยเรมียาห
๕ พระยาหเวหพูดวา

“ถาเจาวิ่ง แขงกับมนุษยที่มีเทาเหมือนกับ
เจาและพวกเขาทําใหเจาหมดแรง
เจาจะไปวิ่งแขงกับมาไดยังไง
ถาเจายังสะดุดลม ลงในแผน ดินที่มีความ
ปลอดภัย
แลวเจาจะทํา ยัง ไงในป า ทึบริมแมน้ํ า
จอรแดน
๖ ที่เราพูดอยาง นี้ ก็ เพราะแมแตพี่ น องและ
ญาติสนิทของเจา
ยังวางแผนทรยศเจาเลย
ถึงพวกเขาจะรองเรียกหาเจาสุดเสียง
ก็อยาไดไปหลงเชื่อพวกเขา
ถึงแมพวกเขาจะพูดหวานกับเจา
พระยาหเวหไดทอดทิ ้งยู
ดาหคนของพระองค
๗ พระยาหเวหพูดวา

เราไดทอดทิง้ วิหารของเราไป
เราไดละทิง้ มรดกของเราไป
เราไดทงิ้ ยู ดาหคนที่เรารักไว ในเงื้อมมือศัตรู
ของนาง
๘ คนที่เราเรียกวาคนของ เราไดกลาย เป็ น
เหมือนสิงโตป าตอเรา
นางไดสงเสียงคํารามใสเรา
ดังนัน
้ เราจึงเกลียดนาง
๙ คนของ เรากลาย เป็ นเหมือนนกลอ เหยื่อ
สําหรับเราหรือยังไง
หรือมีนกลอเหยื่อรายลอมนางอยูหรือ
รวบรวมสัตวปาทัง้ หมดเขามา
เพื่อวาพวกมันจะไดกินนาง
๑๐ คนเลีย
้ ง แกะหลาย คนทําลายไร องุนของ
เรา
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พวกเขาไดเหยียบยํ่าสวนแบงของเราจนราบ
เรียบ
พวก เขาไดทําใหสวน แบงที่เรา รักกลาย เป็ น
ทะเลทรายราง
๑๑ พวก เขาไดทําใหมันกลาย เป็ นที่ดินเปลา
ประโยชน
ดัง นัน
้ ที่ดินที่เปลา ประโยชนนัน
้ จึงรอง ทุกข
ตอเรา
ที่ดินทัง้ หมดถูกปลอยรางวางเปลา
แตก็ไมมีใครสนใจใยดี
๑๒ ดัง นั น
้ นัก ทําลายจึงเดิน ทางมาจากที่แหง
แลงในทะเลทราย
ที่เป็ นอยาง นี้ก็เพราะดาบของพระ ยาหเวห
กําลังกลืน กินจากสุดปลายโลกดานหนึ่ง
ไปสุดปลายอีกดานหนึ่ง
ไมมีสันติสุขสําหรับสิ่งมีชีวิตหน าไหนทัง้ สิน
้
๑๓ พวกเขาปลูกขาวสาลี
แตกลับเก็บเกี่ยวหนาม
พวกเขาทํางานอยางเหน็ดเหนื่อย
แตกลับไมประสบความสําเร็จ
แลวพวก เขาจะ ตองอับอายกับผลผลิตของ
ตัวเอง
เพราะพระ ยาหเวหจะระบายความ โกรธใส
พวกเขา”
คําสัญญาที่พระยาหเวหใหกับ
เพื่อนบานของอิสราเอล
๑๔ พระยาหเวหพูดวาอยางนี้ คือ “เกี่ยวกับ
พวกคนชัว
่ ชาที่อาศัยอยูในแผน ดินที่อยูใกล
กับมรดก ที่เราไดใหกับคนอิสราเอลนัน
้ เรา
จะถอนรากพวก เขาจากแผน ดินของตัว เอง
และถอนรากครอบครัวของยู ดาหออกไปจาก
พวกเขาดวย
๑๕ หลัง จากถอนรากพวก เขาแลว เราก็จะ
แสดงความเมตตากับพวก เขาอีก ครัง้ เราจะ
พาพวก เขากลับ มา ใหแตละคนกลับไปยัง
มรดกของตัว เอง และแตละคนก็จะ ไดกลับ
ไปยังที่ดินของตัวเอง
๑๖ ในอดีตพวก เขาเคยสอนคนของ เรา
ใหสาบานกับพระ บา อัล แตตอน นี้ถาพวก
เขาเรียน รูวิถี ทางของคนของ เราจริงๆโดย
สาบานในนามของ เรา ดวยการ พูดวา ‘พระ
ยาหเวหมี ชีวิตอยูแนฉันใด …’ ถาทําอยาง นี้
พวกเขาก็จะเจริญขึ้นทามกลางคนของเรา
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๑๗ แตถาพวก เขาไม ยอมฟั ง
เราก็จะ
ถอนรากชนชาตินี้
และทําลายมันทิง้ อยาง
แนนอน” พระยาหเวหพูดวาอยางนี้

ผาคาดเอวของเยเรมียาห
๑ พระ

๑๓ “ไปซื้อผา คาด เอวที่ทําจากผา ลินิน

ยาหเวหพูดกับผมอยาง นี้วา

มาผืนหนึ่ง แลวเอามาคาดเอวเจาไว แตอยา
เอามันไปแชน้ํ า”
๒ ผมก็เลยไปซื้อผาตามที่พระ ยาหเวหสัง
่
แลวเอามันมาคาดเอวผมไว
๓ หลัง จาก นั น
้ พระ ยาหเวหก็พูดกับผมเป็ น
ครัง้ ที่สองวา
๔ “ใหเอาผาที่เจาซื้อมา
ที่คาดเอวเจาอยู
ไปที่แมน้ํ ายู เฟรติ ส แลวเอามันไปซอนไวใน
ซอกหิน”
๕ ผมจึงไป และเอามันไปซอนไวแถวแมน้ํ า
ยูเฟรติสตามที่พระยาหเวหสงั ่ ผมไว
๖ หลัง จากผานไปหลายวัน พระ ยาหเวหก็
พูดกับผมวา “ลุก ขึ้นแลวใหไปที่แมน้ํ ายู เฟ
รติ ส ไปเอาผาที่เราสัง่ ใหเจาเอาไปซอนไวที่
นัน
่ ”
๗ ดัง นั น
้ ผมจึงไปที่แมน้ํ ายู เฟ รติ ส แลว
ไปหาผาผืนนัน
้ และเอามันออกมาจากที่ซอน
แตผา นัน
้ เปื่ อยหมดแลว จะเอาไปใชทําอะไร
ก็ไมได
๘ แลวพระยาหเวหก็พูดกับผมวา
๙ “นี่ คือสิ่งที่พระยาหเวหพูด ‘เราจะทําลาย
ความเยอ หยิ่งของยู ดาหและเยรูซาเล็ม
เหมือนผาชิน
้ นี้แหละ
๑๐ คนชัว
่ ชาพวก นี้ ที่ไม ยอมฟั งเสียงเรา
ที่ไปเดินตามจิตใจที่ด้ อ
ื ดึงของพวก เขา และ
ที่ไปติดตามรับ ใชพระ อื่น และไปกม กราบ
อยูตอ หน าพวกพระ นัน
้ คนพวก นี้ก็จะเป็ น
เหมือนผาผืนนี้ ที่ไมมีประโยชนอะไรเลย
๑๑ ผานี้ ติดอยูที่เอวของคนใสยังไง เราก็ทํา
ใหคนอิสราเอลและคนยู ดาหทุก คนติดอยูกับ
เราอยางนัน
้ เหมือนกัน’” พระยาหเวหพูดวา
อยางนัน
้
“เราอยากใหพวก เขาเป็ นคนของ เรา และ
นํ าชื่อ เสียง คํา สรรเสริญ และสงา ราศีมา ให
กับเรา แตพวกเขากลับไมยอมฟั ง”
คําเตือนตอยูดาห
๑๒ “ดัง นั น
้ ใหเอาขาว นี้ไปบอกกับพวก เขา

พระ ยาหเวห พระเจาแหงอิสราเอลพูดไววา
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อยาง นี้ ‘ไหทุก ใบควรจะมีเหลา องุนอยูเต็ม’
แลวพวก นัน
้ ก็จะพูดกับ เจาวา ‘พวก เราไมรู
หรือ ยัง ไงวาไหทุก ใบควรจะมีเหลา องุนอยู
เต็ม’
๑๓ เจาก็จะตองบอกพวก นั น
้ วา
พระ
ยาหเวหพูดไววาอยาง นี้ ‘เรากําลังจะทําให
คนที่อาศัยอยูในแผน ดินนี้เมามายกัน หมด
ทัง้ กษัตริยทุก คนที่นัง่ บนบัลลังกของดา วิด
พวกนักบวช พวกผู พูด แทนพระเจา และคน
ทัง้ หมดในเยรูซาเล็ม
๑๔ และเราจะบดขยีผ
้ ูคนเขาใสกัน
และ
บดขยีแ
้ มแตพอแมเขาใสลูกๆของเขา’” พระ
ยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
“เราจะไมละเวน สงสาร หรือเมตตาปรานี
ตอพวกเขา เพื่อพวกเขาจะไดพินาศไป”
๑๕ เอียงหูเขามา อยาไดหยิ่งผยอง
เพราะพระยาหเวหไดเตือนไวแลว
๑๖ ถวายเกียรติใหกับพระ
ยาหเวหพระเจา
ของทานกอนที่จะคํ่ามืด
และกอนที่เทาทานจะสะดุด ลมบนเนิน เขา
ตอนพลบคํ่า
ในชวงที่พวกทานรอคอยแสงอรุณนัน
้
พระองคจะทําใหมันกลับกลายเป็ นความมืด
มิดและมืดมัว
๑๗ ถาพวกทานไมยอมฟั งสิ่งนี้
ผมก็จะรองไหใหกับความ หยิ่ง ผยองของ
ทาน
ผมจะหลัง่ นํ้ าตาอยางขมขื่นและนํ้ าตาก็จะ
ไหลพรากจากตาของผม
เพราะฝูง แกะของพระ ยาหเวหถูก จับเอา ไป
เป็ นเชลยแลว
๑๘ ใหบอกกษัตริยและแมของกษัตริยวา
“ใหลงมานัง่ ในที่นัง่ ที่ต่าํ ตอย
เพราะมงกุฎอันแสนสวยของพวกเจาไดหลน
จากหัวของพวกเจาแลว
๑๙ พวกเมืองตางๆของเนเกบก็ถูกปิ ดไปหมด
แลว
และก็ไมมีใครไปเปิ ดมัน
ยูดาหถูกไลออกไปแลวหมดทุกคน
ถูกไลออกไปจนหมดเกลีย
้ ง”
๒๐ พระยาหเวหพูดวา “เงยหน าดูพวกที่กําลัง
มาจากทางทิศเหนือสิ
ฝูงแกะที่เจาไดมา ไปอยูที่ไหนหมดแลว
แกะที่สวยงามของเจาอยูที่ไหน
๒๑ เจาจะวายัง ไงเมื่อคนที่เจาเคยฝึ ก อบรม
เพื่อจะไดมาเป็ นมิตรกับเจา
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แตพวกเขากลับแตงตัง้ คนเหลานัน
้ ใหมาเป็ น
หัวหน าเจา
เจาจะไม เจ็บเหมือนผู หญิงที่กําลังจะคลอด
ลูกหรือ
๒๒ และถาเจาสงสัยในใจวา
‘ทําไมเรื่องพวกนี้ถึงไดเกิดขึ้นกับฉัน’
มันเป็ นเพราะความ ผิดอันใหญ หลวงของเจา
เอง
ที่กระโปรงของเจาถูกถลกขึ้นมา
และเจาก็ถูกขมขืน
๒๓ ชาวเอธิโอเปี ยเปลี่ยนสีผิวตัวเองไดหรือ
เสือดาวเปลี่ยนลายจุดของมันไดหรือ
ถาได พวกเจาที่ไดรับการเรียนรูใหทําในสิ่งที่
ชัว
่ ชา
ก็เปลี่ยนมาทําดีไดเหมือนกัน
๒๔ ดัง นั น
้ เราจะทําใหพวก เขากระจัดกระจาย
ไป
เหมือนแกลบที่ถูกลมของทะเลทรายพัดปลิว
ไป
๒๕ นี่ คือสวนแบงของเจา
ที่เราไดชงั ่ ออกมาใหกับเจา”
พระยาหเวหพูดอยางนัน
้
“สวนแบงที่เราไดชงั ่ ใหกับเจา
เราทําอยางนี้ก็เพราะเจาไดลืมเรา
แลวหันไปไววางใจในสิ่งที่ไมจริง
๒๖ เราเองจะยกกระโปรงขึ้นคลุมหัวเจา
เพื่อคนจะไดเห็นความอัปยศอดสูของเจา
๒๗ เราไดเห็นการสําสอนของเจา
การใหทาของเจา
อุบายแยบยลที่เจาใชสําสอนบนเนิน
เขา
ตางๆ
เราไดเห็นพิธีกรรมที่นาขยะแขยงที่เจาไดทํา
ในทองทุงนัน
้
แลวเจาจะตองเสียใจ เยรูซาเล็มเอย
เจาจะไมบริสุทธิไ์ ปอีกนานเทาไหร”
ภัยแลงและผูพูดแทนพระเจาจอมปลอม
๑ นี่ คือคํา

๑๔ ถึงเยเรมียาหเกี่ยวกับภัยแลงวา

พูดของพระ ยาหเวหที่มา

๒ “ยูดาหรองไหเศราโศก

ประตูเมืองตางๆของเธอก็ทรุดโทรม
ความมืดปกคลุมแผนดิน
และเสียงรองไหขมขื่นของเยรูซาเล็มก็ดัง
ขึ้น
๓ พวกคนชัน
้ สูงสงคนใชออกไปหานํ้ า
พวกเขาไปที่แองเก็บนํ้ าแตก็หานํ้ าไมได
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ก็เลยกลับมาพรอมกับเหยือกเปลาๆ
พวกเขาอับอายขายหน าก็เลยคลุมหัวไว
๔ เพราะพื้นดินก็แตกระแหง
เพราะไมมีฝนตกลงมาบนแผนดิน
คนไถนาก็อับอาย
จนตองคลุมหัวไว
๕ แมแตแม กวางในทุง โลงออกลูกแลวทิง
้ ลูก
ไป
เพราะไมมีหญาใหกิน
๖ พวกลาป ายืนอยูบนยอดเนิ นเขาโลนเตียน
พวกมันหอบเหมือนพวกหมาไน
ดวงตาของพวกมันปิ ดลง
เพราะไมมีผักหญาจะใหกิน
๗ พระยาหเวหเจาขา
ถาความ ผิดของพวก เรายอนกลับ มาสนอง
เราเอง
โปรดทําอะไรสัก อยางเพื่อเห็น แกพระนาม
ของพระองคเอง
เพราะเราเคยหัน หลังใหพระองคหลายตอ
หลายครัง้
เราไดทําบาปตอพระองค
๘ พระยาหเวหเจาขา พระองคคือผท
ู ี่อิสราเอล
กําลังรอคอย พระองคคือความหวังของ
อิสราเอล
และเป็ นพระผูชวยของเขาในยามยาก
แตทําไมพระองคถึงทําเหมือนเป็ นคน แปลก
หน า
หรือนักทองเที่ยวที่คางแรมแคคืนเดียว
๙ ทําไมพระองคถึงทําเหมือนคนที่ประหลาด
ใจ
ทําเหมือนนักรบที่ไมสามารถชวยคนที่เขา
มาชวย
พระ ยาหเวหเจาขา พระองคอยูทามกลาง
พวกเราที่นี่
คนเขาเรียกพวกเราดวยชื่อของพระองค ขอ
อยาไดทอดทิง้ พวกเรา”
๑๐ พระยาหเวหพูดถึงคนพวกนี้ วา
“มันเป็ นเรื่องจริงที่วา
เทาของพวก เขาชอบเดินไป เรื่อยและพวก
เขาก็ไมควบคุมมันไว
ดัง นัน
้ ตอน นี้พระ ยาหเวหจะไม ยอมรับพวก
เขา
พระองคจะจดจําความผิดที่พวกเขาไดทําไป
และพระองคจะลงโทษพวก เขาสําหรับบาป
ตางๆของพวกเขา”
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๑๑ แลวพระ ยาหเวหก็พูดกับผมวา “อยา
ไดอธิษฐานเพื่อความสุข สบายของคนพวก
นี้ ๑๒ ถึงพวก เขาจะอดอาหาร เราก็จะไม ฟั ง
คํารอง ขอให ชวยของพวก เขา ถึงพวก เขา
จะถวายเครื่องเผาบูชา และเครื่องบูชาจาก
เมล็ด พืช เราก็จะไม พอใจในพวก เขาอยูดี
เพราะเราไดตัดสิน ใจอยางเด็ด ขาดแลว ที่
จะกําจัดพวก เขาดวยดาบ ดวยความหิวโหย
และดวยโรคภัยไขเจ็บ”
๑๓ แลวผมก็พูดวา “ขาแตพระยาหเวห เจา
นายของขาพเจา พวกผู พูด แทนพระเจาจอม
ปลอมบอกกับคนพวก นัน
้ วา ‘ไม ตองกลัว
ดาบและความอดอยาก มันจะไมเกิด ขึ้นกับ
พวก เจาหรอก เราพูดเพราะพระ ยาหเวหจะ
ใหสันติสุขกับ เจาอยางแนนอน’” ๑๔ แลว
พระ ยาหเวหก็พูดกับผมวา “พวกผู พูด แทน
พระเจานัน
้ อางวาพูดแทน เรา แตพวก มัน
โกหก เราไม ไดสงพวก มันมา เราก็ไม ไดสัง่
พวก มันและเราก็ไม ไดพูดกับพวก มันดวย
แตพวก มันยัง คงพูดแทน เราใหกับพวก เจา
เป็ นนิมิตโกหกและคํา ทํานายไร สาระที่มา
จากจิตใจที่หลอกลวงของพวกมัน ๑๕ ดัง นัน
้
พระยาหเวหจึงพูดวา ผู พูด แทนพระเจาพวก
นี้ที่พูดในนามของ เรา ทัง้ ๆ ที่เราไม ไดสง
พวก มันมา ที่พูดวา ‘ดาบและความหิวโหย
จะไมเขา มาในแผน ดินนี้ พวกผู พูด แทน
พระเจานี้จะตองตายดวยดาบและความ
หิวโหย ๑๖ สวนคนที่ฟังพวก มันก็จะ ตองถูก
โยนลงไปบนถนนของเยรูซาเล็มดวยความ
อดอยากหิวโหยและตายดวยดาบและจะ
ไมมี ใครฝั ง ศพใหพวกเขา เราจะลงโทษพวก
ผูพูดแทนพระเจานี้ รวมทัง้ เมีย ลูกชาย และ
ลูกสาวของพวกมัน’
๑๗ เยเรมียาห เอาคําพูดนี้ ไปบอกกับยูดาหวา
‘เราหลัง่ นํ้ าตาทุกคืนวันไมเคยหยุดหยอน
เพราะการทําลายลางอันใหญ หลวงที่เกิด ขึ้น
กับคนที่เรารัก
เพราะเขามีแผลอันเจ็บปวดแสนสาหัส
๑๘ ถาเราออกไปในทุง
เราก็จะเห็นคนบาดเจ็บเพราะดาบ
และถาเราเขาไปในเมือง
เราก็เห็นโรค
รายตางๆที่เกิดจากความ
อดอยาก
สิ่งตางๆเหลานี้จะเกิดขึ้น ก็เพราะวา
ทัง้ พวกผู พูด แทนพระเจาและนักบวชทําการ
คาไปทัว
่ แผนดินแตขาดความรู’”

เยเรมียาห ๑๔:๑๙

๑๙ ประชาชนพูดวา

“พระองคทอด ทิง้ ยู ดาห
อยางสิน
้ เชิงแลวหรือ
พระองครังเกียจศิ โยนมากขนาด นัน
้ เชียว
หรือ
ทําไมพระองคถึงไดทํารายเรา
ในเวลาที่ไมมีหมอจะรักษาพวกเรา
พวกเราเฝ ารอสันติสุข
แตไมมีอะไรดีใหเห็นเลย
พวก เราเฝ า รอเวลาที่พวก เราจะได รับการ
รักษา
กลับมีแตเรื่องสยดสยองเกิดขึ้น
๒๐ พระยาหเวหเจาขา พวกเรารูวาเราทําบาป
อะไรบาง
และรูวาบรรพบุรุษของเราทําบาปอะไรเอาไว
พวกเรารูวาพวกเราทําผิดบาปตอพระองค
๒๑ ขออยา ไดปฏิเสธพวก เราเลยเพื่อ วาชื่อ
เสียงของพระองคจะไดแผไพศาลขึ้น
และอยาทําใหบัลลังกของพระองคเองตองได
รับความอับอาย
ไดโปรดระลึกถึงคํามัน
่
สัญญาที่พระองคได
ทํา ไวกับ เราและขออยา ไดผิดคําสัญญา
เลย
๒๒ พวกเทพเจาจอมปลอมของชนชาติตางๆ
ทําใหฝนตกไดหรือ
ตัวทองฟ าเองจะทําใหฝนตกไดหรือ
ไมใชพระองคหรอก หรือที่เป็ นพระ ยาหเวห
ของพวกเรา
พวกเราพึ่งในพระองค
เพราะพระองคเป็ นผูทําสิ่งเหลานี้ทัง้ หมด”
๑ แลวพระยาหเวหก็พูดกับผมวา
“ถึง แมโมเสสกับซา มู เอลจะมา
ยืนออนวอนตอ หน าเรา เราก็จะไมยกโทษให
กับคนพวกนี้ ไลพวก มันไป ใหพวกมันออก
ไปใหพน
๒ และถาพวก นั น
้ ถามเจาวา ‘แลวจะ ให
พวกเราไปไหนหรือ’ ก็ใหเจาตอบพวกมันวา
พระยาหเวหพูดไววาอยางนี้
‘ถาเราไดกําหนดใหเจาตาย เจาก็จะตองตาย
ถาเรากําหนดใหเจาถูกดาบฆาฟั น
เจาก็จะตองตายดวยดาบ
ถาเรากําหนดใหเจาอดอยาก เจาก็จะ ตอง
อดอยาก

๑๕

*๑๕:๔
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และถาเรากําหนดใหเจาถูก จับไปเป็ นเชลย
เจาก็จะตองเป็ นเชลย
๓ เราจะลงโทษพวกเขาสี่อยาง คือ
ดวยดาบ ที่จะฆาฟั นพวกเขา
ดวยพวกสุนัข ที่จะลากพวกเขา
ดวยนกในอากาศ
และดวยสัตวรายที่อยูบนดิน
ซึ่งจะกัดกินและทําลายพวกเขา
๔ และเราจะทําใหพวกเขาเป็ นที่นา สยดสยอง
ใหกับอาณาจักรทัว
่ โลก
เราจะทําอยางนี้ ก็เพราะ
สิ่ง ตางๆที่มนัส เสห *กษัตริยแหงยู ดาห
ลูกชายของเฮเซคียาห
ไดทําไปในเมืองเยรูซาเล็ม’”
๕ “เยรูซาเล็มที่รัก
ใครเลาจะมาเห็น อก
เห็นใจเจา
ใครเลาจะมาเสียใจกับเจา
ใครเลาจะมาสนใจถามทุกขสุขของเจา
๖ เจาไดทอด ทิง
้ เรา ไป” พระ ยาหเวหพูด วา
อยางนัน
้
“เจาหันหลังใหเรา
ดังนัน
้ เราจะโจมตีเจาและทําลายเจาซะ
เราเบื่อที่จะใหโอกาสกับ เจาแกตัวครัง้ แลว
ครัง้ เลา
๗ เราจะเอาสอมโกยฟางซัดพวกเขา
ใหกระจัดกระจายไปที่ตรงประตูเมือง
เราจะทําใหพวกเขารูสึกเหมือนกับวาไมมีลูก
เราจะทําใหคนของเราพินาศ
เพราะวิถี ทางตางๆของพวก เขา พวก เขาไม
ยอมหันกลับมาหาเรา
๘ พวก เขาจะมีแม มายมากกวาจํานวนเม็ด
ทรายที่ทะเลเสียอีก
ในตอนกลาง วัน เราจะทําลายลางแมทุก คน
ของคนหนุม
เราจะนํ าความหวาด
กลัวและสิ่งที่นา
สยดสยองใหเกิดขึ้นกับเขาในทันที
๙ ผูหญิงที่เลีย
้ งดูลูกเจ็ดคนจะออนแอลง
แลวพวกนางก็จะตาย
ดวงอาทิตยจะไมสองแสงมาหานางอีก
นางจะอับอายและขายหน า
ใครก็ตามที่ยังคงเหลืออยู
ก็จะถูกฆา
ฟั นดวยดาบของศัตรูของพวก
เขา”

มนั ส เสห เป็ นกษัตริยของยู ดาห ในปี ๖๘๗-๖๔๒ กอนพระเยซูมาเกิด เขาสนับสนุน
ใหมีการนมัสการเทพเจาของคนตางชาติ ดูไดจาก ๒ พงศกษัตริย ๒๑:๑๐-๑๕
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พระยาหเวหพูดไววาอยางนัน
้
เยเรมียาหบนอีก
๑๐ แมครับ

ความหายนะเกิดขึ้นกับผม
ที่ผมพูดอยางนี้ก็เพราะแมคลอดผมมา
ผมกลายเป็ นคนที่ชอบโตเถียง
เป็ นคนที่ชอบทะเลาะวิวาทกับคนไปทัว
่ ทัง้
แผนดิน
ผมไม เคยใหใครยืมอะไรและผมก็ไม เคยขอ
ยืมอะไรใคร
แตทุกคนกลับพากันสาปแชงผม
๑๑ พระยาหเวหพูดกับผมวา
“แนนอน เราไดสวมเสื้อเกราะใหเจาอยางดี
แนนอน
เราไดเขามาชวยเจาตอนทุกข
ทรมาน
และตอนยากลําบาก คือตอนที่เจอกับศัตรู”
พระเจาตอบเยเรมียาห
๑๒ “มีใครสามารถหักเหล็กได บาง

คือ เหล็ก
จากทางเหนือ
หรือทองสัมฤทธิ ์
๑๓ เราจะทํากับทรัพยสินเงิน ทองของ เจา
เหมือนของที่ยึดมาไดจากสงคราม
เราจะแจก จายมันไปให หมดแทนที่จะขาย
มัน
เราจะทําอยางนี้ไปทัว
่ แผนดินของเจา
เพราะความบาปทัง้ หลายของเจา
๑๔ เราจะใหเจาไปเป็ นทาสรับ ใชศัตรูในแผน
ดินที่เจาไมรู จักเพราะความ โกรธของ
เราเริ่มคุเป็ นไฟแลว
และมันจะเผาผลาญเจาทุกคน”
๑๕ ขา แตพระ ยาหเวห พระองครูวาเกิดอะไร
ขึ้น
โปรดระลึกถึงขาพเจาและดูแลขาพเจาดวย
และแกแคนใหกับขาพเจาดวย
แกแคนคนพวกนัน
้ ที่ไลลาขาพเจา
ขออยา ไดรอนานเกิน ไปที่จะลงมือ ไมอยาง
นัน
้ ขาพเจาจะตายเสียกอน
พระองครูวาพวก เขาดูถูกขาพเจาก็เพราะ
พระองค
๑๖ ขาพเจาคนพบถอยคําตางๆของพระองค
แลวขาพเจาก็กลืนกินพระคําเหลานัน
้
และถอยคําของพระองคก็ทําใหขาพเจา
เป็ นสุขและเบิกบานใจ
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เพราะพระ ยาหเวหพระเจาผู มีฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้
พระองคไดอางวาขาพเจาเป็ นของ
พระองค
๑๗ ขาพเจาไม
เคยนัง่ กับพวกที่ชอบจัดงาน
เลีย
้ ง
และขาพเจาเองก็ไมไดเฉลิมฉลองดวย
เพราะพระองคเป็ นเจา
นายของขาพเจา
ขาพเจาก็เลยนัง่ อยูคนเดียว
เพราะพระองคทําใหขาพเจาโกรธคนพวกนัน
้
มาก
๑๘ ทําไมความเจ็บ ปวดของขาพเจาถึงไม เคย
หยุด
ทําไมบาดแผลของขาพเจาถึงกลัด หนองและ
รักษาไมหายสักที
สําหรับขาพเจาแลว
พระองคเป็ นเหมือนตานํ้ าที่ไมใหน้ํ า
หรือลําธารที่เหือดแหงในหน ารอน
๑๙ ดัง นั น
้ พระ ยาหเวหก็เลยพูดวา “เยเร มี
ยาห ถาเจากลับมาหาเรา
เราก็จะยอมรับเจากลับมา
แลวเจาก็จะมายืนอยูตอหน าเรา
ถาเจาพูดในสิ่งที่มีสาระและไมพูดไรสาระ
เจาก็จะเป็ นปากใหเราได
คน พวก นี้จะหันมาหาเจา ไมใชเจาหันไปหา
พวกเขา
๒๐ เราจะทําใหเจาเป็ นเหมือนกําแพงป อม
ปราการทองสัมฤทธิ ์
ซึ่งจะทนตอการถูกโจมตีของคนพวกนี้ได
พวกเขาจะสูกับเจาแตก็จะเอาชนะเจาไมได
เจามัน
่ ใจเรื่อง นี้ได เลยเพราะเราอยูกับ เจา
เราจะชวยใหเจารอดพน”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
๒๑ “เราจะชวยใหเจารอดพนจากเงื้อมมือของ
คนชัว
่ ราย
และเราจะไถ เจาออกจากเงื้อม มือของพวก
อํามหิต”
วันแหงความหายนะ

๑๖

๑ แลวพระยาหเวหพูดกับผมวา
๒ “เยเร

มี ยาห เจาจะ ตองไมหา
เมีย และตองไมมีลูกชายลูกสาวในที่แหง นี้”
๓ เพราะนี่ คือสิ่งที่พระ ยาหเวหพูดถึงลูกชาย
ลูกสาวที่จะเกิดมาในที่แหงนี้ และพูดถึงแมๆ
ของพวก เขาที่จะคลอดพวก เขามา และพูด
ถึงพอๆของพวก เขาที่ทําใหพวก เขาเกิดมา
ในแผนดินนี้วา
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๔ “พวกเขาจะตายดวยเชื้อ โรค จะไมมีใคร
ไว ทุกขใหกับพวกเขา และจะไมมี ใครฝั ง ศพ
ใหกับพวก เขา พวก เขาจะเป็ นเหมือนมูล
สัตวที่กองอยูบนพื้น ดิน พวกเขาจะถูกกําจัด
ไปดวยดาบและดวยความอดอยากหิวโหย
ศพของพวก เขาจะกลายเป็ นอาหารของนก
ในอากาศและของสัตวบนพื้นดิน”
๕ เพราะพระ ยาหเวหพูดไววาอยาง นี้ คือ
“อยาเขา ใกลบานที่มีงาน ศพ และอยาเขาไป
ในบานที่มีการไว ทุกข อยาไปเศรา โศก
เสียใจใหกับพวก เขา เพราะเราไดรวบรวม
เอาสันติสุข ความ รักและความเมตตาของ
เราไปจากคนพวกนี้แลว” พระยาหเวหพูดวา
อยางนัน
้
๖ ทัง
้ คนใหญ โตและคนตํ่าตอยในแผน ดิน
นี้ก็จะตองตาย จะไมมี ใครฝั งพวก เขา และ
จะไมมี ใครไว ทุกขใหกับพวก เขาดวย จะ
ไมมี ใครเชือด เฉือนเนื้อตัว เองหรือโกน หัว
เพื่อพวกเขา
๗ จะไมมี ใครแบงอาหารใหกับพวก เขา ใน
ชวงที่พวก เขาเศรา โศกเสียใจ เพื่อแสดง
ความเห็น อกเห็นใจพวก เขาตอคนที่ตาย ไป
และจะไมมี ใครเอานํ้ ามาใหพวก เขาดื่มเพื่อ
ปลอบโยนพวกเขาที่พอแมตายไป
๘ อยาเขาไปในโรง เหลา และนั ง
่ ลงกิน ดื่ม
กับคนพวกนี้
๙ เพราะพระยาหเวหผู มีฤทธิ ์ ทง
ั ้ สิน
้ ผูเป็ น
พระเจาของอิสราเอล พูดไวอยางนี้วา “ในชัว
่
ชีวิตของเจา นี้ เสียงเพลงที่มีความสุข เสียง
รองเฉลิมฉลองกัน และเสียงของเจา บาวเจา
สาว เจาจะเห็นเรากําจัดเสียงรองพวก นี้ให
หมดไปจากสถานที่แหงนี้
๑๐ และเมื่อเจาประกาศถอยคําเหลา
นี้ให
กับคนพวก นี้ฟัง พวก เขาก็จะบอกกับเจาวา
‘ทําไมพระ ยาหเวหถึงไดบอกวาเราจะตอง
พบกับสิ่งชัว
่ รายอันยิ่งใหญนี้ดวยละ พวกเรา
ทําอะไรผิด หรือ พวก เราทําบาปอะไร หรือที่
ทําใหพระยาหเวหพระเจาของเราไมพอใจ’
๑๑ เจาจะตองบอกพวกนั น
้ วา พระยาหเวห
บอกวา ‘ก็เพราะพวกบรรพบุรุษของ เจาทอด
ทิง้ เราไปและหันไปติดตามพระอื่นๆ ไปรับใช
และกราบ ไหวพวก มัน พวก เขาทอด ทิง้ เรา
และไมไดรักษากฎของเรา
๑๒ แตพวก เจากลับทําชัว
่ รายยิ่ง กวาพวก
บรรพบุรุษของเจาเสียอีก แถมพวกเจาแตละ
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คนยังไปทําตามใจชัว
่ ๆของเจา เองแทนที่จะ
ฟั งเรา
๑๓ ดัง นั น
้ เราจะเหวี่ยงเจาออกไปจากแผน
ดินนี้ ไปอยูในดิน แดนที่เจาและบรรพบุรุษ
ของเจาไมรูจัก และเจาจะตองรับใชพระอื่นๆ
ที่ นัน
่ ทัง้ วันทัง้ คืน และเราก็จะไมชวยอะไร
เจาเลยที่นัน
่ ’”
๑๔ พระยาหเวหพูดวา “ดังนั น
้ วันนัน
้ กําลัง
จะมา ถึงแลว เมื่อคนจะเลิกพูดวา ‘เราขอ
สาบานโดยอางพระ ยาหเวห ผู ที่นําลูก หลาน
ของอิสราเอลออกมาจากแผนดินอียิปต’
๑๕ แตพวก เขาจะพูดอยาง นี้ แทน
คือ
‘เราขอสาบานโดยอางพระ
ยาหเวหผูที่นํา
ลูก หลานของอิสราเอลออก มาจากแผน ดิน
ทางตอน เหนือ และนํ าออก มาจากทุก ที่ที่
พระองคเคยไลพวก เขาไป’ แลวเราจะนํ า
พวก เขากลับมายังแผน ดินของพวก เขาเอง
แผน ดินที่เราไดใหไวกับบรรพบุรุษของพวก
เขา”
๑๖ พระ ยาหเวหพูดวา
“เราจะสงชาว
ประมงออกไปจํานวนมาก และพวกเขาจะไป
จับคนยู ดาห แลวหลัง จากนัน
้ เราจะสงนาย
พรานออกไปเป็ นจํานวนมาก พวกนายพราน
จะไปลาพวกยูดาห ตามภูเขาและเนินเขาทุก
ลูก และตามซอกหิน
๑๗ เพราะเรากําลังดูวาพวก
เขาทําอะไร
พวก เขาไมมีทางหลบรอดสายตาเราไป ได
ความ บาปของพวก เขาไม อาจปิ ดบังไปจาก
เราไดหรอก
๑๘ เราจะตอบแทนพวก เขาเป็ นสอง เทา
สําหรับความ ผิดและความ บาปของพวก เขา
เพราะพวก เขาทําใหแผน ดินของ เราแปด
เปื้ อนดวยซากทัง้ หลายของรูป เคารพที่นา
ขยะแขยง และไดทําใหแผน ดินของ เราเต็ม
ไปดวยสิ่งที่นารังเกียจทัง้ หลาย”
๑๙ พระ ยาหเวหเจาขา
พระองคเป็ นพละ
กําลังของขาพเจา เป็ นที่กําบังอันมัน
่ คง
ของขาพเจา
และเป็ นที่ลี้ ภัยของขาพเจาในเวลาทุกข ยาก
ลําบาก
ชนชาติทงั ้ หลายจะมาหาพระองคจากทัว
่ ทุก
มุมโลก
และพูดวา
“บรรพบุรุษของพวก เราได รับแตของที่ไม
ไดเรื่อง ไร สาระ และไมกอให เกิด
ประโยชนอะไรเลย
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๒๐ ควรแลว

หรือที่มนุษยจะสรางพระเจาให
กับตนเอง
สิ่งที่พวก เขาสรางนัน
้ ไม ไดเป็ นพระเจาอะไร
เลย”
๒๑ “ดัง นั น
้ ตอนนี้เราจะสอนพวกเขา ครัง้
์ ํานาจและ
นี้เราจะสอนพวกเขาเกี่ยวกับฤทธิอ
ความแข็งแกรงของ เรา แลวพวก เขาจะไดรู
วาชื่อของเราคือยาหเวห”
๑ “ความผิด
บาปของยู ดาหถูก
บันทึกไวดวยปากกาเหล็ก
มันถูกบันทึกไวดวยเหล็กแหลมบนแผน ใจ
ของพวกเขา
และบนเชิง งอนตางๆของแทน บูชาของพวก
เขา
๒ เพื่อใหเป็ นอนุสรณตอตานพวกเขา
แทนบูชาตางๆและพวกเสาของพระอาเชราห
*ของพวก เขาอยูใกลๆตนไมใบ หนาตาม
เนินเขาสูงๆ
๓ ภูเขาที่อยูในทองทุง
รวม ทัง้ ความรํ่ารวยและทรัพยสินเงิน ทอง
ของเจา
และศาล เจาตางๆของ เจาที่อยูบนยอดเนิน
เขา
เราจะยกทัง้ หมดนี้ใหกับคนอื่น
เป็ นเหมือนของที่ยึดมาไดจากเชลย
เพราะบาปที่มีอยูทัว
่ เขตแดนของเจา
๔ เพราะการกระทําตางๆของเจา เอง เจาจะ
ตองสูญเสียมรดกของเจาไป มรดกที่เรา
ไดยกใหกับเจา
เราจะทําใหเจาตองรับ ใชพวกศัตรูของ เจาใน
แผนดินที่เจาไมรูจัก
เพราะเจาจุด ไฟแหงความเกรีย
้ วโกรธของ
เราขึ้น
และมันจะเผาไหมตลอดไป”

๑๗

จะหวังพึ่งในมนุษยหรือพระเจา
๕ พระยาหเวหพูดไววาอยางนี้

“สิ่ง เลว รายจะเกิด ขึ้นกับคนที่ไว วางใจใน
มนุษยดวยกัน คนที่หวังพึ่งในกําลังของ
มนุษย
คนที่ไมไดคิดถึงพระยาหเวห
๖ เขาจะเป็ นเหมือนพุมไมในทะเลทราย
ที่ไมรูเรื่องอะไรเลยเมื่อมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้น
เขาอาศัยอยูในที่แหงแลงในทะเลทราย
*๑๗:๒
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ในแผนดินเค็มที่ไมมีผูอ่ น
ื อาศัยอยู
๗ สิ่งที่ดีๆจะเกิด ขึ้นกับคนที่ไว วางใจในพระ
ยาหเวห
พระยาหเวหเป็ นความเชื่อมัน
่ ของเขา
๘ เขาจะเป็ นเหมือนตนไมที่ปลูกไวริมนํ้ า
และมันก็แผรากของมันออกไปถึงริมนํ้ า
มันไมกลัวความรอนเมื่อหน าแลงมา
ตนของมันมีใบเขียวชอุมปกคลุมเอาไว
ในปี ที่แลงจัดมันก็ไมกลัว
และมันก็ออกผลอยางสมํ่าเสมอไมขาด”
๙ “ใจนั น
้ เจาเลหกวาทุกสิ่ง
และมันก็ไมมีทางเยียวยารักษาได
ใครจะเขาใจมันไดละ
๑๐ เรา ยาหเวห
เป็ นผู นัน
้ ที่ทดสอบใจและสํารวจสิ่งที่อยูใน
คน
เพื่อตอบแทนแกคนตามวิถีทางของเขา
และตามผลของการกระทําตางๆของเขา
๑๑ คนที่ร่า
ํ รวยขึ้นมาเพราะการคดโกง
ก็เหมือนกับนก กระทาที่ฟัก ไขที่ไมใชเป็ น
ของตัวเอง
เมื่อถึงวัยกลาง คนเขาก็จะสูญ เสียความ
รํ่ารวยของเขา
เมื่อถึงจุดจบของชีวิตเขาก็จะกลาย เป็ นคน
โง”
๑๒ ตัง
้ แตเริ่ม แรก วิหารของเราก็เป็ นบัลลังก
ที่เต็มไปดวยสงาราศีสําหรับพระเจา
มันเป็ นสถานที่สําคัญมาก
๑๓ ขา แตพระ ยาหเวห พระองคคือความ หวัง
ของอิสราเอล
ใครที่ทอดทิง้ พระองคไปจะตองละอายใจ
คนที่หัน
หลังใหพระองคไดลงชื่อจองที่ใน
แดนผูตาย
เพราะพวก เขาทอด ทิง้ พระ ยาหเวหผูเป็ น
เหมือนตานํ้ าที่ไหลริน
เยเรมียาหบนเป็ นครัง้ ที่สาม
๑๔ ขา แตพระ ยาหเวห

รักษาเยียวยาขาพเจา
ดวยเถิด แลวขาพเจาจะไดหาย
ชวยชีวิตขาพเจาดวย เถิด แลวขาพเจาจะได
รอดชีวิต
เพราะพระองคเป็ นผู เดียวที่ทําใหขาพเจา
อยากรองเพลงสรรเสริญ
๑๕ คนพวกนี้ พูดกันวา

พวกเสาของพระอาเชราห เป็ นพระผูหญิงของคนคานาอัน เป็ นคูของพระบาอัล
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“ไหน ละถอยคําของพระ ยาหเวห ใหมันเกิด
ขึ้นตามนัน
้ เลย”
๑๖ ขา แตพระ ยาหเวห ขาพเจายังไม ไดเลิก
เป็ นคนเลีย
้ งแกะของพระองค
และขาพเจาก็ไม เคยอยากใหมีวัน หายนะ
เกิดขึ้น
พระองครูทุกอยางที่ขาพเจาพูด
มันชัดเจนมากสําหรับพระองค
๑๗ อยาทําใหขาพเจากลัวเลย
พระองคเป็ นที่ กําบังของขาพเจาตอนที่ความ
หายนะมา
๑๘ ขอใหคนที่ไลลาขาพเจาตองอับอาย
แตขออยาใหขาพเจาตองอับอาย
ขอใหคนพวกนัน
้ หวาดกลัว
แตขออยาใหขาพเจาหวาดกลัว
ขอนํ าความทุกขทรมานมาใหพวกนัน
้
และทําลายพวกเขาครัง้ แลวครัง้ เลา
ใหรักษาวันหยุดทางศาสนา
๑๙ พระ ยาหเวหพูดกับผมวา

“ใหไปยืนอยู
ที่ประตูประชาชน
ซึ่งเป็ นประตูที่กษัตริยยู
ดาหใชเดินเขา
ออก แลวก็ไปยืนอยูหน าประตูทุก บานใน
เมืองเยรูซาเล็ม”
๒๐ ใหเจาบอกพวกนั น
้ วา “กษัตริยทงั ้ หลาย
แหงยูดาห ทุกคนในยูดาหและชาวเยรูซาเล็ม
ทัง้ หลาย รวม ทัง้ คนที่เดินผานประตูเหลา นี้
เขามาดวย ใหฟังสิ่งที่พระยาหเวหพูด
๒๑ พระ ยาหเวหพูดวา ‘ใหระวังรักษาชีวิต
ของ เจาไวให ดี อยาไดแบก ของในวัน หยุด
ทางศาสนา และอยาแบก ของผานเขา มาใน
ประตูเมืองเยรูซาเล็ม
๒๒ ในวัน หยุดทางศาสนา
อยา ไดแบก
อะไรเลยออกจากบานของพวก เจา และอยา
ทํางานอะไรทัง้ นัน
้
ใหรักษาวัน หยุดทาง
์ ิทธิ ์
ศาสนาเป็ นวันศักดิส
เหมือนที่เราสัง่
บรรพบุรุษของเจาไว
๒๓ แตบรรพบุรุษของ เจาไม ไดเงี่ยหูฟังเรา
แตพวก เขากลับทําหัว แข็งและเมินเรา ไม
ยอมฟั งและไมยอมรับการตีสอนจากเรา’”
๒๔ พระ ยาหเวหพูดวา “แตถาเจาตัง
้ ใจฟั ง
เราจริงๆละก็ ถาเจาไมเอาของเขาประตูเมือง
มาในวัน หยุดทางศาสนา และถาเจารักษาวัน

*๑๗:๒๖

27

เยเรมียาห ๑๘:๘

์ ิทธิ ์ ดวยการไม
หยุดทางศาสนาเป็ นวันศักดิส
ทํางานในวันนัน
้
๒๕ แลวพวกกษัตริยที่นัง
่ อยูบนบัลลังกของ
ดา วิด รวม ทัง้ พวกเจา นายทัง้ หลายก็จะขี่
รถ มาและขี่ มาผานประตูเมืองพวก นี้เขา มา
พวก เขาเหลา นี้จะมาพรอมกับเจา หน าที่ชาว
ยูดาห และชาวเมืองเยรูซาเล็ม แลวเมืองนี้ก็
จะมีคนอาศัยอยูตลอดไป
๒๖ ผูคนจะมาจากบานเมืองตางๆของยูดาห
และรอบๆเมืองเยรูซาเล็ม
และมาจากดิน
แดนของเบน ยา มิน ที่ ลุมเชิง เขาดานตะวัน
ตก *และจากเนิน เขา และจากแควนเน เกบ
พวกเขาจะนํ าเครื่องเผาบูชา เอาสัตว เครื่อง
หอม และของ ขวัญตางๆมาถวายยังวิหาร
ของพระยาหเวห เพื่อแสดงความขอบคุณตอ
พระเจา
๒๗ แตถาเจาไม ยอมฟั ง เรา ที่บอกใหเจา
์ ิทธิ ์ และ
รักษาวัน หยุดทางศาสนาใหศักดิส
ยัง คงแบกขาว ของผานเขา มาในประตูเมือง
เยรูซาเล็มในวัน
หยุดทางศาสนาแลวละก็
เราก็จะจุด ไฟในประตูเมืองเยรูซาเล็ม แลว
มันก็จะเผาป อมปราการของเยรูซาเล็มจน
วอดวาย และมันก็จะไมมีวันดับ”
ดินเหนี ยวและคนปั ้ นถวยชาม
๑ นี่ คือขาวสารที่เยเร มี ยาหได รับมา

๑๘ จากพระยาหเวห พระองคบอกวา

๒ “ลุกขึ้น มาและใหลงไปที่บานของชางปั ้ น

ถวย ชาม เมื่อเจาไปถึงที่ นัน
่ เราจะบอกเจา
อีก ครัง้ วาจะใหพูดอะไร” ๓ ดัง นัน
้ ผมจึงไปที่
บานชาง ปั ้ นถวย ชามนัน
้ และผมก็มองดู ใน
ขณะที่เขากําลังปั ้ นบางอยางอยูบนแทนหมุน
ของเขา
๔ แลวภาชนะที่เขากําลังทําอยูนัน
้ ก็พังอยู
ในมือของเขานัน
่ เอง เขาก็เลยปั ้ นภาชนะอัน
ใหม และก็เสร็จออกมาตามที่เขาตองการ
๕ แลวพระ ยาหเวหก็พูดกับผมวา ๖ “ชาว
อิสราเอล เราจะทํากับพวก เจาเหมือนกับที่
ชาง ปั ้ นคน นี้ทํากับดิน เหนียวของ เขาไม ได
หรือ ชาวอิสราเอล พวก เจานะอยูในมือของ
เรา เหมือน กับที่ดิน เหนียวอยูในมือของชาง
ปั ้ น ๗ อาจ จะมีเวลาหนึ่งที่เราพูดวา เราจะ
ถอน รากถอน โคน จะพังและทําลายชนชาติ
หนึ่งหรืออาณาจักรหนึ่ง ๘ แตถาชนชาติที่เรา

ที่ลุมเชิงเขาดานตะวันตก หรือเชเฟลาห

เยเรมียาห ๑๘:๙

พูดตอวา นี้ หันจากสิ่ง เลวที่กําลังทํา อยู เรา
ก็จะเปลี่ยน ใจเกี่ยว กับเรื่องเลว รายที่เรา
วางแผนจะใหเกิด ขึ้นกับชนชาตินัน
้ ๙ แตใน
ขณะเดียวกัน เราอาจ จะพูดวาเราจะทําให
ชนชาติหนึ่งหรืออาณาจักรหนึ่งเจริญรุงเรือง
๑๐ แตถาตอนนั น
้ เราเห็นวาชนชาตินัน
้ ทําสิ่งที่
เลวราย และไมเชื่อ ฟั งเรา เราก็จะเปลี่ยนใจ
เกี่ยว กับเรื่องดีๆที่เราบอกวาเราจะทําใหกับ
ชนชาตินัน
้
๑๑ ตอน นี้ ใหบอกกับคนยู ดาหและคนที่
อาศัยอยูในเมืองเยรูซาเล็มวา ‘นี่คือสิ่งที่พระ
ยาหเวหพูด เรากําลังเตรียมเรื่องเลว รายให
เกิด ขึ้นกับ เจา และกําลังวางแผนตอ ตาน
เจา หันกลับจากวิถี ชีวิตเลวๆของพวก เจา
เสีย ทําวิถี ชีวิตและการกระทําตางๆของ เจา
ให ดี’ ๑๒ แตพวก เขาจะพูดวา ‘ทําอยาง นัน
้
ไมมีประโยชนหรอก เราจะทําตามแผนของ
เรา และเราแตละคนก็จะทําตามจิตใจที่ด้ อ
ื
ดึงและชัว
่ ชาของตัวเอง’”
๑๓ ดังนั น
้ พระยาหเวหจึงพูดวา
“ไปถามชนชาติอ่ น
ื ๆดูวา
มีใครเคยไดยินเกี่ยวกับคนแบบนี้บางไหม
์ ัน
อิสราเอลหญิงสาวที่บริสุทธิน
้
ไดทําในสิ่งที่นาขยะแขยงมาก
๑๔ หิมะที่เลบานอนเคยหายไปจากยอด เขา
ไหม
ลําธารอันหนาวเย็นของคนตางชาติเคยเหือด
แหงไปบางไหม
๑๕ แตคนของเรากลับลืมเราเสียได
พวกเขาไปเผาเครื่องหอมใหกับสิ่งที่ไรสาระ
ซึ่งทําใหพวก เขาสะดุดและหลง ไปจาก
หนทางเกาแก
และไปเดินตามทางเล็กๆแทนที่จะเป็ น
ทางหลวง
๑๖ แผน ดินของพวกเขาจะกลายเป็ นที่รกราง
วางเปลา
กลายเป็ นสิ่งที่นาหัวเราะเยาะตลอดไป
ใครที่เดินผานไปก็จะตองตกใจกลัว
และสายหัวดวยความสลดหดหู
๑๗ เราจะเป็ นเหมือนลมจากตะวันออก
ที่จะพัดใหพวก มันกระจัดกระจายไปตอ หน า
ศัตรู
เราจะทําใหพวก เขาเห็นแตหลัง เราแทนหน า
เรา
ในวัน ที่พวก เขาเจอกับความทุกข ยาก
ลําบาก”

28

เยเรมียาห ๑๙:๑

เยเรมียาหบนเป็ นครัง้ ที่ส่ี
๑๘ แลวพวก เขาพูดวา

“มา นี่ พวก เรามา
วางแผนทํารายเยเร มี ยาหกัน เถอะ เพราะ
ยัง ไง ซะ พวกนักบวชก็จะยังสอนกฎของ
พระเจาอยูดี และคน ฉลาดก็ยังใหคํา แนะนํ า
อยู และผู พูด แทน พระเจาก็ยังพูดแทนพระ
ยาหเวหอยู มาเถอะ มาใส รายไอหมอนัน
่ กัน
อยาไปสนใจเรื่องที่มันพูดเลย”
๑๙ ขา แตพระ ยาหเวห ได โปรดฟั งขาพเจา
ดวยเถิด
โปรดฟั งคดีของขาพเจาดวย
๒๐ คน เราควรจะได รับผล ตอบแทนเลว ราย
แทนการดีที่เขาทําไปหรือ
แตพวกฝ ายตรง ขามของขาพเจาไดขุดหลุม
พรางไวดักขาพเจา
ขออยา ลืมวา
ขาพเจาไดยืนอยูตอ หน า
พระองค
เพื่อยกเรื่องดีๆของพวกเขาใหพระองคฟัง
เพื่อใหพระองคหันความ โกรธ แคนของ
พระองคไปจากพวกเขา
๒๑ บัดนี้ ชวยทําใหลูกๆของพวก เขาพบกับ
ความอดอยาก
และขอใหพวกเขาตกอยูในคมดาบ
ขอใหเมียพวกเขาไมมีลูกและเป็ นหมาย
ขอใหพวกผูชายของพวกเขาถูกฆาตาย
ขอ ใหพวกคน หนุมของ เขาถูกฆา ฟั นดวย
ดาบในสงคราม
๒๒ ขอ
ใหมีเสียงรองโหยหวนจากบานของ
พวกเขา
เมื่อพระองคนํากองทัพบุกมาโจมตีพวก เขา
ในทันทีทันใด
เพราะพวกมันขุดหลุมพรางดักขาพเจา
และทําบวงแรวดักเทาของขาพเจา
๒๓ แตพระ ยาหเวหเจาขา พระองครูแผนการ
ของพวกเขาที่จะฆาขาพเจา
อยายกโทษใหกับความผิดบาปของพวกเขา
แลวอยาลบบาปของพวก เขาไปจากสายตา
พระองค
ทําใหพวกเขาสะดุดลมตอหน าพระองค
ขอ ใหพระองคทําอยาง นี้กับพวก เขาเมื่อ
พระองคโกรธ
เหยือกที่แตก
๑ พระยาหเวหพูดวา

๑๙ เผาจากชางปั้นมาหนึ่งใบ แลวใหพา

“ไปซื้อหมอดิน
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พวกผู อาวุโสบาง คนและพวกนักบวชอาวุโส
จํานวนหนึ่งไปกับเจาดวย
๒ ใหเจาไปที่หุบเขาแหงลูกชายฮิ น โนมซึ่ง
ดาน นอกของประตูเศษหมอ ดิน แลวใหเจา
ประกาศขอความที่เราจะบอกกับเจาที่นัน
่
๓ เจาจะพูดวา
‘พวกกษัตริยของยู ดาห
และคนที่อาศัยอยูในเมืองเยรูซาเล็ม ใหฟัง
ถอยคํานี้ของพระ ยาหเวห นี่คือสิ่งที่พระ
ยาหเวหผูมีฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้
ผูเป็ นพระเจาแหง
อิสราเอลไดพูด ไว คือ เรากําลังจะทําใหเกิด
เรื่องเลวรายขึ้นกับสถานที่ นี้ แบบที่วาใครที่
ไดยินมันก็จะตองตกใจ
๔ เพราะพวก เขาไดทอด ทิง
้ เรา และพวก
เขาไดทําใหสถาน ที่นี้กลายเป็ นที่ตาง แดน
พวก เขาไดเผาเครื่องหอมใหกับพระ อื่นที่ นี่
แมวาจะเป็ นตัวพวก เขาเอง บรรพบุรุษของ
พวกเขาหรือพวกกษัตริยแหงยูดาห ก็ไมเคย
รูจักพระเหลา นัน
้ มา กอน และพวก เขาทําให
์ องไหลนองที่นี่
เลือดของคนบริสุทธิต
๕ พวก เขาสรางสถาน สูงเพื่อเป็ นเกียรติให
พระ บา อัล แลวก็เผาลูกตัว เองที่ นัน
่ เป็ น
เครื่องเผาบูชาใหกับพระ บา อัล ทัง้ ๆ ที่เราไม
เคยสัง่ หรือพูด ถึง หรือแมแตจะคิด วาพวก
เขาควรทําอยางนัน
้ ’”
๖ พระ ยาหเวหพูดวา “ดัง นั น
้ วันเหลา นัน
้
ใกลมาถึงแลว เมื่อจะไมมี ใครเรียกสถาน ที่
นี้วาโทเฟทและหุบเขาแหงลูกชายฮินโนมอีก
ตอไป แตมันจะถูกเรียกวาหุบเขาแหงการฆา
แทน
๗ ในสถาน ที่แหง นี้ เราจะทําใหแผน งาน
ตางๆที่พวก มันวางแผนกันในยู ดาหและใน
เยรูซาเล็มลม เหลวไป เราจะทําใหพวก มัน
ลม ตายดวยดาบตอ หน าศัตรูของพวก มัน
และตกเขาไปอยูในเงื้อม มือของคนพวก นัน
้
ที่ตาม ลาชีวิตพวก มัน เราจะทิง้ ศพพวก มัน
ใหเป็ นอาหารนกในอากาศ และสิง สารา สัตว
บนพื้นดิน
๘ เราจะทําใหเมือง
นี้เป็ นเมืองที่นาหวาด
ผวาและเมืองที่ชวนใหสง เสียงเยาะ เยย ทุก
คนที่ผาน มาจะตกอกตกใจและสง เสียงเยาะ
เยยที่มันพังยับเยินอยางนี้
๙ เราจะทําใหพวก มันตองกินเนื้ อลูกชาย
และลูกสาวของตัว เอง พวก มันจะกินเนื้อ
กันเอง ในชวงที่ถูกลอมเมืองและในชวงที่
ตองทน ทุกขทรมานจากพวกศัตรูและพวกที่
พยายามจะฆาพวกมัน
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๑๐ แลวใหเจาทุบหมอนั น
้ ใหแตกตอ หน า
ตอตาพวกคนที่เดินมากับเจา
๑๑ แลวใหเจาบอกกับพวก เขาวา
พระ
ยาหเวหผูมีฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้ พูดวา ‘เราจะทุบคน
พวกนี้และเมืองนี้ใหแตกเป็ นชิน
้ ๆเหมือนกับ
หมอจนไมสามารถซอมแซมไดอีก แลว และ
พวก เขาก็จะฝั ง ศพในโท เฟทจนไม เหลือที่
จะใหฝังอีก ๑๒ นี่ แหละคือสิ่งที่เราจะทํากับที่
แหง นี้และพลเมืองของ มัน’” พระ ยาหเวห
พูดไววาอยาง นี้ “เราจะทํากับเมือง นี้เหมือน
เมืองโท เฟท ๑๓ และบานเมืองในเยรูซาเล็ม
และวังตางๆของพวกกษัตริยยู ดาหจะเสื่อม
์ ิทธิไ์ ปเหมือนบริเวณโท
ความศักดิส
เฟท
เพราะบานทุก หลังเผาเครื่องหอมกราบ ไหว
ดวงดาวบนทองฟ า และเทเครื่องดื่มบูชาให
กับพระอื่นๆ”
๑๔ แลวเยเร มี ยาหก็ไปจากโท เฟท
ที่
พระ ยาหเวหสงใหเขาไปพูดแทนพระองค
จาก นัน
้ เขาก็มายืนที่ลานในวิหารของพระ
ยาหเวห และพูดกับทุก คนใน นัน
้ วา ๑๕ พระ
ยาหเวหผูมีฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้
ผูเป็ นพระเจาแหง
อิสราเอลพูดวา “ฟั งใหดี เรากําลังจะนํ าความ
ทุกข ทรมานอยางที่เราเคยพูด ไว มาที่เมือง
เยรูซาเล็มนี้และเมืองที่อยูรอบๆมันทัง้ หมด
เพราะพวกมันยังหัว แข็งดื้อ ดึงตอ เราและไม
ฟั งคําพูดตางๆของเรา”

เยเรมียาหและปาชเฮอร
๑ แลวปา

๒๐ ลูกชายของอิม เมอร ปาชเฮอรเป็ น
ช เฮ อร

ที่เป็ นนักบวช

หัวหน าคนดูแลวิหารของพระ ยาหเวห เมื่อ
เขาไดยินเยเร มี ยาหพูดแทนพระเจาถึงเรื่อง
ตางๆเหลา นี้ ๒ ปาชเฮอรจึงตีเยเรมี ยาหผู พูด
แทนพระเจา แลวจับเขาไปใสข่ อ
ื ประจานที่
ประตูเบนยามินดานบนในเขตวิหารของพระ
ยาหเวหนัน
้ เอง
๓ วัน ตอ มาปา ช เฮ อรก็ปลดขื่อใหเยเร มี
ยาห ปลอยเขาไป แลวเยเรมียาหก็พูดกับเขา
วา พระ ยาหเวหไมเรียกชื่อเจาวาปา ช เฮ อร
อีกตอไปแลว แตพระองคเรียกเจาวา “ความ
หายนะทุกดาน”
๔ เพราะพระ ยาหเวหพูดวา “เราจะทําให
เจา เองได รับความหายนะ รวม ทัง้ ทุก คนที่
เจา รัก และพวกเขาก็จะถูกศัตรูฆา ฟั น และ
เจาจะเห็นมันกับ ตา เราจะใหทุก คนในยู ดาห
ตกอยูในเงื้อม มือของกษัตริยบา บิ โลน และ
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เขาจะกวาดตอนพวกเขาไปบาบิโลน และเอา
ดาบฆาฟั นพวกเขา
๕ และเราก็จะเอาทรัพยสินทัง
้ หมดของ
เมือง นี้ ผลผลิตทัง้ หมดที่เก็บ เกี่ยวได ของ
มี คาทัง้ หลาย รวม ทัง้ ทรัพยสมบัติที่พวก
กษัตริยแหงยู ดาหสะสมไว เราจะใหของ
เหลา นี้ทัง้ หมดไปกับพวกศัตรูของพวก เขา
พวกบา บิ โลนจะปลนพวก เขา และจะกวาด
ตอนพวกเขาไปบาบิโลน
๖ สวนเจา ปา ช เฮ อรและทุก คนที่อาศัยอยู
ในบานของเจา จะตองตกไปเป็ นเชลย เจาจะ
ตองไปอยูบา บิ โลน เจาจะตองตายที่ นัน
่ และ
ถูกฝั งที่นัน
่ ทัง้ เจา ทัง้ คนที่เจารัก รวมทัง้ คน
ที่เจาไดไปหลอกวาเจาพูดแทนเรา”
เยเรมียาหบนเป็ นครัง้ ที่หา
๗ พระยาหเวหเจาขา

พระองคหลอกขาพเจา
และขาพเจาก็ยอมใหถูกหลอก
พระองคแสดงความแข็งแกรงใหขาพเจา
เห็น
และพระองคก็โคนขาพเจาลง
ขาพเจากลายเป็ นเป าแหงการเยาะเยย
ใหคนหัวเราะเยาะทัง้ วัน
๘ เพราะเมื่อ ไหรที่ขาพเจาพูด ขาพเจาตอง
รองออกมา
ประกาศวาความ รุนแรงและการถูกทําลาย
กําลังมา
พระ คําของพระองคกลาย เป็ นสิ่งที่ทําใหคน
ดูถูก
และหัวเราะเยาะขาพเจาทัง้ วัน
๙ แลวขาพเจาก็พูดวา “ขาพเจาจะไมพูดเรื่อง
นี้อีกแลว
ขาพเจาจะไมพูดแทนพระเจาอีกตอไป”
แตมันกลับเป็ นเหมือนไฟเผา ไหมอยูในใจ
ของขาพเจา
เป็ นเหมือนสิ่งที่อัด
อัน
้ ไวในกระดูกของ
ขาพเจา
และขาพเจาก็เหนื่อยลาที่จะหยุดยัง้ มันไว
และในที่สุดขาพเจาก็ยัง้ มันไมอยู
๑๐ เพราะขาพเจาไดยินคนจํานวนมากนิ นทา
ขาพเจา
พวก เขาประกาศวา “มีแตความ หายนะทุก
ดาน”
ประกาศไป เลย ใช แลว ใหพวก เราประกาศ
ไปเลย
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เพื่อนขาพเจาแตละคนคอยจองดูขาพเจา วา
เมื่อไหรขาพเจาจะสะดุดลมพลาดไป
พวก เขาพูดวา “บางทีไอ หมอ นัน
่ อาจ จะถูก
หลอกก็ได
แลวเราก็จะ ไดเอาชนะมันและระบายความ
แคนกับมัน”
๑๑ พระ ยาหเวหอยูกับขาพเจาเหมือนนั กรบที่
นาเกรงขาม
ดังนัน
้ คนที่ไลลาขาพเจาจะสะดุดลม
และไมสามารถเอาชนะขาพเจาได
พวกเขาจะอับอายขายหน าเพราะไมเขาใจ
พวก
เขาจะตองแบกความอับอายนัน
้ ไว
ตลอด กาลจะไมมี ใครลืมความอับอาย
นัน
้
๑๒ ขา แตพระ ยาหเวหผูมีฤทธิ ์ ทัง
้ สิน
้
ผู
พิจารณาวาอะไรเป็ นสิ่งที่ถูกตอง
และผูรูถึงความ คิดและความ อยากของ
มนุษย
ขอใหขาพเจาไดเห็นพระองคแกแคนคนพวก
นัน
้ ดวยเถิด
เพราะขาพเจาไดรอง
เรียนตอพระองคแต
เพียงผูเดียว
๑๓ รองเพลงแดพระยาหเวห
สรรเสริญพระยาหเวหสิ
เพราะพระองคไดชวยชีวิตคนยากจน
ใหรอดพนจากเงื้อมมือของคนที่ทําชัว
่ ราย
เยเรมียาหบนเป็ นครัง้ ที่หก
๑๔ ขอใหถือวาวันที่ผมเกิด มานั น
้ เป็ นวันที่ถูก

สาปแชง
ขอ ใหถือวาวันที่แมผมคลอดผมมา นัน
้ เป็ น
วันที่ถูกสาปแชง
ขออยาไดถือวามันเป็ นวันแหงความสุขเลย
๑๕ ชายคนที่ไปบอกขาวกับพอของผมวา
“ลูกทานเกิดมาเป็ นผูชาย”
แลวก็ทําใหพอดีอกดีใจยกใหญ
ขอใหชายคนนัน
้ ถูกสาปแชง
๑๖ ขอ ใหชายคน นั น
้ เป็ นเหมือนเมืองตางๆที่
พระยาหเวหทําลาย
วอดวายอยางไรปรานี
ขอใหเขาไดยินเสียงรองไหครํ่าครวญในตอน
เชา
และเสียงแตรเตือนวามีอันตรายเขามาใกล
ในตอนเที่ยง
๑๗ ขอ ใหสิ่งเหลา นี้ เกิดกับคนที่ไม ไดฆา ผม
ตัง้ แตอยูในทอง
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เพราะถาเขาไดทําอยาง นัน
้ แมของ ผมก็จะ
เป็ นสุสานของผม
และแมก็จะทองอยูอยางนัน
้ ตลอดไป
๑๘ ทําไมผมจะตองเกิดออกมาจากทองแม
เพื่อมาเจอกับปั ญหาทุกขยากพวกนี้
และใชชีวิตที่เหลืออยูดวยความอัปยศอดสู
พระเจาปฏิเสธคําขอของ
กษัตริยเศเดคียาห
๑ นี่ คือคํา

๒๑ มาถึงเยเรมียาห เมื่อกษัตริยเศเดคี
พูดของพระ ยาหเวห ที่มี

ยาหสงปาชเฮอรลูกชายของมัล คี ยาห กับเศ
ฟั นยาหนักบวชลูกชายของมาอาเสอาหมาหา
เยเร มี ยาห พวก เขาพูดวา ๒ “ชวยอธิษฐาน
ถึงพระ ยาหเวหใหกับพวก เราหนอย เพราะ
เนบูคัดเนสซารกษัตริยบาบิโลนกําลังสูรบกับ
พวกเราอยู บางทีพระยาหเวหอาจจะทําสิ่งที่
วิเศษใหกับพวกเรา เหมือนที่พระองคเคยทํา
ในอดีต และกษัตริยเนบู คัด เนสซารจะไดไป
จากเรา”
๓ แลวเยเร มี ยาหก็พูดกับพวก เขาวา “ขอ
ใหพวก ทานไปบอกกับกษัตริยเศเด คี ยาห
วา ๔ พระ ยาหเวหพระเจาของอิสราเอลพูด
วา ‘เราจะหันอาวุธในมือ เจากลับมาทําราย
เจาเอง อาวุธที่เจาใชตอสูกับกษัตริยบาบิโลน
และพวกเคลเดียที่ตอสูกับเจาอยูนอกกําแพง
เมืองนัน
้ และเราจะนํ าศัตรูพวก นัน
้ มา ใหถึง
ใจกลางเมืองของเจาเลยทีเดียว ๕ เราจะตอสู
กับ เจาดวยมือที่เหยียดออกและแขนที่เต็ม
์ ํานาจ ดวยความโกรธ ความ
ไปดวยฤทธิอ
แคน และความเดือดดาลอยาง ยิ่ง ๖ เราจะ
โจมตีสิ่ง มี ชีวิตในเมืองนี้ไม วาจะเป็ นคนหรือ
สัตว พวกมันจะตายดวยโรคระบาด’” ๗ พระ
ยาหเวหพูดวา “ตอจาก นัน
้ เราจะยกเศเด คี
ยาหกษัตริยยู ดาหพรอมกับทาสรับ ใช พรอม
กับผูคน และคนพวก นัน
้ ที่ยังรอด ชีวิตจาก
โรค ระบาด สงคราม และความ อดอยากให
ไปตกอยูในเงื้อม มือของเนบู คัด เนส ซาร
กษัตริยบา บิ โลน และใหตกไปอยูในเงื้อม
มือของพวกศัตรู
และคนที่จองจะเอาชีวิต
พวก เขาอยู เนบู คัด เนส ซารจะเอาดาบแทง
พวกเขา กษัตริยจะไมเมตตาพวกเขา จะไม
สงสาร จะไมเห็นอกเห็นใจ”
๘ แลวพระ ยาหเวหก็พูดวา “เยเร มี ยาห
เจาจะ ตองพูดกับคนพวก นี้วา ‘พระ ยาหเวห
พูดวา “เรามีทางเลือกสอง ทางใหกับ เจาคือ
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ทางแหงชีวิตและทางแหงความ ตาย ๙ ใคร
ที่อยูในเมือง นี้ จะ ตองตายจากดาบ หรือ
อด ตาย หรือเป็ น โรคตาย สวนคนที่หนีออก
นอกเมือง ก็จะตกไปอยูในเงื้อม มือของพวก
เคลเดียที่กําลังตอสูกับพวกเจาอยู แตเขาจะ
รอด พวกเขาจะไดชีวิตตนเองเหมือนกับของ
ที่ยึดมาไดจากสงคราม ๑๐ เพราะเราตัดสินใจ
แลวที่จะลงโทษเมืองนี้ ไมใชใหรางวัลมัน”’”
พระ ยาหเวหพูดวาอยาง นี้ “เมือง นี้จะตอง
ตกไปอยูในมือของกษัตริยแหงบาบิโลน แลว
เขาจะเอาไฟเผามัน”
๑๑ ไปบอกคนที่อยูในวังของกษัตริยแหงยู
ดาหวา
“ฟั งถอยคําของพระยาหเวหใหดี
๑๒ ครอบครัวของดาวิด พระยาหเวหพูดอยาง
นี้วา
ใหพิพากษาดวยความยุติธรรมทุกๆเชา
แลวชวยคนที่ถูกปลนใหพนจากเงื้อมมือของ
คนที่กดขี่เขา
ความโกรธของเราจะไดไมลุกลามไป
เหมือนไฟที่เผาผลาญจนดับไมได
เพราะความชัว
่ ชาที่พวกเจาทําไว
๑๓ พระยาหเวหพูดวา
ไอเจาที่นัง่ อยูบนที่ราบ
ไอกอนหินบนที่ราบ
ดูสิ เราตอตานเจาอยู”
พวกเจาพูดวา
“ใครจะมาทําใหเรากลัวได
ใครจะมาโจมตีบานเมืองเราได”
๑๔ พระยาหเวหพูดวา
“เราจะลงโทษพวก เจาใหสาสมกับการก ระ
ทําของเจา
เราจะจุดไฟเผาป าของเจา
แลวมันก็จะเผา ผลาญทุก สิ่งทุก อยางที่อยู
รอบๆเจา”
การพิพากษาตอกษัตริยท่ช
ี ่ว
ั ราย
๑ พระ ยาหเวหพูดอยาง นี้ วา

๒๒ มี ยาห ใหไปที่วังของกษัตริยแหงยู
“เยเร

ดาห และใหเจาบอกกับ เขาเรื่อง นี้ ๒ เจาจะ
ตองพูดวา ‘กษัตริยแหงยู ดาห ผูที่นัง่ อยู
บนบัลลังกของดา วิด ฟั งถอยคําของพระ
ยาหเวหให ดี ตัว ทาน ขา รับ ใชของทาน และ
ประชาชนที่ผานประตูเหลา นี้เขา มา ๓ พระ
ยาหเวหพูดวา “ใหทําในสิ่งที่ยุติธรรมและ
ถูก ตอง และใหชวย เหลือคนที่ถูกปลนให
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รอดพนจากเงื้อม มือคนที่กดขี่เขา
อยา
ขมเหงหรือทํารายผูผาน ทาง คนไมมีพอ
และหญิง หมาย
และอยาทําใหเลือดคน
์ องหลัง่ ไหลที่ นี่ ๔ ถาพวกเจาทําตาม
บริสุทธิต
ถอยคํานี้อยางเอา เป็ นเอาตายแลวละก็ พวก
กษัตริยที่นัง่ บนบัลลังกของดาวิดและขี่รถรบ
หรือนัง่ อยูบนหลัง มา ทัง้ พวก เขาและขา รับ
ใชของเขา และประชาชนของพวกเขา จะได
เขา มาทางประตูวังแหง นี้ ๕ แตถาพวก เจา
ไมใสใจฟั งถอยคําเหลา นี้ พระ ยาหเวหก็พูด
วา เรารับรองวา วังนี้จะตองถูกทําลายจน
ยอยยับ”’”
๖ เพราะนี่ คือสิ่งที่พระ ยาหเวหพูดเกี่ยว กับ
วังของกษัตริยแหงยูดาหวา
“เจาเป็ นเหมือนกิเลอาดสําหรับเรา
เป็ นเหมือนยอดเขาเลบานอน
แตเราจะทําใหเจากลายเป็ นทะเลทราย
และทําใหเจาเป็ นเมืองราง
๗ เราจะอุทิศพวกผูทําลายไวสําหรับเจา
แตละคนมีอาวุธของตัวเอง
พวกเขาจะโคนตนสนซีดารราคาแพงของเจา
และโยนมันทิง้ ในไฟ”
๘ “หลายๆชนชาติจะเดินผาน
มาเห็น
เมือง นี้ และพูดกับเพื่อนบานวา ‘ทําไมพระ
ยาหเวหถึงไดทําอยาง นี้กับเมืองที่ยิ่ง ใหญนี้’
๙ แลวพวก เขาก็จะพูดวา ‘ก็เพราะพวก เขา
ละทิง้ พันธ สัญญาของพระ ยาหเวหพระเจา
ของพวก เขา ไปกม กราบและรับ ใชพระ
อื่นๆ’”
การพิพากษาตอกษัตริยชัลลูม
๑๐ ไม

ตองไปรองไหใหกับกษัตริยที่ตายไป
แลว *
แลวก็ไมตองไปเสียอกเสียใจใหกับเขาดวย
†ที่
แตใหรองไหอยางขมขื่นใหกับกษัตริย
ตองหนีออกไปจากเมืองนี้เถอะ
เพราะเขาจะไมมี วันไดกลับ มาเห็นบาน เกิด
ของเขาอีก
๑๑ เพราะนี่ คือสิ่งที่พระ ยาหเวหพูดไวเกี่ยว
กับกษัตริยชัลลูม แหงยู ดาหลูกของกษัตริย
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โยสิยาห ผูที่มาปกครองแทนโยสิยาหพอของ
เขาวา “ชัลลูมตองไปจากสถาน ที่แหง นี้และ
จะไมกลับมาอีก ๑๒ เขาจะตองตายในที่ที่เขา
ถูกเนรเทศไป และเขาจะไมไดเห็นแผนดินนี้
อีกเลย”
การพิพากษาตอกษัตริยเยโฮยาคิม
๑๓ พระยาหเวหพูดวา

“นี่ เจา ที่สรางบานของ
เจาดวยการเอาเปรียบลูกจาง
แลวตอชัน
้ บนของบานขึ้น ไปดวยการโกงคน
งาน
เจาที่ใชเพื่อนตัว เองฟรีๆโดยไม ยอมจายคา
จางใหกับพวกเขา
๑๔ เยโฮยาคิม เจาพูดวา
‘เราจะสรางบานหลัง ใหญๆใหกับตัว เองและ
หองชัน
้ บนกวางๆ
แลวขยายหน าตางใหใหญข้ น
ึ
แลวบุบานดวยไม สน ซี ดารและทามันดวยสี
แดง’
๑๕ เย โฮ ยาคิ ม เจาปกครองบาน เมืองเพื่อจะ
ไดใชไมสนซีดารใหมากๆหรือไง
โยสิยาห พอของเจามีกินมีด่ ม
ื อยางเหลือเฟื อ
ไมใชหรือ
พอเจาทําสิ่งที่ยุติธรรมและถูกตอง
ดังนัน
้ เขาก็เจอแตเรื่องดีๆ
๑๖ เขาใชเวลาตัดสิน คดีของคนที่สิน
้ หวังและ
ยากจน
เขาจึงเจอแตเรื่องดีๆ
นัน
่ แหละคือความ หมายของการที่ไดรูจัก
เรา”
พระยาหเวหพูดอยางนัน
้
๑๗ แตตาและใจของเจาไมไดเป็ นอยางนั น
้
เจาคิดแตเรื่องการทํากําไร
์ องเลือดตก
และทําใหคนบริสุทธิต
และกดขี่ขมเหงและยํ่ายีพวกเขา
๑๘ ดังนั น
้ พระยาหเวหก็เลยพูดถึงเยโฮยาคิม
ลูกของกษัตริยโยสิยาหแหงยูดาหวา
“คนยูดาหจะไมรองไหใหกับเยโฮยาคิม
พวกเขาจะไมพูดวา ‘พี่ชาย นี่เป็ นเรื่องเศรา
น องสาว มันเศราจริงๆ’

*๒๒:๑๐ กษั ตริยท่ต
ี ายไปแลว หมายถึงกษัตริย โยสิยาห ที่เพิ่งถูกฆาในการทําสงครามกับ
อียิปตในปี ๖๐๙ กอนพระเยซูมาเกิด (ดูไดจากหนังสือ ๒ พงศกษัตริย ๒๓:๒๙-๓๐)
†๒๒:๑๐

กษัตริย หมายถึง กษัตริยเยโฮอารฮาด (หรืออีกชื่อหนึ่งคือ ชัลลูม) เป็ นกษัตริยตอ
จากกษัตริยโยสิ ยาห แตเขาครองราชยไดแคสามเดือน พระองคถูกพวกอียิปตจับขัง คุกและ
ตายที่นัน
่
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คนยูดาหจะไมรองไหใหกับเยโฮยาคิม
พวกเขาจะไมพูดวา ‘เจานายของผม นาเศรา
เหลือเกิน
ขาแตกษัตริย เรื่องนี้นาเศราเหลือเกิน’
๑๙ เยโฮยาคิมจะถูกฝั งเหมือนที่ลาถูกฝั ง
เยโฮยาคิมจะถูกลากออกไปโยนที่นอกประตู
เมืองเยรูซาเล็ม”
๒๐ พระ ยาหเวหพูด วา “ใหข้ น
ึ ไปบนภูเขาที่
เลบานอนแลวรองไหอยางสิน
้ หวัง
ตะโกนดวยความเศราโศกในเมืองบาชานสิ
รองไหอยางสิน
้ หวังจากเทือกเขาอาบาริมสิ
เพราะคนที่รักเจาถูกทําลายไปหมดแลว
๒๑ ยู ดาห เราพูดกับเจาตอนที่เจารูสึกมัน
่ คง
และปลอดภัย
เจาพูดวา ‘ฉันจะไมฟังหรอก’
นิสัยเจาเป็ นแบบนี้มาตัง้ แตเด็กแลว
เพราะวาเจาไมเคยเชื่อฟั งเราเลย
๒๒ ลมจะพัดเอาคนเลีย
้ งแกะของเจาไปหมด
และคนที่รักเจาจะตองถูกจับไปเป็ นเชลย
เพราะในเวลานัน
้ เจาจะอับอาย
และได รับการดูถูกเหยียดหยามจากความชัว
่
ชาทัง้ สิน
้ ของเจา
๒๓ เจาที่อาศัยอยูในเลบานอนทามกลาง
ตนสนซีดารทัง้ หลาย *
เจาจะรองไหครวญครางแน
เมื่อความเจ็บปวดมาถึงเจา
เหมือนความ เจ็บ ปวดของหญิงที่กําลังจะ
คลอดลูก”
การพิพากษาตอกษัตริยโคนิ ยาห
๒๔ พระ

ยาหเวหพูดวา “เรามีชีวิตอยูแน
ขนาดไหน ก็ใหแนใจขนาดนัน
้ เลยวา ถึง แม
เจา โคนิยาห †ลูกชายของกษัตริยเยโฮยาคิม
แหงยู ดาหจะเป็ นแหวนประทับ ตราที่สวมอยู
บนมือขวาของเรา เราก็จะดึงเจาออกจากมือ
เราแน
๒๕ แลวเราจะสงใหเจาไปอยูในกํา มือของ
คนที่อยากจะฆาเจา เราจะสงเจาใหไปอยูใน
มือของคนที่เจาหวาด ผวา คือไปอยูในมือ
ของกษัตริยเนบูคัดเนสซารแหงบาบิโลนและ
ไปอยูในมือของพวกเคลเดีย
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๒๖ เราจะโยนเจากับแมที่ใหกําเนิ ดเจา มา
ไปอยูที่แผน ดินอื่น ที่เจาไม ไดเกิด มา แตเจา
จะตองตายที่ นัน
่ ๒๗ พวกเขาจะไม ไดกลับ มา
ยังแผน ดินที่พวก เขาหวังวาจะ ไดกลับมา
นัน
้ ”
๒๘ โคนิ ยาหคนนี้ เป็ นที่นารังเกียจ
เหมือนหมอที่แตกหรือ
เขาเป็ นหมอที่ไมมีใครอยากไดหรือยังไง
แลวทําไมเขาถึงถูกโยนทิง้ ละ
และทําไมลูกๆเขาถึงตองกระเด็นไปอยูใน
แผนดินที่พวกเขาไมรูจัก
๒๙ แผนดิน แผนดิน แผนดินเอย
ใหฟังถอยคําของพระยาหเวห
๓๐ พระยาหเวหพูดไววาอยางนี้
“ใหเขียนลงไปเกี่ยวกับโคนิยาหคนนี้วา
เขาเป็ นคนที่ไมมีลูกสืบสกุล
เขาจะเป็ นคนที่จะลมเหลวตลอดชีวิต
จะไมมีลูกหลานของเขาสักคนที่ร่าํ รวย
จะไมมีลูก หลานของ เขาสัก คนที่จะ ไดนัง่ บน
บัลลังกของดาวิดและปกครองยูดาห”
๑ พระยาหเวหพูดวา “ความหายนะ
จะเกิด ขึ้นกับพวกคนเลีย
้ ง แกะที่
กําลังทําลายแกะในทุงหญาของเราและทําให
มันกระจัดกระจายไป”
๒ ดัง นั น
้ นี่คือสิ่งที่พระ ยาหเวห พระเจา
แหงอิสราเอล พูดเกี่ยว กับพวกคนเลีย
้ ง แกะ
ที่กําลังดูแลคนของเราอยู
“พวกเจาทําใหแกะของเรากระจัดกระจาย
ไป เจาไดขับ ไลพวก แกะออก ไปและไม ได
จัดการอะไรใหกับแกะเลย ดัง นัน
้
เราจะ
จัดการกับเจา สําหรับสิ่งเลว รายที่เจา ทํา”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
๓ “เราจะรวบรวมแกะที่ เหลือของ เราจาก
ดิน แดนตางๆที่เราไดขับ ไลพวก มันไป แลว
เราจะนํ าพวก มันกลับ มาที่ทุง หญาของพวก
มัน
พวก มันจะเจริญเติบโตและออกลูก
มากมาย
๔ เราจะหาคนเลีย
้ ง แกะพวก ใหมมาดูแล
พวก มัน คนเลีย
้ ง แกะพวก ใหมนี้จะดูแล
พวกมัน แกะเหลา นัน
้ จะไมหวาดกลัวอีก ตอ

๒๓

*๒๒:๒๓

เจาที่อาศัยอยู … ซี ดารทัง้ หลาย ประโยคกําลังพูดถึงกษัตริยแหงยู ดาห ที่
อาศัยอยูในวังที่กษัตริยซา โลม อนและกษัตริยองค อื่นๆไดสรางไวดวยตนสนซี ดารมากมาย
จากเลบานอน
†๒๒:๒๔

โคนิ ยาห บางครัง้ เรียกวา “เยโคนิยาห” แตสวนใหญจะเรียกวา “เยโฮยาคีน”
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ไป และจะไมมีสัก ตัวที่หลงหายไป” พระ
ยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
กิ่งกานที่ชอบธรรม
๕ พระยาหเวหพูดวา

“วันเวลานัน
้ ใกลจะมาถึงแลว
ที่เราจะยกชูกิ่งกานที่ชอบธรรมสําหรับดาวิด
กษัตริยองค นัน
้ จะปกครองและแสดงความ
เฉลียวฉลาด
เขาจะรักษาความ ยุติธรรมและความ ชอบ
ธรรม
๖ ในชวง เวลาที่เขาปกครองนั น
้ ยู ดาหจะ
ปลอดภัย
และอิสราเอลจะอยูอยางปลอดภัย
และผูคนจะเรียกกษัตริยองคนัน
้ วา
‘พระยาหเวหคือความชอบธรรมของเรา’”
๗ พระ ยาหเวหพูดอยาง นี้ วา “วัน เวลานั น
้
ใกลจะมา ถึงแลวที่ผูคนจะไม พูดกันอีก แลว
วา ‘ฉันขอสาบานโดยอางชื่อของพระยาหเวห
ผูที่นําลูกหลานของอิสราเอลออกมาจากแผน
ดินอียิปต’ ๘ แตพวก เขาจะพูด กันวา ‘ฉัน
ขอสาบานโดยอางชื่อของพระ ยาหเวหผูที่นํา
ลูกหลานของครอบครัวอิสราเอลจากดิน แดน
ทางเหนือ จากดิน แดนทัง้ หลายที่พระองคได
ขับไลพวกเขาไป แลวพวกเขาก็จะไดกลับมา
อยูในแผนดินของพวกเขาเอง’”
การพิพากษาตอผูพูด
แทนพระเจาจอมปลอม
๙ สวนเรื่องพวกผูพูดแทนพระเจา

หัวใจผมแตกสลายอยูในอก
กระดูกผมก็ออนปวกเปี ยกไปหมด
ผมเป็ นเหมือนคนเมา
เป็ นเหมือนคนที่ถูกมอมดวยเหลาองุน
ที่ผมรูสึกอยาง นี้ก็เพราะพระ ยาหเวหและ
์ ิทธิข
์ องพระองค
ถอยคําตางๆอันศักดิส
นัน
่ เอง
๑๐ พระยาหเวหพูดวา “แผน ดิน นี้ เต็มไปดวย
คนเลนชู
แผนดินแหงแลงเพราะถูกสาปแชง
ทุงหญาในที่เปลาเปลี่ยวเหี่ยวแหงไป
วิถีทางของพวกผูพูดแทนพระเจาก็ชัว
่ ราย
และพวกมันก็ใชอํานาจอยางผิดๆ
๑๑ อัน ที่ จริงแลว ทัง
้ ผู พูด แทน พระเจาและ
นักบวชตางก็ทําใหแผนดินเสื่อมไป
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แมแตในวิหารของ เรา เราก็ยังพบเห็นความ
ชัว
่ ชาของพวกมัน”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
๑๒ “ดังนั น
้ เสนทางของพวกมันก็จะลื่นมาก
พวกมันจะถูกไลออกไปในความมืดมิด
และในความมืดนัน
้ พวกมันจะลมลง
เพราะเราจะนํ าความทุกข ทรมานมาใหพวก
มันในปี ที่เรามาเยี่ยมหา”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
๑๓ “เราได เห็นสิ่งที่นา ขยะแขยงทามกลาง
พวกผู พูด แทน พระเจาของสะ มา เรีย
พวกมันทํานายโดยพระบาอัล
แลวพวก มันไดทําใหคนอิสราเอลของ เรา
ตองหลงหายไป
๑๔ และเราได เห็นสิ่งที่นา ตกใจยิ่ง กวานั น
้ อีก
ในทามกลางพวกผู พูด แทนพระเจาของ
เมืองเยรูซาเล็ม
ผูคนเลนชูกันและฉ อโกงกัน
แลวพวกผู พูด แทน พระเจานี้ก็สนับสนุนคน
เลวพวกนี้
ไมมีใครกลับใจจากความชัว
่ รายเลยสักคน
ในสายตาของ เรา พวกผู พูด แทน พระเจา
เหลานี้ทัง้ หมดเป็ นเหมือนเมืองโสโดม
และพลเมืองของเยรูซาเล็มก็เหมือน
กับ
เมืองโกโมราห”
๑๕ ดังนั น
์ งั ้
้ นี่คือสิ่งที่พระยาหเวหผูมีฤทธิท
สิน
้ พูดเกี่ยวกับพวกผู พูด แทนพระเจาพวกนี้
วา
“เราจะทําใหมันตองกินอาหารที่มีรสขมและ
ทําใหพวกมันตองดื่มนํ้ าที่มียาพิษ
เพราะสิ่งที่เสื่อมทรามไดออกมาจากพวกผู
พูด แทน พระเจาของเมือง เยรูซาเล็ม
และกระจายไปทัว
่ แผนดิน”
๑๖ พระยาหเวหผูมีฤทธิท
์ ัง้ สิน
้ พูดวา
“อยาไป ฟั งคํา ทํานายของพวกผู พูด แทน
พระเจาพวกนี้ที่พูดกับเจา
พวกมันกําลังหลอกเจา
นิมิตที่พวกมันพูดออกมานัน
้
ไมไดมาจากปากของพระยาหเวหหรอก
๑๗ พวก มันพรํ่าพูดอยูกับพวกที่เกลียด ชังเรา
วา
พระยาหเวหพูดวา ‘พวกเจาจะมีสันติสุข’
และพูดกับพวกที่มีจิตใจดื้อดานวา
‘เรื่องรายๆจะไมเกิดขึ้นกับเจาหรอก’
๑๘ ใครละที่ยืนอยูในหองประชุมสภาของพระ
ยาหเวห
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ที่จะได
เห็นหรือไดยินถอยคําของพระ
ยาหเวห
ใครเคยสนใจคํา พูดของพระองคและเชื่อ ฟั ง
คําพูดของพระองค
๑๙ นี่ ไง พายุจากพระยาหเวห
ความเกรีย
้ วโกรธของพระองคพลุงออกมา
มันเป็ นเหมือนกับพายุหมุน
ที่หมุนตัวอยูเหนือหัวของคนชัว
่ พวกนัน
้
๒๐ ความ โกรธของพระ ยาหเวหจะไม หวน
กลับ ไปหรอก จนกวาจะทํา หน าที่ของ
มันจนเสร็จสิน
้
และจนกวามันจะทําใหแผนการของพระองค
สําเร็จ
หลังจากวันพวกนี้ผานไปแลว
พวก เจาก็จะเขาใจวาทําไมถึงตองเกิดเรื่อง
พวกนี้ข้ น
ึ
๒๑ เราไมไดสงผูพูดแทนพระเจาพวกนี้ มา
แตพวกมันกลับวิ่งไปพูดกับพวกเจาเอง
เราไมไดพูดกับพวกมัน
แตพวกมันกลับไปพูดแทนเรา
๒๒ ถาพวก มันไดมายืนอยูในหอง ประชุม สภา
ของเรา
และไดยินถอยคําตางๆของ เราที่มีไวสําหรับ
คนของเรา
พวก มันก็คงจะทําใหคนเหลา นัน
้ หันจากวิถี
ทางชัว
่ ของพวกเขา
และหันจากการทําชัว
่ ของพวกเขาแลว”
๒๓ พระยาหเวหถามวา
“เราเป็ นพระเจาที่อยูใกลๆเทานัน
้ หรือ
เราไมไดเป็ นพระเจาในที่หางไกลดวยหรือ
๒๔ ถาใครซอนตัวอยู เราจะมองไมเห็นหรือ”
“เราไม ไดอยูทัว
่ ฟ า สวรรคและแผน ดิน โลก
หรือ”
พระยาหเวหถามอยางนัน
้
พระ ยาหเวหพูดวา ๒๕ “เราไดยินสิ่งที่ไอ
พวกผู พูด แทน พระเจาพวก นัน
้ พูด ไอพวก
นัน
้ ที่ทํานายโกหก โดยเอาชื่อเราไปอาง พวก
มันพูดวา ‘ฉันฝั นเห็นแลว ฉันฝั นเห็นแลว’
๒๖ ใจของพวกมันจะเป็ นอยางนี้ ไปอีก นาน
ไหม พวก มันทํานายโกหกและหลอก ลวงใน
สิ่งที่พวกมันกุข้ น
ึ มาเองในใจ
๒๗ พวก มันวางแผนที่จะทําใหคนของ เรา
ลืมชื่อของ เรา ดวยความ ฝั นตางๆที่พวก มัน
ยกขึ้น มาเลาใหกับเพื่อนบานฟั ง พวก มัน
หวังวาคนจะลืม เรา เหมือน กับที่บรรพบุรุษ
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ของพวก มันลืมชื่อของ เรา และหันไปบูชา
พระบาอัล
๒๘ ใหผู พูด แทนพระเจาที่มีความฝั นจะเลา
เลามันออก มา แตขอ ใหคนที่มีถอยคําของ
เรา พูดถอยคําของ เราอยางซื่อสัตย ฟางกับ
เมล็ดขาว สาลีมันจะไปดวย กันไดอยางไร”
พระยาหเวหพูดอยางนัน
้
๒๙ พระ ยาหเวหถามวา “ถอยคําของ เรา
เป็ นเหมือนไฟไมใชหรือ
มันเป็ นเหมือนคอนที่ทุบหินที่แข็งใหแตก
กระจุยไมใชหรือ
๓๐ ดัง นั น
้
เราตอ ตานไอพวกผู พูด แทน
พระเจา ที่ขโมยถอยคําตางๆของ เราจาก
เพื่อนบานของเขา
๓๑ เราตอ ตานไอ พวกผู พูด แทนพระเจา ที่
ใชลน
ิ้ ตัว เองประกาศเรื่องบาง เรื่องวาเป็ นคํา
ทํานายของพระยาหเวห” พระยาหเวหพูดวา
อยางนัน
้
๓๒ “เราจะตอตานไอพวกผูพูดแทนพระเจา
ที่ทํานายฝั นหล อกๆ” พระ ยาหเวหพูดอยาง
นัน
้ “พวกมันเลาความฝั นเหลานัน
้ และทําให
คนของ เราหลง ไป ดวยคําหลอก ลวงและ
เรื่องตางๆที่พวกมันกุ ข้ น
ึ มาเอง เราไม ไดสง
พวก มันมา และเราก็ไม ไดสัง่ ใหพวก มันพูด
ดวย และที่แนนอนก็คือพวก มันไม ไดกอให
เกิดประโยชนอะไรใหกับคนพวกนี้เลย” พระ
ยาหเวหพูดอยางนัน
้
๓๓ “และถาคนพวก นี้
หรือผู พูด แทน
พระเจา หรือนักบวชถามเจาวา ‘พระยาหเวห
ฝากภาระอะไรใหเจาแบกมา’ เจาก็บอกพวก
มันไปวา ‘พระ ยาหเวหพูดวา “ก็พวก แกนี่
แหละคือภาระ และเราจะโยนพวกแกทิง้ ”’”
๓๔ “ผู พูด แทน พระเจา หรือนั กบวช หรือ
คนที่พูด วา ‘นี่ แหละคือภาระที่พระ ยาหเวห
ฝากมา’ พวกที่พูดวาอยาง นัน
้ เราจะลงโทษ
พวกที่พูดอยาง นัน
้ รวม ทัง้ คนในบานเรือน
ของพวกเขาดวย”
๓๕ “แตนี่ตาง หากที่พวก เจาควรจะถามกับ
เพื่อนบานและญาติพี่ น องของ เจา คือ ‘พระ
ยาหเวหตอบวาอะไร หรือพระ ยาหเวหพูด
วาอะไร’ ๓๖ และเจาจะตองไม พูดอยาง นี้อีก
ตอ ไปวา ‘นี่คือภาระที่พระ ยาหเวหใหแบก
มา’ เพราะภาระนัน
้ เป็ นแคคํา พูดของแตละ
คน และโดยวิธีนี้ เจาก็ไดบิดเบือนคําพูดของ
พระเจาผูมีชีวิต อยู พระ ยาหเวหผูมีฤทธิ ์ ทัง้
สิน
้ พระเจาของพวกเรา
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๓๗ ดัง นั น
้ เจาควรจะถามผู พูด แทน พระเจา
อยางนี้วา
‘พระยาหเวหตอบวาอะไร พระยาหเวหพูด
วาอะไร’
๓๘ แตถาพวก เจาพูดประโยคนี้ วา
‘นี่คือ
ภาระที่พระ ยาหเวหใหแบกมา’
ซึ่งพระ
ยาหเวหไดบอกไวแลววา
อยาพูดประโยค
นี้ที่ วา ‘นี่คือภาระที่พระ ยาหเวหใหแบก มา’
และพวกเจาก็ยังพูดอยางนัน
้
๓๙ ดังนั น
้ ดูไวใหดี เราจะยกเจาเหวี่ยงออก
ไปจากหน าเราแนๆ ทัง้ เจาและเมืองที่เราเคย
มอบใหกับ เจาและบรรพบุรุษของ เจา ๔๐ เรา
จะทําใหเจาได รับความอัปยศตลอด ไป และ
ทําใหเจาอับอายอยางที่ไมมีวันลืมเลือนได”

ลูกมะเดื่อดีกับลูกมะเดื่อเสีย
๑ พระ ยาหเวหใหผมดูตะกรามะเดื่อ

๒๔ สอง ใบที่วางอยูตรง หน าวิหารของ
พระองค หลัง จากที่กษัตริยเนบู คัด เนส ซาร
แหงบา บิ โลนไดเนรเทศเย โค นิ ยาหลูกของ
กษัตริยเย โฮ ยาคิ มแหงยู ดาหออกไปจาก
เยรูซาเล็มไปอยูที่บา บิ โลนแลว พรอมกับ
พวกเจา นายของยู ดาหและชาง ฝี มือและ
ชางเหล็กจากเยรูซาเล็ม
๒ ตะกราหนึ่ งใสมะเดื่อที่ดี
ที่สุดเอา ไว
เหมือนมะเดื่อที่เก็บครัง้ แรก อีกตะกราหนึ่ง
ใสมะเดื่อที่ เสีย จนคนไม กลากิน เพราะมัน
เสียมาก
๓ แลวพระ ยาหเวหก็พูดกับ ผมวา “เยเร มี
ยาห เจาเห็นอะไรบาง”
ผมก็ตอบวา “มะเดื่อครับ มะเดื่อดีก็ดี
เยี่ยมเลย ครับ แตมะเดื่อเสียก็เสียเอามากๆ
กินไมไดเลยเพราะพวกมันเสียมาก”
๔ แลวพระ ยาหเวหก็พูดกับผมวา ๕ “นี่ คือ
สิ่งที่พระ ยาหเวห พระเจาแหงอิสราเอลพูด
‘เราถือวามะเดื่อที่ดีพวก นี้เป็ นเหมือนคนยู
ดาหในสวนที่ถูกขับ ไลไป คนพวก นี้คือพวก
ที่เราสง ออกจากแผน ดินนี้ไปที่ดิน แดนของ
พวกเคลเดีย ๖ เราจะเฝ าดูพวกเขาเป็ นอยาง
ดี และเราจะนํ าพวก เขากลับ มาที่แผน ดิน นี้
เราจะสรางพวก เขาขึ้นมาใหม และจะไม
ทําลายพวก เขา เราจะปลูกพวก เขาและไม
ถอนพวก เขาขึ้น มา ๗ เราจะใหพวก เขามีใจ
ที่รูจักเรา เพื่อจะไดรูวาเราคือพระ ยาหเวห
พวก เขาจะเป็ นคนของ เรา และเราก็จะเป็ น
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พระเจาของพวก เขา เพราะพวก เขาจะกลับ
มาหาเราดวยสิน
้ สุดใจของพวกเขา’”
๘ พระ ยาหเวหพูดวา “สวนกษัตริยเศเด คี
ยาหแหงยู ดาห พรอมกับเจา นายทัง้ หลาย
ของ เขา และคนที่ เหลือในเยรูซาเล็ม รวม
ทัง้ คนที่เหลืออยูในดินแดนนี้ และคนที่อาศัย
อยูในแผน ดินอียิปตดวย เราจะทํากับ เขา
เหมือนลูกมะเดื่อที่เสียจนกินไม ไดเหลา นัน
้
เพราะมันเสียมากเหลือเกิน
๙ เราจะทําใหพวก เขากลัวจนตัว สัน
่ และ
เจอกับสิ่งที่เลว รายไปทัว
่ อาณาจักรของโลก
นี้ เราจะทําใหพวก เขาถูกตอวา ถูกกระทบ
กระเทียบ ถูกเยาะเยย และถูกแชง ดาในดิน
แดนที่เราจะเนรเทศพวกเขาไป
๑๐ เราจะนํ าสงคราม ความอดอยาก และ
โรคราย มาทําลายพวกเขาจนกวาพวกเขาจะ
ถูกกําจัดไปจนหมดสิน
้ จากแผนดินนี้ ที่เราได
ยกใหกับพวกเขาและบรรพบุรุษของพวกเขา
ไว”
บทสรุปคําเทศนาของเยเรมียาห
๑ นี่ คือถอยคําของพระ

๒๕ สงมาถึงเยเร มี ยาหเกี่ยว กับชาวยู

ยาหเวหที่

ดาหทงั ้ หมด ในปี ที่ สี่ของการปกครองของ
กษัตริยเย โฮ ยาคิ มลูกชายกษัตริยโย สิ ยาห
แหงยู ดาห ซึ่งตรงกับปี แรกที่กษัตริยเนบู คัด
เนสซารครอบครองบาบิ โลน ๒ นี่คือพระคําที่
เยเรมียาหผูพูดแทนพระเจา พูดกับคนยูดาห
และคนที่อาศัยอยูในเยรูซาเล็มวา
๓ “ตัง
้ แตปีที่สิบ สามที่โย สิ ยาหลูกของ
กษัตริยอาโมนแหงยูดาหปกครองประเทศมา
จนถึงทุกวันนี้ ก็เป็ นเวลายี่สิบสามปี แลว ผม
ได รับพระ คําของพระ ยาหเวหมา แลวผมก็
ไดพูดพระ คําของพระองคใหกับพวก คุณฟั ง
ผมพูด แลวพูด อีก แตพวก คุณก็ไม เคยฟั ง
๔ พระ ยาหเวหไดสงพวกผู พูด แทน พระเจา
ซึ่งเป็ นผูรับ ใชของพระองคมาหาพวก คุณ
พระองคสงพวกเขามาแลวมาอีก แตคุณก็ไม
ยอมฟั ง คุณไมไดเงี่ยหูฟังเลย
๕ พระองคพูดอยูเสมอวา ‘กลับมา พวกเจา
แตละคน ใหหันกลับ มาจากวิถี ชีวิตที่ชัว
่ ราย
และหันกลับ มาจากการก ระ ทําตางๆที่ชัว
่ ชา
ของ เจา และใหมาอาศัยอยูในแผน ดินที่พระ
ยาหเวหยก ใหกับเจาและบรรพบุรุษของ เจา
ตลอด ไป ๖ อยา ไดไปติดตามและรับ ใชพระ
อื่นๆ อยาไดไปกราบไหวพระอื่นเลย และอยา
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ไดยัว
่ โมโหเราดวยสิ่งที่เจาสรางขึ้น มากับมือ
ของเจา เองเลย แลวเราจะไมทําอันตรายเจา
๗ แตเจาก็ไมยอมฟั งเรา’” พระยาหเวหพูดวา
อยาง นัน
้ “เจาก็เลยยัว
่ เราดวยสิ่งที่เจาสราง
ขึ้นมากับมือเจาเอง ทําใหเราตองทํารายเจา”
๘ ดัง นั น
้ นี่คือสิ่งที่พระ ยาหเวห ผูมีฤทธิ ์
ทัง้ สิน
้ พูด “เนื่องจากเจาไมยอม ฟั งคําของ
เรา ๙ เรากําลังจะสง สารไป และเรียกเผาทาง
เหนือทัง้ หมดมา” พระ ยาหเวหพูดวาอยาง
นัน
้ “และเราจะสงสารไปบอกกับกษัตริยเนบู
คัด เนส ซารแหงบา บิ โลน ที่เป็ นผูรับ ใชของ
เรา และเราจะพาพวกเขาทัง้ หมดมาบุกแผน
ดินนี้ และตอสูกับพลเมืองของที่ นี่ และตอสู
กับชนชาติตางๆทัง้ หมด นี้ที่อยูลอม รอบมัน
เราจะทําลายพวก มันอยางราบคาบ เราจะ
ทําใหพวก มันเป็ นเป าของความสยดสยอง
และใหเป็ นที่หัวเราะเยาะและดุ ดาวา กลาว
ตลอดไป
๑๐ เราจะทําลายเสียงรื่นเริงสนุกสนานและ
เสียงเลีย
้ งฉลอง เสียงของเจา บาวเจา สาวใน
วันแตงงาน เสียงของหินโม แป งทําอาหาร
และแสงตะเกียงใหหมดไป
๑๑ ทัว
่ แผน ดิน นี้จะกลาย เป็ นที่แหง แลง
รกราง และชนชาตินี้จะ ตองเป็ นขีข
้ ากษัตริย
บาบิโลนไปอีกเจ็ดสิบปี
๑๒ พอครบเจ็ด สิบปี แลว เราจะจัดการกับ
กษัตริยบา บิ โลนและชนชาตินัน
้ ทัง้ หมด
สําหรับความผิด บาปที่พวก มันทํา” พระ
ยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
“และเราจะจัดการกับดิน
แดนของพวก
เคล เดีย เราจะทําใหมันรกรางตลอด ไป
๑๓ ทุกๆคํา พูดที่เราไดพูดตอ ตานแผน ดินนั น
้
เราจะทําใหมันเกิด ขึ้นจริงตาม นัน
้ ทุก อยาง
ที่เขียนอยูในหนังสือเลม นี้ ซึ่งเป็ นเรื่องที่
เยเร มี ยาหไดพูดตอ ตานชนชาติตางๆไว จะ
เกิดขึ้นจริงตามนัน
้
๑๔ ที่เราพูดอยางนี้
ก็เพราะชนชาติตางๆ
มากมายและกษัตริยที่ยิ่ง ใหญหลายองค จะ
ตองไปเป็ นขีข
้ ารับ ใชบา บิ โลน แลวเราจะ
ตอบแทนพวกมันตามสิ่งที่พวกมันทําและสิ่ง
ที่มือของพวกมันสรางขึ้นมา”

*๒๕:๒๓
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การพิพากษาตอชนชาติตางๆในโลกนี ้
๑๕ นี่ คือสิ่งที่พระ

ยาหเวห
พระเจาแหง
อิสราเอล พูดกับผมวา
“ใหเอาถวย นี้ไปจากมือ เรา เป็ นถวยที่ใส
เหลา องุนแหงความ โกรธของ เรา แลวเราจะ
สงเจาไปตามชนชาติตางๆและเราจะทําให
ชนชาติเหลานัน
้ ดื่มมัน
๑๖ พวก มันจะดื่มจนเมาโซเซ
และทํา
ตัวเหมือนคน บา
ก็เพราะดาบที่เราสงไป
ทามกลางพวกมัน”
๑๗ ดัง นั น
้ ผมจึงหยิบถวยจากมือของพระ
ยาหเวห และไปตามชนชาติตางๆที่พระองค
สงผมไป และทําใหชนชาติเหลานัน
้ ดื่มมัน
๑๘ ชนชาติเหลา นั น
้ ไดแกเยรูซาเล็ม และ
เมืองตางๆของยูดาห และบรรดากษัตริยและ
เจานายขาราชการทัง้ หลาย ผมทําใหพวกเขา
ดื่มจากถวยนี้ เพื่อทําใหแผนดินของพวกเขา
รกรางวาง เปลา ไรประโยชน เป็ นเป าใหคน
หัวเราะเยาะและได รับการดูถูกเหยียดหยาม
อยางที่มันเป็ นอยูตอนนี้
๑๙ คนเหลา นี้ ทัง
้ หมดจะตองดื่มจากถวย นี้
คือฟาโรหกษัตริยอียิปต พรอมกับขา รับ ใช
ขาราชการ รวมทัง้ ประชาชนของพระองคทุก
คน
๒๐ พวกชาวบานตามชายแดน และกษัตริย
ทุกองคของอูส พวกกษัตริยทุกองคของฟี ลิส
เตีย ซึ่งก็มี กษัตริยตางๆของเมืองอัชเคโลน
กาซา เอโครน และที่เหลือของเมืองอัชโดด
๒๑ คนในเมืองเอโดม โมอับ และอัมโมน
๒๒ กษัตริยทุก องคของไทระ ไซดอน และ
กษัตริยที่อยูตามชายฝั ่ งทะเลอีกฟากหนึ่ง
๒๓ คนที่เดด าน เทมา และบูส รวม ทัง
้ คน
พวก นัน
้ ที่เขาพิธีโกนผม จอน *๒๔ กษัตริย
ทุก องคของอา ระ เบีย และกษัตริยทุก องค
ตามแนวชายแดนซึ่งอยูในที่เปลาเปลี่ยว
แหง แลง ๒๕ กษัตริยทุก องคในศิ มรี เอ ลาม
และมีเดีย ๒๖ กษัตริยทุก องคจากทางเหนือ
ที่อยูใกลและไกล คน แลวคน เลา ผมทําให
อาณาจักรทุก แหงที่อยูบน โลกดื่มจากถวย นี้
แลวกษัตริยแหงเชชัก †ก็จะดื่มหลังจากพวก
เขาเหลานัน
้

เขาพิธีโกนผม จอน เป็ นพิธีทางศาสนาของคนที่ไมใชยิว พระเจาหามไม ใหทํา ดู
เพิ่มเติมไดจาก หนังสือเลวีนิติ ๑๙:๒๗
†๒๕:๒๖ เชชัก เขียนเป็ นรหัสลับ หมายถึง บาบิโลน

เยเรมียาห ๒๕:๒๗

๒๗ พระ ยาหเวหพูดกับผมวา “แลวใหเจา
บอกกับพวก เขาวา พระ ยาหเวหผูมีฤทธิ ์ ทัง้
สิน
้ พระเจาแหงอิสราเอลพูดอยาง นี้วา ‘ดื่ม
ซะใหเมาไป เลย ใหอวก แตก แลวก็ลม ลง
และอยาลุกขึ้น มาตอ หน าดาบที่เรากําลังสง
ไปทามกลางเจา’
๒๘ แตถาพวก
มันไมยอมรับถวยในมือ
เจาไป ดื่ม ก็ใหเจาบอกกับพวก มันวา พระ
ยาหเวหผูมีฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้ พูดอยาง นี้วา ‘พวก
เจาจะ ตองดื่ม ๒๙ เพราะดูสิ เรากําลังจะนํ า
ความเจ็บ ปวด ทนทุกข ทรมานมายังเมือง
ที่ถูกเรียกตาม ชื่อของ เรา แลวเจาจะได รับ
การยกเวนหรือ ไง เราจะไมละเวนเจาหรอก
เพราะเรากําลังจะทําใหดาบมาตกอยูบน
พลเมืองทุกคนของแผนดินนี้’” พระยาหเวห
์ งั ้ สิน
ผูมีฤทธิท
้ พูดอยางนี้
๓๐ “เยเร มี ยาห ใหเจาบอกทุกๆถอยคํานี้ ที่
เราพูดใหพวกมันฟั ง เจาจะตองบอกกับ
พวกมันวา
พระยาหเวหคํารามมาจากที่สูง
และพระองคสง เสียงเรียกจากสถาน ที่
์ ิทธิข
์ องพระองค
ศักดิส
พระองคคํารามลัน
่ ใสฝูงแกะของพระองค
มีเสียงตะโกนดัง ลัน
่ ไป ทัว
่ ทุก คนในโลก นี้
เหมือนเสียงโหรองของคนยํ่าองุน
๓๑ เสียงนั น
้ ดังกึกกองไปถึงสุดขอบโลก
เพราะพระยาหเวหมีคดีกับชนชาติตางๆ
พระองคกําลังจะพิพากษาโลกทัง้ โลก
และทําใหคนชัว
่ ตายดวยดาบ”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
๓๒ พระยาหเวหผูมีฤทธิท
์ งั ้ สิน
้ พูดวา
“ความชัว
่
ชากําลังแพรกระจายจากชนชาติ
หนึ่งไปยังอีกชนชาติหนึ่ง
พายุรายกําลังพัดมาจากขอบโลก”
๓๓ ในเวลา
นัน
้ จะมีคนตัง้ แตขอบ โลก
ดานหนึ่งไปถึงขอบ โลกอีกดานหนึ่งถูกพระ
ยาหเวหฆา จะไมมี ใครรองไหใหพวก มัน
และจะไมมี ใครเก็บศพพวก มันมาฝั ง พวก
มันจะเป็ นเหมือนมูลสัตวบนดิน
๓๔ พวกผู เลีย
้ ง แกะของอิสราเอล รองไห
โหยหวนเถอะ
พวกผูนําฝูง แกะ กลิง้ ตัวคลุก ฝ ุนดวยความ
โศกเศราเถอะ
*๒๕:๓๘
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เพราะถึงเวลาแลวที่พวกแกจะตองโดนฆา
พวก แกจะลม ลงแตกเหมือนหมอ ไหราคา
แพง
๓๕ ผูเลีย
้ งแกะพวกนี้ไมพบที่ลีภ
้ ัย
สวนผูนําฝูงแกะก็จะหนีไมรอด
๓๖ ผมไดยินเสียงรองของพวกคนเลีย
้ งแกะ
และเสียงสะอึกสะอื้นของผูนําฝูงแกะ
ที่เป็ นอยาง นี้ก็ เพราะพระ ยาหเวหกําลัง
ทําลายทุงหญาของพวกเขา
๓๗ ทุงหญาที่เงียบสงบจะยอยยับไป
เพราะความเดือดดาลของพระยาหเวห
๓๘ พระองคทง
ิ้ ถํ้าของพระองค เองไปเหมือน
สิงโต
แผนดินของพวกเขาถูกทําลายแน
เรื่องนี้เกิดจากดาบ *ของผูขมเหง
และความเดือดดาลของพระเจา
บทเรียนของเยเรมียาหท่ว
ี ิหาร
(ยรม. ๗:๑-๑๕)
๑ ในชวงตนรัชกาลของกษัตริยเยโฮ

๒๖ ยาคิมลูกชายกษัตริยโยสิยาหแหงยู

ดาห มีขอความนี้มาจากพระยาหเวห
๒ นี่ คือสิ่งที่พระ ยาหเวหพูด “เยเร มี ยาห
ใหเจาไปยืนอยูในลานของวิหารของพระ
ยาหเวห แลวพูดตอวาประชาชนจากเมืองทัง้
หลายของยู ดาหที่กําลังมานมัสการที่วิหาร
ของพระ ยาหเวห แลวพูดกับพวก เขาตามที่
เรา สัง่ ใหเจาพูดกับพวก เขาทุก คําหามตก
แมแตคําเดียว
๓ บางทีพวกเขาอาจจะฟั ง แลวแตละคนก็
หัน หลังใหกับวิถี ชีวิตบาปๆของพวก เขาก็ได
ถาพวกเขาทําอยางนัน
้ เราก็จะเปลี่ยนใจจาก
เรื่องความหายนะที่เราไดวางแผนจะใหเกิด
ขึ้นกับพวก เขา เพราะการกระทําที่ชัว
่ ชา
ตางๆของพวกเขา
๔ แลวเจาก็ควรพูดกับพวก เขาวา
พระ
ยาหเวหพูดอยางนี้วา ‘ถาพวกเจาไมยอมฟั ง
เรา และไม ยอมเดินตามกฎของ เราที่เราได
ใหไวตอหน าเจา
๕ และไม ยอมฟั งถอยคําตางๆของผู พูด
แทนพระเจาผูรับ ใชของเรา ที่เราไดสงมาให

ดาบ คํา นี้พบในฉบับแปลกรีกโบราณและฉบับฮีบรูบางฉบับ แตฉบับฮีบรูสวน ใหญ
เขียนวา “ความเดือดดาล”
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เจาครัง้ แลวครัง้ เลา แตพวก เจาไม ยอมฟั ง
เขา
๖ เราก็จะทําใหวิหารนี้ เป็ นเหมือนชิ
โลห
และใหชนชาติตางๆทัว
่ โลกใชช่ อ
ื ของเมือง นี้
เป็ นคําสาปแชง’”
๗ พวกนั กบวชและพวกผู พูด แทน พระเจา
และประชาชนทัง้ หลายก็ไดยินเยเร มี ยาห
พูดถอยคําตางๆเหลา นี้ ในวิหารของพระ
ยาหเวห
๘ เมื่อเยเรมียาหพูดทุกอยางที่พระยาหเวห
สัง่ ใหเขาพูดกับประชาชนเสร็จแลว
พวก
นักบวช พวกผู พูด แทน พระเจา และ
ประชาชนทุก คนก็รุมกันเขา มาจับตัว เขา
พรอม กับพูดวา “แกตายแนๆ ๙ ทําไมแกถึง
อางชื่อพระ ยาหเวหมาพูดวา วิหารนี้จะ ตอง
เป็ นเหมือนชิ โลห และคนที่อยูในเมือง นี้จะ
ตองถูกทําลาย”
แลวทุก คนก็เขาไปรุม ลอมเยเร มี ยาหใน
วิหารของพระยาหเวห
๑๐ พวกเจา นายแหงยู ดาหไดยินถอยคํานี้
เหมือน กัน พวก เขาก็ เลยออกจากวังมาที่
วิหารของพระ ยาหเวห แลวก็ไปนัง่ อยูตรง
ทางเขาประตูบานใหมที่วิหารของพระองค
๑๑ แลวพวกนั กบวชและพวกผู พูด แทน
พระเจาก็พูดกับพวกเจา นายและทุก คนที่อยู
ที่ นัน
่ วา “ไอหมอ นี่นาจะถูกตัดสินประหาร
ชีวิต เพราะมันไดพูดให รายบาน เมืองนี้
เหมือนที่เราเคยไดยินมาแลว”
๑๒ แลวเยเรมี ยาหก็พูดกับเจา นายและชาว
บานทุก คนวา “พระ ยาหเวหสงใหผมมาพูด
สิ่งทัง้ หมดนี้ที่เกี่ยวกับบานนี้และเมืองนี้ตาม
ที่พวกคุณไดยิน
๑๓ ตอน นี้ ขอ ใหพวก คุณแกไขวิถี ทางและ
การกระทําตางๆของพวก คุณ และใหเชื่อ
ฟั งพระ ยาหเวหพระเจาของพวก คุณ บางที
พระองคอาจจะเปลี่ยน ใจไมทํารายพวก คุณ
ตามที่พระองคไดวางแผนไว
๑๔ แตตอน นี้ ผมอยูในเงื้อม มือคุณแลว จะ
ทํายังไงกับผมก็ไดแลวแตจะเห็นสมควร
๑๕ แตใหรูไววา
ถาพวก คุณคิดจะฆา
ผม พวก คุณกําลังทําใหเลือดของผู บริสุทธิ ์
คน หนึ่งตกอยูบนตัวคุณ เอง บาน เมืองนี้
และประชาชนของเมือง นี้ดวย เพราะพระ
*๒๖:๑๘
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ยาหเวหสงผมมาจริงๆ เพื่อพูดคําเหลา นี้ทุก
คําใหพวกคุณฟั ง”
๑๖ แลวพวกเจา นายและชาว บานทัง
้ หลาย
ก็บอกกับพวกนักบวชและพวกผู พูด แทน
พระเจาวา “อยาตัดสินประหารคน คน นี้
เลย เพราะวาเขาพูดกับเราในนามของพระ
ยาหเวห”
๑๗ ผูชายบาง คนและผู อาวุโสบาง คนของ
แผน ดิน ก็ลุก ขึ้นยืนและพูดกับคนทัง้ กลุมที่
ออกันอยูวา
๑๘ “มี
คาหแหงโม เรเชทเคยพูดแทน
พระเจาในสมัยของกษัตริยเฮ เซ คี ยาหแหงยู
ดาห ทานไดพูดกับคนทุกคนในยูดาหวา
์ งั ้ สิน
‘พระยาหเวหผูมีฤทธิท
้ พูดอยางนี้วา
เมืองศิโยนจะถูกไถเหมือนไถนา
และเมืองเยรูซาเล็มจะกลายเป็ นซากปรักหัก
พัง
ภูเขาที่เป็ นที่ ตัง้ ของวิหารก็จะถูกถอน ราก
ถอนโคน’ *
๑๙ แลวกษัตริยเฮ เซ คี ยาหและชาว เมือง
ยู ดาหทัง้ หมดไดฆาทานหรือ เปลา ก็ เปลา
แตกษัตริยกลับเกรงกลัวพระ
ยาหเวห
แลวออนวอนพระองคใหเมตตา
แลวพระ
ยาหเวหก็เปลี่ยน ใจไมนําภัย พิบัติมาถึงพวก
เขาทัง้ ๆที่พระองคเคยพูดไววาจะลงโทษ
พวก เขา แตตอน นี้เรากําลังจะนํ าความ
หายนะอันใหญหลวงมาสูตัวเอง”
๒๐ (ยังมีชายอีกคน หนึ่ งชื่ออุ รี ยาหลูกชาย
ของเชไม อาหจากคิริ ยา ท เยอ า ริม มา
พูดแทนพระ ยาหเวห เขาพูดให รายเมือง นี้
และแผน ดิน นี้เหมือนที่เยเร มี ยาหพูดนัน
่
แหละ ๒๑ แลวกษัตริยเย โฮ ยาคิ ม พวก
เจา นาย และทหารทุก คนของพระองคไดยิน
คํา พูดของ เขา กษัตริยก็เลยคิดฆาเขา แต
อุ รี ยาหไดยินเสีย กอน ก็เลยกลัวและหนีไป
อียิปต ๒๒ กษัตริยเย โฮ ยาคิ มก็สงเอ ลนาธัน
ลูกชายของอัค โบร และคนอีกจํานวนหนึ่งไป
อียิปต ๒๓ แลวพวก เขาก็นําอุ รี ยาหกลับ มา
จากอียิปต พวก นัน
้ นํ าเขาไปใหกษัตริยเย โฮ
ยาคิม พระองคก็ฆาเขาแลวโยนศพเขาทิง้ ใน
สุสานของสามัญชน
๒๔ แตอา หิคัมลูกชายของชา ฟานป องกัน
ไมใหเยเรมียาหถูกชาวบานฆาตาย)

มี คาหพูดอยางนี้ประมาณเจ็ด รอยปี กอนพระเยซูมาเกิด ดูเพิ่ม เติมไดจาก หนังสือมี
คาห ๓:๑๒
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พระยาหเวหแตงตัง้ เนบูคัดเนสซาร
๑ ในชวง

๒๗ ลูกชายของกษัตริยโย สิ ยาหแหงยู
ตนรัชกาลของเศเด คี ยาห

*

ดาห ถอยคําของพระ ยาหเวหไดมาถึงเยเร มี
ยาหวา ๒ พระ ยาหเวหพูดกับผมวา “ใหทํา
สาย รัดและแอก แลวก็เอามาแขวน คอเจา
ไว ๓ แลวใหสงขอความไปใหกับกษัตริยแหง
เอ โดม โม อับ อัม โมน ไทระ และไซ
ดอน โดยฝากไปกับพวกผูสงขาวที่มาที่เมือง
เยรูซาเล็ม เพื่อมาหากษัตริยเศเด คี ยาหแหง
ยูดาห ๔ ใหเจาสัง่ คําสัง่ นี้ไปใหกับพวกเจานาย
ของพวก เขาวา พระ ยาหเวหผูมีฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้
พระเจาแหงอิสราเอล พูดวา ‘เจาไปบอกกับ
พวกเจานายของเจาวา ๕ เราสรางโลก มนุษย
และสัตวทัง้ หลายไวบนแผน ดินโลก ดวย
์ ํานาจอันยิ่ง ใหญของ เราและแขนของ
ฤทธิอ
เราที่เหยียดออกมา เราอยากจะใหมันกับใคร
ก็เป็ นเรื่องของ เรา ๖ แลวตอน นี้ เราก็ได
ใหแผน ดินเหลา นี้ทัง้ หมดใหตกอยูในมือของ
ผูรับ ใชเราคือกษัตริยเนบู คัด เนส ซารแหง
บา บิ โลน สัตวตางๆเราก็ได ยกใหกับเขาไว
คอยรับ ใชเขาดวย ๗ และชนชาติทัง้ หมดจะ
ตองรับ ใชเขา ลูกชายและหลานชายของเขา
ไปจนกวาจะถึงเวลาที่แผน ดินของเขา เองก็
จะ ตองพาย แพ และจะมีหลายๆชนชาติและ
กษัตริยที่ยิ่ง ใหญหลายๆองคทําใหบา บิ โลน
ตกไปเป็ นผูรับใชของพวกเขา’”
๘ “แตถาชนชาติไหนหรืออาณาจักรไหน
ไมยอมรับ ใชกษัตริยเนบู คัด เนส ซารแหง
บา บิ โลน หรือถาชนชาติไหนไม ยอมจํานน
ตอกษัตริยแหงบา บิ โลนคน นี้ เราจะทําโทษ
ชนชาตินัน
้ ดวยสงคราม ความอดอยากและ
โรค ราย จนกวาเราจะใชกษัตริยเนบู คัด เนส
ซารทําลายมันไปอยางสิน
้ ซาก” พระยาหเวห
พูดอยางนัน
้ ๙ “แตพวกเจาจะตองไมฟังพวก
ผู พูด แทนพระเจา โหรของพวกเจา คนที่ได
เห็นอนาคตในความฝั น พวกนักทํานาย และ
พอ มดของพวก เจาที่พูดวา ‘อยาไปรับ ใช
กษัตริยบาบิ โลนนัน
่ เลย’ ๑๐ ที่เราพูดเรื่องนี้ก็
เพราะพวกเขากําลังโกหกเจาอยู ซึ่งจะทําให

*๒๗:๑

เยเรมียาห ๒๗:๑๙

เจาถูกกําจัดไปจากแผน ดินของเจา เอง เรา
จะขับไลเจา และเจาจะพินาศ”
๑๑ “แตถาชนชาติไหนยอมจํานนตอ
กษัตริยบาบิ โลนและรับ ใชเขา เราจะยอมให
ชนชาตินัน
้ อยูตอ ไปในแผน ดินของ ตนและ
เพาะปลูกในแผน ดินนัน
้ ” พระยาหเวหพูดวา
อยางนัน
้
๑๒ “สําหรับกษัตริยเศเด คี ยาหแหงยู ดาห
เราขอพูดอยางนี้วา ‘ใหยอมกษัตริยบาบิ โลน
ซะ รับ ใชเขาและประชาชนของเขา แลวเจา
จะรอดชีวิต’ ๑๓ ทําไมเจาและประชาชนของ
เจาจะตองมาตายดวยคมดาบ ความอดอยาก
และโรค ระบาด ตามที่พระ ยาหเวหเตือนไว
แลวสําหรับชนชาติที่ไม ยอมกษัตริยบาบิ โลน
ดวย ละ ๑๔ อยาไปฟั งสิ่งที่พวกผู พูด แทน
พระเจาบอกเจา ที่วา ‘ไม ตองไปเป็ นขีข
้ า
กษัตริยบา บิ โลนหรอก’ เพราะวาผู พูด แทน
๑๕ พระ
พระเจาพวก นัน
้ กําลังหลอกเจา”
ยาหเวหพูดวา “เราไม ไดสงพวกผู พูด แทน
พระเจาพวก นัน
้ มา พวก นัน
้ อางวาพวก เขา
พูดในนามของ เรา แตพวก เขากําลังโกหก
ดัง นัน
้ เราจะขับ ไลพวก เจาไปและทําลาย
พวก เจา ทัง้ พวก เจาและพวกผู พูด แทน
พระเจาจอมปลอมที่พูดกับเจานัน
้ ”
๑๖ แลวผมก็พูดกับพวกนั กบวชและ
ประชาชนทัง้ หลายวา พระ ยาหเวหพูดอยาง
นี้วา “อยาไปฟั งสิ่งที่พวกผู พูด แทน พระเจา
ของพวก เจาพูด ที่ วา ‘พวกภาชนะที่ใชใน
วิหารของพระ ยาหเวหกําลังจะกลับมาจาก
บา บิ โลนเร็วๆ นี้’ เพราะพวก มันโกหกเจา
๑๗ อยาไปฟั งพวก มัน ใหรับ ใชกษัตริยบา บิ
โลน แลวเจาจะรอดชีวิต ทําไมจะตองปลอย
ใหเมือง นี้กลาย เป็ นเมือง รางดวย ละ ๑๘ แต
ถาพวกผู พูด แทนพระเจาพวกนัน
้ เป็ นตัว จริง
และพวก มันมีถอยคําของพระ ยาหเวหจริง
ก็ใหพวก มันมาอธิษฐานตอพระ ยาหเวหผูมี
ฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้ เพื่อวาภาชนะที่ เหลืออยูในวิหาร
ของพระ ยาหเวหและอยูในวังของกษัตริยยู
ดาหและอยูในเมืองเยรูซาเล็ม จะ ไดไม ตก
ไปอยูที่บาบิโลน”
๑๙ เพราะวาพระ ยาหเวหผูมีฤทธิ ์ ทัง
้ สิน
้ ได
พูดไวอยาง นี้ “เกี่ยว กับเรื่องเสา ตางๆ ขัน

เศเดคี ยาห คํา นี้อยูในฉบับแปลภาษาซีเรียโบราณ และในฉบับฮีบรูบางฉบับ มันตรง

กับบทที่ ๒๘ ขอ ๑ ที่บอกวา เศเดคี ยาหเป็ นกษัตรยิใ์ นปี นัน
้ คือ ๕๙๔-๕๙๓ กอนพระเยซูมา
เกิด ฉบับฮีบรูที่นิยมใชกันเขียนวา เยโฮยาคิม
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ทะเลสัมฤทธิ ์ แทน รองของ มัน และพวก
ภาชนะที่เหลืออยูในเมืองนี้ ๒๐ ของที่กษัตริย
เนบูคัดเนสซารแหงบาบิโลนไมไดเอาไปตอน
ที่เขาตอนเยโคนิ ยาห *ลูกชายของกษัตริยเย
โฮยาคิ มแหงยู ดาหและเจา นายทัง้ หลายของ
ทัง้ ยู ดาหและเยรูซาเล็มไปบา บิ โลน ๒๑ พระ
ยาหเวหผูมีฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้
พูดเกี่ยว กับเรื่อง
ภาชนะที่ยัง เหลืออยูในวิหารของพระองค
ในวังของกษัตริย และในเมืองเยรูซาเล็มวา
๒๒ ‘ของพวก นั น
้ จะถูกยายไปบา บิ โลน แลว
จะอยูที่ นัน
่ จนถึงเวลาที่เราจะระลึกถึงพวก
มัน’” พระ ยาหเวหพูดวาอยาง นัน
้ “แลวเรา
จะพาของพวกมันกลับมาที่นี่เอง”
ฮานั นยาห ผูพูดแทนพระเจาปลอม
๑ ในปี เดียวกันนั น
้

๒๘ รัชกาลเศเด

ซึ่งเป็ นชวงตน
คี ยาหกษัตริยแหงยู
ดาห ตรงกับเดือนที่ หา ปี ที่ สี่ ฮา นัน ยาห
ลูกชายของอัส ซูร ผู พูด แทนพระเจาจากกิเบ
โอน เขาไดพูดกับผมตอ หน าพวกนักบวช
และทุก คนในวิหารของพระ ยาหเวหวา
๒ “พระ ยาหเวห ผูมีฤทธิ ์ ทัง
้ สิน
้ พระเจาของ
อิสราเอลพูดวา ‘เราไดหักแอกของกษัตริย
แหงบาบิ โลนแลว ๓ ภายในสองปี นี้ เราจะนํ า
พวกภาชนะที่ใชในวิหารของพระ ยาหเวห
ทัง้ หมดกลับ มาไวที่ นี่ เป็ นภาชนะที่กษัตริย
เนบู คัด เนส ซารไดเอาไปจากที่ นี่ และเอา
ไปไวที่บา บิ โลน ๔ และเราจะนํ าเย โค นิ ยาห
†กษัตริยของยู ดาหลูกชายของเย โฮ ยาคิ ม
กลับ มาที่ นี่ พรอมกับชาวยู ดาหทัง้ หมดที่ตก
ไปเป็ นเชลยอยูในบา บิ โลนดวย เพราะเรา
จะทําลายแอกของกษัตริยบา บิ โลน พระ
ยาหเวหพูดวาอยางนัน
้ ’”
๕ หลังจากนั น
้ เยเรมี ยาหผู พูด แทนพระเจา
ก็พูดกับฮานัน ยาหผู พูด แทนพระเจา ตอ หน า
พวกนักบวช และทุกคนที่ยืนอยูในวิหารของ
พระยาหเวห ๖ เยเรมี ยาหผู พูด แทนพระเจา
พูดวา “อาเมน ขอ ใหเป็ นอยาง นัน
้ ขอ ให
พระยาหเวหทําเหมือนกับที่ทานพูดเถอะ ขอ
ใหพระ ยาหเวหทําใหคํา ทํานายของ ทานเป็ น
จริง ขอ ใหพระองคนําภาชนะที่ใชในวิหาร
ของพระองค รวม ทัง้ คนเหลา นัน
้ ทัง้ หมดที่
ถูกกวาดตอนไปบาบิโลนกลับมาที่นี่ดวยเถิด
*๒๗:๒๐
†๒๘:๔
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๗ แตใหฟังสิ่งที่ผมกําลังจะพูดกับทานและ
กับทุกๆ คน ๘ เทาที่ใครตอ ใครจํา ได พวกผู
พูด แทน พระเจาที่มี ชีวิตอยูกอนหน าผมและ
ทาน ลวน แตพยากรณตอ ตานแผน ดินทัง้
หลายและอาณาจักรที่ยิ่งใหญตางๆวา จะเกิด
สงคราม ความอดอยากและโรค ภัยไข เจ็บ
กันทัง้ นัน
้ ๙ แตสําหรับผู พูด แทน พระเจาที่
พยากรณวาจะเกิดความสงบ สุขขึ้น นัน
้
จะ
ตองคอยใหเรื่อง นัน
้ มันเกิด ขึ้นจริงตามที่เขา
พูดเสียกอน คนถึงจะไดรูวาพระยาหเวหเป็ น
ผูที่สงผูพูดแทนพระเจาคนนัน
้ มาจริงๆ”
๑๐ แลวฮา นั น ยาหผู พูด แทน พระเจา ก็
เอาแอก ไมจากคอของเยเร มี ยาหผู พูด แทน
พระเจามาหัก ๑๑ และเขาก็พูดตอ หน าทุก คน
ที่ นัน
่ วา พระ ยาหเวหพูดวา “เราจะหักแอก
ของเนบู คัด เนสซาร กษัตริยแหงบาบิ โลน ที่
วางไวบนคอของชนชาติตางๆใหหมด
ไป
ภายในสองปี นี้ เหมือนที่เราไดหักแอกอัน นี้”
แลวเยเรมียาหก็ไปตามทางของทาน
๑๒ หลัง จากที่ฮา นั น ยาหผู พูด แทน พระเจา
ไดหักแอกจากคอของเยเร มี ยาหผู พูด แทน
พระเจาแลว พระ คําของพระ ยาหเวหก็มีมา
ถึงเยเรมี ยาหวา ๑๓ “ไปบอกกับฮานัน ยาหวา
พระ ยาหเวหพูดวา ‘เจาหักแอก ไมนัน
้ แลวก็
จริง แตเจาไดสรางแอกเหล็กขึ้น มาแทน’”
๑๔ ที่ผมพูดอยาง นี้ ก็เพราะพระ ยาหเวหผูมี
ฤทธิ ์ทงั ้ สิน
้ พระเจาแหงอิสราเอลพูดวา “เรา
ไดใสแอกเหล็กไวบนคอของชนชาติเหลา นี้
ทัง้ หมด เพื่อทําใหพวก มันรับ ใชกษัตริยเนบู
คัด เนส ซารแหงบา บิ โลน และพวก มันก็จะ
เป็ นทาสรับใชเขา นอกจากนัน
้ แลว เรายังได
มอบพวกสัตวปาใหกับเขาดวย”
๑๕ แลวเยเร มี ยาหผู พูด แทน พระเจาก็พูด
กับฮา นัน ยาหผู พูด แทน พระเจาวา “ฟั ง
นะ ฮา นัน ยาห พระ ยาหเวหไม ไดสงเจา
มา แถมเจายังทําใหคน พวก นี้หลง เชื่อในสิ่ง
ที่ผิดๆเสียอีก ๑๖ ดังนัน
้ พระยาหเวหจึงพูดวา
อยางนี้ ‘เราจะขับไลเจาออกไปจากแผนดินนี้
เจาจะ ตองตายในปี นี้ เพราะเจาไดพูดขัดกับ
พระยาหเวห’”
๑๗ แลวฮา นั น ยาหผู พูด แทน พระเจาก็ตาย
ในเดือนที่เจ็ดของปี นัน
้
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จดหมายจากเยเรมียาหถึงพวกเชลย
๑ เยเร มี ยาหผู พูด แทน พระเจา

๒๙ สงหนังสือมวนจากเยรูซาเล็มไป ให
ได

กับพวกผู อาวุโสที่ยังเหลือรอดชีวิตทามกลาง
เชลย ศึกทัง้ หลายในบา บิ โลน รวม ทัง้ พวก
นักบวช พวกผู พูด แทนพระเจา และคนอื่นๆ
ดวย ที่กษัตริยเนบู คัด เนส ซารไดกวาดตอน
จากเยรูซาเล็มไปไวที่บา บิ โลน ๒ เรื่อง นี้เกิด
ขึ้นหลัง จากที่กษัตริยเย โค นิ ยาห *พรอมกับ
แมของพระองค และพวกขา ราชสํานัก พวก
เจา นายของยู ดาห และของเยรูซาเล็ม รวม
ทัง้ พวกชาง ฝี มือและชางเหล็ก ไดถูกกวาด
ตอนออกไปจากเยรูซาเล็มแลว ๓ เศเดคี ยาห
กษัตริยแหงยู ดาห ไดสงเอลาสาหและเกมาริ
ยาหไปหากษัตริยเนบู คัด เนส ซารที่บา บิ โลน
เอ ลา สาหเป็ นลูกชายของชา ฟาน สวนเก มา
ริ ยาหเป็ นลูกชายของฮิ ล คี ยาห เยเร มี ยาห
ไดฝากหนังสือมวนนี้ไปบาบิโลนกับเอลาสาห
และเก มา ริ ยาห ขอความในหนังสือมวนนัน
้
พูดวา
๔ พระ ยาหเวหผูมีฤทธิ ์ ทัง
้ สิน
้ ผูเป็ น
พระเจาของอิสราเอล พูดไววาอยาง นี้
“ถึงทุก คนที่เราไดสงไปจากเยรูซาเล็ม
ใหไปเป็ นเชลยที่บา บิ โลน ๕ ใหพวก เจา
สรางบานเรือนขึ้น มาอยูอาศัย ใหปลูก
สวน และกินผลผลิตของพวกมันที่ออก
มา ๖ ใหแตงงานและเกิดลูกชายลูกสาว
ใหหาเมียใหกับพวกลูกชายของ
เจา
และยกลูกสาวเจาใหไปเป็ นเมียคน อื่น
และใหพวก เขาเกิดลูกชายลูกสาว ให
เกิดลูกเต็ม บานเต็ม เมือง อยาไดกลาย
เป็ นกลุมเล็กๆ ๗ ใหสง เสริมบาน เมือง
ที่เราไดขับ ไลใหเจาไปอยูกัน นัน
้ เจริญ
รุงเรืองดวย อธิษฐานตอพระ ยาหเวห
สําหรับเมือง นัน
้ ดวย
เพราะถาเมือง
นัน
้ เจริญรุงเรือง เจาก็จะมีความเจริญ
รุงเรืองดวย” ๘ เพราะพระ ยาหเวหผูมี
ฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้ พระเจาแหงอิสราเอลพูด
วา “อยาใหพวกผู พูด แทน พระเจาที่อยู
ทามกลางเจา
และหมอดูหลอกเจาได
แลวอยาไปหลงฟั งความ ฝั นตางๆที่พวก
มันไดฝันดวย ๙ เพราะพวกนัน
้ กําลังอาง
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ชื่อเราไปทํานายอยางผิดๆ เราไม ไดสง
พวกมันมา” พระยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
๑๐ เพราะพระ ยาหเวหพูดไววาอยาง
นี้ “เมื่อเจ็ด สิบปี ของบา บิ โลนครบ ถวน
แลว เราก็จะไปหาเจา และทําดีกับ เจา
ตามที่เราไดสัญญาไว คือเราจะนํ าเจา
กลับ มาที่เยรูซาเล็มนี้” ๑๑ พระ ยาหเวห
พูดวา “เพราะเรารูแผน งานตางๆที่เรา
วาง ไวใหกับ เจา เป็ นแผน งานสําหรับ
ความเจริญรุงเรือง ไมใชสําหรับความ
หายนะ เพื่อจะใหอนาคตและความ หวัง
กับ เจา ๑๒ เจาจะเรียกหาเรา เจาจะมา
อธิษฐานตอเรา และเราจะฟั งเจา ๑๓ เจา
จะแสวงหาเรา แลวเจาก็จะพบเรา เมื่อ
เจาแสวงหาเราดวยสิน
้
สุดใจของเจา
๑๔ แลวเจาก็จะหาเราเจอ” พระ ยาหเวห
พูดวาอยางนัน
้ “เราจะคืนสิ่งที่เจาถูกยึด
ไป และเราจะเก็บรวบรวมเจากลับมา
จากทุกชนชาติและทุก ที่ที่เราไดเนรเทศ
เจา ไป และเราจะนํ าเจากลับไปยังที่ที่
เราไดเนรเทศเจาออกไป” พระ ยาหเวห
พูดวาอยางนัน
้
๑๕ แตเจาอาจ จะพูดวา “พระ ยาหเวห
ไดใหพวกพูดแทนพระเจากับเราในบา
บิ โลน” ๑๖ แตพระ ยาหเวหไดพูดเกี่ยว
กับกษัตริยที่นัง่ อยูบนบัลลังกของดา วิด
และทุก คนที่อาศัยอยูในเมืองเยรูซาเล็ม
และพวกพี่ น องของ เจา ที่ไม ไดถูก
๑๗ พระ ยาหเวห
เนรเทศไปกับเจานัน
้
ผูมีฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้ พูดอยาง นี้วา “เราจะสง
คม ดาบ ความอดอยากและโรค ภัยไข
เจ็บมาทําลายพวก เขา และเราจะทําให
พวก เขาเป็ นเหมือนลูก มะเดื่อที่เสีย
จนกินไม ลง ๑๘ เราจะไล ตามพวก เขา
ไปดวยคมดาบ ความอดอยาก และโรค
ภัยไข เจ็บ และเราจะทําใหพวก เขาดู
นา สยดสยอง ในสายตาของอาณาจักร
ทัง้ หมดในโลก นี้ เราจะทําใหช่ อ
ื ของ
พวก เขากลาย เป็ นคําที่คนใชในการแชง
สาป เขาจะเป็ นหายนะอยางนา ตกใจ
เป็ นที่นา รังเกียจ ถูกเยาะ เยยจากทุกๆ
ชนชาติที่เราไดเนรเทศพวกเขาไป ๑๙ ที่
เป็ นอยาง นี้ก็เพราะพวก มันไม ยอมฟั ง
ถอยคําตางๆของ เรา” พระ ยาหเวหพูด
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วาอยาง นัน
้ “นี่คือถอยคําตางๆที่เราพูด
แลวพูด อีกกับพวก เขาผานทางผูรับ
ใชและผู พูดแทนเรา แตพวก เขาไม
ยอมฟั ง” พระ ยาหเวหพูดวาอยาง นัน
้
๒๐ “พวก เจาทัง
้ หลายที่ถูกกวาดตอน
จากเยรูซาเล็มไปบาบิ โลน ใหฟังถอยคํา
ของพระยาหเวห”
๒๑ พระยาหเวหผูมีฤทธิ ์ ทง
ั ้ สิน
้ พระเจา
ของอิสราเอลพูดเกี่ยวกับอาหับ ลูกชาย
ของโค ลา ยาห และเศเด คี ยาหลูกชาย
ของมา อา เส อาห พระองคพูดวา “พวก
ผู พูด แทน พระเจาสองคน นี้ไดพูดกับ
พวก เจาในนามของ เรา แตพวก มัน
โกหก เราจะสงพวกมันใหไปอยูในเงื้อม
มือของกษัตริยเนบู คัด เนส ซาร แหง
บา บิ โลน แลวเขาก็จะฆาพวก มันให
เจาเห็นกับ ตา ๒๒ พวกเชลย ศึกชาวยู
ดาหทุก คนที่ยังอยูในบา บิ โลน จะใชช่ อ
ื
พวก มันสําหรับสาป แชงกันวา ‘ขอ ให
พระ ยาหเวหทําใหเจาเป็ นเหมือนเศเด คี
ยาห และเหมือนอา หับ ที่กษัตริยบา บิ
โลนเผา ตายดวยเถอะ’ ๒๓ ผู พูด แทน
พระเจาสองคน นัน
้ ไดทําสิ่งที่นา รังเกียจ
ในอิสราเอล พวก เขาไดมีชูกับเมียของ
เพื่อนบาน และอางชื่อ เราไปพูดทัง้ ที่เรา
ไม ไดสัง่ เรารูเรื่องนี้ และเราเป็ นพยาน
เอง” พระยาหเวหพูดอยางนัน
้
พระเจาสงขาวสารไปใหกับเชไมอาห
๒๔ และใหเจาไปพูดกับเชไม

อาหชาวเน
เฮ ลามวา ๒๕ พระ ยาหเวหผูมีฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้ ผู
เป็ นพระเจาแหงอิสราเอลพูดวา “เพราะเจา
ใชอํานาจของตัว เองสงพวกจดหมายไปถึง
ทุก คนในเยรูซาเล็ม และสงไปใหกับนักบวช
เศ ฟั น ยาหลูกชายของมา อา เส อาห รวม ทัง้
นักบวชคน อื่นๆดวยวา ๒๖ ‘พระ ยาหเวหได
แตง ตัง้ ใหเจาเป็ นนักบวชแทนนักบวชเย โฮ
ยาดา จะ ไดมีคนดูแลวิหารของพระ ยาหเวห
ถาคน บาคน ไหนไปทําตัวเป็ นผู พูด แทน
พระเจา ก็ใหจับใส ขื่อไวใหแนน หนา’ ๒๗ แต
ตอน นี้ทําไมเจาถึงไมตอวาเยเร มี ยาหจากอา
นาโธท ที่ทํานายใหกับพวกเจา ๒๘ เยเรมียาห
ไดสงขาวสารนี้ถึงพวกเราที่อยูในบาบิ โลนวา
‘เจาจะอยูที่ นัน
่ ไปอีก นาน ใหสรางบานอยู ซะ
ทําสวนและกินผลผลิตที่ไดจากพวกมัน’”
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๒๙ จาก นั น
้ นักบวชเศ ฟั น ยาห ก็อาน
จดหมายนัน
้ ใหเยเร มี ยาหผู พูด แทน พระเจา
ฟั ง ๓๐ แลวถอยคําของพระ ยาหเวห ก็มาถึง
เยเรมี ยาหวา ๓๑ “เยเรมี ยาห ใหสงจดหมาย
ไปบอกกับทุก คนที่ถูกกวาดตอนไปบา บิ โลน
วา ‘พระ ยาหเวหพูดถึงเชไม อาหชาวเน เฮ
ลามวา เพราะเชไมอาหทํานายใหกับพวกเจา
โดยที่เราไม ไดสงเขา ไป แลวเขาทําใหเจา
เชื่อเรื่องโกหกนัน
้ ’
๓๒ ดัง นั น
้ พระ ยาหเวหจึงพูดวา ‘เราจะ
ทําโทษเชไม อาหชาวเน เฮ ลามและลูก หลาน
ของ เขา เขาจะไม เหลือลูก หลานรอดชีวิต
ทามกลางคนเหลา นี้สักคน เดียว และเขาจะ
ไมไดเห็นสิ่งดีๆที่เรากําลังจะทําใหกับคนของ
เรา เพราะเขาไดพูดสง เสริมใหกบฏตอพระ
ยาหเวห’” พระยาหเวหพูดอยางนัน
้

พระยาหเวหสัญญาวาจะ
นํ าพวกเชลยกลับมา
๑ นี่ คือถอยคําของพระ

๓๐ มีมาถึงเยเร มี ยาห

ยาหเวหที่

๒ นี่ คือสิ่งที่พระ

ยาหเวห พระเจาของอิสราเอลพูด คือ “ให
เขียนขอความทัง้ หมดนี้ที่เราไดพูดกับเจา
ลงในหนังสือมวนใหกับตัวเจา เอง” ๓ พระ
ยาหเวหพูดวา “วัน นัน
้ กําลังจะมา ถึง คือวัน
ที่เราจะพลิกสถานการณให กับคนของ เราคือ
คนอิสราเอลและยู ดาห” พระ ยาหเวหพูด วา
“เราจะนํ าพวก เขากลับ มายังแผน ดิน นี้ที่เรา
ไดใหกับบรรพบุรุษของ เขา เพื่อพวก เขาจะ
ไดครอบครองมัน”
๔ นี่ คือขาวสารที่พระ ยาหเวหพูดเกี่ยว กับ
อิสราเอลและยูดาห ๕ พระองคพูดวาอยางนี้
“พวกเราไดยินเสียงของความอลหมาน
ความหวาดกลัว และความไมสงบสุข
๖ ไปถามสิ และดูสิวา
ผูชายที่ไหนออกลูกไดบาง
แลวทําไมเราถึงเห็นนักรบที่เกงกาจทุก คน
เอามือกุม ทองเหมือนผู หญิงกําลังจะ
คลอด
และทําไมพวกเขาถึงหน าซีดเผือดอยางนัน
้
๗ เลวรายเหลือเกิน
เพราะวาวัน นัน
้ เป็ นโศก นาฎ กรรมอยาง ที่ไม
เคยมีมากอน
มันจะเป็ นเวลาของความ ทุกข ระทมของยา
โคบ
แตเขาก็จะรอดชีวิตจากเหตุการณนี้”
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๘ พระ ยาหเวหผูมีฤทธิ ์ ทัง
้ สิน
้ พูดวา “ใน
วัน นัน
้ เราจะปลดแอกของบาบิ โลนออกจาก
คอของเจา เราจะดึงเชือกที่มัดเจา อยูใหขาด
กระจุยไป แลวพวกคนตางชาติก็จะไมทําให
ยู ดาหรับ ใชพวกเขาอีกตอ ไป ๙ แลวพวกเขา
ก็จะรับ ใชพระ ยาหเวหพระเจาของพวก เขา
และรับ ใชดาวิดกษัตริยของพวกเขา ที่เราจะ
แตงตัง้ ใหปกครองเหนือพวกเขา
๑๐ สวนเจา ยาโคบผูรับ ใชของเรา เจา ไม ตอง
กลัว”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
“อิสราเอล ไมตองทอแท
เพราะเราจะชวยชีวิต เจาให รอดจากดิน แดน
ที่หางไกลนัน
้
และเราจะชวยชีวิตลูก หลานของ เจาใหพน
จากดินแดนที่พวกเขาเป็ นเชลยอยูนัน
้
ยา โคบจะกลับ มาและจะอยูอยาง สงบและ
ปลอดภัย
ไมมี ใครจะมาทําใหพวก เขากลัวจนตัว สัน
่
ได”
๑๑ พระ ยาหเวหพูด วา “เพราะ เราอยูกับ เจา
เพื่อชวยชีวิตเจา
เพราะเราจะทําใหชนชาติตางๆที่เรา ใชให เจา
กระจัดกระจายไปอยูนัน
้ พบกับจุดจบ
แตเราจะไมทําใหเจาตองพบจุดจบหรอก
เราจะอบรมสัง่ สอนเจาอยางเป็ นธรรม
และเราจะไม ปลอยใหเจาลอยนวลเมื่อเจาทํา
ผิด”
๑๒ เพราะพระยาหเวหพูดไววาอยางนี้
“อาการบาดเจ็บของเจารักษาไมหายหรอก
บาดแผลของเจาก็สาหัสมาก
๑๓ ไมมีทนายแกตางใหกับเจาในศาล
เจาไมมียาที่จะรักษาบาดแผลที่เปิ ด อยูของ
เจา
๑๔ ชูรักทัง
้ หมดของเจาลืมเจาไปหมดแลว
พวกเขาไมหวงเจาเลย
เราทุบตีเจาเหมือนที่ศัตรูจะทุบตีเจา
เราลงโทษเจาอยางโหดราย
สําหรับความผิดบาปอันใหญหลวงของเจา
บาปของเจานัน
้ มันมากมายเหลือเกิน
๑๕ ทําไมเจาถึงรองเจ็บแผล
ความเจ็บปวดของเจารักษาไมได
เพราะเจาทําผิดบาปอยางมาก
ความบาปของเจามันมากมายยิ่งนัก
เราถึงไดทําสิ่งตางๆเหลานี้กับเจา
๑๖ คนพวกนั น
้ ที่ทําลายเจา ก็จะถูกทําลายแน
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ศัตรูทงั ้ หมดของเจาจะถูกจับไปเป็ นเชลย
คนที่ปลนเจาจะโดนปลนเสียเอง
เราจะทําใหคนพวก นัน
้ ที่ปลน สะดมเจาถูก
ปลนเสียเอง
๑๗ เรื่อง นี้ เจามัน
่ ใจได เลยเพราะเราจะทําให
เจากลับมาแข็งแรงเหมือนเดิม
และจะรักษาบาดแผลของเจาใหเอง”
พระยาหเวหพูดวาอยางนี้
“คนเขาเรียกเจาวาเศษเดนสังคม
คนเขาพูดกันวา นางนัน
่ ก็คือศิโยนที่ไมมีใคร
อยากไดไงละ”
๑๘ พระยาหเวหพูดวาอยางนี้
“เราจะพลิกสถานการณใหกับพวกครอบครัว
ของยาโคบ
เราจะแสดงความ เมตตาให กับที่ อยูอาศัยทัง้
หลายของยาโคบ
เมืองจะถูกสรางขึ้นใหมบนซากเดิม
และป อมปราการก็จะตัง้ อยูในที่ที่ถูกตอง
๑๙ จะมีเสียงรองเพลงขอบคุณจากพวกเขา
จะมีเสียงหัวเราะกันอยางสนุกสนาน
เราจะเพิ่มจํานวนพวกเขา พวกเขาจะไดไมมี
กันน อยๆ
เราจะทําใหเขาสําคัญ พวก เขาจะ ไดไม
กระจอกงอกงอย
๒๐ ลูก หลานของยา โคบจะเป็ นเหมือนแต
กอน
และเขาจะเป็ นชุมชนที่มัน
่ คงตอหน าเรา
และเราจะลงโทษคนที่กดขี่ขมเหงเขาดวย
๒๑ ผูนําของยาโคบจะมาจากคนของเขาเอง
และผู ปกครองเขาจะมาจากคนในของเขา
เอง
เรายาหเวหจะทําใหเขาเขา มาใกลๆเรา แลว
เขาก็จะเขามาหาเรา
เพราะวาใครละจะกลาเขามาหาเรา ถา เราไม
ไดเรียก”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
๒๒ “พวกเจาจะเป็ นคนของเรา
และเราจะเป็ นพระเจาของเจา”
๒๓ “ดูสิ นั น
่ พายุของพระยาหเวห
ความโกรธของพระองคกําลังพัดออกมา
มันเป็ นพายุหมุน
นัน
่ เป็ นพายุที่หมุนอยูเหนือหัวคนเลว
๒๔ ความโกรธเดือดดาลของพระ ยาหเวหจะ
ไมหยุด
จนกวาพระองคจะทําใหมันสําเร็จ
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จนกวาพระองคจะได ทําสิ่งที่ อยูในใจของ
พระองคเสียกอน
ในอนาคต เจาก็จะเขาใจเรื่องนี้เอง”
อิสราเอลใหม
๑ พระ

๓๑ เราจะเป็ นพระเจาของอิสราเอลทุก

ยาหเวหพูดวา “ในเวลา นัน
้

ตระกูล และพวกเขาก็จะเป็ นคนของเรา”
๒ พระยาหเวหพูดไววาอยางนี้
“คนที่รอดชีวิตจากคมดาบจะได รับ เกียรติใน
ทะเลทราย
อิสราเอลแสวงหาที่หยุดพัก”
๓ พระยาหเวหปรากฏใหเขาเห็นจากที่ไกลๆ
พระองคพูดวา “เรารักเจาแลวดวยความรักที่
ไมมีวันเสื่อมคลาย
ดัง นัน
้ เราถึงยังแสดงความ รักความ เมตตา
กับเจาอยู
๔ เราจะสรางเจาขึ้นใหม เจาจะไดถูกสรางขึ้น
อีกครัง้
อิสราเอล หญิงสาวบริสุทธิเ์ อย
เจาจะยกกลองรํามะนาขึ้นอีกครัง้
แลวเจาก็จะออก
ไปเตนรํากับคนที่เฉลิม
ฉลองกัน
๕ เจาจะปลูกพวกสวน องุนบนภูเขาสะ มา เรีย
อีกครัง้
และคนที่ปลูกก็จะมีความสุขจากผลของมัน
๖ เพราะจะมีวัน หนึ่ งที่คนเฝ า ยามรองตะโกน
กองจากภูเขาเอฟราอิมวา
‘ลุกขึ้นเร็ว ขึ้นไปหาพระยาหเวหพระเจาของ
เราที่ศิโยนกันเถอะ’”
๗ ใชแลว พระยาหเวหพูดวาอยางนี้
“มารองเพลงเฉลิมฉลองใหยาโคบกัน
และมาชื่นชมยินดีกับผูนําของชนชาติตางๆ
ตะโกนกอง สรรเสริญ และรองวา
พระยาหเวหไดชวยกูคนของพระองคแลว
คือคนอิสราเอลที่หลงเหลืออยู
๘ เราจะนํ าพวกเขามาจากแผนดินทางเหนื อ
และจะรวบรวมพวกเขามาจากสุดปลายโลก
ในพวกของเขาจะมีคนเหลานี้รวมอยูดวยคือ
คนตาบอด คนงอย
ผูหญิงทอง และผูหญิงที่กําลังจะคลอดลูก
พวกเขาจะกลับมาเป็ นชนกลุมใหญ
๙ ขณะที่พวกเขากลับมา พวกเขาก็รองไหกัน
และเราจะปลอบประโลมพวก เขาตอนที่นํา
พวกเขากลับมา
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ในขณะ ที่พวก เขากําลังอธิษฐานขอ ใหเรา
เมตตาปรานี
เราจะทําใหเขาเดินอยูริมๆแมน้ํ าบนถนน
ตรง
ที่พวกเขาจะไมสะดุดลม
เพราะเราจะเป็ นพอของคนอิสราเอล
และเอฟราอิมจะเป็ นลูกชายหัวปี ของเรา
๑๐ ชนชาติทง
ั ้ หลาย ใหฟังถอยคําของพระ
ยาหเวห
และใหประกาศไปถึงดิน แดนชายฝั ่ งที่หาง
ไกล
ใหประกาศวา ‘พระองคผู ที่ทําใหอิสราเอล
กระจัดกระจายไปจะรวบรวมพวกเขา
และดูแลพวก เขาเหมือนผู เลีย
้ ง แกะที่เฝ า
ระวังฝูงแกะของตัวเอง’
๑๑ เพราะพระ ยาหเวหไดจาย หนี้ แทนยา โคบ
แลว
และไดชวย ไถเขาใหพนเงื้อม มือคน ที่
แข็งแกรงกวาเขา
๑๒ พวกอิสราเอลจะกลับ มารองเพลงกันอยาง
สนุกสนานบนที่สูงศิโยน
และพวกเขาจะสองสวางไสว
เพราะความ ใจดีของพระ ยาหเวห สอง สวาง
เหนือขาว เหลา องุน ใหม และนํ้ ามัน
มะกอก
และสอง สวางเหนือพวก ลูก แกะและฝูง วัว
ดวย
ชีวิตของพวก เขาจะเป็ นเหมือนสวนที่มีน้ํ า
ผันเขามารด
และพวกเขาจะไมเป็ นลมอีก
๑๓ ในเวลานั น
้ พวกหญิงสาวจะเตนรําฉลอง
กับคนหนุมและคนแก
เราจะเปลี่ยนเสียงรองไหของ เขาเป็ นเสียง
รองเพลง
เราจะปลอบโยนพวกเขาใหสุขสบาย
และเราจะทําใหพวก
เขาเฉลิมฉลองกัน
แทนที่จะรองไหกัน
๑๔ เราจะใหพวกนั กบวชดื่มจนเหลือเฟื อ
และคนของเราจะพอใจกับขาวของที่เราให”
พระยาหเวหพูดอยางนัน
้
๑๕ พระยาหเวหพูดไววาอยางนี้
“มีเสียงดังมาจากรามาห
เป็ นเสียงรองไหและครํ่าครวญอยางขมขื่น
ราเชลกําลังรองไหใหพวกลูกชายของเธอ
เธอไม ยอมใหใครมาปลอบโยนเรื่องลูกของ
เธอเลย
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เพราะวาลูกของเธอหายไปหมดแลว”
๑๖ พระยาหเวหพูดวา
“หยุดรองไหเถิด
และหยุดเสียนํ้ าตาไดแลว
เพราะเจาจะได รับรางวัลชดเชยใหกับความ
พยายามของเจา”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
“และพวก ลูก เจาจะกลับ มาจากแผน ดินของ
ศัตรู
๑๗ แลวเจาก็จะมีความ หวังใหกับอนาคตของ
เจา”
พระยาหเวหพูดอยางนัน
้
“และลูกๆก็จะกลับเขา มาในเขตแดนของ
พวกเขาเอง
๑๘ เราไดยินเสียงรองไหของเอฟราอิมจริงๆ
เขาพูดวา ‘พระองคตีสอนขาพเจา
และขาพเจาก็ถูกตี สอนเหมือนลูกวัวที่ยังไม
เชื่อง
นํ าขาพเจากลับ มาเถิดเพื่อขาพเจาจะไดกลับ
มา
เพราะพระองค พระยาหเวห คือพระเจาของ
ขาพเจา
๑๙ เพราะหลัง
จากที่ขาพเจาหัน ไปจาก
พระองค ขาพเจาก็สํานึกผิด
และเมื่อขาพเจาได รับการ สอน ขาพเจาก็ตบ
ตนขาตัวเองดวยความละอาย
ขาพเจาละอายและอัปยศอดสู
เพราะขาพเจาไดแบกสิ่งที่ผิดๆที่นา ละอายที่
ขาพเจาไดทําไปตอนเป็ นเด็ก’”
๒๐ พระเจาพูดวา
“เอฟราอิมไมใชลูกที่รักของเราหรือ
เขาไมใชลูกชายคนโปรดของเราหรือ
ถึงเราจะดาวาเขาไวมาก
แตเราก็ยังคิดถึงเขาไดเสมอ
สวนลึกในเรานัน
้ มีแตความอบอุนใหเขา
เราเมตตาเอ็นดูเขามากจริงๆ”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
๒๑ “สรางเสาป ายบอกทางใหกับตัวเจาเอง
สรางป ายบอกทางใหกับตัวเจาเอง
เอาใจจดจออยูกับทางหลวง
จดจออยูกับทางที่เจาเดิน
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อิสราเอลที่รัก กลับมาเถิด
กลับมายังเมืองพวกนี้ของเจาเถอะ
๒๒ เจาเป็ นผูหญิงที่นอกใจสามี
เราจะตองรออีก นานแค ไหน กวาเจาจะกลับ
มา
แตเรา ยาหเวห จะทําใหเรื่องแปลกใหมเกิด
ขึ้น
คือผูหญิงจะเริ่มจีบผูชายกอน” *
ยูดาหจะกลับมารุงเรืองอีก
ยาหเวหผูมีฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้
ผูเป็ น
พระเจาของอิสราเอลพูดวา
“เมื่อเราพลิก
สถานการณใหกับเมืองตางๆของยู ดาห พวก
เขาจะพูดกันในแผน ดินและบาน เมืองของ
ยู ดาหอีก ครัง้ วา ‘ขอ ใหพระ ยาหเวหอวยพร
พวกคุณเถิด ทุงหญาอันชอบธรรม และภูเขา
์ ิทธิ’์ ”
อันศักดิส
๒๔ “ผูคนจะอยูอาศัยกันที่ยู
ดาหและทุก
เมืองของ มัน จะมีชาวนา และพวกที่เรรอน
ไปกับฝูง สัตวอาศัยอยู ๒๕ เพราะเราจะทําให
จิตใจที่ออนลากระปรีก
้ ระเปรา และเราจะทํา
ใหจิตใจที่ออนแอทัง้ หลายเขมแข็ง”
๒๖ ขณะนั น
้ เองผมก็ต่ น
ื ขึ้น
และมองไป
รอบๆ ผมนอนหลับสบายเหลือเกิน
๒๗ พระ ยาหเวหพูดวา “วัน นั น
้ ใกลจะมา
ถึงแลว เมื่อเราจะปลูกคนและสัตวในเมือง
อิสราเอลและยู ดาหข้ น
ึ ใหม” ๒๘ พระยาหเวห
พูดวา “แต กอน เราไดเฝ าดูอิสราเอลและยู
ดาห เพื่อที่จะถอนรากถอนโคนพวกเขา ดึง
พวกเขาลง ควํ่าพวกเขาลง และทําลายพวก
เขา รวม ทัง้ ทําใหพวก เขาได รับความทุกข
ทรมาน แตตอนนี้ เราจะเฝ าดูพวกเขาเพื่อที่
จะสรางพวกเขา และปลูกพวกเขาขึ้นใหม”
๒๙ “ในวันเหลา นั น
้ ผูคนจะไม พูดอยาง นี้
อีกแลว ที่วา
‘พวกพอกินองุนเปรีย
้ ว
แตกลับเป็ นพวกลูกที่เข็ดฟั น’ †
๓๐ แตตอ ไป นี้ ตาง คนตางตองตายเพราะ
ความผิด บาปของตัว เอง คน ไหนกินองุน
เปรีย
้ ว คนนัน
้ ก็ตองเข็ดฟั นเอง”
๒๓ พระ

*๓๑:๒๒

ผห
ู ญิงจะเริ่มจีบผูชายกอน ประโยคนี้อาจจะหมายความวาอิสราเอลจะเปลี่ยนจาก
นิสัยที่ชอบปฎิเสธความรักของพระเจา แลวจะอยากอยูใกลชิดกับพระองค
†๓๑:๒๙

ไว

พวกพอกิน … พวกลูกที่เข็ดฟั น หมายถึง พวกลูกๆตองมารับกรรมที่พวกพอๆกอ
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ขอ ตกลงใหม
๓๑ พระยาหเวหพูดวา

“วันนัน
้ จวนจะมาถึง
แลว เมื่อเราจะทําขอตกลงใหมกับครอบครัว
ของอิสราเอลและครอบครัวของยูดาห
๓๒ ขอ ตกลงนี้ จะไมเหมือนกับขอ ตกลงที่
เราเคยทําไวกับบรรพบุรุษของเจาในวันที่เรา
จูงมือพวกเขาออกมาจากแผน ดินอียิปต มัน
จะไมเหมือนกับขอ ตกลงของ เราที่พวก เขา
ไม ไดรักษา ทัง้ ๆที่เราเป็ นสามีของพวก เขา”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
๓๓ พระ ยาหเวหพูดวา
“ในอนาคต ขอ
ตกลงที่เราจะทํากับครอบครัวของอิสราเอลก็
จะเป็ นแบบ นี้ คือเราจะใสกฎของ เราเขาไป
ในตัวพวก เขา และเราจะเขียนไวในใจของ
พวกเขา เราจะเป็ นพระเจาของพวกเขา และ
พวก เขาก็จะเป็ นคนของ เรา ๓๔ พวกเพื่อนๆ
และญาติพี่ น องก็จะไม ตองสอนกันอีก แลว
วาใหรูจักพระยาหเวห เพราะพวกเขาทุก คน
ตัง้ แตคนเล็กที่สุดไปถึงคนใหญที่สุดก็จะรูจัก
เรา เราจะยก โทษใหกับความผิด บาปของ
พวก เขาและจะไมจดจําบาปของพวก เขาอีก
ตอไป” พระยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
พระยาหเวหจะไมมีวันทอดทิ ้งอิสราเอล
๓๕ พระยาหเวหพูดวา

“ผู ที่สัง่ ดวงอาทิตยใหสอง สวางในเวลากลาง
วัน
ผู ที่สัง่ ดวง จันทรและดวงดาวใหสอง สวางใน
เวลากลางคืน
ผูที่ทําใหทะเลปั ่ นป วนจนเกิดคลื่นเสียงดัง
พระ ยาหเวหผูมีฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้ คือชื่อของ
พระองคผูนัน
้ ”
๓๖ พระยาหเวหพูดอยางนี้ วา
“ถึง แมคํา สัง่ ตางๆเหลา นี้จะหายไปจาก
สายตาเรา
เชื้อ สายของอิสราเอลก็ยังจะเป็ นชนชาติหนึ่ง
ตอหน าเราตลอดไป”
๓๗ พระยาหเวหพูดวาอยางนี้
“ถามีใครสามารถวัดทองฟ าเบื้องบนได
และสามารถสํารวจรากฐานใตโลกได
เมื่อ นัน
้ เราก็จะปฏิเสธเชื้อ สายของอิสราเอล
สําหรับทุกอยางที่เขาไดทําลงไป”

*๓๒:๑

เยรูซาเล็มใหม
๓๘ พระยาหเวหพูดวา

“วันเหลา นัน
้ ใกลมา
ถึงแลว คือวันที่เมืองทัง้ เมืองตัง้ แตหอคอย
ฮา นัน เอลไปจนถึงประตูมุม จะถูกสรางขึ้น
ใหมเพื่อพระยาหเวห
๓๙ และเสนวัดเขตแดนก็จะขยายออก ไป
ไกลถึงภูเขากา เรบและเลีย
้ วไปจนถึงโก อาห
อีกครัง้ หนึ่ง ๔๐ และหุบเขาทัง้ หุบเขา ที่ตอน
นี้มีแตซากศพและเถากระดูก และทอง ทุงที่
เป็ นขัน
้ บันไดลดหลัน
่ ลงไปไกลถึงลําธารแหง
ขิด โรน และไกลไปถึงมุมประตู มาทางตะวัน
ออก ดิน แดนทัง้ หมดนี้จะถูกแยกไวสําหรับ
พระ ยาหเวหโดย เฉพาะ มันจะไมมี วันถูก
ถอนรากถอนโคน และไมมีวันถูกรื้อถอน”
เยเรมียาหซือ
้ ทองทุงที่อานาโธท
๑ นี่ คือขาวสารจากพระ ยาหเวหที่มา

๓๒ ถึงเยเร มี ยาห ในปี ที่ สิบ

*ที่เศเด คี

ยาหเป็ นกษัตริยปกครองยูดาห และตรงกับปี
ที่สิบแปดของกษัตริยเนบูคัดเนสซาร
๒ ในเวลานั น
้ กองทัพของกษัตริยบาบิ โลน
กําลังลอมเมืองเยรูซาเล็มอยู และเยเร มี
ยาหผู พูด แทน พระเจากําลังถูกคุม ขังอยูใน
ลานของคุกที่อยูในวังของกษัตริยแหงยู ดาห
๓ กษัตริยเศเดคี ยาหแหงยู ดาหเป็ นผู สัง
่ ใหจับ
เยเรมี ยาหขังไวในคุกที่ นัน
่ เอง พระองคถาม
เยเรมี ยาหวา “ทําไมเจาถึงไดทํานายอยางนี้
เจาพูดวา พระยาหเวหพูดวา ‘เราจะยกเมือง
นี้ใหตกไปอยูในกํา มือของกษัตริยบา บิ โลน
พระองคจะไดยึด ครองมัน ๔ และกษัตริย
เศเด คี ยาหแหงยู ดาห ก็จะไมมีทางหนี รอด
จากเงื้อม มือของพวกบา บิ โลน เพราะเขาจะ
ตองถูกสงตัวไปอยูในกํา มือของกษัตริยบา บิ
โลนอยางแนนอน และกษัตริยเศเดคี ยาหจะ
ไดพูดกับกษัตริยบา บิ โลนตรง หน า และเจอ
กันซึ่งๆหน า ๕ กษัตริยของบาบิ โลนจะบังคับ
ใหเศเดคี ยาหไปบาบิ โลน และเขาจะตองอยู
ที่ นัน
่ จนกวาเราจะมาลงโทษเขา พวกเจาจะ
ตอสูกับพวกบา บิ โลน แตจะไม ชนะ’” พระ
ยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
๖ แลวเยเร มี ยาหก็ตอบวา “ขาวสารของ
พระยาหเวหมาถึงผม พระองคพูด วา ๗ ‘เยเร
มี ยาห ฮา นา เมลลูกชายของชัลลูมลุงของ

ปี ที่สิบ ตรงกับปี ๕๘๗ กอนพระเยซูมาเกิด
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เจาจะมาหาเจา และเขาจะบอกกับเจาวา “ให
ซื้อทองทุงของผมที่อยูในอานาโธทไปหนอย
เพราะทานสามารถซื้อมันไดตามสิทธิ”์ ’
๘ แลวฮา นา เมลลูกชายของลุง ผม ก็ได
มาหาผมในลานคุกแหงนี้ ตามที่พระยาหเวห
ไดบอกไว และเขาก็พูดกับผมวา ‘ใหซ้ อ
ื ทอง
ทุงของผมไปหนอย ทองทุงที่อยูในอานาโธท
ที่อยูในแผน ดินของเบน ยา มิน เพราะทาน
์ ี่จะครอบครอง และมีสิทธิท
์ ี่จะซื้อมัน
มีสิทธิท
ได ใหทานซื้อเก็บไวเอง’”
ดัง
นัน
้ ผมจึงรูวานี่คือถอยคําของพระ
ยาหเวห ๙ แลวผมก็ซ้ อ
ื ทอง ทุงนัน
้ จากฮา นา
เมลลูกชายของลุง ผม เป็ นทอง ทุงที่อยูใน
อา นา โธท แลวผมก็จายไปเป็ นเงินหนักสิบ
เจ็ดเชเขล *๑๐ ผมไดเขียนเป็ นสัญญาซื้อ ขาย
ขึ้น มา เอาเชือกมัดแลวหยดครัง่ ลงบนเชือก
และใหพยานเซ็น ชื่อรับรอง แลวผมก็ชัง่ เงิน
จายเขาไป
๑๑ จาก นั น
้ ผมก็เอาหนังสือซื้อ ขายมา ซึ่ง
ก็รวม ถึงสําเนาของสัญญาที่มีครัง่ หยดปิ ดอยู
คํา สัง่ และเงื่อนไข รวม ทัง้ สําเนาที่ยังไม ได
ลงครัง่ ดวย ๑๒ แลวผมก็ใหหนังสือซื้อขายกับ
บารุคลูกชายของเนริยาห ซึ่งเป็ นลูกชายของ
มา อา เส อาห ตอ หน าฮา นา เมล กับลุง
ของผม และตอ หน าพวกพยานที่ลงชื่อไวใน
สัญญาซื้อ ขาย รวม ทัง้ พวกชาวยู ดาหทุก คน
ที่นัง่ อยูที่ลานคุกนัน
้
๑๓ แลวผมก็สง
ั ่ บา รุคตอ หน าพวก เขา
วา ๑๔ พระ ยาหเวหผูมีฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้
ผูเป็ น
พระเจาของอิสราเอล พูดไวอยาง นี้วา “ให
เอาหนังสือพวก นี้ คือหนังสือซื้อ ขายนี้ ทัง้ ที่
มีครัง่ ปิ ด และไมมีครัง่ ปิ ด ไปใสไวในหมอ
ดิน เพื่อพวก มันจะอยูไดนานๆ” ๑๕ เพราะ
พระ ยาหเวหผูมีฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้
ผูเป็ นพระเจา
ของอิสราเอลพูดไววา “ในอนาคต คนของ
เราก็จะซื้อบานเรือน ทองทุง และ พวกสวน
องุนในแผนดินนี้อีกครัง้ หนึ่ง”
๑๖ หลัง จากที่ผมไดใหหนั งสือซื้อ ขายกับ
บา รุคลูกชายของเน ริ ยาหไป แลว ผมก็ได
อธิษฐานถึงพระยาหเวหวา
๑๗ “ขา แตพระ ยาหเวห เจา นายของ
ขาพเจา พระองคสรางฟ าและแผน ดิน
โลกดวยพลังอันยิ่ง ใหญของพระองค
และแขนที่ย่ น
ื ออก
มาของพระองค
*๓๒:๙
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ไมมี อะไรที่ยากเกิน ไปสําหรับพระองค
๑๘ พระองคคือผูที่แสดงความ
เมตตา
แกคนเป็ นพันๆและเป็ นผู ที่ตอบแทน
ความผิด บาปของพอ แมใหกับลูกๆของ
พวก เขา พระองคคือพระเจาผู ยิ่ง ใหญ
พระเจาที่ทรงพลังที่มีช่ อ
ื วาพระยาหเวห
์ ัง้ สิน
ผูมีฤทธิท
้
๑๙ แผนการของพระองคนัน
้ ยิ่ง ใหญ
และการกระทําของพระองคก็ยอดเยี่ยม
พระองคเป็ นผู ที่มีดวงตาคอยสอด สอง
การก ระ ทําทัง้ หมดของมนุษย เพื่อ
ตอบแทนใหกับแตละคนตามวิถี
ทาง
ตางๆของ เขา และการกระทําตางๆของ
เขา ตามที่เขาสมควรจะไดรับ
๒๐ พระองคคือผู ที่ไดทําหมายสําคัญ
และสิ่งมหัศจรรยตางๆในแผน ดินอียิปต
ซึ่งไมมีอะไรที่จะเหนือกวา นัน
้ อีก แลว
มาจนถึงทุก วัน นี้ ไม วาจะในอิสราเอล
หรือในชนกลุมไหนก็ตาม พระองคสราง
ชื่อ เสียงใหกับพระองคเอง ชื่อ เสียง
พระองคเป็ นที่เคารพยําเกรงมาจนถึง
ทุกวัน นี้ ๒๑ พระองคไดนําอิสราเอลที่
เป็ นคนของพระองคออกมาจากแผน
ดินอียิปต
ดวยหมายสําคัญและสิ่ง
มหัศจรรยมากมายดวยมืออันทรงพลัง
และแขนที่เหยียดออกและดวยความนา
เกรงขามอยางยิ่ง
๒๒ พระองคไดใหแผน
ดินนี้กับ
คนอิสราเอล
แผน ดินที่พระองคได
สาบานไวกับบรรพบุรุษของพวก เขาวา
พระองคจะใหกับพวก เขา เป็ นแผน ดิน
ที่อุดมไปดวยนํ้ านมและนํ้ า เชื่อมผล ไม
๒๓ พวกอิสราเอลก็ไดเขามาในแผน ดิน
นี้ และก็ไดครอบครองมัน แตพวก เขา
ไม ยอมเชื่อ ฟั งพระองค และไมเดินตาม
กฎตางๆของพระองค พวก เขาไมทําสิ่ง
ตางๆที่พระองคสงั ่ ใหพวก เขาทํา แลว
พระองคก็ทําใหพวกเขาตองเจอกับเรื่อง
เลวรายทัง้ หมดเหลานี้
๒๔ พวกชาวบา บิ โลน ไดสรางเนิ น ดิน
ติดกําแพงเมืองเพื่อที่จะบุกยึดเมือง
เนื่องจากคม ดาบ ความอดอยาก และ
โรค ภัยไข เจ็บ เมืองก็เลยตกไปอยูใน
เงื้อม มือของชาวบา บิ โลนที่กําลังตอสู

เงินหนั กสิบเจ็ดเชเขล หรือ เงินหนักประมาณสองรอยกรัม
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กับมัน สิ่งที่พระองคบอกวาจะเกิด ขึ้นก็
ไดเกิดขึ้นแลว และพระองคก็เห็น
๒๕ ขา แตพระ ยาหเวห เจา นายของ
ขาพเจา พระองคไดบอกกับขาพเจาวา
‘ใหเอาเงินไปซื้อทอง ทุงนัน
้ เอาไวเอง
และใหมีพยานรับรองดวย’ แตเมือง นี้
กําลังจะตกไปอยูในเงื้อม มือพวกบา บิ
โลนอยูแลว”
๒๖ และขาวสารของพระ ยาหเวหก็มีมาถึง
เยเร มี ยาห พระองคพูดวา ๒๗ “เยเร มี ยาห
เราคือยาหเวห พระเจาของสิ่ง มี ชีวิตทัง้ ปวง
มีอะไรยากเกิน ไปสําหรับเราหรือ” *๒๘ ดัง นัน
้
พระยาหเวหจึงพูดวาอยางนี้ “เราจะยกเมือง
นี้ใหตกไปอยูในเงื้อม มือของชาวบา บิ โลน
และตกไปอยูในเงื้อมมือของเนบู คัด เนสซาร
กษัตริยของบา บิ โลน และเขาจะยึด ครอง
มัน ๒๙ ชาวบา บิ โลนที่กําลังสู รบอยูกับเมือง
นี้จะบุกเขา มาในเมือง และจุด ไฟเผาเมือง
พวก เขาจะเผาบานเรือนตางๆที่เผาเครื่อง
หอมใหกับพระ บา อัลบนดาดฟ า และถวาย
เครื่องดื่มบูชาใหกับเทพเจาอื่นๆซึ่งเป็ นเหตุ
ที่ทําใหเราโกรธ ๓๐ เพราะชาวอิสราเอลและ
ยู ดาหทําสิ่งที่เราถือวาชัว
่ รายจริงๆมาตัง้ แต
เด็กๆเพราะชาวอิสราเอลไดสรางรูป เคารพ
ขึ้นมากับมือ ซึ่งทําใหเราโกรธ” พระยาหเวห
๓๑ “ที่เราพูดอยาง นี้ ก็เพราะ
พูดวาอยางนัน
้
เราโกรธเมือง นี้ตัง้ แตวันที่พวก เขาสรางมัน
ขึ้น มาแลว โกรธมาจนถึงทุก วัน นี้ เราโกรธ
ถึงขนาดที่จะกําจัดมันใหพนไปจากหน าเรา
๓๒ เราโกรธเพราะชาวอิสราเอลและยู ดาหทํา
ในสิ่งที่ชัว
่ ราย ซึ่งเป็ นการยัว
่ โมโหเรา พวก
มันตางพากันทําสิ่งที่ชัว
่ รายกันไปหมด ไมวา
จะเป็ นพวกกษัตริย พวกเจา หน าที่บานเมือง
พวกนักบวช พวกผูพูดแทนพระเจา พวกคน
ยูดาห หรือพวกคนที่อาศัยอยูในเยรูซาเล็ม
๓๓ พวก มันหัน หลังใหเรา ไม ไดหัน หน า
ใหเรา ถึง แมเราจะสอนพวก มัน ลุก ขึ้นแต
เชามาสอนพวก มัน แตพวก มันก็ไมยอมรับ
การตัก เตือน ๓๔ พวก มันเอาสิ่งที่นา รังเกียจ
ขยะแขยงมาตัง้ ไวในบานที่ถูกเรียก วาเป็ น
ของเรา ทําใหบานนัน
้ เสื่อมไป
๓๕ พวก มันก็ไดสรางสถานนมัสการตางๆ
สําหรับพระบาอัล ในหุบเขาแหงเบน-ฮิ นโนม
*๓๒:๒๗
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เพื่อเอาไวเป็ นที่สําหรับเซน ไหวพวกลูกชาย
และลูกสาวของพวก มันใหกับพระ โม เลค
ทัง้ ๆที่เราไม ไดสัง่ หรือแมแตคิดจะสัง่ เรื่อง
นาขยะแขยงอยางนี้ ดัง นัน
้ มันจึงทําใหชาวยู
ดาหบาป
๓๖ ดัง นั น
้ นี่คือสิ่งที่พระ ยาหเวห พระเจา
ของอิสราเอล ไดพูดเกี่ยว กับเมือง นี้ คือ
‘ที่พวก เจาพูดกันวา กษัตริยบา บิ โลนจะยึด
เยรูซาเล็ม ดวยคมดาบ ความอดอยาก และ
โรค ราย’ แตเราจะบอกวา ๓๗ ‘เรากําลังจะ
รวบรวมพวก เขามาจากทุกหนทุก แหง ที่
เราไดขับ ไลพวก เขาไปดวยความโกรธ แคน
เดือดดาลอยางใหญ หลวง เราจะพาพวก เขา
กลับ มาที่ นี่ และจะทําใหพวกเขาอยูกันอยาง
ปลอดภัย ๓๘ พวกเขาจะเป็ นคนของเรา และ
เราจะเป็ นพระเจาของพวก เขา ๓๙ เราจะให
หัวใจกับพวก เขาเป็ นหนึ่งเดียวกัน และให
ทําอยางเดียวกัน พวก เขาจะ ไดยําเกรงเรา
ตลอด ไป เพื่อเป็ นผลดีสําหรับพวก เขาและ
สําหรับลูกหลานของพวกเขา
๔๐ เราไดทําขอตกลงกับพวกเขาชัว
่ นิรันดร
วาเราจะไมมี วันหัน หลังไปจากพวก เขา คือ
เราจะทําสิ่งที่ดีๆใหกับพวก เขา และเราจะ
ทําใหจิตใจของพวก เขายําเกรงเรา เพื่อวา
พวกเขาจะไดไมหัน หลังไปจากเรา ๔๑ เราจะ
มีความสุขที่ทําสิ่งดีๆใหกับพวกเขา และดวย
ชีวิตจิตใจทัง้ หมดของ เรา เราจะปลูกพวก
เขาไวในแผนดินนี้อยางสัตยซ่ อ
ื ’”
๔๒ พระ ยาหเวหพูดไววาอยาง นี้ “เราเคย
นํ าความเลว รายทัง้ หมดนี้มาใหคนพวก นี้
อยางไร เราก็จะนํ าสิ่งดีๆมาใหกับพวก เขา
อยางนัน
้
สิ่งดีๆที่เราไดสัญญาวาจะทําเพื่อ
พวก เขา ๔๓ แลวทอง ทุงในแผน ดิน นี้ก็จะมี
คนมาซื้อกัน แผน ดินที่พวก เจาพูดวา ‘มัน
เป็ นแผน ดินที่พินาศยอยยับ ไมมีคนหรือ
สัตวอาศัยอยู และตกไปอยูในเงื้อม มือของ
ชาวบา บิ โลน’ ๔๔ คนจะเอาเงินมาซื้อทอง ทุง
กัน และจะมีการเขียนสัญญา ติดครัง่ บน
สัญญานัน
้ และมีพยานรับรอง พวก เขาจะ
ซื้อทอง ทุงในแผน ดินของเบน ยา มิน และ
บริเวณรอบๆเยรูซาเล็ม รวม ทัง้ เมืองตางๆ
ในยู ดาห ในแถบเนิน เขา ในแถบที่ ลุมเชิง
เขาดานตะวัน ตก และในแถบเน เกบดวย

มีอะไรยากเกิน ไปสําหรับเราหรือ หรือ แปลไดอีกอยางหนึ่งวา “มีอะไรที่วิเศษ
มากยิ่งไปกวาเราหรือ”
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เพราะเราจะพลิกสถานการณใหกับพวก เขา”
พระยาหเวหพูดไววาอยางนัน
้
คําสัญญาของพระเจา
๑ ถอยคําของพระ

๓๓ เยเรมียาหเป็ นครัง้ ที่สอง ในขณะที่
ยาหเวหมีมาถึง

เขายังถูกคุม ขังอยูในลานคุก ๒ พระ ยาหเวห
คือผู ที่สรางโลก นี้ และเป็ นผู ที่ทําใหมันเป็ น
รูปเป็ น รางขึ้น มา เพื่อที่จะวางรากฐานของ
มัน พระยาหเวหคือชื่อของพระองค พระองค
พูดวา ๓ “ยู ดาห เรียกเราสิ แลวเราจะตอบ
เจา เราจะบอกเจาถึงสิ่งอัศจรรยตางๆและ
เรื่องลึกลับที่เจายังไมรู ๔ เพราะนี่ คือสิ่งที่
พระยาหเวห พระเจาของอิสราเอล ไดพูดไว
เกี่ยว กับพวกบานเรือนในเมือง นี้ และวัง
ของบรรดากษัตริยแหงยู ดาห ที่จะถูกศัตรู
รื้อทําลายไป ศัตรูจะสรางเนิน ดินบุกขึ้นบน
กําแพงและจะใชดาบฆาฟั นคนในเมือง
๕ พวกบา บิ โลนกําลังจะมาสู รบกับเมือง นี้
และจะทําใหเมือง นี้เต็มไป ดวยซากศพของ
ผูคนที่ถูกเราฆาเพราะความโกรธ แคนของ
เรา และเราก็ไดซอนหน า *ของ เราไปจาก
เมือง นี้ เพราะความชัว
่ ชาทัง้ หลายที่ชาว
เมืองนี้ทํา
๖ แตเรากําลังจะมาเยียวยารักษาให เราจะ
รักษาพวกเขา และจะใหพวกเขามีความสงบ
สุขและความปลอดภัยอยางลน เหลือ ๗ เรา
จะพลิกสถานการณใหกับยู ดาหและอิสราเอล
และเราจะสรางพวก
เขาขึ้นมาใหมใหเป็ น
เหมือนในตอนแรกที่พวกเขาเป็ น ๘ เราจะทํา
์ ากความผิด บาปที่
ใหพวกเขาสะอาดบริสุทธิจ
พวก เขาเคยทําไวกับ เรา และเราจะยก โทษ
ใหกับพวกการอธรรมและการละเมิดตางๆ
ทัง้ หมดที่พวกเขาเคยทํากับเรา
๙ แลวหลังจาก นั น
้ เมือง นี้ก็จะเป็ นที่รูจัก
กันวาเป็ นเมืองที่นําความ สุข คําสรรเสริญ
และความภูมิใจมาใหกับ เรา ตอ หน าชนชาติ
ทัง้ หลายในโลก นี้ ชนชาติตางๆเหลา นัน
้ จะ
ไดยินสิ่งดีๆทัง้ หมดที่เรากําลังทําใหกับชาวยู
ดาหที่กลับมานัน
้
ชนชาติทัง้ หลายจะเกรง
กลัวจนตัว สัน
่
เพราะสิ่งดีๆทัง้ หลายและ
ความสงบ
สุขที่เรากําลังมอบใหกับผูที่อยู
อาศัยในเยรูซาเล็ม”

*๓๓:๕
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๑๐ พระ ยาหเวหพูดวาอยาง นี้ “พวก เจา
พูดวา ‘บาน เมืองของ เราถูกทิง้ รกราง ไมมี
แมแตผูคนและสัตวอาศัยอยู’ แตในอนาคต
ในเมืองตางๆของยู ดาหและตามทอง ถนน
ของอิสราเอลที่เงียบสงัด เพราะถูกทําลาย
ไปจนไมมีผูคนและพลเมืองอาศัยอยู ไมมี
แมแตสัตวนัน
้ พวกเจาจะไดยิน ๑๑ เสียงรอง
เพลง เสียงเฉลิมฉลอง และเสียงของเจาบาว
เจา สาวอีกครัง้ หนึ่ง จะไดยินเสียงของผูคน
รองวา ‘สรรเสริญพระยาหเวหผูมีฤทธิ ์ทัง้ สิน
้
เพราะวาพระองคแสน ดี เพราะความ รักของ
พระองคนัน
้ อยูชว
ั ่ นิจนิ รัน ดร’ และจะไดยิน
เสียงคนนํ าเครื่องถวายมาถวายเพื่อแสดง
ความขอบคุณในวิหารของพระ ยาหเวหอีก
ครัง้ หนึ่ง เพราะเราจะพลิกสถานการณของ
แผนดินนี้” พระยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
๑๒ พระ ยาหเวหผูมีฤทธิ ์ ทัง
้ สิน
้ พูดวาอยาง
นี้ “ในสถาน ที่ที่ถูกทิง้ รางและไมมีคนหรือ
สัตวอาศัยอยู นี้ รวม ทัง้ เมืองตางๆของ มัน
ดวย จะกลับ มามีทุง หญาใหกับคนเลีย
้ งแกะ
ที่กําลังเลีย
้ งแกะอีก ครัง้ ๑๓ คนเลีย
้ งแกะจะ
ไดนับแกะของพวกเขาอีก ครัง้ แกะพวกนี้จะ
เดินผานมือของผู นับไป ผูคนจะนับแกะของ
เขากันไปทัว
่ เมือง ไม วาจะเป็ นเมืองตางๆใน
แถบเนิน เขา ในแถบที่ ลุมเชิง เขาดานตะวัน
ตก ในแถบเนเกบ ในยู ดาห ในแผน ดินของ
เบน ยา มิน และในพื้นที่บริเวณรอบๆเมือง
เยรูซาเล็ม” พระยาหเวหพูดวาอยางนัน
้

กิ่ง กานที่ ดี
๑๔ พระ

ยาหเวหพูดวา “วัน นัน
้ ใกลจะมา
ถึงแลว เมื่อเราจะทําใหสัญญาที่เราไดทําไว
กับครอบครัวของอิสราเอลและครอบครัว
ของยู ดาหเป็ น จริง ๑๕ ในวัน นัน
้ และในเวลา
นัน
้ เราจะทําใหกิ่งอันชอบ ธรรมงอกออก มา
สําหรับราชวงศของดา วิด เขาจะรักษาความ
ยุติธรรมและความชอบ ธรรมบนแผน ดิน นี้
๑๖ ในวัน นั น
้ ยู ดาหจะได รับการชวย กู และ
เยรูซาเล็มจะอยูอยางปลอดภัย และผูคนจะ
เรียกเมือง นี้วา ‘พระ ยาหเวหคือความชอบ
ธรรมของพวกเรา’”
๑๗ เพราะพระ ยาหเวหพูดวาอยาง นี้ “ดา
วิดจะไม ขาดทายาทที่จะมานัง่ อยูบนบัลลังก
ของชนชาติอิสราเอล

ซอนหน า หมายถึง พระองคไมเฝ าดูแล หรือปกป องพวกเขาอีกแลว
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๑๘ และพวกนั กบวชชาวเลวีจะไมขาด
ทายาทที่จะมาถวายเครื่องเผาบูชา
เครื่อง
บูชาจากเมล็ด พืช เครื่องสังสรรคบูชา ใหกับ
เราตลอดไป”
๑๙ ถอยคําของพระ ยาหเวหมาถึงเยเร มี
ยาหวา ๒๐ “นี่คือสิ่งที่พระยาหเวหพูด ‘ถาเมื่อ
ไหรที่เจาสามารถหักขอ ตกลงที่เราไดทําไว
กับวันและคืน คือทําใหวันและคืนไมเกิด ขึ้น
ตามเวลาของมัน ๒๑ เมื่อนัน
้ แหละ เจาถึงจะ
สามารถหักขอ ตกลงที่เราไดทําไวกับดา วิด
ผูรับ ใชของ เรา และกับพวกนักบวชชาวเลวี
ที่เป็ นผูรับใชของเราดวย
๒๒ เราจะทําใหลูก หลานของดา วิดผูรับ ใช
เรา และชาวเลวีที่รับ ใชเรา มีลูก หลานเพิ่ม
ขึ้นเป็ นทวีคูณ เหมือนกับดวงดาวบนทองฟ า
ที่ไมสามารถนับ ได และเหมือนกับเม็ด ทราย
ที่ทะเลที่นับไมถวน’”
๒๓ ถอยคําของพระ ยาหเวห มีมาถึงเยเร
มี ยาหวา ๒๔ “เยเร มี ยาห เจาไม เห็นหรือวา
คนพวก นี้พูดอะไรออก ไป พวก เขาพูดวา
‘ตอน นี้พระ ยาหเวหไดปฏิเสธครอบครัว
ของอิสราเอลและครอบครัวของยู ดาห สอง
ครอบครัวที่พระเจาเคยเลือก ไว แตตอน
นี้พระองคไดปฏิเสธพวก เขาไป แลว’ และ
ชนชาติอ่ น
ื ๆก็ดูถูกดู หมิ่นคนของ เรา และ
ชนชาติเหลา นัน
้ ก็ไม ไดนับพวก เขาวาเป็ น
ชนชาติหนึ่งอีกตอไป”
๒๕ พระ ยาหเวหพูดวาอยาง นี้ “ถาเราไม
ไดรักษาขอ ตกลงกับวันและคืน และไม ได
ออกกฎควบคุมฟ า สวรรคและแผน ดินโลก
แลวละก็ ๒๖ เมื่อนัน
้ แหละ เราก็จะปฏิเสธลูก
หลานของยา โคบและลูก หลานของดา วิด
ผูรับใชของเรา เราก็คงไมใหลูกหลานของดา
วิดปกครองอยูเหนือลูก หลานของอับ รา ฮัม
อิส อัค และยา โคบ ที่เราพูดอยาง นี้ก็เพราะ
เราจะพลิกสถานการณใหกับพวก เขา และ
เราจะแสดงความเมตตากับพวกเขา”

คําเตือนตอเศเดคิยาหกษัตริยยูดาห
๑ นี่ คือขาวสารของพระ

๓๔ ที่มาถึงเยเร มี ยาห

ยาหเวห
ในชวงที่เนบู
คัด เนส ซาร กษัตริยของบา บิ โลนกําลังตอสู
กับเยรูซาเล็มและเมืองตางๆที่อยูบริเวณ
นัน
้
กษัตริยเนบู คัด เนส ซารไดยกกองทัพ
ทัง้ หมดของ เขามา รวม ทัง้ กองทัพทัง้ หมด
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ของอาณาจักรตางๆและชนชาติตางๆที่อยู
ภายใตการปกครองของเขา
๒ นี่ คือสิ่งที่พระ ยาหเวห
พระเจาแหง
อิสราเอลพูด คือ “ใหไปพูดกับกษัตริยเศเด
คี ยาหแหงยู ดาห ใหบอกกับ เขาวา พระ
ยาหเวหพูดไววาอยางนี้ ‘เรากําลังจะยกเมือง
นี้ใหตกไปอยูในเงื้อม มือของกษัตริยบา บิ
โลน แลวเขาจะเอาไฟเผาเมือง นี้ ๓ เศเด คี
ยาห ตัวเจาเองก็จะหนีไม พนจากเงื้อม มือ
เขา
เพราะเจาจะถูกจับและถูกสงไปอยูใน
กํา มือของ เขาอยางแนนอน เจาจะไดเจอกับ
กษัตริยบา บิ โลนซึ่งๆหน า และเขาจะพูดกับ
เจาตรงหน า หลังจาก นัน
้ เจาก็จะตองไปที่บา
บิโลน’”
๔ แตเศเด คี ยาหกษัตริยของยู ดาห ใหฟัง
คํา พูดของพระ ยาหเวหให ดี พระ ยาหเวห
พูดถึงทานไววา “เจาจะไม ตายดวยคม ดาบ
หรอก ๕ แตจะตายอยางสงบ และจะมีผูคน
เผาเครื่องหอมเพื่อเป็ นเกียรติใหกับ
เจา
เหมือนกับที่พวก เขาเผาเครื่องหอมใหกับ
กษัตริยองคกอนๆที่เป็ นบรรพบุรุษของ เจา
พวกเขาจะไวทุกขใหกับเจา โดยพูดวา ‘นาย
ทาน พวก เราเสียใจเหลือ เกิน’ เจามัน
่ ใจได
เพราะเราไดพูดไว แลว” พระ ยาหเวหพูดวา
อยางนัน
้
๖ แลวเยเรมี ยาหผู พูด แทนพระเจาก็พูดสิ่ง
ที่พระ ยาหเวหบอกทัง้ หมด นี้ใหกษัตริยเศเด
คี ยาหแหงยู ดาหฟังในเมืองเยรูซาเล็ม ๗ ใน
เวลา นัน
้ กองทัพของกษัตริยบา บิ โลนก็กําลัง
ตีเมืองเยรูซาเล็มและเมืองตางๆของยู ดาหที่
ยังเหลืออยู คือเมืองลา คีชและอา เซ คาห
เพราะในยู ดาห มีแตสองเมือง นี้เทานัน
้ ที่มี
ป อมปราการเหลืออยู
๘ หลัง จากที่กษัตริยเศเด คี ยาหไดทําขอ
ตกลงกับทุก
คนในเมืองเยรูซาเล็มวาจะ
ประกาศอิสรภาพใหกับพวก เขา ถอยคําของ
พระยาหเวหก็มีมาถึงเยเรมี ยาห ๙ ชาวเมือง
แตละคนจะตองปลอยทาสฮีบรูทงั ้ ชายและ
หญิงของ ตนใหเป็ นอิสระ พลเมืองยู ดาหจะ
ไดไม ตองเป็ นทาสรับ ใชพลเมืองยู ดาหดวย
กันเอง
๑๐ สวนพวกเจา นายและคนทุก คน ที่รวม
ในขอ ตกลงปลด ปลอยทาสชาย หญิงเหลา นี้
เพื่อทาสพวก เขาจะไดไม ตองรับ ใชพวก เขา
อีกตอ ไป คนเหลา นัน
้ ตางก็ยอมทําตามขอ
ตกลงนี้ และไดปลด ปลอยทาสของพวก เขา
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ไป ๑๑ แตตอ มา ชาว เมืองก็ไมทําตามขอ
ตกลง ไปบังคับพวกผูชายและผู หญิงที่พวก
เขาไดปลด ปลอยไปแลวกลับ มาเป็ นทาสอีก
๑๒ ถอยคําของพระ ยาหเวหก็มีมา ถึงเยเร มี
ยาหอีก ครัง้ พระองคพูด วา ๑๓ พระ ยาหเวห
พระเจาของอิสราเอล พูดไววาอยาง นี้ “เรา
ไดทําขอ ตกลงไวกับบรรพบุรุษของพวก เจา
ตอนที่เราพาพวก เขาออกมาจากแผน ดิน
อียิปตจากการเป็ นทาสนัน
้
เราไดบอกกับ
พวกเขาวา ๑๔ เมื่อสิน
้ ปี ที่ เจ็ด พวกเจาแตละ
คนตองปลอยชาวฮีบรูที่เป็ นพี่ น องของเจาให
เป็ นอิสระ เขาไดขายตัวเขาเองใหกับเจา เขา
จะรับ ใชเจาอยูหกปี แลวหลังจาก นัน
้ เจาก็
จะ ตองปลอยเขาใหเป็ นอิสระ แตบรรพบุรุษ
ของเจาไม ยอมเชื่อ ฟั งเรา และไม ไดเงี่ยหูฟัง
๑๕ แตวัน นี้ พวก เจาไดกลับ ใจ แลวเจาก็ได
ทําในสิ่งที่เราเห็นวาถูก ตอง คือเรียก รอง
อิสรภาพใหกันและกัน
แถมเจายังทําขอ
ตกลงกันตอ หน าเราในวิหารที่มีช่ อ
ื ของ เรา
อีก ดวย ๑๖ แต แลวเจาก็กลับคํา และทําให
เราเสีย ชื่อ พวก เจาแตละคนไปเอาทาสและ
สาว ใชที่ปลอยใหเป็ นอิสระไปแลวกลับมาอีก
ทัง้ ๆที่พวก เขาอยากจะไปจากเจา แลวเจาก็
บังคับใหพวก เขากลับมาเป็ นทาสและสาว ใช
ของเจาเหมือนเดิม”
๑๗ ดัง นั น
้ พระ ยาหเวหจึงพูดวา “เจาไม ได
เชื่อ ฟั งเราเรื่องใหอิสระกับพี่ น องและเพื่อน
บานของ เจา” ดัง นัน
้
พระ ยาหเวหพูดวา
“เราก็จะใหการปลดปลอยกับเจาบาง
เรา
จะปลด ปลอยคม ดาบ โรค ราย และความ
อดอยาก และเราจะทําใหเจากลาย เป็ นสิ่ง
ที่นาขยะแขยงใหกับอาณาจักรทัง้
หลาย
๑๘ เราจะทําใหชายที่ทําผิดขอ
บนโลก นี้
ตกลงของ เรา คือคนที่ไมทําตามขอ ตกลงที่
พวก เขาทําตอ หน าเรา เหมือนกับวัว สาวที่
พวก เขาแบงเป็ นสอง ทอนแลวเดินผานไป
ทามกลางอวัยวะของ มัน *๑๙ คนพวก นี้คือผู
ที่ไดเดินผานทามกลางอวัยวะตางๆนัน
้
คือ
พวกเจา นายของยู ดาหและของเยรูซาเล็ม
พวกขันที พวกนักบวช และชาว บานทุก คน
*๓๔:๑๘
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๒๐ เราจะยกพวก

เขาใหตกไปอยูในเงื้อม มือ
ของศัตรู และคนที่อยากจะฆาพวก เขา ศพ
ของพวก
เขาจะกลายเป็ นอาหารนกกาใน
อากาศ และสิง สาราสัตวบนพื้น ดิน ๒๑ เราจะ
ยกกษัตริยเศเดคี ยาหแหงยู ดาหและพวกเจา
ขุนมูลนายของ เขาใหตกไปอยูในเงื้อม มือ
ของศัตรูและคนที่อยากฆาพวก เขา และยิ่ง
กวานัน
้ จะใหพวก เขาตกไปอยูในเงื้อม มือ
ของกองทัพของกษัตริยบา บิ โลนที่กําลังเขา
มาโจมตีพวก เขาดวย” ๒๒ พระ ยาหเวหพูด
วา “เรากําลังจะออกคํา สัง่ ใหนํากองทัพของ
บา บิ โลนกลับมาที่เยรูซาเล็ม พวก เขาจะ
โจมตีและยึดเยรูซาเล็ม และเอาไฟเผาเมือง
เยรูซาเล็ม และเราจะทําใหเมืองตางๆของยู
ดาห กลายเป็ นที่รกราง ที่ไมมีผูคนอาศัยอยู
เลย”
ตัวอยางที่ดีของครอบครัวเรคาบ
๑ ในสมัยที่เย

๓๕ ปกครองยู ดาห

โฮ ยาคิ มเป็ นกษัตริย
†เย โฮ ยาคิ มเป็ น
ลูกชายของกษัตริยโยสิ ยาห ถอยคําของพระ
ยาหเวหมีมาถึงเยเร มี ยาหวา ๒ “ใหไปหา
ครอบครัวเรคาบ และพูดคุยกับพวกเขา แลว
นํ าพวก เขามาที่วิหารของพระ ยาหเวห และ
ใหพาพวก เขาเขาไปในหองหนึ่งของวิหาร
นัน
้ แลวใหพวกเขาดื่มเหลาองุน”
๓ ดัง นั น
้ ผมจึงไดพายา อา ซัน ยาหลูกชาย
ของเยเร มี ยาห ที่เป็ นลูกชายของฮา บา ซิ น
ยาห และพี่ ชายน อง ชายของ เขา และลูกๆ
ทุก คนของเขา รวมทัง้ ทุก คนในครอบครัวเร
คาบ ๔ ไปที่วิหารของพระ ยาหเวห และเขา
ไปที่หองของพวกลูกชายฮา นัน ฮา นันเป็ น
ลูกชายของอิก ดา ลิ ยาห ฮา นันเป็ นคนของ
พระเจา หอง นี้อยูใกลกับหองของพวกเจา
นายทัง้ หลาย และอยูเหนือหองของมา อา
เส อาหลูกชายของชัลลูม มา อา เส อาหเป็ น
คนเฝ าประตูวิหาร ๕ แลวผมก็เอาเหยือกที่
เต็มไป ดวยเหลา องุนมาหลายเหยือกพรอม
กับพวกถวยมาวางไวตอ
หน าสมาชิกใน

เดินผานไปทามกลางอวัยวะของ มัน ในสมัยกอนเวลาทําขอ ตกลงกัน พวก เขา
จะผาสัตวออกเป็ นสองซีก แลวเดินผานไประหวางสองซีกนัน
้ แลวพูดวา “ถาขาไมรักษาขอ
ตกลงนี้ ก็ขอใหเป็ นเหมือนสัตวตัวนี้”
†๓๕:๑ เยโฮยาคิมเป็ นกษั ตริยปกครองยูดาห ในระหวางปี ๖๐๙-๕๙๗ กอนพระเยซูมาเกิด
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ครอบครัวของเร คาบ แลวผมก็บอกพวก เขา
วา “ดื่มเหลาองุนสิ”
๖ แตพวก เขาตอบวา “พวก เราไมด่ ม
ื เหลา
องุนครับ เพราะโย นา ดับลูกชายของเร คาบ
ซึ่งเป็ นบรรพบุรุษของ เราสัง่ พวก เราไววา
‘พวก เจาและลูก หลานของ เจาจะตองไมด่ ม
ื
เหลา องุนตลอด ไป ๗ เจาจะตองไมสรางบาน
อยู ตองไมหวาน พืชเพาะปลูก และตองไม
ทําไร องุน เจาตองไมทําสิ่งตางๆเหลา นี้ แต
เจาจะตองอาศัยอยูในเต็นทตลอดชีวิต เพื่อ
ที่เจาจะไดอยูนานๆในเขตแดนที่เจาอาศัยอยู
อยางคนตาง ถิ่น’ ๘ และพวก เราก็ไดเชื่อ ฟั ง
คํา สัง่ ของโย นา ดับบรรพบุรุษของ เรา ที่เป็ น
ลูกชายของเร คาบ พวก เราไม เคยดื่มเหลา
องุนเลยตลอดชีวิต รวม ทัง้ เมียของพวก
เรา และลูกชายลูกสาวของพวก เราก็ไม เคย
ดื่มดวย ๙ พวก เราไม เคยสรางบานอยู และ
ไม เคยมีไร องุน ไมมีทอง ทุง และเมล็ด พืช
๑๐ พวก เราอยูเต็นทมาตลอด และพวก เราก็
ไดเชื่อฟั งและทําตามสิ่งที่โยนาดับบรรพบุรุษ
ของเราไดสัง่ ใหพวกเราทํา ๑๑ แตพอกษัตริย
เนบู คัด เนส ซารแหงบา บิ โลนบุกแผน ดินยู
ดาห เราก็พูดกันวา ‘ไปเยรูซาเล็มกัน เถอะ
เพราะเรากลัวพวกทหารของบา บิ โลนและ
ซีเรีย’ ดังนัน
้ พวกเราจึงมาอยูที่เยรูซาเล็ม”
๑๒ ถอยคําของพระ ยาหเวห มีมาถึงเยเร มี
ยาหวา ๑๓ “พระ ยาหเวห ผูมีฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้
ผูเป็ นพระเจาของอิสราเอล พูดไววาอยาง นี้
‘ใหไปบอกกับคนยู ดาหและทุก คนที่อาศัยอยู
ในเยรูซาเล็มวา “พวกเจาจะไมยอมรับคําตัก
เตือนหรือ พวก เจาจะไมยอมฟั ง เราหรือ”’”
พระ ยาหเวหพูดวาอยางนัน
้ ๑๔ “ขนาดคํา พูด
ของโย นา ดับ ลูกชายของเร คาบ ที่ไดสัง่
พวกลูกชายของเขาไม ใหด่ ม
ื เหลา องุน พวก
ลูกๆของ เขาก็ยังทําตามเลย จนถึงทุกวัน นี้
พวกเขาก็ไมด่ ม
ื เหลาองุน เพราะเชื่อฟั งคําสัง่
ของพอพวก เขา แตพอเราสัง่ พวก เจาอยาง
ไมหยุด หยอน พวก เจาก็ไมเห็นเชื่อ ฟั งเรา
เลย ๑๕ เราสงพวกผู พูด แทน พระเจา ที่เป็ น
พวกผูรับ ใชเราไปหาเจาอยางไมหยุด หยอน
ใหพวก เขาบอกกับเจาวา ‘พวก เจาแตละคน
ใหหันกลับจากทางชัว
่ ๆของ เจาและทําตัวให
ดีๆได แลว ถาพวก เจาไมไปติดตามรับ ใช
พระอื่นๆ พวกเจาจะไดอาศัยอยูในแผน ดินที่
*๓๖:๑
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เราไดใหกับเจาและบรรพบุรุษของเจาไว’ แต
เจาก็ทําหูทวน ลม ไมยอมฟั งเรา ๑๖ พวกลูก
หลานของโย นา ดับที่เป็ นลูกชายของเร คาบ
ไดทําตามคํา สัง่ ที่บรรพบุรุษของพวก เขาสัง่
พวกเขาไว แตคนพวกนี้ไมยอมเชื่อฟั งเรา”
๑๗ ดัง นั น
้ พระ ยาหเวหผูมีฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้ ผู
เป็ นพระเจาของอิสราเอลไดพูดวา “เราจะทํา
ใหสิ่งชัว
่ รายทัง้ หมดที่เราไดพูดไว เกิดขึ้นกับ
คนยู ดาห และผู ที่อาศัยอยูในเยรูซาเล็มทุก
คน เพราะเราไดพูดกับพวกเขาแลว แตพวก
เขาไม ยอมฟั ง เราไดเรียกพวก เขาแลว แต
พวกเขาไมยอมตอบ”
๑๘ แตสําหรับครอบครัวของเร คาบ เยเร มี
ยาหพูดวา “พระ ยาหเวหผูมีฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้ ผู
เป็ นพระเจาของอิสราเอล พูดวา ‘เพราะพวก
เจาเชื่อ ฟั งคํา สัง่ ของโย นา ดับบรรพบุรุษของ
เจา และรักษาคํา สัง่ ของ เขาทุก ขอ และได
ทําทุก อยางที่เขาสัง่ ใหพวก เจาทํา’ ๑๙ ดัง
นัน
้
พระ ยาหเวหผูมีฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้
ผูเป็ น
พระเจาของอิสราเอล จึงพูดวา ‘จะมีคนจาก
ครอบครัวของโยนาดับลูกชายของเรคาบ มา
ยืนอยูตอหน าเราเสมอ’”
กษัตริยเยโฮยาคิมเผา
หนั งสือมวนของเยเรมียาห
สี่ *ที่เย โฮ ยาคิ ม เป็ น
กษัตริยปกครองยู ดาห เย โฮ ยาคิ ม
เป็ นลูกชายของกษัตริยโยสิ ยาห ถอยคําของ
พระ ยาหเวหไดมาถึงเยเร มี ยาหผู พูด แทน
พระเจา พระองคพูดวา ๒ “เยเร มี ยาห ให
เอาหนังสือมวนมา แลวเขียนถอยคําทัง้ หมด
ที่เราไดพูดกับเจาตอวาอิสราเอล ยู ดาห และ
ชนชาติทงั ้ หมด ตัง้ แตวัน แรกที่เราพูดกับเจา
คือตัง้ แตชวงที่โยสิยาหเป็ นกษัตริย มาจนถึง
วัน นี้ ๓ บางทีเมื่อชาวยู ดาหไดยินเรื่องเลว
รายทัง้ หมดที่เราวางแผนจะทําใหเกิด ขึ้นกับ
พวก เขา พวก เขาแตละคนอาจ จะไดเลิกทํา
ชัว
่ แลวเราจะไดอภัยใหกับความผิดบาปของ
พวกเขา”
๔ เยเร มี ยาหจึงไปเรียกบา รุคลูกชายของ
เน ริ ยาห แลวบา รุคก็เขียนตามที่เยเร มี ยาห
บอกลงในหนังสือมวน เยเร มี ยาหบอกเขา
ทุกๆถอยคําที่พระ ยาหเวหไดบอกกับเยเร มี
ยาหไว ๕ เยเร มี ยาหสัง่ บา รุควา “ขาถูกหาม
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ไมใหเขาไปในวิหารของพระ ยาหเวห ๖ เจา
จะตองไปอานหนังสือมวน นี้ที่เจาไดเขียน
ถอยคําของพระ ยาหเวหลงไป ตามที่ขาได
บอกเจานัน
้ เจาจะตองไปอานหนังสือนี้ใหกับ
ทุก คนในวิหารฟั งในวันอดอาหาร และเจาจะ
ตองอานถอยคําเหลา นี้ใหชาวยู ดาหทุก คนที่
มาจากเมืองตางๆของเขา ฟั งดวย ๗ บางทีคํา
รองขอความเมตตาของพวก เขาอาจ จะไป
ถึงพระ ยาหเวหก็ได แลวแตละคนก็จะหัน
กลับจากการทําชัว
่ ของเขา เพราะความโกรธ
แคนเดือดดาลที่พระ ยาหเวหมีตอคนพวก นี้
รุนแรงมาก” ๘ แลวบารุคลูกชายของเนริยาห
ก็ทําตามที่เยเร มี ยาหผู พูด แทน พระเจาสัง่
ทุก อยาง เขาอานหนังสือที่มีถอยคําของพระ
ยาหเวหในวิหารของพระยาหเวห
๙ ในเดือนเกาของปี ที่ หาที่เย โฮ ยาคิ มเป็ น
กษัตริยปกครองยู ดาห เย โฮ ยาคิ มเป็ น
ลูกชายของกษัตริยโย สิ ยาห ทุก คนในเมือง
เยรูซาเล็มและทุก คนที่เดิน ทางมาเยรูซาเล็ม
จากเมืองตางๆของยู ดาห
ตางพากันอด
อาหารอยูตอ หน าพระยาหเวห ๑๐ ในเวลานัน
้
บา รุคไดอานหนังสือมวนที่เขียนขึ้นตามคํา
พูดของเยเร มี ยาหในวิหารของพระ ยาหเวห
ใหกับคนทัง้ หมดฟั ง เขาอานอยูในหองของ
เก มา ริ ยาหผูเป็ นเลขานุการ ที่อยูบนโถงชัน
้
บนตรงทาง เขาประตูใหมของวิหาร เก มา ริ
ยาหเป็ นลูกชายของชาฟาน
๑๑ มี คา ยาหไดยินถอยคําทัง
้ หมดของพระ
ยาหเวหในหนังสือมวน มี คายาหเป็ นลูกชาย
ของเก มา ริ ยาห และเก มา ริ ยาหเป็ นลูกชาย
ของชาฟาน
๑๒ เขาก็เลยลงไปที่หองของเลขานุการที่
ในวังของกษัตริย พวกเจา นายทัง้ หมดก็
นัง่ อยูที่ นัน
่ มีทัง้ เอ ลี ชา มาเลขานุการ และ
เด ไลย าหลูกชายของเชไม อาห เอ ลนาธัน
ลูกชายของอัคโบร เกมาริยาหลูกชายของชา
ฟาน เศเดคี ยาหลูกชายของฮานัน ยาห และ
พวกเจานายทัง้ หมด ๑๓ แลวมีคายาหก็เลาสิ่ง
ที่เขาไดยินมาทัง้ หมด ตอนบา รุคอานจาก
หนังสือมวนใหประชาชนฟั ง
๑๔ และพวกเจา นายทัง
้ หมด ก็ไดสงเยฮู ดี
ลูกชายของเนธา นิ ยาห ซึ่งเป็ นลูกของเชเล
มิ ยาห เชเล มิ ยาหเป็ นลูกชายของคูชิ พวก
เขาสงเยฮู ดีไปหามี คา ยาห พรอมกับสัง่ ให
บอกบารุควา “ใหเอาหนังสือมวนที่เจาอานให
ประชาชนฟั ง แลวใหมาที่นี่”
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ดัง นัน
้ บา รุคลูกชายของเน ริ ยาห ไดเอา
หนังสือมวนไปหาพวกเขา
๑๕ แลวคนพวกนั น
้ ก็พูดกับบารุควา “นัง่ ลง
สิ แลวอานมันใหพวกเราฟั งหนอย”
บารุคจึงอานมันใหพวกเขาฟั ง
๑๖ เมื่อพวก เขาไดยินถอยคําทัง
้ หมด พวก
เขาก็มองหน ากันดวยความหวาด กลัว แลว
พวก เขาก็พูดกับบา รุควา “เราจะเอาถอยคํา
ทัง้ หมดนี้ไปบอกกับกษัตริยอยางแนนอน”
๑๗ แลวพวก เขาก็ถามบา รุควา “บอกพวก
เราหนอยสิวา เจาเขียนขอความนี้ข้ น
ึ มาได
อยางไร เจาเขียนตามที่เขาบอกหรือ”
๑๘ บา รุคตอบวา “ใช แลวครับ ผมเขียน
ตามที่เขาบอก พอเขาพูดคําเหลา นี้ใหผม
ฟั ง ผมก็เขียนลงในหนังสือมวนตามที่เขา
ตองการ”
๑๙ แลวพวกเจา นายก็บอกบารุควา “รีบหนี
ไปซะ เจากับเยเรมียาห รีบไปหาที่ซอน และ
อยาใหใครรูวาพวกเจาอยูที่ไหน”
๒๐ แลวพวกเจา นายก็ไดวางหนั งสือมวนไว
ในหองของเอ ลี ชา มาผูเป็ นเลขานุการ แลว
พวก เขาก็พากันไปหากษัตริยที่ลานของวัง
แลวพวก เขาก็ไดบอกกษัตริยเรื่องทัง้ หมดที่
เกิดขึ้น
๒๑ แลวกษัตริยก็สงเยฮู ดี
ไปเอาหนังสือ
มวน นัน
้ แลวเขาก็ไปเอามันมาจากหองของ
เอ ลี ชา มาครูสอนศาสนานัน
้
แลวเยฮู ดีก็
อานมันใหกับกษัตริย และพวกเจา นายทุก
คนที่ยืนอยูตอ หน ากษัตริยฟัง ๒๒ เวลา นัน
้
ตรงกับเดือนเกาของปี กษัตริยนัง่ อยูในวัง
ฤดู หนาวของพระองค กระถางไฟที่อยูตรง
หน าพระองคจุด อยู ๒๓ เมื่อเยฮู ดีอานหนังสือ
มวนไปไดสาม สี่แถบ พระองคก็เอามีดกรีด
หนังสือเป็ นชิน
้ ๆแลวโยนลงไปในกระถางไฟ
พระองคตัดหนังสือไปเรื่อยๆจนพระองค
ไดเผาหนังสือมวนทัง้ เลมในกระถางไฟนัน
้
๒๔ ทัง
้ กษัตริยและพวกผูรับ ใชของพระองคที่
ไดฟังถอยคําทัง้ หมดนี้ของพระ ยาหเวห ไม
ไดแสดงความเกรงกลัวหรือสํานึก ผิดดวย
การฉีกเสื้อผาของตัวเองเลย
๒๕ ถึง แมเอ ลนาธัน เด ไลย าหและเก มา ริ
ยาหจะขอรองไม ใหพระองคเผาหนังสือมวน
แตพระองคก็ไมฟังพวก เขา ๒๖ กษัตริยสงั ่ เย
ราเมเอล ลูกชายของพระองค และเสไรอาห
ลูกชายของอัส รี เอล และเช ลา มิ ยาหลูกชาย
ของอับ เด เอลใหไปจับตัวบา รุคที่เป็ นเสมียน
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และเยเร มี ยาหผู พูด แทน พระเจา แตพระ
ยาหเวหซอนพวกเขาไว
๒๗ หลัง จากที่กษัตริยไดเผาหนั งสือมวน ที่
มีถอยคําที่บา รุคไดเขียนไวตามคํา พูดของ
เยเรมี ยาห ถอยคําของพระยาหเวหก็มีมาถึง
เยเรมียาหวา
๒๘ “เยเร มี ยาหไปเอาหนั งสือมวนมาอีก
เลม หนึ่ง แลวใหเขียนขอความทุก อยาง
ลงไป เหมือนกับที่เจาเคยเขียนไวกอนแลว
ในหนังสือมวนเลมแรก ที่เยโฮยาคิมกษัตริย
แหงยู ดาหเผาไป ๒๙ และใหเจาตอวากษัตริย
เย โฮ ยาคิ มแหงยู ดาหวาพระ ยาหเวหพูด
วา ‘เจาไดเผาหนังสือมวนเลม นี้ และพูด
วา “ทําไมเจาถึงไดเขียนบนมวนหนัง นี้วา
กษัตริยแหงบา บิ โลนจะมาแนๆและเขาจะมา
ทําลายแผน ดิน นี้ และจะตอนคนและสัตวไป
เป็ นเชลย”’” ๓๐ ดัง นัน
้ พระ ยาหเวหจึงพูด
เกี่ยวกับเยโฮยาคิมกษัตริยแหงยูดาหวา “จะ
ไมมีลูก หลานของ เขาไดนัง่ บนบัลลังกของ
ดา วิด ศพของ เขาจะถูกทิง้ ไวอยูกลางแดดที่
รอน จัดในตอนกลาง วันและหนาวเหน็บใน
ตอนกลางคืน ๓๑ เราจะทําโทษเขา ลูก หลาน
ของเขา และพวกทาสรับ ใชของเขา สําหรับ
ความผิด บาปที่พวก เขาทํา และเราจะทําให
สิ่งเลวรายทัง้ หมดเกิดขึ้นกับพวกเขาและผูที่
อาศัยอยูในเมืองเยรูซาเล็มรวม ทัง้ คนยู ดาห
เป็ นสิ่งเลว รายที่เราไดประกาศวาจะเกิด ขึ้น
กับพวกเขา แตพวกเขาไมสนใจฟั ง”
๓๒ เยเร มี ยาหจึงเอาหนั งสือมวนมาอีก
เลม และเอาไปใหกับบา รุคที่เป็ นเสมียน ที่
เป็ นลูกชายของเน ริ ยาห แลวบา รุคก็เขียน
ถอยคําทัง้ หมดตามที่เยเร มี ยาหบอก ซึ่ง
เหมือนกับถอยคําที่อยูในหนังสือมวนเลมที่
เย โฮ ยาคิ มกษัตริยแหงยู ดาหเอาไปเผา ไฟ
แถมเพิ่มขอความอีกมากมายทํานองนัน
้
ลงไปอีกดวย
เยเรมี ยาหถูกขัง
๑ เนบู

๓๗ บาบิโลน พระองคไดแตงตัง้ ใหเศเด
คัด เนส ซารเป็ นกษัตริยของ

คียาห ขึ้นเป็ นกษัตริยปกครองแผนดินยูดาห
แทนกษัตริยโคนิ ยาห *ลูกชายของเยโฮยาคิ
ม เศเด คี ยาหเป็ นลูกชายของกษัตริยโย สิ
ยาห ๒ แตกษัตริยเศเดคียาห และผูรับใชของ
*๓๗:๑
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พระองค รวม ทัง้ ผูคนในยู ดาห ก็ไม ยอมฟั ง
ถอยคําตางๆของพระ ยาหเวห ที่พระองคได
พูดผานมาทางเยเรมียาหผูพูดแทนพระเจา
๓ กษัตริยเศเด คี ยาหสงเยฮู คัลลูกชายของ
เชเล มิ ยาห พรอมกับนักบวชเศ ฟั น ยาห
ลูกชายของมา อา เส อาห ไปหาเยเร มี ยาห
ผู พูด แทน พระเจา และบอกวา “เยเร มี
ยาห อธิษฐานตอพระยาหเวหพระเจาของเรา
แทนพวกเราดวย”
๔ ในเวลา นั น
้ เยเร มี ยาหยังไป ไหนมา ไหน
ทามกลางผูคนไดอยางอิสระ พวก เขายังไม
ไดจับเยเร มี ยาหขังคุก ๕ และตอน นี้กองทัพ
ของฟาโรหก็ไดเคลื่อน ทัพออกจากอียิปตมา
แลว และชาวบา บิ โลนที่กําลังปิ ดลอมเมือง
เยรูซาเล็มอยูรูขาว ก็เลยถอนฐานที่ มัน
่ ออก
ไปจากเมืองเยรูซาเล็ม
๖ แลวถอยคําของพระ
ยาหเวหก็มาถึง
เยเรมี ยาหผู พูด แทนพระเจา ๗ พระยาหเวห
พระเจาแหงอิสราเอลพูดวา “เยฮู คัลและเศ
ฟั น ยาห เรารูวาเศเดคี ยาหกษัตริยของยู ดาห
ไดสงใหพวก เจามารองขอตอเรา ใหไปบอก
กับเขาวา กองทัพของฟาโรหที่กําลังออกจาก
อียิปตเพื่อมาชวยเจานัน
้ กําลังจะหันกลับไป
อียิปตแผน ดินของพวก เขา ๘ และชาวบา บิ
โลนก็จะกลับมาโจมตีเมืองเยรูซาเล็มอีก
และพวก นัน
้ ก็จะยึดเมืองเยรูซาเล็มและเผา
เมืองทิง้ ” ๙ พระ ยาหเวหพูดวา “อยาหลอก
ตัว เอง โดยพูดวา ‘พวกบา บิ โลนจะถอน ไป
แนๆ’ เพราะพวก เขาจะไมไป ไหน ๑๐ ถึง
แมวาพวก เจาจะทําใหกองทัพบา บิ โลนทัง้
กองที่กําลังตอสูกับเจาอยู ได รับบาด เจ็บ
และเหลือแตพวกที่บาด เจ็บไวในเต็นทของ
พวก เขา พวก เขาก็จะลุกฮือขึ้นเผาเมือง นี้
อยูดี”
๑๑ เมื่อกองทัพบา บิ โลนถอยทัพจากเมือง
เยรูซาเล็มเพราะกองทัพของฟาโรหบุกเขา
มา ๑๒ เยเร มี ยาหก็ออกจากเมืองเยรูซาเล็ม
ไปยังแผน ดินเบน ยา มิน เพื่อไปรับสวน แบง
ในมรดกที่ดินรวม กับคน อื่นที่เหลืออยูที่
๑๓ เมื่อเขามาถึงประตูเมืองเบน ยา มิน
นัน
่
หัวหน ายามรักษาประตูอยูที่ นัน
่ เขามีช่ อ
ื วาอิ
รี ยาหลูกชายของเชเล มิ ยาห ซึ่งเป็ นลูกของ
ฮานานิ ยาห อิ รี ยาหจับกุมตัวเยเรมี ยาหผู พูด
แทน พระเจา พรอมกับบอกวา “เจากําลัง

โคนิ ยาห บางครัง้ เรียกวา “เยโคนิยาห” แตสวนใหญจะเรียกวา “เยโฮยาคีน”
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จะไปหาพวกบา บิ โลนนี่ นา” ๑๔ เยเร มี ยาห
ตอบวา “ไม จริง ผมไม ไดไปหาพวกบา บิ
โลน” แตอิ รี ยาหก็ไมฟังเยเร มี ยาห และจับ
ตัวเยเร มี ยาหไปใหพวกเจา นาย ๑๕ พวกเจา
นายโกรธเยเร มี ยาห พวก เขาก็เลยทุบตีเขา
จาก นัน
้ ก็จับเขาไปขังไวในคุกที่ บานของโย
นา ธานผูเป็ นเลขานุการ เพราะพวก เขาทํา
บานหลังนัน
้ เป็ นคุกไวแลว
กษัตริยเศเดคียาหปรึกษากับเยเรมียาห
๑๖ เยเร

มี ยาหถูกจับ ขังไวในบอเก็บ นํ้ าที่
แหง แลวก็อยูที่ นัน
่ หลายวัน ๑๗ หลังจากนัน
้
กษัตริยเศเด คี ยาหก็สงคนมาเอาตัวไปพบ
กษัตริย แลวกษัตริยก็ถามเขาในวังเป็ นการ
ลับๆวา “มีขาวสารอะไรจากพระยาหเวหบาง
ไหม” เยเร มี ยาหก็ตอบวา “มี ครับ” และ
เขาก็พูดตอ ไปวา “ทานจะถูกสงใหไปอยูใน
เงื้อม มือของกษัตริยบา บิ โลน” ๑๘ จาก นัน
้
เยเร มี ยาหก็พูดกับกษัตริยเศเด คี ยาหอีกวา
“ขาพเจาทําผิดอะไรตอพระองค
หรือตอ
ผูรับ ใชของพระองค หรือตอคนพวก นี้หรือ
พระองคถึงไดจับขาพเจาขังคุก ๑๙ แลวพวก
ผู พูด แทน พระเจาของพวก ทานหายไป ไหน
กันหมดแลว พวกที่ทํานายใหกับพระองควา
‘กษัตริยแหงบาบิโลนจะไมมาโจมตีพวกทาน
และแผน ดิน นี้’ ๒๐ ขา แตกษัตริย ขอไดโปรด
เมตตาขาพเจาดวยเถิด
อยาไดสงขาพเจา
กลับไปที่ บานของโย นา ธานเลขานุการนัน
้
เลย เพราะขาพเจาจะตองตายที่นัน
่ แนๆ”
๒๑ ดัง นั น
้ กษัตริยเศเด คี ยาหจึงออกคํา สัง่
และพวกเขาก็สงเยเรมี ยาหไปอยูภายใตการ
ดูแลของทหารยามที่ลาน พวกเขาใหขนมปั ง
กับเยเร มี ยาหทุก วัน ขนมปั งนี้มาจากถนน
ของพวกทําขนมปั ง จนไมมีขนมหลง เหลือ
อยูในเมืองอีก แลว และเยเรมี ยาหก็ไดอาศัย
อยูในลานของทหารยามนัน
้
เยเรมียาหถูกขังไว
๑ เชฟาทิ ยาหลูกชายของมัทธาน

๓๘ ดา ลิ ยาหลูกชายของปา ช เฮ อร

เก
ยู
คาลลูกชายของเชเล มิ ยาห และปา ช เฮ อร
ลูกชายของมัล คี ยาห ไดยินสิ่งตางๆที่เยเร
มี ยาหพูดกับทุกๆคนวา ๒ “พระ ยาหเวหพูด
วา ‘คนที่อยูในเมือง นี้ จะตองตายจากคม
*๓๘:๑๐
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ดาบ ความอดอยาก หรือไมก็โรค ราย แต
คนที่ออก ไปมอบตัวกับพวกบา บิ โลนจะรอด
ชีวิต จะไดชีวิตตัว เองเหมือนของที่ยึดมา ได
จากสงคราม’
๓ พระยาหเวหบอกวา ‘เมืองนี้ จะตองตกไป
อยูในเงื้อม มือกองทัพของกษัตริยบา บิ โลน
และจะตองถูกยึดอยางแนนอน’”
๔ พวกเจานายก็เลยบอกกับกษัตริยวา “น า
จะฆาชายคนนี้เสีย เพราะเมื่อเขาพูดสิ่งเหลา
นี้ เขาก็ไดทําลายขวัญและกําลังใจของทหาร
และประชาชนที่ยัง คงหลงเหลืออยูในเมืองนี้
อัน ที่ จริง ชายคนนี้ไม ไดกะจะใหสิ่งที่ดีๆเกิด
ขึ้นกับคนเหลา นี้หรอก แตเขากะจะใหเรื่อง
เลวรายเกิดขึ้น”
๕ แลวกษัตริยเศเด คี ยาหก็พูดวา “เขาอยู
ในกํา มือของเจาแลว เพราะเราก็หามอะไร
พวกเจาไมได”
๖ พวก เขาก็เลยไปเอาตัวเยเร มี ยาห แลว
โยนเขาลงไปในบอเก็บ นํ้ าแหงของมัล คี ยาห
ที่อยูในลานของทหารยาม พวก เขาใชเชือก
หยอนตัวเยเรมี ยาหลงไป ในบอที่ไมมีน้ํ านัน
้
มีแตโคลน เยเรมียาหก็จมลงในโคลน ๗ แลว
เอ เบด เม เลคชาวเอธิโอเปี ย ที่เป็ นขันทีที่
ทํางานอยูในวัง ไดยินวาเยเรมียาหถูกหยอน
ลงไปในบอที่ไมมีน้ํ า และเขารูวากษัตริยนัง่
อยูที่ประตูเบน ยา มิน ๘ เอ เบด เม เลคจึง
ออกไปจากวัง ไปพูดกับกษัตริยวา ๙ “ขา แต
กษัตริยของขาพเจา คนพวก นี้ทําผิดตอเยเร
มี ยาหผู พูด แทนพระเจาในทุก เรื่อง พวกเขา
ผิดที่โยนทานลงไปในบอเก็บนํ้ าแหงนัน
้ ทาน
จะหิว ตายอยูใต นัน
้ แนเพราะมันไมมีขนมปั ง
หลงเหลืออยูในเมืองอีกแลว”
๑๐ กษัตริยจึงสัง
่ เอ เบด เม เลคชาว
เอธิโอเปี ยวา “ใหเอาลูก น องของ เจาสาม คน
*ไปดึงเยเรมียาหผูพูดแทนพระเจาขึ้นมาจาก
บอเก็บนํ้ านัน
้ กอนที่เขาจะตาย”
๑๑ เอเบดเมเลคจึงนํ าลูก น องไป เขาเขาไป
ในวังใตหองเก็บ ของ เขาเอาผา ขี้ ริว
้ และเสื้อ
เกาๆจากที่ นัน
่ เอาเชือกมัดพวกมันหยอนลง
ไปใหเยเรมียาห
๑๒ แลวเอ เบด เม เลคชาวเอธิโอเปี ยก็บอก
กับเยเร มี ยาหวา “คลองผา ขี้ ริว
้ ขาดๆและ
เศษเสื้อผาพวก นี้ไวใตรักแรของ ทาน ตรงที่

สามคน คํานี้พบในฉบับฮีบรูฉบับเดียว ฉบับฮีบรูที่นิยมใชกันเขียนวา สามสิบคน
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อยูระหวางเชือกกับตัว ทานเถิด” เยเรมี ยาห
ก็ทําตามที่เขาบอก
๑๓ พวก เขาจึงดึงเยเร มี ยาหข้ น
ึ มาดวย
เชือก และนํ าเขาขึ้น มาจากบอเก็บ นํ้ าแหงได
แลวเยเร มี ยาหก็อยูในลานของทหารยามตอ
ไป
เศเดคียาหขอคําปรึกษาจากเยเรมียาห
๑๔ กษัตริยเศเด คี ยาห

สงคนไปนํ าตัวเยเร
มี ยาหผู พูด แทน พระเจามาพบพระองค ที่
ตรงประตูที่สามซึ่งอยูในวิหารของพระ
ยาหเวห แลวพระองคก็พูดกับเยเร มี ยาหวา
“เราจะถามเจาบางอยาง อยาไดปิดบังอะไร
จากเราละ”
๑๕ เยเร มี ยาหจึงบอกกับกษัตริยเศเด คี
ยาหวา “ถาขาพเจาบอกพระองค พระองค
จะไม ฆาขาพเจาหรือ
และถาขาพเจาให
คํา แนะนํ ากับพระองค พระองคก็จะไม ฟั ง
ขาพเจาหรอก” ๑๖ ดัง นัน
้ กษัตริยเศเด คี ยาห
จึงสาบานกับเยเรมี ยาหอยางลับๆวา “เราขอ
สาบานตอพระ ยาหเวหผู สรางพวก เราและ
ประทานชีวิตใหพวก เราวา เราจะไมฆา เจา
และจะไมมอบตัว เจาใหกับคนพวก นี้ที่อยาก
จะฆาเจา”
๑๗ เยเร มี ยาหจึงบอกกับเศเด คี ยาหวา
์ ัง้ สิน
“พระยาหเวห พระเจาผูมีฤทธิท
้ พระเจา
แหงอิสราเอลพูดวา
‘ถาเจายอมออกไป
มอบตัวกับเจา หน าที่ของกษัตริยแหงบา บิ
โลนจริงๆเจาก็จะรอด ชีวิต และเมือง นี้ก็จะ
ไมถูกไฟ เผา เจาและครอบครัวของ เจาก็จะ
รอดชีวิต ๑๘ แตถาเจาไมออกไปมอบตัวกับ
เจา หน าที่ของกษัตริยแหงบาบิ โลน เมืองนี้ก็
จะตกไปอยูในเงื้อมมือของชาวบาบิโลน แลว
พวก เขาก็จะจุด ไฟเผาเมือง แลวเจาก็จะไม
รอดพนเงื้อมมือพวกเขา’”
๑๙ แลวกษัตริยเศเด คี ยาหก็พูดกับเยเร มี
ยาหวา “เรากลัวพวกยิวที่ทิง้ เมืองไปหาพวก
บา บิ โลน กลัววาเรา จะถูกสงไป ใหพวก มัน
ทํารายเอา”
๒๐ เยเร มี ยาหจึงพูดวา “พวก เขาจะไม
สงพระองคไปอยูในเงื้อม
มือของคนพวก
นัน
้ หรอก โปรดฟั งเสียงของพระ ยาหเวห
ผู ที่ขาพเจากําลังพูดแทนอยู เถิด และทุก
อยางก็จะเป็ นไปดวย ดีสําหรับพระองค และ
พระองคก็จะรอดชีวิต
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๒๑ แตพระ ยาหเวหไดแสดงใหขาพเจาเห็น
วาสิ่งตางๆเหลา นี้จะเกิด ขึ้น ถาพระองคไม
ยอมออกไปมอบตัว ๒๒ คือผู หญิงทุก คนที่
เหลืออยูในบานของกษัตริยแหงยู ดาหจะถูก
จับไป ใหกับพวกเจา หน าที่ของกษัตริยแหง
บา บิ โลน แลวพวก เขาก็จะพูดวา ‘พันธมิตร
ของแกหัก หลังแกแลว พวกเขาชนะแก เทา
ของแกจมโคลนแลว และพวก เขาก็ทอด ทิง้
แกไป’
๒๓ พวก เมียและลูกทุก คนของพระองคจะ
ตองไปหาชาวบา บิ โลน และพระองคก็จะหนี
ไมพนเงื้อม มือของพวก เขาไป ได เพราะ
กษัตริยแหงบา บิ โลนจะจับกุมพระองคและ
เอาไฟเผาเมืองนี้”
๒๔ แลวกษัตริยเศเด คี ยาหก็พูดกับเยเร มี
ยาหวา “ถาเจาไมบอกใหใคร รู ถึงเรื่องที่เรา
ไดพูด คุยกันในวัน นี้ เจาก็จะไมตาย ๒๕ ถา
พวก เจานายรูวาเราพูดกับ เจา แลวพวก เขา
มาถามเจาวา ‘ชวยบอกพวกเราหนอยวา เจา
ไดพูดอะไรกับกษัตริย
และกษัตริยไดพูด
อะไรกับเจาบาง ถาเจาบอกเราทุก อยาง เรา
จะไมฆาเจา’
๒๖ เจาก็ตองบอกพวกเขาวา ‘ผมไดขอรอง
พระองค วาอยาไดสงผมกลับไปตายที่ บาน
ของโยนาธานเลย’”
๒๗ แลวพวก เจานายทัง
้ หมดก็ตรงเขามา
ถามเยเร มี ยาห เขาก็ตอบไปตามที่กษัตริย
สัง่ ดัง นัน
้ พวกเขาจึงเลิกถามเพราะพวกเขา
เองก็ไมไดยินการพูดคุย
๒๘ แลวเยเร มี ยาหก็อยูในลานของทหาร
ยาม จนถึงวันที่บา บิ โลนยึดเมืองเยรูซาเล็ม
ได

เมืองเยรูซาเล็มแตก
(๒ พกษ. ๒๕:๑-๑๒; ยรม. ๕๒:๔-๑๖)
๑ ในเดือนที่

๓๙ คี ยาห

สิบของปี ที่ เกาที่เศเด
เป็ นกษัตริยปกครองยู ดาห
กษัตริยเนบู คัด เนส ซารแหงบา บิ โลนไดยก
กองทัพทัง้ หมดของพระองคมาลอมเมือง
เยรูซาเล็มไว ๒ ในวันที่ เกาเดือนสี่ ของปี ที่
สิบ เอ็ดที่เศเด คี ยาห เป็ นกษัตริยปกครอง
ยู ดาห
แนวป องกันเมืองเยรูซาเล็มก็ถูก
๓ พวกเจา นายชัน
ทะลวงเขา มา
้ ผูใหญ
ทัง้ หมดของกษัตริยบา บิ โลน ก็ไดเขามา นัง่
อยูที่กลางประตูเมือง เนอรกัลชาเรเซอร สัม
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การเนโบ สารเสคิม ที่มียศรับสารีส *เนอรกัล
ชา เร เซอร †ที่มียศรับ มัก และเจา หน าที่คน
อื่นๆทัง้ หมดของกษัตริยบา บิ โลนก็อยูที่ นัน
่
ดวย
๔ เมื่อกษัตริยเศเด คี ยาหแหงยู ดาหและ
ทหารทุก คนเห็นพวก นี้ พวก เขาก็พากัน
หนีออกไปนอกเมืองในตอนกลาง คืน ผาน
ทางสวนของกษัตริย
ออกทางประตูที่อยู
ระหวางกําแพงสอง ชัน
้
พวก เขาออกนอก
เมืองทางถนนที่ตรงไปยังทะเล ทรายอา รบา
๕ ทหารบาบิ โลนก็ไล ตามพวกเขาไป และไป
ทันกษัตริยเศเด คี ยาห ที่ทะเล ทรายอา รบา
ใกลๆเมืองเย ริ โค แลวพวก เขาก็จับกษัตริย
เศเดคี ยาห และพาพระองคไปหาเนบู คัด เนส
ซาร กษัตริยของบา บิ โลน ที่ริบ ลาหในแผน
ดินฮามั ท แลวกษัตริยเนบู คัด เนส ซาร ก็ได
ตัดสินลงโทษกษัตริยเศเด คี ยาห ๖ กษัตริย
บาบิโลนไดฆาพวกลูกชายของกษัตริยเศเดคี
ยาหที่ริบ ลาหตอ หน าตอตาพระองค แลวก็
ฆาเจา นายทัง้ หมดของยู ดาหดวย ๗ จาก นัน
้
พระองคก็ควักดวงตาของกษัตริยเศเดคี ยาห
แลวเอาโซลามพระองค พาไปบาบิโลน
๘ จากนั น
้ พวกบาบิ โลนก็เผาวังของกษัตริย
และบานเรือนของประชาชน
พรอมกับ
ทําลายกําแพงเมืองเยรูซาเล็มลง ๙ เนบูซาระ
ดานหัวหน าองครักษ ก็ไดทําการกวาดตอน
ประชาชนที่เหลือในเมือง และคนเหลา นัน
้ ที่
ไดทิง้ เมืองออกไปมอบตัวกับ เขากอนหน า นี้
รวม ทัง้ ชาง ฝี มือที่เหลือ เขาไดกวาดตอนไป
บา บิ โลน ๑๐ สวนคนที่ยากจนที่ไมมีทรัพย
สมบัติอะไร เนบูซาระดานหัวหน าองครักษ ก็
ปลอยทิง้ ไวในยู ดาห และในวัน นัน
้ เขาก็ได
ยกพวกไรองุนกับทองทุงทัง้ หลายใหกับพวก
เขา
เนบูคัดเนสซารดูแลเยเรมียาห
๑๑ แลวเนบูคัดเนสซารก็ออกคําสัง
่ ผานเนบู

ซา ระ ดานหัวหน าองครักษ เกี่ยว กับเยเร มี
ยาห พระองคสัง่ วา ๑๒ “ไปเอาตัวเยเรมี ยาห
มา และดูแลเขาให ดี อยาไดทําอันตรายเขา
แตใหทําทุกอยางตามที่เขาขอ”
๑๓ แลวเนบู ซา ระ ดานหัวหน าองครักษ
เนบูชัส บาน เจา นายชัน
้ ผูใหญ เนอรกัล ชาเร
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เซอร ที่มียศรับ มัก และนาย พลทุก คนของ
กษัตริยบา บิ โลน ก็เรียกเยเร มี ยาหมาพบ
๑๔ พวก เขาไปนํ าตัวเยเร มี ยาหมาจากลาน
ของทหารยาม แลวก็สงตัว เขาไปใหกับ เก
ดา ลิ ยาหลูกชายของอา หิคัม อา หิคัมเป็ น
ลูกชายของชาฟาน เกดาลิ ยาหจะเป็ นคนพา
เยเร มี ยาหกลับไปบานของเยเร มี ยาหเอง
และเยเรมียาหก็ไดอยูทามกลางคนของเขา
พระเจาสัญญาวาจะชวยเอเบดเมเลค
๑๕ และถอยคําของพระ

ยาหเวหก็มีมาถึง
เยเร มี ยาห ตอนที่เขาถูกคุม ตัวอยูในลาน
ของทหารยาม พระยาหเวหพูดวา ๑๖ “เยเรมี
ยาห ไปบอกกับเอ เบด เม เลคชาวเอธิโอเปี ย
วา พระ ยาหเวหผูมีฤทธิ ์ ทงั ้ สิน
้ พระเจาของ
อิสราเอล พูดวา ‘เราจะนํ าความพินาศมา
สูเมือง นี้ ไมใชความรุงเรือง เราจะทํากับ
เมือง นี้เหมือนกับที่เราไดเตือนไวแลว และ
เจาจะเห็นเหตุการณที่เราไดเตือนไวแลว
เกิด ขึ้น’” ๑๗ พระ ยาหเวหพูดวา “แตเราจะ
ปกป องเจาไวในวัน นัน
้ เพื่อเจาจะ ไดไมตก
ไปอยูในเงื้อม มือของคนเหลา นัน
้ ที่เจา กลัว
๑๘ เจามัน
่ ใจได เลย เพราะเราจะชวยชีวิตเจา
อยางแนนอน แลวเจาก็จะไมถูกดาบฆา ฟั น
เจาจะได รับชีวิตตัว เองเหมือนของที่ยึดได
จากสงคราม เพราะเจาไว วางใจในเรา” พระ
ยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
เยเรมียาหและพวกที่
เหลืออยูกับเกดาลิยาห
๑ ถอยคําของพระ

๔๐ เยเรมียาห หลังจากที่เนบูซาระดาน

ยาหเวหก็มีมาถึง

หัวหน าองครักษ ไดปลอยเขาใหเป็ นอิสระที่
เมืองรา มาห ตอนที่เนบู ซา ระ ดานเจอตัว
เยเรมี ยาหนัน
้ เขาถูกมัดอยูกับกลุมคนที่ถูก
กวาดตอนมาจากเยรูซาเล็มและยู ดาห เพื่อ
ไปที่บา บิ โลน ๒ หัวหน าองครักษเอาตัวเยเร
มี ยาหมา และพูดกับเขาวา “พระ ยาหเวห
พระเจาของเจา ไดขูวาจะนํ าความหายนะมา
สูสถานที่แหง นี้ ๓ และพระยาหเวหก็ไดทําให
สิ่ง นี้เกิด ขึ้นเหมือนกับที่พระองคบอก เพราะ
พวก เจาไดทําบาปตอพระ ยาหเวห และไม
เชื่อ ฟั งพระองค เลยทําใหสิ่ง นี้เกิด ขึ้นกับ
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ยศรับสารีส ยศรับสารีสกับยศรับมักเป็ นชื่อตําแหนงในกองทัพของบาบิโลน
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เนอรกัลชาเรเซอร ในขอสามนี้ มีสองคนที่มีช่ อ
ื เหมือนกัน
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เจา ๔ ตอนนี้เราไดปลดโซออกจากมือของเจา
แลว ถาเจาอยากไปบา บิ โลนกับ เรา ก็มา
เถอะ เราจะดูแลเจา เอง แตถาเจาไมอยาก
ไป ก็ไม ตองไป มองดูแผน ดินทัง้ หมดนี้
ที่อยูตรงหน าเจาสิ อยากไป ไหนก็ไป เถอะ”
๕ กอนที่เยเร มี ยาหจะเดินจากไป เนบู ซา
ระ ดานก็พูดขึ้นวา “หรือเจาจะกลับไปหาเก
ดา ลิ ยาหลูกชายของอา หิคัมลูกชายของชา
ฟาน กษัตริยบา บิ โลนไดแตง ตัง้ ใหเก ดา ลิ
ยาหปกครองเมืองตางๆในยู ดาห เจาก็ไปอยู
กับ เขารวมกับประชาชน หรือเจาอยากจะไป
ที่ไหนที่เจาคิดวาดี ก็ไป เถอะ” แลวหัวหน า
องครักษก็ใหเสบียงอาหาร จาก นัน
้ ก็ปลอย
เขาไป ๖ เยเร มี ยาหก็เลยไปหาเก ดา ลิ ยาห
ลูกชายของอาหิคัมที่มิสปาห แลวก็อยูกับเขา
ที่ นัน
่ ทามกลางประชาชนที่ถูกปลอยทิง้ ไว
ในแผนดินนัน
้
การปกครองสัน
้ ๆของเกดาลิยาห
๗ แลวพวกแมทัพนายก องที่อยูในพื้นที่กับ

ลูก น องของพวก เขาก็ไดยินวากษัตริยบา บิ
โลนไดแตง ตัง้ เกดาลิ ยาหลูกชายของอาหิคัม
ใหเป็ นผู ดูแลแผน ดินนี้ และยังไดมอบหมาย
ใหเขาดูแลพวกผูชาย ผู หญิง และเด็ก รวม
ทัง้ ใหเขาดูแลคนยากคนจนในแผนดินนี้ที่ไม
ถูกกวาดตอนไปบาบิโลน
๘ คนเหลา นี้ ไดมาหาเก ดา ลิ ยาหที่มิส ปาห
คืออิชมาเอลลูกชายของเนธานิ ยาห โยฮานัน
และโยนาธาน ลูกชายของคาเรอาห เสไรอาห
ลูกชายของทันหุเมท พวกลูกชายของเอฟาย
ชาวเน โท ฟาห และเย ซัน ยาหลูกชายชาวมา
อาคาห คนเหลา นี้ รวมทัง้ คนของพวกเขาก็
ไดมาหาเกดาลิยาหที่มิสปาห
๙ เก ดา ลิ ยาหลูกชายของอา หิคัมลูกชาย
ของชา ฟานไดสาบานกับพวก เขาและคน
ของพวก เขาวา “ไม ตองกลัวที่จะตองรับ ใช
ชาวบา บิ โลนหรอก ใหอาศัยอยูในดิน แดน
ของพวก ทาน และรับ ใชกษัตริยบา บิ โลน
เถอะ แลวทุก อยางก็จะดี เองสําหรับทาน
๑๐ แตสําหรับเรา เราจะอยูที่มิส ปาหเพื่อเป็ น
ตัวแทนของทานตอพวกบา บิ โลนที่มาโจมตี
พวกเรา สวนพวกทานก็ใหเก็บเหลาองุน ผล
ไม และนํ้ ามันมะกอกไวในหมอ ไห แลวก็อยู
ในเมืองตางๆของทาน ที่พวกทานยึดมาได”
๑๑ และพลเมืองยู ดาหทุก คนที่อยูในโม
อับ ในอัม โมน ในเอ โดม และอยูในที่ตางๆ
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ก็ไดยินวากษัตริยบา บิ โลนไดทิง้ คนไวนิด
หนอยในยู ดาห และพระองคไดแตง ตัง้ เกดา
ลิ ยาหลูกชายอา หิคัม ใหปกครองพวก เขา
เหลา นัน
้ อา หิคัม เป็ นลูกชายของชา ฟาน
๑๒ ดัง นั น
้ พวก ยิวทุก คนตางก็พากันเดิน ทาง
กลับมาจากสถาน ที่ตางๆที่พวก เขาเคยถูก
ขับ ไลไปอยูนัน
้ แลวพวกเขาก็มาที่แผน ดินยู
ดาห มาหาเกดาลิยาหที่มิสปาห แลวพวกเขา
ก็ไดเก็บเกี่ยวองุนและผลไมอ่ น
ื ๆไดมากมาย
อิชมาเอลซองสุมคนหักหลังเกดาลิยาห
๑๓ แลวโย

ฮา นันลูกชายของคา เรอ าหกับ
แมทัพนายกอง ที่อยูในทองทุง ตางก็พากัน
มาหาเก ดา ลิ ยาหที่มิส ปาห ๑๔ และพวก เขา
บอกกับเก ดา ลิ ยาหวา “ทานรูหรือ เปลาวา
กษัตริยบาอาลิสแหงอัม โมน ไดสงอิ ชมาเอล
ลูกชายของเนธา นิ ยาห มาฆา ทาน” แตเก
ดา ลิ ยาหลูกชายของอา หิคัมไม เชื่อพวก เขา
๑๕ แลวโย ฮา นั นลูกชายของคา เรอ าห ก็เลย
แอบพูดกับเกดาลิยาหที่มิสปาหวา “ขอใหผม
ไปฆาอิ ชมาเอลลูกชายของเนธานิ ยาห จะได
ไมมีใครรู จะปลอยใหเขามาฆาทานไดยัง ไง
ถาเขาทําอยางนี้ มันจะทําใหคนยู ดาหทุก คน
ที่รวม ตัวกันมาอยูกับ ทาน ก็จะ ตองกระจัด
กระจายไป แลวคนยู ดาหที่เหลืออยูก็จะถูก
กําจัดจนหมดสิน
้ ไป”
๑๖ แตเกดาลิ ยาหลูกชายของอาหิคัม บอก
กับโยฮานันลูกของคาเรอาหวา “อยาทําอยาง
นัน
้ เพราะเรื่องที่เจาพูดเกี่ยวกับอิชมาเอลนะ
ไมใชเรื่องจริงหรอก”
๑ ในเดือนที่ เจ็ด อิ ชมา เอลลูกชาย
ของเนธา นิ ยาห เนธา นิ ยาหเป็ น
ลูกชายของเอ ลี ชา มา อิ ชมา เอลไดมาหาเก
ดาลิยาหลูกชายของอาหิคัม ที่มิสปาห อิชมา
เอลคน นี้เป็ นเชื้อ เจาคน หนึ่ง และเป็ นนาย
พลที่เกงกาจคน หนึ่งของกษัตริย เขามากับ
คนของ เขาสิบ คน และพวก เขาก็กินอาหาร
รวมกับเกดาลิ ยาหที่มิส ปาห ๒ จากนัน
้ อิ ชมา
เอลลูกชายของเนธา นิ ยาหและชายสิบ คนที่
อยูกับเขาก็ลุกขึ้นมา เอาดาบแทงเกดาลิยาห
ลูกชายของอาหิคัมลูกชายชาฟานจนตาย เก
ดาลิ ยาหเป็ นคนที่กษัตริยบาบิ โลนแตง ตัง้ ให
เป็ นผูปกครองแผนดินนี้
๓ จาก นั น
้ ก็ฆาพลเมืองยู ดาหทัง้ หมดที่อยู
กับเขาในเมืองมิสปาห รวมทัง้ ทหารบาบิโลน
ที่อยูที่นัน
่ ดวย

๔๑
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๔ วันที่ สองหลัง จากฆาเก ดา ลิ ยาหผานไป
แลว ยังไมมีใครรู ๕ มีชายแปด สิบคนเดิน
ทางมาจาก เชเคม ชิโลห และสะมาเรีย พวก
เขาโกนหนวดเครา ฉีก ทึ้งเสื้อผาตัว เอง และ
เชือดเฉือนเนื้อตัว เอง พวกเขาถือเครื่องบูชา
เมล็ด พืชไวใน มือ และเครื่องหอมมาถวาย
ในวิหารของพระ ยาหเวห ๖ แลวอิ ชมา เอล
ลูกชายของเนธา นิ ยาหก็ออกจากมิส ปาห
มาหาพวก เขา อิ ชมา เอลเดิน ไปก็รองไหไป
เมื่อเจอพวก นัน
้ แลวก็บอกวา ไปหาเก ดา ลิ
ยาหลูกชายของอาหิคัมกันเถอะ
๗ แตพอพวก
เขาเดินเขาไปถึงใจกลาง
เมือง อิ ชมา เอลลูกชายของเนธา นิ ยาหและ
คนที่มากับ เขา ก็ฆาคนพวก นัน
้ แลวเอาศพ
ไปโยนทิง้ ในบอเก็บนํ้ า
๘ แตมีสิบ คนจากแปด สิบคนนั น
้ บอกกับอิ
ชมา เอลวา “อยา ฆาพวก เราเลย เพราะเรา
มีขาว สาลี ขาวบารเลย นํ้ ามันมะกอก และ
นํ้ า เชื่อมผลไมซอนอยูในทุงดวย” อิ ชมาเอล
ก็เลยหยุด ไม ไดฆาพวก เขาใหตายตามคน
อื่นๆที่มาดวยกัน
๙ (บอเก็บ นํ้ าที่อิ ชมา เอลโยนศพคนที่เขา
ฆาลงไป โดยแกลงทําเป็ นเพื่อนของเก ดา ลิ
ยาหนัน
้
เป็ นบอเก็บ นํ้ าขนาดใหญที่กษัตริย
อาสาสรางไวตอนที่พระองคถูกกษัตริยบา
อาชาแหงอิสราเอลโจมตี) อิ ชมา เอลลูกชาย
ของเนธา นิ ยาหถมมันดวยศพของคนที่เขา
ฆา
๑๐ แลวอิชมาเอลก็จับคนที่เหลือที่อยูในมิส
ปาหไป ซึ่งมีทัง้ พวกลูกสาวของกษัตริย และ
คนที่ยังเหลืออยู คนพวก นี้เป็ นคนที่เนบู ซา
ระ ดานหัวหน าองครักษไดแตง ตัง้ ใหเก ดา ลิ
ยาหลูกชายของอาหิคัมเป็ นผูดูแล แลวอิชมา
เอลก็หนีขามไปหาคนอัมโมน
๑๑ จาก นั น
้ โย ฮา นันลูกชายของคา เรอ าห
และแมทัพนายก องทัง้ หลายที่อยูกับ เขา
ไดยินเรื่องชัว
่ ชาที่อิ ชมา เอลลูกชายของ
เนธา นิ ยาหทําลงไป ๑๒ พวก เขาจึงยกทหาร
ทัง้ หมดที่มี อยูไปสูกับอิ ชมา เอลลูกชายของ
เนธานิ ยาห พวกเขาไปเจออิ ชมาเอลที่บึง นํ้ า
ใหญในกิเบโอน
๑๓ เมื่อคนที่โดนจับ ตัวมาที่อยูกับอิ ชมาเอล
เห็นโยฮานันลูกชายของคาเรอาห พรอมกับ
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พวกแมทัพนายกองที่มากับเขา พวกเขาตาง
ก็พากันดีใจ
๑๔ แลวทุกคนที่อิชมาเอลจับมาจากมิสปาห
ก็หันกลับไปหาโยฮานันลูกชายของคาเรอาห
๑๕ แตอิ ชมา เอลลูกชายของเนธา นิ ยาหกับ
ทหารแปดคนก็หนีโยฮานันไปได แลวเขาหนี
ไปหาชาวอัมโมน
๑๖ แลวโย ฮา นั นลูกชายของคา เรอ าหกับ
แมทัพนายก องทัง้ หมดที่มากับ เขาก็รับเอา
คนที่ เหลือที่อิ ชมาเอลลูกชายของเนธานิ ยาห
พามาจากมิส ปาห หลัง จากที่เขาไดฆาเก ดา
ลิ ยาหลูกชายของอา หิคัมแลว มีทัง้ ผูชาย
ทหาร ผู หญิง เด็ก และขันทีที่โย ฮา นันนํ า
กลับมาจากกิเบโอน
โยฮานั นหนี ไปอียิปต
๑๗ พวก

เขาไดไปอยูที่เก รูธคิม ฮามซึ่งอยู
ใกลๆเบธเล เฮม
พยายามจะหนีไปใหถึง
อียิปต ๑๘ เพราะอยากจะไปใหไกลจากพวก
บา บิ โลน นัน
่ ก็เพราะพวก เขากลัวชาวบา
บิ โลน เพราะอิ ชมา เอลลูกชายของเนธา นิ
ยาห ไดฆาเกดาลิ ยาหลูกชายของอาหิคัม ที่
กษัตริยบาบิโลนแตงตัง้ ใหดูแลแผนดินนี้
ขาวของเยเรมียาหไปถึงโยฮานั น
๑ พวกแมทัพนายก

๔๒ เดิน ทางมากับโย ฮา นันลูกชายของ

องทุก คน ก็ได

คา เรอ าห และอา ซา ริ ยาห *ลูกชายของ
โฮ ชา ยาห และคนทัง้ หมดจากคนที่กระจอก
ที่สุดไปถึงคนที่สําคัญที่สุด ตางก็พากันมาหา
เยเรมียาห
๒ แลวพวก เขาก็พูดกับเยเร มี ยาหผู พูด
แทน พระเจาวา “ขอได โปรดรับ ฟั งคํา
ออนวอนของพวก เราดวย ชวยอธิษฐานตอ
พระ ยาหเวหพระเจาของทาน เผื่อพวก เรา
และชาวบานที่ยังเหลืออยู นี้ดวยเถอะ เพราะ
พวก เราเหลือกันแคไมกี่คนอยางที่ทานเห็น
นี้ จากที่เคยมีกันอยูมากมาย ๓ อธิษฐานให
พระ ยาหเวหพระเจาของทาน บอกพวก เรา
หนอยวา พวก เราควรจะไปทาง ไหน และ
ควรจะทําอะไร”
๔ แลวเยเร มี ยาหผู พูด แทน พระเจาก็บอก
พวก เขาวา “ผมไดยินที่พวก ทานพูดแลว

*๔๒:๑ อาซาริยาห ชื่อนี้ เขียนตามคําแปลกรีกโบราณ ดูเยเรมียาห ๔๓:๒ แตขอนี้ ฉบับฮีบรู
ที่นิยมใชกัน เขียนวา “เยซานิยาห”
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ผมจะอธิษฐานตอพระ ยาหเวหพระเจาของ
พวก ทานตามที่ทานขอ เมื่อพระ ยาหเวห
ตอบอะไรกลับมาใหกับ ทาน ผมจะบอกพวก
ทานทุกอยาง โดยไมปิดบังอะไรไวเลย”
๕ แลวพวก เขาก็พูดกับเยเร มี ยาหวา “ถา
พวก เราไมทําทุกอยางตามที่พระ ยาหเวห
พระเจาของทานบอกผานทานใหพวก เราทํา
แลวละก็ ขอ ใหพระ ยาหเวหเป็ นพยานที่เชื่อ
ถือ ไดตอ ตานพวกเรา ๖ ไม วามันจะดีหรือไม
ดี พวก เราก็จะเชื่อ ฟั งพระ ยาหเวห ผู ที่พวก
เรากําลังสงทานไป เพื่อวาทุก สิ่งจะไดเป็ น
ไปดวย ดีสําหรับพวก เรา เมื่อเราเชื่อ ฟั งพระ
ยาหเวหพระเจาของพวกเรา”
๗ หลังจาก นั น
้ สิบ วัน ถอยคําของพระ
ยาหเวหก็มีมาถึงเยเร มี ยาห ๘ แลวเขาก็
เรียกโย ฮา นันลูกชายของคา เรอ าห รวม
ทัง้ แมทัพนายก องทุก คนที่อยูกับ เขา และ
ประชาชนทุก คน ตัง้ แตกระจอกงอก งอยไป
จนถึงคนที่สําคัญที่สุด ๙ แลวเยเร มี ยาหก็
พูดวา “พระ ยาหเวหพระเจาแหงอิสราเอล
พระองคผู
ที่พวกทานสงเราไปขอรอง
พระองคพูดวา ๑๐ ‘ถาพวก เจาจะยัง คงอยูใน
ดิน แดนนี้ตอ ไปแนๆแลวละก็ เราก็จะสราง
เจาขึ้นมาใหม และเราก็จะไมทําลายเจา ลง
เราจะปลูกเจาขึ้นมาใหม และเราจะไมถอน
รากเจา เพราะเราเสียใจที่เราไดทําสิ่งรายๆ
ไวกับ เจา ๑๑ ไม ตองกลัวเมื่อพวก เจายืนอยู
ตอ หน ากษัตริยบา บิ โลนที่เจากลัวอยูในตอน
นี้ ไมตองกลัวเขา’ พระ ยาหเวหพูดวาอยาง
นัน
้
‘เพราะวาเราอยูกับ เจาเพื่อชวยและปก
ปั กรักษาเจาจากเงื้อม มือของเขา ๑๒ เราจะ
เมตตาปรานีพวก เจา เขาจะ ไดเมตตาปรานี
เจาดวย แลวเขาก็จะคืนเขตแดนของ เจาให
กับ เจา’ ๑๓ แตถาเจาพูดวา ‘เราจะไมอยูใน
แผน ดินนี้หรอก’ แสดงวาเจาจะไมเชื่อ ฟั ง
พระยาหเวหพระเจาของเจาแลว ๑๔ พวกเจา
กลับพูดวา ‘เราไมอยูที่นี่หรอก เราจะไปอยูที่
แผน ดินอียิปต จะไดไม เจอกับสงคราม เรา
จะไดไมไดยินเสียงแตรศึก และจะไดไม ตอง
อด ขาวตาย และเราจะอยูที่ นัน
่ ’ ๑๕ ถานัน
่
เป็ นความตองการของเจาละก็ ชาวยู ดาหที่
ยังเหลืออยู ฟั งการตัดสินใจของพระยาหเวห
์ งั ้ สิน
ใหดี พระยาหเวหผูมีฤทธิท
้ พระเจาของ
อิสราเอลพูดวา ‘ถาเจาตัดสิน ใจแนว แนแลว
วาจะไปอียิปต แลวพวก เจาก็ไปอาศัยอยูที่
นัน
่ ในฐานะคนตางชาติ ๑๖ สงครามที่เจากลัว
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นักกลัว หนาก็จะเกิด ขึ้นกับเจาที่แผน ดิน
อียิปตนัน
้
และความอดอยากที่เจาเป็ น หวง
กังวล ก็จะตามเจามาติดๆเขาไปในอียิปตนัน
้
แลวเจาก็จะตายที่นัน
่ ๑๗ ทุกคนที่ตัดสินใจจะ
ไปอยูในอียิปตอยางคนตางชาตินัน
้ ก็จะตาย
ดวยคม ดาบ ความอดอยาก และโรคระบาด
จะไมมีใครรอดชีวิตหรือหนีรอดออกมาได
เลยจากเรื่องเลว รายที่เรากําลังจะทําใหเกิด
ขึ้นกับพวกเขานัน
้ ’”
๑๘ พระ ยาหเวหผูมีฤทธิ ์ ทัง
้ สิน
้
พระเจา
แหงอิสราเอลพูดวา “เราจะเทความโกรธใส
เจาเมื่อเจาไปอียิปต เหมือนกับที่เราเคยเท
ความโกรธใสคนที่อาศัยอยูในเยรูซาเล็มมา
แลว เจาจะกลายเป็ นแบบ อยางของคําสาป
แชง เป็ นที่รกรางวางเปลา เป็ นของที่ไมมีคา
และเป็ นแบบอยางของการหัวเราะเยาะ แลว
เจาจะไมไดเห็นแผนดินนี้อีกเลย”
๑๙ พวก ทานคนยู ดาหที่ยังหลง เหลืออยู
พระยาหเวหบอกใหพวกทานวาอยาไปอียิปต
เลย พวก ทานก็รูแนชัดแลววาวัน นี้ผมได
เตือนทานแลว ๒๐ วาพวกทานไดทําใหชีวิต
ของตัว เองหันเหออกไปจากทางที่ ถูกที่ ควร
ที่ผมพูดอยาง นี้ก็เพราะพวกทานสงผมไปหา
พระ ยาหเวหพระเจาของพวกทานเอง โดย
ขอวา “ชวยอธิษฐานตอพระ ยาหเวหพระเจา
ของพวก เราเผื่อพวก เราดวย และชวยบอก
พวก เราทุกอยางที่พระ ยาหเวหพูด แลวเรา
จะทําตาม”
๒๑ และวัน
นี้ผมก็ไดบอกทานแลววา
พระองคพูดอะไรกับผม
แตพวกทานก็ไม
ยอมเชื่อ ฟั งพระ ยาหเวหพระเจาของทาน
และไม ยอมฟั งทุก สิ่งที่เราบอกทานไป แลว
๒๒ ถึงตอน นี้ ทานก็มัน
่ ใจได เลยวา พวก ทาน
จะตองตายจากคม ดาบ จากความอดอยาก
และจากโรคระบาด ในที่แหง นัน
้ ที่ทานอยาก
จะไปอยูอยางคนตางชาติ
ยายถิ่นฐานไปอียิปต
๑ พระ

๔๓ ไดสงเยเร มี ยาหมาบอกถอยคําของ

ยาหเวหพระเจาของพวก เขา

พระองคกับประชาชนทุก คน เมื่อเยเรมี ยาห
ไดบอกทุกอยางที่พระ ยาหเวหสัง่ ใหมาบอก
กับพวก เขาเสร็จแลว ๒ อา ซา ริ ยาหลูกชาย
ของโฮ ชา ยาห และโย ฮา นันลูกชายของคา
เรอาห และพวกประชาชนที่โอหังทุก คน พูด
กับเยเรมี ยาหวา “แกพูดโกหก พระยาหเวห
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พระเจาของพวก เราไม ไดสงแกมาใหพูดกับ
เราวา ‘อยาไปอียิปตเพื่อไปอยูเหมือนคนตาง
ชาติที่ นัน
่ เลย’ ๓ ที่แกพูดอยาง นี้ก็เพราะบา
รุคลูกชายของเน ริ ยาหกําลังยุแหยใหแกตอ
ตานพวกเรา เพื่อจะไดจับพวกเราสงไปใหอยู
ในเงื้อม มือของพวกบา บิ โลน เพื่อใหมันฆา
พวก เราทิง้ และกวาดตอนพวก เราไปที่บา บิ
โลน” ๔ โย ฮา นันลูกชายของคา เรอ าห และ
พวกแมทัพนายกองทัง้ หมด และคนทัง้ หมด
ก็ไม ยอมเชื่อ ฟั งพระ ยาหเวห ผู ที่บอกให
พวก เขาอยูในแผน ดินยู ดาห ๕ โย ฮา นัน
ลูกชายของคา เรอ าห และพวกแมทัพนายก
องทัง้ หมดก็พาคนยู ดาหที่ เหลือไปอาศัยอยู
ในอียิปตในฐานะคนตางชาติ คนยู ดาหที่
เหลืออยู นี้คือคนที่แต กอนเคยถูกขับ ไลออก
ไป แตตอนนี้กลับ มาอยูในยู ดาหแลว ๖ คนที่
เดิน ทางไปอียิปตก็มีทัง้ ชาย หญิง เด็กๆและ
พวกลูกสาวของกษัตริย อันที่ จริงคนพวก นี้
เป็ นคนที่เนบู ซา ระ ดานหัวหน าองครักษได
ใหเก ดา ลิ ยาหลูกชายของอา หิคัมเป็ นผูดูแล
อา หิคัมเป็ นลูกชายของชา ฟาน โย ฮา นันก็
พาเยเร มี ยาหผู พูด แทน พระเจาและบา รุค
ลูกชายของเนริ ยาหไปอียิปตดวย ๗ พวกเขา
ทัง้ หมดก็เดิน ทางไปอียิปต เพราะพวก เขา
ไม ยอมเชื่อ ฟั งพระ ยาหเวห แลวพวก เขาก็
เดินทางไปไกลถึงทาปานเหส
๘ ที่เมืองทาปานเหสนี้ เอง ถอยคําของพระ
ยาหเวหก็มีมาถึงเยเร มี ยาห พระองคพูดวา
๙ “เยเร มี ยาห ไปเก็บหินกอนโตๆมาใหเต็ม
มือเจา และตอ หน าพลเมืองยู ดาหใหเจาฝั ง
หินพวก นัน
้ ไวใตอิฐกับปูน ที่ปูอยูบนทาง
เดินหน าประตูวังฟาโรหที่เมืองทา ปาน เหส
๑๐ แลวใหเจาบอกกับคนยูดาหที่ดูอยูวา ‘พระ
ยาหเวหผูมีฤทธิ ์ทัง้ สิน
้ พระเจาของอิสราเอล
พูดวา “เราจะเรียกเนบู คัด เนส ซารกษัตริย
ของบาบิ โลนผูรับ ใชของเรามาที่ นี่ เราจะวาง
บัลลังกของ เขาไวบนกอน หินเหลา นี้ที่เรา
ไดฝัง ไว เขาจะกางเต็นทอยูเหนือหินเหลา
นี้ ๑๑ เขาจะมาโจมตีแผน ดินอียิปต แลวคน
ที่ถูกกําหนดใหตายดวยโรคระบาดก็จะตอง
ตายดวยโรคระบาด คนที่ถูกกําหนดใหถูก
จับไปเป็ นเชลย ก็จะตองไปเป็ นเชลย และ
คนที่ถูกกําหนดใหถูกดาบฆา ฟั น ก็จะตอง
ตายดวยดาบ”’”
๑๒ “กษัตริยเนบู คัด เนส ซาร จะจุด ไฟเผา
วิหารของพวกเทพเจาอียิปต จะเผาและยึด
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พวก มันไป เขาจะเด็ดอียิปตจนเกลีย
้ งเกลา
เหมือนคนเลีย
้ งแกะกําจัดเหาออกจากเสื้อ
ของตัว เอง
แลวก็จากไปอยางปลอดภัย
๑๓ เขาจะทําลายเสาศักดิส
์ ิทธิใ์ นวิหารเทพ
พระอาทิตยในเมืองเบธเช มาชที่อยูในแผน
ดินอียิปต และจะเอาไฟเผาวิหารทัง้ หมดของ
เทพเจาอียิปตใหสน
ิ้ ”
ถอยคําของพระยาหเวห
ตอคนยูดาหในอียิปต
๑ นี่ คือถอยคําของพระ

๔๔ มาถึงเยเรมี ยาห เกี่ยวกับเรื่องของ

ยาหเวหที่มี

พลเมืองยู ดาหที่อาศัยอยูในอียิปต พวก เขา
อยูที่มิ กดล ทาปานเหส เมมฟิ ส และทางใต
ของอียิปต พระองคบอกพวก เขาวา ๒ “พระ
ยาหเวหผูมีฤทธิ ์ทงั ้ สิน
้ พระเจาของอิสราเอล
พูดวา ‘พวกเจาไดเห็นเรื่องเลวรายทัง้ หมดที่
เรานํ าไปสูเยรูซาเล็มและเมืองทัง้ หมดของ
ยู ดาหแลว และตอน นี้พวก มันก็ถูกปลอย
ทิง้ รางอยู ไมมีใครอาศัยอยูเลย ๓ นัน
่ เป็ น
เพราะความชัว
่ รายที่พวกเขาทํา พวกเขาทํา
ใหเราโกรธดวยการเผาเครื่องหอม บูชาให
กับเทพเจาอื่นๆที่บรรพบุรุษของ เจาไมรู จัก
๔ เราไดสงพวกผูรับ ใช คือพวกผู พูด แทน
พระเจาของ เรามาใหกับพวก เจา เราสงพวก
เขามาเรื่อยๆใหพวก เขามาบอกวา “อยาทํา
เรื่องนาขยะแขยงที่เราเกลียด ชังนี้” ๕ แต
พวก เขาก็ไม ฟั ง และไมสนใจที่จะหันจาก
เรื่องชัว
่ ๆที่ทํากันอยู โดยเฉพาะอยางยิ่งพวก
เขาเผาเครื่องหอมใหกับเทพเจาอื่นๆ ๖ เรา
โกรธ แคนมาก และความโกรธของ เราก็ได
พลุงขึ้นตอเมืองตางๆของยู
ดาหและตาม
ทอง ถนนของเมืองเยรูซาเล็ม และพวก มัน
ไดกลายเป็ นที่รกรางวางเปลามาจนถึงทุกวัน
นี้’”
๗ นี่ คือสิ่งที่พระ ยาหเวห พระเจาผูมีฤทธิ ์
ทัง้ สิน
้ พระเจาของอิสราเอลพูดวา “ทําไม
เจาถึงทํารายตัว เองอยางใหญหลวง ทําไม
เจาถึงไดกําจัดพวกผูชาย ผู หญิง เด็ก และ
ทารกทัง้ หมดไปจากยู ดาหไม เหลือไวที่ นัน
่
สัก คน ๘ ทําไมเจาถึงไดยัว
่ โมโหเราดวยรูป
เคารพที่เจาทําขึ้น มากับมือ ทําไมเจาถึงเผา
เครื่องหอม
บูชาใหกับเทพเจาอื่นๆในแผน
ดินอียิปต ที่เจาไดมาอาศัยอยู นี้ ใน ที่สุดเจา
ก็จะทําลายตัวเจา เอง และชื่อของ เจาจะถูก
ใชเวลาสาป แชง และเจาจะเป็ นที่หัวเราะ
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เยาะของชนชาติทัง้ หลายในโลก นี้ ๙ เจาลืม
ความชัว
่ รายของบรรพบุรุษเจา และความ
ชัว
่ รายของกษัตริยตางๆของยู ดาหแลวหรือ
เจาลืมความชัว
่ รายของเมียพวก เขา และ
ความชัว
่ รายของเจาและของเมีย เจาที่ทําเอา
ไวในแผน ดินยู ดาหและตามทอง ถนนของ
เยรูซาเล็มแลวหรือ
๑๐ จนถึงวันนี้ พวกเขาก็ยังไมถอมตัว พวก
เขาไมเคารพยําเกรงเรา และพวกเขาก็ไม ได
ทําตามกฎและระเบียบที่เรามอบไวใหกับ เจา
และบรรพบุรุษของเจา”
๑๑ ดัง นั น
้
พระ ยาหเวหผูมีฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้
พระเจาของอิสราเอลจึงพูดวา “เราตัดสิน ใจ
แลววาจะลงโทษเจาและจะกําจัดยู ดาหใหสิน
้
ซาก ๑๒ เราจะจัดการกับคนยู ดาหที่ เหลือ ที่
ตัดสิน ใจไปอียิปตและไปอยูอยางคนตางชาติ
ที่ นัน
่ พวกเขาทัง้ หมดจะพบกับจุดจบที่แผน
ดินอียิปตนัน
้
พวก เขาจะตายในสงคราม
หรือไมก็อดตาย พวกเขาตัง้ แตคนที่กระจอก
ที่สุดไปจนถึงคนที่สําคัญที่สุดจะตองพบกับ
จุดจบ พวกเขาจะตองตายดวยสงคราม หรือ
ไมก็อดตาย แลวผูคนก็จะใชช่ อ
ื พวกเขาเวลา
สาป แชง พวก เขาจะเป็ นตัวอยางของความ
พินาศยอยยับ เป็ นตัว ตลก หรือเป็ นเป าให
คนเยาะเยย
๑๓ เราจะลงโทษพวก
นัน
้ ที่อาศัยอยูใน
อียิปตเหมือนกับที่เราลงโทษเยรูซาเล็ม คือ
ดวยคมดาบ ความอดอยาก และโรคระบาด
๑๔ พวกยู ดาหที่หลง เหลืออยู ที่กําลังจะไป
อยูในอียิปตอยางคนตางชาตินี้
จะไมมีคน
พวก นี้สัก คน ที่จะหนี พนหรือรอดชีวิต จะ
ไมมีคนพวก นี้เหลือสัก คนที่จะไดกลับไปยู
ดาห ถึง แมพวก เขาอยากจะกลับไปอยูที่ นัน
่
ก็ตาม พวกนี้จะไม ไดกลับไปยู ดาหหรอก จะ
ไมมีใครหนี รอดออกมาไดนอกจากคนไม กี่
คน”
๑๕ แลวพวกผูชายทุก คนที่รูวาเมียของตัว
เองเผาเครื่องหอม
บูชาใหกับเทพเจาอื่นๆ
และผู หญิงทุก คนที่กําลังยืนอยูในที่ ประชุม
ใหญ รวม ทัง้ ทุก คนที่อาศัยอยูในแผน ดิน
อียิปตและทาง ใตของอียิปต พวก เขาก็
ตอบโตเยเรมียาหวา
๑๖ “สิ่งที่แกพูดตอวาเรา
โดยอางวามา
จากพระ ยาหเวหนัน
้ พวก เราไมฟังแกหรอก
๑๗ แตพวก เราจะทําทุก สิ่งที่เราไดบนบานไว
เราจะเผาเครื่องบูชาถวายราชินีแหงสวรรค
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และรินเครื่องดื่มบูชาถวายใหกับ นาง เราจะ
ทําเหมือนกับที่พวก เรา ป ูยาตา ยายของเรา
กษัตริยของพวก เรา และพวกเจา นายของ
พวก เราเคยทําในเมืองตางๆของยู ดาหและ
ตามทองถนนของเมืองเยรูซาเล็ม ตอนที่เรา
ทําสิ่งตางๆเหลา นัน
้
เรามีอาหารกินอยาง
เหลือเฟื อ มีแตสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราไมใชเรื่อง
เลวราย ๑๘ ตัง้ แตพวกเราเลิกเผาเครื่องหอม
บูชาใหกับราชินีแหงสวรรคและเลิกรินเครื่อง
ดื่มใหนาง เราก็ขัดสนทุก อยาง แถมเรายัง
พบกับจุดจบ ดวยคม ดาบและความอดอยาก
อีกดวย”
๑๙ สวนพวกผห
ู ญิงก็พูดวา “ตอนที่พวกเรา
เผาเครื่องหอม บูชาใหกับราชินีแหงสวรรค
และรินเครื่องดื่มถวายนางนัน
้ แกคิดวาตอน
ที่พวก เราทําขนม หรือปั ้ นขนมรูป นาง หรือ
รินเครื่อง ดื่มใหนางนัน
้
พวก เราไปแอบทํา
ไกลๆสามีหรือยังไง”
๒๐ แลวเยเร มี ยาหก็ตอบกับพวกผูชาย ผู
หญิง และทุก คนที่เถียงกับเขาวา ๒๑ “พระ
ยาหเวหจดจําไดที่พวก
ทานนํ าเครื่องเผา
บูชามาถวายพระ
อื่นๆในเมืองตางๆของยู
ดาหและตามทอง ถนนของเมืองเยรูซาเล็ม
พระองคจํา ไดที่พวก ทาน ป ูยาตา ยายของ
ทาน กษัตริยและเจา นายของทาน รวม ทัง้
ทุก คนในแผน ดินนี้ ไดทําอยางนัน
้ และมันก็
ยังอยูในใจของพระองค
๒๒ แตพระ ยาหเวหทนไม ไหวแลวกับการ
กระทําที่ชว
ั ่ ชาตางๆของทาน และสิ่งตางๆที่
นาขยะแขยงที่พวก ทานไดทําลงไป ดัง นัน
้
แผน ดินของพวก ทานถึงไดถูกผูคนหัวเราะ
เยาะ ถูกทําลาย และกลายเป็ นราง อยาง
ที่มันเป็ นอยูในทุก วัน นี้ ๒๓ ที่เป็ นอยาง นี้ก็
เพราะทานไดเผาเครื่องหอมใหกับเทพเจา
อื่นๆและไดทําบาปตอพระ ยาหเวห และไม
เชื่อ ฟั งพระองค ไมทําตามกฎ ระเบียบ และ
ไม ใชชีวิตตามพวกกฎ เกณฑของพระองค
ดัง นัน
้ ทานถึงไดพบกับความหายนะเหมือน
ในวันนี้”
๒๔ แลวเยเร มี ยาหก็พูดกับทุก คนและกับ
ผู หญิงทัง้ หมดวา “พวกทานชาวยู ดาหทุก
คน ที่อาศัยอยูในแผน ดินอียิปต ฟั งคําของ
พระยาหเวหให ดี ๒๕ พระยาหเวหผูมีฤทธิ ์ทงั ้
สิน
้ พระเจาของอิสราเอลพูดวา ‘พวกเจาและ
เมียของ เจา ไดทําตามคํา พูดของตัว เองที่
วา “พวก เราจะทําตามคําสาบานที่พวก เรา
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ใหไววา ‘พวก เราจะเผาเครื่องหอมถวายให
กับราชินีแหงสวรรคและรินเครื่องดื่มบูชาให
กับนาง’ พวกเราจะทําตามที่เราไดบนบานไว
อยางแนนอน”’”
พระ ยาหเวหพูดวา “ทําไป เลย ทําตามที่
เจาไดบนบานไว”
๒๖ เมื่อเจาเอาอยาง นี้ พวก เจาชาวยู ดาห
ทุก คนที่อยูในแผน ดินอียิปต ฟั งคํา พูดของ
พระ ยาหเวหให ดี พระองคพูดวา “เราได
สาบานกับชื่ออันยิ่ง ใหญของ เราวา ‘ขออยา
ใหมีชาวยู ดาหคน ไหนที่อาศัยอยูในแผน ดิน
อียิปต อางชื่อของ เราในคําสาบานของพวก
เขาอีก เลย’ ๒๗ เราจะคอยจับตาดูพวก เขา
เพื่อเราจะไดทําใหสิ่งเลว รายเกิด ขึ้นกับพวก
เขา ไมใชความสุขความเจริญ และคนยู ดาห
ทุก คนที่อยูในแผน ดินอียิปตจะตองตายดวย
คมดาบ หรือไม ก็อดตาย จนกวาพวกมันจะ
หมด สิน
้ ไป ๒๘ จะมีแคไม กี่ คนในพวก เขาที่
เล็ด รอดคมดาบออกมาได แลวพวกนี้ก็จะไป
จากแผน ดินอียิปตกลับไปยังแผน ดินยู ดาห
แลวคนยู ดาหที่รอดชีวิต ที่ไดมาอยูในแผน
ดินอียิปตอยางคนตางชาตินัน
้
ก็จะ ไดรูวา
ใครกัน แนที่ถูก ตอง พวก เขาหรือยาหเวห”
๒๙ พระ ยาหเวหพูดวา “เมื่อเราลงโทษพวก
เจาที่ นี่ นัน
่ จะเป็ นขอ พิสูจนสําหรับพวก เจา
พวก เจาจะ ไดรูวาเมื่อเราบอกวาเราจะให
เรื่องเลวรายเกิดขึ้นกับเจา มันจะเกิดแน”
๓๐ พระ ยาหเวหพูดวา
“เราจะยกฟาโรห
โฮ ฟ รา กษัตริยของอียิปต ใหตกไปอยูใน
เงื้อม มือของศัตรูเขา และตกไปอยูในเงื้อม
มือของคนที่อยากฆาเขา เหมือนกับที่เรายก
เศเด คี ยาหกษัตริยแหงยู ดาหใหตกไปอยูใน
เงื้อมมือของเนบู คัด เนสซาร กษัตริยของบา
บิ โลน และตกไปอยูในเงื้อม มือของคนที่
อยากฆาเขา”
สิ่งที่เยเรมียาหบอกบารุค
๑ ในปี ที่

๔๕ กษัตริยโย

สี่ที่เย โฮ ยาคิ มลูกของ
สิ
ยาหเป็ นกษัตริย
ปกครองยู ดาห เยเรมี ยาหผู พูด แทนพระเจา
ไดบอกถอยคํานี้กับบา รุคลูกชายของเน ริ
ยาห บา รุคก็ไดเขียนถอยคําเหลา นัน
้ ลงบน
หนังสือมวนตามคําบอกของเยเรมี ยาห เยเร
มียาหบอกกับบารุควา ๒ “บารุค พระยาหเวห
พระเจาของอิสราเอล ไดพูดถึงทานวาอยาง
นี้ ๓ ‘บา รุค เจาเคยพูดวา “ผมเป็ นทุกข
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เพราะพระ ยาหเวหเพิ่มความเศรา โศกใหกับ
ผม ทัง้ ๆที่ผมมีความเจ็บ ปวดอยู แลว ผม
เหน็ดเหนื่อยกับการรองครํ่าครวญ และผม
หาความสงบ สุขไม ได เลย”’” ๔ “เยเร มี ยาห
เจาตองบอกกับบา รุควา ‘พระ ยาหเวหพูดวา
อยาง นี้ “สิ่งที่เราไดสรางไว เราจะพัง ทลาย
ลง และสิ่งที่เราไดปลูกไว เราจะถอนมันขึ้น
มา ซึ่งก็คือแผนดินทัง้ หมด ๕ เจากะวาตัวเอง
จะรุงเรืองหรือ ไมตองไปคาดหวังเลย เพราะ
เราจะนํ าความหายนะมาสูสิ่งมี ชีวิตทัง้ หมด
ไมวาเจาจะไปที่ไหน เราจะไวชีวิตเจาเหมือน
ของที่ยึดมาไดจากสงคราม”’” พระ ยาหเวห
พูดวาอยางนัน
้
สิ่งที่พระยาหเวหพูด
เกี่ยวกับชนชาติตางๆ
๑ นี่ คือถอยคําตางๆที่พระ

๔๖ พูดกับเยเรมี ยาหผู พูด แทนพระเจา

ยาหเวห

เกี่ยวกับชนชาติตางๆ
สิ่งที่พระยาหเวหพูดเกี่ยวกับอียิปต
๒ เกี่ยว

กับอียิปต
คือเรื่องกองทัพของ
ฟาโรห เน โคกษัตริยของอียิปต กองทัพนัน
้
เคยอยูตามฝั ่ งแมน้ํ ายู เฟ รติ สในเมืองคา รเค
มิช กษัตริยเนบูคัดเนสซารแหงบาบิโลน เอา
ชนะกองทัพนัน
้ ในปี ที่ สี่ที่เย โฮ ยาคิ มลูกของ
โยสิ ยาหเป็ นกษัตริยปกครองยู ดาห พระองค
พูดวา
๓ “เตรียมเกราะป องกันใหญ น อยของ เจาไว
ใหพรอม
เตรียมตัวรบ
๔ รัดบังเหียนมาไว
แลวใหคนขึ้นขี่เสีย
สวมหมวกเหล็กเขาประจําการ
ขัดหอกใหเงา
และใสชุดเกราะเสียดวย
๕ ทําไมเราถึงเห็นสิ่งเหลานี้
คนอกสัน
่ ขวัญแขวน
พวกเขาหันหลังวิ่งหนี
นักรบผูเกงกลาของพวกเขาถูกบดขยี้
พวกเขาก็เลยวิ่งอาว
พวกเขาไมหันกลับมา
รอบๆมีแตความนาหวาดผวา”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
๖ คนที่วองไวจะไมสามารถวิ่งหนี ได
และนักรบจะไมสามารถหลบหนี
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พวกเขาจะสะดุดและลมลง
ที่ทางเหนือริมแมน้ํ ายูเฟรติส
๗ ใครกันนะที่ถาโถมขึ้นมาเหมือนแมน้ํ าไนล
และที่น้ํ าของ เขาไหลเชี่ยว กรากเหมือน
แมน้ํ า
๘ อียิปตนัน
่ เองที่ถาโถมมาเหมือนแมน้ํ าไนล
และนํ้ าของ เขาไหลเชี่ยว กรากเหมือนแมน้ํ า
ไนล
อียิปตพูดวาเราจะบุกขึ้น ไป
เราจะครอบ
ครองโลกนี้
เราจะทําลายเมืองตางๆและชาว
เมืองทัง้
หลาย
๙ ขึ้นมาสิ
แลวทําใหรถมาศึกดังกระหึ่ม
ใหนักรบที่กลาหาญออกไปสิ
ใหชาวเอธิโอเปี ยและชาว พุทที่กวัด แกวงโล
เกงๆ
และชาวลูดที่เกงธนูลุยเขาไป
๑๐ วัน นั น
้ จะเป็ นวันแก แคนของพระ ยาหเวห
์ งั ้ สิน
องคเจาชีวิตผูมีฤทธิท
้
เป็ นวัน ที่พระองคเองจะแก แคนศัตรูของ
พระองค
ดาบจะกินจนอิ่ม
และมันจะดับกระหายดวยเลือดของพวกเขา
เพราะมีการ เซน ไหวใหกับพระ ยาหเวหองค
เจาชีวิตผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้ ในแผน ดินทาง
เหนือริมแมน้ํ ายูเฟรติส
๑๑ อียิปตลูกสาวเอย
ขึ้นไปเอายาทาที่กิเลอาด
ยามากมายที่เจาทําขึ้น
มา
นัน
้ มันไมมี
ประโยชน
เพราะพวกมันไมสามารถรักษาเจาได
๑๒ ชนชาติตางๆไดยินเรื่อง อัปยศ เสื่อมเสีย
ของเจา
และเสียงรองดวยความ ทุกข ทรมานของ เจา
ก็ดังไปทัว
่ โลก
เพราะนักรบคนหนึ่งไปสะดุดอีกคนหนึ่ง
แลวลมลงทัง้ คู
๑๓ นี่ คือถอยคําที่พระ ยาหเวหพูดกับเยเร มี
ยาหผูพูดแทนพระเจา ขณะที่กษัตริยเนบูคัด
เนสซารแหงบาบิ โลนกําลังบุกมาโจมตีอียิปต
วา
๑๔ “ไปประกาศในอียิปต ไปป าวรองในมิกดล
และป าวรองในเมมฟิ สกับทาปานเหสวา
เขาประจําการและเตรียมตัวใหพรอม
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เพราะวาดาบกําลังเขมือบกิน คนที่อยูรอบๆ
เจา
๑๕ ทําไมวัวที่เจาบูชา โดนเหวี่ยงทิง
้ เสียละ
มันยืนหยัดไมไหว
เพราะพระยาหเวหไดผลักมันลมควํ่าไปนะสิ
๑๖ มันทําใหคนมากมายสะดุด ลมคะมํา พวก
เขาลมทับกันเองดวย
พวกเขาพูดวา ‘ลุกสิ
ใหพวก เรากลับไปหาคน ของ เราและกลับ ไป
ยังแผนดินเกิดของเรา
ไปใหไกลจากดาบของผูที่โจมตีเรา
๑๗ ใหเรียกชื่อฟาโรหกษัตริยของอียิปตวา
“ขีโ้ ม ที่พลาดโอกาส”’”
๑๘ กษัตริยผูมีช่ อ
ื วา พระยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทงั ้
สิน
้
พูดวา “เรามีชีวิตอยูแนขนาดไหน
ผู กดขี่ที่ยิ่ง ใหญ จะมา แนขนาด นัน
้ เขาจะ
เหมือนภูเขา ทา โบรที่ยิ่ง ใหญทามกลาง
ภูเขาอื่นๆ
และเหมือนภูเขาคา ร เมลที่ยิ่ง ใหญอยูริม
ทะเล
๑๙ อียิปตลูกสาวเอย เก็บขาว ของของ เจา
แลวอพยพไปเสีย
เพราะเมมฟิ สจะกลายเป็ นเมืองราง
เป็ นที่ปรักหักพัง
และไมมีคนอาศัยอยู
๒๐ อียิปตเป็ นวัวสาวแสนสวย
ตัวเหลือบจากทางเหนือบินมากัดเธอ
๒๑ แมแตพวกที่เธอจาง
ไวใหชวยที่เป็ น
เหมือนวัวสาวตัวอวนพี
แตพวกเขาก็วิ่งหนีไปเหมือนกัน
พวกเขาก็ไมไดยืนหยัดอยูรวมกัน
เพราะวันแหงความ หายนะไดมา ถึงพวก เขา
แลว
เวลาที่พวก เขาจะ ตองถูกลงโทษไดมาถึง
พวกเขาแลว
๒๒ เธอทําเสียงเหมือนงูที่เลื้อยหนี ไป
เพราะศัตรูของเธอบุกมาดวยพละกําลัง
พวกเขาถือขวานมาหาเธอเหมือนคนตัดฟื น
๒๓ พระ ยาหเวหพูด วา ถึงป าของ เธอจะยิ่ง
ใหญเกินกวาจะวัดได
แตพวกนัน
้ จะโคนมันลง
เพราะพวกเขามีมากยิ่งกวาตัก
๊ แตน
จะนับก็นับไมถวน
๒๔ อียิปตผูเป็ นลูกสาวจะตองอับอายขายหน า
เธอถูกยกใหกับคนทางเหนือ”
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๒๕ พระยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทง
ั ้ สิน
้ พระเจาแหง
อิสราเอลพูดวา “เราจะลงโทษพระอา โมน
แหงเธเบส เราจะลงโทษฟาโรห อียิปต พวก
เทพเจาของเธอ
และพวกกษัตริยของเธอ
ดวย
เราจะลงโทษทัง้ ฟาโรหและคนที่พ่ งึ
ฟาโรห
๒๖ แลวเราจะสงพวก
เขาใหตกไปอยูใน
เงื้อม มือของคนที่อยากฆาพวก เขา และ
ไปอยูในเงื้อม มือของกษัตริยเนบู คัด เนส
ซารแหงบา บิ โลนและคนรับ ใชของ เขา แต
หลังจาก นัน
้ จะมีผูคนมาอาศัยอยูใน เธออีก
เหมือนในอดีต” พระยาหเวหพูดวาอยางนัน
้

สิ่งที่พระยาหเวหพูดเกี่ยวกับอิสราเอล
๒๗ “อิสราเอลเอย

อยาทอใจไปเลย
ยาโคบผูรับใชของเรา ไมตองกลัว
เพราะเราจะนํ าเจาออก มาจากประเทศที่ หาง
ไกล
และชวยลูกหลานของเจาออกมาจากดินแดน
ที่พวกเขาถูกจับไป
ยาโคบจะกลับมาอยูอยางสงบสุข
ไมมีใครรังควาน ไมมีใครทําใหเขากลัวได”
๒๘ พระยาหเวหพูดวา “ยาโคบผูรับใชของเรา
เอย ไมตองกลัว
เพราะวาเราอยูกับเจา
เราจะทําใหทุกประเทศที่เราไดไล เจาไป อยู
ตองพบกับจุดจบ
แตเราจะไมทําใหเจาถึงจุดจบ
แตเราจะลงโทษเจาตามที่เจาสมควรจะไดรับ
เราจะไมปลอยใหเจาพนผิดไปได”
สิ่งที่พระยาหเวหพูดเกี่ยวกับคนฟี ลิสเตีย
๑ นี่ คือถอยคําของพระ

๔๗ มาถึงเยเร มี ยาหผู พูด แทน พระเจา
ยาหเวหที่มี

เกี่ยวกับชาวฟี ลิ ส เตีย กอนที่ฟาโรหจะโจมตี
เมืองกาซา
๒ พระยาหเวหพูดวา
“นํ้ ากําลังหลากมาจากทางเหนือ
และมันจะกลายเป็ นนํ้ า หลากในธาร นํ้ าแหง
ขอด
ซึ่งจะทวมแผนดินและคนที่อาศัยอยู
นํ้ าจะทวมเมืองและคนที่อาศัยอยูในเมือง
ผูคนจะรองทุกข
*๔๗:๕
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และทุก คนที่อาศัยอยูในแผน ดินจะรอง
โหยหวน
๓ เมื่อพวกพอไดยินเสียงยํ่าพื้นของมาศึก
เสียงรถรบดังกระทบกัน
และลอรถดังสนัน
่ หวัน
่ ไหว
พวกเขาจะไมหันกลับมาชวยลูกๆ
เพราะพวกเขาสิน
้ หวังเสียแลว
๔ เรื่องนี้ จะเกิด ขึ้นเมื่อวัน นั น
้ มาถึง วัน ที่ชาว
ฟี ลิสเตียทัง้ หมดจะถูกทําลาย
และพันธมิตรชุดสุดทายของไทระและไซ
ดอนจะถูกกําจัดไป
เพราะพระยาหเวหจะทําลายชาวฟี ลิสเตีย
ซึ่งเป็ นชาวเกาะคัฟโทรที่เหลือ
๕ ชาวกาซาโกนหัวแลว
ชาวอัชเคโลนก็ถูกทําลายแลว
ชาวอานาคที่เหลือเอย *
เจาจะเชือดเฉือนตัวเองไปอีกนานแคไหน
๖ ดาบของพระยาหเวหเอย
เธอจะฟาดฟั นไปอีกนานแคไหนกอนที่เธอจะ
หยุดพัก
สอดตัวเจาเองลงในฝั กเถอะ
หยุดพักอยูเฉยๆบางเถอะ
๗ แตมันจะอยูเฉยๆไดยังไง
พระยาหเวหสงั ่ ใหมันโจมตี
พระองคกําหนดใหมันแทงอัชเค
โลนและ
ชายฝั ่ งทะเลเสีย”
สิ่งที่พระยาหเวหพูดเกี่ยวกับโมอับ
๑ เกี่ยว กับโม อับนั น
้

๔๘ มี ฤทธิ์ทงั้ สิน้ พระเจาแหงอิสราเอล

พระ ยาหเวหผู

พูดวา
“เราเสียใจกับเนโบ
เพราะเธอถูกทําลายยอยยับ
คิริยาธาอิมตองอับอายขายหน าและถูกยึด
ป อมปราการที่แข็งแกรงก็ตองอับอาย
๒ ชื่อเสียงของโมอับสูญสิน
้ แลว
ในเฮชโบน ประชาชนไดวางแผนทํารายมัน
โดยพูดวา มาเถอะ มาทําลายชนชาตินี้กัน
เมืองมัดเมนเอย เจาจะตองถูกทําใหเงียบ
สงครามไลตามเจามา
๓ มีเสียงรองใหชวยดังมาจากโฮโรนาอิม
เกิดการทําลายลางและความ
หายนะครัง้
ใหญข้ น
ึ

ชาวอานาคที่เหลือเอย ประโยคนี้มาจากแปลกรีกโบราณ แตฮีบรูฉบับที่นิยมใชกัน
เขียนวา “คนในหุบเขาที่หลงเหลืออยู”
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๔ โมอับถูกตีแตกแลว

ลูกเล็กๆของเธอรองไหกันใหญ
๕ คนโมอับเดินรองไหสะอึกสะอื้น
ในระหวางทางที่เดินขึ้นไปลูฮีท
สวนตอนที่เดินลงมาที่เมืองโฮโรนาอิม
คนโมอับก็ไดยินเสียงรองระทมทุกข
๖ หนี ไปซะ เอาชีวิตเจาใหรอด
ถึงจะ ตองอยูโดด เดี่ยวเหมือนพุม ไมในทะเล
ทราย
๗ เพราะเจาไว วางใจในผล งานและในทรัพย
สมบัติของเจา
ดังนัน
้ เจาก็จะโดนจับ
สวนเทพเจาเคโมชก็จะถูกเนรเทศไป
พรอมกับพวกนักบวชและพวกเจาหน าที่ของ
มัน
๘ นั กทําลายก็จะเขามาในทุกเมือง
และจะไมมีเมืองไหนเหลือรอด
เขตแดนตางๆตามหุบเขาจะพินาศ
และที่ราบจะถูกทําลาย
เหมือนกับที่พระยาหเวหไดบอกไวแลว
๙ เอาเกลือโรยบนโมอับ
เพราะวาโมอับจะถูกทําลายอยางป นปี้ แนๆ
และเมืองตางๆของมันจะกลายเป็ นที่รกราง
ไมมีใครอาศัยอยู
๑๐ ความหายนะจะเกิดกับคนที่ไม
เต็มใจ
ทํางานที่พระยาหเวหสัง่
ความหายนะจะเกิดกับคนที่ยัง้ ดาบไม ยอม
ฆาคน
๑๑ โมอับอยูอยางสบายๆมาตัง
้ แตเด็ก
เหมือนเหลาองุนเกาที่ปลอยใหตกตะกอน
ไมเคยเทจากขวดหนึ่งไปอีกขวดหนึ่ง
เขาไมเคยถูกเนรเทศ
ดังนัน
้ รสชาติของเขายังคงเดิม
และกลิ่นของเขาก็ไมเปลี่ยน”
๑๒ พระยาหเวหพูดวา “ดัง นั น
้ วัน นัน
้ ใกลมา
ถึงแลวที่เราจะสงคนมาเทขวดพวกนัน
้
พวกเขาจะเทเจาและขวดของเจา
พวกเขาจะเทจนหมดขวด
และทุบขวดเหลานัน
้ ใหแตกละเอียด”
๑๓ แลวโม อับก็จะตองอับอายขาย หน า
เพราะเทพเจาเค โมช
เหมือนกับที่คน
อิสราเอลอับอายขาย หน าที่ไดไว วางใจเมือง
เบธเอล *
*๔๘:๑๓

เมืองนี้
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๑๔ “เจาพูดไดอยางไรวา

‘พวกเราเป็ นนักรบ
เป็ นนักรบที่กลาหาญ’
๑๕ นั กทําลายไดเขาโจมตีโม
อับและเมือง
ตางๆของมันแลว
ชายฉกรรจที่ดีที่สุดของมันก็ถูกฆาตาย”
กษัตริยพูดวาอยางนัน
้
และชื่อของพระองคคือพระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์
ทัง้ สิน
้
๑๖ “หายนะของโมอับกําลังจะมาถึงแลว
และความเลวราย ก็เขามาอยางเรงดวน
๑๗ รองไหโศกเศราใหกับเขาสิ
พวกเจาที่อยูรอบๆเขา
พวกเจาที่รูจักชื่อของเขา พูดสิวา
‘คทาที่แข็งแกรงแตกละเอียดอยางนี้ไดยังไง
คทาที่มี เกียรติขนาด นี้แตกอยาง นี้ได ยัง ไง
กัน’
๑๘ ชาวเมืองดีโบนเอย
ลงมาจากที่สูงอันทรงเกียรติของเจาเถอะ
แลว ก็มานัง่ กับพวกคนหิวกระหายบนพื้น ดิน
นี้
เพราะผูที่ทําลายโมอับบุกมาตีเจาแลว
ป อมปราการอันแข็งแกรงของ เจาถูกทลาย
ลงแลว
๑๙ ชาวเมืองอาโรเออรเอย
ใหยืนอยูขางถนนแลวคอยดู
ใหถามผูชายที่กําลังวิ่งหนี
และผูหญิงที่กําลังหลบหนีวาเกิดอะไรขึ้น
๒๐ โมอับได รับความอับอายขายหน าเพราะวา
มันถูกทําลายแลว
รองไหสะอึกสะอื้นสิ
ป าวรองไปตามแมน้ํ าอารโนนสิวา
โมอับถูกทําลายแลว
๒๑ การพิพากษาไดมาถึงที่ราบโมอับ
โฮโลน ยาซาห และเมฟาอัทแลว
๒๒ มันไดมาถึงดีโบน
เนโบ เบธดิบลาอิม
๒๓ คิริยาธาอีม เบธกามุล เบธเมโอน
๒๔ เคริโอท โบสราห และเมืองทัง
้ หมดในแผน
ดินโมอับ
ไมวาจะอยูใกลหรือไกล
๒๕ เขาของโมอับถูกตัดเสียแลว
แขนของเขาก็หัก”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน
้

เมืองเบธ เอล กษัตริยเย โร โบ อัมที่หนึ่งไดสรางศาลสําหรับบูชาลูกวัวทองคําไวที่
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๒๖ มอมโมอับใหเมาสิ

เพราะเขาคุยโวใหญโตทับถมพระยาหเวห
โมอับจะเกลือกกลิง้ อยูในอวกของตัวเอง
และโมอับก็จะกลายเป็ นที่นาขัน
๒๗ โมอับ เจาคิดวาอิสราเอลน าขันใชไหมละ
ถึงแมวาอิสราเอลไมเคยรวมกับพวกขโมย
แตเจาก็ยังพูดตอวาพวกเขา
และสายหัวไปมา
๒๘ ชาวเมืองโมอับ ทิง
้ เมืองตางๆไปซะ
ไปอยูตามซอกหินเถอะ
เป็ นเหมือนนกเขาที่ทํารังอยูตามซอกเหวลึก
๒๙ พวกเราไดยินเรื่องความเยอหยิ่ง
ถือตัวอยางมากของโมอับแลว
จองหอง อวดดี
ทะนงตัวและยโสโอหัง
๓๐ พระยาหเวหพูดวา
“เรารูถึงความหยิ่งยโสของโมอับ
ถึงแมเขาจะอวดอางไปวันๆ
แตเราบอกได เลยวาเขาจะไมมี วันทําได
อยางที่อวดอาง”
๓๑ ดังนั น
้ เราจะรองครํ่าครวญใหกับโมอับ
เราจะรองไหอยางทุกขทรมานใหโมอับ
เราจะรองครํ่าครวญใหกับชาวเมืองคีรเฮเรส
๓๒ เพราะยา เซอรรองไห เราจึงจะรองไหให
กับเจา
เถาองุนแหงสิมาห
กิ่งกานของเจางอกออกไปถึงทะเล
พวกมันไปไกลถึงทะเลยาเซอรทีเดียว
แตผู ทําลายไดมาเอาผล ไมและผล องุนของ
เจาหมดแลว
๓๓ ความยินดีถูกกวาด ทิง
้ ไป หมด แลวจาก
สวนผลไมในแผนดินโมอับ
เราทําใหเหลา องุนหยุด ไหลออกมาจากบอ ยํ่า
องุน
ไมมีเสียงโหรองของคนยํ่าองุนอีกแลว
เสียงโห รองไมใชโห รองดวยความ ชื่นชม
ยินดีอีกแลว
๓๔ ผูคนรองไหดวยความทุกขทรมาน
ตัง้ แตเมืองเฮ ช โบน เรื่อยไปจนถึงเมือง
เอ เลอ าเลห ถึงเมืองยา ฮาส เขารองจาก
โศ อาร ถึงโฮ โร นา อิม และเอ กลัท-เช ลี ชิ
ยาห เพราะแมแตแหลงนํ้ าในนิ มริมก็ยังถูก
ทําลาย ๓๕ พระยาหเวหพูดวา “แลวเราจะนํ า
จุดจบมา ถึงโม อับที่มีการเผาเครื่องบูชาในที่
สูง
และเผาเครื่องหอมใหกับเทพเจาตางๆ
ของ เขา ๓๖ ดัง นัน
้ ใจของ เรารองครํ่าครวญ
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อยางโศก เศราใหโม อับเหมือนกับเสียงขลุย
งาน ศพ ใจของเรารองครํ่าครวญอยางโศก
เศราใหกับคนเมืองคีร เฮ เรสเหมือนกับเสียง
ขลุยในงาน ศพ เพราะความมัง่ คัง่ ของโม อับ
่ ก็ เพราะทุก หัวถูกโกน
สูญ สิน
้ ไป แลว ๓๗ นัน
ทุกเคราถูกตัด ออก ทุกๆแขนเต็มไป ดวย
บาดแผล และทุก คนก็สวมผากระสอบรอบ
เอว ๓๘ บนดาดฟ าของทุก บานในโม อับ และ
ตามพวกลานเมือง มีแตการรองไหไว ทุกข
เพราะเราทําลายโม อับแลว เหมือนไหที่ไมมี
ใครอยากได” พระ ยาหเวหพูดวาอยาง นัน
้
๓๙ “โม อับถูกทําลายอะไรอยาง นั น
้
รองไห
ครํ่าครวญเถอะ โม อับหัน หลังใหเราดวย
ความอับอาย โม อับกลายเป็ นเรื่องนา ตลก
ขบขัน และเรื่องที่นาทอใจสําหรับเมืองที่อยู
แถวๆนัน
้ ”
๔๐ พระยาหเวหพูดวา
“ดูสิ ผูทําลายรอนลงมาเหมือนนกอินทรี
มันกางปี กบินเหนือโมอับ
๔๑ เมืองคี ริ โอทถูกยึด ครองและป อมปราการ
ตางๆของมันก็โดนยึด
และในวัน นัน
้ หัวใจของนักรบชาว โม อับจะ
เหมือนหัวใจของหญิงที่กําลังคลอดลูก
๔๒ ชาวโม อับจะถูกทําลายไม เป็ นชนชาติอีก
ตอไป
เพราะเขาไดคุยโวเบงทับพระยาหเวห
๔๓ ความ กลัว หลุมและบวง แรวอยูตอ หน า
ชาวโมอับ”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
๔๔ “คนที่วิ่ง หนี ไปจากความ กลัวจะตองหลน
ลงไปในหลุม
และคนที่ข้ น
ึ จากหลุมก็จะถูกบวง แรวครอบ
เอา
เพราะเราจะทําใหสิ่ง นี้เกิดกับโม อับในปี ที่
พวกเขาถูกลงโทษ”
พระยาหเวหพูดวาอยางนี้
๔๕ “ในเงาของเฮชโบน
ก็มีคนพวกนัน
้ ที่ไดวิ่งหนีหมดเรี่ยวแรงมาอยู
เพราะมีไฟพุงมาจากเฮชโบน
และเปลวไฟไดพุงออกมาจากวังของสิโหน
มันจะเผาผลาญหน าผากของโมอับ
และหัวของคน
เหลา
นัน
้ ที่กําลังอึกทึก
ครึกโครม
๔๖ ความหายนะจะเกิดกับเจา โมอับ
คนของเทพเจาเคโมช กําลังพินาศ
เพราะพวกลูกชายของเจากําลังถูกจับไป
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และพวกลูกสาวของ เจากําลังถูก จับเป็ น
เชลย
๔๗ แตตอ ไปเราจะคืนสิ่งที่ถูกเอา ไปจากโม
อับ”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
การพิพากษาโมอับก็ไดจบลง
สิ่งที่พระยาหเวหพูดเกี่ยวกับอัมโมน
๑ เกี่ยว กับคนอัม โมน

๔๙ พูดไววาอยางนี้

พระ ยาหเวห

“คนอัม โมน เจาคิด วาคน อิสราเอลไมมี
ลูกชายหรือ
เจาคิดวาเขาไมมีผูรับมรดกหรือ
ถาอยางนัน
้ ทําไมเทพเจาโมเลคถึงอางวาเป็ น
เจาของกาด *ละ
และทําไมคนของ เขาถึงไดอาศัยอยูในเมือง
ตางๆของมันละ”
๒ พระยาหเวหพูดวา
“วันเหลานัน
้ ใกลจะมาถึงแลว
คือวันที่เราจะทําใหเสียงแตรรบดังกึกกอง
เพื่อทําศึกกับรับบาหเมืองหลวงของอัมโมน
มันจะกลายเป็ นกองซากปรักหักพัง
และหมูบานรอบๆมันจะถูกเผา
จาก นัน
้ อิสราเอลก็จะครอบครองเขตแดน
นัน
้ ”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
๓ เฮชโบน รองไหสิ เพราะเมือ งอัยถูกทําลาย
แลว
ลูกสาวทัง้ หลายของรับ บาห รองขอความ
ชวยเหลือสิ
สวมใสเสื้อผากระสอบซะ
รองไห และเรรอนไปอยางไมมีจุด หมายใน
คอกแกะนัน
้
เพราะพระโมเลคจะถูกเนรเทศไป
พรอมกับพวกนักบวชและพวกเจาหน าที่ของ
มัน
๔ ทําไมเธอถึงไดอวดถึงความแข็งแกรง
ความแข็งแกรงของเธอกําลังเสื่อมถอยไป
ลูกสาวที่ทรยศเอย
เจาไว วางใจในความ
รํ่ารวยของเจา
เจาพูดวา “ใครจะมาโจมตีฉันละ”
๕ พระยาหเวหองคเจาชีวิตผูมีฤทธิท
์ ัง้ สิน
้ พูด
วา
*๔๙:๑
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“เรานี่ แหละจะนํ าความ หวาด กลัวมา ให เจา
จากคนเหลานัน
้ ที่อยูรอบๆเจา
พวกเจาทุกคนจะโดนขับไลออกไป
และจะไมมีการ รวบรวมคนที่ระ หก ระ เหิน
เขาดวยกัน
๖ แลวหลังจาก นั น
้
เราจะคืนสิ่งที่คนอัม
โมนถูกยึด ไปกลับ มาใหพวก เขา” พระ
ยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
สิ่งที่พระยาหเวหพูดเกี่ยวกับเอโดม
๗ เกี่ยวกับเอโดม

พระยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ทงั ้

สิน
้ พูดวา
“ไมมีความเฉลียวฉลาดหลง เหลืออยูในเท
มานแลวหรือ
คนฉลาด ไมมีปัญญาใหคําปรึกษาแลวหรือ
พวกเขาสูญเสียสติปัญญาไปหมดแลวหรือ
๘ คนที่อยูในเดดาน หนี ไปซะ
หันหลังกลับไปอยูใหหางไกล
เพราะเราจะนํ าหายนะมาสูเอซาว
ตอนที่เราลงโทษเขา
๙ ถาคนเก็บองุนมาหาเจา
พวกเขาจะไมเหลือองุนไวบางเลยหรือ
ถาขโมยมาตอนกลางคืน
พวกมันก็จะเอาเฉพาะสิ่งที่พวกมันอยากได
๑๐ เนื่ องจากเราไดเปลื้องผาของเอซาว
และเปิ ดเผยที่ซอนของเขา
เขาก็เลยไมสามารถซอนตัวไดอีกแลว
ลูก หลาน ครอบครัว และเพื่อนฝูงของเขาก็
จะถูกทําลายไป
สวนเขาก็จะไมมีตัวตนอีกตอไป
๑๑ ทอดทิง
้ เด็กกําพราของเจาซะ
แลวเราจะไวชีวิตพวกเขา
ทอดทิง้ พวกแมมายของเจาซะ
พวกเขาถึงจะไดไววางใจในเรา”
๑๒ เพราะพระ ยาหเวหพูด วา “บาง คนดื่ม
ถวยแหงความโกรธของพระเจา ทัง้ ๆที่ยังไม
ไดถูกตัดสินวาบาป แตเอ โดม เจาดูเหมือน
ไร เดียง สาแตเจาไมไร เดียง สา อยาง นัน
้ เจา
ก็เลยจะตองดื่มจากถวย นัน
้ อยางแนนอน”
๑๓ พระ ยาหเวหพูดวา “เราไดสาบานไวกับ
ตัว เองวา เจาจะพินาศยอยยับ กลาย เป็ น
สิ่งที่คนหัวเราะเยาะ
เป็ นแผน ดินที่ไมมี
ประโยชน เป็ นคําสาปแชง โบสราหและเมือง

กาด เป็ นเผาหนึ่งในสิบ สองเผาของอิสราเอล แผน ดินของพวกเขาอยูอีกฝั ่ ง หนึ่งของ
แมน้ํ าจอรแดนใกลประเทศอัมโมน
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ตางๆของ มันจะกลายเป็ นดิน แดนที่ไมมี
ประโยชนตลอดไป”
๑๔ ผมไดยินขาวจากพระยาหเวห
และผูสงขาวก็ถูกสงไปตามชาติตางๆ
พระองคพูดวา “ใหพวก เจารวม ตัว กันโจมตี
เอโดม
และลุกขึ้นมาทําสงคราม
๑๕ เอโดม เราจะทําใหเจาเป็ นชนชาติเล็กๆใน
บรรดาชาติตางๆ
ผูคนจะดูถูกเจาไปทัว
่
๑๖ เอโดม เจาทําใหคนอื่นเกรงกลัว
เจาเลยหลง ตัว เองนึก วา แน เจามันหยิ่ง
ทะนง
เจาอาศัยอยูตามซอกหินผา
เจาครอบครองเนินเขาสูง
ถึงเจาจะสรางรังไวสูงเหมือนนกอินทรี
เราก็จะเอาเจาลงมาจากที่นัน
่ ”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
๑๗ “เอโดมจะกลายเป็ นที่รกรางน ากลัว
ทุกคนที่ผานมาจะตกตะลึง
และทุก คนก็จะเยย หยันบาดแผลฟกชํ้าของ
มัน
๑๘ เหมือนกับที่ชาว เมืองโส โดม โก โม ราห
และเมืองแถวๆนัน
้ ถูกตีแตก
ก็เลยไมมี ใครอยูที่ นัน
่ และไมมีมนุษยที่ไหน
จะไปที่นัน
่ ”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
๑๙ เหมือนสิงโตที่ออกมาจากป าของแมน้ํ า
จอรแดน และเขาไปที่ทุง หญาที่เขียวเสมอ
อยูๆเราก็จะขับ ไลชาวเอ โดมไปจากประเทศ
ของ มัน เราอยากแตง ตัง้ ใคร เราก็จะแตง
ตัง้ คน นัน
้ ใหครอบครองมัน เพราะจะมีใคร
เหมือนเราบาง ใครจะแตง ตัง้ เราหรือ จะมีผู
เลีย
้ งแกะ *คน ไหนกลามายืนขวางหน าเรา
หรือ
๒๐ ดังนั น
้ ใหฟังแผนการที่พระยาหเวหไดวาง
ไวตอตานเอโดม
และแผน ตางๆที่พระองควาง ไวเพื่อทําลาย
คนที่อยูในเทมาน
แนนอน พวกฝูงสัตวหนุมสาวจะถูกลากออก
ไป
แนนอน คอกแกะของพวกมันจะวางเปลา
๒๑ เสียงลม สลายของเอ โดม ทําใหแผน ดิน
สัน
่ สะเทือน
*๔๙:๑๙

70

เยเรมียาห ๔๙:๓๐

เสียง รองของพวก เขาจะไดยินไป ไกลถึง
ทะเลแดง
๒๒ ดูสิ พระองคจะบินขึ้น และโฉบลงมาอยาง
นกอินทรี
และกางปี กเหนือโบสราห
ในวัน นัน
้ หัวใจของนักรบเอ โดมจะ เป็ น
เหมือนหัวใจของหญิงที่กําลังเจ็บ ทอง
คลอดลูก
สิ่งที่พระยาหเวหพูดเกี่ยวกับดามัสกัส
๒๓ เกี่ยวกับเมืองดามัสกัส

“เมืองฮามัทและเมืองอารปั ดตองอับอายขาย
หน า
เพราะเมืองทัง้ สองไดยินขาวราย
ทัง้ สองกลัวจนตัวออนปวกเปี ยก
เหมือนทะเลอันปั ่ น ป วนที่ไม สามารถทําให
สงบได
๒๔ เมืองดามัสกัสนั น
้ ออนแอ
เธอหันหลังวิ่งหนีไปแลว
เธอกลัวจนตัวสัน
่
ความทุกขระทมและความเจ็บปวด
ตกลงบนเธอเหมือนหญิงที่กําลังคลอดลูก
๒๕ เมืองที่มีช่ อ
ื เสียงโดงดังนี้
ถูกทอดทิง้ อยางสิน
้ เชิง
๒๖ แน นอน คนที่เกงกาจของ เธอจะลม ตาย
ในลานกลางเมือง
และพวกทหารของเธอทุกคนจะพินาศ”
์ ัง้ สิน
พระยาหเวหผูมีฤทธิท
้ พูดอยางนัน
้
๒๗ “เราจะจุดไฟเผากําแพงเมืองดามัสกัส
และเราจะเผาผลาญวังของเบนฮาดัด”
สิ่งที่พระยาหเวหพูดเกี่ยวกับเผา
เคดารและอาณาจักรฮาโซร
๒๘ เกี่ยวกับเผาเคดารและอาณาจักรฮาโซร

ที่กษัตริยเนบูคัดเนสซารแหงบาบิโลนโจมตี
พระยาหเวหพูดอยางนี้วา
“ลุกขึ้นมา บุกไปทําลายเคดารซะ
ทําลายพวกคนทางตะวันออก
๒๙ ใหยึดเต็นทและฝูงสัตวของพวกมันมา
รวมทัง้ ผาเต็นทและขาวของเครื่องใชดวย
จูงอูฐพวกเขาออกไป
และรองบอกพวก เขาวา ‘หัน ไปทาง ไหนก็มี
แตเรื่องนาสยดสยอง’
๓๐ หนี ไปซะ หนี ไปใหไกลๆเลย

ผูเลี ้ยงแกะ ในสมัยนัน
้ จะเปรียบเทียบกษัตริยเหมือนผูเลีย
้ งแกะ
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ชาวเมืองฮาโซร ไปหลบซอนตัวซะ”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
“เพราะกษัตริยเนบูคัดเนสซารแหงบาบิโลน
ไดรางแผนการและวางแผนจะโจมตีเจาแลว
๓๑ ลุกขึ้น ไปบุกชาติที่สงบสุขกัน
ชาติที่รูสึกปลอดภัยและอุนใจ”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
“ชาติที่ไมมีประตูหรือสลักกลอนประตู
และอยูโดดเดี่ยวตามลําพัง
๓๒ ศัตรูจะลักขโมยอูฐของพวกเขาไป
และยังปลนฝูง สัตวที่สง เสียงดังของพวกเขา
ไปดวย
เราจะกระจัดกระจายคนที่เขาพิธี โกน จอน
*ไปทัว
่ สารทิศ
และเราจะนํ าความ หายนะมา สูพวก เขาจาก
ทุกดาน”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
๓๓ “และเมืองฮา โซรจะกลาย เป็ นถํ้าของพวก
หมาไน
กลายเป็ นที่รกรางตลอดไป
จะไมมีใครอาศัยอยูที่นัน
่
และจะไมมีใครยายไปอยูที่นัน
่ เลย”
สิ่งที่พระยาหเวหพูดเกี่ยวกับเมืองเอลาม
๓๔ นี่ คือถอยคําของพระ

ยาหเวหที่มีมา
ถึงเยเร มี ยาหผู พูด แทน พระเจา เกี่ยว กับ
เมืองเอลาม ในชวงแรกที่กษัตริยเศเดคี ยาห
ปกครองยูดาห
๓๕ พระยาหเวหผูมีฤทธิท
์ งั ้ สิน
้ พูดวา
“เราจะทําลายธนูของเอลาม
๓๖ เราจะนํ าลมสี่ สายจากทัง
้ สี่ ทิศของทองฟ า
มาทําลายเอลาม
และจะทําใหคนเอลามกระจัดกระจายไปตาม
ที่ลมสี่สายนี้พัดไป
และคนเอ ลามที่ถูกขับ ไลออก ไป นี้จะไป อยู
ทัว
่ ทุกชนชาติเลย
๓๗ เราจะทําใหชาวเอ ลามกระจุยกระจายไป
ตอ หน า ตอตาศัตรูและคนที่อยากจะฆา
พวกเขา
และเราจะนํ าความหายนะมาสูพวกเขา
เพื่อแสดงให เห็นวาเราโกรธพวก เขาแค
ไหน”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
*๔๙:๓๒
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“และเราจะสงดาบมาไลลาพวกเขา
จนกวาเราจะกําจัดพวกเขาจนหมด
๓๘ เราจะตัง
้ บัลลังกของเราในเอลาม
และจะถอดถอนกษัตริยและพวก เจา นาย
ออกไปจากที่นัน
่ ”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
๓๙ “แตหลังจากนั น
้ เราจะพลิกสถานการณให
เอลามกลับมาดีเหมือนเดิม”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
สิ่งที่พระยาหเวหพูดเกี่ยวกับบาบิโลน
๑ นี่ คือถอยคําของพระ

๕๐ ตอ ตานบา บิ โลนและตอ ตานแผน

ยาหเวหพูด

ดินของชาวบาบิ โลน พระองคพูดผานมาทาง
เยเรมียาหวา
๒ “ใหประกาศเรื่องนี้ กับชนชาติตางๆ
รายงานใหพวกเขาไดยิน
ยกธงขึ้นมาและรายงานใหพวกเขาไดยิน
อยาซอนเรื่องนี้ไว บอกไปเลยวาบาบิ โลนถูก
ยึดแลว
พระเบลไดรับความอับอายขายหน า
พระมาดุกก็หวาดกลัว
รูป เคารพตางๆของบา บิ โลนก็ได รับความ
อับอายขายหน า
พวกรูปปั ้ นตางๆของบาบิโลนก็หวาดกลัว
๓ เพราะชนชาติหนึ่ งจากทาง เหนื อไดยก ทัพ
มาบุกบาบิโลนแลว
ชนชาตินัน
้ วางแผนจะทําใหแผน ดินของ เธอ
รกราง
และจะไดไมมีใครอาศัยอยูในบาบิโลน
ทัง้ คนและสัตวก็หนีไปที่อ่ น
ื กันหมด”
๔ พระยาหเวหพูดวา “ในวัน นั น
้ และเวลานัน
้
ลูกหลานของอิสราเอลจะมาที่นี่
พวกเขาจะมาพรอมกับลูกหลานของยูดาห
พวกเขาจะมา และรองไห
แลวพวก เขาก็จะแสวงหาพระ ยาหเวห
พระเจาของพวกเขา
๕ พวกเขาจะถามหาทางไปศิโยน
โดยหันหน าตรงไปทางนัน
้
แตพวก เขาจะมาและผูกมัดตัว เองกับพระ
ยาหเวห
ในขอ ตกลงชัว
่ นิ รัน ดรที่ จะไมมี วันถูก ลืม
เลย”

เขาพิธี โกนจอน เป็ นพิธีทางศาสนาของคนที่ไมใชยิว พระเจาหามไม ใหทํา ดูเพิ่ม
เติมไดจาก หนังสือเลวีนิติ ๑๙:๒๗
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๖ “คนของเรากลายเป็ นแกะที่หลงทาง

๑๔ พวกเจาพลธนูเขาประจําการลอมรอบบาบิ

พวก คน เลีย
้ งพวก มันทําใหมันระ หก ระ เหิน
ไป พวกผเู ลีย
้ งแกะทําใหพวกมันกระจัด
กระจายไปตามภูเขา
พวกมันเดินจากภูเขาไปถึงเนินเขา
แลวพวกมันก็ลืมทุงหญาอันเป็ นที่พักพิงของ
พวกมัน
๗ สัตวอะไรที่เจอพวกมันเขาก็กินพวกมัน
ศัตรูที่รังควานพวกมันก็พูดวา
‘พวกเราไมไดทําอะไรผิด’
อันที่จริงพวกเขาไดทําบาปตอพระยาหเวห
พระ ยาหเวหเป็ นทุง หญาอัน แทจริงของพวก
เขา
พระ ยาหเวหเป็ นความ หวังของบรรพบุรุษ
ของพวกเขา
๘ หนี ไปจากใจกลางเมืองบาบิโลนซะ
หนีไปจากดินแดนของพวกบาบิโลน
ออก ไปแลวทําตัวเป็ นเหมือนแพะ ตัวผูที่เดิน
นํ าหน าฝูง
๙ เพราะเราจะปลุก เรากองทัพอันยิ่ง ใหญของ
ชนชาติตางๆทางเหนือมารบกับบาบิโลน
กองทัพเหลา นัน
้ จะยกขบวนมา บุกเธอ แลว
บาบิโลนจะถูกยึดที่นัน
่
ลูก ธนูของพวก เขาเป็ นเหมือนนักรบที่
เกงกาจ
พวกมันจะไมกลับมามือเปลา
๑๐ ดัง นั น
้ ชาวบา บิ โลนจะมีไวสําหรับใหปลน
สะดม
สวนคนที่ปลนเธอก็จะพออกพอใจ”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
๑๑ “บาบิโลน ถึงแมพวกเจาจะเฉลิมฉลอง ถึง
แมเจาจะชื่นชมยินดี
เพราะปลนมรดกของเราไป
ถึงพวกเจาจะเตนระบําเหมือนวัวกระทืบ
และรองเหมือนมาหนุมที่แข็งแกรง
๑๒ แมของเจาจะตองอับอายอยางมาก
คนที่คลอดเจาออกมาจะตองอัปยศอดสู
แน ละ หลัง จากชนชาติตางๆถอน ตัวออก ไป
แลว
ที่นี่ก็จะกลายเป็ นป ารกราง แผนดินแหงแลง
และเป็ นทะเลทราย
๑๓ พระยาหเวหโกรธ
ก็เลยไมมีใครมาอาศัยอยูที่นัน
่
แตเธอจะถูกทําลายลางอยางสิน
้ ซาก
ทุก คนที่ผานมาทางบา บิ โลนจะตกใจและจะ
ผิวปากเยยหยันลอยฟกชํ้าของเธอ

โลนไวทุกดาน
ยิงไปเลยไมตองประหยัดลูกธนูเอาไว
เพราะเธอทําบาปตอพระยาหเวห
๑๕ รองตะโกนใสเธอไปทุกดาน
เธอรองขอความเมตตา
พวกเสาอันมัน
่ คงของเธอไดหักลงมา
กําแพงของเธอถูกทําลายลงแลว
เพราะนี่เป็ นการแกแคนของพระยาหเวห
แกแคนเอากับเธอ
ใหทํากับเธอเหมือนที่เธอไดทําไวกับคนอื่น
๑๖ กําจัดคนเพาะปลูกและคนใชเคียวเกี่ยวใน
ชวงเก็บเกี่ยวออกไปจากบาบิโลน
ทุกคนจะหนีจากคมดาบของศัตรู
พวกเขาแตละคนจะหันหนีกลับไปหาคนของ
ตัวเอง
และพวก เขาแตละ คนจะหนีกลับ ไปยังแผน
ดินของตัวเอง
๑๗ อิสราเอลเป็ นฝูงสัตวที่กระจัดกระจายไป
พวกเขาถูกพวกสิงโตไลกระเจิดกระเจิง
ตัวแรกที่กินอิสราเอลคือกษัตริยอัสซีเรีย
และตัว หลังที่กินกระดูกของ เขาคือเนบู คัด
เนสซารกษัตริยแหงบาบิโลน
๑๘ ดัง นั น
้ นี่คือสิ่งที่พระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้
สิน
้ พระเจาแหงอิสราเอลพูด
‘เรากําลังจะลงโทษกษัตริยของบา บิ โลน
และแผน ดินของ เขาเหมือน กับที่เราได
ลงโทษกษัตริยของอัสซีเรียไปแลว
๑๙ เราจะนํ าอิสราเอลกลับ มายังทุง หญาของ
เขา
แลวเขาจะเล็ม หญาบนภูเขาคารเมล และใน
บาชาน
พวกเขาจะมีหญากินเหลือเฟื อ
ตามแถบเนิน เขาของเอ ฟ รา อิมและกิ เลอ
าด’”
๒๐ พระยาหเวหพูดวา “ในวันนั น
้ และเวลานัน
้
ผูคนจะคนหาความผิดบาปของอิสราเอลแตก็
จะหาไมพบ
และจะหาความ บาปของยู ดาหแต ก็จะหาไม
พบ
เพราะเราจะยก โทษให กับคนที่เราไดไว
ชีวิต”
๒๑ พระยาหเวหพูดวา
“ใหบุกขึ้น ไปทําลายแผน ดินเม รา ธาอิมและ
ชาวเมืองเปโขด
ฆาพวกมันใหสน
ิ้ ซากอยาใหเหลือ
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ใหทําตามที่เราสัง่ ทุกอยาง”
๒๒ มีเสียงรบกึกกอง
และการทําลายลางครัง้ ใหญในแผนดิน
๒๓ คอนของทัง
้ โลก
ถูกตัดทิง้ และแตกหักไป
บาบิโลนกลายเป็ นเมืองรกราง
ทามกลางชนชาติอ่ น
ื ๆ
๒๔ บา บิ โลน เราไดวางกับ ดักเจาไว แลวและ
เจาก็ติดกับ
แถมเจายังไมรูตัวเสียอีก
เจาถูกคนพบและถูกจับ
เพราะเจาสูรบกับพระยาหเวห
๒๕ พระยาหเวหไดเปิ ดคลังอาวุธแลว
และพระองคจะสงอาวุธแหงความ
เกรีย
้ ว
กราดของพระองคมา
เพราะนัน
่ คืองานขององคเจาชีวิตพระ
์ ัง้ สิน
ยาหเวหผูมีฤทธิท
้
ในแผนดินของชาวบาบิโลน
๒๖ เดินทางจากสุดแผนดินโลกไปที่บาบิโลนสิ
เปิ ดยุงฉางของเธอเลย
กองเธอไวเหมือนกองขาว
แลวก็กําจัดเธอใหสิน
้ ซาก
อยาใหมีสวนไหนของเธอหลงเหลือเลย
๒๗ ทําลายพวกวัวตัวผูของเธอใหหมด
นํ ามันลงมาเพื่อฆา
เป็ นชวง เศราสําหรับพวก เขาเพราะวันของ
พวกเขามาถึงแลว
เป็ นเวลาที่พวกเขาจะตองถูกลงโทษ
๒๘ มีเสียงของคนวิ่งหนีไป เป็ นเสียงของพวก
บาบิโลนผูรอดชีวิต
จะมีการประกาศในศิโยน
เรื่องการแกแคนของพระยาหเวห
เป็ นการแก แคนของพระองคสําหรับสิ่งที่เกิด
ขึ้นกับวิหารของพระองค
๒๙ “รวบรวมพลธนูไปบาบิโลน
รวบรวมทุกคนที่ยิงธนูเป็ นตัง้ คายลอมเธอไว
อยาใหมีใครหนีรอดออกมาไดแมแตคนเดียว
ตอบแทนเธอใหสาสมกับการกระทําของเธอ
ทํากับเธอใหสาสมกับที่เธอทํากับคนอื่น
เพราะเธอไดกบฏตอพระยาหเวห
์ ิทธิแ
์ หงอิสราเอล
กบฏตอผูศักดิส
๓๐ ดัง นั น
้
คนที่เกงกาจทัง้ หมดของ เธอจะ
ตองตายอยูที่ลานกลาง เมืองของ เธอ
นัน
่ เอง
และนักรบทุก คนของ เธอก็จะถูก ฆาใน วัน
นัน
้ ”
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พระยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
๓๑ “เราจะเป็ นศัตรูกับเจา ไอพวกกบฏ”
์ งั ้ สิน
องคเจาชีวิตพระยาหเวหผูมีฤทธิท
้ พูดวา
อยางนัน
้
“เพราะวาวันของเจามาถึงแลว
เวลาที่เราจะลงโทษเจามาถึงแลว
๓๒ ไอพวกกบฏจะสะดุดลมลง
จะไมมีใครยกมันขึ้นมาอีก
เราจะจุดไฟเผาเมืองตางๆของมัน
แลวไฟก็จะเผา ผลาญพวก นัน
้ ทัง้ หมดที่อยู
รอบๆมันดวย”
๓๓ พระยาหเวหผูมีฤทธิท
์ ัง้ สิน
้ พูดวา
“ทัง้ ลูก หลานของอิสราเอลและลูก หลานของ
ยูดาหถูกกดขี่
และพวกที่จับกุมพวก
เขาทัง้ หมดก็กักขัง
พวก เขาไว พวก มันไม ยอมปลอยพวก
เขาไป
๓๔ แตพระผูไถของเขานั น
้ แข็งแกรงกวา
พระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้ คือชื่อของ
พระองค
พระองคจะสูคดีใหพวกเขาอยางแนนอน
พระองคจะทําใหแผน ดินบา บิ โลนสัน
่
สะเทือน
และทําใหชาวบาบิโลนกลัวจนตัวสัน
่ ”
๓๕ พระยาหเวหพูดวา
“มีดาบมาทําลายชาวบาบิโลน
มี ดาบมาทําลายคนที่อาศัยอยูในบา บิ โลน
พวกเจานาย และพวกคนฉลาดของเธอ
๓๖ มีดาบมาทําลายพวกหมอดู
พวกมันจะกลายเป็ นไอโง
มีดาบมาทําลายคนแข็งแกรงของเธอ
แลวพวกเขาจะทอแทหมดกําลังใจ
๓๗ มีดาบมาทําลายมาและรถมาของเธอ
รวมทัง้ กลุมตางๆที่อาศัยอยูในบาบิโลน
แลวพวกเขาก็จะขีก
้ ลัวเหมือนพวกผูหญิง
มีดาบมาทําลายคลังทรัพยสมบัติของเธอ
แลวพวกมันก็จะโดนปลนไป
๓๘ มีดาบมาทําลายแหลงนํ้ าตางๆของเธอ
แลวพวกมันก็จะแหงขอดไป
สิ่งเหลานี้จะเกิดขึ้นเพราะ
บาบิโลนเป็ นดินแดนที่เต็มไปดวยรูปเคารพ
ดัง นัน
้ พวก มันจะถูกทําใหเป็ น บา ไปดวย
ความนาสยดสยอง
๓๙ ดัง นั น
้ สัตว รายตางๆและพวก หมา ไนจะ
มาอาศัยอยูที่นัน
่
นกเคาแมวก็จะมาอาศัยอยู
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บา บิ โลนจะไมมีคนมาอาศัยอยูอีก แลวตลอด
ไป
จะไมมีคนอยูตลอดไปชัว
่ ลูกชัว
่ หลาน”
๔๐ พระยาหเวหพูดวา
“บา บิ โลนก็จะเหมือนกับเมือง โส โดมและโก
โม ราหตอนที่พระ ยาหเวหทําลายพวก
มันและประชาชนของมัน
และจะไมมีมนุษยคน ไหนอพยพเขาไปอยู
ดวย
๔๑ ดูสิ ชนกลุมหนึ่ งกําลังบุกมาจากทางเหนื อ
ชนชาติที่ยิ่ง ใหญ และกษัตริยทงั ้ หลายกําลัง
ถูกปลุกระดมจากแดนไกลสุดขอบโลก
๔๒ พวกเขาจะถือธนูและหอกมา
พวกเขาโหดเหีย
้ มไรความเมตตาปรานี
เสียงพวกเขาดังกึกกองเหมือนทะเล
เมื่อพวกเขาควบมามา
ลูกสาวของบาบิโลน
พวกเขาตัง้ แถวเตรียมรบกับเจาแลว
๔๓ กษัตริยของบา บิ โลนไดยินขาววาพวก นั น
้
บุกใกลเขามา
มือไมของเขาก็เลยออนปวกเปี ยก
เขาเจ็บปวดเหมือนหญิงที่กําลังคลอดลูก
๔๔ เราจะเขยา ขวัญเขาเหมือนสิงโตที่ออก
มาจากป าของแมน้ํ าจอรแดน และเขาไปที่ทุง
หญาที่เขียวเสมอ อยูๆเราก็จะขับ ไลพวกเขา
ไปจากเธอ เราอยากแตง ตัง้ ใคร เราก็จะแตง
ตัง้ คน นัน
้ ใหครอบครองเธอ เพราะจะมีใคร
เหมือนเราบาง ใครจะแตง ตัง้ เราหรือ จะ
มีผู เลีย
้ ง *คน ไหนกลามายืนขวางหน าเรา
หรือ †๔๕ ดัง นัน
้
พวก เจา ใหฟังแผนการ
ของพระ ยาหเวหที่ไดวางไวเพื่อทําลายบา บิ
โลน และเป็ นแผนที่พระองควาง ไวตอ ตาน
ดิน แดนของชาวบาบิ โลน แนนอน พวกศัตรู
จะลากพวกแกะรวมทัง้ พวกลูก แกะทัง้ หลาย
แนนอน พระ ยาหเวหจะทําลายทุง หญาของ
พวกเขา ๔๖ เมื่อมีรายงานวาบาบิ โลนโดนยึด
แลว แผนดินก็สน
ั ่ สะทาน และชนชาติตางๆก็
ไดยินเสียงรองดวยความขมขื่น”
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สิ่งที่พระยาหเวหพูดเกี่ยวกับบาบิโลน
๑ พระยาหเวหพูดวา

๕๑ “เรากําลังกอลมแหงการ ทําลายให
โหม กระหนํ่ าเขา ใสบา บิ โลนและคนที่
อาศัยอยูในเลบคาเม ‡
๒ เราจะสงคนตางชาติมาทําลายบาบิโลน
แลวพวก เขาจะทําใหเธอกระจุยกระจายไป
ตามลม
และทําใหแผนดินของเธอวางเปลา
เพราะพวก เขาจะโจมตีเธอจากทุก ทิศในวัน
แหงความหายนะนัน
้
๓ อยาใหพล ธนูของบา บิ โลนมี โอกาสไดงาง
คันธนู
และอยาใหเขามีโอกาสไดใสชุดเกราะ
ไมตองเหลือชายฉกรรจที่เธอเลือกเอาไว
ทําลายกองทัพของเธอใหสน
ิ้ ซาก
๔ พวก ทหารที่บาด เจ็บจะลม ตายบนแผน ดิน
บาบิโลน
และคนที่ถูก แทงดวย หอกก็จะลม ตายอยู
ตามทองถนนของเธอ
๕ พระ ยาหเวหพระเจาผู มี ฤทธิ ์ ทง
ั ้ สิน
้ ไม ได
ทอดทิง้ อิสราเอลและยูดาห
แตแผน ดินของพวกเขาเต็ม ไปดวยความผิด
์ ิทธิแ
์ หงอิสราเอล
ตอหน าองคผูศักดิส
๖ หนี ไปจากบาบิโลนซะ
พวกเจาแตละคนจะตองหนีเอาชีวิตรอด
อยาหุบปากเงียบเรื่องความ ชัว
่ รายของพวก
เขา
เพราะถึงเวลาที่พระยาหเวหจะลางแคนแลว
พระองคจะตอบแทนพวกเขาอยางสาสม
๗ บา บิ โลนเป็ นถวย ทองในมือของพระ
ยาหเวห
บาบิโลนกําลังมอมทัง้ แผนดินโลกใหเมามาย
ชนชาติตางๆไดด่ ม
ื เหลาองุนจากเธอ
ชนชาติเหลานัน
้ ก็เลยทําตัวเหมือนคนบา
๘ บา บิ โลนก็จะลม ลงในทันที ทันใดและเธอก็
แตกสลาย
รองครํ่าครวญใหกับเธอสิ
เอายาไปทาแผลใหเธอสิ
เผื่อเธอจะหาย

*๕๐:๔๔

ผูเลี ้ยง ในสมัยนัน
้ จะเปรียบเทียบกษัตริยเหมือนผูเลีย
้ งแกะ

†๕๐:๔๔

ขอนี้เหมือนกับขอ ๔๙:๑๙

‡๕๑:๑

โลน

คนที่อาศัยอยูในเลบคาเม คํา นี้เขียนเป็ นรหัส ลับ หมายถึง คนที่อาศัยอยูในบาบิ
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๙ พวกเราพยายามจะรักษาบาบิโลน

แตเธอไมสามารถเยียวยารักษาได
ทิง้ เธอไป เถอะ ใหพวก เราแตละ คนกลับไป
ประเทศของเรา
เพราะการ ลงโทษของ เธอไดข้ น
ึ ไปถึงฟ า
สวรรคแลว และมันก็ถูกยกขึ้นสูงเทียม
เมฆแลว
๑๐ พระยาหเวหไดพิสูจน ให คนเห็น วาเราเป็ น
ฝ ายถูก
มาสิ
ใหเราประกาศในศิ โยนถึงสิ่งที่พระ
ยาหเวหพระเจาของเราไดทํา
๑๑ ลับธนูของเจาใหคม
สัง่ สมอาวุธซะ
พระ ยาหเวหไดปลุก ระดมกษัตริยทงั ้ หลาย
ของมีเดียแลว
เพราะพระองคโกรธบา บิ โลนและจะทําลาย
มัน
มันเป็ นการแกแคนของพระยาหเวห
เป็ นการแกแคนใหกับวิหารของพระองค
๑๒ แขวน ป ายเตือน ไวบนกําแพงเมืองบา บิ
โลน
เสริมกําลังทหารยาม
วางยามไว ตามจุดตางๆ
ตัง้ ทหารไวซุมโจมตี
เพราะพระ ยาหเวห ไดวางแผนของพระองค
ไวแลว
และพระองคจะทําสิ่งที่พระองคบอก วาจะทํา
กับชาวบาบิโลน
๑๓ บาบิโลน เจาอาศัยอยูใกลแหลงนํ้ า
กับสมบัติมากมาย จุดจบของเจามาถึงแลว
เสนชีวิตของเจาถูกตัดเสียแลว”
๑๔ พระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง
้ สิน
้ ไดสาบานกับ
พระองคเองวา
“บาบิโลน เราจะทําใหเจาเต็มไปดวยศัตรู ให
พวกมันมีมากมายเหมือนฝูงตัก
๊ แตน
แลวพวกมันก็จะรองเพลงแหงชัยชนะที่มีตอ
เจา
๑๕ พระ ยาหเวหคือผู ที่สรางแผน ดิน โลกขึ้น
มาดวยพลังของพระองคเอง
เป็ นผู ที่กอ ตัง้ โลกขึ้น มาดวยสติ ปั ญญาของ
พระองคเอง
และไดขยายฟ า สวรรคใหแผ ไพศาลดวย
ความเขาใจของพระองค
๑๖ ดวยคํา สัง
่ ของพระองคก็เกิดเสียง นํ้ าดัง
ขึ้นบนฟ า
แลวเมฆหมอกก็ลอยขึ้นมาจากขอบโลก
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พระองคไดสรางสายฟ าไวใหฝน
และสายลมก็พัดออก
มาจากคลังของ
พระองค
๑๗ มนุษยทุกคนนั น
้ โงและขาดความเขาใจ
ชาง แกะ สลักทุก คนก็อับอายกับรูป เคารพที่
สรางขึ้นมา
เพราะรูป หลอของพวก เขาเป็ นของหลอก
ลวง
และพวกมันก็ไมมีลมหายใจ
๑๘ พวกมันเป็ นสิ่งเหลวไหล เป็ นผลงานที่นา
หัวเราะเยาะ
พวกมันจะถูกทําลายในเวลาพิพากษาลงโทษ
๑๙ สวนแบงของยาโคบไมใชแบบนี้
เพราะพระองคคือผูสรางทุกสิ่ง
รวมทัง้ เผาที่เป็ นมรดกของพระองค
ชื่อของพระองคคือพระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้
สิน
้ ”
๒๐ พระยาหเวหพูดวา
“บาบิโลน เจาเป็ นกระบองของเรา เป็ นอาวุธ
สงครามของเรา
เราใชเจาทําลายชนชาติตางๆกระจุยกระจาย
เราใชเจาทําลายอาณาจักรตางๆ
๒๑ เราใชเจาทําลายมากับคนขี่
และใชเจาทําลายรถมากับคนขับ
๒๒ เราใชเจาทําลายผัวเมีย
และใชเจาทําลายทัง้ คนแกและคนหนุม
เราใชเจาทําลายเจาบาวและเจาสาว
๒๓ เราใชเจาทําลายผู เลีย
้ ง แกะและฝูง แกะ
ของเขา
ใชเจาทําลายชาวนาและวัว คูเทียม แอกของ
เขา
และใชเจาทําลายพวกผูปกครองและพวกเจา
เมือง
๒๔ แลวเราจะลาง แคนเมืองบา บิ โลนและชาว
บาบิโลน
สําหรับสิ่ง ชัว
่ ชาทัง้ หลายที่เจาเห็นพวกมันทํา
ไวกับศิโยน”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
๒๕ พระยาหเวหพูดวา
“เราจะตอตานเจา ไอภูเขาแหงความหายนะ
เจาที่เป็ นนักทําลายโลกทัง้ ใบ
เราจะยื่นมือออกไปทําลายเจา
เราจะกลิง้ เจาใหตกลงมาจากหน าผาสูง
และเราจะทําใหเจากลายเป็ นภูเขาที่โดนเผา
๒๖ ไมมีใครสามารถจะเอาหินหัวมุม
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หรือหินฐานรากจากซาก ปรักหัก พังของ เจา
ไดอีกแลว
เพราะเจาจะถูกทําลายยอยยับตลอดไป”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
๒๗ “ใหยกธงรบขึ้นในแผนดินนี้
เป าแตรไปตามชนชาติตางๆ
เตรียมชนชาติตางๆเพื่อทําสงครามกับบา บิ
โลน
เรียกอาณาจักรตางๆมาตอสูกับเธอ
เรียกอารารัต มินนี และอัชเคนัสมา
แตงตัง้ แมทัพเหนือเธอ
สงมาไปเหมือนฝูงตัก
๊ แตนบุก
๒๘ เตรียมชนชาติทง
ั ้ หลายไปสูกับบาบิโลน
เตรียมกษัตริยทงั ้ หลายแหงมีเดีย
พวกผูปกครองและพวกเจาเมืองของมีเดีย
รวม ทัง้ แผน ดินทัง้ หมดที่เขาปกครองใหมา
ตอสูกับบาบิโลน
๒๙ แผนดินสัน
่ สะเทือนและชักดิน
้ ชักงอ
เพราะพระ ยาหเวหกําลังวางแผนทําลายบา บิ
โลน
เพื่อเปลี่ยนแผนดินบาบิโลน
ใหกลายเป็ นที่รกรางที่ไมมีคนอาศัยอยู
๓๐ นั กรบของบาบิโลนหยุดสูรบแลว
พวกเขายังคงอยูในป อมปราการ
พวกเขาหมดเรี่ยวแรง
เหมือนผูหญิง
พวกตึกในบาบิโลนถูกเผา
กลอนประตูเมืองของเธอหักหมด
๓๑ คนวิ่งรองสงขาวคนแลวคนเลา
คนรองประกาศขาวคนแลวคนเลา
พวก เขาวิ่งไปสง ขาวใหกษัตริยบา บิ โลนรูวา
เมืองของพระองคถูกยึดแลว
๓๒ ทางขามแมน้ํ าถูกยึดแลว
แหลงนํ้ าตางๆถูกไฟเผา
และทหารก็ขวัญหนีดีฝอ”
๓๓ พระยาหเวหผูมีฤทธิท
์ งั ้ สิน
้
พระเจาแหงอิสราเอลพูดวา
“ลูกสาวของบา บิ โลนเป็ นเหมือนลาน นวด
ขาวในชวงที่คนเหยียบยํ่าขาวอยู
อีกไมนานก็จะถึงเวลาเก็บเกี่ยว”
๓๔ เยรูซาเล็มพูดวา “กษัตริยเนบู คัด เนสซาร
แหงบาบิโลน
กลืนกินขาและบดขยีข
้ า
เขาเทขาออกหมดเหมือนเทหมอ
*๕๑:๔๑
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เขากลืนกินขาเหมือนมังกร
เขาเติมทองตัวเองดวยอาหารเลิศหรูของขา
แลวเขาก็ถุยขาทิง้ ”
๓๕ ใหศิโยนพูดวา “ขอใหความโหดรายที่บาบิ
โลนทํากับขา
และครอบครัวของขาสนองมันเอง”
ใหเยรูซาเล็มพูดกันวา “ขอ ใหไอพวกบา บิ
โลนนัน
้ ถูกลงโทษที่ทําใหขาเลือดสาด”
๓๖ ดังนั น
้ พระยาหเวหจึงพูดวา
“ยูดาห เราจะแกคดีใหกับเจา
และจะแกแคนบาบิโลน
เราจะทําใหทะเลของบาบิโลนเหือดแหง
และจะทําใหบอนํ้ าของมันแหงขอด
๓๗ แลวบาบิโลนก็จะกลายเป็ นซากหิน
เป็ นที่อาศัยของหมาไน เป็ นที่รกราง
และเป็ นที่คนหัวเราะเยาะ
ไมมีคนอาศัยอยู
๓๘ ชาวบาบิโลนพากันคํารามเหมือนสิงโต
พวกเขาคํารามเหมือนลูกสิงโต
๓๙ เมื่อพวก เขาถูกยัว
่ ใหโกรธ เราจะเตรียม
งานเลีย
้ งใหพวกเขา
และจะมอมพวก เขาใหเมา พวก เขาจะ
หัวเราะอยางขาด สติ หลัง จาก นัน
้ พวก
เขาก็จะหลับ หลับไปตลอดกาล และจะ
ไมไดต่ น
ื ขึ้นมาอีกเลย”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
๔๐ “เราจะนํ าบา บิ โลนลงมาเหมือนลูก แกะที่
นํ าไปฆา
เหมือนแกะตัวผูและแพะที่เอาไปฆา
๔๑ เชชัค *ถูกยึดแลว
เมืองที่คนทัง้ โลกเคยสรรเสริญถูกยึดไปแลว
ไมนาเชื่อ บาบิโลนกลายเป็ นสิ่งนาสยดสยอง
ทามกลางชนชาติตางๆไปแลว
๔๒ ทะเลโถมเขาทวมบาบิโลน
คลื่นยักษที่เสียงกึกกองซัดทวมเธอ
๔๓ เมืองตางๆของเธอกลาย เป็ นที่ รกรางแหง
แลง
ไมมีใครอาศัยอยูและไมมีใครเดินผานไป
๔๔ เราจะทําโทษพระเบลในบาบิโลน
และลวงสิ่งที่เธอกลืนลงไปออก มาจากปาก
ของเธอ
ชนชาติตางๆจะไมหลัง่ ไหลไปหามันอีกตอไป
และกําแพงบาบิโลนจะพังทลาย
๔๕ คนของเรา ออกมาจากเธอซะ

เชชัค คํานี้เขียนเป็ นรหัสลับ หมายถึง บาบิโลน
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พวกเจาแตละคนจะตองหนีเอาชีวิตรอด
จากไฟโกรธของพระยาหเวห
๔๖ อยาไดทอแท
อยากลัวขาวลือที่ไดยินในแผนดินนี้
ปี นี้ก็ขาวลือหนึ่ง
ปี หน าก็อีกขาวลือหนึ่ง
แลวจะมีขาว ลือตางๆเรื่องความ รุนแรงใน
แผนดิน
และขาวลือตางๆเรื่องผูครอบครองสูกันเอง
๔๗ ใหแน ใจไดเลยวา วันนั น
้ กําลังมา
ที่เราจะลงโทษพวกรูป เคารพทัง้ หลายของ
บาบิโลน
แผนดินทัง้ หมดของเธอจะตองอับอาย
คนของเธอที่ถูกแทงจะลมตายทัว
่ เมืองเธอ
๔๘ แลวฟ า สวรรค แผน ดินโลก และทุก สิ่งที่
มี ชีวิตใน มัน ก็จะตะโกนรอง เพลงดวย
ความชื่นชมยินดีที่บาบิโลนพินาศ
เพราะพวกผู ทําลายจากทางเหนือกําลังจะมา
เพื่อทําลายเธอ”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
๔๙ พระยาหเวหพูดวา
“บาบิโลนทําใหคนอิสราเอลลมตาย บาบิโลน
ทําใหคนทัว
่ โลกลมตาย
ดังนัน
้ บาบิโลนก็จะตองลมตายดวย
๕๐ พวกเจาที่หนี จากสงคราม
มานี่ อยาไดยืนอยูเฉยๆ
ใหระลึกถึงพระยาหเวหจากที่ไกล
และใหคิดถึงเยรูซาเล็มอยางใจจดใจจอ”
๕๑ พวก คนที่ถูกเนรเทศพูดวา “เราอับอาย
เหลือเกิน
เพราะวาเราโดนดูถูกเหยียดหยาม
อับอายจนไมรูจะเอาหน าไปไวที่ไหนแลว
เพราะคนตางชาติบุกเขาไปในสถาน
์ ิทธิอ
์ ันเป็ นวิหารของพระ
ที่ศักดิส
ยาหเวห”
๕๒ พระยาหเวหพูดวา
“ดังนัน
้ วันนัน
้ ใกลมาถึงแลว
คือวัน ที่เราจะลงโทษพวกรูป เคารพของบา บิ
โลน
และคนบาด เจ็บทัว
่ แผน ดินบา บิ โลนจะรอง
โหยหวน
๕๓ ถึงแมบาบิโลนจะสูงเทียมฟ า
และสรางป อมปราการอันแข็งแกรง เราก็จะ
สงผูทําลายไปหาเธอ”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
๕๔ “เสียงรองไหดังมาจากบาบิโลน
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เสียงพังพินาศมาจากแผนดินชาวบาบิโลน
๕๕ เพราะพระยาหเวหกําลังทําลายบาบิโลน
และพระองคจะทําลายเสียงอันทรง พลังของ
เธอ
ศัตรูที่ไหล บาเขา มาจะเสียง ดังเหมือน กับ
เสียงนํ้ าหลาก
พวกเขาจะโหรองตะโกนกัน
๕๖ เพราะศัตรูกําลังมาสูกับบาบิโลน
ผูทําลายกําลังมาตอสูกับเธอ
พวกนักรบของเธอจะถูกจับ
และธนูของพวกเขาจะถูกหัก
เพราะพระยาหเวหเป็ นพระเจาที่จะตอบแทน
ใหอยางสาสม
พระองคจะแกแคนคืนแนๆ
๕๗ เราจะมอมพวกเจานาย พวกผูรู
พวกเจาเมือง และพวกผูปกครองเมือง
และพวกนักรบของบาบิโลน ใหเมามาย
พวกเขาจะหลับตลอดไปและจะไม ต่ น
ื ขึ้น มา
อีกเลย”
องคกษัตริยพูดวาอยางนัน
้
ชื่อของพระองคคือพระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้
สิน
้
๕๘ พระยาหเวหผูมีฤทธิท
์ ัง้ สิน
้ พูดวา
“กําแพงตางๆของเมืองบา บิ โลนนัน
้ กวาง
ใหญ
แตก็จะถูกทําลายอยางราบคาบ
และประตูสูงๆของเธอก็จะถูกไฟเผา
ผูคนทํางานหนักแตไมไดอะไรจากมัน
ทุก สิ่งที่พวกเขาไดมาจากงานของเขา จะถูก
เผา”
เยเรมียาหสงขาวสารไปบาบิโลน
๕๙ เมื่อกษัตริยเศเด

คี ยาหแหงยู ดาหเดิน
ทางไปบา บิ โลน ซึ่งเป็ นปี ที่ สี่ที่พระองค
ปกครองยู ดาห เยเรมี ยาหผู พูด แทนพระเจา
ก็ไดสงั ่ บางอยางกับเส ไร อาหลูกชายของเน
ริ ยาห ลูกชายของมา อา เส อาห เส ไร อาห
เป็ นเจา หน าที่สงสวยใหกับบา บิ โลน ๖๐ เยเร
มี ยาหไดเขียนเกี่ยว กับหายนะทัง้ หมดที่จะ
เกิด ขึ้นกับบา บิ โลนลงในหนังสือมวนหนึ่ง
เยเร มี ยาหไดเขียนถอยคําเหลา นี้ทัง้ หมด ที่
เป็ นเรื่องตอตานบาบิโลน
๖๑ แลวเยเร มี ยาหก็พูดกับเส ไร อาหวา
“เมื่อทานไป ถึงบา บิ โลน ทานก็จะเห็น เอง
แลวทานจะตองประกาศถอยคําเหลา
นี้
ทัง้ หมดใหคนบา บิ โลนฟั ง ๖๒ ทานตองพูด
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วา ‘พระ ยาหเวหเจาขา พระองคไดพูดไว
วา พระองคจะทําลายสถาน ที่นี้ จะไมมีใคร
อาศัยอยูเลย ไมวาจะเป็ นคนหรือสัตว เพราะ
มันจะถูกทําลายยอยยับตลอดกาล’ ๖๓ แลว
เมื่อทานอานหนังสือมวน นี้จบ แลว ก็มัดมัน
ไวกับกอน หิน แลวก็ขวางมันลงไปกลาง
แมน้ํ ายูเฟรติส ๖๔ จากนัน
้ ใหทานพูดวา ‘บาบิ
โลนก็จะจมลงไปเหมือนอยาง นี้แหละ และ
เธอจะไมสามารถโง หัวขึ้น มาจากความทุกข
ทรมานที่เรากําลังจะนํ าไปให เธอได เลย แลว
พวกเขาก็จะหมดแรง’”
คําพูดของเยเรมียาหก็จบลงแคนี้
เยรูซาเล็มแตกและชาว
เยรูซาเล็มถูกจับไปเป็ นเชลย
(๒ พกษ. ๒๔:๑๘-๒๕:๓๐; ๒ พศด.
๓๖:๑๑-๒๐; ยรม. ๓๙:๑-๑๐)
๑ เศเด

๕๒ ที่ข้นึ เป็ นกษัตริย

คี ยาหมีอายุยี่สิบ เอ็ดปี ตอน
แลวพระองคก็
ครองบัลลังกอยูสิบ เอ็ดปี แมของพระองคช่ อ
ื
ฮา มุ ทาล เป็ นลูกสาวของเยเร มี ยาหผูมา
จากลิ บนาห ๒ พระองคทําสิ่งที่พระ ยาหเวห
เห็นวาชัว
่ รายเหมือนกับที่เย โฮ ยาคิ มเคย ทํา
๓ ดัง นั น
้ พระ ยาหเวหโกรธเยรูซาเล็มและยู
ดาหมากจนถึง กับไลพวก เขาไปจากพระองค
เศเด คี ยาหกบฏตอกษัตริยบา บิ โลน ๔ ใน
วันที่สิบ เดือนสิบ ปี ที่ เกาที่เศเด คี ยาหเป็ น
กษัตริย กษัตริยเนบูคัดเนสซารแหงบาบิโลน
และกองทัพทัง้ หมดของพระองคก็ยกมาที่
เยรูซาเล็มและตัง้ คายรอบเมือง และสราง
อุปกรณโจมตีทัง้ หลายไวรอบกําแพงเมือง
๕ พวก นั น
้ โจมตีปอมปราการครัง้ แลวครัง้
เลา จนถึงปี ที่สิบ เอ็ดของกษัตริยเศเด คี ยาห
๖ ในวันที่เกา
เดือนสี่
ความอดอยากใน
เมือง นัน
้ ก็แสนสาหัสนัก จนไมมีอาหารให
ประชาชนกิน กัน ๗ แลวศัตรูก็ทลายกําแพง
เขา มาใน เมือง ทหารทัง้ หมดก็วิ่ง หนี พวก
เขาหนีออกนอกเมืองตอนกลาง คืนไปตาม
ถนน ผานทางประตูที่อยูระหวางกําแพงสอง
ชัน
้ ใกลๆสวนของกษัตริย ในขณะที่พวกบา
บิ โลนลอมเมืองไว และพวก เขาก็หนีไปตาม
ถนนที่ไปยังทะเลทรายอารบา
๘ ทหารบา บิ โลนก็ไลตามกษัตริยเศเด คี
ยาหไป แลวก็จับพระองคไดในที่ราบของเย
ริ โค แลวทหารของ เขาตางพา กันหนีกระ
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เจิดกระเจิงไป ๙ พวก เขาจึงจับกุมกษัตริย
ไว และนํ า ตัวไปใหกษัตริยบาบิ โลนที่ริบ ลาห
ในเขตฮามั ท แลวกษัตริยบา บิ โลนก็ตัดสิน
โทษพระองค ๑๐ กษัตริยบา บิ โลนฆาบรรดา
ลูกชายของเศเด คี ยาหตอ หน าพระองค แลว
ก็ฆาเจา นายทัง้ หมดของยู ดาหที่ริบ ลาหดวย
๑๑ พระองคไดควักดวงตาทัง
้ สอง
ขางของ
์ า
กษัตริยเศเดคียาห และเอาโซทองสัมฤทธิม
ลามพระองคไว กษัตริยบา บิ โลนเอาเศเด คี
ยาหไปบา บิ โลน แลวขังพระองคไวในคุกจน
ตาย
คนยูดาหตกเป็ นเชลย
๑๒ ในวันที่

สิบเดือนที่ หา ปี ที่สิบ เกาที่
กษัตริยเนบู คัด เนส ซารปกครองบา บิ โลน
เนบู ซา ระ ดานหัวหน าทหารองครักษ เจา
หน าที่ของกษัตริย
ไดเขาไปที่เยรูซาเล็ม
๑๓ เขาไดเผาวิหารของพระ ยาหเวห วังของ
กษัตริย และบานเรือนทัง้ หมดในเยรูซาเล็ม
เขาเผาบานที่ใหญโตทุกหลัง
๑๔ แลวกองทัพบา บิ โลนทัง
้ สิน
้ ที่มากับ
หัวหน าองครักษ ก็ทลายกําแพงทัง้ หมดที่อยู
ลอมรอบเมืองเยรูซาเล็มลง ๑๕ แลวเนบูซาระ
ดานหัวหน าองครักษ ไดกวาดตอน คนจน
บาง คน คนที่ยังหลง เหลืออยูในเมือง และ
คนที่กอนหน านี้ไดไปมอบตัวกับชาวบาบิโลน
แลว และพวกชาง ฝี มือที่ เหลือ ไปบา บิ โลน
จนหมด ๑๖ แตเนบูซาระดานหัวหน าองครักษ
ไดทงิ้ คนจนบางคนไวในแผน ดิน เพื่อดูแลไร
องุนและทุงนา
๑๗ เสาทองสัมฤทธิท
์ ี่อยูในวิหารของพระ
ยาหเวห รวม ทัง้ แทน บูชาเคลื่อนที่ และ
์ ี่อยูในวิหารของพระ
ขันทะเลทองสัมฤทธิท
ยาหเวห พวกทหารบา บิ โลนก็ทุบเป็ นชิน
้ ๆ
์ งั ้ หมดกลับไปที่บา
แลวขนเอาทองสัมฤทธิท
บิ โลน ๑๘ แลวพวกบา บิ โลนก็ขนเอา พวก
หมอ พลัว
่ กรรไกรตัดไสตะเกียง พวกชาม
ประพรม ชามเครื่องหอม และเครื่อง ใชทอง
์ ี่ใชในวิหารไปดวย
สัมฤทธิท
๑๙ รวม ทัง
้ ชามเล็ก พวกกระถางใสขี้ เถา
และพวกชามสําหรับประพรม พวกหมอ ที่
ตัง้ ตะเกียง และชามสําหรับเครื่องหอม ขัน
เครื่องดื่มบูชา หัวหน าองครักษเอาทุก สิ่งทุก
อยางที่ทําจากทองและทําจากเงิน
เพราะ
อยากไดทองและเงินนัน
้
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๒๐ สวนทองสัมฤทธิท
์ ี่ไดจากเสาสอง ตน
์ ิบ สองตัวที่เป็ น
ขันทะเล วัวทองสัมฤทธิส
ฐานรองอยูใตขันทะเล และพวกแทน บูชา
เคลื่อนที่ ที่กษัตริยซา โลม อนไดสรางไว
สําหรับวิหารของพระ ยาหเวหนัน
้
หนักเกิน
กวาที่จะชัง่ ได
๒๑ สวนพวกเสานั น
้ เสาตน หนึ่งสูงสิบ แปด
ศอก วัดโดยรอบไดสิบ สองศอก หนาหนึ่ง
ฝ ามือ และตรง กลางกลวง ๒๒ หัวของเสาทํา
จากทองสัมฤทธิ ์ สูงหา ศอก มีลายตาขาย มี
ผลทับทิมลอมอยูรอบหัว เสานัน
้ ทัง้ หมดทํา
จากทองสัมฤทธิ ์ เสาตนที่ สองและผลทับทิม
๒๓ ในแตละดานมีผล
ก็สรางแบบเดียวกัน
ทับทิมฝั งอยูเกา สิบ หกลูก และมีผลทับทิม
รอยลูกลอมรอบตาขายแตละอัน
๒๔ จากวิหาร หัวหน าองครักษ ไดจับตัว
เส ไร อาหหัวหน านักบวช เศ ฟั น ยาห รอง
หัวหน านักบวช และผู ดูแลประตูวิหารสาม
คนไป ๒๕ จากเมือง หัวหน าองครักษไดจับ
แมทัพคน หนึ่งที่เคยดูแลทหาร พรอมกับที่
ปรึกษาเจ็ด คนของกษัตริยที่เขาเจอในเมือง
และเลขาที่เป็ นแมทัพที่เป็ นคนเกณฑทหาร
และชาวบานหกสิบคนที่พบอยูที่กลางเมือง
๒๖ เนบู ซา ระ ดานหัวหน าองครักษ ไดสง
คนพวก นี้ทัง้ หมดไปใหกษัตริยแหงบา บิ โลน
ที่ริบลาห ๒๗ กษัตริยแหงบาบิโลนไดแทงพวก
เขาตายในริบ ลาหในเขตฮามั ท ชาวยู ดาหก็
เลยถูกกวาดตอนไปจากแผนดินของตน
๒๘ นี่ คือจํานวนคนที่กษัตริยเนบู คัด เนส
ซารไดกวาดตอนไป
ในปี ที่ เจ็ดของการ

79

เยเรมียาห ๕๒:๓๔

ปกครองของพระองค พระองคไดกวาดตอน
พลเมืองยูดาหไปสามพันยี่สิบสามคน ๒๙ ในปี
ที่สิบ แปด พระองคไดกวาดตอนคนไปจาก
เยรูซาเล็มแปด รอยสามสิบ สองคน ๓๐ ในปี ที่
ยี่สิบ สามแหงรัชกาลของกษัตริยเนบู คัด เนส
ซาร เนบู ซา ระ ดานหัวหน าองครักษกวาด
ตอนพลเมืองยู ดาหไปเจ็ด รอยสี่ สิบ หาคน
รวมคนที่ถูกกวาดตอนไปทัง้ หมดไดสี่ พันหก
รอยคน
เยโฮยาคีนไดรับเกียรติในบาบิโลน
(๒ พกษ. ๒๕:๒๗-๓๐)
๓๑ ในวันที่ยี่สิบหา

เดือนสิบสอง ปี ที่สามสิบ
เจ็ดที่กษัตริยเยโฮยาคีนแหงยู ดาหเป็ นเชลย
นัน
้ ในปี ที่เอวิล เมโรดักเป็ นกษัตริยแหงบาบิ
โลน พระองคไดยกฐานะของกษัตริยเยโฮยา
คีนขึ้น มา แลวกษัตริยเอวิล เมโรดักไดนําตัว
กษัตริยเยโฮยาคีนออกมาจากคุก
๓๒ กษัตริยเอ วิล เม โร ดักพูดกับกษัตริยเย
โฮ ยา คีนอยางสุภาพ และใหพระองคนัง่ ในที่
สําคัญกวากษัตริยองคอ่ น
ื ๆที่อยูกับพระองค
ในบาบิโลน
๓๓ กษัตริยเย โฮ ยา คีนไดถอดชุดนั กโทษ
ของพระองค
แลวไดกินอาหารรวมกับ
กษัตริยเอวิลเมโรดักทุกวันตลอดชีวิต
๓๔ กษัตริยเยโฮยาคีนก็ได รับสวนแบงจาก
กษัตริยบา บิ โลนทุกๆ วันตามความจําเป็ น
ตลอดชีวิตจนถึงวันตายของพระองค
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บทเพลงรองทุกข
คํานํ า
หนังสือบทเพลงรอง ทุกขนี้ เป็ นการ
รวบรวมบท กวีหา บทเขาดวย กัน บท ที่
๑, ๒ และ ๔ แตละ บทมียี่สิบ สองขอ
แตละขอเรียงตามพยัญชนะยี่สิบสองตัว
ในภาษาฮีบรู (เหมือน กับ ก,ข,ฃ …
ฮ) ในบท ที่ ๓ มีหก สิบ หกขอ คือ
ใชพยัญชนะหนึ่ง ตัวซํ้าสาม ครัง้ บท ที่
๕ ถึง แมจะมียี่สิบ สองขอ แตก็ไม ได
เรียงตามพยัญชนะยี่สิบ สองตัวในภาษา
ฮีบรูเหมือนสี่บทแรก
หนังสือเลม นี้เป็ นหนังสือที่เศราที่สุด
ในพระ คัมภีร พูดถึงเมืองเยรูซาเล็ม
์ ิทธิข
์ องพระเจาถูก
และวิหารอันศักดิส
ศัตรูของอิสราเอลปลนและทําลาย แต
ในความเลว รายที่เกิด ขึ้น หนังสือเลม
นี้ก็ยังแสดงให เห็นถึงความ รักของ
พระเจาที่ไม ไดทอดทิง้ พวกเขา เหมือน
ในบทที่ ๓:๒๒-๒๓ ที่วา “แนนอน ความ
รักของพระ ยาหเวหไมมี วันสิน
้
สุด
แนนอน ความเมตตาของพระองคไมมี
วันหมด สิน
้ ความ รักและความ เมตตา
ของพระองคเริ่ม
ตนใหมในทุกๆเชา
ความซื่อสัตยของพระองคนัน
้ ยิ่งใหญ”
เยรูซาเล็มเศราโศกที่ถูกทําลาย
๑ แยแลว

๑ เยรูซาเล็ม ครัง้ หนึ่งเคยเป็ นเมืองที่เต็ม
แยแลว

ไปดวยผูคน
แตตอนนี้ถูกทอดทิง้ ใหเดียวดาย
ครัง้
หนึ่งเธอเคยเป็ นเมืองที่ยิ่ง
ใหญ
ทามกลางชนชาติตางๆ
แตตอนนี้ เธอเป็ นเหมือนแมมาย
์ ามกลาง
เธอเคยเป็ นเจา หญิงที่สูง ศักดิท
จังหวัดทัง้ หลาย
แตตอนนี้ เธอกลับกลายเป็ นทาส
๒ เธอรองไหครํ่าครวญอยางขมขื่นในยาม
คํ่าคืน
และนํ้ าตาอาบแกม
ไมมีใครปลอบโยนเธอเลย
ในทามกลางคนเหลานัน
้ ที่รักเธอ
เพื่อนๆของเธอตางก็พากันทรยศเธอ
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พวกเขาไดกลายเป็ นศัตรูของเธอ
๓ ยู ดาหทน ทุกขเวทนาและถูกกดขี่ขมเหง
อยางหนัก
และถูกกวาดตอนไปเป็ นเชลย
เธออาศัยอยูทามกลางชนชาติตางๆ
แตก็ไมมีความสงบสุขหรือความมัน
่ คงเลย
คนพวกนัน
้ ที่ไลลาเธอก็ตามเธอทัน
พวกเขาตามเธอมาทันตรงทางแคบ
๔ ถนนตางๆที่มุง หน าไปศิ โยน ตางรองไห
ครํ่าครวญ
เพราะไมมีใครเดินทางมารวมงานเทศกาล
ประตูทงั ้ หมดของศิ โยน ถูกปลอยใหรกราง
วางเปลา
พวกนักบวชของเธอครวญคราง
นางสาวทัง้ หลายของศิ โยนตางก็เศรา โศก
เสียใจ
ตัว ศิ โยนเองรูสึกขมขื่นยิ่ง นักกับเรื่อง
ทัง้ หมดนี้
๕ พวก ศัตรูของเยรูซาเล็มไดกลาย เป็ นพวก
เจานายของเธอ
ศัตรูของเธอก็ไดพักผอนอยางสบายใจ
ที่เป็ นอยางนี้ ก็ เพราะ พระยาหเวหไดทําให
เยรูซาเล็มตองทนทุกขทรมาน
เพราะเธอฝ าฝื นกฎอยางมากมาย
ลูกเล็กทัง้ หลายของเธอไดจากไป
ศัตรูของเธอไดจับพวกเขาไป
๖ สงา ราศีทัง
้ หมดของนางสาวศิ โยนหมดไป
แลว
์ องเธอก็เป็ นเหมือนกวางที่หา
พวกผูสูงศักดิข
ทุงหญาไมเจอ
ดัง นัน
้ พวก เขาตองเดินตอ ไปอยางหมด
เรี่ยวแรงตอหน านักลาสัตว
๗ ในชวงเวลาที่เยรูซาเล็มตกทุกขไดยาก
เธอไดระลึก ถึงของมี คาทัง้ หลายที่เธอเคย มี
ในอดีต
เมื่อคนของเธอตกไปอยูในกํามือศัตรู
และไมมีใครชวยเธอ
พวกศัตรูของเธอก็มองเธอ
และหัวเราะเยาะที่เธอลมสลาย
๘ เยรูซาเล็ม ไดทําบาปอันยิ่งใหญ
ดังนัน
้ เธอจึงกลายเป็ นของที่นารังเกียจ
คนเหลานัน
้ ที่เคยใหเกียรติกับเธอ
เดี๋ยว นี้กลับดู หมิ่นเธอเพราะพวก เขาได เห็น
เธอเปลือยเปลา
เธอรองครวญคราง
และหันจากไปดวยความอับอายขายหน า
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๙ ความไมบริสุทธิข
์ องเธอติดอยูที่ชุดของเธอ

เธอไมไดคิดวาจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอ
ความลมสลายของเธอเกิดขึ้นอยางนาใจหาย
และไมมีใครปลอบโยนเธอ
เธอรองออกมาวา “พระยาหเวห ดูความทุกข
ของฉันสิ
ดูสิ วาศัตรูของฉันคุยทับฉันขนาดไหน”
๑๐ ศัตรูของเธอไดย่ น
ื มือออกมาควาสิ่ง ที่มี คา
ทัง้ หมดของเธอไป
ใช แลว เธอได เห็นชนชาติอ่ น
ื ๆบุกเขาไปใน
์ ิทธิข
์ องเธอ
สถานที่ศักดิส
ชนชาติเหลานี้ เป็ นชนชาติที่พระองคไดสัง่ ไว
วา
“หามไม ใหคน พวก นี้เขาไปในที่ ประชุมของ
เจา”
๑๑ คนเยรูซาเล็มทัง
้ หมดรองครวญ ครางหา
อาหารกัน
พวกเขาไดเอาสิ่งมีคาของพวกเขามาแลกกับ
อาหาร
เพื่อประทังชีวิตของพวกเขา เธอพูดวา “พระ
ยาหเวหเจาขา ดูสิวา
ฉันไดกลายเป็ นขอทานไปแลว”
๑๒ เฮ พวกเจา พวกเจาที่เดินผานมา
มองไปทัว
่ ๆสิ ดูสิวา มีความเจ็บปวดไหนบาง
เหมือนกับความเจ็บ ปวดที่ไดเกิด ขึ้นกับ
ฉัน
เป็ นความ เจ็บ ปวดที่พระ ยาหเวหทําใหเกิด
ขึ้นกับ ฉันตอน ที่พระองคโกรธ ฉันอยาง
แรง
๑๓ พระองคสงไฟลงมาจากเบื้องบน
และทําใหมันลึกเขาไปในกระดูกของฉัน
พระองคไดกางตาขายออกเพื่อดักเทาฉัน
และนํ าฉันกลับมา
พระองคทําใหฉันกลาย เป็ นดิน แดนที่วาง
เปลา
และทําใหฉันป วยตลอดวัน
๑๔ พวกความบาปนั น
้ ของฉันถูกผูกมัดเขากับ
แอก
พระองคใช มือของพระองคทอความ บาป
เหลานัน
้ เขาดวยกัน
ความบาปเหลานัน
้ ไดวางอยูบนคอของฉัน
มันดูดเอากําลังของฉันไป
พระองคทําใหฉันตกไป อยูในกํา มือของคน
เหลานัน
้ ที่ฉันตอตานไมไหว
๑๕ องคเจาชีวิตไดทอด ทิง
้ นักรบทุก คนของ
ฉันที่เคยอยูขางในกําแพงของฉัน

2

บทเพลงรองทุกข ๑:๒๑

พระองคไดเรียกระดม พลมาตอ ตานฉันเพื่อ
ทําลายทหารหนุมของฉัน
องคเจาชีวิตไดเหยียบ ยํ่าองุนอยูในบอ องุน
ซึ่งเป็ นของนางสาวยูดาห
๑๖ ฉันรองครํ่าครวญเพราะเรื่องเหลานี้
ดวงตาของฉันนองไปดวยนํ้ าตา
ฉันรูสึกอยาง นี้ เพราะไมมีผู ปลอบ ใจอยูใกล
ฉัน
ไมมีใครทําใหฉันรูสึกดีข้ น
ึ
ลูกๆของฉันเป็ นเหมือนกับดินแดนที่รกราง
เพราะศัตรูของพวกเขามีชัยเหนือพวกเขา
๑๗ ศิโยนไดย่ น
ื มือออกมาทัง้ สองขาง
แตไมมีใครจะปลอบโยนเธอ
พระ ยาหเวหไดสัง่ ใหชนชาติรอบๆยา โคบให
กลายเป็ นศัตรูของเขา
เยรูซาเล็มไดกลาย เป็ นเหมือนสิ่ง ที่ไม
์ ามกลางพวกเขา
บริสุทธิท
๑๘ เยรูซาเล็มพูด วา “พระ ยาหเวหนัน
้ ทําถูก
ตองแลวที่ลงโทษฉัน
เพราะฉันไมเชื่อฟั งคําสัง่ ของพระองค
ชนชาติทงั ้ หลายในโลกนี้ ฟั งใหดี
ดูความเจ็บปวดของฉันสิ
ทัง้ คน หนุม สาวของ ฉันถูก จับไปเป็ น เชลย
หมดแลว
๑๙ ฉันไดเรียกคนเหลานั น
้ ที่รักฉันใหมาชวย
แตพวกเขาทําใหฉันผิดหวัง
พวกนักบวชและพวกผู อาวุโสของฉันไดตาย
ไปในเมือง
ตอน ที่พวก เขาออก ไปหาอาหารเพื่อประทัง
ชีวิต
๒๐ พระ ยาหเวหเจาขา ดูสิ ฉันกําลังตก ทุกข
ไดยาก
ทองของฉันกําลังปั ่ นป วน
ใจของฉันแตกสลายอยูภายใน
เพราะฉันไดกบฏอยางมาก
เด็กๆถูกฆา ฟั นดวย ดาบอยูบนทอง ถนนดาน
นอก
สวนในบาน ความตายก็รออยู
๒๑ ผูคนไดยินวา ฉันกําลังรองไหครํ่าครวญ
แตไมมีใครปลอบใจฉัน
ศัตรูของ ฉันทุก คนไดยินถึงความ เจ็บ ปวด
ของฉัน
พวกเขาดีใจที่พระองคทําอยางนี้กับฉัน
ขอใหพระองคโปรดนํ าวันแหงการลงโทษนัน
้
เป็ นวัน ที่พระองคไดประกาศไวใหมา
ตกลงบนพวกเขาดวย
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ใหพวกเขาเป็ นเหมือนกับฉันดวยเถิด
ใหความ ชัว
่ ทัง้ หมดที่พวก เขาทํา
ปรากฏอยูตอหน าพระองคดวยเถิด
และขอ ใหพระองคทํากับพวก เขาอยางราย
แรง
เหมือน กับที่พระองคทํากับ ฉันอยางราย แรง
เพราะสิ่งชัว
่ ชาทัง้ หมดที่ฉันไดทําไป
ที่ฉันพูดอยางนี้ ก็เพราะฉันครวญครางอยาง
หนักและจิตใจฉันก็เจ็บป วย”
๒๒ ขอ

พระยาหเวหทําลายเยรูซาเล็ม
๑ แย แลว

๒ พระยาหเวห พระองคไดทําใหนางสาวศิ

แย แลว ดวยความ โกรธของ

โยน นาขยะแขยง
์ รีของอิสราเอลจาก
พระองคไดโยนศักดิศ
ทองฟ าลงสูดิน
พระองคไม สนใจที่จะปกป องเกียรติของที่
วาง เทาของพระองค *ตอน ที่พระองค
โกรธ
๒ พระ ยาหเวหไดทําลายที่พัก อาศัยทัง
้ หมด
ของยาโคบ
พระองคไมมีเมตตากับเขาเลย
ตอนที่พระองคโกรธ พระองคไดทําลายพวก
ป อมปราการของนางสาวยูดาห
พระองคดึงเธอลงมาบนดิน
พระองคทําใหอาณาจักรของ ยู ดาหและผูนํา
ทัง้ หลายเสื่อมเกียรติไป
๓ ตอน ที่พระองคโกรธ
พระองคไดตัดเขา
สัตวของอิสราเอล †
พระองคเลิกปกป องอิสราเอล ‡
ในขณะที่ขาศึกกําลังบุกเขามาใกล
และพระองคก็เผายาโคบ
เหมือนเปลว เพลิงที่เผา ผลาญทุก อยางรอบๆ
มัน
๔ พระองคโกงคันธนูราวกับวาเป็ นศัตรู
มือขวาของพระองคเล็งอยางไม สัน
่
ไหว
ราวกับเป็ นปรปั กษ
พระองคฆาชายที่หลอ เหลาของ ยู ดาหจน
หมด
*๒:๑
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พระองคเทความ โกรธ แคนของ พระองค
เหมือนไฟเขาไปในเต็นทของนางสาวศิ
โยน
๕ องคเจาชีวิตเป็ นเหมือนศัตรู
พระองคกลืนกินอิสราเอล
พระองคกลืน กินป อมปราการทัง้ หมดของ
เธอ
พระองคกลืน กินเมืองทัง้ หลายของ เธอที่มี
กําแพงกัน
้
พระองคทวีความเศราโศกและการครํ่าครวญ
ใหกับนางสาวยูดาห
๖ พระองคถอนวิหารของพระองคเหมือน กับ
ถอนเพิงในสวน
พระองคทําลายเต็นทนัดพบของพระองค
พระองคทําใหเทศกาลและวันหยุดทาง
ศาสนาทัง้ หลายจบสิน
้ ไปในเมืองศิโยน
พระองคดูถูกเหยียดหยามทัง้ กษัตริยและ
นักบวชตอนที่พระองคโกรธจัด
๗ พระยาหเวหทอดทิง
้ แทนบูชาของพระองค
์ ิทธิข
์ อง
พระองคบอกปั ดสถาน
ที่ศักดิส
พระองค
พระองคมอบกําแพงป อมปราการของ
เยรูซาเล็มใหตกอยูในกํามือศัตรู
พวก ศัตรูตางโห รองกันในวิหารของพระ
ยาหเวห
เหมือนกับมีงานเทศกาล
๘ พระ ยาหเวหไดตัดสิน ใจทําลายกําแพง
เมืองของนางสาวศิโยน
พระองคไดวัดดูแลววาจะทําลายถึงแคไหน
พระองคไมไดหดมือกลับจากการทําลายมัน
พระองคทําใหปอมปราการและกําแพงรอง
ครํ่าครวญ
พวกมันทรุดโทรมไปดวยกัน
๙ ประตู เมืองตางๆของเยรูซาเล็มทรุดลงใน
ดิน
พระองคทําลายเหล็กดาลประตูทงั ้ หลาย จน
แตกละเอียด
์ ัง้ หลายถูกกวาดตอน
กษัตริยและผู สูง ศักดิท
ไปเป็ นเชลยทามกลางชนชาติทัง้ หลาย

ทีว
่ างเทาของพระองค อาจจะหมายถึง เยรูซาเล็ม วิหาร หรือหีบแหงคํามัน
่ สัญญาของ
พระองคก็ได
†๒:๓ เขาสัตวของอิสราเอล หมายถึง พละกําลังทางทหารของอิสราเอล หรือกษัตริยของ
เขา
‡๒:๓ พระองคเลิกปกป องอิสราเอล แปลตรงๆไดวา “พระองคไดดึงมือขวาของพระองค
จากอิสราเอล”
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ไมเหลือใครเลยที่จะอยูใหคําสัง่ สอน
แมแตพวกผู พูด แทนพระเจาของเธอก็ไม ได
รับนิมิตจากพระยาหเวห
๑๐ พวกผูอาวุโสของนางสาวศิโยน
ตางพากันนัง่ เงียบอยูกับพื้น
พวกเขาตางก็โยนฝ ุนลงบนหัวของตน
พวกเขาสวมใสเสื้อผากระสอบ
์ องเยรูซาเล็มตางกม
พวกหญิง สาวบริสุทธิข
หัวลงถึงพื้นดวยความเสียใจ
๑๑ ตาของผมมีน้ํ าตาคลอเบา
ทองไสผมปั ่ นป วนไปหมดแลว
ตับผมทะลักลงสูดินแลว
เพราะคนของผมถูกทําลาย
ลูกเล็กเด็กแดงก็เป็ นลมลมพับไปบนถนนใน
เมือง
๑๒ พวกเด็กๆพูดกับแมของพวกเขาวา
“แมจา อาหารและเครื่องดื่มอยูที่ไหน”
พวกเขาเป็ นลมลมพับไปที่ลานเมือง
เหมือนคนบาดเจ็บและตายไปในออมอกของ
แม
๑๓ นางสาวเยรูซาเล็ม
จะ ใหผมเปรียบเจา
เหมือนกับอะไรดี
จะใหเปรียบเจากับอะไรดี
นางสาวศิ โยน จะ ใหผมเอา เจาไปเปรียบกับ
อะไรดี
จะใหผมปลอบโยนเจายังไงดี
ความ หายนะของเจานัน
้ ยิ่ง ใหญเหมือนทะเล
ใครจะเยียวยารักษาเจาได
๑๔ พวกผู พูด แทน พระเจาของ เจาไดบอก เจา
เกี่ยวกับนิมิตที่พวกเขาเห็น
แตนิมิตพวกนัน
้ มันไรสาระและเชื่อไมได
พวกเขาไมไดเปิ ดเผยความผิดบาปของเจา
เพื่อเจาจะไดคืนสูสภาพดีเหมือนเดิม
แตพวก เขากลับพูดนิมิตจอมปลอมเกี่ยว กับ
เจา
เพื่อนํ าใหเจาหลงไป
๑๕ ทุก คนที่เดินผานมาทาง นั น
้ ตางตบมือ
เยาะเจา
พวก เขาผิวปากและสาย หัวตอ เจา นางสาว
เยรูซาเล็ม
พวก เขาพูดเยาะวา “นี่ นะ หรือเมืองที่ผูคน
ตางพูดกันวา
เป็ นเมืองที่สวยอยางไมมีที่ติ
ซึ่งเคยใหความสุขกับคนทัง้ โลก”
๑๖ พวก ศัตรูทัง
้ หมดของ เจาจะเปิ ดปากกวาง
หัวเราะเยาะเจา
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พวกเขาจะผิวปากและกัดฟั นและพูดวา
“เราไดกลืนกินพวกเขาไปจนหมด
นี่ แหละเป็ นวันที่พวกเรารอคอย วันนัน
้ ไดมา
ถึงแลว
และเราก็ไดเห็นมันกับตาของพวกเราเอง”
๑๗ พระ
ยาหเวหไดทําในสิ่ง
ที่พระองค
วางแผนไว
พระองคไดทําตามคําขูของพระองค
พระองคไดทําตามที่พระองคไดสัญญาไว
นานมาแลว
พระองคไดทําลายมันลงโดยไมสงสาร
พระองคทําใหศัตรูของเจาเฉลิมฉลองกัน
พระองคไดทําใหศัตรูของเจาเขมแข็งขึ้น
๑๘ กําแพงเมืองของนางสาวศิโยน
รองเรียกองคเจาชีวิตจากใจของเจา
ใหน้ํ าตาของ เจาไหลพรัง่ พรูออก มาเหมือน
ลําธาร ทัง้ วันทัง้ คืน
อยาไดหยุดรองเลย
อยาใหดวงตาของ เจาไดหยุด พักจากการ
รองไห
๑๙ ลุกขึ้นมารองตะโกนในยามคํ่าคืน
ลุกขึ้นมารองตะโกนในทุกชวงตนยาม
เทใจของ เจาออก มาเหมือนนํ้ าตอ หน าองค
เจาชีวิต
ชู มือของ เจาขึ้นตอพระองคเพื่อขอชีวิตของ
ลูกๆ เจาที่เป็ น ลมลม พับไปเพราะความ
หิวตามหัวถนนตางๆ
๒๐ มองดูสิ พระยาหเวห สังเกตดูสิวา
พระองคไดทําอยางนี้กับใคร
สมควรแลว หรือที่ผู หญิงจะกินลูกของตัว เอง
ลูกๆที่พวกเขาดูแล
สมควรแลว หรือที่พวก นักบวชและพวกผู
พูด แทน พระเจาจะถูก ฆาในสถาน ที่
์ ิทธิข
์ ององคเจาชีวิต
ศักดิส
๒๑ ทัง
้ คน หนุมและคน แกนอน ควํ่าอยูบน พื้น
กลางถนน
คนสาวๆและหนุมๆของผมถูกดาบฆา ฟั นลม
ลง
พระองคฆาพวกเขาในวันที่พระองคโกรธ
พระองคสังหารพวกเขาอยางไรความเมตตา
๒๒ พระองคเรียกศัตรูจากรอบ ขางใหมาขม
ขวัญฉันราวกับ วาพระองคเชิญพวก เขา
มางานเลีย
้ ง
ในวันที่พระยาหเวหโกรธนัน
้ ไมมีใครหนี พน
หรือรอดชีวิตอยู
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ศัตรูของ
ฉันไดทําลายลูกๆที่ฉันเฝ า
ทะนุถนอมเลีย
้ งดูมาจนหมดสิน
้
ความหมายของความทุกขยากลําบาก
๑ ผมเป็ นคนที่เห็นความทุกข

๓ ลําบากมามากแลว

ยาก

พระเจาตีผมดวยไมเทาของพระองค
ตอนที่พระองคโกรธ
๒ พระองคนําผมและทําใหผมเดินในความ
มืด ไมใชความสวาง
๓ พระองคตีผมคนเดียว
ครัง้ แลวครัง้ เลาตลอดวัน
๔ พระองคทําใหเนื้ อและหนั งของ
ผม
เหี่ยวแหงไป
พระองคหักกระดูกของผม
๕ พระองคสรางพวกหอเคลื่อนที่สําหรับโจมตี
ผม
และโอบลอมผมดวยความยากจน และความ
ทุกขยาก
๖ พระองคทําใหผมนั ง
่ อยูในความมืดมิด
เหมือนกับคนที่ตายไปนานแลว
๗ พระองคสรางกําแพงลอมผมไว ผมหนี ไม
ได
์ ันหนัก อึ้ง
และพระองคเอาโซทองสัมฤทธิอ
ลามผมไว
๘ ถึงแมผมไดรองใหชวย
พระองคก็เพิกเฉยตอคําอธิษฐานของผม
๙ พระองคกน
ั ้ ถนนของผมดวยกําแพงที่สราง
จากหินสกัด
พระองคทําใหผมเดินทางตอไปไมได
๑๐ พระองคเป็ นเหมือนหมีที่คอยตะครุบผม
เหมือนสิงโตที่คอยซุมโจมตีผม
๑๑ พระองคไล ลาผมจนออกนอกทางของ ผม
และฉีกผมเป็ นชิน
้ ๆ
พระองคปลอยใหผมถูกทิง้ อยางสิน
้ หวัง
๑๒ พระองคโกงคันธนูของพระองค
และเอาผมเป็ นเป าลูกธนูนัน
้
๑๓ พระองคยิงผมที่ไต
ดวยลูกธนูที่เอามาจากแลงของพระองค
๑๔ คนของผมหัวเราะเยาะผม
พวกเขารองเพลงลอเลียนผมทัง้ วัน
๑๕ พระองคทําใหผมเต็มไปดวยความขมขื่น
พระองคทําใหผมอิ่มดวยนํ้ าบอระเพ็ดอันขม
๑๖ พระองคทําใหฟันผมพังละเอียดดวยกอน
กรวด
พระองคกระทืบผมจมดิน
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๑๗ จิตใจผมไมมีความสงบสุขเลย

ผมลืมไปแลววา สิ่งที่ดีๆเป็ นอยางไร
๑๘ ผมบอกกับตัว เองวา “อนาคตและความ
หวังของผมจากพระยาหเวห
ไดสูญสิน
้ ไปหมดแลว”
๑๙ ขา แตพระ ยาหเวห ขอได โปรดจดจําถึง
ความทุกขยากลําบากของขาพเจา
การ เรรอนไปมาของขาพเจาและนํ้ า บอ ระ
เพ็ดอัน ขมและยา พิษที่ขาพเจาตองดื่ม
นัน
้
๒๐ ผมจําได ดีถึงความทุกข ยากที่เกิด ขึ้นกับ
ผม
และผมก็หดหูใจ
๒๑ แตผมระลึกไดถึงสิ่งหนึ่ ง
ทําใหผมเกิดความหวังขึ้น
๒๒ แน นอน ความรักของพระยาหเวหไมมีวัน
สิน
้ สุด
แนนอน ความ เมตตาของพระองคไมมีวัน
หมดสิน
้
๒๓ ความ รักและความ เมตตาของพระองค
เริ่มตนใหมในทุกๆเชา
ความซื่อสัตยของพระองคนัน
้ ยิ่งใหญ
๒๔ จิตใจของ ผมพูดวา “พระ ยาหเวหเป็ นทุก
สิ่งที่ผมตองการ
ดังนัน
้ ผมจึงมีความหวังในพระองค”
๒๕ พระยาหเวหดีกับคนที่รอคอยพระองค
พระยาหเวหดีกับคนที่แสวงหาพระองค
๒๖ มันเป็ นสิ่งที่ ดีที่คนจะมีความ หวังและสงบ
ใจ
รอคอยการชวยกูจากพระยาหเวห
๒๗ มันเป็ นสิ่งที่ดีที่คนจะเรียนรู
ที่จะแบกภาระในวัยหนุมสาว
๒๘ เขาควรจะนั ง
่ คนเดียวและอยูเงียบๆ
เมื่อพระยาหเวหวางภาระหนักบนเขา
๒๙ ใหเขาเอาหน าซบดิน
ไมแนอาจจะมีหวัง
๓๐ ใหเขายื่นแกมใหกับคนที่ตบเขา
ใหเขายอมรับความ อับอายขาย หน าอยาง
เต็มที่
๓๑ พระยาหเวหจะไมทอดทิง
้ คนตลอดไป
๓๒ ถาพระองคเป็ นผู
ที่ทําใหเกิดความทุกข
ยากขึ้น พระองคก็จะแสดงความเมตตา
เหมือนกัน
ตามความรักมัน
่ คงอันเหลือเฟื อของพระองค
๓๓ พระองคไมชอบทํารายใคร
หรือทําใหใครตองทุกขยากลําบาก

บทเพลงรองทุกข ๓:๓๔

๓๔ เมื่อนั กโทษทุกคนในโลกนี้

ถูกเหยียบยํ่าอยูใตเทา
๓๕ เมื่อมนุษยถูกละเมิดสิทธิ
ตอหน าพระเจาผูใหญยิ่งสูงสุด
๓๖ เมื่อคดีของคน หนึ่ งถูกขัด ขวางไม ได รับ
ความยุติธรรม
คิดวาพระยาหเวหไมเห็นสิ่งเหลานี้หรือ
๓๗ ไมมีใคร
หรอกที่สามารถพูดแลวใหมัน
เป็ นไปตามที่เขาพูด
นอกจากพระยาหเวหจะสัง่ ใหมันเกิดขึ้น
๓๘ ทัง
้ เรื่องที่ดีและไมดีเกิดขึ้นมา
ตามคําสัง่ ของพระเจาผูใหญยิ่งสูงสุด
๓๙ ตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู
ก็ไมควรบนเมื่อถูกลงโทษเพราะทําบาป
๔๐ ใหเราทดสอบและสํารวจถึงการก ระ ทํา
ของเรา
แลวหันกลับไปหาพระยาหเวห
๔๑ ใหเรายกใจของเราพรอมกับมือทัง
้ สองขึ้น
ตอพระเจาในสวรรคและพูดวา
๔๒ “ขา แตพระ ยาหเวห พวก เราไดทําบาป
และกบฏตอพระองค
และพระองคไมไดใหอภัยพวกเรา
๔๓ พระองคไดปกคลุมเราดวยความ
โกรธ
และไลติดตามเรา
พระองคฆาเราอยางไมปรานี
๔๔ พระองคเอาเมฆมาปกคลุมพระองคไว
เพื่อป องกันไม
ใหคําอธิษฐานผานไปถึง
พระองค
๔๕ พระองคทําใหเราเป็ นเหมือน กับเศษ เดน
และขยะ
ทามกลางชนชาติอ่ น
ื ๆ
๔๖ พวกศัตรูของเรา
พูดหัวเราะเยาะดูถูกพวกเรา
๔๗ พวก
เราตื่นตระหนกและตกอยูในหลุม
พราง
อยูในความพินาศและถูกทําลาย”
๔๘ นํ้ าตาไหลจากดวงตาของผมอยางสายนํ้ า
เพราะคนของผมลมจม
๔๙ นํ้ าตาของผมไหลอยางไมขาดสาย
ผมจะรองไหไมหยุด
๕๐ จนกวาพระ
ยาหเวหจะมองลงมาจาก
สวรรค
และเห็นวาเกิดอะไรขึ้น
๕๑ จิตวิญญาณของผมเป็ นทุกขยิ่งนั ก
เพราะผมเห็น วาเกิดอะไร ขึ้นกับเด็กสาวๆใน
เมืองผม
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๕๒ คน

เหลา นัน
้ ที่เป็ นศัตรูกับ ผมโดยไมมี
สาเหตุ
ไลลาผมเหมือนกับนกตัวหนึ่ง
๕๓ พวก เขากะจะจบชีวิต ผมดวยการโยน ผม
ลงไปในบอ
และเอาหินขวางผม
๕๔ นํ้ าไดไหลทวมหัวผม
ผมพูดวา “ชีวิตของผมจบสิน
้ แลว”
๕๕ ขา แตพระ ยาหเวห ขาพเจาเรียกชื่อของ
พระองค
จากหลุมที่ลึกที่สุด
๕๖ ขอชวยฟั งเสียง รองของขาพเจาดวย ขอ
อยาไดปิดหูพระองค
จากเสียงรองละหอยของขาพเจา
จากเสียงรองใหชวยของขาพเจา
๕๗ เมื่อขาพเจาเรียก หาพระองค
ขอ ให
พระองคเขามาใกลดวยเถิด
ขอพระองคปลอบวา “อยากลัวเลย”
๕๘ องคเจาชีวิต ขอชวยแก ตางให กับขาพเจา
ดวย
ขอพระองคชวยไถ ชีวิตขาพเจาคืน มาดวย
เถิด
๕๙ ขา แตพระ ยาหเวห ดูเรื่องที่เขาทํา ผิดตอ
ขาพเจาสิ
ชวยตัดสินคดีของขาพเจาอยางยุติธรรมดวย
๖๐ พระองค
ดูความอาฆาตที่พวก เขามีตอ
ขาพเจาสิ
พระองค ดูแผน ชัว
่ ทัง้ หลายที่พวก เขามีตอ
ขาพเจาสิ
๖๑ ขา แตพระ ยาหเวห ฟั ง สิ พวก เขากําลัง
เยาะเยยขาพเจาอยู
ฟั ง สิ พวก เขากําลังวางแผนชัว
่ รายตอ
ขาพเจา
๖๒ ฟั ง สิ พวก ศัตรูของขาพเจาซุบซิบนิ นทา
ขาพเจาตลอดทัง้ วัน
๖๓ ดูสิ ไมวาพวกเขาจะยืนหรือนั ง
่
พวกเขาก็รองเพลงหัวเราะเยาะขาพเจา
๖๔ ขาแตพระยาหเวหชวยตอบแทนพวกเขา
ใหสาสมกับสิ่งที่พวกเขาไดทําลงไป
๖๕ ขอใหพวกเขากลุมใจ
และสาปแชงพวกเขาดวย
๖๖ ขอ ใหพระองคไล ลาพวก เขาดวยความ
โกรธ
และทําลายพวกเขาใหหมดสิน
้ ไปจากภายใต
ฟ าสวรรคของพระยาหเวห
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เยรูซาเล็มถูกโจมตีอยางสยดสยอง
๑ แย แลว

๔ ประกายอันเจิดจาของมันขนาดไหน

แย แลว ดูสิ ทองคําสูญ เสีย

ดูสิ

ทองคําอยาง ดีสูญ เสียประกายระยิบ
ระยับขนาดไหน
์ ิทธิถ
์ ูกทิง้ เกลื่อนกลาดตาม
เพชร พลอยศักดิส
ทองถนน
๒ แย แลว แย แลว พวก ลูกๆของศิ โยนมี คา
มาก
พวกเขามีคามากกวาทองคําบริสุทธิ ์
แตทําไมตอน นี้คนถึงคิด วาพวก เขาเป็ นแค
หมอดินกระจอกๆ
ที่นักปั ้ นหมอปั ้ นขึ้นมาเทานัน
้
๓ ขนาดหมาไนยังเลีย
้ งนมลูกของมัน
แมแตแมหมายังใหลูกของมันดูดนมจากเตา
แตทําไมคนของเราถึงโหดราย
เหมือนนก กระจอกเทศที่ทิง้ ลูกของ มันในที่
เปลาเปลี่ยวแหงแลง
๔ ลิน
้ ของ เด็กที่ยังไมหยานมติดอยูที่เพดาน
ปากเพราะกระหายจัด
พวกเด็กเล็กๆรองขออาหาร
แตไมมีใครใหอาหารกับพวกเขา
๕ คนพวกนั น
้ ที่เคยกินอยางหรูหรา
ตอนนี้ยากจนขนแคนอยูตามทองถนน
คนพวกนัน
้ ที่เคยสวมใสเสื้อผาราคาแพง
ตอนนี้เก็บของอยูตามกองขยะ
๖ ดังนั น
้ ความชัว
่ รายของคนของผมนัน
้
ยิ่งใหญกวาความบาปของเมืองโสโดมเสียอีก
*

เมืองโสโดม ถูกทําลายไปชัว
่ พริบตา
ทัง้ ๆที่ไมไดถูกโจมตี
๗ พวกนา สีร †ของเยรูซาเล็มนั น
้ เคยขาวกวา
หิมะ
พวกเขาเคยขาวกวานํ้ านม
รางกายของพวก
เขาเคยแดงเปลงปลัง่
เหมือนปะการัง
หนวดเคราของพวก เขาเคยเหมือนพลอยสี
นํ้ าเงินเขม
๘ แตตอนนี้ พวกเขาดํายิ่งกวาขีเ้ ขมา
ไมมีใครจําพวกเขาไดตามทองถนน
มีหนังเหี่ยวหุมกระดูก
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และเหี่ยวแหงเหมือนไมฟืนแหง
๙ คนที่ตายดวยดาบในสงคราม
ก็ยังดีกวาอดอยากตาย
คนที่ถูกดาบแทงตาย
ก็ยังดีกวาคนเหลานัน
้ ที่มีไรนาที่ไมเกิดผล
๑๐ พวกแมที่เต็มไปดวยความรัก
เอาลูกของตัวเองมาตมกิน
พวกลูกๆไดกลายเป็ นอาหารสําหรับพวกเขา
ตอนที่คนของผมถูกทําลาย
๑๑ พระ ยาหเวหแสดงความโกรธเกรีย
้ วออก
มาอยางไมอน
ั้
พระองคเทความโกรธของพระองคออกมา
พระองคจุดไฟในศิโยน
และมันเผาผลาญลงไปถึงราก
๑๒ พวกกษัตริยของโลกนี้ ไมเชื่อสิ่งที่เกิดขึ้น
รวมทัง้ ผูที่อาศัยอยูในโลกนี้ดวย
พวก เขาไม เชื่อวาคูอริและศัตรูจะฝ าเขาไป
ในประตูเมืองเยรูซาเล็มได
๑๓ เป็ นเพราะความ บาปตางๆของพวกผู พูด
แทน พระเจาและความชัว
่ ชาของพวก
นักบวช
คนพวก นี้แหละที่เป็ นตน เหตุทําใหคน
์ องมาสูญเสียเลือดเนื้อ
บริสุทธิต
๑๔ ทัง
้ พวกผู พูด แทน พระเจาและพวก
นักบวชเดินไปมาตามทอง ถนนเหมือน
คนตาบอด
เสื้อผาเปื้ อนเลือดไมมี ใครกลาแตะ ตอง
เสื้อผาพวกเขา
๑๕ คนไดรองตะโกนวา “ไปให พน พวกไม
บริสุทธิ ์
ไปใหพน ไปใหพน อยาเขามาใกลเรา”
พวกนัน
้ ไดหนีและเดินเรรอนไป
คนที่อาศัยอยูทามกลางชนชาติทงั ้ หลาย พูด
วา
“พวก เขาจะอยูรวม กับพวก เราไม ไดอีก
แลว”
๑๖ พระ
ยาหเวหเองเป็ นผูทําใหพวก เขา
กระจัดกระจายไป
พระองคไมดูแลพวกเขาอีกตอไป
ไมมีใครใหเกียรติพวกนักบวช
และไมมีใครไวชีวิตของพวกคนแก
๑๗ ดวงตาของพวกเราออนลาไปหมด

*๔:๖

ดังนั น
้ ความ … โสโดมเสียอีก ประโยคนี้อาจแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “ดังนัน
้ การลงโทษ
คนของผมนัน
้ ยิ่งใหญกวาการลงโทษของเมืองโสโดมเสียอีก”
†๔:๗

นาสีร หมายถึงผูชายที่อุทิศตนเองใหกับพระเจา จะไมด่ ม
ื เหลาองุน จะไมตัดผม
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เพราะเฝ ามอง หาความ ชวย เหลือแตก็เสีย
เวลาเปลา
เราไดแตมองแลวมองอีกจากหอคอย หวังวา
จะมีชนชาติหนึ่งมาชวย
แตก็ไมมีชนชาติไหนมาชวยกูพวกเราเลย
๑๘ พวกเขาสะกดรอยพวกเรามา
ดัง นัน
้
พวก เราก็เลยไม กลาเดินตามถนน
ใหญ
จุดจบของ เราใกลเขา มาแลว หมด เวลาของ
เราแลว
จุดจบของเรามาถึงแลว
๑๙ คนที่ไล ลาเรานั น
้ วองไวยิ่ง กวาเหยี่ยวใน
ทองฟ า
พวกเขาไลกวดเราตามภูเขาตางๆ
พวก เขาซุมโจมตีเราในที่เปลาเปลี่ยวแหง
แลง
๒๐ กษัตริยที่พระ ยาหเวหเป็ นผู แตง ตัง
้ ที่เป็ น
เหมือนลมหายใจของเรา
ไดตกลงไปในกับดักของพวกเขา
เราเคยพูดถึงกษัตริยองคนี้วา
“พวก
เราจะอยูใตรม
เงาของพระองค
ทามกลางชนชาติตางๆนี้”
๒๑ นางสาวเอโดมที่อาศัยอยูในแผนดินอูส
รองเพลงและเฉลิมฉลองไปเลยในชวงนี้
แตใหรูวาถวยแหงความทุกข ยากจะเวียนมา
ถึงเจา
เจาจะเมาและจะเปลื้อง ผาตัว เองใหเปลือย
เปลา
๒๒ นางสาวศิโยนเอย การลงโทษของเจาครบ
ถวนแลว
พระ ยาหเวหจะไม ปลอยใหเจาเป็ น เชลยอีก
ตอไป
นางสาวเอ โดมเอย พระองคจะลงโทษตอ
ความผิดของเจา
พระองคจะเปิ ดโปงความบาปตางๆของเจา
คําอธิษฐานตอพระยาหเวห
๑ ขา แตพระ ยาหเวห

๕ เกิดขึ้นกับพวกเรา

ขออยา ไดลืมสิ่งที่

ดูสิ พวกเราตองอับอายขายหน าขนาดไหน
๒ แผน ดินของ เราก็ถูกยกไปใหกับคน แปลก
หน า
บานของเราถูกยกไปใหกับคนตางชาติ
*๕:๕
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๓ พวกเราไดกลายเป็ นลูกกําพราพอ

แมของพวกเรากลายเป็ นหมาย
๔ นํ้ าก็ตองซื้อเขาดื่ม
ฟื นก็ตองซื้อเขาใช
๕ เราถูกตามลามาติดติด
เราหมดแรงและไมสามารถหยุดพักได *
๖ เราไดทําสัญญากับอียิปต
และกับอัส ซีเรีย เพื่อจะ ไดมีอาหารเลีย
้ งปาก
ทอง
๗ บรรพบุรุษของเราทําบาปและหายไปแลว
แลวพวก เราตองมารับ กรรมจากความ ผิด
บาปนัน
้
๘ พวกทาสมีอํานาจเหนื อเรา
ไมมี ใครชวยเราให พนจากเงื้อม มือของพวก
เขา
๙ เราตองเสี่ยงชีวิตเพื่อใหไดอาหารมา
เพราะมีภัยอันตรายถึงตายในทะเลทราย
๑๐ ผิวของเรารอนเหมือนเตาอบ
เรามีไขสูงเพราะขาดแคลนอาหาร
๑๑ พวก ทหารของศัตรูไดขมขืนพวก ผู หญิง
ของศิโยน
พวก เขาขมขืนพวกสาวพรหมจรรยในเมือง
ตางๆของยูดาห
๑๒ พวกเชื้อพระ
วงศตางๆก็ถูกแขวนดวย
ฝี มือของศัตรู
พวกผูนําอาวุโสไมไดรับความเคารพนับถือ
๑๓ คนหน ุมถูกบังคับใหโมแป ง
เด็ก หนุมลมลุกคลุก คลานเพราะตองแบกฟื น
อันหนักอึ้ง
๑๔ พวกผูนํา อาวุโสก็ไม อยูตามประตู เมืองอีก
แลว
คนหนุมๆก็หยุดเลนดนตรี
๑๕ ความสุขของพวกเราสิน
้ สุดลง
การเตนรําของเราไดเปลี่ยนเป็ นการไวทุกข
๑๖ มงกุฎไดหลนลงจากหัวของเรา
มันชางเลวรายจริงๆสําหรับเราเพราะพวกเรา
ไดทําบาป
๑๗ จิตใจของเราก็ปวยเพราะเรื่องทัง
้ หมดนี้
ดวงตาของ
เราก็มืดบอดไปเพราะเรื่อง
ทัง้ หมดนี้
๑๘ เดี๋ยวนี้ ภูเขาศิโยนไดถูกทิง
้ รางวางเปลา
และฝูงหมาจิง้ จอกมาเดินเพนพานอยูบนนัน
้

เราถูกตามลา … หยุดพักได มีสําเนาแปลกรีกฉบับหนึ่งเขียนวา “เราถูกบังคับใหแบก
แอกไวบนคอ เราหมดแรงและพวกเขาไมใหเราพัก”
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๑๙ พระ

ยาหเวหเจาขา
แตพระองคครอบ
ครองตลอดกาล
บัลลังกของพระองคจะ อยูสืบไปชัว
่ ลูกชัว
่
หลาน
๒๐ ทําไมพระองคถึงไดลืมเราอยูอยางนี้
ทําไมพระองคถึงไดทอด ทิง้ พวก เรานาน
ขนาดนี้
๒๑ พระยาหเวหเจาขา โปรดนํ า เรากลับมาหา
พระองคดวย เพื่อ วาเราจะไดกลับมาหา
พระองค
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โปรดทําใหชีวิตของ เรากลับไปเป็ นเหมือน
เดิมดวยเถิด
๒๒ หรือพระองคหมดเยื่อใยกับพวกเราแลว
พระองคโกรธพวก เราอยางสุดขีดเลย อยาง
นัน
้ หรือ

ฉบับอานเขาใจงาย
Language: ภาษาไทย (Thai)
Provided by: Bible League International.
Copyright and Permission to Copy
Taken from the Thai Easy-to-Read Version © 2015 by Bible League International.
PDF generated on 2017-08-16 from source files dated 2017-08-16.
53e52ba5-5d94-5576-bd39-887847a6c62e
ISBN: 978-1-5313-1299-2

1

เอเสเคียล ๑:๑๑

คํานํ า

เอเสเคี ยล
คํานํ า
เอ เส เคี ยลเป็ นทัง้ ผู พูด แทน พระเจา
และนักบวชดวย เขาถูกกวาดตอนไป
เป็ นเชลยในบา บิ โลนในปี ๕๙๗ กอน
ค.ศ.
เอเสเคียลพูดแทนพระเจาในบาบิโลน
ใหกับเชลยจากยู ดาห ในขณะ ที่เยเร มี
ยาหกําลังพูดแทนพระเจาใหกับคนของ
พระองคที่ยังคงอยูในยูดาห
บอย ครัง้ ที่เอ เส เคี ยลประกาศพระ คํา
โดยใชนิมิตตางๆที่พระเจาใหกับ
เขา
หรือเลนละครที่ดึงดูดความสนใจผูคน
จุด เดนของหนังสือเลม นี้คือ ตลอด
ทัง้ เลมเอ เส เคี ยลเลาเรื่องของตัว เอง
และเอเสเคี ยลจะเน นวาพระยาหเวหอยู
เบื้องหลังเหตุการณตางๆที่กําลังเกิด ขึ้น
เพราะพระ ยาหเวหตองการใหคนของ
พระองครูวา พระองคคือพระยาหเวห
บท ที่ ๑-๒๔ พระเจาเตือนคนของ
พระองคกอนที่พระองคจะลงโทษพวก
เขาดวยการทําลายเมืองเยรูซาเล็ม
บท ที่ ๒๕-๓๒ คําเทศนาตอวาชนชาติ
ตางๆ
บท ที่ ๓๓-๔๘ พระเจาใหความ หวัง
กับคนของพระองคหลัง
จากที่เมือง
เยรูซาเล็มถูกทําลายแลว
ความ หวังคือพระ ยาหเวหจะทําใหคน
ยู ดาหและคนอิสราเอลกลับมามีสภาพ
ดีเหมือนเดิม พระ ยาหเวหจะมาสถิต
อยูที่วิหารใหมในเมืองเยรูซาเล็ม และ
ดิน แดนจะถูกแบงใหกับเผาตางๆของ
อิสราเอลดวย

เดือนสี่ ปี ที่สามสิบ *ใน
ขณะ ที่ผมเอ เส เคี ยล ลูกชายของบุซี
อยูกับพวกที่ถูกเนรเทศ †ที่ขางคลองเค บาร
ในบาบิโลน สวรรคไดเปิ ดออกและผมไดเห็น
นิมิต ของพระเจา
ในวันที่หาของเดือนนัน
้
ซึ่งเป็ นปี ที่หาที่
กษัตริยเย โฮ ยา คีนเป็ นเชลยอยูในบา บิ โลน
คํา พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึงนักบวชเอ เส
เคี ยล ที่อยูขางคลองเค บารในแผน ดินของ
ชาวบา บิ โลน มือของพระ ยาหเวหวางอยูบน
ตัวเขาที่นัน
่

๑

๑–๓ ในวันที่หา

รถมาที่มีบัลลังกของพระเจาตัง้ อยู
๔ ผมมองไป

เห็นพายุพรอมกับลมแรงมาก
กําลังมาจากทางเหนือ มีเมฆกอนใหญมาก
ที่มีแสงสองสวาง จารอบๆเมฆนัน
้ และมีไฟ
แลบออกมา ตรงกลางของไฟนัน
้ มีสิ่งหนึ่งที่
ดูเหมือนเหล็กที่รอนระอุ ‡๕ ที่ใจกลางไฟนัน
้
ดูเหมือนมีสิ่ง มี ชีวิตสี่ทานอยูที่ นัน
่ พวก เขา
มีรูป รางเหมือนคน ๖ แตละทานมีใบหน าสี่
หน าและมีปีกสี่ปีก ๗ ขาของพวก เขาเหยียด
ตรง ฝ าเทาของพวก เขาเหมือนกีบ เทาของ
ลูกวัว และตัวพวก เขาเป็ นประกายเหมือน
์ ี่ได รับการขัด เงา ๘ ที่ใตปีก
ทองสัมฤทธิท
ของพวก เขาทัง้ สี่ขาง มีมือของคนอยูดวย
พวก เขาทัง้ สี่แตละทานมีหลายหน าหลายปี ก
๙ ปี กของพวก เขาแตะกัน เวลาเคลื่อนไหว
พวกเขาไมหัน ไปหัน มา ไดแตมุงตรงไปขาง
หน าอยางเดียว
๑๐ ใบหน าของแตละทานเป็ นอยางนี้ คือ
ดาน หน าเป็ นหน าของคน ดานขวาเป็ นหน า
สิงโต ดานซายเป็ นหน าของวัวตัวผู และดาน
หลังเป็ นหน าของนก อินทรี ๑๑ ใบหน าทัง้
หลายของพวกเขาเป็ นอยางนัน
้ ปี กของพวก
เขากางขึ้นขางบน
มีสองปี กที่แตะกับปี ก
ของอีกทานที่อยูติด กันในแตละดาน สวนอีก

*๑:๑-๓

ปี ที่สามสิบ เราไมแนใจวาปี ที่สามสิบนี้กําลังพูดถึงอะไร ไมแนอาจจะเป็ นอายุของเอ
เสเคียล แตคงจะเป็ นปี ที่หา ที่พวกชาวยิวเป็ นเชลยอยูในบาบิโลน ซึ่งจะตรงกับหน ารอน ของ
ปี ๕๙๓ กอน ค.ศ. (พ.ศ. ๕๐)
†๑:๑-๓ เนรเทศ กษัตริยเนบูคัดเนสซารของบาบิโลนไดจับชาวยิวมากมายไปจากยูดาห ไป
เป็ นเชลยในบาบิโลน
‡๑:๔ เหล็กที่รอนระอุ ความหมายของคํานี้ ในภาษาฮีบรู ไมชัดเจน อาจหมายถึง “ทองแดง
ที่ละลาย” หรือ “อําพัน”

เอเสเคียล ๑:๑๒

สองปี กที่เหลือปกคลุมรางกายไว ๑๒ แตละ
ทานมุงไปดานหน า ไม วาพระ วิญญาณจะนํ า
ไปทางไหน พวกเขาก็ไปทางนัน
้ โดยไมหัน
ซายหัน ขวา ๑๓ ตรงใจกลางของสิ่ง มี ชีวิต
เหลานี้ มีสิ่งที่ดูเหมือนพวกถานไฟที่รอนแรง
เหมือนคบ เพลิงที่เคลื่อนไปมาในทามกลาง
สิ่ง มี ชีวิตเหลา นี้ ไฟ นี้สวาง จาและมีสายฟ า
แลบออกมาจากไฟ นี้ ๑๔ สิ่ง มี ชีวิตทัง้ สี่นี้พุง
ไปมาเหมือนสายฟ าแลบแปลบปลาบ
๑๕ เมื่อผมมองดูสิ่ง มี ชีวิตเหลานั น
้
ผม
สังเกตเห็นวาพวกที่มีสี่ หน านี้แตละทานมี
วง ลออันหนึ่งอยูขางๆ วง ลอทัง้ สี่นี้แตะอยู
บนพื้น ๑๖ ลอทัง้ สี่มีลักษณะเหมือนกันหมด
แวววาวเป็ นประกายเหมือนกับเพทายสี
เหลืองสด มีสิ่งที่ดูเหมือนวงลออีกวงซอนอยู
ในวง ลอเหลานัน
้ ๑๗ เมื่อพวกลอนี้มุงไปขาง
หน า มันสามารถหันไปทางไหนก็ไดทัง้ สี่ทิศ
แตพอมันเคลื่อนที่มันจะเปลี่ยนทิศทางไมได
๑๘ ขอบ ลอนั น
้ สูงและดูนา กลัว ที่ขอบลอ
ทัง้ สี่มีดวงตาลอมรอบอยูเต็มไปหมด
๑๙ เมื่อสิ่ง มี ชีวิตเหลา นี้ เคลื่อนที่ ลอที่ติด
อยูขางๆพวกเขาก็จะเคลื่อนไปดวย
เมื่อพวก เขาลอยขึ้นจากพื้น ลอพวก นี้จะ
ลอยขึ้นไปดวย
๒๐ พวก เขาจะไปตามที่พระ วิญญาณจะ
พาไป และลอพวก นี้จะตามไป ดวย เพราะ
วิญญาณของสิ่ง มี ชีวิตเหลา นี้อยูในลอพวก
๒๑ ดัง นั น
นัน
้
้ เมื่อพวก เขาเคลื่อนที่ ลอจะ
เคลื่อนไปดวย เมื่อพวกเขาหยุด ลอทัง้ หมด
จะหยุดดวย
และเมื่อลอพวก นัน
้ ลอยขึ้น
จากพื้น พวก เขาก็จะลอยขึ้นไปกับลอดวย
เพราะวิญญาณของสิ่ง มี ชีวิตเหลานัน
้ อยูใน
ลอพวกนัน
้
๒๒ เหนื อหัวของสิ่ง มี ชีวิตเหลานั น
้ ขึ้นไป
มีโดม *ที่สองสวางอยางนาตะลึง งันเหมือน
แกวเจียร ไน ๒๓ ภาย ใตโดมนัน
้ ปี กสองขาง
ของพวกเขากางออกชนกัน และอีกสองปี กที่
เหลือปกคลุมรางของพวกเขาอยู
๒๔ เมื่อสิ่ง มี ชีวิตเหลานี้ เคลื่อนที่ ผมไดยิน
เสียงปี กของพวก เขาเหมือนกับเสียงดัง สนัน
่
ของนํ้ าที่เชี่ยวกราก
เหมือนกับเสียงของ
พระเจาผูทรงฤทธิ ์ †เหมือนกับเสียงสับสน
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วุนวายในกองทัพ เมื่อพวก เขาหยุดอยูกับ ที่
พวกเขาก็หุบปี กลง
๒๕ ในขณะ ที่พวก เขาหุบปี กลงอยู นั น
้ ก็มี
เสียงดังมาจากโดมที่อยูเหนือหัวพวก
เขา
๒๖ มีสิ่งหนึ่ งที่ดูเหมือนบัลลังกตัง
้ อยูบนโดม
นัน
้
บัลลังกนัน
้ สี ฟ าเหมือนพลอยไพฑูรย
และมีผู
หนึ่งที่ดูเหมือนมนุษยนัง่ อยูบน
บัลลังกนัน
้ ๒๗ ผมมองดูชายผูนัน
้ และเห็นวา
ตัง้ แตเอวขึ้นไปเป็ นเหมือนเหล็กที่กําลังรอน
ระอุ เหมือนกับมีไฟอยูลอม รอบ และตัง้ แต
เอวลงมา ดูเหมือนกับไฟและมีรัศมีสองลอม
รอบตัวเขาอยู ๒๘ แสงสวางที่สองอยูลอมรอบ
ตัว เขานัน
้ ดูเหมือนสายรุงในหมู เมฆในวัน
ฝนตก มันดูเหมือนกับลักษณะของรัศมีของ
พระ ยาหเวห เมื่อผมเห็นอยางนัน
้
ผมซบ
หน าลงกับพื้น แลวผมไดยินเสียงหนึ่งพูดกับ
ผม
พระยาหเวหเรียกเอเสเคียล
มาพูดกับชนชาติท่ช
ี อบกบฏ
๑ พระองคพูดกับผมวา

๒ ยืนขึ้นมา เราจะพูดกับเจา”

“เจาลูกมนุษย

๒ เมื่อพระองคพูดอยางนั น
้

พระ วิญญาณ
ไดเขามาในตัวผมและพยุงผมใหยืนขึ้น และ
ผมก็ฟังพระองคพูด ๓ พระองคพูดวา “เจาลูก
มนุษย เรากําลังจะสงเจาไปหาชาวอิสราเอล
ซึ่งเป็ นชนชาติที่ชอบกบฏ พวก เขากบฏตอ
เรา พวกเขากับบรรพบุรุษของพวกเขาไดตอ
ตานเรามาจนถึงวันนี้
๔ ประชาชนที่เราจะสงเจาไปหานั น
้
เป็ น
พวกที่หัวแข็งและดื้อดึง ใหพูดกับพวกเขาวา
‘พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนี้’
๕ และไม วาพวก เขาจะฟั งหรือไม ฟั งเจา
ก็ตาม (พวก เขาเป็ นบานที่ชอบกบฏ) อยาง
น อยพวก เขาจะรูวามีผู พูด แทน พระเจาคน
หนึ่ง อยูทามกลางพวกเขา
๖ เจาลูกมนุษย ไม ตองกลัวพวก เขาหรือ
สิ่งที่พวก เขาพูด ถึง แมจะมีพุม ไมหนาม
และหญาที่แหลมคมอยูรอบๆตัว เจา และเจา
ตองอยูทามกลางแมงป องมากมาย อยากลัว
คํา พูดของพวก เขาหรือหวาด กลัวตอสีหน า
ของพวก เขา เพราะพวก เขาเป็ นบานที่ชอบ

*๑:๒๒

โดม ภาษาฮีบรูคํานี้เหมือนกับคําที่ใชใน ปฐมกาล ๑:๖-๗ เพื่อบรรยายถึงแผนโคงของ
ทองฟ า เหมือนชามที่ควํ่าไว
†๑:๒๔

พระเจาผูทรงฤทธิ์ ในภาษาฮีบรูเรียก เอลชัดดาย แตความหมายยังไมแนนอน

เอเสเคียล ๒:๗

กบฏ ๗ ไม วาพวก เขาจะฟั งหรือไม ฟั งก็ตาม
(เพราะพวก เขาเป็ นบานที่ชอบกบฏ) เจา
จะตองบอกพวก เขาถึงสิ่งที่เราพูดทัง้ หมด
๘ สวนเจา ลูกมนุษย เจาจะตองฟั งสิ่งที่เรา
พูดกับ เจา อยากบฏเหมือนกับบานที่ชอบ
กบฏนัน
้ อาปากของเจาและกินสิ่งที่เราใหกับ
เจา”
๙ แลวผมก็มองเห็นมือหนึ่ งยื่นมาที่ผม ใน
มือนัน
้ มีหนังสือมวนกระดาษอยูมวนหนึ่ง
๑๐ พระองคไดคลี่มันออกมาตอ หน าผม ทัง
้
สองหน าของ มัน มีคํา พูดแหงการครํ่าครวญ
ความอาลัยและความเศรา โศก เขียนอยูบน
นัน
้
๑ พระองคพูดกับผมวา
“เจาลูกมนุษย
กินสิ่งที่อยูตรงหน า เจา กินกระดาษ
มวน นี้ซะ และใหไปพูดเรื่อง นี้กับครอบครัว
ของชาวอิสราเอล”
๒ ดัง นั น
้ ผมจึงอาปาก
และพระองคใส
มวนกระดาษนัน
้ เขาในปากของ ผม ๓ แลว
พระองคพูดวา
“เจาลูกมนุษย
กินมวน
กระดาษที่เราใหกับ เจา และใหกระเพาะของ
เจาเต็มอิ่มดวยมัน”
ผมจึงกินมัน และมันก็มีรสหวานเหมือน
นํ้ าเชื่อมผลไม
๔ แลวพระองคพูดกับผมวา “เจาลูกมนุษย
ตอน นี้ใหไปหาครอบครัวของชาวอิสราเอล
และเอาคํา พูดตางๆของ เราไปเลาใหกับพวก
เขาฟั ง
๕ เราไม
ไดสงเจาไปหาพวกที่พูดภาษาที่
เจาฟั งไมรูเรื่องหรือพูดภาษาที่ยากๆ
แต
เราสงเจาไปหาครอบครัวของชาวอิสราเอล
๖ เราไม ไดสงเจาไปหาคนจํานวนมากมายที่
พูดภาษาที่เจาไมรูเรื่อง หรือคนที่พูดภาษา
ยากๆที่เจาไมเขาใจ อันที่ จริง ถาเราสงเจา
ไปหาคนพวก นัน
้
พวก เขาก็คงจะฟั งเจา
๗ แตครอบครัวของชาวอิสราเอลจะไม ยอม
ฟั งเจา เพราะพวกเขาไมยอมฟั งเรา คนพวก
นี้หัว แข็งและดื้อ ดึง ๘ คอยดูนะ เราจะทําให
เจาหัว แข็งเพื่อชนกับคนพวก นัน
้ และดื้อ ดึง

๓
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พอๆกับคนพวก นัน
้ ๙ เราจะทําใหหัวของเจา
เหมือนกับเพชร แข็งยิ่งกวาหินเหล็กไฟ อยา
กลัวพวก เขา หรือหวาด กลัวตอสีหน าพวก
เขา เพราะพวกเขาเป็ นบานที่ชอบกบฏ”
๑๐ แลวพระองคพูดกับผมวา
“เจาลูก
มนุษย ฟั งให ดีและจําใสใจทุกคํา พูดที่เราพูด
กับเจา ๑๑ ตอน นี้ ใหเจาไปหาคนของ เจาที่
ถูกเนรเทศพวกนัน
้ ไม วาพวกเขาจะฟั งหรือ
ไม ฟั งเจาก็ตาม ใหพูดกับพวก เขาวา ‘พระ
ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนี้’”
๑๒ แลวพระ
วิญญาณก็ไดยกตัวผมขึ้น
และเมื่อรัศมีของพระ
ยาหเวหลอยขึ้นมา
จากสถาน ที่อยูของรัศมีนัน
้ *ผมไดยินเสียง
๑๓ มันเป็ นเสียงที่
ดังกึกกองดานหลังผม
เกิดจากปี กที่เสียดสีกันของสิ่ง มี ชีวิตทัง้
สี่นัน
้
และเสียงของลอทัง้ สี่ที่อยูขางพวก
เขาดังกึกกองมาก ๑๔ แลวพระ วิญญาณได
ยกผมขึ้นและพาผมไป
ผมไปดวยความ
ขมขื่นและโกรธจัด และมืออันทรงพลังของ
พระ ยาหเวหผลักผมไป ๑๕ ผมไดมาถึงชาว
อิสราเอลที่ถูกเนรเทศมาอยูที่เท ล อา บิบ
†ใกลกับคลองขุดเค บาร พวก เขาอาศัยอยู
ที่ นัน
่ และผมไดอยูที่ นัน
่ กับพวก เขา ผมนัง่
ตะลึงงันพูดอะไรไมออกอยูถึงเจ็ดวัน
๑๖ หลัง จากเจ็ดวันแลว ถอยคําของพระ
ยาหเวหไดมาถึงผมวา ๑๗ “เจาลูก มนุษย
เราไดตงั ้ ใหเจาเป็ นยามเฝ า ดู ‡ครอบครัว
อิสราเอล ดัง นัน
้ เมื่อ ไหรก็ตามที่เจาไดยินคํา
พูดจากปากของ เรา เจาจะตองไปเตือนพวก
เขาใหกับเรา ๑๘ ถาเราพูดกับคน ชัว
่ คน หนึ่ง
วา ‘เจาจะตองตายแนๆ’ แลวเจาไมเตือนเขา
หรือพูดใหเขากลับใจเลิกทําชัว
่ เพื่อชวยชีวิต
เขา คนชัว
่ คนนัน
้ ก็จะตายเพราะบาปของเขา
และเราจะถือวาเจาตองรับ ผิด ชอบตอการ
ตายนัน
้
๑๙ แตถาเจาไดเตือนคนชัว
่ คนนัน
้ แลวเขา
ไม ยอมกลับ ใจเลิกทํา ชัว
่ เขาก็จะตายเพราะ
บาปของ เขา แตเจาไดชวยชีวิตของตัวเจา
เองไว

*๓:๑๒

เมื่อรัศมีของ … ของรัศมีนัน
้ ประโยคนี้คงจะเป็ นสําเนาตนฉบับเดิม แตสําเนาฮีบรู
ชุดหลังเขียนวา “ขอใหรัศมีของพระยาหเวหไดรับการสรรเสริญจากสถานที่ของพระองค”
†๓:๑๕

เทลอาบิบ เป็ นสถานที่ที่อยูนอกเขตของอิสราเอล พวกเราไมแนใจวาที่ตัง้ ที่แนนอน
ของมันอยูที่ใด ชื่อนี้มีความหมายวา “เนินเขานํ้ าพุ” ไมใชเมืองเทลอาบิบในปั จจุบันนี้
‡๓:๑๗

ยามเฝ าดู ยามพวกนี้มีหน าที่ยืนอยูบนกําแพงเมือง คอยดูวามีศัตรูมาบุกหรือเปลา
หรือ มีเหตุราย หรือ ไฟไหมในเมืองหรือเปลา แลวเป าแตรเตือนใหทุกคนรู
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๒๐ ถาคนดีคนหนึ่ งหันจากการทําดีไปทําชัว
่
แทน เราจะวางอุปสรรคไวตรงหน าเขา เพื่อ
ใหเขาสะดุดลม แลวเขาจะตาย เขาจะตาย
เพราะบาปของเขา เพราะเจาไมไดเตือนเขา
เราจะมองขามสิ่งดีๆที่เขาเคยทํานัน
้
อยาง
นี้เราถือวาเจาจะตองรับ ผิด ชอบตอการตาย
ของเขา
๒๑ แตถาเจาเตือนคนที่ทําดีคน นั น
้ ไม ใหไป
ทําบาป แลวเขาก็ไมไดทําบาป เขาก็จะมีชีวิต
แน เพราะเขาฟั งคํา เตือนของ เจา และเจาก็
จะไดชวยชีวิตของตัวเจาเองดวย”
๒๒ มืออันทรงพลังของพระ ยาหเวหไดมา
อยูบนตัวผมที่นัน
่ พระองคพูดกับผมวา “ลุก
ขึ้น มา แลวไปที่หุบเขานัน
้ แลวเราจะพูดกับ
เจาที่นัน
่ ”
๒๓ ผมจึงลุก
ขึ้นและออกไปที่หุบเขานัน
้
รัศมีของพระ ยาหเวหอยูที่ นัน
่ ซึ่งเหมือนกับ
รัศมีที่ผมเห็นขางคลอง ขุดเค บาร ผมกม
หน าลงกับดิน
๒๔ พระ วิญญาณไดเขาในตัว ผม และพยุง
ผมยืน ขึ้น พระองคพูดกับผมวา “ไปขังตัว
เองในบานของ เจาซะ ๒๕ เจาลูกมนุษย พวก
เขาจะเอาเชือกมามัด เจาไม ใหเจาออกไปอยู
ทามกลางประชาชน
๒๖ เราจะทําใหลน
ิ้ ของ
เจาติดกับเพดาน
ปาก เพื่อเจาจะไดเงียบและไมสามารถตอวา
พวก เขาได ถึง แมพวก เขาจะเป็ นครอบครัว
ที่ชอบกบฏ ๒๗ แตเมื่อเราพูดกับเจา เราจะ
เปิ ดปากของ เจาและเจาจะไดพูดกับพวก เขา
วา ‘นี่คือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด’
ใครอยากฟั งก็ฟังเถอะ ใครไมอยากฟั งก็ไม
ตองฟั ง เพราะพวก เขาเป็ นบานที่ชอบกบฏ
อยูแลว

ฉากละครตอนศัตรูปิดลอมเยรูซาเล็ม
๑ ตอน นี้

๔ มาหนึ่งแผน

เจาลูก มนุษย เอาดิน เหนียว
วางไวตรงหน าเจา แลว
ใหวาด รูปเมืองเยรูซาเล็มลงบนดิน เหนียว
แผน นัน
้ ๒ แลวใหเจาทําตัวเป็ นศัตรูปิด ลอม
เมืองนัน
้
ใหเจาสรางเนิน ดินสําหรับปี นขึ้น
บนกําแพงและลอม รอบเมืองนัน
้ ไว ใหตัง้
คายตางๆลอม รอบเมืองไว และวางทอน

4

เอเสเคียล ๔:๑๓

ไมสําหรับทะลวงกําแพงไวรอบๆ ๓ แลวตัง้
กระทะเหล็กแบนไวระหวางเจากับเมือง ทํา
เหมือนกับเป็ นกําแพงเหล็กระหวางเจากับ
เมืองและใหเจาหัน หน าเขาหาเมืองนัน
้
ให
เจาลอมและเขาโจมตีเมืองนัน
้
นี่จะเป็ น
ตัวอยางตักเตือนครอบครัวอิสราเอล
๔ ตอจาก นั น
้ เจาตองนอนตะแคงซาย เพื่อ
แสดงวาเจากําลังแบกรับความผิด บาปของ
ชาวอิสราเอลอยู เจาจะตองแบกรับความผิด
บาปเทากับจํานวนวันที่เจานอนตะแคงซาย
๕ เจาจะตองแบกรับความผิด บาปของ
นัน
้
อิสราเอลเป็ นเวลาสาม รอยเกา สิบวัน *นี่คือ
จํานวนวันที่เราไดกําหนดใหเจานอน
และ
อิสราเอลจะตองได รับโทษตามนัน
้
คือหนึ่ง
วันเทากับหนึ่งปี
๖ ตอจาก นั น
้ ใหเจานอนตะแคงขวาอีกสี่ สิบ
วัน ครัง้ นี้เจาจะตองแบกรับบาปของชาว
ยู ดาหอยูสี่ สิบวัน นี่คือจํานวนวันที่เราได
กําหนดใหเจานอน ยู ดาหจะตองได รับโทษ
ตามนัน
้ คือหนึ่งวันเทากับหนึ่งปี
๗ คราว นี้ ใหมวนแขน เสื้อขึ้น แลวหันหน า
ของ เจาไปทางเมืองเยรูซาเล็มที่ถูกปิ ด ลอม
อยูนัน
้ และพูดแทนเราตอตานเมืองนัน
้ ๘ เรา
จะเอาพวกเชือกมัด เจาไว
เพื่อเจาจะไม
สามารถพลิกตัวไปอีกดานหนึ่งได จนกวาเจา
จะโจมตีเมืองเสร็จ
๙ ใหเจาเอาขาวสาลี ขาวบารเลย ถัว
่ ถัว
่
แดง ลูก เดือยและขาวส แปล ต †ผสมพวก
มันเขาดวย กันแลวเก็บไวในไห เอาพวก นี้
มาบดเป็ นแป ง
แลวเอาแป งเหลา นี้มาทํา
ขนมปั งสําหรับตัว เจา เจาจะกินแตขนมปั ง
นี้เทานัน
้
ในระหวางสาม รอยเกา สิบวันที่
เจานอนตะแคงอยู ๑๐ ในแตละวันเจาจะใช
แป งทําขนมปั งไดแคสอง รอยสามสิบกรัม
เทานัน
้
และใหกินมันทัง้ วันตามเวลาที่
๑๑ และเจาก็ด่ ม
กําหนด
ื นํ้ าไดแคประมาณ
ครึ่งลิตรกวาๆ ‡ตอ วันเทานัน
้ และใหด่ ม
ื มัน
ทัง้ วันตามเวลาที่กําหนด ๑๒ ใหเจาเอาแป ง
นัน
้ มาอบและกินมันเหมือนกับขนมปั งจาก
แป งบารเลย ใหเจาอบมันทุก วัน โดยใชขี้
คนเป็ นเชื้อ เพลิง และเจาตองกินขนมปั งนี้
ตอ หน าตอตาประชาชนอิสราเอล” ๑๓ พระ

*๔:๕

สามรอยเกาสิบวัน สําเนาแปลกรีกโบราณใช ๑๙๐ วัน

†๔:๙

ขาวสแปลต เมล็ดขาวที่คลายกับขาวสาลี

‡๔:๑๑

ครึ่งลิตรกวาๆ หรือ เทากับ ๐.๖ ลิตร หรือในภาษาฮีบรู คือ ๐.๑๗ ฮิน
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ยาหเวหพูดวา
“สิ่ง นี้จะแสดงใหเห็นวา
ครอบครัวของอิสราเอลจะกินอาหารที่ไม
บริสุทธิ ์ *ทามกลางชนชาติตางๆที่เราจะขับ
ไลพวกเขาใหไปอยูนัน
้ ”
๑๔ แลวผมก็พูดวา
“พระ ยาหเวหเจาขา
อยาทําอยางนี้เลย ขาพเจาไมเคยทําตัวใหไม
์ ากอนเลย ตัง้ แตเด็กจนถึงเดี๋ยว นี้
บริสุทธิม
ขาพเจาไม เคยกินเนื้อ สัตวที่ตาย เองหรือถูก
สัตวปาฉีกกินมากอน เนื้อที่ไมบริสุทธิไ์ มเคย
ผานเขาปากขาพเจามากอนเลย”
๑๕ พระองคพูดวา “ดีมาก เราจะยอมใหเจา
อบขนมปั งของเจาดวยขีว
้ ัวแทนขีค
้ น”
๑๖ แลวพระองคพูดกับผมวา
“เจา
ลูกมนุษย
เราจะทําใหเมืองเยรูซาเล็ม
ขาดแคลนเสบียงขนมปั ง ประชาชนจะกิน
ขนมปั งที่ได รับปั นสวนมาดวยความกังวล
และจะดื่มนํ้ าที่ไดรับปั นสวนมาอยางสิน
้ หวัง
๑๗ เพราะจะขาดแคลนขนมปั งและนํ้ า
พวก เขาแตละ คนจะตกใจกลัว และรางกาย
จะซูบ ผอมลงเพราะโทษที่พวก เขากําลังรับ
อยูนัน
้
ฉากละครตอนจุดจบของชาวเยรูซาเล็ม
๑ ตอน

๕ คมๆมาดามหนึ่ง

นี้ เจาลูก มนุษย ใหเจาเอาดาบ
ใหใชมันเหมือน
มีดโกนของชางตัดผม โกนผมบนหัวของเจา
และโกนหนวดของ เจา แลวเอาผมของ เจา
ไปชัง่ บนตรา ชัง่
แบงผมออกเป็ นสามสวน
เทาๆ กัน ๒ เมื่อจํานวนวันที่เจาปิ ด ลอมเมือง
นัน
้ ครบ ถวนแลว †ใหเอาผมสวนแรกมาเผา
ในเมือง จาก นัน
้ ใหเอาดาบมาหัน
่ ผมสวนที่
สองเป็ นชิน
้ เล็กชิน
้ น อย โปรยไปรอบๆเมือง
และใหเอาผมสวนที่ สามโยนขึ้นไปในอากาศ
ใหลอยไปตามลม นี่หมายความวาเราจะชัก
ดาบออกมาไลพวก มันไปอยูแดน ไกล ๓ แต
ใหเจาหยิบผมมาไมกี่เสน แลวเอามาผูกไวที่
ขอบชายเสื้อ คลุมของ เจา ๔ และใหหยิบ ผม
มาอีกนิด หนึ่ง เอามาขวางเขาไปเผาในกอง
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ไฟ นี่หมาย ถึงไฟจะเริ่มจากที่ นัน
่ และลาม
ไปถึงครอบครัวทัง้ หมดของชาวอิสราเอล” ‡
๕ พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดอยาง นี้ วา
“นี่คือเมืองเยรูซาเล็ม
เราไดตัง้ เธอไวตรง
กลางของชนชาติตางๆมีประเทศตางๆลอม
รอบเธออยู ๖ เยรูซาเล็มกบฏตอกฎและขอ
บังคับตางๆของ เรา และกลายเป็ นชัว
่ ราย
มากยิ่ง กวาชนชาติตางๆที่อยูลอม รอบเธอ
เธอทิง้ กฎตางๆของ เรา และยังไมทําตามขอ
บังคับทัง้ หลายของเรา”
๗ ดังนั น
้ นี่คือสิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิต
พูด “เจากอปั ญหายิ่ง กวาชนชาติตางๆที่อยู
รอบๆเจา เจาไม ยอมทําตามขอ บังคับหรือ
รักษากฎทัง้ หลายของเรา แมแตสิ่งที่ชนชาติ
ตางๆที่อยูรอบๆเจาบอกวาผิด เจายังทําเลย”
๘ ดัง นั น
้ นี่คือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิต
พูด “เราเองนี่ แหละจะตอ ตานเจา และเรา
จะลงโทษเจาตอ หน าตอตาชนชาติเหลา นัน
้
๙ เป็ นเพราะพวกรูป เคารพที่นา รังเกียจเหลา
นัน
้ ของ เจา เราจึงจะทํากับเจาอยางที่เราไม
เคยทํามากอน และเราก็จะไมมีวันทําอยางนี้
อีก ๑๐ ดัง นัน
้
คนในเยรูซาเล็มจะอดอยาก
มาก จนถึงขัน
้ พอ แมจะกินลูกๆของตัว เอง
และลูกๆจะกินพอแมของพวกเขาดวย เราจะ
ลงโทษเจาในหลายๆแบบ และจะทําใหผูรอด
ชีวิตกระจัดกระจายไปทุกทิศทาง”
๑๑ พระ ยาหเวห องคเจาชีวิตพูดวา “เรา
มีชีวิตอยูแนขนาดไหน ก็ใหแนใจขนาด นัน
้
เลยวาเราจะลงโทษเจา
เพราะเจาไดทําให
์ ิทธิข
์ อง เราแปด เปื้ อน เพราะ
สถาน ที่ศักดิส
พวกรูป เคารพที่นา รังเกียจของเจา และ
พวกการกระทําที่นาขยะแขยงของ เจา เรา
จะไมมีความเมตตากรุณากับเจา เราจะไม
สงสารเจา และเราจะตัด เจาเหมือนตัดหญา
๑๒ คนของเจา หนึ่ งในสามจะตายในตัว เมือง
ดวยโรค ระบาดหรืออดอยากตาย อีกหนึ่ง
ใน สามจะลม ลงดวยคมดาบที่นอกกําแพง
เมืองของ เจา และอีกหนึ่งใน สาม เราจะทํา
ใหกระจัดกระจายไปตามลม และเราจะชัก

*๔:๑๓

อาหารที่ไมบริสุทธิ์ คือขนมปั งที่ไปถูกของที่ไมบริสุทธิ ์ ถาคนกินขนมปั งนี้แลว คน
ผูนัน
้ จะไมสามารถเขาไปในวิหารเพื่อนมัสการพระเจา ดูเพิ่มเติมไดจาก หนังสือเลวีนิติ บทที่
๑๑-๑๕
†๕:๒
‡๕:๔

เมื่อจํานวนวัน … ครบถวนแลว ดูเอเสเคียล บทที่ ๔:๘

ครอบครัวทัง้ หมดของชาวอิสราเอล ขอความนี้นาจะหมาย ถึงสิบ เผาที่อยูทางตอน
เหนือของอิสราเอล

เอเสเคียล ๕:๑๓

ดาบของเราออกมาไล ลาพวกเขา ๑๓ ถึงตอน
นัน
้ ความโกรธ แคนของ เราก็จะระบายออก
มา เราจะระบายความเกรีย
้ วกราดของเราใส
พวก เขาจนหมด สิน
้
เมื่อเราไดแสดงความ
เดือดดาลของ เรากับพวก เขาแลว พวก เขา
จะรูวา เรา ยาหเวหไดพูดไปดวยความรูสึก
อยางแรงกลา” *
๑๔ “เยรูซาเล็ม
เราจะทําใหเจากลายเป็ น
กองซากปรักหัก พัง ชนชาติตางๆที่อยูลอม
รอบเจาและคนที่เดินผานเจาไป จะหัวเราะ
๑๕ เมื่อเราลงโทษเจาดวยความ
เยาะเจา
โกรธและความเดือดดาล และดวยการตอวา
อยางเจ็บ แสบ พวก เขาก็จะหัวเราะเยาะเจา
และสบ ประมาทเจา และพวก เจาก็จะเป็ น
บท เรียนใหกับพวก เขา และเป็ นสิ่งที่นา
สยดสยองในสายตาของชนชาติอ่ น
ื ๆรอบตัว
เจา เรา ยาหเวหไดลัน
่ คํา พูดไปแลว ๑๖ เมื่อ
เรายิงลูก ธนูแหงความอดอยากที่ถึง ตาย
และการทําลายลาง เราจะยิงไปเพื่อทําลาย
เจา
เราจะนํ าความอดอยากอยางหนักมาสู
เจา
และจะตัดทางจัดสงเสบียงอาหารของ
เจา ๑๗ เราจะสงความอดอยากและพวกสัตว
ป าที่ดุรายมาใหเจา และพวก มันจะเอาลูก
หลานของเจาไป ในเมืองจะมีโรคระบาดและ
การฆา ฟั นกัน เราจะนํ าดาบมาตอสูเจา เรา
ยาหเวหไดลัน
่ คําพูดไปแลว”
๑ แลวคํา พูดของพระ ยาหเวห มาถึงผม
วา ๒ “เจาลูก มนุษย ใหหัน หน าไปที่
เทือกเขาของอิสราเอล ใหพูดแทนเราตอตาน
พวกมันวา
๓ ‘เทือก เขาแหงอิสราเอล ฟั งคํา พูดของ
พระ ยาหเวหองคเจาชีวิต พระ ยาหเวหองค
เจาชีวิตพูดอยาง นี้กับพวกเทือก เขา พวก
เนิน เขา ลําธารและหุบเขาตางๆวา “เราจะ
นํ าดาบมาตอ ตานพวกเจา เราจะทําลายพวก
ศาล เจา †ทัง้ หลายของพวก เจา ๔ พวกแทน
บูชาของพวกเจาจะถูกทําลายเป็ นชิน
้ ๆ แทน
บูชาเครื่องหอมทัง้
หลายของพวก เจาจะ
ถูกทุบจนละเอียด เราจะฆาประชาชนของ
พวก เจาตอ หน าพวกรูป เคารพขีๆ
้ ของพวก
เจา ๕ เราจะวางซากศพของชาวอิสราเอลไว

๖
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ตรงหน าพวกรูป เคารพขีๆ
้ ของพวก เขา เรา
จะทําใหกระดูกของพวก เจากระจัดกระจาย
อยูรอบๆพวกแทน บูชาของเจา ๖ ไม วาเจาจะ
อาศัยอยูที่ไหนก็ตาม เมืองตางๆของ เจาจะ
กลายเป็ นซากปรักหัก พัง พวกศาลเจาจะถูก
ทําลาย และแทน บูชาทัง้ หลายของเจาจะถูก
ทําลายและกลายเป็ นซาก พวกรูป เคารพจะ
แตกหักเป็ นชิน
้ เล็กชิน
้ น อย แทน บูชาเครื่อง
หอมของพวก เจาจะถูกทุบจนละเอียด สิ่งที่
พวก เจาไดสรางขึ้น มาจะถูกทําลายจนหมด
สิน
้ ๗ ประชาชนของพวกเจาจะถูก ฆาและลม
ตายลงทามกลางพวก เจา แลวพวก เจาจะได
รูวา เราคือยาหเวห”’
๘ แตเราจะปลอยใหพวก เจาบาง คนหลบ
หนีคมดาบไปได
พวก เจาจะตองไปอยูที่
ชนชาติอ่ น
ื ๆ
เราจะทําใหพวก เจากระจัด
กระจายกันไปอยูทามกลางประเทศตางๆ
๙ แลวพวก เขาจะถูกจับ ตัวไปเป็ นเชลย และ
ถูกบังคับใหไปอยูในประเทศอื่น คนที่หลบ
หนีไปไดนี้จะตระหนักวา
เราชอกชํ้าใจแค
ไหนที่ใจชูของพวก เขาหันเหไปจากเรา และ
ตา ชูของพวก เขาที่กระสันหาพวกรูป เคารพ
ขีๆ
้ ของพวก เขา พวก เขาจะเกลียดตัว เอง
เพราะความชัว
่ รายที่พวกเขาไดทําไป และที่
พวกเขาทําตัวนา รังเกียจ ๑๐ แลวพวกเขาจะ
ไดรูวาเราคือยาหเวห เราไมไดขูเลนๆที่จะทํา
ใหความหายนะเหลานี้เกิดขึ้นกับพวกเขา”
๑๑ แลวพระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดกับผม
วา “ใหตบมือเปรีย
้ ง และกระทืบเทาของ
เจา และครํ่าครวญอยางเศรา โศก เพราะการ
กระทําตัวที่ชว
ั ่ ชานา รังเกียจทัง้ หมดของ
ครอบครัวอิสราเอล ใหทําอยางนี้ เพราะพวก
เขาจะลม ตายดวย ดาบ ความอดอยากและ
โรคระบาด ๑๒ คนที่อยูหางไกลออกไปจะตาย
ดวยโรค ระบาด สวนคนที่อยูใกลจะลม ตาย
ดวยดาบ คนที่รอดชีวิตและหลง เหลืออยูจะ
ตายเพราะความอดอยาก เราจะระบายความ
เกรีย
้ วโกรธทัง้ หมดของ เราลงบนพวก เขา
จน หมดเกลีย
้ ง ๑๓ เมื่อพวกเขาเห็นซากศพ
คนของพวกเขา ที่ถูกฆาตายอยูเกลื่อนกลาด
ทามกลางพวกรูป เคารพและรอบๆแทน บูชา

*๕:๑๓ ความรูสึกอยางแรงกลา หรือความเรารอน ในภาษาฮีบรู อาจจะพูดถึง ความหึงหวง
ความกระตือรือรน ความโกรธ ความเกลียด หรือ ความรักอยางแรงกลาก็ได
†๖:๓ ศาลเจา หรือแปลตรงๆไดวา “สถานที่สูง” เป็ นสถานที่สําหรับนมัสการพระเจาหรือรูป
เคารพทัง้ หลาย สถานที่เหลานี้มักตัง้ อยูตามเนินเขาและเทือกเขา
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ของพวก เขา ตามศาล เจาและบนยอด เขา
ทัง้ หมด ใตตนไมที่แผกิ่ง กานทุก ตนและ
ใตตน กอที่มีใบหนา ทึบทุก ตน ตามสถาน
ที่ตางๆที่พวก
เขาเคยถวายเครื่องบูชาอัน
หอมหวนใหกับรูป เคารพทัง้ หลายของพวก
เขา เมื่อนัน
้ แหละพวก เขาจะไดรูวาเราคือ
ยาหเวห
๑๔ เราจะยื่นมือของ เราออกตอ ตานพวก
เขาไม วาพวก เขาจะอาศัยอยูที่ไหนก็ตาม
และเราจะทําใหแผน ดินนี้ถูกทําลายและทิง้
ราง ตัง้ แตทะเลทรายไปจนถึงดิบ ลาห *แลว
พวกเขาจะไดรูวา เราคือยาหเวห”
จุดจบของเยรูซาเล็ม
๑ แลวถอยคําของพระ

๗ ผมวา

ยาหเวหไดมาถึง
นี่คือสิ่งที่พระ
ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดกับแผนดินอิสราเอล
จบสิน
้ แลว
จุดจบไดมาถึง
ทัง้ สี่มุมของแผนดินแลว
๓ จุดจบมาถึงเจาแลวในตอนนี้
เราจะปลอยความโกรธของเราลงบนเจา
เราจะตัดสินเจาตามการกระทําของเจา
เราจะตอบแทนเจาที่เจาทําตัวนารังเกียจ
๔ เราจะไมสงสารเจาหรือละเวน โทษเจาอีก
ตอไปแลว
เราจะตอบแทนเจาสําหรับสิ่งชัว
่ รายที่เจาทํา
และสําหรับการก ระ ทําที่นา รังเกียจในหมู
พวกเจา
แลวเจาจะไดรูวา เราคือยาหเวห”
๕ นี่ คือสิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
“ความหายนะจะเกิดแลวเกิดอีก ดูสิ มัน
กําลังมา
๖ จุดจบกําลังมา จุดจบกําลังมา
มันไดต่ น
ื ขึ้นมาตอสูเจา ดูสิ มันกําลังมา
๗ เจาผูอาศัยอยูบนแผนดินอิสราเอล
เคราะหรายไดมาถึงตัวเจาแลว
เวลานัน
้ ไดมาถึงแลว วันนัน
้ ใกลเขามาแลว
๒ “เจาลูกมนุษย
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มีแตความตื่น กลัวบนเทือก เขา ไมใชความ
ยินดี
๘ เรากําลังจะเทความเดือดดาลของ เราลงบน
เจา
เราจะใชความโกรธของเราตอตานเจา
เราจะลงโทษเจาสําหรับสิ่งที่เจาทํา
และสําหรับการทําตัวที่นารังเกียจของเจา
๙ เราจะไมสงสารเจาหรือละเวนโทษเจาอีก
ตอไปแลว
เราจะลงโทษเจาสําหรับสิ่งที่เจาทํา
และการทําตัวอันนา รังเกียจของ เจาในหมู
พวกเจา
แลวเจาจะไดรูวา เรายาหเวหนี่ แหละ เป็ น ผู
โจมตีเจา
๑๐ วันนั น
้ มาแลว มันไดมาถึงแลว
เคราะหรายของเจาไดโผลออกมาแลว
ความอธรรมไดงอกตุมออกมาแลว
ความหยิ่งผยองไดเบงบานออกมาแลว
๑๑ ความรุนแรงไดเติบโตเป็ นไม
เรียวแหง
ความชัว
่ ราย
ประชาชนจะหมด ไป ทรัพยสมบัติจะหมด
เกลีย
้ งจะไมมีคนสําคัญเหลืออยูอีก
๑๒ เวลานั น
้ ไดมาแลว วันนัน
้ ไดมาถึงแลว
ไมมีทงั ้ คนซื้อที่ร่ น
ื เริงยินดี
และไมมีทงั ้ คนขายที่เศราเสียใจ
เพราะความเดือดดาลมาตกอยูบนฝูง
ชน
ทัง้ หมด
๑๓ คน ขายจะไมสามารถเอาแผน ดินที่เขา
ไดขายไป แลวกลับ คืนมาได อีก †ตราบเทาที่
ทัง้ เขาและคนซื้อยังมี ชีวิตอยู เพราะวานิมิต
ที่เกี่ยว กับฝูง ชนทัง้ หมดนัน
้ จะเกิด ขึ้นแนๆ
ไมเปลี่ยนแปลง จะไมมีใครในหมูพวก เขาที่
รักษาชีวิตไวไดเพราะพวกเขาไดทําบาป
๑๔ ถึง แมวาพวก เขาจะเป าแตรและเตรียม
ของทุกอยางไวพรอมแลว
จะไมมีใครเขาสูสนามรบ
เพราะความเดือดดาลของ เราอยูบนฝูง ชน
ทัง้ หมดนัน
้

*๖:๑๔

ดิบ ลาห สําเนาฮีบรูบางฉบับ เขียน “ดิบ ลาห” บางฉบับมี “ริบ ลาห” ฉบับสําเนาแปล
กรีกโบราณ เขียนวา “ริบลาห”
†๗:๑๓

คนขาย … ได อีก ในอิสราเอลสมัย กอน ที่ดินเป็ นของครอบครัว คนรุน หนึ่งอาจจะ
ขายที่ดินไป แตเมื่อถึงปี แหงการปลดปลอย ครอบครัวของเขาก็จะไดที่ดินที่ขายไปนัน
้ คืนมา
ที่เอเสเคียลพูดวาพวกเขาจะไมไดที่ดินกลับมาอีก เพราะพวกเขาจะถูกกวาดตอนออกไปจาก
แผน ดินจนหมดสิน
้ เรื่องกฎเกี่ยวกับที่ดินดูเพิ่ม เติมไดจาก เฉลยธรรมบัญญัติ ๑๕:๑-๒ และ
เลวีนิติ ๒๕:๑๓-๑๖

เอเสเคียล ๗:๑๕

๑๕ ขาง

นอกเมืองมีดาบ ขาง ในเมืองมีโรค
ระบาดและความอดอยาก
พวกที่อยูในชนบทจะตายเพราะดาบ
พวกที่อยูในเมืองจะถูกกลืน กินดวยความ
อดอยากและโรคระบาด
๑๖ พวกที่รอดชีวิตและหลบหนี ไปไดทัง
้ หมด
จะอยูในเทือกเขา
พวกเขาจะครวญครางเหมือนกับนกเขาแหง
หุบเขา
เพราะบาปของพวกเขาแตละคน
๑๗ มือทุกมือจะออนแรง
หัวเขาจะออนปวกเปี ยกเหมือนนํ้ า
๑๘ พวกเขาจะใสเสื้อกระสอบ
และถูกปกคลุมดวยความกลัว
ใบหน าของพวก เขาจะเต็มไป ดวยความ
อับอาย
และพวกเขาจะโกนหัวจนลาน
๑๙ พวก เขาจะขวางเงินของพวก เขาลงตาม
ถนน
และทองของพวก
เขาจะเป็ นเหมือนผา
อนามัย
ในวันแหงความเดือดดาลของพระยาหเวห
เงินและทองของพวก
เขาไมสามารถชวย
ชีวิตพวก เขาไว ได พวก เขาไมสามารถกิน
พวก มัน เพื่อใหหาย หิวได เงินและทองนัน
่
แหละ ที่ทําใหพวกเขาสะดุดไปทําบาป
๒๐ พวก
เขาภูมิใจในเครื่องเพชรอัน
สวยงามของพวก เขา และใชมันสรางรูป
เคารพอันนา รังเกียจและนาขยะแขยงของ
พวก เขา ดัง นัน
้ เราจะทําใหพวก เขารูสึก
วาพวกเพชร พลอยเหลา นัน
้ เป็ นเหมือนผา
อนามัย
๒๑ เราจะใหคนตางชาติมาปลนเอาทรัพยสิน
เหลานัน
้ ไป
เราจะใหคน ชัว
่ ในโลก นี้ไดทรัพยสินนัน
้ มา
เป็ นของยึดไดจากสงคราม
และคนเหลา นัน
้ จะทําใหทรัพยสินนัน
้ เสื่อม
ไป
๒๒ เราจะหันหน าไปทางอื่น
เพื่อคนตางชาติพวก นัน
้ จะไดเขาไปในวิหาร
ของเรา *
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และทําใหมันเสื่อมไป
พวก โจรจะเขาไปในนัน
้ และทําใหมันเสื่อม
ไป
๒๓ ใหเตรียมโซไว
เพราะแผน ดินนี้เต็มไป ดวยการ ตัดสิน
ประหารคนบริสุทธิ ์
และเมืองนี้เต็มไปดวยความรุนแรง
๒๔ เราจะนํ าคน ชัว
่ ที่สุดของชนชาติตางๆเขา
มายึดบานเมืองของพวกเขา
เราจะทําใหความภาค ภูมิใจของผูมีอํานาจ
ของพวกเขาสิน
้ สุดลง
คนตางชาติเหลานัน
้ จะเขา มาทําใหสถาน ที่
์ ิทธิต
์ างๆเสื่อมไป
ศักดิส
๒๕ เมื่อความน า กลัวมาถึง พวกเขาจะมองหา
สันติภาพ
แตมันจะไมมีเลย
๒๖ ความพินาศจะเกิดขึ้นครัง
้ แลวครัง้ เลา
จะมีขาวลืออยูเรื่อยๆ
พวกเขาจะพยายามหาผู พูด แทนพระเจาเพื่อ
ขอนิมิตจากพระเจา
พวกนักบวชจะไมมีอะไรสัง่ สอน
และพวกผูนําอาวุโสจะไมมีคําปรึกษาที่ดีๆให
๒๗ กษัตริยจะเศราโศกเสียใจใหกับคนตาย
ขุนนางจะหอหุมไปดวยความสิน
้ หวัง
และมือของประชาชนบนแผนดินจะสัน
่ เทิม
้
เราจะลงโทษพวกเขาตามสิ่งที่พวกเขาทํา
พวกเขาลงโทษคนอื่นยังไง
เราก็จะลงโทษพวกเขาอยางนัน
้
แลวพวกเขาจะไดรูวา เราคือยาหเวห”
เรื่องน ารังเกียจตางๆที่เกิดขึน
้ ในวิหาร
เดือนที่หกปี ที่หก †ในขณะ
ที่ผมกําลังนัง่ อยูในบานและพวกผูนํา
อาวุโสของยู ดาหก็นัง่ อยูตอ หน าผม มือของ
พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตไดมาอยูบนตัวผม
ที่ นัน
่ ๒ ผมมองไป และเห็นรางราง หนึ่งที่
เหมือนกับมนุษย ตัง้ แตสวนเอวลงไป เขาดู
เหมือนกับไฟ และจากเอวขึ้นมา เขาดูสวาง

๘

๑ ในวันที่หา

*๗:๒๒ วิหารของเรา แปลตรงๆไดวา “สถานที่อันมีคายิ่งของเรา” ซึ่งอาจจะหมายถึง “เมือง
เยรูซาเล็ม” หรือ “แผนดินอิสราเอล” ไดดวยเหมือนกัน
†๘:๑

ปี ที่หก เป็ นชวงที่เอเสเคียลกําลังนอนตะแคงขางขวาเพื่อแบกความบาปของยูดาห วัน
ที่หาเดือนที่หกปี ที่หก ตรงกับฤดูใบไมรวงของปี ที่ ๕๙๒ กอนพระเยซูมาเกิด

เอเสเคียล ๘:๓

สดใสเหมือนกับเหล็กที่กําลังรอนระอุ *๓ เขา
ยื่นสิ่ง หนึ่งที่ดูเหมือนมือของ เขาออกมาจับ
เสนผมบนหัวของผม พระวิญญาณไดยกผม
ลอยขึ้น ไปอยูระหวางพื้น ดินกับฟ า สวรรค
และในนิมิตที่พระเจาใหนัน
้
พระองคไดพา
ผมไปที่เมืองเยรูซาเล็ม พระองคพาผมไปที่
ทางเขาของประตูทางทิศเหนือ ที่นํา เขาไปสู
ลานขาง ในของวิหาร ที่ประตูนี้มีรูป เคารพ
ที่ยัว
่ ยุใหพระเจาหึง หวงตัง้ อยู ๔ รัศมีของ
พระเจาของอิสราเอลปรากฏอยูตอ หน าผมที่
นัน
่ เหมือนกับที่ผมเคยเห็นในนิมิตที่เกิดขึ้น
ในหุบเขาใกลคลองขุดเคบาร
๕ แลวพระองคพูดกับผมวา “เจาลูกมนุษย
มองไปทางทิศเหนือสิ” แลวผมก็มองไป และ
ตรงทิศเหนือนัน
้ ขางๆทางเขาของประตูที่นํา
ไปสูแทน บูชา มีรูป เคารพที่ทําใหพระเจาหึง
หวงตัง้ อยู
๖ พระองคพูดกับผมวา “เจาลูกมนุษย เจา
เห็นหรือเปลา สิ่งนา รังเกียจที่ชาวอิสราเอล
กําลังทําอยูที่ นี่ ซึ่งไลเราใหหาง ไกลไปจาก
วิหารของเรา ตามเรามาสิ แลวเจาจะไดเห็น
สิ่งที่นารังเกียจยิ่งกวานัน
้ อีก”
๗ แลวพระองคไดนําผมไปที่ทาง เขาของ
ลานวิหาร
ผมมองเห็นรูรู หนึ่งในกําแพง
๘ พระองคพูดกับผมวา “เจาลูกมนุษย เจาะ
เขาไปในกําแพงนัน
้ สิ”
ผมจึงเจาะเขาไปในกําแพง และเห็นประตู
ทางเขาอยูในนัน
้
๙ แลวพระองคพูดกับผมวา “เขาไปสิ ไปดู
สิ่งชัว
่ รายและนา รังเกียจที่พวก เขาทํากันใน
นัน
้ ”
๑๐ ผมจึงเขาไปดู
และเห็นรูปแกะ สลัก
ตลอดแนวกําแพง
เป็ นรูปของสัตวเลื้อย
†พวกรูปสัตวตางๆที่นา รังเกียจ
คลาน
และยังมีพวกรูป เคารพของครอบครัวชาว
อิสราเอลดวย
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๑๑ ผมยังเห็น ยาอาซัน ยาห ลูกชายของชา
ฟาน พรอมกับพวกผูนําอาวุโสเจ็ดสิบคนของ
ครอบครัวชาวอิสราเอล ยืนอยูกับผูคนที่ นัน
่
ผูนําแตละ คนถือกระถางเผาเครื่องหอมอยู
ในมือ และมีควันจากเครื่องหอม ลอยขึ้น มา
๑๒ พระองคพูดกับผมวา “เจาลูกมนุษย เจา
เห็นหรือยังวาพวกผูนําอาวุโสของครอบครัว
ชาวอิสราเอลทําอะไรกันในความ มืด แตละ
คนอยูตามชองเล็กที่วางรูป เคารพของเขา
เอง พวก เขาพูดวา ‘พระ ยาหเวหไม เห็น
พวก เรา พระ ยาหเวหทิง้ แผน ดินนี้ไปแลว’”
๑๓ แลวพระองคพูดวา “ตามเรามา แลวเจา
จะไดเห็นพวก เขาทําสิ่งที่นา รังเกียจยิ่ง กวา
นัน
้ อีก”
๑๔ พระองคจึงนํ าผมไปที่ทาง เขาวิหารของ
พระยาหเวห ประตูนี้ตัง้ อยูทางทิศเหนือ ผม
เห็นพวกผู หญิงกําลังนัง่ รองไหครํ่าครวญให
กับพระทัมมุส ‡อยูที่นัน
่
๑๕ พระองคพูดกับผมวา
“เจาลูกมนุษย
เจาเห็นสิ่ง นี้หรือ ยัง เจาจะไดเห็นสิ่งที่นา
รังเกียจยิ่ง กวานี้อีก” ๑๖ แลวพระองคไดนํา
ผมเขาไปที่ลานดาน ในของวิหารของพระ
ยาหเวห ที่ทาง เขาวิหาร ตรงพื้นที่ระหวาง
ระเบียงกับแทน บูชานัน
้
มีผูชายประมาณ
ยี่สิบ หาคนหัน หลังใหกับวิหารของพระ
ยาหเวห และหัน หน าไปทางทิศตะวัน ออก
พวก เขากําลังกมกราบดวงอาทิตยที่อยูทาง
ทิศตะวันออกกันอยู
๑๗ พระองคพูดกับผมวา
“เจาลูกมนุษย
เจาเห็นสิ่ง นัน
้ หรือ ยัง เจาคิดวามันเป็ นเรื่อง
เล็กๆหรือ ที่ครอบครัวของยู ดาหทําสิ่งที่นา
รังเกียจเหลา นี้ แผน ดินนี้เต็มไป ดวยความ
รุนแรง พวก เขาทําสิ่งที่ยัว
่ ยุความ โกรธของ
เราอยูเรื่อยๆ ดูสิ พวก เขาเอากิ่ง ไมมาแตะ
จมูกตัวเอง ¶๑๘ เราจะจัดการกับพวกเขาดวย
ความ โกรธ เราจะไมสงสารพวก เขา หรือ

*๘:๒ เหล็กที่กําลังรอนระอุ ความหมายของคํานี้ ในภาษาฮีบรู ไมชัดเจน อาจหมาย ถึง
“ทองแดงที่ละลาย” หรือ “อําพัน”
†๘:๑๐

สัตวเลือ
้ ยคลาน ในภาษาฮีบรู คํานี้มีความหมายรวมถึงพวกแมลงดวย

‡๘:๑๔

พระทัม มุส เป็ นพระที่ใหคนมีลูก ดกและใหฝนตก พระทัม มุสจะตายในทุกฤดูใบไม
รวง และพระอิช ทาร เมียของเขาจะชวนคนใหมารองไหครํ่าครวญรวมกับนาง เพื่อเขาจะได
ฟื้ นขึ้นมาในฤดูใบไมผลิ พิธีนี้จะตรงกับวันทีส
่ องเดือนสี่ (ซึ่งคาบเกี่ยวเดือนมิถุนายนกับเดือน
กรกฎาคม) ที่มีช่ อ
ื เรียกวาเดือนทัมมุส ตามเทศกาลนี้
¶๘:๑๗

กิ่ง ไมมาแตะจมูกตัว เอง อาจจะเป็ นทาทางหนึ่งในการบูชารูป เคารพ หรือผูนําชาว
ยิวบางคนคิดวา สําเนาตนฉบับเดิมนาจะเขียนวา “เอาไมมาแหยจมูกเรา”

เอเสเคียล ๙:๑

ละเวนโทษพวก เขาอีก ตอ ไป ถึงพวก เขาจะ
ตะโกนใสหูเรา เราก็จะไมฟังพวกเขา”
๑ แลวผมก็ไดยินพระองครองเรียกดวย
เสียงอันดังวา
“พวก เจาที่มีหน าที่ลงโทษเมือง นี้ มา นี่ สิ
ใหเอาอาวุธติดมือมาดวย”
๒ แลวผมเห็นคนหกคน
กําลังเดินมาจาก
ทางประตูที่อยูดาน บนขึ้น ไป ประตูนี้ตัง้ อยู
ทางทิศเหนือ ในมือแตละ คนถือเครื่อง มือ
สําหรับทําลายของ เขาอยู ชายคน หนึ่งที่มา
กับพวก เขาสวมชุด ลินิน *และมีชุดเครื่อง
เขียนหอยไวที่เอว พวกเขาไดเขามายืนอยูที่
ขางๆแทน บูชาทองสัมฤทธิ ์ ๓ ขณะ นัน
้ รัศมี
แหงพระเจาของอิสราเอลไดข้ น
ึ มาอยูเหนือ
บรรดาเค รูบ ซึ่งเป็ นที่ที่รัศมีนัน
้ เคยปรากฏ
มาแลว
แลวรัศมีนัน
้ ไดเคลื่อนที่ไปที่ธรณี
ประตูของวิหาร แลวพระ ยาหเวหไดเรียก
ชายคน นัน
้ ที่สวมใสชุด ลินินและมีชุดเครื่อง
เขียนอยูที่เอวของเขา
๔ แลวพระ ยาหเวหพูดกับเขาวา “ไปใหทัว
่
เมืองเยรูซาเล็ม ไปทําเครื่องหมายไวบนหน า
ผากของผู ที่เศรา โศกและครํ่าครวญใหกับ
เรื่องที่นา รังเกียจทัง้ หมดที่ผูคนในเมืองนี้ทํา
กัน”
๕ ในขณะที่ผมฟั งอยูนัน
้ พระองคไดพูดกับ
หาคนที่เหลือวา
“ตามเขาไปทัว
่ ทัง้ เมือง ใครที่ไมมีเครื่อง
หมายที่หน า ผาก ใหฆาทิง้ ให หมด ไม ตอง
สงสารหรือเห็น อกเห็นใจ ๖ ฆาให หมด ไม
วาจะเป็ นคน แก คนหนุมสาว ผู หญิง หรือ
เด็กๆ แตหามแตะตองคนที่มีเครื่องหมายอยู
์ ิทธิ ์
บนหน า ผาก ใหเริ่ม ตนจากสถาน ที่ศักดิส
ของ เราไป” ดัง นัน
้ พวก เขาจึงเริ่มฆาพวก
ผูนําอาวุโสที่อยูหน าวิหาร
๗ แลวพระองคพูดกับพวก เขาวา “ทําให
์ ิทธิไ์ ป ใหลานนี้เต็ม
วิหารนี้เสื่อมความศักดิส
ไป ดวยซากศพ ไปทําเดี๋ยว นี้เลย” ดัง นัน
้
พวก เขาจึงออก ไปและเริ่มฆาผูคนไปทัว
่ ทัง้
เมือง
๘ ในขณะที่พวกเขาออกไปฆาคน ผมอยูที่
นัน
่ คนเดียว ผมกม หน ากราบลงถึงพื้น และ
รองออก มาวา “ขา แตพระ ยาหเวห องคเจา
ชีวิต เพราะความเดือดดาลที่พระองคมีตอ

๙

*๙:๒
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คนอิสราเอล พระองคจะทําลายพวก เขาที่
เหลืออยูนี้ทัง้ หมดเลยหรือ”
๙ พระองคตอบผมวา “บาปของครอบครัว
อิสราเอลและยู ดาหนัน
้ ยิ่ง ใหญมหาศาลนัก
แผน ดินเต็มไป ดวยการฆา ฟั น และทัง้ เมือง
เต็มไปดวยความอธรรม พวกเขาพูดวา ‘พระ
ยาหเวหไดทงิ้ แผน ดินนี้ไปแลว พระองคมอง
ไม เห็นสิ่งที่เราทําหรอก’ ๑๐ ดัง นัน
้ เราจะไม
มอง ดูพวก เขาดวยความสงสารหรือละเวน
โทษพวก เขาอีก ตอ ไป แตเราจะใหสิ่งที่พวก
เขาไดทําไปนัน
้ ตกลงบนหัวของพวก
เขา
เอง”
๑๑ แลวชายที่สวมใสชุด ลินิน ที่มีชุดเครื่อง
เขียนอยูที่เอว ไดกลับมารายงานวา “ผมได
ทําตามที่พระองคสงั ่ เรียบรอยแลวครับ”
รัศมีของพระเจายายออกจากวิหาร
๑ ผมไดมองไปที่โดม

๑๐ หัวของเค รูบเหลา นัน้

และผมได
เห็นสิ่งที่เหมือนกับบัลลังกที่ทําจากไพลินสี
๒ แลวพระ ยาหเวห
ฟ า ใสอยูเหนือโดมนัน
้
ไดพูดกับชายที่สวมชุด ลินินวา “เขาไปใน
ระหวางลอที่อยูใตเค รูบนัน
้
และใหหยิบ
ถานที่กําลังคุอยูทามกลางเค รูบเหลา นัน
้
มาสองกํา มือ แลวเอาไปโปรยใหทัว
่ เมือง
เยรูซาเล็ม”
ในขณะ ที่ผมมองดูอยู นัน
้
ชายคน นัน
้ ก็
เขาไป ๓ เค รูบเหลา นัน
้ ยืนอยูทางทิศใตของ
วิหาร เมื่อชายคน นัน
้ เขาไป ก็มีเมฆกอน
หนึ่งมาปกคลุมลานดานในจนทัว
่ ๔ แลวรัศมี
ของพระ ยาหเวหไดลอยขึ้น ไปจากดาน บน
ของเค รูบเหลา นัน
้
และเคลื่อนที่ไปที่ธรณี
ประตูวิหาร มีเมฆอยูเต็มวิหารไป หมด และ
รัศมีของพระ ยาหเวหสอง สวางไปทัว
่ ลานนัน
้
๕ เสียงจากปี กของเค
รูบดังไปไกลถึงลาน
ดานนอก
เหมือนกับเสียงของพระเจาผูมี
์ ัง้ สิน
ฤทธิท
้ เมื่อพระองคพูด
๖ เมื่อพระ ยาหเวหสัง
่ ชายที่สวมชุด ลินิน
นัน
้ วา
“ใหเอาไฟที่อยูระหวางลอที่อยู
ทามกลางเค รูบเหลา นี้ไป” ชายคน นัน
้ ได
เขาไปและไปยืนอยูที่ดานขางของลอลอ หนึ่ง
๗ แลวเค รูบองค หนึ่ งในบรรดาเค รูบเหลา นั น
้
ไดย่ น
ื มือของ ทานเขาไปในไฟที่อยูระหวาง

สวมชุดลินิน ปกติแลวพวกนักบวชจะสวมเสื้อผาชนิดนี้

†๑๐:๑
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พวกเครูบ ทานหยิบถานไฟออกมาสวนหนึ่ง
และเอาไปใสในมือทัง้ สองขางของชายที่สวม
ชุด ลินินนัน
้ ชายนัน
้ รับเอาไฟนัน
้ แลวออกไป
๘ (ใตปีกพวก นั น
้ ของเค รูบ มีสิ่งที่ดูเหมือน
มือมนุษย)
๙ ผมไดสังเกตเห็นวา ขางๆของเค รูบทัง
้ สี่
นัน
้
แตละทานจะมีลออยูหนึ่งลอ รวมเป็ น
สี่ลอ
ลอทัง้ สี่นัน
้ เป็ นประกายเหมือนกับ
เพทายสีเหลืองสด ๑๐ ลอทัง้ สี่นี้ ดูเหมือนกัน
หมด แตละลอมี ลออีกลอ หนึ่งซอนอยูตรง
กลาง ๑๑ เมื่อพวกลอ นี้มุงไปขางหน า มัน
สามารถหันไปทางไหนก็ไดทัง้ สี่ทิศ แตพอ
มันเคลื่อนที่มันจะเปลี่ยนทิศทางไมได ถามุง
หน าไปทางหน าใด หน าอื่นๆก็จะมุงไปตาม
หน านัน
้ ดวย ในขณะ ที่เคลื่อนที่มันจะไม
เปลี่ยนทิศทาง ๑๒ มีดวงตาเต็มไป หมดทัว
่
รางของเค รูบเหลา นี้ มีดวงตาที่ดานหลัง ที่
มือ และที่ปีกของพวกทาน รวมทัง้ ที่ลอทัง้ สี่
ของพวก ทานดวย ๑๓ ผมไดยินผู หนึ่งเรียก
ลอเหลานัน
้ วา “วงลอหมุนวน”
๑๔ เค รูบแตละองคมีใบหน าสี่ หน า หน า
หนึ่งเป็ นหน าของเค รูบ *หน าที่สองเป็ นหน า
มนุษย หน าที่สามเป็ นหน าสิงโต และหน าที่สี่
เป็ นหน านกอินทรี
๑๕ แลวเค รูบเหลา นั น
้ ไดลอยขึ้น ไปใน
อากาศ สิ่งที่มี ชีวิตตางๆที่ผมมอง เห็นใน
นิมิต ขางคลอง ขุดเค บาร ที่แทก็คือพวกเค
รูบนี่เอง
๑๖ เมื่อเครูบเหลา นั น
้ เคลื่อนที่ ลอที่อยูขาง
พวกเขาก็เคลื่อนที่ตามไปดวย เมื่อเครูบกาง
ปี กและบินขึ้น ไปในอากาศ ลอทัง้ หมดไม ได
เคลื่อนออก ไปจากดานขางของพวก เขาเลย
๑๗ เมื่อเค รูบอยูกับ ที่ ลอก็หยุดอยูกับ ที่ดวย
เมื่อเครูบบินขึ้น พวกลอเหลา นัน
้ ก็ข้ น
ึ ไปกับ
พวก เขาดวยเพราะวิญญาณของสิ่งที่มี ชีวิต
เหลานัน
้ อยูในลอพวกนัน
้
๑๘ แลวรัศมีของพระ
ยาหเวหไดลอยขึ้น
จากธรณีประตูของวิหารไปหยุดอยูเหนือเค
รูบ ๑๙ ในขณะ ที่ผมมอง ดูอยู นัน
้ เค รูบเหลา
นัน
้ ไดกางปี กบินขึ้นจากพื้น และเมื่อพวกเขา
ไป ลอทัง้ หมดไดตามพวก เขาไปดวย แลว
พวก เขาไดไปหยุดอยูที่ประตูทางทิศตะวัน
ออกของวิหารของพระ ยาหเวห และรัศมี
แหงพระเจาของอิสราเอลอยูเหนือพวกเขา
*๑๐:๑๔
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๒๐ แลวผมไดคิดถึงสิ่ง มี ชีวิตเหลา นั น
้ ที่อยู
ภาย ใตรัศมีของพระเจาแหงอิสราเอล ที่ผม
เห็นในนิมิตตอนที่อยูขางคลอง ขุดเค บาร
ที่แทสิ่ง มี ชีวิตพวกนัน
้ ก็คือเครูบนี่เอง ๒๑ สิ่ง
มี ชีวิตแตละทานมีใบหน าสี่หน า มีปีกสี่ปีก
และใตปีกของพวกสิ่ง มี ชีวิตนี้มีสิ่งที่ดูคลาย
กับมือของมนุษย ๒๒ ใบหน าของเครูบเหมือน
กับใบหน าทัง้ สี่ของสิ่ง มี ชีวิตเหลา นัน
้ ที่ผม
เห็นในนิมิต ตอนที่ผมอยูขางคลองขุดเคบาร
สิ่งมีชีวิตแตละทานไดมุงตรงไปขางหน า

คําดาวาพวกผูนําชั่ว
๑ แลวพระวิญญาณไดยกผมขึ้นและ

๑๑ นํ าผมไปอยูที่ประตูวิหารทางทิศ

ตะวัน ออก ประตูนี้หันหน าไปทางทิศตะวัน
ออก ผมเห็นผูชายยี่สิบ หาคนที่ทางเขาประตู
นัน
้ และผมเห็นยา อา ซัน ยาหลูกชายของอัส
ซูร และเปลาทิยาหลูกชายของเบไนยาห อยู
ที่นัน
่ ดวย สองคนนี้เป็ นผูนําของประชาชน
๒ พระ ยาหเวหไดพูดกับผมวา
“เจาลูก
มนุษย คนพวก นี้คือผู ที่คบคิดกันวางแผน
ชัว
่ และใหคําแนะนํ าที่ชัว
่ ชาในเมืองนี้ ๓ พวก
เขาพูดวา
‘ไมมีความจําเป็ นที่จะสรางบาน
เพิ่มในเร็วๆ นี้ พวก เราอยูในเมืองนี้อยาง
ปลอดภัยเหมือนเนื้อในหมอ’ ๔ ดังนัน
้ เจาลูก
มนุษย ไปพูดแทนเราตอวาคนพวกนัน
้ ”
๕ แลวพระ วิญญาณของพระ ยาหเวหไดมา
อยูบนตัวผม พระองคบอกผมวา “ไปบอก
กับคนพวก นัน
้ วา นี่คือสิ่งที่พระ ยาหเวหพูด
‘ครอบครัวอิสราเอลเอย นัน
่ คือสิ่งที่พวก เจา
พูดกัน แตเรา เอง รูความ คิดทัง้ หลายในใจ
ของพวก เจา ๖ เจาไดฆาผูคนจํานวนมากใน
เมืองนี้ และเจาไดทําใหถนนสายตางๆเต็มไป
ดวยซากศพ’
๗ ดังนั น
้ นี่คือสิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิต
พูด ‘พวกซากศพที่เจาไดโยนทิง้ ไวที่ นัน
่ ก็คือ
เนื้อ และเมืองนี้ก็คือหมอ แตเราจะขับไลเจา
ออกไปจากเมืองนี้ ๘ เจากลัวดาบ ดัง นัน
้ เรา
จะเอาดาบมาลงบนเจา’” พระ ยาหเวหองค
เจาชีวิตพูดวาอยางนี้
๙ “เราจะขับ ไลเจาออกไปจากเมืองนี้ เรา
จะมอบเจาใหกับพวกคนตางชาติและเราจะ
ลงโทษเจา ๑๐ เจาจะลม ตายดวยดาบ เราจะ
ลงโทษเจาที่ชายแดนตางๆของอิสราเอลนี้

หน าของเครูบ คือใบหน าของวัวตัวผูที่พูดถึงในบทที่ ๑:๑๐
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๑๑ เมืองนี้
แลวเจาจะไดรูวาเราคือยาหเวห
จะไมเป็ นหมอใบ หนึ่งสําหรับเจา และเจาจะ
ไมเป็ นเนื้อในหมอนัน
้ เราจะลงโทษเจาตาม
ชายแดนตางๆของอิสราเอล ๑๒ เมื่อนัน
้ เจาจะ
ไดรูวาเราคือยาหเวห และเป็ นขอบังคับตางๆ
ของเรา เองที่เจาไม ยอมทําตาม และเป็ น
พวกกฎของเรา เองที่พวก เจาไม ยอมรักษา
แตเจากลับไปทําตัวเหมือนชนชาติตางๆที่อยู
รอบๆเจา”
๑๓ ในขณะ ที่ผมกําลังพูดแทนพระเจาอยู
นัน
้ เปลา ที ยาหลูกชายของเบ ไน ยาหก็ตาย
แลวผมกม หน ากราบลงกับพื้น และรองดวย
เสียงอันดังวา
“พระ ยาหเวหองคเจาชีวิต พระองคจะ
ทําลายอิสราเอลที่เหลือทัง้ หมดหรือ”

พระเจาจะนํ าคนของพระองคกลับมา
๑๔ คํา

พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึงผมวา
ประชาชนที่อาศัยอยูใน
เมืองเยรูซาเล็ม ไดพูดอยาง นี้เกี่ยว กับพี่
น องของ เจา ญาติที่เจามีหน าที่ดูแล และ
ครอบครัวทัง้ หมดของอิสราเอลวา
‘พวกเขาไดไปอยูหางไกลจากพระยาหเวห
แผน ดินนี้ตกเป็ นของพวก เราแลว พวก เรา
์ ี่จะยึดครองประเทศนี้แลว’
ไดรับสิทธิท
๑๖ ดัง นั น
้ ใหบอกสิ่ง นี้กับคนพวกนัน
้ วา นี่
คือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด ‘ถึง แม
เราไดสงพวก เขาไปอยูหาง ไกลทามกลาง
ชนชาติตางๆและทําใหพวก
เขากระจัด
กระจายไปตามประเทศตางๆ
แตอยางไร
ก็ตาม เราไดกลายเป็ นวิหารของพวก เขา
ระดับหนึ่งในชวงที่พวก เขาอยูตามประเทศ
เหลานัน
้ ’
๑๗ แตเจาจะตองบอกคนเหลา นั น
้ วา
นี่
คือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด ‘เราจะ
รวบรวมพวก
เจามาจากชนชาติตางๆและ
นํ าพวก เจากลับมาจากประเทศที่พวก เจา
กระจัดกระจายไป อยูนัน
้ และเราจะคืนแผน
ดินของอิสราเอลใหกับพวก เจา’ ๑๘ เมื่อพวก
เขากลับคืนสูแผน ดินนี้ พวก เขาจะกําจัด
พวกรูป ปั ้ นเลวๆเหลา นี้ กับพวกรูป เคารพขีๆ
้
เหลา นี้ใหหมด สิน
้ ไป ๑๙ เราจะใหพวก เขาไม
เป็ นคนสอง จิตสองใจและจะใสวิญญาณใหม
ลงในตัวพวก เขา
เราจะเอาหัวใจหินของ
๑๕ “เจาลูกมนุษย

*๑๑:๒๓
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พวก เขาออก ไป และเอาหัวใจที่มีเลือดเนื้อ
ใสเขาไปแทน ๒๐ เพื่อพวก เขาจะทําตามขอ
บังคับตางๆของเรา และจะรักษากฎทัง้ หลาย
ของ เราอยางเครงครัด พวก เขาจะเป็ นคน
ของเราและเราก็จะเป็ นพระเจาของพวกเขา
๒๑ แตสวนพวกที่ไดมอบใจใหกับพวกรูป
ปั ้ นเลวๆและพวกรูป เคารพขีๆ
้ เหลานัน
้ เราก็
จะใหพวก เขารับกรรมชัว
่ ที่พวก เขากอขึ้น
นัน
้ ” พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน
้
๒๒ แลวพวกเครูบไดกางปี กบิน ไป ลอที่อยู
เคียงขางพวกเขาก็ลอยไปดวย และรัศมีของ
พระเจาแหงอิสราเอลไดอยูเหนือพวก
เขา
๒๓ รัศมีของพระ
ยาหเวหไดลอยขึ้นมาจาก
เมืองเยรูซาเล็ม และไปหยุดอยูเหนือภูเขา
ทางตะวัน ออกของเมือง *๒๔ พระวิญญาณได
ยกผมขึ้น และนํ าผมกลับ มาที่แผน ดินบา บิ
โลน มายังพวกที่ถูกกวาดตอนมา ผมได
เห็นเรื่องที่เกิด ขึ้นทัง้ หมดนี้ในนิมิตที่มาจาก
พระเจา
แลวนิมิตนัน
้ ก็ไดหายไปจากผม
๒๕ แลวผมไดบอกกับเชลยพวกนี้ ถึงทุก สิ่งที่
พระยาหเวหใหผมเห็น
ฉากละครตอนถูกเนรเทศ
๑ คํา

๑๒ ผมวา

พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึง
๒ “เจาลูก มนุษย เจาอาศัย
อยูทามกลางคนที่ชอบกบฏ พวกเขามีตาแต
มองไม เห็น มีหูแตไมไดยิน เพราะพวก เขา
คือคนที่ชอบกบฏ ๓ ดัง นัน
้ เจาลูกมนุษย ให
เก็บขาว ของของ เจา เพื่อเตรียมถูกกวาด
ตอนไปเป็ นเชลย ในตอนกลาง วันขณะ ที่
พวก เขามองดูเจา ใหเจาออกเดิน ทางจากที่
เจาอยูนี้ไปยังที่ อื่น บางทีพวก เขาอาจ จะ
เขาใจความ หมายของสิ่งที่เจาทํา นี้ ถึง แม
พวกเขาเป็ นบานที่ชอบกบฏก็ตาม
๔ ในตอนกลางวันขณะที่พวกเขามองดูเจา
อยู นัน
้ ใหเจาเก็บรวบรวมขาวของตางๆของ
เจา
เพื่อเตรียมถูกกวาดตอนไปเป็ นเชลย
แลวในตอน เย็นขณะ ที่พวก เขากําลังมองดู
เจา ก็ใหเจาออกไปทําทีเหมือนกับวากําลัง
ถูกกวาดตอนไปเป็ นเชลย ๕ ในขณะ ที่พวก
เขามองดูเจา ก็ใหเจาขุดรูกําแพงมุดออก ไป
พรอมกับเอาขาวของของเจาออกไปทางรูนัน
้
ดวย ๖ ในขณะที่พวกเขามองดูเจาอยู นัน
้ ให
เจาเอาของเหลา นัน
้ แบกไวบนบา แบกมัน

ภูเขาทางตะวันออกของเมือง คือภูเขามะกอกเทศ
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ออกไปในความมืด ใหปิดหน าของเจาไวเพื่อ
เจาจะไดไม เห็นแผน ดิน เราไดใชเจาเป็ น
ตัวอยาง สําหรับสิ่งที่จะเกิด ขึ้นกับบานของ
อิสราเอล”
๗ ดัง นั น
้ ผมจึงทําตามคํา สัง่ นัน
้ ผมไดเก็บ
ขาว ของตางๆของผมในตอนกลาง วัน เพื่อ
เตรียมถูกกวาดตอนไปเป็ นเชลย
ในตอน
เย็นผมไดขุดรูกําแพงดวยมือของ
ผมเอง
แลวในความ มืด ผมไดเอาของทัง้ หมดแบก
ไวบนบา ในขณะที่พวกเขามองดูผมอยู
๘ ในตอน เชาคํา พูดของพระ ยาหเวหไดมา
ถึงผมวา ๙ “เจาลูกมนุษย พวกอิสราเอลที่
ชอบกบฏพวกนัน
้
ไดถามเจาใช ไหมวาเจา
กําลังทําอะไร ๑๐ ใหบอกกับพวกนัน
้ วา ‘นี่คือ
สิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด ขอความ
นี้เกี่ยวของกับเจา ชายองค นัน
้ ในเมือง
เยรูซาเล็มกับครอบครัวอิสราเอลทัง้ หมดที่
อยูที่ นัน
่ ’ ๑๑ ใหบอกกับพวกเขาวา ‘ผม เป็ น
ตัวอยางใหกับพวก ทาน สิ่งที่ผมไดทําไปนัน
้
จะเกิด ขึ้นกับพวกทาน พวกทานจะถูกกวาด
ตอนไปเป็ นเชลย ๑๒ เจาชายของพวกทานจะ
ตองเอาของแบกไวบนบาของ เขาในความ
มืด และเขาจะใหคนขุดกําแพงเป็ นชอง แลว
หนีออก ไป เขาจะปิ ดหน าของ เขาเพื่อจะไม
ไดเห็นแผนดิน’
๑๓ เราจะกางตาขายของ เราดักเขา
และ
เขาจะตกลงไปในกับ ดักของเรา เราจะนํ าตัว
เขาไปที่บา บิ โลนซึ่งเป็ นแผน ดินของชาวเคล
เดีย แตเขาจะมองไม เห็นวาเขาอยูที่ไหน
*๑๔ เราจะทําใหคน
และเขาจะตายอยูที่ นัน
่
ที่อยูรอบๆเขากระจัดกระจายไปกับสายลม
รวม ทัง้ พวกเจา หน าที่และกองทัพทัง้ หมด
ของเขา ศัตรูจะชักดาบไลลาพวกเขา ๑๕ แลว
พวก เขาจะไดรูวา เราคือยาหเวห เมื่อเราทํา
ใหพวก เขาแตก ซานไปอยูทามกลางชนชาติ
ตางๆและทําใหพวกเขากระจัดกระจายไปทัว
่
ในหลายประเทศ
๑๖ แตเราจะใหพวก
เขาสวน หนึ่งรอด
ตาย พวก เขาจะรอดพนจากคม ดาบ ความ
อดอยากและโรค ระบาด เพื่อคนพวก นี้จะได
บอกกับชนชาติทัง้ หลายที่พวกเขาไปอยูดวย
*๑๒:๑๓
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นัน
้ วาพวก เขาไดทําสิ่งอันนา รังเกียจขนาด
ไหนตอพระ ยาหเวห แลวพวก เขาจะไดรูวา
เราคือยาหเวห”
ฉากละครตอนชาวอิสราเอลหวาดกลัว
๑๗ แลวถอยคําของพระ

ยาหเวหไดมาถึง
ผมวา ๑๘ “เจาลูกมนุษย เจาจะตองทําตัวสัน
่
เทิม
้ เมื่อเจากินอาหาร
และกลัวจนขนลุก
เมื่อเจาดื่ม นํ้ า ๑๙ เจาจะตองบอกสิ่ง นี้กับ
ประชาชนของแผน ดินนี้วา ‘นี่คือสิ่งที่พระ
ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดเกี่ยว กับผู ที่อาศัยอยู
ในเมืองเยรูซาเล็มและในแผน ดินอิสราเอล
พวก เขาจะกินอาหารดวยความกังวล และ
ดื่มนํ้ าดวยความสิน
้ หวังเพราะทุกสิ่งทุกอยาง
ในแผน ดินของพวก เขาจะถูกกวาดตอนไป
จนเรียบ เพราะประชาชนทัง้ หมดที่อยูที่ นัน
่
โหด รายและชอบใชความรุนแรง ๒๐ เมือง
ตางๆที่มีคนอาศัยอยูจะถูกทิง้ ใหเป็ นซาก
ปรักหัก พังและแผน ดินจะเวิง้ วางทรุด โทรม
แลวเจาจะไดรูวา เราคือยาหเวห’”
พระยาหเวหพูดจริงทําจริง
๒๑ แลวถอยคําของพระ

ยาหเวหไดมาถึง
ผมวา ๒๒ “เจาลูก มนุษย ทําไมคนที่อยูใน
แผน ดินอิสราเอลถึงไดยกสุภาษิตนี้ข้ น
ึ มา ที่
วา
‘วันเวลาผานพนไป
นิมิตทัง้ หลายไมเห็นเกิดขึ้น’
๒๓ ดัง นั น
้ ใหบอกกับคนพวก นัน
้ วา พระ
ยาหเวห องคเจาชีวิตพูดวา ‘เราจะทําให
สุภาษิตนี้สิน
้ สุดลง ผูคนในอิสราเอลจะไม
อางสุภาษิตนี้อีกตอ ไป’ แตใหเจาบอกพวก
เขาถึงสุภาษิตอีกอันหนึ่งวา
‘วันเวลานัน
้ มาถึงแลว
นิมิตทัง้ หลายจะเกิดขึ้น’
๒๔ จะไมมีนิมิตจอมปลอมหรือนั ก
เวทมนตรที่หลอก
ลวงในหมูประชาชน
อิสราเอลอีกตอ ไป ๒๕ เพราะเรา ยาหเวหจะ
เป็ นผูที่ออกคํา สัง่ เอง และสิ่งที่เราพูดนัน
้ จะ
เกิด ขึ้น มันจะไมลาชาอีกตอ ไป เพราะใน
ชวงชีวิตของพวก เจาครอบครัวที่ชอบกบฏ

เขาจะมองไมเห็น … ตายอยูทน
่ี ่ั น คําทํานายของเอเสเคียลนี้ไดเกิดขึ้นกับกษัตริย
เศเดคียาห เขาหนีออกจากชองกําแพงของเมืองเยรูซาเล็ม แตโดนทหารชาวบาบิโลนจับ และ
ทําใหเขาตาบอดแลวนํ าเขาไปเป็ นเชลยที่บาบิ โลน และตายที่ นัน
่ ดูเพิ่ม เติมไดจากหนังสือ ๒
พงศกษัตริย ๒๕:๕, ๗; หนังสือเยเรมียาห ๓๙:๖-๗; ๕๒:๘-๑๑
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เราจะเป็ นคนออกคํา สัง่ เอง และเราจะทําให
มันเกิด ขึ้น” พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดไว
วาอยางนัน
้
๒๖ แลวถอยคําของพระ
ยาหเวหไดมาถึง
ผมวา ๒๗ “เจาลูก มนุษย ครอบครัวของ
อิสราเอลพูดวา ‘นิมิตที่เขาเห็น นัน
้ มันเป็ น
เรื่องอีกหลายปี ขาง หน า เขากําลังทํานาย
เกี่ยว กับวันเวลาอันยาวไกล’ ๒๘ ดัง นัน
้ ให
บอกกับพวกเขาวา พระยาหเวหองคเจาชีวิต
พูดวา ‘ไมมีคํา พูดใดของ เราที่จะรีรอชักชา
อีกตอไป เราพูดอะไร มันก็จะเกิดขึ้น’” พระ
ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน
้
ผูพูดแทนพระเจาจอม
ปลอมจะถูกลงโทษ
๑ ถอยคําของพระ

๑๓ ผมวา

ยาหเวหไดมาถึง
ใหพูดแทน
เราตอ ตานพวกผู พูด แทน พระเจาจอมปลอม
พวก นัน
้ ที่อางวาพูดแทนเราอยูในอิสราเอล
ใหพูดตอ ตานคนพวก นัน
้ ที่แกลงทําเป็ นพูด
แทนเรา แตที่แทก็พูดตามจินตนาการของ
พวก มันเอง บอกกับพวก มันวา ‘ฟั งคํา พูด
ของพระยาหเวหใหดี ๓ พระยาหเวห องคเจา
ชีวิตพูดวา นาอับอายจริงๆพวกโงเงาที่อางวา
พูดแทนเรา แตที่แทก็แคพูดตามจินตนาการ
ของตัวเอง ไมไดเห็นนิมิตจากพระเจาจริง
๔ ชาวอิสราเอลเอย
คนเหลา นัน
้ ที่อยู
ทามกลางพวก เจา ที่อางวาพูดแทนเรา เป็ น
เหมือนหมาไน *ทามกลางซากปรักหัก พัง
๕ พวก เจาไม ไดปีนขึ้น ไปเพื่อปกป องเมือง
ตรงชองโหวของกําแพง †และไม ไดซอม
กําแพงใหกับครอบครัวของอิสราเอล เพื่อจะ
ยืน หยัดตอ ตานสงครามไวไดในวัน ที่พระ
ยาหเวหแสดงความโกรธออกมา
๖ นิ มิตของพวก มันเป็ นของปลอม และคํา
ทํานายของพวก มันเป็ นเรื่องโกหก พวก มัน
อางวา สิ่งที่พวก มันพูดนัน
้ เป็ นคํา พูดของ
พระยาหเวห พวกมันคาดหวังวาพระองคจะ
ทําใหคําทํานายของพวกมันเกิดขึ้นจริง ทัง้ ๆ
*๑๓:๔

๒ “เจาลูกมนุษย
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ที่พระองคไม เคยสงพวก มันมาเลย ๗ พวก
เจาทัง้ หลายที่อางวาพูดแทนเรา พวกเจาเห็น
นิมิตจอมปลอม และทํานายเท็จ ไมใชหรือ
ตอนที่อางวา “พระ ยาหเวหพูดวาอยาง นี้”
ทัง้ ๆที่เราไมไดพูดกับพวกเจาเลย’”
๘ ดัง นั น
้
พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา
“เราตอ ตานพวกเจา เพราะพวกเจาพูดโกหก
และอางวาเห็นนิมิต” นัน
่ แหละคือคําพูดของ
พระยาหเวห
๙ พระ ยาหเวหพูดวา “มือของ เราจะตอ
ตานพวก เจาที่แอบอางวาพูดแทนเรา ที่บอก
วาเห็นนิมิต และพวกหมอดูที่กุเรื่องโกหก
ขึ้น มา คนพวก นี้จะถูกแยกออกจากสภาที่
ประชุมของ เรา ชื่อของพวก มันจะไมได รับ
การบันทึกไวในสมุดของครอบครัวอิสราเอล
และพวก มันจะไม ไดกลับมายังแผน ดิน
อิสราเอล แลวเจาจะ ไดรูวาเราคือ ยาหเวห
องคเจาชีวิต
๑๐ สิ่ง นี้ จะเกิด ขึ้น เพราะพวก มันทําใหคน
ของเราหลงผิด พวกมันพูดวา ‘ทุกอยางเป็ น
ไปดวย ดี’ ทัง้ ๆ ที่ไมมีอะไรเป็ นไปดวย ดีเลย
มันเหมือนกับประชาชนสรางกําแพงแบบ
ชุยๆแลวพวกที่อางวาพูดแทนพระเจาพวก
นี้ เอาปูน ขาวมาฉาบใหดูดี ๑๑ ใหบอกกับคน
ฉาบปูนพวกนี้วา งานของพวกเขาจะตองพัง
ทลายลง เพราะเราจะสงพายุฝน และลูกเห็บ
ซัดกระหนํ่ าลงมา
พรอมกับลมพายุอยาง
หนักที่จะพัดกําแพงใหพังลง ๑๒ เมื่อกําแพง
ถลมลงมา ผูคนจะถามพวกมันวา ‘ทําไมปูน
ขาวที่ทานฉาบไวไมชวยอะไรเลยละ’” ๑๓ ดัง
นัน
้ พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา “เราจะ
ใชลมพายุที่รุนแรงนี้ ทําใหกําแพงแตกดวย
ความเดือดดาลของ เรา เราจะเทฝนกระหนํ่ า
ลงมาทําใหกําแพงสึกกรอนดวยความโกรธ
ของ เรา เราจะสงลูกเห็บลงมาจัดการมันให
ราบเรียบดวยความเดือดดาลของเรา
๑๔ ดัง นั น
้ เราจะทําลายกําแพงที่เจาไดฉาบ
ปูน ขาวไวนัน
้
เราจะทําลายมันใหราบเป็ น
หน ากลอง จนมองเห็นฐานรากของมัน และ

หมาไน สัตวพวก นี้ชอบอยูตามที่ปรักหัก พัง ดัง นัน
้ มันคงไมเสียดายถาเมือง
เยรูซาเล็มจะถูกทําลาย
†๑๓:๕ ชองโหวของกําแพง ผู พูด แทน พระเจา จะเตือนคนใหกลับ ใจเสีย ใหม และจะ
อธิษฐานตอพระเจาใหกับประชาชน เพื่อปกป องพวก เขาจากความเดือดดาลหรือความโกรธ
เกรีย
้ วของพระเจาเหมือนกับที่ทหารยามจะปกป องเมือง
ดวยการขึ้นไปตอสูตรงชองโหว
ของกําแพงตอนที่เมืองถูกโจมตี ดูเพิ่มเติมไดจาก หนังสือสดุดี ๑๐๖:๒๓
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เมื่อมันลมลง เจาจะถูกทําลายภายในกําแพง
นัน
้ และเจาจะไดรูวาเราคือยาหเวห
๑๕ ดวยวิธีนัน
้
เราจะไดระบายความโกรธ
ของ เราออกมาลงบนกําแพงและลงบนคน
เหลา นัน
้ ที่ฉาบปูน ขาวทับมัน เราจะบอกกับ
เจาวา ‘กําแพงไมมีแลว และพวกคนฉาบปูน
ขาวนัน
้ หายไปแลว’
๑๖ สิ่งเหลานั น
้ จะเกิด ขึ้นกับคนพวก นี้ของ
อิสราเอลที่แอบอางวาพูดแทนเรา ที่ทํานาย
ใหกับเมืองเยรูซาเล็ม
และเห็นนิมิตวาทุก
อยางเป็ นไปดวย ดี ทัง้ ๆ ที่ไมมีอะไรเป็ นไป
ดวยดีเลย” พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา
อยางนี้แหละ
๑๗ และตอนนี้ “เจาลูกมนุษย ใหหันไปดูผู
หญิงพวกนัน
้ ที่อยูทามกลางคนของเจา พวก
นางไดทํานายตามจินตนาการของตัว เอง ให
เจาพูดแทนเราตอ ตานพวกนางวา ๑๘ ‘พระ
ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา นาอับอายจริงๆ
พวก เจา หญิงที่เย็บผาไสยศาสตรไวพันขอ
มือใหกับทุกๆ คน นาอับอายจริงๆพวก เจา
หญิงที่ทําผาไสยศาสตรไวคลุมหน าหลายๆ
ขนาด เพื่อลาชีวิตคน เจาคิดวาเจาจะลาชีวิต
คนของ เรา แลวตัวเจา เองจะรอดชีวิตไป
ไดหรือ ๑๙ เจาทําใหคนของ เราดูถูกเหยียด
หยามเรา
เพราะเจาพูดโกหกเป าหูคนของ
เราที่ชอบฟั ง คําโกหกอยูแลว เจาทําสิ่ง นี้
เพื่อแลกกับขาวบารเลยสองสามกํา มือและ
ขนมปั งไมกี่ชิน
้ เทานัน
้
เจาทําใหคนที่ไม
สมควรตาย ตองมาตาย และทําใหคนที่
สมควรตาย ยังมีชีวิตอยู ๒๐ ดัง นัน
้ นี่คือสิ่ง
ที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดกับพวก เจา
“ดูนะ เราตอ ตานผาไสยศาสตรที่พันขอ มือ
ของพวก เจา ที่พวก เจาใชลาชีวิตคนเหมือน
กับลานก เราจะฉีกมันจากแขนของพวก เจา
และปลอยใหคนเหลา นัน
้ เป็ นอิสระ คือคน
เหลานัน
้ ที่เจาไดลาเหมือนลานก ๒๑ เราจะฉีก
ผาคลุมหน าของพวก เจาออก และชวยชีวิต
คนของเราจากอํานาจของเจา พวกเขาจะไม
ตกเป็ นเหยื่อของเจาอีกตอไป แลวเจาจะไดรู
วา เราคือยาหเวห”
๒๒ เจาไดหลอก ลวงคนดีๆใหหมดกําลัง ใจ
แตเราไมอยากใหพวกเขาหมดกําลัง ใจ แถม
เจายังไปใหกําลัง ใจกับคน ชัว
่ ไมใหพวก เขา
กลับใจ ถาเขากลับใจก็จะมีชีวิตตอไป
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๒๓ ดัง นั น
้ พวก เจาจะไม ไดอางวาเห็นนิมิต
อีกตอ ไป และจะไม ไดกุเรื่องเวทมนตรของ
เจาขึ้นมาอีก เราจะชวย กูคนของ เราจาก
อํานาจของ เจา แลวเจาจะไดรูวา เราคือ
ยาหเวห’”

คนดีๆก็ไมสามารถหยุดพระเจา
จากการลงโทษเยรูซาเล็มได
๑ แลวพวกผูนําอาวุโสของอิสราเอล

๑๔ บางคนไดมาหาผม และมานัง่ อยูตอ

หน าผม ๒ แลวถอยคําของพระ ยาหเวหก็มา
ถึงผมวา ๓ “เจาลูกมนุษย คนพวก นี้ยังมีรูป
เคารพขีๆ
้ พวก นัน
้ อยูในใจ และพวก เขายัง
วางสิ่งที่ทําใหพวก เขาสะดุดไปทําบาปไวตอ
หน าพวก เขา อยางนี้แลว เราควรจะยอมให
พวก มันเขามาขอคําปรึกษาจาก เราอีก หรือ
๔ ดัง นั น
้ ไม วาอิสราเอลหน าไหนก็ตามที่ยัง
หลงรักรูปเคารพขีๆ
้ พวกนัน
้ อยูในใจ และวาง
สิ่ง นัน
้ ที่ทําใหพวก เขาสะดุดไปทําบาปไวตอ
หน า แตยังมาขอคําปรึกษาจากผู พูดแทนเรา
คน หนึ่ง เรา ยาหเวห จะยอนตอบเขาให
สาสม เพราะเขามีรูปเคารพมากมาย ๕ เราจะ
ทําอยาง นี้กับครอบครัวของอิสราเอล เพื่อ
ยึด ครองใจของพวก เขา พวกรูป เคารพขีๆ
้
ทัง้ หมดของเขาไดแยกพวกเขาจากเรา ๖ ดัง
นัน
้ ใหบอกกับครอบครัวอิสราเอลวา
นี่คือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด ‘ให
หันไปจากรูป เคารพขีๆ
้ ทัง้ หมดนัน
้
ใหเมิน
หน าไปจากรูป เคารพที่นาขยะแขยงพวก นัน
้
ที่เราเกลียด และกลับมาหาเราเถอะ ๗ ถามี
ชาวอิสราเอลหรือชาวตาง ชาติคนใด ที่อาศัย
อยูในอิสราเอลไดแยกตัว เองไปจาก เราและ
เอารูป เคารพขีๆ
้ เหลา นัน
้ ไวในใจ หรือวางสิ่ง
ที่ทําใหพวก เขาสะดุดไปทําบาป ไวตอ หน า
พวก เขา แลวยังมาหาผู พูดแทนเราคน หนึ่ง
เพื่อขอคําปรึกษาจากเรา เรา เองจะตอบพวก
มัน ๘ เราจะหัน หน าตอ ตานคน นัน
้ และทํา
ใหเขาเป็ นตัวอยางแหงความลม เหลวและ
ตกเป็ นขีป
้ ากของชาว บาน เราจะตัดเขาออก
จากประชาชนของ เรา แลวเจาจะไดรูวาเรา
คือยาหเวห
๙ และถามีผู พูดแทนเราบาง คนโงถึงขนาด
ไปใหคํา ตอบกับคนอยางนัน
้ เรายาหเวห ก็
จะแสดงใหผู พูดแทนเราคน นัน
้ เห็นวา ตัว
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เขาเองนัน
้ โงขนาดไหน *เราจะยื่นมือของเรา
ออกมาทําลายเขาไปจากคนอิสราเอลของเรา
๑๐ ดัง นั น
้ ผู พูด แทน พระเจาคน นัน
้ ก็จะ
ตองรับโทษอยางเดียวกับคนชัว
่ พวกนัน
้ ที่มา
ขอคําปรึกษาจากเราผานทางเขา
๑๑ เราจะลงโทษพวกผู พูด แทน พระเจา
เหลานัน
้
เพื่อคนอิสราเอลจะไดไมหลงไป
จากเราอีก แลว และจะไดไมแปดเปื้ อนไปกับ
การกบฏของพวก เขาอีก แลวพวก เขาจะ
เป็ นคนของ เราและเราจะเป็ นพระเจาของ
พวก เขา’” พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา
อยางนัน
้
๑๒ หลังจาก นั น
้ ถอยคําของพระ ยาหเวห
ไดมาถึงผมวา ๑๓ “เจาลูกมนุษย สมมุติวา
มีประเทศหนึ่งที่ทําบาปตอเรา โดยไมจงรัก
ภักดีตอเรา และเราไดลงโทษมัน ดวยการ
ตัดเสบียงอาหาร
และสงความอดอยากมา
และฆาทัง้ คนและสัตวของ มัน ๑๔ ถึง แม โน
อาห †ดา เนีย ล ‡และโยบ ¶จะอยูทามกลาง
พวก เขา สามคนนี้ก็จะชวย กูไดแตชีวิตของ
ตัว เองเทานัน
้
เพราะพวก นี้ทําตามใจเรา”
พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดไววาอยางนัน
้
๑๕ “หรือเราอาจจะสงสัตว ป าที่ดุรายเขาไป
ฆาคนในแผน ดินนัน
้ จนหมด ทําใหแผน ดิน
นัน
้ กลายเป็ นที่รกรางที่ไมมีใครกลาผาน ไป
เพราะสัตวรายเหลานัน
้ ๑๖ เรา ยาหเวห องค
เจาชีวิต จะบอกวา เรามีชีวิตอยูแนขนาด
ไหน ก็ใหแนใจขนาดนัน
้ เลยวา แมถา โน
อาห ดา เนีย ล และโยบ จะอาศัยอยูที่ นัน
่
พวก เขาก็ไมสามารถชวยใครได เลย แมแต
ลูกชายลูกสาวของพวก เขาเอง มีแตตัวพวก
เขาเองเทานัน
้ ที่จะรอด และแผน ดินนัน
้ จะ
กลายเป็ นที่รกราง
๑๗ หรือเราอาจจะนํ าดาบเขามาทําลาย
แผน ดินนัน
้ ก็ได กองทัพของศัตรูจะบุกเขา
๑๘ เรา
มาฆาทัง้ คนและสัตวในแผน ดินนัน
้
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ยาหเวห ผูเป็ นองคเจาชีวิตจะบอกวา เรามี
ชีวิตอยูแนขนาดไหน
ก็ใหแนใจขนาดนัน
้
เลยวา ถึงโนอาห ดาเนียล และโยบ จะอาศัย
อยูที่ นัน
่ พวก เขาก็จะไมสามารถชวยใครให
รอดได
แมแตลูกชายและลูกสาวของพวก
เขาเอง มีแตตัวพวกเขาเองเทานัน
้ ที่จะรอด
๑๙ หรือเราอาจจะสงโรค
ระบาดเขาไปใน
แผน ดินนัน
้ ก็ได เราจะทําใหแผน ดินนัน
้ ได
รูสึกถึงความโกรธของเราเต็มๆ เราจะฆาทัง้
คนและสัตว ๒๐ เรา ยาหเวห ผูเป็ นองคเจา
ชีวิต บอกวา เรามีชีวิตอยูแนขนาดไหน ก็
ใหแนใจขนาดนัน
้ เลยวา ถึงโนอาห ดาเนีย ล
และโยบจะอาศัยอยูที่ นัน
่ ดวย พวก เขาก็จะ
ไมสามารถชวยใครไดเลย แมแตลูกชายและ
ลูกสาวของตัวเอง พวกเขาจะชวยไดแตชีวิต
ของตัวพวกเขาเองเทานัน
้ เพราะพวกเขาทํา
ตามใจเรา”
๒๑ พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา
“มันจะยิ่งแนกวา
นัน
้ อีกในกรณีของ
เยรูซาเล็มนี้
วาจะไมมีใครสามารถชวยได
เมื่อเราสงการลงโทษอันโหด รายสี่อยางนี้มา
คือ ดาบ ความอดอยาก สัตว ปาที่ดุราย และ
โรค ระบาด ใหเกิดกับพวก เขา เพื่อกําจัดทัง้
คนและสัตวในแผน ดินนี้ ๒๒ แตไม นา เชื่อ
จะยังมีบาง คนรอดชีวิต แลวพวก เขาจะพา
ลูกชายลูกสาวหนีออกมา พวก เขาจะออกมา
หาเจา แลวเมื่อเจาสังเกตดูชีวิตของพวกเขา
และสิ่งชัว
่ ๆที่พวก เขาทํา เจาจะไดรูสึกดีข้ น
ึ
เกี่ยว กับความหายนะที่เราทําใหเกิด ขึ้นใน
เยรูซาเล็ม และเกี่ยว กับเรื่องทัง้ หมดนี้ที่เรา
นํ ามาสูพวกเขา
๒๓ เมื่อเจาเห็นวาพวกเขาใชชีวิตยังไง และ
เห็นความชัว
่ รายตางๆที่พวกเขาทํา เจาจะได
รูสึกดีข้ น
ึ
และจะไดรูวาเรามีเหตุผลที่ไดทํา
สิ่งทัง้ หมดนัน
้ กับพวกเขา” พระยาหเวหองค
เจาชีวิตพูดวาอยางนัน
้

*๑๔:๙

และถามีผพ
ู ูดแทนเรา … โงขนาดไหน ประโยคนี้อาจจะแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “ถา
ผู พูดแทนเราคน หนึ่งคนใดถูกหลอก ลวงและไดใหคํา ตอบไป เรายาหเวหไดหลอก ลวงผู พูด
แทนเราคนนัน
้ เอง”
†๑๔:๑๔

โนอาห ดูเพิ่มเติมไดจากหนังสือปฐมกาลบทที่ ๖-๙
ดาเนี ย ล คงไมใชคนเดียวกันกับดาเนีย ลในหนังสือดาเนีย ล อาจจะเป็ นวีรบุรุษใน
สมัยโบราณนานมาแลวกอนเอเสเคียล ที่พูดถึงในหนังสือวรรณคดีนอกพระคัมภีร
‡๑๔:๑๔
¶๑๔:๑๔

โยบ เรื่องของโยบอานไดจากหนังสือโยบ

เอเสเคียล ๑๕:๑
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ชาวอิสราเอลไรประโยชน
เหมือนไมจากเถาองุน
๑ ถอยคําของพระ

๑๕ ผมวา

ยาหเวหไดมาถึง
มนุษย ในไมทุก
ชนิด เกิดอะไรขึ้นกับไมของเถาองุน *ซึ่งถือ
วาเป็ นไมชนิดหนึ่ง ๓ เคยมีชางคน ไหนใชกิ่ง
องุนไปสรางอะไรไหม หรือมีใครเคยเอากิ่ง
องุนไปทําหมุดแขวนขาว ของเครื่อง ใชบาง
ไหม ๔ ไม นัน
้ เอาไปเป็ นฟื นเผาไฟได และไฟ
ไดเผาปลายทัง้ สองของ มันและไดไหมไปถึง
แกนของ มัน มันยังจะไปใชทําอะไรไดอีก
หรือ ๕ ขนาดตอนที่มันยังดีๆอยู ชางยังเอา
มาใชทําอะไรไม ไดเลย แลวตอน นี้มันไหม
แลว ยิ่งใชไมไดใหญ”
๖ ดัง นั น
้
พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา
“เราใชเถาองุนเป็ นฟื นสําหรับเผาไฟมากกวา
ใชไมชนิดอื่นๆยัง ไง เราก็จะทํากับพลเมือง
ของเยรูซาเล็มอยางนัน
้ เหมือนกัน ๗ เราจะ
หัน หน าของเราตอ ตานพวกเขา บางคนอาจ
จะหนีรอดจากไฟหนึ่ง แตก็ยังจะถูกอีกไฟ
หนึ่งเผาจนหมดอยูดี เมื่อเราตอ ตานพวก
เขา เจาจะไดรูวาเราคือยาหเวห ๘ เราจะทํา
ใหแผน ดินนี้รกราง เพราะคนพวก นี้ไมสัตย
ซื่อ” พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน
้
๒ “เจาลูก

เจาสาวของพระยาหเวหไปเที่ยวผูชาย
๑ แลวถอยคําของพระ

๑๖ มาถึงผมวา

ยาหเวหได
มนุษย ให
เตือนคนในเมืองเยรูซาเล็มถึงเรื่องชัว
่ รายนา
รังเกียจที่พวก เขาทํากัน ๓ ใหบอกกับพวก
เขาวา ‘นี่คือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิต
พูดกับเมืองเยรูซาเล็ม ตนกําเนิดและบาน
เกิดของ เจาอยูในแผน ดินของชาวคา นา อัน
พอของ เจาเป็ นชาวอา โม ไรตและแมของ เจา
เป็ นชาวฮิต ไทต ๔ เจาเป็ นเหมือนกับเด็กที่
ถูกทอด ทิง้ ในวันที่เจาเกิด มา ไมมีใครตัด
๒ “เจาลูก

เอเสเคียล ๑๖:๑๓

สายสะดือใหกับเจา ไมมีใครทําพิธีชําระลาง
์ ามกฎ
ใหกับเจาดวยนํ้ าเพื่อใหเจาบริสุทธิต
ของ เรา ไมมีใครเอาเกลือมาถูฆา เชื้อใหกับ
เจา และไมมีใครเอาผา ออมมาหอ หุมเจา
๕ ไมมีใครสงสารเจา
ไมมีใครทําสิ่งตางๆ
เหลา นี้ใหกับเจา ไมมีใครคอยปลอบโยนเจา
ไมมีใครเอาเจาในวันที่เจาเกิด มา เจาถูกทิง้
ในทุงโลง
๖ แลวเราเดินผานมา
เห็นเจานอนดิน
้ อยู
ในกองเลือด เราพูดกับเจาวา “จงมี ชีวิตอยู
ตอ ไป” ในขณะที่เจานอนอยูในกองเลือดนัน
้
เราพูดกับเจาวา “จงมี ชีวิตอยูตอ ไป” ๗ เรา
ไดเลีย
้ ง ดูเจา แลวเจาก็เจริญเติบโตขึ้นอยาง
รวดเร็วเหมือนพืชในทอง ทุง เจาไดเติบโต
และเจริญวัย เจาเริ่มแตกเนื้อ สาว มีประจํา
เดือน มีหน าอกใหญข้ น
ึ
เริ่มมีขนขึ้นตาม
ตัว แตเจายังเปลือยกายลอนจอนอยู ๘ ตอ
มา เราไดสังเกตเห็นวาเจาโตพอที่จะมีความ
รักไดแลว เราจึงไดกางเสื้อผาของ เราออก
คลุมตัว เจา †และคลุมรางที่เปลือยเปลาของ
เจา เราไดปฏิญาณผูกมัดตัว เองกับเจาและ
รวมคํามัน
่ สัญญา ‡กับเจา และเจาไดกลาย
เป็ นของ เรา’” พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
วาอยางนัน
้ ๙ “หลังจาก นัน
้ เราไดอาบ นํ้ าให
เจา ลางเลือดของเจาออก เอานํ้ ามันทาใหเจา
๑๐ เราเอาเสื้อผาสวยๆมาสวม ใสใหเจา เอา
รอง เทาสานจากหนังอยาง ดีมาสวมเทาของ
เจา แลวโพกหัวของ เจาดวยผา ลินินอยาง ดี
และคลุมตัว เจาดวยผา ไหม ๑๑ แลวเราได
ประดับประดาเจาดวยเพชร พลอย เราได
สวมกําไลขอ มือไวที่มือทัง้ สองของ เจา และ
สวมสรอย คอไวรอบคอของ เจา ๑๒ เราไดใส
หวงจมูกใหกับเจา ใสตุมหูไวที่หูทัง้ สองขาง
และเอามงกุฎที่สวยงามมาสวมบนหัว เจา
๑๓ เจาไดประดับประดาไปดวยทองและเงิน
แตง ตัวดวยผา ลินินอยาง ดี ผา ไหมและผา
ปั ก เจากินของหวานที่ทําจากแป งอยางดี นํ้ า

*๑๕:๒

เถาองุน พวกผูพูดแทนพระเจาชอบเปรียบเทียบชาวอิสราเอลเป็ นเหมือนไรองุนหรือ
ตนองุนของพระเจา

†๑๖:๘ ไดกางเสือ
้ ผาของ เราออกคลุมตัว เจา การทําอยาง นี้แสดงวาพระองคยอมรับ
เยรูซาเล็มเหมือนภรรยา ที่พระองคจะปกป องดูแล ดูเพิ่มเติมไดจาก นางรูธ ๓:๑-๑๕
‡๑๖:๘ สัญญา หมายความวา พระเจาไดใหสัญญาหรือพันธสัญญาแกประชาชนของพระองค
สําหรับชาวยิว สัญญานัน
้ ก็คือกฎของโมเสส แตตอน นี้พระเจาไดใหสัญญาใหมที่ดีกวาแก
ประชาชนของพระองคผานทางพระคริสต

เอเสเคียล ๑๖:๑๔

เชื่อมผล ไมและนํ้ ามันมะกอก *เจาสวยงาม
มาก เหมาะที่จะเป็ นราชินี ๑๔ ความงาม
ของเจา ทําใหเจามีช่ อ
ื เสียงไปทัว
่ ทามกลาง
ชนชาติตางๆ เครื่อง ทรงของเราที่เราไดให
กับ เจา ทําใหเจางดงามหมดจดเสียจริงๆ”
พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน
้
๑๕ “แตเจากลับไปไว
วางใจในความงาม
ของเจา และหาประโยชนจากชื่อ เสียงของ
เจา ไปขายตัวใหกับผูชายทุก คนที่เดินผาน
มา ๑๖ แลวเจาก็เอาเสื้อผาของเจาที่เราให มา
ตกแตงศาล เจาตางๆของ เจา และทําตัวเป็ น
โสเภณี เจาตกแตงสถานที่นัน
้ ยิ่ง กวาที่เคยมี
ใครตกแตงมันมา กอน ๑๗ เจายังเอาเครื่อง
แตง กายที่ทําดวยทองและเงินของ เรา ไป
สรางเป็ นรูป ปั ้ นผูชายขึ้น มาสําหรับตัว เอง
และทําตัวเหมือนโสเภณีกับพวก มัน ๑๘ เจา
เอาเสื้อผาที่สวยงามที่เราใหกับ เจา ไปตัด
เป็ นเสื้อผาใหกับพวกรูป ปั ้ นเหลานัน
้ แลวเจา
ก็เอานํ้ ามันและเครื่องหอมของ เราไปวางไว
ตอหน าพวกมัน ๑๙ แลวเจายังเอาอาหารที่เรา
ใหกับเจา คือแป งอยางดี นํ้ ามันมะกอกและ
นํ้ า เชื่อมผลไม ที่เราเอามาเลีย
้ งดูเจา เจาเอา
ไปวางไวตอ หน าพวก มันเป็ นเครื่องถวายที่มี
กลิ่นหอมหวาน” พระ ยาหเวหองคเจาชีวิต
๒๐ “ที่เจาทําตัวเป็ นโสเภณี
พูดวาอยางนัน
้
นัน
้ ยังเลว รายไม พอ เจายังเอาพวกลูกชาย
ลูกสาวที่เจาคลอดใหกับเรา ไปสังเวยใหกับ
พวกรูปปั ้ นเหลานัน
้ กินดวย ๒๑ เจาไดฆาพวก
ลูกๆของเราหลายคน †และถวายพวกเขาใน
ไฟใหกับพวกรูป ปั ้ นเหลานัน
้ ๒๒ ในชวงที่เจา
ทําตัวเป็ นโสเภณี และทําสิ่งที่เลว รายพวก นี้
เจาไม เคยหวนคิดถึงความสัมพันธที่เรามีตอ
กัน ตอนที่พวกเจาเป็ นเด็ก ตอนที่เราเจอเจา
ตัวลอนจอน และดิน
้ อยูในกองเลือดนัน
้
๒๓ ดัง นั น
้ เมื่อเจาไดทําสิ่งชัว
่ รายเหลานัน
้
(นาละอาย นาละอายสําหรับเจา พระยาหเวห
องคเจาชีวิตพูดวาอยาง นัน
้ ) ๒๔ เจาไดสราง
เนินขึ้น มาใหกับตัว เอง เป็ นศาล เจาในลาน
เมืองทุกแหง ๒๕ เจาไดสรางศาล เจาไวตาม
หัว มุมถนนทุก สาย เจาไดทําใหความ งาม
*๑๖:๑๓
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ของ เจานาขยะแขยง เจาไดอา ขาของ เจาให
กับคนที่เดินผานไปมา เจาทําตัวเป็ นโสเภณี
๒๖ แลวเจาก็หันไปหาชาว
มาก ขึ้นเรื่อยๆ
อียิปต ที่เป็ นเพื่อนบานของเจา ที่มีอวัยวะ
เพศใหญ โต และเจาทําตัวเป็ นโสเภณีกับ
พวก เขา เพื่อยัว
่ ยุใหเราโกรธ เจาทําตัวเป็ น
โสเภณีมากขึ้นเรื่อยๆ ๒๗ ดัง นัน
้ เราจึงลงไม
ลงมือกับ เจา เราเอาที่ดินบางสวนของ เจาไป
เราปลอยใหศัตรูของ เจาคือผู หญิงชาวฟี ลิ ส
เตียทํากับเจาตามชอบใจ แมแตพวก เขาก็
ยังตกตะลึงกับการกระทําที่ลามกของ เจา
๒๘ เพราะเจายังไมจุใจกับความตองการ
นี้
ทางเพศของ เจา เจาก็เลยไปมีเพศ สัมพันธ
กับชาวอัส ซีเรียดวย เจาขายตัวใหกับพวก
เขา แตก็ยังไมหายอยาก ๒๙ เจาจึงสําสอน
มาก ขึ้น เจาไปยังแผน ดินของพวกพอคาคือ
ชาวบาบิ โลน แตถึงอยางนัน
้ เจาก็ยังไมรูจัก
พอ” ๓๐ พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา “เรา
โกรธเจามาก ที่เจาไดทําอยางที่โสเภณีไมมี
ยางอายเขาทํากัน
๓๑ ในทุกหมูบานของ เจา
เจาไดสราง
ศาล เจาขึ้นตามหัว มุมถนนทุกสาย และได
สรางเนิน ดินไวตามลาน เมือง เจาตางจาก
หญิงโสเภณีทัว
่ ไป ตรงที่ วาเจาไมเอาคาตัว
๓๒ เจา เมียที่เลน ชู เจาชอบมีเพศ สัมพันธ
กับคนแปลกหน า
แทนที่จะมีกับสามีของ
เจา ๓๓ ตามปกติแลว ผูชายตองเป็ นคนจาย
คาตัวใหกับหญิงโสเภณี
แตนี่เจากลับเป็ น
คนจายคาตัวใหกับชูรักของ เจาทุก คน เจา
ติดสินบนพวก เขาเพื่อใหพวก เขามาหาเจา
จากทุกๆประเทศที่อยูราย ลอมเจา ๓๔ ดัง นัน
้
เจาจึงไมเหมือนโสเภณีทัว
่ ไป แทนที่ผูชาย
จะมาหาเจาและเสนอคาตัวใหกับ เจา แตเจา
กลับไปหาพวก เขา เจาไมได รับคาตัว แต
กลับเป็ นคนจายคาตัวใหกับพวก เขา เจานี่
ชางแตกตางเสียจริง”
๓๕ ดัง นั น
้ อีโสเภณี ใหฟังคํา พูดของพระ
ยาหเวหให ดี ๓๖ พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
วา “เพราะเจาไดเทความใครของ เจาออกมา
และเปิ ดเผยอวัยวะ เพศของเจา ดวยการ

ทอง … นํ ้ามันมะกอก วัสดุทุกอยางในรายการนี้ คือสิ่งตางๆที่ใชในการสรางเต็นท

์ ิทธิ ์ ที่พระเจามอบไวกับชาวอิสราเอล หลัง จากทําสัญญากับพวกเขา ดูเพิ่ม เติมไดจาก
ศักดิส
หนังสือ อพยพ ๒๕:๔๐
†๑๖:๒๑

ฆา … หลายคน นี่เป็ นการเซนไหวลูกๆใหกับพระโมเลค ดูเพิ่มเติมไดจาก ๒ พงศ
กษัตริย ๑๖:๓; ๒๑:๖; ๒๓:๑๐ เยเรมียาห ๓๒:๓๕

เอเสเคียล ๑๖:๓๗

สําสอนทางเพศกับชูรักทัง้ หลายของเจา และ
กับรูป
ปั ้ นอันสกปรกนาขยะแขยงของเจา
และเจาไดใหเลือดของพวกลูกๆสังเวยกับ
พวกรูป ปั ้ นเหลานัน
้ ๓๗ ดัง นัน
้ เรากําลังจะ
รวบรวมชูรักทัง้ หมดของเจา ชูรักพวก นัน
้ ที่
เจาพัวพันดวย ทัง้ คนที่เจารักและคนที่เจา
เกลียด เราจะรวบรวมพวก เขามาจากทุกๆ
ประเทศ ที่เป็ นเพื่อนบานของเจา แลวเราจะ
เปิ ดอวัยวะ เพศของเจาใหพวก เขาดู ใหพวก
เขาไดเห็นความนาอับอายของเจา ๓๘ เราจะ
ตัดสินลงโทษเจา
สําหรับความผิดฐานมีชู
และฆาคน ตาย เราจะประหารชีวิตเจา ดวย
ความโกรธแคนและเดือดดาลของเรา ๓๙ เรา
จะมอบเจาใหกับพวกเขา แลวพวกเขาจะรื้อ
เนิน ดินของ เจาและสับศาล เจาของเจา แลว
พวก เขาจะจับเจาแก ผาและปลดเอาเครื่อง
เพชรอยาง ดีของ เจาไป และทิง้ เจาไวให
เปลือยเปลา ๔๐ พวก เขาจะรวมกลุมกันมุง
หน ามาหาเจา ฝูง ชนเหลา นัน
้ จะขวางหินใส
เจาและสับเจาเป็ นชิน
้ ๆดวยดาบของพวก เขา
๔๑ พวกเขาจะเผาบานของเจาและลงโทษเจา
ตอ หน าตอตาของพวกผู หญิงมากมาย *ดวย
วิธี นี้ เราจะทําใหเจาหยุดทําตัวสําสอน และ
เจาจะไมจายคาตัวใหกับพวกชูรักของ เจา
อีกตอ ไป ๔๒ เมื่อถึงตอน นัน
้ เราจะระบาย
ความเดือดดาลของ เราออก มาใส เจาจนหมด
สิน
้ แลวเราจะหยุดหึง หวงเจา เราจะสงบลง
และไมโกรธอีกตอ ไป ๔๓ สิ่งเหลา นี้เกิด ขึ้น
เพราะเจาลืมสายสัมพันธที่เรามีตอ กันตอนที่
เจาเพิ่งเป็ นสาวนัน
้
เจาทําใหเราโกรธเพราะ
ทําตัวอยาง นัน
้
เราจะใหผล กรรมที่เจากอ
นัน
้ ตกลงบนหัวเจา” พระ ยาหเวหองคเจา
ชีวิตพูดวาอยางนัน
้
“เจาไดทําสิ่งตางๆที่นา
ขยะแขยงที่เราเกลียดอยู แลว ซํ้านี่ยังแถม
ขายตัวเขาไปอีก ไมใชหรือ
๔๔ ดูเอาเถอะ
คําสุภาษิตที่อธิบายถึงเจา
ได ดีก็ คือคําสุภาษิตนี้ที่วา ‘แมเป็ นยัง ไง
ลูกสาวก็เป็ นอยางนัน
้ ’ ๔๕ เจาเหมือนกับแม
ของ เจาไมมีผิด แมของ เจาดูถูกสามีและ
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ลูกๆของนาง เจาก็เหมือนกับพี่ สาวน อง สาว
ของเจาไมมีผิด เพราะพวกเขาดูถูกสามีและ
ลูกๆของพวก เขา แมของพวก เจาเป็ นชาว
ฮิต ไทต และพอของพวก เจาเป็ นชาวอา โม
ไรต ๔๖ พี่ สาวของ เจาคือสะ มา เรียผูที่อาศัย
อยูทางเหนือของ เจากับบรรดาลูกสาวของ
นาง และน อง สาวของ เจาก็คือโส โดม †ซึ่ง
อาศัยอยูทางใตของ
เจากับบรรดาลูกสาว
ของนาง ‡๔๗ เจาทําตัวเหมือนพวก เขาไมมี
ผิด เจาไดทําสิ่งชัว
่ รายตางๆที่พวก เขาทํา
กัน ในเวลาไม นาน เจาก็แซงหน าพวก เขา
ไป แลว” ๔๘ พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
วา “เรายาหเวห เอาชีวิตเราเป็ นประกันวา
แมแตโส โดมน อง สาวของ เจากับลูกสาวทัง้
หลายของนาง ก็ยังไม เคยทําสิ่งชัว
่ รายที่เจา
และลูกสาวทัง้ หลายของเจาทําเลย
๔๙ ความผิดที่โส โดมน อง สาวของ เจาและ
ลูกสาวทัง้ หลายของนางทํา คือความเยอหยิ่ง
จองหอง พวก เขาอยูดีกิน ดี สบายจนไม
สนใจคนอื่น ไมย่ น
ื มือชวยคนยากจนและคน
ขัดสน ๕๐ พวกเขายโสโอหัง และทําสิ่งตางๆ
ที่นา รังเกียจตอ หน าเรา ดัง นัน
้ เราจึงไดกําจัด
พวกเขา เหมือนกับที่เจาเห็นนัน
้
๕๑ สวนสะมาเรียก็ยังทําบาปไมถึงครึ่งหนึ่ ง
ของที่เจา ทํา เจาทําสิ่งที่นา รังเกียจมากยิ่ง
กวาพวก เขาเสีย อีก เจาชัว
่ รายมากจนทํา
ใหพวก เขาดูดีข้ น
ึ มา ๕๒ เจาจะตองอับอาย
ขาย หน า เพราะเจาทําใหคดีพวกพี่ สาวน อง
สาวของ เจาเบา ลง เจาจะตองอับอายไป เลย
เพราะบาปที่เจาทํานัน
้ นาขยะแขยงยิ่ง กวาที่
พวกเขาทํา เจาจะตองอับอายขายหน าไปเลย
เพราะการกระทําของ เจา ทําใหพวกพี่ น อง
ของเจาดูเหมือนเป็ นคนดีไปเลย
๕๓ แตอยางไรก็ตาม เราก็ยังจะฟื้ นฟูพวก
เขาใหเหมือนกับที่พวกเขาควรจะเป็ น เราจะ
ฟื้ นฟูโส โดมกับหมูบานตางๆที่อยูราย ลอม
นาง เราจะฟื้ นฟูสะ มา เรียกับหมูบานตางๆที่
อยูราย ลอมนาง และแนนอน เราก็จะฟื้ นฟู
เจาไปพรอมๆกับพวก เขาดวย ๕๔ เราจะดีกับ

*๑๖:๔๑

พวกผห
ู ญิงมากมาย ในทีน
่ ี้คงหมายถึงชนชาติตางๆที่อยูรอบขาง เชนชาวฟี ลส
ิ เตีย
ในขอ ๒๗ หรือชาวเอโดมในขอ ๕๗
†๑๖:๔๖ สะมาเรีย … โสโดม สองเมืองนี้ ชัว
่ รายจนพระเจาตองทําลายอยางราบคาบ เอเสเคี
ยลกําลังพูดวาประชาชนของยูดาหชัว
่ รายกวานัน
้ อีก
‡๑๖:๔๖

บรรดาลูกสาวของนาง หมายถึง เมืองเล็กเมืองน อยที่รายลอมเมืองใหญเหลานัน
้

เอเสเคียล ๑๖:๕๕

เจามาก จนเจาจะรูสึกละอายกับสิ่งทัง้ หมด
ที่เจาไดทําไป
และที่ไดชวยทําใหคนพวก
นัน
้ รูสึกดีข้ น
ึ มา ๕๕ โส โดมพี่ สาวของ เจากับ
บรรดาลูกสาวของนาง จะคืนสูสภาพเดิมที่
เคยเป็ นมากอน และสะมาเรียพี่ สาวของเจา
และบรรดาลูกสาวของนางจะกลับคืนสูสภาพ
เดิมเหมือนกัน
๕๖ ในตอน ที่เจายังเยอ หยิ่งจองหองอยู นั น
้
เจาหัวเราะเยาะใสโส โดมพี่ สาวของ เจาไมใช
หรือ ๕๗ เจาทําอยาง นัน
้ กอนที่ความชัว
่ ราย
ของ เจาจะถูกเปิ ด เผย แตตอน นี้ เจาถูก
ทําใหขาย หน า ตอ หน าพวกผู หญิงของเอ
โดม *และเพื่อนบานทัง้ หมดของนาง พรอม
กับพวกผู หญิงชาวฟี ลิ ส เตีย คือคนเหลานัน
้
ที่ลอม รอบเจาที่ดูถูกเจา ๕๘ ตอน นี้เจากําลัง
รับโทษ สําหรับความชัว
่ ลามกและการกระทํา
ที่นาขยะแขยงของเจา” พระ ยาหเวหพูดวา
อยางนัน
้
๕๙ ใช แลว พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
วา “เราจะทํากับ เจาอยางที่เจาสมควรจะได
รับ เจาไดดู หมิ่นคําสาบานของ เจา และหัก
ขอ ตกลงที่เรามีตอ กัน ๖๐ แตวาเราจะยัง
รักษาขอ ตกลงที่เราไดทํากับ เจา ตอน ที่เจา
ยังเป็ นสาวอยู ขอตกลงนัน
้ จะยัง่ ยืนตลอดไป
๖๑ เมื่อเจาไดครอบครองพวกพี่ น องเหลานั น
้
ที่ใหญกวาและเล็กกวาเจา เจาจะรูสึกอับอาย
เมื่อเจาคิดถึงสิ่งที่เจาไดทําไปในอดีต ใช แลว
เราจะมอบพวก เขาใหกับ เจาเพื่อจะไดเป็ น
ลูกสาวของเจา สิ่งนี้ไมไดอยูในขอตกลงของ
เรากับเจา ๖๒ ตัวเรา เองจะยืนยันขอ ตกลง
ของ เรากับ เจาอีก ครัง้ และเจาจะไดรูวาเรา
คือยาหเวห ๖๓ เราจะทําดีกับ เจา เพื่อเมื่อเจา
คิดถึงสิ่งเลว รายตางๆที่เจาไดทําไป เจาจะ
ไดอับอาย เมื่อเราลบลางสิ่งทัง้ หมดที่เจาได
ทําไป เจาจะอึ้งจนพูดไม ออกเพราะอับอาย”
พระยาหเวหองคเจาชีวิตไดพูดไววาอยางนัน
้

*๑๖:๕๗
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นิ ทานเกี่ยวกับนกอินทรีสองตัว
๑ ถอยคําของพระ

๑๗ ผมวา

ยาหเวหไดมาถึง

๒ “เจาลูกมนุษย

ใหเลาปริศนานิทานเรื่อง
นี้ใหกับครอบครัวของชาวอิสราเอลฟั ง ๓ ให
บอกกับพวกเขาวา ‘พระยาหเวหองคเจาชีวิต
พูดวา
นกอินทรียักษตัวหนึ่ง †มีปีกใหญ
ขนของมันมีหลายสีและยาว
มันไดบินมาที่เลบานอน
และมาคาบเอายอดของตนสนซี ดารตน หนึ่ง
ไป
๔ คือ มันไดหักยอดสุดของตนสนซีดาร
แลวเอาไปไวในแผน ดินของการ คาขาย เอา
ไปวางไวในเมืองของพวกพอคา
๕ มันไดเอาเมล็ด พืชจากแผน ดินนั น
้ มาสวน
หนึ่งดวย
และเอาไปหวานไวในทุงนา
มันไดผันนํ้ าเขามาจากแมน้ํ าที่ลนหลาม
มันไดปลูกเมล็ดนัน
้ ไวขางนํ้ าเหมือน กับตน
หลิว
๖ เมล็ดนั น
้ ก็งอกขึ้นกลายเป็ นเถาองุนอยางดี
ตนมันคอนขางเตีย
้
กิ่ง กานของ มันเริ่มแตกออก มา มันไดหยัง่
รากลง
กิ่งกานของมันไดแผไปยังนกอินทรี
แลวโตเป็ นเถา องุน
แตกกิ่ง กานสาขา
มากมาย และออกใบ
๗ แตยังมีนกอินทรียักษอีกตัวหนึ่ ง ‡
มีปีกใหญมีขนเยอะ
ตนองุนรีบแผรากของมันไปที่นกตัวนัน
้
และยื่นกิ่ง กานของมันจากจุดที่มันงอกไปยัง
นกตัวนัน
้
กิ่งองุนหวังวานกตัวนัน
้ จะใหน้ํ ากับมัน
๘ ตน องุนลืมไปวา ตัวมัน เองปลูกอยูในดินที่
ดี ติดอยูกับแหลงนํ้ า

เอโดม หรืออาจจะเป็ น “อารัม”

†๑๗:๓

นกอินทรียักษตัวหนึ่ ง ในที่นี้หมายถึงกษัตริยเนบูคัดเนสซารของบาบิโลน ที่กวาด
ตอนเอากษัตริยเยโฮยาชิน และผูนําของยูดาห ไปเป็ นเชลยที่บาบิโลนในปี ๕๙๗ กอนพระเยซู
มาเกิด
‡๑๗:๗

นกอินทรียักษอีกตัวหนึ่ ง ในที่นี้หมายถึงกษัตริยของแผนดินอียิปต ที่กษัตริยเศเด
คียาหของยูดาห ไปขอความชวยเหลือจากเขา ในปี ๕๘๘ กอนพระเยซูมาเกิด
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เพื่อมันจะไดแตกกิ่ง
กานเป็ นจํานวนมาก
และเกิดผลดกกลายเป็ นตน
องุนที่
สวยงาม’”
๙ พระยาหเวหองคเจาชีวิต บอกใหถามวา
“อยางนี้ เจาคิดวาตนองุนนัน
้
จะเจริญเติบโตไหม
นก อินทรีตัว แรกนัน
้ จะไมถอนรากของตน
องุนนัน
้ หรือ
จะไมปลอยใหผลเนาและใบเหี่ยวไปหรือ
มันไม ตองใชแขนอันทรงพลังหรือกองทัพ
ใหญเพื่อถอนรากถอนโคนมันขึ้นมาเลย
๑๐ เมื่อยายที่ปลูก
เจาคิด วามันจะเจริญ
เติบโตไดหรือ
แตถึงมันจะอยูที่เดิมที่มันถูกปลูกไว
มันจะไมเหี่ยวแหงไปเมื่อลม รอนตะวัน ออก
พัดมาหรือ”
๑๑ แลวถอยคําของพระ
ยาหเวหไดมาถึง
ผมวา
๑๒ “ใหพูดกับครอบครัวที่ชอบกบฏนี้ วา
‘เจาตองรูแนวาสิ่งเหลา นี้หมาย ถึงอะไร ดูสิ
กษัตริยแหงบาบิโลนไดมายังเมืองเยรูซาเล็ม
และเอากษัตริยกับบรรดาขุนนางของเมือง
นัน
้ ไปที่บา บิ โลน ๑๓ แลวกษัตริยของบา บิ
โลนไดเลือกเชื้อพระ วงศมาคน หนึ่ง และทํา
ขอ ตกลงกับเขา ผูกมัดเขากับขอ ตกลงใหม
นี้ (กษัตริยของบา บิ โลนไดเอาผูนําทัง้ หลาย
ของแผน ดินไปแลว) ๑๔ เพื่ออาณาจักรนัน
้
จะไดออนแอ และหมดโอกาสที่จะมีอํานาจ
ขึ้นมาใหม เพื่อขอ ตกลงนัน
้ จะยัง่ ยืนตอ ไป
๑๕ แตกษัตริยองค นั น
้ ไดแข็ง ขอกับกษัตริย
ของบา บิ โลน เขาไดสงพวกทูตไปที่อียิปต
เพื่อขอมาและกองทัพขนาดใหญมาชวย เจา
คิดวาที่เขาทําอยาง นัน
้ จะสําเร็จหรือ เขาจะ
หนีพนจากการลงโทษไปไดหรือ คนที่ทําผิด
สัญญาอยางนี้จะหนีรอดไปไดหรือ’”
๑๖ พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา
“เรา
มีชีวิตอยูแนขนาดไหน
ก็ใหแนใจขนาด
นัน
้ เลยวา เขาจะตองตายในเมืองบา บิ โลน
เพราะเขาไดดู
หมิ่นคําสาบานและผิดคํา
สัญญาที่เขาไดใหไวกับกษัตริยบา บิ โลน ผู ที่
ไดแตง ตัง้ เขาขึ้นเป็ นกษัตริย เขาจะตองตาย
ในแผน ดินนัน
้ อยางแนนอน ๑๗ ฟาโรหกับ
กองทัพที่แข็งแกรงพรอมกับทหารมากมาย
ของ เขาจะไมสามารถมาชวยเขาได
เมื่อ
กษัตริยของบา บิ โลนมาโจมตี และไดสราง
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เนิน ดินและป อมกําบังตางๆขึ้นรอบกําแพง
เมืองเยรูซาเล็ม และจะมีผูคนลม ตายลงเป็ น
จํานวนมาก ๑๘ กษัตริยของยู ดาหองค นี้ ได
ดู หมิ่นคําสาบาน ตอนที่เขาหักขอ ตกลงนัน
้
เขาจะหนีการลงโทษไปไม พนหรอก เพราะ
เขาไดจับมือสัญญาไว แลวแตก็ยังทําสิ่งตางๆ
เหลานี้” ๑๙ ดังนัน
้ นี่คือสิ่งที่พระยาหเวหองค
เจาชีวิตพูด “เรามีชีวิตอยูแนขนาดไหน ก็
ใหแนใจขนาด นัน
้ เลยวา ‘โทษนัน
้ จะตกลง
บนหัวเขา เพราะเขาไดเพิก เฉยตอคําสาบาน
ที่เขาทํากับ เรา และหักขอ ตกลงที่ไดทําไว
ตอ หน าเรา ๒๐ เราจะกางตาขายของ เราดัก
เขา และเขาจะติดกับ ดักของ เรา เราจะนํ า
เขาไปที่บา บิ โลนและตัดสินโทษเขาที่ นัน
่
เพราะเขาไมซ่ อ
ื สัตยกับ เรา ๒๑ พวกทหารที่
เกงกาจที่สุดในกองทัพของ เขาจะลมลงดวย
ดาบ และผูรอดชีวิตจะกระจัดกระจายไปกับ
ลม แลวเจาจะไดรูวาเป็ นเรา เอง ยาหเวหที่
พูดสิ่งเหลานี้’”
๒๒ นี่ คือสิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
“เราจะหักยอดของตนสนซีดาร
และนํ ามันไปปลูก
เราจะเด็ดยอดออนจากปลายตนสนนัน
้
และนํ ามันไปปลูกบนภูเขา สูงที่เดนเป็ น สงา
ลูกหนึ่ง
๒๓ เราจะปลูกมันไวบนภูเขา สูงของอิสราเอล
นัน
้
มัน จะแตกกิ่ง กานออก มามากมายและจะ
ออกผล
และกลายเป็ นตนสนซีดารที่สงางามตนหนึ่ง
นกทุกชนิดจะมาทํารังบนกิ่งกานของมันนัน
้
พวก นกจะพบที่พักอยูใตรม เงาของกิ่ง กาน
สาขาของมัน
๒๔ แลวตนไมทง
ั ้ หมดในทองทุงจะรูวา
เรา คือยาหเวห
ผูที่ทําใหตนไมสูง เตีย
้ ลง
และทําใหตนไมเตีย
้ สูงขึ้น
เราทําใหตนไมเขียว เหี่ยวแหงลง
และทําใหตนไมเหี่ยวแหง เขียวขึ้น
เรา ยาหเวหไดลัน
่ คําพูดไปแลว
และเราจะทําตามนัน
้ ”
ไมสายเกินไปที่จะกลับใจ
๑ คํา

๑๘ ผมวา

พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึง
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๒ “คนของเจาหมายความวาอะไร เมื่อพวก
เขายกสุภาษิตนี้ข้ น
ึ มา ตอนพูดถึงแผน ดิน
อิสราเอล
‘พวกพอกินองุนเปรีย
้ ว
แตกลับเป็ นลูกๆที่เข็ดฟั น’”
๓ พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา
“เรามีชีวิตอยูแนขนาดไหน
ก็ใหแนใจ
ขนาดนัน
้ เลยวา เจาจะไม ไดอางสุภาษิตนี้ใน
อิสราเอลอีกตอ ไป ๔ เพราะทุกชีวิตเป็ นของ
เรา ทัง้ พอและลูกชายเป็ นของ เรา ทัง้ คูเป็ น
ของเรา คนไหนทําบาปคนนัน
้ จะตาย
๕ สมมติวามีคนดีคน หนึ่ งที่ทําแตสิ่งที่ถูก
๖ เขาไมกินเนื้ อ สัตวที่
ตองและยุติธรรม
เอาไปบูชาพวกศาล เจาบนภูเขา หรือมอง
หาความชวย เหลือจากพวกรูป เคารพของ
ครอบครัวชาวอิสราเอล
เขาไม ไดเป็ นชู
กับเมียของเพื่อนบานหรือนอนกับผู
หญิง
ระหวางที่นางมีประจํา เดือน ๗ เขาไม ไดกดขี่
ขมเหงใคร เขาคืนของประกัน *ที่เขาไดมา
จากการใหกู ยืม เขาไม เคยปลนใคร แตเขา
กลับใหอาหารของ เขากับคนที่หิวโหยและให
เสื้อผากับคนที่เปลือยเปลา ๘ เขาใหกู ยืมโดย
ไม ไดหักดอกเบีย
้ ลวง หน าหรือคิดดอกเบีย
้
ทบตน เขายัง้ มือไวจากการทําผิด เขาตัดสิน
อยางยุติธรรมใหกับทัง้ สองฝ าย ๙ เขาทําตาม
ขอ บังคับของ เราและรักษากฎตางๆของ เรา
อยางซื่อสัตย ชายผู นัน
้ เป็ นคนดี เขาจะมี
ชีวิตอยูอยางแนนอน” พระ ยาหเวหองคเจา
ชีวิตพูดวาอยางนัน
้
๑๐ “สมมติวาเขามีลูกชายที่ชอบใชความ
รุนแรง ชอบรบราฆาฟั น หรือทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ในบรรดาสิ่งเหลา นี้ ๑๑ (ทัง้ ๆ ที่พอของ เขาไม
ไดทําสิ่งเหลา นี้เลย) เขากินเนื้อ สัตวที่เอาไป
บูชาพวกศาล เจาบนภูเขา เขาเป็ นชูกับเมีย
ของเพื่อนบาน ๑๒ เขากดขี่ขมเหงคนยากจน
และคนขัดสน เขาปลนคนอื่น เมื่อคนมาจาย
หนี้ เขาก็ไม ยอมคืนของประกันให เขามอง
หาความชวย เหลือจากพวกรูป เคารพ และ
เขายังทําสิ่งที่นา รังเกียจอื่นๆอีก ๑๓ เขาใหกู
ยืมโดยหักดอกเบีย
้ ลวง หน าหรือคิดดอกเบีย
้
ทบ ตน คนอยาง นี้สมควรมีชีวิตอยูอีกหรือ
ไม เลย เพราะเขาไดทําสิ่งที่นา รังเกียจเหลา

*๑๘:๗
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นี้ เขาจะตองถูก ฆาแน เพราะเขาแสหาเรื่อง
ตายเอง
๑๔ สมมติวาชายคน นี้
มีลูกชาย และ
ลูกชายคนนี้เห็นบาปทัง้ หมดที่พอของเขาทํา
แตเขาก็ไมไดทําตาม คือ
๑๕ เขาไม ไดกินเนื้ อ สัตวที่เอาไปบูชาพวก
ศาล เจาบนภูเขา เขาไม ไดมองหาความ
ชวย เหลือจากรูป เคารพของครอบครัวชาว
อิสราเอล เขาไม ไดเป็ นชูกับเมียของเพื่อน
บาน ๑๖ เขาไม ไดกดขี่ขมเหงใคร เขาไม
ไดเอาของประกันตอนใหกู ยืม เขาไม ได
ปลนใคร เขากลับใหอาหารของ เขากับคนที่
หิวโหยและใหเสื้อผากับคนที่เปลือยเปลา
๑๗ เขายัง
้ มือไวจากการทํา ผิด และไม ไดหัก
ดอกเบีย
้ ลวงหน าหรือคิดดอกเบีย
้ ทบตนตอน
ใหกู ยืม เขารักษากฎตางๆของ เรา และทํา
ตามขอ บังคับทัง้ หลายของ เรา เขาจะไม
ตายเพราะบาปของพอ เขา เขาจะมีชีวิตอยู
อยางแนนอน ๑๘ แตพอของเขาจะตายเพราะ
บาปของตัว เอง เพราะพอของ เขารีด ไถคน
ปลนพี่ น องของเขา เอง และทําในสิ่งที่ผิด
ทามกลางประชาชนของเขา
๑๙ แตเจาคงถามวา
‘ทําไมลูกชายถึงไม ตองรับ โทษตอความ
ผิดของพอเขาละ’ ก็เพราะลูกชายของเขาได
ทําในสิ่งที่ถูก ตองและยุติธรรม เขาไดรักษา
ขอ บังคับทัง้ หมดของ เราอยางเครงครัด เขา
จะมีชีวิตอยูอยางแนนอน ๒๐ คน ไหนทําบาป
คน นัน
้ จะตาย ลูกชายจะไมถูกลงโทษเพราะ
ความผิดของพอ
และพอก็จะไมตองถูกลงโทษเพราะความ
ผิดของลูกชาย
ความดีของคนดีก็จะตกเป็ นของคนดีนัน
้
ความชัว
่ ของคนชัว
่ ก็จะตกอยูกับคนชัว
่ นัน
้
๒๑ แตถาคน ชัว
่ คน หนึ่งหันเหไปจากบาป
ทัง้ หมดที่เขาเคย ทําและมารักษาขอ บังคับ
ของ เราและทําในสิ่งที่ถูก ตองและยุติธรรม
แลว เขาก็จะมีชีวิตอยูอยางแนนอน เขาจะ
ไม ตาย ๒๒ เราจะไมจดจําสิ่งไม ดีที่เขาเคยทํา
นัน
้
เขาจะมีชีวิตอยู เพราะเขาไดทําสิ่งถูก
ตองทัง้ หลาย” ๒๓ พระ ยาหเวหองคเจาชีวิต
ถามวา “คิด วาเราชอบใจกับความ ตายของ
คนชัว
่ หรือยัง ไง เราชอบใจเมื่อเขาหันไปจาก

ของประกัน ตามกฎของโมเสส เมื่อเอาเสื้อผาของคนหนึ่งคํ้าประกันการกย
ู ืม เมื่อถึง
ตอนเย็นตองเอาไปคืนเพื่อเขาจะไดมีหมกาย ดูใน เฉลยธรรมบัญญัติ ๒๔:๑๒-๑๓
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การกระทําชัว
่ ตางๆของ เขาและมีชีวิตอยูตอ
ไป ไมใชหรือ
๒๔ แตถาคนดีหันจากความดีไปทําบาปและ
ทําสิ่งที่นา รังเกียจแบบเดียวกับที่คน ชัว
่ ทํา
เขาจะมีชีวิตอยูหรือ เราจะไมจดจําความ ดี
ทัง้ หมดที่เขาเคย ทํา เขาจะ ตองตาย เพราะ
เขาไดทรยศเราและทําบาป
๒๕ แตเจาอาจพูดวา
‘วิถี ทางของพระ
ยาหเวหนัน
้ ไมยุติธรรม’
ฟั งให ดี ครอบครัวของอิสราเอล เป็ นวิถี
ทางของเราหรือการกระทําของเจากัน แน ที่
ไมยุติธรรม ๒๖ ถาคนดีหันไปจากความดีและ
ไปทําบาป เขาจะ ตองตาย เขาจะตายเพราะ
๒๗ แตถาคน ชัว
บาปที่เขาได ทํานัน
้
่ หันจาก
ความ ชัว
่ ที่เขาไดทํา และไปทําสิ่งที่ถูก ตอง
และยุติธรรม เขาจะรักษาชีวิตของ เขาไว ได
๒๘ เขาจะมีชีวิตอยูอยางแน นอน เพราะเขาได
สํารวจดูถึงสิ่งไม ดีทัง้ หมดที่เขาไดทําและหัน
ไปจากพวกมัน เขาจึงไมตาย
๒๙ แตครอบครัวชาวอิสราเอลยังพูดอยูวา
‘วิถีทางของพระยาหเวหนัน
้ ไมยุติธรรม’
ชาวอิสราเอลเอย วิถี ทางของ เราหรือการ
กระทําของ เจากัน แน ที่ไมยุติธรรม ๓๐ ดัง
นัน
้ ครอบครัวชาวอิสราเอลเอย เราจะตัดสิน
เจาแตละคนตามการกระทําของเจา”
พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา “กลับ ใจ
ซะ ใหหันไปจากสิ่งเลว รายทัง้ หมดที่เจา ทํา
๓๑ ใหทง
แลวบาปจะไมทําใหเจาสะดุดลม
ิ้
เรื่องเลว รายทัง้ หมดที่เจาไดทําตอ เรา แลว
ใหไปเอาหัวใจดวง ใหมและจิตวิญญาณดวง
ใหม ครอบครัวชาวอิสราเอลเอย เจาจะตาย
ทําไมเลา ๓๒ เพราะเราไม ไดชอบใจกับความ
ตายของใครเลย”
พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา “กลับใจซะ
แลวมีชีวิตอยูเถิด”
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๒ ‘แมของ

เจาเป็ นสิงโตตัว เมียในหมูสิงหทัง้
หลาย
นางหมอบลงทามกลางสิงห หนุมมากมาย
และเลีย
้ งดูลูกๆของนาง
๓ นางไดเลีย
้ งลูกตัวหนึ่งของนางใหเติบใหญ
และมันไดกลายเป็ นสิงหหนุมที่แข็งแรง
มันเรียนรูที่จะฉีกเหยื่อของมัน
และขยํ้าคนกิน
๔ ชนชาติตางๆไดขาวเกี่ยวกับมัน
มันไดตกลงไปในหลุมกับดักของคนเหลานัน
้
พวกเขาใชพวกตะขอเกี่ยวปาก
ลากมันไปถึงแผนดินอียิปต *
๕ เมื่อนาง สิงหเห็นวาแผนของ นางถูกขัด
ขวางเสียแลว
ความหวังของนางก็หมดสิน
้ ไป
นางจึงเอาลูกอีกตัวหนึ่งของนางมา
และทําใหมันเป็ นสิงหที่แข็งแรง
๖ มันออกลาเหยื่อทามกลางสิงหมากมาย
และกลายเป็ นสิงหหนุมที่แข็งแรง
มันเรียนรูที่จะฉีกเนื้อเหยื่อของมัน
และขยํ้าคนกิน
๗ มันพังป อมของคนเหลา
นัน
้ และทําลาย
เมืองตางๆของพวกเขา
แผน ดินและคนที่อยูใน นัน
้ ทัง้ หมดตางหวาด
กลัวเสียงคํารามของมัน
๘ แลวชนชาติทัง
้ หลายจากแควนตางๆรอบ
ขางไดมาตอตานมัน
พวกเขากางตาขายออกคลุมมัน
มันตกลงไปในหลุมกับดักของพวกเขา
๙ พวก เขาใชพวกตะขอเกี่ยวปากสิงห นั น
้ จับ
มันไปขังไวในกรง
และนํ าตัวมันไปใหกับกษัตริยเมืองบาบิโลน
พวกเขาขังมันไวในคุก

รองเพลงไวอาลัยใหกับพวก
เจาชายของอิสราเอล
๑ พระ

๑๙ เพลงไวอาลัยนี้ใหกับพวกเจา
ยาหเวหสัง่ ผมวา

“ใหรอง
ชาย

ของอิสราเอลวา
*๑๙:๔

พวก เขาใช … อียิปต นี่พูดถึงสิงห หนุมตัว แรกหมาย ถึงกษัตริยเย โฮ อา หาส หรือ
มีอีกชื่อหนึ่งวาชัลลูม แหงยู ดาห พระองคไดข้ น
ึ เป็ นกษัตริยหลังจากที่กษัตริยโย สิ ยาห พอ
ของพระองคตาย แตพระองคครอง ราชยไดแคสามเดือนเทานัน
้ ก็ถูกกวาดตอนไปเป็ นเชลย
ที่อียิปต ในปี ๖๐๙ กอนพระเยซูมาเกิด อานเพิ่ม เติมไดจากหนังสือ ๒ พงศ กษัตริย ๒๓:๓๑๓๔; เยเรมียาห ๒๒:๑๐-๑๒
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จึงไมมีใครไดยินเสียงคํารามของ
มันบน
เทือกเขาของอิสราเอลอีกตอไป *
๑๐ แมของ เจาเป็ นเหมือนตน องุนในไร องุนที่
ปลูกไวริมนํ้ า
มันออกผลและกิ่งกานสาขามากมาย
เพราะมีน้ํ าอยางเหลือเฟื อ
๑๑ กิ่งของมันแข็งแรง
เหมาะสําหรับทําคทาของกษัตริย
มันงอกสูงขึ้นเหนือตนอื่นๆทัง้ ปวง
และกิ่ง กานของ มันก็แผ ขยายออก ไปอยาง
กวางขวาง
๑๒ แตมันถูกถอนรากถอนโคนอยางบาคลัง
่
และถูกโยนทิง้ ลงกับพื้นดิน
ลมตะวันออกทําใหมันเหี่ยวเฉา
ผลของมันถูกเด็ดไปหมดเกลีย
้ ง
กิ่งทัง้ หลายของมันเหี่ยวแหงลง
แลวไฟไดเผามันจนหมด
๑๓ เดี๋ยวนี้ มันถูกปลูกอยูในทะเลทราย
ในแผนดินที่แหงแลงและหิวกระหายนํ้ า
๑๔ ไฟไดลุกลามจากกิ่งใหญกิ่งหนึ่ งของมัน
และไหมไปจนถึงผลของมัน
ไมมีกิ่งที่แข็งแรงหลงเหลืออยู
ที่เหมาะสําหรับเอา มาทําคทาของกษัตริยได
อีกเลย’
นี่คือบทเพลงไวอาลัย และมัน จะถูก ใชรอง
สําหรับไวอาลัย”
อิสราเอลกบฏอยูเรื่อยตอ
พระเจาที่ดีกับพวกเขา
๑ ในวัน

๒๐ เจ็ด

ที่สิบของเดือนที่ หา ปี ที่
คนของ
อิสราเอลไดมาขอคําปรึกษาจากพระ ยาหเวห
พวกเขามานัง่ ลงตรงหน าผม
๒ แลวคํา พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึง
ผมวา ๓ “เจาลูกมนุษย ใหพูดกับพวกผูนํา
อาวุโสของอิสราเอลอยาง นี้วา
‘นี่คือสิ่งที่
พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด พวก เจามาที่
นี่เพื่อขอคําปรึกษากับ เราหรือ เรามีชีวิต อยู
แนขนาดไหน ก็ใหแนใจขนาด นัน
้ เลยวา
†พวกผูนําอาวุโสบาง
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เราจะไม ตอบคําถามของพวก เจา’” พระ
๔ “เจา
ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยาง นัน
้
ลูกมนุษย เจาจะดําเนินคดีตอพวก เขาหรือ
เจาจะดําเนินคดีตอพวกเขาหรือ ถาอยางนัน
้
ชีใ้ หเขาเห็นการกระทําอันนาขยะแขยงของ
บรรพบุรุษของพวก เขาสิ ๕ เจาตองบอกกับ
พวก เขาวา ‘นี่คือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจา
ชีวิตพูด ในวันที่เราไดเลือกอิสราเอล ตอนที่
เราไดเปิ ด เผยตัว เองใหกับพวก เขารูจักใน
แผน ดินอียิปตนัน
้ เราไดยกมือขึ้นสาบานตอ
พวกลูก หลานของยาโคบวา “เราคือยาหเวห
พระเจาของพวก เจา” ๖ ในวัน นัน
้ เราได
สาบานไวกับพวก เขาวา เราจะนํ าพวก เขา
ออกจากแผน ดินอียิปตไปยังแผน ดินที่เราได
คนหามาใหกับพวก เขา เป็ นแผน ดินที่อุดม
‡และสวยงามที่สุดในบรรดาดิน
สมบูรณ
แดนทัง้ หลาย’”
๗ และเราไดพูดกับพวก เขาวา “พวก เจา
ทุก คน ใหกําจัดรูป ปั ้ นที่นาขยะแขยง ที่เจา
ชอบมองเพื่อขอความชวย เหลือจากมันนัน
้
อยาทําตัวของพวก เจาใหแปด เปื้ อนดวยรูป
เคารพทัง้ หลายของอียิปต เราคือยาหเวห
พระเจาของพวกเจา” ๘ แตพวกเขากลับกบฏ
ตอ เราและไม ยอมฟั งเรา พวก เขาไม ยอม
โยนพวกรูป ปั ้ นชัว
่ ที่ขยะแขยงทิง้ ที่พวกเขา
จอง มองเพื่อขอความชวย เหลือนัน
้ และไม
ยอมละทิง้ พวกรูป เคารพขีๆ
้ ของอียิปต ดัง
นัน
้ เราจึงพูดวา
‘เราจะเทความเดือดดาล
ของ เราลงบนพวก เขาและแสดงความ โกรธ
ใสพวก เขาในแผน ดินอียิปต’ ๙ แตเพื่อไม ให
เราเสีย ชื่อ ตอชนชาติทัง้ หลายรอบขาง ที่ได
เห็นเรานํ าพวก เขาออกมาจากแผน ดินอียิปต
เราจึงไม ไดทําลายพวก เขา ๑๐ เราไดนําชาว
อิสราเอลออกจากแผน ดินอียิปตไปที่ทะเล
ทราย ๑๑ เราไดใหขอ บังคับตางๆของ เรา
กับพวก เขา และใหพวก เขารูจักกฎตางๆ
ของ เรา เพราะคนเหลา นัน
้ ที่เชื่อ ฟั งกฎพวก
นัน
้ จะมี ชีวิตตอ ไป ๑๒ เรายังใหวัน หยุดพัก
ผอนตางๆกับพวก เขา เพื่อเป็ นสิ่งเตือน ใจ

*๑๙:๙

ขังมันไว … อิสราเอลอีกตอ ไป พูดถึงสิงห หนุมตัวที่ สองหมายถึง กษัตริยเยโฮยา
คีน แหงยูดาห ถูกกวาดตอนไปเป็ นเชลยที่บาบิโลนในปี ๕๙๗ กอนพระเยซูมาเกิด ดูเพิ่มเติม
ไดจาก ๒ พงศกษัตริย ๒๕:๒๗-๓๐
†๒๐:๑ เดือนที่หา ปี ที่ เจ็ด ตรงกับเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมของปี ที่ ๕๙๑ กอนพระเยซู
มาเกิด
‡๒๐:๖

อุดมสมบูรณ หรือแปลตรงๆวา “แผนดินที่มีน้ํ านมกับนํ้ าเชื่อมผลไมไหลอยู”
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ใหระลึกถึงสาย สัมพันธที่เรามีตอ กัน พวก
เขาจึงรูวาเราคือยาหเวหที่ทําใหพวก เขาเป็ น
ของเราโดยเฉพาะ
๑๓ แตประชาชนชาวอิสราเอลไดกบฏตอ
เราในทะเลทราย พวกเขาไม ยอมทําตามขอ
บังคับทัง้ หลายของ เรา พวก เขาไมยอมรับ
กฎตางๆของเรา ทัง้ ๆที่การเชื่อ ฟั งกฎเหลา
นัน
้ ทําใหมี ชีวิต พวก เขาทําใหพวกวัน หยุด
์ ิทธิไ์ ป
พัก ผอนที่เราใหเขาเสื่อมความศักดิส
เราจึงบอกวา ‘เราจะเทความเดือดดาลของ
เราลงบนพวก เขา และทําลายพวก เขาใน
ทะเล ทราย’ ๑๔ แตเพื่อไม ใหเราเสีย ชื่อ ตอ
ชนชาติทัง้ หลายที่ไดเห็นเรานํ าพวก เขาออก
มาจากแผน ดินอียิปต เราจึงไม ไดทําลาย
พวกเขา ๑๕ ที่ทะเลทรายนัน
้ เราไดยกมือขึ้น
สาบานกับพวก เขาวา ‘เราจะไมนําพวก เขา
เขา สูแผน ดินที่เราสัญญาวาจะใหกับพวกเขา
ซึ่งเป็ นแผน ดินที่อุดมสมบูรณและสวยงาม
ที่สุดในบรรดาแผนดินทัง้ หมด’
๑๖ เพราะพวก เขาไมยอมรับกฎตางๆของ
เราและไมทําตามขอ บังคับของ เรา และยัง
ทําใหวัน หยุดพัก ผอนที่เราใหเขาเสื่อมความ
์ ิทธิอ
์ ีก ดวย เพราะพวก เขาไดมอบใจ
ศักดิส
ของพวก เขาใหกับพวกรูป เคารพทัง้ หลาย
เหลา นัน
้ ไป ๑๗ แตเราไดมอง ดูพวก เขาดวย
ความสงสารและไม ไดทําลายพวกเขาหรือทํา
ใหพวก เขาจบ สิน
้ ไปที่ทะเล ทรายนัน
้ ๑๘ เรา
ไดพูดกับลูกๆของพวก เขาในทะเล ทราย
วา ‘อยาทําตามขอ บังคับตางๆของพวกพอ
เจา อยารักษากฎทัง้ หลายของพวกเขา อยา
ทําตัวของพวก เจาใหแปด เปื้ อนไปดวยรูป
เคารพของพวกเขา ๑๙ เราคือยาหเวหพระเจา
ของพวก เจา ใหทําตามขอ บังคับของ เรา
และใหรักษากฎของเราอยางเครงครัด ๒๐ ให
รักษาพวกวัน หยุดพัก ผอนที่เราใหกับ เจาไว
์ ิทธิ ์ มันเป็ นสิ่งเตือน ใจใหระลึกถึง
ใหศักดิส
สายสัมพันธที่เรามีตอ กัน แลวพวกเจาจะได
รูวาเราคือยาหเวหพระเจาของพวกเจา’
๒๑ แตลูกๆพวก นั น
้ ไดกบฏตอ เราอีก พวก
เขาไม ยอมทําตามขอ บังคับทัง้ หลายของ
เรา พวก เขาไม ไดรักษากฎของ เราอยาง
เครงครัด ทัง้ ๆที่การเชื่อ ฟั งกฎเหลา นัน
้ ทําให
มี ชีวิต พวก เขายังทําใหวัน หยุดพัก ผอนที่
*๒๐:๒๙
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์ ิทธิด
์ วย ดัง นัน
เราให เขาเสื่อมความศักดิส
้
เราจึงบอกวา ‘เราจะเทความเดือดดาลของ
เราลงบนพวก เขา และแสดงความ โกรธใส
พวก เขาในทะเล ทราย’ ๒๒ แตเราไดยงั ้ มือ
ไว เพื่อไม ใหเราเสีย ชื่อตอชนชาติทัง้ หลาย
ที่ไดเห็นเรานํ าพวก เขาออกมาจากแผน ดิน
อียิปต ๒๓ ที่ทะเล ทรายนัน
้ เราไดยกมือขึ้น
สาบานกับพวก เขาวา ‘เราจะทําใหพวก เขา
กระจัดกระจายไปอยูตามชนชาติตางๆและ
ทําใหพวกเขาแตกกระเจิงไปอยูตามประเทศ
ทัง้ หลาย’
๒๔ เพราะพวก เขาไม ยอมเชื่อ ฟั งกฎตางๆ
ของ เรา พวก เขาไมยอมรับขอ บังคับตางๆ
ของเรา และยังทําใหวันหยุดพักผอนที่เราให
์ ิทธิไ์ ป สายตาของพวก
เขาเสื่อมความศักดิส
เขาจับ จองอยูที่พวกรูป เคารพของบรรพบุรุษ
ของพวก เขา ๒๕ ดัง นัน
้ เราจึงใหกฎระเบียบ
ที่หวยๆกับพวก เขาและใหกฎที่ไมสามารถ
ชวยใหพวก เขามีชีวิตรอดได ๒๖ เราทําให
พวก เขาแปด เปื้ อนไป ดวยของ ถวายของ
พวก เขาเอง คือการสังเวยลูกชายหัวปี เพื่อ
เราจะไดทําลายพวก เขาและใหพวก เขารูวา
เราคือยาหเวห ๒๗ ดัง นัน
้ เจาลูกมนุษย ให
บอกกับประชาชนชาวอิสราเอลวา นี่คือสิ่งที่
พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด ‘พวก พอของ
เจาไดทรยศเรา ซึ่งเป็ นการลบหลูเรา ๒๘ เรา
ไดนําพวก เขาเขาสูแผน ดินที่เราไดสาบาน
ไววาจะใหกับพวก เขา แตพอพวก เขาเห็น
เนิน เขาสูงลูก ใดหรือตนไมตน ไหนที่ใหรม
เงา พวก เขาก็จะถวายเครื่องบูชาของพวก
เขาที่ นัน
่ พวก เขาไดยัว
่ ยุใหเราโกรธ ดวย
การถวายเครื่องบูชาอันมีกลิ่น หอม และเท
เครื่องดื่มบูชาใหกับพระปลอมที่นัน
่ ๒๙ เราจึง
ถามพวกเขาวา “ศาลเจาอะไรหรือที่พวกเจา
ไปกัน” มันถึงเรียกวา บามาห *มาจนถึงทุก
วันนี้’
๓๐ ดัง
นัน
้ ใหบอกกับครอบครัวชาว
อิสราเอลวา พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา
“เจาจะทําตัวไมบริสุทธิ ์
เหมือนกับ
บรรพบุรุษของพวกเจาอยางนัน
้ หรือ ที่ไปลุม
หลงมัวเมาอยูกับรูป ปั ้ นที่นาขยะแขยงของ
พวกเขานัน
้ ๓๑ การที่พวกเจายังถวายเครื่อง
บูชา ดวยการเอาลูกๆของพวก เจาใสเขาไป

บามาห เป็ นคําฮีบรู ในที่นี้หมายถึงศาลเจา หรือ แปลตรงๆคือ สถานที่สูง คํา นี้มี
เสียงคลายกับคําวา “ไป” (บา) และ “อะไร” (มาห)
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ในไฟ พวก เจาก็ไดทําใหตัว เองแปด เปื้ อน
ดวยรูป เคารพทัง้ หลายของพวก เจามาจนถึง
ทุก วัน นี้ แลวเจายังมีหน ามาขอคําปรึกษา
จากเราอีก หรือ ครอบครัวอิสราเอลเอย เรา
มีชีวิตอยูแนขนาดไหน ก็ใหแนใจขนาด นัน
้
เลยวา เราจะไมตอบคําถามพวก เจาแมแต
ขอ เดียว” พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา
อยาง นัน
้ ๓๒ พวก เจาพูดวา “พวก เราอยาก
เป็ นเหมือนชนเผาอื่นๆในโลก นี้ ที่นมัสการ
พระเจาที่เป็ นไมหรือหิน” แตสิ่งที่พวก เจา
คิดนัน
้ จะไมมีวันเกิดขึ้นหรอก
๓๓ พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา “เรามี
ชีวิตอยูแนขนาดไหน
ก็ใหแนใจขนาดนัน
้
เลยวา เราจะปกครองพวก เจาดวยมืออัน
ทรงพลัง ดวยแขนที่ย่ น
ื ออกมา และดวยการ
เทความเดือดดาลออก มา ๓๔ เราจะนํ าพวก
เจามาจากชนชาติตางๆและรวบรวมพวก เจา
มาจากประเทศทัง้ หลายที่พวก เจาไดกระจัด
กระจายกันไป อยูนัน
้
ดวยมืออันทรงพลัง
และแขนที่ย่ น
ื ออกมานี้ ๓๕ เราจะนํ าพวก เจา
เขาไปในทะเล
ทรายของชาติตางๆและที่
นัน
่ เราจะเจอ กันซึ่งๆหน า และเราจะตัดสิน
โทษพวก เจา ๓๖ เหมือนกับที่เราไดตัดสิน
บรรพบุรุษของพวก เจาในทะเล ทรายใกล
แผน ดินอียิปต” พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
วาอยางนัน
้
๓๗ “เราจะนั บพวก
เจาดวยการใหเดิน
ลอดไม เทาของ เราไป *และเราจะทําใหเจา
ยินยอมตอขอ ตกลงของ เรา ๓๘ เราจะกําจัด
พวกที่ชอบลุกฮือขึ้นตอ ตานและกบฏตอเรา
ถึงแมวาเราจะนํ าพวก เขาออกมาจากแผน
ดินที่พวก
เขากําลังอาศัยอยูอยางคนตาง
ชาตินัน
้ แตเราก็จะไม ใหพวก เขาเขาสูแผน
ดินอิสราเอล แลวพวก เจาจะไดรูวาเราคือ
ยาหเวห”
๓๙ สวนพวก เจา ครอบครัวชาวอิสราเอล
พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดอยางนี้วา “ไป
เลย พวก เจาแตละ คนไปนมัสการพวกรูป
เคารพของพวกเจาตอนนี้เลย และตอ ไป ถา
พวกเจาไมฟังเรา (จะไดเห็นดีแน) †และพวก
์ ิทธิข
์ อง เราตอง
เจาจะไมทําใหช่ อ
ื อันศักดิส
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เสื่อมเสียอีกตอ ไปแลวดวยของ ถวายและรูป
เคารพทัง้ หลายของพวกเจา”
๔๐ พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา
“บน
์ ิทธิข
์ อง เรา ซึ่งเป็ นภูเขา สูง
ภูเขาอันศักดิส
ของอิสราเอลครอบครัวชาวอิสราเอลทัง้ หมด
จะนมัสการเราทีน
่ ี่ เราจะยอมรับพวกเขา เรา
จะยอมรับเครื่องบูชาทัง้ หลายของพวก เจา
และของถวายที่เป็ นผลผลิตชุด แรกของพวก
์ ิทธิท
์ ัง้ หมดของ
เจา รวม ทัง้ เครื่องบูชาศักดิส
พวก เจาดวย ๔๑ เมื่อเรานํ าพวก เจาออกมา
จากชนชาติตางๆและรวบรวมพวก
เจามา
จากประเทศทัง้ หลายที่เราไดทําใหพวก เจา
กระจัดกระจายกันไป อยูนัน
้
เราจะยอมรับ
พวกเจาเหมือนกลิ่น หอมจากควันของเครื่อง
์ ิทธิ ์
บูชาของ เจา และเราจะแสดงความศักดิส
ของ เราในหมูพวก เจาตอ หน าสายตาของ
ชนชาติทงั ้ หลาย ๔๒ แลวพวก เจาจะ ไดรูวา
เราคือยาหเวห เมื่อเรานํ าพวก เจาเขาสูแผน
ดินอิสราเอลซึ่งเป็ นแผน ดินที่เราไดยกมือ
สาบานไววาจะใหกับบรรพบุรุษของพวก เจา
๔๓ ที่ นั น
่ พวก เจาจะสํานึก ผิดถึงการกระทํา
และวิถี ทางที่ชัว
่ รายทัง้ หลายของ เจา ที่
ทําใหเจาแปด เปื้ อน
แลวเจาจะละอายใจ
๔๔ ครอบครัวของอิสราเอล พวก เจาไดทําสิ่ง
ที่ชว
ั ่ รายมากมาย พวก เจาสมควรที่จะถูก
ทําลาย แตเพื่อเห็น แกช่ อ
ื เสียงของ เรา เรา
จะไมทําอยางนัน
้
แลวเจาจะไดรูวาเราคือ
ยาหเวห” พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา
อยางนัน
้
พระยาหเวหจะชักดาบออกมา
ทําลายยูดาหตัง้ แตใตถึงเหนื อ
๔๕ คํา

พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึงผมวา
และ
เทศนตอวาทิศ ใตนัน
้ ใหพูดแทนเราตอ ตาน
ป าแหงดินแดนทางใตนัน
้ ๔๗ ใหพูดกับป าทาง
ใตนัน
้ วา ‘ฟั งคํา พูดของพระ ยาหเวหให ดี
พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดอยาง นี้วา เรา
จะจุด ไฟเผาพวก เจา และมันจะเผา ผลาญ
ตนไมทงั ้ หมดของ เจา ทัง้ ตนที่ยังเขียว สด
อยูและตนที่เหี่ยวแหงแลว เปลวไฟจะไมดับ
๔๖ “เจาลูกมนุษยหันหน าไปทางใต

*๒๐:๓๗

เราจะนั บ … ลอดไมเทาของเราไป เปรียบเทียบกับแกะที่เดินลอดไมเทาแสดงวา
แกะนัน
้ เป็ นของผูเลีย
้ งคนนัน
้ ดูเพิ่มเติมไดจากหนังสือเลวีนิติ ๒๗:๓๒; มาลาคี ๗:๑๔
†๒๐:๓๙ จะไดเห็นดีแน ไมมีคําพูดนี้ ในสําเนาตนฉบับเดิม แตใสเขาไปเพื่อใหเขาใจมากขึ้น
เพราะพระยาหเวหละไวใหเขาคิดเอาเอง
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ลงและใบหน าทุก หน าตัง้ แตทางใตไปจนถึง
ทางเหนือจะรอนผาวๆเพราะมัน ๔๘ ทุกคนจะ
เห็นวา เรา ยาหเวห เป็ นผูจุด ไฟนัน
้ ขึ้น และ
มันจะไมดับลง’”
๔๙ แลวผมไดพูดวา “พระ ยาหเวหเจาขา
พวกเขากําลังพูดถึงผมวา
‘เขาเป็ นคนชอบเลาเรื่องเปรียบ เทียบอยู
อยางนัน
้ แหละ’”
๑ คํา พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึง
ผมวา ๒ “เจาลูก มนุษย ใหหันหน า
ของเจาไปที่เมืองเยรูซาเล็ม ใหเทศนตอตาน
์ ิทธิข
์ องพวก เขา และใหพูด
สถาน ที่ศักดิส
แทนเราคัดคานแผน ดินของอิสราเอล ๓ ให
บอกกับแผนดินนัน
้ วา
‘พระ ยาหเวหพูดวา เราตอ ตานเจา เราจะ
ชักดาบของ เราออกจากฝั ก และตัดทัง้ คนดี
และคนชัว
่ ไปจากเจา ๔ เราจะตัดทัง้ คนดีและ
คน ชัว
่ ออกไปจาก เจา ดัง นัน
้ เราจะชักดาบ
ออกจากฝั กเพื่อตอสูกับมนุษยทุกคน
ตัง้ แตทิศ ใตจดทิศ เหนือ ๕ แลวมนุษยทุก
คนจะรูวา เรา ยาหเวห ไดชักดาบของ เรา
ออกจากฝั ก แลวมันจะไมกลับคืนฝั กอีก’
๖ ดัง นั น
้ เจาลูกมนุษย ใหรองครํ่าครวญ
อยางคนที่ใจแตกสลาย
และใหรองอยาง
ขมขื่นใจตอหน าพวกเขา
๗ และเมื่อพวกเขาถามเจาวา ‘ทําไมเจาถึง
รองครํ่าครวญอยางนัน
้ ’
ใหเจาตอบวา ‘เป็ นเพราะขาว รายที่กําลัง
จะมา
หัวใจทุกดวงจะหลอมละลาย
มือทุกมือจะออนเปลีย
้ ลง
จิตใจทุกดวงจะออนลาลง
ทุกหัวเขาจะออนปวกเปี ยกเหมือนนํ้ า’
ดูสิ ขาวรายนัน
้ กําลังมาแลว มันจะเกิดขึ้น
อยาง นัน
้ แนๆ” พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
วาอยางนัน
้
๘ คํา พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึงผมวา
๙ “เจาลูกมนุษย ใหพูดแทนเราวา ‘องคเจา
ชีวิตพูดอยางนี้วา
ดูนัน
่ มีดาบ มีดาบเลมหนึ่ง
ถูกลับจนคมและขัดจนเงาแลว
๑๐ มันถูกลับจนคมเพื่อฆา
ถูกขัดจนเงาเพื่อสองประกายเหมือนฟ าแลบ

๒๑

*๒๑:๑๐
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พวก เรายังจะมามัวชื่นชมในไม คทาของยู
ดาหลูกชายของเราอยูอีกหรือ
ดาบ *นัน
้ ไดดูถูกไมคทาทัง้ หลายนัน
้
๑๑ ดาบนั น
้ ถูกแตงตัง้ ขึ้นเพื่อขัดเงา
และนํ าไปใช
มันถูกลับจนคมและมันวาว
เพื่อใสไวในมือของนักฆา
๑๒ เจาลูกมนุษย ใหรองไหครํ่าครวญ
เพราะดาบเลม นี้ไดมาตอ ตานประชาชน
ของ เรา มันตอ ตานบรรดาเจา ชายทัง้ หลาย
ของอิสราเอล
พวก เขาพรอมกับประชาชนของ เราถูก
โยนไปใหกับดาบเลม นัน
้ ดัง นัน
้ ใหตบตีตน
ขาดวยความเศรา
๑๓ การทดสอบจะมาแน
แลวจะเกิดอะไร
ขึ้นถาคทาของยู ดาหไมสามารถอยูตอ ไป
ได เพราะเจอกับดาบที่ดูถูกมันนัน
้ ’” พระ
ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน
้
๑๔ “ดัง นั น
้ เจาลูกมนุษย ใหตบมือเปรีย
้ ง
และพูดแทนเรา ตอตานพวกเขาวา
ปลอยใหดาบฟั นลงมาสองครัง้
หรือสามครัง้ ก็ยังได
ดาบนี้มีไวเพื่อฆา
มันมีไวเพื่อฆาหมูครัง้ ยิ่งใหญ
มันลอมพวกเขาเขามา
๑๕ หัวใจของพวก เขาจะหลอมละลายไปดวย
ความกลัว
จะมีคนมากมายสะดุดและลมลง
เราไดวางดาบไวที่ตรงประตูทงั ้ หมดของ
พวกเขาเพื่อฆา
ดาบนัน
้ จะสองประกายเหมือนฟ าแลบ
มันถูกชักออกมาเพื่อการฆาหมู
๑๖ ดาบเอย ฟั นไปทางขวา
ฟั นไปทางซาย
ฟั นไปทุกที่ที่เจาหันไป
๑๗ แลวเราเองก็จะตบมือเปรีย
้ งเหมือนกัน
และเราก็จะระบายความเดือดดาลของ เรา
ออกมาใสเจาจนหมดสิน
้
เรา ยาหเวหไดลัน
่ คําพูดไปแลว”
บาบิโลนเลือกไปโจมตีเยรูซาเล็ม
๑๘ คํา

พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึงผมวา
ใหลากถนนขึ้น มาสองสาย
ที่ดาบของกษัตริยแหงเมืองบาบิโลนจะไปได
๑๙ “เจาลูกมนุษย

ดาบ หมายถึงเมืองบาบิโลนและกษัตริยเนบูคัดเนสซาร
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ถนนทัง้ สองสายนี้จะตองแยกออกมาจาก
ถนนเสนเดียวกันที่ลงมาจากประเทศหนึ่ง
ใหทําป ายบอกทางตรงทางแยกนัน
้
๒๐ ใหวาดสาย
หนึ่งที่ดาบอาจจะใชไปสู
เมืองรับบาหของชาวอัมโมน
และอีกสาย หนึ่งที่จะไปยู ดาหและป อม
ปราการในเมืองเยรูซาเล็ม
๒๑ ใหวาดอยาง นี้ เพราะกษัตริยบา บิ โลน
จะหยุดอยูที่ทาง แยกนี้
และตัดสินวาจะ
ไปทางไหน
เขาจะเสี่ยงทายดวยการเขยา
เซียมซีลูก ธนู สอบถามพวกรูป เคารพของ
เขา และผาตับของสัตวที่ถูกเซนไหวดู
๒๒ สลากที่ตกในมือขวาของเขา บอกใหไป
เมืองเยรูซาเล็ม เขาจะออกคํา สัง่ ฆา และจะ
อา ปากตะโกนสัง่ ลุย เขาจะเอาทุน ไมทะลวง
ประตู และเขาจะสรางทางลาดขึ้นบุกกําแพง
และสรางกําบังเคลื่อนที่
๒๓ ชาวยู ดาหถือวาลางบอกเหตุทัง
้ หมดนี้
เป็ นเรื่องเหลว ไหล แตมันจะเกิด ขึ้นจริง
เพราะพวกเขาผิดคําสาบานที่วาจะจงรักภักดี
ตอบาบิโลน และกษัตริยบาบิโลนจะมารื้อฟื้ น
ความ ผิดของคนยู ดาหและจะจับ ตัวพวก เขา
ไปเป็ นเชลย”
๒๔ พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา
“พวกเจาจะถูกจับไปเป็ นเชลย เพราะพวก
เจาทําใหเราระลึกขึ้น ไดถึงความผิดของพวก
เจา การกบฏของพวก เจาถูกเปิ ดโปงออกมา
แลว พวกบาปของเจาเห็นไดชัดในทุกอยางที่
เจา ทํา ๒๕ เจา ชายของอิสราเอลผูชัว
่ ชา และ
ถอย วันของ เจามาถึงแลว เวลาแหงการ
ลงโทษครัง้ สุดทายไดมาถึงแลว”
๒๖ พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา
“ใหถอดผาโพกหัวของเจาออก ถอดมงกุฎ
ของเจาออกซะ ทุกสิ่งจะไมเหมือนเดิม
ผูต่าํ ตอยจะได รับการยกยอง และผู ที่เคย
ไดรับการยกยองจะตํ่าตอยลง
๒๗ สับสนอลหมาน สับสนอลหมาน สับสน
อลหมานไปหมดแลว
เราจะทําใหมันเป็ น
อยางนัน
้
มันจะเป็ นความพินาศอยางที่ไม
เคยมีมา กอน มันจะเป็ นอยาง นัน
้ จนกวาผู
ที่จะมาลงโทษมันจะมา ถึง ผู ที่เราจะมอบ
หน าที่นัน
้ ให”
ชาวอัมโมนจะถูกลงโทษ
๒๘ “เจาลูกมนุษย

ใหพูดแทนเราวา
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‘นี่คือสิ่งที่พระ
ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
เกี่ยว กับชาวอัม โมนและคําเยาะ เยยของ
พวกเขา
ดาบเอย ดาบ ชักออกมาเพื่อฆาฟั น
ถูกขัดเงาเพื่อทําลาย
และสองประกายเหมือนสายฟ าแลบ
๒๙ เจาดาบ เจาจะถูกวางพาดไวบนคอของคน
ถอยชัว
่ ที่จะถูกฆา
เพราะเรื่องนิมิตทัง้ หลายที่เกี่ยว กับเจาลวน
โกหกทัง้ สิน
้
พวกหมอดูที่ทํานายอนาคตเจาลวนแตหลอก
ลวง
วันสําหรับคนชัว
่ เหลานัน
้ ไดมาถึงแลว
วันแหงการลงโทษครัง้ สุดทายของ เขามาถึง
แลว
เมืองบาบิโลนจะถูกลงโทษ
๓๐ ใหเอาดาบใสฝักของ

มัน เจาดาบ เรา
จะตัดสินเจาในแผน ดินที่เจาถูกสรางขึ้น ใน
แผน ดินซึ่งเป็ นตนกําเนิดของ เจา ๓๑ เราจะ
เทความเดือดดาลของเราลงบนตัว เจา ความ
โกรธของ เราจะเป็ นเหมือนไฟที่เราจะพนใส
เจา เราจะมอบพวก เจาไวในมือของคนโหด
เหีย
้ ม ผูที่ชํานาญในการทําลายลาง
๓๒ เจาจะเป็ นเชื้อเพลิงสําหรับไฟ เลือดของ
เจาจะหลัง่ ไหลในแผนดินของเจาเอง จะไมมี
ใครจดจําเจาไดอีกตอไป เพราะ เรา ยาหเวห
ไดลน
ั ่ คําพูดไปแลว’”
เอเสเคียลพูดตอตานเมืองเยรูซาเล็ม
๑ คํา

๒๒ ผมวา

พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึง
๒ “เจาลูก มนุษย เจาจะฟ อง
รองเมืองนี้หรือ เจาจะฟ อง รองกับเมืองที่
นองไปดวยเลือดนี้หรือ ถาอยางนัน
้
ชีใ้ ห
เมือง นี้เห็นถึงการกระทําอันนาขยะแขยง
ของ มันสิ ๓ บอกพวก เขาวา ‘นี่คือสิ่งที่พระ
ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด “ไอเมืองที่ชอบนอง
เลือด
เวลาที่เจาจะถูกลงโทษมาถึงแลว
เจาไมบริสุทธิเ์ พราะชอบสรางรูป เคารพทัง้
หลาย”
๔ ความ ผิดตกอยูกับ เจา เพราะเลือดที่เจา
ทําใหไหลนองนัน
้
แลวเจาทําตัว เองใหไม
์ วยการสรางรูป เคารพทัง้ หลาย วัน
บริสุทธิด
แหงการลงโทษเจามาถึงแลว วัน ปี ของเจา
จบสิน
้ แลว ดังนัน
้ เรากําลังทําใหเจาเป็ นสิ่งที่
ชนชาติตางๆดูถูกเหยียดหยาม และเป็ นสิ่งที่
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ประเทศทัง้ หลายหัวเราะเยาะใส ๕ ทัง้ คนที่
อยูใกลและไกลจะหัวเราะเยาะเจา ไอเมืองที่
มีช่ อ
ื เสียงเสื่อมเสียที่เต็มไป ดวยความสับสน
อลหมาน
๖ ดูสิ ในเมืองของ เจา พวกเจา ชายแหง
อิสราเอลแตละคน ใชอํานาจของ เขาทําให
เกิดการนอง เลือด ๗ ในเมืองของ เจา ผูคนดู
หมิ่นพอ แม ในเมืองของ เจา พวก เขากดขี่
คนตางดาว ในเมืองของ เจา พวก เขาเอา รัด
๘ เจา
เอาเปรียบเด็กกําพราและแมหมาย
์
์
ดูถูกสิ่งศักดิสิทธิของ เรา และทําใหพวกวัน
์ ิทธิ ์
หยุดทางศาสนาของ เราเสื่อมความศักดิส
๙ ในเมืองของเจา มีการวา จางใหใส รายกัน
์ ูกฆา ในเมืองของเจา มี
จนทําใหคนบริสุทธิถ
คนที่กินอยูในศาล เจาบนภูเขา และทําสิ่งที่
ชัว
่ ชาลามก ๑๐ ในเมืองของเจา พวก เขามี
เพศ สัมพันธกับเมียของพอตนเอง ในเมือง
ของ เจา พวก เขารวม เพศกับผู หญิงทัง้ ๆ ที่
พวก นางมีประจํา เดือน ๑๑ ในเมืองของ เจา
ชายคน หนึ่งทําความ ผิดที่นา รังเกียจกับเมีย
ของเพื่อนบาน อีกคน หนึ่งมีเพศ สัมพันธกับ
ลูกสะใภของตัวเองทําใหนางไมบริสุทธิ ์ และ
อีกคนหนึ่งรวมเพศกับลูกสาวของพอเขาเอง
๑๒ ในเมืองของ เจา ผูคนตางรับสินบนจนทํา
์ องถูกฆา เจาหักดอกเบีย
ใหคนบริสุทธิต
้ ลวง
หน าและคิดดอกเบีย
้ ทบ ตน และหากําไร
อยางไมยุติธรรมจากเพื่อนบานของเจา ดวย
การรีด ไถ เจาไดลืมเราแลว’” พระ ยาหเวห
องคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน
้
๑๓ “ดูสิ เราจะตบมือเปรีย
้ งดวยความโกรธ
เพราะผลกําไรที่เจาไดโกงเขามา และเลือดที่
เจาทําใหไหล นองอยูในเมืองของ เจา ๑๔ ใน
วันที่เราจัดการกับเจา เจายังจะกลา ดีอยูอีก
หรือ มือของ เจายังจะแข็งแกรงอยูอีก หรือ
เรา ยาหเวห ไดลัน
่ คํา พูดไปแลว และเราจะ
ทําตาม นัน
้ แน ๑๕ เราจะทําใหพวก เจาแตก
ซานไปอยูทามกลางชนชาติทัง้
หลายและ
กระจัดกระจายไปอยูตามประเทศตางๆ เรา
์ อง เจาจบ สิน
จะทําใหความไมบริสุทธิข
้ ไป
๑๖ แลวเมื่อชนชาติทัง
้ หลายดูถูกเราที่เราทํา
อยางนี้กับเจา เจาจะไดรูวาเราคือยาหเวห”
อิสราเอลเป็ นเหมือนขีเ้ งินที่ไรคา
๑๗ แลวคํา พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึงผม

วา ๑๘ “เจาลูกมนุษย ครอบครัวชาวอิสราเอล
กลายเป็ นขี้ เงินแลวสําหรับเรา พวก เขา
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ทัง้ หมดเป็ นเหมือนทองแดง สังกะสี เหล็ก
และตะกัว
่ ที่เหลืออยูในเตา
หลอมเมื่อคน
หลอมเงิน พวก เขาเป็ นเพียงขี้ เงินที่เหลือ
ทิง้ ไว ๑๙ ดัง นัน
้ นี่คือสิ่งที่พระ ยาหเวหองค
เจาชีวิตพูด ‘เพราะพวก เจาทัง้ หลายเป็ นขี้
เงินที่ไร คา เราจะรวบรวมพวกเจาไวในเมือง
๒๐ เหมือนกับที่คนรวบรวมเอา
เยรูซาเล็ม
เงิน ทองแดง เหล็ก ตะกัว
่ และสังกะสี มา
ใสไวในเตา หลอมเพื่อหลอมละลายมันดวย
เปลว ไฟที่รอน แรง เราก็จะรวบรวมเจาไว
ดวยความโกรธและความเดือดดาลของ เรา
และใสเจาไวภายในเมืองและหลอมละลาย
เจา เสีย ๒๑ เราจะรวบรวมเจาและจะโหมเจา
ดวยความเดือดดาลอันคุก รุนของ เรา และ
เจาจะถูกหลอมละลายอยูในเมืองนี้ ๒๒ เจาจะ
ถูกหลอมอยูในเมือง นี้ เหมือนกับเงินที่ถูก
หลอมละลายอยูในเตา หลอม และเจาจะไดรู
วาเรา ยาหเวหไดเทความเดือดดาลของ เรา
ไวบนเจา’”
พวกผูนําเยรูซาเล็มไมไดเรื่อง
๒๓ คํา

พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึงผมอีก
ครัง้ หนึ่งวา ๒๔ “เจาลูก มนุษย ใหบอกแผน
ดินนี้วา ‘เจาเป็ นแผน ดินที่ไมได รับการชําระ
ลาง เจาก็เลยไมไดรับฝนในวันที่เราโกรธนัน
้
๒๕ พวกเจา
ชายในเมืองนี้เป็ นเหมือนสิงโต
ที่คํารามตอนกําลังจะฉีกเนื้อเหยื่อของ มัน
พวก เขากินประชาชนของเขา เอง พวก เขา
ยึดทรัพยสมบัติและของมี คาไป พวก เขาทํา
ใหเมืองเต็มไปดวยแมหมาย
๒๖ พวกนั กบวชของ เจาละเมิดกฎของ เรา
์ ิทธิท
์ ัง้ หลายของ เรา
และลบหลูของศักดิส
์ ิทธิส
์ ิ่ง
พวก เขาไมแยกแยะวาสิ่ง ไหนศักดิส
์ ิทธิ ์
ไหนไมศักดิส
และไม ไดสอนวาอะไร
บริสุทธิ ์ อะไรไมบริสุทธิ ์ พวก เขาไม ยอม
รักษาพวกวัน หยุดทางศาสนาของ เรา จนทํา
ใหเราถูกลบหลูทามกลางพวกเขา
๒๗ พวกเจา หน าที่ในเมืองเป็ นเหมือนพวก
หมาป าที่ฉีกเนื้อเหยื่อของพวก มัน พวก เขา
ทําใหเกิดการนอง เลือด และฆาประชาชน
เพื่อคดโกงหาผลประโยชนใสตัว
๒๘ พวกที่อางวาพูดแทนเราของเมืองนี้
ไดฉาบปูน ขาวปิ ดบังการกระทําเหลา นี้ของ
พวกผูนําทัง้ หมดนี้ โดยใชนิมิตปลอมและคํา
ทํานายที่โกหก พวก เขาอางวานี่คือสิ่งที่พระ
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ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด ทัง้ ๆ ที่พระ ยาหเวห
ไมไดพูด
๒๙ พวกเจาของที่ดินรีด ไถและปลน ชิง
พวก เขากดขี่คนจนและคนที่ขัดสน และ
ขมเหงคนตางดาวที่ไมมีทางฟ องกลับได
๓๐ เราไดมองหาคน หนึ่ งในหมูพวก เขา ที่
จะมาซอมกําแพงและยืนอยูตอ หน าเราตรง
ชอง โหวของกําแพง *เพื่อปกป องแผน ดินนี้
เพื่อเราจะไดไมทําลายมัน แตเราก็หาไม พบ
สัก คนเลย ๓๑ ดัง นัน
้ เราจะเทความเดือดดาล
ของ เราลงที่พวก เขา และจะทําใหพวก เขา
จบ สิน
้ ลงดวยไฟแหงความโกรธของ เรา เรา
จะใหกรรม ชัว
่ ที่พวก เขาทํานัน
้ สนองกลับไป
ตกลงบนหัวของพวกเขาเอง’”
พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน
้
ภรรยาสองคนที่เลนชูของพระยาหเวห
๑ คํา

๒๓ ผมวา

พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึง
๒ “เจาลูกมนุษย มีพี่ น องอยู
สอง คน เป็ นลูกสาวจากแมเดียวกัน ๓ พวก
นางกลายเป็ นโสเภณีอยูในอียิปต ไปขายตัว
ตอนที่พวก เขายังเป็ นเด็กในแผน ดินนัน
้ ที่
นัน
่ พวก นางยอมใหผูชายเคลา คลึงเตา นม
และลูบไลหน าอกอันแรก แยมของพวก นาง
๔ คน พี่ช่ อ
ื โอ โฮ ลาห †และคน น องชื่อโอ โฮ ลี
‡
บาห พวกนางกลายเป็ นเมีย เรา และคลอด
ลูกชายและลูกสาวใหกับ เรา โอ โฮ ลาหมีอีก
ชื่อหนึ่งวาสะมา เรีย โอ โฮ ลี บาหมีอีกชื่อหนึ่ง
วาเยรูซาเล็ม
๕ โอ โฮ ลาหไปขายตัวในขณะ ที่ยังเป็ นเมีย
ของเรา และนางไดลุม หลงพวกชูรักของนาง
คือชาวอัส ซีเรียพวกนักรบ ๖ ที่ใสชุดสีน้ํ าเงิน
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มีทงั ้ นายทหารชัน
้ สูงและผูบังคับบัญชา พวก
เขาลวนเป็ นชาย หนุมที่หลอ เหลาและเป็ น
ทหาร มา ๗ โอ โฮ ลาหเสนอตัว เองใหกับพวก
เขา คือชายอัส ซีเรียทุก คนที่มีเสนหดึงดูดใจ
นางไดทําตัวใหเสื่อมเสียไปกับพวกรูป เคารพ
ของคนเหลา นัน
้ ทัง้ หมดที่นางลุม หลงอยู
นัน
้ ๘ นางไม ยอมเลิกขายตัว ที่นางไดเริ่ม
ทํามาตัง้ แตวัย สาวในประเทศอียิปต ตอน
ที่ชายหลาย คนรวมหลับ นอนกับนาง พวก
เขาลูบไลหน าอกที่แรก แยมของ นางและเท
ความใครของพวกเขาไวบนตัวนาง ๙ ดัง นัน
้
เราไดมอบนางใหกับพวกอัส ซีเรียชูรักที่นาง
ลุม หลง ๑๐ พวก เขาไดจับนางเปลื้อง ผาออก
¶แลวเอาตัวพวกลูกชายลูกสาวของ นางไป
และพวก เขาก็ฆานางดวยดาบ และพวกผู
หญิงใชช่ อ
ื นางในการแชง ดาชาว บาน นัน
่ คือ
โทษที่เราไดกําหนดไวสําหรับนาง
๑๑ โอ โฮ ลี บาหนอง สาวของนางไดเห็นสิ่ง
ที่เกิด ขึ้นทัง้ หมด แตนางกลับเลว ทรามยิ่ง
กวาพี่ สาวของนางในเรื่องความ ใครและการ
ขายตัว ๑๒ นางยังไดลุมหลงพวกชาวอัสซีเรีย
ที่เป็ นทหารชัน
้ สูง ผู บังคับบัญชา นักรบที่
แตงตัวเต็มยศและทหารมา พวกเขาทัง้ หมด
ลวนแตเป็ นชาย หนุมที่หลอ เหลา ๑๓ เราเห็น
วานางทําตัวเสื่อมเสีย พี่ นองสองคนนี้เดินใน
แนวทางเดียวกัน
๑๔ โอ โฮ ลี บาหยังขายตัวหนั กยิ่ง ขึ้น นาง
ไปเห็นภาพของพวกชาวเคลเดีย §ที่วาดดวย
สี แดงอยูบนกําแพง ๑๕ พวกเขามีเข็มขัดคาด
อยูรอบ เอว และมีผาโพก หัวอยู พวก เขา
ทัง้ หมดดูเหมือนนายทหารชาวบาบิ โลน ที่มี
บาน เกิดมาจากเมืองเคล เดีย ๑๖ ทันทีที่นาง

*๒๒:๓๐

ชอง โหวของกําแพง ผู พูด แทน พระเจา จะเตือนคนใหกลับ ใจเสีย ใหม และจะ
อธิษฐานตอพระเจาใหกับประชาชน เพื่อปกป องพวก เขาจากความเดือดดาลหรือความโกรธ
เกรีย
้ วของพระเจาเหมือนกับที่ทหารยามจะปกป องเมือง ดวยการขึ้นไปตอสูตรงชอง โหว
ของกําแพงตอนที่เมืองถูกโจมตี ดูเพิ่มเติมไดจาก หนังสือสดุดี ๑๐๖:๒๓
†๒๓:๔

โอโฮลาห ชื่อนี้หมายถึง “เต็นทของนาง” ในทีน
่ ี้คงหมายถึง เต็นทของศาลเจาที่พวก
เขานมัสการ
‡๒๓:๔

โอโฮลีบาห ชื่อนี้หมายถึง “เต็นทของเราที่อยูในนาง” ในที่นี้คงหมายถึง เต็นทของ
พระเจาในเมืองเยรูซาเล็ม คือพระวิหารนัน
่ เอง
¶๒๓:๑๐

จับนางเปลือ
้ งผาออก หรือ “ขมขืน” แปลตรงๆไดวา “เปิ ดเผยความเปลือยเปลา
ของนาง” คําในภาษาฮีบรูที่ หมายถึง “เปิ ด เผย” นัน
้ มีความหมายเหมือนกับ “ถูกนํ า ตัวไป
เป็ นนักโทษในประเทศที่อยูไกลออกไป”
§๒๓:๑๔

ชาวเคลเดีย หรือ ชาวบาบิโลน เป็ นกลุมครอบครัวที่สําคัญในบาบิโลน บางครัง้ ชื่อ
นี้มีความหมายโดยทัว
่ ๆไปวา “ประชาชนที่มาจากเมืองบาบิโลน”
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เห็นพวกเขา นางก็ลุมหลงพวกเขาและไดสง
คนไปตามหาพวกเขาในเคลเดีย ๑๗ แลวชาว
บา บิ โลนก็ไดมาพบ นางเพื่อรวม รักกับ นาง
บนเตียง และพวก เขาไดทําใหนางเสื่อมเสีย
ดวยความ ใครของพวก เขา หลังจากที่นาง
ทําตัวเสื่อมเสียกับพวก เขาแลว นางก็ตีจาก
พวกเขาไปดวยความขยะแขยง
๑๘ โอโฮลีบาหยังขายตัวอยางเปิ ดเผย และ
เผยความเปลือยเปลาของ นาง เราไดตีจาก
นางไปดวยความขยะแขยงเหมือนกับที่
เราเคยตีจากพี่ สาวนางไป ๑๙ เมื่อนางหวน
คิดถึงครัง้ ที่นางยังเป็ น สาวอยู ตอน ที่นาง
เป็ นโสเภณีอยูในประเทศอียิปต นางกลับยิ่ง
สําสอนมากขึ้น ๒๐ นางลุมหลงชูรักของนางที่
นัน
่ ที่มีอวัยวะ เพศเหมือนลา และมีการหลัง่
นํ้ ากามเหมือนมา
๒๑ โอ โฮ ลี บาห อยาง นี้ เจาไดหวนหาการ
รานสวาทแหงวัย สาวของ เจา เมื่อครัง้ อยูใน
ประเทศอียิปต ที่เตา นมของเจาถูกเคลา คลึง
และหน าอกของเจาถูกลูบไล ๒๒ ดัง นัน
้ โอโฮ
ลีบาห นี่คือสิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
‘เราจะปลุก ปั ่ นพวกชูรักของ เจาใหตอ ตาน
เจา
เราจะนํ าพวกที่เจาเคยตีจากไปดวยความ
ขยะแขยง มาตอตานเจาจากทุกๆดาน ๒๓ ทัง้
ชาวบา บิ โลนและชาวเคล เดียทัง้ หมด พวก
ผูชายในเป โขด โชอาและโคอา รวม ทัง้ ชาว
อัส ซีเรียทัง้ หมด คือพวกชาย หนุมที่หลอ
เหลา ที่เป็ นทหารชัน
้ สูง ผู บังคับบัญชา นาย
ทหาร และวีรบุรุษผู กลา ทุก คนลวนขี่ มา
๒๔ พวก เขาจะมาตอ ตานเจาดวยอาวุธ รถรบ
เกวียน และฝูง ชนเป็ นจํานวนมาก พวก เขา
จะมาจากทุกๆดาน เพื่อตอ ตานเจาดวยโล
ขนาดใหญและเล็ก กับหมวกเหล็ก เราจะ
ปลอยใหพวก เขาลงโทษเจา ตามที่พวก เขา
เห็นสมควร
๒๕ เราจะหันความโกรธอันหึง หวงของ เรา
ใส เจา และพวก เขาจะจัดการกับ เจาอยาง
บา คลัง่ พวก เขาจะตัดจมูกและหูของ เจา
คนของ เจาที่ยังเหลืออยูจะลม ลงดวยดาบ
พวก
เขาจะเอาตัวพวกลูกชายและลูกสาว
ของ เจาไป สวนพวกที่ เหลือจะถูกไฟคลอก
ตาย ๒๖ พวก เขาจะเปลื้อง ผาเจาออกและเอา
เครื่องเพชรดีๆของ เจาไป ๒๗ แลวเราทําให
การรานสวาทและการขายตัวของเจาที่เจาได
ริเริ่มไวในประเทศอียิปตนัน
้ จบ สิน
้ ไป เจาจะ
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ไดไมหวนหาสิ่งเหลา นี้ หรือคิดถึงประเทศ
อียิปตอีกตอไป’”
๒๘ พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา
“เราจะมอบเจาใหกับพวกที่เจาเกลียด
ชัง พวกที่เจาตีจากไปดวยความขยะแขยง
๒๙ พวกเขาจะจัดการกับ เจาดวยความเกลียด
และเอาทุก สิ่งทุก อยางที่เจาทํางานได มา
พวก เขาจะทิง้ เจาใหเปลือยเปลาลอนจอน
และความอับอายของการขายตัวของ เจาจะ
ถูกเปิ ด เผย การรานสวาทและการขายตัว
ของ เจา ๓๐ ไดนําพาสิ่ง นี้มาสูตัว เจา เพราะ
เจาไดไปขายตัวกับชนชาติตางๆและทําให
ตัว เจาเสื่อมเสียกับรูป เคารพของพวก เขา
๓๑ เจาไดทําตัวเหมือนกับพี่ สาวของ เจา ดัง
นัน
้ เราจะเอาถวยที่นางถูกบังคับใหด่ ม
ื นัน
้ ใส
ไวในมือของเจา”
๓๒ พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนี้
“เจาจะดื่มจากถวยของพี่สาวเจา
เป็ นถวยขนาดใหญและลึก
มันจุไดเยอะ
เจาจะถูกเยาะเยยและถากถาง
๓๓ เจาจะเต็มไป ดวยความ มึนเมาและความ
เศราโศก
จากถวยแหงความ นา สะ พรึง กลัวและนา
สยดสยองซึ่งคือถวยของสะมาเรียพี่สาว
ของเจา
๓๔ เจาจะดื่มมันหมดเกลีย
้ ง
เจาจะทํามันแตกและดูดเศษชิน
้ ๆของมัน
เจาจะฉีกอกของเจา
เราไดลน
ั ่ คําพูดไปแลว”
พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน
้
๓๕ ดัง นั น
้
นี่คือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจา
ชีวิตพูด
“เจาจะ ตองรับผลแหงการ ราน สวาทและ
การ ขายตัวของ เจา เพราะเจาไดลืมเราและ
โยนเราไปไวขางหลังเจา”
การฟ องรองโอโฮลาหและโอโฮลีบาห
๓๖ พระยาหเวหพูดกับผมวา

“เจาลูกมนุษย
เจาจะฟ อง รองโอ โฮ ลาหและโอ โฮ ลี บาห
หรือ อยางนัน
้ ชีใ้ หพวกนางเห็นถึงการทําตัว
อันนาขยะแขยงของพวก นางสิ ๓๗ พวก นาง
์ ็ตกอยูใน
ไดเลน ชู และเลือดของผูบริสุทธิก
มือของพวก นาง พวก นางเลน ชูกับพวกรูป
เคารพ พวก นางไดเอาลูกๆที่นางไดคลอดให
กับ เรา ไปสังเวยในไฟใหเป็ นอาหารกับรูป

เอเสเคียล ๒๓:๓๘

๓๘ แลวในวันเดียวกัน นั น
เคารพพวก นัน
้
้
พวก นางยังทําอยาง นี้กับเราดวย คือพวก
์ ิทธิข
์ อง เราเสื่อม
นางไดทําใหสถาน ที่ศักดิส
ไป และทําใหพวกวัน หยุดทางศาสนาของ
์ ิทธิไ์ ป ๓๙ ในวันที่พวก
เราเสื่อมความศักดิส
นางไดเอาลูกๆไปสังเวยรูป เคารพเหลา นัน
้
์ ิทธิข
์ อง
พวก นางไดเขามาในสถาน ที่ศักดิส
เรา ซึ่งทําใหมันเสื่อม ไป นี่คือสิ่งที่พวก เขา
ทําภายในบานของเรา
๔๐ พวก
นางยังไดสงคนไปตามหาผูชาย
จากแดน ไกล และพวก เขาก็มา เจาก็อาบ
นํ้ าชําระตัว เตรียมตอนรับพวก เขา เจาทา
ตาและสวม ใสเพชรพลอย ๔๑ เจานัง่ อยูบน
เกาอีน
้ อนที่หรูหรา
ที่มีโตะวางเครื่องหอม
กับนํ้ ามันที่เป็ นของ เราตัง้ อยูขาง หน า ๔๒ ที่
นัน
่ มีเสียงฝูง ชนที่ปลอย ตัวเฮฮากัน มีพวก
ขี้ เมามาจากทะเล ทราย กับฝูง ชนที่วุนวาย
พวก เขาสวมกําไลไวที่แขนของโสเภณีพวก
นัน
้
และสวมมงกุฎไวบนหัวของพวก นาง
๔๓ แลวเราก็พูดขึ้นวา ‘โถ นางเลน ชูเสียจน
หมดเรี่ยวแรงแลว แตคนพวก นัน
้ ก็ยังไม
ยอมหยุดรวมเพศกับ นางเสียที’ ๔๔ และพวก
เขาก็เขาหานาง เหมือนกับที่เขาหาโสเภณี
คนเหลา นัน
้ ไดเขาไปหาโอโฮลาหและโอโฮ
ลีบาห หญิงรานสวาทสองคนนัน
้
๔๕ แตพวกผูพิพากษาที่ยุติธรรมจะตัดสิน
ลงโทษพวก นาง พวก นางจะตองรับ โทษ ที่
เลนชูและทําใหเกิดการนองเลือด
เพราะพวก นางเป็ นหญิงเลน ชูและมือของ
พวกนางก็เปื้ อนเลือด”
๔๖ พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา
“ใหนํากลุมคนออกมาตอ ตานพวก นาง
แลวมอบพวก นางใหกับความนาสะ พรึงกลัว
และการปลนสะดม
๔๗ กลุมคนเหลา นี้ จะเอาหินขวางพวก นาง
และฆาพวก นางดวยดาบ พวก เขาจะฆา
ลูกชายลูกสาวของพวก นาง และเผาบาน
ของพวกนางทิง้ ๔๘ ดวยวิธน
ี ี้ เราจะทําใหการ
รานสวาทในแผน ดินนี้สิน
้ สุดลง เพื่อพวก
ผู หญิงทุก คนจะได รับบท เรียนและไมราน
สวาทอยางที่เจาทํานัน
้ ๔๙ พวกเขาจะลงโทษ

*๒๔:๑
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เจา สําหรับการรานสวาทของเจา และเจาจะ
ตองรับ ผิดสําหรับบาปของ เจาที่ไปกราบไหว
รูป เคารพ แลวเจาจะไดรูวาเราคือยาหเวห
องคเจาชีวิต”
เยรูซาเล็มเป็ นหมอที่เต็มไปดวยเนื ้ อ

๒๔

๑ ในวันที่สิบเดือนสิบของปี ที่เกา *

คํา พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึง
ผมวา ๒ “เจาลูกมนุษย ใหจดวัน ที่วัน นี้ไว
เพราะในวัน นี้ กษัตริยของเมืองบา บิ โลนได
มาปิ ดลอมเมืองเยรูซาเล็มไว
๓ ใหเลาเรื่องเปรียบ
เทียบนี้ใหกับ
ครอบครัวขีก
้ บฏฟั ง บอกพวกเขาวา
‘พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา
ใหตงั ้ หมอทําอาหารไวบนไฟ ตัง้ ไวและเทนํ้ า
ใสลงไป
๔ ใหใสเนื้ อเป็ นชิน
้ ๆลงไป
เอาเนื้อชิน
้ ที่ดีๆทัง้ หมด ทัง้ สวนสะโพกและ
สวนขาหน า
แลวใสกระดูกที่ดีที่สุดลงไป
๕ ใหเอาสัตวที่ดี ที่สุดจากฝูง แพะ แกะมาตัว
หนึ่ง
เอาไม ฟื นมาสุมไวใต หมอเพื่อตมชิน
้ เนื้อ
ตางๆ
และตมกระดูกในหมอนัน
้ ไปดวย’”
๖ พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา
“เมืองแหงการฆาฟั นกันนี้ นาละอายจริงๆ
ในหมอใบ นี้มีสิ่งสกปรกติดเกรอะ กรังไป
หมด
ขีเ้ กรอะพวกนี้ลางไมออก
ใหหยิบเนื้อในหมอออก มาที ละ ชิน
้ ที ละ ชิน
้
โดยไม ตองจับ สลากเลือกวาจะหยิบชิน
้
ไหนกอน
๗ เพราะวาเลือดที่นางเยรูซาเล็มทําใหไหล
นองนัน
้
ยังอยูในทามกลางตัวนาง
นางเทเลือดออกมาไวบนหิน
นางไม ไดเทลงบนดินที่ฝุนจะกลบปกปิ ดมัน
ได
๘ เราวางเลือดที่นางไดทําใหตกนั น
้ ไวบน
กอนหิน

ปี ที่เกา ตรงกับวันที่ ๑๕ เดือนมกราคม ปี ที่ ๕๘๘ กอนพระเยซูมาเกิด เป็ นวันที่เนบู
คัดเนสซารไดเริ่มโจมตีเมืองเยรูซาเล็ม
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เพื่อมันจะไดไมถูกกลบ *จะไดปลุก เราความ
โกรธของเราที่จะแกแคน”
๙ ดังนั น
้ พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา
“เมืองแหงการฆาฟั นกันนี้ นาละอายจริงๆ
เราจะสุมกองไมไวใหสูง
๑๐ ใหสุมกองไมไว
และจุดไฟ
ตมเนื้อใหสุก
ผสมเครื่องเทศลงไป †
และปลอยใหกระดูกถูกเผาไป
๑๑ แลวตัง
้ หมอเปลาไวบนกองถาน
จนมันรอนและทองแดงเริ่มระอุ
เพื่อความสกปรกของมันจะละลายออกมา
และขีเ้ กรอะของมันจะถูกเผาไหมไปหมด
๑๒ แตเราก็ลงมือลงแรงเหนื่ อยเปลา
เพราะขีเ้ กรอะอันหนาของมันก็ไมหลุดออก
แมแตไฟก็ไมสามารถเผาใหมันหลุดได
๑๓ ขีเ้ กรอะนั น
้ ก็คือการรานสวาทของเจา
เราพยายามชําระลางเจาแลว
แตขีเ้ กรอะของเจาก็ไมยอมออก
เจาจะไมมีวันสะอาดไดอีก
จนกวาเราจะระบายความ เดือดดาลของ เรา
ใสเจาจนหมดสิน
้
๑๔ เรา ยาหเวหไดลัน
่ คํา พูดไปแลว เวลาที่
เราจะลงมือไดมาถึงแลว เราจะไมยับยัง้ ไว
อีก เราจะไมสงสารและจะไมเปลี่ยน ใจ เรา
จะตัดสินโทษเจาตามวิธี การและการกระทํา
ของ เจา” พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา
อยางนัน
้
เมียเอเสเคียลตาย
๑๕ คํา

พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึงผมวา
ในชวงเวลาอัน สัน
้ เราจะ
เอาแกวตาดวงใจ ‡ของเจาไปอยางกระทัน
หัน อยาเศรา โศกหรือรองไหหรือใหน้ํ าตา
ตกเลย ๑๗ ครวญ ครางอยางเงียบๆอยาไว
ทุกขใหกับคน ตาย ใหโพก ผาที่หัว และใส
รองเทาสานไวตามปกติ
อยาเอาผาปิ ดใต
๑๖ “เจาลูกมนุษย
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จมูกลงมา ¶หรือกินอาหารตามประเพณีของ
คนไวทุกข”
๑๘ ดัง นั น
้ ในตอนเชาผมก็พูดกับประชาชน
เหมือนเคย พอตกเย็นเมียของผมก็ตาย วัน
รุง ขึ้น ผมก็ทําตามที่ได รับคํา สัง่ มา ๑๙ แลว
ประชาชนก็ถามผมวา
“ที่ทานทําอยาง นี้ ทานจะไมบอกพวก เรา
หรือ วามันหมายถึงอะไร”
๒๐ ผมจึงพูดกับพวก เขาวา “คํา พูดของ
พระ ยาหเวหไดมาถึงผมวา ๒๑ ‘ใหบอกกับ
ครอบครัวชาวอิสราเอลวา
นี่คือสิ่งที่พระ
ยาหเวหองค เจา ชีวิตพูด “เรากําลังจะทําให
์ ิทธิข
์ อง เราเสื่อม ไป คือป อม
สถาน ที่ศักดิส
ปราการที่เจาภาค ภูมิใจนัน
้
มันเป็ นแกวตา
ดวงใจของ เจาและเป็ นสิ่งที่เจาหลง รัก สวน
พวกลูกชายลูกสาวของ เจาที่เจาไม ไดเอามา
ดวย จะถูกฆาฟั นดวยดาบ
๒๒ แลวในเวลา นั น
้ พวก เจาก็จะทําเหมือน
กับที่เอเสเคี ยลทํา พวกเจาจะไมเอาผาปิ ดใต
จมูกลงมา และจะไมกินอาหารตามประเพณี
ของคนไวทุกข
๒๓ เจาจะโพกผาไวบนหัว และสวมรองเทา
สานไวตามปกติ เจาจะไมไว ทุกขหรือรองไห
แตเจาจะเหี่ยวแหงรวง
โรยไปเพราะบาป
ตางๆของ เจา และเจาจะครํ่าครวญอยูในหมู
ของพวก เจากันเอง ๒๔ เอ เส เคี ยลจะเป็ น
ตัวอยางใหแกพวก เจา พวก เจาจะทําอยางที่
เขาทํา เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น แลวเจาจะไดรูวา เรา
คือยาหเวหองคเจาชีวิต”’”
๒๕ “และเจาลูกมนุษย
ในวันที่เราทําลาย
ป อมปราการของพวก เขา
ที่เป็ นความ
ชื่นบานและความภาคภูมิใจของพวกเขา มัน
เป็ นแกวตาดวงใจของพวก เขา และความ
ปรารถนาของหัวใจพวก เขา และเราจะเอา
ลูกชายลูกสาวของพวก เขาไปดวย ๒๖ ในวัน
นัน
้ ผูรอดชีวิตคน หนึ่งจากเยรูซาเล็มจะมา
บอกขาวนี้กับ เจา ๒๗ ในเวลานัน
้ ปากของเจา
จะเปิ ดออก เจาจะพูดกับเขาและจะไมเป็ นใบ

*๒๔:๘

ไมถูกกลบ ถาเลือดไมถูกกลบมันจะเป็ นพยานกลาวหาผู ฆา ดูเพิ่ม เติมไดจาก ปฐม
กาล ๔:๑๐; อิสยาห ๒๖:๒๑
†๒๔:๑๐

ผสมเครื่องเทศลงไป ประโยคนี้ในภาษาฮีบรู ยังมีความหมายที่ไมชัดเจน

‡๒๔:๑๖

แกวตาดวงใจ คํา นี้ในขอนี้ ขอ ๒๑ และขอ ๒๕ แปลตรงๆไดวา “ความยินดีแหง

ดวงตา”
¶๒๔:๑๗ ผาปิ ดใตจมูกลงมา คนไว ทุกขในอิสราเอลสมัย กอนนั น
้ เอาผาปิ ดหน าไว หรือใช
ผาคลุมหัวไว ดูเพิ่มเติมไดจากหนังสือ ๒ ซามูเอล ๑๕:๓๐; ๑๙:๔
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อีก ดัง นัน
้ เจาจะเป็ นตัวอยางใหแกประชาชน
แลวพวกเขาจะไดรูวาเราคือยาหเวห”

34

เอเสเคียล ๒๖:๒

ลงโทษโม อับ แลวพวก เขาจะไดรูวาเราคือ
ยาหเวห”
ชาวเอโดมจะถูกลงโทษ

ชาวอัมโมนจะถูกลงโทษ
๑ คํา

๒๕ ผมวา

พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึง
๒ “เจาลูก มนุษย ใหหัน หน า
ไปที่ชาว อัม โมนและพูดแทนเราตอ ตาน
พวก เขา ๓ ใหบอกพวก เขาวา ‘ใหฟังคํา พูด
ของพระ ยาหเวหองคเจาชีวิตให ดี นี่คือสิ่งที่
พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด “พวก เจารอง
์ ิทธิข
์ อง เราถูกทํา
ไชโย ตอนที่สถาน ที่ศักดิส
์
์
ใหเสื่อมความศักดิสิทธิไป ตอนที่แผน ดิน
อิสราเอลถูกทิง้ รางและตอน ที่ชาวยู ดาหถูก
เนรเทศไป” ๔ ดัง นัน
้ เราจะมอบพวก เจาให
เป็ นสมบัติของพวกคนทางตะวัน ออก พวก
เขาจะตัง้ คายและปั กเต็นทไวทามกลางพวก
เจา พวกเขาจะกินผลไมและดื่มนมของพวก
เจา
๕ เราจะเปลี่ยนเมืองรับ บาหใหเป็ นทุง หญา
สําหรับเลีย
้ งอูฐ และเปลี่ยนเมืองอัม โมนให
เป็ นสถานที่พักผอนของแกะ แลวพวกเจาจะ
ไดรูวาเราคือยาหเวห’” ๖ พระ ยาหเวหองค
เจาชีวิตพูดวา “พวก เจาตบมือและกระทืบ
เทาดวยความรื่นเริงยินดี ดวยจิตใจที่มุง ราย
ตอแผน ดินอิสราเอล ๗ ดัง นัน
้ เราจะยื่นมือ
ของ เราออกลงโทษพวก เจา และมอบพวก
เจาใหกับชนชาติตางๆ เป็ นของที่ปลนมาได
เราจะตัดเจาออกจากชนชาติทัง้ หลาย และ
จะทําลายพวก
เจาใหหมดไปจากประเทศ
ตางๆ เราจะทําลายพวก เจา แลวพวก เจาจะ
ไดรูวาเราคือยาหเวห”
ชาวโมอับและชาวเสอีรจะถูกลงโทษ

๑๒ นี่ คือสิ่งที่พระ

ยาหเวหองคเจาชีวิต
พูด “เอ โดมไดแก แคนอยางโหด เหีย
้ มตอ
ครอบครัวชาวยู ดาห พวก เขาจึงมีความ
ผิดอยางราย แรง” ๑๓ ดัง นัน
้ นี่คือสิ่งที่พระ
ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด “เราจะยื่นมือของ
เราออกมาลงโทษเอโดม เราจะฆาทัง้ คนและ
สัตวในประเทศนัน
้
เราจะทิง้ มันใหรกราง
ผูคนจะลมตายลงดวยดาบ
ตัง้ แตเมืองเท
มานไปจนถึงเมืองเดดาน ๑๔ เราจะแกแคนเอ
โดมดวยมือของชาวอิสราเอล และพวก เขา
จะลงโทษเอ โดมตามความโกรธและความ
เดือดดาลของ เรา แลวชาวเอ โดมจะไดรูวา
เป็ นเราเองที่แก แคนพวกเขา” พระยาหเวห
องคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน
้
ชาวฟี ลิสเตียจะถูกลงโทษ
๑๕ นี่ คือสิ่งที่พระ

ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
“ชาวฟี ลิ ส เตียทําตัวเป็ นศัตรูกับยู ดาหมา
ตลอดตัง้ แตสมัยโบราณ
พวก เขาเต็มไป
ดวยความโกรธ แคน และไดทําการแก แคน
อยางโหด เหีย
้ ม ดวยจิตใจที่มุง รายหมาย
ทําลาย” ๑๖ ดังนัน
้ นี่คือสิ่งที่พระยาหเวหองค
เจาชีวิตพูด “เราจะยื่นมือของเราออกลงโทษ
ชาวฟี ลิ ส เตีย เราจะตัดชาวเคเรธีออก และ
ทําลายพวกที่ยังหลง
เหลืออยูตามชายฝั ่ ง
ทะเล ๑๗ เราจะทําการแก แคนอันยิ่ง ใหญตอ
พวก เขา และจะลงโทษพวก เขาดวยความ
เดือดดาลของเราและเมื่อเราแกแคนพวกเขา
พวกเขาจะไดรูวา เราคือยาหเวห”

๘ นี่ คือสิ่งที่พระ

ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
“โมอับและเสอีรไดพูดวา ‘ดูสิ ครอบครัวของ
ชาวยู ดาหก็เหมือนกับชนชาติอ่ น
ื ๆ’ ๙ ดัง นัน
้
เราจะทําใหเมืองหน า ดานทางปี ก ขวาของโม
อับลม ลง คือ เมืองเบธเยชิ โมท เมืองบาอัล
์ รี
เม โอน และเมืองคิริ ยา ธาอิม ที่เป็ นศักดิศ
๑๐
ของแผน ดินนี้
เราจะมอบโม อับพรอมกับ
ชาวอัม โมนใหเป็ นสมบัติแกประชาชนทาง
ตะวัน ออก เพื่อผูคนจะไดลืมไปเลยวาพวก
๑๑ และเราจะ
เขาเคยเป็ นชนชาติมากอน

*๒๖:๑

เมืองไทระจะถูกลงโทษ

๒๖

๑ ในปี ที่สิบเอ็ด *วันที่หนึ่ งของเดือน

คํา พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึง
ผมวา ๒ “เจาลูก มนุษย เมืองไทระไดรอง
ไชโยใสเมืองเยรูซาเล็ม
และยังพูดอีกวา
‘เมืองที่เป็ นประตูไปสูชนชาติตางๆไดถูก
ทําลายลง แลว และมันไดถูกมอบใหกับขา
แลว เนื่องจากเมือง นี้กลายเป็ นซากปรักหัก
พัง ความอยากของขาก็ไดสมใจแลว’”

ปี ที่สิบเอ็ด นาจะตรงกับฤดูรอนของปี ๕๘๖ กอนพระเยซูมาเกิด
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๓ ดังนั น
้ นี่คือสิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิต
พูด “เมืองไทระ เราคือศัตรูของเจา เราจะทํา
ใหชนชาติมากมายถาโถมใส เจา อยางทะเล
ทําใหคลื่นของมันถาโถมใสฝั่ง
๔ พวก
เขาจะทําลายกําแพงเมืองไทระ
และจะพังพวกหอคอยในเมืองลง เราจะขูด
ทุก สิ่งทุก อยางในเมือง นี้ออกจนหมดเกลีย
้ ง
กลายเป็ นหินโลงเตียน ๕ เมืองไทระจะกลาย
เป็ นเกาะสําหรับตากอวน เราไดลัน
่ คํา พูดไป
แลว”
พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา “เมือง นี้
จะกลายเป็ นของที่ปลนมาสําหรับชาติตางๆ
๖ และหมูบานทัง
้ หลายที่ข้ น
ึ กับมัน ที่ตัง้ อยู
บนแผน ดินใหญ จะถูกทําลายลางดวยดาบ
แลวพวกเขาจะไดรูวาเราคือยาหเวห”

กษัตริยเนบูคัดเนสซารจะโจมตีไทระ
๗ พระ

ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา “เราจะ
ใหเนบู คัด เนสซารกษัตริยของเมืองบาบิ โลน
ซึ่งเป็ นกษัตริยเหนือกษัตริยทงั ้ หลาย มา
โจมตีเมืองไทระจากทางทิศเหนือ เขาจะมา
พรอมกับมาและรถรบ ทหาร มาและกองทัพ
อันยิ่งใหญเกรียงไกร ๘ เขาจะทําลายหมูบาน
ทัง้ หลายที่ข้ น
ึ กับ มัน บนแผน ดินใหญดวย
ดาบ เขาจะตัง้ ป อมตอสูกับเจา และสรางเนิน
ดินขึ้นถึงยอดกําแพงเจา และเขาจะยกพวก
โลข้ น
ึ บังจากการตอบโตของ เจา ๙ เขาจะเอา
ทอน ซุงทะลวงกําแพงเมือง และเอาขวาน
ของ เขาฟั นหอคอยตางๆของ เจาลง ๑๐ มา
ของ เขามีมากเสีย จนฝ ุนฟ ุงตลบเจาไป หมด
กําแพงของ เจาจะสัน
่ สะเทือนไปดวยเสียง
ดังกึกกองของทหาร มา รถ ลาก และรถรบ
เมื่อเขาผานเขาไปตามประตูเมืองของ เจา
อยางกับคนที่เขาเมืองตอนที่กําแพงแตก
๑๑ กีบ มาทัง
้ หลายของ เขาจะเหยียบยํ่าถนน
ทุกสายของ เจา เขาจะฆาประชาชนของ เจา
ดวยดาบ และเสาหลักอันแข็งแกรงทัง้ หลาย
ของ เจาจะลม ลงกับดิน ๑๒ พวก เขาจะปลน
ทรัพยสมบัติของ เจาและแยง ชิงสินคาของ
เจา พวก เขาจะพังกําแพงของ เจาและทุบ
บานเรือนที่สวยงามทัง้ หลายของเจาทิง้ และ
พวกเขาจะโยนกอนหิน ทอนไม และซากอิฐ
ลงทะเล ๑๓ เราจะทําใหเสียงเพลงของ เจาที่
ดังกึกกองอยู นัน
้ สิน
้ สุดลง และจะไมมีใคร
ไดยินเสียงพิณของ เจาอีกตอ ไป ๑๔ เราจะทํา
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ใหเจาเป็ นหินโลงเตียน กลายเป็ นที่สําหรับ
ตากอวน เจาจะไมถูกสรางขึ้นมาใหมอีกแลว
เพราะเรา ยาหเวหไดลัน
่ คํา พูดไวแลว” พระ
ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน
้
ชนชาติอ่ น
ื ๆจะรองไหใหกับเมืองไทระ
๑๕ นี่ คือสิ่งที่พระ

ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
กับเมืองไทระ “แผน ดินตามชายฝั ่ งทะเลจะ
ตองสัน
่ สะเทือนดวยเสียงลมสลายของ เจา
ตอนที่ผูบาด เจ็บรองครํ่าครวญ ตอนที่ผูคน
ถูกฆา ฟั นในเมืองของเจา ๑๖ แลวเจา ชายทัง้
หลายของเมืองตามชายฝั ่ งทะเลนัน
้
จะกาว
ลงจากบัลลังกของพวก เขา และถอดเสื้อ
คลุมยาวกับเสื้อผาที่เย็บ ปั กถัก รอยอยาง
สวยงามออก พวก เขาจะเอาความกลัวมานุง
หมแทนและนัง่ อยูบนพื้น ดิน เขาจะตัวสัน
่
เทาตลอดเวลา เพราะเรื่องที่เกิด ขึ้นกับเจานี้
๑๗ แลวพวก เขาจะรอง เพลงไวอาลัยที่เกี่ยว
กับเจาและพูดกับเจาวา
‘เมืองที่มีช่ อ
ื เสียงเลื่องลือเอย
เจาสูญหายไปแลว
เจาถูกกวาดไปจากทะเล
เจาเคยเป็ นเมืองมหาอํานาจบนทองทะเล
เจากับพลเมืองของเจา
เคยทําใหทุก คนที่อาศัยอยูบนแผน ดิน ใหญ
นัน
้ หวาดกลัว
๑๘ เดี๋ยว นี้ แผน ดินตามชายฝั ่ ง ทะเลตางสัน
่
เทิม
้ ดวยความกลัวในวันที่เจาลมลง
หมู เกาะทัง้ หลายตางตกใจ กลัวกับการ ลม
สลายของเจา’”
๑๙ นี่ คือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
“เมื่อเราทําใหเจากลายเป็ นเมืองราง เหมือน
กับเมืองที่ไมมีผูคนอาศัยอยู เมื่อเรานํ าความ
ลึกของมหาสมุทรเขามาไวบนเจา
และนํ้ า
ของ มันไดไหลทะลักเขาทวมเจาแลว ๒๐ เรา
จะกดเจาใหจมดิ่งลงไปอยูกับพวกที่อยูใน
หลุมลึก จะใหไปอยูกับพวกคนที่ตายไปนาน
แลว เราจะทําใหเจาอาศัยอยูในโลกเบื้องลาง
เหมือนซากปรักหัก พังของสมัยดึกดําบรรพ
พรอมกับพวกที่อยูในหลุมลึก
จะไมมีใคร
์ รีในแดน
อาศัยอยูในเจาอีก เจาจะไมมีศักดิศ
ของคนเป็ น ๒๑ เราจะนํ าเจาไปสูจุดจบที่นาสะ
พรึงกลัว และจะไมมีเจาอีกตอไป ถึงจะมีคน
หา ก็จะไม พบเจาอีก แลว” พระยาหเวหองค
เจาชีวิตพูดวาอยางนัน
้
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เมืองไทระ ประตูสูทะเล
๑ คํา

๒๗ ผมวา

พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึง
๒ “เจาลูกมนุษย ใหรองเพลง
ไวอาลัยสําหรับเมืองไทระ
๓ ใหพูดกับเมืองไทระที่ตง
ั ้ อยูที่ทางออกสู
ทะเลและเป็ นเมืองคาขายของชนชาติตางๆ
ตามชายฝั ่ งทะเลทัง้ หลายวา
‘นี่คือสิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
ไทระเอย เจาพูดวา
“ฉันงามหมดจด”
๔ พรมแดนของเจาอยูที่กลางทะเล
ชางกอสรางไดสรางเจาใหมีความ
งาม
หมดจด
๕ พวกเขาเอาไมสนที่มาจากเสนี ร *
มาสรางเป็ นแผนกระดานของเจา
พวกเขาเอาไมสนซีดารมาจากเลบานอน
มาสรางเสากระโดงเรือของเจา
๖ พวกเขาเอาไมโอกมาจากบาชาน
มาสรางกรรเชียงของเจา
พวกเขาใชไมสนที่มาจากชายฝั ่ งไซปรัส
มาสรางดาดฟ าเรือของเจาและฝั งดวยงาชาง
๗ พวกเขาเอาผา ลินินที่เย็บอยางสวยงามจาก
ประเทศอียิปตมาทําใบเรือของเจา
และใบเรือนัน
้ ไดใชเป็ นธงสําหรับเจา
กันสาดของ เจาที่มาจากชายฝั ่ งเอ ลี ชาหเป็ น
สีน้ํ าเงินและสีมวง
๘ ผูคนจากไซดอนและอารวัดเป็ นคนพายเรือ
ใหเจา
ไทระเอย ตนหนที่มีความ ชํานาญทัง้ หลาย
ตางอยูบนเรือของเจา
๙ มีชาง ผูใหญที่ชํานาญ งานของเก บาล †อยู
บนเรือของเจา
พวกเขาคอยชันยาอุดรอยรัว
่ ของเรือ
เรือทุกลําในทะเลและกะลาสีเรือทุกคน
ตางมาที่นี่เพื่อซื้อขายสินคากับเจา
*๒๗:๕

เสนี ร คือ “ภูเขาเฮอรโมน”

†๒๗:๙

เกบาล หรืออีกชื่อหนึ่งวา “บีบลอส”
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๑๐ ชาวเปอรเซีย ชาว ลูดและชาว พูตก็เป็ น
ทหารรับใชอยูในกองทัพของเจา
พวก เขาแขวนโลกับหมวกเหล็กเอา ไวบน
กําแพงของเจาทําใหเจาดูงดงาม
๑๑ ชาวอารวัดและชาวเฮเลคเดิน ไปเดิน มา
อยูบนกําแพงทุกดานของเจา
ชาวกามัดอยูตามหอคอยของเจา พวกเขา
แขวนโลไวรอบๆกําแพงของเจา
พวกเขาทําใหเจางามหมดจด
๑๒ ทารชิช ไปมาคาขายกับ เจา เพราะเจามี
ทรัพยสมบัติมากมายมหาศาล
พวก เขาเอาเงิน เหล็ก ดีบุกและตะกัว
่ มา
แลกเปลี่ยนกับสินคาของเจา ๑๓ ประเทศกรีซ
ทูบัลและเมเชคไดมาคาขายกับเจา
พวกเขาเอาทาสและขาวของเครื่องใชที่ทํา
์ าแลก เปลี่ยนกับสินคาของ
จากทองสัมฤทธิม
เจา
๑๔ ชาวเบธ โท การ มาห ‡เอามาใช งาน มา
ศึกและลอมาแลกเปลี่ยนกับสินคาของเจา
๑๕ ชาวโรเดส ¶มาคาขายกับ เจา และเมือง
ตามชายฝั ่ งทะเลตางก็เป็ นลูกคาของเจา
พวก เขาเอางาชางกับไมมะเกลือมาจาย
เป็ นคาสินคาใหกับเจา
๑๖ ชาว อา รัม §มาทําการ คากับ เจา เป็ น
เพราะเจามีสินคามากมายมหาศาล
พวก เขาเอาพลอยสีน้ํ าเงินอม เขียว ผา สี
มวง ผาปั กลาย ผาลินินอยางดี ปะการัง และ
ทับทิมมาแลกกับสินคาของเจา
๑๗ ยูดาหกับอิสราเอลก็มาคาขายกับเจา
พวก เขาเอาขาว สาลีจากเมือ งมิน นิทและ
ขนม หวาน **นํ้ า เชื่อมผล ไม นํ้ ามันและยา
สมุนไพร มาแลกกับสินคาของเจา
๑๘ ชาว ดามัสกัสมาคาขายกับ เจาดวย เขา
เอาเหลา องุนจากเมืองเฮล โบน และขน แกะ
จากเมืองซาฮาหมาแลกเปลี่ยนกับสินคาของ
เจา

‡๒๗:๑๔

เบธโทการมาห ตัง้ อยูทางตะวันออกของเอเชียน อย ปั จจุบันคือประเทศอารเมเนีย

¶๒๗:๑๕

โรเดส หรืออีกชื่อหนึ่งคือ “เดดาน” ดูขอ ๒๐
ชาว อา รัม ในสําเนาตนฉบับภาษาฮีบรูและภาษาซีเรียบางฉบับเขียนวา “ชาวเอ

§๒๗:๑๖

โดม”
**๒๗:๑๗

ขนมหวาน ความหมายของคํานี้ในภาษาฮีบรูยังไมชัดเจน
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เป็ นเพราะเจามีสินคามากมายมหาศาล
๑๙ ชาวดานและชาวกรีกจากเมืองอุ ซาลได
คาขายกับ เจา พวกเขาเอาเหล็ก หลอ เครื่อง
เทศ และออยมาแลกเปลี่ยนกับสินคาของเจา
๒๐ เมืองเดดานคาขายผารองอานกับเจา
๒๑ ชาว อา ระ เบียและบรรดาเจา ชายทัง
้
หลายแหงเมืองเคดารก็เป็ นลูกคาของเจา
พวก เขาเอาลูก แกะ แกะ ตัวผูและแพะมา
แลกเปลี่ยนกับสินคาของเจา
๒๒ พวก พอคาของเชบาและรา อา มาหก็
คาขายกับเจา
พวกเขาเอาเครื่องเทศชัน
้ เยี่ยมนานาชนิด
พลอยมี คาตางๆและทองคํา มาแลก เปลี่ยน
กับสินคาของ เจา ๒๓ เมือง ฮา ราน คาน เนห
และเอเดน รวม ทัง้ พอคาของเชบา และของ
เมืองอัสชูรและคิลมาด ก็คาขายกับเจา
๒๔ ในตลาดของ เจา พวก เขาคาขายเครื่อง
นุงหมที่สวยงาม ผาสีน้ํ าเงิน งานเย็บปั กและ
พรมหลายหลากสี ที่มีเชือกมัดขมวดเป็ น ปม
ไวอยางแนนหนา
๒๕ กอง เรือของทาร ชิชทําหน าที่ขนสินคา
ใหกับเจา
ไทระเอย เจาเป็ นเหมือนเรือ
ที่เต็มไป ดวยสินคาจนหนัก อึ้งอยูใจกลาง
ทะเล
๒๖ ฝี พายของเจาพาเจาออกไปในทะเลลึก
แตลมตะวัน ออกทําใหเจาอับปางที่ใจกลาง
ทะเลนัน
้
๒๗ ความรํ่ารวยของเจา สินคา และของนํ าเขา
ของเจา
พวกลูกเรือ ตนหน และชางตอเรือของเจา
พอคาของ เจากับทหารทัง้ หมดและคน อื่นๆ
ทุกคนบนเรือ
จะจม ดิ่งลงใจกลางทะเลในวัน ที่เจาถูก
ทําลายนัน
้
๒๘ เมืองตามชายฝั ่ งจะสัน
่ ไหว
เมื่อตนหนของเจารองตะโกนออกมา
๒๙ ฝี พายที่พายเรือลําอื่นๆอยูจะสละเรือ
ทัง้ ลูกเรือและตนหนจะไปยืนอยูบนชายฝั ่ ง
๓๐ พวกเขาจะตะโกนออกมาและรองไหอยาง
ขมขื่นสําหรับเจา
พวกเขาจะโปรยดินลงบนหัวและเกลือกกลิง้
ในกองขีเ้ ถา
๓๑ พวกเขาจะโกนผมออกใหกับเจา
และจะสวมเสื้อผากระสอบ
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พวก เขาจะรองไหใหกับ เจาดวยวิญญาณที่
เจ็บปวดรวดราว
และดวยความเศราอันขมขื่น
๓๒ ในขณะ ที่พวก เขารองครํ่าครวญใหกับ
เจา พวก เขาจะรอง เพลงไวอาลัยสําหรับตัว
เจาวา
เคยมีใครเป็ นเหมือนเมืองไทระบาง
ตอนที่เธอเงียบจมหายไปในทะเล
๓๓ เจาเคยทําใหชนชาติตางๆพึง
พอใจเมื่อ
สินคาของเจาออกสูทะเล
เจาเคยทําใหกษัตริยทงั ้ หลายใน โลกรํ่ารวย
ดวยทรัพยสินอันมหาศาลและสินคา
มากมายของเจา
๓๔ แตตอนนี้ ทะเลไดทําใหเจาแตกอับปางใน
ทะเลลึก
ทัง้ สินคาและลูก เรือทัง้ หมดของ เจาตางจม
ลงไปกับเจาดวย
๓๕ ทุก คนที่อาศัยอยูในเมืองตามชายฝั ่ งตาง
รูสึกหวาดกลัวเพราะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับ
เจา
กษัตริยทงั ้ หลายในเมืองเหลา นี้ตางก็สะดุง
ตกใจ
และใบหน าของพวกเขาก็บิด เบีย
้ วดวยความ
กลัว
๓๖ พวกพอคาที่อยูทามกลางชนชาติทัง
้ หลาย
ผิวปากดวยความตะลึงงัน
เจาไดมาถึงจุดจบอันนา สะ พรึง กลัวและจะ
ไมมีเจาอีกตอไป’”
ผูครอบครองเมืองไทระคิด
วาตัวเองเป็ นพระเจา
๑ คํา

๒๘ ผมวา

พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึง
๒ “เจาลูก มนุษย ใหพูดกับ
ผูครอบครองเมืองไทระวา
‘นี่คือสิ่งที่พระ
ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
เจาพูดดวยความหยิ่งผยองวา
“ขาเป็ นพระเจา
ขานัง่ อยูบนบัลลังกของพระเจา
ที่ใจกลางของทะเล”
แตเจาเป็ นแคมนุษยไมใชพระเจา
ถึงแมเจาจะคิดวาเจาฉลาดเทาพระเจาก็ตาม
๓ เจาฉลาดกวาดาเนี ยลหรือ
ไมมีความ ลับอะไรที่ซอนไปจากเจาได เลย
หรือ
๔ สติ ปั ญญาและความ เขาใจของ เจาทําใหเจา
ไดความรํ่ารวยมา
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และทําใหเจารวบรวมทองคําและเงินไวใน
คลังของเจาได
๕ ความ ชํานาญอยางยิ่งยวดในดานการ คา
ของ เจาไดเพิ่มพูนทรัพยสมบัติใหกับ
เจา
และทรัพยสมบัติของ เจานัน
่ เองทําใหจิตใจ
ของเจาลําพอง
๖ ดัง นั น
้ นี่คือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิต
พูด
“เจาคิดวาตัวเองฉลาดเทาพระเจา”
๗ ดัง นั น
้
เรากําลังจะนํ าชาว ตาง ชาติมาตอ
ตานเจา
เป็ นชนชาติที่โหดรายที่สุด
พวก เขาจะชักดาบของพวก เขาเพื่อทําลาย
ของสวยงามทัง้ หลายที่เจาได มาดวยสติ
ปั ญญาของเจา
และทําใหสงาราศีอันรุงโรจนของเจาเสื่อมไป
๘ พวกเขาจะนํ าเจาใหลงไปอยูในหลุม
และเจาจะตายอยางโหดเหีย
้ มกลางทะเล
๙ ตอนที่เจาอยูตอหน าพวกที่จะฆาฟั นเจา
เจายังจะพูดวา “ขาเป็ นพระเจา” หรือ
เมื่อเจาตกอยูในกํามือของคนที่จะแทงเจา
เจาจะเป็ นแคมนุษยคนหนึ่ง ไมใชพระเจา
๑๐ เจาจะตายอยางคนที่ยังไม
ไดขลิบดวย
นํ้ ามือของคนตางชาติ
เราไดลัน
่ คําพูดออกไปแลว’”
พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน
้
บทเพลงไวอาลัยใหกับกษัตริยไทระ
๑๑ คํา

พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึงผมวา
ใหรอง เพลงไวอาลัยใหกับ
กษัตริยเมืองไทระและพูดกับเขาวา ‘นี่คือสิ่ง
ที่พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
เจาเป็ นตัวอยางของความสมบูรณแบบ
ทัง้ เต็มไปดวยสติปัญญาและงามหมดจด
๑๓ เจาเคยอยูในเอเดนซึ่งเป็ นสวนของ
พระเจา *
พลอยที่มี คาทุก เม็ดเป็ นเครื่อง ตกแตงของ
เจา
ทัง้ ทับทิม บุษราคัม มรกต
๑๒ “เจาลูกมนุษย
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พลอยสีเขียวมะกอก หินควอทซ และนิล
ไพลิน พลอยสีน้ํ าเงินอม เขียว และพลอยสี
เขียว †
พลอยเหลา นี้ตัง้ และฝั งอยูในตัว เรือนที่เป็ น
ทองคํา ‡
ของเหลานี้เตรียมไวพรอมแลวในวันที่เจาได
รับการสรางขึ้นมา
๑๔ เจาไดรับการเจิมใหเป็ นเหมือนเครูบ ผูคุม
กัน
เพราะเราไดมอบหมายใหเจาเป็ นอยางนัน
้
์ ิทธิข
์ องพระเจา
เจาอยูบนภูเขาศักดิส
เจาเดินอยูทามกลางเพชรพลอยที่สอง
ประกายเหมือนไฟ
๑๕ การประพฤติทง
ั ้ หลายของเจาไมมีที่ ติเลย
ตัง้ แตวันที่เจาไดรับการสรางขึ้นมา
จนถึงเวลาที่ความชัว
่ ถูกพบในตัวเจา
๑๖ เจาเต็มไปดวยความรุนแรงถึงแกน
และไดทําบาปลงไปผานทางการ คาขายของ
เจาที่แผกระจายออกไป
ดัง นัน
้ เราไดไลเจาออก ไป อยางนา อับอาย
ใหพนจากภูเขาของพระเจา เราไดขับไล
เจาไป
เค รูบผู คุม กันก็ไดขับเจาออก ไปจาก
ทามกลางเพชรพลอยที่สอง
ประกาย
เหมือนไฟ
๑๗ จิตใจของ เจานั น
้ หยิ่ง ผยองในความ งาม
ของเจา
และความ รุงโรจนของ เจาทําใหสติ ปั ญญา
ของเจาเสื่อมทรามลง
ดังนัน
้ เราจึงโยนเจาลงสูพ้ น
ื ดิน
เราไดทําใหกษัตริยทงั ้ หลายจองมองเจา
๑๘ เจาทําใหสถาน ที่ศักดิส
์ ิทธิท
์ งั ้ หลายของ
เจาตองเสื่อมไป
ดวยความ บาปมากมายและการ คาที่ไม
ซื่อสัตยของเจา
ดัง นัน
้ เราจึงทําใหไฟพุงออก มาจากตัว เจา
และเผาผลาญเจา
เราทําใหเจากลายเป็ นขี้เถาบนพื้นดินตอหน า
ตอตาของผูที่กําลังดูเจาอยู

*๒๘:๑๓

เอเดนซึ่งเป็ นสวนของพระเจา เป็ นที่เจริญรุงเรืองและอุดมสมบูรณ บาง ครัง้ จะ
เอามาเปรียบเทียบกับสวนเอเดน ดูเพิ่มเติมไดจากหนังสือปฐมกาล ๑๓:๑๐
†๒๘:๑๓ ทัง
้ ทับทิม … และพลอยสี เขียว พลอยมี คาเหลา นี้บางชนิดยังไมสามารถชี้ ชัดลง
ไปได
‡๒๘:๑๓

พลอยเหลานี ้ … ทองคํา ความหมายของขอความนี้ในภาษาฮีบรูยังไมชัดเจน
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๑๙ ชนชาติทง
ั ้ หลายที่รูจัก เจาตางก็ตกใจ กลัว
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กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเจา
เจาไดมาถึงจุดจบอันนาสะพรึงกลัวแลว และ
จะไมมีเจาอีกตอไป’”

และปลูกสวน องุน พวก เขาจะอาศัยอยูอยาง
ปลอดภัย เมื่อเราลงโทษเพื่อนบานทัง้ หลาย
ของเขาที่เกลียดชังพวกเขา แลวพวกเขาจะ
ไดรูวาเราคือยาหเวหพระเจาของเขา”

การลงโทษเมืองไซดอน

พระยาหเวหตอตานประเทศอียิปต

๒๐ คํา

พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึงผมวา
ใหหันหน าของ เจาไปทาง
เมืองไซ ดอน และพูดแทนเราตอ ตานเมือง
นัน
้ ๒๒ วา ‘นี่คือสิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิต
พูด
เมืองไซดอน เราตอตานเจา
เราจะไดรับเกียรติ เมื่อเราจัดการกับเจา
พวกเขาจะรูวาเราคือยาหเวห
์ ิทธิ ์
เมื่อเราลงโทษเจาและแสดงความศักดิส
ของเราในเจา
๒๓ เราจะสงโรคระบาดมาใหเจา
และทําใหเลือดไหล นองบนถนนทัง้ หลาย
ของเจา
คนจะโดนฆาฟั นลมลงภายในเมืองเจา
เมื่อดาบรุมเราเขามาตอตานเจาจากทุกดาน
แลวพวกเขาจะไดรูวาเราคือยาหเวห’
๒๔ ชาวอิสราเอลจะ
ไดไมมีเพื่อนบานที่
ใจรายที่คอยทิ่มเหมือนพง หนามและแทง
เหมือนหนามอีกตอไป
แลวพวก เขาจะ ไดรูวาเราคือยาหเวหองค
เจาชีวิต”
๒๑ “เจาลูก มนุษย

เชลยจะไดกลับบาน
๒๕ นี่ คือสิ่งที่พระ

ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
“เมื่อเรารวบรวมชาวอิสราเอลมาจากชนชาติ
ตางๆที่พวก เขาไดกระจัดกระจายไปอยูนัน
้
์ ิทธิข
์ อง เราทามกลาง
เราจะแสดงความศักดิส
ชาวอิสราเอลตอ หน าตอตาชนชาติทัง้ หลาย
แลวชาวอิสราเอลจะไดอาศัยอยูบนแผน
ดินของตัว เอง ซึ่งเราไดมอบใหกับยา โคบ
ผูรับ ใชของ เรา ๒๖ พวก เขาจะอาศัยอยูอยาง
ปลอดภัยที่ นัน
่
พวก เขาจะสรางบานเรือน

เดือนสิบ ปี ที่สิบ *
คํา พูดของพระ ยาหเวหไดมา
ถึงผมวา ๒ “เจาลูกมนุษย หัน หน าไปทาง
กษัตริยฟาโรหแหงประเทศอียิปตและให
พูดแทนเราตอ
ตานเขากับประเทศอียิปต
ทัง้ หมด
๓ ใหบอกเขาวา ‘นี่ คือสิ่งที่พระยาหเวหองค
เจาชีวิตพูด
เจากษัตริยฟาโรหแหงอียิปต เราตอตานเจา
เจาจระเขยักษ †เจานอนหมอบอยูในลําธาร
ทัง้ หลายของแมน้ํ าไนล
เจาพูดวา “แมน้ํ าไนลเป็ นของขา
ขาสรางมันขึ้นมาเพื่อตัวขาเอง”
๔ แตเราจะเอาพวกตะขอเกี่ยวขากรรไกรเจา
ไว
และทําใหปลาในธารของ เจาติดอยูกับเกล็ด
ของเจา
เราจะดึงเจาขึ้น มาจากลําธารทัง้ หลายของ
เจา
พรอมกับปลาทัง้
หลายที่ติดอยูที่เกล็ดของ
เจา
๕ เราจะโยนเจาออกไปในทะเลทราย
พรอม กับปลาทัง้ หลายที่มาจากลําธารของ
เจา
เจาจะถูกทิง้ ไวที่กลางแจงนัน
้
และจะไมถูกรวบรวมหรือเก็บขึ้นมา
เราจะใหเจาเป็ นอาหารของพวก สัตวบนดิน
และนกในอากาศ
๖ แลวคนทัง
้ หมดที่อาศัยอยูในอียิปตจะ ไดรู
วาเราคือยาหเวห
เจาไดเป็ นไม เทาตน กก ‡ใหกับครอบครัว
อิสราเอล

๒๙

๑ วันที่สิบสอง

*๒๙:๑

วันที่สิบ สอง เดือนสิบ ปี ที่สิบ คือ วัน ที่ เจ็ด เดือนมกราคม ตรงกับชวงฤดู หนาว
ของปี ที่ ๕๘๖ กอนพระเยซูมาเกิด
†๒๙:๓ จระเขยักษ ในที่ นี้เป็ นสัญลักษณของประเทศอียิปต ซึ่งพระเจาเคยเอาชนะพวกเขา
ตอนที่พระองคนําอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต จระเขยักษ หรือสัตวประหลาดตัว นี้ มีช่ อ
ื
วา “ราหับ” ดูเพิ่มเติมไดจากหนังสือสดุดี ๗๔:๑๓; อิสยาห ๕๑:๙-๑๐
‡๒๙:๖ ไม เทาตน กก ตน กกสามารถใชเป็ นไม เทาได แตถาไปคํ้ามัน มันก็แตกหักเป็ น
อันตรายกับคนถือได
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๗ เมื่อพวกอิสราเอลเอามือฉวยเจา

เจาก็
แตกหัก
และไปบาดถูกหัวไหลของพวกเขา
เมื่อพวกเขาพิงเจา เจาก็แตกออก
และทําใหหลังของพวกเขาเคล็ด’”
๘ ดัง นั น
้ นี่คือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิต
พูด
“เราจะนํ าดาบมาตอตานเจา
และฆาคนรวมทัง้ สัตวทงั ้ หลายของเจา
๙ ประเทศอียิปตจะกลาย เป็ นซากปรักหัก พัง
ที่ถูกทิง้ ราง
แลวพวกเขาจะไดรูวาเราคือยาหเวห
เจาไดพูดวา ‘แมน้ํ า ไนลเป็ นของ ขา ขา
สรางมันขึ้น มา’ ๑๐ ดัง นัน
้ เราจะตอ ตานเจา
และตอ ตานลําธารทัง้ หลายของ เจา และ
เราจะทําใหแผน ดินอียิปตกลาย เป็ นซาก
ปรักหัก พัง และเป็ นที่รกรางตัง้ แตมิ กดลไป
จนถึงอัส วันและเลยไปถึงเขตแดนของคูช
๑๑ จะไมมีรอย เทาของคนหรือสัตวเดินผาน
ไป จะไมมีใครอาศัยอยูที่ นัน
่ เป็ นเวลาสี่ สิบ
๑๒ เราจะทําใหแผน ดินอียิปตรกรางอยู
ปี
ทามกลางดิน แดนทัง้ หลายที่ถูกทําใหรกราง
และเมืองตางๆของอียิปตจะรกรางถึงสี่ สิบปี
ทามกลางเมืองปรักหัก พังทัง้ หลาย เราจะ
ทําใหชาวอียิปตแตก ซานไปอยูตามชนชาติ
ตางๆและทําใหพวกเขากระจัดกระจายไปอยู
ตามประเทศอื่นๆ”
๑๓ แตนี่คือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิต
พูด
“เมื่อครบสี่ สิบปี แลว เราจะรวบรวมชาว
อียิปตมาจากชนชาติตางๆที่พวก เขากระจัด
กระจายไปอยูนัน
้
๑๔ เราจะทําใหพวก เขากลับมาสูสภาพเดิม
และมอบดิน แดนอียิปตบน *ซึ่งเป็ นแผน ดิน
ของบรรพบุรุษของพวก เขา คืนใหกับพวก
เขาที่นัน
่ พวกเขาจะเป็ นอาณาจักรที่ต่าํ ตอย
*๒๙:๑๔
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๑๕ มันจะเป็ นอาณาจักรที่ต่า
ํ ตอยที่สุด และ
จะไมมี วันไดยกตัว เองขึ้นเหนือชนชาติอ่ น
ื ๆ
เราจะทําใหมันออนแอเสียจน
กระทัง่ ไม
สามารถปกครองชนชาติอ่ น
ื ไดอีก
๑๖ ประเทศอียิปตจะไมมี วันไดเป็ นที่ พึ่ง
ของชาวอิสราเอลอีกตอ ไป แตจะเป็ นสิ่งที่ย้าํ
เตือนถึงบาปของพวกเขาเอง ที่เคยหันไปขอ
ความชวย เหลือจากอียิปต แลวพวก เขาจะ
ไดรูวาเราคือยาหเวหองคเจาชีวิต”

บาบิโลนจะบุกอียิปต
๑๗ ในวันที่หนึ่ งของเดือนที่หนึ่ ง

ปี ที่ยี่สิบ
เจ็ด †
คํา พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึงผมวา
๑๘ “เจาลูกมนุษย กษัตริยเนบู คัด เนส ซาร
แหงบา บิ โลน ทําใหกองทัพของ เขาตอง
ทํางานอยางหนัก ในการตอสูกับเมืองไทระ
ทหารทุก คนตองแบกหินและดิน ‡บนหัวจน
ผมหลุดรวงหมด
และตองแบกหินและดิน
บนบาจนถลอกไป หมด แตกษัตริยบา บิ โลน
กับกองทัพของ เขาก็ไมได รับคา จางจากงาน
หนักทัง้ หมดในการตอสูกับไทระ”
๑๙ ดัง นั น
้
นี่คือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจา
ชีวิตพูด
“เราจะมอบแผน ดินอียิปตใหกับกษัตริย
เนบู คัด เนส ซารแหงบา บิ โลน เขาจะขนเอา
ทรัพยสมบัติของ มันไป เขาจะเอาขาว ของ
ที่ยึดมาไดนี้แจก จายใหกับกองทัพของ เขา
¶นั น
่ แหละจะเป็ นคาจางของพวกเขา
๒๐ เราไดมอบแผน ดินอียิปตใหกับกษัตริย
ของบา บิ โลน เป็ นคาตอบแทนสําหรับงาน
ของ เขา เพราะเขากับกองทัพไดทําสิ่ง นี้เพื่อ
เรา”
พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน
้
๒๑ “ในวัน นั น
้ เราจะทําใหเขา สัตวงอกขึ้น
§เพื่อครอบครัวชาวอิสราเอล ดัง นั น
้ เอ เส เคี

อียิปตบน หรือ “ปั ทโรส”

†๒๙:๑๗

ในวันที่หนึ่ ง … ยี่สิบเจ็ด ตรงกับวันที่ ยี่สิบหก เดือนเมษายน ตรงกับฤดูใบไมผลิ
ของปี ที่ ๕๗๑ กอนพระเยซูมาเกิด
‡๒๙:๑๘

หินและดิน ทหารตองแบกหินและดิน เพื่อเอาไปสรางป อมกําบังและสรางเนิน ดิน
ไวบุกขึ้นกําแพง
¶๒๙:๑๙ บาบิโลนไดบุกอียิปตในปี ๕๖๘ กอนพระเยซูมาเกิด
§๒๙:๒๑

เขา สัตวงอกขึน
้ เป็ นสัญลักษณของพละกําลัง หรือความแข็งแกรง อิสราเอลจะ
ฮึกเหิมขึ้นเมื่อรูวาพระเจาลงโทษอียิปต
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ยล เราจะเปิ ดปากของเจาทามกลางพวกเขา
แลวพวกเขาจะไดรูวาเราคือยาหเวห”
๑ คํา พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึง
ผมวา ๒ “เจาลูก มนุษย ใหพูดแทน
เราวา ‘นี่คือสิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
ใหรองครํ่าครวญและพูดวา
“ซวยแนๆวันนัน
้ ”
๓ วันนั น
้ ใกลเขามาแลว
วันของพระยาหเวหใกลมาถึงแลว
จะเป็ นวันที่เมฆมืดครึ้มไปหมด
จะเป็ นเวลาแหงการตัดสินชนชาติทัง้ หลาย
๔ ดาบจะมาตอสูกับอียิปต
ความปวดราวใจจะมาอยูที่คูช
เมื่อเกิดการฆาฟั นขึ้นในอียิปต
เมื่อทรัพยสมบัติของเมืองอียิปตถูกขนไป
เมื่อรากฐานของตึกทัง้ หลายในเมืองอียิปต
แตกสลาย
๕ คูช พูต ลูดและอาระเบียทัง
้ หมด
ลิเบีย *กับประชาชนของแผน ดินที่เขาเป็ น
พันธมิตรกับอียิปต †จะลม ลงดวยดาบพรอม
กับอียิปตดวย
๖ นี่ คือสิ่งที่พระยาหเวหพูด
“พวกที่อยูฝายเดียวกับประเทศ อียิปตจะลม
ลง
ความแข็งแกรงที่พวก เขาลําพองจะลมครืน
ลง
ตัง้ แตมิกดลไปจนถึงอัสวัน พวกเขาจะลมลง
ดวยดาบในแผนดินอียิปต”
พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน
้
๗ พวก
เขาจะถูกทิง้ ใหรกรางทามกลาง
ประเทศตางๆที่รกราง
เมืองทัง้ หลายของพวก เขาจะอยูทามกลาง
ซากปรักหักพังของเมืองอื่นๆ
๘ เราจะจุดไฟเผาแผนดินอียิปต
และพวกคนที่มาชวยเมืองนี้จะถูกบดขยี้
แลวพวกเขาจะไดรูวาเราคือยาหเวห

๓๐

*๓๐:๕
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๙ ในวัน นั น
้ เราจะสงพวกผู สง ขาวออกไป
ทางเรือ เพื่อทําใหพวก คูชที่ตอน นี้คิดวา
ปลอดภัย ตื่นตระหนก ความปวดราวใจจะ
มาอยูกับพวก เขา ในวันที่อียิปตถูกลงโทษ
เพราะเหตุการณนี้กําลังจะเกิดขึ้นแลว’”
๑๐ นี่ คือสิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
“เราจะทําใหกองทัพอียิปตสน
ิ้ สุดลง
ดวยนํ้ ามือของกษัตริยเนบู คัด เนส ซารแหง
บาบิโลน
๑๑ เขากับกองทัพของ
เขาเป็ นชนชาติที่
เหีย
้ มโหดที่สุด
เราจะนํ าพวก เขาเขา มาเพื่อทําลายแผน ดิน
อียิปต
พวกเขาจะชักดาบตอสูอียิปต
และทําใหแผนดินเต็มไปดวยซากศพ
๑๒ เราจะทําใหน้ํ าในแมน้ํ าไนลแหงไป
เราจะขายแผนดินอียิปตใหกับคนชัว
่
เราจะใหคนตางชาติมาทําใหแผน ดินอียิปต
และทุก สิ่งทุก อยางในมันรกรางวาง
เปลา
เรา ยาหเวห ไดลัน
่ คําพูดออกไปแลว”
๑๓ นี่ คือสิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
“เราจะทําลายพวกรูปเคารพ
และกําจัดพวกรูป ปั ้ นพระในเมือง เมมฟิ สให
หมดไป
จะไมมีผูนําในอียิปตอีก
เราจะแผกระจายความกลัวไปทัว
่ แผนดิน
๑๔ เราจะทิง
้ อียิปตตอนบน ‡ใหราง
เราจะจุดไฟเผาเมืองโศอัน
และลงโทษเมืองเธเบส ¶
๑๕ เราจะเทความเดือดดาลของ
เราลงบน
เมือง เปลู เซี ยม §ซึ่งเป็ นป อมปราการ
ของอียิปต
และเราจะตัดชาวเมืองเธเบสออกไป
๑๖ เราจะจุดไฟเผาอียิปต

ลิเบีย ในภาษาฮีบรู คือ “คูบ”

†๓๐:๕

ประชาชน … อียิปต หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “ชาวอิสราเอล ประชาชนที่ไดทํา
ขอตกลงกับพระเจา” ซึ่งชาวอิสราเอลบางคนที่ไมไดถูกตอนไปบาบิโลนไดหนีไปพึ่งอียิปต ดู
เพิ่มเติมไดจาก ๒ พงศกษัตริย ๒๕:๒๓-๒๖
‡๓๐:๑๔ อียิปตตอนบน หรือ “ปั ทโรส”
¶๓๐:๑๔ เมืองเธเบส เป็ นเมืองสําคัญของอียิปต ถูกอัสซีเรียทําลาย ๖๖๓ ปี กอนพระเยซูมา
เกิด
§๓๐:๑๕

เปลู เซี ยม ในภาษาฮีบรูเรียกวา “ศีน” เป็ นป อมแหงหนึ่งที่อยูทางตะวัน ออกของ
สามเหลี่ยมแมน้ํ าไนล
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เมืองเปลู เซี ยมจะดิน
้ พราดดวยความ เจ็บ
ปวด
เมืองเธเบสจะถูกบุกทะลวงเขาไป
สวนเมืองเมมฟิ สจะตองเผชิญ หน ากับศัตรู
ตลอดเวลา
๑๗ คนหน ุมของเมืองเฮลิ โอโพลิสและเมือ งบู
บัสติส *จะลมลงดวยดาบ
และคนในเมืองตางๆจะถูกกวาดตอนไปเป็ น
เชลย
๑๘ ความ มืดจะปกคลุมเมืองทา ปาน เหสใน
กลางวัน
เมื่อเราทําลายอํานาจการ ควบคุมของอียิปต
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เขาจะรองครวญ ครางตอ หน ากษัตริยบา บิ
โลนเหมือนกับคนบาดเจ็บสาหัส
๒๕ เราจะทําใหมือของกษัตริยบา บิ โลน
แข็งแกรง แตมือของกษัตริยฟาโรหจะตกลง
อยางออนปวกเปี ยก
เมื่อเราวางดาบของ
เราไวในมือของ
กษัตริยบา บิ โลน เขาก็จะยื่นมันออกสูกับ
อียิปต แลวพวกเขาจะไดรูวาเราคือยาหเวห
๒๖ เราจะทําใหชาวอียิปตแตกกระจายไป
อยูตามชนชาติตางๆและทําใหพวก เขากระ
เจิดกระเจิงไปอยูตามประเทศอื่นๆ แลวพวก
เขาจะไดรูวาเราคือยาหเวห”

†

ความแข็งแกรงที่เมือง นัน
้ ลําพองนักหนาจะ
สิน
้ สุดลงที่นัน
่
มันจะถูกปกคลุมดวยเมฆและคนตาม
หมูบานตางๆก็จะถูกจับไปเป็ นเชลย
๑๙ เราจะลงโทษอียิปตอยางนี้ แหละ
แลวพวกเขาจะไดรูวาเราคือยาหเวห”
อียิปตจะออนแอตลอดไป
๒๐ ในวันที่เจ็ดเดือนหนึ่ ง

ปี ที่สิบ เอ็ด ‡คํา
พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึงผมวา ๒๑ “เจา
ลูกมนุษย เราไดหัก แขนของกษัตริยฟาโรห
แหงอียิปต มันยังไม ไดตอกลับ คืนหรือเขา
เฝื อก เพื่อใหแข็งแรงพอที่จะถือดาบได”
๒๒ ดัง นั น
้
นี่คือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจา
ชีวิตพูด
“เราตอ ตานกษัตริยฟาโรหแหงอียิปต เรา
จะหักแขนทัง้ สองขางของเขา
ทัง้ แขนขางที่ ดีและขางที่หักอยู แลว และ
ทําใหดาบหลุดจากมือของเขา
๒๓ เราจะทําใหชาวอียิปตแตกกระจายไป
อยูตามชนชาติตางๆและทําใหพวก เขากระ
เจิดกระเจิงไปอยูตามประเทศอื่นๆ
๒๔ เราจะทําใหแขนของกษัตริยบา บิ โลน
แข็งแกรงและวางดาบของ เราไวในมือของ
เขา
แตเราจะหักแขนของกษัตริยฟาโรห

อัสซีเรียเป็ นเหมือนกับตนสนซีดาร

๓๑

๑ ในวันที่หนึ่ งเดือนสาม

ปี ที่สิบ เอ็ด

¶

คํา

พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึงผมวา
ใหพูดกับกษัตริยฟาโรหแหง
อียิปตและประชาชนของเขาวา
‘เราจะเปรียบ เทียบความ ยิ่ง ใหญของ เจากับ
ใครดี
๓ ลองนึ กถึงอัส ซีเรียสิ
แต กอนเคยเป็ น
ตนสนซี ดารในเลบานอนที่มีกิ่ง กาน
สาขาสวยงาม
มีรมเงาปกคลุมป า
มีลําตนที่สูงมาก
ยอดของมันอยูทามกลางเมฆ
๔ นํ้ าไดหลอเลีย
้ งมัน
มหาสมุทรใตดินไดทําใหมันเติบโตสูงขึ้น
ลําธารที่ไหลออกจากมหาสมุทรใตดินนัน
้ ตาง
ไหลไปรอบๆที่ที่ตนนัน
้ ปลูกอยู
และมหาสมุทรใตดินไดสงธาร นํ้ าของ มัน
ออกไปหลอ เลีย
้ งตนไมทงั ้ หลายของ
ทองทุง
๕ ตน นั น
้ จึงเติบโตสูง ขึ้น สูง กวาตน ใดๆใน
ทองทุง
กิ่งของมันแตกออกมามากมาย
และกานก็ยาวออกไป
มันแผขยายเพราะมีน้ํ ามาก
๒ “เจาลูกมนุษย

*๓๐:๑๗

เมืองเฮลิ โอโพลิสและเมือ งบู บัส ติส ในภาษาฮีบรูคือเมืองโอน เมืองพี เบเสท ตัง้
อยูในประเทศอียิปต
†๓๐:๑๘ อํานาจการควบคุมของอียิปต หรือแปลตรงๆไดวา “แอกของอียิปต”
‡๓๐:๒๐
¶๓๑:๑

ปี ที่สิบเอ็ด ตรงกับวันที่ยี่สิบเกาเดือนเมษายน ปี ที่ ๕๘๖ กอนพระเยซูมาเกิด

ปี ที่สิบเอ็ด ตรงกับวันที่ยี่สิบเอ็ดมิถุนายน ของปี ที่ ๕๘๖ กอนพระเยซูมาเกิด

เอเสเคียล ๓๑:๖

๖ นกบนทองฟ าทัง
้ หมดไดมาทํา

รังอยูบนกิ่ง
ของมัน
สัตว ป าตางๆในทอง ทุงไดออกลูกอยูใตกิ่ง
กานสาขาของมัน
ชนชาติที่ยิ่ง ใหญทัง้ หลายไดอาศัยอยูภาย ใต
รมเงาของมัน
๗ มันงดงามดวยความยิ่งใหญของมัน
และดวยกิ่งกานที่แผกระจายออก
เพราะรากของ
มันไดหยัง่ ลงไปถึงนํ้ า
มากมาย
๘ ตนสนซี ดารทัง
้ หลายในสวนของพระเจายัง
ไมอาจแขงกับมันได
ทัง้ เหลาตนสนก็ไม อาจเทียบกับกิ่งของ มัน
ได
ตนเปลนก็เปรียบไมไดกับกิ่งกานของมัน
ไมมีตนไมไหน เลยในสวนของพระเจาที่จะ
สวยสูมันได
๙ เราไดสรางมันใหสวยงามดวยกิ่ง
กาน
มากมาย
ตนไมทัง้ หมดในสวน เอเดน ที่เป็ นสวนของ
พระเจา ก็ยังอิจฉามันเลย’”
๑๐ ดัง นั น
้
นี่คือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจา
ชีวิตพูด
“เพราะวามันสูงลิบ ลิ่วจนยอดของ มันอยู
ทามกลางเมฆ
และมันลําพองในความสูงของมัน
๑๑ เราจึงไดมอบมันใหกับผูครอบครอง
ของชนชาติทัง้ หลาย และคน นัน
้ ไดลงโทษ
มันใหสาสมกับความชัว
่ รายของ มัน เราได
โยนมันทิง้ ไป ๑๒ ชนตาง ชาติที่เหีย
้ มโหด
ที่สุดไดโคนมัน ลงและทิง้ มัน ไว กิ่งทัง้ หลาย
ของ มันไดตกลงตามเทือก เขาและตาม
หุบเขา กานที่แตกหักของ มันไดตกอยูตาม
หุบเขาลึกทัง้ หมดในแผนดิน ชนชาติทัง้ หมด
บนโลกไดออกมาจากภาย ใตรม เงาของ มัน
และทิง้ มันไว
๑๓ นกทัง
้
หลายบนทองฟ าไดมาอยูตาม
ลําตนที่ลม ลงของ มัน สัตว ป าทัง้ หมดแหง
ทองทุงไดมาอาศัยอยูตามกิ่งกานของมัน
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เอเสเคียล ๓๑:๑๘

๑๔ เรื่อง นี้ เกิด ขึ้นเพื่อ จะ ไดไมมีตนไมอ่ น
ื
ที่ข้ น
ึ อยูขางแมน้ํ า ที่จะเติบโตสูง ใหญดวย
ความหยิ่ง ผยอง และมียอดอยูทามกลาง
เมฆอยางนัน
้ อีก จะไมมีตนไมใดที่จะมีน้ํ า
หลอเลีย
้ งใหมีลําตนสูงขนาดนัน
้ อีก
เพราะพวก มันทัง้ หมดถูกกําหนดใหตาย
ไปอยูยังโลกเบื้องลางทามกลางคนตาย และ
ใหไปอยูกับพวกที่ลงไปอยูในหลุมลึกนัน
้ ”
๑๕ นี้ คือสิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
“ในวันที่มันลงไปอยูในแดนคนตาย
เราไดทําใหมีการ ไว ทุกขเพื่อ มัน เรากลบ
มันดวยมหาสมุทรใตดิน เราไดทําเขื่อนกัน
้
แมน้ํ าทัง้ หลายของ มัน เราทําใหเลบานอน
ไว ทุกขใหกับ มัน และตนไมทัง้ หมดในทอง
ทุงไดเหี่ยวแหงไปเพราะมัน ๑๖ เราไดทําให
ชนชาติตางๆสัน
่ สะทานดวยเสียงลม ลงของ
มัน เมื่อเราไดนํามันลงสูแดนคน ตาย ไปอยู
รวม กันกับพวกที่ลงไปในหลุมลึกนัน
้ ตนไม
ในสวนเอเดนทัง้ หมด และตนไมที่ได รับ
เลือกมาและดี ที่สุดของเลบานอน คือตนไม
ทัง้ หมดที่ไดรับนํ้ าอยางอุดม ไดรับการปลอบ
ใจในโลกเบื้องลาง *
๑๗ พวกที่อาศัยอยูภายใตรมเงาของมัน คือ
ชนชาติที่อยูฝายเดียวกับมัน ไดลงไปในแดน
ผต
ู ายกับมันดวย และไปอยูรวมกับพวกที่ถูก
ฆาดวยดาบ
๑๘ กษัตริยฟาโรห เคยมีตนไมตน ไหนใน
สวนเอเดน ที่ยิ่ง ใหญและมีบารมีเหมือนกับ
เจาไหม
ตอน นี้ เจาจะ ตองลงไปอยูกับตนไมของ
สวนเอเดนเหลา นัน
้ ในโลกเบื้อง ลาง และเจา
จะตองนอนอยูทามกลางพวกที่ไม ไดทําพิธี
ขลิบ †และอยูทามกลางคนเหลา นัน
้ ที่ถูกฆา
ดวยดาบ
ฟาโรหและประชาชนทัง้ หมดของ เขาก็จะ
เป็ นอยางนัน
้ แหละ”
พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน
้

*๓๑:๑๖

ได รับการปลอบใจในโลกเบือ
้ งลาง เมื่อชนชาติเหลา นี้ (ตนไมเหลา นี้) เห็นศัตรู
ของพวกเขาตองลงมาในแดนคนตายเหมือนกับพวกเขา ก็รูสึกสะใจ
†๓๑:๑๘

พวกที่ไม ไดทําพิธี ขลิบ ความ จริงแลว ชาวอียิปตทําพิธี ขลิบเหมือนกับชาว
อิสราเอล และพวกเขาจะไมยอมคบกับคนที่ยังไมไดทําพิธีขลิบ

เอเสเคียล ๓๒:๑
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บทเพลงไวอาลัยใหกับฟาโรห
๑ ในวัน ที่หนึ่ ง

๓๒ สิบสอง
คํา

เดือนที่สิบ สอง ปี ที่

*

พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึงผมวา
ใหรองเพลงไวอาลัยบทหนึ่ง
ใหกับกษัตริยฟาโรหแหงอียิปต และพูดกับ
เขาวา
‘เจาถือวาตัว เองเป็ นสิงโตในหมูชนชาติทัง้
หลาย
แตอัน ที่ จริง เจาเป็ นจระเขยักษ †ในทอง
ทะเล
ที่ฟาดตัวไปมาตามลําธารของเจา
กวนนํ้ าไปมาดวยเทาของเจา
ทําใหน้ํ าขุนคลัก’”
๓ นี่ คือสิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
“ตอ หน าชนชาติมากมายเราจะเหวี่ยงตาขาย
ของเราเหนือเจา
และพวก เขาจะดึงเจาขึ้น มาจากนํ้ าดวย
ตาขายของเรา
๔ เราจะขวางเจาลงบนพื้นดิน
จะโยนเจาลงในทองทุงกลางแจง
เราจะปลอยใหนกในทองฟ ามาทํา รังบนตัว
เจา
เราจะใหสัตวปาทัง้ หมดในโลกเหยียบยํ่าเจา
๕ เราจะกระจายเนื้ อของเจาไปตามเทือกเขา
และเอาซากของเจาไปถมหุบเขาทัง้ หลาย
๖ เราจะทําใหแผน ดินไปจนถึงเทือกเขาเปี ยก
ชุมไปดวยเลือดของเจา
และหุบเขาลึกทัง้ หลายจะเต็มไป ดวยเนื้อ
ของเจา
๗ เมื่อเราดับเจา
เราจะคลุมฟ า สวรรคไว เราจะทําใหดวงดาว
มืดลง
เราจะเอาเมฆมาบดบังดวงอาทิตยไวและ
ดวง จันทรจะไมสอง แสงในตอนกลาง
คืน
๘ เราจะทําใหทุก สิ่งทุก อยางที่สองแสงอยูบน
ฟ ามืดลงเหนือแผนดินเจา
เราจะนํ าความมืดมาสูแผนดินของเจา”
๒ “เจาลูกมนุษย

เอเสเคียล ๓๒:๑๘

พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน
้
๙ “เราจะทําใหหลายชนชาติใจฝ อ
เมื่อ
เราเอาเศษที่แตกเป็ นชิน
้ ๆของ
เจามาอยู
ทามกลางชนชาติตางๆในดิน แดนทัง้ หลายที่
๑๐ เราจะทําใหผูคนมากมาย
เจาไมรู จักนัน
้
หันมาจองเจาอยางตะลึง งัน
และบรรดา
กษัตริยของพวกเขาจะหวาดกลัวเพราะเรื่อง
ที่เกิด ขึ้นกับ เจา ในวัน ที่เจาลม สลาย เมื่อเรา
กวัด แกวงดาบของเราตอ หน าพวกเขา พวก
เขาทุก คนจะตัวสัน
่ เทิม
้ เพราะกลัวตายทุก
ขณะจิต”
๑๑ นี่ คือสิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
“ดาบของกษัตริยแหงบา บิ โลนจะมาตอสู
กับ เจา ๑๒ เราจะทําใหประชาชนของ เจาลม
ลงดวยดาบของคนเกง กลาเหลา นัน
้ ซึ่งเป็ น
ชนชาติที่โหด
เหีย
้ มที่สุดในบรรดาชนชาติ
ทัง้ หมด พวก เขาจะทําใหความหยิ่ง ผยอง
ของอียิปตแตกสลาย
และทําใหกองทัพ
ทัง้ หมดของอียิปตยอยยับไป
๑๓ เราจะทําลายฝูง สัตวทัง
้ หมดที่อยูขาง
แมน้ํ าใหหมดไป จะไมมีมนุษยคนใดหรือกีบ
ของสัตวตัวใดมากวนใหน้ํ าขุนอีกตอไป
๑๔ แลวเราจะปลอยใหแมน้ํ าในดิน
แดน
แหง นี้ตกตะกอน และทําใหลําธารทัง้ หลาย
ไหลลื่นเหมือนนํ้ ามันมะกอก ๑๕ ตอน ที่เรา
ทําใหแผน ดินอียิปตรกรางวาง เปลา ตอนที่
แผน ดินนัน
้ สูญ เสียทุก อยาง ตอนที่เราฟาด
ฟั นทุก คนที่อาศัยอยูที่ นัน
่ แลวเมื่อ นัน
้ พวก
เขาจะไดรูวา เราคือยาหเวห”
๑๖ “นี่ คือบทเพลงไวอาลัยที่จะใชรองกัน
พวกผู หญิงของชนชาติตางๆจะรอง เพลง
ไวอาลัยนี้ พวก เขาจะรอง เพลงนี้ที่พูด ถึง
อียิปตและประชาชนทัง้ หมดของมัน”
พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน
้
ประเทศอียิปตจะถูกทําลาย
๑๗ วันที่สิบหาของเดือนนั น
้

ในปี ที่สิบสอง ‡
คํา พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึงผมวา
๑๘ “เจาลูก มนุษย
ใหรองครํ่าครวญใหกับ
ประชาชนชาวอียิปต ใหสงทัง้ อียิปตและพวก

*๓๒:๑

ปี ที่สิบสอง ตรงกับวันที่สามมีนาคม ปี ๕๘๕ กอนพระเยซูมาเกิด

†๓๒:๒

จระเขยักษ หรือสัตวประหลาดตัว นี้ มีช่ อ
ื วา “ราหับ” ดูคําอธิบายทายหน าของบทที่

๒๙:๓
‡๓๒:๑๗

วัน ที่ … ปี ที่สิบ สอง ในปี ที่สิบ สอง ตรงกับวัน ที่ สิบ เจ็ดมีนาคม ปี ๕๘๕ กอนพระ
เยซูมาเกิด

เอเสเคียล ๓๒:๑๙

ผู หญิงของชาติมหาอํานาจเหลานัน
้ ลงไปอยู
รวมกับคนเหลานัน
้ ที่อยูในหลุมลึกนัน
้
๑๙ ‘เจาอียิปต
เจาคิดวาเจาสวยงามกวาคนอื่นหรือ ลงไป
ไปนอนกับพวกที่ไมไดขลิบซะ’
๒๐ พวก เขาจะตกไปอยูกับพวกที่ถูก ฆา
ดวยดาบ ดาบถูกชักออกจากฝั กแลว ลาก
อียิปตกับประชาชนของมันออกไปซะ
๒๑ จากแดนคน
ตาย
พวกวีรบุรุษที่
แข็งแกรงที่สุด
จะพูดเรื่องของอียิปตและ
พวกที่อยูฝายเดียวกับมันวา
‘พวก เขาไดลงมาแลว พวก เขาไดนอนอยู
กับพวกที่ไมไดทําพิธข
ี ลิบ *ที่ถูกฆาดวยดาบ’
๒๒ อัส ซีเรียกับกองทัพทัง
้ หมดของ เขา †ก็
อยูที่นัน
่ ดวย หลุมฝั งศพของพวกเขาอยูลอม
รอบเขา พวกมันทัง้ หมดถูกฆาดวยดาบ
๒๓ หลุมฝั ง ศพของอัส ซีเรียอยูที่กน เหว
ของหลุม ลึกนัน
้
กองทัพของ เขาก็ฝังอยู
รอบๆหลุมฝั ง ศพของ เขานัน
้ ทัง้ หมดตางก็
ถูกฆาดวยดาบ พวกนี้เคยสรางความกลัวไป
ทัว
่ แผนดินของคนที่ยังมีชีวิตอยู
๒๔ เอลามก็อยูที่ นัน
่ ดวย ชาวเมืองของเขา
ก็ฝังอยูรอบๆหลุมฝั ง ศพของ เขา พวก เขา
ทัง้ หมดถูกฆาดวยดาบ ทุก คนที่เคยสราง
ความหวาด กลัวไปทัว
่ แผน ดินของผู ที่มีชีวิต
ตางก็ลงไปสูโลกเบื้องลางทามกลางพวกที่
ไม ไดทําพิธี ขลิบ พวก เขาตองแบกรับความ
อับอายรวมกับทุกคนที่ลงไปในหลุมลึกนัน
้
๒๕ มีการจัดเตียงหลัง
หนึ่งใหกับหลาย
ชนชาติเอ ลามและกองทัพทัง้ หมดของ เขาที่
ถูกฆาดวยดาบ กองทัพทัง้ หมดของเอ ลาม
ถูกฝั งอยูรอบๆหลุมฝั ง ศพของ เขา พวก เขา
ทัง้ หมดยังไม ไดทําพิธี ขลิบและถูกฆาดวย
ดาบ ทัง้ ๆที่พวกเขาเคยสรางความหวาดกลัว
ไปทัว
่ แผนดินของผูที่มีชีวิต
พวก เขาตองแบกรับความอับอายรวม กับ
ทุก คนที่ลงไปในหลุมลึกนัน
้ พวกเขาถูกวาง
ลงทามกลางคนที่ถูกฆา
๒๖ เมเชคกับทู บัลก็อยูที่ นัน
่ ดวย พรอมกับ
กองทัพของพวก เขา ซึ่งฝั งอยูรอบๆหลุมฝั ง
ศพของเขาทัง้ สอง

45

เอเสเคียล ๓๒:๓๒

พวก เขาทัง้ หมดยังไม ไดทําพิธี ขลิบและ
ถูกฆาดวยดาบ
ทัง้ ๆที่พวก เขาเคยสราง
ความหวาดกลัวไปทัว
่ แผนดินของผูที่มีชีวิต
๒๗ แตพวก เขาไม ไดนอนฝั งรวมอยูกับ
พวกวีรบุรุษที่ลม ลงในสมัย กอนนานมาแลว
ที่ลงไปในแดนผู ตาย พรอมกับอาวุธของเขา
ที่มีดาบของพวกเขาหนุนหัวอยู และมีโลวาง
ทับอยูบนกระดูก ทัง้ ๆที่พวกวีรบุรุษเหลา นี้
เคยสรางความหวาดกลัวไปทัว
่ แผนดินของผู
ที่มีชีวิตอยู
๒๘ ฟาโรห เจาก็จะโดนอยางนั น
้ เหมือนกัน
เจาจะถูกทําลายและจะไปนอนอยู
ทามกลางคนเหลา นัน
้ ที่ไม ไดเขาพิธี ขลิบ ไป
อยูกับพวกนัน
้ ที่ถูกฆาดวยดาบ
๒๙ เอ โดมก็อยูที่ นั น
่ ดวย พรอมกับบรรดา
กษัตริยและเจา ชายทัง้ หลายของ เขา ถึง
แมวาพวก เขาเคยมีพลังมาก แตพวก เขาก็
ถูกวางรวมอยูกับคนที่ถูกฆาดวยดาบ นอน
อยูกับพวกที่ไมไดทําพิธข
ี ลิบ และอยูกับพวก
ที่ลงไปอยูในหลุมลึกนัน
้
๓๐ บรรดาเจา ชายทุก คนของทางเหนื อ
และพวกชาวไซดอนทัง้ หมดก็อยูที่นัน
่ ดวย
พวก เขาไดลงไปอยางอับอาย ไปอยูรวม
กับพวกที่ถูกฆา ทัง้ ๆที่แต กอนพวก เขาเคย
สรางความหวาดกลัวใหกับคนอื่น
พวก เขานอนอยูที่ นัน
่ ยังไม ไดทําพิธี ขลิบ
ไปอยูกับคนที่ถูกฆาดวยดาบ
และพวกเขาตองแบกรับความอับอาย รวม
กับทุกคนที่ลงไปในหลุมลึกนัน
้
๓๑ เมื่อฟาโรหเห็นสิ่งที่ไดเกิด
ขึ้นกับคน
เหลา นัน
้ เขาก็จะไดไมรูสึกแยมากนัก ที่เขา
และกองทัพทัง้ หมดของเขาถูกฆาดวยดาบ”
พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน
้
๓๒ “เราจะทําใหแผน ดินของผู ที่มีชีวิตอยู
ยําเกรงเรา
ฟาโรหกับกองทัพทัง้ หมดของ
เขาก็จะถูกวางลงทามกลางพวกที่ไม ไดทํา
พิธีขลิบ ที่ถูกฆาดวยดาบ” พระยาหเวหองค
เจาชีวิตพูดวาอยางนัน
้

*๓๒:๒๑
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พระเจาเลือกเอเสเคียลเป็ น
ยามเฝ าดูเมืองอิสราเอล
(อสค. ๓:๑๖-๒๑)

๓๓

๑ คํา

พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึง
ผมวา ๒ “เจาลูก มนุษย ใหพูดกับ
คนของเจาและบอกพวกเขาวา
‘เมื่อเรานํ ากองทัพศัตรูมาตอสูกับแผน ดิน
หนึ่งและประชาชนของแผน ดินนัน
้ ไดเลือก
คนหนึ่งในพวกเขาใหเป็ นยามเฝ าดูเมือง
๓ และถายามคน นั น
้ มองเห็นกองทัพศัตรู
บุกเขามาโจมตีแผน ดินนัน
้
เขาจะเป าแตร
เตือนประชาชน
๔ แลวถามีใครไดยินเสียงแตรนั น
้ แตเมิน
เฉยตอเสียงเตือนนัน
้ กองทัพศัตรูนัน
้ ก็จะมา
คราเอาชีวิตเขาไป เขาแสหาที่ตายเอง
๕ เขาแสหาที่ตายเอง เพราะเขาไดยินเสียง
แตร แตทําเป็ นเมิน เฉยไมสนใจตอเสียง
เตือนนัน
้
แตถา หากเขาฟั งเสียงเตือน เขาก็จะรักษา
ชีวิตของเขาไวได
๖ แตถายามเห็นกองทัพศัตรูกําลังบุกมา
แตไมยอมเป าแตรเตือนประชาชน
แลว
กองทัพศัตรูบุกมาถึงและไดคราเอาชีวิตคน
หนึ่งคนใดไป คนเหลา นัน
้ ตองตายไปเพราะ
บาปของพวกเขา แตเราจะใหยามคนนัน
้ ตอง
รับผิดชอบตอเลือดของพวกเขาดวย’”
๗ “เจาลูกมนุษย เราไดใหเจาเป็ นยามเฝ าดู
ครอบครัวอิสราเอล ดัง นัน
้ เมื่อ ไหรก็ตามที่
เจาไดยินคํา เตือนจากเรา เจาจะตองไปเตือน
พวกเขา
๘ ถาเราพูดกับคน ชัว
่ วา ‘ไอชาติชัว
่ เจาจะ
ตองตายแน’ แลวเจากลับไมเอาสิ่งนี้ไปเตือน
เขา เพื่อหันเขาไปจากทางชัว
่ ของเขา คนชัว
่
นัน
้ จะตองตายเพราะบาปของ เขา แตเราจะ
ใหเจาตองรับผิดชอบตอเลือดของเขาดวย
๙ แตถาเจาเตือนคน ชัว
่ นัน
้ ใหหันไปจากสิ่ง
ที่เขาทําอยู แตเขาไม ยอมฟั งเจา เขาจะตาย
เพราะบาปของเขาเอง แตเจาจะไดรักษาชีวิต
ของเจาไว”
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พระเจาไมชอบทําลายมนุษย
(อสค. ๑๘:๒๑-๓๐)
๑๐ “เจาลูกมนุษย

ใหพูดกับครอบครัว
อิสราเอลวา
‘พวก เจากําลังพูดกันวา “การกบฏและ
บาปของพวกเรานัน
้ หนักอึ้งเหลือเกิน พวก
เรากําลังซูบผอมลงเพราะบาปเหลานัน
้ พวก
เราจะมีชีวิตอยูตอไปไดยังไง”’
๑๑ พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา ‘ใหบอก
กับพวก เขาวา “เรามีชีวิตอยูแนขนาดไหน
ก็ใหแนใจขนาดนัน
้ เลยวา เราไม ไดช่ น
ื ชม
กับความ ตายของคน ชัว
่ หรอก แตเราอยาก
จะใหพวก เขาหันไปจากความ ชัว
่ ที่พวก เขา
ทํา และมีชีวิตอยูตอ ไปมากกวา กลับ ใจเสีย
ใหหันไปจากทาง ชัว
่ ทัง้ หลายของ เจา ชาว
อิสราเอลเอย พวก เจาจะไปตายกันทําไม
เลา”’
๑๒ ดัง นั น
้ เจาลูกมนุษย ใหพูดกับคนของ
เจาวา
‘ความ ดีของคนดี ไมอาจชวยรักษาชีวิต
ของเขาไวได ถาเขาหันไปทําบาป
สวนความชัว
่ ของคนชัว
่ ก็จะไมเป็ นเหตุให
เขาลม สลาย ถาเขาหันไปจากความ ชัว
่ ของ
เขา
ถาคนดีทําบาป
เขาจะไมสามารถรักษา
ชีวิตของ เขาไวได โดยพึ่งความ ดีที่พวก เขา
เคยทํามา’
๑๓ ถาเราบอกกับคนดีวา
เขาจะมีชีวิตอยู
อยางแนนอน แตเขาพึ่งในความ ดีของ เขา
และไปทําชัว
่ เราจะไมจดจําสิ่ง ดีๆที่เขาเคย
ทํา เขาจะตายเพราะความชัว
่ ที่เขาไดทําไป
๑๔ และถาเราพูดกับพวกคน ชัว
่ วา ‘เจา
จะตองตายอยางแนนอน’ แตแลวเขาก็หัน
จากบาปและไปทําสิ่งที่ยุติธรรมและถูก ตอง
๑๕ เชน เขาคืนของคํ้าประกันเงิน กู คืนสิ่งที่
เขาไดขโมยมา และเดินตามทางทัง้ หลายที่
ใหชีวิต และไมทํา ชัว
่ เขาคนนัน
้ จะมีชีวิตแน
เขาจะไมตาย ๑๖ เราจะไมจดจําบาปที่เขาเคย
ทํา และเอามันมาฟ องเขา เขาไดทําในสิ่งที่
ยุติธรรมและถูก ตอง เขาจะมีชีวิตอยูอยาง
แนนอน
๑๗ แตคนของ เจาพูดวา ‘วิธี การของพระ
ยาหเวหไมยุติธรรม’ แตเป็ นวิธี การของพวก
เขาตางหากที่ไมยุติธรรม
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๑๘ ถาคนดีหันไปจากความ ดีของ เขา และ
ไปทําชัว
่ เขาจะตายเพราะความชัว
่ นัน
้
๑๙ ถาคน ชัว
่ หันไปจากความ ชัว
่ ของ เขา
และไปทําสิ่งที่ยุติธรรมและถูก ตอง
เขา
จะมีชีวิตอยูตอ ไป เพราะเขาทําอยาง นัน
้
๒๐ ครอบครัวอิสราเอล พวก เจายังพูดวา ‘วิธี
การของพระ ยาหเวหไมยุติธรรม’ แตเราจะ
ตัดสินพวก เจาแตละ คนตามการกระทําของ
ตน”

เมืองเยรูซาเล็มจะถูกทําลาย
๒๑ ในวันที่หา

เดือนสิบ ของปี ที่สิบสองของ
การเนรเทศ *
มีชายคน หนึ่งที่รอดจากการลม สลายของ
เมืองเยรูซาเล็ม ไดมาพบผมและพูดวา
“เมืองแตกแลว”
๒๒ คืนกอนที่ชายคนนี้ จะมาหา มือของพระ
ยาหเวหไดอยูกับผมแลว แตพระองคไดเปิ ด
ปากของผม กอนที่ชายคนนัน
้ จะมาหาผมใน
ตอนเชา ปากของผมจึงเปิ ดออกและผมก็ไม
เป็ นใบอีกตอไป †
๒๓ แลวคํา พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึง
ผมวา ๒๔ “เจาลูกมนุษย พวกที่รอด ชีวิตที่
อาศัยอยูทามกลางซากปรักหัก พังในแผน ดิน
อิสราเอลกําลังพูดวา
‘ขนาดอับ รา ฮัมคน เดียว ก็ยังเป็ นเจาของ
แผนดินได แลวนี่ พวกเรามีตงั ้ มากมาย แผน
ดินจะตองตกเป็ นของพวกเราอยางแนนอน’
๒๕ ดังนั น
้ ใหพูดกับพวกเขาวา
‘นี่คือสิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
พวก เจายังคิดจะเป็ นเจาของแผน ดิน
อยาง นัน
้ หรือ ในเมื่อเจากินเนื้อ สัตวที่ยังมี
เลือดติด อยูและมองหาความชวย เหลือจาก
์ ีก ดวย
พวกรูป เคารพและยังฆาคนบริสุทธิอ
๒๖ พวกเจาหากินดวยดาบ ทําสิ่งที่นา รังเกียจ
ทัง้ หลาย แตละ คนก็เป็ น ชูกับเมียของเพื่อน
บาน อยางนี้แลว เจายังคิดจะเป็ นเจาของ
แผนดินอีกหรือ’
๒๗ ใหพูดสิ่งนี้ กับพวกเขา
‘นี่คือสิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด

*๓๓:๒๑
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เรามีชีวิตอยูแนขนาดไหน
ก็ใหแนใจ
ขนาดนัน
้ เลยวา
พวกที่อาศัยอยูทามกลาง
ซากปรักหัก พังจะลม ลงดวยดาบ เราจะสง
พวกสัตว ป าไปขยํ้าพวกที่หนีออกไปอยูตาม
ชานเมือง พวกที่ไปอยูตามที่ ซอนและตาม
ถํ้าจะตายดวยโรคระบาด ๒๘ เราจะทําใหแผน
ดินนี้ถูกทิง้ ราง และความแข็งแกรงที่เมือง
นี้หยิ่ง ผยองนักหนาจะสิน
้ สุดลง พวกภูเขา
ของอิสราเอลจะรกรางจนไมมีใครเดิน ทาง
ขามพวกมัน
๒๙ เมื่อเราทิง
้ แผน ดินนี้ใหรกรางเพราะสิ่ง
นา รังเกียจทัง้ หลายที่พวกเขาไดทํา นัน
้ แลว
พวกเขาจะไดรูวาเราคือยาหเวห’
๓๐ สวนเจา เจาลูกมนุษย
คนของ เจากําลังพูดถึงเจาตามกําแพงและ
ประตูบานวา ‘ไป ไปฟั งถอยคําของพระ
ยาหเวหกันเถอะ’
๓๑ ประชาชนของ เรามาพบเจาอยางที่เคย
ทํามา และมานัง่ อยูตอ หน าเจา เพื่อที่จะฟั ง
คํา พูดของ เจา แตพวก เขาไมทําตาม คํา พูด
กระตุนราคะอยูที่ริม ฝี ปากพวก เขา และใจ
ของพวกเขาละโมบเอาแตได
๓๒ ในสายตาพวก เขา เจาก็เป็ นแคนัก รอง
ที่รองเพลงกระตุนราคะ ดวยเสียงอันไพเราะ
และเลนดนตรีเกงเทานัน
้ เอง พวก เขาฟั งคํา
พูดของ เจาแตไม ไดเอาไปทําตาม ๓๓ เมื่อสิ่ง
ตางๆเหลานี้เกิดขึ้น (ซึ่งมันจะเป็ นไปตามนัน
้
อยางแนนอนอยูแลว)
พวกเขาจะไดรูวามีผูพูดแทนพระเจาไดมา
อยูทามกลางพวกเขาจริง”
ผูเลี ้ยงแกะที่เลี ้ยงแตปากทองตัวเอง
๑ คํา

๓๔ ผมวา

พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึง
๒ “เจาลูกมนุษย ใหพูดแทน
เราตอ ตานพวกผูเลีย
้ ง แกะของอิสราเอล ให
บอกกับพวก เขาวา นี่คือสิ่งที่พระ ยาหเวห
องคเจาชีวิตพูด ‘นา ละอายจริงๆผูเลีย
้ ง แกะ
ของอิสราเอลที่เลีย
้ ง ดูแตปาก ทองตัว เอง
ผู เลีย
้ งควรจะเลีย
้ ง ดูปาก ทองของฝูง แกะ
ไมใชหรือ ๓ พวก เจากินนม เปรีย
้ วแข็ง นุง
หมขน แกะและเลือกแกะตัวอวนพีมาฆากิน

ปี ที่สิบ สองของการเนรเทศ ตรงกับวัน ที่สิบ เกามกราคม ปี ที่ ๕๘๕ กอนพระเยซู

มาเกิด
†๓๓:๒๒

กอนหน านัน
้ พระเจาเคยปิ ดปากไม ใหเอ เส เคี ยลพูดแทนพระองคในที่สาธารณะ ดู
เพิ่มเติมไดจาก บทที่ ๓:๒๔-๒๗
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กัน แตเจาไมเลีย
้ งดูปากทองของฝูง แกะเลย
๔ เจาไม ไดเสริมกําลังใหกับตัวที่ออนแอ ไม
ไดรักษาตัวที่เจ็บ ป วย และเจาไม ไดพัน แผล
ตัวที่บาดเจ็บ เจาไมไดนําสัตวที่หลงทางกลับ
มา เจาไม ไดตาม หาตัวที่สูญหายไป แลว
พวก เจาปกครองพวกที่แข็ง แรง *อยางโหด
เหีย
้ มทารุณ
๕ ดัง
นัน
้ พวก มันจึงกระจัดกระจายไป
เพราะไมมีผู เลีย
้ งคอยนํ าทางและเมื่อพวก
มันแตกกระจายไป ก็ตกเป็ นอาหารของพวก
สัตว ป า ๖ ฝูง แกะของ เรากระจัดกระจายไป
แกะของ เราเดินเรรอนไปตามเทือก เขาและ
ตามเนิน เขาสูงพวก มันกระจัดกระจายไปทัว
่
ผืนแผน ดินโลก และไมมีใครออกไปคนหา
หรือตามพวกมันกลับมา’”
๗ ดังนั น
้ พวกเจา พวกผูเลีย
้ งแกะ ใหฟังคํา
พูดของพระยาหเวหซะ
๘–๑๐ พระ
ยาหเวหองคเจาชีวิตบอกวา
“เนื่องจากฝูง แกะของ เราตกเป็ นเหยื่อและ
กลายเป็ นอาหารของสัตว ปาทัง้ หลาย เพราะ
พวก มันขาดผู เลีย
้ งคอยนํ าทาง แลวพวกผู
เลีย
้ ง แกะของ เราไม ยอมคนหาฝูง แกะของ
เรา แตกลับสนใจเลีย
้ งดูปากทองของตัว เอง
มากกวาของฝูง แกะ ไอพวกผูเลีย
้ ง แกะ ให
ฟั งคํา พูดของพระยาหเวหซะ อยางนัน
้ นี่คือ
สิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
‘เรามีชีวิตอยูแนขนาดไหน
ก็ใหแนใจ
ขนาดนัน
้ เลยวา เราจะตอ ตานพวกคนเลีย
้ ง
แกะ และเราจะเอาผิดกับพวก เขาสําหรับสิ่ง
ที่พวก เขาทํากับลูก แกะของ เรา เราจะปลด
พวก เขาออกจากการเป็ นผู ดูแลฝูง แกะของ
เรา เพื่อพวก นี้จะไมสามารถเลีย
้ งตัว เองได
อีก เราจะชวยฝูง แกะของ เราใหพนจากปาก
ของพวก เขา และพวก แกะจะไมเป็ นอาหาร
ของพวกเขาอีกตอไป’”
พระเจาจะเลี ้ยงดูฝูงแกะเอง
๑๑ นี่ คือสิ่งที่พระ

ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
“เราเองจะคนหาแกะของ เราและดูแลพวก
มัน ๑๒ คนเลีย
้ ง แกะที่ ดีจะคนหาฝูง แกะที่
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กระจัดกระจายของ เขาเมื่อเขาอยูกับฝูง แกะ
เราก็จะคนหาฝูง แกะของ เราอยางนัน
้ ดวย
เราจะชวยพวก
มันใหรอดพนออกมาจาก
สถาน ที่ตางๆที่พวก มันกระจัดกระจายไป
ในวันที่มืด มิดที่ปกคลุมไปดวยเมฆ ๑๓ เรา
จะนํ าพวก มันออก มาจากชนชาติตางๆและ
รวบรวมพวก มันจากประเทศทัง้ หลาย เรา
จะนํ าพวก มันเขา สูแผน ดินของพวก มันเอง
เราจะเลีย
้ งพวก มันดวยทุง หญาตามเทือก
เขาของอิสราเอล ตามริมลําธารและตามเขต
ชุมชนในแผน ดินนี้ ๑๔ เราจะเลีย
้ ง ดูพวก มัน
ดวยทุง หญาอยาง ดี และบนภูเขาสูงของ
อิสราเอล จะมีทุง หญาใหกับพวก มัน ที่ นัน
่
พวก มันจะนอนลงบนทุง หญาอยาง ดี และ
จะมีหญากินอยางอุดมสมบูรณตามเทือก เขา
ของอิสราเอล ๑๕ เราเองจะเลีย
้ ง ดูแกะของ
เราและใหพวกมันนอนลง” พระยาหเวหองค
เจาชีวิตพูดวาอยางนัน
้
๑๖ “เราจะคนหาพวกแกะที่หลงหาย เราจะ
นํ าพวกที่หลงทางกลับมา เราจะพันแผลตัวที่
บาด เจ็บ เราจะเสริมกําลังใหกับตัวที่ออนแอ
แลวเราจะเลีย
้ งดู †พวกแกะที่อวนพีและแข็ง
แรง เราจะเลีย
้ งแกะฝูงนี้ดวยความยุติธรรม
๑๗ สวนพวกเจา ฝูง แกะของเรา นี่ คือสิ่งที่
พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด ‘เราจะตัดสิน
ระหวางแกะตัว นี้กับแกะตัว นัน
้ และระหวาง
พวกแกะตัวผูกับพวกแพะ ๑๘ เจาได รับการ
เลีย
้ ง ดูดวยทุง หญาอยาง ดี แค นัน
้ ยังไม พอ
อีก หรือ ทําไมเจายังจะตองไปเหยียบยํ่าทุง
หญาที่ เหลือดวย เจาไดด่ ม
ื นํ้ าที่ใสสะอาด
แค นัน
้ ยังไม พอหรือยัง ไง ทําไมเจาตองเอา
เทาไปกวนนํ้ าที่ เหลือจนขุนเป็ นโคลนดวย
๑๙ จําเป็ นดวยหรือ ที่ฝูง แกะของ เราตองไป
กินสิ่งที่เจาเหยียบยํ่า และตองดื่มสิ่งที่เจาใช
เทากวนจนขุนเป็ นโคลน’”
๒๐ ดัง นั น
้
นี่คือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจา
ชีวิตพูดกับพวก แกะตัวอวนพีเหลานัน
้ “ดูสิ
เราเองจะตัดสินโทษระหวางแกะตัว อวนกับ
แกะที่ผอม แหง ๒๑ เพราะเจาใชสีขางกับไหล
ของเจาผลักไสแกะที่ออนแอ และใชเขาของ

*๓๔:๔ พวกที่แข็ง แรง คํา นี้ อยูในฉบับแปลกรีกโบราณ ฉบับฮีบรูที่นิยมใช กันเขียนวา พวก
มัน
†๓๔:๑๖

เลี ้ยง ดู คํา นี้อยูในฉบับแปลภาษากรีกและภาษาซีเรียโบราณ ฉบับฮีบรูที่นิยมใช
กันเขียนวา ทําลาย สาเหตุที่พระเจาอาจ จะทําลายแกะที่แข็ง แรงเป็ นเพราะพวก มันชอบเอา
เปรียบแกะที่ออนแอในขอ ๑๘ ถึง ๒๑
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เจาขวิดพวก มันจนสามารถไลพวก มันออก
ไป ๒๒ เราจะชวยฝูง แกะของเราใหรอด และ
พวกมันจะไมถูกพวกเจาปลนอีก แลว เราจะ
ตัดสินระหวางแกะตัว นี้กับแกะตัว นัน
้ ๒๓ เรา
จะใหผูเลีย
้ ง แกะคน หนึ่งมาปกครองพวก มัน
นัน
่ คือดา วิด *ผูรับ ใชของ เราและเขาจะดูแล
พวก มันและเป็ นผู เลีย
้ งคอยนํ าทางพวก มัน
๒๔ เรา ยาหเวห จะเป็ นพระเจาของพวก มัน
และดา วิดผูรับ ใชของ เราจะเป็ นเจา ชายใน
หมูพวก มัน เรา ยาหเวหลัน
่ คํา พูดออกไป
แลว
๒๕ เราจะทําขอ ตกลงใหพวก มันอยูเย็น
เป็ นสุขและกําจัดสัตว รายออกจากแผน ดิน
เพื่อพวก มันจะ ไดอาศัยอยูในที่โลงกวาง
และนอน หลับในป าอยางปลอดภัย ๒๖ เราจะ
อวยพรพวก เขา รวม ทัง้ บริเวณรอบเนิน เขา
ของ เรา †เราจะสงฝนใหตกตามฤดูกาล ฝน
๒๗ ตนไมตามทอง
แหงพระพรจะตกลงมา
ทุงจะเกิด ผลและพื้น ดินจะใหพืช ผลงอกเงย
ขึ้น พวก เขาจะปลอดภัยอยูบนแผน ดินของ
พวก เขา เมื่อเราทําลายแอกของพวก เขา
และชวย เหลือพวก เขาใหรอดพนจากเงื้อม
มือของพวกที่ทําใหพวกเขาเป็ นทาส เมื่อ นัน
้
พวกเขาจะไดรูวาเราคือยาหเวห ๒๘ พวกเขา
จะไมถูกชนชาติอ่ น
ื ๆปลนอีกตอ ไป และจะ
ไมถูกสัตว ป าเขมือบอีก พวก เขาจะอยูอยาง
ปลอดภัย และจะไมมีใครมาทําใหพวก เขา
หวาด กลัวได อีก ๒๙ เราจะจัดหาดิน แดนที่มี
พืช ผลอุดมสมบูรณใหกับพวก เขา พวก เขา
จะไม ตองตกเป็ นเหยื่อของความอดอยากใน
ดิน แดนนัน
้
แลวพวก เขาจะไมถูกชนชาติ
อื่นๆพูดเหยียดหยามอีกตอ ไป ๓๐ แลวพวก
เขาจะไดรูวา เรา ยาหเวหพระเจาของพวก
เขาอยูกับพวก เขา และรูวาพวก เขาซึ่งเป็ น
ครอบครัวของอิสราเอลเป็ นคนของ
เรา”
พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน
้
๓๑ “พวกเจาเป็ นแกะของเรา เป็ นแกะแหง
ทุงหญาของเรา พวกเจาเป็ นคนของเรา และ
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เราคือพระเจาของพวก เจา”
องคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน
้

พระ ยาหเวห

พระยาหเวหพูดตอตาน
ภูเขาเสอีรแหงเอโดม
๑ คํา

๓๕ ผมวา

พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึง
๒ “เจาลูก มนุษย ใหหันหน า
ของ เจาไปทางภูเขาเส อีร ใหพูดแทนเราตอ
ตานมัน ๓ และบอกมันวา
‘นี่คือสิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
ภูเขาเสอีร เราตอตานเจา
เราจะยื่นมือของ เราออกตี เจาและทําใหเจา
รกรางวางเปลา
๔ เราจะเปลี่ยนเมืองตางๆของ
เจาใหกลาย
เป็ นซากปรักหักพัง
เจาจะรกราง
แลวเจาจะไดรูวาเราคือยาหเวห
๕ เพราะเจาไดเกลียดอิสราเอลตัง
้ แตยุค
โบราณ
และมอบชาวอิสราเอลใหถูกฆา
ในชวงที่พวกเขาเผชิญกับความหายนะ
ในชวงที่การลงโทษของพวก เขาไดมาถึงจุด
สุดยอด’”
๖ พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา
“เรามี
ชีวิตอยูแนขนาดไหน
ก็ใหแนใจขนาดนัน
้
เลยวา เราจะมอบพวก เจาไปสูการนอง เลือด
และมันจะไลตามพวก เจาไป พวก เจาไม
เกลียดการนองเลือด อยางนัน
้ การนองเลือด
จะไลตามพวก เจาไป ๗ เราจะทําใหภูเขาเส
อีรกลายเป็ นที่รกรางวาง เปลาและจะไมให
๘ เราจะทําให
มีใครเดินทางผานไปมาที่นัน
่
เทือก เขาของพวก เจาเต็มไป ดวยซากศพที่
ถูกฆา
พวกที่ถูก ฆาดวยดาบจะลม ลงตามพวก
เนิน เขา หุบเขาและในธาร นํ้ าที่เหือดแหง
ของ เจา ๙ เราจะทําใหเจาเป็ นที่รกรางตลอด
ไป เมืองตางๆของ เจาจะไมมีผูคนอาศัยอยู
แลวเจาจะไดรูวาเราคือยาหเวห

*๓๔:๒๓ กษัตริยดาวิดปกครองอิสราเอลหลายชัว
่ คนกอนถึงสมัยเอเสเคียล พระเจาเคยใหคํา
สัญญากับดาวิดวา เชื้อ สายของเขาจะปกครองตลอดไป ในขอ นี้ พระเจากําลังอางถึงเชื้อ สาย
ของกษัตริยดาวิดคนนัน
้ ที่กําลังจะมาถึง ดูเพิ่มเติมไดจากหนังสือ ๒ ซามูเอล ๗:๑๒-๑๖
†๓๔:๒๖

สวนแรกของขอนี้แปลไดอีกอยางหนึ่งวา “เราจะทําใหพวกเขาและบริเวณรอบเนิน
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๑๐ เป็ นเพราะเจาไดพูดวา
‘ชนชาติ
อิสราเอลและยูดาห ประเทศทัง้ สอง *นี้จะตก
เป็ นของ เรา และเราจะยึดพวก มันไว’ ทัง้ ๆ
ที่ เรา ยาหเวหจะอยูที่ นัน
่ ก็ตาม” ๑๑ ดัง นัน
้
พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา “เรามีชีวิต
อยูแนขนาดไหน ก็ใหแนใจขนาด นัน
้ เลย
วา เราจะทํากับ เจาใหสาสมกับความโกรธ
และความอิจฉาที่เจาไดแสดงออกดวยความ
เกลียด ชังตอพวก เขา การที่เราจัดการกับ
เจาอยาง นี้ เราจะทําใหตัว เราเป็ นที่รูจักใน
หมูคนอิสราเอล ๑๒ แลวเจาจะ ไดรูวา เรา
ยาหเวหไดยินสิ่งตางๆที่พวก
เจาพูดดูถูก
เทือก เขาของอิสราเอลไว เจาพูดวา ‘พวก
มันถูกทิง้ ใหรางและถูกมอบใหพวก เรากลืน
กิน’ ๑๓ เจาคุย โมโออวดทับถมเรา และพูด
ตอ ตานเราอยางไมยัง้ คิด และเราก็ไดยินสิ่ง
ที่เจาพูด”
๑๔ นี่ คือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
“โลกทัง้ โลกจะเฉลิมฉลองรื่นเริงกัน เพราะ
เราไดทําใหเจารกรางวาง เปลา ๑๕ เพราะเจา
เฉลิมฉลองรื่นเริงกัน ตอนที่ดินแดนของชาว
อิสราเอลกลายเป็ นที่รกรางวางเปลา ภูเขาเส
อีรและเอโดมทัง้ หมด ทัง้ หมดเลย เราจะทํา
กับ เจาอยาง นัน
้ เจาจะ ตองรกรางวาง เปลา
แลวเจาจะไดรูวาเราคือยาหเวห”

พระยาหเวหพูดใหกําลังใจ
เทือกเขาของอิสราเอล
๑ “เจาลูก

๓๖ เทือก เขาของอิสราเอล

มนุษย ใหพูดแทนเรากับ
และบอก
พวก เขาวา ‘เทือก เขาแหงอิสราเอลเอย ให
ฟั งคํา พูดของพระ ยาหเวหเถิด ๒ นี่คือสิ่งที่
พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด “ศัตรูพูด ถึงเจา
ไววา ไชโย เทือกเขาโบราณตกเป็ นของพวก
เราแลว”’”
๓ ดัง
นัน
้ ใหพูดแทนเราตอเทือก
เขา
อิสราเอล
ใหบอกไปวา
“นี่คือสิ่งที่พระ
ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด ‘พวก เขาไดทําลาย
ลางและเขามาเหยียบยํ่าเจาจากทุกๆดาน
จนเจาตกเป็ นสมบัติของชนชาติอ่ น
ื ๆและตก
เป็ นขีป
้ ากใหชาว บานนินทา และถูกใส ราย
ป ายสี’”
*๓๕:๑๐
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๔ อยาง นั น
้
เทือก เขาแหงอิสราเอลเอย
ใหฟังคํา พูดของพระ ยาหเวหองคเจาชีวิต
เถิด นี่คือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
กับเทือก เขา เนิน เขาทัง้ หลาย ลําธารที่
เหือดแหง หุบเขา กับที่รกรางวางเปลา และ
เมือง รางตางๆที่ถูกปลนและถูกคนชาติ อื่นที่
อยูรอบๆเยาะ เยย ๕ นี่คือสิ่งที่พระ ยาหเวห
องคเจาชีวิตพูด “แนนอน เรากําลังพูดตอ
ตานชนชาติอ่ น
ื ๆ ที่เหลือ และตอ ตานเอ โดม
ทัง้ หมด
ดวยความเรารอนที่จะปกป อง
เกียรติของ เรา เพราะพวก มันไดริบเอาแผน
ดินของเราไปเป็ นของพวกมันเอง ดวยความ
ดีอกดีใจ พวก มันปลนชิงดิน แดนไปเป็ นทุง
หญาของพวกมัน”
๖ “ดัง นั น
้ ใหพูดแทนเราเกี่ยว กับแผน ดิน
อิสราเอล และพูดกับบรรดาเทือก เขา เนิน
เขา ลําธารที่เหือดแหง และหุบเขาทัง้ หลาย
วา ‘นี่คือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
เราพูดดวยความเรารอนที่จะปกป องเกียรติ
ของเรา เพราะเจาถูกชนชาติอ่ น
ื ๆรังเกียจ’”
๗ ดัง นั น
้
นี่คือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจา
ชีวิตพูด “เรายกมือขึ้นสาบานวา ‘ชนชาติทัง้
หลายที่อยูลอมรอบเจาจะถูกรังเกียจดวย’”
๘ “แตเจา
เทือก เขาแหงอิสราเอลเอย
เจาจะแตกกิ่ง กานและออกผลให กับชาว
อิสราเอลของ เราเพราะพวก เขาจะกลับบาน
ในเร็ววัน นี้ ๙ เราอยูฝาย เจา และจะหันมา
สนใจเจา เจาจะไดรับการไถหวาน ๑๐ และเรา
จะใหประชากรของ เจาทวีคูณ คือครอบครัว
ชาวอิสราเอลทัง้ หมด เมืองตางๆจะเต็มไป
ดวยผูคน และซากปรักหัก พังทัง้ หลายจะได
๑๑ เราจะใหจํานวน
รับการสรางขึ้นมาใหม
คนและสัตวบน เจาทวีคูณ และพวก เขารวม
ทัง้ พวกสัตวเหลา นัน
้ จะออกลูก หลานและ
จะมีจํานวนมากมาย
เราจะใหผูคนมาตัง้
ถิ่นฐานลงบน เจาเหมือนในอดีตและเราจะ
อวยพรเจามากกวาแต กอน แลวเจาจะไดรู
วาเราคือยาหเวห ๑๒ เราจะทําใหประชาชน
คือประชาชนชาวอิสราเอลของ เรา เดินบน
เจา พวก เขาจะเป็ นเจาของเจา และเจาจะ
เป็ นของที่พวกเขามีสิทธิใ์ ชได เจาจะไมมีวัน

ชนชาติ … ทัง้ สอง เอโดมยินดีชวยเหลือบาบิ โลนใหบุกสองประเทศนี้ ในปี ๕๘๙๕๘๖ กอนพระเยซูมาเกิด อานเพิ่มเติมไดจาก สดุดี ๑๓๗:๗; เพลงครํ่าครวญ ๔:๒๑-๒๒; โอบา
ดียาห ๑๐-๑๔
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พรากลูก หลานของพวก เขาไปจากพวก เขา
ไดอีก”
๑๓ นี่ คือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
“ประชาชนพูดกับเจาวา
‘เจาเขมือบผูคน
และเอาลูก หลานไปเสียจากชนชาติของ เจา
เอง’ ๑๔ แตตอ ไป นี้ เจาจะไมไดเขมือบผูคน
หรือเอาลูก
หลานไปจากชนชาติเจาอีกตอ
ไป” พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน
้
๑๕ “เราจะทําใหเจาไม ตองฟั งคําเยาะ เยย
จากชนชาติอ่ น
ื ๆอีก แลว และไม ตองถูกเชื้อ
ชาติอ่ น
ื ๆรังเกียจ และไม ตองเป็ นเหตุทําให
ชนชาติตัว เองตองลม สลายอีกตอ ไปแลว”
พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน
้
พระเจาจะปกป องชื่อเสียงของพระองค
๑๖ คํา พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึงผมอีก
วา ๑๗ “เจาลูก มนุษย เมื่อชาวอิสราเอลได
อาศัยอยูในแผน ดินของพวก เขาเอง พวก
เขาไดทําใหแผน ดินนี้สกปรก ดวยความ
ประพฤติและสิ่ง ตางๆที่พวก เขาทํา การ
กระทําของพวก
เขาไมบริสุทธิใ์ นสายตา
เราเหมือนผู หญิงที่มีประจํา เดือน *๑๘ เรา
จึงเทความเดือดดาลของ เราลงบนพวก เขา
เพราะพวก เขาไดทําใหแผน ดินนี้เปื้ อนเลือด
เหมือนกัน ดวยการ ฆาคนบริสุทธิ ์ และทํา
ใหแผน ดินนี้สกปรกดวยรูป เคารพขีๆ
้ เหลา
นัน
้ ๑๙ เราเคยใหพวก เขากระ เจิดกระเจิงไป
อยูทามกลางชนชาติทัง้ หลาย พวก เขาได
กระจัดกระจายไปอยูตามประเทศตางๆ เรา
ไดตัดสินพวก
เขาตามความประพฤติและ
การกระทําของพวกเขาแลว ๒๐ และพวกเขา
ไปที่ไหนก็ตามในทามกลางชนชาติตางๆ
์ ิทธิข
์ อง เราถูก
พวก เขาไดทําใหช่ อ
ื อันศักดิส
ลบหลู เพราะคนเหลานัน
้ พูดถึงพวกเขาไววา
‘คนพวก นี้เป็ นคนของพระ ยาหเวห แตก็ยัง
ตองออกไปจากแผนดินของตัวเองอยูดี’ †
*๓๖:๑๗
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๒๑ แตเรารูสึกเป็ น
์ ิทธิ ์
หวงชื่ออันศักดิส
ของ เรา ที่ครอบครัวชาวอิสราเอลไดทําให
เสื่อมไปในหมูชนชาติที่พวก เขาไป อยูนัน
้
๒๒ ดัง นั น
้ ใหบอกกับครอบครัวชาวอิสราเอล
วา นี่คือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
‘ครอบครัวชาวอิสราเอลเอย
เรื่องที่เราจะ
ทําตอ ไป นี้ อยาเขาใจวาเราเห็น แกพวก เจา
์ ิทธิข
์ อง
นะ จริงๆแลวเราเห็น แกช่ อ
ื อันศักดิส
เรา ที่พวก เจาไดทําใหเสื่อมเสียไปแลวใน
๒๓ เราจะกูช่ อ
หมูชนชาติที่เจาไปอยูนัน
้
ื อัน
์ ิทธิข
์ อง เรานัน
ยิ่ง ใหญที่ศักดิส
้ กลับมา ชื่อที่
เสื่อมเสียไปแลวในทามกลางชนชาติตางๆ
เป็ นชื่อที่เจาไดทําใหเสื่อมเสียไปแลวในหมู
พวกเขา แลวชนชาติเหลานัน
้ จะไดรูวาเราคือ
์ ิทธิข
์ องเรา
ยาหเวห เมื่อเราแสดงความศักดิส
ตอ หน าตอตาพวก เขา ตอนนํ าเจากลับ มา’”
พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน
้
๒๔ “เพราะเราจะพาเจาออกจากชนชาติ
ตางๆ เราจะรวบรวมเจามาจากทุกประเทศ
และนํ าเจากลับสูแผน ดินของ เจาเอง ๒๕ เรา
จะประพรมนํ้ าสะอาดลงบน เจา และเจาก็จะ
สะอาด เราจะชําระเจาจากความไมบริสุทธิ ์
ทัง้ หลาย และจากพวกรูป เคารพขีๆ
้ ของเจา
๒๖ เราจะใหหัวใจดวงใหมแกเจา
และเอา
วิญญาณใหมวางไวในตัว เจา เราจะเอาหัวใจ
หิน ‡ออกจากเจา และใหหัวใจที่มีเลือดเนื้อ
¶แกเจาแทน ๒๗ เราจะใสพระ วิญญาณของ
§และทําใหเจามาทําตามกฎ
เราไวในเจา
ระเบียบตางๆของเรา และรักษากฎทัง้ หลาย
ของ เราอยางเครงครัด ๒๘ เจาจะอาศัยอยูใน
แผน ดินที่เราไดใหไวกับบรรพบุรุษของ เจา
เจาจะเป็ นคนของ เราและเราจะเป็ นพระเจา
ของ เจา ๒๙ เราจะชวยเจาใหพนจากความไม
์ งั ้ หลายของ เจา เราจะใหเมล็ด ขาว
บริสุทธิท
งอกงามและเพิ่ม ขึ้นมากมาย
และเราจะ
ไมนําความอดอยากมาใหกับ เจาอีก ๓๐ เรา

ผู หญิงที่มีประจํา เดือน ในชวง นี้ผู หญิงไมมีสิทธิเขา รวมทําพิธีตางๆทางศาสนา

เพราะถือวาไมบริสุทธิ ์
†๓๖:๒๐

คนพวก นี ้ … อยูดี คํา พูดนี้ เป็ นการลบหลูพระ ยาหเวห ที่พระองคไมสามารถ
ปกป องคนของพระองคได
‡๓๖:๒๖

หัวใจหิน คือหัวใจที่ด้ อ
ื ดึงแข็งกระดาง

¶๓๖:๒๖

หัวใจที่มีเลือดเนื ้ อ คือหัวใจที่ตอบสนองได

§๓๖:๒๗

เราจะใส … ไวในเจา หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “เราจะทําใหพระวิญญาณของเรา
อาศัยอยูทามกลางพวกเจา”

เอเสเคียล ๓๖:๓๑

จะเพิ่มจํานวนผล ไมบนตนและพืชพันธุใน
ทอง ทุง เพื่อเจาจะไม ตองอับอายทามกลาง
๓๑ แลวเจา
ชนชาติตางๆเพราะอดอยาก
จะไดรูสึก ตัวถึงวิถี ทางอันเลว ทรามและ
การกระทําที่ชัว
่ รายของ เจา เจาจะรูสึก
ขยะแขยงตัว เองเพราะบาปเหลา นัน
้ กับการ
ทําตัวที่นารังเกียจนัน
้ ”
๓๒ พระ
ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา
“ครอบครัวชาวอิสราเอลเอย เราอยากใหเจา
รูวา เราไม ไดทําสิ่ง นี้เพราะเห็นแกเจาหรอก
ใหละอายใจและอับอายตอการกระทําของ
เจาเถิด”
๓๓ นี่ คือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
“ในวันที่เราชําระเจาจากบาปทัง้
หลายของ
เจา เราจะตัง้ รกรากใหพวกเจาใหมตามเมือง
ตางๆและเราจะสรางซากปรักหัก พังทัง้ หลาย
ขึ้นมาใหม ๓๔ ที่ดินที่รกรางจะได รับการไถ
หวานแทนที่จะถูกทิง้ รางอยูอยาง นัน
้
ตอ
หน าผูคนที่เดินผานไปมา ๓๕ พวก เขาจะพูด
วา ‘แผน ดินที่เคยถูกทิง้ รางนี้กลายเป็ น
เหมือนสวนเอเดน เมืองตางๆ ที่เคยเป็ นซาก
ปรักหัก พัง รกรางวาง เปลา เดี๋ยว นี้กลับมี
กําแพงลอม รอบอยางแนน หนาและมีผูคน
อาศัยอยู’
๓๖ แลวชาติตางๆที่อยูลอม
รอบเจาที่ยัง
เหลือรอด จะไดรูวา เรา ยาหเวหไดสรางสิ่ง
ที่เคยถูกทําลายไป
แลวใหกลับคืนมาใหม
และไดเพาะปลูกลงในที่ที่เคยรกรางมาแลว
ขึ้นใหม เรายาหเวหไดลัน
่ คํา พูดออกไปแลว
และเราก็จะทําใหสําเร็จ”
๓๗ นี่ คือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
“เราจะยอมฟั งคําออนวอนของครอบครัว
ชาวอิสราเอลอีก และจะทําสิ่งเหลา นี้เพื่อ
พวก เขา เราจะทําใหประชาชนของพวก เขา
ทวีคูณเหมือนฝูงแกะ ๓๘ พวกเขาจะมีจํานวน
มากมายเหมือนฝูงแพะ แกะที่นํามาอยูรวม
กันในเมืองเยรูซาเล็ม
เพื่อเป็ นเครื่องบูชา
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ในชวงเทศกาลตางๆที่กําหนดไว แลวเมือง
ตางๆที่เคยพัง ทลายไป จะเต็มไปดวยฝูง ชน
แลวพวกเขาจะไดรูวา เราคือยาหเวห”
นิ มิตเกี่ยวกับกระดูกแหง
๑ ฤทธิอ
์ ํานาจ *ของพระ ยาหเวห
ไดมาอยูบนตัว ผม พระองคไดนํา
ตัว ผมออกมาจากในเมืองดวยพระ วิญญาณ
†ของพระ ยาหเวห
และวางผมลงกลาง
หุบเขา ‡แหง นัน
้ ที่มีกระดูกคนเต็มไป หมด
๒ พระองคพาผมเดินไปรอบๆกองกระดูก
เหลา นัน
้ ผมไดเห็นกระดูกมากมายมหาศาล
ในหุบเขานัน
้ ลวนแตเป็ นกระดูกที่แหงกรัง
๓ พระองคถามผมวา
“เจาลูกมนุษย
กระดูกเหลานี้จะมีชีวิตขึ้นมาอีกไดไหม”
ผมตอบวา “ขา แตพระ ยาหเวหองคเจา
ชีวิต มีแตพระองคเทานัน
้ ที่รูคําตอบ”
๔ แลวพระองคพูดกับผมวา
“ใหพูดแทน
เรากับกระดูกเหลา นัน
้ ใหพูดกับพวก มันวา
‘กระดูกแหงเอย ฟั งคํา พูดของพระ ยาหเวห
ให ดี’ ๕ นี่คือสิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
กับกระดูกเหลา นี้ ‘เราจะระบายลมหายใจ
¶เขาไปในตัว เจา และเจาจะมีชีวิตขึ้น ๖ เรา
จะติดเสน เอ็นเขากับ เจา และเอากลาม เนื้อ
มาใสใหกับ เจา และเอาผิวหนังมาหอ หุมเจา
ไว เราจะใสลมหายใจไวในตัว เจา และเจา
จะกลับมี ชีวิตขึ้น มา แลวเจาจะไดรูวาเราคือ
ยาหเวห’”
๗ ผมจึงทําตามคํา สัง
่ ที่ผมไดรับมา ในขณะ
ที่ผมกําลังพูดแทนพระเจาอยน
ู ัน
้ ก็มีเสียงดัง
“กรอกแกรกกรอกแกรก” ขึ้น และกระดูก
ทัง้ หลายก็ตอเขาดวยกันทีละชิน
้ ๆ ๘ ผมมอง
ดู และเห็นเสน เอ็นกับกลาม เนื้อเริ่มปรากฏ
ขึ้นบนกระดูกเหลา นัน
้ แลวมีผิวหนังมาหอ
หุมพวก มัน แตพวก มันยังไมมีลมหายใจ
๙ แลวพระองคพูดกับผมวา
“เจาลูกมนุษย
ใหพูดแทนเราใหกับลมวา
‘นี่คือสิ่งที่พระ

๓๗

*๓๗:๑

ฤทธิ์อํานาจ หรือ แปลตรงๆไดวา “มือ”

†๓๗:๑

พระวิญญาณ หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “ลม”

‡๓๗:๑

หุบเขา อาจ จะเป็ นหุบเขายี สเร เอลซึ่งเป็ นพื้นที่อันอุดมสมบูรณมีการสู รบเกิด ขึ้นที่
หุบเขานี้หลายครัง้ สถานที่แหงนี้มักเรียกกันสัน
้ ๆวา “หุบเขา”
¶๓๗:๕

ลมหายใจ หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “ลม” หรือ “วิญญาณ”

เอเสเคียล ๓๗:๑๐

ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด “ลมเอย *พัดมา
จากทัง้ สี่ ทิศเถิด ลมเอย ใหลมหายใจกับผู ที่
ถูกฆา ตายเหลา นี้เถิด เพื่อพวก เขาจะไดมี
ชีวิต”’”
๑๐ ผมจึงพูดตามที่พระองคสง
ั ่ ผม และลม
หายใจก็เขาสูรางของคนเหลา นัน
้ พวก เขา
มี ชีวิตและยืนขึ้น มาเป็ นกองทัพขนาดใหญ
มหึมา
๑๑ พระองคพูดกับผมวา
“เจาลูกมนุษย
กระดูกเหลา นี้คือครอบครัวของชาวอิสราเอล
ทัง้ หมด ชาวอิสราเอลชอบพูดวา ‘กระดูก
ของพวก เราแหง กรังไปแลว พวก เราสิน
้
หวัง พวกเราโดนตัดขาดแลว’ ๑๒ ดัง นัน
้ ให
พูดแทนเรากับพวก เขาวา ‘นี่คือสิ่งที่พระ
ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด “ประชาชนของ เรา
เอย เรากําลังจะเปิ ดหลุมฝั ง ศพของพวก เจา
และนํ าพวก เจาออก มา เราจะนํ าพวก เจา
กลับคืนสูแผน ดินอิสราเอล ๑๓ ประชาชน
ของ เราเอย เมื่อเราเปิ ดหลุมฝั ง ศพของพวก
เจาและนํ าพวก เจาออกมาจากหลุมเหลา นัน
้
เจาจะ ไดรูวาเราคือยาหเวห ๑๔ เราจะใสพระ
วิญญาณของเราไวในพวกเจาและพวกเจาจะ
มี ชีวิต เราจะวางพวก เจาไวในแผน ดินของ
พวก เจาเอง แลวพวก เจาจะ ไดรูวา เรา คือ
ยาหเวห เราไดลัน
่ คํา พูดไปแลว และเราก็จะ
ทําตามนัน
้ ”’” พระยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
ยูดาหกับอิสราเอลจะ
รวมกันเป็ นหนึ่ งอีกครัง้
๑๕ คํา พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึงผม
วา ๑๖ “เจาลูกมนุษย ใหหยิบกิ่ง ไมมากิ่ง
หนึ่งและเขียนลงบน มันวา ‘ยู ดาหและชาว
อิสราเอลที่อยูรวมกับ เขา’ แลวหยิบกิ่ง ไมมา
อีกกิ่ง หนึ่ง และเขียนลงบน มันวา ‘โย เซฟ
(เอฟราอิม) และครอบครัวของชาวอิสราเอล
ทัง้ หมดที่อยูรวมกับ เขา’ ๑๗ ใหเอาสองกิ่งนี้
มาติดเป็ นทอนเดียวกันในมือเจา
๑๘ เมื่อคนของ เจาถามวา ‘ทานจะไมบอก
พวก เราหรือวา ที่ทานทํานี้หมาย ถึงอะไร’
๑๙ ใหบอกกับพวก เขาวา
‘นี่คือสิ่งที่พระ
ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด “เราจะเอากิ่ง ไมที่
เป็ นตัวแทนของโยเซฟ ที่เป็ นของเอฟราอิม
และเผาทัง้ หลายของอิสราเอลที่อยูรวมกับ
*๓๗:๙
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เขานัน
้ มาติดไวกับกิ่ง ไมที่เป็ นตัวแทนของ
ยู ดาห และทําใหมันเป็ นทอนเดียวกัน แลว
พวก เขาจะไดกลายเป็ นไมทอนเดียวกันใน
มือของเรา”’
๒๐ ใหยกกิ่ง ไมที่เจาเขียนลงนั น
้
ไวตอ
หน าตอตาพวก เขา ๒๑ และเราจะพูดกับพวก
เขาวา ‘นี่คือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิต
พูด “เราจะเอาชาวอิสราเอลออกจากชนชาติ
ตางๆที่พวกเขาไปอยูนัน
้ เราจะรวบรวมพวก
เขามาจากทัว
่ ทุกหน แหง และนํ าพวก เขา
กลับมายังแผน ดินของพวก เขาเอง ๒๒ เรา
จะทําใหพวก เขากลายเป็ นชนชาติเดียวใน
แผน ดินที่อยูทามกลางเนิน เขาทัง้ หลายของ
อิสราเอล และพวก เขาจะไดมีกษัตริยองค
เดียวปกครองอยูเหนือพวกเขาทัง้ หมด พวก
เขาจะไมมีวันแตกแยกออกเป็ นสองชาติหรือ
เป็ นสองอาณาจักรได อีก ๒๓ พวก เขาจะไม
ทําตัว เองใหแปด เปื้ อนดวยพวกรูป เคารพขีๆ
้
และสิ่งอันนาสะอิดสะเอียนของพวกเขา หรือ
การละเมิดอื่นๆทัง้ หมดของพวก เขา เพราะ
เราจะชวยใหพวก เขารอดพนจากการหันเห
ไปจากเราซึ่งเป็ นความ บาป เราจะชําระพวก
เขา พวกเขาจะเป็ นคนของเราและเราจะเป็ น
พระเจาของพวกเขา
๒๔ ดา วิดผูรับ ใชของ เราจะเป็ นกษัตริย
เหนือพวกเขา พวกเขาทุก คนจะมีผู เลีย
้ งแค
คนเดียว พวกเขาจะทําตามกฎตางๆของเรา
และรักษาขอ บังคับทัง้ หลายของ เราอยาง
เครงครัด ๒๕ พวก เขาจะอาศัยอยูในแผน ดิน
ที่เราไดใหไวกับยา โคบผูรับ ใชของเรา เป็ น
แผน ดินที่บรรพบุรุษของพวก เจาเคยอาศัย
อยู พวก เขากับลูกๆรวม ทัง้ ลูก หลานของ
พวกเขาจะอาศัยอยูที่นัน
่ ตลอดไป และดาวิด
ผูรับใชของเราจะเป็ นผูนําของพวกเขาตลอด
ไป ๒๖ เราจะทําขอ ตกลงใหพวก เขาอยูเย็น
เป็ นสุข เป็ นขอ ตกลงชัว
่ นิ รัน ดร เราจะทํา
ใหพวก เขามัน
่ คงและจะเพิ่มจํานวนพวก เขา
์ ิทธิข
์ อง เราไวในหมู
เราจะวางสถาน ที่ศักดิส
พวกเขาตลอดไป ๒๗ ที่อยูอาศัยของเราจะอยู
เหนือพวก เขา เราจะเป็ นพระเจาของพวก
เขา และพวก เขาจะเป็ นคนของ เรา ๒๘ แลว
ชนชาติตางๆจะ ไดรูวาเรายาหเวหไดทําให
อิสราเอลเป็ นของ เราโดย เฉพาะ ดวยการตัง้

ลมเอย คํา นี้ มีสามถึงสี่ความหมายในภาษาฮีบรู คือ “ลมหายใจ” หรือ “ลม” หรือ
“วิญญาณ” หรือ “พระวิญญาณ”

เอเสเคียล ๓๘:๑

์ ิทธิข
์ อง เราอยูทามกลางพวก
สถาน ที่ศักดิส
เขาตลอดไป”’”
พระยาหเวหตอตานโกก
๑ คํา

๓๘ ผมวา

พูดของพระ ยาหเวหไดมาถึง
๒ “เจาลูก มนุษย ใหหัน หน า
ไปทางโกก ซึ่งเป็ นดิน แดนของมาโกก ผูนํา
ที่สําคัญที่สุด *ของเมเชคกับทูบัล ใหพูดแทน
เราตอ ตานเขา ๓ ใหบอกเขาวา ‘นี่คือสิ่งที่
พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด “ไอ โกก ผูนํา
คนสําคัญที่สุดของเม เชคและทู บัล เราตอ
ตานเจา ๔ เราจะใหเจาหันกลับ เราจะเอา
ตะขอเกี่ยวไวที่กรามของ เจา และนํ าเจา
ออก ไปพรอมกับกองทัพทัง้ หมดของ เจา ที่
มีมา มีทหาร มาที่ติดอาวุธเต็มอัตราศึก มี
กองทัพใหญที่ถือโลขนาดใหญและขนาดเล็ก
ทหารแตละ คนถือดาบอยู ๕ มีชาวเปอรเซีย
ชาวเอธิโอเปี ย †และชาว พูตอยูกับพวก เขา
ดวย ทุก คนถือโลและสวมหมวกเหล็ก ๖ ยัง
มีชนชาติโก เม อรกับกองทัพทัง้ หมดของ เขา
มีชนชาติเบธโทการมาห ‡ที่มาจากทางเหนือ
ที่ไกล โพนพรอมกับกองทัพทัง้ หมดของ เขา
ซึ่งคนเหลานี้ไดอยูในกองทัพกับเจา
๗ ใหเตรียมตัว และพรอมอยู เสมอ ทัง
้ เจา
กับกองทัพทัง้ หมดที่มาอยูรวมกับ เจา ให
ทุก คนพรอมที่จะรับคํา สัง่ ของ เจา ๘ หลัง
จากผานพนไปนาน
เจาจะถูกเรียกใหออก
รบ ในอนาคตอันไกล โพน เจาจะบุกรุกเขา
ไปในแผน ดินที่ไดฟ้ ื น ตัวขึ้นจากสงคราม
ประชาชนในดิน แดนแหง นัน
้ ถูกรวบรวมมา
จากหลายชนชาติ เพื่อจะไปที่เทือก เขาแหง
อิสราเอล ซึ่งเคยถูกทิง้ รางมาเป็ นเวลานาน
พวก เขาถูกพาออกมาจากชนชาติตางๆ ใน
เวลานัน
้ พวก
เขาทัง้ หมดก็ไดอยูกันอยาง
ปลอดภัย ๙ เจากับกองทัพทัง้ หมดของ เจา
และชาติอ่ น
ื ๆที่อยูกับ เจา จะขึ้นไปโจมตีพวก
เขา พวก เจาจะบุกขึ้น ไปเหมือนกับพายุลูก
หนึ่ง
เจาจะเป็ นเหมือนกับเมฆที่ปกคลุม
แผนดินแหงนัน
้ ”’”
๑๐ นี่ คือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
“ในวัน นัน
้ ความ คิดมากมายจะแลนเขา มา
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ในหัวของ เจา และเจาจะคิดแผนการชัว
่ ราย
ขึ้น ๑๑ เจาจะพูดวา ‘เราจะบุกดิน แดนแหง
หนึ่งซึ่งมีหมูบานตางๆที่ไมมีกําแพงลอมรอบ
ไมมีประตูเมือง หรือสลักประตูเลย ๑๒ เรา
จะปลนและขนเอาทรัพยสินของพวก เขาไป
เราจะสู รบตอสถาน ที่ตางๆซึ่งเคยเป็ นซาก
ปรักหัก พังแตตอนนี้กลับมีผูคนอาศัยอยู เรา
จะสู รบกับชนชาติที่ถูกรวบรวมมาจากหลาย
ชนชาติ เป็ นชนชาติที่ไดฝูงสัตว เลีย
้ งและ
ขาว ของ และอาศัยอยูในใจกลางแผน ดิน
โลก’
๑๓ เชบาและเดด
านกับบรรดาพอคาแหง
ทาร ชิช รวม ทัง้ นัก ธุรกิจที่ร่าํ รวยทัง้ หลาย
ของมัน จะพูดกับ เจาวา ‘ที่ทานมานี่ เพื่อมา
ปลนพวก เขาหรือ ที่ทานรวบรวมคนของ
ทานมาเพื่อมาขนขาว
ของและขนเอาเงิน
ทองของพวกเขาอยางนัน
้ หรือ เพื่อมาเอาฝูง
สัตว เลีย
้ งและบรรดาสินคาของพวก เขาหรือ
เพื่อจะยึดของๆพวกเขาหรือ’
๑๔ ดัง นั น
้
เจาลูกมนุษย ใหพูดกับโกก
แทนเราวา ‘นี่คือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจา
ชีวิตพูด ในเวลา นัน
้ พวก เจาจะสังเกตเห็นวา
ประชาชนชาวอิสราเอลของ เราอยูกันอยาง
ปลอดภัย ๑๕ แลวพวก เจาจะลงมาจากบาน
เมืองของ เจาที่อยูทางเหนืออันไกล โพนนัน
้
ทัง้ เจาและชนชาติมากมายที่อยูกับ เจา ทุก
คนลวนขี่ มา เป็ นฝูง ชนมหึมา เป็ นกองทัพที่
ยิ่ง ใหญเกรียง ไกร ๑๖ เจาจะลุยไปขาง หน า
เพื่อสู รบกับประชาชนชาวอิสราเอลของ เรา
เหมือนกับเมฆที่เขาปกคลุมแผน ดินนี้ ไอ
โกก ในอนาคตอันไกล โพนนัน
้
เราจะนํ า
เจามาสู รบกับแผน ดินของ เรา แลวเราจะ
์ ิทธิข
์ อง เรา ดวยการ
ไดแสดงความศักดิส
เอาชนะเจาตอ หน าตอตาชนชาติทัง้ หลาย
เพื่อพวกเขาจะไดรูจักเรา’”
๑๗ นี่ คือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
“ไอ โกก เจาก็เป็ นคนนัน
้ แหละ ที่เราเคย
พูดถึงกอนหน านี้ ผานทางพวกผู พูด แทน
พระเจาชาวอิสราเอลคน รับ ใชของ เรา ใน
ตอน นัน
้ พวก เขาไดทํานายเป็ นเวลาหลายปี
วา เราจะนํ าเจามาตอสูกับพวกเขา”

*๓๘:๒

ผูนําที่สําคัญที่สุด หรือ แปลไดอีกอยางหนึ่งวา “เจาชายแหงโรช”
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ชาวเอธิโอเปี ย หรือ ชาวคูช เป็ นดินแดนที่อยูทางตอนบนของแมน้ํ าไนล
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๑๘ พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา “นี่ คือสิ่ง
ที่จะเกิด ขึ้นในวัน นัน
้ เมื่อโกกเขาโจมตีแผน
ดินอิสราเอล ความโกรธของเราจะพลุงพลาน
ขึ้น
๑๙ เราขอประกาศดวยความรูสึกอันแรง
กลาและดวยความโกรธที่พลุงขึ้น วาในวัน
นัน
้ จะเกิดแผน ดิน ไหวครัง้ รุนแรงขึ้นในแผน
ดินอิสราเอล ๒๐ ปลาในทะเล นกบนทองฟ า
สัตว ป าในทอง ทุง รวม ทัง้ สัตวเล็กๆทัง้ หมด
ที่เลื้อยคลานอยูบนพื้น ดิน และผูคนทัง้ หมด
บนผืนแผน ดินนี้ จะสัน
่ เทิม
้ อยูตอ หน าเรา
ภูเขาจะถูกควํ่า ลง หน าผาจะแตกกระจาย
และกําแพงทัง้ หมดจะลมลงมาบนดิน”
๒๑ พระ
ยาหเวหองคเจาชีวิตประกาศวา
“เราจะเรียกดาบ *มาตอสูกับโกกบนเทือก
เขาทุกลูกของ เรา แลวพวก โกกก็จะตอสู
กันเองดวยดาบ ๒๒ เราจะตัดสินลงโทษโกก
ดวยโรค ระบาดและการฆา ฟั น เราจะเท
ฝนลงมาอยางบา คลัง่
จะมีลูกเห็บและไฟ
กํามะถัน
ตกลงมาบนเขาและกองทัพของ
เขา รวม ทัง้ ชนชาติมากมายที่มากับ เขาดวย
๒๓ เราจะไดแสดงความยิ่ง
ใหญและความ
์ ิทธิข
์ อง เราผานทางเหตุการณเหลา นี้
ศักดิส
เราจะทําใหตัว เราเป็ นที่รูจักในสายตาของ
ชนชาติทัง้ หลาย แลวพวก เขาจะไดรูวาเรา
คือยาหเวห”

ความตายของโกกกับกองทัพของเขา
๑ เจาลูก

๓๙ แทนเราวา “นี่คือสิ่งที่พระ ยาหเวห
มนุษย ใหพูดตอ ตานโกก

องคเจาชีวิตพูด ‘เราตอ ตานเจา ไอ โกก ผูนํา
ที่สําคัญที่สุด †แหงเม เชคและทู บัล ๒ เราจะ
ทําใหเจาหัน กลับและจะผลักเจาไป เราจะ
นํ าเจามาจากทางเหนืออันไกล โพน และสง
เจาไปยังเทือกเขาของอิสราเอล ๓ แลวเราจะ
ตีใหคัน ธนูหลุดจากมือ ซายของ เจา และทํา
ใหลูก ธนูตกลงจากมือขวาของ เจา ๔ ทัง้ เจา
และกองทัพทัง้ หมดของ เจา รวม ทัง้ ชนชาติ
ทัง้ หลายที่มากับเจา จะลม ลงบนเทือก เขา
แหงอิสราเอล เราจะใหเจาเป็ นอาหารของนก
ที่กินซากและพวกสัตว ป า ๕ เจาจะลมตาย
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กลางทุง เพราะเราไดลัน
่ คําพูดไวแลว’” พระ
ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน
้
๖ “เราจะสงไฟลงมาบนมา โกก
และบน
พวกที่อาศัยอยูอยางปลอดภัยตามเมือง
ชายฝั ่ งทะเล และพวก เขาจะ ไดรูวาเราคือ
๗ เราจะทําใหช่ อ
์ ิทธิข
์ อง
ยาหเวห
ื อันศักดิส
เราเป็ นที่รูจักในหมูประชาชนชาวอิสราเอล
์ ิทธิ ์
ของ เรา เราจะไมปลอยใหช่ อ
ื อันศักดิส
ของเราถูกลบหลูอีก และชนชาติตางๆจะไดรู
์ ิทธิใ์ นอิสราเอล”
วา เรา ยาหเวหคือผูศักดิส
๘ พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตประกาศวา “มัน
กําลังจะมาถึงแลว
มันจะเกิด ขึ้นอยาง
แนนอน วันนี้ก็เป็ นวันที่เราไดพูดถึงแลว”
๙ “แลวคนเหลา นั น
้ ที่อาศัยอยูตามหัว เมือง
ตางๆของอิสราเอลจะออกไปเก็บอาวุธทัง้
หลายมาเป็ นเชื้อ เพลิง และเผาพวกมัน มีทัง้
โลเล็ก โลใหญ คัน ธนู ลูก ธนู กระบอง หรือ
หอก พวก เขาจะใชของพวก นี้เป็ นเชื้อ เพลิง
ไดถึงเจ็ด ปี ๑๐ โดยไมจําเป็ นตองไปหาฟื น
ตามทุง หรือไปตัด ไมในป าเลย เพราะพวก
เขาจะใชอาวุธพวก นี้เป็ นเชื้อ เพลิง พวก เขา
จะหยิบของจากซากศพของคนที่เคยปลน
พวกเขามา และขนเอาสิ่งของจากพวกที่เคย
มาขน ของจากพวก เขา” พระ ยาหเวหองค
เจาชีวิตพูดวาอยางนัน
้
๑๑ “ในวัน นั น
้ เราจะจัดหลุมฝั ง ศพใหกับ
โกกในอิสราเอล ในแถวหุบเขาของคนเหลา
นัน
้ ที่เดินผานไปมา ซึ่งอยูทางทิศตะวัน ออก
ของทะเลตาย หลุมฝั ง ศพนัน
้ จะไปขวางกัน
้
ทางของพวกที่เดิน ทางผานไปมา เพราะโกก
และฝูง ชนมหึมาทัง้ หมดของ เขาจะถูกฝั งอยู
ที่ นัน
่ ดัง นัน
้ มันจะมีช่ อ
ื วาหุบเขาฝูง ชนของ
โกก ‡๑๒ ครอบครัวชาวอิสราเอลจะใชเวลา
ฝั ง ศพพวก เขาถึงเจ็ดเดือน เพื่อที่จะชําระ
ลางแผนดินนัน
้ ๑๓ ชาวบานทุกคนในแผนดิน
จะตองชวยกันฝั งศพของพวกเขา และมันจะ
นํ าเกียรติมาใหกับคนอิสราเอล ในวันที่เรา
ไดแสดงความยิ่ง ใหญของเรา” พระยาหเวห
องคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน
้
๑๔ “พวกผูชายจะถูกจางเต็มเวลาใหออก
ไปเก็บ ศพทัว
่ แผน ดินและฝั งมัน เพื่อชําระ

*๓๘:๒๑

ดาบ คํา นี้มาจากฉบับภาษาฮีบรู ในฉบับแปลกรีกโบราณเขียนวา “ความนาสะพรึง
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ลางแผน ดิน มันจะใชเวลาตัง้ เจ็ดเดือน ที่จะ
๑๕ ในขณะ ที่
คนหาและฝั งกระดูกเหลา นัน
้
พวก เขาคนหาไปทัว
่ แผน ดินนัน
้
เมื่อพบ
โครงกระดูกมนุษย ก็จะทําเครื่องหมายไว
ขางๆและเครื่องหมายนัน
้ จะอยูจนกวาโครง
กระดูกเหลา นัน
้ จะถูกฝั งในหุบเขาฮา โม น
โกก ๑๖ (จะมีเมืองหนึ่งที่ช่ อ
ื ฮาโมนาห *อยูที่
นัน
่ ดวย) นี่ แหละเป็ นวิธีที่พวก เขาจะชําระ
ลางแผนดิน”
๑๗ นี่ คือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
“เจาลูก มนุษย เรียกนกทุกชนิดและสัตว ป า
ทัง้ หมดออกมา ใหบอกพวกมันวา ‘มาชุมนุม
กันเถอะ มารวม กันจากทัว
่ สารทิศ เพื่อมา
รวมกินกันในงานเซน
ไหวที่เราไดเตรียม
ไวใหกับเจานี้ เป็ นการเซน ไหวเฉลิมฉลอง
อันยิ่ง ใหญบนเทือก เขาของอิสราเอล ที่ นัน
่
เจาจะไดกินเนื้อและดื่มเลือด ๑๘ เจาจะ ได
กินเนื้อของคนที่เกง กลา และดื่มเลือดของ
บรรดาเจา ชายแหงโลก ราวกับวาพวก เขา
เป็ นแกะ ผูและลูก แกะ เป็ นแพะและวัวตัวผู
พวก เขาทัง้ หมดเป็ นสัตวที่ได รับการขุนจน
อวนพีมาจากบา ชาน ๑๙ ในงานเซน ไหวที่เรา
ไดจัดเตรียมใหกับเจานี้ เจาจะ ไดกินไข มัน
จนอิ่ม หนํ าและดื่มเลือดจนเมามาย ๒๐ จาก
โตะของ เรา เจาจะไดกินทัง้ มาและคน ขับ
รถ มา คนที่เกง กลาและทหารทุกประเภท
จนกวาเจาจะอิ่ม หนํ าสําราญ’” พระ ยาหเวห
องคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน
้
๒๑ “เราจะแสดงความยิ่ง
ใหญของ เรา
ทามกลางชนชาติทัง้ หลาย และทุกชนชาติ
จะไดเห็นการลงโทษที่เรานํ ามาและเห็นมือที่
เราวางลงบนพวก เขา ๒๒ จากวัน นัน
้ เป็ นตน
ไป ครอบครัวชาวอิสราเอลจะไดรูวา เราคือ
ยาหเวหพระเจาของพวก เขา ๒๓ และชนชาติ
ทัง้ หลายจะรูวา ที่ประชาชนชาวอิสราเอล
ตองถูกเนรเทศนัน
้
เป็ นเพราะบาปของพวก
เขาเอง เราจึงไดหลบหน าของ เราจากพวก
เขา และไดมอบพวก เขาไวกับศัตรูทัง้ หลาย
*๓๙:๑๖
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ของพวก เขา และพวก เขาทัง้ หมดตองลม
ตายดวยดาบ เพราะพวก เขาไมซ่ อ
ื สัตยตอ
เรา ๒๔ เราไดลงโทษพวก เขาอยางสาสมกับ
์ ละการกบฏทัง้ หลายของ
ความไมบริสุทธิแ
พวก เขา และเราไดหลบ หน าไปจากพวก
เขา”
๒๕ ดัง นั น
้
นี่คือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจา
ชีวิตพูด “ตอน นี้เราจะทําใหยา โคบกลับ
†เราจะเมตตา
มาเจริญรุงเรืองเหมือนเดิม
ประชาชนชาวอิสราเอลทัง้ หมด และเราจะ
์ ิทธิข
์ อง
มีใจรอนรนที่จะกูช่ อ
ื อันศักดิส
เรา
๒๖
กลับมา
เมื่อพวก เขาไดใชชีวิตอยูอยาง
ปลอดภัยในแผน ดินของพวก เขา และไม
ตองกลัวใครอีก พวก เขาจะ ไดลืมความ
อับอายและความไมซ่ อ
ื สัตยที่พวก เขาไดทํา
กับ เรา ๒๗ เมื่อเราไดนําพวก เขาออกมาจาก
ชนชาติทงั ้ หลาย และไดรวบรวมพวก เขามา
จากประเทศของศัตรูพวก เขา นี่เป็ นการ
์ ิทธิข
์ อง เราผานทางพวก
แสดงความศักดิส
เขา ตอ หน าตอตาของประชาชนมากมาย
๒๘ แลวพวก เขาจะ ไดรูวา
เราคือยาหเวห
พระเจาของพวก เขา เพราะถึงแมวาเราได
เนรเทศพวก เขาไปอยูทามกลางชาติตางๆ
เราก็จะรวบรวมพวก เขากลับมาสูแผน ดิน
ของพวกเขา เราจะไมทอดทิง้ พวกเขาสักคน
เดียวไวที่นัน
่ ๒๙ เราจะไมหลบหน าของเราไป
จากพวกเขาอีก เพราะเราจะเทพระวิญญาณ
ของเราลงบนครอบครัวชาวอิสราเอล”
พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน
้
วิหารหลังใหม
๑ ในปี ที่ยี่สิบ

๔๐ ถูกกวาดตอนไปเป็ นเชลย

หาหลังจากที่พวก เรา
‡ในชวง
¶
ตนปี ตรงกับวัน ที่สิบของเดือน ซึ่งเป็ นสิบ สี่
ปี หลังจากที่เมืองเยรูซาเล็มลมสลาย ในวัน
นัน
้ เองมือของพระ ยาหเวหไดมาอยูบนตัว
ผม และพระองคไดพาผมไปที่นัน
่

ฮาโมนาห หมายถึง “ฝูงชน”

†๓๙:๒๕

ตอนนี เ้ รา … เหมือนเดิม หรืออาจจะแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “นํ าพวกเขากลับมา
จากการเป็ นเชลย”
‡๔๐:๑ ยี่สิบ หาหลัง … ไปเป็ นเชลย กษัตริยเยโฮยาชินและพวกผูดีทัง
้ หลายของยู ดาหถูก
กวาดตอนไปเป็ นเชลยที่บาบิโลน ในปี ๕๙๗ กอนพระเยซูมาเกิด
¶๔๐:๑

วันที่สิบของเดือน คงจะตรงกับวันจัดการกับบาป ในที่นี้คือ วันที่ ๒๘ เมษายน ในปี
๕๗๓ กอนพระเยซูมาเกิด ดูใน เลวีนิติ ๒๕:๙; ๓๖:๒๔
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๒ ในนิ มิตจากพระเจา พระองคไดพาผมไป
ที่แผน ดินอิสราเอล และวางผมลงบนภูเขา
ที่สูงลิบ ลิ่ว มีหมู ตึกตัง้ อยูทางทิศ ใตของ
ภูเขานัน
้ ซึ่งดูเหมือนกับเป็ นเมืองเมืองหนึ่ง
๓ พระองคพาผมไปที่ นั น
่ และผมไดเห็นชาย
ผู หนึ่ง เขาดูเหมือนทองสัมฤทธิ ์ เขายืนอยู
ที่ประตู ในมือถือเชือกลินินไวเสน หนึ่ง กับ
ไมสําหรับวัดความ ยาว ๔ ชายคน นัน
้ พูดกับ
ผมวา “เจาลูกมนุษย ใหมองดูดวยตาของ
เจา ฟั งดวยหูของ เจา และใหความสนใจ
กับทุก สิ่งทุก อยางที่เรากําลังจะแสดงใหเจาดู
นี้ เพราะที่เอาตัว เจามาก็เพื่อใหเห็นสิ่งเหลา
นี้ ใหบอกกับครอบครัวของชาวอิสราเอลทุก
สิ่งทุกอยางที่เจาเห็น”
๕ ผมไดเห็นกําแพงที่ลอมรอบบริเวณวิหาร
ไม วัดในมือของชายผู นัน
้ มีความ ยาวหก
ศอก
แตละศอกยาวเทากับหนึ่ง ศอกกับ อีกหนึ่ง
ฝ ามือ *เขาได วัดกําแพงนัน
้ มันมีความ หนา
เทากับหนึ่งไมวัดและสูงหนึ่งไมวัด †
๖ แลวชายผู นั น
้ ไดไปที่ประตูที่หัน หน าไป
ทางทิศตะวัน ออก เขาขึ้นบันไดและไป วัด
ธรณีประตู มันลึกเขาไปหนึ่งไม วัด ๗ หองทัง้
หลายของยาม มีความ ยาวหนึ่งไม วัดและ
กวางหนึ่งไม วัด และพวกผนังที่กัน
้ ระหวาง
หองยามแตละหองมีความ หนาหา ศอก และ
ธรณีประตูที่อยูถัดจากระเบียงดาน หน า ที่
หัน หน าไปทางวิหาร มีความ ลึกเทากับหนึ่ง
ไม วัด ๘ แลวเขาก็วัดระเบียงหอประตู ‡๙ มัน
ลึกแปดศอก และผนังที่ติดกับประตูมีความ
หนาสอง ศอก ¶ระเบียงดาน หน าของประตู
ทาง เขานัน
้ หัน หน าเขาหาวิหาร ๑๐ ขาง ใน
ประตูดานตะวัน ออก มีหอง ยามอยูสาม หอง
เรียงกันอยูทัง้ สอง ฝั ่ ง ทัง้ สาม หองมีขนาด
เทา กัน และผนังที่กัน
้ แตละหองก็มีขนาด

*๔๐:๕
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เดียวกัน ๑๑ แลวเขาก็วัดความกวางของทาง
เขาประตู มันกวางสิบ ศอก และทางเดินขาง
ในประตูกวางสิบ สามศอก ๑๒ ที่หน าหองยาม
แตละหองนัน
้ มีขอบกัน
้ ลึกเขาไปหนึ่ง ศอก
หองยามเป็ นรูปสี่เหลี่ยมดานเทา ขนาดกวาง
ยาวหกศอก
๑๓ แลวเขาก็วัดระยะจากสวนบน สุดของ
ผนังหลังหอง หนึ่งไปสุดสวนบน สุดของ
ผนัง หลังของอีกหอง หนึ่งที่อยูตรง ขาม
ยาวเทากับยี่สิบ หาศอก ๑๔ เขาวัดไปจนถึง
ระเบียง ไดหา สิบศอก §๑๕ ระยะทางจากทาง
เขาประตูไปจนสุดระเบียงดาน หน ายาวหา
สิบศอก ๑๖ มีหน าตางแคบๆ **อยูตามหอง
ยามแตละหองอยูตรงผนังดานนอก และตรง
ระเบียงดวย ดานกวางของหน าตางอยูดาน
ในของทาง เขา ดาน แคบอยูดานนอก บน
ผนังมีการสลักลายตนปาลมมากมาย
ลานดานนอก
๑๗ แลวเขาก็นําผมออก

มาที่ลานดานนอก
ที่ นัน
่ ผมไดเห็นหองมากมายและพื้น หินที่ทํา
ไวรอบๆลานนัน
้
มีหองอยูสามสิบหองเรียง
รายไปรอบๆพื้นหินนัน
้ ๑๘ พื้นหินนัน
้ เลียบไป
ตามดานขางของพวกประตูและดานกวางกับ
ดานยาวเทา กัน นี่คือพื้น หินดานลาง ๑๙ แลว
ชายผู นัน
้ ก็วัดระยะจากดาน ในของประตู
ดาน ลางไปถึงดานนอกของลานดาน ใน ทาง
ดานตะวัน ออกมีความยาวหนึ่ง รอยศอก ซึ่ง
เทากับทางดานเหนือ
๒๐ แลวเขาก็วัดความยาวและความกวาง
ของประตูที่หัน หน าไปทางทิศเหนือ ซึ่งเป็ น
ทางที่จะไปสูลานดานนอก ๒๑ ที่ประตูนี้ มี
หอง ยามอยูดาน ละสามหอง ผนังกัน
้ หอง
แตละดานและระเบียงนัน
้ มีขนาดเทากับ
ของประตูแรกคือลึกเขาไปหา สิบศอก กวาง

หนึ่ งศอกกับอีกหนึ่ งฝ ามือ เทากับ ๕๒.๕ เซนติเมตร

†๔๐:๕

หนึ่ งไมวัด เทากับ ๖ ศอก หรือ ๓.๑๕ เมตร
ประตู ฉบับแปลภาษากรีกโบราณ ภาษาซีเรียโบราณ และภาษาละตินโบราณ และ
ฉบับฮีบรูบางฉบับเขียนไวแคนี้ ฉบับฮีบรูที่นิยมใชกันเสริมวา ประตูที่หันไปทางพระวิหาร มัน
ลึกหนึ่งไมวัด แลวเขาก็วัดระเบียงหอประตู
¶๔๐:๙ สองศอก เทากับ ๑ เมตร
‡๔๐:๘

§๔๐:๑๔
**๔๐:๑๖

เขาวัด … หาสิบศอก ภาษาฮีบรูในขอนี้เขาใจยากมาก

หน าตางแคบๆ หน าตางเหลานี้จะมีสวนที่แคบอยูดานนอก เพื่อไมใหศัตรูยิงลูกธนู
เขามาในตึกไดงายๆ แตดานในจะกวางเพื่อคนขางในจะเลือกยิงดานนอกไดงายขึ้น
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ยี่สิบ หาศอก ๒๒ พวกหน าตางของ มัน รวม
ทัง้ ระเบียงของ มัน กับลายตนปาลมนัน
้ มี
ขนาดเดียวกับของประตูดานตะวันออก ดาน
นอกของประตูมีบันไดเจ็ด
ขัน
้ ขึ้นสูประตู
และสุด ทางอีกดาน หนึ่งของบันไดมีระเบียง
อยู ๒๓ ตรง ขามลานดานนอกจากประตูทิศ
เหนือ มีประตูเขาสูลานดาน ใน เหมือนกับ
ประตูดานตะวัน ออก ชายผู นัน
้ วัดระยะ ทาง
จากประตูหนึ่งไปถึงอีกประตูหนึ่งที่ดานตรง
ขามไดหนึ่งรอยศอก
๒๔ แลวเขาไดนําผมไปทางทิศ ใต และผม
ไดเห็นประตูหนึ่งที่หัน หน าไปทางทิศ ใต เขา
วัดขนาดของพวกผนัง กัน
้ และระเบียงของ
ประตูดาน ใตไดขนาดเทากับของสองประตู
ทางดานเหนือกับดานตะวัน ออก ๒๕ ที่ประตู
ทาง
เขากับระเบียงนัน
้ มีหน าตางโดยรอบ
เหมือนกับประตูอ่ น
ื ๆ ประตูลึกเขาไปหา สิบ
ศอกและกวางยี่สิบหาศอก ๒๖ มีบันไดเจ็ดขัน
้
ขึ้นสูประตูนี้ และสุดทางอีกดาน หนึ่งของ
บันไดมีระเบียงอยู พวกผนัง กัน
้ ทัง้ สอง ดาน
ของประตูนัน
้ มีลวดลายตนปาลมประดับอยู
๒๗ ที่ลานดานในก็มีประตูที่หัน หน าไปทางทิศ
ใตเหมือนกัน และชายผู นี้ไดวัดระยะ ทาง
จากประตูดาน ในนี้ไปถึงประตูดานนอกที่อยู
ทางทิศใตมีความยาวหนึ่งรอยศอก
ลานดานใน
๒๘ แลวชายผู นั น
้ ไดพาผมเขาไปที่ลานดาน

ในผานทางประตูทิศ ใต เขาวัดขนาดประตู
ทิศ ใตไดขนาดเดียวกันกับประตูอ่ น
ื ๒๙ หอง
ยามทัง้ หลาย ผนังกําแพง และระเบียงของ
ประตูนี้
ก็มีขนาดเดียวกันกับของประตู
อื่นๆ มีชองหน าตางอยูรอบๆประตู และตรง
ระเบียงดวย ประตูทาง เขาลึกเขาไปหา สิบ
ศอก กวางยี่สิบ หาศอก ๓๐ *๓๑ ระเบียงหันไป
ทางลานดานนอก พวกผนังที่ กัน
้ อยูขาง ใน
ประตูมีลวดลายตนปาลมประดับอยู และที่
ปลายอีกดาน หนึ่งมีบันไดแปด ขัน
้ ขึ้นสูประตู
นี้
๓๒ แลวชายผู นั น
้ ไดนําผมเขาไปที่ลานดาน
ในและเดินไปทางทิศตะวัน ออกของลานนัน
้
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เขาวัดขนาดของประตู มันมีขนาดเดียวกัน
๓๓ พวกหอง ยาม
กับประตูของดานอื่นๆ
รวม ทัง้ พวกผนังกัน
้
และระเบียงก็มีขนาด
เดียวกันกับดานอื่นๆ มีชองหน าตางอยูรอบๆ
ประตู และตรงระเบียงดวย ประตูทาง เขานี้
ลึกหา สิบศอก กวางยี่สิบ หาศอก ๓๔ ระเบียง
หันไปทางลานดานนอก
พวกผนังที่กัน
้ อยู
ขาง ในประตูทัง้ สอง ดานมีลวดลายตนปาลม
ประดับอยู และที่ปลายอีกดาน หนึ่งมีบันได
แปดขัน
้ ขึ้นสูประตูนี้
๓๕ แลวชายผู
นัน
้ ไดนําผมไปที่ประตูทาง
ทิศ เหนือ เขาวัดขนาดของประตู มันมีขนาด
เดียวกับประตูอ่ น
ื ๆ ๓๖ หอง ยามทัง้ หลาย
พวกผนัง กัน
้ และระเบียงก็มีขนาดเดียวกัน
กับดานอื่นๆ
และมีชองหน าตางอยูรอบๆ
ประตู และตรงระเบียงดวย ประตูนี้ลึกหาสิบ
ศอก กวางยี่สิบ หาศอก ๓๗ ระเบียงหันไปทาง
ลานดานนอก พวกผนังที่กัน
้ อยูขาง ในประตู
ทัง้ สอง ดานมีลายตนปาลมประดับอยู และที่
ปลายอีกดาน หนึ่งมีบันไดแปด ขัน
้ ขึ้นสูประตู
นี้
หองสําหรับจัดเตรียมเครื่องบูชา
๓๘ ที่ระเบียงของประตู

มีประตูที่นําไปสู
หองๆหนึ่ง ที่ใชสําหรับชําระลางสัตว ที่จะ
เป็ นเครื่องเผาบูชาทัง้ ตัว ๓๙ แตละดานของ
ระเบียง มีโตะตัง้ อยูดาน ละสองตัว เป็ นโตะ
สําหรับฆา สัตวที่เอามาเป็ นเครื่องเผาบูชาทัง้
ตัว เป็ นเครื่องบูชาชําระลาง และเป็ นเครื่อง
บูชาชดเชย ๔๐ ที่ผนังดานนอกของระเบียง
ตรงบันไดที่นําขึ้นไปสูประตูเหนือนัน
้
มีโตะ
ตัง้ อยูขาง ละสอง ตัว ๔๑ รวมเป็ นโตะสี่ ตัวอยู
ที่ดาน ในของประตูทาง เขา และอีกสี่ ตัวอยู
ดานนอก รวมทัง้ หมดแปดตัว โตะพวก นี้ใช
สําหรับฆา สัตวที่เอามาเป็ นเครื่องบูชา ๔๒ ยัง
มีโตะอีกสี่ ตัวที่ทําจากหินที่สกัด แลวที่ใชใน
การเตรียมเครื่องเผาบูชาทัง้ ตัว โตะแตละ
ตัวยาวหนึ่งศอกครึ่ง กวางหนึ่งศอกครึ่ง และ
สูงหนึ่ง ศอก บน นัน
้ มีอุปกรณที่ใชฆาเครื่อง
เผาบูชาทัง้ ตัว และฆา สัตวบูชาอื่นๆ ๔๓ มี
ตะขอสอง งามจํานวนหนึ่งแขวนติดอยูรอบๆ

*๔๐:๓๐ ขอ นี้ สําเนาฮีบรูสวน ใหญเพิ่มขอ นี้ วา “ระเบียงของประตูทาง เขานั น
้ กวางยี่สิบ หา
ศอกลึกหาศอก” แตประโยคนี้จะไมมีในฉบับแปลกรีกโบราณและในสําเนาฮีบรูบางฉบับ
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กําแพง แตละอันยาวหนึ่งฝ ามือ *โตะเหลา นี้
ใชสําหรับวางเนื้อของเครื่องบูชา
หองนั กบวช
๔๔ หลังจากออกมาจากประตูดานใน

มีหอง
อยูสอง หอง †อยูที่ลานดาน ใน หอง หนึ่งอยู
ฝั ่ งประตูทิศ เหนือหัน หน าไปทาง ใต อีกหอง
หนึ่งอยูฝั่งประตูทิศ ใต ‡หัน หน าไปทางทิศ
เหนือ ๔๕ ชายผู นัน
้ พูดกับผมวา “หองที่หัน
หน าไปทางทิศใตนัน
้ เป็ นหองสําหรับนักบวช
๔๖ สวน
ที่ทําหน าที่เป็ นยามสําหรับวิหาร
หองที่หัน หน าไปทางทิศ เหนือนัน
้ เป็ นหอง
สําหรับนักบวชที่ทํา หน าที่เป็ นยามสําหรับ
แทน บูชา พวกนักบวชเหลา นี้ทุก คนเป็ น
ลูก หลานของศา โดก พวก เขาเป็ นลูก หลาน
ของเลวีเพียงกลุม เดียวที่ได รับอนุญาตให
เขา ใกลพระ ยาหเวห เพื่อรับ ใชอยูตอ หน า
พระองค ¶” ๔๗ แลวชายผูนัน
้ ไดวัดขนาดของ
ลานดาน ใน ลาน นี้เป็ นรูปสี่เหลี่ยมดาน เทา
ยาวหนึ่ง รอยศอก กวางหนึ่ง รอยศอก และมี
แทนบูชาตัง้ อยูดานหน าวิหาร
ระเบียงของวิหาร
๔๘ ชายผู

นัน
้ ไดพาผมไปที่ระเบียงของ
วิหารและเขาไดวัดขนาดของผนังทัง้ สอง
ดานของระเบียงนัน
้ แตละดานหนาหา ศอก
และกวางสาม ศอก ทาง เขากวางสิบ สี่ศอก
๔๙ ระเบียงนี้ กวางยี่สิบศอก มีระยะจากดาน
หน าถึงดาน หลังสิบ สองศอก มีบันไดสิบ ขัน
้
ขึ้นสูระเบียงนี้ และมีเสาสอง ตนตัง้ อยูที่ขาง
ประตูของระเบียงนี้ ดานละตน
หองโถงอันศักดิ์สิทธิ์ของวิหาร
๑ แลวชายผู

๔๑ หองโถงอันศักดิส์ ิทธิ์ และเขาไดวัด

นัน
้ ไดพาผมเขาไปยัง

ขนาดของผนังทัง้ สอง ดานที่ติดกับทางเขา
ออก แตละดานกวางหกศอก

เอเสเคียล ๔๑:๑๑

๒ ทางเขา ออกนี้ กวางสิบ ศอก และผนั ง
แตละดานที่ติดกับทางเขา ออกนี้ กวางหา
ศอก
์ ิทธิน
์ ี้
เขาไดวัดพื้นที่ของหอง โถงอันศักดิส
มันยาวสี่สิบศอก และกวางยี่สิบศอก

หองที่ศักดิ์สิทธิ์ท่ส
ี ุดในวิหาร
๓ แลวชายผู

์ ิทธิ ์
นี้ไดเขาไปในหองที่ศักดิส
ที่สุด
และเขาไดวัดขนาดของผนังดานที่
ติดกับทางเขา ออก แตละดานหนาสอง ศอก
กวางเจ็ดศอก ทางเขาออกกวางหกศอก
๔ และเขายังไดวัดความยาวของหอง
์ ิทธิท
์ ี่สุดนี้ดวย มันยาวยี่สิบศอก และ
ศักดิส
์ ิทธิ ์
กวางยี่สิบศอก ไปจดกับหองโถงศักดิส
ชายผู นัน
้ พูดกับผมวา
“นี่คือหองที่
์ ิทธิท
์ ี่สุด”
ศักดิส
หองอื่นๆที่อยูรอบวิหาร
๕ ชายผู

นี้ไดวัดผนังของวิหาร มันหนาหก
ศอก และหองแตละหองที่อยูราย รอบวิหาร
นัน
้ กวางสี่ศอก ๖ หองดานขางนี้ มีอยูสามชัน
้
ซอนกันอยู แตละชัน
้ มีสามสิบหอง พวกคาน
ที่ค้าํ หองชัน
้ บนนัน
้ วางอยูบนสวนที่ย่ น
ื ออก
มาจากกําแพงโดยรอบ อยาง นี้ คานเหลา นี้
ไมไดเสียบเขาไปในกําแพงของวิหาร
๗ หองดาน
ขางรอบๆวิหารนี้
พื้นชัน
้
บนกวางกวาชัน
้ ที่อยูถัดลงมา
ลักษณะ
โครงสรางโดย รอบจึงเหมือนกับเวทีที่ยกสูง
ขึ้น ไปเป็ นขัน
้ ทางดาน ขาง หองที่อยูดาน บน
จึงกวางขึ้น มีบันไดทอดยาวจากชัน
้ ลาง สุด
ขึ้นไปจนถึงชัน
้ บน สุดโดยผานชัน
้ สอง ๘ ผม
เห็นวาวิหารมีสวนที่ย่ น
ื ออก มาโดยรอบ ซึ่ง
เป็ นฐานของพวกหองขางๆ วัดความ สูงของ
สวนที่ย่ น
ื ออก มานัน
้ ไดหนึ่งไม วัดซึ่งก็คือหก
ศอก ๙ ผนังดานนอกของหองดาน ขาง หนา
หา ศอก บริเวณที่เปิ ด โลงที่อยูระหวางหอง
ดาน ขางของวิหาร ๑๐ กับหองนักบวชนัน
้
กวางยี่สิบศอก โดยรอบวิหารทุกดาน ๑๑ มี

*๔๐:๔๓

มีตะขอสองงาม … หนึ่ งฝ ามือ หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “ชัน
้ คูสําหรับวางของ
อยูจํานวนหนึ่งติดอยูบนกําแพง แตละอันกวางหนึ่งฝ ามือ”
†๔๐:๔๔

สอง หอง คํา นี้มาจากสําเนากรีกโบราณ ในฉบับสําเนาฮีบรู เขียนวา “เป็ นหอง
สําหรับพวกนักรอง”
‡๔๐:๔๔ ทิศใต มาจากฉบับแปลกรีกโบราณ-ในฉบับภาษาฮีบรูเขียนวา “ทิศตะวันออก”
¶๔๐:๔๖

ได รับ … ตอ หน าพระองค หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “ที่มีสิทธิถือเครื่องบูชาไป
ถวายพระยาหเวหที่แทนบูชาได”

เอเสเคียล ๔๑:๑๒

ทาง เขาสูหองดาน ขางจากบริเวณที่เปิ ด โลง
นัน
้
โดยทางหนึ่งอยูทิศเหนือและอีกทาง
หนึ่งอยูทิศ ใต และสวนที่ย่ น
ื ออก มานัน
้ ที่ติด
กับบริเวณที่เปิ ด โลงนัน
้
กวางหา ศอกโดย
รอบวิหาร
๑๒ ตึกที่หันไปทางลานของวิหารที่อยูทาง
ทิศตะวัน ตก กวางเจ็ด สิบศอก กําแพงของ
ตึกนัน
้ หนาหาศอกโดยรอบ
และลึกเขาไป
เกา สิบศอก ๑๓ แลวชายผู นัน
้ วัดขนาดวิหาร
ไดความลึกหนึ่ง รอยศอก และบริเวณลานใน
เขตหวง หามของวิหารกับตึก รวม ทัง้ พวก
ผนัง ยาวหนึ่ง รอยศอกเหมือนกัน ๑๔ ลาน
ทางตะวัน ออกของวิหาร รวม ทัง้ สวนหน า
ของวิหารกวางหนึ่งรอยศอก
๑๕ *แลวชายผู นั น
้ ไดวัดความยาวของตึก
ที่หันไปทางเขตหวง หามดาน หลัง รวมกับ
ระเบียงทัง้ สอง ขางของ มัน ไดยาวหนึ่ง รอย
์ ิทธิ ์ และระเบียง
ศอก ขาง ในหอง โถงศักดิส
ที่หัน หน าไปที่ลานดาน ใน ๑๖ รวม ทัง้ ธรณี
ประตูกับหน าตางแคบๆและระเบียงที่ลอม
รอบทัง้ สามดาน ตรง ขามธรณีประตู ลวน
ปูไมทับอยู
ตัง้ แตพ้ น
ื
ผนังตลอดแนวไป
จนถึงหน าตาง
และหน าตางก็มีไมปิดทับ
๑๗ และปูข้ น
ดวยเหมือนกัน
ึ ไปถึงดานบน
์ ิทธิ ์ และ
สุดของประตูของหอง โถงศักดิส
ของระเบียงดานนอก และบนผนังทัง้ หมด
ที่อยูรอบขางทัง้ ในและนอก ออกแบบอยาง
ประณีต ๑๘ และถูกแกะ สลักรูปเค รูบและ
ตนปาลมไวมากมาย โดยแกะลายตนปาลม
สลับกับลายเค รูบ เค รูบแตละองคมีสองหน า
๑๙ ใบหน าหนึ่ งเป็ นหน าคนหันไปทางตน
ปาลมดานหนึ่ง และอีกใบหน าหนึ่งเป็ นสิงโต
หันไปทางตนปาลมอีกดานหนึ่ง มีรูปเหลา นี้
แกะ สลักอยูรอบวิหาร ๒๐ มีรูปของเค รูบกับ
ตนปาลมเหลานัน
้
แกะ สลักอยูบนผนังของ
์ ิทธิ ์ ตัง้ แตพ้ น
หอง โถงศักดิส
ื ไปจนถึงบริเวณ
เหนือทางเขา
๒๑ หอง โถงศักดิส
์ ิทธิ ์ มีพวกกรอบประตู
์ ิทธิ ์
รูปสี่เหลี่ยม และตรงดานหน าหองศักดิส
๒๒
ที่สุดนัน
้ มีสิ่งที่ดูเหมือนกับ
แทน บูชาทํา
จากไมอยูแทนหนึ่ง สูงสามศอก กวางและ
ยาวสองศอกเทา กัน ที่มุมทัง้ สี่ มุม รวมทัง้ ที่
ฐานและดานขางของแทนนัน
้ เป็ นไม

*๔๑:๑๕
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ชายคน นัน
้ พูดกับผมวา “นี่คือโตะที่ตัง้ อยู
ตรงหน าของพระยาหเวห”
๒๓ ทัง
์ ิทธิ ์ และหองศักดิส
์ ิทธิ ์
้ หองโถงศักดิส
ที่สุด มีประตูอยูสองบาน
๒๔ แตละประตูมีบานเหวี่ยงสองบาน
๒๕ และบนประตูของหอง
์ ิทธิ ์
โถงศักดิส
แกะ สลักลายเค รูบและตนปาลมเหมือนกับ
ที่แกะไวบนผนัง และมีที่กันแดดยื่นอยูบน
ดานหน าของระเบียง
๒๖ มีหน าตางแคบๆที่มีลายตนปาลมแกะ
สลักอยูบนผนังทัง้ สองขางของระเบียง และ
มีหองตางๆอยูดานขางที่มีที่กันแดดดวย
หองนั กบวช
๑ แลวชายผู

๔๒ เหนือ

นัน
้ ก็นําผมไปทางทิศ

ออกไปที่ลานดานนอก
และนํ าผมไปยัง
พวกหองที่อยูอีกฝากหนึ่งของลานที่อยูหลัง
วิหาร และตรงขามกับตึกทางทิศเหนือ
๒ ตึกที่มีหองพวก นี้
มีประตูออกไปสูทิศ
เหนือนัน
้ ยาวหนึ่งรอยศอก กวางหาสิบศอก
๓ ตึก
นี้สูงสามชัน
้ และมีพวกระเบียงทาง
เดินอยูทงั ้ สามชัน
้ ระหวางตึก นี้กับวิหารนัน
้
มีลานดาน ในขัน
้ อยู กวางยี่สิบศอก อีกฝาก
หนึ่งของตึกนี้ หันไปทางพื้นหินของลานดาน
นอก
๔ ที่ดานหน าหองตางๆที่หัน หน าเขา มาดาน
ใน มีเฉลียงกวางสิบศอก ยาวหนึ่ง รอยศอก
แลวมีประตูอยูทางทิศเหนือ
๕ ตึกนี้ หองขางบนแคบกวาขางลาง
เพราะระเบียงทาง เดินเหลานัน
้ ไปกิน ที่
ของหองชัน
้ บน มากกวาที่ชัน
้ กลางและชัน
้
ลางของตึก
๖ ทัง
้ สามชัน
้ ไมมีเสา หลักเหมือนกับที่มีใน
ลานขางนอก ดัง นัน
้ หองชัน
้ บนพวก นี้จึงมี
พื้นที่วางน อยกวาชัน
้ ลางและชัน
้ กลาง
๗ ดานนอกของตึก นี้ มีกําแพงขนานไปกับ
หองพวก นี้และลานดานนอก กําแพงนี้ทอด
ยาวไปตามดานหน าของหอง มีขนาดยาวหา
สิบศอก
๘ แถวของหองที่ขนานไปกับลานดานนอก
นัน
้ ยาวหาสิบศอก
์ ิทธิน
์ ัน
แถวของหองที่อยูใกลกับหองศักดิส
้
ยาวหนึ่งรอยศอก

ขอ ๑๕-๑๗ ในสําเนาฮีบรู เขาใจยากมาก
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๙ มีทางเขาจากลานดานนอก
เขามายัง
หองพวกนี้จากทางทิศตะวันออก
๑๐ ตรงจุดเริ่ม ตนของกําแพงลานของลาน
วิหาร ทางทิศ ใตเลาะไปตามแนวกําแพงลาน
ดานนอก
มีหองหลายหองติดกับลานของ
วิหารและอยูตรงขามกับตึก
๑๑ มีเฉลียงอยูหน าหองเหลานั น
้
หองทาง
ทิศ ใตพวก นี้เหมือนกับหองตางๆทางทิศ
เหนือ มีความกวางและยาวเทา กัน มีพวก
ทางออกและความลึกเหมือนกันดวย ๑๒ ที่
จุดเริ่ม ตนของเฉลียงที่ขนานไปกับผนัง มี
ทาง
เขาอันหนึ่งที่ผูคนสามารถใชเขาออก
หองตางๆเหลานัน
้ ได จากทางทิศตะวันออก
๑๓ แลวชายผูนัน
้ ไดพูดกับผมวา
“หองทางทิศเหนือและหองทางทิศ ใตที่หัน
หน าไปที่ลานหลังวิหารนัน
้ คือหองของพวก
นักบวช เป็ นหองสําหรับพวกนักบวชที่รับ ใช
อยูใกล ชิดพระ ยาหเวห จะใชกินเครื่องบูชา
์ ิทธิท
์ ี่สุด พวก เขาจะวางเครื่องบูชา
อันศักดิส
เหลา นี้ไวในหองเหลานัน
้ คือเครื่องบูชาจาก
เมล็ดพืช เครื่องบูชาชําระลาง และเครื่องบูชา
์ ิทธิ ์
ชดเชย เพราะหองพวกนัน
้ เป็ นหองศักดิส
๑๔ พวกนั กบวชที่เขาไปในพวกบริเวณที่
์ ิทธิข
์ องวิหารนัน
ศักดิส
้
จะตองไมออกมาที่
ลานดานนอก จนกวาพวก เขาจะไดถอดชุด
ที่ใสรับ ใชพระ ยาหเวหไวในหองทัง้ หลาย
ของนักบวชกอน เพราะชุดเหลานัน
้ เป็ นของ
์ ิทธิ ์
ศักดิส
พวก เขาตองสวมเสื้อผาอื่น กอนที่จะออก
ไปยังบริเวณดานนอกที่คนทัว
่ ไปอยูกัน”

ลานดานนอก
๑๕ เมื่อชายผู

นัน
้ วัดขนาดสิ่งตางๆภายใน
บริเวณวิหารเสร็จแลว เขาไดนําผมออกมา
ทางประตูดานตะวัน ออก
และเขาไดวัด
บริเวณรอบๆวิหารทัง้ หมด
๑๖ เขาเอาไมวัด วัดดานตะวันออกไดขนาด
ความยาวหารอยศอก
๑๗ เขาเอาไม วัด
วัดดานเหนือไดขนาด
ความยาวหารอยศอก
๑๘ เขาเอาไม วัด วัดดานใต ไดขนาดความ
ยาวหารอยศอก
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๑๙ แลวเขาก็หันไปทางดานตะวัน ตกและ
วัดดาน นัน
้ ไดความยาวหา รอยศอกเหมือน
กัน
๒๐ เขาจึงใชไม วัด วัดทัง
้ สี่ดานซึ่งมีกําแพง
ลอม รอบอยู ไดขนาดยาวหา รอยศอก กวาง
์ ิทธิ ์
หา รอยศอก กําแพงนี้แยกบริเวณที่ศักดิส
ออกจากบริเวณทัว
่ ๆไป

สงาราศีของพระยาหเวหกลับ
คืนสูวิหารของพระองค
๑ แลวชายผู

๔๓ ที่หัน

นัน
้ ไดพาผมไปที่ประตู
หน าไปทางทิศตะวัน ออก
๒ และผมไดเห็นรัศมีของพระเจาของชาว
อิสราเอล สองออกมาจากทางทิศตะวัน ออก
นัน
้ เสียงดังเหมือนนํ้ าที่ไหลเชี่ยวกราก และ
พื้น ดินไดสวางจาไปดวยแสงจากรัศมีของ
พระองค
๓ นิ มิตที่ผมเห็นนั น
้ เหมือนกับนิมิตที่ผม
เคยเห็นเมื่อครัง้ ที่พระองคไดมาเพื่อทําลาย
เมือง
และเหมือนกับนิมิตที่ผมเคยเห็นที่
คลองเคบาร และผมก็ซบหน าลงกับดิน
๔ รัศมีของพระ ยาหเวหไดเขาสูวิหารทาง
ประตูที่หันหน าไปทางทิศตะวันออก
๕ แลวพระ วิญญาณ *ไดยกผมขึ้น และ
นํ าผมเขา สูลานดาน ใน และรัศมีของพระ
ยาหเวหไดแผไปทัว
่ วิหาร ๖ ในขณะ ที่ชายผู
นัน
้ ยืนอยูขางๆผม ผมไดยินเสียงของผู หนึ่ง
ดังออกมาจากภายในวิหารพูดกับผม
๗ พระองคพูดกับผมวา “เจาลูกมนุษย
นี่คือที่ ตัง้ บัลลังกของ เรา และเป็ นที่วาง
ฝ าเทาของเรา
นี่คือที่ที่เราจะอาศัยอยูทามกลางชาว
อิสราเอลตลอดไป ทัง้ ครอบครัวชาวอิสราเอล
กับพวกกษัตริยของพวก เขา จะไมทําให
์ ิทธิข
์ อง
ชื่ออันศักดิส
เราตองเสื่อมเสียอีก
ดวยการขายตัว †ของพวก เขา และดวย
การถวายของ ขวัญใหกับพวกวิญญาณของ
กษัตริยทงั ้ หลายของพวก เขาในงาน ศพของ
กษัตริยเหลานัน
้
๘ กษัตริยของพวก เขาสรางธรณีประตูวัง
และเสาประตูวังของพวก เขาติดกับของ เรา
เลย
มีแคผนังกัน
้ ระหวางเรากับพวก เขา
เทานัน
้ ดัง นัน
้ เมื่อพวกเขาทําตัวนา รังเกียจ

*๔๓:๕

พระวิญญาณ หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “ลม”

†๔๓:๗

การขายตัว สิ่งนี้หมายถึง การหันเหไปจากพระเจาและไมซ่ อ
ื สัตยตอพระองค
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์ ิทธิข
์ อง เรา
พวก เขาก็ไดทําใหช่ อ
ื อันศักดิส
เสื่อมเสียไป เราถึงไดทําลายพวก เขาตอน
ที่เราโกรธ ๙ ใหพวก เขาหยุดขายตัว และ
ใหหยุดถวายของ ขวัญใหกับพวกกษัตริยที่
ตายแลวของพวก เขา แลวเราจะอาศัยอยู
ทามกลางพวกเขาตลอดไป
๑๐ เจาลูกมนุษยเอย ใหบรรยายเรื่องวิหาร
นี้ใหกับประชาชนชาวอิสราเอลฟั ง เพื่อพวก
เขาจะไดอับอายในบาปทัง้ หลายของพวกเขา
และใหพวก เขาพิจารณาถึงแผนผังของวิหาร
นี้ ๑๑ แลวพวก เขาจะไดละอายตอสิ่งทัง้ หมด
ที่พวก เขาไดทําไป ใหพวก เขารูจักรูป แบบ
ของวิหารนี้ ทัง้ การจัด วาง พวกทางออกและ
ทางเขา รวมทัง้ กฎระเบียบและคําสัง่ ทัง้ หมด
ของมัน ใหเขียนสิ่งเหลานี้ไวตอหน าพวกเขา
เพื่อพวก เขาจะไดรักษากฎทัง้ หลายของ เรา
และทําตามกฎเกณฑทัง้ หมดของเรา
๑๒ นี่ คือกฎของวิหาร คือบริเวณรอบๆวิหาร
์ ิทธิ ์
ทัง้ หมดบนยอดเขา จะเป็ นสถานที่ศักดิส
ที่สุด นัน
่ คือกฎของวิหาร
แทน บูชา
๑๓ ตอ ไป นี้ คือขนาดของแทน บูชา

โดยวัด
เป็ นศอก ใหหนึ่งศอกยาวเทากับหนึ่งศอกกับ
อีกหนึ่งฝ ามือ
แทน บูชานี้มีรอง นํ้ าอยูรอบๆฐานของ มัน
ลึกหนึ่งศอก กวางหนึ่งศอก
ตรงริมของรองนํ้ า มีขอบสูงขึ้น มาหนึ่งคืบ
และตอไปนี้คือความสูงของแทนบูชา
๑๔ จากกนของรองนํ้ า ขึ้นมาถึงสวนบนสุด
ของที่ กัน
้ อันตํ่า สูงสองศอก หนาหนึ่งศอก
จากที่กัน
้ อันตํ่า สุดนี้ข้ น
ึ ไปถึงที่ กัน
้ อันสูงสุด
สูงสี่ศอก หนาหนึ่งศอก
๑๕ เตาไฟของแทนบูชาสูงสี่ศอก
และที่มุมทัง้ สี่ของเตาไฟนัน
้ มีเชิง งอนสี่
อันยื่นขึ้นมา
๑๖ เตาไฟของแทน บูชานั น
้ เป็ นรูปสี่เหลี่ยม
ดานเทา กวาง ยาวสิบสองศอก
๑๗ ที่ กัน
้ อันสูงนัน
้ เป็ นรูปสี่เหลี่ยมดานเทา
กวาง ยาวสิบ สี่ศอก มีขอบสูงครึ่งศอก มี
รางนํ้ าขนาดหนึ่งศอกอยูรอบๆฐานของแทน
บันไดของแทน บูชาหัน หน าไปทางทิศตะวัน
ออก”
๑๘ แลวพระองคพูดกับผมวา
“เจาลูก
มนุษย
นี่คือสิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
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นี่คือกฎระเบียบตางๆสําหรับแทน
บูชา
เมื่อเจาสรางมันเสร็จแลว เพื่อเจาจะไดถวาย
พวกเครื่องเผาบูชาบน มัน และซัดเลือดใส
ขางแทนบูชา
๑๙ เจาตองใชวัว หน ุมหนึ่ งตัว เป็ นเครื่อง
บูชาชําระลาง เจาตองนํ ามันมาใหกับนักบวช
ชาวเลวี ซึ่งเป็ นคนในครอบครัวของศา โดก
์ ี่จะเขาใกลเรา เพื่อทําพิธีอยู
พวก เขามีสิทธิท
ตอ หน าเรา” พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา
อยางนัน
้
๒๐ “เจาตองเอาเลือดของ มันมาสวนหนึ่ ง
มาใสที่เชิง งอนทัง้ สี่ของแทน บูชา และที่มุม
ทัง้ สี่ของที่ กัน
้ ชัน
้ บน สุดที่ถัดจากเตาลงมา
และขอบที่อยูรอบ มัน อยาง นี้เจาจะทําให
์ ละชําระมัน
แทนบูชานัน
้ บริสุทธิแ
๒๑ เจาตองเอาวัว
หนุมที่ถูกถวายเป็ น
เครื่องบูชา และใหเอาไปเผาในที่ที่ไดกําหนด
ไวภายในบริเวณวิหาร
ที่อยูนอกตึกของ
วิหาร
๒๒ ในวันที่สอง เจาตองถวายแพะผูตัวหนึ่ ง
ที่ไมมีตําหนิใดๆเพื่อเป็ นเครื่องบูชาชําระลาง
และเจาตองทําใหแทน บูชาบริสุทธิ ์ อยางที่
ทําตอนถวายวัวหนุมนัน
้
๒๓ เมื่อเจาทําพิธีชําระแทนบูชาเสร็จแลว
เจาตองถวายวัว หนุมตัว หนึ่งกับแกะ ผูตัว
หนึ่งที่มาจากฝูง ทัง้ สอง ตัวตองไมมีตําหนิ
ใดๆ
๒๔ เจาตองถวายพวก
มันตอ หน าพระ
ยาหเวห และพวกนักบวชตองโรยเกลือลง
บนพวก มัน และนํ าพวก มันไปถวายเป็ น
เครื่องเผาบูชาใหแกพระยาหเวห
๒๕ เจาจะตองจัดหาแพะตัวผูตัวหนึ่ งมา
เป็ นเครื่องบูชาชําระลาง ทุกๆ วันเป็ นเวลา
เจ็ด วัน และเจายังตองจัดหาวัว หนุมตัวหนึ่ง
กับแกะ ผูตัวหนึ่งจากฝูง สัตวทัง้ หมดตอง
ไมมีตําหนิใดๆ
๒๖ พวกนั กบวชตองชําระแทน บูชา และทํา
ใหมันบริสุทธิ ์ เป็ นเวลาเจ็ด วัน อยาง นี้พวก
เขาจะไดอุทิศแทน บูชานี้ใหกับพระ ยาหเวห
โดยเฉพาะ ๒๗ เมื่อพวก เขาทําจนครบเจ็ด วัน
แลว ตัง้ แตวันที่แปดเป็ นตน ไป พวกนักบวช
ตองถวายเครื่องเผาบูชาของเจา และเครื่อง
สังสรรคบูชาบนแทน บูชานัน
้
แลวเราจะ
ยอมรับเจา” พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา
อยางนัน
้
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ประตูดานนอกทางทิศตะวันออก
๑ แลวชายผู

๔๔
ที่ประตูดานนอกของบริเวณวิหาร
์
์

นัน
้ ไดพาผมกลับไป

ศักดิสิทธิ ประตูนี้หัน หน าไปทางทิศตะวัน
ออก และมันก็ปิดอยู
๒ พระ ยาหเวหพูดกับผมวา “ประตู นี้ ตอง
ปิ ดอยูเสมอ ไมมีใครมีสิทธิเ์ ปิ ดมัน ไมมีใคร
ได รับอนุญาตใหเขา ออกทางประตู นี้ มันตอง
ปิ ดอยูเสมอ เพราะพระ ยาหเวหพระเจาแหง
อิสราเอลไดเขามาทางประตูนี้
๓ มีแตผูนําของอิสราเอลเพียงคน
เดียว
เทานัน
้ ที่ได รับอนุญาตใหนัง่ อยูที่ในประตู นี้
เพื่อจะกินอาหารตอ หน าพระ ยาหเวห เขา
ตองเขา มาทางระเบียงของประตูและออกไป
ทางเดียวกัน”
ความศักดิ์สิทธิ์ของวิหาร
๔ แลวชายผู

นัน
้ ไดนําผมผานเขาไปทาง
ประตูทิศเหนือ ไปถึงดานหน าของวิหาร ผม
มอง ดูและเห็นรัศมีของพระ ยาหเวหเต็ม
วิหารของพระองค และผมไดซบ หน าลงกับ
ดิน
๕ พระยาหเวหพูดกับผมวา
“เจาลูกมนุษย สนใจดีๆ ดูดีๆและฟั งดีๆถึง
ทุกสิ่งที่เราบอกกับเจา ที่เกี่ยวกับกฎระเบียบ
ของวิหารของพระ ยาหเวห ใหสังเกตทาง
เขาและทางออกทัง้ หมดของบริเวณวิหาร
์ ิทธิน
์ ี้ใหดี
ศักดิส
๖ ใหพูดกับครอบครัวอิสราเอลที่ชอบกบฏ
วา ‘นี่คือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
“ครอบครัวอิสราเอล
ใหหยุดการประพฤติ
อันนา รังเกียจทัง้ หมดของพวกเจาซะ ๗ นอก
จากการกระทําที่นา
รังเกียจอยางอื่นของ
พวก เจาแลว พวก เจายังไดนําพวกชาวตาง
ชาติที่ไม ไดขลิบทัง้ ใจและกาย เขา มาใน
์ ิทธิข
์ อง เรา ทําใหวิหาร
บริเวณวิหารศักดิส
ของ เราเสื่อม ไป ในขณะ ที่เจาถวายอาหาร
ใหกับ เราซึ่งก็คือไข มันและเลือดนัน
้ อยาง นี้
พวกเจาไดละเมิดขอตกลงที่มีตอเรา
๘ แทนที่พวก เจาจะทําหน าที่ของ เจา ใน
์ ิทธิ ์ เจากลับใหคน
การเฝ ายามพวกของศักดิส
ตางชาติเขา มาเฝ า ยามแทนในบริเวณวิหาร
์ ิทธิข
์ องเรา”’”
ศักดิส
๙ นี่ คือสิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
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“หามพวกคนตางชาติที่ยังไม ไดขลิบทัง้
์ ิทธิ ์
ใจและกายเขามาในบริเวณวิหารศักดิส
ของ เรา ถึงจะเป็ นชาวตาง ชาติที่อาศัยอยู
ทามกลางชาวอิสราเอลก็ตาม
๑๐ แตพวกชาวเลวีจะเขามา
คือคนเหลา
นัน
้ ที่ปลีกตัวหางไปจากเราตอนที่ชาว
อิสราเอลหลง ทางไป พวกชาวเลวีที่หันไป
จากเราและไปติดตามพวกรูป เคารพ จะตอง
รับผลกรรมจากบาปที่พวกเขาทําไปนัน
้
๑๑ พวก เขาจะยังทําหน าที่ยามในบริเวณ
์ ิทธิข
์ อง เรา รับ ใชอยูที่ประตู
วิหารศักดิส
วิหาร และฆาเครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชา
ตางๆสําหรับประชาชน และยืนอยูตอ หน า
ประชาชนเพื่อรับ ใชพวก เขา ๑๒ แตเราไดยก
มือสาบานไววา พวก เขาตองรับผล กรรม
จากบาปที่พวก เขาทําไปนัน
้
เพราะพวก
เขาเคยไปรับ ใชคนเหลา นัน
้ ตอ หน าพวกรูป
เคารพของพวก เขา และทําใหครอบครัวชาว
อิสราเอลทําบาป” พระ ยาหเวหองคเจาชีวิต
พูดวาอยางนัน
้
๑๓ “อยางนี้ พวกเขาจะตองไมเขาใกลเพื่อ
รับ ใชเราในฐานะนักบวช หรือเขาใกลของ
์ ิทธิใ์ ดๆก็ตาม หรือเขาใกลเครื่องบูชา
ศักดิส
์ ิทธิท
์ ี่สุดของเรา พวกเขาตองทนรับ
อันศักดิส
ความอับอายจากการทําตัวที่นา รังเกียจของ
พวกเขา
๑๔ แตเราจะตัง
้ ใหพวก เขาทําหน าที่เป็ น
ยาม และจัดการกับภาระทัง้ หลายที่จะตอง
ทําในวิหารนัน
้
๑๕ แตพวกนั กบวชที่เป็ นชาวเลวี
และ
เป็ นลูก หลานของศา โดก ที่เคยทําหน าที่อยู
์ ิทธิข
์ อง เราอยาง
ภายในบริเวณวิหารศักดิส
ซื่อสัตย เมื่อครัง้ ที่ชาวอิสราเอลหันเหไปจาก
เรานัน
้ พวก เขามีสิทธิเ์ ขา มาใกลเพื่อทําพิธี
์ ืนอยูตอ หน า
อยูตอ หน าเรา พวก เขามีสิทธิย
เรา เพื่อถวายเครื่องบูชาที่เป็ นสวนไข มัน
และเลือดนัน
้ ใหกับเรา” พระยาหเวหองคเจา
ชีวิตพูดวาอยางนัน
้
๑๖ “พวก
เขาเทานัน
้ ที่มีสิทธิเ์ ขามาใน
์
์
บริเวณวิหารศักดิสิทธิของ เรา และเขา มา
ใกลโตะของ เรา เพื่อทําพิธีอยูตอ หน าเรา
และพวกเขาจะทําหน าที่เฝ ายามสําหรับเรา
๑๗ เมื่อพวกนั กบวชนี้ เขาสูประตูลานดาน
ใน พวก เขาตองสวมเสื้อลินิน พวก เขาตอง
ไมสวมเสื้อผาที่ทําจากขน แกะ ในขณะ ที่ทํา
พิธีอยูที่ประตูลานดานในหรือภายในวิหาร
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๑๘ พวก เขาตองสวมผาโพก หัวที่ทําจาก
ลินินและใสผาชัน
้ ในที่ทําจากลินินไวรอบเอว
ของพวก เขา พวก เขาตองไมสวมสิ่ง ใดๆก็
ตามที่จะทําใหมีเหงื่อ ๑๙ เมื่อพวกเขาออกไป
สูลานดานนอกที่ประชาชนอยู พวก เขาตอง
ถอดเสื้อผาที่ใสในขณะทําพิธีออก และตอง
์ ิทธิ ์ และ
ทิง้ เสื้อผาชุดนัน
้ ไวในพวกหองศักดิส
สวมเสื้อผาชุด อื่นแทน อยาง นัน
้ จะไดไมมี
์ ิทธิข
์ อง เขา และเป็ น
ใครไปถูกเสื้อผาศักดิส
อันตราย *
๒๐ พวกเขาตองไมโกนหัวหรือปลอยใหผม
ยาว แตพวกเขาตองเล็มผมอยูเป็ นประจํา
๒๑ หามนั กบวชดื่มเหลา องุนเมื่อเขาไปใน
ลานดานใน
๒๒ พวก
เขาตองไมแตงงานกับแมหมาย
หรือกับหญิงที่หยากับสามีมาแลว
พวก
เขาจะตองแตงงานกับหญิง
พรหมจรรยที่เป็ นลูก หลานของชาวอิสราเอล
หรือแตงกับแมหมายของนักบวชเทานัน
้
๒๓ พวก เขาตองสอนประชาชน
ใหรูถึง
์ ิทธิก
์ ับ
ความแตก
ตางระหวางความศักดิส
ของธรรมดาทัว
่ ๆ ไป และสอนใหพวก เขา
์ ละอะไรไม
รูจักวิธีแยกแยะวาอะไรบริสุทธิแ
บริสุทธิ ์
๒๔ เมื่อมีเรื่องทะเลาะวิวาทเกิดขึ้น
พวกนักบวชตองทําหน าที่เป็ นผูตัดสิน
และตองตัดสินเรื่องนัน
้ ตามกฎระเบียบของ
เรา
พวก เขาตองรักษากฎทุก ขอและขอ บังคับ
ตางๆที่เกี่ยวกับงานเทศกาลตางๆที่เราได
กําหนดขึ้น และพวก เขาจะตองรักษาความ
์ ิทธิข
์ องวันหยุดทางศาสนาของเราไว
ศักดิส
๒๕ พวกนั กบวชตองไมทําตัว
เองใหไม
บริสุทธิ ์ ดวยการเขา ใกลคน ตาย แตถาคน
ตายเป็ นพอหรือแม ลูกชายหรือลูกสาว พี่
ชายหรือน องชาย พี่ สาวหรือน องสาวของเขา
ที่ยังไม ไดแตงงาน เขาจะได รับอนุญาตให
ทําตัว เองใหไมบริสุทธิไ์ ด ๒๖ หลังจากที่เขา
ได รับการชําระ ตัวแลว เขาตองรออยูเจ็ด วัน
กอนที่จะกลับไปทําหน าที่ในวิหาร
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๒๗ ในวัน ที่เขาเขาในบริเวณวิหารศักดิส
์ ิทธิ ์
ถึงลานดาน
ในเพื่อจะรับ
ใชในบริเวณ
์ ิทธิน
์ ัน
ศักดิส
้
เขาจะตองถวายเครื่องบูชา
ชําระลางใหกับตัว เองกอน” พระ ยาหเวห
องคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน
้
๒๘ นี่ จะเป็ นมรดกที่พวกนั กบวชจะได รับ
คือเราเองเป็ นมรดกของพวกเขา เจาตองไม
ใหเขาถือกรรมสิทธิใ์ นที่ดินใดๆในอิสราเอล
์ องพวกเขา
เราเองเป็ นกรรมสิทธิข
๒๙ พวก เขาจะกินเครื่องบูชาจากเมล็ด พืช
เครื่องบูชาชําระลาง และเครื่องบูชาชดเชย
และทุก สิ่งทุก อยางที่ชาวอิสราเอลนํ ามา
ถวายใหแกพระยาหเวหจะเป็ นของพวกเขา
๓๐ ผลผลิตชุด แรกของพืชทุกชนิ ด
และ
ของถวายพิเศษทุกชนิด
จะเป็ นของพวก
นักบวช เจาตองใหสวนที่ดีที่สุดของแป ง ดิบ
ของเจากับพวก เขา เพื่อเจากับครอบครัวจะ
ไดรับพร
๓๑ แลวพวกนั กบวชตองไมกินอะไรก็ตาม
ไม วาจะเป็ นนกหรือสัตวอ่ น
ื ๆที่ตาย เองหรือ
ถูกสัตวปาฉีกทึ้งจนตาย

กฎระเบียบเรื่องการแบงที่ดิน
สําหรับใชในงานศักดิ์สิทธิ์
๑ เมื่อเจาแบงที่ดินเพื่อใหเป็ นมรดก

๔๕ นัน้

เจาตองถวายที่ดินสวนหนึ่งใหแกพระ
์ ิทธิ ์
ยาหเวหเพื่อใหเป็ นเขตศักดิส
โดยให
มีขนาดยาวสอง หมื่นหา พันศอก †กวาง
สอง หมื่นศอก ‡พื้นที่ทัง้ หมดนี้จะเป็ นเขต
์ ิทธิ ์ ๒ จากเขตศักดิส
์ ิทธิน
์ ี้ ใหแบงพื้นที่
ศักดิส
ออก มาสวนหนึ่งเป็ นรูปสี่เหลี่ยมดาน เทามี
ขนาดดานละหา รอยศอก เพื่อใหเป็ นสถานที่
์ ิทธิ ์ และใหกันพื้นที่รอบๆสวนนี้ออกมา
ศักดิส
อีกหาสิบศอก เพื่อเป็ นพื้นที่เปิ ดโลง
๓ ในเขตศักดิส
์ ิทธิท
์ ี่มีขนาดยาวสอง หมื่น
หา พันศอก กวางหนึ่ง หมื่นศอกนี้ จะเป็ น
์ ิทธิ ์ ซึ่งในเขต นี้จะมีสถาน ที่
สถาน ที่ศักดิส
์ ิทธิท
์ ี่สุดตัง้ อยู
ศักดิส

*๔๔:๑๙

์ ิทธิ ์ ถาเขา
จะไดไมมีใคร … เป็ นอันตราย คนธรรมดาทัว
่ ไปหามแตะตองของศักดิส
ทําอยางนัน
้ เชื่อวาเขาจะไดรับอันตราย
†๔๕:๑
‡๔๕:๑

สองหมื่นหาพันศอก หรือ ประมาณสิบสามกิโลเมตร

สองหมื่นศอก หรือประมาณสิบกิโลเมตรครึ่ง ขอความนี้มาจากฉบับแปลภาษากรีก
ในภาษาฮีบรูเขียนวา หนึ่งหมื่นศอก (หรือ ประมาณหากิโลเมตร)
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๔ ในที่ดินทัง
้ หมด
เขต นี้จะเป็ นเขต
์ ิทธิส
์ ําหรับพวกนักบวชอยูกัน คือพวก
ศักดิส
์ ิทธิ ์
นักบวชที่รับ ใชอยูในบริเวณวิหารศักดิส
ที่เขาใกลพระ ยาหเวหเพื่อรับ ใชอยูตอ หน า
พระองค มันจะเป็ นที่ตัง้ สําหรับบานของพวก
์ ิทธิด
์ วย
เขา และเป็ นที่ตัง้ ของสถานที่ศักดิส
๕ พื้นที่ขนาดยาวสอง หมื่นหา พันศอก
กวางหนึ่ง หมื่นศอกนี้ จะเป็ นที่ ตัง้ ของพวก
เมืองที่เป็ นสมบัติของพวกชาวเลวีที่รับ ใชอยู
ในวิหาร เพื่อใหพวกเขาใชอยูอาศัย
๖ เจาตองกําหนดบริเวณหนึ่ ง มีขนาดกวาง
หา พันศอก ยาวสอง หมื่นหา พันศอก อยูถัด
์ ิทธิอ
์ อกมา ที่ตรง นี้ใหเป็ นที่
จากสวนที่ศักดิส
อยูของชาวอิสราเอลทัง้ หมด รวม ทัง้ เป็ นที่
ตัง้ ของเมืองเยรูซาเล็มดวย

กฎระเบียบเรื่องการแบงที่ดิน
สําหรับผูนําอิสราเอล
๗ เขตที่ติดกับเขตศักดิส
์ ิทธิ ์
และติดกับ
เมืองเยรูซาเล็มไปทางตะวัน ตกและตะวัน
ออก จะเป็ นของผูนําอิสราเอล
เขตนี้จะทอดยาวไปจากสุดเขตแดนทาง
ทิศตะวัน ตก ไปถึงสุดเขตแดนทิศตะวัน
ออก ขนานไปกับเขตแดนที่เป็ นของแตละ
เผา ๘ ที่ดินนี้จะเป็ นสมบัติของผูนําอิสราเอล
และผูนําของ เราจะไมกดขี่ประชาชนของ เรา
อีกตอ ไป แตจะยินยอมใหชาวอิสราเอลเป็ น
เจาของที่ดินไดตามเผาพันธุของพวกเขา
๙ นี่ คือสิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
“พวกผูนําของอิสราเอล พวก เจาไดปลน
และโกงคนของ เรามานานพอแลว
หยุด
ความรุนแรงและการกดขี่ขมเหงซะ แลวหัน
มาทําในสิ่งที่เที่ยงธรรมและถูก ตอง หยุดขับ
ไลประชาชนของ เราไปจากบานของพวก เขา
ไดแลว”
พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน
้

เอเสเคียล ๔๕:๑๗

กฎระเบียบเรื่องนํ ้าหนั กและเครื่องตวง
๑๐ “เจาตองใชเครื่อง

ชัง่ ที่เที่ยง ตรง ใชเอ
ฟาห *และใชบัท †ที่เที่ยง ตรง ๑๑ เอ ฟาห
กับบัทนัน
้ ตองมีขนาดเดียวกัน หนึ่งบัทตอง
บรรจุไดหนึ่งสวนสิบโฮ เม อร ‡และหนึ่งเอ
ฟาหตองบรรจุไดหนึ่งสวนสิบโฮ เม อรเหมือน
กัน
โฮ เม อรตองเป็ นเครื่อง วัดที่มาตรฐาน
สําหรับทัง้ เอฟาหและบัท
๑๒ หนึ่ งเชเขล ¶ตองเทากับยี่สิบเกราห
ยี่สิบเชเขลบวกยี่สิบหาเชเขลบวกสิบหาเช
เขลตองเทากับหนึ่งมินา §
กฎระเบียบเรื่องของถวาย
๑๓ ตอ

ไป นี้คือของ ขวัญพิเศษที่เจาตองนํ า
มาถวาย
จากแตละโฮ เม อรของขาวสาลีหรือขาว
บารเลย เจาตองถวายหนึ่งสวนหกเอฟาห
๑๔ ใหถวายนํ้ ามันตามที่ไดกําหนดไวโดยตวง
เป็ นบัท
จากนํ้ ามันแตละโคระ ใหแบงถวายหนึ่งสวน
สิบบัท **
(หนึ่งโคระเทากับสิบบัทหรือหนึ่งโฮเมอร)
๑๕ จากฝูง แกะทุกๆสอง รอยตัวที่ได รับการ
เลีย
้ ง ดูในทุง หญาของอิสราเอลที่มีน้ํ าอุดม
สมบูรณ ใหเลือกออกมาถวายหนึ่งตัว
ของพวก นี้ทัง้ หมด จะเอามาเป็ น เครื่อง
บูชาจากเมล็ด พืช เครื่องเผาบูชา และเครื่อง
สังสรรคบูชา
เพื่อขจัดบาปตางๆใหกับ
ประชาชน” พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา
อยางนัน
้
๑๖ ประชาชนทัง
้ หมดในแผน ดินตองมอบ
ของถวายตางๆนี้ใหกับผูนําอิสราเอล
๑๗ ผูนําอิสราเอลจะมีหน าที่จัดหาเครื่องเผา
บูชา เครื่องบูชาจากเมล็ด พืช และเครื่อง
ดื่มบูชา
สําหรับงานเทศกาลวันพระจันทร
ใหม วันหยุดทางศาสนา รวมทัง้ งานเทศกาล

*๔๕:๑๐

เอฟาห หนวยการตวงของแหง มีปริมาณเทากับ ๒๒ ลิตร (เหมือนขอ ๒๔)
บัท เป็ นหนวยในการตวงของเหลว
‡๔๕:๑๑ โฮเมอร เป็ นหน วยในการตวงของแหง
†๔๕:๑๐

¶๔๕:๑๒

เชเขล หนึ่งเชเขลมีน้ํ าหนักประมาณ ๑๑.๕ กรัม

§๔๕:๑๒

มินา ในที่นี้ เทากับหกสิบเชเขล แตมินาทัว
่ ๆไปจะเทากับหาสิบเชเขล

**๔๕:๑๔

หนึ่ งสวนสิบบัท เทากับ ๒.๒ ลิตร
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ทัง้
หลายที่ไดกําหนดไวของครอบครัวชาว
อิสราเอล
ผูนําอิสราเอลจะจัดหาเครื่องบูชาชําระลาง
เครื่องบูชาจากเมล็ด พืช เครื่องเผาบูชา และ
เครื่องสังสรรคบูชา
เพื่อใชขจัดบาปตางๆ
สําหรับครอบครัวอิสราเอล
กฎระเบียบเรื่องเทศกาลตางๆ
(อพย. ๑๒:๑-๒๐; ลนต. ๒๓:๓๓-๔๓)
๑๘ นี่ คือสิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด

ในวัน ที่หนึ่งของเดือนที่ หนึ่ง เจาตองนํ า
วัว หนุมที่ไมมีตําหนิใดๆมา และใชมันทําพิธี
์ ิทธิน
์ ัน
เพื่อทําใหบริเวณวิหารศักดิส
้ บริสุทธิ ์
๑๙ นั กบวชตองเอาเลือดของเครื่องบูชา
ชําระลาง มาใสไวที่เสาประตูของวิหาร และ
ใสตรงขอบดานบนของทัง้ สี่มุมของแทนบูชา
และใสบนเสาประตูของลานดานใน
๒๐ เจาตองทําพิธีนี้เหมือนกัน ในวันที่เจ็ด
ของเดือนนัน
้
สําหรับคนที่ทําบาปไปโดยไม
ไดตัง้ ใจหรือไมรู โดยวิธี นี้เจาจะชําระวิหาร
ใหบริสุทธิ ์
๒๑ ในวัน ที่สิบ สี่ของเดือนนั น
้
เจาตองจัด
งานเทศกาลปลดปลอยขึ้น งานเลีย
้ งจะมี ข้ น
ึ
เป็ นเวลาเจ็ด วัน ในระหวางนี้ เจาจะตอง
กินขนมปั งที่ไม ไดใสเชื้อ ฟู ๒๒ ชวง นี้ ผูนํา
จะจัดหาวัว ผูมาตัวหนึ่ง เอามาเป็ นเครื่อง
บูชาชําระลาง ใหกับทัง้ ตัว เขาและประชาชน
ทัง้ หมดของแผนดิน
๒๓ ตลอดทัง
้ เจ็ดวันของงานเลีย
้ งนี้
ผูนําตองเป็ นผูจัดหาวัวตัวผูเจ็ด ตัว และ
แกะตัวผูเจ็ดตัว
ที่ไมมีตําหนิใดๆมาถวาย
เป็ นเครื่องเผาบูชาใหแกพระยาหเวห
และจัดหาแพะตัวผูมาวัน ละตัว เอามา
ถวายเป็ นเครื่องบูชาชําระลาง
๒๔ เมื่อถวายวัวตัวผูแตละตัว ผูนําจะตอง
ถวายเครื่องบูชาจากเมล็ด พืชจํานวนหนึ่งเอ
ฟาห *ดวย
และเมื่อถวายแกะตัวผูแตละตัว เขาตอง
ถวายเมล็ด พืชจํานวนหนึ่งเอ ฟาห พรอมกับ
ถวายนํ้ ามันหนึ่งฮิน †สําหรับเมล็ด พืชแตละ
เอฟาห
*๔๕:๒๔
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๒๕ ในวัน ที่สิบ หาของเดือนที่เจ็ด และใน
ชวงเจ็ด วันของเทศกาลอยู เพิง ผูนําตอง
จัดหาเครื่องบูชาเหลา นี้ไวดวย
คือพวก
เครื่องบูชาชําระลาง เครื่องเผาบูชา เครื่อง
บูชาจากเมล็ดพืชและนํ้ ามัน

กฎระเบียบตางๆสําหรับ
ผูครอบครองและประชาชน
๑ นี่ คือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิต

๔๖ พูด

“ประตูลานดาน ในที่หัน หน าไปทางทิศ
ตะวัน ออกนัน
้
ใหปิดมันไวตลอดหก วัน
ทํางานนัน
้ แตในวัน หยุดทางศาสนาและวัน
พระจันทรใหม ใหเปิ ดมันไว ๒ ผูครอบครอง
อิสราเอลจะตองเขามาจากดานนอกโดยผาน
ทางระเบียงของประตูทาง เขา และมายืนอยู
ขางเสาประตู
พวกนักบวชตองเอาเครื่อง
เผาบูชาของผูครอบครอง
และพวกเครื่อง
สังสรรคบูชาของ เขา มาถวายใหกับ เรา ผู
ครอบครองตองกราบไหวอยูที่ธรณีประตูทาง
เขา แลวถึงคอยออกไป แตอยาเพิ่งปิ ดประตู
จนกวาจะถึงตอนเย็น ๓ ทุกๆวัน หยุดทาง
ศาสนาและทุกๆวันพระจันทรใหม ประชาชน
ในแผน ดินตองมากราบไหวอยูตอ หน าพระ
ยาหเวห ที่ทางเขาของประตูนัน
้
๔ เครื่องเผาบูชาที่ผูครอบครอง นํ ามาถวาย
ใหกับพระ ยาหเวหในวัน หยุดทางศาสนานัน
้
จะตองประกอบไปดวย ลูกแกะผูหกตัว และ
แกะผูหนึ่งตัว ทุกตัวตองไมมีตําหนิใดๆ
๕ เขาตองถวายเครื่องบูชาจากเมล็ด
พืช
หนึ่งเอ ฟาห ‡พรอมกับแกะ ผูตัว นัน
้ และ
ถวายเครื่องบูชาจากเมล็ด พืชเทา ที่อยากจะ
ถวาย พรอมกับลูก แกะเหลา นัน
้ แตเขาตอง
ถวายนํ้ ามันหนึ่งฮินสําหรับเมล็ด พืชแตละเอ
ฟาห
๖ ในวันพระจันทรใหมนัน
้ เขาตองถวายวัว
หนุมหนึ่งตัว พรอมกับลูก แกะหกตัว และ
แกะผูหนึ่งตัว ทุกตัวตองไมมีตําหนิใดๆ
๗ เขาตองจัดหาเครื่องบูชาจากเมล็ด
พืช
หนึ่งเอ ฟาหถวายพรอมกับวัว ผูตัว นัน
้ และ
ถวายเมล็ด พืชหนึ่งเอ ฟาหไปพรอมกับแกะ ผู
ตัว นัน
้ ดวย และใหถวายเมล็ด พืชเทา ที่เขา

เอฟาห หนวยการตวงของแหง มีปริมาณเทากับ ๒๒ ลิตร
ฮิน หนวยในการตวงของเหลว ๑ ฮิน มีปริมาณเทากับ ๓.๒ ลิตร
‡๔๖:๕ เอฟาห หน วยการตวงของแหง มีปริมาณเทากับ ๒๒ ลิตร
†๔๕:๒๔
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อยากจะถวาย พรอมกับพวกลูก แกะ แตเขา
ตองถวายนํ้ ามันหนึ่งฮิน *สําหรับเมล็ด พืช
แตละเอฟาห
๘ เมื่อผูครอบครองเขามา เขาตองเดินผาน
ระเบียงของประตูทาง เขา และตองออกไป
ทางประตูเดียวกัน
๙ เมื่อประชาชนในแผน ดินนั น
้
มาอยูตอ
หน าพระ ยาหเวห ในงานเทศกาลตางๆที่ได
กําหนดไว
คนที่เขามาทางประตูทิศเหนือ
เพื่อมานมัสการเรา จะตองออกไปทางประตู
ทิศ ใต และคนที่เขามาทางประตูทิศ ใตจะ
ตองออกไปทางประตูทิศเหนือ หามเขา ออก
โดยใชประตูเดียวกัน แตตองเขาออกโดยใช
ประตูที่อยูตรงขามกัน
๑๐ ผูครอบครองจะตองอยูทามกลาง
ประชาชน ประชาชนเขา ออกตอนไหน ผู
ครอบครองก็ตองเขาออกตอนนัน
้ ดวย
๑๑ ทัง
้ งานเทศกาลและงานเลีย
้ งทัง้ หลายที่
ไดกําหนดขึ้น ตองมีเครื่องบูชาจากเมล็ด พืช
หนึ่งเอฟาหถวายพรอมกับวัวผูหนึ่งตัว
และเมล็ด พืชอีกหนึ่งเอ ฟาหถวายพรอม
กับแกะผูหนึ่งตัว
และถวายเมล็ด พืชเทา ที่เขาอยากจะถวาย
พรอมกับพวกลูก แกะ พรอมกับนํ้ ามันหนึ่ง
ฮินสําหรับเมล็ดพืชแตละเอฟาห
๑๒ เมื่อผูครอบครองจัดหาเครื่องบูชาดวย
ความสมัครใจมาใหกับพระยาหเวห ไม วาจะ
เป็ นเครื่องเผาบูชาหรือเครื่องสังสรรคบูชา
ก็ตาม จะตองเปิ ดประตูที่หัน หน าไปทางทิศ
ตะวัน ออกใหกับ เขา เขาจะถวายเครื่องเผา
บูชาหรือเครื่องสังสรรคบูชา เหมือนกับที่เขา
ถวายในวัน หยุดทางศาสนา แลวเขาจะออก
ไป และหลังจากที่เขาออกไปแลว ใหปิด
ประตู
กฎระเบียบเรื่องเครื่องบูชาประจําวัน
๑๓ ทุกๆเชา

ผูครอบครองตองจัดหาลูกแกะ
อายุหนึ่ง ปี ที่ไมมีตําหนิใดๆมาเป็ นเครื่องเผา
บูชาใหแกพระยาหเวห
๑๔ ผูครอบครองยังตองจัดหาเครื่องบูชา
จากเมล็ด พืชหนึ่งสวนหกเอ ฟาห กับนํ้ ามัน
หนึ่งสวนสามฮิน เพื่อทําใหแป งนุม รวม กับ
การถวายเครื่องเผาบูชานี้ การถวายเครื่อง

*๔๖:๗
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บูชาจากเมล็ด พืชใหแกพระ ยาหเวหนัน
้ เป็ น
กฎที่ตองทําตลอดไป
๑๕ เขาจะตองถวายลูก แกะ เครื่องบูชาจาก
เมล็ด พืชและนํ้ ามัน ใหกับ เราในทุกๆเชา นี่
เป็ นกฎสําหรับเครื่องเผาบูชาที่ทํากันตาม
ปกติทุกๆวัน”
กฎระเบียบเรื่องการยกมรดกของ
ผูครอบครองแผนดิน
๑๖ นี่ คือสิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด

“ถาผูครอบครองมอบของ ขวัญจากกอง
มรดกใหกับลูกชายคน หนึ่งคนใดของ เขา
มรดกนัน
้ จะตกเป็ นของลูก หลานของลูกชาย
คน นัน
้ ดวย มันจะเป็ นสมบัติที่ตกทอดกัน
ตอๆไป
๑๗ แต ถาผูครอบครองมอบของ ขวัญจาก
กองมรดกใหกับคน รับ ใชคน หนึ่งคนใดของ
เขา คน รับ ใชคน นัน
้ จะเก็บของนัน
้ ไว ไดจน
ถึงปี แหงการปลดปลอยแลวของนัน
้ ก็จะกลับ
ไปสูผูครอบครองคน นัน
้ เหมือนเดิม มรดก
ของผูครอบครองจะตกทอดไปสูลูกชายของ
ผูครอบครองเทานัน
้
มันเป็ นสมบัติของลูก
หลานของเขา
๑๘ ผูครอบครองตองไมไปแยง
ชิงมรดก
ของประชาชน
หรือขับ
ไลประชาชนออกจากที่ดินของ
พวกเขา
ผูครอบครองตองยกมรดกที่เป็ นของเขา
เองใหกับพวกลูกชายของเขา เพื่อประชาชน
ของ เราจะ ไดไม ตองถูกไล ออกจากที่ดินของ
พวกเขา”
กฎระเบียบเรื่องครัวของวิหาร
๑๙ แลวชายผู นั น
้ ไดนําผมผานไปที่ทาง เขา

ที่อยูดานขางของประตูที่จะไปสูบรรดาหอง
์ ิทธิซ
์ ่ งึ หัน หน าไปทางทิศเหนือ หอง
ศักดิส
เหลา นัน
้ คือหองของพวกนักบวช เขาไดพา
ผมไปดูสถาน ที่แหงหนึ่ง ที่อยูปลายสุดทาง
ดานทิศตะวัน ตก ๒๐ เขาพูดกับผมวา “นี่คือ
สถาน
ที่ที่พวกนักบวชจะใชตมเครื่องบูชา
ชดเชย และเครื่องบูชาชําระลาง และอบ
เครื่องบูชาจากเมล็ด พืช เพื่อพวก เขาจะ ได
์ ิทธิเ์ หลา นี้ออก
ไม ตองเอาเครื่องบูชาศักดิส

ฮิน หนวยในการตวงของเหลว ๑ ฮิน มีปริมาณเทากับ ๓.๒ ลิตร
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ไปที่ลานดานนอก ซึ่งอาจ จะเป็ นอันตรายตอ
ประชาชนได” *
๒๑ แลวเขาไดนําผมไปที่ลานดานนอก และ
พาผมเดินผานไปทัง้ สีม
่ ุมของลาน และแตละ
มุมก็มีลานเล็กอีกลานหนึ่ง
๒๒ ลานเล็กที่อยูตามมุมทัง
้ สี่ของลาน
ดานนอกนี้ มีขนาดยาวสี่ สิบศอกและกวาง
สามสิบศอก ลานเล็กที่อยูติดกับทัง้ สี่ มุมนี้มี
ขนาดเทากันหมด
๒๓ บริเวณโดยรอบดานในของลานเล็ก
ทัง้ สี่ลานนัน
้
มีสวนที่ย่ น
ื ออกมาจากกําแพง
สวนที่ย่ น
ื ออก มานัน
้ กอขึ้นจากหิน และมีที่
กอไฟอยูดานลางโดยรอบ
๒๔ ชายผู นัน
้ ไดพูดกับผมวา “สถานที่เหลา
นี้คือพวกครัวที่พวกผู ที่รับ ใชอยูในวิหาร ใช
ตมพวกเครื่องบูชาของประชาชน”
แมนํ้าที่ ไหลมาจากวิหาร
๑ ชายผู

๔๗ ทางเขาวิหาร

นัน
้ ไดพาผมกลับมาที่ประตู

และผมไดเห็นนํ้ าไหลออกมาจากใตธรณี
ประตูของวิหาร ไหลไปทางทิศตะวัน ออก
(เพราะวิหารหัน หน าไปทางทิศตะวัน ออก)
นํ้ าไหลลงมาจากทางดานทิศ
ใตของธรณี
ประตูของวิหาร และไหลผานทางดานทิศ ใต
ของแทนบูชา
๒ แลวชายผู นั น
้ ไดนําผมออกมา โดยใช
ประตูทิศเหนือ
และพาผมออมไปทางดาน
นอกไปถึงประตูดานนอกที่หันหน าไปทางทิศ
ตะวัน ออก และนํ้ านัน
้ ไดไหลออกมาจากทาง
ทิศใตของประตูนัน
้
๓ ชายผู นั น
้ เดินไปทางทิศตะวัน ออกพรอม
กับถือสาย วัดเสน หนึ่งในมือ เขาวัดสายนํ้ า
ไดหนึ่ง พันศอก แลวเขาพาผมลุยนํ้ าที่ลึกถึง
ตาตุม
๔ เขาวัดสายนํ้ าไดอีกหนึ่ ง พันศอก และเขา
พาผมเดินลุยนํ้ าที่ลึกถึงหัวเขา
เขาวัดสายนํ้ าไดอีกหนึ่ง พันศอก และเขา
พาผมเดินลุยนํ้ าที่ลึกถึงเอว
๕ เขาวัดสายนํ้ าไดอีกหนึ่ ง พันศอก แตตอน
นี้มันคือแมน้ํ าสาย หนึ่งที่ผมลุยขามไปไม ได
*๔๖:๒๐
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เพราะนํ้ าขึ้นสูงและลึกมากจนไมมีใครลุย
ขามไปไดนอกจากจะวายนํ้ าขามไป
๖ ชายผน
ู ัน
้ ถามผมวา “เจาลูกมนุษย เจาได
สังเกตเรื่องเหลานี้หรือเปลา”
แลวเขาก็พาผมกลับไปที่ริมฝั ่ งแมน้ํ า
๗ เมื่อผมมาถึงที่นัน
้
ผมไดเห็นตนไมจํานวนมากขึ้นอยูริม
แมน้ํ าทัง้ สองฝั ่ ง
๘ ชายผูนัน
้ ไดพูดกับผมวา
“แมน้ํ าสาย นี้ไหลไปที่แควนทางทิศตะวัน
ออกและไหลไปที่อา รา บา †และไหลลงสู
ทะเล ตายและทําใหทะเล ตายกลายเป็ นนํ้ า
จืด
๙ แมน้ํ านี้ ไหลผานที่ไหน ก็จะมีสิ่ง มี ชีวิต
มาอาศัยอยูทน
ี่ ัน
่ จะมีปลาอยูมากมาย เพราะ
เมื่อนํ้ านี้ไหลลงทะเล มันจะทําใหน้ํ า เค็ม
กลายเป็ นนํ้ า จืด ดัง นัน
้ ไม วาแมน้ํ าสาย นี้
จะไหลผานที่ ใด ก็จะมีสิ่ง มี ชีวิตทุก ชนิดมา
อาศัยอยูที่นัน
่
๑๐ ชาวประมงจะยืนอยูตามริม ฝั ่ ง ตัง
้ แต
เอน เก ดีไปจนถึงเอน เอ กลาอิม จะมีที่
มากมายใหทอดแห
จะมีปลามากมาย
หลายชนิดเหมือนกับปลาที่มีอยูในทะเล
เมดิเตอรเรเนียน
๑๑ แตน้ํ าตามหนองตามบึงจะไมเป็ นนํ้ า จืด
มันจะถูกทิง้ ไวใหเป็ นเกลือ ๑๒ ตนไมทุกชนิด
ที่ใหผล จะเจริญเติบโตอยูสองฟากฝั ่ งแมน้ํ า
ใบไมของมันจะไมแหง เหี่ยว และจะออกผล
ไมหยุด หยอน มันจะออกผลใหทุกๆเดือน
์ ิทธิไ์ หลผานพวก
เพราะนํ้ าจากสถาน ที่ศักดิส
มัน ผลของ มันจะใชเป็ นอาหาร และใบของ
มันจะใชเป็ นยารักษา”
การแบงที่ดินใหกับสิบ
สองเผาของอิสราเอล
๑๓ นี่ คือสิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด

“ตอ ไป นี้คือเขตแดนที่ดินที่เจาตองแบงไว
เป็ นมรดกใหกับสิบ สองเผาของอิสราเอล โย
เซฟจะไดสองสวน
๑๔ เจาตองแบงมันใหกับพวกเขาอยางเทา
เทียมกัน

อาจ จะเป็ นอันตรายตอประชาชนได หมาย ถึง พระเจาจะลงโทษคนที่ไมใช

์ ิทธิพ
์ วกนี้
นักบวชที่มาแตะตองถูกเครื่องบูชาศักดิส
†๔๗:๘ อาราบา คือ หุบเขาจอรแดน
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เพราะเราไดยกมือสาบานไววาจะใหมันกับ
บรรพบุรุษของเจา ที่ดินนี้จะเป็ นมรดกของ
เจา
๑๕ ตอไปนี้ จะเป็ นเขตแดนของที่ดิน
เขตแดนทางทิศเหนือ
เริ่มจากทะเล
เมดิเตอรเรเนียนไปตามถนนเฮ ท โลน ผาน
ทาง เขาเมืองฮามั ทจนถึงเศ ดัด ๑๖ ตอ ไปจน
ถึงเบ โรธ าหและสิ บรา อิม (ซึ่งติดอยูกับเขต
แดนของดามัสกัสกับฮามั ท) ไปจบที่ฮา เซ
อรฮัททิโคน ซึ่งติดกับเขตแดนของเฮาราน
๑๗ ดัง นั น
้ เขตแดนทางทิศเหนือ เริ่มจาก
ทะเลเมดิเตอรเรเนียนไปจนถึงฮา ซา เร โนน
(ซึ่งอยูเหนือเขตแดนของเมืองดามัสกัส และ
อยูใตเขตแดนของฮามัท)
๑๘ เขตแดนทางทิศตะวัน ออก จะทอดยาว
ไประหวางเฮา รานกับเมืองดามัสกัส และ
เรียบแมน้ํ าจอรแดนลงไปทาง ใต ซึ่งแยก
ระหวางเขตแดนของกิเลอาดกับแผนดินของ
ชาวอิสราเอล และจะเลยทะเล ตายไปทางใต
ไกลถึงเมืองทามาร
๑๙ เขตแดนทางทิศ ใต เสนเขตแดนจะเริ่ม
จากเมืองทา มารทอดยาวไปจนถึงพวกตานํ้ า
แหงเม รี บาห คา เดช แลวเลาะไปตามลําธาร
ของอียิปต ไปจบที่ทะเลเมดิเตอรเรเนียน
๒๐ เขตแดนทางทิศตะวัน ตก จะขนานไป
กับชายฝั ่ งทะเลเมดิเตอรเรเนียนขึ้น ไปทาง
เหนือ ไปจนถึงจุดที่อยูตรง ขามกับทาง เขา
เมืองฮามัท
๒๑ เจาตองแบงที่ดินในหมูพวก เจา
ตาม
๒๒ เจาตองแบงมัน
เผาตางๆของอิสราเอล
ใหเป็ นมรดกกับตัวพวก เจาเอง
และกับ
ชาวตาง
ชาติที่มาตัง้ รกรากอยูในหมูพวก
เจา และมีลูก หลาน เจาตองถือวาพวก เขา
เป็ นชาวอิสราเอลโดยกําเนิด พวก เจาตอง
จัด แบงมรดกให กับพวก เขาในทามกลางชน
เผาของอิสราเอลดวย ๒๓ พวกเจาจะตองแบง
มรดกใหกับ เขา ไม วาพวก เขาจะตัง้ รกราก
อยูทามกลางชนเผาใดของอิสราเอลก็ตาม”
พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน
้
ที่ดินสําหรับเผาตางๆของอิสราเอล
๑ “ตอ

๔๘ ของอิสราเอลกับที่ดินที่พวก เขาจะ
ไดรับ

ไป นี้คือราย ชื่อของเผาตางๆ
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เริ่มจากทางทิศเหนือ ชน เผาดานจะได รับ
สวนหนึ่ง คือสวนที่เลียบไปตามถนนเฮทโลน
ไปจนถึงทาง เขาเมืองฮามั ท ไปจนถึงฮา ซา
เรโนน (ซึ่งติดกับเขตแดนทางดานเหนือของ
เมืองดามัสกัส ที่อยูถัดจากเมืองฮามั ท) เริ่ม
จากเขตแดนดานตะวันออกยาวไปจนถึงดาน
ตะวันตก
๒ ชนเผาอาเชอรจะไดรับสวนหนึ่ ง
คือสวนที่ถัดจากเขตแดนของดาน
ทอดยาวจากทางทิศตะวัน ออกไปถึงทิศ
ตะวันตก
๓ ชนเผานั ฟทาลีไดรับสวนหนึ่ ง
คือสวนที่ถัดจากเขตแดนของอาเชอร
ทอดยาวจากทางทิศตะวัน ออกไปถึงทิศ
ตะวันตก
๔ ชนเผามนั สเสหจะไดรับสวนหนึ่ ง
คือสวนที่ถัดจากเขตแดนของนัฟทาลี
ทอดยาวจากทางทิศตะวัน ออกไปถึงทิศ
ตะวันตก
๕ ชนเผาเอฟราอิมจะไดรับสวนหนึ่ ง
คือสวนที่ถัดจากเขตแดนของมนัสเสห
ทอดยาวจากทางทิศตะวัน ออกไปถึงทิศ
ตะวันตก
๖ ชนเผารูเบนจะไดรับสวนหนึ่ ง
คือสวนที่ถัดจากเขตแดนของเอฟราอิม
ทอดยาวจากทางทิศตะวัน ออกไปถึงทิศ
ตะวันตก
๗ ชนเผายูดาหจะไดรับสวนหนึ่ ง
คือสวนที่ถัดจากเขตแดนของรูเบน
ทอดยาวจากทางทิศตะวัน ออกไปถึงทิศ
ตะวันตก
เขตพิเศษ
๘ สวนที่ถัดจากเขตแดนของยู

ดาหลงมา
จากทางทิศตะวัน ออกไปถึงทิศตะวัน ตก จะ
เป็ นสวนของแผน ดินที่เจาตองแยกออก มา
เป็ นพิเศษ ซึ่งมีความกวางสอง หมื่นหา พัน
ศอกและมีความยาวจากทางตะวัน ออกไปถึง
ตะวัน ตกเทากับสวนแบงของแตละเผา จะมี
์ ิทธิต
์ งั ้ อยูตรงกลางของที่ดิน
สถาน ที่ศักดิส
แปลงนี้
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๙ เขตพิเศษที่เจาตองถวายใหกับพระ
ยาหเวห จะมีความยาวสอง หมื่นหา พันศอก
และกวางสองหมื่นศอก *
๑๐ สวน แบงที่ศักดิส
์ ิทธิน
์ ี้ที่เจาไดแยกออก
ไวตาง หาก จะถูกจัดสรรใหกับกลุมตอ ไป
นี้ สําหรับพวกนักบวช จะได รับเขตที่ดิน
ที่มีความยาวสอง หมื่นหา พันศอกทางดาน
เหนือและดานใตและกวางหนึ่ง
หมื่นศอก
ทางดานตะวัน ตกและตะวัน ออก และมีที่ ตัง้
์ ิทธิข
์ องพระ ยาหเวหอยู
ของสถาน ที่ศักดิส
ตรงกลาง
๑๑ เฉพาะพวกนั กบวชที่เป็ นลูก
หลาน
ของศา โดกเทานัน
้
ที่จะได รับสวน แบงอัน
์ ิทธิน
์ ี้ เพราะ พวก นี้ได รับการเลือกให
ศักดิส
์ ิทธิ ์ ทําหน าที่เฝ า ยาม
มาเป็ นนักบวชที่ศักดิส
ใหกับ เรา และไม ไดหันเหไปจาก เรา ตอน
ที่พวกชาวเลวีอ่ น
ื ๆและชาวอิสราเอลหลงไป
จากเรา
๑๒ ที่ดินสวนนี้ จะเป็ นของขวัญพิเศษที่มอบ
ใหแกพวกนักบวชนี้ สวนนี้เป็ นสวนหนึ่งของ
์ ิทธิ ์ เป็ นสวนที่ศักดิส
์ ิทธิท
์ ี่สุด ที่อยู
เขตศักดิส
ถัดจากเขตของชาวเลวีข้ น
ึ ไป
๑๓ ติดกับเขตแดนของนั กบวชนั น
้ ชาวเลวี
จะได รับสวนแบง ขนาดยาวสองหมื่นหา พัน
ศอกและกวางหนึ่งหมื่นศอก
รวมขนาดทัง้ หมดของเขตแดนนัน
้ ยาว
สองหมื่นหาพันศอก กวางสองหมื่นศอก
๑๔ พวก เขาตองไม ขายหรือเอามันไปแลก
เปลี่ยนไม วาจะเป็ นสวน ใดก็ตาม มันเป็ น
ที่ดินสวนที่ดีที่สุดและตองไมตกไปอยูในมือ
์ ิทธิ ์
ของคนกลุม อื่น เพราะมันเป็ นสวนศักดิส
ของพระยาหเวห

สวนที่เป็ นที่ดินของเมือง
๑๕ พื้นที่สวนที่เหลือที่กวางหาพันศอก

ยาว
สอง หมื่นหา พันศอกนัน
้
จะไวสําหรับใช
ประโยชนทัว
่ ไปของชุมชน คือใชเป็ นที่ อยู
อาศัย และใชเป็ นทุง หญาเลีย
้ งสัตว ตัว เมือง
จะตัง้ อยูตรงกลางของสวน นี้ ๑๖ เมือง นี้จะ
เป็ นสี่เหลี่ยมดาน เทา คือทัง้ ทิศเหนือใตออก
ตก มีความยาวสี่พันหารอยศอกเทากันหมด

*๔๘:๙
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๑๗ ทุง หญาเลีย
้ ง สัตวจะยื่นออกไปจาก
เมืองสอง รอยหา สิบศอกทัง้ ทิศเหนือใตออก
ตก
๑๘ สวนพื้นที่ที่ เหลือทางดานตะวัน ออก
และตะวัน ตกของเมือง ที่ติดกับเขตแดน
์ ิทธิ ์
ของสวนศักดิส
มีขนาดยื่นออกไปหนึ่ง
หมื่นศอกทัง้ สองดาน
พื้นที่สวน นี้จะใชสําหรับปลูกพืช ผลเพื่อ
เป็ นอาหารใหกับพวกคนงานในเมือง
๑๙ พวกคน งานที่อยูในเมือง
จะมาเพาะ
ปลูกในพื้นที่นี้
พวก เขาจะมาจากเผาทัง้
หลายของอิสราเอล
๒๐ ดัง นั น
์ ิทธิน
์ ี้
้ จุดศูนยกลางของเขตศักดิส
จะเป็ นสี่เหลี่ยมดานเทาขนาดสอง หมื่นหา
พันศอก เจาจะตองแยกสวน นี้ออก มาใหกับ
เรา และใหเป็ นที่ตัง้ ของเมืองดวย
๒๑ สวนที่ เหลือทางทิศตะวัน ออกและทิศ
์ ิทธิแ
์ ละที่ดิน
ตะวัน ตก ที่ถัดจากสวนศักดิส
ของเมืองออก ไปนัน
้ จะตกเป็ นของผูนําของ
อิสราเอล มันจะยื่นออกไปสอง หมื่นหา พัน
ศอกทัง้ สองดาน พื้นที่ทัง้ สองแหงนี้ที่ขนาน
กับเขตแดนของเผาอื่น จะตกเป็ นของผูนํา
์ ิทธิก
์ ับวิหาร
อิสราเอล
และจะมีสวนศักดิส
์ ิทธิอ
์ ยูตรงกลางระหวางสองแปลง
ศักดิส
นี้ ๒๒ ดัง นัน
้ ที่ดินของชาวเลวีและที่ดินของ
เมืองจะขัน
้ กลางระหวางที่สอง
แปลงของ
ผูนําอิสราเอล ที่ดินของผูนําอิสราเอลจะตัง้
อยูระหวางเขตแดนของเผายู ดาหและเผา
เบนยามิน
๒๓ สวนชนเผาที่เหลือมีเขตแดนดังนี้ คือ
ชนเผาเบนยามินจะไดรับสวนถัดลงมา
ทอด ยาวจากดานตะวัน ออกไปถึงดาน
ตะวันตก
๒๔ ชนเผาสิเมโอนจะไดรับสวนหนึ่ ง
คือสวนที่ถัดจากเขตแดนของเผา เบน ยา
มินลงมา
ทอด ยาวจากทิศตะวัน ออกไปถึงทิศ ตะวัน
ตก
๒๕ ชนเผาอิสสาคารจะไดรับสวนหนึ่ ง
คือสวนที่ถัดจากเขตแดนของเผา สิ เม โอน
ลงมา
ทอด ยาวจากทิศตะวัน ออกไปถึงทิศ ตะวัน
ตก

สอง หมื่นศอก คํา นี้อยูในฉบับแปลกรีกโบราณฉบับหนึ่ง และมันตรง กับสิ่งที่ฉบับ
แปลกรีกเขียนในบทที่ ๔๕ ขอ ๑ ฉบับฮีบรูที่นิยมใชกันเขียนวา หนึ่งหมื่นศอก
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๒๖ ชนเผาเศบูลุนจะไดรับสวนหนึ่ ง

คือสวนที่ถัดจากเขตแดนของเผา อิส สา
คารลงมา
ทอด ยาวจากทิศตะวัน ออกไปถึงทิศ ตะวัน
ตก
๒๗ ชนเผากาดจะไดรับสวนหนึ่ ง
คือสวนที่ถัดจากเขตแดนของเผา เศบู ลุน
ลงมา
ทอด ยาวจากทิศตะวัน ออกไปถึงทิศ ตะวัน
ตก
๒๘ พรมแดนทางใตของชนเผา กาดจะทอด
ยาวจากเมืองทา มารไปจนถึงพวกตานํ้ าแหง
เม รี บาห คา เดช แลวเลาะไปตามลําธารแหง
ของอียิปตไปจบที่ทะเลเมดิเตอรเรเนียน
๒๙ นี่ คือที่ดินที่เจาตองจัด แบงเพื่อใหเป็ น
มรดกแกชนเผาตางๆของอิสราเอล และนัน
่
คือสัดสวนที่พวกเขาจะไดรับ”
พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวาอยางนัน
้
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เริ่ม ตนจากทิศเหนือซึ่งยาวสี่ พันหา รอย
ศอก
๓๑ ประตูสามประตูทางทิศเหนื อ ตัง
้ ชื่อตาม
เผาของรูเบน ยูดาหและเลวี
๓๒ ทางทิศตะวัน ออกซึ่งยาวสี่ พันหา รอย
ศอก จะมีสามประตูที่ตัง้ ชื่อตามเผาของโย
เซฟ เบนยามินและดาน
๓๓ ทางทิศ ใตซ่ ง
ึ ยาวสี่ พันหา รอยศอก จะมี
สามประตูที่ตงั ้ ชื่อตามเผาของสิ เมโอน อิส สา
คารและเศบูลุน
๓๔ ทางทิศตะวัน ตกซึ่งยาวสี่ พันหา รอย
ศอก จะมีสามประตูที่ตัง้ ชื่อตามเผา กาด อา
เชอรและนัฟทาลี
๓๕ รวมระยะ ทางโดยรอบของกําแพงเมือง
จะมีความยาวหนึ่ง หมื่นแปด พันศอก และ
นับตัง้ แตเวลานี้เป็ นตน ไป เมืองนี้จะมีช่ อ
ื วา
“พระยาหเวหอยูที่นัน
่ ”*

พวกประตูเมืองของเยรูซาเล็ม
๓๐ ตอ

ไป

นี้จะเป็ นพวกประตูของเมือง

เยรูซาเล็ม

*๔๘:๓๕

พระยาหเวหอยูท่น
ี ่ั น ในภาษาฮีบรูช่ อ
ื นี้ออกเสียงเหมือนกับ “เยรูซาเล็ม”
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ดาเนี ย ล
คํานํ า
หนังสือดาเนียลเขียนขึ้นมาเพื่อใหคน
ของพระเจามีความหวังและเกิดกําลังใจ
ดา เนีย ลและเพื่อนๆของ เขาเป็ น
วีรบุรุษและเป็ นแบบ อยางที่ ดีใหกับคน
ยิว พวก เขาเฉลียวฉลาดและสัตย ซื่อ
ตอพระ ยาหเวห ใน ขณะ ที่ทํา หน าที่รับ
ใชกษัตริยของตาง ชาติและถูกขมเหง
รังแกสารพัด
เรื่องที่เลาในหนังสือเลม นี้เกิด ขึ้น
ตัง้ แตชวงที่ดาเนีย ลเป็ น หนุมจนกระทัง่
แก (ในปี ๖๐๖-๕๓๖ กอน ค.ศ.)
บท ที่ ๑-๖ เป็ นเรื่อง เลาหก เรื่อง
เกี่ยว กับดา เนีย ลและพวก เพื่อนๆของ
เขา พวก เขาเป็ นเด็ก หนุมชาว ยิวที่ถูก
กวาดตอนมาจากยู ดาห มาเป็ นเชลยที่
บาบิโลน และตอมาพวกเขาก็ไดข้ น
ึ เป็ น
ขาราชการชัน
้ สูงของบา บิ โลน พวก เขา
ถูกทดสอบความ เชื่อหลาย ครัง้ แตพวก
เขาก็ยัง คงสัตย ซ่ อ
ื ตอพระยาหเวห และ
พระองคก็ไดชวยพวกเขาใหรอดพนจาก
อันตรายทัง้ ปวง
บท ที่ ๗-๑๒ เป็ นเรื่องนิมิตสี่ อยางที่
ดาเนียลเห็น และทูตสวรรคอธิบายนิมิต
ตางๆใหดาเนียลเขาใจ
หนังสือดาเนียลบทที่ ๒:๔-๗:๒๘ เขียน
เป็ นภาษาอารเมค สวนทีเ่ หลือเขียนเป็ น
ภาษาฮีบรู
ดาเนี ยลถูกพาไปที่บาบิโลน
๑ ในปี ที่

๑ กษัตริยของยู ดาห
สาม

ที่เย โฮ ยาคิ มขึ้นเป็ น
*กษัตริยเนบู คัด เนส
†
ซารแหงบา บิ โลน ไดยก ทัพมาลอมเมือง
เยรูซาเล็มไว ๒ พระยาหเวหไดมอบเยโฮยาคิ
ม กษัตริยของยู ดาหไวในกํา มือของกษัตริย
บาบิ โลน พรอมกับสิ่งของเครื่องใชสวนหนึ่ง
จากวิหารของ พระเจา กษัตริยเนบู คัด เนส
ซารนําของเหลา นัน
้ กลับไปไวที่วิหารของ
เทพเจาของพระองคที่บา บิ โลน พระองค
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วางสิ่งของเครื่อง ใชเหลา นัน
้ ไวในคลังของ
เทพเจานัน
้
๓ จาก นั น
้ กษัตริยเนบู คัด เนส ซารก็สัง่ ให
อัชเปนัส ที่เป็ นหัวหน าขาราชการ ใหไปคัด
เลือกเด็ก หนุมๆที่เป็ น เชลยชาวอิสราเอล
จากเชื้อพระ วงศ จากพวกคน ชัน
้ สูง ๔ เด็ก
พวก นี้จะ ตองมีรางกายที่สม ประกอบทุก
อยาง ตองมีหน าตาหลอเหลา สามารถเรียนรู
ทุก วิชา มีความรูรอบตัว และหัว ไว สามารถ
ยืนรับ ใชกษัตริยในวังได อัชเปนัสจะ ตอง
สอนใหพวก เขารูภาษาและวรรณคดีของชาว
บาบิโลน
๕ กษัตริยตัดสิน ใจวาจะ ใหเด็ก หน ุมพวก นี้
ได รับสวน แบงอาหารอยาง ดีและเหลา องุน
ทุก วัน เหมือน กับอาหารและเหลา องุนที่
กษัตริยกินและดื่ม
อัชเปนัสจะตองอบรม
ดูแลเด็กๆพวก นี้เป็ นเวลาสาม ปี เมื่อครบ
กําหนด แลวก็ใหนําพวก เขามารับ ราชการอยู
ตอ หน ากษัตริย ๖ ในทามกลางเด็ก หนุมๆ
เหลา นี้ มีดาเนีย ล ฮานัน ยาห มิ ชาเอล และ
อาซาริยาห สี่คนนี้มาจากเผายูดาห
๗ อัชเปนั สตัง
้ ชื่อ ใหมใหกับเด็ก หนุมๆพวก
นี้ เป็ นภาษาบา บิ โลน ดา เนีย ลมีช่ อ
ื ใหมวา
เบลเทชัส ซาร ฮานัน ยาห มีช่ อ
ื ใหมวาชัด รัค
มิชาเอลมีช่ อ
ื ใหมวาเมชาค และอาซาริยาห มี
ชื่อใหมวา เอเบดเนโก
๘ ดา เนี ย ลตัง
้ ใจตัง้ แต แรกแลววา เขาจะ
ไม กินอาหารอยางดีและเหลา องุนอยางเดียว
กับที่กษัตริยกินและดื่ม เพื่อดา เนีย ลจะ ได
ไมแปด เปื้ อนเป็ นมลทินไป ดัง นัน
้ เขาจึงขอ
อนุญาตอัชเปนัส หัวหน าขาราชการ ที่จะทํา
อยาง นัน
้ เพื่อรักษาตัว เองไม ใหแปด เปื้ อน
เป็ นมลทินไป
๙ พระเจาทําใหหัวหน าขาราชการมี
ความ เมตตา ปรานีตอดา เนีย ล ๑๐ หัวหน า
ขาราชการพูดกับดาเนียลวา “ขากลัวกษัตริย
ที่เป็ นเจา นายของ ขา พระองคจัดสรรปั น
สวนอาหารและเครื่อง ดื่มมาให เจา พระองค
อาจจะถามวา ทําไมเจาถึงดูซูบ ผอมนัก เมื่อ
เปรียบ เทียบกับเด็ก หนุมๆรุน เดียวกัน แลว
ทีนี้เจาก็จะทําใหขาถูกกษัตริยลงโทษ”
๑๑ หัวหน าขาราชการไดแตง ตัง
้ คน หนึ่งมา
ควบคุม ดูแล ดา เนีย ล ฮา นัน ยาห มิ ชา

*๑:๑

ในปี ที่สาม … ยูดาห ประมาณปี ๖๐๕ กอนพระเยซูมาเกิด

†๑:๑

บาบิโลน ปั จจุบันนี้ บาบิโลนอยูบริเวณทางตะวันออกเฉียงใตของประเทศอิรัก
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เอล และ อา ซา ริ ยาห ดา เนีย ลจึงไปพูดกับ
ผู ควบคุมคน นี้วา ๑๒ “ขอ ใหทดลองพวก เรา
ผูรับใชของทานดูกอนสักสิบวัน ในชวงนี้ ให
พวก เรากินแต ผักกับ นํ้ า ๑๓ แลวทานถึงคอย
เอาพวก เราไปเปรียบ เทียบกับเด็กพวก นัน
้ ที่
กินอาหารอยาง ดีจากกษัตริย หลัง จาก นัน
้
ทานจะทําอะไรกับพวก เราผูรับ ใชของ ทาน
แลวแตทานจะเห็นสมควร”
๑๔ ผู ควบคุม ดูแลก็ยอมรับขอ เสนอของดา
เนีย ล จึงไดทดลองพวก เขาดูสิบ วัน ๑๕ เมื่อ
ครบสิบ วันแลว ปรากฏวาดา เนีย ลและ
เพื่อนๆกลับดู ดี กวา และสุขภาพสมบูรณแข็ง
แรงกวาเด็กพวก นัน
้ ที่กินอาหารอยาง ดีของ
กษัตริยเสีย อีก ๑๖ ดัง นัน
้ ผู ควบคุม ดูแล จึง
เอาอาหารอยาง ดีและเหลา องุนที่ดา เนีย ล
และเพื่อนๆควรจะ กินไป เสีย และใหผักกับ
พวกเขาแทน
๑๗ พระเจาประทานความรูและความเขาใจ
เกี่ยว กับวรรณคดีทุก ประเภทและการ ศึกษา
ทุก วิชาให กับเด็กสี่ คนนี้ ดาเนีย ลยังสามารถ
ตีความ หมายของนิมิต ตางๆและทํานาย ฝั น
ไดดวย
๑๘ เมื่อถึงเวลาที่กษัตริยกําหนดใหพา
ตัวพวกเด็ก หนุมๆทุก คนเขา เฝ า หัวหน า
ขาราชการก็นําพวกเขามาอยูตอ หน ากษัตริย
เนบู คัด เนส ซาร ๑๙ กษัตริยพูด คุยกับเด็กๆ
ทุก คน และเห็น วาไมมีเด็กคน ไหนสามารถ
เทียบกับ ดาเนีย ล ฮานัน ยาห มิ ชาเอล และ
อาซาริ ยาหได เลย กษัตริยจึงแตง ตัง้ ใหพวก
เขามารับ ราชการอยูตอ หน ากษัตริย ๒๐ เมื่อ
ไหรก็ตามที่กษัตริยขอคํา แนะนํ า ที่เกี่ยว กับ
เรื่องที่จะ ตองมีความ รูความ เขาใจเป็ นพิเศษ
พระองคก็พบ วาคํา แนะนํ าของเด็ก หนุมทัง้
สี่ นี้ก็ ดี กวาคํา แนะนํ าของพวก หมอดู และ
พวกทําสะเดาะเคราะหในราชอาณาจักรของ
พระองคถึงสิบ เทา ๒๑ ดาเนีย ลรับ ราชการอยู
ในวัง นัน
้ เรื่อย มาจนถึงปี แรกที่ไซ รัสขึ้นเป็ น
กษัตริย *

*๑:๒๑
†๒:๒
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ความฝั นของกษัตริยเนบูคัดเนสซาร
๑ ในปี ที่

๒ ขึ้นครอง ราชย

สองที่กษัตริยเนบู คัด เนส ซาร
พระองคฝันและความ
ฝั น นัน
้ ทําใหพระองคไมสบายใจจนนอนไม
หลับ ๒ ดัง นัน
้ กษัตริยจึงสัง่ ใหคนไปตามพวก
หมอดู พวกทําสะเดาะเคราะห พวกที่ทํา
เวทมนตรคาถา และพวกคาสดิม †ใหมาบอก
วาพระองคฝันเรื่องอะไร พวก เขาจึงมายืน
กันอยูตอหน ากษัตริย
๓ แลวกษัตริยก็บอกกับพวกเขาวา “เราได
ฝั น ไป และเราก็ไมสบายใจเพราะเราอยาก
เขาใจในสิ่งที่เราฝั นนัน
้ ”
๔ พวก คา สดิมก็พูดกับกษัตริยเป็ นภาษาอา
รเมควา “ขาแตกษัตริย ขอใหพระองคมีอายุ
ยืนยาว ขอพระองคไดโปรดเลาความฝั นของ
พระองคใหพวกเราฟั งดวยเถิด พวกเราจะได
ทํานายฝั นใหกับพระองค”
๕ กษัตริยจึงตอบพวกคาสดิมไปวา “เราจะ
ไม บอกเจาหรอก เพราะเราไดตัดสิน ใจเด็ด
ขาดแลววา เจานัน
่ แหละจะตองเป็ นคนบอก
เราวาเราฝั นอะไรและทํานายฝั น นัน
้ ใหกับเรา
ดวย ไมอยาง นัน
้ เราจะสับเจาออกเป็ นชิน
้ ๆ
และยกบานของเจาใหเป็ นสวมสาธารณะ
๖ แตถาเจาบอกไดวาเราฝั นอะไร
และมัน
หมาย ถึงอะไร เราก็จะตบรางวัลใหอยางงาม
พรอมกับชื่อ เสียงเกียรติยศใหกับเจา วายัง
ไง บอกมาสิวาเราฝั นวาอะไร และมันหมาย
ถึงอะไร”
๗ พวกคาสดิมตอบกษัตริยไปวา “พระองค
เจาขา ชวยบอกเราทาสรับ ใชของพระองค
ดวยเถิดวา พระองคฝันอะไร พวก เราจะ ได
ทํานายความฝั นนัน
้ ใหกับพระองค”
๘ กษัตริยตอบวา
“เรารู นะวาที่แทเจาก็
พยายามหา เรื่องถวง เวลา เพราะเจาก็รูอยู
แลววาเราไดตัดสิน ใจเด็ด ขาดแลว ๙ ถาเจา
ไม บอกความ ฝั น นี้กับเรา พวก เจาก็จะตอง
ถูกลงโทษเหมือน กันหมดทุก คน เจาคบคิด
กันพูด ปดกับเรา หวังจะหาเรื่องถวง เวลา
เวลาก็ยิ่งผานไป เพราะฉะนัน
้ บอกมาเดี๋ยว

ปี แรกที่ไซรัสขึน
้ เป็ นกษัตริย ประมาณปี ๕๓๙ กอนพระเยซูมาเกิด

พวกคาสดิม เป็ นเผาหนึ่งที่มีความสําคัญในบาบิโลน ชื่อนี้หมายถึง “คนที่มาจากบาบิ
โลน” กษัตริยเนบู คัด เนสซาร ก็มาจากเผา นี้ พวกคาสดิมเป็ นพวกที่มีการศึกษาดี และพวก
เขาคิดวาพวกเขาสามารถทําเวทมนตรได และสามารถอานดวงดาวและทํานายอนาคตได
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นี้วาเราฝั นอะไร เราจะไดแนใจวาพวกเจาจะ
ทํานายฝั นเราไดอยางถูกตอง”
๑๐ พวก คา สดิมก็ตอบกษัตริยไปวา “สิ่ง
ที่พระองคบอกใหทํา นี้ ไมมี ใครหน า ไหน
ในโลก นี้ทําได หรอก และไมมีกษัตริยองค
์ ํานาจแค
ไหน ไม วาจะยิ่ง ใหญหรือมีฤทธิอ
ไหน เคยถามคําถามแบบ นี้กับพวก หมอดู
พวกทําสะเดาะเคราะห แลวก็พวกคาสดิมมา
กอน ๑๑ สิ่งที่พระองคถาม นัน
้ มันยากเกิน ไป
ไมมีใครตอบพระองคไดหรอก นอกจากพวก
เทพเจา ซึ่งแนนอนพวกเทพเจาเหลานัน
้ ก็ไม
ไดอาศัยอยูกับมนุษยดวยสิ”
๑๒ กษัตริยก็โกรธ จัดและเดือดดาลที่ไดยิน
อยาง นัน
้ จึงออกคํา สัง่ ใหฆาพวก ผู รูทัง้ หมด
ในบา บิ โลน ๑๓ คํา สัง่ นี้ก็ถูกสงออก ไป เหลา
ผู รูของบา บิ โลนก็กําลังจะถูก ฆาไปที ละ คน
แมแตดา เนีย ลและเพื่อนๆของ เขา พวก
ทหารก็ตามหาเพื่อจะฆาทิง้
๑๔–๑๕ อา รี โอคเป็ นหัวหน าเพชฌฆาตที่
กษัตริยไดแตง ตัง้ ใหมาฆาเหลา ผู รูของบา บิ
โลน
ดาเนีย ลพูดกับอารี โอคผูรับ ใชของกษัตริย
อยางชาญฉลาดและระมัดระวังวา
“นี่มันเกิดอะไรขึ้น กษัตริยถึงไดออกคําสัง่
ที่เรงดวนอยางนี้ออกมา”
อา รี โอคจึงอธิบายใหดา เนีย ลฟั ง ๑๖ ดา
เนีย ลจึงไปขอ ใหกษัตริยเลื่อนเวลาไปอีก
หนอย เพื่อดาเนียลจะไดทํานายฝั นนัน
้ ใหกับ
กษัตริย
๑๗ จาก นั น
้ ดา เนีย ลก็กลับมาบานและเลา
เรื่องที่เกิด ขึ้นใหฮานัน ยาห มิ ชาเอล และอา
ซา ริ ยาห เพื่อนของ เขาฟั ง ๑๘ แลวพวก เขา
ก็อธิษฐานขอความ เมตตาจากพระเจาแหง
ฟ า สวรรค ใหเปิ ด เผยความ ลับ นี้กับพวก
เขา เพื่อดา เนีย ลและเพื่อนๆจะ ไดไมถูก ฆา
พรอมกับผูรูคนอื่นๆในบาบิโลน
๑๙ ในคืนนั น
้ เอง พระเจาก็เขา ฝั นดา เนีย ล
เปิ ด เผยความลับ นัน
้ ให กับดาเนีย ลรู ดัง นัน
้
ดา เนีย ลจึงสรรเสริญพระเจาแหงฟ า สวรรค
๒๐ ดาเนี ยลพูดวา
“ขอ ใหช่ อ
ื ของพระเจาเป็ นที่สรรเสริญตลอด
ไป
เพราะพระองคเป็ นเจาของสติ
ปั ญญาและ
์ ํานาจ
ฤทธิอ
๒๑ พระองคเปลี่ยนแปลงเวลาและฤดูกาล
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พระองคปลดกษัตริยทงั ้ หลายแลวแตง ตัง้
กษัตริยทงั ้ หลาย
พระองคใหสติปัญญากับคนฉลาด
และใหความ
เฉลียวฉลาดกับคนที่เฉลียว
ฉลาด
๒๒ พระองคเปิ ด เผยความ ลับที่ซอน อยูในที่ที่
ลึกที่สุด
พระองครูจักสิ่งที่อยูในความมืด
ความสวางอาศัยอยูกับพระองค
๒๓ พระเจาของบรรพบุรุษของขาพเจา
ขาพเจาขอบคุณและสรรเสริญพระองค
ก็เพราะพระองคไดใหความ เฉลียวฉลาดและ
์ ํานาจกับขาพเจา
ฤทธิอ
และเพราะพระองคเปิ ด เผยเรื่องที่พวก เรา
ถาม
พระองคไดบอกเรื่องของกษัตริยกับ
ขาพเจา”
ดาเนี ยลทํานายฝั น
๒๔ แลวดา

เนีย ลจึงขึ้นไปหาอา รี โอคในวัง
อารี โอคคือคนที่กษัตริยไดสงั ่ ใหไปฆาเหลา ผู
รูในบาบิโลน ดาเนียลบอกกับเขาวา “อยาได
ฆาผู รูของบาบิ โลน พาผมไปหากษัตริย แลว
ผมจะทํานายฝั นนัน
้ ใหพระองคฟัง”
๒๕ ดัง นั น
้ อา รี โอคจึงรีบนํ าดา เนีย ลไปหา
กษัตริย แลวอา รี โอคก็บอกกับกษัตริยวา
“ขาพเจาไดพบชายคน หนึ่งในหมูเชลยของ
ชาว ยู ดาหที่สามารถทํานายฝั นของพระองค
ได”
๒๖ กษัตริยถามดา เนี ย ล (ที่มีช่ อ
ื ในภาษา
ของชาวบาบิโลนวาเบลเทชัสซาร) วา
“เจาสามารถบอกสิ่งที่ขา ฝั น และทํานาย
มันไดจริงๆหรือ”
๒๗ ดา เนี ย ลตอบพระองควา “พวก ผู รู
พวกทําสะเดาะเคราะห พวกหมด ดู และ
พวกโหร ไมสามารถเปิ ด เผยความ ลับ นี้ให
กับพระองคได หรอก ๒๘ มีแตพระเจาบนฟ า
สวรรคที่สามารถเปิ ด เผยเรื่องลับๆได และ
พระเจาก็ไดเปิ ด เผยให กับพระองค กษัตริย
เนบูคัดเนสซาร รูวาอะไรจะเกิดขึ้นในวันขาง
หน า
และนี่คือความฝั นของพระองค เป็ นนิมิตที่
อยูในสมองของพระองคตอน ที่พระองคหลับ
อยูบนเตียง ๒๙ สําหรับพระองคที่เป็ นกษัตริย
ความ คิดที่แลนเขามาหาพระองค ในขณะ ที่
พระองคหลับอยูบน เตียง กําลังชีใ้ หเห็นถึง

ดาเนี ยล ๒:๓๐

สิ่งที่จะเกิด ขึ้นในอนาคต พระเจาผูเปิ ด เผย
ความ ลับพวก นี้ กําลังแจงใหพระองครูวา
กําลังจะเกิดอะไร ขึ้น ๓๐ สวนตัวขาพเจา นัน
้
ที่พระเจาเปิ ด เผยความ ลับ นี้ใหกับขาพเจา
รู ไมใชเพราะขาพเจาฉลาดกวาสิ่ง มี ชีวิตทัง้
ปวง แตเพื่อใหพระองคไดรูความ หมายของ
มัน และจะไดเขาใจถึงสิ่งที่พระองคกําลังคิด
อยู
๓๑ ขา แตกษัตริย ในขณะ ที่พระองคกําลัง
ฝั น อยู ในทันใด นัน
้ พระองคก็เห็นรูป ปั ้ น
ขนาด ใหญปรากฏขึ้น มันเป็ นรูป ปั ้ นที่ใหญ
โตมโหฬาร ยืนอยูที่นัน
่ ตอหน าพระองค สอง
แสงสวาง จาเป็ นพิเศษ และมีรูป รางนา กลัว
๓๒ สวนหัวของรูป ปั ้ น นี้ เป็ นทองคําบริสุทธิ ์
สวนไหลและแขนของ มันเป็ นเงิน สวนทอง
และตน ขาของ มันเป็ นทองแดง ๓๓ สวนนอง
ของมันเป็ นเหล็ก สวนเทาของมันเป็ นเหล็ก
สวน หนึ่งและดิน เหนียวสวน หนึ่ง ๓๔ ขณะ
ที่พระองคกําลังจอง มองอยูนัน
้ เอง มีผู หนึ่ง
ที่ไมใชมนุษยตัดหิน ใหญกอน หนึ่งแลวมัน
ตกลงมากระแทกถูกเทาที่ทําดวยเหล็ก
สวน หนึ่งกับดิน เหนียวสวน หนึ่ง แลวทําให
เทา นัน
้ แตก กระจาย ๓๕ ทัง้ ดิน เหนียวเหล็ก
ทองแดง เงิน และทองคํา ป นปี้ เป็ นผุยผง
แลวลมก็พัดผงนัน
้ กระจุยกระจายไปจนหมด
เหมือนกับแกลบตามลานในชวงเก็บ เกี่ยวใน
ฤดู รอน จนไมมี ใครสามารถบอกได วา รูป
ปั ้ น นัน
้ เคยอยูที่ตรง ไหนมา กอน แลวหินที่
กระแทกรูป ปั ้ น นัน
้ ก็ไดกลายเป็ นภูเขาขนาด
ใหญจนมิดโลก นี้ ๓๖ นัน
่ คือความ ฝั นของ
พระองค คราว นี้พวก เราจะทํานาย ฝั นให
กับพระองค ๓๗ ขา แตกษัตริย พระองคเป็ น
กษัตริยเหนือกษัตริยทงั ้ ปวง พระเจาแหงฟ า
สวรรคไดใหความเป็ นกษัตริย อํานาจ ฤทธิ ์
์ รี ใหกับพระองค ๓๘ พระเจาได
เดช ศักดิศ
มอบสิ่งเหลา นี้ใหอยูในมือของพระองคคือ
มนุษยในที่ทุกหน แหง สัตวใน ป า และนก
บนทองฟ า พระเจาใหพระองคครอบครองอยู
เหนือสิ่งเหลา นี้ พระองคก็คือหัวทองคําของ
รูปปั ้ นนัน
้
๓๙ แตหลัง จากสมัยของพระองค
จะมี
อาณาจักรหนึ่งเกิดขึ้น มา ซึ่งไมยิ่ง ใหญเทา
อาณาจักรของพระองค ก็คือเงิน ที่เทียบกับ
ทองคําไมได
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แลวหลัง จากนัน
้ ก็จะมีอาณาจักรที่ สาม ซึ่ง
ก็คือทองแดง ที่จะขึ้นมาปกครองโลกทัง้ โลก
๔๐ อาณาจักรที่
สี่จะแข็งแกรงเหมือนเหล็ก
อาณาจักรที่ สี่ นี้จะบดขยีอ
้ าณาจักรอื่นๆเหลา
นัน
้ เหมือนกับที่เหล็กบดขยีท
้ ุก สิ่งทุก อยาง
จนละเอียดเป็ นชิน
้ ๆ
๔๑ แตก็อยางที่พระองคเห็นนั น
่ แหละ วา
เทาและนิ้ว เทาของรูป ปั ้ น นัน
้ มีสวน หนึ่งเป็ น
ดิน เหนียว และอีกสวน หนึ่งเป็ นเหล็ก ดัง
นัน
้ อาณาจักรที่ สี่ นี้ก็จะถูกแบง ออก มันจะมี
ความแข็งแกรงเหมือนเหล็กอยู บาง เหมือน
กับที่พระองคเห็นวามันมีทงั ้ เหล็กผสมกับ
ดิน เหนียวนัน
่ แหละ ๔๒ ดัง นัน
้ อาณาจักรนี้ก็
จะมีสวน หนึ่งที่แข็งแกรงและสวน หนึ่งที่
ออนแอ เหมือนกับที่เทาและนิ้วเทาสวนหนึ่ง
เป็ นเหล็ก และอีกสวน หนึ่งเป็ นดิน เหนียว
๔๓ อยางที่พระองคเห็นแลววามันมีเหล็ก
ผสมกับดิน เหนียว ดัง นัน
้ ถึง แมพวกเขาจะ
มีการ แตงงานกันไปมาระหวางราชวงศตางๆ
แตก็จะไมสามารถรักษาความเป็ นอัน หนึ่ง
อัน เดียวกัน ได เหมือนกับที่เหล็กไมสามารถ
ผสมเป็ นเนื้อเดียวกับดินเหนียวได
๔๔ และในยุคของกษัตริยเหลา นั น
้ พระเจา
แหงฟ า สวรรคก็จะสรางอาณาจักรนิ รัน ดรที่
ไมมี วันถูกทําลายขึ้น มา อาณาจักรนัน
้ จะไม
ตกไปเป็ นของชนชาติอ่ น
ื
แตอาณาจักรนัน
้
จะบดขยีแ
้ ละทําลายลางอาณาจักรอื่นจนสิน
้
ซากไป แลวอาณาจักรนัน
้ ก็จะยัง่ ยืนตลอดไป
เป็ นนิตย
๔๕ นี่ คือความ หมายของหิน ใหญที่พระองค
เห็น ที่มีผู หนึ่งที่ไมใชมนุษยไดตัดมันจาก
ภูเขา และมันไดมากระแทกและบดขยี้ รูป
ปั ้ น นัน
้ ที่ทําจากเหล็ก ทองแดง ดิน เหนียว
เงิน
และทองคํา
จนแหลกละเอียดไป
พระเจาผู ยิ่ง ใหญ กําลังแจงใหกษัตริยรูวาจะ
มีอะไรเกิด ขึ้นในอนาคต นี่ก็คือสิ่งที่พระองค
ฝั นเห็น และคําทํานายนี้ก็เชื่อถือได”
๔๖ จาก นั น
้ กษัตริยเนบู คัด เนส ซารก็กม
หน ากราบ ลงถึงพื้น เพื่อแสดงความ เคารพ
นับถือดา เนีย ล
แลวกษัตริยก็สงั ่ ใหนํา
เครื่องบูชาและเครื่องหอมมาใหกับดา เนีย
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ล *๔๗ พระองคพูดกับดา เนีย ลวา “แนนอน
ที่สุด พระเจาของ เจาเป็ นพระเจาที่ยิ่ง ใหญ
กวาพระเจาใดๆ เป็ นเจา นายของกษัตริยทุก
องค และเป็ นผูเปิ ด เผยความ หมายของสิ่ง
ลีล
้ ับตางๆ พระองคทําใหเจาสามารถเปิ ด เผย
ความลับนี้ได”
๔๘ แลวกษัตริยก็ใหตําแหน งสูงกับดาเนี ย ล
พรอมกับมอบของขวัญที่ดีเลิศมากมายใหดา
เนีย ล และกษัตริยก็แตง ตัง้ ใหดาเนีย ลครอบ
ครองมณฑลบา บิ โลนทัง้ หมด และตัง้ ใหเขา
เป็ นหัวหน าที่ ปรึกษาของกษัตริยในบา บิ โลน
๔๙ ดาเนี ย ลไดขอใหกษัตริยแตง ตัง
้ ชัด รัค เม
ชาค และเอเบดเนโก ใหเป็ นผู บริหารมณฑล
บา บิ โลน สวนดา เนีย ลก็รับ ใชใกล ชิดกับ
กษัตริยในราชสํานัก
รูปปั ้ นทองคําและเตาไฟ
๑ ตอ

๓ สรางรูป ปั้นทองคําขึ้น มา สูงหกสิบศอก

มากษัตริยเนบู คัด เนส ซารใหคน

และยาวหกศอก พระองคตัง้ มันไวในที่ราบ
ดูราในมณฑลบาบิ โลน ๒ กษัตริยเนบู คัด เนส
ซารมีคํา สัง่ ออก ไปวาใหพวกผูนําภาค พวก
ผูนําจังหวัด พวกผูนําอําเภอ พวกที่ ปรึกษา
พวกผู ดูแลดานการ เงิน พวกผู พิพากษา
พวกตํารวจชัน
้ ผูใหญ รวม ทัง้ เจา หน าที่อ่ น
ื ๆ
ทัง้ หมดที่อยูตามมณฑลตางๆจะ
ตองมา
ชุมนุมกันในงานเฉลิมฉลองรูป ปั ้ น ที่กษัตริย
เนบูคัดเนสซารตัง้ ขึ้น
๓ ดัง นั น
้ พวกผูนําภาค พวกผูนําจังหวัด
พวกผูนําอําเภอ พวกที่ ปรึกษา พวกผู ดูแล
ดานการ เงิน พวกผู พิพากษา พวกตํารวจ
ชัน
้ ผูใหญ รวมทัง้ เจา หน าที่อ่ น
ื ๆทัง้ หมดที่อยู
ตามมณฑลตางๆ ก็ไดมาชุมนุมในงาน เฉลิม
ฉลองรูป ปั ้ นที่กษัตริยเนบู คัด เนส ซารตัง้ ขึ้น
พวก เขามายืนชุมนุมกันอยูตอ หน ารูป ปั ้ นที่
๔ แลว
กษัตริยเนบู คัด เนส ซารตัง้ ขึ้น นัน
้
โฆษกก็ตะโกนเสียงดังวา
“คนทุกเชื้อ ชาติทุกภาษา ๕ เมื่อไรก็ตามที่
ทานไดยินเสียงของแตร เขา สัตว ปี่ พิณ
เขา คู พิณ สี่ สาย พิณ ใหญ ปี่ ถุง หรือ
เครื่องดนตรีชนิดอื่นๆดังขึ้น มา ทานจะตอง
กม กราบนมัสการรูป ปั ้ นทองคําที่กษัตริยเนบู
*๒:๔๖
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คัดเนสซารตัง้ ขึ้นมา ๖ ใครที่ไมยอมกมกราบ
ก็จะถูกจับโยนลงในเตาไฟที่รอนแรงทันที”
๗ ดัง นั น
้ เมื่อคนไดยินเสียงแตรเขาสัตว ปี่
พิณ เขา คู พิณ สี่ สาย พิณ ใหญ ปี่ ถุง หรือ
เครื่องดนตรีชนิดอื่นๆดังขึ้น มา ทุก คนไม วา
จะมาจากชนชาติไหนหรือพูดภาษาใด ตางก็
พา กันกม กราบนมัสการตอรูป เคารพทองคํา
ที่กษัตริยเนบูคัดเนสซารตงั ้ ขึ้น
๘ ทันทีที่มีเรื่อง นี้ เกิด ขึ้น พวกคา สดิมก็
ไปเขา เฝ ากษัตริย และไปฟ องเรื่องของคนยู
ดาหบาง คน ๙ พวก นัน
้ ฟ องกษัตริยเนบู คัด
เนส ซารวา “ขา แตกษัตริย ขอ ใหพระองค
มีชีวิตยืนยาว ๑๐ ขา แตกษัตริย พระองค
ไดออก กฎวาเมื่อ ไหรก็ตามที่ไดยินเสียงของ
แตร เขา สัตว ปี่ พิณ เขา คู พิณ สี่ สาย
พิณ ใหญ ปี่ ถุง หรือเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆ
ดังขึ้น มา ทุก คนจะตองกม กราบนมัสการตอ
หน ารูปปั ้ นทองคํา ๑๑ และใครก็ตามที่ไมยอม
ทําตาม นัน
้ ก็จะถูกโยนลงไปในเตาไฟที่รอน
แรง ๑๒ เรื่องมีอยูวา มีคนพวก หนึ่ง ก็คือ
พวก ยิวที่พระองคไดแตง ตัง้ ใหเป็ นผู บริหาร
มณฑลบา บิ โลน ชื่อชัด รัค เม ชาค และ
เอ เบดเน โก สาม คน นี้ไมสนใจคํา สัง่ ของ
พระองค พวก มันไม ยอมนมัสการเทพเจา
ของพระองค พวกมันไม ยอมกม กราบรูป ปั ้ น
ทองคําที่พระองคตงั ้ ขึ้น”
๑๓ เมื่อกษัตริยเนบู คัด เนส ซารไดยินอยาง
นัน
้ ก็โกรธ จัด สัง่ ใหคนไปเอาตัวชัด รัค เม
ชาค และเอเบดเนโกมาหาพระองค พวกนัน
้
จึงไปพาทัง้ สาม คนมาเขา เฝ าตอ หน ากษัตริย
๑๔ กษัตริยเนบู คัด เนสซารถามวา “ชัด รัค เม
ชาค และเอ เบดเน โก จริงหรือ เปลาที่เจาไม
ยอมนมัสการเทพเจาของเรา และไมยอมกม
กราบรูป ปั ้ นทองคําที่เราตัง้ ขึ้น มา ๑๕ ฟั งให
ดี นะ เจาจะตองพรอมที่จะกม กราบนมัสการ
ตอรูป ปั ้ นที่เราสราง ขึ้น เมื่อเจาไดยินเสียง
แตร เขา สัตว ปี่ พิณ เขา คู พิณ สี่ สาย พิณ
ใหญ ปี่ ถุง หรือเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆดังขึ้น
มา เพราะถาเจาไมยอมทําละก็ เจาจะถูกโยน
ลงไปในเตาไฟที่รอน แรงทันที แลวเทพเจา
องค ไหนจะมาชวยเจาใหรอดจากอํานาจของ
เราได”

การที่กษัตริยกม กราบดา เนีย ลก็แสดง วาพระองคถือวาดา เนีย ลเป็ นผู ที่พระเจาสง
ใหมาพูดกับพระองค ดัง นัน
้ จึงเทากับวากษัตริยแสดงความ ยินยอมที่จะเชื่อ ฟั งดา เนีย ลและ
พระเจาของดาเนียลในเรื่องนี้
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๑๖ ชัด รัค เม ชาค และเอ เบดเน โกตอบวา
“พวก เราไมจําเป็ นจะตองแกตัวตอพระองค
ในเรื่อง นี้ ๑๗ ขา แตกษัตริย เพราะพระเจา
ของ เราที่พวก เรารับ ใชอยู นี้มี จริง พระเจา
สามารถชวยพวก เราใหรอดพนจากเตาไฟที่
รอน แรง นัน
้ และพระเจาจะชวยใหพวก เรา
รอดพนจากเงื้อมมือของพระองคดวย ๑๘ แต
ถา หากวาพระเจาจะไม ชวยพวก เรา ก็ขอ
ใหพระองครูไวเถิดวา
เราก็จะไมนมัสการ
เทพเจาของพระองค และเราก็จะไมกม ลง
กราบรูปปั ้ นทองคําที่พระองคตัง้ ขึ้น”
๑๙ ถึงตอน นี้ กษัตริยเนบู คัด เนส ซารก็
ยิ่งโกรธ จัด หน าตาของพระองคก็บูด เบีย
้ ว
ไปตอชัด รัค เม ชาค และเอ เบดเน โก และ
พระองคก็สัง่ ใหเพิ่มไฟในเตาใหรอน แรงขึ้น
กวาของ เดิมเป็ นเจ็ด เทา ๒๐ และพระองคสงั ่
ทหารบาง คนที่แข็ง แรงมากในกองทัพของ
พระองค มัดตัวชัด รัค เมชาค และเอเบดเน
โก
และใหโยนพวก เขาลงไปในเตาไฟที่
กําลังลุกไหมอยู
๒๑ ทัง
้ สาม คนก็ เลยถูกมัด ในขณะ ที่ยังมี
เสื้อ คลุม กางเกง หมวก รวม ทัง้ เสื้อผา
อื่นๆสวม ใส อยู แลวพวก ทหารก็โยนทัง้ สาม
คนลงไปในเตาไฟที่รอน แรง ๒๒ เป็ นเพราะ
กษัตริยสงั ่ อยางเฉียบขาด ใหคนทําเตาไฟให
รอนกวา เดิมมาก พวกทหารที่โยนชัด รัค เม
ชาค และเอเบดเนโก ลงไปในเตา ก็ถูกเปลว
ไฟเผา ตาย ๒๓ ชายทัง้ สาม คน คือชัด รัค เม
ชาค และเอเบดเนโก หลนลงไปในเตาไฟ ใน
ขณะที่ถูกมัดอยู
๒๔ แลวกษัตริยเนบู คัด เนส ซารก็สะดุงสุด
ตัว ลุกพรวดพราดขึ้น มาอยางรวดเร็ว และ
รองถามพวกที่ ปรึกษาที่อยู ขางๆวา “เรามัด
แคสามคนโยนลงไปในเตาไฟไมใชหรือ”
พวก เขาตอบวา “ขา แตกษัตริย พระองค
พูดถูกแลว”
๒๕ พระองคจึงถามวา
“แลวทําไมเราถึง
เห็นสี่ คนเดิน ไปเดิน มาอยูในกอง ไฟนัน
้ ละ
แลวยังไมถูก มัดอีกตาง หาก และไมเป็ น
อันตรายอะไรเลย แถมคนที่ สี่ก็ดูเหมือนเป็ น
เทพเจาอีกดวย”
๒๖ แลวกษัตริยเนบู คัด เนส ซารก็เขาไป
ใกลๆประตูของเตาไฟและพูดวา
“ชัด รัค เม ชาค และเอ เบดเน โก ผูรับ ใช
ของพระเจาสูงสุด ออกมาเถิด”
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จากนัน
้ ชัด รัค เมชาค และเอเบดเนโก ก็
ออกมาจากเตาไฟ
๒๗ แลวพวกผูนําภาค
พวกผูนําจังหวัด
พวกผูนําอําเภอ
และพวกที่ ปรึกษาของ
กษัตริย ตางก็เขา มามุง ดู แลวก็เห็น วาไฟไม
ไดทําอันตรายกับรางกายของพวก เขาเลย
ผมบน หัวก็ไม ไหม เสื้อผาก็ไม ไหม ไมมี
แมแตกลิ่นไหมติดตัวพวกเขาเสียดวยซํ้า
๒๘ แลวกษัตริยเนบูคัดเนสซารก็พูดวา “ขอ
สรรเสริญพระเจาของชัด รัค เมชาค และ เอ
เบดเนโก พระองคไดสงทูต สวรรคลงมาชวย
ผูรับ ใชของพระองค ที่ไว วางใจในพระองค
พวก เขากลาขัดคํา สัง่ ของกษัตริย ถึงขนาด
ยอมเสี่ยง ชีวิตของพวก เขา เอง แทนที่จะ
รับ ใชหรือนมัสการเทพเจาองค ใดนอก เหนือ
จากพระเจาของพวก เขา ๒๙ บัดนี้ เราขอสัง่
วาใครก็ตามไม วาจะเป็ นคนเชื้อ ชาติใดหรือ
ภาษาไหน ที่วา รายพระเจาของชัด รัค เม
ชาค และเอ เบดเน โก จะตองถูกหัน
่ เป็ น
ชิน
้ ๆและบานของ มันผู นัน
้ จะตองกลายเป็ น
สวมสาธารณะ เพราะไมมีเทพเจาองค ไหนที่
สามารถชวยชีวิตคนของ พระองคไดอยาง นี้
หรอก” ๓๐ จาก นัน
้ กษัตริยก็เลื่อน ขัน
้ ให กับ
ชัด รัค เมชาค และเอเบดเนโก ในมณฑลบา
บิโลน
กษัตริยเนบูคัดเนสซารฝันเรื่องตนไม
๑ กษัตริยเนบู

๔ ประชาชนทุก คน ทุกเชื้อ ชาติ และทุก

คัด เนส ซารสงขาวสารถึง

ภาษา ที่อาศัยอยูทัว
่ โลก
ขอใหทานมีความสุขความเจริญ
๒ เรามีความ ยินดีที่จะบอกกับ ทานถึง
์ ละความ มหัศจรรยที่พระเจา
อิทธิฤทธิแ
สูงสุดไดทําใหกับเรา
๓ อิทธิฤทธิข
์ องเทพองคนี้ยิ่งใหญนัก
ความมหัศจรรยของพระองคนัน
้ ทรงพลัง
อาณาจักรของพระองคนัน
้ เป็ นอาณาจักรที่
อยูชว
ั ่ นิรันดร
พระองคจะปกครองตลอดไปชัว
่ ลูกชัว
่ หลาน
๔ เมื่อตอนที่เรา กษัตริยเนบู คัด เนส
ซาร ใชชีวิตอยางไร กังวลในบาน พัก
ของ เรา และมีความ สุขกับชีวิตใน วัง
ของ เรา นัน
้ ๕ เราฝั น ราย และมันทําให
เราตกใจกลัวมาก ๖ เราจึงมีคํา สัง่ ใหนํา
พวกที่ ปรึกษาของ เราทัง้ หมดที่มีอยูใน
บาบิโลน มาพบเพื่อทํานายฝั นนัน
้ ๗ เมื่อ
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พวกหมอดู พวกผู สะเดาะเคราะห พวก
คา สดิม และพวกโหร มา ถึง เราก็เลา
ความฝั นใหพวกเขาฟั ง แตพวกเขาก็ไม
สามารถทํานาย ฝั นใหกับเราได ๘ และ
ในที่สุด ดาเนีย ลก็มาพบเรา ดาเนีย ลมี
ชื่อในภาษาของคนบาบิ โลนวาเบลเทชัส
ซาร ตามชื่อของเทพเจาของ เรา และ
์ ิทธิไ์ ด
วิญญาณของพวกเทพเจาศักดิส
สถิตอยูในตัว เขา ดัง นัน
้ เราจึงเลาความ
ฝั นใหเขาฟั ง ๙ เราพูดวา “เบลเทชัสซาร
หัวหน าหมอดู เรารูวาวิญญาณของพวก
์ ิทธิส
์ ถิตอยูในตัว เจา และ
เทพเจาศักดิส
ไมมีความ ลับอะไรที่ยากเกิน ไปสําหรับ
เจา ชวยทํานาย ฝั นที่เราเห็น นัน
้ ใหกับ
เราหนอย ๑๐ ตอนที่เรากําลังนอนอยูบน
เตียง นัน
้
เราเริ่มเห็นนิมิตตางๆในหัว
ของ เรา ทันใด นัน
้ ก็มีตนไมสูง มากตน
หนึ่งอยูตรง กลางโลก นี้ ๑๑ ตนไม นี้ได
โต ขึ้นและแข็ง แรง ขึ้น ยอดของ มันสูง
เสียด ฟ า ขนาดอยูไกลถึงสุดขอบ โลกก็
ยังมอง เห็นตน นี้ ๑๒ ใบของ มันสวยงาม
มาก มีผลดกเต็มตน เพียงพอที่จะเลีย
้ ง
สิ่ง มี ชีวิตทัง้ หมด สัตว ปาหารม เงาอยูใต
ตนไม นี้ มีนกทํา รังอยูตามกิ่ง กานของ
มัน และสิ่ง มี ชีวิตทุก ชนิดหาอาหารกิน
บนตนไมนี้
๑๓ ขณะที่ขายังนอนอยูบนเตียง กําลัง
ฝั นเห็นสิ่ง ตางๆเหลา นี้อยู นัน
้ ก็มีผู เฝ า
์ ิทธิ ์ *องค หนึ่งลงมาจากฟ า
ระวังที่ ศักดิส
๑๔ เขารองตะโกนวา ‘โคนตนไมนัน
้ ซะ
ฟั นกิ่ง กานทิง้ ให หมด ดึงใบของ มันทิง้
ดวย พรอม กับโยนผลของ มันทิง้ ไปให
หมด ทําใหสัตว ป าที่อยูใต ตนและพวก
นกที่อยูบนกิ่งของ มัน จะตองหนีและ
บินกันไป ๑๕ แตใหเหลือตอและรากของ
มันไวในดิน แลวเอาแผนเหล็กและแผน
ทองแดงมาคาดมัน ไว ทิง้ มัน ไวที่ นัน
่ ใน
ทอง ทุงกับ หญา มันจะตองตากนํ้ าคาง
ที่ตกจาก ฟ าจนเปี ยก ทามกลางสิง สารา
สัตวทัง้ หลายในทองทุงที่มีหญาขึ้นอุดม
สมบูรณ ๑๖ เขาจะกลายเป็ นบา แลวเริ่ม

*๔:๑๓
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คิดเหมือนสัตว แลวฤดูกาลก็จะผานพน
เขาไปเจ็ดฤดูกาล
๑๗ คํา ประกาศนี้ ก็คือคํา สัง
่ ของพวก
์ ิทธิ ์ คํา ตัดสิน
ทูตที่เฝ า ระวังที่ ศักดิส
นี้เป็ นไปตามคํา สัง่ ของเหลา เทพผู
์ ิทธิ ์ เพื่อแสดงใหสิ่ง มี ชีวิตทัง้ หมด
ศักดิส
รู วา พระเจาสูงสุดคือผู ครอบครอง
อาณาจักรของมนุษยทงั ้ หมด
และ
พระองคจะใหอาณาจักรกับใครก็ไดที่
พระองคตองการ และพระองคสามารถ
ยกคนที่ต่าํ ตอยที่สุด
แลวตัง้ เขาให
ปกครองได’
๑๘ นั น
่ แหละคือสิ่ง ที่เรา กษัตริยเนบู
คัด เนส ซาร ฝั น เห็น เอา ละ เบล เท ชัส
ซาร เจาตองอธิบายความ ฝั นนัน
้ ใหขา
ฟั ง เพราะไมมีผู รูคน ไหนในอาณาจักร
สามารถอธิบายมัน ได แตเจาตองทําได
แน เพราะเจามีวิญญาณของเหลา เทพผู
์ ิทธิอ
์ ยูในตัว”
ศักดิส
๑๙ แลวดา เนี ย ล (หรือเบล เท ชัส ซาร) ก็
เงียบไปพักหนึ่ง เพราะความเขาใจที่เขามีตอ
ความฝั นนัน
้ ทําใหเขาไมสบายใจมาก
กษัตริยก็พูดวา “เบลเทชัสซาร อยาไดวิตก
กังวลกับความฝั นและคําทํานายนัน
้ เลย”
เบล เท ชัส ซารจึงตอบวา “พระองคเจาขา
ขาพเจาไดแตหวัง วาความ ฝั น นี้และคํา
อธิบายของ มัน
จะพูดถึงพวก ศัตรูของ
พระองค
๒๐ ตนไมที่พระองคเห็น นั น
้
ตนที่ใหญ
โตและแข็งแกรง ที่มียอด สูงเสียด ฟ า จน
สามารถมอง เห็นจากสุดขอบ โลก ๒๑ ตน นัน
้
ที่มีใบงดงาม มีลูก ดกเป็ นอาหารสําหรับทุก
ชีวิต ตนที่สัตวปามาอาศัยรมเงาอยูที่โคนตน
และนกมาทํา รังที่กิ่ง กานของ มัน ๒๒ ขา แต
กษัตริย พระองคคือตนไมตน นัน
้ พระองค
ไดเติบโตและยิ่ง ใหญเกรียง ไกร ความ ยิ่ง
ใหญของพระองคไดเจริญขึ้น ไปถึงฟ าสวรรค
และสิทธิ อํานาจของพระองคไดแผ ขยายไป
ถึงสุดขอบโลก
๒๓ คราว นี้ พูด ถึงทูตเฝ า ระวังที่ศักดิส
์ ิทธิ ์
ที่พระองคเห็นลงมาจากสวรรค นัน
้
ที่พูด
วา ‘โคนตนไมนัน
่ ซะ แลวทําลายมันให

ผู เฝ า ระวังที่ ศักดิ์สิทธิ์ หมาย ถึง ทูต สวรรค หรือ ทูต สวรรคประเภทหนึ่ง เป็ น
ทูต สวรรคที่สังเกตการณ แลวไปรายงานตอพระเจา ทูต นี้คอยเฝ าสังเกตการณอยูตลอดยี่สิบ
สี่ชัว
่ โมง
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หมด ยกเวนตอกับราก ที่เจาจะตองเหลือ
ไวในดิน เอาแผน เหล็กและทองแดงมาคาด
มันไวกลาง ทุง ที่ นัน
่ มันจะเปี ยก ชุมไป ดวย
นํ้ าคางที่ตกจากฟ า เขาจะอยูทามกลางสัตว
ป า จนกวาจะผานไปเจ็ดฤดูกาล’
๒๔ ขา แตกษัตริย ความ หมายของ มันคือ
พระเจาสูงสุดไดตัดสินใหเกิดสิ่ง
นี้ข้ น
ึ กับ
พระองค ผูเป็ นกษัตริย ๒๕ พวก เขาจะขับ ไล
พระองคไปจากคน อื่นๆ พระองคจึงตองอยู
ทามกลางสัตวปา และตองกินหญาเหมือนวัว
และเปี ยก โชกไป ดวยนํ้ าคางจากฟ า ฤดูกาล
จะผานไปเจ็ดฤดู แลวพระองคถึงจะไดเรียน
รูวา พระเจาสูงสุด คือผู ที่ปกครองอยูเหนือ
อาณาจักรของมนุษยทัง้ หมด และพระเจาจะ
เป็ นผู แตง ตัง้ ใครก็ไดมาปกครองอาณาจักร
พวกนัน
้ ตามที่พระองคตองการ
๒๖ เมื่อผู เฝ า ระวังที่ศักดิส
์ ิทธิพ
์ ูด วา ‘ให
เหลือตอกับรากเอา ไว’
นัน
่ ก็แสดงวา
อาณาจักรยัง เป็ นของพระองค อยู แตตอง
เป็ นหลัง จากที่พระองคไดเรียน รูแลววา
พระเจาในสวรรคเป็ นผู ครอบครองทุก สิ่งทุก
อยาง ๒๗ ดัง นัน
้ ขา แตกษัตริย ขอยอมรับคํา
แนะนํ าของขาพเจาดวย เถิด คือ ขอ ใหหัก
ดิบไม ทําความ บาปแลวทําความ ดีแทน ขอ
ใหมีเมตตากับคนจนแทนที่จะทําความ ชัว
่
ราย แลวพระองคก็จะมี ชีวิตที่ผาสุขไปอีก
ยาวนาน”
๒๘ แลวเรื่องทัง
้ หมดนัน
้ ก็ไดเกิด
ขึ้นกับ
กษัตริยเนบูคัดเนสซารจริงๆ
๒๙ สิบ สองเดือนตอ มา ในขณะ ที่พระองค
กําลังเดินอยูบนดาดฟ าวัง ๓๐ พระองคก็พูดวา
“ดู นี่ สิ บา บิ โลน เมืองอันยิ่ง ใหญ ที่ขา
์ ํานาจอันยิ่งใหญของ
ไดสรางขึ้นมาดวยฤทธิอ
ขา เอง ขาไดสรางใหเป็ นเมือง หลวงสําหรับ
อาณาจักรของ ขา เพื่อนํ าเกียรติยศมา ใหกับ
ตัวขา”
๓๑ พระองคพูดยังไมทันขาดคํา
ก็มีเสียง
หนึ่งพูดลงมาจากสวรรควา “นี่คือสิ่ง ที่เราได
ตัดสินใจเกี่ยวกับเจา กษัตริยเนบูคัดเนสซาร
ตอน นี้อาณาจักรของ เจาไดถูก ยึดไปจากเจา
แลว ๓๒ เจาจะตองถูกขับ ไลออก จากผูคนไป
ใช ชีวิตอยูกับพวกสัตว ปา เจาจะตองกิน หญา
เหมือนวัว ฤดูจะผานไปเจ็ดฤดู แลวเจาถึงจะ
ไดเรียน รูวาพระเจาสูงสุดเป็ นผู ครอบครอง
อาณาจักรของมนุษย
และพระองคเป็ นผู
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แตง ตัง้ ใครก็ตามที่พระองคไดเลือก ไวใหไป
ปกครองอาณาจักรเหลานัน
้ ”
๓๓ ทันทีที่สน
ิ้ เสียง นัน
้
กษัตริยเนบู คัด
เนส ซารก็ถูกขับออก ไปจากทามกลางผูคน
และเริ่มกิน หญาเหมือนวัว และเนื้อ ตัวของ
พระองคก็เปี ยก
โชกไปดวยนํ้ าคางจากฟ า
ผมของพระองคยาวออก มาเหมือนขนนก
อินทรี เล็บของพระองคงอกยาวเหมือนอุง
เล็บของนก
๓๔ แลวกษัตริยเนบู คัด เนส ซารก็พูดตอ ไป
วา “เมื่อจบชวง เวลาที่กําหนดไว นัน
้
ขา
กษัตริยเนบู คัด เนส ซาร ก็มองขึ้น ไปบนฟ า
สวรรค และเริ่มไดสติกลับ คืน มา แลวขาก็
สรรเสริญพระเจาสูงสุด และขาก็ถวายเกียรติ
แกพระองคผูดํารงอยูตลอดกาล
พระเจาปกครองตลอดไป
และอาณาจักรของพระองคจะคง อยูตอ ไป
ตราบชัว
่ ลูกชัว
่ หลาน
๓๕ มนุษยทง
ั ้ หมดใน โลกชางไมมีอํานาจอะไร
เลย เมื่อเปรียบ เทียบกับอํานาจของ
พระเจา
ไม วาพระองคอยากจะทําอะไรกับกองทัพ
บนสวรรค พระองคก็ทําอยาง นัน
้ และ
พระองคก็จะทําอยางเดียวกันกับมนุษย
ที่อาศัยอยูบนโลก
ไมมี ใครสามารถหยุดพระองคได หรือตัง้
คําถามกับพระองคไดวา ‘ทําไมพระองค
ถึงทําอยางนี้’
๓๖ ดัง นั น
้ ในเวลา นัน
้ พระเจาคืนสติที่ ดี
ใหกับขาอีก ครัง้
และพระองคไดคืนความ
รุงโรจนของอาณาจักรขา
เกียรติของขา
พวกที่ ปรึกษาของขาและสมาชิกใน วัง ก็
เริ่มกลับ มาขอคํา ปรึกษาจากขาอีก ขาได
กลับสูตําแหนงกษัตริยในอาณาจักรของ ขา
อีกครัง้ หนึ่ง และมี เกียรติมากยิ่ง กวา เดิม
เสีย อีก ๓๗ ดวยเหตุ นี้ ขา เนบู คัด เนส ซาร
จึงสรรเสริญและยกยองและให เกียรติ กับ
กษัตริยแหงสวรรค ผู ที่ทําถูก ตองทุก อยาง
และเป็ นผู ที่ยุติธรรมเสมอ และเป็ นผู ที่ทําให
คนที่เยอหยิ่งจองหองตกตํ่าลง”
มือที่เขียนบนผนั ง
๑ ในชวงที่กษัตริยเบลชัส

๕ ราชย นัน้ พระองคไดจัดงาน เลีย้ งใหญ
ซารข้ น
ึ ครอง

สําหรับขาราชสํานักหนึ่งพันคน แลวพระองค
ก็ด่ ม
ื เหลา องุนอยูตอ หน าพวก เขา ๒ ดวย
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ความ มึนเมา พระองคจึงสัง่ ใหคนไปเอาถวย
ทอง ถวยเงินตางๆที่กษัตริยเนบู คัด เนสซาร
พอของพระองคไดยึดเอา
มาจากวิหารใน
เมืองเยรูซาเล็ม เพื่อพระองคเองจะไดเอามา
ใช ดื่ม รวม กันกับพวก ขุนนาง พวกภรรยา
ของพระองคและพวกนาง สนม ๓ เมื่อพวก
เขาเอาถวยพวก นัน
้ มา เป็ นเหยือกที่ไดเอา
มาจากวิหารของพระเจาในเมืองเยรูซาเล็ม
กษัตริยก็ไดใชถวยพวก นัน
้ ดื่มรวม กันกับ
เหลา ขุนนาง พวกภรรยาของพระองคและ
พวกนาง สนม ๔ ในขณะ ที่ด่ ม
ื เหลา องุนกัน
อยู นัน
้ พวก เขาก็สรรเสริญพวก เทพเจาของ
พวก เขาไป ดวย มีทัง้ เทพเจาของทอง เงิน
ทองแดง เหล็ก ไม และหิน
๕ จูๆก็มีนิ้ว มือของมนุษยปรากฏขึ้น และ
ไดขีด เขียนขอความลงบนผนัง ปูนของ วังที่
อยูตรงขามตะเกียงที่ มีขาตัง้ เพื่อวากษัตริย
จะ ไดมอง เห็นมือที่กําลังขีด เขียนอยู นัน
้
๖ กษัตริยกลัวจนหน า ซีด เผือด
พระองค
กลัวมาก ถึงกับตัว ออนปวกเปี ยก เขาก็สัน
่
กระทบกัน
๗ กษัตริยตะโกนสัง
่ ใหพาพวกทําสะเดาะ
เคราะห พวกคา สดิม และพวก โหรมาหา
แลวบอกกับผู รูของบา บิ โลนพวก นัน
้ วา ถา
ใครสามารถอานและแปลความ หมายของ
ขอความนัน
้ ได คน นัน
้ จะได รับเสื้อ สี มวง
สรอยคอทองคํา และมีอํานาจใหญเป็ นอันดับ
สามของอาณาจักรนี้
๘ แลวผู รูทัง
้ หลายก็มาหากษัตริย แตก็
ไมมี ใครสามารถอานหรืออธิบายขอความนัน
้
ใหพระองคฟังได เลย ๙ กษัตริยเบลชัส ซารก็
ยิ่งตกใจกลัวและใบหน าของพระองคก็ยิ่งซีด
ลง และพวก ขุนนางของพระองคก็เริ่มหวาด
วิตก
๑๐ แมของกษัตริยไดยินเสียงของพระองค
และพวก ขุนนางก็เลยเขา มาที่หองงาน
เลีย
้ ง และบอกกษัตริยวา “ขอ ใหลูก แมอายุ
มัน
่ ขวัญ ยืน อยาไดตกใจจนหน า ซีดอยาง
นี้ ๑๑ ในอาณาจักรของลูกมีชายคน หนึ่งที่มี
์ ิทธิส
์ ถิต
พระ วิญญาณของเหลา เทพผู ศักดิส
อยู ในสมัยที่พอของ ลูกปกครองบาน เมือง
คนคนนี้เป็ นคนที่รู แจงเห็น จริง เฉลียวฉลาด
และรอบรูมาก มีสติ ปั ญญาเหมือน กับพวก
เทพเจาเลย กษัตริยเนบู คัด เนส ซารพอของ
ลูก เคยตัง้ เขาใหเป็ นหัวหน าของพวกหมอดู
พวกผูสะเดาะเคราะห พวกคาสดิม และพวก
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โหรมาแลว ๑๒ ในเมื่อดาเนีย ล (คนที่พอของ
เจาเรียก วา เบล เท ชัส ซาร) เป็ นคนที่ฉลาด
หลัก แหลมมาก มีความรอบรู และความ
เขาใจ มากมายถึงขนาดทํานายฝั น แกไข
ปริศนา และแกปัญหาตางๆได สงคนไปตาม
เขามาสิ เพื่ออธิบายลายนิ้วมือนัน
้ ใหลูกฟั ง”
๑๓ เขาจึงพาดา
เนีย
ลมาเฝ ากษัตริย
กษัตริยพูดกับดา เนีย ลวา “เจาก็คงเป็ นดา
เนีย ล คน หนึ่งในพวกเชลยชาว ยู ดาห ที่
พอของ ขา กษัตริยองค กอน พาตัวมาจาก
ยู ดาหสินะ ๑๔ ขาไดยินมาวาเจาเป็ นคนที่มี
์ ิทธิอ
์ ยูใน
พระ วิญญาณของเหลา เทพผู ศักดิส
ตัว เป็ นคนที่รอบรู มีไหว พริบ และเฉลียว
ฉลาดมาก ๑๕ ขาใหคนไปพาพวก ผู รู อยาง
พวกทําสะเดาะเคราะหมาหาขา เพื่อพวกเขา
จะไดมาอานลายนิ้วมือบนผนังนี้ และอธิบาย
ใหขาฟั ง แตพวก เขาก็อานไม ออกสัก ตัว
๑๖ ขาไดยินมาวา
เจาสามารถอธิบายความ
หมายของเรื่องแบบ นี้และแกไขปริศนาได
ฟั ง นะ ถาเจาอานขอความ นี้ออกและอธิบาย
ใหขาฟั งได ขาก็จะใหเสื้อ สี มวงและสรอยคอ
ทองคํากับ เจา และเจาก็จะมีอํานาจใหญเป็ น
อันดับสามของอาณาจักรนี้”
๑๗ แลวดา เนี ย ลก็ตอบวา “ขอ ใหพระองค
เก็บของ ขวัญพวก นัน
้ ไวสําหรับพระองคเอง
เถิด หรือ ไมก็ใหรางวัลเหลา นัน
้ กับคน อื่นๆ
เถิด
แตขาพเจาจะอานขอความ นัน
้ และ
ตีความมันใหพระองคฟัง
๑๘ ขา แตกษัตริย
พระเจาสูงสุดไดให
อาณาจักร นี้ อํานาจ ความ ยิ่ง ใหญ และ
เกียรติยศกับกษัตริยเนบู คัด เนส ซารพอของ
ทาน ๑๙ เพราะพระเจาใหพลัง อํานาจกับพอ
ของ ทาน บรรดาเชื้อ ชาติตางๆ รวม ทัง้ ทุก
ชนชาติทุกภาษา ถึงไดเกรง กลัวจนตัว สัน
่
งันงก เมื่ออยูตอ หน าพอของ ทาน เพราะ
พระองคไดฆาคนที่อยากฆา ไว ชีวิตคนที่
อยากไว ชีวิต ยกยองคนที่อยากยกยอง และ
ทําลายคนที่อยากทําลาย
๒๐ แตเมื่อพอของทานกลายเป็ นคน
หยิ่ง ยโสและดื้อ รัน
้
พระองคก็ถูกขับออก
์ รีเกียรติยศ
จากบัลลังกและหมดศักดิศ
ไป ๒๑ พระองคถูกขับ ไลออก ไปจากสังคม
มนุษย
จิตใจของพระองคไดกลายเป็ น
เหมือนใจ สัตว และเขาไดอาศัยอยูกับลา ป า
ในทะเล ทราย กินหญาเหมือนวัวและเนื้อ
ตัวก็เปี ยก
โชกไปดวยนํ้ าคางที่ตกจากฟ า
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จนกวาพระองครูสํานึกวาพระเจาสูงสุดเป็ นผู
ปกครองอาณาจักรทัง้ หลายของมนุษยและ
จะตัง้ ใครก็ไดที่พระองคเลือกใหมาครอบ
ครองเหนืออาณาจักร
๒๒ ขา แตกษัตริยเบลชัส ซาร พระองคเป็ น
ลูก และรู เรื่องสิ่ง เหลา นี้ดี แตพระองคกลับ
ทําเหมือนกับพอของพระองค
พระองคไม
ยอมถอม ใจ ๒๓ พระองคยกตัว เองขึ้น ตอ
ตานองคเจาชีวิตแหงสวรรค
และสัง่ ใหคน
ไปเอาสิ่งของเครื่อง ใชจากวิหารของพระเจา
มาไวตอ หน าพระองค หลัง จาก นัน
้ พระองค
พรอมทัง้ ขุนนาง พวกภรรยา และพวกนาง
สนมของพระองค ก็ด่ ม
ื เหลา องุนจากเหยือก
พวกนัน
้ แลวสรรเสริญเทพเจาของเงิน ทอง
ทองแดง เหล็ก ไมและหิน ซึ่งรูป ปั ้ นพวก
นี้มองไม เห็น ฟั งไมไดยิน และไมรู เรื่อง
อะไร เลย แตพระองคกลับไม ยอมสรรเสริญ
พระเจาที่แทจริง
ผู ซึ่งมีอํานาจเหนือลม
หายใจและทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระองค
๒๔ นั น
่ เป็ นเหตุที่พระเจาถึงไดสงมือมา
เขียนขอความนี้บนฝา ผนัง ๒๕ ขอความนัน
้
เขียนวาอยางนี้คือ
เมเน เมเน เทเคล และ ปารสิน
๒๖ ความหมายของคําเหลานี้ คือ
เมเน *หมาย ถึง พระเจาไดนับวัน เวลาครอง
ราชยของ ทานไว แลว และพระองคกําลัง
จะทําใหจบลงแลว †
๒๗ เท เคล ‡หมาย ถึง พระเจาไดชัง
่ นํ้ า หนัก
ของทาน และพบวานํ้ า หนักของทานขาด
ไป ไมสมควรจะไดครองราชย
๒๘ ปาร สิน ¶หมาย ถึง อาณาจักรของทานจะ
ถูกแบงใหกับคนมีเดียและคนเปอรเซีย”
๒๙ แลวกษัตริยเบลชัส ซารก็สัง
่ ใหเอาเสื้อ สี
มวงมาสวมให กับดา เนีย ล และเอาสรอย
ทองคํามาสวม คอใหเขา พรอม กับประกาศ
วาดา เนีย ลมีอํานาจใหญเป็ นอันดับสามของ
อาณาจักรนี้
*๕:๒๖
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๓๐ และในคืนนั น
้ เองเบลชัส ซาร กษัตริย
ชาวคาสดิมก็ถูกฆา
๓๑ แลวดา ริ อัสชาวมีเดีย
ก็ไดยึดเอา
อาณาจักรนี้มา ตอนที่เขามีอายุหกสิบสองปี

ดาเนี ยลในถํา้ สิงโต
๑ กษัตริยดา

๖ ผูนํา ภาคขึ้นมาหนึ่ง รอยยี่สิบคน

ริ อัสตัดสิน ใจที่จะแตง ตัง้
เพื่อ
มาปกครองดูแลอาณาจักร ๒ แลวพระองคก็
เลือกอีกสามคนมาเป็ นรัฐมนตรีอยูเหนือผูนํา
ภาคพวกนี้ ผูนําภาคพวกนี้จะตองมารายงาน
กับสามคนนี้ เพื่อกษัตริยจะไดไมตองวุนวาย
กับเรื่องปลีก ยอยในการ บริหาร และดา เนีย
ลก็เป็ นหนึ่งในรัฐมนตรีสามคนนี้ ๓ เนื่องจาก
ดา เนีย ลคน นี้เป็ นคนฉลาดหลัก แหลมมาก
เขามีความ สามารถมากกวารัฐมนตรีอีกสอง
คน นัน
้
และเกงกวาผูนํา ภาคทัง้ หมดดวย
กษัตริยจึงคิดที่จะแตง ตัง้ ดาเนีย ลใหมีอํานาจ
เหนืออาณาจักรทัง้ หมด
๔ ดัง นั น
้ รัฐมนตรีสอง คน นัน
้ และผูนํา ภาค
พวก นัน
้ ก็เริ่มหาเหตุใส รายดา เนีย ล ใน
งาน บริหารอาณาจักรที่ดา เนีย ลรับ ผิด ชอบ
อยู แตพวก เขาก็ไมสามารถจะหาเหตุอะไร
มาฟ อง หรือจับทุจริตในตัวดา เนีย ลได เลย
เพราะดาเนีย ลเป็ นคนที่ซ่ อ
ื สัตยมาก และไม
ไดทําอะไรผิด หรือผิด พลาดในงานที่เขารับ
ผิดชอบเลย
๕ แลวคน พวก นี้ ก็พูดกันวา “เราจะไมมี
ทางหาเหตุฟองดาเนียลคนนี้ไดเลย นอกจาก
เราจะหาเรื่องจับผิดเกี่ยวกับศาสนาของเขา”
๖ ดัง นั น
้ รัฐมนตรีสอง คน นัน
้ กับผูนํา ภาคทัง้
หลายก็พากันมาเขา เฝ ากษัตริย และนํ าขอ
เสนอมาดวย พวกเขาพูดวา “ขอใหกษัตริย
ดา ริ อัสมีอายุยืนยาว ๗ ขา แตกษัตริย พวก
รัฐมนตรี พวกผูนํา ภาค ผูนําจังหวัด ผูนํา
อําเภอ พวกที่ ปรึกษา ไดตกลงกันวากษัตริย
ควรจะประกาศกฎหมายใหม และใหบังคับ
ใชอยางเขม งวดวา ในสามสิบ วันนี้หามทุก

เมเน เป็ น หนวยของนํ้ าหนัก เหมือนกับคําในภาษาฮีบรูที่มีความหมายวานับ

†๕:๒๖

พระเจาไดนับ … จบลงแลว คําพูดนี้เป็ นการเลนคํา ซึ่งอาจมีความหมายอีกอยางวา
“พระเจาไดนับเงินสําหรับอาณาจักรของพระองค แลวก็ซ้ อ
ื อาณาจักรนัน
้ ”
‡๕:๒๗

เทเคล เป็ น หนวยของนํ้ าหนักเหมือนคําวา เชเคลในภาษาฮีบรู ที่มีความหมายวาชาง

นํ้ าหนัก
¶๕:๒๘

ปารสิน เป็ นการเลนคํา เหมือนกับคําที่มีความหมายวาการแบง และคําวาปารสินออก
เสียงเหมือนคําวา เปอรเซีย คือกลุมที่จะมายึดอาณาจักรของกษัตริยเบลชัสซาร

ดาเนี ยล ๖:๘

คนอธิษฐานหรือขอพรจากเทพเจาหรือจาก
มนุษยคนใด นอกจากขอจากพระองคผูเป็ น
กษัตริยแต เพียงผู เดียว ใครฝ าฝื นจะตองถูก
โยนเขาไปในถํ้าสิงโต
๘ ดัง นั น
้ ขา แตกษัตริย ขอทรงออกกฎขอ
หาม นี้ พรอม กับเซ็น ชื่อของพระองคลงใน
กฎหมายนัน
้
เพื่อจะ ไดเป็ นกฎหมายที่ไม
สามารถเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก ไดตาม
กฎหมายของคนมีเดียและคนเปอรเซียดวย
เถิด”
๙ กษัตริยดาริอัสจึงออกกฎขอหามนี้ พรอม
กับลงชื่อของพระองคลงไป
๑๐ เมื่อดา เนี ย ลไดยินวากษัตริยไดเซ็น ชื่อ
ลงในกฎหมายนี้ แลว เขาก็กลับ บาน และ
ขึ้นไปหองชัน
้ บนที่มีหน าตางหัน หน าไปทาง
เมืองเยรูซาเล็ม แลวดา เนีย ลก็คุกเขาลงที่
นัน
่ อธิษฐานและขอบคุณพระเจาของเขา วัน
ละสามครัง้ เหมือนปกติที่เขาทํามา ๑๑ ตอมา
กลุม นัน
้ ไดมาพบวา ดา เนีย ลอธิษฐานและ
รองขอความเมตตาจากพระเจาของเขา
๑๒ พวกเขาก็ไปเขาเฝ ากษัตริยและบอกกับ
พระองคถึงกฎขอหามของพระองคนัน
้ วา
“ขา แตกษัตริย พระองคไดลงชื่อไป แลว
ไมใช หรือ ที่หามไม ใหมีใครอธิษฐานหรือ
ขอพรจากเทพองค ใดหรือมนุษยคน ไหน
นอกจากพระองคเทานัน
้ เป็ นเวลาสามสิบวัน
และถาใครฝ าฝื นก็จะตองถูกโยนลงไปในถํ้า
สิงโต” กษัตริยก็ตอบ วา “ใช ถูก แลว มัน
เป็ นไปตามกฎหมายของมีเดียและเปอรเซีย
ที่ไมสามารถยกเลิกได”
๑๓ พวก เขาจึงฟ องกษัตริยวา “ดา เนี ย ลที่
เป็ นคน หนึ่งในพวกเชลยชาวยู ดาห ไม ได
สนใจพระองคหรือกฎ ขอ หามนี้ ที่พระองค
ผูเป็ นกษัตริยไดลงชื่อไว อัน ที่ จริง เขา
อธิษฐานตอพระเจาของ เขาตัง้ สาม ครัง้ ใน
แตละวัน”
๑๔ เมื่อกษัตริยไดยินอยางนั น
้ ก็กลุม ใจมาก
พระองครีบหา ทางชวยชีวิตดา เนีย ลทันที
พระองคพยายามอยูจนตะวันตกดิน
๑๕ หลัง จาก นั น
้ คนกลุม เดิมก็เขา มาเฝ า
กษัตริยและพูดวา “ขาแตกษัตริย พระองคก็
รูอยูแลวถึงกฎของคนมีเดียและคนเปอรเซีย
วา กฎและขอ หามทุก อยาง ที่ออกโดย
กษัตริย ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได”
๑๖ ดัง นั น
้ กษัตริยจึงสัง่ ใหพวกเขาไปจับ ตัว
ดาเนียลโยนลงไปในถํ้าสิงโต
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กษัตริยพูดกับดาเนียลวา “ขอใหพระเจาที่
เจารับ ใชอยูตลอดเวลานัน
้ ชวยชีวิตของเจา
ดวยเถอะ”
๑๗ แลวพวก นั น
้ ก็เลื่อนหินมาปิ ดปาก ถํ้า
และเอาแหวนของกษัตริยมาประทับ ตราไว
รวมทัง้ แหวนของผูควบคุมมาประทับดวย ที่
พวก เขาประทับ ตราของกษัตริยไว ก็เพื่อจะ
ไดไมมี ใครมาเปลี่ยนแปลงคํา ตัดสินลงโทษ
ดาเนียลได
๑๘ จาก นั น
้ กษัตริยก็กลับ ไปที่ วัง และไม
ยอมกินอะไร เลยทัง้ คืน ไม ยอมใหมีสิ่ง
บันเทิงทัง้ นัน
้ พระองคนอนไม หลับ ๑๙ พอ
ถึงรุง เชา พระองคก็รีบไปที่ถ้าํ สิงโต ๒๐ เมื่อ
พระองคกําลังมาใกลถึงถํ้า
พระองคก็รอง
ตะโกนเรียกดาเนีย ลวา “ดาเนีย ล คนรับ ใช
ของพระเจา พระเจาที่มี ชีวิต อยู พระเจาที่
เจา รับ ใชตลอดมา พระองคชวยชีวิตเจาจาก
พวกสิงโตไดหรือเปลา”
๒๑ ดา เนี ย ลตอบกลับมาวา
“ขา แต
กษัตริย ขอ ใหพระองคมีชีวิตยืนยาวตลอด
ไป ๒๒ พระเจาของขาพเจาไดสงทูต สวรรค
มาปิ ดปากสิงโตพวก นี้ ไว พวก มันเลยทํา
อันตรายขาพเจาไม ได นี่ก็เพราะพระเจารู วา
ขาพเจาบริสุทธิ ์ ขา แตกษัตริย ขาพเจาไม ได
ทําอะไรผิดตอพระองคเลย”
๒๓ กษัตริยจึงดีใจมาก และสัง
่ ใหคนเอาตัว
ดา เนีย ลออก มาจากถํ้าสิงโต ดา เนีย ลถูกนํ า
ตัวออกมาจากถํ้า ไมได รับอันตรายอะไรเลย
เพราะเขาไววางใจในพระเจาของเขานัน
่ เอง
๒๔ แลวกษัตริยก็มีคํา สัง
่ ใหนํา ตัวคนพวก
นัน
้ ที่ตอ ตานดา เนีย ลมา และโยนพวก เขา
รวมทัง้ ลูก เมียของพวกเขา ลงไปในถํ้าสิงโต
พวก เขายังไมทันจะตกถึง พื้นเลย สิงโตก็
ขยํ้าพวก เขากินและบดขยีก
้ ระดูกพวก เขา
จนแหลกละเอียด
๒๕ แลวกษัตริยดาริ อัสก็เขียนคํา ประกาศนี้
ถึงคนทุกชาติทุกภาษาที่อาศัยอยูทว
ั ่ โลก
“ขอใหเจามีสันติสุขอยางลนเหลือ”
๒๖ ขาขอออกกฎ นี้ วา “ทุก คนในทุกๆ
จังหวัดทัว
่ ราชอาณาจักรของ ขาจะตอง
เกรงกลัวและนับถือพระเจาของดา เนีย
ล
เพราะพระองคเป็ นพระเจาที่มี ชีวิต อยูชัว
่ นิ
รันดร
และอาณาจักรของพระองคจะไมมี
วันถูก
ทําลาย

ดาเนี ยล ๖:๒๗

และพระองคจะปกครองตลอด ไปไมมี วันสิน
้
สุด
๒๗ พระองคปกป องและชวยชีวิต
พระองคทําหมายสําคัญและสิ่ง อัศจรรยตางๆ
ทัง้ ในสวรรคและโลก
และพระองคเป็ นผู ที่ชวยชีวิตดาเนีย ลไวจาก
พวกสิงโต”
๒๘ ดา เนี ย ลคน นี้ รุงเรืองในสมัยของ
กษัตริยดา ริ อัสคนมีเดียและในสมัยของ
กษัตริยไซรัสคนเปอรเซีย
ดาเนี ยลฝั นถึงสัตวส่ีชนิ ด
๑ ในปี

๗ ของบา บิ โลน ในขณะ ที่ดา เนีย ลนอน

แรกที่เบลชัส ซารข้ น
ึ เป็ นกษัตริย

หลับอยูบนเตียง เขาก็ไดเห็นนิมิตในความ
ฝั น หลังจากนัน
้ เขาก็จดสิ่งที่เขาเห็นในความ
ฝั นนัน
้ ๒ ดาเนียลเขียนวา
“คืน หนึ่งในขณะ ที่ผมกําลังเห็นนิมิต ใน
ทันใด นัน
้ ผมก็เห็นลมที่มาจากทัง้ สี่ ทิศกําลัง
พัดอยู และสายลมเหลา นัน
้ กําลังปลุก ปั ่ นนํ้ า
ในทะเลอันยิ่ง ใหญ ๓ แลวสัตวขนาด ใหญสี่
ตัวก็โผลข้ น
ึ มาจากทะเล แตละตัวมีลักษณะ
แตก ตางกัน ไป ๔ สัตวตัว แรกดูเหมือนสิงโต
ที่มี ปี กเหมือนนก อินทรี พอผมจอง มองมัน
ปี กของมันก็ถูกกระชากหลุดไป แลวสิงโตตัว
นี้ก็ถูกยกขึ้นจากพื้น ขึ้นมายืนสองขาเหมือน
กับมนุษย แลวมันก็ไดรับจิตใจของมนุษย
๕ จากนั น
้ ผมก็เห็นสัตวอีกตัว หนึ่ง สัตวตัว
ที่ สองนี้ดูเหมือนหมี มันขยับตัวขาง หนึ่งขึ้น
ในปากของมันคาบกระดูกซี่โครงสาม ซี่ มัน
ได รับคํา สัง่ วา ‘ลุก ขึ้น ซะ แลวกินเนื้อให
มากๆ’
๖ หลัง จากนั น
้ ผมก็มองเห็นสัตวอีกตัว หนึ่ง
สัตวตัว นี้เหมือนเสือ ดาว ที่มี ปี กเหมือนนก
อยูสี่ ปีกบนหลังของมัน และมีหัวสี่หัว มันได
รับการแตงตัง้ ใหปกครองอาณาจักรแหงหนึ่ง
๗ หลัง จาก นั น
้ ขณะ ที่ผมกําลังจอง มอง
นิมิตในฝั นในคืนนัน
้ ผมก็เห็นสัตวตัวทีส
่ ี่ มัน
ดูนา สยดสยอง มีพลังมหาศาล และมีฟัน
เหล็กที่ใหญโต มันกินและบดเคีย
้ วสัตวตางๆ
มากมาย และเหยียบยํ่าเศษที่เหลือนัน
้ ใตเทา
มันดูแตก ตางจากสัตวตัวกอนๆและมันมีเขา
สิบเขา
*๗:๑๓
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๘ ขณะที่ผมกําลังจองมองเขาของมัน จูๆก็
มีเขาเล็กๆอีกเขา หนึ่งงอกออก มาทามกลาง
เขาอื่นๆและดันเขาสาม เขาที่มี อยูกอน แลว
หลุดไป เขาอันเล็กนี้ มีดวงตาเหมือนดวงตา
มนุษย และมีปากที่คุยโมโออวด

การลงโทษสัตวตัวที่ส่ี
๙ ขณะ ที่ผมกําลังจอง มองอยู

ก็มีการ จัดวาง
บัลลังกตางๆเขาที่ของมัน
และพระองคผู นัน
้ ที่อยูมาตัง้ แตสมัยโบราณ
แลว ไดมานัง่ บนบัลลังกอันหนึ่ง
เสื้อผาของพระองคสีขาวเหมือนหิมะ
ผมของพระองคก็ขาวเหมือนขน
แกะที่
สะอาด
บัลลังกของพระองคเป็ นเปลวไฟ
ลอของบัลลังกก็เป็ นไฟที่ลุกโชติชวง
๑๐ มีไฟไหลออก มาเป็ นลําธารจากตรงหน า
พระองค
มีทูต สวรรคเป็ นรอย ลานองค มายืนคอยรับ
ใชพระองค
มีคนหลายรอย ลานคนมายืนคอยรับ ใช
พระองค
ศาลก็เริ่มเปิ ดพิจารณาคดี
และหนังสือทัง้ หลายก็ถูกเปิ ดออก
๑๑ ผมไดมองดูสิ่งเหลานั น
้ ตัง้ แตเวลาที่ผม
ไดยินเขาอันเล็กนัน
้ คุย โมโออวด จนถึงเวลา
ที่สัตวตัวที่ สี่นัน
้ ถูกฆาและเหวี่ยงทิง้ ลงไปใน
ไฟ ๑๒ สวนสัตวทเี่ หลืออีกสามตัว ก็ถูกยึดเอา
อํานาจที่ใชปกครองอาณาจักรไป แตได รับ
อนุญาตใหมีชีวิตอยูตอไปอีกระยะหนึ่ง
๑๓ เมื่อผมเพงมองสิ่ง เหลา นี้ ทัง
้ หมดใน
นิมิตตอน กลาง คืน จูๆก็มีทานผู หนึ่งที่ดู
เหมือนมนุษย *มาพรอมกับกลุม เมฆบน
ทองฟ า ทานผู นี้ไดเขา มาถึงพระองคผู นัน
้ ที่
อยูมาตัง้ แตสมัยโบราณแลว ทานผู นี้ก็ถูกนํ า
ตัวใหเขามาใกลพระองคผู นัน
้ ๑๔ แลวทานผู
นี้ก็ได รับสิทธิ อํานาจ สงา ราศี และตําแหนง
กษัตริย ชนทุกชาติทุกภาษาจะคอยรับ ใช
ทานผู นี้ สิทธิ อํานาจของทานผู นี้จะดํารงอยู
ตลอดไปไมมีวัน สิน
้ สุด ตําแหนงกษัตริยของ
ทานผูนี้จะไมมีวันถูกทําลาย

เหมือนมนุษย คํานี้ ในภาษาอารเมค อาจจะแปลไดอีกวา บุตรมนุษย หรือ ลูกมนุษย

ดาเนี ยล ๗:๑๕

ความหมายของนิ มิตของดาเนี ยล
๑๕ แลวผม

ดา เนีย ล ก็เริ่มกลุม ใจ เพราะ
นิมิตพวก นี้ที่อยูในหัวของ ผมทําใหผมตกใจ
กลัว
๑๖ ผมเดินเขาไปหาผูรับ ใชคน หนึ่ งในหมู
ผูรับใชที่ยืนอยูที่นัน
่ และถามเขาวา
‘เรื่องทัง้ หมด นี้จริงๆแลวหมายความวา
อะไรครับ’
เขาพูดกับผมและอธิบายถึงเหตุการณที่
เกิดขึ้นใหผมฟั ง
๑๗ ‘สัตวใหญสี่ ตัว นี้ หมาย ถึงอาณาจักร
สี่อาณาจักรที่จะขึ้น มามีอํานาจบนโลก นี้
๑๘ และหลัง จาก นั น
์ ิทธิข
์ อง
้ พวกผู ศักดิส
พระองคผู สูงสุด ก็จะได รับตําแหนงกษัตริย
และจะครอบครองตลอดไป’
๑๙ แลวตอน นั น
้ ผมก็อยาก รูความ หมายที่
แทจริงของสัตวตัวที่ สี่ที่ดูแตก ตางไปจากตัว
อื่นๆแถมยังดูนาสยดสยอง มีพลังมหาศาล มี
ฟั น เหล็ก และกง เล็บทองแดง มันบด เคีย
้ ว
สัตวทัง้ หลาย และเหยียบ ยํ่าเศษที่เหลือไว
ใตเทาของมัน
๒๐ แลวผมก็อยากรูดวยวาเขาทัง
้ สิบบนหัว
ของ มัน หมาย ถึงอะไร และเขาอันสุดทาย
ที่ดันเขาสาม เขาที่ข้ น
ึ อยู กอน คือเขาอันที่มี
ดวงตาและปากที่คุยโมโออวดตัวเอง และมัน
ดูโดดเดนกวาตัวอื่นๆ
๒๑ ในขณะ ที่ผมกําลังจองดูอยูนัน
้ เอง เขา
์ ิทธิ ์
อัน นัน
้ ก็เริ่มทําสงครามกับเหลาผู ศักดิส
และยังชนะพวก เขาอีก ดวย ๒๒ จน กระทัง่
พระองคผู นัน
้ ที่อยูมาตัง้ แตสมัยโบราณแลว
มา ถึง และใหความเป็ น ธรรมกับเหลาผู
์ ิทธิข
์ องพระองคผู สูงสุด และเวลา นัน
ศักดิส
้
์ ิทธิไ์ ด รับตําแหนง
ก็มา ถึงเมื่อเหลาผู ศักดิส
กษัตริย
๒๓ และผูรับใชคนนั น
้ ก็อธิบายใหผมฟั งวา
‘สัตวตัวที่ สี่ก็หมาย ถึงวาจะมีอาณาจักร
ที่ สี่ที่แตก ตางจากอาณาจักรที่มีมา กอน
อาณาจักรนี้จะเขมือบทัง้ โลกและเหยียบ ยํ่า
บดขยีโ้ ลกนัน
้
๒๔ สวนเขาทัง
้ สิบของ มันก็คือกษัตริยสิบ
องคของอาณาจักร หลังจากกษัตริยสิบ องคนี้
แลว ก็จะมีกษัตริยอีกองค หนึ่งมา ที่ตางจาก
กษัตริยองค กอนๆและกษัตริยองค นี้ก็จะมา
โคนลมกษัตริยสามองคแรก
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๒๕ กษัตริยองค นี้ จะพูดไม ดีเกี่ยว กับ
์ ิทธิ ์
พระเจาสูงสุดและจะขมเหงเหลาผู ศักดิส
ไปเป็ นเวลาชานาน
กษัตริยองค
นี้จะพยายามเปลี่ยนแปลง
เวลาของเทศกาลตางๆและกฎ เกณฑตางๆ
์ ิทธิจ
์ ะตองตกอยูภาย ใต
และเหลาผู ศักดิส
อํานาจของกษัตริยองค นี้ หนึ่ง ปี สองปี และ
ครึ่งปี
๒๖ แลวศาลก็เริ่มเปิ ดพิจารณาคดี
และ
กษัตริยองค
นี้จะถูกโคนอํานาจและถูก
ทําลายอยางราบคาบ
๒๗ หลัง จาก นั น
้
ตําแหนงกษัตริย สิทธิ
อํานาจ รวม ทัง้ ความ ยิ่ง ใหญของอาณาจักร
ทุกอาณาจักรในโลกจะถูกมอบใหกับกลุม
์ ิทธิข
์ อง
คนพวก นัน
้ ที่เป็ นของเหลาผู ศักดิส
พระองคผู สูงสุด กลุมคนพวก นัน
้ จะครอบ
ครองตําแหนงกษัตริยไปชัว
่ นิจ นิ รัน ดร และ
ผูมีอํานาจทุก คนจะตองรับ ใชและเชื่อ ฟั ง
พวกเขา’
๒๘ เรื่องที่ผมฝั นก็จบลงอยาง นี้ สําหรับตัว
ผม ดา เนีย ล ความ ฝั น นี้ทําใหผมตกใจกลัว
จนหน าซีด แตผมก็เก็บเรื่องนี้ไวในใจ”

ดาเนี ยลเห็นนิ มิตที่มีแกะตัวผูและแพะ
๑ ในปี ที่

๘ ครอง ราชย ผม ดา เนีย ลก็ไดเห็นนิมิต
สามที่กษัตริยเบลชัส ซารข้ น
ึ

อีกครัง้ หนึ่ง หลัง จากที่ไดเห็นนิมิตครัง้ แรก
ไปแลว
๒ ในนิ มิตผมเห็นตัวผม เองอยูในเขตของ
วัง วัง นี้อยูที่เมืองสุสา ในจังหวัดเอ ลาม ใน
นิมิต นัน
้ ผมเห็นตัวผม เองกําลังอยูที่ริมฝั ่ ง
แมน้ํ าอุลัย
๓ ผมเงย หน าขึ้น มาเห็นแกะ ตัวผูตัว หนึ่ ง
ยืนอยูริมแมน้ํ า มันมีเขาสูง ใหญคู หนึ่ง เขา
ขาง หนึ่งยาว กวาอีกขาง หนึ่ง เขาขางที่ยาว
กวานัน
้ งอกขึ้นมาทีหลัง
๔ ผมเห็นแกะ ตัวผูตัว นั น
้ วิ่งตะลุยไปทาง
ตะวัน ตก ทางเหนือ และทางใต ไมมีสัตว
ตัว ไหนตานทานมัน ได ไมมีสัตวตัว ไหน
สามารถยืนขวางมันได และไมมีใครสามารถ
ที่จะชวยเหยื่อของ มันได มันทําทุก อยาง
ตามที่มันอยากทํา และแข็งแกรงขึ้นเรื่อยๆ
๕ ขณะ ที่ผมจอง มองอยู นั น
้ ก็มีแพะตัวผู
มาจากทางทิศตะวัน ตก เหาะขาม ไปเหนือ
พื้น ผิว โลก เทาของ มันไม ไดแตะพื้นเลย
แพะตัวผู นี้มีเขาที่โดด เดนมากอยูระหวาง

ดาเนี ยล ๘:๖

ตาของ มัน ๖ แลวมันก็วิ่งหอเต็มกําลังไปที่
แกะผูที่ มีสองเขาที่ยืนอยูริมแมน้ํ า ที่ผมเห็น
กอนหน า นี้ ๗ ผมเห็นมันวิ่งเขา ใสแกะ ผูตัว
นัน
้ อยางแรง ตอนที่มันพุงชนนี้ ทําใหเขาทัง้
สองของแกะตัวผูนัน
้ หัก
แกะตัวผูนัน
้ ก็ไม
สามารถตอสูกับมันได แพะตัวผู นี้ก็เหวี่ยง
แกะ นัน
่ ลงกับพื้น แลวกระทืบซํ้า ไมมี ใคร
ชวยแกะตัวผูนัน
้ ใหพนจากพละกําลังของมัน
ไดเลย
๘ จาก นั น
้ แพะตัวผูก็ยิ่งแข็งแกรงขึ้น แต
ในขณะ ที่มันมีกําลังถึงจุดสูงสุด นัน
้ เขาอัน
ใหญของ มันไดหัก ไป แลวมีเขาที่โดด เดนสี่
อันงอกขึ้น มาแทนที่ *เขาทัง้ สี่ อัน นี้ แตละ
อันชีไ้ ปคนละทิศ ๙ มีเขาเล็กๆอัน หนึ่งงอก
ออก มาจากเขาอัน หนึ่งในสี่ อัน นี้ เขาเล็กๆนี้
ไดงอกขึ้น มาใหญ โตมุงไปทางทิศใต มุงไป
ทางทิศตะวัน ออก และมุงไปยังที่ที่สวยงาม
†๑๐ เขาอัน นี้ งอกขึ้น ไปถึงสวรรค มันเหวี่ยง
เอาดวงดาวและดาว เคราะหตางๆลวงลงมา
บน โลก แลวก็เหยียบ ยํ่าพวก มัน ๑๑ เขาอัน
นี้แข็งแกรงขึ้น และไดทาทายพระเจา ผู
เป็ นจอมทัพสวรรค และมันไดเอาเครื่องเผา
บูชาประจํา วันของพระองคไป และทําลาย
วิหารของพระองคดวย ๑๒ การมีอํานาจเหนือ
เครื่องเผาบูชาประจํา วันของพระเจาถือวา
เป็ นการ กบฏ แตพระเจาจะปลอยใหกองทัพ
นัน
้ ทําอยาง นัน
้
และกองทัพ นัน
้ จะเหวี่ยง
ความจริงลงบนพื้น โลก และกองทัพ นัน
้ ก็จะ
สําเร็จในทุกเรื่องที่มันทํา
๑๓ ผมไดยินผู ศักดิส
์ ิทธิท
์ าน หนึ่งพูดขึ้น
์ ิทธิอ
์ ีกทานหนึ่งก็ถามผู ศักดิส
์ ิทธิ ์
แลวผู ศักดิส
ทานที่พูดขึ้นนัน
้ วา
“สิ่งตางๆเหลา นี้ในภาพนิมิต จะเป็ นอยาง
นี้ไปอีก นานแค ไหน แลวเครื่องเผาบูชา
ประจํา วันนี้จะถูกยกเลิกไปอีก นานแค ไหน
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การ กบฏที่มุงทําลาย นี้จะเป็ นอยาง นี้ไปอีก
นานแค ไหน พระเจาจะปลอยใหวิหารตกอยู
ในกํา มือของศัตรูไปอีก นานแค ไหน และ
กองทัพสวรรคจะถูกเหยียบ ยํ่าไปอีก นานแค
ไหน”
๑๔ ทานบอกกับผมวา “มันจะเป็ นอยาง นี้
ไปอีก สอง พันสาม รอยเย็นและเชา ‡แลว
วิหาร นัน
้ ก็จะได รับการ ฟื้ นฟูกลับสูสภาพ
เดิม” ¶
ความหมายของนิ มิตนั น
้
๑๕ ตอน ที่ผมดา เนี ย ล

กําลังดูนิมิตอยู นัน
้
และพยายามจะเขาใจความ หมายของ มัน
จูๆก็มีผู
หนึ่งดูเหมือนมนุษยมายืนอยูขาง
หน าผม
๑๖ แลวผมก็ไดยินเสียงมนุษย ออกมาจาก
เหนือบนแมน้ํ าอุ ลัยวา “กา เบ รี ยล §อธิบาย
นิมิตนี้ใหชายคนนัน
้ ฟั งหนอยสิ”
๑๗ ผู นั น
้ ก็เลยเดินตรงมาที่ผมยืน อยู เมื่อ
เขาเขามาใกล ผมก็ตกใจ กลัวจนลม ลงซบ
หน าลงกับ พื้น เขาบอกกับผมวา “มนุษยเอย
ใหรู ไวเถอะวา นิมิต นัน
้ เป็ นเรื่องของเวลา
ของจุดสิน
้ สุดนัน
้ ”
๑๘ ในขณะ ที่ทานกําลังพูดกับผม นั น
้
ผม
กําลังนอนซบ หน าอยูกับ พื้น แลวผมก็เคลิม
้
หลับ ไป แตทานก็มาสะกิดผมและพยุงใหผม
ลุกขึ้นยืน
๑๙ แลวพูดวา “ฟั ง นะ เรากําลังจะบอกเจา
วากําลังจะเกิดอะไร ขึ้น เมื่อชวง เวลาแหง
ความ โกรธ แคนของพระเจาใกลจะถึงจุดจบ
นัน
้ เมื่อเวลาที่ไดกําหนดไวนัน
้ มาถึง มันก็จะ
ถึงจุดสิน
้ สุด
๒๐ แกะผู ที่มีสองเขาที่เจาเห็น นั น
้ หมายถึง
พวกกษัตริยของอาณาจักรมีโดเปอรเซีย

*๘:๘

เขาที่ … มาแทนที่ เมื่ออ เล็ก ซาน เด อรมหาราชตายในปี ๓๒๓ กอนพระ เยซูมา เกิด
อาณาจักรของพระองคถูกแบงออกเป็ นสี่สวนดวยแมทัพสี่คนของเขา

†๘:๙ ที่ท่ส
ี วยงาม อาจหมายถึงอิสราเอล ในที่ นี้นาจะหมายถึงเมืองเยรูซาเล็ม หรือภูเขาซี
นาย
‡๘:๑๔

เย็นและเชา หมายถึง พวกเขาจะถวายเครื่องเผาบูชาประจําวัน ในตอนเย็นและตอน

เชา
¶๘:๑๔

แลววิหาร … สูสภาพเดิม หมายถึงพวกชาวยิวไดอุทิศวิหารนี้ใหกับพระยาหเวหอีก
ครัง้ ในปี ๑๖๔ กอนพระเยซูมาเกิด จึงมีเทศกาลเฉลิมฉลองขึ้นทุกๆปี ในเดือนธันวาคม ดูเพิ่ม
เติมไดจากหัวขอ “เทศกาล” ในคําอธิบายทายเลม
§๘:๑๖

กาเบรียล เป็ นชื่อที่มีความหมายวา “นักรบของพระเจา” หรือ “บุรุษของพระเจา”
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๒๑ สวนแพะตัวผูนัน
้
หมาย ถึงอาณาจักร
ของกรีซ เขาอันใหญที่อยูระหวางดวงตาของ
มันก็คือกษัตริยองค แรก ๒๒ เขาอัน นัน
้ ที่หัก
ไปในขณะ ที่มีอีกสี่ เขางอกขึ้น มาแทน นัน
้
ก็คืออาณาจักรสี่อาณาจักร ที่จะเกิด ขึ้นหลัง
จากที่กษัตริยองค แรกนัน
้ ตาย ไป แตทัง้ สี่
อาณาจักรนี้จะไมแข็ง แรงเทากับกษัตริยองค
แรก
๒๓ เมื่อเวลาครอบครองของพวก เขาใกล
สิน
้ สุด ลง และเมื่อพวก เขาไดทํา ชัว
่ อยาง
สุดๆ แลว แลวกษัตริยที่ดูโหด เหีย
้ มและ
เกงกาจในการหลอกลวง จะขึ้น มายึดอํานาจ
๒๔ พระองคจะมีพลังแข็งแกรงมาก แตก็ไม
มากเทากษัตริยองค แรก พระองคจะทําลาย
ลางอยางนา ตก ตะลึง พระองคจะสําเร็จใน
ทุก สิ่งที่พระองคทํา พระองคจะทําลายหลาย
์ ิทธิ ์
คนของพวกผูศักดิส
๒๕ พระองคจะหลอก ลวงไดอยางเกงกาจ
เพราะดวยเลหเหลี่ยมและอํานาจของ
พระองค พระองคจะทําสิ่งที่ยิ่ง ใหญตางๆ
ดวยความกลา หาญ
พระองคจะทําลาย
คนของพระเจาไดอยางงายๆ ยิ่ง กวา นัน
้
พระองคก็จะตอ ตานจอมทัพผู ยิ่ง ใหญสูงสุด
แตกษัตริยองค นี้ก็จะถูกทําลาย โดยไมใช
เป็ นฝี มือของมนุษยเลย
๒๖ คํา อธิบายของนิ มิตเกี่ยว กับเวลาเย็น
และเวลาเหลา นัน
้ เชื่อ ถือได สวนเจา ดาเนีย
ล ใหเก็บเรื่องนิมิต นี้ไวเป็ นความ ลับกอน
เพราะมันเป็ นเรื่องที่จะเกิด ขึ้นอีก นานหลัง
จากนี้”
๒๗ ผม ดา เนี ย ล ไดลม ป วยลงหลาย วัน
จาก นัน
้ ถึงไดลุก ขึ้นกลับไปทํางานใหกษัตริย
เหมือนเดิม นิมิต นี้ทําใหผมกลุม ใจมาก
เพราะผมไมเขาใจมัน

ดาเนี ย ลอธิษฐาน
๑ ในชวงปี แรกของดาริ อัส

๙ เป็ นลูกของเซ อร เซส

(ดาริ อัสคนนี้

*ผู สืบเชื้อ สายมา

จากชาวมี เดีย น ดา ริ อัสได รับการ แตง ตัง้ ให
เป็ นกษัตริยของพวกคาสดิม) ๒ ในชวงปี แรก
ที่ดาริ อัสปกครองนัน
้ ผม ดาเนีย ลไดสังเกต
ในเอกสารตางๆเกี่ยว กับเรื่องที่พระ ยาหเวห
*๙:๑
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บอกกับเยเร มี ยาห ผู พูดแทนพระองค ที่
วา “เมืองเยรูซาเล็มจะตองเป็ นซากปรักหัก
พังอยูอยางนัน
้ ไปจนกวาจะครบเจ็ดสิบปี †ถึง
จะมีการสรางขึ้นมาใหม”
๓ ดัง นั น
้ ผมจึงตัดสิน ใจแสวงหาพระเจา
องคเจาชีวิตของ ผม ดวยการ อธิษฐาน ขอ
ความ เมตตาจากพระองค ในขณะ ที่ผมอด
อาหาร สวม ใสผากระสอบไว ทุกข และโรย
ขี้ เถาบน หัว ๔ ผมอธิษฐานกับพระ ยาหเวห
พระเจาของผม และสารภาพบาป ผมพูดวา
“ได โปรดเถิด
องคเจาชีวิตของ
ขาพเจา พระเจาผู ยิ่ง ใหญและนา เกรง
ขาม ผู ที่รักษาขอ ตกลงของพระองค
และแสดงความ
รักที่ซ่ อ
ื สัตยของ
พระองค กับคนที่รักพระองค ซึ่งก็คือ
คนที่ทําตามคําสัง่ ของพระองค
๕ พวก เราทําบาป ทํา ผิด และทําสิ่ง
ที่ชว
ั ่ ราย เราไดกบฏและเบือน หน าหนี
จากคํา สัง่ และกฎ เกณฑของพระองค
๖ เราไมยอมฟั งพวกผูรับใชของพระองค
พวกผู พูด แทน พระเจา ที่มาพูดตามคํา
สัง่ ของพระองค ที่พระองคสัง่ ใหมาพูด
กับกษัตริยของ เรา พวกผูนํา พวกพอ
ของเรา และทุกคนในประเทศ
๗ องคเจาชีวิตเจาขา
พระองคทําถูก
ตองแลว แตเรานํ าความ อับอายขาย
หน ามา สูพวก เรา เองจนถึงทุก วัน นี้ คือ
มาสูคนยู ดาห พลเมืองของเยรูซาเล็ม
และชาวอิสราเอลทุก คน ทัง้ ใกลและ
ไกล มาสูคนในทุกประเทศที่พระองคทํา
ใหพวก เขากระจัดกระจายไป นัน
้ หลัง
จากที่พวกเขาทรยศตอพระองค
๘ ใช แลวพระ ยาหเวห เราไดนําความ
อับอายมาสูพวก เรา เอง ทัง้ พวก เรา
พวกกษัตริย พวกผูนํา และพวกพอของ
เรา เพราะพวก เราทุก คนไดทําบาปตอ
พระองค
๙ แตองคเจาชีวิตพระเจาของ
เรามี
ความ เมตตาและให อภัยพวก เราที่ได
กบฏตอพระองค ๑๐ เราไมเชื่อ ฟั งพระ
ยาหเวหพระเจาของ เรา นัน
่ คือเราไม
ไดใชชีวิตตามคํา สอนของพระองค ที่

เซอรเซส เซอรเซสเป็ นชื่อในภาษากรีก เป็ นคนเดียวกับ “อาหสุเอรัสซึ่งเป็ นชื่อในภาษา

ฮีบรู”
†๙:๒

เจ็ดสิบปี อานเพิ่มเติมไดจาก หนังสือเยเรมียาห ๒๕:๘-๑๔
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พระองคใหกับ เรา ผาน มาทางพวก
ผูรับ ใชของพระองค คือพวกผู พูด แทน
พระเจานัน
่ เอง ๑๑ คนอิสราเอลทุก คน
ละเมิดคําสัง่ สอนของพระองค และทํา
ผิดที่ไม ฟั งพระองค ดัง นัน
้ คํา สาป แชง
และคํา ปฏิญาณ *ที่เขียนไวในกฎของ
โมเสส ผูรับ ใชของพระเจา ไดตกอยูบน
เรา เพราะเราไดทําบาปตอพระองค
๑๒ พระองคก็เลยทําตามที่พระองค
ขู ไววา จะใหเกิด ขึ้นกับพวก เรา และ
กับพวกผูนําของเรา พระองคนําความ
หายนะครัง้ ใหญมาใส เรา ความ หายนะ
ที่เกิด ขึ้นกับเยรูซาเล็มนัน
้ ราย แรงมาก
ไมเหมือนกับความหายนะอัน ไหนเลยที่
เคยเกิด ขึ้นมา กอนทัว
่ ใต ฟ า นี้ ๑๓ ความ
ทุกข ยากที่ไดเขียน ไวในกฎของโมเสส
ก็ไดเกิด ขึ้นกับ เรา เหมือนกับที่ไดเขียน
ไวในกฎทุก อยาง แตพวก เราก็ไม ได
พยายามที่จะทําใหพระ ยาหเวหพระเจา
ของเราพอใจ ดวยการหันจากการทํา ชัว
่
ของ เรา และเรียน รูจากความ ซื่อสัตย
ของพระองค
๑๔ พระ
ยาหเวหไดเตรียมความ
หายนะนี้สําหรับเวลาที่เหมาะ สม แลว
พระองคก็ใหมันตกลง มาบน เรา ทุก
อยางที่พระ
ยาหเวหพระเจาไดทําไป
นัน
้ ยุติธรรม แลว แตเราไม ยอมเชื่อ ฟั ง
พระองค
๑๕ และบัดนี้
ขา แตองคเจาชีวิต
พระเจาของ เรา พระองคเป็ นผู ที่นําคน
ของพระองคออกจากอียิปต
ดวยมืออันทรง
พลังของพระองค
ดวยพลังอํานาจที่พระองคไดแสดงให
เห็นนัน
้
ทําใหพระองคมีช่ อ
ื เสียงดัง
กระฉอนไป ทัว
่ จนถึงทุก วัน นี้ เราได
ทําบาปและทําสิ่งที่ชัว
่ ราย ๑๖ องคเจา
ชีวิตของขา พระองค เพื่อเห็น แกความ
เมตตาปรานี
ขอได โปรดเลิกโกรธ
เยรูซาเล็มเมืองของพระองค ภูเขาอัน
์ ิทธิข
์ องพระองคดวย เถิด เพราะ
ศักดิส
ความ เลว ทรามของบรรพบุรุษของ เรา

*๙:๑๑
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และความ บาปของพวก เรานี่เองที่ทําให
ชนชาติอ่ น
ื ๆทัง้ หมดที่อยูรอบขางเกลียด
ชังเยรูซาเล็มและคนของพระองค
๑๗ บัดนี้ พระเจาของพวก เราได โปรด
ฟั งคําอธิษฐานของผูรับ ใชของพระองค
และคําออนวอนขอความเมตตาของเขา
ดวยเถิด ขอใหใบหน าของพระองคสอง
สวางลงมาบนวิหารที่ปรักหัก พังนี้ ดวย
เพื่อเห็น แกพระองคเอง ๑๘ พระเจาของ
ขา พระองค โปรดเงี่ยหู ฟั ง โปรดเปิ ด
ตาดู ซาก ปรักหัก พังของเมืองที่ผูคน
รูวาเป็ นของพระองค
ที่เราขอความ
เมตตาตอพระองคนี้ ไมใชเพราะเรา ดี
และสมควรจะได รับ แตเพราะพระองค
มีความ เมตตาสงสารตาง หาก ๑๙ องค
เจาชีวิตของ ผม ได โปรดฟั ง ดวย องค
เจาชีวิตของขาพเจา ได โปรดยกโทษให
ดวย องคเจาชีวิตของขาพเจา ได โปรด
สนใจดวย พระเจาของขาพเจา โปรดทํา
ตามที่ขอดวย เพื่อเห็น แกพระองคเอง
และโปรดอยารอชา เลย ได โปรดทําสิ่ง นี้
เพราะผูคนรู วาทัง้ คน พวก นี้และเมือง นี้
เป็ นของพระองค”
นิ มิตเรื่องเจ็ดสิบอาทิตย
๒๐ ในขณะ

ที่ผมกําลังพูด อธิษฐาน และ
สารภาพความ ผิด บาปของผม เองและของ
ชาวอิสราเอลคนของ ผม นัน
้
ขณะ ที่กําลัง
วิงวอนขอความ เมตตาตอ หน าพระ ยาหเวห
์ ิทธิ ์
พระเจาของ ผม
ใหกับภูเขาอันศักดิส
ของพระองค นัน
้ ๒๑ ในขณะ ที่ผมกําลังรอง
อธิษฐานนัน
้ เอง กาเบรียล ผูชายคนที่ผมเห็น
ในนิมิตของผมกอนหน า นี้ ก็ลอยมาหาผม
ในชวงการ ถวายเครื่องบูชาตอน เย็น ๒๒ เขา
มาพูดกับผม เพื่อชวยใหผมเขาใจ เขาพูดวา
“ดาเนียล เราไดมาที่นี่เดี๋ยวนี้ เพื่อชวยใหเจา
เขาใจ ๒๓ ในตอนที่เจาเริ่มอธิษฐานขอความ
เมตตา นัน
้ พระเจาใหคํา ตอบ และเราก็ได
มาบอกมัน เพราะพระเจารักเจามาก ดัง นัน
้
ตัง้ ใจฟั งคําตอบใหดี และใหเขาใจนิมิตนัน
้

คํา สาป แชงและคํา ปฏิญาณ หมาย ถึง คนอิสราเอลใหคํา ปฏิญาณวาจะทําตามกฎ
ของพระเจา และถาไมทําตามก็ยอมใหคํา สาป แชงเหลา นัน
้ ตกอยูกับพวก เขา ดูเพิ่มเติมได
จากหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ ๒๗:๑๔-๒๖; ๒๘:๑๕-๖๘
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๒๔ พระเจาใหเวลากับคนของ เจาและเมือง
์ ิทธิข
์ อง เจาเจ็ด สิบอาทิตย *เจ็ด สิบ
ศักดิส
อาทิตย นี้มีไวเพื่อใหพวก เจาหยุดการ กบฏ
ทําใหบาป นัน
้ สิน
้ สุด ลง ชําระความ ผิด บาป
ของพวก เจา และนํ าความ ยุติธรรมอันถาวร
กลับ มา ทําใหคนเห็นวานิมิตที่ผู พูด แทน
พระเจามาบอกนัน
้ เป็ นจริง และเพื่อจะเจิม
์ ิทธิท
์ ี่สุด
สถานที่ที่ศักดิส
๒๕ ดา เนี ย ล ใหรูและเขาใจไวดวยวา นั บ
ตัง้ แตเวลาที่ไดออกคํา สัง่ ใหฟ้ ื นฟูและสราง
เยรูซาเล็มขึ้นมาใหม ไปจนถึงเวลาที่ผูนําที่
ถูกเจิม ไวมา นัน
้ มีเจ็ดอาทิตย แลวเวลาที่
ใชสรางเยรูซาเล็มขึ้นมาใหม รวม ทัง้ ในลาน
กลาง เมือง พรอมกับคูปองกันเมือง จะใช
เวลาหก สิบ สองอาทิตย ในชวง นี้จะเต็มไป
๒๖ และผูนําที่ถูกเจิม
ดวยปั ญหามากมาย
ไวก็จะถูกกําจัด ไปและผูนําคน นัน
้ จะไมมี
อํานาจเหนือเมืองและวิหารอีก ตอ ไป คนที่
ติดตามผูนําคน ใหมในอนาคตก็จะทําตัวเลว
ราย จุดจบของผูนําคน ใหมนัน
้ จะมาเหมือน
กับนํ้ าทวมทะลัก
พระเจาไดออกคํา สัง่ ใหเกิดการ ทําลาย
มากมายจนกวาสงครามจะสิน
้ สุดลง
๒๗ ผูนําคน ใหมนัน
้ จะทําสนธิ สัญญาที่เข็ม
แข็งกับคนจํานวนมาก และในกลางอาทิตย
นัน
้ การ ถวายเครื่องบูชาและเซน ไหวจะถูก
หยุด ไป และจะมีสิ่งที่นา ขยะแขยงมาแทนที่
จนถึงจุดจบที่พระเจาสัง่ ใหมาทวมทนผู
ทําลายคนนัน
้ ”

ดาเนี ยลมีนิมิตที่แมนํ้าไทกริส

๑๐

๑ ในปี ทส
ี่ าม †ของกษัตริยไซรัสแหง

เปอรเซีย พระเจาไดเปิ ด เผยเรื่อง
หนึ่งใหกับดาเนียลรู (ดาเนียลมีอีกชื่อหนึ่งวา
เบลเทชัสซาร) เรื่องที่เปิ ดเผยนี้เชื่อถือได มัน
เขาใจยาก แตคํา อธิบายไดมา ถึงดา เนีย ลใน
นิมิต
๒ ในเวลา นั น
้
ผม ดา เนีย ล เป็ นทุกข
เศรา โศกอยูถึงสามอาทิตยเต็มๆ ๓ ผมไม ได
กินอาหารที่อรอยๆ ไมมีเนื้อหรือเหลาองุนตก
เขาปากผมเลย ผมไมไดเอานํ้ ามันทาผิวหรือ
นํ้ ามันใสผมเป็ นเวลาถึงสามอาทิตยเต็มๆ
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๔ แลวในวันที่ยี่สิบ สี่ของเดือนที่ หนึ่ ง ใน
ขณะที่ผมยืนอยูริม ฝั ่ งแมน้ํ าอันยิ่ง ใหญ นัน
้
คือแมน้ํ าไทกริส
๕ ผมเงย หน าขึ้น มาและมอง เห็นชายคน
หนึ่ง สวมผา คลุมลินิน เขาคาดเข็มขัดที่ทํา
จากทองของเมืองอุฟาส
๖ รางกายของ
เขาดูเหมือนพลอยระยิบ
ระยับ
ใบหน าของ เขาสอง สวางเหมือน
ฟ าแลบ ดวงตาของเขาเหมือนกับคบไฟที่ลุก
โชติ ชวง แขนและขาของ เขาดูเหมือนทอง
เหลืองที่ขัด มัน เมื่อเขาพูด เสียงของ เขาก็
ฟั งเหมือนเสียงของฝูงชนกลุมใหญ
๗ ผม ดา เนี ย ล เห็นนิ มิต นี้ แคคน เดียว
คนอื่นๆที่อยูกับ ผมไม ไดเห็นนิมิต นี้ แตพวก
เขาตกใจกลัวมากและวิ่ง หนีไป แอบ ๘ เหลือ
ผมคนเดียว ในขณะที่ผมจองมองนิมิตอันยิ่ง
ใหญ นัน
้ ผมก็หมดเรี่ยวแรงไป หน าผมก็ซีด
เหมือนคนตาย เรี่ยวแรงก็เหือดหายไปหมด
๙ แลวผมก็ไดยินเขาพูด เมื่อไดยินเสียงเขา
ผมก็ตกอยูในภวังค นอนควํ่าหน าอยูกับพื้น
๑๐ แลวมีมือขาง หนึ่ งยื่นมาจับและโยกผม
และชวยพยุงใหผมยัน ตัวขึ้น มาดวยมือและ
เขา
๑๑ แลวเขาก็พูดกับผมวา “ดาเนี ย ล ชายที่
พระเจารัก ใหตัง้ ใจฟั งสิ่งที่เรากําลังจะบอก
กับเจานี้ ลุกขึ้นมา เพราะเราถูกสงมาหาเจา”
เมื่อเขาพูดอยาง นัน
้ กับ ผม ผมก็ยืนขึ้นตัว
สัน
่ ๑๒ แลวเขาก็บอกผมวา “ดา เนีย ล ไม
ตองกลัว เพราะตัง้ แตวัน แรกที่เจาตัง้ ใจจะ
เขาใจและตัดสิน ใจที่จะอด อาหารและถอม
ตัวลงตอหน าพระเจาของเจา พระเจาก็ไดยิน
คําอธิษฐานของ เจา และเราก็ได มาเพราะคํา
อธิษฐานของ เจา นัน
้ ๑๓ เทพเจาผูเป็ นเจา ฟ า
แหงอาณาจักรเปอรเซียตอ ตานเราอยูเป็ น
เวลายี่สิบเอ็ดวัน แตทันใดนัน
้ มีคาเอล หนึ่ง
ในพวกเจา ฟ าชัน
้ ผูนํา ก็ไดมาชวยเรา ตอน
ที่เราถูกทิง้ ไวคน เดียวกับพวกกษัตริยของ
เปอรเซีย ๑๔ เรามาเพื่อชวยใหเจาเขาใจวาจะ
เกิดอะไร ขึ้นกับประชาชนของ เจาในอนาคต
เพราะยังจะมีอีกนิมิตหนึ่งมา ที่พูด ถึงวัน
เวลานัน
้ ที่จะตองอธิบายใหเขาใจ”

*๙:๒๔

อาทิตย หมายถึง “เจ็ดวัน” หรือ “เจ็ดปี ” เหมือนในหนังสือเลวีนิติ ๒๕:๘ ดังนัน
้ “เจ็ด
สิบอาทิตย” คงหมายถึง ๔๙๐ ปี
†๑๐:๑

ปี ที่สาม คือ ปี ๕๓๖ กอนพระเยซูมาเกิด
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๑๕ ตอน ที่เขาพูดสิ่ง นี้ ผมได แตกมมองที่
พื้นพูดอะไรไมออก
๑๖ แลวมีผู หนึ่ งที่ดูเหมือนมนุษยไดมาแตะ
ริม ฝี ปากของ ผม ผมจึงสามารถอา ปากพูด
ได แลวผมก็บอกผู นัน
้ ที่ยืนอยูตอ หน าผม
วา “ทาน ครับ หลัง จากที่ผมเห็นนิมิต นัน
้
ผมก็ทอง ไสปั่น ป วนไป หมด และผมก็หมด
เรี่ยวแรง ๑๗ แลวจะใหผมผูรับใชของทานพูด
อะไรกับทานเจา นายของ ผมไดละ ครับ ถึง
เดี๋ยวนี้กเ็ ถอะ ผมก็ยังไมมีเรี่ยวแรงแมแตจะ
หายใจ”
๑๘ แต แลวผู นั น
้ ที่ดูเหมือนมนุษยก็จับตัว
ผมอีกครัง้ และทําใหผมมีเรี่ยวแรงขึ้น
๑๙ แลวเขาก็พูด วา
“อยากลัวไป เลย
พระเจารัก เจา ทุก อยางจะเป็ นไปดวย ดีกับ
เจา อยา ไดทอใจไป เลย เขม แข็ง ไว” ขณะ
ที่เขาพูดกับผม ผมก็เริ่มมีเรี่ยวแรงขึ้นและ
พูดออกไปวา “ทานครับ พูดตอ ไปเถอะครับ
เพราะตอนนี้ผมไดเรี่ยวแรงกลับคืนมาแลว”
๒๐–๒๑ แลวเขาก็พูดวา “เจารู ไหมวา ทําไม
เราถึงมาหาเจา เรามาเพื่อบอก เจาวามีอะไร
เขียน ไวในหนังสือแหงความ จริง แตตอน
นี้เราจะ ตองกลับไปสู รบกับพวกเจา ฟ าแหง
เปอรเซีย เมื่อเราจากไป เจา ฟ าแหงกรีซก็จะ
เขา มา ไมมีใครชวยเราสู รบกับพวกเจา ฟ านี้
นอกจากมีคาเอลผูเป็ นเจาฟ าของคนของเจา
๑ ในปี แรกที่ดา ริ อัสชาวมีเดียขึ้น
เป็ นกษัตริย เรา เองไดยืนอยูกับมี
คาเอลเพื่อสนับสนุนและชวยเขา ในการตอสู
กับเจาฟ าแหงเปอรเซีย
๒ ดา เนี ย ล เราจะบอกความ จริงกับ เจาวา
ยังจะมีกษัตริยอีกสาม องคปกครองเปอรเซีย
หลัง จาก นัน
้ กษัตริยองคที่ สี่ก็จะมา กษัตริย
องคที่ สี่ นี้จะสะสมทรัพยสมบัติอันมหาศาล
นี้ จนทําใหเขารํ่ารวยกวากษัตริยเปอรเซีย
องค อื่นๆ ความ มัง่ คัง่ ของ เขาจะทําใหเขามี
อํานาจมาก ขึ้น แลวเขาก็จะระดมพลไปตอสู
กับอาณาจักรกรีซ ๓ แลวจะมีกษัตริยผูทรง
อํานาจอีกองค หนึ่งขึ้น มา และจะมาสราง
อาณาจักรที่ยิ่ง ใหญ และกษัตริยองค นี้จะทํา
ทุกสิ่งทุกอยางที่ตัวเขาเองตองการ
๔ หลัง
จากที่เขามีอํานาจสูงสุดแลว
อาณาจักรของ เขาก็จะแตกและถูก แบงเป็ น
สี่ สวน แยกออก ไปสี่ทิศทาง แตอาณาจักร
ของ เขาจะไมตกเป็ นของลูก หลานของ เขา
เอง มันจะไม ใหญเหมือนตอนที่เขาปกครอง

๑๑

18

ดาเนี ยล ๑๑:๑๓

เพราะอาณาจักรของ เขาจะถูกถอน ราก
ถอน โคนและตกไปเป็ นของคน อื่นที่ไมใช
ครอบครัวของเขาเอง
๕ กษัตริยฝาย ใตจะแข็งแกรงขึ้น
แต
แมทัพคน หนึ่งของ เขาจะแข็งแกรงยิ่ง กวา
เขา และแมทัพคน นี้จะปกครองอาณาจักรที่
ยิ่งใหญกวา
๖ หลัง จาก นั น
้ อีกหลายสิบ ปี ก็จะมีการ
ทําขอ ตกลงเป็ นพันธมิตรกัน ลูกสาวของ
กษัตริยฝาย ใตจะแตงงานกับกษัตริยฝาย
เหนือ เพื่อเป็ นการ ผูกมัดขอ ตกลงนัน
้ แต
นางจะไมสามารถรักษาอิทธิพลของนางไวได
และอํานาจของกษัตริยนัน
้ ก็จะไมยงั ่ ยืน นาง
และคนใชที่ติดตามนางมา รวม ทัง้ ลูกและ
สามีของนาง ก็จะถูกฆาทัง้ หมด
๗ จาก นั น
้ ญาติคน หนึ่งของ นางจะขึ้น มามี
อํานาจและครอบครองอาณาจักรฝ าย ใต เขา
จะโจมตีกองทัพของกษัตริยฝาย เหนือ และ
บุกเขายึดป อมปราการเอาไวได
๘ กษัตริยฝาย
ใตจะยึดเอาพวกเทพเจา
พวกรูป เคารพ และเครื่อง ใชที่มี คาที่ทําจาก
ทองและเงินของพวก เขา
แลวก็ขนไปที่
อียิปต และจะไมสูรบกับกษัตริยฝายเหนือไป
อีกหลายปี
๙ หลัง จาก นั น
้ กษัตริยฝาย เหนือก็จะบุก
เขาไปในอาณาจักรของกษัตริยฝาย ใต แต
เขาจะแพและจะกลับ ไปยังแผน ดินของ เขา
เอง
๑๐ แลวพวกลูกชายของกษัตริยฝาย เหนื อ
ก็จะเขาทําสงคราม พวก เขาจะระดมกําลัง
เป็ นกองทัพยิ่ง ใหญมหาศาล และพวก เขาก็
บุกทําลายลางเหมือนกับนํ้ าทวม หลาก พวก
เขาบุกไป ไกลถึงป อมปราการของกษัตริย
ฝ ายใต
๑๑ กษัตริยฝาย ใตจะโกรธ และเดิน ทัพ
ออกมาตอสูกับกษัตริยฝายเหนือและกองทัพ
อันยิ่ง ใหญมหาศาลนัน
้ กษัตริยฝายใตจะรบ
ชนะกองทัพที่ยิ่งใหญนัน
้
๑๒ หลัง จากที่กองทัพอันยิ่ง ใหญนัน
้ พาย
แพไป แลว กษัตริยฝาย ใตก็ผยองพอง ตัว
และพระองคจะฆาทหารของกษัตริยฝาย
เหนือหลายพัน คน แตพระองคจะไม ไล ตาม
พวกทหาร นัน
้ ไป ๑๓ หลัง จาก นัน
้ อีกหลาย
ปี กษัตริยฝาย เหนือก็จะกลับ มาพรอม กับ
กองทัพที่ยิ่ง ใหญกวา เดิม พระองคจะมี
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กองทัพที่ยิ่งใหญเกรียงไกรมากขึ้นพรอมกับ
เสบียงและอาวุธมากมาย
๑๔ ในเวลานั น
้ เอง คนมากมายจะตอ ตาน
กษัตริยฝายใต แมแตคนที่ชอบความรุนแรง
ที่อยูในหมค
ู นของเจา ดาเนียล ก็ยังกลากบฏ
เลย เพื่อทําใหเป็ น จริงตามนิมิต นัน
้ แตพวก
เขาจะพายแพ
๑๕ กษัตริยฝาย เหนื อจะบุกมา และสราง
เนิน ดินขึ้นประชิดกําแพง เมือง และยึดเอา
เมืองที่มีปอมปราการแนน หนาไดเมือง หนึ่ง
กอง กําลังของฝ าย ใตจะไมสามารถตอ ตาน
พวก นัน
้ ไว ได แมแตทหารที่เกง กลาที่สุดก็
ยังไมสามารถตานทานพวกมันไวได
๑๖ กษัตริยฝาย
เหนือก็จะเขาโจมตีตาม
ชอบใจ
เพราะไมมี ใครสามารถตานทาน
เขาไว ได เขาจะยึดเอาแผน ดินที่สวยงาม *
ไว และเขาก็จะมีอํานาจที่จะทําลายมัน ได
๑๗ กษัตริยฝาย
เหนือตัง้ ใจวาจะยกกองทัพ
ทัง้ ราชอาณาจักรของ เขามา แตเขาจะเซ็น
สัญญาสงบ ศึก และสวน หนึ่งของสัญญา นัน
้
คือ เขาจะยกสาวคน หนึ่งใหกับกษัตริยฝาย
ใตเป็ น เมีย ซึ่งเป็ นแผนของ เขาที่จะทําลาย
กษัตริยฝายใต แตแผนนี้จะไมสําเร็จ และจะ
ไมชวยอะไรพระองคเลย
๑๘ ดัง นั น
้ กษัตริยฝาย เหนือจะหันเหความ
สนใจไปที่หมู
เกาะและชายฝั ่ งของทะเล
เมดิเตอรเรเนียนแทน แลวก็จะยึดไดหลาย
เมือง แตแมทัพคน หนึ่งจะหยุดความ หยิ่ง
ผยองของกษัตริยฝายเหนือ เขาจะตอบแทน
ความหยิ่งผยองของกษัตริย
๑๙ เมื่อเป็ นอยาง นี้ กษัตริยฝาย เหนื อก็จะ
ตองมุง หน ากลับ ไปที่พวกป อมปราการในดิน
แดนของตน แตพระองคจะสะดุดลมลง แลว
จะไมมีใครพบเห็นพระองคอีกเลย
๒๐ ตอ มาก็จะมีกษัตริยอีกองค หนึ่ งขึ้น มา
แทน เขา กษัตริยองค นี้จะสงคนไปเก็บภาษี
เพื่อทําใหอาณาจักรของพระองคร่าํ รวยยิ่ง
ขึ้น แตกษัตริยองค นี้ก็จะถูกโคน ไปในไม ชา
แตไมใชในทามกลางการสูรบที่ดุเดือด
๒๑ คนตอมาที่มาแทนพระองค เป็ นคนที่นา
รังเกียจ ไมมีเชื้อ สายของกษัตริยเลย เขาจะ
มาตอนที่ไมมี ใครคาดคิด แลวใชเลหเหลี่ยม
*๑๑:๑๖
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ของเขาชิงเอาบัลลังกไป ๒๒ เขาจะมีชัยเหนือ
กองทัพทัง้ หลาย รวมทัง้ เจาฟ าแหงขอตกลง
†
๒๓ หลัง

จากที่เขาทําสัญญาเป็ นพันธมิตร
กับหลายชนชาติ เขาก็จะหัก หลังชนชาติ
เหลา นัน
้ เขาจะแข็งแกรงขึ้นเรื่อยๆ ถึง แม
จะมีคนน อยที่อยูฝายเขา
๒๔ เขาจะมาอยางเงียบๆพรอม กับคนรวย
จากจังหวัดหนึ่ง
และเขาจะทําในสิ่งที่
บรรพบุรุษของ เขาไม เคยทํามา กอน เขาจะ
ยกทรัพยสมบัติที่ปลนมา ไดใหกับคน รํ่ารวย
เหลา นัน
้
และเขาก็ยังวางแผนที่จะมี ชัย
เหนือป อมปราการตางๆ
แตก็เป็ นแคชวง
ระยะเวลาสัน
้ ๆเทานัน
้
๒๕ แลวเขาจะกระตุนความ กลาของตัว เอง
และเขาก็จะรวบรวมกองทัพใหญไปตอสู
กับกษัตริยฝาย ใต กษัตริยฝาย ใตก็จะโต
กลับดวยกําลัง พลที่ยิ่ง ใหญและแข็งแกรง
มหาศาลของ เขา แตกษัตริยฝาย ใตจะ ตอง
พายแพเพราะมีการปองรายเขา
๒๖ พรรคพวกของกษัตริยฝายใต ที่เคยกิน
อาหารโตะ เดียวกับพระองค
จะพยายาม
ทําลายพระองค
สวนกองทัพของพระองค
ก็จะถูกทําลายยอยยับ และทหารที่เกง กลา
จํานวนมากตองลมตายเป็ นซากศพ
๒๗ กษัตริยทง
ั ้ สอง องค นี้ที่มีแผนชัว
่ รายอยู
ในใจ จะนัง่ อยูโตะเดียวกัน และตาง คนตาง
ก็จะพูดโกหกใส กัน แตมันจะไมสําเร็จหรอก
เพราะเวลาที่กําหนดไวนัน
้ ยังไมมาถึง
๒๘ กษัตริยฝาย เหนื อก็จะกลับไปบาน เมือง
ของ ตน พรอม กับทรัพยสมบัติมหาศาล ใน
ระหวางทาง นัน
้ เขาตัง้ ใจจะตอ ตานคนของ
์ ิทธิ ์ และเขาจะทําตามที่ได
ขอ ตกลงอันศักดิส
ตัง้ ใจไว นัน
้ แลวถึงคอยกลับ ไปแผน ดินของ
เขา
๒๙ เมื่อถึงเวลาที่ถูกกําหนด ไว เขาก็จะไป
รุกรานฝ าย ใตอีกครัง้ หนึ่ง แตครัง้ หลัง นี้จะ
ไม เหมือนครัง้ แรก ๓๐ จะมีเรือ ตางๆจากชาว
โรมัน ‡เขามาตอสูกับเขาและหยุดเขาไว ใน
ตอนขาก ลับ เขาก็จะระบายความ โกรธ แคน
์ ิทธิน
์ ัน
ใสคนของขอตกลงอันศักดิส
้ เขาจะทํา
ตามที่ตงั ้ ใจ ไว แลวถึงคอยกลับ ไปแผน ดิน

แผนดินที่สวยงาม หมายถึงแผนดินอิสราเอล
เจาฟ าแหงขอตกลง หมายถึงนักบวชสูงสุดของยูดาห
‡๑๑:๓๐ เรือตางๆจากชาวโรมัน หรือ เรือจากตะวันตกหรือจากคิททิม
†๑๑:๒๒
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ของ เขา และใหรางวัลกับคน พวก นัน
้ ที่ทอด
์ ิทธิ ์
ทิง้ ขอตกลงอันศักดิส
๓๑ ทหารบางหน วยของ เขาจะยึดวิหารคือ
ป อมปราการและทําใหวิหารนัน
้ เสื่อมไป และ
พวก เขาจะสัง่ ยกเลิกการ ถวายเครื่องบูชา
ประจํา วัน และตัง้ สิ่งที่นา ขยะแขยงที่กอให
เกิดความนาสะพรึงกลัวขึ้นมาแทน
๓๒ เขาจะประจบสอพลอพวกทํา
ชัว
่ ที่ตอ
ตานขอ ตกลง เพื่อพวก นี้จะ ไดสนับสนุนเขา
แตคนที่ยังติดตามพระเจาของพวก เขาดวย
ความจงรักภักดี จะมีความ กลาและตอบโต
กลับ
๓๓ พวกผูนําที่ฉลาด
ก็จะชวยใหคนเป็ น
จํานวนมากเขาใจ ถึง แมวาจะมีสักระยะหนึ่ง
ที่ครูพวก นัน
้ อาจ จะถูกฆา ฟั นดวยดาบหรือ
ถูกเผา ไฟ หรือถูก จับไปเป็ น เชลยและถูก
แยงชิงทรัพยสินไป
๓๔ เมื่อพวก ผูนําที่ฉลาดเหลา นั น
้ ตกเป็ น
เหยื่อ พวก เขาจะ ไดความ ชวย เหลือเพียง
เล็กน อย แตหลายคนที่มารวมกับพวกเขาจะ
ไมจริงใจ
๓๕ พวก ผูนําที่เฉลียวฉลาดบาง คนก็จะ
สะดุดลม ไป ซึ่งจะทําใหคนในกลุมที่ เหลือ
ได รับการ ชําระลางใหขาวสะอาดบริสุทธิ ์
จนกวาจะถึงเวลาของจุดจบนัน
้ เพราะมันจะ
มีระยะเวลาหนึ่งกอนจะถึงเวลาที่ไดกําหนด
ไว
๓๖ แลวกษัตริยฝาย
เหนือก็จะทําตามใจ
ตนเอง
เขาจะยกยองเชิดชูตนเองใหสูง
กวาเทพเจาทุก องค จนถึง ขัน
้ พูดสิ่งที่นา
ขยะแขยงตางๆตอพระเจาสูงสุด
เขาจะ
ประสบความ สําเร็จ จนกวาพระเจาจะหาย
โกรธเกรีย
้ วคนของ พระองค เพราะพระเจา
จะทําตามสิ่งที่พระองคไดตัดสินใจไว
๓๗ กษัตริยฝาย เหนื อจะไม สนใจพวก เทพ
ที่บรรพบุรุษของ เขานับถือ
เขาไมสนใจ
เทพเจาที่พวกผูหญิงหลงใหล เขาจะไมสนใจ
ไมวาจะเป็ นเทพองคไหนทัง้ นัน
้ เพราะวาเขา
จะเชิดชูตัวเองไวสูงกวาเทพทัง้ หมด
๓๘ แทนที่จะเป็ นเทพเจาพวก นี้
เขาจะ
ยกยองเทพองค หนึ่ง ที่บรรพบุรุษของ เขา
ไมรู จัก นัน
่ ก็คือเทพเจาแหงป อมปราการ

*๑๑:๓๙
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เขาจะยกยองเทพองค นี้ดวยทองคํา เงิน
พลอยที่มีคา และสิ่งของตางๆที่มีราคาแพง
๓๙ เขาจะโจมตีพวกป อมปราการที่
แข็งแกรงที่สุด ดวยความ ชวย เหลือจาก
เทพเจาตางชาติของเขา *และเขาจะใหความ
รํ่ารวยกับคนที่เขาชอบใจ
เขาจะตัง้ ใหคน
เหลา นัน
้ ดูแลคนเป็ นจํานวนมาก และแบง
ที่ดินใหเป็ นรางวัล
๔๐ พอถึงเวลาของจุดจบ นั น
้
กษัตริยฝาย
ใตก็จะสู รบกับกษัตริยฝาย เหนือ แตกษัตริย
ฝ าย เหนือจะจูโจมอาณาจักรของกษัตริยฝาย
ใต ดวยรถรบ ทหาร มา และเรือจํานวน
มาก กษัตริยฝาย เหนือจะบุกเขาไปในแผน
ดินตางๆเหมือนนํ้ าหลากที่กวาดแผนดิน
๔๑ หลัง จาก นั น
้ กษัตริยฝาย เหนือก็จะ
รุกรานแผน ดินที่สวยงาม และคนจํานวน
มากจะลม ตาย คนพวกนี้คือคนเหลา นัน
้ ที่จะ
รอดพนจากเงื้อม มือของ เขา คือพวกเอ โดม
โมอับ และพวกหัวหน าของชาวอัมโมน
๔๒ จาก นั น
้ กษัตริยฝาย เหนือก็จะบุกไป
ยังประเทศอื่นๆแมแตประเทศอียิปตก็ไม
สามารถจะรอดพนเงื้อม มือของ เขาไป ได
๔๓ เขาจะครอบครองทรัพยสมบัติทง
ั ้ ทอง
เงิน และสิ่งของที่มี คาอื่นๆในอียิปต ตอ จาก
นัน
้ ชาวลิเบียและชาวเอธิโอเปี ยก็ไดมายอม
เชื่อฟั งเขา
๔๔ แตแลวก็มีขาวจากทิศตะวัน ออกและ
ทางทิศเหนือเขา มารบกวนจิตใจเขา และ
ดวยความโกรธอยางยิ่ง เขาก็จะเดินทัพออก
ไปบดขยีแ
้ ละฆาฟั นคนเป็ นจํานวนมาก
๔๕ เขาจะตัง
้ เต็นทสําหรับกษัตริยไว
ระหวางทะเลเมดิเตอรเรเนียนและภูเขาอัน
์ ิทธิอ
์ ันงดงาม
ศักดิส
แลวเขาก็จะพบจุดจบ
ของเขาที่นัน
่ และจะไมมีใครมาชวยเขา
๑ ใน เวลานั น
้ เอง เจา ชายมี คา เอล
ผู ยิ่ง ใหญ ผู ที่เฝ ารักษาประชาชน
ของ เจาก็จะยืน ขึ้น แลวก็จะถึงเวลาแหง
ความทุกข ยากลําบาก ชนิด ที่ไม เคยเกิด ขึ้น
มา กอน ตัง้ แตคนพวก นี้เป็ นชนชาติข้ น
ึ มา
จนถึงเวลา นัน
้ แต ดา เนีย ล ในเวลา นัน
้ คน
ของเจาทุกคน ที่มีช่ อ
ื เขียนอยใู นหนังสือแหง
ชีวิตก็จะรอดชีวิต

๑๒

หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “เขาจะทําการแทนพวก นัน
้ ที่เสริม สรางป อมปราการ
ตางๆคือคนของพระตางชาติ”
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๒ และคนเป็ นจํานวนมากที่ถูก ฝั งอยูใน ดิน
ก็จะฟื้ นขึ้น มา บาง คนฟื้ นขึ้น มาสูชีวิตนิ รัน
ดร และบาง คนฟื้ นขึ้น มาสูความ อับอายและ
ถูกปฏิเสธตลอดนิรันดร
๓ พวก ผูนําที่เฉลียวฉลาด จะสองสวาง จา
เหมือนกับทองฟ าที่สวางไสว คนพวก นี้ที่ได
นํ าคนจํานวนมากมาใช ชีวิตอยางที่พระเจา
พอใจ ก็จะสอง สวางเหมือนหมู ดาวตลอดชัว
่
นิรันดร
๔ สวนเจา ดา เนี ย ล ใหเก็บเรื่อง นี้ เป็ น
ความ ลับ และปิ ด ผนึกหนังสือเอา ไวจนกวา
จะถึง เวลาของจุดจบนัน
้ คนเป็ นจํานวนมาก
จะเดิน ทางไป โนนไป นี่ และความ รูก็จะเพิ่ม
ขึ้น”
๕ หลัง จาก นั น
้ ขณะ ที่ผม ดา เนีย ล กําลัง
จอง มองอยู นัน
้ จูๆก็มีคนอีกสอง คนยืนอยู
ตรง นัน
้ คน หนึ่งอยูบนฝั ่ งแมน้ํ าดาน นี้ สวน
อีกคนอยูที่ฝั่งตรงขาม
๖ คน หนึ่ งในสอง คน นั น
้ ถามคนที่สวมชุด
ผา ลินิน (คือคนที่ยืนอยูเหนือนํ้ า) วา “อีก
นานไหมกวาเรื่องเลวรายพวกนี้จะเกิดขึ้น”
๗ ผมไดยินเสียงผูชายคนที่สวมชุดผา ลินิน
(คือคนที่ยืนอยูเหนือนํ้ า) เขาชูมือทัง้ สองขาง
ขึ้น ไปบนสวรรค และสาบานโดยอางชื่อของ
พระองคผูดํารงอยูเป็ นนิจวา
“อีกหนึ่ง ปี สอง ปี และครึ่ง ปี เมื่ออํานาจ
์ ิทธิแ
์ ตกสลายจบสิน
ของเหลาผูศักดิส
้ แลว สิ่ง
เหลานี้ก็จะเกิดขึ้น”
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๘ ผมไดยินแตไม เขาใจ ผมก็เลยถามวา
“ทาน ครับ แลวเหตุการณเหลา นี้จะจบลงยัง
ไงครับ”
๙ เขาพูดวา “ไม ตองกังวล ดา เนี ย ล ให
เจาดําเนินชีวิตของ เจาตอ ไป เพราะวาเรื่อง
พวก นี้เป็ นความ ลับ เรื่อง นี้จะถูกปิ ด ผนึกไว
จนกวาจะถึงเวลาของจุดจบนัน
้
๑๐ คนจํานวนมากจะได รับการ ชําระลางให
ขาวสะอาดบริสุทธิ ์ คนชัว
่ จะทําชัว
่ จะไมมีคน
ชัว
่ สัก คนที่เขาใจ แตพวกผูนําที่เฉลียวฉลาด
จะเขาใจ
๑๑ นั บตัง
้ แตวันที่การ
ถวายเครื่องบูชา
ประจํา วันถูกยกเลิก ไป จนถึงวันที่สิ่งนา
ขยะแขยงที่กอให เกิดความ นา สะ พรึง กลัว
ถูกตัง้ ขึ้นมา รวมเวลาทัง้ สิน
้ หนึ่งพันสองรอย
เกาสิบวัน
๑๒ คนที่รอและยังรอด ชีวิตอยูจนถึงหนึ่ ง
พันสาม รอยสามสิบ หา วันก็จะเป็ นคนที่จะได
รับเกียรติ
๑๓ เอาละ ดา เนี ย ล สําหรับเจา ใหดําเนิ น
ชีวิตของ เจาตอ ไปอยางซื่อสัตยจนถึงจุดจบ
เจาจะ ไดพัก ผอน แลวตอนสุดทาย นัน
้ เจาก็
จะฟื้ นขึ้นมารับรางวัลของเจา”
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โฮเชยา ๑:๗

โฮเชยา

กับอวยพรพวก เขาดวย ถาพวก เขาหัน
กลับมาหาพระองค

คํานํ า

ขาวสารจากพระเจาผานทางโฮเชยา
๑ พระ คําของพระ ยาหเวห

โฮ เชย า มีความ หมายวา “พระ
ยาหเวหชวยกู”
ในพระคัมภีรทัง้ หมด หนังสือโฮเชยา
เป็ นหนังสือเพียงเลม เดียวที่ประกอบ
ดวยคํา เทศนาของผู พูดแทนพระเจาที่
มาจากอาณาจักรฝ ายเหนือ (อิสราเอล)
บทที่ ๑-๓ เป็ นเรื่องเหตุการณตางๆใน
ชีวิตของโฮ เชย า เชนพระ ยาหเวหบอก
ใหโฮ เชย าไปเอาหญิงเลน ชูมาเป็ นเมีย
ใหรักนาง ทัง้ ๆ ที่นางไมสัตย ซื่อกับ เขา
และใหโอกาสกับนางใหม เหมือน กับที่
พระยาหเวหใหโอกาสกับคนอิสราเอล
บท ที่ ๔-๑๔ เป็ นการ รวบรวมคํา พูด
ตางๆที่มาจากพระ ยาหเวห มี ทัง้ เรื่อง
การ พิพากษาและความ รอด เน นเรื่อง
ความ เมตตา ปรานี และความ รักที่
พระองคมีตอชาวอิสราเอล
โฮ เชย าบอกคนอิสราเอลและคนยู
ดาหวา พระ ยาหเวหโกรธพวก เขาที่
ไมสัตย ซื่อตอพระองค ที่พวก เขาไป
นมัสการพระ บา อัลพระแหงพายุของ
ชาวคานาอัน และที่พวกเขาไปพึ่งกําลัง
ทหารของพันธมิตรตาง ชาติ พวก เขา
จะตองถูกลงโทษอยางแนนอน
แต
พระองคก็ยังรักพวก เขา และไม อยาก
เห็นพวกเขาถูกทําลายจนยอยยับไป โฮ
เชย าใหความ หวังกับพวก เขาวา พระ
ยาหเวหจะอภัยใหกับพวก เขา พรอม

๑ เชยา ลูกชายของเบเออรี ในชวงตางๆที่
ที่ใหไวกับโฮ

อุสซียาห โยธาม อาหัส และเฮเซคียาห เป็ น
กษัตริยปกครองยูดาห *และในสมัยที่เยโรโบ
อัม †ลูกชายของโยอาช เป็ นกษัตริยปกครอง
อิสราเอล
ครอบครัวของโฮเชยา
๒ ในครัง
้ แรกที่พระ ยาหเวหพูดกับโฮ เชย า

นัน
้ พระองคพูด วา “ไปสิ ไปเอาหญิงเลน
ชูมาเป็ นเมีย และนางจะมีลูกใหกับเจาที่ชอบ
เลนชูเหมือนนาง เพราะแผนดินอิสราเอลนี้มี
ชู ไมสัตยซ่ อ
ื ตอพระยาหเวห”
๓ ดัง นั น
้ โฮ เชย าจึงไปเอาโก เม อร ลูกสาว
ของดิบ ลา อิมมาเป็ นเมีย และนางก็ตัง้ ทอง
และใหกําเนิดลูกชายใหกับโฮ เชย า ๔ แลว
พระ ยาหเวหพูดกับโฮ เชย าวา “ใหเรียกเด็ก
นัน
้ วา ยิสเร เอล ‡เพราะในไม ชานี้ เราจะ
ลงโทษเชื้อพระ วงศของกษัตริยเยฮู ¶เพราะ
เขาทําใหเกิดการ หลัง่ เลือดขึ้นที่หุบเขายิสเร
เอล และเราจะทําใหอาณาจักรของชนชาติ
อิสราเอลถึงจุดจบ ๕ ในวัน นัน
้ เราจะทําลาย
พลังกองทัพแหงอิสราเอลที่หุบเขายิสเรเอล”
๖ แลวโก เม อรไดตัง
้ ทองอีกและใหกําเนิด
ลูกสาว พระ ยาหเวหบอกกับโฮ เชย าวา “ให
เรียกเธอวา โล รุหะ มาห §เพราะเราจะไม
แสดงความ รักกับชนชาติอิสราเอลอีก ตอ ไป
และจะไมยก โทษใหกับพวก เขา ๗ แตเราจะ
แสดงความ รักตอชนชาติยู ดาห เราจะชวย กู
พวก เขาดวยอํานาจของพระ ยาหเวหพระเจา

*๑:๑

อุสซียาห โยธาม อาหัส … ยูดาห กษัตริยเหลานี้สืบเชื้อสายมาจากกษัตริยดาวิด พวก
เขาปกครองยูดาห ในชวงประมาณปี ๗๘๓ ถึง ปี ๖๘๗ กอนพระเยซูมาเกิด
†๑:๑

เยโรโบอัม คือ เยโรโบอัมที่ สองปกครองสิบ เผาทางตอนเหนือ (อิสราเอล) เป็ นเวลา
เดียวกับที่ อุสซียาห ปกครองยูดาห อาณาจักรทางใต (ดูเพิ่มเติมไดจากหนังสือ ๒ พงศกษัตริย
๑๔-๒๐)
‡๑:๔

ยิสเร เอล ชื่อ นี้ในภาษาฮีบรู แปล วา “พระเจาหวาน” หรือ “พระเจาทําใหกระจัด
กระจายไป”
¶๑:๔

เชือ
้ พระวงศของกษัตริยเยฮู นี่เป็ นเชื้อพระวงศของอิสราเอล เริ่มจากเยฮู ตอๆกันมา
ถึงเยโรโบอัมที่ สอง ซึ่งเป็ นกษัตริยในสมัยของโฮเชยานี้ (เรื่องของเยฮู อานเพิ่ม เติมไดจาก
หนังสือ ๒ พงศกษัตริย ๙-๑๐)
§๑:๖ โลรุหะมาห ในภาษาฮีบรู หมายถึง “ไมไดรับความเมตตา” หรือ “ไมไดรับความรัก”

โฮเชยา ๑:๘

ของพวกเขา ไมใชดวยธนู หรือหอก หรือมา
ศึก หรือ ทหารมา”
๘ หลัง จากโก เม อรใหโล รุหะ มาหหยานม
นางตัง้ ทองและใหกําเนิดลูกชายอีกหนึ่ง คน
๙ แลวพระยาหเวหบอกวา “ใหเรียกเขาวาโล
อัม มี *เพราะพวก เจาอิสราเอลไมใชคนของ
เรา และเราก็ไมใชพระเจาของพวกเจา”
พระเจาสัญญาวาชาวอิสราเอลจะทวีคูณ
๑๐ แตในอนาคต

ลูก หลานของอิสราเอล
จะมีจํานวนมากมายเหมือนเม็ด
ทรายที่
ชายหาด ซึ่งไมสามารถตวงหรือนับ ได และ
ในสถาน ที่ที่พระเจาเคยพูดกับพวก เขาวา
“พวก เจาไมใชคนของ เรา” พระองคก็จะพูด
กับพวกเขาวา “เจาเป็ นลูกหลานของพระเจา
ผูมีชีวิตอยู”
๑๑ แลวชาวยู ดาหและชาวอิสราเอลจะกลับ
มาเป็ นหนึ่งเดียวกันอีกครัง้ หนึ่ง แลวพวก
เขาจะแตง ตัง้ ผูนําขึ้น มาคน หนึ่ง และพวก
เขาจะงอกขึ้น มาจากแผน ดิน เพราะวันของ
ยิสเรเอลนัน
้ จะยิ่งใหญ
๑ พระยาหเวหพูดวา
“ใหเรียกพี่ ชายน อง ชายของ เจาวา ‘อัม
มี’ †
ใหเรียกพวกพี่ สาวน อง สาวของ เจาวา ‘รุหะ
มาห’” ‡

๒

พระยาหเวหจะลงโทษชนชาติอิสราเอล
๒ ตักเตือนแม ¶ของพวกเจา

ตัก เตือนเลย เพราะนางไมใชเมียของ เรา
และเราก็ไมใชผัวของนาง
นางจะตองหยุดเลนชู
และนางจะ ตองขับ ไลพวกคูรักที่อยูระหวาง
เตานมของนางไป
๓ ถานางไมเลิก เราจะแกผานางใหลอนจอน
และเอานางไปประจานเปลือยเปลาเหมือน
กับวันแรกที่นางเกิดมา
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โฮเชยา ๒:๙

เราจะเอาคนของนางไป
เราจะทําใหนางเป็ นเหมือน กับที่เปลา เปลี่ยว
และเราจะปลอยใหนางหิวนํ้ าตาย
๔ เราจะไมรักลูกหลานของนาง
เพราะพวกเขาเป็ นลูกชู
๕ แมของพวกเขานั น
้ มีชู
นางที่ตงั ้ ทองพวกเขามาทําตัวนาอัปยศอดสู
นางพูดวา “ฉันจะตามพวกคนรัก §ของฉันไป
เพราะอาหารของฉัน นํ้ าของฉัน ขนแกะของ
ฉัน ผาลินินของฉัน
นํ้ ามันมะกอกของ ฉัน และเครื่อง ดื่มของ ฉัน
ลวนแตมาจากพวกเขาทัง้ สิน
้ ”
๖ ดังนั น
้ เรา ยาหเวห จะเอาหนามมาขวางกัน
้
ทางของเจาอิสราเอล
เราจะสรางกําแพงลอมรอบนางไว
เพื่อวานางจะไดหาทางไมเจอ
๗ ถึงแมนางจะไลตามพวกคนรักของนาง
นางก็จะไมมีวันตามพวกเขาทัน
ถึงแมนางจะตามหาพวกเขา
นางก็จะไมมีวันหาพวกเขาเจอ
แลวนางจะพูด วา “ฉันจะกลับไปหาชายคน
แรกของฉัน **
เพราะชีวิตฉันในตอน นัน
้ สบายกวาตอน นี้
เสียอีก”
๘ แตนางไมรูหรอกวาเป็ นเราเอง ยาหเวห ที่
ใหขาวสาร เหลา องุนใหม รวมทัง้ นํ้ ามัน
มะกอกกับนาง
และเราไดเพิ่มพูนเงิน
ทองใหกับนาง
มากมาย แลวนางก็เอามันไปสรางพระ
บาอัล
๙ ดังนั น
้ เรา ยาหเวห จะเอาขาวสารที่เราเคย
ใหกับนางในฤดูเก็บเกี่ยวไปจากนาง
และเอาเหลา องุนใหมที่เราเคยใหกับนางใน
ฤดูเก็บเกี่ยวผลองุนไปจากนาง
และเราจะยึดขน แกะและผา ลินินที่เราผลิต
ขึ้นมา
เพื่อหอหุมนางไมใหเปลือยเปลาไปจากนาง

*๑:๙

โลอัมมี ในภาษาฮีบรู หมายถึง “ไมใชประชาชนของเรา”
อัมมี ในภาษาฮีบรู หมายถึง “ประชาชนของเรา”
‡๒:๑ รุหะมาห ในภาษาฮีบรู หมายถึง “ไดรับความเมตตา” หรือ “ไดรับความรัก”
†๒:๑

¶๒:๒

แม ในที่นี้มีความหมายสองอยางคือ โกเมอร และ ชนชาติอิสราเอล

§๒:๕

พวกคน รัก หมาย ถึงพระ อื่นๆ โฮ เชย ากําลังเปรียบ เทียบชาวอิสราเอลเป็ นโสเภณี
เพราะพวกเขาไมสัตยซ่ อ
ื ตอพระเจา และไปบูชาพระอื่นๆ
**๒:๗

ชายคนแรกของฉั น ในที่นี้หมายถึง พระยาหเวห

โฮเชยา ๒:๑๐

๑๐ ตอน

นี้ เราจะเปิ ด เผยใหพวกคน รักของ
นางเห็นความ เปลือยเปลาอันนา อับอาย
ของนาง
และจะไมมี ใครสามารถชวยนางไป จากเงื้อม
มือของเราได
๑๑ เราจะทําใหงานเฉลิมฉลองทัง
้ หมด *ของ
นางจบสิน
้ ลง
ไม วาจะเป็ นเทศกาลประจํา ปี หรือการ ฉลอง
วันพระ จันทร ใหม หรือวัน หยุดทาง
ศาสนา
ใช แลว เราจะยกเลิกเทศกาลทุก อยางของ
นางที่ไดกําหนดไว
๑๒ เราจะทําลายเถา
องุนและตน มะเดื่อ
ของ นาง ที่นางชอบพูด วา “นี่เป็ นคา
ตอบแทนของ ฉัน ที่พวกคน รักของ ฉัน
ใหกับฉัน”
ดัง นัน
้ เราจะปลอยเถา องุนและตน มะเดื่อให
กลายเป็ นป า รก และใหสัตว ป ามากิน
พวกมัน
๑๓ พระ ยาหเวหพูด วา
“เราจะลงโทษนาง
สําหรับงานเทศกาลทัง้ หลายของนาง
ตอนที่นางเผาเครื่องบูชาใหกับพระบาอัล
นางแตงตัว สวมใสแหวนและเครื่องประดับ
และไปตามหาพวกคนรักของนาง
และนางก็ลืมเราเสียสนิท
๑๔ แตเราจะเกลีย
้ กลอมนาง พานางเขาไปใน
ที่เปลาเปลี่ยวแหงแลงกับเราอีกรอบ
และเราจะพูดคําออนหวานกับนาง
๑๕ แลวเราก็จะคืนสวนองุนใหกับนางที่นัน
่
หุบเขาแหงอา โคร †จะกลาย เป็ นประตูแหง
ความหวัง
และนางก็จะทุมหัวใจใหกับ เราอยาง สุดๆที่
นัน
่
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โฮเชยา ๒:๒๓

เหมือน กับเมื่อนางยังเป็ นสาวอยู เหมือน กับ
ตอนที่นางออกมาจากแผนดินอียิปต”
๑๖ พระ ยาหเวหพูด วา “ในวัน นั น
้ เจาจะ
เรียกเราวา ‘สามีของฉัน’ และเจาจะไมเรียก
เราวา ‘บา อัลของ ฉัน’ อีก ตอ ไป ๑๗ เราจะ
เอาชื่อของพระ บา อัลทัง้ หลาย ‡ไปจากปาก
ของ นาง และชื่อของพระ บา อัลพวก นี้จะ
ไมมีใครพูด ถึงอีก ตอ ไป ๑๘ ในวัน นัน
้ เราจะ
ทําขอ ตกลงเพื่อชวยเจากับพวกสัตว ปาในทุง
พวก นกในทองฟ า และพวกสัตวเลื้อยคลาน
ตามพื้นดิน ไมใหทํารายเจา และเราจะหักธนู
ดาบ และหยุดการสู รบเพื่อแผน ดินจะไดเกิด
ความ สงบ สุข เราจะใหพวก เจานอนลงอยาง
ปลอดภัย ๑๙ เราจะแตงงานกับ เจาตลอด ไป
เราจะแตงงานกับ เจา และใหความเป็ น ธรรม
ความยุติธรรม ความรักอันมัน
่ คง และความ
เห็นอกเห็นใจกับเจา ๒๐ เราจะแตงงานกับเจา
และใหความสัตยซ่ อ
ื กับเจา แลวเจาจะไดรูจัก
พระยาหเวหจริงๆ”
๒๑ พระยาหเวหพูด วา “ในวัน นั น
้ เราจะตอบ
คําขอของฟ าสวรรค
ฟ าสวรรคจะไดตอบคําขอของพื้นดิน
๒๒ พื้น ดินจะไดตอบคําขอของเมล็ด ขาว ของ
เหลาองุนใหม และของนํ้ ามันมะกอก
และพวก
มันทัง้ หมดจะไดตอบคําขอของ
ยิสเรเอล ¶
๒๓ เราจะปลูกนางไวสําหรับเราในแผนดิน
เราจะแสดงความรักกับโลรุหะมาห §
เราจะพูดกับ โล อัม มี **วา ‘เจาเป็ นคนของ
เรา’
และโล อัม มีจะพูดกับเราวา ‘พระองคเป็ น
พระเจาของฉัน’”

*๒:๑๑

งานเฉลิมฉลองทัง้ หมด งานทัง้ หมดนี้เป็ นวันหยุดทางศาสนา ที่พระเจาไดสัง่ ไว แต
คนพวกนี้กลับเอาวันเหลานี้มานมัสการและขอบคุณพวกพระตางๆของเขา แทนพระเจาเที่ยง
แท
†๒:๑๕

อาโคร คํานี้ในภาษาฮีบรู หมายถึง “ความเดือดรอน”

‡๒:๑๗

พระบาอัลทัง้ หลาย พระบาอัลมีมากกวาหนึ่ง ผูคนจะใชช่ อ
ื และวิธีการที่แตกตางกัน
ไปในการนมัสการพระบาอัลของแตละที่
¶๒:๒๒

ยิสเร เอล ชื่อ นี้ในภาษาฮีบรู แปล วา “พระเจาหวาน” หรือ “พระเจาทําใหกระจัด
กระจายไป”
§๒:๒๓ โลรุหะมาห ในภาษาฮีบรู แปลวา “ไมไดรับความเมตตา” หรือ “ไมไดรับความรัก”
**๒:๒๓ โลอัมมี ในภาษาฮีบรู หมายถึง “ไมใชประชาชนของเรา”

โฮเชยา ๓:๑
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โฮเชยาไถโกเมอรจากการเป็ นทาส
๑ แลวพระ

๓ หนึ่งวา “ไปสิ ไปแสดงความรักตอหญิง

ยาหเวหพูด กับผมอีกครัง้

คนนัน
้ ที่เป็ นชูรักของชายอื่น และเป็ นหญิงที่
เลน ชู ใหรัก เธอเหมือน กับที่พระ ยาหเวหรัก
ชาวอิสราเอลทัง้ ๆ ที่พวก เขาหัน ไปบูชาพระ
อื่นๆ และชอบกินพวก ขนมที่ทําจากลูกเกด
*”
๒ ดัง นั น
้ ผมจึงไถนางโก เม อรคืน มาดวย
เงินสิบ หาเชเขล †และขาวบารเลยหนึ่งโฮเม
อรครึ่ง ‡๓ ผมพูดกับเธอวา “เธอจะตองอยูกับ
ฉันไปอีก นาน เธอตองไมไปเลน ชูและไปหา
ชายอื่นอีก และตัว ฉันจะไมมีเพศสัมพันธกับ
เธอ”
๔ ชาวอิสราเอลก็เหมือน กันจะตองอยูโดย
ไมมีกษัตริยหรือผูนําเป็ นเวลา นาน พวก เขา
จะอยูโดยไมมีการ ถวายเครื่องบูชาและไมมี
์ ิทธิ ์ ไมมีถุง ผาทับ อกและไมมี
พวกหิน ศักดิส
พระประจํา บาน ๕ หลัง จากนัน
้ ชาวอิสราเอล
จะหันกลับ มาแสวงหาทัง้ พระ ยาหเวห
พระเจาของพวก เขาและดา วิดกษัตริยของ
พวก เขา และในวันขาง หน า พวก เขาจะ
ยําเกรงพระ ยาหเวห และพึ่ง พิงความ ดีของ
พระองค ¶
พระยาหเวหโกรธอิสราเอล
๑ ชาวอิสราเอลเอย

๔ ยาหเวหใหดี

ฟั งคํา พูดของพระ

พระยาหเวหมีคดีฟองรองกับพวกเจาที่อาศัย
อยูในแผนดินนี้
เพราะแผนดินนี้ไมมีความซื่อสัตย

โฮเชยา ๔:๘

ไมมีความ รักความ เมตตา และไมรู จัก
พระเจา
๒ แผน ดิน นี้ มีแตการ สาป แชงกัน หลอก ลวง
กัน ฆากัน
ขโมยกันและเลนชูกัน ผูคนก็โหดรายรุนแรง
มีแตการนองเลือดกันซํ้าแลวซํ้าอีก
๓ ดังนั น
้ แผนดินนี้จะเหือดแหงไป
ทุกคนที่อาศัยอยูในมันจะป วยตาย
รวมทัง้ สัตวปาและพวกนก
แมแตปลาก็จะหายไปหมด
พระยาหเวหเตือนพวกนั กบวช
๔ พวกเจานั กบวช

อยาไดฟองรองใครเลย
อยาไปกลาว โทษผู อื่นเลย เพราะเรากําลัง
ฟ องรองเจา §
๕ พวก เจานั กบวชจะสะดุดลม ลงในเวลา
กลางวัน
พวกผู พูดแทนพระเจาก็จะสะดุดลม ลงกับ
พวกเจาในเวลากลางคืน
และเราจะทําลายแม **ของเจาดวย
๖ คนของ เราถูกทําลายเพราะขาดความ รู
เกี่ยวกับเรา ††
เพราะเจาไมยอมเรียนรูเกี่ยวกับเรา
เราก็จะไมยอมรับเจาเป็ นนักบวชของ
เรา
เหมือนกัน
เจาลืมกฎคําสัง่ สอนของพระเจาของเจา
ดังนัน
้ เราจะลืมลูกหลานของเจาเหมือนกัน
๗ พวกเขายิ่งเพิ่มมากขึ้นเทาใด
ก็ยิ่งทําบาปตอเรามากขึ้นเทานัน
้
ดัง นัน
้ เราจะเปลี่ยนเกียรติของพวก เขาให
กลายเป็ นความอับอาย
๘ พวกนั กบวชเลีย
้ งปากทองดวยบาปของคน
ของเรา

*๓:๑

ขนมที่ทําจากลูกเกด เป็ นขนมที่เอามาเซนไหวพระตางๆของพวกเขา และคนที่เอามา
เซนไหว คงแบงไปกินกันสวนหนึ่ง
†๓:๒

สิบหาเชเขล หรือประมาณ หนึ่งรอยเจ็ดสิบกรัม

‡๓:๒

หนึ่ งโฮเมอรครึ่ง คงประมาณ สามรอยสามสิบลิตร

¶๓:๕

พึ่ง พิงความดีของพระองค ในที่ นี้ “ความดี” หมายถึงความดีที่พระองคทําใหพืช ผล
ออกตามฤดูกาล ไมใชพระบาอัลทําอยางที่พวกเขาคิดกัน
§๔:๔

เรากําลังฟ องรองเจา หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “คนของเจา (โฮเชยา) ก็เหมือนคน
ที่ไปฟ องรองนักบวช”
**๔:๕
††๔:๖

แม ในที่นี้หมายถึง ชนชาติอิสราเอล

ขาดความรูเกี่ยวกับเรา “เรา” ในที่นี้คือพระเจา พวกคนอิสราเอลไมไดรูจักพระเจา
อยางแทจริง

โฮเชยา ๔:๙

พวกเขาละโมบการกระทําผิดของคนของเรา
๙ คน ทัว
่ ไปโดนยัง ไง นักบวชก็จะโดนอยาง
นัน
้ เหมือนกัน
เราจะลงโทษทัง้ คนทัว
่ ไปและนักบวช
ตามหนทางและการกระทําของเขา
๑๐ พวกเขาจะกินแตไมอิ่ม
พวกเขาจะทําผิดทางเพศแตไมมีลูก
เพราะพวก เขาทอด ทิง้ พระ ยาหเวหเพื่ออุทิศ
ตัวใหกับพวกพระอื่นๆ
๑๑ ความผิดบาปทางเพศ
เหลาองุนและเหลาองุนใหม
ของทัง้ หมดนี้ ชิงเอาความเขาใจของเขาไป
๑๒ คนของเราจึงไปปรึกษากับตนไม
และไมชิน
้ หนึ่งก็ใหคําแนะนํ ากับเขา
เพราะวิญญาณแหงการ เลน ชูนําพวก เขาให
หลงทางไป
พวกเขาไมซ่ อ
ื สัตยตอพระเจาของพวกเขา
๑๓ บนยอดเขาทัง
้ หลาย พวกเขาถวายเครื่อง
บูชา
และตามเนินเขาพวกเขาเผาเครื่องเผาบูชา
อยูใตตนกอ ตนไค และตนกอหลวง
เพราะตนไมพวกนี้ใหรมเงาเย็นสบาย
ดัง นัน
้ พวกลูกสาวของ เจาจึงทําผิด บาปทาง
เพศ
และพวกเจาสาวของพวกเจาก็มีชู
๑๔ แตเราจะไมลงโทษพวกลูกสาวของพวก
เจาที่ไปขายตัว
และพวกเจาสาวของพวกเจาที่ไปเลนชู
เพราะพวก
ผูชายตางก็ออกไปหาโสเภณี
เหมือนกัน
และพวก เขาถวายเครื่องบูชาและรวมหลับ
นอนกับหญิงโสเภณีที่วัด
ดัง นัน
้ คนเหลา นี้ที่ขาดความ เขาใจจะถูก
ทําลายไป
ความบาปที่นาละอายของอิสราเอล
๑๕ อิสราเอลเอย

ถึงเจาจะขายตัว
ก็อยาใหยู ดาหตองมีสวน รวมในความ ผิด
บาปนัน
้ ดวยเลย
อยาไดเขาไปในกิลกาล
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โฮเชยา ๕:๕

อยาไดข้ น
ึ ไปที่เบธาเวน *
และอยาไดสาบานโดยอางชื่อของพระ
ยาหเวห
๑๖ เพราะอิสราเอลนั น
้ ดื้อดึง
เหมือนวัวสาวที่ด้ อ
ื ดึง
แลวจะใหพระ ยาหเวหไปเลีย
้ งพวก เขา
เหมือน กับเลีย
้ งลูก แกะที่เชื่องในทุง
กวางไดอยางไร
๑๗ เอฟราอิมไดไปเขารวมกับพวกรูปเคารพ
ดังนัน
้ อยาไปยุงกับมัน
๑๘ เมื่อพวกเขาดื่มเหลากันจนเมามายแลว
พวกเขาก็ไปนอนกับหญิงโสเภณี
พวก ผูนําของ เขาหลงใหลกับเรื่องที่ทําให
อับอายขายหน า
๑๙ ลมจะโอบอิสราเอลไวใต ปี กและหอบเอา
พวกเขาไป
พวก เขาจะอับอายขาย หน าที่ไดถวายเครื่อง
บูชาเหลานัน
้
พวกผูนํา นํ าอิสราเอล
และยูดาหไปทําบาป
๑ พวกนั กบวช

๕ ครอบครัวของอิสราเอลตัง้ ใจฟั งใหดี
ฟั งใหดี

ราชวงศกษัตริยฟังไว
เพราะพวกเจาถูกตัดสินแลว
พวกเจาเคยเป็ นกับดักตอนที่อยูมิสปาหนัน
้
และเป็ นตาขายที่กางอยูบนเขาทาโบร †
๒ พวกเจาไดขุดหลุมกับดักลึกที่ชิทธิม
ดังนัน
้ เราจะลงโทษพวกเจาทัง้ หมด
๓ เรารูจักเอฟราอิม
และสิ่งที่อิสราเอลทําก็ไมสามารถปิ ด ซอนไว
จากเรา
เอฟราอิม เรารูวาตอนนี้เจามีชู
และอิสราเอลก็สกปรกเพราะบาป
๔ สิ่งที่พวกเขาทํา ดึงพวกเขาไมใหกลับไปหา
พระเจา
เพราะใจของพวก เขามีแตการ เลน ชู และ
พวกเขาไมรูจักพระยาหเวห
๕ ความ เยอ หยิ่งจองหองของอิสราเอลเป็ น
พยานตอตานพวกเขาเอง

*๔:๑๕

เบธาเวน เมืองนี้อันที่จริงมีช่ อ
ื เรียกวา “เบธเอล” ซึ่งแปลวา “บานของพระเจา” แต
โฮเชยา เรียกมันวา “เบธาเวน” ซึ่งแปลวา “บานแหงความชัว
่ ราย” (เหมือน ๕:๘)
†๕:๑

กับดัก … บนเขาทาโบร คงเป็ นสถานที่ที่ใชในการนมัสการพระอื่นๆและเป็ นไปไดที่จะ
เป็ นสถานที่สําหรับตัดสินคดีตางๆ ดัง นัน
้ การนมัสการพระอื่นๆที่ นัน
่ ยอมทําใหพระยาหเวห
ไมพอใจ

โฮเชยา ๕:๖

ทัง้ อิสราเอลและเอ ฟ รา อิมสะดุดลมเพราะ
ความผิดชัว
่ รายของพวกเขาเอง
และยูดาหสะดุดลมกับพวกเขาดวย
๖ เมื่อคนอิสราเอลนํ าฝูงแพะแกะและฝูงวัว
*ไปตามหาพระยาหเวห
พวก เขาจะไม พบพระองคเพราะพระองค
ทอดทิง้ พวกเขาไปแลว
๗ พวกเขาไมซ่ อ
ื สัตยกับพระยาหเวห
พวกเขาคลอดลูกที่ไมใชลูกของพระองค
แตในไม ชานี้
พระ ยาหเวหจะพลิก
สถานการณ
และทําลายพวก เขาพรอม กับไร นาทัง้ หลาย
ของพวกเขา
การทํานายถึงความลมจมของอิสราเอล
๘ ใหเป าแตรเขาสัตว †ในกิเบอาห

ใหเป าแตรในรามาห
ใหตะโกนเตือนภัยในเบธาเวน
เบนยามิน ระวังขางหลังใหดี
๙ ในวันแหงการ ลงโทษ เอ ฟ รา อิม จะกลาย
เป็ นกองซากปรักหักพัง
ในทามกลางเผาตางๆของอิสราเอล เรากําลัง
ประกาศสิ่งนี้ที่จะเกิดขึ้นแนๆ
๑๐ พวกผูนําของยู ดาห เป็ นเหมือนกับคนชัว
่
พวกนัน
้ ที่ยายหลักเขต
เราจะเทความโกรธของเราลงบนคนพวกนัน
้
เหมือนนํ้ า
๑๑ เอฟราอิมจะถูกลงโทษ พวกเขาจะถูกบีบ
จนบีแ
้ บน
เพราะเขาตัง้ ใจไลตามสิ่งที่ไรประโยชน
๑๒ เราจะทําลายเอฟราอิม เหมือนมอดกัด กิน
เสื้อผา
และทําลายครอบครัวยู ดาห เหมือนความผุที่
ทําลายไม
๑๓ เมื่อเอฟราอิมเห็นวาตัวเองป วย
และยูดาหเห็นบาดแผลของตน
เอฟราอิมไปขอความชวยเหลือจากอัสซีเรีย
และยูดาหสงคนไปหากษัตริยที่ยิ่งใหญนัน
้
แตอัส ซีเรียไมสามารถรักษาเจาหรือเยียวยา
บาดแผลของเจาได
๑๔ เพราะวาเราจะโจมตีเอ ฟ รา อิมเหมือน
สิงโต
เราจะโจมตีชนชาติยูดาหเหมือนสิงโตหนุม
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โฮเชยา ๖:๖

เรา ยาหเวห จะฉีกพวกมันออกเป็ นชิน
้ ๆ
เราจะคาบพวก มันไปกินในถํ้าของ เราและจะ
ไมมีใครมาชวยพวกมันได
๑๕ เราจะกลับไปยังที่ของเรา จนกวาพวกเขา
จะยอมรับ ผิดและหันกลับมาหาเราเมื่อ
พวกเขาเจอความทุกข
พวกเขาจะไดคนหาเราอยางจริงจัง
คําพูดแหงการกลับใจ
๑ ผูคนตางพูดกันวา

๖ พระยาหเวหกันเถอะ

“พวกเรากลับไปหา

ถึงแมพระองคไดฉีกเราเป็ นชิน
้ ๆ แตพระองค
จะรักษาเรา
ถึง แมพระองคไดตีเรา แตพระองคก็จะพัน
แผลใหเรา
๒ หลัง จากสอง วันผานไปแลว พระองคจะให
ชีวิตใหม
ในวันที่สามนัน
้ พระองคจะทําใหเรายืนขึ้น
แลวเราจะมีชีวิตอยูตอหน าพระองค
๓ ใหเราเรียน รูเกี่ยว กับพระ ยาหเวห ใหเรา
พยายามอยางเต็มที่ที่จะรูจักพระองค
พระ
ยาหเวหจะมาแนนอนเหมือนกับดวง
อาทิตยข้ น
ึ ในยามเชา
พระ
ยาหเวหจะมาหาเราเหมือนฝนที่ตก
ลงมาในหน าหนาว
เหมือนนํ้ า ฝนที่โปรยปรายลงมาบนแผน ดิน
ในฤดูใบไมผลิ”
พระยาหเวหเรียกรองใหกลับใจจริง
๔ พระยาหเวหพูดวา

เอฟราอิม เราจะทํายังไงดีกับเจา
ยูดาห เราจะทํายังไงดีกับเจา
ความจงรักภักดีของเจาที่ มีตอเรานัน
้ เหมือน
กับหมอกในตอนเชา
เหมือนกับนํ้ าคางที่จางหายไปอยางรวดเร็ว
๕ ดัง นั น
้
เราจึงใชผู พูดแทนพระเจามาโคน
พวกเขาลง
เราฆาพวก เขาดวยกฎ ตางๆที่ออกมาจาก
ปากของเรา
คํา ตัดสินตางๆของ เราสองออก มาเหมือน
ฟ าแลบ
๖ เพราะ เรา ยาหเวห ตองการความ จงรัก
ภักดี ไมใชเครื่องบูชา

*๕:๖

นํ าฝูงแพะแกะและฝูงวัว คงหมายถึงวาพวกเขาจะถวายเครื่องบูชาหลายอยาง

†๕:๘

เป าแตรเขาสัตว เป็ นการเตือนถึงอันตรายที่กําลังใกลเขามา

โฮเชยา ๖:๗

เราตองการใหคนรูจักพระเจา
ไมใชถวาย
เครื่องเผาบูชา
๗ แตเอ ฟ รา อิมและยู ดาหทําผิดขอ ตกลง
เหมือนกับที่พวก เขาเคย ทําที่เมืองอาดั
ม*
พวกเขาทรยศตอเราที่นัน
่
๘ กิเลอาดเป็ นเมืองที่เต็มไปดวยคนทําชัว
่
เป็ นเมืองที่เต็มไปดวยรอยเทาเปื้ อนเลือด
๙ พวก เขาเป็ นเหมือนพวก โจรที่คอยซุม
โจมตีคนที่เดินผานไปมา
พวกนักบวชก็เหมือนกันคอยซุมอยูบนถนน
และฆาคนบนทางไปเชเคม
พวกเขาไดทําสิ่งที่ชัว
่ รายนาอับอาย
๑๐ เราเห็นสิ่งที่เหลือ อดเหลือ ทนเกิด ขึ้น
ทามกลางครอบครัวของอิสราเอล
เอฟราอิมเลนชู
อิสราเอลแปดเปื้ อนไปแลว
๑๑ ยูดาห เวลาที่เจาจะถูกเก็บเกี่ยว
ถูกกําหนดไวแลวดวยเหมือนกัน
พอเราคิดที่จะทําใหคนของ
เรากลับมามี
สภาพดีเหมือนเดิม
๑ พอเราคิดที่จะรักษาอิสราเอล
เมื่อนัน
้ ความผิดของเอฟราอิมก็โผลข้ น
ึ
มา
การกระทําที่ชัว
่ รายของสะมาเรีย †ก็แดงขึ้น
พวกเขามีแตการหลอกลวงกัน
พวกขโมยบุกขึ้นบานตางๆ
พวกอันธพาลก็ปลนคนบนทองถนน
๒ พวกเขาไมไดนึกถึงเลยวาเราไดจดจําการก
ระทําชัว
่ รายทัง้ หมดของพวกเขา
การกระทําเหลานัน
้ ลอมรอบพวกเขาอยู
และพวกมันอยูตอหน าเรา
๓ กษัตริยชอบใจความชัว
่ รายของพวกเขา
พวกผูนําชอบใจการโกหกของพวกเขา
๔ พวกเขาทัง
้ หมดเป็ นคนทรยศ
พวกเขารอนรุมยัง กับเตาอบที่คนอบขนมได
กอไฟไว
แลวคนอบไมตองใสเชื้อไฟอีก
ตัง้ แตชวงที่นวดแป งจนแป งฟู

๗

*๖:๗
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๕ ในวันของกษัตริย

พวกขาราชการรอน ผาว
ไปดวยฤทธิเ์ หลาองุนจนจับไข
กษัตริยเองก็ไปรวม มือกับคนที่เยาะ เยย
พระเจา
๖ จิตใจของพวก เขาสุมไป ดวยไฟเหมือนเตา
อบ
จิตใจของพวก เขาคุก รุนไป ดวยแผน ชัว
่ ทัง้
คืน
พอรุงเชา มันก็ลุกเป็ นไฟ
๗ พวกเขาทุกคนรอนเหมือนกับเตาอบ
และเขมือบกินบรรดากษัตริยของเขา ‡
กษัตริยทงั ้ หลายของพวกเขาก็ลมลง
ไมมีใครสักคนรองขอความชวยเหลือจากเรา
๘ เอฟราอิมนั น
้ ผสมปนเปกับชนชาติตางๆ
เอ ฟ รา อิมเป็ นเหมือนขนมปั งที่ไหมขาง หนึ่ง
ดิบขางหนึ่ง
๙ พวกคนตางชาติกินแรงของเขา
แตเขาไมรูตัว
ผมของเขาก็หงอก
แตเขาก็ไมรูตัว
๑๐ ความ เยอ หยิ่งของอิสราเอลเป็ นพยาน
ปรักปรําเขา
พวก เขาไม ยอมหันกลับมาหาพระ ยาหเวห
พระเจาของเขา
ทัง้ ๆที่มีเรื่องเหลานี้เกิดขึ้นกับพวกเขา
พวกเขาก็ยังไมแสวงหาพระองคอยูดี
๑๑ เอฟราอิมเป็ นเหมือนนกพิราบที่หลอกงาย
และไรความคิด
พวกเขารองขอความชวยเหลือจากอียิปต
พวกเขาไปขอความชวยเหลือจากอัสซีเรีย
๑๒ พระ ยาหเวหพูด วา ไม วาพวก เขาจะไป
ที่ไหนก็ตาม
เราจะโยนตาขายของเราขึ้นไปครอบเขาไว
เราจะดึงพวกเขาลงมาเหมือนนกในทองฟ า
เราจะตี สอนพวก เขาตามจํานวนครัง้ ที่พวก
เขาทําสัญญาเป็ นพันธมิตรกับชนชาติ
อื่นๆ
๑๓ พวก เขาทําตัวน า อับอายจริงๆที่หลง ไป
จากเรา

เหมือนกับที่ … เมืองอาดัม มีเมืองชื่ออาดัมขางแมน้ํ าจอรแดน หรือ แปลไดอีกอยาง
หนึ่งวา “เหมือนกับที่อาดัมเคยทํา”
†๗:๑ สะมาเรีย เป็ นเมืองหลวงของอิสราเอลฝ ายเหนื อ
‡๗:๗ เขมือบกินบรรดากษั ตริยของ เขา ในชวง ชีวิตของโฮ เชย า มีกษัตริยเจ็ด องคของ
อาณาจักรเหนือนี้ที่ถูกฆาโดยประชาชนของตนเอง ดูเพิ่มเติมไดจาก ๒ พงศกษัตริย บทที่ ๑๕

โฮเชยา ๗:๑๔

พวก เขาจะถูกทําลายเพราะพวก เขาทํา ผิด
ตอเรา
เราก็อยากจะไถพวกเขา
แตพวกเขาพูดโกหกเกี่ยวกับเรา
๑๔ พวกเขารองครํ่าครวญอยูบนเตียง
แตพวกเขาไมไดรองเรียกเราจากใจ
พวก เขาเชือด เฉือนตัว เอง *เพื่อแลกขาวกับ
เหลาองุนใหม
พวกเขาหันไปจากเรา
๑๕ ถึง แมเรา เองไดฝึกฝนพวก เขามา ถึง แม
เราทําใหแขนของเขาแข็งแรง
แตพวกเขาวางแผนชัว
่ รายตอเรา
๑๖ พวก เขาเปลี่ยนความ คิดอยู เรื่อย แตไม
เคยคิดที่จะหาสิ่งที่สูงสงกวา
พวกเขาเป็ นเหมือนกับคันธนูที่บิดเบีย
้ วไป
พวกผูนําของเขาจะลมตายดวยดาบ
เพราะลิน
้ ที่โอหังของพวกเขา
คนที่อยูในอียิปตจะหัวเราะเยาะพวกเขา
การกราบไหวรูปเคารพทําใหลมจม
๑ เอาแตรวาง ไวที่ริม ฝี ปากของ เจาแลว

๘ เป าเตือน

นกอีแรงตัวหนึ่งบินวนเวียนอยูเหนือแผนดิน
ของพระยาหเวห
เพราะวาคนอิสราเอลหักขอตกลงของเรา
และฝ าฝื นกฎของเรา
๒ พวกเขารองตอเราวา
“พระเจาเจาขา พวก เราที่อิสราเอลนี้รูจัก
พระองค”
๓ แตอิสราเอลทอดทิง
้ สิ่งที่ดีไป
ดังนัน
้ ศัตรูจะไลลาพวกเขา
๔ พวก เขาไดแตง ตัง
้ พวก กษัตริยข้ น
ึ มาโดย
ไมไดปรึกษาเรา
พวกเขาตัง้ พวกผูนําขึ้นมาแตเราไมรูเรื่อง
พวก เขาสรางรูป เคารพขึ้น มาจากทองและ
เงินของพวกเขา
ดังนัน
้ อิสราเอลจะถูกตัดออกไป
๕ สะมาเรีย ลูกวัวของเจาถูกทอดทิง
้ ไปแลว
†ความโกรธของเราไดเผาผลาญใสเจา
อีกนานแคไหน ที่พวก เจาจะไม สามารถทํา
ตัวใหบริสุทธิ ์

*๗:๑๔
†๘:๕
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๖ ชาง ฝี มือจากอิสราเอลสรางลูกวัวตัว นั น
้ ขึ้น

มา
มันไมใชพระเจา
ลูกวัวของสะ มา เรียตัว นัน
้ จะถูกทุบใหแตก
เป็ นชิน
้ ๆ
๗ พวกเขาจะหวานพืชตอนลมพัด
และเก็บเกี่ยวตอนมีพายุแรง
สิ่งที่ปลูกจะงอกขึ้นมา
แตจะไมแตกหนอและไมออกรวง
แตถาออกรวงบาง
คนตางชาติก็จะมาเก็บกินหมด
๘ อิสราเอลถูกกลืนไปแลว
ตอน นี้พวก เขาถูกทอด ทิง้ ทามกลางชนชาติ
อื่นๆ
เหมือนกับหมอที่ไมมีใครอยากได
๙ เพราะอิสราเอลยืนกรานที่จะขึ้นไปอัสซีเรีย
พวกเขาเป็ นเหมือนลาป าที่เดินหาคูอยูลําพัง
คนเอฟราอิมตองจางคูรักมา
๑๐ ถึงพวก เขาจะจางชนชาติอ่ น
ื ๆใหมาชวย
พวกเขา
เราจะรวบรวมพวกเขาไวเดี๋ยวนี้
ในไม ชา พวก เขาจะออนแอเพราะเครื่อง
บรรณาการที่พวก เขาตองใหกับกษัตริย
อัสซีเรียที่ยิ่งใหญ
อิสราเอลลืมพระเจาและ
นมัสการพวกรูปเคารพ
๑๑ ถึง แมเอ ฟ รา อิมไดสรางแทน บูชาเพิ่ม ขึ้น

เพื่อลบลางบาปตางๆของพวกเขา
แตแทน บูชาพวกนัน
้ กลับกลายเป็ นแทน บูชา
สําหรับการทําบาป
๑๒ ถึง แมเราไดเขียนคําสัง
่ สอนมากมายให
กับเอฟราอิม
แตพวกเขากลับมองวาเป็ นเรื่องของคนอื่น
๑๓ คนอิสราเอลชอบถวายเครื่องบูชา
พวกเขาเอาเนื้อมาถวายและกินมัน
แตพระ ยาหเวหไม ชอบเครื่องบูชาพวก นัน
้
เลย
พระองคระลึกถึงความ ชัว
่ ชาของพวก เขา
เดี๋ยวนี้
และพระองคจะลงโทษพวก เขาเพราะความ
บาปพวกนัน
้

เชือดเฉื อนตัวเอง เป็ นการบูชาพระบาอัล เพื่อขอใหเกิดพืชผลอุดมสมบูรณ

ลูกวัวของเจาถูกทอดทิ ้งไปแลว พระเจาเกลียดชังพวกลูกวัวทองคําที่ชาวอิสราเอล
ตัง้ ไวที่เมืองเบธเอลและเมืองดาน

โฮเชยา ๘:๑๔

9

โฮเชยา ๙:๙

พระองคจะสงพวกเขากลับไปที่อียิปต *
๑๔ พวก คนอิสราเอลลืมผู ที่สรางพวก เขาขึ้น
มา
แตกลับสรางวังขึ้นมากมายสําหรับกษัตริย
ของเขา
ยูดาหสรางป อมปราการขึ้นมามากมาย
แตเราจะสง ไฟลงมายังเมืองทัง้ หลายของ
พวกเขา
และไฟจะเผา ผลาญป อมปราการตางๆเหลา
นัน
้

ไมสามารถนํ าเขามาในวิหารของพระเจาได
๕ ถาอยางนั น
้ พวกเจาจะมีอะไรทําหรือ ในวัน
เทศกาลที่กําหนดไว
และในวันที่มีงานเลีย
้ งของพระยาหเวห
๖ ถึงคนอิสราเอลจะหนี จากการถูกบดขยี้
อียิปตจะมารวบรวมพวกเขาไว
เมมฟิ ส ¶จะเป็ นที่ฝังศพของพวกเขา
ตน หนามจะคลุมเงินที่เป็ นของ รักของ หวง
ของพวกเขา
และหนามจะขึ้นในเต็นทของพวกเขา

ความเศราที่ถูกจับไปเป็ นเชลย

อิสราเอลไมยอมรับพวกผู
พูดแทนพระเจาตัวจริง

๑ อิสราเอลเอย

๙ อยาไดช่นื ชมยินดีเหมือน

อยาไดเฉลิมฉลองกัน
กับชนชาติ

อื่นๆเลย
เพราะเจาเลนชู
และถอยหางไปจากพระเจา
เจารักคาตัวจากการเป็ นโสเภณีตามลานนวด
ขาวทุกแหง †
๒ ดัง นั น
้ ทัง้ ลานนวด ขาวและบอ ยํ่า องุนจะไม
ใหผลผลิตเพียงพอกับพวกเขา
และเหลาองุนใหมจะไมมีเพียงพอ
๓ คนอิสราเอลจะไม ไดอาศัยอยูในแผน ดิน
ของพระยาหเวห
เอฟราอิมจะตองกลับไปอียิปต
และพวกเขาจะตองกินอาหารที่ไม บริสุทธิใ์ น
อัสซีเรีย
๔ พวก เขาจะไมเทเหลา องุนถวายใหกับพระ
ยาหเวห
และจะไมนําเครื่องถวายของพวก เขามาให
กับพระองค
เครื่องบูชาเหลา นัน
้ จะเป็ นเหมือนขนมปั ง
ของคนไวทุกข ‡
ทุก คนที่กินมันเขาไปก็จะสกปรกในสายตา
พระเจา
ความจริงแลว อาหารพวกนัน
้ มี ไวสําหรับดับ
ความหิวของพวกเขาเทานัน
้

๗ ผู

พูดแทนพระเจาพูด วา “ใหอิสราเอลรูไว
เถิดวา
ถึงเวลาลงโทษแลว ถึงเวลารับกรรมแลว”
แตคนอิสราเอลพูด วา “โฮ เชย า ผู พูดแทน
พระเจานัน
้ โง
คนที่เต็มไปดวยพระวิญญาณคนนี้บาแลว”
ผู พูดแทนพระเจาพูด วา “เจาเคียดแคนมาก
เพราะเจามีบาปมากมาย”
๘ ผู
พูดแทนพระเจาเป็ นยามของพระเจาที่
คอยดูแลเอฟราอิม
แตพวก เขากลับวางตาขายดักผู พูดแทน
พระเจาไปทัว
่ ทุกหนแหง
แมแตในวิหารของพระเจาของเขา
ผพ
ู ูดแทนพระเจาก็ยังเจอกับความเคียดแคน
๙ พวกอิสราเอล ถลําลึกลงไปในความบาป
เหมือนกับที่พวก เขาเคยทําในสมัย กอนที่
กิเบอาห
พระ ยาหเวหจะระลึกถึงความ ชัว
่ ชาของพวก
เขาในครัง้ นี้
และพระองคจะลงโทษบาปทัง้
หลายของ
พวกเขา

*๘:๑๓ กลับไปที่อียิปต อัน ที่ จริงพวกเขากําลังจะตกไปเป็ นเชลยที่อัส ซีเรียไมใชอียิปต แต
ที่โฮเชยาใชคําวาอียิปต ก็เพราะชนชาติอิสราเอลเคยตกเป็ นทาสที่อียิปตมากอน
†๙:๑

ลานนวด ขาวทุก แหง เป็ นสถาน ที่นวด ขาว และยังเป็ นที่ที่พวก เขามานมัสการพระ
ตางๆของเขาอีกดวย เพื่อขอบคุณที่ทําใหเกิดผลผลิตดีทุกปี
‡๙:๔

ขนมปั งของคนไวทุกข คนไวทุกขที่ไปแตะตองศพ จะสกปรกในสายตาพระเจา รวม
ทัง้ อาหารที่เขาไปแตะตองดวย และไมสามารถเขารวมพิธีทางศาสนา ดูเพิ่มเติมไดจาก เฉลย
ธรรมบัญญัติ ๒๖:๑๔; กันดารวิถี ๑๙:๒๒
¶๙:๖

เมมฟิ ส เป็ นเมืองใหญเมืองหนึ่งในอียิปต

โฮเชยา ๙:๑๐

อิสราเอลพินาศยอยยับเพราะ
ไปนมัสการรูปเคารพ
๑๐ ตอนแรกที่เรา

ยาหเวห เจออิสราเอลนัน
้
พวก เขาเป็ นเหมือนกับองุนที่แสน หวานในที่
เปลาเปลี่ยวแหงแลง
ตอนแรกที่เราเห็นบรรพบุรุษของพวกเจา
พวกเขาเหมือนกับผลมะเดื่อดีเลิศในปี แรก
แตเมื่อพวก เขาไปที่บา อัลเป โอร *และ อุทิศ
ตัวใหกับความอับอาย †
พวก
เขากลายเป็ นสิ่งนาสะอิดสะเอียน
เหมือนกับรูป เคารพพวก นัน
้ ที่พวก เขา
รัก
อิสราเอลจะไมมีลูกหลาน
๑๑ ศักดิศ
์ รีของเอ ฟ รา อิมจะบินหนีไปเหมือน

กับนก
พวก เขาจะไมคลอด ลูก อุม ทองหรือตัง้ ทอง
อีกตอไป
๑๒ ถึงแมวาพวกเขาจะเลีย
้ งลูกขึ้นมา
เราก็จะพรากลูกๆของพวกเขาไป จนในที่สุด
จะไมเหลือพลเมืองสักคนเดียว
เมื่อเราหันไปจากพวกเขา พวกเขาจะอับอาย
ขายหน า
๑๓ ในสายตาของ เรา เอ ฟ รา อิมเคยเป็ น
เหมือนกับไทระที่ถูกปลูกไวในทองทุง ‡
เดี๋ยวนี้เอฟราอิมจะนํ าลูก หลานของเขาออก
ไปใหถูกฆา ¶
๑๔ พระ ยาหเวหเจาขา โปรดใหสิ่งที่พวก เขา
สมควรจะไดรับ
ใหครรภที่แทง ลูกและเตาที่ไมมีน้ํ านมกับ
พวกเขาดวยเถิด
๑๕ พระ ยาหเวหพูด วา “เราเริ่มเกลียดพวก
เขาที่กิลกาล
เพราะความ ชัว
่ รายทัง้ หลายที่พวก เขาทําที่
นัน
่
เราจะขับ ไลพวก เขาออก ไปจากแผน ดินของ
เรา
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โฮเชยา ๑๐:๔

เพราะการกระทําที่ชว
ั ่ รายตางๆของเขา
เราจะไมรักพวกเขาอีกตอไป
พวกผูนําของเขาชอบกบฏ
๑๖ เอฟราอิมถูกโจมตีดวยภัยพิบัติ
รากของพวกเขาแหงตายไป
พวกเขาจะไมเกิดผล
ถาพวกเขาจะเกิดลูกหลานมา
เราก็ยังจะฆาเด็ก ทารกที่แสนนา รักของพวก
เขา”
๑๗ พระเจาของ ผมจะทิง
้ พวก เขาเพราะพวก
เขาไมยอมเชื่อฟั งพระองค
ดัง นัน
้ พวก เขาจะกลายเป็ นคนที่เรรอนไปมา
ทามกลางชนชาติอ่ น
ื ๆ
อิสราเอลจะถูกลงโทษเพราะ
ทรยศตอพระยาหเวห
๑ อิสราเอลเป็ นเหมือนเถา

๑๐ ที่มีลูก ดก

องุน
เขาเกิด ผลใหกับพระ

ยาหเวห
ผลยิ่งดก ก็ยิ่งสรางแทนบูชามากขึ้น
ผืนดินยิ่งใหผลผลิตมากขึ้นเทาใด
์ ิทธิม
์ าก
พวก เขาก็ยิ่งสรางพวกเสา หินศักดิส
ขึ้นเทานัน
้
๒ พวกเขาลื่นไหลไปเรื่อย
ดังนัน
้ ตอนนี้พวกเขาตองรับผิดที่กอขึ้นนัน
้
พระ ยาหเวหจะหักแทน บูชาตางๆของพวก
เขา
์ ิทธิข
์ องพวก
พระองคจะทําลายเสา หินศักดิส
เขานัน
้
๓ ในไมชาพวกเขาจะพูดวา
“เราไมมีกษัตริย
เพราะเราไมไดยําเกรงพระยาหเวห
แตถึงจะมีกษัตริย กษัตริยจะมา ชวยอะไร
พวกเราได”
๔ พวกเขาใหคํามัน
่ สัญญา
แตไมรักษาคําพูด ผิดคําสาบาน
คดีฟอง รองผุด ขึ้นเหมือนวัชพืชที่มี พิษผุด
ตามรองรอยไถในทุงนา

*๙:๑๐

บาอัลเปโอร อยูทางเหนือของแมน้ํ าจอรแดน เป็ นสถานที่ที่คนอิสราเอลหันไปกราบ
ไหวพระอื่นๆ(ดูเพิ่มเติมไดจากหนังสือ กันดารวิถีบทที่ ๒๕)
†๙:๑๐

ความอับอาย คํา นี้บางครัง้ ใชแทนคํา วา “พระบาอัล” พระเทียมเท็จที่คนกราบไหว
อยูที่เมืองบาอัลเปโอร
‡๙:๑๓
¶๙:๑๓

เอฟราอิม … ในทองทุง ประโยคนี้ในภาษาฮีบรูเขาใจยากมาก

ขอ นี้ ในฉบับแปลกรีกโบราณเขียน วา “เอ ฟ ราอิม ตามที่เราเคย เห็น ไดทําใหพวก
ลูกชายไปถูกลา เดี๋ยวนี้เอฟราอิมจะนํ าลูกหลานของเขาออกไปใหถูกฆา”

โฮเชยา ๑๐:๕

๕ ชาว

เมืองสะ มา เรียกลัวสิ่งที่จะเกิด ขึ้นกับ
รูปปั ้ นลูกวัวที่เบธาเวน *†
พวกเขาจะไวทุกขใหกับมัน
พวก นักบวชของรูป ปั ้ นนัน
้ ก็จะไว ทุกขใหกับ
มันดวย
พวก เขาจะเกลือก กลิง้ ไปมาดวยความ เจ็บ
์ รีของรูป ปั ้ นนัน
ปวด เพราะศักดิศ
้ ถูก
หามไปพรอมกับเชลยแลว
๖ มันจะถูกหามไปเป็ นของ
ขวัญใหกับ
กษัตริยผูยิ่งใหญของอัสซีเรีย
เอฟราอิมจะอับอาย
และอิสราเอลจะขาย หน าเพราะรูป ปั ้ นของ
มัน
๗ กษัตริยของสะมาเรียจะหายไป
เหมือนกับขีเ้ ลื่อยบนผิวนํ้ า
๘ พวก ศาล เจาของอา เวน ‡ที่อิสราเอลไป
ทําบาปกัน
จะถูกทําลาย
จะมีพวกตน
หนามและพืชที่มีหนามขึ้น
ปกคลุมแทนบูชาตางๆของพวกเขา
แลวพวก เขาจะบอกกับภูเขาทัง้ หลายวา
“ปกคลุมเราไวเถิด”
และบอกกับเนิน เขาตางๆวา “ชวยลม ทับ
พวกเราดวย”
๙ พระยาหเวหพูดวา “อิสราเอล เจาไดทําบาป
ตัง้ แตสมัยสงครามกลางเมืองที่กิเบอาห
¶

และที่นัน
่ พวกเจาก็ติดเป็ นนิสัยมา
สงครามจะตองเกิด ขึ้นกับคน ชัว
่ อยางพวก
เจาแน
๑๐ เราจะมาตี สอนพวก เขา ชนชาติตางๆจะ
รวมตัวกันตอสูกับพวกเขา
ในเวลาที่เราตี สอนพวก เขาเพราะทํา ผิดซํ้า
สอง
๑๑ เอฟราอิมเคยเป็ นวัวสาวที่ไดรับการฝึ กฝน
มา มันชอบนวดขาว
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โฮเชยา ๑๑:๑

และเราเป็ นผู ที่สังเกตเห็นคออันงดงามของ
มัน
เราจะใหเอฟราอิมแบกแอกไว
ยูดาหจะตองไถ
ยาโคบจะตองพรวนดินดวยตัวเอง”
๑๒ ใหหวานความถูกตองยุติธรรมเพื่อตน
แลวเจาจะไดเก็บ เกี่ยวความเมตตาปรานี ให
ไถดินที่วางเปลาอยู
เพราะถึง เวลาแลวที่จะแสวงหาพระ ยาหเวห
จนกวาพระองคจะเสด็จมา
และโปรยฝนแหงความดีลงมาบนเจา
๑๓ แตพวกเจาไถความชัว
่ ราย
เจาเก็บเกี่ยวความอธรรม
เจากินผลไมแหงการหลอกลวง
เจาไววางใจในความสามารถของตนเอง
เจาไววางใจในจํานวนนักรบของเจา
๑๔ ดัง นั น
้ เสียงอึกทึกของสงครามจะดังขึ้นมา
ตอสูกับคนของเจา
และพวกป อมปราการของ เจาจะถูกทําลาย
ลง
เหมือนตอนที่กษัตริยชัล มัน §ทําลายเมือง
เบธอารเบลในชวงสงคราม
พวก แมๆจะถูกฟาด ลงจนไมมีชิน
้ ดีไปพรอม
กับลูกๆของเขา
๑๕ เรื่องอยาง นี้ จะเกิด ขึ้นกับพวก เจาที่เบธ
เอล
เพราะความชัว
่ อันยิ่งใหญของพวกเจา
กษัตริยของอิสราเอลจะถูกทําลายลงอยาง
ราบคาบตัง้ แตเชาของวันนัน
้
อิสราเอลอกตัญู
๑ พระ

๑๑ อิสราเอลยังเป็ นเด็กนัน้ เรารักเขา
ยาหเวหพูด วา

และเราเรียกลูกชายของ
อียิปต

“ตอนที่

เราออกมาจาก

*๑๐:๕

เบธาเวน เมืองนี้อันที่จริงมีช่ อ
ื เรียกวา “เบธเอล” ซึ่งแปลวา “บานของพระเจา” แต
โฮเชยา เรียกมันวา “เบธาเวน” ซึ่งแปลวา “บานแหงความชัว
่ ราย”
†๑๐:๕

รูปปั ้ นลูกวัวที่เบธาเวน เป็ นรูปเคารพที่เยโรโบอัมสรางขึ้นที่เบธเอล (ดูเพิ่มเติมได
จากหนังสือ ๑ พงศกษัตริย ๑๒:๒๙)
‡๑๐:๘

พวกศาลเจาของอาเวน “อาเวน” หมายถึง “ชัว
่ ราย” นี่คงหมายถึงสถานที่นมัสการ
รูปเคารพในเบธเอล
¶๑๐:๙

สงครามกลางเมืองที่กิเบอาห ดูเพิ่มเติมไดจากหนังสือ โฮเชยา ๙:๙
กษัตริยชัลมัน อาจจะเป็ นชัลมันเนเซอร กษัตริยของอัสซีเรีย หรือซาลามันกษัตริย
ของโมอับ แตไมมีใครรูแนนอนวากษัตริยองคนี้เป็ นใคร
§๑๐:๑๔

โฮเชยา ๑๑:๒

๒ แตยิ่งเรียกพวกเขา *

พวกเขาก็ยิ่งออกหางไปจากเรา
พวกเขาไปเซนไหวพวกพระบาอัล
พวกเขาเผาเครื่องบูชาใหกับพวกรูปเคารพ
๓ เราเองเป็ นผูที่สอนใหเอฟราอิมเดิน
เราพยุงแขนของเขา
แตเวลาที่พวก เขาเจ็บพวก เขาไมรูหรอก วา
เป็ นเราเองที่รักษาพวกเขาใหหาย
๔ เราจูงเขาดวยเชือกแหงความเมตตาปรานี
ดวยเชือกแหงความรัก
เรายกแอกออกจากคอพวกเขา
เรากมลงเลีย
้ งอาหารพวกเขา
พระยาหเวหจะลงโทษอิสราเอล
๕ พวกเขาจะตองกลับไปอียิปตอีกแน

และกษัตริยอัส ซีเรียจะเป็ นกษัตริยของพวก
เขา
เพราะพวก เขาไม ยอมหันกลับมาหาพระ
ยาหเวห
๖ จะมีดาบกวัด
แกวงในเมืองตางๆของ
อิสราเอล มันจะกําจัดพวกอิสราเอลที่ขี้
โมนัน
้
และจะกลืน กินพวก เขาเพราะแผน รายของ
พวกเขา
๗ คนของเราตัง
้ ใจที่จะหันเหไปจากเรา
แตถึง แมพวก เขาจะรองเรียกพระเจาเป็ น
เสียงเดียวกัน
พระองคก็จะไมชวยพวกเขา”
พระยาหเวหไมอยากทําลายอิสราเอล
๘ พระยาหเวหพูดวา

“เอฟราอิมเอย
เราจะมอบเจาไปใหกับคนอื่นไดยังไง
อิสราเอลเอย เราจะยอมใหเจาตกไปเป็ นของ
ศัตรูไดยังไง
เราจะปลอยใหเจาเป็ นเหมือนเมืองอัด มาห
†ไดยังไง
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โฮเชยา ๑๒:๒

เราจะทําใหเจาเป็ น เหมือนเมืองเศ โบ ยิมได
ยังไง
เราเปลี่ยน ใจแลว ความ รูสึกสงสารทําใหเรา
ใจออน
๙ เราจะไมทําตามความเกรีย
้ วโกรธของเรา
เราจะไมทําลายลางเอฟราอิมอีก
เพราะเราเป็ นพระเจาไมใชมนุษย
์ ิทธิน
์ ัน
เราเป็ นผูศักดิส
้ ที่สถิตอยูทามกลางเจา
และเราจะไมมาดวยความโกรธ ‡
๑๐ พวกเขาจะเดินตามพระยาหเวห
พระองคจะคํารามเหมือนสิงโต
พระองคจะคําราม
ลูกๆของพระองคก็จะมาจากตะวัน ตกดวย
ความเกรงกลัวจนตัวสัน
่
๑๑ พวก เขาจะมาจากอียิปตตัว สัน
่ เหมือนลูก
นก
พวก เขาจะมาเหมือนนก พิราบจากแผน ดิน
อัสซีเรีย
เราจะยอมใหพวก เขาอาศัยอยูใน บานของ
พวกเขา”
พระยาหเวหพูดวาอยางนี้
พระยาหเวหมีคดีฟองรองอิสราเอล
๑๒ คนเอ

ฟ รา อิมหอมลอมเราดวยพวกรูป
เคารพที่หลอกลวง
คนอิสราเอลหอมลอมเราดวยการทรยศ
แตยูดาหยังวนเวียนอยูกับพระเจา
์ ิทธิน
์ ัน
เขายังซื่อสัตยตอองคผูศักดิส
้
๑ เอฟราอิมเฝ าเลีย
้ งลม
และวิ่งไลตามลมตะวันออกทัง้ วัน
พวก เขาโกหกมาก ขึ้นและทวีความ รุนแรง
ขึ้น
พวกเขาทําขอตกลงกับอัสซีเรีย
และสงนํ้ ามันมะกอกไปอียิปต ¶
๒ พระยาหเวหมีคดีกับยูดาห
พระองคจะลงโทษยา โคบตามที่พวก เขา
สมควรจะไดรับ

๑๒

*๑๑:๒

แตย่ง
ิ เรียกพวกเขา คํา นี้อยูในฉบับแปลกรีกโบราณ ฉบับฮีบรูที่นิยมใช กันเขียนวา
แตพวกเขายิ่งเรียกเรา
†๑๑:๘

เมืองอัดมาห อัดมาห กับ เศโบยิม เป็ นสองเมืองที่ถูกทําลายไปพรอมกับเมืองโสโดม
และโกโมราห (ดูไดจากหนังสือปฐมกาลบทที่ ๑๙ และ เฉลยธรรมบัญญัติ บทที่ ๒๙:๒๓)
‡๑๑:๙

เราจะไม มาดวยความโกรธ หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “เราจะไม มาตอสูกับเมือง
ใดๆ”
¶๑๒:๑ พวกเขา … อียิปต อิสราเอลไดทําสัญญาการคากับอัสซีเรียและอียิปต พระเจาตอตาน
สิ่งนี้เพราะมันจะทําใหคนอิสราเอลหันไปกราบไหวบูชาพวกรูปเคารพของประเทศเหลานัน
้

โฮเชยา ๑๒:๓

และพระองคจะตอบแทนใหสาสมกับการกระ
ทําเหลานัน
้ ของพวกเขา
๓ ยาโคบโกงพี่ชายตอนที่อยูในทองแม *
เมื่อเขาโตเป็ นผูใหญแลว
เขาไดปลํ้าสูกับ
พระเจา †
๔ เขาปลํ้าสูกับทูตสวรรค และเขาชนะ
ยาโคบรองไหและขอพรจากพระเจา
เขาพบพระเจาที่เบธเอล
และพระเจาพูดกับยาโคบที่นัน
่
๕ ผูนี้คือพระยาหเวหผูมีฤทธิท
์ งั ้ สิน
้
ยาหเวห คือชื่อของพระองค
๖ เจาควรจะกลับมาหาพระเจาของเจา
ใหจงรักภักดีและรักษาความยุติธรรม
และฝากความ หวังไวกับพระเจาของ เจาตอ
ไป
๗ คนพวก นี้ เป็ นเหมือนกับพวก พอคาคา นา
อัน ในมือของเขาถือตราชัง่ ขีฉ
้ อ
เขาชอบโกงคนอื่นเสมอ
๘ เอฟราอิมพูดวา “ดูสิ เรารํ่ารวยขนาดไหน
เรารวยขึ้นมาเองนะนี่
ทุกสิ่งที่เราไดทําที่ทําใหเรารํ่ารวยนี้
ไมมีสัก เรื่องเลยที่คนสามารถชีไ้ ด วาเป็ น
ความบาป”
๙ เราเป็ นพระ ยาหเวหพระเจาของ เจาตัง
้ แต
เจายังอยูในอียิปต
เราจะทําใหเจาตองอาศัยอยูในเต็นทอีกครัง้
เหมือนกับนาน มา แลว ตอน ที่เจาอยูในที่
เปลาเปลี่ยวแหงแลงนัน
้
๑๐ เราพูดผานมาทางพวกผู พูดแทนพระเจา
และเราไดทําใหนิมิตเกิดขึ้นมากมาย
และเราพูดเรื่องเปรียบ เทียบตางๆผานทาง
พวกผูพูดแทนพระเจา
๑๑ มีการไหวรูปเคารพที่เมืองกิเลอาดไหม
คนที่นัน
่ จะถูกทําลายอยางแนนอน
คนที่เมืองกิล กาลถวายเครื่องบูชากับรูป ปั ้ น
วัวตัวผูไหม
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โฮเชยา ๑๓:๓

พวกแทน บูชาของพวก เขาจะเป็ นเหมือน
กอง หิน ‡ที่ถูกทิง้ อยูขางทุงที่ไถ แลว
อยางแนนอน
๑๒ ยาโคบหนี ไปยังแผนดินอารัม
อิสราเอลทํางานเพื่อแลกกับเมีย
และเขาเฝ าดูแลแกะเพื่อแลกกับเมียอีกหนึ่ง
คน
๑๓ พระ
ยาหเวหใชผู พูดแทนพระเจานํ า
อิสราเอลออกจากอียิปต
และพระองคยังใชผู พูดแทนพระเจาเฝ าดูแล
อิสราเอล
๑๔ แตเอ ฟ รา อิมทําใหพระ ยาหเวหโกรธมาก
พระ ยาหเวหจึงใหพวก เขารับ ผิด ชอบที่
ไปฆาคนมากมาย
และองคเจาชีวิตของพวก เขาจะตอบแทน
พวกเขาที่ไปหลูเกียรติพระองค
อิสราเอลลืมตัวและลืม
บุญคุณของพระเจา
๑ เมื่อเอฟราอิมพูด

๑๓ สัน่

คนก็เกร็งจนตัว

เขาเป็ นที่ยกยองเชิดชูในอิสราเอล ¶
แตเขากลับทําผิดที่ไปนมัสการพระบาอัล
และเขาก็ตายไป
๒ ถึงตอนนี้ พวกเขาก็ยังทําบาปอยูเรื่อยๆ
พวกเขาสรางพวกรูป เคารพใหกับตนเองจาก
เงิน
พวกชางฝี มือหลอรูปเคารพตางๆขึ้นมา
พวก เขาอธิษฐานตอรูป เคารพเหลา นัน
้ ที่คน
สรางขึ้น
พวกเขาจูบรูปปั ้ นลูกวัวพวกนัน
้ §
๓ ดัง นั น
้ พวก เขาจะหายไปเหมือนหมอกใน
ตอนเชา
เหมือนนํ้ าคางที่เหือดหายไปในยามเชา
เหมือนแกลบที่ปลิวไปจากลานนวดขาว

*๑๒:๓

ยาโคบ … ในทองแม คําวา “โกง” ในที่นี้แปลตรงตัววา “ยึดสนเทา” ชื่อ “ยาโคบ”
หมายความวา “ขีโ้ กง” หรือ “เจาเลห” เรื่องนี้ดูเพิ่มเติมไดจากปฐมกาลบทที่ ๒๕
†๑๒:๓

ปลํา้ สูกับพระเจา คําวา “อิสราเอล” ชื่อนี้มีความหมายวา “ปลํ้าสูกับพระเจา” ดูเพิ่ม
เติมไดจากหนังสือปฐมกาลบทที่ ๓๒
‡๑๒:๑๑ กองหิน เป็ นการเลนคํา “กิลกาล” มีรากศัพทมาจากคําวา “กองหิน”
¶๑๓:๑

เขาเป็ นที่ยกยองเชิดชูในอิสราเอล เผาเอฟราอิมเป็ นเผาที่แข็งแกรงที่สุดในสิบเผา
ของอาณาจักรฝ ายเหนือ (อิสราเอล)
§๑๓:๒

รูปปั ้ นลูกวัวพวกนั น
้ คงจะพูดถึงรูปปั ้ นลูกวัวทองคําที่เยโรโบอัมไดตงั ้ ไวที่เมืองดาน
กับเบธเอลใหคนกราบไหวกัน

โฮเชยา ๑๓:๔

และเป็ นเหมือนควันที่ลอยออกมาจาก
ชองลม
๔ เรายาหเวห เป็ นพระเจาของ เจาตัง
้ แตเจา
ยังอยูในแผนดินอียิปต
เจาไมผูกพันกับพระเจาอื่นใดนอกจากเรา
และไมมีผูชวยใหรอดอื่นนอกจากเรา
๕ เป็ นเรานี่ แหละ ที่รูจักเจาในที่เปลาเปลี่ยว
แหงแลงนัน
้
ในแผนดินที่รอนแผดเผานัน
้
๖ ตอนที่เราเลีย
้ งดูและนํ าทางพวกเขานัน
้
พวกเขามีกินอยางเหลือเฟื อ
แตพวกเขาก็เยอ หยิ่งจองหองขึ้น มา และลืม
เรา
๗ ดังนั น
้ เราจะเป็ นเหมือนสิงโตตอพวกเขา
เราจะซุมคอยพวก เขาเหมือนเสือ ดาวขาง
ทาง
๘ เราจะเขาจูโจมพวก เขาเหมือนแม หมีที่ลูก
ถูกแยงไป
เราจะฉีกอกพวกเขาออก
เราจะกัด กินพวก เขาเหมือนสิงโตกัด กิน
เหยื่อ
เราจะฉีกพวก เขาออกเป็ น ชิน
้ เหมือนที่สัตว
ป าฉีกเหยื่อของมัน
๙ อิสราเอล เราจะทําลายเจา
ใครจะชวยเจาได
๑๐ ไหนละ กษัตริยของเจา
เขาจะใหชัยชนะกับ เจาในเมืองทัง้ หลายของ
เจาไดหรือ
แลวไหนละ พวกผูนําของเจา ที่เจาพูดวา
“ขอกษัตริยกับพวกผูนําใหกับเราดวย”
๑๑ ตอนเราโกรธ เราใหกษัตริยกับเจา
และเมื่อเราโกรธอีก เราไดเอากษัตริยไปจาก
เจา
๑๒ ความ ผิดของเอ ฟ รา อิมถูกมัดไว แลวใน
หนังสือมวน
ความ บาปทัง้ หลายของ เขาไดเก็บบันทึกไว
แลว
๑๓ การ เจ็บ ทองคลอด บอกใหรู วาถึง เวลาที่
เขาจะเกิดแลว
แตเขาไมเป็ นเด็กที่ฉลาด
เมื่อถึงเวลาที่เขาจะคลอดออกมา
เขาไมยอมโผลมาที่ปากชองคลอด
๑๔ เราควรจะไถพวก เขาใหพนจากแดนคน
ตายไหม
เราควรจะไถพวกเขาจากความตายไหม
เจาความตาย นํ าพวกภัยพิบัติของเจามาเลย
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โฮเชยา ๑๔:๔

เจา แดนคน ตาย นํ าความหายนะของ เจามา
เลย
ยัง ไงเราก็ไมเปลี่ยน ใจ ที่จะลงโทษพวก เขา
หรอก
๑๕ ถึง แมวาเอ ฟ รา อิมจะเจริญเติบโตเหมือน
ตนออ
ลมทางทิศตะวันออกกําลังมา
ลมหายใจของพระ ยาหเวหกําลังพัดมาจาก
ทะเลทราย
บอนํ้ าของเอฟราอิมกําลังเหือดแหงไป
และตานํ้ าของเขาจะแหงไป
ลมนัน
้ จะปลนสมบัติของเขาไป
และเอาของมีคาทุกอยางไป
๑๖ สะมาเรียจะตองรับผิด
เพราะเธอกบฏตอพระเจาของเธอ
พวกเขาจะถูกดาบฟาดฟั นใหลมลง
ลูก เด็ก เล็ก แดงของ เขาจะถูกฟาดลงกับพื้น
ดิน
และพวก ผู หญิงของพวก เขาที่มี ครรภจะถูก
ผาทอง
ใหหันกลับมาหาพระยาหเวห
๑ อิสราเอลเอย

๑๔ ยาหเวหพระเจาของเจาซะ

หัน กลับไปหาพระ

ความบาปของเจาทําใหเจาลมลง
๒ เตรียมคํา พูดดีๆมา
แลวกลับไปหาพระ
ยาหเวห
และพูดกับพระองควา
“ขอพระองคโปรดอภัยใหกับความ ผิด บาป
ทัง้ หมดที่พวกเราไดทําไปดวยเถิด
และโปรดยอมรับคําอธิษฐานของเรา
เราขอถวายคํา สรรเสริญตอพระองคดวยริม
ฝี ปากของเราเหมือนถวายพวกวัวตัวผู
๓ อัสซีเรียไมสามารถชวยกูพวกเราได
เราจะไมขี่ มาไปขอความ ชวย เหลือจากอัส
ซีเรีย
เราจะไมพูดกับสิ่งที่เราสรางขึ้น มากับ มือวา
‘ทานเป็ นพระเจาของเรา’
เพราะพระองคเทานัน
้ ที่แสดงความ เมตตา
ปรานีตอคนไรที่พ่ งึ อยางเด็กกําพรา”
พระยาหเวหจะอภัยใหกับอิสราเอล
๔ พระ

ยาหเวหพูด วา “เราจะรักษาพวก เขา
จากใจที่ชอบหลงทางไปจากเรา
เราจะรักพวกเขาอยางไมมีขีดจํากัด

โฮเชยา ๑๔:๕

เพราะเราหันความ โกรธของ เราไปจากพวก
เขาแลว
๕ เราจะเป็ นเหมือนนํ้ าคางใหกับอิสราเอล
เขาจะบานออกเหมือนดอกลิลลี่
เขาจะหยัง่ รากลงเหมือนพวกตนสน ซี ดาร
ของเลบานอน
๖ กิ่งกานของมันจะแผออกไป
เพื่อวามันจะสวยงามเหมือนตนมะกอก
และจะมีกลิ่นหอมเหมือนป าไมในเลบานอน
๗ ผูคนจะกลับมาอาศัยภายใตรมเงาของมัน
พวกเขาจะปลูกขาวสาลีกัน
พวก เขาจะบานออก มาเหมือนดอกของเถา
องุน
อิสราเอลจะมีช่ อ
ื เสียงไปทัว
่ โลกเหมือนกับ
เหลาองุนของเลบานอน
พระเจาเตือนอิสราเอลเรื่องรูปเคารพ
๘ เอ

ฟ รา อิมเอย เรากับพวกรูป เคารพนัน
้
เหมือนกันตรงไหนหรือ

15

โฮเชยา ๑๔:๙

เรานี่ แหละที่ตอบคําอธิษฐานของ เจา เรา นี่
แหละที่คอยดูแลเจา
เราเป็ นเหมือนตนสนสาม ใบที่เขียวตลอด
เวลา
ผลผลิตของเจาเกิดมาจากเรา”
คําแนะนํ าสุดทาย
๙ ใครเป็ นคนฉลาด

ก็ใหเขาเขาใจสิ่งเหลานี้
ใครมีความเขาใจ ก็ใหเขารูจักเรื่องพวกนี้
คือ วา ทาง ตางๆของพระ ยาหเวหนัน
้ เที่ยง
ตรง
คนดีจะเดินในทางเหลานัน
้
แตพวกกบฏจะหกลมในทางเหลานัน
้
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โยเอล
คํานํ า

โยเอล ๑:๑๓

พวกตัก
๊ แตนวัยกระโดดก็มากิน
และพวกมันเหลืออะไรไวใหบาง
พวกตัก
๊ แตนวัยคลานก็มากิน
ตัก
๊ แตนบุก

โย เอลในภาษาฮีบรู แปล วา “พระ
ยาหเวหคือพระเจา”
บท ที่ ๑-๒:๒๗ เป็ นคํา กลอนที่พูด
ถึงความ หายนะอันใหญ หลวงที่เกิดจาก
ตัก
๊ แตน และการเรียกใหคนบาปกลับใจ
โย เอลพูด ถึงตัก
๊ แตนจํานวนมหาศาล
ไดบุกมาทําลายพืช ผลในยู ดาหจนสิน
้
ซาก โย เอลกําลังเปรียบ เทียบเรื่อง นี้
เหมือนกองทัพที่พระ ยาหเวหสงมาเพื่อ
ลงโทษคนอิสราเอลสําหรับบาปที่พวก
เขาทํา โยเอลกําลังเตือนคนอิสราเอลให
รู วา วันของพระ ยาหเวหกําลังจะมา ถึง
แลว ใหกลับ ตัวกลับ ใจ แลวพระองคจะ
ยกโทษและอวยพรใหกับพวกเขา
บท ที่ ๒:๒๘-๓:๒๑ พูด ถึงเรื่อง ที่พระ
ยาหเวหจะฟื้ นฟูยูดาหและเยรูซาเล็ม
พระองคจะเทพระ วิญญาณบริสุทธิ ์
ลงบนทุก คนที่เป็ นคนของพระองค และ
ทุก คนที่เรียก ชื่อของพระ ยาหเวหจะได
รับความ ปลอดภัยในวันอันยิ่ง ใหญและ
นา สะ พรึง กลัวนัน
้ แตศัตรูของคนของ
พระองคจะตองถูกลงโทษ
ตัก
๊ แตนจะมาทําลายพืชผลในไรนา
๑ โย

๑ ขาวสารนี้จากพระยาหเวห
๒ ฟั งไวใหดี

เอลลูกชายของเปธู เอลได รับ

พวกผูเฒาทัง้ หลาย
ฟั งไวใหดี ทุกคนที่อาศัยอยูในแผนดินนี้
ชัว
่
ชีวิตของพวก เจาหรือชัว
่
ชีวิตของ
บรรพบุรุษเจา
เคยเห็นเรื่องอยางนี้เกิดขึ้นหรือเปลา ไมเคย
แน
๓ เลาเรื่องนี้ ใหกับลูกๆของเจาฟั ง
และใหลูกๆของ เจาเลา ตอใหกับลูกๆของ เขา
ฟั ง
และใหลูกๆของ เขาเลา ตอใหกับรุน หลังจาก
เขาฟั ง
๔ เลาใหพวก เขาฟั งวาพวก ตัก
๊ แตนวัย เดิน
เหลืออะไรไวใหบาง
ฝูงตัก
๊ แตนวัยบินก็มากิน
และพวกมันเหลืออะไรไวใหบาง

๕ พวกขีเ้ มาทัง
้ หลาย

ตื่นไดแลว และรองไห
พวกนักดื่มเหลาองุนทัง้ หลายครํ่าครวญเถอะ
เพราะจะไมมีเหลาองุนอันแสนหวาน
ใหเจาดื่มอีกตอไปแลว
๖ เพราะมีชนชาติหนึ่ งที่ยิ่ง ใหญมหาศาล นั บ
ไมถวน
ไดมาบุกแผนดินของเรา
ฟั นของมันเหมือนฟั นของสิงโต
และเขีย
้ วของมันเหมือนเขีย
้ วของนางสิงห
๗ พวกมันทําลายไรองุนของเราอยางราบคาบ
และทําลายตนมะเดื่อของเราจนเหลือแตตอ
และลอกเปลือกของตนมะเดื่อแลวโยนทิง้ ไป
พวกมันทําใหเถาองุนเหลือแตไสในสีขาว
ผูคนรองไห
๘ ใหครํ่าครวญเหมือนกับหญิงที่ใสชุด

กระสอบไวทุกข
ใหกับสามีของนางที่ตายไป
๙ ไมมีอาหารและเครื่อง ดื่มที่จะเอามาถวาย
ในพระวิหารอีกตอไปแลว
พวก นักบวชที่เป็ นผูรับ ใชของพระ ยาหเวห
กําลังครํ่าครวญ
๑๐ ไรนาถูกทําลาย พื้นดินครํ่าครวญ
ใชแลว เมล็ดพืชถูกทําลาย
เหลาองุนใหมเหือดแหงไป
นํ้ ามันมะกอกสดถูกใชหมดแลว
๑๑ หมดหวังแลว ชาวไรชาวสวนทัง
้ หลาย
รองไหเถอะ ชาวไรองุน
รองไหใหกับขาวสาลีและขาวบารเลย
เพราะผลผลิตในไรนาถูกทําลายหมดแลว
๑๒ ตนองุนเหือดแหงไป
ตนมะเดื่อเหี่ยวแหงไป
ตน ทับทิม แมแตตน อินทผลัม และตน
แอปเปิ ลรวม ทัง้ ตนไมอ่ น
ื ๆในไร นา
เหี่ยวแหงไปหมดแลว
ใช แลว ความสุขสนุกสนานเหือดหายไปจาก
ผูคนดวยเหมือนกัน
๑๓ พวก นั กบวช ใสเสื้อ กระสอบ แลว รองไห
เถิด
ทานที่เตรียมของ ถวายที่แทน บูชา รองไห
เถิด

โยเอล ๑:๑๔

มาสิ พวก ผูรับ ใชของพระเจา ใหสวม ใสชุด
กระสอบขามคืน
เพราะไมมีอาหารและเครื่อง ดื่ม ที่จะเอาไป
ถวายในพระ วิหารของพระเจาของ เจา
อีกตอไปแลว
การทําลายครัง้ ยิ่งใหญของฝูงตัก
๊ แตน
๑๔ ใหจัดเวลาสําหรับการ

อด อาหาร ให
เรียกประชุม
ใหรวบรวมพวกผู อาวุโส
และประชาชนที่อาศัยอยูบนแผน ดินนี้ ให
รวบรวมทุก คนมาที่พระ วิหารของพระ
ยาหเวห พระเจาของพวก เจา และใหพวก
เขารองขอตอพระยาหเวห
๑๕ วันนั น
้ จะเป็ นวันที่เลวราย เพราะใกลจะ
ถึงวันของพระ ยาหเวหแลว และจะมีหายนะ
อันยิ่ง ใหญ ที่จะมาจากพระเจาผู ยิ่ง ใหญ
๑๖ มันเกิดตอ หน าตอตาของเราเลยไมใช หรือ
ที่ไมมีอาหารเหลือแลว งาน เฉลิมฉลองและ
ความ สุขไมมีแลวในพระ วิหารของพระเจา
ของเรา
๑๗ ผล ไมที่โผลออก มา ก็ฝอลีบ ไปภาย
ใตกลีบ ดอกของพวก มัน ยุง ฉางถูกทําลาย
โรงนาก็ถูกรื้อ ถอน เพราะเมล็ด พืชฝ อลีบ ไป
หมด
๑๘ ฝูงสัตว เลีย
้ งตางรองครวญ คราง ฝูง
วัวตางก็เรรอนไปมา เพราะไมมีทุง หญาให
กับพวก มัน แมแตฝูง แกะก็ยังถูกทอด ทิง้
๑๙ พระ ยาหเวหเจาขา ขาพเจา รองขอความ
ชวยเหลือตอพระองค เพราะไฟไดเผาผลาญ
ทุง หญาของที่เปลา เปลี่ยว และเปลวเพลิงได
เผา ไหมตนไมทัง้ หมดในทอง ทุง ๒๐ แมแต
สัตว ป าก็ยังสง เสียงรองขอความ ชวย เหลือ
จากพระองคเพราะนํ้ าในลําธารไดแหง ขอด
ไป และไฟไดเผา ผลาญทุง หญาของที่เปลา
เปลี่ยวไปหมดแลว
วันที่พระยาหเวหเสด็จมา
๑ ใหเป าแตรในเมืองศิโยน

๒ รองตะโกนบนภูเขาอันศักดิส์ ิทธิข์ องเรา
ใหทุก คนที่อาศัยอยูในแผน ดินนี้กลัวจนตัว
สัน
่
เพราะวันของพระ ยาหเวหกําลังจะมา ถึง
เพราะวันของพระ ยาหเวหใกลเขา มา
แลว
๒ มันเป็ นวันแหงความมืดครึ้ม
เป็ นวันที่มืดมิดและเมฆดําทะมึน
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เหมือนความ มืดที่ปกคลุมภูเขาทัง้ หลายคือ
กองทัพอันยิ่งใหญเกรียงไกรมหาศาล
ไมเคยมีกองทัพไหนที่ยิ่งใหญเทานี้มากอน
และหลัง จาก นี้ก็จะไมมีกองทัพไหนเทียบ
เทามันไดอีก
๓ ไฟของกองทัพนั น
้ ก็เผาผลาญไปขางหน า
และเมื่อมันผาน ไป เหลือ ไวแตเปลว เพลิงที่
ลุกไหม
ดิน แดนที่อยูขาง หน ามัน เหมือนกับสวน
เอเดน
แตพอมันผานไป ก็กลายเป็ นทะเลทรายไมมี
อะไรเล็ดลอดไปไดเลย
๔ พวกมันเหมือนฝูงมา
พวกมันวิ่งเหมือนมาศึก
๕ เมื่อพวกมันกระโดดขามยอดเขา
เสียงเหมือนพวกรถรบ
เหมือนเสียงของไฟที่กําลังเผาฟางแหง
เหมือนเสียงของกองทัพอันยิ่ง
ใหญมุงสู
สงคราม
๖ ผูคนตางพา กันกลัวจนตัว สัน
่ ตอ หน าพวก
มัน
ทุกคนตางหน าซีดเผือด
๗ กองทัพนั น
้ วิ่งเขาสูสนามรบอยางทหารกลา
พวกมันปี นกําแพงเหมือนนักรบ
พวกมันตางเดินมุงตรงไปขางหน า
ไมแตกแถวเลย
๘ พวกมันไมเดินกินที่ของเพื่อน
ตางก็เดินในแถวของตัวเอง
ถึงแมบางตัวถูกยิงดวยธนูรวงไป
คนอื่นๆก็ไมเฉไปจากแถวของตน
๙ พวกมันรีบบุกเขาไปในเมือง
พวกมันบุกขึ้นกําแพงเมือง
พวกมันปี นเขาไปในบานเรือน
ปี นเขาไปทางหน าตางเหมือนพวกขโมย
๑๐ ตอหน าพวกมัน แผนดินก็ไหว
ทองฟ าก็สัน
่ สะเทือน
ดวงอาทิตยและดวงจันทรก็มืดไป
ดวงดาวก็หยุดสองแสง
๑๑ พระ ยาหเวหไดรองตะโกนสัง
่ กองทัพของ
พระองค
เพราะกองทัพของพระองคนัน
้ ยิ่งใหญจริงๆ
กองทัพที่ทําตามคําสัง่ ของพระองคนัน
้
ยิ่งใหญมหาศาลจริงๆ
วันของพระ ยาหเวหนัน
้ ยิ่ง ใหญและนา กลัว
จริงๆ
ใครเลาจะทนได

โยเอล ๒:๑๒

การเรียกใหกลับตัวกลับใจ
๑๒ พระยาหเวหพูดวา

“แต ถึงเดี๋ยวนี้ก็เถอะ
ใหกลับมาหาเรา ดวยสุดใจของพวกเจา
ใหอดอาหาร รองไห และครํ่าครวญ
๑๓ อยาฉีกเสื้อผา *แตใหฉีกใจของเจาแทน”
ใหกลับมาหาพระ ยาหเวห พระเจาของพวก
เจา
เพราะพระองคมีความ เมตตา ปรานี อดทน
นาน
พระองคมีความรักที่ยิ่งใหญ
และพรอมเสมอที่จะเปลี่ยนใจไมลงโทษ
๑๔ ใครจะ รู ละ
พระองคอาจจะหันไปจาก
แผนการที่จะลงโทษ
และเปลี่ยนใจ
พระองคอาจจะทิง้ พระพรไวให
ที่พวก เจาจะไดใชเป็ นอาหารและเครื่อง ดื่ม
ถวายใหกับพระยาหเวหพระเจาของเจา
อธิษฐานตอพระยาหเวห
๑๕ ใหเป าแตรในเมืองศิโยน

จัดเวลาสําหรับการอดอาหาร
ใหเรียกประชุม
๑๖ ใหรวบรวมประชาชนมา
และจัดเวลาประชุมกัน
ใหรวบรวมคนแกทัง้ หลาย
และใหรวบรวมเด็กๆและทารกที่ยังดูดนม
ใหเจาบาวทิง้ หองของเขาเถอะ
ใหเจาสาวทิง้ หองหอของนาง
๑๗ ใหพวกนั กบวชที่เป็ นผูรับ
ใชของพระ
ยาหเวห
รองไหระหวางเฉลียงและแทนบูชา
และใหพวกเขาพูดวา
“ขา แตพระ ยาหเวห ขอ ใหสงสารคนของ
พระองคดวยเถิด
ขออยา ใหทรัพยสินสวน ตัวของพระองคถูก
หัวเราะเยาะ
อยา ใหชนชาติตางๆมองคนของพระองคเป็ น
ตัวตลก
และอยา ใหพวก เขาพูดได วา ‘พระเจาของ
พวกเขาอยูที่ไหน’”
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พระเจาจะฟื ้ นฟูแผนดินของพระองค
๑๘ แลวพระ

ยาหเวห ก็เกิดหึง หวงแผน ดิน
ของพระองค
และพระองคก็เกิดความ
สงสารประชาชน
ของพระองค
๑๙ แลวพระองคก็ตอบคนของพระองควา
“เราจะสงเมล็ดพืช เหลาองุนใหม และนํ้ ามัน
มะกอกใหกับพวกเจา
และเจาจะอิ่มหนํ าจากสิ่งนัน
้
และเราจะไม ทําใหเจากลาย เป็ นที่เยย หยัน
ทามกลางชนชาติอ่ น
ื ๆอีก
๒๐ เราจะไลศัตรูที่มาจากทาง เหนื อไปใหหาง
ไกลจากพวกเจา
และเราจะขับ ไลพวก มันไปอยูในดิน แดนที่
แหงแลง
เราจะขับ ไลทหารกองหน าของพวกมันไปลง
ทะเลทางตะวันออก
และขับ ไลทหารกอง หลังของพวก มันไปลง
ทะเลทางตะวันตก
กลิ่นเหม็นคละคลุงของพวกมันจะขึ้นมา
และกลิ่นเหม็นเนาของพวกมันจะกระจายไป
เราจะทําอยาง นี้เพราะพวก มันไดทําความ
เสียหายไวมาก”
๒๑ แผนดินเอย อยากลัวเลย
ใหร่ น
ื เริงยินดีและเฉลิมฉลองกันเถอะ
เพราะพระยาหเวหไดทําสิ่งตางๆที่ยิ่งใหญ
๒๒ สัตวปาทัง
้ หลาย อยากลัวเลย
เพราะทุงเลีย
้ งสัตวในที่เปลา เปลี่ยวจะมีหญา
ขึ้นเขียวขจีไปหมด
อยากลัวเลย เพราะตนไมจะออกผล
ตนมะเดื่อและตนองุนจะออกผลที่ดีที่สุด
๒๓ ชาว เมืองศิ โยน ใหช่ น
ื ชมยินดี และเฉลิม
ฉลองใหกับพระ
ยาหเวหพระเจาของ
พวกเจาเถิด
เพราะพระองคจะใหฝนฤดูใบไม รวงกับพวก
เจาเพื่อเป็ นสิ่ง พิสูจนถึงความ ซื่อสัตย
ของพระองค
และพระองคจะสงฝนลงมาใหพวกเจา
ทัง้ ฝนตน ฤดูและฝนปลาย ฤดูเหมือนเมื่อ
กอน
๒๔ ลานนวดขาวจะเต็มไปดวยเมล็ดพืช

*๒:๑๓ ฉี กเสือ
้ ผา เป็ นวัฒนธรรมของพวก เขาที่จะฉีกเสื้อผาเพื่อแสดงความ เสียใจกับบาป
หรือ ความโศกเศรา
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พวก ถังจะเต็ม ลนไป ดวยเหลา องุน ใหมและ
นํ้ ามันมะกอก
๒๕ “เราจะชดใชใหกับพวก เจาจํานวน ปี ตางๆ
ของการเก็บเกี่ยว
ที่ฝูงตัก
๊ แตนวัย บิน วัย กระโดด วัย คลาน
และวัยเดิน ไดมากินพืชผลไปนัน
้
พวก มันเป็ นกองทัพอันยิ่ง ใหญที่เราไดสง มา
ลงโทษเจา
๒๖ พวก
เจาจะไดกินอยูเรื่อยๆและอิ่มอยู
เสมอ
พวก เจาจะสรรเสริญชื่อของพระ ยาหเวห
พระเจาของเจา
ผูทําสิ่งตางๆอันวิเศษสุดใหกับเจา
คนของเราจะไมตองอับอายขายหน าอีกเลย
๒๗ เจาจะรูวาเราอยูกับชนชาติอิสราเอล
เราคือยาหเวหพระเจาของเจา
ไมมีพระเจาอื่นอีก
และประชาชนของเราจะไมตองถูกทําใหขาย
หน าอีกเลย”
พระเจาจะใหพระวิญญาณกับทุกคน
๒๘ หลัง จาก นี้

เราจะเทพระ วิญญาณของ เรา
ลงบนทุกคน
เพื่อ วาลูกสาวและลูกชายของพวก เจาจะพูด
แทนเรา
พวกผู อาวุโสของ เจาจะเขาใจความ ตองการ
ของเราผานทางความฝั น
และพวกคน หนุมของ เจาจะเห็นสิ่งที่เราเปิ ด
เผยใหเห็น
๒๙ ในเวลานั น
้ แมแตคนใชชายหญิงของเจา
เราก็จะเทพระวิญญาณของเราให
๓๐ เราจะทําลางอัศจรรยในทองฟ าและ
บนดิน มันจะมีทัง้ เลือด ไฟและกลุมควัน
๓๑ กอนที่วันอันยิ่ง ใหญและน า สะ พรึง กลัว
ของพระ ยาหเวหจะมา ถึง ดวงอาทิตยจะมืด
ไป ดวง จันทรจะแดงเหมือนเลือด ๓๒ แตทุก
คนที่รองเรียกชื่อพระ ยาหเวหจะ รอด เพราะ
จะมีพวกเหลือรอด ชีวิตอยูบนภูเขาศิ โยน
และในเมืองเยรูซาเล็มเหมือนที่พระ ยาหเวห
ไดพูด ไว และในทามกลางผู ที่รอด ชีวิตเหลา
นัน
้ จะมีคนเหลานัน
้ ที่พระยาหเวหเรียก

*๓:๒
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ศัตรูของชาวยูดาหจะถูกลงโทษ
๑ “จํา

๓ เราจะพลิกสถานการณใหกับชาว ยู ดาห

ไว ให ดี ในชวงวัน เวลาเหลา นัน
้

และชาวเยรูซาเล็ม ๒ เราจะรวบรวมชนชาติ
ทัง้ หมดมา และเราจะพาพวก เขาลงไปยัง
หุบเขาเย โฮ ชา ฟั ท *และที่ นัน
่ เราจะตัดสิน
พวก เขาตามที่พวก เขาสมควรจะได รับ เพื่อ
เห็น แกอิสราเอลที่เป็ นประชาชนและมรดก
ของเรา เพราะชนชาติพวกนี้ทําใหคนของเรา
ตองกระจัดกระจายไปอยูทามกลางชนชาติ
ตางๆและพวก มันยังแบง แยกดิน แดนของ
เราทามกลางพวก มันดวย ๓ พวกชนชาติ
เหลา นี้ไดจับ สลากแบงคนของ เรา พวก เขา
ไดแลกเด็กผูชายกับคาเที่ยวโสเภณีของพวก
เขา และไดขายเด็ก ผู หญิงเพื่อแลกกับเหลา
องุนที่พวกเขาดื่มกินกัน
๔ ไทระ ไซ ดอน และพวกเขตแดนตางๆ
ของฟี ลิ ส เตีย พวก เจาจะเอายัง ไงกับ เรา
พวก เจากําลังแก แคนเรา หรือ พวก เจากําลัง
ทําอะไรเพื่อทํารายเราหรือ เราจะคืนสิ่งที่เจา
ไดทํากับเราลงบนหัวเจา เองในทันทีทันใด
๕ พวก เจาไดเอาเงินและทองคําของ เราไป
และพวก เจาไดเอาพวกของที่มี คาที่สุดของ
เราไปไวตามวัดตางๆของพวกเจา
๖ พวก เจาไดขายคน หน ุม สาวชาว ยู ดาห
และชาวเยรูซาเล็มใหพวก กรีก เพื่อใหพวก
เขาไปอยูหาง ไกลจากเขตแดนของพวก เขา
๗ ดูให ดี เราจะเอาพวกเขาขึ้น มาจากดิน แดน
ที่พวก เจาขายพวก เขาไปนัน
้
และเราจะ
ตอบแทนการกระทําตางๆของพวกเจาลงบน
หัวของพวกเจาเอง
๘ เราจะขายลูกชายและลูกสาวของ เจาให
กับชาวยู ดาห และชาวยู ดาหจะขายพวกเขา
ตอ ไปใหกับชาว เส บา ซึ่งเป็ นชาติที่อยูหาง
ไกลออก ไป เพราะเรายาหเวหไดพูด ไววา
อยางนัน
้ ”
เตรียมเขาสงคราม
๙ ใหประกาศสิ่งนี้ ตอชนชาติทัง
้ หลาย

์ ิทธิ ์
ใหเตรียมตัวกันเขาสูสงครามศักดิส
ไปปลุกทหารทัง้ หลาย
ใหพวกนักรบบุกโจมตี
๑๐ ใหตีคันไถของเจาใหเป็ นดาบ

เยโฮชาฟั ท ชื่อนี้หมายถึง “พระยาหเวหตัดสิน”
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และตีขอสําหรับลิดกิ่งของเจาใหเป็ นทวน
ใหคนออนแอพูด วา
“ขาเป็ นนักรบที่
แข็งแกรง”
๑๑ มาเร็วๆทุกชนชาติที่อยูรอบๆ
มารวมตัวกันที่นัน
่
ขาแตพระยาหเวห ไดโปรดนํ าพวกทหารของ
พระองคลงมา
๑๒ พระ ยาหเวหพูด วา ปลุกใหชนชาติตางๆ
ตื่นตัว
และมุงหน าสูหุบเขาเยโฮชาฟั ท
เพราะเราจะนัง่ อยูที่ นัน
่ ตัดสินทุกๆชนชาติที่
อยูรอบๆยูดาห
๑๓ สงเคียวมาไดแลว
เพราะพืชผลสุกงอมใหเก็บเกี่ยวแลว
มายํ่าผลองุนไดแลว
เพราะมีองุนเต็มบอยํ่าแลว
ถังเก็บเหลาองุนก็เต็มจนลน
เพราะความ เจ็บ ปวดที่พวก เขากอขึ้นนัน
้ มัน
มากมายนัก
๑๔ มีฝูง
ชนจํานวนมากในหุบเขาแหงการ
ตัดสิน
เพราะวันของพระ ยาหเวหใกลมา ถึงแลว
อยางแนนอนในหุบเขาแหงการตัดสิน
๑๕ ดวงจันทรและดวงอาทิตยจะมืดไป
และดวงดาวทัง้ หลายจะหยุดสองแสง
๑๖ พระยาหเวหจะคํารามจากภูเขาศิโยน
พระองคจะรองตะโกนกองจากเยรูซาเล็ม
ทําใหฟาสวรรคและแผนดินโลกสัน
่ สะเทือน
แตพระ ยาหเวหจะเป็ นที่คุม ภัยใหกับคนของ
พระองค
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และจะเป็ นที่ กําบังที่เขม แข็งใหกับชาว
อิสราเอล
๑๗ แลวพวกเจาจะรูวาเราคือยาหเวห พระเจา
ของเจา
์ ิทธิข
์ อง
ผู ที่อาศัยอยูบนศิ โยน ภูเขาอันศักดิส
เรา
์ ิทธิ ์
เมืองเยรูซาเล็มจะเป็ นเมืองศักดิส
และคนตางชาติจะไมไดบุกเขามาอีก
๑๘ เมื่อถึงตอน นั น
้ จะมีน้ํ า องุนอันหอม หวาน
หยดออกมาจากภูเขาตางๆ
จะมีน้ํ านมไหลออกมาจากเนินเขาตางๆ
จะมีน้ํ าไหลไปทัว
่ หุบเขาตางๆของยูดาห
จะมีน้ํ าพุไหลพุงออก มาจากพระ วิหารของ
พระยาหเวห
และจะใหความชุมชื่นกับหุบเขาอาคาเซีย
๑๙ อียิปตจะกลายเป็ นดินแดนรกราง
และเมืองเอโดมจะกลายเป็ นทะเลทรายราง
เพราะพวกเขาโหดรายตอชาวยูดาห
์ กไป ทัว
และทําใหเลือดของผู บริสุทธิต
่ แผน
ดินยูดาห
๒๐ จะมีคนอาศัยอยูในยูดาหตลอดไป
และจะมีคนอาศัยอยูในเยรูซาเล็มตลอดชัว
่
ลูกชัว
่ หลาน
๒๑ เราจะไมลงโทษพวกที่ทําใหเลือดของผู
บริสุทธิไ์ หลนองหรือ
พระยาหเวหสถิตอยูที่ศิโยนแนขนาดไหน
เราก็จะลงโทษพวกมันแนขนาดนัน
้
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อาโมส

อาโมส ๑:๕

ยาหเวหจะกอ ตัง้ อาณาจักรขึ้น มาใหม
และอวยพรอิสราเอล

คํานํ า

คํานํ า
๑ นี่

อา โมสไมไดเป็ นผู พูดแทนพระเจา
มือ อาชีพ เขาเป็ นเจาของฝูงแพะ แกะ
และสวนมะเดื่อ เป็ นชาว เมืองเท โค อา
ในยู ดาห (อาณาจักรฝ าย ใต) แตพระ
ยาหเวหเรียกใหเขาเอาถอยคําของ
พระองคไปประกาศที่เมืองเบธ เอลใน
อิสราเอล (อาณาจักรฝ ายเหนือ)
เรื่องของอา โมสเกิด ขึ้นในยุคของ
กษัตริยเย โร โบ อัมที่ สองแหงอิสราเอล
(อาณาจักรฝ าย เหนือ) ยุค นัน
้ รุงเรือง
สุดขีดและมีการ ขยายดิน แดนมาก
ที่สุด คนอิสราเอลเขาใจ ผิดคิด วาที่
พวก เขารุงเรืองและชนะสงครามเป็ น
เพราะพระ ยาหเวหช่ น
ื ชอบพวก เขาอยู
แตความ จริงแลวพระองคกําลังโกรธที่
พวก เขาขมเหงรังแกและเอา เปรียบคน
ยากจนและพระองคเอือม ระอาที่พวก
เขานมัสการพระองคแคเป็ นพิธี
ตอ มาพระ ยาหเวหไดลงโทษชนชาติ
ตางๆรอบๆอิสราเอล
และลงโทษคน
อิสราเอลครัง้ แลวครัง้ เลา แตพวกเขาก็
ยังไม ยอมหัน กลับมาหาพระองค พวก
นักบวชและคนอิสราเอลจํานวนมากไป
นมัสการรูป เคารพในสถาน ที่นมัสการ
แหง ใหมที่กษัตริยของอิสราเอลสราง
ขึ้น แลวยังมีหน ามาคาด หวังวาพระเจา
จะอวยพรพวก เขา อา โมสเลานิมิตหา
อยางเกี่ยว กับเรื่องที่พระ ยาหเวหจะ
ทําลายอิสราเอล แตบอก วาใน ที่สุดพระ

๑ เจาของฝูงแกะคนหนึ่งจากเมืองเทโคอา

คือคํา พูดของอา โมส อา โมสเป็ น

อา โมสได รับถอยคําเหลา นี้ เกี่ยว กับ
อิสราเอลผานทางนิมิตตางๆสอง ปี กอน ที่จะ
เกิดแผน ดินไหว ซึ่งเป็ นชวงที่อุส ซี ยาห เป็ น
กษัตริยของยู ดาห และเย โร โบ อัมลูกชาย
ของโยอาชเป็ นกษัตริยของอิสราเอล
๒ “อาโมสพูดวา
พระยาหเวหคํารามเหมือนสิงโตจากศิโยน
และพระองคเปลงเสียง ดังเหมือนฟ ารองจาก
เมืองเยรูซาเล็ม
ทุงหญาของผูเลีย
้ งแกะก็เหือดแหง
แมแตยอด เขาคา ร เมล *ยังเหี่ยวแหงไป
ดวย”
การลงโทษคนอาราม
๓ พระยาหเวหบอกวา

“เราจะลงโทษคนดามัสกัสในซีเรียอยาง
แนนอน
เพราะพวกเขาทําผิดบาปซํ้าแลวซํ้าอีก
ถึงขนาดบีค
้ นกิเลอาด
เหมือนใชเครื่องมือเหล็กนวดเมล็ดขาว
๔ ดัง นั น
้ เราจะสงไฟลงมาบนวังของกษัตริย
ฮาซาเอล †
และเราจะเผา ผลาญพวกป อมปราการของ
กษัตริยเบนฮาดัด ‡ใหราบคาบ
๕ เราก็จะหักกลอนประตูของดามัสกัส
และเราจะกําจัดผูนัง่ บนบัลลังกในหุบเขาอา
เวน ¶
เราจะทําลายคนที่ถือคทาในเบธเอเดน §

*๑:๒

ยอดเขาคารเมล เป็ นภูเขาอยูทางเหนือของอิสราเอล ชื่อนี้มีความหมายวา “สวนองุน
ของพระเจา” แสดงใหเห็นวาเป็ นเทือกเขาที่อุดมสมบูรณมาก
†๑:๔

ฮาซาเอล เป็ นกษัตริยของอารัม (ซีเรีย) เขาไดฆาเบนฮาดัดที่ หนึ่ง เพื่อตัง้ ตัว เองขึ้น
เป็ นกษัตริยแทน ดูไดจากหนังสือ ๒ พงศกษัตริย ๘:๗
‡๑:๔

เบนฮาดัด คือเบนฮาดัดทีส
่ อง เป็ นลูกของฮาซาเอล กษัตริยของอารัม (ซีเรีย) ดูไดจาก
๒ พงศกษัตริย ๑๓:๓
¶๑:๕

หุบเขาอาเวน ชื่อนี้อาจมีความหมายวา “หุบเขาแหงความไมยุติธรรม” หรือ “หุบเขา
แหงความซวย”
§๑:๕

เบธเอเดน เป็ นเมืองหลวงของประเทศอาราม (ซีเรีย) ที่อยูบนภูเขาเลบานอน ชื่อนี้มี
ความหมายวา “บานแหงความสุขเพลิดเพลิน” หรือ “สวนสวรรค”

อาโมส ๑:๖
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และคนอารามก็จะถูกกวาดตอนไปเป็ นเชลย
ที่แผนดินคีร *
พระยาหเวหพูดไวอยางนี้”
การลงโทษคนฟี ลิสเตีย
๖ พระยาหเวหบอกวา

“เราจะลงโทษคนกาซาอยางแนนอน
เพราะพวกเขาทําผิดบาปซํ้าแลวซํ้าอีก
ถึงขนาดกวาดตอนคนทัง้ ชุมชน
ใหไปเป็ นทาสที่ประเทศเอโดม
๗ ดัง นั น
้
เราจะสงไฟลงมาที่กําแพง เมือง
กาซา
และมันจะเผา ผลาญพวกป อมปราการตางๆ
ของมันอยางราบคาบ
๘ และเราจะกําจัดผูที่นัง
่ บนบัลลังกของเมือง
อัชโดด
และเราก็จะทําลายคนที่ถือคทาของเมือง
อัชเคโลน
และเราจะลงมือจัดการกับเมืองเอโครน
แลวคนฟี ลิสเตียที่จะหลงเหลืออยูก็จะตาย”
พระยาหเวห องคเจาชีวิตพูดไวอยางนัน
้
การลงโทษคนโฟนี เซีย
๙ พระยาหเวหบอกวา

“เราจะลงโทษคนไทระอยางแนนอน
เพราะพวกเขาทําผิดบาปซํ้าแลวซํ้าอีก
ถึง ขนาดขายคนทัง้ ชุมชนใหไปเป็ นทาสใน
ประเทศเอโดม
และพวกเขาก็ไม ไดรักษาขอ ตกลงที่พวกเขา
ไดทํารวมกันฉันทพี่นอง
๑๐ ดัง
นัน
้ เราจะสงไฟลงมาบนกําแพงเมือง
ไทระ
และมันก็จะเผาผลาญพวกป อมปราการตางๆ
ของมันจนราบคาบ”
การลงโทษคนเอโดม
๑๑ พระยาหเวหบอกวา

“เราจะลงโทษคนเอโดมอยางแนนอน
เพราะพวกเขาทําผิดบาปซํ้าแลวซํ้าอีก
ถึง ขนาดเอาดาบไล ฟั นคนอิสราเอลพี่ น อง
ของเขา อยางไมมีความเมตตาปรานี
เขาฉีกเนื้อของพี่ น องเขาอยางไม หยุด พัก
ดวยความโกรธ

*๑:๕

อาโมส ๒:๓

เขาโจมตีพี่ น องเขาอยางไม หยุด หยอนดวย
ความแคน
๑๒ ดังนั น
้ เราจะสงไฟลงมาบนเมืองเทมาน
และมันจะเผา ผลาญพวกป อมปราการของ
เมืองโบสราหลงจนราบคาบ”
การลงโทษคนอัมโมน
๑๓ พระยาหเวหบอกวา

“เราจะลงโทษคนอัมโมนอยางแนนอน
เพราะพวกเขาทําผิดบาปซํ้าแลวซํ้าอีก
ถึง ขนาดไดแหวะทองของคน ทองในเมืองกิ
เลอาด
ในชวง ที่พวก เขาทําสงครามขยายดิน แดน
ของเขา
๑๔ ดัง นั น
้ เราจะจุด ไฟบนกําแพงของเมืองรับ
บาห
และมันจะเผา ผลาญพวกป อมปราการของ
มันลงจนราบคาบ
เรื่อง นี้จะเกิด ขึ้นในวัน ทํา ศึกตอน ที่ศัตรูโห
รอง
และโจมตีพวกเขาอยางพายุหมุน
๑๕ แลวกษัตริย พรอมทัง
้ พวกเจาฟ าของเขา
ก็จะถูกจับไปเป็ นเชลยพรอมๆกันหมด”
พระยาหเวหพูดไวอยางนี้
การลงโทษคนโมอับ
๑ พระยาหเวหบอกวา

๒ “เราจะลงโทษคนโมอับอยางแนนอน
เพราะพวกเขาทําผิดบาปซํ้าแลวซํ้าอีก
ถึง ขนาดเผากระดูกของกษัตริยเอ โดมไปทํา
ปูนขาว
๒ ดังนั น
้ เราจะสงไฟมาบนโมอับ
และมันก็จะเผา ผลาญพวกป อมปราการของ
เมืองเคริโอทลงจนราบคาบ
แลวโมอับก็จะตายไปทามกลางเสียงรบ
ในทามกลางเสียงโห รองและเสียงแตร เขา
สัตว
๓ เราจะกําจัดผูนําของโมอับ
และเราจะฆาพวกเจา ฟ าทัง้ หมดของ เขาไป
พรอมๆกับเขา”
นัน
่ คือสิ่งที่พระยาหเวหบอก

คีร เป็ นเขตแดนที่อยูในการปกครองของอัสซีเรีย ดูหนังสือ อาโมส ๙:๗

อาโมส ๒:๔

3

การลงโทษคนยูดาห
๔ พระ

ยาหเวหบอก วา “เราจะลงโทษคนยู
ดาหอยางแนนอน
เพราะพวกเขาทําผิดบาปซํ้าแลวซํ้าอีก
คือเขาไมยอมเชื่อฟั งคําสัง่ สอนของเรา
และไมยอมรักษากฎตางๆของเราดวย
พระเทียม เท็จที่บรรพบุรุษของพวก เขาเฝ า
ติดตามนัน
้ นํ าพวกเขาใหทิง้ เราไป
๕ ดังนั น
้ เราจะสงไฟลงมาบนยูดาห
และมันจะเผา ผลาญพวกป อมปราการของ
เมืองเยรูซาเล็มลงจนราบคาบ”
การลงโทษคนอิสราเอล
๖ พระ

ยาหเวหบอก วา “เราจะลงโทษคน
อิสราเอลอยางแนนอน
เพราะพวกเขาทําผิดบาปซํ้าแลวซํ้าอีก
อยาง เชน พวก เขาขายคนที่ซ่ อ
ื สัตยไปเป็ น
ทาส เพราะคนซื่อสัตยไมมีเงินมาชดใช
หนี้
ขายคน ยากจนไปเป็ นทาสเพราะคน ยากจน
ไมมีเงินมาจายหนี้ หนี้ที่มี คาแครองเทา
สานคูเดียว
๗ พวกเขาเหยียบยํ่ากดหัวคนจนจมลงในดิน
และผลักไสพวกคนจนไปใหพนทาง
พอกับลูกชายก็รวม เพศกับหญิง สาวคน
เดียวกัน
์ ิทธิข
์ องเรา
ทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียงอันศักดิส
๘ พวกเขาเอาเสื้อผาของคนจนๆมาปู นอนอยู
ขางๆแทนบูชาของพวกเขา
เสื้อผาพวก
นี้เป็ นเสื้อผาที่คนจนเอามาคํ้า
ประกันหนี้
และพวก เขาทําใหผูคนตองจายคา ปรับเป็ น
เหลาองุน
แลวพวก เขาก็เอามาดื่ม กินกันในวิหารของ
พระเจาของพวกเขา
๙ เป็ นเราเองที่ทําลายคนตอหน าพวกเขา
คนอา โม ไรต *นี้สูงเหมือน กับพวกตนสนซี
ดาร

อาโมส ๓:๑

และแข็งแรงเหมือนกับพวกตนโอค
เราไดทําลายทัง้ ผลบนตน
และรากในดิน
๑๐ เป็ นเรา เองที่นําเจาออก มาจากแผน ดิน
อียิปต
และนํ าทางเจาในชวงที่เจาอยูในที่เปลา
เปลี่ยวแหงแลงเป็ นเวลาสี่สิบปี
เราเองที่ทําใหเจาไดยึด ครองแผน ดินของคน
อาโมไรต
๑๑ เราไดเลือกลูกของ เจาบาง คนใหเป็ นพวก
ผูพูดแทนพระเจา
และเลือกคน หนุมของ เจาบาง คนเป็ นพวก
นาศีร †
วา ไง คนอิสราเอล เจาวามัน จริงตาม นี้หรือ
เปลา”
พระยาหเวหบอกไววาอยางนี้
๑๒ “แตพวกเจาทําใหพวกนาศีรด่ ม
ื เหลาองุน
และเจาก็สงั ่ พวกผู พูดแทนพระเจา ไม ให พูด
แทนพระเจา
๑๓ ดัง นั น
้ ตอนนี้เราจะทําใหพวกเจาติด หนึบ
อยูในที่ของพวกเจา
เหมือน กับรถที่บรรทุกขาวสารเกินนํ้ า หนัก
ติดอยูในโคลน
๑๔ พวกนั กวิ่งลมกรดก็จะยังวิ่งหนี ไมทัน
คนที่แข็งแรงก็จะยังแข็งแรงไมพอ
พวกทหารก็จะไมสามารถปกป องตัวเองได
๑๕ พวกยิงธนูก็จะไมสามารถยืนหยัดตอสู
และพวกนักวิ่งลมกรดก็จะยังวิ่งหนีไมทัน
และพวกทหาร มาก็จะไมสามารถรักษาชีวิต
ของตนเองได
๑๖ แมแตนักรบผู กลาก็ยังจะ ตองวิ่ง หนี ตัว
ลอนจอนในวันนัน
้ ”
พระยาหเวหบอกไววาอยางนี้
คําเตือนตอคนอิสราเอล
๑ คนอิสราเอล

๓ ของพระ ยาหเวห ที่พระองคพูดตอ ตาน

ฟั ง ไวให ดี นี่เป็ นคํา พูด

พวก เจา ตอ ตานครอบครัวของอิสราเอล
ทัง้ หมด ที่พระ ยาหเวหเคยนํ าออก มาจาก

*๒:๙

คนอาโมไรต เป็ นชนชาติหนึ่งที่อาศัยอยูในแผน ดินคานาอัน กอนที่คนอิสราเอลจะมา
ถึง พวกคนอาโมไรตนี้เองที่คนอิสราเอลกลัว ตอนที่โมเสสนํ าคนอิสราเอลอยูในทะเลทราย ดู
ไดจากหนังสือ เลวีนิติ ๑๓:๓๓
†๒:๑๑

พวกนาศี ร เป็ นพวกที่ไดทําสัญญาเป็ น พิเศษกับพระเจา คนพวกนี้ไม ด่ ม
ื ของมึนเมา
ทุก ชนิด และไม ตัดผม คํา นี้มาจากคําในภาษาฮีบรู แปลวา “แยกออกมา” ดูไดจากหนังสือ
กันดารวิถี ๖:๑-๒๑

อาโมส ๓:๒

แผนดินอียิปต ๒ จากชนชาติทงั ้ หมดในโลกนี้
มีแตพวก เจาเทานัน
้ ที่เราเอาใจ ใสเป็ นพิเศษ
แตเจากลับไมเชื่อ ฟั งเรา เพราะอยาง นี้ เรา
จะลงโทษพวกเจา สําหรับความผิด บาปที่เจา
ทํา
๓ ถาไมไดนัดพบกันกอน
คนสองคนจะเดินทางไปดวยกันไดหรือ
๔ ถาสิงโตยังไมเจอเหยื่อของมัน
มันจะแผดเสียงรองในป าหรือ
ถาสิงโตหนุมยังจับอะไรไมได
มันจะแผดเสียงจากถํ้าของมันหรือ
๕ ถาไมมีเหยื่อมาลอนก
มันจะติดกับดักที่พ้ น
ื หรือ
ถาไมมีอะไรมาติดกับดักนัน
้
กับดักจะเดงขึ้นมาจากพื้นหรือ
๖ ถามีเสียงแตรเตือนในเมือง
คนจะไมกลัวหรือ
ถามีความหายนะเกิดขึ้นกับเมือง
ก็ไมใชเพราะพระ ยาหเวหทําใหมันเกิด ขึ้น
หรอกหรือ
๗ พระยาหเวหองคเจาชีวิตจะไมทําอะไร
จนกวาพระองคจะเปิ ด เผยแผนการนัน
้ ใหกับ
พวกผูรับ ใชของพระองคที่เป็ นพวกผู
พูดแทนพระเจารูเสียกอน
๘ เมื่อสิงโตคําราม
คนจะไมกลัวหรือ
ถาพระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
คนของพระองคจะไมประกาศออกไปหรือ
๙–๑๐ ใหบอกสิ่ง นี้ กับผูคนที่อาศัยอยูตามป อม
ปราการตางๆของเมืองอัช โดด และของ
แผนดินอียิปต
ใหบอกกับพวกเขาวา “มารวมตัวกันที่ภูเขา
ตางๆของสะมาเรีย
แลวเจาจะเห็นความโหดรายทารุณที่มีตอกัน
และเห็นการกดขี่ขมเหงกันและกัน
เพราะผูคนไมรูวาจะทําดียังไง
คนเหลา นัน
้ ไปแยง ชิงและปลนสิ่งของของ
คน อื่น แลวเอามาเก็บสะสมไวในป อม
ปราการตางๆของพวกเขา”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน
้

*๓:๑๔
†๔:๑
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๑๑ ดัง นั น
้

นี่คือสิ่งที่พระยาหเวห องคเจาชีวิต
พูด คือ “ศัตรูจะมาปิ ดลอมแผน ดินนี้ไว
ทุกดาน
และทําลายแนวป องกันตางๆของเจา
และปลนเอาทรัพยสมบัติที่อยูตามป อม
ปราการตางๆของเจาไป”
๑๒ พระยาหเวหพูดวา
“เราจะชวยคนอิสราเอลที่อยูในสะ มา เรีย
เหมือนกับที่ผู เลีย
้ ง แกะพยายามชวย
แกะใหรอดจากปากสิงโต แตชวยออก
มาไดแคขาสองขาและหูหนึ่งขาง
พวก เขาเหลือ รอดแคเสีย
้ ว หนึ่งของเกาอี้
นอนยาวและขาเตียงขางหนึ่ง”
๑๓ ฟั งให ดี และใหเป็ นพยานถึงสิ่งที่เกิด ขึ้น
กับครอบครัวของยาโคบ
นี่คือสิ่งที่พระ ยาหเวหองคเจาชีวิต พระเจาผู
์ ัง้ สิน
มีฤทธิท
้ พูด
๑๔ “ในวันที่เราจะลงโทษอิสราเอล
สําหรับ
ความผิดบาปของเขานัน
้
เราจะทําลายแทนบูชาที่เมืองเบธเอล *ดวย
และจะตัดมุมทัง้ สี่ของแทนบูชานัน
้ ทิง้
และมันก็จะลวงลงกับพื้น
๑๕ เราจะทําลายบานพักฤดู หนาวและบานพัก
ฤดูรอน
และจะทําลายบานที่ตกแตงดวยงาชาง
และทําลายบานอื่นๆอีกมากมาย”
พระยาหเวหพูดวาอยางนี้
อิสราเอลไมหลาบจํา
๑ ฟั งถอยคํานี้ ให

๔ ชาน

ดี พวก แม วัวของบา

†ที่อยูบนภูเขาของสะมาเรีย

เจาขมเหงคนยากจน และบดขยีค
้ นที่ยากจน
ขนแคน
เจาบอกกับสามีของพวก เจาวา “เอาอะไรมา
ใหด่ ม
ื หนอยสิ”
๒ พระ
์ ิทธิ ์
ยาหเวหองคเจาชีวิตนัน
้ ศักดิส
พระองคไดสัญญาวา
“เวลานัน
้ จะมาถึงเจาอยางแนนอน
เป็ นเวลาที่พวก เขาจะมาลากพวก เจาไปดวย
เบ็ด
พวก เจาจะถูกลากไปดวยเบ็ดตก ปลาหมด
ทุกคน

เบธเอล เป็ นเมืองหนึ่งในอิสราเอล ชื่อนี้มีความหมายวา “บานของพระเจา”

แม วัวของบาชาน พูด ถึง พวกผู หญิงที่ร่าํ รวยในเมืองสะมาเรีย บาชานเป็ นสถานที่
หนึ่งทางทิศตะวันออกของแมน้ํ าจอรแดน มันมีช่ อ
ื เสียงในเรื่องวัวตัวใหญๆ
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๓ เจาแตละคนจะตรงออกไปนอกเมืองไดเลย

ตามชองกําแพงที่แตกทัง้ หลาย
และเจาจะถูกโยนขามไปที่ฮารโมน”
พระยาหเวหพูดไววาอยางนี้
๔ “มาที่เมืองเบธเอล *และทําบาปไปเลย
มาที่กิลกาลและทําบาปมากขึ้นไปอีก
ใหนําเครื่องเซนไหวของเจามาทุกๆเชา
และทุกๆสาม วันใหเอาสิบเปอรเซ็นตของพืช
ผลของเจามาถวาย
๕ ใหเผาขนมปั งเป็ นเครื่องบูชาขอบคุณ
ใหโฆษณา อวดไป เลยถึงเครื่องบูชาที่เจา
สมัครใจเอามาถวาย
เพราะเจา คนอิสราเอลชอบทําอยางนัน
้ นี่”
พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดไววาอยางนี้
๖ “เราทําใหฟันของพวก
เจาสะอาดเกลีย
้ ง
เกลา
เพราะขาดอาหารกิน ไปทัว
่ ทุกหน แหงและ
ทุกเมืองของเจา
แตพวกเจาก็ยังไมยอมหันกลับมาหาเรา”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
๗ “เราหยุด ยัง
้ ฝนไป จากพวก เจา สาม เดือน
กอนที่จะถึงฤดูเก็บเกี่ยว
เราใหเมืองหนึ่งมีฝน
อีกเมืองหนึ่งไมมี
เราทําใหทองทุงหนึ่งมีฝน
อีกแปลงหนึ่งแหงแลง
๘ คนจากเมืองโน นเมืองนี้ จะตองเดิน โซเซไป
หานํ้ าที่เมืองอื่น
แตก็มีน้ํ าไมพอดื่ม
ถึงอยาง นัน
้ พวก เจาก็ยังไม ยอมหันกลับ
มาหาเรา”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
๙ “เราไดทําลายพืชผลของเจา ใหมันเกิดโรค
และเป็ นราเนาเปื่ อย
เราทําใหสวน ผักและสวน องุนของ เจาแหง
แลงไป
ตัก
๊ แตนมากินตน มะเดื่อและตน มะกอกของ
เจา
แตเจาก็ยังไมยอมหันกลับมาหาเรา”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
๑๐ “เราสงเชื้อ โรคราย แรงมาในทามกลาง
พวก เจา เหมือนกับที่เราเคย ทํากับ
อียิปต
*๔:๔
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เราฆาคนหนุมๆของเจาในสงคราม
และพวกมาก็ถูกยึดไป
เราทําใหคนตายในคายตางๆของเจา สงกลิ่น
เหม็นคละคลุงมาเขาจมูกเจา
แตเจาก็ยังไมยอมหันกลับมาหาเรา”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
๑๑ “เราไดทําลายพวกเจาบางคน
เหมือนกับที่เราไดทําลายเมืองโส โดมและโก
โมราห
พวก เจาเป็ นเหมือนไมที่ถูก เผาที่ถูก ดึงออก
มาจากไฟ
แตเจาก็ยังไมยอมหันกลับมาหาเรา”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
๑๒ “ดังนั น
้ อิสราเอล เราจะลงโทษเจา
เราจะทําอยางนี้กับเจา
เตรียมพรอมที่จะเผชิญ หน ากับ เราพระเจา
ของเจาที่จะมาตัดสินเจา”
๑๓ เพราะพระองคเป็ นผู ที่สรางภูเขาทัง
้ หลาย
รวมทัง้ สายลม
แลวพระองคบอกใหมนุษยรูถึงแผนการของ
พระองค
พระองคสรางเวลาเชาและเวลาคํ่า
และพระองคเดินไปบนภูเขาสูงๆของโลก
ชื่อของพระองคคือพระ ยาหเวห พระเจาผู มี
์ ัง้ สิน
ฤทธิท
้
เพลงไวทุกขสําหรับอิสราเอล
๑ คนอิสราเอลเอย

๕ ขึ้นมาตอตานพวกเจา เป็ นเหมือนเพลง
ฟั งเพลง นี้ที่เรา รอง

ไวทุกข
๒ อิสราเอลผูเป็ นหญิงสาวลมลง
และนางก็จะไมลุกขึ้นมาอีก
นางถูกทอด ทิง้ ใหนอนอยูในที่ดินของ นาง
เอง
แลวไมมีใครชวยยกนางขึ้น
๓ พระ ยาหเวหองคเจาชีวิต
พูดเรื่อง
ครอบครัวของอิสราเอลวา
“เมืองที่สงทหารออกไปสูรบเป็ นพัน
ก็จะเหลือรอดกลับมาเป็ นรอย
เมืองที่สงทหารออกไปสูรบเป็ นรอย
ก็จะเหลือรอดกลับมาเป็ นสิบ”
๔ เพราะนี่ คือสิ่งที่พระ ยาหเวหพูด ไวกับคน
อิสราเอล

เมืองเบธเอล เบธเอล และ กิลกาล เป็ นสถานที่สําคัญสําหรับการนมัสการ อยูทางตอน
เหนือของอิสราเอล
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“แสวงหาเราสิ แลวเจาจะมีชีวิตอยูตอไป
๕ อยาไปแสวงหาที่เมืองเบธเอล
อยาเขาไปในเมืองกิลกาล
และอยาขามไปที่เมืองเบเออรเชบา
เพราะคน กิล กาลจะถูก ตอนไปเป็ น เชลย
อยางแนนอน
และเมืองเบธเอลก็จะถูกทําลาย
๖ แสวงหาพระยาหเวหสิ แลวเจาจะมี ชีวิตอยู
ตอไป
ไมอยางนัน
้ พระองคจะพลุงออกไปเหมือนไฟ
ตอครอบครัวของโยเซฟ *
และไฟ นัน
้ ก็จะไปเผา ผลาญเมืองเบธ เอล
และจะไมมีใครดับได
๗ นี่ เจาผูที่เปลี่ยนความ ยุติธรรมใหขมอยาง
บอระเพ็ด
และซัดความถูกตองลงกับพื้นดิน
๘ พระเจาเป็ นผู สรางกลุม ดาวลูกไกและกลุม
ดาวไถ
พระองคเป็ นผู ที่เปลี่ยนความ มืดให เป็ นรุง
เชา
และเปลี่ยนกลางวันใหมืดเป็ นกลางคืน
พระองคเรียกนํ้ าจากทะเล
และเทเป็ นฝนลงบนพื้นโลก
ยาหเวหคือชื่อของพระองค
๙ พระองคทําลายคนที่เขมแข็ง
ป อมปราการจึงถูกทําลายลง”
๑๐ พวกเจาเกลียดคนที่ศาลที่ตอตานความชัว
่
ราย
พวกเจาเกลียดชังคนที่พูดความจริงในศาล
๑๑ ดังนั น
้ เนื่องจากเจาเหยียบยํ่าคนจน
และเจาก็รีด ไถขาวสาลีที่เป็ นสวนแบง †ของ
พวกเขา
พวกเจาไดสรางพวกบานที่สวยงามจากหินที่
สกัดแลว
แตเจาจะไมไดอยูในบานพวกนัน
้ หรอก
พวกเจาไดปลูกสวนองุนที่มีคา
แตเจาจะไม ไดด่ ม
ื เหลา องุนจากสวน นัน
้
หรอก
๑๒ เพราะเรารู วาความผิด บาปของ เจานั น
้ มี
มากขนาดไหน

*๕:๖
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และรู วาความ บาปตางๆของพวก เจานัน
้ มัน
มากมายมหาศาล
พวกเจาที่ชอบกดขี่คนเหลานัน
้ ที่ทําถูกตอง
พวกเจาที่ชอบรับสินบน
และกีดกันไม ใหคนจนได รับความยุติธรรมที่
ศาล
๑๓ ดังนั น
้ ในเวลาที่ชัว
่ รายอยางนี้
คนที่ฉลาดก็จะนิ่งเสีย
๑๔ ใหแสวงหาความดีไมใชความชัว
่ ราย
เพื่อเจาจะไดมีชีวิตอยูตอไป
และเพื่อพระยาหเวห พระเจาผู มี ฤทธิ ์ ทงั ้ สิน
้
จะอยูกับพวกเจา
เหมือนกับที่เจาชอบอางนัน
้
๑๕ ใหเกลียดความชัว
่ แตรักความดี
และใหตงั ้ ความยุติธรรมขึ้นในศาล
ไม แนบางทีพระ ยาหเวหพระเจาผู มี ฤทธิ ์ ทัง้
สิน
้
อาจจะมีความ เมตตากับคนของโย เซฟที่ยัง
เหลืออยูก็ได
เวลาแหงความเศราโศกครัง้ ใหญกําลังมา
พระเจาผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้ องค
เจา ชีวิต ไดพูด ไวอยาง นี้วา “ตามลาน
เมืองทัง้ หมดจะมีเสียงครํ่าครวญ
และตามทอง ถนนทัง้ หมดจะมีเสียงพูด วา
‘แยแลว แยแลว’
และพวกเขาจะเรียกใหชาวนารองครํ่าครวญ
และเรียกใหพวกที่รองไหเป็ น อาชีพมารอง
ครํ่าครวญ
๑๗ และจะมีการรองไหครํ่าครวญทัว
่ สวน องุน
ทุกแหง
เพราะเราจะผานไปทามกลางเจา”
พระยาหเวหบอกวาอยางนัน
้
๑๘ นี่ เจาคนที่ตัง
้ หน าตัง้ ตาคอยวัน พิพากษา
ของพระยาหเวห
ทําไมเจาถึงอยาก เจอวัน พิพากษาของพระ
ยาหเวหนัก
วันนัน
้ จะมืดมิดไมสวาง
๑๙ มันจะเหมือนกับคนที่วิ่งหนี สิงโต
แตไปเจอหมี
หรือคนที่หนีเขาไปในบาน
๑๖ พระยาหเวห

ครอบครัวของโยเซฟ กําลังพูดถึง อาณาจักรฝ ายเหนือของอิสราเอล เพราะวาโยเซฟ
เป็ นบรรพบุรุษของเผา เอ ฟ รา อิม กับ มนัส เสห ซึ่งเป็ นสอง เผาที่ใหญ ที่สุดในอาณาจักรฝ าย
เหนือของอิสราเอลนัน
้
†๕:๑๑ สวนแบง หรือ อาจจะแปลไดอีกอยางวา “ภาษี”
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และเอามือพิงฝาแลวถูกงูกัดเขา
๒๐ วันของพระ ยาหเวหนัน
้
จะมืด มิดไม
สวางไสว
มันจะมืด สนิทชนิดไมมีแสงรอดเขา มาได
เลย
พระยาหเวหเหลืออดกับการ
นมัสการของคนอิสราเอล
๒๑ พระยาหเวหพูดวา

“เราเกลียด ชัง เราเหยียดหยามงานเทศกาล
ตางๆของเจา
เราทน ไม ไดกับการ ประชุมทางศาสนาตางๆ
ของเจา
๒๒ ถึง
แมเจาจะถวายเครื่องเผาบูชาและ
เครื่องถวายจากเมล็ดพืชใหกับเรา
เราก็จะไมยอมรับพวกมัน
เราจะไมสนใจเครื่องสังสรรคบูชา
จากสัตวเลีย
้ งที่อวนพีของเจา
๒๓ เอาเสียง เพลงหนวกหูของ เจาไปให ไกลๆ
จากเรา
เราจะไมฟังเสียงเพลงจากพิณใหญของเจา
๒๔ แตใหความยุติธรรมหลัง
่ ไหลมาเหมือนนํ้ า
และความถูก ตองหลัง่ ไหลมาเหมือนลําธารที่
ไหลอยูตลอดเวลา
๒๕ ครอบครัวอิสราเอลเอย
เจาเอาเครื่อง
เซน ไหวและเครื่องบูชามาถวาย เราตลอดสี่
สิบ ปี ที่เจาอยูใน ที่เปลาเปลี่ยวแหง แลงหรือ
ไม หรอก ๒๖ แตตอน นี้ เจาจะยกสัค คูท *มา
เป็ นกษัตริยของ เจา หรือ และเอาดวงดาวไค
วัน มาเป็ นรูป เคารพและเทพเจาของ เจา
อยาง นัน
้ หรือ ซึ่งรูป เคารพทัง้ สองนี้เจา เอง
เป็ นคน สรางขึ้น มาสําหรับตัว เจา เอง ๒๗ ดัง
นัน
้ เราจะบีบ บังคับเจาใหไปเป็ น เชลยไกลพน
เมืองดามัสกัสไป เสีย อีก” พระองคผู มีช่ อ
ื วา
ยาหเวห พระเจาผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้ ไดพูด ไววา
อยางนัน
้
อิสราเอลที่หยิ่งยโสจะ
ไมมีชีวิตที่ฟูฟาอีกตอไป
๑ นี่
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อาโมส ๖:๘

พวกเจาที่รูสึกปลอดภัยบนภูเขาสะมาเรีย
พวก เจาที่คิด วาตัว เองเป็ นผูนําที่สําคัญมาก
ของชนชาติที่ดีที่สุด
คนที่ครอบครัวของอิสราเอลตองมาพึ่งพิง
๒ พวก ผูนําของ เจาอวดกับ เจาวา “ขามไปที่
เมืองคาลเนห †และไปดูสิ
จากที่นัน
่ ก็ใหไปที่เมืองฮามัท ‡ที่ยิ่งใหญ
แลวใหลงไปที่กัทของชาวฟี ลิสเตีย
เมืองพวกนัน
้ ดี กวาเมืองศิ โยนกับเมืองสะมา
เรียหรือ
หรือดิน แดนของพวก เขาใหญกวาดิน แดน
ของเจาหรือ”
๓ พวก เจาคิดที่จะผลักวันแหงความ พินาศ
ออกไปไกลๆ
แตเจากลับนํ าบัลลังกแหงความ โหด รายให
เขามาใกลๆ
๔ พวก เจานอนลงบน เตียงที่ตกแตงดวย
งาชาง
เจาเหยียดแขงเหยียดขานอนอยูบนโซฟา
และกินพวกลูกแกะที่คัดมาจากฝูง
และพวกลูกวัวอวนพีจากคอก
๕ พวกเจารองตามเสียงพิณใหญ
เหมือนกับดาวิด พวกเจาแตง เพลงใหตัว เอง
เขากับเครื่องดนตรี
๖ พวกเจาดื่มจากชามเหลาองุน
และทาตัวเองดวยนํ้ ามันอยางดี
แตไม เศรา โศกเสียใจกับความ ลมจมของ
ครอบครัวโยเซฟ
๗ ดัง นั น
้
ตอน นี้พวก เจาก็จะถูก จับไป
เป็ น เชลยชุด แรก และงาน เลีย
้ งของพวก
เจาที่นอนเหยียด แขงเหยียด ขาอยูบน โซฟา
ก็จะ ถึงจุดจบ ๘ พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตได
สาบานโดยอางชื่อของพระองคเอง นี่คือสิ่งที่
์ ัง้ สิน
พระยาหเวห พระเจาผูมีฤทธิท
้ บอก
“เราเกลียดชังความหยิ่งยโสของยาโคบ
และเราเกลียดชังป อมปราการของเขา
ดัง นัน
้ เราจะปลอยใหศัตรูมายึดเมืองสะ มา
เรีย
และทุกสิ่งทุกอยางในเมืองนัน
้ ไป”

๖ สบายๆในเมืองศิโยน
*๕:๒๖

พวก เจา พวก เจาที่ชอบอยูอยาง

สัคคูท สัคคูทกับไควันเป็ นชื่อเทพเจาของคนอัสซีเรีย

†๖:๒

คาลเนห เป็ นเมืองที่มีอํานาจมากทางเหนือของซีเรีย

‡๖:๒

ฮามัท เป็ นเมืองที่มีอํานาจมากในซีเรีย

อาโมส ๖:๙
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จะมีคนอิสราเอลรอดชีวิตไมก่ีคน
๙ ถามีสิบ คนหลง เหลืออยูในบานหลัง หนึ่ ง

พวก เขาจะตายหมดทุก คน ๑๐ แลวญาติที่
ใกล ชิดที่สุดและสัปเหรอก็จะมาแบกศพเหลา
นัน
้ ออกจากบานและจะมีคน หนึ่งถามคนที่
อยูใน สุดของ บานวา “ยัง มี ใครเหลือ อยูกับ
เจาใน นัน
้ หรือ เปลา” เขาจะตอบ วา “ไมมี”
แลวคน แรกก็จะพูด วา “จุ จุ อยาเอะอะไป
อยาไดเอยชื่อของพระยาหเวห”
๑๑ เพราะ ดูสิ พระยาหเวหจะออกคําสัง
่
พระองคก็จะขยีบ
้ านหลังใหญใหเป็ นชิน
้ ๆ
และบานหลังเล็กใหละเอียดไป
๑๒ มาวิ่งอยูบนชะเงื้อมหินไดหรือ
หรือวาเขาเอาวัวมาไถทะเลหรือ
แตเจาไดเปลี่ยนความ ยุติธรรมใหกลายเป็ น
ยาพิษ
และเปลี่ยนผล ไมแหงความ ถูก ตองใหกลาย
เป็ นบอระเพ็ด
๑๓ พวก
เจาที่ช่ น
ื ชมยินดีที่ไดยึดเมืองโลเด
บาร *
พวกเจาที่พูดวา “เราไดยึดเอาคารนาอิม †มา
เป็ นของ เราดวยกําลังของ เรา เองไมใช
หรือ”
๑๔ “ครอบครัวอิสราเอลเอย คอยดูใหดี เรา
จะทําใหชนชาติหนึ่งมาตอสูกับพวก
เจา”
พระ ยาหเวห พระเจาผู มี ฤทธิ ์ ทงั ้ สิน
้ พูด วา
อยาง นัน
้ “และพวก เขาก็จะกดขี่ขมเหงเจา
จากเมืองลีโอฮามัทไปจนถึงลําธารอาราบาห”

อาโมส ๗:๑๑

๓ แลวพระ ยาหเวหก็เปลี่ยน ใจเกี่ยว กับ
เรื่องนี้ พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด วา “มัน
จะไมเกิดขึ้น”

นิ มิตเกี่ยวกับไฟ
๔ พระ ยาหเวห

องคเจาชีวิต แสดงสิ่ง นี้ให
ผม เห็น พระองคเรียกหา ไฟใหตกลงมา ไฟ
นัน
้ เผา ผลาญมหาสมุทรที่กวาง ใหญ และไฟ
นัน
้ ก็เริ่มเผา ผลาญทุง นา ๕ แลวผมก็พูด วา
“พระ ยาหเวห องคเจาชีวิต ได โปรดหยุด
เถอะ ยาโคบจะไปทนไดยังไง เพราะเขาเป็ น
ชนชาติที่ออนแอและเล็ก มาก” ๖ แลวพระ
ยาหเวหก็เปลี่ยน ใจเกี่ยว กับเรื่อง นี้ พระ
ยาหเวหองคเจาชีวิตพูด วา “มันจะไมเกิด ขึ้น
แลว”
นิ มิตเกี่ยวกับกําแพงที่ทําจากแรดีบุก
๗ พระองคแสดงสิ่ง นี้ ใหกับผมเห็น

องคเจา
ชีวิตยืนอยูขางกําแพงที่ทําจากแรดีบุก ‡และ
พระองคก็ถือแรดีบุกอยูในมือ ๘ แลวพระองค
ก็ถามผมวา “อาโมส เจาเห็นอะไรบาง” ผม
ตอบ วา “แรดีบุกครับ ทาน” แลวพระองคก็
พูดกับ ผมวา “ดู นี่ สิ เรากําลังเอาแรดีบุกวาง
ไวทามกลางอิสราเอลที่เป็ นคนของ เรา เรา
จะไม ยอมยก โทษใหกับพวก เขาอีก ตอ ไป
๙ สถานที่บูชาตางๆของอิส อัคจะถูกทําลายลง
์ ิทธิข
์ องอิสราเอลจะตองพัง
และสถานที่ศักดิส
พินาศ และเราจะลุกขึ้นมาตอตานและฆาฟั น
ราชวงศของเยโรโบอัมดวยดาบ”
อามาซิยาหพยายามหยุดอาโมส

นิ มิตเกี่ยวกับตัก
๊ แตน
๑ พระยาหเวห

๗ ผม เห็น พระองคกําลังทําใหฝูง ตัก๊ แตน
องคเจาชีวิตแสดงสิ่งนี้ให

เกิด ขึ้น ในขณะ ที่ผลผลิตชุด หลังกําลัง
เกิด ผล มันเป็ นผลผลิตชุด หลัง หลัง จากที่
กษัตริยไดเก็บ เกี่ยวชุด แรกไป แลว ๒ หลัง
จากที่ฝูง ตัก
๊ แตนกินพืช ผักในแผน ดินจน
หมดแลว ผมก็พูด วา “พระยาหเวห องคเจา
ชีวิต โปรดยก โทษให ดวย ยา โคบจะทนได
ยังไง เขาเป็ นชนชาติที่ออนแอและเล็กมาก”

๑๐ อา

มา ซิ ยาห นักบวชคน หนึ่งที่เบธ
เอล สงคนไป บอกกษัตริยเย โร โบ อัมของ
อิสราเอลวา “อาโมสกําลังวางแผนชัว
่ รายตอ
ตานทานในอิสราเอลนี่เอง ผูคนทัง้ ประเทศ
ทนฟั งคําพูดทัง้ หลายของอาโมสไมได
๑๑ เพราะอาโมสพูด วา ‘เยโรโบอัมจะตอง
ตายดวยคม ดาบ และคน อิสราเอลก็จะ ตอง
ถูกกวาดตอนไปเป็ น เชลยจากแผน ดินของ
เขาอยางแนนอน’”

*๖:๑๓

โลเดบาร ชื่อนี้มีความหมายวา “ไมมีอะไร”

†๖:๑๓

คารนาอิม ชื่อนี้มีความหมายวา “เขาสัตว” เขาสัตว เป็ นสัญลักษณของพละกําลัง

‡๗:๗

แรดีบุก กําแพงที่ทําจากแรดีบุกจะพังงายเมื่อศัตรูบุกเขามา และขอนี้กับขอ ๘ เป็ นการ
เลนคํา ในภาษาฮีบรูคําวา “แรดีบุก” ออกเสียงคลายกับคําวา “สงเสียงครวญคราง” ซึ่งพวก
เขาจะตองทําเพราะพระเจาไมยอมยกโทษใหกับพวกเขาแลว

อาโมส ๗:๑๒

๑๒ อามาซิ ยาหพูดกับอาโมสวา “ไปให พน
เจาผู ที่เห็นนิมิต หนีกลับ ไปอยูที่แผน ดินยู
ดาห ไปทํามาหากินและไปพูดแทนพระเจา
ที่ นัน
่ ซะ ๑๓ แตอยาไดมาพูดแทนพระเจาที่
เบธ เอลอีกเป็ นอัน ขาด เพราะที่ นี่เป็ นเขต
์ ิทธิข
์ องกษัตริย
ศักดิส
และเป็ นวิหารของ
อาณาจักร”
๑๔ แลวอา โมสก็ตอบอา มา ซิ ยาหวา
“ขาพเจาไม ไดเป็ นผู พูด แทน พระเจามือ
อาชีพ และขาพเจาก็ไม ไดเป็ นลูก ศิษยของ
ผู พูด แทน พระเจาดวย ขาพเจาเป็ นคน ดูแล
ฝูง สัตวและตน มะเดื่อ ๑๕ แตพระ ยาหเวห
เอาขาพเจามาจากการ ติดตามดูแลฝูง แพะ
แกะ และพระ ยาหเวหพูดกับขาพเจาวา ‘ไป
พูดแทนเรา ใหกับชาว อิสราเอลคน ของ
เรา’ ๑๖ ดัง นัน
้ ตอน นี้ใหทานฟั งถอยคําของ
พระ ยาหเวหให ดี ทานพูด วา ‘อยาพูดแทน
พระเจาตอวาคน อิสราเอล และอยาเทศนา
ตอวาครอบครัวของอิส อัค’ ๑๗ ดัง นัน
้ พระ
ยาหเวหถึงไดพูดอยาง นี้วา ‘เมียของ เจาจะ
กลายเป็ นหญิง โสเภณีในเมืองนี้ และลูกชาย
ลูกสาวของเจาจะถูกฆา ฟั นดวยดาบ และคน
อื่นๆก็จะมายึดที่ดินของ เจาไปแบง ปั นกัน
และเจาก็จะ ตองไปตายในตาง แดน และ
อิสราเอลก็จะถูกกวาดตอนไปเป็ น เชลย และ
ตองยายออกไปจากดินแดนของตน’”

นิ มิตเกี่ยวกับผลไมท่ส
ี ุกงอม
๑ พระ

๘ คือผล ไมที่สุกงอมตะกรา หนึ่ง

ยาหเวหแสดงสิ่ง นี้ใหผม เห็น
๒ พระ
ยาหเวหพูดวา “อาโมส เจาเห็นอะไร”
ผมตอบ วา “ผล ไมที่สุกงอมตะกรา หนึ่ง
ครับ”
แลวพระ ยาหเวหก็พูดกับผมวา “จุดจบ
*มาถึงอิสราเอลคนของ เราแลว
เราจะไม
ยอมยกโทษใหกับพวกเขาอีก ตอ ไป ๓ ในวัน
นัน
้
เสียงรอง เพลงตางๆในวิหารจะกลาย
เป็ นเสียงรองไหครํ่าครวญ” พระ ยาหเวห
องคเจาชีวิตพูด วาอยาง นัน
้
“จะมีซากศพ
มากมาย และผูคนก็จะมาขนพวก มันไป ทิง้
อยางเงียบๆในที่ทุกหนแหง”

*๘:๒
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อาโมส ๘:๑๐

นั กธุรกิจสนใจแตกําไรเทานั น
้
๔ ฟั งใหดีเจาที่ชอบเหยียบยํ่าคนจน

และพยายามกําจัดพวก เขาใหหมด ไปจาก
แผนดิน
๕ เจาพูด วา “เมื่อ ไหรเทศกาลพระจันทรใหม
จะหมดนะ
เราจะไดไปขายขาวสารของเราซะที
เมื่อไหรวันหยุดทางศาสนาจะหมดนะ
เราจะไดเปิ ดคลังขาวสารของเราออกขาย
เราจะทําถวย ตวงใหเล็กกวา ปกติ ทําลูก ตุม
ใหหนักกวามาตรฐานและโกงตราชัง่
๖ เราจะเอาแกลบมาผสมขาวสารขาย
แลวเราจะเอาเงินซื้อคนจนมาเป็ นทาส
และซื้อคนที่ขัดสนดวยราคาเทากับรองเทา
สานคูเดียว”
๗ พระ ยาหเวห ที่คน อิสราเอลภาค ภูมิใจ
นัน
้ พระองคสาบานโดยอางชื่อของพระองค
เองวา
“เราจะไมมี วันลืมความ ชัว
่ รายทัง้ หลายที่
พวกเขาทําลงไป
๘ แผนดินจะสะทานเพราะสิ่งที่เจาทํานี้
และทุก คนที่อยูบนแผน ดินนัน
้ ก็จะเศรา โศก
เสียใจ
ทัง้ แผน ดินก็จะเออทวมทนขึ้น มาเหมือน
แมน้ํ าไนล
และจะซัด ไปซัด มา สุดทายก็จมลงเหมือน
แมน้ํ าไนลในอียิปต”
๙ พระยาหเวห องคเจาชีวิตพูดวา
“ในวัน นัน
้ เราจะทําใหดวงอาทิตยตกในตอน
เที่ยงวัน
และจะทําใหโลกนี้มืดมนไปตอนกลางวัน
๑๐ เราจะเปลี่ยนการ เฉลิมฉลองของ เจาให
กลายเป็ นเวลาเศราหมอง
และเปลี่ยนเสียง เพลงของ เจาใหกลายเป็ น
เพลงไวทุกข
เราจะทําใหเจาตองสวม ใสผากระสอบรอบ
เอวของเจาทุกคน
และจะทําใหพวก เจาตองโกน หัวเพราะเศรา
โศกเสียใจ
เราจะทําใหความ เศรา โศกนัน
้ เหมือนเศรา
โศกที่สูญเสียลูกชายเพียงคนเดียวไป
วันเวลานัน
้ จะขมขื่นถึงที่สุด”

จุดจบ คําวา จุดจบ กับ สุกงอมในที่นี้เป็ นการเลนคําเพราะทัง้ สองคํานี้มีเสียงคลายกัน
มากในภาษาฮีบรู

อาโมส ๘:๑๑

เวลาแหงความอดอยาก
พระคําของพระเจา
๑๑ พระยาหเวห

องคเจาชีวิตพูดวา
“ดูสิ วันเหลานัน
้ กําลังจะมาแลว
เป็ นวันที่เราจะสงความอดอยากหิวโหยมาใน
แผนดินนี้
มันไมใชความ อดอยากหิวโหยอาหารและก็
ไมใชความกระหายนํ้ าดวย
แตจะเป็ นความ อดอยากหิวโหยโอกาสที่จะ
ไดฟังพระคําของพระยาหเวห
๑๒ พวก
เขาทองไปจากทะเล
เมดิเตอรเรเนียนไปจนถึงทะเลตาย
และทองจากเหนือจดตะวันออก
พวก เขาจะทองกลับ ไปกลับ มาเพื่อแสวงหา
พระคําของพระยาหเวห
แตพวกเขาก็จะหาไมเจอ
๑๓ ในวันนั น
้ หญิงสาวสวยๆและคนหนุมๆ
ก็จะเป็ นลมลมพับไปเพราะความกระหาย
๑๔ และพวก นั น
้ ที่สาบานวาจะทํา โนนทํา นี่
โดยอางพระรูปปั ้ นของสะมาเรีย *
อางพระเจาของดาน †
อางพระเจาของเบเออรเชบา ‡
คนที่สาบานพวก นี้จะลม ลงและจะไม ไดลุก
ขึ้นมาอีกเลย”
นิ มิตเห็นพระยาหเวหยืนอยูท่แ
ี ทนบูชา

๙

๑ ผมเห็นองคเจาชีวิต

ยืนอยูขางๆแทน
บูชา และพระองคก็พูดวา
“ตีหัวเสาพวกนี้แลวทัง้ ตึกนี้ก็จะสัน
่ สะเทือน
ทุบเสาพวกนี้ใหพังลงมาบนหัวของคนพวกนี้
และที่เหลือเราจะฆาดวยดาบ
จะไมมีใครวิ่งหนีไปได
จะไมมีใครรอดชีวิตไปได
๒ ถึงพวกเขาจะมุดลงไปถึงแดนคนตาย
มือของเราก็จะเอาพวกเขาขึ้นมาจากที่นัน
่
ถาพวกเขาปี นขึ้นไปถึงสวรรค
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อาโมส ๙:๘

เราก็จะเอาพวกเขาลงมาจากที่นัน
่
๓ ถาพวกเขาไปแอบถึงยอดเขาคารเมล
เราก็จะคนหาและเอาพวกเขามาจากที่นัน
่
ถาพวกเขาไปแอบอยูใตกนทะเลลึก
เราก็จะสัง่ ใหพญานาคไปกัดพวกเขาที่นัน
่
๔ ถาพวก เขาถูกกวาดตอนอยูตอ หน าศัตรู
ของเขา
เราจะใหพวกเขาถูกฆาฟั นดวยดาบ
และเราก็จะคอยจองทํารายพวกเขา
ไมใชคอยเฝ าดูแลพวกเขา”
๕ องคเจาชีวิต พระยาหเวหผูมีฤทธิอ
์ ํานาจทัง้
สิน
้
พระองคแตะแผน ดิน และมันก็หลอมละลาย
ไป
และคนที่อาศัยอยูบนแผน ดินก็เศรา โศก
เสียใจ
และแผน ดิน โลกก็เออทวมขึ้น มาเหมือน
แมน้ํ าไนล
และจมลงเหมือนแมน้ํ าไนลในอียิปต
๖ พระองคสรางหอง ชัน
้ บนของพระองคบน
ฟ าสวรรค
และเอาทองฟ ามาครอบโลกไว
พระองคเรียกนํ้ าจากทะเล
และเทมันเป็ นฝนลงบนพื้นโลก
ยาหเวหคือชื่อของพระองค
พระยาหเวหประกาศวา
อิสราเอลจะตองพินาศ
๗ พระยาหเวหพูดวา

“อิสราเอลเอย ในสายตาเรา พวกเจาเหมือน
กับคนเอธิโอเปี ยเลย
เรานํ าอิสราเอลออกมาจากอียิปต
และนํ าคนฟี ลิสเตียมาจากคัฟโทร ¶
และนํ าคนอารัมมาจากคีร §
๘ ดูสิ สายตาของพระ ยาหเวห องคเจาชีวิต
คอยจอง มองอาณาจักรที่เต็มไป ดวย
บาป **

*๘:๑๔

พระรูปปั ้ นของสะมาเรีย หรือ แปลตรงๆไดวา “ความละอายของสะมาเรีย”

†๘:๑๔

์ ิทธิอ
์ ันหนึ่งของอิสราเอลตัง้ อยู
ดาน เป็ นชื่อเมืองหนึ่งในอิสราเอลที่มีสถานที่ศักดิส

‡๘:๑๔

เบเออรเชบา เป็ นชื่อเมืองหนึ่งในยูดาห ชื่อนี้มีความหมายวา “บอนํ้ าแหงคําสาบาน”

¶๙:๗

คัฟโทร คํานี้อาจจะหมายถึงเกาะครีต หรือเกาะไซปรัส

§๙:๗

คีร แตเดิมคนอารัมมาจากที่นี่ และตอนหลังชาวอัสซีเรียไลคนอารัมกลับไปอยูที่นัน
่

**๙:๘

อาณาจักรที่เต็มไปดวยบาป ในที่นี้หมายถึง “อิสราเอล”

อาโมส ๙:๙

และเรายาหเวห ก็จะทําลายอาณาจักรนัน
้ ให
หายไปจากโลกนี้
แตเราจะไม ทําลายครอบครัวของยา โคบไป
จนหมดสิน
้ ”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
๙ “เพราะดูสิ เราจะออกคําสัง
่
และเราจะเขยาครอบครัวของอิสราเอลให
กระจัดกระจายไปอยูทามกลางชนชาติ
ตางๆ
เราจะรอนอิสราเอลเหมือน
กับรอนเมล็ด
ทรายบนตะแกรง
และจะไมมีเมล็ดกรวดเล็ดลอดตกดินไป ได
เลย
๑๐ คนของเราทุกคนที่เป็ นคนบาป
ที่ชอบพูด วา ‘เรื่องเลว รายตาม เราไมทัน
หรอก’
คนพวกนี้ทุกคนจะตองตายดวยคมดาบ
พระเจาจะกอตัง้ อาณาจักรขึน
้ มาใหม
๑๑ ในวัน นั น
้

เราก็จะตัง้ เต็นทของดาวิดที่ลม
ไปแลวขึ้นมาใหม *
เราก็จะซอมแซมชองกําแพงที่แตกราว
เราจะซอมแซมสวนที่เสียหาย
และสรางมันขึ้นมาใหมใหเหมือนกับในอดีต
๑๒ เพื่อที่วาคน อิสราเอลก็จะไดยึด ครองสวน
ที่เหลือของประเทศเอโดม
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อาโมส ๙:๑๕

และชนชาติทงั ้ หลายที่ครัง้ หนึ่งเคยเป็ นของ
เรา”
พระ ยาหเวห ผู ที่จะทําใหสิ่ง นี้เกิด ขึ้นพูด ไว
อยางนัน
้
๑๓ พระ ยาหเวหพูด วา “วัน เวลา นั น
้ กําลังมา
แลว
ถึงชวง ไถอีก ครัง้ แตคน เกี่ยวก็ยังเกี่ยวไม
เสร็จ
ถึงเวลาปลูกอีก แลว แตคนยํ่า องุนก็ยัง ยํ่าไม
เสร็จ
ภูเขาทัง้ หลายก็จะไหลนองไปดวยเหลา องุน
ใหม
เนินเขาทัง้ หมดก็จะไหลนองดวยเหลาองุน
๑๔ เราจะอวยพรชาวอิสราเอลคน ของ เรา
อยางเดิม †
พวก เขาจะสรางเมืองและอาศัยอยูใน เมือง
พวกนัน
้
พวก เขาจะปลูกสวน องุนและดื่มเหลา องุน
จากสวนนัน
้
พวกเขาจะทําสวนและกินผลจากสวนนัน
้
๑๕ เราจะปลูกพวกเขาไวในแผนดินนั น
้
พวก เขาก็จะไมมี วันถูก ถอนขึ้น มาอีกจาก
แผนดินของพวกเขา ที่เราไดใหกับพวก
เขานัน
้ ”
พระยาหเวห พระเจาของเจา พูด ไววาอยาง
นัน
้

*๙:๑๑

เรา … ขึน
้ มาใหม เต็นทของดาวิด หมายถึงอาณาจักรของดาวิด คืออาณาจักรของ
อิสราเอล พระเจาจะทําใหมันกลับมายิ่งใหญเหมือนในสมัยที่ดาวิดปกครอง
†๙:๑๔

เราจะอวยพร … อยางเดิม หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “เราก็จะนํ าคนอิสราเอล ที่
เป็ นคนของเรากลับมาจากการเป็ นเชลย”
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โอบาดี ยาห
คํานํ า
โอบาดี ยาห แปลวา “ผูรับ ใชของพระ
ยาหเวห”
หนังสือเลม นี้เป็ นหนังสือที่ สัน
้ ที่สุดใน
พระ คัมภีร เดิม เขียน ขึ้นหลัง จากที่บา
บิ โลนทําลายเมืองเยรูซาเล็มของยู ดาห
อยางราบคาบในปี ๕๘๖ กอน ค.ศ.
หนังสือโอ บา ดี ยาห กําลังตอวา
ชนชาติเอโดม ซึ่งสืบเชื้อ สายมาจาก เอ
ซาว (เอ ซาวเป็ นลูกของอิส อัค อิส อัคมี
ลูกชายสอง คนคือ เอ ซาวกับยา โคบ)
ชนชาติเอโดมเยอ หยิ่งจองหองคิด วาตัว
เองแนเหลือ เกิน ไมมี ใครสามารถทํา
อะไรเขา ได เมื่อคน ยู ดาห (อิสราเอล)
ที่สืบเชื้อ สายมาจากยา โคบ ถูกชาวบา
บิ โลนบุกเขา มายึด ทรัพยและทําลาย
ชนชาติเอ โดมได แตมอง ดูอยู เฉยๆไม
ยอมชวย และยังสม นํ้ า หน าในความ
ลมจมของน องชาย และยังชวยจับเชลย
ชาว ยู ดาหสงไป ใหกับบา บิ โลนอีก ดวย
เพราะเหตุ นี้พระ ยาหเวหพูด วา “เราจะ
ทําลายเอโดม กรรมที่เอโดมไดกอไวกับ
คน ยู ดาห (อิสราเอล) จะสนองกลับ มา
ตกลงบนหัวของเอโดม”
ในที่สุดพระ ยาหเวหจะนํ าคน ยู ดาห
(อิสราเอล) กลับ มาสูแผน ดินของ ตน
พระองคจะอวยพรพวกเขาใหมีชัยเหนือ
ชนชาติรอบขางรวมทัง้ เอโดมดวย และ
พระ ยาหเวหจะครอบครองเป็ นกษัตริย
ชัว
่ นิจนิรันดร
ชนชาติเอโดมจะถูกลงโทษ
๑ นี่ คือนิ มิตของโอบาดียาห *

๑ พวก เราไดยินรายงานจากพระ ยาหเวห
วา
พระองคได สงผู สง ขาวคน หนึ่งออก ไป
ทามกลางชนชาติตางๆใหไปบอกวา

โอบาดียาห ๑:๘

“ลุกขึ้นไปทําสงครามกับเอโดมกันเถอะ”
พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตของ ผมพูดอยาง นี้
กับเอโดม
๒ พระยาหเวหพูด วา “เอโดม เราไดทําใหเจา
เป็ นชนชาติที่กระจอกทามกลางชนชาติ
ตางๆ
และเจาก็ถูกดูหมิ่นเหยียดหยามมาก
๓ เจาหลงตัวเองคิดวาแน เหลือเกิน
เจาไดอาศัยอยูตามถํ้าบนผาสูง †
และบานของเจาอยูบนภูเขาสูง
เจาคิดในใจวา
‘เราตัง้ อยูสูงขนาด นี้ไมมีใครดึงใหเราลงไป
ถึงพื้นดินไดหรอก’”
๔ พระยาหเวหพูด วาอยางนี้ “ถึง แมเจาจะทํา
รังสูงเหมือนนกอินทรี
ถึงจะทํารังอยูทามกลางดวงดาวตางๆ
เราก็จะดึงเจาลงมาจากที่นัน
่ ”
๕ ถาพวกขโมยขึ้นบานเจาหรือพวกโจรมาบุก
ในตอนกลางคืน
พวก มันก็จะขโมยไปแคที่มันอยาก ได ไมใช
หรือ
หรือเมื่อคนงานมาเก็บองุนในไรของเจา
พวกเขาก็ยังเหลือองุนทิง้ ไวบาง ไมใชหรือ
แตเอโดม ศัตรูของเจา จะทําลายเจาลงอยาง
ราบคาบ
๖ ศัตรูจะคนหาทุกซอกทุกมุม
และเอาทรัพยสมบัติที่เอ ซาวซอน ไวไปจน
หมดเกลีย
้ ง
๗ และพันธมิตรทัง
้ หมดของเจาก็จะขับ ไลเจา
ออกไปอยูที่ชายแดน
คนที่ทํา สัญญาเป็ นพันธมิตรกับ เจาก็จะทําให
เจาตายใจ แลวยึดครองเจา
สหายที่เจากิน ดวยก็จะใหคนตางชาติมาตัง้
ถิ่นฐานในบานเมืองของเจาแทนเจา
ความเฉลียวฉลาดก็จะหมดไปจากแผนดินเอ
โดม
๘ พระยาหเวหพูดวา
“ในวัน นัน
้ เราจะทําลายคน เฉลียวฉลาดให
หมดไปจากเอโดม

*๑:๑

โอบาดียาห โอบาดียาห ขอ ๑-๔ เหมือนกับหนังสือเยเรมียาห ๔๙:๑๔-๑๖ และโอบาดี
ยาห ขอ ๕-๖ เหมือนกับหนังสือเยเรมียาห ๔๙:๙-๑๐
†๑:๓

ถํา้ บนผาสูง คํานี้ในภาษาฮีบรูใชคําวา “ซีรา” ซึ่งเป็ นชื่อเมืองหลวงของเอโดม

โอบาดียาห ๑:๙

และเราจะทําลายคนที่มีความ
เขาใจจาก
ภูเขาของเอซาว *
๙ เมือง เท มาน †แมแตนักรบผู เกง กลาของ
เจาก็ยังจะกลัวจนหัวหด
แตละคนจะถูกฆาจนหมดไปจากภูเขาเอซาว
๑๐ เพราะความ โหด รายที่เจา ทําตอยา โคบ
น องของเจา
เจาจะ ตองอับอายจนไมรูจะเอา หน าไป ซอน
ไวที่ไหน
และเจาจะถูกทําลายไปตลอดกาล
๑๑ เจายืนอยู เฉยๆในวันที่คนตางชาติเขา มา
ยึดทรัพยสินและคนของยาโคบไป
ในวันที่คนตางชาติบุกเขา มาทางประตู เมือง
และจับสลากแบงเมืองเยรูซาเล็มกัน
และเอโดม เจาก็ทําตัวเหมือนคนหนึ่งในพวก
เขา
๑๒ ตอนนั น
้ เจาไม นาจะไปสมนํ้ า หน าในความ
ลมจมของน อง ชาย เจา ‡ในวันที่เขาได
รับความหายนะนัน
้
และเจาก็ไมนาจะเฉลิมฉลองในความสูญ เสีย
ของคนยูดาหในวันที่เขาถูกทําลาย
และเจาก็ไม นาจะคุย เยยทับถมพวก เขาใน
วันที่พวกเขาเดือดรอนนัน
้
๑๓ เจาไม น าจะบุกเขาไปในประตู เมืองของ
คนของ เราในวันที่พวก เขาทน ทุกข
ทรมานนัน
้
เจาไม นาจะไปสมนํ้ า หน าในสิ่ง เลวรายที่เกิด
ขึ้นกับพวก เขาในวันที่พวก เขาทน ทุกข
ทรมานนัน
้
เจาไม นาจะยึดเอาทรัพยสมบัติของพวก เขา
ไปในวันที่เขาทนทุกขทรมานนัน
้
๑๔ เจาไม นาจะไปยืน ดักที่ทางแยกเพื่อดัก จับ
คนยูดาหที่กําลังจะหนีไป
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เจาไม นาจะมอบคนที่รอด ชีวิตนัน
้ ไป ใหกับ
ศัตรูในวันที่เขาเดือดรอนนัน
้
๑๕ เพราะวันของพระยาหเวหที่พระองคจะมา
ตัดสินทุกๆชนชาติใกลจะมาถึงแลว
เอโดม เจาทําอะไรไวกับคนอื่น เจาก็จะไดรับ
อยางนัน
้ เหมือนกัน
กรรมที่เจาไดกอ ไว มันจะสนองกลับ มาลง
บนหัวเจาเอง
๑๖ สวนเจา คนยู ดาห เจาไดด่ ม
ื จากจอกแหง
์ ิทธิข
์ องเรา
การลงโทษบนภูเขาอันศักดิส
ทุก
ชนชาติก็จะตองดื่มจากจอกแหงการ
ลงโทษนัน
้ เหมือนกัน
พวกเขาจะดื่มกันอยางตะกละตะกลาม
และจะหายไปเหมือนไมเคยมีตัวตนมากอน
๑๗ แตบนภู เขา ศิ โยน ก็จะมีคนที่หลบ หนี มา
อยู
์ ิทธิ ์
มันจะเป็ นสถานที่ศักดิส
และคนของ ยา โคบจะกลับมาครอบครอง
์ องเขาอีก ครัง้
แผน ดินที่เป็ นกรรมสิทธิข
หนึ่ง
๑๘ ครอบครัวของยาโคบก็จะเป็ นเหมือนไฟ
ครอบครัวของโยเซฟ ¶ก็จะเป็ นเหมือนเปลว
ไฟ
แตครอบครัวของเอ
ซาวก็จะเป็ นเหมือน
แกลบ
ครอบครัวของยา โคบก็จะเผาพวก มันจน สิน
้
ซาก
และจะไม เหลือผู รอด ชีวิตเลยในครอบครัว
ของเอซาว
เพราะพระยาหเวหไดสงั ่ ใหมันเป็ นอยางนัน
้
๑๙ ชาวยูดาหที่อยูที่เนเกบ ก็จะไดครอบครอง
ภูเขาของเอซาว
และคนเชเฟลาห §ก็จะไดครอบครองดินแดน
ของฟี ลิสเตีย

*๑:๘

คนที่มี … ของเอซาว ในสมัยกอน เอโดมมีช่ อ
ื เสียงมาก วาเป็ นศูนยกลางของการเรียน
รูและสติปัญญา
†๑:๙

เทมาน เป็ นเมืองใหญเมืองหนึ่งของเอโดม

‡๑:๑๒

น องชายเจา เป็ นการอางกลับ ไปในหนังสือปฐมกาล เอซาวกับยาโคบเป็ นพี่ นองกัน
เอซาวมีอีกชื่อหนึ่งวาเอโดม สวนยาโคบมีอีกชื่อหนึ่งวาอิสราเอล ดังนัน
้ ชนชาติทงั ้ สองจึงเป็ น
พี่นองกัน
¶๑:๑๘

ครอบครัวของโย เซฟ ซึ่งเป็ นอีกชื่อ หนึ่งของอิสราเอล ในที่ นี้หมาย ถึง เผาที่ใหญ
ที่สุดสองเผาของอิสราเอลฝ ายเหนือ คือ เผามนัสเสห และเผาเอฟราอิม
§๑:๑๙

ชาวยูดาห … คนเชเฟลาห เนเกบเป็ นพื้นที่อยูตามเถือกเขาทางใตของยูดาห ซึ่งมี
พรมแดนติดกับเอโดม สวนเชเฟลาหเป็ นที่ลุมอยูตรงตีนเขา ทางทิศตะวันตกของยูดาหและ
เอฟราอิม มีพรมแดนติดกับฟี ลิสเตีย

โอบาดียาห ๑:๒๐

คน อิสราเอลก็จะ ไดครอบครองแควน เอ ฟ รา
อิมและแควนสะมาเรีย
เผาเบน ยา มินก็จะไดครอบครองแควน กิ เลอ
าด
๒๐ กองทัพของพวก เชลยชาว อิสราเอลก็จะ
ไดครอบครองแผน ดินคานาอันไปจนถึง
ศาเรฟั ท
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และพวกเชลยศึกชาวเยรูซาเล็ม ที่อยูที่เสฟา
ราดก็จะไดครอบครองเมืองตางๆของเน
เกบ
๒๑ พวก วีรบุรุษกู ชาติก็จะขึ้น ไปบนภู เขา ศิ
โยนเพื่อปกครองภูเขาของเอซาว
แลวพระ
ยาหเวหก็จะครอบครองเป็ น
กษัตริย”
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โยนาห
คํานํ า

โยนาห ๑:๑๑

กับพวก เขา เพื่อไปให ไกลจากหน าของพระ
ยาหเวห
พระยาหเวหสงพายุใหญมา
๔ แตพระ

หนังสือโย นาหแตก ตางจากหนังสือผู
พูดแทนพระเจาเลม อื่นๆตรง ที่เป็ นเรื่อง
เลาเกือบทัง้ เลมไมใชคํา เทศนา พระ
ยาหเวหเรียกใหโยนาหไปบอกชาวเมือง
นี นะ เวหวา พระองคจะทําลายพวก เขา
เพราะสิ่ง ชัว
่ ที่พวก เขาทํา อยู (นี นะ เวห
เป็ นเมือง หลวงของอาณาจักรอัส ซีเรีย
ประเทศมหาอํานาจและเป็ นศัตรูที่โหด
รายของอิสราเอลในยุคนัน
้ ) ในตอนแรก
โย นาหชาว อิสราเอลผู รัก ชาติไม ยอม
ไป เพราะกลัว วา ชาว นี นะ เวหจะกลับ
ใจ โย นาหอาจ จะกลัวดวย วาถาพระเจา
ไม ลงโทษนี นะ เวหตามที่เขาพยากรณ
ไว เขาจะไดช่ อ
ื วาเป็ นผู พูดแทนพระเจา
จอมปลอม พระยาหเวหตองใชวิธี ตางๆ
ของพระองคเพื่อใหบท เรียนกับโย นาห
ผู พูดแทนพระองค เพื่อเขาจะไดเชื่อ ฟั ง
และเขาใจถึงความ รักของพระองคที่ มี
ตอชนทุกชาติ รวมไปถึงสัตวดวย
พระยาหเวหเรียกแตโยนาหว่ง
ิ หนี
๑ พระ

ยาหเวหพูด กับโย นาห *ซึ่งเป็ น
๒ “ลุกขึ้น ไปยัง
เมืองนี นะเวห †ที่ยิ่งใหญนัน
้ ไปประณามมัน
เพราะเรารู ถึงสิ่ง ชัว
่ รายที่คนของมันกําลังทํา
อยู”
๓ แตโย นาหลุก ขึ้นหนี ไปทิศตรง ขาม คือ
หนีไปเมืองทาร ชิช เพื่อไปให พนหน าพระ
ยาหเวห โยนาหมุงหน าลงไปทางเมืองยัฟฟา
‡และเขาก็เจอกับเรือสินคาลําหนึ่ ง ที่กําลังจะ
ไปเมือง ทาร ชิช โย นาหจึงจายคา เดิน ทาง
แลวลงไปในเรือ เพื่อเดินทางไปเมืองทารชิช

๑ ลูกชายของอามิททัยวา

ยาหเวหโยนลม แรงลงไปบน
ทะเล จึงเกิดพายุ ใหญโหม กระหนํ่ าขึ้นใน
ทะเล และเรือเกือบจะแตกเป็ น ชิน
้ ๆ ๕ พวก
ลูก เรือตกใจกลัวมาก ตาง คนตางก็รองขอ
ความ ชวย เหลือจากเทพเจาของ ตน พวก
เขาโยนสินคาทิง้ ทะเล เพื่อทําใหเรือเบา ขึ้น
กอนหน านัน
้ โยนาหไดลงไปอยูที่ทองเรือและ
ลม ตัว ลงนอนหลับ สนิท ๖ หัวหน าลูก เรือเขา
ไปหาโย นาหและพูดกับ เขาวา “ทําไมเจามา
นอนอยู อยาง นี้ ลุก ขึ้น รอง ใหเทพเจาของ
เจาชวยสิ บางทีเทพเจาองค นัน
้ อาจจะสงสาร
เรา พวกเราจะไดไมตองตาย”
๗ พวก ลูก เรือก็พูดกัน วา “พวก เรามาจับ
สลากกัน เถอะ ดู ซิ วา เป็ นความ ผิดของ ใคร
ที่ทําใหเกิดเรื่อง เลว รายนี้” พวก เขาจึงจับ
สลากกัน และสลากนัน
้ ก็ชไี้ ปที่โยนาห
๘ พวก เขาก็เลยพูดกับโย นาหวา ชวยบอก
หนอย สิวาเป็ นความ ผิดของ ใคร ที่ทําใหเกิด
เรื่องเลวรายนี้ข้ น
ึ เจามาทํา อะไรบนเรือลํา นี้
เจามาจากไหน มาจากประเทศอะไร เจาเป็ น
คนชาติไหน
๙ โย นาหตอบพวก เขาวา “ผมเป็ นคน ฮีบรู
และผมก็นมัสการพระ ยาหเวห พระเจาแหง
ฟ า สวรรค พระองคเป็ นพระเจาที่สรางทัง้
ทะเลและแผนดิน”
๑๐ แลวโย นาหเลาใหพวก เขาฟั งวา เขา
กําลัง หนีพระ ยาหเวหมา พวก เขาก็พา กัน
หวาด กลัวมาก จึงพูดกับโย นาหวา “เจาทํา
อะไรลงไปนี่”
๑๑ พวกเขาพูดกับโยนาหวา “พวกเราควร
จะทํา อะไรกับ เจาหรือ ทะเลถึงจะสงบลงได”
ในเวลานัน
้ พายุในทะเลก็ยิ่งโหมกระหนํ่ าแรง
ขึ้นๆ

*๑:๑

โยนาห โยนาหคนนี้นาจะเป็ นผูพูดแทนพระเจา คนเดียวกับที่พูดถึงในหนังสือ ๒ พงศ
กษัตริย ๑๔:๒๕
†๑:๒ นี นะเวห เป็ นเมืองหลวงของอัส ซีเรีย และหลัง จากเหตุการณในหนั งสือเลม นี้ ผานไป
หลายสิบปี พวกอัสซีเรียก็ไดมาทําลายอิสราเอลฝ ายเหนือ ในปี ๗๒๒-๗๒๑ กอนพระเยซูมาเกิด
‡๑:๓ ยัฟฟา เป็ นเมืองทาเล็กๆในทะเลเมดิเตอรเรเนี ยน ไมไดเป็ นสวนหนึ่ งของอิสราเอล อยู
ใตการปกครองของประเทศโฟนีเซีย

โยนาห ๑:๑๒
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๑๒ โย นาหตอบไป วา
“โยนผมลงไปใน
ทะเลเลย แลวทะเลก็จะสงบ ลง เพราะผม
เป็ นคน ผิด เอง ที่ทําใหพายุราย แรงนี้เกิด
ขึ้นกับพวก คุณ” ๑๓ แตพวก ลูก เรือก็ยัง คง
พยายามพายเรือกลับเขาฝั ่ ง แตพวกเขาก็ทํา
ไม ได เพราะนํ้ า ทะเลยิ่งโหม กระหนํ่ าซัดใส
พวกเขา
๑๔ พวก เขารองออนวอนตอพระ ยาหเวห
และพูด วา “ขา แตพระ ยาหเวห อยาใหเรา
ตองตาย เพราะทําใหชายคนนี้ตองตาย อยา
ไดลงโทษเราเหมือนกับวาเราเป็ นฆาตกร
เพราะพระองคเป็ นผูทําใหเรื่องทัง้ หมดนี้เกิด
ขึ้นตามที่พระองคตองการ”
๑๕ แลวพวก เขาก็เอาโย นาหโยนลงไปใน
ทะเล แลวทะเลก็สงบ นิ่งทันที ๑๖ พวก เขา
พากันเกรงกลัวพระ ยาหเวหยิ่ง นัก พวก เขา
จึงฆา สัตวเป็ นเครื่องบูชาใหกับพระ ยาหเวห
และพวกเขาก็ไดสาบานกับพระองค
๑๗ แลวพระ ยาหเวหสัง
่ ใหปลาใหญ มากตัว
หนึ่งมากลืนโยนาห โยนาหอยูในทองปลาถึง
สามวันสามคืน

คําอธิษฐานของโยนาห
๑ โย

๒ พระเจาของเขาจากในทองปลา
๒ เขาพูดวา

นาหอธิษฐานตอพระ

ยาหเวห

“ในยามที่ขาพเจาตกทุกขไดยาก
ขาพเจารองขอความ ชวย เหลือจากพระ
ยาหเวห
พระองคก็ตอบขาพเจาจากแดนคนตาย
ขาพเจารองขอความชวยเหลือ
แลวพระองคก็ไดยินเสียงของขาพเจา
๓ พระองคโยนขาพเจาลงไปในทะเล ลึกลงไป
ใจกลางทะเล
และนํ้ านัน
้ ทวมขาพเจาจนมืดมิด
คลื่นหนัก
หนวงของพระองคทวมทนตัว
ขาพเจา
๔ แลวขาพเจาก็พูด วา ขาพเจาถูกขับ ไลออก
ไปใหพนหน าพระองค
์ ิทธิข
์ อง
แตขาพเจาจะได เห็นวิหารอัน ศักดิส
พระองคอีก
๕ ตอนนั น
้ นํ้ าอยูรอบตัวขาพเจาสูงถึงคอ
นํ้ าทะเลลึกหอมลอมขาพเจาไว
สาหรายทะเลพันรอบหัวขาพเจา
๖ ขาพเจาจมลึกลงไปถึงรากของภูเขา
ขาพเจาไปถึงโลกของคนตาย
กลอนประตูนัน
้ ปิ ดขังขาพเจาไวตลอดกาล

โยนาห ๓:๘

ขาแตพระยาหเวหพระเจาของขาพเจา
พระองคยกขาพเจาขึ้นมาจากหลุม
๗ เมื่อขาพเจาเกือบจะตาย
ขาพเจายังคิดถึงพระยาหเวห
และคําอธิษฐานของขาพเจา
์ ิทธิข
์ อง
ก็ไปถึงพระองคในวิหารอันศักดิส
พระองค
๘ คนพวก นั น
้ ที่นมัสการพวกรูป เคารพอันไร
คา
ตางพากันทอด
ทิง้ ความเมตตากรุณาของ
พระเจาที่มีตอเขา
๙ แตขาพเจาจะรองสรรเสริญและขอบ
พระคุณพระองค
ขาพเจาจะถวายเครื่องบูชาใหกับพระองค
ขาพเจาจะทําตามสิ่งที่ขาพเจาสาบานไว
ความรอดมาจากพระยาหเวห”
๑๐ แลวพระยาหเวหก็พูดกับ ปลา และมันก็
คายโยนาหออกมาไวบนบก
พระยาหเวหเรียกโยนาหอีกครัง้
๑ แลวพระ

๓ ครัง้ ที่ สองวา

ยาหเวหก็พูดกับโย นาหเป็ น
๒ “ลุก ขึ้นไปยังเมืองนี นะ
เวหที่ยิ่ง ใหญนัน
้ ไปป าว ประกาศเรื่องที่เรา
บอกกับเจาใหกับคนที่ นัน
่ ” ๓ แลวโย นาหก็
ลุก ขึ้นไปเมืองนี นะ เวห ตามที่พระ ยาหเวห
บอก นี นะ เวหเป็ นเมืองที่ใหญ โตมโหฬาร
ตองใชเวลาเดินถึงสามวันถึงจะทัว
่ เมือง ๔ โย
นาหเริ่ม ตนเดินเขาไปในเมือง หลัง จากเดิน
ไปไดหนึ่ง วันแลว เขาก็เริ่มป าว ประกาศวา
“อีกสี่สิบวัน เมืองนีนะเวหจะถูกทําลาย”
๕ และชาวเมืองนี นะเวหก็เชื่อพระเจา พวก
เขาประกาศวาจะอดอาหารและสวมใสเสื้อผา
กระสอบ เพื่อแสดงความ เสียใจตอ บาปที่
พวก เขาทํา พวก เขาทําอยาง นี้กัน หมดทุก
คน ไม วาจะเป็ นผู ยิ่ง ใหญหรือคน ตํ่าตอย
ก็ตาม
๖ เมื่อขาว นี้ ไปถึงหูของกษัตริยเมืองนี นะ
เวห พระองคลุกขึ้นจากบัลลังก ถอดเสื้อคลุม
สวมใสผากระสอบแทน และนัง่ บนกองขีเ้ ถา
๗ จาก นั น
้ พระองคออกคํา สัง่ ไปทัว
่ เมืองนี
นะเวหวา
กษัตริยและเหลาขุนนางทัง้ หลายของ
พระองคออกคําสัง่ วา
“ทัง้ คน ทัง้ สัตว ทัง้ วัว ทัง้ แกะ หาม
ชิม หามกิน และหามดื่ม ๘ แตใหทุก คน
รวมทัง้ สัตว ใสเสื้อผากระสอบ ใหทุกคน

โยนาห ๓:๙

อธิษฐานตอพระเจาสุด กําลัง แตละคน
จะตองเลิกทํา ชัว
่ และเลิกทําทารุณโหด
ราย ๙ ถาทําอยางนี้ ไมแน บางทีพระเจา
อาจจะเปลี่ยนใจ และหันจากความโกรธ
ของพระองคที่กําลังเผา ผลาญอยูตอ เรา
ก็ได เพื่อพวกเราจะไดไมตองตาย”
๑๐ พระเจาเห็นสิ่งที่พวก เขาทํา พระองค
เห็น วาพวก เขาไดหันไปจากทาง ชัว
่ ของ เขา
พระเจาจึงเปลี่ยนใจ ไมลงโทษพวกเขาอยาง
ที่พระองคบอกไววาจะทํา
โยนาหโกรธที่พระเจาใจดี
๑ แตสิ่ง

๔ เขาโกรธ มาก

นี้ทําใหโย นาหไม พอใจมาก
๒ เขาจึงอธิษฐานตอพระ
ยาหเวหและพูด วา “ขา แตพระ ยาหเวห นึก
แลววามันจะ ตองเป็ นอยาง นี้แนๆตัง้ แต
อยูที่ บานแลว นัน
่ เป็ น เหตุที่ขาพเจาถึง
พยายามหนีไปเมืองทาร ชิช เพราะขาพเจารู
วา พระองคมีเมตตา ปรานี พระองคอดทน
นาน พระองคมีความรักที่ยิ่งใหญ และพรอม
เสมอที่จะเปลี่ยนใจไมลงโทษ
๓ ดังนั น
้ พระยาหเวหเจาขา ฆาขาพเจาเลย
เพราะขาพเจาตายซะดีกวา”
๔ แลวพระยาหเวหพูดวา
“ที่เจา โกรธอยาง นี้คิด วาถูก แลว หรือ”
๕ แลวโยนาหก็ออกไปนอกเมือง เขาไปนั ง
่ อยู
ทางทิศ ตะวัน ออกของ เมือง ทําเพิงที่พักขึ้น
มาหลัง หนึ่งและนัง่ หลบแดดอยูในนัน
้ เฝ าดู
วาจะเกิดอะไรขึ้นกับเมือง

*๔:๖
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๖ แลวพระยาหเวหก็สัง
่ ใหตนละหุงตนหนึ่ง
งอกขึ้น มาอยูเหนือโยนาห เพื่อเป็ นรม เงาบัง
หัวใหกับโยนาห และชวยดับ รอนคลายทุกข
*ใหกับเขา โยนาหดีใจมากที่มีตนละหุงนี้
๗ เชาวัน ตอ มา
พระเจาก็สัง่ ใหหนอน
ตัว หนึ่งมากัด กินตน ละหุงนัน
้
ทําใหมัน
เหี่ยวแหงตายไป
๘ ตอ มา
เมื่อดวงอาทิตยลอยสูง ขึ้นบน
ทองฟ า พระเจาก็สัง่ ใหลมรอนพัดมาจากทาง
ทิศ ตะวัน ออก และแสงอาทิตยก็แผดกลาลง
บน หัวของโย นาห ทําใหเขาออนเพลียหมด
แรงไป เขารํ่า รองอยาก ตาย เขาพูด วา “ให
ขาพเจาตายซะดีกวา”
๙ แลวพระเจาก็พูดกับโย นาหวา
“ที่เจา
โกรธเรื่องตนละหุงนัน
้ คิดวาถูกแลวหรือ”
โยนาหตอบวา “โกรธสิ โกรธแทบตายอยู
แลว”
๑๐ พระเจาจึงพูด วา “ดู เจาเป็ น หวงเป็ น
ใยตนไมนัน
้ เสียเหลือ เกินนะ ทัง้ ๆ ที่เจาไม
ไดลงแรงปลูกและไม ไดทําใหมันโต ขึ้นดวย
ตนไมนัน
้ งอกออก มาในคืน เดียว อยูไดวัน
เดียวแลวก็ตาย
๑๑ แลวอยาง นี้ จะไม ใหเราเป็ นหวงนี นะ
เวยเมือง ใหญนัน
้ ได ยัง ไง เป็ นเมืองที่ มีคน
อยูมากกวาหนึ่ง แสนสอง หมื่นคน เขาเป็ น
เหมือนเด็กที่ไมรูวาขาง ไหนมือขวาขาง ไหน
มือ ซาย †แถมยังมีสัตวตางๆอีกมากมายใน
เมืองนัน
้ ดวย”

ชวยดับ รอนคลายทุกข คํา นี้อาจมีความหมายรวมถึง “ชวยสงบทัศนคติที่ชัว
่ ชาของ
เขา”
†๔:๑๑ ขางไหนมือขวาขางไหนมือซาย อาจหมายถึง “เด็กไรเดียงสา”
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มี คาห
คํานํ า
มี คาห ในภาษาฮีบรูหมาย ถึง “จะมี
ใครเทียบพระยาหเวหไดหรือ”
หนังสือมี คาหนี้
เขียนสลับไปมา
ระหวางการ ประณามและการ ใหความ
หวัง
มี คาหเป็ นชาว ชนบทจากเมืองโม
เรเชท แตก็กลาที่จะไปตัก เตือนพวก
ผูนําของเมืองสะ มา เรีย (เมือง หลวง
ของอิสราเอลอาณาจักรฝ าย เหนือ) และ
พวก ผูนําของเมือง เยรูซาเล็ม (เมือง
หลวงของยูดาหอาณาจักรฝ ายใต)
มี คาหมาบอกพวก ผูนําเหลา นัน
้ วา
พระเจาจะลงโทษพวก เขา เพราะพวก
เขาเชื่อ พึ่งในกําลัง ทหาร ป อมปราการ
เวทมนตร รูป เคารพ รวม ทัง้ พิธีตางๆ
ที่พวก เขาทําใหกับพระ ยาหเวห และ
พวก เขายังเอาเปรียบคน ยากจน ยึดที่
นาและบานเรือนของแมหมายและเด็ก
กําพรา โกงตาชัง่
และใหสินบนกับผู
พิพากษา ซึ่งขัดกับสิ่งที่พระ ยาหเวห
บอกใหพวกเขาทําในบทที่ ๖:๘ ที่วา
“เจา มนุษย พระยาหเวหบอกเจาแลว
ถึงสิ่งที่ ดีและสิ่งที่พระองคตองการจาก
เจา คือใหเจาทําสิ่งที่ยุติธรรม รักความ
เมตตาและเดินกับพระเจาของ เจาดวย
ความถอมใจ”
ดัง นัน
้ พระ ยาหเวหจะใชกองทัพของ
ศัตรูมาทําลายผูนําเหลา นี้เป็ นการ แก
แคนที่พวกเขาทํากับคนของพระองค
พระองคสัญญาวาในอนาคตพระองค
จะแตง ตัง้ กษัตริยองค หนึ่งจากเมือง
เบธเล เฮ็ม ความ ยิ่ง ใหญของกษัตริย
องค นี้จะแผไปจนถึงสุด ขอบ โลก แลว

มีคาห ๑:๕

กษัตริยองค นี้จะมาดูแลคนของพระองค
เหมือนผู เลีย
้ ง แกะดูแลฝูง แกะ และ
พวกเขาจะอยูกันอยางสงบสุข
สุดทายพระ ยาหเวหสัญญากับคนของ
พระองควาพระองคจะยก
โทษใหกับ
พวก เขาและพวก เขาจะ ไดกลับจากการ
เป็ นเชลยมาสูแผนดินของตนเอง
๑ มี คาหชาวเมืองโมเรเชทได รับขาวสาร
นี้จากพระยาหเวห ในชวงสมัยที่โยธาม
อาหัส และเฮเซคียาห เป็ นกษัตริยปกครองยู
ดาห นี่คือขาวสารที่มี คาหเห็นเกี่ยวกับสะมา
เรียและเยรูซาเล็ม *

๑

สะมาเรียและเยรูซาเล็มจะถูกลงโทษ
๒ ชนชาติทัง
้ หลาย

ฟั งใหดี
ทัง้ แผน ดินโลกและทุก สิ่งที่อาศัยอยูในโลกนี้
ตัง้ ใจฟั งใหดี
พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตจะมาเป็ นพยานตอ
ตานพวกเจา
์ ิทธิข
์ อง
องคเจาชีวิตจะลงมาจากวังอันศักดิส
พระองค
๓ ดูสิ พระยาหเวหกําลังจะออกมาจากสถานที่
ของพระองค
พระองคจะลงมาเหยียบ ยํ่าบนพวก ที่ สูง
†ของแผนดินโลก
๔ ภูเขาทัง
้
หลายจะหลอมละลายภาย ใต
พระองค
และหุบเขาทัง้ หลายจะแยกออกจากกัน
ภูเขาทัง้
หลายจะละลายเหมือนขี้ ผึ้งถูก
ลนไฟ
หุบเขาทัง้ หลายจะกลายเป็ นเหมือนกับนํ้ าที่
ไหลบาจากที่ชัน
๕ สาเหตุที่ทุกสิ่งทุกอยางนี้ จะเกิดขึ้น ก็เพราะ
การกบฏของยาโคบ
และเพราะความ
บาปทัง้
หลายของคน
อิสราเอล
ใครคือคนที่ทําใหยาโคบกบฏ
ไมใชเมืองสะมาเรียหรอกหรือ

*๑:๑

สะมาเรียและเยรูซาเล็ม หลัง จากที่กษัตริยโซโลโมนตาย ประมาณปี ๙๓๐ กอนพระ
เยซูมาเกิด ชนชาติอิสราเอลไดแตกออกเป็ นสองสวน สวนเหนือที่มักเรียกวา “อิสราเอล” มี
“สะมาเรีย” เป็ นเมืองหลวง สวนใตที่มักเรียกวา “ยูดาห” มี “เยรูซาเล็ม” เป็ นเมืองหลวง
†๑:๓

อื่น

พวกที่ สูง ในที่ นี้อาจหมายถึง ยอดเขา ซึ่งบางทีอาจใชเป็ นที่นมัสการพระเจาหรือพระ

มีคาห ๑:๖

แลวพวกศาลเจา *ของยูดาหอยูที่ไหน
อยูในเมืองเยรูซาเล็มไมใชหรือ
๖ ดังนั น
้ พระยาหเวหพูดวา
“เราจะทําลายสะมาเรียใหกลายเป็ นกองซาก
หินในชนบท
ใหกลายเป็ นที่สําหรับทําไรองุน
เราจะรื้อตึกของนางโยนลงในหุบเขา
เราจะเปิ ดโปงรากฐานของนาง
๗ รูป เคารพทัง
้ หมดของ นางจะถูกขยีเ้ ป็ นชิน
้
เล็กชิน
้ น อย
คาขายตัวทัง้ หมดของนางจะถูกเผาดวยไฟ
เราจะทําลายรูปเคารพทัง้ หมดของนาง
เพราะสะ มา เรียขายตัวและเอาเงินไปซื้อรูป
เคารพตางๆ
หลัง จากนัน
้ คนอื่นจะมายึดเอารูป เคารพพวก
นี้ของ นางไป ขายและเอาเงินไปเที่ยว
โสเภณี †อีกครัง้ หนึ่ง”
เพลงครํ่าครวญของมีคาห
๘ ผมจะรองไหและครํ่าครวญเพราะสะ มา เรีย

ถูกทําลาย
ผมจะเดินเทาเปลาและเปลือยกายครึ่งทอน
ผมจะรองไหครํ่าครวญเสียง ดังเหมือนพวก
หมาไน
ผมจะครวญ ครางเหมือนพวก นก กระจอก
เทศ
๙ เพราะบาดแผลของสะ มา เรียเกิน กวาที่จะ
รักษาได
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มีคาห ๑:๑๓

มันลามไปถึงยูดาหดวย
การ ทําลายนี้ลามไปถึงประตู เมืองของ
ประชากรของผม
ไปไกลถึงเยรูซาเล็ม
๑๐ อยาบอกเรื่องนี้ ในเมืองกัท ‡
อยารองไหเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยในเมืองอักโก
เอาตัวไปเกลือกกลิง้ กับ ฝ ุนในเมืองเบธเลอั ฟ
ราห ¶ซะ
๑๑ พวกเจา พวกที่อาศัยอยูในเมืองชาฟี ร §
ใหจากเมืองของ เจาไปอยางเปลือย กายและ
อับอาย
ชาวเมืองศานัน **จะออกมาไมได
เบธ เอ เซล ††จะรองไหครํ่าครวญ แลวพวก
เขาจะไมชวยเหลือพวกเจา
๑๒ ชาว เมืองมา โรท ‡‡กําลังตัง
้ ตารอ คอยสิ่ง
ดีๆใหเกิดขึ้นอยางใจจดใจจอ
แตเรื่องเลว
รายกําลังจะลงมาจากพระ
ยาหเวห
มันจะไปถึงประตู เมือง
เยรูซาเล็มเลย
๑๓ ชาวเมืองลาคีช ¶¶
ใหผูกรถรบเขากับมาชุดที่เร็วที่สุด
นางสาวศิ โยนไดไว วางใจในรถรบ นี่ แหละ
เป็ นจุดเริ่มตนของบาป
การ กบฏทัง้ หลายของอิสราเอลก็ไดเจอใน
เมืองลาคีช

*๑:๕

พวกศาลเจา แปลตรงๆไดวา “พวกทีส
่ ูง” ศาลเจาพวกนี้จะถูกสรางอยูบนยอดเขา หรือ
บนฐานที่ยกสูงขึ้นจากดิน
†๑:๗ โสเภณี ในวัดของพระตางชาติจะมีผู หญิงคอยใหบริการทางเพศ เพราะถือวาเป็ นการ
นมัสการพระของพวกเขาดวย
‡๑:๑๐

กัท เป็ นการเลนคํา คําวา “กัท” ออกเสียงคลายกับคําวา “บอก” ประโยคที่วา “อยา
บอกเรื่องนี้ในเมือ งกัท” คําครํ่าครวญของมี คารตรงนี้เหมือนกับคําครํ่าครวญของดาวิด ตอน
ที่โยนาธานกับกษัตริยซาอูลตายในสนามรบ ดูเพิ่มเติมไดจาก ๒ ซามูเอล ๑:๒๐
¶๑:๑๐

เบธเลอัฟราห ชื่อนี้หมายถึง “บานฝ ุน”

§๑:๑๑

ชาฟี ร ชื่อนี้หมายถึง “สวย”
ศานั น มีเสียงเหมือนกับคําในภาษาฮีบรูวา “ออกมา”

**๑:๑๑

††๑:๑๑ เบธเอเซล ชื่อ นี้ หมายถึง “บานใกล เรือนเคียง” ซึ่งสวนใหญจะใหความชวยเหลือ
หรือสนับสนุน
‡‡๑:๑๒

มาโรท มีเสียงเหมือนกับคําในภาษาฮีบรูวา “ขมขื่น” “โกรธ” หรือ “เศรา”

¶¶๑:๑๓

ลาคีช ชื่อฮีบรูนี้คลายกับคําวา “มาชุดหนึ่ง”

มีคาห ๑:๑๔

๑๔ ดัง นั น
้ เจาจะมอบของ ขวัญกอน ลา

แก โม
เรเชทกัท *
โรงงานทัง้ หลายในอัค ซีบ †จะกลายเป็ นสิ่ง
หลอกลวงตอพวกกษัตริยอิสราเอล
๑๕ พวกเจา พวกที่อาศัยอยูในเมือ งมาเรชาห
‡

ผูพิชิตคนใหมจะมาสูรบกับพวกเจา
พวกผูนําที่มี เกียรติของอิสราเอลจะหนีไปอยู
ที่อดุลลัม ¶
๑๖ ตัดผมและโกนหัวซะ
เป็ นการไวทุกขใหกับลูกๆที่เจารัก
ใหหัวลานเหมือนนกแรง
เพราะลูกๆของเจาจะถูกเนรเทศไปจากเจา
ชาวอิสราเอลวางแผนทําเรื่องเลวราย
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มีคาห ๒:๙

เพราะมันจะเป็ นเวลาที่เลวรายจริงๆ
๔ ในเวลา นั น
้
พวก เจาจะถูกคน อื่นหัวเราะ
เยาะ
และคนที่เยาะ เยยเจา จะทําทีรอง เพลง
ครํ่าครวญอันขมขื่นใหกับเจาวา
‘พวกเราถูกทําลายยอยยับ
พระองคยึดเอาที่ดินที่เป็ นสวน แบงของชาว
เมืองเราไปแลว
พระองคยึดที่ดินไปจากเราไดยังไง
พระองคแบงไร นาของ เราไปใหกับคนที่หลง
ไปจากพระองคแลว’
๕ ดัง นั น
้ พวก เจาจะไมมี ใครเหลืออยู เลยใน
ครอบครัวที่จะมาจับ สลากแบงที่ดินกัน
ในหมูประชุมของพระยาหเวห”
มีคาหถูกหามไมใหเทศนา

๑ พวกเจาที่คิดทําแตเรื่องเลวราย

๒ บนเตียง นอนของ เจา เจาวางแผนเรื่อง
เลวราย
พอถึงเชาก็ออกไปทํา
เพราะพวกเจามีอํานาจที่จะทําแบบนัน
้ ได
๒ พวกนี้ โลภอยากไดไร นาของคนอื่นก็ไปยึด
เอามา
พวก นี้โลภอยาก ไดบานเรือนของคน อื่นก็ไป
ริบเอามา
พวกนี้โกงคนอื่นและยึดบานเขาไว
พวกนี้ยึดทัง้ คนและทรัพยสมบัติ
พระยาหเวหวางแผนเรื่องเลว
รายสําหรับคนพวกนี ้
๓ ดังนั น
้ พระยาหเวหจึงพูดวาอยางนี้

“ตอน นี้
เรากําลังวางแผนเรื่องเลว ราย
สําหรับคนพวกนี้
เป็ นแอกที่พวก เจาไม สามารถเอาออกไปจาก
คอของพวกเจาได
พวกเจาจะไมสามารถเดินอยางทะนงได

๖ ผูคนพูด วา

“มี คาห เจาและพวก พองหยุด
เทศนาเกี่ยวกับเรื่องเหลานี้ไดแลว
เพราะเรื่องเลว รายเหลา นี้จะไม เกิด ขึ้นกับ
เรา”
๗ ชุมชนยาโคบพูดวา “อะไรกัน พระยาหเวห
หมดความอดทนแลวหรือ
พระองคทําเรื่องอยางนี้หรือ
คํา พูดทัง้ หลายของพระองคไม ไดเกิดผลดี
กับคนที่ใชชีวิตอยางถูกตองหรอกหรือ”
๘ แตพระยาหเวหพูดวา “แตพวกเจากําลังตัง
้
ตัวเป็ นเหมือนศัตรูกับคนของเรา
เจากระชากเสื้อ คลุมของคนที่เดินผาน มา
โดยที่เขาไมรูอิโหนอิเหน
พวกเขาไมเคยคิดที่จะทําสงครามกับใครเลย
§
๙ สวนพวก ผู หญิงที่เป็ นคนของ เรา

พวก เจา
ก็ขับ ไลพวก เขาออก ไปจาก บานที่สุข
สบายของเขา

*๑:๑๔

โม เรเช ทกัท เป็ นบาน เกิดของมี คาห “โม เรเชท” ออก เสียงคลาย กับคํา วา “คู
หมัน
้ ” ในเวลานัน
้ พอของลูกสาวที่หมัน
้ แลว จะใหของขวัญกับลูกสาวกอนที่จะออกจากบาน
ไปแตงงาน
†๑:๑๔

อัคซีบ ชื่อนี้หมายถึง “สิ่งหลอกลวง” ที่เป็ นอยางนี้ คงเป็ นเพราะพวกกษัตริยจะไม
ไดกําไรที่หวังไวจากโรงงานหมอดินที่เมืองอัคซีบ เพราะศัตรูจะมาบุกเมืองนี้
‡๑:๑๕ มาเรชาห ออกเสียงคลายกับคําในภาษาฮีบรูวา “ผูพิชิต”
¶๑:๑๕

อดุล ลัม ถํ้าที่กษัตริยเดวิดซอน ตัวตอน ที่เขาหนีกษัตริยซา อูล ดูเพิ่ม เติมไดจาก
หนังสือ ๑ ซามูเอล ๒๒:๑
§๒:๘

พวกเขา … กับใครเลย หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “พวกเขาที่กําลังเดินกลับ มาจาก
การทําสงคราม”

มีคาห ๒:๑๐
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สวนลูกๆของพวกเขา พวกเจาไดยึดเอาที่ดิน
*ที่พวก เขาได รับจากเรา เพื่อเป็ นของ
เขาไปตลอดกาล
๑๐ ลุกขึ้นแลวไปใหพน
ที่นี่ไมใชสถานที่พักผอน
เพราะพวกเจาไมบริสุทธิ ์
พวกเจาจะถูกทําลาย และจะถูกทําลายอยาง
ทรมานดวย
๑๑ ถามีใครมาพูดโกหกและเทศนาวา
‘จะมีเหลาองุนและเบียรอยางเหลือเฟื อ’
คนนัน
้ แหละคือนักเทศนที่พวกเขาชื่นชอบ”
พระยาหเวหจะรวบรวบคนของพระองค
๑๒ พระยาหเวหพูดวา

“ใชแลว เราจะรวบรวม
พวก เจาทุก คนเขา มาคือพวก เจาที่เป็ น
คนของยาโคบ
เราจะรวบรวมพวกที่รอด ชีวิตของอิสราเอล
เขามา
เราจะนํ าพวก เขามาอยูดวย กันเหมือนแกะ
ในคอก
เหมือนฝูง แกะในทามกลางทุง หญาของ มัน
แลวทุงหญานัน
้ จะสงเสียงดังลัน
่
๑๓ แลวตัวที่สามารถพัง รัว
้ ออกมาไดจะเดิน
นํ าหน าพวกมันออกไป
พวกมันจะเดินผานประตูและเดินออกไป
กษัตริยของ เขาจะเดินนํ า หน าพวก เขาออก
ไปกอน
พระยาหเวหจะเป็ นหัวขบวนของพวกเขา”
พวกผูนําอิสราเอลผิด
๑ แลวผมก็พูด วา

๓ ของยา โคบและพวกผู ปกครองชนชาติ

“ฟั ง ให ดี พวก ผูนํา

อิสราเอล
พวกเจานาจะรูวาความยุติธรรมเป็ นยังไง
๒ แตพวก เจากลับเกลียด ชังความ ดีและรัก
ความชัว
่
พวกเจาถลกหนังของคนของผม
และฉีกเนื้อออกจากกระดูกของพวกเขา
๓ พวกเจากินเนื้ อของคนของผม
พวกเจาถลกหนังและหักกระดูกของพวกเขา
พวก เจาสับพวก เขาเป็ นชิน
้ ๆเหมือน กับสับ
เนื้อที่โยนลงกระทะ เหมือน กับเนื้อใน
หมอตุน

*๒:๙

์ รีของเรา”
ที่ดิน แปลตรงๆไดวา “ศักดิศ

มีคาห ๓:๙

๔ แตเมื่อถึงตอน นั น
้

พวก เจาจะรอง ทุกขตอ
พระยาหเวห
แตพระองคจะไมตอบพวกเจา
ในเวลา นัน
้ พระองคจะซอน หน าไปจากพวก
เจา
เพราะความชัว
่ ทัง้ หลายที่พวกเจาไดทําไป”
เปรียบเทียบพวกผูพูด
แทนพระเจาแทกับเทียม
๕ นี่ คือสิ่งที่พระ

ยาหเวหพูด ไวเกี่ยว กับพวก
ผู พูด แทน พระเจาจอมปลอมที่ทําใหคน
ของผมหลงทางไป
ซึ่งถาใครป อนอาหารใหกับพวก มันกินอยาง
เหลือเฟื อ
มันก็สัญญาวาจะมีสันติสุข
เกิดขึ้น
แตถาใครไม ยอมใหอาหารตามที่พวก มันสัง่
์ ิทธิก
์ ับ
มันก็จะประกาศสงครามศักดิส
คนนัน
้
๖ ดัง นั น
้ แทนที่พวกเจาจะเห็นนิมิตกลับมอง
ไมเห็นเหมือนกลางคืน
แทนที่จะลวงรูอนาคตกลับมืดแปดดาน
ดวงอาทิตยจะตกไป สําหรับพวกผู พูด แทน
พระเจาพวกนี้
และกลาง วันจะกลายเป็ นความมืด มิดไป
สําหรับพวกเขา
๗ พวก
นัน
้ ที่เห็นนิมิตเป็ นประจําจะตอง
อับอายขายหน า
และพวกที่ทํานายอนาคตจะตองเสียหน า
พวกเขาทุกคนจะตองปกปิ ดปากไว
เพราะพวก เขาจะไมได รับคํา ตอบอะไร เลย
จากพระเจา
๘ สวนผม ผมเต็มเปี่ ยมไปดวยเรี่ยวแรง คือ
ดวยพระวิญญาณของพระยาหเวห
รวมทัง้ ความถูกตองและกําลัง
เพื่อ ที่ ผมจะ ไดประกาศใหยา โคบรูถึงการ
กบฏของเขา
และประกาศใหอิสราเอลรูถึงความ บาปของ
เขา
๙ ฟั งผมให ดี
พวก ผูนําของครอบครัวยา
โคบและพวกผู ปกครองของครอบครัว
อิสราเอล
พวก เจาเกลียด ชังความ ถูก ตอง พวก เจาทํา
ทุกอยางที่ตรงอยูใหบิดเบีย
้ วไป

มีคาห ๓:๑๐
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๑๐ พวก

เจาสรางศิ โยนดวยเลือดของคน
บริสุทธิ ์
พวกเจาสรางเยรูซาเล็มดวยการโกง
๑๑ พวก ผูนําของเยรูซาเล็มรับสินบนในการ
ตัดสินคดีความตางๆ
พวกนักบวชก็สอนเพราะอยากไดคาสอน
พวกผู พูด แทน พระเจาทํานายเพื่อแลกกับ
เงิน
แลวพวกเจายังมีหน ามาอางวาพวกเจาพึ่งพิง
พระยาหเวหและพูดวา
“พระยาหเวหอยูทามกลางพวกเราไมใชหรือ
จะไมมีอันตรายใดๆเกิดขึ้นกับเราได”
๑๒ ดังนั น
้ เพราะพวกเจานี่แหละ
ศิโยนจะถูกไถใหราบเป็ นหน ากลอง
เยรูซาเล็มจะกลายเป็ นกองซากปรักหักพัง
และเนินของวิหารจะกลายเป็ นเนิน *ที่ มีพุม
ไมข้ น
ึ ปกคลุมเต็มไปหมด †
คําสั่งสอนจะมาจากเยรูซาเล็ม
๑ แตในวันขาง

๔ ของพระ ยาหเวหจะถูกกอ ตัง้ ขึ้นใหเป็ น
หน านัน
้

เนินของวิหาร

ยอดสูงสุดของภูเขาทัง้ หมด
มันจะถูกยกขึ้นสูงเหนือเนินเขาทัง้ หมด
และคนทัง้ หลายจะหลัง่ ไหลกันไปที่นัน
่
๒ ชนชาติตางๆมากมายจะพากันไปที่นัน
่
พวกเขาจะพูดวา
“ไป
ใหพวก เราขึ้นไปยังภูเขาของพระ
ยาหเวหกันเถอะ
ไปยังวิหารของพระเจาของยาโคบ
เพื่อพระองคจะ ไดสอนวิถี ทางของพระองค
ใหกับพวกเรา
แลวพวก เราจะ ไดเดินตามเสน ทางของ
พระองค”
คําสัง่ สอนจะออกมาจากศิโยน
และคํา พูดของพระ ยาหเวหจะออกมาจาก
เยรูซาเล็ม

มีคาห ๔:๘

๓ พระองคจะเป็ นผู

พิพากษาระหวางคน
จํานวนมาก
พระองคจะตัดสินระหวางชนชาติทงั ้ หลายที่
เขมแข็งที่อยูหางไกล
พวกเขาจะตีดาบของพวกเขาใหเป็ นคันไถ
และตี หอกของพวก เขาใหเป็ นเครื่อง มือตัด
แตงกิ่งไม
ชนชาติหนึ่งจะไมชูดาบขึ้นตอสูกับอีก
ชนชาติหนึ่ง
และพวกเขาจะไมมีการฝึ กทําสงครามอีก ตอ
ไป
๔ แตละ คนจะนั ง
่ อยูใตตน องุนและใตตน
มะเดื่อของเขา
จะไมมีใครมาทําใหพวกเขาตกใจกลัว
เพราะพระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้ บอกไววา
มันจะเป็ นอยางนี้
๕ ถึงแมวาชนชาติอ่ น
ื ๆจะติดตามพวก พระ
ของเขาไป
แตเราจะยังคงติดตามพระ ยาหเวหพระเจา
ของเราตลอดไป
พระเจาจะนํ าคนของพระองคกลับมา
๖ พระยาหเวหพูดวา

“ในตอน นัน
้ เราจะรวบรวมคน พิการ คนที่
กระจัดกระจายไป
รวม ทัง้ คนเหลา นัน
้ ที่เราเคยทําใหบาด เจ็บ
ดวย
๗ เราจะทําใหคน พิการที่รอด ชีวิตเป็ นตน
ตระกูลของชาติใหม
เราจะทําใหคนพวก นัน
้ ที่ถูกขับ ไลออก ไป
เป็ นชนชาติที่ยิ่งใหญ”
พระ ยาหเวหจะเป็ นกษัตริยปกครองพวก เขา
บนภูเขาศิโยน ตัง้ แตนัน
้ ไปตลอดกาล
๘ สวนเจาหอคอยเฝ าฝูงสัตว ‡
ป อมปราการของนางสาวศิโยน
เวลา นัน
้ จะมา ถึง เมื่ออํานาจการ ปกครองจะ
กลับมาสูเจา

*๓:๑๒

เนิ น เนิน หรือ ที่สูง คํานี้มักใชสําหรับวิหารตางๆที่ประชาชนมักจะพากันไปนมัสการ
รูปเคารพ
†๓:๑๒

คําเทศนาของมีคาหในทีน
่ ี้ ทําใหกษัตริยเฮเซคิยาหแหงยูดาหไววางใจในพระยาหเวห
มากขึ้น และอธิษฐานกับพระองค แลวหลายปี ตอ มาเมื่อเยเรมี ยาหพูดแทนพระเจาทํานายวา
วิหารจะถูกทําลาย มีบางคนอยากจะฆาทาน แตก็ปลอยเขาไปเพราะมี คาหก็เคยพูดอยางนัน
้
เหมือนกัน ดูเพิ่มเติมไดจาก หนังสือเยเรมียาห ๒๖:๑๖-๑๙
‡๔:๘

หอคอยเฝ าฝูงสัตว อาจเป็ นสวนหนึ่งของเมืองเยรูซาเล็มที่มีปอมปราการ พวกผูนําก็
เป็ นเหมือนผูเลีย
้ งแกะที่อยูบนหอคอยนัน
้ เพื่อเฝ าดูฝูงแกะของเขา

มีคาห ๔:๙

อาณาจักรจะกลับ
มาเป็ นของนางสาว
เยรูซาเล็มเหมือนเดิม
ทําไมชาวอิสราเอลตองไปบาบิโลน
๙ เยรูซาเล็ม

ตอน นี้ ทําไมเจาถึงไดรองไห
สะอึกสะอื้น
พวก เจาไมมีกษัตริยในหมูพวก เจาแลวใช
ไหม
ผูนําที่แสนฉลาดของเจาหายไปแลวใชไหม
พวก เจากําลังเจ็บ ปวดอยางแสน สาหัส
เหมือนกับหญิงที่กําลังจะคลอดลูก
๑๐ นางสาวศิ โยน ใหชัก ดิน
้ ชัก งอดวยความ
เจ็บปวด
และกรีด รองเหมือน กับหญิงที่กําลังจะคลอด
ลูก
เพราะ วา ตอน นี้พวก เจาจะตองออก ไปจาก
เมืองนี้ตองไปอยูในที่โลงกวาง
เจาจะตองไปที่บาบิโลน *
แตพวกเจาจะไดรับการชวยกูที่นัน
่
พระ ยาหเวหจะไถเจาที่ นัน
่ จากเงื้อม มือของ
ศัตรูเจา
พระยาหเวหจะทําลายชนชาติอ่ น
ื ๆ
๑๑ ตอน

นี้มีหลายชนชาติรวม ตัวกันมาตอสู
กับเจา
พวก เขาพูดกันวา “ไปทําลายศิ โยนกัน เถอะ
แลวเราจะ ไดมอง ดูความ พาย แพของ
นางอยางสะใจ”
๑๒ แตชนชาติพวก นี้ ไมรูถึงความ คิดตางๆ
ของพระยาหเวห
พวกเขาไมเขาใจถึงแผนงานของพระองค
เพราะพระองคไดรวบรวมพวก เขาไวเหมือน
ฟ อนขาว
เพื่อไปบดบนลานนวดขาว
๑๓ พระยาหเวหพูด วา “นางสาวศิ โยน ลุก ขึ้น
และบดขยีพ
้ วกมัน
เพราะเราจะทําใหเขา สัตวของเจากลายเป็ น
เหล็ก
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มีคาห ๕:๕

ทําใหเกือกมาของเจาเป็ นทองแดง
เจาจะไดบดขยีค
้ นเป็ นจํานวนมาก
แลวเจาจะถวายทรัพยสินที่พวก
มันไดมา
อยางผิดๆใหกับพระยาหเวห
เจาจะถวายทรัพยสินมี คาของพวก มันใหกับ
เจาของโลกนี้ทัง้ สิน
้ ”
กษัตริยผูย่ง
ิ ใหญจะมาจากเบธเลเฮม
๑ ลูกสาวเอย

๕ เจา

ตอน นี้ใหเจากรีดเนื้อของ

เจากําลังถูกโจมตี พวก มันกําลังโอบ ลอม
พวกเรา
พวก มันใชไมตีแกมของคน นัน
้ ที่ปกครอง
อิสราเอล
๒ แตเจา เบธเลเฮม เอฟราธาห
เจาเป็ นแคเมือง เล็กๆทามกลางแควน ตางๆ
ของยูดาห
แตจากเจานี่ แหละจะมีผู ปกครองคน หนึ่ง
ออกมาใหกับเรา
เขาจะปกครองอยูเหนืออิสราเอล
เขาจะสืบเชื้อ สายมาจากพวก คนที่ มีช่ อ
ื เสียง
ในยุคแรกๆของชนชาตินี้
๓ พระ ยาหเวหจะมอบคนของพระองคใหกับ
ศัตรูจนกวานางที่กําลังเบงคลอดอยู จะ
คลอดลูกออกมา †
หลัง จากนัน
้ พี่ นองที่ เหลือของเขาจะกลับไป
ยังลูกๆของอิสราเอล
๔ ผู ปกครองคน นั น
้
จะยืน ขึ้นและเลีย
้ ง ดู
อิสราเอลเหมือนผู เลีย
้ ง แกะดวยพละ
กําลังของพระยาหเวห
ดวยสิทธิ อํานาจในพระนามของพระ ยาหเวห
พระเจาของเขา
พวกเขาจะอยูอยางปลอดภัย
เพราะความ ยิ่ง ใหญของ เขาจะแผไปจนถึง
สุดขอบโลก
๕ นี่ คือผูที่จะนํ าสันติสุขมาให

*๔:๑๐

เจาจะตองไปที่บาบิ โลน คนยิวหลายพันคนถูกเนรเทศไปบาบิ โลน โดยเฉพาะหลัง
จากที่กษัตริยเนบู คัด เนส ซารและกองทัพบา บิ โลนไดทําลายเมืองเยรูซาเล็มในปี ๕๘๖ กอน
พระเยซูมาเกิด

†๕:๓ จนกวานาง … จะ คลอด ลูกออก มา ประโยค นี้ บางทีอาจ จะเป็ นสํานวนที่ หมาย ถึง
“จนกวาจะถึงเวลาที่เหมาะสม”

มีคาห ๕:๖

7

การชนะอัสซีเรียและชนชาติอ่ น
ื ๆ
ถาอัส ซีเรียบุกเขา มาในประเทศของ เราและ
เหยียบยํ่าเขามาในแผนดินของเรา *
เมื่อ นัน
้
พวก เราจะแตง ตัง้ ผู เลีย
้ งขึ้น มา
เจ็ดคนและจะแตงตัง้ ผูนําขึ้นมาแปดคน
เพื่อตอตานพวกมัน
๖ พวก นี้ ก็จะปกครองแผน ดินอัส ซีเรียดวย
ดาบ
และจะปกครองแผนดินนิมโรด †ดวยหอก
กษัตริยของ เราจะชวย เหลือพวก เราให
รอดพนจากอัสซีเรีย
เมื่ออัส ซีเรียบุกเขา มาในแผน ดินของเราและ
เหยียบยํ่าเขามาในเขตแดนของเรา
๗ แลวพวก ยา โคบที่รอด ชีวิตจะอยูทามกลาง
ชนชาติมากมาย
‡จากพระ
พวก เขาจะเป็ นเหมือนนํ้ าคาง
ยาหเวห
เหมือนฝนที่ตกลงบนใบ หญา ที่ไม ตองรอ
คอยมนุษย และไมตองฝากความหวังไว
กับมนุษยคนไหน
๘ พวก ยา โคบ ที่เหลือรอด ชีวิตทามกลาง
ชนชาติตางๆ
พวกเขาที่อยูทามกลางชนชาติมากมาย
จะเป็ นเหมือนสิงโตที่อยูทามกลางสัตว ป าทัง้
หลายในป า
เหมือนสิงโตหนุมที่อยูทามกลางฝูงแกะ
เป็ นสิงโตที่ไมมี ใครหนี รอดไป ไดเมื่อมันเขา
จูโจมขยํ้าและฉีกเนื้อเหยื่อ
๙ เจาจะยกมือขึ้นตอสูกับศัตรูของเจา
และศัตรูทัง้ หมดของเจาจะถูกทําลายไป
ประชาชนจะตองพึ่งพระเจาเทานั น
้
๑๐ พระยาหเวหพูดวา

“เมื่อถึงเวลานัน
้
เราจะเอามาของพวก เจาไป เราจะทําลาย
รถรบของพวกเจาดวย
๑๑ เราจะพังเมืองตางๆในแผนดินของเจา
เราจะรื้อป อมปราการทัง้ หลายของเจาลง
*๕:๕

มีคาห ๖:๕

๑๒ เราจะกําจัดเวทมนตรของเจาใหหมดไป

และจะไมมีใครในพวก เจาฝึ กวิชาหมอดูอีก
ตอไป
๑๓ เราจะทําลายรูป เคารพของพวก เจารวม
์ ิทธิท
์ ี่ตงั ้ อยูในเมืองของ
ถึงเสา หินศักดิส
พวกเจา
เจาจะไมกราบ ไหวสิ่งที่พวก เจาสรางขึ้น มา
กับมือของเจาอีกตอไป
๑๔ เราจะถอน รากถอน โคนพวก เสาของอา
เชราห
เราจะทําลายรูปเคารพ ¶ทัง้ หมดของพวกเจา
๑๕ เราจะแกแคนดวยความโกรธแคน
ตอชนชาติทงั ้ หลายที่ไมยอมเชื่อฟั งเรา”
พระยาหเวหฟองรองคนของพระองค
๑ ตอนนี้

๖ “ลุก ขึ้น

ฟั งใหดีวาพระยาหเวหพูดอะไร
วา ความของ เจามา ตอ หน า
ภูเขาทัง้ หลาย
ใหหุบเขาทัง้ หลาย ไดยินเสียงของเจา
๒ ภูเขาทัง
้ หลาย ใหฟังคําฟ อง รองของพระ
ยาหเวห
รากฐานอันมัน
่ คงถาวรทัง้ หลายของแผน ดิน
โลกใหฟังพระองคเถิด
เพราะพระ ยาหเวหกําลังฟ อง รองคนของ
พระองค
พระองคตองการสูความกับอิสราเอล”
๓ พระยาหเวหพูดวา “ประชาชนของเรา
เราทําผิดตอพวกเจาตรงไหน
เราทําใหเจาเหน็ดเหนื่อยตรงไหน
แสดงหลักฐานใหเราดูหนอย
๔ เราพาเจาออกมาจากแผนดินอียิปต
เราไถเจาใหเป็ นอิสระจากเรือนทาส
และเราสงโมเสส อา โรนกับมิ เรียมใหมานํ า
หน าเจา
๕ ประชาชนของเราเอย ใหจดจําแผนการชัว
่
รายของบาลาคกษัตริยโมอับ
ใหจดจําวาบาลาอัมลูกชายของเบโอรตอบบา
ลาค §ไปวาอยางไร

แผนดินของเรา คํานี้อยูในฉบับแปลกรีกโบราณ ฉบับฮีบรูที่นิยมใชกันเขียนวา วังของ

เรา
†๕:๖

แผนดินนิ มโรด อีกชื่อหนึ่งของอัสซีเรีย

‡๕:๗

นํ ้าคาง นํ้ าคางและฝน ในที่นี้หมายถึงพระพรจากพระเจา
รูปเคารพ หรือ อาจจะเป็ น คําวา “เมืองตางๆ”
§๖:๕ บาลาค บาลาค เบโอร ดูไดจากหนั งสือ กันดารวิถี ๒๒-๒๔
¶๕:๑๔

มีคาห ๖:๖
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ใหนึกถึงสิ่งที่เกิด ขึ้นตอนที่พวก เจาเดินผาน
ชิทธิมไปกิลกาล *
เพื่อเจาจะไดสํานึกถึงการก ระ ทําอันสัตย ซื่อ
ของพระยาหเวหที่ไดชวยกูเจาใหรอด”
๖ แตเจาพูดวา
“เมื่อขาพเจามาเขาเฝ าพระยาหเวห
และกม กราบลงอยูตอ หน าพระเจาผูใหญ ยิ่ง
สูงสุด
จะใหขาพเจาเอาอะไรมาหรือ
จะใหเอาลูกวัวอายุหนึ่งขวบมาเป็ นเครื่องเผา
บูชาหรือยังไง
๗ หรือพระ ยาหเวหจะชอบแกะ ตัวผูหลายพัน
ตัว
หรือนํ้ ามันมะกอกมากมายราวกับแมน้ํ า
หลายหมื่นสาย
หรือจะใหสังเวยลูกชายหัวปี ของขาพเจา
สําหรับการละเมิดของขาพเจา
หรือจะใหสังเวยเลือดเนื้อ เชื้อ ไขของขาพเจา
เพื่อเป็ นเครื่องบูชาลบลางบาปของ
ขาพเจาอยางนัน
้ หรือ”
๘ เจา มนุษย พระยาหเวห บอกเจาแลวถึงสิ่ง
ที่ดี
และสิ่งที่พระองคตองการจากเจา คือ
ใหทําสิ่งที่ยุติธรรม รักความเมตตา
และเดินกับพระเจาของเจาดวยความถอมใจ
ชาวอิสราเอลทําอะไรหรือ
๙ เสียงของพระ

ยาหเวหตะโกนใหเมือง นัน
้

ฟั ง
คนที่ฉลาดจะยําเกรงชื่อของพระองค
พระยาหเวหพูด วา “ชนเผาและประชาชนใน
เมืองนี้ ฟั งเราใหดี
๑๐ พวก เจายังเก็บทรัพยสมบัติที่ฉอโกงเขา
มาไวในบานหรือเปลา
พวก เจายังเก็บเครื่อง ตวงที่เราสาป แชง
เพราะเล็กกวามาตรฐานไวอีกหรือเปลา
๑๑ เราจะทําเป็ นมองขามเรื่องตาชัง
่
หรือถุงใสลูกตุมที่โกงนํ้ าหนักไดหรือ

มีคาห ๗:๒

๑๒ พวกคนรวยในเมืองนี้ ชอบทารุณคนอื่น

คนในเมืองนี้ชอบพูดโกหก
ลิน
้ ในปากของพวกเขาหลอกลวงอยูร่าํ ไป
๑๓ ดัง นั น
้ ในอีกไม นาน เรา ยาหเวห จะฟาด
พวกเจาใหลมลง
เราจะทําลายพวกเจาเพราะบาปของพวกเจา
๑๔ พวกเจาจะกิน แตจะไมมีวันอิ่ม
โรค บิดจะรุมกัด กินอวัยวะภายในของพวก
เจา
เจาจะเก็บตุนของไว แตจะเก็บไวไมอยู
สิ่งของที่เจาเก็บไวอยาง ดี เราจะสงศัตรูไป
ทําลาย
๑๕ เจาจะปลูกพืช แตจะไม ไดเก็บ เกี่ยวผล
ของมัน
เจาจะยํ่ามะกอก แตจะไม ไดน้ํ ามันมะกอก
พอที่จะใชชโลมตัวเอง
เจาจะยํ่าองุน แตจะไมไดด่ ม
ื เหลาองุน
๑๖ พวก เจาทําตามกฎ ตางๆของอมรี †อยาง
เครงครัด
และเดินตามรอยสิ่งที่ครอบครัวอาหับ ‡ทํา
พวกเจาทําตามแบบอยางตางๆของพวกเขา
ดัง นัน
้ เราจะปลอยใหเจาถูกทําลาย ผูคนจะ
หัวเราะเยาะคนที่อาศัยอยูในเมืองนี้
และพวก เจาจะตองทนกับคํา ดูถูกจาก
ชนชาติอ่ น
ื ๆ”
สังคมเสื่อมทราม
๑ น า สมเพชจริงๆ

๗ ผลไมหรือลูกองุน

ผมกลายเป็ นคน เก็บ

หลังจากที่เขาเก็บลูกองุนไปหมดแลว
ไมเหลือองุนสักพวงใหกิน
ไมมีลูกมะเดื่อที่ผมชอบเหลืออยูเลย
๒ ผมหมาย ถึง คนที่จงรักภักดีถูกทําลายไป
หมดแลวจากแผนดินนี้
ไมมีคนซื่อตรงเหลืออยูเลยสักคน
ทุกคนเฝ าคอยซุมฆาคนอื่น
ตาง คนตางลา ชีวิตของกัน และ กันดวย
ตาขาย

*๖:๕

ชิ ทธิ มไปกิล กาล ทัง้ สองแหงนี้เป็ นที่ตัง้ คาย อยูกันคนละฝั ่ งของแมน้ํ าจอรแดน
พระองคตองการใหพวก เขาจดจําถึงเหตุการณที่พวก เขาเดินฝ าแมน้ํ าจอรแดนไปดวยเทา
เปลา ดูเพิ่มเติมไดจาก หนังสือโยชูวา บทที่ ๓ และ ๔
†๖:๑๖

อมรี เป็ นกษัตริยของอิสราเอลองค หนึ่งที่นําชนชาติของพระองคไปนมัสการพระอื่น
ดูเพิ่มเติมไดจากหนังสือ ๑ พงศกษัตริย ๑๖:๒๑-๒๖
‡๖:๑๖ อาหับ เป็ นลูกชายของกษัตริยอมรี เมียของอาหับไดวางแผนกําจัดเจาของสวนองุน
และยึดเอาสวนนัน
้ มาใหกับสามี ดูเพิ่มเติมไดจาก ๑ พงศกษัตริย ๒๑

มีคาห ๗:๓

๓ มือทัง
้ สองของพวกเขาก็ถนัดในการทําชัว
่

พวกขาราชการและผูพิพากษารับสินบน
พวกคน ใหญ คน โตก็เรียก รองสิ่งที่พวก เขา
อยากได
และรวม มือกับผู พิพากษาในการ บิดเบือน
ความยุติธรรม
๔ คนที่ดีที่สุดของพวก เขาก็ยังเหมือนกับพุม
หนาม
คนที่ซ่ อ
ื ตรงที่สุดของพวก เขาก็เหมือนกับ
ลวดหนาม
เวลาแหงการลงโทษใกลเขามาแลว
ขา แตพระ ยาหเวห เวลา นัน
้ ที่พวกคน เฝ า
ยาม *ของพระองคทํานายเอาไว ใกลเขา
มาแลว
เวลา นัน
้ ที่พระองคจะมาลงโทษใกลเขามา
แลว
แลวเมื่อ นัน
้ พวก คน ชัว
่ ทัง้ หลายจะสับสน
วุนวาย
๕ อยาไดไว วางใจเพื่อนบานของพวกเจา อยา
ไวใจเพื่อนสนิทของเจา
แมแตเมียในออมอกเจาก็ตองระวังวาจะพูด
อะไรกับนาง
๖ ลูกชายหัวเราะเยาะพอของเขา
ลูกสาวกบฏตอแมของตัวเอง
ลูกสะใภกบฏตอแมผัว
ศัตรูที่เลว รายที่สุดก็คือ คนใน บานของตัว
เอง
พระยาหเวหเป็ นพระผูชวยใหรอด
๗ แตสวน

ผม จะเฝ ารอ คอยและฝากความ
หวังไวกับพระยาหเวห
ผมจะอดทนรอ คอยพระเจา ผู ชวยให รอด
ของผม
เมื่อผมรองขอความ ชวย เหลือ พระเจา ของ
ผมจะฟั งผม
๘ ศิโยนพูดวา ศัตรูของขา อยาไดดีใจไป ทีข
่ า
ตองพบกับความยากลําบาก
ถึงขาลม ขาก็จะลุกขึ้นมาอีก
ถึงแมตอนนี้ขาจะนัง่ อยูในความมืด
พระยาหเวหจะเป็ นแสงสวางใหกับขา
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มีคาห ๗:๑๕

๙ ขาจะตองทนตอความ

โกรธของพระ
ยาหเวห
เพราะขาไดทําบาปตอพระองค
จนกวาพระองคจะแกตางใหกับขา
และใหความยุติธรรมกับขา
พระองคจะนํ าขาไปสูความสวาง
และขาจะเห็นพระองคใหความเป็ นธรรม
๑๐ ขอใหศัตรูของขาไดเห็นเรื่องนี้ และอับอาย
ขายหน าอยางยิ่ง
แลวตาของขาจะจอง มองเธอคนที่พูดใส หน า
ขาวา
“ไหนละ พระยาหเวหพระเจาของเจา”
เมื่อถึงตอนนัน
้ เธอจะถูกเหยียบยํ่าเหมือนขี้
โคลนบนถนน
๑๑ มี คาหพูดกับศิ โยนวา
แลวในวัน นัน
้
กําแพงของพวก เจาจะถูกสราง ขึ้นมา
ใหม †
วัน นัน
้ จะเป็ นวันที่พรมแดนของ เจาจะขยาย
ออกไป
๑๒ เมื่อถึงตอน นั น
้ คนของ เจาจะกลับมาหา
เจาจากทุกหน แหง จากอัส ซีเรียไกลถึง
อียิปต
จากอียิปตไกลถึงแมน้ํ ายูเฟรติส
จากทะเลหนึ่งไปถึงอีกทะเลหนึ่ง
จากภูเขาหนึ่งไปถึงอีกภูเขาหนึ่ง
๑๓ แตโลกนอกเขตแดนของเจาจะถูกทําลาย
มันเป็ นผลกรรมของคนที่อาศัยอยูที่นัน
่
๑๔ ผูคนพูด วา “ขา แตพระ ยาหเวห ได โปรด
เลีย
้ ง ดูคนของพระองคซ่ งึ เป็ นลูก แกะ
ของพระองคดวยไม เลีย
้ ง แกะของ
พระองค
ลูก แกะเหลา นัน
้ อาศัยอยูอยางโดด เดี่ยวใน
ป า ละเมาะ มีทุง หญาอันอุดมสมบูรณ
ลอมรอบ
ขอ ใหพวกฝูง แกะมาหากินในบา ชานและกิ
เลอ าดเหมือนที่พวก มันเคยทําในสมัย
กอนโน น
คําอธิษฐานขอพระเจาจัดการศัตรู
๑๕ พระ ยาหเวห

ได โปรดแสดงการ อัศจรรย
ทัง้ หลายใหเราเห็น

*๗:๔

คนเฝ ายาม เป็ นอีกชื่อหนึ่งของผพ
ู ูดแทนพระเจา แสดงใหเห็นวาผพ
ู ูดแทนพระเจาเป็ น
เหมือนยามที่ยืนอยูบนกําแพงเมืองและเฝ าดูวาจะมีอันตรายอะไรมาจากแดนไกลหรือไม
†๗:๑๑

ในปี ๔๔๕ กอนพระเยซูมาเกิด เนหะมียาห ไดนําชาวยิวบางคนจากบาบิโลนกลับมาที่
เยรูซาเล็มเพื่อสรางกําแพงขึ้นมาใหม

มีคาห ๗:๑๖
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เหมือน กับตอนที่พระองคนําพวก เราออกมา
จากแผนดินอียิปต
๑๖ ขอ ใหชนชาติทัง
้ หลายเห็นการ อัศจรรย
ตางๆเหลานัน
้
และรูสึกละอายกับอํานาจอันน อย นิดที่พวก
เขามี
ขอ ใหพวก เขาเอามือปิ ดปากดวยความ ตะลึง
งัน
และขอใหหูของพวกเขาหนวกไป
๑๗ ขอใหพวกเขาเลียผงดินเหมือนงูหรือสัตว
อื่นๆที่เลื้อยคลานอยูบนดิน
ขอ ใหพวก เขาเดินออกมาจากป อมปราการ
ของเขาอยางตัวสัน
่ งันงก
ขอใหพวกเขามาหาพระยาหเวหพระเจาของ
เรา ดวยความ หวาด กลัวและเกรงกลัว
อยูตอหน าพระองค
สรรเสริญพระยาหเวห
๑๘ จะมีพระองคไหนที่เป็ นเหมือน

พระองค

กับ

มีคาห ๗:๒๐

พระองคใหอภัยกับการกระทําชัว
่
พระองคใหอภัยกับพวกที่กบฏตอพระองค
คือคนของพระองคที่รอดชีวิตมาได
พระองคไมฝังใจโกรธพวกนัน
้ ตลอดไป
เพราะพระองคมีความ สุขที่จะแสดงความ รัก
อันมัน
่ คงของพระองค
๑๙ พระองคจะกลับมาเมตตาพวกเราอีกครัง
้
พระองคจะให อภัยกับการก ระ ทําที่ชัว
่ ราย
ของเรา
พระองคจะโยนบาปทัง้ หมดของ เราทิง้ ลงใน
ทะเลลึก
๒๐ พระองคเจาขา ขอใหพระองครักษาสัญญา
ที่ใหกับยาโคบ
ขอ ใหพระองคแสดงความ รักอันมัน
่ คงใหกับ
อับราฮัม
ตามที่พระองคสาบานไวกับบรรพบุรุษของ
เราตัง้ แตสมัยกอนโน น”
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นาฮูม
คํานํ า
นาฮูม แปลวา “ปลอบโยน”
หนังสือนา ฮูมเขียน ขึ้นหลัง จากที่
อาณาจักรอัส ซีเรียมี ชัยเหนือเมือง ธีบส
เมือง หลวงของอียิปตโบราณในปี ๖๖๓
กอน ค.ศ. แตเขียนขึ้นกอนที่เมืองนี นะ
เวหเมืองหลวงของอัสซีเรียจะถูกชาวบา
บิ โลนและชาว มีเดียทําลายในปี ๖๑๒
กอน ค.ศ.
ถึง แมช่ อ
ื ของนา ฮูมจะแปล วา
ปลอบโยน
แตเนื้อหาสวน ใหญใน
หนังสือนาฮูมจะพูด ถึงความโกรธแคนที่
พระ ยาหเวหมีตอเมือง นี นะ เวห เมือง
หลวงของอาณาจักรอัสซีเรีย
อัส ซีเรียไดบุกทําลายอาณาจักรฝ าย
เหนือของอิสราเอลในปี ๗๒๑ กอน ค.ศ.
และกวาดตอนพวกเขาไปเป็ นเชลย
พระ ยาหเวหบอกนา ฮูมในนิมิต
วา เมือง นี นะ เวหจะถูก ทําลาย และ
อาณาจักรอัสซีเรียจะลมสลาย
ในขณะเดียวกันนา ฮูมก็ปลอบโยน
ชาว ยู ดาหวา ใน ไม ชาพระเจาจะปลด
ปลอยใหคน ยู ดาหเป็ นอิสระจากแอก
และโซ ตรวนของอาณาจักรอัส ซีเรีย
แลวชาว ยู ดาหก็จะมีสันติภาพ และได
เฉลิมฉลองเทศกาลของพวก เขาอีกครัง้
หนึ่ง
๑ หนั งสือเลม นี้ เป็ นสิ่งที่พระ ยาหเวห
บอกกับนา ฮูม ชาว เอล โขช ผานทาง
นิมิต เกี่ยวกับเมืองนีนะเวห *

๑

พระยาหเวหโกรธเมืองนี นะเวห
๒ พระยาหเวหเป็ นพระเจาที่หึง หวง †และแก

แคน
พระ ยาหเวหจะทําการ แก แคนและพระองค
อารมณรุนแรง
พระยาหเวหจะแก แคนคนเหลา นัน
้ ที่ตอ ตาน
พระองค
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และพระองคก็โกรธ แคนพวก ศัตรูของ
พระองค
๓ พระ
์ ํานาจ
ยาหเวหโกรธชาแตมีฤทธิอ
มหาศาล
พระยาหเวหจะไมปลอยใหคนผิดลอยนวล
เมื่อพระองคเดิน ทางก็จะเกิดลม บาหมูและ
พายุ
และเมฆก็ฟุงตลบขึ้น
มาแทบ
เทาของ
พระองค
๔ พระองคสัง
่ ทะเลและทะเลก็เหือดแหงไป
พระองคทําใหแมน้ํ าทัง้ หลายระเหยไปหมด
แผน ดินที่อุดมสมบูรณของบา ชานและคา ร
เมลก็แหงแลงไป
ตนที่แตก แขนงออกมาใหมของเลบานอนก็
เหี่ยวเฉาไป
๕ ภูเขาก็สัน
่ สะเทือนเพราะเกรงกลัวพระองค
และเนินเขาตางๆก็ละลายไป
แผนดินไหวยกพื้นสูงขึ้น
โลกและคนที่อาศัยอยูในโลกก็สน
ั ่ ไป
ดวย
เพราะเกรงกลัวพระองค
๖ ใครจะสามารถไปยืนอยูตอ หน าพระองคได
ตอนที่พระองคโกรธ
ใครจะทนตอความ รอน แรงของความ โกรธ
ของพระองคได
ความ โกรธ แคนของพระองคพลุงออก มา
เหมือนไฟ
พระองคทําใหหน าผาแตก
กระจายเป็ น
เสี่ยงๆ
๗ พระ ยาหเวหดีกับคนเหลา นั น
้ ที่รอ คอย
พระองค
พระองคเป็ นที่ลีภ
้ ัยเมื่อพวกเขาเดือดรอน
พระยาหเวหดูแลคนเหลา นัน
้ ที่หันมาลี้ ภัยใน
พระองค
๘ พระองคจะกวาดลางคนที่ตอ ตานพระองค
เหมือนกับนํ้ าที่ไหลทวมอยางรุนแรง
พระองคก็ไล
ลาศัตรูของพระองคลงไปใน
แดนคนตายอันมืดมิด
๙ พวกเจาวางแผนตอตานพระยาหเวหทําไม
พระองคจะทําลายลางศัตรูจนหมดสิน
้
จะไดไมมีใครมาตอ ตานพระองคอีกเป็ นครัง้
ที่สอง

*๑:๑

นี นะเวห เป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรอัสซีเรีย มันถูกทําลายในปี ๖๑๒ กอนพระเยซู
มาเกิด เป็ นไปตามคําทํานายของนาฮูม
†๑:๒

หึงหวง พระเจาทนไมไดที่จะเห็นคนของพระองคไปนมัสการพระอื่น
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๑๐ ถึง

แมพวก เขาจะเป็ นเหมือนกําแพง
ป องกันที่ทําจากหนามที่พันกันยุงเหยิง
ถึง แมพวก เขาจะเหมือนกองทัพที่มีอาหาร
และเหลาอยางเหลือเฟื อ
พวก เขาจะแพอยางรวดเร็วเหมือนฟางที่ถูก
เผา
๑๑ ยู ดาห คนที่ออกอุบายและวางแผนชัว
่ ราย
ตอตานพระยาหเวห
จะถูกไลออกไปจากพวกเจาในไมชานี้
๑๒ ดังนั น
้ พระยาหเวหจึงพูดวา
ถึง แมวาตอน นี้พวกอัส ซีเรียจะแข็ง แรงและ
มีจํานวนมาก
แตพวกเขาจะถูกตัดขาดและตายไป
ดังนัน
้ ถึงแมเราทําใหเจาตองทนทุกขทรมาน
เราจะไมใหเจาตองทนทุกขทรมานอีกตอไป
๑๓ ตอนนี้ เราจะหักแอกของอัสซีเรียออกจาก
เจา
และจะทําลายโซตรวนของเจา
๑๔ กษัตริยอัส ซีเรีย พระ ยาหเวหออกคํา สัง
่
เกี่ยวกับทานแลว
“เจาจะไมมีลูกหลานไวสืบสกุลอีกตอไป
เรายาหเวหจะตัดรูป เคารพที่แกะสลักและรูป
เคารพที่หลอทัง้ หมดจากวิหารของเจา
เราเตรียมหลุมฝั ง ศพใหกับเจาแลว เพราะ
เจามันไรคา”
๑๕ ยู ดาห ดูบนภูเขาเหลา นั น
้ สิ มีคนวิ่งมา
บอกขาวดี
เขามาประกาศวา มีสันติภาพแลว
ยูดาหเอย เฉลิมฉลองเทศกาลของเจาไดแลว
แกบนของเจาดวย
พวกคนไรคานัน
้ จะไมมีวันมาโจมตีเจาไดอีก
เพราะพวกเขาถูกกําจัดไปจนหมดแลว
นี นะเวหจะถูกทําลาย
๑ เจาผูเป็ นกษัตริยอัส

๒ ทําใหคนของเจากระจัดกระจายไป
ซีเรีย

คนที่จะ
ได

บุกขึ้นมาโจมตีเจาแลว
ป องกันป อมปราการตางๆไวใหดี
เฝ าระวังถนนหนทางดวย
เตรียมอาวุธของเจาใหพรอม
เตรียมตัวใหแข็งแกรงไว
๒ เพราะ วาพระ ยาหเวหกําลังคืนศักดิศ
์ รีให
กับคนของยาโคบ
์ รีใหกับชนชาติอิสราเอล
คือคืนศักดิศ
*๒:๑๑

ถํา้ สิงห ในที่นี้หมายถึงเมืองนีนะเวห
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เพราะพวกศัตรูไดทําลายอิสราเอล
และทําลายไร องุนของพวก เขาไปจน หมด
แลว
๓ ผูที่ทําใหกระจัดกระจายไปนั น
้ พรอมทําศึก
โลของนักรบของเขาเป็ นสีแดง
พวกทหารของเขาสวมเครื่องแบบสีแดงเขม
เหล็กของรถรบก็สองประกายแวววาว
เหมือนเปลวเพลิง
และหอกตางๆก็สน
ั ่ ไปมาเป็ นระลอกๆ
๔ รถรบก็แขงกันอยางดุ
เดือดไปตามถนน
หนทาง
พวกมันแขงกันไปที่ลานกลางเมือง
พวกมันดูเหมือนเปลวเพลิง
พวกมันพุงไปราวกับสายฟ าแลบ
๕ ผูที่ทําใหกระจัดกระจายไปนั น
้ ออกคําสัง่ ตอ
พวกนายทหาร
พวก เขารีบ เรงผลักโล กําบังเคลื่อนไปขาง
หน าอยางตะกุกตะกัก
รีบมุงหน าไปที่กําแพง
และตัง้ โลกําบังขึ้น
๖ ประตูน้ํ าถูกเปิ ดออก
และวังของกษัตริยก็ถูกนํ้ าซัดพังทลายไป
๗ เจา หญิงนี นะ เวหก็ถูกจับมายืนแก ผาในที่
สาธารณะ
สวนสาวใชของนางก็ถูกจับไป พวกเขาก็ทุบ
อกตัว เอง รองครวญ ครางเหมือนเสียง
นกพิราบ
๘ นี นะเวหเป็ นเหมือนกับสระนํ้ าสระหนึ่ ง
แตน้ํ าของมันไหลทะลักออกไปอยางรวดเร็ว
พวกผูนําของนีนะเวหพูดวา “หยุดกอน หยุด
กอน”
แตไมมีใครหันกลับมา
๙ ปลนเอาเงินเอาทองของนี นะเวหสิ
มีทรัพยสมบัติมากมายจนนับไมถวน
และมีของมีคาตางๆมากมายเหลือเฟื อ
๑๐ หมดแลว หมดเกลีย
้ งแลว ทัง้ เมืองสูญสิน
้
หมดแลว
ผูคนก็หัวใจสลายหมดแลว
ทุกหัวเขาก็สน
ั ่ กระทบกัน
ตัวสัน
่ หมด
หน าซีดเผือด
๑๑ ไหนละถํ้าสิงห *
ไหนละรังสิงหหนุม
ไหนละที่อยูของสิงหตัวผูและตัวเมีย
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ไหน ละที่ที่ลูก สิงหอยูอยางไม ตองกลัว
อันตราย
๑๒ สิงห *หาเหยื่อ †ไดอยางเหลือเฟื อมาเลีย
้ ง
ลูกๆของมัน
และมันก็ฆาเหยื่อเอามาใหพวกเมียๆของมัน
มันเอาเหยื่อมาไวเต็มถํ้าของมัน
และถํ้าของมันก็เต็มไปดวยเนื้อที่ฉีกแลว
๑๓ พระยาหเวห ผูมีฤทธิท
์ งั ้ สิน
้ พูดวา
“เราตอตานเจา เราจะเผาสิ่งที่เจามีเหลือเฟื อ
ใหเป็ นควัน
และดาบจะฆาสิงหหนุมของเจาในสนามรบ
ตอ ไป นี้จะไมมีใครตกเป็ นเหยื่อของ เจาอีก
แลว
และจะไมมีใครไดยินขาว รายจากพวก ผู สง
ขาวของเจาอีกตอไป”
ขาวรายสําหรับเมืองนี นะเวห
๑ นี่

๓ เมืองที่เต็มไปดวยการโกหก

เจา เมืองที่เต็มไปดวยเลือด

เมืองที่เต็มไปดวยของที่ปลนมา
เมืองที่เต็มไปดวยคนที่ตกเป็ นเหยื่อของเจา
๒ นั น
่ ไง เสียงหวดของ แส เสียงของลอดัง
เอีย
๊ ดๆ
เสียงของมาที่พุง ทะยานและเสียงรถรบที่
เตนตามไป
๓ ทหารมาก็บุกเขาประจัญบาน
ดาบสองประกายแวววับ
หอกก็ทอแสง
แวววาว
มีคนถูกฆาตายเกลื่อนกลาด
ซากศพกองพะเนิน มากมายเกลื่อนกลาดจน
นับไมถวน
ผูคนเดินสะดุดซากศพ
๔–๕ พระยาหเวห ผูมีฤทธิท
์ งั ้ สิน
้ พูดวา
“เราตอ ตานเจา เพราะเจานี นะ เวหเป็ น
เหมือนโสเภณีที่ยัว
่ ยวนชนชาติตางๆให
หลงใหล ตกเป็ นทาสของเจา
เจาเป็ นแมมดที่สวยงามมีเสนหที่ใชมนตร
สะกดคนทัง้ หลาย
เราจะยกกระโปรงเจาขึ้นปิ ดหน าเจา
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เราจะใหชนชาติตางๆเห็นรางอันเปลือยเปลา
ของเจา
และเราจะใหอาณาจักรตางๆเห็นความ
นา
อับอายของเจา
๖ เราจะโยนขยะเน าเหม็นใสเจา
เราจะดูถูกเจา จะเอาเจามาประจานใหคนดู
๗ เมื่อคนเห็นเจา จะรีบเผนหนี ไปจากเจา
ทุกคนจะพูดวา ‘นีนะเวหถูกทําลายแลว
จะมีใครเสียใจใหกับนางบาง
จะไปหาใครที่ไหนมาปลอบโยนนางได’”
๘ นี นะเวห เจาคิด วาเจาวิเศษกวาเมืองเธเบส
‡หรือ
เมืองเธเบสที่ตงั ้ อยูบนแมน้ํ าไนล
มีน้ํ าลอมรอบ
มีแมน้ํ าเป็ นที่กําบัง
มีน้ํ าเป็ นกําแพง
๙ และมีกําลังอยางไมจํากัด
เพราะเอธิโอเปี ยและอียิปตเสริมกําลังให
แลวยังเป็ นพันธมิตรกับพูตและลิเบียดวย
๑๐ แตถึงขนาด นั น
้ เธ เบสก็ยังถูกกวาดตอน
ไปเป็ นเชลย
ตามหัว ถนนทุก แหง พวกเด็ก ทารกของเธอ
ถูกเหวี่ยงทิง้ พื้นแหลกเป็ นชิน
้ ๆ
พวก เขาจับ สลากแบงพวก ผูดีของเมืองนัน
้
ไปเป็ นทาส
และจับคนใหญคนโตของเมืองนัน
้ ลามโซไว
๑๑ ดัง นั น
้ นี นะ เวห เจาก็เหมือน กัน จะเป็ น
เหมือนคนเมาที่มึนงง
และพยายามหาที่หลบภัยจากศัตรู
๑๒ พวก ป อมปราการทัง
้ หลายของ เจาก็จะ
เป็ นเหมือนตน มะเดื่อที่มีลูก มะเดื่อรุน
แรกที่สุกคาตน
เมื่อมีคนมาเขยาตนมัน ลูก มะเดื่อก็จะหลน
เขาปากคนนัน
้
๑๓ นี นะเวห กองทัพของเจา
เป็ นเหมือนผูหญิงที่อยูทามกลางเจา
ประตู เมืองทัง้ หลายของ เจาก็เปิ ด อาใหพวก
ศัตรู
พวกไมกลอนประตู เมืองของเจาก็ถูกไฟไหม
หมดแลว

*๒:๑๒

สิงห ในที่ นี้สิงหตัว นี้หมาย ถึงกษัตริยของนี นะ เวห กษัตริยของอาณาจักรอัส ซีเรีย
ชอบเปรียบตัวเองเหมือนสิงโต
†๒:๑๒
‡๓:๘

เหยื่อ หมายถึงของที่ปลนมาไดจากชนชาติตางๆ

เมืองเธเบส ในภาษาฮีบรูอันที่จริงคือ เมืองโน อัมโมน เป็ นเมืองสําคัญของอียิปต ถูก
อัสซีเรียทําลาย ๖๖๓ ปี กอนพระเยซูมาเกิด
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๑๔ ไปตัก

นํ้ ามาตุนไวสําหรับตัว เองจะไดใช
มันเมื่อเมืองถูกลอม
ทําใหปอมปราการของเจาแข็งแรงขึ้น
ลงไปในโคลน เหยียบยํ่าดินเหนียวใหเขากัน
แลวเอามาใสเบาทําอิฐ
๑๕ ในการ สู รบนั น
้
ไฟจะเผา ผลาญเจาและ
ดาบจะฟาดฟั นเจา
ไฟนัน
้ จะเผา
ผลาญเจาเหมือนตัก
๊ แตนกิน
หญา
ใหเพิ่มจํานวนคนของ เจาใหมีมากเหมือน
ตัก
๊ แตน
ใหคนของเจาทวีคูณเหมือนฝูงตัก
๊ แตน
๑๖ ถึงพวก พอคาของ เจามีมากมายมหาศาล
เหมือนกับดวงดาวบนทองฟ า
แตพวกเขาก็จะเป็ นเหมือนฝูง ตัก
๊ แตนที่ลอก
คราบแลวบินไป
๑๗ เจา หน าที่ที่เจาแตง ตัง
้ ขึ้น มาก็เป็ นเหมือน
ตัก
๊ แตน

*๓:๑๘
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และพวก เสมียนก็เป็ นเหมือนฝูง ตัก
๊ แตน
ที่เกาะอยูตามกําแพงที่อบอุนในวันที่
อากาศหนาวเย็น
แตเมื่อดวงอาทิตยข้ น
ึ พวกมันก็บินหนีไป
และไมมีใครรูดวยวามันบินไปไหน
๑๘ กษัตริยอัส ซีเรีย พวก ขุนนางชัน
้ ผูใหญ
ของเจา *ก็ลวงลับไปแลว
พวกผูนําของเจาก็ไปเป็ นสุขๆแลว
คนของ เจาก็กระจัดกระจายไปตามเนิน เขา
ตางๆและไม เหลือผูนําอีก แลวที่จะไป
รวบรวมพวกเขากลับมา
๑๙ ไมมีการซอมแซมสวนที่หักราวในตัวเจา
บาดแผลของ เจานัน
้ เกิน กวาที่จะเยียวยา
รักษาได
ทุก คนที่ไดยินขาวเรื่อง เจา ตางก็พากัน
ตบมือดีใจเพราะพวก เขาทุก คนเคยถูก
เจาทรมานครัง้ แลวครัง้ เลา

พวกขุนนางชัน
้ ผูใหญของเจา ในภาษาฮีบรูใชคําวา ผูเลีย
้ งแกะ
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ฮาบากุก
คํานํ า
หนังสือเลม นี้เขียน ขึ้นประมาณหก
รอยปี กอนพระ เยซูมา เกิด กอน หน าที่
บาบิ โลนจะมากดดันเมืองเยรูซาเล็มกับ
แควนยูดาหไมนานนัก
สอง บทแรกในหนังสือฮา บา กุก เป็ น
การ พูดโตตอบกันไปมาระหวางพระเจา
กับฮา บา กุก ฮา บา กุกกําลังบนตอพระ
ยาหเวห และพระองคก็ตอบ เขา ฮา
บา กุกกําลังบนตอพระ ยาหเวหวา ยู
ดาหเต็มไป ดวยความ ไม ยุติธรรมและ
ความ โหด รายป า เถื่อน ทําไมพระองค
ไม จัดการกับเขา พระองคก็ตอบ วา
พระองคจะสงบา บิ โลนที่นา กลัวนา
สยดสยองมาจัดการยูดาห
ฮา บา กุกยิ่งไม เขาใจและบนตอพระ
ยาหเวหวา คน บา บิ โลนนัน
้ เลว รายยิ่ง
กวาคน ยู ดาหเสีย อีก ทําไมพระองค
ถึงปลอยใหลอยนวล
แลวยังจะใชมา
ทําลายยู ดาหอีก ดวย พระ ยาหเวหตอบ
ฮา บา กุกวาพระองคจะจัดการกับบา บิ
โลนทีหลัง
บทที่ สามเป็ นคํา สดุดีพระองคจากฮา
บากุก ฮาบากุกบอกวาถึงแมสถานการณ
จะเลว รายแค ไหน เขาก็ยังจะชื่นชม
ยินดีในพระ ยาหเวห และสรรเสริญใน
์ ํานาจและพระบารมีของพระองค
ฤทธิอ
๑ หนั งสือเลม นี้ เป็ นสิ่งที่พระ ยาหเวห
บอกกับฮาบากุก ผูพูดแทนพระเจา ผาน
มาทางนิมิต

๑

ฮาบากุกบนตอพระเจา
๒ พระ

ยาหเวหเจาขา จะปลอยใหขาพเจา
รองขอความ ชวย เหลือไปอีกนานแค ไหน
พระองคถึงจะฟั ง
จะปลอยใหขาพเจารอง
วา “โหด รายป า เถื่อน” ไปอีกนานแค ไหน
พระองคถึงจะมา ชวย ๓ ทําไมพระองคถึง
ตองใหขาพเจาเจอกับความ เจ็บ ปวดและ
ความทุกข ยากนี้ดวย ทําไมพระองคถึงดูอยู
เฉยๆไมทําอะไร เมื่อมีการ กดขี่ขมเหงและ
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ความ ป า เถื่อนเกิด ขึ้นอยูตรง หน าขาพเจา มี
ทัง้ การฟ องรองและโต เถียงกันเกิด ขึ้น ๔ ดัง
นัน
้ กฎหมายก็ตายดานไป และไมมีใครไดรับ
ความยุติธรรม เพราะคนชัว
่ ก็มีมากกวาคนดี
ดังนัน
้ ความยุติธรรมก็บิดๆเบีย
้ วๆไป
พระยาหเวหตอบฮาบากุก
๕ พระ

ยาหเวหตอบ วา “มองไปที่ชนชาติ
ตางๆสิ ดูสิวาจะเกิดอะไรขึ้น เจาจะ ตองอา
ปากคางพูดไม ออกเลยละ ที่เราพูดอยางนี้ ก็
เพราะพวก เจาจะไม เชื่อสิ่งที่กําลังจะเกิด ขึ้น
ในชวงชีวิตของเจา เมื่อเจาไดยินเรื่องนี้ เจา
ก็ยังจะไมเชื่ออยูดี ๖ เพราะเรายาหเวห กําลัง
ยกคนบาลิ โลนใหมีอํานาจขึ้น มา พวกนี้เป็ น
ชนชาติที่ดุรายและป าเถื่อน พวกมันจะบุกไป
ทัว
่ โลก เพื่อยึดเอาดิน แดนของคนอื่นมาเป็ น
ของ มัน ๗ พวก มันนา กลัวและนา สยดสยอง
ยิ่ง นัก มันตัง้ กฎของมันเอง และอวด ตัว
ถือดี ๘ พวกมาของบาบิ โลนก็วิ่งเร็วกวาพวก
เสือ ดาวเสีย อีก และดุรายยิ่ง กวาหมาป าใน
ยามคํ่าคืน พวก มาของ มันก็วิ่ง หอเหมือน
บิน พวกทหารมาบินมาจากแดนไกล เหมือน
อินทรีที่โฉบเหยื่อของมัน ๙ พวกมันแตละคน
มาเพื่อสรางความ รุนแรง พวก มันบุกไปขาง
หน าอยางไมหยุด ยัง้ พวก มันรวบรวมเชลย
ไวมากมายมหาศาลเหมือนเม็ดทราย
๑๐ พวก มันหัวเราะเยาะใสพวก กษัตริย
ตางๆและมองพวก แมทัพทัง้ หลายเป็ นเรื่อง
นา ขัน และหัวเราะเยาะป อมปราการของ
เมืองตางๆ พวก มันสรางเนิน ดินขึ้น มาเพื่อ
บุกขึ้นไปยึดป อมแตละอัน”
๑๑ ในทันใดนั น
้ พระวิญญาณของพระเจาก็
หาย วับไป ผมก็ตก ตะลึงและพูด วา “แตบา
บิ โลนพวกนี้ ถือวาพละกําลังของเขาเองเป็ น
พระเจาของเขา”
ฮาบากุกบนเป็ นครัง้ ที่สอง
๑๒ ขา แต พระ ยาหเวห

พระองคอยูมาตัง้ แต
โบราณกาลแลวไมใชหรือ
์ ิทธิข
์ อง ขาพเจา พระองคจะ
พระเจาที่ศักดิส
ไมตายไมใชหรือ
ขาแตพระยาหเวห พระองคเลือกบาบิโลน
เพื่อนํ าการ ตัดสินลงโทษของพระองคมา ใช
อยางนี้แนหรือ
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ขา แตพระ ศิลา *พระองคตัง้ บา บิ โลนขึ้น มา
เพื่อตี สอนชนชาติยู ดาห ใชอยาง นี้แน
หรือ
๑๓ ดวงตาของพระองคนัน
้ บริสุทธิเ์ กิน กวาที่
จะมองสิ่งชัว
่ ราย
และพระองคก็ทนดูคนทําผิดไมได
แลวทําไมพระองคถึงทนดูคน ทรยศอยางบา
บิโลนไดโดยไมทําอะไรเลย
แลวทําไมพระองคถึงไดนิ่งเฉยเมื่อคน ชัว
่ ชา
กลืนกินคนที่ดีกวาเขา
๑๔ พระองคทํากับมนุษยเหมือน
กับปลาใน
ทะเล
หรือเหมือนกับสัตว เลื้อยคลานตัว เล็กๆที่
ไมมีผูนํา
๑๕ บาบิ โลนจับทุก คนมาดวยเบ็ดตกปลา เขา
ลากคนมาดวยอวน
เขารวบรวมคนมาไวในแหตกปลาของเขา
ดัง นัน
้ บาบิ โลนจึงกระโดดโลดเตนดวยความ
ดีใจ
๑๖ บา บิ โลนจึงฆา สัตวเป็ นเครื่องบูชาใหกับ
อวนของเขา
และเผาเครื่องหอมใหกับแหตกปลาของเขา
เพราะสิ่งเหลานี้ทําใหเขามีเนื้อกินมากมาย
และมีอาหารเอร็ดอรอยกินกัน
๑๗ แลวพระองคจะยัง คงปลอยใหบาบิ โลนชัก
ดาบ
ฆา ฟั นชนชาติตางๆอยางไรความ ปรานีอยาง
นี้หรือ
๑ ผมจะยืนเฝ าดู ผมจะยืนเป็ นยาม
และผมจะคอยดูสิวา พระยาหเวหจะพูด
อะไรกับผม
และจะคอย
ดูสิวาพระองคจะตอบสิ่งที่ผม
กลาวหาพระองควายังไง

๒

พระเจาตอบฮาบากุก
๒ พระ ยาหเวหก็ตอบผมวา

“ใหเขียนนิมิต
นี้ใหชัดเจนลงบนพวก แผน ป าย เพื่อคนที่
อานจะอานไดอยางงายดายรวดเร็ว ๓ ที่เรา
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พูดอยาง นี้ก็เพราะ วา นิมิตนี้ยืนยันถึงเวลา
ที่กําหนดไวนัน
้
มันเป็ นพยานถึงจุดจบของ
พวก บา บิ โลนที่กําลังจะมา ถึงและมันก็ไม
โกหกดวย แตถาดูเหมือนชา ใจเย็นๆคอยไว
เพราะวัน นัน
้ จะมาถึงแน มันจะไม สายหรอก
๔ คนที่คอยไม ไหว †ก็จะยอม แพไป ไมทํา
ตามนิมิตนี้ แตคนที่ทําตามใจพระเจา ก็มี
กําลังใจสูชีวิตตอไปเพราะวานิมิตนี้เชื่อถือได
‡
๕ แตความ

รํ่ารวยจะหลอก ลวงคน หยิ่ง
ผยอง และคนโลภที่อาปากกวางเหมือนแดน
คน ตาย จะไมมีวัน สําเร็จ คน โลภเหมือน
ความ ตายที่ไม เคยหยุดกระหายเหยื่อ คน
โลภนัน
้ รวบรวมชนชาติทงั ้ หมดมาเป็ นของ
ตัว เองและรวบคนทัง้ หมดมาเป็ นของ เขา
¶๖ แตคนที่เขารวบรวมมานั น
้ จะแตง เพลง
เยาะเยยเขา แตงนิทานและตัง้ คําถามกันลอ
เลียนเขา จะมีคนพูดวา ‘นี่ เจา ที่ไดสะสมสิ่ง
ที่ไมใชของเจา และกอหนี้ไวมากมาย เจาจะ
ทําอยางนี้ไปอีกนานแคไหน’
๗ ในไมชา เจาหนี้ จะตามทวงหนี้ เจา คือคน
พวก นัน
้ ที่เจากลัวจนตัว สัน
่ จะมาปลน สะดม
เจา และตอน นัน
้ ก็เป็ นตาของ เจาบางที่จะ
ตกเป็ น เหยื่อ ๘ บา บิ โลน เจาเคยไปปลน
สะดมชนชาติตางๆมากมาย ดัง นัน
้ ตอน นี้
ชนชาติที่เหลือก็จะกลับมาปลนเจาคืน เพราะ
เจาเคยทําใหเลือดของมนุษยตก และเจาเคย
ทําทารุณกรรมกับแผนดินตางๆ รวมทัง้ เมือง
ตางๆและคนที่อยูในเมืองเหลานัน
้
๙ นี่ เจาที่ร่า
ํ รวยจากการฉ อโกงคนอื่น เจา
คิด วาเจากําลังทํารังอยูสูงพนจากอันตราย
แตความ จริงแลวการ ฉ อโกงนัน
้
กลับนํ า
ความ พินาศมาสูทัง้ บานของ เจา ๑๐ เมื่อเจา
วางแผนทําลายลางชนชาติมากมายนัน
้
เจา
กําลังวางแผนนํ าความอัปยศอดสูมาสูทัง้ บาน
ของ เจาเองและกําลังทําบาปตอชีวิตตัว เอง
๑๑ หินบนฝา บานของ เจาก็ยังจะรองตอวาเจา

*๑:๑๒

พระศิลา เป็ นอีกชื่อหนึ่งที่ใชเรียกพระเจา แสดงวาพระองคเป็ นที่มัน
่ คงและปลอดภัย
สําหรับคนของพระองค (ดูไดจากหนังสือ เฉลยธรรมบัญญัติ ๓๒)
†๒:๔

คนที่คอยไมไหว หรืออาจจะแปลไดอีกอยางหนึ่งวา คนที่หยิ่งยโส

‡๒:๔

เพราะวานิ มิตนี เ้ ชื่อถือได หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “เพราะคนๆนัน
้ ซื่อสัตย” หรือ
“เพราะพระเจาซื่อสัตย”
¶๒:๕

เขา ในที่นี้ หมายถึง กษัตริยของบาบิโลน

ฮาบากุก ๒:๑๒

แมแตข่ อ
ื บนหลังคาบานของ เจาเอง ก็ยังจะ
สะทอนรับเห็นดวยกับหินฝาบานนัน
้
๑๒ นี่ เจาที่สรางเมืองขึ้น มาดวยเลือดของ
ผู บริสุทธิ ์ เจาที่กอ ตัง้ เมืองขึ้น มาดวยความ
ชัว
่ ราย ๑๓ ชนชาติเหลา นัน
้ ที่เจาไดชัยชนะ
มา ทํางานหนักใหกับเจาโดยที่พวกเขาไม ได
อะไร เลย พวก เขาทํางานเหน็ดเหนื่อยแทบ
ตาย แตสิ่งที่พวก เขาสรางขึ้น มานัน
้ ก็จะถูก
ไฟ เผาไปจนหมด เกลีย
้ ง ความ หายนะที่จะ
เกิด ขึ้นนี้ เกิดมาจากพระ ยาหเวห ผู มี ฤทธิ ์
ทัง้ สิน
้ ไมใชหรือ ๑๔ แลวโลกนี้จะเต็มไปดวย
คนที่รูจักพระบารมีของพระยาหเวห เหมือน
กับนํ้ าที่เต็มทะเล ๑๕ นี่ เจาที่เทความ โกรธ
ออก มา *แลวบังคับใหคน อื่นดื่มจากจอกนัน
้
จนเมา เพื่อเจาจะไดดูความ เปลือยเปลาของ
เขา †
๑๖ เจาดื่มความ
อัปยศอดสูจนอิ่ม หนํ า
แทนที่จะดื่มเกียรติยศเขาไป
เจา เองก็
จะตองดื่มและเปลือยเปลาดวยเหมือน กัน
จอกแหงความ โกรธที่พระ ยาหเวหถืออยูใน
มือขวานัน
้ ก็จะเวียนมาถึงเจาและแทนที่เจา
จะได รับเกียรติ ก็จะได รับความ อัปยศอดสู
๑๗ ความ โหด รายที่เจาเคยทําตอเลบานอน
นัน
้ ก็จะหวนกลับมาหาเจา เจาเคยทําลายฝูง
สัตวมากมาย เจาจะตองหวาด กลัวที่จะถูก
ทําลาย เพราะเจาเคยทําใหเลือดของมนุษย
ตก และเจาทําทารุณ กรรมกับแผน ดินตางๆ
รวม ทัง้ เมือง ตางๆและคนที่อยูในเมืองเหลา
นัน
้ ”
๑๘ รูป แกะ สลักใหประโยชน อะไร บาง คน
ถึง ไดอยากแกะ สลักมัน นัก รูป หลอหรือรูป
ปั ้ นของพระ ปลอมเหลา นัน
้
ใหประโยชน
อะไร บาง คน สรางถึงไดศรัทธานัก เพราะ
รูป เคารพที่เขาสราง นัน
้ แมแตจะพูดก็ไม ได
๑๙ นี่ เจาที่พูดกับทอน ไมวา “ตื่นได แลว”
หรือพูดกับหินที่พูดไม ไดวา “ลุก ขึ้นได แลว”
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ฮาบากุก ๓:๖

พระปลอมนัน
้ ใหคําชีแ
้ นะอะไรเจาไดบาง มัน
ถูกหุมดวยทองและเงินและไมมีลมหายใจ
ดวย ๒๐ แตพระ ยาหเวหนัน
้ สถิตอยูในวิหาร
์ ิทธิข
์ องพระองค โลกทัง้ ใบเอย ให
อันศักดิส
เงียบสงบอยูตอหน าพระองคเถิด
ฮาบากุกอธิษฐาน
๑ นี่ คือคําอธิษฐานของฮา

๓ แทนพระเจา ตามแนวเพลงชิกิโอโนท

บา กุก ผู พูด
‡

๒ ขา แตพระ ยาหเวห

ขาพเจาไดยินเรื่อง ราว
เกี่ยวกับพระองค
ขาแตพระยาหเวห สิ่งที่พระองคทํานัน
้ ทําให
ขาพเจายําเกรงพระองค
เมื่อเวลาที่กําหนดนัน
้ ใกลมาถึงแลว
ขอ ใหพระองคทํางานยิ่ง ใหญเหมือน กับที่
เคยทําในอดีต
เมื่อเวลาที่กําหนดนัน
้ ใกลมาถึงแลว
์ ํานาจของพระองคอีกครัง้
ขอใหคนรูจักฤทธิอ
ในเวลาที่พระองคโกรธ อยา ลืมแสดงความ
เมตตาดวย
๓ พระเจากําลังมาจากเทมาน ¶
์ ิทธิก
์ ําลังมาจากภูเขา ปา ราน
พระองคผู ศักดิส
เซลาห §
พระ บารมีของพระองคครอบคลุมไปทัว
่ ฟ า
สวรรค
โลก นี้ก็เต็มไป ดวยความ สงา งามของ
พระองค
๔ ทันใดนั น
้ ก็สวางจาเหมือนฟ าแลบ พระองค
ก็ปรากฏขึ้น ในมือถือสายฟ าแลบ
์ ํานาจของพระองค
แลวพระองคซอนฤทธิอ
เขาไปในกลีบเมฆ
๕ โรคระบาดเดินนํ าหน าพระองคไป
การเจ็บไขตามสนเทาพระองคไป
๖ พระองคยืนและเขยาโลกนี้
พระองคมองดูชนชาติตางๆ
และพวกเขาก็ต่ น
ื ผวาดวยความกลัว

*๒:๑๕

เทความโกรธออกมา เป็ นการเปรียบเทียบถึง การที่คนหนึ่งลงโทษอีกคนหนึ่งอยาง
รุนแรง (ดูไดจาก หนังสืออิสยาห ๖๓:๖)
†๒:๑๕

ความเปลือยเปลาของเขา ในทีน
่ ี้หมายถึง “ความออนแอ” หรือ “ความนาอับอาย”
หรืออาจจะเป็ นเปลือยกายจริงๆก็ไดของเชลยศึก หรือผูหญิงที่ถูกขมขืน
‡๓:๑ ชิกโ
ิ อโนท เราไมรูวาคํานี้หมายถึงอะไร เขาใจวาเป็ นแนวเพลงชนิดหนึ่ง (ดูจาก หนังสือ
สดุดี ๗)
¶๓:๓

เทมาน เทมาน และ ภูเขาปาราน เป็ นสถานที่ที่สําคัญ ตัง้ อยูทางตอนใตของอิสราเอล

§๓:๓

เซลาห นาจะเป็ นคําสัง่ ที่บอกจังหวะ ใหหยุดเวนจังหวะ หรือ ทําเสียงใหดังขึ้น

ฮาบากุก ๓:๗

ภูเขา ตางๆที่เคยอยูตลอด มาก็แตกกระจาย
ไป
พวกเนินเขาที่อยูนิรันดรก็จมหายไป
พระองคก็เดินตามเสน ทางที่เคยเดินมาใน
อดีต
๗ แทนที่ผมจะเห็นความไมยุติธรรมเหมือน
เมื่อกอน ผมกลับเห็นทัง้ เต็นทของคนคู
ชัน
และเห็นมานในเต็นทของแผน ดินมี เดีย นสัน
่
ไหวดวยความกลัว
๘ ขา แตพระ ยาหเวห
ที่พระองคขับรถรบ
พรอมมาเหลา นัน
้ ของพระองค
สู
ชัยชนะ
เป็ นเพราะพระองคโกรธตอแมน้ํ าตางๆหรือ
พระองคโกรธเป็ น ฟื นเป็ น ไฟตอแมน้ํ าตางๆ
หรือ
พระองคโกรธเป็ นฟื นเป็ นไฟตอทะเลหรือ
๙ พระองคดึงคันธนูออกจากแลง
พระองคเอาลูกธนูมาใสไวในสายของมัน
พระองคแยกโลกออกดวยแมน้ํ าทัง้ หลาย เซ
ลาห
๑๐ เมื่อภูเขาเหลา นั น
้ มอง เห็นพระองคก็บิด
เบีย
้ วไปมาดวยความเจ็บปวด
เมฆที่หนาทึบก็โปรยนํ้ าฝนลงมา
กนมหาสมุทรก็สงเสียงรอง
คลื่น มหาสมุทรยกมือของมันขึ้น สูงเพื่อทวม
แผนดิน
๑๑ ดวงอาทิตยหยุดสอง แสง ดวง จันทรหยุด
อยูกับที่
มีแตแสงจากลูก ธนูของพระองคที่แลนออก
มาเทานัน
้
สายฟ าแลบจากหอกของพระองคสอง สวาง
บนทองฟ า
๑๒ พระองคไดเหยียบ ยํ่าโลก นี้ ดวยความ
โกรธแคน
พระองคไดบดขยีช
้ นชาติตางๆดวยความ
โกรธ
๑๓ พระองคออก ไปเพื่อชวยคนของพระองค
ใหรอด
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ฮาบากุก ๓:๑๙

พระองคออก ไปเพื่อชวยกษัตริยที่พระองค
ไดเจิมไวใหรอด
พระองคทุบหลังของคนชัว
่
และดึงเสื้อผาเขาออกจากคอถึงกน เซลาห
๑๔ แลวพระองคก็เอาลูก ธนูของ เขาไปเสียบ
หัวของทหารของเขาเอง
ถึง แมวาพวก ทหารนี้บุกเขา มาเหมือนพายุ
ทราย
เพื่อมาทําใหพวกเรากระจัดกระจายไป
แลวพวก มันเฉลิมฉลองเหมือน กับคนที่ดัก
ซุมเขมือบคนจน
๑๕ พระองคยังเหยียบ
ยํ่าทะเลดวยมาทัง้
หลายของพระองค
ทําใหน้ํ าจํานวนมากเดือดพลุงขึ้นมา
๑๖ ผมไดยินเรื่อง นี้ ทําใหทอง ไสปั่น ป วนไป
หมด
เมื่อไดยินเสียง ริม ฝี ปากผมก็สัน
่ ระริก รูสึก
เหมือน กับกระดูกจะผุ พัง และเทาก็สัน
่
ไปหมด
ผมจะคอยอยางเงียบๆ
ถึงเวลา นัน
้ ที่คนที่มาโจมตีเราจะได รับความ
ทุกขยาก
๑๗ ถึงแมตนมะเดื่อจะไมออกดอก
และสวนองุนก็ไมเกิดผล
ถึงแมผลของมะกอกเทศเหี่ยวแหงไป
และทองทุงก็ไมผลิตอาหารอะไรเลย
ถึงแมวาจะไมมีฝูงแกะอยูในคอก
และไมมีฝูงวัวในโรงวัว
๑๘ ผมก็ยังจะชื่นชมยินดีในพระ ยาหเวห ผม
ก็ยังจะเฉลิมฉลอง
ในพระเจาที่ชวยผมใหรอดพน
๑๙ พระยาหเวห องคเจาชีวิตของขาพเจาเป็ น
กําลังของขาพเจา
พระองคทําใหเทาของขาพเจามัน
่ คงเหมือน
เทากวาง
และพระองคทําใหขาพเจาสามารถเดินไปบน
ยอดเขาได
ถึงหัวหน านัก ดนตรี ใหรองเพลง นี้พรอม
กับเลนเครื่องสาย
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เศฟั นยาห
คํานํ า

เศฟั นยาห ๑:๗

ชวงที่โย สิ ยาห *ลูกของอา โมน เป็ นกษัตริย
ปกครองแควนยูดาห
วันแหงการพิพากษาของพระยาหเวห
๒ พระยาหเวหพูดวา

เศ ฟั น ยาห หมาย ถึง “พระ ยาหเวห
คุมครอง”
เขาพูดแทนพระเจาใหกับคน ยู ดาหที่
เชื่อ วาวันของพระยาหเวหจะมาถึง เป็ น
วันที่พวกเขาคิด วาพระยาหเวหจะทําให
พวก เขาชนะศัตรูและกลับมารุงเรืองอีก
ครัง้ หนึ่ง แตเศ ฟั น ยาหกลับบอก วาใน
วัน นัน
้ พระ ยาหเวหจะลงโทษพวก เขา
สําหรับความบาปที่พวกเขาทําอยู
บท ที่ ๑ พระ ยาหเวหจะลงโทษคน
ยู ดาห
เพราะไปทําพิธีทางศาสนาที่
พระองคหาม (หนังสือเลม นี้อาจ จะ
เขียนขึ้น มากอนที่กษัตริยโย สิ ยาหจะ
นํ าชนชาติยู ดาหกลับมาทําตามกฎของ
พระเจาในปี ๖๒๑ กอนพระเยซูมาเกิด)
บท ที่ ๒ พระองคจะตัดสินลงโทษ
ชนชาติอ่ น
ื ๆ
บท ที่ ๓ พระองคสัญญาวาจะประเลา
ประโลมคนที่รับ ใชและรอ คอยพระองค
เหมือนกับที่เขียนไวในบทที่ ๓:๑๗ วา
“พระ ยาหเวหพระเจาของ เจาอยู
ทามกลางเจา
พระองคเป็ นนักรบผูชวยกูชีวิตเจา
พระองคจะรอง
เพลงเฉลิมฉลอง
เพราะตัวเจา
พระองคจะรื้อฟื้ นความ รักที่มีตอ เจา
ขึ้นใหม
พระองคจะชื่นชมยินดีในตัว เจาดวย
เสียงเพลงแหงความสุข”
๑ นี่ คือขาวสารของพระ ยาหเวห ที่มีมา
ถึงเศฟั นยาหลูกของคูชิ ที่เป็ นลูกของเก
ดาลิ ยาห ที่เป็ นลูกของอามาริ ยาห ที่เป็ นลูก
ของเฮเซคียาห เศฟั นยาหไดรับขาวสารนี้ ใน

๑

“เราจะกวาดลางทุกสิ่งทุกอยางใหหมดสิน
้ ไป
จากผืนแผนดินโลก
๓ เราจะกวาดลางทัง
้ มนุษยและสัตว
เราจะกวาดลางนกในทองฟ าและปลาใน
ทะเล
เราจะกวาดลางสิ่งตางๆพวกนัน
้ ที่ทําใหพวก
คนชัว
่ หลงไปทําบาป †
และเราจะกําจัดมนุษยใหหมด
ไปจากผืน
แผนดินโลก”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
๔ เราจะยื่นมือของ เราออก มาลงโทษยู ดาห
และทุกคนที่อาศัยอยูในเยรูซาเล็ม
เราจะกําจัดเศษ เดนที่เหลือของพระ บา อัลให
หมดสิน
้ ไปเสียจากสถานที่นัน
้
จากทามกลางพวกนักบวชของอิสราเอล
เราจะกําจัดพวก นักบวชที่กราบ ไหวรูป
เคารพใหหมด สิน
้ ไปจากความ ทรง จํา
ของทุกคน
๕ และเราจะกําจัดคน พวก นั น
้ ที่ข้ น
ึ ไปบน
ดาดฟ าเพื่อกราบ
ไหวพระอาทิตย
พระจันทรและดวงดาวตางๆบนทองฟ า
เราจะกําจัดคน พวก นัน
้ ที่กราบ ไหวและ
สาบานตอ เรา แลวยังไปสาบานตอพระ
มิลโคม ‡
๖ เราจะกําจัดคน พวก นั น
้ ที่หันกลับจากการ
ติดตามพระ ยาหเวห ที่ไม ไดแสวงหา
พระยาหเวห
และไมไดขอคําปรึกษาจากพระองค
๗ ใหนิ่ง เงียบอยูตอ หน าพระ ยาหเวหองคเจา
ชีวิตของผม
เพราะวาวันของพระยาหเวหใกลเขามาแลว
เพราะ วาพระ ยาหเวหจัดเตรียมเครื่อง
เซน ไหวแลว และพระองคแยกคนที่

*๑:๑

โยสิยาห โยสิยาหเป็ นกษัตริย ในชวงปี ๖๓๙-๖๐๙ กอนพระเยซูมาเกิด ดูไดจากหนังสือ
๒ พงศกษัตริย บทที่ ๒๒-๒๓
†๑:๓

สิ่งตางๆ … ทําบาป ที่พูดอยาง นี้คงเป็ นเพราะ วาคนทํารูป เคารพตางๆที่มีหน าตา
เหมือนสัตวทัง้ หลาย ประโยคนี้ ไมมีในสําเนากรีกโบราณ
‡๑:๕

มิล โคม อาจจะหมายถึงพระของคนอัม โมน หรือในภาษาฮีบรู ตรงนี้อาจจะหมายถึง
กษัตริยของพวกเขา

เศฟั นยาห ๑:๘

พระองคไดเชื้อ เชิญไว แลวออก มาเป็ น
พิเศษ
๘ พระยาหเวหพูด วา “ในวันแหงการเซน ไหว
ของพระยาหเวหนัน
้
เราจะลงโทษพวก ขาหลวงและพวก สมาชิก
ของครอบครัวกษัตริย และทุก คนที่ใส
เสื้อผาของคนตางชาติ *
๙ และในวัน นั น
้
เราจะลงโทษทุก คนที่
กระโดดขามธรณีประตู †
และลงโทษคน พวก นัน
้ ที่ทําใหบานของ
กษัตริยของ เขาเต็มไป ดวยการ กดขี่
และฉ อโกง”
๑๐ พระ ยาหเวหพูด วา “ในวัน นั น
้ จะมีเสียง
รองให ชวย
จากประตูปลาในเมือง
เยรูซาเล็ม
และเสียงรองครํ่าครวญแหงความ สิน
้ หวัง
จากเขตใหมของเมือง
และเสียงแตก ราวของตึก ราม บาน ชองจาก
เนินเขา
๑๑ พวก เจาที่อาศัยอยูในเขต ครก
รองไห
ครํ่าครวญซะ
เพราะพวกคนทําการ คาถูกทําลายไป แลว
พวกพอคาถูกกําจัดแลว
๑๒ ในเวลา นั น
้
เราจะเอาตะเกียงคนหาทัว
่
เยรูซาเล็ม
และเราจะลงโทษคน พวก นัน
้ ที่พอใจที่จะตก
อยูในความ บาป เหมือนเหลา องุนที่ตก
ตะกอนเสียไป
คน พวก นัน
้ คิดในใจวา ‘พระ ยาหเวหไมทํา
อะไรเราหรอก ไมวาดีหรือราย’
๑๓ ความ รํ่ารวยของพวก เขาจะถูก ปลน และ
บานของพวกเขาจะถูกทําลาย
พวก เขาจะสรางบานเรือนขึ้น มาแตจะไม ได
อยู
พวกเขาจะปลูกสวนองุน แตจะไมไดด่ ม
ื เหลา
องุนจากสวนพวกนัน
้ ”
๑๔ วันอันยิ่ง ใหญของพระ ยาหเวหใกลเขา มา
แลว มันใกลมา ถึงแลว และมันจะมา
อยางรวดเร็ว
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ในวันของพระ ยาหเวห เสียงของวัน นัน
้ จะมี
แตความขมขื่น
ในวันนัน
้ พวกนักรบจะรองเสียงดัง
๑๕ วันนั น
้ จะเป็ นวันแหงความโกรธเกรีย
้ ว จะ
เป็ นวันแหงความทุกขยากและทรมาน
จะเป็ นวันแหงการ ทําลายลางและพินาศ จะ
เป็ นวันแหงความมืดมิดและสลัว
จะเป็ นวันที่เมฆครึ้มและดําทะมึน
๑๖ จะเป็ นวันที่เสียง แตรดังกระหึ่มและเสียง
รองทํา ศึกเขาประจัน บานกับเมือง ตางๆ
ที่มีกําแพงแนนหนาและหอคอยที่สูงชัน
๑๗ พระ ยาหเวหพูด วา “เราจะนํ าความ เดือด
รอนมาใหกับผูคน และพวกเขาก็จะเดิน
เหมือนกับคนตาบอด
เพราะคน ยู ดาหไดทําบาปตอพระ ยาหเวห
เลือดของพวก เขาจะถูกเทเหมือน ฝ ุน
และเนื้อ หนังของพวก เขาก็จะกระจัด
กระจายไปบนดินเหมือนมูลสัตว
๑๘ แมแตเงินและทองของพวก
เขาก็ไม
สามารถชวยชีวิตพวกเขาได ในวันแหง
ความกริว
้ โกรธของพระยาหเวห
ในไฟแหงความหึงหวงของพระองคนัน
้ แผน
ดินทัง้ หมดก็จะถูกเผาผลาญไป
เพราะพระยาหเวหจะบดขยีท
้ ุกคนที่อาศัยอยู
บนแผนดินนี้อยางราบคาบ”
พระยาหเวหเรียกใหคนกลับใจเสียใหม
๑ รวบรวมกันเขา มา

๒ เดน

เจาชนชาติที่เหลือ

รวมตัวกันเขาเหมือนฟาง
๒ กอนที่พวกเจาจะถูกผลักไสออกไป เหมือน
กับแกลบที่ถูกลมพัดไป
กอนที่ความ โกรธ แคนที่เผา ผลาญของพระ
ยาหเวหจะตกลงมาบนเจา
๓ พวก เจาผู ตํ่าตอยทุก คนที่อยูบนแผน ดินนี้
ใหแสวงหาพระยาหเวห
พวก เจาที่พยายามทําตามคํา สัง่ ตางๆของ
พระ ยาหเวห ใหแสวงหาความ ชอบ
ธรรมและแสวงหาความ นอบน อมถอม
ตน

*๑:๘

ทุก คน … คนตางชาติ ในที่ นี้พูด ถึงคนที่ทํางานใหกับรัฐบาลของยู ดาหหลายคนที่รับ
เอาขนบธรรมเนียมของคนตางชาติ พวก นี้จึงเลิกนมัสการพระ ยาหเวห แลวหัน ไปนมัสการ
พระของคนตางชาติแทน
†๑:๙

กระโดดขามธรณี ประตู พวกเขาคงทําอยางนี้เพราะกลัวผีที่สิงอยูที่ธรณีของตึก โดย
เฉพาะวิหาร ดูเพิ่มเติมไดจาก ๑ ซามูเอล ๕:๕
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ถาเจาทําอยาง นัน
้ ไม แนพวก เจาอาจ จะถูก
ปิ ด ซอนไปจากความ โกรธของพระ
ยาหเวห ในวันแหงความ โกรธ กริว
้ ของ
พระองค
พระยาหเวหจะลงโทษชนชาติทัง้
หลายที่อยูลอมรอบอิสราเอล
๔ แน นอนเลยวา

เมือง กา ซาจะถูกทอด ทิง้
และเมืองอัชเคโลนจะถูกทําลาย
ชาว เมืองอัช โดดจะถูกขับ ไลออก ไปในตอน
เที่ยงวัน
และเมืองเอโครนจะถูกถอนรากถอนโคน
๕ ความ หายนะจะเกิดกับพวก เจา ไอ พวกที่
อาศัยอยูตามชายฝั ่ งทะเล
และไอพวกเจาชนชาติเคเรธี
พระยาหเวหไดพูดตอตานเจาไอคานาอัน
แผน ดินของชาว ฟี ลิ ส เตีย พระองคพูด วา
“เราจะทําลายเจาจนไม เหลือใครสัก คน
เลย”
๖ แลวชายฝั ่ งทะเลก็จะกลายเป็ นทุงเลีย
้ ง
สัตว
เหมาะสําหรับพวกคนเลีย
้ ง แกะ และคอก
ของฝูงแพะแกะ
๗ ชายฝั ่ งทะเลนั น
้ จะตกเป็ นของคน ยู ดาหที่
ยังเหลืออยู
คนยูดาหก็จะเลีย
้ งฝูงสัตวของพวกเขาที่นัน
่
ในตอนกลาง คืนคน ยู ดาหก็จะนอนในบานที่
วางเปลาของพวกอัชเคโลน
เพราะพระ ยาหเวหพระเจาของพวก เขาจะ
มาหาพวกเขา
และจะอยูกับพวก เขา และทําใหพวก เขา
กลับมามีสภาพดีเหมือนเดิม
๘ พระยาหเวหพูด วา “เราไดยินคนโมอับพูด
สบประมาทคนยูดาหของเรา
และเราไดยินคน อัม โมนพูดเยาะ เยยคน
ยู ดาหดวย คนพวก นี้คุย โววาไดยึด
เขตแดนของคนยูดาหไวแลว”
๙ พระ ยาหเวห ผู มี ฤทธิ ์ ทง
ั ้ สิน
้ พระเจาของ
อิสราเอล
จึงพูด วา “เรามี ชีวิตอยูแนนอนฉันใด โมอับ
จะเป็ นเหมือนเมืองโสโดม
และคน อัม โมนก็จะเป็ นเหมือนเมือง โก โม
ราห

*๒:๑๓
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คือจะเป็ นผืน ดินที่มีแตวัชพืชขึ้น เป็ นบอ
เกลือ และเป็ นที่รกรางตลอดไป
และคนของ เราที่เหลือ อยูจะปลนทรัพย
สมบัติของพวกเขา
ผู ที่รอดชีวิตของชนชาติเราจะยึดเอาที่ดินทัง้
หลายของพวกเขา”
๑๐ สิ่งตางๆเหลา นี้ จะเกิด ขึ้นกับคนโมอับและ
คนอัม โมน เพื่อตอบแทนความเยอ หยิ่ง
จองหองของพวกเขา
เพราะพวก เขาดูถูกเหยียดหยาม คนของ
พระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้ และโออวด
วาไดยึดที่ดินของพวกเขาไว
๑๑ พระ ยาหเวหจะทําใหพวก เขาหวาด กลัว
ใช แลว พระองคจะทําใหพระทัง้ หลาย
ของโลกนี้เหี่ยวแหงตายไป
และชนชาติทงั ้ หลายทัว
่ โลกจะกม ลงกราบ
นมัสการพระองคในที่ที่พวกเขาอยู
๑๒ พระ ยาหเวหพูด วา
“แมแตเจา ชาว
เอธิโอเปี ย ก็จะถูกดาบของ เราเสียบ
แทง”
๑๓ พระองคจะยื่นมือของพระองคไปทาง
เหนือ และทําลายอัสซีเรีย
และพระองคจะทําลายลางเมือง นี นะ เวห
*ทําใหมันแหงแลงเหมือนกับทะเลทราย
๑๔ แมแตฝูงนก อีกา และฝูงนก ฮูกก็จะมา
อาศัยอยูตามเสาที่ปรักหักพัง
และจะมีเสียงนกรองอยูตลอด เวลาตามชอง
หน าตาง
และพวกอีกาจะมายืนอยูตามธรณีประตู
เพราะแผนไม สนซี ดารจะถูกแกะออกจากฝา
ตึกทัง้ หลาย
๑๕ นี่ นะ หรือ เมือง นี นะ เวหที่เคยมีแตความ
สนุกสนานครื้นเครง
เมืองที่แสนจะ
ปลอดภัยและมัน
่ คง
เมืองที่เคยคิดในใจวา “มีแต ขาเทานัน
้ ที่ยิ่ง
ใหญ ไมมีเมือง ไหนเหมือน กับขาอีก
แลว”
แลวดูสิ มันพังยอยยับไดถึงขนาด นี้ กลาย
เป็ นที่อยูของสัตวปาทัง้ หลาย
ทุก คนที่เดินผานเมือง นี้ ตางก็สง เสียงเยาะ
และชูกําปั ้ นเขาใส

นี นะเวห เป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรอัสซีเรีย
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เมืองเยรูซาเล็มในอนาคต
๑ ไอกบฏและมลทิน

๓ เมืองที่ชอบกดขี่ขมเหงคนอื่น
๒ เมืองที่ไมยอมฟั งเสียงพระเจา

เมืองที่ไมยอมรับคําตักเตือน
เมืองที่ไมยอมไววางใจในพระยาหเวห
เมืองที่ไมยอมเขาใกลพระเจาของเธอ
๓ ขาราชการที่อยูในเมือง นี้ ตางก็เป็ นเหมือน
พวกสิงโตที่แผดเสียงรองคําราม
พวกผู พิพากษาในเมืองนี้เป็ นเหมือนกับพวก
หมาป าในตอนคํ่าคืนที่กัดกินเหยื่อจนไม
เหลืออะไรจนถึงเชา
๔ ผู พูด แทน พระเจาของเมือง นี้ ก็เป็ นนั ก
ตอแหลที่เยอหยิ่ง พวกเขาไมนาไวใจ
พวก นักบวชของเมือง นี้ก็ดู หมิ่นตอสิ่ง
์ ิทธิ ์ และตัง้ ใจตีความกฎ คํา สอน
ศักดิส
ทัง้ หลายใหผิดเพีย
้ นไป
๕ แตพระ ยาหเวหที่อยูในเมือง นี้ ยุติธรรม
พระองคไมไดทําสิ่งที่ชัว
่ ราย
ทุกๆเชา พระองคใหความยุติธรรม
ในรุงอรุณ พระองคใหความ เป็ น ธรรมเสมอ
ไมขาดสักวัน
แตคนชัว
่ ไมรูจักละอายใจ
๖ พระ
ยาหเวหพูด วา
“เราไดบดขยี้
ประชาชาติของพวกเขา
และพวก หอคอยของพวก เขาตางก็ถูก
ทําลายลง
เราทําใหพวกถนนหนทางรกราง จนไมมีใคร
ใชเดินอีกแลว
บาน เมืองของพวก เขาก็ถูกทําใหรกรางวาง
เปลาจนไมมีใครอาศัยอยูอีกตอไป”
๗ เราพูดกับตัว เองวา “เจาจะตองเกรงกลัว
เราแน
เจาจะตองไดรับบทเรียนแลวแน
เจาจะได เห็นอยางชัดเจนวา
เราเองได
ลงโทษเมืองนี้”
แตความ จริงคือ พวก เขายิ่งอยากจะทําสิ่งที่
ไมไดยัง้ คิดมากขึ้นไปอีก
๘ พระยาหเวหจึงพูด วา “ดัง นั น
้ คอยดูเราให
ดี คอยวันที่เราจะลุกขึ้นมาเป็ นพยานตอ
ตานเจา
เพราะเป็ นการ ตัดสิน ใจของ เราที่จะรวบรวม
ชนชาติตางๆและอาณาจักรตางๆ
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เพื่อ วาเราจะไดแสดงใหพวก เขาเห็นวาเรา
เดือดดาลขนาด ไหน และโกรธอยาง
รอนแรงขนาดไหน
เพราะในเพลิงแหงความหึงหวงของเรา แผน
ดินทัง้ หมดนี้จะถูกเผาผลาญ
๙ เพราะในเวลา นั น
้
เราจะทําใหคํา พูดของ
ผูคนบริสุทธิ ์
เพื่อวาพวก เขาทุก คนจะไดออก ชื่อของพระ
ยาหเวห และพวกเขาจะไดเคียงบาเคียง
ไหลกันรับใชพระองค
๑๐ ผูคนจะมาจากที่ไกล โพน
เลยแมน้ํ าทัง้
หลายของเอธิโอเปี ยไปอีก
คนของ เราที่ไดกระจัดกระจายไป แตยัง คง
อธิษฐานตอเรา
คนพวกนี้จะนํ าของขวัญมาถวายใหกับเรา
๑๑ ในวัน นั น
้ เยรูซาเล็ม เจาจะไม ถูกทําให
อับอาย เพราะการก ระ ทําที่ชัว
่ ชาทัง้
หลายที่เจาไดทําตอเรา
เพราะในเวลา นัน
้ เราจะเอาพวกที่เยอ หยิ่ง
จองหองไปจากทามกลางเจา
เจาจะไมทําตัวใหญ โตและสูงสงอีกตอ ไป
์ ิทธิข
์ องเรา
แลวบนภูเขาที่ศักดิส
๑๒ เราจะเหลือแตคนที่ถอมสุภาพและยากจน
ไวทามกลางเจา
และพวก เขาก็จะแสวงหาที่หลบ ภัยในนาม
ของพระยาหเวห
๑๓ คน อิสราเอลที่เหลือ อยูก็จะไม ทําสิ่งที่ชัว
่
ราย พวกเขาจะไม พูดสิ่งที่ไม เป็ นความ
จริง
และจะไมเจอลิน
้ ที่หลอกลวงในปากของพวก
เขา
เพราะพวกเขาจะเหมือนกับแกะที่นอนลง
โดยไมตองหวงวาจะมีอะไรมาทําราย”
เพลงแหงความสุข
๑๔ นางสาวศิ

โยนเอย รอง เพลงดวยความ
ยินดีเถิด
อิสราเอลเอย ตะโกนออก มาดวยความ สุข
เถิด
นางสาวเยรูซาเล็มเอย ชื่นชมยินดี และเฉลิม
ฉลองกันอยางสุดใจเถิด
๑๕ พระยาหเวหไดยกเลิกการลงโทษเจาแลว
พระองคเอาศัตรูของเจาไปจากเจาแลว
พระ ยาหเวห
กษัตริยของอิสราเอลอยู
ทามกลางเจา
ดังนัน
้ เจาไมตองกลัวความหายนะ

เศฟั นยาห ๓:๑๖

๑๖ ในวันนั น
้

คนจะพูดกับเมืองเยรูซาเล็มวา
“เมืองศิโยนเอย ไมตองกลัว
อยาปลอยใหมือของเจาหมดแรงสิน
้ หวังไป
๑๗ พระ ยาหเวหพระเจาของ เจาอยูทามกลาง
เจา
พระองคเป็ นนักรบผูชวยกูชีวิตเจา
พระองคจะรอง เพลงและเฉลิมฉลองเพราะ
ตัวเจา
พระองคจะรื้อฟื้ นความรักที่มีตอเจาขึ้นใหม
พระองคจะชื่นชมยินดีในตัว เจาดวยเสียง
เพลงแหงความสุข
๑๘ เหมือนที่คนรองกันในชวงเทศกาลตางๆ *
พระ ยาหเวหพูด วา ‘เราจะเอาการ หัวเราะ
เยาะและการดูหมิ่นไปจากเจา
เราจะเอาคนที่ชอบทําใหเจาเป็ นตัวนาขันไป

*๓:๑๘
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๑๙ แน นอนในเวลา

นัน
้
เราจะจัดการกับคน
พวกนัน
้ ที่ขมเหงเจา
เราจะชวยกูคนพิการ
เราจะรวบรวมคนที่เคยกระจัดกระจายไป
เราจะใหคํา สรรเสริญและชื่อ เสียงเกียรติยศ
กับพวก เขาในที่ทุกหน แหงที่พวก เขา
เคยไดรับความอับอายมากอน
๒๐ ในเวลานั น
้ เราจะนํ าพวกเจากลับ มา เมื่อ
เรารวบรวมพวกเจาเขามา
แลวเราก็จะใหคํา สรรเสริญและชื่อ เสียงกับ
เจาทามกลางชนชาติทงั ้ หลายในโลกนี้
เราจะทําอยาง นี้ตอ หน าตอตาเจา เมื่อ เรา
ทําใหพวก เจากลับ มามีสภาพ ดีเหมือน
เดิม’”
พระยาหเวหพูดอยางนัน
้

เหมือนที่คนรองกันในชวงเทศกาลตางๆ คํานี้อยูในฉบับแปลกรีกโบราณ ฉบับฮีบรู
ที่นิยมใชกันเขียนวา อยางกับพวกคนกังวลเกี่ยวกับเทศกาล

ฉบับอานเขาใจงาย
Language: ภาษาไทย (Thai)
Provided by: Bible League International.
Copyright and Permission to Copy
Taken from the Thai Easy-to-Read Version © 2015 by Bible League International.
PDF generated on 2017-08-16 from source files dated 2017-08-16.
53e52ba5-5d94-5576-bd39-887847a6c62e
ISBN: 978-1-5313-1299-2

1

ฮัก กัย
คํานํ า
ฮักกัยหมายถึง “ความสําราญ”
เรื่องในหนังสือฮักกัยนี้เกิดขึ้นในสมัย
ที่กษัตริยดา ริ อัสปกครองเปอรเซีย ใน
เวลานัน
้ เศรุบ บาเบลเป็ นเจา เมืองยู ดาห
และโยชูวาเป็ นนักบวชสูงสุด
ฮัก กัยเป็ นผู พูด แทนพระเจาคนแรกที่
พระเจาสงมาเตือนคน ยิวในยู ดาห หลัง
จากที่พวก เขากลับ มาจากการถูกกวาด
ตอนไปเป็ นเชลยในบาบิโลน
ฮัก กัยมาหนุน นํ้ าใจใหคน ยู ดาหเริ่ม
สรางวิหารตอ หลัง จากที่หยุดสรางไป
เป็ นเวลาสิบหาปี
ผูนําสวน ใหญก็อยูดีกิน ดี
สวน
ประชาชนทัว
่ ไปก็ตองปากกัดตีนถีบ
พระยาหเวหบอกฮัก กัยวาสาเหตุที่คน
ยังยากจนอยู เพราะวิหารของพระองค
ยังไมถูกสรางขึ้นมาใหม พวก เขาไม
ใหความ เคารพตอวิหารก็เทากับวาไม
ใหความ เคารพตอพระ ยาหเวหดวย
พระองคก็เลยไมอวยพรพวกเขา
ใน ที่สุด ผูคนก็เริ่มงานการ กอสราง
วิหารขึ้นมาใหม และพระยาหเวหสัญญา
วาจะอวยพรคน ยู ดาหและเศ รุบ บา เบล
ผูนําของพวกเขา
ถึงเวลาแลวที่จะสรางวิหาร
๑ ในวันที่ หนึ่ งของเดือนที่ หก

๑ ที่กษัตริยดา ริ อัส

ในปี ที่สอง
ราชย พระ
ยาหเวหพูดผานมาทางฮัก กัย ผู พูด แทน
พระองค ใหกับเศรุบ บาเบล †ลูกของเชอั ลทิ
เอล และโยชู วาลูกของเยโฮซาดัก ตอนนัน
้
เศ รุบ บา เบลเป็ นเจา เมืองยู ดาห และโย ชู
วาเป็ นนักบวช สูงสุด ฮัก กัยบอกพวก เขาวา
๒ พระยาหเวห ผูมีฤทธิท
์ งั ้ สิน
้ ไดพูดไวอยางนี้
*ครอง

ฮักกัย ๑:๑๑

วา “คน ยู ดาหพูด วา ยังไมถึงเวลาที่จะสราง
วิหารของพระยาหเวหข้ น
ึ มาใหม” ‡
๓ ดัง นั น
้ พระ ยาหเวหจึงพูดผานมาทางฮัก
กัย ผู พูดแทนพระองควา ๔ “พวก เจาคิด วา
นี่เป็ นเวลาที่พวก เจาจะอยูในบานของ เจาที่
ตกแตงอยางสวย หรูดวยไมราคาแพง แต
ปลอยใหวิหารของ เราพัง ทลายอยูอยาง นี้
หรือ” ๕ ตอน นี้ พระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทงั ้ สิน
้
พูด วา “ลองคิด ดูให ดีถึงชีวิตของ เจาที่ผาน
มาจนถึงตอนนี้ วาเป็ น ยัง ไง ๖ พวกเจาหวาน
มาก แตเก็บเกี่ยวไดนอย มีกินแตก็ไมอิ่ม มี
เหลา องุนใหด่ ม
ื แตไม พอใหเมา มีเสื้อผาใส
แตก็ไม พอใหอุน หาเงินมา ไดแตกลับใสใน
กระเป าที่มีรูรัว
่ ”
๗ นี่ คือสิ่งที่พระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง
้ สิน
้
พูด “ลองคิด ดูให ดีถึงชีวิตของ เจาที่ผาน มา
จนถึงตอนนี้วาเป็ น ยัง ไง ๘ ใหพวกเจาขึ้นไป
บนภูเขา และเอาตนไมลงมาสรางวิหารขึ้น
ใหม แลวเราจะ ไดพอใจกับวิหารนัน
้ และได
รับเกียรติในวิหารนัน
้ ” พระยาหเวหพูดไววา
อยางนัน
้
๙ “เจาตัง
้ ตาคอยที่จะเก็บ เกี่ยวผลผลิต
มากๆแตมันกลับมีแคนิด เดียว แลวพวก เจา
ก็เอาผลอันนิด เดียวนัน
้ กลับไปบาน เราก็มา
เป ามันทิง้ ไปเสีย อีก แลวพระ ยาหเวหผู มี
ฤทธิ ์ทัง้ สิน
้ ถามวา ทําไมถึงเป็ นอยางนัน
้ หรือ
ก็ เพราะวิหารของเรายังพัง ทลายอยูนะ สิ ใน
ขณะ ที่พวก เจาแตละ คนกําลังวุนอยูกับเรื่อง
บานของตัว เอง ๑๐ ดัง นัน
้ เพราะเจานี่ แหละ
ทองฟ าถึงไดยัง้ ฝนไวไม ใหตก และแผน ดิน
ก็ยงั ้ ผลผลิตไวจากเจา
๑๑ ดัง นั น
้ เราจึงทําใหเกิดภัย แลงขึ้นบน
แผน ดินและบนภูเขา ทําใหเกิดภัย แลงตอ
เมล็ดพืชพันธุ เหลา องุนใหม และนํ้ ามัน
มะกอก รวมทัง้ ผลผลิตอะไรก็ตามที่แผนดิน
จะงอกออกมา เรายังทําใหเกิดภัยแลงตอคน
และสัตว รวม ทัง้ ทุก อยางที่คนลงมือเพาะ
ปลูกขึ้นมา”

*๑:๑

กษัตริยดาริ อัส เป็ นกษัตริยของเปอรเซีย ในปี ๕๒๒-๔๘๖ กอนพระเยซูมาเกิด “ปี ที่
สองของกษัตริยดาริอัส” ก็คือ ปี ที่ ๕๒๐ กอนพระเยซูมาเกิด เปอรเซียก็คืออิหรานในปั จจุบัน
นี้ พวกกษัตริยเปอรเซียปกครองยูดาห จากปี ๕๓๘-๓๓๑ กอนพระเยซูมาเกิด
†๑:๑ เศรุบบาเบล เป็ นลูกหลานของกษัตริยดาวิด

‡๑:๒ ยังไมถึง … พระยาหเวหขึน
้ มาใหม วิหารนี้พรอมกับเมืองเยรูซาเล็มถูกชาวบาบิโลน
ทําลายไปกอนหน านี้แลว ในปี ๕๘๖ กอนพระเยซูมาเกิด
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พวกเขาเริ่มสรางวิหารใหม
๑๒ แลวเศรุบ บาเบลลูกชายของเชอั ลทิ เอล

กับโย ชู วานักบวช สูงสุดลูกชายของเย โฮ ซา
ดัก รวมทัง้ ทุกคนที่เหลือรอดกลับมาจากการ
เป็ น เชลย *ตางก็พากันเชื่อ ฟั งคํา สัง่ ของพระ
ยาหเวหพระเจาของพวก เขา ซึ่งก็คือคํา พูด
ของฮักกัยผูพูดแทนพระเจา
ฮัก กัยก็พูดตามที่พระ ยาหเวหพระเจาของ
พวก เขาสัง่ ใหเขาพูด และผูคนตางพา กัน
เกรงกลัวพระยาหเวห
๑๓ แลวฮักกัยผูสงขาวของพระยาหเวห ทํา
ตามคํา สัง่ ของพระ ยาหเวห เขาบอกกับผูคน
วา พระยาหเวหพูดวา “เราอยูกับพวกเจา”
๑๔ แลวพระ ยาหเวหก็ปลุกใจเศ รุบ บา เบล
ลูกชายของเชอั ลทิ เอล และปลุกใจโย ชู วา
นักบวชสูงสุด ลูกชายของเยโฮซาดัก รวมทัง้
ปลุกใจคนที่เหลืออยูทัง้ หมด ใหกระตือรือรน
ลงมือทํางาน ดัง นัน
้ พวก เขาจึงพา กันลงมือ
สรางวิหารของพระ ยาหเวห ผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้
ผูเป็ นพระเจาของพวกเขาขึ้นมาใหม ๑๕ พวก
เขาเริ่มสรางวิหารในวันที่ยี่สิบสี่เดือนหก †ใน
ปี ที่สองที่กษัตริยดาริอัสครองราชย
พระยาหเวหใหกําลังใจกับผูคน
‡พระ
ที่ยี่สิบ เอ็ดเดือนเจ็ด
ยาหเวหพูดผานมาทางฮัก กัยผู พูดแทน
พระองควา ๒ “ใหไปบอกกับเศ รุบ บา เบลเจา
เมืองยู ดาหลูกชายของเชอั ลทิ เอล และโย ชู
วานักบวชสูงสุดลูกชายของเยโฮซาดัก และ
คนที่เหลือทัง้ หมดวา ๓ ‘ใคร บางที่เหลือ อยู
ในที่ นี้ที่เคยเห็นวิหารนี้ ในตอน นัน
้ ที่มันยัง
สวยงามอยู แลวตอน นี้เจาเห็นวามันเป็ นยัง
ไง มันเปรียบ กันไม ไดเลยใช ไหม’” ๔ พระ
ยาหเวหพูด วา “แตตอนนี้ เศรุบ บาเบล อยา

๒

๑ ในวัน
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เพิ่งหมดกําลัง ใจ และโย ชู วานักบวช สูงสุด
ลูกชายของเยโฮซาดัก อยาเพิ่งหมดกําลัง ใจ
รวม ทัง้ พวก เจาทุก คนที่อาศัยอยูบนแผน ดิน
นี้ อยาเพิ่งหมดกําลังใจ” พระองคพูดวา “ให
ลงมือทํางานตอไป เพราะเราอยูกับพวกเจา”
์ ัง้ สิน
พระยาหเวหผูมีฤทธิท
้ พูดไววาอยางนัน
้
๕ “นั น
่ คือคําสัญญาที่เราไดใหไวกับพวก
เจา
ตอนที่พวก เจาออกมาจากแผน ดิน
อียิปต และตอน นี้ พระ วิญญาณของ เราก็
ยังอยูทามกลางพวก เจา ดัง นัน
้ พวก เจาไม
ตองกลัว” ๖ เพราะพระ ยาหเวห ผู มี ฤทธิ ์
ทัง้ สิน
้ พูดไววาอยาง นี้ คือ “ในไม ชานี้ เรา
จะทําใหทองฟ าและแผน ดินโลกสัน
่ สะเทือน
อีกครัง้ หนึ่ง รวมทัง้ ทะเลและแผน ดิน ๗ เรา
จะทําใหชนชาติทงั ้ หมดสัน
่ สะเทือน
แลว
พวก เขาจะเอาทรัพยสมบัติอันมี คามาไวที่
นี่ และเราจะทําใหวิหารนี้เต็มไป ดวยสงา
ราศี” พระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้ พูดไววา
๘ “เงินและทองนั น
อยาง นัน
้
้ เป็ นของ เรา”
พระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้ พูดวาอยาง นัน
้
๙ “วิหารหลัง ใหมนี้จะมีสงา ราศีมากกวา
วิหารหลัง เกาเสีย อีก” ¶พระยาหเวหผู มี ฤทธิ ์
ทัง้ สิน
้ พูดวาอยาง นี้ “เราจะใหเกิดสันติสุข
และความ เจริญรุงเรืองในสถาน ที่นี้” พระ
์ งั ้ สิน
ยาหเวหผูมีฤทธิท
้ พูดอยางนี้
งานไดเริ่มแลว พระพรกําลังจะมา
๑๐ ในวัน

ที่ยี่สิบ สี่เดือนเกา §ในปี ที่ สองที่
กษัตริยดา ริ อัสครอง ราชย พระ ยาหเวห
พูดกับฮัก กัย ผู พูดแทนพระองค ๑๑ พระ
ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้ พูด วา “ใหถาม
พวก นักบวชดูสิวา พวก เขาตีความกฎของ
พระเจายังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ ๑๒ ถามีใครที่เอา
์ ิทธิ ์ **หอไวในเสื้อ คลุมของ เขา
เนื้อที่ศักดิส
และเสื้อ คลุมนัน
้ ไปแตะถูกพวกขนมปั ง หรือ

*๑:๑๒

ทุกคน … เป็ นเชลย เป็ นชาวยูดาหที่ถูกจับไปเป็ นเชลยที่บาบิโลน

†๑:๑๕

วันที่ย่ส
ี ิบสี่เดือนหก ตรงกับวันที่ ยี่สิบเอ็ด กันยายน ปี ๕๒๐ กอนพระเยซูมาเกิด

‡๒:๑

วันที่ย่ส
ี ิบเอ็ดเดือนเจ็ด ตรงกับ วันที่ สิบเจ็ด ตุลาคม ปี ๕๒๐ กอนพระเยซูมาเกิด

¶๒:๙

วิหารหลัง ใหม … หลัง เกาเสีย อีก วิหารหลัง เกา ถูกสรางขึ้น มาในสมัยที่กษัตริยซา
โลม อนครอง ราชย วิหารเกานี้สรางเสร็จในระหวางปี ๙๖๐-๙๕๐ กอนพระ เยซูมา เกิด และ
วิหารเกาถูกทหารบาลิโลนทําลายไปในปี ๕๘๖ กอนพระเยซูมาเกิด สวนวิหารหลังใหมนี้ สราง
ในสมัยของฮักกัยผูพูดแทนพระเจา
§๒:๑๐

ในวันที่ยี่สิบสี่เดือนเกา ตรงกับ วันที่ สิบแปด ธันวาคม ปี ๕๒๐ กอนพระเยซูมาเกิด

**๒:๑๒

เนื ้ อที่ศักดิ์สิทธิ์ หมายถึงเนื้อที่แบงออกมาจากเครื่องสังสรรคบูชา

ฮักกัย ๒:๑๓

ผัก ตุน หรือเหลา องุน หรือนํ้ ามันมะกอก
หรืออาหารชนิด ไหนก็แลว แต ถาเป็ นอยาง
์ ิทธิไ์ ป
นี้ ของพวก นัน
้ จะกลายเป็ นของศักดิส
ดวยหรือเปลา”
์ ิทธิ”์
และพวกนักบวชก็ตอบวา “ไมศักดิส
๑๓ แลวฮัก กัยก็พูด วา “ถามีคน หนึ่ งที่ไม
บริสุทธิเ์ พราะไปแตะ ตองศพมา แลวมาแตะ
ตองถูกของพวก นี้อยาง หนึ่งอยาง ใด มันจะ
์ รือเปลา”
กลายเป็ นของไมบริสุทธิห
และพวกนักบวชก็ตอบวา “ใช แลว มันจะ
กลายเป็ นของไมบริสุทธิ”์
๑๔ แลวฮัก กัยพูด วา “พระ ยาหเวหพูด วา
มันเป็ นอยาง นัน
้ เหมือน กันกับคนพวก นี้คือ
์ อ หน า
ชนชาตินี้ เพราะคนพวกนี้ไม บริสุทธิต
เรา ดังนัน
้ ทุกอยางที่พวกเขาลงมือเพาะปลูก
และทุก สิ่งที่พวก เขาเอามาที่วิหารนี้ ก็จะไม
บริสุทธิไ์ ปดวย”
๑๕ “ตอจากนี้ ไป ใหคิดถึงเรื่องนี้ ดูให ดี คือ
ใหคิดถึงชวงเวลา นัน
้ กอนที่เจาจะเริ่มสราง
วิหารของพระยาหเวหข้ น
ึ มาใหม ๑๖ ตอนนัน
้
เจาเป็ นอยางไรบาง บาง คนมาที่กอง ขาว
คาด หวังวาจะ ไดขาวสักยี่สิบถัง แตกลับได
แคสิบถัง บางคนมาที่บอเก็บเหลาองุน กะจะ
เทไดหา สิบไห กลับเทไดแคยี่สิบไห ๑๗ เรา
ทํารายพวกเจา และทุกอยางที่เจาลงมือเพาะ
ปลูก ดวยโรคใบ ไหม ดวยเชื้อ ราของพืช

*๒:๒๓

3

ฮักกัย ๒:๒๓

และดวยลูกเห็บ แตพวก เจาก็ไม ยอมหัน
กลับมาหาเรา” พระยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
๑๘ “นั บจากวัน นี้ ไปใหคิดถึงเรื่อง นี้ ดูให ดี
นับตัง้ แตวัน ที่ยี่สิบ สี่เดือนเกา ตัง้ แตวันที่
ไดวางฐานรากสําหรับวิหารของพระ ยาหเวห
เสร็จ คิด ดูให ดีวา ๑๙ มีเมล็ด พืชเหลืออยูใน
ยุงอีกหรือ ไม เหลือแลว เอาไปหวานจนหมด
แลว ดูตนองุน หรือตนมะเดื่อ หรือตนทับทิม
หรือตน มะกอกสิ พวก มันยังไมออก ผลอีก
หรือ ไมเลย มันกําลังออกผลอยู ตอจากนี้ไป
เราจะอวยพรเจาใหมีผลผลิตที่ดี”
๒๐ พระ ยาหเวหพูดกับฮัก กัยอีกเป็ นครัง
้ ที่
สอง ในวัน ที่ยี่สิบ สี่ของเดือน นัน
้ วา ๒๑ “ให
บอกกับเศ รุบ บา เบล เจา เมืองยู ดาหวาเรา
กําลังจะสัน
่ สะเทือนทองฟ าและแผน ดินโลก
๒๒ เราจะพลิก ควํ่าบัลลังกของอาณาจักรตางๆ
และเราจะทําลายอํานาจของอาณาจักรทัง้
หลายของคนตางชาติ เราจะพลิก ควํ่ารถ มา
และคน ขับพวก มัน และพวก มาและคน ขี่ก็
จะลม ตายลงดวยคม ดาบของพวกพี่ น องเขา
๒๓ ในวัน นั น
้ พระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้ พูด
วา เราจะแตง ตัง้ เจา เศรุบ บาเบล ผูรับ ใชเรา
ลูกชายของเชอั ลทิ เอล ใหมีอํานาจเหมือน
แหวนตราประจําตําแหนง *เพราะเราเลือก
เจาแลว” พระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้ พูด วา
อยางนัน
้

แหวนตราประจําตําแหน ง เป็ นแหวนของกษัตริย ที่เมื่อกษัตริยใหกับใคร ก็หมาย
ถึงคนนัน
้ มีอํานาจของกษัตริยที่จะทําสิ่งตางๆ
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เศคาริ ยาห
คํานํ า
เศ คา ริ ยาห แปล วา “พระ ยาหเวห
ระลึกถึง”
บทที่ ๑-๘ เศคาริยาหเลาถึงนิมิตแปด
อยาง และเขาไดถามทูตสวรรคถึงความ
หมายของนิมิตเหลา นัน
้ แลวทูต สวรรค
ก็ตอบเขาเกี่ยวกับนิมิตแตละอยาง
เศ คา ริ ยาหปลอบ ใจชาวเยรูซาเล็ม
วา ในอนาคตกษัตริยที่พระ ยาหเวหได
เลือกไวจะมาปกครองเมืองเยรูซาเล็ม
และชนชาติทัง้
หลายจะหันกลับมาหา
พระ
ยาหเวหและกลายเป็ นคนของ
พระองค
แตในชวงนี้พระยาหเวหไดเลือกเศรุบ
บา เบลมาเป็ นเจา เมือง และโย ชู วามา
เป็ นนักบวช สูงสุด และเขาทัง้ สองจะ
ดูแลคนของพระองคไปกอน
บทที่ ๙-๑๑ พระยาหเวหสัญญาวาจะ
ลงโทษชนชาติตางๆรอบขางยู ดาห รวม
ถึงพวก ผูนําของยู ดาหที่ไม สัตย ซื่อตอ
พระองค
บท ที่ ๑๒-๑๔ พระ ยาหเวหใหถอยคํา
กับเศคาริ ยาหวาในอนาคตชนชาติตางๆ
จะมาโจมตีเมืองเยรูซาเล็มและยูดาห
คน ยู ดาหจะถูกฆา ตายเป็ นจํานวน
มาก แตพระ ยาหเวหจะมาชวย กูคน
ของพระองค พวก เขาจะหันกลับมาหา
พระองค พระองคก็จะอภัยใหกับพวก
เขา พระ ยาหเวหใหภาพเปรียบ เทียบ
วาภูเขารอบๆเมืองเยรูซาเล็มจะถูก
ทําใหราบ เรียบ
แตเยรูซาเล็มจะยัง
คงตัง้ ตระหงานอยูเหนือยอด
เขาสูง
ลําธารแหงชีวิตจะไหลออกมาจากเมือง
เยรูซาเล็ม และคนทัว
่ โลกจะนมัสการ
พระยาหเวห

เศคาริยาห ๑:๗

พระยาหเวหตองการใหคนของ
พระองคกลับมาหาพระองค
๑ ในเดือนที่

๑ อัส

แปดของปี ที่ สอง

*ที่ดา

ริ
ถอยคํา
ของพระ ยาหเวหมาถึงเศ คา ริ ยาห ผู พูด
แทน พระเจา ที่เป็ นลูกของเบเรคิ ยาหที่เป็ น
ลูกของอิดโด ขอความนัน
้ พูดวา
๒ เรายาหเวหโกรธพวกบรรพบุรุษของ
พวกเจามาก ๓ ดัง นัน
้ เจาควรจะบอกคนของ
เจาวา “นี่คือสิ่งที่พระยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ทงั ้ สิน
้
พูด ‘กลับมาหาเรา ซะ แลวเราจะกลับมาหา
เจา’
๔ อยาเป็ นเหมือนกับพวกบรรพบุรุษของ
พวก เจา ที่พวกผู พูด แทน พระเจารุนกอน
หน านี้ไดพูดกับพวก เขาวา ‘นี่คือสิ่งที่พระ
ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ทัง้ สิน
้ พูด “หันกลับจากทาง
ชัว
่ และการ ทํา ชัว
่ พวก นัน
้ ของ เจาซะ” แต
พวกเขาก็ไม ยอมฟั ง และไม สนใจเราดวย’”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
๕ “สวนพวกบรรพบุรุษของเจา ตอนนี้ พวก
เขาอยูที่ไหนแลว แลวพวกผูพูดแทนพระเจา
ละ พวก เขาอยูค้าํ ฟ าหรือ ยัง ไง ๖ แตพวก
คําเตือนและกฎตางๆของเรา ที่เราไดสัง่ ผาน
มาทางพวกผู พูด แทน พระเจา ซึ่งเป็ นพวก
ผูรับ ใชของ เรานัน
้
ก็ไลทันพวกบรรพบุรุษ
ของพวกเจาไมใชหรือ พวกเขาถึงไดกลับ ใจ
เสีย ใหม และพูด วา ‘พระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์
ทัง้ สิน
้ วางแผนไววาจะทําอยางไรกับพวกเรา
เพื่อใหสาสมกับวิถี ทางและการก ระ ทําตางๆ
ของพวกเรา และพระองคก็ไดทําอยางนัน
้ กับ
พวกเราแลว’”
†เป็ นกษัตริยของเปอรเซีย

นิ มิตที่หนึ่ ง: มาสี่ตัว
๗ ในวัน

ที่ยี่สิบ สี่ของเดือนที่สิบ เอ็ด ซึ่ง
เป็ นเดือนเชบัท ‡ในปี ที่ สองที่กษัตริยดาริ อัส
ครอง ราชย ¶ถอยคําของพระ ยาหเวหมา ถึง
เศ คา ริ ยาห ผู พูด แทน พระเจา ที่เป็ นลูก

*๑:๑

เดือนที่ แปดของปี ที่ สอง ปลายเดือนตุลาคม หรือตนเดือนพฤศจิกายน ปี ๕๒๐ กอน
พระเยซูมาเกิด
†๑:๑ ดาริอัส ครองราชยในปี ๕๒๒-๔๘๖ กอนพระเยซูมาเกิด
‡๑:๗

เชบัท ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ปี ๕๑๙ กอนพระเยซูมาเกิด

¶๑:๗

ในปี ที่สอง … ดาริอัสครองราชย ประมาณ ๕๒๐ ปี กอนพระเยซูมาเกิด

เศคาริยาห ๑:๘

ของเบเรคิ ยาหที่เป็ นลูกของอิด โด ขอความ
นัน
้ พูดวา
๘ ในชวงกลาง คืน ผมเห็นนิ มิต ผมเห็น
ชายคน หนึ่งขี่ มาสีดําแดง ยืนอยูทามกลาง
พุมไม ดอกในหุบเขาลึก และขางหลังเขาก็มี
มาสีดําแดง มาสีน้ํ าตาล แดง และมาสี ขาว
๙ ผมถาม วา “ทาน ครับ มาพวก นี้ เอาไวทํา
อะไรหรือครับ”
ทูต สวรรคพูดกับผมวา “เราจะใหเจาเห็น
วามาพวกนี้มีไวทําอะไร”
๑๐ ชายคนที่ยืนอยูทามกลางพุม
ไมนัน
้
ตอบ วา “พวกมานี้คือพวกที่พระ ยาหเวหสง
มาเพื่อทองตรวจตราไปในโลกนี้”
๑๑ พวกคน ขี่ มาเหลา นั น
้ ไดรายงานใหกับ
ทูตของพระ ยาหเวหที่ยืนอยูใตตนไมนัน
้ วา
“พวก เราไดทองตรวจ ตราไปในโลกนี้ และ
โลกทัง้ โลกก็อยูในความสงบเรียบรอยดี”
๑๒ ทูตของพระ ยาหเวหพูด วา “ขา แตพระ
ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้ อีกนานแค ไหนที่
พระองคจะยับยัง้ ความ เมตตา สงสารไปจาก
เยรูซาเล็มและพวกเมืองตางๆของยู ดาห ที่
พระองคโกรธมาเป็ นเวลาถึงเจ็ดสิบปี แลว *”
๑๓ พระ ยาหเวหตอบกับทูต สวรรคที่พูดกับ
ผม พระยาหเวหใชคํา พูดที่เต็มไปดวยความ
เมตตาและการปลอบโยน ๑๔ ทูตสวรรคที่พูด
กับผม บอกใหผมไปประกาศเรื่องนี้ คือ
์ งั ้ สิน
พระยาหเวหผูมีฤทธิท
้ พูดวา
“เราหึงหวงเยรูซาเล็มและภูเขาศิโยนมาก
๑๕ เราโกรธชนชาติที่เยอ หยิ่งจองหองเหลา
นัน
้ มาก คือชนชาติเหลา นัน
้ ที่คิด วาตัว
เองมัน
่ คงปลอดภัย
ตอนนัน
้ เราโกรธคนอิสราเอลไมมาก
เราจึงใชคนพวกนี้ไปลงโทษคนของเรา
แตพวกเขาก็ทําเกินไป”
๑๖ ดังนั น
้ พระยาหเวหพูดอยางนี้วา
“เราจะกลับมาเยรูซาเล็มดวยความสงสาร
วิหารของเราจะถูกสรางขึ้นใหมในเมืองนัน
้
จะมีการ ขึงเชือก วัดไปทัว
่ ทัง้ เมืองเยรูซาเล็ม
เพื่อสรางเมืองขึ้นมาใหม”
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๑๗ ทูต

สวรรคยังบอกผมใหประกาศเรื่อง นี้
ดวย
์ ัง้ สิน
“พระยาหเวหผูมีฤทธิท
้ พูดวา
‘เมือง ตางๆของ เราจะเต็ม ลนไป ดวยความ
มัง่ คัง่ อีก
เราจะปลอบโยนศิโยนอีกครัง้
และเราจะเลือกเมืองเยรูซาเล็มเป็ นเมือง
พิเศษของเราอีกครัง้ หนึ่ง’”
นิ มิตที่สอง: เขาสัตวส่ีอันกับชางสี่คน
๑๘ ผมเงย

หน าขึ้น มาเห็นเขา สัตวสี่ อัน
“เขา
สัตวพวกนี้หมายถึงอะไรครับ”
ทานตอบ วา “เขา สัตวพวก นี้คือชนชาติ
ตางๆที่ทําใหยู ดาห อิสราเอล และเยรูซาเล็ม
ตองกระจัดกระจายไป”
๒๐ พระ ยาหเวหใหผมเห็นชางสี่ คน ๒๑ ผม
ถามวา “ชางพวกนี้จะมาทําอะไรหรือครับ”
พระองคตอบ วา “เขา สัตวเหลา นัน
้
คือชนชาติตางๆที่ทําใหยู
ดาหตองกระจัด
กระจายไป ทําใหไมมใี ครโงหัวขึ้นมาได และ
ชางพวก นี้ †ก็มาเพื่อทําใหเขา สัตวทัง้ สี่นัน
้
กลัว พวก เขามาตัดและโยนเขา สัตวนัน
้ ทิง้
ไป ซึ่งก็คือชนชาติเหลา นัน
้ ชนชาติที่ไดยก
เขาขึ้น ‡ตอ ตานแผน ดินยู ดาห และทําให
พวกเขาตองกระจัดกระจายไป”
๑๙ ผมถามทูต สวรรคที่พูดอยูกับผมวา

นิ มิตที่สาม: เอาเชือกวัดเยรูซาเล็ม
๑ ผมเงยหน าขึ้นมองเห็นชายคนหนึ่ งถือ

๒ สายวัดอยูในมือ

๒ ผมถามเขาวา “จะไป
ไหนหรือครับ”
เขาตอบผมวา
“เรากําลังจะไปวัดเมือง
เยรูซาเล็ม เพื่อดูวามันมีขนาดกวาง ยาวเทา
ไหร”
๓ แลวทูต สวรรคที่พูดอยูกับผมก็เดินออก
ไปตอนรับทูต สวรรคอีกองค หนึ่งที่กําลังเดิน
เขามาหาเขา ๔ ทูต สวรรคองค แรกบอกกับ
ทูต สวรรคองคที่ สองวา “ใหวิ่งไปบอกกับ
ชายหนุมคนนัน
้ ที่ถือสายวัดวา

*๑:๑๒

เป็ นเวลาถึงเจ็ดสิบปี แลว เยเรมียาหเคยบอกวา พระเจาจะลงโทษพวกเขาเป็ นเวลา
เจ็ดสิบปี เรื่องนี้เกิดขึ้นราวๆปี ๕๘๖-๕๑๖ กอนพระเยซูมาเกิด
†๑:๒๑

ชางพวกนี ้ หมายถึงชาวเปอรเซีย กษัตริยไซรัสนํ าพวกเขาชนะบาบิ ลอนในปี ๕๓๙
กอนพระเยซูมาเกิด
‡๑:๒๑ ยกเขาขึน
้ หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “พวกเขาไดเขาโจมตีแผน ดินยู ดาห และไล
ตอนพวกเขาอยางกับวัว”

เศคาริยาห ๒:๕

‘เยรูซาเล็มจะเป็ นเหมือนกับหมูบานตางๆใน
ชนบทที่ไมมีกําแพง
เพราะเยรูซาเล็มจะมีคนกับสัตวอาศัยอยู
อยางลนเหลือ’
๕ พระยาหเวหพูดวา
‘แตเราจะเป็ นกําแพงเพลิงที่ลอมรอบปกป อง
เมืองนัน
้ ไว
และเราก็จะเป็ นสงาราศีใหกับเมืองนัน
้ ’”
พระเจาเรียกคนของพระองคกลับมา
๖ พระยาหเวหพูดวา

“นี่ พวกเจา รีบหนีออกจากแผนดินที่อยูทาง
เหนือไดแลว
เพราะเราทําใหเจากระจัดกระจายไปทัว
่ ทุก
สารทิศ
๗ นี่ พวก เจาคนศิ โยน ที่ตอน นี้ อาศัยอยูใน
เมืองบาบิโลน
ใหรีบหนีไปจากเมืองนัน
้ ซะ”
๘ หลัง จากที่สงา ราศีของพระองคไดปรากฏ
ใหผมเห็นแลว
แลวพระองคสงผมไป
์ งั ้ สิน
นี่คือสิ่งที่พระยาหเวหผูมีฤทธิท
้ พูดเกี่ยว
กับชนชาติตางๆพวกนัน
้ ที่ปลนพวกเจา
“ใครทํารายเจาก็คือทํารายแกวตาดวงใจของ
เรานัน
่ เอง
๙ เพราะเราจะยกมือขึ้นเตรียมฟาดขับ
ไล
ชนชาติเหลานัน
้ ไป
ชนชาติเหลานัน
้ จะกลายเป็ นของที่โดนปลน
สําหรับคนเหลา นัน
้ ที่เคยเป็ นทาสของพวก
มัน
แลวพวก เจาจะไดรูวาพระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์
ทัง้ สิน
้ เป็ นผูที่สงผมมา”
๑๐ พระยาหเวหพูดวา
“นางสาวศิโยนเอย รองเพลงและเฉลิมฉลอง
กันเถอะ
เพราะเรากําลังมาอาศัยอยูในเจา
๑๑ ในวัน นั น
้
ชนชาติเป็ นจํานวนมากจะมา
รวมกับเรา
พวก เขาจะกลายเป็ นคนของ เรา แลวศิ โยน
เราจะอาศัยอยูกับเจา”

*๓:๑
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แลวเจาจะไดรูวาพระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้
ไดสงผมมาหาพวกเจาชาวศิโยน
๑๒ พระยาหเวหจะรับยู ดาหเป็ นสวนแบงของ
์ ิทธิ ์
พระองคในแผนดินอันศักดิส
และพระองคจะเลือกเยรูซาเล็มเป็ นเมือง
พิเศษของพระองคอีกครัง้
๑๓ มนุษยทุก คน ใหเงียบๆไวตอ หน าพระ
ยาหเวห
เพราะพระองคกําลังลุกขึ้นมาจากที่พักอัน
์ ิทธิข
์ องพระองค
ศักดิส
นิ มิตที่ส่:ี เรื่องนั กบวชสูงสุด
๑ ทูต สวรรคทําใหผมเห็นโยชู วานั กบวช

๓ สูงสุดยืนอยูตอหน าทูตของพระยาหเวห

และซาตาน *ก็ยืนอยูทางขวา มือของโย ชู วา
กําลังกลาวหาทานอยู ๒ ทูตของพระยาหเวห
บอกกับซาตานวา
“ขอ ใหพระ ยาหเวห
ประณามเจา ไอซาตาน ขอใหพระยาหเวห ผู
ที่เลือกเมืองเยรูซาเล็มมาเป็ นสถาน ที่พิเศษ
สําหรับพระองค ประณามเจา โย ชู วาคน นี้
เป็ นเหมือนทอน ฟื นที่ถูกดึงออกมาจากกอง
ไฟ ไมใชหรือ”
๓ โย ชู วาใสเสื้อผาสกปรกเลอะเทอะยืนอยู
ตอ หน าทูต สวรรค ๔ ทูต สวรรคองคนัน
้ บอก
กับพวกทูต สวรรคเหลา นัน
้ ที่ยืนอยูตรง หน า
วา “ถอดเสื้อผาที่สกปรกเลอะเทอะพวก นัน
้
ใหเขา” ทูต สวรรคองค นัน
้ พูดกับโย ชู วา
วา “เห็น ไหม เราทําใหความ ผิด บาปของ
เจาหมด ไปจาก เจาแลว และเราก็จะสวม ใส
เสื้อผาที่สวยงามของนักบวชใหกับเจา”
๕ ผมพูด วา “ใหพวก เขาเอาผา โพก หัวที่
สะอาดมาโพก หัวใหกับเขาดวย สิ” พวก เขา
จึงเอาผาที่สะอาดมาโพกหัวของโยชู วา และ
เอาเสื้อผาใหมนัน
้ มาสวมใสใหกับโยชู วาดวย
และทูต สวรรคของพระยาหเวหก็ยืนอยูที่ นัน
่
๖ ทูตสวรรคของพระยาหเวหกําชับโยชูวาวา
๗ “พระยาหเวหผูมีฤทธิท
์ งั ้ สิน
้ พูดวา
ถาเจาจะเดินในทางตางๆของ เราและเชื่อ ฟั ง
ขอเรียกรองตางๆของเรา
เจาก็จะไดเป็ นคนจัดการอยูในวิหารของเรา
เจาจะไดดูแลบริเวณลานวิหาร

ซาตาน ในขอนี้ใชคําวา “ผูกลาวหา” หรือ “คูตอสู” ดูเพิ่มเติมไดจากหนังสือโยบบทที่
๑-๒ และหนังสือวิวรณ ๑๒:๑๐ เราจะเห็นวา งานของซาตาน คือพยายามหาขอผิดพลาดของ
มนุษย แลวมากลาวหามนุษยคนนัน
้ ตอหน าพระเจา เพื่อพระเจาจะไดจัดการกับมนุษยคนนัน
้
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และเราจะใหเจาเขามาหาเราอยางอิสระ
เหมือนทูตสวรรคที่ยืนอยูที่นี่
๘ ฟั งใหดี โยชูวา นั กบวชสูงสุด เจาและเพื่อน
นักบวชที่นัง่ อยูตรงหน าเจา
พวกเจาเป็ นลางบอกเหตุลวงหน า
เพราะเรากําลังจะนํ าผูรับใชของเรามา
เขามีช่ อ
ื วา ‘กิ่ง’
๙ ดูหินที่เราวางไวตรงหน าโยชูวาสิ
บนหินกอนเดียวนี้มีเจ็ดดาน *
ดูสิ เรากําลังจะสลักขอความลงบนมัน
และเราจะกําจัดความ ผิดของแผน ดินนี้ให
หมดสิน
้ ไปในวันเดียว”
๑๐ พระยาหเวหพูดวา
“ในวัน นัน
้ พวก เจาจะเชื้อ เชิญเพื่อนบานของ
ตน
มานัง่ กันอยูใตตน องุนและใตตน มะเดื่อของ
เจา”
นิ มิตที่หา: ขาตัง้ ตะเกียง
และตนมะกอกสองตน
๑ ทูต

๔ และมาเขยาตัว ผมเหมือนกับปลุกคนให

สวรรคที่เคยพูดกับผมกลับ มา

ตื่น ๒ ทานพูดกับผมวา “เจาเห็นอะไร”
ผมตอบ วา “ผมเห็นตะเกียง ไฟ ยืนที่ทํา
จากทองคําลวนๆ
ที่มีชามใสน้ํ ามันอยูบน
ยอดของมัน และยังมีตะเกียงไฟเจ็ด ดวงอยู
บนมัน และตะเกียงแตละดวงก็มีปากที่ย่ น
ื
ออก มาไววางไส ตะเกียง ๓ และผมเห็นตน
มะกอกสอง ตนอยูขางๆถวยใสน้ํ ามัน ทาง
ขวาตน หนึ่งและทางซายตน หนึ่ง” ๔ จากนัน
้
ผมพูดกับทูต สวรรคที่พูดอยูกับผมวา “ทาน
ครับ พวกนี้มันอะไรกันครับ”
๕ ทูต สวรรคที่พูดอยูกับผม
ตอบผมวา
“เจาไมรูหรือวาสิ่งเหลานี้คืออะไร”
ผมตอบวา “ไมรูครับทาน”
๖ ทานตอบวา
“นี่คือขาวสารของพระ
ยาหเวหที่มีมาถึงเศ รุบ บา เบลวา ‘ความ
สําเร็จ †ไม ไดมาจากพละ กําลังและฤทธิ ์
อํานาจของมนุษย แตมาจากพระ วิญญาณ
ของ เรา’ พระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้ พูด วา
อยาง นัน
้ ๗ เจาภูเขาที่ยิ่ง ใหญ เจาคืออะไร
ตอ หน าเศรุบ บาเบล เจาจะกลายเป็ นพื้น ราบ
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ทานจะวางหินบนยอดสูงสุดของวิหาร และ
ผูคนจะรองวา ‘สวย มาก วิหาร นี้ ชางสวย
จริงๆ’”
๘ ผมได รับขาวสารของพระ ยาหเวหวา
๙ “เศ รุบ บา เบลไดวางรากฐานของวิหารนี้
แลว และเขาจะสรางมันจนเสร็จดวย” เจา
จะไดรูวาพระยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้ เป็ นผู ที่
สงผมมาหาพวก เจา ๑๐ คนที่เห็นวาตอนเริ่ม
ตนนัน
้ กระจอกงอก งอย จะไดเฉลิมฉลอง
เมื่อพวก เขาเห็นแผนดีบุกคํา จารึกอยูในมือ
ของเศ รุบ บา เบล ทูต สวรรคพูดกับผมวา
“ตะเกียงทัง้ เจ็ด อันนี้ เป็ นดวงตาของพระ
ยาหเวห ที่มองสาดสายไปมาทัว
่ โลก”
๑๑ เมื่อผมถามทานวา
“แลวตน มะกอก
สอง ตนที่อยูทางซาย ขวาของขา ตัง้ ตะเกียง
นัน
้ ละ หมาย ถึงอะไรครับ” ๑๒ ผมถามเขา
อีกเป็ นครัง้ ที่ สองวา “แลวกิ่งของตน มะกอก
สอง กิ่ง ที่เทนํ้ ามันสี ทองผานทางทอทองคํา
สองทอนัน
้ มันหมายถึงอะไรครับ”
๑๓ ทานตอบผมวา
“เจาไมรูหรือวาของ
พวกนี้หมายถึงอะไร”
ผมตอบวา “ไมรูครับทาน”
๑๔ ทานก็บอกวา “ของพวกนี้ หมายถึงผูนํา
สองคน ‡ที่ได รับการเจิมดวยนํ้ ามัน ทัง้ สอง
ยืนอยูขางๆพระ ยาหเวหผูเป็ นเจา นายของ
โลกทัง้ ใบ”
นิ มิตที่หก: แผนมวน
หนั งที่ลอยในอากาศ
๑ ผมเงยหน าขึ้นอีกครัง
้

๕ เห็นแผน มวน หนังมวน หนึ่งลอยอยู

ในอากาศ ๒ ทูต สวรรคถามผมวา “เจาเห็น
อะไร”
ผมตอบวา “ผมเห็นแผน มวน หนังมวน
หนึ่งลอยอยูในอากาศ แผน มวน หนังนี้ยาว
ยี่สิบศอก และกวางสิบศอก”
๓ ทูต สวรรคพูดกับผมวา “มีคํา สาป แชง
เขียนอยูบนแผน มวน หนังนัน
้ เป็ นคํา สาป
แชงที่แพรกระจายไปทัว
่ แผน ดินนี้ เพราะที่
ผานมา ทุกคนที่ขโมย ไมไดถูกลงโทษ และ
ทุก คนที่สาบานวาจะพูดความ จริงแตกลับ
เป็ นพยาน เท็จ ก็ไม ไดถูกลงโทษ” ๔ พระ

*๓:๙

ดาน หรือ อาจจะแปลตรงๆไดวา “เจ็ดตา”

†๔:๖

ความสําเร็จ ในที่นี้ คงหมายถึง ความสําเร็จในการสรางวิหาร

‡๔:๑๔

หนึ่ง และมอง

ผูนําสองคน ในที่นี้หมายถึง “โยชูวา นักบวชสูงสุด และเศรุบบาเบล”

เศคาริยาห ๕:๕
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ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้ พูด วา “เราจะสงคํา
สาป แชงนัน
้ เขาไปในบานของพวก ขโมย
และเขาไปในบานของคนที่สาบานวาจะพูด
ความจริงแตกลับเป็ นพยานเท็จ คํา สาปแชง
นัน
้ จะอยูในบานของพวก เขา
และมันจะ
ทําลายบานของพวกเขา รวมทัง้ พวกทอนไม
และกอนหินของมัน”
นิ มิตที่เจ็ด: ผูหญิงในถังตวง
๕ ทูต

สวรรคที่เคยพูดอยูกับผมก็ออก มา
และพูดกับผมวา “เงย หน าดูสิ่งที่กําลังมา
ทางนี้”
๖ ผมพูดวา “นั น
่ อะไรครับ”
ทานบอกวา “สิ่งที่กําลังมานัน
้ คือถังตวง”
ทานบอก วา “ถัง ตวงนี้หมาย ถึงความ ผิด
บาปของคนทัง้ แผนดิน”
๗ ฝา ตะกัว
่ ของถังนัน
้ ถูกยก ขึ้น และมีผู
หญิงคนหนึ่งนัง่ อยูในถังนัน
้ ๘ ทูตสวรรคบอก
วา “ผู หญิงคน นี้หมาย ถึงความ ชัว
่ ราย”
ทูต สวรรคผลักเธอกลับเขาไปในถังนัน
้ แลว
เลื่อนฝา ตะกัว
่ มาปิ ดปากถังไว ๙ ผมเงย หน า
ขึ้น มา เห็นผู หญิงสอง คนบินตรงมาหาเรา
พวก นางมีปีกเหมือนปี กนก กระสา และปี ก
ของพวกนางก็กางออกรับลม พวกนางมายก
ถังตวงนัน
้ แลวบินไป ๑๐ ผมพูดกับทูตสวรรค
ที่พูดอยูกับผมวา “พวก นางจะเอาถังนัน
้ ไป
ไหนหรือครับ”
๑๑ ทูตสวรรคบอกผมวา “พวกนางกําลังจะ
ไปสรางบานใหกับถังนัน
้
ในแผน ดินชิ นาร
*และหลัง จากที่พวก นางสรางบานนั น
้ แลว
พวกนางก็จะวางถังนัน
้ ไวที่นัน
่ ”
นิ มิตที่แปด: รถมาสี่คัน
๑ ผมเงยหน าขึ้น มามองอีกครัง
้ หนึ่ง

๖ เห็นรถรบสี
่ คันออกมาจากระหวางภูเขา
์

ผม

ทองสัมฤทธิสองลูก ๒ รถรบคันแรกมีพวกมา
สี แดงลาก รถรบคันที่ สองมีพวก มาสีดําลาก
๓ รถรบคันที่ สามมีพวก มาสี ขาวลาก และ
รถรบคันที่ สี่มีพวก มาที่เป็ นจุด ดางๆลาก มา
ทุกตัวเป็ นมาที่แข็งแรง

*๕:๑๑
†๖:๖
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๔ จาก นั น
้ ผมถามทูต สวรรคที่พูดอยูกับผม
วา “พวกนี้หมายถึงอะไรกันครับทาน”
๕ ทูตสวรรคตอบวา “พวกนี้ คือลมสีท
่ ิศจาก
ฟ า สวรรคที่กําลังออก ไป หลัง จากยืนประจํา
การอยูตอ หน าพระ ยาหเวหเจาของโลก นี้
๖ พวกมาสีดํากําลังออกไปทางทิศ เหนื อ พวก
มาสี ขาวกําลังออก ไปทางทิศ ตะวัน ตก และ
พวกมาจุดดางกําลังออกไปทางทิศใต” †
๗ พวก มาที่แข็ง แรงพวก นี้ ออก มา พวก
มันอยากจะทองตรวจ ตราไปในโลกนี้ พระ
ยาหเวหจึงพูด วา “ไป เลย ไปทองตรวจ ตรา
โลก” พวกมันจึงทองตรวจตราไปในโลกนี้
๘ พระองคเรียก ผมเขาไปหาและพูดกับผม
วา “ดู มาพวก นัน
้ ที่เดิน ทางไปทาง เหนือสิ
พวก มันไดทําใหความ โกรธของ เราสงบ ลงที่
นัน
่ ”

โยชูวานั กบวชสูงสุดไดรับมงกุฎ
๙ พระคําของพระยาหเวหที่มาถึงผมพูด วา
๑๐ “เฮลดัย

โทบียาห และเยดายาห เพิ่งกลับ
มาจากการถูกเนรเทศไปบาบิ โลน ไปเอาเงิน
และทองจากพวก เขาสิ และในวันเดียวกัน
นัน
้ ใหเจาไปบานของโย สิ ยาหลูกชายของเศ
ฟั น ยาห ๑๑ ใหเอาเงินและทองนัน
้ มาทําเป็ น
มงกุฎสอง อัน และใหเอามงกุฎอัน หนึ่งไป
สวมหัวของโยชูวานักบวชสูงสุด ลูกชายของ
เยโฮซาดัก ๑๒ และใหบอกกับโยชูวาวา
์ ัง้ สิน
พระยาหเวหผูมีฤทธิท
้ พูดวา
‘ดูสิ นี่คือชายชื่อ “กิ่ง”
เขาจะแผกิ่งของเขาออกมาในที่ที่เขาอยู
และเขาจะสรางวิหารของพระยาหเวห
๑๓ คน นี้ แหละจะเป็ นคนสรางวิหารของพระ
ยาหเวห
คนนี้แหละจะเป็ นคนไดรับเกียรติ
เขาจะนัง่ และปกครองอยูบนบัลลังกของเขา
และจะมีนักบวชคน หนึ่งอยูขางๆบัลลังกของ
เขา
ชายทัง้ สอง คนนี้จะทํางานรวม กันอยางกลม
เกลียว’
๑๔ และมงกุฎอีกอัน หนึ่ งจะเป็ นเครื่องเตือน
ใจในวิหารของพระยาหเวหใหกับ เฮลดัย โท

ชินาร เป็ นเขตแดนที่อยูรอบๆบาบิโลน ดูไดจากหนังสือปฐมกาล ๑๑:๒

ขอหกนี้ในภาษาฮีบรูไมไดพูดถึงพวกมาสีแดง และไมไดบอกดวยวาพวกมาสีไหนกําลัง
เดินทางไปทางตะวันออก เป็ นไปไดวาประโยคนี้อาจจะตกหลนไปโดยไมไดตงั ้ ใจตอนคัดลอก
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บี ยาห เยดายาห และโยสิ ยาหลูกของเศฟั น
ยาห
๑๕ คนที่อยูไกลๆจะไดมาชวย
กันสราง
วิหารของพระ ยาหเวห แลวพวก เจาจะ ไดรู
วาพระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทงั ้ สิน
้ ไดสงผมมาหา
เจา และสิ่งนี้จะเกิด ขึ้น ถาพวกเจาจะเชื่อ ฟั ง
เสียงของพระ ยาหเวหพระเจาของ เจาอยาง
เต็มที่”
พระยาหเวหอยากใหคนของ
พระองคมีความเมตตาปรานี
๑ ในปี ที่

๗ เปอรเซีย ถอยคําของพระยาหเวหมาถึง

สี่ที่ดา ริ อัสเป็ นกษัตริยของ

เศ คา ริ ยาห ในวัน ที่สี่ของเดือนเกา ซึ่งเป็ น
เดือนคิสเลฟ *๒ เมืองเบธ เอลสงชา เร เซอร
และเร เกมเม เลค มาขอใหพระ ยาหเวห
๓ พวก เขาพูดกับพวก
อวยพรพวก เขา
นักบวชที่วิหารของพระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้
สิน
้ และพูดกับพวกผู พูด แทน พระเจาวา “ใน
ชวงเดือนที่ หาของทุก ปี †พวกเรารองไหและ
อด อาหาร ไว ทุกขใหกับวิหารที่ถูกทําลายไป
เราทําอยาง นี้มาเป็ นเวลาหลาย ปี แลว จะให
เราทําตอไปอีกหรือเปลา”
๔ ถอยคําของพระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง
้ สิน
้
มาถึงผมวา ๕ “ใหบอกกับทุกคนในแผนดินนี้
และใหบอกกับพวก นักบวชดวยวา ‘ที่พวก
เจาอด อาหารและไว ทุกขในเดือนที่ หาและ
ในเดือนที่ เจ็ดเป็ นเวลาถึงเจ็ด สิบปี แลวนัน
้
พวก เจาแนใจหรือวาไดอด อาหารใหกับเรา
จริงๆ ๖ แลวเวลาที่เจากินและดื่มนัน
้
พวก
เจาไมใชกินและดื่มเพื่อประโยชน สุขของตัว
เองหรอกหรือ ๗ คําพูดอยางนี้ พระยาหเวหก็
เคยพูดไป แลวไมใช หรือผานทางพวกผู พูด
แทนพระเจาในสมัยกอน เรื่องนี้พระองคเคย
พูดไป แลวไมใช หรือ ตอน ที่เยรูซาเล็มและ
หมูบานรอบ ขางมัน
่ คงปลอดภัยและมีผูคน
อาศัยอยูมากมาย และเรื่อง นี้พระองคเคย
พูดไป แลวไมใช หรือตอน ที่ดิน แดนเน เกบ
และเชเฟลาห ‡ยังมีผูคนอาศัยอยู’”
๘ ถอยคําของพระ ยาหเวหมาถึงเศ คา ริ ยาห
พูดอยางนี้วา
*๗:๑
†๗:๓
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๙ “นี่ คือสิ่งที่พระยาหเวหผูมีฤทธิท
์ ัง้ สิน
้ พูด
‘ใหตัดสินอยางยุติธรรม
ใหมีน้ํ าใจตอกันและเห็นอกเห็นใจกัน
๑๐ อยากดขี่ขมเหงแมหมาย เด็กกําพรา คน
ตางชาติ หรือคนจน
อยาวางแผนชัว
่ ในใจตอกัน’
๑๑ แตคนพวกนั น
้ ก็ไมยอมฟั ง
พวกเขาทําเป็ นเมิน ดื้อดึง
และยังอุดหูไมยอมฟั ง
๑๒ เขาทําใหใจตัว เองแข็งเหมือนเพชรเพื่อจะ
ไมไดยินกฎและคําสัง่ ตางๆ
ที่พระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้ สงผานมาทาง
พระวิญญาณของพระองค
โดยพวกผูพูดแทนพระเจาในสมัยกอน
พระยาหเวหจึงโกรธแคนมาก
๑๓ ดังนั น
์ งั ้ สิน
้ พระยาหเวหผูมีฤทธิท
้ พูดวา
‘ตอน ที่เราเรียกพวก เขา พวก เขาก็ไม ยอม
ฟั งเรา
ดังนัน
้ ตอนนี้พวกเขาขอความชวยเหลือจาก
เรา
เราก็จะไมยอมฟั งพวกเขาเหมือนกัน
๑๔ แลวเราไดพัดพวก เขาใหกระจัดกระจาย
ไปอยูทามกลางชนชาติที่พวก เขาไมรู
จัก
จนแผน ดินรกรางวาง เปลาจนไมมีใครเดิน
ผานไปมา
เมื่อชนชาติตางๆเหลานัน
้ บุกเขามา
และแผนดินที่นาอยูก็ถูกทําลายไป’”

พระเจาสัญญาวาจะอวยพรเยรูซาเล็ม
๑ ถอยคําของพระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง
้
สิน
้ ที่มาถึงผมพูด วา ๒ “นี่คือสิ่งที่พระ
ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้ พูด ‘เราหึง หวงศิ
โยน ดวยความ หึง หวงมาก เราหึง หวงเธอ
อยางแรงกลา’ ๓ พระยาหเวหพูดอยางนี้ คือ
‘เราไดกลับมายังศิ โยน และเราจะอาศัยอยู
ทามกลางเยรูซาเล็ม ดัง นัน
้ เยรูซาเล็มจะมี
ชื่อเรียก วา “เมืองแหงความ สัตย ซื่อ” และ
์ งั ้ สิน
ภูเขาของพระยาหเวหผูมีฤทธิท
้ จะมีช่ อ
ื
์ ิทธิ”์ ’”
เรียกวา “ภูเขาอันศักดิส

๘

คิสเลฟ ตรงกับวันที่ ๗ ธันวาคม ปี ๕๑๘ กอนพระเยซูมาเกิด

เดือนที่ หาของทุก ปี พระวิหารถูกทําลายในเดือนที่ หาปี ๕๘๖ กอนพระเยซูมาเกิด ดู
เพิ่มเติมไดจาก ๒ พงศกษัตริย ๒๕:๘
‡๗:๗ เนเกบและเชเฟลาห เป็ นดินแดนทางตอนใตและทางตะวันตกของเมืองเยรูซาเล็ม

เศคาริยาห ๘:๔

๔ นี่ คือสิ่งที่พระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง
้ สิน
้
พูดคือ
“คน แกทัง้ ชายและหญิงจะไดมา
นัง่ พัก ผอนกันตามลาน เมืองทัง้ หลายของ
เยรูซาเล็มอีก ผูชายแตละ คนจะถือไม เทา
อยูในมือเพราะแกแลว ๕ ตามลาน เมืองทัง้
หลายจะเต็มไปดวยเด็กๆทัง้ ชายและหญิงวิ่ง
เลนกัน” ๖ นี่คือสิ่งที่พระยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทงั ้
สิน
้ ถามคือ “ถึง แมมันจะดูเหมือนเป็ น ไปไม
ไดในสายตาของคนที่ยังเหลือ อยูในปั จจุบัน
นี้ นัน
่ หมายความวามันจะเป็ น ไปไม ไดใน
สายตาของ เราดวย หรือ” พระ ยาหเวหผู มี
์ ัง้ สิน
ฤทธิท
้ ถาม
๗ นี่ คือสิ่งที่พระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง
้ สิน
้
พูด คือ “เรากําลังจะชวย กูคนของ เราจาก
แผนดินทางทิศตะวันออก และทางทิศตะวัน
ตก ๘ เราจะนํ าพวก เขามาอาศัยอยูในเมือง
เยรูซาเล็มนี้ พวกเขาจะเป็ นคนของเรา และ
เราก็จะเป็ นพระเจาของพวก เขา ที่สัตย ซื่อ
และชอบธรรม”
๙ นี่ คือสิ่งที่พระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทง
ั ้ สิน
้ พูด
คือ “กลาหาญไว พวกเจาที่เพิ่งไดยินคําเหลา
นี้จากปากของพวกผู พูด แทน พระเจา ตอน
วางรากฐานสรางวิหารของพระ ยาหเวหผู มี
ฤทธิ ์ ทงั ้ สิน
้ ขึ้นมาใหม ๑๐ กอนหน าที่จะสราง
วิหารนัน
้ ไมมีเงินพอที่จะจางคน งานแมแต
คนเดียว ไมมีเงินพอที่จะเชาสัตวสักตัวมาใช
งาน คนที่เดิน ทางก็ไมมีความ ปลอดภัยจาก
ศัตรู และเราก็ไดทําใหแตละ คนเป็ นศัตรูกัน
๑๑ แตตอน นี้ จะไม เหมือนตอน นั น
้ อีก แลว
เราจะเป็ นพระเจาของคนที่ยังเหลือ อยูพวก
นี้” พระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้ พูด วาอยาง
นัน
้
๑๒ “พวก เขาจะหวานเมล็ด พืชในเวลาที่
สงบศึก ตน องุนจะออกผลของมัน ผืน ดินจะ
ใหผลผลิต ทองฟ าจะใหฝน และเราจะยกสิ่ง
เหลา นี้ทัง้ หมดใหเป็ นสมบัติของ คนของ เรา
ที่ยังเหลือ อยู ๑๓ คน ยู ดาหและคนอิสราเอล
เอย ชนชาติทัง้ หลายเคยพูด วา พวกเจาเป็ น
ตัวอยางของคนที่ถูกสาป แชง แตอีกไม ชา
เราจะชวย กูพวก เจา และคนก็จะพูดถึงพวก
เจาวา เป็ นตัวอยางของคนที่ได รับพระพร
ไมตองกลัว กลาหาญไว”
๑๔ นี่ คือสิ่งที่พระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง
้ สิน
้
พูด คือ “เราเคยตัง้ ใจจะทําใหเกิดความ
หายนะขึ้นกับ เจา ตอนที่บรรพบุรุษของ เจา
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ทําใหเราโกรธ และเราก็ไม ไดเปลี่ยน ใจ”
พระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้ พูด วาอยาง นัน
้
๑๕ “แลวใน วัน นี้
เราตัง้ ใจที่จะทําดีตอคน
เยรูซาเล็มและคน ยู ดาห ดัง นัน
้ อยาไดกลัว
เลย ๑๖ พวก เจาจะตองทําสิ่งเหลา นี้ คือ ให
พูดแตความ จริงเทานัน
้ ตอเพื่อนบานของ ตน
ใหตัดสินอยางยุติธรรมในศาลเพื่อกอให เกิด
สันติภาพ ๑๗ พวก เจาจะ ตองไมวางแผนชัว
่
รายในใจตอเพื่อนบานของ ตน เจาตองไม
เป็ นพยาน เท็จ เพราะทัง้ หมดนี้เป็ นสิ่งที่เรา
เกลียด” พระยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
๑๘ ถอยคําของพระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง
้ สิน
้
ไดมาถึงผมวา ๑๙ “นี่คือสิ่งที่พระ ยาหเวหผู มี
์ งั ้ สิน
ฤทธิท
้ พูด ‘วันอดอาหารในเดือนสี่ เดือน
หา เดือนเจ็ดและเดือนสิบ จะกลายเป็ นเวลา
ชื่นชมยินดีและเฉลิมฉลองกัน เป็ นเทศกาล
แหงความสุขสําหรับคนยู ดาห แตพวกเจาจะ
ตองรักความจริงและรักสันติภาพ’”
๒๐ นี่ คือสิ่งที่พระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง
้ สิน
้ พูด
คือ
“ในอนาคตผูคนและพลเมืองจากหลายๆ
เมืองจะมาที่เยรูซาเล็ม
๒๑ คนของเมือง
หนึ่งจะพูดกับคนของอีก
เมืองหนึ่งวา
‘พวก เราไปขอความ ชวย เหลือจากพระ
ยาหเวหกันเถอะ
ไปนมัสการพระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้ กัน
เถอะ ผมเองกําลังจะไป’”
๒๒ คนเป็ นจํานวนมาก และชนชาติตางๆที่
มีอํานาจ จะมานมัสการพระยาหเวหผู มี ฤทธิ ์
ทัง้ สิน
้ ในเยรูซาเล็ม และมาแสวงหาความ
ชวย เหลือจากพระ ยาหเวห ๒๓ นี่คือสิ่งที่พระ
ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทงั ้ สิน
้ พูด คือ “ในวันเหลา
นัน
้ ชาว ยิวแตละ คน จะโดนคนตางชาติสิบ
คนที่พูดคนละภาษา เขามาจับ ใช แลวคือมา
จับชายเสื้อ คลุมของพวกเขา และพูด วา ‘ขอ
พวก เราไปกับพวก ทานดวย เถิด เพราะเรา
ไดยินวาพระเจาสถิตกับพวกทาน’”
การตัดสินชนชาติอ่ น
ื ๆ
๑ ถอยคําของพระ ยาหเวห

๙ ดินหัด รากและเพง เล็งเมืองดามัสกัส
ตอ ตานแผน

เพราะพระยาหเวหเฝ าดูวาคนเขาทําอะไรกัน
ในอารัม เหมือนกับที่พระองคเฝ าดูเผาตางๆ

เศคาริยาห ๙:๒

ของอิสราเอล *๒ ถอยคํานี้ไดตอ ตานเมือง
ฮามั ทซึ่งมีพรมแดนติดกับดามัสกัสและยัง
ตอ ตานเมืองไทระกับเมืองไซ ดอนดวย ทัง้ ๆ
๓ เมืองไทระ
ที่พวก เขาเฉลียวฉลาดมาก
สรางป อมปราการสําหรับตัว เอง มันสะสม
เงินไวเป็ นกองพะเนินเหมือนฝ ุนและสะสม
ทองไวเป็ นกองพะเนินเหมือนผง
ดินที่อยู
ตามถนนตางๆ ๔ องคเจา ชีวิตจะขับ ไลเธอ
ออก ไป พระองคจะซัดป อมปราการของ เธอ
†และไทระจะถูกไฟเผาเป็ น
ลงไปในทะเล
เถาถานไป
๕ เมืองอัชเค โลน ‡จะเห็นสิ่งที่เกิด ขึ้นกับ
ไทระและจะกลัว เมืองกาซาก็เห็นสิ่งที่เกิด
ขึ้นนี้เหมือน กัน และจะดิน
้ ทุรนทุรายดวย
ความเจ็บ ปวดอยางแสนสาหัส เมืองเอโครน
ก็จะดิน
้ ทุรนทุรายเหมือน กัน เพราะความ
คาด หวังของ เธอเหือดแหงไปเสีย แลว จะ
ไมมีกษัตริยในกาซาอีก แลว และอัชเคโลนก็
จะไมมีผูคนอาศัยอีก ตอ ไป ๖ พวกลูกผสม
จะมาอาศัยอยูในอัช โดด และเราจะทําลาย
ความ เยอ หยิ่งจองหองของคนฟี ลิ ส เตียให
หมด ไป ๗ เราจะเอาเนื้อที่ยังมีเลือดติด อยู
ออกจากปากของ เขา
เราจะเอาของที่นา
ขยะแขยงออกจากซี่ ฟันของเขา และคนฟี ลิ
ส เตียที่ยังเหลือ อยูจะเป็ นของพระเจาของ
เรา ¶พวก เขาจะมีฐานะเหมือนกับตระกูล
หนึ่งของยู ดาหและชาวเอ โค รนจะเป็ น
เหมือนคนเย บุส §๘ เราจะตัง้ คายที่วิหารของ
เราเหมือนเป็ นเมืองหน า ดาน
เราจะคอย
ป องกันไม ใหคนบุกรุกเขา มา และผู กดขี่จะ
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ไมมีวันไดเขา มาขมเหงพวก เขาอีก ตอ ไป
เพราะตอนนี้เรากําลังเฝ าดูอยูดวยตาของเรา
เอง
กษัตริยในอนาคต
๙ ศิโยน

ลูกสาวเอย ใหช่ น
ื ชมยินดีอยางสุดใจ
เถิด
เยรูซาเล็ม ลูกสาวเอย โหรองดวยความยินดี
เถิด
ดูสิ กษัตริยของเธอมาหาเธอแลว
พระองคใหความเป็ นธรรมและมีชัยชนะ
พระองคนัน
้ ถอมสุภาพและขี่อยูบนหลัง ลา ขี่
บนลาหนุม ลูกของแมลา
๑๐ เราจะกําจัดพวกรถรบไปจากเอฟราอิม
เราจะกําจัดพวกมาศึกไปจากเยรูซาเล็ม
ธนูสงครามจะถูกกําจัดใหหมดไป
กษัตริยองค นัน
้ จะเจรจาสงบ ศึกระหวาง
ประชาชาติทงั ้ หลาย
ทานจะปกครองจากทะเลฟาก
หนึ่งไปถึง
ทะเลอีกฟากหนึ่ง
และจากแมน้ํ ายูเฟสติสไปถึงสุดปลายโลก
พระยาหเวหจะชวยกูคนของพระองค
๑๑ สวน

เจา เยรูซาเล็ม เราไดใชเลือดเพื่อ
ยืนยันขอตกลงกับเจา **
เราจะปลดปลอยคนของเจาที่เป็ นนักโทษนัน
้
ออกจากบอที่ไมมีน้ํ า
๑๒ พวก เจา
นักโทษเอย กลับไปยังป อม
ปราการของเจาซะ
ตอนนี้พวกเจามีความหวังแลว

*๙:๑

เพราะพระยาหเวห … ของอิสราเอล หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “เพราะสายตาของ
มนุษยทุกคน รวมทัง้ สายตาของคนอิสราเอล ตางก็มองไปที่พระยาหเวห” หรืออาจจะแปลได
วา “พระยาหเวหเฝ าดูมนุษยทุกคนเหมือนกับที่พระองคทํากับเผาตางๆของอิสราเอล”
†๙:๔ ซัดป อมปราการ … ในทะเล ในปี ๓๓๒ ปี กอนพระเยซูมาเกิด อเล็กซานเดอรมหาราช
ไดทําลายเมืองไทระและเอาซาก หินของ มันไปถมทะเลเพื่อเป็ นทางไปสูปอมปราการที่อยูบน
เกาะ
‡๙:๕

เมืองอัชเคโลน เมืองตางๆที่พูดถึงในขอ ๕-๗ นี้ เป็ นเมืองสําคัญๆของคนฟี ลิสเตีย ที่
อาศัยอยูแถบชายฝั ่ งทะเลเมดิเตอรเรเนียน ไปทางทิศตะวันตกของยูดาห
¶๙:๗ คนฟี ลิสเตีย … พระเจาของเรา เศคาริยาหพยากรณวา ชาวฟี ลส
ิ เตียจะมารวมกับชาว
ยิว และทําตามกฎของโมเสส รวมทัง้ ขอหามกินเนื้อของสัตวบางชนิดและเลือด
§๙:๗ คนเย บุส คนเย บุสเคยอาศัยอยูในเมืองเยรูซาเล็ม จนถึงสมัยของกษัตริยดา วิด
กษัตริยดาวิดไดรบชนะคนเยบุส และยึดเอาเมืองเยรูซาเล็มมาเป็ นเมืองหลวงของเขา (ดูได
จากหนังสือ ๒ ซามูเอลบทที่ ๕)
**๙:๑๑

ใชเลือด … กับเจา พระเจาใชเลือดของสัตวบูชา เพื่อยืนยันขอ ตกลงกับอับ รา ฮัม
(ปฐมกาล ๑๕:๙-๑๑) กับโมเสส (อพยพ ๒๔:๕-๘) และผานทางเครื่องบูชาประจํา วันในวิหาร
(อพยพ ๒๙:๓๘-๔๖) และผานทางพระเยซู (มาระโก ๑๔:๒๔)

เศคาริยาห ๙:๑๓

วันนี้ เราขอประกาศวา
เราจะคืนใหกับเจาเป็ นสอง เทาสําหรับสิ่งที่
ถูกยึดไปนัน
้
๑๓ เพราะเราไดโกงยูดาหเหมือนคันธนู
เราไดใสเอฟราอิมเป็ นลูกธนู
ศิ โยนเอย เราจะแกวงลูกๆของ เจาไปรอบๆ
เหมือนดาบของนักรบผู กลาเพื่อตอสูกับ
พวกเจาชาวกรีซ
๑๔ พระยาหเวหจะมาปรากฏเหนื อพวกเขา
ลูก ธนูของพระองคจะพุงออก มาเหมือน
ฟ าแลบ
พระ ยาหเวห องคเจาชีวิต จะเป า แตร
ประจัญบาน
และพระองคจะลุยไปขาง
หน าอยางพายุ
ทะเลทรายจากทิศใต
๑๕ พระยาหเวหผู มี ฤทธิ ท
์ ัง้ สิน
้ จะปกป องพวก
เขา
แลวคนของพระ ยาหเวหจะชนะพวก ศัตรู
อยางราบคาบดวยหินที่เหวี่ยงจากเชือก
หนัง
พวก เขาจะดื่มและรองตะโกนเหมือนพวก
เมาเหลาองุน
และเต็ม อิ่มเหมือนชามเลือดจากการ ถวาย
สัตวบูชา
พวก เขาจะโชกไป ดวยเลือดเหมือนตามมุม
ของแทนบูชา
๑๖ ในวัน นั น
้ พระ ยาหเวห พระเจาของพวก
เขา จะชวยกูคนของพระองค
เหมือนคนเลีย
้ ง แกะชวยแกะของ เขาให
รอดพน
พวกเขาเป็ นเหมือนเพชรพลอยบนมงกุฎ
สองแสงระยิบระยับบนแผนดินของพระองค
๑๗ คนของพระ ยาหเวหนัน
้ ชางมี เสนหและ
สวยงามเสียจริงๆ
คน หนุมและหญิง สาวจะแข็ง แรงและมี
สุขภาพดี
เพราะมีขาวและเหลา
องุนใหมอยาง
เหลือเฟื อ
คําสัญญาของพระยาหเวห
๑ ใหขอฝนจากพระ

๑๐ ที่พืช ผลตองการฝน

ยาหเวหในชวง
พระ ยาหเวห
เป็ นผูทําใหเกิดพายุ ฝนฟ า คะนอง พระองค
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ใชพวก มันรดนํ้ าใหพืช ผลในไร นาเจริญ
เติบโต
๒ พวกรูปเคารพ *ประจําบานใหคําทํานายที่
ผิดๆ ไป และพวกเลนเวทมนตรก็เห็นนิมิตที่
ผิดๆ พวกทํานาย ฝั นก็ทํานายไมไดเรื่อง ดัง
นัน
้ คน ยู ดาหจึงเรรอนไปเหมือนแกะ และ
พวกเขาก็ตองลําบากเพราะไมมีผูเลีย
้ ง
๓ พระยาหเวหพูด วา “เราโกรธพวกผู เลีย
้ ง
นี้มาก และเราจะลงโทษพวก ผูนํานี้” เพราะ
พระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้
เฝ าดูแลฝูง
สัตวของพระองคซ่ งึ ก็คือคน ยู ดาห พระองค
จะเปลี่ยนคน ยู ดาหใหกลายเป็ นมา ศึกที่สงา
ผาเผยของพระองค
๔ จะมีผูนําทุกประเภทออกมาจากยู
ดาห
พวก เขาจะแข็ง แรงอยางกับหินมุม ตึก
จะมัน
่ คงอยางกับหมุดปั กเต็นท
จะทรง
๕ เมื่อรวม
อานุภาพอยางกับธนูสงคราม
ทัง้ หมดเขาดวย กัน พวก เขาจะเป็ นเหมือน
พวก นักรบในสงครามที่เหยียบ ยํ่าศัตรูอยาง
ขี้ โคลนบนถนน พวก เขาจะสู รบในสงคราม
เพราะพระ ยาหเวหสถิตอยูกับพวก เขา และ
พวก เขาจะทําใหทหาร มาพวก นัน
้ อับอาย
๖ เราจะทําใหคน ยู ดาหเขม แข็งขึ้น เราจะ
ชวย กูคนของโย เซฟ เราจะนํ าพวก เขากลับ
มา เพราะเราสงสารพวก เขา เราจะทํากับ
พวก เขาเหมือนกับวาเราไม เคยปฏิเสธพวก
เขามากอน เพราะเราคือยาหเวหพระเจาของ
พวกเขา และเราจะตอบคําอธิษฐานของพวก
เขา ๗ คนเอฟราอิมจะเป็ นเหมือนพวกนักรบ
และจิตใจของ เขาจะมีความ สุขเหมือนไดด่ ม
ื
เหลา องุน คนของพวก เขาจะเห็นสิ่งที่เกิด
ขึ้นและชื่นบาน และจิตใจของ เขาจะชื่นชม
ยินดีในพระยาหเวห
๘ พระยาหเวหพูดวา “เราจะผิวปากเหมือน
ผู เลีย
้ ง แกะเรียกพวก เขาเขา มารวม กัน
เพราะเราไถพวก เขาแลว และพวก เขาจะมี
จํานวนมากมายเหมือน กับแต กอน ๙ เรา
หวานพวก เขาไป ทัว
่ อยางกับเมล็ด พืช แต
พวก เขาจะระลึกถึงเราในที่หาง ไกลเหลา นัน
้
พวกเขาและลูกๆจะมีชีวิตรอดกลับมา ๑๐ เรา
จะนํ าพวก เขากลับมาจากแผน ดินอียิปต เรา
จะรวบรวมพวกเขามาจากอัส ซีเรีย เราจะนํ า
พวกเขามายังแผน ดินกิ เลอาดและเลบานอน

*๑๐:๒ รูป เคารพ ในขอ นี้ คือ “พวกเทราฟิ ม” เป็ นรูป เคารพประจํา บาน ที่บางครัง
้ คนนํ าไป
ทํานายอนาคต ดูเพิ่มเติมไดจากปฐมกาล ๓๑:๑๙ ผูวินิจฉัย ๑๗:๕; ๑๘:๕
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เพราะแผน ดินอิสราเอลของพวก นัน
้ จะมี
คนเต็มไป หมดจนไมมีที่เพียง พอสําหรับ
พวก เขาแลว ๑๑ พวก เขาจะเดินลอดทะเล
แหงความ ทุกข พวก เขาจะตีคลื่นในทะเล
นัน
้ สวนที่ลึกที่สุดของแมน้ํ า ไนลจะแหง ไป
ความ เยอ หยิ่งจองหองของอัส ซีเรียจะตกตํ่า
ลง และคทาแหงอํานาจของอียิปตจะถูกเอา
ไป ๑๒ เราจะทําใหคนของ เราเขม แข็งขึ้นใน
พระ ยาหเวห และพวก เขาจะเดินลุยออก ไป
ในนามของเรา” พระยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
พระเจาจะลงโทษชนชาติอ่ น
ื ๆ
๑ เลบานอน

๑๑ เพื่อไฟจะไดเผาผลาญพวกสนซีดาร
เปิ ดพวกประตูของเจา

*ของเจา

๒ ตนสนจูนิเปอร

รองโหยหวนซะ
เพราะตนสนซีดารไดลมลงแลว
เพราะพวกตนไมที่โออาสูงใหญถูกทําลายลง
แลว
พวกตน โอกของบา ชานรองโหยหวนซะ
เพราะป าดงดิบถูกโคนลงแลว
๓ ฟั งเสียงรองไหครํ่าครวญของพวกผูเลีย
้ งสิ
เพราะทุง หญาอันรุงโรจนทัง้ หลายของพวก
เขาถูกทําลายไปแลว
ฟั งเสียงรองคํารามของพวกสิงโตสิ
เพราะพุม
ไมหนาของแมน้ํ าจอรแดนถูก
ทําลายไปแลว
ผูเลี ้ยงที่เลวกับผูเลี ้ยงที่ดี
๔ นี่ คือสิ่งที่พระ

ยาหเวหพระเจาของ เรา
พูด คือ “ใหเลีย
้ ง ดูแกะที่จะเอาไปฆานัน
้ ให
ดี ๕ คนที่ซ้ อ
ื พวก เขาไปก็ฆาพวก เขาโดยไม
รูสึกเสียใจ สวนคนที่ขายพวก แกะก็พูด วา
‘สรรเสริญพระยาหเวห เพราะขาพเจารํ่ารวย
แลว’ และพวกคนที่เลีย
้ ง แกะนัน
้ ก็ไมรูสึก
สงสารแกะที่พวกเขาเลีย
้ งมา †๖ ดังนัน
้ เราจะ
ไมสงสารคนพวก นัน
้ ที่อาศัยอยูในแผน ดิน
ยู ดาหอีก ตอ ไป เราจะหันประชาชนทัง้ หมด
ใหตอ ตานกันเอง แลวจะมอบพวก เขาไว

เศคาริยาห ๑๑:๑๖

ใตอํานาจของพวกผู ครอบครองเขา พวกผู
ครอบครองนี้จะบดขยีแ
้ ผน ดินนี้ และเราจะ
ไม ชวยใหใครรอดพนจากเงื้อม มือของพวก
นัน
้ เลย” พระยาหเวหพูดวาอยางนัน
้
๗ แกะที่จะเอาไปฆานั น
้
ผมไดเลีย
้ งพวก
เขาแทนพวกพอคาแกะ ผมเอาไม เทามาสอง
อัน เรียกอัน หนึ่งวา “ความ เมตตา ปรานี”
และเรียกอีก อันวา “ความ เป็ นหนึ่ง เดียว”
และผมไดเลีย
้ ง ดูแกะเหลา นัน
้ ดวยไม เทาทัง้
สองนี้ ๘ ผมกําจัดผู เลีย
้ งไปสาม คนในเดือน
เดียว ผมเริ่มหมดความ อดทนตอแกะ และ
พวก เขาก็ดู หมิ่นผมดวย ๙ แลวผมพูดวา
“เราจะไมเลีย
้ ง ดูพวกเจาอีกแลว ปลอยให
แกะที่กําลังจะตาย ตายไปซะ และปลอยตัว
ที่กําลังจะถูกทําลาย ถูกทําลายไปซะ และให
ตัวที่ยังเหลือ อยูนัน
้ กินเนื้อของกัน และ กัน”
๑๐ แลวผมก็เอาไม เทาอันที่มีช่ อ
ื วา “ความ
เมตตาปรานี” และหักมันเป็ นสองทอน เพื่อ
แสดงใหเห็นวาเรายกเลิกขอ ตกลงที่เราได
๑๑ ดัง นั น
ทําไวกับประชาชนทัง้ หมด
้ ขอ
ตกลงจึงถูกยกเลิกในวัน นัน
้ และพวกพอคา
สัตวที่กําลังมองผมอยู ก็รู วา นี่คือถอยคํา
ของพระยาหเวห
๑๒ ผมพูดกับพวกเขาวา “ถาพวกเจาอยาก
จายคาแรงใหกับ ผม ก็จาย มา แตถาไม
อยากจายก็ไม ตองจาย” แลวพวก เขาก็จาย
คาแรงใหกับผมเป็ นเงินสามสิบแผน ๑๓ พระ
ยาหเวหพูดกับผมวา “โยนเงินนัน
้ ลงไปใน
กลอง ถวายซะ เพราะนัน
่ แหละเป็ นคาตัวที่
เขาตีใหกับ เรา มันแสนจะมากมายเสียเหลือ
เกิน” ‡ผมจึงเอาเงินสามสิบแผนนัน
้ ไปโยน
ลงในกลอง ถวายในวิหารของพระ ยาหเวห
๑๔ จากนั น
้ ผมไดหักไม เทาอันที่ สองที่มีช่ อ
ื วา
“ความ เป็ นหนึ่ง เดียว” เพื่อใหเห็นวาผมได
ทําลายความเป็ น พี่ นองกันระหวางชาวยู ดาห
กับชาวอิสราเอลแลว
๑๕ พระยาหเวหพูดกับผมวา “ใหเอาเครื่อง
มือของผูเลีย
้ งที่โงเขลามา ๑๖ เพราะเรากําลัง
จะแตง ตัง้ ผู เลีย
้ ง แกะคน ใหมในแผน ดินนี้

*๑๑:๑

สนซี ดาร ตนไมนี้และตนอื่นๆที่กลาวถึงในขอตางๆนี้ เปรียบเทียบถึงพวกผูนําทาง
การเมืองของประเทศเพื่อนบานของอิสราเอล

†๑๑:๕ คนที่เลี ้ยง … เขาเลี ้ยงมา สวนนี้ ที่พูดเกี่ยวกับผู เลีย
้ งแกะ เป็ นการพูดเหน็บแนม
พวกผูนําของยูดาหเปรียบเหมือนผูเลีย
้ งแกะ สวนพวกแกะก็คือประชาชนของเขา แตผูเลีย
้ ง
ชุดนี้สนใจแตจะขุนแกะใหอวนพี เพื่อเอาไปฆากิน
‡๑๑:๑๓ มันแสนจะมากมายเสียเหลือเกิน พระยาหเวหกําลังพูดประชดพวกเขา
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ผู เลีย
้ งคน ใหมนี้จะไม สนใจพวก แกะที่กําลัง
จะตาย จะไมไปตาม หาตัวที่หลง หาย จะไม
เยียวยารักษาตัวที่บาด เจ็บ จะไมเลีย
้ ง ดูตัว
ที่แข็ง แรง แตจะกินเนื้อของตัวที่อวนพีเหลา
นัน
้
และฉีก กินแมแตกีบ เทาของแกะพวก
นัน
้ ”
๑๗ เฮย เจาผูเลีย
้ งแกะที่ไรคา
ผูที่ทอดทิง้ ฝูงแกะ
ขอใหดาบตีแขนของเจา
แทงตาขางขวาของเจา
ขอใหแขนของเจาลีบไปอยางสิน
้ เชิง
ขอใหตาขางขวาของเจาบอดสนิท

๗ พระ ยาหเวหจะใหชัยชนะกับตระกูลของ
ยู ดาหกอน เพื่อเกียรติยศของครอบครัวดา
วิดและความ รุงโรจนของชาวเยรูซาเล็ม จะ
ไมเกิน หน าเกิน ตาเผาของยู ดาหไป ๘ ใน
วัน นัน
้
พระ ยาหเวหจะเป็ นโลใหกับชาว
เยรูซาเล็ม คนที่ออนแอที่สุดของพวก เขาก็
จะเขม แข็งเทาดา วิด และครอบครัวของดา
วิดก็จะเป็ นเหมือนพระเจา เป็ นเหมือนทูต
สวรรคของพระยาหเวหที่นําหน าพวกเขา
๙ พระ ยาหเวหพูด วา “ในวัน นั น
้ เราจะ
ทําลายทุกชนชาติที่มาตอตานเยรูซาเล็ม

ชาวเยรูซาเล็มจะเฉลิมฉลองกัน

๑๐ เราจะเทวิญญาณแหงความ
เมตตา
สงสารและการ วิงวอนลงบนครอบครัวของ
ดา วิดและลงบนชาวเยรูซาเล็ม พวก เขาจะ
แสวงหาการ อภัยโทษจากเราผูที่พวก เขา
แทง และพวก เขาจะรองไหเสียใจใหกับเรา
เหมือนกับรองไหใหกับลูกโทนที่ตายไป และ
พวกเขาจะรองอยางขมขื่นเหมือนกับรองให
กับลูก หัวปี ที่ตาย ไป ๑๑ ในวัน นัน
้ จะมีการ ไว
ทุกขที่ยิ่ง ใหญในเยรูซาเล็มเหมือนกับการไว
ทุกขใหกับฮา ดัด ริม โมน *ในที่ราบเม กิด โด
๑๒–๑๔ แตละตระกูลในแผน ดินยู ดาห ตางคน
ตางก็แยกกันไว ทุกข ไม วาจะเป็ นตระกูลดา
วิด ตระกูลนา ธัน ตระกูลเลวี หรือตระกูลซี
เม โอน รวม ทัง้ ตระกูลอื่นๆที่ เหลือทัง้ หมด
พวก ผูชายและพวก เมียๆของ เขา ตาง คน
ตางแยกกันไวทุกข ไมรวมกัน”
๑ ในวัน นั น
้ จะมีตานํ้ าเกิด ขึ้นมาให
กับครอบครัวของดา
วิดและชาว
เยรูซาเล็ม เป็ นนํ้ าพุสําหรับชําระลางความ
บาปและความไมบริสุทธิ ์

๑๒

๑ ถอยคําของพระ

ยาหเวหที่เกี่ยว
กับอิสราเอล
พระ ยาหเวหผูขึง
แผน ฟ าและตัง้ รกรากแผน ดินโลก ผู ที่สราง
วิญญาณที่อยูในมนุษย พระองคพูดวา ๒ “เรา
กําลังจะทําใหเยรูซาเล็มกลายเป็ นถวยเหลา
องุน ที่ทําใหชนชาติตางๆที่อยูลอม รอบเมา
โซเซ และความทุกข ทรมานนี้จะตกกับยู
ดาหดวย เมื่อเยรูซาเล็มถูกลอม ไว ๓ ในวัน
นัน
้ เราจะทําใหเยรูซาเล็มกลายเป็ นหินที่
หนัก อึ้งที่ไมมีใครยก ไหว ทุก คนที่พยายาม
จะยก มันจะบาด เจ็บสาหัส และทุกๆชนชาติ
ในโลกนี้จะรวมตัวกันมาตอตานมัน”
๔ พระยาหเวหพูด วา “แตในวัน นั น
้ เราจะ
ทําใหมาทุก ตัวตกใจกลัว เราจะทําใหทหารที่
ขี่ทุก คนบา คลัง่ แตเราจะคอยเฝ าดูคนยู ดาห
และเราจะทําใหมาทุก
ตัวของศัตรูตาบอด
ไป ๕ พวก ผูนําตระกูลตางๆของยู ดาหจะคิด
ในใจวา ‘ที่พลเมืองของเยรูซาเล็มเขม แข็ง
ก็เพราะพวก เขามีพระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้
สิน
้ เป็ นพระเจานัน
่ เอง’” ๖ พระ ยาหเวหพูด
วา “ในวัน นัน
้ เราจะทําใหพวก ผูนําตระกูล
ตางๆของยู ดาหเป็ นเหมือนถาดใสถานรอน
แดง เป็ นเหมือนคบ เพลิงทามกลางมัด ฟาง
พวก ผูนํานัน
้ จะเผา ผลาญชนชาติทัง้ หลายที่
อยูรอบๆทัง้ ซายขวา และคนเยรูซาเล็มจะอยู
อยางปลอดภัยตอ ไปในที่ของ เขาคือในเมือง
เยรูซาเล็ม”

*๑๒:๑๑

ชาวเยรูซาเล็มจะไวทุกขใหกับผูท่ถ
ี ูกแทง

๑๓

พวกรูปเคารพและผูพูดแทน
พระเจาจอมปลอมจะหมดไป
๒ พระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง
้ สิน
้ พูด วา “ใน
วัน นัน
้ เราจะลบชื่อตางๆของพวกรูป เคารพ
ทัง้ หมดไปจากแผน ดินนี้ และจะไมมีใคร
ระลึก ถึงพวก มันอีกตอ ไปแลว พวกผู พูด
แทน
พระเจาจอมปลอมและวิญญาณที่ไม
บริสุทธิ ์ เราจะไลใหพนไปจากแผน ดิน ๓ ถา

ฮาดัดริมโมน อาจจะเป็ นพระเจาแหงพายุของคนคานาอัน พวกคานาอันจะทําพิธีไว
ทุกขในชวงที่แหงแลงเหมือนกับพระองคนี้ไดตายไป หรือคํานี้อาจจะเป็ นชื่อของหมูบานหนึ่ง
ในที่ราบเมกิดโด

เศคาริยาห ๑๓:๔

มีใครที่ยังไม ยอมหยุดพูดแทนพระเจาแบบ
ผิดๆ พอ แมที่ใหเขาเกิดมาจะพูด วา ‘เจาจะ
ตองตาย เพราะเจาพูดผิดๆในนามของพระ
ยาหเวห’ แลวพอ แมที่ใหเขาเกิดมาจะแทง
๔ ใน
เขาหากเขายังขืนพูดแทนพระเจาอีก
วันนัน
้ ผูพูดแทนพระเจาจอมปลอมแตละคน
จะละอายที่จะบอกคน อื่นวาเขาเห็นอะไรใน
นิมิต และพวกเขาจะไมใสเสื้อ คลุมของผู พูด
แทน พระเจาที่ทําจากขน เพื่อหลอก ลวงคน
อื่นอีก ๕ ผู พูด แทน พระเจาแตละ คนจะพูด
วา ‘ผมไมใชผู พูด แทน พระเจา ผมเป็ นแค
ชาวนา เพราะที่ดินนี้เป็ นของ ผมตัง้ แตหนุม
แลว’ ๖ และถามีคนถามเขาวา ‘แลวแผลเป็ น
ที่หน าอก *พวก นี้เกิดจากอะไร’ เขาจะตอบ
วา ‘ผมไดรับบาดเจ็บที่บานเพื่อน’”
พระยาหเวหจะหลอมคน
ของพระองคใหบริสุทธิ์
๗ พระยาหเวหผูมีฤทธิท
์ ัง้ สิน
้ พูดวา
“ดาบ เอยลุกขึ้น มา ตอสูกับผู เลีย
้ งของ เรา
ตอสูกับเพื่อนรักของเรา
ตีผูเลีย
้ ง เพื่อแกะจะไดกระจัดกระจายไป
และเราจะลงโทษแกะตัวเล็กตัวน อยเหลานี้”
๘ พระ ยาหเวหพูด วา “คนสองใน สามของ
แผนดินนี้จะถูกกําจัดและตายไป
และจะเหลือหนึ่งในสามในแผนดิน
๙ เราจะเอาที่เหลือหนึ่ งใน
สามนัน
้ ใสเขาไป
ในไฟ เราจะหลอมพวก เขาเหมือน กับ
หลอมเงิน
เราจะทดสอบพวก เขาเหมือน กับทดสอบ
ทองคําเพื่อใหมันบริสุทธิ”์
แลวพวกเขาจะรองขอใหเราชวย
และเราจะตอบพวก เขาวา “พวก เจาเป็ นคน
ของเรา”
พวก เขาจะพูด วา “พระ ยาหเวหเป็ นพระเจา
ของเรา”
พระยาหเวหจะเป็ นกษัตริยของโลกนี ้
๑ ดูสิ

๑๔ กําลังมา

วัน เวลาของพระ ยาหเวห
และของที่มี คาของ เจา
ที่ถูกปลนไปจะถูกแบงตรง หน าของ เจา
*๑๓:๖
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๒ เราจะรวบรวมชนชาติทัง
้ หมดมาตอสูกับ

เมืองเยรูซาเล็ม เมืองจะถูกยึด บานตางๆ
จะถูก ปลน และผู หญิงจะถูกขมขืน ครึ่ง
หนึ่งของเมืองจะถูกจับไปเป็ น เชลย แตคนที่
เหลือจะไม ถูกกําจัดไปจากเมือง ๓ แลวพระ
ยาหเวหก็จะออกไปสู
รบกับชนชาติตางๆ
เหลา นัน
้ เหมือน กับที่พระองคทําประจําใน
ชวงสงคราม ๔ ในวัน นัน
้ เทาของพระองค
จะเหยียบอยูบนภูเขามะกอก เทศ ที่อยูทาง
ทิศ ตะวัน ออกของเมืองเยรูซาเล็ม และภูเขา
มะกอก เทศจะถูกแบงออกเป็ นสอง สวน
จากทิศ ตะวัน ออกไปทิศ ตะวัน ตก และจะ
มีหุบเขาที่กวางมากเกิด
ขึ้นระหวางกลาง
ภูเขาซีก หนึ่งจะแยกไปทาง เหนือ อีกซีก
หนึ่งจะแยกไปทาง ใต ๕ แลวพวก เจาจะได
หนีไปในระหวางหุบเขานี้ในภูเขาของพระ
ยาหเวห ซึ่งจะไปไกลถึงอา ซาล †พวก เจา
จะหนีเหมือนตอนที่หนีแผน ดินไหวในชวง
ที่อุส ซี ยาหเป็ นกษัตริยของยู ดาห แลวพระ
ยาหเวหพระเจาของ ผมจะมาพรอมกับพวก
์ ิทธิข
์ องพระองค
ทูตสวรรคที่ศักดิส
๖–๗ ในวัน นั น
้ จะไม รอนไม หนาว ไมมี
นํ้ าคางแข็ง ตัว แตมันจะเป็ นกลาง วันตลอด
เวลา (มีแตพระ ยาหเวหเทานัน
้ ที่รูวามันจะ
เกิด ขึ้นเมื่อ ไหร) จะไมมีกลาง วันหรือกลาง
คืน แตจะมีแสง สวางตลอดแมแตในกลาง
คืน ๘ ในวัน นัน
้ นํ้ าจะไหลออก ไปจากเมือง
เยรูซาเล็ม นํ้ าครึ่ง หนึ่งจะไหลไปลงทะเล
ตายทางทิศตะวัน ออก นํ้ าอีกครึ่ง หนึ่งจะไหล
ไปลงทะเลเมดิเตอรเรเนียนทางทิศตะวัน ตก
มันจะไหลทัง้ หน ารอนและหน าหนาวไมหยุด
หยอน ๙ พระยาหเวหจะเป็ นกษัตริยของโลก
นี้ และในวัน นัน
้ พระ ยาหเวหจะเป็ นพระเจา
เพียงองค เดียวที่ผูคนกราบ ไหว ๑๐ แผน ดิน
ทัง้ หมดรอบๆเมืองเยรูซาเล็ม จะกลาย เป็ น
ที่ราบจากเกบาถึงริม โมนทางตอน ใตของ
เยรูซาเล็ม แตเมืองเยรูซาเล็มยังจะสูง เดน
และตัง้ อยูในที่ เดิมของมัน คือจากประตูเบน
ยามินไปถึงประตูตรงหัวมุม ที่เคยมีประตูมา
กอน และจากหอคอยฮา นัน เอลไปจนถึงบอ
ยํ่า องุนทัง้ หลายของกษัตริย ๑๑ ประชาชนจะ

แผล เป็ นที่หน าอก อาจ จะเป็ นแผลรอยถูกเฆี่ยนเพราะหลอกวาเป็ นผู พูด แทน
พระเจา หรือ อาจจะเป็ นแผลที่เกิดจากการตีตัว เองตอนพูดแทนพระเจาทัง้ หลายของคนตาง
ชาติ ดูเพิ่มเติมไดจาก ๑ พงศกษัตริย ๑๘:๒๘
†๑๔:๕ ไปไกลถึงอาซาล ความหมายในภาษาฮีบรูยังไมแน ชัด

เศคาริยาห ๑๔:๑๒

อาศัยอยูที่ นัน
่ และมันจะไมถูกสาป แชงให
โดนทําลายอีก ตอ ไป และเยรูซาเล็มก็จะอยู
อยางปลอดภัย
๑๒ ตอไปนี้ จะเป็ นภัยพิบัติที่พระยาหเวหจะ
ทําใหเกิด ขึ้นกับทุก คนที่มาทําสงครามกับ
เยรูซาเล็ม คือ พระองคจะทําใหรางของศัตรู
เนาคาขาที่ยังยืนอยู ดวงตาของศัตรูก็จะเนา
คาเบา ลิน
้ ก็จะเนาคาปาก ๑๓ ในวัน นัน
้ พระ
ยาหเวหจะทําใหพวก เขาสับสนวุนวาย พวก
เขาจะสู รบกันอยางประชิดตัว ๑๔ แมแตคน
ยู ดาหจะมาตอสูกับเมืองเยรูซาเล็ม
และ
ทรัพยสมบัติของชนชาติทัง้ หมดรอบ ขางก็
จะถูกรวบรวมมา
มันจะมีจํานวนมหาศาล
ทัง้ ทองคํา เงิน และเสื้อผา ๑๕ ภัย พิบัติอยาง
เดียวกัน นี้จะเกิด ขึ้นกับมา ลอ อูฐและลา
รวม ทัง้ สัตวทุก ตัวที่อยูในคายพวก นัน
้ ก็จะ
เจอภัยพิบัติแบบเดียวกัน
๑๖ ทุก
คนจากทุกชนชาติที่เคยโจมตี
เยรูซาเล็ม ที่รอดจากภัย พิบัติ จะขึ้นมา
เยรูซาเล็มทุกๆ ปี เพื่อนมัสการกษัตริยคือ
์ ัง้ สิน
พระยาหเวหผูมีฤทธิท
้ และจะรวมเฉลิม
ฉลองเทศกาล อยู เพิง ๑๗ ถามีเผาไหนในโลก
นี้ ไม ยอมขึ้น มาเยรูซาเล็มเพื่อนมัสการ
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กษัตริยคือพระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้ ก็
๑๘ ถา
จะไมมีฝนตกลงมาใหกับพวก เขา
ประชาชนของอียิปตไม ยอมขึ้น มาเมือง
เยรูซาเล็ม พระ ยาหเวหก็จะใหภัย พิบัติที่
เคยเกิดกับชนชาติอ่ น
ื ๆที่ไม ยอมขึ้น มารวม
เฉลิมฉลองเทศกาลอยู เพิง เกิด ขึ้นกับคน
อียิปตพวก นัน
้ ดวย ๑๙ นี่จะเป็ นโทษของคน
อียิปต และชนทุก ชาติที่ไม ยอมขึ้น มารวม
เฉลิมฉลองเทศกาลอยูเพิง
๒๐ ในวันนั น
้ แมแตกระพรวนที่ติดมา จะมี
์ ิทธิส
์ ําหรับพระ
คําจารึกวา
“เป็ นของศักดิส
ยาหเวห” และพวกหมอ หุง ตมในวิหารของ
์ ิทธิ ์ เหมือน
พระ ยาหเวห จะตองถือวาศักดิส
กับชามประพรมตางๆที่ตงั ้ อยูตอ หน าแทน
บูชา ๒๑ หมอ หุง ตมทุกๆใบในเยรูซาเล็มและ
์ ิทธิใ์ หกับพระ ยาหเวห
ในยู ดาหจะตองศักดิส
์ ัง้ สิน
ผู มี ฤทธิ ท
้ คนทัง้ หมดที่เอาสัตวมาถวาย
เป็ นเครื่องบูชา จะสามารถมาใชหมอ หุง ตม
เหลา นี้ไปตมเนื้อจากเครื่องบูชาที่พวก เขา
นํ ามาถวาย ในวัน นัน
้ จะไมมีพวกพอคามา
์ ิทธิใ์ นวิหารของพระ
ขายหมอ หุง ตมศักดิส
์ งั ้ สิน
ยาหเวหผูมีฤทธิท
้ อีกตอไป
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มาลาคี
คํานํ า
มาลาคี แปลวา “ผูสงขาวของเรา”
หนังสือมาลาคีเป็ นหนังสือเลมสุดทาย
ของหนังสือผูพูดแทนพระเจาเลมสัน
้ ที่มี
อยูทัง้ หมดสิบสองเลม
หนังสือเลม นี้เขียนในรูป แบบของ
การ โต แยงไปมาระหวางพระเจากับคน
อิสราเอลเหมือนการสูคดีในศาล
ตอนที่เขียนหนังสือมาลา คีนี้ คน ยู
ดาหกลับมาจากการ เป็ น เชลยในบา บิ
โลนแลว และตกอยูภายใตการปกครอง
ของเปอรเซีย
ในเวลา นัน
้ วิหารและ
กําแพงเมืองเยรูซาเล็มไดถูกสรางขึ้นมา
ใหมเรียบรอยแลว แตเรื่องของพระเจา
พวก เขากลับเย็น ชา ไม ยอมถวายสิบ
เปอรเซ็นต บางคนเอาเปรียบคนยากจน
และพวกผูชายก็หยากับเมียคนแรก
มาลา คีเขียนหนังสือเลม นี้เพื่อเตือน
ใหคน ยู ดาหหวนระลึก ถึงความ รักที่
พระเจามีตอพวก เขา เตือนใหพวก เขา
เชื่อ ฟั งพระเจาดวยความ ชื่นชมยินดี
และเตือนใหพวก
เขารูวาพระเจาจะ
ลงโทษคนชัว
่ และใหรางวัลกับคนดี
๑ หนั งสือเลม นี้ เป็ นเรื่องที่พระ ยาหเวห
บอกใหมาลาคีไปบอกกับคนอิสราเอล

๑

พระยาหเวหรักคนอิสราเอล
๒ พระยาหเวหพูดวา

“เราไดแสดงความรัก
กับเจา”
แตพวก เจากลับถาม วา “พระองคแสดง
ความรักกับเราตรงไหนหรือ”
พระยาหเวหตอบวา “เอซาวเป็ นพีช
่ ายของ
ยา โคบ ไมใช หรือ แตเรารักยา โคบ ๓ และ
เกลียดเอ ซาว *† เราไดทําใหเทือก เขาตางๆ
ของเอซาว กลายเป็ นที่รกรางวางเปลา และ
ทําใหบาน เกิดเมือง นอนของ เขากลาย เป็ น
ถิ่นที่อยูของฝูงหมาไน”
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๔ พวกลูก หลานเอ ซาวที่อยูในเอ โดม
อาจ จะพูด วา “ถึง แมเราจะถูกทุบจนแตก
ละเอียด แตเราจะกลับสรางสิ่งที่ปรักหัก พัง
พวกนัน
้ ขึ้นมาใหม”
แตนี่คือสิ่งที่พระยาหเวห พระเจาผู มี ฤทธิ ์
ทัง้ สิน
้ พูด “ถาพวก มันสรางมันขึ้นมาใหม
เราก็จะรื้อมันทิง้ อีก และคนก็จะเรียกเมือง
ของคนเอ โดมวา เขตแดนแหงความ ชัว
่ ราย
และจะเรียกคน เอ โดมวา ชนชาติที่ถูกพระ
ยาหเวหสาปแชงตลอดกาล”
๕ เมื่อพวก เจาได เห็นสิ่ง นี้ กับตาตัว เอง
พวก เจาก็จะพูด วา “พระ ยาหเวหนี้แน จริงๆ
แมแตนอกเขตแดนของอิสราเอล พระองคก็
ยังทําสิ่งที่ยิ่งใหญได”

คนนมัสการแคเป็ นพิธี
ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทงั ้ สิน
้ พูดกับพวก
เจาที่เป็ นนักบวชวา
“ลูกยอมใหเกียรติกับพอ คนใชก็ยอมให
เกียรติกับเจา นาย เราเป็ นพอของ เจา แลว
ไหนละ เกียรติที่เราควรจะได รับ เราเป็ นเจา
นายของเจา แลวไหนละ ความยําเกรงที่คน
ควรจะใหเรา พวกเจาดูหมิ่นชื่อของเรา”
แตเจาถามวา “พวกเราดูหมิ่นพระองคตรง
ไหน”
๗ พระ ยาหเวหตอบ วา “ก็ตอนที่เจาเอา
์ าถวายบนแทน บูชาของ
อาหารที่ไม บริสุทธิม
เราไง”
แตพวกเจายังเถียงอีกวา “เราทําใหมันไม
์ ังไงหรือ”
บริสุทธิย
พระ ยาหเวหตอบ วา “ก็ตอนที่พวก เจา
พูด วา ‘ไม เห็นตองใหเกียรติอะไรนักหนา
ตอแทน บูชาของพระ ยาหเวห’ ๘ ตอนที่พวก
เจาเอาสัตวตาบอดมาถวายเรา เจาคิด วามัน
ไมผิดหรือ และตอนที่เจาเอาสัตวที่ขาเป หรือ
ป วยมาถวายเรา เจาคิด วามันไม ผิดหรือ”
์ งั ้ สิน
พระยาหเวหผูมีฤทธิท
้ บอกวา “ลองเอา
สัตวพวก นัน
้ ไปใหกับผู วาของ เจาดูสิ ดูสิวา
เขาจะพอใจเจาหรือ เปลา ดูสิวาจะทําใหเขา
อยากจะชวยเจาหรือเปลา”
๙ “พวก เจานั กบวช ลองออนวอนพระเจา
ใหเมตตาพวก เราหนอย สิ ตอนที่เจานํ าของ
๖ เรา

*๑:๓

เอซาว ในทีน
่ ี้ รวมถึงลูกหลานของเอซาวดวย ที่พระคัมภีรมักจะเรียกวา “ชาวเอโดม”

†๑:๓

เรารักยาโคบและเกลียดเอซาว หมายถึง “เราเลือกยาโคบและไมเลือกเอซาว”
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พิกล พิการมาถวายนัน
้ ดูสิวาพระองคอยาก
จะชวยเจาหรือเปลา”
๑๐ พระ ยาหเวหผูมีฤทธิท
์ งั ้ สิน
้ พูดวา “เรา
หวังเหลือเกินวา จะมีใครสักคนในพวกเจาที่
ไปปิ ดประตูวิหารนัน
้
เพื่อวาเจาจะไดไมกอ
ไฟที่ไรประโยชนบนแทนบูชาของเรา เราไม
พอใจเจา และเราก็จะไมรับของถวายจากมือ
เจาดวย”
๑๑ พระยาหเวหผม
์ งั ้ สิน
ู ฤ
ี ทธิท
้ พูดวา “จริงๆ
แลว คนชาติอ่ น
ื ยังใหเกียรติเรามากกวาเจา
เสีย อีก จากทิศตะวัน ออกถึงทิศตะวัน ตก มี
ผูคนในทุกชนชาติที่ใหเกียรติเรา ผูคนทุก
หน แหงตางก็ถวายเครื่องหอม พรอมๆกับ
ของถวายอันบริสุทธิใ์ หกับเรา เพราะมีผูคน
ในทุกชนชาติใหเกียรติเรา”
๑๒ พระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง
้ สิน
้ พูด วา “แต
พวกเจาดูหมิ่นเราเมื่อเจาพูดวา
์ ิทธิ ์
‘แทน บูชาของพระ ยาหเวหนัน
้ ศักดิส
ตรง ไหน และอาหารที่อยูบนแทน นัน
้ ก็ไม
เห็นจะพิเศษตรง ไหน’ ๑๓ และเจายังพูด วา
‘นา เบื่อจริงๆ’ และทําหน าเซ็งๆใสเรา เจาได
เอาสัตวที่ขโมยมา หรือสัตวขา เป หรือสัตว
ที่เจ็บ ป วย แลวเจาก็เอามันมาถวายใหกับ
เรา เจาคิด วาเราจะพอใจรับมันมาจากมือ
ของ เจาอยาง นัน
้ หรือ ๑๔ คนที่มีสัตวตัวผูใน
ฝูงที่สามารถเอามาถวายใหกับพระ ยาหเวห
ได และเขาก็ไดสาบานไวแลวที่จะเอาสัตว
ตัว นัน
้ มาถวาย แตพอถึง เวลา เขากลับเอา
ตัวที่พิการมาถวายแทน คน ขี้ โกงอยาง นี้จะ
ถูกสาป แชง เพราะเราเป็ นกษัตริยผู ยิ่ง ใหญ
และเป็ นที่เกรงกลัวของผูคนที่อยูในชนชาติ
ตางๆ”
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สัง่ นี้มาใหกับเจา เพื่อวาขอ ตกลงที่เราไดทํา
ไวกับเผาเลวีจะคงอยูตอไป”
๕ พระ ยาหเวหพูด วา “เราไดทําขอ ตกลง
กับเผา เลวี เพื่อเราจะไดใหชีวิตและสันติสุข
กับพวก เขา และเราก็ไดให ชีวิตและสันติสุข
อยาง นัน
้ กับพวก เขาแลว เพื่อ วาพวก เขาจะ
ไดเคารพนับถือเรา
และพวกเขาก็ไดเคารพนับถือ
และตะลึงพรึง เพริดไปกับความ ยิ่ง ใหญ
ของ เรา ๖ พวก เขาสอนความ จริงอยางสัตย
ซื่อ
และไมเคยสอนสิ่งที่วิปริตชัว
่ ราย
เขาใชชีวิตอยูกับเราอยางสันติ
และทําในสิ่งที่ถูกตอง
เขาพาคนเป็ นจํานวนมาก
ใหหันกลับจากการทําผิด
๗ ที่พวกเขาเป็ นอยางนั น
้ ก็เพราะวา
นักบวชควรจะสอนความ
จริงอยาง
ระมัดระวัง
ผูคนควรจะมาหานักบวชเพื่อใหนักบวช
สอนเขาเกี่ยวกับกฎของพระเจา
เพราะวานักบวชเป็ นผู สง ขาวของพระ
์ งั ้ สิน
ยาหเวหผูมีฤทธิท
้ ”
๘ พระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง
้ สิน
้ พูด วา “แต
พวก เจานักบวช
ไดหันไปจากทางของ
พระเจา และทําใหคนเป็ นจํานวนมากทอด
ทิง้ กฎ พวก เจาไดทําลายขอ ตกลงที่เราได
ทําไวกับเผา เลวี ๙ เราถึงไดทําใหเจาอับอาย
ขาย หน าตอ หน าคนทัง้ ปวง ที่เราทําอยาง นี้
ก็ เพราะเจาไม ไดเดินตามแนวทางของ เรา
แตละ คนโอน เอียงไปทําตามสิ่งที่พวก เจา
แปลกันเองจากกฎนัน
้ ”
อยาทําผิดคํามั่นสัญญา

นั กบวชดีกับนั กบวชเลว
“ฟั ง

๑๐ พวก เราทัง
้ หมดมีพระ บิดาองคเดียวกัน

ไวสําหรับพวกเจา ๒ ถาพวกเจาไมเชื่อ ฟั งเรา
และไมใสใจใหเกียรติเรา เราก็จะสาปแชงเจา
เราจะเอาพระพรตางๆของ เจาไป และสาป
แชงเจาแทน ความ จริงเราก็ไดทําอยาง นัน
้
แลว เพราะเจาไมไดใสใจกับเรื่องนี้
๓ เราจะลงโทษลูก หลานของ เจา แลวเรา
จะเอาขีจ
้ ากไสของสัตวที่เจาเอามาถวายใน
เทศกาลของเจา มาละเลงหน าเจา แลวคน
ก็จะแบกเจาโยนออก ไปที่กอง ขีเ้ หลา นัน
้
๔ และพวก เจาก็จะได รูวาเป็ นเรา เองที่สงคํา

ไมใช หรือ และพระเจาผู ที่สรางพวก เรา
แตละ คน ก็เป็ นพระเจาองคเดียวกันไมใช
หรือ แลวทําไมเราถึงไปโกงพี่ นองของเราละ
การ ทําอยาง นี้เป็ นการดู หมิ่นเหยียดหยาม
คําสัญญาที่พระเจาไดทําไวกับบรรพบุรุษ
ของ เรา ๑๑ คนเผายู ดาหไดทําสิ่งที่เลว ราย
และนา
รังเกียจขยะแขยงตอคนอิสราเอล
และตอเมืองเยรูซาเล็ม มันเป็ นเพราะ วา
คนเผายู ดาหไดดู หมิ่นเหยียดหยามสถาน ที่
์ ิทธิข
์ องพระ ยาหเวห ที่พระองครัก
ศักดิส
และไดแตงงานกับคนที่กราบ ไหวบูชาพระ

๑ พระยาหเวหผู มี ฤทธิ ท
์ ัง้ สิน
้ พูด วา

๒ ให ดี พวก นักบวชทัง้ หลาย คํา สัง่ นี้มี
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ตาง ชาติ ๑๒ ขอ ใหพระ ยาหเวหตัดคนที่ทํา
อยางนัน
้ ออกไปจากครอบครัวของยาโคบไม
วาคนๆ นัน
้ จะเป็ นใครก็ตาม ถึง แมเขาจะเอา
ของขวัญมาถวายใหกับพระยาหเวหผู มี ฤทธิ ์
ทัง้ สิน
้ ก็ตาม ๑๓ และพวก เจาจะทําอีกอยาง
หนึ่งคือ พวกเจาจะตองรองไหครํ่าครวญ จน
นํ้ าตา ไหลนองทัว
่ แทน บูชาของพระ ยาหเวห
เพราะพระองคไม ยอมหันมามองของ ขวัญที่
เจาเอา มา และไมยินดีที่จะรับมันมาจากมือ
ของพวกเจา
๑๔ แลวเจาก็ถาม วา “ทําไมพระเจาถึงไม
ยอมรับเรา” ก็เพราะพระ ยาหเวหเป็ นพยาน
ถึงสิ่งที่เกิด ขึ้นระหวางเจาและเมียที่เจาแตง
ดวยตัง้ แตเป็ นหนุม ผู หญิงที่เจาไดนอกใจ
ทัง้ ๆ ที่นางก็เป็ นคู ทุกขคูยากของ เจา และ
เป็ นผู หญิงที่เจาเคยใหคํามัน
่ สัญญาที่จะอยู
ดวยตลอด ไป ๑๕ พระเจาตองการใหสามีและ
ภรรยาเป็ นหนึ่ง
เดียวกันทัง้ รางกายและ
จิตใจ เพื่อลูกที่เกิด มาจะไดอยูในแนวทาง
ของพระองค ดัง นัน
้ ระวังจิตใจของพวก เจา
ให ดี อยา ไดนอกใจเมียที่เจาแตงดวยตัง้ แต
เป็ นหนุม
๑๖ พระ ยาหเวห พระเจาของอิสราเอลพูด
วา “ที่เราพูดอยาง นี้ ก็เพราะเราเกลียด
การหยา ราง และเกลียดคนที่ปกปิ ดเสื้อผา
ของ เขาดวยรอยของความ เหีย
้ มโหด” พระ
ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้ พูดอยาง นัน
้ ดัง นัน
้
ใหระวังจิตใจของพวก เจาและอยาไดนอกใจ
เมีย
เวลาแหงการพิพากษา
๑๗ พวก

เจาทําใหพระ ยาหเวหเบื่อดวยคํา
พูดของพวก เจา แตเจาพูด วา “เราทําอะไร
ถึงทําใหพระองคเบื่อหรือ” ก็ตอนที่เจาพูด วา
“ในสายตาของพระ ยาหเวหเห็นวาคนที่ทํา
ชัว
่ นัน
้ เป็ นคนดี และพระองคก็ช่ น
ื ชอบพวก
เขาดวย” หรือ ตอนที่เจาพูด วา “พระเจา
แหงความยุติธรรมอยูที่ไหน”
๑ พระยาหเวหผม
์ ัง้ สิน
ู ฤ
ี ทธิท
้ พูดวา “ดูให
ดี เรายาหเวห ไดสงคนสงขาวของเรามา
และเขาจะมาเตรียม ทางใหกับ เรา องคเจา
ชีวิตที่พวก เจากําลังแสวงหานัน
้ กําลังจะมา
ยังวิหารของพระองคในทันที ทันใด และทูต
แหงพันธ สัญญาที่พวก เจาชื่น ชอบมากกําลัง
จะมา

๓
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๒ แตใครจะทนอยูไดเมื่อวันของพระองค
มา ถึง และใครจะยืน หยัดอยู ไดในวันที่
พระองคมาปรากฏ
เพราะพระองคนัน
้ เป็ น
เหมือนกับไฟหลอมแร
และเหมือนกับสบู
๓ พระองคจะนั ง
ของชางซักฟอก
่ เหมือน
กับคนที่หลอมเงินใหบริสุทธิ ์
พระองคจะ
ทําใหลูกๆของเลวีบริสุทธิ ์
พระองคจะ
หลอมพวก เขาใหบริสุทธิเ์ หมือน กับทอง
และเงิน และพวก เขาจะกลายเป็ นนักบวช
ของพระ ยาหเวห ที่ถวายของ ขวัญอยางที่
พวก เขาสมควรจะถวาย ๔ แลวพระ ยาหเวห
จะยอมรับของ ขวัญของพวกยู ดาหและ
เยรูซาเล็ม เหมือน กับในอดีต และในสมัย
กอน ๕ และเราก็จะเขามาใกลพวก เจาเพื่อ
พิพากษาเจา และเราจะเป็ นพยานอยางเต็ม
ที่ ตอ ตานคนที่ทําเวทมนตรคาถา พวกที่มีชู
พวกที่สาบานแบบหล อกๆในศาล พวกที่โกง
คาแรงคน งาน โกงแมหมาย และโกงเด็ก
กําพรา และคนที่ไมสนใจใยดีกับคนที่ไรที่อยู
คนพวกนี้ทัง้ หมดไมไดเกรงกลัวเราเลย”

ฉ อโกงพระเจา
๖ “เจาผูเป็ นลูก

หลานของยา โคบไมถูก
ทําลายลางเพราะเราคือพระ ยาหเวห และ
เราไม เคยเปลี่ยนแปลง ๗ ตัง้ แตสมัยของ
บรรพบุรุษของ เจา เจาไดหันไปจากกฎตางๆ
ของ เราและไม เคยรักษากฎเหลา นัน
้ เลย
กลับมาหาเราสิ แลวเราก็จะกลับมาหาเจา”
์ ัง้ สิน
พระยาหเวหผูมีฤทธิท
้ พูดอยางนัน
้
แลวเจาก็ถามวา “เราจะกลับมาไดยังไง”
๘ คน ฉ อโกงพระเจาได หรือ ที่เราพูดอยาง
นี้ ก็เพราะพวกเจากําลังฉ อโกงเราอยู แตเจา
ก็พูดวา “เราไปฉ อโกงอะไรพระองค”
“เจาไดฉอโกงเราในเรื่องสิบ ลดและของ
ถวายที่เราไดกําหนดไว ๙ คํา สาป แชงจึงตก
อยูกับเจา เพราะเจาและคนทัง้ ชาติกําลัง
ฉ อโกงเราอยู
๑๐ ใหเอาสิบ ลดของผลผลิตทุก อยางมา
ไวในคลังของ เรา
จะไดใชเป็ นเสบียงใน
วิหารของ เรา มาลองดูเราในเรื่อง นี้สิ” พระ
ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน
้ พูดอยาง นี้ “มาลอง
ดูเรา สิวา เราจะเปิ ดชอง ฟ า แลวเทพระพร
ลงมาใหกับพวก เจาจนหมด เกลีย
้ ง จนพวก
เจาไม ขาดอะไร เลย ๑๑ เราจะสัง่ พวก แมลง
ใหถอยหางๆจากไร นาของ เจา มันจะไดไม
ทําลายผลผลิตจากพื้น ดินของ เจา และเถา

มาลาคี ๓:๑๒

องุนในสวนก็จะออกลูก” พระ ยาหเวหผู มี
์ ัง้ สิน
ฤทธิท
้ พูดอยางนี้
๑๒ “ชนชาติทง
ั ้ หมดก็จะพูดยกยองพวกเจา
เพราะพวก เจาจะมีดิน แดนที่นา อยู” พระ
์ ัง้ สิน
ยาหเวหผูมีฤทธิท
้ พูดอยางนี้
๑๓ พระ ยาหเวหพูด วา “พวก เจาไดพูดใส
รายเรา”
แตพวก เจาถาม วา “เราพูดใส รายอะไร
พระองคหรือ”
๑๔ พวกเจาพูด วา “มันไมมีประโยชน อะไร
ที่จะรับ ใชพระเจา เราไม เห็นไดอะไร เลย”
พวกนักบวชพูด วา “พวก เราไดรับ ใชตาม
ที่พระองคสัง่ อยางระมัดระวัง และพยายามที่
์ ัง้ สิน
จะแสดงใหพระยาหเวหผูมีฤทธิท
้ เห็นวา
เราเศรา โศกเสียใจกับบาปที่ไดทําไป ๑๕ แต
จากนี้ ไป พวกเราจะอวยพรใหกับคนพวกนัน
้
ที่อวดดี และยิ่งกวานัน
้ เราจะชวยสงเสริมคน
พวก นัน
้ ที่ทําสิ่ง ชัว
่ ๆพรอม กับคนพวก นัน
้ ที่
ทาทายพระเจา และยังพนภัยไปได”
การจดรายชื่อของผูยําเกรงพระเจา
๑๖ ในเวลา

นัน
้ คนที่ยําเกรงพระ ยาหเวห
ตางก็พา กันพูดกับเพื่อนๆของ ตน และพระ
ยาหเวหไดตัง้ ใจฟั งพวก เขาพูด กัน และตอ
หน าพระองค
มีหนังสือมวน หนึ่งที่ไดจด
บันทึกราย ชื่อของคนพวก นี้ที่ยําเกรงและ
นับถือชื่อของพระยาหเวห
๑๗ พระยาหเวหผูมีฤทธิ ท
์ งั ้ สิน
้ พูดวา “พวก
เขาจะเป็ นของ เรา ในวันที่เราตัดสิน ใจวา
อะไรเป็ นของ รักของ หวงของ เรา เราจะไว
ชีวิตของ เขา เหมือน กับที่มนุษยไว ชีวิตลูก
ที่รับ ใชเขา ๑๘ และพวก เจาก็จะไดเห็นถึง
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ความ แตก ตางอีก ครัง้ ระหวางคนดีกับคน
ชัว
่ ระหวางคนที่รับ ใชพระเจากับคนที่ไม รับ
ใชพระองค”
วันอันยิ่งใหญของพระยาหเวห
๑ “ที่เราพูดอยางนี้

๔ มา มันจะเผาไหมเหมือนเตาอบ และคน

ก็ เพราะวัน นัน
้ กําลัง

อวดดีทงั ้ หมด และคนที่ทํา ผิดทัง้ หมด ก็จะ
กลายเป็ นตอขาว วันที่มาถึงนัน
้ ก็จะเผาไหม
พวก มันจน หมด” พระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้
สิน
้ พูดอยาง นัน
้ “มันจะเป็ นวันที่พวก มันจะ
ไมเหลือแมแตรากหรือกิ่งเลย”
๒ “แตสําหรับเจาที่ยําเกรงชื่อของ เรา ดวง
อาทิตยแหงความ ชอบ ธรรม ก็จะขึ้น มาและ
จะนํ าการรักษาติดมาบนปี กของมัน และพวก
เจาก็จะออกไปกระโดดโลด เตนเหมือนลูกวัว
ที่ถูกเลีย
้ งอยาง ดี ๓ เจาก็จะเหยียบ ยํ่าคน ชัว
่
พวก นัน
้ เพราะพวก มันจะเป็ นเหมือนขี้ เถา
ใตฝาเทาของ เจา สิ่ง นี้จะเกิด ขึ้นในวันที่เรา
์ งั ้ สิน
ทําใหมันเกิดขึ้น” พระยาหเวหผม
ู ฤ
ี ทธิท
้
พูดอยางนี้
๔ “ผูรับ ใชของ เรา ใหจดจํากฎของโมเสส
ไว ที่เราไดสัง่ เขาไวบนภูเขาโฮ เรบ กฎนัน
้
ประกอบดวยกฎ เกณฑและคํา พิพากษา
สําหรับชาวอิสราเอลทุกคน”
๕ พระ ยาหเวหพูด วา “ดูสิ เรากําลังสงเอ
ลี ยาห ผู พูด แทน พระเจามาใหกับเจา เขา
จะมากอนวันอันยิ่ง ใหญและนา สะ พรึง กลัว
ของพระ ยาหเวหจะมา ถึง ๖ และเอ ลี ยาหก็
จะทําใหจิตใจของพอหันไปหาลูก และจิตใจ
ของลูกหันไปหาพอ ถาสิ่ง นี้ไมเกิด ขึ้น เราก็
จะมาและตีแผนดินนี้ดวยคําสาปแชง”

°

»Ÿπ¬å°≈“ß°“√·ª≈æ√–§—¡¿’√å‚≈°
»Ÿ π ¬å ° ≈“ß°“√·ª≈æ√–§— ¡ ¿’ √å ‚ ≈° (World Bible Translation Center) ‰¥â °à Õ µ—È ß ¢÷È π ‡¡◊Ë Õ ªï
æ.».2516 (§.».1973) ∑’‡Ë ¡◊ÕßøÕ√å∑‡«‘√∏å √—∞‡∑Á°´— ª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“ π—∫µ—ßÈ ·µà°Õà µ—ßÈ ¡“®π∂÷ßªí®®ÿ∫π— π’È
∑“ß»Ÿπ¬åœ‰¥â∑”°“√·ª≈æ√–§—¡¿’√‡å ªìπ¿“…“À≈—°Ê ∑—«Ë ‚≈°¡“·≈â«¡“°°«à“ 30 ¿“…“ ‚¥¬¡’¿“…“∑’·Ë ª≈ ”‡√Á®
·≈â«∑—Èßæ√–§—¡¿’√å‡¥‘¡ ·≈–æ√–§—¡¿’√å„À¡à¡“°°«à“ 10 ¿“…“ ·≈–¡’ 23 ¿“…“∑’Ë·ª≈‡©æ“–æ√–§—¡¿’√å
„À¡à‡ √Á®·≈â« ¿“…“∑’Ë∑“ß»Ÿπ¬å°≈“ß°“√·ª≈æ√–§—¡¿’√å‚≈°·ª≈ÕÕ°¡“·≈â«‰¥â·°à ¿“…“Õ—ß°ƒ… ‡ªπ
‚ª√µÿ‡° √— ‡´’¬ ¿“…“„π¬ÿ‚√ªµ–«—πÕÕ° ®’π Œ‘π¥’ ∫—≈°“‡≈’¬ √«¡∑—ÈßÕ’° ‘∫¿“…“∑’Ë„™â „πÕ‘π‡¥’¬ ·≈–
‡Õ‡™’¬„µâ «à π¿“…“∑’Ë „°≈â·ª≈‡ √Á®·≈â«„π «à π¢Õßæ√–§—¡¿’√„å À¡à ‰¥â·°à ¿“…“æ¡à“ ‡«’¬¥π“¡ Õ‘π‚¥π’‡´’¬
·≈–‡°“À≈’
‡ªÑ“À¡“¬¢Õß∑“ß»Ÿπ¬å §◊Õ æ¬“¬“¡·ª≈æ√–§—¡¿’√å „Àâ‡ªìπ¿“…“∑’ËÕà“π‡¢â“„®ßà“¬ ”À√—∫§π∏√√¡¥“
∑—Ë«Ê‰ª ∑“ß»Ÿπ¬å®÷ß‰¥â „Àâ‡®â“¢Õß¿“…“π—ÈπÊ‡ªìπºŸâ·ª≈ ‚¥¬¡’ºŸâ‡™’Ë¬«™“≠·≈–∑’Ëª√÷°…“∑’Ë¡’§«“¡‡¢â“„®„π
¿“…“‡¥‘¡∑’Ë „™â‡¢’¬πæ√–§—¡¿’√åπ—Èπ §Õ¬§«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈Õ¬à“ß„°≈â™‘¥ ‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡¡—Ëπ„®«à“ß“π∑’Ë·ª≈ÕÕ°
¡“π—Èπ®–´◊ËÕ —µ¬å·≈–∂Ÿ°µâÕßµ“¡µâπ©∫—∫‡¥‘¡
»Ÿ π ¬å ° ≈“ß°“√·ª≈æ√–§— ¡ ¿’ √å ‚ ≈° (World Bible Translation Center) ‡ªì π ¡“™‘ ° ¢Õß
Àæ—π∏åÕß§å°“√æ√–§—¡¿’√å (Forum of Bible Agencies) ·≈–∑”ß“π°“√ª√–°“»√à«¡°—∫Àπà«¬ß“π
·≈–Õß§å°√µà“ßÊ ∑’Ë‡º¬·æ√à»“ π“
∂â“∑à“πµâÕß°“√∑√“∫¢âÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‡°’Ë¬«°—∫ß“π¢Õß»Ÿπ¬åœ ∑à“π “¡“√∂‡¢â“‡¬’Ë¬¡™¡‡«Á∫‰´µå ·≈–
‡√’¬°¥Ÿ¢âÕ¡Ÿ≈µà“ßÊ‰¥â∑’Ë www.wbtc.com ‚¥¬‰¡à§‘¥§à“„™â®à“¬
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æ√–§—¡¿’√å°—∫ºŸâÕà“π„π ¡—¬π’È
ºŸÕâ “à π„π ¡—¬π’µÈ Õâ ß‰¡à≈¡◊ «à“ æ√–§—¡¿’√πå ‡È’ ¢’¬π¢÷πÈ ¡“‡ªìπæ—πÊ ªï·≈â« ”À√—∫„Àâ§π„π ¡—¬°àÕπÕà“π°—π
„π ¡—¬π—Èπ¬àÕ¡¡’¢π∫∏√√¡‡π’¬¡ª√–‡æ≥’∑’Ë·µ°µà“ß®“° ¡—¬π’È¡“° ·µà ‚¥¬∑—Ë«‰ª·≈â« æ√–§—¡¿’√å‡πâπ∂÷ß
À≈—°§«“¡®√‘ß∑’Ë „™â ‰¥â°—∫¡πÿ…¬å„π∑ÿ°¬ÿ§∑ÿ° ¡—¬ ·≈–µ—«Õ¬à“ßµà“ßÊ „πæ√–§—¡¿’√å°Á‡ªìπ Ë‘ß∑’Ë “¡“√∂„™â
Õπ§π„π ¡—¬π’È ‰¥â‡ªìπÕ¬à“ß¥’ ºŸÕâ “à π∫“ß∑à“πÕ“®‡ÀÁπ«à“À≈“¬Õ¬à“ß„πæ√–§—¡¿’√å ‡™àπ ∑—»π§µ‘ §”æŸ¥∑’Ë „™â
·≈–¢π∫∏√√¡‡π’¬¡ª√–‡æ≥’§Õà π¢â“ß·ª≈°·≈–·µ°µà“ß®“° ¡—¬π’È ¥—ßπ—πÈ ‡æ◊ÕË „Àâ‡¢â“„®æ√–§—¡¿’√¡å “°¢÷πÈ
°“√Õà“π‚¥¬¡Õß®“°¡ÿ¡¡Õß¢Õß§π ¡—¬π—Èπ®÷ß®”‡ªìπÕ¬à“ß¬‘Ëß
‘Ëß ”§—≠Õ’°Õ¬à“ßÀπ÷Ëß∑’ËºŸâÕà“π‰¡à§«√≈◊¡§◊Õ æ√–§—¡¿’√å ‰¡à „™àÀπ—ß ◊Õ«‘∑¬“»“ µ√å ·µà‡ªìπÀπ—ß ◊Õ
ª√–«—µ‘»“ µ√å ∑’ËæŸ¥∂÷ß‡Àµÿ°“√≥åµà“ßÊ„π ¡—¬‚∫√“≥ ·µà„π¢≥–‡¥’¬«°—πæ√–§—¡¿’√å°Á‡ªìπ‡√◊ËÕß¢Õß§«“¡
®√‘ß∑’Ë „™â ‰¥â „π∑ÿ°¬ÿ§∑ÿ° ¡—¬¥â«¬ ‡æ√“–æ√–§—¡¿’√å‡ªìπÀπ—ß ◊Õ∑’ËæŸ¥∂÷ß‡√◊ËÕß¢Õß®‘µ„®·≈–§«“¡µâÕß°“√
¢Õß¡πÿ…¬å ´÷Ëß‰¡à‡§¬‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‡≈¬‰¡à«à“®–Õ¬Ÿà¬ÿ§‰ÀπÀ√◊Õ∑’Ë ‰Àπ°Áµ“¡
¥—ßπ—ÈπºŸâ∑’ËÕà“πæ√–§—¡¿’√å¥â«¬„®∑’Ë‡ªî¥°«â“ß®–‰¥â√—∫ª√–‚¬™πåÕ¬à“ß¡À“»“≈ ‡¢“®–‰¥â§«“¡√Ÿâ‡°’Ë¬«°—∫
ª√–«—µ»‘ “ µ√å ·≈–¢π∫∏√√¡‡π’¬¡ª√–‡æ≥’¢Õß§π„π ¡—¬°àÕπ ™’«µ‘ ·≈–§” ßË— Õπ¢Õßæ√–‡¬´Ÿ √Ÿ«â “à °“√
‡ªìπ “«°¢Õßæ√–‡¬´Ÿπ—ÈπÀ¡“¬∂÷ßÕ–‰√ ‡√’¬π√Ÿâ∂÷ß°“√„™â™’«‘µÕ¬à“ß¡’§«“¡ ÿ¢‡µÁ¡∑’Ë ·≈–‡¢“®–‰¥âæ∫§”
µÕ∫ ”À√—∫™’«‘µ∑’Ë· π®– —∫ π«ÿàπ«“¬π’È ¥—ßπ—Èπ®÷ß¡’À≈“¬‡Àµÿº≈∑’Ë®–À¬‘∫æ√–§—¡¿’√å‡≈à¡π’È¢÷Èπ¡“Õà“π
§π∑’ËÕà“π¥â«¬„®‡ªî¥°«â“ß·≈–· «ßÀ“®√‘ßÊ π—Èπ °Á®–√Ÿâ ‰¥â«à“æ√–‡®â“µâÕß°“√„Àâ™’«‘µ¢Õß‡¢“‡ªìπÕ¬à“ß‰√
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·π–π”æ√–§—¡¿’√å
æ√–§—¡¿’√å∑’Ë‡√“„™â°—πÕ¬Ÿà∑ÿ°«—ππ’È ‰¡à „™à‡ªìπÀπ—ß ◊Õ·§à‡≈à¡‡¥’¬« ·µà¿“¬„ππ—Èπ√«∫√«¡Àπ—ß ◊Õ¬àÕ¬ 66
‡≈à¡‡Õ“‰«â ‚¥¬∑’æË √–§—¡¿’√∑å ßÈ— ‡≈à¡ “¡“√∂·∫àßÕÕ°‡ªìπ Õß «à π„À≠àÊ §◊Õæ√–§—¡¿’√‡å ¥‘¡°—∫æ√–§—¡¿’√„å À¡à
°.æ√–§—¡¿’√å‡¥‘¡ ¡’∑—ÈßÀ¡¥39 ‡≈à¡ ¡’ºŸâ‡¢’¬πÀ≈“¬§π æ√–§—¡¿’√å‡¥‘¡ à«π„À≠à‡¢’¬π‡ªìπ¿“…“Œ’∫√Ÿ ´÷Ëß‡ªìπ
¿“…“∑’Ë§πÕ‘ √“‡Õ≈„π ¡—¬‚∫√“≥„™â°—π ¡’ à«ππâÕ¬¡“°∑’Ë‡¢’¬π ‡ªìπ¿“…“Õ“√“‡¡§ ´÷Ëß‡ªìπ¿“…“ “°≈∑’Ë
„™â°—π„π ¡—¬¢Õßæ√–§—¡¿’√å‡¥‘¡π—Èπ æ√–§—¡¿’√å‡¥‘¡‡¢’¬π¡“·≈â«°«à“ 3,500 ªï ‚¥¬„™â‡«≈“„π°“√‡¢’¬π
µ—Èß·µà‡≈à¡·√°∂÷ß‡≈à¡ ÿ¥∑â“¬ª√–¡“≥Àπ÷Ëßæ—πªï
Àπ—ß ◊Õæ√–§—¡¿’√å‡¥‘¡ ·∫àßÕÕ°‡ªìπ ’ËÀ¡«¥„À≠àÊ §◊Õ
1. À¡«¥°ÆªØ‘∫—µ‘
À√◊Õ °Æ¢Õß‚¡‡ ª√–°Õ∫¥â«¬Àπ—ß ◊Õ 5 ‡≈à¡·√° §◊Õ ª∞¡°“≈ Õæ¬æ
‡≈«’π‘µ‘ °—π¥“√«‘∂’ ·≈–‡©≈¬∏√√¡∫—≠≠—µ‘
2. À¡«¥ª√–«—µ‘»“ µ√å ª√–°Õ∫¥â«¬Àπ—ß ◊Õ‚¬™Ÿ«“ ºŸâ«‘π‘®©—¬ π“ß√Ÿ∏ ´“¡Ÿ‡Õ≈©∫—∫∑’ËÀπ÷Ëß ´“¡Ÿ‡Õ≈
©∫—∫∑’Ë Õß æß»å°…—µ√‘¬å©∫—∫∑’ËÀπ÷Ëß æß»å°…—µ√‘¬å©∫—∫∑’Ë Õß æß»“«¥“√©∫—∫
∑’ËÀπ÷Ëß æß»“«¥“√©∫—∫∑’Ë Õß ‡Õ √“ ‡πÀ–¡’¬å ·≈–‡Õ ‡∏Õ√å
3. À¡«¥∫∑°«’
ª√–°Õ∫¥â«¬Àπ—ß ◊Õ‚¬∫ ¥ÿ¥’ ÿ¿“…‘µ ªí≠≠“®“√¬å ·≈–‡æ≈ß‚´‚≈¡Õπ
4. À¡«¥ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“ ª√–°Õ∫¥â«¬Àπ—ß ◊ÕÕ‘ ¬“Àå ‡¬‡√¡’¬å ‡æ≈ß§√Ë”§√«≠ ‡Õ‡ ‡§’¬≈ ¥“‡π’¬≈
‚Œ‡™¬“ ‚¬‡Õ≈ Õ“‚¡ ‚Õ∫“¥’Àå ‚¬π“ ¡’§“Àå π“ŒŸ¡ Œ“∫“°ÿ° ‡»øíπ¬“Àå
Œ—°°—¬ ‡»§“√‘¬“Àå ·≈–¡“≈“§’

‡√◊ËÕß¬àÕÊ„πÀπ—ß ◊Õª∞¡°“≈
Àπ—ß ◊Õª∞¡°“≈ ‡ªìπÀπ—ß ◊Õ‡≈à¡·√°„πæ√–§—¡¿’√å æŸ¥∂÷ß‡√◊ËÕßæ√–‡®â“ √â“ß‚≈° ·≈–∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß
„π‚≈° √«¡∑—ßÈ √â“ß¡πÿ…¬å™“¬À≠‘ß§Ÿ·à √° æŸ¥∂÷ß°“√‰¡à‡™◊ÕË øíß¢Õß¡πÿ…¬å§·àŸ √°π’È ´÷ßË ∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡∫“ª¢÷πÈ
æŸ¥∂÷ß∑’Ë¡“¢Õß¿“…“µà“ßÊ æŸ¥∂÷ßπÈ”∑à«¡‚≈° ·≈–æŸ¥∂÷ß∑’Ë¡“¢Õß™π™“µ‘Õ‘ √“‡Õ≈ ´÷Ëß‡ªìπ™π™“µ‘∑’Ë
æ√–‡®â“‡≈◊Õ°¡“‚¥¬‡©æ“– ‡æ◊ÕË π”æ√–æ√¡“„Àâ°∫— §π∑—«Ë ‚≈° Àπ—ß Õ◊ æ√–§—¡¿’√‡å ¥‘¡‰¥â‡≈Áß∂÷ßæ√–‡¡ ¬‘ “Àå
ºŸâ∑’Ë®–¡“™à«¬¡πÿ…¬å„π‚≈°π’È „Àâ‡ªìπÕ‘ √–®“°∫“ª æ√–‡¡ ‘¬“Àå∑’ËæŸ¥∂÷ßπ’È°Á§◊Õæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µ‡®â“π—Ëπ‡Õß
ª√–«—µ¬‘ Õà Ê¢Õß™π™“µ‘Õ‘ √“‡Õ≈
„πÀπ—ß Õ◊ ª∞¡°“≈π—πÈ æ√–‡®â“‰¥â ≠
— ≠“°—∫™“¬§πÀπ÷ßË ™◊ÕË Õ—∫√“Œ—¡«à“ æ√–Õß§å®–¡Õ∫™π™“µ‘∑¬Ë’ ßË‘ „À≠à
„Àâ°—∫‡¢“ ·≈– —≠≠“«à“‡¢“·≈–≈Ÿ°À≈“π¢Õß‡¢“®–¡’·ºàπ¥‘π ‡ªìπ¢Õßµ—«‡Õß „πµÕππ—Èπ¥Ÿ‡À¡◊Õπ«à“§”
—≠≠“π’È‡ªìπ‰ª‰¡à ‰¥â‡≈¬ ·µàÕ—∫√“Œ—¡°Á‡™◊ËÕ«à“æ√–‡®â“®–∑”µ“¡ —≠≠“π—Èπ ´÷Ëß∑”„Àâæ√–‡®â“æÕ„®¡“° µàÕ
¡“‡¡◊ËÕÕ—∫√“Œ—¡·°à¡“° ·≈â« ‡¢“°Á¡’≈Ÿ°§πÀπ÷Ëß™◊ËÕÕ‘ Õ—§ ·≈â«Õ‘ Õ—§°Á¡’≈Ÿ°™◊ËÕ¬“‚§∫ ¬“‚§∫¡’Õ’°™◊ËÕÀπ÷Ëß
«à“Õ‘ √“‡Õ≈ ¬“‚§∫¡’≈Ÿ°™“¬ ‘∫ Õß§π ‡¡◊ËÕ‡°‘¥°—π¥“√Õ“À“√§√—Èß¬‘Ëß„À≠à¢÷Èπ §√Õ∫§√—«¢Õß¬“‚§∫®÷ß
µâÕß¬â“¬‰ªÕ¬Ÿà„πÕ“≥“®—°√Õ’¬‘ªµå ´÷Ëß¡’Õ“À“√‡µÁ¡∫√‘∫Ÿ√≥å ‡¡◊ËÕ‡«≈“ºà“π‰ª§√Õ∫§√—«¢Õß¬“‚§∫°Á‡°‘¥≈Ÿ°
À≈“π¡“°¢÷Èπ®π°≈“¬‡ªìπ™π™“µ‘‡≈Á°Ê ™π™“µ‘Àπ÷Ëß ·≈–°…—µ√‘¬å¢ÕßÕ’¬‘ªµå°Á ‰¥â‡Õ“™π™“µ‘π’È¡“‡ªìπ∑“
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„πÀπ—ß ◊ÕÕæ¬æ ‰¥âæŸ¥∂÷ß‡√◊ËÕß∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â àß‚¡‡ ¡“™à«¬ª≈¥ª≈àÕ¬§πÕ‘ √“‡Õ≈®“°°“√‡ªìπ∑“
„πÕ“≥“®—°√Õ’¬‘ªµå ·≈–π”æ«°‡¢“°≈—∫ ¥àŸ π‘ ·¥π∑’‡Ë √’¬°«à“ª“‡≈ ‰µπå À≈—ß®“°∑’µË °‡ªìπ∑“ Õ¬Ÿ∂à ß÷ √Ë’ Õâ ¬ªï
æ√–‡®â“‰¥â·¬°∑–‡≈·¥ßÕÕ°‡ªìπ¥‘π·Àâß ‡æ◊ËÕ„Àâ§π¢Õßæ√–Õß§å‡¥‘πºà“π∑–‡≈·¥ß‰ª¬—ßÕ’°ΩíòßÀπ÷Ëß à«π
°Õß∑— æ ¢ÕßÕ’ ¬‘ ª µå ∑Ë’ ‰≈à≈à“µ“¡À≈—ßæ«°‡¢“¡“π—Èπ æ√–‡®â“‰¥â∑”≈“¬„Àâ®¡πÈ”µ“¬®πÀ¡¥ ‘Èπ‡æ√“–
æ√–Õß§å ‰¥âªî¥πÈ”„π∑–‡≈·¥ß‡¢â“À“°—π‡À¡◊Õπ‡¥‘¡ À≈—ß®“°π—Èπæ√–‡®â“‰¥â∑”¢âÕµ°≈ßæ‘‡»…°—∫™“«
Õ‘ √“‡Õ≈ºà“π∑“ß‚¡‡ ∫π¿Ÿ‡¢“≈Ÿ°Àπ÷Ëß„π∑–‡≈∑√“¬´’π“¬ æ√–Õß§å ‰¥â —≠≠“·≈–ª√–°“»°ÆªØ‘∫—µ‘∑’Ë
‡√’¬°«à“°ÆªØ‘∫—µ‘ ‘∫¢âÕ æ√–‡®â“‰¥â ≈—°°Æ ∑—Èß ‘∫¢âÕπ’È∫π·ºàπÀ‘π·≈–¡Õ∫„Àâ ‚ ¡‡ π”‰ª„Àâ°—∫
ª√–™“™π¢Õßæ√–Õß§å °ÆªØ‘∫—µ‘∑—Èß ‘∫¢âÕπ’È √«¡∑—Èß°ÆÕ◊ËπÊ ·≈–§” Õπµà“ßÊ ∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â „Àâ ‰«â∫π
¿Ÿ‡¢“´’π“¬π’È µàÕ¡“¡’™◊ËÕ«à“°Æ¢Õß‚¡‡
∑’¿Ë ‡Ÿ ¢“´’π“¬π’‡È Õß∑’ªË √–™“™πÕ‘ √“‡Õ≈µ°≈ß«à“®–∑”µ“¡æ√–‡®â“ ·µàµÕà ¡“æ«°‡¢“°Áº¥‘ §”æŸ¥∑’Ë„Àâ ‰«â
°—∫æ√–Õß§å æ√–‡®â“®÷ß„Àâæ«°‡¢“‰ª«π‡«’¬πÕ¬Ÿà„π∑–‡≈∑√“¬∂÷ß 40 ªï „π∑’Ë ÿ¥‚¬™Ÿ«“ºŸâ™à«¬¢Õß‚¡‡
°Á ‰¥âπ”ª√–™“™πÕ‘ √“‡Õ≈∑’Ë‡À≈◊Õ‡¢â“ Ÿà¥‘π·¥π∑’Ëæ√–‡®â“ —≠≠“«à“®–„Àâ°—∫æ«°‡¢“
µàÕ¡“ ª√–™“™πÕ‘ √“‡Õ≈‰¥â‡√’¬°√âÕß∑’Ë®–¡’°…—µ√‘¬å‡À¡◊Õπ°—∫‡æ◊ËÕπ∫â“π¢Õßæ«°‡¢“ æ√–‡®â“®÷ß„Àâ
°…—µ√‘¬åÕß§å·√°°—∫æ«°‡¢“ §◊Õ´“ÕŸ≈ °…—µ√‘¬å´“ÕŸ≈‰¡à¬Õ¡‡™◊ËÕøíßæ√–‡®â“ æ√–‡®â“®÷ß‡≈◊Õ°§π„À¡à¡“·∑π
§◊Õ‡¥«‘¥´÷Ëß‡ªìπ‡¥Á°‡≈’È¬ß·°– æ√–‡®â“ —≠≠“°—∫‡¥«‘¥«à“°…—µ√‘¬åÕß§åµàÕÊ ‰ª¢ÕßÕ‘ √“‡Õ≈®–‡ªìπ§π∑’Ë¡“
®“°µ√–°Ÿ≈¢Õß‡¥«‘¥´÷Ëß°Á§◊Õ‡ºà“¬Ÿ¥“∑—ÈßÀ¡¥ ‡¥«‘¥‰¥â‡Õ“‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡‡ªìπ‡¡◊ÕßÀ≈«ß ·≈–æ√–Õß§å
µ—Èß„®®– √â“ß«‘À“√∑’Ë‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡π’È·µà°Á ‰¡à ‰¥â √â“ß
À≈—ß®“°°…—µ√‘¬å‚´‚≈‚¡π´÷Ëß‡ªìπ≈Ÿ°¢Õß°…—µ√‘¬å‡¥«‘¥µ“¬ ‰¥â‡°‘¥ ß§√“¡·∫àß·¬° ™“«¬‘«¢÷Èπ ™“«¬‘«
®÷ß∂Ÿ°·∫àßÕÕ°‡ªìπ Õß à«π §◊Õ à«π‡Àπ◊Õ ¡’∑È—ßÀ¡¥ ‘∫‡ºà“ ‡√’¬°µπ‡Õß«à“Õ‘ √“‡Õ≈ ¡’‡¡◊Õß –¡“‡√’¬
‡ªìπ‡¡◊ÕßÀ≈«ß à«π„µâ¡’ Õß‡ºà“ ‡√’¬°µ—«‡Õß«à“¬Ÿ¥“ (§”«à“ ¬‘« „π ¡—¬π’È¡“®“°§”«à“¬Ÿ¥“π’È‡Õß) ¡’‡¡◊Õß
‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡‡ªìπ‡¡◊ÕßÀ≈«ß °…—µ√‘¬µå “à ßÊ ¢Õß‡ºà“∑“ß‡Àπ◊Õπ”ª√–™“™π‰ª„π∑“ß∑’ºË ¥‘ ·≈–‰¡à‰¥â‡™◊ÕË øíßæ√–‡®â“
æ√–‡®â“®÷ß àßºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“À≈“¬§π¡“‡µ◊Õπæ«°‡¢“„Àâ‡™◊ËÕøíßæ√–‡®â“ ‰¡àÕ¬à“ßπ—Èπ®–∂Ÿ° ≈ß‚∑… ·µà
æ«°‡¢“°Á¬—ß‰¡à¬Õ¡‡™◊ËÕøíßÕ¬Ÿà¥’ ¥—ßπ—Èπ ª√–¡“≥ªï 722-721 °àÕπæ√–‡¬´Ÿ¡“ ™“«Õ— ´’‡√’¬°Á ‰¥â¡“∫ÿ°√ÿ°
‡¡◊Õß –¡“‡√’¬ ·≈–‰¥â√—∫™—¬™π– ®÷ß‰¥â°«“¥µâÕπ™“«Õ‘ √“‡Õ≈‰ª‡ªìπ‡™≈¬ æ«°™“«Õ‘ √“‡Õ≈®÷ß‰¥â
°√–®—¥°√–®“¬‰ª∑—Ë«Õ“≥“®—°√Õ— ´’‡√’¬
à«π‡ºà“¬Ÿ¥“ ∑’ËÕ¬Ÿà∑“ßµÕπ„µâπ—Èπ ‡™◊ËÕøíßæ√–‡®â“¡“°°«à“æ’ËπâÕß∑“ßµÕπ‡Àπ◊Õ ®÷ß∑”„Àâµ√–°Ÿ≈¢Õß
°…—µ√‘¬‡å ¥«‘¥‰¥âª°§√Õß‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡‡√◊ÕË ¬¡“ ®π°√–∑—ßË Õ“≥“®—°√∫“∫‘‚≈π¡“∫ÿ°√ÿ° „π™à«ßªï 587-586
°àÕπæ√–‡¬´Ÿ¡“ ™“«∫“∫‘‚≈π‰¥â√—∫™—¬™π– ®÷ß‰¥â°«“¥µâÕπª√–™“™π„π‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡‰ª‡ªìπ‡™≈¬ „π
™à«ßπ—Èπ‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡·≈–«‘À“√ °Á∂Ÿ°∑”≈“¬®πÀ¡¥ ‘Èπ
„π‡«≈“µàÕ¡“°…—µ√‘¬å ‰´√— ¢ÕßÕ“≥“®—°√‡ªÕ√å‡´’¬ ‰¥â∫ÿ°¬÷¥¥‘π·¥πµà“ßÊ ·≈–‰¥â‡¢â“¡“∫ÿ°¬÷¥
Õ“≥“®— ° √∫“∫‘ ‚ ≈π¥â « ¬ °…— µ √‘ ¬å ‰ ´√— ‰¥â Õ πÿ ≠ “µ„Àâ ºâŸ § π°≈— ∫ ‰ª∫â “ π‡°‘ ¥ ‡¡◊ Õ ßπÕπ¢Õßµπ ¥— ß π—Èπ
ª√–™“™π®“°‡ºà“¬Ÿ¥“®”π«π¡“°®÷ß‰¥â°≈—∫∫â“π À≈—ß®“°µ°‡ªìπ‡™≈¬∂÷ß‡®Á¥ ‘∫ªï ·¡â«à“ª√–™π™π®–
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®
æ¬“¬“¡ √â“ß™“µ‘¢π÷È ¡“„À¡à ·µà‡ºà“¬Ÿ¥“°Á¬ß— §ß‡ªìπ‡ºà“∑’‡Ë ≈Á°·≈–ÕàÕπ·Õ ª√–™“™π‰¥â √â“ß«‘À“√„À¡à¢π÷È ¡“
·µà°Á ‰¡à «¬‡∑à“°—∫«‘À“√Õ—π‡¥‘¡∑’Ë°…—µ√‘¬å‚´‚≈¡Õπ √â“ß
µàÕ¡“ Õ“≥“®—°√°√’°°Á ‰¥â‡¢â“¡“§√Õ∫§√Õß™“«¬‘«(™“«Õ‘ √“‡Õ≈)·≈–À≈—ß®“°π—πÈ Õ“≥“®—°√‚√¡—π°Á‡¢â“
§√Õ∫§√Õß™“«¬‘«µàÕ®“°Õ“≥“®—°√°√’° ™“«¬‘«∑—ÈßÀ≈“¬®÷ß‰¥âµ—Èßµ“√Õ§Õ¬«à“‡¡◊ËÕ‰À√àæ√–‡®â“®–¡“™à«¬
æ«°‡¢“„Àâæâπ®“°¡◊Õ¢Õßæ«°µà“ß™“µ‘π’È æ«°‡¢“®–‰¥â‡ªìπÕ‘ √–·≈–¡’·ºàπ¥‘π‡ªìπ¢Õßµ—«‡Õß À≈“¬§π
®÷ßµ—Èßµ“√Õ§Õ¬¬ÿ§„À¡à ‡ªìπ¬ÿ§∑’Ëæ√–‡®â“®–ª°§√Õßæ«°‡¢“ ·≈–¡’°…—µ√‘¬å¡“®“°µ√–°Ÿ≈¢Õß¥“«‘¥ µ“¡
∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â —≠≠“‰«â°—∫Õ—∫√“Œ—¡∫√√æ∫ÿ√ÿ…¢Õß‡¢“ ·≈–§” —≠≠“∑—ÈßÀ¡¥π’È°Á ‰¥â‡°‘¥¢÷Èπ ®√‘ß„πÀπ—ß ◊Õ
æ√–§—¡¿’√å„À¡à ´÷Ëß‡ªìπÀπ—ß ◊Õ∑’Ë‡≈à“∂÷ß«‘∏’∑’Ëæ√–‡®â“„™âæ√–‡¬´Ÿ¡“ ‡æ◊ËÕ∑”„Àâ§«“¡À«—ß·≈–§” —≠≠“µà“ßÊ
∑’Ëæ√–Õß§å„Àâ ‰«âπ—Èπ‡ªìπ®√‘ß·µàæ√–‡®â“„™â«‘∏’∑’Ë ‰¡à¡’„§√§“¥∂÷ß
¢.æ√–§—¡¿’√å„À¡à ¡’∑ßÈ— À¡¥ 27 ‡≈à¡ ¡’º‡âŸ ¢’¬πÕ¬à“ßπâÕ¬·ª¥§π¥â«¬°—π ºŸ‡â ¢’¬π„™â¿“…“°√’°‡¢’¬π ´÷ßË ‡ªìπ
¿“…“∑’Ë„™âæŸ¥°—πÕ¬à“ß·æ√àÀ≈“¬„π ¡—¬π—Èπ
Àπ—ß ◊Õæ√–§—¡¿’√å„À¡à ·∫àßÕÕ°‡ªìπ “¡À¡«¥„À≠àÊ§◊Õ
1.À¡«¥¢à“«¥’
2.À¡«¥®¥À¡“¬
3.À¡«¥Àπ—ß ◊Õ«‘«√≥å
æ√–§—¡¿’√å„À¡à ‡ªìπ°“√‡√‘Ë¡µâπ·ºπß“π∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â«“ß‰«â ∑’Ë«à“®–„Àâæ√–‡¡ ‘¬“Àå ¡“™à«¬¡πÿ…¬å
„π‚≈°π’È „Àâ‡ªìπÕ‘ √–®“°∫“ª æ√–¡“ ‘¬“Àå°Á§◊Õæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µ‡®â“π—Èπ‡Õß ºŸâÕà“π “¡“√∂µ‘¥µ“¡Õà“π√“¬
≈–‡Õ’¬¥‰¥â®“°Àπ—ß ◊Õæ√–§—¡¿’√å„À¡à‡≈à¡π’È

‚§√ß √â“ß¢Õßæ√–§—¡¿’√å
æ√–§—¡¿’√å
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§”·π–π”æ√–§—¡¿’√„å À¡à
æ√–§—¡¿’√¿å “§§” ≠
— ≠“„À¡à‡≈à¡π’È ‰¥â®¥— ∑”¢÷πÈ ‡ªìπæ‘‡»… ”À√—∫§π∑’µË Õâ ß°“√»÷°…“æ√–§—¡¿’√å ∑’·Ë ª≈
®“°µâπ©∫—∫‡¥‘¡∑’Ë‡ªìπ¿“…“°√’° ¡“‡ªìπ¿“…“‰∑¬„π√Ÿª·∫∫ ∑’ËÕà“π‡¢â“„®ßà“¬ ∂Ÿ°µâÕß ·≈–™—¥‡®π
∑“ß§≥–ºŸ·â ª≈‡ÀÁπ«à“ °“√·ª≈∑’¥Ë µ’ Õâ ß “¡“√∂ ÕË◊ “√‰¥â¥¥’ «â ¬ ¥—ßπ—πÈ ßË‘ ∑’§Ë ≥–ºŸ·â ª≈„Àâ§«“¡ ”§—≠
¡“°§◊Õ °“√ Ë◊Õ “√„ÀâºâŸÕà“πæ√–§—¡¿’√å„π ¡—¬π’È ‰¥â‡¢â“„®‡À¡◊Õπ°—∫∑’ËºâŸÕà“π„π ¡—¬°àÕπ‡¢â“„®µ“¡∑’ËÕà“π
®“°µâπ©∫—∫¿“…“°√’° §≥–ºŸâ·ª≈‡™◊ËÕ«à“ °“√·ª≈∑’Ë´◊ËÕ —µ¬åµàÕµâπ©∫—∫‡¥‘¡∑’Ë‡ªìπ¿“…“°√’°π—Èπ ‰¡à ‰¥â
À¡“¬∂÷ß°“√·ª≈·∫∫§”µàÕ§” ·µàµâÕß·ª≈‚¥¬æ¬“¬“¡ ◊ËÕ§«“¡À¡“¬∑’ËºŸâ‡¢’¬πÀπ—ß ◊Õ‡≈à¡π—ÈπÊ
µâÕß°“√∫Õ°„Àâ°∫— §π„π ¡—¬π—πÈ ∑√“∫ §≥–ºŸ·â ª≈®÷ß‰¥âæ¬“¬“¡∑’®Ë –√—°…“§«“¡À¡“¬‡¥‘¡ §ß§«“¡∂Ÿ°µâÕß
´◊ËÕµ√ßµàÕ¿“…“‡¥‘¡ ¢≥–‡¥’¬«°—π°Á„™â¿“…“∑’Ë‡√’¬∫ßà“¬ øíß√◊ËπÀŸ ·≈–‡¢â“„®ßà“¬ ∑“ß§≥–ºŸâ·ª≈æ¬“¬“¡
∑”„ÀâÀπ—ß Õ◊ æ√–§—¡¿’√©å ∫—∫π’πÈ “à π„®‡À¡◊Õπ°—∫µâπ©∫—∫‡¥‘¡·≈–æ¬“¬“¡∑”„Àâ‡°‘¥º≈µàÕºŸÕâ “à π„πªí®®ÿ∫π— π’È
‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ë‡§¬‡°‘¥º≈°—∫ºŸâÕà“π‡¡◊ËÕæ—πÊ ªï¡“·≈â«
§«“¡®√‘ß·≈â«¿“…“°√’°∑’Ë„™â „πæ√–§—¡¿’√åπ—Èπ ‡ªìπ¿“…“·∫∫∑’Ë‡√’¬°«à“ ¶Õ¬‡π (koine) ´÷Ëß·ª≈«à“
“¡—≠ ¶Õ¬‡π À¡“¬∂÷ß¿“…“æŸ¥∏√√¡¥“Ê ∑’Ë§π∑—Ë«‰ª„™âæŸ¥·≈–‡¢’¬π°—π„π™’«‘µª√–®”«—π ‰¡à ‰¥â‡ªìπ
¿“…“∑“ß»“ π“ ∑’Ë„™â»—æ∑å‡©æ“–∑“ßÀ√◊Õ§”»—°¥‘Ï ‘∑∏‘ÏÕ–‰√‡≈¬
§≥–ºŸ·â ª≈®÷ß‡ÀÁπ«à“§«√„™â¿“…“„π√–¥—∫¥—ß°≈à“« ®÷ßæ¬“¬“¡∑”„Àâæ√–§—¡¿’√©å ∫—∫π’¡È ≈’ °— …≥–¿“…“
∑’ËÕà“π‡¢â“„®ßà“¬·≈–‡ªìπ∏√√¡™“µ‘∑’Ë ÿ¥ ‡æ◊ËÕ®–‰¡à‡ªìπÕÿª √√§ „π°“√‡¢â“„®∂âÕ¬§”¢Õßæ√–‡®â“ „ÀâºŸâ
Õà“π§π‰∑¬‰¥â‡¢â“„®∂âÕ¬§”¢Õßæ√–‡®â“¡“°¢÷Èπ ·≈–‡æ◊ËÕ∑’Ëæ√–§—¡¿’√å‡≈à¡π’È®– “¡“√∂‡ªìπ°ÿ≠·®∑’Ë ‰¢
§«“¡®√‘ß¢Õß∂âÕ¬§”
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™

√ÿª√“¬™◊ËÕæ√–§—¡¿’√å∑—ÈßÀ¡¥
æ√–§—¡¿’√å„À¡à
○

™◊ËÕ¬àÕ
Õ ¬.
¬√¡.
æ§§.
Õ §.
¥π≈.
Œ™¬.
¬Õ≈.
Õ¡ .
Õ∫¥.
¬π“.
¡§“.
πŒ¡.
Œ∫°.
»ø¬.
Œ°°.
»§¬.
¡≈§.

○

À¡«¥ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“
Õ‘ ¬“Àå
‡¬‡√¡’¬å
‡æ≈ß§√Ë”§√«≠
‡Õ‡ ‡§’¬≈
¥“‡π’¬≈
‚Œ‡™¬“
‚¬‡Õ≈
Õ“‚¡
‚Õ∫“¥’Àå
‚¬π“
¡’§“Àå
π“ŒŸ¡
Œ“∫“°ÿ°
‡»øíπ¬“Àå
Œ—°°—¬
‡»§“√‘¬“Àå
¡“≈“§’

○

™◊ËÕ¬àÕ
‚¬∫
¥¥.
¿….
ª≠®.
æ´¡.

○

À¡«¥∫∑°«’
‚¬∫
¥ÿ¥’
ÿ¿“…‘µ
ªí≠≠“®“√¬å
‡æ≈ß‚´‚≈¡Õπ

○

™◊ËÕ¬àÕ
™«.
«π©.
π√∏.
1´¡Õ.
2´¡Õ.
1æ°….
2æ°….
1æ»¥.
2æ»¥.
Õ √.
πÀ¡.
Õ ∏.

○

À¡«¥ª√–«—µ‘»“ µ√å
‚¬™Ÿ«“¬
ºŸâ«‘π‘®©—¬
π“ß√Ÿ∏
´“¡Ÿ‡Õ≈ ©∫—∫∑’ËÀπ÷Ëß
´“¡Ÿ‡Õ≈ ©∫—∫∑’Ë Õß
æß»å°…—µ√‘¬å ©∫—∫∑’ËÀπ÷Ëß
æß»å°…—µ√‘¬å ©∫—∫∑’Ë Õß
æß»“«¥“√ ©∫—∫∑’ËÀπ÷Ëß
æß»“«¥“√ ©∫—∫∑’Ë Õß
‡Õ √“
‡πÀ–¡’¬å
‡Õ ‡∏Õ√å

À¡«¥¢à“«¥’
¡—∑∏‘«
¡“√–‚°
≈Ÿ°“
¬ÕÀåπ

™◊ÕË ¬àÕ
¡∏.
¡°.
≈°.
¬π.

À¡«¥®¥À¡“¬
°‘®°“√
‚√¡
‚§√‘π∏å ©∫—∫∑’ËÀπ÷Ëß
‚§√‘π∏å ©∫—∫∑’Ë Õß
°“≈“‡∑’¬
‡Õ‡ø´—
øî≈ª‘ ªï øª.
‚§‚≈ ’§ .
‡∏ –‚≈π‘°“ ©∫—∫∑’ËÀπ÷Ëß
‡∏ –‚≈π‘°“ ©∫—∫∑’Ë Õß
∑‘‚¡∏’ ©∫—∫∑’ËÀπ÷Ëß
∑‘‚¡∏’ ©∫—∫∑’Ë Õß
∑‘µ—
øï‡≈‚¡π
Œ’∫√Ÿ
¬“°Õ∫
‡ª‚µ√ ©∫—∫∑’ËÀπ÷Ëß
‡ª‚µ√ ©∫—∫∑’Ë Õß
¬ÕÀåπ ©∫—∫∑’ÀË π÷ßË
¬ÕÀåπ ©∫—∫∑’Ë Õß
¬ÕÀåπ ©∫—∫∑’Ë “¡
¬Ÿ¥“Àå ¬¥.

™◊ËÕ¬àÕ
°®.
√¡.
1§√.
2§√.
°∑.
Õø.

○

™◊ËÕ¬àÕ
ª∞¡.
Õæ¬.
≈πµ.
°¥«.
©∏∫.
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1∏ .
2∏ .
1∑∏.
2∑∏.
∑µ.
ø¡.
Œ∫.
¬°.
1ªµ.
2ªµ.
1¬π.
2¬À.
3¬À.

À¡«¥Àπ—ß Õ◊ «‘«√≥å
«‘«√≥å

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

À¡«¥°Æ¢Õß‚¡‡
ª∞¡°“≈
Õæ¬æ
‡≈«’πµ‘ ‘
°—π¥“√«‘∂’
‡©≈¬∏√√¡∫—≠≠—µ‘

○

○

æ√–§—¡¿’√å‡¥‘¡

26/8/03, 12:26 PM

™◊ÕË ¬àÕ
««.

´

«‘∏’„™âæ√–§—¡¿’√å
‡§√◊ËÕßÀ¡“¬
(*)

‡¡◊ÕË ºŸÕâ “à π‡ÀÁπ‡§√◊ÕË ßÀ¡“¬π’ÕÈ ¬ŸÀà ≈—ß§”„¥ · ¥ß«à“ ®–¡’§”Õ∏‘∫“¬ π—È Ê‡æ‘¡Ë ‡µ‘¡Õ¬Ÿµà √ß∑â“¬¢ÕßÀπâ“
π—Èπ

( † ) ‡¡◊ËÕºŸâÕà“π‡ÀÁπ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬π’ÈÕ¬ŸàÀ≈—ß§”„¥ · ¥ß«à“®–¡’§”Õ∏‘∫“¬‡æ‘Ë¡‡µ‘¡Õ¬Ÿà∑â“¬‡≈à¡¢ÕßÀπ—ß ◊Õ
æ√–§—¡¿’√å
µ—«‡≈¢ µ—«‡≈¢„À≠à‡ªìπ‡≈¢∫∑∑’Ë ·≈–µ—«‡≈¢‡≈Á°‡ªìπ‡≈¢∫Õ°¢âÕ∑’Ë ·µà„π¢âÕ 1 ¢Õß∫∑®–‰¡àª√“°Øµ—«‡≈¢
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¨

“√∫—≠
»Ÿπ¬å°≈“ß°“√·ª≈æ√–§—¡¿’√å‚≈°
æ√–§—¡¿’√å°—∫ºŸâÕà“π„π ¡—¬π’È
·π–π”æ√–§—¡¿’√å
‚§√ß √â“ß¢Õßæ√–§—¡¿’√å
§”·π–π”æ√–§—¡¿’√å„À¡à
√ÿª√“¬™◊ËÕæ√–§—¡¿’√å∑—ÈßÀ¡¥
«‘∏’ „™âæ√–§—¡¿’√å
¡—∑∏‘«
¡“√–‚°
≈Ÿ°“
¬ÕÀåπ
°‘®°“√
‚√¡
‚§√‘π∏å ©∫—∫∑’ÀË π÷ßË
‚§√‘π∏å ©∫—∫∑’Ë Õß
°“≈“‡∑’¬
‡Õ‡ø´—
øî≈ª‘ ªï
‚§‚≈ ’
‡∏ –‚≈π‘°“ ©∫—∫∑’ÀË π÷ßË
‡∏ –‚≈π‘°“ ©∫—∫∑’Ë Õß
∑‘‚¡∏’ ©∫—∫∑’ÀË π÷ßË
∑‘‚¡∏’ ©∫—∫∑’Ë Õß
∑‘µ—
øï‡≈‚¡π
Œ’∫√Ÿ
¬“°Õ∫
‡ª‚µ√ ©∫—∫∑’ËÀπ÷Ëß
‡ª‚µ√ ©∫—∫∑’Ë Õß
¬ÕÀåπ ©∫—∫∑’ËÀπ÷Ëß
¬ÕÀåπ ©∫—∫∑’Ë Õß
¬ÕÀåπ ©∫—∫∑’Ë “¡
¬Ÿ¥“Àå
«‘«√≥å
Õ∏‘∫“¬»—æ∑å

cintro00

13

°
¢
§
®
©
™
´
¡∏.
¡°.
≈°.
¬π.
°®.
√¡.
1§√.
2§√.
°∑.
Õø.
øª.
§ .
1∏ .
2∏ .
1∑∏.
2∑∏.
∑µ.
ø¡.
Œ∫.
¬°.
1ªµ.
2ªµ.
1¬π.
2¬À.
3¬À.
¬¥.
««.

1
53
85
141
181
232
255
276
289
297
305
311
317
323
326
333
337
341
344
363
370
377
381
388
389
390
393
420

26/8/03, 12:26 PM

1

Àπ—ß ◊Õ¡—∑∏‘«
ºŸâ‡¢’¬πÀπ—ß ◊Õ¡—∑∏‘« §◊Õµ—«¡—∑∏‘«‡Õß ‡¢“¡’Õ’°™◊ËÕÀπ÷Ëß
«à“‡≈«’ ¡—∑∏‘«‡ªìπ»‘…¬å‡Õ°§πÀπ÷Ëß„π ‘∫ Õß§π¢Õßæ√–‡¬´Ÿ
‡¢“‡ªìπ§π¬‘« ·µà‡¥‘¡‡¢“¡’Õ“™’æ‡ªìπ§π‡°Á∫¿“…’¡“°àÕπ
Àπ—ß ◊Õ¡—∑∏‘«π’È‡πâπ„Àâ™“«¬‘«Õà“π‚¥¬‡©æ“–
§«“¡ ”§—≠¢ÕßÀπ—ß ◊Õ‡≈à¡π’È §◊Õ¡—∑∏‘«æ¬“¬“¡‡πâπ
„Àâ§π¬‘«‡ÀÁπ«à“ æ√–‡¬´Ÿπ’Ë·À≈–§◊Õæ√–‡¡ ‘¬“Àå (À¡“¬∂÷ß
ºŸâ∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â‡®‘¡‰«â „Àâ‡ªìπ°…—µ√‘¬åºŸâ¬‘Ëß„À≠à¢Õß™“«¬‘«) ∑’Ë
Àπ—ß ◊Õæ√–§—¡¿’√å‡¥‘¡∑”π“¬‡Õ“‰«â«à“®–¡“ ¡—∑∏‘«∂÷ß‰¥â¬°
¢âÕµà“ßÊ „πæ√–§—¡¿’√å‡¥‘¡¡“Õâ“ß∫àÕ¬Ê ·µàÕ¬à“ß‰√°Áµ“¡
Àπ—ß ◊Õ‡≈à¡π’È¡’„®§«“¡ ”§—≠Õ¬Ÿà∑’Ë§” —Ëß Õπ¢Õßæ√–‡¬´Ÿ ´÷Ëß
‡ªìπª√–‚¬™πå°—∫∑ÿ°Ê §π √«¡∂÷ß§π„π ¡—¬π’È¥â«¬

01 mat with reference

1

26/8/03, 10:49 AM

2

¡—∑∏‘« 1:1

Àπ—ß ◊Õ¡—∑∏‘«
ª√–«—µ‘∫√√æ∫ÿ√ÿ…¢Õßæ√–‡¬´Ÿ
(≈°.3:23-38)

π’§Ë Õ◊ √“¬™◊ÕË ∫√√æ∫ÿ√…ÿ ¢Õßæ√–‡¬´Ÿ°…—µ√‘¬ºå ¬âŸ ßË‘ „À≠à* æ√–Õß§å‡ªìπ≈Ÿ°À≈“π¢Õß¥“«‘¥ ·≈–
Õ—∫√“Œ—¡
2Õ—∫√“Œ—¡ ¡’≈Ÿ°™◊ËÕ Õ‘ Õ—§ Õ‘ Õ—§¡’≈Ÿ°™◊ËÕ ¬“‚§∫ ¬“‚§∫¡’≈Ÿ°™◊ËÕ¬Ÿ¥“Àå ·≈–æ’ËπâÕß§πÕ◊ËπÊ
¢Õß¬Ÿ¥“Àå
3¬Ÿ¥“Àå¡’≈Ÿ°°—∫π“ß∑“¡“√å™◊ËÕ ‡ª‡√» ·≈–‡»√“Àå ‡ª‡√»¡’≈Ÿ°™◊ËÕ‡Œ ‚√π ·≈–‡Œ ‚√π¡’≈Ÿ°
™◊ÕË √“¡
4√“¡¡’≈Ÿ°™◊ËÕ Õ—¡¡’π“¥—∫ Õ—¡¡’π“¥—∫¡’≈Ÿ°™◊ËÕπ“‚™π ·≈–π“‚™π¡’≈Ÿ°™◊ËÕ —≈‚¡π
5 —≈‚¡π ¡’≈Ÿ°°—∫π“ß√“À—∫™◊ËÕ‚∫Õ“ ‚∫Õ“ ¡’≈Ÿ°°—∫π“ß√Ÿ∏™◊ËÕ‚Õ‡∫¥ ·≈–‚Õ‡∫¥ ¡’≈Ÿ°™◊ËÕ
‡® ´’
6‡® ´’¡≈’ °Ÿ ‡ªìπ°…—µ√‘¬¥å “«‘¥ ¥“«‘¥¡’≈°Ÿ ™◊ÕË ‚´‚≈¡Õπ ·¡à¢Õß‚´‚≈¡Õπ‡§¬‡ªìπ¿√√¬“¢Õß
Õÿ√¬’ “Àå¡“°àÕπ
7‚´‚≈¡Õπ¡’≈Ÿ°™◊ËÕ‡√‚À‚∫Õ—¡ ‡√‚À‚∫Õ—¡¡’≈Ÿ°™◊ËÕÕ“∫’¬“Àå ·≈–Õ“∫’¬“Àå¡’≈Ÿ°™◊ËÕÕ“ “
8Õ“ “¡’≈Ÿ°™◊ËÕ‡¬‚Œ™“øí∑ ‡¬‚Œ™“øí∑¡’≈Ÿ°™◊ËÕ‡¬‚√Œ—¡ ‡¬‚√Œ—¡¡’≈Ÿ°™◊ËÕÕÿ ´’¬“Àå
9Õÿ ´’¬“Àå¡’≈Ÿ°™◊ËÕ‚¬∏“¡ ‚¬∏“¡¡’≈Ÿ°™◊ËÕÕ“À— ·≈–Õ“À— ¡’≈Ÿ°™◊ËÕ‡Œ‡´§’¬“Àå
10‡Œ‡´§’¬“Àå¡’≈Ÿ°™◊ËÕ¡π— ‡ Àå ¡π— ‡ Àå¡’≈Ÿ°™◊ËÕÕ“‚¡π·≈–Õ“‚¡π¡’≈Ÿ°™◊ËÕ‚¬ ‘¬“Àå
11‚¬ ‘¬“Àå¡’≈Ÿ°§◊Õ‡¬‚§π‘¬“Àå·≈–æ’ËπâÕß§πÕ◊ËπÊ ¢Õß‡¢“ „π‡«≈“π—Èπæ«°™“«¬‘«°Á∂Ÿ°
°«“¥µâÕπ‰ª‡ªìπ‡™≈¬∑’‡Ë ¡◊Õß∫“∫‘‚≈π
12À≈— ß ®“°∂Ÿ ° °«“¥µâ Õ π‰ª∑’Ë ‡ ¡◊ Õ ß∫“∫‘ ‚ ≈π·≈â « ‡¬‚§π‘ ¬ “Àå ¡’ ≈Ÿ ° ™◊Ë Õ ‡™Õ— ≈ ∑‘ ‡ Õ≈ ·≈–
‡™Õ—≈∑‘‡Õ≈°Á¡’≈Ÿ°™◊ËÕ‡»√ÿ∫∫“‡∫≈
13‡»√ÿ∫∫“‡∫≈¡’≈Ÿ°™◊ËÕÕ“∫’¬ÿ¥ Õ“∫’¬ÿ¥¡’≈Ÿ°™◊ËÕ‡Õ≈’¬“§‘¡ ·≈–‡Õ≈’¬“§‘¡¡’≈Ÿ°™◊ËÕÕ“´Õ√å
14Õ“´Õ√å¡’≈Ÿ°™◊ËÕ»“‚¥° »“‚¥°¡’≈Ÿ°™◊ËÕÕ“§‘¡ ·≈–Õ“§‘¡¡’≈Ÿ°™◊ËÕ‡Õ≈’ÕŸ¥
15‡Õ≈’ÕŸ¥¡’≈Ÿ°™◊ËÕ‡Õ‡≈Õ“´“√å ‡Õ‡≈Õ“´“√å¡’≈Ÿ°™◊ËÕ¡—∑∏“π ·≈–¡—∑∏“π¡’≈Ÿ°™◊ËÕ¬“‚§∫
16¬“‚§∫¡’≈Ÿ°™◊ËÕ‚¬‡´ø´÷Ëß‡ªìπ “¡’¢Õßπ“ß¡“√’¬å ·≈–π“ß¡“√’¬å°Á‡ªìπ·¡à¢Õßæ√–‡¬´ŸÀ√◊Õ
∑’Ë‡√’¬°°—π«à“æ√–§√‘ µå†
17¥—ßπ—Èππ—∫µ—Èß·µàÕ—∫√“Œ—¡≈ß¡“®π∂÷ß¥“«‘¥¡’ ‘∫ ’Ë√ÿàπ·≈–π—∫®“°¥“«‘¥≈ß¡“®π∂÷ß‡¡◊ËÕ∂Ÿ°
°«“¥µâÕπ‰ª‡ªìπ‡™≈¬∑’Ë‡¡◊Õß∫“∫‘‚≈π°Á¡’ ‘∫ ’Ë√ÿàπ ·≈–π—∫µ—Èß·µà∂Ÿ°°«“¥ µâÕπ‰ª‡ªìπ‡™≈¬®π∂÷ß
æ√–§√‘ µå°Á¡’ ‘∫ ’Ë√ÿàπ
æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå¡“‡°‘¥

1

(≈°.2:1-7)
18‡√◊ËÕß√“«∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ°…—µ√‘¬åºŸâ¬‘Ëß„À≠à*¡“‡°‘¥π—Èπ¡’Õ¬Ÿà«à“

¡“√’¬å ´÷Ëß‡ªìπ·¡à¢Õßæ√–‡¬´Ÿ ‰¥â

1:1,18 °…—µ√‘¬åºŸâ¬‘Ëß„À≠à À√◊Õ„π¿“…“°√’°„™â§”«à“"æ√–§√‘ µå"

01 mat with reference

2

26/8/03, 10:49 AM

3

¡—∑∏‘« 2:12

À¡—Èπ°—∫‚¬‡´ø ·µà°àÕπ∑’Ë‡¢“®–·µàßß“π°—π ¡“√’¬å°Á ‰ ¥â µ—È ß ∑â Õ ß¢÷È π ¡“‚¥¬ƒ∑∏‘Ï ‡ ¥™¢Õßæ√–
«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï†19‚¬‡´ø§ŸàÀ¡—Èπ¢Õß¡“√’¬åπ—Èπ‡ªìπ§π¥’ ‰¡àÕ¬“°„Àâπ“ßµâÕßÕ—∫Õ“¬¢“¬Àπâ“ ®÷ß
‰¥âµ—¥ ‘π„®∑’Ë®–∂ÕπÀ¡—Èπ°—∫π“ßÕ¬à“ß‡ß’¬∫Ê 20„π¢≥–∑’Ë ‚¬‡´ø°”≈—ß§‘¥∂÷ß‡√◊ËÕßπ’ÈÕ¬Ÿàπ—Èπ ∑Ÿµ¢Õß
Õß§å‡®â“™’«‘µ ‰¥â¡“‡¢â“Ωíπ‚¬‡´ø ·≈–∫Õ°«à“ ç‚¬‡´ø ≈Ÿ°À≈“π¢Õß¥“«‘¥*‰¡àµâÕß°≈—«∑’Ë®–√—∫
¡“√’¬¡å “‡ªìπ¿√√¬“À√Õ° ‡æ√“–‡¥Á°„π∑âÕß¢Õß‡∏Õπ—πÈ ‡°‘¥®“°ƒ∑∏‘‡Ï ¥™¢Õßæ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ∑ÿ ∏‘†Ï
21¡“√’¬®å –§≈Õ¥≈Ÿ°™“¬ „Àâµß—È ™◊ÕË ‡¥Á°π—π
È «à“ ù‡¬´Ÿû†‡æ√“–‡¢“®–™à«¬§π¢Õß‡¢“„Àâæπâ ®“°∫“ªµà“ßÊ
¢Õßæ«°‡¢“é
22‡√◊ÕË ß∑—ßÈ À¡¥π’È ‰¥â‡°‘¥¢÷π
È ‡æ◊ÕË ®–‰¥â‡ªìπ‰ªµ“¡∑’ÕË ß§å‡®â“™’«µ‘ ‰¥âæ¥Ÿ ºà“π¡“∑“ßºŸæâ ¥Ÿ ·∑πæ√–‡®â“
†∑’«Ë “à 23ç®–¡’À≠‘ßæ√À¡®“√’µß—È ∑âÕß ·≈–§≈Õ¥≈Ÿ°™“¬ ´÷ßË §π®–‡√’¬°‡¢“«à“ Õ‘¡¡“πŸ‡Õ≈* ∑’Ë·ª≈«à“
ùæ√–‡®â“Õ¬Ÿà°—∫‡√“ûé
24‡¡◊ËÕ‚¬‡´øµ◊Ëπ¢÷Èπ¡“ °Á ‰¥â∑”µ“¡§” —Ëß¢Õß∑ŸµÕß§åπ—Èπ ·≈–√—∫¡“√’¬å¡“‡ªìπ¿√√¬“ 25·µà
‚¬‡´ø‰¡à¡’‡æ» —¡æ—π∏å°—∫‡∏Õ ®π°√–∑—Ëß¡“√’¬å§≈Õ¥≈Ÿ°™“¬ ·≈â«‚¬‡´ø‰¥âµ—Èß™◊ËÕ‡¥Á°«à“ ç‡¬´Ÿé
æ√–‡¬´Ÿ ‡°‘¥∑’ËÀ¡Ÿà∫â“π‡∫∏‡≈‡Œ¡„π·§«âπ¬Ÿ‡¥’¬ „π ¡—¬¢Õß°…—µ√‘¬å‡Œ‚√¥* µàÕ¡“¡’æ«°
‚À√“®“√¬å‡¥‘π∑“ß¡“®“°∑‘»µ–«—πÕÕ°‡¢â“¡“∑’‡Ë ¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ 2¡“∂“¡«à“ ç√ŸÀâ √◊Õ‡ª≈à“«à“‡¥Á°
§ππ—Èπ∑’Ë‡°‘¥¡“‡ªìπ°…—µ√‘¬å¢Õß™“«¬‘«Õ¬Ÿà∑’Ë ‰Àπ æ«°‡√“‡ÀÁπ¥«ß¥“«¢Õßæ√–Õß§å¢÷ÈπÕ¬Ÿà∑“ß∑‘»
µ–«—πÕÕ° ®÷ß‡¥‘π∑“ß¡“‡æ◊ËÕ°√“∫‰À«âæ√–Õß§åé 3‡¡◊ËÕ°…—µ√‘¬å‡Œ‚√¥‰¥â¬‘π°Á«ÿàπ«“¬„®¡“° √«¡
∂÷ß™“«‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡∑ÿ°§π¥â«¬ 4°…—µ√‘¬‡å Œ‚√¥®÷ß‡√’¬°„Àâæ«°À—«Àπâ“π—°∫«™ ·≈–æ«°§√Ÿ Õπ
°ÆªØ‘∫—µ‘∑ÿ°§π¡“ª√–™ÿ¡°—π ·≈–∂“¡«à“ çæ√–§√‘ µå†§«√®–‡°‘¥∑’Ë ‰Àπé 5æ«°‡¢“µÕ∫«à“ ç∑’Ë
‡∫∏‡≈‡Œ¡ „π·§«âπ¬Ÿ‡¥’¬§√—∫∑à“πé ‡æ√“–ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“†‰¥â‡¢’¬π‰«â«à“
6ùÀ¡Ÿà∫â“π‡∫∏‡≈‡Œ¡„π·ºàπ¥‘π¬Ÿ¥“Àå
æ«°‡®â“‰¡à „™à·§àÀ¡Ÿà∫â“π°√–®Õ°Ê À¡Ÿà∫â“πÀπ÷Ëß„π·ºàπ¥‘π¬Ÿ¥“Àå
‡æ√“–®–¡’ºŸâπ”§πÀπ÷ËßÕÕ°¡“®“°æ«°‡®â“
‡ªìπºŸâ∑’Ë®–¡“‡≈’È¬ß¥ŸÕ‘ √“‡Õ≈ ª√–™“™π¢Õß‡√“ûé (¡’§“Àå 5:2)
7°…—µ√‘¬å‡Œ‚√¥† ®÷ß‰¥â‡™‘≠æ«°‚À√“®“√¬å¡“æ∫Õ¬à“ß≈—∫Ê ·≈–∂“¡æ«°‡¢“«à“‰¥â‡ÀÁπ¥“«
¥«ßπ—πÈ §√—ßÈ ·√°‡¡◊ÕË ‰À√à 8·≈â«°…—µ√‘¬‡å Œ‚√¥‰¥â ßà æ«°‚À√“®“√¬å‰ª∑’ÀË ¡Ÿ∫à “â π‡∫∏‡≈‡Œ¡ ·≈– ßË— «à“
ç‰ªµ“¡À“‡¥Á°§ππ—Èπ‡®Õ‡¡◊ËÕ‰À√à„Àâ√’∫°≈—∫¡“∫Õ° ‡√“®–‰¥â ‰ª°√“∫‰À«â‡¥Á°§ππ—Èπ¥â«¬é
9‡¡◊ËÕ°…—µ√‘¬å‡Œ‚√¥ —Ëß‡ √Á®·≈â« æ«°‚À√“®“√¬å°Á ‰¥âµ“¡¥“«¥«ßπ—Èπ∑’Ëæ«°‡¢“‡ÀÁπ¢÷ÈπÕ¬Ÿà
∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‰ª ¥“«¥«ßπ—Èπ‰¥âπ”æ«°‡¢“‰ªÀ¬ÿ¥Õ¬Ÿà‡Àπ◊Õ∑’Ë∑’Ë‡¥Á°™“¬§ππ—ÈπÕ¬Ÿà 10‡¡◊ËÕæ«°
‚À√“®“√¬å‡ÀÁπÕ¬à“ßπ—Èπ°Á¥’„®¡“° 11®÷ßæ“°—π‡¢â“‰ª„π∫â“π ·≈–æ∫‡¥Á°™“¬°—∫¡“√’¬å·¡à¢Õß‡¥Á°
æ«°‡¢“®÷ß‰¥â°√“∫‰À«â‡¥Á°π—Èπ æ√âÕ¡°—∫‡Õ“∑Õß§” °”¬“π ·≈–¡¥¬Õ∫* ÕÕ°¡“„Àâ‡ªìπ¢Õß
¢«—≠°—∫‡¥Á°™“¬ 12æ√–‡®â“‰¥â¡“‡µ◊Õπæ«°‚À√“®“√¬å„π§«“¡Ωíπ ‰¡à„Àâ°≈—∫‰ªÀ“°…—µ√‘¬å‡Œ‚√¥

2

1:20 ≈Ÿ°À≈“π¢Õß¥“«‘¥ À¡“¬∂÷ß ºŸ∑â Ë’ ∫◊ ‡™◊ÕÈ “¬¡“®“°§√Õ∫§√—«¢Õß¥“«‘¥ °…—µ√‘¬Õå ß§å∑Ë’ 2 ¢ÕßÕ‘ √“‡Õ≈ ‡¡◊ÕË ª√–¡“≥
1,000 ªï°àÕπæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå¡“
1:23 ®–¡’À≠‘ßæ√À¡®“√’...Õ‘¡¡“πŸ‡Õ≈é Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ Õ‘ ¬“Àå 7:14
2:1 ‡Œ‚√¥ À¡“¬∂÷ß ‡Œ‚√¥¡À“√“™∑’Ë 1 ºŸâª°§√Õß·§«âπ¬Ÿ‡¥’¬ (√–À«à“ß æ.».503 - æ.».539)
2:11 °”¬“π ·≈–¡¥¬Õ∫ §◊Õ ‡§√◊ËÕßÀÕ¡∑’Ë¡’√“§“·æß
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æ«°‡¢“®÷ß„™â‡ âπ∑“ßÕ◊Ëπ°≈—∫‰ª∫â“π‡¡◊Õß¢Õßµπ

‚¬‡´ø·≈–¡“√’¬åæ“æ√–‡¬´ŸÀπ’‰ªÕ’¬‘ªµå
13‡¡◊ÕË æ«°‚À√“®“√¬å°≈—∫‰ª·≈â« ∑Ÿµ¢ÕßÕß§å‡®â“™’«µ‘ ‰¥â¡“‡¢â“Ωíπ‚¬‡´ø·≈–∫Õ°«à“ ç≈ÿ°¢÷π
È
æ“‡¥Á°°—∫·¡à¢Õß‡¥Á°Àπ’‰ªÕ¬Ÿ∑à Õ’Ë ¬’ ª‘ µå ·≈â«„ÀâÕ¬Ÿ∑à π’Ë πË— ®π°«à“®–∫Õ°„Àâ°≈—∫¡“ ‡æ√“–°…—µ√‘¬‡å Œ‚√¥†

°”≈—ß®– àß§π¡“µ“¡¶à“‡¥Á°§ππ’Èé
14‚¬‡´ø®÷ß≈ÿ°¢÷π
È ·≈–æ“‡¥Á°æ√âÕ¡°—∫·¡à¢Õß‡¢“ÕÕ°‡¥‘π∑“ß‰ªÕ’¬ª‘ µå„π§◊ππ—πÈ ‡≈¬ 15æ«°
‡¢“Õ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπ®π°…—µ√‘¬å‡Œ‚√¥µ“¬ ´÷Ëß°Á‡ªìπ‰ªµ“¡∑’ËÕß§å‡®â“™’«‘µ ‰¥âæŸ¥ºà“π¡“∑“ßºŸâæŸ¥·∑π
æ√–‡®â“†«à“ ç‡√“‰¥â‡√’¬°≈Ÿ°¢Õß‡√“ÕÕ°¡“®“°Õ’¬‘ªµåé*

‡Œ‚√¥¶à“‡¥Á°™“¬„πÀ¡Ÿà∫â“π‡∫∏‡≈‡Œ¡
°Á ‚°√∏¡“° ®÷ß —Ëß„Àâ§π‰ª¶à“‡¥Á°ºŸâ™“¬
∑ÿ°§π∑’Ë¡’Õ“¬ÿµ—Èß·µà Õß¢«∫≈ß¡“∑’ËÕ¬Ÿà „πÀ¡Ÿà∫â“π‡∫∏‡≈‡Œ¡ ·≈–∫√‘‡«≥„°≈â‡§’¬ß·∂«π—Èπ ‡æ√“–
æ«°‚À√“®“√¬å∫Õ°°—∫°…—µ√‘¬«å “à æ«°‡¢“‰¥â‡ÀÁπ¥«ß¥“«ª√“°Ø¢÷πÈ §√—ßÈ ·√°‡¡◊ÕË Õßªï¡“·≈â« 17´÷ßË
‡ªìπ‰ªµ“¡∑’ËÕß§å‡®â“™’«‘µ‰¥âæŸ¥ºà“π‡¬‡√¡’¬å ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“«à“
18ç‰¥â¬‘π‡ ’¬ß„πÀ¡Ÿà∫â“π√“¡“Àå
‡ªìπ‡ ¬’ ß√âÕß‰Àâ¥«â ¬§«“¡‡ ¬’ „®¬‘ßË
§◊Õ‡ ’¬ßπ“ß√“‡™≈√âÕß„Àâ‡æ√“–≈Ÿ°Ê ¢Õß‡∏Õ
‡∏Õ°Á ‰¡à¬Õ¡„Àâ „§√¡“ª≈Õ∫‚¬π
‡æ√“–≈Ÿ°Ê ¢Õß‡∏Õµ“¬·≈â«é (‡¬‡√¡’¬å 31:15)
16‡¡◊ËÕ°…—µ√‘¬å‡Œ‚√¥†√Ÿâ«à“‚¥πæ«°‚À√“®“√¬åÀ≈Õ°

‚¬‡´ø·≈–¡“√’¬å°≈—∫®“°Õ’¬‘ªµå
19À≈—ß®“°°…—µ√‘¬‡å Œ‚√¥µ“¬·≈â« ∑Ÿµ¢ÕßÕß§å‡®â“™’«µ‘ ‰¥â‡¢â“Ωíπ‚¬‡´ø´÷ßË Õ¬Ÿ∑
à ÕË’ ¬’ ª‘ µå«“à 20ç≈ÿ°

¢÷πÈ „Àâæ“∑—ßÈ ‡¥Á°·≈–·¡à¢Õß‡¥Á°°≈—∫‰ª∑’·Ë ºàπ¥‘πÕ‘ √“‡Õ≈ ‡æ√“–§π∑’µË Õâ ß°“√®–¶à“‡¥Á°§ππ’È ‰¥â
µ“¬‰ªÀ¡¥·≈â«é
21‚¬‡´ø®÷ß≈ÿ°¢÷π
È ·≈â«æ“‡¥Á°·≈–·¡à¢Õß‡¥Á°°≈—∫‰ª∑’ÕË ‘ √“‡Õ≈ 22·µà‡¡◊ÕË ‚¬‡´ø√Ÿ«â “à Õ“√‡§≈“Õ— *
‰¥â¢÷Èπ‡ªìπ°…—µ√‘¬å¢Õß·§«âπ¬Ÿ‡¥’¬·∑π°…—µ√‘¬å‡Œ‚√¥ºŸâ‡ªìπæàÕ ‡¢“°Á°≈—«‰¡à°≈â“°≈—∫‰ª·§«âπ¬Ÿ‡¥’¬
„π§«“¡Ωíπ ‚¬‡´ø‰¥â√—∫§”‡µ◊Õπ„Àâ‡¥‘π∑“ß‰ª∑’Ë·§«âπ°“≈‘≈’ 23‡¢“‰¥â ‰ªÕ¬Ÿà∑’Ë‡¡◊Õßπ“´“‡√Á∏ ‡æ◊ËÕ
„Àâ‡ªìπ®√‘ßµ“¡∑’ËÕß§å‡®â“™’«‘µ‰¥âæŸ¥ºà“π¡“∑“ßæ«°ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“† ‡°’Ë¬«°—∫æ√–§√‘ µå«à“ ç§π
®–‡√’¬°‡¢“«à“ ™“«π“´“‡√Á∏é

2:15 ç‡√“‰¥â‡√’¬°≈Ÿ°¢Õß‡√“ÕÕ°¡“®“°Õ’¬‘ªµåé Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ ‚Œ‡™¬“11:1
2:22 Õ“√‡§≈“Õ— ‡ªìπ°…—µ√‘¬åª°§√Õß·§«âπ¬Ÿ‡¥’¬ µ—Èß·µà‡Œ‚√¥¡À“√“™ºŸâ‡ªìπæàÕµ“¬„πªï°àÕπ §.». 4 ‰ª®π°√–∑—Ëßæ«°
‚√¡—π‡π√‡∑»æ√–Õß§å ‰ªÕ¬Ÿà∑’Ëª√–‡∑»°Õ≈ „πªï §.». 6
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ß“π¢Õß¬ÕÀåπ ºŸâ∑”æ‘∏’®ÿà¡πâ“
(¡°.1:1-8;≈°.3:1-9,15-17;¬Œ.1:19-28)

3

„π‡«≈“π—πÈ ¬ÕÀåπºŸ∑â ”æ‘∏®’ ¡ÿà πÈ” ‰¥â‡√‘¡Ë ª√–°“» ß—Ë ÕπÕ¬Ÿà„π∑’‡Ë ª≈à“‡ª≈’¬Ë «·Àâß·≈âß„π·§«âπ
¬Ÿ‡¥’¬ 2‡¢“ª√–°“»«à“ ç°≈—∫µ—«°≈—∫„®‡ ’¬„À¡à ‡æ√“–·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“„°≈â¡“∂÷ß·≈â«é
3Õ‘ ¬“Àå ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“ ‰¥âæŸ¥∂÷ß¬ÕÀåπ§ππ’È«à“
ç¡’‡ ’¬ß§π√âÕßµ–‚°π
Õ¬Ÿà„π∑’‡Ë ª≈à“‡ª≈’¬Ë «·Àâß·≈âß«à“
ù‡µ√’¬¡∑“ß„ÀâÕß§å‡®â“™’«‘µ
·≈–∑”∑“ß ”À√—∫æ√–Õß§å„Àâµ√ßûé (Õ‘ ¬“Àå 40:3)
4‡ ◊ÈÕºâ“¢Õß¬ÕÀåπ∑”®“°¢πÕŸ∞ ·≈–‡¢“„™âÀπ—ß —µ«å§“¥‡Õ« ‡¢“°‘π®—°®—Ëπ* ·≈–πÈ”º÷ÈßªÉ“
‡ªìπÕ“À“√ 5„π‡«≈“π—Èπ ¡’§π®”π«π¡“°®“°‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ ∑—Ë«·§«âπ¬Ÿ‡¥’¬ ·≈–·∂«Ê ∫√‘‡«≥
·¡àπÈ”®Õ√å·¥π∑—ÈßÀ¡¥ µà“ß°ÁÕÕ°¡“øíß¬ÕÀåπ —Ëß Õπ 6æ«°‡¢“‰¥â “√¿“æ§«“¡º‘¥∫“ª¢Õßµπ
·≈–¬ÕÀåπ‰¥â∑”æ‘∏’®ÿà¡πÈ”†„Àâ°—∫æ«°‡¢“„π·¡àπÈ”®Õ√å·¥π
7‡¡◊ÕË ¬ÕÀåπ‡ÀÁπæ«°ø“√‘ †’ ·≈–æ«° –¥Ÿ †’ ‡ªìπ®”π«π¡“°æ“°—π¡“®–„Àâ‡¢“∑”æ‘∏®’ ¡ÿà πÈ”†„Àâ
¬ÕÀåπ®÷ßæŸ¥°—∫æ«°‡¢“«à“ ç‰Õâ™“µ‘Õ √æ‘… „§√‡µ◊Õπ„Àâæ«°·°À≈∫Àπ’®“°°“√≈ß‚∑…¢Õß
æ√–‡®â“∑’Ë°”≈—ß®–¡“∂÷ß 8æ‘ Ÿ®πå„Àâ¥Ÿ ‘«à“·°°≈—∫µ—«°≈—∫„®·≈â«®√‘ßÊ 9Õ¬à“π÷°‡Õ“‡Õß«à“ ùæ«°
‡√“‰¡à∂Ÿ°≈ß‚∑…À√Õ° ‡æ√“–æ«°‡√“‡ªìπ≈Ÿ°À≈“π¢ÕßÕ—∫√“Œ—¡û ‡æ√“–®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ æ√–‡®â“
“¡“√∂‡ °°âÕπÀ‘πæ«°π’È „Àâ°≈“¬‡ªìπ≈Ÿ°À≈“π¢ÕßÕ—∫√“Œ—¡°Á ‰¥â 10¢«“π‰¥â‡µ√’¬¡‰«âæ√âÕ¡
·≈â« ”À√—∫‚§àπµâπ‰¡â∑ÿ°µâπ*∑’Ë ‰¡à‡°‘¥º≈¥’ ·≈â«‡Õ“‰ª‚¬π∑‘Èß„π°Õß‰ø
11º¡∑”æ‘∏®’ ¡
ÿà „Àâ¥«â ¬πÈ” ‡æ◊ÕË „Àâ√«Ÿâ “à æ«°§ÿ≥‰¥â°≈—∫µ—«°≈—∫„®·≈â« ·µà®–¡’ºÀŸâ π÷ßË ∑’¡Ë “∑’À≈—ßº¡
¬‘Ëß„À≠à°«à“º¡¡“° ¢π“¥√Õß‡∑â“·µ–¢Õß‡¢“ º¡¬—ß‰¡à¥’æÕ∑’Ë®–∂Õ¥„Àâ‡≈¬ ‡¢“®–∑”æ‘∏’®ÿà¡„Àâ
°—∫æ«°§ÿ≥¥â«¬æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï†·≈–¥â«¬‰ø 12¡◊Õ¢Õß‡¢“∂◊Õæ≈—Ë«æ√âÕ¡·≈â«∑’Ë®– – “ß
≈“π¢â“«®π∑—Ë«·≈–®–·¬°·°≈∫ÕÕ°®“°¢â“«* ‚¥¬‡°Á∫¢â“«‰«â „π¬ÿâß©“ß¢Õß‡¢“ à«π·°≈∫°Á‡Õ“
‰ª‡º“°—∫‰ø∑’Ë ‰¡à¡«’ π— ¥—∫é

¬ÕÀåπ∑”æ‘∏®’ ¡àÿ πÈ”„Àâæ√–‡¬´Ÿ
(¡°.1:9-11;≈°.3:21-22)

13„π‡«≈“π—Èπ

æ√–‡¬´Ÿ‰¥â‡¥‘π∑“ß®“°·§«âπ°“≈‘≈’ ¡“À“¬ÕÀåπ∑’Ë·¡àπ”È ®Õ√å·¥π ‡æ◊ËÕ„Àâ
¬ÕÀåπ∑”æ‘∏’®ÿà¡πÈ”„Àâ 14·µà¬ÕÀåπ‰¡à¬Õ¡∑”„Àâ ‡¢“∫Õ°«à“ çÕ“®“√¬åµâÕß‡ªìπ§π∑”„Àâº¡ ‰¡à „™à
º¡∑”„ÀâÕ“®“√¬åé
15·µàæ√–‡¬´ŸµÕ∫«à“ çµÕππ’È „Àâ‡ªìπÕ¬à“ßπ’È ‰ª°àÕπ ‡æ√“–æ«°‡√“§«√∑”∑ÿ°Õ¬à“ßµ“¡∑’Ë
æ√–‡®â“µâÕß°“√é ¬ÕÀåπ∂÷ß¬Õ¡∑”æ‘∏®’ ¡ÿà πÈ”†„Àâæ√–Õß§å 16∑—π∑’∑æË’ √–Õß§å‚º≈à¢πÈ÷ ¡“®“°πÈ” ∑âÕßøÑ“
3:4

®—°®—Ëπ §◊Õ ·¡≈ß™π‘¥Àπ÷Ëß§≈â“¬µ—Í°·µπ µ“¡°ÆÀ¡“¬¢Õß‚¡‡ Õπÿ≠“µ„Àâ°‘π‡ªìπÕ“À“√‰¥â Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ
‡≈«’π‘µ‘ 11:21-22
3:10 µâπ‰¡â À¡“¬∂÷ß §π∑—Ë«‰ª µâπ‰¡â∑’Ë ‰¡à‡°‘¥º≈ §◊Õ§π∑’Ë ‰¡à¬Õ¡‡™◊ËÕøíßæ√–‡¬´Ÿ®–µâÕß∂Ÿ°‚§àπ≈ß‡À¡◊Õπ°—∫µâπ‰¡â
3:12 ®–·¬°·°≈∫ÕÕ°®“°¢â“« À√◊Õ °“√Ωí¥¢â“« ¬ÕÀåπÀ¡“¬∂÷ß æ√–‡¬´Ÿ®–·¬°§π¥’ÕÕ°®“°§π™—Ë«

01 mat with reference

5

26/8/03, 10:49 AM

6

¡—∑∏‘« 3:17

°Á‡ªî¥ÕÕ° ·≈–æ√–Õß§å°Á‡ÀÁπæ√–«‘≠≠“≥¢Õßæ√–‡®â“‡À¡◊Õππ°æ‘√“∫≈ß¡“Õ¬Ÿà‡Àπ◊Õæ√–Õß§å
17¡’‡ ’¬ßæŸ¥®“° «√√§å«à“ çπ’Ë§◊Õ≈Ÿ°√—°¢Õß‡√“ ‡√“æÕ„®„πµ—«‡¢“¡“°é

¡“√¡“≈Õß„®æ√–‡¬´Ÿ

4

(¡°.1:12-13;≈°.4:1-13)
†
·≈â«æ√–«‘≠≠“≥ °Áæ“æ√–‡¬´Ÿ‰ª∑’Ë‡ª≈à“‡ª≈’Ë¬«·Àâß·≈âß ‡æ◊ËÕ„Àâ¡“√‰¥â¡“≈Õß„®æ√–Õß§å
2À≈—ß®“°æ√–‡¬´Ÿ‰¥âÕ¥Õ“À“√¡“‡ªìπ‡«≈“ ’Ë ‘∫«—π ’Ë ‘∫§◊π æ√–Õß§å°ÁÀ‘«®—¥ 3¡“√®÷ß¡“¬—Ë«

¬ÿæ√–Õß§å«à“ ç∂â“‡ªìπ≈Ÿ°æ√–‡®â“®√‘ß °Á‡ °°âÕπÀ‘πæ«°π’È „Àâ°≈“¬‡ªìπ¢π¡ªíß ‘é
4æ√–‡¬´ŸµÕ∫«à“ çæ√–§—¡¿’√†å ‡¢’¬π‰«â«à“
ù™’«‘µ∑’Ë·∑â®√‘ß‰¡à „™àÕ¬Ÿà ‰¥â‡æ√“–Õ“À“√‡∑à“π—Èπ
·µàÕ¬Ÿà ‰¥â¥â«¬§”æŸ¥∑ÿ°§”∑’Ë¡“®“°æ√–‡®â“ûé (‡©≈¬∏√√¡∫—≠≠—µ‘ 8:3)
5®“°π—π
È ¡“√°Áπ”æ√–Õß§å ‰ª¬—ß‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡·≈–‰ª¬◊π°—πÕ¬Ÿ∫à π®ÿ¥ ßŸ ¥ÿ ¢Õß«‘À“√† 6·≈â«
¡“√°Á∑â“æ√–‡¬´Ÿ«à“ ç∂â“‡ªìπ≈Ÿ°æ√–‡®â“®√‘ß °Á°√–‚¥¥≈ß‰ª‡≈¬ ‡æ√“–æ√–§—¡¿’√å‡¢’¬π‰«â«à“
ùæ√–‡®â“®– —Ëß„Àâ∑Ÿµ¢Õßæ√–Õß§å§ÿâ¡§√Õß§ÿ≥
·≈–‡À≈à“∑Ÿµ «√√§å°Á®–√—∫§ÿ≥‰«â
‡æ◊ËÕ‰¡à„Àâ‡∑â“¢Õß§ÿ≥ °√–·∑°À‘πûé ( ¥ÿ¥’ 91:11-12)
7æ√–‡¬´ŸµÕ∫¡“√«à“ ç·µàæ√–§—¡¿’√å°Á‡¢’¬π‰«â‡À¡◊Õπ°—π«à“
ùÕ¬à“∑¥≈Õß‡≈àπ°—∫Õß§å‡®â“™’«‘µ æ√–‡®â“¢Õß‡®â“ûé (‡©≈¬∏√√¡∫—≠≠—µ‘ 6:13)
8Õ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß ¡“√‰¥âπ”æ√–‡¬´Ÿ‰ª∑’Ë¿Ÿ‡¢“∑’Ë Ÿß∑’Ë ÿ¥ ‡æ◊ËÕæ√–Õß§å®–‰¥â‡ÀÁπÕ“≥“®—°√∫π
‚≈°∑—ÈßÀ¡¥·≈–§«“¡‡®√‘≠√ÿàß‡√◊Õß¢Õß¡—π 9·≈â«¡“√°Á∑â“æ√–‡¬´Ÿ«à“ ç∂â“°√“∫‰À«â‡√“ ‡√“°Á®–
¬°∑—ÈßÀ¡¥∑’Ë‡ÀÁππ’È „Àâé
10æ√–‡¬´Ÿ®÷ßµÕ∫«à“ ç‰ª„Àâæâπ ‰Õâ´“µ“π ‡æ√“–æ√–§—¡¿’√å‡¢’¬π‰«â«à“
ù‡®â“®–µâÕß°√“∫‰À«âÕß§å‡®â“™’«‘µæ√–‡®â“¢Õß‡®â“
·≈–√—∫„™âæ√–Õß§å·µà‡æ’¬ßºŸâ‡¥’¬«ûé (‡©≈¬∏√√¡∫—≠≠—µ‘ 6:13)
11¡“√®÷ß‰¥â ‰ª®“°æ√–Õß§å ·≈–‡À≈à“∑Ÿµ «√√§å°Á¡“√—∫„™âæ√–Õß§å

æ√–‡¬´Ÿ‡√‘¡Ë ß“π„π·§«âπ°“≈‘≈’
(¡°.1:14-15;≈°.4:14-15)
12‡¡◊ËÕæ√–‡¬´Ÿ‰¥â¢à“««à“¬ÕÀåπ∂Ÿ°®—∫¢—ß§ÿ° æ√–Õß§å®÷ß°≈—∫‰ª∑’Ë·§«âπ°“≈‘≈13
’ ·≈â«¬â“¬®“°

‡¡◊Õßπ“´“‡√Á∏ ‰ªÕ¬Ÿà∑’Ë‡¡◊Õß§“‡ªÕ√π“Õÿ¡ ∑’ËÕ¬Ÿà√‘¡Ωíòß∑–‡≈ “∫°“≈‘≈’„π‡¢µ·¥π‡»∫Ÿ≈ÿπ·≈–π—ø
∑“≈’ 14‡æ◊ËÕ„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’ËÕ‘ ¬“Àå ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“† ‰¥âæŸ¥«à“
15ç¥‘π·¥π‡»∫Ÿ≈π
ÿ ·≈–¥‘π·¥ππ—ø∑“≈’
∑’Ëµ—ÈßÕ¬Ÿà√‘¡Ωíòß∑–‡≈ “∫°“≈‘≈’
∑“ß∑‘»µ–«—πµ°¢Õß·¡àπÈ”®Õ√å·¥π
§◊Õ·§«âπ°“≈‘≈’´÷Ëß‡ªìπ∑’ËÕ¬Ÿà¢Õß§π∑’Ë ‰¡à „™à¬‘«
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¡—∑∏‘« 5:4

16§π∑’Ëπ—ËßÕ¬Ÿà „π§«“¡¡◊¥‰¥â‡ÀÁπ·

ß «à“ß∑’Ë¬‘Ëß„À≠à
·≈–§π∑’ËÕ¬Ÿà„π¥‘π·¥π„µâ‡ß“·Ààß§«“¡µ“¬π—Èπ
· ß «à“ß°Á ‰¥â àÕß¡“∂÷ßæ«°‡¢“·≈â«é (Õ‘ ¬“Àå 9:1-2)

æ√–‡¬´Ÿ‡≈◊Õ°»‘…¬å∫“ß§π
(¡°.1:16-20;≈°.5:1-11)

17µ—È ß ·µà π—È π ¡“

æ√–‡¬´Ÿ‰¥â‡√‘Ë¡ª√–°“»«à“ ç°≈—∫µ—«°≈—∫„®‡ ’¬„À¡à ‡æ√“–·ºà π ¥‘ π
¢Õßæ√–‡®â“„°≈â‡¢â“¡“·≈â«é
18«—πÀπ÷Ëß ¢≥–∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ°”≈—ß‡¥‘πÕ¬Ÿà√‘¡Ωíòß∑–‡≈ “∫°“≈‘≈’ æ√–Õß§å¡Õß‡ÀÁπæ’ËπâÕß™“«
ª√–¡ß Õß§π§◊Õ ´’ ‚¡π∑’Ë§π‡√’¬°«à“ ‡ª‚µ√ ·≈–Õ—π¥√Ÿ«åπâÕß™“¬¢Õß‡¢“ °”≈—ß∑Õ¥·ÀÕ¬Ÿà„π
∑–‡≈ “∫ 19æ√–Õß§å®ß÷ æŸ¥°—∫‡¢“«à“ çµ“¡¡“‡∂Õ– ‡√“®– Õπ„Àâ§≥
ÿ ®—∫§π·∑π°“√®—∫ª≈“é 20∑—ßÈ
Õß§π°Á∑‘Èß·À·≈–µ‘¥µ“¡æ√–Õß§å ‰ª∑—π∑’
21‡¡◊ÕË æ√–Õß§å‡¥‘πµàÕ‰ªÕ’°ÀπàÕ¬Àπ÷ßË °Á‡ÀÁπæ’π
Ë Õâ ßÕ’° Õß§π§◊Õ ¬“°Õ∫ ≈Ÿ°™“¬¢Õß‡»‡∫¥’
°—∫¬ÕÀåππâÕß™“¬¢Õß‡¢“ °”≈—ß´àÕ¡·´¡Õ«π°—∫æàÕ¢Õßæ«°‡¢“Õ¬Ÿà„π‡√◊Õ ·≈â«æ√–Õß§å‡√’¬°æ’πË Õâ ß
Õß§ππ’È¡“ 22∑—Èß¬“°Õ∫·≈–¬ÕÀåπ®÷ß‰¥â≈“æàÕ·≈–∑‘Èß‡√◊Õ ·≈â«æ«°‡¢“°Áµ“¡æ√–Õß§å ‰ª∑—π∑’

æ√–‡¬´Ÿ Õπ·≈–√—°…“ª√–™“™π
(≈°.6:17-19)
23æ√–‡¬´Ÿ‡¥‘π∑“ß‰ª∑—Ë«·§«âπ°“≈‘≈’ ‡æ◊ËÕ —Ëß

Õπ§πµ“¡∑’Ëª√–™ÿ¡¢Õß™“«¬‘«† ·≈–
ª√–°“»¢à“«¥’‡°’¬Ë «°—∫·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“„Àâ∑°ÿ §π√Ÿâ πÕ°®“°π’¬È ß— ‰¥â√°— …“‚√§¿—¬‰¢â‡®Á∫µà“ßÊ „Àâ
°—∫§π„π‡¡◊Õß®πÀ“¬¥â«¬ 24∑”„Àâ™◊ËÕ‡ ’¬ß¢Õßæ√–Õß§å‡≈◊ËÕß≈◊Õ‰ª∑—Ë«ª√–‡∑»´’‡√’¬ ºŸâ§π®÷ß·Àà
°—π¡“À“æ√–‡¬´Ÿ ‡¢“æ“§π∑’Ë‡®Á∫ªÉ«¬∑π∑ÿ°¢å∑√¡“π ¥â«¬‚√§µà“ßÊ §π∂Ÿ°º’ ‘ß §π‡ªìπ≈¡∫â“À¡Ÿ
·≈–§π‡ªìπÕ—¡æ“µ¡“¥â«¬ ·≈â«æ√–Õß§å°Á ‰¥â√°— …“®πÀ“¬À¡¥∑ÿ°§π 25§π®”π«π¡“°®÷ßæ“°—π
µ‘¥µ“¡æ√–Õß§å ¡’∑ßÈ— ®“°·§«âπ°“≈‘≈’ ·§«âπ‡¥§“‚ª≈‘»* ‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ ·§«âπ¬Ÿ‡¥’¬ ·≈–¥‘π
·¥π∑“ßµ–«—πÕÕ°¢Õß·¡àπÈ”®Õ√å·¥π

æ√–‡¬´Ÿ Õπª√–™“™π
(≈°.6:20-23)

5

‡¡◊ÕË æ√–‡¬´Ÿ‡ÀÁπºŸ§â πµ“¡¡“‡ªìπ®”π«π¡“° æ√–Õß§å‰¥â¢π÷È ‰ª∫π¿Ÿ‡¢“·≈–π—ßË Õ¬Ÿ∑à π’Ë π—Ë æ«°»‘…¬å
°Á‡¢â“¡“À“æ√–Õß§å 2æ√–Õß§å®÷ß‡√‘Ë¡ Õπæ«°‡¢“«à“
3ç§π∑’Ë√Ÿâµ—««à“µâÕß°“√æ√–‡®â“ ¡’‡°’¬√µ‘®√‘ßÊ
‡æ√“–‡¢“‰¥â‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß„π·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“
4§π∑’Ë ‚»°‡»√â“ ¡’‡°’¬√µ‘®√‘ßÊ
‡æ√“–æ√–‡®â“®–ª≈Õ∫‚¬π‡¢“

4:25 ‡¥§“‚ª≈‘» ‡ªìπ¿“…“°√’° À¡“¬∂÷ß ‡¡◊Õß 10 ‡¡◊Õß‡ªìπ™◊ËÕ¢Õß·§«âπÀπ÷Ëß∑’Ëª√–°Õ∫¥â«¬‡¡◊Õß 10 ‡¡◊Õß µ—ÈßÕ¬Ÿà
∫√‘‡«≥Ωíòßµ–«—πÕÕ°¢Õß∑–‡≈ “∫°“≈‘≈’
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¡—∑∏‘« 5:5
5§π∑’Ë¡’®‘µ„®ÕàÕπ‚¬π

¡’‡°’¬√µ‘®√‘ßÊ
‡æ√“–æ√–‡®â“®–„Àâ ‚≈°π’È°—∫‡¢“
6§π∑’ËÀ‘«°√–À“¬Õ¬“°®–∑”„π ‘Ëß∑’Ëæ√–‡®â“µâÕß°“√
¡’‡°’¬√µ‘®√‘ßÊ ‡æ√“–æ√–‡®â“®–∑”„Àâ‡¢“Õ‘Ë¡„®
7§π∑’Ë¡’®‘µ„®‡¡µµ“ ¡’‡°’¬√µ‘®√‘ßÊ
‡æ√“–æ√–‡®â“®–‡¡µµ“‡¢“
8§π∑’Ë¡’®‘µ„®∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ¡’‡°’¬√µ‘®√‘ßÊ
‡æ√“–‡¢“®–‰¥â‡ÀÁπæ√–‡®â“
9§π∑’Ë √â“ß —πµ‘ ¡’‡°’¬√µ‘®√‘ßÊ
‡æ√“–æ√–‡®â“®–‡√’¬°‡¢“«à“‡ªìπ≈Ÿ°
10§π∑’Ë ‚¥π¢à¡‡Àß√—ß·°‡æ√“–∑”µ“¡§«“¡µâÕß°“√¢Õßæ√–‡®â“
¡’‡°’¬√µ‘®√‘ßÊ ‡æ√“–‡¢“‰¥â‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß„π·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“
11§π∑’Ë ‚¥π¥Ÿ∂Ÿ° ‚¥π¢à¡‡Àß√—ß·° ·≈–‚¥π„ à√â“¬ªÑ“¬ ’
‡æ√“–µ‘¥µ“¡‡√“ ¡’‡°’¬√µ‘®√‘ßÊ
12„Àâ¥’ „®·≈–¡’§«“¡ ÿ¢‡∂Õ– ‡æ√“–æ√–‡®â“‰¥â‡°Á∫√“ß«—≈Õ—π¬‘Ëß„À≠à ‰«â „Àâ°—∫§ÿ≥·≈â«∑’Ë∫π
«√√§å ‡æ√“–æ«°ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“†„π ¡—¬°àÕπ°Á ‚¥π¢à¡‡ÀßÕ¬à“ß‡¥’¬«°—∫§ÿ≥π’Ë·À≈–é

‡°≈◊Õ·≈–· ß «à“ß
(¡°.9:50;≈°.14:34-35)

13çæ«°§ÿ≥‡ªìπ‡°≈◊Õ

*¢Õß‚≈°π’È ∂â“‡°≈◊ÕÀ¡¥√ ‡§Á¡·≈â« ®–∑”„Àâ‡§Á¡Õ’°‰¥âÕ¬à“ß‰√ ¡—π

‰¡à¡ª’ √–‚¬™πåÕ–‰√Õ’°·≈â« πÕ°®“°‡Õ“‰ª∑‘ßÈ „Àâ§π‡À¬’¬∫ 14æ«°§ÿ≥‡ªìπ· ß «à“ß¢Õß‚≈° ‡¡◊Õß
∑’Ë √â“ßÕ¬Ÿà∫π¿Ÿ‡¢“®–‡Õ“‰ª´àÕπ‰«â ‰¡à „Àâ§π‡ÀÁπ°Á ‰¡à ‰¥â15‡À¡◊Õπ°—∫‡¡◊ËÕ®ÿ¥µ–‡°’¬ß °Á ‰¡à¡’„§√‡Õ“
∂—ß§√Õ∫‰«â ·µà®–‡Õ“‰ª·¢«π‰«â‡æ◊ËÕ®–‰¥â àÕß «à“ß„Àâ°—∫∑ÿ°§π∑’ËÕ¬Ÿà„π∫â“π 16æ«°§ÿ≥°Á‡À¡◊Õπ
°—π „Àâ àÕß «à“ßÕÕ°‰ª‡æ◊ËÕ§π®–‰¥â‡ÀÁπ§«“¡¥’∑’Ë§ÿ≥∑” ·≈–®–‰¥â √√‡ √‘≠æ√–∫‘¥“¢Õß§ÿ≥∑’Ë
Õ¬Ÿà∫π «√√§å

æ√–‡¬´Ÿ —Ëß Õπ‡°’Ë¬«°—∫°ÆªØ‘∫—µ‘
À√◊Õ¡“¬°‡≈‘°¢âÕ§«“¡∑’ËºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“
†‡¢’¬π‰«â ‡√“‰¡à ‰¥â¡“¬°‡≈‘°·µà¡“∑”„Àâ¡—π ”‡√Á®* 18‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ ‡¡◊ËÕ‰À√à°Áµ“¡∑’ËøÑ“·≈–
¥‘π¬—ßÕ¬Ÿà ®–‰¡à¡«’ π— ∑’µË «— Àπ—ß Õ◊ µ—«‡≈Á°Ê À√◊Õ®ÿ¥‡≈Á°Ê °— ®ÿ¥‡¥’¬«À“¬‰ª®“°°ÆªØ‘∫µ— ‡‘ ≈¬ ®π°«à“
∑ÿ°Õ¬à“ß®–‡°‘¥¢÷Èπ®√‘ßµ“¡π—Èπ 19§π∑’Ë ‰¡à¬Õ¡‡™◊ËÕøíß¢âÕ‡≈Á°Ê ¢âÕÀπ÷Ëß„π°ÆªØ‘∫—µ‘ ·≈â«¬—ß Õπ
„Àâ§πÕ◊Ëπ‰¡à‡™◊ËÕøíß¥â«¬ §ππ—Èπ°Á®–‡ªìπ§π∑’Ë‡≈Á°∑’Ë ÿ¥„π·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“ ·µà§π∑’Ë‡™◊ËÕøíß°Æ
ªØ‘∫µ— ·‘ ≈– Õπ„Àâ§πÕ◊πË ‡™◊ÕË øíß¥â«¬ §πÊ π—πÈ °Á®–‡ªìπ§π∑’¬Ë ßË‘ „À≠à„π·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“ 20‡æ√“–
17Õ¬à“§‘¥«à“‡√“¡“¬°‡≈‘°°ÆªØ‘∫—µ‘¢Õß‚¡‡

5:13 ‡°≈◊Õ „π ¡—¬æ√–‡¬´Ÿ §π„™â‡°≈◊ÕÀ¡—°‡π◊ÈÕ‰¡à„Àâ‡πà“
5:17 ç·µà¡“∑”„Àâ¡—π ”‡√Á®é„π¿“…“‡¥‘¡ ª√–‚¬§π’ÈÕ“®®–·ª≈‰¥âÀ≈“¬Õ¬à“ß ‡™àπ ç‡°‘¥¢÷Èπ®√‘ßµ“¡π—Èπé À√◊Õ ç∑”„Àâ
‡ÀÁπ∂÷ß§«“¡À¡“¬∑’Ë·∑â®√‘ß¢Õß¡—πé À√◊Õ ç∑”„Àâ∫√√≈ÿ∂÷ß‡ªÑ“À¡“¬é
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‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ ∂â“æ«°§ÿ≥‰¡à ‰¥â‡™◊ËÕøíßæ√–‡®â“¡“°‰ª°«à“∑’Ëæ«°§√Ÿ Õπ°ÆªØ‘∫—µ‘·≈–æ«°ø“
√‘ ’†‡™◊ËÕøíßæ√–Õß§å §ÿ≥°Á®–‰¡à¡’«—π‰¥â‡¢â“‰ª„π·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“

‡√◊ËÕß§«“¡‚°√∏
21æ«°§ÿ≥§ß‡§¬‰¥â¬‘π∑’Ë‡¢“æŸ¥°—∫§π ¡—¬°àÕπ«à“ ùÕ¬à“¶à“§π û ·µà∂â“„§√∑” §ππ—Èπ®–
µâÕß∂Ÿ°≈ß‚∑… 22·µà‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ ·§à§π∑’Ë ‚°√∏æ’ËπâÕß¢Õßµ—«‡Õß°Á∂Ÿ°µ—¥ ‘π«à“º‘¥·≈â« ·≈–
§π∑’Ë«à“æ’ËπâÕß¢Õßµ—«‡Õß«à“ ‰Õâªí≠≠“ÕàÕπ ‡¢“®–µâÕß∂Ÿ° Õ∫ «π„π»“≈ Ÿß† ·≈–„§√°Áµ“¡∑’«Ë “à

*

§πÕ◊Ëπ ‰Õâ ‚ßà ‡¢“°Á‡ ’Ë¬ßµàÕ∫÷ß‰øπ√°·≈â«
23¥—ßπ—π
È ∂â“§ÿ≥π”‡§√◊ËÕß∫Ÿ™“¡“∂÷ß·∑àπ∫Ÿ™“† ·≈–π÷°¢÷Èπ¡“‰¥â«à“æ’ËπâÕß¡’ªí≠À“ °—∫§ÿ≥„π
‘Ëß∑’Ë§ÿ≥∑”‰ª 24„Àâ«“ß‡§√◊ËÕß∫Ÿ™“π—Èπ‰«â ·≈–°≈—∫‰ª§◊π¥’°—∫æ’ËπâÕß§ππ—Èπ°àÕπ ·≈â«§àÕ¬°≈—∫¡“
∂«“¬‡§√◊ÕË ß∫Ÿ™“
25∂â“¡’ „§√øÑÕß√âÕß§ÿ≥ °Á „Àâ√’∫ª√—∫§«“¡‡¢â“„®°—∫‡¢“„π√–À«à“ß∑“ß∑’Ë°”≈—ß‰ª»“≈ ‰¡à
Õ¬à“ßπ—Èπ‡¢“®– àßµ—«§ÿ≥„ÀâºŸâæ‘æ“°…“ ·≈â«ºŸâæ‘æ“°…“®– àß§ÿ≥µàÕ‰ª„ÀâºŸâ§ÿ¡‡Õ“‰ª¢—ß§ÿ° 26‡√“
®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ §ÿ≥®–‰¡à ‰¥âÕÕ°¡“®“°§ÿ°π—ÈπÀ√Õ° ®π°«à“®–„™âÀπ’È§√∫∑ÿ°∫“∑∑ÿ° µ“ß§å
‡√◊ÕË ß°“√¡’™âŸ
27æ«°§ÿ≥§ß‡§¬‰¥â¬‘π§”æŸ¥∑’Ë«à“ ùÕ¬à“‡ªìπ™Ÿâ°—∫ “¡’¿√√¬“‡¢“*û 28·µà‡√“®–∫Õ°§ÿ≥«à“
·§à¡ÕßºŸâÀ≠‘ß·≈â«‡°‘¥§«“¡„§√à °Á∂◊Õ«à“§ÿ≥‡ªìπ™Ÿâ∑“ß„®°—∫ºŸâÀ≠‘ß§ππ—Èπ·≈â« 29¥—ßπ—Èπ ∂â“µ“
¢«“¢Õß§ÿ≥∑”„Àâ§ÿ≥∑”∫“ª °Á„Àâ§«—°∑‘Èß‰ª‡≈¬ ‡æ√“–‡ ’¬Õ«—¬«–‰ª à«πÀπ÷Ëß °Á¬—ß¥’°«à“®–µâÕß
µ°π√°∑—Èßµ—« 30∂â“¡◊Õ¢«“¢Õß§ÿ≥∑”„Àâ§ÿ≥∑”∫“ª °Á „Àâµ—¥¡—π∑‘Èß‰ª‡≈¬ ‡æ√“–‡ ’¬Õ«—¬«–‰ª
«à πÀπ÷ßË °Á¬—ß¥’°«à“®–µâÕßµ°π√°∑—Èßµ—«

‡√◊ÕË ß°“√À¬à“√â“ß
(¡∏.19:9;¡°.10:11-12;≈°.16-18)

31¡’§”æŸ¥«à“

ù∂â“„§√®–À¬à“°—∫¿√√¬“ °Á„Àâ∑”Àπ—ß ◊ÕÀ¬à“*„Àâ°—∫¿√√¬“û 32·µà‡√“®–∫Õ°
§ÿ≥«à“ „§√°Áµ“¡∑’ËÀ¬à“°—∫¿√√¬“ ¬°‡«âπÀ¬à“‡æ√“–‡√◊ËÕß°“√∑”∫“ª∑“ß‡æ» °Á∑”„Àâ¿√√¬“¡’™Ÿâ
‡¡◊ËÕ‡∏Õ‰ª·µàßß“π„À¡à ·≈–ºŸâ™“¬∑’Ë¡“·µàßß“π°—∫‡∏Õ°Á∂◊Õ«à“¡’™Ÿâ¥â«¬

‡√◊ËÕß°“√ “∫“π
33æ«°§ÿ≥§ß‡§¬‰¥â¬‘π∑’Ë‡¢“æŸ¥°—∫§π ¡—¬°àÕπ«à“ ùÕ¬à“º‘¥§” “∫“π µâÕß∑”µ“¡§”
“∫“π∑’Ë„Àâ ‰«â°—∫Õß§å‡®â“™’«‘µ û 34·µà‡√“¢Õ∫Õ°«à“Õ¬à“ “∫“π‡≈¬ ‡æ√“–∂â“§ÿ≥Õâ“ß∂÷ß «√√§å
«√√§å°Á‡ªìπ∑’πË ß—Ë ¢Õßæ√–‡®â“ 35À√◊ÕÕâ“ß∂÷ß‚≈°π’È ‚≈°π’°È ‡Á ªìπ∑’«Ë “ß‡∑â“¢Õßæ√–‡®â“ À√◊ÕÕâ“ß∂÷ß
‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ ‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡°Á‡ªìπ‡¡◊Õß¢Õß°…—µ√‘¬åºŸâ¬‘Ëß„À≠à 36À√◊ÕÕâ“ß‚¥¬„™âÀ—«¢Õßµπ‡ªìπ
ª√–°—π ‡æ√“–º¡ —°‡ âπ§ÿ≥°Á¬—ß‰¡à¡’ªí≠≠“∑”„Àâ¡—π¢“«À√◊Õ¥”‰¥â‡≈¬ 37∂â“ ù„™àû °Á∫Õ°«à“ ù„™àû

*

5:21
5:27
5:31
5:33

ùÕ¬à“¶à“§πû Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ Õæ¬æ 20:13 ·≈– ‡©≈¬∏√√¡∫—≠≠—µ‘ 5:17
ùÕ¬à“‡ªìπ™Ÿâ°—∫º—«‡¡’¬‡¢“û Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ Õæ¬æ 20:14 ·≈– ‡©≈¬∏√√¡∫—≠≠—µ‘ 5:18
ù∂â“„§√À¬à“...„Àâ∑”Àπ—ß ◊ÕÀ¬à“û Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ ‡©≈¬∏√√¡∫—≠≠—µ‘ 24:1
ùµâÕß...Õß§å‡®â“™’«‘µû ¥Ÿ∑’Ë ‡≈«’π‘µ‘ 19:12 °—π¥“√«‘∂’ 30:2 ·≈– ‡©≈¬∏√√¡∫—≠≠—µ‘ 23:21
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∂â“ ù‰¡àû °Á∫Õ°«à“ ù‰¡àû æŸ¥·§àπ’È æÕ·≈â« æŸ¥¡“°°«à“π’È°Á¡“®“°¡“√

‡√◊ÕË ß°“√·°â·§âπ
(≈°.6:29-30)

38æ«°§ÿ≥§ß‡§¬‰¥â¬‘π§”æŸ¥∑’Ë«à“

ùµ“µàÕµ“ øíπµàÕøíπ*û 39·µà‡√“¢Õ∫Õ°«à“ Õ¬à“§‘¥·°â
·§âπ§π∑’Ë∑”º‘¥µàÕ§ÿ≥ ∂â“„§√µ∫·°â¡¢«“¢Õß§ÿ≥ °ÁÀ—π·°â¡´â“¬„Àâ‡¢“µ∫¥â«¬ 40∂â“„§√øÑÕß
√âÕß‡Õ“‡ È◊Õ¢Õß§ÿ≥ °Á·∂¡‡ È◊Õ§≈ÿ¡„Àâ‡¢“‰ª¥â«¬ 41∂â“„§√∫—ß§—∫„Àâ§ÿ≥·∫°¢Õß‰ª°—∫‡¢“Àπ÷Ëß
°‘‚≈‡¡µ√ °Á·∫°‰ª Õß°‘‚≈‡¡µ√‡≈¬ 42∂â“„§√¡“¢ÕÕ–‰√®“°§ÿ≥°Á„Àâ‡¢“‰ª Õ¬à“À—πÀπâ“Àπ’ ‰ª
®“°§π∑’Ë¡“¢Õ¬◊¡§ÿ≥‡≈¬

„Àâ√°— »—µ√Ÿ
(≈°.6:27-28;32-36)

43æ«°§ÿ≥§ß‡§¬‰¥â¬π
‘ §”æŸ¥∑’«Ë “à ù√—°‡æ◊ÕË π∫â“π

*·≈–‡°≈’¬¥™—ß»—µ√Ÿû 44·µà‡√“¢Õ∫Õ°§ÿ≥«à“

„Àâ√—°»—µ√Ÿ¢Õß§ÿ≥ ·≈–Õ∏‘…∞“π‡º◊ËÕ§π∑’Ë¢à¡‡Àß§ÿ≥ 45‡æ√“–∂â“∑”Õ¬à“ßπ’È §ÿ≥°Á®–‡ªìπ≈Ÿ°∑’Ë·∑â
®√‘ß¢Õßæ√–∫‘¥“„π «√√§å æ√–Õß§å∑”„Àâ¥«ßÕ“∑‘µ¬å àÕß «à“ß„Àâ∑—Èß§π¥’·≈–§π™—Ë« „ÀâΩπµ°
°—∫∑—ßÈ §π∑’∑Ë ”∂Ÿ°·≈–§π∑’∑Ë ”º‘¥‡À¡◊Õπ°—π 46∂â“§ÿ≥√—°·µà§π∑’√Ë °— §ÿ≥ ·≈â«¡—π¡’Õ–‰√æ‘‡»…µ√ß‰Àπ
·¡â·µà§π‡°Á∫¿“…’*°Á¬—ß√—°§π∑’Ë√—°‡¢“‡À¡◊Õπ°—π 47∂â“∑—°∑“¬·µà‡æ◊ËÕπ §ÿ≥‰¥â∑”Õ–‰√æ‘‡»…‰ª
°«à“§πÕ◊ËπÊ À√◊Õ ‡æ√“–§π∑’Ë ‰¡à√âŸ®—°æ√–‡®â“*°Á∑”Õ¬à“ßπ—Èπ‡À¡◊Õπ°—π 48¥—ßπ—Èπ æ√–∫‘¥“¢Õß
æ«°§ÿ≥∫π «√√§å¥’æ√âÕ¡¢π“¥‰Àπ °Á „Àâæ«°§ÿ≥¥’æ√âÕ¡¢π“¥π—Èπ¥â«¬é

‡√◊ËÕß°“√„Àâ
√–«—ß„Àâ¥’ Õ¬à“∑”§«“¡¥’‡æ◊ÕË Õ«¥§πÕ◊πË ‡æ√“–§ÿ≥®–‰¡à ‰¥â√∫— √“ß«—≈®“°æ√–‡®â“¢Õß§ÿ≥∑’Ë
Õ¬Ÿà∫π «√√§å 2‡«≈“∑’Ë§ÿ≥™à«¬‡À≈◊Õ§π®π °ÁÕ¬à“‰ª∑”‡À¡◊Õπ°—∫æ«°Àπâ“´◊ËÕ„®§¥*∑’Ë™Õ∫
‡ªÉ“·µ√„π∑’Ëª√–™ÿ¡†À√◊Õµ“¡∑âÕß∂ππ‡æ◊ËÕ„Àâ§π¡“¥Ÿ·≈–™¡‡™¬‡¢“ ‡æ√“–®√‘ßÊ ·≈â« ‡√“®–
∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ æ«°‡¢“°Á ‰¥â√—∫§”™¡π—Èπ‡ªìπ√“ß«—≈‰ª‡√’¬∫√âÕ¬·≈â« 3·µà‡¡◊ËÕ™à«¬‡À≈◊Õ§π®π °ÁÕ¬à“
„Àâ¡◊Õ´â“¬√Ÿâ«à“¡◊Õ¢«“∑”Õ–‰√ 4¥—ßπ—Èπ ‡¡◊ËÕ§ÿ≥™à«¬‡À≈◊Õ§π®π °Á„Àâ∑”‡ªìπ§«“¡≈—∫ ·≈–æ√–
∫‘¥“¢Õß§ÿ≥ºŸâ‡ÀÁπ ‘Ëß∑’Ë§ÿ≥∑”‡ªìπ§«“¡≈—∫π’È °Á®–„Àâ√“ß«—≈°—∫§ÿ≥

6

‡√◊ÕË ß°“√Õ∏‘…∞“π
(≈°.11:2-4)
5‡«≈“∑’Ë§ÿ≥Õ∏‘…∞“π °ÁÕ¬à“∑”‡À¡◊Õπæ«°§πÀπâ“´◊ËÕ„®§¥æ«°π—Èπ ∑’Ë™Õ∫¬◊πÕ∏‘…∞“π„π∑’Ë
ª√–™ÿ¡†À√◊Õµ“¡∑âÕß∂ππ‡æ◊ËÕÕ«¥„Àâ§πÕ◊Ëπ‡ÀÁπ ‡√“®–∫Õ°„Àâ√âŸ«à“ æ«°‡¢“‰¥â√—∫√“ß«—≈‰ª
‡√’¬∫√âÕ¬·≈â« 6·µà ”À√—∫§ÿ≥ ‡¡◊ËÕÕ∏‘…∞“π°Á „Àâ‡¢â“‰ª„πÀâÕß ªî¥ª√–µŸ·≈–Õ∏‘…∞“πµàÕæ√–

5:38 ùµ“...øíπû Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ °—π¥“√«‘∂’ 21:24 ·≈– ‡©≈¬∏√√¡∫—≠≠—µ‘ 24:20
5:43 ù√—°‡æ◊ËÕπ∫â“πû Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ ‡≈«’π‘µ‘ 19:18

5:46 §π‡°Á∫¿“…’ ‡ªìπ§π¬‘«∑’§Ë π‚√¡—π®â“ß‰«â‡°Á∫¿“…’§π¬‘«¥â«¬°—π´÷ßË æ«°π’¡È °— ®–¢’È ‚°ß æ«°¬‘«®÷ß‡°≈’¬¥æ«°‡¢“
5:47 ¿“…“¥—Èß‡¥‘¡ „™â§”«à“ §π∑’Ë ‰¡à„™à¬‘«
6:2 Àπâ“´◊ÕË „®§¥ À¡“¬∂÷ß§π™—«Ë ∑’·Ë °≈âß∑”µ—«‡À¡◊Õπ‡ªìπ§π¥’
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∫‘¥“∑’¡Ë Õß‰¡à‡ÀÁπ¥â«¬µ“ ·≈–æ√–Õß§å®–¡Õß‡ÀÁπ ßË‘ ∑’§Ë ≥
ÿ ∑”‡ªìπ§«“¡≈—∫π’È ·≈–„Àâ√“ß«—≈°—∫§ÿ≥
7‡¡◊ËÕ§ÿ≥Õ∏‘…∞“π °ÁÕ¬à“æŸ¥´È”´“°‰√â “√–‡À¡◊Õπ§π∑’Ë ‰¡à√âŸ®—°æ√–‡®â“∑”°—π ‡æ√“–æ«°
‡¢“§‘¥«à“ ∂â“‡¢“æŸ¥´È”·≈â«´È”Õ’° æ«°‡¢“®–‰¥â√—∫§”µÕ∫®“°°“√Õ∏‘…∞“ππ—Èπ 8Õ¬à“∑”‡À¡◊Õπ
§πæ«°π—Èπ ‡æ√“–æ√–∫‘¥“√Ÿâ«à“§ÿ≥¢“¥Õ–‰√°àÕπ∑’Ë§ÿ≥®–¢Õ‡ ’¬Õ’° 9§ÿ≥§«√®–Õ∏‘…∞“πÕ¬à“ßπ’È
«à“
ùæ√–∫‘¥“¢Õß‡√“∑’ËÕ¬Ÿà∫π «√√§å
¢Õ„Àâ™◊ËÕ¢Õßæ√–Õß§å‡ªìπ∑’Ë‡§“√æπ—∫∂◊ÕÕ¬Ÿà‡ ¡Õ
10¢Õ„Àâ·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–Õß§å¡“µ—ÈßÕ¬Ÿà „π‚≈°π’È
¢Õ„Àâ§π„π‚≈°π’∑È ”µ“¡§«“¡µâÕß°“√¢Õßæ√–Õß§å ‡À¡◊ÕπÕ¬à“ß∑’‡Ë ªìπ„π «√√§å
11‚ª√¥„Àâæ«°‡√“¡’Õ“À“√°‘π„π«—ππ’È
12·≈–‚ª√¥¬°‚∑…„Àâ°—∫§«“¡∫“ª¢Õßæ«°‡√“
‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëæ«°‡√“¬°‚∑…„Àâ°—∫§πÕ◊Ëπ∑’Ë∑”∫“ªµàÕ‡√“
13·≈–¢ÕÕ¬à“‰¥âπ”æ«°‡√“‡¢â“‰ª„π°“√¬—Ë«¬«π
·µà¢Õ„Àâ™à«¬‡À≈◊Õæ«°‡√“æâπ®“° ‘Ëß™—Ë«√â“¬*ûé
14ç∂â“§ÿ≥¬°‚∑…„Àâ°—∫§π∑’Ë∑”∫“ªµàÕ§ÿ≥ æ√–∫‘¥“¢Õß§ÿ≥∑’ËÕ¬Ÿà∫π «√√§å °Á®–¬°‚∑…
„Àâ§ÿ≥¥â«¬ 15·µà∂â“§ÿ≥‰¡à¬Õ¡¬°‚∑…„Àâ§πÕ◊Ëπ æ√–∫‘¥“¢Õß§ÿ≥°Á®–‰¡à¬°‚∑… „Àâ°—∫∫“ª¢Õß
§ÿ≥‡À¡◊Õπ°—πé

‡√◊ËÕß°“√Õ¥Õ“À“√
16‡¡◊ËÕ§ÿ≥Õ¥Õ“À“√

* °Á ‰¡àµâÕß∑”Àπâ“‡»√â“‡À¡◊Õπæ«°Àπâ“´◊ËÕ„®§¥∑”°—π ‡æ◊ËÕ„Àâ§π‡ÀÁπ

«à“‡¢“Õ¥Õ“À“√Õ¬Ÿà ‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ æ«°‡¢“‰¥â√—∫√“ß«—≈¢Õßæ«°‡¢“Õ¬à“ß§√∫∂â«π·≈â« 17·µà
‡¡◊ËÕ§ÿ≥Õ¥Õ“À“√ ¢Õ„Àâ≈â“ßÀπâ“≈â“ßµ“„Àâ·®à¡„ ·≈–„ àπ”È ¡—πº¡ 18®–‰¥â ‰¡à ¡’ „§√√Ÿâ«à“§ÿ≥
°”≈—ßÕ¥Õ“À“√Õ¬Ÿà ·µàæ√–∫‘¥“∑’Ë¡Õß‰¡à‡ÀÁπ¥â«¬µ“ °Á®–‡ÀÁπ ‘Ëß∑’Ë§ÿ≥∑”‡ªìπ§«“¡≈—∫π’È·≈–„Àâ
√“ß«—≈°—∫§ÿ≥

æ√–‡®â“ ”§—≠°«à“∑√—æ¬å ‘π‡ß‘π∑Õß
(≈°.12:33-34;16:13)

19Õ¬à“‡°Á∫

– ¡¢Õß¡’§à“´÷Ëß π‘¡À√◊Õ·¡≈ß∑”≈“¬‰¥â À√◊Õ∑’Ë¢‚¡¬≈—°‰ª‰¥â ‰«â „π‚≈°π’È 20·µà
„Àâ‡°Á∫ – ¡¢Õß¡’§à“‰«â∫π «√√§å ∑’Ë π‘¡·≈–·¡≈ß‰¡à¡’«—π∑”≈“¬‰¥â À√◊Õ¢‚¡¬°Á≈—°‡Õ“‰ª‰¡à ‰¥â
21‡æ√“–¢Õß¡’§à“¢Õß§ÿ≥Õ¬Ÿà∑’Ë ‰Àπ „®¢Õß§ÿ≥°Á®–Õ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπ¥â«¬
22¥«ßµ“‡ªìπ· ß «à“ß¢Õß√à“ß°“¬ ∂â“µ“¢Õß§ÿ≥¥’ √à“ß°“¬¢Õß§ÿ≥°Á®–‡µÁ¡‰ª¥â«¬· ß «à“ß
23·µà∂â“µ“¢Õß§ÿ≥‰¡à¥’ √à“ß°“¬¢Õß§ÿ≥°Á®–‡µÁ¡‰ª¥â«¬§«“¡¡◊¥ ·≈–∂â“· ß «à“ß„π√à“ß°“¬¢Õß
§ÿ≥°≈“¬¡“‡ªìπ§«“¡¡◊¥ §«“¡¡◊¥π—Èπ®–πà“°≈—«¢π“¥‰Àπ
6:13 ”‡π“°√’°∫“ß©∫—∫‰¥â‡æ‘¡Ë ‡µ‘¡ «à ππ’§È Õ◊ ç‡æ√“–Õ“≥“®—°√ ƒ∑∏‘ÕÏ ”π“®·≈–‡°’¬√µ‘¬»‡ªìπ¢Õßæ√–Õß§åµ≈Õ¥‰ª Õ“‡¡πé
6:13 ‘Ëß™—Ë«√â“¬ Õ“®®–·ª≈«à“ ºŸâ™—Ë«√â“¬ À√◊Õ¡“√ À√◊Õ´“µ“π
6:16 Õ¥Õ“À“√ À¡“¬∂÷ß °“√¡’™’«‘µÕ¬Ÿà ‚¥¬‰¡à∑“πÕ“À“√„π™à«ß‡«≈“¢Õß°“√Õ∏‘…∞“π·≈–‡«≈“∑’Ë‡»√â“‚»°
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24‰¡à¡’ „§√√—∫„™â‡®â“π“¬

Õß§π‰¥â „π‡«≈“‡¥’¬«°—π ‡æ√“–‡¢“®–‡°≈’¬¥π“¬§πÀπ÷Ëß ·≈–®–
√—°π“¬Õ’°§πÀπ÷Ëß À√◊Õ‡¢“®–®ß√—°¿—°¥’°—∫π“¬§πÀπ÷Ëß ·µà®–¥Ÿ∂Ÿ°π“¬Õ’°§πÀπ÷Ëß ¥—ßπ—Èπ §ÿ≥°Á
‰¡à “¡“√∂‡ªìπ∑“ ¢Õßæ√–‡®â“æ√âÕ¡Ê°—∫‡ªìπ∑“ ¢Õß‡ß‘π∑Õß¥â«¬

Õ¬à“°—ß«≈
(≈°.12:22-34)

25¥—ßπ—Èπ

‡√“¢Õ∫Õ°§ÿ≥«à“ ‰¡àµâÕß°—ß«≈‡°’Ë¬«°—∫™’«‘µ«à“®–¡’°‘π¡’¥Ë◊¡‰À¡ À√◊Õ‡ªìπÀà«ß
√à“ß°“¬«à“®–¡’‡ ◊ÈÕºâ“„ à ‰À¡ ‡æ√“–™’«‘µπ—Èπ¡—π‰¡à „™à·§à‡√◊ËÕß¢ÕßÕ“À“√·≈–‡ ◊ÈÕºâ“‡∑à“π—Èπ 26¥Ÿ
π°∑’Ë∫‘πÕ¬Ÿà „πÕ“°“» ‘ ¡—π‰¡à ‰¥âÀ«à“π‰¡à ‰¥â‡°Á∫‡°’Ë¬« ·≈–‰¡à ‰¥â – ¡‡¡≈Á¥æ◊™‰«â „π¬ÿâß©“ß ·µà
æ√–∫‘¥“¢Õß§ÿ≥∑’ËÕ¬Ÿà∫π «√√§å°Á¬—ß‡≈’È¬ß¥Ÿæ«°¡—π‡≈¬ ·≈â«æ«°§ÿ≥¡’§à“¡“°°«à“π°æ«°π—Èπ
‰¡à„™àÀ√◊Õ 27¡’„§√∫â“ß∑’§Ë Õ¬‡ªìπÀà«ß§Õ¬°—ß«≈ ·≈â« “¡“√∂µàÕ™’«µ‘ „Àâ¬“«ÕÕ°‰ªÕ’° °— ™—«Ë ‚¡ß‰¥â
28∂â“Õ¬à“ßπ—π
È ®–‡ªìπÀà«ß‡√◊ÕË ß‡ Õ◊È ºâ“∑”‰¡ ¥Ÿ¥Õ°‰¡â„π∑ÿßà «‘ “à ¡—πßÕ°ß“¡¢÷πÈ ¡“‰¥âÕ¬à“ß‰√ ∑—ßÈ Ê
∑’¡Ë π— ‰¡à ‰¥â∑”ß“π ·≈–‰¡à ‰¥â∑Õºâ“„ ‡à Õß 29‡√“®–∫Õ°„Àâ√«âŸ “à ·¡â·µà°…—µ√‘¬å‚´‚≈¡Õπ∑’√Ë ”Ë √«¬∑’Ë ¥ÿ
°Á¬—ß·µàßµ—« «¬‰¡à‡∑à“¥Õ°‰¡âæ«°π’È —°¥Õ° 30·¡â·µàÀ≠â“∑’ËÕ¬Ÿà ‰¥â·§à«—ππ’È æ√ÿàßπ’È°Á®–∂Ÿ°‚¬π‡¢â“
°Õß‰ø·≈â« æ√–Õß§å¬ß— µ°·µàß‡ ¬’ «¬ß“¡‡≈¬ ·≈â«æ√–Õß§å®–‰¡àµ°·µàßæ«°§ÿ≥¡“°°«à“π—πÈ À√◊Õ
æ«°§ÿ≥π’Ë™à“ß¡’§«“¡‡™◊ËÕπâÕ¬‡ ’¬®√‘ßÊ 31¥—ßπ—Èπ‰¡àµâÕß°—ß«≈«à“ ù®–¡’Õ–‰√°‘π‰À¡û ù®–¡’Õ–‰√¥◊Ë¡
‰À¡û ·≈– ù®–¡’Õ–‰√„ à ‰À¡û 32æ«°∑’Ë ‰¡à√Ÿâ®—°æ√–‡®â“°Á· «ßÀ“ ‘Ëß‡À≈à“π’È ·µàæ√–∫‘¥“¢Õß§ÿ≥∑’Ë
Õ¬Ÿà∫π «√√§å√ŸâÕ¬Ÿà·≈â««à“ ‘Ëß‡À≈à“π’È®”‡ªìπ ”À√—∫§ÿ≥ 33·µà ‘Ëß∑’Ë ”§—≠∑’Ë ÿ¥ ”À√—∫æ«°§ÿ≥ §◊Õ
„Àâ· «ßÀ“·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“·≈–™’«‘µ∑’Ë∑”µ“¡„®æ√–Õß§å ·≈â«æ√–Õß§å®–„Àâ Ë‘ß∑’Ë®”‡ªìπ
∑—ßÈ À¡¥π’°È ∫— æ«°§ÿ≥‡Õß 34¥—ßπ—πÈ ‰¡àµÕâ ß°—ß«≈∂÷ß«—πæ√ÿßà π’È ‡æ√“–æ√ÿßà π’°È ¡Á ‡’ √◊ÕË ß°—ß«≈¢Õß¡—πÕ¬Ÿ·à ≈â«
·µà≈–«—π°Á¡’ªí≠À“¡“°æÕÕ¬Ÿà·≈â« ”À√—∫«—ππ—Èπé

‡√◊ËÕß°“√°≈à“«À“§πÕ◊Ëπ

7

(≈°.6:37-38;41-42)
Õ¬à“°≈à“«À“§πÕ◊πË ·≈â«æ√–‡®â“®–‰¡à°≈à“«À“§ÿ≥ 2‡æ√“–§ÿ≥°≈à“«À“§πÕ◊πË Õ¬à“ß‰√ æ√–‡®â“

°Á®–°≈à“«À“§ÿ≥Õ¬à“ßπ—πÈ ¥â«¬ §ÿ≥„™â«∏‘ Õ’ –‰√°≈à“«À“§πÕ◊πË æ√–‡®â“°Á®–„™â«∏‘ π’ π—È °≈à“«À“§ÿ≥

3∑”‰¡§ÿ≥∂÷ß‡ÀÁπ¢’ºÈ ß‡≈Á°Ê „πµ“¢Õßæ’π
Ë Õâ ß§ÿ≥ ·µà°≈—∫¡Õß‰¡à‡ÀÁπ‰¡â∑ßÈ— ∑àÕπ„πµ“¢Õßµ—«§ÿ≥‡Õß
4§ÿ≥æŸ¥¡“‰¥â¬ß— ‰ß«à“ ù‡¥’¬Î «®–‡¢’¬Ë ¢’ºÈ ß‡≈Á°Ê „πµ“§ÿ≥„Àâû ∑—ßÈ Ê ∑’¬Ë ß— ¡’‰¡â∑ßÈ— ∑àÕπÕ¬Ÿà„πµ“¢Õß§ÿ≥‡Õß
5æ«°Àπâ“´◊ËÕ„®§¥ ‡Õ“‰¡âÕÕ°®“°µ“µ—«‡Õß‡ ’¬°àÕπ ®–‰¥â¡Õß‡ÀÁπ™—¥ °àÕπ∑’Ë®–‰ª‡¢’Ë¬ºßÕÕ°
®“°µ“¢Õßæ’ËπâÕß 6ùÕ¬à“‡Õ“¢Õß«‘‡»…„Àâ°—∫À¡“ Õ¬à“‚¬π‰¢à¡ÿ°„Àâ°—∫À¡Ÿ ‡æ√“–¡—π®–‡À¬’¬∫¬Ë”

¢Õß‡À≈à“π—Èπ ·≈–À—π°≈—∫¡“°—¥§ÿ≥¥â«¬û

¢Õæ√–‡®â“„π ‘Ëß∑’Ë§ÿ≥¢—¥ π
(≈°.11:9-13)

7¢Õ

·‘ ≈â«®–‰¥â À“ ·‘ ≈â«®–æ∫ ‡§“– ·‘ ≈â«ª√–µŸ®–‡ªî¥„Àâ 8‡æ√“–∑ÿ°§π∑’¢Ë Õ°Á®–‰¥â ∑ÿ°§π
∑’ËÀ“°Á®–æ∫ ·≈–∑ÿ°§π∑’Ë‡§“– ª√–µŸ°Á®–‡ªî¥„Àâ
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9∂â“≈Ÿ°¢Õ¢π¡ªíß ®–¡’„§√∫â“ß∑’‡Ë Õ“°âÕπÀ‘π„Àâ 10À√◊Õ∂â“≈Ÿ°¢Õª≈“ ®–¡’ „§√∫â“ß‡Õ“ßŸ‡ªìπÊ„Àâ
11∂â“§π™—Ë«Õ¬à“ßæ«°§ÿ≥¬—ß√Ÿâ®—°„Àâ¢Õß¥’Ê °—∫≈Ÿ° ·≈â«æ√–∫‘¥“∑’ËÕ¬Ÿà∫π «√√§å®–‰¡à¬Ë‘ßæ√âÕ¡∑’Ë

®–„Àâ¢Õß¥’Ê °—∫§π∑’Ë¢Õæ√–Õß§åÀ√◊Õ

°Æ∑’Ë ”§—≠∑’Ë ¥ÿ
§ÿ≥Õ¬“°„Àâ§πÕ◊Ëπ∑”Õ¬à“ß‰√°—∫§ÿ≥ °Á „Àâ∑”Õ¬à“ßπ—Èπ°—∫‡¢“ ‘ ‡æ√“–°ÆªØ‘∫—µ‘
·≈–§” Õπ¢Õßæ«°ºŸæâ ¥Ÿ ·∑πæ√–‡®â“†°Á √ÿª‰¥âÕ¬à“ßπ’È·À≈–

12¥—ßπ—Èπ

¢Õß‚¡‡

ª√–µŸ·§∫·≈–ª√–µŸ°«â“ß
(≈°.13:24)

13‡¢â“‰ª∑“ßª√–µŸ∑’Ë·§∫

‡æ√“–ª√–µŸ°«â“ß·≈–∂ππÀπ∑“ß∑’Ë‡¥‘π ∫“¬®–π”‰ª∂÷ß§«“¡
æ‘π“» ·≈–¡’§π¡“°¡“¬∑’Ëºà“π‡¢â“‰ª∑“ßª√–µŸπ—Èπ 14 à«πª√–µŸ∑’Ë·§∫ ·≈–∂ππ∑’Ë‡¥‘π≈”∫“°
®–π”‰ª∂÷ß™’«‘µ∑’Ë·∑â®√‘ß ·≈–¡’§ππâÕ¬¡“°∑’ËÀ“∑“ßπ’È‡®Õ

§π√Ÿâ®—°§ÿ≥‰¥â®“°°“√°√–∑”
(≈°.6:43-44;13:25-27)

15„Àâ√–«—ßºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“µ—«ª≈Õ¡*∑’Ë¡“À“§ÿ≥„π§√“∫≈Ÿ°·°–‡™◊ËÕßÊ ·µà „®π—Èπ√â“¬
‡À¡◊ÕπÀ¡“ªÉ“ 16°“√°√–∑”¢Õß‡¢“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“‡¢“‡ªìπ§πÕ¬à“ß‰√ ‰¡à¡’ „§√‡°Á∫Õßÿàπ®“°æÿà¡
‰¡âÀπ“¡ À√◊Õ‡°Á∫≈Ÿ°¡–‡¥◊ËÕ®“°æ◊™∑’Ë¡’Àπ“¡À√Õ° 17‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëµâπ‰¡â¥’¬àÕ¡ÕÕ°º≈¥’ ·≈–
µâπ‰¡â‡≈«°Á¬Õà ¡ÕÕ°º≈‡≈« 18‰¡à¡∑’ “ß∑’µË πâ ‰¡â¥®’ –ÕÕ°º≈ ‡≈« ·≈–µâπ‰¡â‡≈«®–ÕÕ°º≈¥’ 19µâπ‰¡â
∑ÿ°µâπ∑’Ë ‰¡àÕÕ°º≈¥’ ®–∂Ÿ°µ—¥∑‘Èß·≈–‚¬π‡º“‰ø 20¥—ßπ—Èπ®–√Ÿâ«à“ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“π—Èπ‡ªìπµ—«
ª≈Õ¡À√◊Õ‡ª≈à“ °Á¥Ÿ®“°°“√°√–∑”¢Õß‡¢“
21‰¡à„™à∑°ÿ §π∑’‡Ë √’¬°‡√“«à“ ùÕß§å‡®â“™’«µ‘ Õß§å‡®â“™’«µ‘ û ·≈â«®–‰¥â‡¢â“„π·ºàπ¥‘π ¢Õßæ√–‡®â“
·µà§π∑’Ë∑”µ“¡§«“¡µâÕß°“√¢Õßæ√–∫‘¥“∑’ËÕ¬Ÿà∫π «√√§å‡∑à“π—Èπ∂÷ß®–‡¢â“‰ª‰¥â 22‡¡◊ËÕ∂÷ß«—πæ‘
æ“°…“°Á®–¡’§π‡ªìπ®”π«π¡“°∫Õ°°—∫‡√“«à“ ùÕß§å‡®â“™’«‘µ Õß§å‡®â“™’«‘µ æ«°‡√“‰¥âÕâ“ß™◊ËÕ¢Õß
æ√–Õß§å‡¡◊ÕË æŸ¥·∑πæ√–‡®â“ ‡¡◊ÕË ‰≈àº*’ ·≈–‡¡◊ÕË ∑” ß‘Ë Õ—»®√√¬å¡“°¡“¬û 23·µà‡√“®–∫Õ°æ«°‡¢“«à“
ù‡√“‰¡à√Ÿâ®—°æ«°·°‡≈¬ ‰ª„Àâæâπ‰Õâæ«°∑”™—Ë«û

§π©≈“¥·≈–§π‚ßà
(≈°.6:47-49)

24§π∑’Ë ‰¥â¬π
‘ ·≈–∑”µ“¡§”

Õππ’¢È Õß‡√“ °Á‡À¡◊Õπ°—∫§π©≈“¥∑’Ë √â“ß∫â“πÕ¬Ÿ∫à π∞“π∑’‡Ë ªìπÀ‘π
πÈ”®–‰À≈‡™’Ë¬« ·≈–¡’≈¡æ“¬ÿ·√ßæ—¥ª–∑–µ—«∫â“π ·µà∫â“π°Á ‰¡àæ—ß‡æ√“–
¡’√“°∞“πÕ¬Ÿà∫πÀ‘π∑’Ë¡—Ëπ§ß 26·µà§π∑’Ë ‰¥âøíß·≈â«‰¡à∑”µ“¡§” Õππ’È¢Õß‡√“ ‡¢“°Á‡À¡◊Õπ°—∫§π
‚ßà∑’Ë √â“ß∫â“πÕ¬Ÿ∫à π∑√“¬ 27‡¡◊ÕË Ωπµ°Àπ—°πÈ”‰À≈‡™’¬Ë « ·≈–¡’≈¡æ“¬ÿ·√ßæ—¥¡“ª–∑–µ—«∫â“π ∫â“π
π—Èπ°Áæ—ß∑≈“¬≈ßÕ¬à“ß√“∫§“∫é
25∂÷ß·¡âΩπ®–µ°Àπ—°

7:15 ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“µ—«ª≈Õ¡ §◊Õ ºŸâ∑’ËÕâ“ß«à“æ«°‡¢“æŸ¥·∑πæ√–‡®â“ ·µà ‰¡à ‰¥âæŸ¥§«“¡®√‘ß¢Õßæ√–‡®â“
7:22 º’ À¡“¬∂÷ß «‘≠≠“≥™—Ë« ‰¡à „™à§π∑’Ëµ“¬‰ª·≈â«¡“À≈Õ°À≈Õπ
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28‡¡◊Ë Õ æ√–‡¬´Ÿ æŸ ¥ ®∫·≈â «

™“«∫â“π°Áª√–À≈“¥„®„π§” Õπ¢Õßæ√–Õß§å 29‡æ√“–
æ√–Õß§å ‰¡à ‰¥â Õπ‡À¡◊Õπ§√Ÿ Õπ°ÆªØ‘∫—µ‘§πÕ◊ËπÊ ·µàæ√–Õß§å Õπ·∫∫§π∑’Ë¡’ ‘∑∏‘Ï ¡’Õ”π“®
¡“®“°æ√–‡®â“Õ¬à“ß·∑â®√‘ß

æ√–‡¬´Ÿ√—°…“§πªÉ«¬
(¡°.1:40-45;≈°.5:12-16)

‡¡◊ËÕæ√–‡¬´Ÿ≈ß¡“®“°¿Ÿ‡¢“·≈â« °Á¡’§π°≈ÿà¡„À≠àµ‘¥µ“¡æ√–Õß§å ‰ª 2¡’§πÀπ÷Ëß ‡ªìπ‚√§
º‘«Àπ—ß√â“¬·√ß¡“§ÿ°‡¢à“≈ßµàÕÀπâ“æ√–Õß§å·≈–æŸ¥«à“ çπ“¬∑à“π ∂â“∑à“πÕ¬“°™à«¬ ∑à“π
°Á∑”„Àâº¡À“¬‰¥âé
3æ√–Õß§å®÷ß¬◊Ëπ¡◊Õ¡“·µ–‡¢“ ·≈–æŸ¥«à“ ç‡√“Õ¬“°™à«¬ ®ßÀ“¬‡∂Õ–é ·≈â«‡¢“°ÁÀ“¬∑—π∑’
4æ√–‡¬´Ÿ®÷ß∫Õ°‡¢“«à“ çÕ¬à“‰ª‡≈à“‡√◊ËÕßπ’È „Àâ „§√øíßπ– ·µà ‰ª„Àâπ—°∫«™µ√«®¥Ÿ·≈–∂«“¬‡§√◊ËÕß
∫Ÿ™“µ“¡∑’Ë ‚¡‡ —Ëß‰«â §πÕ◊Ëπ®–‰¥â√Ÿâ«à“§ÿ≥À“¬·≈â«é

8

æ√–‡¬´Ÿ√—°…“§π„™â¢Õßπ“¬√âÕ¬
(≈°.7:1-10;¬Œ.4:43-54)

5‡¡◊ÕË æ√–‡¬´Ÿ‡¢â“‰ª„π‡¡◊Õß§“‡ªÕ√π“Õÿ¡ ¡’π“¬√âÕ¬§πÀπ÷ßË ‡¢â“¡“À“ ‡æ◊ÕË ¢Õ„Àâæ√–Õß§å™à«¬
6‡¢“æŸ¥«à“ çπ“¬∑à“π §π„™â¢Õßº¡πÕπ‡ªìπÕ—¡æ“µÕ¬Ÿà∑’Ë∫â“π µâÕß∑π∑ÿ°¢å∑√¡“π¡“°é
7æ√–‡¬´Ÿ∫Õ°π“¬√âÕ¬«à“ ç‡√“®–‰ª√—°…“„Àâé
8π“¬√âÕ¬®÷ß∫Õ°æ√–Õß§å«à“ çπ“¬∑à“π º¡‰¡à¥’æÕ∑’Ë®–„Àâ∑à“π‡¢â“‰ª„π∫â“π¢Õßº¡À√Õ°
∑à“π·§à —Ëß‡∑à“π—Èπ §π„™â¢Õßº¡°Á®–À“¬ 9∑’Ëº¡√Ÿâ°Á‡æ√“–µ—«º¡‡Õß¡’∑—Èß‡®â“π“¬·≈–≈Ÿ°πâÕß ‡¡◊ËÕ

º¡ Ë—ß≈Ÿ°πâÕß„Àâ ù‰ªû ‡¢“°Á ‰ª ·≈–‡¡◊ËÕ Ë—ß„Àâ ù¡“û ‡¢“°Á¡“ ·≈–‡¡◊ÕË º¡ ßË— §π„™â „Àâ ù∑”π—πË ∑”π’ûË
‡¢“°Á∑”µ“¡é
10‡¡◊ÕË æ√–‡¬´Ÿ‰¥â¬π
‘ Õ¬à“ßπ—πÈ °Á·ª≈°„®¡“° ·≈–‰¥âæ¥Ÿ °—∫§π∑’µË ¥‘ µ“¡¡“«à“ ç‡√“®–∫Õ°„Àâ√«Ÿâ “à
¬—ß‰¡à‡§¬æ∫„§√„πÕ‘ √“‡Õ≈ ∑’¡Ë §’ «“¡‡™◊ÕË ¬‘ßË „À≠à¢π“¥π’¡È “°àÕπ‡≈¬ 11‡√“®–∫Õ°„Àâ√«Ÿâ “à ®–¡’§π
®”π«π¡“°¡“®“°∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°·≈–∑‘»µ–«—πµ°‡æ◊ÕË ¡“√à«¡„πß“π‡≈’¬È ß‡©≈‘¡©≈Õß°—∫Õ—∫√“Œ—¡
Õ‘ Õ—§ ·≈–¬“‚§∫†„π·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“ 12·µà§π∑’πË “à ®–‰¥âÕ¬Ÿà „π·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“π—πÈ °≈—∫
®–µâÕß∂Ÿ°‚¬πÕÕ°‰ªÕ¬Ÿà „π∑’Ë¡◊¥ ∑’Ë¡’‡ ’¬ß§π√âÕß‰Àâ ‚À¬À«πÕ¬à“ß‡®Á∫ª«¥é
13·≈â«æ√–‡¬´Ÿ°æ
Á ¥Ÿ °—∫π“¬√âÕ¬«à“ ç°≈—∫‰ª∫â“π‡∂Õ– ·≈â«¡—π®–‡ªìπ‰ªµ“¡∑’§Ë ≥
ÿ ‡™◊ÕË é ·≈–
§π„™â¢Õß‡¢“°ÁÀ“¬∑—π∑’ „π‡«≈“π—πÈ

æ√–‡¬´Ÿ√°— …“§πªÉ«¬¡“°¡“¬
(¡°.1:29-34;≈°.4:38-41)
14‡¡◊ËÕæ√–‡¬´Ÿ¡“∂÷ß∫â“π¢Õß‡ª‚µ√ °Á‡ÀÁπ·¡à¬“¬¢Õß‡ª‚µ√πÕπ‡ªìπ‰¢âÕ¬Ÿà∫π‡µ’¬ß 15æÕ

æ√–Õß§å·µ–¡◊Õ‡∏Õ ‡∏Õ°ÁÀ“¬®“°‰¢â∑—π∑’ ·≈–≈ÿ°¢÷Èπ¡“√—∫„™âæ√–Õß§å
16„π‡¬Áππ—Èπ ¡’§πæ“æ«°∑’Ë∂Ÿ°º’ ‘ß¡“À“æ√–‡¬´Ÿ‡ªìπ®”π«π¡“° æ√–Õß§å ‰¥â —Ëß„Àâº’‡À≈à“
π—ÈπÕÕ°®“°√à“ßæ«°π—Èπ‰ª ·≈–¬—ß‰¥â√—°…“§πªÉ«¬∑ÿ°§π¥â«¬ 17 ‘Ëßπ’È ‰¥â‡°‘¥¢÷Èπ‡æ◊ËÕ„Àâ‡ªìπ®√‘ß
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µ“¡∑’ËÕ‘ ¬“ÀåºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“‰¥âæŸ¥‰«â«à“
çæ√–Õß§å ‰¥â‡Õ“§«“¡‡®Á∫ªÉ«¬¢Õßæ«°‡√“‰ª‡ ’¬
·≈–·∫°√—∫‡Õ“‚√§¿—¬¢Õß‡√“‰«âé (Õ‘ ¬“Àå 53:4)

°“√µ‘¥µ“¡æ√–‡¬´Ÿ
(≈°.9:57-62)
18‡¡◊ËÕæ√–‡¬´Ÿ‡ÀÁπΩŸß™π∑’ËÕ¬Ÿà≈âÕ¡√Õ∫æ√–Õß§å æ√–Õß§å®÷ß —Ëß„Àâæ«°»‘…¬å¢â“¡‰ªÕ’°Ωíòß
Àπ÷Ëß¢Õß∑–‡≈ “∫ 19§√Ÿ Õπ°ÆªØ‘∫—µ‘§πÀπ÷Ëß‰¥â‡¢â“¡“∫Õ°æ√–Õß§å«à“ çÕ“®“√¬å º¡®–µ‘¥µ“¡

Õ“®“√¬å ‰ª∑ÿ°Àπ∑ÿ°·Ààßé
20æ√–‡¬´Ÿ∫Õ°‡¢“«à“ çÀ¡“®‘ßÈ ®Õ°¬—ß¡’ ‚æ√ßÕ¬Ÿà π°„πÕ“°“»°Á¬ß— ¡’√ß— ·µà∫µÿ √¡πÿ…¬å†‰¡à¡∑
’ ®’Ë –
´ÿ°À—«πÕπé
21≈Ÿ°»‘…¬å§πÀπ÷Ëß¢Õßæ√–Õß§å ‰¥â¢Õæ√–Õß§å«à“ çÕ“®“√¬å ¢Õ„Àâº¡°≈—∫‰ªΩíß»ææàÕ°àÕπ
π–§√—∫é
22æ√–‡¬´ŸµÕ∫‡¢“«à“ çµ“¡‡√“¡“ ª≈àÕ¬„Àâ§πµ“¬Ωíß§πµ“¬°—π‡Õß‡∂Õ–é

æ√–‡¬´ŸÀâ“¡æ“¬ÿ
(¡°.4:35-41;≈°.8:22-25)

23‡¡◊ËÕæ√–Õß§å≈ß‡√◊Õ

æ«°»‘…¬å°Áµ“¡æ√–Õß§å ‰ª¥â«¬ 24∑—π„¥π—Èπ ¡’æ“¬ÿ„À≠à‡°‘¥¢÷Èπ„π
∑–‡≈ “∫ §≈◊Ëπ´—¥®ππÈ”‡¢â“‡µÁ¡‡√◊Õ‰ªÀ¡¥ ·µàæ√–‡¬´Ÿ¬—ßπÕπÀ≈—∫Õ¬Ÿà 25æ«°»‘…¬å¡“ª≈ÿ°
æ√–Õß§å·≈–∫Õ°«à“ çÕ“®“√¬å™à«¬¥â«¬ ‡√“°”≈—ß®–®¡πÈ”µ“¬Õ¬Ÿà·≈â«é
26æ√–‡¬´Ÿ®÷ßæŸ¥°—∫æ«°‡¢“«à“ ç∑”‰¡¢’È¢≈“¥Õ¬à“ßπ’È ™à“ß‰¡à¡’§«“¡‡™◊ËÕ‡Õ“‡ ’¬‡≈¬é ·≈â«
æ√–Õß§å°Á≈ÿ°¢÷Èπ¡“Àâ“¡≈¡·≈–§≈◊Ëπ„ÀâÀ¬ÿ¥ ¡—π°Á ß∫≈ßÕ¬à“ß√“∫§“∫
27æ«°‡¢“°Áª√–À≈“¥„® æŸ¥°—π«à“ ç‡¢“‡ªìπ„§√°—π ·¡â·µà≈¡·≈–§≈◊π
Ë ¬—ß‡™◊ÕË øíß ‡¢“‡≈¬é

æ√–‡¬´Ÿ¢—∫‰≈àº’ÕÕ°®“°™“¬ Õß§π
(¡°.5:1-20;≈°.8:26-39)
28‡¡◊ËÕæ√–‡¬´Ÿ¢â“¡ø“°¡“∂÷ßÕ’°ΩíòßÀπ÷Ëß¢Õß∑–‡≈ “∫„π‡¢µ·¥π¢Õß™“«°“¥“√“

*·≈â« °Á

¡’§π Õß§π∑’Ë∂Ÿ°º’*‡¢â“ ‘ß ‡¥‘πÕÕ°¡“®“°À≈ÿ¡Ωíß»æµ√ß¡“À“æ√–Õß§å Õß§ππ’È¥ÿ√â“¬¡“°®π
‰¡à¡’ „§√°≈â“‡¥‘πºà“π‰ª∑“ßπ—πÈ 29 Õß§ππ—πÈ ‚«¬«“¬«à“ ç∫ÿµ√¢Õßæ√–‡®â“ ¡“¬ÿßà °—∫æ«°‡√“∑”‰¡
®–¡“∑√¡“πæ«°‡√“°àÕπ‡«≈“∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â°”Àπ¥‰«âÀ√◊Õé
30Àà“ß®“°∑’Ëπ—Ëπ‰ª‰¡à ‰°≈π—° ¡’À¡ŸΩŸß„À≠à∂Ÿ°ª≈àÕ¬∑‘Èß‰«â „ÀâÀ“°‘π°—πÕ¬Ÿà 31º’æ«°π—Èπ‰¥â
¢Õ√âÕßæ√–Õß§å«à“ ç∂â“®–‰≈àæ«°‡√“ÕÕ°‰ª °Á™à«¬ àßæ«°‡√“‡¢â“‰ªÕ¬Ÿà„πΩŸßÀ¡Ÿæ«°π—Èπ·∑π¥â«¬
‡∂Õ–é
32æ√–‡¬´Ÿ®÷ßæŸ¥°—∫º’æ«°π—Èπ«à“ çÕÕ°‰ªé ·≈â«æ«°º’°ÁÕÕ°®“°™“¬ Õß§ππ—Èπ ‰ª‡¢â“ ‘ß
8:28 °“¥“√“ §◊Õæ◊Èπ∑’Ë∑“ß¥â“πµ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ¢Õß∑–‡≈ “∫°“≈‘≈’
8:28 º’ À¡“¬∂÷ß «‘≠≠“≥™—Ë« ‰¡à „™à§π∑’Ëµ“¬‰ª·≈â«¡“À≈Õ°À≈Õπ
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„πΩŸßÀ¡Ÿ·∑π ·≈–À¡Ÿ∑ßÈ— ΩŸß°Á«ßË‘ æ√«¥æ√“¥®“°‰À≈à‡¢“∑’Ë ßŸ ™—π ≈ß ∑àŸ –‡≈ “∫ ·≈â«®¡πÈ”µ“¬À¡¥
33 «à π§π‡≈’¬È ßÀ¡Ÿ‰¥â«ßË‘ Àπ’‡¢â“‰ª„π‡¡◊Õß ·≈–‡≈à“‡√◊ÕË ß∑’‡Ë °‘¥¢÷π
È ∑—ßÈ À¡¥„Àâ§π„π‡¡◊Õßøíß ‚¥¬‡©æ“–
34
‡√◊ÕË ß∑’‡Ë °‘¥¢÷πÈ °—∫™“¬ Õß§ππ—πÈ ∑’∂Ë °Ÿ º’ ß‘ §π∑—ßÈ ‡¡◊Õß®÷ß·Àà°π— ÕÕ°¡“À“æ√–‡¬´Ÿ ‡¡◊ÕË ‡®Õæ√–Õß§å
µà“ß°ÁÕâÕπ«Õπ„Àâæ√–Õß§å ‰ª®“°‡¢µ·¥π¢Õß‡¢“

æ√–‡¬´Ÿ√—°…“§πÕ—¡æ“µ
(¡°.2:1-12;≈°.5:17-26)

æ√–‡¬´Ÿ®÷ß≈ß‡√◊Õ¢â“¡ø“°°≈—∫‰ª‡¡◊Õß¢Õßæ√–Õß§å 2¡’§πÀ“¡§π‡ªìπÕ—¡æ“µπÕπÕ¬Ÿà∫π
∑’ËπÕπ¡“À“æ√–Õß§å ‡¡◊ËÕæ√–‡¬´Ÿ‡ÀÁπ§«“¡‡™◊ËÕ¢Õßæ«°‡¢“ °ÁæŸ¥°—∫§π∑’Ë‡ªìπÕ—¡æ“µ«à“
çæàÕÀπÿà¡ ∫“¬„®‰¥â·≈â« ‡æ√“–∫“ª¢Õß§ÿ≥‰¥â√—∫°“√Õ¿—¬·≈â«é
3§√Ÿ Õπ°ÆªØ‘∫—µ‘∫“ß§π°Á§‘¥„π„®«à“ ç‰ÕâÀ¡Õπ’Ë æŸ¥®“¥ŸÀ¡‘Ëπæ√–‡®â“™—¥Êé
4æ√–‡¬´Ÿ√«Ÿâ “à æ«°‡¢“§‘¥Õ–‰√Õ¬Ÿà ®÷ßæŸ¥¢÷π
È «à“ ç∑”‰¡æ«°§ÿ≥∂÷ß§‘¥™—«Ë √â“¬Õ¬à“ßπ’È„π„® 5®–„Àâ
‡√“æŸ¥«à“ ù§«“¡∫“ª¢Õß§ÿ≥‰¥â√—∫°“√Õ¿—¬·≈â«û À√◊Õ ù≈ÿ°¢÷Èπ‡¥‘π´–û Õ—π‰Àπßà“¬°«à“°—π 6‡√“
®–æ‘ ®Ÿ πå„Àâ‡ÀÁπ«à“ ∫ÿµ√¡πÿ…¬å†¡’ ∑‘ ∏‘Õ”π“®„π‚≈°π’∑È ®’Ë –Õ¿—¬∫“ª‰¥âé·≈â«æ√–‡¬´Ÿ°æÁ ¥Ÿ °—∫§πßàÕ¬«à“
ç≈ÿ°¢÷πÈ ‡°Á∫∑’πË Õπ·≈—«°≈—∫∫â“π‰¥â·≈â«é 7™“¬§ππ—πÈ °Á≈°ÿ ¢÷πÈ ‡¥‘π°≈—∫∫â“π 8‡¡◊ÕË ‡ÀÁπÕ¬à“ßπ—πÈ ∑ÿ°§π
°Áµ°µ–≈÷ß ·≈–æ“°—π √√‡ √‘≠æ√–‡®â“∑’Ë„Àâ¡πÿ…¬å¡’Õ”π“®∑”Õ¬à“ßπ—Èπ‰¥â

9

æ√–‡¬´Ÿ‡≈◊Õ°¡—∑∏‘«
(¡°.2:13-17;≈°.5:27-32)

9‡¡◊ËÕæ√–‡¬´ŸÕÕ°®“°∑’Ëπ—Ëπ¡“

‰¥â‡ÀÁπ™“¬§πÀπ÷Ëß™◊ËÕ¡—∑∏‘« π—ËßÕ¬Ÿà∑’Ë¥à“π‡°Á∫¿“…’ æ√–Õß§å
∫Õ°‡¢“«à“ çµ“¡‡√“¡“é ¡—∑∏‘«°Á≈ÿ°¢÷Èπµ“¡æ√–Õß§å ‰ª
10‡¡◊ËÕæ√–‡¬´Ÿ°‘πÕ“À“√Õ¬Ÿà∑’Ë∫â“π¢Õß¡—∑∏‘«π—Èπ ¡’§π‡°Á∫¿“…’*·≈–§π∫“ªÀ≈“¬§π¡“
√à«¡°‘πÕ“À“√°—∫æ√–‡¬´Ÿ·≈–æ«°»‘…¬å¢Õßæ√–Õß§å 11‡¡◊ËÕæ«°ø“√‘ ’†‡ÀÁπÕ¬à“ßπ—Èπ °ÁæŸ¥°—∫
æ«°»‘…¬å¢Õßæ√–Õß§å«à“ ç∑”‰¡Õ“®“√¬å¢Õß§ÿ≥∂÷ß°‘πÕ“À“√√à«¡°—∫§π‡°Á∫¿“…’·≈–§π∫“ª
æ«°π—πÈ é
12‡¡◊ËÕæ√–‡¬´Ÿ‰¥â¬‘π ®÷ßµÕ∫«à“ ç§π∑’Ë ∫“¬¥’ ‰¡àµâÕß°“√À¡ÕÀ√Õ° ·µà§π‡®Á∫ªÉ«¬µà“ß
À“°∑’ËµâÕß°“√ 13æ«°§ÿ≥‰ª»÷°…“¥Ÿ ‘«à“ æ√–§—¡¿’√å¢âÕπ’ÈÀ¡“¬∂÷ßÕ–‰√ ∑’Ë«à“ ù‡√“µâÕß°“√§«“¡
‡¡µµ“ ‰¡à„™à‡§√◊ËÕß∫Ÿ™“û* ‡æ√“–‡√“‰¡à ‰¥â¡“‡æ◊ËÕ‡√’¬°§π¥’ ·µà¡“‡æ◊ËÕ‡√’¬°§π∫“ªé
§π∂“¡∂÷ß‡√◊ËÕß°“√Õ¥Õ“À“√
(¡°.2:18-22;≈°.5:33-39)
14≈Ÿ°»‘…¬å¢Õß¬ÕÀåπ§π∑’Ë∑”æ‘∏’®àÿ¡πÈ”†‡¢â“¡“∂“¡æ√–Õß§å«à“ çæ«°‡√“·≈–æ«°ø“√‘ ’Õ¥
Õ“À“√†°—π‡ªìπª√–®” ·µà∑”‰¡≈Ÿ°»‘…¬å¢Õß∑à“π∂÷ß‰¡à∑”∫â“ß≈à–é
15æ√–‡¬´Ÿ®÷ßµÕ∫«à“ ç®–„Àâ‡æ◊ËÕπ‡®â“∫à“«‚»°‡»√â“‰¥âÕ¬à“ß‰√ „π‡¡◊ËÕ‡®â“∫à“«¬—ßÕ¬Ÿà ·µà«—π∑’Ë

9:10 §π‡°Á∫¿“…’ §◊Õ §π¬‘«∑’§Ë π‚√¡—π®â“ß‰«â‡°Á∫¿“…’§π¬‘«¥â«¬°—π ´÷ßË §πæ«°π’¡È °— ®–¢’È‚°ß æ«°¬‘«®÷ß‡°≈’¬¥æ«°‡¢“
9:13 ç‡√“µâÕß°“√...‡§√◊ËÕß∫Ÿ™“é Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ ‚Œ‡™¬“ 6:6
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‡®â“∫à“«®–‚¥πæ√“°‰ª®–¡“∂÷ß·≈â««—ππ—Èπæ«°‡¢“®–‚»°‡»√â“·≈–Õ¥Õ“À“√†é
16ç‰¡à ¡’ „§√‡Õ“ºâ“∑’Ë ¬—ß‰¡àÀ¥‰ªª–‡¢â“°—∫‡ ◊ÈÕºâ“‡°à“À√Õ° ‡æ√“–‡¡◊Ë Õ ºâ “ π—È π À¥°Á ® –¥÷ ß
‡ È◊Õºâ“‡°à“„Àâ¢“¥¡“°¢÷Èπ 17§ß‰¡à¡’ „§√‡Õ“‡À≈â“Õßÿàπ„À¡à‡∑„ à „π∂ÿßÀπ—ß*‡°à“À√Õ° ‡æ√“–∂ÿß
Àπ—ß‡°à“®–·µ° ‡À≈â“Õßÿàπ°Á®–√—Ë«‰À≈ÕÕ°¡“À¡¥ ·≈–∂ÿßÀπ—ß‡°à“°Á®–‡ ’¬‰ª‡≈¬ ·µà§«√®–‡∑
‡À≈â“Õßÿàπ„À¡à≈ß„π∂ÿßÀπ—ß„À¡à ‡æ◊ËÕ®–‰¥â√—°…“∑—Èß‡À≈â“Õßÿàπ ·≈–∂ÿßÀπ—ßπ—Èπ‰«âé

æ√–‡¬´Ÿ™ÿ∫™’«‘µ‡¥Á°À≠‘ß·≈–√—°…“ºŸâÀ≠‘ßªÉ«¬
(¡°.5:21-43;≈°.8:40-56)

°Á¡’À—«Àπâ“∑’Ëª√–™ÿ¡™“«¬‘«†§πÀπ÷Ëß‡¢â“¡“§ÿ°‡¢à“µàÕÀπâ“
æ√–Õß§å·≈–æŸ¥«à“ ç≈Ÿ° “«¢Õßº¡‡æ‘Ëßµ“¬ ·µà∂â“Õ“®“√¬å™à«¬‰ª«“ß¡◊Õ∫πµ—«‡∏Õ ‡∏Õ°Á®–øóôπ
¢÷Èπ¡“é
19æ√–‡¬´Ÿ®÷ß≈ÿ°¢÷Èπµ“¡‡¢“‰ª »‘…¬å¢Õßæ√–Õß§å°Áµ“¡‰ª¥â«¬
20¢≥–π—Èπ ¡’ºâŸÀ≠‘ß§πÀπ÷Ëß∑’Ë∑π∑ÿ°¢å∑√¡“π¡“°‡æ√“–µ°‡≈◊Õ¥†¡“ ‘∫ Õßªï·≈â« ‡∏Õ
·Õ∫¡“∑“ß¢â“ßÀ≈—ß ·≈–·µ–™“¬‡ ÕÈ◊ æ√–‡¬´Ÿ 21‡∏Õ§‘¥„π„®«à“ ç¢Õ·§à‰¥â·µ–™“¬‡ ÕÈ◊ ¢ÕßÕ“®“√¬å
©—π°Á®–À“¬é
22æ√–‡¬´ŸÀ—π¡“‡ÀÁπ‡∏Õ ®÷ßæŸ¥«à“ ç ∫“¬„®‰¥â·≈â« §«“¡‡™◊ËÕ¢Õß§ÿ≥∑”„Àâ§ÿ≥ À“¬·≈â«é
·≈â«‡∏Õ°ÁÀ“¬∑—π∑’
23‡¡◊ËÕæ√–‡¬´Ÿ¡“∂÷ß∫â“π¢ÕßÀ—«Àπâ“∑’Ëª√–™ÿ¡™“«¬‘«†°Á‡ÀÁπ§π‡ªÉ“ªïò·≈–§π¡“°¡“¬°”≈—ß
√âÕß‰ÀâÕ¬Ÿà 24æ√–Õß§å®÷ß∫Õ°«à“ çÕÕ°‰ª„ÀâÀ¡¥ ‡¥Á°§ππ’È¬—ß‰¡àµ“¬·µà°”≈—ßÀ≈—∫Õ¬Ÿàé æ«°π—Èπ
æ“°—πÀ—«‡√“–‡¬“–æ√–Õß§å 25‡¡◊ÕË §πæ«°π—πÈ ∂Ÿ°‰≈àÕÕ°‰ªÀ¡¥·≈â«æ√–‡¬´Ÿ®ß÷ ‡¢â“‰ª„πÀâÕß¢Õß‡¥Á°
®—∫¡◊Õ‡∏Õ ·≈â«‡∏Õ°Á≈ÿ°¢÷Èπ¡“ 26‡√◊ËÕßπ’È®÷ß‰¥â‡≈◊ËÕß≈◊Õ°—π‰ª∑—Ë«·§«âππ—Èπ
18‡¡◊ËÕæ√–‡¬´Ÿ°”≈—ßæŸ¥‡√◊ËÕßπ’ÈÕ¬Ÿà

æ√–‡¬´Ÿ√—°…“§πªÉ«¬¡“°¢÷Èπ
Õß§π‡¥‘πµ“¡¡“·≈–√âÕßµ–‚°π«à“ ç∫ÿµ√¥“«‘¥*

27‡¡◊ÕË æ√–‡¬´ŸÕÕ°¡“®“°∑’π
Ë π—Ë ¡’§πµ“∫Õ¥

‚ª√¥‡¡µµ“æ«°‡√“¥â«¬§√—∫é
28‡¡◊ÕË æ√–‡¬´Ÿ‡¢â“‰ª„π∫â“π §πµ“∫Õ¥°Á‡¢â“‰ªÀ“æ√–Õß§å æ√–‡¬´Ÿ®ß÷ ∂“¡‡¢“«à“ ç‡™◊ÕË ‰À¡«à“
‡√“∑”„Àâ§ÿ≥¡Õß‡ÀÁπ‰¥âé §πµ“∫Õ¥µÕ∫«à“ ç‡™◊ËÕ§√—∫∑à“πé
29æ√–‡¬´Ÿ®÷ß·µ–∑’Ëµ“¢Õßæ«°‡¢“ ·≈–æŸ¥«à“ ç§ÿ≥‡™◊ËÕÕ¬à“ß‰√ °Á¢Õ„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡π—Èπé
30·≈â«æ«°‡¢“°Á¡Õß‡ÀÁπ æ√–‡¬´Ÿ —Ëßæ«°‡¢“«à“ çÕ¬à“∫Õ°‡√◊ËÕßπ’È „Àâ „§√√Ÿâ‡ªìπÕ—π¢“¥é 31·µàæÕ
æ«°‡¢“ÕÕ°¡“ °Á ‰¥â°√–®“¬¢à“«¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‰ª®π∑—Ë«·§«âππ—Èπ
32‡¡◊ÕË ™“¬ Õß§ππ’È ‰ª·≈â« ¡’§πæ“™“¬∑’∂Ë °Ÿ º’* ß‘ ®π∑”„Àâæ¥Ÿ ‰¡à ‰¥â‡¢â“¡“À“æ√–‡¬´Ÿ 33‡¡◊ÕË
æ√–‡¬´Ÿ‰≈àº’ÕÕ°‰ª·≈â« ™“¬§ππ—Èπ°ÁæŸ¥‰¥â ∑ÿ°§πª√–À≈“¥„®¡“°·≈–æŸ¥«à“ ç‰¡à‡§¬‡ÀÁπ‡√◊ËÕß
Õ–‰√Õ¬à“ßπ’È „πÕ‘ √“‡Õ≈¡“°àÕπ‡≈¬é
9:17 ∂ÿßÀπ—ß §◊Õ ∂ÿß∑’Ë∑”®“°Àπ—ß —µ«å ”À√—∫„ à‡À≈â“Õßÿàπ
9:27 ∫ÿµ√¥“«‘¥ À¡“¬∂÷ß ™◊ËÕ¢Õßæ√–§√‘ µå (À√◊Õ‡¡ ‘¬“Àå „π¿“…“Œ’∫√Ÿ) æ√–Õß§å¡“®“°§√Õ∫§√—«¢Õß¥“«‘¥ °…—µ√‘¬å
¢ÕßÕ‘ √“‡Õ≈„π™à«ß 1000 ªï°àÕπæ√–‡¬´Ÿ¡“‡°‘¥
9:32 º’ À¡“¬∂÷ß «‘≠≠“≥™—Ë« ‰¡à „™à§π∑’Ëµ“¬‰ª ·≈â«¡“À≈Õ°À≈Õπ
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34·µàæ«°ø“√‘

’°≈—∫æŸ¥«à“ ç‡¢“„™âƒ∑∏‘ÏÕ”π“®¢ÕßÀ—«Àπâ“º’¢—∫‰≈àº’ÕÕ°‰ªé

æ√–‡¬´Ÿ ß “√ª√–™“™π
‰¥â ‰ª Ë—ß Õπ„π∑’Ëª√–™ÿ¡™“«¬‘« ·≈–
ª√–°“»¢à“«¥’‡°’Ë¬«°—∫·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“ æ√âÕ¡∑—Èß√—°…“‚√§¿—¬‰¢â‡®Á∫µà“ßÊ ¥â«¬ 36‡¡◊Ë Õ
æ√–Õß§å‡ÀÁπ§π¡“°¡“¬ æ√–Õß§å°Á√Ÿâ ÷° ß “√‡æ√“–æ«°‡¢“¡’ªí≠À“·≈–‰¡à¡’∑’Ëæ÷Ëß‡À¡◊Õπ·°–
∑’Ë ‰¡à¡’§π‡≈’È¬ß 37æ√–Õß§åæŸ¥°—∫æ«°»‘…¬å«à“ çæ◊™º≈∑’Ë®–„Àâ‡°Á∫‡°’Ë¬«π—Èπ¡’¡“°¡“¬ ·µà§πß“π¡’
πâÕ¬ 38¥—ßπ—Èπ„ÀâÕâÕπ«Õπ¢Õæ√–‡®â“ºŸâ‡ªìπ‡®â“¢Õßæ◊™º≈ „Àâ àß§πß“π¡“™à«¬‡°Á∫‡°’Ë¬«æ◊™º≈
¢Õßæ√–Õß§å¥â«¬é
35æ√–‡¬´Ÿ‡¥‘π∑“ß‰ª∑—Ë«∑ÿ°‡¡◊Õß·≈–∑ÿ°À¡Ÿà∫â“π

æ√–‡¬´Ÿ àß»‘…¬å∑—Èß 12 §πÕÕ°‰ª
(¡°.3:13-19;6:7-13;≈°.6:12-16;9:1-6)

10

æ√–‡¬´Ÿ‡√’¬°»‘…¬å∑ß—È ∫‘ Õß§π¡“ ·≈–‰¥â„Àâ ∑‘ ∏‘Õ”π“®°—∫æ«°‡¢“‡æ◊ÕË ®–‰¥â ‰≈àº’ ·≈–
√—°…“‚√§¿—¬‰¢â‡®Á∫∑ÿ°™π‘¥‰¥â 2π’§Ë Õ◊ √“¬™◊ÕË »‘…¬å‡Õ°†∑—ßÈ ∫‘ Õß§π §π·√°§◊Õ ´’ ‚¡π
À√◊Õ‡√’¬°°—π«à“ ‡ª‚µ√ ·≈–Õ—π¥√Ÿ«åπâÕß™“¬¢Õß‡¢“ ¬“°Õ∫≈Ÿ°¢Õß‡»‡∫¥’ ·≈–¬ÕÀåππâÕß™“¬
¢Õß‡¢“ 3øï≈ª‘ ·≈–∫“√‚∏‚≈¡‘« ‚∏¡— ·≈–¡—∑∏‘«§π‡°Á∫¿“…’ ¬“°Õ∫≈Ÿ°¢ÕßÕ—≈‡øÕ— ·≈–∏—¥‡¥Õ—
4´’ ‚¡π ºŸâ¡’ „®®¥®àÕ°—∫æ√–‡®â“* ·≈–¬Ÿ¥“ Õ‘ §“√‘‚Õ∑ §π∑’ËÀ—°À≈—ßæ√–Õß§å„π¿“¬À≈—ß
5æ√–‡¬´Ÿ àß ‘∫ Õß§ππ’ÈÕÕ°‰ª æ√âÕ¡°—∫ —Ëß«à“ çÕ¬à“‰ªÀ“æ«°§π∑’Ë ‰¡à „™à™“«¬‘«† À√◊Õ
‡¢â“‰ª„π‡¡◊Õß¢Õßæ«°™“« –¡“‡√’¬* 6·µà „Àâ ‰ªÀ“§πÕ‘ √“‡Õ≈ ·°–¢Õßæ√–‡®â“∑’ËÀ≈ßÀ“¬ 7‰ª
ª√–°“»«à“ ù·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“„°≈â¡“∂÷ß·≈â«û 8·≈–√—°…“§πªÉ«¬„ÀâÀ“¬ ∑”„Àâ§πµ“¬øóπô √—°…“
§π‡ªìπ‚√§º‘«Àπ—ß√â“¬·√ß†„ÀâÀ“¬ –Õ“¥ ·≈–‰≈àºÕ’ Õ°®“°§π §ÿ≥‰¥â√∫— ƒ∑∏‘ÕÏ ”π“®π’¡È “‡ª≈à“Ê
°Á „Àâ™à«¬§πÕ◊Ëπ‡ª≈à“Ê ¥â«¬ 9‡«≈“‡¥‘π∑“ß ‰¡àµâÕß‡Õ“‡ß‘π∑Õßµ‘¥µ—«‰ª ‰¡àµâÕß‡Õ“°√–‡ªÜ“ À√◊Õ
‡ ◊ÈÕºâ“ ”√Õß À√◊Õ√Õß‡∑â“·µ– À√◊Õ‰¡â‡∑â“‰ª¥â«¬ 10‡æ√“–§π∑”ß“π°Á ¡§«√®–‰¥â√—∫°“√‡≈’È¬ß
¥Ÿ„π ‘Ëß∑’Ë‡¢“®”‡ªìπ
11‡¡◊ËÕæ«°§ÿ≥‡¢â“‰ª∫â“π‰Àπ‡¡◊Õß‰Àπ°Áµ“¡ „ÀâÀ“§π∑’Ë‡µÁ¡„®µâÕπ√—∫§ÿ≥ ·≈–æ—°Õ¬Ÿà∑Ë’
∫â“π¢Õß§ππ—πÈ ®π°«à“®–®“°‡¡◊Õßπ—πÈ ‰ª 12‡¡◊ÕË §ÿ≥‡¢â“‰ª„π∫â“π °Á¢Õæ√–‡®â“Õ«¬æ√„Àâ‡¢“Õ¬Ÿ‡à ¬Áπ
‡ªìπ ÿ¢ 13∂â“§π„π∫â“ππ—Èπ¬‘π¥’µâÕπ√—∫§ÿ≥ æ√π—Èπ°Á®–µ°Õ¬Ÿà°—∫∫â“ππ—Èπ ·µà∂â“‡¢“‰¡àµâÕπ√—∫§ÿ≥
æ√π—Èπ°Á®–°≈—∫§◊π¡“À“§ÿ≥ 14·≈–∂â“∫â“π‰Àπ‡¡◊Õß‰Àπ‰¡àµâÕπ√—∫§ÿ≥ ·≈–‰¡àøíß ‘Ëß∑’Ë§ÿ≥æŸ¥ °Á
ÕÕ°®“°∑’Ëπ—Ëπ‡ ’¬ ·≈– –∫—¥ΩÿÉπ∑’Ëµ‘¥‡∑â“*ÕÕ°‡ ’¬¥â«¬ 15‡√“¢Õ∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ „π«—πæ‘æ“°…“ ™“«
‡¡◊Õßπ—Èπ®–‰¥â√—∫‚∑…Àπ—°°«à“™“«‡¡◊Õß‚ ‚¥¡·≈–‡¡◊Õß‚°‚¡√“Àå*‡ ’¬Õ’°
10:4 ºŸâ¡’ „®®¥®àÕ°—∫æ√–‡®â“ §◊Õ ºŸâ∑’Ë°√–µ◊Õ√◊Õ√âπ„π°“√‡™◊ËÕøíßæ√–‡®â“·≈–√—°…“°ÆªØ‘∫—µ‘ ™◊ËÕπ’È „π¿“¬À≈—ß ‰¥â∂Ÿ°„™â°—∫
°≈ÿà¡¢Õß§π¬‘«∑’ËµàÕµâ“πæ«°‚√¡
10:5 ™“« –¡“‡√’¬ ‡ªìπæ«°≈Ÿ°§√÷Ëß¬‘«°—∫§π∑’Ë ‰¡à„™à™“«¬‘« ®÷ß∑”„Àâ§π¬‘«‰¡à¬Õ¡√—∫«à“™“« –¡“‡√’¬‡ªìπ™“«¬‘«·∑âÊ
10:14 –∫—¥ΩÿπÉ ∑’µË ¥‘ ‡∑â“ À¡“¬∂÷ß æ«°»‘…¬å¢Õßæ√–‡¬´Ÿ®–‰¡à§∫§â“ ¡“§¡°—∫§πæ«°π’‡È æ√“–‰¡à¬Õ¡√—∫§” Õπ¢Õßæ√–‡®â“
§πæ«°π’È®–µâÕß∂Ÿ°≈ß‚∑… ·≈–æ«°»‘…¬å°Á ‰¡àµâÕß√—∫º‘¥™Õ∫‡æ√“–‰¥â‡µ◊Õπæ«°π’È·≈â«
10:15 ‡¡◊Õß‚ ‚¥¡·≈–‡¡◊Õß‚°‚¡√“Àå §◊Õ ™◊ÕË ¢Õß‡¡◊Õß Õß‡¡◊Õß∑’æË √–‡®â“‰¥â∑”≈“¬‡æ◊ÕË ≈ß‚∑…ª√–™“™π™—«Ë √â“¬„π‡¡◊Õßπ—πÈ
Õ¬Ÿà „πÀπ—ß ◊Õª∞¡°“≈ 19:24-28
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æ√–‡¬´Ÿ‡µ◊Õπ«à“®–‡°‘¥‡√◊ËÕß‡¥◊Õ¥√âÕπ
(¡°.13:9-13;≈°.21:12-17)

16øíß„Àâ¥’π–

‡√“ àßæ«°§ÿ≥ÕÕ°‰ª‡À¡◊Õπ àß·°–‰ªÕ¬Ÿà∑à“¡°≈“ßΩŸßÀ¡“ªÉ“ ¥—ßπ—Èπæ«°
§ÿ≥µâÕß©≈“¥‡À¡◊ÕπßŸ ·≈–´◊ËÕ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï‡À¡◊Õππ°æ‘√“∫ 17√–«—ß„Àâ¥’ ‡æ√“–§πæ«°π—Èπ ®–
®—∫§ÿ≥‰ª¢÷πÈ »“≈ ·≈–‡¶’¬Ë π§ÿ≥„π∑’ªË √–™ÿ¡†18§ÿ≥®–∂Ÿ°π”µ—«‰ª¬◊πµàÕÀπâ“‡®â“‡¡◊Õß·≈–°…—µ√‘¬å
‡æ√“–§ÿ≥‡ªìπ»‘…¬å¢Õß‡√“ §ÿ≥®–µâÕß‡ªìπæ¬“π‡≈à“‡√◊ËÕß¢Õß‡√“„Àâ°…—µ√‘¬å ‡®â“‡¡◊Õß ·≈–§π∑’Ë
‰¡à„™à™“«¬‘«øíß 19‡¡◊ÕË ‚¥π®—∫ ‰¡àµÕâ ß‡ªìπÀà«ß«à“®–æŸ¥Õ–‰√ À√◊Õ®–æŸ¥Õ¬à“ß‰√ ‡æ√“–‡¡◊ÕË ∂÷ß‡«≈“
æ√–‡®â“®–∫Õ°‡Õß «à“®–„Àâ§ÿ≥æŸ¥Õ–‰√ 20®√‘ßÊ ·≈â« §π∑’ËæŸ¥‰¡à „™àµ—«§ÿ≥À√Õ° ·µà‡ªìπæ√–
«‘≠≠“≥¢Õßæ√–∫‘¥“æŸ¥ºà“πµ—«§ÿ≥
21æ’ËπâÕß®–À—°À≈—ßæ’ËπâÕß„Àâ ‰ª∂Ÿ°¶à“µ“¬ æàÕ®–À—°À≈—ß≈Ÿ°¢Õßµ—«‡Õß„Àâ ‰ª∂Ÿ°¶à“µ“¬ ≈Ÿ°Ê
®–µàÕµâ“πæàÕ·¡à ·≈– àßæàÕ·¡à ‰ª„Àâ∂Ÿ°¶à“µ“¬ 22∑ÿ°§π®–‡°≈’¬¥§ÿ≥ ‡æ√“–§ÿ≥µ‘¥µ“¡‡√“ ·µà
„§√∑’ÕË ¥∑π‰¥â®π∂÷ß∑’Ë ¥ÿ ®–‰¥â√∫— §«“¡√Õ¥ 23‡¡◊ÕË ‡¢“¢à¡‡Àß§ÿ≥„π‡¡◊Õßπ’È °Á„ÀâÀπ’ ‰ª‡¡◊ÕßÕ◊πË ‡√“
¢Õ∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“°àÕπ∑’Ëæ«°§ÿ≥®–‡¥‘π∑“ß‰ª∑—Ë«∑ÿ°‡¡◊Õß¢ÕßÕ‘ √“‡Õ≈ ∫ÿµ√¡πÿ…¬å†®–¡“∂÷ß
24»‘…¬å ‰¡à „À≠à°«à“§√Ÿ ·≈–∑“ °Á ‰¡à „À≠à°«à“‡®â“π“¬ 25»‘…¬åπà“®–æÕ„®·≈â« ∑’Ë‡ªìπ‰¥â
‡À¡◊Õπ§√Ÿ ·≈–∑“ °Áπ“à ®–æÕ„®·≈â« ∑’‡Ë ªìπ‰¥â‡À¡◊Õπ‡®â“π“¬ ∂â“¢π“¥‡®â“¢Õß∫â“π¬—ß∂Ÿ°‡√’¬°«à“
´“µ“π* ·≈â«≈Ÿ°∫â“π®–‰¡à∂Ÿ°‡√’¬°¥â«¬™◊ËÕ∑’Ë‡≈«√â“¬°«à“π—ÈπÕ’°À√◊Õ

°≈—«æ√–‡®â“ ‰¡àµâÕß°≈—«¡πÿ…¬å
(≈°.12:2-7)

26¥—ßπ—Èπ

‰¡àµâÕß°≈—«§πæ«°π—Èπ ‡æ√“–∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ëªî¥∫—ß‰«â°Á®–‰¥â‡ªî¥‡º¬ÕÕ°¡“ ·≈–∑ÿ°
Õ¬à“ß∑’‡Ë ªìπ§«“¡≈—∫°Á®–‰¥â‡ªî¥‚ªß 27Õ–‰√∑’‡Ë √“‰¥â∫Õ°§ÿ≥„π∑’¡Ë ¥◊ °Á¢Õ„Àâ ‰ª∫Õ°„π∑’Ë «à“ß Õ–‰√
∑’‡Ë √“°√–´‘∫∫Õ°§ÿ≥ °Á„Àâ ‰ªµ–‚°π∫Õ°§π®“°À≈—ß§“∫â“π 28Õ¬à“°≈—«§πæ«°π’È ∑’¶Ë “à ‰¥â·µà√“à ß°“¬
·µà ‰¡à “¡“√∂¶à“«‘≠≠“≥¢Õß§ÿ≥‰¥â ·µà „Àâ°≈—«æ√–Õß§åºâŸ∑Ë’ “¡“√∂∑”≈“¬‰¥â∑È—ß√à“ß°“¬·≈–
«‘≠≠“≥¢Õß§ÿ≥„ππ√° 29·¡â·µàπ°°√–®Õ°µ—«‡≈Á°Ê Õßµ—«∑’Ë¡’§à“·§à∫“∑‡¥’¬« ¡—π°Á®–µ°≈ß
¡“∫πæ◊Èπ‰¡à ‰¥â‡≈¬ ∂â“æ√–∫‘¥“¢Õß§ÿ≥‰¡à¬Õ¡ 30º¡∑ÿ°‡ âπ∫πÀ—«§ÿ≥ æ√–Õß§å°Áπ—∫‰«âÀ¡¥·≈â«
31Õ¬à“°≈—«‡≈¬ ‡æ√“–æ«°§ÿ≥¡’§à“¡“°°«à“π°°√–®Õ°∑—ÈßΩŸßµ—Èß‡¬Õ–

∫Õ°§π∂÷ß§«“¡‡™◊ËÕ¢Õß§ÿ≥
(≈°.12:8-9)
32∂â“„§√¬Õ¡√—∫‡√“µàÕÀπâ“§π„π‚≈°π’È ‡√“°Á®–¬Õ¡√—∫‡¢“µàÕÀπâ“æ√–∫‘¥“¢Õß‡√“∫π
«√√§å¥â«¬ 33·µà∂â“„§√‰¡à¬Õ¡√—∫‡√“µàÕÀπâ“§π„π‚≈°π’È ‡√“°Á®–‰¡à¬Õ¡√—∫‡¢“µàÕÀπâ“æ√–∫‘¥“

¢Õß‡√“∫π «√√§å‡À¡◊Õπ°—π
34Õ¬à“§‘¥«à“‡√“¡“‡æ◊ËÕπ”§«“¡ ß∫ ÿ¢¡“„Àâ°∫
— ‚≈°π’È ‡√“‰¡à ‰¥âπ”§«“¡ ß∫ ¢ÿ ¡“ ·µà‡√“
35-36
π”¥“∫¡“„Àâ
‡æ√“–‡√“¡“‡æ◊ËÕ∑”„Àâ
10:25 ´“µ“π À√◊Õ ù‡∫‡Õ≈‡´∫Ÿ≈û‡ªìπÀ—«Àπâ“¢Õßº’ À√◊Õ π“¬º’
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ù≈Ÿ°™“¬µàÕµâ“πæàÕ ≈Ÿ° “«µàÕµâ“π·¡à
≈Ÿ° –„¿âµàÕµâ“π·¡à “¡’
»—µ√Ÿ¢Õß‡¢“°Á§◊Õ§π„π§√Õ∫§√—«¢Õß‡¢“π—Ëπ‡Õß (¡’§“Àå 7:6)
37§π∑’Ë √—°æàÕÀ√◊Õ·¡à¢Õßµ—«‡Õß¡“°°«à“‡√“ °Á ‰ ¡à‡À¡“–∑’Ë®–‡ªìπ»‘…¬å¢Õß‡√“ §π∑’Ë√—°
≈Ÿ°™“¬À√◊Õ≈Ÿ° “«¢Õßµ—«‡Õß¡“°°«à“‡√“ °Á ‰¡à‡À¡“–∑’Ë®–‡ªìπ»‘…¬å¢Õß‡√“ 38§π∑’Ë ‰¡à¬Õ¡·∫°
‰¡â°“ß‡¢π¢Õßµ—«‡Õß ·≈â«µ“¡‡√“¡“ °Á ‰¡à‡À¡“–∑’®Ë –‡ªìπ»‘…¬å¢Õß‡√“ 39§π∑’æË ¬“¬“¡‡Õ“µ—«√Õ¥
°Á®–‡ ’¬™’«‘µπ—Èπ‰ª ·µà§π∑’Ë¬Õ¡ ≈–™’«‘µ¢Õßµ—«‡Õß‡æ◊ËÕ‡√“°Á®–√Õ¥ 40§π∑’Ë¬Õ¡√—∫§ÿ≥ °Á
¬Õ¡√—∫‡√“¥â«¬ ·≈–§π∑’Ë¬Õ¡√—∫‡√“ °Á ‰¥â¬Õ¡√—∫ºŸâ∑Ë’ àß‡√“¡“¥â«¬ 41§π∑’Ë¬Õ¡√—∫ºŸâæŸ¥·∑π
æ√–‡®â“†‡æ√“–‡¢“‡ªìπºŸæâ ¥Ÿ ·∑πæ√–‡®â“°Á®–‰¥â√∫— √“ß«—≈·∫∫‡¥’¬«°—∫∑’ºË æâŸ ¥Ÿ ·∑πæ√–‡®â“π—πÈ ‰¥â√∫—
·≈–§π∑’Ë¬Õ¡√—∫§π∑’Ë‡™◊ËÕøíßæ√–‡®â“‡æ√“–‡¢“‡™◊ËÕøíßæ√–‡®â“°Á®–‰¥â√—∫√“ß«—≈·∫∫‡¥’¬«°—∫§π∑’Ë
‡™◊ËÕøíßæ√–‡®â“π—Èπ‰¥â√—∫ 42ºŸâ∑’Ë „Àâ·§àπÈ”‡¬Áπ·°â«‡¥’¬«°—∫»‘…¬å∑’ËµË”µâÕ¬∑’Ë ÿ¥§πÀπ÷Ëß¢Õß‡√“ ºŸâπ—Èπ
°Á®–‰¥â√—∫√“ß«—≈µÕ∫·∑π·≈â«é

æ√–‡¬´Ÿ·≈–¬ÕÀåπºŸ∑â ”æ‘∏®’ ¡àÿ πÈ”
(≈°.7:18-35)

11

‡¡◊ÕË æ√–‡¬´Ÿ ßË— æ«°»‘…¬å∑ßÈ— ∫‘ Õß§π‡ √Á®·≈â« æ√–Õß§å°®Á “°∑’πË πË— ‰ªª√–°“» ßË— Õπ
µ“¡‡¡◊Õßµà“ßÊ „π·§«âπ°“≈‘≈’
2¬ÕÀåπºŸâ∑”æ‘∏’®ÿà¡πÈ” ´÷ËßÕ¬Ÿà „π§ÿ° ‰¥â¬‘π¢à“«‡°’Ë¬«°—∫ ‘Ëß∑’Ëæ√–§√‘ µå∑”Õ¬Ÿà ®÷ß„Àâ≈Ÿ°»‘…¬å
¢Õß‡¢“‰ª 3∂“¡æ√–‡¬´Ÿ«à“ ç∑à“π§◊Õ§ππ—Èπ∑’Ë°”≈—ß®–¡“ À√◊Õ‡√“®–µâÕß§Õ¬Õ’°§πÀπ÷Ëß§√—∫é
4æ√–‡¬´ŸµÕ∫«à“ ç°≈—∫‰ª∫Õ°¬ÕÀåπ∂÷ß ßË‘ ∑’§Ë ≥
ÿ ‰¥â¬π‘ ·≈–‰¥â‡ÀÁπ §◊Õ 5§πµ“∫Õ¥°Á¡Õß‡ÀÁπ‰¥â
§πæ‘°“√°Á‡¥‘π‰¥â §π‡ªìπ‚√§º‘«Àπ—ß√â“¬·√ß°ÁÀ“¬‡ªìπª°µ‘ §πÀŸÀπ«°°Á‰¥â¬π‘ §πµ“¬°Á°≈—∫øóπô ¢÷πÈ ¡“
„À¡à ·≈–¢à“«¥’°Á ‰¥âª√–°“»„Àâ°∫— §π®π 6§π∑’Ë‰¡à∑ß‘È ‡√“‡æ√“– ß‘Ë ∑’‡Ë √“∑” ‡ªÁπ§π∑’¡Ë ‡’ °’¬√µ‘®√‘ßÊé
7‡¡◊ËÕ»‘…¬å¢Õß¬ÕÀåπ°≈—∫‰ª·≈â« æ√–‡¬´Ÿ‡√‘Ë¡æŸ¥∂÷ß¬ÕÀåπ°—∫ΩŸß™π«à“ çæ«°§ÿ≥ÕÕ°‰ª„π
∑’Ë‡ª≈à“‡ª≈’Ë¬«·Àâß·≈âß‡æ◊ËÕ¥ŸÕ–‰√°—πÀ√◊Õ 8‰ª¥ŸµâπÕâÕ*≈Ÿàµ“¡≈¡À√◊ÕÕ¬à“ß‰√ ∂â“‰¡à „™à ·≈â«ÕÕ°
‰ª¥ŸÕ–‰√°—π ‰ª¥Ÿ§π·µàßµ—«À√ŸÀ√“À√◊ÕÕ¬à“ß‰√ ‰¡à „™à·πà ‡æ√“–§π∑’Ë·µàßµ—«À√ŸÀ√“π—ÈπÕ¬Ÿà°—π„π
«—ß 9∂â“Õ¬à“ßπ—Èπ æ«°§ÿ≥ÕÕ°‰ª¥ŸÕ–‰√°—π ‰ª¥ŸºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“†„™à√÷‡ª≈à“ „™à·≈â« ·≈–‡√“®–
∫Õ°„Àâ√«âŸ “à ¬ÕÀåππ—πÈ ‡ªìπ¬‘ßË °«à“ºŸæâ ¥Ÿ ·∑πæ√–‡®â“‡ ¬’ Õ’° 10‡¢“‡ªìπ§π∑’æË √–§—¡¿’√†å ‰¥â‡¢’¬π‰«â«“à
ù‡√“®– àßºŸâ àß¢à“«*¢Õß‡√“π”Àπâ“‡®â“‰ª
‡æ◊ÕË ‰ª‡µ√’¬¡Àπ∑“ß ”À√—∫‡®â“û
(¡“≈“§’ 3:1)
11‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ ¬ÕÀåπºŸâ∑”æ‘∏’®ÿà¡πÈ”§ππ’È ¬‘Ëß„À≠à°«à“∑ÿ°Ê §π∑’Ë‡§¬‡°‘¥¡“„π‚≈°π’È ·µà
ºŸâ∑’Ë ”§—≠πâÕ¬∑’Ë ÿ¥„π·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“π—Èπ °Á¬—ß¬‘Ëß„À≠à°«à“¬ÕÀåπÕ’° 12π—∫µ—Èß·µà¬ÕÀåπºŸâ∑”
æ‘∏’®ÿà¡πÈ”¡“®π∂÷ß‡¥’Î¬«π’È ·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“‰¥â√—∫°“√¢à¡‡ÀßÕ¬à“ßÀπ—°·≈–æ«°ªÉ“‡∂◊ËÕπ°Á
æ¬“¬“¡∑’Ë®–ª≈âπ‡Õ“‰ª 13æ«°ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“·≈–°Æ¢Õß‚¡‡ ‰¥â∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ ®–¡’Õ–‰√‡°‘¥
11:8 µâπÕâÕ æ√–‡¬´ŸÀ¡“¬§«“¡«à“¬ÕÀåπ‰¡à‰¥âÕàÕπ·Õ‡À¡◊ÕπµâπÕâÕ∑’Ë ‰À«‡Õπ‰ªµ“¡≈¡
11:10 ºŸâ àß¢à“« À¡“¬∂÷ß ºŸâ àß “√
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¢÷Èπ∫â“ß®π∂÷ß ¡—¬¢Õß¬ÕÀåπ 14∂â“§ÿ≥‡™◊ËÕæ«°‡¢“ §ÿ≥®–µâÕß‡™◊ËÕ«à“ ¬ÕÀåπ°Á§◊Õ‡Õ≈’¬“Àå*§π∑’Ë
æ«°‡¢“∫Õ°«à“®–¡“15„§√∑’Ë¡’ÀŸ°Áøíß‡Õ“‰«â „Àâ¥’
16‡√“®–‡ª√’¬∫§π ¡—¬π’È‡À¡◊Õπ°—∫Õ–‰√¥’ æ«°‡¢“‡À¡◊Õπ°—∫‡¥Á°Ê π—ËßÕ¬Ÿà∑’Ëµ≈“¥ ·≈–
√âÕßµ–‚°π„ à°—π«à“
17ù‡√“‡ªÉ“ªïò „Àâøßí ·µà‡∏Õ°Á ‰¡à‡µâπµ“¡
‡√“√âÕß‡æ≈ßß“π»æ„Àâ ·µà‡∏Õ°Á ‰¡à∑”µ—«‡»√â“‚»°µ“¡û
18‡¡◊ËÕ¬ÕÀåπ†¡“ ‡¢“‰¡à ‰¥â°‘π·≈–¥◊Ë¡‡À≈â“Õßÿàπ‡À¡◊Õπ§πÕ◊ËπÊ §π°Á«à“‡¢“ ù¡’º’ ‘ßû 19‡¡◊ËÕ
∫ÿµ√¡πÿ…¬å†¡“ ∑—Èß°‘π·≈–¥◊Ë¡ §π°ÁæŸ¥«à“ ù¥Ÿ‰ÕâÀ¡Õπ—Ëπ ‘ ∑—Èßµ–°≈–·≈–¢’È‡¡“ ·∂¡¬—ß‡ªìπ‡æ◊ËÕπ
°—∫§π‡°Á∫¿“…’*·≈–§π∫“ªÕ’°¥â«¬û ·µà§«“¡§‘¥π—Èπ∂Ÿ°À√◊Õº‘¥ °Á¥Ÿ‰¥â®“°º≈∑’ËÕÕ°¡“é
20·≈â«æ√–‡¬´Ÿ°‡Á √‘¡Ë ª√–π“¡‡¡◊Õßµà“ßÊ ∑’æ
Ë √–Õß§å‰¥â∑”°“√Õ—»®√√¬å†‰«â‡ªìπ «à π„À≠à ‡æ√“–
æ«°‡¢“‰¡à¬Õ¡°≈—∫µ—«°≈—∫„®‡ ’¬„À¡à 21æ√–‡¬´Ÿ®÷ßæŸ¥«à“ çπà“≈–Õ“¬®√‘ßÊ ‡¡◊Õß‚§√“´‘π*·≈–
‡¡◊Õß‡∫∏‰´Õ‘¥“*∂â“‡√“‰ª∑”°“√Õ—»®√√¬å·∫∫‡¥’¬«°—ππ’È ∑’‡Ë ¡◊Õß‰∑√–·≈–‡¡◊Õß‰´¥Õπ*ª√–™“™π
∑’Ëπ—Ëπ°Á°≈—∫µ—«°≈—∫„®‰ªπ“π·≈â« ‚¥¬„ àºâ“°√– Õ∫* ·≈–‚√¬¢’È‡∂â“∫πÀ—« ‡æ◊ËÕ· ¥ß«à“‡ ’¬„®∑’Ë
‰¥â∑”∫“ª 22‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ „π«—πµ—¥ ‘π‚∑… ‡¡◊Õß‰∑√–·≈–‡¡◊Õß‰´¥Õπ®–∂Ÿ°≈ß‚∑…‡∫“
°«à“‡®â“‡ ¬’ Õ’° 23 ”À√—∫‡®â“ ‡¡◊Õß§“‡ªÕ√π“Õÿ¡† ‡®â“§‘¥«à“‡®â“®–∂Ÿ°¬°¢÷πÈ ∂÷ßøÑ“ «√√§åÀ√◊Õ ‰¡à¡’
∑“ß ‡®â“®–∂Ÿ°‚¬π≈ß‰ª„π∑’¢Ë Õß§πµ“¬µà“ßÀ“° ‡æ√“–∂â“°“√Õ—»®√√¬å∑‡Ë’ √“‰¥â∑”„Àâ‡®â“‡ÀÁππ’È ‰ª
∑”∑’Ë‡¡◊Õß‚ ‚¥¡ ‡¡◊Õßπ—Èπ°Á§ß¬—ßÕ¬Ÿà®π∂÷ß∑ÿ°«—ππ’È 24‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ „π«—πµ—¥ ‘π‚∑…π—Èπ ‚∑…
¢Õß‡¡◊Õß‚ ‚¥¡°Á®–‡∫“°«à“‚∑…¢Õß‡®â“‡ ’¬Õ’°é

æ√–‡¬´Ÿ„Àâª√–™“™π¢Õßæ√–Õß§åæ—°ºàÕπ
(≈°.10:21-22)

25·≈â«æ√–‡¬´Ÿ°ÁæŸ¥«à“

çæ√–∫‘¥“ ≈Ÿ°¢Õ¬°¬àÕßæ√–Õß§å ºŸâ‡ªìπ‡®â“¢ÕßøÑ“ «√√§å·≈–·ºàπ
¥‘π‚≈° ‡æ√“–æ√–Õß§å ‰¥âªî¥∫—ß‡√◊ËÕß‡À≈à“π’È®“°æ«°∑’Ë¡’°“√»÷°…“·≈–‡©≈’¬«©≈“¥ ·µà ‰¥â‡ªî¥
‡º¬„Àâ°—∫æ«°∑’Ë ‰√â‡¥’¬ß “‡À¡◊Õπ‡¥Á°‡≈Á°Ê 26„™à·≈â« æ√–∫‘¥“ ‡æ√“–π—Ëπ·À≈–‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë∑”„Àâ
æ√–Õß§åæÕ„®é
27çæ√–∫‘¥“‰¥â „Àâ‡√“¡’ ∑
‘ ∏‘Õ”π“®‡Àπ◊Õ∑ÿ° ß‘Ë ∑ÿ°Õ¬à“ß ‰¡à¡’„§√√Ÿ®â °— æ√–∫ÿµ√πÕ°®“°æ√–∫‘¥“
·≈–‰¡à¡’„§√√Ÿâ®—°æ√–∫‘¥“πÕ°®“°æ√–∫ÿµ√ ·≈–§π∑’Ëæ√–∫ÿµ√µâÕß°“√‡ªî¥‡º¬„Àâ√Ÿâ®—°é
28ç‡™‘≠¡“ ‘ ∑ÿ°§π∑’Ë√Ÿâ ÷°‡Àπ◊ËÕ¬„®·≈–·∫°¿“√–Àπ—° ·≈â«‡√“®–„Àâæ«°§ÿ≥À“¬‡Àπ◊ËÕ¬„®
29√—∫‡√“‡ªìπºŸâπ”™’«‘µ*·≈–‡√’¬π√Ÿâ®“°‡√“ ‡æ√“–‡√“ÕàÕππâÕ¡ ·≈–∂àÕ¡ ÿ¿“æ ·≈â«æ«°§ÿ≥
®–‰¥âÀ“¬‡Àπ◊ËÕ¬„® 30™’«‘µ∑’Ë¡’‡√“‡ªìπºŸâπ”π—Èπ ∫“¬Ê ·≈–¿“√–∑’Ë‡√“„Àâπ’È°Á‡∫“é
11:14
11:19
11:21
11:21
11:21
11:29

‡Õ≈’¬“Àå ¥Ÿ∑Ë’ ¡“≈“§’ 4:5-6
§π‡°Á∫¿“…’ §◊Õ §π¬‘«∑’Ë§π‚√¡—π®â“ß‰«â‡°Á∫¿“…’§π¬‘«¥â«¬°—π ´÷Ëßæ«°π’È¡—°®–¢’È‚°ß æ«°¬‘«®÷ß‡°≈’¬¥æ«°‡¢“
‚§√“´‘π, ‡∫∏‰´Õ‘¥“, §“‡ªÕ√π“Õÿ¡ ‡ªìπ™◊ËÕ‡¡◊Õß√‘¡∑–‡≈ “∫°“≈‘≈’ ∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ‰¥â‡∑»π“·°àª√–™“™π
‰∑√–·≈–‰´¥Õπ ‡ªìπ‡¡◊Õß∑’ËÕ¬Ÿà „π‡≈∫“πÕπ´÷Ëß¡’ª√–™“™π™—Ë«√â“¬¡“°Õ“»—¬Õ¬Ÿà
ºâ“°√– Õ∫ À¡“¬∂÷ß ºâ“‡π◊ÈÕÀ¬“∫´÷Ëß∑”®“°¢π —µ«å ®– «¡„ à°—π‡æ◊ËÕ· ¥ß§«“¡‡»√â“‚»°
ç√—∫‡√“‡ªìπºŸâπ”™’«‘µé „π¿“…“‡¥‘¡„™â§”«à“ ç¬Õ¡√—∫·Õ°¢Õß‡√“é ç·Õ°é „π∑’Ëπ’ÈÀ¡“¬∂÷ß°“√¬Õ¡√—∫ °“√‡™◊ËÕøíß
À√◊Õ¬Õ¡®”ππµ—«
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™“«¬‘«∫“ß§π°≈à“«À“æ√–‡¬´Ÿ
(¡°.2:23-28;≈°.6:1-5)

æ√–‡¬´Ÿ‡¥‘πºà“π∑ÿßà π“ ´÷ßË ‡ªìπ«—πÀ¬ÿ¥∑“ß»“ π“†æÕ¥’ æ«°»‘…¬å¢Õßæ√–Õß§åÀ«‘ ®—¥
®÷ß‰¥â‡¥Á¥¬Õ¥√«ß¢â“« “≈’¡“·°–°‘π°—π 2‡¡◊ÕË æ«°ø“√‘ †’ ‡ÀÁπ°Á∫Õ°æ√–‡¬´Ÿ«“à ç¥Ÿππ—Ë ‘
æ«°»‘…¬å¢Õß§ÿ≥°”≈—ß∑”º‘¥°Æ«—πÀ¬ÿ¥é
3æ√–Õß§åµÕ∫«à“ çæ«°§ÿ≥‰¡à‡§¬Õà“πæ√–§—¡¿’√À
å √◊Õ‰ß µÕπ∑’¥Ë “«‘¥·≈–ºŸµâ ¥‘ µ“¡¢Õß‡¢“À‘«
4
¥“«‘¥‰¥â∑”Õ–‰√ ‡¢“‰¥â‡¢â“‰ª„π∫â“π¢Õßæ√–‡®â“ ·≈â«‰ªÀ¬‘∫¢π¡ªíß»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ∑’Ë¡’·µàπ—°∫«™
‡∑à“π—Èπ∑’Ë°‘π‰¥â ¡“°‘π°—π°—∫ºŸâµ‘¥µ“¡ ´÷Ëß∂◊Õ«à“º‘¥°Æ 5·≈â«æ«°§ÿ≥‰¡à‡§¬Õà“π°Æ¢Õß‚¡‡ À√◊Õ
«à“ æ«°π—°∫«™∑’∑Ë ”ß“πÕ¬Ÿà„π«‘À“√†∫“ß§√—ßÈ °Á∑”ß“πµ√ß°—∫«—πÀ¬ÿ¥∑“ß»“ π“† ´÷ßË ∂◊Õ«à“º‘¥°Æ
·µàæ«°‡¢“°Á ‰¡à¡’§«“¡º‘¥ 6‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ ¡’§πÀπ÷Ëß*∑’ËÕ¬Ÿà∑’Ëπ’Ë ¬‘Ëß„À≠à°«à“«‘À“√‡ ’¬Õ’° 7∂â“
§ÿ≥‡¢â“„®§«“¡À¡“¬¢Õß¢âÕæ√–§—¡¿’√†å ∑’Ë«à“ ‡√“µâÕß°“√§«“¡‡¡µµ“ ‰¡à „™à‡§√◊ËÕß∫Ÿ™“* §ÿ≥
§ß®–‰¡àª√–π“¡§π‡À≈à“π’È∑’Ë ‰¡à¡’§«“¡º‘¥·πà
8‡æ√“– ù∫ÿµ√¡πÿ…¬å†‡ªìπ‡®â“‡Àπ◊Õ«—πÀ¬ÿ¥∑“ß»“ π“†ûé

12

æ√–‡¬´Ÿ√°— …“™“¬∑’¡Ë Õ◊ ≈’∫
(¡°.3:1-6;≈°.6:6-11)
9æ√–‡¬´Ÿ‰¥âÕÕ°¡“®“°∑’π
Ë πË— ·≈–‡¢â“‰ª„π∑’ªË √–™ÿ¡¢Õß¬‘«† 10¡’™“¬§πÀπ÷ßË ∑’¡Ë Õ◊ ≈’∫Õ¬Ÿ∑à πË’ πË—

æ«°¬‘«∫“ß§πæ¬“¬“¡∑’®Ë –À“‡√◊ÕË ß„ √à “â ¬æ√–Õß§å ®÷ß∂“¡æ√–Õß§å«“à ç¡—πº‘¥°ÆÀ√◊Õ‡ª≈à“ ∂â“®–
√—°…“§π„π«—πÀ¬ÿ¥∑“ß»“ π“é
11æ√–Õß§å®÷ßµÕ∫«à“ ç∂â“æ«°§ÿ≥¡’·°–Õ¬ŸàÀπ÷Ëßµ—« ·≈â«¡—πµ°≈ß‰ª„π∫àÕ„π«—πÀ¬ÿ¥∑“ß
»“ π“æÕ¥’ §ÿ≥®–‰¡à™à«¬¥÷ß¡—π¢÷Èπ¡“®“°∫àÕÀ√◊ÕÕ¬à“ß‰√ 12¡πÿ…¬åπ—Èπ¡’§à“¡“°°«à“·°–‡ ’¬Õ’°
¥—ßπ—Èπ °“√∑”¥’ „π«—πÀ¬ÿ¥∑“ß»“ π“®÷ß‰¡àº‘¥°Æé
13·≈â«æ√–‡¬´Ÿ —Ëß°—∫§π¡◊Õ≈’∫«à“ ç¬◊Ëπ¡◊ÕÕÕ°¡“é ‡¢“°Á∑”µ“¡ ·≈â«¡◊Õ¢Õß‡¢“ °Á À “¬‡ªì π
ª°µ‘‡À¡◊Õπ°—∫¡◊ÕÕ’°¢â“ßÀπ÷Ëß14æ«°ø“√‘ †’ ®÷ ß ‰¥â Õ Õ°‰ª«“ß·ºπ°“√¶à“æ√–‡¬´Ÿ

æ√–‡¬´Ÿ§◊ÕºŸâ√—∫„™â∑’Ëæ√–‡®â“‡≈◊Õ°
’¬°àÕπ®÷ß‰ª®“°∑’Ëπ—Ëπ ¡’§π‡ªìπ®”π«π¡“°µ“¡æ√–Õß§å ‰ª ·≈–
æ√–Õß§å√°— …“æ«°‡¢“„ÀâÀ“¬ªÉ«¬∑ÿ°§π 16æ√–Õß§å ß—Ë æ«°π—πÈ «à“ Àâ“¡∫Õ°§πÕ◊πË «à“æ√–Õß§å‡ªìπ„§√
17‡æ◊ËÕ„Àâ‡ªìπ®√‘ßµ“¡∑’ËÕ‘ ¬“Àå ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“†‰¥âæŸ¥«à“
18çπ’Ë§◊ÕºŸâ√—∫„™â∑’Ë‡√“‰¥â‡≈◊Õ°‰«â ‡√“√—°‡¢“·≈–æÕ„®‡¢“¡“°
‡√“®–„Àâ«‘≠≠“≥¢Õß‡√“°—∫‡¢“
‡¢“®–ª√–°“»§«“¡¬ÿµ‘∏√√¡µàÕ™π∑ÿ°™“µ‘
19 ‡¢“®–‰¡à∑–‡≈“–«‘«“∑ ·≈–‰¡à¡’ª“°‡ ’¬ß
‰¡à¡’„§√®–‰¥â¬‘π‡ ’¬ß¢Õß‡¢“µ“¡∑âÕß∂ππ
15·µàæ√–‡¬´Ÿ√Ÿâµ—«‡

12:6 §πÀπ÷Ëß À√◊Õ ”‡π“µâπ©∫—∫„™â§”«à“ ç∫“ßÕ¬à“ßé
12:7 ç‡√“µâÕß°“√...‡§√◊ËÕß∫Ÿ™“é Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ ‚Œ‡™¬“6:6
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20

µâπÕâÕ∑’™Ë ”È ·≈â« ‡¢“°Á®–‰¡àÀ°— ∑‘ßÈ
‰ âµ–‡°’¬ß∑’Ë„°≈â¡Õ¥ ‡¢“°Á®–‰¡à¥—∫
®π°«à“‡¢“®–π”§«“¡¬ÿµ‘∏√√¡¡“·≈–∑”„Àâ¡—π‡°‘¥¢÷Èπ®√‘ß
21‡¢“®–‡ªìπ§«“¡À«—ß¢Õß§π∑ÿ°™“µ‘é* (Õ‘ ¬“Àå 42:1-4)

Õ”π“®¢Õßæ√–‡¬´Ÿ¡“®“°æ√–‡®â“
(¡°.3:20-30;≈°.11:14-23;12:10)
22¡’§πæ“™“¬µ“∫Õ¥·≈–æŸ¥‰¡à ‰¥â‡æ√“–¡’º’ ‘ß ¡“À“æ√–‡¬´Ÿ æ√–Õß§å ‰¥â√—°…“‡¢“®π
¡Õß‡ÀÁπ·≈–æŸ¥‰¥â 23∑”„Àâ§π∑—ÈßÀ¡¥ª√–À≈“¥„®¡“° ·≈–∂“¡°—π«à“ ç‡ªìπ‰ª‰¥â ‰À¡ ∑’Ë‡¢“®–
‡ªìπ∫ÿµ√¢Õß¥“«‘¥†é
24‡¡◊ÕË æ«°ø“√‘ †’ ‰¥â¬π
‘ °Áæ¥Ÿ «à“ ç∑’§Ë ππ’È ‰≈àºÕ’ Õ°‰¥â‡æ√“–„™âÕ”π“®¢Õß‡∫‡Õ≈‡´∫Ÿ≈†À—«Àπâ“º’é
25æ√–‡¬´Ÿ√Ÿâ∂÷ß§«“¡§‘¥π—Èπ ®÷ßµÕ∫‰ª«à“ çÕ“≥“®—°√∑’Ë·µ°·¬°°—π®–∂Ÿ°∑”≈“¬ ‡¡◊Õß‰Àπ
À√◊Õ§√Õ∫§√—«‰Àπ∑’Ë·µ°·¬°°—π °Á§ß®–‰ª‰¡à√Õ¥ 26¥—ßπ—Èπ∂â“´“µ“π†¢—∫‰≈à´“µ“π ¡—π°ÁµàÕ Ÿâ
°—∫µ—«¡—π‡Õß ·≈â«Õ“≥“®—°√¢Õß¡—π®–Õ¬Ÿà ‰¥âÕ¬à“ß‰√ 27·≈–∂â“‡√“„™âÕ”π“®¢Õß‡∫‡Õ≈‡´∫Ÿ≈‰≈àº’

*

·≈â«≈à–°Á æ«°¢Õß§ÿ≥„™âÕ”π“®Õ–‰√‰≈à≈à– ¥—ßπ—Èπ æ«°¢Õß§ÿ≥‡Õßπ—Ëπ·À≈–®–‡ªìπºŸâæ‘ Ÿ®πå«à“
§ÿ ≥ π—È π º‘ ¥ 28·µà∂â“‡√“‰≈àº’ÕÕ°¥â«¬Õ”π“®æ√–«‘≠≠“≥¢Õßæ√–‡®â“ °Á· ¥ß«à“·ºàπ¥‘π¢Õß
æ√–‡®â“¡“∂÷ß§ÿ≥·≈â«
29À√◊Õ«à“∂â“„§√®–∫ÿ°‡¢â“‰ªª≈âπ¢â“«¢Õß„π∫â“π¢Õß§π∑’Ë·¢Áß·√ß ‡¢“°ÁµâÕß¡—¥‡®â“¢Õß
∫â“π∑’Ë·¢Áß·√ßπ—Èπ°àÕπ ·≈—«∂÷ß®–ª≈âπ‡Õ“¢â“«¢Õß‰ª‰¥â
30∂â“„§√‰¡à ‰¥âÕ¬ŸàΩÉ“¬‡√“ °Á‡ªìπ»—µ√Ÿ°—∫‡√“ „§√‰¡à ‰¥â™à«¬‡√“√«∫√«¡ °Á· ¥ß«à“‡¢“‰¥â
∑”„Àâ§π‡À≈à“π—πÈ °√–®—¥°√–®“¬‰ª 31¥—ßπ—πÈ ‡√“®–∫Õ°§ÿ≥«à“ æ√–‡®â“®–¬°‚∑…„Àâ°∫— §«“¡∫“ª
∑ÿ°™π‘¥ ·≈–§”¥ŸÀ¡‘Ëπ∑ÿ°Õ¬à“ß ·µàæ√–‡®â“®–‰¡à¬°‚∑…„Àâ°—∫§π∑’Ë¥ŸÀ¡‘Ëπæ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï†
32æ√–‡®â“®–¬°‚∑…„Àâ°—∫§π∑’Ë¥à“«à“∫ÿµ√¡πÿ…¬å† ·µàæ√–‡®â“®–‰¡à¬°‚∑…„Àâ§π∑’Ë¥à“«à“æ√–
«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ∑—Èß‡¥’Î¬«π’È·≈–µ≈Õ¥‰ªé

§ÿ≥‡ªìπ§πÕ¬à“ß‰√°Á¥Ÿ®“°§”æŸ¥¢Õß§ÿ≥
(≈°.6:43-45)
33ç∂â“Õ¬“°√Ÿâ™π‘¥¢Õßµâπ‰¡â°Á „Àâ¥Ÿ∑’Ëº≈¢Õß¡—π ∂â“µâπ¥’º≈°Á®–ÕÕ°¡“¥’ ∂â“µâπ‡≈«º≈°Á®–
ÕÕ°¡“‡≈« 34‰Õâ™“µ‘Õ √æ‘… §”æŸ¥¥’Ê ·≈–∂Ÿ°µâÕß®–¡“®“°ª“°§π™—«Ë Ê Õ¬à“ßæ«°·°‰¥âÕ¬à“ß‰√°—π
„π‡¡◊ËÕ„®‡µÁ¡‰ª¥â«¬Õ–‰√ ª“°°Á®–æŸ¥ ‘Ëßπ—Èπ 35§π¥’°Á®–æŸ¥·µà ‘Ëß¥’Ê ∑’ËÕ¬Ÿà „π„®¢Õß‡¢“ ·µà§π
™—«Ë °Á®–æŸ¥·µà ßË‘ ™—«Ë Ê∑’ÕË ¬Ÿà„π„®¢Õß‡¢“‡À¡◊Õπ°—π 36‡√“®–∫Õ°·°«à“ „π«—πµ—¥ π‘ ‚∑…π—πÈ ·°®–µâÕß
√—∫º‘¥™Õ∫„π§”æŸ¥∑’Ë ‰√â “√–∑ÿ°§”∑’·Ë °æŸ¥ÕÕ°¡“ 37§”æŸ¥¢Õß·°π’·Ë À≈– ∑’®Ë –™’«È “à ·°∂Ÿ°À√◊Õº‘¥é

12:21 §π∑ÿ°™“µ‘ ”‡π“µâπ©∫—∫„™â§”«à“ ç§π∑’Ë ‰¡à„™à™“«¬‘«é
12:22 º’ ‘ß À¡“¬∂÷ß «‘≠≠“≥™—Ë« ‰¡à„™à«‘≠≠“≥¢Õß§πµ“¬·≈â«¡“À≈Õ°À≈Õπ
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™“«¬‘«∫“ß§π¢Õ„Àâæ√–‡¬´Ÿ· ¥ß°“√Õ—»®√√¬å
(¡°.8:11-12;≈°.11:29-32)

38æ«°ø“√‘ ’†·≈–§√Ÿ Õπ°ÆªØ‘∫—µ‘∫“ß§π∫Õ°æ√–‡¬´Ÿ«à“ çÕ“®“√¬å ∑”‡√◊ËÕßÕ—»®√√¬„Àâ
¥ŸÀπàÕ¬ æ«°‡√“®–‰¥â‡™◊ËÕ«à“æ√–‡®â“Õ¬Ÿà°—∫Õ“®“√¬åé
39æ√–Õß§å®ß÷ µÕ∫«à“ ç¡’·µàæ«°§π™—«Ë ·≈–§π∫“ª‡∑à“π—π
È ∑’‡Ë √’¬°√âÕß„Àâ∑”‡√◊ÕË ßÕ—»®√√¬å„Àâ¥Ÿ
·µà‡√“®–‰¡à∑”Õ—»®√√¬å„Àâ¥ÀŸ √Õ° πÕ°®“°∑’¡Ë Õ’ ¬Ÿ·à ≈â« §◊Õ°“√Õ—»®√√¬å¢Õß‚¬π“ÀåºæŸâ ¥Ÿ ·∑πæ√–‡®â“†
40‚¬π“ÀåÕ¬Ÿà „π∑âÕßª≈“µ—«„À≠à∂÷ß “¡«—π “¡§◊π ∫ÿµ√¡πÿ…¬å°Á®–Õ¬Ÿà „π„®°≈“ß‚≈°‡ªìπ‡«≈“ “¡
«—π “¡§◊π‡À¡◊Õπ°—π 41„π«—πæ‘æ“°…“π—Èπ ™“«‡¡◊Õßπ’π–‡«Àå*®–≈ÿ°¢÷Èπ¡“æ√âÕ¡°—∫æ«°§ÿ≥∑’Ë
Õ¬Ÿà „π ¡—¬π’È ·≈–®–ª√–π“¡æ«°§ÿ≥ ‡æ√“–™“«π’π–‡«Àå‰¥â°≈—∫µ—«°≈—∫„®„À¡à‡¡◊ÕË ‰¥â¬π‘ §” Õπ¢Õß
‚¬π“Àå ·µàæ«°§ÿ≥‰¡à¬Õ¡ ∑—ÈßÊ ∑’ËµÕππ’È§π∑’Ë¬‘Ëß„À≠à°«à“‚¬π“Àå°ÁÕ¬Ÿà∑’Ëπ’Ë·≈â« 42√“™‘π’·Ààß∑‘»„µâ*
°Á‡À¡◊Õπ°—π ®–≈ÿ°¢÷Èπ¡“æ√âÕ¡°—∫æ«°§ÿ≥∑’ËÕ¬Ÿà „π ¡—¬π’È ·≈–ª√–π“¡æ«°§ÿ≥ ‡æ√“–∑à“π
Õÿµ à“Àå‡¥‘π∑“ß¡“®“° ÿ¥ª≈“¬‚≈° ‡æ◊ËÕ®–¡“øíß§” Õπ∑’Ë©≈“¥ª√“¥‡ª√◊ËÕß¢Õß‚´‚≈¡Õπ ·≈–
µÕππ’È§π∑’Ë¬‘Ëß„À≠à°«à“‚´‚≈¡Õπ°ÁÕ¬Ÿà∑’Ëπ’Ë·≈â« ·µàæ«°§ÿ≥‰¡à¬Õ¡øíß‡¢“é

§π∑ÿ°«—ππ’È‡µÁ¡‰ª¥â«¬§«“¡™—Ë«√â“¬
(≈°.11:24-26)

43çº’√â“¬

*µπÀπ÷Ëß ‡¡◊ËÕ¡—πÕÕ°®“°√à“ß¢Õß§πÀπ÷Ëß‰ª ¡—π°Á ‰¥â√àÕπ‡√à‰ªµ“¡∑’Ë‡ª≈à“‡ª≈’Ë¬«
·Àâß·≈âß‡æ◊ËÕÀ“∑’ËÀ¬ÿ¥æ—° ·µà°ÁÀ“‰¡àæ∫ 44¡—π®÷ßæŸ¥¢÷Èπ«à“ ù°≈—∫‰ª∫â“π‡°à“*∑’ËÕÕ°¡“¥’°«à“û ‡¡◊ËÕ
°≈—∫¡“∂÷ß ¡—π°Áæ∫«à“∫â“π‡°à“π—Èπ«à“ß‡ª≈à“Õ¬Ÿà ‡°Á∫°«“¥ –Õ“¥‡ªìπ√–‡∫’¬∫‡√’¬∫√âÕ¬ 45¡—π®÷ß
‰ª™«πº’√â“¬Õ’°‡®Á¥µπ ∑’Ë™—Ë«√â“¬°«à“¡—πÕ’° „Àâæ“°—π¡“Õ¬Ÿà„π∫â“πÀ≈—ßπ—Èπ ÿ¥∑â“¬ ¿“æ¢Õß§πÊ
π—Èπ °Á‡≈«√â“¬¬‘Ëß°«à“„πµÕπ·√°‡ ’¬Õ’° §π™—Ë«„π ¡—¬π’È°Á®–¡’ ¿“æ‡À¡◊ÕπÕ¬à“ßπ—Èπé

»‘…¬åæ√–‡¬´Ÿ§◊Õ§√Õ∫§√—«¢Õßæ√–Õß§å
(¡°.3:31-35;≈°.8:19-21)
46‡¡◊ËÕæ√–‡¬´Ÿ°”≈—ßæŸ¥°—∫ΩŸß™πÕ¬ŸàπÈ—π ·¡à·≈–πâÕßÊ ¢Õßæ√–Õß§å ‰¥â¡“√ÕÕ¬Ÿà¢â“ßπÕ°
Õ¬“°∑’Ë®–æŸ¥°—∫æ√–Õß§å 47¡’§π¡“∫Õ°æ√–Õß§å«à“ ç·¡à·≈–πâÕßÊ ¢ÕßÕ“®“√¬å¡“¬◊π√ÕÕ¬Ÿà

¢â“ßπÕ° Õ¬“°®–æŸ¥¥â«¬§√—∫é
48æ√–‡¬´Ÿ∂“¡‡¢“«à“ ç√Ÿâ ‰À¡«à“ ·¡à·≈–æ’ËπâÕß¢Õß‡√“‡ªìπ„§√é 49·≈â«æ√–Õß§å °Á™’È ‰ª∑’Ë
æ«°»‘…¬å¢Õßæ√–Õß§å ·≈–æŸ¥«à“ çæ«°§ÿ≥π’Ë ‰ß ∑’Ë‡ªìπ·¡à·≈–æ’ËπâÕß¢Õß‡√“ 50§π∑’Ë∑”µ“¡„®
æ√–∫‘¥“¢Õß‡√“∑’ËÕ¬Ÿà∫π «√√§å §ππ—Èπ·À≈–§◊Õæ’ËπâÕß™“¬À≠‘ß·≈–·¡à¢Õß‡√“é

12:41 π’π–‡«Àå §◊Õ ‡¡◊Õß∑’Ë ‚¬π“Àå ‰ª‡º¬·æ√à§” Õπ¢Õßæ√–‡®â“ Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ ‚¬π“Àå3:5
12:42 √“™‘π’·Ààß∑‘»„µâ §◊Õ √“™‘π’¢Õß·§«âπ™’∫“ ´÷Ëß‡¥‘π∑“ß¡“‡ªìπ√–¬–∑“ß‰°≈¡“° ‡æ◊ËÕ‡√’¬π√Ÿâ§” Õπ¢Õßæ√–‡®â“®“°
°…—µ√‘¬å´“‚≈¡Õπ Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ 1æß»å°…—µ√‘¬å10:1-13
12:43 º’√â“¬ ‡ªìπ«‘≠≠“≥™—Ë« ‰¡à„™à«‘≠≠“≥¢Õß§π∑’Ëµ“¬‰ª·≈â«¡“À≈Õ°À≈Õπ
12:44 ∫â“π‡°à“ À√◊Õ √à“ß°“¬¢Õß§π∑’Ë∂Ÿ°º’ ‘ß „π∑’Ëπ’È ç√à“ßé °—∫ ç∫â“πé „™â ≈—∫°—π‰ª ‡æ◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫„Àâ‡ÀÁπ¿“æ
™—¥‡®π ·≈–‡¢â“„®¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ
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æ√–‡¬´Ÿ‡≈à“‡√◊ËÕß°“√À«à“π‡¡≈Á¥æ◊™
(¡°.4:1-9:≈°.8:4-8)

„π«—π‡¥’¬«°—ππ—πÈ ‡Õßæ√–‡¬´Ÿ‰¥âÕÕ°®“°∫â“π¡“π—ßË Õ¬Ÿ∑à √’Ë ¡‘ ∑–‡≈ “∫ 2§π®”π«π¡“°¡“¬
¡“ÀâÕ¡≈âÕ¡æ√–Õß§å æ√–Õß§å®ß÷ ≈ß‰ªπ—ßË Õ¬Ÿà„π‡√◊Õ‚¥¬¡’§πæ«°π—πÈ ¬◊πÕ¬Ÿ√à ¡‘ Ωíßò 3·≈â«
æ√–Õß§å ‰¥â „™â‡√◊ËÕß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫µà“ßÊ Õπæ«°‡¢“À≈“¬Õ¬à“ß æ√–Õß§å‡≈à“«à“ ç¡’™“«π“§π
Àπ÷ËßÕÕ°‰ªÀ«à“π‡¡≈Á¥æ◊™ 4„π¢≥–∑’Ë°”≈—ßÀ«à“πÕ¬Ÿàπ—Èπ æ◊™∫“ß‡¡≈Á¥µ°µ“¡∂ππÀπ∑“ß π°°Á
¡“®‘°°‘πÀ¡¥ 5∫“ß‡¡≈Á¥µ°≈ß∫πæ◊Èπ∑’Ë¢â“ß„µâ‡µÁ¡‰ª¥â«¬À‘π ·≈–¡’¥‘πÕ¬Ÿàµ◊ÈπÊ ¢â“ß∫π ®÷ß∑”„Àâ
‡¡≈Á¥æ◊™ßÕ°¢÷ÈπÕ¬à“ß√«¥‡√Á« 6·µà‡¡◊ËÕæ◊™π—Èπ∂Ÿ°· ß·¥¥‡º“ °Á‡À’Ë¬«·Àâßµ“¬‰ª ‡æ√“–¡’√“°∑’Ë
Õ¬Ÿàµ◊ÈπÊ 7∫“ß‡¡≈Á¥µ°≈ß°≈“ßæßÀπ“¡ Àπ“¡°ÁßÕ°¢÷Èπ¡“ª°§≈ÿ¡æ◊™π—ÈπÀ¡¥ 8∫“ß‡¡≈Á¥µ°≈ß
∫π¥‘π¥’ ®÷ßßÕ°ß“¡‡°‘¥º≈¡“°¡“¬ √âÕ¬‡∑à“∫â“ß À° ‘∫‡∑à“∫â“ß·≈– “¡ ‘∫‡∑à“∫â“ß 9„§√¡’ÀŸ °Á
øíß‰«â „Àâ¥’é

13

∑”‰¡æ√–‡¬´Ÿ∂÷ß„™â‡√◊ËÕß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫
(¡°.4:10-12;≈°.8:9-10)

10æ«°»‘…¬åµà“ß∂“¡æ√–‡¬´Ÿ«à“ ç∑”‰¡Õ“®“√¬å∂÷ß„™â·µà‡√◊ËÕß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫‡≈à“„Àâ§πøíßé
11æ√–‡¬´ŸµÕ∫«à“ ç¡’·µàæ«°§ÿ≥‡∑à“π—Èπ ∑’Ë ‰¥â√—∫ ‘∑∏‘æ‘‡»… ∑’Ë®–√Ÿâ§«“¡≈—∫¢Õß·ºàπ¥‘π¢Õß
æ√–‡®â“ ·µà§πÕ◊ËπÊ‰¡à¡’ ‘∑∏‘Ï 12 ”À√—∫§π∑’Ë‡¢â“„®Õ¬Ÿà·≈â«°Á®–¬‘Ëß‡¢â“„®¡“°¢÷Èπ®π‡À≈◊Õ‡øóÕ à«π
§π∑’Ë¬—ß‰¡à‡¢â“„®°Á®–¬‘Ëßßß¡“°¢÷Èπ‰ªÕ’° 13π’Ë‡ªìπ‡Àµÿ∑’Ë‡√“„™â‡√◊ËÕß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫‡≈à“„Àâæ«°‡¢“øíß
‡æ√“–∂÷ß‡¢“®–‡ÀÁπ °Á‡À¡◊Õπ°—∫‰¡à‡ÀÁπ ∂÷ß®–‰¥â¬‘π °Á‡À¡◊Õπ°—∫‰¡à ‰¥â¬‘π ·≈–‰¡à‡¢â“„®¥â«¬ 14´÷Ëß
°Á‡ªìπ®√‘ßµ“¡∑’ËÕ‘ ¬“Àå ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“† ‰¥â∫Õ°‰«â«à“

*

ù§ÿ≥®–øíß·≈â«øíßÕ’° ·µà®–‰¡à‡¢â“„®
§ÿ≥®–¥Ÿ·≈â«¥ŸÕ’° ·µà®–‰¡à‡ÀÁπ
15‡æ√“–®‘µ„®¢Õß§πæ«°π’¥È ÕÈ◊ ¥â“π‰ª‡ ¬’ ·≈â«
æ«°‡¢“‰¥âªî¥ÀŸªî¥µ“ ®÷ß∑”„Àâµ“¡Õß‰¡à‡ÀÁπ
ÀŸ°Á ‰¡à ‰¥â¬‘π ·≈–®‘µ„®°Á ‰¡à‡¢â“„®
æ«°‡¢“®÷ß‰¡à ‰¥âÀ—π°≈—∫¡“À“‡√“‡æ◊ËÕ„Àâ‡√“√—°…“û
16æ«°§ÿ≥∑’Ëµ“°Á¡Õß‡ÀÁπ ÀŸ°Á ‰¥â¬‘ππ—Èπ¡’‡°’¬√µ‘®√‘ßÊ 17‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ ‘Ëß∑’Ëæ«°§ÿ≥
°”≈—ß‡ÀÁπ·≈–‰¥â¬‘πÕ¬Ÿàπ’È æ«°ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“† ·≈–æ«°§π∑—ÈßÀ≈“¬∑’Ë∑”µ“¡„®æ√–‡®â“„ΩÉΩíπ
Õ¬“°®–‡ÀÁπ·µà°Á ‰¡à‡ÀÁπ „ΩÉΩíπÕ¬“°®–‰¥â¬‘π·µà°Á ‰¡à ‰¥â¬‘πé

æ√–‡¬´ŸÕ∏‘∫“¬‡√◊ËÕß‡¡≈Á¥æ◊™
(¡°.4:13-20;≈°.8:11-15)
18çøíß„Àâ¥’ π’§Ë Õ◊ §«“¡À¡“¬¢Õß‡√◊ÕË ß™“«π“∑’À
Ë «à“π‡¡≈Á¥æ◊™ 19‡¡≈Á¥æ◊™∑’µË °µ“¡∂ππÀπ∑“ß

§◊Õ§π∑’Ë ‰¥âøíß‡√◊ËÕß·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“·µà ‰¡à‡¢â“„® ¡“√√â“¬°Á¡“©°©«¬‡Õ“æ◊™∑’ËÀ«à“πÕ¬Ÿà „π„®
13:12 ”‡π“µâπ©∫—∫‡¢’¬π«à“ ç§π∑’Ë¡’Õ¬Ÿà·≈â« °Á®–‰¥â√—∫¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ®π‡À≈◊Õ‡øóÕ à«π§π∑’Ë‰¡à¡’ ‘Ëß∑’Ë‡¢“¡’°Á®–µâÕß∂Ÿ°√‘∫
‰ª¥â«¬é
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¢Õß‡¢“‰ª 20‡¡≈Á¥æ◊™∑’Ëµ°∫πæ◊Èπ∑’Ë¡’À‘π¡“°¥‘ππâÕ¬ §◊Õ§π∑’Ë‡¡◊ËÕ‰¥â¬‘π§” Õπ·≈â« °Á√’∫√—∫‰«â
∑—π∑’·≈–¡’§«“¡ ÿ¢∑’‡¥’¬« 21·µà§” Õπ‰¡à ‰¥âΩíß≈÷°‡¢â“‰ª„π®‘µ„® ®÷ßÕ¬Ÿà ‰¥â ‰¡àπ“π ‡¡◊ËÕ‡°‘¥‡√◊ËÕß
∑ÿ°¢å√âÕπÀ√◊Õ∂Ÿ°¢à¡‡Àß√—ß·°‡æ√“–§” Õπ °Á√∫’ ∑‘ßÈ §” Õππ—πÈ ∑—π∑’ 22‡¡≈Á¥æ◊™∑’µË °≈ß°≈“ßæß
Àπ“¡π—πÈ §◊Õ§π∑’Ë ‰¥â¬π‘ §” Õπ ·µà¬ß— ‡ªìπÀà«ß°—ß«≈‡°’¬Ë «°—∫™’«µ‘ „π‚≈°π’È ·≈–À≈ß„À≈„π∑√—æ¬å
¡∫—µ‘ ∑”„Àâ§” Õππ—ÈπÀ¬ÿ¥‡µ‘∫‚µ ®÷ß‰¡à‡°‘¥º≈„π™’«‘µ 23 à«π‡¡≈Á¥æ◊™∑’Ëµ°≈ß„π¥‘π¥’π—Èπ §◊Õ
§π∑’Ë ‰¥â¬‘π§” Õπ·≈â«‡¢â“„® ®÷ß‡°‘¥º≈√âÕ¬‡∑à“∫â“ßÀ° ‘∫‡∑à“∫â“ß “¡ ‘∫‡∑à“∫â“ßé

‡√◊ËÕß¢â“« “≈’·≈–µâπ«—™æ◊™
24æ√–‡¬´Ÿ‰¥â‡≈à“‡√◊ÕË ß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫Õ’°‡√◊ÕË ßÀπ÷ßË „Àâøßí «à“ ç·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“ ‡ª√’¬∫‡À¡◊Õπ°—∫
§π∑’ËÀ«à“π‡¡≈Á¥æ—π∏ÿå¥’ „ππ“¢Õß‡¢“ 25„π§◊ππ—Èπ ‡¡◊ËÕ∑ÿ°§πÀ≈—∫À¡¥ »—µ√Ÿ¢Õß‡¢“‰¥â‡¢â“¡“
À«à“π‡¡≈Á¥«—™æ◊™≈ß‰ª„ππ“¢â“« “≈’·≈â«°Á ‰ª 26‡¡◊ËÕµâπ¢â“« “≈’ÕÕ°√«ß µâπ«—™æ◊™°ÁßÕ°ß“¡¢÷Èπ
¡“¥â«¬ 27æ«°§π„™â®÷ß¡“∂“¡‡¢“«à“ ùπ“¬§√—∫ π“¬À«à“π‡¡≈Á¥æ—π∏ÿå¥’≈ß‰ª„ππ“π’Ë§√—∫ ·≈â«µâπ

«—™æ◊™‚º≈à¡“‰¥âÕ¬à“ß‰√§√—∫û
28‡¢“µÕ∫‰ª«à“ ù‡ªìπΩï¡◊Õ¢Õß»—µ√Ÿû §π„™â∂“¡µàÕ«à“ ùπ“¬®–„Àâæ«°‡√“‰ª∂Õπµâπ«—™æ◊™
∑‘ßÈ ‰À¡§√—∫û
29‡¢“®÷ßµÕ∫«à“ ù‰¡àµÕâ ßÀ√Õ° ‡æ√“–°≈—««à“®–∂Õπ¢â“« “≈’µ¥‘ ‰ª°—∫µâπ«—™æ◊™¥â«¬ 30ª≈àÕ¬
„Àâ¡—π‡µ‘∫‚µ‰ª¥â«¬°—π®π∂÷ßƒ¥Ÿ‡°Á∫‡°’Ë¬« ·≈â«º¡®– —Ëß„Àâ§πß“π‡°Á∫µâπ «—™æ◊™°àÕπ ·≈â«¡—¥‡¢â“
¥â«¬°—π ‡Õ“‰ª‡º“‰ø ·≈â«®÷ß§àÕ¬¡“‡°Á∫¢â“« “≈’‰ª‰«â „π¬ÿâß©“ß¢Õßº¡ûé

‡√◊ËÕß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫‡°’Ë¬«°—∫‡¡≈Á¥æ◊™·≈–‡™◊ÈÕøŸ
(¡°.4:30-34;≈°.13:18-21)

31æ√–‡¬´Ÿ¬—ß‰¥â‡≈à“‡√◊ËÕß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫Õ’°‡√◊ËÕßÀπ÷Ëß„Àâøíß«à“ ç·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“‡ª√’¬∫
‡À¡◊Õπ‡¡≈Á¥¡— µ“√å¥†‡¡≈Á¥Àπ÷Ëß ∑’Ë™“«π“‡Õ“‰ªª≈Ÿ°‰«â „π‰√à¢Õß‡¢“ 32¡—π‡ªìπ‡¡≈Á¥∑’Ë‡≈Á°∑’Ë ÿ¥

„π®”π«π‡¡≈Á¥∑—ÈßÀ¡¥ ·µà‡¡◊ËÕ¡—π‚µ¢÷Èπ¡“ ¡—π°≈—∫ Ÿß„À≠à°«à“æ◊™ «π§√—«∑—ÈßÀ¡¥·≈–°≈“¬
‡ªìπµâπ∑’Ëπ°¡“∑”√—ßµ“¡°‘Ëß°â“π¢Õß¡—π‰¥âé
33·≈â«æ√–‡¬´Ÿ‡≈à“‡√◊ËÕß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫Õ’°‡√◊ËÕßÀπ÷Ëß„Àâøíß«à“ ç·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“‡ª√’¬∫
‡À¡◊Õπ°—∫‡™◊ÕÈ øŸ∑’ºË ÀâŸ ≠‘ß§πÀπ÷ßË ‡Õ“¡“º ¡°—∫·ªÑß°âÕπ„À≠à·≈–‡™◊ÕÈ π—πÈ °Á∑”„Àâ·ªÑß∑—ßÈ °âÕπøŸ¢πÈ÷ ¡“é
34æ√–‡¬´Ÿ‡≈à“‡√◊ËÕßæ«°π’È „Àâøíß ·≈–„™â‡√◊ËÕß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫∑—ÈßÀ¡¥ ‰¡à¡’ —°‡√◊ËÕß‡≈¬ ∑’Ë ‰¡à ‰¥â
„™â‡√◊ËÕß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫‡≈à“ 35´÷Ëß°Á‡ªìπ®√‘ßµ“¡∑’Ë ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“† æŸ¥‰«â«à“
ç‡√“®–æŸ¥ÕÕ°¡“‡ªìπ‡√◊ËÕß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫
‡√“®–æŸ¥∂÷ß§«“¡≈—∫∑’Ë∂Ÿ°ª°ªî¥‰«â
µ—Èß·µà √â“ß‚≈°¡“é ( ¥ÿ¥’ 78:2)

§«“¡À¡“¬¢Õß‡√◊ËÕß¢â“« “≈’·≈–µâπ«—™æ◊™
·≈â«‡¢â“‰ª„π∫â“π æ«°»‘…¬å ‰¥â‡¢â“¡“∫Õ°æ√–Õß§å«à“ ç™à«¬
Õ∏‘∫“¬‡√◊ËÕßµâπ«—™æ◊™„ππ“π—Èπ„ÀâÀπàÕ¬§√—∫é 37æ√–Õß§åµÕ∫«à“ ç§π∑’ËÀ«à“π‡¡≈Á¥æ◊™æ—π∏ÿå¥’§◊Õ
36æ√–‡¬´Ÿ‰¥â®“°ΩŸß™π¡“

01 mat with reference

26

26/8/03, 10:49 AM

27

¡—∑∏‘« 13:58

∫ÿµ√¡πÿ…¬å† 38‰√àπ“§◊Õ‚≈°π’È ‡¡≈Á¥æ◊™æ—π∏ÿå¥’§◊Õ§π¢Õß·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“ µâπ«—™æ◊™§◊Õ§π
¢Õß¡“√√â“¬ 39»—µ√Ÿ∑‡Ë’ ¢â“¡“À«à“π«—™æ◊™§◊Õ¡“√√â“¬ ƒ¥Ÿ‡°Á∫‡°’¬Ë «§◊Õ«—π πÈ‘ ¬ÿ§* ·≈–æ«°§πß“π∑’Ë
‡°Á∫‡°’Ë¬«°Á§◊Õæ«°∑Ÿµ «√√§å
40µâπ«—™æ◊™∂Ÿ°∂Õπ‰ª‡º“‰øÕ¬à“ß‰√ ‡¡◊ËÕ«—π ‘Èπ¬ÿ§¡“∂÷ß°Á®–‡ªìπÕ¬à“ßπ—Èπ 41∫ÿµ√¡πÿ…¬å®–
àß∑Ÿµ «√√§å ÕÕ°‰ª√«∫√«¡∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ë∑”„Àâ§π∑”∫“ª ·≈–§π∑’Ë∑”™—Ë«„ÀâÕÕ°‰ª®“°·ºàπ¥‘π
¢Õßæ√–Õß§å 42∑Ÿµ «√√§å®–‡Õ“§πæ«°π’È ‰ª‚¬π≈ß„π‡µ“‰ø∑’Ë√âÕπ·√ß ∑’Ë¡’·µà‡ ’¬ß√âÕß‰Àâ
‚À¬À«πÕ¬à“ß‡®Á∫ª«¥ 43·≈â«§π∑’Ë∑”µ“¡„®æ√–‡®â“°Á®– àÕß «à“ß‡À¡◊Õπ°—∫¥«ßÕ“∑‘µ¬å„π
·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–∫‘¥“¢Õßæ«°‡¢“ „§√¡’ÀŸ °Áøßí ‰«â„Àâ¥é’

‡√◊ËÕß∑√—æ¬å ¡∫—µ‘·≈–‰¢à¡ÿ°
ç·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“‡À¡◊Õπ°—∫∑√—æ¬å ¡∫—µ‘∑’Ë´àÕπ‰«â „π∑ÿàßπ“ ‡¡◊ËÕ¡’§π¡“æ∫‡¢â“°Á‡Õ“
‰ª´àÕπ‰«â‡À¡◊Õπ‡¥‘¡·≈–¥â«¬§«“¡¥’„® ®÷ß‰ª¢“¬∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ë‡¢“¡’ ·≈â«‰ª´◊ÈÕ∑’Ëπ“π—Èπé
45 ç·ºà π ¥‘ π ¢Õßæ√–‡®â “ ‡À¡◊ Õ πæà Õ §â “ ∑’Ë ‰ ªÀ“‰¢à ¡ÿ ° ‡¡Á ¥ ß“¡ 46 ‡¡◊Ë Õ ‰¥â æ ∫‰¢à ¡ÿ ° ∑’Ë ¡’ §à “
¡À“»“≈‡¡Á¥Àπ÷Ëß ®÷ß‰ª¢“¬∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ë‡¢“¡’ ·≈–‰ª´◊ÈÕ‰¢à¡ÿ°‡¡Á¥π—Èπé
44

‡√◊ÕË ßÕ«π®—∫ª≈“
47ç·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“‡À¡◊ÕπÕ«π∑’Ë∑Õ¥Õ¬Ÿà „π∑–‡≈

“∫·≈–®—∫ª≈“‰¥âÀ≈“¬™π‘¥ 48‡¡◊ËÕ
Õ«π‡µÁ¡ °Á≈“°Õ«π¢÷ÈπΩíòß π—Ëß‡≈◊Õ°·µàª≈“∑’Ë¥’Ê „ àµ√–°√â“ ·≈–‚¬πª≈“∑’Ë ‰¡à¥’∑‘Èß‰ª 49„π«—π
‘Èπ¬ÿ§°Á®–‡ªìπÕ¬à“ßπ—Èπ ‡À≈à“∑Ÿµ «√√§å®–ÕÕ°¡“·¬°æ«°§π™—Ë«ÕÕ°®“°æ«°§π¥’ 50·≈â«®–
‚¬πæ«°§π™—Ë«≈ß„π‡µ“‰ø∑’Ë√âÕπ·√ß∑’Ë¡’·µà‡ ’¬ß√âÕß‰Àâ ‚À¬À«πÕ¬à“ß‡®Á∫ª«¥é
51ç∑—ÈßÀ¡¥∑’Ë‡√“æŸ¥¡“π’È æ«°§ÿ≥‡¢â“„®·≈â«À√◊Õ¬—ßé æ«°»‘…¬åµÕ∫«à“ ç‡¢â“„®·≈â«§√—∫é
52æ√–‡¬´Ÿ®÷ßæŸ¥°—∫æ«°»‘…¬å«à“ çæ«°§√Ÿ Õπ°ÆªØ‘∫—µ‘∑ÿ°§π ∑’Ë ‰¥â‡√’¬π√Ÿâ∂÷ß·ºàπ¥‘π¢Õß
æ√–‡®â“·≈â« °Á‡À¡◊Õπ‡®â“¢Õß∫â“π§πÀπ÷ßË ∑’Ë ‰¥â‡Õ“ ¡∫—µ∑‘ ßÈ— ‡°à“·≈–„À¡àÕÕ°¡“®“°ÀâÕß‡°Á∫¢Õßé

æ√–‡¬´Ÿ°≈—∫‰ª∑’Ë∫â“π‡°‘¥
(¡°.6:1-6;≈°.4:16-30)

53‡¡◊ËÕæ√–‡¬´Ÿ‡≈à“‡√◊ËÕß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫æ«°π’È‡

√Á®·≈â« æ√–Õß§å ‰¥â ‰ª®“°∑’Ëπ—Ëπ 54°≈—∫‰ª∑’Ë
∫â“π‡¡◊Õß¢Õßæ√–Õß§å ·≈â«‡√‘¡Ë Õπ§π„π∑’ªË √–™ÿ¡¢Õß¬‘«† æ«°‡¢“°Áª√–À≈“¥„®·≈–∂“¡°—π«à“
ç‰ÕâÀ¡Õπ’Ë ‰ª‰¥â µ‘ªí≠≠“·≈–ƒ∑∏‘ÏÕ”π“®„π°“√∑”‡√◊ËÕßÕ—»®√√¬åπ’È¡“®“°‰Àπ°—π 55π’Ë¡—π≈Ÿ°
™à“ß‰¡âπ’Ëπ“ ¡’·¡à™◊ËÕ¡“√’¬å ¡’πâÕß™“¬™◊ËÕ¬“°Õ∫ ‚¬‡´ø ´’ ‚¡π ·≈–¬Ÿ¥“ ‰¡à „™àÀ√◊Õ 56πâÕß “«
∑ÿ°§π¢Õß¡—π°ÁÕ¬Ÿà‡¡◊Õß‡¥’¬«°—∫æ«°‡√“¥â«¬‰¡à „™àÀ√◊Õ ·≈â«¡—π‰ª‰¥â µ‘ªí≠≠“·≈–ƒ∑∏‘ÏÕ”π“®
Õ¬à“ßπ’¡È “®“°∑’Ë ‰Àπ°—πé 57æ«°‡¢“®÷ß©ÿπ‡©’¬«æ√–Õß§å¡“° ·µàæ√–Õß§åæŸ¥°—∫æ«°‡¢“«à“ çºŸâ
æŸ¥·∑πæ√–‡®â“†‰¥â√—∫‡°’¬√µ‘„π∑ÿ°∑’Ë ¬°‡«âπ„π∫â“π‡¡◊Õß ·≈–„π§√Õ∫§√—«¢Õßµπ‡Õß‡∑à“π—Èπé
58æ√–‡¬´Ÿ®÷ß‰¡à ‰¥â∑”°“√Õ—»®√√¬å∑’Ëπ—Ëπ¡“°π—° ‡æ√“–æ«°π—Èπ‰¡à‡™◊ËÕ∂◊Õæ√–Õß§å
13:39 «—π ‘Èπ¬ÿ§ À¡“¬∂÷ß «—π ‘Èπ ÿ¥¢Õß¬ÿ§π’È À√◊Õ ‡«≈“π’È
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‡Œ‚√¥‰¥â¬‘π‡√◊ËÕß¢Õßæ√–‡¬´Ÿ
(¡°.6:14-29;≈°.9:7-9)

‡¡◊ÕË °…—µ√‘¬‡å Œ‚√¥* ºŸªâ °§√Õß·§«âπ°“≈‘≈’‰¥â¬π‘ ‡√◊ÕË ß√“«¢Õßæ√–‡¬´Ÿ 2°Áæ¥Ÿ °—∫∑’ªË √÷°…“
¢Õß‡¢“«à“ çµâÕß‡ªìπ¬ÕÀåπ§π∑’Ë∑”æ‘∏’®àÿ¡πÈ”øóôπ§◊π™’æ¢÷Èπ¡“·πàÊ ‡¢“∂÷ß∑”‡√◊ËÕß
Õ—»®√√¬åæ«°π’È ‰¥âé

14

¬ÕÀåπ §π∑”æ‘∏’®ÿà¡πÈ”µ“¬Õ¬à“ß‰√
‡Œ‚√¥‰¥â®—∫¬ÕÀåπ¡“≈à“¡‚´à·≈–¢—ß§ÿ°‰«â ‡æ√“–‡ÀÁπ·°àπ“ß‡Œ‚√‡¥’¬ ¿√√¬“
¢Õßøï≈‘ª πâÕß™“¬¢Õß‡Œ‚√¥‡Õß 4‡æ√“–¬ÕÀåπ∫Õ°‡¢“‡ ¡Õ«à“ ç¡—πº‘¥∑’Ë∑à“π‡Õ“‡Œ‚√‡¥’¬ ¡“
‡ªìπ¿√√¬“é 5‡Œ‚√¥®÷ßÕ¬“°®–¶à“¬ÕÀåπ ·µà‡¢“°Á°≈—«ª√–™“™π ‡æ√“–ª√–™“™π∂◊Õ«à“
¬ÕÀåπ‡ªìπºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“
6„πß“π«—π‡°‘¥¢Õß‡Œ‚√¥ ≈Ÿ° “«¢Õß‡Œ‚√‡¥’¬ ‰¥âÕÕ°¡“‡µâπ√”„Àâ‡Œ‚√¥·≈–·¢°¢Õß‡¢“¥Ÿ
‡∏Õ∑”„Àâ‡Œ‚√¥æÕ„®¡“° 7‡Œ‚√¥®÷ß “∫“π∑’Ë®–„Àâ∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ë‡∏Õ¢Õ 8‡∏Õ®÷ß¢Õ‡Œ‚√¥µ“¡
∑’·Ë ¡à¢Õß‡∏Õ∫Õ°„Àâ¢Õ§◊Õ ç¥‘©π— ¢ÕÀ—«¢Õß¬ÕÀåπ §π∑”æ‘∏®’ ¡ÿà πÈ”„ ∂à “¥¡“„Àâ∑π’Ë §’Ë –à é 9°…—µ√‘¬‡å Œ‚√¥
‡ ¬’ „®¡“° ·µà‡æ√“–‡¢“‰¥â “∫“π‰«â·≈â«µàÕÀπâ“·¢°¢Õß‡¢“ ‡Œ‚√¥®÷ß ßË— „Àâ∑”µ“¡∑’‡Ë ∏ÕµâÕß°“√
10‡Œ‚√¥„™â „Àâ§π‰ªµ—¥À—«¬ÕÀåπ„π§ÿ° 11·≈â«‡Õ“„ ∂à “¥¡“„Àâ‡∏Õ ·≈â«‡∏Õ°Á‡Õ“‰ª„Àâ·¡à 12æ«°»‘…¬å
¢Õß¬ÕÀåπ ‰¥â¡“‡Õ“√à“ß¢Õß¬ÕÀåπ‰ªΩíß ·≈–‰ª‡≈à“‡√◊ËÕßπ’È „Àâæ√–‡¬´Ÿøíß
3°àÕπÀπâ“π’È

æ√–‡¬´Ÿ‡≈’È¬ßÕ“À“√§π¡“°°«à“Àâ“æ—π§π
(¡°.6:30-44;≈°.9:10-17;¬Œ.6:1-14)
13‡¡◊ËÕæ√–‡¬´Ÿ‰¥â¬‘π‡√◊ËÕß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ°—∫¬ÕÀåπ æ√–Õß§å ‰¥â≈ß‡√◊Õ‰ª¬—ß∑’Ë‡ª≈’Ë¬«§π‡¥’¬« ‡¡◊ËÕ
ª√–™“™πµ“¡‡¡◊Õßµà“ßÊ √Ÿâ‡¢â“ °Á ‰¥âµ‘¥µ“¡æ√–Õß§å ‰ª∑“ß∫° 14‡¡◊ËÕæ√–‡¬´Ÿ¢÷Èπ®“°‡√◊Õ °Á‡ÀÁπ

§π‡ªìπ®”π«π¡“°√ÕÕ¬Ÿà æ√–Õß§å√Ÿâ ÷° ß “√·≈–‰¥â√—°…“‚√§„Àâ°—∫§πªÉ«¬
15„π‡¬Áπ«—ππ—π
È æ«°»‘…¬å ‰¥â¡“∫Õ°æ√–‡¬´Ÿ«“à çÕ“®“√¬å π’°Ë ‡Á ¬Áπ¡“°·≈â« ·∂«π’°È ‡Á ª≈’¬Ë «
‰¡à¡∫’ “â π§πÕ¬Ÿ‡à ≈¬ ßà æ«°‡¢“°≈—∫‰¥â·≈â«§√—∫ æ«°‡¢“®–‰¥â ‰ªÀ“´◊ÕÈ Õ“À“√°‘π°—πµ“¡À¡Ÿ∫à “â πµà“ßÊé
16·µàæ√–‡¬´ŸµÕ∫«à“ ç‰¡àµâÕß‰ª‰ÀπÀ√Õ° „Àâæ«°‡¢“Õ¬Ÿà∑’Ëπ’Ë·À≈– æ«°§ÿ≥‰ªÀ“Õ“À“√
¡“‡≈’¬È ß‡¢“ é‘
17æ«°»‘…¬åµÕ∫«à“ ç‡√“¡’·§à¢π¡ªíßÀâ“°âÕπ °—∫ª≈“ Õßµ—«‡∑à“π—Èπé
18æ√–‡¬´Ÿ∫Õ°«à“ ç‡Õ“¡“π’Ë ‘é 19æ√–‡¬´Ÿ —Ëß„Àâª√–™“™π∑ÿ°§ππ—Ëß≈ß∫πÀ≠â“ ·≈â«æ√–Õß§å
À¬‘∫¢π¡ªíßÀâ“°âÕπ°—∫ª≈“ Õßµ—«¡“ æ√–‡¬´Ÿ¡Õß¢÷Èπ‰ª∫π «√√§å ¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“·≈â«æ√–Õß§å
·∫àß¢π¡ªíß„Àâ°∫— æ«°»‘…¬å ·≈â«æ«°»‘…¬å°·Á ®°¢π¡ªíß„Àâª√–™“™π 20∑ÿ°§π°‘π°—π®πÕ‘¡Ë ·≈–æ«°
»‘…¬å¬—ß‡°Á∫‡»…Õ“À“√∑’Ë‡À≈◊Õ‰¥â®π‡µÁ¡ ‘∫ Õßµ–°√â“ 21§π∑’Ë°‘πÕ“À“√Õ¬Ÿà∑Ë’πË—π¡’ºâŸ™“¬ª√–¡“≥
Àâ“æ—π§π ‰¡àπ—∫ºŸâÀ≠‘ß·≈–‡¥Á°
14:1 ‡Œ‚√¥ §◊Õ ‡Œ‚√¥ ·Õπµ‘ª“ ≈Ÿ°™“¬¢Õß°…—µ√‘¬å‡Œ‚√¥¡À“√“™ ‡ªìπ°…—µ√‘¬åª°§√Õß·§«âπ°“≈‘≈’ ·≈–·§«âπªï‡≈’¬
„πªï°àÕπ §.».4 ∂÷ß §.».39 (æ.».539-582)
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¡—∑∏‘« 15:7

æ√–‡¬´Ÿ‡¥‘π∫ππÈ”
(¡°.6:45-52;¬Œ:15-21)

22∑—π∑’À≈—ß®“°π—π
È æ√–‡¬´Ÿ‰¥â∫Õ°„Àâæ«°»‘…¬å≈ß‡√◊Õ¢â“¡ø“°‰ª°àÕπ «à πæ√–Õß§å√Õ ßà
23
ª√–™“™πÕ¬Ÿ∑à πË’ πË— ‡¡◊ÕË æ√–Õß§å ßà ª√–™“™π‡ √Á®·≈â« æ√–Õß§å ‰¥â¢πÈ÷ ‰ª∫π¿Ÿ‡¢“µ“¡≈”æ—ß‡æ◊ÕË
Õ∏‘…∞“π ‡¡◊ÕË ∂÷ßµÕπ§Ë” æ√–Õß§å°¬Á ß— Õ¬Ÿ∑à π’Ë π—Ë §π‡¥’¬« 24 «à π‡√◊Õ‰¥âÕÕ°‰ª‰°≈®“°Ωíßò ¡“°·≈â« ·≈–

∂Ÿ°§≈◊πË ´—¥‡æ√“–·≈àπ∑«π≈¡Õ¬Ÿà
25™à«ßµ’ “¡∂÷ßÀ°‚¡ß‡™â“ æ√–‡¬´Ÿ‰¥â‡¥‘π∫ππÈ”‰ªÀ“æ«°‡¢“ 26‡¡◊ËÕæ«°»‘…¬å‡ÀÁπæ√–Õß§å
°Áµ°„®°≈—« √âÕß°—π‡ ’¬ßÀ≈ß«à“ çº’é
27æ√–Õß§å°Á√’∫∫Õ°°—∫æ«°‡¢“«à“ çÕ¬à“µ°„® ‡√“‡Õß ‰¡àµâÕß°≈—«é
28‡ª‚µ√®÷ßæŸ¥«à“ çÕ“®“√¬å ∂â“‡ªìπÕ“®“√¬å®√‘ßÊ ‡√’¬°„Àâº¡‡¥‘π∫ππÈ”‰ªÀ“ÀπàÕ¬ ‘§√—∫é
29æ√–‡¬´Ÿ®÷ßæŸ¥«à“ ç¡“ ‘é ‡ª‚µ√°ÁÕÕ°¡“®“°‡√◊Õ ‡¥‘π∫ππÈ”‰ªÀ“æ√–Õß§å 30·µà‡ ¡◊ËÕ
‡ª‚µ√‡ÀÁπ§≈◊Ëπ≈¡æ—¥·√ß°Á°≈—« ·≈–‡√‘Ë¡®¡≈ß‰ª„ππÈ” ‡¢“®÷ß√âÕßµ–‚°π«à“ çÕ“®“√¬å ™à«¬¥â«¬é
31æ√–‡¬´Ÿ®÷ß¬◊Ëπ¡◊Õ®—∫µ—«‡¢“‰«â∑—π∑’ ·≈â«æŸ¥«à“ ç§«“¡‡™◊ËÕπâÕ¬®√‘ßÊ ®–‰ª ß —¬∑”‰¡é
32‡¡◊ÕË ‡ª‚µ√·≈–æ√–‡¬´Ÿ¢π
È÷ ¡“Õ¬Ÿ∫à π‡√◊Õ·≈â« ≈¡°Á ß∫≈ß 33æ«°»‘…¬å∑Õ’Ë ¬Ÿà„π‡√◊Õµà“ß¡“°√“∫
‰À«âæ√–Õß§å ·≈–æŸ¥«à“ çÕ“®“√¬å‡ªìπæ√–∫ÿµ√¢Õßæ√–‡®â“®√‘ßÊé

æ√–‡¬´Ÿ√°— …“§πªÉ«¬‡ªìπ®”π«π¡“°
34À≈—ß®“°∑’Ë¢â“¡ø“°

(¡°.6:53-56)
°Á¡“∂÷ßΩíòß‡¬π‡π´“‡√Á∑ 35‡¡◊ËÕª√–™“™π∑’Ëπ—Ëπ®”æ√–‡¬´Ÿ‰¥â

°Á àß¢à“«
°—π‰ª∑—«Ë ∫√‘‡«≥∑’ÕË ¬Ÿà„°≈âÊ π—πÈ «à“æ√–‡¬´Ÿ¡“ æ«°‡¢“®÷ßæ“æ«°§πªÉ«¬∑—ßÈ À¡¥¡“À“æ√–Õß§å 36æ«°
§πªÉ«¬‰¥â¢Õ√âÕßæ√–‡¬´Ÿ«à“¢Õ·§à·µ–‡æ’¬ß™“¬‡ È◊Õ§≈ÿ¡¢Õßæ√–Õß§å‡∑à“π—Èπ ·≈–∑ÿ°§π∑’Ë ‰¥â
·µ–µâÕß™“¬‡ ◊ÈÕ§≈ÿ¡µà“ß°ÁÀ“¬ªÉ«¬°—πÀ¡¥

°Æ∑’Ë¡πÿ…¬åµ—Èß¢÷Èπ·≈â«Õâ“ß«à“‡ªìπ¢Õßæ√–‡®â“
(¡°.7:1-23)
†
æ«°ø“√‘ ’ ·≈–§√Ÿ Õπ°ÆªØ‘∫µ— ‰‘ ¥â‡¥‘π∑“ß®“°‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡¡“À“æ√–Õß§å ·≈–∂“¡
æ√–Õß§å«à“ 2ç∑”‰¡»‘…¬å¢Õß§ÿ≥∂÷ß‰¡à∑”µ“¡ª√–‡æ≥’∑Ë’ ◊∫∑Õ¥°—π¡“®“°∫√√æ

15

∫ÿ√ÿ…¢Õß‡√“ ∑”‰¡æ«°‡¢“∂÷ß‰¡à≈â“ß¡◊Õ°àÕπ°‘πÕ“À“√é
3æ√–‡¬´ŸµÕ∫«à“ ç·≈â«∑”‰¡æ«°§ÿ≥∂÷ß¢—¥§” ßË— æ√–‡®â“‡æ√“–‡ÀÁπ·°àª√–‡æ≥’¢Õßæ«°§ÿ≥≈à–
4æ√–‡®â“∫Õ°«à“ ù„Àâ‡§“√æπ—∫∂◊ÕæàÕ·≈–·¡à¢Õß§ÿ≥*û ·≈– ù„§√∑’Ë “ª·™àßæàÕÀ√◊Õ·¡à°Á¡’ ‚∑…
∂÷ßµ“¬*û 5·µàæ«°§ÿ≥°≈—∫æŸ¥«à“ ù∂â“„§√æŸ¥°—∫æàÕÀ√◊Õ·¡à¢Õß‡¢“«à“ ù ‘Ëß∑’Ë≈Ÿ°®–‡Õ“¡“™à«¬
‡À≈◊ÕæàÕ·¡à‰¥âππÈ— ≈Ÿ°‰¥â¬°„Àâ°∫— æ√–‡®â“‰ª·≈â«û 6¥â«¬«‘∏π’ È’ ‡¢“°Á‡≈¬‰¡àµÕâ ß‡§“√ææàÕ¢Õß‡¢“ ‡æ√“–
‡ÀÁπ·°àª√–‡æ≥’¢Õß§ÿ≥ §ÿ≥∑”„Àâæ√–§”¢Õßæ√–‡®â“„™â ‰¡à ‰¥â‡≈¬ 7æ«°Àπâ“´◊ËÕ„®§¥ Õ‘ ¬“Àå
‰¥âæŸ¥·∑πæ√–‡®â“‡°’Ë¬«°—∫æ«°§ÿ≥‰«â∂Ÿ°µâÕß‡≈¬∑’Ë«à“
15:4 ç„Àâ‡§“√æ...·¡à¢Õß§ÿ≥é Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ Õæ¬æ 20:12 ·≈– ‡©≈¬∏√√¡∫—≠≠—µ‘ 5:16
15:4 ç„§√∑’Ë “ª·™àß...‚∑…∂÷ßµ“¬é Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ Õæ¬æ 21:17
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¡—∑∏‘« 15:8
8ù§πæ«°π’Èπ—∫∂◊Õ‡√“·µàª“°‡∑à“π—Èπ

·µà „®¢Õß‡¢“Àà“ß‰°≈®“°‡√“¡“°
9®÷ß‰¡à¡’ª√–‚¬™πå∑’Ë‡¢“®–∫Ÿ™“‡√“

‡æ√“– ‘Ëß∑’Ë‡¢“ Õπ°—ππ—Èπ
‡ªìπ·§à∏√√¡‡π’¬¡∑’Ë¡πÿ…¬åµ—Èß¢÷Èπûé (Õ‘ ¬“Àå 29:13)
10æ√–‡¬´Ÿ‡√’¬°ΩŸß™π‡¢â“¡“·≈–æŸ¥«à“ çøíß„Àâ‡¢â“„®π– 11 ‘Ëß∑’Ë‡¢â“‰ª„πª“°‰¡à∑”„Àâ§π
°ª√°„π “¬µ“æ√–‡®â“À√Õ° ·µà Ë‘ß∑’ËÕÕ°¡“®“°ª“°π—Ëπ·À≈– ∑’Ë∑”„Àâ§π °ª√°„π “¬µ“
æ√–‡®â“é
12æ«°»‘…¬å ‰¥â‡¢â“¡“∫Õ°æ√–‡¬´Ÿ«à“ çÕ“®“√¬å√âŸÀ√◊Õ‡ª≈à“ ∑’ËÕ“®“√¬åæŸ¥‰ªπ—Èπ ∑”„Àâ
æ«°ø“√‘ ’†‚°√∏·§âπ¡“°é
13æ√–‡¬´ŸµÕ∫«à“ çµâπ‰¡â∑°ÿ µâπ∑’æ
Ë √–∫‘¥“∫π «√√§å¢Õß‡√“‰¡à‰¥âª≈Ÿ° °Á®–∂Ÿ°∂Õπ√“°∂Õπ
14
‚§π®πÀ¡¥ ‰¡àµÕâ ß‰ª π„®À√Õ° æ«°‡¢“‡ªìπ§ππ”∑“ßµ“∫Õ¥ ∂â“§πµ“∫Õ¥π”∑“ß§πµ“∫Õ¥
∑—Èß Õß§π°Á®–µ°≈ß‰ª„π§Ÿé
15‡ª‚µ√∫Õ°æ√–‡¬´Ÿ«à“ ç™à«¬Õ∏‘∫“¬‡√◊ËÕß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫∑’Ë‡æ‘ËßæŸ¥‰ªπ—Èπ„ÀâøíßÀπàÕ¬§√—∫é
16æ√–‡¬´ŸæŸ¥«à“ çÕ–‰√°—π ¬—ß‰¡à‡¢â“„®Õ’°À√◊Õ 17‰¡à‡ÀÁπÀ√◊Õ«à“ ∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ë§π°‘π‡¢â“‰ª„π
ª“°®–µ°≈ß‰ª„π∑âÕß·≈â«∂à“¬ÕÕ°¡“ 18·µà ‘Ëß∑’ËæŸ¥ÕÕ°¡“®“°ª“°π—Èπ ¡—π¡“®“°„® ·≈– ‘Ëßπ’È
‡Õß∑’Ë∑”„Àâ§π °ª√°„π “¬µ“æ√–‡®â“ 19‡æ√“– ‘Ëß∑’ËÕÕ°¡“®“°„® §◊Õ§«“¡§‘¥™—Ë«√â“¬ °“√‡¢àπ
¶à“°—π °“√¡’™Ÿâ §«“¡º‘¥∫“ª∑“ß‡æ»∑ÿ°Õ¬à“ß °“√≈—°¢‚¡¬ °“√‚°À° °“√„ à√â“¬ªÑ“¬ ’°—π 20 ‘Ëß
‡À≈à“π’È·À≈–‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë∑”„Àâ§π °ª√°„π “¬µ“æ√–‡®â“ ·µà°“√∑’Ë ‰¡à ‰¥â≈â“ß¡◊Õ°àÕπ°‘πÕ“À“√‰¡à
∑”„Àâ§π °ª√°„π “¬µ“æ√–‡®â“À√Õ°é

æ√–‡¬´Ÿ™à«¬ºŸâÀ≠‘ß∑’Ë‰¡à„™à™“«¬‘«
(¡°.7:24-30)

21æ√–‡¬´ŸÕÕ°®“°∑’Ëπ—Ëπ

·≈–‡¢â“‰ª„π‡¢µ‡¡◊Õß‰∑√– ·≈–‡¡◊Õß‰´¥Õπ 22À≠‘ß™“«§“π“
Õ—π§πÀπ÷Ëß∑’ËÕ¬Ÿà·∂«π—Èπ ‰¥â‡¢â“¡“√âÕß∫Õ°æ√–Õß§å«à“ çÕß§å‡®â“™’«‘µ ∫ÿµ√¢Õß¥“«‘¥* ß “√©—π
¥â«¬‡∂Õ– ≈Ÿ° “«¢Õß©—π∂Ÿ°º’ ‘ß ‡∏Õ∑π∑ÿ°¢å∑√¡“π¡“°é
23æ√–‡¬´Ÿ‰¡à‰¥âµÕ∫‡∏Õ‡≈¬ °— §” æ«°»‘…¬å‡¢â“¡“¬ÿæ√–Õß§å«“à ç‰≈à‡∏Õ‰ª‡∂Õ–§√—∫ πà“√”§“≠
√âÕßµ–‚°πµ“¡µ◊ÍÕÕ¬Ÿà ‰¥âé
24æ√–‡¬´ŸµÕ∫ºŸâÀ≠‘ß§ππ—Èπ«à“ çæ√–‡®â“ àß‡√“¡“™à«¬‡©æ“–§πÕ‘ √“‡Õ≈∑’Ë‡ªìπ‡À¡◊Õπ
·°–∑’ËÀ≈ß∑“ß¢Õßæ√–Õß§åé
25‡∏Õ®÷ß‡¢â“¡“§ÿ°‡¢à“≈ßµàÕÀπâ“æ√–‡¬´Ÿ ·≈–æŸ¥«à“ çÕß§å‡®â“™’«‘µ ™à«¬©—π¥â«¬‡∂‘¥é
26æ√–‡¬´Ÿ®÷ßµÕ∫«à“ ç¡—π‰¡à∂Ÿ°µâÕßÀ√Õ°π– ∑’Ë®–‡Õ“Õ“À“√¢Õß≈Ÿ°Ê ‰ª‚¬π„ÀâÀ¡“°‘πé
27À≠‘ß§ππ—π
È µÕ∫«à“ ç„™à§–à ·µàÀ¡“°Á¬ß— ‰¥â°π‘ ‡»…Õ“À“√∑’ÀË ≈àπ®“°‚µä–¢Õßπ“¬¡—π‡≈¬π–§–é
15:22 ∫ÿµ√¢Õß¥“«‘¥ ‡ªìπ™◊ËÕ‡√’¬°æ√–§√‘ µå (æ√–‡¡ ‘¬“Àå) ´÷Ëß‡ªìπ‡™◊ÈÕ “¬¢Õß¥“«‘¥°…—µ√‘¬å¢ÕßÕ‘ √“‡Õ≈ ‡¡◊ËÕ
ª√–¡“≥ 1,000 ªï°àÕπæ√–‡¬´Ÿ¡“‡°‘¥
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28æ√–‡¬´ŸµÕ∫«à“ ç‡∏Õπ’Ë¡’§«“¡‡™◊ËÕ¡“°‡ ’¬®√‘ßÊ ‡∏Õ¢ÕÕ–‰√°Á „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡π—Èπé ·≈–
≈Ÿ° “«¢Õßπ“ß°ÁÀ“¬‡ªìπª°µ‘∑—π∑’
31

æ√–‡¬´Ÿ√—°…“§πªÉ«¬®”π«π¡“°
29æ√–‡¬´Ÿ‰¥âÕÕ°®“°∑’Ëπ—Ëπ ‡¥‘π‰ªµ“¡™“¬Ωíòß∑–‡≈ “∫°“≈‘≈’·≈–¢÷Èπ‰ª∫π¿Ÿ‡¢“ ·≈â«π—Ëß
æ—°Õ¬Ÿà∫ππ—Èπ 30¡’ΩŸß™π®”π«π¡“°¡“À“æ√–‡¬´Ÿ æ«°‡¢“æ“§πßàÕ¬ §πµ“∫Õ¥ §πæ‘°“√ §π„∫â

·≈–§π∑’‡Ë ªìπ‚√§Õ◊πË Ê Õ’°¡“°¡“¬¡“¥â«¬ ·≈–‡Õ“¡“«“ßπÕπÕ¬Ÿ∑à ‡Ë’ ∑â“¢Õßæ√–Õß§å ·≈â«æ√–Õß§å
‰¥â√—°…“®πÀ“¬À¡¥∑ÿ°§π 31ºŸâ§πµà“ß°Áæ“°—πª√–À≈“¥„® ‡¡◊ËÕ‡ÀÁπ§π„∫âæŸ¥‰¥â §πæ‘°“√°ÁÀ“¬
§π¢“‡ªÜ‡¥‘π‰¥â ·≈–§πµ“∫Õ¥°Á¡Õß‡ÀÁπ ∑ÿ°§πµà“ßæ“°—π √√‡ √‘≠æ√–‡®â“¢ÕßÕ‘ √“‡Õ≈

æ√–‡¬´Ÿ‡≈’È¬ßÕ“À“√§π°«à“ ’Ëæ—π§π
(¡°.8:1-10)
32æ√–‡¬´Ÿ‡√’¬°æ«°»‘…¬å¢Õßæ√–Õß§å¡“ ·≈â«æŸ¥«à“

ç ß “√§πæ«°π’È®√‘ßÊ ‡æ√“–‡¢“Õ¬Ÿà
∑’πË °Ë’ ∫— ‡√“¡“ “¡«—π·≈â« ·≈–‰¡à¡Õ’ –‰√°‘π¥â«¬ ‰¡àÕ¬“°®– ßà æ«°‡¢“°≈—∫‰ª∑—ßÈ Ê ∑’¬Ë ß— À‘«Õ¬Ÿà Õ“®
®–‰ª‡ªìπ≈¡°≈“ß∑“ß‰¥âé
33æ«°»‘…¬å®÷ßæŸ¥«à“ ç„π∑’Ë‡ª≈à“‡ª≈’Ë¬«·Àâß·≈âßÕ¬à“ßπ’È ®–‰ª‡Õ“Õ“À“√∑’Ë ‰Àπ¡“‡≈’È¬ß§π
µ—ßÈ ‡¬Õ–¢π“¥π’È ‰¥â≈–à §√—∫é
34æ√–‡¬´Ÿ∂“¡«à“ çæ«°§ÿ≥¡’¢π¡ªíßÕ¬Ÿ°à °Ë’ Õâ πé æ«°»‘…¬åµÕ∫«à“ ç‡®Á¥°âÕπ°—∫ª≈“µ—«‡≈Á°Ê Õ’°
π‘¥ÀπàÕ¬é
35æ√–‡¬´Ÿ®÷ß∫Õ°„ÀâΩŸß™ππ—Ëß≈ß∫πæ◊Èπ¥‘π 36æ√–Õß§å‡Õ“¢π¡ªíß∑—Èß‡®Á¥°âÕπ·≈–ª≈“¡“
¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“ ·≈â«À—°¢π¡ªíß·≈–ª≈“ ßà „Àâæ«°»‘…¬å æ«°»‘…¬å°‡Á Õ“‰ª·®°µàÕ„Àâ°∫— ΩŸß™π 37‡¡◊ÕË
∑ÿ°§π°‘πÕ‘¡Ë ·≈â« æ«°»‘…¬å‡°Á∫‡»…Õ“À“√∑’‡Ë À≈◊Õ‰¥â‡µÁ¡‡®Á¥µ–°√â“ 38π—∫ºŸ™â “¬∑’°Ë π‘ Õ¬Ÿ∑à πË’ πË— ‰¥â ’Ëæ—π
§π ‰¡à√«¡ºŸâÀ≠‘ß·≈–‡¥Á° 39À≈—ß®“°∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ àß∑ÿ°§π°≈—∫∫â“πÀ¡¥·≈â« æ√–Õß§å°Á≈ß‡√◊Õ‰ª
·§«âπ¡“°“¥“π

ºŸâπ”™“«¬‘«∑¥ Õ∫æ√–‡¬´Ÿ

16

†’ ·≈–æ«°

(¡°.8:11-13;≈°.12:54-56)
–¥Ÿ †’ ‡√’¬°„Àâæ√–‡¬´Ÿ∑”‡√◊ÕË ßÕ—»®√√¬å„Àâ¥Ÿ ‡æ◊ÕË ∑¥

æ«°ø“√‘
Õ∫«à“æ√–Õß§å
¡“®“°æ√–‡®â“®√‘ßÀ√◊Õ‰¡à
2æ√–‡¬´ŸµÕ∫«à“ ç‡¡◊ËÕ∑âÕßøÑ“‡ªìπ ’·¥ß„πµÕπ‡¬Áπ §ÿ≥∫Õ°«à“æ√ÿàßπ’ÈÕ“°“»®–¥’ 3‡¡◊ËÕ
∑âÕßøÑ“ ’·¥ß·≈–¡◊¥§√÷È¡„πµÕπ‡™â“ §ÿ≥∫Õ°«à“«—ππ’ÈΩπ®–µ° §ÿ≥‡ÀÁπ∑âÕßøÑ“ §ÿ≥°Á√âŸ·≈â««à“
Õ“°“»®–‡ªìπÕ¬à“ß‰√ ·µà‡¡◊ËÕ§ÿ≥‡ÀÁπ ‘Ëß‡À≈à“π’È∑’Ë‡√“∑” §ÿ≥°≈—∫‰¡à√Ÿâ«à“¡—πÀ¡“¬∂÷ßÕ–‰√ 4¡’·µà
§π™—Ë«·≈–§π∫“ª‡∑à“π—Èπ ∑’Ë‡√’¬°√âÕß„Àâ∑”°“√Õ—»®√√¬å„Àâ¥Ÿ ·µà‡√“®–‰¡à∑”„Àâ¥ŸÀ√Õ° πÕ°®“°
°“√Õ—»®√√¬å∑’Ë¡’Õ¬Ÿà·≈â«¢Õß‚¬π“Àåé* ·≈â«æ√–‡¬´Ÿ °Á ‰ª®“°æ«°‡¢“
16:4 °“√Õ—»®√√¬å¢Õß‚¬π“Àå ‡ªìπ‡√◊ËÕß√“«¢Õß‚¬π“Àå∑’ËÕ¬Ÿà„π∑âÕßª≈“„À≠à∂÷ß 3 «—π ‡À¡◊Õπ°—∫æ√–‡¬´Ÿ∑’ËÕ¬Ÿà„πÀ≈ÿ¡Ωíß
»æ “¡«—π ‡™àπ°—π Õà“π®“°Àπ—ß ◊Õ¢Õß‚¬π“Àå„πæ√–§—¡¿’√å‡¥‘¡
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‡™◊ÈÕ¢Õßæ«°ø“√‘ ’·≈– –¥Ÿ ’
(¡°.8:14-21)

5¢≥–∑’æ
Ë «°»‘…¬å¢Õßæ√–‡¬´Ÿ°”≈—ß¢â“¡∑–‡≈ “∫‰ªÕ’°ø“°Àπ÷ßË π—πÈ °Á≈¡◊ ‡Õ“¢π¡ªíß¡“¥â«¬
6æ√–‡¬´Ÿ‰¥â‡µ◊Õπæ«°‡¢“«à“ ç√–«—ß‡™◊ÈÕ¢Õßæ«°ø“√‘ ’·≈–æ«° –¥Ÿ ’„Àâ¥’π–é
7æ«°»‘…¬å®ß÷ æŸ¥°—π«à“ ç∑’æ
Ë √–Õß§åæ¥Ÿ Õ¬à“ßπ’È µâÕß‡ªìπ‡æ√“–æ«°‡√“≈◊¡‡Õ“¢π¡ªíß¡“·πàÊé
8æ√–‡¬´Ÿ√«âŸ “à æ«°‡¢“æŸ¥‡√◊ÕË ßÕ–‰√°—πÕ¬Ÿà ®÷ßæŸ¥«à“ çæ«°§ÿ≥π’™Ë “à ß¡’§«“¡‡™◊ÕË πâÕ¬‡ ¬’ ®√‘ßÊ
‰ªæŸ¥°—π∂÷ß‡√◊ËÕß‰¡à¡’¢π¡ªíß∑”‰¡ 9π’Ëæ«°§ÿ≥ ¬—ß‰¡à‡¢â“„®°—πÕ’°À√◊Õ ®”‰¡à ‰¥â·≈â«À√◊Õ µÕπ∑’Ë
‡√“·∫àß¢π¡ªíßÀâ“°âÕπ‡≈’È¬ß§πÀâ“æ—π§π æ«°§ÿ≥‡°Á∫‡»…∑’Ë‡À≈◊Õ‰¥â°’Ëµ–°√â“ 10À√◊ÕµÕπ∑’Ë‡√“
·∫àß¢π¡ªíß‡®Á¥°âÕπ‡≈’È¬ß§π ’Ëæ—π§π æ«°§ÿ≥‡°Á∫ ‡»…∑’Ë‡À≈◊Õ‰¥â°’Ëµ–°√â“ 11∑”‰¡æ«°§ÿ≥∂÷ß‰¡à

‡¢â“„®π–«à“ ‡√“‰¡à ‰¥âæ¥Ÿ ∂÷ß‡√◊ÕË ß¢π¡ª—ß ·µà‡√“‡µ◊Õπ„Àâæ«°§ÿ≥√–«—ß‡™◊ÕÈ ¢Õßæ«°ø“√‘ ·’ ≈–æ«°
–¥Ÿ é’
12„π∑’Ë ÿ¥ æ«°»‘…¬å°Á‡¢â“„®·≈â««à“ æ√–Õß§å ‰¡à ‰¥âæŸ¥∂÷ß‡™◊ÈÕ∑’Ë „ à „π¢π¡ªíß ·µà‡µ◊Õπ„Àâ
√–«—ß‡√◊ËÕß§” Õπ¢Õßæ«°ø“√‘ ’·≈– –¥Ÿ ’

‡ª‚µ√∫Õ°«à“æ√–‡¬´Ÿ§◊Õ°…—µ√‘¬åºŸâ¬‘Ëß„À≠à
(¡°.8:27-30;≈°.9:18-21)
13‡¡◊ËÕæ√–‡¬´Ÿ¡“∂÷ß·§«âπ´’´“√’¬“øï≈‘ªªï æ√–Õß§å ‰¥â∂“¡æ«°»‘…¬å«à“ ç§π‡¢“æŸ¥°—π«à“
∫ÿµ√¡πÿ…¬å†§◊Õ„§√°—πé
14æ«°»‘…¬åµÕ∫«à“ ç∫“ß§π«à“‡ªìπ¬ÕÀåπ §π∑’∑
Ë ”æ‘∏®’ ¡ÿà πÈ” ∫“ß§π°Á«“à ‡ªìπ‡Õ≈’¬“Àå ∫“ß§π
°Á«à“‡ªìπ‡¬‡√¡’¬å À√◊Õ‡ªìπ§πÀπ÷ßË „πæ«°ºŸæâ ¥Ÿ ·∑πæ√–‡®â“†é
15æ√–‡¬´Ÿ®÷ß∂“¡æ«°»‘…¬å«à“ ç·≈â«æ«°§ÿ≥≈à– «à“‡√“‡ªìπ„§√é
16´’ ‚¡π ‡ª‚µ√ µÕ∫«à“ çæ√–Õß§å§◊Õ°…—µ√‘¬åºŸâ¬‘Ëß„À≠à æ√–∫ÿµ√¢Õßæ√–‡®â“ºŸâ¡’™’«‘µÕ¬Ÿàé
17æ√–‡¬´ŸµÕ∫«à“ ç´’ ‚¡π ≈Ÿ°¢Õß‚¬π“Àå §ÿ≥π’Ë ‰¥â√—∫‡°’¬√µ‘®√‘ßÊ ‡æ√“–‡√◊ËÕßπ’È æ√–∫‘¥“
¢Õß‡√“∑’ËÕ¬Ÿà∫π «√√§å ‡ªìπºŸâ‡ªî¥‡º¬„Àâ§ÿ≥√Ÿâπ– ‰¡à „™à¡πÿ…¬åÀ√Õ° 18‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ §ÿ≥§◊Õ

*

*

*

‡ª‚µ√* ·≈–∫πÀ‘π°âÕππ’È ‡√“®– √â“ßÀ¡Ÿªà √–™ÿ¡¢Õß‡√“¢÷πÈ ¡“ ·≈–Õ”π“®∑—ßÈ À¡¥¢Õß§«“¡µ“¬*
®–‰¡à “¡“√∂‡Õ“™π–À¡Ÿªà √–™ÿ¡¢Õß‡√“‰¥â 19‡√“®–„Àâ°≠
ÿ ·®¢Õß·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“°—∫§ÿ≥ Õ–‰√
°Áµ“¡∑’Ë§ÿ≥Àâ“¡‰¡à „Àâ∑”∫π‚≈°π’È æ√–‡®â“∑’ËÕ¬Ÿà∫π «√√§å°Á®–Àâ“¡‰¡à„Àâ∑”¥â«¬ à«πÕ–‰√°Áµ“¡∑’Ë
§ÿ≥„Àâ∑”∫π‚≈°π’È æ√–‡®â“∑’ËÕ¬Ÿà∫π «√√§å°Á®–„Àâ∑”¥â«¬é 20·≈â«æ√–‡¬´Ÿ‰¥â —Ëßæ«°»‘…¬å Àâ“¡‰¡à
„Àâ∫Õ°„§√«à“æ√–Õß§å‡ªìπ°…—µ√‘¬åºŸâ¬‘Ëß„À≠à*

æ√–‡¬´Ÿ∑”π“¬«à“æ√–Õß§åµâÕßµ“¬
(¡°.8:31-9:1;≈°.9:22-27)
21µ—ßÈ ·µàππ
—È ‡ªìπµâπ¡“ æ√–‡¬´Ÿ‡√‘¡Ë Õ∏‘∫“¬„Àâæ«°»‘…¬åøßí «à“ æ√–Õß§å®–µâÕß‰ª‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡

16:14 ‡Õ≈’¬“Àå À¡“¬∂÷ß ™“¬Àπÿà¡∑’ËæŸ¥·∑πæ√–‡®â“‡¡◊ËÕª√–¡“≥ 850 ªï°àÕπæ√–‡¬´Ÿ¡“‡°‘¥
16:14 ‡¬‡√¡’¬å À¡“¬∂÷ß ™“¬Àπÿà¡∑’ËæŸ¥·∑πæ√–‡®â“‡¡◊ËÕª√–¡“≥ 600 ªï°àÕπæ√–‡¬´Ÿ¡“‡°‘¥
16:16 °…—µ√‘¬åºŸâ¬‘Ëß„À≠à À√◊Õ„π¿“…“°√’°§◊Õ§”«à“ æ√–§√‘ µå
16:18 ‡ª‚µ√ ‡ªìπ ™◊ËÕ„π¿“…“°√’°À¡“¬∂÷ß°âÕπÀ‘π
16:18 Õ”π“®∑—ÈßÀ¡¥¢Õß§«“¡µ“¬ À¡“¬∂÷ß ª√–µŸ¢Õß‡Œ‡¥ (‡Œ‡¥ À¡“¬∂÷ß ∂“π∑’Ë∑’Ë§πµ“¬‰ªÕ¬Ÿà)
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·≈–µâÕß∑ÿ°¢å∑√¡“πÀ≈“¬Õ¬à“ß®“°æ«°ºŸâπ”Õ“«ÿ‚ ¢Õß™“«¬‘« æ«°À—«Àπâ“π—°∫«™ ·≈–æ«°
§√Ÿ Õπ°ÆªØ‘∫—µ‘ æ√–Õß§å®–∂Ÿ°¶à“ ·µà®–øóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡µ“¬„π«—π∑’Ë “¡
22‡ª‚µ√‰¥â¥÷ßæ√–Õß§å¡“¢â“ßÊ ·≈–µàÕ«à“æ√–Õß§å«à“ ç‰¡à¡’∑“ßÀ√Õ°Õ“®“√¬å ¡—π®–‰¡à¡’
«—π‡°‘¥¢÷ÈπÕ¬à“ßπ—Èπ·πàé
23æ√–Õß§å®÷ßÀ—π¡“æŸ¥°—∫‡ª‚µ√«à“ ç‰ª„Àâæâπ ‰Õâ´“µ“π† ‡ª‚µ√ §ÿ≥°”≈—ß¢—¥¢«“ß‡√“
‡æ√“–§ÿ≥‰¡à ‰¥â§‘¥·∫∫æ√–‡®â“ ·µà§‘¥·∫∫¡πÿ…¬åé
24·≈â«æ√–‡¬´Ÿ°æ
Á ¥Ÿ °—∫æ«°»‘…¬å«“à ç∂â“„§√Õ¬“°®–µ‘¥µ“¡‡√“ §ππ—πÈ µâÕß‡≈‘°µ“¡„®µ—«‡Õß
·≈–·∫°°“ß‡¢π¢Õßµ—«‡Õßµ“¡‡√“¡“ 25‡æ√“–§π∑’ËÕ¬“°®–‡Õ“µ—«√Õ¥ §ππ—πÈ ®–‡ ¬’ ™’«µ‘ ·µà
§π∑’Ë¬Õ¡ ≈–™’«‘µ‡æ◊ËÕ‡√“ §ππ—Èπ®–‰¥â™’«‘µ‡∑’Ë¬ß·∑â 26¡—π®–¡’ª√–‚¬™πåÕ–‰√ ∂â“‰¥â‡ªìπ‡®â“¢Õß
∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß„π‚≈°π’È ·µàµâÕß‡ ’¬™’«‘µ¢Õßµ—«‡Õß‰ª ‡æ√“–§ÿ≥®–‡Õ“Õ–‰√‰ª·≈°°—∫™’«µ‘ §◊π¡“
‰¥âÀ√◊Õ 27‡æ√“–∫ÿµ√¡πÿ…¬å®–°≈—∫¡“¥â«¬§«“¡¬‘Ëß„À≠à¢Õßæ√–∫‘¥“ ·≈–æ√âÕ¡°—∫∑Ÿµ «√√§å
¢Õßæ√–Õß§å ·≈â«∫ÿµ√¡πÿ…¬å®–¡“µ—¥ π‘ ¡πÿ…¬å∑°ÿ §πµ“¡°“√°√–∑”¢Õß‡¢“ 28‡√“¢Õ∫Õ°„Àâ√«âŸ “à
æ«°§ÿ≥∫“ß§π∑’Ë¬◊πÕ¬Ÿà∑’Ëπ’Ë®–¬—ß‰¡àµ“¬ ®π°«à“®–‰¥â‡ÀÁπ∫ÿµ√¡πÿ…¬å¡“„π·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–Õß§åé

æ√–‡¬´Ÿ°—∫‚¡‡ ·≈–‡Õ≈’¬“Àå
(¡°.9:2-13;≈°.9:28-36)

17

À°«—πµàÕ¡“ æ√–‡¬´Ÿ‰¥âæ“‡ª‚µ√ ¬“°Õ∫ ·≈–¬ÕÀåππâÕß¢Õß¬“°Õ∫ ¢÷πÈ ‰ª∫π¿Ÿ‡¢“ Ÿß
°— π µ“¡≈”æ— ß 2 ·≈â « √Ÿ ª √à “ ß¢Õßæ√–Õß§å °Á ‰¥â ‡ ª≈’Ë ¬ π‰ªµà Õ Àπâ “ æ«°‡¢“
„∫Àπâ“¢Õßæ√–Õß§å Õà ß «à“ß®â“‡À¡◊Õπ¥«ßÕ“∑‘µ¬å‡ ÕÈ◊ ºâ“¢Õßæ√–Õß§å¢“«‡ªìπª√–°“¬√–¬‘∫√–¬—∫
3·≈â«æ«°‡¢“°Á‡ÀÁπ‚¡‡ °—∫‡Õ≈’¬“Àå*°”≈—ßæŸ¥§ÿ¬Õ¬Ÿà°—∫æ√–‡¬´Ÿ
4‡ª‚µ√æŸ¥°—∫æ√–‡¬´Ÿ«“à çÕß§å‡®â“™’«µ‘ ™à“ß«‘‡»…¡“°‡≈¬∑’æ
Ë «°‡√“‰¥â¡“Õ¬Ÿ∑à πË’ Ë’ ∂â“∑à“πµâÕß°“√
º¡®– √â“ß‡æ‘ß¢÷Èπ¡“ “¡À≈—ß „Àâ∑à“πÀ≈—ßÀπ÷Ëß ‚¡‡ À≈—ßÀπ÷Ëß ·≈–‡Õ≈’¬“ÀåÀ≈—ßÀπ÷Ëßé
5¢≥–∑’Ë‡ª‚µ√¬—ßæŸ¥Õ¬ŸàπÈ—π °Á¡’‡¡¶ «à“ß‰ «¡“ª°§≈ÿ¡æ«°‡¢“‰«â ·≈–¡’‡ ’¬ßæŸ¥ÕÕ°¡“
®“°‡¡¶«à“ çπ’Ë§◊Õ≈Ÿ°√—°¢Õß‡√“ ‡√“æÕ„®‡¢“¡“° øíß‡¢“‡∂‘¥é
6‡¡◊ÕË æ«°»‘…¬å ‰¥â¬π
‘ °Á°¡â Àπâ“°√“∫≈ß°—∫æ◊πÈ ¥â«¬§«“¡µ°„®°≈—«¬‘ßË π—° 7·µàæ√–‡¬´Ÿ‰¥â‡¥‘π¡“
·µ–µ—«æ«°‡¢“·≈–æŸ¥«à“ ç≈ÿ°¢÷Èπ ‰¡àµâÕß°≈—«é 8‡¡◊ËÕæ«°‡¢“‡ß¬ Àπâ“¢÷Èπ¡“ °Á ‰¡à‡ÀÁπ„§√Õ’°
πÕ°®“°æ√–‡¬´Ÿ‡∑à“π—πÈ
9¢≥–∑’Ëæ«°‡¢“°”≈—ß‡¥‘π≈ß®“°‡¢“ æ√–Õß§å ‰¥â —Ëßæ«°‡¢“«à“ çÕ¬à“∫Õ°„§√«à“æ«°§ÿ≥‰¥â
‡ÀÁπÕ–‰√ ®π°«à“∫ÿµ√¡πÿ…¬å®–øóôπ¢÷Èπ¡“®“°§«“¡µ“¬é
10æ«°»‘…¬å∂“¡æ√–‡¬´Ÿ«à“ ç∑”‰¡æ«°§√Ÿ Õπ°ÆªØ‘∫—µ‘∂÷ßæŸ¥«à“ ‡Õ≈’¬“Àå®–µâÕß¡“
°àÕπæ√–§√‘ µå†≈à–§√—∫é
11æ√–‡¬´ŸµÕ∫«à“ ç‡Õ≈’¬“Àå®–µâÕß¡“°àÕπ‡æ◊ËÕ¡“®—¥°“√∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß„Àâ‡√’¬∫√âÕ¬ 12·µà

17:3 ‚¡‡ ·≈–‡Õ≈’¬“Àå §◊Õ ÕßºŸâπ”∑’Ë ”§—≠¢Õß™π™“µ‘Õ‘ √“‡Õ≈
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‡√“®–∫Õ°„Àâ√«âŸ “à ‡Õ≈’¬“Àå ‰¥â¡“·≈â« ·µàæ«°‡¢“‰¡à√«âŸ “à ‡ªìπ‡Õ≈’¬“Àå ®÷ß∑”°—∫‡¢“µ“¡„®™Õ∫ ·≈–
æ«°‡¢“°Á®–∑√¡“π∫ÿµ√¡πÿ…¬åÕ¬à“ßπ—πÈ ‡À¡◊Õπ°—πé 13æ«°»‘…¬å®ß÷ √Ÿ«â “à æ√–‡¬´Ÿ°”≈—ßæŸ¥∂÷ß ¬ÕÀåπ
ºŸâ∑”æ‘∏’®ÿà¡πÈ”

æ√–‡¬´Ÿ√°— …“‡¥Á°™“¬∑’ªË «É ¬
(¡°.9:14-29;≈°.9:37-43)
14‡¡◊ÕË æ√–‡¬´Ÿ°∫
— æ«°»‘…¬å°≈—∫¡“∂÷ß∑’ΩË ßŸ ™πÕ¬Ÿ°à π— ¡’™“¬§πÀπ÷ßË ¡“§ÿ°‡¢à“µàÕÀπâ“ æ√–Õß§å

15·≈–æŸ¥«à“

çÕ“®“√¬å ‰¥â ‚ª√¥ ß “√≈Ÿ°™“¬¢Õßº¡¥â«¬‡∂‘¥ ‡¢“‡ªìπ‚√§≈¡∫â“À¡Ÿ µâÕß∑π
∑ÿ°¢å∑√¡“π¡“° µ°≈ß‰ª„π‰øÀ√◊Õ„ππÈ”Õ¬Ÿà∫àÕ¬Ê 16º¡æ“‡¢“¡“À“æ«°»‘…¬å¢ÕßÕ“®“√¬å ·µà
æ«°‡¢“°Á√—°…“‰¡à ‰¥âé
17æ√–‡¬´ŸµÕ∫‡¢“«à“ çæ«°À—«¥◊ÈÕ ¢“¥§«“¡‡™◊ËÕ ‡√“®–µâÕßÕ¬Ÿà°—∫æ«°§ÿ≥Õ’°π“π·§à ‰Àπ
æ«°§ÿ≥∂÷ß®–‡™◊ËÕ ®–µâÕß„Àâ‡√“Õ¥∑π°—∫æ«°§ÿ≥‰ª∂÷ß‰Àπ æ“‡¥Á°π—Èπ¡“π’Ë´‘é 18·≈â«æ√–‡¬´Ÿ‰¥â
—Ëß¡“√√â“¬µππ—Èπ„ÀâÕÕ°¡“ ¡—π®÷ßÕÕ°‰ª®“°‡¥Á°π—Èπ∑—π∑’ ·≈â«‡¥Á°π—Èπ°ÁÀ“¬‡ªìπª≈‘¥∑‘Èß
19æ«°»‘…¬å‡¢â“¡“À“æ√–Õß§åµ“¡≈”æ—ß ·≈–∂“¡«à“ ç∑”‰¡æ«°‡√“∂÷ß‰≈àº’ ‰¡àÕÕ°§√—∫é
20æ√–‡¬´ŸµÕ∫«à“ ç‡æ√“–æ«°§ÿ≥¡’§«“¡‡™◊ËÕπâÕ¬‡°‘π‰ª ‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâπ–«à“ ·§à§ÿ≥¡’§«“¡
‡™◊ËÕ‡∑à“‡¡≈Á¥¡— µ“√å¥*§ÿ≥ —Ëß¿Ÿ‡¢“π’È „Àâ‡§≈◊ËÕπ®“°∑’Ëπ’Ë ‰ª∑’Ë ‚πàπ ¡—π°Á‡§≈◊ËÕπ‰ª·≈â« ®–‰¡à¡’Õ–‰√
∑’Ë§ÿ≥∑”‰¡à ‰¥â‡≈¬é 21*

æ√–‡¬´ŸæŸ¥∂÷ß§«“¡µ“¬¢Õßæ√–Õß§å
(¡°.9:30-32;≈°.9:43-45)
22‡¡◊ËÕæ«°‡¢“¡“™ÿ¡πÿ¡°—π∑’Ë·§«âπ°“≈‘≈’ æ√–‡¬´Ÿ∫Õ°°—∫æ«°‡¢“«à“ ç∫ÿµ√¡πÿ…¬å®–µâÕß
àß¡Õ∫‰ªÕ¬Ÿà„π¡◊Õ¢Õß¡πÿ…¬å 23·≈–®–∂Ÿ°¶à“ ·µà‡¢“®–øóôπ¢÷Èπ¡“ „π«—π∑’Ë “¡é æ«°»‘…¬å®÷ß

∂Ÿ°
‡»√â“‡ ¬’ „®¡“°

æ√–‡¬´Ÿ Õπ‡√◊ËÕß°“√®à“¬¿“…’
§π‡°Á∫¿“…’«‘À“√*¡“∂“¡‡ª‚µ√«à“
çÕ“®“√¬å¢Õß§ÿ≥‰¡à‡ ’¬¿“…’«‘À“√À√◊ÕÕ¬à“ß‰√é
25‡ª‚µ√®÷ßµÕ∫«à“ ç‡ ¬’ é‘ ‡¡◊ÕË ‡ª‚µ√‡¢â“‰ªÀ“æ√–‡¬´Ÿ„π∫â“π æ√–‡¬´Ÿ°æ
Á ¥Ÿ ¢÷πÈ °àÕπ«à“ ç´’ ‚¡π
§ÿ≥§‘¥Õ¬à“ß‰√ °…—µ√‘¬å„π‚≈°π’È‡°Á∫¿“…’®“°≈Ÿ°Ê ¢Õßæ√–Õß§å À√◊Õ®“°§πÕ◊ËπÊé
26‡ª‚µ√µÕ∫«à“ ç‡°Á∫®“°§πÕ◊Ëπ§√—∫é æ√–‡¬´Ÿ®÷ß∫Õ°«à“ ç∂â“Õ¬à“ßπ—Èπ≈Ÿ°Ê °Á ‰¡àµâÕß‡ ’¬
¿“…’π– ‘ 27·µà‡æ◊ËÕ‰¡à „Àâ§π‡°Á∫¿“…’ ‚°√∏ §ÿ≥‰ªµ°‡∫Á¥∑’Ë∑–‡≈ “∫ ‡¡◊ËÕ‰¥âª≈“µ—«·√°¡“ „Àâ
ßâ“ßª“°¡—πÕÕ° ·≈â«§ÿ≥®–æ∫‡À√’¬≠Àπ÷ßË ‡À√’¬≠*„Àâ‡Õ“‡ß‘ππ—Èπ‰ª‡ ’¬¿“…’¢Õß‡√“ Õß§πé
24‡¡◊ËÕæ√–‡¬´Ÿ°—∫æ«°»‘…¬å¡“∂÷ß‡¡◊Õß§“‡ªÕ√π“Õÿ¡

17:20 ‡¡≈Á¥¡— µ“√å¥ §◊Õ ‡¡≈Á¥æ◊™∑’Ë¡’¢π“¥‡≈Á°¡“° Ê ·µà‡¡◊ËÕ‡µ‘∫‚µ·≈â«®–¡’§«“¡ Ÿß°«à“¡πÿ…¬å
17:21 ”‡π“°√’°∫“ß©∫—∫‰¥â‡æ‘Ë¡‡µ‘¡¢âÕ∑’Ë 21 «à“ çº’™π‘¥π’È®–∂Ÿ°¢—∫‰≈àÕÕ°‰ª‰¡à ‰¥â πÕ°®“°®–Õ∏‘…∞“π ·≈–Õ¥Õ“À“√
‡∑à“π—πÈ é
17:24 ¿“…’«‘À“√ À¡“¬∂÷ß¿“…’∑’Ë§π¬‘«∑ÿ°§π®–µâÕß®à“¬ªï≈–§√—Èß ‡æ◊ËÕ∫”√ÿß«‘À“√‚¥¬‡ ’¬§π≈– 2 ¥√“™¡“
17:27 æ∫‡À√’¬≠ 1 Õ—π ´÷Ëß¡’§à“‡∑à“°—∫ 4 ¥√“™¡“ ¥√“™¡“‡ªìπ‡À√’¬≠‡ß‘π¢Õß°√’°
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„§√§◊ÕºŸâ¬‘Ëß„À≠à∑’Ë ÿ¥
(¡°.9:33-37;≈°.9:46-48)

18

„π‡«≈“π—πÈ æ«°»‘…¬å‰¥â¡“∂“¡æ√–‡¬´Ÿ«“à ç„§√‡ªìπ„À≠à∑’Ë ¥ÿ „π·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“§√—∫é
2æ√–‡¬´Ÿ®÷ß‡√’¬°‡¥Á°‡≈Á°Ê §πÀπ÷Ëß„Àâ¡“¬◊πÕ¬Ÿà∑à“¡°≈“ßæ«°»‘…¬å 3·≈â«æ√–Õß§å
æŸ¥°—∫æ«°‡¢“«à“ ç‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâπ–«à“ ∂â“æ«°§ÿ≥‰¡à¬Õ¡‡ª≈’Ë¬πµ—«‡Õß„Àâ‡ªìπ‡À¡◊Õπ‡¥Á°‡≈Á°Ê
§ÿ≥®–‰¡à¡’«—π‰¥â‡¢â“‰ª„π·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“‡≈¬ 4¥—ßπ—Èπ„§√°Áµ“¡∑’Ë∑”µ—«ÕàÕππâÕ¡∂àÕ¡µπ
‡À¡◊Õπ‡¥Á°‡≈Á°Ê §ππ’È °Á®–‡ªìπºŸâ∑’Ë¬‘Ëß„À≠à∑’Ë ÿ¥„π·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“
5ç„§√°Áµ“¡∑’ËµâÕπ√—∫§π∑’ËµË”µâÕ¬ ‡æ√“–‡ÀÁπ·°à‡√“ §ππ—Èπ°Á ‰¥âµâÕπ√—∫‡√“¥â«¬ 6√–À«à“ß
°“√∑”„Àâ§π∑’Ëµ”Ë µâÕ¬§πÀπ÷Ëß„πæ«°π’È∑Ë’ ‰«â«“ß„®„π‡√“ À≈ß‰ª∑”∫“ª °—∫°“√∂Ÿ°∂à«ßπÈ”‚¥¬¡’
À‘π‚¡à·ªÑßºŸ°§Õ‰«â Õ¬à“ßÀ≈—ßπ’È°Á¬—ß®–¥’°«à“ 7‚≈°π’È¡—ππà“≈–Õ“¬®√‘ßÊ ‡æ√“– ‘Ëßµà“ßÊ ∑’Ë¡“¬—Ë«¬ÿ
„Àâ§π∑”∫“ª ‡√◊ËÕßÕ¬à“ßπ’ÈÀπ’ ‰¡àæâπÀ√Õ° µâÕß‡°‘¥¢÷Èπ·πà ·µà§π∑’Ë°àÕ‡√◊ËÕß·∫∫π’È¢÷Èπ¡“πà“≈–Õ“¬
®√‘ßÊ 8¥—ßπ—Èπ ∂â“¡◊ÕÀ√◊Õ¢“¢Õß§ÿ≥‡Õß∑”„Àâ§ÿ≥∑”∫“ª µ—¥¡—π∑‘Èß‡≈¬ ‡æ√“–¡◊Õ¥â«πÀ√◊Õ¢“¥â«π
·≈â«¡’™’«‘µ·∑âµ≈Õ¥‰ª ¬—ß¥’°«à“¡’¡◊ÕÀ√◊Õ¢“§√∫∑—Èß Õß¢â“ß ·µà∂Ÿ°‚¬π≈ß„π‰ø∑’Ë ‰¡à¡’«—π¥—∫ 9∂â“
µ“¢Õß§ÿ≥∑”„Àâ§ÿ≥∑”∫“ª §«—°¡—π∑‘Èß‡≈¬ ‡æ√“–‡À≈◊Õµ“¢â“ß‡¥’¬«·≈â«¡’™’«‘µ·∑âµ≈Õ¥‰ª °Á¬—ß¥’
°«à“¡’µ“§√∫∑—Èß Õß¢â“ß ·µàµâÕß∂Ÿ°‚¬π≈ß„π‰øπ√°é

‡√◊ËÕß·°–∑’ËÀ≈ßÀ“¬
(≈°.15:3-7)

10ç√–«—ß„Àâ¥’

Õ¬à“¥Ÿ∂Ÿ°§π∑’ËµË”µâÕ¬æ«°π’È¢Õß‡√“·¡â·µà§π‡¥’¬« ‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ ∑’Ë∫π
«√√§åπ—Èπ ∑Ÿµª√–®”µ—«¢Õßæ«°‡¢“‡ΩÑ“Õ¬ŸàµàÕÀπâ“æ√–∫‘¥“¢Õß‡√“‡ ¡Õé 11*
12çæ«°§ÿ≥§‘¥Õ¬à“ß‰√ ∂â“™“¬§πÀπ÷Ëß¡’·°–Õ¬Ÿà√âÕ¬µ—« ·≈â«¡’µ—«Àπ÷ËßÀ“¬‰ª ‡¢“®–‰¡à
∑‘È ß·°–∑—ßÈ ‡°â“ ∫‘ ‡°â“µ—«‰«â∫π¿Ÿ‡¢“ ·≈–ÕÕ°µ“¡À“·°–∑’ÀË “¬‰ªÀ√◊Õ 13‡¡◊ÕË ‡¢“æ∫·°–µ—«π—πÈ ·≈â«
‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ ‡¢“®–¥’ „®∑’Ë ‰¥âæ∫·°–µ—«π—Èπ¡“°°«à“∑’Ë¡’·°–‡°â“ ‘∫‡°â“µ—«∑’Ë ‰¡à ‰¥âÀ“¬‰ª‰Àπ
14æ√–∫‘¥“¢Õßæ«°§ÿ≥∑’ËÕ¬Ÿà∫π «√√§å°Á‡À¡◊Õπ°—π ‰¡àÕ¬“°„Àâ§π∑’ËµË”µâÕ¬æ«°π’È¢Õß‡√“ —°§π
À≈ßÀ“¬‰ªé

‡¡◊ËÕ¡’§π∑”º‘¥µàÕ‡√“
(≈°.17:3)
15ç∂â“æ’ËπâÕß∑”∫“ªµàÕ§ÿ≥ °Á „Àâ ‰ª™’È·®ß§«“¡º‘¥¢Õß‡¢“µ—«µàÕµ—« ∂â“‡¢“øíß §ÿ≥°Á ‰¥â‡¢“
°≈—∫¡“‡ªìπæ’ËπâÕßÕ’° 16·µà∂â“‡¢“‰¡à¬Õ¡øíß °Á„Àâæ“Õ’°§πÀ√◊Õ Õß§π‰ªÀ“‡¢“¥â«¬°—π ‡æ◊ËÕ®–
‰¥â¡’æ¬“π√Ÿâ‡ÀÁπ ÕßÀ√◊Õ “¡§π 17∂â“‡¢“¬—ß‰¡à¬Õ¡øíßÕ’° °Á„Àâ‡Õ“‡√◊ËÕßπ’È ‰ª∫Õ°À¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õß

*

æ√–‡®â“ ·≈–∂â“‡¢“¬—ß‰¡àøíß·¡â·µàÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“ °Á „Àâ∑”°—∫‡¢“‡À¡◊Õπ°—∫‡ªìπ§ππÕ°
»“ π“À√◊Õ§π‡°Á∫¿“…’é*
18:11 ”‡π“°√’°∫“ß©∫—∫‰¥â‡æ‘Ë¡‡µ‘¡¢âÕ∑’Ë 11: ç‡æ√“–«à“∫ÿµ√¡πÿ…¬å ‰¥â¡“™à«¬ºŸâ∑’ËÀ≈ßÀ“¬é
18:15 ”‡π“°√’°∫“ß©∫—∫‰¡à¡§’ ”«à“ çµàÕ§ÿ≥é
18:17 §π‡°Á∫¿“…’ À¡“¬∂÷ß §π¬‘«∑’Ë§π‚√¡—π®â“ß‰«â‡°Á∫¿“…’§π¬‘«¥â«¬°—π ´÷Ëßæ«°π’È¡—°®–‚°ß æ«°¬‘«®÷ß‡°≈’¬¥æ«°‡¢“
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18 ç‡√“®–∫Õ°„Àâ√«Ÿâ “à Õ–‰√°Áµ“¡∑’æ
Ë «°§ÿ≥Àâ“¡„π‚≈°π’È æ√–‡®â“∑’ÕË ¬Ÿ∫à π

«√√§å°®Á –Àâ“¡¥â«¬
·≈–Õ–‰√°Áµ“¡∑’Ëæ«°§ÿ≥¬Õ¡„π‚≈°π’È æ√–‡®â“∑’ËÕ¬Ÿà∫π «√√§å°Á®–¬Õ¡¥â«¬é
19ç‡√“®–∫Õ°„Àâ√âŸÕ’°«à“ ∂â“æ«°§ÿ≥∑’ËÕ¬Ÿà „π‚≈°π’È Õß§π ‡ÀÁπ¥â«¬°—π∑’Ë®–¢Õ Ë‘ß„¥ Ë‘ßÀπ÷Ëß
æ√–∫‘¥“¢Õß‡√“∑’ËÕ¬Ÿà∫π «√√§å°Á®–∑”„Àâ 20‡æ√“–∑’Ë ‰Àπ°Áµ“¡ ∑’Ë¡’ ÕßÀ√◊Õ “¡§π¡“Õ¬Ÿà√«¡
°—π‡æ√“–‡ªìπ»‘…¬å¢Õß‡√“ ‡√“°Á®–Õ¬Ÿà°—∫æ«°‡¢“∑’Ëπ—Ëπé
21‡ª‚µ√°Á‡¢â“¡“∂“¡æ√–‡¬´Ÿ«à“

‡√◊ËÕß°“√„ÀâÕ¿—¬
çÕ“®“√¬å§√—∫ ‡¡◊ËÕæ’ËπâÕß∑”∫“ªµàÕº¡ º¡§«√®–Õ¿—¬„Àâ

°’Ë§√—Èß¥’§√—∫ —°‡®Á¥§√—Èß æÕ‰À¡§√—∫é
22æ√–‡¬´ŸµÕ∫«à“ ç„§√∫Õ°«à“·§à‡®Á¥§√—Èß µâÕß‡ªìπ‡®Á¥ ‘∫‡®Á¥§√—Èßé*
23ç‡æ√“–Õ¬à“ßπ’È·À≈– ·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“∂÷ß‡ª√’¬∫‡À¡◊Õπ°—∫°…—µ√‘¬åÕß§åÀπ÷Ëß ∑’Ë
µâÕß°“√®– – “ßÀπ’È∑’Ëæ«°∑“ µ‘¥§â“ßÕ¬Ÿà 24‡¡◊ËÕ‡√‘Ë¡§‘¥∫—≠™’ ∑“ §πÀπ÷Ëß∑’Ë‡ªìπÀπ’È°…—µ√‘¬åÕ¬Ÿà
Àâ“ ‘∫≈â“π‡À√’¬≠‡ß‘π*°Á∂Ÿ°æ“µ—«‡¢â“¡“ 25·µà‡¢“‰¡à¡’‡ß‘πæÕ∑’Ë®–®à“¬Àπ’È °…—µ√‘¬å®÷ß —Ëß„Àâ‡Õ“µ—«
∑“ §ππ’È √«¡∑—Èß¿√√¬“·≈–≈Ÿ°Ê µ≈Õ¥®π¢â“«¢Õß∑ÿ°Õ¬à“ß¢Õß‡¢“‰ª¢“¬ ‡æ◊ËÕ‡Õ“‡ß‘π¡“„™âÀπ’È
26‡¢“®÷ß‰¥â§°ÿ ‡¢à“≈ßÕâÕπ«Õπ°…—µ√‘¬«å “à ù¢Õ‡«≈“º¡ÀπàÕ¬‡∂Õ–§√—∫ ·≈â«®–„™âÀπ’È„Àâ∑ßÈ— À¡¥û
27°…—µ√‘¬‡å °‘¥§«“¡ ß “√‡¢“ ®÷ß¬°Àπ’È „Àâ·≈–ª≈àÕ¬µ—«‰ª
28‡¡◊ÕË ∑“ §ππ’ÕÈ Õ°‰ª °Á ‰ª‡®Õ‡æ◊ÕË π∑“ ¥â«¬°—π∑’Ë‡ªìπÀπ’È‡¢“Õ¬ŸàÀπ÷ßË √âÕ¬‡À√’¬≠‡ß‘π ‡¢“°Á
‡¢â“‰ª∫’∫§Õ‡æ◊ËÕπ∑“ §ππ—Èπ·≈– —Ëß«à“ ù„™âÀπ’È¡“‡¥’Î¬«π’Èû
29‡æ◊ÕË π∑“ ∑’Ë‡ªìπ≈Ÿ°Àπ’È ‰¥â§°ÿ ‡¢à“≈ßÕâÕπ«Õπ«à“ ù¢Õ‡«≈“º¡Õ’° —°ÀπàÕ¬‡∂Õ–§√—∫ ·≈â«
®–„™âÀπ’È„Àâû
30·µà‡¢“‰¡à¬Õ¡ °≈—∫ —Ëß„Àâ®—∫‡æ◊ËÕπ∑“ §ππ—Èπ‰ª¢—ß§ÿ°®π°«à“®–„™âÀπ’È „Àâ∑—ÈßÀ¡¥ 31‡¡◊ËÕ
∑“ §πÕ◊ËπÊ ‡ÀÁπ«à“‡°‘¥Õ–‰√¢÷Èπ °Á√Ÿâ ÷° ≈¥„® ®÷ß‰ª‡≈à“‡√◊ËÕß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„Àâ°…—µ√‘¬åøíß
32°…—µ√‘¬å®÷ß‰¥â‡√’¬°∑“ §ππ—Èπ¡“À“ ·≈–æŸ¥«à“ ù‰Õâ∑“ ™“µ‘™—Ë« ¢â“‰¥â¬°Àπ’È „Àâ‡ÕÁß∑—ÈßÀ¡¥
‡æ√“–‡ÕÁß‰¥âÕâÕπ«Õπ¢â“33‡ÕÁß°Á§«√®– ß “√‡æ◊ËÕπ∑“ §πÕ◊ËπÊ ¢Õß‡ÕÁß ‡À¡◊ÕπÕ¬à“ß∑’Ë¢â“
ß “√‡ÕÁß¥â«¬‰¡à „™àÀ√◊Õû 34°…—µ√‘¬å‚°√∏¡“° ®÷ß‰¥â àß∑“ §ππ’È‡¢â“§ÿ°·≈–„Àâ≈ß‚∑…®π°«à“‡¢“
®–„™âÀπ’ÈÀ¡¥ 35æ√–∫‘¥“¢Õß‡√“∑’ËÕ¬Ÿà∫π «√√§å®–∑”Õ¬à“ßπ—Èπ°—∫§ÿ≥‡À¡◊Õπ°—π ∂â“§ÿ≥‰¡à¬Õ¡
¬°‚∑…„Àâ°—∫æ’ËπâÕß¥â«¬„®®√‘ßÊé

‡√◊ÕË ß°“√À¬à“√â“ß
(¡°.10:1-12)

19

À≈—ß®“°∑’æË √–‡¬´Ÿ‰¥âæ¥Ÿ ‡√◊ÕË ßæ«°π’·È ≈â«æ√–Õß§å°ÕÁ Õ°®“°·§«âπ°“≈‘≈’‰ª∑’·Ë §«âπ¬Ÿ‡¥’¬
∑’ËÕ¬ŸàÕ’°ΩíòßÀπ÷Ëß¢Õß·¡àπÈ”®Õ√å·¥π 2¡’§πµ“¡æ√–Õß§å ‰ª‡ªìπ®”π«π¡“° ·≈–
æ√–Õß§å ‰¥â√—°…“§πªÉ«¬∑’Ëπ—Ëπ
18:22 ‡®Á¥ ‘∫‡®Á¥§√—ÈßÀ√◊Õ‡®Á¥ ‘∫§√—Èß§Ÿ≥‡®Á¥
18:24 Àâ“ ∫‘ ≈â“π‡À√’¬≠ À√◊Õ Àπ÷ËßÀ¡◊Ëπµ–≈—πµå Àπ÷Ëß‡À√’¬≠‡ß‘π ‡∑à“°—∫§à“·√ß∑”ß“π¢Õß§π∑—Ë«‰ªÀπ÷Ëß«—π
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3æ«°ø“√‘ ’†

‰¥â¡“∑¥ Õ∫æ√–Õß§å æ«°‡¢“∂“¡«à“ ç¡—π∂Ÿ°°ÆÀ√◊Õ‡ª≈à“ ∂â“ “¡’ ®–À¬à“
°—∫¿√√¬“‰¥â ‰¡à«à“®–‡ªìπ‡√◊ËÕßÕ–‰√é
4æ√–‡¬´ŸµÕ∫«à“ çæ«°§ÿ≥‰¡à‡§¬Õà“πÀ√◊Õ«à“ ‡¡◊ËÕ‡√‘Ë¡·√°æ√–ºŸâ √â“ß‰¥â √â“ß¡πÿ…¬å‡ªìπ
™“¬·≈–À≠‘ß 5æ√–Õß§å ‰¥âæŸ¥«à“ ùºŸâ™“¬®–·¬°®“°æàÕ·¡à ‰ªÕ¬Ÿà√à«¡°—π°—∫¿√√¬“ ·≈â«∑—Èß Õß
®–°≈“¬‡ªìπ§π§π‡¥’¬«°—π*û 6æ«°‡¢“®÷ß‰¡à‡ªìπ Õß§πÕ’°µàÕ‰ª ·µà‡ªìπ§π§π‡¥’¬«°—π ¥—ßπ—Èπ
‘Ëß∑’Ëæ√–‡®â“‰¥âºŸ°æ—π‡¢â“¥â«¬°—π·≈â« °ÁÕ¬à“„Àâ „§√¡“·¬°ÕÕ°®“°°—π‡≈¬é
7æ«°ø“√‘ ’®÷ß∂“¡Õ’°«à“ ç·≈â«∑”‰¡‚¡‡ ∂÷ß —Ëß„ÀâºŸâ™“¬·§à‡¢’¬π„∫À¬à“„Àâ°—∫¿√√¬“ °Á àß
‡∏Õ‰ª‰¥â·≈â«é
8æ√–‡¬´ŸµÕ∫«à“ ç‚¡‡ Õπÿ≠“µ„Àâæ«°§ÿ≥À¬à“°—∫¿√√¬“‰¥â ‡æ√“–§ÿ≥¥◊ÈÕ¥÷ß‰¡à‡™◊ËÕøíß
§” Õπ¢Õßæ√–‡®â“ æ√–‡®â“‰¡à ‰¥âµ—Èß„®„Àâ‡ªìπÕ¬à“ßπ—Èπµ—Èß·µà·√° 9‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ „§√°Áµ“¡
∑’ËÀ¬à“°—∫¿√√¬“·≈â«‰ª·µàßß“π„À¡à °Á∂◊Õ«à“¡’™Ÿâ πÕ°®“°‡¢“®–À¬à“‡æ√“–¿√√¬“∑”∫“ª∑“ß
‡æ»‡∑à“π—Èπé
10æ«°»‘…¬åæŸ¥°—∫æ√–‡¬´Ÿ«à“ ç∂â“π—Ëπ‡ªìπ‡Àµÿº≈‡¥’¬«∑’ËºâŸ™“¬®–À¬à“¿√√¬“‰¥â °ÁÕ¬à“
·µàßß“π‡ ’¬‡≈¬¥’°«à“é
11æ√–‡¬´ŸµÕ∫«à“ ç‰¡à„™àº™âŸ “¬∑ÿ°§π®–√—∫§” Õππ’È ‰¥â ·µà¡∫
’ “ß§π∑’æË √–‡®â“∑”„Àâ√∫— ‰¥â 12¡’
À≈“¬‡Àµÿº≈∑’Ë§π‰¡à·µàßß“π ∫“ß§π‡°‘¥¡“‡ªìπ¢—π∑’† ∫“ß§π∂Ÿ°®—∫µÕπ*·≈–∫“ß§π‰¡à
·µàßß“π‡æ√“–‡ÀÁπ·°à·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“ ∂â“„§√ “¡“√∂Õ¬Ÿà ‡ªìπ‚ ¥‰¥â °Á ‰¡à§«√·µàßé

æ√–‡¬´ŸÕ«¬æ√‡¥Á°Ê
(¡°.10:13-16;≈°:18:15-17)

13¡’§πæ“‡¥Á°‡≈Á°Ê

‡¢â“¡“ ‡æ◊ËÕ„Àâæ√–‡¬´Ÿ«“ß¡◊Õ*·≈–Õ∏‘…∞“π„Àâ ·µàæ«°»‘…¬å ‰¥âµàÕ«à“
æ«°‡¢“ ‰¡à „Àâæ“‡¥Á°Ê ‡¢â“¡“¬ÿàß°—∫æ√–Õß§å 14·µàæ√–‡¬´Ÿ∫Õ°«à“ çÕ¬à“‰ªÀâ“¡‡¥Á°Ê æ«°π—Èπ
‡≈¬ ª≈àÕ¬„Àâ‡¢â“¡“À“‡√“ ‡æ√“–·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“‡ªìπ¢Õß§π∑’Ë‡ªìπ‡À¡◊Õπ‡¥Á°Ê æ«°π’Èé
15À≈—ß®“°∑’Ëæ√–Õß§å«“ß¡◊Õ∫πµ—«‡¥Á°Ê ·≈â« æ√–Õß§å°Á ‰ª®“°∑’Ëπ—Ëπ

‡»√…∞’Àπÿà¡‰¡à¬Õ¡µ‘¥µ“¡æ√–‡¬´Ÿ‰ª
(¡°.10:17-31;≈°.18:18-30)

16¡’™“¬§πÀπ÷Ëß¡“À“æ√–‡¬´Ÿ

·≈–∂“¡«à“ çÕ“®“√¬å§√—∫ º¡®–µâÕß∑”§«“¡¥’Õ–‰√∂÷ß®–
¡’™’«‘µ°—∫æ√–‡®â“µ≈Õ¥‰ªé
17æ√–‡¬´ŸµÕ∫«à“ ç§ÿ≥∂“¡‡√“«à“ Õ–‰√¥’ ∑”‰¡ ¡’·µàæ√–‡®â“‡∑à“π—Èπ∑’Ë¥’ ∂â“§ÿ≥Õ¬“°¡’
™’«‘µ°—∫æ√–‡®â“µ≈Õ¥‰ª °ÁµâÕß∑”µ“¡°ÆªØ‘∫—µ‘é
18™“¬Àπÿà¡®÷ß∂“¡«à“ ç°Æ¢âÕ‰Àπ§√—∫é æ√–‡¬´ŸµÕ∫«à“ ç¢âÕ∑’Ë«à“ ùÕ¬à“¶à“§π Õ¬à“‡ªìπ™Ÿâ
19:5 ùºŸâ™“¬...§π§π‡¥’¬«°—πû Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ ª∞¡°“≈ 2:24
19:12 ∂Ÿ°®—∫µÕπ §◊Õ §π∑’Ë∂Ÿ°µ—¥Õ«—¬«–‡æ»‰ª
19:13 «“ß¡◊Õ ‡ªìπ∑à“∑’Ë· ¥ß«à“ æ√–‡¬´Ÿ‰¥â „Àâæ√æ‘‡»…·°à‡¥Á°Ê ‡À≈à“π’È
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“¡’¿√√¬“‡¢“ Õ¬à“≈—°¢‚¡¬ Õ¬à“‡ªìπæ¬“π‡∑Á® 19„Àâ‡§“√ææàÕ·¡à* ·≈–√—°§πÕ◊πË Ê ‡À¡◊Õπ√—°µ—«
‡Õß*ûé
20™“¬Àπÿà¡§ππ—ÈπµÕ∫«à“ çº¡∑”∑ÿ°¢âÕÕ¬Ÿà·≈â«§√—∫ ¬—ß¡’Õ–‰√∑’Ëº¡µâÕß∑”Õ’°‰À¡§√—∫é
21æ√–‡¬´ŸµÕ∫«à“ ç∂â“®–∑”„Àâ§√∫∂â«π µâÕß‰ª¢“¬∑√—æ¬å ¡∫—µ‘∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ë§ÿ≥¡’Õ¬Ÿà ·≈â«
‡Õ“‡ß‘π‰ª·®°§π¬“°®π §ÿ≥°Á®–¡’∑√—æ¬å ¡∫—µ‘Õ¬Ÿà∫π «√√§å ·≈â«¡“µ‘¥µ“¡‡√“‰ªé
22‡¡◊ËÕ™“¬Àπÿà¡‰¥â¬‘πÕ¬à“ßπ—Èπ °Á®“°‰ª¥â«¬§«“¡‡»√â“ ‡æ√“–‡¢“√Ë”√«¬¡“°
23æ√–‡¬´ŸæŸ¥°—∫æ«°»‘…¬å«à“ ç‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ §π√«¬®–‡¢â“„π·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“π—Èπ
¬“°¡“° 24¢Õ¬È”Õ’°§√—Èß«à“ ∂â“®–„ÀâÕŸ∞≈Õ¥‡¢â“‰ª„π√Ÿ‡¢Á¡ °Á¬—ß®–ßà“¬°«à“∑’Ë®–„Àâ§π√Ë”√«¬
‡¢â“‰ª„π·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“é
25‡¡◊ËÕæ«°»‘…¬å ‰¥â¬‘πÕ¬à“ßπ—Èπ°Áßß¡“° ·≈–æŸ¥«à“ ç∂â“Õ¬à“ßπ—Èπ „§√®–‰ª√Õ¥≈à–§√—∫é
26æ√–‡¬´Ÿ¡Õßæ«°»‘…¬å·≈–æŸ¥«à“ ç ”À√—∫¡πÿ…¬å ‡ªìπ‰ª‰¡à ‰¥âÕ¬Ÿà·≈â« ·µà ”À√—∫æ√–‡®â“
∑ÿ° ßË‘ ∑ÿ°Õ¬à“ß‡ªìπ‰ª‰¥âé
27‡ª‚µ√æŸ¥°—∫æ√–‡¬´Ÿ«à“ çæ«°º¡‰¥â ≈–∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß ‡æ◊ËÕ¡“µ‘¥µ“¡Õ“®“√¬å ·≈â«
æ«°º¡®–‰¥â√—∫Õ–‰√§√—∫é
28æ√–‡¬´ŸµÕ∫«à“ ç‡√“®–∫Õ°„Àâ√âŸ«à“ ‡¡◊ËÕæ√–‡®â“ √â“ß‚≈°„À¡à·≈â« ∫ÿµ√¡πÿ…¬å†®–π—Ëß
∫π∫—≈≈—ß°åÕ—π¬‘Ëß„À≠à ·≈–æ«°§ÿ≥∑’Ë ‰¥âµ‘¥µ“¡‡√“ °Á®–¢÷Èππ—Ëß∫π∫—≈≈—ß°å ‘∫ Õß∫—≈≈—ß°å ·≈–æ‘
æ“°…“§πÕ‘ √“‡Õ≈† ‘∫ Õß‡ºà“ 29∑ÿ°§π∑’Ë ≈–∫â“π‡√◊Õπ À√◊Õæ’ËπâÕß™“¬À≠‘ß À√◊ÕæàÕ À√◊Õ·¡à
À√◊Õ≈Ÿ° À√◊Õ‰√àπ“ ‡æ◊ËÕ¡“µ‘¥µ“¡‡√“ ®–‰¥â√—∫¡“°°«à“∑’Ëæ«°‡¢“ ≈–‰ª‡ªìπ√âÕ¬‡∑à“ ·≈–®–¡’
™’«‘µ°—∫æ√–‡®â“µ≈Õ¥‰ª 30·µà§π®”π«π¡“°∑’Ë‡ªìπ∑’ËÀπ÷Ëß„πµÕππ’È ®–°≈“¬‡ªìπ§π ÿ¥∑â“¬„π
µÕππ—Èπ à«π§π∑’Ë‡ªìπ§π ÿ¥∑â“¬µÕππ’È °Á®–°≈“¬‡ªìπ∑’ËÀπ÷Ëß„πµÕππ—Èπé

‡√◊ËÕß§πß“π„π «πÕßÿàπ
ç·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“‡ª√’¬∫‡À¡◊Õπ°—∫‡®â“¢Õß «π§πÀπ÷ßË ∑’ÕË Õ°®“°∫â“π‰ª·µà‡™â“µ√Ÿà
‡æ◊ËÕ‰ª®â“ß§πß“π¡“∑”ß“π„π «πÕßÿàπ¢Õß‡¢“ 2‡¡◊ËÕ‡¢“µ°≈ß∑’Ë®–®à“¬§à“·√ßÀπ÷Ëß
‡À√’¬≠‡ß‘π* µàÕ«—π ‡¢“°Á àßæ«°§πß“π‡¢â“‰ª∑”ß“π„π «πÕßÿàπ¢Õß‡¢“
3ª√–¡“≥‡°â“‚¡ß‡™â“ ‡®â“¢Õß «π‡¢â“‰ª∑’Ëµ≈“¥Õ’° ·≈–‡ÀÁπ∫“ß§π¬◊πÕ¬Ÿà‡©¬Ê ‰¡à ‰¥â∑”
Õ–‰√ 4‡¢“®÷ßæŸ¥«à“ ù∂â“æ«°§ÿ≥‰ª∑”ß“π„π «πÕßÿàπ¢Õßº¡ º¡®–„Àâ§à“®â“ßÕ¬à“ß¬ÿµ‘∏√√¡û 5§π
æ«°π—Èπ®÷ßµ°≈ß‰ª ·≈–‡®â“¢Õß «π‰¥âÕÕ°‰ªÕ’°µÕπª√–¡“≥‡∑’Ë¬ß·≈–∫à“¬ “¡‚¡ß ·≈â«∑”
‡À¡◊Õπ‡¥‘¡ 6ª√–¡“≥Àâ“‚¡ß‡¬Áπ ‡®â“¢Õß «πÕÕ°‰ªµ≈“¥Õ’°§√—ßÈ Àπ÷ßË ·≈–‡ÀÁπ∫“ß§π¬◊πÕ¬Ÿ‡à ©¬
Ê‰¡à ‰¥â∑”Õ–‰√ ‡¢“®÷ß‡¢â“‰ª∂“¡«à“ ù∑”‰¡æ«°§ÿ≥∂÷ß¬◊πÕ¬Ÿà‡©¬Ê ∑—Èß«—π·∫∫π’Èû
7§π‡À≈à“π—ÈπµÕ∫«à“ ù‰¡à ¡’ „§√®â“ßæ«°‡√“û ‡®â“¢Õß «π®÷ß™«π«à“ ù‰ª∑”ß“π∑’Ë «πÕßÿàπ
¢Õßº¡ û‘

20

19:19 ‡§“√ææàÕ·¡à Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ Õæ¬æ 20:12-16 ·≈– ‡©≈¬∏√√¡∫—≠≠—µ‘ 5:16-20
19:19 ù√—°§πÕ◊ËπÊ ...µ—«‡Õßû Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ ‡≈«’π‘µ‘ 19:18
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8‡¬Áπ«—ππ—π
È ‡®â“¢Õß

«π‰¥â ßË— À—«Àπâ“§πß“π«à“ ù‰ª‡√’¬°§πß“π¡“ ·≈â«®à“¬§à“·√ß„Àâæ«°‡¢“
®à“¬§π∑’Ë‡æ‘Ëß¡“∑”∑’À≈—ßπ’È°àÕπ ·≈â«§àÕ¬Ê®à“¬‰ª®π∂÷ß§π·√°û
9§πß“π∑’Ë‡æ‘Ëß®â“ß¡“µÕπÀâ“‚¡ß‡¬Áπ‰¥â§à“·√ß‰ª§π≈–Àπ÷Ëß‡À√’¬≠‡ß‘π 10·≈â«æ«°§πß“π
∑’®Ë “â ß¡“°àÕπ°Á‡¢â“¡“√—∫§à“·√ß ‡¢“§‘¥«à“®–‰¥â¡“°°«à“§πÕ◊πË Ê ·µà°≈—∫‰¥â·§à§π≈–Àπ÷ßË ‡À√’¬≠‡ß‘π
‡∑à“°—π 11‡¡◊ËÕ√—∫§à“·√ß·≈â« æ«°‡¢“°Á ‰ªµàÕ«à“‡®â“¢Õß «π«à“ 12'æ«°π—Èπ∑”ß“π·§à™—Ë«‚¡ß‡¥’¬«
·µà§ÿ≥®à“¬§à“·√ß„Àâ‡∑à“°—∫æ«°‡√“∑’Ë∑”ß“π°≈“ß·¥¥√âÕπÊ ¡“∑—Èß«—πû
13‡®â“¢Õß‰√à®÷ßµÕ∫§πÀπ÷Ëß‰ª«à“ ùº¡‰¡à ‰¥â ‚°ß§ÿ≥π–‡æ◊ËÕπ §ÿ≥µ°≈ß§à“·√ß‰«âÀπ÷Ëß‡À√’¬≠
‡ß‘π‰¡à„™àÀ√◊Õ 14√—∫§à“·√ß¢Õß§ÿ≥·≈â«‰ª´– º¡æÕ„®®–®à“¬§π∑’Ëº¡®â“ß¡“À≈—ß ÿ¥‡∑à“°—∫∑’Ëº¡
®à“¬§ÿ≥ 15º¡¡’ ‘∑∏‘Ï∑’Ë®–∑”Õ–‰√°—∫‡ß‘π¢Õßº¡°Á ‰¥â §ÿ≥Õ‘®©“‡æ√“–º¡„®¥’À√◊Õû
16π’Ë·À≈– §π∑’ËÕ¬ŸàÀ≈—ß ÿ¥®–°≈—∫¡“‡ªìπ§π·√° ÿ¥„πÕπ“§µ ·≈–§π·√° ÿ¥„πµÕππ’È®–
°≈—∫‡ªìπ§πÀ≈—ß ÿ¥„πÕπ“§µé

æ√–‡¬´ŸæŸ¥∂÷ß°“√µ“¬¢Õßæ√–Õß§å
(¡°.10:32-34;≈°.18:31-34)
17¢≥–∑’æ
Ë √–‡¬´Ÿ°”≈—ß‡¥‘π∑“ß‰ª‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ æ√–Õß§å‡√’¬°»‘…¬å∑ßÈ— ∫‘ Õß§π„ÀâÀ≈∫¡“
Õ¬Ÿà°—πµ“¡≈”æ—ß ·≈–æŸ¥°—∫æ«°‡¢“«à“ 18çæ«°‡√“°”≈—ß®–‡¥‘π∑“ß‰ª‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ ∫ÿµ√
¡πÿ…¬å†®–∂Ÿ° àß¡Õ∫‰ª„Àâ°—∫æ«°À—«Àπâ“π—°∫«™ ·≈–§√Ÿ Õπ°ÆªØ‘∫—µ‘ ·≈–æ«°π—Èπ®–µ—¥ ‘π
ª√–À“√™’«‘µ‡¢“ 19®“°π—Èπ°Á®– àß¡Õ∫‡¢“‰ª„Àâ°—∫§π∑’Ë ‰¡à „™à™“«¬‘« ‡æ◊ËÕæ«°π—Èπ®–‰¥âÀ—«‡√“–

‡¬“–‡¢“ ‡¶’Ë¬πµ’‡¢“ ·≈–µ√÷ß‡¢“∑’Ë°“ß‡¢π ·µà„π«—π∑’Ë “¡æ√–‡®â“®–∑”„Àâ‡¢“øóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡
µ“¬é

·¡à¢Õß¬“°Õ∫·≈–¬ÕÀåπ¢Õµ”·Àπàß„À—≈Ÿ°
(¡°.10:35-45)

20¿√√¬“¢Õß‡»‡∫¥’

æ√âÕ¡°—∫≈Ÿ° Õß§π¡“À“æ√–‡¬´Ÿ π“ß°√“∫≈ß·≈–¢Õ„Àâæ√–Õß§å∑”

∫“ßÕ¬à“ß„Àâ°—∫π“ß
21æ√–‡¬´Ÿ®÷ß∂“¡π“ß«à“ ç¡’Õ–‰√À√◊Õé π“ßµÕ∫«à“ ç‡¡◊ËÕæ√–Õß§å¢÷Èπ‡ªìπ°…—µ√‘¬å ¢Õ„Àâ
≈Ÿ°™“¬∑—ßÈ Õß§ππ’¢È Õß©—ππ—ßË Õ¬Ÿ∑à “ß¢«“¢Õßæ√–Õß§å§πÀπ÷ßË ·≈–π—ßË Õ¬Ÿ∑à “ß´â“¬Õ’°§πÀπ÷ßË ¥â«¬
‡∂‘¥§à–é
22æ√–‡¬´Ÿ®ß÷ µÕ∫æ«°‡¢“«à“ çæ«°§ÿ≥‰¡à√«âŸ “à °”≈—ß¢ÕÕ–‰√Õ¬Ÿà §ÿ≥®–¥◊¡
Ë ®“°®Õ°∑’‡Ë µÁ¡‰ª
¥â«¬§«“¡∑ÿ°¢å∑√¡“π∑’Ë‡√“°”≈—ß®–¥◊Ë¡‰¥âÀ√◊Õé ∑—Èß Õß§πµÕ∫«à“ ç‰¥â§√—∫é
23æ√–‡¬´Ÿ®÷ßæŸ¥°—∫∑—Èß Õß§π«à“ çæ«°§ÿ≥®–‰¥â¥◊Ë¡·πà ·µà®–„Àâ „§√π—Ëß¢â“ß¢«“À√◊Õ¢â“ß
´â“¬¢Õß‡√“π—Èπ ‰¡à„™à‡√“‡ªìπ§π„Àâ æ√–∫‘¥“¢Õß‡√“µà“ßÀ“°∑’Ë‡ªìπºŸâ‡≈◊Õ° «à“®–„Àâ „§√π—Ëß∑’Ëµ√ß
π—Èπé
24‡¡◊ËÕ»‘…¬å∑’Ë‡À≈◊ÕÕ’° ‘∫§π√Ÿâ‡√◊ËÕßπ’È‡¢â“ °Á ‚°√∏ Õß§πæ’ËπâÕßπ—Èπ¡“° 25æ√–‡¬´Ÿ®÷ß‡√’¬°
æ«°‡¢“¡“∑—ÈßÀ¡¥·≈–æŸ¥«à“ çæ«°§ÿ≥°Á√Ÿâ«à“ ºŸâ§√Õ∫§√Õß¢Õß§π∑’Ë ‰¡à „™à™“«¬‘«™Õ∫∑”µ—«‡ªìπ
‡®â“‡Àπ◊Õª√–™“™π ·≈–æ«°ºŸâπ”™Õ∫«“ßÕ”π“®‡Àπ◊Õª√–™“™π 26·µà ”À√—∫æ«°§ÿ≥ ¡—π®–
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‰¡à‡ªìπÕ¬à“ßπ—Èπ „πæ«°§ÿ≥∂â“§π‰ÀπÕ¬“°®–‡ªìπ„À≠à °Á „Àâ‡¢“‡ªìπºŸâ√—∫„™â§ÿ≥ 27·≈–∂â“§π
‰ÀπÕ¬“°‡ªìπ§π ”§—≠Õ—π¥—∫Àπ÷Ëß °ÁµâÕß¬Õ¡‡ªìπ∑“ æ«°§ÿ≥ 28‡À¡◊Õπ°—∫∫ÿµ√¡πÿ…¬å†∑’Ë ‰¡à ‰¥â
¡“‡æ◊ËÕ„Àâ§πÕ◊Ëπ√—∫„™â ·µà¡“‡æ◊ËÕ√—∫„™â§πÕ◊Ëπ ·≈–‰¥â ≈–™’«‘µ¢Õß‡¢“‡æ◊ËÕª≈¥ª≈àÕ¬„Àâ§π
¡“°¡“¬‡ªìπÕ‘ √–é

æ√–‡¬´Ÿ√—°…“§πµ“∫Õ¥ Õß§π
(¡°.10:46-52;≈°.18:35-43)

29‡¡◊ÕË æ√–‡¬´Ÿ·≈–»‘…¬å°”≈—ßÕÕ°®“°‡¡◊Õß‡¬√’ ‚§ °Á¡§’ π‡¥‘πµ“¡‰ª‡ªìπ®”π«π¡“° 30¡’™“¬

µ“∫Õ¥ Õß§ππ—ßË Õ¬Ÿ√à ¡‘ ∂ππ ‡¡◊ÕË ‰¥â¬π‘ «à“æ√–‡¬´Ÿ°”≈—ßºà“π¡“ °Á‡√‘¡Ë √âÕßµ–‚°π«à“ çÕß§å‡®â“™’«µ‘
∫ÿµ√¢Õß¥“«‘¥† ß “√æ«°º¡¥â«¬‡∂‘¥§√—∫é
31ΩŸß™πµàÕ«à“æ«°‡¢“„Àâ‡ß’¬∫ ·µà‡¢“∑—Èß Õß¬‘Ëßµ–‚°π¥—ß¢÷ÈπÕ’°«à“ çÕß§å‡®â“™’«‘µ ∫ÿµ√¢Õß
¥“«‘¥ ß “√æ«°º¡¥â«¬‡∂‘¥§√—∫é
32æ√–‡¬´Ÿ®ß÷ À¬ÿ¥·≈–∂“¡«à“ ç®–„Àâ‡√“™à«¬Õ–‰√é
33æ«°‡¢“µÕ∫«à“ çÕß§å‡®â“™’«µ‘ æ«°‡√“Õ¬“°®–¡Õß‡ÀÁπé
34æ√–‡¬´Ÿ√Ÿâ °÷ ß “√æ«°‡¢“ ®÷ß·µ–¥«ßµ“æ«°‡¢“ æ«°‡¢“°Á¡Õß‡ÀÁπ‰¥â∑π
— ∑’ ·≈–µ‘¥µ“¡
æ√–Õß§å ‰ª

æ√–‡¬´Ÿ‡¢â“‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡Õ¬à“ß°…—µ√‘¬å
(¡°.11:1-11;≈°.19:28-38;¬Œ.12:12-19)

21

‡¡◊ÕË æ√–‡¬´Ÿ·≈–æ«°»‘…¬å„°≈â∂ß÷ ‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ æ«°‡¢“¡“À¬ÿ¥Õ¬Ÿ∑à ÀË’ ¡Ÿ∫à “â π‡∫∏ø“¬’
∑’Ë¿Ÿ‡¢“¡–°Õ°‡∑»* æ√–‡¬´Ÿ‰¥â àß»‘…¬å Õß§π≈à«ßÀπâ“‰ª°àÕπ 2 —Ëß«à“ ç‡¢â“‰ª„π
À¡Ÿà∫â“π¢â“ßÀπâ“π—Èπ ∑—π∑’∑§Ë’ ≥
ÿ ‰ª∂÷ß §ÿ≥®–‡ÀÁπ·¡à≈“ºŸ°Õ¬Ÿ°à ∫— ≈Ÿ°¢Õß¡—π „Àâ·°â‡™◊Õ°≈“∑—ßÈ Õß
3
µ—«·≈â«®Ÿß¡“„Àâ‡√“ ∂â“¡’„§√∂“¡«à“ ®–‡Õ“≈“‰ª‰Àπ „ÀâµÕ∫«à“ Õß§å‡®â“™’«‘µÕ¬“°‰¥â ‡¢“°Á®–
„Àâ§≥
ÿ ¡“∑—π∑’é
4 ‘Ëßπ’È‡°‘¥¢÷Èπ ‡æ◊ËÕ„Àâ‡ªìπ®√‘ßµ“¡∑’ËºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“†‰¥âæŸ¥‰«â«à“
5ç∫Õ°™“«‡¡◊Õß»‘‚¬π†«à“ ¥Ÿπ—Ëπ ‘ °…—µ√‘¬å¢Õßæ«°§ÿ≥°”≈—ß¡“À“
æ√–Õß§å ÿ¿“æÕàÕπ‚¬π·≈–π—ËßÕ¬Ÿà∫πÀ≈—ß≈“
·≈–π—ËßÕ¬Ÿà∫π≈Ÿ°≈“πâÕ¬µ—«ºŸâµ—«Àπ÷Ëßé (‡»§“√‘¬“Àå 9:9)
6»‘…¬å Õß§ππ—Èπ®÷ß‡¢â“‰ª„πÀ¡Ÿà∫â“π ·≈–∑”µ“¡∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ —Ëß 7æ«°‡¢“‰¥â®Ÿß·¡à≈“·≈–≈Ÿ°
≈“¡“„Àâæ√–Õß§å ·≈â«‡Õ“‡ È◊Õ¢Õß‡¢“ªŸ∫πÀ≈—ß≈“„Àâæ√–‡¬´ŸπË—ß 8ΩŸß™π ‡ªìπ®”π«π¡“°æ“
°—π‡Õ“‡ ◊ÈÕºâ“¢ÕßµπªŸ∫π∂ππ ∫“ß§π°Áµ—¥°‘Ëß‰¡â¡“ªŸµ“¡∑âÕß∂ππ „Àâæ√–Õß§åºà“π 9ΩŸß™π∑’Ë
‡¥‘ππ”Àπâ“·≈–∑’Ë‡¥‘πµ“¡À≈—ßæ√–Õß§å µà“ß°Áæ“°—π‚Àà√âÕß«à“
ç‰™‚¬* ”À√—∫∫ÿµ√¢Õß¥“«‘¥
21:1 ¿Ÿ‡¢“¡–°Õ°‡∑» ‡ªìπ¿Ÿ‡¢“∑’ËÕ¬Ÿà „°≈â‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡
21:9 ‰™‚¬ À√◊Õ „π¿“…“Õ“√‡¡§ „™â§”«à“ ‚Œ´—ππ“ ‡ªìπ§”∑’Ë „™â „π°“√Õ∏‘…∞“πµàÕæ√–‡®â“‡æ◊ËÕ¢Õ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ
„π™à«ß‡«≈“¢Õßæ√–‡¬´Ÿπ’ÈÕ“®®–‡ªìπ‡ ’¬ß√âÕßµ–‚°π¥â«¬§«“¡ πÿ° π“π„π°“√ √√‡ √‘≠æ√–‡®â“À√◊Õ
æ√–‡¡ ‘¬“Àå¢Õßæ«°‡¢“
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¢Õæ√–‡®â“Õ«¬æ√°—∫æ√–Õß§åºŸâ¡“„ππ“¡¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µ
‰™‚¬* ·¥àæ√–‡®â“ºŸâ¬‘Ëß„À≠à„π «√√§åé*
10‡¡◊ËÕæ√–Õß§å‡¢â“‰ª„π‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡§π∑—Èß‡¡◊Õßµà“ß·µ°µ◊Ëπ∂“¡°—π«à“ ç„§√°—ππ’Ëé
11ΩŸß™π°ÁµÕ∫«à“ ç‡¬´Ÿ‰ß ºŸæ
â ¥Ÿ ·∑πæ√–‡®â“†§ππ—πÈ ∑’¡Ë “®“°À¡Ÿ∫à “â ππ“´“‡√Á∏ ·§«âπ°“≈‘≈é’
æ√–‡¬´Ÿ‰ª«‘À“√
(¡°.11:15-19;≈°.19:45-48;¬Œ.2:13-22)

12æ√–‡¬´Ÿ‡¢â“‰ª„π‡¢µ«‘À“√† ·≈–‰≈à§π∑’°Ë ”≈—ß´◊ÕÈ ¢“¬¢â“«¢Õß°—πÕ¬Ÿ∑à πË’ πË— ÕÕ°‰ª®πÀ¡¥
æ√–Õß§å§«Ë”‚µä–¢Õß§π√—∫·≈°‡ß‘π ·≈–∑’ËπË—ß¢Õß§π¢“¬π°æ‘√“∫ 13æ√–Õß§å√âÕß∫Õ°°—∫∑ÿ°
§π∑’ËÕ¬Ÿà „π∑’Ëπ—Ëπ«à“ çæ√–§—¡¿’√å ‰¥â‡¢’¬π‰«â«à“ ù∫â“π¢Õß‡√“¡’™◊ËÕ«à“‡ªìπ∑’Ë ”À√—∫Õ∏‘…∞“π*û ·µà
æ«°§ÿ≥∑”„Àâ¡π— ‡ªìπ√—ß‚®√é*
14¡’§πµ“∫Õ¥·≈–§πßàÕ¬ ‡¢â“¡“À“æ√–Õß§å„π«‘À“√ æ√–Õß§å√°— …“æ«°‡¢“®πÀ“¬ 15‡¡◊ÕË
æ«°À—«Àπâ“π—°∫«™·≈–§√Ÿ Õπ°ÆªØ‘∫—µ‘ ‡ÀÁπ ‘ËßÕ—»®√√¬åµà“ßÊ ∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ∑” ·≈–‰¥â¬‘π‡ ’¬ß
‡¥Á°Ê‚Àà√âÕß°—π„π«‘À“√«à“ ç‰™‚¬* ”À√—∫∫ÿµ√¢Õß¥“«‘¥é æ«°‡¢“°Á ‚°√∏·§âπæ√–‡¬´Ÿ¡“°
16æ«°‡¢“®÷ß∂“¡æ√–Õß§å«“à ç‰¥â¬π
‘ ∑’‡Ë ¥Á°Ê æ«°π—πÈ ‚Àà√Õâ ß°—πÕ¬ŸÀà √◊Õ‡ª≈à“é æ√–‡¬´ŸµÕ∫«à“
ç‰¥â¬‘π ‘é æ«°§ÿ≥‰¡à‡§¬Õà“π„πæ√–§—¡¿’√åÀ√◊Õ∑’Ë«à“ ùæ√–‡®â“‰¥â Õπ‡¥Á°Ê ·≈–∑“√°√âÕß‡æ≈ß
√√‡ √‘≠æ√–Õß§åûé*
17·≈â«æ√–‡¬´Ÿ°ÁÕÕ°®“°‡¡◊Õß‰ªæ—°§â“ß§◊πÕ¬Ÿà∑’ËÀ¡Ÿà∫â“π‡∫∏“π’

æ√–‡¬´Ÿ· ¥ßæ≈—ß·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ
(¡°.11:12-14;20-24)
18‡™â“µ√Ÿ«à π
— √ÿßà ¢÷πÈ „π√–À«à“ß∑“ß∑’æË √–‡¬´Ÿ°”≈—ß‡¥‘π°≈—∫‡¢â“‡¡◊Õß æ√–Õß§å√âŸ

°÷ À‘« 19æ√–Õß§å
¡Õß‡ÀÁπµâπ¡–‡¥◊ËÕ„À≠àÕ¬Ÿà√‘¡∑“ß ®÷ß‡¥‘π‡¢â“‰ª„°≈â·µà ‰¡à‡ÀÁπ¡’≈Ÿ°‡≈¬ ¡’·µà „∫‡∑à“π—Èπ æ√–Õß§å
®÷ßæŸ¥°—∫µâπ¡–‡¥◊ËÕ«à“ çÕ¬à“‰¥âÕÕ°≈Ÿ°Õ’°‡≈¬é ·≈–µâπ¡–‡¥◊ËÕ π—Èπ°Á‡À’Ë¬«·Àâßµ“¬∑—π∑’
20‡¡◊ÕË æ«°»‘…¬å‡ÀÁπ°Á·ª≈°„® ®÷ß∂“¡æ√–Õß§å«“à ç∑”‰¡¡—π∂÷ß‡À’¬Ë «·Àâßµ“¬‡√Á«®—ß§√—∫é
21æ√–‡¬´ŸµÕ∫«à“ ç‡√“®–∫Õ°„Àâ√âŸ ∂â“§ÿ≥‡™◊ËÕ‚¥¬‰¡à ß —¬‡≈¬ §ÿ≥°Á®–∑”Õ¬à“ßπ—Èπ‰¥â
‡À¡◊Õπ°—π ·≈–®–∑”‰¥â¡“°°«à“¥â«¬ ·¡â·µà ßË— „Àâ¿‡Ÿ ¢“π’≈È Õ¬≈ß‰ª„π∑–‡≈ ¡—π°Á®–‡ªìπ‰ªµ“¡π—πÈ
22∂â“§ÿ≥‡™◊ÕË §ÿ≥®–‰¥â∑°ÿ Õ¬à“ß∑’§Ë ≥
ÿ Õ∏‘…∞“π¢Õé

ºŸâπ”™“«¬‘« ß —¬‡√◊ËÕß ‘∑∏‘Õ”π“®¢Õßæ√–‡¬´Ÿ
(¡°.11:27-33;≈°.20:1-8)

23æ√–‡¬´Ÿ‡¢â“‰ª„π«‘À“√†‡¡◊ËÕ°”≈—ß

ÕπÕ¬Ÿàπ—Èπ æ«°À—«Àπâ“π—°∫«™·≈–æ«°ºŸâ„À≠à ‰¥â‡¢â“
¡“∂“¡æ√–Õß§å«à“ ç§ÿ≥¡’ ∑‘ ∏‘ÏÕ–‰√‰ª‰≈àæ«°æàÕ§â“π—Èπ „§√„Àâ ‘∑∏‘Ï°—∫§ÿ≥é
21:9
21:13
21:13
21:16

ç‰™‚¬...„π «√√§åé Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ ¥ÿ¥’ 118:26
ù∫â“π¢Õß‡√“...Õ∏‘…∞“πû Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ Õ‘ ¬“Àå 56:7
ù√—ß‚®√û Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ ‡¬‡√¡’¬å 7:11
ùæ√–‡®â“... √√‡ √‘≠æ√–Õß§åû Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ ¥ÿ¥’ 8:3
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24æ√–‡¬´ŸµÕ∫«à“ ç™à«¬µÕ∫§”∂“¡¢âÕÀπ÷Ëß°àÕπ ·≈â«‡√“®–∫Õ°«à“‡√“„™â
Õ¬à“ßπ’È 25µÕ∫ÀπàÕ¬ ‘«à“ „§√„Àâ ‘∑∏‘Ï¬ÕÀåπ„π°“√∑”æ‘∏’®àÿ¡πÈ” æ√–‡®â“À√◊Õ

‘∑∏‘Ï¢Õß„§√∑”
¡πÿ…¬åé æ«°
À—«Àπâ“π—°∫«™·≈–æ«°ºŸâ „À≠àµà“ß°Áª√÷°…“°—π«à“ ç∂â“‡√“µÕ∫«à“ ùæ√–‡®â“û ‡¢“°Á®–∂“¡«à“ ù·≈â«
∑”‰¡∂÷ß‰¡à‡™◊ËÕ‡√◊ËÕß∑’Ë¬ÕÀåπ∫Õ°û 26·µà∂â“‡√“µÕ∫«à“ ù¡πÿ…¬åû °Á°≈—«ª√–™“™π®–‚°√∏ ‡æ√“–
æ«°π—Èπµà“ß°Á‡™◊ËÕ«à“ ¬ÕÀåπ‡ªìπºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“†é
27æ«°‡¢“®÷ßµÕ∫æ√–‡¬´Ÿ«“à ç‰¡à√âŸ é‘ æ√–‡¬´Ÿ®ß÷ ∫Õ°«à“ ç∂â“Õ¬à“ßπ—π
È ‡√“°Á ‰¡à∫Õ°‡À¡◊Õπ°—π
«à“‡√“„™â ‘∑∏‘Ï¢Õß„§√∑” ‘Ëß‡À≈à“π’Èé

‡√◊ËÕß≈Ÿ°™“¬ Õß§π
§ÿ≥§‘¥Õ¬à“ß‰√‡°’Ë¬«°—∫‡√◊ËÕßπ’È ™“¬§πÀπ÷Ëß¡’≈Ÿ° Õß§π ‡¢“∫Õ°≈Ÿ°™“¬
§π‚µ«à“ ù≈Ÿ°æàÕ «—ππ’È ‰ª∑”ß“π„π‰√àÕßÿàπ¢ÕßæàÕπ–û
29‡¢“µÕ∫«à“ ù‰¡à§√—∫û ·µàµàÕ¡“‡¢“‡ª≈’Ë¬π„® ·≈â«‰ª∑”ß“π„π‰√àÕßÿàπ
30®“°π—π
È æàÕ‰¥â ‰ª∫Õ°≈Ÿ°™“¬Õ’°§π«à“ ù≈Ÿ°æàÕ «—ππ’È ‰ª∑”ß“π„π‰√àÕßÿπà ¢ÕßæàÕπ–û ‡¢“µÕ∫«à“
ù§√—∫æàÕ º¡®–‰ªû ·µà‡¢“°Á ‰¡à ‰¥â ‰ªé
31ç≈Ÿ° Õß§ππ’È §π‰Àπ∑’‡Ë ™◊ÕË øíßæàÕ¢Õß‡¢“é æ«°À—«Àπâ“™“«¬‘«µÕ∫«à“ ç≈Ÿ°§π·√°é æ√–
‡¬´Ÿ®÷ß∫Õ°æ«°‡¢“«à“ ç‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ §π‡°Á∫¿“…’·≈–‚ ‡¿≥’®–‰¥â‡¢â“‰ª„π·ºàπ¥‘π¢Õß
æ√–‡®â“°àÕπæ«°§ÿ≥‡ ’¬Õ’° 32¬ÕÀåπ‰¥â¡“™’È „Àâ‡ÀÁπ«à“ ®–„™â™’«‘µ∑’Ë∂Ÿ°µâÕß°—∫æ√–‡®â“‰¥âÕ¬à“ß‰√
æ«°§ÿ≥°Á ‰¡à¬Õ¡‡™◊ËÕ‡¢“ ·µà§π‡°Á∫¿“…’·≈–‚ ‡¿≥’°≈—∫‡™◊ËÕ¬ÕÀåπ ∂÷ß·¡â§ÿ≥‡ÀÁπæ«°‡¢“∑”
Õ¬à“ßπ’È·≈â« ·µà°Á¬—ß‰¡à¬Õ¡°≈—∫µ—«°≈—∫„®¡“‡™◊ËÕ¬ÕÀåπ‡≈¬é
28ç∫Õ°ÀπàÕ¬«à“

‡√◊ËÕß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫‡°’Ë¬«°—∫™“« «π™—Ë«
(¡°.12:1-2;≈°.20:9-19)

33çøíß‡√◊ËÕß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫π’È „Àâ¥’

‡®â“¢Õß∑’Ë§πÀπ÷Ëß‰¥â∑” «πÕßÿàπ °àÕ°”·æß‰«â√Õ∫ ¢ÿ¥∫àÕ¬Ë”
Õßÿàπ* √â“ßÀÕ§Õ¬ ·≈â«„Àâ™“«‰√à‡™à“ «πÕßÿàππ—Èπ à«πµ—«‡¢“‡¥‘π∑“ß‰ªµà“ßª√–‡∑» 34‡¡◊ËÕ∂÷ß
ƒ¥Ÿ‡°Á∫Õßÿàπ ‡®â“¢Õß «π‰¥â àßæ«°∑“ ¢Õß‡¢“¡“√—∫ à«π·∫àß Õßÿàπ®“°æ«°§π‡™à“
35·µàæ«°§π‡™à“‰¥â®∫
— ∑“ ¢Õß‡¢“‰«â ∑ÿ∫µ’§πÀπ÷ßË ¶à“Õ’°§πÀπ÷ßË ·≈â«‡Õ“À‘π¢«â“ß§π∑’Ë “¡
36‡®â“¢Õß‰√à®÷ß àßæ«°∑“ ¡“¡“°°«à“§√—Èß·√° ·µà°Á∂Ÿ°æ«°§π‡™à“ «π ∑”‡À¡◊Õπ‡¥‘¡ 37 ÿ¥∑â“¬
‡®â“¢Õß‰√à®÷ß àß≈Ÿ°™“¬¢Õß‡¢“¡“‡Õß ‡¢“«à“ ùæ«°π—Èπ®–µâÕß‡§“√æ¬”‡°√ß≈Ÿ°™“¬¢Õß‡√“·πàÊû
38·µà‡¡◊ÕË æ«°§π‡™à“‡ÀÁπ≈Ÿ°™“¬¢Õß‡¢“¡“°Áæ¥Ÿ °—π«à“ ùπ’Ë‰ß §π∑’®Ë –√—∫¡√¥° ‡√Á«‡¢â“æ«°‡√“
®—∫¡—π‰ª¶à“°—π‡∂Õ– ·≈â«‰√àπ’È®–‰¥âµ°‡ªìπ¢Õßæ«°‡√“û 39æ«°§π‡™à“ «π®÷ß®—∫µ—«≈Ÿ°™“¬
‡®â“¢Õß‰√à ‚¬πÕÕ°‰ªπÕ°‰√à·≈â«¶à“‡¢“ 40‡¡◊ËÕ‡®â“¢Õß‰√à¡“ ‡¢“®–∑”Õ¬à“ß‰√°—∫§π‡™à“æ«°π’Èé
41æ«°À—«Àπâ“π—°∫«™·≈–æ«°ºŸâ „À≠àµÕ∫«à“ ç‡¢“®–µâÕß¶à“§π™—Ë«æ«°π—ÈπÕ¬à“ß‚À¥‡À’È¬¡
·≈–„Àâ™“« «π∑’Ë¬Õ¡·∫àßÕßÿàπ„Àâ°—∫‡¢“‡¡◊ËÕ∂÷ßƒ¥Ÿ‡°Á∫‡°’Ë¬«¡“‡™à“µàÕé
42æ√–‡¬´Ÿ∫Õ°æ«°‡¢“«à“ çæ«°§ÿ≥‡§¬Õà“πæ√–§—¡¿’√å†¢âÕπ’È·≈â«·πàÊ∑’Ë«à“
ùÀ‘π°âÕππ’È ∑’Ë§π°àÕ √â“ß‰¥â ‚¬π∑‘Èß‰ª °≈—∫°≈“¬¡“‡ªìπÀ‘π∑’Ë ”§—≠∑’Ë ÿ¥é
21:33 ∫àÕ¬Ë”Õßÿàπ À¡“¬∂÷ß ∂“π∑’Ë∑’Ë¢ÿ¥≈ß‰ª„πÀ‘π‡æ◊ËÕ„™â ”À√—∫¬Ë”Õßÿàπ ·≈–‡°Á∫πÈ”Õßÿàπ‰ª∑”‡À≈â“Õßÿàπ
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Õß§å‡®â“™’«‘µ∑”„Àâ¡—π‡ªìπÕ¬à“ßπ’È ¡—π™à“ß‡À≈◊Õ‡™◊ËÕ®√‘ßÊ„π “¬µ“‡√“û ( ¥ÿ¥’ 118:22-23)
43‡√“®–∫Õ°„Àâ√âŸ«à“ ·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“®–∂Ÿ°√‘∫‡Õ“‰ª®“°§ÿ≥ ·≈–¬°‰ª„Àâ°—∫§π∑’Ë∑”
µ“¡§«“¡µâÕß°“√¢Õßæ√–‡®â“ 44§π∑’Ë≈â¡∑—∫À‘ππ’È °√–¥Ÿ°°Á®–À—°‡ªìπ™‘ÈπÊ ·µà∂â“∂Ÿ°À‘ππ’È≈â¡∑—∫
§ππ—πÈ °Á®–·À≈°≈–‡Õ’¬¥é*
45‡¡◊ËÕæ«°À—«Àπâ“π—°∫«™·≈–æ«°ø“√‘ ’† ‰¥â¬‘π‡√◊ËÕß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫π’È °Á√Ÿâ∑—π∑’«à“æ√–Õß§å
°”≈—ß«à“æ«°‡¢“‡ªìπ§π‡™à“™—Ë«√â“¬æ«°π—Èπ46æ«°‡¢“®÷ßÀ“∑“ß∑’Ë®–®—∫æ√–‡¬´Ÿ ·µà°Á°≈—«ΩŸß™π
‡æ√“–æ«°π’È‡™◊ËÕ«à“æ√–Õß§å§◊ÕºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“†

‡√◊ËÕß§π∑’Ë‰¥â√—∫‡™‘≠¡“ß“π‡≈’È¬ß
(≈°.14:15-24)

æ√–‡¬´Ÿ‡≈à“‡√◊ÕË ß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫„Àâæ«°‡¢“øíßÕ’°«à“ 2ç·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“‡ª√’¬∫‡À¡◊Õπ
°—∫°…—µ√‘¬∑å ’Ë‰¥â‡µ√’¬¡ß“π·µàßß“π„Àâ°∫— ≈Ÿ°™“¬ 3·≈â«°…—µ√‘¬å‰¥â‡™‘≠·¢°‡À√◊ÕË ¡“°¡“¬
‡¡◊ËÕ‡µ√’¬¡ß“π‡ √Á®·≈â« °…—µ√‘¬å àß∑“ ‰ª∫Õ°·¢°‡À≈à“π—Èπ«à“ ¡“‰¥â·≈â« ·µà°≈—∫‰¡à¡’ „§√¡“
4°…—µ√‘¬®å ß÷ ßà ∑“ §πÕ◊π
Ë ‰ªÕ’°„Àâ ‰ª∫Õ°æ«°·¢°‡À√◊ÕË π—πÈ «à“ ù‡√“‰¥â¶“à «—«·≈–≈Ÿ°«—«Õâ«πæ’‰«â·≈â«
∑ÿ°Õ¬à“ßæ√âÕ¡·≈â« ¡“ß“π‡≈’È¬ß‰¥â·≈â«û
5·µà ‰¡à¡’ „§√ π„® µà“ß°Á ‰ª∑”∏ÿ√–¢Õßµ—«‡Õß §πÀπ÷Ëß‰ª∑” «π Õ’°§πÀπ÷Ëß‰ª∑”°“√§â“
6§π∑’Ë‡À≈◊Õ°Á®—∫æ«°∑“ ¡“∑ÿ∫µ’·≈–¶à“∑‘Èß 7°…—µ√‘¬å‚°√∏·§âπ¡“° ®÷ß àß°Õß∑—æ¡“∑”≈“¬§π∑’Ë
¶à“æ«°∑“ ¢Õß‡¢“ ·≈–‡º“‡¡◊Õß¢Õßæ«°π—Èπ∑‘Èß‰ª
8·≈â«°…—µ√‘¬åæŸ¥°—∫æ«°∑“ «à“ ùß“π·µàßß“π°Á‡µ√’¬¡‰«âæ√âÕ¡·≈â« ·µà·¢°∑’Ë‡√“ ‡™‘≠π—Èπ
‰¡à‡À¡“– ¡∑’Ë®–¡“ß“ππ’È 9ÕÕ°‰ªµ“¡À—«∂ππµà“ßÊ ‡®Õ„§√°Á‡™‘≠¡“„ÀâÀ¡¥ 10æ«°∑“ ®÷ß
ÕÕ°‰ªµ“¡∂ππ·≈–‡™‘≠∑ÿ°§π∑’Ëæ«°‡¢“‡®Õ∑—Èß¥’·≈–™—Ë« ®π¡’·¢°‡µÁ¡ÀâÕß‚∂ß
11‡¡◊ËÕ°…—µ√‘¬å‡¢â“¡“¥Ÿ·¢°‡À√◊ËÕ °Á‡ÀÁπ™“¬§πÀπ÷Ëß·µàßµ—«‰¡à‡À¡“– ¡°—∫ß“π 12æ√–Õß§å
®÷ßæŸ¥«à“ ù‡æ◊ÕË π‡Õã¬ ‡¢â“¡“‰¥âÕ¬à“ß‰√ ™ÿ¥„ à ”À√—∫ß“π·µàß°Á ‰¡à¡û’ ™“¬π—πÈ °Á ‰¡à¡§’ ”·°âµ«— 13æ√–Õß§å
®÷ß Ë—ßæ«°∑“ «à“ ù¡—¥¡◊Õ¡—¥‡∑â“¡—π ·≈â«‚¬πÕÕ°‰ª∑’Ë¡◊¥¢â“ßπÕ°∑’Ë¡’‡ ’¬ß§π√âÕß‰Àâ ‚À¬À«π
Õ¬à“ß‡®Á∫ª«¥û
14¡’À≈“¬§π∑’Ë ‰¥â√—∫‡™‘≠¡“ ·µà¡’πâÕ¬§π∑’Ë∂Ÿ°‡≈◊Õ°‰«âé

22

§”∂“¡‡°’Ë¬«°—∫°“√‡ ’¬¿“…’
(¡°.12:13-17;≈°.20:20-26)

15·≈â«æ«°ø“√‘

’°ÁÕÕ°‰ª«“ß·ºπÀ“∑“ß®—∫º‘¥§”æŸ¥¢Õßæ√–‡¬´Ÿ 16æ«°‡¢“®÷ß àß≈Ÿ°
»‘…¬å¢Õßµ—«‡Õß °—∫æ«°∑’Ë π—∫ πÿπ°…—µ√‘¬‡å Œ‚√¥‰ª∂“¡æ√–‡¬´Ÿ«“à çÕ“®“√¬å ‡√“√Ÿ«â “à Õ“®“√¬å‡ªìπ§π
´◊ÕË µ— ¬å·≈– Õπµ√ß‰ªµ√ß¡“«à“ æ√–‡®â“Õ¬“°„Àâ¡πÿ…¬å‡ªìπÕ¬à“ß‰√ Õ“®“√¬å‰¡à°≈—««à“§πÕ◊πË ®–
§‘¥Õ¬à“ß‰√ ‡æ√“–‰¡à‡ÀÁπ·°àÀπâ“„§√Õ¬Ÿà·≈â« 17∂â“Õ¬à“ßπ—Èπ™à«¬∫Õ°ÀπàÕ¬«à“ Õ“®“√¬å§‘¥«à“∑’Ë‡√“
µâÕß®à“¬¿“…’„Àâ°—∫´’´“√åπ—Èπ ∂Ÿ°µâÕßÀ√◊Õ‡ª≈à“é
21:44 ¢âÕ44 ”‡π“°√’°∫“ß©∫—∫‰¡à¡’¢âÕπ’È
22:17 ´’´“√å ‡ªìπµ”·Àπàß¢ÕßºŸâª°§√Õß°√ÿß‚√¡
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18·µàæ√–‡¬´Ÿ√∂âŸ ß÷ ‡®µπ“∑’™Ë «Ë— √â“¬¢Õßæ«°‡¢“ æ√–Õß§å®ß÷ ¬âÕπ«à“ çæ«°Àπâ“´◊ÕË „®§¥† æ«°§ÿ≥
æ¬“¬“¡À“‡√◊ËÕß®—∫º‘¥‡√“∑”‰¡ 19‡Õ“‡À√’¬≠∑’Ë„™â‡ ’¬¿“…’¡“„Àâ¥ŸÀπàÕ¬é æ«°‡¢“®÷ß¬◊Ëπ‡À√’¬≠
‡ß‘π„Àâæ√–Õß§å‡À√’¬≠Àπ÷Ëß 20æ√–Õß§å∂“¡«à“ çπ’Ë√Ÿª„§√ ·≈–¡’™◊ËÕ„§√Õ¬Ÿà∫π‡À√’¬≠π’Èé
21æ«°‡¢“µÕ∫«à“ ç´’´“√åé æ√–Õß§å®ß÷ ∫Õ°æ«°‡¢“«à“ çÕ–‰√∑’‡Ë ªìπ¢Õß´’´“√å°Á„Àâ°∫
— ´’´“√å ‰ª

·≈–Õ–‰√∑’Ë‡ªìπ¢Õßæ√–‡®â“ °Á„Àâ°—∫æ√–‡®â“é
22‡¡◊ËÕ‰¥â¬‘πÕ¬à“ßπ—Èπ æ«°‡¢“°Áµ–≈÷ßÕ÷Èß‰ª‡≈¬ ·≈â«æ“°—π®“°‰ª

æ«° –¥Ÿ ’®—∫º‘¥æ√–‡¬´Ÿ
(¡°.12:18-27;≈°.20:27-40)
†’ ´÷ßË ‡ªìπæ«°∑’‡Ë ™◊ÕË «à“§πµ“¬·≈â«®–‰¡àøπ
ôó ‰¥â¡“∂“¡æ√–‡¬´Ÿ«“à

23„π«—π‡¥’¬«°—ππ—π
È æ«°

–¥Ÿ
‚¡‡ ∫Õ°æ«°‡√“«à“ ù∂â“™“¬§πÀπ÷Ëßµ“¬·≈–¬—ß‰¡à¡’≈Ÿ° πâÕß™“¬¢Õß‡¢“µâÕß·µàß
°—∫À≠‘ß¡à“¬§ππ—Èπ ·≈–¡’≈Ÿ°„Àâ°—∫æ’Ë™“¬∑’Ëµ“¬‰ªû 25§√—ÈßÀπ÷Ëß ¡’æË’πâÕß‡®Á¥§π æ’Ë™“¬§π‚µ
·µàßß“π·≈â«µ“¬‰ª ·µà¬—ß‰¡à¡’≈Ÿ° ‡¢“‰¥â∑‘Èß¿√√¬“¢Õß‡¢“‰«â „Àâ°—∫πâÕß™“¬ 26·≈â«πâÕß™“¬§π
∑’Ë Õß°—∫§π∑’Ë “¡°Áµ“¬‰ª‡À¡◊Õπ°—π ®π∂÷ß§π∑’Ë‡®Á¥ 27„π∑’Ë ÿ¥À≠‘ß§ππ—Èπ°Áµ“¬¥â«¬ 28„π«—π∑’Ë
∑ÿ°§πøóπô ¢÷πÈ ¡“®“°µ“¬ ∑’π‡È’ ∏Õ®–‡ªìπ¿√√¬“¢Õß„§√ ‡æ√“–∑—ßÈ ‡®Á¥§ππ—πÈ °Á‡§¬‡ªìπ “¡’¢Õß‡∏Õé
29æ√–‡¬´ŸµÕ∫«à“ çæ«°§ÿ≥π’ºË ¥‘ ∂π—¥‡≈¬ π’‡Ë ªìπ‡æ√“–æ«°§ÿ≥‰¡à‡¢â“„®æ√–§—¡¿’√å†·≈–‰¡à√Ÿâ
®—°ƒ∑∏‘Ï‡¥™¢Õßæ√–‡®â“ 30‡¡◊ËÕ¡πÿ…¬åøóôπ¢÷Èπ¡“®“°§«“¡µ“¬ °Á®–‰¡à·µàßß“π°—π À√◊Õ¡’°“√¬°
„Àâ°π— ·≈–°—πÕ’°·≈â« ¡πÿ…¬å®–‡ªìπ‡À¡◊Õπ∑Ÿµ «√√§å 31„π‡√◊ÕË ß°“√øóπô ¢÷πÈ ®“°§«“¡µ“¬π—πÈ æ«°
§ÿ≥‰¡à‡§¬Õà“π‡≈¬À√◊Õ ∑’Ëæ√–‡®â“æŸ¥«à“ 32ù‡√“‡ªìπæ√–‡®â“¢ÕßÕ—∫√“Œ—¡ æ√–‡®â“¢ÕßÕ‘ Õ—§ ·≈–
æ√–‡®â“¢Õß¬“‚§∫û*‡æ√“–æ√–‡®â“‡ªìπæ√–‡®â“¢Õß§π∑’Ë¡’™’«‘µ ‰¡à „™à¢Õß§πµ“¬é
33‡¡◊ËÕΩŸß™π‰¥â¬‘πÕ¬à“ßπ’È µà“ß°Á∑÷Ëß„π§” Õπ¢Õßæ√–Õß§å
24çÕ“®“√¬å

°Æ¢âÕ‰Àπ ”§—≠∑’Ë ÿ¥
(¡°.12:28-34;≈°.10:25-28)

34‡¡◊ËÕæ«°ø“√‘ ’†‰¥â¬‘π«à“æ√–‡¬´Ÿ∑”„Àâæ«°
35§πÀπ÷Ëß„πæ«°‡¢“∑’Ë§≈àÕß°Æ¢Õß‚¡‡

‚¡‡

–¥Ÿ ’∂÷ß°—∫Õ÷Èß‰ª‡≈¬ æ«°‡¢“°Á¡“™ÿ¡πÿ¡°—π
¡“° ‰¥â¡“∑¥ Õ∫æ√–‡¬´Ÿ«à“ 36çÕ“®“√¬å „π°Æ¢Õß

§” —Ëß¢âÕ‰Àπ ”§—≠∑’Ë ÿ¥§√—∫é

37æ√–‡¬´Ÿ®ß÷ µÕ∫«à“ çù√—°Õß§å‡®â“™’«µ‘ æ√–‡®â“¢Õß§ÿ≥Õ¬à“ß ¥ÿ „® ¥ÿ ®‘µ ·≈– π
È‘ ¥ÿ §«“¡§‘¥
38π’Ë§◊Õ§” —Ëß¢âÕ·√°·≈–¢âÕ ”§—≠∑’Ë ÿ¥ 39 à«π§” —Ëß¢âÕ Õß∑’Ë ”§—≠√Õß≈ß¡“§◊Õ ù√—°‡æ◊ÕË π∫â“π
‡À¡◊Õπ√—°µ—«‡Õß û 40°ÆªØ‘∫—µ‘∑—ÈßÀ¡¥·≈– ‘Ëß∑’ËºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“†‡¢’¬π‰«â °Á¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫§” —Ëß Õß

*

*

¢âÕπ’éÈ
22:32 Õ—∫√“Œ—¡ Õ‘ Õ—§ ¬“‚§∫ §◊Õ ∫√√æ∫ÿ√ÿ…∑’Ë ”§—≠¡“°¢Õß™π™“µ‘Õ‘ √“‡Õ≈„π ¡—¬æ√–§—¡¿’√å‡¥‘¡ ç‡√“‡ªìπ...¬“‚§∫é
Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ Õæ¬æ 3:6 µÕπ∑’Ëæ√–‡®â“æŸ¥°—∫‚¡‡ π’È “¡§ππ’Èµ“¬‰ªπ“π·≈â« · ¥ß«à“æ«°‡¢“¡’™’«‘µ
Õ’°§√—ÈßµÕπ∑’Ëæ√–Õß§åæŸ¥
22:37 ù√—°Õß§å‡®â“™’«‘µ... ‘Èπ ÿ¥§«“¡§‘¥û Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ ‡©≈¬∏√√¡∫—≠≠—µ‘ 6:5
22:39 ù√—°‡æ◊ËÕπ∫â“π...√—°µ—«‡Õßû Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ ‡≈«’π‘µ‘19:18
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æ√–‡¬´Ÿ∂“¡«à“æ√–§√‘ µå‡ªìπ„§√
(¡°.12:35-37;≈°.20:41-44)

41¢≥–∑’Ëæ«°ø“√‘ ’¬—ß™ÿ¡πÿ¡°—πÕ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπ æ√–‡¬´Ÿ‰¥â∂“¡æ«°‡¢“«à“ 42ç§‘¥Õ¬à“ß‰√‡°’Ë¬«°—∫
æ√–§√‘ µå† ‡¢“‡ªìπ≈Ÿ°¢Õß„§√é æ«°ø“√‘ ’µÕ∫«à“ ç‡ªìπ≈Ÿ°¢Õß¥“«‘¥†é
43æ√–‡¬´Ÿ®÷ß∂“¡µàÕ«à“ ç·≈â«∑”‰¡¥“«‘¥ ´÷ËßæŸ¥‚¥¬Õ”π“®¢Õßæ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï†∂÷ß

‡√’¬°‡¢“«à“ ùÕß§å‡®â“™’«‘µû ·≈–æŸ¥«à“
44çæ√–‡®â“æŸ¥°—∫Õß§å‡®â“™’«‘µ¢Õßº¡§◊Õæ√–§√‘ µå«à“ ù®ßπ—Ëß∑“ß¢«“¡◊Õ¢Õß‡√“
®π°«à“‡√“®–∑”„Àâ»—µ√Ÿ¢Õß∑à“π∂Ÿ°‡À¬’¬∫Õ¬Ÿà„µâ‡∑â“¢Õß∑à“πûé ( ¥ÿ¥’ 110:1)
45∂â“¥“«‘¥‡√’¬°æ√–§√‘ µå«à“ ùÕß§å‡®â“™’«‘µû ·≈â«‡¢“®–‡ªìπ≈Ÿ°¢Õß¥“«‘¥‰¥âÕ¬à“ß‰√é 46‰¡à¡’
„§√µÕ∫æ√–‡¬´Ÿ‰¥â —°§π π—∫µ—Èß·µà«—ππ—Èπ¡“°Á ‰¡à¡’„§√°≈â“∂“¡Õ–‰√æ√–Õß§åÕ’°‡≈¬
æ√–‡¬´Ÿ‡µ◊Õπ„Àâ√Ÿâ‡°’Ë¬«°—∫ºŸâπ”»“ π“
(¡°.12:38-40;≈°.11:37-52;20:45-47)

æ√–‡¬´Ÿ‰¥âæŸ¥°—∫ΩŸß™π ·≈–æ«°»‘…¬å¢Õßæ√–Õß§å«à“ 2çæ«°§√Ÿ Õπ°ÆªØ‘∫—µ‘ ·≈–
3Õ–‰√∑’Ë‡¢“ Õπ °Á „Àâ
æ«°ø“√‘ ’†¡’Õ”π“®„π°“√ Õπæ«°§ÿ≥‡√◊ËÕß°Æ¢Õß‚¡‡
‡™◊ËÕøíß·≈–∑”µ“¡π—Èπ ·µàÕ–‰√∑’Ë‡¢“∑”Õ¬à“‰ª∑”µ“¡‡≈¬ ‡æ√“–‡¢“ ÕπÕ¬à“ßÀπ÷Ëß·µà∑”Õ’°
Õ¬à“ßÀπ÷Ëß 4‡¢“ √â“ß°Æ¬“°Ê „Àâ§π∂◊Õ ‡À¡◊Õπ‡Õ“¢ÕßÀπ—°¡“„Àâ§π·∫°‰«â ·µàµ—«‡¢“‡Õß‰¡à
™à«¬¬°·¡â·µàπ‘È«‡¥’¬«
5ç‡¢“∑”∑ÿ°Õ¬à“ß‡æ◊ËÕÕ«¥§π‡∑à“π—Èπ ‡¢“∑”°≈àÕß„ à¢âÕæ√–§—¡¿’√*å Õ—π„À≠à°«à“∏√√¡¥“¡“
§“¥∑’·Ë ¢π ·≈–∑”æŸÀà Õâ ¬∑’¬Ë “«°«à“∏√√¡¥“¡“·¢«π∑’™Ë “¬‡ ÕÈ◊ 6‡¢“™Õ∫ π—ßË Õ¬ŸÀà «— ‚µä–„πß“π‡≈’¬È ß
·≈–π—Ëß„π∑’Ë ”§—≠∑’Ë ÿ¥„π∑’Ëª√–™ÿ¡† 7æ«°‡¢“™Õ∫„Àâ§π∑”§«“¡‡§“√æ‡¢“∑’Ë°≈“ßµ≈“¥ ·≈–
™Õ∫„Àâ§π‡√’¬°«à“ ùÕ“®“√¬åû
8çÕ¬à“¬Õ¡„Àâ „§√‡√’¬°§ÿ≥«à“ ùÕ“®“√¬åû ‡æ√“–§ÿ≥¡’Õ“®“√¬å‡æ’¬ß§π‡¥’¬« ·≈–æ«°§ÿ≥°Á
‡ªìπæ’πË Õâ ß°—πÀ¡¥ 9Õ¬à“‡√’¬°„§√∫π‚≈°π’«È “à ù∫‘¥“û ‡æ√“–§ÿ≥¡’æ√–∫‘¥“‡æ’¬ßÕß§å‡¥’¬«Õ¬Ÿ∫à π «√√§å
10·≈–Õ¬à“„Àâ „§√¡“‡√’¬°§ÿ≥«à“ ù§√Ÿû ‡æ√“–§ÿ≥¡’§√Ÿ‡æ’¬ß§π‡¥’¬«§◊Õæ√–§√‘ µå† 11§π∑’¬Ë ß‘Ë „À≠à
∑’Ë ÿ¥„πÀ¡Ÿàæ«°§ÿ≥µâÕß‡ªìπºŸâ√—∫„™â 12§π∑’¬Ë °µ—«‡Õß„Àâ „À≠à°«à“§πÕ◊πË ®–∂Ÿ°°¥„Àâµ”Ë µâÕ¬≈ß §π
∑’Ë∂àÕ¡µ—«≈ß ®–∂Ÿ°‡™‘¥™Ÿ„Àâ¬‘Ëß„À≠à¢÷Èπ
13ç¡—ππà“≈–Õ“¬®√‘ßÊ æ«°‡®â“∑’‡Ë ªìπ§√Ÿ Õπ°ÆªØ‘∫µ— ·
‘ ≈–æ«°ø“√‘ †’ ‡®â“æ«°Àπâ“´◊ÕË „®§¥*
‡®â“‰¥âª¥î Àπ∑“ß§πÕ◊πË ‰¡à„Àâ ‰ª∂÷ß·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“ µ—«‡®â“‡Õß‰¡à¬Õ¡‡¢â“‰ª ·≈â«¬—ß‰ª¢—¥¢«“ß‰¡à
„Àâ§πÕ◊Ëπ∑’Ë‡¢“æ¬“¬“¡‡¢â“‰ªÕ’°¥â«¬ 14*
15ç¡—ππà“≈–Õ“¬®√‘ßÊ æ«°‡®â“∑’‡Ë ªìπ§√Ÿ Õπ°ÆªØ‘∫µ— ·
‘ ≈–æ«°ø“√‘ ’ ‡®â“æ«°Àπâ“´◊ÕË „®§¥

23

23:5 °≈àÕßÀπ—ß„ àæ√–§—¡¿’√å §◊Õ °≈àÕßÀπ—ß„∫‡≈Á°Ê ∫√√®ÿ¢âÕæ√–§—¡¿’√å 4 ™ÿ¥ ¥Ÿ‰¥â®“°Àπ—ß ◊ÕÕæ¬æ 13:1-10,11-16
·≈–Àπ—ß ◊Õ‡©≈¬∏√√¡∫—≠≠—µ‘ 6:4-9,11:13-21 ™“«¬‘«∫“ß§π¡—¥°≈àÕßæ√–§—¡¿’√å ‰«â∑’ËÀπâ“º“° ·≈–·¢π´â“¬
‡æ◊ËÕ· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“‡¢“‡§√àß»“ π“
23:13 §πÀπâ“´◊ËÕ„®§¥ À¡“¬∂÷ß §π™—Ë«∑’Ë∑”µ—«‡À¡◊Õπ°—∫‡ªìπ§π¥’
23:14 ”‡π“°√’°∫“ß©∫—∫ ‰¥â‡µ‘¡¢âÕ∑’Ë 14:é¡—ππà“Õ“¬®√‘ßÊ æ«°‡®â“∑’Ë‡ªìπ§√Ÿ Õπ°ÆªØ‘∫—µ‘·≈–æ«°ø“√‘ ’ æ«°Àπâ“´◊ËÕ
„®§¥ æ«°‡®â“‰¥â¬÷¥∫â“π¢ÕßÀ≠‘ß¡à“¬ ·≈–·°≈âßÕ∏‘…∞“π‡ ’¬¬◊¥¬“«‡æ◊ËÕ„Àâ§πÕ◊ËπÊ ‡ÀÁπ ¥—ßπ—Èπæ«°‡®â“®–‰¥â√—∫
‚∑…Àπ—°¬‘Ëß¢÷Èπé ¥Ÿ®“°Àπ—ß ◊Õ ¡“√–‚° 12:40 ·≈– ≈Ÿ°“ 20:47
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æ«°‡®â“Õÿµ à“Àå¢â“¡πÈ”¢â“¡∑–‡≈ ‡æ◊ËÕ®–À“§π¡“π—∫∂◊Õ»“ π“Õ¬à“ß‡®â“ ·µàæÕ‡®â“‰¥â‡¢“¡“·≈â«
‡®â“°≈—∫∑”„Àâ‡¢“ ¡§«√∑’Ë®–µ°π√°¡“°°«à“‡®â“‡Õß∂÷ß Õß‡∑à“
16ç¡—ππà“≈–Õ“¬®√‘ßÊ æ«°‡®â“∑’Ë‡ªìπ§ππ”∑“ßµ“∫Õ¥ æ«°‡®â“ Õπ«à“ ù∂â“„§√ “∫“π
µàÕ«‘À“√† °Á ‰¡à¡º’ ≈Õ–‰√‡≈¬ ·µà∂“â „§√ “∫“πµàÕ∑Õß§”„π«‘À“√π—πÈ ‡¢“®–µâÕß∑”µ“¡§” “∫“π
π—πÈ û 17‡®â“§π‚ßàµ“∫Õ¥ Õ—π‰Àπ ”§—≠°«à“°—π √–À«à“ß∑Õß§”°—∫«‘À“√∑’∑Ë ”„Àâ∑Õß§”π—πÈ »—°¥‘Ï ∑‘ ∏‘Ï
18æ«°‡®â“¬—ßæŸ¥Õ’°«à“ ù∂â“„§√ “∫“πµàÕ·∑àπ∫Ÿ™“† ¡—π‰¡à¡’º≈Õ–‰√‡≈¬ ·µà∂â“„§√ “∫“πµàÕ
‡§√◊ËÕß‡´àπ‰À«â∫π·∑àπ∫Ÿ™“π—Èπ ‡¢“µâÕß∑”µ“¡§” “∫“ππ—Èπû 19‡®â“¡—πµ“∫Õ¥®√‘ßÊ Õ–‰√
”§—≠°«à“°—π √–À«à“ß¢Õß‡´àπ‰À«â°∫— ·∑àπ∫Ÿ™“∑’∑Ë ”„Àâ¢Õß‡´àπ‰À«âππÈ— »—°¥‘Ï ∑‘ ∏‘Ï 20¥â«¬‡ÀµÿπÈ’ „§√
°Áµ“¡∑’Ë “∫“πµàÕ·∑àπ∫Ÿ™“ ‡¢“°Á ‰¥â “∫“πµàÕ·∑àπ∫Ÿ™“√«¡∂÷ß∑ÿ° ßË‘ ∑’ÕË ¬Ÿ∫à π·∑àπ∫Ÿ™“π—πÈ ¥â«¬ 21„§√
°Áµ“¡∑’Ë “∫“πµàÕ«‘À“√ ‡¢“°Á ‰¥â “∫“πµàÕ«‘À“√√«¡∂÷ßæ√–Õß§åºŸâ∑’ËÕ¬Ÿà „π«‘À“√π—Èπ¥â«¬ 22„§√
°Á µ “¡∑’Ë ‰¥â “∫“πµàÕ «√√§å °Á ‰¥â “∫“πµàÕ∫—≈≈—ß°å¢Õßæ√–‡®â“√«¡∂÷ßæ√–Õß§å∑’Ëπ—ËßÕ¬Ÿà∫π
∫—≈≈—ß°åπ—Èπ¥â«¬
23ç¡—ππà“≈–Õ“¬®√‘ßÊ æ«°‡®â“∑’‡Ë ªìπ§√Ÿ Õπ°ÆªØ‘∫µ— ·
‘ ≈–æ«°ø“√‘ ’ ‡®â“æ«°Àπâ“´◊ÕË „®§¥
æ«°‡®â“‰¥â „ÀâÀπ÷Ëß„π ‘∫ à«π¢Õß∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ë‡®â“¡’°—∫æ√–‡®â“ ·¡â·µà –√–·Àπà ≈Ÿ°º—°™’ ·≈–¬’ËÀ√à“
·µàæ«°‡®â“°≈—∫¡Õß¢â“¡‡√◊ÕË ß ”§—≠„π°ÆªØ‘∫µ— ‘ §◊Õ§«“¡¬ÿµ∏‘ √√¡ §«“¡‡¡µµ“ ·≈–§«“¡´◊ÕË µ— ¬å
°“√„ÀâÀπ÷Ëß„π ‘∫ à«ππ—Èπ°Á¥’Õ¬Ÿà·≈â« ·µà°Á ‰¡à§«√∑‘Èß§” Õπ∑’Ë ”§—≠°«à“π’È¥â«¬‡À¡◊Õπ°—π 24‡®â“
§ππ”∑“ßµ“∫Õ¥†æ«°‡®â“°√Õß·¡≈ßÕÕ°®“°πÈ”¥◊Ë¡ ·µà°≈—∫°≈◊πÕŸ∞‡¢â“‰ª∑—Èßµ—«*
25ç¡—ππà“≈–Õ“¬®√‘ßÊ æ«°‡®â“∑’‡Ë ªìπ§√Ÿ Õπ°ÆªØ‘∫µ— ·
‘ ≈–æ«°ø“√‘ ’ ‡®â“æ«°Àπâ“´◊ÕË „®§¥
æ«°‡®â“‰¥â≈“â ß∂â«¬≈â“ß®“π·µà‡æ’¬ß¿“¬πÕ° ·µà¿“¬„π¡’·µà§«“¡‚≈¿·≈–°‘‡≈ ‡µÁ¡‰ªÀ¡¥ 26‡®â“
ø“√‘ ’µ“∫Õ¥ ∑”§«“¡ –Õ“¥¿“¬„π∂â«¬™“¡‡ ’¬°àÕπ ·≈â«¿“¬πÕ°°Á®– –Õ“¥‰ª‡Õß
27ç¡—ππà“≈–Õ“¬®√‘ßÊ æ«°‡®â“∑’‡Ë ªìπ§√Ÿ Õπ°ÆªØ‘∫µ— ·
‘ ≈–æ«°ø“√‘ ’ ‡®â“æ«°Àπâ“´◊ÕË „®§¥
æ«°‡®â“‡À¡◊Õπ°—∫Õÿ‚¡ß§åΩßí »æ†∑’∑Ë “ ¢’ “« ¢â“ßπÕ°¥Ÿ «¬ß“¡ ·µà¢“â ß„π‡µÁ¡‰ª¥â«¬°√–¥Ÿ°§πµ“¬
·≈– ‘Ëß °ª√° “√æ—¥ 28‡À¡◊Õπ°—∫æ«°‡®â“∑’Ë¿“¬πÕ°§π‡ÀÁπ«à“ ‡ªìπ§π∑’Ë∑”µ“¡„®æ√–‡®â“ ·µà
¿“¬„π‡µÁ¡‰ª¥â«¬§«“¡Àπâ“´◊ËÕ„®§¥·≈–§«“¡™—Ë«√â“¬
29ç¡—ππà“≈–Õ“¬®√‘ßÊ æ«°‡®â“∑’‡Ë ªìπ§√Ÿ Õπ°ÆªØ‘∫µ— ·
‘ ≈–æ«°ø“√‘ ’ ‡®â“æ«°Àπâ“´◊ÕË „®§¥
æ«°‡®â“‰¥â √â“ßÕÿ‚¡ß§åΩíß»æ„Àâ°—∫ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“† ·≈–µ°·µàßÕπÿ “«√’¬å„Àâ°—∫§π‡À≈à“π—Èπ∑’Ë
∑”µ“¡„®æ√–‡®â“ 30·≈â«‡®â“°ÁæŸ¥«à“ ù∂â“‡√“Õ¬Ÿà„π ¡—¬∫√√æ∫ÿ√ÿ…¢Õß‡√“π—Èπ ‡√“®–‰¡à¬Õ¡√à«¡
¡◊Õ°—∫‡¢“„π°“√¶à“æ«°ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“æ«°π’È·πàû 31π’Ë· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“ æ«°‡®â“¬Õ¡√—∫«à“ µ—«
‡Õß‡ªìπ≈Ÿ°À≈“π¢Õß§πæ«°π—Èπ∑’Ë¶à“ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“ 32¥—ßπ—Èπ ‰ª∑”§«“¡∫“ª∑’Ë∫√√æ∫ÿ√ÿ…
¢Õßæ«°‡®â“‰¥â‡√‘Ë¡‰«â „Àâ‡ √Á®‡ ’¬ ‘
33ç‡®â“æ«°ßŸ√“â ¬ æ«°Õ √æ‘… æ«°‡®â“®–Àπ’π√°‰ªæâπ‰¥âÕ¬à“ß‰√ 34‡√“ ßà ºŸæ
â ¥Ÿ ·∑πæ√–‡®â“
§π∑’¡Ë ª’ ≠
í ≠“ ·≈–§√Ÿ¡“À“‡®â“ ·≈â«æ«°‡®â“°Á®∫— æ«°‡¢“‰ª¶à“∫â“ß ‰ªµ√÷ß∫π‰¡â°“ß‡¢π∫â“ß ‰ª
‡¶’¬Ë π„π∑’ªË √–™ÿ¡†∫â“ß ·≈–‰≈à≈“à æ«°‡¢“Àπ’®“°‡¡◊ÕßÀπ÷ßË ‰ª¬—ßÕ’°‡¡◊ÕßÀπ÷ßË ∫â“ß 35¥—ßπ—πÈ æ√–‡®â“
23:24 ù°√Õß·¡≈ß...∑—Èßµ—«û À¡“¬§«“¡«à“çæ«°§ÿ≥°—ß«≈‡√◊ËÕß§«“¡º‘¥‡≈Á°Ê πâÕ¬Ê ·µà°≈—∫∑”∫“ª∑’Ë∑’Ë√â“¬·√ß∑’Ë ÿ¥

01 mat with reference

46

26/8/03, 10:50 AM

47

¡—∑∏‘« 24:14

®–≈ß‚∑…æ«°‡®â“‡æ√“–‰¥â¶à“ºŸâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï µ—Èß·µà‡Õ‡∫≈®π∂÷ß‡»§“√‘¬“Àå* ≈Ÿ°¢Õß‡∫‡√§‘¬“Àå∑’Ë ‚¥π
æ«°‡®â“¶à“µ“¬√–À«à“ß«‘À“√†°—∫·∑àπ∫Ÿ™“† 36‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ º≈°√√¡‡À≈à“π—Èπ®–µ°Õ¬Ÿà°—∫
§π„π¬ÿ§π’ÈÕ¬à“ß·πàπÕπ

æ√–‡¬´Ÿ‡µ◊Õπ§π„π‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡
(≈°.13:34-35)

37ç‚Õ

‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡‡Õã¬ ‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ ºŸâ∑’Ë ‰¥â¶à“ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“ ·≈–‡Õ“À‘π¢«â“ß§π‡À≈à“π—Èπ
∑’Ëæ√–‡®â“ àß¡“À“®πµ“¬ À≈“¬Ê§√—Èß∑’Ë‡√“Õ¬“°®–√«∫√«¡≈Ÿ°¢Õß‡®â“‰«â ‡À¡◊Õπ·¡à ‰°à°°≈Ÿ°Õ¬Ÿà
„µâªï°¢Õß¡—π ·µà‡®â“‰¡à¬Õ¡ 38µÕππ’È ∫â“π¢Õßæ«°‡®â“®–∂Ÿ°∑‘Èß„Àâ√°√â“ß 39®“°π’È ‰ª æ«°‡®â“
®–‰¡à ‰¥â‡ÀÁπ‡√“Õ’°®π°«à“æ«°‡®â“®–æŸ¥«à“ ù¢Õ„Àâæ√–‡®â“Õ«¬æ√ºŸ∑â ¡Ë’ “„ππ“¡¢ÕßÕß§å‡®â“™’«µ‘ û*é

°“√∑”≈“¬«‘À“√°àÕπ ‘Èπ‚≈°

24

(¡°.13:1-31;≈°.21:5-33)
‡¡◊ËÕæ√–‡¬´Ÿ°”≈—ß‡¥‘πÕÕ°®“°∫√‘‡«≥«‘À“√† æ«°»‘…¬å ‰¥â¡“™’È „Àâæ√–Õß§å¥Ÿµ÷°µà“ßÊ
¢Õß«‘À“√ 2æ√–Õß§å®÷ßæŸ¥°—∫æ«°‡¢“«à“ ç‡ÀÁπµ÷°æ«°π’ÀÈ √◊Õ‡ª≈à“ ‡√“®–∫Õ°„Àâ√«Ÿâ “à µ÷°

æ«°π’®È –∂Ÿ°∑”≈“¬®π πÈ‘ ´“° ‰¡à‡ÀÁπ·¡â·µàÀπ‘ °— °âÕπ«“ß´âÕπ∑—∫°—π‡≈¬é
3„π¢≥–∑’æ
Ë √–‡¬´Ÿ°”≈—ßπ—ßË Õ¬Ÿ∫à π¿Ÿ‡¢“¡–°Õ°‡∑»* æ«°»‘…¬å ‰¥â¡“À“æ√–Õß§å‡ªìπ°“√ «à πµ—«
·≈–æŸ¥«à“ ç™à«¬∫Õ°ÀπàÕ¬§√—∫«à“ «—π∑’ËÕ“®“√¬å®–°≈—∫¡“·≈–«—π ‘Èπ¬ÿ§π—Èπ ®–‡°‘¥¢÷Èπ‡¡◊ËÕ‰À√à
·≈â«®–¡’ —≠≠“≥Õ–‰√‡µ◊Õπ≈à«ßÀπâ“À√◊Õ‡ª≈à“§√—∫é
4æ√–‡¬´ŸµÕ∫«à“ ç√–«—ßÕ¬à“„Àâ „§√À≈Õ°‰¥â≈à– 5‡æ√“–®–¡’À≈“¬§π¡“·Õ∫Õâ“ß™◊ËÕ¢Õß‡√“
‡¢“®–∫Õ°«à“µ—«‡¢“‡ªìπæ√–§√‘ µå†·≈–∑”„ÀâÀ≈“¬§π‡¢â“„®º‘¥ 6‡¡◊ËÕ§ÿ≥‰¥â¬‘π‡ ’¬ß ß§√“¡
‡°‘¥¢÷Èπ„°≈âÊ ·≈–‰¥â¢à“««à“¡’ ß§√“¡∑’ËÕ◊Ëπ ‰¡àµâÕßµ°„® ‡æ√“–¡—π®–µâÕß‡°‘¥¢÷Èπ·πàπÕπ ·µàπ—Ëπ
¬—ß‰¡à „™à‡ªìπ«—π ÿ¥∑â“¬¢Õß‚≈° 7ª√–‡∑»Àπ÷Ëß®–≈ÿ°Œ◊Õ¢÷ÈπµàÕ Ÿâ°—∫Õ’°ª√–‡∑»Àπ÷Ëß Õ“≥“®—°√π’È
®–≈ÿ°Œ◊Õ¢÷πÈ µàÕ °âŸ ∫— Õ“≥“®—°√‚πâπ ®–‡°‘¥°“√°—π¥“√Õ“À“√ ·≈–‡°‘¥·ºàπ¥‘π‰À«À≈“¬·Ààß 8·µà
π’Ë‡ªìπ·§à®ÿ¥‡√‘Ë¡µâπ¢Õßªí≠À“‡À¡◊Õπ°“√‡®Á∫∑âÕß°àÕπ§≈Õ¥é
9çæ«°§ÿ≥®–∂Ÿ°®—∫‰ª∑√¡“π·≈–∂Ÿ°¶à“ §π∑ÿ°ª√–‡∑»®–‡°≈’¬¥§ÿ≥ ‡æ√“–§ÿ≥‡ªìπ»‘…¬å
¢Õß‡√“ 10‡¡◊ËÕ∂÷ß‡«≈“π—Èπ ®–¡’À≈“¬§π∑‘Èß§«“¡‡™◊ËÕ‰ª ¡’°“√À—°À≈—ß°—π·≈–‡°≈’¬¥™—ß°—π 11®–
¡’ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“®Õ¡ª≈Õ¡*‡°‘¥¢÷Èπ¡“°¡“¬ ·≈–¡“À≈Õ°≈«ß§π‡ªìπ®”π«π¡“° 12‡æ√“–
§«“¡™—«Ë √â“¬‰¥â‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ ¡“° ∑”„Àâ§π‰¡à¡§’ «“¡√—°µàÕ°—π 13·µàº∑Ÿâ ∑’Ë π‰¥â®π∂÷ß∑’Ë ¥ÿ ®–‰¥â√∫— §«“¡√Õ¥
14¢à“«¥’‡√◊ÕË ß·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“®–‰¥âª“É «ª√–°“»‰ª∑—«Ë ‚≈° ‡æ◊ÕË ∑ÿ°™“µ‘®–‰¥â¬π
‘ ‡°’¬Ë «°—∫¢à“«¥’πÈ’
·≈â«„π∑’Ë ÿ¥ °Á®–∂÷ß«—π ‘Èπ¬ÿ§é
23:35 ‡Õ‡∫≈®π∂÷ß‡»§“√‘¬“Àå „πæ√–§”¿’√å‡¥‘¡ ª∞¡°“≈ 4:8 ·≈– 2æß»å°…—µ√‘¬å 24:21 ‡Õ‡∫≈·≈–‡»§“√‘¬“Àå‡ªìπ
§π·√°·≈–§π ÿ¥∑â“¬∑’Ë∂Ÿ°¶à“
23:39 ù¢Õ„Àâ...Õß§å‡®â“™’«‘µû Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ ¥ÿ¥’118:26
24:3 ¿Ÿ‡¢“¡–°Õ°‡∑» §◊Õ ¿Ÿ‡¢“∑’ËÕ¬Ÿà∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°¢Õß‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ ·≈– “¡“√∂¡Õß≈ß¡“‡ÀÁπ¿“¬„π∫√‘‡«≥
æ√–«‘À“√
24:11 ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“®Õ¡ª≈Õ¡ À¡“¬∂÷ß ºŸâ∑’ËÕâ“ß«à“‡¢“‡ªìπºŸâ∑’ËæŸ¥·∑πæ√–‡®â“ ·µà®√‘ßÊ ·≈â« ‰¡à ‰¥âæŸ¥§«“¡®√‘ß¢Õß
æ√–‡®â“
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‘Ëß∑’Ëπà“¢¬–·¢¬ßû* ∑’Ë∑”≈“¬«‘À“√®π√“∫‡√’¬∫‡ªìπÀπâ“°≈Õß µ“¡∑’Ë¥“π‘‡Õ≈ºŸâæŸ¥·∑π
æ√–‡®â“‰¥â∫Õ°‰«âπ—Èπ §ÿ≥®–‰¥â‡ÀÁπµ—ÈßÕ¬Ÿà „π ∂“π∑’Ë»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ïé (§πÕà“πµâÕß∑”§«“¡‡¢â“„®°—∫ ‘Ëß
π’È „Àâ¥’) 16ç‡¡◊ËÕ∂÷ß‡«≈“π—Èπ „Àâ§π∑’ËÕ¬Ÿà „π·§«âπ¬Ÿ‡¥’¬«‘ËßÀπ’‰ª∑’Ë¿Ÿ‡¢“ 17Õ¬à“„Àâ§π∑’ËÕ¬Ÿà∫πÀ≈—ß§“
°≈—∫‡¢â“‰ªÀ¬‘∫¢Õß„π∫â“π 18Õ¬à“„Àâ§π∑’ÕË ¬Ÿà„π‰√àπ“ °≈—∫‰ª‡Õ“‡ ÕÈ◊ §≈ÿ¡ 19„π«—ππ—πÈ ®–πà“°≈—«
¡“° ”À√—∫ºŸâÀ≠‘ß∑âÕß·≈–·¡à≈°Ÿ ÕàÕπ∑’Ë„Àâπ¡≈Ÿ° 20Õ∏‘…∞“π¢Õ„Àâ‡«≈“∑’®Ë –µâÕßÀπ’ππÈ— ‰¡à „™àƒ¥ŸÀπ
“«À√◊Õ«—πÀ¬ÿ¥∑“ß»“ π“* 21‡æ√“–„π‡«≈“π—Èπ®–‡°‘¥§«“¡∑ÿ°¢å¬“°Õ¬à“ß„À≠àÀ≈«ß™π‘¥∑’Ë ‰¡à
‡§¬‡°‘¥¢÷πÈ ¡“°àÕππ—∫µ—ßÈ ·µà ‚≈°‰¥â‡°‘¥¢÷πÈ ®π∂÷ß‡¥’¬Î «π’È ·≈–®–‰¡à‡°‘¥¢÷πÈ ¢π“¥π—πÈ Õ’°„πÕπ“§µ 22¬‘ßË
‰ª°«à“π—Èπ ∂â“æ√–‡®â“‰¡àµ—¥ ‘π„®¬àπ¬àÕ«—π‡«≈“‡À≈à“π—Èπ„Àâ —Èπ≈ß°Á®–‰¡à ¡’ „§√√Õ¥™’«‘µ‡≈¬ ·µà
‡æ√“–æ√–Õß§å‡ÀÁπ·°à§π∑’æË √–Õß§å ‰¥â‡≈◊Õ°‰«â æ√–Õß§å®ß÷ ¬àπ‡«≈“π—πÈ „Àâ πÈ— ≈ß 23„π‡«≈“π—Èπ∂â“
¡’ „§√¡“∫Õ°«à“ ù¥Ÿ ‘ π’Ë ‰ßæ√–§√‘ µå†û À√◊Õ ùæ√–§√‘ µåÕ¬Ÿàπ—Ëπ‰ßû Õ¬à“‰ªÀ≈ß‡™◊ËÕ 24‡æ√“–®–¡’
æ«°æ√–§√‘ µå®Õ¡ª≈Õ¡·≈–æ«°ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“®Õ¡ª≈Õ¡‡°‘¥¢÷Èπ ·≈–æ«°‡¢“°Á®–∑”Õ‘∑∏‘
ƒ∑∏‘Ïª“Æ‘À“√‘¬å* ∂â“‡ªìπ‰ª‰¥âæ«°‡¢“°Á®–À≈Õ°·¡â°√–∑—Ëß§π∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â‡≈◊Õ°‰«â·≈â« 25®”‰«âπ–
‡√“‰¥â‡µ◊Õπæ«°§ÿ≥‰«â°àÕπ≈à«ßÀπâ“·≈â«
26¥—ßπ—Èπ ∂â“¡’ „§√¡“∫Õ°«à“ ùπ—Ëπ‰ßæ√–§√‘ µå†Õ¬Ÿà „π∑’Ë‡ª≈à“‡ª≈’Ë¬«û °ÁÕ¬à“ÕÕ°‰ª À√◊Õ∂â“
§π∫Õ°«à“ ùæ√–§√‘ µåÕ¬ŸàπË’ ‰ß „πÀâÕß¢â“ß„ππ—Èπû °ÁÕ¬à“‰ª‡™◊ËÕ‡≈¬ 27‡æ√“–‡¡◊ËÕ∫ÿµ√¡πÿ…¬å†¡“
ª√“°Æµ—« ®–‡À¡◊Õπ°—∫øÑ“·≈∫∑’‡Ë °‘¥∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ° ´÷ßË “¡“√∂¡Õß‡ÀÁπ‰¥â „π∑“ß∑‘»µ–«—πµ°
28·≈–°Á‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ë ‰Àπ¡’´“°»æ ∑’Ëπ—Ëπ°Á®–¡’ΩŸß·√âß√ÿ¡‡µÁ¡‰ªÀ¡¥é
29ç∑—π∑’∑’Ë«—π·Ààß§«“¡∑ÿ°¢å¬“°π—Èπ ‘Èπ ÿ¥≈ß
¥«ßÕ“∑‘µ¬å®–¡◊¥¡‘¥ ¥«ß®—π∑√å®–‰¡à àÕß· ß
¥«ß¥“«®–√à«ßÀ≈àπ®“°∑âÕßøÑ“
æ«°ºŸâ¡’Õ”π“®„πøÑ“ «√√§å®–∂Ÿ° —Ëπ§≈Õπé (Õ‘ ¬“Àå 13:10; 34:4,5)
30ç„π‡«≈“π—π
È ®–¡’ ≠
— ≠“≥∫π∑âÕßøÑ“∫Õ°„Àâ√«Ÿâ “à ∫ÿµ√¡πÿ…¬å†°”≈—ß®–¡“ ª√–™“™π∑—ßÈ À¡¥
∫π‚≈°®–√â Õ ß‰Àâ § √Ë” §√«≠
·≈–®–¡Õß‡ÀÁ π ∫ÿ µ √¡πÿ … ¬å ¡ “∫π‡¡¶„π∑â Õ ßøÑ “
¡’ƒ∑∏‘ÏÕ”π“®∑’Ë¬Ë‘ß„À≠à·≈–∫“√¡’Õ—π‡®‘¥®â“ 31·≈â«æ√–Õß§å®– àß∑Ÿµ¢Õßæ√–Õß§åÕÕ°‰ª¥â«¬
‡ ’¬ß·µ√Õ—π¥—ß æ«°∑Ÿµ®–√«∫√«¡§π∑’Ëæ√–Õß§å‡≈◊Õ°‰«â·≈â« ®“°∑—Ë«∑ÿ°∑‘» ®“°¢Õ∫øÑ“¥â“π
Àπ÷Ëß‰ª ÿ¥Õ’°¢Õ∫øÑ“¥â“πÀπ÷Ëßé
32ç„Àâ‡√’¬π√Ÿ®â “°µâπ¡–‡¥◊ÕË ‡¡◊ÕË µâπ¡–‡¥◊ÕË ·µ°°‘ßË °â“π·≈–„∫ÕàÕπ‡√“®–√Ÿ«â “à ƒ¥Ÿ√Õâ π„°≈â¡“∂÷ß·≈â«
33‡™àπ‡¥’¬«°—∫‡¡◊ÕË æ«°§ÿ≥‡ÀÁπ‡Àµÿ°“√≥å∑ß—È À¡¥π’È æ«°§ÿ≥°Á√«Ÿâ “à ¡—πÕ¬Ÿ∑
à À’Ë πâ“ª√–µŸ·≈â« 34‡√“®–
∫Õ°„Àâ√«âŸ “à ‡√◊ÕË ßπ’®È –‡°‘¥¢÷πÈ °àÕπ§π„π™—«Ë Õ“¬ÿπ®È’ –µ“¬ 35 «√√§å·≈–‚≈°®– Ÿ≠ ‘Èπ‰ª ·µà§”æŸ¥
¢Õß‡√“®–‰¡à¡’«—π Ÿ≠À“¬é

24:15 ç ‘Ëß∑’Ëπà“¢¬–·¢¬ßé Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ ¥“‡π’¬≈ 9:27,11:31, 12:11
24:20 Õ∏‘∫“¬‡æ‘Ë¡‡µ‘¡«à“∑”‰¡‡Àµÿ°“√≥å∂÷ß‡≈«√â“¬∂â“‡°‘¥¢÷Èπ„π«—πÀ¬ÿ¥ ‡æ√“–°Æ¢Õß™“«¬‘«Àâ“¡‡¥‘π∑“ß„π«—πÀ¬ÿ¥∑“ß
»“ π“‡°‘πÀπ÷Ëß°‘‚≈‡¡µ√ ·≈–Àâ“¡¢’Ë¡â“ À√◊Õ¢’Ë≈“¥â«¬ §πÕ◊ËπÊÕ“®®–Àâ“¡§π∑’Ëæ¬“¬“¡®–Àπ’ ‡æ◊ËÕ‰¡à„Àâ∑”º‘¥°Æ
24:24 Õ‘∑∏‘ƒ∑∏‘Ïª“Ø‘À“√‘¬å À¡“¬∂÷ß °“√°√–∑”Õ—π¡À—»®√√¬å ‘Ëß∑’Ë‡À≈◊Õ‡™◊ËÕ ‡Àπ◊Õ∏√√¡™“µ‘ ∑’Ë‡°‘¥®“°Õ”π“®¢Õßæ√–‡®â“
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æ√–‡®â“‡∑à“π—Èπ∑’Ë√Ÿâ«à“‡¡◊ËÕ‰√®–∂÷ß‡«≈“
(¡°.13:32-37;≈°.17:26-30;34-36)

36ç·µà ‰¡à¡’ „§√√Ÿâ«—π‡«≈“π—Èπ‡≈¬ ·¡â·µà∑Ÿµ «√√§åÀ√◊Õæ√–∫ÿµ√†°Á ‰¡à√âŸ πÕ°®“°æ√–∫‘¥“
‡∑à“π—Èπ∑’Ë√Ÿâ 37‡¡◊ËÕ∫ÿµ√¡πÿ…¬å®–¡“ °Á®–‡À¡◊Õπ°—∫„π ¡—¬¢Õß‚πÕ“Àå 38„π ¡—¬π—Èπ°àÕπ∑’ËπÈ”®–

∑à«¡§π‰¥â°π‘ ·≈–¥◊¡Ë °—π ·µàßß“π°—π ·≈–¬°≈Ÿ°„Àâ·µàßß“π°—π ®π°√–∑—ßË «—π∑’Ë‚πÕ“Àå‡¢â“‰ª„π‡√◊Õ
39§πæ«°π’È ‰¡à√µâŸ «— ‡≈¬«à“®–‡°‘¥Õ–‰√¢÷π
È ®π°√–∑—ßË ‡°‘¥πÈ”∑à«¡·≈–æ—¥æ“§πæ«°π’È ‰ªÀ¡¥ ‡¡◊ÕË ∫ÿµ√
¡πÿ…¬å¡“°Á®–‡ªìπÕ¬à“ßπ—Èπ‡À¡◊Õπ°—π 40„π‡«≈“π—Èπ ‡¡◊ËÕ™“¬ Õß§π°”≈—ß∑”‰√àÕ¬Ÿà §πÀπ÷Ëß®–∂Ÿ°
æ“‰ª Õ’°§πÀπ÷Ëß®–∂Ÿ°∑‘Èß‰«â 41‡¡◊ËÕºŸâÀ≠‘ß Õß§π°”≈—ß‚¡à·ªÑßÕ¬Ÿà §πÀπ÷Ëß®–∂Ÿ°æ“‰ª ·≈–Õ’°

§πÀπ÷Ëß®–∂Ÿ°∑‘Èß‰«âé
42çæ«°§ÿ≥ √–«—ßµ—«‰«â „Àâ¥’ ‡æ√“–‰¡à√âŸ«à“Õß§å‡®â“™’«‘µ®–¡“‡¡◊ËÕ‰À√à 43Õ¬à“≈◊¡«à“ ∂â“
‡®â“¢Õß∫â“π√Ÿâµ—««à“ ¢‚¡¬®–¢÷Èπ∫â“πµÕπ‰Àπ„π‡«≈“°≈“ß§◊π ‡¢“°Á®–§Õ¬√–«—ß ‰¡àª≈àÕ¬„Àâ
¢‚¡¬ß—¥‡¢â“¡“„π∫â“π·πà 44æ«°§ÿ≥°ÁµâÕß‡µ√’¬¡µ—«„Àâæ√âÕ¡‡À¡◊Õπ°—π ‡æ√“–∫ÿµ√¡πÿ…¬å†®–
¡“„π‡«≈“∑’Ëæ«°§ÿ≥§“¥‰¡à∂÷ß
45„§√‡ªìπ∑“ ∑’Ë´◊ËÕ —µ¬å·≈–©≈“¥ ∑’Ë‡®â“π“¬‰«â „®∂÷ß¢π“¥µ—Èß„Àâ§Õ¬¥Ÿ·≈æ«°∑“ §πÕ◊ËπÊ
„π∫â“π‡√◊Õπ¢Õß‡¢“ ·≈–®—¥·®ßÀ“Õ“À“√„Àâ∑“ æ«°π—Èπ°‘πµ“¡‡«≈“ 46‡¡◊ËÕπ“¬°≈—∫¡“‡ÀÁπ
∑“ §ππ—Èπ∑”ß“πÕ¬à“ß¥’ ∑“ §ππ—Èπ°Á®–‰¥â√—∫‡°’¬√µ‘®√‘ßÊ 47‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ ‡®â“π“¬®–µ—Èß
„Àâ‡¢“¥Ÿ·≈∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ë‡ªìπ¢Õß‡®â“π“¬ 48·µà∂â“∑“ §ππ—Èπ™—Ë«™â“ ·≈–§‘¥«à“ ùπ“¬¢Õß¢â“¬—ß
‰¡à°≈—∫¡“À√Õ°û 49·≈â«‡√‘Ë¡∑ÿ∫µ’æ«°∑“ §πÕ◊ËπÊ ·≈–°‘π¥◊Ë¡°—∫æ«°¢’È‡¡“ 50π“¬¢Õß‡¢“®–
°≈—∫¡“„π«—π‡«≈“∑’Ë‡¢“§“¥‰¡à∂÷ß·≈–‰¡à∑—π√Ÿâµ—« 51π“¬¢Õß‡¢“®–©’°‡¢“ÕÕ°‡ªìπ™‘ÈπÊ ·≈–‰≈à
„Àâ ‰ªÕ¬Ÿà°—∫æ«°§πÀπâ“´◊ËÕ„®§¥† ´÷Ëß∑’Ëπ—Ëπ®–¡’·µà‡ ’¬ß√âÕß‰Àâ ‚À¬À«π‡æ√“–§«“¡‡®Á∫ª«¥é

‡√◊ËÕß‡æ◊ËÕπ‡®â“ “« ‘∫§π
(≈°.12:41-48)

25

ç„π‡«≈“π—πÈ ·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“®–‡ª√’¬∫‡À¡◊Õπ°—∫ ‡æ◊ÕË π‡®â“ “« ∫‘ §π∑’∂Ë Õ◊ µ–‡°’¬ß
ÕÕ°¡“√Õ√—∫‡®â“∫à“« 2„πæ«°‡¢“ ¡’Àâ“§π‡ªìπÀ≠‘ß‚ßà ·≈–Õ’°Àâ“§π‡ªìπÀ≠‘ß©≈“¥
3À≠‘ß‚ßàÀâ“§ππ—Èπ‡Õ“µ–‡°’¬ß‰ª ·µà ‰¡à ‰¥â‡Õ“πÈ”¡—π ”√Õß‰ª¥â«¬ 4·µàÀ≠‘ß©≈“¥Àâ“§ππ—Èπ‡Õ“
πÈ”¡—π ”√Õß‰ªæ√âÕ¡°—∫µ–‡°’¬ß¥â«¬ 5‡®â“∫à“«¡“™â“ À≠‘ß “«∑—ÈßÀ¡¥°Áßà«ß·≈–À≈—∫‰ª
6‡¡◊ËÕ∂÷ß‡∑’Ë¬ß§◊π °Á¡’‡ ’¬ß√âÕß‡√’¬°«à“ ù‡®â“∫à“«¡“·≈â« ÕÕ°¡“µâÕπ√—∫‡√Á«‡¢â“û
7‡æ◊ËÕπ‡®â“ “«∑—ÈßÀ¡¥®÷ßµ◊Ëπ¢÷Èπ ·≈–‡µ√’¬¡µ–‡°’¬ß¢Õßµπ„Àâæ√âÕ¡ 8·≈â«À≠‘ß‚ßà°ÁæŸ¥°—∫
À≠‘ß©≈“¥«à“ ù¢Õ·∫àßπÈ”¡—π¢Õßæ«°‡∏Õ„Àâ°∫— æ«°©—π∫â“ß ‘ µ–‡°’¬ß¢Õßæ«°©—π„°≈â®–¥—∫Õ¬Ÿ·à ≈â«û
9À≠‘ß©≈“¥µÕ∫«à“ ù‰¡à ‰¥âÀ√Õ° ‡æ√“–πÈ”¡—ππ’È¡’ ‰¡àæÕ ”À√—∫æ«°‡√“∑ÿ°§π æ«°‡∏Õ
‰ªÀ“´◊ÈÕ®“°§π¢“¬πÈ”¡—π‡Õ“‡Õß°Á·≈â«°—πû
10¢≥–∑’ËÀ≠‘ß‚ßàÕÕ°‰ªÀ“´◊ÈÕπÈ”¡—π ‡®â“∫à“«°Á¡“∂÷ß ‡æ◊ËÕπ‡®â“ “«∑’Ëæ√âÕ¡Õ¬Ÿà·≈â«°Á‡¢â“‰ª
„πß“π·µàßß“π°—∫‡®â“∫à“« ·≈â«°Áªî¥ª√–µŸ
11µàÕ¡“‡¡◊ËÕÀ≠‘ß‚ßàÀâ“§ππ—Èπ°≈—∫¡“ °Á√Õâ ß‡√’¬°«à“ ù§ÿ≥§– §ÿ≥§– ™à«¬‡ªî¥ª√–µŸ„Àâæ«°
©—πÀπàÕ¬§à–û
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12·µà‡®â“∫à“«µÕ∫«à“ ù®–∫Õ°„Àâ º¡‰¡à√®âŸ °— §ÿ≥ °— ÀπàÕ¬û
13¥—ßπ—Èπ „Àâæ√âÕ¡Õ¬Ÿà‡ ¡Õ ‡æ√“–æ«°§ÿ≥‰¡à√Ÿâ∂÷ß«—π‡«≈“∑’Ë‡√“®–°≈—∫¡“é

‡√◊ÕË ß∑“ “¡§π
14ç·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“‡ª√’¬∫‡À¡◊Õπ°—∫™“¬§πÀπ÷Ëß∑’Ë°”≈—ß®–‡¥‘π∑“ß‰ªµà“ßª√–‡∑» ®÷ß
‡√’¬°æ«°∑“ ¡“·≈–Ω“°∑√—æ¬å ‘π„Àâæ«°‡¢“¥Ÿ·≈ 15‡¢“„Àâ‡ß‘πÀâ“∂ÿß°—∫∑“ §πÀπ÷Ëß „Àâ‡ß‘π

Õß∂ÿß°—∫∑“ Õ’°§πÀπ÷ßË ·≈–„Àâ‡ß‘πÀπ÷ßË ∂ÿß*°—∫∑“ §π ¥ÿ ∑â“¬ ‚¥¬‰¥â·∫àß„Àâµ“¡§«“¡ “¡“√∂
¢Õß·µà≈–§π ·≈â«‡¢“°ÁÕÕ°‡¥‘π∑“ß‰ª 16∑“ ∑’Ë ‰¥â√—∫‡ß‘πÀâ“∂ÿß ‡Õ“‡ß‘π‰ª§â“¢“¬∑—π∑’ ·≈–‰¥â
°”‰√¡“Õ’°Àâ“∂ÿß 17∑“ ∑’Ë ‰¥â‡ß‘π Õß∂ÿß ‡Õ“‡ß‘π‰ª§â“¢“¬‡À¡◊Õπ°—π ·≈–‰¥â°”‰√¡“Õ’° Õß∂ÿß 18·µà
∑“ ∑’Ë ‰¥â‡ß‘πÀπ÷Ëß∂ÿß‰¥â¢ÿ¥À≈ÿ¡´àÕπ‡ß‘π¢Õß‡®â“π“¬‰«â „πæ◊Èπ¥‘π
19À≈—ß®“°‡«≈“ºà“π‰ªπ“π‡®â“π“¬°≈—∫¡“·≈–‡√’¬°æ«°‡¢“¡“∂“¡«à“‡Õ“‡ß‘π‰ª∑”Õ–‰√°—π∫â“ß
20∑“ ∑’Ë ‰¥â‡ß‘π‰ªÀâ“∂ÿß‰¥âπ”‡ß‘π°”‰√Õ’°Àâ“∂ÿß¡“„Àâπ“¬ ·≈–∫Õ°«à“ ù‡®â“π“¬§√—∫ ∑à“π„Àâº¡
¥Ÿ·≈‡ß‘πÀâ“∂ÿß ·≈–π’Ëº¡‰¥â°”‰√¡“Õ’°Àâ“∂ÿßû
21π“¬®÷ßæŸ¥°—∫‡¢“«à“ ù‡®â“∑”¥’¡“° ‡®â“‡ªìπ∑“ ∑’Ë¥’·≈–´◊ËÕ —µ¬å ‡®â“‰¥â´◊ËÕ —µ¬å„π ‘Ëß‡≈Á°Ê
πâÕ¬Ê ‡√“®–µ—Èß„Àâ‡®â“¥Ÿ·≈¢Õß®”π«π¡“° ¡“√à«¡©≈Õß°—π‡∂‘¥û
22·≈â«∑“ ∑’Ë ‰¥â√—∫‡ß‘π Õß∂ÿß°Á¡“ ·≈–æŸ¥«à“ ù‡®â“π“¬ ∑à“π„Àâº¡¥Ÿ·≈‡ß‘π Õß∂ÿß ¥Ÿ ‘§√—∫
º¡‰¥â°”‰√¡“Õ’° Õß∂ÿßû
23π“¬®÷ßæŸ¥°—∫‡¢“«à“ ù‡®â“∑”¥’¡“° ‡®â“‡ªìπ∑“ ∑’Ë¥’·≈–´◊ËÕ —µ¬å ‡®â“‰¥â´◊ËÕ —µ¬å „π ‘Ëß‡≈Á°Ê
πâÕ¬Ê ‡√“®–µ—Èß„Àâ‡®â“¥Ÿ·≈¢Õß®”π«π¡“° ¡“√à«¡©≈Õß°—π‡∂‘¥û
24·≈â«∑“ ∑’Ë ‰¥â√∫
— ‡ß‘π∂ÿß‡¥’¬«°Á¡“ ·≈–æŸ¥«à“ ù‡®â“π“¬ º¡√Ÿ«â “à ∑à“π‡ªìπ§π∑’Ë ‚À¥√â“¬∑“√ÿ≥
∑à“π‡°Á∫‡°’Ë¬«„π ‘Ëß∑’Ë∑à“π‰¡à ‰¥âª≈Ÿ° ·≈–‡°Á∫æ◊™º≈∑’Ë∑à“π‰¡à ‰¥âÀ«à“π 25º¡°≈—« ®÷ß‰¥â‡Õ“∂ÿß‡ß‘π
‰ªΩíß¥‘π´àÕπ‰«â π’Ë ‰ß∂ÿß‡ß‘π¢Õß∑à“πû
26π“¬®÷ß¥à“‡¢“«à“ ù‰Õâ∑“ ™“µ‘™«Ë— ®Õ¡¢’‡È °’¬® „π‡¡◊ÕË ‡®â“√Ÿ«â “à ¢â“‡°Á∫‡°’¬Ë «„π ßË‘ ∑’¢Ë “â ‰¡à ‰¥âª≈Ÿ°
·≈–‡°Á∫æ◊™º≈∑’Ë¢â“‰¡à ‰¥âÀ«à“π 27∂â“Õ¬à“ßπ—Èπ ‡®â“°Áπà“®–‡Õ“‡ß‘π¢Õß¢â“‰ªΩ“°∏π“§“√‰«â ‡æ◊ËÕ
«à“‡¡◊ËÕ¢â“°≈—∫¡“ ¢â“°Á®–‰¥â‡ß‘π°≈—∫¡“æ√âÕ¡∑—Èß¥Õ°‡∫’È¬¥â«¬
28·≈â « ‡®â “ π“¬°Á ∫ Õ°„Àâ ‡ Õ“∂ÿ ß ‡ß‘ π ®“°‡¢“‰ª„Àâ § π∑’Ë ¡’ ∂ÿ ß ‡ß‘ π ‘ ∫ ∂ÿ ß 29 ‡æ√“–§π∑’Ë ∑”
ª√–‚¬™πå®“° ‘Ëß∑’Ë‡¢“¡’Õ¬Ÿà °Á®–‰¥â√—∫‡æ‘Ë¡¡“°¢÷Èπ®π‡À≈◊Õ‡øóÕ ·µà§π∑’Ë ‰¡à ‰¥â∑”ª√–‚¬™πå®“° ‘Ëß
∑’Ë‡¢“¡’Õ¬Ÿà ∑ÿ° ‘Ëß∑’Ë‡¢“¡’®–∂Ÿ°√‘∫‰ª®πÀ¡¥¥â«¬ 30®“°π—Èπ°Á —Ëß„Àâ‡Õ“µ—«∑“ ∑’Ë ‰√âª√–‚¬™πåπ’È ‚¬π
ÕÕ°‰ª∑’Ë¡◊¥¢â“ßπÕ° ∑’Ëπ—Ëπ®–¡’‡ ’¬ß√âÕß‰Àâ ‚À¬À«π¥â«¬§«“¡‡®Á∫ª«¥é

∫ÿµ√¡πÿ…¬å®–æ‘æ“°…“∑ÿ°§π
31ç‡¡◊ËÕ∫ÿµ√¡πÿ…¬å†¡“¥â«¬§«“¡¬‘Ëß„À≠àæ√âÕ¡‡À≈à“∑Ÿµ¢Õßæ√–Õß§å æ√–Õß§å®–π—Ëß∫π
∫—≈≈—ß°åÕ—π¬‘Ëß„À≠à¢Õßæ√–Õß§å 32§π∑ÿ°‡™◊ÈÕ™“µ‘®–¡“√«¡°—πµàÕÀπâ“∫ÿµ√¡πÿ…¬å æ√–Õß§å®–
·¬°æ«°‡¢“ÕÕ°®“°°—π ‡À¡◊Õπ°—∫§π‡≈’È¬ß·°–∑’Ë·¬°·°–ÕÕ°®“°·æ– 33æ√–Õß§å®–·¬°·°–
25:15 ‡ß‘πÀπ÷Ëß∂ÿß À¡“¬∂÷ß ‡ß‘π 1 µ–≈—π ´÷Ëß‡ªìπÀπà«¬™—Ëß ‡∑à“°—∫ª√–¡“≥ 30 ∂÷ß 40 °‘‚≈°√—¡ ´÷ËßÕ“®®–‡ªìπ∑Õß ‡ß‘π
À√◊Õ∑Õß·¥ß
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‰«â∑“ß¢«“¡◊Õ ·≈–·¬°·æ–‰«â∑“ß´â“¬¡◊Õ
34°…—µ√‘¬å®–æŸ¥°—∫æ«°∑’ËÕ¬Ÿà∑“ß¢«“¡◊Õ«à“ ùæ«°‡®â“∑’Ë ‰¥â√—∫æ√®“°æ√–∫‘¥“¢Õß‡√“ ¡“√—∫
Õ“≥“®—°√∑’Ë ‰¥â‡µ√’¬¡‰«â ”À√—∫æ«°‡®â“µ—ßÈ ·µà‡√‘¡Ë √â“ß‚≈° 35‡æ√“–‡¡◊ÕË ‡√“À‘« æ«°‡®â“°Á‡≈’¬È ß‡√“
‡√“°√–À“¬πÈ” ‡®â“°Á „ÀâπÈ”‡√“¥◊Ë¡ ‡√“‡ªìπ§π·ª≈°Àπâ“ ‡®â“°ÁµâÕπ√—∫‡√“‡¢â“‰ª„π∫â“π 36‡√“
‰¡à¡’‡ ◊ÈÕºâ“„ à ‡®â“°ÁÀ“‡ ◊ÈÕºâ“¡“„Àâ ‡√“‰¡à ∫“¬ ‡®â“°Á¥Ÿ·≈ ‡√“µ‘¥§ÿ° ‡®â“°Á¡“‡¬’Ë¬¡û
37·≈â«æ«°∑’Ë∑”µ“¡„®æ√–‡®â“®–µÕ∫«à“ ùÕß§å‡®â“™’«‘µ æ«°‡√“‡§¬‡ÀÁπ∑à“πÀ‘«·≈–‡≈’È¬ß
∑à“πµ—Èß·µà‡¡◊ËÕ‰À√àÀ√◊Õ‡ÀÁπ∑à“π°√–À“¬πÈ” ·≈â«„ÀâπÈ”∑à“π¥◊Ë¡µ—Èß·µà‡¡◊ËÕ‰À√à 38·≈â«æ«°‡√“‡§¬
‡ÀÁπ∑à“π‡ªìπ§π·ª≈°Àπâ“ ·≈â«‡™‘≠∑à“π‡¢â“¡“„π∫â“π À√◊Õ‡ÀÁπ∑à“π‰¡à¡’‡ ◊ÈÕºâ“„ à ·≈â«À“
‡ ◊ÈÕºâ“¡“„Àâ „ àµ—Èß·µà‡¡◊ËÕ‰À√à 39·≈â«æ«°‡√“‡ÀÁπ∑à“πªÉ«¬ À√◊ÕÕ¬Ÿà„π§ÿ° ·≈â«‰ª‡¬’Ë¬¡µ—Èß·µà‡¡◊ËÕ
‰À√àÀ√◊Õû
40°…—µ√‘¬å®–µÕ∫æ«°‡¢“«à“ ù‡√“®–∫Õ°„Àâ√âŸ«à“ ‡¡◊ËÕ‰À√à°Áµ“¡∑’Ëæ«°‡®â“∑”Õ–‰√°—∫§π∑’Ë
µË”µâÕ¬∑’Ë ÿ¥§πÀπ÷Ëß„πÀ¡Ÿàæ’ËπâÕß¢Õß‡√“ ‡®â“°Á ‰¥â∑”„Àâ°—∫‡√“¥â«¬û
41·≈â«°…—µ√‘¬åÀ—π‰ªµ«“¥°—∫æ«°∑’ËÕ¬Ÿà∑“ß´â“¬¡◊Õ«à“ ù‰ª„Àâæâπ æ«°∑’Ë∂Ÿ° “ª·™àß ‰ªµ°„π
°Õß‰ø∑’Ë ‰¡à¡’«—π¥—∫ ´÷Ëß‡µ√’¬¡‰«â ”À√—∫¡“√·≈–æ«°ºŸâ™à«¬¢Õß¡—π 42‡æ√“–‡¡◊ËÕ‡√“À‘« ‡®â“°Á ‰¡à
‰¥â „ÀâÕ–‰√‡√“°‘π ‡√“°√–À“¬πÈ” ‡®â“°Á ‰¡à ‰¥â „ÀâÕ–‰√‡√“¥◊Ë¡ 43‡√“‡ªìπ§π·ª≈°Àπâ“ ‡®â“°Á ‰¡à ‰¥â
‡™‘≠‡√“‡¢â“‰ª„π∫â“π ‡√“‰¡à¡’‡ ◊ÈÕºâ“„ à ‡®â“°Á ‰¡à ‰¥â „Àâ‡ ◊ÈÕºâ“‡√“„ à ‡√“‰¡à ∫“¬·≈–Õ¬Ÿà„π§ÿ° ‡®â“
°Á ‰¡à‡§¬¡“¥Ÿ·≈‡√“û
44·≈â«æ«°‡¢“°Á®–µÕ∫«à“ ùÕß§å‡®â“™’«‘µ µÕπ‰Àπ°—π∑’Ëæ«°‡√“‡ÀÁπ∑à“πÀ‘«À√◊Õ°√–À“¬πÈ”
À√◊Õ‡ªìπ§π·ª≈°Àπâ“ À√◊Õ‰¡à¡’‡ ◊ÈÕºâ“„ à À√◊Õ‰¡à ∫“¬ À√◊Õµ‘¥§ÿ° ·≈â«æ«°‡√“‰¡à ‰¥â™à«¬‡À≈◊Õ
∑à“πû 45°…—µ√‘¬å®–µÕ∫«à“ ù‡√“¢Õ∫Õ°„Àâ√âŸ«à“Õ–‰√°Áµ“¡∑’Ëæ«°‡®â“‰¡à ‰¥â∑”°—∫§π∑’Ëµ”Ë µâÕ¬∑’Ë ÿ¥
§πÀπ÷Ëß„πæ«°π’È ‡®â“°Á ‰¡à ‰¥â∑”°—∫‡√“û
46·≈â«æ«°‡¢“°Á®–µâÕß‰ª√—∫‚∑…µ≈Õ¥‰ª ·µà§π∑’∑
Ë ”µ“¡„®æ√–‡®â“®–‡¢â“ ™Ÿà «’ µ‘ ·∑âµ≈Õ¥‰ªé

ºŸâπ”™“«¬‘««“ß·ºπ¶à“æ√–‡¬´Ÿ
(¡°.14:1-2;≈°.22:1-2;¬Œ11:45-53)

‡¡◊ÕË æ√–‡¬´Ÿæ¥Ÿ ‡√◊ÕË ßæ«°π’‡È √Á®·≈â« æ√–Õß§å‰¥â∫Õ°°—∫æ«°»‘…¬å«“à 2çæ«°§ÿ≥°Á√·Ÿâ ≈â««
à“
Õ’° Õß«—π®–∂÷ß‡∑»°“≈√–≈÷°∂÷ß°“√ª≈¥ª≈àÕ¬†·≈–∫ÿµ√¡πÿ…¬å†®–∂Ÿ°
àß¡Õ∫‰ª„Àâ»—µ√Ÿ‡æ◊ËÕ‡Õ“‰ªµ√÷ß∑’Ë°“ß‡¢πé
3æ«°À—«Àπâ“π—°∫«™·≈–æ«°ºŸâ „À≠à ‰¥â¡“ª√–™ÿ¡°—π∑’Ë∫â“π¢Õß§“¬“ø“ π—°∫«™ Ÿß ÿ¥†
4æ«°‡¢“«“ß·ºπ®—∫µ—«æ√–‡¬´Ÿ‰ª¶à“ 5·µàæ«°‡¢“µ°≈ß°—π«à“ çÕ¬à“‡æ‘ßË ∑”„π™à«ß‡∑»°“≈ ‡æ√“–
ª√–™“™π®–·µ°µ◊ËπÕ≈À¡à“π¢÷Èπé

26

À≠‘ß§πÀπ÷Ëß™‚≈¡πÈ”ÀÕ¡∫π»’√…–æ√–‡¬´Ÿ
(¡°.14:3-9;¬Œ.12:1-8)

6„π‡¡◊Õß‡∫∏“π’

¢≥–∑’Ëæ√–‡¬´ŸÕ¬Ÿà∑’Ë∫â“π¢Õß´’ ‚¡π∑’Ë‡§¬‡ªìπ‚√§º‘«Àπ—ß√â“¬·√ß 7¡’ºŸâÀ≠‘ß
§πÀπ÷ßË ∂◊Õ¢«¥„ πà ”È ÀÕ¡√“§“·æß¡“°¡“À“æ√–Õß§å ‡∏Õ™‚≈¡πÈ”ÀÕ¡≈ß∫π»’√…–¢Õßæ√–Õß§å
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¢≥–∑’Ëæ√–Õß§å°”≈—ß°‘πÕ“À“√Õ¬Ÿà
8‡¡◊ËÕæ«°»‘…¬å‡ÀÁπÕ¬à“ßπ—Èπ°Á ‚°√∏ µà“ßæŸ¥°—π«à“ ç∑”‰¡∂÷ß∑”„Àâ‡ ’¬¢ÕßÕ¬à“ßπ’È 9¡—π§ß
¢“¬‰¥â‡ß‘π¡“°∑’‡¥’¬« ·≈â«°Á‡Õ“‡ß‘ππ—Èπ‰ª·®°®à“¬„Àâ°—∫§π®πé
10‡¡◊ËÕæ√–‡¬´Ÿ‰¥â¬‘π ®÷ßÀâ“¡æ«°»‘…¬å«à“ ç‰ª¬ÿàß°—∫‡∏Õ∑”‰¡ ‡∏Õ‰¥â∑” ‘Ëß∑’Ë¥’ß“¡„Àâ°—∫‡√“
11æ«°§ÿ≥®–¡’§π®πÕ¬Ÿà¥â«¬‡ ¡Õ* ·µàæ«°§ÿ≥®–‰¡à¡’‡√“Õ¬Ÿà¥â«¬‡ ¡Õ‰ª 12∑’Ë‡∏Õ‡∑πÈ”ÀÕ¡≈ß
∫πµ—«‡√“π—Èπ °Á‡æ◊ËÕ‡µ√’¬¡‡√“‰«â ”À√—∫°“√Ωíß»æ 13‡√“∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ ‰¡à«à“¢à“«¥’π’È®–ª√–°“»
ÕÕ°‰ª∑’Ë ‰Àπ°Áµ“¡„π‚≈°π’È ‘Ëß∑’Ë‡∏Õ∑”π’È °Á®–‰¥â√—∫°“√‡≈à“≈◊Õ‰ª¥â«¬ ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√√–≈÷°∂÷ß‡∏Õé

¬Ÿ¥“ °≈“¬‡ªìπ»—µ√Ÿ¢Õßæ√–‡¬´Ÿ
(¡°.14:10-11;≈°.22:3-6)

14¬Ÿ¥“

Õ‘ §“√‘‚Õ∑ »‘…¬å‡Õ°§πÀπ÷ßË „π ∫‘ Õß§π¢Õßæ√–‡¬´Ÿ ‰¥â ‰ªæ∫æ«°À—«Àπâ“π—°∫«™
“¡ ∫‘ ‡À√’¬≠

15‡¢“∂“¡«à“ ç®–®à“¬„Àâ‡∑à“‰À√à ∂â“º¡ ßà µ—«æ√–‡¬´Ÿ„Àâé ·≈â«æ«°‡¢“°Á„Àâ‡ß‘π¬Ÿ¥“
16µ—Èß·µàπ—Èπ¡“ ¬Ÿ¥“ °Á§Õ¬®âÕßÀ“‚Õ°“ ∑’Ë®– àßæ√–‡¬´Ÿ„Àâ°—∫æ«°‡¢“

æ√–‡¬´Ÿ°‘πÕ“À“√¡◊ÈÕæ‘‡»…„π‡∑»°“≈«—πª≈¥ª≈àÕ¬
(¡°.14:21-22;≈°.22:7-14;21-23;¬Œ.13:21-30)
17«—π·√°¢Õß‡∑»°“≈°‘π¢π¡ªíß‰√â‡™◊ÈÕ†æ«°»‘…¬å ‰¥â‡¢â“¡“∂“¡æ√–‡¬´Ÿ«à“ çÕ“®“√¬å®–„Àâ
æ«°‡√“‡µ√’¬¡Õ“À“√ ”À√—∫‡∑»°“≈«—πª≈¥ª≈àÕ¬†„ÀâÕ“®“√¬å∑’Ë ‰Àπ§√—∫é
18æ√–‡¬´ŸµÕ∫«à“ ç„Àâ‡¢â“‰ª„π‡¡◊ÕßÀ“™“¬§πÀπ÷Ëß ·≈â«∫Õ°‡¢“«à“ ùÕ“®“√¬å∫Õ°«à“ ‡«≈“
¢Õß‡√“„°≈â¡“∂÷ß·≈â« ‡√“®–‡≈’¬È ß©≈Õß‡∑»°“≈«—πª≈¥ª≈àÕ¬†°—∫æ«°»‘…¬å¢Õß‡√“∑’∫Ë “â π¢Õß§ÿ≥ûé
19æ«°»‘…¬å ‰¥â∑”µ“¡∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ∫Õ° ·≈–‰¥â®—¥‡µ√’¬¡Õ“À“√ ”À√—∫‡∑»°“≈«—πª≈¥ª≈àÕ¬∑’Ëπ—Ëπ
20‡¡◊ËÕ∂÷ßµÕπ‡¬Áπ æ√–‡¬´Ÿ‰¥â‡Õπµ—«Õ¬Ÿà∑’Ë ‚µä–Õ“À“√ æ√âÕ¡°—∫»‘…¬å∑—Èß ‘∫ Õß§π 21¢≥–

∑’Ë°”≈—ß°‘π°—πÕ¬Ÿàπ—Èπ æ√–‡¬´Ÿ‰¥âæŸ¥¢÷Èπ«à“ ç‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ §πÀπ÷Ëß„πæ«°§ÿ≥®–À—°À≈—ß‡√“é
22æ«°»‘…¬åµ√–Àπ°µ°„®¡“° µà“ß∂“¡æ√–Õß§å«à“ ç§ß‰¡à„™àº¡π– Õ“®“√¬åé
23æ√–‡¬´Ÿ®÷ßµÕ∫«à“ ç§π∑’Ë‡Õ“¡◊Õ®‘È¡≈ß„π™“¡‡¥’¬«°—∫‡√“ ®–‡ªìπ§π∑’ËÀ—°À≈—ß‡√“ 24∫ÿµ√
¡πÿ…¬å†®–µâÕßµ“¬ ‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëæ√–§—¡¿’√†å ‰¥â‡¢’¬π‰«â·≈â« ·µà§π∑’ËÀ—°À≈—ß∫ÿµ√¡πÿ…¬å π’Èπà“≈–
Õ“¬®√‘ßÊ ∂â“‡¢“‰¡à ‰¥â‡°‘¥¡“ °Á§ß®–¥’‡ ’¬°«à“é
25¬Ÿ¥“ §π∑’Ë®–À—°À≈—ßæ√–Õß§å ‰¥â∂“¡«à“ ç§ß‰¡à „™àº¡π– Õ“®“√¬åé æ√–Õß§å®÷ßµÕ∫«à“
ç§ÿ≥π—πË ·À≈–é

¢π¡ªíß·≈–‡À≈â“Õßÿàπ
(¡°.14:22-26;≈°.22:15-20;1§∏.11:23-25)

26¢≥–∑’Ë°”≈—ß°‘π°—πÕ¬Ÿàπ—Èπ

æ√–‡¬´Ÿ‰¥âÀ¬‘∫¢π¡ªíß¡“ √√‡ √‘≠Õ«¬æ√æ√–‡®â“ ®“°π—Èπ
À—°¢π¡ªíß„Àâæ«°»‘…¬å ·≈–æŸ¥«à“ ç√—∫‰ª°‘π ‘ π’Ë§◊Õ√à“ß°“¬¢Õß‡√“é
27·≈â«æ√–Õß§åÀ¬‘∫®Õ°¢÷Èπ¡“ ¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“ àß‰ª„Àâæ«°‡¢“ ·≈–æŸ¥«à“ ç„Àâ∑ÿ°§π¥◊Ë¡
®“°®Õ°π’È 28‡æ√“–π’Ë§◊Õ‡≈◊Õ¥¢Õß‡√“´÷Ëß‡ªìπ‡≈◊Õ¥·Ààß§”¡—Ëπ —≠≠“ ∑’ËÀ≈—Ëß‰À≈ÕÕ°¡“‡æ◊ËÕ¬°
26:11 ù§π®π...‡ ¡Õû ¥Ÿ‰¥â®“°Àπ—ß ◊Õ ‡©≈¬∏√√¡∫—≠≠—µ‘15:11
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‚∑…„Àâ°∫— §«“¡∫“ª¢Õß§π∑—ßÈ À≈“¬ 29‡√“®–∫Õ°„Àâ√«âŸ “à µàÕ‰ªπ’È ‡√“®–‰¡à¥¡Ë◊ ‡À≈â“Õßÿπà π’ÕÈ °’ ®π°«à“
®–∂÷ß«—ππ—Èπ∑’Ë‡√“‰¥â¥◊Ë¡‡À≈â“Õßÿàπ„À¡à¥â«¬°—π°—∫æ«°§ÿ≥„π·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–∫‘¥“‡√“é
30‡¡◊ËÕæ«°‡¢“‰¥â√âÕß‡æ≈ß √√‡ √‘≠·≈â« °Á ‰¥âÕÕ°‰ª∑’Ë¿Ÿ‡¢“¡–°Õ°‡∑»*

æ√–‡¬´Ÿ∫Õ°«à“ æ«°»‘…¬å®–∑‘Èßæ√–Õß§å
(¡°.14:27-31;≈°.22:31-34;¬Œ.13:36-38)
31æ√–‡¬´Ÿ‰¥â∫Õ°æ«°»‘…¬å«à“ ç§◊ππ’È æ«°§ÿ≥®–Àπ’‡√“‰ªÀ¡¥∑ÿ°§π
„πæ√–§—¡¿’√†å «à“

‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ë‡¢’¬π‰«â

ù‡√“®–¶à“§π‡≈’È¬ß·°– ·≈–·°–ΩŸßπ—Èπ®–°√–®—¥°√–®“¬‰ªû (‡»§“√‘¬“Àå 13:7)
32·µà‡¡◊ËÕ‡√“øóôπ¢÷Èπ¡“ ‡√“®–‰ª∑’Ë·§«âπ°“≈‘≈’°àÕπæ«°§ÿ≥é
33‡ª‚µ√µÕ∫«à“ç∂÷ß·¡â§πÕ◊ËπÊ ®–∑‘ÈßÕ“®“√¬å ‰ªÀ¡¥ ·µàº¡®–‰¡à¡’«—π∑”Õ¬à“ßπ—Èπé
34æ√–‡¬´Ÿ®÷ßµÕ∫‡ª‚µ√«à“ ç‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ §◊ππ’È°àÕπ‰°à¢—π §ÿ≥®–∫Õ°«à“‰¡à√Ÿâ®—°‡√“∂÷ß

“¡§√—Èßé
35·µà‡ª‚µ√¬◊π¬—π«à“ çº¡®–‰¡à¡’«—πæŸ¥Õ¬à“ßπ—Èπ‡¥Á¥¢“¥ ∂÷ß·¡â®–µâÕßµ“¬°Áµ“¡é ·≈–
æ«°»‘…¬å§πÕ◊ËπÊ ∑—ÈßÀ¡¥°ÁæŸ¥‡À¡◊Õπ°—π

æ√–‡¬´ŸÕ∏‘…∞“π‡æ’¬ß§π‡¥’¬«
(¡°.14:32-42;≈°.22:39-46)
36®“°π—π
È æ√–‡¬´Ÿ°æÁ “»‘…¬å ‰ª„π∑’·Ë ÀàßÀπ÷ßË ‡√’¬°«à“ ‡°∑‡ ¡π’ ·≈–∫Õ°æ«°‡¢“«à“ çπ—ßË Õ¬Ÿ∑à π’Ë ’Ë
‡√“®–‡¥‘π‰ªÕ∏‘…∞“π∑“ß‚πâπé 37æ√–Õß§åæ“‡ª‚µ√°—∫≈Ÿ°∑—ßÈ Õß§π¢Õß ‡»‡∫¥’‰ª¥â«¬ æ√–Õß§å
√Ÿâ ÷°‚»°‡»√â“·≈–‡ªìπ∑ÿ°¢å¡“° 38æ√–Õß§å®÷ß∫Õ°æ«°‡¢“«à“ ç®‘µ„®¢Õß‡√“‡ªìπ∑ÿ°¢å¡“°®π

·∑∫®–µ“¬Õ¬Ÿà·≈â« ‡ΩÑ“Õ¬Ÿà∑’Ëπ’Ë°—∫‡√“ÀπàÕ¬é
39æ√–Õß§å‡¥‘πÀà“ßÕÕ°‰ªπ‘¥Àπ÷ßË °â¡Àπâ“´∫≈ß°—∫æ◊π
È ¥‘π ·≈â«Õ∏‘…∞“π«à“ çæ√–∫‘¥“¢Õß≈Ÿ°
∂â“‡ªìπ‰ª‰¥â ¢Õ„Àâ®Õ°*·Ààß§«“¡∑ÿ°¢å¬“°π’Èºà“πæâπ‰ª®“°≈Ÿ°¥â«¬‡∂‘¥ ·µà¢Õ„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡
§«“¡µâÕß°“√¢Õßæ√–Õß§å ‰¡à „™à¢Õß≈Ÿ°é 40·≈â«æ√–Õß§å°‡Á ¥‘π°≈—∫¡“∑’æË «°»‘…¬å ·≈–æ∫æ«°‡¢“
À≈—∫Õ¬Ÿà æ√–Õß§å®÷ßæŸ¥°—∫‡ª‚µ√«à“ çæ«°§ÿ≥µ◊ËπÕ¬Ÿà°—∫‡√“ —°™—Ë«‚¡ß‰¡à ‰¥â‡≈¬À√◊Õ 41„Àâ‡ΩÑ“
√–«—ß·≈–Õ∏‘…∞“π ‡æ◊ÕË ®–‰¥â ‰¡àµ°‡¢â“‰ª„π°“√¬—«Ë ¬«π ∂÷ß·¡â®µ‘ „®¢Õß§ÿ≥Õ¬“°∑”„π ßË‘ ∑’∂Ë °Ÿ µâÕß
·µà√à“ß°“¬¢Õß§ÿ≥¬—ßÕàÕπ·Õé
42æ√–Õß§å‡¥‘π°≈—∫‰ª ·≈–Õ∏‘…∞“π‡ªìπ§√—Èß∑’Ë Õß«à“ çæ√–∫‘¥“¢Õß≈Ÿ° ∂â“®Õ°·Ààß§«“¡
∑ÿ°¢å¬“°π’Èºà“πæâπ≈Ÿ°‰ª‰¡à ‰¥â πÕ°®“°≈Ÿ°®–µâÕß¥◊Ë¡¡—π °Á¢Õ„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡§«“¡µâÕß°“√¢Õß
æ√–Õß§å‡∂‘¥é 43®“°π—Èπæ√–Õß§å°Á‡¥‘π°≈—∫¡“ °Áæ∫«à“æ«°»‘…¬å¬—ßÀ≈—∫Õ¬Ÿà ‡æ√“–‡ª≈◊Õ°µ“‡¢“
Àπ—°Õ÷Èß®π≈◊¡‰¡à¢÷Èπ 44æ√–Õß§å®÷ß‡¥‘π‰ª®“°æ«°‡¢“ ·≈–Õ∏‘…∞“π‡À¡◊Õπ‡¥‘¡Õ’°‡ªìπ§√—Èß∑’Ë “¡
45æ√–Õß§å‡¥‘π°≈—∫¡“∑’Ëæ«°»‘…¬åÕ’° ·≈–æŸ¥«à“ ç¬—ßπÕπÀ≈—∫æ—°ºàÕπ°—πÕ¬ŸàÕ’°À√◊Õ ∂÷ß‡«≈“∑’Ë
26:30 ¿Ÿ‡¢“¡–°Õ°‡∑» §◊Õ ¿Ÿ‡¢“∑’ËÕ¬Ÿà „°≈â‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡
26:39 ®Õ° „π∑’Ëπ’Èæ√–‡¬´Ÿ°”≈—ßæŸ¥∂÷ß ‘Ëß∑’Ë‡≈«√â“¬∑’Ë°”≈—ß®–‡°‘¥¢÷Èπ°—∫æ√–Õß§å °“√¬Õ¡√—∫ ‘Ëß‡À≈à“π’È®–‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë¬“°¡“°
‡À¡◊Õπ°—∫°“√¥◊Ë¡Õ–‰√∫“ßÕ¬à“ß∑’Ë¡’√ ¢¡¡“°
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∫ÿµ√¡πÿ…¬å† ®–∂Ÿ°¡Õ∫‰ª„Àâ°—∫æ«°§π∫“ª·≈â« 46≈ÿ°¢÷πÈ ‰ª°—π‡∂Õ– ‡ÀÁπ‰À¡§π∑’ÀË °— À≈—ß‡√“¡“
·≈â«é

æ√–‡¬´Ÿ∂Ÿ°®—∫
(¡°.14:43-50;≈°.22:47-53;¬Œ.18:3-12)

47æ√–Õß§å¬ß— æŸ¥‰¡à∑π
— ¢“¥§” ¬Ÿ¥“

´÷ßË ‡ªìπÀπ÷ßË „π»‘…¬å ∫‘ Õß§π¢Õßæ√–Õß§å°¡Á “∂÷ß æ√âÕ¡
°—∫§π°≈ÿà¡„À≠à∑’Ë∂◊Õ∑—Èß¥“∫·≈–‰¡â°√–∫Õß §πæ«°π’È∂Ÿ° àß¡“®“°æ«°À—«Àπâ“π—°∫«™·≈–æ«°
ºŸâ „À≠à 48¬Ÿ¥“ ‰¥âµ°≈ß°—∫æ«°π—Èπ‰«â≈à«ßÀπâ“°àÕπ ·≈â««à“ ç§π∑’Ëº¡®Ÿ∫§◊Õ§π§ππ—Èπ „Àâ‡¢â“‰ª
®—∫‰¥â‡≈¬é 49¬Ÿ¥“ °Áµ√ß‡¢â“‰ªÀ“æ√–‡¬´Ÿ∑—π∑’ æ√âÕ¡°—∫æŸ¥«à“ ç «— ¥’§√—∫ Õ“®“√¬åé ·≈–®Ÿ∫
æ√–Õß§å
50æ√–‡¬´Ÿ®÷ßæŸ¥°—∫‡¢“«à“ç‡æ◊ËÕπ‡Õã¬®–¡“∑”Õ–‰√°Á√’∫∑”‡ ’¬é ·≈â«§π‡À≈à“π—Èπ °Á‡¢â“¡“
®—∫µ—«æ√–Õß§å·≈–§ÿ¡µ—«‰«â 51»‘…¬å§πÀπ÷Ëß∑’ËÕ¬Ÿà°—∫æ√–‡¬´Ÿ®÷ß™—°¥“∫ÕÕ°¡“øíπ‚¥πÀŸ¢Õß§π„™â
¢ÕßÀ—«Àπâ“π—°∫«™ Ÿß ÿ¥†¢“¥
52æ√–‡¬´Ÿæ¥Ÿ °—∫‡¢“«à“ ç‡°Á∫¥“∫„ Ωà °í ‡ ¬’ ‡æ√“–§π∑’Ë„™â¥“∫®–µ“¬‡æ√“–¥“∫ 53§ÿ≥§‘¥«à“
‡√“®–¢Õ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ®“°æ√–∫‘¥“‡√“‰¡à ‰¥âÀ√◊Õ æ√–Õß§å®– àß∑Ÿµ «√√§å¡“„Àâ°—∫‡√“¡“°
°«à“ ‘∫ Õß°Õß*∑—π∑’ 54·µà∂â“‡√“∑”Õ¬à“ßπ—Èπ ¡—π°Á®–‰¡à‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ëæ√–§—¡¿’√å‡¢’¬π‰«âé
55·≈â«æ√–‡¬´Ÿ °ÁæŸ¥°—∫§π°≈ÿà¡„À≠àπ—Èπ«à“ ç‡ÀÁπ‡√“‡ªìπ‚®√À√◊Õ¬—ß‰ß ∂÷ß‰¥â∂◊Õ¥“∫·≈–‰¡â
°√–∫Õß¡“®—∫‡√“ ∑’‡√“π—ßË ÕπÕ¬Ÿà „π«‘À“√†∑ÿ°«—π°≈—∫‰¡à¡“®—∫ 56·µà∑ß—È À¡¥π’‡È °‘¥¢÷πÈ °Á‡æ◊ÕË ®–‰¥â
‡ªìπ®√‘ßµ“¡∑’ºË æâŸ ¥Ÿ ·∑πæ√–‡®â“†‰¥â‡¢’¬π‰«âé ·≈â«æ«°»‘…¬å¢Õßæ√–Õß§å ‰¥â∑ßÈ‘ æ√–Õß§å·≈–Àπ’‰ª

æ√–‡¬´ŸÕ¬ŸàµàÕÀπâ“ºŸâπ”™“«¬‘«
(¡°.14:53-65;≈°.22:54-55;63-71;¬Œ.18:13-14;19-24)

57æ«°π—Èπ®—∫æ√–‡¬´Ÿ‰ª∑’Ë∫â“π¢Õß§“¬“ø“ À—«Àπâ“π—°∫«™ Ÿß ÿ¥†∑’Ëæ«°§√Ÿ Õπ°Æ
ªØ‘∫—µ‘·≈–æ«°ºŸâ „À≠à ‰¥âª√–™ÿ¡°—πÕ¬Ÿà 58‡ª‚µ√‰¥âµ“¡æ√–Õß§å¡“Àà“ßÊ ®π∂÷ß≈“π∫â“π¢Õß

À—«Àπâ“π—°∫«™ Ÿß ÿ¥ ·≈â«‡¢“‰¥â‡¢â“‰ªπ—ËßÕ¬Ÿà„π≈“π∫â“π°—∫æ«°ºŸâ§ÿ¡ ‡æ◊ËÕ¥Ÿ«à“®–¡’Õ–‰√‡°‘¥¢÷Èπ
59æ«°À—«Àπâ“π—°∫«™·≈– ¡“™‘° ¿“·´πŒ’¥√‘π†∑—ÈßÀ¡¥ ‰¥âæ¬“¬“¡À“æ¬“π‡∑Á®¡“
ª√—°ª√”æ√–Õß§å‡æ◊ËÕ®–‰¥â¶à“æ√–Õß§å 60·µà∂÷ß®–¡’æ¬“π‡∑Á®¡“ª√—°ª√”æ√–Õß§åÀ≈“¬§π æ«°
‡¢“°Á ‰¡à “¡“√∂À“À≈—°∞“π∑’Ë¥’æÕ∑’Ë®–µ—¥ ‘π¶à“æ√–Õß§å ‰¥â 61„π∑’Ë ÿ¥°Á¡’ Õß§π„Àâ°“√«à“ ç™“¬
§ππ’È‡§¬æŸ¥«à“ ù‡√“ “¡“√∂∑”≈“¬«‘À“√†¢Õßæ√–‡®â“ ·≈– √â“ß¢÷Èπ„À¡à¿“¬„π “¡«—πûé
62À—«Àπâ“π—°∫«™ ßŸ ¥ÿ †®÷ß¬◊π¢÷π
È ∂“¡æ√–‡¬´Ÿ«“à ç·°®–‰¡à·°âµ«— „π ß‘Ë ∑’‡Ë ¢“°≈à“«À“·°À√◊Õé
63·µàæ√–‡¬´Ÿ¬—ßπ‘Ëß‡ß’¬∫ À—«Àπâ“π—°∫«™ Ÿß ÿ¥†®÷ßæŸ¥°—∫æ√–Õß§å«à“ ç‡√“¢Õ —Ëß·°„ππ“¡¢Õß
æ√–‡®â“∑’Ë¡’™’«‘µÕ¬Ÿà ∫Õ°æ«°‡√“¡“ ‘«à“·°§◊Õæ√–§√‘ µå† æ√–∫ÿµ√¢Õßæ√–‡®â“À√◊Õ‡ª≈à“é
64æ√–Õß§å®÷ßµÕ∫‡¢“«à“ ç∑à“πæŸ¥∂Ÿ°·≈â« ·µà‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ „πÕπ“§µ∑à“π®–‰¥â‡ÀÁπ
∫ÿµ√¡πÿ…¬å†π—ËßÕ¬Ÿà∑“ß¢«“¢Õßæ√–‡®â“ºŸâ¬‘Ëß„À≠à ·≈–¡“∫π‡¡¶„π∑âÕßøÑ“é
26:53 Àπ÷Ëß°Õß∑À“√‚√¡—π ¡’∑À“√ª√–¡“≥À°æ—π§π
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ßŸ ¥ÿ †°Á©°’ ∑÷ßÈ ‡ ÕÈ◊ ºâ“¢Õßµ—«‡Õß·≈–æŸ¥«à“ ç¡—πæŸ¥À¡‘πË ª√–¡“∑™—¥Ê
‡√“¬—ßµâÕß°“√æ¬“πÕ–‰√Õ’° ‡ÀÁπ‰À¡æ«°§ÿ≥°Á ‰¥â¬π‘ §”À¡‘πË ª√–¡“∑ ·≈â« 66æ«°§ÿ≥§‘¥«à“Õ¬à“ß‰√
æ«°‡¢“µÕ∫«à“ ç¡—π¡’§«“¡º‘¥ ¡§«√µ“¬é
67æ«°‡¢“®÷ß∂à¡πÈ”≈“¬√¥Àπâ“æ√–Õß§å ·≈–™°µàÕ¬æ√–Õß§å ∫“ß§π°Áµ∫Àπâ“æ√–Õß§å
68·≈–æŸ¥«à“ ç∑“¬¡“ ‘ ‰Õâ§√‘ µå«à“„§√µ∫Àπâ“·°é
65·≈â«À—«Àπâ“π—°∫«™

‡ª‚µ√°≈—«∑’Ë®–¬Õ¡√—∫«à“√Ÿâ®—°æ√–‡¬´Ÿ
(¡°.14:66-72;≈°.22:56-62;¬Œ.18:15-18,25-27)

69„π¢≥–‡¥’¬«°—π ‡ª‚µ√°”≈—ßπ—ßË Õ¬Ÿ¢à “â ßπÕ°∑’≈Ë “π∫â“π ·≈–

“«„™â§πÀπ÷ßË ‡¢â“¡“∑—°‡¢“«à“
ç·°°ÁÕ¬Ÿà°—∫‡¬´Ÿ§π°“≈‘≈’¥â«¬π’Ëπ“é
70·µà‡ª‚µ√‰¥âªØ‘‡ ∏µàÕÀπâ“∑ÿ°§π«à“ çº¡‰¡à√Ÿâ«à“§ÿ≥æŸ¥∂÷ß‡√◊ËÕßÕ–‰√é
71·≈â«‡¢“°Á‡¥‘πÕÕ°‰ª∑’ª
Ë √–µŸ∫“â π “«„™âÕ°’ §π‡ÀÁπ‡¢“°Á∫Õ°°—∫∑ÿ°§π∑’ÕË ¬Ÿµà √ßπ—πÈ «à“ ç§π
π’ÕÈ ¬Ÿ°à ∫— ‡¬´Ÿ™“«π“´“‡√Á∏¥â«¬é
72‡ª‚µ√®÷ßªØ‘‡ ∏«à“ ç “∫“π‰¥â º¡‰¡à‡§¬√Ÿâ®—°™“¬§ππ—Èπ‡≈¬é
73Õ’° —°§√ŸàÀπ÷Ëß §π∑’Ë¬◊πÕ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπ°Á‡¥‘π‡¢â“¡“À“‡ª‚µ√ ·≈–æŸ¥«à“ ç·°‡ªìπÀπ÷Ëß„πæ«°π—Èπ
·πàÊ ”‡π’¬ß¢Õß·°¡—πøÑÕßÕ¬Ÿà™—¥Êé
74‡ª‚µ√∫Õ°«à“¢Õ„Àâ‡¢“∂Ÿ° “ª·™àß∂â“‚°À° ·≈â« “∫“π«à“ çº¡‰¡à√Ÿâ®—°™“¬§ππ’Èé ∑—π„¥
π—Èπ‰°à°Á¢—π75‡ª‚µ√®÷ßπ÷°¢÷Èπ‰¥â∂÷ß§”æŸ¥∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ‡§¬∫Õ°°—∫‡¢“«à“ ç°àÕπ‰°à¢—π §ÿ≥®–∫Õ°«à“
‰¡à√Ÿâ®—°‡√“ “¡§√—Èßé ‡ª‚µ√®÷ßÕÕ°‰ª¢â“ßπÕ° ·≈â«√âÕß‰ÀâÕ¬à“ß¢¡¢◊Ëπ

æ√–‡¬´Ÿ∂Ÿ°π”µ—«‰ª„Àâªï≈“µ‡®â“‡¡◊Õß
(¡°.15:1;≈°.23:1-2;¬Œ18:28-32)

27

µÕπ‡™â“¡◊¥ æ«°À—«Àπâ“π—°∫«™·≈–ºŸâ„À≠à∑ß—È À¡¥‰¥âµ¥— π‘ °—π«à“ æ√–‡¬´Ÿ ¡§«√µ“¬
·≈â«π”µ—«‰ª¡Õ∫„Àâ°—∫ªï≈“µ‡®â“‡¡◊Õß

2æ«°‡¢“¡—¥æ√–Õß§å

¬Ÿ¥“ ¶à“µ—«µ“¬
(°®.1:18-19)

3‡¡◊ÕË ¬Ÿ¥“

§π∑’ÀË °— À≈—ßæ√–‡¬´Ÿ‡ÀÁπ«à“æ√–Õß§å∂°Ÿ µ—¥ π‘ ≈ß‚∑…∂÷ßµ“¬ °Á√âŸ °÷ ‡ ¬’ „®¡“° ‡¢“
®÷ß§◊π‡ß‘π “¡ ‘∫‡À√’¬≠„Àâ°—∫À—«Àπâ“π—°∫«™ ·≈–æ«°ºŸâ „À≠à4¬Ÿ¥“ §√Ë”§√«≠«à“ çº¡‰¥â
∑”∫“ª‰ª·≈â« ∑’Ë ‰¥âÀ°— À≈—ßºŸ∫â √‘ ∑ÿ ∏‘§Ï πÀπ÷ßË é æ«°À—«Àπâ“π—°∫«™·≈–æ«°ºŸâ „À≠à®ß÷ µÕ∫«à“ ç·≈â«
¡—π‡°’Ë¬«Õ–‰√°—∫‡√“¥â«¬ π—Ëπ¡—π‡√◊ËÕß¢Õß·°é
5¬Ÿ¥“ ‚¬π‡ß‘π∑‘Èß„π«‘À“√ ·≈–‡¥‘πÕÕ°‰ªºŸ°§Õµ“¬
6æ«°À—«Àπâ“π—°∫«™‡°Á∫‡ß‘ππ—Èπ¢÷Èπ¡“ ·≈–æŸ¥«à“ ç¡—πº‘¥°Æ ∑’Ë®–‡Õ“‡ß‘π·∫∫π’È‡°Á∫√«¡
°—∫‡ß‘π¢Õß«‘À“√ ‡æ√“–‡ªìπ‡ß‘π‡ªóôÕπ‡≈◊Õ¥é 7æ«°‡¢“®÷ßµ—¥ ‘π„®‡Õ“‡ß‘ππ’È ‰ª´◊ÈÕ∑’Ëπ“¢Õß™à“ß
ªíôπÀ¡âÕ ‡æ◊ËÕ‡Õ“‰«â‡ªìπ∑’ËΩíß»æ§πµà“ß∫â“πµà“ß‡¡◊Õß 8∑’Ëµ√ßπ—Èπ®÷ß∂Ÿ°‡√’¬°«à“ ç∑ÿàß‡≈◊Õ¥é ¡“
®π∂÷ß∑ÿ°«—ππ’È 9´÷Ëß°Á‡ªìπ®√‘ßµ“¡∑’Ë‡¬‡√¡’Àå ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“†‰¥âæŸ¥‰«â«à“
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çæ«°‡¢“‰¥â‡Õ“‡ß‘π “¡ ∫‘ ‡À√’¬≠
´÷Ëß‡ªìπ√“§“§à“µ—«¢Õßæ√–Õß§å∑’Ë§πÕ‘ √“‡Õ≈µ—Èß¢÷Èπ
10‰ª´◊ÈÕ∑’Ëπ“¢Õß™à“ßªíôπÀ¡âÕ
µ“¡∑’ËÕß§å‡®â“™’«‘µ‰¥â —Ëßº¡‰«âé (‡»§“√‘¬“Àå 11:12-13)

ªï≈“µ ‡®â“‡¡◊Õß Õ∫ «πæ√–‡¬´Ÿ
(¡°.15:2-5;≈°.23:3-5;¬Œ.18:33-38)

11‡¢“‰¥âπ”æ√–‡¬´Ÿ‰ª¬◊πÕ¬ŸàµàÕÀπâ“‡®â“‡¡◊Õßªï≈“µ

‡®â“‡¡◊Õß‰¥â∂“¡æ√–Õß§å«à“ ç‡®â“‡ªìπ
°…—µ√‘¬å¢Õß™“«¬‘«À√◊Õé æ√–‡¬´ŸµÕ∫«à“ ç„™à ‡ªìπÕ¬à“ß∑’Ë∑à“π«à“é
12·µà‡¡◊ËÕæ«°À—«Àπâ“π—°∫«™·≈–æ«°ºŸâ „À≠à°≈à“«À“æ√–Õß§å æ√–Õß§å°Á ‰¡à ‰¥âµÕ∫Õ–‰√
13ªï≈“µ®÷ß∂“¡æ√–Õß§å«à“ ç‡®â“‰¡à ‰¥â¬‘π¢âÕ°≈à“«À“¡“°¡“¬∑’Ë‡¢“«à“‡®â“À√◊Õé
14·µàæ√–Õß§å ‰¡àµÕ∫ªï≈“µ —°§” ∑”„Àâªï≈“µ·ª≈°„®¡“°

ªï≈“µæ¬“¬“¡®–ª≈àÕ¬µ—«æ√–‡¬´Ÿ·µà‰¡à ”‡√Á®
(¡°.15:6-15;≈°.23:13-25;¬Œ.18:39-19:16)
15„π™à«ß‡∑»°“≈ª≈¥ª≈àÕ¬† ‡ªìπª√–‡æ≥’¢Õß‡®â“‡¡◊Õß®–„Àâª√–™“™π‡≈◊Õ°ª≈àÕ¬π—°‚∑…
‰¥â§πÀπ÷Ëß 16µÕππ—Èπ¡’π—°‚∑…Õ◊ÈÕ©“«§πÀπ÷Ëß™◊ËÕ∫“√—∫∫— † 17‡¡◊ËÕª√–™“™π¡“™ÿ¡πÿ¡°—π·≈â« ªï
≈“µ ®÷ß∂“¡æ«°‡¢“«à“ çÕ¬“°„Àâ‡√“ª≈àÕ¬„§√∫“√—∫∫— À√◊Õ‡¬´Ÿ ∑’Ë‡√’¬°°—π«à“æ√–§√‘ µå†é
18ªï ≈ “µ √Ÿâ «à “ ‡Àµÿ º ≈∑’Ë æ «°À— « Àπâ “ π— ° ∫«™·≈–æ«°ºŸâ „À≠à¡Õ∫µ—«æ√–‡¬´Ÿ¡“„Àâ‡¢“°Á‡æ√“–

§«“¡Õ‘®©“
19¢≥–∑’Ëªï≈“µπ—ËßÕ¬Ÿà∫π∫—≈≈—ß°åµ—¥ ‘π§¥’ ¿√√¬“¢Õß‡¢“‰¥â àß¢âÕ§«“¡¡“„Àâ‡¢“«à“ çÕ¬à“‰ª
¬ÿàß°—∫ºŸâ™“¬∑’Ë∫√‘ ÿ∑∏‘Ï§ππ’È‡≈¬ ‡æ√“–‡¡◊ËÕ§◊π©—πΩíπ√â“¬∂÷ß‡¢“ ∑”„Àâ©—π°≈ÿâ¡∑—Èß«—πé
20·µàæ«°À—«Àπâ“π—°∫«™·≈–æ«°ºŸâ „À≠à ‰¥â¬ÿ¬ßª√–™“™π„Àâ¢Õªï≈“µª≈àÕ¬∫“√—∫∫— ·≈–
„Àâ¶à“æ√–‡¬´Ÿ
21‡®â“‡¡◊Õß‰¥â∂“¡ª√–™“™π«à“ ç®–„Àâª≈àÕ¬„§√¥’√–À«à“ß Õß§ππ’Èé ª√–™“™πµ–‚°π«à“
ç∫“√—∫∫— é
22ªï≈“µ®÷ß∂“¡«à“ ç·≈â«®–„Àâ∑”Õ–‰√°—∫‡¬´Ÿ ∑’Ë§π‡√’¬°°—π«à“æ√–§√‘ µåé æ«°‡¢“∑ÿ°§π°Á
µ–‚°π«à“ çµ√÷ß¡—π´–é
23ªï≈“µ®÷ß∂“¡«à“ ç∑”‰¡ ‡¢“∑”º‘¥Õ–‰√À√◊Õé ·µàª√–™“™π°≈—∫¬‘Ëßµ–‚°π¥—ß¢÷Èπ«à“ çµ√÷ß
¡—π´–é
24‡¡◊ÕË ªï≈“µ‡ÀÁπ«à“‡¢“∑”Õ–‰√‰¡à‰¥â¡“°°«à“π’È ·≈–‡√‘¡
Ë ‡°‘¥§«“¡«ÿπà «“¬¢÷πÈ ·≈â« ‡¢“®÷ß‡Õ“πÈ”
†
¡“≈â“ß¡◊Õ µàÕÀπâ“ª√–™“™π ·≈–æŸ¥«à“ çº¡‰¡à‡°’Ë¬«°—∫°“√µ“¬¢Õß™“¬§ππ’È æ«°§ÿ≥√—∫º‘¥
™Õ∫°—π‡Õ“‡Õß°Á·≈â«°—πé
25ª√–™“™π∑—ÈßÀ¡¥®÷ß∫Õ°«à“ çæ«°‡√“·≈–≈Ÿ°Ê ¢Õß‡√“ ®–√—∫º‘¥™Õ∫µàÕ°“√µ“¬¢Õß
‡¢“‡Õßé*
27:25 ∂â“·ª≈®“°¿“…“°√’° §◊Õ"„Àâ‡≈◊Õ¥¢Õß‡¢“µ°Õ¬Ÿà∫π‡√“·≈–≈Ÿ°À≈“π¢Õß‡√“"
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26ªï≈“µ®÷ßª≈àÕ¬∫“√—∫∫—

„Àâæ«°‡¢“ ®“°π—Èπ®÷ß —Ëß„Àâ‡¶’Ë¬πµ’æ√–‡¬´Ÿ ·≈– àßµ—«æ√–Õß§å
‰ª„Àâ°—∫∑À“√‡æ◊ËÕ‡Õ“‰ªµ√÷ß∑’Ë ‰¡â°“ß‡¢π
∑À“√¢Õßªï≈“µ≈âÕ‡≈’¬πæ√–‡¬´Ÿ
(¡°.15:16-20;¬Œ.19:2-3)
27∑À“√¢Õßªï≈“µ‰¥âπ”µ—«æ√–‡¬´Ÿ‡¢â“‰ª∑’Ë»Ÿπ¬å∫—≠™“°“√„À≠à¢Õßæ«°‡¢“ ·≈â«„Àâ∑À“√
∑—Èß°Õß‡¢â“¡“√“¬≈âÕ¡æ√–Õß§å ‰«â 28æ«°‡¢“∂Õ¥‡ ◊ÈÕºâ“¢Õßæ√–Õß§åÕÕ° ·≈â«‡Õ“™ÿ¥ ’·¥ß¡“
„ à „Àâ·∑π 29æ«°‡¢“‡Õ“°‘ËßÀπ“¡¡“ “π‡ªìπ¡ß°ÿÆ„ à ‰«â∫πÀ—«¢Õßæ√–Õß§å ·≈–„Àâ∂◊Õ°‘ËßÕâÕ‰«â

„π¡◊Õ¢«“ ®“°π—πÈ æ«°‡¢“°Á·°≈âß∑”‡ªìπ§ÿ°‡¢à“≈ßµàÕÀπâ“æ√–Õß§å ≈âÕ‡≈’¬πæ√–Õß§å«“à ç‚Õ °…—µ√‘¬å
¢Õß™“«¬‘« ¢Õ®ß∑√ßæ√–‡®√‘≠é 30·≈â«°Á∂¡à πÈ”≈“¬√¥æ√–Õß§å ‡Õ“°‘ßË ÕâÕ¡“µ’À«— æ√–Õß§å 31‡¡◊ÕË
≈âÕ‡≈’¬π®πæÕ„®·≈â« æ«°‡¢“°Á∂Õ¥™ÿ¥ ’·¥ßÕÕ° „ à‡ È◊Õºâ“™ÿ¥‡¥‘¡„Àâ ·≈–π”µ—«æ√–Õß§å ‰ª
µ√÷ß∑’Ë ‰¡â°“ß‡¢π

æ√–‡¬´Ÿµ“¬∫π‰¡â°“ß‡¢π
(¡°.15:21-32;≈°.23:26-43;¬Œ.19:17-27)

32¢≥–∑’Ëæ«°‡¢“°”≈—ß‡¥‘πÕÕ°¡“

°Áæ∫™“¬§πÀπ÷Ëß¡“®“°‰´√’π™◊ËÕ´’ ‚¡π æ«°‡¢“®÷ß‰¥â
∫—ß§—∫„Àâ´’ ‚¡π·∫°‰¡â°“ß‡¢π·∑πæ√–‡¬´Ÿ 33‡¡◊ËÕ¡“∂÷ß ∂“π∑’Ë∑’Ë‡√’¬°«à“ ç°≈‚°∏“é ´÷ËßÀ¡“¬∂÷ß
ç‡π‘πÀ—«°√–‚À≈°é 34æ«°‡¢“‡Õ“‡À≈â“Õßÿàπº ¡°—∫∫“ßÕ¬à“ß∑’Ë¡’√ ¢¡¡“„Àâæ√–Õß§å ·µà‡¡◊ËÕ
æ√–Õß§å™‘¡·≈â«°Á ‰¡à¬Õ¡¥◊Ë¡ 35À≈—ß®“°æ«°‡¢“®—∫æ√–Õß§åµ√÷ß∫π‰¡â°“ß‡¢π·≈â« °Á‡Õ“‡ ◊ÈÕºâ“
¢Õßæ√–Õß§å ¡ “®— ∫ ≈“°·∫à ß °— π 36 ·≈â «æ«°‡¢“°ÁπË—ß‡ΩÑ“æ√–Õß§åÕ¬Ÿà∑Ë’πË—π 37®“°π—Èπ‡¢“‰¥â
‡¢’¬π§”ª√–®“πµ‘¥‰«â‡Àπ◊ÕÀ—«æ√–Õß§å«à“ çπ’Ë§◊Õ‡¬´Ÿ °…—µ√‘¬å¢Õß™“«¬‘«é 38¡’ ‚®√ Õß§π∂Ÿ°
µ√÷ß°“ß‡¢πæ√âÕ¡°—∫æ√–‡¬´Ÿ §πÀπ÷ËßÕ¬Ÿà∑“ß¢«“·≈–Õ’°§πÕ¬Ÿà∑“ß´â“¬¢Õßæ√–Õß§å 39§π∑’Ë
‡¥‘πºà“π‰ª¡“µà“ß à“¬Àπâ“ ·≈–æŸ¥‡À¬’¬¥À¬“¡æ√–Õß§å«à“ 40ç·°§◊Õ§π∑’ËæŸ¥«à“ ù‡√“®–∑”≈“¬
«‘À“√†·≈– √â“ß„À¡à¿“¬„π “¡«—πû ∂â“·°‡ªìπ≈Ÿ°¢Õßæ√–‡®â“®√‘ß°Á„Àâ™à«¬™’«‘µµ—«‡Õß ·≈â«≈ß
¡“®“°‰¡â°“ß‡¢π ‘é
41πÕ°®“°π’Èæ«°À—«Àπâ“π—°∫«™ §√Ÿ Õπ°ÆªØ‘∫—µ‘ ·≈–æ«°ºŸâ „À≠à µà“ß°Áæ“°—πæŸ¥®“≈âÕ
‡≈’¬πæ√–Õß§å«à“ 42ç‡¢“™à«¬™’«‘µ§πÕ◊ËπÊ ‰¥â ·µà°≈—∫™à«¬™’«‘µµ—«‡Õß‰¡à ‰¥â ∂â“‡¢“‡ªìπ°…—µ√‘¬å
¢ÕßÕ‘ √“‡Õ≈®√‘ß „Àâ‡¢“≈ß¡“®“°‰¡â°“ß‡¢π‡¥’¬Î «π’È ·≈â«‡√“®–‡™◊ÕË ‡¢“ 43∂â“‡¢“‰«â „®æ√–‡®â“ ∂â“
æ√–‡®â“µâÕß°“√µ—«‡¢“ °Á¢Õ„Àâæ√–‡®â“™à«¬™’«µ‘ ‡¢“‡¥’¬Î «π’È „π‡¡◊ÕË ‡¢“æŸ¥«à“ ù‡√“§◊Õ≈Ÿ°¢Õßæ√–‡®â“ûé
44‚®√ Õß§π∑’Ë∂Ÿ°µ√÷ß‰¡â°“ß‡¢π°—∫æ√–Õß§å°ÁæŸ¥®“¥Ÿ∂Ÿ°æ√–Õß§å‡À¡◊Õπ°—π

æ√–‡¬´Ÿµ“¬
(¡°.15:33-41;≈°.23:44-49;¬Œ.19:28-30)

45µ—Èß·µà‡∑’Ë¬ß«—π®π∂÷ß∫à“¬

“¡‚¡ß ¡’·µà§«“¡¡◊¥¡‘¥ª°§≈ÿ¡∑—Ë«∑—Èß·ºàπ¥‘π 46ª√–¡“≥
∫à“¬ “¡‚¡ß æ√–‡¬´Ÿ‰¥â√Õâ ßÕÕ°¡“‡ ¬’ ß¥—ß«à“ ç‡Õ≈’ ‡Õ≈’ ≈“¡“ –∫—°∏“π’é·ª≈«à“çæ√–‡®â“¢Õß≈Ÿ°
æ√–‡®â“¢Õß≈Ÿ°∑”‰¡æ√–Õß§å∂÷ß∑Õ¥∑‘Èß≈Ÿ°é
47¡’ª√–™“™π∫“ß§π∑’Ë¬◊πÕ¬Ÿàµ√ßπ—Èπ‰¥â¬‘π·≈–æŸ¥°—π«à“ ç‡¢“°”≈—ß‡√’¬°‡Õ≈’¬“Àåé†
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48∑—π„¥π—Èπ

§πÀπ÷Ëß„πæ«°‡¢“‰¥â«Ë‘ß‰ª‡Õ“øÕßπÈ”¡“™ÿ∫‡À≈â“Õßÿàπ‡°√¥µË” ·≈â«‡ ’¬∫‡¢â“
°—∫ª≈“¬°â“πµâπÕâÕ¬◊πË „Àâæ√–Õß§å¥¡Ë◊ 49·µàæ«°∑’‡Ë À≈◊ÕæŸ¥«à“ çÕ¬à“‰ª¬ÿßà °—∫¡—π ¡“§Õ¬¥Ÿ°π— ¥’°«à“
«à“‡Õ≈’¬“Àå®–¡“™à«¬™’«‘µ¡—πÀ√◊Õ‡ª≈à“é
50æ√–‡¬´Ÿ‰¥â√âÕß‡ ’¬ß¥—ßÕÕ°¡“Õ’°§√—Èß ·≈â«®÷ß¢“¥„®µ“¬
51„π¢≥–π—π
È ‡Õß ¡à“π¿“¬„π«‘À“√†‰¥â©°’ ¢“¥ÕÕ°‡ªìπ Õß «à π®“°∫π≈ß≈à“ß ‡°‘¥·ºàπ¥‘π‰À«
·≈–°âÕπÀ‘π·µ°‡ªìπ‡ ’Ë¬ßÊ 52Õÿ‚¡ß§åΩíß»æ‡ªî¥ÕÕ° ·≈–√à“ß¢Õßª√–™“™π¢Õßæ√–‡®â“À≈“¬
§π∑’µË “¬‰ª·≈â«°Áøπóô ¢÷πÈ ¡“ 53À≈—ß®“°æ√–‡¬´Ÿøπôó ¢÷πÈ ¡“Õ’°§√—ßÈ æ«°‡¢“°ÁÕÕ°¡“®“°Õÿ‚¡ß§åΩßí »æ
®“°π—Èπæ“°—π‡¢â“‰ª„π‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ ·≈–ª√“°Øµ—«„Àâª√–™“™π®”π«π¡“°‰¥â‡ÀÁπ
54‡¡◊Ë Õ æ«°π“¬√â Õ ¬ †·≈–æ«°∑À“√∑’Ë ‡ ΩÑ “ æ√–‡¬´Ÿ Õ ¬Ÿà ‡ ÀÁ π ·ºà π ¥‘ π ‰À«·≈–‡Àµÿ ° “√≥å
∑—ÈßÀ¡¥∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ°Á°≈—«¡“° µà“ß°ÁæŸ¥«à“ ç‡¢“‡ªìπ∫ÿµ√¢Õßæ√–‡®â“®√‘ßÊé
55¡’ºŸâÀ≠‘ßÀ≈“¬§π∑’Ë¬◊π¥Ÿ∑’Ëπ—ËπÕ¬ŸàÀà“ßÊ æ«°‡∏Õµ‘¥µ“¡√—∫„™âæ√–‡¬´Ÿ¡“µ—Èß·µà·§«âπ°“≈‘≈’
56„πæ«°π—Èπ¡’ ¡“√’¬å®“°‡¡◊Õß¡—°¥“≈“ ¡“√’¬å·¡à¢Õß¬“°Õ∫°—∫‚¬‡´ø ·≈–·¡à¢Õß¬“°Õ∫°—∫
¬ÕÀåπ∑’Ë‡ªìπ¿√√¬“¢Õß‡»‡∫¥’

Ωíß»ææ√–‡¬´Ÿ
(¡°.15:42-47;≈°.23:50-56;¬Œ.19:38-42)

57„πµÕπ‡¬Áπ ¡’‡»√…∞’§πÀπ÷ßË ®“°‡¡◊ÕßÕ“√‘¡“‡∏’¬™◊ÕË ‚¬‡´ø ‡¢“‡ªìπ»‘…¬å§πÀπ÷ßË ¢Õßæ√–‡¬´Ÿ
58‚¬‡´ø‰¥â ‰ªÀ“ªï≈“µ‡æ◊ÕË ¢Õ»ææ√–‡¬´Ÿ ªï≈“µ®÷ß ß—Ë „Àâ∑À“√¡Õ∫»ææ√–‡¬´Ÿ„Àâ°∫
— ‚¬‡´ø 59‚¬
‡´ø‰¥âπ”»ææ√–‡¬´Ÿ‰ª ·≈–‡Õ“ºâ“≈‘ππ‘ –Õ“¥æ—π»æ‰«â 60‡¢“π”»æ‰ª‰«â∑Õ’Ë ‚ÿ ¡ß§åΩßí »æ„À¡à¢Õß

‡¢“‡Õß ´÷ßË ‡¢“‰¥â¢¥ÿ ‡¢â“‰ª„πÀ‘π ·≈–°àÕπ®–®“°‰ª ‡¢“‰¥â°≈‘ßÈ À‘π°âÕπ„À≠à¡“ªî¥ª“°Õÿ‚¡ß§å ‰«â
61¡“√’¬å ™“«‡¡◊Õß¡—°¥“≈“ ·≈–¡“√’¬å Õ’°§πÀπ÷Ëß ‰¥â¡“π—Ëß¡ÕßÕ¬Ÿàµ√ß¢â“¡Õÿ‚¡ß§åΩíß»æ

®—¥∑À“√¬“¡‡ΩÑ“Õÿ‚¡ß§åΩíß»ææ√–‡¬´Ÿ
π“† æ«°À—«Àπâ“π—°∫«™·≈–æ«°ø“√‘ †’ ‰¥â¡“æ∫ªï≈“µ
63·≈–∫Õ°«à“ çæ«°‡√“®”‰¥â«à“ ‡®â“®Õ¡À≈Õ°≈«ß§ππ—Èπ ‡§¬æŸ¥‰«âµÕπ∑’Ë¬—ß¡’™’«‘µ«à“ ùÀ≈—ß®“°
“¡«—π ‡√“®–øóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡µ“¬û 64™à«¬ —Ëß„Àâ§π‰ª‡ΩÑ“∑’ËÕÿ‚¡ß§åΩíß»æ¥â«¬‡∂Õ– ‡æ◊ËÕ√—°…“
§«“¡ª≈Õ¥¿—¬®π∂÷ß«—π∑’Ë “¡ ‡æ√“–‰¡à·πàæ«°»‘…¬å¢Õß¡—πÕ“®®–¡“¢‚¡¬»æ‰ª°Á ‰¥â ·≈â«‰ª
∫Õ°°—∫ª√–™“™π∑—ÈßÀ≈“¬«à“ ù‡¢“øóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡µ“¬û °“√À≈Õ°≈«ß§√—Èßπ’È®–‡≈«√â“¬¬‘Ëß°«à“
§√—Èß·√°‡ ’¬Õ’°é 65ªï≈“µ®÷ßæŸ¥°—∫æ«°‡¢“«à“ ç‡Õ“∑À“√‰ª‡ΩÑ“Õÿ‚¡ß§åΩíß»æ„Àâ·πàπÀπ“‡∑à“∑’Ë
æ«°§ÿ≥®–∑”‰¥âé 66¥—ßπ—Èπæ«°‡¢“®÷ß‰ª∑’ËÕÿ‚¡ß§åΩíß»æ ®—¥‡«√¬“¡¥Ÿ·≈Õ¬à“ß·πàπÀπ“ ·≈–‰¥â
ª√–∑—∫µ√“‰«â∫πÀ‘π∑’Ëªî¥ª“°∑“ß‡¢â“Õÿ‚¡ß§åΩíß»æ
62«—π√ÿßà ¢÷π
È ´÷ßË µ√ß°—∫«—πÀ¬ÿ¥∑“ß»“
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æ√–‡¬´Ÿøπôó ®“°§«“¡µ“¬

28

(¡°.16:1-8;≈°.24:1-12;¬Œ.20:1-10)
À≈—ß®“°«—πÀ¬ÿ¥∑“ß»“ π“†ºà“π‰ª µÕπ‡™â“µ√Ÿà«—πÕ“∑‘µ¬å ¡“√’¬å ™“«‡¡◊Õß¡—°¥“≈“

·≈–¡“√’¬åÕ’°§πÀπ÷Ëß‰¥â¡“∑’ËÕÿ‚¡ß§åΩíß»æ*
‰¥â‡°‘¥·ºàπ¥‘π‰À«Õ¬à“ß√ÿπ·√ß ‡æ√“–∑Ÿµ¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µÕß§åÀπ÷Ëß≈ß¡“
®“° «√√§å °≈‘ÈßÀ‘π∑’Ëªî¥ª“°Õÿ‚¡ß§åΩíß»æÕÕ° ·≈â«π—Ëß∫π°âÕπÀ‘ππ—Èπ 3µ—«¢Õß∑Ÿµ «√√§å «à“ß
®â“‡À¡◊Õπ “¬øÑ“·≈∫ ‡ È◊Õºâ“¢“«‡À¡◊ÕπÀ‘¡– 4‡¡◊ËÕæ«°∑À“√¬“¡‡ÀÁπ∑Ÿµ¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µ °Á
°≈—«®πµ—« —Ëπ·≈–≈â¡≈ß‡À¡◊Õπ§πµ“¬
5∑Ÿµ¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µ‰¥âæŸ¥°—∫À≠‘ß Õß§ππ—Èπ«à“ ç‰¡àµâÕß°≈—«À√Õ° º¡√Ÿâ«à“æ«°§ÿ≥¡“
À“æ√–‡¬´Ÿ∑’Ë∂Ÿ°µ√÷ß∫π‰¡â°“ß‡¢π 6æ√–Õß§å ‰¡à ‰¥âÕ¬Ÿà∑’Ëπ’Ë ‡æ√“–æ√–Õß§åøóôπ®“°§«“¡µ“¬·≈â«
‡À¡◊Õπ°—∫∑’æË √–Õß§å ‰¥âæ¥Ÿ ‰«â ¡“¥Ÿ∑∑Ë’ ‡Ë’ ¢“«“ß√à“ß¢Õßæ√–Õß§å ‘ 7√’∫‰ª∫Õ°æ«°»‘…¬å¢Õßæ√–Õß§å«“à
ùæ√–Õß§åøπôó ®“°§«“¡µ“¬·≈â« ·≈–µÕππ’æÈ √–Õß§å°”≈—ß≈à«ßÀπâ“æ«°§ÿ≥‰ª·§«âπ°“≈‘≈’ §ÿ≥®–
‡ÀÁπæ√–Õß§å∑’Ëπ—Ëπû π’Ë‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ëº¡‡Õ“¡“∫Õ°æ«°§ÿ≥é
8ºŸâÀ≠‘ß∑—Èß Õß§π®÷ß√’∫ÕÕ°‰ª®“°Õÿ‚¡ß§å æ«°‡∏Õ√Ÿâ ÷°∑—ÈßÀ«“¥°≈—«·≈–¥’ „® √’∫«‘Ëß‰ª∫Õ°
»‘…¬å¢Õßæ√–Õß§å 9∑—π„¥π—πÈ æ√–‡¬´Ÿ°¡Á “¬◊πÕ¬Ÿ¢à “â ßÀπâ“¢ÕßÀ≠‘ß Õß§ππ’È æ√–Õß§å∑°— «à“ ç «— ¥’é
∑—Èß Õß§π®÷ß‡¢â“¡“°Õ¥‡∑â“¢Õßæ√–Õß§å ‰«â·≈–°â¡°√“∫æ√–Õß§å 10æ√–‡¬´ŸæŸ¥°—∫À≠‘ß∑—Èß Õß
§π«à“ ç‰¡àµâÕß°≈—« ‰ª∫Õ°æ«°æ’ËπâÕß¢Õß‡√“„Àâ ‰ª∑’Ë·§«âπ°“≈‘≈’‡∂Õ– æ«°‡¢“®–‡ÀÁπ‡√“∑’Ëπ—Ëπé
2„π¢≥–π—Èπ‡Õß

∑À“√¬“¡√“¬ß“πæ«°À—«Àπâ“π—°∫«™
Õß§π°”≈—ß‡¥‘π∑“ß‰ªπ—Èπ ∑À“√¬“¡∫“ß à«π‰¥â‡¢â“¡“„π‡¡◊Õß ·≈–‡≈à“
‡√◊ËÕß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ∑—ÈßÀ¡¥„Àâæ«°À—«Àπâ“π—°∫«™øíß 12æ«°À—«Àπâ“π—°∫«™®÷ß‰ªæ∫æ«°ºŸâ „À≠à·≈â«
«“ß·ºπ°—π æ«°‡¢“‰¥â „Àâ‡ß‘πæ«°∑À“√¬“¡®”π«π¡“° 13‡¢“ ßË— «à“ çæ«°‡®â“®–µâÕßæŸ¥«à“ æ«°
»‘…¬å¢Õßæ√–‡¬´Ÿ·Õ∫¡“µÕπ°≈“ß§◊π ·≈–¢‚¡¬»ææ√–‡¬´Ÿ‰ª µÕπ∑’Ë∑À“√¬“¡°”≈—ßÀ≈—∫Õ¬Ÿàé
14·≈–∂â“‡√◊ËÕßπ’È√âŸ ‰ª∂÷ßÀŸ¢Õß‡®â“‡¡◊Õß æ«°¢â“®–æŸ¥°—∫‡¢“‡Õß ‡æ◊ËÕ‰¡à „Àâæ«°‡®â“‡¥◊Õ¥√âÕπé
15æ«°∑À“√√—∫‡ß‘π‰ª ·≈–∑”µ“¡∑’Ëæ«°‡¢“ —Ëß ¥—ßπ—Èπ®÷ß¡’°“√‡≈à“≈◊Õ‡√◊ËÕßπ’È „πÀ¡Ÿà™“«¬‘«®π∂÷ß
∑ÿ°«—ππ’È
11¢≥–∑’ËÀ≠‘ß∑—Èß

æ√–‡¬´ŸæŸ¥°—∫»‘…¬å¢Õßæ√–Õß§å
(¡°.16:14-18;≈°.24:36-49;¬Œ.20:19-23;°®.1:6-8)

16æ«°»‘…¬å∑—Èß

‘∫‡ÕÁ¥§π‡¥‘π∑“ß‰ª·§«âπ°“≈‘≈’‡æ◊ËÕ‰ª¬—ß¿Ÿ‡¢“∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ∫Õ°„Àâ ‰ª 17‡¡◊ËÕ
æ«°‡¢“‡ÀÁπæ√–Õß§å°°Á ¡â ≈ß°√“∫ ·µà¬ß— ¡’∫“ß§π ß ¬— Õ¬Ÿà 18æ√–‡¬´Ÿ‡¢â“¡“À“æ«°‡¢“ ·≈–æŸ¥«à“
ç ‘∑∏‘Õ”π“®∑—ÈßÀ¡¥ ∑—Èß„π «√√§å·≈–∫π·ºàπ¥‘π‚≈° ‰¥â„Àâ ‰«â°—∫‡√“·≈â« 19¥—ßπ—Èπ „Àâæ«°§ÿ≥
ÕÕ°‰ª∑”„Àâ§π∑ÿ°™“µ‘¡“‡ªìπ»‘…¬å¢Õß‡√“ „Àâ‡¢“‡¢â“æ‘∏’®ÿà¡πÈ”†‡æ◊ËÕ®–‰¥â°≈“¬‡ªìπ¢Õßæ√–∫‘¥“
æ√–∫ÿµ√ ·≈–æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘†Ï 20 Õπæ«°‡¢“„Àâ‡™◊ËÕøíß∑ÿ° ‘Ëß∑’Ë‡√“‰¥â —Ëß‰«â ®”‰«â«à“ ‡√“
®–Õ¬Ÿà°—∫æ«°§ÿ≥‡ ¡Õ ®π°«à“®– ‘Èπ¬ÿ§é
28:1 Õÿ‚¡ß§åΩíß»æ À¡“¬∂÷ß ∂“π∑’Ë∑’Ë¢ÿ¥‡¢â“‰ª„πÀ‘π‡æ◊ËÕ„™â‡ªìπ∑’Ë«“ß»æ

01 mat with reference
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Àπ—ß Õ◊ ¡“√–‚°
ºŸâ‡¢’¬πÀπ—ß ◊Õ¡“√–‚°§◊Õ¬ÕÀåπ ¡“√–‚°´÷Ëß‰¡à ‰¥â‡ªìπ
»‘…¬å‡Õ°Àπ÷Ëß„π ‘∫ Õß§π¢Õßæ√–‡¬´Ÿ ·µà‡¢“‡ªìπ‡æ◊ËÕπ
√à«¡ß“π°—∫»‘…¬å‡Õ°¢Õßæ√–‡¬´Ÿ∫“ß§π Àπ—ß ◊Õ¡“√–‚°
‡¢’¬π„Àâ°—∫æ«°‚√¡—π∑’Ë ‰¡à „™à§π¬‘«Õà“π
Àπ—ß ◊Õ¡“√–‚°π’È ¡“√–‚°¡’«‘∏’‡¢’¬π∑’Ë°√–™—∫·≈–‡πâπ
°“√°√–∑” ‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫¡—∑∏‘«À√◊Õ≈Ÿ°“·≈â«®–‡ÀÁπ«à“¡“√–
‚°‰¡à∫—π∑÷°§” Õπ¢Õßæ√–‡¬´Ÿ¡“°‡∑à“‰√ ‡¢“‡πâπ∂÷ß ‘Ëß∑’Ë
æ√–‡¬´Ÿ ∑”∑’Ë · ¥ß„Àâ ‡ ÀÁ π «à “ æ√–Õß§å ‡ ªì π æ√–∫ÿ µ √¢Õß
æ√–‡®â“·≈–„Àâ‡ÀÁπ«à“·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“„°≈â®–¡“∂÷ß·≈â«
¡“√–‚°µ—Èß„®Õ¬“°„Àâª√–™“™π‡¢â“„®«à“æ√–‡¬´Ÿ‰¥â∑”Àπâ“∑’Ë
∑’Ëæ√–‡®â“„Àâ¡“ §◊Õ°“√™à«¬‡À≈◊Õ¡πÿ…¬å„Àâ√Õ¥π—Èπ ”‡√Á®≈ß
µÕπæ√–Õß§åµ“¬∫π‰¡â°“ß‡¢π ·≈–°“√µ“¬¢Õßæ√–Õß§å
‰¥â∑”„Àâª√–™“™π‡¢â“„®Õ¬à“ß·∑â®√‘ß«à“æ√–Õß§å‡ªìπ„§√ ·≈–
°“√µ‘¥µ“¡æ√–Õß§åπ—Èπ‡ªìπÕ¬à“ß‰√
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¡“√–‚° 1:1

¡“√–‚°
§”‡∑»π“¢Õß¬ÕÀåπ§π∑”æ‘∏®’ ¡àÿ πÈ”
(¡∏.3:1-12;≈°.3:1-9,15-17;¬Œ.1:19-28)

π’§Ë Õ◊ ®ÿ¥‡√‘¡Ë µâπ¢Õß¢à“«¥’†‡°’¬Ë «°—∫æ√–‡¬´Ÿ°…—µ√‘¬ºå ¬âŸ ßË‘ „À≠à* ºŸ‡â ªìπ∫ÿµ√¢Õßæ√–‡®â“† 2‡√◊ÕË ßπ’È
‡ªìπ‰ªµ“¡∑’ËÕ‘ ¬“ÀåºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“† ‰¥â‡¢’¬π‰«â«à“
ç‡√“®– àßºŸâ àß¢à“«¢Õß‡√“π”Àπâ“∑à“π‰ª°àÕπ
‡¢“®–‰ª‡µ√’¬¡∑“ß„Àâ°—∫∑à“πé (¡“≈“§’ 3:1)
3ç¡’‡ ’¬ß√âÕßµ–‚°π¢Õß§πÀπ÷Ëß„π∑’Ë‡ª≈à“‡ª≈’Ë¬«·Àâß·≈âß«à“
„Àâ‡µ√’¬¡∑“ß ”À√—∫Õß§å‡®â“™’«µ‘
·≈–∑”∑“ß‡¥‘ππ—Èπ„Àâµ√ß ”À√—∫æ√–Õß§åé (Õ‘ ¬“Àå 40:3)
4·≈â«¬ÕÀåπ§π∑”æ‘∏’®ÿà¡πÈ” ¡“ª√“°Æµ—«„π∑’Ë‡ª≈à“‡ª≈’Ë¬«·Àâß·≈âß ·≈–‰¥â —Ëß Õπ«à“ ç„Àâ
°≈—∫µ—«°≈—∫„®‡ ’¬„À¡à·≈–√—∫æ‘∏’®ÿà¡πÈ”† ·≈â«æ√–‡®â“®–¬°‚∑…§«“¡º‘¥∫“ª¢Õßæ«°§ÿ≥é 5§π
∑—Ë«·§«âπ¬Ÿ‡¥’¬·≈–§π®“°‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡‰¥â¡“À“¬ÕÀåπ·≈–‰¥â “√¿“æ∫“ª¢Õßæ«°‡¢“ ¬ÕÀåπ
®÷ß∑”æ‘∏’®ÿà¡πÈ”„Àâ°—∫æ«°‡¢“„π·¡àπÈ”®Õ√å·¥π 6¬ÕÀåπ„ à‡ ◊ÈÕºâ“∑’Ë∑”®“°¢πÕŸ∞ „™âÀπ—ß —µ«å§“¥
‡Õ« °‘π®—°®—Ëπ‡·≈–πÈ”º÷ÈßªÉ“‡ªìπÕ“À“√ 7¬ÕÀåπª√–°“»«à“ ç®–¡’§πÀπ÷Ëß¡“∑’À≈—ßº¡ ‡¢“®–¬‘Ëß
„À≠à°«à“º¡¡“° ·¡â·µà‡™◊Õ°√Õß‡∑â“¢Õß‡¢“ º¡¬—ß‰¡à¡’§à“‡æ’¬ßæÕ∑’Ë®–°â¡≈ß‰ª·°â „Àâ 8º¡∑”
æ‘∏’®ÿà¡„Àâæ«°§ÿ≥¥â«¬πÈ” ·µà‡¢“§ππ—Èπ®–®ÿà¡æ«°§ÿ≥¥â«¬æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ïé†

1

æ√–‡¬´Ÿ‡¢â“æ‘∏’®ÿà¡πÈ”
(¡∏.3:13-17;≈°.3:21-22)

9„π‡«≈“π—Èπ

æ√–‡¬´Ÿ‰¥â‡¥‘π∑“ß®“°‡¡◊Õßπ“´“‡√Á∏„π·§«âπ°“≈‘≈’ ‰ª„Àâ¬ÕÀåπ∑”æ‘∏’®ÿà¡πÈ”
„Àâ „π·¡àπÈ”®Õ√å·¥π 10∑—π∑’∑’Ëæ√–Õß§å‚º≈àæâππÈ”¢÷Èπ¡“ °Á‡ÀÁπ∑âÕßøÑ“·À«°ÕÕ° ·≈–‡ÀÁπæ√–
«‘≠≠“≥∑’‡Ë À¡◊Õππ°æ‘√“∫≈ß¡“ ∂‘µÕ¬Ÿ°à ∫— æ√–Õß§å 11¡’‡ ¬’ ß®“° «√√§å«“à ç≈Ÿ°‡ªìπ≈Ÿ°∑’√Ë °— ¢ÕßæàÕ
æàÕæÕ„®„πµ—«≈Ÿ°¡“°é
æ√–‡¬´Ÿ∂Ÿ°¡“√∑¥≈Õß
(¡∏.4:1-11;≈°.4:1-13)

12‡¡◊ÕË ‡

¬’ ßπ—πÈ ‡ß’¬∫≈ß æ√–«‘≠≠“≥‰¥â ßà æ√–‡¬´Ÿ‡¢â“‰ªÕ¬Ÿà„π∑’‡Ë ª≈à“‡ª≈’¬Ë «·Àâß·≈âß 13∂÷ß
’Ë ‘∫«—π æ√–Õß§åÕ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπ°—∫ —µ«åªÉ“ ´“µ“π†‰¥â¡“≈Õß„®æ√–Õß§å À≈—ß®“°π—Èπæ«°∑Ÿµ «√√§å
‰¥â¡“¥Ÿ·≈æ√–Õß§å
æ√–‡¬´Ÿ‡√‘Ë¡ß“π¢Õßæ√–Õß§å
(¡∏.4:12-22;≈°.4:14-15;5:1-11)
14À≈—ß®“°∑’¬Ë ÕÀåπ∂Ÿ°®—∫¢—ß§ÿ° æ√–‡¬´Ÿ‰¥â ‰ª∑’·
Ë §«âπ°“≈‘≈·’ ≈–‡√‘¡Ë ª√–°“»¢à“«¥’ ¢Õßæ√–‡®â“

15æ√–Õß§åª√–°“»«à“ ç∂÷ß‡«≈“·≈â« ·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“„°≈â®–¡“∂÷ß·≈â«

* °≈—∫µ—«°≈—∫„®‡ ¬’ „À¡à

·≈–‡™◊ËÕ„π¢à“«¥’π’È´–é
1:1 ç°…—µ√‘¬åºŸâ¬‘Ëß„À≠àé À√◊Õ„π¿“…“‡¥‘¡„™â§”«à“ çæ√–§√‘ µåé
1:15 ·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“„°≈â¡“∂÷ß·≈â« À√◊Õ Õ’°§«“¡À¡“¬Àπ÷Ëß§◊Õ ·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“‰¥â¡“∂÷ß·≈â«

02 mark with reference

61

26/8/03, 10:51 AM

62

¡“√–‚° 1:16

æ√–‡¬´Ÿ‡≈◊Õ°≈Ÿ°»‘…¬å
“∫°“≈‘≈’ æ√–Õß§å‡ÀÁπ‡ª‚µ√*°—∫Õ—π¥√Ÿ«åπâÕß™“¬¢Õß
‡¢“°”≈—ß‡À«’¬Ë ß·À®—∫ª≈“°—πÕ¬Ÿà ‡æ√“–æ«°‡¢“‡ªìπ™“«ª√–¡ß 17æ√–Õß§åæ¥Ÿ °—∫æ«°‡¢“«à“ çµ“¡
‡√“¡“‡∂Õ– ·≈â«‡√“®– Õπ„Àâ®—∫§π·∑π®—∫ª≈“ 18æ«°‡¢“®÷ß∑‘Èß·À·≈–µ“¡æ√–‡¬´Ÿ‰ª∑—π∑’
19æ√–Õß§å‡¥‘πµàÕ‰ªÕ’°π‘¥Àπ÷Ëß °Á‡ÀÁπ¬“°Õ∫≈Ÿ°™“¬¢Õß‡»‡∫¥’°—∫¬ÕÀåππâÕß™“¬¢Õß‡¢“
°”≈—ß´àÕ¡·´¡·ÀÕ¬Ÿà 20æ√–Õß§å‡√’¬°æ«°‡¢“∑—π∑’ ∑—Èß Õß‰¥âª≈àÕ¬„ÀâæàÕ¢Õß‡¢“Õ¬Ÿà „π‡√◊Õ°—∫
æ«°≈Ÿ°®â“ß ·≈â«µ“¡æ√–Õß§å ‰ª
æ√–‡¬´Ÿ‰≈àº™’ «Ë—
16¢≥–∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ‡¥‘πÕ¬Ÿà√‘¡Ωíòß∑–‡≈

(≈°.4:31-37)
21æ√–‡¬´Ÿ°—∫æ«°»‘…¬å‡¢â“‰ª„π‡¡◊Õß§“‡ªÕ√π“Õÿ¡ ‡¡◊ËÕ∂÷ß«—πÀ¬ÿ¥∑“ß»“ π“† æ√–‡¬´Ÿ
‰¥â‡¢â“‰ª„π∑’Ëª√–™ÿ¡™“«¬‘«†·≈–‡√‘Ë¡ Ë—ß Õπ 22ºŸâ§π∑÷Ëß„π§” Õπ¢Õßæ√–Õß§å¡“° ‡æ√“–
æ√–Õß§å Õπ‡¥Á¥¢“¥Õ¬à“ßºŸâ¡’Õ”π“® ´÷Ëß‰¡à‡À¡◊Õπ°—∫æ«°§√Ÿ Õπ°ÆªØ‘∫—µ‘§πÕ◊ËπÊ 23·≈â«®ŸàÊ
°Á¡™’ “¬§πÀπ÷ßË „π∑’ªË √–™ÿ¡∑’¡Ë º’ ™’ «Ë— ß‘ Õ¬Ÿ√à Õâ ßµ–‚°π¢÷πÈ ¡“«à“ 24ç‡¬´Ÿ™“«π“´“‡√Á∏ ®–∑”Õ–‰√æ«°‡√“

®–¡“∑”≈“¬æ«°‡√“‡À√Õ ‡√“√Ÿâπ–«à“∑à“π‡ªìπ„§√ ∑à“π‡ªìπºŸâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï¢Õßæ√–‡®â“‰ß≈à–é
25æ√–‡¬´Ÿµ«“¥¡—π«à“ çÀÿ∫ª“° ·≈â«ÕÕ°¡“é 26‡®â“º’√â“¬®÷ß∑”„Àâ™“¬∑’Ë¡—π ‘ßÕ¬Ÿà ™—°¥‘Èπ
™—°ßÕ·≈–°√’¥√âÕß‡ ’¬ß¥—ß ®“°π—Èπ°ÁÕÕ°®“°√à“ß‡¢“‰ª
27∑ÿ°§πæ“°—π·ª≈°„®∂“¡°—πÕ◊ÈÕÕ÷ß‰ªÀ¡¥«à“ ç‡°‘¥Õ–‰√¢÷Èπ π’ËµâÕß‡ªìπ§” Õπ„À¡à∑’Ë‡µÁ¡
‰ª¥â«¬ƒ∑∏‘Ï‡¥™·πàÊ ¢π“¥æ«°º’™—Ë«¬—ß‡™◊ËÕøíß‡¢“‡≈¬é 28·≈â«™◊ËÕ‡ ’¬ß¢Õßæ√–Õß§å°Á¥—ß°√–©àÕπ
‰ª∑—Ë«·§«âπ°“≈‘≈’
æ√–‡¬´Ÿ√°— …“§π¡“°¡“¬
(¡∏.8:14-17;≈°.4:38-41)
29∑—π∑’∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ·≈–æ«°»‘…¬åÕÕ°®“°∑’Ëª√–™ÿ¡†¡“·≈â« æ«°‡¢“°Áµ√ß¥‘Ëß‰ª∑’Ë∫â“π¢Õß
‡ª‚µ√°—∫Õ—π¥√Ÿ«å ¬“°Õ∫°—∫¬ÕÀåπ°Á ‰ª¥â«¬ 30·¡à¬“¬¢Õß‡ª‚µ√πÕπ‡ªìπ‰¢âÕ¬Ÿà æ«°‡¢“√’∫‡≈à“
Õ“°“√¢Õß‡∏Õ„Àâæ√–Õß§åøíß 31æ√–Õß§å‡¥‘π‰ª®—∫¡◊Õ‡∏Õæ¬ÿß¢÷Èπ¡“ ‡∏ÕÀ“¬‰¢â∑—π∑’ ·≈â«°Á

¡“√—∫„™âæ√–‡¬´Ÿ°—∫æ«°»‘…¬å
32‡¬Áππ—π
È ‡¡◊ÕË µ–«—πµ°¥‘π·≈â« ºŸ§â πµà“ßæ“§π‡®Á∫‰¢â ‰¥âª«É ¬ ·≈–§π∑’∂Ë °Ÿ º’ ß‘ ¡“À“æ√–Õß§å
33§π∑—Èß‡¡◊Õß‰¥â¡“ÕÕ°—πÕ¬Ÿ∑
à À’Ë πâ“ª√–µŸ 34æ√–Õß§å ‰¥â√°— …“‚√§µà“ßÊ „Àâ°∫— §π¡“°¡“¬ ·≈–¢—∫
‰≈àæ«°º’™Ë—«ÕÕ°‰ªÀ≈“¬µπ¥â«¬ ·µàæ√–Õß§å ‰¡à¬Õ¡„Àâæ«°º’™Ë—«‡À≈à“π’ÈæŸ¥ ‡æ√“–æ«°¡—π√Ÿâ«à“
æ√–Õß§å‡ªìπ„§√
æ√–‡¬´Ÿ‡µ√’¬¡∫Õ°‡√◊ÕË ß¢à“«¥’
(≈°.4:42-44)

35«—π√ÿàß¢÷Èπ

æ√–‡¬´Ÿ‰¥âµ◊ËπÕÕ°®“°∫â“π‰ª·µà‡™â“¡◊¥ ‡æ◊ËÕ‰ªÕ∏‘…∞“π„π∑’Ë‡ß’¬∫ ß∫ 36æÕ
“¬ÀπàÕ¬ ‡ª‚µ√*·≈–‡æ◊ËÕπÊ °ÁÕÕ°µ“¡À“æ√–Õß§å°—π 37‡¡◊ËÕ‡®Õ·≈â«æ«°‡¢“ °ÁæŸ¥«à“ ç∑ÿ°
§π°”≈—ßµ“¡À“Õ“®“√¬å°—πÕ¬Ÿàé
1:16 ‡ª‚µ√ À√◊Õ ´’ ‚¡π
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¡“√–‚° 2:13

38·µàæ√–Õß§å°≈—∫µÕ∫«à“ ç„Àâæ«°‡√“‰ª‡¡◊ÕßÕ◊π
Ë ·∂«Ê π’°È π— ‡∂Õ– ‡√“®–‰¥â
39
∑’Ë ‡ √“¡“°Á ‡ æ◊Ë Õ Ë— ß Õππ’Ë · À≈–é æ√–Õß§å®÷ß‰¥â‡¥‘π∑“ß‰ª∑—Ë«·§«âπ°“≈‘≈’
ª√–™ÿ¡™“«¬‘«†·≈–¢—∫º’™«Ë— À≈“¬µπÕÕ°‰ª

ß—Ë Õπ∑’πË π—Ë ¥â«¬
—Ëß Õπµ“¡∑’Ë

æ√–‡¬´Ÿ√—°…“§π‡ªìπ‚√§º‘«Àπ—ß√â“¬·√ß
(¡∏.8:1-4;≈°.5:12-16)
40¡’™“¬§πÀπ÷Ëß‡ªìπ‚√§º‘«Àπ—ß√â“¬·√ß ‡¢“¡“§ÿ°‡¢à“ÕâÕπ«ÕπµàÕæ√–‡¬´Ÿ«à“

ç∂â“Õ“®“√¬å
Õ¬“°™à«¬ º¡µâÕßÀ“¬·πàÊé
41æ√–Õß§å√Ÿâ ÷° ß “√®÷ß¬◊Ëπ¡◊ÕÕÕ°‰ª·µ–µ—«‡¢“·≈–æŸ¥«à“ ç‡√“Õ¬“°™à«¬ À“¬‡∂Õ–é
42‡¢“°ÁÀ“¬ √à“ß°“¬ –Õ“¥‡°≈’È¬ß‡°≈“∑—π∑’
43°àÕπ∑’æ
Ë √–‡¬´Ÿ®–„Àâ‡¢“‰ª æ√–Õß§å°Á ‰¥â ßË— °”™—∫‡¢“«à“ 44çÕ¬à“‰ª‡≈à“‡√◊ÕË ßπ’È „Àâ „§√øíß≈à–
·µà„Àâ ‰ªÀ“π—°∫«™ ‡æ◊ÕË „Àâ‡¢“ ”√«®¥Ÿ«“à §ÿ≥À“¬·≈â« ·≈–‡Õ“‡§√◊ÕË ß∫Ÿ™“‰ªµ“¡∑’Ë ‚¡‡ * ßË— ¥â«¬
‡æ◊ËÕ§πÕ◊Ëπ®–‰¥â√Ÿâ«à“§ÿ≥À“¬·≈â«é 45·µà‡¡◊ËÕ™“¬§ππ’ÈÕÕ°‰ª ‡¢“°Á ‰ª‡≈à“„Àâ „§√µàÕ„§√øíß®π√Ÿâ°—π
‰ª∑—«Ë ∑”„Àâæ√–‡¬´Ÿ‡¢â“‰ª„π‡¡◊ÕßÕ¬à“ß‡ªî¥‡º¬‰¡à‰¥âÕ°’ µàÕ‰ª æ√–Õß§å®ß÷ µâÕßÕ¬Ÿπà Õ°‡¡◊Õß ·µà°Á¬—ß
¡’§π¡“°¡“¬®“°∑ÿ°Àπ∑ÿ°·ÀàßÀ≈—Ëß‰À≈¡“À“æ√–Õß§å

æ√–‡¬´Ÿ√—°…“§πÕ—¡æ“µ
(¡∏.9:1-8;≈°.5:17-26)

2

‰¡à°«’Ë π— µàÕ¡“ æ√–‡¬´Ÿ°‡Á ¢â“‰ª„π‡¡◊Õß§“‡ªÕ√π“Õÿ¡Õ’° æÕ™“«∫â“π√Ÿ¢â “à ««à“æ√–Õß§å°≈—∫¡“
Õ¬Ÿà∫â“π·≈â« 2°Áæ“°—π¡“‡µÁ¡∫â“π®π≈âπÕÕ°¡“·ÕÕ—¥¬—¥‡¬’¬¥°—πÕ¬ŸàÀπâ“ª√–µŸ ·≈–æ√–
‡¬´Ÿ°Á —Ëß Õπæ√–§”¢Õßæ√–‡®â“„Àâ°—∫æ«°‡¢“ 3¡’™“¬ Ë’§πÀ“¡§π‡ªìπÕ—¡æ“µ¡“∫π‡ª≈ 4·µà
‡¢â“‰ª‰¡à∂÷ßæ√–‡¬´Ÿ‡æ√“–§π·πàπ¡“° æ«°‡¢“®÷ß√◊ÈÕÀ≈—ß§“ÕÕ° µ√ß°—∫∑’Ëæ√–Õß§åπ—ËßÕ¬Ÿà ·≈â«
À¬àÕπ‡ª≈∑’Ë§π‡ªìπÕ—¡æ“µπ—ÈππÕπÕ¬Ÿà≈ß‰ª 5‡¡◊ËÕæ√–Õß§å‡ÀÁπ§«“¡‡™◊ËÕ¢Õßæ«°‡¢“ °ÁæŸ¥°—∫
§π‡ªìπÕ—¡æ“µ«à“ ç≈Ÿ°√—° ∫“ª¢Õß≈Ÿ°‰¥â√—∫°“√¬°‚∑…·≈â«é
6¡’§√Ÿ Õπ°ÆªØ‘∫µ— π
‘ ßË— Õ¬Ÿ∑à πË’ πË— À≈“¬§π æ«°‡¢“§‘¥„π„®«à“ 7ç‡Õä– ¡—πæŸ¥Õ¬à“ßπ’È ‰¥â ‰ß ·∫∫
π’È¥ŸÀ¡‘Ëπæ√–‡®â“™—¥Ê ‡æ√“–¡’·µàæ√–‡®â“‡∑à“π—Èπ∑’Ë¬°‚∑…∫“ª‰¥âé 8æ√–‡¬´Ÿ√Ÿâ∑—π∑’«à“æ«°‡¢“
°”≈—ß§‘¥Õ–‰√Õ¬Ÿ®à ß÷ æŸ¥«à“ ç∑”‰¡æ«°§ÿ≥∂÷ß§‘¥Õ¬à“ßπ’È 9®–„Àâ‡√“æŸ¥°—∫§π‡ªìπÕ—¡æ“µ§ππ’«È “à ù∫“ª
¢Õß§ÿ≥‰¥â√—∫°“√¬°‚∑…·≈â«û À√◊Õ ù≈ÿ°¢÷Èπæ—∫‡ª≈·≈â«‡¥‘π‡∂‘¥û Õ—π‰Àπ®–ßà“¬°«à“°—π10·µà‡æ◊ËÕ
„Àâæ«°§ÿ≥√Ÿ«â “à ∫ÿµ√¡πÿ…¬å† ¡’Õ”π“®„π‚≈°∑’®Ë –¬°‚∑…∫“ª‰¥âé æ√–Õß§å®ß÷ æŸ¥°—∫§π‡ªìπÕ—¡æ“µ
«à“ 11ç‡√“ —Ëß„Àâ§ÿ≥≈ÿ°¢÷Èπ æ—∫‡ª≈·≈â«°≈—∫∫â“π‰¥â·≈â«é 12‡¢“°Á≈ÿ°¢÷Èπ∑—π∑’ ®“°π—Èπ®÷ßæ—∫‡ª≈
·≈â«‡¥‘πÕÕ°‰ªµàÕÀπâ“µàÕµ“∑ÿ°§π∑’Ë¡ÕßÕ¬Ÿà¥â«¬§«“¡ßÿπßß æ«°‡¢“®÷ß√âÕß √√‡ √‘≠æ√–‡®â“
·≈–æŸ¥°—π«à“ ç‰¡à‡§¬‡ÀÁπÕ–‰√·∫∫π’È¡“°àÕπ‡≈¬é

æ√–‡¬´Ÿ‡≈◊Õ°‡≈«’
(¡∏.9:9-13;≈°.5:27-32)

13æ√–‡¬´Ÿ‰¥â ‰ª∑’∑
Ë –‡≈

“∫Õ’° ¡’§π¡“À“æ√–Õß§å‡¬Õ–¡“° ·≈–æ√–Õß§å°Á ‰¥â ß—Ë Õπæ«°‡¢“

1:44 Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ ‡≈«’π‘µ‘ 14:1-32
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14¢≥–∑’Ëæ√–Õß§å‡¥‘π¡“µ“¡∑“ßπ—Èπ°Á‡ÀÁπ‡≈«’

≈Ÿ°¢ÕßÕ—≈‡øÕ— π—ËßÕ¬Ÿà∑’Ë¥à“π‡°Á∫¿“…’ æ√–Õß§åæŸ¥
°—∫‡¢“«à“ çµ“¡‡√“¡“é ‡≈«’°Á≈ÿ°¢÷Èπµ“¡æ√–Õß§å ‰ª∑—π∑’
15‡¬Áπ«—ππ—Èπ‡¡◊ËÕæ√–Õß§å°‘πÕ“À“√Õ¬Ÿà∑’Ë∫â“π‡≈«’ °Á¡’æ«°§π‡°Á∫¿“…’*·≈–§π∫“ª ®”π«π
¡“°¡“°‘πÕ“À“√°—∫æ√–Õß§å·≈–æ«°»‘…¬å ¡’§πæ«°π’È∑’Ë¡“µ‘¥µ“¡æ√–Õß§å‡¬Õ–¡“° 16‡¡◊ËÕ§√Ÿ
Õπ°ÆªØ‘∫—µ‘∫“ß§π∑’Ë‡ªìπæ«°ø“√‘ ’‡ÀÁπ‡¢â“ °Á∂“¡æ«°»‘…¬å¢Õßæ√–‡¬´Ÿ«à“ ç∑”‰¡‡¢“∂÷ß°‘π
Õ“À“√°—∫æ«°§π‡°Á∫¿“…’·≈–æ«°§π∫“ªé
17‡¡◊ÕË æ√–Õß§å ‰¥â¬π
‘ °ÁµÕ∫«à“ ç§π ∫“¬¥’‰¡àµÕâ ß°“√À¡ÕÀ√Õ° ·µà§πªÉ«¬µâÕß°“√À¡Õ ‡√“
‰¡à ‰¥â¡“‡æ◊ËÕ‡√’¬°§π¥’ ·µà¡“‡æ◊ËÕ‡√’¬°§π∫“ªé

æ√–‡¬´Ÿ·µ°µà“ß®“°ºŸâπ”»“ π“§πÕ◊Ëπ
(¡∏.9:14-17;≈°.5:33-39)
18‡«≈“π—Èπ»‘…¬å¢Õß¬ÕÀåπ·≈–¢Õßæ«°ø“√‘ ’†°”≈—ßÕ¥Õ“À“√°—πÕ¬Ÿà

¡’∫“ß§π¡“∂“¡æ√–
‡¬´Ÿ«à“ ç∑”‰¡»‘…¬å¢Õß∑à“π∂÷ß‰¡àÕ¥Õ“À“√‡À¡◊Õπ°—∫»‘…¬å¢Õß¬ÕÀåπ·≈–¢Õßæ«°ø“√‘ ’∫â“ß≈à–é
19æ√–Õß§åµÕ∫«à“ ç‡¡◊ËÕ‡®â“∫à“«¬—ßÕ¬Ÿà ‡æ◊ËÕπ¢Õß‡¢“®–Õ¥Õ“À“√‰¥âÕ¬à“ß‰√ ‡¢“®–‰¡àÕ¥
Õ“À“√µÕπ∑’Ë‡®â“∫à“«¬—ßÕ¬ŸàÀ√Õ° 20·µà‡¡◊ËÕ∂÷ß«—ππ—Èπ ∑’Ë‡®â“∫à“«∂Ÿ°æ“µ—«‰ª·≈â« æ«°‡¢“∂÷ß®–Õ¥
Õ“À“√
21‰¡à¡’ „§√‡Õ“ºâ“∑’Ë¬—ß‰¡àÀ¥¡“ª–‡¢â“°—∫ºâ“‡°à“À√Õ° ‡æ√“–‡¡◊ËÕ™‘Èπºâ“„À¡àÀ¥ °Á®–¥÷ßºâ“
‡°à“„Àâ¢“¥¡“°°«à“‡¥‘¡ 22‰¡à¡’ „§√‡Õ“‡À≈â“Õßÿàπ„À¡à‡∑„ à∂ÿßÀπ—ß‡°à“°—π ‡æ√“–‡À≈â“Õßÿàπ„À¡à®–
∑”„Àâ∂ÿßÀπ—ß‡°à“·µ° ‡ ’¬∑—Èß‡À≈â“Õßÿàπ·≈–∂ÿßÀπ—ß‡°à“ ‡¢“∂÷ß‰¥â‡Õ“‡À≈â“Õßÿàπ„À¡à „ à„π∂ÿßÀπ—ß
„À¡à°π— é
™“«¬‘«∫“ß§π«‘®“√≥åæ√–‡¬´Ÿ
(¡∏.12:1-8;≈°.6:1-5)
π“†æ√–‡¬´Ÿ‡¥‘πºà“π∑ÿàß¢â“« “≈’ √–À«à“ßπ—Èπ æ«°»‘…¬å
¢Õßæ√–Õß§å°Á‡¥Á¥¬Õ¥√«ß¢â“«¡“∫’È°‘π°—π 24‡¡◊ËÕæ«°ø“√‘ ’‡ÀÁπ ®÷ß∂“¡æ√–‡¬´Ÿ«à“ ç¥Ÿπ—Ëπ ‘ æ«°

23¡’§√—ÈßÀπ÷Ëß„π«—πÀ¬ÿ¥∑“ß»“

»‘…¬å¢Õß§ÿ≥°”≈—ßΩÉ“Ωóπ°Æ‡æ√“–æ«°‡¢“°”≈—ß∑”ß“π„π«—πÀ¬ÿ¥∑“ß»“ π“é
25æ√–Õß§å°ÁµÕ∫«à“ çæ«°§ÿ≥‰¡à‡§¬Õà“πÀ√◊Õ«à“°…—µ√‘¬å¥“«‘¥†∑”Õ–‰√ µÕπ∑’Ë‡¢“·≈–≈Ÿ°
πâÕßÕ¥Õ¬“°À‘«‚À¬ 26‡¢“‰¥â‡¢â“‰ª„π«‘À“√¢Õßæ√–‡®â“´÷ËßÕ“∫’Õ“∏“√å‡ªìππ—°∫«™ Ÿß ÿ¥†Õ¬Ÿà„π
µÕππ—Èπ ·≈–°‘π¢π¡ªíß»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï´÷Ëßµ“¡°Æ·≈â«¡’·µàæ«°π—°∫«™‡∑à“π—Èπ∑’Ë°‘π‰¥â 27·≈â«‡¢“¬—ß
‡Õ“¢π¡ªíßπ—Èπ¡“·∫àß„Àâ≈Ÿ°πâÕß°‘πÕ’°¥â«¬é æ√–‡¬´Ÿ µÕ∫æ«°‡¢“«à“ çæ√–‡®â“µ—Èß«—πÀ¬ÿ¥‰«â
”À√—∫™à«¬¡πÿ…¬å ‰¡à „™à „Àâ¡πÿ…¬åµâÕß¡“≈”∫“° ‡æ√“–«—πÀ¬ÿ¥π—Èπ 28¬‘Ëß°«à“π—Èπ ∫ÿµ√¡πÿ…¬å°Á
‡ªìπ„À≠à°«à“«—πÀ¬ÿ¥∑“ß»“ π“¥â«¬é

2:15 §π‡°Á∫¿“…’ §◊Õ æ«°§π¬‘«∑’Ë ‰¥â√—∫®â“ßÕ“≥“®—°√‚√¡—π ‡°Á∫¿“…’§π¬‘«¥â«¬°—π‰ª„Àâ°—∫§π‚√¡—π æ«°π’È™Õ∫¢Ÿ¥√’¥
·≈–¢’È ‚°ß §π¬‘«‡°≈’¬¥æ«°π’È¡“°
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æ√–‡¬´Ÿ√—°…“§π¡◊Õ≈’∫
(¡∏.12:9-14;≈°.6:6-11)

æ√–‡¬´Ÿ‡¢â“‰ª„π∑’ªË √–™ÿ¡¢Õß™“«¬‘«Õ’°¡’™“¬¡◊Õ≈’∫§πÀπ÷ßË Õ¬Ÿ∑à πË’ πË— 2¡’∫“ß§π§Õ¬®âÕß®—∫º‘¥
æ√–Õß§åÕ¬Ÿà ‡¢“°”≈—ß¥Ÿ«“à æ√–Õß§å®–√—°…“™“¬¡◊Õ≈’∫§ππ—πÈ „π«—πÀ¬ÿ¥∑“ß»“ π“À√◊Õ‰¡à
3æ√–Õß§å ß—Ë §π¡◊Õ≈’∫«à“ ç¡“¢â“ßÀπâ“π’À
È πàÕ¬é
4·≈â«æ√–Õß§å°Á∂“¡æ«°‡¢“«à“ çµ“¡°Æ¢Õß«—πÀ¬ÿ¥ ‡√“§«√®–∑”¥’À√◊Õ∑”™—Ë« §«√™à«¬
™’«‘µÀ√◊Õ ∑”≈“¬™’«‘µ¥’é ·µàæ«°‡¢“‡ß’¬∫
5æ√–‡¬´Ÿ∑—Èß‚°√∏·≈–‡ ’¬„®¡“°∑’Ëæ«°‡¢“¡’®‘µ„®¥◊ÈÕ¥â“π æ√–Õß§å¡Õß‰ª√Õ∫Ê ·≈â«æŸ¥
°—∫§π¡◊Õ≈’∫«à“ ç¬◊¥¡◊ÕÕÕ°¡“é ™“¬§ππ—πÈ ¬◊¥¡◊ÕÕÕ° ·≈â«¡◊Õ¢Õß‡¢“°ÁÀ“¬‡ªìπª°µ‘ 6‡¡◊ËÕæ«°
ø“√‘ ’‡ÀÁπÕ¬à“ßπ—Èπ°Á√’∫ÕÕ°‰ª¢â“ßπÕ°‡æ◊ËÕ«“ß·ºπ°—∫æ√√§æ«°¢Õß°…—µ√‘¬å‡Œ‚√¥À“∑“ß¶à“
æ√–‡¬´Ÿ
§πµ‘¥µ“¡æ√–‡¬´Ÿ‡¬Õ–¡“°
7æ√–‡¬´Ÿ‰¥â ‰ª∑’Ë∑–‡≈ “∫°“≈‘≈’°—∫æ«°»‘…¬å ·≈–¡’§π¡“°¡“¬µ‘¥µ“¡æ√–‡¬´Ÿ¡“ ∑—Èß®“°
·§«âπ°“≈‘≈’ ·§«âπ¬Ÿ‡¥’¬ 8‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ ‡¡◊Õß‡Õ‚¥¡ ·§«âπµà“ßÊ ∑’ÕË ¬ŸΩà ßíò µ√ß¢â“¡·¡àπÈ”®Õ√å·¥π
·≈–®“°∫√‘‡«≥√Õ∫Ê ‡¡◊Õß‰∑√–·≈–‡¡◊Õß‰´¥Õπ ‡æ√“–‰¥â¬‘π∂÷ß‡√◊ËÕßµà“ßÊ ∑’Ëæ√–Õß§å∑”
9‡π◊ËÕß®“°§π‡¬Õ–¡“° æ√–Õß§å®÷ß —Ëßæ«°»‘…¬å„Àâ‡µ√’¬¡‡√◊Õ„Àâæ√–Õß§å≈”Àπ÷Ëß‡æ◊ËÕ°—πΩŸß™π‰¡à
„Àâ¡“‡∫’¬¥‡ ¬’ ¥æ√–Õß§å 10‡æ√“–æ√–Õß§å ‰¥â√°— …“§π‡ªìπ®”π«π¡“° ®÷ß∑”„Àâ§π∑’‡Ë ªìπ‚√§µà“ßÊ
¬‘ßË ‡∫’¬¥‡ ¬’ ¥°—π‡¢â“¡“‡æ◊ÕË ®—∫µâÕßæ√–Õß§å 11‡¡◊ÕË ‰√°Áµ“¡∑’æË «°º’™«Ë— ‡ÀÁπæ√–Õß§å°®Á –°â¡≈ß°√“∫
·≈–µ–‚°π«à“ ç∑à“π‡ªìπ≈Ÿ°¢Õßæ√–‡®â“é 12·µàæ√–Õß§å ‰¥â —ËßÀâ“¡æ«°º’™—Ë«Õ¬à“ß‡¥Á¥¢“¥ ‰¡à„Àâ
¡—π∫Õ°«à“æ√–Õß§å‡ªìπ„§√
æ√–‡¬´Ÿ‡≈◊Õ°»‘…¬å ‘∫ Õß§π

3

(¡∏10:1-4;≈°.6:12-16)

13æ√–‡¬´Ÿ‰¥â¢÷Èπ‰ª∫π¿Ÿ‡¢“·ÀàßÀπ÷Ëß ·≈–‡√’¬°§π∑’Ëæ√–Õß§åµâÕß°“√„Àâ¡“µ‘¥µ“¡æ√–Õß§å
·≈â«æ«°‡¢“°Á¡“ 14∑—ÈßÀ¡¥¡’ ‘∫ Õß§π æ√–Õß§å ‰¥â·µàßµ—Èß∑—Èß ‘∫ Õß§ππ’È „Àâ‡ªìπ»‘…¬å‡Õ°‡æ◊ËÕ
®–‰¥â¡“Õ¬Ÿà°—∫æ√–Õß§å ·≈–æ√–Õß§åµÕâ ß°“√∑’®Ë – ßà æ«°‡¢“ÕÕ°‰ª ßË— Õπ¥â«¬ 15√«¡∑—Èß∑”„Àâ
æ«°‡¢“¡’Õ”π“®∑’Ë®–¢—∫‰≈àº’™—Ë« 16»‘…¬å∑—Èß ‘∫ Õß§ππ’È¡’™◊ËÕ«à“´’ ‚¡π §π∑’Ëæ√–Õß§åµ—Èß™◊ËÕ„Àâ „À¡à
«à“‡ª‚µ√ 17¬“°Õ∫ ≈Ÿ°¢Õß‡»‡∫¥’°∫— ¬ÕÀåππâÕß¢Õß¬“°Õ∫ ∑—ßÈ Õß§ππ’æÈ √–Õß§å‰¥â „Àâ™Õ◊Ë „À¡à«“à
‚∫Õ“‡πÕ‡¬ ç≈Ÿ°øÑ“√âÕßé 18Õ—π¥√Ÿ«å øï≈‘ª ∫“√‚∏‚≈¡‘« ¡—∑∏‘« ‚∏¡— ¬“°Õ∫ ≈Ÿ°¢ÕßÕ—≈‡øÕ—
∏—¥‡¥Õ— ´’ ‚¡π ºŸâ¡’ „®®¥®àÕ°—∫æ√–‡®â“ 19·≈–¬Ÿ¥“ Õ‘ §“√‘‚Õ∑ ´÷Ëß§◊Õ§π∑’ËµÕπÀ≈—ß‰¥âÀ—°À≈—ß

æ√–‡¬´Ÿ

æ√–‡¬´Ÿ·≈–‡∫‡Õ≈‡´∫Ÿ≈
(¡∏.12:22-32;≈°.11:14-23;12:10)

20®“°π—Èπæ√–Õß§å®÷ß°≈—∫∫â“π

·≈–ΩŸß™π‰¥â¡“¬◊πÕÕ°—πÕ¬Ÿà∑’Ëπ—ËπÕ’° ®π∑”„Àâæ√–‡¬´Ÿ·≈–
»‘…¬å‡Õ°∑—Èß ‘∫ Õß§π‰¡à¡’‡«≈“·¡â·µà®–°‘π¢â“« 21‡¡◊ËÕ§√Õ∫§√—«¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‰¥â¬‘π¢à“«π’È °Áæ“
°—π¡“‡æ◊ËÕ®—∫µ—«æ√–Õß§å°≈—∫∫â“π ‡æ√“–§‘¥«à“æ√–Õß§å‡ªìπ∫â“‰ª·≈â«
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22¡’æ«°§√Ÿ

Õπ°ÆªØ‘∫—µ‘∑’Ë¡“®“°‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡æŸ¥°—π«à“ ç‡¢“∂Ÿ°‡∫‡Õ≈‡´∫Ÿ≈ À—«Àπâ“º’
‡¢â“ ‘ß °Á‡≈¬¡’ƒ∑∏‘Ï¢—∫‰≈àº’Õ◊ËπÊ‰ªé
23æ√–‡¬´Ÿ®÷ß‡√’¬°æ«°‡¢“¡“„°≈âÊ ·≈â«‡≈à“‡√◊ËÕß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫„Àâøíß«à“ ç´“µ“π®–¢—∫‰≈àµ—«
¡—π‡Õß‰¥â‡À√Õ 24∂â“·ºàπ¥‘π‰Àπ·µ°·¬°°—π‡Õß ·ºàπ¥‘ππ—Èπ°Á®–µ—ÈßÕ¬ŸàµàÕ‰ª‰¡à ‰¥â 25À√◊Õ∂â“
§√Õ∫§√—«‰Àπ·µ°·¬°°—π‡Õß §√Õ∫§√—«π—Èπ°Á®–µ—ÈßÕ¬Ÿà ‰¡à ‰¥â 26°Á‡À¡◊Õπ°—π ∂â“´“µ“πµàÕ Ÿâ°—∫
µ—«¡—π‡Õß ¡—π°Áµ—ÈßÕ¬Ÿà ‰¡à ‰¥â ·µà∂÷ß®ÿ¥®∫·≈â« 27®√‘ßÊ ·≈â« ‰¡à¡’ „§√∫ÿ°‡¢â“‰ªª≈âπ∫â“π¢Õß§π∑’Ë
·¢Áß·√ß‰¥â πÕ°®“°®–®—∫‡®â“¢Õß∫â“π∑’·Ë ¢Áß·√ßπ—πÈ ¡—¥‰«â°Õà π®÷ß®–ª≈âπ¢â“«¢Õß„π∫â“π‰¥â 28‡√“
®–∫Õ°„Àâ√âŸ«à“ æ√–‡®â“®–¬°‚∑…„Àâ°—∫§«“¡∫“ª∑ÿ°™π‘¥·≈–§”¥ŸÀ¡‘πË ∑ÿ°Õ¬à“ß 29·µàæ√–‡®â“®–
‰¡à¡’«—π¬°‚∑…„Àâ°—∫§π∑’Ë¥ŸÀ¡‘Ëπæ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï‡≈¬ §π∑’Ë∑”Õ¬à“ßπ—Èπ®–¡’§«“¡º‘¥∫“ªπ—Èπ
µ‘¥µ—«µ≈Õ¥‰ªé
30∑’Ëæ√–Õß§åæŸ¥Õ¬à“ßπ’È°Á‡æ√“–¡’∫“ß§π°≈à“«À“«à“æ√–Õß§å¡’º’™—Ë« ‘ßÕ¬Ÿà

§√Õ∫§√—«∑’Ë·∑â®√‘ß¢Õßæ√–‡¬´Ÿ
(¡∏.12:46-50;≈°.8:19-21)
31‡«≈“π—Èπ·¡à·≈–πâÕßÊ ¢Õßæ√–Õß§å°Á¡“∂÷ß·≈–¬◊π§Õ¬Õ¬Ÿà¢â“ßπÕ° ‡¢“ àß§π‡¢â“‰ªµ“¡
æ√–‡¬´ŸÕÕ°¡“ 32µÕππ—Èπ¡’§ππ—Ëß≈âÕ¡√Õ∫æ√–Õß§åÕ¬Ÿà‡µÁ¡‰ªÀ¡¥ ¡’§π¡“∫Õ°æ√–Õß§å«à“ ç·¡à

°—∫æ«°πâÕßÊ ¢ÕßÕ“®“√¬å§Õ¬Õ¬Ÿà¢â“ßπÕ°§√—∫é
33æ√–Õß§å°ÁµÕ∫«à“ ç„§√‡ªìπ·¡à·≈–πâÕß¢Õß‡√“é 34·≈â«æ√–Õß§å°Á¡Õß‰ª¬—ß§π∑’Ëπ—Ëß≈âÕ¡
√Õ∫æ√–Õß§åÕ¬Ÿà·≈–æŸ¥«à“ çπ’Ë ‰ß ·¡à·≈–πâÕßÊ ¢Õß‡√“ 35§π∑’Ë∑”µ“¡ ‘Ëß∑’Ëæ√–‡®â“µâÕß°“√°Á
‡ªìππâÕß™“¬πâÕß “«·≈–·¡à¢Õß‡√“é

‡√◊ÕË ß™“«π“À«à“πæ◊™
(¡∏.13:1-9;≈°.8:4-8)

4

æ√–Õß§å ßË— ÕπÕ¬Ÿ√à ¡‘ ∑–‡≈ “∫Õ’° ¡’§π¡“ÀâÕ¡≈âÕ¡æ√–Õß§å‡¬Õ–¡“° æ√–Õß§å®ß÷ ¢÷πÈ ‰ªπ—ßË
∫π‡√◊Õ·≈â«≈Õ¬Õ¬Ÿà¢â“ßÊ Ωíòß à«πª√–™“™π¬◊πøíßÕ¬Ÿà√‘¡Ωíòß 2æ√–‡¬´Ÿ‰¥â „™â‡√◊ËÕß‡ª√’¬∫
‡∑’¬∫ Õπæ«°‡¢“À≈“¬Õ¬à“ß æ√–Õß§å‡≈à“„Àâøíß«à“ 3çøíß„Àâ¥’Ê ¡’™“«π“§πÀπ÷ËßÕÕ°‰ªÀ«à“π
‡¡≈Á¥æ◊™ 4¢≥–∑’ËÀ«à“πÕ¬Ÿàπ—Èπ ∫“ß‡¡≈Á¥°Áµ°∫π∑“ß‡¥‘π π°°Á¡“®‘°°‘πÀ¡¥ 5∫“ß‡¡≈Á¥°Áµ°∫π
æ◊Èπ∑’Ë¡’¥‘πµ◊ÈπÊ à«π¢â“ß≈à“ß‡ªìπÀ‘π ‡¡≈Á¥π—Èπ°ÁßÕ°ß“¡¢÷ÈπÕ¬à“ß√«¥‡√Á«‡æ√“–¥‘π‰¡à≈÷° 6·µà‡¡◊ËÕ
· ß·¥¥·º¥‡º“æ◊™π—Èπ°Á‡À’Ë¬« ·Àâßµ“¬‡æ√“–√“°‰¡à≈÷°æÕ 7∫“ß‡¡≈Á¥µ°„πæßÀπ“¡ Àπ“¡°Á
‚µ¢÷Èπ§≈ÿ¡æ◊™π—Èπ‰«â®÷ß‰¡àÕÕ°¥Õ°ÕÕ°º≈ 8·≈–∫“ß‡¡≈Á¥µ°≈ß„π¥‘π¥’°Á‡®√‘≠ßÕ°ß“¡¢÷Èπ¡“‡°‘¥
¥Õ°ÕÕ°º≈ “¡ ‘∫‡∑à“∫â“ß À° ‘∫‡∑à“∫â“ß ·≈–√âÕ¬‡∑à“∫â“ßé
9·≈â«æ√–Õß§å°ÁæŸ¥«à“ ç„§√¡’ÀŸ°Áøíß‰«â „Àâ¥’é

∑”‰¡æ√–‡¬´Ÿ∂÷ß„™â‡√◊ËÕß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫
(¡∏.13:10-17;≈°.8:9-10)

10µàÕ¡“‡¡◊ËÕæ√–‡¬´ŸÕ¬Ÿà§π‡¥’¬«

»‘…¬å∑È—ß ‘∫ Õß§πæ√âÕ¡°—∫§π∑’Ëµ‘¥µ“¡°Á¡“∂“¡∂÷ß§«“¡

À¡“¬¢Õß‡√◊ÕË ß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫æ«°π—πÈ
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11æ√–Õß§å∫Õ°«à“

ç‡√◊ËÕß§«“¡≈—∫¢Õß·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“π’È¡’·µàæ«°§ÿ≥‡∑à“π—Èπ∑’Ë‡√“®–
∫Õ°„Àâ√Ÿâ à«πæ«°§ππÕ°π—Èπ‡√“®–„™â·µà‡√◊ËÕß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ Õπ 12‡æ◊ËÕ«à“
ùæ«°‡¢“®–¥Ÿ·≈â«¥ŸÕ’° ·µà°Á®–‰¡à‡ÀÁπ
øíß·≈â«øíßÕ’° ·µà°Á®–‰¡à‡¢â“„® ‡æ√“–∂â“‡¢“‡ÀÁπ·≈–‡¢â“„®
‡¢“®–°≈—∫¡“À“æ√–‡®â“·≈–‰¥â√—∫°“√¬°‚∑…û é (Õ‘ ¬“Àå 6:9-10 )

æ√–‡¬´ŸÕ∏‘∫“¬∂÷ß‡√◊ËÕß™“«π“À«à“πæ◊™
(¡∏.13:18-23;≈°.8:11-15)

13·≈â«æ√–Õß§å∂“¡æ«°‡¢“«à“

ç§ÿ≥¬—ß‰¡à‡¢â“„®‡√◊ËÕß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫‡√◊ËÕßπ’ÈÕ’°À√◊Õ ·≈â«§ÿ≥
®–‰ª‡¢â“„®‡√◊ËÕß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫Õ◊ËπÊ ‰¥â¬—ß‰ß 14™“«π“§ππ’È ‰¥âÀ«à“π∂âÕ¬§”¢Õßæ√–‡®â“ 15‡¡≈Á¥∑’Ë
µ°≈ß∫π∑“ß‡¥‘π°Á‡À¡◊Õπ°—∫§π∑’Ëøíß∂âÕ¬§”¢Õßæ√–‡®â“ ·µà´“µ“π¡“·¬àß‡Õ“∂âÕ¬§”∑’Ë ‰¥âÀ«à“π
‰«â „πæ«°‡¢“π—Èπ‰ª∑—π∑’ 16 à«π‡¡≈Á¥∑’Ëµ°≈ß∫π¥‘πµ◊ÈπÊ ∑’Ë¡’À‘πÕ¬Ÿà¢â“ß≈à“ß °Á‡À¡◊Õπ°—∫§π∑’Ëøíß
æ√–§” ·≈â«√’∫√—∫‰«â¥â«¬§«“¡¬‘π¥’ 17·µà√“°‰¡à≈÷°®÷ß‰¡à∑π∑“π ‡¡◊ËÕ‡®Õ°—∫§«“¡∑ÿ°¢å‡¥◊Õ¥
√âÕπÀ√◊Õ∂Ÿ°°≈—Ëπ·°≈âß‡æ√“–‡™◊ËÕ„π∂âÕ¬§”π—Èπ‡¢“°Á‡≈‘°‡™◊ËÕ∑—π∑’ 18‡¡≈Á¥∑’Ëµ°≈ß„πæßÀπ“¡°Á
‡À¡◊Õπ°—∫§π∑’Ëøíß∂âÕ¬§”·≈â« 19·µà¬—ß‡ªìπÀà«ß°—ß«≈‡°’Ë¬«°—∫™’«‘µ„π‚≈°π’È À≈ß√–‡√‘ßÕ¬Ÿà°—∫
∑√—æ¬å ‘π‡ß‘π∑Õß·≈–§«“¡‚≈¿∑’Ë ‰¡à ‘Èπ ÿ¥ ‘Ëß‡À≈à“π’È ‰¥â¡“§≈ÿ¡∂âÕ¬§”‰«â‡≈¬‰¡à‡°‘¥º≈ 20‡¡≈Á¥
∑’Ëµ°„π¥‘π¥’ °Á‡À¡◊Õπ°—∫§π∑’Ëøíß∂âÕ¬§”·≈â«√—∫‰«â ·≈–ÕÕ°¥Õ°ÕÕ°º≈ “¡ ‘∫‡∑à“∫â“ß À° ‘∫
‡∑à“∫â“ß ·≈–Àπ÷Ëß√âÕ¬‡∑à“∫â“ßé
µâÕß„™â„π ßË‘ ∑’‡Ë √“¡’
(≈°.8:16-18)

21·≈â«æ√–Õß§åæ¥Ÿ °—∫æ«°‡¢“«à“ ç¡’ „§√∫â“ß∑’®Ë ¥ÿ µ–‡°’¬ß·≈â«‡Õ“‰ª‰«â „µâ∂ß— À√◊Õ„µâ‡µ’¬ß ‡¢“
®ÿ¥µ–‡°’¬ß‡Õ“‰«â«“ß∫π¢“µ—Èß‰¡à „™àÀ√◊Õ 22Õ–‰√∑’Ë·Õ∫´àÕπÕ¬Ÿà®–∂Ÿ°‡ªî¥‡º¬ ·≈–§«“¡≈—∫∑ÿ°
Õ¬à“ß®–∂Ÿ°‡ªî¥‚ªßÀ¡¥ 23„§√¡’ÀŸ°Áøíß‰«â¥’Êé
24æ√–Õß§åæŸ¥°—∫æ«°‡¢“Õ’°«à“ ç§‘¥„Àâ¥’Ê „π ‘Ëß∑’Ë§ÿ≥‰¥âøíß ¬‘Ëß∑”Õ¬à“ßπ’È¡“°‡∑à“‰√ °Á®–
¬‘ßË ‡¢â“„®¡“°¢÷πÈ ‡∑à“π—πÈ ·≈–®–‰¥â¡“°°«à“π—πÈ ‡ ¬’ ¥â«¬´È”25§π∑’‡Ë ¢â“„®Õ¬Ÿ·à ≈â«°Á®–‡¢â“„®¡“°¬‘ßË ¢÷πÈ

à«π§π∑’Ë ‰¡à‡¢â“„®·≈â«¬—ß‰¡à π„®øíßÕ’° ·¡â ‘Ëß∑’Ë‡¢“‡¢â“„®°Á®–À“¬‰ª¥â«¬

‡√◊ËÕß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°“√ßÕ°¢Õß‡¡≈Á¥æ◊™
26æ√–Õß§åæŸ¥µàÕ«à“ ç·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“‡ª√’¬∫‡À¡◊Õπ°—∫™“¬§πÀπ÷Ëß∑’ËÀ«à“π‡¡≈Á¥æ◊™
≈ß„π¥‘π 27‰¡à«“à ™“¬§ππ—πÈ ®–À≈—∫À√◊Õµ◊πË æ◊™π—πÈ °Á·µ°ÀπàÕ·≈–‡®√‘≠ßÕ°ß“¡¢÷πÈ ‡√◊ÕË ¬Ê ∑ÿ°«—π∑ÿ°§◊π
‚¥¬∑’™Ë “¬§ππ’È ‰¡à√«Ÿâ “à ¡—πßÕ°¢÷πÈ ¡“‰¥â¬ß— ‰ß 28‡æ√“–¥‘π‡ªìπµ—«∑’∑Ë ”„Àâ‡¡≈Á¥æ◊™π—πÈ ßÕ°¢÷πÈ ‡ªìπ≈”µâπ
‡√‘Ë¡®“°µâπÕàÕπ°àÕπ·≈â«µàÕ¡“°Á‡ªìπ√«ß ·≈–¡’‡¡≈Á¥‡µÁ¡√«ß 29‡¡◊ËÕ‡¡≈Á¥ ÿ°‡À≈◊ÕßÕ√à“¡™“«π“

°Á√’∫‡Õ“‡§’¬«¡“‡°’Ë¬«æ◊™∑—π∑’ ‡æ√“–∂÷ßƒ¥Ÿ‡°Á∫‡°’Ë¬«·≈â«é

02 mark with reference

67

26/8/03, 10:51 AM

68

¡“√–‚° 5:30

‡¡≈Á¥¡— µ“√å¥
(¡∏.13:31-32,34-35;≈°.13:18-19)

30·≈â«æ√–Õß§å°Á∂“¡«à“ ç®–‡ª√’¬∫‡∑’¬∫·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“‡À¡◊Õπ°—∫Õ–‰√¥’ ‡ª√’¬∫
‡∑’¬∫°—∫‡√◊ËÕßÕ–‰√„Àâøíß¥’ 31‡ª√’¬∫°—∫‡¡≈Á¥¡— µ“√å¥°Á·≈â«°—π ‡¡≈Á¥™π‘¥π’ÈµÕπ∑’Ëª≈Ÿ°≈ß„π¥‘π
π—Èπ¡—π‡≈Á°¡“° 32·µàæÕ‚µ¢÷Èπ¡“°Á°≈“¬‡ªìπµâπ∑’Ë „À≠à∑’Ë ÿ¥ „πæ«°æ◊™ «π§√—«∑—ÈßÀ¡¥ ·≈–‰¥â
·ºà°ß‘Ë °â“π “¢“®ππ°¡“∑”√—ß„µâ√¡à ‰¡â ‰¥âé 33æ√–Õß§å ‰¥â „™â‡√◊ÕË ß·∫∫π’ÕÈ °’ À≈“¬‡√◊ÕË ß ß—Ë ÕπΩŸß™π
‡°’Ë¬«°—∫∂âÕ¬§”¢Õßæ√–‡®â“‡∑à“∑’Ëæ«°‡¢“®–√—∫‰À« 34æ√–Õß§å‡≈à“∑ÿ°‡√◊ËÕß‚¥¬„™â‡√◊ËÕß‡ª√’¬∫

‡∑’¬∫À¡¥ ·≈–‡¡◊ËÕÕ¬Ÿà°—πµ“¡≈”æ—ß°—∫»‘…¬åæ√–Õß§å°Á®–Õ∏‘∫“¬„Àâæ«°‡¢“‡¢â“„®∑ÿ°Õ¬à“ß

æ√–‡¬´ŸÀâ“¡æ“¬ÿ
(¡∏.8:23-27;≈°.8:22-25)

35„π‡¬Áπ«—ππ—Èπæ√–Õß§å∫Õ°°—∫æ«°»‘…¬å«à“

ç¢â“¡‰ªΩíòß‚πâπ°—π‡∂Õ–é 36æ«°‡¢“°Á∑È‘ßΩŸß
™π¡“¢÷Èπ‡√◊Õ∑’Ëæ√–‡¬´Ÿπ—ËßÕ¬Ÿà°àÕπ·≈â« ¡’‡√◊Õ≈”Õ◊ËπÊ µ“¡‰ª¥â«¬ 37¡’æ“¬ÿ„À≠à‡°‘¥¢÷Èπ ∑”„Àâ§≈◊Ëπ
´—¥πÈ”‡¢â“¡“®π‡°◊Õ∫‡µÁ¡≈”‡√◊Õ 38·µàæ√–‡¬´Ÿ¬—ßπÕπÀπÿπÀ¡ÕπÀ≈—∫Õ¬Ÿà∑â“¬‡√◊Õ æ«°»‘…¬å®÷ß
¡“ª≈ÿ° æ√–Õß§å·≈–∫Õ°«à“ çÕ“®“√¬å ‰¡àÀ«à ß°—π∫â“ß‡≈¬À√◊Õ æ«°‡√“°”≈—ß®–®¡πÈ”µ“¬°—πÕ¬Ÿ·à ≈â«
ç
39æ√–Õß§å®ß÷ ≈ÿ°¢÷π
È Àâ“¡≈¡·≈–§≈◊πË «à“ ç‡ß’¬∫ ß∫´–é ·≈–∑—π„¥π—πÈ ‡Õß ≈¡°ÁÀ¬ÿ¥æ—¥·≈–
§≈◊πË °Á ß∫≈ß
40·≈â«æ√–Õß§åæŸ¥°—∫æ«°‡¢“«à“ ç°≈—«Õ–‰√°—π ¬—ß‰¡à ‰«â«“ß„®‡√“Õ’°À√◊Õ 41·µàæ«°‡¢“
°≈—∫°≈—«¡“°·≈–æŸ¥°—π«à“ ç‡¢“‡ªìπ„§√°—ππà– ¢π“¥≈¡·≈–§≈◊Ëπ¬—ßøíß‡¢“‡≈¬é

æ√–‡¬´Ÿ√°— …“™“¬∑’∂Ë °Ÿ º’™«Ë— ß‘
(¡∏.8:28-34;≈°.8:26-39)

æ«°‡¢“¡“∂÷ßÕ’°ΩíòßÀπ÷Ëß¢Õß∑–‡≈ “∫ ´÷Ëß‡ªìπ∑’ËÕ¬Ÿà¢Õß™“«‡¡◊Õß‡°√“´“ 2‡¡◊ËÕæ√–‡¬´Ÿ≈ß
®“°‡√◊Õ°Á¡’™“¬§πÀπ÷Ëß∑’∂Ë °Ÿ º’™—Ë« ‘ßÕ¬Ÿà«‘Ëß®“°Õÿ‚¡ß§åΩ—ß»æµ√ß‡¢â“¡“À“æ√–Õß§å∑π— ∑’ 3™“¬
§ππ’ÈÕ“»—¬Õ¬Ÿàµ“¡Õÿ‚¡ß§åΩíß»æ ‰¡à¡’„§√®—∫‡¢“‰«â ‰¥â ·¡â·µà ‚´à°Á≈à“¡‰¡àÕ¬Ÿà 4‡æ√“–‡¢“∂Ÿ°≈à“¡‚´à
∑’Ë¡◊Õ·≈–‡∑â“Õ¬Ÿà∫àÕ¬Ê ·µà‡¢“°Á°√–™“°¡—π¢“¥∑ÿ°§√—Èß ®π‰¡à¡’„§√§«∫§ÿ¡‡¢“‰¥âÕ’°·≈â« 5‡¢“®–
‡¥‘π‰ª‡¥‘π¡“µ“¡Õÿ‚¡ß§åΩíß»æ·≈–µ“¡¿Ÿ‡¢“µà“ßÊ ∑—Èß«—π∑—Èß§◊π √âÕßµ–‚°πÕ¬à“ß∫â“§≈—Ëß·≈–
‡Õ“À‘π°√’¥µ“¡‡π◊ÈÕµ—«
6‡¡◊ËÕ‡¢“‡ÀÁπæ√–‡¬´Ÿ·µà ‰°≈°Á«‘Ëß‡¢â“¡“°â¡°√“∫æ√–Õß§å 7·≈â«√âÕß≈—Ëπ«à“ ç‡¬´Ÿ ∫ÿµ√¢Õß
æ√–‡®â“ ßŸ ¥ÿ ¡“¬ÿßà °—∫º¡∑”‰¡ ™à«¬ ≠
— ≠“µàÕæ√–‡®â“ÀπàÕ¬«à“®–‰¡à∑√¡“πº¡é 8‡æ√“–æ√–‡¬´Ÿ
∫Õ°¡—π«à“ ç‰Õâº’™—Ë« ÕÕ°®“°√à“ßπ—Èπ´–é
9æ√–‡¬´Ÿ∂“¡¡—π«à“ ç™◊ËÕÕ–‰√é ¡—πµÕ∫«à“ ç™◊ËÕ°Õß* ‡æ√“–‡√“¡’°—πÀ≈“¬µπÕ¬Ÿà „π√à“ßπ’Èé
10¡—π‰¥âÕâÕπ«Õπæ√–Õß§å§√—Èß·≈â«§√—Èß‡≈à“ ‰¡à„Àâæ√–Õß§å ‰≈à¡—π‰ª®“°∫√‘‡«≥π—Èπ
11¡’À¡ŸΩŸß„À≠à∂Ÿ°ª≈àÕ¬„ÀâÀ“°‘πÕ¬Ÿàµ“¡‰À≈à‡¢“·∂«Ê π—Èπ12æ«°º’™—Ë«‰¥â¢Õ√âÕßæ√–‡¬´Ÿ«à“

5

5:9

Àπ÷Ëß°Õß¢Õß∑À“√‚√¡—π„π ¡—¬‚∫√“≥¡’∑À“√ª√–¡“≥ “¡æ—π∂÷ßÀ°æ—π§π
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ç™à«¬ àß‡√“‡¢â“‰ª„πÀ¡ŸΩŸßπ—Èπ‡∂Õ– ¢Õ„Àâ‡√“‰ª ‘ßæ«°¡—π·∑πé 13æ√–Õß§å°Á¬Õ¡„Àâæ«°¡—π∑”
Õ¬à“ßπ—πÈ æ«°º’™«Ë— ®÷ßÕÕ°®“°√à“ß™“¬§ππ’È ‰ª‡¢â“ ß‘ ΩŸßÀ¡Ÿ·∑πÀ¡Ÿ∑ßÈ— ΩŸß´÷ßË ¡’ª√–¡“≥ Õßæ—πµ—«
°Á ‰¥â«‘Ëß°√Ÿ°—π®“°‰À≈à‡¢“ Ÿß™—π≈ß Ÿà∑–‡≈ “∫·≈–®¡πÈ”µ“¬À¡¥
14æ«°§π‡≈’È¬ßÀ¡Ÿ‰¥â«‘Ëß‡¢â“‰ª‡≈à“‡√◊ËÕßπ’È „Àâ§π„π‡¡◊Õß·≈–„π‰√àøíß æ«°‡¢“®÷ßÕÕ°¡“¥Ÿ«à“
‡°‘¥Õ–‰√¢÷Èπ 15‡¢“æ“°—π¡“À“æ√–‡¬´Ÿ ·≈–‡ÀÁπ™“¬§π∑’Ë‡§¬∂Ÿ°º’™—Ë« ‘ß π—ËßÕ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπ „ à‡ ◊ÈÕºâ“
‡√’¬∫√âÕ¬·≈– ß∫ µ‘¥’ æ«°‡¢“°Á°≈—«¡“° 16§π∑’Ë‡ÀÁπ‡Àµÿ°“√≥å ‰¥â‡≈à“„Àâæ«°π—Èπøíß«à“‡°‘¥
Õ–‰√¢÷Èπ°—∫§π∑’Ë∂Ÿ°º’™—Ë« ‘ß·≈–°—∫ΩŸßÀ¡Ÿ 17æ«°π—Èπ®÷ß¢Õ√âÕß„Àâæ√–Õß§å ‰ª®“°‡¢µ‡¡◊Õß¢Õß‡¢“
18„π¢≥–∑’Ëæ√–Õß§å≈ß‡√◊Õ ™“¬§π∑’Ë‡§¬∂Ÿ°º’™—Ë« ‘ß°Á¢Õµ“¡æ√–Õß§å ‰ª¥â«¬
19æ√–Õß§å ‰ ¡à¬Õ¡„Àâ‡¢“‰ª¥â«¬ ·µà∫Õ°‡¢“«à“ ç°≈—∫∫â“π‰ªÀ“§√Õ∫§√—« ‘ ·≈â«‡≈à“
„Àâæ«°‡¢“øíß«à“Õß§å‡®â“™’«‘µ∑”Õ–‰√„Àâ§ÿ≥∫â“ß ·≈–æ√–Õß§å¥’°—∫§ÿ≥¢π“¥‰Àπé 20™“¬§ππ—Èπ
®÷ß®“°‰ª ·≈–‡√‘Ë¡‡≈à“„Àâ „§√µàÕ„§√„π·§«âπ‡¥§“‚ª≈‘ *øíß«à“ æ√–‡¬´Ÿ∑”Õ–‰√„Àâ°—∫‡¢“∫â“ß
·≈–§π‡À≈à“π—Èπ°Áª√–À≈“¥„®Õ¬à“ß¡“°

‡¥Á°À≠‘ß∑’µË “¬·≈â«°—∫ºŸâÀ≠‘ß∑’ªË É«¬
(¡∏.9:18-26;≈°.8:40-56)

21æ√–‡¬´Ÿ≈ß‡√◊Õ¢â“¡°≈—∫‰ªÕ’°Ωíòß¢Õß∑–‡≈ “∫ ΩŸß™π®”π«π¡“°¡“ÀâÕ¡≈âÕ¡æ√–Õß§å∑’Ë
√‘¡Ωíßò ∑–‡≈ “∫π—πÈ 22¡’À«— Àπâ“¢Õß∑’ªË √–™ÿ¡™“«¬‘«†§πÀπ÷ßË ™◊ÕË ‰¬√— ‡¢â“¡“°√“∫∑’‡Ë ∑â“¢Õßæ√–‡¬´Ÿ
23ÕâÕπ«Õπæ√–Õß§åÕ¬à“ßÀπ—°«à“ ç≈Ÿ° “«‡≈Á°Ê ¢Õßº¡°”≈—ß®–µ“¬ ™à«¬‰ª«“ß¡◊Õ∫π‡∏Õ¥â«¬

‡∂‘¥ ‡∏Õ®–‰¥âÀ“¬·≈–¡’™’«‘µÕ¬ŸàµàÕ‰ªé
24æ√–Õß§å®÷ßµ“¡‰¬√— ‰ª ·≈â«ºŸâ§π°Á‡¥‘π‡∫’¬¥‡ ’¬¥µ“¡æ√–‡¬´Ÿ
25„πΩŸß§ππ—Èπ¡’ºâŸÀ≠‘ß§πÀπ÷Ëßµ°‡≈◊Õ¥*¡“ ‘∫ Õßªï·≈â« 26‡∏Õ∑π∑ÿ°¢å∑√¡“π ¡“°®“°
°“√‰ª√—°…“°—∫À¡ÕÀ≈“¬§π ·≈–®à“¬§à“√—°…“®πÀ¡¥µ—« ·µà°¬Á ß— ‰¡à¥¢’ πÈ÷ ´È”√â“¬°≈—∫·¬à≈ß‰ªÕ’°
27‡¡◊ËÕ‡∏Õ‰¥â¬‘π‡√◊ËÕß¢Õßæ√–‡¬´Ÿ ‡∏Õ°Á‡∫’¬¥§π‡¢â“¡“Õ¬ŸàÀ≈—ßæ√–Õß§å ·≈–·µ–‡ È◊Õ§≈ÿ¡¢Õß
æ√–Õß§å 28‡æ√“–‡∏Õ§‘¥„π„®«à“ ç∂â“©—π·§à·µ–‡ È◊Õºâ“¢Õß‡¢“‡∑à“π—Èπ ©—π°Á®–À“¬®“°‚√§é
29‡≈◊ Õ ¥∑’Ë ‰À≈Õ¬Ÿà°ÁÀ¬ÿ¥∑—π∑’ ·≈–‡∏Õ°Á√âŸµ—««à“À“¬·≈â« 30æ√–‡¬´Ÿ √âŸ ∑— π ∑’ «à “ ƒ∑∏‘Ï „ πµ— « ¢Õß
æ√–Õß§å ‰¥â·ºà´à“πÕÕ°‰ª ®÷ßÀ—π‰ª∂“¡ΩŸß™π«à“ ç„§√∂Ÿ°‡ ◊ÈÕ‡√“é
31æ«°»‘…¬å°ÁµÕ∫«à“ çÕ“®“√¬å ¥Ÿ ‘ ¡’§π¡“°¢π“¥‰Àπ∑’Ë‡∫’¬¥‡ ’¬¥Õ“®“√¬åÕ¬Ÿà ·≈â«
Õ“®“√¬å¬—ß®–¡“∂“¡Õ’°«à“ ù„§√∂Ÿ°µ—«‡√“û é
32·µàæ√–Õß§å¬—ß§ß¡Õß‰ª√Õ∫Ê ‡æ◊ËÕ®–À“§π∑” 33ΩÉ“¬À≠‘ßπ—Èπ°Á°≈—«®πµ—« —Ëπ ‡æ√“–
‡∏Õ√Ÿâ«à“‡°‘¥Õ–‰√¢÷Èπ°—∫‡∏Õ ‡∏Õ®÷ßÕÕ°¡“°â¡≈ß°√“∫æ√–Õß§å·≈–‡≈à“§«“¡®√‘ß ∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ∑—ÈßÀ¡¥
„Àâæ√–Õß§åøßí 34æ√–‡¬´Ÿ®ß÷ æŸ¥°—∫‡∏Õ«à“ çÀ≠‘ß‡Õã¬ §«“¡‡™◊ÕË ¢Õß§ÿ≥ ∑”„Àâ§≥
ÿ À“¬·≈â« ∫“¬„®
‰¥â·≈â« ‰¡àµâÕß∑√¡“πÕ’°µàÕ‰ª·≈â«é
35¢≥–∑’æ
Ë √–Õß§å¬ß— æŸ¥Õ¬Ÿπà πÈ— ¡’§π®“°∫â“π¢Õß‰¬√— ¡“∫Õ°‡¢“«à“ ç≈Ÿ° “«¢Õß∑à“πµ“¬·≈â«
‰¡àµâÕß√∫°«πÕ“®“√¬å·≈â«≈à–é
5:20 ·§«âπ‡¥§“‚ª≈‘ À√◊Õ·§«âπ∑»∫ÿ√’ ‡ªìπ™◊ÕË „π¿“…“°√’° ·ª≈«à“ ∫‘ ‡¡◊Õß µ—ßÈ Õ¬Ÿ∑à “ßΩíßò µ–«—πÕÕ°¢Õß∑–‡≈ “∫°“≈‘≈’
5:25 µ°‡≈◊Õ¥ À¡“¬∂÷ß ¡’‡≈◊Õ¥‰À≈ÕÕ°¡“®“°Õ«—¬«–‡æ»‰¡àÀ¬ÿ¥ ‡À¡◊Õπª√–®”‡¥◊Õπ¢ÕßºŸÀâ ≠‘ß∑’Ë‰À≈‰¡àÀ¬ÿ¥µ≈Õ¥‡«≈“
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36æ√–‡¬´Ÿ‰¥â¬‘π∑’Ëæ«°‡¢“§ÿ¬°—π®÷ß∫Õ°‰¬√— «à“ ç‰¡àµâÕß°≈—«À√Õ° ¢Õ„Àâ‡™◊ËÕ‡∑à“π—Èπé
37æ√–Õß§å ‰¡à„Àâ§πµ“¡æ√–Õß§å ‰ªπÕ°®“°‡ª‚µ√ ¬“°Õ∫ ·≈–¬ÕÀåπ πâÕß™“¬¢Õß¬“°Õ∫
38‡¡◊ËÕæ«°‡¢“¡“∂÷ß∫â“π¢Õß‰¬√— æ√–Õß§å°Á‡ÀÁπ§«“¡™ÿ≈¡ÿπ«ÿàπ«“¬·≈–ºŸâ§π√âÕß‰Àâ§√Ë”§√«≠
¥—ß≈—Ëπ‰ªÀ¡¥ 39æ√–Õß§å‡¢â“‰ª„π∫â“π·≈–∫Õ°°—∫æ«°‡¢“«à“ ç∑”‰¡æ«°§ÿ≥∂÷ß√âÕßÀà¡√âÕß‰Àâ
‡ ’¬ß¥—ß«ÿàπ«“¬°—π‰ªÀ¡¥ ‡¥Á°§ππ—Èπ¬—ß‰¡àµ“¬·µà°”≈—ßπÕπÀ≈—∫Õ¬Ÿàé 40·µàæ«°‡¢“°≈—∫À—«‡√“–

‡¬“–æ√–Õß§å æ√–Õß§å®÷ß —Ëß„Àâ∑ÿ°§πÕÕ°‰ª ·≈â«æ“æàÕ·¡à¢Õß‡¥Á°°—∫»‘…¬åµ“¡æ√–Õß§å‡¢â“‰ª
„πÀâÕß∑’Ë‡¥Á°§ππ—ÈπÕ¬Ÿà 41æ√–Õß§å®—∫¡◊Õ¢Õß‡¥Á°·≈â«æŸ¥«à“ ç∑“≈‘∏“ §Ÿ¡‘é (·ª≈«à“ çÀπŸ®ã“ ‡√“
∫Õ°„ÀâÀπŸ≈ÿ°¢÷Èπ)42‡¥Á°À≠‘ß°Á≈ÿ°¢÷Èπ¡“∑—π∑’ ·≈–‡¥‘π‰ª√Õ∫Ê ÀâÕß (‡¥Á°À≠‘ß§ππ’ÈÕ“¬ÿ ‘∫ Õß
ªï) ∑ÿ°§πµà“ßµ°µ–≈÷ß 43æ√–‡¬´Ÿ —Ëßæ«°‡¢“‰¡à „Àâ‡≈à“‡√◊ËÕßπ’È „Àâ „§√øíß ·≈–∫Õ°„ÀâÀ“Õ–‰√¡“„Àâ
‡¥Á°°‘π¥â«¬

æ√–‡¬´Ÿ°≈—∫∫â“π‡¥‘¡
(¡∏.13:53-58;≈°.4:16-30)

æ√–‡¬´Ÿ‰ª®“°∑’πË π—Ë ·≈–°≈—∫‰ª∫â“π‡¥‘¡ æ«°»‘…¬å°µÁ ¥‘ µ“¡‰ª¥â«¬ 2‡¡◊ÕË ∂÷ß«—πÀ¬ÿ¥∑“ß»“ π“
†
æ√–Õß§å°Á ‰¥â ßË— ÕπÕ¬Ÿà„π∑’ªË √–™ÿ¡¢Õß™“«¬‘« ¡’§π‡¬Õ–¡“° ∑’∑Ë ßË÷ „π§” Õπ¢Õßæ√–Õß§å
·≈–æŸ¥°—π«à“ ç‡¢“‰ª‡Õ“§«“¡√Ÿ·â ∫∫π’¡È “®“°‰Àπ ·≈â«∑”°“√Õ—»®√√¬åπ’È ‰¥â¬ß— ‰ß 3‡¢“‡ªìπ·§à™“à ß‰¡â
≈Ÿ°¢Õß¡“√’¬å æ’Ë™“¬¢Õß¬“°Õ∫ ‚¬‡ ¬Ÿ¥“ ·≈–´’ ‚¡π ·≈–æ«°πâÕß “«¢Õß‡¢“°ÁÕ¬Ÿà„π‡¡◊Õß
π’È°—∫æ«°‡√“Õ’°¥â«¬é æ«°‡¢“®÷ß¥Ÿ∂Ÿ°æ√–Õß§å
4æ√–‡¬´Ÿ®ß÷ æŸ¥°—∫æ«°‡¢“«à“ ç∑’Ë ‰ÀπÊ ‡¢“°Á „Àâ‡°’¬√µ‘°∫
— ºŸæâ ¥Ÿ ·∑πæ√–‡®â“°—π∑—ßÈ π—πÈ ¬°‡«âπ
„π∫â“π‡¡◊Õß „πÀ¡Ÿà≠“µ‘æË’πâÕß ·≈–„π§√Õ∫§√—«¢Õßµ—«‡Õßé 5‡¡◊ËÕÕ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπ æ√–‡¬´Ÿ®÷ß‰¡à
“¡“√∂∑”°“√Õ—»®√√¬å ‰¥âπÕ°®“°«“ß¡◊Õ√—°…“§πªÉ«¬‰¡à°’Ë§π 6æ√–Õß§å·ª≈°„®∑’Ëæ«°‡¢“‰¡à¡’
§«“¡‡™◊ËÕ„πæ√–Õß§å æ√–Õß§å®÷ß‰ª Õπ∑’ËÀ¡Ÿà∫â“π„°≈â‡§’¬ß·∂«π—Èπ·∑π
7æ√–Õß§å ‰¥â‡√’¬°»‘…¬å‡Õ°∑—Èß ‘∫ Õß§π¡“ ·≈â« àßæ«°‡¢“ÕÕ°‰ª‡ªìπ§ŸàÊ æ√–Õß§å∑”„Àâ
æ«°‡¢“¡’ƒ∑∏‘ÏÕ”π“®‡Àπ◊Õº’™—Ë«∑—ÈßÀ≈“¬ 8·≈– —Ëß«à“ çÕ¬à“‡Õ“Õ–‰√µ‘¥µ—«‰ª‡≈¬πÕ°®“°‰¡â‡∑â“
‰¡àµâÕß‡Õ“Õ“À“√ ∂ÿß¬à“¡À√◊Õ‡ß‘πµ‘¥µ—«‰ª 9„Àâ „ à√Õß‡∑â“‰¥â·µà ‰¡àµâÕß‡Õ“‡ È◊Õºâ“ ”√Õß‰ªé
10æ√–Õß§åæ¥Ÿ °—∫æ«°‡¢“«à“ ç∫â“π‰Àπ∑’µË Õâ π√—∫§ÿ≥ °Á„ÀâÕ¬Ÿ∑
à ∫Ë’ “â ππ—πÈ µ≈Õ¥®π°«à“®–®“°‡¡◊Õßπ—πÈ ‰ª
11·µà∂â“∑’Ë ‰Àπ‰¡àµâÕπ√—∫À√◊Õ‰¡àøíßæ«°§ÿ≥ °Á „ÀâÕÕ°‰ª®“°∑’Ëπ—Ëπ ·≈–„Àâªí¥ΩÿÉπ∑’Ë‡∑â“*¢Õß§ÿ≥∑‘Èß
‰ª¥â«¬ ‡ªìπ°“√‡µ◊Õπæ«°‡¢“é
12æ«°»‘…¬å¢Õßæ√–Õß§å°ÁÕÕ°‰ª —Ëß Õπ „ÀâºŸâ§π°≈—∫µ—«°≈—∫„®‡ ’¬„À¡à 13æ«°‡¢“¢—∫º’™—Ë«
ÕÕ°‰ªÀ≈“¬µπ ∑“πÈ”¡—π¡–°Õ°„Àâ°—∫§π‡®Á∫ªÉ«¬‡ªìπ®”π«π¡“° ·≈–√—°…“æ«°‡¢“®πÀ“¬

6

6:11 ªí¥ΩÿÉπ∑’Ë‡∑â“ À¡“¬∂÷ß æ«°»‘…¬å¢Õßæ√–‡¬´Ÿ®–‰¡à§∫§â“ ¡“§¡°—∫§πæ«°π’È ‡æ√“–‰¡à¬Õ¡√—∫§” Õπ¢Õßæ√–‡®â“
§πæ«°π’È®–µâÕß∂Ÿ°≈ß‚∑… ·≈–æ«°»‘…¬å°Á ‰¡àµâÕß√—∫º‘¥™Õ∫‡æ√“–‰¥â‡µ◊Õπæ«°π’È·≈â«
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‡Œ‚√¥ —Ëßµ—¥À—«¬ÕÀåπ§π∑”æ‘∏’®ÿà¡πÈ”
(¡∏.14:1-12;≈°.9:7-9)

14°…—µ√‘¬å‡Œ‚√¥*

‰¥â¬‘π™◊ËÕ‡ ’¬ß¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡æ√“–§πæŸ¥°—π‰ª∑—Ë« ∫“ß§πæŸ¥«à“ ç‡¢“µâÕß
‡ªìπ¬ÕÀåπ §π∑”æ‘∏’®ÿà¡πÈ”∑’Ëøóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡µ“¬·πàÊ ∂÷ß∑”°“√Õ—»®√√¬å‰¥âé
15∫“ß§πæŸ¥«à“ ç‡¢“§◊Õ‡Õ≈’¬“Àå*é ·≈–∫“ß§πæŸ¥«à“ ç‡¢“§◊ÕºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“†‡À¡◊Õπ
°—∫ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“§πÕ◊ËπÊ „π ¡—¬‚∫√“≥π—Èπé
16‡¡◊ËÕ‡Œ‚√¥‰¥â¬‘π‡√◊ËÕßæ«°π’È æ√–Õß§åæŸ¥«à“ çµâÕß‡ªìπ¬ÕÀåπ §π∑’Ë‡√“ —Ëß„Àâµ—¥À—«øóôπ¢÷Èπ
®“°µ“¬·πàÊé 17‡æ√“–‡Œ‚√¥‡ªìπ§π —Ëß„Àâ®—∫¬ÕÀåπ¢—ß§ÿ°‡Õß ∑’Ë∑”Õ¬à“ßπ’È‡æ√“–‡Œ‚√¥‰¥â
·µàßß“π°—∫‡Œ‚√‡¥’¬ ´÷Ëß‡ªìπ‡¡’¬¢Õßøï≈‘ªπâÕß™“¬¢Õß‡¢“‡Õß 18·≈â«¬ÕÀåπ°Á‡µ◊Õπ°…—µ√‘¬å‡Œ
‚√¥∫àÕ¬Ê «à“ çæ√–Õß§å∑”‰¡à∂Ÿ° ∑’Ë‡Õ“‡¡’¬πâÕß™“¬¡“‡ªìπ‡¡’¬µ—«‡Õßé 19∑”„Àâ‡Œ‚√‡¥’¬ ·§âπ„®
Õ¬“°®–¶à“¬ÕÀåπ ·µà°Á∑”‰¡à ‰¥â 20‡æ√“–°…—µ‘¬å‡Œ‚√¥°≈—«¬ÕÀåπ æ√–Õß§å√Ÿâ«à“¬ÕÀåπ‡ªìπ§π∑’Ë∑”
µ“¡§«“¡µâÕß°“√¢Õßæ√–‡®â“ ·≈–‡ªìπ§π∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ®÷ßª°ªÑÕß¬ÕÀåπ‰«â ∑ÿ°§√—Èß∑’Ë‡Œ‚√¥øíß¬ÕÀåπ
Õπ°Á≈”∫“°„® ·µà°Á¬—ß™Õ∫øíß
21·≈â«‚Õ°“ ¢Õßπ“ß‡Œ‚√‡¥’¬ °Á¡“∂÷ß ‡¡◊ËÕ‡Œ‚√¥®—¥ß“π«—π‡°‘¥¢Õßæ√–Õß§å¢÷Èπ æ√–Õß§å
‡™‘≠æ«°¢â“√“™°“√™—πÈ ßŸ π“¬∑À“√™—πÈ ºŸâ„À≠à ·≈–§π ”§—≠Ê ¢Õß·§«âπ°“≈‘≈¡’ “„πß“π 22≈Ÿ° “«
¢Õßπ“ß‡Œ‚√‡¥’¬ ‡¢â“¡“‡µâπ√” ∑”„Àâ‡Œ‚√¥·≈–∫√√¥“·¢°‡À√◊ÕË ∂Ÿ°Õ°∂Ÿ°„®¡“° ·≈â«°…—µ√‘¬‡å Œ
‚√¥®÷ß∫Õ°°—∫À≠‘ß “«π’«È “à çÕ¬“°‰¥â√“ß«—≈Õ–‰√°Á¢Õ¡“‡≈¬ ‡√“®–„Àâé 23æ√–Õß§å¬ß— ≠
— ≠“Õ’°«à“
ç‡√“®–„Àâ∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ë‡®â“¢Õ ·¡â°√–∑—Ëß§√÷ËßÀπ÷Ëß¢ÕßÕ“≥“®—°√π’Èé
24‡∏Õ°ÁÕÕ°‰ª∂“¡·¡à«“à ç·¡à ÀπŸ¢ÕÕ–‰√¥’§–é·¡àµÕ∫«à“ ç¢ÕÀ—«¢Õß¬ÕÀåπ§π∑”æ‘∏®’ ¡ÿà πÈ” é‘
25·≈â«‡∏Õ°Á√’∫«‘Ëß‡¢â“‰ª∫Õ°°…—µ√‘¬å«à“ ç¥‘©—π¢ÕÀ—«¢Õß¬ÕÀåπ §π∑”æ‘∏’®ÿà¡πÈ”§à– „ à∂“¥
¡“‡¥’¬Î «π’‡È ≈¬π–§–é
26°…—µ√‘¬å°Á°≈ÿâ¡„®Õ¬à“ßÀπ—° ·µà‡æ√“–‰¥â —≠≠“µàÕÀπâ“·¢°‡ªìπ®”π«π¡“°‰ª·≈â«®÷ß‰¡à
°≈â“∑’Ë®–º‘¥ —≠≠“ 27‡Œ‚√¥®÷ß —Ëß„Àâ‡æ™¨¶“µ‰ªµ—¥À—«¢Õß¬ÕÀåπ„π§ÿ°∑—π∑’ 28·≈–‡Õ“„ à∂“¥
¡“„Àâ°—∫À≠‘ß “«§ππ—Èπ ®“°π—Èπ‡∏Õ°Á‡Õ“‰ª„Àâ·¡à¢Õß‡∏Õ 29‡¡◊ËÕ»‘…¬å¢Õß¬ÕÀåπ√Ÿâ‡¢â“°Áæ“°—π
¡“√—∫»æ¢Õß¬ÕÀåπ‰ªΩíß‰«â „πÕÿ‚¡ß§å

æ√–‡¬´Ÿ‡≈’È¬ß§πÀâ“æ—π§π
(¡∏.14:13-21;≈°.9:10-17;¬Œ6:1-14)

30æ«°»‘…¬å∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ

ßà ÕÕ°‰ª ‰¥â°≈—∫¡“À“æ√–Õß§å ·≈–‡≈à“‡√◊ËÕß∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ë ‰¥â∑”·≈–‰¥â
Õπ„Àâæ√–Õß§åøßí ·≈â«æ√–‡¬´Ÿ∫Õ°æ«°‡¢“«à“ 31çæ«°‡√“‰ªÀ“∑’‡Ë ß’¬∫Ê æ—°ºàÕπ°—π‡∂Õ–é ‡æ√“–
¡’ºŸâ§π‡¬Õ–¡“°¡“À“æ√–Õß§å ®π‰¡à¡’‡«≈“·¡â·µà®–°‘πÕ“À“√°—π
32æ«°‡¢“®÷ß≈ß‡√◊Õ‰ªÀ“∑’Ë‡ß’¬∫ ß∫Õ¬Ÿà°—π·µàæ«°‡¢“ 33·µà°Á¡’§π¡“°¡“¬‡ÀÁπæ«°‡¢“
6:14 ‡Œ‚√¥ §◊Õ ‡Œ‚√¥ ·Õπµ‘ª“ ≈Ÿ°™“¬¢Õß°…—µ√‘¬å‡Œ‚√¥¡À“√“™ ‡ªìπ°…—µ√‘¬åª°§√Õß·§«âπ°“≈‘≈’·≈–·§«âπªï‡√’¬ „π
™à«ßªï
°àÕπ §.».4 ∂÷ß §.».39à
6:15 ‡Õ≈’¬“Àå §◊Õ ºŸâπ”·≈–ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“∑’Ë¡’™◊ËÕ‡ ’¬ß¡“°§πÀπ÷Ëß ¡’™’«‘µÕ¬Ÿàª√–¡“≥ 850 ªï°àÕπæ√–‡¬´Ÿ¡“
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®“°‰ª·≈–®”æ«°‡¢“‰¥â ®÷ß¡’§π¡“°¡“¬®“°À¡Ÿà∫â“πµà“ßÊ «‘Ëß‡√’¬∫‰ªµ“¡™“¬Ωíòß ·≈–‰ª∂÷ß
°àÕπæ«°‡¢“ 34æÕæ√–Õß§å≈ß®“°‡√◊Õ°Á‡ÀÁπ§π°≈ÿà¡„À≠à¡“√ÕÕ¬Ÿà°àÕπ·≈â« æ√–Õß§å√Ÿâ ÷° ß “√
‡æ√“–æ«°‡¢“‡À¡◊Õπ°—∫ΩŸß·°–∑’Ë ‰¡à¡’ºŸâ‡≈’È¬ß æ√–Õß§å®÷ß‡√‘Ë¡ —Ëß Õπæ«°‡¢“À≈“¬‡√◊ËÕß
35‡«≈“π—π
È ‡¬Áπ¡“°·≈â« æ«°»‘…¬å¡“∫Õ°æ√–Õß§å«“à çÕ“®“√¬å ∑’πË ‡Ë’ ª≈’¬Ë «¡“° ·≈–π’Ë °Á ‡ ¬Á π
36
¡“°·≈â« „Àâæ«°π’È°≈—∫‰ª‰¥â·≈â«§√—∫ æ«°‡¢“®–‰¥â ‰ªÀ“´◊ÈÕÕ–‰√°‘π°—πµ“¡‰√à·≈–À¡Ÿà
∫â“π·∂«Ê π’Èé
37·µàæ√–Õß§å°≈—∫µÕ∫«à“ çæ«°§ÿ≥‡≈’È¬ß‡¢“ ‘é æ«°‡¢“°ÁµÕ∫«à“ çµâÕß„™â∂÷ß Õß√âÕ¬
‡À√’¬≠‡ß‘π*∑’‡¥’¬«π–§√—∫ ∂÷ß®–æÕ´◊ÈÕÕ“À“√¡“‡≈’È¬ß§πæ«°π’Èé
38æ√–‡¬´Ÿ°Á·π–æ«°‡¢“«à“ ç‰ªÀ“¥Ÿ´‘«à“¡’¢π¡ªíßÕ¬Ÿà°’Ë°âÕπé ‡¡◊ËÕæ«°‡¢“√Ÿâ°Á°≈—∫¡“∫Õ°«à“
ç¡’¢π¡ªíßÀâ“°âÕπ°—∫ª≈“ Õßµ—«§√—∫é
39æ√–Õß§å®÷ß —Ëß„Àâæ«°‡¢“‰ª®—¥°“√„Àâ™“«∫â“ππ—Ëß°—π‡ªìπ°≈ÿà¡Ê ∫πæ◊Èπ∑’Ë¡’À≠â“¢÷Èπ‡¢’¬«
™Õÿà¡·∂«π—Èπ 40æ«°™“«∫â“π®÷ßπ—Ëß°—π‡ªìπ°≈ÿà¡Ê °≈ÿà¡≈–√âÕ¬∫â“ß Àâ“ ‘∫∫â“ß 41·≈â«æ√–Õß§å
À¬‘∫¢π¡ªíßÀâ“°âÕπ·≈–ª≈“ Õßµ—«¢÷Èπ¡“ ‡ß¬Àπâ“¢÷Èπ¡Õß∑âÕßøÑ“¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“ ·≈â«À—°
¢π¡ªíß ßà „Àâ°∫— æ«°»‘…¬å ‰ª·®°™“«∫â“π ·≈–æ√–Õß§å·∫àßª≈“ Õßµ—«π—πÈ ·®°æ«°‡¢“∑ÿ°§π¥â«¬
42∑ÿ°§π°‘π°—π®πÕ‘Ë¡ 43·≈â«æ«°»‘…¬å‡°Á∫¢π¡ªíß·≈–ª≈“∑’Ë‡À≈◊Õ‰¥â ‘∫ Õß‡¢àß‡µÁ¡Ê 44π— ∫
‡©æ“–ºŸâ™“¬∑’Ë¡“°‘π‰¥â∂÷ßÀâ“æ—π§π
æ√–‡¬´Ÿ‡¥‘π∫π∑–‡≈
(¡∏.14:22-33;¬Œ.6:15-21)

45‡¡◊ÕË °‘π‡

√Á®·≈â« æ√–Õß§å„Àâæ«°»‘…¬å≈ß‡√◊Õ¢â“¡‰ª∑’‡Ë ¡◊Õß‡∫∏‰´¥“ ´÷ßË Õ¬ŸΩà ßòí µ√ß¢â“¡°àÕπ
«à πæ√–Õß§å¬ß— √Õ ßà ™“«∫â“πÕ¬Ÿà 46À≈—ß®“°™“«∫â“π°≈—∫À¡¥·≈â«æ√–Õß§å‰¥â¢πÈ÷ ‰ªÕ∏‘…∞“π∑’∫Ë π¿Ÿ‡¢“
47„π§◊ππ—π
È ‡√◊Õ¢Õßæ«°»‘…¬å¬ß— ≈Õ¬Õ¬Ÿ°à ≈“ß∑–‡≈ “∫ «à πæ√–Õß§åÕ¬Ÿ∫à πΩíßò ‡æ’¬ß§π‡¥’¬«
48æ√–Õß§å‡ÀÁπæ«°»‘…¬å°”≈—ßæ“¬‡√◊ÕÕ¬Ÿà¥â«¬§«“¡¬“°≈”∫“°‡æ√“–¡’≈¡·√ß¡“°µâ“π‡√◊Õ‰«â
√–À«à“ßµ’ “¡∂÷ßÀ°‚¡ß‡™â“π—Èπæ√–Õß§å‡¥‘π∫ππÈ”¡“À“æ«°‡¢“ ·≈–∑”∑à“‡À¡◊Õπ®–‡¥‘πºà“π‰ª
49‡¡◊ÕË æ«°»‘…¬å‡ÀÁπæ√–Õß§å‡¥‘πÕ¬Ÿ∫
à ππÈ”°Á§¥‘ «à“‡ªìπº’‡≈¬√âÕßµ–‚°π°—π≈—πË 50‡æ√“–µ°„®°≈—«¡“°
·µà „π∑—π„¥π—Èπ æ√–Õß§å°ÁæŸ¥°—∫æ«°‡¢“«à“ ç‰¡àµâÕßµ°„® ‡√“‡Õß ‰¡àµâÕß°≈—«é51®“°π—Èπ
æ√–Õß§å°Á¢÷Èπ‰ªÕ¬Ÿà∫π‡√◊Õ°—∫æ«°‡¢“ ·≈â«≈¡°Á ß∫≈ß æ«°‡¢“ª√–À≈“¥„®¡“° 52‡æ√“–æ«°
‡¢“¬—ß¡’„®∑’·Ë ¢Áß°√–¥â“ßÕ¬Ÿ®à ß÷ ¬—ß‰¡à‡¢â“„®∂÷ß°“√Õ—»®√√¬å∑æ’Ë √–Õß§å‡æ‘ßË ∑”‰ª°—∫¢π¡ªíßÀâ“°âÕππ—πÈ
æ√–‡¬´Ÿ√—°…“§π‰¡à ∫“¬
(¡∏.14:34-36)
53‡¡◊ËÕ¢â“¡ø“°¡“∂÷ßΩíòß‡¡◊Õß‡¬π‡π´“‡√∑ æ«°»‘…¬å°ÁºŸ°‡√◊Õ‰«â 54æÕ≈ß®“°‡√◊Õ ™“«∫â“π°Á
®”æ√–Õß§å ‰¥â 55æ«°‡¢“«‘Ëß‰ª∫Õ°§πÕ◊ËπÊ ∑—Ë«∫√‘‡«≥π—Èπ ·≈–À“¡§πªÉ«¬„ à·§√à¡“À“æ√–Õß§å
‰¡à«à“æ√–Õß§å®–Õ¬Ÿà∑’Ë ‰Àπ°Áµ“¡ 56‰¡à«à“æ√–Õß§å®–‡¢â“‰ª„πÀ¡Ÿà∫â“π À√◊Õ„π‡¡◊Õß À√◊Õ„π™π∫∑

™“«∫â“π°Á®–π”§πªÉ«¬¡“«“ß‰«â∑’Ëµ≈“¥ ·≈–æ«°§πªÉ«¬µà“ßÕâÕπ«Õπ¢Õ·µ–·§à™“¬‡ ◊ÈÕ§≈ÿ¡
¢Õßæ√–Õß§å ·≈–∑ÿ°§π∑’Ë ‰¥â·µ–°ÁÀ“¬°—πÀ¡¥
6:37 ‡À√’¬≠‡ß‘π À√◊Õ‡À√’¬≠‡¥π“√‘Õ—π ‡ªìπ™◊ËÕ‡√’¬°‡ß‘π‡À√’¬≠„π ¡—¬°àÕπ Àπ÷Ëß‡¥π“√‘Õ—π°Á‡∑à“°—∫§à“·√ß¢Õß§π
∑”ß“πÀπ÷Ëß«—π
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§” Õπ¢Õß∫√√æ∫ÿ√…ÿ
(¡∏.15:1-20)

’†°—∫æ«°§√ŸºâŸ

7

æ«°ø“√‘
Õπ°ÆªØ‘∫µ— ∫‘ “ß§π∑’¡Ë “®“°‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ æ“°—π¡“À“æ√–‡¬´Ÿ
2æ«°‡¢“‡ÀÁπ»‘…¬å∫“ß§π¢Õßæ√–‡¬´Ÿ °‘πÕ“À“√·µà ‰¡à ‰¥â≈â“ß¡◊Õ 3(æ«°ø“√‘ ’ ·≈–§π¬‘«
∑ÿ°§π ®–‰¡à°‘πÕ“À“√®π°«à“®–‰¥â≈â“ß¡◊Õµ“¡ª√–‡æ≥’∑’Ë∫√√æ∫ÿ√ÿ…∑”¡“ 4‡¡◊ËÕ´◊ÈÕ¢Õß¡“®“°
µ≈“¥°ÁµÕâ ß≈â“ß¡◊Õ°àÕπ°‘π‡À¡◊Õπ°—π πÕ°®“°π’È ¬—ß√—°…“ª√–‡æ≥’Õπ◊Ë Ê Õ’°¡“°¡“¬‡™àπ °“√≈â“ß∂â«¬
‡À¬◊Õ° À¡âÕ∑Õß —¡ƒ∑∏‘Ï ·≈–‡°â“Õ’È‡Õπ ”À√—∫°‘π¢â“«)
5¥—ßπ—Èπæ«°ø“√‘ ’·≈–æ«°§√Ÿ Õπ°ÆªØ‘∫—µ‘æ«°π’È®÷ß∂“¡æ√–‡¬´Ÿ«à“ ç∑”‰¡»‘…¬å ¢Õß§ÿ≥
∂÷ß‰¡à∑”µ“¡ª√–‡æ≥’∑’Ë∫√√æ∫ÿ√ÿ… Õπ‰«â ∑”‰¡æ«°‡¢“∂÷ß‰¡à≈â“ß¡◊Õ°àÕπ°‘πÕ“À“√é
6æ√–Õß§å®÷ßµÕ∫«à“çÕ‘ ¬“Àå ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“ æŸ¥‰«â∂Ÿ°µâÕß‡≈¬‡°’Ë¬«°—∫æ«°§πÀπâ“´◊ËÕ
„®§¥Õ¬à“ßæ«°§ÿ≥∑’«Ë “à
ù§πæ«°π’Èπ—∫∂◊Õ‡√“·µàª“°‡∑à“π—Èπ ·µà„®¢Õßæ«°‡¢“Àà“ß‰°≈®“°‡√“¡“°
7∑’Ë‡¢“°√“∫‰À«â‡√“π—Èπ ®÷ß‰¡à¡’ª√–‚¬™πåÕ–‰√‡≈¬
‡æ√“–·∑π∑’®Ë – Õπ°Æ¢Õßæ√–‡®â“°≈—∫‰ª Õπ°Æ∑’¡Ë πÿ…¬åµßÈ— ¢÷πÈ ‡Õßû (Õ‘ ¬“Àå 29:13)
8æ«°§ÿ≥≈–‡≈¬§” —Ëß¢Õßæ√–‡®â“ ‡æ◊ËÕ®–‰¥â ‰ª∑”µ“¡ª√–‡æ≥’∑’Ë¡πÿ…¬å ÕπµàÕÊ °—π¡“é
9·≈â«æ√–‡¬´ŸæŸ¥µàÕ«à“ çæ«°§ÿ≥π’Ë‡À≈’Ë¬¡®—¥π– ‡¢â“„®À≈’°‡≈’Ë¬ß§” —Ëß¢Õßæ√–‡®â“ ‡æ◊ËÕ®–
‰¥â ‰ª∑”µ“¡ª√–‡æ≥’∑Ë’ ∫◊ ∑Õ¥°—π¡“ 10Õ¬à“ß‡™àπ ‚¡‡ * Õπ«à“ ù„Àâπ∫— ∂◊ÕæàÕ·¡à¢Õßµπû*·≈–
ù§π∑’Ë “ª·™àßæàÕ·¡à¢ÕßµπµâÕß‡Õ“‰ª¶à“û* 11·µàæ«°§ÿ≥°≈—∫ Õπ«à“‰¡à‡ªìπ‰√∑’®Ë –∫Õ°æàÕ·¡à«“à
ù¢Õß∑’Ëº¡®–‡Õ“¡“™à«¬§ÿ≥æàÕ§ÿ≥·¡à ‰¥âπ—Èπ º¡¬°„Àâ°—∫æ√–‡®â“À¡¥·≈â«û 12∑”Õ¬à“ßπ’È‡∑à“°—∫
«à“æ«°§ÿ≥ Õπ‡¢“‰¡à„Àâ™«à ¬‡À≈◊ÕÕ–‰√æàÕ·¡à‡≈¬ 13·∫∫π’æÈ «°§ÿ≥°Á ‰¡à‰¥â∑”µ“¡§” ß—Ë ¢Õßæ√–‡®â“
·µà ‰ª∑”µ“¡ª√–‡æ≥’∑’Ë ◊∫∑Õ¥°—π¡“ ·≈–æ«°§ÿ≥¬—ß∑”Õ¬à“ßπ’È°—∫Õ’°À≈“¬Ê ‡√◊ËÕß¥â«¬é
‘Ëß∑’Ë∑”„Àâ °ª√°„π “¬µ“æ√–‡®â“
14æ√–Õß§å‡√’¬°™“«∫â“π‡¢â“¡“ ·≈–æŸ¥«à“ çøíß„Àâ¥’Ê ·≈–‡¢â“„®´–¥â«¬«à“ 15‰¡à¡’Õ–‰√
‡≈¬∑’Ë§π°‘π‡¢â“‰ª·≈â« ∑”„Àâ‡¢“ °ª√°„π “¬µ“æ√–‡®â“ ¡’·µà ‘Ëß∑’ËÕÕ°¡“®“°¢â“ß„π‡¢“‡∑à“π—Èπ
∑’Ë®–∑”„Àâ‡¢“ °ª√°„π “¬µ“æ√–‡®â“é 16*
17À≈—ß®“°∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ·¬°°—∫™“«∫â“π·≈â« æ√–Õß§å ‰¥â‡¢â“‰ª„π∫â“π æ«°»‘…¬å°Á‡¢â“¡“∂“¡
‡°’Ë¬«°—∫‡√◊ËÕß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫π’È 18æ√–Õß§å∫Õ°«à“ çæ«°§ÿ≥¬—ß‰¡à‡¢â“„®Õ’°‡À√Õ ‰¡à¡’Õ–‰√À√Õ°∑’Ë
§π°‘π‡¢â“‰ª·≈â«®–∑”„Àâ‡¢“ °ª√°„π “¬µ“æ√–‡®â“ 19‡æ√“–¡—π‰¡à ‰¥â‡¢â“‰ª„π®‘µ„® ·µà¡—π
µ°≈ß‰ª„π∑âÕß ·≈â«°Á∂à“¬ÕÕ°¡“é (∑’Ëæ√–Õß§åæŸ¥Õ¬à“ßπ’È °Á· ¥ß«à“Õ“À“√∑ÿ°™π‘¥ –Õ“¥°‘π‰¥â
À¡¥)
20æ√–Õß§å°æ
Á ¥Ÿ µàÕ«à“ ç ßË‘ ∑’ÕË Õ°¡“®“°µ—«§ππ—πË ·À≈– ∑’∑Ë ”„Àâ§π °ª√°„π “¬µ“æ√–‡®â“
21‡æ√“–∑’ËÕÕ°¡“®“°µ—«°ÁÕÕ°¡“®“°®‘µ„® ·≈–„®π’Ë‡Õß‡ªìπ∑’Ë¡“¢Õß§«“¡§‘¥™—Ë«√â“¬ §«“¡º‘¥
7:10
7:10
7:10
7:16

‚¡‡ ‡ªìπºŸâ∑’Ëπ”™“«¬‘«ÕÕ°®“°°“√‡ªìπ∑“ „πª√–‡∑»Õ’¬‘ªµå ·≈–‡ªìπºŸâ‡¢’¬π°ÆªØ‘∫—µ‘10 ª√–°“√
ç„Àâπ—∫∂◊ÕæàÕ·≈–·¡à¢Õßµπé Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ Õæ¬æ 20:12 ·≈– Àπ—ß ◊Õ ‡©≈¬∏√√¡∫—≠≠—µ‘5:16
ç§π∑’Ë “ª·™àßæàÕ·¡à¢Õßµπ µâÕß‡Õ“‰ª¶à“é Õâ“ß®“°Àπ—ß ◊Õ Õæ¬æ 21:17 ·≈– ‡≈«’π‘µ‘ 20:9
∫“ß©∫—∫¡’¢âÕ§«“¡«à“ ç„§√¡’ÀŸ °Áøíß‰«â¥’Êé
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∫“ª∑“ß‡æ» °“√≈—°¢‚¡¬ °“√¶à“°—π 22°“√¡’™Ÿâ §«“¡‚≈¿ §«“¡™—Ë«µà“ßÊ °“√À≈Õ°≈«ß √“§–
µ—≥À“ °“√Õ‘®©“√‘…¬“ °“√π‘π∑“«à“√â“¬ §«“¡‡¬àÕÀ¬‘Ëß®ÕßÀÕß ·≈– §«“¡‚ßà‡¢≈“ 23 ‘Ëß™—Ë«
√â“¬∑—ÈßÀ¡¥π’ÈÕÕ°¡“®“°¢â“ß„π·≈–∑”„Àâ§π °ª√°„π “¬µ“æ√–‡®â“é

æ√–‡¬´Ÿ™«à ¬ºŸÀâ ≠‘ß°√’°
(¡∏.15:21-28)

24æ√–‡¬´Ÿ‰¥â®“°∑’Ëπ—Ëπ‡¢â“‰ª¬—ß‡¢µ·¥π‡¡◊Õß‰∑√–

·≈â«æ√–Õß§å‡¢â“‰ªÕ¬Ÿà„π∫â“πÀ≈—ßÀπ÷Ëß
‰¡àµâÕß°“√„Àâ§π√Ÿâ ·µà°Á ‰¡à “¡“√∂´àÕπµ—«‰¥â
25æÕÀ≠‘ß§πÀπ÷Ëß∑’Ë¡’≈Ÿ° “«∑’Ë∂Ÿ°º’™Ë—« ‘ßÕ¬Ÿà√âŸ«à“æ√–Õß§å¡“ ‡∏Õ®÷ß‰¥â¡“°√“∫·∑∫‡∑â“
¢Õßæ√–‡¬´Ÿ 26À≠‘ß§ππ’È‡ªìπ§π°√’°*‡æ√“–‡°‘¥∑’Ë·§«âπøïπ‘‡´’¬„πª√–‡∑»´’‡√’¬ ‡∏Õ‰¥â¡“
¢Õ√âÕß„Àâæ√–‡¬´Ÿ™à«¬¢—∫‰≈àº’™—Ë«∑’Ë ‘ß≈Ÿ° “«¢Õß‡∏ÕÕ¬Ÿà
27·≈â«æ√–Õß§åæŸ¥«à“ ç¡—π‰¡à∂Ÿ°µâÕß∑’Ë®–‡Õ“Õ“À“√¢Õß≈Ÿ°Ê ‰ª‚¬π„ÀâÀ¡“°‘π µâÕß„Àâ≈Ÿ°Ê
°‘πÕ‘¡Ë ‡ ¬’ °àÕπé
28·µà‡∏ÕµÕ∫«à“ ç„™à§à–∑à“π ·µàÀ¡“°Á¬—ß‰¥â°‘π‡»…Õ“À“√¢Õß‡¥Á°Ê ∑’Ëµ°Õ¬Ÿà „µâ ‚µä–‡≈¬é
29æ√–Õß§åæŸ¥«à“ çµÕ∫‰¥â¥’¡“° °≈—∫‰ª∫â“π‡∂Õ– ‡æ√“–º’™—Ë«‰¥âÕÕ°®“°≈Ÿ° “«§ÿ≥·≈â«é
30‡¡◊ËÕ‡∏Õ°≈—∫∂÷ß∫â“π °Á‡ÀÁπ≈Ÿ° “«πÕπÕ¬Ÿà∫π‡µ’¬ß ·≈–º’™—Ë«‰¥âÕÕ°‰ª·≈â«

æ√–‡¬´Ÿ√—°…“§π∑’ËÀŸÀπ«°·≈–‡ªìπ„∫â
31æ√–Õß§åÕÕ°®“°‡¢µ·¥π¢Õß‡¡◊Õß‰∑√– ·≈–‡¥‘πºà“π‡¡◊Õß‰´¥Õπ ‡æ◊ËÕ®–‰ª∑’Ë∑–‡≈
“∫°“≈‘≈’ ‚¥¬ºà“π∑“ß·§«âπ‡¥§“‚ª≈‘ * 32¡’§πæ“™“¬ÀŸÀπ«°∑’æË ¥Ÿ ‰¡à§Õà ¬‰¥â§πÀπ÷ßË ¡“À“æ√–‡¬´Ÿ

æ«°‡¢“¢Õ√âÕß„Àâæ√–Õß§å«“ß¡◊Õ∫π™“¬§ππ’È
33æ√–Õß§å ‰¥âæ“™“¬§ππ’ÈÀ≈’°‰ªÀà“ß®“°ºŸâ§π æ√–Õß§å‡Õ“π‘È«·¬ß‡¢â“‰ª„πÀŸ¢Õß‡¢“ ·≈â«
‡Õ“πÈ”≈“¬∑’Ëæ√–Õß§å∫â«πÕÕ°¡“‰ª·µ–∑’Ë≈‘Èπ¢Õß‡¢“ 34·≈â«æ√–Õß§å‡ß¬Àπâ“¡Õß∑âÕßøÑ“ ®“°
π—πÈ ∂Õπ„®¬“« ·≈â«æŸ¥°—∫™“¬§ππ—πÈ «à“ ç‡Õøø“∏“é ·ª≈«à“ ç‡ªî¥ÕÕ°é 35ÀŸ¢Õß‡¢“°Á ‰¥â¬π‘ ∑—π∑’
·≈–≈‘Èπ¢Õß‡¢“°Á ‰¡à¢—¥·≈–æŸ¥‰¥â§≈àÕß™—¥‡®π
36æ√–Õß§å —Ëßæ«°‡¢“‰¡à „Àâ‡≈à“‡√◊ËÕßæ«°π’È „Àâ „§√øíß ·µà¬‘Ëßæ√–Õß§å —ËßÀâ“¡¡“°‡∑à“‰√ æ«°
‡¢“°Á¬‘Ëß√Ë”≈◊Õ°—π¡“°¢÷Èπ‡∑à“π—Èπ 37§π∑’Ë ‰¥â¬‘π°Áª√–À≈“¥„®¡“°·≈–æŸ¥«à“ ç∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ë‡¢“∑”π—Èπ
¬Õ¥‡¬’Ë¬¡®√‘ßÊ ¢π“¥§πÀŸÀπ«°¬—ß∑”„Àâ ‰¥â¬‘π ·≈–§π„∫â¬—ß∑”„ÀâæŸ¥‰¥âé

æ√–‡¬´Ÿ‡≈’È¬ß§π ’Ëæ—π§π
(¡∏.15:32-39)

8

¡’Õ°’ §√—ßÈ Àπ÷ßË ∑’™Ë “«∫â“π¡“°¡“¬¡“Õ¬Ÿ°à ∫— æ√–‡¬´Ÿæ«°‡¢“‰¡à¡Õ’ “À“√°‘π æ√–‡¬´Ÿ®ß÷ ‡√’¬°æ«°
»‘…¬å¡“∫Õ°«à“ 2çπà“ ß “√§πæ«°π’È®√‘ßÊ æ«°‡¢“¡“Õ¬Ÿà°—∫‡√“ “¡«—π·≈â« ·µà ‰¡à¡’
Õ“À“√°‘π 3∂â“„Àâæ«°‡¢“°≈—∫‰ªµÕππ’È∑—ÈßÊ ∑’Ë¬—ßÀ‘«Õ¬Ÿà §ß®–‡ªìπ≈¡°≈“ß∑“ß·πàÊ ·≈–∫“ß§π
°ÁÕ¬Ÿà ‰°≈¡“°¥â«¬é

7:26 §π°√’° §◊Õ‰¡à„™à§π¬‘« ¡—°®–‡√’¬°«à“‡ªìπ§πµà“ß™“µ‘
7:31 ·§«âπ‡¥§“‚ª≈‘ ‡ªìπ¿“…“°√’° ·ª≈«à“ ‘∫‡¡◊Õß√«¡°—π Õ¬Ÿà∑“ßΩíòßµ–«—πÕÕ°¢Õß∑–‡≈ “∫°“≈‘≈’
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4æ«°»‘…¬å∫Õ°«à“

ç„π∑’Ë‡ª≈à“‡ª≈’Ë¬«·Àâß·≈âßÕ¬à“ßπ’È ®–‰ªÀ“Õ“À“√∑’Ë ‰Àπ¡“‡≈’È¬ß§πµ—Èß
‡¬Õ–·¬–¢π“¥π’È≈à–§√—∫é
5æ√–Õß§å‡≈¬∂“¡«à“ çæ«°§ÿ≥¡’¢π¡ªíß°’Ë°âÕπé æ«°‡¢“µÕ∫«à“ ç‡®Á¥°âÕπ§√—∫é
6æ√–Õß§å ®÷ß ßË— „Àâ™“«∫â“ππ—ßË ≈ß°—∫æ◊π
È ·≈â«æ√–Õß§å‡Õ“¢π¡ªíß‡®Á¥°âÕπ¡“ ¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“
·≈â«À—°¢π¡ªíß àß„Àâ°—∫æ«°»‘…¬å‡Õ“‰ª·∫àß„Àâ°—∫™“«∫â“π°‘π°—π 7æ«°‡¢“¡’ª≈“µ—«‡≈Á°Ê Õ¬Ÿà‰¡à
°’Ëµ—« æ√–Õß§å°Á ‰¥â¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“ ”À√—∫ª≈“‡À≈à“π—Èπ ·≈–∫Õ°„Àâæ«°»‘…¬å‡Õ“‰ª·®° 8æ«°
™“«∫â“π°Á ‰¥â°‘π°—π®πÕ‘Ë¡µ◊ÈÕ ·≈–æ«°»‘…¬å‡°Á∫Õ“À“√∑’Ë‡À≈◊Õ‰¥â∂÷ß‡®Á¥‡¢àß‡µÁ¡Ê 9¡’ª√–¡“≥ Ë’
æ—π§π∑’ËÕ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπ À≈—ß®“°°‘π‡ √Á® æ√–Õß§å ‰¥â àßæ«°‡¢“°≈—∫∫â“π 10·≈â«æ√–Õß§å°—∫æ«°»‘…¬å
æ“°—π≈ß‡√◊Õ‰ª·§«âπ¥“≈¡“πŸ∏“

æ«°ø“√‘ ’¡“∑¥≈Õßæ√–Õß§å
(¡∏.16:1-4)

11æ«°ø“√‘

’ ‰¥â¡“‚µâ‡∂’¬ßæ√–Õß§å·≈–∑â“„Àâæ√–Õß§å∑” ‘ËßÕ—»®√√¬å„ Àâ ¥Ÿ ‡ æ◊Ë Õ æ‘ Ÿ ® πå «à “
æ√–Õß§å¡“®“°æ√–‡®â“ 12æ√–‡¬´Ÿ∂Õπ„®¬“«·≈–æŸ¥«à“ ç∑”‰¡§π ¡—¬π’È ™Õ∫‡√’¬°„Àâ∑” Ë‘ß
Õ—»®√√¬å°—ππ—° ‡√“¢Õ∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“®–‰¡à∑” ‘ËßÕ—»®√√¬åÕ–‰√„Àâ¥Ÿ∑—Èßπ—Èπé 13·≈â«æ√–Õß§å°Á≈ß‡√◊Õ
¢â“¡∑–‡≈ “∫‰ªÕ’°Ωíòß
‡™◊ÈÕøŸ¢Õßæ«°ø“√‘ ’·≈–¢Õßæ«°‡Œ‚√¥
(¡∏.16:5-12)
14æ«°»‘…¬å≈◊¡‡Õ“¢π¡ªíß¡“¥â«¬‡≈¬¡’Õ¬Ÿà·§à°âÕπ‡¥’¬«„π‡√◊Õ 15æ√–‡¬´Ÿ‡µ◊Õπæ«°‡¢“«à“

ç√–«—ß‡™◊ÈÕ*¢Õßæ«°ø“√‘ ’·≈–¢Õß‡Œ‚√¥‰«â „Àâ¥’é
16æ«°‡¢“®÷ßæŸ¥°—π«à“ ç∑’ËÕ“®“√¬åæŸ¥Õ¬à“ßπ’È°Á‡æ√“–æ«°‡√“‰¡à¡’¢π¡ªíß‰ßé
17æ√–Õß§å√Ÿâ«à“æ«°‡¢“°”≈—ßæŸ¥°—π∂÷ß‡√◊ËÕßÕ–‰√®÷ßæŸ¥«à“ ç∑”‰¡æ«°§ÿ≥∂÷ßæŸ¥°—π·µà‡√◊ËÕß
‰¡à¡¢’ π¡ªíß ¬—ß‰¡à‡ÀÁπÀ√◊Õ‡¢â“„®°—πÕ’°‡À√Õ „®·¢Áß¡“°‡≈¬√÷‰ß 18¡’µ“°Á¡Õß‰¡à‡ÀÁπ ¡’À°Ÿ Á ‰¡à ‰¥â¬π‘
®”‰¥â ‰À¡ 19µÕπ∑’‡Ë √“‡≈’¬È ß§πÀâ“æ—π§π¥â«¬¢π¡ªíßÀâ“°âÕπ æ«°§ÿ≥‡°Á∫‡»…∑’‡Ë À≈◊Õ‰¥â°‡Ë’ ¢àßé æ«°
‡¢“µÕ∫«à“ ç ‘∫ Õß‡¢àß§√—∫é
20ç·≈â«µÕπ∑’Ë‡√“‡≈’È¬ß§π ’Ëæ—π§π¥â«¬¢π¡ªíß‡®Á¥°âÕπ≈à– æ«°§ÿ≥‡°Á∫‡»…∑’Ë‡À≈◊Õ‰¥â°’Ë‡¢àßé
æ«°‡¢“°ÁµÕ∫«à“ ç‡®Á¥‡¢àß§√—∫é
21·≈â«æ√–Õß§å®÷ßæŸ¥«à“ ç¢π“¥∑”„Àâ¥ŸÕ¬à“ßπ’È·≈â«¬—ß‰¡à‡¢â“„®Õ’°À√◊Õé

æ√–‡¬´Ÿ√—°…“§πµ“∫Õ¥∑’Ë‡∫∏‰´¥“
22‡¡◊ËÕæ«°‡¢“¡“∂÷ß‡¡◊Õß‡∫∏‰´¥“ ‰¥â¡’§πæ“§πµ“∫Õ¥¡“À“æ√–Õß§å ÕâÕπ«Õπ„Àâ
æ√–Õß§å·µ–µâÕß‡¢“23æ√–Õß§å°Á ‰¥â®Ÿß¡◊Õ§πµ“∫Õ¥ÕÕ°¡“πÕ°À¡Ÿà∫â“π æ√–Õß§å∂à¡πÈ”≈“¬„ à

µ“∑—Èß Õß¢â“ß¢Õß§πµ“∫Õ¥π—Èπ ·≈–«“ß¡◊Õ∫πµ—«‡¢“·≈â«∂“¡«à“ ç¡Õß‡ÀÁπÀ√◊Õ¬—ßé
24§πµ“∫Õ¥°Á ‰¥â‡ß¬Àπâ“¢÷Èπ¡“¥Ÿ·≈–∫Õ°«à“ ç‡ÀÁπ§π§√—∫ ·µà‡À¡◊Õπµâπ‰¡â‡¥‘π‰ª‡¥‘π¡“é
8:14 ‡™◊ÈÕ ‡ªìπ —≠≠≈—°…≥å¢Õß ‘Ëß∑’Ë ‰¡à¥’ ∑’Ë¡’Õ‘∑∏‘æ≈¡“°„π°“√™—°®Ÿß„Àâ‡√“∑”µ“¡ ‡À¡◊Õπ°—∫‡™◊ÈÕøŸπ‘¥‡¥’¬«°Á¡’Õ‘∑∏‘æ≈
°—∫·ªÑß¥‘∫°âÕπ„À≠à
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25æ√–Õß§å®ß÷ ‰¥â«“ß¡◊Õ∫πµ“¢Õß‡¢“Õ’°§√—ßÈ Àπ÷ßË §πµ“∫Õ¥°Á ‰¥â‡æàß¥Ÿ µ“¢Õß‡¢“°ÁÀ“¬ π‘∑
¡Õß‡ÀÁπ∑ÿ° ß‘Ë ∑ÿ°Õ¬à“ß™—¥‡®π 26æ√–Õß§å∫Õ°„Àâ‡¢“°≈—∫∫â“π‚¥¬∫Õ°«à“ çÕ¬à“‡¢â“‰ª„πÀ¡Ÿ∫à “â ππ—πÈ é

‡ª‚µ√æŸ¥«à“ æ√–‡¬´Ÿ‡ªìπ°…—µ√‘¬åºŸâ¬‘Ëß„À≠à
(¡∏.16:13-20;≈°.9:18-21)

27æ√–‡¬´Ÿ·≈–æ«°»‘…¬å‡¥‘π∑“ß‰ª∑’ËÀ¡Ÿà∫â“π„°≈âÊ

‡¡◊Õß´’´“√’¬“·§«âπøï≈‘ªªï „π√–À«à“ß
∑“ßπ—Èπ æ√–Õß§å ‰¥â∂“¡æ«°»‘…¬å«à“ ç§πÕ◊ËπÊ ‡¢“«à“‡√“‡ªìπ„§√°—πé
28æ«°‡¢“°ÁµÕ∫«à“ ∫“ß§π«à“ ç‡ªìπ¬ÕÀåπ§π∑”æ‘∏’®ÿà¡πÈ” ∫“ß§π«à“‡ªìπ‡Õ≈’¬“Àå* ·≈–¡’
∫“ß§π«à“‡ªìπºŸæâ ¥Ÿ ·∑πæ√–‡®â“†§πÀπ÷ßË é
29·≈â « æ√–Õß§å ∂ “¡«à “ ç·≈â « æ«°§ÿ ≥ ≈à – §‘ ¥ «à “ ‡√“‡ªì π „§√é ‡ª‚µ√µÕ∫«à “ ç‡ªì π
°…—µ√‘¬åº¬âŸ ßË‘ „À≠à*é
30æ√–Õß§å®ß÷ ‡µ◊Õπæ«°»‘…¬å ‰¡à„Àâ∫Õ°§πÕ◊π
Ë «à“æ√–Õß§å‡ªìπ„§√

æ√–‡¬´Ÿ∑”π“¬∂÷ß§«“¡µ“¬¢Õßæ√–Õß§å
31·≈â«æ√–‡¬´Ÿ‡√‘¡
Ë

(¡∏.16:21-28;≈°.9:22-27)
Õπ„Àâæ«°‡¢“√Ÿ«â “à ç∫ÿµ√¡πÿ…¬å†®–µâÕß‰¥â√∫— §«“¡∑ÿ°¢å∑√¡“πÀ≈“¬Õ¬à“ß

æ«°ºŸâπ”™“«¬‘« æ«°À—«Àπâ“π—°∫«™ ·≈–æ«°§√Ÿ Õπ°ÆªØ‘∫—µ‘®–‰¡à¬Õ¡√—∫‡¢“ ·≈–‡¢“®–
µâÕß∂Ÿ°¶à“·µà‡¢“®–øóπô ¢÷πÈ ¡“Õ’°„π«—π∑’Ë “¡é 32æ√–Õß§å‡≈à“‡√◊ÕË ßπ’È„Àâæ«°‡¢“øíßÕ¬à“ß™—¥‡®π ‡ª‚µ√
®÷ß¥÷ßæ√–Õß§å ‰ª¢â“ßÊ ·≈â«µàÕ«à“æ√–Õß§å∑æ’Ë ¥Ÿ Õ¬à“ßπ—πÈ 33æ√–Õß§å°ÀÁ π— ‰ª¥Ÿæ«°»‘…¬å·≈â«¥ÿ‡ª‚µ√«à“
ç‰ª„Àâæâπ ‰Õâ´“µ“π ‡ª‚µ√ ‡æ√“–§ÿ≥‰¡à ‰¥â§‘¥·∫∫æ√–‡®â“ ·µà§‘¥·∫∫¡πÿ…¬åé
34æ√–Õß§å‡√’¬°™“«∫â“π°—∫»‘…¬å‡¢â“¡“·≈â«æŸ¥«à“ ç∂â“„§√Õ¬“°®–µ‘¥µ“¡‡√“¡“ µâÕß‰¡à
‡ÀÁπ·°àµ—« ‡¢“®–µâÕß¬°°“ß‡¢π¢Õßµπ¡“·∫°‰«â·≈â«µ“¡‡√“¡“ 35‡æ√“–§π∑’ËÕ¬“°‡Õ“µ—«
√Õ¥°Á®– Ÿ≠‡ ’¬™’«‘µ·∑â ‰ª à«π§π∑’Ë¬Õ¡ ≈–™’«‘µ¢Õßµ—«‡Õß‡æ◊ËÕ‡√“ ·≈–¢à“«¥’†π—Èπ °Á®–√—°…“
™’«‘µ·∑â ‰«â ‰¥â 36¡—π®–¡’ª√–‚¬™πåÕ–‰√°—π∂â“‰¥â‡ªìπ‡®â“¢Õß∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß„π‚≈° ·µàµâÕß‡ ’¬®‘µ
«‘≠≠“≥‰ª 37‡æ√“–®‘µ«‘≠≠“≥∑’Ë Ÿ≠‡ ’¬‰ª·≈â«π—Èπ®–‡Õ“Õ–‰√¡“·≈°§◊π°Á ‰¡à ‰¥â·≈â« 38„π¬ÿ§
™—Ë«√â“¬π’È∂â“§π‰ÀπÕ—∫Õ“¬∑’Ë®–¬Õ¡√—∫‡√“·≈–§” Õπ¢Õß‡√“ ∫ÿµ√¡πÿ…¬å†°Á®–Õ—∫Õ“¬∑’Ë®–
¬Õ¡√—∫§ππ—Èπ¥â«¬‡À¡◊Õπ°—π„π«—π∑’Ë∫ÿµ√¡πÿ…¬å°≈—∫¡“¥â«¬§«“¡¬‘Ëß„À≠à¢Õßæ√–∫‘¥“æ√âÕ¡°—∫
‡À≈à“∑Ÿµ «√√§å∑’Ë∫√‘ ÿ∑∏‘Ïé

9

·≈â«æ√–Õß§åæ¥Ÿ °—∫æ«°‡¢“«à“ ç‡√“®–∫Õ°„Àâ√«âŸ “à ¡’∫“ß§π„π∑’πË ®È’ –¬—ß‰¡àµ“¬ ®π°«à“®–‰¥â
‡ÀÁπ·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“¡“æ√âÕ¡°—∫ƒ∑∏‘Ï‡¥™‡ ’¬°àÕπé

æ√–‡¬´ŸÕ¬Ÿà°—∫‚¡‡

·≈–‡Õ≈’¬“Àå

(¡∏.17:1-13;≈°.9:28-36)

2À°«—πµàÕ¡“æ√–‡¬´Ÿ‰¥âæ“‡ª‚µ√

¬“°Õ∫ ·≈–¬ÕÀåπ ¢÷Èπ‰ª∫π¿Ÿ‡¢“ Ÿß°—πµ“¡≈”æ—ß ·≈â«
≈—°…≥–¢Õßæ√–‡¬´Ÿ°Á‡ª≈’Ë¬π‰ªµàÕÀπâ“æ«°‡¢“ 3‡ ◊ÈÕºâ“¢Õßæ√–Õß§å°≈“¬‡ªìπ ’¢“«‡ª≈àß
8:28 ‡Õ≈’¬“Àå ‡ªìπºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“§πÀπ÷Ëß ¡’™’«‘µÕ¬Ÿà „π™à«ßª√–¡“≥ 850 ªï°àÕπæ√–‡¬´Ÿ‡°‘¥
8:29 °…—µ√‘¬åºŸâ¬‘Ëß„À≠à À√◊Õ„π¿“…“°√’° „™â§”«à“ æ√–§√‘ µå
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ª√–°“¬·«««—∫ ¢“«°«à“∑’Ë§πøÕ°ºâ“„π‚≈°π’È®–øÕ°„Àâ¢“«‰¥â 4·≈â«æ«°‡¢“°Á‡ÀÁπ‡Õ≈’¬“Àå°—∫
‚¡‡ *°”≈—ß§ÿ¬Õ¬Ÿà°—∫æ√–‡¬´Ÿ
5‡ª‚µ√∫Õ°æ√–‡¬´Ÿ«“à çÕ“®“√¬å§√—∫ ¥’¡“°‡≈¬∑’æ
Ë «°‡√“Õ¬Ÿ∑à πË’ Ë’ æ«°‡√“®–‰¥â √â“ß‡æ‘ß*¢÷πÈ
¡“ “¡À≈—ß „ÀâÕ“®“√¬åÀ≈—ßÀπ÷Ëß „Àâ ‚¡‡ À≈—ßÀπ÷Ëß ·≈–„Àâ‡Õ≈’¬“ÀåÕ’°À≈—ßÀπ÷Ëßé 6(‡ª‚µ√‰¡à√Ÿâ
«à“®–æŸ¥Õ–‰√¥’ ‡æ√“–æ«°‡¢“°”≈—ßµ°„®°≈—«¡“°)
7®“°π—Èπ°Á¡’‡¡¶≈Õ¬¡“ª°§≈ÿ¡æ«°‡¢“‰«â ·≈–¡’‡ ’¬ßæŸ¥°âÕßÕÕ°¡“®“°‡¡¶«à“ çπ’Ë‡ªìπ≈Ÿ°
∑’‡Ë √“√—° „Àâ‡™◊ÕË øíß‡¢“é
8æ«°‡¢“°ÁÀ—π‰ª¥Ÿ√Õ∫Ê ·µà ‰¡à‡ÀÁπ„§√‡≈¬πÕ°®“°æ√–‡¬´Ÿ
9¢≥–∑’Ë‡¥‘π≈ß¡“®“°¿Ÿ‡¢“ æ√–‡¬´Ÿ —ËßÀâ“¡æ«°‡¢“‰¡à „Àâ‡≈à“‡√◊ËÕß∑’Ë‡ÀÁππ’È „Àâ „§√øíß ®π°«à“
∫ÿµ√¡πÿ…¬å®–øóôπ¢÷Èπ¡“®“°§«“¡µ“¬
10æ«°‡¢“°Á∑”µ“¡∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ —Ëß ·µà°Á∂“¡°—π‡Õß«à“∑’Ëæ√–Õß§åæŸ¥«à“ çøóπ
ô ¢÷πÈ ®“°§«“¡µ“¬é
À¡“¬∂÷ßÕ–‰√
11æ«°‡¢“∂“¡æ√–Õß§å«à“ ç∑”‰¡æ«°§√Ÿ Õπ°ÆªØ‘∫—µ‘∂÷ß‰¥â∫Õ°«à“ ‡Õ≈’¬“ÀåµâÕß¡“°àÕπ*é
12æ√–‡¬´ŸµÕ∫«à“ ç∂Ÿ°·≈â« ‡Õ≈’¬“ÀåµâÕß¡“°àÕπ ‡æ◊ËÕ¡“‡µ√’¬¡∑ÿ°Õ¬à“ß„Àâ‡√’¬∫√âÕ¬ ·µà
∑”‰¡∂÷ß‰¥â¡’§”‡¢’¬π«à“ ∫ÿµ√¡πÿ…¬å®–µâÕß∑π∑ÿ°¢å∑√¡“πÕ¬à“ß· π “À— ·≈–∂Ÿ°∑”„ÀâÕ—∫Õ“¬
¢“¬Àπâ“ 13‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ ‡Õ≈’¬“Àå°Á ‰¥â¡“·≈â« ·≈–æ«°‡¢“°Á∑”°—∫‡Õ≈’¬“Àåµ“¡„®™Õ∫¢Õß
æ«°‡¢“ ‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ë ‰¥â‡¢’¬π‰«â „πæ√–§—¡¿’√åé

æ√–‡¬´Ÿ√—°…“‡¥Á°∑’Ë¡’º’™—Ë« ‘ßÕ¬Ÿà
(¡∏.17:14-20;≈°.9:37-43)
14‡¡◊ËÕæ«°‡¢“≈ß¡“∂÷ß∑’Ë∑’Ëæ«°»‘…¬å§πÕ◊ËπÊ Õ¬Ÿà °Á‡ÀÁπ™“«∫â“π®”π«π¡“°√ÿ¡≈âÕ¡ æ«°
»‘…¬å‡À≈à“π—Èπ æ«°§√Ÿ Õπ°ÆªØ‘∫—µ‘°”≈—ß‡∂’¬ß°—∫»‘…¬åæ«°π—ÈπÕ¬Ÿà 15‡¡◊ËÕ™“«∫â“π‡ÀÁπæ√–‡¬´ Ÿ°Á

√Ÿâ ÷°·ª≈°„®¡“° ·≈â«æ“°—π«‘Ëß¡“µâÕπ√—∫æ√–Õß§å
16æ√–‡¬´Ÿ∂“¡«à“ ç°”≈—ß‡∂’¬ß°—π‡√◊ÕË ßÕ–‰√é
17™“¬§πÀπ÷Ëß„πΩŸß™πµÕ∫«à“ çÕ“®“√¬å§√—∫ º¡‰¥âæ“≈Ÿ°™“¬¡“À“∑à“π ‡¢“∂Ÿ°º’™—Ë« ‘ß
∑”„ÀâæŸ¥‰¡à ‰¥â 18∑ÿ°§√—Èß∑’Ë¡—π·º≈ßƒ∑∏‘ÏÕÕ°¡“‡¥Á°®–≈â¡≈ß πÈ”≈“¬øŸ¡ª“° °—¥øíπ·πàπ µ—«·¢Áß
∑◊ËÕ‰ªÀ¡¥ º¡¢Õ„Àâæ«°»‘…¬å¢Õß∑à“π¢—∫º’™—Ë«ÕÕ°„Àâ ·µàæ«°‡¢“∑”‰¡à ‰¥âé
19·≈â«æ√–‡¬´ŸæŸ¥«à“ ç‚Õ æ«°¢“¥§«“¡‡™◊ËÕ ‡√“®–µâÕßÕ¬Ÿà°—∫æ«°§ÿ≥‰ªÕ’°π“π‡∑à“‰À√à
®–µâÕß„Àâ‡√“Õ¥∑π‰ªÕ’°π“π·§à ‰Àπ æ“‡¥Á°¡“À“‡√“ ‘é
20æ«°‡¢“°Áæ“‡¥Á°¡“ ‡¡◊ËÕº’™—Ë«„π‡¥Á°‡ÀÁπæ√–‡¬´Ÿ ¡—π°Á∑”„Àâ‡¥Á°™—°°√–µÿ°Õ¬à“ß·√ß ≈â¡
≈ß°≈‘ßÈ ‰ª°≈‘ßÈ ¡“∫πæ◊πÈ πÈ”≈“¬øŸ¡ª“°
21æ√–‡¬´Ÿ°Á∂“¡æàÕ¢Õß‡¥Á°«à“ ç‡ªìπÕ¬à“ßπ’È¡“π“π·≈â«À√◊Õ¬—ßé æàÕ‡¥Á°µÕ∫«à“ ç‡ªìπµ—Èß
·µà‡≈Á°Ê ‡≈¬§√—∫ 22‰Õâº’™—Ë«®–¶à“‡¢“À≈“¬§√—Èß·≈â« ∑”„Àâµ°‡¢â“°Õß‰ø∫â“ß À√◊Õµ°πÈ”∫â“ß ∂â“
9:4 ‡Õ≈’¬“Àå °—∫‚¡‡ ‡ªìπ ÕßºŸâπ”™“«Õ‘ √“‡Õ≈∑’Ë ”§—≠¡“°„π ¡—¬æ√–§—¡¿’√å‡¥‘¡
9:5 ‡æ‘ß §◊Õ ∑’ËÕ¬Ÿà∑’Ë¡’≈—°…≥–‡À¡◊Õπ°—∫‡µÁπ∑å À√◊Õ°√–‚®¡∑’Ëæ—°
9:11 ç‡Õ≈’¬“ÀåµâÕß¡“°àÕπé Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ ¡“≈“§’ 4:5-6
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Õ“®“√¬å™à«¬‰¥â°Á ‚ª√¥ ß “√™à«¬æ«°‡√“¥â«¬‡∂‘¥é
23æ√–‡¬´Ÿ®÷ßµÕ∫«à“ ç∑”‰¡∂÷ßæŸ¥«à“ ù∂â“Õ“®“√¬å™à«¬‰¥âû ∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß‡ªìπ‰ª‰¥â ”À√—∫
§π∑’Ë‡™◊ËÕé
24æàÕ¢Õß‡¥Á°®÷ß√’∫√âÕß∫Õ°∑—π∑’«“à çº¡‡™◊ÕË §√—∫ ™à«¬∑”„Àâº¡‡™◊ÕË ¡“°¢÷π
È ¥â«¬§√—∫é
25‡¡◊ËÕæ√–Õß§å‡ÀÁπ«à“§π‡√‘Ë¡¡“¡ÿß¥Ÿ¡“°¢÷Èπ æ√–Õß§åµ«“¥º’™—Ë««à“ ç‰Õâº’™—Ë«∑’Ë∑” „Àâ§πÀŸ
Àπ«°·≈–‡ªìπ„∫â ‡√“ —Ëß„Àâ·°ÕÕ°¡“®“°‡¥Á°§ππ—Èπ ·≈–Õ¬à“‰¥â‡¢â“ ‘ß‡¢“Õ’°‡ªìπÕ—π¢“¥é
26º’™—Ë«°Á°√’¥√âÕß‡ ’¬ß¥—ß ¡—π∑”„Àâ‡¥Á°™—°°√–µÿ°Õ¬à“ß·√ß ·≈â«ÕÕ°®“°√à“ß‡¥Á°‰ª ‡¥Á°π—Èπ
°Á·πàπ‘Ëß‡À¡◊Õπµ“¬·≈â« ¡’‡ ’¬ß∫àπ°—πæ÷¡æ”«à“ ç‡¢“µ“¬·≈â«é 27·µàæ√–‡¬´Ÿ®—∫¡◊Õ¢Õß‡¥Á°·≈–
æ¬ÿß‡¢“¢÷Èπ¡“ ‡¥Á°°Á≈ÿ°¢÷Èπ¬◊π
28‡¡◊ËÕæ√–‡¬´Ÿ‡¢â“‰ª„π∫â“π æ«°»‘…¬å¡“∂“¡æ√–Õß§å à«πµ—««à“ ç∑”‰¡æ«°‡√“∂÷ß‰≈àº’™—Ë«
µ—«π—Èπ‰¡à ‰¥â≈à–§√—∫ Õ“®“√¬åé
29æ√–Õß§å®÷ß∫Õ°«à“ ç¡’∑“ß‡¥’¬«∑’Ë®–‰≈àº’™—Ë«™π‘¥π’ÈÕÕ°‰¥â §◊Õ°“√Õ∏‘…∞“πé*

æ√–‡¬´ŸæŸ¥∂÷ß‡√◊ËÕß§«“¡µ“¬¢Õßæ√–Õß§åÕ’°
(¡∏.17:22-23;≈°.9:43-45)

30æ√–‡¬´Ÿ·≈–æ«°»‘…¬å°Á‡¥‘π∑“ßµàÕ‚¥¬ºà“π·§«âπ°“≈‘≈’

æ√–‡¬´Ÿ‰¡àÕ¬“°„Àâ „§√√Ÿâ«à“
æ√–Õß§åÕ¬Ÿà∑Ë’ ‰Àπ ‡æ√“–°”≈—ß Õπæ«°»‘…¬åÕ¬Ÿà æ√–Õß§å∫Õ°‡¢“«à“ 31ç∫ÿµ√¡πÿ…¬å®–∂Ÿ° àß
¡Õ∫‰ª„Àâ°—∫§π∑’Ë®–¶à“‡¢“ ·≈–À≈—ß®“°π—Èπ “¡«—π‡¢“®–øóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡µ“¬é 32æ«°»‘…¬å ‰¡à
‡¢â“„®«à“æ√–Õß§å°”≈—ßæŸ¥∂÷ß‡√◊ËÕßÕ–‰√ ·µà ‰¡à¡’ „§√°≈â“∂“¡

„§√‡ªìπ„À≠à∑’Ë ÿ¥
(¡∏.18:1-5;≈°.9:46-48)

33‡¡◊ÕË æ«°‡¢“¡“∂÷ß‡¡◊Õß§“‡ªÕ√π“Õÿ¡ ¢≥–∑’ÕË ¬Ÿà „π∫â“π æ√–Õß§å ‰¥â∂“¡æ«°»‘…¬å«“à ç„π
√–À«à“ß∑“ßæ«°§ÿ≥‡∂’¬ß°—π‡√◊ËÕßÕ–‰√é 34∑ÿ°§π‡ß’¬∫À¡¥ ‡æ√“–„π√–À«à“ß∑“ßπ—Èπæ«°‡¢“

‡∂’¬ß°—π‡√◊ËÕß∑’Ë«à“„§√®–‰¥â‡ªìπ„À≠à∑’Ë ÿ¥
35æ√–Õß§å®÷ßπ—Ëß≈ß‡√’¬°»‘…¬å∑—Èß ‘∫ Õß§π‡¢â“¡“ ·≈â«æŸ¥«à“ ç∂â“„§√Õ¬“°®–‡ªìπ„À≠à ‡¢“
®–µâÕß‡ªìπ§π∑’ËµË”µâÕ¬∑’Ë ÿ¥·≈–¬Õ¡√—∫„™â∑ÿ°§πé
36æ√–Õß§å‡Õ“‡¥Á°‡≈Á°Ê §πÀπ÷ßË ¡“¬◊πÕ¬Ÿ¢à “â ßÀπâ“æ«°‡¢“ æ√–Õß§å‚Õ∫‡¥Á°π—π
È ‰«â ·≈â« Õπ«à“
37ç§π∑’ËµâÕπ√—∫‡¥Á°‡≈Á°Ê Õ¬à“ßπ’È‡æ√“–‡ÀÁπ·°à‡√“ °Á‡∑à“°—∫§ππ—Èπ‰¥âµâÕπ√—∫‡√“¥â«¬·≈–§π∑’Ë
µâÕπ√—∫‡√“°Á ‰¡à ‰¥âµâÕπ√—∫·µà‡√“‡∑à“π—Èπ ·µà¬—ß‰¥âµâÕπ√—∫ºŸâ∑’Ë àß‡√“¡“¥â«¬é

§π∑’Ë‰¡à‰¥âµàÕµâ“πæ√–‡¬´Ÿ°Á‡ªìπæ«°æ√–Õß§å
(≈°.9:49-50)

38¬ÕÀåπ‡≈à“„Àâæ√–‡¬´Ÿøíß«à“

çÕ“®“√¬å§√—∫ æ«°‡√“‡ÀÁπ™“¬§πÀπ÷Ëß‰≈àº’™—Ë« ‡¢“Õâ“ß™◊ËÕ
¢ÕßÕ“®“√¬å¥â«¬ æ«°‡√“°Á‡≈¬Àâ“¡‡¢“ ‡æ√“–‡¢“‰¡à „™àæ«°‡¥’¬«°—∫‡√“é
9:29

”‡π“°√’°∫“ß©∫—∫‡æ‘Ë¡§”«à“ §◊ÕµâÕßÕ∏‘…∞“π·≈–Õ¥Õ“À“√
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39·µàæ√–‡¬´Ÿ∫Õ°«à“

çÕ¬à“‰ªÀâ“¡‡¢“‡≈¬ ‡æ√“–‰¡à¡’„§√∑’ËÕâ“ß™◊ËÕ‡√“∑” ‘ËßÕ—»®√√¬å ·≈â«
Õ’°ª√–‡¥’Î¬«Àπ÷Ëß°Á¡“„ à√â“¬‡√“ 40§π∑’Ë ‰¡à ‰¥âµàÕµâ“π‡√“°Á‡ªìπæ«°‡√“ 41„§√°Áµ“¡∑’Ë „ÀâπÈ”æ«°
§ÿ≥¥◊¡Ë ‡æ√“–æ«°§ÿ≥‡ªìπ§π¢Õßæ√–§√‘ µå ‡√“√—∫√Õß«à“ ‡¢“®–‰¥â√∫— √“ß«—≈µÕ∫·∑πÕ¬à“ß·πàπÕπ

∑”„Àâ§πÕ◊Ëπ∑”∫“ª
(¡∏.18:6-9;≈°.17:1-2)

42√–À«à“ß°“√∑”„Àâ§π∑’ËµË”µâÕ¬§πÀπ÷Ëß„πæ«°π’È∑’Ë ‰«â«“ß„®„π‡√“ À≈ß‰ª∑”∫“ª °—∫°“√
∂Ÿ°∂à«ßπÈ”‚¥¬¡’Àπ‘ ‚¡à·ªÑßºŸ°§Õ‰«âÕ¬à“ßÀ≈—ßπ’°È ¬Á ß— ®–¥’°«à“ 43∂â“¡◊Õ¢â“ßÀπ÷ßË ¢Õß§ÿ≥∑”„Àâ§≥
ÿ ∑”∫“ª

µ—¥¡—π∑‘Èß´– ‡æ√“–¡◊Õ¥â«π¢â“ßÀπ÷Ëß·≈â«¡’™’«‘µÕ¬Ÿà°—∫æ√–‡®â“°Á¥’°«à“¡’¡◊Õ§√∫∑—Èß Õß¢â“ß·µàµâÕß
µ°π√°„π‰ø∑’Ë ‰¡à¡’«—π¥—∫ 44* 45∂â“‡∑â“¢â“ßÀπ÷Ëß¢Õß§ÿ≥∑”„Àâ§ÿ≥∑”∫“ª °Áµ—¥¡—π∑‘Èß´– ‡æ√“–
‡∑â“¢â“ßÀπ÷ßË ¥â«π·≈â«¡’™«’ µ‘ Õ¬Ÿ°à ∫— æ√–‡®â“°Á¬ß— ¥’°«à“¡’‡∑â“§√∫∑—ßÈ Õß¢â“ß·µàµÕâ ß∂Ÿ°‚¬π≈ß‰ª„ππ√°
46* 47∂â“µ“¢Õß§ÿ≥∑”„Àâ§ÿ≥∑”∫“ª°Á§«—°∑‘Èß´– ‡æ√“–‡À≈◊Õµ“¢â“ß‡¥’¬«·≈â«‰¥â‡¢â“‰ªÕ¬Ÿà „π
·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“ °Á¬—ß¥’°«à“¡’µ“ Õß¢â“ß·≈â«∂Ÿ°‚¬π≈ß‰ª„ππ√° 48∑’Ë‡µÁ¡‰ª¥â«¬µ—«ÀπÕπ∑’Ë
‰¡à¡’«—πµ“¬·≈–‰ø∑’Ë ‰¡à¡’«—π¥—∫
49‡æ√“–‰ø®–µ°≈ß¡“∫πµ—«∑ÿ°§π‡À¡◊Õπ°—∫‡°≈◊Õ∑’Ë ‚√¬≈ß∫πÕ“À“√é
50ç‡°≈◊Õπ—π
È ¥’ ·µà∂“â ‡°≈◊ÕÀ¡¥√ ‡§Á¡·≈â«æ«°§ÿ≥®–∑”„Àâ¡π— °≈—∫¡“‡§Á¡Õ’°‰¥âÕ¬à“ß‰√ ¢Õ„Àâ
æ«°§ÿ≥¡’‡°≈◊Õ*Õ¬Ÿà„πµ—« §◊ÕÕ¬Ÿ¥à «â ¬°—πÕ¬à“ß ß∫ ¢ÿ é

°“√À¬à“√â“ß
(¡∏.19:1-12)

10

·≈â«æ√–‡¬´Ÿ°Á ‰ª®“°∑’πË π—Ë æ√–Õß§å‡¢â“‰ª∑’·Ë §«âπ¬Ÿ‡¥’¬ ·≈–¢â“¡‰ªÕ’°Ωíßò Àπ÷ßË ¢Õß·¡àπÈ”
®Õ√å·¥π ¡’™“«∫â“π¡“°¡“¬¡“À“æ√–Õß§å æ√–Õß§å°Á —Ëß Õπ‡¢“‡À¡◊Õπ‡§¬
2¡’ø“√‘ †’ ∫“ß§πÀ“∑“ß®—∫º‘¥æ√–Õß§å‚¥¬∂“¡«à“ ç¡—πº‘¥°ÆªØ‘∫µ— À
‘ √◊Õ‡ª≈à“ ∑’ºË ™âŸ “¬®–À¬à
“°—∫‡¡’¬é
3æ√–Õß§å¬âÕπ∂“¡«à“ ç·≈â«‚¡‡
—Ëß«à“Õ¬à“ß‰√‡°’Ë¬«°—∫‡√◊ËÕßπ’Èé
4æ«°‡¢“µÕ∫«à“ ç‚¡‡ ¬Õ¡„ÀâºŸâ™“¬‡¢’¬π„∫À¬à“„Àâ°—∫‡¡’¬ ·≈â«°ÁÀ¬à“‰¥âé
5æ√–Õß§å®÷ßæŸ¥«à“ ç∑’Ë ‚¡‡ ‡¢’¬πÕ¬à“ßπ—Èπ„Àâ °Á‡æ√“–®‘µ„®¢Õßæ«°§ÿ≥¡—π¥◊ÈÕ¥â“π 6·µà
Õ—π∑’Ë®√‘ß µ—Èß·µà‡√‘Ë¡ √â“ß‚≈°¡“·≈â« ùæ√–‡®â“‰¥â √â“ß§π„Àâ‡ªìπ™“¬·≈–À≠‘ßû* 7ºŸâ™“¬∂÷ß‰¥â≈“
®“°æàÕ·¡à ‰ªÕ¬Ÿà√à«¡°—π°—∫‡¡’¬ 8·≈â«∑—Èß Õß°Á°≈“¬‡ªìπ§π§π‡¥’¬«°—π* ‰¡à „™à Õß·µà‡ªìπÀπ÷Ëß
‡¥’¬«°—π 9¥—ßπ—Èπ ‘Ëß∑’Ëæ√–‡®â“∑”„Àâ‡ªìπÀπ÷Ëß‡¥’¬«°—π·≈â« Õ¬à“„Àâ „§√¡“·¬°ÕÕ°®“°°—π‡≈¬é
10‡¡◊ËÕæ«°‡¢“Õ¬Ÿà°—πµ“¡≈”æ—ß„π∫â“π æ«°»‘…¬å°Á∂“¡æ√–‡¬´Ÿ‡°’Ë¬«°—∫‡√◊ËÕßπ’È 11æ√–Õß§å
µÕ∫«à“ çºŸâ™“¬∑’ËÀ¬à“°—∫‡¡’¬·≈â«‰ª·µàßß“π„À¡à °Á∂◊Õ«à“ºŸâ™“¬§ππ—Èπ∑”∫“ªµàÕ‡¡’¬‡æ√“–¡’™Ÿâ
12·≈–∂â“ºŸâÀ≠‘ß∑’ËÀ¬à“°—∫ “¡’·≈â«‰ª·µàßß“π„À¡à °Á∂◊Õ«à“ºŸâÀ≠‘ß§ππ—Èπ¡’™Ÿâé
9:44,46 ”‡π“°√’°©∫—∫À≈—ßÊ π’È∫“ß©∫—∫ ¡’¢âÕ 44 ·≈– ¢âÕ46 ´÷Ëß¡’¢âÕ§«“¡‡À¡◊Õπ°—∫ ¢âÕ 48
9:50 ‡°≈◊Õ „π∑’Ëπ’È „™â·∑π§π∑’Ë‡ªìπ‡æ◊ËÕπ πà“§∫§â“ ¡“§¡¥â«¬ Õ—∏¬“»—¬¥’ ·µà‰¡à¡’ „§√√Ÿâ§«“¡À¡“¬™—¥‡®π
10:6 ç √â“ß§π„Àâ‡ªìπ™“¬·≈–À≠‘ßé Õâ“ß®“°Àπ—ß ◊Õ ª∞¡°“≈ 1:27
10:8 ç‡ªìπ§π§π‡¥’¬«°—πé Õâ“ß®“°Àπ—ß ◊Õ ª∞¡°“≈ 2:24
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æ√–‡¬´Ÿ∑√ßÕ«¬æ√‡¥Á°‡≈Á°Ê
(¡∏.19:13-15;≈°.18:15-17)

13ºŸâ§πµà“ßæ“‡¥Á°‡≈Á°Ê

¡“„Àâæ√–Õß§å·µ–µâÕßµ—« ·µàæ«°»‘…¬å ‰¥âÀâ“¡‰«â 14‡¡◊ËÕæ√–Õß§å
‡ÀÁπ°Á ‰¡àæÕ„® ®÷ßæŸ¥°—∫æ«°»‘…¬å«à“ çÕ¬à“‰ªÀâ“¡‡¥Á°Ê æ«°π—Èπ ª≈àÕ¬„Àâ‡¢â“¡“À“‡√“ ‡æ√“–
·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“‡ªìπ¢Õß§π∑’Ë‡ªìπ‡À¡◊Õπ‡¥Á°Ê æ«°π’È 15‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ §ÿ≥®–‰¡à ‰¥â‡¢â“
„π·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“·πàÊ ∂â“§ÿ≥‰¡à¬Õ¡√—∫·ºàπ¥‘π¢Õß æ√–‡®â“‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ë‡¥Á°‡≈Á°Ê æ«°π’È
¬Õ¡√—∫é 16·≈â«æ√–Õß§å°Á ‰¥â ‚Õ∫‡¥Á°Ê ‰«â „πÕâÕ¡·¢π·≈–«“ß¡◊ÕÕ«¬æ√„Àâ°—∫æ«°‡¢“

‡»√…∞’Àπÿ¡à
(¡∏.19:16-30;≈°.18:18-30)

17„π¢≥–∑’æ
Ë √–Õß§å‡√‘¡Ë ÕÕ°‡¥‘π∑“ßπ—πÈ °Á¡™’ “¬Àπÿ¡à §πÀπ÷ßË «‘ßË ‡¢â“¡“§ÿ°‡¢à“≈ßµàÕÀπâ“æ√–Õß§å

·≈â«∂“¡«à“ çÕ“®“√¬åºŸâª√–‡ √‘∞ º¡®–µâÕß∑”¬—ß‰ß∂÷ß®–¡’™’«‘µ°—∫æ√–‡®â“µ≈Õ¥‰ª§√—∫é
18æ√–‡¬´ŸµÕ∫«à“ ç§ÿ≥‡√’¬°‡√“«à“ºŸâª√–‡ √‘∞∑”‰¡ ‰¡à ¡’ „§√ª√–‡ √‘∞À√Õ° πÕ°®“°
æ√–‡®â“‡∑à“π—πÈ 19§ÿ≥°Á√°Ÿâ ÆªØ‘∫—µ‘¥’Õ¬Ÿà·≈â«π’Ë ∑’«Ë “à Õ¬à“¶à“§π Õ¬à“‡ªìπ™Ÿâ Õ¬à“¢‚¡¬ Õ¬à“‡ªÁπæ¬“π‡∑Á®
Õ¬à“‚°ß ·≈–„Àâ‡§“√ææàÕ·¡à*é
20§πÀπÿà¡§ππ—Èπ°Á«à“ çÕ“®“√¬å§√—∫ °Æ∑ÿ°¢âÕπ’Èº¡∑”¡“µ—Èß·µà‡¥Á°·≈â«§√—∫é
21æ√–‡¬´Ÿ¡Õß‡¢“¥â«¬§«“¡√—°·≈–æŸ¥«à“ ç·µà§ÿ≥¬—ß¢“¥Õ¬ŸàÕ’°Õ¬à“ßÀπ÷Ëß §◊Õ„Àâ ‰ª¢“¬
¢Õß∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ë§ÿ≥¡’·≈â«‡Õ“‡ß‘π‰ª·®°§π®π §ÿ≥∂÷ß®–¡’∑√—æ¬å ¡∫—µ‘¡“°¡“¬„π «√√§å ·≈â«¡“
µ‘¥µ“¡‡√“é
22‡¡◊ÕË ‰¥â¬π
‘ æ√–‡¬´Ÿæ¥Ÿ Õ¬à“ßπ’È ‡¢“°Á‡¥‘π§Õµ°®“°‰ª¥â«¬§«“¡‡»√â“‡ ¬’ „® ‡æ√“–‡¢“√«¬¡“°
23æ√–‡¬´Ÿ¡Õß‰ª√Õ∫Ê ·≈–æŸ¥°—∫æ«°»‘…¬å«à“ ç§π√«¬‡¢â“‰ª„π·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“‰¥â
¬“°¡“°®√‘ßÊé
24æ«°»‘…¬åµà“ß°Áßß∑’Ë ‰¥â¬‘πæ√–Õß§åæŸ¥Õ¬à“ßπ—Èπ ·µàæ√–‡¬´ŸæŸ¥µàÕ«à“ ç≈Ÿ°Ê ‡Õã¬√Ÿâ ‰À¡«à“
·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“π’Ë‡¢â“¬“°®√‘ßÊ 25®–„ÀâÕŸ∞‡Õ“µ—« Õ¥ºà“π√Ÿ‡¢Á¡ °Á¬—ßßà“¬°«à“®–„Àâ§π√«¬
‡¢â“‰ª„π·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“‡ ’¬Õ’°é
26æ«°»‘…¬å°Á¬‘Ëßßß°—π‰ª„À≠à·≈–æŸ¥°—π‡Õß«à“ çÕ¬à“ßπ’È ®–¡’ „§√√Õ¥≈à–é
27æ√–‡¬´Ÿ¡Õß¥Ÿæ«°‡¢“·≈â«æŸ¥«à“ç ”À√—∫¡πÿ…¬å°Á‡ªìπ‰ª‰¡à ‰¥â‡≈¬ ·µà ”À√—∫æ√–‡®â“°Á
‡ªìπ‰ª‰¥â ‡æ√“–∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß‡ªìπ‰ª‰¥â ”À√—∫æ√–‡®â“é
28‡ª‚µ√æŸ¥°—∫æ√–Õß§å«à“ ç¥Ÿ ‘§√—∫ æ«°‡√“‰¥â ≈–∑ÿ°Õ¬à“ß‡æ◊ËÕ¡“µ‘¥µ“¡Õ“®“√¬åé
29æ√–‡¬´Ÿ®÷ßæŸ¥«à“ ç‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ §π∑’Ë ‰¥â ≈–∫â“π‡√◊Õπ æ’ËπâÕß™“¬À≠‘ß æàÕ·¡à ≈Ÿ°Ê
À√◊Õ‰√àπ“‡æ◊ËÕ¡“µ‘¥µ“¡‡√“·≈–¢à“«¥’¢Õß‡√“ 30§π§ππ—Èπ®–‰¥â√—∫º≈µÕ∫·∑π§◊π‡ªìπ√âÕ¬‡∑à“
¢Õß ‘Ëß∑’Ë‡¢“¡’ „π‚≈°π’È∑—Èß∫â“π‡√◊Õπ æ’ËπâÕß™“¬À≠‘ß æàÕ·¡à ≈Ÿ°Ê ·≈–‰√àπ“√«¡∂÷ß«à“æ«°‡¢“®–
µâÕß∂Ÿ°°¥¢’Ë¢à¡‡Àß¥â«¬ ·µàæ«°‡¢“®–¡’™’«‘µ°—∫æ√–‡®â“µ≈Õ¥‰ª„π‚≈°Àπâ“∑’Ë®–¡“∂÷ß 31§π∑’Ë
‡ªìπ„À≠à‡ªìπ‚µ∑’Ë ÿ¥„πµÕππ’È®–°≈“¬‡ªìπ§π∑’ËµË”µâÕ¬∑’Ë ÿ¥ à«π§π∑’ËµË”µâÕ¬∑’Ë ÿ¥„πµÕππ’È®–‰¥â
°≈“¬‡ªìπ„À≠à‡ªìπ‚µ∑’Ë ÿ¥é
10:19 çÕ¬à“¶à“...„Àâ‡§“√ææàÕ·¡àé Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ Õæ¬æ 20:12-16 ·≈–‡©≈¬∏√√¡∫—≠≠—µ‘ 5:16-20
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æ√–‡¬´ŸæŸ¥∂÷ß§«“¡µ“¬¢Õßæ√–Õß§åÕ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß
æ√–‡¬´Ÿ‡¥‘ππ”Àπâ“ æ«°»‘…¬åµà“ß°Á·ª≈°„® à«π
æ«°∑’µË ¥‘ µ“¡¡“°ÁÀ«“¥°≈—« æ√–Õß§åæ“»‘…¬å∑ßÈ— ∫‘ Õß§πª≈’°µ—«ÕÕ°¡“¢â“ßÊ ·≈–‡√‘¡Ë ‡≈à“‡√◊ÕË ß
∑’Ë®–‡°‘¥¢÷Èπ°—∫æ√–Õß§å„Àâæ«°‡¢“øíßÕ’°§√—Èß 33æ√–Õß§å∫Õ°«à“ çøíß„Àâ¥’π– æ«°‡√“°”≈—ß®–¢÷Èπ
‰ª‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ ·≈–∫ÿµ√¡πÿ…¬å®–∂Ÿ° àßµ—«‰ª„Àâæ«°ºŸâπ”π—°∫«™ ·≈–æ«°§√Ÿ Õπ°ÆªØ‘∫µ— ‘
æ«°‡¢“®–µ—¥ π‘ „Àâ‡¢“µ“¬·≈–®– ßà µ—«‡¢“‰ª„Àâ°∫— §πµà“ß™“µ‘ 34·≈â«æ«°π—πÈ °Á®–‡¬“–‡¬â¬ ∂à¡
πÈ”≈“¬„ à ‡¶’Ë¬πµ’ ·≈–„π∑’Ë ÿ¥°Á®–¶à“‡¢“ ·µà‡¢“°Á®–øóôπ¢÷ÈπÕ’°„π«—π∑’Ë “¡é
32æ«°‡¢“¡ÿàßÀπâ“‰ª‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡

35¬“°Õ∫·≈–¬ÕÀåπ

§”¢Õ¢Õß¬“°Õ∫°—∫¬ÕÀåπ
≈Ÿ°¢Õß‡»‡∫¥’ ‰¥â‡¢â“¡“∫Õ°æ√–‡¬´Ÿ«“à çÕ“®“√¬å§√—∫ ™à«¬æ«°‡√“ °—

‡√◊ÕË ß‰¥â ‰À¡§√—∫é
36æ√–‡¬´Ÿ∂“¡«à“ ç®–„Àâ∑”Õ–‰√≈à–é
37æ«°‡¢“µÕ∫«à“ çæÕÕ“®“√¬å ‰¥â√—∫§«“¡¬‘Ëß„À≠à·≈â« ¢Õ„Àâ‡√“‰¥âπ—Ëß¢â“ß´â“¬Õ“®“√¬å§π
Àπ÷ßË ·≈–¢â“ß¢«“Õ’°§πÀπ÷ßË π–§√—∫é
38æ√–‡¬´ŸµÕ∫«à“ çæ«°§ÿ≥‰¡à√ŸâÀ√Õ°«à“°”≈—ß¢ÕÕ–‰√Õ¬Ÿà æ«°§ÿ≥®–¥◊Ë¡®Õ°* ∑’Ë‡√“µâÕß¥◊Ë¡
π’È ‰¥âÀ√◊Õ §«“¡∑√¡“ππ’*È ∑’‡Ë √“µâÕß√—∫ §ÿ≥®–√—∫‰¥âÀ√◊Õé
39æ«°‡¢“µÕ∫«à“ ç‰¥â§√—∫é æ√–‡¬´Ÿ®÷ßæŸ¥«à“ ç§ÿ≥®–¥◊Ë¡®“°®Õ°∑’Ë‡√“®–µâÕß¥◊Ë¡ ·≈–
§ÿ≥®–∑π∑ÿ°¢å∑√¡“π·∫∫‡¥’¬«°—∫∑’Ë‡√“®–µâÕß∑π 40·µà®–„Àâ „§√π—Ëß∑“ß´â“¬À√◊Õ∑“ß¢«“¢Õß
‡√“π—Èπ ‡√“‰¡à ‰¥â‡ªìπ§π‡≈◊Õ° æ√–‡®â“®–‡ªìπºŸâ‡≈◊Õ°‡Õßé
41‡¡◊ËÕ»‘…¬åÕ’° ‘∫§π√Ÿâ‡√◊ËÕßπ’È°Á ‚°√∏¬“°Õ∫·≈–¬ÕÀåπ 42æ√–‡¬´Ÿ‡≈¬‡√’¬°æ«°‡¢“‡¢â“¡“
À“·≈–æŸ¥«à“ çæ«°§ÿ≥°Á√Ÿâ«à“°…—µ√‘¬å¢Õßæ«°§πµà“ß™“µ‘∑”µ—«‡ªìπ‡®â“‡ªìππ“¬‡Àπ◊Õª√–™“™π
·≈–æ«°¢â“√“™°“√√–¥—∫ ßŸ °Á™Õ∫„™âÕ”π“®µàÕª√–™“™π 43·µà„πæ«°§ÿ≥¡—π®–‰¡à‡ªìπÕ¬à“ßπ—πÈ
§π‰Àπ∑’ËÕ¬“°®–‡ªìπ„À≠à°Á„Àâ‡¢“‡ªìπ§π√—∫„™âæ«°§ÿ≥ 44·≈–§π‰ÀπÕ¬“°‡ªìπ§π ”§—≠∑’Ë ÿ¥
°Á „Àâ‡¢“‡ªìπ∑“ √—∫„™â∑ÿ°§π 45‡æ√“–·¡â·µà∫ÿµ√¡πÿ…¬å†°Á¬—ß‰¡à ‰¥â¡“‡æ◊ËÕ®–„Àâ§πÕ◊Ëπ√—∫„™â ·µà
¡“‡æ◊ËÕ®–√—∫„™â§πÕ◊Ëπ ·≈–¬Õ¡ ≈–™’«‘µ‡æ◊ËÕª≈¥ª≈àÕ¬„Àâ§π¡“°¡“¬‡ªìπÕ‘ √–é

æ√–‡¬´Ÿ√—°…“§πµ“∫Õ¥™◊ÕË ∫“√∑‘‡¡Õ—
(¡∏.20:29-34;≈°.18:35-43)
46æ√–‡¬´Ÿ·≈–æ«°»‘…¬å ‰¥â‡¥‘π∑“ß¡“∂÷ß‡¡◊Õß‡¬√’ ‚§

·≈–„π√–À«à“ß∑’Ëæ√–Õß§å·≈–æ«°
»‘ … ¬å °”≈— ß ‡¥‘ π ∑“ßÕÕ°®“°‡¡◊ Õ ß‡¬√’ ‚§æ√âÕ¡°—∫™“«∫â“ππ—Èπ °Á¡’§πµ“∫Õ¥§πÀπ÷Ëß™◊ËÕ∫“
√∑‘‡¡Õ— ´÷Ëß‡ªìπ≈Ÿ°¢Õß∑‘‡¡Õ— π—ßË ¢Õ∑“πÕ¬Ÿ√à ¡‘ ∂ππ 47‡¡◊ÕË ‡¢“√Ÿâ«à“‡ªìπæ√–‡¬´Ÿ ™“«π“´“‡√Á∏ ‡¢“
°Á√âÕßµ–‚°π«à“ ç‡¬´Ÿ ∫ÿµ√¥“«‘¥† ß “√º¡¥â«¬§√—∫é
48À≈“¬§πµ«“¥„Àâ‡¢“‡ß’¬∫ ·µà‡¢“¬‘Ëßµ–‚°π¥—ß¢÷Èπ ç‡¬´Ÿ∫ÿµ√¥“«‘¥ ß “√º¡¥â«¬§√—∫é
49æ√–‡¬´Ÿ®÷ßÀ¬ÿ¥ ·≈–æŸ¥«à“ ç‡√’¬°‡¢“¡“ ‘é æ«°‡¢“°Á‡≈¬‡√’¬°§πµ“∫Õ¥π—Èπ ·≈–∫Õ°
10:38 ¥◊Ë¡®Õ° §◊Õ®Õ°∑’Ë‡µÁ¡‰ª¥â«¬§«“¡∑ÿ°¢å
10:38 §«“¡∑√¡“ππ’È „π¿“…“‡¥‘¡ „™â§”«à“°“√®ÿà¡ „π∑’Ëπ’Èæ√–‡¬´ŸÀ¡“¬∂÷ß°“√∂Ÿ°®ÿà¡≈ß‰ª„π§«“¡∑ÿ°¢å¬“°
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‡¢“«à“ ç¥’ „®‰¥â·≈â« ≈ÿ°¢÷Èπ ‘ Õ“®“√¬å‡√’¬°·°‰ªÀ“·≈â«é 50§πµ“∫Õ¥π—πÈ °Á ‚¬π‡ Õ◊È §≈ÿ¡∑‘ßÈ ‰ª¢â“ßÊ
·≈â«°√–‚¥¥≈ÿ°¢÷Èπ¡“À“æ√–‡¬´Ÿ
51æ√–Õß§å∂“¡‡¢“«à“ çÕ¬“°„Àâ‡√“™à«¬Õ–‰√é §πµ“∫Õ¥µÕ∫«à“ çº¡Õ¬“°¡Õß‡ÀÁπ§√—∫
Õ“®“√¬åé
52æ√–‡¬´Ÿ®÷ßæŸ¥«à“ ç‰ª‡∂Õ– §«“¡‡™◊ËÕ¢Õß§ÿ≥∑”„Àâ§ÿ≥À“¬·≈â«é ‡¢“°Á¡Õß‡ÀÁπ‰¥â∑—π∑’
·≈–‡¥‘πµ“¡æ√–Õß§å ‰ª

æ√–‡¬´Ÿ‡¢â“‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡·∫∫°…—µ√‘¬å
(¡∏.21:1-11;≈°.19:28-40;¬Œ.12:12-19)

11

‡¡◊ÕË æ√–‡¬´Ÿ·≈–æ«°»‘…¬å„°≈â∂ß÷ ‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ °Á‡¢â“‰ª„πÀ¡Ÿ∫à “â π‡∫∏ø“¬’ ·≈–À¡Ÿ∫à “â π
‡∫∏“π’∑’Ë‡™‘ß‡¢“¡–°Õ°‡∑» æ√–Õß§å ‰¥â àß»‘…¬å Õß§π‰ª≈à«ßÀπâ“ 2æ√âÕ¡°—∫ —Ëß«à“
ç„Àâ‡¢â“‰ª∑’ËÀ¡Ÿà∫â“π¢â“ßÀπâ“π—Èπ ‡¡◊ËÕ‰ª∂÷ß®–‡ÀÁπ≈Ÿ°≈“µ—«Àπ÷ËßºŸ°Õ¬Ÿà ¬—ß‰¡à‡§¬¡’ „§√¢’Ë¡—π¡“°àÕπ
‡≈¬ „Àâ·°â‡™◊Õ°¡—π·≈â«®Ÿß¡“„Àâ‡√“∑’Ëπ’Ë 3∂â“¡’ „§√∂“¡«à“ ù·°â‡™◊Õ°¡—π∑”‰¡û „ÀâµÕ∫«à“ ùÕß§å‡®â“
™’«‘µµâÕß°“√„™â¡—π ·≈â«®–√’∫‡Õ“¡“§◊π„Àâûé
4»‘…¬å∑—Èß Õß°Á ‰ª ·≈–æ∫≈Ÿ°≈“µ—«Àπ÷ËßºŸ°Õ¬ŸàÀπâ“ª√–µŸ¢â“ß∂ππ æ«°‡¢“®÷ß·°â‡™◊Õ°ÕÕ°
5¡’∫“ß§π∑’¬Ë π
◊ Õ¬Ÿ·à ∂«π—πÈ ∂“¡«à“ ç·°â‡™◊Õ°¡—π∑”‰¡é 6»‘…¬å∑ßÈ— Õß°ÁµÕ∫µ“¡∑’æË √–‡¬´Ÿ ßË— ¡“ æ«°
‡¢“®÷ß¬Õ¡„Àâ‡Õ“≈Ÿ°≈“‰ª 7‡¡◊ËÕ»‘…¬å∑—Èß Õß®Ÿß≈Ÿ°≈“¡“„Àâæ√–‡¬´Ÿ æ«°‡¢“°Á ‰¥â‡Õ“‡ ◊ÈÕ§≈ÿ¡¢Õß
µ—«‡ÕßªŸ∫πÀ≈—ß≈“„Àâæ√–Õß§å¢’Ë ‰ª 8™“«∫â“π¡“°¡“¬‡Õ“‡ ◊ÈÕ¡“ªŸµ“¡∑“ß ∫“ß§π‡Õ“°‘Ëß‰¡â∑’Ëµ—¥
®“°∑ÿàßπ“¡“ªŸ„Àâ¥â«¬ 9∑—Èßæ«°∑’Ë‡¥‘ππ”Àπâ“·≈–æ«°∑’Ë‡¥‘πµ“¡À≈—ß °Á àß‡ ’¬ß√âÕßµ–‚°π«à“
ç‰™‚¬* æ√–‡®â“¬‘ßË „À≠à
¢Õæ√–‡®â“Õ«¬æ√§π∑’Ë¡“„ππ“¡¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µé ( ¥ÿ¥’ 118:25-26)
10ç¢Õæ√–‡®â“Õ«¬æ√·ºàπ¥‘π¢Õß¥“«‘¥∫√√æ∫ÿ√ÿ…¢Õß‡√“
§◊Õ·ºàπ¥‘π∑’Ë°”≈—ß®–¡“
‰™‚¬ ·¥àæ√–‡®â“ºŸâ¬‘Ëß„À≠à„π «√√§åé
11·≈â«æ√–‡¬´Ÿ‡¢â“‰ª„π‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ æ√–Õß§å ‰ª∑’Ë«‘À“√ ‡¥‘π¥Ÿ√Õ∫Ê®π∑—Ë« ·µà‡æ√“–
‡ªìπ‡«≈“‡¬Áπ¡“°·≈â« æ√–Õß§å®÷ß°≈—∫‰ª∑’ËÀ¡Ÿà∫â“π‡∫∏“π’°—∫æ«°»‘…¬å∑—Èß ‘∫ Õß§π

æ√–‡¬´Ÿ “ªµâπ¡–‡¥◊ËÕ
(¡∏.21:18-19)
12«—π√ÿàß¢÷Èπ¢≥–∑’ËÕÕ°¡“®“°À¡Ÿà∫â“π‡∫∏“π’æ√–‡¬´Ÿ√Ÿâ

°÷ À‘«¡“° 13æ√–Õß§å¡Õß‡ÀÁπµâπ¡–
‡¥◊ËÕÕ¬Ÿà·µà ‰°≈ ¡’„∫Õ¬Ÿà‡µÁ¡µâπ æ√–Õß§å°Á‡¥‘π‡¢â“‰ª„°≈âÊ ‡æ◊ËÕ¡ÕßÀ“≈Ÿ°¢Õß¡—π ·µà‡¡◊ËÕ¡“∂÷ß
°≈—∫æ∫«à“‰¡à¡’≈Ÿ°‡≈¬ —°≈Ÿ° ¡’·µà „∫‡µÁ¡‰ªÀ¡¥‡æ√“–¬—ß‰¡à∂÷ßƒ¥ŸÕÕ°≈Ÿ° 14æ√–Õß§å®÷ßæŸ¥°—∫
µâπ¡–‡¥◊ËÕπ—Èπ«à“ çÕ¬à“„Àâ „§√‰¥â°‘π≈Ÿ°®“°‡®â“Õ’°‡≈¬é ·≈–æ«°»‘…¬å ‰¥â¬‘π§”æŸ¥π’È¥â«¬
11:9 ‰™‚¬ À√◊Õ ‚Œ´—ππ“ „π¿“…“Õ“√‡¡§ À¡“¬∂÷ß °“√Õ∏‘…∞“π¢Õ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ®“°æ√–‡®â“ „π∑’Ëπ’È „™â ”À√—∫°“√
‚Àà√âÕßµ–‚°πµâÕπ√—∫æ√–Õß§å¥â«¬§«“¡¬‘π¥’
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æ√–‡¬´Ÿ„π«‘À“√
(¡∏.21:12-17;≈°.19:45-48;¬Œ.2:13-22)

15‡¡◊ËÕ¡“∂÷ß‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡

æ√–‡¬´Ÿ°Á‡¢â“‰ª„π∫√‘‡«≥«‘À“√†·≈–‰¥â ‰≈àæ«°∑’Ë¡“´◊ÈÕ¢“¬
¢â“«¢Õß°—πÕ¬Ÿà „π«‘À“√π—Èπ æ√–Õß§å§«Ë”‚µä–§π√—∫·≈°‡ß‘π·≈–¡â“π—Ëß¢Õßæ«°∑’Ë¢“¬π°æ‘√“∫
16æ√–Õß§åÀâ“¡‰¡à „Àâ§π·∫°¢Õßºà“π‰ª¡“„π‡¢µ«‘À“√ 17·≈â« —Ëß Õπæ«°‡¢“«à“ çæ√–§—¡¿’√å
‡¢’¬π‰«â·≈â««à“ ù«‘À“√¢Õß‡√“®–‡√’¬°°—π«à“ ∫â“π ”À√—∫Õ∏‘…∞“π* ”À√—∫™π∑ÿ°™“µ‘ ·µàæ«°
‡®â“°≈—∫∑”„Àâ‡ªìπ√—ß‚®√ûé*
18‡¡◊ËÕæ«°ºŸâπ”π—°∫«™ ·≈–æ«°§√Ÿ Õπ°ÆªØ‘∫—µ‘√Ÿâ‡√◊ËÕßπ’È°ÁÀ“∑“ß∑’Ë®–¶à“æ√–Õß§å ·µà
æ«°‡¢“°≈—«æ√–Õß§å‡æ√“–¡’™“«∫â“π¡“°¡“¬∑’Ëµ◊Ëπ‡µâπ°—∫§” Õπ¢Õßæ√–Õß§å 19‡¬Áπ«—ππ—Èπ
æ√–‡¬´Ÿ·≈–æ«°»‘…¬å°ÁÕÕ°πÕ°‡¡◊Õß‰ª

∫∑‡√’¬π®“°µâπ¡–‡¥◊ËÕ
(¡∏.21:20-22)
20«—π√ÿßà ¢÷π
È ‡¡◊ÕË æ√–‡¬´Ÿ ·≈–æ«°»‘…¬å‡¥‘πºà“πµâπ¡–‡¥◊ÕË µâπ‡¥‘¡ æ«°»‘…¬å‡ÀÁπµâπ¡–‡¥◊ÕË ‡À’¬Ë «
·Àâßµ“¬µ—Èß·µà¬Õ¥∂÷ß‚§π 21‡ª‚µ√°Áπ÷°¢÷Èπ‰¥â«à“‡¡◊ËÕ«“πæ√–‡¬´Ÿ “ª¡—π‰«â ‡¢“®÷ß∫Õ°æ√–‡¬´Ÿ

«à“ çÕ“®“√¬å ¥Ÿπ—Ëπ ‘§√—∫ µâπ¡–‡¥◊ËÕ∑’ËÕ“®“√¬å “ª·™àß‰«â·Àâßµ“¬·≈â«é
22æ√–‡¬´Ÿ®ß÷ ∫Õ°æ«°»‘…¬å«“à ç‡™◊ÕË „πæ√–‡®â“ ‘ 23‡√“√—∫√Õß«à“ ∂â“§ÿ≥‡™◊ÕË ‚¥¬‰¡à ß ¬— ‡≈¬
∂â“§ÿ≥ —Ëß„Àâ¿Ÿ‡¢“π’È≈Õ¬‰ªµ°„π∑–‡≈ ¡—π°Á®–‡ªìπÕ¬à“ßπ—Èπ 24‰¡à«à“§ÿ≥®–Õ∏‘…∞“π¢ÕÕ–‰√ ∂â“
§ÿ≥‡™◊ËÕ«à“§ÿ≥®–‰¥â√—∫ §ÿ≥°Á®–‰¥âµ“¡π—Èπ 25µÕπ∑’Ë§ÿ≥Õ∏‘…∞“π ∂â“‚°√∏„§√Õ¬Ÿà°ÁµâÕß¬°‚∑…„Àâ
°—∫‡¢“°àÕπ ·≈â«æ√–∫‘¥“¢Õß§ÿ≥∑’ÕË ¬Ÿ∫à π «√√§å°®Á –¬°‚∑…„Àâ°∫— §«“¡∫“ª¢Õß§ÿ≥‡À¡◊Õπ°—πé 26*

ºŸâπ”™“«¬‘« ß —¬„π ‘∑∏‘Õ”π“®¢Õßæ√–‡¬´Ÿ
(¡∏.21:23-27;≈°.20:1-8)
27æ«°‡¢“°Á‡¢â“‰ª„π‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡Õ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß „π¢≥–∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ°”≈—ß‡¥‘πÕ¬Ÿà„π«‘À“√π—Èπ
æ«°À—«Àπâ“π—°∫«™ æ«°§√Ÿ Õπ°ÆªØ‘∫—µ‘ ·≈–æ«°ºŸâÕ“«ÿ‚ ‡¥‘π‡¢â“¡“∂“¡æ√–Õß§å«à“ 28ç·°

¡’ ‘∑∏‘ÏÕ–‰√‰ª‰≈àæàÕ§â“æ«°π—Èπ „§√„ÀâÕ”π“®°—∫·°é
29æ√–‡¬´ŸæŸ¥«à“ çµÕ∫§”∂“¡‡√“°àÕπÀπ÷Ëß¢âÕ ·≈â«‡√“®–∫Õ°«à“„§√„Àâ ∑
‘ ∏‘‡Ï √“¡“∑”Õ¬à“ßπ’È
30™à«¬µÕ∫ÀπàÕ¬«à“æ‘∏’®ÿà¡πÈ”¢Õß¬ÕÀåπ¡“®“° «√√§åÀ√◊Õ¡“®“°¡πÿ…¬åé
31æ«°‡¢“°Áª√÷°…“°—π«à“ ç∂â“‡√“µÕ∫«à“ ù¡“®“° «√√§åû ¡—π°Á®–¬âÕπ∂“¡‡√“«à“ ù·≈â«
∑”‰¡‰¡à‡™◊ËÕ¬ÕÀåπ≈à–û 32·µà∂â“µÕ∫«à“ ù¡“®“°¡πÿ…¬åû™“«∫â“π°Á®–‚°√∏·§âπ‡√“ ‡æ√“–æ«°π—Èπ
‡™◊ËÕ«à“ ¬ÕÀåπ‡ªìπºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“†é
33æ«°‡¢“®÷ßµÕ∫æ√–‡¬´Ÿ«à“ ç‰¡à√Ÿâ ‘é æ√–‡¬´Ÿ®÷ßæŸ¥°—∫æ«°‡¢“«à“ ç∂â“Õ¬à“ßπ—Èπ ‡√“°Á®–
‰¡à∫Õ°‡À¡◊Õπ°—π«à“„§√„Àâ ‘∑∏‘Ï‡√“¡“∑”Õ¬à“ßπ’Èé
11:17 ç«‘À“√¢Õß‡√“...Õ∏‘…∞“πé Õâ“ß®“°Àπ—ß ◊Õ Õ‘ ¬“Àå 56:7
11:17 ç√—ß‚®√é Õâ“ß®“°Àπ—ß ◊Õ ‡¬‡√¡’¬å 7:11
11:26 ”‡π“°√’°∫“ß©∫—∫ ‡æ‘Ë¡¢âÕπ’È«à“ ç·µà∂â“§ÿ≥‰¡à¬Õ¡¬°‚∑…„Àâ°—∫§πÕ◊Ëπ æ√–∫‘¥“∑’ËÕ¬Ÿà„π «√√§å°Á®–‰¡à¬°‚∑…∫“ª
¢Õß§ÿ≥‡À¡◊Õπ°—πé
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æ√–‡®â“ ßà æ√–∫ÿµ√¡“
(¡∏.21:33-46;≈°.20:9-19)

12

æ√–‡¬´Ÿ‡≈à“‡√◊ÕË ß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫„Àâøßí «à“ ç¡’™“¬§πÀπ÷ßË ∑” «πÕßÿπà ‰«â ‡¢“‰¥â≈Õâ ¡√—«È ¢ÿ¥
∫à Õ ¬Ë” Õßÿà π ·≈– √â “ ßÀÕ§Õ¬ ‡¢“„Àâ ™ “« «π°≈ÿà ¡ Àπ÷Ë ß ¡“‡™à “ «ππ’È ‰ª
·≈â«µ—«‡¢“‡Õß°Á‡¥‘π∑“ß‰ªµà“ßª√–‡∑» 2‡¡◊ËÕ∂÷ß‡«≈“‡°Á∫‡°’Ë¬«º≈Õßÿàπ‡¢“°Á àß∑“ §πÀπ÷Ëß¡“√—∫
«à π·∫àß®“°º≈Õßÿπà π—πÈ 3·µàæ«°™“« «π°≈—∫®—∫∑“ §ππ—πÈ ∑ÿ∫µ’·≈–‰≈à°≈—∫‰ª¡◊Õ‡ª≈à“ 4‡®â“¢Õß
«π àß∑“ §π„À¡à¡“Õ’° ·µà§√“«π’Èæ«°™“« «π°Á ‰¥â√ÿ¡°—π∑ÿ∫µ’À—«‡¢“·≈–·°≈âß‡¢“®πÕ—∫Õ“¬
5‡®â“¢Õß «π àßÕ’°§πÀπ÷Ëß¡“·µà°Á∂Ÿ°¶à“·≈â«‡¢“°Á¬—ß àß§π¡“Õ’°‡√◊ËÕ¬Ê §π∑’Ë‡¢“ àß¡“°Á∂Ÿ°µ’∫â“ß
∂Ÿ°¶à“∫â“ß
6 ÿ¥∑â“¬‡®â“¢Õß «π‡À≈◊Õ§π‡æ’¬ß§π‡¥’¬« §◊Õ≈Ÿ°™“¬ ÿ¥∑’Ë√—°¢Õß‡¢“ ‡¢“®÷ß àß≈Ÿ°™“¬¡“
‡¢“§‘¥«à“ çæ«°π—Èπ®–µâÕßπ—∫∂◊Õ≈Ÿ°™“¬¢Õß‡√“·πàÊé
7·µàæ«°™“« «π°≈—∫æŸ¥°—π«à“ çπ’Ë ‰ß ºŸ√â ∫
— ¡√¥°¡“·≈â« ¶à“¡—π‡≈¬ «ππ’®È –‰¥âµ°‡ªìπ¢Õß‡√“é
8æ«°™“« «π®÷ß®—∫‡¢“‰ª¶à“·≈â«‚¬π»æ∑‘ÈßÕÕ°‰ªπÕ° «πÕßÿàππ—Èπ
9æ«°§ÿ≥§‘¥«à“‡®â“¢Õß «π®–∑”¬—ß‰ß ‡¢“®–¡“¶à“æ«°™“« «ππ—Èπ ·≈â«‡Õ“ «πÕßÿàππ—Èπ
‰ª„Àâ™“« «π§πÕ◊Ëπ‡™à“µàÕ 10æ«°§ÿ≥‰¡à‡§¬Õà“πæ√–§—¡¿’√å¢âÕπ’ÈÀ√◊Õ ∑’Ë«à“
ùÀ‘π∑’Ë™à“ß°àÕ √â“ß∑‘Èß·≈â« °≈—∫°≈“¬‡ªìπÀ‘π°âÕπ∑’Ë ”§—≠∑’Ë ÿ¥*
11Õß§å‡®â“™’«‘µ∑”„Àâ‡ªìπÕ¬à“ßπ—Èπ
”À√—∫‡√“·≈â«π’Ë‡ªìπ‡√◊ËÕß‡À≈◊Õ‡™◊ËÕ®√‘ßÊûé ( ¥ÿ¥’ 118:22-23)
12æ«°ºŸâπ”™“«¬‘«√Ÿâ«à“æ√–Õß§å°”≈—ßæŸ¥∂÷ßæ«°‡¢“«à“‡ªìπ™“« «π™—Ë«√â“¬π—Èπ ®÷ßÀ“∑“ß
∑’Ë®–®—∫æ√–Õß§å ·µà°Á ‰¡à°≈â“‡æ√“–°≈—«™“«∫â“π æ«°‡¢“®÷ßæ“°—π®“°‰ª

¡’§π∂“¡‡°’Ë¬«°—∫°“√‡ ’¬¿“…’
(¡∏.22:15-22;≈°.20:20-26)

ßà æ«°ø“√‘ ’ ·≈–æ√√§æ«°¢Õß°…—µ√‘¬‡å Œ‚√¥†¡“‡æ◊ÕË ®—∫º‘¥§”æŸ¥æ√–‡¬´Ÿ
14æ«°‡¢“∂“¡æ√–Õß§å«“à çÕ“®“√¬å§√—∫ ‡√“√Ÿ«â “à ∑à“π‡ªìπ§π´◊ÕË µ— ¬å ‰¡à≈”‡Õ’¬ß ‰¡à‡ÀÁπ·°àÀπâ“„§√
·≈– Õπ§«“¡®√‘ß„π Ë‘ß∑’Ëæ√–‡®â“µâÕß°“√„Àâ¡πÿ…¬å∑” ™à«¬∫Õ°ÀπàÕ¬ ‘§√—∫«à“¡—π∂Ÿ°µâÕßÀ√◊Õ
‡ª≈à“∑’Ë®–‡ ’¬¿“…’„Àâ°—∫´’´“√å* §«√®–‡ ’¬À√◊Õ‰¡à§«√®–‡ ’¬¥’é
15æ√–Õß§å√Ÿâ«à“æ«°‡¢“¡“À≈Õ°∂“¡°Á‡≈¬æŸ¥«à“ çæ«°§ÿ≥¡“À≈Õ°®—∫º‘¥‡√“∑”‰¡ àß
‡À√’¬≠‡ß‘π¡“Õ—πÀπ÷Ëß ‘é 16æ«°‡¢“®÷ß àß‡À√’¬≠„Àâæ√–Õß§å ·≈â«æ√–Õß§å∂“¡æ«°‡¢“«à“ çπ’Ë
‡ªìπ√Ÿª·≈–™◊ËÕ„§√é æ«°‡¢“µÕ∫«à“ ç´’´“√åé
17æ√–‡¬´Ÿ‡≈¬µÕ∫«à“ ç¢Õß¢Õß´’´“√å°Á„Àâ°∫
— ´’´“√å ·≈–¢Õß¢Õßæ√–‡®â“°Á„Àâ°∫— æ√–‡®â“é æ«°
‡¢“°Á∑÷Ëß„π§”µÕ∫¢Õßæ√–Õß§å
13æ«°ºŸπ
â ”¬‘«‰¥â

12:10 À‘π°âÕπ∑’Ë ”§—≠∑’Ë ÿ¥ À√◊Õ À‘πÀ—«¡ÿ¡ ´÷Ëß‡ªìπÀ‘π°âÕπ·√°·≈–‡ªìπ°âÕπ ”§—≠∑’Ë ÿ¥„π°“√ √—“ßµ÷°
12:13 æ√√§æ«°¢Õß°…—µ√‘¬å‡Œ‚√¥ ‡ªìπ°≈ÿà¡π—°°“√‡¡◊Õß°≈ÿà¡Àπ÷Ëß∑’Ë π—∫ πÿπ°…—µ√‘¬å‡Œ‚√¥
12:14 ´’´“√å ‡ªìπµ”·Àπàß∑’Ë „™â‡√’¬°®—°√æ√√¥‘¢ÕßÕ“≥“®—°√‚√¡—π
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æ«° –¥Ÿ ’¡“∂“¡∂÷ß°“√øóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡µ“¬
18æ«°

–¥Ÿ

(¡∏.22:23-33;≈°.20:27-40)
†’ ‰¥â¡“À“æ√–Õß§å (æ«°π’È ‰¡à‡™◊ÕË ‡√◊ÕË ß°“√øóπ
ô ¢÷πÈ ®“°§«“¡µ“¬) æ«°‡¢“∂“¡«à“

19çÕ“®“√¬å§√—∫

‚¡‡ ‰¥â‡¢’¬π —Ëßæ«°‡√“«à“ ∂â“™“¬§π‰Àπµ“¬·≈–∑‘Èß‡¡’¬‰«â ‚¥¬¬—ß‰¡à¡’≈Ÿ°
°Á„ÀâπâÕß™“¬¢Õß§πµ“¬π—Èπ ·µàßß“π°—∫À≠‘ß¡à“¬§ππ’È‡æ◊ËÕ¡’≈Ÿ°‰«â ◊∫ °ÿ≈¢Õßæ’Ë™“¬µàÕ‰ª 20§√—Èß
Àπ÷Ëß¡’æ’ËπâÕßÕ¬Ÿà‡®Á¥§π æ’™Ë “¬§π‚µ·µàßß“π·≈â«µ“¬‰ª‚¥¬‰¡à¡≈’ °Ÿ 21πâÕß§π∑’Ë Õß°Á¡“·µàßß“π
°—∫‡∏ÕµàÕ ·≈–‡¢“°Áµ“¬‰ª‚¥¬¬—ß‰¡à¡’≈Ÿ° πâÕß§π∑’Ë “¡°Á¡“∑”‡À¡◊Õπ°—π 22∑”Õ¬à“ßπ’È®π§√∫
∑—ßÈ ‡®Á¥§π‚¥¬‰¡à¡’„§√¡’≈°Ÿ ‡≈¬ ·≈â« ¥ÿ ∑â“¬À≠‘ß§ππ’°È µÁ “¬ 23„π«—π∑’∑Ë °ÿ §πøóπô ¢÷πÈ ®“°§«“¡µ“¬π—πÈ
ºŸâÀ≠‘ß§ππ’È®–‡ªìπ‡¡’¬¢Õß„§√§√—∫ ‡æ√“–‡∏Õ‡§¬‡ªìπ‡¡’¬¢Õßæ’ËπâÕß∑—Èß‡®Á¥§π‡≈¬é
çæ«°§ÿ≥‡¢â“„®º‘¥·≈â« π’Ë‡æ√“–æ«°§ÿ≥‰¡à‡¢â“„®æ√–§—¡¿’√å† ·≈–‰¡à√âŸ®—°
ƒ∑∏‘Ï‡¥™¢Õßæ√–‡®â“ 25‡¡◊ËÕ§πøóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡µ“¬π—Èπ ®–‰¡à¡’°“√·µàßß“πÀ√◊Õ¬°„Àâ‡ªìπº—«
‡¡’¬°—πÕ’°·≈â« ·µàæ«°‡¢“®–‡ªìπ‡À¡◊Õπ∑Ÿµ «√√§å 26æ«°§ÿ≥‰¡à‡§¬Õà“π„πÀπ—ß Õ◊ ¢Õß‚¡‡ À√◊Õ
„πµÕπ∑’Ëæÿà¡‰¡âµ‘¥‰ø·µà ‰¡à ‰À¡â* æ√–‡®â“æŸ¥°—∫‚¡‡ «à“ ç‡√“‡ªìπæ√–‡®â“¢ÕßÕ—∫√“Œ—¡ æ√–‡®â“
¢ÕßÕ‘ Õ—§ ·≈–æ√–‡®â“¢Õß¬“‚§∫* 27æ√–‡®â“‰¡à ‰¥â‡ªìπæ√–‡®â“¢Õß§πµ“¬ ·µà‡ªìπæ√–‡®â“
¢Õß§π¡’™’«‘µ æ«°§ÿ≥‡¢â“„®‡√◊ËÕßπ’Èº‘¥‰ªÀ¡¥‡≈¬é
24æ√–‡¬´Ÿ«à“

°Æ¢âÕ ”§—≠∑’Ë ¥ÿ
(¡∏.22:34-40;≈°:10:25-28)

28¡’§√Ÿ

Õπ°ÆªØ‘∫µ— §‘ πÀπ÷ßË ∑’¬Ë π◊ øíßæ«°‡¢“∂“¡µÕ∫°—πÕ¬Ÿ∑à π’Ë π—Ë ‡¢“‡ÀÁπ«à“æ√–‡¬´ŸµÕ∫‰¥â¥’
¡“°∑’‡¥’¬«®÷ß‡¢â“‰ª∂“¡æ√–Õß§å«“à ç°Æ∑—ßÈ À¡¥ ¢âÕ‰Àπ ”§—≠∑’Ë ¥ÿ é
29 æ√–‡¬´Ÿ µ Õ∫«à “ ç¢â Õ ∑’Ë ”§— ≠ ∑’Ë ÿ ¥ §◊ Õ ù‚Õ æ«°Õ‘ √“‡Õ≈øí ß ‰«â „ Àâ ¥’ Õß§å ‡ ®â “ ™’ «‘ µ
æ√–‡®â“¢Õß‡√“‡ªìπÕß§å‡®â“™’«‘µ·µà‡æ’¬ßºŸâ‡¥’¬« 30„Àâ√—°Õß§å‡®â“™’«‘µæ√–‡®â“¢Õß‡®â“Õ¬à“ß ÿ¥„®
ÿ¥®‘µ ÿ¥§«“¡§‘¥ ·≈– ÿ¥°”≈—ß¢Õß‡®â“û* 31¢â Õ ∑’Ë ”§— ≠ √Õß≈ß¡“§◊ Õ ù„Àâ√—°‡æ◊ËÕπ∫â“π
‡À¡◊Õπ√—°µ—«‡Õßû* ‰¡à¡’°Æ¢âÕ‰Àπ∑’Ë¬‘Ëß„À≠à ‰ª°«à“ Õß¢âÕπ’ÈÕ’°·≈â«é
32§√Ÿ Õπ°ÆªØ‘∫—µ‘§ππ’È°ÁæŸ¥°—∫æ√–‡¬´Ÿ«à“ çÕ“®“√¬åæŸ¥∂Ÿ°µâÕß‡≈¬∑’Ë«à“¡’æ√–‡®â“‡æ’¬ß
Õß§å‡¥’¬« ‰¡à¡æ’ √–Õ–‰√Õ’°·≈â«πÕ°®“°æ√–Õß§å‡∑à“π—πÈ 33·≈–„Àâ√°— æ√–Õß§å ¥ÿ À—«„® ¥ÿ §«“¡§‘¥
ÿ¥°”≈—ß ·≈–„Àâ√—°‡æ◊ËÕπ∫â“π‡À¡◊Õπ√—°µ—«‡Õß ´÷Ëß ”§—≠¬‘Ëß°«à“°“√π”‡§√◊ËÕß‡º“∫Ÿ™“·≈–‡§√◊ËÕß
‡´àπ‰À«âµà“ßÊ ¡“∂«“¬µ“¡°Æ‡ ’¬Õ’°é
34‡¡◊ËÕæ√–‡¬´Ÿ‡ÀÁπ‡¢“µÕ∫‰¥âÕ¬à“ß‡©≈’¬«©≈“¥ æ√–Õß§å°ÁæŸ¥«à“ ç§ÿ≥Õ¬Ÿà ‰¡à ‰°≈®“°·ºàπ
¥‘π¢Õßæ√–‡®â“·≈â«é À≈—ß®“°π—Èπ°Á ‰¡à¡’„§√°≈â“∂“¡æ√–Õß§åÕ’°‡≈¬
12:26 æÿà¡‰¡âµ‘¥‰ø·µà ‰¡à ‰À¡â Õâ“ß®“°Àπ—ß ◊Õ Õæ¬æ 3:1-12
12:26 Õ—∫√“Œ—¡ Õ‘ Õ—§ ¬“‚§∫ ∫√√æ∫ÿ√…ÿ ∑’Ë ”§—≠¡“°¢Õß™π™“µ‘Õ‘ √“‡Õ≈„π ¡—¬æ√–§—¡¿’√‡å ¥‘¡ µÕπ∑’æË √–‡®â“æŸ¥°—∫‚¡‡ π’È
“¡§ππ’Èµ“¬‰ªµ—Èßπ“π·≈â« · ¥ß«à“æ«°‡¢“¡’™’«‘µÕ’°§√—ÈßµÕπ∑’Ëæ√–Õß§åæŸ¥
12:26 ç‡√“‡ªìπæ√–‡®â“¢Õß...¬“‚§∫é Õâ“ß®“°Àπ—ß ◊Õ Õæ¬æ 3:6
12:30 ç√—°Õß§å‡®â“™’«‘µæ√–‡®â“Õ¬à“ß ÿ¥„®... ÿ¥°”≈—ß¢Õß‡®â“é Õâ“ß®“°Àπ—ß ◊Õ ‡©≈¬∏√√¡∫—≠≠—µ‘ 6:4-5
12:31 ç„Àâ√—°‡æ◊ËÕπ∫â“π‡À¡◊Õπ√—°µ—«‡Õßé Õâ“ß®“°Àπ—ß ◊Õ ‡≈«’π‘µ‘19:18
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æ√–‡¬´Ÿ∂“¡‡√◊ÕË ßæ√–§√‘ µå
(¡∏.22:41-46;≈°.20:41-44)

35√–À«à“ß∑’æ
Ë √–‡¬´Ÿ°”≈—ß

ÕπÕ¬Ÿà„π«‘À“√π—πÈ æ√–Õß§å ‰¥â∂“¡«à“ ç‡ªìπ‰ª‰¥âÕ¬à“ß‰√ ∑’æË «°
§√Ÿ Õπ°ÆªØ‘∫—µ‘∫Õ°«à“æ√–§√‘ µå ◊∫‡™◊ÈÕ “¬¡“®“°¥“«‘¥ 36„π‡¡◊ËÕ¥“«‘¥‡Õß‰¥âæŸ¥µ“¡∑’Ëæ√–
«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï¥≈„®«à“
çÕß§å‡®â“™’«‘µæ√–‡®â“‰¥âæŸ¥°—∫Õß§å‡®â“™’«‘µºŸâ‡ªìπæ√–§√‘ µå¢Õßº¡«à“
π—Ëß≈ß∑“ß¢«“¡◊Õ¢Õß‡√“ ®π°«à“‡√“®–∑”„Àâ»—µ√Ÿ¢Õß∑à“π
∂Ÿ°‡À¬’¬∫Õ¬Ÿà„µâ‡∑â“¢Õß∑à“πé ( ¥ÿ¥’ 110:1)
37·¡â·µà¥“«‘¥‡Õß¬—ß‡√’¬°æ√–§√‘ µå«à“ çÕß§å‡®â“™’«‘µé ‡≈¬ ·≈â«æ√–§√‘ µå®– ◊∫‡™◊ÈÕ “¬
¡“®“°¥“«‘¥‰¥âÕ¬à“ß‰√é ¡’§π¡“°¡“¬µ—ÈßÕ°µ—Èß„®øíßæ√–Õß§å Õπ
38æ√–Õß§å Õπ«à“ç√–«—ßæ«°§√Ÿ Õπ°ÆªØ‘∫—µ‘„Àâ¥’ æ«°π’È™Õ∫„ à‡ ◊ÈÕ§≈ÿ¡¬“«Ê‡¥‘π‰ª‡¥‘π
¡“µ“¡µ≈“¥‡æ◊ËÕ„Àâ§π§”π—∫ 39æ«°π’È™Õ∫π—Ëß„π∑’Ë ”§—≠∑’Ë ÿ¥„π∑’Ëª√–™ÿ¡† ·≈–™Õ∫π—ËßÀ—«‚µä–
„πß“π‡≈’È¬ßµà“ßÊ 40æ«°π’È ‚°ß‡Õ“∫â“π¢Õßæ«°·¡à¡à“¬‰ª ·≈–·°≈âß∑”‡ªìπÕ∏‘…∞“π‡ ’¬¬◊¥¬“«
‡æ◊ËÕÕ«¥§π §πæ«°π’È®–µâÕß∂Ÿ°≈ß‚∑…Àπ—°°«à“§πÕ◊Ëπ∑’Ë ‰¡à ‰¥â∑”Õ¬à“ßπ—Èπ

‡ß‘π∂«“¬¢ÕßÀ≠‘ß¡à“¬
(≈°.21:1-4)

41‡¡◊ÕË æ√–‡¬´ŸπßË— Õ¬ŸÀ
à πâ“°≈àÕß√—∫‡ß‘π„π«‘À“√π—πÈ æ√–Õß§åπß—Ë ¥Ÿ§π„ ‡à ß‘π„π°≈àÕß°—π §π√«¬Ê
°Á „ à‡ß‘π‡¢â“‰ª¡“° 42¡’À≠‘ß¡à“¬¬“°®π§πÀπ÷Ëß ‰¥â „ à‡À√’¬≠∑Õß·¥ß‡≈Á°Ê Õß‡À√’¬≠ ≈ß‰ª
43æ√–‡¬´Ÿ®ß÷ ‡√’¬°æ«°»‘…¬å‡¢â“¡“·≈–∫Õ°«à“ ç‡√“®–∫Õ°„Àâ√«âŸ “à À≠‘ß¡à“¬®πÊ §ππ’È ‰¥â „ à
‡ß‘π‡¢â“‰ª„π°≈àÕß√—∫‡ß‘ππ—Èπ¡“°°«à“∑ÿ°Ê§π‡≈¬ 44‡æ√“–§πÕ◊ËπÊ „Àâ®“°‡ß‘π∑’Ë‡À≈◊Õ°‘π‡À≈◊Õ„™â

*

·µàÀ≠‘ß¡à“¬§ππ’È∂÷ß®–®π¡“° ·µà°Á¬—ßÕÿµ à“Àå„Àâ®“°‡ß‘π∑’Ë‡∏Õ¡’‰«â ”À√—∫‡≈’È¬ß™’«‘µ

æ√–‡¬´Ÿ∑”π“¬«à“«‘À“√®–∂Ÿ°∑”≈“¬

13

(¡∏.24:1-44;≈°.21:5-33)
‡¡◊ÕË æ√–‡¬´Ÿ°”≈—ß‡¥‘πÕÕ°®“°«‘À“√† »‘…¬å§πÀπ÷ßË æŸ¥¢÷πÈ «à“ çÕ“®“√¬å¥µŸ °÷ æ«°π’È

§‘ √—∫
«¬®√‘ßÊ √â“ß®“°À‘π°âÕπ„À≠àÊ ∑—Èßπ—Èπé
2æ√–‡¬´ŸµÕ∫‡¢“«à“ ç‡ÀÁπµ÷°„À≠à ‚µæ«°π’È°—π·≈â«„™à ‰À¡ ¡—π®–∂Ÿ°∑”≈“¬®π‰¡à‡À≈◊Õ
·¡â·µà´“°¢ÕßÀ‘π∑’Ë‡√’¬ß´âÕπ°—πÕ¬Ÿàπ’È „Àâ‡ÀÁπÕ’°‡≈¬é
3‡¡◊ËÕæ√–‡¬´Ÿπ—ËßÕ¬Ÿà∫π¿Ÿ‡¢“¡–°Õ°‡∑»*∑’ËÕ¬Ÿàµ√ß¢â“¡°—∫«‘À“√π—Èπ ‡ª‚µ√ ¬“°Õ∫ ¬ÕÀåπ
·≈–Õ—π¥√Ÿ«å ¡“∂“¡æ√–Õß§å‡ªìπ°“√ à«πµ—««à“ 4ç ‘Ëßµà“ßÊ ‡À≈à“π’È®–‡°‘¥¢÷Èπ‡¡◊ËÕ‰À√à§√—∫ ·≈â«
®–¡’«’Ë·««Õ–‰√∫Õ°„Àâ√Ÿâ ‰À¡§√—∫«à“¡—π„°≈â®–‡°‘¥¢÷Èπ·≈â«é
5æ√–Õß§å°ÁµÕ∫«à“ ç√–«—ß„Àâ¥’ Õ¬à“„Àâ „§√À≈Õ°‡Õ“≈à– 6‡æ√“–®–¡’À≈“¬§π¡“·Õ∫Õâ“ß
12:42 ‡À√’¬≠∑Õß·¥ß‡≈Á°Ê Õß‡À√’¬≠ „π¿“…“°√’° „™â§”«à“ ç‡≈Á∫µ√Õπé Àπ÷Ëß‡≈Á∫µ√Õπ¡’§à“‡∑à“°—∫ 1/123 ‡¥π“√‘Õ—π
Àπ÷Ëß‡¥π“√‘Õ—π¡’§à“‡∑à“°—∫§à“·√ß§πß“πÀπ÷Ëß«—π
13:3 ¿Ÿ‡¢“¡–°Õ°‡∑» ‡ªìπ¿Ÿ‡¢“∑’Ëµ—ÈßÕ¬Ÿà∑“ß¥â“π∑‘»µ–«—πÕÕ°¢Õß‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ ‡ªìπ ∂“π∑’Ë∑’ËºŸâ§π “¡“√∂¡Õß≈ß¡“
‡ÀÁπ∫√‘‡«≥«‘À“√‰¥â
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™◊ÕË ¢Õß‡√“«à“æ«°‡¢“‡ªìπæ√–§√‘ µå ·≈–®–¡’À≈“¬§πÀ≈ß‡™◊ÕË 7‡¡◊ÕË §ÿ≥‰¥â¬π‘ ‡ ¬’ ß ß§√“¡ À√◊Õ
‰¥â¬‘π¢à“«≈◊Õ«à“‡°‘¥ ß§√“¡°Á ‰¡àµâÕßµ°„® ‡æ√“–¡—πµâÕß‡°‘¥¢÷ÈπÕ¬à“ß·πàπÕπ ·µàπ—Ëπ¬—ß‰¡à „™à«—π
ÿ¥∑â“¬ 8™π™“µ‘µà“ßÊ ®–≈ÿ°Œ◊Õ¢÷Èπ¡“µàÕ Ÿâ°—π Õ“≥“®—°√µà“ßÊ ®–√∫√“¶à“øíπ°—π ®–‡°‘¥·ºàπ
¥‘π‰À«‰ª∑—Ë« ·≈–ºŸâ§π®–‰¡à¡’Õ“À“√°‘π°—π π’Ë‡ªìπ·§à®ÿ¥‡√‘Ë¡µâπ‡Õß ‡À¡◊Õπ‡®Á∫∑âÕß‡µ◊Õπ°àÕπ
§≈Õ¥≈Ÿ°
9√–«—ßµ—«„Àâ¥’ æ«°§ÿ≥®–∂Ÿ°®—∫‰ª¢÷Èπ»“≈ ®–∂Ÿ°‡¶’Ë¬π„π∑’Ëª√–™ÿ¡¢Õß™“«¬‘« ·≈–æ«°
§ÿ≥®–µâÕß¬◊πÕ¬ŸàµàÕÀπâ“‡®â“‡¡◊Õß·≈–°…—µ√‘¬å‡æ√“–‡√“ ‡æ◊ËÕæŸ¥‡°’Ë¬«°—∫‡√“„Àâæ«°‡¢“øíß 10·µà
°àÕπ∑’Ë«—π ÿ¥∑â“¬®–¡“∂÷ß ¢à“«¥’†®–µâÕß‰¥âª√–°“»ÕÕ°‰ª∑—Ë«∑ÿ°™π™“µ‘‡ ’¬°àÕπ 11µÕπ∑’Ëæ«°
§ÿ≥∂Ÿ°®—∫‰ª¢÷πÈ »“≈ ‰¡àµÕâ ßÀà«ß«à“®–æŸ¥·°âµ«— Õ¬à“ß‰√ „Àâæ¥Ÿ ‰ªµ“¡∑’æË √–‡®â“∫Õ°„π‡«≈“π—πÈ ‡æ√“–
§π∑’ËæŸ¥π—Èπ‰¡à „™àµ—«§ÿ≥‡Õß ·µà‡ªìπæ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï
12æ’ËπâÕß®–À—°À≈—ß°—π‡Õß®πµ“¬ æàÕ®–À—°À≈—ß≈Ÿ°®π∑”„Àâ≈Ÿ°µâÕßµ“¬ ≈Ÿ°Ê ®–‡ªìπ»—µ√Ÿ
°—∫æàÕ·¡à ®π∑”„ÀâæàÕ·¡àµâÕßµ“¬‡À¡◊Õπ°—π 13∑ÿ°§π®–‡°≈’¬¥æ«°§ÿ≥ ‡æ√“–§ÿ≥‡ªìπ§π¢Õß
‡√“ ·µà „§√∑π‰¥â®π∂÷ß∑’Ë ¥ÿ °Á®–√Õ¥

§«“¡πà“ ¬¥ ¬Õß
ßË‘ ∑’πË “à ¢¬–·¢¬ß*∑’‡Ë ªìπµâπ‡Àµÿ¢Õß§«“¡À“¬π– Õ¬Ÿà„π∑’∑Ë Ë’ ‰¡à§«√®–Õ¬Ÿà
(ºŸâÕà“ππà“®–√Ÿâ«à“À¡“¬∂÷ßÕ–‰√) °Á „Àâ§π∑’ËÕ¬Ÿà „π·§«âπ¬Ÿ‡¥’¬Àπ’‰ª∑’Ë¿Ÿ‡¢“ 15Õ¬à“„Àâ§π∑’ËÕ¬Ÿà∫π
À≈—ß§“∫â“π°≈—∫‡¢â“‰ª‡°Á∫¢Õß„π∫â“π 16Õ¬à“„Àâ§π∑’ËÕ¬Ÿà „π‰√àπ“°≈—∫‰ª‡Õ“‡ È◊Õ§≈ÿ¡ 17„π™à«ß
π—Èπæ«°ºŸâÀ≠‘ß∑âÕß·≈–·¡à≈Ÿ°ÕàÕπ∑’Ë„Àâπ¡≈Ÿ°π’Ëπà“ ß “√®√‘ßÊ 18Õ∏‘…∞“π¢ÕÕ¬à“„Àâ‡√◊ËÕßπà“°≈—«
π’È‡°‘¥¢÷Èπ„πÀπâ“Àπ“«‡≈¬ 19‡æ√“–¡—π®–‡ªìπ‡«≈“∑’Ë∑ÿ°¢å¬“°∑’Ë ÿ¥π—∫µ—Èß·µàæ√–‡®â“ √â“ß‚≈°¡“
®–‰¡à¡’Õ–‰√∑’Ë·¬à ‰ª°«à“π’ÈÕ’°·≈â«„πÕπ“§µ 20∂â“Õß§å‡®â“™’«‘µ‰¡à∑”„Àâ«—ππ—Èπ —Èπ≈ß°Á®–‰¡à¡’ „§√
√Õ¥™’«‘µ‡≈¬ ·µà‡æ√“–‡ÀÁπ·°à§π∑’Ëæ√–Õß§å ‰¥â‡≈◊Õ°‰«â æ√–Õß§å°Á‡≈¬∑”„Àâ«—ππ—Èπ —Èπ≈ß 21∂â“¡’
„§√¡“∫Õ°«à“ ùπ’Ë ‰ß æ√–§√‘ µåû† À√◊Õ ù‚πàπ‰ß æ√–Õß§åû °ÁÕ¬à“‰ªÀ≈ß‡™◊ËÕ 22‡æ√“–®–¡’æ«°
æ√–§√‘ µå®Õ¡ª≈Õ¡·≈–æ«°ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“®Õ¡ª≈Õ¡‡°‘¥¢÷Èπ ·≈–æ«°π’È®–∑” ‘ËßÕ—»®√√¬å
‡æ◊ËÕÀ≈Õ°≈«ß·¡â·µà§π∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â‡≈◊Õ°‰«â·≈â«∂â“‡ªìπ‰ª‰¥â 23√–«—ßµ—«„Àâ¥’ ‡æ√“–‡√“‰¥â‡µ◊Õπ
∑ÿ° ßË‘ ∑ÿ°Õ¬à“ßπ’È ‰«â≈«à ßÀπâ“·≈â«
∫ÿµ√¡πÿ…¬å®–¡“
24ùµàÕ®“°§«“¡∑ÿ°¢å¬“°π—π
È
¥«ßÕ“∑‘µ¬å®–¡◊¥¡‘¥‰ª ¥«ß®—π∑√å®–‰¡à àÕß· ß
25¥«ß¥“«®–µ°®“°øÑ“ «√√§å
·≈–æ«°ºŸâ¡’Õ”π“®∫πøÑ“ «√√§å®–∂Ÿ° —Ëπ§≈Õπû (Õ‘ ¬“Àå 13:10; 34:4,5)
26·≈â«ºŸâ§π°Á®–‰¥â‡ÀÁπ∫ÿµ√¡πÿ…¬å†¡“„π‡¡¶æ√âÕ¡¥â«¬ƒ∑∏‘ÏÕ”π“®Õ—π¬‘Ëß„À≠à ·≈–‡µÁ¡‰ª
¥â«¬ ßà“√“»’ 27·≈â«æ√–Õß§å®– àßÀ¡Ÿà∑Ÿµ «√√§å¢Õßæ√–Õß§å¡“√«∫√«¡ºŸâ∑’Ëæ√–Õß§å ‰¥â‡≈◊Õ°‰«â
·≈â«®“°∑—Ë«∑—Èß·ºàπ¥‘π‚≈° ®“°¢Õ∫‚≈°¥â“πÀπ÷Ëß‰ª∂÷ß ÿ¥¢Õ∫øÑ“Õ’°¥â“πÀπ÷Ëß
14ç‡¡◊ÕË æ«°§ÿ≥‡ÀÁπ

13:14 ‘Ëß∑’Ëπà“¢¬–·¢¬ß „Àâ¥ŸÀπ—ß ◊Õ ¥“‡π’¬≈ 9:27;12:11 (‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫ ¥“‡π’¬≈ 11:31)
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∫∑‡√’¬π®“°µâπ¡–‡¥◊ËÕ
28¡“‡√’¬π√Ÿâ®“°µâπ¡–‡¥◊ËÕ°—π‡∂Õ– ‡¡◊ËÕµâπ¡–‡¥◊ËÕ‡√‘Ë¡·µ°ÀπàÕ·≈–º≈‘„∫ÕàÕπ æ«°§ÿ≥°Á√Ÿâ
«à“„°≈â∂ß÷ Àπâ“√âÕπ·≈â« 29°Á‡À¡◊Õπ°—π ‡¡◊ÕË æ«°§ÿ≥‡ÀÁπ ß‘Ë π’‡È °‘¥¢÷πÈ °Á„Àâ√«Ÿâ “à ‡«≈“ π—πÈ „°≈â¡“∂÷ß·≈â«
‡«≈“π—ÈπÕ¬Ÿà∑’ËÀπâ“ª√–µŸπ’Ë‡Õß 30‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ ‘Ëß‡À≈à“π’È®–‡°‘¥¢÷Èπ°àÕπ∑’Ë§π„π ¡—¬π’È®–µ“¬
31 «√√§å·≈–‚≈°®–≈à¡ ≈“¬‰ª ·µà∂Õâ ¬§”¢Õß‡√“®–§ßÕ¬Ÿµà ≈Õ¥‰ª

*

æ√–‡®â“‡∑à“π—Èπ∑’Ë√Ÿâ«à“‡¡◊ËÕ‰À√à‡«≈“π—Èπ®–¡“∂÷ß
32‰¡à¡’ „§√√Ÿâ«—π‡«≈“π—Èπ ·¡â·µàÀ¡Ÿà∑Ÿµ «√√§åÀ√◊Õæ√–∫ÿµ√‡Õß ¡’·µàæ√–∫‘¥“æ√–Õß§å‡¥’¬«
‡∑à“π—πÈ ∑’√Ë Ÿâ 33‡æ√“–æ«°§ÿ≥‰¡à√«âŸ “à ‡«≈“π—πÈ ®–¡“∂÷ß‡¡◊ÕË ‰À√à ¥—ßπ—πÈ „Àâ√–«—ßµ—«Õ¬Ÿ‡à ¡Õ Õ¬à“ª√–¡“∑
34‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ë™“¬§πÀπ÷Ëß∑‘Èß∫â“πÕÕ°‡¥‘π∑“ß‰ª∑’ËÕ◊Ëπæ√âÕ¡°—∫ —Ëßß“π„Àâ∑“ ·µà≈–§π„π∫â“π∑”
·≈–‰¥â —Ëß¬“¡„Àâ‡ΩÑ“ª√–µŸ∫â“π¥’Ê 35æ«°§ÿ≥°ÁµâÕßæ√âÕ¡Õ¬Ÿà‡ ¡Õ ‡æ√“–‰¡à√Ÿâ«à“‡®â“¢Õß∫â“π®–
°≈—∫¡“‡¡◊ËÕ‰À√à Õ“®®–‡ªìπµÕπ‡¬Áπ µÕπ‡∑’Ë¬ß§◊π µÕπ‰°à¢—π‡™â“¡◊¥ À√◊ÕµÕπ “¬Ê 36‡æ◊ËÕ«à“
‡¡◊ËÕ‡¢“°≈—∫¡“Õ¬à“ß°√–∑—πÀ—π ‡¢“®–‰¥â ‰¡àæ∫«à“æ«°§ÿ≥°”≈—ßπÕπÀ≈—∫Õ¬Ÿà 37 ß‘Ë ∑’‡Ë √“ ß—Ë æ«°

§ÿ≥‰«â‡√“°Á ‰¥â ßË— °—∫∑ÿ°Ê §π¥â«¬ §◊Õ ù„Àâ√–«—ßÕ¬Ÿ‡à ¡Õû é

æ«°À—«Àπâ“«“ß·ºπ¶à“æ√–‡¬´Ÿ
(¡∏.26:1-5;≈°.22:1-2;¬Œ.11:45-53)
Õ’° Õß«—π®–∂÷ß‡∑»°“≈«—πª≈¥ª≈àÕ¬† ·≈–‡∑»°“≈¢π¡ªíß‰¡à¡‡’ ™◊ÕÈ † æ«°ºŸπâ ”π—°∫«™
·≈–æ«°§√Ÿ Õπ°ÆªØ‘∫—µ‘ °ÁÀ“∑“ß∑’Ë®–·Õ∫®—∫æ√–‡¬´Ÿ‡æ◊ËÕ‡Õ“‰ª¶à“ 2æ«°‡¢“

14

µ°≈ß°—π«à“ ç®–‰¡à∑”„π™à«ß‡∑»°“≈ ‡æ√“–™“«∫â“π®–°àÕ°“√®≈“®≈¢÷Èπé

À≠‘ß§πÀπ÷Ëß™‚≈¡πÈ”ÀÕ¡„Àâæ√–‡¬´Ÿ
(¡∏.26:6-13;¬Œ.12:1-8)

3‡¡◊Ë Õ æ√–‡¬´ŸÕ¬Ÿà∑Ë’À¡Ÿà∫â“π‡∫∏“π’

¢≥–∑’Ë°”≈—ß°‘πÕ“À“√Õ¬Ÿà „π∫â“π¢Õß´’ ‚¡π§π∑’Ë‡§¬
‡ªìπ‚√§º‘«Àπ—ß√â“¬·√ß°Á¡À’ ≠‘ß§πÀπ÷ßË ∂◊Õ¢«¥*πÈ”¡—πÀÕ¡π“√–¥“*´÷ßË ¡’√“§“·æß¡“°‡¢â“¡“ π“ß
∑ÿ∫ª“°¢«¥„Àâ·µ°·≈–™‚≈¡πÈ”¡—πÀÕ¡π—Èπ≈ß∫π»’√…–¢Õßæ√–‡¬´Ÿ
4∑”„Àâ∫“ß§π∑’ËÕ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπ‰¡àæÕ„®·≈–∫àπ°—π«à“ ç∑”‰¡∂÷ß∑”‡ ’¬¢ÕßÕ¬à“ßπ’È 5∂â“‡Õ“πÈ”ÀÕ¡π’â
‰ª¢“¬§ß‰¥â‡ß‘π∂÷ß “¡√âÕ¬‡À√’¬≠‡ß‘π ®–‰¥â‡Õ“‰ª·®°®à“¬„Àâ°—∫§π®πé ·≈â«æ«°‡¢“°ÁµàÕ«à“
‡∏Õ‡ªìπ°“√„À≠à
6·µàæ√–‡¬´Ÿ∫Õ°«à“ çÕ¬à“¬ÿàß°—∫‡∏Õ‡≈¬ ‰ª«ÿàπ«“¬°—∫‡∏Õ∑”‰¡ ‡∏Õ‰¥â∑” ‘Ëß∑’Ë¬Õ¥‡¬’Ë¬¡
¡“°„Àâ°—∫‡√“ 7®–¡’§π®πÕ¬Ÿà°—∫æ«°§ÿ≥µ≈Õ¥‡«≈“ Õ¬“°™à«¬‡«≈“‰Àπ°Á ‰¥â ·µà‡√“®–‰¡àÕ¬Ÿà°—∫
æ«°§ÿ≥‡ ¡Õ‰ª 8·≈–π’Ë‡ªìπ ‘Ëß‡¥’¬«∑’Ë‡∏Õ®–∑”„Àâ°—∫‡√“‰¥â°Á§◊Õ°“√‡∑πÈ”¡—πÀÕ¡∫πµ—«‡√“‡æ◊ËÕ
‡µ√’¬¡√à“ß¢Õß‡√“≈à«ßÀπâ“°àÕπ°“√Ωíß 9‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ ‰¡à«à“¢à“«¥’π’È®–ª√–°“»‰ª∑’Ë ‰ÀπÊ „π
13:29 ‡«≈“ ‡ªìπ‡«≈“∑’Ëæ√–‡¬´ŸæŸ¥∂÷ß ”À√—∫‡Àµÿ°“√≥å ”§—≠∑’Ë®–‡°‘¥¢÷Èπ ¥ŸÀπ—ß ◊Õ≈Ÿ°“ 21:31 ∑’Ëæ√–‡¬´ŸæŸ¥«à“π’Ë‡ªìπ
‡«≈“∑’Ë·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“®–¡“µ—ÈßÕ¬Ÿà
14:3 ¢«¥ ‡ªìπ¢«¥∑’Ë∑”¡“®“°À‘π∑’Ë¡’§«“¡ «¬ß“¡¡“°
14:3 πÈ”¡—πÀÕ¡π“√–¥“ ‡ªìππÈ”¡—π∑’Ë·æß¡“° °—¥¡“®“°√“°¢Õßµâππ“√–¥“
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‚≈°π’È °Á®–¡’§πæŸ¥∂÷ß‡√◊ËÕß∑’Ë‡∏Õ∑”„Àâ°—∫‡√“π’È‡ ¡Õ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√√–≈÷°∂÷ß‡∏Õé

¬Ÿ¥“ µ°≈ß∑’Ë®–™à«¬»—µ√Ÿ¢Õßæ√–‡¬´Ÿ
(¡∏.26:14-16;≈°.22:3-6)

10·≈â«¬Ÿ¥“

Õ‘ §“√‘‚Õ∑ »‘…¬å§πÀπ÷ßË „π ∫‘ Õß§π¢Õßæ√–‡¬´Ÿ°Á ‰¥â ‰ªÀ“æ«°À—«Àπâ“π—°∫«™
‡æ◊ËÕ‡ πÕµ—«∑’Ë®–™à«¬®—∫æ√–‡¬´Ÿ„Àâ 11æ«°‡¢“¥’ „®¡“°∑’Ë ‰¥â¬‘πÕ¬à“ßπ—Èπ ·≈– —≠≠“«à“®–®à“¬
‡ß‘π„Àâ‡ªìπ§à“µÕ∫·∑π ¥—ßπ—Èπ¬Ÿ¥“ ®÷ß‡√‘Ë¡À“‚Õ°“ ‡À¡“–∑’Ë®– àß¡Õ∫æ√–‡¬´Ÿ„Àâ°—∫æ«°
À—«Àπâ“π—°∫«™

Õ“À“√¡◊ÈÕ ÿ¥∑â“¬¢Õßæ√–‡¬´Ÿ°—∫æ«°»‘…¬å
(¡∏.26:17-25;≈°.22:7-14,21-23;¬Œ.13:21-30)

12„π«—π·√°¢Õß‡∑»°“≈¢π¡ªíß‰¡à¡’‡™◊ÈÕ

´÷Ëß‡ªìπ«—π∑’Ëæ«°¬‘«®–¶à“≈Ÿ°·°–∂«“¬æ√–‡®â“
”À√—∫‡∑»°“≈«—πª≈¥ª≈àÕ¬*¥â«¬ æ«°»‘…¬å¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‰¥â∂“¡æ√–Õß§å«à“ ç®–„Àâæ«°‡√“‰ª
‡µ√’¬¡Õ“À“√ ”À√—∫‡∑»°“≈«—πª≈¥ª≈àÕ¬ „Àâ°—∫Õ“®“√¬å∑’Ë ‰Àπ¥’§√—∫é
13æ√–‡¬´Ÿ®÷ß àß»‘…¬å Õß§π‰ª æ√–Õß§å —Ëß«à“ çæ«°§ÿ≥‡¢â“‰ª„π‡¡◊Õß·≈â«®–‡®ÕºŸâ™“¬∑’Ë
·∫°‡À¬◊Õ°πÈ” „Àâµ“¡‡¢“‰ª14„ÀâæŸ¥°—∫‡®â“¢Õß∫â“π∑’Ë™“¬§ππ—Èπ‡¢â“‰ª«à“ ùÕ“®“√¬å„Àâ∂“¡«à“
ÀâÕß∑’Ë‡√“®–„™â°‘πÕ“À“√„π‡∑»°“≈«—πª≈¥ª≈àÕ¬°—∫æ«°»‘…¬åπ—ÈπÕ¬Ÿà∑’Ë ‰Àπû 15·≈â«‡¢“®–æ“§ÿ≥
‰ª¥ŸÀâÕß„À≠à™—Èπ∫π∑’Ë‡µ√’¬¡‰«âæ√âÕ¡·≈â« „Àâæ«°§ÿ≥®—¥Õ“À“√∑’Ëπ—Ëπé
16·≈â«»‘…¬å∑ßÈ— Õß°Á‡¢â“‰ª„π‡¡◊Õß ·≈–‰¥â‡®Õ°—∫∑ÿ°Õ¬à“ß‡À¡◊Õπ°—∫∑’æ
Ë √–‡¬´Ÿ∫Õ° æ«°‡¢“
¥—ßπ—Èπæ«°‡¢“®÷ß‡µ√’¬¡Õ“À“√ ”À√—∫‡∑»°“≈«—πª≈¥ª≈àÕ¬∑’Ëπ—Ëπ
17‡¡◊ÕË ∂÷ßµÕπ‡¬Áπ æ√–‡¬´Ÿ¡“∂÷ß∫â“πÀ≈—ßπ—π
È æ√âÕ¡°—∫æ«°»‘…¬å‡Õ°∑—ßÈ ∫‘ Õß§π 18„π¢≥–
∑’°Ë ”≈—ß°‘πÕ¬Ÿπà πÈ— æ√–‡¬´Ÿæ¥Ÿ «à“ ç‡√“®–∫Õ°„Àâ√«âŸ “à §πÀπ÷ßË „πæ«°§ÿ≥®–À—°À≈—ß‡√“ ·≈–‡¢“°Á
π—ßË °‘πÕ¬Ÿ°à ∫— ‡√“∑’πË ¥’Ë «â ¬é
19æ«°»‘…¬å√Ÿâ ÷°‡ªìπ∑ÿ°¢å¡“° µà“ß§πµà“ß°Á∂“¡æ√–Õß§å«à“ ç§ß‰¡à „™àº¡ „™à ‰À¡§√—∫é
20æ√–‡¬´Ÿ®÷ßæŸ¥°—∫æ«°‡¢“«à“ ç§πÀπ÷Ëß„πæ«°§ÿ≥ ‘∫ Õß§ππ’Ë·À≈– §π∑’Ë®ÿà¡¢π¡ªíß„π
®“π‡¥’¬«°—∫‡√“ 21∫ÿµ√¡πÿ…¬å®–µâÕßµ“¬‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëæ√–§—¡¿’√å†‰¥â‡¢’¬π‰«â·≈â« ·µà§π∑’Ë ‰¥âÀ—°
À≈—ß∫ÿµ√¡πÿ…¬åπ—Èππà“≈–Õ“¬∑’Ë ÿ¥‡≈¬ ∂â“‡¢“‰¡à ‰¥â‡°‘¥¡“°Á§ß®–¥’°«à“é

¢π¡ªíß·≈–‡À≈â“Õßÿàπ
(¡∏.26:26-30;≈°.22:15-20;1§∏.11:23-25)

22¢≥–∑’°Ë ”≈—ß°‘πÕ“À“√Õ¬Ÿπ
à πÈ— æ√–‡¬´Ÿ‰¥âÀ¬‘∫¢π¡ªíß¢÷πÈ ¡“

√√‡ √‘≠¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“ ®“°
π—Èπ°ÁÀ—°·∫àß„Àâæ«°»‘…¬å·≈â«æŸ¥«à“ ç√—∫‰ª°‘π ‘ π’Ë§◊Õ√à“ß°“¬¢Õß‡√“é
23·≈â«æ√–Õß§åÀ¬‘∫∂â«¬¢÷Èπ¡“¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“·≈–¬◊Ëπ„Àâ°—∫æ«°»‘…¬å æ«°‡¢“°Á ‰¥â¥◊Ë¡®“°
∂â«¬π—Èπ∑ÿ°§π
14:26 ¿Ÿ‡¢“¡–°Õ°‡∑» ‡ªìπ¿Ÿ‡¢“∑’Ëµ—ÈßÕ¬Ÿà„°≈âÊ‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡
14:12 ≈Ÿ°·°–∂«“¬æ√–‡®â“ ”À√—∫‡∑»°“≈«—πª≈¥ª≈àÕ¬ ‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß°“√‡≈’È¬ß©≈Õß„π‡∑»°“≈«—πª≈¥ª≈àÕ¬
‡ªìπ°“√¶à“≈Ÿ°·°–‡æ◊ËÕ¡“∫Ÿ™“æ√–‡®â“ ¥Ÿ®“°Àπ—ß ◊Õ Õæ¬æ 12:3-9
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24·≈â«æ√–Õß§åæŸ¥«à“

çπ’Ë§◊Õ‡≈◊Õ¥¢Õß‡√“ æ√–‡®â“∑” —≠≠“¢÷Èπ¡“®“°‡≈◊Õ¥π’È ¡—π‰¥âÀ≈—Ëß
‰À≈ÕÕ°¡“‡æ◊ËÕ§π‡ªìπ®”π«π¡“° 25‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ ‡√“®–‰¡à¥◊Ë¡‡À≈â“ÕßÿàπÕ’°‡≈¬®π°«à“®–
∂÷ß«—ππ—Èπ∑’Ë‡√“®–¥◊Ë¡‡À≈â“Õßÿàπ„À¡à„π·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“é
26·≈â«æ«°‡¢“°Á ‰¥â√âÕß‡æ≈ß √√‡ √‘≠æ√–‡®â“ ·≈–ÕÕ°‰ª∑’Ë¿Ÿ‡¢“¡–°Õ°‡∑»*

æ«°»‘…¬å∑‘Èßæ√–‡¬´Ÿ‰ªÀ¡¥
(¡∏.26:31-35;≈°.22:31-34;¬Œ.13:36-38)

27æ√–‡¬´Ÿæ¥Ÿ °—∫æ«°»‘…¬å«“à çæ«°§ÿ≥®–∑‘ßÈ ‡√“‰ª°—πÀ¡¥∑ÿ°§π ‡æ√“–¡’§”‡¢’¬π‰«â·≈â««à“

ù‡√“®–¶à“§π‡≈’È¬ß·°– ·≈–≈Ÿ°·°–°Á®–«‘ËßÀπ’°√–‡®‘¥°√–‡®‘ß‰ªû (‡»§“√‘¬“Àå 13:7)
28·µà‡¡◊ÕË ‡√“øóπ
ô ¢÷πÈ ®“°§«“¡µ“¬ ‡√“®–≈à«ßÀπâ“æ«°§ÿ≥‰ª∑’·Ë §«âπ°“≈‘≈°’ Õà πé
29·µà‡ª‚µ√æŸ¥°—∫æ√–Õß§å«“à ç∂÷ß§πÕ◊π
Ë ®–∑‘ßÈ Õ“®“√¬å ‰ªÀ¡¥ º¡°Á®–‰¡à¡«’ π— ∑‘ßÈ Õ“®“√¬å ‰ª

Õ¬à“ß‡¥Á¥¢“¥é
30æ√–‡¬´Ÿ®÷ßæŸ¥°—∫‡¢“«à“ ç‡√“®–∫Õ°„Àâ«à“ §◊ππ’È·À≈–°àÕπ‰°à¢—π§√—Èß∑’Ë Õß §ÿ≥®–∫Õ°
«à“‰¡à√®âŸ °— ‡√“ “¡§√—ßÈ é
31·µà‡ª‚µ√°Á¬—ß¬◊π¬—π‡ ’¬ß·¢Áß«à“ ç∂÷ß®–µ“¬º¡°Á ‰¡à¡’«—πªØ‘‡ ∏Õ“®“√¬åé ·≈–æ«°»‘…¬å
§πÕ◊ËπÊ °ÁæŸ¥Õ¬à“ß‡¥’¬«°—π
æ√–‡¬´ŸÕ∏‘…∞“πÕ¬Ÿàµ“¡≈”æ—ß
(¡∏.26:36-46;≈°.22:39-46)

32æ«°‡¢“¡“∂÷ß

∂“π∑’Ë·ÀàßÀπ÷Ëß‡√’¬°«à“ ‡°∑‡ ¡π’ æ√–‡¬´Ÿ∫Õ°°—∫æ«°»‘…¬å«à“ çπ—Ëß§Õ¬
Õ¬Ÿà∑’Ëπ’Ëπ– ‡√“®–‰ªÕ∏‘…∞“πé 33æ√–Õß§åæ“‡ª‚µ√ ¬“°Õ∫ ·≈–¬ÕÀåπ ‰ª¥â«¬ ·≈â«æ√–Õß§å°Á
‡√‘¡Ë ‚»°‡»√â“‡ ¬’ „®·≈–‡ªìπ∑ÿ°¢å¬ßË‘ π—° 34®÷ß∫Õ°æ«°‡¢“«à“ ç‡√“∑ÿ°¢å„®¡“°®π‡°◊Õ∫®–µ“¬Õ¬Ÿ·à ≈â«
‡ΩÑ“Õ¬Ÿà∑’Ëπ’Ëπ–é
35æ√–Õß§å‡¥‘πÀà“ßÕÕ°‰ªÕ’°ÀπàÕ¬Àπ÷Ëß ·≈â«´∫Àπâ“≈ß°—∫æ◊Èπ¥‘π Õ∏‘…∞“π«à“ ∂â“‡ªìπ‰ª
‰¥â¢Õ„Àâ‡«≈“·Ààß°“√∑π∑ÿ°¢å∑√¡“ππ’ºÈ “à πæâπ‰ª®“°æ√–Õß§å 36æ√–Õß§åæ¥Ÿ «à“ çÕ—∫∫“* æ√–∫‘¥“
∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß‡ªìπ‰ª‰¥â ”À√—∫æ√–Õß§å ¢Õ™à«¬‡Õ“®Õ°* ·Ààß§«“¡∑ÿ°¢å∑√¡“ππ’Èæâπ‰ª®“°≈Ÿ°
¥â«¬‡∂‘¥ ·µà¢Õ„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡§«“¡µâÕß°“√¢Õßæ√–∫‘¥“ ‰¡à „™à§«“¡µâÕß°“√¢Õß≈Ÿ°é
37·≈â«æ√–Õß§å°Á‡¥‘π°≈—∫¡“ ‡ÀÁπæ«°»‘…¬åπÕπÀ≈—∫Õ¬Ÿà æ√–Õß§å®÷ßæŸ¥°—∫‡ª‚µ√«à“ ç´’ ‚¡π
¬—ß®–À≈—∫Õ¬ŸàÕ’°‡À√Õ §ÿ≥®–µ◊Ëπ‡ªìπ‡æ◊ËÕπ‡√“ —°™—Ë«‚¡ß‰¡à ‰¥â‡≈¬‡À√Õ 38æ«°§ÿ≥µâÕß√–«—ßµ—«
·≈–Õ∏‘…∞“π ®–‰¥â ‰¡àµ°‡¢â“‰ª„π°“√¬—Ë«¬«π ∂÷ß·¡â®‘µ„®Õ¬“°®–∑”„π ‘Ëß∑’Ë∂Ÿ°µâÕß ·µà√à“ß°“¬
°Á¬ß— ÕàÕπ·ÕÕ¬Ÿéà
39æ√–Õß§å‡¥‘π‰ªÕ∏‘…∞“πÕ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß·≈–æŸ¥‡À¡◊Õπ‡¥‘¡ 40æÕ‡¥‘π°≈—∫¡“ °Á‡®Õæ«°»‘…¬å
¬—ßπÕπÀ≈—∫Õ¬Ÿà ‡ª≈◊Õ°µ“‡¢“Àπ—°Õ÷Èß≈◊¡‰¡à¢÷Èπ ‡¢“‰¡à√Ÿâ®–æŸ¥Õ–‰√°—∫æ√–Õß§å
41µàÕ¡“æ√–Õß§å°Á ‰¥â‡¥‘π°≈—∫¡“¥Ÿæ«°‡¢“Õ’°‡ªìπ§√—Èß∑’Ë “¡ ·≈–æŸ¥«à“ ç¬—ßπÕπÀ≈—∫æ—°
ºàÕπ°—πÕ¬ŸàÕ’°‡À√Õ πÕπæÕ‡·≈â« ™—Ë«‚¡ß∑’Ë∫ÿµ√¡πÿ…¬å®–∂Ÿ°À—°À≈—ß„Àâ ‰ªÕ¬Ÿà „π¡◊Õ¢Õßæ«°§π
14:36 Õ—∫∫“ ‡ªìπ§”∑’Ë‡¥Á°Ê ™“«¬‘«„™â‡√’¬°æàÕ¢Õß‡¢“
14:36 ®Õ° æ√–‡¬´Ÿ°”≈—ßÀ¡“¬∂÷ß§«“¡µ“¬∑’Ëæ√–Õß§å®–‰¥â√—∫ ‡À¡◊Õπ°—∫°“√¥◊Ë¡∫“ßÕ¬à“ß∑’Ë¢¡¡“°
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∫“ªπ—Èπ¡“∂÷ß·≈â« 42≈ÿ°¢÷Èπ‰ª°—π‡∂‘¥ π—Ëπ‰ß §π∑’ËÀ—°À≈—ß‡√“¡“∂÷ß·≈â«é

æ√–‡¬´Ÿ∂Ÿ°®—∫
(¡∏.26:47-56;≈°.22:47-53;¬Œ.18:3-12)

43æ√–‡¬´Ÿæ¥Ÿ ¬—ß‰¡à∑π
— ¢“¥§”

¬Ÿ¥“ »‘…¬å§πÀπ÷ßË „π ∫‘ Õß§π°Á¡“∂÷ßæ√âÕ¡°—∫§π°≈ÿ¡à „À≠à
∑’∂Ë Õ◊ ¥“∫·≈–‰¡â°√–∫Õß æ«°À—«Àπâ“π—°∫«™† æ«°§√Ÿ Õπ°ÆªØ‘∫µ— ‘ ·≈–æ«°ºŸÕâ “«ÿ‚ ßà æ«°‡¢“¡“
44¬Ÿ¥“ ∫Õ°æ«°π—Èπ≈à«ßÀπâ“·≈â««à“ ç§π∑’Ëº¡‡¢â“‰ª®Ÿ∫°Á§◊Õ§π§ππ—Èπ·À≈– ‡¢â“‰ª®—∫°ÿ¡
µ—«‡Õ“‰ª‡≈¬é 45‡¡◊ÕË ¬Ÿ¥“ ¡“∂÷ß°Á‡¥‘π‡¢â“‰ªÀ“æ√–‡¬´Ÿ·≈–æŸ¥«à“ çÕ“®“√¬å§√—∫é ·≈â«®Ÿ∫æ√–Õß§å
46æ«°π—Èπ°Á‡¢â“¡“®—∫°ÿ¡µ—«æ√–Õß§å 47§πÀπ÷Ëß„πæ«°æ√–‡¬´Ÿ∑’Ë¬◊πÕ¬Ÿà „°≈âÊ π—Èπ‰¥â™—°¥“∫¢Õß
‡¢“ÕÕ°¡“ ·≈â«°Áøíπ∂Ÿ°ÀŸ∑“ §πÀπ÷Ëß¢Õßπ—°∫«™ Ÿß ÿ¥†¢“¥‰ª
48æ√–‡¬´Ÿæ¥Ÿ °—∫æ«°π—π
È «à“ ç‡ÀÁπ‡√“‡ªìπ‚®√À√◊Õ¬—ß‰ß∂÷ß‰¥â∂Õ◊ ¥“∫·≈–‰¡â°√–∫Õß¡“®—∫‡√“
49‡√“Õ¬Ÿà°—∫æ«°§ÿ≥∑ÿ°«—π ÕπÕ¬Ÿà „π«‘À“√ ·µàæ«°§ÿ≥°Á ‰¡à®—∫ ·µà∑ÿ°Õ¬à“ß°ÁµâÕß‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë ‰¥â
‡¢’¬π‰«â·≈â«„πæ√–§—¡¿’√åé 50 à«πæ«°»‘…¬å«‘ËßÀπ’∑‘Èßæ√–Õß§å ‰ª°—π®πÀ¡¥
51¡’™“¬Àπÿ¡
à §πÀπ÷ßË ∑’µË ¥‘ µ“¡æ√–Õß§å¡“ ‰¡à ‰¥â «¡„ Õà –‰√‡≈¬ πÕ°®“°Àà¡ºâ“ªÉ“πº◊πÀπ÷ßË
‡¡◊ËÕæ«°π—Èπæ¬“¬“¡®–®—∫‡¢“ 52‡¢“°Á ‰¥â ≈—¥ºâ“ªÉ“π∑‘Èß·≈â«‡ª≈◊Õ¬°“¬«‘ËßÀπ’‰ª

æ√–‡¬´ŸÕ¬ŸàµàÕÀπâ“ºŸâπ”™“«¬‘«
(¡∏.26:57-68;≈°.22:54-55,63-71;¬Œ.18:13-14,19-24)
53æ«°‡¢“π”µ—«æ√–‡¬´Ÿ‰ªæ∫π—°∫«™ Ÿß ÿ¥† æ«°À—«Àπâ“π—°∫«™ æ«°ºŸâπ”™“«¬‘« ·≈–
æ«°§√Ÿ Õπ°ÆªØ‘∫—µ‘‰¥âÕ¬Ÿà™ÿ¡πÿ¡°—π∑’Ëπ—Ëπ 54‡ª‚µ√‰¥âµ“¡æ√–‡¬´Ÿ¡“Àà“ßÊ ‡¢â“‰ª¬—ß≈“π∫â“π

¢Õßπ—°∫«™ Ÿß ÿ¥¥â«¬ ‡¢“‰ªπ—Ëßº‘ß‰ø„Àâµ—«ÕÿàπÕ¬Ÿà°—∫æ«°ºŸâ§ÿ¡
55æ«°À—«Àπâ“π—°∫«™·≈–∫√√¥“ ¡“™‘° ¿“·´πŒ’¥√‘π† æ¬“¬“¡À“æ¬“π¡“°≈à“«À“æ√–‡¬´Ÿ
‡æ◊ËÕ®–‰¥â®∫— æ√–Õß§å ‰ª¶à“ ·µà°ÀÁ “‰¡à‰¥â‡≈¬ 56∂÷ß·¡â®–¡’æ¬“π‡∑Á®À≈“¬§π ·µà ßË‘ ∑’æË «°‡¢“æŸ¥
°Á‰¡àµ√ß°—π‡≈¬
57„π∑’Ë ¥ÿ ¡’∫“ß§π¬◊π¢÷π
È ‡ªìπæ¬“π‡∑Á®°≈à“«À“æ√–‡¬´Ÿ«“à 58çæ«°‡√“‰¥â¬π‘ ‡¢“ æŸ¥«à“ ù‡√“
®–∑”≈“¬«‘À“√π’È ∑’Ë √â“ß¢÷πÈ ¡“¥â«¬¡◊Õ¡πÿ…¬å ·≈–¿“¬„π “¡«—π ‡√“®– √â“ßÕ’°«‘À“√Àπ÷ßË ¢÷πÈ ¡“„À¡à
∑’Ë ‰¡à ‰¥â „™â¡◊Õ¡πÿ…¬å √â“ßûé 59·µà§”æ¬“π„π‡√◊ËÕßπ’È°Á ‰¡àµ√ß°—πÕ’°
60π—°∫«™ ßŸ ¥ÿ ®÷ß‰¥â¬π
◊ ¢÷πÈ µàÕÀπâ“§π∑—ßÈ À≈“¬ ·≈–∂“¡æ√–‡¬´Ÿ«“à ç‡¢“°≈à“«À“·°Õ¬à“ßπ’È
·°®–‰¡àæŸ¥·°âµ—«Õ–‰√‡≈¬À√◊Õé 61·µàæ√–‡¬´Ÿ°Á¬—ß§ß‡ß’¬∫‰¡àµÕ∫Õ–‰√ ·≈â«π—°∫«™ Ÿß ÿ¥®÷ß
∂“¡æ√–Õß§å«à“ ç·°‡ªìπæ√–§√‘ µå ∫ÿµ√¢Õßæ√–‡®â“À√◊Õé*
62æ√–‡¬´Ÿ®÷ßµÕ∫«à“ ç„™à ‡√“‡ªìπ ·≈–æ«°§ÿ≥®–‰¥â‡ÀÁπ∫ÿµ√¡πÿ…¬å¡“∫π‡¡¶„π∑âÕßøÑ“
æ√–Õß§åπ—ËßÕ¬Ÿà∑“ß¢«“¡◊Õ¢Õßæ√–‡®â“ºŸâ¡’ƒ∑∏‘ÏÕ”π“®∑—ÈßÀ¡¥é
63π—°∫«™ Ÿß ÿ¥°Á©’°∑÷Èß‡ ◊ÈÕºâ“¢Õßµπ ·≈–æŸ¥«à“ ç‡√“‰¡àµâÕß°“√æ¬“πÕ’°·≈â« 64æ«°§ÿ≥
°Á ‰¥â¬‘π§”À¡‘Ëπª√–¡“∑¢Õß¡—π·≈â« æ«°§ÿ≥§‘¥«à“¬—ß‰ßé æ«°‡¢“∑ÿ°§πµ—¥ ‘π«à“ æ√–Õß§å¡’
§«“¡º‘¥·≈– ¡§«√µ“¬ 65∫“ß§π∂à¡πÈ”≈“¬„ æà √–Õß§å ∫“ß§πªî¥Àπâ“æ√–Õß§å ™°Àπâ“æ√–Õß§å
14:61 À√◊Õ ç·°‡ªìπæ√–§√‘ µå ∫ÿµ√¢ÕßºŸâ∑’Ë ‰¥â√—∫°“√ √√‡ √‘≠À√◊Õé
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·≈â«∂“¡æ√–Õß§å«à“ çºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“ ≈Õß∑“¬¥Ÿ´‘«à“„§√‡ªìπ§π™°·°é ·≈–æ«°ºŸâ§ÿ¡°Áæ“
æ√–Õß§å ‰ª∑ÿ∫µ’
‡ª‚µ√‰¥âªØ‘‡ ∏æ√–‡¬´Ÿ
(¡∏.26:69-75;≈°.22:56-62;¬Œ.18:15-18,25-27)

66‡ª‚µ√¬—ßÕ¬Ÿà∑’Ë≈“π∫â“π¢â“ß≈à“ßπ—Èπ

“«„™â§πÀπ÷Ëß„π∫â“π‡¥‘πºà“π¡“ 67‡∏Õ‡ÀÁπ ‡ª‚µ√
º‘ß‰øÕ¬Ÿà°Á‡¢â“¡“¥Ÿ„°≈âÊ ·≈–æŸ¥«à“ ç·°°ÁÕ¬Ÿà°—∫‡¬´Ÿ™“«π“´“‡√Á∏π’Ëπ“é
68·µà‡ª‚µ√°Á ‰¥âªØ‘‡ ∏«à“ çº¡‰¡à√Ÿâ ‰¡à‡¢â“„®«à“§ÿ≥æŸ¥‡√◊ËÕßÕ–‰√é ·≈â«‡ª‚µ√°Á‡¥‘π‰ª∑“ß
ª√–µŸ‡¢â“∫â“π ·≈–‰°à°Á¢—π
69‡¡◊ËÕ “«„™â‡ÀÁπ‡ª‚µ√∑’Ëπ—ËπÕ’° ‡∏Õ∫Õ°°—∫§π∑’Ë¬◊πÕ¬Ÿà·∂«Ê π—Èπ«à“ ç‡¢“‡ªìπ§πÀπ÷Ëß„π
æ«°π—πÈ é 70‡ª‚µ√ªØ‘‡ ∏Õ’° ·≈–Õ’° °— æ—°Àπ÷ßË À≈—ß®“°π—πÈ æ«°§π∑’¬Ë π◊ Õ¬Ÿ∑à πË’ πË— °Á ‰¥âæ¥Ÿ °—∫‡ª‚µ√«à“
ç·°‡ªìπÀπ÷Ëß„πæ«°π—Èπ·πà ‡æ√“–·°°Á‡ªìπ™“«°“≈‘≈’‡À¡◊Õπ°—πé
71·µà‡ª‚µ√°Á‡√‘Ë¡ ∫∂*‚¥¬æŸ¥«à“ ç “∫“π‰¥â‡≈¬ «à“º¡‰¡à‡§¬√Ÿâ®—°™“¬§π∑’Ëæ«°§ÿ≥æŸ¥∂÷ßé
72∑—π„¥π—Èπ ‰°à°Á¢—π‡ªìπ§√—Èß∑’Ë Õß ·≈â«‡ª‚µ√°Áπ÷°∂÷ß§”æŸ¥¢Õßæ√–‡¬´Ÿ¢÷Èπ¡“‰¥â«à“ ç°àÕπ
‰°à¢—π§√—Èß∑’Ë Õß §ÿ≥®–ªØ‘‡ ∏‡√“ “¡§√—Èßé ·≈â«‡¢“°Á√âÕß‰Àâ ‚ŒÕÕ°¡“

‡®â“‡¡◊Õßªï≈“µµ—Èß§”∂“¡æ√–‡¬´Ÿ
(¡∏.27:1-2,11-14;≈°.23:1-5;¬Œ.18:28-38)

15

æÕ√ÿà ß ‡™â “ æ«°À— « Àπâ “ π— ° ∫«™ ºŸâ Õ “«ÿ ‚ æ«°§√Ÿ Õπ°ÆªØ‘ ∫— µ‘ · ≈– ¡“™‘ ° ¿“
·´πŒ’¥√‘π† °Á«“ß·ºπ°—π«à“®–∑”Õ¬à“ß‰√°—∫æ√–‡¬´Ÿ¥’ æ«°‡¢“®—∫æ√–‡¬´Ÿ¡—¥‰«â
·≈â«æ“‰ª¡Õ∫„Àâ°—∫ªï≈“µ*
2ªï≈“µ∂“¡æ√–Õß§å«“à ç·°‡ªìπ°…—µ√‘¬¢å Õß™“«¬‘«À√◊Õé æ√–‡¬´Ÿ°µÁ Õ∫«à“ ç§ÿ≥æŸ¥∂Ÿ°·≈â«é
3æ«°À—«Àπâ“π—°∫«™‰¥â°≈à“«À“æ√–Õß§å„πÀ≈“¬Ê ‡√◊ËÕß4ªï≈“µ®÷ß∂“¡æ√–Õß§å Õ’°«à“ ç·°
®–‰¡à·°âµ—«‡≈¬À√◊Õ ‡ÀÁπÀ√◊Õ‡ª≈à“«à“æ«°‡¢“°≈à“«À“·°µ—ÈßÀ≈“¬‡√◊ËÕßé
5·µàæ√–‡¬´Ÿ°Á ‰¡àµÕ∫ ´÷Ëß∑”„Àâªï≈“µ·ª≈°„®¡“°

æ√–‡¬´Ÿ∂°Ÿ µ—¥ π‘ ª√–À“√™’«µ‘
(¡∏.27:15-31;≈°.23:13-25;¬Œ.18:39-19:16)
6µ“¡ª°µ‘„π™à«ß‡∑»°“≈«—πª≈¥ª≈àÕ¬† ‡ªìπª√–‡æ≥’∑’Ëªï≈“µ®–¬Õ¡ª≈àÕ¬π—°‚∑…§πÀπ÷Ëß
µ“¡∑’Ëæ«°‡¢“¢Õ¡“ 7™“¬§πÀπ÷Ëß™◊ËÕ ∫“√—∫∫— µ‘¥§ÿ°Õ¬Ÿà°—∫æ«°°àÕ°“√®≈“®≈ ‡æ√“–æ«°‡¢“
‰¥â°àÕ°“√®≈“®≈·≈–¶à“§π„π§√—Èßπ—Èπ¥â«¬ 8§π°Á¡“∑«ß ªï≈“µ„Àâª≈àÕ¬π—°‚∑…µ“¡∑’Ë‡§¬∑”¡“
9ªï≈“µ®÷ß∂“¡æ«°‡¢“‰ª«à“ çæ«°‡®â“Õ¬“°„Àâ‡√“ª≈àÕ¬°…—µ√‘¬å¢Õß™“«¬‘«À√◊Õ‡ª≈à“é 10∑’Ë
æŸ¥Õ¬à“ßπ’È°Á‡æ√“–ªï≈“µ√Ÿâ·≈â««à“ æ«°À—«Àπâ“π—°∫«™®—∫æ√–‡¬´Ÿ¡“‡æ√“–Õ‘®©“ 11·µàæ«°

À—«Àπâ“π—°∫«™π—Èπ‰¥â¬ÿ·À¬à„Àâæ«°™“«∫â“π¢Õ„Àâªï≈“µª≈àÕ¬∫“√—∫∫— ·∑πæ√–‡¬´Ÿ
14:71 ∫∂ §◊Õ°“√ “ª·™àßµ—«‡Õß∂â“À“°‡¢“æŸ¥‚°À°
15:1 ªï≈“µ ™◊ËÕ‡µÁ¡§◊ÕªÕπµ— ªï≈“µ ‡ªìπ‡®â“Àπâ“∑’Ë∑’Ë√—∞∫“≈‚√¡—π àß¡“„Àâ‡ªìπºŸâ«à“√“™°“√·§«âπ¬Ÿ‡¥’¬¢Õßæ«°¬‘« „πªï
§.».26-36 (æ.».569-579)

02 mark with reference

92

26/8/03, 10:51 AM

93

¡“√–‚° 15:32

12ªï≈“µ°Á ‰¥â∂“¡æ«°‡¢“Õ’°§√—ßÈ Àπ÷ßË «à“ç·≈â«æ«°‡®â“®–„Àâ‡√“∑”¬—ß‰ß°—∫§π∑’æ
Ë «°‡®â“‡√’¬°«à“

°…—µ√‘¬¢å Õßæ«°¬‘«é
13æ«°‡¢“µ–‚°π°≈—∫¡“«à“ çµ√÷ß¡—πé
14·µàªï≈“µ∂“¡«à“ ç∑”‰¡≈à– ‡¢“∑”º‘¥Õ–‰√é ·µàæ«°‡¢“¬‘Ëßµ–‚°π¥—ß¢÷ÈπÊ «à“ çµ√÷ß¡—πé
15ªï≈“µÕ¬“°®–‡Õ“„®™“«∫â“π ®÷ßª≈àÕ¬∫“√—∫∫— „Àâ°—∫æ«°‡¢“ ·≈– —Ëßæ«°∑À“√ „Àâ
‡¶’Ë¬πµ’æ√–‡¬´Ÿ À≈—ß®“°π—Èπ®÷ßæ“‰ªµ√÷ß∑’Ë°“ß‡¢π

æ«°∑À“√≈âÕ‡≈’¬πæ√–‡¬´Ÿ
16æ«°∑À“√æ“æ√–‡¬´Ÿ‡¢â“‰ª„π»Ÿπ¬å∫—≠™“°“√„À≠à(∑’Ë‡√’¬°«à“ »“≈ª√’ ‚∑‡√’¬¡) ·≈–‡√’¬°
∑À“√∑—Èß°Õßæ—π¡“ 17æ«°‡¢“‡Õ“‡ ◊ÈÕ§≈ÿ¡ ’¡à«ß ¡“„ à „Àâæ√–Õß§å ·≈–‡Õ“Àπ“¡¡“ “π‡ªìπ
¡ß°ÿÆ «¡„Àâ°∫— æ√–Õß§å 18·≈â«æ«°‡¢“°Á·°≈âß∑”‡ªìπ§”π—∫‡æ◊ÕË ≈âÕ‡≈’¬πæ√–Õß§å ·≈–æŸ¥«à“ ç¢Õ
„Àâ°…—µ√‘¬å¢Õß™“«¬‘«®ß‡®√‘≠é 19æ«°‡¢“‡Õ“‰¡â‡√’¬«µ’»’√…–æ√–Õß§å ∂à¡πÈ”≈“¬„ à ·≈–·°≈âß
∑”‡ªìπ§ÿ°‡¢à“≈ß°√“∫‰À«âæ√–Õß§å 20‡¡◊ËÕ·°≈âßæ√–Õß§å°—πÕ¬à“ß πÿ° π“π®π‡ªìπ∑’ËæÕ„®·≈â«

*

æ«°‡¢“°Á∂Õ¥‡ ÕÈ◊ §≈ÿ¡ ¡’ «à ßÕÕ°·≈– «¡„ ‡à ÕÈ◊ ºâ“µ—«‡¥‘¡„Àâ°∫— æ√–Õß§å·≈â«®÷ßπ”æ√–Õß§åÕÕ°¡“
‡æ◊ËÕ‰ªµ√÷ß∑’Ë°“ß‡¢π
æ√–‡¬´Ÿ∂Ÿ°µ√÷ß∑’Ë°“ß‡¢π
(¡∏.27:32-44;≈°.23:26-43;¬Œ.19:17-27)

21„π√–À«à“ß∑“ß∑’·
Ë Ààæ√–‡¬´Ÿ‰ªπ—πÈ ‰¥âæ∫™“¬§πÀπ÷ßË ¡“®“°‰´√’π ™◊ÕË ´’ ‚¡π ´÷ßË ‡ªìπæàÕ¢Õß

Õ‡≈Á°´“π‡¥Õ√å ·≈–√Ÿøí ‡¢“°”≈—ß‡¥‘π°≈—∫¡“®“°™π∫∑ æ«°∑À“√°Á ‰¥â∫—ß§—∫„Àâ‡¢“·∫°‰¡â
°“ß‡¢π·∑πæ√–‡¬´Ÿ 22æ«°‡¢“æ“æ√–‡¬´Ÿ¡“∂÷ß ∂“π∑’ÀË π÷ßË ™◊ÕË °≈‚°∏“(·ª≈«à“ ‡π‘πÀ—«°√–‚À≈°)
23‡¢“‡Õ“‡À≈â“Õßÿàπº ¡°—∫¡¥¬Õ∫*¡“„Àâæ√–Õß§å¥◊Ë¡ ·µàæ√–Õß§å ‰¡à¬Õ¡¥◊Ë¡ 24æ«°‡¢“µ√÷ß
æ√–Õß§å∑’Ë ‰¡â°“ß‡¢π à«πæ«°∑À“√°Á ‰¥â®—∫©≈“°·∫àßªíπ‡ ◊ÈÕºâ“¢Õßæ√–Õß§å°—π
25µÕπ∑’Ëæ«°‡¢“µ√÷ßæ√–‡¬´Ÿπ—Èπ‡ªìπ‡«≈“‡°â“‚¡ß‡™â“ 26¡’ªÑ“¬‡¢’¬π§”°≈à“«À“æ√–Õß§å«à“
ç°…—µ√‘¬å¢Õß™“«¬‘«é 27·≈–‡¢“°Á ‰¥âµ√÷ß‚®√ Õß§π‰«â∑’Ë°“ß‡¢π¢â“ßÊ æ√–Õß§å ∑“ß´â“¬§πÀπ÷Ëß
·≈–∑“ß¢«“§πÀπ÷ßË 28* 29§π∑’‡Ë ¥‘πºà“π‰ª¡“æ“°—π “à ¬Àπâ“ ·≈–æŸ¥≈âÕ‡≈’¬π‡¬“–‡¬â¬æ√–Õß§å«“à
çÕâ“« ‰Àπ∫Õ°«à“®–∑”≈“¬«‘À“√·≈â« √â“ß¢÷Èπ„À¡à „π “¡«—π‰ß 30µÕππ’È™à«¬µ—«‡Õß≈ß¡“®“°
°“ß‡¢π ‘é
31æ«°À—«Àπâ“π—°∫«™ ·≈–æ«°§√Ÿ Õπ°ÆªØ‘∫—µ‘°ÁÀ—«‡√“–‡¬“–æ√–‡¬´Ÿ ‡¢“æŸ¥°—π«à“ ç¡—π
™à«¬§πÕ◊Ëπ„Àâ√Õ¥‰¥â ·µà™à«¬µ—«‡Õß‰¡à ‰¥â 32„Àâæ√–§√‘ µå °…—µ√‘¬å¢Õß™“«Õ‘ √“‡Õ≈§ππ’È≈ß¡“
®“°°“ß‡¢π‡ ’¬°àÕπ ‡√“®–‰¥â‡ÀÁπ·≈–‡™◊ËÕé ·≈–‚®√∑’Ë∂Ÿ°µ√÷ßÕ¬Ÿà¢â“ßÊ æ√–‡¬´Ÿ°ÁæŸ¥¥Ÿ∂Ÿ°
æ√–Õß§å¥â«¬
15:17 ‡ ◊ÈÕ§≈ÿ¡ ’¡à«ß ’¡à«ß‡ªìπ ’ª√–®”µ—«°…—µ√‘¬å
15:23 ¡¥¬Õ∫ ¡¥¬Õ∫º ¡°—∫‡À≈â“Õßÿàπ °Á®–„™â‡ªìπ¬“„Àâ§π√Ÿâ ÷°‡®Á∫πâÕ¬≈ß
15:28 „π ”‡π“¿“…“°√’°∫“ß©∫—∫ ‰¥â‡æ‘Ë¡¢âÕ 28 «à“ ç·≈–°Á‡°‘¥¢÷Èπ®√‘ßµ“¡∑’Ëæ√–§—¡¿’√å ‰¥â‡¢’¬π‰«â«à“ ùæ«°‡¢“‰¥â®—∫
æ√–Õß§å ‰«â¥â«¬°—π°—∫‚®√æ«°π—Èπûé
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æ√–‡¬´Ÿµ“¬
(¡∏.27:45-56;≈°.23:44-49;¬Œ.19:28-30)

33„πµÕπ‡∑’Ë¬ß

§«“¡¡◊¥ª°§≈ÿ¡‰ª∑—Ë«·ºàπ¥‘π®π°√–∑—Ëß∫à“¬ “¡‚¡ß 34‡¡◊ËÕ∂÷ß∫à“¬ “¡
‚¡ß·≈â«æ√–‡¬´Ÿ°Á ‰¥â√âÕß‡ ’¬ß¥—ß«à“ ç‡Õ‚≈Õ’ ‡Õ‚≈Õ’ ≈“¡“ –∫—°∏“π’é ´÷Ëß·ª≈«à“ çæ√–‡®â“¢Õß
≈Ÿ° æ√–‡®â“¢Õß≈Ÿ° ∑”‰¡∂÷ß∑Õ¥∑‘Èß≈Ÿ°‰ªé*
35∫“ß§π∑’ËÕ¬Ÿà „°≈âÊπ—Èπ‰¥â¬‘π‡¢â“ æ«°‡¢“°ÁæŸ¥«à“ çøíß ‘‡¢“°”≈—ß‡√’¬°‡Õ≈’¬“Àå†é
36¡’§πÀπ÷Ëß√’∫«‘Ëß‡Õ“øÕßπÈ”‰ª®ÿà¡‡À≈â“Õßÿàπ‡ª√’È¬«¡“‡ ’¬∫∑’Ë ‰¡â·≈â«¬◊Ëπ¢÷Èπ‰ª„Àâæ√–Õß§å¥◊Ë¡
™“¬§ππ—ÈπæŸ¥«à“ ç„Àâ§Õ¬¥Ÿ´‘«à“‡Õ≈’¬“Àå®–¡“‡Õ“‡¢“≈ß®“°‰¡â°“ß‡¢π À√◊Õ‡ª≈à“é
37‡¡◊ËÕæ√–‡¬´Ÿ√âÕß‡ ’¬ß¥—ß·≈â« æ√–Õß§å°Á ‘Èπ„®µ“¬
38ºâ“¡à“π„π«‘À“√†°Á¢“¥ÕÕ°‡ªìπ Õß∑àÕπ®“°∫π≈ß≈à“ß 39‡¡◊ËÕπ“¬√âÕ¬§π∑’Ë¬◊πÕ¬Ÿà „°≈âÊ
π—Èπ‡ÀÁπ°“√µ“¬¢Õßæ√–Õß§åÕ¬à“ßπ’È ‡¢“°ÁæŸ¥«à“ ç™“¬§ππ’È‡ªìπæ√–∫ÿµ√¢Õßæ√–‡®â“·πàÊé
40¡’ºŸâÀ≠‘ß∫“ß§π¬◊π¥ŸÕ¬ŸàÀà“ßÊ „π°≈ÿà¡π—Èπ¡’¡“√’¬å™“«¡—°¥“≈“ ¡“√’¬å·¡à¢Õß¬“°Õ∫πâÕ¬
°—∫‚¬‡ ·≈– –‚≈‡¡ 41ºŸâÀ≠‘ßæ«°π’È‡ªìπ§π∑’Ë ‰¥âµ‘¥µ“¡¥Ÿ·≈æ√–‡¬´Ÿ µ—Èß·µàæ√–Õß§åÕ¬Ÿà∑Ë’
·§«âπ°“≈‘≈·≈–¬—
’ ß¡’ºÀŸâ ≠‘ß§πÕ◊πË ÊÕ’°À≈“¬§π∑’µË ¥‘ µ“¡æ√–Õß§å¡“®“°‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡Õ¬Ÿ∑à π’Ë π—Ë ¥â«¬

æ√–‡¬´Ÿ∂Ÿ°Ωíß
(¡∏.27:57-61;≈°.23:50-56;¬Œ.19:38-42)

(‡ªìπ«—π°àÕπ«—πÀ¬ÿ¥∑“ß»“ π“†Àπ÷Ëß«—π) 43‚¬‡´ø
®“°‡¡◊ÕßÕ“√‘¡“‡∏’¬ ‡¢“‡ªìπ ¡“™‘° ¿“·´πŒ’¥√‘π†§πÀπ÷Ëß∑’Ë§π„Àâ§«“¡‡§“√æπ—∫∂◊Õ ‡¢“
°”≈—ß§Õ¬·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“Õ¬Ÿà ‡¢“°≈â“∑’Ë®–‡¢â“‰ªÀ“ªï≈“µ‡æ◊ËÕ¢Õ»æ¢Õßæ√–‡¬´Ÿ 44ªï≈“µ°Á
√Ÿâ °÷ ·ª≈°„®∑’æË √–‡¬´Ÿµ“¬·≈â« ®÷ß‡√’¬°π“¬√âÕ¬‡¢â“¡“∂“¡«à“æ√–‡¬´Ÿµ“¬π“π·≈â«À√◊Õ¬—ß 45‡¡◊ÕË
‡¢“øíß√“¬ß“π·≈â« ‡¢“°ÁÕπÿ≠“µ„Àâ ‚¬‡´ø‰ª‡Õ“»æ‰¥â 46‚¬‡´ø´◊ÈÕºâ“≈‘π‘π ·≈–‡Õ“»ææ√–‡¬´Ÿ
≈ß¡“®“°‰¡â°“ß‡¢πÀàÕæ√–Õß§å ‰«â¥«â ¬ºâ“≈‘ππ‘ π—πÈ ·≈–Ωíßæ√–Õß§å ‰«â „πÕÿ‚¡ß§å∑‡Ë’ ®“–‡¢â“‰ª„πÀ‘π
®“°π—πÈ °Á°≈‘ßÈ À‘π°âÕπ„À≠à¡“ªî¥ª“°Õÿ‚¡ß§å ‰«â 47¡“√’¬™å “«¡—°¥“≈“ ·≈–¡“√’¬·å ¡à¢Õß‚¬‡ °Á ‰¥â
‡ÀÁπ«à“æ√–Õß§å∂Ÿ°π”‰ªΩíß‰«â∑’Ë ‰Àπ
æ√–‡¬´Ÿøóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡µ“¬
42‡¡◊ËÕ∂÷ß‡«≈“‡¬Áπ¢Õß«—π®—¥‡µ√’¬¡

(¡∏.28:1-8;≈°.24:1-12;¬Œ.20:1-10)
À≈—ß®“°«—πÀ¬ÿ¥∑“ß»“ π“†ºà“πæâπ‰ª·≈—« ¡“√’¬å™“«¡—°¥“≈“ –‚≈‡¡ ·≈–¡“√’¬å
·¡à¢Õß¬“°Õ∫ °Á´Õ◊È ‡§√◊ÕË ßÀÕ¡‡æ◊ÕË ®–‡Õ“‰ªÕ“∫»ææ√–‡¬´Ÿ 2‡™â“µ√Ÿ«à π— Õ“∑‘µ¬å ¥«ß
Õ“∑‘µ¬å‡æ‘Ëß®–¢÷Èπ æ«°‡¢“°Áæ“°—π‰ª∑’ËÕÿ‚¡ß§åΩíß»æ 3„π√–À«à“ß∑“ßæ«°‡¢“§ÿ¬°—π«à“ ç·≈â«„§√

16

*

®–°≈‘ÈßÀ‘π„À≠à∑’Ëªî¥ª“°Õÿ‚¡ß§åÕÕ°„Àâ‡√“≈à–é
4‡¡◊ËÕ¡“∂÷ß æ«°‡¢“¡Õß‰ª∑’ËÕÿ‚¡ß§å °Á‡ÀÁπÀ‘π°âÕπ„À≠à¡“°π—Èπ∂Ÿ°°≈‘ÈßÕÕ°‰ª·≈â« 5æ«°
‡¢“®÷ß‡¢â“‰ª„πÕÿ‚¡ß§å°—π·≈–‡ÀÁπ™“¬Àπÿà¡*§πÀπ÷Ëß «¡‡ ◊ÈÕ§≈ÿ¡ ’¢“«π—ËßÕ¬Ÿà¢â“ß¢«“ æ«°‡¢“°Á
–¥ÿâßµ°„®
15:34 çæ√–‡®â“¢Õß≈Ÿ°...∑”‰¡∂÷ß∑Õ¥∑‘Èß≈Ÿ°‰ªé Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ ¥ÿ¥’ 22:1
16:2 «—πÕ“∑‘µ¬å §◊Õ «—πµâπ —ª¥“Àå
16:5 ™“¬Àπÿà¡ §◊Õ ∑Ÿµ «√√§å
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¡“√–‚° 16:20

6™“¬Àπÿà¡§ππ—ÈπæŸ¥«à“

ç‰¡àµâÕßµ°„® æ«°§ÿ≥¡ÕßÀ“‡¬´Ÿ ™“«π“´“‡√Á∏∑’Ë∂Ÿ°µ√÷ß∫π‰¡â
°“ß‡¢πÀ√◊Õ æ√–Õß§å ‰¡à ‰¥âÕ¬Ÿà∑’Ëπ’Ë æ√–Õß§åøóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡µ“¬·≈â« µ√ßπ’È ‰ß∑’Ë‡¢“«“ß»æ¢Õß
æ√–Õß§å 7‰ª∫Õ°æ«°»‘…¬å¢Õßæ√–Õß§å·≈–‡ª‚µ√¥â«¬«à“ ùæ√–Õß§å ‰¥â≈à«ßÀπâ“‰ª∑’Ë·§«âπ°“≈‘≈’
°àÕπ·≈â« æ«°§ÿ≥®–æ∫æ√–Õß§å∑’Ëπ—Ëπ‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëæ√–Õß§å ‰¥â∫Õ°‰«â·≈â«ûé
8æ«°‡¢“®÷ß√’∫«‘Ëß‰ª®“°Õÿ‚¡ß§åπÈ—π¥â«¬§«“¡ßÿπßß·≈– Ë—π‡∑‘È¡‰ª∑—Èßµ—« æ«°‡¢“°≈—«¡“°
®π‰¡à°≈â“‡≈à“„Àâ „§√øíß*

æ√–‡¬´Ÿ‰¥âª√“°Ø„Àâπ“ß¡“√’¬å™“«¡—°¥“≈“‡ÀÁπ
(¡∏.28:9-10;¬Œ.20:11-18;≈°.24:13-35)

9‡™â“µ√Ÿà¢Õß«—πÕ“∑‘µ¬åπÈ—πÀ≈—ß®“°∑’Ëæ√–‡¬´Ÿøôóπ¢÷Èπ®“°§«“¡µ“¬

§π·√°∑’Ëæ√–Õß§å ‰¥â
ª√“°Øµ—«„Àâ‡ÀÁπ§◊Õ¡“√’¬å™“«¡—°¥“≈“ §π∑’Ëæ√–Õß§å ‰¥â¢—∫º’™—Ë«‡®Á¥µπÕÕ°„Àâ 10·≈â«π“ß‰¥â ‰ª
∫Õ°„Àâæ«°»‘…¬å¢Õßæ√–Õß§åøíß¢≥–∑’Ëæ«°‡¢“°”≈—ß√âÕß‰Àâ‡»√â“‚»°‡ ’¬„®°—πÕ¬Ÿà 11·µà‡¡◊ËÕπ“ß
∫Õ°«à“æ√–Õß§åøóôπ¢÷Èπ¡“·≈â« ·≈–π“ß‰¥â‡ÀÁπæ√–Õß§å æ«°‡¢“°≈—∫‰¡à‡™◊ËÕ∑’Ëπ“ß∫Õ°

æ√–‡¬´Ÿª√“°Øµ—«„Àâ»‘…¬å Õß§π‡ÀÁπ
æ√–‡¬´Ÿ‰¥â¡“ª√“°Æµ—«„πÕ’°√Ÿª·∫∫Àπ÷Ëß„Àâ»‘…¬å Õß§π‡ÀÁπ„π¢≥–∑’Ëæ«°
‡¢“‡¥‘π∑“ßÕÕ°‰ª∑’™Ë “π‡¡◊Õß 13·≈â«æ«°‡¢“°Á√∫’ °≈—∫¡“∫Õ°æ«°∑’‡Ë À≈◊Õ ·µàæ«°π—πÈ ‰¡à¬Õ¡‡™◊ÕË
æ√–‡¬´Ÿª√“°Ø°—∫»‘…¬å ‘∫‡ÕÁ¥§π
12À≈—ß®“°π—Èπ

(¡∏.28:16-20;≈°.24:36-49;¬Œ.20:19-23;°®.1:6-8)
14„π‡«≈“µàÕ¡“æ√–‡¬´Ÿ‰¥â¡“ª√“°Æµ—«„Àâ»‘…¬å∑—Èß ‘∫‡ÕÁ¥§π‡ÀÁπ

„π¢≥–∑’Ëæ«°‡¢“°”≈—ß
°‘πÕ“À“√°—πÕ¬Ÿà æ√–Õß§åµÕà «à“æ«°‡¢“«à“‡ªìπ§π¥◊ÕÈ ¥÷ß∑’Ë ‰¡à¬Õ¡‡™◊ÕË §πæ«°π—πÈ ∑’Ë ‰¥â‡ÀÁπæ√–Õß§å
À≈—ß®“°∑’Ëøóôπ¢÷Èπ¡“·≈â«
15æ√–Õß§å∫Õ°°—∫æ«°‡¢“«à“ ç„ÀâÕÕ°‰ª∑—«Ë ‚≈°·≈–ª√–°“»¢à“«¥’†π’È„Àâ°∫
— ∑ÿ°§π„π∑ÿ°·Ààß
16∑ÿ°§π∑’Ë‡™◊ËÕ·≈–‡¢â“æ‘∏’®ÿà¡πÈ”† °Á®–√Õ¥ ·µà∑ÿ°§π∑’Ë ‰¡à‡™◊ËÕ®–∂Ÿ°µ—¥ ‘π≈ß‚∑… 17§π∑’Ë‡™◊ËÕ®–
¡’ƒ∑∏‘Ï∑” Ë‘ßµà“ßÊ ‡À≈à“π’È ‰¥â §◊Õ®–‰≈àº™’ «Ë— ÕÕ°‰¥â ‚¥¬Õâ“ß™◊ËÕ¢Õß‡√“ ®–æŸ¥¿“…“·ª≈°Ê ‰¥â ®–
®—∫ßŸ‰¥â¥â«¬¡◊Õ‡ª≈à“ 18À√◊Õ∂â“¥◊Ë¡¬“æ‘…‡¢â“‰ª °Á®–‰¡à‡ªìπÕ—πµ√“¬‡≈¬ ·≈– “¡“√∂«“ß¡◊Õ∫π
§πªÉ«¬·≈â«∑”„Àâ‡¢“À“¬‰¥âé

æ√–‡¬´Ÿ‰¥â∂Ÿ°π”¢÷Èπ‰ª∫π «√√§å
(≈°.24:50-53;°®.1:9-11)
19À≈—ß®“°∑’Ëæ√–‡¬´ŸÕß§å‡®â“™’«‘µæŸ¥°—∫æ«°‡¢“‡ √Á®·≈â« æ√–Õß§å°Á∂Ÿ°√—∫¢÷Èπ‰ª∫π «√√§å
·≈–π—ßË Õ¬Ÿ∑à “ß¢«“¡◊Õ¢Õßæ√–‡®â“ 20µ—ßÈ ·µàππ—È ‡ªìπµâπ¡“ æ«°»‘…¬å‰¥âÕÕ°‰ªª√–°“»∑ÿ°Àπ∑ÿ°·Ààß

Õß§å‡®â“™’«µ‘ ‰¥â∑”ß“π√à«¡°—∫æ«°‡¢“¥â«¬·≈–„Àâƒ∑∏‘ÕÏ ”π“®°—∫æ«°‡¢“„π°“√∑” ß‘Ë Õ—»®√√¬åµ“à ßÊ
‰¥â‡æ◊ËÕ√—∫√Õß«à“ ‘Ëß∑’Ëæ«°‡¢“æŸ¥π—Èπ‡ªìπ§«“¡®√‘ß

02 mark with reference
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Àπ—ß Õ◊ ≈Ÿ°“
ºŸâ‡¢’¬πÀπ—ß ◊Õ≈Ÿ°“ §◊Õ µ—«≈Ÿ°“‡Õß ‡¢“‡ªìπ§π°√’°
‡æ’¬ß§π‡¥’¬«∑’Ë‡¢’¬πÀπ—ß ◊Õæ√–§—¡¿’√å„À¡à ¡’Õ“™’æ‡ªìπÀ¡Õ
≈Ÿ°“‰¡à ‰¥â‡ªìπ»‘…¬å‡Õ°§πÀπ÷Ëß„π ‘∫ Õß§π¢Õßæ√–‡¬´Ÿ ·µà
‡¢“‡ªìπ‡æ◊ËÕπ π‘∑ ·≈–‡ªìπ‡æ◊ËÕπ√à«¡‡¥‘π∑“ß¢Õß‡ª“‚≈
Àπ—ß ◊Õ≈Ÿ°“‡≈à¡π’È‡¢’¬π„Àâ°—∫∑à“π‡∏‚Õøï≈—
≈Ÿ°“‡¢’¬πÀπ—ß ◊Õ∑—ÈßÀ¡¥ Õß‡≈à¡ §◊Õ Àπ—ß ◊Õ≈Ÿ°“ ·≈–
Àπ—ß ◊Õ°‘®°“√ „πÀπ—ß ◊Õ≈Ÿ°“ ¥Ÿ‡À¡◊Õπ«à“‡¢“®–‰¥â√—∫
Õ‘∑∏‘æ≈®“°Àπ—ß ◊Õ¡“√–‚°·≈–∫“ß à«π¢ÕßÀπ—ß ◊Õ¡—∑∏‘«
·µà‡¢“‡≈◊Õ°‡Õ“¡“·µà‡©æ“–‡√◊ÕË ß∑’§Ë π∑’Ë‰¡à„™à¬«‘ ®–‡¢â“„®‰¥âß“à ¬
‡¢“‰¥â‡¢’¬πÀπ—ß ◊Õ‡≈à¡π’È „π∞“π–π—°ª√–«—µ‘»“ µ√å ·≈–
æ¬“¬“¡∫—π∑÷°‡Àµÿ°“√≥å∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π™’«‘µ¢Õßæ√–‡¬´Ÿµ“¡
≈”¥—∫°àÕπÀ≈—ß Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡≈Ÿ°“‰¡à ‰¥â‡πâπ∑’Ë‡Àµÿ°“√≥å„π
™’«‘µ¢Õßæ√–Õß§å ·µà‡πâπ∑’Ëæ√–Õß§å‡µÁ¡‰ª¥â«¬§«“¡√—°·≈–
‡ªìπ°—π‡Õß°—∫ºŸâ§π æ√–Õß§å Õπ„Àâ§π‡¢â“„®∂÷ß§«“¡À¡“¬
∑’Ë·∑â®√‘ß¢Õß™’«‘µ ·≈–æ√–Õß§å ‰¥â „™âÕ”π“®∑’Ëæ√–Õß§å¡’„π
°“√™à«¬‡À≈◊Õ§π„Àâ√Õ¥
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≈Ÿ°“ 1:20

≈Ÿ°“
≈Ÿ°“‡¢’¬π‡√◊ËÕß‡°’Ë¬«°—∫æ√–‡¬´Ÿ
∑à“π‡∏‚Õøï≈— ∑’Ë‡§“√æÕ¬à“ß Ÿß ¡’À≈“¬§π‰¥âæ¬“¬“¡√«∫√«¡‡√◊ËÕß√“«µà“ßÊ ∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ
„πÀ¡Ÿàæ«°‡√“ 2‡ªìπ‡Àµÿ°“√≥å‡¥’¬«°—∫∑’Ë‡√“‰¥â¬‘π¡“®“°§πæ«°π—Èπ ∑’Ë ‰¥â‡ÀÁπ¥â«¬µ“¢Õß
æ«°‡¢“‡Õßµ—Èß·µàµÕπ‡√‘Ë¡µâπ ·≈–‡ªìπæ«°∑’Ë√—∫„™âæ√–‡®â“ ¥â«¬°“√∫Õ°∂âÕ¬§”¢Õßæ√–Õß§å·°à
ºŸâ Õ◊Ë π 3‡æ√“–º¡‰¥âµ‘¥µ“¡‡√◊ËÕßπ’ÈÕ¬à“ß≈–‡Õ’¬¥µ—Èß·µà·√° º¡∂÷ß‰¥âµ—¥ ‘π„®‡¢’¬π≈”¥—∫
‡Àµÿ°“√≥å∑Ë’‡°‘¥¢÷Èπ∑—ÈßÀ¡¥π’È≈ß„πÀπ—ß ◊Õ„Àâ°—∫∑à“π 4‡æ◊ËÕ∑’Ë∑à“π®–‰¥â√Ÿâ«à“ ‘Ëß∑’Ë∑à“π‰¥â√—∫°“√
Õ∫√¡ —Ëß Õπ¡“π—Èπ ‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â¢π“¥‰Àπ
‡»§“√‘¬“Àå·≈–‡Õ≈’´“‡∫∏
5„π ¡—¬∑’Ë‡Œ‚√¥*‡ªìπ°…—µ√‘¬å¢Õß·§«âπ¬Ÿ‡¥’¬π—Èπ ¡’π—°∫«™§πÀπ÷Ëß™◊ËÕ ‡»§“√‘¬“Àå ‡¢“Õ¬Ÿà
„π°≈ÿà¡‡«√¢Õßπ—°∫«™Õ“∫’¬“Àå*‡¡’¬¢Õß‡¢“™◊ËÕ‡Õ≈’´“‡∫∏ ◊∫‡™◊ÈÕ “¬¡“®“°Õ“‚√π 6„π “¬µ“
¢Õßæ√–‡®â“Õß§å‡®â“™’«µ‘ π—πÈ ∑—ßÈ Õß§ππ’‡È ªìπ§π∑’∑Ë ”µ“¡„®æ√–Õß§å·≈–∑”µ“¡§” ßË— ·≈–°Æµà“ßÊ
¢Õßæ√–Õß§åÕ¬à“ß‰¡à¡∑’ µË’ ‘ 7·µà‡¢“∑—ßÈ Õß‰¡à¡≈’ °Ÿ ‡æ√“–‡Õ≈’´“‡∫∏‡ªìπÀ¡—π·≈–∑—ßÈ §Ÿ°à ·Á °à¡“°·≈â«
8‡¡◊ËÕ∂÷ß‡«√∑’Ë°≈ÿà¡¢Õßπ—°∫«™‡»§“√‘¬“Àå®–µâÕß‡¢â“‰ª√—∫„™âÕ¬ŸàµàÕÀπâ“æ√–‡®â“ 9æ«°‡¢“°Á
®—∫©≈“°°—πµ“¡ª√–‡æ≥’¢Õßπ—°∫«™ ‡æ◊ËÕ‡≈◊Õ°§π∑’Ë®–‡¢â“‰ª‡º“‡§√◊ËÕßÀÕ¡∫Ÿ™“*„π«‘À“√†¢Õß
Õß§å‡®â“™’«‘µ ‡»§“√‘¬“Àå∂Ÿ°‡≈◊Õ°„π«—ππ—Èπ 10„π√–À«à“ß∑’‡Ë º“‡§√◊ÕË ßÀÕ¡Õ¬Ÿπà π—È ΩŸß™π®”π«π¡“°
æ“°—πÕ∏‘…∞“πÕ¬Ÿà¢â“ßπÕ° 11∑Ÿµ «√√§åÕß§åÀπ÷Ëß¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µ ‰¥â¡“¬◊πÕ¬Ÿà∑“ß¢«“¢Õß·∑àπ
‡º“‡§√◊ÕË ßÀÕ¡ 12‡¡◊ÕË ‡»§“√‘¬“Àå‡ÀÁπ°Áµ°„®°≈—«¡“° 13·µà∑µŸ «√√§åππ—È ∫Õ°«à“ ç‰¡àµÕâ ß°≈—« ‡»§“
√‘¬“Àå æ√–‡®â“‰¥â¬π‘ §”√âÕß¢Õ¢Õß‡®â“·≈â« ‡Õ≈’´“‡∫∏‡¡’¬¢Õß‡®â“®–¡’≈°Ÿ ™“¬ „ÀâµßÈ— ™◊ÕË ‡¢“«à“¬ÕÀåπ
14‡¢“®–π”§«“¡ ¢ÿ §«“¡¬‘π¥’¡“„Àâ‡®â“ ·≈–§π¡“°¡“¬®–¥’„®‡¡◊ÕË ‡¢“‡°‘¥¡“ 15‡æ√“–‡¢“®–‡ªìπ
§π ”§—≠„π “¬µ“¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µ ‡¢“®–µâÕß‰¡à¥◊Ë¡‡À≈â“ÕßÿàπÀ√◊Õ¢Õß¡÷π‡¡“‡≈¬ ·≈–æ√–
«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘†Ï ®–Õ¬Ÿà°—∫‡¥Á°§ππ’Èµ—Èß·µà‡¢“¬—ßÕ¬Ÿà „π∑âÕß·¡à 16‡¢“®–∑”„Àâ§πÕ‘ √“‡Õ≈®”π«π
¡“°À—π°≈—∫¡“À“Õß§å‡®â“™’«‘µæ√–‡®â“¢Õßæ«°‡¢“ 17‡¢“®–π”Àπâ“Õß§å‡®â“™’«‘µ ‡¢“®–¡’æ√–
«‘≠≠“≥ ·≈–ƒ∑∏‘ÏÕ”π“®‡À¡◊Õπ°—∫‡Õ≈’¬“Àå*ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“ ‡¢“®–∑”„Àâ®‘µ„®¢ÕßæàÕÀ—π
°≈—∫¡“À“≈Ÿ°Ê ·≈–∑”„Àâ§π∑’Ë¥◊ÈÕ√—ÈπÀ—π°≈—∫¡“‡™◊ËÕøíßÕ¬à“ß∑’Ë§«√®–‡ªìπ ‡æ◊ËÕ‡µ√’¬¡ª√–™“™π
„Àâæ√âÕ¡ ”À√—∫æ√–Õß§åé
18·≈â«‡»§“√‘¬“Àå°æ
Á ¥Ÿ °—∫∑Ÿµ «√√§å«“à çº¡®–√Ÿâ ‰¥â¬ß— ‰ß«à“ ßË‘ ∑’∑Ë “à πæŸ¥¡“π’®È –‡ªìπ®√‘ß ‡æ√“–
º¡°—∫‡¡’¬°Á·°à·≈â«é
19∑Ÿµ «√√§å®÷ßµÕ∫«à“ ç‡√“§◊Õ°“‡∫√’¬≈ ∑’Ë¬◊πÕ¬ŸàµàÕÀπâ“æ√–‡®â“ æ√–Õß§å àß‡√“¡“ ∫Õ°
¢à“«¥’π’È°—∫‡®â“ 20·µà‡æ√“–‡®â“‰¡à‡™◊ËÕ§”æŸ¥¢Õß‡√“ ‡®â“®–°≈“¬‡ªìπ„∫â®π°«à“≈Ÿ° ¢Õß‡®â“®–‡°‘¥

1

1:5

‡Œ‚√¥ §◊Õ‡Œ‚√¥∑’Ë1 À√◊Õ°…—µ√‘¬å‡Œ‚√¥¡À“√“™¢Õß·§«âπ¬Ÿ‡¥’¬ ¬ÿ§ ¡—¬¢Õß‡¢“‡√‘Ë¡µ—Èß·µà°àÕπ §√‘ µ»—°√“™ 37 ªï
∂÷ß°àÕπ§√‘ µ»—°√“™ 4 ªï À√◊Õ æ.». 506-539
1:5 °≈ÿ¡à ‡«√¢Õßπ—°∫«™Õ“∫’¬“Àå §◊Õπ—°∫«™¢Õß™“«¬‘«·∫àßÕÕ°‡ªìπ 24 °≈ÿ¡à °≈ÿ¡à ≈–ª√–¡“≥ 1,000 §π °≈ÿ¡à ¢Õß
Õ“∫’¬“Àå‡ªìπÀπ÷Ëß„π∫√√¥“°≈ÿà¡‡À≈à“π—Èπ „Àâ¥Ÿ 1æß»“«¥“√ 24:3-19
1:9 ‡§√◊ËÕßÀÕ¡∫Ÿ™“ §◊Õ‰¡âµ“°·Àâß™π‘¥æ‘‡»…∑’Ë„™â‡ªìπ‡§√◊ËÕß∫Ÿ™“ ‡¡◊ËÕ∂Ÿ°‡º“·≈â«®–¡’§«—π∑’Ë¡’°≈‘ËπÀÕ¡À«“π
1:17 ‡Õ≈’¬“Àå ‡ªìπºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“∑’Ë¡’™’«‘µÕ¬Ÿà°àÕπæ√–‡¬´Ÿ‡°‘¥ª√–¡“≥ 850 ªï
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‡¡◊ËÕ∂÷ß‡«≈“∑’Ë‡À¡“– ¡ ∑ÿ°Õ¬à“ß®–‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë‡√“∫Õ°Õ¬à“ß·πàπÕπé
21§π∑’Ë°”≈—ß§Õ¬‡»§“√‘¬“ÀåÕ¬Ÿà¢â“ßπÕ°°Á ß —¬«à“∑”‰¡‡¢“∂÷ßÕ¬Ÿà „π«‘À“√†π“ππ—° 22‡¡◊Ë Õ
‡¢“‡¥‘πÕÕ°¡“°ÁæŸ¥‰¡à ‰¥â §π‡À≈à“π’È®÷ß√Ÿâ«à“‡¢“‰¥â‡ÀÁππ‘¡‘µ*¿“¬„π«‘À“√π—Èπ ‡¢“‰¥â∑”‰¡â∑”¡◊Õ∫Õ°
°—∫ª√–™“™π ·µà¬—ßæŸ¥‰¡à ‰¥â 23‡¡◊ËÕ‡¢“À¡¥Àπâ“∑’Ë·≈â«°Á°≈—∫∫â“π
24À≈—ß®“°π—Èπ‰¡àπ“π ‡Õ≈’´“‡∫∏‡¡’¬¢Õß‡¢“°ÁµÈ—ß∑âÕß ·≈–‡°Á∫µ—«‡ß’¬∫Õ¬Ÿà „π∫â“ππ“π∂÷ß
Àâ“‡¥◊Õπ π“ßæŸ¥«à“ 25ç¥Ÿ ‘ Õß§å‡®â“™’«‘µ‰¥â™à«¬©—πÕ¬à“ßπ’È ∑”„Àâ©—π‰¡àµâÕßÕ—∫Õ“¬¢“¬Àπâ“*™“«
∫â“πÕ’°µàÕ‰ª·≈â«é

¡“√’¬åÀ≠‘ßæ√À¡®√√¬å
26‡¡◊ËÕ‡Õ≈’´“‡∫∏µ—Èß∑âÕß‰¥âÀâ“‡¥◊Õπ¬à“ß‡¢â“‡¥◊Õπ∑’ËÀ° æ√–‡®â“‰¥â àß∑Ÿµ «√√§å°“‡∫√’¬≈‰ª
∑’Ë‡¡◊Õßπ“´“‡√Á∏„π·§«âπ°“≈‘≈’ 27‡æ◊ËÕ¡“À“À≠‘ßæ√À¡®√√¬å™◊ËÕ¡“√’¬å ‡∏Õ‡ªìπ§ŸàÀ¡—Èπ¢Õß‚¬‡´ø
§π∑’Ë ◊∫‡™◊ÈÕ “¬¡“®“°°…—µ√‘¬å¥“«‘¥† 28∑Ÿµ «√√§å ‰¥â¡“À“π“ß ·≈–æŸ¥«à“ ç «— ¥’ À≠‘ß‡Õã¬

æ√–‡®â“Õ«¬æ√‡®â“®√‘ßÊ ·≈–Õß§å‡®â“™’«‘µ‰¥âÕ¬Ÿà°—∫‡®â“‡ªìπæ‘‡»…é
29π“ß°Áßß¡“° ß —¬«à“∑’Ë∑Ÿµ «√√§åæŸ¥À¡“¬∂÷ßÕ–‰√
30∑Ÿµ «√√§å®ß÷ ∫Õ°°—∫π“ß«à“ ç‰¡àµÕâ ß°≈—«¡“√’¬å ‡æ√“–æ√–‡®â“™◊π
Ë ™Õ∫„πµ—«‡®â“¡“° 31øíßπ–
‡®â“®–µ—Èß∑âÕß·≈–§≈Õ¥≈Ÿ°™“¬ „Àâ‡®â“µ—Èß™◊ËÕ‡¢“«à“‡¬´Ÿ 32‡¢“®–¬‘Ëß„À≠à ·≈–®–‰¥â™◊ËÕ«à“‡ªìπ≈Ÿ°
¢Õßæ√–‡®â“ºŸâ ßŸ ¥ÿ æ√–‡®â“Õß§å‡®â“™’«µ‘ ®–∑”„Àâ‡¢“‡ªìπ°…—µ√‘¬‡å À¡◊Õπ°—∫¥“«‘¥∫√√æ∫ÿ√…ÿ ¢Õß‡¢“
33‡¢“®–ª°§√Õß∫√√¥“≈Ÿ°À≈“π¢Õß¬“‚§∫µ≈Õ¥‰ª ·≈–·ºàπ¥‘π¢Õß‡¢“®–‰¡à¡«’ π
— ‡ ÕË◊ ¡ ≈“¬é
34·≈â«¡“√’¬åæŸ¥°—∫∑Ÿµ «√√§å«à“ ç®–‡ªìπ‰ª‰¥â¬—ß‰ß ¥‘©—π‡ªìπÀ≠‘ßæ√À¡®“√’π–§–é
35∑Ÿµ «√√§åµÕ∫«à“ çæ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï†®–≈ß¡“∑’Ë‡®â“ ·≈–ƒ∑∏‘ÏÕ”π“®¢Õßæ√–‡®â“ºŸâ Ÿß ÿ¥
®–ª°§≈ÿ¡‡®â“‰«â ¥—ßπ—Èπ‡¥Á°∑’Ë‡°‘¥¡“®“°‡®â“®–‡ªìπ¢Õßæ√–‡®â“‚¥¬‡©æ“– ·≈–®–‰¥â™◊ËÕ«à“‡ªìπ
≈Ÿ°¢Õßæ√–‡®â“ 36øíßπ– µÕππ’È‡Õ≈’´“‡∫∏≠“µ‘¢Õß‡®â“°Áµ—Èß∑âÕß‰¥âÀ°‡¥◊Õπ·≈â« π“ß®–¡’≈Ÿ°™“¬
∂÷ß·¡â®–¡’Õ“¬ÿ¡“°·≈â«·≈–§π°Á¬—ß«à“π“ß‡ªìπÀ¡—π¥â«¬ 37‡æ√“–∑ÿ° Ë‘ß∑ÿ°Õ¬à“ß‡ªìπ‰ª‰¥â
”À√—∫æ√–‡®â“é 38¡“√’¬å æŸ¥«à“ ç¥‘©π— ‡ªìπ∑“ √—∫„™â¢ÕßÕß§å‡®â“™’«µ‘ ¢Õ„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’∑Ë “à πæŸ¥‡∂‘¥é
·≈â«∑Ÿµ «√√§å°®Á “°‰ª

¡“√’¬å‡¬’Ë¬¡‡»§“√‘¬“Àå·≈–‡Õ≈’´“‡∫∏
39„π‡«≈“π—π
È ¡“√’¬å ‰¥â‡µ√’¬¡µ—«·≈–√’∫‡¥‘π∑“ß‰ª‡¡◊ÕßÀπ÷ßË ∑’µË ßÈ— Õ¬Ÿà„π·∂∫¿Ÿ‡¢“¬Ÿ‡¥’¬ 40π“ß
‡¢â“‰ª„π∫â“π¢Õß‡»§“√‘¬“Àå ·≈–∑—°∑“¬‡Õ≈’´“‡∫∏ 41‡¡◊ÕË ‡Õ≈’´“‡∫∏ ‰¥â¬π‘ ‡ ¬’ ß∑—°∑“¬¢Õß¡“√’¬å
‡¥Á°„π∑âÕß¢Õß‡Õ≈’´“‡∫∏°Á¥‘Èπ·≈–µ—«π“ß°Á‡µÁ¡‡ªïò¬¡‰ª¥â«¬æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï 42‡Õ≈’´“‡∫∏

æŸ¥‡ ’¬ß¥—ß«à“ ç„π®”π«πºŸâÀ≠‘ß∑—ÈßÀ¡¥ æ√–‡®â“‰¥âÕ«¬æ√À≈“π¡“°∑’Ë ÿ¥ ·≈–æ√–‡®â“‰¥â
Õ«¬æ√‡¥Á°∑’ËÀ≈“π®–§≈Õ¥ÕÕ°¡“¥â«¬ 43ªÑ“√Ÿâ ÷°‡ªìπ‡°’¬√µ‘®√‘ßÊ ∑’Ë·¡à¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µ¢ÕßªÑ“
¡“‡¬’¬Ë ¡ 44æÕªÑ“‰¥â¬π‘ ‡ ¬’ ß∑—°∑“¬¢ÕßÀ≈“π ‡¥Á°„π∑âÕßªÑ“°Á¥πÈ‘ ‡æ√“–¥’„® 45À≈“π¡’‡°’¬√µ‘®√‘ßÊ
1:22 π‘¡‘µ ‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë‡À¡◊Õπ§«“¡Ωíπ∑’Ëæ√–‡®â“„™âæŸ¥°—∫ª√–™“™π
1:25 ‰¡àµâÕßÕ—∫Õ“¬¢“¬Àπâ“ À¡“¬∂÷ß ™“«¬‘«§‘¥«à“°“√∑’ËºŸâÀ≠‘ß‰¡à¡’≈Ÿ°‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ëπà“Õ—∫Õ“¬¢“¬Àπâ“¡“°
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‡æ√“–À≈“π‡™◊ËÕ«à“¡—π®–‡°‘¥¢÷Èπ®√‘ßµ“¡∑’ËÕß§å‡®â“™’«‘µ∫Õ°é

¡“√’¬å √√‡ √‘≠æ√–‡®â“
46·≈â«¡“√’¬åæŸ¥«à“ ç¥‘©—π‚ÕâÕ«¥„π§«“¡¬‘Ëß„À≠à¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µ ÿ¥À—«„®
47·≈–°Á¥’ „®„πæ√–‡®â“ºŸ™â «à ¬„Àâ√Õ¥¢Õß¥‘©π
—
48‡æ√“–æ√–Õß§å ‰¥â· ¥ß§«“¡Àà«ß„¬¥‘©—π ∑“ ∑’ËµË”µâÕ¬¢Õßæ√–Õß§å

¥Ÿ ‘ µàÕ®“°π’È ‰ª §π∑ÿ°¬ÿ§∑ÿ° ¡—¬°Á®–„Àâ‡°’¬√µ‘°—∫¥‘©—π
49 ‡æ√“–æ√–‡®â“ºŸâ¡’Õ”π“®∑—Èß ‘Èπ‰¥â∑” ‘Ëß∑’Ë¬‘Ëß„À≠à¡À“»“≈„Àâ°—∫¥‘©—π
‚Õâ ™◊ËÕ¢Õßæ√–Õß§åπ—Èπ»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï
50æ√–Õß§å¡’‡¡µµ“°√ÿ≥“°—∫§π∑ÿ°¬ÿ§∑ÿ° ¡—¬∑’Ë‡°√ß°≈—«æ√–Õß§å
51æ√–Õß§å ‰¥â „™â·¢π∑’Ë‡¢â¡·¢Áß∑” ‘Ëß∑’Ë¬‘Ëß„À≠à®√‘ßÊ
æ√–Õß§å∑”„Àâæ«°§πÀ¬‘Ëßº¬Õß·µ°°√–‡®‘ß‰ª
52æ√–Õß§å ‰¥âª≈¥æ«°ºŸâª°§√Õß∑’Ë‡¢â¡·¢Áß®“°∫—≈≈—ß°å ·≈–™ŸºŸâµË”µâÕ¬¢÷Èπ
53æ√–Õß§å ‰¥â¡Õ∫ ‘Ëß¥’Ê „Àâ°—∫§π∑’ËÀ‘«‚À¬
·≈–∑”„Àâ§π√Ë”√«¬‰ªµ—«‡ª≈à“
54æ√–Õß§å¡“‡æ◊ÕË ™à«¬ Õ‘ √“‡Õ≈ ºŸ√â ∫
— „™â¢Õßæ√–Õß§å
æ√–Õß§å ‰¡à‡§¬≈◊¡∑’Ë®–‡¡µµ“§π¢Õßæ√–Õß§å
55æ√–Õß§å∑”µ“¡∑’Ë ‰¥â —≠≠“‰«â°—∫Õ—∫√“Œ—¡∫√√æ∫ÿ√ÿ…¢Õßæ«°‡√“
·≈–≈Ÿ°À≈“π¢Õß‡¢“µ≈Õ¥‰ªé
56¡“√’¬å ‰¥âÕ¬Ÿà°—∫‡Õ≈’´“‡∫∏‡ªìπ‡«≈“ “¡‡¥◊Õπ ·≈â«®÷ß°≈—∫∫â“π‰ª

¬ÕÀåπ‡°‘¥
‡Õ≈’´“‡∫∏‰¥â§≈Õ¥≈Ÿ°™“¬§πÀπ÷Ëß 58‡¡◊ËÕ‡æ◊ËÕπ∫â“π·≈–≠“µ‘æ’Ë
πâÕß√Ÿ¢â “à ««à“Õß§å‡®â“™’«µ‘ ‰¥â‡¡µµ“°√ÿ≥“°—∫π“ßÕ¬à“ß„À≠àÀ≈«ß æ«°‡¢“µà“ß°Áæ“°—π¥’„®°—∫π“ß¥â«¬
59‡¡◊ËÕ‡¥Á°‡°‘¥¡“‰¥â·ª¥«—π æ«°‡¢“°Á∑”æ‘∏’¢≈‘∫†„Àâ ·µà√–À«à“ß∑’Ë°”≈—ß®–µ—Èß™◊ËÕ‡¥Á°«à“
‡»§“√‘¬“Àå µ“¡™◊ËÕæàÕ¢Õß‡¥Á°π—Èπ 60·¡à¢Õß‡¥Á°°Á§â“π«à“ ç‰¡à ‰¥â ‡¢“®–µâÕß™◊ËÕ¬ÕÀåπé
61æ«°‡¢“®÷ßæŸ¥°—∫π“ß«à“ ç‡∏Õ‰¡à ¡’≠“µ‘ —°§π∑’Ë ™◊ËÕπ’È‡≈¬π–é 62·≈â«æ«°‡¢“°ÁÀ—π‰ª
∑”∑à“°—∫æàÕ‡¥Á° ‡æ◊ËÕ∂“¡«à“®–„Àâ≈Ÿ°™◊ËÕÕ–‰√¥’
63‡»§“√‘¬“Àå®ß÷ ¢Õ°√–¥“π¡“‡¢’¬π«à“ ç‡¢“™◊ÕË ¬ÕÀåπé ∑ÿ°§π°Á·ª≈°„®°—π 64®ŸÊà ‡»§“√‘¬“Àå
°ÁæŸ¥‰¥âÕ’°§√—Èß ·≈â«‡¢“°Á¢Õ∫§ÿ≥ √√‡ √‘≠æ√–‡®â“65‡æ◊ËÕπ∫â“π∑—ÈßÀ¡¥µà“ßæ“°—π‡°√ß°≈—« ·≈–
™“«∫â“π∑’ËÕ“»—¬Õ¬Ÿàµ“¡‡∑◊Õ°‡¢“¢Õß¬Ÿ‡¥’¬°ÁæŸ¥°—π∂÷ß ‘Ëß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èππ’È 66∑ÿ°§π∑’Ë ‰¥â¬‘π‡√◊ËÕßπ’È µà“ß
ß ¬— «à“ ç‡¥Á°§ππ’‡È ¡◊ÕË ‚µ¢÷πÈ ®–‡ªìπ¬—ß‰ßπ–é‡æ√“–æ«°‡¢“√Ÿ«â “à Õß§å‡®â“™’«µ‘ Õ¬Ÿ°à ∫— ‡¥Á°§ππ’‡È ªìπæ‘‡»…
57‡¡◊ËÕ§√∫°”Àπ¥§≈Õ¥

‡»§“√‘¬“Àå √√‡ √‘≠æ√–‡®â“
67·≈â«‡»§“√‘¬“ÀåæàÕ¢Õß‡¥Á° °Á‡µÁ¡‰ª¥â«¬æ√–«‘≠≠“≥∫√‘
68ç √√‡ √‘≠Õß§å‡®â“™’«µ‘ æ√–‡®â“¢Õßæ«°Õ‘ √“‡Õ≈
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‡æ√“–æ√–Õß§å ‰¥â¡“‡¬’Ë¬¡‡¬’¬π§π¢Õßæ√–Õß§å
·≈–‰¥âª≈¥ª≈àÕ¬„Àâæ«°‡¢“‡ªìπÕ‘ √–
69æ√–Õß§å ‰¥â àßæ√–ºŸâ™à«¬„Àâ√Õ¥∑’Ë¡’æ≈—ßÕ—π·¢Áß·°√àß¡“„Àâ‡√“
‚¥¬„Àâ‡°‘¥¢÷Èπ„πµ√–°Ÿ≈¥“«‘¥ ºŸâ√—∫„™â¢Õßæ√–Õß§å
70∑ÿ°Õ¬à“ß‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ëæ√–Õß§å ‰¥â —≠≠“‰«â
ºà“π∑“ßæ«°ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“∑’Ë»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï¢Õßæ√–Õß§å„π ¡—¬‚∫√“≥
71æ√–Õß§å —≠≠“«à“®–™à«¬„Àâæ«°‡√“ª≈Õ¥¿—¬®“°»—µ√Ÿ
·≈–®“°§π∑—ÈßÀ¡¥∑’Ë‡°≈’¬¥™—ßæ«°‡√“
72æ√–Õß§å —≠≠“«à“®–‡¡µµ“µàÕ∫√√æ∫ÿ√ÿ…¢Õßæ«°‡√“
·≈–√—°…“§” —≠≠“Õ—π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï¢Õßæ√–Õß§å
73æ√–Õß§å ‰¥â “∫“π‰«â°—∫Õ—∫√“Œ—¡ ∫√√æ∫ÿ√ÿ…¢Õßæ«°‡√“
74«à“æ√–Õß§å®–™à«¬‡À≈◊Õ„Àâæ«°‡√“æâπ®“°»—µ√Ÿ¢Õßæ«°‡√“
·≈–æ«°‡√“®–‰¥â√—∫„™âæ√–Õß§åÕ¬à“ß‰¡àµâÕßÀ«“¥°≈—«
75®–‰¥â√∫
— „™â¥«â ¬§«“¡∫√‘ ∑ÿ ∏‘Ï ·≈–∑”µ“¡§«“¡µâÕß°“√¢Õßæ√–Õß§å
Õ¬ŸàµàÕÀπâ“æ√–Õß§å ‰ª®πµ≈Õ¥™’«‘µ
76≈Ÿ°πâÕ¬‡Õã¬ ‡®â“®–‰¥â™ÕË◊ «à“‡ªìπºŸæ
â ¥Ÿ ·∑πæ√–‡®â“†¢Õßæ√–‡®â“ Ÿß ÿ¥
‡æ√“–‡®â“®–π”Àπâ“Õß§å‡®â“™’«‘µ ‡æ◊ËÕ‡µ√’¬¡∑“ß„Àâ°—∫æ√–Õß§å
77‡æ◊ÕË ®–∫Õ°§π¢Õßæ√–‡®â“«à“æ«°‡¢“®–√Õ¥
∑“ß∑’Ë®–√Õ¥π—Èπ°Á§◊Õæ√–‡®â“¬°‚∑…∫“ª¢Õßæ«°‡¢“
78‡æ√“–§«“¡‡¡µµ“ ß “√¢Õßæ√–‡®â“
· ß®“° «√√§å„°≈â®– àÕß≈ß¡“∂÷ßæ«°‡√“·≈â«‡À¡◊Õπ· ß¢Õß«—π„À¡à
79 Õà ß≈ß¡“∂÷ß§π∑’ÕË ¬Ÿà „π§«“¡¡◊¥ ·≈–Õ¬Ÿà „π‡ß“¢Õß§«“¡µ“¬
‡æ◊ËÕπ”æ«°‡√“‰ª∫πÀπ∑“ß¢Õß§«“¡ ß∫ ÿ¢é
80ΩÉ“¬∑“√°π—Èπ°Á ‰¥â‡µ‘∫‚µ¢÷Èπ ·≈–æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ‰¥â „Àâæ≈—ßÕ—π¬‘Ëß„À≠à°—∫‡¢“* ‡¢“
Õ“»—¬Õ¬Ÿà „π∑’Ë‡ª≈à“‡ª≈’Ë¬«·Àâß·≈âß ®π∂÷ß‡«≈“∑’Ë‡¢“ÕÕ°‰ªª√–°“»°—∫™π™“µ‘Õ‘ √“‡Õ≈

æ√–‡¬´Ÿ‡°‘¥
(¡∏.1:18-25)

„π‡«≈“π—πÈ ®—°√æ√√¥‘*ÕÕ°— µ— * ‰¥âÕÕ°§” ßË— „Àâª√–™“™π∑ÿ°§π∑—«Ë ∑—ßÈ Õ“≥“®—°√‚√¡—π°≈—∫
‰ª∫â“π‡°‘¥¢Õßµπ‡æ◊ËÕ®¥∑–‡∫’¬π ”¡–‚π§√—«* 2§√—Èßπ’È‡ªìπ°“√®¥∑–‡∫’¬π ”¡–‚π§√—«
§√—Èß·√° ‡°‘¥¢÷Èπ„π ¡—¬§’√‘π‘Õ— ‡ªìπ‡®â“‡¡◊Õß´’‡√’¬ 3∑ÿ°§π®÷ß°≈—∫‰ª∑’Ë∫â“π‡°‘¥¢Õßµπ
4‚¬‡´ø´÷Ëß ◊∫‡™◊ÈÕ “¬¡“®“°°…—µ√‘¬å¥“«‘¥ ®÷ßµâÕßÕÕ°‡¥‘π∑“ß®“°‡¡◊Õßπ“´“‡√Á∏ „π
·§«âπ°“≈‘≈’ ‰ª‡¡◊Õß‡∫∏‡≈‡Œ¡„π·§«âπ¬Ÿ‡¥’¬ ´÷Ëß‡ªìπ∫â“π‡°‘¥¢Õß°…—µ√‘¬å¥“«‘¥ 5‡¢“æ“¡“√’¬å§Ÿà

2
1:80
2:1
2:1
2:1

¢âÕπ’È·ª≈‰¥âÕ’°Õ¬à“ß«à“ ΩÉ“¬∑“√°π—Èπ°Á ‰¥â‡®√‘≠‡µ‘∫‚µ¢÷Èπ∑—ÈßΩÉ“¬√à“ß°“¬·≈–®‘µ„®
®—°√æ√√¥‘ À√◊Õ´’´“√å §◊Õµ”·Àπàß∑’Ë „™â‡√’¬°ºŸâª°§√ÕßÕ“≥“®—°√‚√¡—π
®—°√æ√√¥‘ÕÕ°— µ— ª°§√Õß„πªï °àÕπ§√‘ µ»—°√“™ 31-§.».14 À√◊Õ ªï æ.». 512-557
°“√®¥∑–‡∫’¬π ”¡–‚π§√—« À¡“¬∂÷ß°“√π—∫ª√–™“™π∑—ÈßÀ¡¥·≈– ‘Ëß¢Õß∑’Ëæ«°‡¢“‡ªìπ‡®â“¢Õß
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À¡—Èπ¢Õß‡¢“´÷Ëßµ—Èß∑âÕßÕ¬Ÿà ‰ª¥â«¬ ‡æ◊ËÕ‰ª®¥∑–‡∫’¬π ”¡–‚π§√—«¥â«¬°—π 6„π√–À«à“ß∑’Ëæ«°‡¢“
Õ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπ°Á∂÷ß°”Àπ¥∑’Ë¡“√’¬å®–§≈Õ¥≈Ÿ° 7¡“√’¬å ‰¥â§≈Õ¥≈Ÿ°‡ªìπºŸâ™“¬ π“ß®÷ß‡Õ“ºâ“ÕâÕ¡æ—π‡¥Á°
∑“√°π—Èπ«“ß‰«â∫π√“ßÀ≠â“ ‡æ√“–‰¡à¡’∑’Ë ‰Àπ«à“ß„Àâæ«°‡¢“æ—°‡≈¬

æ«°§π‡≈’È¬ß·°–‰¥â¬‘π¢à“«‡°’Ë¬«°—∫æ√–‡¬´Ÿ
¡’§π‡≈’È¬ß·°–∑’Ë°”≈—ß¥Ÿ·≈ΩŸß·°–Õ¬Ÿà „πµÕπ°≈“ß§◊π 9∑Ÿ µ
«√√§åÕß§åÀπ÷Ëß¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µ‰¥â¡“ª√“°Æµ—«„Àâæ«°‡¢“‡ÀÁπ ·≈–√—»¡’¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µ‰¥â
àÕß «à“ß≈âÕ¡√Õ∫æ«°‡¢“ æ«°‡¢“µ°„®°≈—«¡“° 10·µà∑Ÿµ «√√§åæŸ¥«à“ ç‰¡àµâÕß°≈—« ‡√“¡’
¢à“«¥’¡“∫Õ° ‡ªìπ¢à“«∑’Ë®–∑”„Àâ∑ÿ°§π¥’ „® 11‡æ√“–«—ππ’È æ√–ºŸâ™à«¬„Àâ√Õ¥‰¥â¡“‡°‘¥·≈â«∑’Ë‡¡◊Õß
¢Õß¥“«‘¥ æ√–Õß§å§◊Õæ√–§√‘ µå Õß§å‡®â“™’«‘µ† 12 ‘Ëß∑’Ë®–∫Õ°„Àâ‡®â“√Ÿâ«à“‡ªìπæ√–Õß§å§◊Õ ‡®â“®–
æ∫‡¥Á°∑“√°∑’ËπÕπÕ¬Ÿà„π√“ßÀ≠â“·≈–¡’ºâ“ÕâÕ¡ÀàÕµ—«‰«âé
13„π∑—π„¥π—Èπ °Á¡’∑Ÿµ «√√§åÀ¡Ÿà „À≠à≈ß¡“®“° «√√§å ¡“√«¡°—∫∑Ÿµ «√√§åÕß§å·√°π—π
È
·≈–æ“°—π√âÕß √√‡ √‘≠æ√–‡®â“«à“
14ç √√‡ √‘≠æ√–‡®â“∫π «√√§å ßŸ ¥ÿ
·≈–¢Õ„Àâ§π∑’Ë∑”„Àâæ√–‡®â“æÕ„®
‰¥â√—∫ —πµ‘ ÿ¢„π‚≈°π’Èé
15‡¡◊ËÕ∑Ÿµ «√√§å°≈—∫ Ÿà «√√§å·≈â« §π‡≈’È¬ß·°–°ÁæŸ¥°—π«à“ ç‰ª‡¡◊Õß‡∫∏‡≈‡Œ¡°—π‡∂Õ– ®–
‰¥â ‰ª¥Ÿ ‘Ëß∑’ËÕß§å‡®â“™’«‘µ∫Õ°°—∫æ«°‡√“é
16æ«°‡¢“√’∫‰ª ·≈–‰¥âæ∫¡“√’¬å°—∫‚¬‡´øæ√âÕ¡°—∫‡¥Á°∑“√°πÕπÕ¬Ÿà „π√“ßÀ≠â“ 17‡¡◊ËÕ
‡ÀÁπ‡¥Á°∑“√°·≈â« æ«°‡¢“°Á ‰¥â‡≈à“„Àâ§π∑’ÕË ¬Ÿ∑à π’Ë π—Ë øíß«à“∑Ÿµ «√√§å‰¥âæ¥Ÿ Õ–‰√‡°’¬Ë «°—∫‡¥Á°§ππ’È 18‡¡◊ÕË
æ«°‡¢“‰¥â¬‘πÕ¬à“ßπ—Èπ °Áª√–À≈“¥„®¡“° 19·µà¡“√’¬å°Á ‰¥â‡°Á∫‡√◊ËÕßπ’È ‰«â „π„®·≈–π÷°∂÷ß‡√◊ËÕßπ’ÈÕ¬Ÿà
‡ ¡ÕÊ 20‡¡◊ËÕ§π‡≈’È¬ß·°–°≈—∫‰ª·≈â« æ«°‡¢“°Á ‰¥â¬°¬àÕß √√‡ √‘≠æ√–‡®â“ ”À√—∫ ‘Ëß∑’Ëæ«°
‡¢“‰¥â¬‘π·≈–‰¥â‡ÀÁπ¡“ ´÷Ëß‡°‘¥¢÷Èπ®√‘ßµ“¡∑’Ë∑Ÿµ «√√§å ‰¥â∫Õ°‰«â
21‡¡◊ËÕ‡¥Á°‡°‘¥¡“§√∫·ª¥«—π°Á ‰¥â‡¢â“æ‘∏’¢≈‘∫ ·≈–‰¥â™◊ËÕ«à“ ç‡¬´Ÿé ´÷Ëß‡ªìπ™◊ËÕ∑’Ë∑Ÿµ «√√§å
∫Õ°¡“√’¬å ‰«â°àÕπ∑’Ë®–µ—Èß∑âÕß
∂«“¬‡¥Á°πâÕ¬‡¬´Ÿ„π«‘À“√
22µ“¡°Æ¢Õß‚¡‡
§π∑’Ë‡æ‘Ëß§≈Õ¥≈Ÿ°®–¡’‡«≈“ Ë’ ‘∫«—π ”À√—∫™”√–µ—«„Àâ –Õ“¥µ“¡
À≈—°»“ π“* ‡¡◊ËÕ§√∫°”Àπ¥π’È·≈â« æ«°‡¢“°Á ‰¥âæ“æ√–‡¬´Ÿ‰ª∑’Ë‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ ‡æ◊ËÕ∂«“¬æ√–
‡¬´Ÿ„Àâ°—∫Õß§å‡®â“™’«‘µ 23‡æ√“–°Æ¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µ∫Õ°«à“ ç∂â“≈Ÿ°§π·√°‡ªìπºŸâ™“¬ ®–µâÕß¬°
‡¥Á°§ππ—πÈ „ÀâÕß§å‡®â“™’«µ‘ é* 24·≈â«æ«°‡¢“‰¥â∂«“¬‡§√◊ÕË ß∫Ÿ™“*µ“¡°Æ¢ÕßÕß§å‡®â“™’«µ‘ §◊Õ π°‡¢“
Õßµ—«À√◊Õπ°æ‘√“∫Àπÿ¡à Õßµ—«*
8∑’Ë ∑àÿ ß À≠â “ πÕ°À¡Ÿà ∫â “ π

2:22 ¢âÕ 22 π’·È ª≈‰¥âÕ°’ Õ¬à“ßÀπ÷ßË «à“ ç‡¡◊ÕË ∂÷ß‡«≈“∑’¡Ë “√’¬å·≈–‚¬‡´ø®–µâÕß∑”µ“¡°Æ¢Õß‚¡‡ ‡°’¬Ë «°—∫°“√™”√–µ—«
¢Õß·¡à∑‡Ë’ æ‘ßË §≈Õ¥≈Ÿ°é
2:22 –Õ“¥µ“¡À≈—°»“ π“ °Æ¢Õß‚¡‡ ∫Õ°„ÀâºŸâÀ≠‘ß™“«¬‘«∑ÿ°§π∑’Ë§≈Õ¥≈Ÿ°‰¥â 40 «—π·≈â« ®–µâÕß∑”æ‘∏’
™”√–µ—«„Àâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï∑’Ë«‘À“√ Õâ“ß®“°Àπ—ß ◊Õ ‡≈«’π‘µ‘ 12:28
2:23 ∂â“≈Ÿ°§π·√°...Õß§å‡®â“™’«‘µ Õâ“ß®“°Àπ—ß ◊Õ Õæ¬æ 13:2
2:24 ‡§√◊ËÕß∫Ÿ™“ §◊Õ¢Õß∂«“¬À√◊Õ¢Õß¢«—≠„Àâ°—∫æ√–‡®â“
2:24 π°‡¢“ Õßµ—«À√◊Õπ°æ‘√“∫Àπÿà¡ Õßµ—« Õâ“ß®“°Àπ—ß ◊Õ ‡≈«’π‘µ‘ 12:8
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‡‘ ¡‚Õπ‡ÀÁπæ√–‡¬´Ÿ
‘‡¡‚Õπ Õ“»—¬Õ¬Ÿà„π‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ ‡¢“‡ªìπ§π∑’Ë∑”µ“¡§«“¡µâÕß°“√
¢Õßæ√–‡®â“·≈–‡§√àß»“ π“ ‡¢“‡ΩÑ“√Õ§Õ¬«à“‡¡◊ËÕ‰√æ√–‡®â“®–¡“™à«¬‡À≈◊Õ™“«Õ‘ √“‡Õ≈ ·≈–
æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï°ÁÕ¬Ÿà°—∫‡¢“ 26æ√–Õß§å∫Õ°‡¢“«à“ ‡¢“®–‰¥â‡ÀÁπæ√–§√‘ µå¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µ
°àÕπ∑’Ë‡¢“®–µ“¬ 27æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ‰¥âæ“‡¢“¡“∑’Ë«‘À“√†„π«—π‡¥’¬«°—∫∑’Ë¡“√’¬å·≈–‚¬‡´ø
‰¥âæ“≈Ÿ°πâÕ¬‡¬´Ÿ¡“∑”æ‘∏’µà“ßÊ µ“¡°Ø∑’Ë ‚¡‡ Ë—ß„Àâ∑”°—∫‡¥Á°·√°‡°‘¥ 28 ‘‡¡‚Õπ°ÁÕâÿ¡∑“√°
πâÕ¬‰«â „πÕâÕ¡·¢π ·≈â« √√‡ √‘≠æ√–‡®â“«à“
29ç‚Õ Õß§å‡®â“™’«‘µ µÕππ’È¢Õ„Àâª≈¥ª≈àÕ¬∑“ §ππ’È „Àâ ‰ª‡ªìπ ÿ¢‰¥â·≈â«
µ“¡∑’Ëæ√–Õß§å ‰¥â∫Õ°‰«â
30‡æ√“–¥«ßµ“¢Õß¢â“æ‡®â“‰¥â‡ÀÁπ§«“¡√Õ¥*
31∑’Ëæ√–Õß§å ‰¥â‡µ√’¬¡‰«â·≈â«‡æ◊ËÕ™π™“µ‘∑—ÈßÀ≈“¬®–‰¥â‡ÀÁπ
32æ√–Õß§å‡ªìπ· ß «à“ß∑’Ë àÕß„Àâ°—∫§π∑’Ë ‰¡à „™à¬‘«‰¥â‡ÀÁπ∑“ß¢Õßæ√–Õß§å
·≈–π”‡°’¬√µ‘Õ—π¬‘Ëß„À≠à¡“„Àâ°—∫§π¢Õßæ√–Õß§åé
33‚¬‡´ø°—∫¡“√’¬åßÿπßß¡“° ∑’Ë ‘‡¡‚ÕπæŸ¥Õ¬à“ßπ—Èπ‡°’Ë¬«°—∫∑“√°πâÕ¬ 34·≈â« ‘‡¡‚Õπ‰¥â
Õ«¬æ√æ«°‡¢“ ·≈–æŸ¥°—∫π“ß¡“√’¬å·¡à¢Õß∑“√°πâÕ¬«à“ çæ√–‡®â“°”Àπ¥‰«â·≈â««à“‡¥Á°§ππ’È®–
‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ§πÕ‘ √“‡Õ≈¡“°¡“¬µâÕß≈â¡≈ßÀ√◊Õ≈ÿ°¢÷Èπ ‡¥Á°§ππ’È®–‡ªìπ —≠≠“≥‡µ◊Õπ®“°
æ√–‡®â“„Àâ√Ÿâ∂÷ß§«“¡µâÕß°“√¢Õßæ√–Õß§å ·µà§π®”π«π¡“° ®–‰¡à¬Õ¡√—∫‡¢“ 35 ‘Ëßπ’È‡≈¬∑”„Àâ
√Ÿâ∂÷ß§«“¡§‘¥„π„®¢Õß§πæ«°π’È ‡√◊ËÕßπ’È®–∑”„Àâ§ÿ≥ ∑ÿ°¢å„®¡“°‡À¡◊Õπ¡’¥“∫∑‘Ë¡‡¢â“‰ª„π„®¢Õß
§ÿ≥é
Õ—ππ“‡ÀÁπæ√–‡¬´Ÿ
36Õ—ππ“ ´÷Ëß‡ªìπºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“§πÀπ÷Ëß ‡ªìπ≈Ÿ° “«¢Õßø“πŸ‡Õ≈®“°‡ºà“Õ“‡™Õ√å π“ß
·°à¡“°·≈â« À≈—ß®“°Õ¬Ÿà°‘π°—∫ “¡’ ‰¥â‡æ’¬ß‡®Á¥ªï 37 “¡’°Áµ“¬ ·≈–π“ß°ÁÕ¬Ÿà‡ªìπ¡à“¬¡“®π∂÷ß
Õ“¬ÿ·ª¥ ‘∫ Ë’ªï π“ß‰¡à‡§¬ÕÕ°‰ª®“°«‘À“√‡≈¬ π“ßπ¡— °“√æ√–‡®â“∑—Èß«—π∑—Èß§◊π¥â«¬°“√
Õ∏‘…∞“π·≈–∂◊Õ»’≈Õ¥Õ“À“√* 38π“ß‰¥â‡¢â“¡“À“æ«°‡¢“ ‡√‘Ë¡ √√‡ √‘≠æ√–‡®â“ ·≈–‡≈à“‡√◊ËÕß
‡¥Á°∑“√°§ππ’È „Àâ°—∫∑ÿ°§π∑’Ë√Õ§Õ¬‡«≈“∑’Ë‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡®–‰¥â√—∫°“√ª≈¥ª≈àÕ¬„Àâ‡ªìπÕ‘ √–
25¡’™“¬§πÀπ÷Ëß™◊ËÕ

‚¬‡´ø·≈–¡“√’¬å°≈—∫∫â“π
39‡¡◊ËÕæ«°‡¢“∑”∑ÿ°Õ¬à“ßµ“¡°Æ¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µ·≈â« æ«°‡¢“°Á‡¥‘π∑“ß°≈—∫‰ª‡¡◊ Õ ß
π“´“‡√Á∏„π·§«âπ°“≈‘≈’ 40·≈â«‡¥Á°πâÕ¬°Á ‰¥â‡µ‘∫‚µ ¡’√à“ß°“¬ ¡∫Ÿ√≥å·¢Áß·√ß ‡©≈’¬«©≈“¥·≈–

æ√–‡®â“Õ«¬æ√‡¢“

µÕπæ√–‡¬´Ÿ‡ªìπ‡¥Á°
ªï æàÕ·¡à¢Õßæ√–‡¬´Ÿ ®–‰ª‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡‡æ◊ËÕ√à«¡©≈Õß‡∑»°“≈«—πª≈¥ª≈àÕ¬†
42‡¡◊ÕË æ√–‡¬´ŸÕ“¬ÿ ∫
‘ Õßªï æ«°‡¢“‰¥â ‰ª√à«¡©≈Õß‡∑»°“≈‡À¡◊Õπ∑ÿ°ªï 43‡¡◊ÕË À¡¥‡∑»°“≈·≈â«
41∑ÿ°Ê

2:30 §«“¡√Õ¥ ‡ªìπ™◊ËÕ¢Õßæ√–‡¬´Ÿ ·ª≈«à“ °“√™à«¬„Àâ√Õ¥
2:37 ∂◊Õ»’≈Õ¥Õ“À“√ §◊Õ°“√‰¡à°‘πÕ“À“√„π™à«ß‡«≈“æ‘‡»…¢Õß°“√Õ∏‘…∞“π
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æ«°‡¢“°Á‡¥‘π∑“ß°≈—∫∫â“π ·µà‡¥Á°πâÕ¬‡¬´Ÿ¬ß— Õ¬Ÿà„π‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ ‚¥¬∑’æË Õà °—∫·¡à ‰¡à√âŸ 44‡æ√“–
§‘¥«à“æ√–Õß§åÕ¬Ÿà°—∫°≈ÿà¡§π∑’Ë‡¥‘π∑“ß¡“¥â«¬°—π ‡¡◊ËÕºà“π‰ªÀπ÷Ëß«—π·≈â« æ«°‡¢“‡√‘Ë¡À“‡¥Á°
πâÕ¬‡¬´Ÿ„π°≈ÿà¡≠“µ‘æË’πâÕß·≈–‡æ◊ËÕπΩŸß 45·µà°ÁÀ“‰¡àæ∫ ®÷ß°≈—∫‰ªµ“¡À“„π‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡
46 “¡«—πµàÕ¡“ æ«°‡¢“°Á¡“æ∫æ√–‡¬´Ÿ°”≈—ßπ—ËßÕ¬Ÿà°—∫æ«°§√Ÿ Õπ°ÆªØ‘∫—µ‘„π«‘À“√† æ√–Õß§å
°”≈—ßµ—ßÈ §”∂“¡°—∫æ«°‡¢“Õ¬Ÿà 47§π∑’Ë‰¥â¬π‘ æ√–Õß§åæ¥Ÿ °Á∑ß÷Ë „π§«“¡‡¢â“„®·≈–§”µÕ∫¢Õßæ√–Õß§å
48‡¡◊ËÕæàÕ·¡à‡ÀÁπæ√–Õß§å°Á·ª≈°„® ·¡à¢Õßæ√–Õß§å°ÁæŸ¥«à“ ç≈Ÿ° ∑”‰¡∑”°—∫æàÕ·¡àÕ¬à“ßπ’È æàÕ
·¡à‡ªìπÀà«ß·∑∫·¬à ‡∑’¬Ë «µ“¡À“≈Ÿ°‰ª®π∑—«Ë ∑ÿ°∑’éË 49æ√–‡¬´Ÿ°µÁ Õ∫«à“ çµ“¡À“≈Ÿ°∑”‰¡§√—∫ ·¡à
‰¡à√ÀâŸ √◊Õ§√—∫«à“≈Ÿ°®–µâÕßÕ¬Ÿà„π∫â“πæàÕ¢Õß≈Ÿ°é 50·µàæ«°‡¢“°Á ‰¡à‡¢â“„®«à“æ√–Õß§åæ¥Ÿ ‡√◊ÕË ßÕ–‰√
51æ√–‡¬´Ÿ°≈—∫‰ª‡¡◊Õßπ“´“‡√Á∏ ·≈–Õ¬Ÿà „π‚Õ«“∑¢ÕßæàÕ·¡à ·¡à¢Õßæ√–Õß§å°Á‡°Á∫‡√◊ËÕß
∑—ÈßÀ¡¥π’È ‰«â „π„® 52æ√–‡¬´Ÿ‡®√‘≠‡µ‘∫‚µ¢÷Èπ∑“ß¥â“π µ‘ªí≠≠“·≈–√à“ß°“¬ ∑—Èß¬—ß‡ªìπ∑’Ë™◊Ëπ™Õ∫
¢Õßæ√–‡®â“·≈–µàÕ§π∑—Ë«‰ª¡“°¢÷Èπ

§” Õπ¢Õß¬ÕÀåπ
(¡∏.3:1-12;¡°.1:1-8;¬Œ.1:19-28)

®—°√æ√√¥‘∑‡‘ ∫√‘Õ— *ª°§√Õß∫â“π‡¡◊Õß¡“‡ªìπ‡«≈“ ∫‘ Àâ“ªï·≈â« ¢≥–π—πÈ ªÕπ∑‘Õ— ªï≈“µ ‡ªìπ
ºŸâ«à“·§«âπ¬Ÿ‡¥’¬ ‡Œ‚√¥*ª°§√Õß·§«âπ°“≈‘≈’ à«πøï≈‘ª*πâÕß™“¬¢Õß‡Œ‚√¥ ª°§√Õß
·§«âπÕ‘∑Ÿ‡√’¬°—∫·§«âπµ√“‚§π‘µ‘ ·≈–≈’´“‡π’¬ ª°§√Õß·§«âπÕ“∫’‡≈π 2„π™à « ß∑’Ë Õ— π π“
°—∫§“¬“ø“ ‡ªìππ—°∫«™ Ÿß ÿ¥† æ√–‡®â“‰¥â „Àâ∂âÕ¬§”°—∫¬ÕÀåπ ≈Ÿ°™“¬¢Õß‡»§“√‘¬“Àå ∑’Ë
Õ“»—¬Õ¬Ÿà„π∑’‡Ë ª≈à“‡ª≈’¬Ë «·Àâß·≈âß
3¬ÕÀåπ®÷ß‰¥âÕÕ°‰ªª√–°“»∑—Ë«∫√‘‡«≥≈ÿà¡·¡àπÈ”®Õ√å·¥π«à“ ç°≈—∫µ—«°≈—∫„®‡ ’¬„À¡à ·≈–
‡¢â“æ‘∏’®ÿà¡πÈ” ·≈â«æ√–‡®â“®–¬°‚∑…§«“¡º‘¥∫“ª¢Õßæ«°§ÿ≥é 4‡√◊ËÕßπ’È‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë ‰¥â‡¢’¬π‰«â
„πÀπ—ß ◊Õ¢ÕßÕ‘ ¬“Àå ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“†«à“
ç¡’§πÀπ÷Ëß√âÕßµ–‚°πÕ¬Ÿà„π∑’Ë‡ª≈à“‡ª≈’Ë¬«·Àâß·≈âß«à“
‡µ√’¬¡∑“ß„Àâ‡√’¬∫√âÕ¬ ”À√—∫Õß§å‡®â“™’«‘µ
∑”∑“ß„Àâµ√ß ”À√—∫æ√–Õß§å
5Àÿ∫‡¢“∑ÿ°·ÀàßµâÕß∂¡„Àâ‡µÁ¡
¿Ÿ‡¢“·≈–‡π‘π‡¢“∑ÿ°≈Ÿ°µâÕß¥—π„Àâ√“∫
∑“ß∑’§Ë ¥‡§’¬È «µâÕß∑”„Àâµ√ß
∑“ß∑’Ë¢√ÿ¢√–µâÕßª√—∫„Àâ‡√’¬∫
6·≈â«§π∑—ÈßÀ≈“¬®–‰¥â‡ÀÁπ§«“¡√Õ¥®“°æ√–‡®â“é
7ΩŸß™π¡“°¡“¬À≈—Ëß‰À≈°—π¡“„Àâ¬ÕÀåπ∑”æ‘∏’®ÿà¡πÈ”†„Àâ ¬ÕÀåπµàÕ«à“æ«°‡¢“«à“çæ«°™“µ‘
Õ √æ‘… ¡’ „§√‡µ◊Õπ‡®â“„ÀâÀ≈∫Àπ’®“°°“√≈ß‚∑…∑’Ë°”≈—ß®–¡“∂÷ßÀ√◊Õ 8∑”µ—«„Àâ ¡°—∫∑’Ë ‰¥â°≈—∫

3

3:1
3:1
3:1

®—°√æ√√¥‘∑‡‘ ∫√‘Õ— ª°§√ÕßÕ“≥“®—°√‚√¡—π „πªï §.».14-37 À√◊Õ æ.».557-580
‡Œ‚√¥ §◊Õ‡Œ‚√¥ ·Õπµ‘ª“ ºŸâª°§√Õß·§«âπ°“≈‘≈’·≈–‡ª‡√’¬ ‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢Õß°…—µ√‘¬å‡Œ‚√¥¡À“√“™ ª°§√Õß„πªï
°àÕπ§√‘ µ»—°√“™ 4 - §.».39 À√◊Õ æ.».539 - 582
øï≈‘ª ‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢Õß°…—µ√‘¬å‡Œ‚√¥¡À“√“™ ª°§√Õß„πªï °àÕπ§.».4-§.».34 À√◊Õ æ.».539 - 577
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µ—«°≈—∫„®¥â«¬ Õ¬à“·¡â·µà®–§‘¥‡≈¬«à“ ù‡√“‡ªìπ≈Ÿ°À≈“π¢ÕßÕ—∫√“Œ—¡û ‡æ√“–æ√–‡®â“ “¡“√∂∑’Ë
®–‡ °°âÕπÀ‘π‡À≈à“π’È „Àâ‡ªìπ≈Ÿ°À≈“π¢ÕßÕ—∫√“Œ—¡‰¥â 9¢«“π‰¥â∂Ÿ°‡µ√’¬¡‰«âæ√âÕ¡·≈â« ·≈–
µâπ‰¡â∑ÿ°µâπ∑’Ë ‰¡à‡°‘¥º≈¥’*®–∂Ÿ°‚§àπ·≈–‚¬π∑‘Èß≈ß„π‰øé
10§π®÷ß∂“¡«à“ ç·≈â«æ«°‡√“®–µâÕß∑”¬—ß‰ßé
11‡¢“µÕ∫«à“ ç§π∑’Ë¡’‡ ◊ÈÕ Õßµ—«°Á·∫àßµ—«Àπ÷Ëß„Àâ°—∫§π∑’Ë ‰¡à¡’ „ à ·≈–§π∑’Ë¡’Õ“À“√°Á „Àâ∑”
·∫∫‡¥’¬«°—πé
12‡¡◊ÕË æ«°§π‡°Á∫¿“…’*¡“‡¢â“æ‘∏®’ ¡
àÿ πÈ”†°Á‰¥â∂“¡¬ÕÀåπ«à“ çÕ“®“√¬å æ«°‡√“®–µâÕß∑”¬—ß‰ßé
13¬ÕÀåπµÕ∫«à“ çÕ¬à“‡°Á∫¿“…’‡°‘πÕ—µ√“é
14æ«°∑À“√∫“ß§π∂“¡¬ÕÀåπ«à“ ç·≈â«æ«°‡√“≈à–®–µâÕß∑”¬—ß‰ßé ¬ÕÀåπµÕ∫«à“ çÕ¬à“√’¥‰∂
À√◊Õ„ à√â“¬„§√ ·≈–„ÀâæÕ„®°—∫§à“®â“ß¢Õßµ—«‡Õßé
15∑ÿ°§π°”≈—ß√Õ§Õ¬„Àâæ√–§√‘ µå†¡“ æ«°‡¢“®÷ß ß ¬— «à“ ¬ÕÀåπÕ“®®–‡ªìπæ√–§√‘ µå°Á ‰¥â
16¬ÕÀåπ®÷ßµÕ∫∑ÿ°§π«à“ çº¡∑”æ‘∏®’ ¡
àÿ †„Àâ°∫— æ«°§ÿ≥¥â«¬πÈ” ·µà®–¡’§π§πÀπ÷ßË ∑’°Ë ”≈—ß®–¡“ ‡¢“
¬‘Ëß„À≠à°«à“º¡Õ’° µ—«º¡‡Õß°Á¬—ß‰¡à¥’æÕ·¡â·µà®–·°â‡™◊Õ°√Õß‡∑â“„Àâ°—∫‡¢“‡≈¬ ‡¢“®–¡“∑”æ‘∏’
®ÿà¡„Àâ°—∫æ«°§ÿ≥¥â«¬æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï†·≈–¥â«¬‰ø 17‡¢“‰¥â∂◊Õßà“¡æ√âÕ¡·≈â«∑’Ë®–·¬°
·°≈∫ÕÕ°®“°¢â“« ·≈â«∑”§«“¡ –Õ“¥≈“π¢â“« ¥â«¬°“√‡°Á∫√«∫√«¡‡¡≈Á¥¢â“« “≈’‰«â „π¬ÿâß©“ß
¢Õß‡¢“ à«π·°≈∫°Á‡Õ“‰ª‡º“¥â«¬‰ø∑’Ë ‰¡à¡’«—π¥—∫é 18„π¢≥–∑’Ëª√–°“»¢à“«¥’†π’È ¬ÕÀåπ‰¥âæŸ¥
Õ’°À≈“¬Õ¬à“ß ‡æ◊ËÕ™—°™«π„Àâ§πæ«°π’È°≈—∫µ—«°≈—∫„®‡ ’¬„À¡à

“‡Àµÿ∑’Ëß“π¢Õß¬ÕÀåπ ‘Èπ ÿ¥≈ß„π¿“¬À≈—ß
19¬ÕÀåπ‰¥âµÕà «à“‡Œ‚√¥ºŸ§â √Õß·§«âπ ∑’Ë ‰ª‡Õ“π“ß‡Œ‚√‡¥’¬ ‡¡’¬¢ÕßπâÕß™“¬¡“‡ªìπ‡¡’¬µ—«‡Õß
·≈–‡√◊ËÕß™—Ë«√â“¬Õ◊ËπÊ ∑’Ë‡¢“‰¥â∑” 20‡Œ‚√¥°Á‡≈¬∑”™—Ë«‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ’°Àπ÷Ëß‡√◊ËÕß§◊Õ®—∫¬ÕÀåπ¢—ß§ÿ°

¬ÕÀåπ∑”æ‘∏’®ÿà¡„Àâæ√–‡¬´Ÿ
(¡∏.3:13-17;¡°.1:9-11)
21„π™à « ß∑’Ë ∑ÿ ° §π¡“‡¢â “ æ‘ ∏’ ®ÿà ¡ πÈ”†π—Èπ æ√–‡¬´Ÿ°Á‡¢â“æ‘∏’®àÿ¡πÈ”¥â«¬ ‡¡◊Ë Õ æ√–Õß§å °”≈— ß
Õ∏‘…∞“πÕ¬Ÿàπ—Èπ ∑âÕßøÑ“°Á‡ªî¥ÕÕ° 22æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘†Ï ´÷Ëß¡’√Ÿª√à“ß‡À¡◊Õππ°æ‘√“∫‰¥â≈ß¡“

Õ¬Ÿà°—∫æ√–Õß§å ®“°π—Èπ¡’‡ ’¬ßÀπ÷Ëß¥—ß¡“®“° «√√§å«à“ ç≈Ÿ°‡ªìπ≈Ÿ°∑’Ë√—°¢ÕßæàÕ æàÕæÕ„®≈Ÿ°¡“°é

∫√√æ∫ÿ√ÿ…¢Õßæ√–‡¬´Ÿ
(¡∏.1:1-17)
23æ√–‡¬´Ÿ‰¥â‡√‘¡Ë ß“π¢Õßæ√–Õß§å‡¡◊ÕË Õ“¬ÿ‰¥âª√–¡“≥

“¡ ∫‘ ªï §π∑—«Ë ‰ª§‘¥«à“æ√–Õß§å‡ªìπ

≈Ÿ°¢Õß‚¬‡´ø
‚¬‡´ø‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢Õß‡Œ≈’
24‡Œ≈’‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢Õß¡—∑∏—µ
¡—∑∏—µ‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢Õß‡≈«’
3:9 µâπ‰¡â∑ÿ°µâπ∑’Ë ‰¡à‡°‘¥º≈¥’ ‡ª√’¬∫°—∫§π∑’Ë ‰¡à‡™◊ËÕ·≈–‰¡à¬Õ¡√—∫æ√–‡¬´Ÿ µâÕßµ—¥∑‘Èß‡À¡◊Õπµâπ‰¡â
3:12 §π‡°Á∫¿“…’ æ«°§π¬‘«∑’Ë√—∫®â“ß§π‚√¡—π‡°Á∫¿“…’ æ«°‡¢“¡—°®–©âÕ‚°ß ·≈–‡ªìπ∑’Ë√—ß‡°’¬®¢Õß§π¬‘«¥â«¬°—π
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‡≈«’‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢Õß‡¡≈§’
‡¡≈§’‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢Õß¬—ππ“¬
¬—ππ“¬‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢Õß‚¬‡´ø
25‚¬‡´ø‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢Õß¡—∑∏“∏’Õ—
¡—∑∏“∏’Õ— ‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢ÕßÕ“‚¡
Õ“‚¡ ‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢Õßπ“ŒŸ¡
π“ŒŸ¡‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢Õß‡Õ ≈’
‡Õ ≈’‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢Õßπ—°°“¬
26π—°°“¬‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢Õß¡“Õ“∑
¡“Õ“∑‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢Õß¡—∑∏“∏’Õ—
¡—∑∏“∏‘Õ— ‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢Õß‡ ‡¡Õ‘π
‡ ‡¡Õ‘π‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢Õß‚¬‡ §
‚¬‡ §‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢Õß‚¬¥“
27‚¬¥“‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢Õß‚¬Õ“π—π
‚¬Õ“π—π‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢Õß‡√´“
‡√´“‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢Õß‡»√ÿ∫∫“‡∫≈
‡»√ÿ∫∫“‡∫≈‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢Õß‡™Õ—≈∑‘‡Õ≈
‡™Õ—≈∑‘‡Õ≈‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢Õß‡π√’
28‡π√’‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢Õß‡¡≈§’
‡¡≈§’‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢ÕßÕ—¥¥’
Õ—¥¥’‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢Õß‚§ —¡
‚§ —¡‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢Õß‡Õ≈¡“¥—¡
‡Õ≈¡“¥—¡‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢Õß‡Õ√å
29‡Õ√å‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢Õß‚¬™Ÿ«“
‚¬™Ÿ«“‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢Õß‡Õ≈’‡¬‡´Õ√å
‡Õ≈’‡¬‡´Õ√å‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢Õß‚¬√‘¡
‚¬√‘¡‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢Õß¡—∑∏—µ
¡—∑∏—µ‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢Õß‡≈«’
30‡≈«’‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢Õß ‡‘ ¡‚Õπ
‡‘ ¡‚Õπ‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢Õß¬Ÿ¥“Àå
¬Ÿ¥“Àå‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢Õß‚¬‡´ø
‚¬‡´ø‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢Õß‚¬π“¡
‚¬π“¡‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢Õß‡Õ≈’¬“§‘¡
31‡Õ≈’¬“§‘¡‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢Õß‡¡‡≈Õ“
‡¡‡≈Õ“‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢Õß‡¡ππ“
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‡¡ππ“‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢Õß¡—∑µ–∏“
¡—∑µ–∏“‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢Õßπ“∏—π
π“∏—π‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢Õß¥“«‘¥
32¥“«‘¥‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢Õß‡® ´’
‡® ´’‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢Õß‚Õ‡∫¥
‚Õ‡∫¥‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢Õß‚∫Õ“
‚∫Õ“ ‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢Õß —≈‚¡π
—≈‚¡π‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢Õßπ“‚™π
33π“‚™π‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢ÕßÕ—¡¡’π“¥—∫
Õ—¡¡’π“¥—∫‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢ÕßÕ—¥¡‘π
Õ—¥¡‘π‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢ÕßÕ“√π’
Õ“√π’‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢Õß‡Œ ‚√π
‡Œ ‚√π‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢Õß‡ª‡√»
‡ª‡√»‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢Õß¬Ÿ¥“Àå
34¬Ÿ¥“Àå‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢Õß¬“‚§∫
¬“‚§∫‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢ÕßÕ‘ Õ—§
Õ‘ Õ—§‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢ÕßÕ—∫√“Œ—¡
Õ—∫√“Œ—¡‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢Õß‡∑√“Àå
‡∑√“Àå‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢Õßπ“‚Œ√å
35π“‚Œ√å‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢Õß‡ √ÿ°
‡ √ÿ°‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢Õß‡√ÕŸ
‡√ÕŸ‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢Õß‡ª‡≈°
‡ª‡≈°‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢Õß‡Õ‡∫Õ√å
‡Õ‡∫Õ√å‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢Õß‡™≈“Àå
36‡™≈“Àå‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢Õß‰§π“π
‰§π“π‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢ÕßÕ“√ø“´—¥
Õ“√ø“´—¥‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢Õß‡™¡
‡™¡‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢Õß‚πÕ“Àå
‚πÕ“Àå‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢Õß≈“‡¡§
37≈“‡¡§‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢Õß‡¡∏Ÿ‡ ≈“Àå
‡¡∏Ÿ‡ ≈“Àå‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢Õß‡Õ‚π§
‡Õ‚π§‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢Õß¬“‡√¥
¬“‡√¥‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢Õß¡“À–≈“‡≈≈
¡“À–≈“‡≈≈‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢Õß‰§π“π
38‰§π“π‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢Õß‡Õ‚π™

03 luke with reference

106

26/8/03, 10:52 AM

107

≈Ÿ°“ 4:16

‡Õ‚π™‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢Õß‡ ∑
‡ ∑‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢ÕßÕ“¥—¡
·≈–Õ“¥—¡‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢Õßæ√–‡®â“

¡“√¡“≈Õß„®æ√–‡¬´Ÿ

4

(¡∏.4:1-11;¡°.1:12-13)
æ√–‡¬´Ÿ‡µÁ¡‡ªï¬ò ¡‰ª¥â«¬æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ∑ÿ ∏‘†Ï æ√–Õß§å°≈—∫®“°·¡àπ”È ®Õ√å·¥π ·≈–æ√–
«‘≠≠“≥π”æ√–Õß§å ‰ª„π∑’Ë‡ª≈à“‡ª≈’Ë¬«·Àâß·≈âß 2¡“√√â“¬¡“≈Õß„®æ√–Õß§å∂÷ß ’Ë ‘∫«—π

„π™à«ßπ—Èπæ√–Õß§å ‰¡à ‰¥â°‘πÕ–‰√‡≈¬ ‡¡◊ËÕ§√∫ ’Ë ‘∫«—π·≈â« æ√–‡¬´Ÿ°ÁÀ‘«®—¥
3¡“√√â“¬‰¥â∑“â ∑“¬°—∫æ√–Õß§å«“à ç∂â“‡ªìπ≈Ÿ°æ√–‡®â“ °Á —ËßÀ‘π°âÕππ’È „Àâ°≈“¬‡ªìπ¢π¡ªíß ‘é
4·µàæ√–‡¬´ŸµÕ∫«à“ çæ√–§—¡¿’√†å ‡¢’¬π‰«â«à“
ù™’«µ‘ ¢Õß§π‡√“‰¡à ‰¥â¢πÈ÷ Õ¬Ÿ°à ∫— ¢π¡ªíß‡æ’¬ßÕ¬à“ß‡¥’¬«‡∑à“π—πÈ ûé (‡©≈¬∏√√¡∫—≠≠—µ‘ 8:3)
5·≈â«¡“√√â“¬°Áπ”æ√–‡¬´Ÿ¢÷Èπ‰ª∫π∑’Ë Ÿß ·≈â«· ¥ß·ºàπ¥‘π∑—ÈßÀ¡¥„π‚≈°„Àâæ√–Õß§å‡ÀÁπ
„π™—Ë«æ√‘∫µ“‡¥’¬« 6¡—πæŸ¥«à“ ç‡√“®–¬°Õ”π“®·≈–§«“¡√ÿàß‡√◊Õß∑—ÈßÀ¡¥π’È „Àâ ‡æ√“–¡—π‡ªìπ
¢Õß‡√“·≈–‡√“®–„Àâ „§√°Á ‰¥â∑’Ë‡√“Õ¬“°„Àâ 7∂â“∑à“π°√“∫‰À«â∫™Ÿ “‡√“ ·ºàπ¥‘π∑—ßÈ À¡¥π’°È ®Á –‡ªìπ
¢Õß∑à“πé
8æ√–‡¬´ŸµÕ∫«à“ çæ√–§—¡¿’√†å ‰¥â‡¢’¬π‰«â«à“
ù„Àâ°√“∫‰À«âÕß§å‡®â“™’«‘µæ√–‡®â“¢Õß‡®â“
·≈–„Àâ√—∫„™â·µàæ√–Õß§å‡∑à“π—Èπûé (‡©≈¬∏√√¡∫—≠≠—µ‘ 6:13)
9·≈â«¡“√√â“¬°Áπ”æ√–‡¬´Ÿ‰ª∑’Ë‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ „Àâæ√–Õß§å ‰ª¬◊π∫π®ÿ¥∑’Ë Ÿß∑’Ë ÿ¥¢Õß«‘À“√
¡—πæŸ¥«à“ ç∂â“∑à“π‡ªìπ≈Ÿ°æ√–‡®â“≈à–°Á°√–‚¥¥≈ß‰ª‡≈¬ 10‡æ√“–æ√–§—¡¿’√å‡¢’¬π‰«â«à“
ùæ√–‡®â“®– —Ëß‡À≈à“∑Ÿµ «√√§å¢Õßæ√–Õß§å
¡“ª°ªÑÕß§ÿâ¡§√Õß§ÿ≥
11‡À≈à“∑Ÿµ «√√§å°®Á –√—∫§ÿ≥‰«â „πÕâÕ¡·¢π¢Õßæ«°‡¢“
‡æ◊ËÕ‰¡à „Àâ‡∑â“¢Õß§ÿ≥°√–·∑°À‘πû ( ¥ÿ¥’ 91:11-12)
12·µàæ√–‡¬´ŸµÕ∫«à“ çæ√–§—¡¿’√¬å ß— ∫Õ°Õ’°«à“
ùÕ¬à“‰¥â∑¥≈ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µæ√–‡®â“¢Õß‡®â“‡≈àπûé (‡©≈¬∏√√¡∫—≠≠—µ‘ 6:16)
13‡¡◊ËÕ¡“√√â“¬‰¥â≈Õß„®æ√–Õß§å§√∫∑ÿ°Õ¬à“ß·≈â« ¡—π°Á®“°‰ª‡æ◊ËÕ§Õ¬À“‚Õ°“ ‡À¡“–Õ’°

æ√–‡¬´Ÿ ÕπΩŸß™π
(¡∏.4:12-17;¡°.1:14-15)

14æ√–‡¬´Ÿ‰¥â°≈—∫‰ª·§«âπ°“≈‘≈’

æ√–Õß§å‡µÁ¡‰ª¥â«¬ƒ∑∏‘Ï‡¥™¢Õßæ√–«‘≠≠“≥ ™◊ËÕ‡ ’¬ß
¢Õßæ√–Õß§å·æ√à°√–®“¬‰ª∑—Ë«·∂∫π—Èπ 15æ√–Õß§å ÕπÕ¬Ÿà„π∑’Ëª√–™ÿ¡† ·≈–∑ÿ°§πµà“ß¬°¬àÕß
æ√–Õß§å
16·≈â«æ√–‡¬´Ÿ°Á ‰¥â ‰ª‡¡◊Õßπ“´“‡√Á∏ ´÷Ëß‡ªìπ‡¡◊Õß∑’Ëæ√–Õß§å‡µ‘∫‚µ¡“ ‡¡◊ËÕ∂÷ß«—πÀ¬ÿ¥∑“ß
»“ π“†æ√–Õß§å°Á ‰ª∑’Ëª√–™ÿ¡‡À¡◊Õπ∑’Ë∑”‡ªìπª√–®” æ√–Õß§å ‰¥â¬◊π¢÷Èπ‡æ◊ËÕÕà“π¢âÕ§«“¡®“°
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æ√–§—¡¿’√å 17æ√–Õß§å ‰¥â√∫— ¡â«πÀπ—ß Õ◊ ¡“ ‡ªìπÀπ—ß Õ◊ Õ‘ ¬“Àå ´÷ßË ‡ªìπºŸæâ ¥Ÿ ·∑πæ√–‡®â“†§πÀπ÷ßË
·≈â«§≈’Ë¡â«πÀπ—ß ◊Õπ—ÈπÕÕ° ‡æ◊ËÕÀ“¢âÕ§«“¡∑’Ë‡¢’¬π‰«â«à“
18çæ√–«‘≠≠“≥¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µÕ¬Ÿà°—∫‡√“
‡æ√“–æ√–Õß§å ‰¥â·µàßµ—Èß„Àâ‡√“ª√–°“»¢à“«¥’°—∫§π®π
æ√–Õß§å àß‡√“¡“ ∫Õ°π—°‚∑…«à“®–‰¥â‡ªìπÕ‘ √–
∫Õ°§πµ“∫Õ¥«à“®–¡Õß‡ÀÁπ ∫Õ°§π∑’Ë∂Ÿ°°¥¢’Ë¢à¡‡Àß«à“®–‰¥â‡ªìπÕ‘ √–
19·≈–∫Õ°«à“∂÷ß‡«≈“·≈â«∑’Ëæ√–‡®â“®–¡“™à«¬§π¢Õßæ√–Õß§åé (Õ‘ ¬“Àå 61:1-2)
20®“°π—Èπ æ√–Õß§å¡â«πÀπ—ß ◊Õ àß§◊π„Àâ°—∫‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ¥Ÿ·≈·≈â«π—Ëß≈ß ∑ÿ° “¬µ“„π∑’Ëπ—Èπ°Á
®âÕß‡¢¡Áß¡“∑’Ëæ√–Õß§å 21æ√–Õß§å®÷ß‡√‘Ë¡æŸ¥°—∫æ«°‡¢“«à“ ç„π«—ππ’È‡√◊ËÕß„πæ√–§—¡¿’√å∑’Ë§ÿ≥‡æ‘Ëß
‰¥â¬‘π‡√“Õà“π‰ªπ—Èπ ‰¥â‡ªìπ®√‘ß·≈â«é
22∑ÿ°§π°Á ‰¥âæ¥Ÿ ‡¬‘π¬Õæ√–Õß§å ·≈–·ª≈°„®„π§”æŸ¥ ¥ÿ · π«‘‡»…∑’ÕË Õ°¡“®“°ª“°æ√–Õß§å
æ«°‡¢“∂“¡°—π«à“ çπ’Ë≈Ÿ°‚¬‡´ø‰¡à „™àÀ√◊Õé
23·≈â«æ√–Õß§åæŸ¥«à“ çæ«°§ÿ≥®–µâÕß¬°§” ÿ¿“…‘µπ’È¡“Õâ“ß°—∫‡√“·πà ∑’Ë«à“ ù„ÀâÀ¡Õ√—°…“
µ—«‡Õß°àÕπû æ«°§ÿ≥Õ¬“°„Àâ‡√“∑”‡√◊ËÕßÕ—»®√√¬å∑Ë’πË’ „π∫â“π‡¡◊Õß¢Õß‡√“ ‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ë‡√“∑”∑’Ë
‡¡◊Õß§“‡ªÕ√π“Õÿ¡„™à ‰À¡≈à– 24·µà‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâπ–«à“ ‰¡à¡’ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“†§π‰Àπ ∑’Ë ‰¥â√—∫
°“√¬Õ¡√—∫„π∫â“π‡¡◊Õß¢Õßµ—«‡ÕßÀ√Õ° 25¥ŸÕ¬à“ß ¡—¬¢Õß‡Õ≈’¬“Àå* ‘ ‡¡◊ËÕ‡°‘¥Ωπ·≈âß‡ªìπ‡«≈“
∂÷ß “¡ªï§√÷Ëß ®π‡°‘¥§«“¡Õ¥Õ¬“°‰ª∑—Ë« ¡’·¡à¡à“¬¡“°¡“¬„πÀ¡Ÿà™“«Õ‘ √“‡Õ≈ 26·µàæ√–‡®â“°Á
‰¡à ‰¥â àß‡Õ≈’¬“Àå ‰ªÀ“æ«°·¡à¡à“¬™“«Õ‘ √“‡Õ≈æ«°π—Èπ ·µà°≈—∫ àß‰ªÀ“·¡à¡à“¬§πÀπ÷Ëß∑’Ë ‰¡à „™à
§π¬‘«∑’‡Ë ¡◊Õß»“‡√øí∑„π‡¢µ·¥π‰´¥Õπ 27°Á‡À¡◊Õπ°—∫„π ¡—¬¢Õß‡Õ≈’™“*∑’‡Ë ªìπºŸæâ ¥Ÿ ·∑πæ√–‡®â“
¡’§π‡ªìπ‚√§º‘«Àπ—ß√â“¬·√ß¡“°¡“¬„πÕ‘ √“‡Õ≈ ·µà ‰¡à¡’„§√‰¥â√∫— °“√™”√–„Àâ –Õ“¥‡≈¬ ¬°‡«âπ
·µà§π∑’Ë™◊ËÕπ“Õ“¡“π‡æ’¬ß§π‡¥’¬« ·≈–‡¢“‡ªìπ§π´’‡√’¬‰¡à„™à§π¬‘«é
28‡¡◊ËÕ∑ÿ°§π∑’ËÕ¬Ÿà „π∑’Ëª√–™ÿ¡™“«¬‘«‰¥â¬‘πÕ¬à“ßπ—Èπ °Á ‚°√∏·§âπ¡“° 29‡¢“≈ÿ°Œ◊Õ°—π¢÷Èπ
∫—ß§—∫„Àâæ√–‡¬´ŸÕÕ°‰ªπÕ°‡¡◊Õß ‰ª∑’ËÀπâ“º“∫π‡¢“∑’Ë‡¡◊Õßπ—Èπµ—ÈßÕ¬Ÿà À«—ß®–º≈—°æ√–Õß§å≈ß‰ª
30·µàæ√–Õß§å°ÁΩÉ“«ß≈âÕ¡¢Õßæ«°‡¢“‰ª‰¥â

æ√–‡¬´Ÿ√—°…“™“¬§πÀπ÷Ëß∑’Ë∂Ÿ°º’ ‘ß
(¡°.1:21-28)

31æ√–‡¬´Ÿ‰¥â ‰ª‡¡◊Õß§“‡ªÕ√π“Õÿ¡„π·§«âπ°“≈‘≈’ ·≈–æ√–Õß§å°Á ‰¥â Ë—ß Õπª√–™“™π„π
«—πÀ¬ÿ¥∑“ß»“π“† 32æ«°‡¢“µà“ß·ª≈°„®„π§” Õπ¢Õßæ√–Õß§å ‡æ√“–æ√–Õß§å Õπ·∫∫§π
∑’Ë¡’ ‘∑∏‘Õ”π“® 33„π∑’Ëª√–™ÿ¡π—Èπ ¡’™“¬§πÀπ÷Ëß∂Ÿ°º’√â“¬ ‘ßÕ¬Ÿà √âÕßµ–‚°π«à“ 34ç‚Õä¬ ‡¬´Ÿ™“

«π“´“‡√Á∏ ¡“¬ÿàß°—∫¢â“∑”‰¡ ®–¡“∑”≈“¬¢â“À√◊Õ ¢â“√Ÿâπ–«à“∑à“π‡ªìπ„§√ ∑à“π§◊ÕÕß§å∫√‘ ÿ∑∏‘Ï
¢Õßæ√–‡®â“é 35æ√–‡¬´Ÿ®÷ß¥ÿ¥à“¡—π«à“ çÀÿ∫ª“° ·≈â«ÕÕ°¡“´–‡¥’Î¬«π’Èé ·≈â«º’√â“¬°Á∑”„Àâ™“¬
4:25 ‡Õ≈’¬“Àå ‡ªìπºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“§πÀπ÷Ëß∑’Ë¡’™’«‘µÕ¬Ÿàª√–¡“≥ 850 ªï °àÕπæ√–‡¬´Ÿ‡°‘¥
4:27 ‡Õ≈’™“ ‡ªìπºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“§πÀπ÷Ëß∑’Ë¡“·∑π‡Õ≈’¬“Àå
4:38 ´’ ‚¡π ‡ªìπÕ’°™◊ËÕÀπ÷Ëß¢Õß‡ª‚µ√
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§ππ—Èπ≈â¡≈ßµàÕÀπâ“§π∑—Èßª«ß ·≈–¡—π°ÁÕÕ°®“°√à“ß‰ª ‰¡à ‰¥â∑”Õ—πµ√“¬Õ–‰√‡¢“‡≈¬
36∑ÿ°§πª√–À≈“¥„®¡“° æŸ¥°—π«à“ çπ’Ë‡ªìπ§” Õπ·∫∫‰Àπ°—π ‡¢“ —Ëßº’√â“¬¥â«¬ƒ∑∏‘Ï‡¥™
·≈â«¡—π°ÁÕÕ°‰ªé 37·≈â«¢à“«‡°’Ë¬«°—∫æ√–‡¬´Ÿ°Á·æ√à°√–®“¬ÕÕ°‰ª®π∑—Ë«·∂∫π—Èπ

æ√–‡¬´Ÿ√—°…“·¡à¬“¬´’ ‚¡π
(¡∏.8:14-17;¡°.1:29-34)
38æ√–‡¬´Ÿ‰¥âÕÕ°®“°∑’ª
Ë √–™ÿ¡™“«¬‘«·≈–‡¢â“‰ª„π∫â“π¢Õß´’ ‚¡π ·¡à¬“¬¢Õß´’ ‚¡π°”≈—ß
ªÉ«¬¡’‰¢â Ÿß¡“° æ«°‡¢“¢Õ√âÕß„Àâæ√–‡¬´Ÿ™à«¬√—°…“π“ß 39æ√–‡¬´Ÿ®÷ß¡“¬◊πÕ¬Ÿà¢â“ßπ“ß·≈– —Ëß

*

„Àâ ‰¢âÕÕ°®“°µ—«π“ß π“ß°ÁÀ“¬‰¢â∑π— ∑’ ·≈â«≈ÿ°¢÷πÈ ¡“·≈–¥Ÿ·≈√—∫„™âæ√–‡¬´Ÿ°∫— »‘…¬å¢Õßæ√–Õß§å

æ√–‡¬´Ÿ√—°…“§πÕ◊ËπÊ ¡“°¡“¬
¡’™“«∫â“π®”π«π¡“°π”§π∑’Ë‡®Á∫‰¢â ‰¥âªÉ«¬¥â«¬‚√§µà“ßÊ
¡“À“æ√–‡¬´Ÿ æ√–Õß§å®÷ß«“ß¡◊Õ√—°…“æ«°‡¢“®πÀ“¬À¡¥ 41æ«°º’√â“¬°ÁÕÕ°®“°§π‡À≈à“π—Èπ
·≈–√âÕß«à“ ç∑à“π‡ªìπ≈Ÿ°¢Õßæ√–‡®â“é ·µàæ√–Õß§å°ÁÀâ“¡æ«°¡—π‰¡à „ÀâæŸ¥ ‡æ√“–æ«°¡—π√Ÿâ«à“
æ√–Õß§å‡ªìπæ√–§√‘ µå†
æ√–‡¬´Ÿ‰ª‡¡◊ÕßÕ◊Ëπ
40‡¡◊ËÕ¥«ßÕ“∑‘µ¬å„°≈â®–µ°¥‘π

(¡°.1:35-39)
42µÕπ√ÿßà ‡™â“ æ√–Õß§å ‰ª„π∑’∑
Ë ‡Ë’ ß’¬∫ ß∫ ·µàæ«°™“«∫â“π°ÁÕÕ°µ“¡À“æ√–Õß§å®πæ∫ ·≈–
‰¡à¬Õ¡„Àâæ√–Õß§å ‰ª®“°æ«°‡¢“ 43·µàæ√–Õß§åæŸ¥«à“ ç‡√“®–µâÕß‰ªª√–°“»¢à“«¥’‡°’Ë¬«°—∫

·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“„Àâ°—∫‡¡◊ÕßÕ◊ËπÊ ¥â«¬ ‡æ√“–‡√“∂Ÿ° àß¡“„Àâ∑”ß“ππ’Èé
44·≈â«æ√–Õß§å°Á‡∑»π“„π∑’Ëª√–™ÿ¡†À≈“¬·Ààß„π·§«âπ¬Ÿ‡¥’¬

æ√–‡¬´Ÿ‡≈◊Õ°≈Ÿ°»‘…¬å
(¡∏.4:18-22;¡°.1:16-20)

5

«—πÀπ÷Ëß ‡¡◊ËÕæ√–‡¬´Ÿ¬◊πÕ¬Ÿà∑’Ë√‘¡Ωíòß∑–‡≈ “∫‡¬π‡π´“‡√∑ ¡’§π‡ªìπ®”π«π¡“°‡∫’¬¥‡ ’¬¥
æ√–Õß§å‡æ◊ËÕøíß§” Õπ¢Õßæ√–‡®â“ 2æ√–Õß§å‡ÀÁπ‡√◊Õ Õß≈”∑’Ë™“«ª√–¡ß®Õ¥∑‘Èß‰«â∫π
Ωíòß‡æ◊ËÕ≈â“ßÕ«π 3æ√–‡¬´Ÿ®÷ß¢÷Èπ‰ª∫π‡√◊Õ≈”Àπ÷Ëß∑’Ë‡ªìπ¢Õß´’ ‚¡π ·≈–¢Õ„Àâ‡¢“‡Õ“‡√◊ÕÕÕ°Àà“ß
®“°Ωíòß‡≈Á°πâÕ¬ ·≈â«æ√–Õß§å°Áπ—Ëß≈ß Õπ§π®“°‡√◊Õ≈”π—Èπ
4‡¡◊ÕË æ√–Õß§å Õπ‡ √Á®·≈â«°Áæ¥Ÿ °—∫´’ ‚¡π«à“ çÕÕ°‰ª∑’π
Ë È”≈÷°ÀπàÕ¬ ®–‰¥âÀ¬àÕπÕ«π≈ß®—∫ª≈“é
5·µà´’ ‚¡πµÕ∫«à“ çÕ“®“√¬å§√—∫ æ«°‡√“µ√“°µ√”≈“°Õ«π°—π¡“∑—Èß§◊π·≈â« °Á¬—ß®—∫‰¡à ‰¥â
Õ–‰√‡≈¬ ·µà∂â“Õ“®“√¬å∫Õ°„Àâ∑” º¡°Á®–≈Õß„À¡àé 6‡¡◊ËÕæ«°‡¢“∑”µ“¡∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ∫Õ° °Á®—∫
ª≈“‰¥â‡¬Õ–¡“°®πÕ«π‡°◊Õ∫¢“¥ 7æ«°‡¢“°Á‡≈¬µâÕß àß —≠≠“≥ ‡√’¬°‡æ◊ËÕπ√à«¡ß“π„π‡√◊ÕÕ’°
≈”Àπ÷Ëß„Àâ¡“™à«¬ ª√“°Ø«à“æ«°‡¢“‰¥âª≈“¡“‡µÁ¡ Õß≈”‡√◊Õ®π‡√◊Õ‡°◊Õ∫®–®¡
8‡¡◊ËÕ´’ ‚¡π‡ÀÁπÕ¬à“ßπ—Èπ®÷ß°â¡≈ß°√“∫∑’Ë‡¢à“¢Õßæ√–‡¬´Ÿ·≈–æŸ¥«à“ çÕ“®“√¬å ‰ª„ÀâÀà“ß
®“°º¡‡∂‘¥ ‡æ√“–º¡¡—π§π∫“ªé 9∑’ËæŸ¥Õ¬à“ßπ—Èπ‡æ√“–µ—«‡¢“·≈–‡æ◊ËÕπÊ √Ÿâ ÷°µ°µ–≈÷ß∑’Ë®—∫
ª≈“‰¥â¡“°¢π“¥π—Èπ 10¬“°Õ∫·≈–¬ÕÀåπ ≈Ÿ°™“¬¢Õß‡»‡∫¥’∑’Ë‡ªìπ‡æ◊ËÕπ√à«¡ß“π°—∫´’ ‚¡π‡Õß°Á
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µ°µ–≈÷ß‡À¡◊Õπ°—π ·≈â«æ√–‡¬´Ÿ°ÁæŸ¥°—∫´’ ‚¡π«à“ ç‰¡àµâÕß°≈—« µàÕ‰ªπ’È§ÿ≥®–‡ªìπºŸâ®—∫§πé
11‡¡◊ËÕæ«°‡¢“≈“°‡√◊Õ¡“∂÷ßΩíòß æ«°‡¢“°Á≈–∑‘Èß∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß·≈â«µ‘¥µ“¡æ√–‡¬´Ÿ‰ª

æ√–‡¬´Ÿ√—°…“§π‚√§º‘«Àπ—ß√â“¬·√ß
(¡∏.8:1-4;¡°.1:40-45)

12‡¡◊ËÕæ√–‡¬´ŸÕ¬Ÿà „π‡¡◊ÕßÀπ÷Ëß

¡’™“¬§πÀπ÷Ëß∑’Ë‡ªìπ‚√§º‘«Àπ—ß√â“¬·√ß∑—Ë«∑—Èßµ—« ‡¡◊ËÕ‡¢“
‡ÀÁπæ√–‡¬´Ÿ °Á¡“°â¡°√“∫ÕâÕπ«Õπ«à“ çÕ“®“√¬å§√—∫ ∂â“Õ“®“√¬å‡µÁ¡„®Õ“®“√¬å°√Á °— …“„Àâº¡À“¬‰¥âé
13æ√–‡¬´Ÿ®÷ß¬◊Ëπ¡◊ÕÕÕ°‰ª®—∫µ—«‡¢“·≈â«æŸ¥«à“ ç‡√“‡µÁ¡„® À“¬®“°‚√§‡∂‘¥é ‡¢“°ÁÀ“¬
®“°‚√§º‘«Àπ—ß√â“¬·√ßπ—πÈ ∑—π∑’ 14·≈â«æ√–‡¬´Ÿ ßË— «à“ çÕ¬à“‰ª‡≈à“„Àâ„§√øíß ·µà ‰ª„Àâπ°— ∫«™µ√«®¥Ÿ
·≈–∂«“¬‡§√◊ËÕß∫Ÿ™“µ“¡∑’Ë ‚¡‡ Ë—ß‰«â „Àâ§π∑’ËÀ“¬®“°‚√§º‘«Àπ—ß√â“¬·√ßµâÕß∑” ‡æ◊ËÕ®–‰¥â
¬◊π¬—π°—∫∑ÿ°§π«à“§ÿ≥À“¬®“°‚√§·≈â«é
15∂÷ß·¡â«à“æ√–Õß§å®– —ËßÀâ“¡‰¡à „Àâ‡¢“æŸ¥ ·µà¢à“«‡°’Ë¬«°—∫æ√–Õß§å°Á¬‘Ëß·æ√à°√–®“¬ÕÕ°
‰ª¡“°¢÷Èπ ¥—ßπ—Èπ™“«∫â“π¡“°¡“¬®÷ßæ“°—π¡“øíßæ√–Õß§å —Ëß Õπ ·≈–¡“√—∫°“√√—°…“„ÀâÀ“¬
®“°‚√§µà“ßÊ 16 ·µà∫àÕ¬§√—Èß∑’Ëæ√–‡¬´ŸÀ≈∫‰ª∑’Ë ß∫‡ß’¬∫‡æ◊ËÕÕ∏‘…∞“π

æ√–‡¬´Ÿ√°— …“§πßàÕ¬
(¡∏.9:1-8;¡°.2:1-12)

„π¢≥–∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ°”≈—ß ÕπÕ¬Ÿà ¡’æ«°ø“√‘ ’† ·≈–æ«°§√Ÿ Õπ°ÆªØ‘∫—µ‘∑’Ë
‡¥‘π∑“ß¡“®“°∑ÿ°À¡Ÿà∫â“π„π·§«âπ°“≈‘≈’ ·§«âπ¬Ÿ‡¥’¬ ·≈–‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡π—ËßÕ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπ¥â«¬ ·≈–
Õß§å‡®â“™’«‘µ‰¥â „Àâƒ∑∏‘ÏÕ”π“®°—∫æ√–‡¬´Ÿ‡æ◊ËÕ®–√—°…“‚√§‰¥â 18¡’∫“ß§π‰¥âÀ“¡§π‡ªìπÕ—¡æ“µ
∑’ËπÕπÕ¬Ÿà∫π‡ª≈¡“ ·≈–æ¬“¬“¡∑’Ë®–æ“‡¢“‡¢â“‰ª„π∫â“π‡æ◊ËÕ«“ß‰«âµàÕÀπâ“æ√–‡¬´Ÿ 19·µà°Á ‰¡à
”‡√Á®‡æ√“–§π·πàπ¡“° æ«°‡¢“®÷ßæ“°—π¢÷Èπ‰ª∫π¥“¥øÑ“À≈—ß§“∫â“π √◊ÈÕÀ≈—ß§“ÕÕ°‡ªìπ™àÕß
·≈â«À¬àÕπ™“¬∑’ËπÕπ∫π‡ª≈π—Èπ≈ß‰ª°≈“ßΩŸß™πµ√ßÀπâ“æ√–‡¬´Ÿ
20‡¡◊ÕË æ√–‡¬´Ÿ‡ÀÁπ§«“¡‡™◊ÕË ¢Õßæ«°‡¢“ æ√–Õß§å°æ
Á ¥Ÿ «à“ ç‡æ◊ÕË π√—° ∫“ª¢Õß§ÿ≥‰¥â√∫— °“√
Õ¿—¬·≈â«é
21æ«°§√Ÿ Õπ°ÆªØ‘∫—µ‘·≈–æ«°ø“√‘ ’°Á§‘¥„π„®«à“ ç§ππ’È‡ªìπ„§√°—π ∫—ßÕ“®æŸ¥®“¥ŸÀ¡‘Ëπ
æ√–‡®â“ ¡’·µàæ√–‡®â“‡∑à“π—Èπ∑’Ë „ÀâÕ¿—¬∫“ª‰¥âé
22·µàæ√–‡¬´Ÿ√Ÿâ∂÷ß§«“¡§‘¥‡À≈à“π—Èπ °Á‡≈¬µÕ∫æ«°‡¢“‰ª«à“ ç∑”‰¡§ÿ≥∂÷ß§‘¥Õ¬à“ßπ—Èπ
23√–À«à“ßæŸ¥«à“ ù∫“ª¢Õß§ÿ≥‰¥â√—∫°“√Õ¿—¬·≈â«û À√◊Õ ù≈ÿ°¢÷Èπ‡¥‘πû Õ¬à“ß‰Àπ®–ßà“¬°«à“°—π
24·µà‡æ◊ËÕ®–„Àâæ«°§ÿ≥√Ÿâ«à“ „π‚≈°π’È ∫ÿµ√¡πÿ…¬å†¡’ ‘∑∏‘∑’Ë®–„ÀâÕ¿—¬∫“ª‰¥âé ·≈â«æ√–Õß§å®÷ßæŸ¥
°—∫™“¬∑’Ë‡ªìπÕ—¡æ“µ«à“ ç‡√“¢Õ —Ëß§ÿ≥„Àâ≈ÿ°¢÷Èπ ‡°Á∫‡ª≈·≈â«°≈—∫∫â“π‰ª‡∂Õ–é
25™“¬§ππ—Èπ°Á≈ÿ°¢÷Èπ∑—π∑’µàÕÀπâ“§π∑—ÈßÀ¡¥ ‡¢“¬°‡ª≈∑’Ë‡¢“‡§¬πÕπ°≈—∫‰ª∫â“π·≈–
√√‡ √‘≠æ√–‡®â“ 26§π∑—ÈßÀ≈“¬µà“ßª√–À≈“¥„®·≈–æ“°—π √√‡ √‘≠æ√–‡®â“ æ«°‡¢“√Ÿâ ÷°
‡°√ß°≈—«·≈–æ“°—πæŸ¥«à“ ç«—ππ’Èæ«°‡√“‰¥â‡ÀÁπ ‘Ëß¡À—»®√√¬å®√‘ßÊé
17Õ¬Ÿà¡“«—πÀπ÷Ëß
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æ√–‡¬´Ÿ‡√’¬°‡≈«’
(¡∏.9:9-13;¡°.2:13-17)

27À≈—ß®“°π—π
È æ√–‡¬´Ÿ°‡Á ¥‘πÕÕ°‰ª ·≈–æ∫§π‡°Á∫¿“…’†™◊ÕË ‡≈«’ π—ßË Õ¬Ÿ∑à ¥’Ë “à π‡°Á∫¿“…’ æ√–
‡¬´ŸæŸ¥°—∫‡¢“«à“ çµ“¡‡√“¡“é 28‡≈«’®÷ß‰¥â∑‘Èß∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß ·≈–µ“¡æ√–Õß§å ‰ª
29·≈â«‡≈«’°Á ‰¥â®¥— ß“π‡≈’¬È ß„À≠à„Àâ°∫
— æ√–‡¬´Ÿ∑∫Ë’ “â π¢Õß‡¢“ ¡’æ«°§π‡°Á∫¿“…’‡ªìπ®”π«π¡“°
30
†
·≈–§πÕ◊πË Ê¡“√à«¡ß“π¥â«¬ æ«°ø“√‘ ’ ·≈–æ«°§√Ÿ Õπ°ÆªØ‘∫µ— ‘ ∫àπ°—∫≈Ÿ°»‘…¬å¢Õßæ√–Õß§å«“à

ç∑”‰¡æ«°§ÿ≥∂÷ß‰¥â°‘π·≈–¥◊Ë¡°—∫æ«°§π‡°Á∫¿“…’ ·≈–æ«°§π∫“ª·∫∫π’Èé
31æ√–‡¬´Ÿ°µÁ Õ∫°≈—∫‰ª«à“ ç§π∑’Ë ∫“¬¥’ ‰¡àµÕâ ß°“√À¡Õ ·µà§π‰¡à ∫“¬µâÕß°“√À¡Õ 32‡√“
‰¡à ‰¥â¡“‡æ◊ËÕ‡√’¬°§π∑’Ë∂Ÿ°µâÕß¥’ß“¡Õ¬Ÿà·≈â« ·µà‡√“¡“‡æ◊ÕË ∑’®Ë –‡√’¬°æ«°§π∫“ª„Àâ°≈—∫µ—«°≈—∫„®é

æ√–‡¬´ŸµÕ∫§”∂“¡‡°’Ë¬«°—∫°“√Õ¥Õ“À“√
(¡∏.9:14-17;¡°.2:18-22)
33æ«°‡¢“‰¥âæ¥Ÿ °—∫æ√–Õß§å«“à ç≈Ÿ°»‘…¬å¢Õß¬ÕÀåπ∂◊Õ»’≈Õ¥Õ“À“√·≈–Õ∏‘…∞“π ∫àÕ¬Ê ≈Ÿ°

»‘…¬å¢Õßæ«°ø“√‘ ’°Á‡À¡◊Õπ°—π ·µà∑”‰¡≈Ÿ°»‘…¬å¢ÕßÕ“®“√¬å∂÷ß‰¥â∑—Èß°‘π∑—Èß¥◊Ë¡Õ¬Ÿà‡√◊ËÕ¬é
34æ√–‡¬´ŸæŸ¥°—∫‡¢“‡À≈à“π—Èπ«à“ ç‡æ◊ËÕπ‡®â“∫à“«®–Õ¥Õ“À“√µÕπ∑’Ë‡≈’È¬ß©≈ÕßÕ¬Ÿà°—∫‡®â“
∫à“«‰¥âÀ√◊Õ 35·µà‡¡◊ËÕ∂÷ß«—ππ—Èπ∑’Ë‡®â“∫à“«µâÕß∂Ÿ°æ“‰ª®“°æ«°‡¢“ µÕππ—Èπ·À≈–æ«°‡¢“®–
∂◊Õ»’≈Õ¥Õ“À“√é
36æ√–Õß§å‡≈à“‡√◊ËÕß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫π’È „Àâøíß ç§ß‰¡à¡’ „§√©’°ºâ“®“°‡ ◊ÈÕ„À¡à ‰ªª–√Ÿ‡ ◊ÈÕ‡°à“À√Õ°
‡æ√“–∂â“∑”Õ¬à“ßπ—Èπ ‡ ◊ÈÕ„À¡à°Á®–©’°¢“¥·≈–™‘Èπºâ“„À¡à°Á ‰¡à‡¢â“°—∫‡ ◊ÈÕ‡°à“ 37·≈â«§ß‰¡à¡’ „§√
‡Õ“‡À≈â“ÕßÿàπÀ¡—°„À¡à ‰ª„ à ‰«â „π∂ÿßÀπ—ß‡°à“À√Õ° ∂â“∑”Õ¬à“ßπ—Èπ‡À≈â“Õßÿàπ„À¡à®–∑”„Àâ∂ÿßÀπ—ß
π—Èπ·µ° ‡À≈â“°Á®–‰À≈ÕÕ°¡“À¡¥ ·≈–∂ÿßÀπ—ß°Á®–æ—ß‰ª¥â«¬ 38·µà‡À≈â“ÕßÿàπÀ¡—°„À¡à µâÕß„ à
„π∂ÿßÀπ—ß„À¡à 39‰¡à¡’ „§√∑’Ë¥◊Ë¡‡À≈â“Õßÿàπ‡°à“·≈â«¬—ßÕ¬“°¥◊Ë¡‡À≈â“Õßÿàπ„À¡àÕ’° ‡æ√“–‡¢“®–∫Õ°
«à“‡À≈â“Õßÿàπ‡°à“π—Èπ µâÕß¥’°«à“Õ¬Ÿà·≈â«é

§«“¡§‘¥¢—¥·¬âß‡√◊ËÕß«—πÀ¬ÿ¥∑“ß»“ π“
(¡∏.12:1-8;¡°.2:23-28)

„π«—πÀ¬ÿ¥∑“ß»“ π“†«—πÀπ÷ßË ¢≥–∑’æË √–‡¬´Ÿ°”≈—ß‡¥‘πºà“π∑ÿßà ¢â“« “≈’ ≈Ÿ°»‘…¬å¢Õßæ√–Õß§å
‰¥â‡¥Á¥¬Õ¥√«ß¢â“« “≈’*¡“¢¬’‡È Õ“‡ª≈◊Õ°ÕÕ°·≈â«°‘π°—π 2æ«°ø“√‘ †’ ∫“ß§π®÷ßæŸ¥«à“ ç∑”‰¡
æ«°§ÿ≥∂÷ß∑”º‘¥°Æ¢Õß«—πÀ¬ÿ¥∑“ß»“ π“é
3æ√–‡¬´ŸµÕ∫«à“ ç‰¡à‡§¬Õà“π‡√◊ËÕß∑’Ë¥“«‘¥∑”À√◊Õ µÕπ∑’Ë‡¢“°—∫§π¢Õß‡¢“À‘« 4‡¢“‡¢â“‰ª
„π∫â“π¢Õßæ√–‡®â“ À¬‘∫¢π¡ªíß∑’Ë∂«“¬„Àâ°—∫æ√–‡®â“·≈â«‡Õ“¡“°‘π ·≈– àß„Àâ°—∫§π¢Õß‡¢“°‘π
¥â«¬´÷ßË ∂◊Õ«à“º‘¥ ‡æ√“–¢π¡ªíßπ’§È π∏√√¡¥“°‘π‰¡à‰¥âπÕ°®“°®–‡ªìπæ«°π—°∫«™‡∑à“π—πÈ é 5æ√–‡¬´Ÿ
∫Õ°æ«°ø“√‘ ’«à“ ç∫ÿµ√¡πÿ…¬å†‡ªìππ“¬‡Àπ◊Õ°Æµà“ßÊ¢Õß«—πÀ¬ÿ¥∑“ß»“ π“é

6
6:1

¢â“« “≈’ §◊Õæ—π∏ÿå¢â“«™π‘¥Àπ÷Ëß¡—°„™â∫¥‡ªìπ·ªÑß‰«â∑”¢π¡‡√’¬° ç·ªÑßÀ¡’Ëé À√◊Õ ç·ªÑß “≈’é
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æ√–‡¬´Ÿ√—°…“™“¬¡◊Õ≈’∫„π«—πÀ¬ÿ¥∑“ß»“ π“
(¡∏.12:9-14;¡°.3:1-6)

π“† æ√–‡¬´Ÿ‰¥â —Ëß ÕπÕ¬Ÿà „π∑’Ëª√–™ÿ¡™“«¬‘«†¡’™“¬§πÀπ÷Ëß
7
Õ¬Ÿ∑à πË’ πË— ·¢π¢«“¢Õß‡¢“≈’∫æ‘°“√ æ«°§√Ÿ Õπ°ÆªØ‘∫µ— ‘ ·≈–æ«°ø“√‘ ’‰¥â®∫— µ“¥ŸÕ¬à“ß„°≈â™¥‘ «à“
æ√–‡¬´Ÿ®–√—°…“„§√À√◊Õ‡ª≈à“ ®–‰¥â¡‡’ √◊ÕË ß°≈à“«À“æ√–Õß§å 8·µàæ√–‡¬´Ÿ√«âŸ “à æ«°‡¢“§‘¥Õ–‰√Õ¬Ÿà
®÷ßæŸ¥°—∫™“¬¡◊Õ≈’∫«à“ ç≈ÿ°¢÷πÈ ¡“¬◊π¢â“ßÀπâ“π’È é‘ ‡¢“°Á∑”µ“¡ 9æ√–‡¬´Ÿ®ß÷ æŸ¥°—∫æ«°‡¢“«à“ ç¢Õ
6§√—ÈßÀπ÷Ëß„π«—πÀ¬ÿ¥∑“ß»“

∂“¡ÀπàÕ¬ µ“¡°Æ·≈â«„π«—πÀ¬ÿ¥∑“ß»“ π“§«√®–∑”¥’À√◊Õ∑”™—Ë« §«√®–™à«¬™’«‘µÀ√◊Õ∑”≈“¬
™’«‘µé 10æ√–‡¬´Ÿ¡Õß‰ª√Õ∫Ê æ«°‡¢“ ·≈â«æŸ¥°—∫™“¬¡◊Õ≈’∫«à“ ç‡À¬’¬¥¡◊ÕÕÕ° ‘é ‡¢“°Á∑”µ“¡
·≈â«¡◊Õ¢Õß‡¢“°ÁÀ“¬‡ªìπª°µ‘ 11æ«°§√Ÿ Õπ°ÆªØ‘∫—µ‘ °—∫æ«°ø“√‘ ’ ‚°√∏·§âπ¡“° °Á‡≈¬
ª√÷°…“°—π«à“®–®—¥°“√°—∫æ√–‡¬´ŸÕ¬à“ß‰√¥’
æ√–‡¬´Ÿ‡≈◊Õ°»‘…¬å‡Õ°¢Õßæ√–Õß§å ‘∫ Õß§π
(¡∏.10:1-4;¡°.3:13-19)

12À≈—ß®“°π—Èπ‰¡àπ“π æ√–‡¬´Ÿ‰¥â¢È÷π‰ª∫π¿Ÿ‡¢“‡æ◊ËÕÕ∏‘…∞“π ·≈–‰¥âÕ∏‘…∞“π∂÷ßæ√–‡®â“
µ≈Õ¥∑—Èß§◊π 13æÕ∂÷ßµÕπ‡™â“ æ√–Õß§å‡√’¬°æ«°»‘…¬å‡¢â“¡“À“ ·≈–‡≈◊Õ°ÕÕ°¡“ ‘∫ Õß§π‡æ◊ËÕ
µ—Èß„Àâ‡ªìπ»‘…¬å‡Õ°† 14¡’´’ ‚¡π ∑’Ëæ√–Õß§å‡√’¬°«à“ ‡ª‚µ√ Õ—π¥√Ÿ« åπâÕß™“¬‡ª‚µ√ ¬“°Õ∫ ·≈–
¬ÕÀåπ øï≈ª‘ ·≈–∫“√‚∏‚≈¡‘« 15¡—∑∏‘« ‚∏¡— ¬“°Õ∫ ≈Ÿ°™“¬¢ÕßÕ—≈‡øÕ— ´’ ‚¡πºŸâ¡’ „®®¥®àÕ°—∫
æ√–‡®â“ 16¬Ÿ¥“ ≈Ÿ°¢Õß¬“°Õ∫ ·≈–¬Ÿ¥“ Õ‘ §“√‘‚Õ∑ ´÷Ëß‡ªìπ§π∑’ËµàÕ¡“¿“¬À≈—ß‰¥âÀ—°

À≈—ßæ√–‡¬´Ÿ

æ√–‡¬´Ÿ —Ëß Õπ·≈–√—°…“‚√§„Àâª√–™“™π
(¡∏.4:23-25;5:1-12)
17æ√–‡¬´Ÿ≈ß¡“®“°¿Ÿ‡¢“°—∫æ«°»‘…¬å‡Õ°†‡À≈à“π—π
È ‡¡◊ÕË ¡“∂÷ß∑’√Ë “∫·ÀàßÀπ÷ßË °Á ‰¥âæ∫°—∫≈Ÿ°

»‘…¬åÕ°’ ¡“°¡“¬∑’¡Ë “®“°∑—«Ë ·§«âπ¬Ÿ‡¥’¬ ‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ ·≈–®“°™“¬Ωíßò ∑–‡≈„π‡¢µ‡¡◊Õß‰∑√–·≈–
‡¡◊Õß‰´¥Õπ 18æ«°‡¢“‡¥‘π∑“ß¡“‡æ◊ÕË øíßæ√–Õß§å Õπ·≈–‡æ◊ÕË „Àâæ√–Õß§å√°— …“‚√§„Àâ §π∑’∑Ë π
∑ÿ°¢å‡æ√“–∂Ÿ°º’√â“¬‡¢â“ ‘ß°Á ‰¥â√—∫°“√√—°…“¥â«¬ 19∑ÿ°§πæ¬“¬“¡®–·µ–µâÕßµ—«æ√–Õß§å ‡æ√“–
ƒ∑∏‘ÏÕ”π“®∑’Ë·ºàÕÕ° ¡“®“°æ√–Õß§åπ—Èπ√—°…“æ«°‡¢“„ÀâÀ“¬∑ÿ°§π

‡°’¬√µ‘·≈–§«“¡Õ—∫Õ“¬
20æ√–‡¬´Ÿ¡Õß¥Ÿæ«°≈Ÿ°»‘…¬å·≈â«°ÁæŸ¥«à“

çæ«°§ÿ≥§π®ππ’Ë ∂◊Õ«à“‡ªìπ‡°’¬√µ‘®√‘ßÊ
‡æ√“–«à“·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“‡ªìπ¢Õß§ÿ≥
21æ«°§ÿ≥∑’ÕË ¥Õ¬“°À‘«‚À¬µÕππ’È ∂◊Õ«à“‡ªìπ‡°’¬√µ‘®√‘ßÊ
‡æ√“–æ√–‡®â“®–∑”„Àâ§ÿ≥Õ‘Ë¡Àπ” ”√“≠
æ«°§ÿ≥∑’Ë√âÕß‰Àâ‡ ’¬„® ∂◊Õ«à“‡ªìπ‡°’¬√µ‘®√‘ßÊ
‡æ√“–æ√–‡®â“®–∑”„Àâ§ÿ≥À—«‡√“–Õ¬à“ß¡’§«“¡ ÿ¢
22∂◊Õ«à“‡ªìπ‡°’¬√µ‘®√‘ßÊ ‡¡◊ËÕ§π‡°≈’¬¥§ÿ≥ ¢—∫‰≈à§ÿ≥ ¥Ÿ∂Ÿ°§ÿ≥
·≈–°≈à“«À“«à“§ÿ≥‡ªìπ§π‡≈« ‡æ√“–§ÿ≥‰¥âµ‘¥µ“¡∫ÿµ√¡πÿ…¬å†
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23„π«—ππ—Èπ

¢Õ„Àâ¥’ „®·≈–°√–‚¥¥‚≈¥‡µâπ¥â«¬§«“¡ ÿ¢ ‡æ√“–æ√–‡®â“‰¥â‡°Á∫√“ß«—≈Õ—π¬‘Ëß
„À≠à ‰«â „Àâ°—∫æ«°§ÿ≥·≈â«∑’Ë «√√§å Õ¬à“≈◊¡«à“ ·µà°àÕπ∫√√æ∫ÿ√ÿ…¢Õßæ«°‡¢“°Á ‰¥â∑”·∫∫π’È°—∫ºŸâ
æŸ¥·∑πæ√–‡®â“‡À¡◊Õπ°—π
24πà“Õ—∫Õ“¬®√‘ßÊ æ«°§ÿ≥∑’Ë√Ë”√«¬
‡æ√“–æ«°§ÿ≥‰¥â√—∫§«“¡ –¥«° ∫“¬®πÀ¡¥·≈â«
25πà“Õ—∫Õ“¬®√‘ßÊ æ«°§ÿ≥∑’ËÕ‘Ë¡Àπ” ”√“≠µÕππ’È ‡æ√“–æ«°§ÿ≥®–Õ¥Õ¬“°
πà“Õ—∫Õ“¬®√‘ßÊ æ«°§ÿ≥∑’Ë°”≈—ßÀ—«‡√“–„πµÕππ’È
‡æ√“–æ«°§ÿ≥®–µâÕß‡ªìπ∑ÿ°¢å ·≈–√âÕß‰Àâ
26πà“Õ—∫Õ“¬®√‘ßÊ æ«°§ÿ≥∑’Ë∑ÿ°§π¬°¬àÕß‡¬‘π¬Õ
‡æ√“–∫√√æ∫ÿ√ÿ…¢Õßæ«°‡¢“°Á‡§¬¬°¬àÕß‡¬‘π¬Õ æ«°ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“®Õ¡ª≈Õ¡*Õ¬à“ß
π—Èπ¡“·≈â«‡À¡◊Õπ°—π
√—°»—µ√Ÿ¢Õß§ÿ≥
(¡∏.5:38-48;7-12)
27·µà‡√“®–∫Õ°æ«°§ÿ≥∑’Ë°”≈—ßøíßÕ¬Ÿà«à“ „Àâ√—°»—µ√Ÿ·≈–∑”¥’°—∫§π∑’Ë‡°≈’¬¥§ÿ≥ 28Õ«¬æ√
„Àâ°—∫§π∑’Ë “ª·™àß§ÿ≥ Õ∏‘…∞“π„Àâ°—∫§π∑’Ë ‚À¥√â“¬°—∫§ÿ≥ 29∂â“¡’ „§√µ∫·°â¡§ÿ≥¢â“ßÀπ÷Ëß °ÁÀ—π
Õ’°¢â“ßÀπ÷ßË „Àâ‡¢“µ∫¥â«¬ ∂â“¡’„§√·¬àß‡ Õ◊È §≈ÿ¡¢Õß§ÿ≥‰ª °Á„Àâ·∂¡‡ Õ◊È µ—«¢â“ß„π°—∫‡¢“‰ª¥â«¬ 30„Àâ
°—∫∑ÿ°§π∑’Ë¢Õ®“°§ÿ≥ ·≈–∂â“¡’„§√‡Õ“¢Õß§ÿ≥‰ª °ÁÕ¬à“∑«ß§◊π 31„Àâ∑”°—∫§πÕ◊Ëπ‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ë
§ÿ≥Õ¬“°„Àâ§πÕ◊Ëπ∑”°—∫§ÿ≥ 32∂â“§ÿ≥√—°·µà‡©æ“–§π∑’Ë√—°§ÿ≥ ¡’Õ–‰√æ‘‡»…µ√ß‰Àπ ‡æ√“–§π
∫“ª°Á¬—ß√Ÿâ®—°√—°§π∑’Ë√—°æ«°‡¢“‡À¡◊Õπ°—π 33∂â“§ÿ≥¥’°—∫‡©æ“–§π∑’Ë¥’°—∫§ÿ≥‡∑à“π—Èπ ¡’Õ–‰√
æ‘‡»…µ√ß‰Àπ ‡æ√“–·¡â·µà§π∫“ª°Á∑”Õ¬à“ßπ—Èπ‡À¡◊Õπ°—π 34À“°§ÿ≥„Àâ¬¡◊ ‡©æ“–§π∑’§Ë ≥
ÿ À«—ß

®–‰¥â√∫— §◊π®“°‡¢“‡∑à“π—πÈ ¡’Õ–‰√æ‘‡»…µ√ß‰ÀπÀ√◊Õ ‡æ√“–·¡â·µà§π∫“ª°Á¬ß— „Àâ§π∫“ª ¬◊¡‚¥¬À«—ß
«à“®–‰¥â§π◊ ∑—ßÈ À¡¥‡À¡◊Õπ°—π 35æ«°§ÿ≥µâÕß√—°»—µ√Ÿ¢Õß§ÿ≥ ∑”¥’°∫— æ«°‡¢“¥â«¬ ·≈–„Àâæ«°‡¢“
¬◊¡‚¥¬‰¡àµÕâ ßÀ«—ß«à“®–‰¥â§π◊ ·≈â«§ÿ≥®–‰¥â√∫— √“ß«—≈¡“°¡“¬ ·≈–‡ªìπ≈Ÿ°∑’·Ë ∑â®√‘ß¢Õßæ√–‡®â“ ßŸ ¥ÿ
‡æ√“–æ√–‡®â“¥’°—∫§π‡π√§ÿ≥·≈–§π™—Ë« 36¢Õ„Àâ§ÿ≥· ¥ß§«“¡‡¡µµ“‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëæ√–∫‘¥“
· ¥ß§«“¡‡¡µµ“
¡Õß¥Ÿµ—«‡Õß
(¡∏.7:1-5)

37çÕ¬à“µ—¥

‘π§πÕ◊Ëπ ·≈â«æ√–‡®â“®–‰¡àµ—¥ ‘π§ÿ≥ Õ¬à“ª√–π“¡§πÕ◊Ëπ ·≈â«æ√–‡®â“®–‰¡à
ª√–π“¡§ÿ≥ ¬°‚∑…„Àâ§πÕ◊πË ·≈â«æ√–‡®â“®–¬°‚∑…„Àâ§≥
ÿ 38∂â“§ÿ≥„Àâ§πÕ◊πË æ√–‡®â“°Á®–„Àâ°∫— §ÿ≥
æ√–Õß§å®–„™â∂â«¬µ«ß∑’ËÕ—¥·πàπ®π≈âπÕÕ°¡“ ‡∑≈ß∫πµ—°¢Õß§ÿ≥ √ÿª·≈â«§ÿ≥∑”°—∫§πÕ◊Ëπ
·∫∫‰Àπ §ÿ≥°Á®–‰¥â√—∫º≈·∫∫π—Èπé
39æ√–Õß§å¬—ß‡≈à“‡√◊ËÕß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫„ÀâøíßÕ’°«à“ §πµ“∫Õ¥®–®Ÿß§πµ“∫Õ¥‰¥âÀ√◊Õ ∑—Èß Õß
§π®–‰¡àµ°§ŸÀ√◊Õ 40π—°‡√’¬π®–‡Àπ◊Õ§√ŸÀ√◊Õ ·µà‡¡◊ËÕ‡¢“‰¥â√—∫°“√Õ∫√¡§√∫∂â«π·≈â« ‡¢“°Á®–
‡ªìπ‡À¡◊Õπ°—∫§√Ÿ
6:26 æ«°ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“®Õ¡ª≈Õ¡ §◊Õ§π∑’Ë∫Õ°«à“‡¢“æŸ¥‡æ◊ËÕæ√–‡®â“ ·µà®√‘ßÊ ·≈â«‰¡à ‰¥âæŸ¥§«“¡®√‘ß¢Õßæ√–‡®â“
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41∑’¢’Èºß„πµ“¢Õßæ’ËπâÕß §ÿ≥°≈—∫¡Õß‡ÀÁπ™—¥ ·µà ‰¡â´ÿß∑—Èß∑àÕπ„πµ“¢Õßµ—«‡Õß°≈—∫¡Õß‰¡à
42·≈â«§ÿ≥®–æŸ¥°—∫æ’ËπâÕß‰¥âÕ¬à“ß‰√«à“ ù‡¥’Î¬«®–‡¢’Ë¬ºß„πµ“„Àâπ–û ∑—ÈßÊ ∑’Ë´ÿß∑—Èß∑àÕπ„πµ“

‡ÀÁπ
µ—«‡Õß°Á¬—ß¡Õß‰¡à‡ÀÁπ ‡®â“§πÀπâ“´◊ËÕ„®§¥ ‡Õ“∑àÕπ´ÿßÕÕ°®“°µ“¢Õßµ—«‡Õß°àÕπ ·≈â«®–‰¥â¡Õß
‡ÀÁπ™—¥Ê æÕ∑’Ë®–‡¢’Ë¬¢’ÈºßÕÕ°®“°µ“æ’ËπâÕß‰¥â
º≈‰¡â Õß™π‘¥
(¡∏.7:17-20;12:34-35)

43µâπ‰¡â¥’®–ÕÕ°≈Ÿ°‡≈«Ê

‰¡à ‰¥â ·≈–µâπ‰¡â‡≈«°Á®–ÕÕ°≈Ÿ°¥’Ê ‰¡à ‰¥â‡À¡◊Õπ°—π 44Õ¬“°√Ÿâ
«à“µâπÕ–‰√°Á „Àâ¥Ÿ∑’Ë≈Ÿ°¢Õß¡—π ·πàπÕπ §ÿ≥®–‰¡à ‰ªÀ“≈Ÿ°¡–‡¥◊ËÕ®“°µâπÀπ“¡ À√◊Õ≈Ÿ°Õßÿàπ®“°
°ÕÀπ“¡·πà 45§π¥’°Á®–∑”¥’‡æ√“–®‘µ„®‡µÁ¡‰ª¥â«¬ ‘Ëß∑’Ë¥’Ê §π™—Ë«°Á®–∑”™—Ë«‡æ√“–®‘µ„®‡µÁ¡‰ª
¥â«¬ ‘Ëß™—Ë«Ê ª“°®–æŸ¥„π ‘Ëß∑’Ë‡µÁ¡≈âπÕÕ°¡“®“°„®
§π Õßª√–‡¿∑
(¡∏.7:24-27)

46„π‡¡◊ËÕ§ÿ≥‰¡à∑”µ“¡∑’Ë‡√“∫Õ°

®–¡“‡√’¬°‡√“«à“ Õß§å‡®â“™’«‘µ Õß§å‡®â“™’«‘µ ∑”‰¡ 47‡√“
®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“§π∑’Ë¡“À“‡√“·≈–∑”µ“¡§” Õπ¢Õß‡√“π—Èπ 48°Á‡ª√’¬∫‡À¡◊Õπ§π √â“ß∫â“π ∑’Ë¢ÿ¥
¥‘π≈ß‰ª≈÷° ·≈–«“ß√“°∞“π‰«â∫πÀ‘π ‡¡◊ËÕπÈ”∑à«¡ °√–· πÈ”‰À≈‡™’Ë¬«¡“æ—¥∫â“π ∫â“π°Á ‰¡à —Ëπ
§≈Õπ ‡æ√“– √â“ß‰«âÕ¬à“ß¡—Ëπ§ß 49·µà§π∑’Ë ‰¥â¬‘π§” Õπ¢Õß‡√“ ·µà ‰¡à ‰¥â∑”µ“¡ °Á‡ª√’¬∫
‡À¡◊Õπ°—∫§π∑’Ë √â“ß∫â“π‰«â∫π¥‘π ‰¡à¡√’ “°∞“π ‡¡◊ÕË °√–· πÈ”‰À≈‡™’¬Ë «¡“æ—¥∫â“π ∫â“π°Áæß— √“∫§“∫
‡ ’¬À“¬¬—∫‡¬‘π∑—π∑’é
æ√–‡¬´Ÿ√—°…“∑“ §πÀπ÷Ëß
(¡∏.8:5-13;¬Œ.4:43-54)

æÕæ√–‡¬´Ÿ Õπ™“«∫â“π∑’¡Ë “øíß‡ √Á®·≈â« æ√–Õß§å°Á ‰ª‡¡◊Õß§“‡ªÕ√π“Õÿ¡ 2¡’∑“ ¢Õßπ“¬
√âÕ¬∑À“√‚√¡—π§πÀπ÷ËßªÉ«¬Àπ—°„°≈â®–µ“¬ π“¬√âÕ¬§ππ’È√—°∑“ ¢Õß‡¢“¡“° 3‡¡◊ËÕ‡¢“
‰¥â¬π‘ ‡√◊ÕË ß¢Õßæ√–‡¬´Ÿ °Á ‰¥â ßà æ«°ºŸπâ ”Õ“«ÿ‚ ™“«¬‘«‰ª¢Õ√âÕß æ√–Õß§å„Àâ¡“™à«¬√—°…“∑“ ¢Õß‡¢“
4‡¡◊ËÕæ«°ºŸâπ”Õ“«ÿ‚ ¡“æ∫æ√–‡¬´Ÿ·≈â« °Á ‰¥â¢Õ√âÕßÕâÕπ«Õπæ√–Õß§å«à“ çÕ“®“√¬å ™à«¬π“¬
√âÕ¬§ππ’È¥â«¬‡∂‘¥ ‡¢“‡ªìπ§π¥’¡“° 5‡¢“√—°§π¢Õß‡√“·≈– √â“ß∑’Ëª√–™ÿ¡†„Àâ°—∫æ«°‡√“¥â«¬é
6æ√–‡¬´Ÿ®ß÷ ‰ª°—∫æ«°‡¢“ ·≈–‡¡◊ÕË „°≈â®–∂÷ß∫â“π‡¢“·≈â« π“¬√âÕ¬°Á ‰¥â ßà æ«°‡æ◊ÕË π„Àâ¡“∫Õ°
°—∫æ√–‡¬´Ÿ«à“ çÕ“®“√¬å§√—∫ Õ¬à“µâÕß≈”∫“°‡¢â“¡“„π∫â“π¢Õßº¡‡≈¬ ‡æ√“–º¡‰¡à‡À¡“– ¡∑’Ë
Õ“®“√¬å®–„Àâ‡°’¬√µ‘¢π“¥π—Èπ 7µ—«º¡‡Õß°Á ‰¡à¥’æÕ®÷ß‰¡à°≈â“∑’Ë®–¡“æ∫Õ“®“√¬å ¢Õ·§àÕ“®“√¬å —Ëß
‡∑à“π—Èπ ∑“ ¢Õßº¡°Á®–À“¬¥’ 8∑’Ëº¡√Ÿâ‡æ√“–«à“º¡‡ªìπ∑À“√ ¡’∑—ÈßÀ—«Àπâ“∑’Ë —Ëßº¡ ·≈–¡’∑—Èß≈Ÿ°
πâÕß∑’ËµâÕß‡™◊ËÕøíß§” —Ëßº¡ ‡¡◊ËÕº¡ —Ëß„Àâ ù‰ªû ‡¢“°Á ‰ª —Ëß„Àâ ù¡“û ‡¢“°Á¡“ ·≈– —Ëß„Àâ∑“ ¢Õßº¡
ù∑” ‘Ëßπ—Èπ ‘Ëßπ’Èû ‡¢“°Á∑”é
9‡¡◊ËÕæ√–‡¬´Ÿ‰¥â¬‘π·∫∫π—Èπ æ√–Õß§å°Á·ª≈°„®¡“° ®÷ßÀ—π‰ªæŸ¥°—∫™“«∫â“π∑’Ëµ‘¥µ“¡
æ√–Õß§å¡“«à“ ç‡√“¢Õ∫Õ°«à“ ¬—ß‰¡à‡§¬‡®Õ„§√∑’¡Ë §’ «“¡‡™◊ÕË ¡“°¢π“¥π’‡È ≈¬ ·¡â·µà§πÕ‘ √“‡Õ≈*‡Õß
°Á‡∂Õ–é

7

7:9
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¢Õßπ“¬√âÕ¬°≈—∫‰ª∂÷ß∫â“π °Áæ∫«à“∑“ §ππ—ÈπÀ“¬¥’·≈â«

æ√–‡¬´Ÿ∑”„Àâ™“¬Àπÿà¡§πÀπ÷Ëßøóôπ¢÷Èπ¡“„À¡à
·≈–¡’™“«∫â“πµ‘¥µ“¡‰ª¥â«¬¡“°¡“¬
12‡¡◊ËÕæ√–Õß§å‡¥‘π¡“„°≈âª√–µŸ‡¡◊Õß °Á «π°—∫¢∫«π·Àà»æ¢Õß§π§πÀπ÷Ëß ‡¢“‡ªìπ≈Ÿ°™“¬‡æ’¬ß
§π‡¥’¬«¢ÕßÀ≠‘ß¡à“¬§πÀπ÷ßË ¡’™“«∫â“π‡ªìπ®”π«π¡“°‡¥‘π¡“°—∫¢∫«πæ√âÕ¡°—∫À≠‘ß¡à“¬§ππ—πÈ
13‡¡◊ËÕæ√–‡¬´Ÿ‡ÀÁππ“ß °Á√Ÿâ ÷° ß “√ ·≈–æŸ¥«à“ çÕ¬à“√âÕß‰Àâ‡≈¬é 14·≈â«æ√–Õß§å‡¥‘π‡¢â“‰ª
·µ–‚≈ß»æ æ«°§π∑’ËÀ“¡‚≈ß°ÁÀ¬ÿ¥ ·≈â«æ√–Õß§åæŸ¥«à“ çæàÕÀπÿà¡ ‡√“ —Ëß„Àâ≈ÿ°¢÷Èπ¡“é 15§π
µ“¬°Á≈ÿ°¢÷Èπ¡“π—Ëß·≈–‡√‘Ë¡æŸ¥ æ√–‡¬´Ÿ®÷ß¡Õ∫™“¬§ππ—Èπ„Àâ°—∫·¡à¢Õß‡¢“
16™“«∫â“πµà“ß‡°‘¥§«“¡‡°√ß°≈—«·≈– √√‡ √‘≠æ√–‡®â“«à“ çºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“ºŸâ¬‘Ëß„À≠à ‰¥â
‡°‘¥¢÷Èπ„πÀ¡Ÿàæ«°‡√“·≈â«é ·≈–æŸ¥«à“ çæ√–‡®â“‰¥â¡“™à«¬‡À≈◊Õ§π¢Õßæ√–Õß§å·≈â«é
17·≈â«™◊ËÕ‡ ’¬ß¢Õßæ√–‡¬´Ÿ °Á ‰¥â√Ë”≈◊Õ‰ª∑—Ë«·§«âπ¬Ÿ‡¥’¬·≈–∫√‘‡«≥√Õ∫Êπ—Èπ
¬ÕÀåπ∂“¡§”∂“¡
11µàÕ¡“æ√–‡¬´Ÿæ√âÕ¡°—∫æ«°»‘…¬å ‰ª‡¡◊Õßπ“Õ‘π

(¡∏.11:2-19)

18¡’ »‘ … ¬å § πÀπ÷Ëß¢Õß¬ÕÀåπ§π∑”æ‘∏’®àÿ¡πÈ”‰¥â‡≈à“‡√◊ËÕßπ’È „Àâ¬ÕÀåπøíß ¬ÕÀåπ®÷ß‰¥â Ë—ß»‘…¬å
Õß§π¢Õß‡¢“ 19„Àâ ‰ª∂“¡ Õß§å‡®â“™’«µ‘ «à“ ç∑à“π§◊Õ§π§ππ—πÈ ∑’®Ë –¡“ À√◊Õæ«°‡√“®–µâÕß√Õ

Õ’°§πÀπ÷ßË é
20»‘…¬å Õß§ππ—π
È ‰ªæ∫æ√–‡¬´Ÿ ·≈–æŸ¥«à“ ç¬ÕÀåπºŸ∑â ”æ‘∏®’ ¡àÿ πÈ” ßà æ«°‡√“¡“∂“¡∑à“π«à“
ù∑à“π§◊Õ§π§ππ—Èπ∑’Ë®–¡“ À√◊Õæ«°‡√“¬—ßµâÕß√ÕÕ’°§πÀπ÷Ëßûé
21„π‡«≈“π—Èπ æ√–‡¬´Ÿ‰¥â√—°…“§π∑’Ë‡®Á∫ªÉ«¬¥â«¬‚√§µà“ßÊ „ÀâÀ“¬ ¢—∫‰≈àº’√â“¬ ·≈–™à«¬„Àâ
§πµ“∫Õ¥¡Õß‡ÀÁπ 22æ√–‡¬´Ÿ∫Õ°°—∫ Õß§ππ—Èπ«à“ ç‰ª∫Õ°¬ÕÀåπ∂÷ß ‘Ëß∑’Ë§ÿ≥‰¥â‡ÀÁπ·≈–‰¥â¬‘π
«à“§πµ“∫Õ¥¡Õß‡ÀÁπ §πßàÕ¬‡¥‘π‰¥â §π‡ªìπ‚√§º‘«Àπ—ß√â“¬·√ß°ÁÀ“¬ §πÀŸÀπ«°°Á ‰¥â¬‘π §π
µ“¬°≈—∫øóôπ §◊π™’æ ·≈–§π®π°Á ‰¥â¬‘π‡√◊ËÕß¢à“«¥’ 23§π∑’Ë ‰¡à∑‘Èß‡√“ ‡æ√“– ‘Ëß∑’Ë‡√“∑” °Á‡ªìπ§π∑’Ë
¡’‡°’¬√µ‘®√‘ßÊé
24æÕ»‘…¬å∑—Èß Õß¢Õß¬ÕÀåπ°≈—∫‰ª·≈â« æ√–‡¬´Ÿ°ÁæŸ¥∂÷ß¬ÕÀåπ„Àâ™“«∫â“πøíß«à“ çæ«°§ÿ≥
ÕÕ°‰ª¥ŸÕ–‰√„π∑’Ë‡ª≈à“‡ª≈’Ë¬«·Àâß·≈âß ‰ª¥Ÿµπâ ÕâÕ*‰À«‡Õπµ“¡≈¡À√◊Õ 25‰¡à„™à·πà ·≈â«§ÿ≥ÕÕ°
‰ª¥ŸÕ–‰√≈à– ‰ª¥Ÿ§π„ à‡ È◊Õºâ“ «¬À√Ÿ√“§“·æßÀ√◊Õ ‰¡à „™àÀ√Õ° ‡æ√“–§π∑’Ë„ ‡à ÕÈ◊ ºâ“ «¬À√Ÿ
√“§“·æßπ—πÈ Õ¬Ÿà„π«—ß 26∂â“Õ¬à“ßπ—Èπ·≈â«§ÿ≥ÕÕ°‰ª¥ŸÕ–‰√≈à– ÕÕ°‰ª¥ŸºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“À√◊Õ „™à
·≈â« ‡√“¢Õ∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“‡¢“‡ªìπ¡“°°«à“ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“‡ ’¬Õ’° 27‡æ√“–‡¢“‡ªìπ§π∑’Ëæ√–
§—¡¿’√å‡¢’¬π∂÷ß«à“
ù¥Ÿ ‘«à“ ‡√“®– àß§π àß¢à“«¢Õß‡√“¡“°àÕπÀπâ“∑à“π
‡¢“®–‡µ√’¬¡Àπ∑“ß„Àâ°—∫∑à“πû (¡“≈“§’ 3:1)
28‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ ¬ÕÀåππ—Èπ¬‘Ëß„À≠à°«à“∑ÿ°Ê§π∑’Ë‡°‘¥¡“®“°ºŸâÀ≠‘ß ·µà§π∑’Ë ”§—≠πâÕ¬
∑’Ë ÿ¥„π·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“ °Á¬—ß¬‘Ëß„À≠à°«à“¬ÕÀåπÕ’°é
7:24 µâπÕâÕ æ√–‡¬´ŸÀ¡“¬§«“¡«à“¬ÕÀåπ‰¡à ‰¥âÕàÕπ·Õ‡À¡◊Õπ°—∫µâπÕâÕ∑’Ë‰À«‡Õπ‰ªµ“¡≈¡
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29§π∑—ßÈ À¡¥∑’Ë ‰¥â¬π
‘ æ√–‡¬´Ÿæ¥Ÿ ·¡â·µà§π‡°Á∫¿“…’°‡Á ™◊ÕË «à“∑“ß¢Õßæ√–‡®â“π—πÈ ∂Ÿ°µâÕß ‡æ√“–
æ«°‡¢“‡§¬„Àâ¬ÕÀåπ∑”æ‘∏’®ÿà¡πÈ”„Àâ 30·µàæ«°ø“√‘ †’ ·≈–æ«°§√Ÿ Õπ°ÆªØ‘∫—µ‘ ‰¡à¬Õ¡√—∫∑“ß

¢Õßæ√–‡®â“∑’Ë¡’ ”À√—∫æ«°‡¢“ ‡æ√“–æ«°π’È ‰¡à ‰¥â „Àâ¬ÕÀåπ∑”æ‘∏’®ÿà¡πÈ”„Àâ
31æ√–‡¬´ŸæŸ¥µàÕ «à“ ç‡√“®–Õ∏‘∫“¬§π„π ¡—¬π’È¬—ß‰ß¥’ ®–‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫Õ–‰√¥’ 32æ«°
‡¢“‡ªìπ‡À¡◊Õπ‡¥Á°Ê ∑’Ëπ—ËßÕ¬Ÿà°≈“ßµ≈“¥√âÕßµ–‚°π„ à°—π«à“
ùæ«°‡√“‡ªÉ“ªïò „Àâøíß ·µàæ«°‡∏Õ°Á ‰¡à¬Õ¡‡µâπ√”
æ«°‡√“√âÕß‡æ≈ß‡»√â“ ·µàæ«°‡∏Õ°Á ‰¡à¬Õ¡√âÕß‰Àâû
33‡¡◊ËÕ¬ÕÀåπ§π∑”æ‘∏’®ÿà¡πÈ”¡“ ‡¢“‰¡à ‰¥â°‘π¢π¡ªíßÀ√◊Õ¥◊Ë¡‡À≈â“Õßÿàπ æ«°§ÿ≥°Á«à“ ù‡¢“¡’º’
√â“¬ ‘ßÕ¬Ÿàû34·µàæÕ∫ÿµ√¡πÿ…¬å¡“ ∑—Èß°‘π·≈–¥◊Ë¡ æ«°§ÿ≥°ÁÀ“«à“ ù‡ªìπ§πµ–°≈–·≈–¢’È‡¡“ ·∂¡
¬—ß§∫°—∫æ«°§π‡°Á∫¿“…’†·≈–§π∫“ªÕ’°¥â«¬û 35·µàÕ¬à“ß‰√°Áµ“¡§π®–‡ÀÁπ«à“ µ‘ªí≠≠“π—Èπ∂Ÿ°
µâÕß °Á‡¡◊ËÕ‡ÀÁπ®“°™’«‘µ¢Õß≈Ÿ°»‘…¬å∑’Ë∑”µ“¡ µ‘ªí≠≠“π—Èπé

ø“√‘ ’§πÀπ÷Ëß™◊ËÕ´’ ‚¡π
’§πÀπ÷Ëß‰¥â‡™‘≠æ√–‡¬´Ÿ¡“°‘πÕ“À“√°—∫‡¢“ æ√–Õß§å®÷ß‰¥â¡“∑’Ë∫â“π¢Õß‡¢“·≈–
π—ßË ‡Õπ°“¬Õ¬Ÿ∑à Ë’ ‚µä–Õ“À“√ 37‡¡◊ÕË ¡’ºÀŸâ ≠‘ß§πÀπ÷ßË ∑’‡Ë ªìπ∑’√Ë °Ÿâ π— ‰ª∑—«Ë „π‡¡◊Õßπ—πÈ «à“‡ªìπ§π∫“ª ‰¥â¬π‘
«à“æ√–‡¬´Ÿ°”≈—ß°‘πÕ“À“√Õ¬Ÿ∑à ∫Ë’ “â π¢Õßø“√‘ §’ ππ—πÈ π“ß°Á∂Õ◊ πÈ”ÀÕ¡„π¢«¥ «¬À√Ÿ¡“¥â«¬ 38π“ß
‰¥â‡¢â“‰ª¬◊πÕ¬Ÿà¢â“ßÀ≈—ß„°≈â‡∑â“¢Õßæ√–‡¬´Ÿ ·≈â«√âÕß‰Àâ®π‡∑â“¢Õßæ√–Õß§å‡ªï¬°™ÿà¡‰ª¥â«¬πÈ”µ“
·≈â«‡Õ“º¡¢Õßπ“ß‡™Á¥ ·≈–°â¡≈ß®Ÿ∫‡∑â“¢Õßæ√–Õß§å æ√âÕ¡∑—Èß‡∑πÈ”ÀÕ¡≈ß∫π‡∑â“∑—Èß Õß¢â“ß
¢Õßæ√–Õß§å 39‡¡◊ÕË ø“√‘ §’ π∑’‡Ë ™‘≠æ√–‡¬´Ÿ‡ÀÁπ°Á§¥‘ „π„®«à“ç∂â“™“¬§ππ’‡È ªìπºŸæâ ¥Ÿ ·∑πæ√–‡®â“®√‘ß
®–µâÕß√Ÿâ«à“ ºŸâÀ≠‘ß∑’Ë·µ–µâÕßµ—«‡¢“π’È‡ªìπ„§√ ·≈–‡ªìπºŸâÀ≠‘ßª√–‡¿∑‰Àπ ‡¢“®–µâÕß√Ÿâ«à“π“ß
‡ªìπ§π∫“ªé
40æ√–‡¬´Ÿæ¥Ÿ «à“ ç´’ ‚¡π ‡√“®–∫Õ°Õ–‰√„Àâπ–é
·≈–´’ ‚¡π°ÁµÕ∫«à“ ç«à“¡“‡≈¬§√—∫ Õ“®“√¬åé
41æ√–‡¬´ŸæŸ¥«à“ ç¡’§πª≈àÕ¬‡ß‘π°Ÿâ§πÀπ÷Ëß ¡’≈Ÿ°Àπ’ÈÕ¬Ÿà Õß§π §πÀπ÷Ëß‡ªìπÀπ’ÈÕ¬Ÿà Àâ“√âÕ¬
‡À√’¬≠‡ß‘π*·≈–Õ’°§πÀπ÷Ëß‡ªìπÀπ’ÈÕ¬ŸàÀâ“ ‘∫‡À√’¬≠‡ß‘π 42·µà∑—Èß Õß‰¡à¡’‡ß‘π„™âÀπ’È ‡®â“Àπ’È°Á‡≈¬
¬°Àπ’È „Àâ∑—Èß Õß§π §ÿ≥§‘¥«à“§π‰Àπ®–√—°‡®â“Àπ’È§ππ’È¡“°°«à“°—πé
43´’ ‚¡π®÷ßµÕ∫«à“ ç§π·√°∑’¡
Ë À’ π’¡È “°°«à“§√—∫é
æ√–Õß§å°µÁ Õ∫«à“ ç∂Ÿ°µâÕßé
44·≈â«æ√–‡¬´Ÿ®ß÷ À—π‰ª¡ÕßÀ≠‘ß§ππ—π
È ·≈–æŸ¥°—∫´’ ‚¡π«à“ ç‡ÀÁπºŸÀâ ≠‘ß§ππ’È ‰À¡ ‡√“¡“∫â“π§ÿ≥
§ÿ≥°Á ‰¡à ‰¥â‡Õ“πÈ”¡“≈â“ß‡∑â“‡√“ ·µà‡∏Õ°≈—∫„™âπÈ”µ“≈â“ß‡∑â“‡√“ ·≈–‡Õ“º¡¢Õß‡∏Õ‡™Á¥®π·Àâß
45§ÿ≥‰¡à‰¥â®∫Ÿ µâÕπ√—∫‡√“ ·µà‡∏Õ‰¡à‰¥âÀ¬ÿ¥®Ÿ∫‡∑â“‡√“‡≈¬µ—ßÈ ·µà‡¢â“¡“ 46§ÿ≥‰¡à‰¥â‡Õ“πÈ”¡—π„ Àà «— ¢Õß‡√“
·µà‡∏Õ‡Õ“πÈ”ÀÕ¡‡∑„ ‡à ∑â“¢Õß‡√“ 47‡√“®–∫Õ°„Àâ√«âŸ “à ∑’‡Ë ∏Õ· ¥ß§«“¡√—°¡“°¢π“¥π’È °Á‡æ√“–
‡∏Õ‰¥â√∫— °“√¬°‚∑…®“°∫“ª¡“°¡“¬π—πË ‡Õß «à π§πÕ◊πË ∑’Ë‰¥â√∫— °“√¬°‚∑…πâÕ¬ °Á¡§’ «“¡√—°πâÕ¬é
48æ√–‡¬´ŸæŸ¥°—∫π“ß«à“ ç§ÿ≥‰¥â√—∫°“√¬°‚∑…®“°∫“ª·≈â«é §π∑’Ëπ—Ëß¥◊Ë¡°‘π°—∫æ√–Õß§å°Á
æŸ¥°—π«à“
36¡’ø“√‘

7:41 ‡À√’¬≠‡ß‘π À√◊Õ‡À√’¬≠‡¥π“√‘Õ—π §◊Õ‡À√’¬≠‚√¡—π ¡’§à“ª√–¡“≥§à“·√ß¢Õß§πß“πÀπ÷Ëß«—π
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49ç§ππ’È§‘¥«à“‡¢“‡ªìπ„§√°—π ∂÷ß‰¥â‡∑’Ë¬«¬°‚∑…∫“ª„Àâ „§√µàÕ„§√é
50æ√–‡¬´ŸæŸ¥°—∫À≠‘ß§ππ’È«à“ ç§«“¡‡™◊ËÕ¢Õß§ÿ≥‰¥â∑”„Àâ§ÿ≥√Õ¥·≈â«

‰ª‡ªìπ ÿ¢‡∂‘¥é

°≈ÿà¡∑’Ë‰ª°—∫æ√–‡¬´Ÿ
µàÕ¡“æ√–‡¬´Ÿ‡¥‘π∑“ß‰ªµ“¡‡¡◊Õß·≈–À¡Ÿ∫à “â πµà“ßÊ ‡æ◊ÕË ª√–°“»¢à“«¥’‡°’¬Ë «°—∫·ºàπ¥‘π¢Õß
æ√–‡®â“ æ«°»‘…¬å‡Õ°∑—ßÈ ∫‘ Õß§π°ÁÕ¬Ÿ°à ∫— æ√–Õß§å¥«â ¬ 2·≈â«¬—ß¡’æ«°ºŸâÀ≠‘ß∫“ß§πµ‘¥
µ“¡¡“¥â«¬ ∑’Ëæ√–Õß§å‡§¬¢—∫º’√â“¬·≈–√—°…“‚√§µà“ßÊ „Àâ §◊Õ ¡“√’¬å™“«¡—°¥“≈“∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ‰¥â
¢—∫º’√“â ¬∑—ßÈ ‡®Á¥ÕÕ°„Àâ 3π“ß‚¬Õ—ππ“‡¡’¬¢Õß§Ÿ´“ºŸ®â ¥— °“√∑√—æ¬å π‘ «à πµ—«¢Õß°…—µ√‘¬‡å Œ‚√¥*·≈–
π“ß Ÿ —ππ“°—∫ºŸâÀ≠‘ß§πÕ◊ËπÊ ∑’Ë „™â∑√—æ¬å ‘π à«πµ—«¢Õßæ«°π“ß‡Õß§Õ¬™à«¬‡À≈◊Õæ√–‡¬´Ÿ°—∫
æ«°»‘…¬å‡Õ°¢Õßæ√–Õß§åπ—Èπ
æ√–‡¬´Ÿ‡≈à“‡√◊ËÕß™“«π“À«à“π‡¡≈Á¥æ◊™

8

(¡∏.13:1-17;¡°.4:1-12)
4¡’™“«∫â“π¡“°¡“¬®“°‡¡◊Õßµà“ßÊ ¡“À“æ√–‡¬´Ÿ æ√–Õß§å ‰¥â‡≈à“‡√◊ËÕß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫„Àâæ«°

‡¢“øíß«à“
5ç¡’™“«π“§πÀπ÷ßË ÕÕ°‰ªÀ«à“π‡¡≈Á¥æ◊™ ¢≥–∑’À
Ë «à“πÕ¬Ÿπà πÈ— æ◊™∫“ß‡¡≈Á¥µ°µ“¡∂ππÀπ∑“ß
6
∂Ÿ°‡À¬’¬∫¬Ë” ·≈–∂Ÿ°π°¡“®‘°°‘π ∫“ß‡¡≈Á¥°Áµ°≈ß„π¥‘π∑’Ë™—Èπ≈à“ß‡ªìπÀ‘π À≈—ß®“°∑’ËßÕ°·≈â«°Á
‡À’Ë¬«·Àâß‰ª‡æ√“–√“°µ◊Èπ®÷ß¢“¥§«“¡™ÿà¡™◊Èπ 7∫“ß‡¡≈Á¥°Áµ°Õ¬Ÿà„πæßÀπ“¡ ‡¡◊ËÕßÕ°¢÷Èπ¡“°Á∂Ÿ°
æßÀπ“¡ª°§≈ÿ¡®π∑”„Àâ ‰¡à‡®√‘≠‡µ‘∫‚µ 8∫“ß‡¡≈Á¥µ°„π∑’Ë¥‘π¥’ ‡¡◊ËÕßÕ°¢÷Èπ¡“°Á‡°‘¥º≈‡ªìπ√âÕ¬
‡∑à“¢Õß∑’ËÀ«à“π‰«âé ‡¡◊ËÕæ√–Õß§å‡≈à“‡ √Á®·≈â« °ÁæŸ¥«à“ ç„§√¡’ÀŸ °Á„Àâøíß‰«âé
9æ«°»‘…¬å∂“¡æ√–Õß§å«à“ ç‡√◊ËÕß∑’Ë‡≈à“„Àâøíßπ’È À¡“¬∂÷ßÕ–‰√§√—∫é
10æ√–Õß§åµÕ∫«à“ çæ√–‡®â“‰¥â‡ªî¥‚Õ°“ „Àâæ«°§ÿ≥√Ÿâ∂÷ß§«“¡≈—∫¢Õß·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–Õß§å
·µà ”À√—∫§πÕ◊Ëπ ‡√“®–æŸ¥‡ªìπ‡√◊ËÕß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫„Àâøíß ‡æ◊ËÕ«à“
ù·¡âæ«°‡¢“¡Õß¥Ÿ °Á®–‰¡à‡ÀÁπ
·¡âæ«°‡¢“‰¥â¬‘π °Á®–‰¡à‡¢â“„®ûé (Õ‘ ¬“Àå 6:9)
æ√–‡¬´ŸÕ∏‘∫“¬‡√◊ËÕß‡¡≈Á¥æ◊™
(¡∏.13:18-23;¡°.4:13-20)
11π’Ë§◊Õ§«“¡À¡“¬¢Õß‡√◊ËÕß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫π—Èπ ç‡¡≈Á¥æ◊™°Á§◊Õ∂âÕ¬§”¢Õßæ√–‡®â“ 12‡¡≈Á¥æ◊™

∑’Ëµ°µ“¡∂ππÀπ∑“ß°Á§◊Õ §π∑’Ë ‰¥â¬‘π∂âÕ¬§”¢Õßæ√–‡®â“ ·µà∂Ÿ°¡“√√â“¬¡“·¬àß‡Õ“∂âÕ¬§”π—Èπ‰ª
®“°„®¢Õß‡¢“ ∑”„Àâ‡¢“‰¡à‡™◊ËÕ °Á‡≈¬‰¡à√Õ¥ 13‡¡≈Á¥æ◊™∑’Ëµ°„π¥‘π∑’Ë™—Èπ≈à“ß‡ªìπÀ‘π°Á§◊Õ §π∑’Ë
‰¥â¬π‘ ∂âÕ¬§” ·≈–√—∫‰«â∑π— ∑’¥«â ¬§«“¡¥’„®·µà¡√’ “°∑’Ë ‰¡à≈°÷ ®÷ß‡À¡◊Õπ§π∑’‡Ë ™◊ÕË ª√–‡¥’¬Î «‡¥’¬« ‡¡◊ÕË
‡°‘¥§«“¡∑ÿ°¢å¬“°„π™’«‘µ°Á‡≈‘°‡™◊ËÕ 14‡¡≈Á¥æ◊™∑’Ëµ°Õ¬Ÿà°≈“ßæßÀπ“¡ °Á§◊Õ§π∑’Ëøíß∂âÕ¬§”¢Õß
æ√–‡®â“·≈–√—∫‰«â ·µà‡æ√“–§«“¡°—ß«≈„® À√◊Õ‡ÀÁπ·°à§«“¡√Ë”√«¬ À√◊Õ§«“¡ πÿ° π“π„π™’«‘µ
∑”„Àâ ‰¡à‡°‘¥º≈* 15‡¡≈Á¥æ◊™∑’µË °„π¥‘π¥’ °Á§Õ◊ §π∑’¡Ë ®’ µ‘ „®¥’·≈–´◊ÕË µ— ¬å ‡¡◊ÕË ‰¥â¬π‘ ∂âÕ¬§”¢Õßæ√–‡®â“
°Á‡°Á∫√—°…“‰«â ·≈–‡°‘¥º≈¡“°¥â«¬§«“¡¡“π–Õ¥∑πé
8:3

‡Œ‚√¥ §◊Õ‡Œ‚√¥ ·Õπµ‘ª“ ºŸâª°§√Õß·§«âπ°“≈‘≈’·≈–‡ª‡√’¬ ‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢Õß°…—µ√‘¬å‡Œ‚√¥¡À“√“™ ª°§√Õß„πªï
°àÕπ§√‘ µ»—°√“™ 4 - §.».39 À√◊Õ æ.».539 - 582
8:14 ‰¡à‡°‘¥º≈ À¡“¬∂÷ß‰¡à ‰¥â∑”„π ‘Ëß∑’Ëæ√–‡®â“µâÕß°“√„Àâ§π¢Õßæ√–Õß§å∑”
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®ÿ¥µ–‡°’¬ß´àÕπ‰«â„µâ∂—ß
(¡°.4:21-25)

16ç§ß‰¡à¡’ „§√®ÿ¥µ–‡°’¬ß·≈â«‡Õ“À¡âÕ¡“§√Õ∫‰«âÀ√◊Õ«“ß‰«â „µâ‡µ’¬ßÀ√Õ° ·µà‡¢“®–«“ß‰«â
∫π‡™‘ßµ–‡°’¬ß ®–‰¥â Õà ß «à“ß„Àâ°∫— §π∑’‡Ë ¢â“¡“„π∫â“π 17∑ÿ°Õ¬à“ß∑’´Ë Õà π‰«â‡¥’¬Î «π’È °Á®–∂Ÿ°§âπæ∫
∑ÿ°Õ¬à“ß∑’‡Ë ªìπ§«“¡≈—∫‡¥’¬Î «π’È °Á®–∂Ÿ°‡ªî¥‡º¬ 18∂â“Õ¬à“ßπ—πÈ √–«—ß„Àâ¥«’ “à §ÿ≥®–‡ªìπºŸøâ ßí ·∫∫‰Àπ

§π∑’Ë‡¢â“„®¥’Õ¬Ÿà·≈â« °Á®–‡¢â“„®¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ à«π§π∑’Ë ‰¡à‡¢â“„® ·¡â·µà‡√◊ËÕß∑’Ë‡¢“§‘¥«à“‡¢â“„®Õ¬Ÿà
·≈â«°Á®–‰¡à‡¢â“„®‰ª¥â«¬é
§√Õ∫§√—«∑’Ë·∑â®√‘ß¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§◊Õ§π∑’Ëµ‘¥µ“¡æ√–Õß§å
(¡∏.12:46-50;¡°.3:31-35)
19‡¡◊ÕË ·¡à°∫
— πâÕßÊ¢Õßæ√–‡¬´Ÿ¡“À“ °Á‡¢â“‰ª‰¡à∂ß÷ æ√–Õß§å‡æ√“–§π·πàπ¡“° 20¡’§π¡“∫Õ°

æ√–‡¬´Ÿ«à“ çÕ“®“√¬å ·¡à°—∫æ«°πâÕß¢ÕßÕ“®“√¬å ¡“¬◊π√ÕÕ¬Ÿà¢â“ßπÕ°§√—∫é
21æ√–Õß§åµÕ∫‰ª«à“ ç§π∑’Ëøíß∂âÕ¬§”¢Õßæ√–‡®â“ ·≈â«∑”µ“¡π—Ëπ·À≈– §◊Õ·¡à·≈–πâÕßÊ
¢Õß‡√“é
æ«°ºŸâµ‘¥µ“¡‡ÀÁπƒ∑∏‘ÏÕ”π“®¢Õßæ√–‡¬´Ÿ
(¡∏.8:23-27;¡°.4:35-41)

22«—πÀπ÷Ëß∑’Ë∑–‡≈

“∫ æ√–‡¬´Ÿ‰¥â≈ß‡√◊Õæ√âÕ¡°—∫æ«°»‘…¬å æ√–Õß§åÕÕ°ª“°™«π«à“ çæ«°
‡√“¢â“¡‰ªΩíòß‚πâπ°—π‡∂Õ–é æ«°‡¢“®÷ßÕÕ°‡√◊Õ 23¢≥–∑’Ë‡√◊Õ·≈àπ‰ª æ√–‡¬´Ÿ°ÁπÕπÀ≈—∫ ‡°‘¥
æ“¬ÿ„À≠à¢÷Èπ°≈“ß∑–‡≈ “∫ πÈ”´—¥‡¢â“‡√◊Õ®π‡°◊Õ∫®–®¡Õ¬Ÿà·≈â« ∑ÿ°§πµ°Õ¬Ÿà„πÕ—πµ√“¬ 24æ«°
‡¢“®÷ßæ“°—π‰ªª≈ÿ°æ√–‡¬´Ÿ µ–‚°π«à“ çÕ“®“√¬å Õ“®“√¬å æ«°‡√“°”≈—ß®–®¡Õ¬Ÿà·≈â«é æ√–Õß§å
°Áµπ◊Ë ¢÷πÈ ¡“ ·≈– ß—Ë ≈¡·≈–§≈◊πË „Àâ ß∫ æ“¬ÿ°ÀÁ ¬ÿ¥∑ÿ°Õ¬à“ß°Á ß∫π‘ßË 25·≈â«æ√–‡¬´Ÿæ¥Ÿ °—∫æ«°‡¢“«à“
ç§«“¡‡™◊ËÕ¢Õßæ«°§ÿ≥ À“¬‰ª‰ÀπÀ¡¥é
æ«°‡¢“°Á‡°√ß°≈—«·≈–ª√–À≈“¥„® æ√âÕ¡°—∫æŸ¥°—π«à“ ç§ππ’È‡ªìπ„§√°—π ·¡â·µà≈¡
·≈–§≈◊Ëπ°Á¬—ß —Ëß‰¥â ·≈–¡—π°Á‡™◊ËÕøíß¥â«¬é
™“¬∑’Ë∂Ÿ°º’√â“¬ ‘ß
(¡∏.8:28-34;¡°.5:1-20)

26æ«°‡¢“·≈àπ‡√◊Õ¢â“¡¡“Õ’°Ωíßò Àπ÷ßË ¢Õß∑–‡≈

“∫°“≈‘≈’ ∂÷ß‡¢µ·¥π¢Õß™“«‡°√“´“ 27‡¡◊ÕË
æ√–‡¬´Ÿ¢÷Èπ¡“∫πΩíòß °Á‡®Õ™“¬§πÀπ÷Ëß∑’Ë¡“®“°‡¡◊Õßπ—Èπ ‡¢“∂Ÿ°º’√â“¬ ‘ßÕ¬Ÿà ‡¢“·°âºâ“·≈–‰¡à ‰¥â
Õ¬Ÿà∫â“π¡“π“π·≈â« ·µàÕ¬Ÿàµ“¡Õÿ‚¡ß§åΩíß»æ 28‡¡◊ËÕ‡¢“‡ÀÁπæ√–‡¬´Ÿ °Á°√’¥√âÕß·≈–≈â¡≈ßµàÕÀπâ“
æ√–Õß§å æ√âÕ¡°—∫µ–‚°π ÿ¥‡ ’¬ß«à“ ç¡“¬ÿàß°—∫¢â“∑”‰¡‡¬´Ÿ ∫ÿµ√¢Õßæ√–‡®â“ Ÿß ÿ¥ ¢Õ√âÕßÕ¬à“
‰¥â∑√¡“π¢â“‡≈¬é 29∑’Ë¡—πæŸ¥Õ¬à“ßπ’È °Á‡æ√“–æ√–‡¬´Ÿ‰¥â —Ëß„Àâ¡—πÕÕ°®“°√à“ß™“¬§ππ—Èπ ¡—π
™Õ∫‡¢â“ ‘ß™“¬§ππ’ÈÕ¬Ÿà‡√◊ËÕ¬ ¢π“¥‡Õ“‚´à≈à“¡¡◊Õ·≈–‡∑â“∑—Èß Õß¢â“ß·≈–§ÿ¡¢—ß‡Õ“‰«â ‡¢“°Á¬—ß
∑”≈“¬‚´àµ√«π‡À≈à“π—Èπ‰¥â ·≈–º’√â“¬°Á∫—ß§—∫„Àâ™“¬§ππ’È‡¢â“‰ª„π∑’Ë‡ª≈à“‡ª≈’Ë¬«·Àâß·≈âß
30æ√–‡¬´Ÿ∂“¡¡—π«à“ ç‡ÕÁß™◊ËÕÕ–‰√é ¡—πµÕ∫«à“ ç™◊ËÕ°Õß*é ∑’Ë¡—πµÕ∫Õ¬à“ßπ’È °Á‡æ√“–æ«°
¡—πÀ≈“¬µπ ‘ßÕ¬Ÿà „π™“¬§ππ’È
8:30 Àπ÷Ëß°Õß¢Õß∑À“√‚√¡—π„π ¡—¬‚∫√“≥¡’∑À“√ª√–¡“≥ “¡æ—π∂÷ßÀ°æ—π§π
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31æ«°¡—πµà“ß°ÁÕâÕπ«Õπæ√–‡¬´Ÿ‰¡à „Àâ

àßæ«°¡—π‰ª≈ßÀ≈ÿ¡∑’Ë≈÷°¡“°* 32∑’Ë∫π‡π‘π‡¢“·∂«
π—Èπ¡’ΩŸßÀ¡ŸΩŸß„À≠à°”≈—ßÀ“°‘πÕ¬Ÿà æ«°º’√â“¬®÷ß¢ÕÕπÿ≠“µæ√–‡¬´Ÿ „Àâæ«°¡—π‡¢â“‰ª ‘ßÕ¬Ÿà„πÀ¡Ÿ
ΩŸßπ—Èπ·∑π æ√–‡¬´Ÿ°ÁÕπÿ≠“µ 33æ«°¡—π®÷ßæ“°—πÕÕ°®“°√à“ß™“¬§ππ’È ·≈–‡¢â“‰ª ‘ßÀ¡ŸΩŸßπ—Èπ
·∑π À¡Ÿ∑—ÈßΩŸß°Áæ“°—π«‘Ëßæ√«¥æ√“¥®“°‰À≈à‡¢“ Ÿß™—π‚¥¥≈ß Ÿà∑–‡≈ “∫ ®π®¡πÈ”µ“¬À¡¥
34‡¡◊ÕË §π‡≈’¬È ßÀ¡Ÿ‡ÀÁπÕ¬à“ßπ—π
È °Áæ“°—π«‘ßË Àπ’‰ª·≈–‡≈à“‡√◊ÕË ßπ’È ‰ª∑—«Ë ∑—ßÈ „π‡¡◊Õß·≈–™“π‡¡◊Õß
35™“«∫â“π°Á·Àà°—πÕÕ°¡“¥Ÿ«à“‡°‘¥Õ–‰√¢÷Èπ æ«°‡¢“¡“À“æ√–‡¬´Ÿ ·≈–‰¥âæ∫°—∫™“¬§π∑’Ëº’√â“¬
‰¥âÕÕ°‰ª®“°‡¢“·≈â« π—ËßÕ¬Ÿà∑’Ë‡∑â“¢Õßæ√–‡¬´Ÿ «¡‡ ◊ÈÕºâ“‡√’¬∫√âÕ¬·≈–‡ªìπª°µ‘¥’ æ«°‡¢“®÷ß
°≈—« 36 à«π§π∑’Ë‡ÀÁπ‡Àµÿ°“√≥å°Á‡≈à“«à“™“¬§ππ’ÈÀ“¬‰¥â¬—ß‰ß 37∑ÿ°§π∑’ËÕ¬Ÿà·∂«Êπ—Èπ‰¥â¢Õ√âÕß„Àâ
æ√–‡¬´Ÿ‰ª®“°‡¢µ·¥π¢Õßæ«°‡¢“ ‡æ√“–æ«°‡¢“°≈—«°—π¡“° æ√–‡¬´Ÿ°‡Á ≈¬≈ß‡√◊Õ®“°‰ª 38™“¬
§π∑’Ë‡§¬∂Ÿ°º’√â“¬ ‘ß¢Õµ“¡æ√–Õß§å ‰ª¥â«¬ ·µàæ√–Õß§å àß‡¢“°≈—∫∫Õ°«à“ 39ç°≈—∫∫â“π‰ª‡∂Õ–
·≈â«‰ª‡≈à“„Àâ∑ÿ°§πøíß∂÷ß‡√◊ËÕß∑—ÈßÀ¡¥∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â∑”„Àâ°—∫§ÿ≥é ™“¬§ππ—Èπ°Á°≈—∫‰ª ·≈–‡≈à“
‡√◊ËÕß∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ‰¥â∑”„Àâ°—∫‡¢“‰ª∑—Ë«∑—Èß‡¡◊Õß

æ√–‡¬´Ÿ„Àâ™’«‘µ°—∫‡¥Á°ºŸâÀ≠‘ß∑’Ëµ“¬·≈â«·≈–√—°…“ºŸâÀ≠‘ß∑’Ë‰¡à ∫“¬
(¡∏.9:18-26;¡°.5:21-43)

40‡¡◊ËÕæ√–‡¬´Ÿ°≈—∫¡“∂÷ß°“≈‘≈’

¡’™“«∫â“π¡“§Õ¬µâÕπ√—∫æ√–Õß§åÕ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπ 41™“¬§πÀπ÷Ëß
™◊ËÕ‰¬√— ‡ªìπÀ—«Àπâ“¢Õß∑’Ëª√–™ÿ¡™“«¬‘«†‰¥â¡“°â¡°√“∫·∑∫‡∑â“æ√–‡¬´Ÿ ÕâÕπ«Õπæ√–Õß§å„Àâ
‰ª∫â“π¢Õß‡¢“ 42‡æ√“–≈Ÿ° “«§π‡¥’¬«¢Õß‡¢“ ∑’¡Ë Õ’ “¬ÿ‡æ’¬ß ∫‘ Õßªï°”≈—ß®–µ“¬ „π√–À«à“ß
∑“ß∑’æË √–‡¬´Ÿ‰ªπ—πÈ °Á¡™’ “«∫â“π‡∫’¬¥‡ ¬’ ¥æ√–Õß§å√Õ∫¥â“π 43„π°≈ÿ¡à §ππ’¡È º’ ÀâŸ ≠‘ß§πÀπ÷ßË ∑’µË °
‡≈◊Õ¥¡“‡ªìπ‡«≈“ ∫‘ Õßªï·≈â« π“ß‡ ¬’ ‡ß‘π‡ ¬’ ∑Õß‰ª°—∫°“√√—°…“®πÀ¡¥‡π◊ÕÈ À¡¥µ—« ·µà°¬Á ß— ‰¡à
À“¬ 44π“ß®÷ß‡¢â“¡“∑“ß¢â“ßÀ≈—ßæ√–Õß§å ·≈–·µ–™“¬‡ ◊ÈÕæ√–Õß§å ‡≈◊Õ¥∑’Ë ‰À≈Õ¬Ÿà°ÁÀ¬ÿ¥∑—π∑’
45æ√–‡¬´Ÿ∂“¡¢÷Èπ«à“ ç„§√·µ–µ—«‡√“é æ«°‡¢“µà“ßªØ‘‡ ∏ ‡ª‚µ√®÷ßæŸ¥«à“ çÕ“®“√¬å§√—∫ ¡’§π
‡∫’¬¥‡ ’¬¥æ√–Õß§å·πàπ‰ªÀ¡¥é
46·µàæ√–Õß§å°ÁæŸ¥«à“ ç¡’§π·µ–µ—«‡√“·πà ‡æ√“–‡√“√Ÿâ ÷°«à“¡’æ≈—ß·ºà´à“πÕÕ°®“°µ—«é
47‡¡◊ËÕÀ≠‘ß§ππ—Èπ‡ÀÁπ«à“ π“ßÀ≈∫‰¡àæâπ·≈â« °ÁÕÕ°¡“°â¡°√“∫≈ßµàÕÀπâ“æ√–‡¬´Ÿ ¥â«¬§«“¡
°≈—«®πµ—« —ËπµàÕÀπâ“§π∑—ÈßÀ≈“¬ π“ß‰¥âÕ∏‘∫“¬«à“ ∑”‰¡π“ß∂÷ß‰ª·µ–µâÕßµ—«æ√–Õß§å ´÷Ëß∑”„Àâ
π“ßÀ“¬®“°‚√§∑—π∑’ 48·≈â«æ√–‡¬´Ÿ°ÁæŸ¥°—∫À≠‘ß§ππ—Èπ«à“ ç≈Ÿ°‡Õã¬ §«“¡‡™◊ËÕ¢Õß§ÿ≥ ‰¥â∑”„Àâ
§ÿ≥À“¬·≈â« ‰ª‡ªìπ ¢ÿ ‡∂‘¥é
49„π¢≥–∑’æ
Ë √–Õß§å°”≈—ßæŸ¥Õ¬Ÿπà πÈ— °Á¡§’ π¡“®“°∫â“π¢ÕßÀ—«Àπâ“∑’ªË √–™ÿ¡™“«¬‘«¡“∫Õ°«à“
ç‰¡àµâÕß√∫°«πÕ“®“√¬å·≈â«≈à– ‡æ√“–≈Ÿ° “«¢Õß∑à“πµ“¬·≈â«é
50·µàæ√–‡¬´Ÿ‰¥â¬π
‘ ‡√◊ÕË ßπ’È °Á‡≈¬æŸ¥°—∫‰¬√— «à“ ç‰¡àµÕâ ß°≈—« ¢Õ„Àâ‡™◊ÕË ‡∑à“π—πÈ ·≈â«≈Ÿ° “«¢Õß
§ÿ≥®–À“¬é
51‡¡◊ÕË æ√–‡¬´Ÿ‰ª∂÷ß∫â“π‰¬√— æ√–Õß§å‰¡àÕπÿ≠“µ„Àâ„§√‡¢â“‰ª°—∫æ√–Õß§å‡≈¬ πÕ°®“°‡ª‚µ√
¬ÕÀåπ ¬“°Õ∫ ·≈–æàÕ·¡à¢Õß‡¥Á°‡∑à“π—πÈ 52§π∑—ßÈ À≈“¬µà“ßæ“°—π√âÕß‰Àâ§√Ë”§√«≠„Àâ°∫— ‡¥Á° “«
æ√–‡¬´ŸæŸ¥«à“ çÀ¬ÿ¥√âÕß‰Àâ ‰¥â·≈â« ‡¥Á°§ππ’È¬—ß‰¡àµ“¬ ·§àπÕπÀ≈—∫‡∑à“π—Èπé
8:31 À≈ÿ¡∑’Ë≈÷°¡“° ‡ªìπ‡À«À√◊ÕÀ≈ÿ¡∑’Ë≈÷°‰¡à¡’®ÿ¥ ‘Èπ ÿ¥ ‡ªìπ∑’Ë¢—ß«‘≠≠“≥™—Ë«

03 luke with reference

119

26/8/03, 10:52 AM

120

≈Ÿ°“ 8:53
53æ«°‡¢“À—«‡√“–‡¬“–æ√–Õß§å

‡æ√“–√Ÿâ«à“‡¥Á°§ππ—Èπµ“¬·≈â«®√‘ßÊ 54ΩÉ“¬æ√–‡¬´Ÿ°Á®—∫
¡◊Õ‡¥Á°·≈–‡√’¬°‡∏Õ«à“ çÀπŸπÕâ ¬®ã“ ≈ÿ°¢÷πÈ ‡∂‘¥é 55·≈â««‘≠≠“≥¢Õß‡∏Õ°Á°≈—∫‡¢â“ √Ÿà “à ßÕ’°§√—ßÈ ·≈–
‡∏Õ°Á≈ÿ°¢÷Èπ¡“∑—π∑’ æ√–‡¬´Ÿ®÷ß∫Õ°æ«°‡¢“„Àâ‡Õ“Õ“À“√¡“„Àâ‡∏Õ°‘π 56æàÕ·¡à¢Õß‡∏Õµà“ß°Á
ª√–À≈“¥„®¡“° ·µàæ√–Õß§å —ËßÀâ“¡‰¡à„Àâ‡≈à“‡√◊ËÕßπ’È „Àâ „§√øíß

æ√–‡¬´Ÿ àß»‘…¬å‡Õ°∑—Èß ‘∫ Õß§πÕÕ°‰ª
(¡∏.10:5-15;¡°.6:7-13)

æ√–‡¬´Ÿ‡√’¬°»‘…¬å‡Õ°†∑—Èß ‘∫ Õß§π¡“ ®“°π—Èπæ√–Õß§å°Á∑”„Àâæ«°‡¢“¡’ƒ∑∏‘ÏÕ”π“®∑’Ë®–
¢—∫º’√“â ¬ ·≈–√—°…“‚√§¿—¬‰¢â‡®Á∫‰¥â 2·≈â«æ√–Õß§å°Á ßà æ«°‡¢“ÕÕ°‰ªª√–°“»‡√◊ÕË ß·ºàπ¥‘π
¢Õßæ√–‡®â“ ·≈–„Àâ√—°…“§π‡®Á∫ªÉ«¬ 3æ√–Õß§å —Ëß«à“ ç‰¡àµâÕß‡Õ“Õ–‰√µ‘¥µ—«‰ª‡≈¬ ‰¡à«à“®–
‡ªìπ‰¡â‡∑â“ ∂ÿß¬à“¡ Õ“À“√ ‡ß‘πÀ√◊Õ‡ ◊ÈÕºâ“ ”√Õß 4‡¡◊ËÕ‡¢â“‰ªÕ¬Ÿà„π∫â“πÀ≈—ß‰Àπ·≈â« °Á „ÀâÕ¬Ÿà∑’Ë
π—Ëπµ≈Õ¥®π°«à“®–ÕÕ°®“°‡¡◊Õßπ—Èπ‰ª 5∂â“‡¡◊Õß‰Àπ‰¡àµâÕπ√—∫ °Á „ÀâÕÕ°®“°‡¡◊Õßπ—Èπ‰ª ·≈â«
–∫—¥ΩÿÉπÕÕ°®“°‡∑â“*¥â«¬ ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√‡µ◊Õπæ«°‡¢“é
6æ«°‡¢“°Á ‰¥â ‰ªª√–°“»¢à“«¥’†π’È ∑—Ë«∑ÿ°À¡Ÿà∫â“π·≈–√—°…“§π‡®Á∫ªÉ«¬¥â«¬

9

‡Œ‚√¥ —∫ π‡√◊ËÕßæ√–‡¬´Ÿ
(¡∏.14:1-12;¡°.6:14-29)

7‡¡◊ËÕ‡Œ‚√¥

*ºŸâª°§√Õß·§«âπ°“≈‘≈’ ‰¥â¬‘π‡√◊ËÕßµà“ßÊ ∑’Ë‡°‘¥¢÷Èππ’È °Á¡÷πßß ß —¬ ‡æ√“–¡’§π
∫Õ°‡¢“«à“æ√–‡¬´Ÿ ç‡ªìπ¬ÕÀåπ∑’Ëøóôπ¢÷Èπ¡“„À¡àé 8∫“ß§π°Á∫Õ°«à“ ç‡ªìπ‡Õ≈’¬“Àå*∑’Ë¡“ª√“°Æ„Àâ
‡ÀÁπé À√◊Õ∫“ß§π°Á∫Õ°«à“‡ªìπ çºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“†§πÀπ÷Ëß®“° ¡—¬°àÕπ∑’Ëøóôπ¢÷Èπ¡“„À¡àé 9·µà
‡Œ‚√¥æŸ¥«à“ ç‡√“‰¥âµ—¥À—«¬ÕÀåπ‰ª·≈â« ·≈â«§ππ’È∑’Ë‡√“‰¥â¬‘π§πæŸ¥∂÷ß ‡ªìπ„§√°—π·πàé æ√–Õß§å
°Á‡≈¬Õ¬“°®–‡®Õæ√–‡¬´Ÿ
æ√–‡¬´Ÿ‡≈’È¬ß§πÀâ“æ—π§π
(¡∏.14:13-21;¡°.6:30-44;¬Œ.6:1-14)
10‡¡◊ÕË æ«°»‘…¬å‡Õ°†°≈—∫¡“ °Á‡≈à“„Àâæ√–‡¬´Ÿøßí ∂÷ß‡√◊ÕË ß√“«µà“ßÊ ∑’æ
Ë «°‡¢“‰¥â ‰ª∑”¡“ ·≈â«
11
æ√–Õß§å®ß÷ æ“æ«°‡¢“ª≈’°µ—«ÕÕ°‰ª∑’‡Ë ¡◊Õß‡∫∏‰´¥“ ‡¡◊ÕË æ«°™“«∫â“π√Ÿ‡â ¢â“ °Áµ“¡æ√–Õß§å ‰ª

æ√–Õß§å°ÁµâÕπ√—∫æ«°‡¢“ æ√âÕ¡°—∫‡≈à“‡√◊ËÕß·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“„Àâøíß ·≈–¬—ß‰¥â√—°…“§π∑’Ë‡®Á∫
‰¢â ‰¥âª«É ¬¥â«¬
12æÕµ°‡¬Áπ »‘…¬å‡Õ°∑—Èß ‘∫ Õß§πæ“°—π¡“À“æ√–‡¬´Ÿ æŸ¥«à“ ç àß™“«∫â“πæ«°π’È°≈—∫‰ª
‡∂Õ– æ«°‡¢“®–‰¥â ‰ªÀ“Õ“À“√°‘π·≈–À“∑’Ëæ—°µ“¡À¡Ÿà∫â“πÀ√◊Õ‰√àπ“„°≈âÊ π’È „π§◊ππ’È ‡æ√“–∑’Ëπ’Ë
‡ª≈’Ë¬«¡“°é
13·µàæ√–‡¬´Ÿ°≈—∫∫Õ°«à“ çæ«°§ÿ≥À“Õ–‰√¡“‡≈’¬È ßæ«°‡¢“ é‘
æ«°»‘…¬åµÕ∫«à“ çæ«°‡√“¡’·§à¢π¡ªíßÀâ“°âÕπ°—∫ª≈“ Õßµ—«‡∑à“π—Èπ ∂â“®–„Àâ¡’Õ“À“√æÕ
9:5
9:7
9:8

–∫—¥ΩÿÉπÕÕ°®“°‡∑â“ À¡“¬∂÷ßæ«°»‘…¬å¢Õßæ√–‡¬´Ÿ®–‰¡à§∫§â“ ¡“§¡°—∫§πæ«°π’È ‡æ√“–‰¡à¬Õ¡√—∫§” Õπ
¢Õßæ√–‡®â“ §πæ«°π’È®–µâÕß∂Ÿ°≈ß‚∑… ·≈–æ«°»‘…¬å°Á ‰¡àµâÕß√—∫º‘¥™Õ∫‡æ√“–‰¥â‡µ◊Õπæ«°π’È·≈â«
‡Œ‚√¥ §◊Õ‡Œ‚√¥ ·Õπµ‘ª“ ºŸâª°§√Õß·§«âπ°“≈‘≈’·≈–‡ª‡√’¬ ‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢Õß°…—µ√‘¬å‡Œ‚√¥ ¡À“√“™ ª°§√Õß„πªï
°àÕπ§√‘ µ»—°√“™ 4 - §.».39 À√◊Õ æ.».539 - 582
‡Õ≈’¬“Àå §◊ÕºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“ ¡’™’«‘µÕ¬Ÿàª√–¡“≥ 850 ªï°àÕπæ√–‡¬´Ÿ‡°‘¥
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°ÁµâÕß‰ª´◊ÈÕ¡“‡≈’È¬ßæ«°‡¢“∑ÿ°§π 14¢≥–π—Èπ¡’ºŸâ™“¬Õ¬Ÿàª√–¡“≥Àâ“æ—π§π ·≈â«æ√–‡¬´Ÿ°ÁæŸ¥
°—∫æ«°»‘…¬å«à“ ç∂â“ß—Èπ‰ª∫Õ°„Àâæ«°‡¢“π—Ëß°—π‡ªìπ°≈ÿà¡Ê °≈ÿà¡≈–ª√–¡“≥Àâ“ ‘∫§πé
15æ«°‡¢“°Á ‰ª∑”µ“¡ ∑ÿ°§ππ—Ëß≈ß‡ªìπ°≈ÿà¡Ê 16æ√–‡¬´ŸÀ¬‘∫¢π¡ªíßÀâ“°âÕπ ·≈–ª≈“ Õß
µ—«¢÷Èπ¡“ æ√âÕ¡·ÀßπÀπâ“¢÷Èπ¡Õß∑âÕßøÑ“ ¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“ ”À√—∫Õ“À“√ ·≈â«À—°¢π¡ªíß àß„Àâ
°—∫æ«°»‘…¬å ‡æ◊ËÕ‡Õ“‰ª·∫àß„Àâ°—∫∑ÿ°§π 17æ«°™“«∫â“πµà“ß°‘π°—π®πÕ‘Ë¡ ·≈–æ«°»‘…¬å°Á‡°Á∫
‡»…Õ“À“√∑’Ë‡À≈◊Õ°‘π‰¥âÕ’° ‘∫ Õß‡¢àß‡µÁ¡Ê

æ√–‡¬´Ÿ§◊Õ°…—µ√‘¬åºŸâ¬‘Ëß„À≠à
(¡∏.16:13-19;¡°.8:27-29)

18‡¡◊ÕË æ√–‡¬´ŸÕ∏‘…∞“πÕ¬Ÿ§à π‡¥’¬« æ«°»‘…¬å°æ
Á “°—π¡“À“æ√–Õß§å æ√–Õß§å®ß÷ ∂“¡«à“ ç™“«

∫â“π§‘¥«à“‡√“‡ªìπ„§√é
19æ«°‡¢“µÕ∫«à“ ç∫“ß§π«à“‡ªìπ¬ÕÀåπ§π∑”æ‘∏’®ÿà¡πÈ” ∫“ß§π°Á«à“‡ªìπ‡Õ≈’¬“Àå* ·µà∫“ß
§π«à“‡ªìπºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“†§πÀπ÷Ëß„π ¡—¬°àÕπ∑’Ëøóôπ¢÷Èπ¡“„À¡àé
20æ√–Õß§å®÷ß∂“¡æ«°‡¢“«à“ ç·≈â«æ«°§ÿ≥≈à–§‘¥«à“‡√“‡ªìπ„§√é
‡ª‚µ√µÕ∫«à“ ç‡ªìπ°…—µ√‘¬ºå ¬âŸ ßË‘ „À≠à*¢Õßæ√–‡®â“é
21æ√–‡¬´Ÿ‡µ◊Õπæ«°‡¢“«à“Õ¬à“∫Õ°„Àâ „§√√Ÿâ

æ√–‡¬´Ÿ∫Õ°«à“æ√–Õß§å®–µâÕßµ“¬
22æ√–Õß§åæŸ¥«à“

(¡∏.16:20-28;¡°.8:30-9:1)
†
ç∫ÿµ√¡πÿ…¬å ®–µâÕß∑π∑ÿ°¢å∑√¡“πÀ≈“¬Õ¬à“ß

æ«°ºŸâπ”™“«¬‘« æ«°À—«Àπâ“
π—°∫«™·≈–æ«°§√Ÿ Õπ°ÆªØ‘∫—µ‘°Á®–‰¡à¬Õ¡√—∫æ√–Õß§å ·≈–æ√–Õß§å®–µâÕß∂Ÿ°¶à“ ·µà
æ√–Õß§å®–øóôπ ¢÷Èπ¡“„À¡à„π«—π∑’Ë “¡é
23·≈â«æ√–Õß§å°ÁæŸ¥°—∫∑ÿ°§π«à“ ç∂â“„§√Õ¬“°®–µ‘µµ“¡‡√“ µâÕß‡≈‘°µ“¡„®µ—«‡Õß ·≈â«
·∫°°“ß‡¢π¢Õßµ—«‡Õßµ“¡‡√“∑ÿ°Ê «—π 24§π∑’Ëæ¬“¬“¡®–√—°…“™’«‘µ‰«â °Á®– Ÿ≠‡ ’¬™’«‘µ‰ª ·µà
§π∑’Ë¬Õ¡ Ÿ≠‡ ’¬™’«‘µ‡æ◊ËÕ‡√“ ®–‰¥â™’«‘µ∑’Ë‡∑’Ë¬ß·∑â 25·≈â«¡—π®–¡’ª√–‚¬™πåÕ–‰√≈à– ∂â“À“°‰¥â
‡ªìπ‡®â“¢Õß∑ÿ° Ë‘ß∑ÿ°Õ¬à“ß„π‚≈° ·µàµâÕß Ÿ≠‡ ’¬™’«‘µ¢Õßµ—«‡ÕßÀ√◊Õ∂Ÿ°∑”≈“¬‰ª 26§π∑’Ë
Õ—∫Õ“¬‡√“·≈–∂âÕ¬§”¢Õß‡√“ ∫ÿµ√¡πÿ…¬å°Á®–Õ—∫Õ“¬§ππ—Èπ‡À¡◊Õπ°—π„π«—π∑’Ë∫ÿµ√¡πÿ…¬å¡“
æ√âÕ¡°—∫ ßà“√“»’¢Õßæ√–Õß§å‡Õß ßà“√“»’¢Õßæ√–∫‘¥“ ·≈–¢Õßæ«°∑Ÿµ «√√§å∑»Ë’ °— ¥‘Ï ∑‘ ∏‘éÏ 27·µà
‡√“¢Õ∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ ¡’∫“ß§π„πæ«°§ÿ≥∑’Ë¬◊πÕ¬Ÿà∑’Ëπ’Ë ®–‰¥â‡ÀÁπ·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“°àÕπµ“¬é

‚¡‡

‡Õ≈’¬“Àå·≈–æ√–‡¬´Ÿ
(¡∏.17:1-8;¡°.9:2-8)

28À≈—ß®“°π—π
È √“«·ª¥«—π æ√–Õß§å‰¥âæ“‡ª‚µ√ ¬ÕÀåπ ·≈–¬“°Õ∫¢÷πÈ ‰ª∫π¿Ÿ‡¢“‡æ◊ÕË Õ∏‘…∞“π
29„π¢≥–∑’ËÕ∏‘…∞“π „∫Àπâ“¢Õßæ√–Õß§å°Á‡ª≈’Ë¬π‰ª
ª√–°“¬·«««“« 30∑—π„¥π—Èπ °Á¡’™“¬ Õß§π §◊Õ‚¡‡

‡ È◊Õºâ“æ√–Õß§å‡ª≈’Ë¬π‡ªìπ ’¢“«‡ª≈àß
°—∫‡Õ≈’¬“Àå* ‰¥â¡“æŸ¥§ÿ¬Õ¬Ÿà°—∫æ√–Õß§å

9:19 ‡Õ≈’¬“Àå §◊ÕºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“ ¡’™’«‘µÕ¬Ÿàª√–¡“≥ 850 ªï°àÕπæ√–‡¬´Ÿ‡°‘¥
9:20 °…—µ√‘¬åºŸâ¬‘Ëß„À≠à À√◊Õ æ√–§√‘ µå
9:30 ‚¡‡ °—∫‡Õ≈’¬“Àå §◊ÕºŸâπ” Õß§π∑’Ë ”§—≠¡“°¢Õß™“«¬‘«„π ¡—¬æ√–§—¡¿’√å‡¥‘¡
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∑’Ëπ—Ëπ 31∑—Èß Õß‡ª≈àß√—»¡’‡®‘¥®â“ æ«°‡¢“°”≈—ßæŸ¥∂÷ß°“√µ“¬¢Õßæ√–‡¬´Ÿ∑’Ë°”≈—ß®–‡°‘¥¢÷Èπ„π
‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ 32 à«π‡ª‚µ√°—∫‡æ◊ËÕπÕ’° Õß§ππ—Èπßà«ß¡“° ·µà‡¡◊ËÕæ«°‡¢“µ◊Ëπ‡µÁ¡∑’Ë °Á ‰¥â‡ÀÁπ
√—»¡’Õπ— ‡®‘¥®â“¢Õßæ√–‡¬´Ÿ ·≈–‡ÀÁπ™“¬ Õß§π¬◊πÕ¬Ÿ°à ∫— æ√–Õß§å 33‡¡◊ÕË ™“¬ Õß§ππ—πÈ °”≈—ß®–‰ª
‡ª‚µ√‰¥âæŸ¥°—∫æ√–‡¬´Ÿ«à“ çÕ“®“√¬å§√—∫ ¥’®—ß‡≈¬∑’Ëæ«°‡√“Õ¬Ÿà∑’Ëπ’Ë ‡√“®–‰¥â √â“ß‡æ‘ß¢÷Èπ “¡À≈—ß
”À√—∫æ√–Õß§åÀπ÷ËßÀ≈—ß ‚¡‡ Àπ÷ËßÀ≈—ß ·≈–‡Õ≈’¬“ÀåÕ’°Àπ÷ËßÀ≈—ßé ·µà‡ª‚µ√‰¡à√ŸâÀ√Õ°«à“µ—«
‡Õß°”≈—ßæŸ¥Õ–‰√ÕÕ°‰ª
34¢≥–∑’Ë‡ª‚µ√°”≈—ßæŸ¥Õ¬ŸàπÈ—π °Á¡’‡¡¶≈Õ¬¡“ª°§≈ÿ¡æ«°‡¢“‰«â æ«°‡¢“°≈—«¡“° 35¡’
‡ ’¬ßÀπ÷Ëß¥—ßÕÕ°¡“®“°‡¡¶«à“ çπ’Ë§◊Õ≈Ÿ°¢Õß‡√“∑’Ë‡√“‰¥â‡≈◊Õ°‰«â „Àâ‡™◊ËÕøíß‡¢“é
36‡¡◊ËÕ‡ ’¬ßπ—Èπ‡ß’¬∫≈ß æ«°‡¢“°Á‡ÀÁπ·µàæ√–‡¬´Ÿ‡∑à“π—Èπ ·≈â«æ«°»‘…¬å°Á ‰¥â‡°Á∫‡√◊ËÕß∑’Ë ‰¥â
‡ÀÁππ’È ‰«â „π„® ‰¡à ‰¥â‡≈à“„Àâ „§√øíß‡≈¬„πµÕππ—Èπ

æ√–‡¬´Ÿ√—°…“‡¥Á°ºŸâ™“¬∑’Ë¡’º’√â“¬ ‘ßÕ¬Ÿà
(¡∏.17:14-18;¡°.9:14-27)

37«—πµàÕ¡“

‡¡◊ËÕæ«°‡¢“‡¥‘π≈ß¡“®“°¿Ÿ‡¢“ ™“«∫â“π°≈ÿà¡„À≠à¡“À“æ√–‡¬´Ÿ 38™“¬§π
Àπ÷Ëß„πΩŸß™ππ—Èπ√âÕß¢÷Èπ«à“ çÕ“®“√¬å§√—∫ ™à«¬≈Ÿ°º¡¥â«¬ º¡¡’≈Ÿ°™“¬‡æ’¬ß§π‡¥’¬«‡∑à“π—Èπ 39º’
√â“¬™Õ∫‡¢â“ ‘ß‡¢“ ‡¢“°Á®–°√’¥√âÕß∑—π∑’ ∫“ß§√—Èß¡—π°Á∑”„Àâ‡¥Á°≈â¡™—°¥‘Èπ™—°ßÕ πÈ”≈“¬øŸ¡ª“°
¡—π·∑∫®–‰¡à‡§¬ÕÕ°®“°µ—«‡¢“‡≈¬ ·≈–™Õ∫∑”√â“¬‡¢“ 40º¡‡§¬¢Õ√âÕß„Àâæ«°»‘…¬å¢Õß∑à“π
™à«¬‰≈à¡—πÕÕ°‰ª ·µàæ«°‡¢“°Á∑”‰¡à ‰¥âé
41æ√–‡¬´Ÿ®÷ßµÕ∫«à“ ç‚∏à æ«°‰¡à¡’§«“¡‡™◊ËÕ·≈–¥◊ÈÕ¥÷ß ‡√“®–µâÕßÕ¬Ÿà°—∫æ«°§ÿ≥‰ªÕ’°
π“π·§à ‰Àπ ‡√“®–µâÕß∑πÕ¬Ÿà°—∫æ«°§ÿ≥‰ªÕ’°π“π‰À¡ ‡Õ“≈Ÿ°§ÿ≥¡“π’Ë ‘é
42‡¡◊ÕË ‡¥Á°π—π
È °”≈—ß‡¥‘π‡¢â“¡“ º’√“â ¬°Á∑”„Àâ‡¢“≈â¡≈ß™—°¥‘πÈ ™—°ßÕ°—∫æ◊πÈ æ√–‡¬´Ÿ‰¥â ‰≈àº√’ “â ¬
π—πÈ ÕÕ°‰ª ·≈–√—°…“‡¥Á°§ππ—πÈ ·≈â« ßà §◊π„Àâ°∫— æàÕ¢Õß‡¢“ 43∑ÿ°§πµà“ßæ“°—πª√–À≈“¥„®¡“°
∂÷ß§«“¡¬‘ßË „À≠à¢Õßæ√–‡®â“

æ√–‡¬´ŸæŸ¥∂÷ß°“√µ“¬¢Õßæ√–Õß§å
(¡∏.17:22-23;¡°.9:30-32)

„π¢≥–∑’Ë∑ÿ°§π°”≈—ßª√–À≈“¥„®°—∫ ‘Ëß∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ‰¥â∑”π—Èπ æ√–Õß§å°ÁæŸ¥°—∫æ«°»‘…¬å«à“
ßË‘ ∑’‡Ë √“®–∫Õ° ∫ÿµ√¡πÿ…¬å†®–µâÕß∂Ÿ° ßà ¡Õ∫‰ª„Àâ°∫— »—µ√Ÿ¢Õßæ√–Õß§åé 45·µà
æ«°»‘…¬å ‰¡à√Ÿâ«à“æ√–Õß§åæŸ¥∂÷ß‡√◊ËÕßÕ–‰√ ‡æ√“–§«“¡À¡“¬∂Ÿ°´àÕπ‰ª®“°„®¢Õßæ«°‡¢“ °Á‡≈¬
‰¡à‡¢â“„® ·µà°Á ‰¡à¡’„§√°≈â“∂“¡
§π∑’Ë ”§—≠∑’Ë ÿ¥
44çµ—ßÈ „®øíß„Àâ¥’ „π

(¡∏.18:1-5;¡°.9:33-37)

46æ«°‡¢“‡√‘Ë¡‡∂’¬ß°—π«à“

„π°≈ÿà¡æ«°‡¢“„§√®–‰¥â‡ªìπ§π ”§—≠∑’Ë ÿ¥ 47æ√–‡¬´Ÿ√Ÿâ«à“æ«°
‡¢“§‘¥Õ–‰√Õ¬Ÿà „π„® æ√–Õß§å®÷ßæ“‡¥Á°§πÀπ÷Ëß¡“¬◊πÕ¬Ÿà¢â“ßÊ æ√–Õß§å 48·≈â«æŸ¥°—∫æ«°»‘…¬å
«à“ ç§π∑’Ë¬Õ¡√—∫‡¥Á°‡≈Á°Õ¬à“ßπ’È‡æ√“–‡ÀÁπ·°à‡√“ §ππ—Èπ°Á¬Õ¡√—∫‡√“ ·≈–§π∑’Ë¬Õ¡√—∫‡√“°Á
¬Õ¡√—∫æ√–Õß§åºŸâ àß‡√“¡“¥â«¬ §π∑’ËµË”µâÕ¬∑’Ë ÿ¥„πÀ¡Ÿàæ«°§ÿ≥π—Ëπ≈à–§◊Õ§π∑’Ë ”§—≠∑’Ë ÿ¥é
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§π∑’Ë‰¡à‰¥âµàÕµâ“π§ÿ≥°ÁÕ¬ŸàΩÉ“¬§ÿ≥
(¡°.9:38-40)

49¬ÕÀåπ‰¥âæ¥Ÿ «à“ çÕ“®“√¬å§√—∫ æ«°º¡‡ÀÁπ™“¬§πÀπ÷ßË ¢—∫º’√“â ¬ÕÕ°‚¥¬Õâ“ß™◊ÕË ¢ÕßÕ“®“√¬å

æ«°º¡°Á‡≈¬æ¬“¬“¡Àâ“¡‡¢“ ‡æ√“–‡¢“‰¡à „™àæ«°‡√“é
50æ√–‡¬´ŸæŸ¥°—∫¬ÕÀåπ«à“ çÕ¬à“‰ªÀâ“¡‡¢“‡≈¬ ‡æ√“–§π∑’Ë ‰¡à ‰¥âµàÕµâ“π§ÿ≥°Á‡ªìπæ«°§ÿ≥
Õ¬Ÿà·≈â«é
À¡Ÿà∫â“π¢Õß™“« –¡“‡√’¬
51‡¡◊ËÕ„°≈â∂÷ß‡«≈“∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ®–∂Ÿ°√—∫¢÷Èπ‰ª∫π «√√§å æ√–Õß§åµ—¥ ‘π„®·πà«·πà∑Ë’®–‰ª
‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ 52æ√–Õß§å®÷ß‰¥â àß»‘…¬å∫“ß§π≈à«ßÀπâ“‰ª°àÕπ æ«°‡¢“‰¥â‡¢â“‰ª∑’ËÀ¡Ÿà∫â“π¢Õß
™“« –¡“‡√’¬ ‡æ◊ËÕ®—¥‡µ√’¬¡ ‘Ëßµà“ßÊ „Àâæ√âÕ¡ ”À√—∫æ√–Õß§å 53·µà§π∑’Ëπ—Ëπ‰¡àµâÕπ√—∫æ√–Õß§å
‡æ√“–æ«°‡¢“‡ÀÁπ«à“æ√–Õß§åµ—Èß„®®–‰ª‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ 54‡¡◊ËÕ¬“°Õ∫·≈–¬ÕÀåπ »‘…¬å¢Õß
æ√–Õß§å‡ÀÁπÕ¬à“ßπ—Èπ °ÁæŸ¥¢÷Èπ«à“ çÕ“®“√¬å ®–„Àâ‡√“ —Ëß‰ø®“° «√√§å≈ß¡“‡º“º≈“≠§πæ«°π’È
*„Àâ πÈ‘ ´“°‰ª‡≈¬¥’‰À¡§√—∫é
55·µàæ√–‡¬´ŸÀ—π¡“µàÕ«à“æ«°‡¢“* 56·≈â«ÕÕ°‡¥‘π∑“ßµàÕ‰ª¬—ßÀ¡Ÿà∫â“πÕ◊Ëπ

®–µ‘¥µ“¡æ√–‡¬´Ÿ µâÕß∑”Õ¬à“ß‰√
(¡∏.8:19-22)
57¢≥–∑’Ëæ«°‡¢“°”≈—ß‡¥‘π‰ªµ“¡∂ππ ¡’™“¬§πÀπ÷ËßæŸ¥°—∫æ√–‡¬´Ÿ«à“

ç‰¡à«à“Õ“®“√¬å®–

‰ª∑’Ë ‰Àπ º¡®–µ‘¥µ“¡‰ª¥â«¬é
58æ√–‡¬´Ÿ®÷ßµÕ∫‰ª«à“ çÀ¡“®‘Èß®Õ°¬—ß¡’ ‚æ√ß π°„π∑âÕßøÑ“¬—ß¡’√—ß ·µà∫ÿµ√¡πÿ…¬å ‰¡à ¡’
·¡â·µà∑’Ë®–´ÿ°À—«πÕπé
59æ√–Õß§åæŸ¥°—∫Õ’°§πÀπ÷Ëß«à“ çµ“¡‡√“¡“é ·µà™“¬§ππ—ÈπµÕ∫«à“ç¢ÕÕπÿ≠“µ‰ªΩíß»æ
æàÕ°àÕππ–§√—∫é
60æ√–‡¬´Ÿ®÷ß∫Õ°«à“ ç„Àâ§πµ“¬Ωíß§πµ“¬°—π‡Õß à«π§ÿ≥„Àâ ‰ªª√–°“»·ºàπ¥‘π¢Õß
æ√–‡®â“‡∂Õ–é
61™“¬§πÕ◊π
Ë ®÷ßæŸ¥¢÷πÈ «à“ çº¡®–µ“¡æ√–Õß§å‰ª·πà ·µà¢Õ°≈—∫‰ª√Ë”≈“§π∑’∫Ë “â π°àÕππ–§√—∫é
62æ√–‡¬´Ÿ®÷ßµÕ∫«à“ ç∂â“§π∑’Ë®—∫§—π‰∂·≈â«¬—ßÀà«ßÀπâ“æ–«ßÀ≈—ßÕ¬Ÿà §ππ—Èπ°Á ‰¡à‡À¡“– ¡
°—∫·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“é
æ√–‡¬´Ÿ àß»‘…¬å‡®Á¥ ‘∫ Õß§πÕÕ°‰ª
µàÕ¡“æ√–‡¬´Ÿ‡≈◊Õ°»‘…¬åÕ’°‡®Á¥ ‘∫ Õß§π* ·≈â« àßæ«°‡¢“ÕÕ°‰ª‡ªìπ§ŸàÊ ≈à«ßÀπâ“
æ√–Õß§å ‰ªµ“¡‡¡◊Õß·≈–À¡Ÿ∫à “â πµà“ßÊ ∑’æË √–Õß§å°”≈—ß®–‰ª 2æ√–Õß§å∫Õ°æ«°‡¢“«à“
çæ◊™º≈∑’Ë®–„Àâ‡°Á∫‡°’Ë¬«π—Èπ¡’¡“°¡“¬·µà¡’§πß“ππâÕ¬ „ÀâÕâÕπ«ÕπÕß§å‡®â“™’«‘µºŸâ¥Ÿ·≈‡√◊ËÕß°“√
‡°Á∫‡°’Ë¬«π’È „Àâ™à«¬ àß§πß“π¡“‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ®–‰¥â™à«¬°—π‡°Á∫‡°’Ë¬« 3‰ª‡∂Õ– ·µàÕ¬à“≈◊¡π–«à“‡√“‰¥â

10

9:54 ¢âÕ 54 „π ”‡π“°√’°∫“ß©∫—∫‡æ‘Ë¡‡µ‘¡«à“ ç‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ë‡Õ≈’¬“Àå‡§¬∑”¡“é
9:55 ¢âÕ 55 „π ”‡π“°√’°∫“ß©∫—∫®–‡æ‘Ë¡‡µ‘¡«à“ çæ√–‡¬´ŸæŸ¥«à“ ç§ÿ≥‰¡à√ŸâÀ√◊Õ«à“®‘µ«‘≠≠“≥·∫∫‰Àπ∑’Ë‡ªìπ‡®â“¢Õß
æ«°§ÿ≥ ¢âÕ 56 ∫ÿµ√¡πÿ…¬å ‰¡à ‰¥â¡“‡æ◊ËÕ∑”≈“¬®‘µ«‘≠≠“≥¡πÿ…¬å ·µà¡“‡æ◊ËÕ™à«¬‡À≈◊Õæ«°‡¢“é
10:1 ‡®Á¥ ‘∫ Õß§π ·µà ”‡π“µâπ©∫—∫¿“…“°√’°∫“ß©∫—∫∫Õ°«à“ ‡®Á¥ ‘∫§π
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àßæ«°§ÿ≥ÕÕ°‰ª‡À¡◊Õπæ«°≈Ÿ°·°–∑’ËÕ¬Ÿà∑à“¡°≈“ßΩŸßÀ¡“ªÉ“ 4‰¡àµâÕß‡Õ“∂ÿß‡ß‘π ∂ÿß¬à“¡ À√◊Õ
√Õß‡∑â“µ‘¥µ—«‰ª ·≈–‰¡àµÕâ ßÀ¬ÿ¥∑—°∑“¬„§√‡≈¬„π√–À«à“ß∑“ß 5‡¡◊ÕË ‡¢â“∫â“π‰Àπ°Á„ÀâÕ«¬æ√°àÕπ«à“
ù¢Õ„Àâ∫â“ππ’ÈÕ¬Ÿà‡¬Áπ‡ªìπ ÿ¢û 6∂â“∫â“ππ—Èπ¡’§π∑’Ë√—°§«“¡ ß∫ ÿ¢Õ¬Ÿà æ√π—Èπ°Á®–µ°‡ªìπ¢Õß‡¢“ ·µà
∂â“‰¡à¡’ æ√π—πÈ °Á®–°≈—∫¡“Õ¬Ÿ°à ∫— §ÿ≥Õ’° 7‡¡◊ÕË Õ¬Ÿ∫à “â π‰Àπ°Á„ÀâÕ¬Ÿ∫à “â ππ—πÈ µ≈Õ¥ Õ¬à“¬â“¬‰ª¬â“¬¡“ ‡¡◊ÕË
‡¢“‡Õ“Õ–‰√¡“„Àâ°π‘ ·≈–¥◊¡Ë °Á°π‘ ‡≈¬ ‡æ√“–§πß“π°Á ¡§«√®–‰¥â√∫— §à“®â“ß 8‡¡◊ÕË ‡¢â“‰ª„π‡¡◊Õß‰Àπ
‡¢“‡≈’È¬ßÕ–‰√°Á „Àâ°‘π ‘Ëßπ—Èπ 9√—°…“§π∑’Ë ‰¡à ∫“¬„π‡¡◊Õßπ—Èπ ·≈–∫Õ°‡¢“«à“ ù·ºàπ¥‘π¢Õß
æ√–‡®â“„°≈â¡“∂÷ß·≈â«û 10·µà∂â“‡¡◊Õß‰Àπ‰¡àµâÕπ√—∫§ÿ≥ °Á„Àâ ‰ª¬◊πÕ¬Ÿà∑’Ë∂ππ·≈â«æŸ¥«à“ 11ù·¡â·µà
ΩÿπÉ „π‡¡◊Õßπ’∑È µË’ ¥‘ ‡∑â“‡√“ ‡√“°Á®–ªí¥ÕÕ°„ÀâÀ¡¥û ‡æ◊ÕË ‡ªìπ°“√‡µ◊Õπæ«°‡¢“ ·≈–√Ÿâ ‰«â¥«â ¬«à“ ù·ºàπ
¥‘π¢Õßæ√–‡®â“„°≈â¡“∂÷ß·≈â«û 12‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ „π«—πæ‘æ“°…“ ‚∑…¢Õß‡¡◊Õßπ’È®–√ÿπ·√ß
°«à“‚∑…¢Õß‡¡◊Õß‚ ‚¥¡*‡ ’¬Õ’°é

æ√–‡¬´Ÿ‡µ◊Õπª√–™“™π∑’Ë‰¡à‡™◊ËÕ
(¡∏.11:20-24)

13çπà“Õ—∫Õ“¬®√‘ßÊ

‡¡◊Õß‚§√“´‘π·≈–‡¡◊Õß‡∫∏‰´¥“*‡æ√“–∂â“‡√◊ËÕßÕ—»®√√¬å∑’Ë ‰¥â‡°‘¥¢÷Èπ„π
‡¡◊Õß¢Õß‡®â“π’È ‰ª‡°‘¥∑’Ë‡¡◊Õß‰∑√–·≈–‡¡◊Õß‰´¥Õπ*·≈â«≈–°Á §π∑’Ëπ—Ëπ°Á§ß°≈—∫µ—«°≈—∫„® „ àºâ“
°√– Õ∫*·≈–‡Õ“¢’È‡∂â“‚√¬À—«‰ªπ“π·≈â«14„π«—πæ‘æ“°…“π—Èπ ‚∑…¢Õß‡¡◊Õßπ’È®–√ÿπ·√ß°«à“
‚∑…¢Õß‡¡◊Õß‰∑√–·≈–‡¡◊Õß‰´¥Õπ‡ ’¬Õ’° 15 à«π‡®â“‡¡◊Õß§“‡ªÕ√π“Õÿ¡*‡®â“§‘¥«à“ ‡®â“®–∂Ÿ°
¬°¢÷Èπ Ÿß‡∑’¬¡øÑ“À√◊Õ‰ß ‰¡à¡’∑“ß ‡®â“®–µâÕßµ°≈ß‰ª∂÷ß¥‘π·¥π¢Õß§πµ“¬µà“ßÀ“°‡≈à“é
16·≈â«æ√–Õß§å°Á∫Õ°°—∫»‘…¬å«à“ ç§π∑’Ë¬Õ¡√—∫∂âÕ¬§”¢Õßæ«°§ÿ≥ °Á‡∑à“°—∫¬Õ¡√—∫‡√“¥â«¬
·≈–§π∑’ËªÆ‘‡ ∏æ«°§ÿ≥ °Á‡∑à“°—∫ªÆ‘‡ ∏‡√“¥â«¬ ·≈â«§π∑’ËªÆ‘‡ ∏‡√“ °Á‡∑à“°—∫ªÆ‘‡ ∏æ√–‡®â“ºŸâ
∑’Ë ßà ‡√“¡“¥â«¬é

»‘…¬å‡®Á¥ ‘∫ Õß§π°≈—∫¡“
‘∫ Õß§π °≈—∫¡“√“¬ß“πæ√–‡¬´Ÿ¥â«¬§«“¡¥’ „®«à“ çÕ“®“√¬å§√—∫ ·¡â·µà
æ«°º’√â“¬*¬—ß‡™◊ËÕøíß‡√“‡≈¬ µÕπ∑’Ë‡√“Õâ“ß™◊ËÕ¢ÕßÕ“®“√¬åé 18æ√–‡¬´ŸµÕ∫«à“ ç‡√“‡ÀÁπ´“µ“π
µ°≈ß¡“®“°øÑ“‡À¡◊ÕπøÑ“·≈∫ 19‡√“„ÀâÕ”π“®æ«°§ÿ≥ „π°“√‡À¬’¬∫¬Ë”ßŸ√“â ¬·≈–·¡≈ßªÉÕß ·≈–
„Àâ¡’Õ”π“®‡Àπ◊Õ»—µ√Ÿ∑—ÈßÀ¡¥ ‰¡à¡’Õ–‰√∑”√â“¬æ«°§ÿ≥‰¥â 20·µàÕ¬à“¥’„®‡æ√“–æ«°º’√â“¬‡™◊ËÕøíß
æ«°§ÿ≥ ·µà „Àâ¥’„®‡æ√“–™◊ËÕ¢Õßæ«°§ÿ≥‰¥â®¥‰«â∫π «√√§å·≈â«é
17»‘…¬å∑—Èß‡®Á¥

æ√–‡¬´Ÿ¢Õ∫§ÿ≥æ√–∫‘¥“
(¡∏.11:25-27;13:16-17)
21„π‡«≈“π—π
È æ√–‡¬´Ÿ‡µÁ¡‰ª¥â«¬§«“¡ ¢ÿ „πæ√–«‘≠≠“≥∫√‘

10:12
10:13
10:13
10:13
10:15
10:17

∑ÿ ∏‘Ï æ√–Õß§åæ¥Ÿ «à“

‚ ‚¥¡ ‡ªìπ‡¡◊Õß∑’Ë¡’æ«°‡°¬å‡µÁ¡‰ªÀ¡¥ æ√–‡®â“∑”≈“¬‡¡◊Õß∑—Èß‡¡◊Õß ¥Ÿ‰¥â „πÀπ—ß ◊Õ ª∞¡°“≈ 19
‡¡◊Õß‚§√“´‘π·≈–‡¡◊Õß‡∫∏‰´¥“ §◊Õ ‡¡◊Õß∑’ÕË ¬Ÿµà ¥‘ °—∫∑–‡≈ “∫°“≈‘≈’ ‡ªìπ‡¡◊Õß∑’æË √–‡¬´Ÿª√–°“» ßË— Õπª√–™“™π
‡¡◊Õß‰∑√–·≈–‡¡◊Õß‰´¥Õπ §◊Õ ‡¡◊Õß∑’Ë§π™—Ë«√â“¬Õ¬Ÿà
ºâ“°√– Õ∫ §◊Õ ºâ“‡π◊ÈÕÀ¬“∫ ∑”®“°¢π —µ«å „™â «¡„ à‡æ◊ËÕ· ¥ß§«“¡‚»°‡»√â“
§“‡ªÕ√π“Õÿ¡ §◊Õ ‡¡◊Õß„π·§«âπ°“≈‘≈’ ∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ„™â‡ªìπ∑’Ëª√–°“» —Ëß Õπ
º’√â“¬ À¡“¬∂÷ß «‘≠≠“≥™—Ë«®“°ªï»“®
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ç≈Ÿ° √√‡ √‘≠æ√–∫‘¥“ Õß§å‡®â“™’«‘µ·ÀàßøÑ“ «√√§å ·≈–·ºàπ¥‘π‚≈°
¢Õ∫§ÿ≥æ√–Õß§å∑Ë’ ‰¥âªî¥∫—ß Ë‘ß‡À≈à“π’È®“°§π©≈“¥·≈–√Õ∫√Ÿâ ·µà ‰¥â‡ªî¥‡º¬„Àâ°—∫§π∑’Ë ‰√â
‡¥’¬ß “‡À¡◊Õπ‡¥Á°‡≈Á°Ê ‰¥â√Ÿâ „™à·≈â« π’Ë·À≈–‡ªìπ ‘Ëß∑’Ëæ√–Õß§åÕ¬“°®–„Àâ‡°‘¥¢÷Èπé
22çæ√–∫‘¥“‰¥â¡Õ∫∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß„Àâ°—∫≈Ÿ° ‰¡à¡’ „§√√Ÿâ®—°æ√–∫ÿµ√À√Õ° πÕ°®“°æ√–∫‘¥“
·≈–‰¡à¡’„§√√Ÿâ®—°æ√–∫‘¥“À√Õ° πÕ°®“°æ√–∫ÿµ√ ·≈–§π∑’Ëæ√–∫ÿµ√‰¥â‡≈◊Õ°∑’Ë®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ‡°’Ë¬«
°—∫æ√–∫‘¥“é
23æ√–‡¬´ŸÀ—π¡“æŸ¥°—∫æ«°»‘…¬å‡ªìπ°“√ à«πµ—««à“ ç‡ªìπ‡°’¬√µ‘®√‘ßÊ ”À√—∫æ«°§ÿ≥∑’Ë ‰¥â
‡ÀÁπ ‘Ëß‡À≈à“π’È 24‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ ¡’æ«°ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“†·≈–æ«°°…—µ√‘¬å Õ¬“°‡ÀÁπÕ¬“°
‰¥â¬‘π ‘Ëß∑’Ëæ«°§ÿ≥‡ÀÁπ·≈–‰¥â¬‘ππ’È ·µàæ«°‡¢“°Á ‰¡à ‰¥â‡ÀÁπ·≈–°Á ‰¡à ‰¥â¬‘π¥â«¬é

™“« –¡“‡√’¬„®¥’
§πÀπ÷Ëß ≈ÿ°¢÷Èπ∑¥ Õ∫æ√–‡¬´Ÿ ‡¢“∂“¡«à“ çÕ“®“√¬å§√—∫ º¡®–
µâÕß∑”¬—ß‰ß∂÷ß®–¡’™’«‘µÕ¬Ÿà°—∫æ√–‡®â“µ≈Õ¥‰ªé
26æ√–‡¬´ŸµÕ∫«à“ ç°Æ‡¢’¬π‰«â«à“Õ–‰√ ·≈â«§ÿ≥‡¢â“„®«à“¬—ß‰ßé
27‡¢“°ÁµÕ∫«à“ çµâÕß√—°æ√–‡®â“Õß§å‡®â“™’«‘µ ¥â«¬ ‘Èπ ÿ¥À—«„® ‘Èπ ÿ¥®‘µ«‘≠≠“≥
‘Èπ ÿ¥°”≈—ß ·≈– ‘Èπ ÿ¥§«“¡§‘¥*·≈–µâÕß√—°‡æ◊ËÕπ∫â“π‡À¡◊Õπ√—°µπ‡Õßé*
28æ√–‡¬´ŸæŸ¥«à“ ç∂Ÿ°µâÕß·≈â« ‰ª∑”µ“¡π—Èπ‡∂Õ– ·≈â«®–¡’™’«‘µÕ¬Ÿà°—∫æ√–‡®â“µ≈Õ¥‰ªé
29·µà‡¢“Õ¬“°®–Õ«¥«à“ ‡¢“∑”∂Ÿ°·≈â«∑’Ë∂“¡§”∂“¡Õ¬à“ßπ’È*‡¢“®÷ß∂“¡µàÕ«à“ ç·≈â«„§√
‡ªìπ‡æ◊ËÕπ∫â“π¢Õßº¡≈à–§√—∫é
30æ√–‡¬´ŸµÕ∫«à“ ç¡’™“¬§πÀπ÷Ëß‡¥‘π∑“ß®“°‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ ‰ª‡¡◊Õß‡¬√’ ‚§ „π√–À«à“ß
∑“ß∂Ÿ°‚®√ª≈âπ·≈–∑”√â“¬ æ«°‚®√∂Õ¥‡Õ“‡ ◊ÈÕºâ“‡¢“‰ª ∑ÿ∫µ’‡¢“·≈â«Àπ’‰ª ∑‘Èß‡¢“„ÀâπÕπ∫“¥
‡®Á∫ª“ßµ“¬Õ¬Ÿà∑Ë’πË—π 31∫—ß‡Õ‘≠¡’π—°∫«™§πÀπ÷Ëß‡¥‘πºà“π¡“∑“ßπ—ÈπæÕ¥’ ·µàæÕ‡¢“‡ÀÁπ™“¬§π
π—Èπ‡¢“°ÁÀ≈’°¢â“¡‰ª‡¥‘πÕ’°ΩíòßÀπ÷Ëß 32ºŸâ™à«¬„π«‘À“√† §πÀπ÷Ëß°Á‡À¡◊Õπ°—π ‡¡◊ËÕ‡¥‘π¡“æ∫™“¬§π
π—Èπ ‡¢“°ÁÀ≈’°‡¥‘π¢â“¡‰ªÕ’°ΩíòßÀπ÷Ëß¢Õß∂ππ 33·µà¡’™“« –¡“‡√’¬*§πÀπ÷Ëß‡¥‘πºà“π¡“ ‡¡◊ËÕ
‡ÀÁπ™“¬§ππ—Èπ ‡¢“°Á ß “√ 34√’∫‡¢â“‰ª™à«¬ ‡Õ“‡À≈â“Õßÿàπ·≈–πÈ”¡—π¡–°Õ°*‡∑≈ß∫π∫“¥·º≈
·≈–æ—πºâ“‰«â ·≈â«°Á¬°¢÷ÈπÀ≈—ß≈“¢Õß‡¢“ æ“‰ª∑’Ë ‚√ß·√¡ ¥Ÿ·≈æ¬“∫“≈‡¢“ 35«—πµàÕ¡“ ™“« –
¡“‡√’¬§ππ’È°Á „Àâ‡ß‘π Õß‡À√’¬≠°—∫‡®â“¢Õß‚√ß·√¡·≈–∫Õ°«à“ ù™à«¬¥Ÿ·≈‡¢“„Àâ¥’¥â«¬π– à«π∑’Ë
‡°‘π®“°π’È º¡®–®à“¬„ÀâµÕπ¢“°≈—∫ûé
36ç§ÿ≥§‘¥«à“ „π “¡§ππ’È „§√‡ªìπ‡æ◊ËÕπ∫â“π¢Õß™“¬∑’Ë∂Ÿ°‚®√ª≈âπ≈à–é
37§π‡°àß°Æ¢Õß‚¡‡ §ππ’°È µÁ Õ∫«à“ ç§π∑’·
Ë ¥ß§«“¡‡¡µµ“°—∫‡¢“π– §‘ √—∫é
æ√–‡¬´Ÿ°ÁæŸ¥°—∫‡¢“«à“ ç§ÿ≥°Á∑”Õ¬à“ß‡¢“∫â“ß ‘é
25¡’§π∑’Ë‡°àß°Æ¢Õß‚¡‡

10:27 µâÕß√—°æ√–‡®â“... ‘Èπ ÿ¥§«“¡§‘¥ Õâ“ß®“°Àπ—ß ◊Õ ‡©≈¬∏√√¡∫—≠≠—µ‘ 6:5
10:27 µâÕß√—°‡æ◊ËÕπ∫â“π...µπ‡Õß Õâ“ß®“°Àπ—ß ◊Õ ‡≈«’π‘µ‘ 19:18
10:29 ç‡¢“∑”∂Ÿ°·≈â«∑’Ë∂“¡§”∂“¡Õ¬à“ßπ’Èé À√◊Õ Õ“®®–·ª≈‰¥âÕ’°«à“ ç‡¢“Õ¬“°®–· ¥ß„Àâ§π‡ÀÁπ«à“ ‡¢“„™â™’«‘µÕ¬à“ß
∂Ÿ°µâÕßµ“¡∑“ß¢Õßæ√–‡®â“·≈â«é
10:33 ™“« –¡“‡√’¬ ¡“®“°·§«âπ –¡“‡√’¬ ‡ªìπ≈Ÿ°º ¡¢Õßæ«°¬‘« §π¬‘«‡°≈’¬¥™—ßæ«°π’È¡“°
10:34 ‡À≈â“Õßÿàπ·≈–πÈ”¡—π¡–°Õ° ¢Õß ÕßÕ¬à“ßπ’È „™â‡ªìπ¬“‡æ◊ËÕ∑”„Àâ∫“¥·º≈πÿà¡·≈– –Õ“¥
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¡“√’¬°å ∫— ¡“√∏“
æ√–‡¬´Ÿ·≈–æ«°»‘…¬å‰¥â‡¢â“‰ª„πÀ¡Ÿ∫à “â π·ÀàßÀπ÷ßË ∑’πË πË— ¡’À≠‘ß§πÀπ÷ßË
™◊ÕË ¡“√∏“ π“ß‰¥â‡™‘≠æ√–Õß§åæ—°∑’Ë∫â“π¢Õßπ“ß 39¡“√’¬å´÷Ëß‡ªìππâÕß “«¢Õß¡“√∏“ ‰¥â¡“π—ËßÕ¬Ÿà
∑’‡Ë ∑â“¢ÕßÕß§å‡®â“™’«µ‘ ·≈–øíßæ√–Õß§åæ¥Ÿ Õ¬à“ßµ—ßÈ „® 40 «à π¡“√∏“π—πÈ °”≈—ß¬ÿßà Õ¬Ÿ°à ∫— °“√®—¥‡µ√’¬¡µà“ßÊ
π“ß°Á ‰¥â¡“µ—¥æâÕ°—∫æ√–‡¬´Ÿ«“à çÕ“®“√¬å ‰¡à π„®‡≈¬À√◊Õ∑’πË Õâ ß “«ª≈àÕ¬„Àâ¥©‘ π— ∑”ß“πÕ¬Ÿ§à π‡¥’¬«
™à«¬∫Õ°„Àâ‡∏Õ¡“™à«¬ÀπàÕ¬‡∂Õ–§à–é
41·µàÕß§å‡®â“™’«‘µµÕ∫π“ß‰ª«à“ ç¡“√∏“ ¡“√∏“‡Õã¬ ‡∏Õ°”≈—ß°—ß«≈·≈–«ÿàπ«“¬°—∫À≈“¬
‡√◊ËÕß‡À≈◊Õ‡°‘π 42·µà¡’ ‘Ëß‡¥’¬«‡∑à“π—Èπ∑’Ë®”‡ªìπ ·≈–¡“√’¬å°Á ‰¥â‡≈◊Õ°‡Õ“ ‘Ëßπ—Èπ∑’Ë¥’°«à“‰«â·≈â« ·≈–
®–‰¡à¡’„§√·¬àß ‘Ëßπ—Èπ‰ª®“°‡∏Õé
38„π√–À«à“ß∑“ßπ—π
È

æ√–‡¬´Ÿ Õπ‡√◊ËÕß°“√Õ∏‘…∞“π
(¡∏.6:9-15)

11

¡’§√—ßÈ Àπ÷ßË ∑’æË √–‡¬´ŸÕ∏‘…∞“πÕ¬Ÿà„π∑’·Ë ÀàßÀπ÷ßË ‡¡◊ÕË Õ∏‘…∞“π‡ √Á®·≈â«≈Ÿ°»‘…¬å§πÀπ÷ßË
‡¢â“¡“∫Õ°«à“ çÕ“®“√¬å™à«¬ Õπæ«°‡√“Õ∏‘…∞“πÀπàÕ¬§√—∫ ‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ë¬ÕÀåπ Õπ
»‘…¬å¢Õß‡¢“é 2æ√–‡¬´Ÿ∫Õ°«à“ ç‡¡◊ËÕæ«°§ÿ≥Õ∏‘…∞“π „ÀâæŸ¥Õ¬à“ßπ’È«à“
ùæ√–∫‘¥“ ¢Õ„Àâ™◊ËÕ¢Õßæ√–Õß§å‡ªìπ∑’Ë‡§“√æπ—∫∂◊Õ‡ ¡Õ
¢Õ„Àâ·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–Õß§å¡“∂÷ß
3¢Õ™à«¬„Àâ‡√“¡’Õ“À“√°‘π„π∑ÿ°Ê «—π
4¢Õ™à«¬¬°‚∑…∫“ª„Àâ°—∫‡√“¥â«¬
‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ë‡√“¬°‚∑…„Àâ°—∫§πÕ◊Ëπ∑’Ë∑”∫“ªµàÕ‡√“
¢Õ™à«¬ª°ªÑÕß‡√“‰¡à „Àâ∂Ÿ°¬—Ë«¬«πûé

µâÕß¢ÕµàÕ‰ª‡√◊ËÕ¬Ê
(¡∏.7:7-11)

5·≈â«æ√–‡¬´ŸæŸ¥µàÕ‰ª«à“

ç ¡¡ÿµ‘«à“¡’‡æ◊ËÕπ¡“‡¬’Ë¬¡§ÿ≥ ·µà∫â“π§ÿ≥°Á ‰¡à¡’Õ–‰√®–„Àâ‡¢“
°‘π —°Õ¬à“ß §ÿ≥°Á‡≈¬‰ªÀ“‡æ◊ËÕπÕ’°§πÀπ÷ËßµÕπ‡∑’Ë¬ß§◊π ·≈–√âÕß‡√’¬°«à“ ùπ’Ë ‡æ◊ËÕπ¢Õ¬◊¡
¢π¡ªíß —° “¡°âÕπ ‘ 6æÕ¥’¡’‡æ◊ËÕπ¡“‡¬’Ë¬¡ ·µà∑’Ë∫â“π‰¡à¡’Õ–‰√®–„Àâ‡¢“°‘π‡≈¬û 7‡æ◊ËÕπ§ππ—Èπ∑’Ë
Õ¬Ÿà „π∫â“π√âÕßµÕ∫«à“ ùÕ¬à“¬ÿàßπà“ ª√–µŸ°Á≈ß°≈Õπ·≈â« ©—π°—∫≈Ÿ°Ê °ÁπÕπ°—πÕ¬Ÿà∫π‡µ’¬ßπ’ÈÀ¡¥
·≈â« ®–≈ÿ°‰ªÀ¬‘∫Õ–‰√„Àâ ‰¡à ‰¥â·≈â«û 8‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ ∂÷ß·¡â‡¢“®–‰¡à≈ÿ°¢÷Èπ¡“À¬‘∫„Àâ‡æ√“–
§«“¡‡ªìπ‡æ◊ËÕπ°—π ·µà‡¢“®–≈ÿ°¢÷Èπ¡“À¬‘∫„Àâ‡∑à“∑’Ë§π§ππ—ÈπÕ¬“°‰¥â ‡æ√“–∑π°“√µ◊ÍÕ·∫∫‰¡à√Ÿâ
®—°Õ“¬¢Õß§π§ππ—Èπ‰¡à ‰À« 9‡√“¢Õ∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ ¢Õ·≈â«®–‰¥â À“·≈â«®–æ∫ ‡§“–·≈â«ª√–µŸ®–
‡ªî¥„Àâ 10‡æ√“–∑ÿ°§π∑’Ë¢Õ°Á®–‰¥â ∑ÿ°§π∑’ËÀ“°Á®–æ∫ ·≈–∑ÿ°§π∑’Ë‡§“– ª√–µŸ°Á®–‡ªî¥„Àâ‡¢“
11¡’æàÕ§π‰Àπ∫â“ß ∑’Ë‡ ¡◊ËÕ≈Ÿ° ¢Õª≈“ ·≈â«®– àßßŸæ‘…„Àâ·∑π 12À√◊Õ‡¡◊ËÕ≈Ÿ°¢Õ‰¢à·≈â«®– àß
·¡ßªÉÕß„Àâ·∑π 13·¡â·µàæ«°§ÿ≥∑’Ë‡ªìπ§π™—Ë« ¬—ß√Ÿâ®—°„Àâ¢Õß¥’Ê °—∫≈Ÿ°¢Õß§ÿ≥‡≈¬ ·≈â«æ√–
∫‘¥“∫π «√√§å≈à– ®–‰¡à¬‘Ëßæ√âÕ¡∑’Ë®–„Àâæ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘†Ï °—∫§π∑’Ë¢Õ®“°æ√–Õß§åÀ√◊Õé
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Õ”π“®¢Õßæ√–‡¬´Ÿ¡“®“°æ√–‡®â“
(¡∏.12:22-30;¡°.3:20-27)

14«—πÀπ÷ßË æ√–‡¬´Ÿ‰¥â ‰≈àº√’ “â ¬†ÕÕ°®“°™“¬§πÀπ÷ßË ∑’‡Ë ªìπ„∫â ‡¡◊ÕË º’ÕÕ°‰ª·≈â« ™“¬§ππ—π
È °Áæ¥Ÿ
15
‰¥â∑”„Àâ™“«∫â“π·ª≈°„®¡“° ∫“ß§πæŸ¥«à“ ç‡¢“„™âƒ∑∏‘ÕÏ ”π“®¢Õß ‡∫‡Õ≈‡´∫Ÿ≈À—«Àπâ“º’ ¢—∫‰≈àº’

√â“¬æ«°π—πÈ ÕÕ°‰ªé
16∫“ß§π°Á‡√’¬°„Àâæ√–Õß§å∑” ‘ËßÕ—»®√√¬å„Àâ¥Ÿ ‡æ◊ËÕæ‘ Ÿ®πå«à“æ√–Õß§å¡“®“°æ√–‡®â“®√‘ß
17æ√–‡¬´Ÿ√«Ÿâ “à æ«°‡¢“§‘¥Õ–‰√Õ¬Ÿà ®÷ß∫Õ°«à“ ç·ºàπ¥‘π‰Àπ∑’·Ë µ° “¡—§§’·≈–µàÕ °Ÿâ π
— ‡Õß®–∂Ÿ°∑”≈“¬
18
·≈–∫â“π‰Àπ∑’Ë∑–‡≈“–°—π‡Õß°Á®–æ—ßæ‘π“» ∂â“´“µ“πµàÕ Ÿâ°—∫µ—«¡—π‡Õß·≈â« ·ºàπ¥‘π¢Õß¡—π
®–µ—ÈßÕ¬Ÿà ‰¥â¬—ß‰ß §ÿ≥À“«à“‡√“„™âƒ∑∏‘ÏÕ”π“®¢Õß‡∫‡Õ≈‡´∫Ÿ≈ ¢—∫‰≈àæ«°º’√â“¬π—Èπ 19·≈â«æ«°»‘…¬å
¢Õß§ÿ≥≈à– „™âƒ∑∏‘ÏÕ”π“®¢Õß„§√ ‡æ√“–æ«°‡¢“°Á¢—∫º’√â“¬‡À¡◊Õπ°—π æ«°»‘…¬å¢Õß§ÿ≥‡Õß®–
æ‘ Ÿ®πå«à“ ‘Ëß∑’Ë§ÿ≥æŸ¥‡°’Ë¬«°—∫‡√“π—Èπº‘¥ 20·µà∂â“‡√“„™âƒ∑∏‘ÏÕ”π“®¢Õßæ√–‡®â“¢—∫º’√â“¬ °Á· ¥ß«à“
·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“¡“∂÷ßæ«°§ÿ≥·≈â«é
21ç‡¡◊ËÕ¡’‡®â“¢Õß∫â“π∑’Ë·¢Áß·√ß·≈–¡’Õ“«ÿ∏§√∫¡◊Õ‡ΩÑ“∫â“πÕ¬Ÿà ∑√—æ¬å ‘π¢Õß‡¢“°Áª≈Õ¥¿—¬
22·µà∂â“¡’§π∑’Ë·¢Áß·√ß°«à“∫ÿ°‡¢â“¡“‡Õ“™π–‡¢“ ·≈–¬÷¥‡Õ“Õ“«ÿ∏∑’Ë‡¢“„™âªÑÕß°—πµ—«‰ª ‡¡◊ËÕ∂÷ß
µÕππ—Èπ °Áª≈âπ‡Õ“∑√—æ¬å ‘π¢Õß‡¢“‰ª·∫àßªíπ°—π‰¥â
23§π∑’Ë ‰¡à ‰¥âÕ¬ŸàΩÉ“¬‡√“ °ÁµàÕµâ“π‡√“ ·≈–§π∑’Ë ‰¡à™à«¬‡√“√«∫√«¡ΩŸß·°– °Á‡ªìπ§π∑’Ë∑”„Àâ
ΩŸß·°–°√–®—¥°√–®“¬‰ª
§π∑’Ë«à“ß‡ª≈à“
(¡∏.12:43-45)
24‡¡◊ÕË º’√“â ¬ÕÕ°¡“®“°√à“ß¢Õß§πÀπ÷ßË ·≈â« ¡—π°Á ‰¥âµ√–‡«π‰ª„π∑’‡Ë ª≈à“‡ª≈’¬Ë «·Àâß·≈âß ‡æ◊ÕË
À“∑’Ëæ—°ºàÕπ ·µà°ÁÀ“‰¡à‡®Õ ¡—π®÷ßæŸ¥«à“ ù°≈—∫‰ª∫â“πÀ≈—ß‡°à“∑’Ë‡§¬Õ¬Ÿà¥’°«à“û 25·≈â«¡—π°Á°≈—∫‰ª
æ∫«à“∫â“πÀ≈—ßπ—Èπ∂Ÿ°‡°Á∫°«“¥ –Õ“¥‡√’¬∫√âÕ¬ 26¡—π®÷ß‰ª™«πº’∑’Ë√â“¬°«à“¡—π¡“Õ’°‡®Á¥µ—« ‡¢â“

¡“√«¡°—πÕ¬Ÿà∑’Ë∫â“πÀ≈—ßπ—Èπ ·≈–„π∑’Ë ÿ¥ ¿“æ¢Õß§ππ—Èπ°Á¬‘Ëß‡≈«√â“¬°«à“µÕπ·√°‡ ’¬Õ’°é

ºŸâ∑’Ë¡’‡°’¬√µ‘®√‘ßÊ
°Á¡À’ ≠‘ß§πÀπ÷ßË „πΩŸß™π√âÕß¢÷πÈ ¡“«à“ ç§π∑’§Ë ≈Õ¥∑à“π¡“·≈–
„Àâ∑à“π¥Ÿ¥π¡ ∂◊Õ«à“¡’‡°’¬√µ‘®√‘ßÊé
28·µàæ√–Õß§åæŸ¥«à“ ç„™à ·µà§π∑’Ëøíß·≈–∑”µ“¡∂âÕ¬§”¢Õßæ√–‡®â“ °Á¡’‡°’¬√µ‘¬‘Ëß°«à“é
27‡¡◊ÕË æ√–‡¬´Ÿ‡≈à“‡√◊ÕË ßπ’ÕÈ ¬Ÿà

æ‘ Ÿ®πå„Àâæ«°‡√“¥Ÿ ‘
(¡∏.12:38-42;¡°.8:12)

29‡¡◊ËÕ¡’™“«∫â“π¡“¡“°¢÷Èπ

æ√–‡¬´Ÿ°ÁæŸ¥«à“ ç§π ¡—¬π’È™—Ë«√â“¬ Õ¬“°®–„Àâ‡√“∑”·µà‡√◊ËÕß
Õ—»®√√¬å„Àâ¥Ÿ ‡æ◊ÕË æ‘ ®Ÿ πå«“à æ√–‡®â“ ßà ‡√“¡“ ·µàæ√–‡®â“®–‰¡à· ¥ß‡√◊ÕË ßÕ—»®√√¬åÕ–‰√∑—ßÈ π—πÈ ‡æ◊ÕË
æ‘ ®Ÿ πå°∫— æ«°‡¢“ πÕ°®“°‡√◊ÕË ßÕ—»®√√¬å¢Õß‚¬π“Àå* 30 ßË‘ ∑’‡Ë °‘¥¢÷πÈ °—∫‚¬π“Àå ‡ªìπ‡√◊ÕË ßÕ—»®√√¬å∑Ë’
æ‘ ®Ÿ πå„Àâ™“«π’π–‡«Àå√«âŸ “à æ√–‡®â“ ßà ‚¬π“Àå¡“ ·≈– ßË‘ ∑’®Ë –‡°‘¥¢÷πÈ °—∫‡√“ °Á®–‡ªìπ‡√◊ÕË ßÕ—»®√√¬å∑’Ë
11:29 ‚¬π“Àå §◊Õ ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“„πæ√–§—¡¿’√å‡¥‘¡ À≈—ß®“°Õ¬Ÿà„π∑âÕßª≈“ 3 «—π°ÁÕÕ°¡“¡’™’«‘µµàÕ‰ª ‡À¡◊Õπ°—∫
æ√–‡¬´Ÿ∑’Ëøóôπ¢÷Èπ¡“Õ’°À≈—ß®“°µ“¬Õ¬Ÿà „πÕÿ‚¡ß§å 3 «—π

03 luke with reference

127

26/8/03, 10:52 AM

128

≈Ÿ°“ 11:31

æ‘ Ÿ®πå„Àâ§π„π ¡—¬π’È√Ÿâ«à“ æ√–‡®â“‰¥â àß∫ÿµ√¡πÿ…¬å†¡“31„π«—πµ—¥ ‘π‚∑… √“™‘π’∑’Ë¡“®“°∑“ß„µâ*
®–øÑÕß«à“§π ¡—¬π’Èº‘¥ ‡æ√“–π“ßÕÿµ à“Àå‡¥‘π∑“ß¡“®“° ÿ¥¢Õ∫øÑ“ ‡æ◊ËÕ¡“øíß§«“¡‡©≈’¬«
©≈“¥¢Õß°…—µ√‘¬å´“‚≈¡Õπ ·µàµÕππ’È ‘Ëß∑’Ë¬‘Ëß„À≠à°«à“°…—µ√‘¬å´“‚≈¡Õπ°ÁÕ¬Ÿà∑’Ëπ’Ë·≈â« 32„π«—π
µ—¥ ‘π‚∑… ™“«‡¡◊Õßπ’π–‡«Àå °Á®–¡“∑”„Àâ‡ÀÁπ«à“§π ¡—¬π’Èº‘¥‡À¡◊Õπ°—π ‡æ√“–™“«‡¡◊Õßπ’π–
‡«Àåπ—Èπ‰¥â°≈—∫µ—«°≈—∫„®‡¡◊ËÕ‰¥âøíß§” —Ëß Õπ¢Õß‚¬π“Àå ·≈–µÕππ’È ‘Ëß∑’Ë¬‘Ëß„À≠à°«à“‚¬π“Àå°ÁÕ¬Ÿà
∑’Ëπ’Ë·≈â«
„Àâ‡ªìπ· ß «à“ß¢Õß‚≈°
(¡∏.5:15;6:22-23)
33‰¡à¡’ „§√À√Õ°∑’Ë®ÿ¥µ–‡°’¬ß·≈â«®–‡Õ“‰ª´àÕπ‰«â

À√◊Õ‡Õ“∂—ß§√Õ∫‰«â ¡’·µà®–‡Õ“‰ªµ—Èß‰«â
∫π‡™‘ßµ–‡°’¬ß ‡æ◊ËÕ®–‰¥â àÕß «à“ß„Àâ°—∫§π∑’Ë‡¢â“¡“„πÀâÕß 34¥«ßµ“¢Õß§ÿ≥°Á§◊Õµ–‡°’¬ß¢Õß
√à“ß°“¬ ∂â“¥«ßµ“¥’ ∑—Èß√à“ß°Á®–¡’· ß «à“ß‡µÁ¡‰ªÀ¡¥ ·µà∂â“¥«ßµ“‰¡à ¥’* ∑—Èß√à“ß°“¬°Á®–
¡◊¥¡π‰ªÀ¡¥ 35√–«—ßµ—«‰«â „Àâ¥’ Õ¬à“„Àâ· ß «à“ß„πµ—«§ÿ≥°≈—∫¡◊¥‰ª 36∂â“∑—Èß√à“ß¢Õß§ÿ≥¡’
§«“¡ «à“ß‡µÁ¡‰ªÀ¡¥ °Á®–‰¡à¡’ à«π‰Àπ¡◊¥‡≈¬ §ÿ≥°Á®– «à“ß®â“‰ª∑—Èßµ—« ‡À¡◊Õπ°—∫¡’· ß
µ–‡°’¬ß àÕß¡“∑’Ë§ÿ≥é
æ√–‡¬´Ÿ«‘®“√≥åæ«°ºŸâπ”»“ π“
(¡∏.23:1-36;¡°.12:38-40;≈°.20:45-47)
37‡¡◊ÕË æ√–‡¬´Ÿæ¥Ÿ ®∫·≈â« ø“√‘ †’ §πÀπ÷ßË °Á ‰¥â™«πæ√–Õß§å ‰ª°‘πÕ“À“√∑’∫
Ë “â π¢Õß‡¢“ ‡¡◊ÕË
38
‰ª∂÷ß æ√–Õß§å°Á ‰ªπ—ßË ∑’Ë ‚µä–Õ“À“√∑—π∑’ «à πø“√‘ §’ ππ—πÈ °Á·ª≈°„® ∑’æË √–‡¬´Ÿ‰¡à ‰¥â≈“â ß¡◊Õ µ“¡
æ‘∏’°àÕπ°‘πÕ“À“√ 39æ√–Õß§å°Á∫Õ°«à“ çæ«°§ÿ≥ø“√‘ ’ ≈â“ß∂â«¬™“¡·µà‡æ’¬ß¿“¬πÕ°‡∑à“π—Èπ ·µà
¿“¬„ππ—Èπ¡’·µà§«“¡‚≈¿ ·≈–§«“¡™—Ë«√â“¬‡µÁ¡‰ªÀ¡¥40™à“ß‚ßà‡ ’¬®√‘ß æ√–‡®â“ √â“ß¥â“ππÕ°
·≈–¥â“π„π¥â«¬‰¡à „™àÀ√◊Õ 41∂â“ß—πÈ °Á„Àâ°∫— §π®π¥â«¬„® ·≈â«∑ÿ°Õ¬à“ß°Á®– –Õ“¥∫√‘ ∑ÿ ∏‘Ï ”À√—∫

*

§ÿ≥
42πà“≈–Õ“¬®√‘ßÊ

æ«°§ÿ≥∑’Ë‡ªìπø“√‘ ’ §ÿ≥‡§√àß§√—¥¡“°„π‡√◊ËÕß°“√∂«“¬Àπ÷Ëß„π ‘∫*„Àâ
°—∫æ√–‡®â“ ·¡â·µà„∫ –√–·Àπà µâπ√Ÿ*·≈– ¡ÿπ‰æ√ °Á„Àâ®π§√∫∂â«π ·µàæ«°§ÿ≥°≈—∫‰¡à¡’§«“¡
¬ÿµ‘∏√√¡ ·≈–‰¡à¡’§«“¡√—°„Àâ°—∫æ√–‡®â“ §ÿ≥§«√®–∑” ‘Ëßπ’È ‰ªæ√âÕ¡Ê°—∫°“√∂«“¬¥â«¬
43πà“≈–Õ“¬®√‘ßÊ æ«°§ÿ≥∑’Ë‡ªìπø“√‘ ’ §ÿ≥™Õ∫π—Ëß„π∑’ËÕ—π¡’‡°’¬√µ‘„π∑’Ëª√–™ÿ¡ ·≈–™Õ∫„Àâ
§π¬°¡◊Õ‰À«â∑µË’ ≈“¥
44πà“≈–Õ“¬®√‘ßÊ æ«°§ÿ≥‡ªìπ‡À¡◊ÕπÀ≈ÿ¡»æ∑’Ë ‰¡à ‰¥â∑”‡§√◊ËÕßÀ¡“¬‰«â ∑’Ë§π‡¥‘π‡À¬’¬∫¬Ë”
‰ª¡“‚¥¬‰¡à√Ÿâµ—«é
45§π∑’Ë‡°àß°ÆªØ‘∫—µ‘§πÀπ÷Ëß æŸ¥«à“ çÕ“®“√¬åæŸ¥Õ¬à“ßπ’È °Á‡∑à“°—∫¥Ÿ∂Ÿ°æ«°‡√“¥â«¬é
11:31 √“™‘π’∑’Ë¡“®“°∑“ß„µâ §◊Õ√“™‘π’‡™∫“ Õÿµ à“Àå‡¥‘π∑“ß‡ªìπæ—π°‘‚≈‡¡µ√ ‡æ◊ËÕ®–¡“‡√’¬π√Ÿâ µ‘ªí≠≠“¢Õßæ√–‡®â“®“°
°…—µ√‘¬å´“‚≈¡Õπ¥Ÿ„π 1æß»å°…—µ√‘¬å10:1-3
11:34 ç¥«ßµ“‰¡à¥’é À√◊ÕÕ“®®–·ª≈‰¥â«à“ ç¥«ßµ“∑’Ë‡µÁ¡‰ª¥â«¬§«“¡‚≈¿é
11:38 ≈â“ß¡◊Õ ‡ªìπª√–‡æ≥’°“√≈â“ß¡◊Õ∑“ß»“ π“¢Õß™“«¬‘« æ«°ø“√‘ ’§‘¥«à“‡ªìπ°“√°√–∑”∑’Ë ”§—≠¡“°
11:42 ∂«“¬Àπ÷Ëß„π ‘∫ §◊Õ ∂â“¡’‡ß‘πÕ¬Ÿà 10 ∫“∑ ®–∂«“¬„Àâæ√–‡®â“ 1 ∫“∑
11:42 µâπ√Ÿ ‰¡âæÿà¡™π‘¥Àπ÷Ëß¡’ „∫‡¢’¬«µ≈Õ¥ªï ¥Õ°¢Õß¡—π¡’ ’‡À≈◊Õß·≈–¡’°≈‘Ëπ·√ß „∫¢Õß¡—π¡’√ ¢¡ „π ¡—¬°àÕπ„™â
‡ªìπ¬“·°âª«¥ ·≈–¬“°√–µÿâπ
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46æ√–‡¬´Ÿ®÷ßµÕ∫«à“

ç„™à·≈â« æ«°§ÿ≥∑’Ë‡°àß°ÆªØ‘∫—µ‘ °Áπà“≈–Õ“¬®√‘ßÊ ‡æ√“–æ«°§ÿ≥ÕÕ°°Æ
∑’Ë‡ªìπ¿“√–Àπ—°Õ÷Èß„Àâ§πÕ◊Ëπ·∫°‰«â ·µàµ—«‡Õß‰¡à§‘¥∑’Ë®–™à«¬·∫°·¡â·µàπ‘È«‡¥’¬«
47πà“≈–Õ“¬®√‘ßÊ ‡æ√“–§ÿ≥‰¥â √â“ßÕπÿ “«√’¬å ”À√—∫ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“∑’Ë∫√√æ∫ÿ√ÿ…¢Õß
æ«°§ÿ≥‡ªìπ§π¶à“ 48· ¥ß«à“æ«°§ÿ≥‡ÀÁπ¥’¥â«¬°—∫ ‘Ëß∑’Ë∫√√æ∫ÿ√ÿ…¢Õß§ÿ≥‰¥â∑”‰ª æ«°‡¢“¶à“
æ«°§ÿ≥°Á √â“ßÕπÿ “«√’¬å„Àâ 49‡æ√“–Õ¬à“ßπ’È ®÷ß¡’ µ‘ªí≠≠“¢Õßæ√–‡®â“∫Õ°‰«â«à“ ù‡√“®– àß
æ«°ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“†·≈–æ«°∑Ÿµæ‘‡»…†‰ª„Àâæ«°‡¢“ ´÷Ëß∫“ß§π°Á®–∂Ÿ°æ«°‡¢“¶à“ ·≈–∫“ß
§π°Á®–∂Ÿ°¢à¡‡Àßû 50§π ¡—¬π’È®–µâÕß∂Ÿ°≈ß‚∑… ”À√—∫‡≈◊Õ¥¢Õßæ«°ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“∑ÿ°§π ∑’Ë
∂Ÿ°¶à“µ—Èß·µà‡√‘Ë¡ √â“ß‚≈°¡“ 51π—∫®“°‡≈◊Õ¥¢Õß‡Õ‡∫≈* ®π∂÷ß‡≈◊Õ¥¢Õß‡»§“√‘¬“Àå*∑’Ë∂Ÿ°¶à“µ“¬
√–À«à“ß·∑àπ∫Ÿ™“°—∫«‘À“√†¢Õßæ√–‡®â“ „™à·≈â« ‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ §π„π ¡—¬π’Èπ’Ë·À≈–∑’Ë®–µâÕß
∂Ÿ°≈ß‚∑… ”À√—∫‡≈◊Õ¥¢Õßæ«°π—πÈ ∑ÿ°§π
52πà“≈–Õ“¬®√‘ßÊ æ«°§ÿ≥∑’Ë‡°àß°ÆªØ‘∫—µ‘ ‡æ√“–§ÿ≥‰¥â‡Õ“°ÿ≠·®∑’Ë®–‰¢§«“¡√Ÿâ ‰ª ·µàµ—«
‡Õß‰¡à¬Õ¡‡¢â“‰ª ·≈â«¬—ß¢—¥¢«“ß§πÕ◊Ëπ∑’Ë°”≈—ß®–‡¢â“‰ªÕ’°¥â«¬é
53‡¡◊ËÕæ√–‡¬´ŸÕÕ°‰ª·≈â« æ«°§√Ÿ Õπ°ÆªØ‘∫—µ‘·≈–æ«°ø“√‘ ’†°Á‡√‘Ë¡µàÕµâ“πæ√–Õß§å
Õ¬à“ßÀπ—° ·≈–´—°∂“¡À≈“¬Ê ‡√◊ËÕßÕ¬à“ß‰¡àÀ«—ß¥’ 54‡æ◊ËÕ§Õ¬®—∫º‘¥§”æŸ¥¢Õßæ√–Õß§å

Õ¬à“‡ªìπ§πÀπâ“‰À«âÀ≈—ßÀ≈Õ°
¡’™“«∫â“πÀ≈“¬æ—π§π‰¥â¡“¬◊π‡∫’¬¥‡ ¬’ ¥°—πÕ¬Ÿà æ√–‡¬´Ÿæ¥Ÿ °—∫æ«°»‘…¬å°Õà π«à“ ç√–«—ß
‡™◊ÈÕ¢Õßæ«°ø“√‘ †’ ‰«â „Àâ¥’ π—Ëπ§◊Õ§«“¡Àπâ“‰À«âÀ≈—ßÀ≈Õ° 2∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ë·Õ∫
´àÕπ‰«â®–µâÕß∂Ÿ°§âπæ∫ ·≈–∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ë‡ªìπ§«“¡≈—∫°Á®–µâÕß∂Ÿ°‡ªî¥‡º¬ 3 ‘Ëß∑’Ëæ«°§ÿ≥·Õ∫æŸ¥
°—π„π∑’¡Ë ¥◊ ®–‰¥â¬π‘ „π∑’·Ë ®âß·≈– ß‘Ë ∑’§Ë ≥
ÿ °√–´‘∫¢â“ßÀŸ„πÀâÕß «à πµ—«°Á®–∂Ÿ°ª√–°“»®“°∫πÀ≈—ß§“é

12

§«√°≈—«„§√
(¡∏.10:28-31)

4ç‡æ◊ËÕπ√—°

Õ¬à“°≈—«¡πÿ…¬å‡≈¬ ‡æ√“–‡¢“¶à“‰¥â·µà‡æ’¬ß√à“ß°“¬‡∑à“π—Èπ À≈—ß®“°π—Èπ‡¢“°Á
∑”Õ–‰√§ÿ≥‰¡à ‰¥âÕ’°·≈â« 5·µà „Àâ‡°√ß°≈—«æ√–‡®â“ ºŸâ∑’Ë¡’Õ”π“®∑’ËπÕ°®“°®–¶à“·≈â«¬—ß‚¬π≈ß‰ª
„ππ√°‰¥âÕ’°¥â«¬ „™à·≈â« ‡√“∫Õ°„Àâ‡°√ß°≈—«ºŸâπ’È·À≈–
6¢π“¥π°°√–®Õ°Àâ“µ—« ¢“¬·§à∫“∑‡¥’¬« æ√–‡®â“°Á¬—ß‰¡à‡§¬≈◊¡æ«°¡—π —°µ—« 7¢π“¥º¡
∫πÀ—«§ÿ≥¡’°’Ë‡ âπ æ√–Õß§å°Áπ—∫‰«âÀ¡¥·≈â« Õ¬à“°≈—«‡≈¬ ‡æ√“–§ÿ≥¡’§à“¡“°°«à“π°°√–®Õ°
À≈“¬µ—«π—°é

°“√√—∫æ√–‡¬´ŸµàÕÀπâ“¡πÿ…¬å
(¡∏.10:32-33;12:32;10:19-20)

§π∑’Ë∫Õ°«à“‡¢“‡ªìπ§π¢Õß‡√“ ∫ÿµ√¡πÿ…¬å†°Á®–∫Õ°µàÕÀπâ“∑Ÿµ¢Õß
æ√–‡®â“‡À¡◊Õπ°—π«à“ §π§ππ—Èπ‡ªìπ¢Õß‡√“ 9·µà§π∑’Ë ‰¡à¬Õ¡√—∫‡√“µàÕÀπâ“¡πÿ…¬å ‡√“°Á®–‰¡à
¬Õ¡√—∫§π§ππ—ÈπµàÕÀπâ“∑Ÿµ¢Õßæ√–‡®â“‡À¡◊Õπ°—π
8ç‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“

11:51 ‡Õ‡∫≈...‡»§“√‘¬“Àå „πæ√–§—¡¿’√å¢Õß™“«Õ‘ √“‡Õ≈ ∫Õ°«à“‡Õ‡∫≈‡ªìπ§π·√°∑’Ë∂Ÿ°¶à“ ·≈–‡»§“√‘¬“Àå‡ªìπ§π
ÿ¥∑â“¬∑’Ë∂Ÿ°¶à“
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à«π§π∑’ËæŸ¥®“¥ŸÀ¡‘Ëπ∫ÿµ√¡πÿ…¬å†æ√–‡®â“¬°‚∑…„Àâ ‰¥â ·µà§π∑’ËæŸ¥®“¥Ÿ∂Ÿ°¥ŸÀ¡‘Ëπæ√–
«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï† æ√–‡®â“®–‰¡à¡’«—π¬°‚∑…„Àâ‡≈¬
11‡¡◊ËÕ§ÿ≥∂Ÿ°π”µ—«‰ª Õ∫ «π„π∑’Ëª√–™ÿ¡¢Õß¬‘«† ·≈–µâÕß¬◊πÕ¬ŸàµàÕÀπâ“æ«°ºŸâª°§√Õß
∫â“π‡¡◊Õß·≈–ºŸâ¡’Õ”π“® ‰¡àµâÕß‡ªìπÀà«ß«à“®–æŸ¥·°âµ—«¬—ß‰ß¥’ 12‡æ√“–æ√–«‘≠≠“≥ ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï
®– Õπ§ÿ≥«à“®–µâÕßæŸ¥Õ–‰√„π‡«≈“π—Èπé
10

13¡’™“«∫â“π§πÀπ÷ËßæŸ¥«à“

æ√–‡¬´Ÿ‡µ◊Õπ‡√◊ËÕß§«“¡‚≈¿
çÕ“®“√¬å§√—∫ ™à«¬∫Õ°„Àâæ’Ë™“¬º¡·∫àß¡√¥°¢ÕßæàÕ„Àâº¡¥â«¬

§√—∫é
14·µàæ√–‡¬´ŸµÕ∫«à“ çæàÕÀπÿ¡
à „§√‡ªìπ§πµ—ßÈ „Àâ‡√“‡ªìπºŸ·â ∫àß¡√¥°√–À«à“ß§ÿ≥

Õß§πé 15æ
√–‡¬´Ÿæ¥Ÿ Õ’°«à“ ç√–«—ßµ—«„Àâ¥’ Õ¬à“‚≈¿ ‡æ√“–™’«µ‘ ∑’·Ë ∑â®√‘ßπ—πÈ ‰¡à‰¥â¢πÈ÷ Õ¬Ÿ°à ∫— ∑√—æ¬å ¡∫—µ∑‘ §Ë’ π¡’é
16·≈â«æ√–Õß§å‡≈à“‡√◊ÕË ß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫π’È „Àâøßí «à“ ç¡’™“¬∑’√Ë ”Ë √«¬§πÀπ÷ßË ‰√àπ“¢Õß‡¢“„Àâæ™◊ º≈
¥’¡“° 17‡¢“§‘¥„π„®«à“ ù©—π®–∑”¬—ß‰ß¥’ ‰¡à¡’∑’Ë®–‡°Á∫æ◊™º≈æ«°π’È·≈â«û 18‡¢“®÷ß§‘¥«à“ ùÕãÕ √Ÿâ
·≈â«®–√◊ÕÈ ¬ÿßâ ©“ßæ«°π’∑È ßÈ‘ ·≈â« √â“ß¢÷πÈ „À¡à„Àâ „À≠à°«à“‡¥‘¡ ‡æ◊ÕË ®–‰¥â‡°Á∫æ◊™º≈·≈– ßË‘ ¢Õß∑—ßÈ À¡¥
‰«â∑π’Ë π—Ë 19·≈â«®–∫Õ°°—∫µ—«‡Õß«à“ ù©—π‰¥â‡°Á∫ – ¡¢Õß¥’Ê ‰«âµß—È ‡¬Õ–·¬–·≈â« ¡’æÕ ”À√—∫À≈“¬ªï
‰ª°‘π ¥◊¡Ë ·≈–„™â™«’ µ‘ Õ¬à“ß πÿ° π“π¥’°«à“û 20·µàæ√–‡®â“∫Õ°°—∫‡¢“«à“ ù‰Õâ ‚ßà §◊ππ’‡È ®â“°Á®–µ“¬·≈â«
·≈â«¢Õß∑’Ë‡®â“ – ¡‰«â®–µ°‰ª‡ªìπ¢Õß„§√°—πû
21¡—π°Á®–‡ªìπÕ¬à“ßπ’È·À≈– ”À√—∫§π∑’Ë™Õ∫ – ¡§«“¡√Ë”√«¬„Àâ°—∫µ—«‡Õß ·µà ‰¡à ‰ ¥â
√Ë”√«¬·≈–„®°«â“ßµàÕæ√–‡®â“é

‡Õ“·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“‡ªìπ∑’ËÀπ÷Ëß°àÕπ
(¡∏.6:25-34;19-21)
22·≈â«æ√–‡¬´Ÿ°ÁæŸ¥°—∫æ«°»‘…¬å«à“ ç‡æ√“–Õ¬à“ßπ’È

‡√“∂÷ß¢Õ∫Õ°æ«°§ÿ≥«à“ ‰¡àµâÕß‡ªìπ
Àà«ß°—ß«≈‡°’Ë¬«°—∫™’«‘µπ’È «à“®–¡’Õ–‰√°‘π À√◊Õ®–¡’Õ–‰√ «¡„ àÀ√◊Õ‡ª≈à“ 23‡æ√“–™’«‘µπ—Èπ
”§—≠¬‘Ëß°«à“Õ“À“√ ·≈–√à“ß°“¬ ”§—≠¬‘Ëß°«à“‡ ◊ÈÕºâ“ 24¥ŸÕ¬à“ßÕ’°“ ‘ ¡—π‰¡àµâÕßÀ«à“πÀ√◊Õ‡°Á∫
‡°’¬Ë « ‰¡à¡À’ Õâ ß‡°Á∫¢ÕßÀ√◊Õ¬ÿßâ ©“ß ·µàæ√–‡®â“°Á‡≈’¬È ß¥Ÿæ«°¡—π æ«°§ÿ≥¡’§“à ¡“°°«à“π°À≈“¬‡∑à“π—°
25°—ß«≈‰ª∑”‰¡ °—ß«≈·≈â«∑”„Àâ™«’ µ‘ ¢Õß§ÿ≥¬◊¥ÕÕ°‰ª‰¥âÕ°’ °— ™—«Ë ‚¡ßÀ√◊Õ‡ª≈à“≈à– °Á‡ª≈à“‡≈¬ 26∂â“
·¡â·µà‡√◊ËÕß‡≈Á°·§àπÈ’ ¬—ß∑”‰¡à ‰¥â‡≈¬ ·≈â«¬—ß®–‰ª°—ß«≈‡°’Ë¬«°—∫‡√◊ËÕßπ—Èπ‡√◊ËÕßπ’ÈÕ’°∑”‰¡ 27¥Ÿ
Õ¬à“ß¥Õ°‰¡âªÉ“ ‘«à“¡—π‚µ‰¥â¬—ß‰ß ¡—π‰¡à ‰¥â∑”ß“π ·≈–‰¡à ‰¥âªíòπ¥â“¬‡Õß ·µà°Á¬—ß «¬°«à“°…—µ√‘¬å
´“‚≈¡Õπ„π™ÿ¥‡µÁ¡¬»‡ ¬’ Õ’° 28¥ŸÕ¬à“ßÀ≠â“„π∑ÿßà æ«°π’È ‘ æ«°¡—πÕ¬Ÿ·à §à«π— π’È æ√ÿßà π’È °Á∂°Ÿ ‡º“‰ø·≈â«
·µàæ√–‡®â“¬—ßµ°·µàß„Àâ «¬∂÷ß¢π“¥π’È ·≈â«π—∫ª√– “Õ–‰√°—∫æ«°§ÿ≥‡≈à“ æ√–Õß§å®–‰¡à¬Ë‘ß
µ°·µàß„Àâ¡“°°«à“∑ÿàßÀ≠â“æ«°π’ÈÀ√◊Õæ«°§ÿ≥π’Ë™à“ß¡’§«“¡‡™◊ËÕπâÕ¬‡ ’¬®√‘ßÊ 29‡≈‘°°—ß«≈‡°’Ë¬«
°—∫Õ“À“√‰¥â·≈â« «à“®–¡’Õ–‰√°‘πÀ√◊Õ¥◊Ë¡ 30‡æ√“–π—Ëπ‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë§π∑—ÈßÀ≈“¬„π‚≈°π’È∑’Ë ‰¡à√Ÿâ®—°
æ√–‡®â“°—ß«≈°—π à«π§ÿ≥ æ√–∫‘¥“¢Õß§ÿ≥√ŸâÕ¬Ÿà·≈â««à“ Õ–‰√®”‡ªìπ ”À√—∫§ÿ≥ 31·µà „Àâ· «ß
À“·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“°àÕπ ·≈â«æ√–Õß§å®–®—¥°“√‡√◊ËÕßæ«°π’È „Àâé

03 luke with reference

130

26/8/03, 10:52 AM

131

≈Ÿ°“ 12:52

Õ¬à“‰«â«“ß„®‡ß‘π
32ç‰¡àµÕâ ß°≈—«ΩŸß·°–‡≈Á°Ê ∑—ßÈ À≈“¬ ‡æ√“–æ√–∫‘¥“¢Õß§ÿ≥¬‘π¥’∑®Ë’ –¡Õ∫·ºàπ¥‘π„Àâ°—∫§ÿ≥
33„Àâ ‰ª¢“¬∑√—æ¬å

¡∫—µ‘∑’Ë¡’Õ¬Ÿà ‡Õ“‡ß‘π‰ª·®°„Àâ°—∫§π®π ·≈â«®—¥À“∂ÿß‡ß‘π∑’Ë ‰¡à¡’«—π‡°à“À√◊Õ
¢“¥„Àâ°—∫µ—«‡Õß §◊Õ∑√—æ¬å ¡∫—µ‘∫π «√√§å∑’Ë ‰¡à¡’«—πÀ¡¥ ¢‚¡¬°Á≈—°‡Õ“‰ª‰¡à ‰¥â ·≈–µ—«¡Õ¥°Á
°—¥°‘π‰¡à ‰¥â¥â«¬ 34‡æ√“–∑√—æ¬å ¡∫—µ‘¢Õß§ÿ≥Õ¬Ÿà∑’Ë ‰Àπ „®¢Õß§ÿ≥°ÁÕ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπ¥â«¬é

‡µ√’¬¡µ—«„Àâæ√âÕ¡Õ¬Ÿà‡ ¡Õ
(¡∏.24:45-51)

35ç·µàßµ—«„Àâæ√âÕ¡∑’Ë®–√—∫„™âÕ¬Ÿà‡

¡Õ ·≈–®ÿ¥µ–‡°’¬ß„Àâ àÕß «à“ßÕ¬Ÿà‡ ¡Õ 36‡À¡◊Õπ°—∫
§π∑’Ë°”≈—ß§Õ¬‡®â“π“¬¢Õßµπ°≈—∫¡“®“°ß“π·µàßß“π ‡¡◊ËÕ‡¢“¡“‡§“–ª√–µŸ‡√’¬° °Á®–‰¥â‡ªî¥„Àâ
‡¢“∑—π∑’ 37 ”À√—∫æ«°§π„™â ∑’Ë‡®â“π“¬°≈—∫¡“æ∫«à“¬—ß§ßµ◊Ëπ§Õ¬‡¢“Õ¬Ÿà °Á∂◊Õ«à“¡’‡°’¬√µ‘®√‘ßÊ
‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ π“¬§ππ—Èπ®–æ“æ«°§π„™â ‰ªπ—Ëß∑’Ë ‚µä– ·≈–‡¢“°Á®–„ àºâ“°—π‡ªóôÕπ ¡“§Õ¬„Àâ
∫√‘°“√æ«°§π„™â∑’Ëπ—Ëß°‘πÕ¬Ÿà 38∂â“π“¬°≈—∫¡“µÕπ‡∑’Ë¬ß§◊πÀ√◊Õ¥÷°°«à“π—Èπ ·≈â«æ∫«à“§π„™â¬—ß
Õ¬Ÿ‡à µ√’¬¡æ√âÕ¡Õ¬à“ßπ—πÈ æ«°‡¢“°Á¡‡’ °’¬√µ‘®√‘ßÊ 39·µà„Àâ√πŸâ –«à“ ∂â“‡®â“¢Õß∫â“π√Ÿ≈â «à ßÀπâ“«à“ ¢‚¡¬
®–¡“‡«≈“‰Àπ ‡¢“§ß‰¡àª≈àÕ¬„Àâ¢‚¡¬∫ÿ°‡¢â“¡“„π∫â“π·πà 40æ«°§ÿ≥°Á‡À¡◊Õπ°—π „Àâ‡µ√’¬¡
æ√âÕ¡Õ¬Ÿà‡ ¡Õ ‡æ√“–∫ÿµ√¡πÿ…¬å®–¡“µÕπ∑’Ë§ÿ≥§‘¥‰¡à∂÷ßé
41‡ª‚µ√‰¥â∂“¡«à“

„§√§◊ÕºŸ√â ∫— „™â∑Ë’‰«â„®‰¥â
çÕ“®“√¬å§√—∫ ‡√◊ËÕß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫π’È Õ“®“√¬å‡≈à“„Àâ·µàæ«°‡√“øíß‡∑à“π—Èπ

À√◊Õ‡≈à“„Àâ°∫— ∑ÿ°§πøíßé
42Õß§å‡®â“™’«‘µ®÷ßµÕ∫«à“‹ ç„§√§◊ÕæàÕ∫â“π∑’Ë´◊ËÕ —µ¬ å·≈–©≈“¥∑’Ë‡®â“π“¬¡Õ∫À¡“¬„Àâ¥Ÿ·≈
·≈–„ÀâÕ“À“√°—∫§π„™â§πÕ◊ËπÊµ“¡‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥‰«â 43‡¡◊ËÕ‡®â“π“¬‡¢“°≈—∫¡“·≈–æ∫«à“ ‡¢“
°”≈—ß∑”ß“π∑’Ë ‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬Õ¬Ÿà ‡¢“°Á¡’‡°’¬√µ‘®√‘ßÊ 44‡√“®–∫Õ°„Àâ√âŸ«à“ ‡®â“π“¬®–·µàßµ—Èß
§π„™â§ππ—Èπ„Àâ¥Ÿ·≈∑√—æ¬å ¡∫—µ‘∑È—ßÀ¡¥¢Õß‡¢“ 45·µà∂â“§π„™â§ππ—Èπ§‘¥„π„®«à“ ùÕ’°π“π°«à“
‡®â“π“¬®–°≈—∫û °Á‡≈¬‡√‘Ë¡∑ÿ∫µ’§π„™â™“¬À≠‘ß§πÕ◊ËπÊ ·≈–°‘π¥◊Ë¡®π‡¡“¡“¬ 46‡®â“π“¬®–°≈—∫
¡“„π«—π·≈–‡«≈“∑’Ë‡¢“‰¡à§“¥§‘¥ ·≈â«‡¢“°Á®–∂Ÿ°µ—¥‡ªìπ Õß∑àÕπ æ√âÕ¡°—∫§π„™â§πÕ◊ËπÊ ∑’Ë‰¡à
‡™◊ËÕøíß
47§π„™â∑Ë’ ‰¡à¬Õ¡‡µ√’¬¡µ—« À√◊Õ‰¡à∑”µ“¡ ßË‘ ∑’‡Ë ®â“π“¬ ßË— „Àâ∑” ®–∂Ÿ°‡¶’¬Ë πÕ¬à“ßÀπ—° 48·µà
∂â“§π„™â ‰¡à√Ÿâ«à“‡®â“π“¬ —Ëß„Àâ∑”Õ–‰√ °Á®–∂Ÿ°‡¶’Ë¬ππâÕ¬ÀπàÕ¬‡¡◊ËÕ∑”º‘¥ æ√–‡®â“„Àâ „§√¡“° §π
π—Èπ°ÁµâÕß§◊π¡“° æ√–‡®â“¡Õ∫À¡“¬ß“π„Àâ „§√¡“° æ√–‡®â“°Á§“¥À«—ß«à“‡¢“®–∑”ß“ππ—Èπ¡“°é

§«“¡·µ°·¬°°—π‡√◊ËÕßæ√–‡¬´Ÿ
(¡∏.10:34-36)

49ç‡√“¡“‡æ◊ËÕ∑”„Àâ ‚≈°π’È≈ÿ°‡ªìπ‰ø

‡√“Õ¬“°„Àâ¡—π®–≈ÿ°‡ªìπ‰ø‡¥’Î¬«π’È‡≈¬ 50·µà‡√“µâÕß
‰¥â√—∫°“√®ÿà¡≈ß‰ª„π§«“¡∑ÿ°¢å‡ ’¬°àÕπ ‡√“‡Õß°Á√Ÿâ ÷°∑ÿ°¢å„®¡“°®π°«à“¡—π®– ”‡√Á® 51§ÿ≥§‘¥
«à“‡√“π”§«“¡ ß∫ ÿ¢¡“„Àâ°—∫‚≈°À√◊Õ ‰¡à „™àÀ√Õ° ·µà‡√“¡“∑”„Àâ‡°‘¥°“√·µ°·¬° 52µàÕ‰ªπ’È
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§√Õ∫§√—«∑’Ë¡’Àâ“§π®–·µ°·¬°°—π‡ªìπ ÕßΩÉ“¬ “¡µàÕ Õß À√◊Õ ÕßµàÕ “¡53®–‡°‘¥°“√
·µ°·¬°°—π¢÷Èπ√–À«à“ßæàÕ°—∫≈Ÿ°™“¬ ·¡à°—∫≈Ÿ° “« ·≈–·¡àº—«°—∫≈Ÿ° –„¿âé

„Àâ‡¢â“„®«à“‡°‘¥Õ–‰√¢÷Èπ‡¥’Î¬«π’È
(¡∏16:2-3)
54·≈â«æ√–‡¬´ŸÀ—π‰ªæŸ¥°—∫™“«∫â“π«à“ ç‡¡◊ËÕ§ÿ≥‡ÀÁπ°âÕπ‡¡¶¡◊¥§√÷È¡≈Õ¬¡“®“° ∑‘»
µ–«—πµ° §ÿ≥°ÁæŸ¥«à“ ùΩπ®–µ°·≈â«û ·≈â«¡—π°Áµ°®√‘ßÊ 55‡¡◊ËÕ§ÿ≥‡ÀÁπ≈¡æ—¥¡“®“°∑‘»„µâ §ÿ≥°Á
∫Õ°«à“ ùÕ“°“»®–√âÕπ·πàÊû ·≈–¡—π°Á‡ªìπÕ¬à“ßπ—Èπ 56æ«°Àπâ“´◊ËÕ„®§¥ æ«°§ÿ≥√Ÿâ®—°∑’Ë®–

µ’§«“¡À¡“¬¢Õß¥‘πøÑ“Õ“°“» ·≈–‡¢â“„®«à“®–‡ªìπ¬—ß‰ß ·µà ‰¡à√Ÿâ®—° —ß‡°µ·≈–‡¢â“„®«à“°”≈—ß
‡°‘¥Õ–‰√¢÷πÈ ¢≥–π’È
‰°≈à‡°≈’Ë¬°—∫§Ÿà°√≥’
(¡∏.5:25-26)

57§ÿ≥µ—¥

‘π„®‡Õ“‡Õß‰¡à ‰¥âÀ√◊Õ«à“§ÿ≥§«√®–∑”¬—ß‰ß 58‡¡◊ËÕ§ÿ≥°”≈—ß‰ª»“≈°—∫§π∑’ËøÑÕß
√âÕß§ÿ≥ æ¬“¬“¡‰°≈à‡°≈’Ë¬°—∫‡¢“´–„π√–À«à“ß∑“ß ‰¡àÕ¬à“ßπ—Èπ‡¢“®–≈“°µ—«§ÿ≥‰ªæ∫ºŸâæ‘æ“°
…“·≈–ºŸâæ‘æ“°…“°Á®– ßà µ—«§ÿ≥„Àâ°∫— ºŸ§â ¡ÿ ‡æ◊ÕË ®—∫‡¢â“§ÿ° 59‡√“®–∫Õ°„Àâ√«âŸ “à §ÿ≥®–∂Ÿ°¢—ß®π°«à“®–
„™âÀπ’§È √∫∑ÿ°∫“∑∑ÿ° µ“ß§åé
°≈—∫µ—«°≈—∫„®‡ ’¬„À¡à
µÕππ—Èπ ¡’∫“ß§π¡“‡≈à“„Àâæ√–‡¬´Ÿøíß«à“ ¡’™“«°“≈‘≈’´÷Ëß∂Ÿ°ªï≈“µ*¶à“µ“¬ „π¢≥–∑’Ë
°”≈—ß∂«“¬‡§√◊ËÕß∫Ÿ™“æ√–‡®â“Õ¬Ÿà 2æ√–‡¬´Ÿ®÷ßµÕ∫«à“é æ«°§ÿ≥§‘¥«à“ ‘Ëßπ’È‡°‘¥¢÷Èπ°—∫
æ«°‡¢“ ‡æ√“–æ«°‡¢“∫“ªÀπ“°«à“™“«°“≈‘≈’§πÕ◊ËπÊ À√◊Õ 3‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“‰¡à „™à‡≈¬ ·µà∂â“
æ«°§ÿ≥‰¡à¬Õ¡°≈—∫µ—«°≈—∫„® æ«°§ÿ≥°Á®–∂Ÿ°∑”≈“¬‡À¡◊Õπ°—π 4À√◊ÕÕ¬à“ß§π ‘∫·ª¥§π∑’Ë∂Ÿ°
ÀÕ§Õ¬ ‘‚≈Õ—¡æ—ß≈ß¡“∑—∫µ“¬π—Èπ æ«°§ÿ≥§‘¥«à“ æ«°‡¢“‡ªìπ§π∫“ªÀπ“°«à“§π∑—ÈßÀ¡¥∑’ËÕ¬Ÿà
„π‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡À√◊Õ 5‰¡à„™à‡≈¬ ‡√“®–∫Õ° „Àâ√Ÿâ«à“ ∂â“§ÿ≥‰¡à°≈—∫µ—«°≈—∫„® æ«°§ÿ≥∑—ÈßÀ¡¥
°Á®–∂Ÿ°∑”≈“¬‡À¡◊Õπ°—∫æ«°‡¢“¥â«¬é

13

µâπ¡–‡¥◊ËÕ∑’Ë‰¡à¡’≈Ÿ°
6æ√–‡¬´Ÿ‡≈à“‡√◊ËÕß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫„Àâøíß«à“ ç¡’™“¬§πÀπ÷Ëßª≈Ÿ°µâπ¡–‡¥◊ËÕ‰«â∑’Ë «π¢Õßµπ ‡¢“
¡“‡ΩÑ“¥Ÿ≈Ÿ°¢Õß¡—π ·µà°Á ‰¡à‡§¬‡®Õ‡≈¬ 7™“¬§ππ—Èπ®÷ßæŸ¥°—∫§π «π«à“ ùº¡¡“À“≈Ÿ°¡–‡¥◊ËÕ‡ªìπ
‡«≈“ “¡ªï·≈â« ·µà°Á ‰¡à‡§¬‡®Õ‡≈¬ ‚§àπ∑‘Èß‡∂Õ–ª≈Ÿ°‰«â°Á‡ª≈◊Õß‡π◊ÈÕ∑’Ë‡ª≈à“Êû 8§π‡ΩÑ“ «πµÕ∫
«à“ ùπ“¬§√—∫ ¢Õ‡«≈“Õ’°ªï‡∂Õ– ·≈â«º¡®–æ√«π¥‘π„ àªÿÜ¬„Àâ¡—π 9·≈â«∂â“ªïÀπâ“¡—πÕÕ°≈Ÿ°°Á¥’‰ª

·µà∂â“¬—ß‰¡àÕÕ°≈Ÿ°Õ’° °Á§àÕ¬‚§àπ¡—π∑‘Èßûé

æ√–‡¬´Ÿ√—°…“ºŸÀâ ≠‘ß„π«—πÀ¬ÿ¥∑“ß»“ π“
π“† æ√–‡¬´Ÿ°”≈—ß ßË— ÕπÕ¬Ÿà „π∑’ªË √–™ÿ¡™“«¬‘«†·ÀàßÀπ÷ßË 11„π∑’πË πÈ—
¡’ºâŸÀ≠‘ß§πÀπ÷Ëß∑’Ë∂Ÿ°º’√â“¬‡¢â“ ‘ß ®πæ‘°“√¡“‡ªìπ‡«≈“ ‘∫·ª¥ªï·≈â« π“ßÀ≈—ß§àÕ¡·≈–¬◊¥µ—«
10„π«—πÀ¬ÿ¥∑“ß»“

13:1 ªï≈“µ ™◊ÕË ‡µÁ¡§◊Õ ªÕπµ‘Õ— ªï≈“µ ‡ªìπ‡®â“Àπâ“∑’Ë ∑’√Ë ∞— ∫“≈‚√¡ ßà ¡“‡ªìπºŸ«â “à √“™°“√·§«âπ¬Ÿ‡¥’¬¢Õß¬‘« „π√–À«à“ßªï
§.».26-36 À√◊Õ æ.».569-579
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µ√ß‰¡à ‰¥â‡≈¬ 12‡¡◊ËÕæ√–‡¬´Ÿ‡ÀÁππ“ß °Á‡√’¬°π“ß‡¢â“¡“æ∫·≈–æŸ¥«à“ çÀ≠‘ß‡Õã¬ ‡∏Õ‰¥â√—∫°“√
ª≈¥ª≈àÕ¬®“°‚√§·≈â«é 13æ√–Õß§å°Á«“ß¡◊Õ≈ß∫πµ—«π“ß À≠‘ß§ππ—Èπ°Á¬◊¥µ—«µ√ß¢÷Èπ∑—π∑’ ·≈–
√√‡ √‘≠æ√–‡®â“
14·µàºŸâπ”∑’Ëª√–™ÿ¡™“«¬‘«‚°√∏¡“° ∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ√—°…“‚√§„π«—πÀ¬ÿ¥∑“ß»“ π“ ‡¢“®÷ß∫Õ°
°—∫ª√–™“™π«à“ ç„π·µà≈–Õ“∑‘µ¬å ¡’‡«≈“∑”ß“πµ—ÈßÀ°«—π „Àâ ‰ª√—°…“°—π„π«—π‡À≈à“π—Èπ Õ¬à“¡“
√—°…“„π«—πÀ¬ÿ¥é
15Õß§å‡®â“™’«‘µ®÷ßµÕ∫‡¢“‰ª«à“ çæ«°Àπâ“´◊ËÕ„®§¥* ®√‘ßÊ·≈â«„π«—πÀ¬ÿ¥∑“ß»“ π“ æ«°
§ÿ≥·µà≈–§π°Á ‰¥â·°â‡™◊Õ°«—«À√◊Õ≈“ ‡æ◊ËÕ®ŸßÕÕ°‰ª°‘ππÈ”‰¡à „™àÀ√◊Õ 16·≈â«À≠‘ß§ππ’È∑Ë’‡ªìπ≈Ÿ°
À≈“π¢ÕßÕ—∫√“Œ—¡ ∂Ÿ°´“µ“πºŸ°¡—¥¡“‡ªìπ‡«≈“ ‘∫·ª¥ªï·≈â« ¡—π‰¡à∂Ÿ°µâÕßÀ√◊Õ∑’Ë®–ª≈¥ª≈àÕ¬
„Àâ‡∏Õ‡ªìπÕ‘ √–„π«—πÀ¬ÿ¥∑“ß»“ π“é 17‡¡◊ËÕæ√–Õß§åæŸ¥Õ¬à“ßπ’È °Á∑”„Àâ§π∑’ËµàÕµâ“πæ√–Õß§å
Õ—∫Õ“¬¢“¬Àπâ“ ·µà§πÕ◊ËπÊ °Á™◊Ëπ™¡¬‘π¥’„π ‘Ëß¬Õ¥‡¬’Ë¬¡µà“ßÊ ∑’Ëæ√–Õß§å∑”
·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“‡À¡◊ÕπÕ–‰√
(¡∏.13:31-33;¡°.4:30-32)

18æ√–‡¬´ŸæŸ¥«à“

ç·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“‡À¡◊Õπ°—∫Õ–‰√ ‡√“®–‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫Õ–‰√¥’ 19¡—π
‡ª√’¬∫‡À¡◊Õπ°—∫‡¡≈Á¥¡— µ“√å¥*∑’Ë¡’§ππ”‰ªª≈Ÿ°‰«â „π «π ‡¡◊Ë Õ ‡¡≈Á¥π—Èπ‡µ‘∫‚µ¢÷Èπ°Á°≈“¬
‡ªìπµâπ‰¡â „À≠à ∑’Ë¡’π°¡“∑”√—ßµ“¡°‘Ëß°â“π¢Õß¡—π‰¥âé
20·≈â«æ√–Õß§å°ÁæŸ¥Õ’°«à“ ç®–‡ª√’¬∫·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“°—∫Õ–‰√¥’ 21¡—π°Á‡À¡◊Õπ ‡™◊ÈÕøŸ
∑’ËºŸâÀ≠‘ß§πÀπ÷Ëßº ¡≈ß‰ª„π·ªÑß “¡∂—ß ·≈â«¡—π∑”„Àâ·ªÑßøŸ¢÷Èπ¡“é
ª√–µŸ·§∫
(¡∏.7:13-14,21-23)

22æ√–Õß§å°Á ‰¥â

Ë—ß Õπ‰ª‡√◊ËÕ¬Ê µ“¡‡¡◊Õß·≈–À¡Ÿà∫â“πµà“ßÊ ∑’Ëæ√–Õß§åºà“π„π√–À«à“ß
∑“ß∑’Ë ‰ª‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ 23¡’§πÀπ÷ßË ∂“¡«à“ çÕ“®“√¬å §π∑’®Ë –√Õ¥π—πÈ ¡’Õ¬Ÿπà ¥‘ ‡¥’¬«À√◊Õé æ√–Õß§å
®÷ßµÕ∫«à“ 24ç§ÿ≥µâÕßæ¬“¬“¡ ÿ¥§«“¡ “¡“√∂∑’Ë®–ºà“πª√–µŸ·§∫π—Èπ‡¢â“‰ª„Àâ ‰¥â ‡æ√“–®–¡’
À≈“¬§π∑’Ëæ¬“¬“¡ ·µà°Á‡¢â“‰ª‰¡à ‰¥â 25‡¡◊ËÕ‡®â“¢Õß∫â“π≈ÿ°¢÷Èπ¡“ªî¥ª√–µŸ æ«°§ÿ≥°Á®–¬◊πÕ¬Ÿà
¢â“ßπÕ°‡§“–ª√–µŸ ·≈–ÕâÕπ«Õπ«à“ ù∑à“π ™à«¬‡ªî¥ª√–µŸ„Àâæ«°‡√“ÀπàÕ¬§√—∫û ·µà‡®â“¢Õß
∫â“π®–µÕ∫«à“ ù‰¡à√Ÿâ«à“æ«°‡®â“‡ªìπ„§√ ¡“®“°‰Àπû 26§ÿ≥®–µÕ∫«à“ ùæ«°‡√“‡§¬°‘π·≈–¥◊Ë¡
¥â«¬°—π°—∫∑à“π‰ß ·≈–∑à“π¬—ß‡§¬ ßË— Õπæ«°‡√“µ“¡∑âÕß∂ππ„π‡¡◊Õßû 27‡®â“¢Õß∫â“π®–µÕ∫«à“
ù‡√“‰¡à√Ÿâ«à“‡®â“‡ªìπ„§√ ¡“®“°‰Àπ ‰ª„Àâæâπ ‰Õâæ«°§π™—Ë«û28æ«°§ÿ≥®–¬◊π√âÕß‰Àâ¢∫‡¢’È¬«‡§’È¬«
øíπÕ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπ ‡¡◊ËÕ‡ÀÁπ Õ—∫√“Œ—¡ Õ‘ Õ—§ ¬“‚§∫* ·≈–æ«°ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“∑—ÈßÀ¡¥Õ¬Ÿà „π·ºàπ
¥‘π¢Õßæ√–‡®â“ ·µàæ«°§ÿ≥°≈—∫∂Ÿ°‚¬πÕÕ°¡“¢â“ßπÕ° 29®–¡’§π¡“®“°∑—«Ë ∑ÿ°∑‘» ‡Àπ◊Õ „µâ µ–«—π
ÕÕ° µ–«—πµ° ¡“π—Ëß„πß“π‡≈’È¬ß∑’Ë·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“ 30·≈â«§ÿ≥®–‡ÀÁπ«à“§π∑’Ë·∑∫‰¡à¡’§«“¡
”§—≠ °Á®–°≈“¬‡ªìπ§π ”§—≠∑’Ë ÿ¥„πµÕππ—Èπ ·≈–§π∑’Ë ”§—≠∑’Ë ÿ¥„πµÕππ’È °Á®–°≈—∫°≈“¬
‡ªìπ§π∑’Ë·∑∫‰¡à¡’§«“¡ ”§—≠‡≈¬„πµÕππ—Èπé
13:15 æ«°Àπâ“´◊ËÕ„®§¥ §◊Õ §π™—Ë«∑’Ë·°≈âß∑”µ—«‡ªìπ§π¥’
13:19 ‡¡≈Á¥¡— µ“√å¥ §◊Õ æ◊™™π‘¥Àπ÷Ëß‡¡◊ËÕ‡µ‘∫‚µ¢÷Èπ ≈”µâπ®– Ÿß°«à“§π ·µà‡¡≈Á¥¢Õß¡’¢π“¥¡—π‡≈Á°π‘¥‡¥’¬«
13:28 Õ—∫√“Œ—¡ Õ‘ Õ—§ ¬“‚§∫ ‡ªìπ∫√√æ∫ÿ√ÿ… 3 §π¢Õß™“«¬‘« ∑’Ë¡’§«“¡ ”§—≠„π ¡—¬°àÕπæ√–‡¬´Ÿ¡“
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æ√–‡¬´Ÿ‡»√â“‚»°„Àâ°—∫‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡
(¡∏.23:37-39)

31„π‡«≈“π—Èπ¡’æ«°ø“√‘ ’†¡“∫Õ°æ√–‡¬´Ÿ«à“

ç‰ª®“°∑’ËπË’‡√Á« ‡æ√“–‡Œ‚√¥*Õ¬“°®–¶à“

Õ“®“√¬åé
32·≈â«æ√–‡¬´Ÿ°ÁµÕ∫«à“ ç‰ª∫Õ° ‰ÕâÀ¡“®‘Èß®Õ°*π—Èπ¥â«¬«à“ ‡√“®–¢—∫º’√â“¬ ·≈–√—°…“‚√§
µàÕ‰ª„π«—ππ’È æ√ÿàßπ’È ·≈â«„π«—π∑’Ë “¡‡√“°Á®–∑”ß“π®π‡ √Á®À¡¥ 33·µà‡√“®–µâÕß‡¥‘π∑“ßµàÕ‰ª
„π«—ππ’È æ√ÿàßπ’È ·≈–¡–√◊ππ’È ‡æ√“–ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“®–‚¥π¶à“µ“¬πÕ°‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡‰¡à ‰¥â
34‚Õâ ‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡‡Õã¬ ‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ ‡®â“‰¥â¶à“æ«°ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“·≈–‡Õ“À‘π¢«â“ß§π∑’Ë
æ√–‡®â“ ßà ¡“À“‡®â“ ¡’À≈“¬§√—ßÈ ∑’‡Ë √“Õ¬“°®–‚Õ∫≈Ÿ°Ê¢Õß‡®â“‡¢â“¡“ ‡À¡◊Õπ°—∫∑’·Ë ¡à‰°à°°≈Ÿ°Ê ¢Õß
¡—π‰«â „µâªï° ·µà‡®â“°Á ‰¡à¬Õ¡ 35‡¥’Î¬«π’È∫â“π¢Õß‡®â“°Á∂Ÿ°∑Õ¥∑‘Èß„Àâ√â“ß ‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“æ«°‡®â“
®–‰¡à‡ÀÁπ‡√“Õ’° ®π°«à“®–∂÷ß‡«≈“∑’Ëæ«°‡®â“æŸ¥«à“ ù¢Õ„Àâæ√–‡®â“Õ«¬æ√§π∑’Ë¡“„ππ“¡¢ÕßÕß§å
‡®â“™’«µ‘ ûé*
√—°…“§π„π«—πÀ¬ÿ¥∑“ß»“ π“∂Ÿ°À√◊Õº‘¥
§√—ßÈ Àπ÷ßË „π«—πÀ¬ÿ¥∑“ß»“ π“† æ√–‡¬´Ÿ‰¥â ‰ª°‘πÕ“À“√∑’∫Ë “â π¢ÕßºŸπâ ”ø“√‘ †’ §πÀπ÷ßË
æ«°ø“√‘ ’°Á®—∫µ“¡Õßæ√–Õß§åÕ¬à“ß„°≈â™‘¥ 2¡’™“¬§πÀπ÷Ëß∑’Ë·¢π¢“∫«¡¡“°¡“¬◊
πÕ¬Ÿàµ√ßÀπâ“æ√–Õß§å 3æ√–‡¬´Ÿ®÷ß∂“¡æ«°§√Ÿ Õπ°ÆªØ‘∫—µ‘ ·≈–æ«°ø“√‘ ’«à“ çº‘¥°ÆªØ‘∫—µ‘
À√◊Õ‡ª≈à“∑’Ë®–√—°…“‚√§„π«—πÀ¬ÿ¥é 4·µàæ«°‡¢“‰¡àµÕ∫ æ√–‡¬´Ÿ®÷ß®—∫µ—«™“¬§ππ—Èπ√—°…“‡¢“
·≈â« ßà ‡¢“°≈—∫‰ª 5æ√–Õß§åÀπ— ¡“∂“¡æ«°π—πÈ «à“ ç∂â“≈Ÿ°¢Õß§ÿ≥À√◊Õ«—«¢Õß§ÿ≥µ°∫àÕ„π«—πÀ¬ÿ¥
æ«°§ÿ≥®–‰¡à√’∫™à«¬¥÷ß¢÷Èπ¡“À√◊Õé 6æ«°‡¢“°Á‡ß’¬∫ ‰¡à√Ÿâ®–µÕ∫Õ¬à“ß‰√

14

Õ¬à“§‘¥«à“µ—«‡Õß ”§—≠°«à“§πÕ◊πË
7‡¡◊ËÕæ√–‡¬´Ÿ‡ÀÁπ«à“·¢°∑’Ë¡“„πß“π™Õ∫‡≈◊Õ°π—Ëß„π∑’Ë∑Ë’¡’‡°’¬√µ‘ æ√–Õß§å®÷ß‰¥â „™â‡√◊ËÕß
‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ Õπ«à“ 8ç‡¡◊ËÕ¡’§π‡™‘≠§ÿ≥‰ªß“π·µàßß“π Õ¬à“‰ª‡≈◊Õ°π—Ëß„π∑’Ë∑’Ë¡’‡°’¬√µ‘ ‡æ√“–
‡®â“¿“æÕ“®®–‡™‘≠·¢°∑’Ë ”§—≠°«à“§ÿ≥¡“ 9·≈â«‡¢“®–¡“∫Õ°°—∫§ÿ≥«à“ ù™à«¬≈ÿ°„Àâ·¢°§ππ’È
π—ËßÀπàÕ¬û §ÿ≥°Á®–Õ—∫Õ“¬¢“¬Àπâ“ ·≈–µâÕß‡≈◊ËÕπ‰ªπ—Ëß∑’Ë∑’Ë ‰¡à¡’‡°’¬√µ‘ 10∑”Õ¬à“ßπ’È ‘ ‡«≈“‰ª

ß“π‡≈’È¬ß„Àâ ‰ªπ—Ëß„π∑’Ë∑’Ë ‰¡à¡’‡°’¬√µ‘ ´÷Ëß‡¡◊ËÕ‡®â“¿“æ‡ÀÁπ°Á®–¡“∫Õ°°—∫§ÿ≥«à“ ù‡æ◊ËÕπ√—° ¬â“¬¢÷Èπ
¡“π—Ëß„π∑’Ë∑’Ë¡’‡°’¬√µ‘π’È‡∂‘¥û §ÿ≥°Á®–‰¥âÀπâ“µàÕÀπâ“·¢°§πÕ◊ËπÊ 11‡æ√“–§π∑’Ë¬°µ—«‡Õß®–µâÕß
∂Ÿ°°¥≈ß ·≈–§π∑’Ë∂àÕ¡µ—« ®–∂Ÿ°¬°¢÷Èπé

§ÿ≥®–‰¥â√—∫√“ß«—≈
ç‡¡◊ËÕ§ÿ≥®—¥ß“π‡≈’È¬ß¡◊ÈÕ°≈“ß«—π À√◊Õ¡◊ÈÕ‡¬Áπ
°Áµ“¡ Õ¬à“‡™‘≠‡æ◊ÕË πΩŸß ≠“µ‘æπË’ Õâ ßÀ√◊Õ‡æ◊ÕË π∫â“π∑’¡Ë Õ’ π— ®–°‘π¡“ ‡æ√“–§πæ«°π’®È –‡≈’¬È ßµÕ∫·∑π
13·µà‡¡◊ËÕ§ÿ≥®—¥ß“π‡≈’È¬ß „Àâ‡™‘≠§π¬“°®π §πæ‘°“√ §π¢“‡ªÜ §πµ“∫Õ¥ 14‡æ√“–§πæ«°π’È
12·≈â«æ√–‡¬´Ÿ°ÁÀ—π¡“æŸ¥°—∫‡®â“¢Õß∫â“π«à“

13:31 ‡Œ‚√¥ §◊Õ ‡Œ‚√¥ ·Õπµ‘ª“ ºŸâª°§√Õß·§«âπ°“≈‘≈’·≈–‡ª‡√’¬ ‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢Õß°…—µ√‘¬å‡Œ‚√¥ ¡À“√“™ ª°§√Õß„π
ªï°àÕπ§√‘ µ»—°√“™ 4-§.».39 À√◊Õ æ.».539-582
13:32 À¡“®‘Èß®Õ° æ√–‡¬´Ÿ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫‡Œ‚√¥«à“‡ªìπ§π©≈“¥·≈–‡®â“‡≈àÀå‡À¡◊ÕπÀ¡“®‘Èß®Õ°
13:35 ¢Õ...Õß§å‡®â“™’«‘µ Õâ“ß®“°Àπ—ß ◊Õ ¥ÿ¥’118:26
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‰¡à “¡“√∂®à“¬§◊π‰¥â ·µàæ√–‡®â“®–„Àâ‡°’¬√µ‘ ·≈–„Àâ√“ß«—≈°—∫§ÿ≥ „π«—π∑’Ë§π∑’Ë∑”µ“¡„®
æ√–‡®â“®–øóπô ¢÷πÈ ®“°§«“¡µ“¬é

‡√◊ËÕß√“«‡°’Ë¬«°—∫ß“π‡≈’È¬ß§√—Èß„À≠à(¡∏.22:1-10)
‡¡◊ËÕ‰¥â¬‘π‡√◊ËÕßπ’È°ÁæŸ¥°—∫æ√–‡¬´Ÿ«à“ ç∂◊Õ«à“‡ªìπ‡°’¬√µ‘®√‘ßÊ
”À√—∫§π∑’Ë ‰¥â°‘πÕ“À“√∑’Ëß“π‡≈’È¬ß„π·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“é
16æ√–‡¬´Ÿ°ÁµÕ∫‡ªìπ‡√◊ËÕß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫«à“ ç¡’™“¬§πÀπ÷Ëß®—¥ß“π‡≈’È¬ß„À≠à ‚µ ·≈–‡™‘≠·¢°
¡“¡“°¡“¬ 17‡¡◊ÕË ‡µ√’¬¡∑ÿ°Õ¬à“ß‡√’¬∫√âÕ¬·≈â« ‡¢“°Á ßà §π„™âÕÕ°‰ª∫Õ°°—∫·¢°∑—ßÈ À≈“¬«à“ ù¡“
‰¥â·≈â«§√—∫ ∑ÿ°Õ¬à“ßæ√âÕ¡·≈â«û 18·µà·¢°·µà≈–§π°Á·°âµ«— °—πµà“ßÊ π“π“ §π·√°∫Õ°«à“ ù¢Õ‚∑…
∑’ ‰ª‰¡à ‰¥â µâÕß‰ª¥Ÿ·≈π“∑’Ë‡æ‘Ëß´◊ÈÕ¡“„À¡àû 19Õ’°§πÀπ÷Ëß°Á∫Õ°«à“ ù¢Õ‚∑…∑’‰ª‰¡à ‰¥â ‡æ‘Ëß´◊ÈÕ«—«
¡“Àâ“§Ÿà µâÕß‰ª∑¥ Õ∫¡—π¥ŸÀπàÕ¬û 20Õ’°§πÀπ÷Ëß°Á∫Õ°«à“ ù‡æ‘Ëß·µàßß“π ‰ª‰¡à ‰¥âÀ√Õ°û
21‡¡◊ËÕ§π„™â°≈—∫¡“‡≈à“‡√◊ËÕß∑—ÈßÀ¡¥„Àâ‡®â“π“¬øíß ‡®â“π“¬°Á ‚°√∏¡“° ®÷ß —Ëß§π„™â«à“ ù√’∫
‰ª∑’Ë∂ππµ“¡µ√Õ°´Õ°´Õ¬„π‡¡◊Õßπ’È ·≈–æ“§π¬“°®π§πæ‘°“√ §π¢“‡ªÜ·≈– §πµ“∫Õ¥ ¡“
∑’πË ûË’ 22µàÕ¡“ §π„™âππÈ— ¡“√“¬ß“π‡®â“π“¬«à“ ùº¡∑”µ“¡∑’∑Ë “à π ßË— ·≈â« ·µà°¬Á ß— ¡’∑«Ë’ “à ß‡À≈◊ÕÕ¬ŸÕà °’ û
23‡®â“π“¬®÷ß —Ëß«à“ ù∂â“ß—Èπ „ÀâÕÕ°‰ª∂πππÕ°‡¡◊Õß·≈–µ“¡∂ππ„π™π∫∑ ‰ª‡√àß‡√â“æ«°‡¢“¡“
„Àâ∫â“π¢Õß‡√“‡µÁ¡„Àâ ‰¥âû 24‡√“¢Õ∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ æ«°π—Èπ∑’Ë‡√“‰¥â‡™‘≠„πµÕπ·√° ®–‰¡à¡’„§√‰¥â™‘¡
Õ“À“√„πß“π‡≈’È¬ß¢Õß‡√“‡≈¬é
15¡’™“¬§πÀπ÷Ëß∑’Ë°‘πÕ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπ

§‘¥¥Ÿ°àÕπ«à“§ÿâ¡À√◊Õ‡ª≈à“∑’Ë®–µ‘¥µ“¡æ√–‡¬´Ÿ
(¡∏.10:37-38)
25ºŸâ§π¡“°¡“¬‰¥â‡¥‘πµ“¡æ√–‡¬´Ÿ‰ª æ√–Õß§åÀ—π¡“æŸ¥°—∫æ«°‡¢“«à“ 26ç∂â“æ«°§ÿ≥
Õ¬“°‡ªìπ»‘…¬å¢Õß‡√“ §ÿ≥µâÕß‡°≈’¬¥ æàÕ·¡à ‡¡’¬ ≈Ÿ°Ê √«¡∑—Èßæ’ËπâÕß·≈–™’«‘µ¢Õßµ—«‡Õß 27§π
∑’Ë ‰¡à ‰¥â·∫°°“ß‡¢π¢Õßµ—«‡Õßµ“¡‡√“¡“ °Á‡ªìπ»‘…¬å¢Õß‡√“‰¡à ‰¥â 28 ¡¡ÿµ‘«à“ §ÿ≥µâÕß°“√®–
√â“ßÀÕ§Õ¬ ß‘Ë ·√°∑’§Ë ≥
ÿ µâÕß∑”§◊Õ µâÕß§‘¥√“§“§à“°àÕ √â“ß°àÕπ ¥Ÿ«“à ¡’‡ß‘πæÕÀ√◊Õ‡ª≈à“ 29‡æ√“–
‰¡àÕ¬à“ßπ—πÈ ‡¡◊ÕË §ÿ≥≈ß∞“π·≈â«‡°‘¥‡ß‘πÀ¡¥°ÁµÕâ ßÀ¬ÿ¥ √â“ß§πÕ◊πË ‡ÀÁπ°Á®–À—«‡√“–‡¬“–‡Õ“‰¥â 30«à“

*

ù§ππ’È≈ß¡◊Õ √â“ß ·µà ‰¡à¡’ªí≠≠“ √â“ß„Àâ‡ √Á®û
31À√◊Õ ¡¡ÿµ‘«à“°…—µ√‘¬åÕß§åÀπ÷Ëß®–ÕÕ°‰ª∑” ß§√“¡°—∫°…—µ√‘¬åÕ’°Õß§åÀπ’Ëß ‡¢“®–‰¡àπ—Ëß
≈ß«“ß·ºπ°àÕπÀ√◊Õ «à“∑À“√Àπ÷ËßÀ¡◊Ëπ§π¢Õß‡¢“®–‰ª Ÿâ™π–∑À“√ ÕßÀ¡◊Ëπ§π∑’Ë¬°∑—æ¡“‰¥â
À√◊Õ‡ª≈à“ 32∂â“‡¢“§‘¥«à“ Ÿâ ‰¡à ‰¥â ‡¢“®–µâÕß√’∫ àß§π‰ª‡®√®“¢Õ ß∫»÷° „π¢≥–∑’Ë°Õß∑—æπ—Èπ¬—ß
Õ¬ŸàÕ’°‰°≈ 33°Á‡À¡◊Õπ°—π ∂â“§ÿ≥‰¡à¬Õ¡ ≈–∑ÿ° ‘Ëß∑’Ë§ÿ≥¡’Õ¬Ÿà §ÿ≥°Á‡ªìπ»‘…¬å¢Õß‡√“‰¡à ‰¥âé

‡°≈◊Õ∑’ËÀ¡¥§à“
(¡∏.5:13;¡°.9:50)

34ç‡°≈◊Õ‡ªìπ

‘Ëß¥’ ·µà∂â“‡°≈◊Õπ—ÈπÀ¡¥√ ‡§Á¡·≈â« °Á ‰¡à¡’∑“ß∑’Ë®–∑”„Àâ¡—π‡§Á¡‰¥âÕ’° 35®–
‡Õ“‰ª„ à¥‘πÀ√◊Õº ¡°—∫ªÿÜ¬°Á ‰¡à ‰¥â ¡’·µàµâÕß‚¬π∑‘Èß‰ª‡∑à“π—Èπ §π∑’Ë¡’ÀŸ°Áøíß‡Õ“‰«â „Àâ¥’é
14:26 ‡°≈’¬¥ „π∑’Ëπ’È¡’§«“¡À¡“¬«à“ „Àâ§ÿ≥§à“πâÕ¬°«à“
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§«“¡¥’„®„π «√√§å
(¡∏.18:12-14)

„π‡«≈“π—πÈ ¡’æ«°‡°Á∫¿“…’*·≈–æ«°§π∫“ª∑—ßÈ À≈“¬ µà“ß°Á√¡ÿ ≈âÕ¡°—π‡¢â“¡“øíßæ√–‡¬´Ÿ
—Ëß Õπ 2æ«°ø“√‘ ’† ·≈–§√Ÿ Õπ°ÆªØ‘∫—µ‘°Á∫àπ°—π«à“ ç§ππ’È¬Õ¡µâÕπ√—∫§π∫“ª
·≈–¬—ß°‘πÕ“À“√°—∫æ«°‡¢“¥â«¬é
3æ√–‡¬´Ÿ®÷ß‡≈à“‡√◊ËÕß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫π’È „Àâøíß 4ç ¡¡ÿµ‘«à“ æ«°§ÿ≥§πÀπ÷Ëß¡’·°–Õ¬ŸàÀπ÷Ëß√âÕ¬µ—«
µ—«Àπ÷ËßÀ≈ßÀ“¬‰ª ‡¢“®–‰¡à∑‘Èß·°–‡°â“ ‘∫‡°â“µ—«‰«â „π∑ÿàßÀ≠â“·≈â«ÕÕ°‰ªµ“¡À“·°–µ—«∑’ËÀ“¬
‰ª®π°«à“®–æ∫À√◊Õ 5‡¡◊ËÕæ∫·°–µ—«π—Èπ·≈â«‡¢“°Á¥’ „®¡“° ·∫°¡—π 6°≈—∫¡“∫â“π ·≈â«‡√’¬°
‡æ◊ËÕπ∫â“π‡æ◊ËÕπΩŸß¡“æ√âÕ¡Àπâ“°—π·≈–∫Õ°«à“ ù¡“√à«¡©≈Õß°—πÀπàÕ¬ ‡æ√“–©—πæ∫·°–∑’ËÀ≈ß
À“¬‰ª·≈â«û 7‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ „π «√√§å°Á‡À¡◊Õπ°—π ‡¡◊ËÕ¡’§π∫“ª§πÀπ÷Ëß°≈—∫µ—«°≈—∫„® °Á®–
‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ëπà“¬‘π¥’¡“°°«à“¡’§π¥’‡°â“ ‘∫‡°â“§π∑’Ë ‰¡àµâÕß°≈—∫µ—«°≈—∫„®é
8ç ¡¡ÿµ‘«à“À≠‘ß§πÀπ÷Ëß¡’‡À√’¬≠‡ß‘π*Õ¬Ÿà ‘∫‡À√’¬≠ ∑”µ°À“¬‰ªÀπ÷Ëß‡À√’¬≠ π“ß®–‰¡à
®ÿ¥µ–‡°’¬ß·≈–°«“¥∫â“π §âπÀ“∑ÿ°´Õ°∑ÿ°¡ÿ¡®π°«à“®–æ∫À√◊Õ 9‡¡◊ÕË À“‡À√’¬≠ π—πÈ ‡®Õ·≈â« π“ß
°Á‡™‘≠‡æ◊ËÕπ∫â“π‡æ◊ËÕπΩŸß¡“æ√âÕ¡Àπâ“ ·≈–æŸ¥«à“ ù¡“√à«¡©≈Õß°—πÀπàÕ¬ ‡æ√“–©—πæ∫‡À√’¬≠
∑’ËÀ≈àπÀ“¬‰ª·≈â«û 10‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ æ√–‡®â“°Á™◊Ëπ™¡¬‘π¥’Õ¬à“ßπ—Èπ‡À¡◊Õπ°—πµàÕÀπâ“æ«°∑Ÿµ
«√√§å¢Õßæ√–Õß§å ‡¡◊ËÕ¡’§π∫“ª§πÀπ÷Ëß°≈—∫µ—«°≈—∫„®é

15

æàÕ∑’¡Ë ’„®‡¡µµ“
ç™“¬§πÀπ÷Ëß¡’≈Ÿ°™“¬ Õß§π 12≈Ÿ°§π‡≈Á°æŸ¥«à“ ùæàÕ§√—∫ ™à«¬·∫àß
¡∫—µ‘ à«π∑’Ë‡ªìπ¢Õß≈Ÿ°„Àâ¥â«¬û æàÕ®÷ß·∫àß ¡∫—µ‘„Àâ°—∫≈Ÿ°™“¬∑—Èß Õß‰ª 13À≈—ß®“°π—Èπ‰¡àπ“π
≈Ÿ°§π‡≈Á°°Á√«∫√«¡∑√—æ¬å ¡∫—µ‘∑—ÈßÀ¡¥¢Õß‡¢“ ‡¥‘π∑“ß‰ª‡¡◊Õß‰°≈ ·≈–‡¢“°Á „™â®à“¬‡ß‘π∑Õß
Õ¬à“ß ÿ√ÿà¬ ÿ√à“¬ 14®πÀ¡¥‡π◊ÈÕÀ¡¥µ—« æÕ‡°‘¥°—π¥“√Õ“À“√Õ¬à“ß√ÿπ·√ß¢÷Èπ∑—Ë«·ºàπ¥‘ππ—Èπ ‡¢“
°Á‡√‘Ë¡‰¡à¡’Õ–‰√®–°‘π 15‡¢“°Á‡≈¬‰ª√—∫®â“ß∑”ß“π°—∫™“«‡¡◊Õßπ—Èπ§πÀπ÷Ëß ‡¢“∂Ÿ° àß„Àâ ‰ª‡≈’È¬ß
À¡Ÿ„π∑ÿàßπ“16‡¢“À‘«¡“° Õ¬“°®–°‘πÕ“À“√∑’ËÀ¡Ÿ°‘π ·µà°Á ‰¡à¡’„§√„ÀâÕ–‰√‡¢“°‘π‡≈¬ 17„π∑’Ë ÿ¥
‡¢“°Á ”π÷°µ—«‰¥â·≈–æŸ¥«à“ ù≈Ÿ°®â“ß¢ÕßæàÕ‡√“¡’Õ“À“√°‘πÕ¬à“ß‡À≈◊Õ‡øóÕ ·µà¥Ÿ‡√“ ‘ °”≈—ß®–Õ¥
µ“¬Õ¬Ÿà·≈â« 18‡√“®–°≈—∫‰ªÀ“æàÕ·≈–æŸ¥°—∫æàÕ«à“ ùæàÕ§√—∫ ≈Ÿ°‰¥â∑”∫“ªµàÕæ√–‡®â“·≈–µàÕµ—«
æàÕ 19≈Ÿ°‰¡à ¡§«√∑’Ë®–‡ªìπ≈Ÿ°¢ÕßæàÕÕ’°µàÕ‰ª „Àâ≈Ÿ°‡ªìπ≈Ÿ°®â“ß§πÀπ÷Ëß¢ÕßæàÕ‡∂Õ–§√—∫û
20¥—ßπ—π
È ‡¢“®÷ß≈ÿ°¢÷πÈ °≈—∫‰ªÀ“æàÕ¢Õß‡¢“ ¢≥–∑’‡Ë ¢“¬—ßÕ¬Ÿ·à µà‰°≈æàÕ¢Õß‡¢“°Á¡Õß‡ÀÁπ ·≈–
‡«∑π“ ß “√ «‘ËßÕÕ°‰ª «¡°Õ¥·≈–®Ÿ∫‡¢“ 21≈Ÿ°™“¬®÷ßæŸ¥«à“ ùæàÕ§√—∫ ≈Ÿ°‰¥â∑”∫“ªµàÕ
æ√–‡®â“·≈–µàÕæàÕ ≈Ÿ°‰¡à ¡§«√∑’Ë®–‡ªìπ≈Ÿ°¢ÕßæàÕÕ’°µàÕ‰ªû 22·µàæàÕ‰¥âÀ—π‰ª —Ëß§π„™â«à“ ù‡√Á«Ê
‡¢â“‰ª‡Õ“‡ È◊Õºâ“∑’Ë¥’∑Ë’ ÿ¥¡“„ à „Àâ‡¢“ ‡Õ“·À«π¡“ «¡π‘È«‡¢“·≈–‡Õ“√Õß‡∑â“¡“„ à „Àâ‡¢“¥â«¬
23·≈â«‰ª¶à“≈Ÿ°«—«µ—«Õâ«πæ’¡“‡≈’È¬ß©≈Õß°—π 24‡æ√“–≈Ÿ°¢â“§ππ’È ‰¥âµ“¬‰ª·≈â«·µàøóôπ¢÷Èπ¡“„À¡à
‡§¬À≈ßÀ“¬‰ª·µàµÕππ’Èæ∫·≈â«û ·≈â«æ«°‡¢“°Á‡≈’È¬ß©≈Õß°—π
11æ√–‡¬´ŸæŸ¥«à“

15:1 æ«°‡°Á∫¿“…’ §◊Õ æ«°§π¬‘«∑’Ë√—∫®â“ß™“«‚√¡—π‡°Á∫¿“…’®“°§π¬‘«¥â«¬°—π §πæ«°π’È™Õ∫‚°ß ·≈–‡ªìπ∑’Ë‡°≈’¬¥™—ß
¢Õßæ«°¬‘«¥â«¬°—π¡“°
15:8 ‡À√’¬≠‡ß‘πÀ√◊Õ‡À√’¬≠‡¥π“√‘Õ—π §◊Õ ‡ß‘π¢Õßæ«°‚√¡—π Àπ÷Ëß‡À√’¬≠‡¥π“√‘Õ—π‡∑à“°—∫§à“·√ßÀπ÷Ëß«—π
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25‡¡◊ÕË ≈Ÿ°™“¬§π‚µ∑’∑
Ë ”ß“πÕ¬Ÿà„π∑ÿßà π“°≈—∫¡“„°≈â®–∂÷ß∫â“π ‡¢“‰¥â¬π‘ ‡ ¬’ ß√âÕß√”∑”‡æ≈ß°—π
26®÷ß‡√’¬°§π„™â‡¢â“‰ª∂“¡«à“ ù‡°‘¥Õ–‰√¢÷Èπû 27§π„™â®÷ßµÕ∫«à“ ùπâÕß™“¬¢Õß∑à“π°≈—∫¡“∫â“π
¥â«¬§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ æàÕ¢Õß∑à“π°Á‡≈¬„Àâ¶à“≈Ÿ°«—«µ—«Õâ«πæ’‡≈’È¬ß©≈Õß°—πû 28æ’Ë™“¬‚°√∏¡“°·≈–
‰¡à¬Õ¡‡¢â“‰ª„πß“π‡≈’È¬ß æàÕ‡¢“®÷ßÕÕ°¡“¢Õ√âÕß„Àâ‡¢â“‰ª¢â“ß„π 29·µà‡¢“‰¥âµÕ∫æàÕ‰ª«à“ ù¥Ÿ

‡Õ“‡∂Õ– º¡‰¥â√∫— „™âæÕà ¡“À≈“¬ªï ·≈–‰¡à‡§¬¢—¥§” ßË— æàÕ‡≈¬ ·µàæÕà ¬—ß‰¡à‡§¬„ÀâÕ–‰√º¡‡≈¬ ·¡â·µà
·æ– —°µ—«‡æ◊ËÕ‡≈’È¬ß©≈Õß°—∫‡æ◊ËÕπΩŸß°Á ‰¡à¡’ 30·µàæÕ‰Õâ≈Ÿ°¢ÕßæàÕ§ππ’È°≈—∫¡“ À≈—ß®“°∑’Ëº≈“≠
∑√—æ¬å ¡∫—µ¢‘ ÕßæàÕ‰ª°—∫À≠‘ß‚ ‡¿≥’®πÀ¡¥‡°≈’¬È ß æàÕ°Á¶“à ≈Ÿ°«—«µ—«Õâ«πæ’©≈Õß„Àâ°∫— ¡—πû 31æàÕ
®÷ßæŸ¥«à“ ù≈Ÿ°√—° ≈Ÿ°‰¥âÕ¬Ÿà°—∫æàÕµ≈Õ¥‡«≈“ ∑√—æ¬å ¡∫—µ‘∑ÿ°Õ¬à“ß¢ÕßæàÕ°Á‡ªìπ¢Õß≈Ÿ°Õ¬Ÿà·≈â«
32·µàæ«°‡√“§«√®–¥’ „®·≈–‡©≈‘¡©≈Õß°—π ‡æ√“–πâÕß‰¥âµ“¬‰ª·≈â«·µàøôóπ¢÷Èπ¡“„À¡à ‰¥âÀ≈ß
À“¬‰ª·≈â«·µà°≈—∫æ∫°—πÕ’°ûé

∑√—æ¬å ¡∫—µ‘∑’Ë·∑â®√‘ß
æ√–‡¬´Ÿæ¥Ÿ °—∫æ«°»‘…¬å«“à ç‡»√…∞’§πÀπ÷ßË ‰¥â®“â ßºŸ®â ¥— °“√¡“¥Ÿ·≈°‘®°“√¢Õß‡¢“ µàÕ¡“
¡’§π¡“øÑÕß«à“ ºŸâ®—¥°“√§ππ’È „™â®à“¬‡ß‘π∑Õß¢Õß‡»√…∞’Õ¬à“ß ÿ√ÿà¬ ÿ√à“¬ 2‡»√…∞’®÷ß
‡√’¬°ºŸâ®—¥°“√§ππ—Èπ¡“∂“¡«à“ ù‡®â“®–·°âµ—««à“¬—ß‰ß„π‡√◊ËÕß∑’Ë‡√“‰¥â¬‘π¡“π’È ‰ª‡Õ“∫—≠™’∑Ë’‡®â“
®—¥°“√Õ¬Ÿà§◊π¡“ ‡√“‰≈à‡®â“ÕÕ°·≈â«û 3ºŸâ®—¥°“√§ππ’È ®÷ß§‘¥„π„®«à“ ù∑”¬—ß‰ß¥’ π“¬°”≈—ß®–‰≈àÕÕ°
®–‰ª¢ÿ¥¥‘π°Á ‰¡à¡’·√ß ®–‰ª¢Õ∑“π°ÁÕ“¬‡¢“4ÕãÕ √Ÿâ·≈â««à“®–∑”¬—ß‰ß¥’ ®–‰¥â¡’§πµâÕπ√—∫º¡‡¢â“
∫â“π‡¢“µÕπ∑’Ëº¡µ°ß“πû 5‡¢“®÷ß‡√’¬°≈Ÿ°Àπ’È¢Õßπ“¬¡“∂“¡∑’≈–§π ‡¢“∂“¡§π·√°«à“ ù§ÿ≥
‡ªìπÀπ’Èπ“¬º¡Õ¬Ÿà‡∑à“‰À√àû 6‡¢“µÕ∫«à“ ùπÈ”¡—π¡–°Õ°√âÕ¬∂—ßû ºŸâ®—¥°“√®÷ß∫Õ°‡¢“«à“ ùπ’Ë„∫°Ÿâ¬◊¡
¢Õß§ÿ≥ √’∫π—Ëß≈ß·°â‡ªìπÀâ“ ‘∫∂—ß‡√Á«‡¢â“û
7·≈â«‡¢“°Á∂“¡§π∑’Ë Õß«à“ ù§ÿ≥‡ªìπÀπ’ÈÕ¬Ÿà‡∑à“‰À√àû ‡¢“°ÁµÕ∫«à“ ù¢â“« “≈’Àπ÷Ëß√âÕ¬∂—ßû ºŸâ
®—¥°“√ ®÷ßæŸ¥°—∫‡¢“«à“ ù‡Õ“„∫°Ÿâ¬◊¡π’È ‰ª·°â‡ªìπ·ª¥ ‘∫∂—ßû 8‡»√…∞’°Á™¡ºŸâ®—¥°“√¢’È ‚°ß§ππ’È«à“
‡Õ“µ—«√Õ¥‡°àß ‡æ√“–§π¢Õß‚≈°π’È°Á‡Õ“µ—«√Õ¥„π‡√◊ËÕßÕ¬à“ßπ’È‡°àß°«à“§π¢Õßæ√–‡®â“
9‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ „Àâ „™â‡ß‘π∑Õß∑’Ë¡’Õ¬Ÿà „π‚≈°π’È§∫À“‡æ◊ËÕπ‰«â ‡æ√“–‡¡◊ËÕ‡ß‘π∑ÕßÀ¡¥‰ª
‡æ◊ËÕπÊ°Á®–‰¥âµâÕπ√—∫§ÿ≥‡¢â“Õ¬Ÿà„π∫â“π∑’Ë∂“«√µ≈Õ¥‰ª
10§π∑’Ë ‰«â „®‰¥â „π‡√◊ËÕß‡≈Á°Ê °Á®–‰«â „®‰¥â „π‡√◊ËÕß„À≠àÊ¥â«¬ ·µà§π∑’Ë ‰«â „®‰¡à ‰¥â „π‡√◊ËÕß‡≈Á°Ê
°Á®–‰«â „®‰¡à ‰¥â „π‡√◊ËÕß„À≠àÊ¥â«¬ 11∂â“¢π“¥∑√—æ¬å ¡∫—µ‘„π‚≈°π’È ¬—ß‰«â „®§ÿ≥‰¡à ‰¥â‡≈¬ ·≈â«®–
‰«â „®„Àâ§ÿ≥¥Ÿ·≈∑√—æ¬å ¡∫—µ‘‡∑’Ë¬ß·∑â ‰¥â¬—ß‰ß 12∂â“¢Õß¢Õß§πÕ◊Ëπ ¬—ß‰«â „®§ÿ≥‰¡à ‰¥â‡≈¬ ·≈â«„§√
®–°≈â“„Àâ§ÿ≥‡ªìπ‡®â“¢ÕßÕ–‰√‡≈à“ 13‰¡à¡’§π„™â§π‰Àπ√—∫„™âπ“¬ Õß§π‰¥â ‡æ√“–‡¢“®–‡°≈’¬¥
π“¬§πÀπ÷Ëß ·≈–√—°Õ’°§πÀπ÷Ëß À√◊Õ‰¡à°Á®–∑ÿà¡‡∑„Àâ°—∫§πÀπ÷Ëß ·≈–®–√—ß‡°’¬®Õ’°§πÀπ÷Ëß æ«°
§ÿ≥®–√—∫„™âæ√–‡®â“ ·≈–‡ß‘π∑Õßæ√âÕ¡Ê °—π‰¡à ‰¥âÀ√Õ°é

16

§” Õπ¢âÕÕ◊πË Ê
(¡∏.11:12-13)

14ΩÉ“¬æ«°ø“√‘ ’†∑’Ë‡ÀÁπ·°à‡ß‘π

‡¡◊ËÕ‰¥â¬‘π‡√◊ËÕß∑—ÈßÀ¡¥π’È°ÁÀ—«‡√“–‡¬“–æ√–‡¬´Ÿ 15æ√–Õß§å
®÷ßæŸ¥«à“ çæ«°§ÿ≥æ¬“¬“¡®–„Àâ§π¡Õß«à“æ«°§ÿ≥∑”µ“¡„®æ√–‡®â“ ·µàæ√–‡®â“√Ÿâ«à“®‘µ„®¢Õß

03 luke with reference

137

26/8/03, 10:52 AM

138

≈Ÿ°“ 16:16

æ«°§ÿ≥™—Ë«√â“¬ ‘Ëß∑’Ë¡πÿ…¬å§‘¥«à“¥’·≈– ”§—≠π—Èπ æ√–‡®â“°≈—∫‡ÀÁπ«à“‡ªìπ ‘Ëß∑’Ëπà“¢¬–·¢¬ß
16·µà°àÕππ—Èπæ√–‡®â“‰¥â „Àâ°Æµà“ßÊºà“π¡“∑“ß‚¡‡
·≈–„Àâ§”æŸ¥µà“ßÊ ºà“π¡“ ∑“ßºŸâ
æŸ¥·∑πæ√–‡®â“ ®π°√–∑—Ëß¡“∂÷ß ¡—¬¢Õß¬ÕÀåπ§π∑’Ë∑”æ‘∏’®ÿà¡πÈ”π—Èπ π—∫µ—Èß·µà ¡—¬¢Õß¬ÕÀåπ
‡ªìπµâπ¡“ ¢à“«¥’‡°’Ë¬«°—∫·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“°Á ‰¥âª√–°“»ÕÕ°‰ª ∑”„Àâ∑ÿ°§πµÕ∫ πÕßµàÕ
¢à“«¥’π’ÈÕ¬à“ß‡Õ“‡ªìπ‡Õ“µ“¬ 17„ÀâøÑ“·≈–¥‘πÀ“¬‰ª ¬—ßßà“¬°«à“ ∑’Ë®–„Àâ®ÿ¥Àπ÷ËßÀ√◊Õµ—«Õ—°…√
Àπ÷Ëß„π°ÆªØ‘∫—µ‘ À¡¥º≈∫—ß§—∫‰ª
18ºŸâ™“¬∑’ËÀ¬à“‡¡’¬¢Õßµπ·≈â«‰ª·µàßß“π„À¡à °Á∂◊Õ«à“‡ªìπ™Ÿâ ·≈–ºŸâ™“¬∑’Ë¡“·µàßß“π°—∫
À≠‘ß∑’ËÀ¬à“√â“ßπ’È °Á∂◊Õ«à“ºŸâ™“¬§ππ—Èπ‡ªìπ™Ÿâ‡À¡◊Õπ°—π

‡»√…∞’°—∫≈“´“√—
19§√—ÈßÀπ÷Ëß¡’‡»√…∞’§πÀπ÷Ëß ‡¢“·µàß°“¬¥â«¬™ÿ¥ ’¡à«ß√“§“·æß ·≈–ºâ“ªÉ“π‡π◊ÈÕ¥’ ·≈–„™â
™’«‘µÕ¬à“ßÀ√ŸÀ√“∑ÿ°«—π 20¡’¢Õ∑“π§πÀπ÷Ëß™◊ËÕ ≈“´“√— ¡’·º≈‡µÁ¡µ—«‰ªÀ¡¥ πÕπÕ¬ŸàÀπâ“
ª√–µŸ∫â“π‡»√…∞’ 21‡¢“Õ¬“°®–°‘π·§àÕ“À“√∑’Ëµ°®“°‚µä–¢Õß‡»√…∞’ À¡“°Á¡“‡≈’¬·º≈¢Õß‡¢“
22µàÕ¡“‡¡◊ËÕ¢Õ∑“ππ—Èπµ“¬ ‡À≈à“∑Ÿµ «√√§å°Á¡“√—∫‡¢“‰ªÕ¬Ÿà°—∫Õ—∫√“Œ—¡*‡»√…∞’°Áµ“¬‡À¡◊Õπ°—π
·≈–∂Ÿ°Ωíß‰«â 23‡»√…∞’ ‰¥â ‰ªÕ¬Ÿà „π¥‘π·¥π·Ààß§«“¡µ“¬ ·≈–‰¥â√—∫§«“¡∑ÿ°¢å∑√¡“π¡“° ‡¢“
¡Õß‡ÀÁπÕ—∫√“Œ—¡Õ¬Ÿ·à µà‰°≈ ·≈–‡ÀÁπ≈“´“√— Õ¬Ÿ¢à “â ßÊ Õ—∫√“Œ—¡ 24‡»√…∞’®ß÷ √âÕßµ–‚°π«à“ ù§ÿ≥æàÕ

Õ—∫√“Œ—¡ ß “√º¡¥â«¬‡∂‘¥§√—∫ ™à«¬ ßà ≈“´“√— ¡“π’ÀË πàÕ¬ ‡æ◊ÕË ‡Õ“ª≈“¬π‘«È ®ÿ¡à πÈ”¡“·µ–≈‘πÈ ¢Õß
º¡„Àâ‡¬Áπ≈ß ‡æ√“–º¡‡®Á∫ª«¥∑√¡“π‡À≈◊Õ‡°‘π„π‡ª≈«‰øπ’Èû 25·µàÕ—∫√“Œ—¡æŸ¥«à“ ù≈Ÿ°‡Õã¬ ®”
‰¥â ‰À¡µÕπ∑’Ë‡®â“¬—ß¡’™’«‘µÕ¬Ÿàπ—Èπ ‡®â“‰¥â√—∫·µà ‘Ëß¥’Ê ·µà≈“´“√— π—Èπ‰¥â√—∫·µà ‘Ëß∑’Ë‰¡à¥’ µÕππ’È‡¢“¡’
§«“¡ ¢ÿ Õ¬Ÿ∑à π’Ë ’Ë «à π‡®â“‰¥â√∫— §«“¡∑ÿ°¢å∑√¡“π 26πÕ°®“°π—πÈ °Á¡‡’ À«°«â“ß„À≠à¢«“ß°—πÈ æ«°‡√“Õ¬Ÿà
‡æ◊ËÕ‰¡à „Àâ ‰ª¡“À“ àŸ°—π‰¥âû 27‡»√…∞’®÷ßæŸ¥«à“ ù∂â“Õ¬à“ßπ—Èπ ¢Õ√âÕß§ÿ≥æàÕÕ—∫√“Œ—¡„Àâ™à«¬ àß
≈“´“√— ‰ª∑’Ë∫â“πæàÕº¡¥â«¬ 28‡æ√“–º¡¡’æ’ËπâÕßÕ¬ŸàÀâ“§π ≈“´“√— ®–‰¥â ‰ª‡µ◊Õπæ«°‡¢“ ‡æ◊ËÕ
æ«°‡¢“®–‰¥â ‰¡àµâÕß¡“∑π∑ÿ°¢å∑√¡“π‡À¡◊Õπ°—∫º¡„π∑’Ëπ’Èû
29·µàÕ—∫√“Œ—¡µÕ∫‰ª«à“ ù·µàæ«°‡¢“¡’ ‚¡‡ ·≈–ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“†§Õ¬‡µ◊ÕπÕ¬Ÿà·≈â« „Àâ
‡¢“øíß§π‡À≈à“π—Èπ‡∂‘¥û 30ΩÉ“¬‡»√…∞’®÷ßæŸ¥«à“ ù·µàπ—Ëπ‰¡àæÕÀ√Õ° §ÿ≥æàÕÕ—∫√“Œ—¡ ∂â“¡’§π∑’Ëøóôπ
¢÷Èπ®“°§«“¡µ“¬‰ª‡µ◊Õπæ«°‡¢“ æ«°‡¢“®–°≈—∫µ—«°≈—∫„®‡ ’¬„À¡àû 31Õ—∫√“Œ—¡®÷ßæŸ¥°—∫‡¢“«à“
ù∂â“æ«°‡¢“‰¡àøíß‚¡‡ ·≈–æ«°ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“ ‡¢“°Á®–‰¡à¡’∑“ßøíß§π∑’Ëøôóπ¢÷Èπ®“°§«“¡
µ“¬‡À¡◊Õπ°—πûé
§π¬—Ë«¬«π/°“√Õ¿—¬/§«“¡‡™◊ËÕ
(¡∏.18:6-7,21-22;¡°.9:42)

17

æ√–‡¬´Ÿæ¥Ÿ °—∫æ«°»‘…¬å«“à ç®–¡’ ßË‘ ∑’¡Ë “¬—«Ë ¬«π„Àâ§π∑”∫“ª‡ ¡Õ ·µà§π∑’¡Ë “¬—«Ë ¬«π
π—πÈ ™à“ßπà“Õ“¬®√‘ßÊ 2√–À«à“ß°“√™—°™«π§π∑’µË ”Ë µâÕ¬§πÀπ÷ßË „πæ«°π’È„Àâ∑”∫“ª °—∫
°“√∂Ÿ°®—∫‚¬π≈ß‰ª„π∑–‡≈æ√âÕ¡°—∫¡’Àπ‘ ‚¡à·ªÑß≈à“¡§ÕÕ¬ŸàÕ¬à“ßÀ≈—ßπ’°È ¬Á ß— ®–¥’°«à“ 3√–«—ßµ—«‰«â„Àâ¥’
„Àâµ°— ‡µ◊Õπæ’πË Õâ ß∑’∑Ë ”∫“ª ·≈–Õ¿—¬„Àâ‡¢“‡¡◊ÕË ‡¢“°≈—∫µ—«°≈—∫„® 4∂÷ß·¡â‡¢“®–∑”º‘¥∫“ªµàÕ§ÿ≥∂÷ß

16:22 Õ—∫√“Œ—¡ §◊Õ ∫√√æ∫ÿ√ÿ…∑’Ë¡’™◊ËÕ‡ ’¬ß¡“° ·≈–‰¥â√—∫°“√‡§“√æ∑’Ë ÿ¥§πÀπ’Ëß¢Õß™“«Õ‘ √“‡Õ≈
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«—π≈–‡®Á¥§√—Èß°Áµ“¡ ·µà∂â“∑ÿ°§√—Èß‡¢“∫Õ°§ÿ≥«à“ çº¡°≈—∫µ—«°≈—∫„®·≈â«§√—∫é°Á „Àâ¬°‚∑…‡¢“
5ΩÉ“¬æ«°»‘…¬å‡Õ°† °ÁæŸ¥°—∫Õß§å‡®â“™’«‘µ«à“ ç∂â“Õ¬à“ßπ—Èπ ™à«¬‡æ‘Ë¡§«“¡‡™◊ËÕ„Àâ°—∫‡√“¥â«¬§√—∫é
6æ√–‡¬´ŸµÕ∫«à“ ç·§à§ÿ≥¡’§«“¡‡™◊ËÕ‡≈Á°‡∑à“‡¡≈Á¥¡— µ“√å¥*π’È §ÿ≥°Á —Ëß„ÀâµâπÀ¡àÕπ∑—Èßµâπ
∂Õπ√“°∂Õπ‚§π‰ªª≈Ÿ°Õ¬Ÿà „π∑–‡≈‰¥â·≈â«é
∑“ ∑’¥Ë ’
7ç ¡¡ÿµ«‘ “à §ÿ≥¡’∑“ §πÀπ÷ßË ‡¡◊ÕË ‡¢“°≈—∫¡“®“°‰∂π“À√◊Õ‡≈’¬È ß·°– §ÿ≥®–æŸ¥°—∫‡¢“‰À¡«à“
ù√’∫Ê ‰ªÀ“Õ–‰√°‘π‡√Á«û 8À√◊Õ§ÿ≥®–æŸ¥°—∫‡¢“«à“ ù‰ª‡µ√’¬¡Õ“À“√¡“ ‘ ·≈â«§Õ¬√—∫„™âÕ¬Ÿπà ·Ë’ À≈–
®π°«à“‡√“®–°‘π·≈–¥◊Ë¡‡ √Á® ·≈â«‡®â“∂÷ß§àÕ¬‰ª°‘πû 9π“¬µâÕß¢Õ∫„®∑“ ∑’Ë‡¢“∑”µ“¡§” —ËßÀ√◊Õ
10æ«°§ÿ≥°Á‡À¡◊Õπ°—π ‡¡◊ËÕ∑”ß“π∑’Ëπ“¬ —Ëß¡“‡ √Á®·≈â« °Á§«√æŸ¥«à“ ùæ«°‡√“‡ªìπ·§à∑“ ∑’Ë∑”
µ“¡Àπâ“∑’Ë‡∑à“π—Èπ ‰¡à ¡§«√∑’Ë‡®â“π“¬®–¢Õ∫„®À√Õ°ûé

„Àâ√Ÿâ®—°¢Õ∫§ÿ≥
11„π√–À«à“ß∑“ß∑’Ë ‰ª‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ æ√–‡¬´Ÿºà“π‰ªµ“¡‡¢µ·¥π¢Õß·§«âπ°“≈‘≈’°—∫
·§«âπ –¡“‡√’¬ 12∑’ËÀ¡Ÿà∫â“π·ÀàßÀπ÷Ëß ¡’™“¬ ‘∫§π∑’Ë‡ªìπ‚√§º‘«Àπ—ß√â“¬·√ß ‡¢â“¡“À“æ√–Õß§å
·µà¬◊πÕ¬ŸàÀà“ßÊ 13·≈–√âÕßµ–‚°π«à“ ç‡¬´Ÿ π“¬∑à“π ß “√æ«°‡√“¥â«¬‡∂‘¥é
14æ√–Õß§å°¡
Á Õßæ«°‡¢“ ·≈â«æŸ¥«à“ ç‰ª· ¥ßµ—«„Àâæ«°π—°∫«™ ¥Ÿ é‘ „π√–À«à“ß∑“ß∑’Ë‰ªπ—πÈ
æ«°‡¢“°ÁÀ“¬®“°‚√§15§πÀπ÷ßË „ππ—πÈ ‡¡◊ÕË ‡ÀÁπ«à“À“¬·≈â« °Á°≈—∫¡“√âÕß √√‡ √‘≠æ√–‡®â“‡ ¬’ ß¥—ß
16‡¢“°â¡≈ß°√“∫¢Õ∫§ÿ≥Õ¬Ÿà∑’Ë‡∑â“¢Õßæ√–‡¬´Ÿ ‡¢“‡ªìπ™“« –¡“‡√’¬† 17æ√–‡¬´Ÿ∂“¡«à“ ç¡’ ‘∫
§π∑’ËÀ“¬®“°‚√§‰¡à „™àÀ√◊Õ ·≈â«Õ’°‡°â“§πÕ¬Ÿà∑’Ë ‰Àπ 18∑”‰¡¡’·µà§πµà“ß™“µ‘§ππ’È‡∑à“π—ÈπÀ√◊Õ ∑’Ë
°≈—∫¡“ √√‡ √‘≠æ√–‡®â“é 19·≈â«æ√–‡¬´Ÿ°Á∫Õ°‡¢“«à“ ç≈ÿ°¢÷Èπ°≈—∫‰ª‰¥â·≈â« §«“¡‡™◊ËÕ¢Õß§ÿ≥

*

∑”„ÀâÀ“¬®“°‚√§·≈â«é

·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“Õ¬Ÿà∑à“¡°≈“ß§ÿ≥
(¡∏.24:23-28,37-41)

20«—πÀπ÷ßË æ«°ø“√‘ †’ ∂“¡æ√–‡¬´Ÿ«“à ç·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“®–¡“∂÷ß‡¡◊ÕË ‰À√àé æ√–Õß§å°µÁ Õ∫«à“
ç‡¡◊ËÕ·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“°”≈—ß¡“ ®–‰¡à¡’Õ–‰√‡ªìπ≈“ß∫Õ°‡Àµÿ „Àâ§ÿ≥√ŸâÀ√Õ° 21‰¡à¡’ „§√∫Õ°

‰¥âÀ√Õ°«à“ ùÕ¬Ÿàπ’Ë ‰ßû À√◊Õ ùÕ¬Ÿà ‚πàπ‰ßû ‡æ√“–¥Ÿ ‘ ·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“Õ¬Ÿà„πÀ¡Ÿàæ«°§ÿ≥·≈â«é
22·µàæ√–Õß§åæŸ¥°—∫æ«°»‘…¬å«à“ ç«—ππ—Èπ®–¡“∂÷ß ‡¡◊ËÕæ«°§ÿ≥Õ¬“°®–‰¥â‡ÀÁπ«—π‡«≈“¢Õß
∫ÿµ√¡πÿ…¬å† °— «—πÀπ÷ßË ·µà§≥
ÿ ®–‰¡à¡’ ‚Õ°“ ‰¥â‡ÀÁπ 23‡¡◊ÕË ¡’§π¡“∫Õ°«à“ ùæ√–Õß§åÕ¬Ÿà ‚πàπ‰ß À√◊Õ
Õ¬Ÿàπ’Ë ‰ßû °Á ‰¡àµâÕßÕÕ°‰ª‡∑’Ë¬«µ“¡À“À√Õ°é

‡¡◊ËÕæ√–‡¬´Ÿ¡“Õ’°§√—Èß
24ç‡æ√“–‡¡◊ËÕ∫ÿµ√¡πÿ…¬å¡“π—Èπ ®–‡ÀÁπ™—¥‡À¡◊Õπ°—∫ “¬øÑ“·≈∫®“°∑âÕßøÑ“ø“°Àπ÷Ëß‰ª¬—ß
Õ’°ø“°Àπ÷Ëß 25·µàæ√–Õß§å®–µâÕß∑π∑ÿ°¢å∑√¡“πÀ≈“¬Õ¬à“ß‡ ’¬°àÕπ ·≈–§π„π¬ÿ§π’È®–ªØ‘‡ ∏

æ√–Õß§å
17:6 ‡¡≈Á¥¡— µ“√å¥ ‡ªìπ‡¡≈Á¥¢Õßæ◊™ «π§√—«™π‘¥Àπ÷Ëß ¡’¢π“¥‡≈Á°¡“°
17:14 ‰ª· ¥ßµ—«„Àâæ«°π—°∫«™ µ“¡°Æ¢Õß‚¡‡ æ«°π—°∫«™µâÕß‡ªìπºŸµâ ¥— π‘ ‡¡◊ÕË §π¬‘«∑’‡Ë ªìπ‚√§º‘«Àπ—ß√â“¬·√ßÀ“¬¥’·≈â«
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26«—π∑’æ
Ë √–Õß§å°≈—∫¡“π—πÈ ®–‡À¡◊Õπ°—∫

¡—¬¢Õß‚πÕ“Àå 27∑’§Ë π¥◊¡Ë °‘π°—πÕ¬ŸÕà ¬à“ß πÿ° π“π
·≈–·µàßß“π°—π ®π°√–∑—Ëß‡¡◊ËÕ‚πÕ“Àå‡¢â“‰ª„π‡√◊Õ ·≈â«πÈ”°Á∑à«¡®πæ«°‡¢“®¡πÈ”µ“¬°—πÀ¡¥
28„π ¡—¬¢Õß‚≈∑°Á‡À¡◊Õπ°—π §π°‘π¥◊Ë¡°—πÕ¬Ÿà ´◊ÈÕ¢“¬°—π ‡æ“–ª≈Ÿ°°—π °àÕ √â“ß°—π 29®π
°√–∑—Ëß∂÷ß«—π∑’Ë ‚≈∑ÕÕ°®“°‡¡◊Õß‚ ‚¥¡*°Á ¡’ ‰ø ·≈–°”¡–∂—πµ°≈ß¡“®“°∑âÕßøÑ“ ‡º“º≈“≠
∑”≈“¬™’«‘µºŸâ§π„π‡¡◊Õßπ—Èπ®πÀ¡¥ ‘Èπ
30„π«—π∑’Ë∫ÿµ√¡πÿ…¬å°≈—∫¡“ ¡—π°Á®–‡ªìπÕ¬à“ßπ—Èπ‡À¡◊Õπ°—π31„π«—ππ—Èπ §π∑’ËÕ¬Ÿà∫πÀ≈—ß§“
∫â“π°ÁÕ¬à“‡¢â“‰ª‡°Á∫¢â“«¢Õß„π∫â“π‡≈¬ À√◊Õ§π∑’ÕË ¬Ÿà„π∑ÿßà π“°ÁÕ¬à“°≈—∫‰ª∫â“π‡Õ“Õ–‰√‡≈¬ 32®”
‡√◊ËÕß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ°—∫‡¡’¬¢Õß‚≈∑*‰«â „Àâ¥’ 33§π∑’Ëæ¬“¬“¡®–√—°…“™’«‘µ‰«â °Á®–‡ ’¬‰ª ·µà§π∑’Ë¬Õ¡
‡ ¬’ ≈–™’«µ‘ °Á®–√—°…“‰«â ‰¥â 34‡√“®–∫Õ°„Àâ√«âŸ “à „π§◊ππ—πÈ ‡Õß Õß§π∑’πË ÕπÕ¬Ÿ∫à π‡µ’¬ß‡¥’¬«°—π
§πÀπ÷Ëß®–∂Ÿ°√—∫‰ª ·≈–Õ’°§πÀπ÷Ëß®–∂Ÿ°∑‘Èß‰«â 35À≠‘ß Õß§π∑’Ë°”≈—ß‚¡à·ªÑßÕ¬Ÿà¥â«¬°—π ®–∂Ÿ°√—∫
‰ª§πÀπ÷Ëß ·≈–∂Ÿ°∑‘Èß‰«â§πÀπ÷Ëßé 36*
37æ«°»‘…¬å®÷ß∂“¡æ√–Õß§å«à“ çÕ“®“√¬å ¡—π®–‡°‘¥¢÷Èπ∑’Ë ‰Àπ§√—∫é
æ√–Õß§å®÷ßµÕ∫«à“ ç´“°»æÕ¬Ÿà∑’Ë ‰Àπ ΩŸß·√âß°Á®–Õ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπé

æ√–‡®â“®–µÕ∫§”Õ∏‘…∞“π
æ√–‡¬´Ÿ‰¥â‡≈à“‡√◊ÕË ßª√’¬∫‡∑’¬∫„Àâ»…‘ ¬å¢Õßæ√–Õß§åøßí ‡æ◊ÕË Õπ„Àâæ«°‡¢“Õ∏‘…∞“π
Õ¬Ÿà ‡ ¡Õ ·≈–‰¡à È‘ π À «— ß 2 æ√–Õß§å ‡ ≈à “ «à “ ç„π‡¡◊ Õ ß À π÷Ë ß
¡’ºâŸæ‘æ“°…“§πÀπ÷Ëß∑’Ë ‰¡à‡°√ß°≈—«æ√–‡®â“ ·≈–‰¡à‡§¬‡§“√æπ—∫∂◊Õ„§√‡≈¬ 3„π‡¡◊Õßπ’È¡’À≠‘ß
¡à“¬§πÀπ÷Ëß ∑’Ë‡ΩÑ“«π‡«’¬π¡“ÕâÕπ«ÕπºŸâæ‘æ“°…“§ππ’È«à“ ù™à«¬µ—¥ ‘π§¥’¢Õß©—πÕ¬à“ß¬ÿµ‘∏√√¡
¥â«¬§à–û 4µÕπ·√°ºŸâæ‘æ“°…“‰¡à ‰¥â π„®π“ß‡≈¬ ·µà„π∑’Ë ÿ¥ºŸâæ‘æ“°…“°ÁæŸ¥°—∫µ—«‡Õß«à“ ù∂÷ß·¡â
‡√“®–‰¡à‡°√ß°≈—«æ√–‡®â“ ·≈–‰¡à°≈—«¡πÿ…¬åÀπâ“‰Àπ∑—Èßπ—Èπ 5·µà‡√“§ßµâÕß„Àâ§«“¡¬ÿµ‘∏√√¡°—∫
‡∏Õ ‡æ√“–‡∏Õ‡´â“´’°È «π„®‡À≈◊Õ‡°‘π ®–‰¥â‡≈‘°¡“¬ÿßà «ÿπà «“¬°—∫‡√“‡ ¬’ ∑’ ‰¡àßπ—È ‡√“§ß®–∫â“µ“¬·πàûé
6·≈â«æ√–Õß§å°ÁæŸ¥µàÕ«à“ ç‡ÀÁπÀ√◊Õ‡ª≈à“«à“ ºŸâæ‘æ“°…“¢’È ‚°ß§ππ’È æŸ¥«à“Õ–‰√ 7·≈â «
æ√–‡®â“®–‰¡à „Àâ§«“¡¬ÿµ‘∏√√¡°—∫§π∑’Ëæ√–Õß§å ‰¥â‡≈◊Õ°‰«â∑’Ë√âÕß¢Õ§«“¡™à«¬‡À≈◊ÕµàÕæ√–Õß§å∑—Èß
«—π∑—ßÈ §◊πÀ√◊Õæ√–Õß§å®–º≈—¥‰ª‡√◊ÕË ¬Ê À√◊Õ 8‡√“®–∫Õ°„Àâ√«Ÿâ “à æ√–Õß§å®–√’∫„Àâ§«“¡¬ÿµ∏‘ √√¡°—∫‡¢“
«à“·µà‡¡◊ËÕ∫ÿµ√¡πÿ…¬å†¡“∂÷ß æ√–Õß§å®–‡®Õ§π∑’Ë¡’§«“¡‡™◊ËÕÀ≈ß‡À≈◊ÕÕ¬Ÿà„π‚≈°π’ÈÀ√◊Õ‡ª≈à“é

18

ø“√‘ ’°—∫§π‡°Á∫¿“…’
‡æ◊ËÕ Õπ§π∑’Ë¡—Ëπ„®„πµ—«‡Õß‡À≈◊Õ‡°‘π«à“‡¢“‰¥â∑”µ“¡„®
æ√–‡®â“ ·≈–™Õ∫¥Ÿ∂Ÿ°§πÕ◊Ëπ æ√–Õß§å‡≈à“«à“ 10ç¡’™“¬ Õß§π¢÷Èπ‰ªÕ∏‘…∞“π∑’Ë«‘À“√† §πÀπ÷Ëß
‡ªìπæ«°ø“√‘ †’ à«πÕ’°§πÀπ÷Ëß‡ªìπ§π‡°Á∫¿“…’*11ø“√‘ ’§ππ—Èπ¬◊πÕ¬Ÿàµ“¡≈”æ—ß·≈–Õ∏‘…∞“π«à“
ùæ√–‡®â“ ¢Õ∫§ÿ≥∑’Ëº¡‰¡à‡ªìπ‡À¡◊Õπ§πÕ◊ËπÊ ∑’Ë‡ªìπ¢‚¡¬ À√◊Õ‚°ß À√◊Õ‡ªìπ™Ÿâ À√◊Õ·¡â·µà§π‡°Á∫
9æ√–‡¬´Ÿ‡≈à“‡√◊ËÕß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫π’È

17:29 ‚ ‚¥¡ §◊Õ ‡¡◊Õß∑’Ë¡’·µà§π‡≈«Õ“»—¬Õ¬Ÿà æ√–‡®â“≈ß‚∑…ª√–™“™π‚¥¬°“√∑”≈“¬‡¡◊Õßπ’È
17:32 ‡¡’¬¢Õß‚≈∑ ‡√◊ËÕß‡°’Ë¬«°—∫‡¡’¬¢Õß‚≈∑Õ¬Ÿà„π ª∞¡°“≈ 19:15-17, 26
17:36 ”‡π“°√’°∫“ß©∫—∫ ‰¥â‡æ‘Ë¡‡µ‘¡¢âÕ 36 «à“ ç™“¬ Õß§π∑’ËÕ¬Ÿà„ππ“‡¥’¬«°—π §πÀπ÷Ëß®–∂Ÿ°√—∫‰ª ·≈–Õ’°§πÀπ÷Ëß®–
∂Ÿ°∑‘Èß‰«âé
18:10 §π‡°Á∫¿“…’ §◊Õ§π¬‘«∑’Ë√—∫®â“ß™“«‚√¡—π„Àâ‡°Á∫¿“…’ æ«°π’È¡—°™Õ∫‚°ß ·≈–§π¬‘«Õ◊ËπÊ‰¡à™Õ∫æ«°π’È¡“°
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¿“…’π’È 12º¡Õ¥Õ“À“√†Õ“∑‘µ¬å≈– Õß§√—Èß ·≈–∂«“¬Àπ÷Ëß„π ‘∫*¢Õß¢Õß∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ë ‰¥â¡“û
13·µà§π‡°Á∫¿“…’ππ
È— ¬◊πÕ¬Ÿ·à µà ‰°≈„π¢≥–∑’ÕË ∏‘…∞“π ‰¡à°≈â“·¡â·µà®–‡ß¬Àπâ“¢÷πÈ ¡Õß∑âÕßøÑ“
‰¥â·µà∑ÿ∫Õ°µ—«‡Õß§√Ë”§√«≠«à“ ù‚Õ æ√–‡®â“ ¢Õ‚ª√¥‡¡µµ“º¡∑’Ë‡ªìπ§π∫“ªû 14‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ
«à“ ‡¡◊ËÕ°≈—∫∫â“π‰ª §π∑’Ëæ√–‡®â“¬Õ¡√—∫§◊Õ§π‡°Á∫¿“…’ ‰¡à „™àø“√‘ ’ ‡æ√“–∑ÿ°§π∑’Ë¬°µ—«‡Õß¢÷Èπ
®–µâÕß∂Ÿ°°¥≈ß ·µà∑ÿ°§π∑’Ë∂àÕ¡µ—«≈ß®–∂Ÿ°¬°¢÷Èπé

§π∑’Ë®–‡¢â“‰ª„π·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“‰¥â
(¡∏.19:13-15;¡°.10:13-16)
15¡’§πÕÿâ¡≈Ÿ°‡≈Á°Ê¡“„Àâæ√–‡¬´Ÿ®—∫µ—«·≈–Õ«¬æ√„Àâ ‡¡◊ËÕæ«°»‘…¬å‡ÀÁπ °Á —ËßÀâ“¡‰¡à „Àâ¡“
¬ÿßà °—∫æ√–Õß§å 16·µàæ√–‡¬´Ÿ°≈—∫‡√’¬°‡¥Á°Ê æ«°π—πÈ ‡¢â“¡“À“·≈â«æŸ¥«à“ çª≈àÕ¬„Àâæ«°‡¥Á°‡≈Á°Ê

‡¢â“¡“À“‡√“Õ¬à“Àâ“¡æ«°‡¢“ ‡æ√“–·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“‡ªìπ¢Õß§π∑’Ë‡ªìπ‡À¡◊Õπ°—∫‡¥Á°‡≈Á°Ê
æ«°π’È 17‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“∂â“§π‰Àπ∑’Ë‰¡à¬Õ¡√—∫·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“‡À¡◊Õπ∑’Ë‡¥Á°‡≈Á°Ê ¬Õ¡√—∫
§ππ—Èπ°Á®–‡¢â“‰ª„π·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“‰¡à ‰¥âé

§π√«¬§πÀπ÷Ëß∂“¡æ√–‡¬´Ÿ
(¡∏.19:16-30;¡°.10:17-31)

18¡’ºâŸπ”™“«¬‘«§πÀπ÷Ëß∂“¡æ√–‡¬´Ÿ«à“ çÕ“®“√¬åºâŸ¥’‡≈‘»º¡®–µâÕß∑”Õ¬à“ß‰√∂÷ß®–¡’™’«‘µ
°—∫æ√–‡®â“µ≈Õ¥‰ªé 19æ√–‡¬´Ÿ®÷ß∂“¡«à“ ç§ÿ≥‡√’¬°‡√“«à“ºŸâ¥’‡≈‘»∑”‰¡¡’·µà æ√–‡®â“‡∑à“π—Èπ∑’Ë¥’
‡≈‘» 20§ÿ≥°Á√Ÿâ°ÆªØ‘∫—µ‘·≈â«π’Ë ∑’Ë«à“ ùÕ¬à“¡’™Ÿâ Õ¬à“¶à“§π Õ¬à“¢‚¡¬ Õ¬à“‡ªìπæ¬“π‡∑Á® ·≈–„Àâ

π—∫∂◊ÕæàÕ·¡àûé*
21ºŸâπ”§ππ—Èπ°ÁæŸ¥«à“ çº¡√—°…“°Æ∑—ÈßÀ¡¥π—Èπ¡“µ—Èß·µà‡¥Á°·≈â«§√—∫é
22‡¡◊ËÕæ√–Õß§å ‰¥â¬‘πÕ¬à“ßπ—Èπ °ÁæŸ¥µàÕ«à“ ç§ÿ≥¬—ß¢“¥Õ¬ŸàÕ’°Õ¬à“ßÀπ÷Ëß ‰ª¢“¬∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°
Õ¬à“ß∑’Ë§ÿ≥¡’Õ¬Ÿà ·≈â«‡Õ“‡ß‘ππ—Èπ‰ª·®°®à“¬§π®π„ÀâÀ¡¥ ·≈â«§ÿ≥®–‰¥â¡’∑√—æ¬å ¡∫—µ‘∫π «√√§å
·≈â«¡“µ‘¥µ“¡º¡é 23‡¡◊ËÕ‡¢“‰¥â¬‘πÕ¬à“ßπ—Èπ °Á‡ ’¬„®Õ¬à“ßÀπ—°‡æ√“–‡¢“√Ë”√«¬¡“°
24‡¡◊ÕË æ√–‡¬´Ÿ ‡ÀÁπ«à“‡¢“‡ ¬’ „®¡“° ®÷ßæŸ¥¢÷π
È «à“ ç¡—π¬“°¡“°∑’§Ë π√«¬®–‡¢â“‰ª„π·ºàπ¥‘π¢
25
Õßæ√–‡®â“ §«“¡®√‘ß·≈â« „ÀâÕ∞Ÿ √Õ¥√Ÿ‡¢Á¡¬—ß®–ßà“¬°«à“„Àâ§π√«¬‡¢â“·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“‡ ¬’ Õ’°é
26§π∑’Ë ‰¥â¬‘π‡√◊ËÕßπ’È °ÁæŸ¥«à“ ç∂â“Õ¬à“ßπ—Èπ „§√®–‰ª√Õ¥‰¥âé
27æ√–‡¬´ŸæŸ¥«à“ ç ”À√—∫¡πÿ…¬å ‡ªìπ‰ª‰¡à ‰¥âÀ√Õ° ·µà ”À√—∫æ√–‡®â“°Á‡ªìπ‰ª‰¥âé
28·≈â«‡ª‚µ√°ÁæŸ¥«à“ çæ«°‡√“‰¥â ≈– ‘Ëß∑’Ë‡ªìπ¢Õß‡√“ ‡æ◊ËÕ¡“µ‘¥µ“¡æ√–Õß§åé
29æ√–‡¬´Ÿ®÷ßæŸ¥µÕ∫«à“ ç‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ §π‰Àπ∑’Ë ‰¥â ≈–∫â“π‡√◊ÕπÀ√◊Õ‡¡’¬ À√◊Õæ’ËπâÕß
À√◊ÕæàÕ·¡à À√◊Õ≈Ÿ° ‡æ√“–‡ÀÁπ·°à·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“·≈â«≈–°Á 30‡¢“®–‰¥â√—∫ Ë‘ßµÕ∫·∑π
À≈“¬‡∑à“„π™’«‘µπ’È ·≈–®–¡’™’«‘µ°—∫æ√–‡®â“µ≈Õ¥‰ª„π‚≈°Àπâ“¥â«¬é
18:12
18:20
18:32
18:38

∂«“¬Àπ÷Ëß„π ‘∫ ·ª≈«à“ ∂â“¡’√“¬‰¥â 10 ∫“∑°Á„Àâæ√–‡®â“ 1 ∫“∑
π—∫∂◊ÕæàÕ·¡à §—¥¡“®“° Õæ¬æ 20:12-16 ‡©≈¬∏√√¡∫—≠≠—µ‘ 5:16-20
§π∑’Ë ‰¡à„™à¬‘« §«“¡À¡“¬µ“¡µ—«Õ—°…√§◊Õ™“µ‘Õ◊Ëπ Ê
∫ÿµ√¥“«‘¥ ‡ªìπ™◊ËÕ¢Õßæ√–§√‘ µå∑’Ë ◊∫‡™◊ÈÕ “¬¡“®“°°…—µ√‘¬å¥“«‘¥·ÀàßÕ‘ √“‡Õ≈
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æ√–‡¬´Ÿ®–øóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡µ“¬
(¡∏.20:17-19;¡°.10:32-34)

31æ√–‡¬´Ÿ‰¥âæ“»‘…¬å‡Õ°†∑—Èß

∫‘ Õß§πª≈’°µ—«ÕÕ°¡“¢â“ßÊ ·≈–æŸ¥°—∫æ«°‡¢“«à“ çøíß„Àâ
¥’π– æ«°‡√“®–¢÷Èπ‰ª‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ ∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ëæ«°ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“†‰¥â‡¢’¬π‰«â‡°’Ë¬«°—∫∫ÿµ√
¡πÿ…¬å†®–‡°‘¥¢÷Èπ∑’Ëπ—Ëπ 32‡¢“®–∂Ÿ° àßµ—«„Àâ°—∫æ«°§π∑’Ë ‰¡à „™à¬‘«* æ«°π—Èπ®–À—«‡√“–‡¬“–¥Ÿ∂Ÿ°
·≈–∂à¡πÈ”≈“¬√¥‡¢“ 33§π‡À≈à“π—Èπ®–‡¶’Ë¬πµ’·≈–¶à“‡¢“ ·µà „π«—π∑’Ë “¡ ‡¢“®–øóôπ¢÷Èπ®“°
§«“¡µ“¬é 34·µàæ«°»‘…¬å ‰¡à‡¢â“„® Ë‘ß‡À≈à“π’È∑Ë’æ√–Õß§åæŸ¥ ‡æ√“–§«“¡À¡“¬¢Õß¡—π∂Ÿ°·Õ∫
´àÕπ‰ª®“°æ«°‡¢“ æ«°‡¢“°Á‡≈¬‰¡à√Ÿâ«à“æ√–Õß§åæŸ¥∂÷ß‡√◊ËÕßÕ–‰√
æ√–‡¬´Ÿ√—°…“§πµ“∫Õ¥
(¡∏.20:29-34;¡°.10:46-52)
35‡¡◊ËÕæ√–‡¬´Ÿ¡“„°≈â∂÷ß‡¡◊Õß‡¬√’ ‚§ ¡’¢Õ∑“πµ“∫Õ¥§πÀπ÷Ëßπ—Ëß¢Õ∑“πÕ¬Ÿà¢â“ß∂ππ36‡¡◊ËÕ

‰¥â¬‘πΩŸß™π®”π«π¡“°‡¥‘πºà“π¡“ ‡¢“°Á∂“¡«à“ ç‡°‘¥Õ–‰√¢÷Èπé
37§π‡À≈à“π—π
È ∫Õ°«à“ ç‡¬´Ÿ™“«π“´“‡√Á∏°”≈—ßºà“π¡“∑“ßπ’éÈ
38§πµ“∫Õ¥°Áµ–‚°π«à“ ç‡¬´Ÿ ∫ÿµ√¥“«‘¥* ß “√º¡¥â«¬§√—∫é39§π∑’Ë‡¥‘ππ”Àπâ“ µà“ß°Á
∫Õ°„Àâ‡¢“‡ß’¬∫ ·µà‡¢“°≈—∫¬‘Ëßµ–‚°π¥—ß¢÷Èπ«à“ ç∫ÿµ√¥“«‘¥ ß “√º¡¥â«¬§√—∫é
40æ√–‡¬´Ÿ°Á‡≈¬À¬ÿ¥ —Ëß„Àâ§πæ“‡¢“‡¢â“¡“ ·≈â«æ√–Õß§å∂“¡‡¢“«à“ 41ç®–„Àâ‡√“∑”Õ–‰√
„ÀâÀ√◊Õé
‡¢“®÷ßµÕ∫«à“ çº¡Õ¬“°¡Õß‡ÀÁπ§√—∫∑à“πé
42æ√–‡¬´Ÿ®÷ßæŸ¥°—∫‡¢“«à“ ç¡Õß ‘·≈â«®–‡ÀÁπ §«“¡‡™◊ËÕ¢Õß§ÿ≥™à«¬„Àâ§ÿ≥À“¬·≈â«é
43‡¢“¡Õß‡ÀÁπ∑—π∑’ ®÷ß‰¥âµ¥‘ µ“¡æ√–‡¬´Ÿ‰ª ·≈– √√‡ √‘≠æ√–‡®â“ ‡¡◊ÕË ™“«∫â“π‡ÀÁπÕ¬à“ß
π—Èπ ∑ÿ°§π°Áæ“°—π¬°¬àÕßæ√–‡®â“
»—°‡§’¬
æ√–‡¬´Ÿ‡¥‘πºà“π‡¡◊Õß‡¬√’ ‚§ 2¡’™“¬§πÀπ÷Ëß™◊ËÕ»—°‡§’¬ ‡ªìπÀ—«Àπâ“§π‡°Á∫¿“…’*∑’Ë
√Ë”√«¬¡“° 3‡¢“Õ¬“°®–¥Ÿ«à“æ√–‡¬´Ÿ‡ªìπ„§√ ·µà‡¢“¡Õß‰¡à‡ÀÁπ ‡æ√“–µ—«‡µ’È¬·≈–
§π·πàπ¡“° 4‡¢“®÷ß«‘ßË ‰ª¢â“ßÀπâ“æ√–‡¬´Ÿ ·≈â«ªïπ¢÷πÈ ‰ª¥—°§Õ¬æ√–Õß§åÕ¬Ÿ∫à πµâπ¡–‡¥◊ÕË 5‡¡◊ÕË
æ√–‡¬´Ÿ‡¥‘π¡“∂÷ß æ√–Õß§å°‡Á ß¬Àπâ“¢÷πÈ ‰ªæŸ¥°—∫»—°‡§’¬ «à“ ç»—°‡§’¬ √’∫≈ß¡“‡√Á« ‡√“µâÕß‰ªæ—°
∑’∫Ë “â π§ÿ≥«—ππ’éÈ
6‡¢“√Ÿâ °÷ ∑—ßÈ µ◊π
Ë ‡µâπ·≈–¥’„® ·≈â«√’∫≈ß¡“æ“æ√–Õß§å‰ªÕ¬Ÿ∫à “â π¢Õß‡¢“ 7∑ÿ°§π∑’‡Ë ÀÁπÕ¬à“ßπ—πÈ
°Á∫àπ°—π„À≠à«à“ ç‡¢“‰ª‡ªìπ·¢°„π∫â“π¢Õß§π∫“ª‰¥â¬—ß‰ßé
8„π«—ππ—Èπ»—°‡§’¬ ‰¥â≈ÿ°¢÷Èπ∫Õ°Õß§å‡®â“™’«‘µ«à“ çÕ“®“√¬å º¡®–∫√‘®“§∑√—æ¬å ¡∫—µ‘§√÷Ëß
Àπ÷Ëß¢Õßº¡„Àâ°—∫§π®π ·≈–∂â“º¡‚°ß„§√¡“ º¡¬‘π¥’®–§◊π„Àâ‡¢“∂÷ß ’Ë‡∑à“é
9æ√–‡¬´Ÿ®÷ßæŸ¥∂÷ß‡¢“«à“ ç«—ππ’È§«“¡√Õ¥‰¥â¡“∂÷ß‡¢“·≈–§√Õ∫§√—«¢Õß‡¢“·≈â« ‡æ√“–
‡¢“°Á‡ªìπ≈Ÿ°À≈“π¢ÕßÕ—∫√“Œ—¡¥â«¬‡À¡◊Õπ°—π 10∫ÿµ√¡πÿ…¬å†¡“°Á‡æ◊ËÕ‡√◊ËÕßπ’È·À≈–§◊Õ‡æ◊ËÕ§âπÀ“
·≈–™à«¬§π∑’ËÀ≈ßÀ“¬„Àâ√Õ¥é

19

19:2 À—«Àπâ“§π‡°Á∫¿“…’ §π¬‘«®â“ß§π‚√¡—π„π°“√‡°Á∫¿“…’´÷Ëß¡—°·Õ∫‚°ß°‘π·≈–§π¬‘«‡°≈’¬¥™—ß¡“°
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°…—µ√‘¬å°—∫∑“ ‘∫§π
(¡∏.25:14-30)

11¢≥–∑’Ëæ«°‡¢“°”≈—ßøíß‡√◊ËÕßµà“ßÊ π’È æ√–‡¬´Ÿ°Á ‰¥â‡≈à“‡√◊ËÕß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫Õ’°‡√◊ËÕßÀπ÷Ëß„Àâøíß

‡æ√“–‡°◊ Õ ∫®–∂÷ ß ‡¡◊ Õ ß‡¬√Ÿ ´ “‡≈Á ¡ ·≈â « ·≈–æ«°™“«∫â “ π§‘ ¥ «à “
·ºà π ¥‘ π
¢Õßæ√–‡®â“®–ª√“°Ø„Àâ‡ÀÁπ„π‡√Á«Ê π’È 12æ√–Õß§å‡≈à“«à“ ç¡’‡™◊ÕÈ æ√–«ß»åÕß§åÀπ÷ßË °”≈—ß®–‡¥‘π
∑“ß‰ª·¥π‰°≈‡æ◊ÕË ‰ª√—∫°“√·µàßµ—Èß„Àâ‡ªìπ°…—µ√‘¬å ·≈â«‡¢“®–°≈—∫¡“ 13°àÕπ‰ª ‡¢“°Á‡√’¬°∑“
¡“ ∫‘ §π ¡Õ∫‡ß‘π„Àâ ∫‘ ¡‘π“* ·≈– —Ëß«à“ ù‡Õ“‰ª∑”°“√§â“®π°«à“‡√“®–°≈—∫¡“û 14·µà§π‡¡◊Õß
π—Èπ‡°≈’¬¥‡¢“ ®÷ß àßµ—«·∑πµ“¡À≈—ß‡¢“‰ª‡æ◊ËÕ∫Õ°«à“ ù‡√“‰¡àÕ¬“°‰¥â§ππ’È¡“‡ªìπ°…—µ√‘¬å¢Õß
æ«°‡√“û
15·µà ÿ¥∑â“¬‡¢“°Á ‰¥â√—∫·µàßµ—Èß„Àâ‡ªìπ°…—µ√‘¬å ·≈–‰¥â‡¥‘π∑“ß°≈—∫¡“ ‡¢“‡√’¬°æ«°∑“ ∑’Ë
‡¢“Ω“°‡ß‘π¡“æ∫ ‡æ√“–Õ¬“°√Ÿâ«à“æ«°‡¢“∑”°”‰√‰¥â‡∑à“‰À√à 16§π·√°¡“∂÷ß·≈–∫Õ°«à“ ù‡®â“
π“¬§√—∫ ‡ß‘πÀπ÷ßË ¡‘π“¢Õß∑à“π º¡‡Õ“‰ª∑”°”‰√ ‰¥â ∫‘ ¡‘π“§√—∫û 17‡®â“π“¬™¡‡¢“«à“ ù‡¬’¬Ë ¡¡“°
‡®â“‡ªìπ∑“ ∑’Ë¥’ ‰«â „®‰¥â·¡â·µà‡√◊ËÕß‡≈Á°Ê ‡√“®–„Àâ‡®â“¥Ÿ·≈‡¡◊Õß ‘∫‡¡◊Õßû 18∑“ §π∑’Ë Õß°Á‡¢â“
¡“À“·≈–∫Õ°«à“ ù‡®â“π“¬§√—∫ ‡ß‘πÀπ÷Ëß¡‘π“¢Õß∑à“π º¡‡Õ“‰ª∑”°”‰√‰¥âÀâ“¡‘π“û 19‡¢“°Á∫Õ°
∑“ §ππ—πÈ «à“ ù‡√“®–„Àâ‡®â“¥Ÿ·≈Àâ“‡¡◊Õßû 20·≈â«∑“ Õ’°§πÀπ÷ßË °Á‡¢â“¡“æ∫·≈–∫Õ°«à“ ù‡®â“π“¬§√—∫
π’Ë‡ß‘πÀπ÷Ëß¡‘π“¢Õß∑à“π º¡‰¥â‡Õ“ºâ“ÀàÕ‡°Á∫‰«â „π∑’Ë∑’Ëª≈Õ¥¿—¬ 21‡æ√“–°≈—«∑’∑Ë “à π‡ªìπ§π‡¢â¡ß«¥
™Õ∫¬÷¥‡Õ“¢Õß§πÕ◊Ëπ¡“‡ªìπ¢Õßµπ‡Õß ·≈–™Õ∫‡Õ“‡ª√’¬∫§πÕ◊Ëπ‚¥¬‡°Á∫‡°’Ë¬«„π Ë‘ß∑’Ëµπ‡Õß
‰¡à ‰¥âÀ«à“πû 22π“¬ºŸâπ—Èπ®÷ß¥à“«à“ ù‰Õâ∑“ ™“µ‘™—Ë« ‡√“®–≈ß‚∑…‡®â“ µ“¡§”æŸ¥¢Õß‡®â“ ∂â“‡®â“√Ÿâ«à“
‡√“‡ªìπ§π‡¢â¡ß«¥ ™Õ∫¬÷¥¢Õß¢Õß§πÕ◊Ëπ·≈–™Õ∫‡Õ“‡ª√’¬∫ 23·≈â«∑”‰¡∂÷ß‰¡à‡Õ“‡ß‘π‰ªΩ“°
∏π“§“√ ‡¡◊ËÕ‡√“°≈—∫¡“®–‰¥â√—∫∑—Èß‡ß‘πµâπ·≈–¥Õ°‡∫’È¬æ√âÕ¡°—πû 24·≈â«‡¢“°Á —Ëßæ«°∑“ ∑’Ë¬◊π
Õ¬Ÿàµ√ßπ—Èπ«à“ ù‡Õ“‡ß‘π∑’Ë‡¢“¡’ ‰ª„Àâ§π∑’Ë¡’ ‘∫¡‘π“π—Ëπû 25æ«°‡¢“®÷ßæŸ¥«à“ ù‡®â“π“¬ ‡¢“¡’µ—Èß ‘∫
¡‘π“·≈â«π–û 26‡®â“π“¬µÕ∫«à“ ù‡√“®–∫Õ°„Àâ√«Ÿâ “à ç§π∑’¡Ë Õ’ ¬Ÿ·à ≈â«°Á®–¬‘ßË ¡’¡“°¢÷πÈ ‰ªÕ’° «à π§π∑’Ë
‰¡à¡’ ·¡â·µà ‘Ëß∑’Ë‡¢“¡’‡À≈◊ÕÕ¬Ÿà∫â“ß°Á®–∂Ÿ°√‘∫‰ªÀ¡¥é 27·≈â«‰ª®—∫æ«°∑’Ë‡ªìπ»—µ√Ÿ¢Õß‡√“∑’Ë ‰¡à
Õ¬“°„Àâ‡√“‡ªìπ°…—µ√‘¬å¡“¶à“µàÕÀπâ“‡√“∑’Ëπ’Ëûé

æ√–‡¬´Ÿ‡¢â“‰ª„π‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡
(¡∏.21:1-11;¡°.11:1-11;¬Œ.12:12-19)

28À≈—ß®“°∑’Ë‡≈à“‡√◊ËÕß‡

√Á®·≈â« æ√–Õß§å‡¥‘ππ”Àπâ“æ«°‡¢“‰ª‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ 29‡¡◊Ë Õ
æ√–Õß§å‡¥‘π∑“ß¡“„°≈âÀ¡Ÿà∫â“π‡∫∏ø“¬’·≈–À¡Ÿà∫â“π‡∫∏“π’„°≈â¿Ÿ‡¢“¡–°Õ°‡∑»* æ√–Õß§å°Á ‰¥â
àß»‘…¬å Õß§πÕÕ°‡¥‘π∑“ß‰ª≈à«ßÀπâ“ 30æ√–Õß§å —Ëß‡¢“«à“ ç‡¢â“‰ª„πÀ¡Ÿà∫â“π∑’ËÕ¬Ÿà¢â“ßÀπâ“π—Èπ
‡¡◊ÕË ‰ª∂÷ß §ÿ≥®–‡ÀÁπ≈Ÿ°≈“∂Ÿ°≈à“¡Õ¬Ÿ∑à π’Ë π—Ë µ—«Àπ÷ßË ¬—ß‰¡à‡§¬¡’„§√¢’¡Ë π— ¡“°àÕπ „Àâ·°â¡¥— ·≈â«®Ÿß¡“∑’πË ’Ë
31∂â“¡’ „§√∂“¡«à“ ù·°â¡—¥¡—π∑”‰¡û „ÀâµÕ∫‡¢“«à“ ùÕ“®“√¬åµâÕß°“√„™âûé
32æ«°‡¢“°Á ‰ª·≈–æ∫∑ÿ°Õ¬à“ßµ“¡∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ∫Õ°‰«â 33¢≥–∑’Ë·°â¡—¥≈Ÿ°≈“Õ¬Ÿàπ—Èπ ‡®â“¢Õß
19:13 ∫‘ ¡‘π“ ‡ß‘π®”π«π 1 ∂ÿß ´÷Ëß‡√’¬°«à“ ¡‘π“ µ“¡¿“…“°√’° ‡ªìπ®”π«π‡ß‘π∑’Ë‡æ’¬ßæÕ∑’Ë®–®à“¬‡ªìπ§à“·√ß„Àâ°—∫§π
ß“πÀπ÷Ëß§π‡ªìπ‡«≈“ “¡‡¥◊Õπ
19:29,37 ¿Ÿ‡¢“¡–°Õ°‡∑» §◊Õ‡π‘π‡¢“„°≈â°—∫‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡
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≈“°Á∂“¡«à“ ç·°â¡—¥¡—π∑”‰¡é
34æ«°‡¢“®÷ßµÕ∫«à“ çÕ“®“√¬åµÕâ ß°“√„™â¡π
— é
35·≈â«æ«°»‘…¬å°Á®Ÿß≈“¡“„Àâæ√–‡¬´Ÿ æ«°‡¢“®—¥·®ß‡Õ“‡ ◊ÈÕºâ“¢ÕßµπªŸ∫πÀ≈—ß≈“ ·≈–
™à«¬æ√–‡¬´Ÿ¢÷Èπ¢’Ë≈“π—Èπ 36√–À«à“ß∑“ß∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ¢’Ë≈“ºà“π‰ª ™“«∫â“π¡“°¡“¬‰¥â‡Õ“‡ ◊ÈÕºâ“¡“ªŸ
µ“¡∑âÕß∂ππ
37‡¡◊ËÕæ√–‡¬´Ÿ¡“∂÷ß ÿ¥∑“ß∑’Ë®–π”≈ß¡“®“°¿Ÿ‡¢“¡–°Õ°‡∑»*æ«°»‘…¬å®”π«π¡“°µà“ß°Á
æ“°—π‚Àà√âÕß √√‡ √‘≠æ√–‡®â“¥â«¬§«“¡¬‘π¥’„π ‘Ëß¡À—»®√√¬å∑’Ëæ«°‡¢“‰¥â‡ÀÁπ¡“
38æ«°‡¢“‚Àà√âÕß«à“ ç¢Õæ√–‡®â“Õ«¬æ√°…—µ√‘¬åºŸâ¡“„ππ“¡¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µ*
√√‡ √‘≠æ√–‡®â“„π «√√§å∑’Ë„Àâ —πµ‘ ÿ¢°—∫‡√“é
39 à«πæ«°ø“√‘ ’†∫“ß§π„πΩŸß™π°ÁæŸ¥°—∫æ√–Õß§å«à“ çÕ“®“√¬åÀâ“¡≈Ÿ°»‘…¬å¥â«¬ Õ¬à“„Àâ
‡¢“æŸ¥Õ¬à“ßπ—Èπé
40æ√–Õß§åµÕ∫«à“ ç‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ ∂÷ß·¡âæ«°‡¢“®–À¬ÿ¥√âÕß À‘πæ«°π’È°Á®–‚Àà√âÕßÕÕ°
¡“·∑πé
æ√–‡¬´Ÿ√Õâ ß‰Àâ°—∫‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡
41‡¡◊ËÕæ√–‡¬´Ÿ¡“„°≈â·≈–¡Õß‡ÀÁπ‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ æ√–Õß§å°Á√âÕß‰Àâ „Àâ°—∫‡¡◊Õßπ—Èπ 42·≈â«
æŸ¥«à“ ç‡√“À«—ß‡À≈◊Õ‡°‘π«à“ «—ππ’È‡®â“®–√Ÿâ«à“Õ–‰√®–π” —πµ‘ ÿ¢¡“„Àâ°—∫‡®â“ ·µàµÕππ’È ‘Ëßπ—Èπ∂Ÿ°
ªî¥´àÕπ‰ª®“°‡®â“·≈â« 43‚Õ ‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ Õ’°‰¡à™â“»—µ√Ÿ¢Õß‡®â“ ®– √â“ß‡π‘π¥‘π∫ÿ°¢÷Èπ°”·æß¢Õß
‡®â“ ‡®â“®–∂Ÿ°≈âÕ¡‰«â∑ÿ°¥â“π 44‡®â“·≈–§π¢Õß‡®â“®–∂Ÿ°∫ÿ°∑”≈“¬≈ßÕ¬à“ß√“∫§“∫ ‰¡à‡À≈◊Õ
·¡â·µà´“°À‘π´âÕπ∑—∫°—π„Àâ‡ÀÁπÕ’°‡≈¬ ‡æ√“–‡®â“¬—ß‰¡à√Ÿâµ—«‡≈¬«à“æ√–‡®â“‰¥â¡“™à«¬‡®â“·≈â«é

æ√–‡¬´Ÿ‡¢â“‰ª∑’Ë«‘À“√
(¡∏.21:12-17;¡°.11:15-19;¬Œ.2:13-22)
45æ√–‡¬´Ÿ‡¢â“‰ª„π∫√‘‡«≥«‘À“√† ·≈–‡√‘Ë¡¢—∫‰≈à§π∑’Ë¢“¬¢Õß°—πÕ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπ 46æ√–Õß§åæŸ¥«à“
çæ√–§—¡¿’√å†‡¢’¬π‰«â«à“ ù∫â“π¢Õß‡√“®–‡ªìπ∑’Ë ”À√—∫°“√Õ∏‘…∞“π ·µàæ«°‡®â“‰¥â‡ª≈’Ë¬π„Àâ‡ªìπ

*

√—ß‚®√ûé*
47æ√–‡¬´Ÿ‰¥â —Ëß ÕπÕ¬Ÿà „π∫√‘‡«≥«‘À“√†∑ÿ°«—π æ«°ºŸâπ”π—°∫«™ æ«°§√Ÿ Õπ°ÆªØ‘∫—µ‘ °—∫
æ«°ºŸâπ”™“«¬‘«æ¬“¬“¡À“™àÕß∑“ß∑’Ë®–¶à“æ√–Õß§å 48·µà¬—ßÀ“‰¡à ‰¥â ‡æ√“–ª√–™“™π∑ÿ°§π
µà“ßµ‘¥Õ°µ‘¥„®„π∂âÕ¬§”¢Õßæ√–Õß§å‡ªìπÕ¬à“ß¡“°

æ«°ºŸâπ”™“«¬‘«µ—Èß§”∂“¡°—∫æ√–‡¬´Ÿ
(¡∏.21:23-27;¡°.11:27-33)

«—πÀπ÷Ëß ‡¡◊ËÕæ√–‡¬´Ÿ°”≈—ß —Ëß Õπ·≈–ª√–°“»‡√◊ËÕß¢à“«¥’Õ¬Ÿà„π∫√‘‡«≥«‘À“√† æ«°
À—«Àπâ“π—°∫«™ æ«°§√Ÿ Õπ°ÆªØ‘∫—µ‘ ·≈–ºŸâπ”Õ“«ÿ‚ ‰¥â¡“À“æ√–Õß§å 2æ«°‡¢“
∂“¡«à“ ç™à«¬∫Õ°ÀπàÕ¬«à“§ÿ≥¡’ ‘∑∏‘ÏÕ–‰√‰ª‰≈à§π¢“¬¢Õßæ«°π—Èπ „§√„Àâ ‘∑∏‘Ï°—∫§ÿ≥

20

19:38 §—¥≈Õ°¡“®“° Àπ—ß ◊Õ ¥ÿ¥’118:26
19:46 ∑’Ë ”À√—∫°“√Õ∏‘…∞“π Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ Õ‘ ¬“Àå 56:7
19:46 √—ß‚®√ Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ ‡¬‡√¡’¬å 7:11
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çµÕ∫‡√“¡“°àÕπ«à“ 4æ‘∏’®ÿà¡πÈ”¢Õß¬ÕÀåπ ¡“®“° «√√§åÀ√◊Õ¡“®“°

¡πÿ…¬åé
5æ«°‡¢“®÷ßª√÷°…“°—π«à“ ç∂â“‡√“µÕ∫«à“ ù¡“®“° «√√§åû ‡¢“°Á®–∂“¡«à“ ù·≈â«∑”‰¡æ«°
§ÿ≥∂÷ß‰¡à‡™◊ËÕ¬ÕÀåπ≈à–û 6·µà∂â“‡√“µÕ∫«à“ ù¡“®“°¡πÿ…¬åû §π°Á®–‡Õ“À‘π¢«â“ß‡√“ ‡æ√“–™“«
∫â“πæ«°π’È‡™◊ËÕ«à“ ¬ÕÀåπ‡ªìπºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“é
7 æ«°‡¢“°Á‡≈¬µÕ∫æ√–Õß§å«à“ ç‡√“‰¡à√Ÿâ«à“¡“®“°‰Àπé
8æ√–‡¬´Ÿ°Á‡≈¬µÕ∫æ«°‡¢“«à“ ç∂â“ß—Èπ ‡√“°Á ‰¡àµÕ∫§”∂“¡§ÿ≥‡À¡◊Õπ°—πé

æ√–‡®â“ àß≈Ÿ°™“¬¢Õßæ√–Õß§å¡“
(¡∏.21:33-46;¡°.12:1-12)
9æ√–‡¬´Ÿ‡≈à“‡√◊ËÕß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫„Àâ§πøíß«à“ ç¡’™“¬§πÀπ÷Ëß∑”
à«π‡¢“°Á ‰ªÕ¬Ÿàµà“ßª√–‡∑»‡ªìπ‡«≈“π“π 10‡¡◊ËÕ∂÷ß‡«≈“‡°Á∫‡°’Ë¬«

«πÕßÿàπ ·≈â«„Àâ™“« «π‡™à“
‡¢“‰¥â àß§π„™â§πÀπ÷Ëß¡“√—∫
«à π·∫àß¢Õß‡¢“ ·µàæ«°™“« «π°≈—∫∑”√â“¬∑ÿ∫µ’§π„™â§ππ—πÈ ·≈– ßà ‡¢“°≈—∫‰ª¡◊Õ‡ª≈à“ 11‡®â“¢Õß
«πÕßÿàπ°Á‡≈¬ àß§π„™âÕ’°§πÀπ÷Ëß‰ª æ«°™“« «π°Á ‰¥â∑”√â“¬∑ÿ∫µ’‡¢“·≈–∑”„Àâ‡¢“Õ—∫Õ“¬¢“¬
Àπâ“ ·≈â« àß°≈—∫‰ª¡◊Õ‡ª≈à“Õ’° 12‡®â“¢Õß «π°Á àß§π∑’Ë “¡‰ªÕ’° æ«°™“« «π°Á∑”‡À¡◊Õπ‡¥‘¡
∑”‡¢“®π∫“¥‡®Á∫ “À— ·≈â«‚¬πÕÕ°‰ªπÕ° «π 13‡®â“¢Õß «πÕßÿπà æŸ¥°—∫µ—«‡Õß«à“ ù®–∑”¬—ß‰ß¥’
ÕãÕ √Ÿâ·≈â« ‡√“®– àß≈Ÿ°™“¬ ÿ¥∑’Ë√—°¢Õß‡√“‰ª æ«°π—Èπ®–µâÕß‡°√ß„®≈Ÿ°‡√“·πàÊû 14·µàæÕæ«°
™“« «π‡ÀÁπ≈Ÿ°™“¬¢Õß‡¢“ °Áª√÷°…“°—π«à“ ùπ’Ë‡ªìπºŸâ√—∫¡√¥° „Àâ‡√“¶à“‡¢“´– «ππ’È®–‰¥âµ°
‡ªìπ¢Õßæ«°‡√“û 15æ«°‡¢“°Á‡≈¬®—∫≈Ÿ°™“¬‡®â“¢Õß «π‚¬πÕÕ°‰ªπÕ° «π·≈–¶à“‡¢“∑‘Èß æ«°
§ÿ≥§‘¥«à“ ‡®â“¢Õß «π®–∑”¬—ß‰ß°—∫æ«°™“« «ππ—Èπ 16‡¢“®–°≈—∫‰ª¶à“æ«°™“« «π‡À≈à“π—Èπ
·≈–¬° «πÕßÿàπ„Àâ°—∫§πÕ◊ËπÊé ‡¡◊ËÕºŸâ§π‰¥â¬‘πÕ¬à“ßπ—Èπ °ÁæŸ¥¢÷Èπ«à“ çÕ¬à“„Àâ‡ªìπÕ¬à“ßπ—Èπ‡≈¬é
17·µàæ√–‡¬´Ÿ°Á®âÕß¡Õß‡¢“·≈–æŸ¥«à“ ç∂â“ß—Èπ ¢âÕ§«“¡π’È „πæ√–§—¡¿’√åÀ¡“¬∂÷ßÕ–‰√
ùÀ‘π∑’Ë™à“ß°àÕ √â“ß‚¬π∑‘Èß‰ª·≈â«
°≈—∫°≈“¬¡“‡ªìπÀ‘π∑’Ë ”§—≠∑’Ë ¥ÿ û*
18§π∑’Ë≈â¡∑—∫À‘π°âÕππ—Èπ √à“ß°“¬°Á®–À—°‡ªìπ∑àÕπÊ ·µà∂â“À‘π°âÕππ—Èπµ°∑—∫„§√ §ππ—Èπ°Á
®–·À≈°≈–‡Õ’¬¥‡≈¬é 19‡¡◊ËÕæ«°§√Ÿ Õπ°ÆªØ‘∫—µ‘ ·≈–æ«°ºŸâπ”π—°∫«™µ√–Àπ—°«à“æ√–‡¬´Ÿ
°”≈—ß‡ª√’¬∫æ«°‡¢“‡ªìπ™“« «πæ«°π—Èπ ‡¢“°Á‡≈¬À“∑“ß∑’Ë®–®—∫æ√–‡¬´ŸµÕππ—Èπ‡≈¬ ·µà°Á ‰¡à
°≈â“‡æ√“–°≈—«ª√–™“™π®–°àÕ°“√®≈“®≈¢÷Èπ

æ«°ºŸâπ”™“«¬‘«æ¬“¬“¡„™â°≈≈«ßæ√–‡¬´Ÿ
(¡∏.22:15-22;¡°.12:13-17)
20æ«°‡¢“®÷ß‡ΩÑ“¥Ÿæ√–‡¬´ŸÕ¬à“ß„°≈â™‘¥ ·≈– àßæ«°

“¬ ◊∫∑’Ë·°≈âß∑”‡ªìπ§π¥’‡æ◊ËÕ‰ª
Õ¥·π¡®—∫º‘¥§”æŸ¥¢Õßæ√–Õß§å ‡æ◊ÕË ®–‰¥â®∫— µ—«æ√–Õß§å ßà ‰ª„Àâ‡®â“‡¡◊Õß‚√¡ 21æ«° “¬ ∫◊ ‰¥â
∂“¡æ√–‡¬´Ÿ«“à çÕ“®“√¬å§√—∫ æ«°‡√“√Ÿ«â “à Õ“®“√¬åæ¥Ÿ ·≈– Õπ„Àâ§π√Ÿâ„π ß‘Ë ∑’æË √–‡®â“µâÕß°“√„Àâ∑”
20:17 À‘π∑’Ë ”§—≠∑’Ë ÿ¥ À√◊Õ À‘πÀ—«¡ÿ¡µ÷° §◊ÕÀ‘π°âÕπ·√° ·≈– ”§—≠∑’Ë ÿ¥„π°“√°àÕ √â“ß ¡“®“° ¥ÿ¥’ 118:22
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·≈–‰¡à‡ÀÁπ·°àÀπâ“„§√‡≈¬ 22™à«¬∫Õ°ÀπàÕ¬«à“ ù¡—πº‘¥°Æ¢Õß‚¡‡ À√◊Õ‡ª≈à“∑’Ë®à“¬¿“…’ „Àâ°—∫
´’´“√å*ûé
23æ√–‡¬´Ÿ√Ÿâ∂÷ßÕÿ∫“¬¢Õßæ«°‡¢“ ®÷ß∫Õ°«à“ 24ç‰Àπ àß‡À√’¬≠¡“„Àâ¥ŸÕ—πÀπ÷Ëß ‘ π’Ë√Ÿª„§√
·≈â«¡’™◊ËÕ„§√ ≈—°Õ¬Ÿàé
æ«°‡¢“°ÁµÕ∫«à“ ç´’´“√åé
25æ√–Õß§å®÷ßæŸ¥«à“ ç¢Õß¢Õß´’´“√å°Á „Àâ´’´“√å ¢Õß¢Õßæ√–‡®â“°Á „Àâæ√–‡®â“é
26æ«°‡¢“‰¡à “¡“√∂®–®—∫º‘¥§”æŸ¥¢Õßæ√–Õß§åµÕà Àπâ“ºŸ§â π‰¥â ‰¥â·µàµ–≈÷ß„π§”µÕ∫ ®π∂÷ß
°—∫æŸ¥‰¡àÕÕ°‡≈¬
™“« –¥Ÿ ’∫“ß§πæ¬“¬“¡®–®—∫º‘¥æ√–‡¬´Ÿ
(¡∏.22:23-33;¡°.12:18-27)

27

¡’æ«° –¥Ÿ ’†∫“ß§π¡“À“æ√–‡¬´Ÿ æ«°π’È ‰¡à‡™◊ËÕ«à“§πµ“¬·≈â«®–øóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡µ“¬
‡¢“∂“¡æ√–Õß§å«à“ 28çÕ“®“√¬å§√—∫ ‚¡‡ ‰¥â‡¢’¬π —Ëß‰«â«à“ ∂â“§π‰Àπµ“¬·≈–∑‘Èß‡¡’¬‰«â ‚¥¬¬—ß
‰¡à¡’≈Ÿ° °Á„ÀâπâÕß™“¬¢Õß§πµ“¬·µàß°—∫À≠‘ß¡à“¬§ππ—Èπ ®–‰¥â¡’≈Ÿ°‰«â ◊∫ °ÿ≈„Àâ°—∫æ’Ë™“¬¢Õß‡¢“
29∑’π’È¡’æ’ËπâÕßÕ¬Ÿà‡®Á¥§π æ’Ë™“¬§π‚µ·µàßß“π ·≈â«µ“¬‰ª·µà°Á¬—ß‰¡à¡’≈Ÿ° 30πâÕß§π∑’Ë Õß°Á·µàß
°—∫À≠‘ß¡à“¬π—Èπ ·µà‡¢“°Áµ“¬‰ª·≈–¬—ß‰¡à¡’≈Ÿ°‡À¡◊Õπ°—π 31πâÕß§π∑’Ë “¡°Á∑”·∫∫‡¥’¬«°—π ·≈–
„π∑’Ë ÿ¥ æ’ËπâÕß∑—Èß‡®Á¥§ππ’È°Á ‰¥â·µàßß“π°—∫À≠‘ßπ—Èπ ·≈â«æ«°‡¢“°Áµ“¬‚¥¬‰¡à¡’≈Ÿ° —°§π‡¥’¬«
32µàÕ¡“À≠‘ß§ππ—π
È °Áµ“¬¥â«¬ 33™à«¬∫Õ°ÀπàÕ¬ §‘ √—∫«à“ „π«—π∑’∑Ë °ÿ §πøóπô ¢÷πÈ ®“°§«“¡µ“¬ π“ß
®–‡ªìπ‡¡’¬¢Õß„§√ „π‡¡◊ËÕπ“ß‡§¬‡ªìπ‡¡’¬¢Õßæ’ËπâÕß∑—Èß‡®Á¥§ππ’Èé
34æ√–‡¬´Ÿ®÷ßµÕ∫«à“ ç§π„π‚≈°π’È‡∑à“π—Èπ∑’Ë·µàßß“π°—π ·≈–¬°„Àâ‡ªìπº—«‡¡’¬°—π 35 à«π„π
‚≈°Àπâ“ §π∑’Ë‡À¡“– ¡∑’Ë®–‰¥âÕ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπ·≈–øóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡µ“¬·≈â« ®–‰¡à·µàßß“π°—π À√◊Õ¬°
„Àâ‡ªìπº—«‡¡’¬°—πÕ’°µàÕ‰ª·≈â« 36‡ªìπ‰ª‰¡à ‰¥â∑’Ëæ«°‡¢“®–µ“¬Õ’°§√—Èß ·µà‡¢“®–‡ªìπ‡À¡◊Õπ∑Ÿµ
«√√§å·≈–®–‡ªìπ≈Ÿ°¢Õßæ√–‡®â“‡æ√“–æ√–‡®â“®–∑”„Àâ‡¢“øóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡µ“¬
37‡√◊ËÕß°“√øóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡µ“¬π’È ¢π“¥‚¡‡ °Á¬—ßæŸ¥∂÷ß‡≈¬ µÕπ∑’Ë‡¢“‡¢’¬π‡√◊ËÕßæÿà¡‰¡â∑’Ë
≈ÿ°‡ªìπ‰ø* ‡¢“‰¥â‡√’¬°Õß§å‡®â“™’«‘µ«à“ ùæ√–‡®â“¢ÕßÕ—∫√“Œ—¡ æ√–‡®â“¢Õß Õ‘ Õ—§ ·≈–æ√–‡®â“
¢Õß¬“‚§∫û* 38æ√–‡®â“‡ªìπæ√–‡®â“¢Õß§π¡’™’«‘µ ‰¡à „™à¢Õß§πµ“¬ ‡æ√“– ”À√—∫æ√–‡®â“·≈â«
∑ÿ°§π¬—ß¡’™«’ µ‘ Õ¬Ÿéà
39æ«°§√Ÿ Õπ°ÆªØ‘∫—µ‘∫“ß§π™¡æ√–‡¬´Ÿ«à“ çÕ“®“√¬å æŸ¥‰¥â‡¬’Ë¬¡¡“°‡≈¬§√—∫é 40·≈â«°Á
‰¡à¡’„§√°≈â“∂“¡Õ–‰√æ√–‡¬´ŸÕ’°‡≈¬
æ√–§√‘ µå‡ªìπ≈Ÿ°¢Õß¥“«‘¥À√◊Õ
(¡∏.22:41-46;¡°.12:35-37)

41æ√–‡¬´Ÿ∂“¡«à“

ç§ÿ≥æŸ¥‰¥â¬ß— ‰ß«à“ æ√–§√‘ µå*‡ªìπ≈Ÿ°¢Õß¥“«‘¥* 42∑—ÈßÊ ∑’Ëµ—«¥“«‘¥‡Õß

æŸ¥„πÀπ—ß Õ◊ ¥ÿ¥«’ “à
20:22 ´’´“√å ‡ªìπµ”·Àπàß¢Õß®—°√æ√√¥‘∑’Ëª°§√Õß™“«‚√¡—π
20:37 æÿ¡à ‰¡â∑’Ë≈ÿ°‡ªìπ‰ø Õà“π‰¥â®“°Àπ—ß ◊ÕÕæ¬æ 3:1-12
20:37 Õ—∫√“Œ—¡ Õ‘ Õ—§ ¬“‚§∫ §◊Õ∫√√æ∫ÿ√ÿ… “¡§π∑’Ë ”§—≠¡“°¢Õß™π™“µ‘Õ‘ √“‡Õ≈„π ¡—¬æ√–§—¡¿’√å‡¥‘¡ µÕπ∑’Ë
æ√–‡®â“æŸ¥°—∫‚¡‡ π’È “¡§ππ’Èµ“¬‰ªµ—Èßπ“π·≈â« · ¥ß«à“æ«°‡¢“¡’™’«‘µÕ’°§√—ÈßµÕπ∑’Ëæ√–Õß§åæŸ¥π’È
20:41 ≈Ÿ°¢Õß¥“«‘¥ ‡ªìπ™◊ËÕ¢Õßæ√–§√‘ µå´÷Ëß‡ªìπºŸâ∑’Ë ◊∫‡™◊ÈÕ “¬¡“®“°§√Õ∫§√—«¢Õß°…—µ√‘¬å¥“«‘¥·ÀàßÕ‘ √“‡Õ≈
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ùÕß§å‡®â“™’«‘µ(æ√–‡®â“)‰¥âæŸ¥°—∫Õß§å‡®â“™’«‘µ¢Õßº¡ºŸâ‡ªìπæ√–§√‘ µå«à“
π—Ëß≈ß∑“ß¢«“¡◊Õ¢Õß‡√“
43®π°«à“‡√“®–∑”„Àâ»—µ√Ÿ¢Õß∑à“π
‡ªìπ∑’«Ë “ß‡∑â“¢Õß∑à“πû*
44·¡â·µà¥“«‘¥¬—ß‡√’¬°æ√–§√‘ µå«à“‡ªìπÕß§å‡®â“™’«‘µ‡≈¬ ·≈â«æ√–§√‘ µå®–‡ªìπ≈Ÿ°¢Õß¥“
«‘¥‰¥â¬—ß‰ßé
æ√–‡¬´ŸµàÕ«à“æ«°§√Ÿ Õπ°ÆªÆ‘∫—µ‘
(¡∏.23:1-36;¡°.12:38-40;≈°.11:37-54)
45¢≥–∑’ËΩŸß™π°”≈—ßøíßÕ¬Ÿàπ—Èπ æ√–‡¬´Ÿ°Á ‰¥âÀ—π‰ªæŸ¥°—∫æ«°»‘…¬å«à“ 46ç√–«—ßæ«°§√Ÿ

Õπ
°ÆªØ‘∫—µ‘„Àâ¥’ æ«°π’È™Õ∫„ à‡ ◊ÈÕ§≈ÿ¡¬“«Ê ‡¥‘πÕ«¥‰ªÕ«¥¡“„Àâ§π§”π—∫µ“¡∑âÕßµ≈“¥ ·≈–
™Õ∫π—Ëß„π∑’Ë ”§—≠Ê „π∑’Ëª√–™ÿ¡†·≈–∑’ËÀ—«‚µä–„πß“π‡≈’È¬ß 47æ«°‡¢“¡—°®–‚°ß‡Õ“∫â“π¢Õß
À≠‘ß¡à“¬ ·≈–·°≈âßÕ∏‘…∞“π´–¬◊¥¬“«‡æ◊ËÕÕ«¥§π §πæ«°π’È®–µâÕß∂Ÿ°≈ß‚∑…Àπ—°°«à“§π∑’Ë‰¡à
‰¥â∑”Õ¬à“ßπ—Èπé
°“√„Àâ∑’Ë·∑â®√‘ß
(¡°.12:41-44)

‡¡◊ÕË æ√–‡¬´Ÿ‡ß¬Àπâ“¢÷πÈ ¡Õß °Á‡ÀÁπæ«°§π√«¬‡Õ“‡ß‘π¡“„ à„πµŸ√â ∫— ‡ß‘π*¢Õß«‘À“√ 2·≈â«
æ√–Õß§å°Á‡ÀÁπÀ≠‘ß¡à“¬®πÊ §πÀπ÷ßË ‡Õ“‡À√’¬≠∑Õß·¥ß*‡≈Á°Ê Õß‡À√’¬≠„ à≈ß„πµŸâ
3æ√–Õß§å®÷ßæŸ¥«à“ ç‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ À≠‘ß¡à“¬®πÊ §ππ’È ‰¥â „Àâ¡“°°«à“∑ÿ°Ê §π 4‡æ√“–§π
Õ◊Ëπ‡Õ“‡ß‘π∑’Ë‡À≈◊Õ°‘π‡À≈◊Õ„™â¡“„Àâ ·µàÀ≠‘ß¡à“¬®πÊ §ππ’È ‰¥â‡Õ“‡ß‘π ”À√—∫‡≈’È¬ß™’«‘µ¢Õß‡∏Õ¡“
„Àâé
«‘À“√®–∂Ÿ°∑”≈“¬

21

(¡∏.24:1-14;¡°.13:1-13)

5»‘…¬å∫“ß§π‰¥âæ¥Ÿ ∂÷ß§«“¡

«¬ß“¡¢Õß«‘À“√ æŸ¥∂÷ßÀ‘π·µà≈–°âÕπ·≈–¢Õß∂«“¬ ·µà≈–™‘πÈ
«à“™à“ß «¬ß“¡‡À≈◊Õ‡°‘π æ√–‡¬´Ÿ®÷ßæŸ¥¢÷Èπ¡“«à“
6ç∑—ßÈ À¡¥∑’§Ë ≥
ÿ ‡ÀÁππ’È «—πÀπ÷ßË ®–∂Ÿ°∑”≈“¬æ—ß∑≈“¬≈ß¡“ ‰¡à‡À≈◊Õ·¡â·µà´“°À‘π´âÕπ∑—∫°—π‡≈¬é
7æ«°‡¢“°Á‡≈¬∂“¡«à“ çÕ“®“√¬å ‡√◊ËÕßæ«°π’È®–‡°‘¥¢÷Èπ‡¡◊ËÕ‰À√à§√—∫ ·≈â«®–√Ÿâ ‰¥âÕ¬à“ß‰√§√—∫
«à“‡√◊ËÕßπ’È „°≈â®–‡°‘¥¢÷Èπ·≈â«é
8æ√–‡¬´ŸµÕ∫«à“ ç√–«—ßµ—«„Àâ¥’ Õ¬à“„Àâ „§√¡“À≈Õ°‡Õ“‰¥â ‡æ√“–®–¡’À≈“¬§π¡“·Õ∫Õâ“ß
«à“‡ªìπ‡√“ ·≈–¬—ß∫Õ°Õ’°«à“ ù‡«≈“π—Èπ¡“∂÷ß·≈â«û Õ¬à“‰ªÀ≈ß‡™◊ËÕ‡¢“ 9‡¡◊ËÕæ«°§ÿ≥‰¥â¬‘π«à“‡°‘¥
ß§√“¡ ·≈–‡°‘¥®≈“®≈«ÿàπ«“¬ °Á ‰¡àµâÕßµ°„®°≈—« ‡æ√“–‡√◊ËÕßæ«°π’È®–µâÕß‡°‘¥¢÷Èπ°àÕπ ·µà«—π
ÿ¥∑â“¬π—Èπ®–¬—ß‰¡à¡“∂÷ß∑—π∑’À√Õ°é
10·≈â«æ√–Õß§å°ÁæŸ¥«à“ ç™π™“µ‘µà“ßÊ·≈–·ºàπ¥‘πµà“ßÊ®–≈ÿ°¢÷Èπ¡“µàÕ Ÿâ°—π 11®–‡°‘¥·ºàπ
20:43 Õß§å‡®â“™’«‘µæ√–‡®â“...¢Õß∑à“π Õà“π‰¥â®“°Àπ—ß ◊Õ ¥ÿ¥’110:1
21:1 µŸâ√—∫‡ß‘π §◊Õ°≈àÕß∑’Ë„ à‡ß‘πÀ√◊Õ ‘Ëß¢Õß„π ∂“π∑’Ë¢Õß™“«¬‘«∑’Ë„™â ”À√—∫π¡— °“√æ√–‡®â“
21:2 ‡À√’¬≠∑Õß·¥ß „π¿“…“°√’° „™â§”«à“ ç‡≈Á∫µ√Õπé Àπ÷Ëß‡≈Á∫µ√Õπ¡’§à“‡∑à“°—∫ 1/123 ‡¥π“√‘Õ—π Àπ÷Ëß‡¥π“√‘Õ—π
‡ªìπ§à“·√ß¢Õß§πß“πÀπ÷ßË «—π
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¥‘π‰À«Õ¬à“ß√ÿπ·√ß„π∑’Ëµà“ßÊ ‡°‘¥°—π¥“√Õ“À“√ ‡°‘¥‚√§√–∫“¥√â“¬·√ß¢÷Èπ ®–¡’‡√◊ËÕß∑’Ëπà“°≈—«
·≈– ‘Ëß·ª≈°ª√–À≈“¥¡“°¡“¬‡°‘¥¢÷Èπ∫π∑âÕßøÑ“
12·µà°Õà π∑’Ë ‘Ëß‡À≈à“π’È®–‡°‘¥¢÷Èπ æ«°§ÿ≥®–∂Ÿ°®—∫‰ª∑√¡“π ∂Ÿ°π”µ—«‰ª„π∑’Ëª√–™ÿ¡¢Õß¬‘«
† ·≈–∂Ÿ°®—∫¢—ß§ÿ° ·≈–®–∂Ÿ° Õ∫ «πÕ¬ŸàµàÕÀπâ“°…—µ√‘¬å ·≈–‡®â“‡¡◊Õß ‡æ√“–æ«°§ÿ≥‡ªìπ»‘…¬å
¢Õß‡√“ 13π’Ë®–‡ªìπ‚Õ°“ ¥’¢Õß§ÿ≥∑’Ë®–‰¥âæŸ¥‡√◊ËÕß¢Õß‡√“„Àâæ«°‡¢“øíß 14æ«°§ÿ≥‰¡àµâÕß‡ªìπ
Àà«ß°—ß«≈≈à«ßÀπâ“«à“®–æŸ¥·°âµ«— ¬—ß‰ß 15‡æ√“–‡√“®–„Àâ µ‘ª≠
í ≠“·≈–§”æŸ¥∑’‡Ë ©’¬∫§¡°—∫§ÿ≥ ‡¡◊ÕË
16
»—µ√Ÿ¢Õß§ÿ≥øíß·≈â« ®–‰¡à¡∑’ “ß§—¥§â“πÀ√◊Õ‚µâ·¬âß‰¥â‡≈¬ ·¡â·µà§π∑’Ë„°≈â™¥‘ °—∫§ÿ≥ ∑—ßÈ æàÕ·¡à æ’πË Õâ ß
≠“µ‘Ê ·≈–‡æ◊ÕË πΩŸß °Á®–À—°À≈—ß§ÿ≥ ·≈–æ«°§ÿ≥∫“ß§π°Á®–∂Ÿ°¶à“¥â«¬ 17∑ÿ°§π®–‡°≈’¬¥æ«°§ÿ≥
‡æ√“–¡“µ‘¥µ“¡‡√“ 18·µà ‰¡àµÕâ ß°≈—« ‡æ√“–·¡â·µàº¡ °— ‡ πâ ∫πÀ—«¢Õßæ«°§ÿ≥°Á®–‰¡à∂°Ÿ ∑”≈“¬
19„ÀâÕ¥∑π‰«â®π∂÷ß∑’Ë ¥ÿ ·≈â«§ÿ≥®–‰¥â√∫
— §«“¡√Õ¥é

‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡®–æ‘π“»
(¡∏.24:15-21;¡°.13:14-19)
20ç‡¡◊ÕË æ«°§ÿ≥‡ÀÁπ°Õß∑—æ¡“≈âÕ¡‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ °Á„Àâ√«Ÿâ “à ‡¡◊Õßπ’È „°≈â®–∂Ÿ°∑”≈“¬ ·≈â« 21∂â“

µÕππ—Èπ§ÿ≥Õ¬Ÿà „π·§«âπ¬Ÿ‡¥’¬ °Á„Àâ√’∫Àπ’¢÷Èπ‰ª∫π¿Ÿ‡¢“ ∂â“§ÿ≥Õ¬Ÿà„π‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ °Á „Àâ√’∫Àπ’
ÕÕ°‰ªπÕ°‡¡◊Õß §π∑’ËÕ¬ŸàπÕ°‡¡◊Õß °ÁÕ¬à“‰¥â‡¢â“¡“„π‡¡◊Õß 22‡æ√“–«—ππ—Èπ®–‡ªìπ«—π¢Õß°“√
≈ß‚∑…‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ ‡æ◊ËÕ∑ÿ°Õ¬à“ß®–‰¥â‡ªìπ®√‘ßµ“¡∑’Ë ‰¥â‡¢’¬π‰«â·≈â« 23¡—π®–‡ªìπ«—π∑’Ëπà“°≈—«
¡“° ”À√—∫§π∑âÕß·≈–·¡à≈Ÿ°ÕàÕπ ‡æ√“–®–‡°‘¥¿—¬æ‘∫—µ‘„π·ºàπ¥‘π¬Ÿ‡¥’¬ ·≈–æ√–‡®â“®–≈ß‚∑…
™π™“µ‘Õ‘ √“‡Õ≈‡À≈à“π’È 24æ«°‡¢“®–∂Ÿ°¶à“øíπ ·≈–®–∂Ÿ°®—∫‰ª‡ªìπ‡™≈¬¢Õß™π™“µ‘Õ◊ËπÊ §π
µà“ß™“µ‘®–∫ÿ°√ÿ°¬Ë”¬’‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ ‰ª®π°«à“®–∂÷ß‡«≈“∑’Ëæ√–‡®â“°”Àπ¥‰«âé

Õ¬à“°≈—«‡≈¬
(¡∏.24:29-31;¡°.13:24-27)

25ç®–¡’

ßË‘ ·ª≈°ª√–À≈“¥‡°‘¥¢÷πÈ °—∫¥«ßÕ“∑‘µ¬å ¥«ß®—π∑√å ·≈–¥«ß¥“«µà“ßÊ «à π„π‚≈°π’È
™π™“µ‘µà“ßÊ°Á®–À«“¥°≈—« ·≈– —∫ π«ÿàπ«“¬°—∫‡ ’¬ß√âÕß°÷°°âÕß¢Õß§≈◊Ëπ„π∑–‡≈ 26§π®–
‡ªìπ≈¡≈â¡æ—∫‰ª‡æ√“–°≈—« ‘Ëß∑’Ë®–‡°‘¥¢÷Èπ°—∫‚≈°π’È æ«°ºŸâ¡’Õ”π“®„πøÑ“ «√√§å°Á®–∂Ÿ° —Ëπ§≈Õπ
27·≈â«æ«°‡¢“®–‡ÀÁπ∫ÿµ√¡πÿ…¬å†¡“„πÀ¡Ÿ‡à ¡¶ ‡µÁ¡‰ª¥â«¬æ≈—ßÕ”π“®·≈–√—»¡’Õπ
— ¬‘ßË „À≠à 28‡¡◊ÕË
‘Ëß‡À≈à“π’È‡√‘Ë¡‡°‘¥¢÷Èπ¢Õ„Àâæ«°§ÿ≥≈ÿ°¢÷Èπ ¥â«¬§«“¡¡—Ëπ„® ‡æ√“–„°≈â∂÷ß‡«≈“∑’Ëæ√–‡®â“®–∑”„Àâ
æ«°§ÿ≥‡ªìπÕ‘ √–·≈â«é
∂âÕ¬§”¢Õß‡√“®–§ßÕ¬Ÿàµ≈Õ¥‰ª
(¡∏.24:32-35;¡°.13:28-31)

29·≈â«æ√–Õß§å°Á‡≈à“‡√◊ËÕß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫„Àâøíß«à“ ç‡¡◊ËÕæ«°§ÿ≥‡ÀÁπµâπ¡–‡¥◊ËÕÀ√◊Õµâπ‰¡âÕ◊ËπÊ
30·µ°„∫ÕàÕπÕÕ°¡“ §ÿ≥°Á√Ÿâ«à“„°≈â∂÷ßƒ¥Ÿ√âÕπ·≈â« 31°Á‡À¡◊Õπ°—π ‡¡◊ËÕ§ÿ≥‡ÀÁπ ‘Ëß‡À≈à“π’È∑’Ë‡√“æŸ¥

‰«â‡°‘¥¢÷Èπ §ÿ≥∫Õ°‰¥â‡≈¬«à“·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“„°≈â‡¢â“¡“·≈â«
32‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ ‘Ëß‡À≈à“π’È∑—ÈßÀ¡¥®–‡°‘¥¢÷Èπ°àÕπ∑’Ë§π√ÿàππ’È®–µ“¬‰ª 33 «√√§å·≈–‚≈°
®–‰¡àÕ¬Ÿà∂“«√µ≈Õ¥‰ª ·µà∂âÕ¬§”¢Õß‡√“®–Õ¬Ÿà∂“«√µ≈Õ¥‰ª
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§«√‡µ√’¬¡æ√âÕ¡Õ¬Ÿà‡ ¡Õ
Õ¬à“„Àâ „®À¡°¡ÿàπÕ¬Ÿà·µà‡√◊ËÕß¥◊Ë¡°‘π°—πÀ√◊Õ‡¡“‡À≈â“°—π À√◊Õ¡—«·µàÀà«ß
°—ß«≈‡°’Ë¬«°—∫™’«‘µπ’È ‡æ√“–∂â“∑”Õ¬à“ßπ—Èπ «—ππ—Èπ®–¡“∂÷ß‚¥¬‰¡à∑—πµ—Èßµ—«‡À¡◊Õπ°—∫¥—° 35‡æ√“–
«—ππ—Èπ®–¡“∂÷ß∑ÿ°§π∑’ËÕ¬Ÿà∫π‚≈°π’È 36§ÿ≥µâÕß√–«—ßµ—«∑ÿ°‡«≈“ ·≈–Õ∏‘…∞“π„Àâºà“πæâπ‰ªÕ¬à“ß
ª≈Õ¥¿—¬®“° ‘Ëßµà“ßÊ ‡À≈à“π’È∑’Ë®–‡°‘¥¢÷Èπ ·≈–®–‰¥â “¡“√∂¡“¬◊πÕ¬ŸàµàÕÀπâ“∫ÿµ√¡πÿ…¬å†é
37æ√–‡¬´Ÿ ‰¥â —Ëß ÕπÕ¬Ÿà „π«‘À“√†∑ÿ°«—π ·≈–°≈—∫‰ªπÕπ∑’Ë¿Ÿ‡¢“¡–°Õ°‡∑»* ∑ÿ°§◊π
38∑ÿ°§π®–µ◊Ëπ·µà‡™â“¡“øíßæ√–Õß§å Õπ∑’Ë«‘À“√
34√–«—ßµ—«„Àâ¥’

æ«°ºŸâπ”™“«¬‘«Õ¬“°®–¶à“æ√–‡¬´Ÿ
(¡∏.26:1-5,14-16;¡°.14:1-2,10-11;¬Œ.11:45-53)

22

‡¡◊ÕË „°≈â∂ß÷ ‡∑»°“≈°‘π¢π¡ªíß‰√â‡™◊ÕÈ ∑’‡Ë √’¬°«à“‡∑»°“≈«—πª≈¥ª≈àÕ¬† 2æ«°ºŸπâ ”π—°∫«™
·≈–æ«°§√Ÿ Õπ°ÆªØ‘∫µ— µ‘ “à ßæ¬“¬“¡À“∑“ß∑’®Ë –¶à“æ√–‡¬´Ÿ·µàæ«°‡¢“°Á°≈—«™“«∫â“π

¬Ÿ¥“ «“ß·ºπÀ—°À≈—ßæ√–‡¬´Ÿ
ß‘ ¬Ÿ¥“ Õ‘ §“√‘‚Õ∑ ´÷Ëß‡ªìπÀπ÷Ëß„π»‘…¬å‡Õ°† ‘∫ Õß§π 4¬Ÿ¥“ °Á ‰¥â ‰ªÀ“
æ«°ºŸπâ ”π—°∫«™·≈–æ«°∑À“√‡ΩÑ“«‘À“√†‡æ◊ÕË ‡ πÕµ—«∑’®Ë –™à«¬®—∫æ√–‡¬´Ÿ„Àâ 5æ«°‡¢“°Á¥’„®¡“°
·≈–µ°≈ß«à“®–„Àâ‡ß‘π°—∫¬Ÿ¥“ 6¬Ÿ¥“ µ°≈ß ·≈–‡√‘Ë¡À“‚Õ°“ ∑’Ë®– àßµ—«æ√–‡¬´Ÿ‰ª„Àâæ«°‡¢“
µÕπ∑’Ë ‰¡à¡’ΩŸß™πÕ¬Ÿà°—∫æ√–Õß§å
°“√‡µ√’¬¡Õ“À“√ ”À√—∫‡∑»°“≈«—πª≈¥ª≈àÕ¬
3´“µ“π‰¥â‡¢â“

(¡∏.26:17-25;¡°.14:12-21;¬Œ.13:21-30)
7‡¡◊ËÕ∂÷ß‡∑»°“≈«—π°‘π¢π¡ªíß‰√â‡™◊ÈÕ†À√◊Õ‡∑»°“≈«—πª≈¥ª≈àÕ¬ „π«—ππ’Èæ«°‡¢“®–µâÕß
¶à“≈Ÿ°·°–°‘π°—π 8æ√–‡¬´Ÿ∫Õ°‡ª‚µ√°—∫¬ÕÀåπ«à“ ç‰ª‡µ√’¬¡Õ“À“√ ”À√—∫‡∑»°“≈«—πª≈¥
ª≈àÕ¬†„Àâæ«°‡√“°‘π°—πé
9æ«°‡¢“®÷ß∂“¡«à“ ç®–„Àâ ‰ª‡µ√’¬¡∑’Ë ‰Àπ¥’§√—∫é 10æ√–Õß§åµÕ∫«à“ ç„Àâ‡¢â“‰ª„π‡¡◊Õß ·≈â«
æ«°§ÿ≥®–‡ÀÁπ™“¬§πÀπ÷Ëß·∫°À¡âÕπÈ”Õ¬Ÿà „Àâµ“¡‡¢“‡¢â“‰ª„π∫â“πÀ≈—ßÀπ÷Ëß 11„Àâ∫Õ°°—∫

‡®â“¢Õß∫â“ππ—Èπ«à“ ùÕ“®“√¬å∂“¡«à“ ÀâÕß∑’Ë‡√“®–„™â°‘πÕ“À“√ ”À√—∫‡∑»°“≈«—πª≈¥ª≈àÕ¬ °—∫
æ«°»‘…¬åÕ¬Ÿà∑’Ë ‰Àπû 12‡¢“°Á®–æ“§ÿ≥¢÷Èπ‰ª¥ŸÀâÕß„À≠à ™—Èπ∫π ∑’Ëµ°·µàß‰«â‡√’¬∫√âÕ¬·≈â« °Á„Àâ§ÿ≥
‡µ√’¬¡Õ“À“√∑’ËÀâÕßπ—Èπé 13æ«°‡¢“°Á ‰ª·≈–¡—π°Á‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ∫Õ°∑ÿ°Õ¬à“ß æ«°‡¢“®÷ß
‡µ√’¬¡Õ“À“√ ”À√—∫‡∑»°“≈«—πª≈¥ª≈àÕ¬∑’Ëπ—Ëπ

Õ“À“√¡◊ÕÈ §Ë”¢ÕßÕß§å‡®â“™’«µ‘
(¡∏.26:26-30;¡°.14:22-26;1§∏.11:23-25)

14‡¡◊ËÕ∂÷ß‡«≈“°‘πÕ“À“√ ”À√—∫‡∑»°“≈«—πª≈¥ª≈àÕ¬ æ√–‡¬´Ÿπ—Ëß‡Õπµ—«Õ¬Ÿà∑’Ë ‚µä–Õ“À“√
°—∫æ«°»‘…¬å‡Õ° 15·≈â«æŸ¥«à“ç‡√“Õ¬“°®–°‘πÕ“À“√ ”À√—∫‡∑»°“≈«—πª≈¥ª≈àÕ¬¡◊ÕÈ π’°È ∫— æ«°§ÿ≥¡“°
21:37 ¿Ÿ‡¢“¡–°Õ°‡∑» §◊Õ‡π‘π‡¢“≈Ÿ°Àπ÷Ëß„π‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡

03 luke with reference

149

26/8/03, 10:52 AM

150

≈Ÿ°“ 22:16

°àÕπ∑’‡Ë √“®–∂Ÿ°∑√¡“π 16‡√“®–∫Õ°„Àâ√«âŸ “à ‡√“®–‰¡à°π‘ Õ“À“√ ”À√—∫‡∑»°“≈«—πª≈¥ª≈àÕ¬π’ÕÈ °’
®π°«à“§«“¡À¡“¬∑’·Ë ∑â®√‘ß¢Õß‡∑»°“≈«—πª≈¥ª≈àÕ¬π’®È – ”‡√Á®§√∫∂â«π„π·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“é
17·≈â«æ√–Õß§å°¬Á °∂â«¬¢÷π
È ¡“·≈–¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“ æ√âÕ¡°—∫æŸ¥«à“ ç√—∫∂â«¬π’È ‰ª·∫àß°—π¥◊¡Ë û
18‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ ‡√“®–‰¡à¥◊Ë¡‡À≈â“ÕßÿàπÕ’°®π°«à“·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“®–¡“∂÷ßé
19À≈—ß®“°π—π
È æ√–Õß§å°ÀÁ ¬‘∫¢π¡ªíß¢÷πÈ ¡“ ¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“ æ√âÕ¡À—° ßà „Àâæ«°‡¢“ æ√–Õß§å
æŸ¥«à“ çπ’Ë§◊Õ√à“ß°“¬¢Õß‡√“ ∑’Ë ‰¥â „Àâ°—∫æ«°§ÿ≥ „Àâ∑”Õ¬à“ßπ’È‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√√–≈÷°∂÷ß‡√“é 20‡¡◊ËÕ
æ«°‡¢“°‘πÕ“À“√‡¬Áπ‡ √Á®·≈â« æ√–Õß§å°ÁÀ¬‘∫∂â«¬¢÷Èπ¡“∑”‡À¡◊Õπ‡¥‘¡ ·≈â«æŸ¥«à“ çπ’Ë‡ªìπ
‡≈◊Õ¥¢Õß‡√“ ∑’Ë ‰¥âÀ≈—Ëß‰À≈ÕÕ°¡“‡æ◊ËÕ§ÿ≥ æ√–‡®â“‰¥â∑” —≠≠“¢÷Èπ„À¡à°—∫æ«°§ÿ≥¥â«¬‡≈◊Õ¥π’Èé

§π∑’ËÀ—°À≈—ßæ√–‡¬´Ÿ‡ªìπ„§√
21æ√–‡¬´ŸæŸ¥«à“ ç§π∑’Ë®–À—°À≈—ß‡√“ °Áπ—ËßÕ¬Ÿà∑’Ë ‚µä–π’È°—∫‡√“¥â«¬ 22∫ÿµ√¡πÿ…¬å†

®–µâÕßµ“¬

µ“¡∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â°”Àπ¥‰«â·≈â«≈à«ßÀπâ“ ·µà§π∑’ËÀ—°À≈—ßæ√–Õß§åπ’Èπà“Õ—∫Õ“¬∑’Ë ÿ¥é
23æ«°»‘…¬å‡Õ°‡À≈à“π—Èπ∂“¡°—π„À≠à«à“„§√®–∑”Õ¬à“ßπ—Èπ

„Àâ‡ªìπ‡À¡◊Õπ§π√—∫„™â
æ«°‡¢“§π‰Àπ∑’Ë‡ªìπ„À≠à∑’Ë ÿ¥ 25æ√–‡¬´Ÿ∫Õ°«à“ çæ«°
°…—µ√‘¬å¢Õß§πµà“ß™“µ‘ ™Õ∫ÕÕ°§” —Ëßª√–™“™π¢Õß‡¢“‰ª∑—Ë« à«πæ«°π—Èπ ∑’Ë¡’Õ”π“® °Á™Õ∫
„Àâ§π‡√’¬°«à“ ùºŸâ∑”ª√–‚¬™πå‡æ◊ËÕ —ß§¡û 26·µàæ«°§ÿ≥µâÕß‰¡à‡ªìπÕ¬à“ßπ—Èπ „πæ«°§ÿ≥ §π∑’Ë¬‘Ëß
„À≠à∑Ë’ ¥ÿ §«√®–‡ªìπ‡À¡◊Õπ‡¥Á°∑’Ë ¥ÿ §π∑’‡Ë ªìπÀ—«Àπâ“§«√®–‡ªìπ‡À¡◊Õπ§π√—∫„™â 27„§√„À≠à°«à“°—π
§π∑’Ëπ—Ëß‚µä–À√◊Õ§π∑’Ë¬◊π√—∫„™â §ππ—Ëß‰¡à „™àÀ√◊Õ ·µà‡√“Õ¬Ÿà∑à“¡°≈“ßæ«°§ÿ≥‡À¡◊Õπ°—∫§π√—∫„™â
24æ«°»‘…¬å‡Õ°µà“ß‡∂’¬ß°—π«à“

28µ≈Õ¥‡«≈“∑’Ëºà“π¡“

‡¡◊ËÕ‡√“∂Ÿ°¢à¡‡Àß æ«°§ÿ≥¬◊π‡§’¬ß¢â“ß‡√“‡ ¡Õ 29‡√“°Á®–„Àâæ«°
§ÿ≥ª°§√Õß‡ªìπ°…—µ√‘¬å ‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëæ√–∫‘¥“¢Õß‡√“„Àâ‡√“‡ªìπ°…—µ√‘¬å 30‡æ◊ËÕæ«°§ÿ≥ ®–‰¥â¥◊Ë¡
°‘π°—∫‡√“„π·ºàπ¥‘π¢Õß‡√“ ·≈–æ«°§ÿ≥®–‰¥âπß—Ë ∫π∫—≈≈—ß°åµ¥— π‘ ™π™“µ‘Õ‘ √“‡Õ≈† ∫‘ Õßµ√–°Ÿ≈é

Õ¬à“∑‘Èß§«“¡‡™◊ËÕ
(¡∏.26:31-35;¡°.14:27-31;¬Œ.13:36-38)

31ç‡ª‚µ√‡Õã¬ ‡ª‚µ√

* øíß„Àâ¥’ ´“µ“π‰¥â¢Õπ”æ«°§ÿ≥·µà≈–§π ‰ªΩí¥√àÕπ‡À¡◊Õπ ¢â“«‡ª≈◊Õ°

32·µà

‡ª‚µ√‡Õã¬ ‡√“‰¥âÕ∏‘…∞“π„Àâ§ÿ≥¡’§«“¡‡™◊ËÕ∑’Ë¡—Ëπ§ß ·≈–‡¡◊ËÕ§ÿ≥À—π°≈—∫¡“À“‡√“·≈â« °Á
„Àâ™à«¬‡À≈◊Õæ’ËπâÕß§πÕ◊ËπÊ „Àâµ—Èß¡—Ëπ§ßÕ¬Ÿà„π§«“¡‡™◊ËÕ¥â«¬é
33‡ª‚µ√∫Õ°«à“ çº¡æ√âÕ¡∑’Ë®–µ‘¥§ÿ°·≈–µ“¬æ√âÕ¡°—∫Õ“®“√¬å§√—∫é 34æ√–Õß§åµÕ∫«à“
ç‡ª‚µ√ ‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ §◊ππ’È°àÕπ‰°à¢—π §ÿ≥®–æŸ¥«à“‰¡à√Ÿâ®—°‡√“∂÷ß “¡§√—Èßé

„Àâ‡µ√’¬¡æ√âÕ¡ ”À√—∫ªí≠À“¬ÿàß¬“°
ç·≈â«µÕπ∑’Ë‡√“ àßæ«°§ÿ≥ÕÕ°‰ª ‚¥¬‰¡à¡’°√–‡ªÜ“‡ß‘π ∂ÿß
¬à“¡ ·≈–√Õß‡∑â“ æ«°§ÿ≥¢“¥·§≈πÕ–‰√°—πÀ√◊Õ‡ª≈à“é
35æ√–‡¬´Ÿ∂“¡æ«°»‘…¬å‡Õ°«à“

22:31 ‡ª‚µ√ À√◊Õ ´’ ‚¡π
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æ«°‡¢“µÕ∫«à“ ç‰¡à¢“¥·§≈πÕ–‰√‡≈¬§√—∫é
36æ√–Õß§åæŸ¥«à“ ç·µàµÕππ’È §π∑’Ë¡’°√–‡ªÜ“‡ß‘πÀ√◊Õ∂ÿß¬à“¡ °Á „Àâ‡Õ“µ‘¥µ—«‰ª¥â«¬ ·≈–∂â“
„§√‰¡à¡’¥“∫ °Á „Àâ‡Õ“‡ ◊ÈÕºâ“‰ª¢“¬ ·≈â«‰ª´◊ÈÕ¥“∫´– 37∑’Ë‡√“∫Õ°„Àâ∑”Õ¬à“ßπ’È °Á‡æ√“–«à“ ¡’¢âÕ
æ√–§—¡¿’√å‡¢’¬π‰«â«à“
ç‡¢“∂Ÿ°π—∫‡ªìπ¶“µ°√§πÀπ÷Ëß¥â«¬ ´÷ËßÀ¡“¬∂÷ßµ—«‡√“‡Õß
·≈–¡—π°Á®–‡ªìπ®√‘ßµ“¡π—Èπ„π‰¡à™â“π’Èé (Õ‘ ¬“Àå 53:12)
38æ«°‡¢“®÷ß∫Õ°«à“ çÕ“®“√¬å§√—∫ π’Ë ‰ß ¥“∫ Õß‡≈à¡é ·µàæ√–Õß§å∫Õ°«à“ ç‡≈‘°æŸ¥‡√◊ÕË ßπ’È
‰¥â·≈â«é
Õ∏‘…∞“π∫π¿Ÿ‡¢“
(¡∏.26:36-46;¡°.14:32-42)

39æ√–‡¬´ŸÕÕ°‰ª∑’¿
Ë ‡Ÿ ¢“¡–°Õ°‡∑»

*Õ’°µ“¡‡§¬ æ«°»‘…¬å°µÁ “¡‰ª¥â«¬ 40‡¡◊ÕË ‰ª∂÷ß æ√–Õß§å

°ÁæŸ¥«à“ ç„Àâæ«°§ÿ≥Õ∏‘…∞“π¢Õ Õ¬à“„Àâæ«°§ÿ≥µ°‰ª‡ªìπ‡À¬◊ËÕ¢Õß ‘Ëß¬—Ë«¬«πé
41æ√–Õß§åª≈’°µ—«ÕÕ°‰ª„°≈âÊ·§à√–¬–¢«â“ßÀ‘πµ° ·≈â«æ√–Õß§å°Á§ÿ°‡¢à“≈ßÕ∏‘…∞“π«à“
42çæ√–∫‘¥“ ∂â“æ√–Õß§åæÕ„® ™à«¬‡Õ“∂â«¬*·Ààß§«“¡∑ÿ°¢åπ’È ‰ª®“°≈Ÿ° ¥â«¬‡∂‘¥ ·µà¢Õ„Àâ‡ªìπ
‰ªµ“¡§«“¡µâÕß°“√¢Õßæ√–∫‘¥“ ‰¡à„™à¢Õßµ—«≈Ÿ°‡Õßé 43·≈â«°Á¡∑’ µŸ «√√§å≈ß¡“„Àâ°”≈—ß„®æ√–Õß§å
44æ√–Õß§å ‰¥âµàÕ Ÿâ¥‘Èπ√πÕ¬à“ßÀπ—°„π°“√Õ∏‘…∞“π ®π‡Àß◊ËÕ‰À≈‡À¡◊ÕπÀ¬¥‡≈◊Õ¥µ°∫πæ◊Èπ¥‘π*
45‡¡◊ËÕÕ∏‘…∞“π·≈â« æ√–Õß§å ‰¥â≈ÿ°¢÷Èπ‡¥‘π°≈—∫‰ª ·µàæ«°»‘…¬åπÕπÀ≈—∫°—πÀ¡¥ ‡æ√“–‡ ’¬„®
®πÀ¡¥·√ß46æ√–Õß§å®÷ßæŸ¥«à“ ç∑”‰¡¬—ßπÕπ°—πÕ¬ŸàÕ’° ≈ÿ°¢÷Èπ¡“Õ∏‘…∞“π ‘ ®–‰¥â ‰¡àµ°‡¢â“‰ª
„π°“√¬—«Ë ¬«πé
æ√–‡¬´Ÿ∂°Ÿ ®—∫°ÿ¡µ—«
(¡∏.26:47-56;¡°.14:43-50;¬Œ.18:3-11)

47

æ√–‡¬´Ÿ¬—ßæŸ¥‰¡à∑—π¢“¥§” ¬Ÿ¥“ »‘…¬å‡Õ°§πÀπ÷Ëß„π ‘∫ Õß§π¢Õßæ√–Õß§å °Á ‰¥âπ”
§π°≈ÿà¡Àπ÷Ëß‡¢â“¡“ ¬Ÿ¥“ ∑”∑à“®–‡¢â“¡“®Ÿ∫∑—°∑“¬æ√–Õß§å
48 æ√–‡¬´Ÿ∂“¡¬Ÿ¥“ «à“ ç¬Ÿ¥“ ®–À—°À≈—ß∫ÿµ√¡πÿ…¬å†¥â«¬°“√®Ÿ∫À√◊Õé 49‡¡◊ËÕæ«°»‘…¬å
¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡ÀÁπ«à“‡°‘¥Õ–‰√¢÷Èπ ®÷ß∂“¡æ√–Õß§å«à“ çÕ“®“√¬å ‡Õ“¥“∫≈ÿ¬¡—π‡≈¬¥’‰À¡é 50»‘…¬å
§πÀπ÷Ëß¢Õßæ√–Õß§å „™â¥“∫øíπÀŸ¢«“¢Õß§π√—∫„™âÀ—«Àπâ“π—°∫«™ Ÿß ÿ¥†¢“¥
51æ√–‡¬´ŸÀâ“¡«à“ çæÕ·≈â«é ·≈â«æ√–Õß§å°Á ‰¥â®—∫ÀŸ§ππ—Èπ·≈–√—°…“„Àâ‡À¡◊Õπ‡¥‘¡
52·≈â«æ√–‡¬´ŸÀ—π‰ªæŸ¥°—∫æ«°À—«Àπâ“π—°∫«™ æ«°π“¬∑À“√√—°…“«‘À“√ ·≈–æ«°ºŸâπ”
∑’Ë‡ªìπºŸâ „À≠à∑—ÈßÀ≈“¬∑’Ë¡“®—∫æ√–Õß§å«à“ çæ«°§ÿ≥§‘¥«à“‡√“‡ªìπ‚®√À√◊Õ¬—ß‰ß ∂÷ß‰¥â∂◊Õ¥“∫ ∂◊Õ
°√–∫Õß°—π¡“ 53‡√“Õ¬Ÿà°—∫æ«°§ÿ≥∑ÿ°«—π„π«‘À“√† °Á ‰¡à‡ÀÁπ§ÿ≥®—∫‡√“‡≈¬ ·µàµÕππ’È‡ªìπ‡«≈“
¢Õß§ÿ≥·≈â«π’Ë ‡ªìπ‡«≈“∑’Ë§«“¡¡◊¥§√Õ∫§√Õßé
22:39 ¿Ÿ‡¢“¡–°Õ°‡∑» §◊Õ¿Ÿ‡¢“≈Ÿ°Àπ÷Ëß„π‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡
22:42 ∂â«¬ æ√–‡¬´ŸæŸ¥‡√◊ËÕß ‘Ëß‡≈«√â“¬∑’Ë®–‡°‘¥°—∫æ√–Õß§å °“√¬Õ¡√—∫ ‘Ëß‡À≈à“π’È‡ªìπ‡√◊ËÕß¬“°‡À¡◊Õπ°—∫°“√¥◊Ë¡πÈ”®“°
∂â«¬∑’Ë√ ™“µ‘·¬à¡“°Ê
22:43-44 ·≈â«°Á¡’∑Ÿµ «√√§å...æ◊Èπ¥‘π ”‡π“°√’°∫“ß©∫—∫‰¡à¡’¢âÕ 43 ·≈– 44
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‡ª‚µ√°≈—«∑’Ë®–¬Õ¡√—∫«à“√Ÿâ®—°æ√–‡¬´Ÿ
(¡∏.26:57-58,69-75;¡°.14:53-54,66-72;¬Œ.18:12-18,25-37)

54æ«°‡¢“®—∫æ√–Õß§å ·≈–π”µ—«‰ª∑’Ë∫â“π¢ÕßÀ—«Àπâ“π—°∫«™ Ÿß ÿ¥ ‡ª‚µ√‰¥âµ“¡‰ªÀà“ßÊ
55‡¡◊ËÕæ«°‡¢“°àÕ°Õß‰ø¢÷Èπ°≈“ß≈“π∫â“π ·≈–π—Ëß≈âÕ¡«ß°—π ‡ª‚µ√°Á‡¢â“‰ªπ—ËßÕ¬Ÿà¥â«¬ 56¡’ “«

*

„™â§πÀπ÷Ëß‡ÀÁπ‡ª‚µ√π—ËßÕ¬Ÿà „µâ· ß‰ø π“ß°Á®âÕß¡Õß¥Ÿ‡¢“„°≈âÊ ·≈–æŸ¥¢÷Èπ«à“ ç™“¬§ππ’ÈÕ¬Ÿà°—∫
‡¬´Ÿ¥â«¬é
57·µà‡ª‚µ√ªØ‘‡ ∏«à“ ç·¡àπ“ß º¡‰¡à√Ÿâ®—°‡¢“‡≈¬é
58µàÕ¡“‰¡àπ“π§πÕ◊Ëπ°Á‡ÀÁπ‡ª‚µ√·≈–æŸ¥¢÷Èπ«à“ ç·°°Á‡ªìπ§πÀπ÷Ëß„πæ«°¡—π¥â«¬π’Ëé
·µà‡ª‚µ√ªØ‘‡ ∏«à“ çæàÕÀπÿà¡ ‰¡à„™àº¡π–é
59ª√–¡“≥Àπ÷Ëß™—Ë«‚¡ßµàÕ¡“ °Á¡’™“¬§πÀπ÷Ëß¬◊π¬—π«à“
ç‰Õâ§ππ’È µâÕßÕ¬Ÿà°—∫‡¬´Ÿ·πàÊ ‡æ√“–¡—π‡ªìπ™“«°“≈‘≈’‡À¡◊Õπ°—πé
60·µà‡ª‚µ√æŸ¥«à“ çæàÕÀπÿà¡ º¡‰¡à√Ÿâ«à“§ÿ≥æŸ¥‡√◊ËÕßÕ–‰√é
·≈–‡¡◊ËÕ‡ª‚µ√æŸ¥¬—ß‰¡à∑—π¢“¥§”°Á¡’‡ ’¬ß‰°à¢—π¢÷Èπ¡“
61æ√–‡¬´ŸÀ—π¡“¡Õß‡ª‚µ√ ∑”„Àâ‡¢“π÷°¢÷Èπ‰¥â∂÷ß§”æŸ¥¢Õßæ√–Õß§å∑’Ë∫Õ°«à“
ç§◊ππ’È°àÕπ‰°à¢—π §ÿ≥®–æŸ¥«à“‰¡à√Ÿâ®—°‡√“∂÷ß “¡§√—Èßé
62·≈â«‡ª‚µ√°ÁÕÕ°‰ª√âÕß‰ÀâÕ¬à“ß¢¡¢◊Ëπ

§πÀ—«‡√“–‡¬“–æ√–‡¬´Ÿ
(¡∏.26:67-68,¡°.14:65)
63æ«°∑’Ë§«∫§ÿ¡µ—«æ√–‡¬´Ÿæ“°—π‡¬“–‡¬â¬·≈–∑ÿ∫µ’æ√–Õß§å 64æ«°‡¢“‡Õ“ºâ“¡“ªî¥µ“
æ√–Õß§å ·≈–∂“¡«à“ ç∑“¬¥Ÿ´‘«à“„§√‡ªìπ§πµ’·°é 65·≈â«æ«°‡¢“°ÁæŸ¥¥Ÿ∂Ÿ° ‡À¬’¬¥À¬“¡

æ√–Õß§åÕ°’ ¡“°¡“¬

æ√–‡¬´ŸÕ¬ŸàµàÕÀπâ“æ«°ºŸâπ”™“«¬‘«
(¡∏.26:59-66;¡°.14:55-64;¬Œ.18:19-24)

66‡¡◊ËÕ∂÷ßµÕπ‡™â“

æ«°ºŸâπ”Õ“«ÿ‚ æ«°À—«Àπâ“π—°∫«™ ·≈–æ«°§√Ÿ Õπ°ÆªØ‘∫—µ‘ æ“°—π
¡“ª√–™ÿ¡ ·≈–‡Õ“µ—«æ√–‡¬´Ÿ‡¢â“¡“„π»“≈ Ÿß†¢Õßæ«°‡¢“ 67æ«°‡¢“æŸ¥¢÷Èπ«à“ ç∫Õ°æ«°‡√“
¡“´‘«à“ ·°‡ªìπæ√–§√‘ µåÀ√◊Õ‡ª≈à“é
æ√–‡¬´Ÿ®÷ßµÕ∫æ«°‡¢“«à“ ç∂÷ß‡√“∫Õ° §ÿ≥°Á ‰¡à‡™◊ËÕÕ¬Ÿà¥’ 68∂â“‡√“∂“¡§ÿ≥°Á ‰¡àµÕ∫‡À¡◊Õπ
°—π69π—∫·µàπ’È ‰ª ∫ÿµ√¡πÿ…¬å°Á®–π—ËßÕ¬Ÿà∑“ß¢«“¢Õßæ√–‡®â“ºŸâ¡’ƒ∑∏‘Ï Ÿß ÿ¥é
70æ«°‡¢“®÷ß∂“¡æ√–Õß§å«“à ç∂â“Õ¬à“ßπ—π
È ·°‡ªìπ∫ÿµ√¢Õßæ√–‡®â“À√◊Õé æ√–Õß§å®ß÷ µÕ∫«à“ ç§ÿ≥
æŸ¥‡Õßé
71·≈â«æ«°‡¢“°ÁæŸ¥¢÷Èπ«à“ ç‡√“¬—ßµâÕß°“√æ¬“πÕ’°∑”‰¡ „π‡¡◊ÕË ‡√“°Á ‰¥â¬‘π®“°ª“°¢Õß¡—π
‡Õß·≈â«π’éË
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‡®â“‡¡◊Õßªï≈“µ‰µà «πæ√–‡¬´Ÿ
(¡∏.27:1-2,11-14;¡°.15:1-5;¬Œ.18:28-38)

∑ÿ°§π„π∑’ªË √–™ÿ¡≈ÿ°¢÷πÈ æ“æ√–‡¬´Ÿ‰ªÀ“‡®â“‡¡◊Õßªï≈“µ* 2æ«°‡¢“‡√‘¡Ë °≈à“«À“æ√–Õß§å
«à“ ç‡√“‰¥âæ∫«à“ ™“¬§ππ’Èæ¬“¬“¡ª≈ÿ°ªíòπª√–™“™π„Àâ°√–¥â“ß°√–‡¥◊ËÕß ‡¢“¬ÿ¬ß
„Àâæ«°ª√–™“™π‡≈‘°®à“¬¿“…’ „Àâ·°à´’´“√å ·∂¡¬—ßÕâ“ßµ—«‡Õß‡ªìπæ√–§√‘ µå†°…—µ√‘¬å¢Õßæ«°
‡√“Õ’°¥â«¬é
3ªï≈“µ®÷ß∂“¡æ√–‡¬´Ÿ«à“ ç·°‡ªìπ°…—µ√‘¬å¢Õß¬‘«À√◊Õé
æ√–‡¬´Ÿ®÷ßµÕ∫‡¢“«à“ ç„™à Õ¬à“ß∑’Ë∑à“π«à“é
4ªï≈“µ®÷ßæŸ¥°—∫æ«°À—«Àπâ“π—°∫«™·≈–ΩŸß™π«à“ ç‡√“‰¡à‡ÀÁπ‡¢“º‘¥Õ–‰√‡≈¬é 5·µàæ«°
‡¢“¬◊π°√“π‡ ’¬ß·¢Áß«à“ ç·µà‡¢“°Á ‰¥â Õπ·≈–ª≈ÿ°ªíòπª√–™“™π‰ª∑—Ë«·§«âπ¬Ÿ‡¥’¬ ‡√‘Ë¡®“°·∂«
°“≈‘≈’‡√◊ËÕ¬¡“®π∂÷ß‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡π’Èé

23

ªï≈“µ àßµ—«æ√–‡¬´Ÿ‰ªæ∫‡Œ‚√¥
°Á ‰¥â Õ∫∂“¡®π√Ÿâ«à“æ√–‡¬´Ÿ‡ªìπ™“«°“≈‘≈’ 7´÷Ë ß Õ¬Ÿà „π°“√
ª°§√Õß¢Õß°…—µ√‘¬å‡Œ‚√¥ ‡¢“®÷ß àßµ—«æ√–‡¬´Ÿ‰ª„Àâ°—∫°…—µ√‘¬å‡Œ‚√¥ ´÷ËßµÕππ—ÈπÕ¬Ÿà∑Ë’‡¡◊Õß
‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡æÕ¥’ 8‡¡◊ËÕ°…—µ√‘¬å‡Œ‚√¥æ∫æ√–‡¬´Ÿ°Á¥’„®¡“° ‡æ√“–Õ¬“°æ∫¡“π“π·≈â« ‡¢“‰¥â¬‘π
™◊ËÕ‡ ’¬ß¢Õßæ√–Õß§å ·≈–‡¢“À«—ß«à“æ√–‡¬´Ÿ®–· ¥ßÕ‘∑∏‘ƒ∑∏‘Ï„Àâ¥Ÿ∫â“ß 9‡Œ‚√¥‰¥â∂“¡æ√–‡¬´Ÿ
À≈“¬Õ¬à“ß ·µàæ√–Õß§å°Á ‰¡à ‰¥âµÕ∫Õ–‰√‡≈¬ 10æ«°À—«Àπâ“π—°∫«™ ·≈–æ«°§√Ÿ Õπ°ÆªØ‘∫µ— ∑‘ ’Ë
¬◊πÕ¬Ÿà∑Ë’πË—π°Áæ“°—π°≈à“«À“ æ√–Õß§åÕ¬à“ß¥ÿ‡¥◊Õ¥ 11‡Œ‚√¥°—∫æ«°∑À“√¢Õß‡¢“µà“ßæ“°—π
À—«‡√“–‡¬“– ·≈–¥Ÿ∂Ÿ°‡À¬’¬¥À¬“¡æ√–Õß§å æ«°‡¢“„Àâæ√–Õß§å·µàß™ÿ¥¢Õß°…—µ√‘¬·å ≈â« ßà µ—«
°≈—∫‰ªÀ“ªï≈“µ 12„π«—ππ—πÈ ‡Õß ∑—ßÈ ‡Œ‚√¥·≈–ªï≈“µ‰¥â°≈“¬¡“‡ªìπ‡æ◊ÕË π°—π ‡æ√“–°àÕπÀπâ“π’È æ«°
‡¢“‡ªìπ»—µ√Ÿ°π—
æ√–‡¬´ŸµÕâ ßµ“¬
6‡¡◊ËÕªï≈“µ‰¥â¬‘πÕ¬à“ßπ—Èπ

(¡∏.27:15-26;¡°.15:6-15;¬Œ.18:39-19:16)
13ªï≈“µ‰¥â‡√’¬°æ«°À—«Àπâ“π—°∫«™ æ«°ºŸπ
â ”·≈–ª√–™“™π¡“™ÿ¡πÿ¡°—π 14·≈â«ªï≈“µ ∫Õ°

«à“ çµ“¡∑’Ëæ«°§ÿ≥‰¥âπ”™“¬§ππ’È¡“À“‡√“ ·≈–‰¥â°≈à“«À“‡¢“«à“ª≈ÿ°ªíòπ¬ÿ¬ßª√–™“™π„Àâ
°√–¥â“ß°√–‡¥◊ËÕßπ—Èπ À≈—ß®“°∑’Ë‡√“‰¥â Õ∫ «π‡¢“µàÕÀπâ“æ«°§ÿ≥·≈â« °Á ‰¡à‡ÀÁπ«à“‡¢“∑”º‘¥
Õ–‰√µ“¡∑’Ëæ«°§ÿ≥°≈à“«À“‡≈¬ 15 à«π°…—µ√‘¬å‡Œ‚√¥* °Á§‘¥‡À¡◊Õπ°—π æ√–Õß§å°Á‡≈¬ àß™“¬§π
π’È°≈—∫¡“À“‡√“ ‡¢“‰¡à ‰¥â∑”º‘¥Õ–‰√∑’Ë ¡§«√µ“¬‡≈¬ 16‡√“®– —Ëß‡¶’Ë¬π‡¢“·≈â«ª≈àÕ¬µ—«‰ªé 17*
18·µàΩŸß™π√âÕßµ–‚°π‡ªìπ‡ ’¬ß‡¥’¬«°—π«à“ ç¶à“¡—π´– ·≈â«ª≈àÕ¬∫“√—∫∫— „Àââ‡√“é
19∫“√—∫∫— ∂Ÿ°¢—ßÕ¬Ÿà „π§ÿ° ‡æ√“–‰¥â°àÕ°“√®≈“®≈¢÷Èπ„π‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡·≈–¶à“§πµ“¬
23:1 ªï≈“µ ™◊ËÕ‡µÁ¡§◊Õ ªÕπµ‘Õ— ªï≈“µ ‡ªìπ‡®â“Àπâ“∑’Ë ∑’Ë√—∞∫“≈‚√¡ àß¡“‡ªìπºŸâ«à“√“™°“√·§«âπ¬Ÿ‡¥’¬¢Õß¬‘«„π√–À«à“ß
ªï§.».26-36 À√◊Õ æ.».569-579
23:15 ‡Œ‚√¥ §◊Õ ‡Œ‚√¥ ·Õπµ‘ª“ ºŸâª°§√Õß·§«âπ°“≈‘≈’·≈–‡ª‡√’¬ ‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢Õß°…—µ√‘¬å‡Œ‚√¥ ¡À“√“™ ª°§√Õß
„πªï°àÕπ§√‘ µ»—°√“™ 4 - §.».39 À√◊Õ æ.».539 - 582
23:17 „π∫∑∑’Ë 23:17 π’È ”‡π“°√’°∫“ß©∫—∫¡’‡æ‘Ë¡¢âÕ∑’Ë 17«à“ ç„π∑ÿ°Ê ªï„π‡∑»°“≈«—πª≈¥ª≈àÕ¬ ªï≈“µ ®–ª≈àÕ¬
π—°‚∑…„ÀâÀπ÷ßË §πé
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20ªï≈“µ®÷ß‡°≈’È¬°≈àÕ¡æ«°‡¢“Õ’°

‡æ√“–Õ¬“°ª≈àÕ¬æ√–‡¬´Ÿ21·µàæ«°‡¢“°≈—∫µ–‚°π«à“

çµ√÷ß¡—π∑’Ë°“ß‡¢π µ√÷ß¡—π∑’Ë°“ß‡¢πé
22ªï≈“µ∂“¡æ«°‡¢“Õ’°‡ªìπ§√—Èß∑’Ë “¡«à“ ç∑”‰¡ ‡¢“∑”º‘¥Õ–‰√ ‡√“‰¡à‡ÀÁπ‡¢“∑”º‘¥Õ–‰√
∑’Ë ¡§«√µ“¬‡≈¬ ‡√“®– —Ëß„Àâ‡¶’Ë¬π‡¢“ ·≈â«°Áª≈àÕ¬µ—«‰ªé
23·µàæ«°‡¢“°Á√âÕßµ–‚°π¥—ß¢÷ÈπÊ „Àâµ√÷ßæ√–‡¬´Ÿ∑’Ë°“ß‡¢π ·≈–„π∑’Ë ÿ¥‡ ’¬ßπ—Èπ°Á™π–
24ªï≈“µµ—¥ ‘π„®∑”µ“¡∑’Ëæ«°π—Èπ¢Õ 25§◊Õª≈àÕ¬µ—«∫“√—∫∫“ ∑’Ëµ‘¥§ÿ°‡æ√“–°àÕ°“√®≈“®≈·≈–
¶à“§πµ“¬ ·≈–„Àâ∑”°—∫æ√–‡¬´ŸÕ¬à“ß∑’Ëæ«°‡¢“µâÕß°“√
æ√–‡¬´Ÿ∂°Ÿ ¶à“∫π‰¡â°“ß‡¢π
(¡∏.27:32-44;¡°.15:21-32;¬Œ.19:17-27)
26„π√–À«à“ß∑“ß∑’π
Ë ”µ—«æ√–‡¬´Ÿ‰ªπ—πÈ æ«°‡¢“°Á®∫— µ—«´’ ‚¡π™“«‰´√’π ∑’‡Ë æ‘ßË ¡“®“°™π∫∑

∫—ß§—∫„Àâ‡¢“·∫°‰¡â°“ß‡¢π‡¥‘πµ“¡À≈—ßæ√–‡¬´Ÿ‰ª
27ΩŸß™π®”π«π¡“°‰¥â‡¥‘πµ“¡‰ª √«¡∑—ÈßºŸâÀ≠‘ßÀ≈“¬§π∑’Ë ‰¥â√âÕßÀà¡√âÕß‰Àâ §√Ë”§√«≠
ß “√æ√–‡¬´Ÿ 28æ√–‡¬´Ÿ°Á ‰¥âÀ—π‰ª∫Õ°æ«°π“ß«à“
çÀ≠‘ß™“«‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡‡Õã¬ Õ¬à“√âÕß‰Àâ „Àâ°—∫‡√“‡≈¬ ·µà√âÕß‰Àâ „Àâ°—∫µ—«‡Õß·≈–≈Ÿ°Ê ¢Õß§ÿ≥
‡Õß¥’°«à“ 29‡«≈“π—Èπ®–¡“∂÷ß ∑’Ë§π®–æŸ¥«à“ ùÀ≠‘ß∑’Ë‡ªìπÀ¡—π ‰¡à‡§¬§≈Õ¥≈Ÿ° ·≈–‰¡à‡§¬‡≈’È¬ß
π¡≈Ÿ° °Á ‰¥â‡ª√’¬∫®√‘ßÊû 30·≈â«æ«°‡¢“°Á®–¢Õ√âÕß°—∫¿Ÿ‡¢“«à“ ù™à«¬æ—ß≈ß¡“∑—∫‡√“¥â«¬û ·≈–
ÕâÕπ«Õπ°—∫‡π‘π‡¢“«à“ ù™à«¬Ωíß‡√“ÀπàÕ¬û* 31‡æ√“–∂â“æ«°‡¢“∑”Õ¬à“ßπ’È°—∫§π∑’Ë∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ·≈â«
¡—π®–‡°‘¥Õ–‰√¢÷Èπ °—∫§π∑’Ë∑”º‘¥é*
32¬—ß¡’º√âŸ “â ¬Õ’° Õß§π∑’∂Ë °Ÿ π”µ—«¡“¶à“æ√âÕ¡Ê°—∫æ√–‡¬´Ÿ¥«â ¬ 33‡¡◊ÕË ‡¢“¡“∂÷ß ∂“π∑’‡Ë √’¬°«à“
çÀ—«°–‚À≈°é æ«°‡¢“°Áµ√÷ßæ√–‡¬´Ÿ∫π‰¡â°“ß‡¢π ºŸ√â “â ¬ Õß§ππ—πÈ °Á∂°Ÿ µ√÷ß‰«â§π≈–¢â“ß¢Õßæ√–
‡¬´Ÿ 34·≈â«æ√–‡¬´Ÿ°æÁ ¥Ÿ «à“ çæ√–∫‘¥“ ™à«¬¬°‚∑…„Àâ°∫— æ«°‡¢“¥â«¬ ‡æ√“–æ«°‡¢“‰¡à√µâŸ «— À√Õ°
«à“°”≈—ß∑”Õ–‰√≈ß‰ªé*
·≈â«æ«°‡¢“‡Õ“‡ È◊Õºâ“¢Õßæ√–Õß§å¡“®—∫ ≈“°·∫àß°—π 35ª√–™“™π°Á¬◊π¥ŸÕ¬Ÿà à«πæ«°
ºŸâπ”™“«¬‘«µà“ßæ“°—πÀ—«‡√“–‡¬“–·≈–æŸ¥∂“°∂“ß«à“ ç„π‡¡◊ËÕ‡¢“™à«¬§πÕ◊Ëπ‰¥â °Á„Àâ‡¢“™à«¬µ—«
‡Õß¥â«¬ ‘ ∂â“‡¢“‡ªìπæ√–§√‘ µå†ºŸâ∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â‡≈◊Õ°‰«â®√‘ßé
36æ«°∑À“√°Áæ“°—π¡“≈âÕ‡≈’¬π ‡Õ“‡À≈â“Õßÿàπ∂Ÿ°Ê‡ª√’È¬«Ê ¡“·À¬à „Àâ¥◊Ë¡ 37æ«°‡¢“æŸ¥«à“
ç∂â“·°‡ªìπ°…—µ√‘¬å¢Õß™“«¬‘«®√‘ß °Á™à«¬µ—«‡Õß ‘é
38‡Àπ◊Õµ—«æ√–Õß§å¢÷Èπ‰ª¡’ªÑ“¬‡¢’¬π‰«â«à“ ùπ’Ë§◊Õ°…—µ√‘¬å¢Õß™“«¬‘«û
39 ºŸ√â “â ¬§πÀπ÷ßË ∑’∂Ë °Ÿ µ√÷ßÕ¬Ÿæ
à ¥Ÿ ‡ ¬’ ¥ «’ “à
ç·°‡ªìπæ√–§√‘ µå ‰¡à „™àÀ√◊Õ ™à«¬µ—«·°‡Õß·≈–æ«°‡√“¥â«¬ ‘é
40·µàºŸâ√â“¬Õ’°§πÀπ÷ËßÀâ“¡‡¢“ ·≈–æŸ¥¢÷Èπ«à“ ç·°°Á¡’ ‚∑…∂÷ßµ“¬‡À¡◊Õπ°—∫‡¢“ ·°‰¡à°≈—«
æ√–‡®â“À√◊Õ¬—ß‰ß 41æ«°‡√“¡—π ¡§«√µ“¬Õ¬Ÿà·≈â« ·µà™“¬§ππ’È ‰¡à ‰¥â∑”Õ–‰√º‘¥‡≈¬é 42·≈â«
23:30 ¢Õ√âÕß°—∫¿Ÿ‡¢“...Ωíß‡√“ÀπàÕ¬ Õâ“ß¡“®“° ‚Œ‡™¬“10:8
23:31 ∂â“·ª≈µ√ßÊ ®“° ”‡π“°√’° §◊Õ ç∂â“æ«°‡¢“∑”Õ¬à“ßπ’È°—∫µâπ‰¡â∑’Ë¬—ß‡¢’¬« ¥Õ¬Ÿà ·≈â«®–‡°‘¥Õ–‰√¢÷Èπ°—∫µâπ‰¡â∑’Ë
‡À’Ë¬«·Àâß‰ª·≈â«é
23:34 ·≈â«æ√–‡¬´Ÿ...∑”Õ–‰√≈ß‰ª ”‡π“°√’°©∫—∫·√°Ê ‰¡à¡’§”æŸ¥‡À≈à“π’È
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‡¢“°ÁæŸ¥«à“ ç‡¬´Ÿ Õ¬à“≈◊¡º¡π–§√—∫ ‡¡◊ËÕ∑à“π‡¢â“„π·ºàπ¥‘π¢Õß∑à“πé
43æ√–Õß§å®ß÷ µÕ∫«à“ ç‡√“®–∫Õ°„Àâ√«Ÿâ “à «—ππ’§È ≥
ÿ ®–‰¥âÕ¬Ÿ°à ∫— ‡√“„π «π «√√§åÕ¬à“ß·πàπÕπé

æ√–‡¬´Ÿµ“¬(¡∏.27:45-56;¡°.15:33-41;¬Œ.19:28-30)
ª√–¡“≥‡∑’¬Ë ß∂÷ß∫à“¬ “¡‚¡ß ∑âÕßøÑ“∑—«Ë ∑—ßÈ ‡¡◊Õß°Á¡¥◊ ¡‘¥ 45‡æ√“–¥«ßÕ“∑‘µ¬åÀ¬ÿ¥ Õà ß
· ß·≈–¡à“π„π«‘À“√*°Á¢“¥°≈“ßÕÕ°‡ªìπ Õß∑àÕπ 46æ√–‡¬´Ÿ‰¥â√âÕßµ–‚°π«à“ çæ√–∫‘¥“ ≈Ÿ°
¢Õ¡Õ∫ ®‘µ«‘≠≠“≥¢Õß≈Ÿ°‰«â „π¡◊Õ¢Õßæ√–Õß§åé ‡¡◊ËÕæŸ¥®∫æ√–Õß§å°Á¢“¥„®µ“¬
47‡¡◊Ë Õ π“¬√â Õ ¬†‡ÀÁπ«à“‡°‘¥Õ–‰√¢÷Èπ ‡¢“°Á √√‡ √‘≠æ√–‡®â“·≈–æŸ¥«à“ ç‡¢“‡ªìπ§π
∫√‘ ÿ∑∏‘Ï·πàÊé
48 à«πΩŸß™π∑’Ëæ“°—π¡“¡ÿß¥Ÿ‡Àµÿ°“√≥å∑’Ëπà“µ◊Ëπ‡µâππ’È ‡¡◊ËÕæ«°‡¢“ ‡ÀÁπ«à“‡°‘¥Õ–‰√¢÷Èπ µà“ß
°Á°≈—∫∫â“π·≈–∑ÿ∫Õ°µ—«‡Õß¥â«¬§«“¡‡ ’¬Õ°‡ ’¬„® 49 à«π‡æ◊ËÕπ π‘∑∑—ÈßÀ¡¥¢Õßæ√–‡¬´Ÿ ·≈–
æ«°ºŸâÀ≠‘ß∑’Ëµ‘¥µ“¡æ√–Õß§å¡“®“°·§«âπ°“≈‘≈’π—Èπ ¬—ß§ß¬◊π¥ŸÕ¬ŸàÀà“ßÊ
‚¬‡´ø™“«Õ“√‘¡“‡∏’¬(¡∏.27:57-61;¡°.15:42-47;¬Œ.19:38-42)
50 ¡’™“¬§πÀπ÷Ëß™◊ËÕ«à“ ‚¬‡´ø ‡ªìπ ¡“™‘° ¿“ Ÿß¢Õß™“«¬‘«‡¢“‡ªìπ§π´◊ËÕ —µ¬å ∑’Ë∑”
µ“¡„®æ√–‡®â“ 51‡¢“‰¡à‡ÀÁπ¥â«¬°—∫°“√µ—¥ ‘π„®·≈–°“√°√–∑”¢Õßæ«°ºŸâπ”™“«¬‘«§πÕ◊ËπÊ
‡°’Ë¬«°—∫æ√–‡¬´Ÿ ‡¢“¡“®“°‡¡◊ÕßÕ“√‘¡“‡∏’¬„π·§«âπ¬Ÿ‡¥’¬ ·≈–‡ΩÑ“§Õ¬·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“Õ¬Ÿà
52‡¢“‰¥â ‰ªÀ“ªï≈“µ‡æ◊ÕË ¢Õ»ææ√–‡¬´Ÿ 53·≈â«®÷ß‰¥â‡Õ“»æ¢Õßæ√–Õß§å≈ß¡“®“°‰¡â°“ß‡¢π ·≈–
ÀàÕ¥â«¬ºâ“≈‘π‘π ·≈â«π”‰ª‰«â „πÕÿ‚¡ß§å„À¡à ´÷Ëß‡®“–‰«â „πÀ‘π ·≈–¬—ß‰¡à‡§¬„™â¡“°àÕπ 54«—ππ—Èπ
‡ªìπ«—π»ÿ°√å*·≈–«—πÀ¬ÿ¥∑“ß»“ π“†°Á „°≈â®–‡√‘Ë¡µâπ·≈â« 55 à«πæ«°ºŸâÀ≠‘ß∑’Ëµ‘¥µ“¡æ√–‡¬´Ÿ
¡“®“°·§«âπ°“≈‘≈°’ Á ‰¥âµ“¡‚¬‡´ø‰ª∑’ÕË ‚ÿ ¡ß§å ·≈–‰¥â‡ÀÁπ«à“‡¢“«“ß»æ‰«â¬ß— ‰ß„πÕÿ‚¡ß§åππ—È 56À≈—ß
®“°π—Èπ æ«°‡¢“°Á°≈—∫∫â“π‰ª‡µ√’¬¡‡§√◊ËÕßÀÕ¡°—∫πÈ”¡—πÀÕ¡‰«âÕ“∫»ææ√–Õß§å ·≈â«„π«—π
À¬ÿ¥∑“ß»“ π“† æ«°‡¢“°ÁÀ¬ÿ¥æ—°ºàÕπµ“¡∑’Ë°Æ¢Õß‚¡‡ —Ëß
¢à“«æ√–‡¬´Ÿøóôπ§◊π™’æ(¡∏.28:1-10;¡°.16:1-8;¬Œ.20:1-10)
µÕπ‡™â“µ√Ÿ¢à Õß«—πÕ“∑‘µ¬å æ«°ºŸÀâ ≠‘ß°Á ‰¥âæ“°—π‡Õ“‡§√◊ÕË ßÀÕ¡∑’Ë‰¥â‡µ√’¬¡‰«â ‰ª∑’ÕË ‚ÿ ¡ß§å
2·≈â«æ∫«à“À‘π∑’ª
Ë ¥î ª“°Õÿ‚¡ß§åππÈ— ‰¥â∂°Ÿ °≈‘ßÈ ‡ªî¥ÕÕ°·≈â« 3æ«°π“ß®÷ß‡¢â“‰ª„πÕÿ‚¡ß§å
4
·µà°Á ‰¡àæ∫»æÕß§å‡®â“™’«‘µ æ«°π“ß°Áßß«à“‡°‘¥Õ–‰√¢÷Èπ ∑—π„¥π—Èπ °Á¡’™“¬ Õß§π„ à‡ È◊Õºâ“ ’
¢“«‡ªìπª√–°“¬¡“¬◊πÕ¬Ÿà¢â“ßÊ 5æ«°π“ß°Áµ°„®°≈—«´∫Àπâ“ ≈ß°—∫æ◊Èπ¥‘π ·≈–™“¬∑—Èß Õß°ÁæŸ¥
«à“ çæ«°‡∏Õ¡“À“§π∑’¡Ë ™’ «’ µ‘ „π∑’¢Ë Õß§πµ“¬∑”‰¡ 6æ√–‡¬´Ÿ‰¡à‰¥âÕ¬Ÿ∑à π’Ë ·’Ë ≈â«æ√–Õß§åøπóô ¢÷πÈ ¡“·≈â«
®”‰¥âÀ√◊Õ‡ª≈à“µÕπ∑’ÕË ¬Ÿ·à §«âπ°“≈‘≈’ æ√–Õß§å∫Õ°«à“ 7ç∫ÿµ√¡πÿ…¬å†®–µâÕß∂Ÿ°¡Õ∫‰ª‰«â „π¡◊Õ¢Õß
æ«°§π∫“ª ·≈–®–∂Ÿ°µ√÷ß∑’Ë°“ß‡¢π ·≈â«æ√–Õß§å®–øóôπ¢÷Èπ¡“„À¡à „π«—π∑’Ë “¡é 8æ«°ºŸâÀ≠‘ß
®÷ßπ÷°¢÷Èπ¡“‰¥â
9æ«°π“ß√’∫°≈—∫‰ª‡≈à“‡√◊ËÕß∑—ÈßÀ¡¥π’È „Àâæ«°»‘…¬å‡Õ°∑—Èß ‘∫‡ÕÁ¥§π ·≈–æ«°»‘…¬å§πÕ◊ËπÊ
44

24

23:45 ¡à“π„π«‘À“√ ‡ªìπ¡à“π∑’Ë°—ÈπÕ¬Ÿà√–À«à“ßÀâÕß∑’Ë∫√‘ ÿ∑∏‘Ï∑’Ë ÿ¥°—∫ÀâÕß∑’Ë∫√‘ ÿ∑∏‘Ï„π«‘À“√
23:54 «—π»ÿ°√å §◊Õ«—π°àÕπ«—πÀ¬ÿ¥∑“ß»“ π“
24:12 ”‡π“°√’°∫“ß©∫—∫·≈–≈“µ‘π∫“ß©∫—∫ ‰¡à¡’¢âÕ12π’È
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¢Õßæ√–‡¬´Ÿøßí 10æ«°ºŸÀâ ≠‘ß∑’¡Ë “‡≈à“‡√◊ÕË ßπ’È„Àâøßí °Á¡’ ¡“√’¬™å “«¡—°¥“≈“ ‚¬Õ—ππ“ ¡“√’¬·å ¡à¢Õß¬“°Õ∫
·≈–√«¡∑—ÈßÀ≠‘ß§πÕ◊ËπÊ 11·µàæ«°»‘…¬å‡Õ°‰¡à‡™◊ËÕ ·≈–À“«à“‡ªìπ‡√◊ËÕß‡À≈«‰À≈ 12·µà‡ª‚µ√«‘Ëß
‰ª¥Ÿ∑’ËÕÿ‚¡ß§å ‡¡◊ËÕ‡¢“°â¡≈ß‰ª¥Ÿ°Á‡ÀÁπ·µàºâ“≈‘π‘π∑’ËÀàÕ»æ¢Õßæ√–‡¬´Ÿ«“ßÕ¬Ÿà ·≈â«‡¢“°Á®“°‰ª
¥â«¬§«“¡ ß —¬«à“‡°‘¥Õ–‰√¢÷Èπ*

∫π‡ âπ∑“ß‰ª‡¡◊Õß‡Õ¡¡“ÕŸ (¡°.16:12-13)
»‘…¬å Õß§π¢Õßæ√–‡¬´Ÿ °”≈—ß‡¥‘π∑“ß‰ª∑’ËÀ¡Ÿà∫â“π‡Õ¡¡“ÕŸ ´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°
‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡√“«Ê ‘∫‡ÕÁ¥°‘‚≈‡¡µ√14æ«°‡¢“æŸ¥§ÿ¬°—π∂÷ß‡√◊ËÕß∑—ÈßÀ¡¥∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ15æ√–‡¬´Ÿ
°Á ‰¥â‡¢â“¡“„°≈â ·≈–‡¥‘π‰ª°—∫æ«°‡¢“ 16·µàæ√–‡®â“∑”„Àâæ«°‡¢“ ®”æ√–Õß§å ‰¡à ‰¥â 17æ√–‡¬´Ÿ
®÷ß∂“¡«à“ çæ«°§ÿ≥°”≈—ß‡¥‘π§ÿ¬°—π‡√◊ËÕßÕ–‰√À√◊Õé æ«°‡¢“°ÁÀ¬ÿ¥‡¥‘π ∑”Àπâ“µ“‡»√â“À¡Õß
18™“¬§πÀπ÷Ëß™◊ËÕ‡§≈‚Õªí °ÁµÕ∫«à“ ç„π‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ ß —¬®–¡’·µà§ÿ≥‡∑à“π—Èπ ∑’Ë ‰¡à√Ÿâ‡√◊ËÕß∑’Ë
‡°‘¥¢÷Èπ∑’Ëπ—Ëπ‡¡◊ËÕ Õß “¡«—π¡“π’Èé
19æ√–‡¬´Ÿ®ß÷ µÕ∫‰ª«à“ ç‡°‘¥Õ–‰√¢÷π
È À√◊Õé
æ«°‡¢“®÷ßµÕ∫«à“ ç°Á‡√◊ËÕß∑’Ë‡°‘¥°—∫‡¬´Ÿ™“«π“´“‡√Á∏‰ß ‡¢“‡ªìπºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“ „π
“¬µ“¢Õßæ√–‡®â“ ·≈–§π∑—Èßª«ß‡ÀÁπ«à“‡¬´Ÿ‡ªìπ§π∑’Ë¡’ƒ∑∏‘Ï‡¥™¡“° ∑—Èß„π¥â“π§”æŸ¥·≈–°“√
°√–∑” 20·µàæ«°À—«Àπâ“π—°∫«™·≈–æ«°ºŸâπ”¢Õß‡√“ àß‡¢“‰ª„ÀâºâŸ¡’Õ”π“®¢Õß‚√¡µ—¥ ‘π
ª√–À“√™’«‘µ ·≈â«‡¢“°Á∂Ÿ°µ√÷ß∫π‰¡â°“ß‡¢π 21æ«°‡√“‡§¬À«—ß‰«â«à“ ‡¢“®–¡“ª≈¥ª≈àÕ¬
™π™“µ‘Õ‘ √“‡Õ≈„Àâ‡ªìπÕ‘ √– ‡√◊ËÕßπ’È°Á ‰¥â‡°‘¥¢÷Èπ “¡«—π¡“·≈â« 22·µà‡¡◊ËÕ‡™â“µ√Ÿà«—ππ’È‡Õß ¡’ºâŸ
À≠‘ß∫“ß§π„πæ«°‡√“‰¥â ‰ª∑’ÕË ‚ÿ ¡ß§å ·≈â«‰¥â¡“æŸ¥„Àâ‡√“ª√–À≈“¥„®«à“ 23æ«°π“ßÀ“‡¢“‰¡à‡®Õ
·≈–¬—ß∫Õ°Õ’°«à“‰¥â‡ÀÁπ∑Ÿµ «√√§å ÕßÕß§å„ππ‘¡‘µ*¡“∫Õ°«à“ ‡¬´Ÿ¬—ß¡’™’«‘µÕ¬Ÿà 24æ«°‡√“∫“ß
§π«‘Ëß‰ª¥Ÿ∑’ËÕÿ‚¡ß§å °Á ‰¡àæ∫»æ®√‘ßÊ ‡À¡◊Õπ°—∫∑’ËºŸâÀ≠‘ß°≈ÿà¡π—Èπ∫Õ°é
25·≈â«æ√–‡¬´Ÿ°æ
Á ¥Ÿ «à“ ç∑”‰¡æ«°§ÿ≥∂÷ß‰¥â ‚ßàÕ¬à“ßπ’È ‰¡à¬Õ¡‡™◊ÕË ßË‘ ∑’ºË æâŸ ¥Ÿ ·∑πæ√–‡®â“∫Õ°
26°àÕπ∑’Ëæ√–§√‘ µå†®–‰¥â√—∫ ßà“√“»’π—Èπ æ√–Õß§å®–µâÕß∑π∑ÿ°¢å∑√¡“π°àÕπ‰¡à„™àÀ√◊Õé 27·≈â«
æ√–‡¬´Ÿ°Á‡√‘Ë¡Õ∏‘∫“¬¢âÕæ√–§—¡¿’√åµà“ßÊ ∑’ËæŸ¥∂÷ßæ√–Õß§å®πÀ¡¥‡°≈’È¬ß ‡√‘Ë¡µ—Èß·µà ‚¡‡ µ≈Õ¥
‰ª®π∂÷ßºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“∑ÿ°§π
28‡¡◊ÕË ‡°◊Õ∫®–∂÷ßÀ¡Ÿ∫
à “â π‡Õ¡¡“ÕŸ æ√–‡¬´Ÿ∑”∑à“‡À¡◊Õπ®–‡¥‘π‡≈¬‰ª 29æ«°‡¢“°Á§–¬—πÈ §–
¬Õ„Àâæ√–Õß§åÕ¬Ÿà ·≈–∫Õ°«à“ çπ’°Ë ‡Á ¬Áπ¡“°·≈â« „°≈â¡¥◊ ·≈â«¥â«¬ ‰ªæ—°°—∫æ«°‡√“°àÕπ‡∂Õ–é æ√–
‡¬´Ÿ®ß÷ ‡¢â“‰ªæ—°Õ¬Ÿ°à ∫— æ«°‡¢“
30‡¡◊ËÕæ«°‡¢“Õ¬Ÿà∑’Ë ‚µä–Õ“À“√π—Èπ æ√–Õß§å ‰¥âÀ¬‘∫¢π¡ªíß¢÷Èπ¡“¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“ ·≈â«°ÁÀ—°
¢π¡ªíß·∫àß„Àâ°—∫æ«°‡¢“ 31·≈â«µ“¢Õßæ«°‡¢“°Á «à“ß¢÷Èπ ®”æ√–‡¬´Ÿ‰¥â ·≈â«æ√–Õß§å°ÁÀ“¬
«—∫‰ª°—∫µ“ 32æ«°‡¢“®÷ßæŸ¥°—π«à“ ç¡‘πà“≈à– „®¢Õß‡√“∂÷ß‰¥â√âÕπ√ÿà¡πà“¥Ÿ‡≈¬ „π√–À«à“ß∑“ß∑’Ë
æ√–Õß§åæŸ¥·≈–Õ∏‘∫“¬¢âÕæ√–§—¡¿’√å„Àâøíßé
33∑—Èß Õß®÷ß√’∫≈ÿ°¢÷Èπ°≈—∫‰ª‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡∑—π∑’ ·≈–‰¥âæ∫°—∫æ«°»‘…¬å‡Õ°∑—Èß ‘∫‡ÕÁ¥§π
∑’Ë™ÿ¡πÿ¡°—πÕ¬Ÿà°—∫»‘…¬å§πÕ◊ËπÊ 34°≈ÿà¡∑’Ë™ÿ¡πÿ¡π—Èπ°Á ‰¥â∫Õ°°—∫ Õß§ππ’È«à“ çÕß§å‡®â“™’«‘µ øóôπ¢÷Èπ
13„π«—ππ—Èπ

24:23 π‘¡‘µ §◊Õ∫“ß ‘Ëß∑’Ë‡À¡◊Õπ§«“¡Ωíπ∑’Ëæ√–‡®â“„Àâ°—∫¡πÿ…¬å
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¡“·≈â«®√‘ßÊ æ√–Õß§å¡“ª√“°Æµ—«„Àâ´’ ‚¡π‡ÀÁπé
35·≈â«∑—Èß Õß °Á ‰¥â‡≈à“‡√◊ËÕß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π√–À«à“ß∑“ß ·≈–‡≈à“„Àâøíß«à“æ«°‡¢“®”æ√–‡¬´Ÿ‰¥â
µÕπ∑’Ëæ√–Õß§åÀ—°¢π¡ªíß„Àâ

æ√–‡¬´Ÿª√“°Øµ—«µàÕÀπâ“‡À≈à“ “«°¢Õßæ√–Õß§å
(¡∏.28:16-20;¡°.16:14-18;¬Œ.20:19-23;°®.1:6-8)

36¢≥–∑’Ë∑—Èß

Õß¬—ß‡≈à“Õ¬Ÿàπ—Èπ æ√–‡¬´Ÿ‰¥â¡“¬◊πÕ¬Ÿà°—∫æ«°‡¢“ ·≈–æŸ¥«à“
ç¢Õ„ÀâÕ¬Ÿà‡¬Áπ‡ªìπ ÿ¢é
37æ«°‡¢“°Á –¥ÿßâ µ°„®°≈—« §‘¥«à“‡®Õº’ 38æ√–‡¬´Ÿ®ß÷ æŸ¥«à“ çµ°„®∑”‰¡ ∑”‰¡∂÷ß¢’È ß ¬— Õ¬à“ßπ’È
39¥Ÿ¡◊Õ·≈–‡∑â“¢Õß‡√“ ‘ π’Ë‡ªìπµ—«‡√“®√‘ßÊ ‰¡à‡™◊ËÕ≈Õß®—∫¥Ÿ ®–‰¥â√Ÿâ«à“‰¡à „™àº’ ‡æ√“–º’ ‰¡à¡’‡π◊ÈÕ
‰¡à¡’°√–¥Ÿ°Õ¬à“ß∑’Ë§ÿ≥‡ÀÁπ‡√“¡’À√Õ°é
40‡¡◊ËÕæŸ¥‡ √Á® æ√–Õß§å°Á¬◊Ëπ¡◊Õ·≈–‡∑â“„Àâæ«°‡¢“¥Ÿ 41æ«°»‘…¬å¥’ „®·≈–·ª≈°„®¡“° ‰¡à
Õ¬“°‡™◊ËÕ«à“‡ªìπ®√‘ß·≈â«æ√–‡¬´Ÿ°Á∂“¡¢÷Èπ«à“ ç¡’Õ–‰√°‘π∫â“ßé42æ«°‡¢“®÷ß‡Õ“ª≈“¬à“ß™‘ÈπÀπ÷Ëß
¡“„Àâæ√–Õß§å 43æ√–Õß§å°Á‡Õ“¡“°‘πµàÕÀπâ“æ«°‡¢“
44·≈â«æ√–Õß§å°æ
Á ¥Ÿ °—∫æ«°‡¢“«à“ ç‡¡◊ÕË °àÕπµÕπ∑’‡Ë √“Õ¬Ÿ°à ∫— æ«°§ÿ≥ ‡√“‰¥â∫Õ°·≈â««à“ ∑ÿ°
‡√◊ËÕß∑’Ë ‰¥â‡¢’¬π‰«â‡°’Ë¬«°—∫‡√“„π°ÆªØ‘∫—µ‘¢Õß‚¡‡ „πÀπ—ß ◊Õ¢Õßæ«°ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“ ·≈–
„πÀπ—ß ◊Õ ¥ÿ¥’ ®–µâÕß‡°‘¥¢÷Èπµ“¡π—Èπé
45·≈â«æ√–Õß§å‡ªî¥„®æ«°‡¢“„Àâ‡¢â“„®æ√–§—¡¿’√†å 46æ√–Õß§å∫Õ°æ«°‡¢“«à“ çæ√–§—¡¿’√å
‡¢’¬π‰«â«“à æ√–§√‘ µå†®–µâÕß∑π∑ÿ°¢å∑√¡“π ·≈–®–øóπô ¢÷πÈ ¡“®“°§«“¡µ“¬„π«—π∑’Ë “¡ 47‡√◊ÕË ß
°“√°≈—∫µ—«°≈—∫„®‡æ◊ËÕ®–‰¥â√—∫°“√Õ¿—¬‚∑…®“°∫“ª ®–µâÕß‰¥âª√–°“»‰ª„ππ“¡¢Õß‡√“„Àâ§π
∑ÿ°™“µ‘√âŸ ‡√‘¡Ë ®“°‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡°àÕπ 48æ«°§ÿ≥®–µâÕß‡ªìπæ¬“π‡≈à“‡√◊ÕË ß∑—ßÈ À¡¥π’∑È §’Ë ≥
ÿ ‡ÀÁπ 49·≈â«
‡√“®– àßæ√–«‘≠≠“≥¡“„Àâ ‡ªìπæ√–«‘≠≠“≥∑’Ëæ√–∫‘¥“¢Õß‡√“‰¥â —≠≠“«à“®–„Àâ°—∫æ«°§ÿ≥
·µàæ«°§ÿ≥µâÕß§Õ¬Õ¬Ÿà„π‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡°àÕπ ®π°«à“®–‰¥â√—∫ƒ∑∏‘ÏÕ”π“®π—Èπ®“° «√√§åé

æ√–‡¬´Ÿ°≈—∫ Ÿà «√√§å
®“°π—Èπæ√–‡¬´Ÿ°Áπ”æ«°‡¢“‰ª∑’ËÀ¡Ÿà∫â“π‡∫∏“π’ ·≈–¬°¡◊Õ¢÷ÈπÕ«¬æ√æ«°‡¢“ 51¢≥–∑’Ë
¬—ßÕ«¬æ√Õ¬Ÿπà πÈ— æ√–Õß§å°®Á “°æ«°‡¢“‰ª ‚¥¬∂Ÿ°√—∫¢÷πÈ ‰ª∫π «√√§å 52æ«°‡¢“°√“∫‰À«âæ√–Õß§å
·≈–°≈—∫‰ª∑’Ë‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡¥â«¬§«“¡¥’„®‡ªìπ¬‘Ëßπ—° 53·≈â«æ«°‡¢“°Á ‰¥âÕ¬Ÿà„π«‘À“√‡ªìπª√–®”
‡æ◊ËÕ √√‡ √‘≠æ√–‡®â“
50

03 luke with reference
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158

Àπ—ß ◊Õ¬ÕÀåπ
ºŸâ‡¢’¬πÀπ—ß ◊Õ¬ÕÀåπ §◊Õµ—«¬ÕÀåπ‡Õß ¬ÕÀåπ‡ªìπ»‘…¬å
‡Õ°§πÀπ÷ßË „π ∫‘ Õß§π¢Õßæ√–‡¬´Ÿ ‡ªìπ≈Ÿ°¢Õß‡»‡∫¥’ ·≈–
‡ªìππâÕß™“¬¢Õß¬“°Õ∫ Àπ—ß ◊Õ¬ÕÀåπ‡¢’¬π„Àâ°—∫§√‘ ‡µ’¬π
„À¡à ¡’§«“¡·µ°µà“ß®“°Àπ—ß ◊Õ “¡‡≈à¡·√°¡“° ®–‡ÀÁπ‰¥â
®“°§”¢÷Èπµâπ∑’Ë ‰æ‡√“–·≈–≈÷°´÷Èß ¬ÕÀåπ‰¥â „ à¢âÕ¡Ÿ≈®”π«π
¡“°∑’ËÀπ—ß ◊Õ‡≈à¡Õ◊ËπÊ ‰¡à¡’≈ß„πÀπ—ß ◊Õ‡≈à¡π’È Àπ—ß ◊Õ
¬ÕÀåπ‡≈à¡π’µÈ Õâ ß°“√®–æ‘ ®Ÿ πå„Àâ‡ÀÁπ«à“ æ√–‡¬´Ÿ‡ªìπæ√–§√‘ µå
æ√–∫ÿµ√¢Õßæ√–‡®â“·≈–‡ªìπæ√–ºŸâ™à«¬„Àâ√Õ¥

04 john with reference
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¬ÕÀåπ
æ√–§”‰¥â¡“‡°‘¥‡ªìπ¡πÿ…¬å
µÕπ‡√‘Ë¡µâπ°àÕπ∑’Ë ‚≈°π’È®–‡°‘¥¢÷Èπ°Á¡’æ√–§”†Õ¬Ÿ·à ≈â« æ√–§”π’È ‰¥âÕ¬Ÿ°à ∫— æ√–‡®â“ ·≈–‡ªìπ
æ√–‡®â“¥â«¬ 2æ√–§”‰¥âÕ¬Ÿà°—∫æ√–‡®â“µ—Èß·µà‡√‘Ë¡µâπ°àÕπ∑’Ë ‚≈°π’È®–‡°‘¥¢÷Èπ 3∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß
∑’Ë‡ªìπÕ¬Ÿàπ’È‡°‘¥¡“®“°æ√–§”∑—Èßπ—Èπ ‰¡à¡’Õ–‰√‡≈¬∑’Ë ‰¡à ‰¥â‡°‘¥¡“®“°æ√–§” 4æ√–§”‡ªìπ·À≈àß
¢Õß™’«µ‘ ∑’‡Ë ∑’¬Ë ß·∑â ™’«µ‘ π—πÈ ‰¥âπ”§«“¡ «à“ß¡“„Àâ¡πÿ…¬å∑°ÿ §π 5§«“¡ «à“ß‰¥â Õà ß‡¢â“¡“„π§«“¡¡◊¥
·µà§«“¡¡◊¥‰¡à “¡“√∂‡Õ“™π–* §«“¡ «à“ßπ—Èπ‰¥â
6æ√–‡®â“‰¥â àß™“¬™◊ËÕ¬ÕÀåπ† ¡“‡ªìπºŸâ àß¢à“«¢Õßæ√–Õß§å 7‡¢“¡“∫Õ°ºŸâ§π‡°’Ë¬«°—∫§«“¡
«à“ß ‡æ◊ËÕ∑ÿ°§π®–‰¥â‡™◊ËÕ„π‡√◊ËÕß∑’Ë‡¢“∫Õ° 8µ—«¬ÕÀåπ‡Õß‰¡à „™à§«“¡ «à“ßπ—Èπ ·µà‡¢“¡“‡æ◊ËÕ
∫Õ°‡√◊ËÕß§«“¡ «à“ßπ—Èπ 9§«“¡ «à“ß‡∑’Ë¬ß·∑â ∑’Ë„Àâ§«“¡ «à“ß°—∫¡πÿ…¬å∑ÿ°§π°”≈—ß‡¢â“¡“„π‚≈°
10æ√–Õß§å ‰¥âÕ¬Ÿà „π‚≈°π’È ·µà ‚≈°π’°È ≈—∫‰¡à√®Ÿâ °— æ√–Õß§å ∑—ßÈ Ê∑’Ë ‚≈°π’∂È °Ÿ √â“ßºà“π∑“ßæ√–Õß§å
11‡¡◊ËÕæ√–Õß§å¡“∂÷ß∫â“π‡¡◊Õß¢Õßæ√–Õß§å‡Õß §π¢Õßæ√–Õß§å°Á¬—ß‰¡à¬Õ¡√—∫æ√–Õß§å 12·µà
”À√—∫§π∑’Ë¬Õ¡√—∫·≈–‰«â«“ß„®æ√–Õß§å æ√–Õß§å ‰¥â „Àâ ‘∑∏‘Ïæ«°‡¢“‡ªìπ≈Ÿ°¢Õßæ√–‡®â“ 13≈Ÿ°
¢Õßæ√–‡®â“π’È ‰¡à „™à≈Ÿ°∑’Ë‡°‘¥¡“®“°‡≈◊Õ¥‡π◊ÈÕÀ√◊Õ®“°§«“¡µâÕß°“√¢Õß¡πÿ…¬å À√◊Õ§«“¡µ—Èß„®
¢ÕßæàÕ ·µà‡°‘¥¡“®“°æ√–‡®â“
14æ√–§”†‰¥â°≈“¬¡“‡ªìπ¡πÿ…¬å ·≈–„™â™’«‘µÕ¬Ÿà∑à“¡°≈“ßæ«°‡√“ æ√–§”π—Èπ‡µÁ¡‰ª¥â«¬
§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“·≈–§«“¡®√‘ß æ«°‡√“‰¥â‡ÀÁπ§«“¡¬‘Ëß„À≠à¢Õßæ√–Õß§å ´÷Ëß‡ªìπ§«“¡¬‘Ëß„À≠à
¢Õßæ√–∫ÿµ√‡æ’¬ßÕß§å‡¥’¬«¢Õßæ√–∫‘¥“15¬ÕÀåπ‰¥â√Õâ ßµ–‚°π∫Õ°ºŸ§â π‡°’¬Ë «°—∫æ√–Õß§å«“à ç§π
∑’Ë¡“∑’À≈—ßº¡π—Èπ ¬‘Ëß„À≠à°«à“º¡Õ’° ‡æ√“–‡¢“‡ªìπÕ¬Ÿàπ“π·≈â«°àÕπ∑’Ëº¡®–‡°‘¥‡ ’¬Õ’°é
16æ√–Õß§å‡µÁ¡‡ªïò¬¡‰ª¥â«¬§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“ ®÷ß‰¥âÕ«¬æ√„Àâ°—∫æ«°‡√“∑ÿ°§π §√—Èß·≈â«
§√—Èß‡≈à“17æ√–‡®â“‰¥â „Àâ°ÆªØ‘∫—µ‘∑Ë’‡ªìπ¢âÕ∫—ß§—∫ºà“π¡“∑“ß‚¡‡ ·µàæ√–‡®â“‰¥â· ¥ß§«“¡
‡¡µµ“°√ÿ≥“·≈–§«“¡®√‘ßºà“π¡“∑“ßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå 18‰¡à‡§¬¡’ „§√‡ÀÁπæ√–‡®â“ ¡’·µàæ√–∫ÿµ√
‡æ’¬ßÕß§å‡¥’¬«¢Õßæ√–Õß§å ºŸâ∑Ë’‡ªìπæ√–‡®â“‡Õß·≈–Õ¬Ÿà „°≈â™‘¥°—∫æ√–∫‘¥“¥â«¬ ‰¥â‡ªî¥‡º¬
æ√–‡®â“„Àâ‡√“√Ÿ®â °—
¬ÕÀåπ‰¥â∫Õ°ºŸâ§π‡√◊ËÕßæ√–‡¬´Ÿ

1

(¡∏.3:1-12;¡°.1:2-8;≈°.3:15-17)

19π’Ë§◊Õ

‘Ëß∑’Ë¬ÕÀåπ∫Õ° ‡¡◊ËÕæ«°¬‘«„π‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ àßæ«°π—°∫«™ ·≈–æ«°‡≈«’* ¡“
∂“¡¬ÕÀåπ«à“ ç§ÿ≥‡ªìπ„§√é
20¬ÕÀåπ‰¡à ‰¥âª¥î ∫—ß§«“¡®√‘ß ‡¢“µÕ∫‰ªÕ¬à“ß‡ªî¥‡º¬·≈–™—¥‡®π«à“ çº¡‰¡à „™àæ√–§√‘ µå†é
21æ«°‡¢“°Á‡≈¬∂“¡Õ’°«à“ ç∂â“Õ¬à“ßπ—π
È §ÿ≥‡ªìπ„§√ ‡ªìπ‡Õ≈’¬“Àå†À√◊Õé
¬ÕÀåπµÕ∫«à“ ç‰¡à „™àé
çÀ√◊Õ‡ªìπºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“§ππ—Èπé
¬ÕÀåπ°ÁµÕ∫«à“ ç‰¡à„™àé
1:5 ™π– À√◊ÕÕ“®®–·ª≈‰¥âÕ°’ Õ¬à“ßÀπ÷ßË «à“ ‡¢â“„®
1:19 æ«°‡≈«’ ‡ªìπæ«°ºŸâ™“¬∑’Ë¡“®“°‡ºà“‡≈«’ ¡’Àπâ“∑’Ë™à«¬π—°∫«™¬‘«„π«‘À“√
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160

22æ«°‡¢“∂“¡¬ÕÀåπ«à“

ç·≈â«§ÿ≥‡ªìπ„§√°—π·πà ™à«¬∫Õ°ÀπàÕ¬ ‡√“®–‰¥â ‰ª∫Õ°§π∑’Ë àß
‡√“¡“«à“¬—ß‰ß §ÿ≥«à“§ÿ≥‡ªìπ„§√°—π≈à–é
23¬ÕÀåπµÕ∫‚¥¬¬°‡Õ“§”¢ÕßÕ‘ ¬“ÀåºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“†∑’Ë«à“
çº¡‡ªìπ‡ ’¬ß¢Õß§π∑’Ë√âÕßµ–‚°πÕ¬Ÿà„π∑’Ë‡ª≈à“‡ª≈’Ë¬«·Àâß·≈âß«à“
∑”∑“ß„Àâµ√ß ”À√—∫Õß§å‡®â“™’«‘µé (Õ‘ ¬“Àå 40:3)
24 à«π§π∑’Ëæ«°ø“√‘ †’ àß¡“ 25‰¥â∂“¡¬ÕÀåπ«à“ ç∂â“§ÿ≥‰¡à „™àæ√–§√‘ µå† ‰¡à „™à‡Õ≈’¬“Àå
·≈â«°Á ‰¡à „™àºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“§ππ—Èπ ·≈â«∑”‰¡§ÿ≥∂÷ß∑”æ‘∏’®ÿà¡πÈ”† „Àâ™“«∫â“π≈à–é
26¬ÕÀåπ®÷ßµÕ∫«à“ çº¡∑”æ‘∏®’ ¡
ÿà ¥â«¬πÈ” ·µà¡§’ πÀπ÷ßË „π∑à“¡°≈“ßæ«°§ÿ≥∑’æË «°§ÿ≥‡Õß°Á ‰¡à√Ÿâ
27
®—° §πÊ π’È·À≈–∑’Ë¡“∑’À≈—ßº¡ ¢π“¥ “¬√—¥√âÕß‡∑â“¢Õß‡¢“º¡¬—ß‰¡à¡’§à“æÕ∑’Ë®–·°â „Àâ‡≈¬é
28‡√◊ËÕß∑—ÈßÀ¡¥π’È‡°‘¥¢÷Èπ∑’ËÀ¡Ÿà∫â“π‡∫∏“π’ ∑“ßΩíòßµ–«—πÕÕ°¢Õß·¡àπÈ”®Õ√å·¥π ´÷Ëß‡ªìπ∑’Ë∑’Ë
¬ÕÀåπ°”≈—ß∑”æ‘∏’®ÿà¡πÈ”„ÀâºŸâ§πÕ¬Ÿà
29„π«—πµàÕ¡“ ¬ÕÀåπ‡ÀÁπæ√–‡¬´Ÿ‡¥‘πµ√ß¡“À“‡¢“ ¬ÕÀåπ®÷ßªÉ“«ª√–°“»«à“ çπ’Ë ‰ß ≈Ÿ°
·°–¢Õßæ√–‡®â“†∑’Ë®–¡“‡Õ“§«“¡º‘¥∫“ª¢Õß‚≈°‰ª 30§ππ’È ‰ß∑’Ëº¡æŸ¥∂÷ß«à“ ù®–¡’§πÀπ÷Ëß¡“
∑’À≈—ßº¡ ‡ªìπºŸâ∑’Ë¬‘Ëß„À≠à°«à“º¡ ‡æ√“–‡¢“‡ªìπÕ¬Ÿàπ“π·≈â«°àÕπ∑’Ëº¡®–‡°‘¥‡ ’¬Õ’°û 31µ—«º¡‡Õß
°Á ‰¡à√ÀâŸ √Õ°«à“‡¢“‡ªìπ„§√ º¡¡“∑”æ‘∏®’ ¡àÿ ¥â«¬πÈ”°Á‡æ◊ÕË ®–‰¥â‡ªî¥‡º¬µ—«‡¢“„Àâ§πÕ‘ √“‡Õ≈†‰¥â√®âŸ °— é
32·≈â«¬ÕÀåπ°Á ‰¥â∫Õ°«à“ çº¡‰¥â‡ÀÁπæ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ∑
ÿ ∏‘†Ï ≈ß¡“®“° «√√§å‡À¡◊Õππ°æ‘√“∫
·≈–¡“Õ¬Ÿà∫π™“¬§ππ’È 33µ—«º¡‡Õß°Á ‰¡à√ŸâÀ√Õ°«à“™“¬§ππ’È‡ªìπ„§√ ·µàæ√–Õß§åºŸâ∑’Ë àßº¡¡“„Àâ
∑”æ‘∏’®ÿà¡πÈ”∫Õ°«à“ ù‡¡◊ËÕ‡®â“‡ÀÁπæ√–«‘≠≠“≥≈ß¡“Õ¬Ÿà∫π„§√ §ππ—Èπ·À≈–§◊Õ§π∑’Ë®–∑”æ‘∏’®ÿà¡
¥â«¬æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ïû 34º¡‡ÀÁπ‡√◊ËÕßπ’È‡°‘¥¢÷Èπ°—∫µ“ ·≈–‡ªìπæ¬“π‰¥â«à“ ç™“¬§ππ’È·À≈–
‡ªìπæ√–∫ÿµ√¢Õßæ√–‡®â“é
»‘…¬å√ÿàπ·√°¢Õßæ√–‡¬´Ÿ
35«—πµàÕ¡“ ¬ÕÀåπ¬◊πÕ¬Ÿ°à ∫
— »‘…¬å¢Õß‡¢“ Õß§π 36‡¡◊ÕË ‡¢“‡ÀÁπæ√–‡¬´Ÿ‡¥‘πºà“π‰ª °Áæ¥Ÿ ¢÷πÈ «à“
çπ—πË ‰ß ≈Ÿ°·°–¢Õßæ√–‡®â“é
37æÕ»‘…¬å Õß§ππ—Èπ‰¥â¬‘πÕ¬à“ßπ—Èπ ®÷ß‡¥‘πµ“¡æ√–‡¬´Ÿ‰ª 38‡¡◊ËÕæ√–Õß§åÀ—π‰ª‡ÀÁπæ«°
‡¢“‡¥‘πµ“¡À≈—ß¡“ °Á∂“¡«à“ ç¡’Õ–‰√À√◊Õé
æ«°‡¢“∂“¡‰ª«à“ çÕ“®“√¬åæ—°Õ¬Ÿà∑’Ë ‰Àπ§√—∫é
39æ√–‡¬´ŸµÕ∫«à“ çµ“¡¡“¥Ÿ ‘é æ«°‡¢“°Á ‰¥âµ“¡‰ª¬—ß∑’Ëæ—°¢Õßæ√–Õß§å µÕππ—Èπ‡ªìπ‡«≈“
’Ë ‚¡ß‡¬Áπ·≈â« æ«°‡¢“®÷ßæ—°Õ¬Ÿà°—∫æ√–Õß§åµ≈Õ¥«—ππ—Èπ
40Õ—π¥√Ÿ«å ‡ªìπ§πÀπ÷Ëß„π Õß§ππ—Èπ∑’Ë‡¥‘πµ“¡æ√–‡¬´Ÿ‰ª À≈—ß®“°‰¥â¬‘π¬ÕÀåπæŸ¥ ‡¢“¡’æ’Ë
™“¬™◊ËÕ´’ ‚¡π ‡ª‚µ√ 41 ‘Ëß·√°∑’ËÕ—π¥√Ÿ«å∑” §◊Õ‰ªÀ“´’ ‚¡πæ’Ë™“¬¢Õß‡¢“·≈–∫Õ°´’ ‚¡π«à“ çº¡
‰¥âæ∫æ√–‡¡ ‘¬“Àå (À¡“¬∂÷ß æ√–§√‘ µå†) ·≈â«é
42Õ—π¥√Ÿ«å ‰¥âæ“´’ ‚¡π‰ªÀ“æ√–‡¬´Ÿ ‡¡◊ËÕæ√–Õß§å‡ÀÁπ‡¢“°ÁæŸ¥«à“ ç§ÿ≥§◊Õ´’ ‚¡π ≈Ÿ°¢Õß
¬ÕÀåπ ‘π– §π®–‡√’¬°§ÿ≥«à“ ‡§ø“ é(‡À¡◊Õπ°—∫ ‡ª‚µ√† ´÷Ëß·ª≈«à“ À‘π)
43«—πµàÕ¡“ æ√–‡¬´Ÿ‰¥âµ—¥ ‘π„®‰ª·§«âπ°“≈‘≈’ æ√–Õß§å ‰¥âæ∫øï≈‘ª·≈–æŸ¥°—∫‡¢“«à“ çµ“¡
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‡√“¡“é 44øï≈ª‘ ¡“®“°‡¡◊Õß‡∫∏‰´¥“‡À¡◊Õπ°—∫Õ—π¥√Ÿ«·å ≈–‡ª‚µ√ 45øï≈ª‘ ‰¥âæ∫π“∏“π“‡Õ≈ ·≈–
∫Õ°‡¢“«à“ çº¡‰¥âæ∫§π∑’Ë ‚¡‡ ·≈–ºŸæâ ¥Ÿ ·∑πæ√–‡®â“‡¢’¬π∂÷ß·≈â« ‡¢“§◊Õ‡¬´Ÿ™“«‡¡◊Õßπ“´“‡√Á∏
≈Ÿ°¢Õß‚¬‡´øé
46π“∏“π“‡Õ≈®÷ß∂“¡øï≈‘ª«à“ çπ“´“‡√Á∏πà–À√◊Õ ®–¡’¢Õß¥’Õ–‰√¡“®“°‡¡◊Õßπ—Èπ‰¥âé øï≈‘ª
µÕ∫«à“ çµ“¡¡“¥Ÿ ‘é
47‡¡◊ËÕæ√–‡¬´Ÿ‡ÀÁππ“∏“π“‡Õ≈‡¥‘π‡¢â“¡“À“ æ√–Õß§å°ÁæŸ¥∂÷ß‡¢“«à“ çπ’Ë ‰ß §πÕ‘ √“‡Õ≈
¢π“π·∑â∑’Ë ‰¡à¡’‡≈àÀå‡À≈’Ë¬¡Õ–‰√‡≈¬é
48π“∏“π“‡Õ≈∂“¡æ√–Õß§å«à“ ç∑à“π√Ÿâ®—°º¡‰¥â¬—ß‰ßé
æ√–‡¬´ŸµÕ∫«à“ ç‡√“‡ÀÁπ§ÿ≥µ—Èß·µàÕ¬Ÿà„µâµâπ¡–‡¥◊ËÕ·≈â«°àÕπ∑’Ëøï≈‘ª®–‡√’¬°§ÿ≥‡ ’¬Õ’°é
49π“∏“π“‡Õ≈µÕ∫«à“ çÕ“®“√¬å ∑à“π‡ªìπ∫ÿµ√¢Õßæ√–‡®â“ ·≈–‡ªìπ°…—µ√‘¬å¢ÕßÕ‘ √“‡Õ≈é
50æ√–‡¬´Ÿ°ÁæŸ¥«à“ ç∑’Ë§ÿ≥‡™◊ËÕ‡√“ °Á‡æ√“–‡√“∫Õ°«à“ ‰¥â‡ÀÁπ§ÿ≥Õ¬Ÿà „µâµâπ¡–‡¥◊ËÕ„™à ‰À¡≈à–
§ÿ≥®–‰¥â‡ÀÁπ ‘Ëß∑’Ë¬‘Ëß„À≠à°«à“π’ÈÕ’°é 51·≈â«æ√–‡¬´ŸæŸ¥Õ’°«à“ ç‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ æ«°§ÿ≥®–‰¥â
‡ÀÁπ «√√§å‡ªî¥ÕÕ°‡ªìπ™àÕß ·≈–æ«°∑Ÿµ¢Õßæ√–‡®â“°Á®–¢÷ÈπÊ ≈ßÊ Õ¬Ÿà‡Àπ◊Õ∫ÿµ√¡πÿ…¬å†

ß“π·µàßß“π∑’ËÀ¡Ÿà∫â“π§“π“
„π«—π∑’Ë “¡ ¡’ß“π·µàßß“π∑’ËÀ¡Ÿà∫â“π§“π“„π·§«âπ°“≈‘≈’ ·¡à¢Õßæ√–‡¬´Ÿ°ÁÕ¬Ÿà∑Ë’πË—π¥â«¬
2æ√–‡¬´Ÿ·≈–»‘…¬å¢Õßæ√–Õß§å°Á ‰¥â√—∫‡™‘≠¡“„πß“ππ’È‡À¡◊Õπ°—π 3‡¡◊ËÕ‡À≈â“ÕßÿàπÀ¡¥ ·¡à
¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‰¥â¡“ ∫Õ°æ√–Õß§å«à“ ç‡À≈â“ÕßÿàπÀ¡¥·≈â«é
4æ√–‡¬´ŸæŸ¥«à“ ç·¡à§√—∫ ¡“∫Õ°≈Ÿ°∑”‰¡ µÕππ’È¬—ß‰¡à∂÷ß‡«≈“¢Õß≈Ÿ°é
5·≈â«·¡à¢Õßæ√–‡¬´Ÿ°Á ‰ª∫Õ°°—∫æ«°§π„™â«à“ ç‡¢“ —ËßÕ–‰√ °Á „Àâ∑”µ“¡π—Èππ–é
6¡’ ‚Õàß„ àπÈ”*µ—ÈßÕ¬Ÿà∑’Ëπ—ËπÀ°„∫ ‡æ◊ËÕ„™â „πæ‘∏’™”√–≈â“ß†
7æ√–‡¬´Ÿ‰¥â —Ëßæ«°§π„™â«à“ ç‰ªµ—°πÈ”„ à ‚Õàßæ«°π—Èπ„Àâ‡µÁ¡é æ«°‡¢“°Áµ—°πÈ”„ à®π‡µÁ¡
∂÷ßª“°‚Õàß
8·≈â«æ√–Õß§å —ËßÕ’°«à“ çµ—°πÈ”π’È ‰ª„ÀâºŸâ¥Ÿ·≈ß“π‡≈’È¬ß ‘é
æ«°§π„™â°µÁ °— πÈ”‰ª„Àâº¥âŸ ·Ÿ ≈ß“π‡≈’¬È ß 9‡¡◊ÕË ºŸ¥â ·Ÿ ≈ß“π‡≈’¬È ß‰¥â™¡‘ πÈ”∑’°Ë ≈“¬‡ªìπ‡À≈â“Õßÿπà ·≈â«
(‚¥¬∑’Ë‡¢“‰¡à√ŸâÀ√Õ°«à“ ‡À≈â“Õßÿàππ—Èπ¡“®“°‰Àπ ¡’·µàæ«°§π„™â∑’Ëµ—°πÈ”π—Èπ¡“‡∑à“π—Èπ∑’Ë√Ÿâ) ºŸâ¥Ÿ·≈
ß“π‡≈’È¬ß°Á‡√’¬°‡®â“∫à“«¡“∫Õ°«à“ 10ç„§√Ê ‡¢“°Á‡Õ“‡À≈â“Õßÿàπ¥’Ê ÕÕ°¡“„Àâ·¢°¥◊Ë¡°àÕπ æÕ¥◊Ë¡
®π‡¡“‰¥â∑’Ë·≈â«∂÷ß®–‡Õ“‡À≈â“Õßÿàπ∂Ÿ°Ê ¡“«“ß ·µà§ÿ≥°≈—∫‡°Á∫‡À≈â“Õßÿàπ∑’Ë¥’∑’Ë ÿ¥‰«â®π∂÷ßµÕππ’Èé
11π’Ë‡ªìπ‡√◊ËÕßÕ—»®√√¬å§√—Èß·√°∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ‰¥â∑” µÕπ∑’Ëæ√–Õß§åÕ¬Ÿà∑’ËÀ¡Ÿà∫â“π§“π“ „π
·§«âπ°“≈‘≈’ æ«°»‘…¬åµà“ß°Áæ“°—π‰«â«“ß„®æ√–Õß§å‡æ√“–‰¥â‡ÀÁπ§«“¡¬‘Ëß„À≠à¢Õßæ√–Õß§å
12À≈—ß®“°π—Èπ æ√–‡¬´Ÿ‰ª‡¡◊Õß§“‡ªÕ√π“Õÿ¡æ√âÕ¡°—∫·¡à æ«°πâÕß™“¬ ·≈–æ«°»‘…¬å
¢Õßæ√–Õß§å ·µà°Áæ—°Õ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπ‡æ’¬ß‰¡à°’Ë«—π

2

2:6

‚Õàß„ àπÈ” ‚Õàß·µà≈–„∫„ àπÈ”‰¥âª√–¡“≥ 80-120 ≈‘µ√ À√◊Õ∑’Ë®√‘ß§◊Õ 2 À√◊Õ 3 ‡¡‡∑√‡µ (‡ªìπÀπà«¬«—¥¢Õß°√’°
´÷Ëß 1 ‡¡‡∑√‡µ ‡∑à“°—∫ 39.39 ≈‘µ√)
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162

‘Ëß∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ∑”„π«‘À“√
(¡∏.21:12-13;¡°.11:15-17;≈°.19:45-46)
13‡¡◊ËÕ„°≈â®–∂÷ß‡∑»°“≈«—πª≈¥ª≈àÕ¬† æ√–‡¬´Ÿ‡¥‘π∑“ß¢÷Èπ‰ª‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡14„π∫√‘‡«≥
†
«‘À“√ π—Èπ æ√–Õß§å‡ÀÁπ§π¢“¬«—« ·°– ·≈–π°æ‘√“∫ ”À√—∫„™â‡ªìπ‡§√◊ËÕß∫Ÿ™“ ·≈–¬—ß‡ÀÁπ
æ«°√—∫·≈°‡ß‘π π—ËßÕ¬Ÿà∑’Ë ‚µä–¢Õßæ«°‡¢“¥â«¬15æ√–‡¬´Ÿ‰¥â‡Õ“‡™◊Õ°¡“∑”‡ªìπ· â·≈â«À«¥‰≈à§π

*

æ«°π—Èπ √«¡∑—Èß·°–·≈–«—«ÕÕ°‰ª®“°∫√‘‡«≥«‘À“√ æ√–Õß§å¬—ß‰¥â‡∑‡À√’¬≠·≈–§«Ë”‚µä–¢Õß
æ«°√—∫·≈°‡ß‘π¥â«¬16æ√–Õß§å∫Õ°æ«°§π¢“¬π°æ‘√“∫«à“ ç¢πÕÕ°‰ª„ÀâÀ¡¥ Õ¬à“¡“∑”„Àâ
∫â“π¢Õßæ√–∫‘¥“‡√“°≈“¬‡ªìπµ≈“¥é
17æ«°»‘…¬åπ÷°¢÷Èπ¡“‰¥â∂÷ß¢âÕ§«“¡∑’Ë‡¢’¬π‰«â „πæ√–§—¡¿’√†å «à“
ç§«“¡√—°∑’Ë‡√“¡’µàÕ∫â“π¢Õßæ√–‡®â“ ‡º“º≈“≠„®¢Õß‡√“é ( ¥ÿ¥’ 69:9)
æ«°¬‘«∑—°∑â«ß°—∫æ√–‡¬´Ÿ«à“ 18ç·°¡’ ‘∑∏‘ÏÕ–‰√‰ª∑”Õ¬à“ßπ—Èπ ∑”‡√◊ËÕßÕ—»®√√¬åæ‘ Ÿ®πåµ—«
‡ÕßÀπàÕ¬ é‘
19æ√–‡¬´ŸµÕ∫«à“ ç∑”≈“¬«‘À“√π’È≈ß¡“ ‘ ·≈â«‡√“®– √â“ß¢÷Èπ„À¡à¿“¬„π “¡«—πé
20æ«°¬‘«æŸ¥«à“ ç«‘À“√π’È°«à“®– √â“ß‡ √Á®µâÕß„™â‡«≈“∂÷ß ’Ë ‘∫À°ªï ·≈â«·°§‘¥«à“·°®–
√â“ß¢÷Èπ„À¡à ‰¥â¿“¬„π “¡«—πÀ√◊Õé 21·µà«‘À“√∑’Ëæ√–Õß§å°”≈—ßæŸ¥∂÷ßπ—Èπ À¡“¬∂÷ß√à“ß°“¬¢Õß
æ√–Õß§å‡Õß 22‡¡◊ÕË æ√–‡¬´Ÿøπôó ¢÷πÈ ¡“®“°§«“¡µ“¬·≈â« »‘…¬å¢Õßæ√–Õß§å∂ß÷ π÷°¢÷πÈ ‰¥â«“à æ√–Õß§å
‡§¬æŸ¥Õ¬à“ßπ’È æ«°‡¢“°Á‡≈¬‡™◊ËÕæ√–§—¡¿’√å ·≈–‡™◊ËÕ§”æŸ¥¢Õßæ√–Õß§å
23™à«ß∑’Ëæ√–‡¬´ŸÕ¬Ÿà „π‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ ‡ªìπ™à«ß©≈Õß‡∑»°“≈«—πª≈¥ª≈àÕ¬† æ√–Õß§å ‰¥â
∑”‡√◊ËÕßÕ—»®√√¬å¡“°¡“¬ ∑”„Àâ¡’§π®”π«π¡“°¡“‰«â«“ß„®æ√–Õß§å 24·µàæ√–‡¬´Ÿ°Á ‰¡à ‰¥â ‰«â „®
æ«°‡¢“ ‡æ√“–æ√–Õß§å√Ÿâ®—°¡πÿ…¬å∑ÿ°§π¥’ 25‰¡à®”‡ªìπµâÕß„Àâ „§√¡“∫Õ°æ√–Õß§å«à“¡πÿ…¬å‡ªìπ
Õ¬à“ß‰√‡æ√“–æ√–Õß§å√Ÿâ®—°§«“¡§‘¥¢Õß¡πÿ…¬å¥’

æ√–‡¬´Ÿ·≈–π‘‚§‡¥¡—
¡’™“¬§πÀπ÷ßË ‡ªìπæ«°ø“√‘ †’ ™◊ÕË π‘‚§‡¥¡— ‡ªìπºŸπâ ”™“«¬‘«§πÀπ÷ßË 2‡¢“¡“À“æ√–‡¬´ŸµÕπ
°≈“ß§◊π ·≈–æŸ¥«à“ çÕ“®“√¬å†§√—∫ æ«°‡√“√Ÿ«â “à æ√–‡®â“ ßà Õ“®“√¬å ¡“ Õπæ«°‡√“ ‡æ√“–
‰¡à¡’„§√∑”‡√◊ÕË ßÕ—»®√√¬åÕ¬à“ß∑’ÕË “®“√¬å∑”‰¥âπÕ°®“°®–¡’æ√–‡®â“Õ¬Ÿ¥à «â ¬‡∑à“π—πÈ é 3æ√–‡¬´Ÿ∫Õ°«à“

3

ç‡√“®–∫Õ°„Àâ√«âŸ “à §π∑’Ë ‰¡à ‰¥â‡°‘¥„À¡à* °Á®–‰¡à‡ÀÁπ·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“é
4π‘‚§‡¥¡— ®÷ß∂“¡æ√–‡¬´Ÿ«à“ ç§π·°à·≈â«®–‡°‘¥„À¡à ‰¥â¬—ß‰ß§√—∫ ®–„Àâ‡¢â“‰ª„π∑âÕß·¡à
‡ªìπ§√—Èß∑’Ë Õß ·≈â«‡°‘¥ÕÕ°¡“„À¡à ‰¥âÀ√◊Õé
5æ√–‡¬´ŸµÕ∫«à“ ç‡√“®–∫Õ°„Àâ√«Ÿâ “à §π∑’Ë ‰¡à‰¥â‡°‘¥®“°πÈ”·≈–æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ∑
ÿ ∏‘†Ï ®–‡¢â“
‰ª„π·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“‰¡à ‰¥â 6æàÕ·¡à „Àâ‡√“‡°‘¥¡“‡ªìπ‰¥â·§à≈Ÿ°¢Õß¡πÿ…¬å ·µàæ√–«‘≠≠“≥
¢Õßæ√–‡®â“∑”„Àâ‡√“‡°‘¥¡“‡ªìπ≈Ÿ°¢Õßæ√–‡®â“ 7‰¡àµâÕß·ª≈°„®À√Õ°∑’Ë‡√“∫Õ°«à“ ùæ«°§ÿ≥®–
µâÕß‡°‘¥„À¡àû 8≈¡*Õ¬“°æ—¥‰ª∑“ß‰Àπ¡—π°Áæ—¥‰ª §ÿ≥‰¥â¬‘π‡ ’¬ß≈¡ ·µà ‰¡à√ŸâÀ√Õ°«à“æ—¥¡“®“°
2:14 æ«°√—∫·≈°‡ß‘π √—∫·≈°‡ª≈’Ë¬π‡ß‘π„Àâ‡ªìπ‡ß‘π‡À√’¬≠∑’Ë°”Àπ¥„Àâ „™â ”À√—∫®à“¬¿“…’«‘À“√
3:3 ‡°‘¥„À¡à „π¿“…“°√’°¡’ 2 §«“¡À¡“¬ §◊Õ ‡°‘¥„À¡àÕ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß À√◊Õ ‡°‘¥®“°‡∫◊ÈÕß∫π (æ√–‡®â“)
3:8 ≈¡ „π¿“…“°√’° ·ª≈‰¥â ÕßÕ¬à“ß§◊Õ ≈¡ À√◊Õ æ√–«‘≠≠“≥
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‰ÀπÀ√◊Õ®–æ—¥‰ª‰Àπ §π∑’Ë‡°‘¥®“°æ√–«‘≠≠“≥°Á®–‡ªìπÕ¬à“ßπ—Èπ‡À¡◊Õπ°—πé
9π‘‚§‡¥¡— ∂“¡«à“ ç¡—π®–‡ªìπ‰ª‰¥â¬—ß‰ß§√—∫Õ“®“√¬åé
10æ√–‡¬´ŸµÕ∫«à“ ç§ÿ≥‡ªìπÕ“®“√¬å∑’Ë‡ªìπ∑’Ëπ—∫Àπâ“∂◊Õµ“¢Õß§πÕ‘ √“‡Õ≈ ·µà¬—ß‰¡à‡¢â“„®
‡√◊ËÕßπ’ÈÕ’°À√◊Õ 11‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ æ«°‡√“‰¥â‡≈à“‡√◊ËÕß∑’Ëæ«°‡√“‰¥â√Ÿâ ‰¥â‡ÀÁπ¡“ ·µàæ«°§ÿ≥‰¡à
¬Õ¡‡™◊ËÕ„π ‘Ëß∑’Ëæ«°‡√“∫Õ° 12π’Ë¢π“¥‡√“‡≈à“‡√◊ËÕß∫π‚≈°π’È „Àâøíß æ«°§ÿ≥¬—ß‰¡à¬Õ¡‡™◊ËÕ‡√“‡≈¬
·≈â«∂â“‡√“‡≈à“‡√◊ËÕß∫π «√√§å„Àâøíß §ÿ≥®–‡™◊ËÕ‡√“À√◊Õ 13‰¡à¡’„§√‡§¬¢÷Èπ‰ª∫π «√√§å πÕ°®“°
ºŸâ∑’Ë≈ß¡“®“° «√√§å ´÷Ëß°Á§◊Õ ∫ÿµ√¡πÿ…¬å†
14‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ë ‚¡‡ ¬°ßŸ¢È÷π„π∑’Ë‡ª≈à“‡ª≈’Ë¬«·Àâß·≈âß*Õ¬à“ß‰√ ∫ÿµ√¡πÿ…¬å°Á®–µâÕß∂Ÿ°¬°
¢÷ÈπÕ¬à“ßπ—Èπ‡À¡◊Õπ°—π 15‡æ◊ËÕ∑ÿ°§π∑’Ë ‰«â«“ß„®„π∫ÿµ√¡πÿ…¬åπ—Èπ®–‰¥â¡’™’«‘µ°—∫æ√–‡®â“µ≈Õ¥‰ªé
16‡æ√“–«à“æ√–‡®â“√—°ºŸ°æ—π°—∫¡πÿ…¬å„π‚≈°π’È¡“° ®π∂÷ß¢π“¥¬Õ¡ ≈–æ√–∫ÿµ√‡æ’¬ß
Õß§å‡¥’¬«¢Õßæ√–Õß§å ‡æ◊ËÕ«à“∑ÿ°§π∑’Ë ‰«â«“ß„®„πæ√–∫ÿµ√π—Èπ®–‰¡à Ÿ≠ È‘π ·µà®–¡’™’«‘µ°—∫
æ√–‡®â“µ≈Õ¥‰ª 17æ√–‡®â“‰¡à ‰¥â àßæ√–∫ÿµ√¢Õßæ√–Õß§å‡¢â“¡“„π‚≈°π’È ‡æ◊ËÕµ—¥ ‘π≈ß‚∑…‚≈°π’È
·µà‡æ◊ËÕ™à«¬‚≈°π’È „Àâ√Õ¥æâπ 18§π∑’Ë ‰«â«“ß„®æ√–∫ÿµ√®–‰¡à∂Ÿ°µ—¥ ‘π≈ß‚∑… ·µà§π∑’Ë ‰¡à ‰«â«“ß„®
°Á ‰¥â∂Ÿ°µ—¥ ‘π≈ß‚∑…‰ª·≈â« ‡æ√“–æ«°‡¢“‰¡à ‰«â«“ß„®æ√–∫ÿµ√‡æ’¬ßÕß§å‡¥’¬«¢Õßæ√–‡®â“ 19π’Ë
§◊Õ«‘∏’∑’Ëæ√–‡®â“µ—¥ ‘π«à“„§√º‘¥À√◊Õ„§√∂Ÿ° §«“¡ «à“ß‰¥â‡¢â“¡“„π‚≈°π’È ·µà§π√—°§«“¡¡◊¥¡“°
°«à“§«“¡ «à“ß‡æ√“–æ«°‡¢“∑”™—Ë« 20∑ÿ°§π∑’Ë∑”™—Ë«°Á‡°≈’¬¥§«“¡ «à“ß ·≈–®–‰¡à‡¢â“¡“Õ¬Ÿà„π
§«“¡ «à“ß °≈—««à“§«“¡ «à“ß®–‡ªî¥‡º¬§«“¡™—Ë«∑’Ë‡¢“∑”ÕÕ°¡“„Àâ‡ÀÁπ 21·µà§π∑’Ë∑”¥’®–‡¢â“
¡“Õ¬Ÿà „π§«“¡ «à“ß ‡æ◊ËÕ«à“§«“¡ «à“ß®–∑”„Àâ∑ÿ°§π‡ÀÁπ«à“∑’Ë‡¢“∑”¥’ ‰¥âπ—Èπ‡ªìπ‡æ√“–æ÷Ëß
Õ”π“®¢Õßæ√–‡®â“
æ√–‡¬´Ÿ·≈–¬ÕÀåπ§π∑”æ‘∏’®ÿà¡πÈ”
22À≈—ß®“°π—Èπ æ√–‡¬´Ÿ·≈–æ«°»‘…¬å¢Õßæ√–Õß§å ‰¥â‡¥‘π∑“ß‰ª„π‡¢µ·¥π¢Õß·§«âπ¬Ÿ‡¥’¬
æ√–Õß§å ‰¥âæ—°Õ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπ°—∫æ«°»‘…¬å ·≈–∑”æ‘∏’®ÿà¡πÈ”„Àâ°—∫ª√–™“™π 23 à«π¬ÕÀåπ∑”æ‘∏’®ÿà¡πÈ”
Õ¬Ÿà∑’ËÕ“¬‚ππ„°≈âÀ¡Ÿà∫â“π “≈‘¡ ‡æ√“–∑’Ëπ—Ëπ¡’πÈ”¡“° §π®÷ß¡“„Àâ¬ÕÀåπ∑”æ‘∏’®ÿà¡πÈ”°—π 24(‡√◊ËÕßπ’È
‡°‘¥¢÷Èπ°àÕπ∑’Ë¬ÕÀåπ®–µ‘¥§ÿ°)
25«—πÀπ÷Ëß æ«°»‘…¬å¢Õß¬ÕÀåπ‰¥â‡∂’¬ß°—∫™“«¬‘«§πÀπ÷Ëß‡√◊ËÕßæ‘∏’™”√–≈â“ß† 26æ«°‡¢“®÷ß
æ“°—π¡“À“ ¬ÕÀåπ ·≈–∫Õ°°—∫¬ÕÀåπ«à“ çÕ“®“√¬å§√—∫ §π∑’ËÕ“®“√¬åæŸ¥∂÷ß·≈–‡§¬Õ¬Ÿà°—∫
Õ“®“√¬å∑’ËΩíòß‚πâπ¢Õß·¡àπÈ”®Õ√å·¥π °”≈—ß∑”æ‘∏’®ÿà¡πÈ”Õ¬Ÿà ·≈–§π°Á·Àà°—π‰ªÀ“‡¢“°—πÀ¡¥·≈â«é
27¬ÕÀåπµÕ∫«à“ ç§π‡√“‡ªìπ‰¥â·§à∑’Ëæ√–‡®â“„Àâ‡ªìπ‡∑à“π—Èπ 28æ«°§ÿ≥°Á‡ªìπæ¬“π‰¥â«à“º¡
∫Õ°«à“ ùº¡‰¡à „™àæ√–§√‘ µå†·µà∂Ÿ° àß¡“≈à«ßÀπâ“‡æ◊ËÕ‡µ√’¬¡∑“ß„Àâ°—∫æ√–Õß§åûé
29ç‡®â“ “«‡ªìπ¢Õß‡®â“∫à“« ·µà‡æ◊ËÕπ‡®â“∫à“«∑’Ë¬◊π√ÕÕ¬Ÿà°Á¥’ „®∑’Ë ‰¥â¬‘π‡ ’¬ß‡®â“∫à“«¡’§«“¡
¢ÿ °—∫‡®â“ “« °Á‡À¡◊Õπ°—∫º¡∑’¥Ë ’„®∑’Ë ¥ÿ ‡¡◊ÕË ‰¥â¬π‘ ‡√◊ÕË ß∑’‡Ë °‘¥¢÷πÈ °—∫æ√–‡¬´Ÿ 30æ√–‡¬´ŸµÕâ ß¬‘ßË „À≠à¢πÈ÷
·≈–µ—«º¡‡ÕßµâÕß¥âÕ¬≈ßé
3:14 ‚¡‡ ¬°ßŸ¢πÈ÷ „π∑’‡Ë ª≈à“‡ª≈’¬Ë «·Àâß·≈âß ‡¡◊ÕË ª√–™“™π¢Õßæ√–‡®â“∂Ÿ°ßŸ°¥— µ“¬ æ√–‡®â“‰¥â∫Õ°„Àâ ‚¡‡ π”ßŸ∑Õß ¡— ƒ∑∏‘Ï
‰ª«“ß‰«â∫π¬Õ¥‡ “„Àâ§π∑’∂Ë °Ÿ ßŸ°¥— ¥Ÿ®–‰¥âÀ“¬ (¥Ÿ °—π¥“√«‘∂’ 21:4-9)
3:13-21 ‡ªìπ°“√Õ∏‘∫“¬‡æ‘Ë¡‡µ‘¡®“°§π‡¢’¬πÀπ—ß ◊Õ‡≈à¡π’È
3:16-21 π—°«‘™“°“√∫“ß§π§‘¥«à“ ¢âÕ 16-21 ‡ªìπ§”æŸ¥¢Õßæ√–‡¬´Ÿ ·µà§πÕ◊Ëπ§‘¥«à“ ¢âÕ16-21
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ºŸâ∑’Ë≈ß¡“®“° «√√§å
‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß §π∑’Ë¡“®“°‚≈°°Á‡À¡◊Õπ°—∫
§π∑—Ë«‰ª„π‚≈°π’È∑’ËæŸ¥·µà‡√◊ËÕß¢Õß‚≈° ·µàæ√–Õß§åºŸâ≈ß¡“®“° «√√§åπ—Èπ‡ªìπ„À≠à‡Àπ◊Õ∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°
Õ¬à“ß 32æ√–Õß§å‡≈à“‡√◊ËÕß∑’Ëæ√–Õß§å ‰¥â‡ÀÁπ·≈–‰¥â¬‘π¡“ ·µà ‰¡à¡’ „§√‡™◊ËÕ„π ‘Ëß∑’Ëæ√–Õß§å∫Õ°
33 à«π§π∑’Ë‡™◊ËÕ„π ‘Ëß∑’Ëæ√–Õß§å∫Õ°π—Èπ°Á· ¥ß«à“‡¢“‡™◊ËÕ«à“ æ√–‡®â“æŸ¥§«“¡®√‘ß¥â«¬ 34‡æ√“–
ºŸâ∑’Ëæ√–‡®â“ àß¡“π—ÈπæŸ¥µ“¡∑’Ëæ√–‡®â“æŸ¥ ‡æ√“–æ√–‡®â“„Àâæ√–Õß§å¡’ƒ∑∏‘ÏÕ”π“®¢Õßæ√–
«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï† Õ¬à“ß‡µÁ¡∑’Ë ‰¡à®”°—¥‡≈¬ 35æ√–∫‘¥“√—°æ√–∫ÿµ√ ·≈–„Àâ∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß°—∫æ√–
∫ÿµ√ 36§π∑’Ë ‰«â«“ß„®æ√–∫ÿµ√π—Èπ°Á¡’™’«‘µÕ¬Ÿà°—∫æ√–‡®â“µ≈Õ¥‰ª ·µà§π∑’Ë ‰¡à ‰«â«“ß„®°Á®–‰¡àæ∫
°—∫™’«‘µπ—Èπ ·≈–¬—ßµâÕßµ°Õ¬Ÿà¿“¬„µâ°“√≈ß‚∑…¢Õßæ√–‡®â“†
31æ√–Õß§åºŸâ∑’Ë≈ß¡“®“°‡∫◊ÈÕß∫π‡ªìπ„À≠à‡Àπ◊Õ∑ÿ°

æ√–‡¬´Ÿ§ÿ¬°—∫À≠‘ß™“« –¡“‡√’¬
‡¡◊ÕË æ√–‡¬´Ÿ√‡âŸ √◊ÕË ß∑’æË «°ø“√‘ †’ ‰¥â¢“à ««à“ æ√–Õß§å¡»’ …‘ ¬å¡“°°«à“¬ÕÀåπ ·≈–∑”æ‘∏®’ ¡àÿ πÈ”
„Àâ°—∫ºŸâ§πÕ¬Ÿà 2(§«“¡®√‘ßæ√–‡¬´Ÿ‰¡à ‰¥â‡ªìπ§π∑”æ‘∏’®ÿà¡πÈ”‡Õß ·µàæ«°»‘…¬å¢Õßæ√–Õß§å
‡ªìπ§π∑”„Àâ) 3æ√–‡¬´Ÿ°Á‡≈¬ÕÕ°®“°·§«âπ¬Ÿ‡¥’¬ °≈—∫‰ª·§«âπ°“≈‘≈’Õ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß 4´÷Ëß®–µâÕß
ºà“π·§«âπ –¡“‡√’¬
5„π·§«âπ –¡“‡√’¬ æ√–Õß§å‡¥‘π∑“ß¡“∂÷ß‡¡◊Õß ‘§“√å∑’ËÕ¬Ÿà„°≈âÊ °—∫∑’Ë¥‘π∑’Ë¬“‚§∫‰¥â „Àâ°—∫
‚¬‡´ø≈Ÿ°™“¬¢Õß‡¢“ 6∫àÕπÈ”¢Õß¬“‚§∫µ—ÈßÕ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπ æ√–‡¬´Ÿ‰¥âπ—Ëßæ—°‡Àπ◊ËÕ¬Õ¬Ÿà¢â“ßÊ ∫àÕπÈ”π—Èπ
‡æ√“–‡¥‘π∑“ß¡“‰°≈ µÕππ—πÈ ‡ªìπ‡«≈“‡∑’¬Ë ß«—π 7¡’À≠‘ß™“« –¡“‡√’¬†§πÀπ÷ßË ¡“µ—°πÈ”∑’∫Ë Õà æ√–‡¬´Ÿ
æŸ¥°—∫‡∏Õ«à“ ç¢ÕπÈ”¥◊Ë¡ÀπàÕ¬é 8(æ√–‡¬´ŸÕ¬Ÿà§π‡¥’¬« ‡æ√“–æ«°»‘…¬å‰ªÀ“´◊ÈÕÕ“À“√„π‡¡◊Õß)
9À≠‘ß™“« –¡“‡√’¬æŸ¥«à“ ç§ÿ≥¡“¢ÕπÈ”©—π¥◊¡
Ë ‰¥â¬ß— ‰ß°—π §ÿ≥‡ªìπ¬‘« ©—π‡ªìπÀ≠‘ß –¡“‡√’¬é
(ª°µ‘·≈â«§π¬‘«®–‰¡à¬ÿàß‡°’Ë¬«*°—∫§π –¡“‡√’¬)
10æ√–‡¬´ŸµÕ∫À≠‘ßπ—Èπ«à“ çπ’Ë∂â“§ÿ≥√Ÿâ«à“æ√–‡®â“Õ¬“°„ÀâÕ–‰√°—∫§ÿ≥ ·≈–√Ÿâ«à“‡√“ ∑’Ë¢ÕπÈ”
§ÿ≥¥◊Ë¡Õ¬Ÿàπ’È‡ªìπ„§√ §ÿ≥°Á§ß®–¢Õ®“°‡√“ ·≈–‡√“°Á®–„ÀâπÈ”∑’Ë „Àâ™’«‘µ*°—∫§ÿ≥é
11À≠‘ß§ππ—ÈπæŸ¥«à“ ç§ÿ≥§– ·≈â«§ÿ≥®–‰ª‡Õ“πÈ”∑’Ë „Àâ™’«‘µπ—Èπ¡“®“°‰Àπ≈à–„π‡¡◊ËÕ∂—ßµ—°
πÈ”°Á ‰¡à¡’ ·∂¡∫àÕπ’°È ≈Á °÷ 12§ÿ≥§ß‰¡à‰¥â¬ß‘Ë „À≠à‰ª°«à“¬“‚§∫ ∫√√æ∫ÿ√…ÿ ¢Õß‡√“∑’Ë„Àâ∫Õà πÈ”π’¡È “À√Õ°π–
µ—«¬“‚§∫‡Õß°—∫≈Ÿ°Ê ·≈–ΩŸß —µ«å‡≈’È¬ß¢Õß‡¢“°Á¥◊Ë¡πÈ”®“°∫àÕπ’È°—π∑—Èßπ—Èπ·À≈–é
13æ√–Õß§åµÕ∫«à“ ç∑ÿ°§π∑’Ë¥◊Ë¡πÈ”®“°∫àÕπ’È°Á®–À‘«πÈ”Õ’°14·µà§π∑’Ë¥◊Ë¡πÈ”∑’Ë‡√“„Àâ ®–‰¡àÀ‘«
πÈ”Õ’°‡≈¬ ‡æ√“–πÈ”∑’Ë‡√“„Àâ‡¢“¥◊Ë¡®–°≈“¬‡ªìππÈ”æÿ∑’Ë ‰À≈‰¡àÀ¬ÿ¥Õ¬Ÿà „πµ—«‡¢“·≈–π”™’«‘µ∑’ËÕ¬Ÿà
°—∫æ√–‡®â“µ≈Õ¥‰ª¡“„Àâé
15À≠‘ß§ππ—Èπ®÷ßæŸ¥«à“ ç§ÿ≥§– ¢ÕπÈ”π—Èπ„Àâ©—π¥◊Ë¡∫â“ß ‘§– ®–‰¥â ‰¡àÀ‘«πÈ”Õ’°·≈–‰¡àµâÕß
°≈—∫¡“µ—°πÈ”Õ’°‡≈¬é
16æ√–Õß§å®÷ß∫Õ°‡∏Õ«à“ ç‰ª‡√’¬° “¡’¢Õß§ÿ≥¡“∑’Ëπ’ËÀπàÕ¬é

4

3:31-36 Õ“®®–‡ªìπ°“√Õ∏‘∫“¬¢Õß§π‡¢’¬πÀπ—ß ◊Õ‡≈à¡π’È À√◊ÕÕ“®®–‡ªìπ§”æŸ¥¢Õß¬ÕÀåπ§π∑”æ‘∏’®ÿà¡πÈ”
4:9 ‰¡à¬ÿàß‡°’Ë¬« À√◊Õ ·ª≈Õ’°Õ¬à“ßÀπ÷Ëß§◊Õ ç§π¬‘«°—∫§π –¡“‡√’¬®–‰¡à¥◊Ë¡®“°®Õ°‡¥’¬«°—πé
4:10 πÈ”∑’Ë „Àâ™’«‘µ §«“¡®√‘ß§◊ÕéπÈ”·Ààß™’«‘µéÕ’°§«“¡À¡“¬Àπ÷Ëß¢Õß§”π’È§◊ÕπÈ”∑’Ë ‰À≈Õ¬Ÿà
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17‡∏ÕµÕ∫«à“ ç©—π‰¡à¡’

“¡’§–à é æ√–Õß§å∫Õ°«à“ ç‡ÕÕ °Á®√‘ß¢Õß§ÿ≥∑’∫Ë Õ°«à“‰¡à¡’ “¡’ 18‡æ√“–
§ÿ≥¡’ “¡’¡“Àâ“§π·≈â« ·≈–§π∑’ËÕ¬Ÿà¥â«¬µÕππ’È°Á ‰¡à „™à “¡’¢Õß§ÿ≥ ¡—π°Á®√‘ßÕ¬à“ß∑’Ë§ÿ≥∫Õ°é
19‡∏Õ®÷ß√âÕß«à“ ç§ÿ≥§– ©—π‡™◊ËÕ·≈â««à“§ÿ≥‡ªìπºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“† 20∫√√æ∫ÿ√ÿ…¢Õß‡√“‰¥â
°√“∫‰À«âæ√–‡®â“∑’Ë¿Ÿ‡¢“π’È ·µàæ«°§ÿ≥™“«¬‘«°≈—∫æŸ¥«à“®–µâÕß‰ª°√“∫‰À«âæ√–‡®â“∑’Ë‡¡◊Õß
‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡‡∑à“π—Èπé
21æ√–Õß§åµÕ∫«à“ ç‡™◊ËÕ‡√“ ‘ „°≈â®–∂÷ß‡«≈“·≈â«∑’Ë¡—π®–‰¡à ”§—≠Õ’°µàÕ‰ª«à“‡√“®–°√“∫
‰À«âæ√–‡®â“∑’Ë¿Ÿ‡¢“π’ÈÀ√◊Õ∑’Ë‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ 22®√‘ßÊ ·≈â«æ«°§ÿ≥™“« –¡“‡√’¬‰¡à√Ÿâ®—°æ√–‡®â“∑’Ë
æ«°§ÿ≥°√“∫‰À«âÕ¬Ÿà ·µàæ«°‡√“™“«¬‘«√Ÿâ®—°æ√–‡®â“∑’Ëæ«°‡√“°√“∫‰À«â¥’ ‡æ√“–æ√–‡®â“®–™à«¬
‚≈°π’È „Àâ√Õ¥‚¥¬ºà“π∑“ßæ«°¬‘« 23·µà‡«≈“π—Èπ„°≈â®–¡“∂÷ß·≈â« ·≈–µÕππ’È°Á¡“∂÷ß·≈â« ∑’ËºâŸ
°√“∫‰À«â∑·’Ë ∑â®√‘ß®–µâÕß°√“∫‰À«âæ√–∫‘¥“¥â«¬Õ”π“®¢Õßæ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ∑ÿ ∏‘·Ï ≈–¥â«¬§«“¡®√‘ß
·≈–§πÕ¬à“ßπ’·È À≈–∑’æË √–∫‘¥“µ“¡À“„Àâ¡“°√“∫‰À«âæ√–Õß§åÕ¬Ÿ24
à æ√–‡®â“‡ªìπæ√–«‘≠≠“≥ ¥—ß
π—Èπ §π∑’Ë°√“∫‰À«âæ√–Õß§å ®–µâÕß°√“∫‰À«â¥â«¬Õ”π“®¢Õßæ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ·≈–¥â«¬
§«“¡®√‘ßé
25À≠‘ß§ππ—Èπ®÷ßæŸ¥«à“ ç©—π√Ÿâ«à“æ√–‡¡ ‘¬“Àå (∑’Ë‡√’¬°«à“ ùæ√–§√‘ µåû)†°”≈—ß®–¡“ ·≈–
‡¡◊ËÕæ√–Õß§å¡“·≈â« æ√–Õß§å®–Õ∏‘∫“¬∑ÿ°Õ¬à“ß„Àâ‡√“√Ÿâé
26æ√–‡¬´Ÿ‰¥â∫Õ°‡∏Õ«à“ ç‡√“∑’Ë°”≈—ßæŸ¥Õ¬Ÿà°—∫§ÿ≥π’Ë·À≈–§◊Õæ√–‡¡ ‘¬“Àåé
27¢≥–π—Èπæ«°»‘…¬å¢Õßæ√–Õß§å°≈—∫¡“∂÷ßæÕ¥’ æ«°‡¢“·ª≈°„®∑’Ë‡ÀÁπæ√–Õß§å°”≈—ßæŸ¥
§ÿ¬Õ¬Ÿà°—∫ºŸâÀ≠‘ß ·µà°Á ‰¡à¡’„§√°≈â“∂“¡æ√–Õß§å«à“ çÕ“®“√¬åµâÕß°“√Õ–‰√À√◊Õ§√—∫é À√◊Õ ç‰ªæŸ¥
°—∫‡∏Õ∑”‰¡§√—∫é
28ºŸâÀ≠‘ß§ππ—Èπ∑‘ÈßÀ¡âÕπÈ”‡Õ“‰«â ·≈–‡¢â“‰ª∫Õ°ºŸâ§π„π‡¡◊Õß«à“ 29ç¡“¥ŸºŸâ™“¬∑’Ë∫Õ°Õ¥’µ
¢Õß©—π‰¥â ‘ ‰¡à·πà«“à ‡¢“Õ“®®–‡ªìπæ√–‡¡ ¬‘ “Àå°Á ‰¥âé 30§π°Áæ“°—πÕÕ°®“°‡¡◊Õß‰ªÀ“æ√–‡¬´Ÿ
31¢≥–π—Èπ æ«°»‘…¬å°”≈—ß§–¬—Èπ§–¬Õæ√–‡¬´Ÿ«à“ çÕ“®“√¬å °‘πÕ–‰√∫â“ß ‘§√—∫é
32·µàæ√–Õß§å∫Õ°«à“ ç‡√“¡’Õ“À“√∑’Ëæ«°§ÿ≥‰¡à√Ÿâ®—°é
33æ«°»‘…¬åµ“à ß°Á∂“¡°—π«à“ ç¡’„§√‡Õ“Õ“À“√¡“„ÀâÕ“®“√¬å°π
‘ ·≈â«À√◊Õé
34æ√–Õß§å®÷ß∫Õ°°—∫æ«°‡¢“«à“ çÕ“À“√¢Õß‡√“§◊Õ°“√∑”µ“¡„®æ√–Õß§åºŸâ àß‡√“¡“ ·≈–
∑”ß“π∑’Ëæ√–Õß§å„Àâ‡√“∑”„Àâ‡ √Á® 35‡¡◊ËÕÀ«à“π‡¡≈Á¥æ◊™ §ÿ≥æŸ¥«à“ ùµâÕß§Õ¬Õ’° ’Ë‡¥◊Õπ ∂÷ß®–
‡°Á∫‡°’Ë¬«û ·µà‡√“∫Õ°„Àâ§ÿ≥≈◊¡µ“¢÷Èπ¡“¥Ÿ∑àÿßπ“∑’Ë‡µÁ¡‰ª¥â«¬æ◊™º≈ ´÷Ëßæ√âÕ¡·≈â«∑’Ë®–„Àâ‡°Á∫
‡°’¬Ë «‡¥’¬Î «π’È 36µÕππ’§È π‡°Á∫‡°’¬Ë «°Á√∫— §à“®â“ßÕ¬Ÿ·≈–æ◊
à
™º≈∑’‡Ë °Á∫√«∫√«¡¡“π’°È §Á Õ◊ §π∑’®Ë –‰¥â√∫— ™’«µ‘
∑’ËÕ¬Ÿà°—∫æ√–‡®â“µ≈Õ¥‰ª ¥—ßπ—Èπ∑—Èß§πª≈Ÿ°·≈–§π‡°Á∫‡°’Ë¬«°Á®–¡’§«“¡ ÿ¢√à«¡°—π 37®–‰¥â‡ªìπ‰ª
µ“¡§”æŸ¥∑’Ë«à“ ù§πÀπ÷Ëßª≈Ÿ° ·≈–Õ’°§πÀπ÷Ëß‡°Á∫‡°’Ë¬«û 38‡√“‰¥â àßæ«°§ÿ≥‰ª‡°Á∫‡°’Ë¬«„π ‘Ëß∑’Ë
§ÿ≥‰¡à ‰¥â≈ß·√ßª≈Ÿ°‡≈¬ §πÕ◊πË ‡ªìπ§π≈ß·√ß·≈–§ÿ≥°Á ‰¥âº≈ª√–‚¬™πå®“°πÈ”æ—°πÈ”·√ß¢Õß‡¢“é
39®“°§”æŸ¥¢ÕßºŸâÀ≠‘ß§ππ—Èπ ∑’Ë∫Õ°«à“ ç™“¬∑’Ë∫Õ°Õ¥’µ¢Õß©—π‰¥âé ∑”„Àâ™“« –¡“‡√’¬
®”π«π¡“°„π‡¡◊Õßπ—πÈ ¡“‰«â«“ß„®„πæ√–Õß§å 40‡¡◊ÕË ™“« –¡“‡√’¬¡“À“æ√–Õß§å °Á ‰¥â¢Õ√âÕß„Àâ
æ√–Õß§åæ—°Õ¬Ÿà°—∫æ«°‡¢“ æ√–Õß§å®÷ßæ—°Õ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπ Õß«—π 41§”æŸ¥¢Õßæ√–Õß§å ∑”„Àâ§π¡“‰«â
«“ß„®æ√–Õß§å‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ’°¡“°¡“¬

04 john with reference

165

26/8/03, 10:53 AM

¬ÕÀåπ 4:42

166

42™“«‡¡◊Õß∫Õ°°—∫À≠‘ß§ππ—Èπ«à“

çµÕππ’Èæ«°‡√“‰¥â ‰«â«“ß„®æ√–‡¬´Ÿ ‰¡à„™à‡æ√“– ‰¥â¬‘π
®“°§ÿ≥‡∑à“π—Èπ ·µà‡æ√“–‰¥â¬‘π°—∫ÀŸ¢Õßæ«°‡√“‡Õß µÕππ’È‡√“√Ÿâ«à“™“¬§ππ’È‡ªìπæ√–ºŸâ™à«¬„Àâ
√Õ¥¢Õß‚≈°π’ÈÕ¬à“ß·πàπÕπé

æ√–‡¬´Ÿ√—°…“≈Ÿ°™“¬¢Õß¢â“√“™°“√
(¡∏.8:5-13;≈°.7:1-10)

43À≈—ß®“°π—Èπ Õß«—π æ√–‡¬´Ÿ‡¥‘π∑“ßµàÕ‰ª∑’Ë·§«âπ°“≈‘≈’ 44(æ√–‡¬´Ÿ‡§¬æŸ¥«à“ ºŸâæŸ¥
·∑πæ√–‡®â“†®–‰¡à ‰¥â√—∫‡°’¬√µ‘„π∫â“π‡¡◊Õß¢Õßµπ) 45‡¡◊ËÕæ√–Õß§å¡“∂÷ß·§«âπ°“≈‘≈’ ™“«°“≈‘

≈’µâÕπ√—∫æ√–Õß§å‡ªìπÕ¬à“ß¥’ ‡æ√“–æ«°‡¢“‡ÀÁπ∑ÿ° ‘Ëß∑’Ëæ√–Õß§å∑”„π‡∑»°“≈«—πª≈¥ª≈àÕ¬∑’Ë
‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ (æ«°‡¢“‰¥â ‰ª√à«¡ß“π∑’Ëπ—Ëπ¥â«¬)
46æ√–‡¬´Ÿ‰ªÀ¡Ÿà∫â“π§“π“„π·§«âπ°“≈‘≈’Õ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß ´÷Ëß‡ªìπÀ¡Ÿà∫â“π∑’Ëæ√–Õß§å‡§¬‡ª≈’Ë¬π
πÈ”„Àâ°≈“¬‡ªìπ‡À≈â“Õßÿàπ¡“°àÕπ ¢â“√“™°“√§πÀπ÷Ëß¢Õß°…—µ√‘¬åÕ“»—¬Õ¬Ÿà∑Ë’‡¡◊Õß§“‡ªÕ√π“Õÿ¡
≈Ÿ°™“¬¢Õß‡¢“°”≈—ßªÉ«¬Àπ—° 47‡¡◊ËÕ¢â“√“™°“√§ππ—Èπ‰¥â¬‘π«à“æ√–‡¬´Ÿ‡¥‘π∑“ß®“°·§«âπ¬Ÿ
‡¥’¬¡“∑’Ë·§«âπ°“≈‘≈’ ‡¢“¡“¢Õ√âÕß„Àâæ√–‡¬´Ÿ‰ª√—°…“≈Ÿ°¢Õß‡¢“∑’Ë‡¡◊Õß§“‡ªÕ√π“Õÿ¡ ‡æ√“–≈Ÿ°
¢Õß‡¢“°”≈—ß®–µ“¬ 48æ√–‡¬´ŸæŸ¥°—∫‡¢“«à“ ç§πÕ¬à“ßæ«°§ÿ≥§ß‰¡à‡™◊ËÕ‡√“À√Õ° πÕ°®“°®–
‰¥â‡ÀÁπ‡√◊ËÕßÕ—»®√√¬åÀ√◊Õª“Ø‘À“√‘¬å‡ ’¬°àÕπé
49¢â“√“™°“√§ππ—Èπ∫Õ°æ√–Õß§å«à“ ç∑à“π§√—∫ ™à«¬‰ª°àÕπ∑’Ë≈Ÿ°¢Õßº¡®–µ“¬¥â«¬‡∂Õ–é
50æ√–‡¬´Ÿ∫Õ°«à“ ç°≈—∫∫â“π‰ª‡∂Õ– ≈Ÿ°¢Õß§ÿ≥À“¬¥’·≈â«é ‡¢“°Á‡™◊ÕË „π§”æŸ¥¢Õßæ√–‡¬´Ÿ
·≈â«°≈—∫‰ª 51„π√–À«à“ß∑“ßπ—Èπ ‡¢“°Á ‰¥âæ∫°—∫æ«°§π„™â¢Õß‡¢“∑’Ë¡“ àß¢à“««à“≈Ÿ°™“¬¢Õß‡¢“
À“¬‡ªìπª°µ‘·≈â«
52‡¢“∂“¡æ«°§π„™â«à“≈Ÿ°™“¬¢Õß‡¢“À“¬ªÉ«¬µ—Èß·µà‡¡◊ËÕ‰À√à
æ«°§π„™âµÕ∫«à“ çÀ“¬‰¢âµ—Èß·µà‡¡◊ËÕ«“ππ’ÈµÕπ∫à“¬‚¡ß§√—∫é
53æàÕ¢Õß‡¥Á°°Á√Ÿâ«à“‡ªìπ‡«≈“‡¥’¬«°—∫∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ‰¥âæŸ¥«à“ ç≈Ÿ°¢Õß§ÿ≥À“¬¥’·≈â«é ¥—ßπ—Èπµ—«
‡¢“·≈–∑ÿ°§π„π∫â“π¢Õß‡¢“®÷ß‰¥â ‰«â«“ß„®æ√–‡¬´Ÿ
54π’Ë‡ªìπ‡√◊ËÕßÕ—»®√√¬å§√—Èß∑’Ë Õß∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ‰¥â∑”µ—Èß·µàÕÕ°®“°·§«âπ¬Ÿ‡¥’¬¡“∑’Ë·§«âπ°“≈‘≈’

æ√–‡¬´Ÿ√—°…“§πªÉ«¬∑’Ë √–πÈ”
À≈—ß®“°π—πÈ °Á∂ß÷ ™à«ß‡∑»°“≈¢Õß™“«¬‘« æ√–‡¬´Ÿ‰ª∑’‡Ë ¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ 2„°≈âÊ °—∫ª√–µŸ·°–
„π‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡¡’ √–πÈ”Õ¬Ÿà·ÀàßÀπ÷Ëß™◊ËÕ‡ªìπ¿“…“Õ“√‡¡§*«à“ ç‡∫∏´“∏“é* √Õ∫Ê √–
πÈ”π—πÈ ¡’»“≈“Õ¬ŸÀà “â À≈—ß 3¿“¬„π»“≈“¡’§π‡®Á∫ªÉ«¬πÕπÕ¬Ÿ‡à µÁ¡‰ªÀ¡¥ √«¡∑—ßÈ §πµ“∫Õ¥ §πßàÕ¬
·≈–§π‡ªìπÕ—¡æ“µ* 4* 5¡’™“¬§πÀπ÷Ëß∑’ËªÉ«¬¡“π“π∂÷ß “¡ ‘∫·ª¥ªï 6‡¡◊ËÕæ√–‡¬´Ÿ‡ÀÁπ‡¢“
πÕπÕ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπ °Á√Ÿâ«à“‡¢“ªÉ«¬¡“π“π·≈â« æ√–Õß§å®÷ß∂“¡‡¢“«à“ çÕ¬“°®–À“¬‰À¡é
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¿“…“Õ“√‡¡§ ‡ªìπ¿“…“æŸ¥¢Õß™“«¬‘«„π‡¢µª“‡≈ ‰µπå„π ¡—¬¢Õßæ√–‡¬´Ÿ
‡∫∏´“∏“ À√◊Õ‡√’¬°«à“ ‡∫∏‡Õ ¥“
Õ—¡æ“µ ”‡π“°√’°∫“ß©∫—∫‰¥â‡æ‘Ë¡≈ß‰ª«à“ ç·≈–æ«°‡¢“°Á ‰¥â√Õ„ÀâπÈ”°√–‡æ◊ËÕ¡é
”‡π“°√’°µÕπÀ≈—ß∫“ß©∫—∫‰¥â‡æ‘Ë¡§”Õ∏‘∫“¬„π¢âÕ 4 §◊Õç∫“ß§√—Èß∑Ÿµ¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µ≈ß¡“°«ππÈ” ·≈–§π·√°∑’Ë
≈ß‰ª„π √–π—Èπ°àÕπ °Á®–À“¬®“°‚√§∑’Ë‡¢“‡ªìπÕ¬Ÿàé
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7™“¬§ππ—ÈπµÕ∫«à“

ç∑à“π§√—∫ µÕπ∑’ËπÈ”„π √–°√–‡æ◊ËÕ¡°Á ‰¡à¡’„§√‡Õ“º¡≈ß‰ª ·µàæÕº¡
®–≈ß‰ª§πÕ◊Ëπ°Á·¬àß≈ß‰ª°àÕπé
8æ√–‡¬´Ÿ —Ëß‡¢“«à“ ç≈ÿ°¢÷Èπ ‡°Á∫∑’ËπÕπ·≈â«‡¥‘π‰ª ‘é 9‡¢“À“¬∑—π∑’ ·≈–‰¥â‡°Á∫∑’ËπÕπ·≈â«
‡¥‘π‰ª
«—ππ—Èπ‡ªìπ«—πÀ¬ÿ¥∑“ß»“ π“† 10æ«°™“«¬‘«®÷ßæŸ¥°—∫™“¬∑’ËÀ“¬ªÉ«¬«à“ ç√Ÿâ√÷‡ª≈à“¡—πº‘¥
°Æ«—πÀ¬ÿ¥∑“ß»“ π“ ∑’Ë‡∑’Ë¬«‡¥‘πÀÕ∫∑’ËπÕπ‰ª‰Àπ¡“‰Àπé
11™“¬§ππ—ÈπµÕ∫«à“ ç§π∑’Ë√—°…“º¡‡ªìπ§π∫Õ°«à“ ù‡°Á∫∑’ËπÕπ·≈â«‡¥‘π‰ª ‘ûé
12æ«°¬‘«®÷ß∂“¡‡¢“«à“ ç„§√‡ªìπ§π∫Õ°„Àâ‡°Á∫∑’ËπÕπ·≈â«‡¥‘πé
13·µà™“¬§ππ—Èπ‰¡à√Ÿâ«à“„§√‡ªìπ§π√—°…“‡¢“ ‡æ√“–æ√–‡¬´Ÿ‰¥âÀ“¬‡¢â“‰ª„πΩŸß™π∑’ËÕ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπ
‡ ’¬°àÕπ
14µàÕ¡“ æ√–‡¬´Ÿ‰¥â‡®Õ™“¬§π‡¥‘¡π—π
È „π«‘À“√† ·≈–æŸ¥°—∫‡¢“«à“ çµÕππ’§È ≥
ÿ À“¬·≈â« Õ¬à“
∑”∫“ªÕ’°≈à– ®–‰¥â ‰¡à¡’‡√◊ËÕß‡≈«√â“¬°«à“π’È‡°‘¥¢÷Èπ°—∫§ÿ≥Õ’°é
15™“¬§ππ—Èπ°Á®“°‰ª ·≈–‰ª∫Õ°æ«°¬‘««à“ æ√–‡¬´Ÿ§◊ÕºŸâ∑’Ë√—°…“‡¢“®πÀ“¬
16æ«°¬‘«®÷ß‡√‘Ë¡§‘¥∑’Ë®–∑”√â“¬æ√–‡¬´Ÿ ‡æ√“–æ√–Õß§å∑” ‘Ëß‡À≈à“π’È „π«—πÀ¬ÿ¥∑“ß»“ π“
17æ√–‡¬´Ÿ∫Õ°æ«°¬‘««à“ çæ√–∫‘¥“¢Õß‡√“‰¡à‡§¬À¬ÿ¥∑”ß“π ·≈â«∑”‰¡‡√“®–µâÕßÀ¬ÿ¥¥â«¬é
18∑”„Àâæ«°¬‘«¬‘Ëßæ¬“¬“¡¡“°¢÷Èπ∑’Ë®–¶à“æ√–Õß§å ‡æ√“–πÕ°®“°æ√–Õß§å®–∑”º‘¥°Æ«—πÀ¬ÿ¥
∑“ß»“ π“·≈â« æ√–Õß§å¬—ß‡√’¬°æ√–‡®â“‡ªìπæ√–∫‘¥“¢Õßµ—«‡ÕßÕ’°¥â«¬ ´÷Ëß‡∑à“°—∫‡ªìπ°“√
∑”µ—«‡ ¡Õ°—∫æ√–‡®â“
æ√–‡¬´Ÿ‰¥â√—∫Õ”π“®®“°æ√–‡®â“
19æ√–‡¬´Ÿ‰¥â∫Õ°æ«°¬‘««à“ ç‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ æ√–∫ÿµ√®–∑”Õ–‰√µ“¡„®µ—«‡Õß‰¡à ‰¥â‡≈¬
‡¢“®–∑”‰¥â·µà ßË‘ ∑’‡Ë ¢“‡ÀÁπæ√–∫‘¥“∑”‡∑à“π—πÈ æ√–∫‘¥“∑”Õ–‰√°Áµ“¡ æ√–∫ÿµ√°Á®–∑” ßË‘ π—πÈ ¥â«¬
20æ√–∫‘¥“√—°æ√–∫ÿµ√ ·≈–„Àâæ√–∫ÿµ√‡ÀÁπ∑ÿ°Õ¬à“ß∑’æ
Ë √–Õß§å∑” æ√–∫‘¥“®–· ¥ß∫“ß ß‘Ë „Àâæ√–
∫ÿµ√‡ÀÁπ ‡ªìπ ßË‘ ∑’æË √–Õß§å®–„Àâæ√–∫ÿµ√∑” ´÷ßË ¬‘ßË „À≠à°«à“°“√√—°…“™“¬§ππ’‡È ¬’ Õ’° ·≈â«æ«°§ÿ≥
®–µ°µ–≈÷ß 21‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëæ√–∫‘¥“∑”„Àâ§π∑’Ëµ“¬·≈â«øóôπ¢÷Èπ¡“„À¡à æ√–∫ÿµ√°Á®–„Àâ™’«‘µ°—∫
„§√°Á ‰¥â∑’Ëæ√–Õß§åµâÕß°“√‡À¡◊Õπ°—π 22æ√–∫‘¥“‰¡à ‰¥âµ—¥ ‘π≈ß‚∑…„§√ ·µà ‰¥â¡Õ∫ ‘∑∏‘Õ”π“®
∑—ÈßÀ¡¥„π°“√µ—¥ ‘π≈ß‚∑…„Àâ°—∫æ√–∫ÿµ√ 23‡æ◊ËÕ«à“∑ÿ°§π®–‰¥â „Àâ‡°’¬√µ‘æ√–∫ÿµ√π—Èπ‡À¡◊Õπ°—∫
∑’Ëæ«°‡¢“„Àâ‡°’¬√µ‘æ√–∫‘¥“ §π∑’Ë ‰¡à „Àâ‡°’¬√µ‘æ√–∫ÿµ√°Á‡∑à“°—∫‰¡à „Àâ‡°’¬√µ‘æ√–∫‘¥“ºŸâ àßæ√–
∫ÿµ√¡“¥â«¬
24‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ §π∑’Ëøíß§”æŸ¥‡√“·≈–‰«â«“ß„®æ√–Õß§åºŸâ àß‡√“¡“ °Á¡’™’«‘µ°—∫æ√–‡®â“
µ≈Õ¥‰ª ·≈–‡¢“®–‰¡à∂Ÿ°µ—¥ ‘π≈ß‚∑… ‡¢“‰¥âºà“πæâπ§«“¡µ“¬‰ª Ÿà™’«‘µ·≈â« 25‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ
«à“‡«≈“π—πÈ „°≈â¡“∂÷ß·≈â« ·≈–‡«≈“π’∑È §Ë’ πµ“¬®–‰¥â¬π‘ ‡ ¬’ ß¢Õßæ√–∫ÿµ√¢Õßæ√–‡®â“°Á¡“∂÷ß·≈â«
·≈–§π∑’Ë‡™◊ËÕøíß°Á®–¡’™’«‘µ 26æ√–∫‘¥“¡’ƒ∑∏‘ÏÕ”π“®∑’Ë®–„Àâ™’«‘µ ·≈–æ√–Õß§å∑”„Àâæ√–∫ÿµ√¡’
ƒ∑∏‘ÏÕ”π“®∑’Ë®–„Àâ™’«‘µ‡À¡◊Õπ°—π 27æ√–∫‘¥“„Àâæ√–∫ÿµ√¡’ ‘∑∏‘Ï∑’Ë®–‡ªìπºŸâæ‘æ“°…“¥â«¬ ‡æ√“–
æ√–∫ÿµ√π—Èπ‡ªìπ∫ÿµ√¡πÿ…¬å†¥â«¬‡À¡◊Õπ°—π 28æ«°§ÿ≥‰¡àµâÕß·ª≈°„®„π‡√◊ËÕßπ’ÈÀ√Õ° ‡æ√“–
‡«≈“∑’Ëæ«°§πµ“¬∑—ÈßÀ¡¥®–‰¥â¬‘π‡ ’¬ß∫ÿµ√¡πÿ…¬å„°≈â®–¡“∂÷ß·≈â« 29·≈â«æ«°‡¢“®–ÕÕ°¡“
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®“°Õÿ‚¡ß§åΩíß»æ §π∑’Ë∑”¥’°Á®–øóôπ¢÷Èπ¡“¡’™’«‘µ°—∫æ√–‡®â“µ≈Õ¥‰ª à«π§π∑’Ë∑”™—Ë«°Á®–øóôπ¢÷Èπ
¡“‡æ◊ËÕ√—∫°“√µ—¥ ‘π≈ß‚∑…é
ºŸ∑â ‡Ë’ ªìπæ¬“π„Àâ°∫— æ√–‡¬´Ÿ
30ç‡√“‰¡à ‰¥â∑”µ“¡„®µ—«‡ÕßÀ√Õ° ‡√“‰¥â¬‘π®“°æ√–‡®â“¡“Õ¬à“ß‰√ ‡√“°Áµ—¥ ‘π‰ªÕ¬à“ßπ—Èπ
·≈–§”µ—¥ ‘π¢Õß‡√“°Á¬ÿµ‘∏√√¡ ‡æ√“–‡√“‰¡à ‰¥â∑”µ“¡„®µ—«‡Õß ·µà∑”µ“¡§«“¡µâÕß°“√¢Õß
æ√–‡®â“∑’Ë àß‡√“¡“
31∂â“‡√“‡ªìπæ¬“π„Àâ°—∫µ—«‡Õß ‘Ëß∑’Ë‡√“æŸ¥°Á‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¡à ‰¥â 32·µà¬—ß¡’Õ’°ºŸâÀπ÷Ëß∑’Ë‡ªìπæ¬“π
„Àâ°—∫‡√“ ‡√“√Ÿâ«à“ ‘Ëß∑’Ë‡¢“æŸ¥‡°’Ë¬«°—∫‡√“π—Èπ‡ªìπ§«“¡®√‘ßé
33çæ«°§ÿ≥‰¥â ßà §π‰ª∂“¡¬ÕÀåπ‡°’¬Ë «°—∫µ—«‡√“ ·≈–¬ÕÀåπ°Á ‰¥â∫Õ°§«“¡®√‘ß°—∫æ«°‡¢“ 34‰¡à
®”‡ªìπµâÕß„Àâ¡πÿ…¬å¡“‡ªìπæ¬“π„Àâ°—∫‡√“À√Õ° ·µà∑’Ë‡√“æŸ¥∂÷ß‡√◊ËÕßπ’È°Á‡æ√“–‡√“Õ¬“°„Àâ§ÿ≥
‡™◊ËÕ·≈–√Õ¥ 35¬ÕÀåπ‡ªìπ‡À¡◊Õπµ–‡°’¬ß∑’Ë®ÿ¥„Àâ· ß «à“ßÕ¬Ÿà æ«°§ÿ≥°Á¡’§«“¡ ÿ¢°—∫· ß «à“ß
π—ÈπÕ¬Ÿàæ—°Àπ÷Ëß
36·µà‡√“¡’æ¬“π∑’Ë¬‘Ëß„À≠à°«à“¬ÕÀåπÕ’° π—Ëπ°Á§◊Õß“πµà“ßÊ ∑’Ë‡√“°”≈—ß∑”Õ¬Ÿàπ’È ´÷Ëß‡ªìπß“π∑’Ë
æ√–∫‘¥“„Àâ‡√“∑”„Àâ‡ √Á® ß“ππ’Èæ‘ Ÿ®πå„Àâ‡ÀÁπ«à“æ√–∫‘¥“ àß‡√“¡“ 37æ√–∫‘¥“ºŸâ∑’Ë àß‡√“¡“‡ªìπ
æ¬“π„Àâ‡√“¥â«¬ æ«°§ÿ≥‰¡à‡§¬‰¥â¬‘π‡ ’¬ß¢Õßæ√–Õß§å ·≈–‰¡à‡§¬‡ÀÁπ√Ÿª√à“ßÀπâ“µ“¢Õß
æ√–Õß§å 38§”æŸ¥¢Õßæ√–Õß§å ‰¡àÕ¬Ÿà„πµ—«§ÿ≥ ‡æ√“–æ«°§ÿ≥‰¡à‰«â«“ß„®ºŸ∑â æË’ √–∫‘¥“ ßà ¡“ 39æ«°
§ÿ≥»÷°…“æ√–§—¡¿’√å†Õ¬à“ß≈–‡Õ’¬¥ ‡æ√“–§‘¥«à“¡—π®–„Àâ§ÿ≥¡’™’«‘µ°—∫æ√–‡®â“µ≈Õ¥‰ª æ√–
§—¡¿’√åπÈ—π‰¥âæŸ¥∂÷ß‡√“ 40·µàæ«°§ÿ≥°≈—∫‰¡à¬Õ¡¡“À“‡√“ ‡æ◊ËÕ‡√“®–‰¥â „Àâ§ÿ≥¡’™’«‘µ°—∫æ√–‡®â“
µ≈Õ¥‰ª
41‡√“‰¡à π„®§”™¡¢Õß¡πÿ…¬å 42·≈â«‡√“°Á√¥Ÿâ «â ¬«à“ æ«°§ÿ≥‰¡à‰¥â√°— æ√–‡®â“®√‘ßÊ À√Õ° 43‡√“
¡“æŸ¥·∑πæ√–∫‘¥“ºŸâ∑’Ë àß‡√“¡“ æ«°§ÿ≥°≈—∫‰¡à¬Õ¡√—∫‡√“ ·µà‡«≈“¡’∫“ß§π¡“æŸ¥‡æ◊ËÕµ—«‡Õß
æ«°§ÿ≥°≈—∫¬Õ¡√—∫‡¢“ 44æ«°§ÿ≥®–‰«â«“ß„®‡√“‰¥âÕ¬à“ß‰√ „π‡¡◊ËÕæ«°§ÿ≥™Õ∫§”™¡®“°æ«°
‡¥’¬«°—π ·µà ‰¡à ‰¥â π„®§”™¡®“°æ√–‡®â“‡∑’Ë¬ß·∑âÕß§å‡¥’¬« 45Õ¬à“§‘¥«à“‡√“®–‡ªìπ§πøÑÕß§ÿ≥
µàÕÀπâ“æ√–∫‘¥“ ‚¡‡ §π∑’Ë§ÿ≥§“¥À«—ß«à“®–™à«¬§ÿ≥µà“ßÀ“°∑’Ë®–‡ªìπ§π∑’ËøÑÕß§ÿ≥‡Õß 46∂â“
§ÿ≥‡™◊ËÕ‚¡‡ ®√‘ßÊ §ÿ≥°Á®–‡™◊ËÕ‡√“¥â«¬ ‡æ√“–‚¡‡ ‰¥â‡¢’¬π∂÷ß‡√“ 47∂â“§ÿ≥‰¡à ‰¥â‡™◊ËÕ„π ‘Ëß∑’Ë
‚¡‡ ‡¢’¬π·≈â«§ÿ≥®–‡™◊ËÕ„π ‘Ëß∑’Ë‡√“æŸ¥‰¥â¬—ß‰ßé

æ√–‡¬´Ÿ‡≈’È¬ßÕ“À“√„Àâ§π¡“°°«à“Àâ“æ—π§π
(¡∏.14:13-21;¡°.6:30-44;≈°.9:10-17)

À≈—ß®“°π—πÈ æ√–‡¬´Ÿ‰¥â¢“â ¡‰ªÕ’°ø“°Àπ÷ßË ¢Õß∑–‡≈ “∫°“≈‘≈’ (À√◊Õ∑–‡≈ “∫∑‘‡∫‡√’¬ ) 2¡’
§π¡“°¡“¬µ‘¥µ“¡æ√–Õß§å ‰ª ‡æ√“–æ«°‡¢“‡ÀÁπæ√–Õß§å∑” ß‘Ë Õ—»®√√¬åµÕπ√—°…“§πªÉ«¬
3æ√–‡¬´Ÿ¢÷Èπ‰ª∫π¿Ÿ‡¢“ ·≈â«π—ËßÕ¬Ÿà°—∫æ«°»‘…¬å¢Õßæ√–Õß§å 4µÕππ—Èπ„°≈â®–∂÷ß‡∑»°“≈«—πª≈¥
ª≈àÕ¬† ¢Õß™“«¬‘«·≈â«
5‡¡◊ËÕæ√–Õß§å‡ß¬Àπâ“¢÷Èπ°Á‡ÀÁπ§π¡“°¡“¬æ“°—π¡“À“æ√–Õß§å æ√–Õß§å®÷ßæŸ¥°—∫øï≈‘ª«à“
çæ«°‡√“®–‰ª´◊ÕÈ Õ“À“√∑’Ë ‰Àπ∂÷ß®–æÕ‡≈’¬È ß§π∑—ßÈ À¡¥π’éÈ 6(æ√–‡¬´Ÿ∂“¡‡æ◊ËÕ≈Õß„®øï≈‘ª ‡æ√“–
æ√–Õß§å√ŸâÕ¬Ÿà·≈â««à“®–∑”Õ¬à“ß‰√)

6
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7øï≈‘ªµÕ∫«à“ ç‡ß‘π§à“·√ß‡°◊Õ∫‡®Á¥‡¥◊Õπ

* °Á¬—ß‰¡àæÕ´◊ÈÕÕ“À“√„Àâ§πæ«°π’È°‘π°—π§π≈–π‘¥
≈–ÀπàÕ¬‰¥â‡≈¬§√—∫é
8»‘…¬åÕ’°§πÀπ÷Ëß¢Õßæ√–‡¬´Ÿ ™◊ËÕÕ—π¥√Ÿ«å πâÕß™“¬¢Õß´’ ‚¡π‡ª‚µ√∫Õ°æ√–Õß§å«à“ 9ç¡’
‡¥Á°™“¬§πÀπ÷Ëß∑’Ëπ’Ë ¡’¢π¡ªíß∫“√å‡≈¬åÕ¬ŸàÀâ“°âÕπ °—∫ª≈“Õ’° Õßµ—«§√—∫ ·µà·§àπ’È ®–‰ªæÕÕ–‰√
°—∫§πµ—Èß¡“°¡“¬¢π“¥π’Èé
10æ√–‡¬´Ÿ∫Õ°æ«°»‘…¬å«à“ ç∫Õ°„Àâæ«°‡¢“π—Ëß≈ßé (∑’Ëπ—Ëπ¡’À≠â“¢÷Èπ‡µÁ¡‰ªÀ¡¥) ·≈â«∑ÿ°
§π°Áπ—Ëß≈ß (¡’ºŸâ™“¬ª√–¡“≥Àâ“æ—π§π„πΩŸß™ππ—Èπ) 11æ√–‡¬´Ÿ‡Õ“¢π¡ªíß¢Õß‡¥Á°πâÕ¬§ππ—Èπ¡“
‡¡◊ËÕ¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“‡ √Á®·≈â« °Á·∫àß¢π¡ªíß·®°„Àâ°—∫∑ÿ°Ê §π∑’Ëπ—ËßÕ¬Ÿà∑’Ëæ◊Èππ—ÈπÕ¬à“ß‰¡àÕ—Èπ ·≈–
æ√–Õß§å°ÁÀ¬‘∫ª≈“¡“∑”Õ¬à“ß‡¥’¬«°—π
12‡¡◊ËÕºŸâ§π°‘π°—π®πÕ‘Ë¡·≈â«æ√–Õß§å Ë—ßæ«°»‘…¬å«à“ ç‡°Á∫¢π¡ªíß∑’Ë‡À≈◊Õ„ÀâÀ¡¥ ®–‰¥â ‰¡à
‡ ’¬¢Õßé 13æ«°»‘…¬å°Á‡°Á∫‡»…∑’Ë‡À≈◊Õ®“°¢π¡ªíßÀâ“°âÕππ’È „ à ‰¥â ‘∫ Õß‡¢àß‡µÁ¡Ê
14‡¡◊ËÕ§πæ«°π’È‡ÀÁπ Ë‘ßÕ—»®√√¬å∑Ë’æ√–Õß§å∑”‡¢“‡√‘Ë¡æŸ¥°—π«à“ ç§ππ’ÈµâÕß‡ªìπºŸâæŸ¥ ·∑π
æ√–‡®â“§ππ—Èπ∑’Ë«à“°—π«à“®–¡“„π‚≈°π’È·πàÊé
15‡¡◊ËÕæ√–‡¬´Ÿ√Ÿâ«à“ æ«°‡¢“®–¡“∫’∫∫—ß§—∫„Àâæ√–Õß§å ‰ª‡ªìπ°…—µ√‘¬å¢Õßæ«°‡¢“ æ√–Õß§å
°ÁÀ≈∫¢÷πÈ ‰ª∫π¿Ÿ‡¢“‡æ’¬ß§π‡¥’¬«
æ√–‡¬´Ÿ‡¥‘π∫ππÈ”
(¡∏.14:22-27;¡°.6:45-52)
æ«°»‘…¬å¢Õßæ√–Õß§å°Á ‰ª∑’Ë∑–‡≈ “∫ 17æ«°‡¢“≈ß‡√◊Õ·≈–‡√‘Ë¡¢â“¡ø“°‰ª∑’Ë
‡¡◊Õß§“‡ªÕ√π“Õÿ¡ µÕππ—Èπ¡◊¥·≈â« ·µàæ√–‡¬´Ÿ°Á¬—ß‰¡à ‰¥â¡“À“æ«°»‘…¬å¢Õßæ√–Õß§å 18‡°‘¥
æ“¬ÿ¢÷Èπ∑”„Àâ§≈◊Ëπ„π∑–‡≈ “∫ªíòπªÉ«π√ÿπ·√ß¡“° 19‡¡◊ËÕ‡√◊ÕÕÕ°®“°Ωíòß¡“‰¥âª√–¡“≥Àâ“∂÷ßÀ°
°‘‚≈‡¡µ√ æ«°»‘…¬å‡ÀÁπæ√–‡¬´Ÿ°”≈—ß‡¥‘πÕ¬Ÿà∫ππÈ”µ√ß¡“∑’Ë‡√◊Õ æ«°‡¢“æ“°—πµ°„®°≈—« 20·µà
æ√–‡¬´Ÿæ¥Ÿ °—∫æ«°‡¢“«à“ çπ’‡Ë √“‡Õß ‰¡àµÕâ ß°≈—«é 21æ«°‡¢“°Á¥Õ’ °¥’„®·≈–√—∫æ√–Õß§å¢πÈ÷ ¡“∫π‡√◊Õ

16æÕµ°‡¬Áπ

·≈â«‡√◊Õ°Á∂÷ßΩíòß∑’Ëæ«°‡¢“®–‰ª∑—π∑’

ºŸâ§πµ“¡À“æ√–‡¬´Ÿ
ΩŸß™π∑’Ë¬—ß§ßÕ¬Ÿà „π∫√‘‡«≥∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ‡≈’È¬ßÕ“À“√π—Èπ µà“ß°Á√Ÿâ«à“∑’Ëπ—Ëπ¡’‡√◊ÕÕ¬Ÿà·§à
≈”‡¥’¬« ·≈–æ«°»‘…¬å≈ß‡√◊Õ≈”π—Èπ‰ª·≈â« æ√–‡¬´Ÿ‰¡à ‰¥â ‰ª¥â«¬ æ«°‡¢“°Á‡≈¬µ“¡À“æ√–‡¬´Ÿ
°—π‡ªìπ°“√„À≠à 23¡’‡√◊Õ∫“ß≈”¡“®“°∑‘‡∫‡√’¬ ‰¥â‡¢â“®Õ¥∑’ΩË ßòí „°≈âÊ °—∫∑’æË «°‡¢“‰¥â°π‘ Õ“À“√°—π
§◊ÕÀ≈—ß®“°∑’æË √–‡¬´ŸÕß§å‡®â“™’«µ‘ ‰¥â¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“·≈â« 24‡¡◊ÕË ª√–™“™π‡ÀÁπ«à“∑—ßÈ æ√–‡¬´Ÿ ·≈–
æ«°»‘…¬å ‰¡à ‰¥âÕ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπ æ«°‡¢“°Á≈ß‡√◊Õ‰ªµ“¡À“æ√–Õß§å∑’Ë‡¡◊Õß§“‡ªÕ√π“Õÿ¡
22«—πµàÕ¡“

æ√–‡¬´Ÿ§◊Õ¢π¡ªíß·Ààß™’«‘µ
“∫ æ«°‡¢“°Á∂“¡æ√–Õß§å«à“ çÕ“®“√¬å

25‡¡◊ËÕæ«°‡¢“æ∫æ√–‡¬´Ÿ∑’ËÕ’°ΩíòßÀπ÷Ëß¢Õß∑–‡≈

¡“∑’Ëπ’Ëµ—Èß·µà‡¡◊ËÕ‰À√à§√—∫é
26æ√–‡¬´ŸµÕ∫«à“ ç‡√“¢ÕæŸ¥µ√ßÊ π– ∑’Ëæ«°§ÿ≥µ“¡À“‡√“‰¡à „™à‡æ√“–‡¢â“„®Õ¬à“ß
∂àÕß·∑â·≈â«∂÷ß ‘ËßÕ—»®√√¬å∑’Ë§ÿ≥‰¥â‡ÀÁπ ·µà‡æ√“–‰¥â°‘πÕ“À“√®πÕ‘Ë¡Àπ” ”√“≠µà“ßÀ“° 27Õ¬à“
6:7
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∑”ß“π‡æ◊ÕË ®–‰¥âÕ“À“√∑’‡Ë πà“‡ ¬’ ·µà„Àâ∑”ß“π‡æ◊ÕË ®–‰¥âÕ“À“√∑‘æ¬å∑Ë’„Àâ™«’ µ‘ ∑’ÕË ¬Ÿ°à ∫— æ√–‡®â“µ≈Õ¥‰ª
∫ÿµ√¡πÿ…¬å†®–„ÀâÕ“À“√∑‘æ¬åπ—Èπ°—∫æ«°§ÿ≥ ‡æ√“–æ√–‡®â“æ√–∫‘¥“‰¥â „Àâ ‘∑∏‘Õ”π“®°—∫∫ÿµ√
¡πÿ…¬å∑®’Ë –∑” ß‘Ë π’È 28æ«°‡¢“∂“¡æ√–Õß§å«“à ç·≈â«æ«°‡√“§«√®–∑”¬—ß‰ß≈à– æ√–‡®â“∂÷ß®–æÕ„®é
29æ√–‡¬´ŸµÕ∫«à“ ç∂â“®–∑”„Àâæ√–‡®â“æÕ„® æ«°§ÿ≥°ÁµÕâ ß‰«â«“ß„®§π§ππ—π
È ∑’æË √–‡®â“ ßà ¡“é
30æ«°‡¢“∂“¡Õ’°«à“ çÕ“®“√¬å®–∑” ßË‘ Õ—»®√√¬åÕ–‰√„Àâ¥≈Ÿ –à ‡æ◊ÕË ∑’‡Ë √“®–‰¥â‡™◊ÕË «à“æ√–‡®â“ ßà
Õ“®“√¬å¡“ µ°≈ß«à“®–∑”Õ–‰√„Àâ¥≈Ÿ –à 31∫√√æ∫ÿ√ÿ…¢Õßæ«°‡√“°‘π¡“π“* „π∑’Ë‡ª≈à“‡ª≈’Ë¬«·Àâß
·≈âßµ“¡∑’Ëæ√–§—¡¿’√å†‡¢’¬π‰«â«à“ ù‡¢“‰¥â „Àâ¢π¡ªíß®“° «√√§å°—∫æ«°‡¢“ûé*
32æ√–‡¬´ŸæŸ¥«à“ ç®√‘ßÊ ·≈â«‚¡‡ ‰¡à ‰¥â‡ªìπ§π„Àâ¢π¡ªíß®“° «√√§åπ—Èπ°—∫§ÿ≥À√Õ° ·µà
‡ªìπæ√–∫‘¥“¢Õß‡√“µà“ßÀ“°∑’Ë „ÀâÕ“À“√Õ—π·∑â®√‘ß®“° «√√§å°—∫§ÿ≥ 33‡æ√“–¢π¡ªíß®“°
æ√–‡®â“π—Èπ°Á§◊Õ§π∑’Ë≈ß¡“®“° «√√§å ·≈–„Àâ™’«‘µ°—∫‚≈°π’Èé
34æ«°‡¢“®÷ß«à“ ç∂â“Õ¬à“ßπ—Èπ „Àâ¢π¡ªíßπ—Èπ°—∫æ«°‡√“µ≈Õ¥‰ª¥â«¬‡∂Õ–é
35æ√–‡¬´ŸæŸ¥«à“ çµ—«‡√“π’Ë·À≈–§◊Õ¢π¡ªíß∑’Ë „Àâ™’«‘µ §π∑’Ë¡“À“‡√“®–‰¡àÀ‘«Õ’°‡≈¬ ·≈–
§π∑’Ë ‰«â«“ß„®‡√“°Á®–‰¡à°√–À“¬πÈ”Õ’°‡≈¬ 36‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ë‡√“‡§¬∫Õ°æ«°§ÿ≥·≈â««à“ æ«°§ÿ≥
‰¥â‡ÀÁπ‡√“·≈â« ·µà°Á¬—ß‰¡à ‰«â«“ß„®‡√“37∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ëæ√–∫‘¥“„Àâ‡√“ °Á®–¡“À“‡√“ ·≈–„§√
°Áµ“¡∑’¡Ë “À“‡√“ ‡√“®–‰¡à∑Õ¥∑‘ßÈ ‡≈¬ 38‡æ√“–‡√“‰¡à ‰¥â≈ß¡“®“° «√√§å‡æ◊ÕË ∑”µ“¡„®µ—«‡Õß ·µà
¡“‡æ◊ËÕ∑”µ“¡§«“¡µâÕß°“√¢Õßæ√–Õß§åºŸâ∑’Ë àß‡√“¡“ 39π’Ë§◊Õ ‘Ëß∑’Ëæ√–∫‘¥“ºŸâ∑’Ë àß‡√“¡“µâÕß°“√
„Àâ‡√“∑” ´÷Ëß°Á§◊Õ°“√‡°Á∫√—°…“∑ÿ°§π∑’Ëæ√–Õß§å¬°„Àâ°—∫‡√“‰«â ‰¡à „Àâ Ÿ≠À“¬‰ª —°§π‡¥’¬« ·≈–
∑”„Àâ‡¢“øóôπ¢÷Èπ¡“¡’™’«‘µ„π«—π ÿ¥∑â“¬ 40æ√–∫‘¥“¢Õß‡√“Õ¬“°„Àâ∑ÿ°§π∑’Ë‡ÀÁπæ√–∫ÿµ√·≈–‰«â
«“ß„®æ√–∫ÿµ√π—πÈ ¡’™«’ µ‘ °—∫æ√–‡®â“µ≈Õ¥‰ª·≈–‡√“®–∑”„Àâæ«°‡¢“øóπô ¢÷πÈ ¡“¡’™«’ µ‘ „π«—π ¥ÿ ∑â“¬é
41æ«°¬‘«‡√‘Ë¡∫àπ°—π‡√◊ËÕß∑’Ëæ√–‡¬´ŸæŸ¥«à“ ç‡√“§◊Õ¢π¡ªíß∑’Ë≈ß¡“®“° «√√§åé 42·≈–æ«°
¬‘«æŸ¥°—π«à“ çπ’Ë¡—π‡®â“‡¬´Ÿ ≈Ÿ°¢Õß‚¬‡´ø ∑’Ë‡√“°Á√Ÿâ®—°∑—ÈßæàÕ·≈–·¡à¢Õß¡—π‰¡à „™àÀ√◊Õ ‚∏à‡Õä¬ ·≈â«
¡—πæŸ¥‰¥âÕ¬à“ß‰√«à“ ù‡√“≈ß¡“®“° «√√§åûé
43æ√–‡¬´ŸæŸ¥¢÷Èπ«à“ ç‡≈‘°∫àπ°—π‰¥â·≈â« 44‰¡à¡’ „§√¡“À“‡√“‰¥â ∂â“æ√–∫‘¥“ºŸâ à ß‡√“¡“‰¡à
æ“‡¢“¡“À“‡√“ ·≈–‡√“®–∑”„Àâ‡¢“øóπô ¢÷πÈ ¡“¡’™«’ µ‘ „π«—π ¥ÿ ∑â“¬ 45ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“†‡¢’¬π‰«â«à“
ùæ√–‡®â“®– —Ëß Õπæ«°‡¢“∑ÿ°§πû* ∑ÿ°§π∑’Ë ‰¥âøíß·≈–‡√’¬π√Ÿâ®“°æ√–∫‘¥“°Á®–¡“À“‡√“ 46(‰¡à¡’
„§√‡§¬‡ÀÁπæ√–∫‘¥“ πÕ°®“°ºŸâ∑’Ë¡“®“°æ√–∫‘¥“∂÷ß®–‡§¬‡ÀÁπæ√–Õß§å) 47‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“
ºŸâ ∑Ë’ ‰«â«“ß„®‡√“°Á¡’™’«‘µ°—∫æ√–‡®â“µ≈Õ¥‰ª 48‡√“‡ªìπ¢π¡ªíß∑’Ë „Àâ™’«‘µ 49∫√√æ∫ÿ√ÿ…¢Õßæ«°
§ÿ≥‰¥â°‘π¡“π“„π∑’Ë‡ª≈à“‡ª≈’Ë¬«·Àâß·≈âß ÿ¥∑â“¬æ«°‡¢“°Áµ“¬°—π‰ªÀ¡¥50·µà„§√°Áµ“¡∑’Ë ‰¥â
°‘π¢π¡ªíß∑’Ë≈ß¡“®“° «√√§å ®–‰¡àµ“¬Õ’°‡≈¬ 51‡√“‡ªìπ¢π¡ªíß®“° «√√§å∑’Ë „Àâ™’«‘µ „§√
°Áµ“¡∑’Ë°‘π¢π¡ªíßπ’È®–¡’™’«‘µÕ¬Ÿàµ≈Õ¥‰ª ¢π¡ªíßπ’È§◊Õ‡π◊ÈÕÀπ—ß¢Õß‡√“ ∑’Ë‡√“®–„Àâ‡æ◊ËÕ§π„π‚≈°
π’È®–‰¥â¡’™’«‘µ
52æ«°¬‘«°Á‡√‘¡
Ë ‡∂’¬ß°—π«à“ çºŸ™â “¬§ππ’È ®–‡Õ“‡π◊ÕÈ Àπ—ß¢Õß‡¢“„Àâæ«°‡√“°‘π‰¥â¬ß— ‰ßé 53æ√–
6:31 ¡“π“ ‡ªìπ¿“…“Œ’∫√Ÿ ‡ªìπÕ“À“√®“° «√√§å∑’Ëæ√–‡®â“„Àâ°—∫æ«°¬‘« „πµÕπ∑’Ëæ«°¬‘«‡¥‘π«π‡«’¬πÕ¬Ÿà„π∑’Ë‡ª≈à“
‡ª≈’¬Ë «·Àâß·≈âß 40 ªï
6:31 ç‡¢“‰¥â...æ«°‡¢“é ¥Ÿ ¥ÿ¥’ 78:24
6:45 æ√–‡®â“...∑ÿ°§π ¥Ÿ Õ‘ ¬“Àå 54:13
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‡¬´Ÿ®ß÷ æŸ¥°—∫æ«°‡¢“«à“ ç‡√“®–∫Õ°„Àâ√«Ÿâ “à ∂â“æ«°§ÿ≥‰¡à‰¥â°π‘ ‡π◊ÕÈ Àπ—ß ·≈–‰¡à‰¥â¥¡◊Ë ‡≈◊Õ¥¢Õß∫ÿµ√
¡πÿ…¬å† §ÿ≥°Á ‰¡à¡™’ «’ µ‘ ∑’·Ë ∑â®√‘ß 54§π∑’Ë‰¥â°π‘ ‡π◊ÕÈ ·≈–¥◊¡Ë ‡≈◊Õ¥¢Õß‡√“®–¡’™«’ µ‘ °—∫æ√–‡®â“µ≈Õ¥‰ª
‡√“®–„Àâæ«°‡¢“øóôπ¢÷Èπ¡“¡’™’«‘µ„π«—π ÿ¥∑â“¬ 55‡æ√“–‡π◊ÈÕ¢Õß‡√“‡ªìπÕ“À“√∑’Ë·∑â®√‘ß ·≈–
‡≈◊Õ¥¢Õß‡√“°Á‡ªìπ‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡∑’Ë·∑â®√‘ß 56§π∑’Ë°‘π‡π◊ÈÕ·≈–¥◊Ë¡‡≈◊Õ¥¢Õß‡√“°Á‡ªìπÀπ÷Ëß‡¥’¬«°—∫‡√“
·≈–‡√“°Á‡ªìπÀπ÷Ëß‡¥’¬«°—∫æ«°‡¢“ 57æ√–∫‘¥“ºŸâ¡’™’«‘µÕ¬Ÿà àß‡√“¡“ ·≈–‡√“¡’™’«‘µÕ¬Ÿà ‰¥â°Á‡æ√“–
æ√–∫‘¥“ ¥—ßπ—Èπ§π∑’Ë°‘π‡≈◊Õ¥‡π◊ÈÕ¢Õß‡√“®–¡’™’«‘µÕ¬Ÿà ‰¥â‡æ√“–‡√“‡À¡◊Õπ°—π 58π’Ë§◊Õ¢π¡ªíß∑’Ë≈ß
¡“®“° «√√§å ´÷Ëß‰¡à‡À¡◊Õπ°—∫¡“π“∑’Ë∫√√æ∫ÿ√ÿ…¢Õßæ«°§ÿ≥‰¥â°‘π ·≈â« ÿ¥∑â“¬°Á¬—ßµâÕßµ“¬ ·µà
§π∑’Ë ‰¥â°‘π¢π¡ªíßπ’È®–¡’™’«‘µÕ¬Ÿàµ≈Õ¥‰ªé 59æ√–‡¬´ŸæŸ¥‡√◊ËÕß‡À≈à“π’È ¢≥–∑’Ëæ√–Õß§å°”≈—ß Õπ
Õ¬Ÿà„π∑’Ëª√–™ÿ¡¢Õß¬‘«† „π‡¡◊Õß§“‡ªÕ√π“Õÿ¡

»‘…¬å®”π«π¡“°‡≈‘°µ‘¥µ“¡æ√–Õß§å
60‡¡◊ÕË »‘…¬åÀ≈“¬§π‰¥â¬π
‘ ‡√◊ÕË ß‡À≈à“π’È °Á∫πà °—π«à“ ç„§√®–‰ª¬Õ¡√—∫§” Õπ¬“°Ê Õ¬à“ßπ’È ‰¥âé
61æ√–‡¬´Ÿ√Ÿâ«à“æ«°»‘…¬å°”≈—ß∫àπ°—π∂÷ß‡√◊ËÕßπ’È æ√–Õß§å®÷ß∂“¡«à“ ç§” Õπ‡À≈à“π’È ¢—¥°—∫
§«“¡√Ÿâ ÷°¢Õßæ«°§ÿ≥À√◊Õ 62·≈â«æ«°§ÿ≥®–«à“¬—ß‰ß ∂â“‰¥â‡ÀÁπ∫ÿµ√¡πÿ…¬å† ¢÷Èπ‰ª «√√§å∑’Ë
æ√–Õß§å‡§¬Õ¬Ÿ¡à “°àÕπ 63‰¡à„™àæ≈–°”≈—ß¢Õß¡πÿ…¬å∑‡’Ë ªìπºŸâ„Àâ™«’ µ‘ ·µà‡ªìπæ√–«‘≠≠“≥¢Õßæ√–‡®â“

§”æŸ¥∑’Ë‡√“‰¥â∫Õ°æ«°§ÿ≥π’È·À≈– ®–π”æ√–«‘≠≠“≥¢Õßæ√–‡®â“¡“„Àâ°—∫§ÿ≥ ‡ªìπæ√–
«‘≠≠“≥∑’Ë „Àâ™’«‘µ 64·µàæ«°§ÿ≥∫“ß§π°Á ‰¡à‡™◊ËÕé (µ—Èß·µà‡√‘Ë¡·√° æ√–‡¬´Ÿ°√Á Ÿâ·≈â««à“æ«°‰Àπ®–
‰¡à‡™◊ÕË ·≈–§π‰Àπ∑’®Ë –À—°À≈—ßæ√–Õß§å) 65·≈â«æ√–Õß§åæ¥Ÿ «à“ ç°Á‡æ√“–Õ¬à“ßπ’‡È √“∂÷ß∫Õ°§ÿ≥«à“
ù‰¡à¡’„§√¡“∂÷ß‡√“‰¥â πÕ°®“°æ√–∫‘¥“∑”„Àâ‡¢“ “¡“√∂¡“‰¥âûé
66À≈—ß®“°∑’Ëæ√–‡¬´ŸæŸ¥Õ¬à“ßπ—Èπ »‘…¬å®”π«π¡“°°Á∑‘Èßæ√–‡¬´Ÿ‰ª
67·≈â«æ√–‡¬´Ÿ‰¥â∂“¡»‘…¬å‡Õ°†∑—Èß ‘∫ Õß§π«à“ çæ«°§ÿ≥°Á®–∑‘Èß‡√“‰ª¥â«¬À√◊Õé
68´’ ‚¡π ‡ª‚µ√µÕ∫æ√–Õß§å«“à ç®–„Àâæ«°‡√“∑‘ßÈ Õ“®“√¬å‰ªÀ“„§√Õ’°≈à–§√—∫ Õ“®“√¬å¡’§”
æŸ¥∑’Ë„Àâ™«’ µ‘ ∑’ÕË ¬Ÿ°à ∫— æ√–‡®â“µ≈Õ¥‰ª 69æ«°‡√“‡™◊ÕË ·≈–√Ÿ·â ≈â««à“Õ“®“√¬å‡ªìπºŸ∫â √‘ ∑ÿ ∏‘¢Ï Õßæ√–‡®â“é
70æ√–‡¬´ŸµÕ∫æ«°‡¢“«à“ ç‡√“‡ªìπ§π‡≈◊Õ°æ«°§ÿ≥∑—Èß ‘∫ Õß§π¡“‡Õß∂Ÿ°‰À¡ ·µà§π
Àπ÷Ëß„πæ«°§ÿ≥‡ªìπ¡“√√â“¬é 71(æ√–Õß§åÀ¡“¬∂÷ß¬Ÿ¥“ ≈Ÿ°¢Õß´’ ‚¡π Õ‘ §“√‘‚Õ∑ ‡æ√“–‡¢“
®–À—°À≈—ßæ√–Õß§å ·¡â«à“‡¢“‡ªìπ»‘…¬å‡Õ°§πÀπ÷Ëß„π ‘∫ Õß§ππ—Èπ°Áµ“¡)

æ√–‡¬´Ÿ·≈–æ’ËπâÕß¢Õßæ√–Õß§å
À≈—ß®“°π—Èπ æ√–‡¬´Ÿ‰¥â‡¥‘π∑“ß‰ª∑—Ë«·§«âπ°“≈‘≈’ æ√–Õß§å ‰¡àÕ¬“°‰ª·§«âπ¬Ÿ‡¥’¬ ‡æ√“–
æ«°¬‘«®âÕß∑’Ë®–¶à“æ√–Õß§å 2¢≥–π—Èπ„°≈â®–∂÷ß‡∑»°“≈Õ¬Ÿà‡æ‘ß*·≈â« 3πâÕßÊ ¢Õßæ√–
‡¬´Ÿ®÷ß∫Õ°æ√–Õß§å«à“ çæ’Ëπà“®–‰ª·§«âπ¬Ÿ‡¥’¬ ‡æ◊ËÕæ«°»‘…¬å¢Õßæ’Ë®–‰¥â‡ÀÁπ ‘ËßÕ—»®√√¬åµà“ßÊ ∑’Ë
æ’Ë°”≈—ß∑”Õ¬Ÿà¥â«¬ 4§π∑’ËÕ¬“°®–¡’™◊ËÕ‡ ’¬ß‡¢“‰¡à·Õ∫∑”Õ–‰√≈—∫Ê À√Õ° ‰ÀπÊ æ’Ë°Á∑” ‘Ëßµà“ßÊ
‡À≈à“π’·È ≈â« · ¥ßµ—«„Àâ‚≈°√Ÿâ ‰ª‡≈¬ ‘ 5(·¡â·µàæπË’ Õâ ß¢Õßæ√–Õß§å°¬Á ß— ‰¡à‡™◊ÕË æ√–Õß§å)é 6æ√–‡¬´ŸµÕ∫«à“
ç‡«≈“π’È¬—ß‰¡à‡À¡“– ”À√—∫æ’Ë ·µà ”À√—∫æ«°πâÕß‡«≈“‰Àπ°Á‡À¡“–∑—Èßπ—Èπ 7§π„π‚≈°π’È‡¢“‰¡à

7
7:2

‡∑»°“≈Õ¬Ÿà‡æ‘ß ‡ªìπ‡∑»°“≈∑’Ë§π¬‘«‡©≈‘¡©≈Õß°—π∑ÿ°ªï‡ªìπ‡«≈“ 7 «—π æ«°¬‘«®–√–≈÷°∂÷ß∫√√æ∫ÿ√ÿ…¢Õßæ«°‡¢“
∑’Ë ‰¥âÕ“»—¬Õ¬Ÿà „π‡µÁπ∑å„π™à«ß∑’Ë«π‡«’¬πÕ¬Ÿà„π∑’Ë‡ª≈à“‡ª≈’Ë¬«·Àâß·≈âß‡ªìπ‡«≈“ 40 ªï „π ¡—¬¢Õß‚¡‡
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‡°≈’¬¥æ«°πâÕßÀ√Õ° ‡æ√“–‰¡à√®Ÿâ –‡°≈’¬¥‰ª∑”‰¡ ·µà‡¢“‡°≈’¬¥æ’‡Ë æ√“–æ’∫Ë Õ°æ«°‡¢“Õ¬Ÿ‡à ¡Õ«à“
°“√°√–∑”¢Õßæ«°‡¢“π—πÈ ™—«Ë √â“¬ 8æ«°πâÕß‰ª°—π‡Õß‡∂Õ– æ’¬Ë ß— ‰¡à ‰ªÀ√Õ° ‡æ√“–¬—ß‰¡à∂ß÷ ‡«≈“é
9À≈—ß®“°∑’ËæŸ¥Õ¬à“ßπ—Èπ·≈â« æ√–Õß§å°ÁÕ¬Ÿà∑’Ë·§«âπ°“≈‘≈’µàÕ‰ª
10À≈—ß®“°∑’ËπâÕßÊ ¢Õßæ√–Õß§å ‰ª√à«¡ß“π‡∑»°“≈°—π·≈â« æ√–Õß§å°Á ‰¥â·Õ∫‰ª∑’À≈—ß‚¥¬
‰¡à„Àâ„§√√Ÿâ 11æ«°ºŸâπ”™“«¬‘«µà“ß¡ÕßÀ“æ√–Õß§å„πß“π ·≈–∂“¡°—π«à“ ç‰ÕâÀ¡Õπ—ËπÕ¬Ÿà∑’Ë ‰Àπé
12ºŸ§â π´ÿ∫´‘∫°—π¡“°‡°’¬Ë «°—∫æ√–‡¬´Ÿ ∫“ß§π«à“ ç‡¢“‡ªìπ§π¥’π–é ·µà∫“ß§π«à“ ç‰¡àÀ√Õ°
‡¢“‡ªìππ—°µâ¡µÿãπé 13·µà ‰¡à¡’ „§√°≈â“æŸ¥∂÷ßæ√–Õß§åÕ¬à“ß‡ªî¥‡º¬‡æ√“–°≈—«æ«°ºŸâπ”™“«¬‘«
æ√–‡¬´Ÿ —Ëß Õπª√–™“™π„π‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡
14‡¡◊ÕË ∂÷ß™à«ß°≈“ß‡∑»°“≈Õ¬Ÿ‡à æ‘ßæ√–‡¬´Ÿ‰¥â‡¢â“‰ª„π∫√‘‡«≥«‘À“√†·≈–‡√‘¡Ë ß—Ë Õπª√–™“™π
15æ«°À—«Àπâ“™“«¬‘«µà“ß√Ÿâ °÷ ·ª≈°„®„π§” Õπ¢Õßæ√–Õß§å ®÷ßæŸ¥«à“ ç∑”‰¡‡¢“√Ÿ¡
â “°Õ¬à“ßπ’≈È –à
„π‡¡◊ËÕ‡¢“¬—ß‰¡à‡§¬‡√’¬π°—∫§√Ÿ§π‰Àπ¡“°àÕπ‡≈¬é
16æ√–‡¬´ŸµÕ∫«à“ ç§” Õπ¢Õß‡√“π—Èπ‰¡à „™à¢Õß‡√“‡Õß ·µà¡“®“°æ√–Õß§åºŸâ∑’Ë àß‡√“¡“
17„§√∑’ËÕ¬“°∑”µ“¡§«“¡µâÕß°“√¢Õßæ√–‡®â“®–√Ÿâ«à“ ‘Ëß∑’Ë‡√“ Õππ—Èπ¡“®“°æ√–‡®â“À√◊Õ‡√“æŸ¥
¢÷Èπ¡“‡Õß°—π·πà 18§π∑’ËæŸ¥µ“¡„®µ—«‡Õß°Áæ¬“¬“¡À“™◊ËÕ‡ ’¬ß„ àµ—« ·µà§π∑’Ëæ¬“¬“¡À“™◊ËÕ‡ ’¬ß
„Àâ°—∫§π∑’Ë àß‡¢“¡“ §ππ—Èπ·À≈–‡ªìπ§π∑’Ë®√‘ß„®·≈–‰¡àÀ≈Õ°≈«ß„§√ 19‚¡‡ ‰¥â „Àâ°ÆªØ‘∫—µ‘
†°—∫æ«°§ÿ≥ ·µàæ«°§ÿ≥°Á ‰¡à ‰¥â∑”µ“¡°Æπ—Èπ —°§π ·≈â«∑”‰¡æ«°§ÿ≥∂÷ß‰¥âæ¬“¬“¡®–¶à“‡√“é
20æ«°π—Èπ®÷ßµÕ∫«à“ ç·°∂Ÿ°º’ ‘ß·≈â« „§√°—π∑’Ëæ¬“¬“¡®–¶à“·°é
21æ√–‡¬´Ÿ®÷ßµÕ∫æ«°‡¢“«à“ ç‡√“‰¥â∑” ‘ËßÕ—»®√√¬åÕ¬à“ßÀπ÷Ëß„π«—πÀ¬ÿ¥∑“ß»“ π“† æ«°
§ÿ≥°Áæ“°—πµ°µ–≈÷ß‡æ√“–‡√◊ËÕßπ—Èπ 22‚¡‡ ‰¥â „Àâ°ÆªØ‘∫—µ‘°—∫§ÿ≥„π‡√◊ËÕß°“√∑”æ‘∏’¢≈‘∫†(§«“¡
®√‘ß·≈â« ∫√√æ∫ÿ√ÿ…¢Õßæ«°§ÿ≥‰¥â∑”æ‘∏’¢≈‘∫¡“µ—Èßπ“π·≈â«°àÕπ‚¡‡ ‡ ’¬Õ’°) ·≈–∂â“«—π∑’Ë§ÿ≥
®–µâÕß∑”æ‘∏’¢≈‘∫µ√ß°—∫«—πÀ¬ÿ¥∑“ß»“ π“†æÕ¥’ æ«°§ÿ≥°Á¬—ß∑”æ‘∏’¢≈‘∫„Àâ≈Ÿ°™“¬¢Õßæ«°
§ÿ≥Õ¬Ÿà¥’ 23∂â“§ÿ≥∑”æ‘∏’¢≈‘∫„Àâ°—∫≈Ÿ°™“¬‡æ◊ËÕ®–‰¥â ‰¡àº‘¥°Æ¢Õß‚¡‡ ·≈â«æ«°§ÿ≥®–¡“‚°√∏
·§âπ‡√“∑’Ë√—°…“§π∑—Èß§π„ÀâÀ“¬„π«—πÀ¬ÿ¥∑“ß»“ π“∑”‰¡ 24Õ¬à“µ—¥ ‘πÕ–‰√Õ¬à“ßº‘«‡º‘π ·µà
„Àâµ—¥ ‘π‰ªµ“¡§«“¡®√‘ßé
ª√–™“™π¬—ß ß —¬«à“æ√–‡¬´Ÿ§◊Õæ√–§√‘ µåÀ√◊Õ‰¡à
25∫“ß§π„π‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡∂“¡°—π«à“ ç§ππ’È ‰¡à „™àÀ√◊Õ∑’Ëæ«°ºŸâπ”æ¬“¬“¡®–¶à“ 26·µà¥Ÿ ‘
‡¢“°”≈—ßæŸ¥Õ¬Ÿà°≈“ß∑’Ë “∏“√≥– ·≈–æ«°ºŸâπ”°Á ‰¡à ‰¥â«à“Õ–‰√‡¢“‡≈¬À√◊Õæ«°ºŸâπ”µ—¥ ‘π„®°—π
·≈â««à“‡¢“§◊Õæ√–§√‘ µå† 27·µàæ«°‡√“√Ÿâπ’Ë«à“§ππ’È¡“®“°‰Àπ ∂â“æ√–§√‘ µåµ—«®√‘ß¡“≈–°Á ®–
‰¡à¡’„§√√ŸâÀ√Õ°«à“æ√–Õß§å¡“®“°‰Àπé
28¢≥–∑’æ
Ë √–‡¬´Ÿ ÕπÕ¬Ÿà„π∫√‘‡«≥«‘À“√† æ√–Õß§åµ–‚°π„Àâ∑°ÿ §π‰¥â¬π‘ «à“ ç„™à·≈â« æ«°
§ÿ≥√Ÿ®â °— ‡√“ ·≈–√Ÿ«â “à ‡√“¡“®“°‰Àπ ·µà‡√“‰¡à‰¥â¡“‡Õß ¡’ºÀŸâ π÷ßË ∑’Ë ßà ‡√“¡“®√‘ßÊ ·≈–æ«°§ÿ≥‰¡à√®Ÿâ °—
æ√–Õß§åºŸâπ—Èπ 29·µà‡√“√Ÿâ®—°æ√–Õß§å‡æ√“–‡√“¡“®“°æ√–Õß§å ·≈–æ√–Õß§å àß‡√“¡“é
30æ«°‡¢“®÷ßæ¬“¬“¡∑’Ë®–®—∫æ√–‡¬´Ÿ ·µà ‰¡à ¡’ „§√®—∫µ—«æ√–Õß§å ‰¥â‡æ√“–¬—ß‰¡à∂÷ß‡«≈“
¢Õßæ√–Õß§å 31·µà°¡Á §’ π‡ªìπ®”π«π¡“°„πΩŸß™ππ—πÈ ∑’‡Ë ™◊ÕË æ√–Õß§å·≈–æŸ¥«à“ ç‡¡◊ÕË æ√–§√‘ µå¡“
æ√–Õß§å®–∑” ‘ËßÕ—»®√√¬å¡“°°«à“∑’Ë™“¬§ππ’È∑”À√◊Õé
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æ«°¬‘«À“‚Õ°“ ®—∫æ√–‡¬´Ÿ
‰¥â¬‘π«à“¡’§π‡ªìπ®”π«π¡“°‰¥â·Õ∫´ÿ∫´‘∫°—π‡√◊ËÕßæ√–‡¬´Ÿ À—«Àπâ“
π—°∫«™·≈–æ«°ø“√‘ ’®÷ß àß‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß«‘À“√‰ª®—∫µ—«æ√–‡¬´Ÿ 33æ√–‡¬´ŸæŸ¥«à“ ç‡√“®–Õ¬Ÿà
°—∫æ«°§ÿ≥Õ’° —°æ—°Àπ÷Ëß ·≈â«°Á®–°≈—∫‰ªÀ“æ√–Õß§åºŸâ∑’Ë àß‡√“¡“ 34æ«°§ÿ≥®–µ“¡À“‡√“ ·µà
®–À“‰¡à‡®Õ ‡æ√“–æ«°§ÿ≥‰¡à “¡“√∂‰ª„π∑’Ë∑’Ë‡√“°”≈—ß®–‰ªé
35æ«°ºŸâπ”™“«¬‘«®÷ß∂“¡°—π«à“ ç‡¢“®–‰ª‰ÀπÀ√◊Õ ∑’Ëæ«°‡√“®–À“‡¢“‰¡à‡®Õ ‡¢“®–‰ªÀ“
§π¢Õßæ«°‡√“∑’Ë‡¡◊Õß°√’°·≈– Õπæ«°§π°√’°∑’Ëπ—ËπÀ√◊Õ 36·≈â«‡¢“À¡“¬∂÷ßÕ–‰√π– µÕπ∑’Ë‡¢“
æŸ¥«à“ ù§ÿ≥®–µ“¡À“‡√“·µà®–À“‰¡à‡®Õû ·≈– ùæ«°§ÿ≥‰¡à “¡“√∂‰ª„π∑’Ë∑’Ë‡√“°”≈—ß®–‰ªûé
32‡¡◊ËÕæ«°ø“√‘ ’†

æ√–‡¬´ŸæŸ¥∂÷ßæ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï
ÿ¥∑â“¬¢Õß‡∑»°“≈Õ¬Ÿà‡æ‘ß ´÷Ëß‡ªìπ«—π ”§—≠∑’Ë ÿ¥ æ√–‡¬´Ÿ¬◊π¢÷Èπ·≈–æŸ¥‡ ’¬ß¥—ß«à“
ç∂â“„§√À‘«πÈ” °Á „Àâ¡“À“‡√“·≈–¥◊Ë¡ ‘ 38§π∑’Ë ‰«â«“ß„®‡√“°Á®–¡’≈”∏“√¢ÕßπÈ”∑’Ë „Àâ™’«‘µ‰À≈ÕÕ°
¡“®“°À—«„®¢Õß‡¢“ ‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëæ√–§—¡¿’√†å ∫Õ°é 39æ√–‡¬´Ÿ°”≈—ßæŸ¥∂÷ßæ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï
´÷Ëß¿“¬À≈—ß§π∑’Ë ‰«â«“ß„®æ√–Õß§å®–‰¥â√—∫ ·µà∑’Ë¬—ß‰¡à¡’„§√‰¥â√—∫µÕππ’È ‡æ√“–æ√–‡¬´Ÿ¬—ß‰¡àµ“¬
·≈–¬—ß‰¡à ‰¥âøóôπ¢÷Èπ¡“√—∫‡°’¬√µ‘Õ—π¬‘Ëß„À≠à¢Õßæ√–Õß§å‡≈¬
ª√–™“™π‡∂’¬ß°—π‡√◊ËÕßæ√–‡¬´Ÿ
40‡¡◊ÕË ª√–™“™π‰¥â¬π
‘ ß‘Ë ∑’æË √–‡¬´Ÿæ¥Ÿ °Á¡∫’ “ß§πæŸ¥«à“ ç™“¬§ππ’‡È ªìπºŸæâ ¥Ÿ ·∑πæ√–‡®â“·πàÊé
41§πÕ◊π
Ë Ê æŸ¥«à“ ç‡¢“‡ªìπ°…—µ√‘¬ºå ¬âŸ ßË‘ „À≠à*é
·µà∫“ß§π·¬âß«à“ ç°…—µ√‘¬åºŸâ¬‘Ëß„À≠à®–¡“®“°·§«âπ°“≈‘≈’ ‰¥â¬—ß‰ßé 42æ√–§—¡¿’√å∫Õ°«à“
ç°…—µ√‘¬åºŸâ¬‘Ëß„À≠à ®–¡“®“°§√Õ∫§√—«¢Õß¥“«‘¥† ·≈–¡“®“°À¡Ÿà∫â“π‡∫∏‡≈‡Œ¡ ‡¡◊Õß∑’Ë¥“«‘¥
‡§¬Õ¬Ÿà‰¡à„™àÀ√◊Õé 43®÷ß‡°‘¥°“√·µ°·¬°°—π¢÷πÈ „πÀ¡Ÿªà √–™“™π‡æ√“–µ°≈ß°—π‰¡à‰¥â„π‡√◊ÕË ß¢Õßæ√–‡¬´Ÿ
44∫“ß§πÕ¬“°®–®—∫°ÿ¡æ√–Õß§å ·µà°Á ‰¡à¡’ „§√°≈â“∑”
ºŸâπ”™“«¬‘«‰¡à‰«â«“ß„®æ√–‡¬´Ÿ
45¥—ßπ—Èπ ‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß«‘À“√®÷ß°≈—∫‰ªÀ“æ«°ºŸâπ”π—°∫«™ ·≈–æ«°ø“√‘ †’ æ«°‡¢“∂“¡
«à“ ç∑”‰¡æ«°‡®â“‰¡à®—∫¡—π¡“∑’Ëπ’Ëé
46æ«°‡®â“Àπâ“∑’ËµÕ∫‰ª«à“ çæ«°‡√“¬—ß‰¡à‡§¬‰¥â¬‘π„§√æŸ¥‡À¡◊Õπ™“¬§ππ’È¡“°àÕπ‡≈¬é
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«à πæ√–‡¬´Ÿ°Á°≈—∫‰ª∑’Ë¿Ÿ‡¢“¡–°Õ°‡∑»* 2µÕπ‡™â“µ√Ÿà æ√–Õß§å°≈—∫‰ª∑’Ë«‘À“√Õ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß
§π∑—ÈßÀ≈“¬°Á¡“À“æ√–Õß§å æ√–‡¬´Ÿ‰¥âπ—Ëß≈ß·≈–‡√‘Ë¡ —Ëß ÕπºŸâ§π 3æ«°§√Ÿ Õπ»“ π“
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39æ«°‡¢“æŸ¥«à“ çÕ—∫√“Œ—¡‡ªìπæàÕ¢Õßæ«°‡√“π–é
æ√–‡¬´Ÿ®÷ßæŸ¥«à“ ç∂â“æ«°§ÿ≥‡ªÁπ≈Ÿ°À≈“π¢ÕßÕ—∫√“Œ—¡®√‘ß æ«°§ÿ≥®–µâÕß∑”µ“¡∑’à
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™◊ËÕ∑’Ëæ√–‡®â“„™â‡√’¬°µ—«‡Õß°—∫‚¡‡ ∑’Ëæÿà¡‰¡â ‰ø „πÀπ—ß ◊ÕÕæ¬æ 3:14 æ«°¬‘«‡ÀÁπ«à“æ√–‡¬´Ÿ„™â™◊ËÕ¢Õßæ√–‡®â“π’È
‡√’¬°µ—«‡Õß ®÷ß®–‡Õ“À‘π¢«â“ßæ√–Õß§å

04 john with reference

175

26/8/03, 10:53 AM

¬ÕÀåπ 8:44

176

‡¢â“„®‡√◊ËÕß∑’Ë‡√“æŸ¥°Á‡æ√“–æ«°§ÿ≥∑πøíß‰¡à ‰¥â 44æ«°§ÿ≥¡“®“°æàÕ¢Õßæ«°§ÿ≥∑’Ë‡ªìπ¡“√√â“¬
·≈–æ«°§ÿ≥°ÁÕ¬“°®–∑”µ“¡„®æàÕ¢Õß§ÿ≥ ¡—π‡ªìππ—°¶à“§π¡“µ—Èß·µà·√°·≈â« ·≈–¡—π°Á ‰¡à‡§¬
Õ¬ŸàΩÉ“¬§«“¡®√‘ß‡≈¬ ‡æ√“–¡—π‰¡à¡’§«“¡®√‘ß„πµ—«‡Õß ¡—πæŸ¥‚°À°µ“¡ —π¥“π¢Õß¡—π ‡æ√“–
¡—π‡ªìππ—°‚°À° ·≈–‡ªìπæàÕ¢Õß°“√‚°À° 45‡¡◊ËÕ‡√“æŸ¥§«“¡®√‘ß æ«°§ÿ≥°Á‡≈¬‰¡à‡™◊ËÕ‡√“ 46¡’
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52æ«°¬‘«æŸ¥°—∫æ√–Õß§å«à“ çµÕππ’È æ«°‡√“√Ÿâ·≈â««à“·°∂Ÿ°º’ ‘ß ‡æ√“–∑—ÈßÕ—∫√“Œ—¡·≈–ºŸâ
æŸ¥·∑πæ√–‡®â“†°Áµ“¬°—πÀ¡¥·≈â« ·µà·°°≈—∫æŸ¥«à“ ù∂â“„§√∑”µ“¡§” —Ëß Õπ¢Õß‡√“ §π§π
π—Èπ®–‰¡à¡’«—πµ“¬û 53·°¬‘Ëß„À≠à°«à“Õ—∫√“Œ—¡ æàÕ¢Õß‡√“À√◊Õ‰ß Õ—∫√“Œ—¡†·≈–ºŸâæŸ¥·∑π
æ√–‡®â“°Áµ“¬°—π‰ªÀ¡¥·≈â« ·°§‘¥«à“·°‡ªìπ„§√é
54æ√–‡¬´ŸµÕ∫«à“ ç∂â“‡√“¬°¬àÕßµ—«‡Õß §”¬°¬àÕßπ—Èπ°Á ‰¡à¡’§«“¡À¡“¬Õ–‰√‡≈¬ æ√–∫‘¥“
¢Õß‡√“ ∑’Ëæ«°§ÿ≥Õâ“ß«à“‡ªìπæ√–‡®â“¢Õßæ«°§ÿ≥π—Ëπ·À≈– ‡ªìπºŸâ∑’Ë¬°¬àÕß‡√“ 55®√‘ßÊ ·≈â«
æ«°§ÿ≥‰¡à√Ÿâ®—°æ√–Õß§åÀ√Õ° ·µà‡√“√Ÿâ®—°æ√–Õß§å ∂â“‡√“æŸ¥«à“ ù‡√“‰¡à√Ÿâ®—°æ√–Õß§åû ‡√“°Á®–
‡ªìπ§π‚°À°‡À¡◊Õπ°—∫æ«°§ÿ≥ ‡√“√Ÿâ®—°æ√–Õß§å·≈–‰¥â∑”µ“¡∑’Ëæ√–Õß§å∫Õ° 56Õ—∫√“Œ—¡∫√√æ
∫ÿ√ÿ…¢Õß§ÿ≥¥’ „®∑’Ë®–‰¥â‡ÀÁπ«—π∑’Ë‡√“¡“ ‡¢“‰¥â‡ÀÁπ·≈â«·≈–°Á¥’„®·≈â«¥â«¬é
57æ«°¬‘«æŸ¥«à“ ç·°Õ“¬ÿ¬—ß‰¡à∂÷ßÀâ“ ‘∫ªï ®–‡§¬‡ÀÁπÕ—∫√“Œ—¡‰¥â¬—ß‰ßé
58æ√–‡¬´ŸµÕ∫«à“ ç§«“¡®√‘ß·≈â«‡√“‡ªìπÕ¬Ÿà °àÕπ∑’ËÕ—∫√“Œ—¡®–‡°‘¥‡ ’¬Õ’°é 59§π‡À≈à“π—Èπ
®÷ßÀ¬‘∫°âÕπÀ‘π¢÷Èπ¡“®–¢«â“ß*æ√–‡¬´Ÿ ·µàæ√–Õß§å ‰¥âÀ≈’°Àπ’ÕÕ°‰ª®“°«‘À“√†

æ√–‡¬´Ÿ√—°…“§π∑’Ëµ“∫Õ¥µ—Èß·µà‡°‘¥
‡¡◊ÕË æ√–‡¬´Ÿ°”≈—ß‡¥‘πÕ¬Ÿπà πÈ— °Á‡ÀÁπºŸ™â “¬§πÀπ÷ßË ∑’‡Ë °‘¥¡“µ“∫Õ¥ 2æ«°»‘…¬å¢Õßæ√–Õß§å ‰¥â
∂“¡«à“ çÕ“®“√¬å ∑’‡Ë ¢“‡°‘¥¡“µ“∫Õ¥‡æ√“–∫“ª°√√¡¢Õß‡¢“ À√◊Õ¢ÕßæàÕ·¡à‡¢“§√—∫é
3æ√–‡¬´ŸµÕ∫«à“ ç‰¡à „™à∫“ª°√√¡¢Õß‡¢“À√◊Õ¢ÕßæàÕ·¡à‡¢“À√Õ° ·µà∑’Ë‡¢“µ“∫Õ¥°Á‡æ◊ËÕ
∑ÿ°§π®–‰¥â‡ÀÁπ ‘ËßÕ—»®√√¬å∑’Ëæ√–‡®â“®–∑”„Àâ°—∫‡¢“ 4æ«°‡√“µâÕß∑”ß“π¢Õßæ√–Õß§åºŸâ∑’Ë àß‡√“
¡“„πµÕπ°≈“ß«—π ‡æ√“–°≈“ß§◊π°”≈—ß¡“·≈–®–‰¡à¡’ „§√∑”ß“π‰¥â 5¢≥–∑’Ë‡√“¬—ßÕ¬Ÿà „π‚≈°π’È
‡√“‡ªìπ§«“¡ «à“ß¢Õß‚≈°é
6‡¡◊ËÕæ√–Õß§åæŸ¥·≈â« °Á∂à¡πÈ”≈“¬º ¡°—∫¥‘π‡§≈â“°—π‡ªìπ‚§≈π ·≈â«‡Õ“¡“∑“∑’Ëµ“¢Õß
™“¬µ“∫Õ¥ 7æ√–Õß§å∫Õ°‡¢“«à“ ç‰ª≈â“ß‚§≈πÕÕ°∑’Ë √– ‘‚≈Õ—¡é ( ‘‚≈Õ—¡ À¡“¬∂÷ß àß‰ª) ™“¬
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§ππ—Èπ®÷ß‰ª≈â“ß‚§≈πÕÕ° ‡¡◊ËÕ≈â“ß·≈â«°≈—∫¡“‡¢“°Á “¡“√∂¡Õß‡ÀÁπ‰¥â
8¥—ßπ—Èπ ‡æ◊ËÕπ∫â“π¢Õß™“¬µ“∫Õ¥·≈–§πÕ◊Ëπ Ê ∑’Ë‡§¬‡ÀÁπ‡¢“‡ªìπ¢Õ∑“π¡“°àÕπ °ÁæŸ¥°—π
«à“ ç§ππ’È‡ªìπ§π∑’Ë‡§¬π—Ëß¢Õ∑“πÕ¬Ÿà ‰¡à „™àÀ√◊Õé
9∫“ß§π°Á∫Õ°«à“ ç„™à ‡¢“π—Ëπ·À≈–é §πÕ◊Ëπ Ê ∫Õ°«à“ ç‰¡à „™à‡¢“À√Õ° ·µà‡ªìπ§πÕ◊Ëπ∑’Ë
¡’Àπâ“µ“§≈â“¬‡¢“é ™“¬§ππ—Èπ®÷ß∫Õ°«à“ çº¡‡Õßπ—Ëπ·À≈–é
10æ«°‡¢“®÷ß∂“¡«à“ ç·≈â«¡Õß‡ÀÁπ‰¥â¬—ß‰ßé
11‡¢“µÕ∫«à“ ç™“¬∑’Ë™◊ËÕ‡¬´Ÿ ‰¥â∑”‚§≈π‡Õ“¡“∑“∑’Ëµ“¢Õßº¡ ·≈–‡¢“∫Õ°«à“ ù‰ª≈â“ß
‚§≈πÕÕ°∑’Ë √– ‘‚≈Õ—¡û º¡°Á ‰ª≈â“ß‚§≈πÕÕ°∑’Ë √–π—Èπ ·≈–µ“¢Õßº¡°Á¡Õß‡ÀÁπé
12§π‡À≈à“π—Èπ∂“¡«à“ ç·≈â«™“¬§ππ—ÈπÕ¬Ÿà∑’Ë ‰Àπ≈à–é
‡¢“°ÁµÕ∫«à“ çº¡‰¡à√Ÿâé

æ«°ø“√‘ ’ Õ∫ «π§πµ“∫Õ¥∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ√—°…“
13§π‡À≈à“π—Èπ‰¥âæ“™“¬∑’Ë‡§¬µ“∫Õ¥‰ªÀ“æ«°ø“√‘ ’† 14(«—π∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ∑”‚§≈π√—°…“
™“¬µ“∫Õ¥‡ªìπ«—πÀ¬ÿ¥∑“ß»“ π“)† 15æ«°ø“√‘ ’®÷ß∂“¡‡¢“«à“ ‡¢“¡Õß‡ÀÁπ‰¥âÕ¬à“ß‰√

‡¢“°ÁµÕ∫«à“ ç‡¢“‡Õ“‚§≈π¡“∑“∑’µË “¢Õßº¡·≈â«º¡°Á ‰ª≈â“ß‚§≈πÕÕ° ·≈–µÕππ’ºÈ ¡°Á¡Õß
‡ÀÁπ·≈â«é
16æ«°ø“√‘ ’∫“ß§π°ÁæŸ¥«à“ ç§π∑’Ë∑”Õ¬à“ßπ’È ‰¡à ‰¥â¡“®“°æ√–‡®â“À√Õ° ‡æ√“–‰¡à ‰¥â√—°…“
°Æ«—πÀ¬ÿ¥∑“ß»“ π“é ·µà§πÕ◊ËπÊ æŸ¥«à“ ç§π∫“ª®–∑” ‘ËßÕ—»®√√¬åÕ¬à“ßπ’È ‰¥â¬—ß‰ßé ¥—ßπ—Èπ
æ«°‡¢“°Á‡≈¬¡’§«“¡‡ÀÁπ¢—¥°—π„π‡√◊ËÕßπ’È
17æ«°ø“√‘ ’ ‰¥â∂“¡™“¬∑’‡Ë §¬µ“∫Õ¥Õ’°«à“ ç·°§‘¥«à“§π∑’∑
Ë ”„Àâµ“·°À“¬∫Õ¥‡ªìπ„§√é ‡¢“
†
µÕ∫«à“ ç‡¢“‡ªìπºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“ é
18æ«°ºŸâπ”™“«¬‘«‰¡à‡™◊ËÕ«à“‡¢“‡§¬µ“∫Õ¥ ·≈â«µÕππ’È¡Õß‡ÀÁπ‰¥â æ«°‡¢“®÷ß‡√’¬°æàÕ·¡à
¢Õß™“¬§ππ’È¡“∂“¡ 19«à“ ç‡¢“‡ªìπ≈Ÿ°∑’Ëæ«°§ÿ≥∫Õ°«à“‡°‘¥¡“µ“∫Õ¥„™à ‰À¡ ·≈â«∑”‰¡‡¢“∂÷ß
¡Õß‡ÀÁπ·≈â«é
20æàÕ·¡à¢Õß‡¢“µÕ∫«à“ ç‡¢“‡ªìπ≈Ÿ°¢Õß‡√“ ‡°‘¥¡“µ“∫Õ¥ 21·µà‡√“‰¡à√ŸâÀ√Õ°«à“∑”‰¡‡¢“
∂÷ß¡Õß‡ÀÁπ‰¥â·≈–„§√√—°…“‡¢“ ‰ª∂“¡‡¢“‡Õ“‡Õß ‘ ‡æ√“–‡¢“°Á ‚µ·≈â«·≈–‡≈à“‡√◊ËÕß„Àâ§ÿ≥øíß‰¥â
·≈â«é 22(∑’ËæàÕ·¡à¢Õß‡¢“æŸ¥Õ¬à“ßπ’È ‡æ√“–°≈—«æ«°ºŸâπ”™“«¬‘« æ«°ºŸâπ”™“«¬‘«‰¥âµ°≈ß°—π
°àÕπ·≈â««à“ „§√æŸ¥«à“æ√–‡¬´Ÿ‡ªìπæ√–§√‘ µå† °Á®–∂Ÿ°‰≈àÕÕ°®“°∑’Ëª√–™ÿ¡¢Õß¬‘«† 23π—Ëπ‡ªìπ
‡Àµÿ∑’ËæàÕ·¡à¢Õß‡¢“æŸ¥«à“ ç‡¢“‚µ·≈â«‰ª∂“¡‡¢“‡Õ“‡Õß‡∂‘¥é)
24æ«°ºŸâπ”™“«¬‘« ®÷ß‡√’¬°™“¬∑’Ë‡§¬µ“∫Õ¥¡“Õ’°‡ªìπ§√—Èß∑’Ë Õß ·≈â«∫Õ°«à“ ç·°µâÕß„Àâ
‡°’¬√µ‘°—∫æ√–‡®â“‚¥¬æŸ¥§«“¡®√‘ß ‡√“√Ÿâ«à“™“¬§ππ—Èπ‡ªìπ§π∫“ªé
25‡¢“°ÁµÕ∫«à“ çº¡‰¡à√ÀâŸ √Õ°«à“‡¢“‡ªìπ§π∫“ªÀ√◊Õ‡ª≈à“ √Ÿ·â µà«“à º¡‡§¬µ“∫Õ¥·≈–µÕππ’¡È Õß
‡ÀÁπ·≈â«é
26æ«°‡¢“®÷ß∂“¡™“¬∑’Ë‡§¬µ“∫Õ¥«à“ ç‡¢“∑”Õ–‰√°—∫·°∫â“ß ‡¢“√—°…“µ“·°¬—ß‰ßé
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178

27‡¢“µÕ∫«à“

çº¡‰¥â‡≈à“‰ª·≈â«·µàæ«°§ÿ≥‰¡à¬Õ¡øíß ·≈â«®–„Àâ‡≈à“Õ’°∑”‰¡≈à– æ«°§ÿ≥
Õ¬“°®–‡ªìπ≈Ÿ°»‘…¬å¢Õß‡¢“¥â«¬À√◊Õé
28æ«°¬‘«®÷ß‡¬“–‡¬â¬‡¢“«à“ ç·°‡ªìπ»‘…¬å¢Õß™“¬§ππ—π
È ·µàæ«°‡√“‡ªìπ»‘…¬å¢Õß‚¡‡ 29‡√“
√Ÿâ«à“æ√–‡®â“‰¥âæŸ¥°—∫‚¡‡ ·µà‡√“‰¡à√Ÿâ«à“™“¬§ππ—Èπ¡“®“°‰Àπé
30™“¬∑’Ë‡§¬µ“∫Õ¥µÕ∫°≈—∫‰ª«à“ ç·ª≈°®√‘ßÊ π–∑’Ëæ«°§ÿ≥‰¡à√âŸ«à“‡¢“¡“®“°‰Àπ ·µà
‡¢“°Á∑”„Àâº¡¡Õß‡ÀÁπ‰¥â 31æ«°‡√“√Ÿâ«à“æ√–‡®â“‰¡àøíß§π∫“ª æ√–Õß§å®–øíß§π∑’Ë‡°√ß°≈—«·≈–
∑”µ“¡æ√–Õß§å‡∑à“π—Èπ 32¬—ß‰¡à‡§¬¡’„§√‰¥â¬‘π¡“°àÕπ‡≈¬«à“ ¡’ „§√∑’Ë®–∑”„Àâ§π∑’Ë‡°‘¥¡“µ“∫Õ¥
¡Õß‡ÀÁπ‰¥â 33∂â“™“¬§ππ’È ‰¡à ‰¥â¡“®“°æ√–‡®â“ ‡¢“°Á®–∑”Õ–‰√‰¡à ‰¥â —°Õ¬à“ß‡≈¬é
34æ«°¬‘«®÷ßæŸ¥°—∫™“¬∑’Ë‡§¬µ“∫Õ¥«à“ ç·°‡°‘¥¡“∫“ªÀπ“ ·≈â«§‘¥∑’Ë®–¡“ Ë—ß Õπæ«°
‡√“À√◊Õ‰ßé ·≈â«æ«°‡¢“°Á¢—∫‰≈à™“¬§ππ—ÈπÕÕ°‰ª®“°∑’Ëª√–™ÿ¡†

µ“∫Õ¥ΩÉ“¬®‘µ«‘≠≠“≥
35‡¡◊ËÕæ√–‡¬´Ÿ‰¥â¬‘π«à“æ«°‡¢“‰¥â¢—∫‰≈à™“¬∑’Ë‡§¬µ“∫Õ¥π—ÈπÕÕ°¡“ æ√–Õß§å°Á ‰ªÀ“‡¢“
·≈–∂“¡‡¢“«à“ ç§ÿ≥‰«â«“ß„®∫ÿµ√¡πÿ…¬å†‰À¡é
36‡¢“∂“¡«à“ ç„§√§◊Õ∫ÿµ√¡πÿ…¬åÀ√◊Õ§√—∫∑à“π º¡®–‰¥â ‰«â«“ß„®‡¢“§ππ—Èπé
37æ√–‡¬´Ÿ®÷ß∫Õ°«à“ ç§ÿ≥°Á‡ÀÁπ‡¢“·≈â« ‡¢“°Á§◊Õ§π∑’Ë°”≈—ßæŸ¥Õ¬Ÿà°—∫§ÿ≥µÕππ’Èé
38·≈â«™“¬∑’‡Ë §¬µ“∫Õ¥°Áæ¥Ÿ ÕÕ°¡“«à“ çÕß§å‡®â“™’«µ‘ º¡‰«â«“ß„®∑à“π§√—∫é ·≈â«‡¢“°Á°¡
â ≈ß

°√“∫æ√–‡¬´Ÿ
39æ√–‡¬´ŸæŸ¥«à“ ç‡√“¡“‡æ◊ËÕæ‘æ“°…“‚≈°π’È ‡√“¡“‡æ◊ËÕ§πµ“∫Õ¥*®–‰¥â¡Õß‡ÀÁπ ·≈–‡æ◊ËÕ
§π∑’Ë§‘¥«à“µ—«‡Õß¡Õß‡ÀÁπ®–°≈“¬‡ªìπ§πµ“∫Õ¥é
40æ«°ø“√‘ †’ ∫“ß§π∑’Ë¬◊πÕ¬Ÿà·∂«Êπ—Èπ‰¥â¬‘π∑’Ëæ√–‡¬´ŸæŸ¥®÷ß∂“¡æ√–Õß§å«à“ ç·°°”≈—ßÀ“
«à“æ«°‡√“µ“∫Õ¥¥â«¬À√◊Õé
41æ√–‡¬´Ÿ®ß÷ æŸ¥«à“ ç∂â“æ«°§ÿ≥µ“∫Õ¥°Á®–‰¡à¡§’ «“¡º‘¥∫“ª ·µà‡æ√“–µÕππ’æ
È «°§ÿ≥Õâ“ß«à“
ù‡√“¡Õß‡ÀÁπû æ«°§ÿ≥°Á‡≈¬¬—ß§ßÕ¬Ÿà „π§«“¡∫“ªé

§π‡≈’¬È ß·°–°—∫·°–¢Õß‡¢“
ç‡√“®–∫Õ°„Àâ√«âŸ “à §π∑’Ë ‰¡à ‰¥â‡¢â“§Õ°·°–∑“ßª√–µŸ ·µàªπï ‡¢â“‰ª∑“ßÕ◊πË π—πÈ §◊Õ¢‚¡¬
·≈–‚®√ 2§π∑’Ë‡¢â“§Õ°·°–∑“ßª√–µŸ§◊Õ§π‡≈’È¬ß·°– 3§π‡ΩÑ“ª√–µŸ°Á‡ªî¥ª√–µŸ„Àâ
‡¢“·≈–·°–°Áøíß‡ ’¬ß¢Õß‡¢“ ‡¢“√Ÿâ®—°·°–·µà≈–µ—« ‡√’¬°·°–µ“¡™◊ËÕ¢Õß¡—π‡Õß ·≈–‡¢“π”
æ«°·°–ÕÕ°®“°§Õ° 4‡¡◊ËÕ·°–ÕÕ°®“°§Õ°À¡¥·≈â« §π‡≈’È¬ß°Á‡¥‘ππ”Àπâ“ ·≈–·°–°Á‡¥‘π
µ“¡‡¢“‰ª ‡æ√“–·°–®”‡ ’¬ß‡¢“‰¥â 5ΩŸß·°–®–‰¡à¡’«—π‡¥‘πµ“¡§π·ª≈°Àπâ“ æ«°¡—π®–«‘ËßÀπ’
‰ª ‡æ√“–‰¡à§πâÿ °—∫‡ ¬’ ß¢Õß§π·ª≈°Àπâ“é 6æ√–‡¬´Ÿ‰¥â‡≈à“‡√◊ÕË ß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫π’È „Àâæ«°‡¢“øíß ·µà
æ«°‡¢“‰¡à‡¢â“„®«à“æ√–Õß§åÀ¡“¬∂÷ßÕ–‰√
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æ√–‡¬´Ÿ‡ªìπºŸâ‡≈’È¬ß·°–∑’Ë¥’
ç§«“¡®√‘ß§◊Õ‡√“‡ªìπª√–µŸ¢Õßæ«°·°– 8∑ÿ°§π∑’Ë¡“°àÕπ‡√“π—Èπ‡ªìπ
æ«°¢‚¡¬·≈–‚®√ ·µà·°–‰¡à ‰¥âøíß‡ ’¬ß¢Õßæ«°‡¢“ 9‡√“‡ªìπª√–µŸ §π∑’Ë‡¢â“¡“‚¥¬ºà“π∑“ß‡√“
®–√Õ¥ ‡¢“®–‡¢â“ÕÕ°·≈–‡®Õ∑ÿàßÀ≠â“‡¢’¬«¢®’ 10¢‚¡¬¡“‡æ◊ËÕ≈—° ¶à“ ·≈–≈â“ßº≈“≠∑”≈“¬ ·µà
‡√“¡“‡æ◊ËÕ‡¢“®–‰¥â¡’™’«‘µ·∑â §◊Õ™’«‘µ∑’Ë ¡∫Ÿ√≥åæŸπ ÿ¢*
11‡√“‡ªìπ§π‡≈’È¬ß·°–∑’Ë¥’ §π‡≈’È¬ß·°–∑’Ë¥’¬Õ¡ ≈–™’«‘µ¢Õßµπ‡æ◊ËÕ·°–¢Õß‡¢“ 12≈Ÿ°®â“ß
∑’Ë¡“‡ΩÑ“¥Ÿ·≈·°–·µ°µà“ß®“°§π‡≈’È¬ß·°–‡æ√“–·°–‰¡à ‰¥â‡ªìπ¢Õß‡¢“ ‡¡◊ËÕ‡¢“‡ÀÁπÀ¡“ªÉ“¡“
‡¢“°Á∑È‘ßΩŸß·°–·≈–«‘ËßÀπ’‰ª ª≈àÕ¬„ÀâÀ¡“ªÉ“‡¢â“¡“¢¬È”‡Õ“·°–·≈–∑”„Àâ·°–∑’Ë‡À≈◊ÕÀπ’·µ°
°√–‡®‘ß‰ª 13≈Ÿ°®â“ß«‘ËßÀπ’ ‰ª‡æ√“–‡¢“‰¡à ‰¥â‡ªìπÀà«ß·°– ‡¢“‡ªìπ·§à≈Ÿ°®â“ß‡∑à“π—Èπ
14-15‡√“‡ªìπ§π‡≈’È¬ß·°–∑’Ë¥’ ‡√“√Ÿâ®—°·°–¢Õß‡√“ ·≈–·°–°Á√Ÿâ®—°‡√“¥â«¬ ‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëæ√–
∫‘¥“√Ÿâ®—°‡√“·≈–‡√“°Á√Ÿâ®—°æ√–∫‘¥“ ‡√“ ≈–™’«‘µ¢Õß‡√“‡æ◊ËÕ√—°…“·°–¢Õß‡√“„Àâ√Õ¥ 16‡√“¬—ß¡’
·°–µ—«Õ◊πË Ê Õ’°∑’Ë ‰¡à ‰¥âÕ¬Ÿà „π§Õ°π’È ‡√“µâÕßπ”∑“ß·°–æ«°π—πÈ ¥â«¬ ¡—π°Á®–øíß‡ ¬’ ß¢Õß‡√“ æ«°
¡—π®–√«¡‡ªìπΩŸß‡¥’¬«°—π ·≈–¡’§π‡≈’È¬ß‡æ’¬ß§π‡¥’¬« 17æ√–∫‘¥“√—°‡√“ ‡æ√“–‡√“ ≈–™’«‘µµ—«
‡Õß‡æ◊ËÕ·°–¢Õß‡√“ ·≈–∑’Ë‡√“‰¥â ≈–™’«‘µµ—«‡Õß°Á‡æ◊ËÕ«à“‡√“®–‰¥â™’«‘µπ—Èπ°≈—∫§◊π¡“Õ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß
18‰¡à ¡’ „§√‡Õ“™’«‘µ¢Õß‡√“‰ª®“°‡√“‰¥â ·µà‡√“‡µÁ¡„® ≈–™’«‘µ¢Õß‡√“‡Õß ‡√“¡’ ‘∑∏‘Ï∑’Ë®– ≈–
™’«‘µ¢Õß‡√“ ·≈–¡’ ‘∑∏‘Ï∑’Ë®–‡Õ“™’«‘µ¢Õß‡√“°≈—∫§◊π¡“Õ’° π’Ë‡ªìπ ‘Ëß∑’Ëæ√–∫‘¥“‡√“ —Ëß„Àâ‡√“∑”é
19‡¡◊ÕË æ√–‡¬´Ÿæ¥Ÿ Õ¬à“ßπ—π
È §«“¡¢—¥·¬âß°Á‡°‘¥¢÷πÈ „πÀ¡Ÿæà «°§π¬‘«Õ’° 20æ«°¬‘«À≈“¬§πæŸ¥«à“
ç¡—π∂Ÿ°º’ ‘ß®π‡ªìπ∫â“‰ª·≈â« ‰ªøíß¡—π∑”‰¡é
21§πÕ◊π
Ë Ê ·¬âß«à“ ç§π∑’∂Ë °Ÿ º’ ß‘ ®–æŸ¥Õ¬à“ßπ’È ‰¥â¬ß— ‰ß º’®–∑”„Àâ§πµ“∫Õ¥¡Õß‡ÀÁπ‰¥â¬ß— ‰ßé
æ«°¬‘«‰¡à¬Õ¡√—∫æ√–‡¬´Ÿ
22¢≥–π—Èπ‡ªìπÀπâ“Àπ“« ¡’‡∑»°“≈‡©≈‘¡©≈Õß«‘À“√* ∑’Ë‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ 23æ√–‡¬´Ÿ°”≈—ß
‡¥‘πÕ¬Ÿà∑’Ë√–‡∫’¬ß¢Õß‚´‚≈¡Õπ* „π«‘À“√ 24æ«°¬‘«‡¢â“¡“ÀâÕ¡≈âÕ¡æ√–Õß§å·≈–∂“¡«à“ ç·°®–
ª≈àÕ¬„Àâ‡√“‡¥“«à“·°‡ªìπ„§√‰ªÕ’°π“π·§à ‰Àπ ∂â“·°‡ªìπæ√–§√‘ µå °Á∫Õ°¡“µ“¡µ√ß‡≈¬é
25æ√–‡¬´ŸµÕ∫«à“ ç‡√“∫Õ°‰ª·≈â« ·µàæ«°§ÿ≥°Á ‰¡à¬Õ¡‡™◊ËÕ ‘ËßÕ—»®√√¬åµà“ßÊ ∑’Ë‡√“∑”‰ªµ“¡
§” —Ëßæ√–∫‘¥“°Á· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ·≈â««à“‡√“‡ªìπ„§√ 26æ«°§ÿ≥‰¡à‡™◊ËÕ ‡æ√“–æ«°§ÿ≥‰¡à ‰¥â‡ªìπ à«π
Àπ÷Ëß„πΩŸß·°–¢Õß‡√“ 27·°–¢Õß‡√“®–øíß‡ ’¬ß‡√“ ·≈–‡√“°Á√Ÿâ®—°·°–¢Õß‡√“ ·≈–·°–¢Õß‡√“
®–µ“¡‡√“‰ª 28‡√“®–„Àâ·°–¢Õß‡√“¡’™’«‘µ°—∫æ√–‡®â“µ≈Õ¥‰ª ·°–¢Õß‡√“®–‰¡à¡’«—πµ“¬ ‰¡à¡’
„§√·¬àß·°–¢Õß‡√“‰ª®“°¡◊Õ‡√“‰¥â 29æ√–∫‘¥“¢Õß‡√“∑’Ë „Àâ·°–°—∫‡√“π—Èπ ¬‘Ëß„À≠à°«à“∑ÿ°Ê §π
‰¡à¡’„§√·¬àß·°–‡√“‰ª®“°¡◊Õæ√–Õß§å ‰¥â 30æ√–∫‘¥“·≈–µ—«‡√“‡ªìπÕ—πÀπ÷ËßÕ—π‡¥’¬«°—πé
31æ«°¬‘«À¬‘∫À‘π¢÷Èπ¡“°–®–¢«â“ßæ√–‡¬´Ÿ„Àâµ“¬ 32æ√–Õß§å∂“¡«à“ çæ«°§ÿ≥ °Á ‰¥â‡ÀÁπ
‡√“∑” ‘Ëß¥’Ê ∑’Ë¡“®“°æ√–∫‘¥“µ—ÈßÀ≈“¬Õ¬à“ß ·≈â«æ«°§ÿ≥®–¶à“‡√“‡æ√“– ‘Ëß¥’ ‘Ëß‰Àπé
7æ√–‡¬´ŸæŸ¥Õ’°«à“

10:10 ™’«‘µ∑’Ë ¡∫Ÿ√≥åæŸπ ÿ¢ æ√–Õß§åæŸ¥∂÷ß°“√Õ«¬æ√ΩÉ“¬®‘µ«‘≠≠“≥¡“°°«à“∑“ß√à“ß°“¬
10:22 ‡∑»°“≈‡©≈‘¡©≈Õß«‘À“√ À√◊Õ ‡∑»°“≈Œ“πÿ°°“Àå „π¿“…“Œ’∫√Ÿ ‡ªìπ‡∑»°“≈∑’¡Ë ¢’ πÈ÷ ·ª¥«—π„πÀπâ“Àπ“«‡¥◊Õπ∏—π«“§¡
‡ªìπ°“√√–≈÷°∂÷ß°“√Õÿ∑»‘ «‘À“√„Àâ°∫— æ√–‡®â“„À¡àÕà °’ §√—ßÈ Àπ÷ßË ‡°‘¥¢÷πÈ ‡¡◊ÕË 200 ªï°Õà π∑’æË √–‡¬´Ÿæ¥Ÿ °—∫ºŸπâ ”™“«¬‘«„π¢âÕπ’È
10:23 √–‡∫’¬ß¢Õß´“‚≈¡Õπ Õ¬Ÿà∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°¢Õß«‘À“√ ‡ªìπ√–‡∫’¬ß∑’Ë¡’À≈—ß§“§≈ÿ¡ ·≈–¡’‡ “¡“°¡“¬
10:34 æ√–‡¬´ŸÕâ“ß®“°Àπ—ß ◊Õ ¥ÿ¥’ 82:6
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180

33æ«°¬‘«µÕ∫«à“

ç‡√“‰¡à ‰¥â‡Õ“À‘π¢«â“ß·°‡æ√“–°“√°√–∑”¥’Ê ·µà‡æ√“–·°æŸ¥®“¥ŸÀ¡‘Ëπ
æ√–‡®â“ ·°‡ªìπ·§à¡πÿ…¬å∏√√¡¥“ ·µà¡“Õâ“ß«à“µ—«‡Õß‡ªìπæ√–‡®â“é
34æ√–‡¬´ŸµÕ∫«à“ ç„π°ÆªØ‘∫—µ‘†¢Õßæ«°§ÿ≥¡’‡¢’¬π‰«â«à“ ùæ√–‡®â“æŸ¥«à“ æ«°§ÿ≥‡ªìπ
æ√–‡®â“∑—ÈßÀ≈“¬û 35∂â“æ√–‡®â“‡√’¬°§π∑’Ë√—∫¢âÕ§«“¡®“°æ√–Õß§å«à“‡ªìπæ√–‡®â“∑—ÈßÀ≈“¬ ·≈–
æ√–§—¡¿’√å∂Ÿ°µâÕß‡ ¡Õ 36·≈â«æ«°§ÿ≥®–¡“À“«à“‡√“¥ŸÀ¡‘Ëπæ√–‡®â“‰¥â¬—ß‰ß ∑’Ë‡√“∫Õ°«à“ ù‡√“
‡ªìπ≈Ÿ°¢Õßæ√–‡®â“ûé „π‡¡◊ËÕæ√–‡®â“‡ªìπºŸâ‡≈◊Õ°·≈– àß‡√“¡“„π‚≈°π’È‡Õß 37∂â“‡√“‰¡à ‰¥â∑”„π
ß‘Ë ∑’æË √–∫‘¥“„Àâ‡√“∑” °Á ‰¡àµÕâ ß‡™◊ÕË ‡√“ 38·µà∂“â ‡√“∑”Õ¬à“ß‡¥’¬«°—∫∑’æË √–∫‘¥“∑”∂÷ß§ÿ≥®–‰¡à‡™◊ÕË ‡√“
Õ¬à“ßπâÕ¬°Á„Àâ‡™◊ËÕ„π ‘ËßÕ—»®√√¬å∑’Ë‡√“‰¥â∑” ‡æ◊ËÕ§ÿ≥®–‰¥â√Ÿâ·πàÊ «à“æ√–∫‘¥“Õ¬Ÿà „πµ—«‡√“·≈–‡√“
°ÁÕ¬Ÿà „πæ√–∫‘¥“é
39æ«°‡¢“æ¬“¬“¡®–®—∫æ√–‡¬´ŸÕ°’ ·µàæ√–Õß§å°ÁÀ≈∫Àπ’ ‰ª‰¥â
40æ√–Õß§å ‰¥â¢“â ¡·¡àπÈ”®Õ√å·¥π‰ª¬—ß ∂“π∑’´
Ë ß÷Ë ‡¡◊ÕË °àÕππ’¬È ÕÀåπ†‡§¬„™â∑”æ‘∏®’ ¡àÿ πÈ”† ·≈–
æ√–Õß§å °Á æ— ° Õ¬Ÿà ∑’Ë π—Ë π 41¡’§π®”π«π¡“°¡“À“æ√–Õß§å·≈–æŸ¥°—π«à“ ç¬ÕÀåπ‰¡à ‰ ¥â ∑” Ë‘ ß
Õ—»®√√¬åÕ–‰√‡≈¬ ·µà∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ë¬ÕÀåπæŸ¥∂÷ß™“¬§ππ’È°Á∂Ÿ°À¡¥ 42·≈–¡’§π‡ªìπ®”π«π¡“°¡“
‰«â«“ß„®„πæ√–‡¬´Ÿ∑’Ëπ—Ëπé

≈“´“√— µ“¬
¡’™“¬§πÀπ÷ßË ™◊ÕË ≈“´“√— ≈â¡ªÉ«¬‡¢“¡“®“°À¡Ÿ∫à “â π‡∫∏“π’∑¡Ë’ “√’¬·å ≈–¡“√∏“æ’Ë “« Õß
§π¢Õß‡¢“Õ“»—¬Õ¬Ÿà 2(¡“√’ ¬å § ππ’È ‡ªìπºŸâÀ≠‘ß∑’ËµàÕ¡“‰¥â‡∑πÈ”¡—πÀÕ¡ ≈ß∫π
‡∑â“¢Õßæ√–‡¬´Ÿ ·≈â«‡Õ“º¡¢Õß‡∏Õ‡™Á¥‡∑â“„Àâæ√–Õß§å ≈“´“√— §π∑’ªË «É ¬π’‡È ªìππâÕß™“¬¢Õß‡∏Õ)
3æ’Ë “«∑—Èß Õß°Á‡≈¬ àß§π‰ª∫Õ°æ√–‡¬´Ÿ«à“ ç∑à“πÕ“®“√¬å §π∑’ËÕ“®“√¬å√—°°”≈—ß≈â¡ªÉ«¬Õ¬Ÿàé
4‡¡◊ËÕæ√–‡¬´Ÿ‰¥â¬‘πÕ¬à“ßπ—Èπ æ√–Õß§å°Á∫Õ°«à“ ç„π∑’Ë ÿ¥·≈â« º≈®“°°“√ªÉ«¬π’È®–‰¡à „™à
§«“¡µ“¬ ·µà®–∑”„Àâ§π‡ÀÁπ∂÷ß§«“¡¬‘Ëß„À≠à¢Õßæ√–‡®â“·≈–¢Õßæ√–∫ÿµ√¢Õßæ√–‡®â“¥â«¬é
5æ√–‡¬´Ÿ√—°¡“√∏“√«¡∑—ÈßπâÕß “«¢Õß‡∏Õ·≈–≈“´“√— 6·µà‡¡◊ËÕæ√–Õß§å ‰¥â¬‘π«à“≈“´“√— °”≈—ß
≈â¡ªÉ«¬Õ¬Ÿà æ√–Õß§å°Á¬—ß§ßÕ¬Ÿà∑’Ë‡¥‘¡µàÕ‰ªÕ’° Õß«—π 7À≈—ß®“°π—Èπ æ√–Õß§å®÷ß∫Õ°æ«°»‘…¬å«à“
ç°≈—∫‰ª·§«âπ¬Ÿ‡¥’¬°—π‡∂Õ–é
8æ«°»‘…¬åæŸ¥°—∫æ√–Õß§å«à“ çÕ“®“√¬å§√—∫ ‡¡◊ËÕ‰¡à°’Ë«—π°àÕπæ«°¬‘«∑’Ëπ—Ëπæ¬“¬“¡ ‡Õ“À‘π
¢«â“ßÕ“®“√¬å„Àâµ“¬ Õ“®“√¬å¬—ß®–°≈—∫‰ªÕ’°À√◊Õé
9æ√–‡¬´ŸµÕ∫«à“ ç°≈“ß«—π¡’ ∫
‘ Õß™—«Ë ‚¡ß‰¡à„™àÀ√◊Õ ∂â“„§√‡¥‘πµÕπ°≈“ß«—π °Á®–‰¡à –¥ÿ¥≈â¡
‡æ√“–¡’· ß «à“ß®“°‚≈°π’È 10·µà∂â“„§√‡¥‘π„πµÕπ°≈“ß§◊π°Á®– –¥ÿ¥≈â¡‡æ√“–‰¡à¡’· ß «à“ßé
11À≈—ß®“°∑’Ëæ√–Õß§åæŸ¥Õ¬à“ßπ—Èπ·≈â«°Á∫Õ°æ«°»‘…¬å«à“ ç≈“´“√— ‡æ◊ËÕπ¢Õßæ«°‡√“°”≈—ß
À≈—∫Õ¬Ÿà ·µà‡√“®–‰ª∑’Ëπ—Ëπ‡æ◊ËÕª≈ÿ°‡¢“¢÷Èπ¡“é
12æ«°»‘…¬å∫Õ°«à“ çÕ“®“√¬å ∂â“‡¢“À≈—∫Õ¬Ÿà°Á§ß®–¥’¢÷Èπé
13æ√–‡¬´ŸÀ¡“¬§«“¡«à“≈“´“√— µ“¬·≈â« ·µàæ«°»‘…¬å§‘¥«à“æ√–Õß§åÀ¡“¬∂÷ß°“√πÕπ
À≈—∫µ“¡ª°µ‘ 14æ√–‡¬´Ÿ®÷ßµâÕß∫Õ°æ«°‡¢“µ√ßÊ«à“ ç≈“´“√— µ“¬·≈â« 15·≈–‡æ√“–‡ÀÁπ·°à
æ«°§ÿ≥ ‡√“∂÷ß¥’„®∑’Ë ‰¡à ‰¥âÕ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπ ‡æ◊ËÕ§ÿ≥®–‰¥â ‰«â«“ß„®‡√“ æ«°‡√“‰ªÀ“‡¢“°—π‡∂Õ–é
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(∑’Ë „§√Ê‡√’¬°«à“ ç·Ω¥é) ®÷ßæŸ¥°—∫»‘…¬å§πÕ◊ËπÊ «à“ ç‰ªæ«°‡√“ ‰ªµ“¬ ¥â«¬°—π

°—∫Õ“®“√¬åé

æ√–‡¬´ŸÕ¬Ÿà„π‡∫∏“π’
°Áæ∫«à“≈“´“√— ∂Ÿ°Ωíß„πÕÿ‚¡ß§å ‰¥â ’Ë«—π·≈â« 18À¡Ÿà∫â“π‡∫∏“π’
Õ¬ŸàÀà“ß®“°‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡·§à “¡°‘‚≈‡¡µ√‡∑à“π—Èπ 19æ«°¬‘«À≈“¬§π°Á ‰¥â¡“ª≈Õ∫„®¡“√∏“
·≈–¡“√’¬å∑’ËµâÕß Ÿ≠‡ ’¬πâÕß™“¬‰ª
20‡¡◊ËÕ¡“√∏“‰¥â¬‘π«à“æ√–‡¬´Ÿ¡“ ‡∏Õ®÷ßÕÕ°‰ªÀ“æ√–Õß§å‚¥¬∑’Ë¡“√’¬å¬—ßÕ¬Ÿà∑’Ë∫â“π 21·≈â«
¡“√∏“æŸ¥°—∫æ√–‡¬´Ÿ«à“ çÕ“®“√¬å§– ∂â“Õ“®“√¬åÕ¬Ÿà∑’Ëπ’Ë πâÕß™“¬¢Õßæ«°‡√“°Á§ß‰¡àµ“¬ 22·µà
∂÷ß‡¥’Î¬«π’È·≈â«¥‘©—π°Á¬—ß√Ÿâ«à“æ√–‡®â“®–„Àâ∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß∑’ËÕ“®“√¬å¢Õé
23æ√–‡¬´ŸæŸ¥«à“ çπâÕß™“¬¢Õß§ÿ≥®–øóôπ¢÷Èπ¡“¡’™’«‘µÕ’°é
24¡“√∏“æŸ¥«à“ ç¥‘©—π√Ÿâ«à“‡¢“®–øóôπ¢÷Èπ¡“„À¡à·≈–¡’™’«‘µÕ’°§√—Èß„π«—π ÿ¥∑â“¬∑’Ë∑ÿ°§π®–øóôπ
¢÷Èπ¡“é
25æ√–‡¬´ŸæŸ¥Õ’°«à“ ç‡√“‡ªìπ§π∑’Ë∑”„Àâ§π∑—ÈßÀ≈“¬øóôπ¢÷Èπ¡“„À¡à·≈–„Àâ™’«‘µ°—∫‡¢“ ∑ÿ°§π
∑’Ë ‰«â«“ß„®‡√“·¡â®–µ“¬‰ª·≈â«°Á®–°≈—∫¡’™’«‘µ¢÷Èπ¡“„À¡àÕ’° 26·≈–∑ÿ°§π∑’Ë¬—ß¡’™’«‘µÕ¬Ÿà·≈–‰«â
«“ß„®„π‡√“°Á®–‰¡à¡’«—πµ“¬ ¡“√∏“‡™◊ËÕÕ¬à“ßπ—Èπ‰À¡é
27¡“√∏“µÕ∫æ√–Õß§å«à“ ç§à–∑à“π ¥‘©—π‡™◊ËÕ«à“∑à“π§◊Õæ√–§√‘ µå æ√–∫ÿµ√¢Õßæ√–‡®â“ºŸâ∑’Ë
°”≈—ß®–‡¢â“¡“„π‚≈°π’Èé
17‡¡◊ËÕæ√–‡¬´Ÿ‰ª∂÷ß‡∫∏“π’

æ√–‡¬´Ÿ√Õâ ß‰Àâ
‡∏Õ°Á°≈—∫‰ª∫Õ°¡“√’¬åπâÕß “«¢Õß‡∏Õ‡ªìπ°“√ à«πµ—«
29
çÕ“®“√¬å¡“·≈â« ·≈–∂“¡À“πâÕßÕ¬Ÿàé ‡¡◊ËÕ¡“√’¬å ‰¥â¬‘π«à“æ√–‡¬´Ÿ¡“ ‡∏Õ°Á√’∫‰ªÀ“æ√–Õß§å
30(æ√–‡¬´Ÿ¬—ß‰¡à ‰¥â‡¢â“¡“„πÀ¡Ÿà∫â“π ·µà¬—ß§ßÕ¬Ÿà∑Ë’‡¥‘¡∑’Ë¡“√∏“‰ªÀ“) 31‡¡◊ËÕæ«°¬‘«∑’Ëª≈Õ∫
„®¡“√’¬åÕ¬Ÿà„π∫â“π‡ÀÁπ¡“√’¬å√’∫≈ÿ°¢÷ÈπÕÕ°‰ª®“°∫â“π°Áµ“¡‡∏Õ‰ª ‡æ√“–§‘¥«à“‡∏Õ®–‰ª√âÕß‰Àâ∑’Ë
À≈ÿ¡Ωíß»æ 32‡¡◊ËÕ¡“√’¬å ‰ª∂÷ß°Á‡ÀÁπæ√–‡¬´Ÿ ‡∏Õ°â¡≈ß°√“∫∑’Ë‡∑â“¢Õßæ√–Õß§å ·≈–§√Ë”§√«≠«à“
çÕ“®“√¬å§– ∂â“Õ“®“√¬åÕ¬Ÿà∑’Ëπ’Ë πâÕß™“¬¢Õß¥‘©—π°Á§ß‰¡àµ“¬é
33‡¡◊ËÕæ√–‡¬´Ÿ‡ÀÁπ¡“√’¬å√âÕß‰Àâ ·≈–æ«°¬‘«∑’Ëµ“¡‡∏Õ¡“√âÕß‰Àâ¥â«¬ æ√–Õß§å°Á√Ÿâ ÷°‚°√∏*
·≈–‡ªÁπ∑ÿ°¢å 34æ√–Õß§å∂“¡«à“ çæ«°§ÿ≥‡Õ“»æ‡¢“‰ªΩíß‰«â∑’Ë‰Àπé æ«°‡¢“µÕ∫«à“ çµ“¡¡“¥Ÿ ‘ Õ“®“√¬åé
35æ√–‡¬´Ÿ√âÕß‰Àâ
36æ«°¬‘«®÷ßæŸ¥«à“ ç¥Ÿ ‘ ‡¢“√—°≈“´“√— ¡“°¢π“¥‰Àπé
37·µà∫“ß§π°Áæ¥Ÿ «à“ çºŸ™â “¬§ππ’∑
È ”„Àâ§πµ“∫Õ¥¡Õß‡ÀÁπ‰¥â ·≈â«∑”‰¡‡¢“®–™à«¬„Àâ≈“´“√—
√Õ¥µ“¬ ‰¡à ‰¥â≈à–é
28À≈—ß®“°∑’Ë¡“√∏“æŸ¥Õ¬à“ßπ’È·≈â«

11:33 æ√–Õß§å°Á√Ÿâ ÷°‚°√∏ π—°«‘™“°“√∫“ß§π§‘¥«à“æ√–Õß§å‚°√∏∑’Ë§«“¡µ“¬§√Õ∫§√Õß¡πÿ…¬å ‰«â‡æ√“–¡πÿ…¬å∑”∫“ª
À√◊ÕÕ“®®–‡ªìπ¡“√’¬å·≈–æ«°‡æ◊ËÕπÊ ‰¡à‡™◊ËÕ«à“æ√–Õß§å “¡“√∂∑”„Àâ§πµ“¬øóôπ‰¥â
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182

æ√–‡¬´Ÿ∑”„Àâ≈“´“√— øóôπ¢÷Èπ
°÷ ‚°√∏Õ’° ·≈–‡¡◊ÕË ¡“∂÷ßÕÿ‚¡ß§åΩßí »æ¢Õß≈“´“√— °Á¡À’ π‘ „À≠àª¥î ª“°Õÿ‚¡ß§åÕ¬Ÿà
39æ√–Õß§å®ß÷ ßË— «à“ ç‡≈◊ÕË πÀ‘πÕÕ°‰ª é‘
¡“√∏“æ’Ë “«¢Õß≈“´“√— ®÷ß∫Õ°æ√–Õß§å«à“ çÕ“®“√¬å§– §ß‡À¡Áπ·¬à·≈â«≈à–‡æ√“–‡¢“
µ“¬¡“ ’Ë«—π·≈â«é 40æ√–‡¬´Ÿ∫Õ°‡∏Õ«à“ ç§ÿ≥≈◊¡·≈â«À√◊Õ∑’‡Ë √“∫Õ°«à“ ∂â“§ÿ≥‰«â«“ß„® §ÿ≥®–‰¥â
‡ÀÁπ§«“¡¬‘ßË „À≠à¢Õßæ√–‡®â“é
41æ«°‡¢“®÷ß‡≈◊ËÕπÀ‘πÕÕ° ·≈â«æ√–‡¬´Ÿ°Á·ÀßπÀπâ“¢÷ÈπæŸ¥«à“ çæ√–∫‘¥“ ≈Ÿ°¢Õ¢Õ∫§ÿ≥
æ√–Õß§å∑’Ëøíß≈Ÿ° 42≈Ÿ°√Ÿâ«à“æ√–Õß§åøíß≈Ÿ°Õ¬Ÿà‡ ¡Õ ·µà∑’Ë≈Ÿ°æŸ¥°Á‡æ◊ËÕ«à“∑ÿ°§π∑’ËÕ¬Ÿà∑’Ëπ’Ë®–‰¥â‡™◊ËÕ«à“
æ√–Õß§å àß≈Ÿ°¡“é 43À≈—ß®“°æ√–‡¬´ŸæŸ¥®∫ æ√–Õß§å ‰¥â√âÕßµ–‚°π‡ ’¬ß¥—ß«à“ ç≈“´“√— ÕÕ°
¡“é 44≈“´“√— ∑’µË “¬‰ª·≈â«°Á‡¥‘πÕÕ°¡“ ‚¥¬∑’¬Ë ß— ¡’º“â ≈‘ππ‘ æ—π¡◊Õæ—π‡∑â“ ∑’ÀË πâ“°Á¡º’ “â æ—πÕ¬Ÿ√à Õ∫
æ√–‡¬´Ÿ —Ëßæ«°‡¢“«à“ ç‡Õ“ºâ“æ«°π—ÈπÕÕ°„Àâ‡¢“ÀπàÕ¬ ‡¢“®–‰¥â‡ªìπÕ‘ √–é
38æ√–‡¬´Ÿ√âŸ

æ«°¬‘««“ß·ºπ¶à“æ√–‡¬´Ÿ(¡∏.26:1-5;¡°.14:1-2;≈°.22:1-2)
‘Ëß∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ∑” °Áæ“°—π‰«â«“ß„®æ√–Õß§å 46·µà
¡’∫“ß§π„πæ«°π—Èπ‰ª‡≈à“‡√◊ËÕßπ’È „Àâæ«°ø“√‘ ’øíß 47æ«°À—«Àπâ“π—°∫«™ ·≈–æ«°ø“√‘ ’®÷ß
‡√’¬°ª√–™ÿ¡ ¡“™‘° ¿“·´πŒ’¥√‘π* ·≈â«æŸ¥°—π«à“ çæ«°‡√“®–∑”¬—ß‰ß¥’ ™“¬§ππ’È ‰¥â∑” ‘Ëß
Õ—»®√√¬åÀ≈“¬Õ¬à“ß 48∂â“‡√“¢◊πª≈àÕ¬„Àâ‡ªìπÕ¬à“ßπ’µÈ Õà ‰ªª√–™“™π®–·Àà°—π‰ª‡™◊ËÕ‡¢“À¡¥ ·≈–
æ«°‚√¡—π°Á®–¡“∑”≈“¬«‘À“√†·≈–™“µ‘¢Õß‡√“é
49·µà¡’™“¬§πÀπ÷Ëß„πÀ¡Ÿàæ«°‡¢“™◊ËÕ §“¬“ø“ ´÷Ëß‡ªìπÀ—«Àπâ“ Ÿß ÿ¥¢Õßπ—°∫«™„πªïπ—Èπ
æŸ¥°—∫æ«°‡¢“«à“ çæ«°§ÿ≥π’Ë ™à“ß‰¡à√‡Ÿâ √◊ÕË ßÕ–‰√‡ ¬’ ‡≈¬ 50·∂¡¬—ß‰¡à‡¢â“„®Õ’°«à“ °“√∑’®Ë –„Àâ™“¬
§πÀπ÷ßË µ“¬·∑πª√–™“™π °Á¬—ß¥’°«à“„Àâ§π∑—Èß™“µ‘ µâÕß¡“∂Ÿ°∑”≈“¬é 51§“¬“ø“ ‰¡à ‰¥â§‘¥∑’Ë®–
æŸ¥¢÷Èπ¡“‡Õß ·µàæ√–‡®â“∑”„Àâ‡¢“æŸ¥Õ¬à“ßπ—πÈ ‡æ√“–‡¢“‡ªìπÀ—«Àπâ“ Ÿß ÿ¥¢Õßπ—°∫«™„πªïππÈ—
æ√–‡®â“°Á‡≈¬∑”„Àâ§“¬“ø“ ‡ªìπºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“†«à“ æ√–‡¬´Ÿ°”≈—ß®–µ“¬·∑π™π™“µ‘¬‘«
52æ√–‡¬´Ÿ‰¡à ‰¥âµ“¬·∑π™π™“µ‘¬‘«‡∑à“π—Èπ ·µàæ√–Õß§åµ“¬‡æ◊ËÕ√«∫√«¡≈Ÿ°Ê ¢Õßæ√–‡®â“∑ÿ°§π
∑’Ë°√–®—¥°√–®“¬‰ª∑—Ë«‚≈° „Àâ¡“Õ¬Ÿà√«¡°—π‡ªìπÀπ÷Ëß‡¥’¬«
53µ—Èß·µàπ—Èπ‡ªìπµâπ¡“ æ«°‡¢“°ÁÀ“∑“ß∑’Ë®–¶à“æ√–‡¬´Ÿ 54æ√–‡¬´Ÿ®÷ß‰¡à ‰ª‰Àπ¡“‰Àπ
Õ¬à“ß‡ªî¥‡º¬„πÀ¡Ÿà§π¬‘«Õ’°‡≈¬ æ√–Õß§å ‰¥âÕÕ°®“°À¡Ÿà∫â“π‡∫∏“π’‰ª∑’ËÀ¡Ÿà∫â“π‡Õø√“Õ‘¡ ´÷ËßÕ¬Ÿà
„°≈âÊ °—∫∑’Ë‡ª≈à“‡ª≈’Ë¬«·Àâß·≈âß ·≈â«æ√–Õß§å°—∫æ«°»‘…¬å°Á ‰¥âæ—°Õ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπ
55‡¡◊Ë Õ „°≈â ∂÷ ß ‡∑»°“≈«— π ª≈¥ª≈à Õ ¬ ¡’ § π¡“°¡“¬®“°™π∫∑À≈—Ë ß ‰À≈‡¢â “ ¡“„π‡¡◊ Õ ß
‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡°àÕπÀπâ“‡∑»°“≈‰¡à°Ë’«—π‡æ◊ËÕ™”√–µ—«„Àâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ”À√—∫‡∑»°“≈π—Èπ 56ºŸâ§π‰¥â‡∑’Ë¬«
¡ÕßÀ“æ√–‡¬´Ÿ ·≈–‡¡◊ËÕæ«°‡¢“Õ¬Ÿà„π∫√‘‡«≥«‘À“√ °Á∂“¡°—π«à“ ç‡¢“®–¡“ß“ππ’ÈÀ√◊Õ‡ª≈à“π–é
45‡¡◊ËÕæ«°¬‘«À≈“¬§π∑’Ë¡“À“¡“√’¬å ‰¥â‡ÀÁπ

11:47 ¿“·´πŒ’¥√‘π ‡ªìπ ¿“ Ÿß ÿ¥¢Õß™“«¬‘«Õ¬Ÿà„π°√ÿß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ª√–°Õ∫¥â«¬ ¡“™‘°∑—ÈßÀ¡¥ª√–¡“≥ 70 §π
¡’Àπâ“∑’Ë „π°“√ÕÕ°°ÆªØ‘∫—µ‘µà“ßÊ ∑—Èß∑“ß»“ π“ °“√‡¡◊Õß ·≈–µ—¥ ‘π‡√◊ËÕßµà“ßÊ
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æ«°‡¢“®–‰¥â ‰ª®—∫æ√–Õß§å

æ√–‡¬´Ÿ·≈–‡æ◊ËÕπÕ¬Ÿà„π‡∫∏“π’

12

(¡∏.26:6-13;¡°.14:3-9)
À°«—π°àÕπ∂÷ß‡∑»°“≈«—πª≈¥ª≈àÕ¬† æ√–‡¬´Ÿ‰¥â ‰ª∑’ÀË ¡Ÿ∫à “â π‡∫∏“π’‡æ◊ÕË À“≈“´“√—

§π∑’Ëæ√–Õß§å∑”„Àâøóôπ¢÷Èπ¡“®“°§«“¡µ“¬ 2≈“´“√— ·≈–æ’Ë “«¢Õß‡¢“‰¥â‡µ√’¬¡
Õ“À“√‡¬Áπ‰«âµâÕπ√—∫æ√–Õß§å ¡“√∏“°Á§Õ¬„Àâ∫√‘°“√·¢° ≈“´“√— π—Ëß°‘πÕ“À“√Õ¬Ÿà∑Ë’ ‚µä–‡¥’¬«
°—∫æ√–‡¬´Ÿ 3¡“√’¬å‡Õ“πÈ”¡—πÀÕ¡π“√¥“*∫√‘ ÿ∑∏‘Ï∑’Ë¡’√“§“·æß¡“°§√÷Ëß≈‘µ√¡“‡∑≈ß∑’Ë‡∑â“∑—Èß Õß
¢â“ß¢Õßæ√–‡¬´Ÿ ·≈–„™âº¡¢Õßµ—«‡Õß‡™Á¥‡∑â“¢Õßæ√–Õß§å®π·Àâß ∫â“π∑—ÈßÀ≈—ß°ÁÀÕ¡øÿÑß‰ª¥â«¬
°≈‘ËππÈ”¡—πÀÕ¡
4¬Ÿ¥“ Õ‘ §“√‘‚Õ∑ »‘…¬å§πÀπ÷Ëß¢Õßæ√–‡¬´Ÿ∑Ë’µàÕ¡“‰¥â∑√¬»æ√–Õß§åæŸ¥«à“ 5ç∑”‰¡‰¡à
‡Õ“πÈ”¡—πÀÕ¡‰ª¢“¬ ·≈â«‡Õ“‡ß‘π¡“·®°®à“¬„Àâ°—∫§π®π §ß®–¢“¬‰¥â‡ß‘π‡∑à“°—∫§à“·√ß‡ªìπªï
*‡™’¬«π–é 6(∑’Ë¬Ÿ¥“ æŸ¥Õ¬à“ßπ’È ‰¡à„™à‡æ√“–‡¢“‡ªìπÀà«ß§π®π ·µà‡æ√“–‡¢“‡ªìπÀ—«¢‚¡¬ ™Õ∫
¬—°¬Õ°‡ß‘π„π∂ÿß à«π√«¡∑’Ë‡¢“‡ªìπ§π¥Ÿ·≈)
7æ√–‡¬´Ÿ®÷ßæŸ¥«à“ çÕ¬à“¬ÿàß°—∫π“ß π“ß∑”∂Ÿ°·≈â«≈à–∑’Ë ‰¥â‡°Á∫πÈ”¡—πÀÕ¡π—Èπ‰«â®π∂÷ß«—ππ’È
´÷Ëß‡ªìπ«—π‡µ√’¬¡Ωíß»æ¢Õß‡√“ 8§ÿ≥®–¡’§π®πÕ¬Ÿà¥â«¬µ≈Õ¥‡«≈“ ·µà‡√“®–‰¡à ‰¥âÕ¬Ÿà¥â«¬µ≈Õ¥
‡«≈“À√Õ°π–é
·ºπ¶à“≈“´“√—
9‡¡◊ËÕ§π¬‘«‡ªìπ®”π«π¡“°√Ÿâ«à“æ√–‡¬´ŸÕ¬Ÿà∑’ËÀ¡Ÿà∫â“π‡∫∏“π’ æ«°‡¢“°Áæ“°—π‰ª∑’Ëπ—Ëπ ‰¡à „™à
®–¡“À“æ√–‡¬´Ÿ‡∑à“π—πÈ ·µàÕ¬“°®–¡“¥Ÿ≈“´“√— §π∑’æË √–Õß§å∑”„Àâøπóô ¢÷πÈ ®“°§«“¡µ“¬¥â«¬10¥—ß
π—Èπ æ«°À—«Àπâ“π—°∫«™®÷ß‰¥â«“ß·ºπ¶à“≈“´“√— ¥â«¬11‡æ√“–‡√◊ËÕß∑’Ë‡°‘¥°—∫≈“´“√— ∑”„Àâæ«°
¬‘«À≈“¬§π∑‘ÈßÀ—«Àπâ“π—°∫«™æ«°π—Èπ ·≈â«¡“‰«â«“ß„®æ√–‡¬´Ÿ

æ√–‡¬´Ÿ‡¢â“‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡
(¡∏.21:1-11;¡°.11:1-11;≈°.19:28-40)

12«—πµàÕ¡“

§π®”π«π¡“°∑’Ë¡“√à«¡ß“π‡∑»°“≈«—πª≈¥ª≈àÕ¬‰¥â¬‘π«à“æ√–‡¬´Ÿ°”≈—ß‡¥‘π
∑“ß¡“∑’‡Ë ¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ 13æ«°‡¢“°Áæ“°—π∂◊Õ°‘ßË ª“≈å¡ÕÕ°‰ªµâÕπ√—∫æ√–Õß§å ·≈–√âÕßµ–‚°π«à“
ç‰™‚¬* æ√–‡®â“ºŸâ¬‘Ëß„À≠à ¢Õæ√–‡®â“Õ«¬æ√§π∑’Ë¡“„ππ“¡¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µ
12:3 πÈ”¡—πÀÕ¡π“√¥“‡ªìππÈ”¡—πÀÕ¡√“§“·æß ∑’Ë ‰¥â®“°√“°¢Õßµâππ“√¥“
12:5 §à“·√ß‡ªìπªï À¡“¬∂÷ß “¡√âÕ¬‡À√’¬≠‡¥π“√‘Õ—π Àπ÷Ëß‡À√’¬≠‡¥π“√‘Õ—π°Á®–‡ªìπ§à“·√ßÀπ÷Ëß«—π¢Õß§πß“π∑—Ë«Ê ‰ª
“¡√âÕ¬‡À√’¬≠°Á‡ªìπ§à“·√ßª√–¡“≥Àπ÷Ëßªï
12:13 ‰™‚¬ „π¿“…“Õ“√‡¡§ §◊Õ ‚Œ´—ππ“ „™â „π°“√Õ∏‘…∞“π¢Õ„Àâæ√–‡®â“™à«¬ „π∑’Ëπ’ÈÕ“®®–À¡“¬∂÷ß ‡ ’¬ßµ–‚°π¥â«¬
§«“¡¬‘π¥’ „™â „π°“√ √√‡ √‘≠æ√–‡®â“À√◊Õæ√–‡¡ ‘¬“Àå
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·≈–§π∑’Ë‡ªìπ°…—µ√‘¬å¢ÕßÕ‘ √“‡Õ≈é ( ¥ÿ¥’ 118:25-26)
‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ë¡’‡¢’¬π‰«â „πæ√–§—¡¿’√å«à“

14æ√–‡¬´Ÿ‡®Õ≈“Àπÿà¡µ—«Àπ÷Ëß®÷ß¢÷Èπ¢’Ë
15ç‡¡◊Õß»‘‚¬π ‡Õã¬ ‰¡àµÕâ ß°≈—«

*

¥Ÿπ—Ëπ ‘ °…—µ√‘¬å¢Õß‡®â“°”≈—ß¡“
æ√–Õß§å¢’ËÀ≈—ß≈“Àπÿà¡é (‡»§“√‘¬“Àå 9:9)
16(„πµÕπ·√°æ«°»‘…¬å¢Õßæ√–Õß§å¬—ß‰¡à‡¢â“„®‡Àµÿ°“√≥åπ’È ·µà‡¡◊ËÕæ√–‡¬´Ÿøóôπ¢÷Èπ¡“®“°
§«“¡µ“¬·≈–√—∫‡°’¬√µ‘Õ—π¬‘Ëß„À≠à·≈â« æ«°‡¢“∂÷ßπ÷°¢÷Èπ‰¥â«à“æ√–§—¡¿’√å‡¢’¬π‰«â«à“ æ«°‡¢“®–
∑”Õ¬à“ßπ’µÈ Õà æ√–‡¬´Ÿ)
17§π®”π«π¡“°∑’ÕË ¬Ÿ°à ∫
— æ√–‡¬´ŸµÕπ∑’æË √–Õß§å‡√’¬°≈“´“√— ÕÕ°¡“®“°Õÿ‚¡ß§åΩßí »æ ·≈–
∑”„Àâ‡¢“øóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡µ“¬π—Èπ ‰¥âæŸ¥µàÕÊ°—π‰ª∂÷ß‡√◊ËÕß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ 18∑”„Àâ¡’§π®”π«π¡“°æ“
°—π¡“À“æ√–‡¬´Ÿ ‡æ√“–‰¥â¬‘π∂÷ß ‘ËßÕ—»®√√¬åπ’È 19æ«°ø“√‘ ’†®÷ßæŸ¥°—π«à“ ç‡ÀÁπ‰À¡ ·ºπ¢Õß
æ«°‡√“∑’Ëà®–µàÕµâ“π‡¢“≈â¡‡À≈«‰¡à‡ªìπ∑à“ ‚≈°∑—Èß‚≈°‰ªµ‘¥µ“¡‡¢“À¡¥·≈â«é

æ√–‡¬´ŸæŸ¥∂÷ß™’«‘µ·≈–§«“¡µ“¬
20„π™à « ß‡∑»°“≈«— π ª≈¥ª≈à Õ ¬ † ¡’ æ «°°√’ ° ∫“ß§π°Á ‰ ¥â ¡ “°√“∫‰À«â æ √–‡®â “ ∑’Ë ‡ ¡◊ Õ ß
‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡¥â«¬ 21æ«°°√’°‰¥â ‰ªÀ“øï≈ª‘ ∑’¡Ë “®“°À¡Ÿ∫à “â π‡∫∏‰´¥“„π·§«âπ°“≈‘≈’ ·≈–æŸ¥«à“ ç§ÿ≥
§√—∫ æ«°‡√“Õ¬“°®–‡®Õæ√–‡¬´Ÿé øï≈‘ª®÷ß∫Õ°Õ—π¥√Ÿ«å 22·≈â«‡¢“∑—Èß Õß°Á ‰ª∫Õ°æ√–‡¬´Ÿ
23æ√–‡¬´Ÿ∫Õ°‡¢“∑—Èß Õß«à“ ç∂÷ß‡«≈“·≈â«∑’Ëæ√–‡®â“®–· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“∫ÿµ√¡πÿ…¬åπ—Èπ¬‘Ëß
„À≠à·§à ‰Àπ 24‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ ∂â“‡¡≈Á¥æ◊™‰¡àµ°≈ß¥‘π·≈–µ“¬ ¡—π°Á®–‡ªìπ·§à‡¡≈Á¥‡¥’¬«
‡À¡◊Õπ‡¥‘¡ ·µà∂â“¡—πµ“¬ ¡—π®–ßÕ°‡ªìπ‡¡≈Á¥æ◊™Õ’°¡“°¡“¬ 25§π∑’Ë√—°™’«‘µ¢Õßµπ‡Õß°Á®– Ÿ≠

‡ ’¬™’«‘µ‰ª ·µà§π∑’Ë‡°≈’¬¥™’«‘µ¢Õßµπ„π‚≈°π’È°Á®–√—°…“™’«‘µ‰«â „ÀâÕ¬Ÿà°—∫æ√–‡®â“µ≈Õ¥‰ª‰¥â
‡¢“°Á®–µâÕßµ‘¥µ“¡‡√“‰ª‰¡à«à“®–‡ªìπ∑’Ë ‰Àπ°Áµ“¡ §π√—∫„™â¢Õß‡√“°Á®–µâÕß
Õ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπ¥â«¬ ∂â“„§√√—∫„™â‡√“ æ√–∫‘¥“°Á®–„Àâ‡°’¬√µ‘§ππ—Èπé
26∂â“„§√√—∫„™â‡√“

æ√–‡¬´ŸæŸ¥∂÷ß§«“¡µ“¬¢Õßæ√–Õß§å
®π‰¡à√Ÿâ®–æŸ¥¬—ß‰ß¥’ ®–„Àâ‡√“æŸ¥«à“ ùæ√–∫‘¥“ ™à«¬≈Ÿ°„Àâ
æâπ®“°™à«ß‡«≈“·Ààß§«“¡∑ÿ°¢åπ¥È’ «â ¬û Õ¬à“ßπ—πÈ À√◊Õ ‡√“‡¢â“¡“„π‚≈°π’°È ‡Á æ◊ÕË ®–∑πµàÕ§«“¡∑ÿ°¢åπÈ’
28æ√–∫‘¥“ ¢Õ„Àâ§π‡ÀÁπ∂÷ß§«“¡¬‘Ëß„À≠à¢Õßæ√–Õß§åé
∑—π„¥π—Èπ °Á¡’‡ ’¬ß¥—ß¡“®“° «√√§å«à“ ç‡√“‰¥â∑”·≈â« ·≈–‡√“®–∑”Õ’°é
29§π∑’ÕË ¬Ÿ∑
à πË’ πË— ‰¥â¬π‘ ‡ ¬’ ß®“°∑âÕßøÑ“ ∫“ß§π∫Õ°«à“‡ªìπ‡ ¬’ ßøÑ“√âÕß «à π§πÕ◊πË ∫Õ°«à“ ç∑Ÿµ
«√√§åæŸ¥°—∫‡¢“é
30æ√–‡¬´Ÿ®÷ß∫Õ°«à“ ç‡ ’¬ß∑’Ë ‰¥â¬‘ππ—Èπ ‡°‘¥¢÷Èπ‡æ◊ËÕæ«°§ÿ≥‰¡à „™à‡æ◊ËÕ‡√“ 31∂÷ß‡«≈“∑’Ë®–
µ—¥ ‘π≈ß‚∑…‚≈°π’È·≈â« ‡®â“ºŸâ§√Õ∫§√Õß‚≈°π’È*®–∂Ÿ°¢—∫‰≈àÕÕ°‰ª 32‡¡◊ËÕ‡√“∂Ÿ°¬°¢÷Èπ*®“°·ºàπ
27çµÕππ’È‡√“°”≈—ß°≈ÿâ¡„®¡“°

12:15 »‘‚¬π À¡“¬∂÷ß °√ÿß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡
12:31 ‡®â“ºŸâ§√Õ∫§√Õß‚≈°π’È §◊Õ ´“µ“π À√◊Õ ¡“√
12:32 ∂Ÿ°¬°¢÷πÈ À¡“¬∂÷ß ∂Ÿ°µ√÷ß∑’Ë°“ß‡¢π
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¥‘π‚≈° ‡√“°Á®–∑”„Àâ∑°ÿ Ê §π¡“À“‡√“é 33(æ√–Õß§åæ¥Ÿ Õ¬à“ßπ’È ‡æ◊ÕË ∫Õ°„Àâ√«Ÿâ “à æ√–Õß§å®–µâÕßµ“¬
·∫∫‰Àπ)
34ΩŸß™π®÷ßæŸ¥¢÷π
È ¡“«à“ ç°Á ‰Àπæ√–§—¡¿’√∫å Õ°«à“ æ√–§√‘ µå†®–¡’™«’ µ‘ µ≈Õ¥‰ª ·≈â«∑”‰¡
∑à“π¡“æŸ¥«à“ ù∫ÿµ√¡πÿ…¬åµâÕß∂Ÿ°¬°¢÷Èπû „§√§◊Õ ù∫ÿµ√¡πÿ…¬åû† À√◊Õé
35æ√–‡¬´Ÿ∫Õ°«à“ ç§«“¡ «à“ß®–Õ¬Ÿà°—∫æ«°§ÿ≥Õ’°ª√–‡¥’Î¬«‡¥’¬«‡æ√“–©–π—Èπ „Àâ‡¥‘π„π
¢≥–∑’Ë¬—ß¡’§«“¡ «à“ßÕ¬Ÿà ‡æ√“–‡¡◊ËÕ§«“¡¡◊¥¡“∂÷ß¡—π®–‰¥â ‰¡àª°§≈ÿ¡æ«°§ÿ≥ ‡æ√“–§π∑’Ë‡¥‘π
Õ¬Ÿà„π§«“¡¡◊¥®–¡Õß‰¡à‡ÀÁπ«à“§«√®–‰ª∑“ß‰Àπ 36„Àâ ‰«â«“ß„®„π§«“¡ «à“ßπ—Èπ„π¢≥–∑’Ëæ«°
§ÿ≥¬—ß¡’§«“¡ «à“ßÕ¬Ÿà ·≈â«æ«°§ÿ≥®–‰¥â‡ªìπ≈Ÿ°¢Õß§«“¡ «à“ßé ‡¡◊ÕË æŸ¥®∫·≈â«æ√–Õß§å°®Á “°‰ª
·≈–‰¥â´àÕπµ—«®“°ΩŸß™π

æ«°¬‘« à«π„À≠à‰¡à‡™◊ËÕæ√–‡¬´Ÿ
ßË‘ Õ—»®√√¬å¡“°¡“¬µàÕÀπâ“ΩŸß™π ·µàæ«°‡¢“°Á¬ß— ‰¡à‡™◊ÕË æ√–Õß§å 38´÷ßË
‡ªìπ®√‘ßµ“¡∑’ËÕ‘ ¬“ÀåºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“‰¥âæŸ¥‰«â«à“
çÕß§å‡®â“™’«‘µ ¡’„§√∫â“ß∑’Ë‡™◊ËÕ‡√◊ËÕß∑’Ë‡√“∫Õ°
·≈–¡’ „§√∫â“ß∑’Ë‡ÀÁπƒ∑∏‘ÏÕ”π“®¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µé (Õ‘ ¬“Àå 53:1)
39·≈–∑’Ëæ«°‡¢“‰¡à‡™◊ËÕ°Á‡æ√“–æ√–‡®â“‰¥âæŸ¥ºà“π∑“ßÕ‘ ¬“Àå«à“
40ç‡√“∑”„Àâµ“¢Õßæ«°‡¢“∫Õ¥ ·≈–„®¢Õßæ«°‡¢“¥◊ÕÈ ¥â“π
‡æ◊ËÕµ“¢Õßæ«°‡¢“®–‰¥â¡Õß‰¡à‡ÀÁπ
·≈–„®¢Õßæ«°‡¢“®–‰¥â ‰¡à‡¢â“„®
‡¢“®–‰¥â ‰¡àÀ—π°≈—∫¡“„Àâ‡√“√—°…“é (Õ‘ ¬“Àå 6:10)
41Õ‘ ¬“ÀåæŸ¥Õ¬à“ßπ’È‡æ√“–‡¢“‡ÀÁπ·≈â««à“µàÕ‰ª¿“¬Àπâ“æ√–‡¬´Ÿ®–¬‘Ëß„À≠à·§à ‰Àπ
42¡’æ«°¬‘«À≈“¬§π√«¡∑—Èßæ«°ºŸâπ”™“«¬‘«‰¥â¡“‡™◊ËÕæ√–‡¬´Ÿ ·µàæ«°‡¢“‰¡à°≈â“¬Õ¡√—∫
æ√–Õß§åÕ¬à“ß‡ªî¥‡º¬ ‡æ√“–°≈—«æ«°ø“√‘ ’† ·≈–‰¡àÕ¬“°∂Ÿ°‰≈àÕÕ°®“°∑’Ëª√–™ÿ¡™“«¬‘«†
43æ«°‡¢“√—°‡°’¬√µ‘∑’Ë¡“®“°¡πÿ…¬å¡“°°«à“‡°’¬√µ‘∑’Ë¡“®“°æ√–‡®â“
37∑—ßÈ Ê ∑’æ
Ë √–‡¬´Ÿ∑”

§” Õπ¢Õßæ√–‡¬´Ÿµ—¥ ‘π‚∑…ª√–™“™π
44æ√–‡¬´Ÿ‰¥âµ–‚°π«à“ ç„§√‰«â«“ß„®‡√“ °Á ‰«â«“ß„®æ√–∫‘¥“∑’Ë àß‡√“¡“¥â«¬ ‰¡à „™à·§à ‰«â
«“ß„®‡√“‡∑à“π—Èπ 45§π∑’Ë¡Õß‡ÀÁπ‡√“°Á‡ÀÁπæ√–Õß§åºŸâ àß‡√“¡“¥â«¬ 46‡√“‡¢â“¡“‡ªìπ· ß «à“ß„Àâ
°—∫‚≈°π’È‡æ◊ËÕ«à“∑ÿ°§π∑’Ë ‰«â«“ß„®‡√“®–‰¡àÕ¬Ÿà „π§«“¡¡◊¥Õ’°µàÕ‰ª 47 ”À√—∫§π∑’Ëøíß§” —Ëß Õπ

¢Õß‡√“·µà ‰¡à∑”µ“¡ ‡√“°Á ‰¡àµ—¥ ‘π≈ß‚∑…‡¢“À√Õ° ‡æ√“–‡√“‰¡à ‰¥â¡“‡æ◊ËÕµ—¥ ‘π≈ß‚∑…‚≈°π’È
·µà‡√“¡“‡æ◊ËÕ®–™à«¬‚≈°π’È „Àâ√Õ¥ 48·µà®–¡’ ‘ËßÀπ÷Ëß∑’Ë®–µ—¥ ‘π≈ß‚∑…§π∑’Ë ‰¡à¬Õ¡√—∫‡√“·≈–§”
æŸ¥¢Õß‡√“ π—Ëπ°Á§◊Õ§”æŸ¥¢Õß‡√“π’È‡Õß∑’Ë®–≈ß‚∑…§π‡À≈à“π—Èπ„π«—π ÿ¥∑â“¬* 49‡æ√“–§”æŸ¥
‡À≈à“π’È‡√“‰¡à ‰¥âæŸ¥‡Õ“‡Õß ·µàæ√–∫‘¥“ºŸâ∑’Ë àß‡√“¡“‡ªìπºŸâ —Ëß„ÀâæŸ¥ 50·≈–‡√“°Á√âŸ«à“§” Ë—ßπ’È¢Õß
æ√–Õß§å®–π”‰ª∂÷ß™’«‘µ∑’ËÕ¬Ÿà°—∫æ√–‡®â“µ≈Õ¥‰ª ‡√“∂÷ßæŸ¥µ“¡∑’Ëæ√–∫‘¥“ —Ëßé
12:48 «—π ÿ¥∑â“¬ Õâ“ß∂÷ß °“√µ—¥ ‘π≈ß‚∑…∑ÿ°§π‡ªìπ§√—Èß ÿ¥∑â“¬„π«—π ÿ¥∑â“¬¢Õß‚≈°
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186

æ√–‡¬´Ÿ≈â“ß‡∑â“„Àâ»‘…¬å
°àÕπ®–∂÷ß‡∑»°“≈«—πª≈¥ª≈àÕ¬† æ√–‡¬´Ÿ√«âŸ “à ∂÷ß‡«≈“·≈â« ∑’æË √–Õß§å®–®“°‚≈°π’È
°≈—∫‰ªÀ“æ√–∫‘¥“ æ√–Õß§å√°— §π‡À≈à“π—πÈ ∑’‡Ë ªìπ¢Õßæ√–Õß§å„π‚≈°π’È æ√–Õß§å ‰¥â∑”
„Àâ‡ÀÁπ«à“æ√–Õß§å√—°æ«°‡¢“¡“°·§à ‰Àπ
2¢≥–∑’Ë°”≈—ß°‘πÕ“À“√‡¬Áπ ¡“√√â“¬‰¥â¥≈„®¬Ÿ¥“ ≈Ÿ°¢Õß´’ ‚¡π Õ‘ §“√‘‚Õ∑ „Àâ∑√¬»
æ√–Õß§å·≈â« 3æ√–‡¬´Ÿ√Ÿâ«à“æ√–∫‘¥“„Àâæ√–Õß§å¡’Õ”π“®‡Àπ◊Õ∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß ·≈–æ√–Õß§å√Ÿâ«à“
µ—«‡Õß¡“®“°æ√–‡®â“ ·≈–°”≈—ß®–°≈—∫‰ªÀ“æ√–‡®â“ 4æ√–Õß§å®÷ß≈ÿ°®“°‚µä–Õ“À“√ ∂Õ¥‡ ◊ÈÕ
§≈ÿ¡ÕÕ°·≈â«‡Õ“ºâ“‡™Á¥µ—«¡“¡—¥‡Õ«‰«â 5æ√–Õß§å‡∑πÈ”„ àÕà“ß ·≈â«‡Õ“‰ª≈â“ß‡∑â“„Àâæ«°»‘…¬å
¢Õßæ√–Õß§å ·≈â«‡Õ“ºâ“∑’Ë¡—¥‡Õ«‡™Á¥‡∑â“„Àâæ«°‡¢“
6‡¡◊ËÕ¡“∂÷ß´’ ‚¡π ‡ª‚µ√ ‡¢“∂“¡æ√–‡¬´Ÿ«à“ çÕ“®“√¬å®–≈â“ß‡∑â“¢Õßº¡À√◊Õé
7æ√–‡¬´ŸµÕ∫«à“ çµÕππ’È§ÿ≥‰¡à‡¢â“„®À√Õ°«à“‡√“°”≈—ß∑”Õ–‰√ ·µà∑’À≈—ß§ÿ≥®–‡¢â“„®‡Õßé
8‡ª‚µ√®÷ß∫Õ°«à“ ç‰¡à¡’∑“ß∑’Ëº¡®–¬Õ¡„ÀâÕ“®“√¬å≈â“ß‡∑â“¢Õßº¡À√Õ°é
æ√–‡¬´Ÿ∫Õ°«à“ ç∂â“‡√“‰¡à ‰¥â≈â“ß§ÿ≥ §ÿ≥°Á ‰¡à ‰¥â‡ªìπ¢Õß‡√“é
9´’ ‚¡π ‡ª‚µ√ ®÷ß∫Õ°«à“ çÕ“®“√¬å ∂â“Õ¬à“ßπ—π
È Õ¬à“·§à≈“â ß‡∑â“‡≈¬ ≈â“ß∑—ßÈ ¡◊Õ·≈–À—«¢Õß
10
º¡¥â«¬π–§√—∫é æ√–‡¬´ŸæŸ¥°—∫‡¢“«à“ ç§π∑’ËÕ“∫πÈ”°Á –Õ“¥∑—Èßµ—«·≈â« ≈â“ß·µà‡∑â“°ÁæÕ æ«°
§ÿ≥∫“ß§π°Á –Õ“¥·≈â« ·µà ‰¡à„™à∑ÿ°§πé 11(æ√–Õß§å√Ÿâ«à“„§√®–∑√¬»æ√–Õß§å æ√–Õß§å∂÷ßæŸ¥
«à“ ç‰¡à „™àæ«°§ÿ≥∑ÿ°§π∑’Ë –Õ“¥é)
12‡¡◊ÕË æ√–Õß§å≈“â ß‡∑â“„Àâæ«°»‘…¬å∑°ÿ §π·≈â«æ√–Õß§å°Á„ ‡à ÕÈ◊ §≈ÿ¡·≈–°≈—∫¡“π—ßË ∑’Ë ‚µä–Õ“À“√
·≈â«∂“¡æ«°‡¢“«à“ çæ«°§ÿ≥‡¢â“„®À√◊Õ‡ª≈à“«à“‡√“∑”Õ–‰√ 13æ«°§ÿ≥‡√’¬°‡√“«à“ ùÕ“®“√¬åû ·≈–
ùÕß§å‡®â“™’«‘µû ∑’Ë§ÿ≥‡√’¬°Õ¬à“ßπ—Èπ°Á∂Ÿ°µâÕß·≈â«‡æ√“–‡√“‡ªìπÕ¬à“ßπ—Èπ®√‘ßÊ 14∂â“‡√“∑’Ë‡ªìπÕß§å
‡®â“™’«‘µ·≈–Õ“®“√¬å¢Õßæ«°§ÿ≥≈â“ß‡∑â“„Àâ°—∫æ«°§ÿ≥ æ«°§ÿ≥°Á§«√®–≈â“ß‡∑â“„Àâ·°à°—π·≈–
°—π¥â«¬ 15‡√“‰¥â∑”‡ªìπµ—«Õ¬à“ß„Àâ¥Ÿ·≈â« æ«°§ÿ≥°Á§«√®–∑”µ“¡ 16‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“∑“ ‰¡à¬‘Ëß
„À≠à ‰ª°«à“π“¬ ·≈–§π àß¢à“«°Á ‰¡à¬‘Ëß„À≠à ‰ª°«à“§π∑’Ë àß‡¢“¡“ 17∂â“§ÿ≥‡¢â“„® ‘Ëß‡À≈à“π’È·≈â«
·≈–∑”µ“¡π—πÈ §ÿ≥°Á¡‡’ °’¬√µ‘®√‘ßÊ
18‡√“‰¡à ‰¥âæŸ¥∂÷ßæ«°§ÿ≥∑ÿ°§π ‡√“√Ÿâ®—°§π∑’Ë‡√“‰¥â‡≈◊Õ°‰«â ·µà ‘Ëß∑’Ëæ√–§—¡¿’√†å ∫Õ°‰«â«à“
ù§π∑’Ë°‘πÕ“À“√¢Õß‡√“ °≈“¬‡ªìπ»—µ√Ÿ¢Õß‡√“û*®–µâÕß‡ªìπ®√‘ß 19µÕππ’È¡—π¬—ß‰¡à‡°‘¥¢÷Èπ ·µà‡√“
∫Õ°‰«â°àÕπ≈à«ßÀπâ“ æÕ¡—π‡°‘¥¢÷Èπ§ÿ≥®–‰¥â‡™◊ËÕ«à“‡√“§◊Õ§π∑’Ë‡√“∫Õ°«à“‡√“‡ªìπ 20‡√“®–∫Õ°
„Àâ√âŸ«à“„§√°Áµ“¡∑’Ë¬Õ¡√—∫§π∑’Ë‡√“ àß‰ª°Á‡∑à“°—∫¬Õ¡√—∫‡√“¥â«¬ ·≈–„§√°Áµ“¡∑’Ë¬Õ¡√—∫‡√“°Á
‡∑à“°—∫¬Õ¡√—∫ºŸâπ—Èπ∑’Ë àß‡√“¡“¥â«¬é

13

æ√–‡¬´Ÿ∫Õ°«à“„§√®–À—°À≈—ßæ√–Õß§å
(¡∏.26:20-25;¡°.14:17-21;≈°.22:21-23)

21‡¡◊ËÕæ√–‡¬´ŸæŸ¥®∫·≈â«

æ√–Õß§å°Á°≈ÿâ¡„®¡“° ·≈–æŸ¥ÕÕ°¡“«à“ ç‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“§π

Àπ÷Ëß„πæ«°§ÿ≥®–À—°À≈—ß‡√“é
13:18 ç§π∑’Ë°‘π...»—µ√Ÿ¢Õß‡√“é Õâ“ß®“° Àπ—ß ◊Õ ¥ÿ¥’ 41:9
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22æ«°»‘…¬åµà“ßÀ—π‰ª¡ÕßÀπâ“°—π

ß —¬«à“æ√–Õß§åæŸ¥∂÷ß„§√ 23æÕ¥’ »‘ … ¬å § πÀπ÷Ë ß ∑’Ë
æ√–Õß§å√—°‡ªìπæ‘‡»…π—Ëß‡Õπµ—«µ‘¥Õ¬Ÿà°—∫æ√–‡¬´Ÿ∑Ë’ ‚µä– 24´’ ‚¡π ‡ª‚µ√®÷ßæ¬—°Àπâ“„Àâ‡¢“∂“¡
æ√–Õß§å«à“æ√–Õß§å°”≈—ßæŸ¥∂÷ß„§√
25 »‘…¬å§ππ—Èπ®÷ß‡Õπµ—«¡“„°≈â°—∫Õ°¢Õßæ√–‡¬´Ÿ ·≈â«∂“¡«à“ çÕ“®“√¬åæŸ¥∂÷ß„§√§√—∫é
26æ√–‡¬´ŸµÕ∫«à“ ç§π∑’Ë‡√“®–¬◊Ëπ¢π¡ªíß∑’Ë®ÿà¡„π∂â«¬π’È „Àâé ·≈â«æ√–Õß§å°Á‡Õ“¢π¡ªíß®ÿà¡
≈ß„π∂â«¬¬◊Ëπ„Àâ¬Ÿ¥“ ≈Ÿ°¢Õß´’ ‚¡π Õ‘ §“√‘‚Õ∑ 27‡¡◊ËÕ¬Ÿ¥“ À¬‘∫¢π¡ªíß™‘Èππ—Èπ·≈â« ´“µ“π°Á
‡¢â“ ß‘ ‡¢“ æ√–‡¬´Ÿ®ß÷ æŸ¥°—∫¬Ÿ¥“ «à“ ç®–∑”Õ–‰√ °Á√∫’ ∑”´–é 28∑ÿ°§π∑’πË ßË— ‡Õπµ—«Õ¬Ÿ∑à Ë’ ‚µä–Õ“À“√
°Á ‰¡à√Ÿâ«à“∑”‰¡æ√–‡¬´Ÿ∂÷ßæŸ¥°—∫¬Ÿ¥“ Õ¬à“ßπ—Èπ 29∫“ß§π§‘¥«à“‡æ√“–¬Ÿ¥“ ‡ªìπ§π¥Ÿ·≈∂ÿß‡ß‘π
æ√–‡¬´Ÿ∂÷ß∫Õ°„Àâ‡¢“‰ª´◊ÈÕ¢Õß∑’ËµâÕß„™â „πß“π‡∑»°“≈ À√◊Õ«à“æ√–Õß§åÕ“®®–∫Õ°„Àâ¬Ÿ¥“
·®°¢Õß„Àâ°—∫§π®π∫â“ß
30‡¡◊ËÕ¬Ÿ¥“ √—∫¢π¡ªíß™‘Èππ—Èπ ‡¢“°ÁÕÕ°‰ª∑—π∑’ µÕππ—Èπ‡ªìπ‡«≈“°≈“ß§◊π·≈—«
31À≈—ß®“°∑’Ë¬Ÿ¥“ ÕÕ°‰ª·≈â«æ√–‡¬´Ÿ‰¥âæŸ¥«à“ ç∂÷ß‡«≈“·≈â«∑’Ë§π®–‰¥â‡ÀÁπ§«“¡¬‘Ëß„À≠à
¢Õß∫ÿµ√¡πÿ…¬å ·≈– ßË‘ ∑’‡Ë °‘¥¢÷πÈ °—∫∫ÿµ√¡πÿ…¬åπ®È’ –∑”„Àâ§π‡ÀÁπ§«“¡¬‘ßË „À≠à¢Õßæ√–‡®â“ 32‡æ√“–
Õ¬à“ßπ’Èæ√–‡®â“°Á®–∑”„Àâ§π‡ÀÁπ§«“¡¬‘Ëß„À≠à¢Õß∫ÿµ√¡πÿ…¬å† ·≈–æ√–Õß§å®–∑”∑—π∑’
33≈Ÿ°Ê ∑’Ë√—° ‡√“®–Õ¬Ÿà°—∫æ«°§ÿ≥Õ’°ª√–‡¥’Î¬«‡¥’¬«‡∑à“π—Èπ ·≈â«§ÿ≥°Á®–µ“¡À“‡√“ ‡√“®–
∫Õ°°—∫æ«°§ÿ≥Õ¬à“ß∑’Ë‡√“‡§¬∫Õ°æ«°¬‘«·≈â««à“∑’Ë∑’Ë‡√“°”≈—ß®–‰ªπ—Èπ æ«°§ÿ≥‰ª‰¡à ‰¥â
34‡√“®–„Àâ§” —Ëß„À¡à°—∫æ«°§ÿ≥ §◊Õ„Àâ√—°´÷Ëß°—π·≈–°—π æ«°§ÿ≥µâÕß√—°°—π‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ë‡√“
√—°§ÿ≥ 35∂â“æ«°§ÿ≥√—°°—π ∑ÿ°§π°Á®–√Ÿâ«à“æ«°§ÿ≥‡ªìπ≈Ÿ°»‘…¬å¢Õß‡√“é

æ√–‡¬´Ÿ∫Õ°«à“‡ª‚µ√®–ªØ‘‡ ∏æ√–Õß§å
(¡∏.26:31-35;¡°.14:27-31;≈°.22:31-34)

36´’ ‚¡π

‡ª‚µ√∂“¡«à“ çÕ“®“√¬å®–‰ª‰ÀπÀ√◊Õ§√—∫é
æ√–‡¬´ŸµÕ∫‡¢“«à“ ç∑’Ë∑’Ë‡√“®–‰ªπ—ÈπµÕππ’È§ÿ≥µ“¡‡√“‰ª‰¡à ‰¥â ·µà§ÿ≥®–µ“¡‡√“‰ª∑’À≈—ßé
37‡ª‚µ√‡≈¬∂“¡Õ’°«à“ çÕ“®“√¬å ∑”‰¡º¡∂÷ßµ“¡‰ªµÕππ’È ‰¡à ‰¥â≈–à §√—∫ º¡æ√âÕ¡∑’®Ë –µ“¬
‡æ◊ÕË Õ“®“√¬åé
38æ√–‡¬´ŸµÕ∫«à“ ç§ÿ≥æ√âÕ¡∑’®Ë –µ“¬‡æ◊ÕË ‡√“À√◊Õ ‡√“®–∫Õ°„Àâ√«âŸ “à æ√ÿßà π’‡È ™â“ °àÕπ‰°à¢π
—
§ÿ≥®–∫Õ°«à“‰¡à√®âŸ °— ‡√“∂÷ß “¡§√—ßÈ é

æ√–‡¬´Ÿª≈Õ∫‡À≈à“»‘…¬å
çÕ¬à“°≈ÿ¡â „®‰ª‡≈¬ ¢Õ„Àâ«“ß„®æ√–‡®â“·≈–«“ß„®‡√“¥â«¬ 2„π∫â“π¢Õßæ√–∫‘¥“¢Õß
‡√“¡’ÀÕâ ßÀ≈“¬ÀâÕß ∂â“À“°‰¡à¡‡’ √“°Á§ß‰¡à∫Õ°§ÿ≥À√Õ°«à“‡√“°”≈—ß‰ª‡µ√’¬¡∑’Ë ‰«â „Àâ
3æÕ‡√“‡µ√’¬¡‡ √Á®·≈â«°Á®–°≈—∫¡“√—∫§ÿ≥‰ªÕ¬Ÿà°—∫‡√“ 4§ÿ≥°Á√Ÿâ®—°∑“ßπ—Èπ·≈â«π’Ë ∑“ß∑’Ë®–π”‰ª
∂÷ß∑’Ë∑’Ë‡√“°”≈—ß®–‰ªé
5‚∏¡— ∫Õ°«à“ çÕ“®“√¬å§√—∫ æ«°‡√“¬—ß‰¡à√âŸ‡≈¬«à“Õ“®“√¬å®–‰ª‰Àπ ·≈â«æ«°‡√“®–‰ª
√Ÿ®â °— ∑“ßπ—πÈ ‰¥â¬ß— ‰ßé

14

14:30 ºŸâ§√Õ∫§√Õß‚≈° À√◊Õ ´“µ“π

04 john with reference

187

26/8/03, 10:53 AM

¬ÕÀåπ 14:6

188

6æ√–‡¬´Ÿ∫Õ°«à“ ç‡√“‡ªìπ∑“ßπ—Èπ ‡ªìπ§«“¡®√‘ß·≈–‡ªìπ™’«‘µ ‰¡à¡’ „§√‰ª∂÷ßæ√–∫‘¥“‰¥â
πÕ°®“°¡“∑“ß‡√“7∂â“æ«°§ÿ≥√Ÿâ®—°‡√“ §ÿ≥°Á®–√Ÿâ®—°æ√–∫‘¥“¢Õß‡√“¥â«¬ ·≈–π—∫µ—Èß·µàπ’È ‰ª§ÿ≥

°Á‡ªìπ§π∑’Ë√Ÿâ®—°æ√–Õß§å·≈–‰¥â‡ÀÁπæ√–Õß§å·≈â«é
8øï≈‘ªæŸ¥«à“ çÕ“®“√¬å ¢Õ„Àâæ«°º¡‰¥â‡ÀÁπæ√–∫‘¥“ÀπàÕ¬ ‘§√—∫ ·§àπ’Èæ«°º¡°ÁæÕ„®·≈â«é
9æ√–‡¬´Ÿ®÷ßæŸ¥«à“ çøï≈‘ª §ÿ≥πà“®–√Ÿâ®—°‡√“·≈â«π– ‡æ√“–‡√“‰¥âÕ¬Ÿà°—∫§ÿ≥¡“µ—Èßπ“π·≈â« „§√
°Áµ“¡∑’Ë‡ÀÁπ‡√“°Á‡ÀÁπæ√–∫‘¥“¥â«¬ ·≈â«∑”‰¡§ÿ≥¬—ßæŸ¥«à“ ù¢Õ„Àâæ«°º¡‰¥â‡ÀÁπæ√–∫‘¥“û 10§ÿ≥
‰¡à‡™◊ËÕ„™à ‰À¡ «à“‡√“Õ¬Ÿà„πæ√–∫‘¥“·≈–æ√–∫‘¥“°ÁÕ¬Ÿà „πµ—«‡√“ ‘Ëß∑’Ë‡√“‰¥â Õπæ«°§ÿ≥π—Èπ‰¡à ‰¥â
Õπµ“¡„®µ—«‡Õß ·µàæ√–∫‘¥“∑’ËÕ¬Ÿà„πµ—«‡√“‰¥â∑”ß“π¢Õßæ√–Õß§åºà“π∑“ß‡√“ 11‡™◊ËÕ‡√“ ‘ ‡¡◊ËÕ
‡√“∫Õ°«à“‡√“Õ¬Ÿà „πæ√–∫‘¥“·≈–æ√–∫‘¥“°ÁÕ¬Ÿà„πµ—«‡√“ À√◊Õ‰¡àß—Èπ°Á „Àâ‡™◊ËÕ„π ‘ËßÕ—»®√√¬åµà“ßÊ
∑’‡Ë √“‰¥â∑”‰ª12‡√“®–∫Õ°„Àâ√«âŸ “à §π∑’«Ë “ß„®‡√“°Á®–∑” ßË‘ µà“ßÊ ‡À≈à“π’È ‰¥â‡À¡◊Õπ°—∫∑’‡Ë √“∑” ·≈–
‡¢“®–∑” ‘Ëß∑’Ë¬‘Ëß„À≠à°«à“π’ÈÕ’° ‡æ√“–«à“‡√“°”≈—ß®–‰ªÀ“æ√–∫‘¥“ 13¥—ßπ—Èπ‰¡à«à“Õ–‰√°Áµ“¡∑’Ë
§ÿ≥¢Õ®“°°“√∑’Ë§ÿ≥‡ªìπ§π¢Õß‡√“ ‡√“°Á®–∑” ‘Ëßπ—Èπ„Àâ ‡æ◊ËÕ∑’Ëæ√–∫ÿµ√®–‰¥â· ¥ß§«“¡¬‘Ëß„À≠à
¢Õßæ√–∫‘¥“„Àâ‡ÀÁπ 14‡√“®–∑”∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ßµ“¡∑’Ë§ÿ≥¢Õ ‡æ√“–§ÿ≥‡ªìπ§π¢Õß‡√“é

æ√–‡¬´Ÿ —≠≠“«à“®– àßæ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï¡“„Àâ
§ÿ≥°Á®–∑”µ“¡§” —Ëß¢Õß‡√“ 16·≈â«‡√“®–¢Õæ√–∫‘¥“·≈–æ√–Õß§å°Á
®– àßºŸâ™à«¬Õ’°ºŸâÀπ÷Ëß¡“„Àâæ«°§ÿ≥ ºŸâ™à«¬π’È®–Õ¬Ÿà°—∫§ÿ≥µ≈Õ¥‰ª 17ºŸâ ™à « ¬Õß§å πÈ’ §◊ Õ æ√–
«‘≠≠“≥·Ààß§«“¡®√‘ß ‚≈°π’È ‰¡à “¡“√∂¬Õ¡√—∫æ√–Õß§å ‰¥â ‡æ√“–‚≈°π’È¡Õß‰¡à‡ÀÁπ·≈–‰¡à√Ÿâ®—°
æ√–Õß§å ·µàæ«°§ÿ≥√Ÿâ®—°æ√–Õß§å‡æ√“–‡¥’Î¬«π’Èæ√–Õß§å ‰¥âÕ¬Ÿà°—∫æ«°§ÿ≥·≈â« ·≈–®–Õ¬Ÿà „πµ—«
æ«°§ÿ≥„πÕπ“§µ¥â«¬
18‡√“®–‰¡àª≈àÕ¬„Àâæ«°§ÿ≥‡ªìπ‡À¡◊Õπ‡¥Á°°”æ√â“ ‡√“®–°≈—∫¡“À“æ«°§ÿ≥ 19„π‡√Á«Ê π’È
‚≈°®–‰¡à‡ÀÁπ‡√“Õ’°µàÕ‰ª·≈â« ·µàæ«°§ÿ≥®–‡ÀÁπ‡√“‡æ√“–‡√“¡’™’«‘µÕ¬Ÿà ·≈–æ«°§ÿ≥°Á®–¡’™’«‘µ
Õ¬Ÿà¥â«¬ 20„π«—ππ—Èπ∑’Ë®–¡“∂÷ß §ÿ≥®–√Ÿâ«à“‡√“Õ¬Ÿà „πæ√–∫‘¥“ §ÿ≥Õ¬Ÿà„πµ—«‡√“ ·≈–‡√“Õ¬Ÿà„πµ—«§ÿ≥
21§π∑’Ë√Ÿâ®—°§” —Ëß Õπ¢Õß‡√“·≈–∑”µ“¡°Á‡ªìπ§π∑’Ë√—°‡√“ æ√–∫‘¥“®–√—°§π∑’Ë√—°‡√“¥â«¬ ‡√“°Á
®–√—°æ«°‡¢“·≈–®–ª√“°Øµ—«„Àâæ«°‡¢“‡ÀÁπé
22¬Ÿ¥“ (‰¡à„™à ¬Ÿ¥“ Õ‘ §“√‘‚Õ∑) ®÷ß∂“¡«à“ çÕ“®“√¬å§√—∫ ∑”‰¡Õ“®“√¬å∂ß÷ ®–ª√“°Øµ—«
„Àâæ«°‡√“‡ÀÁπ ·µà ‰¡àª√“°Øµ—«„Àâ ‚≈°‡ÀÁπ≈–§√—∫é
23æ√–‡¬´ŸµÕ∫«à“ ç∂â“„§√√—°‡√“ ‡¢“°Á®–∑”µ“¡§” ß—Ë Õπ¢Õß‡√“ æ√–∫‘¥“¢Õß‡√“°Á®–√—°‡¢“
·≈â«æ√–∫‘¥“°—∫µ—«‡√“°Á®–¡“ª√“°Øµ—«„Àâ‡¢“‡ÀÁπ ·≈–Õ¬Ÿà°—∫‡¢“ 24§π‰Àπ‰¡à√—°‡√“°Á®–‰¡à∑”
µ“¡§” —Ëß Õπ¢Õß‡√“ §” —Ëß Õπ∑’Ëæ«°§ÿ≥‰¥â¬‘ππ’È ‰¡à „™à‡ªìπ§” —Ëß Õπ¢Õß‡√“ ·µà‡ªìπ§” —Ëß
Õπ¢Õßæ√–∫‘¥“ºŸâ∑’Ë àß‡√“¡“
25‡√“‰¥â‡≈à“‡√◊ËÕß∑—ÈßÀ¡¥π’È „Àâæ«°§ÿ≥øíßµÕπ∑’Ë‡√“¬—ßÕ¬Ÿà°—∫§ÿ≥ 26‡¡◊ËÕæ√–∫‘¥“‰¥â àßºŸâ™à«¬
§◊Õæ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï¡“·∑π‡√“·≈â« æ√–«‘≠≠“≥π’È®– Õπ§ÿ≥∑ÿ°Õ¬à“ß ·≈–®–∑”„Àâ§ÿ≥®”
∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ë‡√“‡≈à“„Àâøíß‰¥â
15ç∂â“æ«°§ÿ≥√—°‡√“
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27‡√“‰¥â „Àâ

π— µ‘ ¢ÿ ‰«â°∫— §ÿ≥ π— µ‘ ¢ÿ ∑’‡Ë √“„ÀâπÈ’ ‰¡à‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ë ‚≈°„Àâ ¥—ßπ—πÈ §ÿ≥®÷ß‰¡àµÕâ ß∑ÿ°¢å
„® À√◊ÕÀ«“¥°≈—«‡≈¬ 28§ÿ≥‰¥â¬π‘ ∑’‡Ë √“æŸ¥«à“ ‡√“°”≈—ß®–®“°‰ª·≈–®–°≈—∫¡“À“§ÿ≥Õ’° ∂â“§ÿ≥√—°‡√“
§ÿ≥°Áπ“à ®–¥’„®«à“‡√“°”≈—ß®–°≈—∫‰ªÀ“æ√–∫‘¥“ ‡æ√“–æ√–∫‘¥“π—πÈ ¬‘ßË „À≠à°«à“‡√“ 29µÕππ’‡È √“
∫Õ°‡√◊ËÕßπ’È°—∫§ÿ≥‰«â°àÕπ≈à«ßÀπâ“ ‡æ◊ËÕ«à“‡¡◊ËÕ‡√◊ËÕßπ’È‡°‘¥¢÷Èπ®√‘ßÊ §ÿ≥®–‰¥â‡™◊ËÕ 30‡√“‡À≈◊Õ‡«≈“
æŸ¥°—∫æ«°§ÿ≥Õ’°π‘¥‡¥’¬« ‡æ√“–‡®â“ºŸâ§√Õ∫§√Õß‚≈°*π’È°”≈—ß¡“ ¡—π‰¡à¡’Õ”π“®‡Àπ◊Õ‡√“À√Õ°
31·µà‡æ◊ÕË „Àâ ‚≈°√Ÿ«â “à ‡√“√—°æ√–∫‘¥“ ‡√“®÷ß∑”µ“¡∑’æ
Ë √–∫‘¥“ ß—Ë „Àâ∑”∑ÿ°Õ¬à“ß ≈ÿ°¢÷πÈ ·≈â«‰ª°—π‡∂Õ–é

æ√–‡¬´Ÿ§Õ◊ ‡∂“Õßÿπà ∑’·Ë ∑â®√‘ß
ç‡√“‡ªìπ‡∂“Õßÿπà ∑’·Ë ∑â®√‘ß ·≈–æ√–∫‘¥“¢Õß‡√“‡ªìπºŸ¥â ·Ÿ ≈ «π 2æ√–Õß§å®–µ—¥°‘ßË *¢Õß
‡√“∑’Ë ‰¡àÕÕ°≈Ÿ°∑‘ßÈ ‰ª ·≈–®–·µàß°‘ßË ∑’ÕË Õ°≈Ÿ°„Àâ –Õ“¥‡æ◊ÕË „ÀâÕÕ°≈Ÿ°¡“°¢÷πÈ 3æ«°
§ÿ≥°Á –Õ“¥·≈â«‡æ√“–§” —Ëß Õπ¢Õß‡√“ 4„Àâµ‘¥ π‘∑°—∫‡√“·≈–‡√“°Á®–µ‘¥ π‘∑°—∫§ÿ≥ °‘Ëß®–
ÕÕ°º≈‡Õß‰¡à ‰¥âπÕ°®“°®–µ‘¥ π‘∑°—∫‡∂“‡∑à“π—Èπ §ÿ≥°Á‡À¡◊Õπ°—∫°‘Ëß §ÿ≥®–ÕÕ°º≈‡Õß‰¡à ‰¥â
πÕ°®“°®–µ‘¥ π‘∑°—∫‡√“
5‡√“‡ªìπ‡∂“Õßÿπ
à æ«°§ÿ≥‡ªìπ°‘ßË ∂â“§ÿ≥µ‘¥ π‘∑°—∫‡√“·≈–‡√“µ‘¥ π‘∑°—∫§ÿ≥ §ÿ≥®–ÕÕ°≈Ÿ°¡“°
∂â“‰¡à¡‡’ √“§ÿ≥®–∑”Õ–‰√‰¡à‰¥â‡≈¬ 6∂â“„§√‰¡à ‰¥âµ¥‘ π‘∑°—∫‡√“ ‡¢“°Á®–‡À¡◊Õπ°—∫°‘ßË ∑’∂Ë °Ÿ µ—¥∑‘ßÈ „Àâ
‡À’¬Ë «·Àâßµ“¬ ·≈–∂Ÿ°‡°Á∫‰ª‡º“‰ø
7∂â“æ«°§ÿ≥µ‘¥ π‘∑°—∫‡√“ ·≈–§” —Ëß Õπ¢Õß‡√“µ‘¥ π‘∑°—∫§ÿ≥ ‰¡à«à“§ÿ≥®–¢ÕÕ–‰√¡—π°Á
®–‡ªìπÕ¬à“ßπ—Èπ 8‡¡◊ËÕ§ÿ≥‡°‘¥º≈¡“° · ¥ß«à“§ÿ≥‡ªìπ»‘…¬å¢Õß‡√“ ·≈–§ÿ≥‰¥â∑”„Àâ§π‡ÀÁπ
§«“¡¬‘Ëß„À≠à¢Õßæ√–∫‘¥“¢Õß‡√“ 9‡√“√—°§ÿ≥‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëæ√–∫‘¥“√—°‡√“ ¢Õ„Àâ¬÷¥¡—ËπÕ¬Ÿà°—∫
§«“¡√—°¢Õß‡√“ 10∂â“§ÿ≥∑”µ“¡∑’Ë‡√“ —Ëß °Á· ¥ß«à“§ÿ≥¬—ß¬÷¥¡—ËπÕ¬Ÿà„π§«“¡√—°¢Õß‡√“ ‡À¡◊Õπ
°—∫∑’Ë‡√“∑”µ“¡§” —Ëß¢Õßæ√–∫‘¥“ ·≈–¬÷¥¡—ËπÕ¬Ÿà„π§«“¡√—°¢Õßæ√–Õß§å 11‡√“∫Õ°‡√◊ËÕßæ«°
π’È°—∫§ÿ≥ ‡æ◊ËÕ«à“§ÿ≥®–‰¥â¡’§«“¡ ÿ¢ ‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ë‡√“¡’·≈–¡’Õ¬à“ß≈âπ‡À≈◊Õ 12§” —Ëß¢Õß‡√“§◊Õ „Àâ
√—°°—π‡À¡◊Õπ°—∫∑’‡Ë √“√—°§ÿ≥ 13‰¡à¡§’ «“¡√—°∑’¬Ë ß‘Ë „À≠à°«à“π’ÕÈ °’ ·≈â« §◊Õ°“√∑’§Ë π§πÀπ÷ßË ®–¬Õ¡µ“¬
‡æ◊ÕË ‡æ◊ÕË π¢Õßµπ14æ«°§ÿ≥°Á‡ªìπ‡æ◊ÕË π¢Õß‡√“∂â“∑”µ“¡∑’‡Ë √“ ßË— 15‡√“®–‰¡à‡√’¬°æ«°§ÿ≥«à“ ç∑“ é
Õ’°µàÕ‰ª ‡æ√“–∑“ ®–‰¡à√Ÿâ«à“π“¬¢Õß‡¢“∑”Õ–‰√ ·µà‡√“‡√’¬°æ«°§ÿ≥«à“ ç‡æ◊ËÕπé ‡æ√“–‡√“
‰¥â∫Õ°„Àâæ«°§ÿ≥√Ÿ∑â °ÿ ß‘Ë ∑ÿ°Õ¬à“ß∑’‡Ë √“‰¥â¬π‘ ®“°æ√–∫‘¥“¢Õß‡√“·≈â« 16æ«°§ÿ≥‰¡à‰¥â‡≈◊Õ°‡√“À√Õ°
·µà‡√“µà“ßÀ“°∑’‡Ë ≈◊Õ°æ«°§ÿ≥ ·≈–·µàßµ—ßÈ §ÿ≥„ÀâÕÕ°‰ª·≈–‡°‘¥º≈ ‡ªìπº≈∑’¬Ë ßË— ¬◊πµ≈Õ¥‰ª ·≈â«
æ√–∫‘¥“®–„Àâ∑°ÿ ß‘Ë ∑ÿ°Õ¬à“ß∑’§Ë ≥
ÿ ¢Õ ‡æ√“–§ÿ≥‡ªìπ§π¢Õß‡√“ 17§” ß—Ë ¢Õß‡√“§◊Õ „Àâ√°— °—π·≈–°—πé

15

æ√–‡¬´Ÿ‡µ◊Õπæ«°»‘…¬å
18ç∂â“‚≈°π’‡È °≈’¬¥™—ßæ«°§ÿ≥ °Á„Àâ®”‰«â«“à ‚≈°π’‡È °≈’¬¥™—ß‡√“°àÕπ 19∂â“æ«°§ÿ≥‡ªìπ¢Õß‚≈°π’È

‚≈°°Á®–√—°æ«°§ÿ≥‡æ√“–§ÿ≥‡ªìπ¢Õß¡—π‡Õß ·µà‡√“‰¥â‡≈◊Õ°æ«°§ÿ≥ÕÕ°®“°‚≈°π’È §ÿ≥‡≈¬‰¡à
‡ªìπ¢Õß‚≈°π’ÈÕ’°·≈â« ‚≈°‡≈¬‡°≈’¬¥™—ß§ÿ≥ 20®”‰¥â ‰À¡∑’Ë‡√“‡§¬∫Õ°«à“ ù∑“ ‰¡à¬‘Ëß„À≠à ‰ª°«à“
π“¬û ∂â“æ«°‡¢“¢à¡‡Àß‡√“ ‡¢“°Á®–¢à¡‡Àßæ«°§ÿ≥¥â«¬ ∂â“æ«°‡¢“∑”µ“¡§” ßË— Õπ¢Õß‡√“ æ«°
15:2 °‘Ëß À¡“¬∂÷ß »‘…¬å¢Õßæ√–‡¬´Ÿ
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190

‡¢“°Á®–∑”µ“¡§” —Ëß Õπ¢Õßæ«°§ÿ≥¥â«¬ 21æ«°‡¢“¢à¡‡Àßæ«°§ÿ≥°Á‡æ√“–‡√“ ‡æ√“–‡¢“‰¡à√Ÿâ
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∫‘¥“¢Õß‡√“¥â«¬ 24‡√“‰¥â∑” ‘ËßÕ—»®√√¬åµà“ßÊ∑’Ë ‰¡à‡§¬¡’ „§√∑”¡“°àÕπ „πÀ¡Ÿàæ«°‡¢“ ∂â“‡√“‰¡à
‰¥â∑” Ë‘ßÕ—»®√√¬åπÈ’ æ«°‡¢“°Á§ß®–‰¡à¡’§«“¡º‘¥∫“ª ·µàµÕππ’È∑È—ßÊ∑’Ëæ«°‡¢“‡ÀÁπ Ë‘ßÕ—»®√√¬å
µà“ßÊ∑’Ë‡√“∑”‰ª·≈â« ·µàæ«°‡¢“°Á¬—ß§ß‡°≈’¬¥‡√“·≈–æ√–∫‘¥“¢Õß‡√“ 25·µàÕ¬à“ß‰√°Áµ“¡ ‘Ëß
‡À≈à“π’È‡°‘¥¢÷Èπ‡æ◊ËÕ„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡¢âÕæ√–§—¡¿’√å∑’Ë‡¢’¬π‰«â«à“ ùæ«°‡¢“‡°≈’¬¥‡√“‚¥¬‰¡à¡’‡Àµÿº≈û*
26‡√“®– àßºŸâ™à«¬®“°æ√–∫‘¥“¡“„Àâ§ÿ≥ æ√–Õß§å§◊Õæ√–«‘≠≠“≥·Ààß§«“¡®√‘ß æ√–Õß§å
®–ª√–°“»‡°’Ë¬«°—∫‡√“ 27æ«°§ÿ≥‡Õß°ÁµâÕßª√–°“»„Àâ§πÕ◊Ëπ√Ÿâ‡°’Ë¬«°—∫‡√“¥â«¬* ‡æ√“–æ«°§ÿ≥
‰¥âÕ¬Ÿà°—∫‡√“¡“µ—Èß·µà·√°·≈â«é
ç‡√“‰¥â∫Õ° ‘Ëß‡À≈à“π’È°—∫æ«°§ÿ≥≈à«ßÀπâ“ ‡æ◊ËÕ§ÿ≥®–‰¡à‡≈‘°‰«â«“ß„®„πµ—«‡√“ 2æ«°
‡¢“®–‰≈à§ÿ≥ÕÕ°®“°∑’Ëª√–™ÿ¡ Õ’°‰¡àπ“π∑ÿ°§π∑’Ë¶à“§ÿ≥ °Á®–§‘¥«à“π—Ëπ‡ªìπ°“√√—∫„™â
æ√–‡®â“ 3∑’Ëæ«°‡¢“∑”Õ¬à“ßπ’È °Á‡æ√“–æ«°‡¢“‰¡à√Ÿâ®—°æ√–∫‘¥“·≈–‰¡à√Ÿâ®—°‡√“ 4‡√“∫Õ°‡√◊ËÕß
‡À≈à“π’È°—∫æ«°§ÿ≥µÕππ’È‡æ◊ËÕ∑’Ë«à“‡¡◊ËÕ¡—π‡°‘¥¢÷Èπ®√‘ß æ«°§ÿ≥®–‰¥âπ÷°ÕÕ°«à“‡√“‡§¬‡µ◊Õπæ«°
§ÿ≥·≈â«é
ß“π¢Õßæ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï
ç∑’Ë‡√“‰¡à ‰¥â∫Õ°‡√◊ËÕßπ’È°—∫æ«°§ÿ≥µ—Èß·µà·√°°Á‡æ√“–‡√“¬—ßÕ¬Ÿà°—∫§ÿ≥ 5µÕππ’È‡√“°”≈—ß®–
‰ªÀ“æ√–Õß§åºŸâ∑’Ë àß‡√“¡“ ·µà ‰¡à¡’ „§√∂“¡‡√“«à“ ùÕ“®“√¬å®–‰ª‰Àπû 6‡æ√“–§ÿ≥°”≈—ß°≈ÿâ¡„®
„π‡√◊ËÕß∑’Ë‡√“∫Õ° 7·µà‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ ¡—π®–¥’°—∫§ÿ≥∂â“‡√“‰ª ‡æ√“–∂â“‡√“‰¡à ‰ª ºŸâ™à«¬
æ√–Õß§åπ—Èπ°Á®–‰¡à¡“ ·µà∂â“‡√“‰ª ‡√“°Á®– àßºŸâ™à«¬¡“„Àâ§ÿ≥ 8‡¡◊ËÕºŸâ™à«¬π—Èπ¡“ æ√–Õß§å®–
∑”„Àâ ‚≈°√Ÿâ§«“¡®√‘ß‡°’Ë¬«°—∫§«“¡∫“ª „Àâ ‚≈°√Ÿâ«à“∑’Ë‡√“æŸ¥·≈–∑”π—Èπ∂Ÿ°µâÕß ·≈–„Àâ ‚≈°√Ÿâ«à“
æ√–‡®â“®–µ—¥ ‘π≈ß‚∑…‚≈° 9„π‡√◊ËÕß§«“¡∫“ªπ—Èπ‡°‘¥®“°§π‰¡à¬Õ¡‰«â«“ß„®‡√“ 10„π‡√◊ËÕß
§«“¡∂Ÿ°µâÕß¢Õß‡√“°—∫æ√–‡®â“π—Èπ°Á§◊Õ°“√∑’Ë‡√“‰¥â°≈—∫‰ªÀ“æ√–∫‘¥“Õ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß ®÷ß∑”„Àâæ«°
§ÿ≥‰¡à‡ÀÁπ‡√“Õ’° 11„π‡√◊ËÕß°“√µ—¥ ‘π≈ß‚∑…π—Èπ°Á§◊Õ°“√∑’Ë‡®â“ºŸâ§√Õ∫§√Õß‚≈°*π’È ‰¥â∂Ÿ°µ—¥ ‘π
≈ß‚∑…·≈â«
12‡√“¬—ß¡’Õ’°À≈“¬‡√◊ËÕß∑’Ë®–∫Õ° ·µà∂â“æŸ¥‡¥’Î¬«π’È¡—π®–¡“°‡°‘π°«à“∑’Ëæ«°§ÿ≥®–√—∫‰¥â
13·µà‡¡◊ËÕæ√–«‘≠≠“≥·Ààß§«“¡®√‘ß¡“∂÷ß æ√–Õß§å®–π”æ«°§ÿ≥‰ª §àŸ «“¡®√‘ß∑—ßÈ À¡¥ ‡æ√“–
æ√–Õß§å ‰¡à ‰¥âæŸ¥µ“¡„®µ—«‡Õß ·µà®–æŸ¥„π ‘Ëß∑’Ëæ√–Õß§å ‰¥â¬‘π¡“ ·≈–æ√–Õß§å®–∫Õ°„Àâæ«°
§ÿ≥√Ÿ«â “à Õ–‰√°”≈—ß®–‡°‘¥¢÷πÈ 14æ√–Õß§å®–∑”„Àâ§≥
ÿ ‡ÀÁπ§«“¡¬‘ßË „À≠à¢Õß‡√“ ‡æ√“–æ√–Õß§å®–
15
∫Õ° ßË‘ ∑’æË √–Õß§å ‰¥â¬π‘ ®“°‡√“ „Àâ§≥
ÿ øíß ∑ÿ° ßË‘ ∑ÿ°Õ¬à“ß∑’‡Ë ªìπ¢Õßæ√–∫‘¥“‡ªìπ¢Õß‡√“ π—πË ‡ªìπ
“‡Àµÿ∑‡Ë’ √“æŸ¥«à“ ºŸ™â «à ¬®–∫Õ° ßË‘ ∑’æË √–Õß§å‰¥â¬π‘ ®“°‡√“„Àâ§≥
ÿ øíßé

16
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§«“¡‡»√â“®–‡ª≈’Ë¬π‡ªìπ§«“¡ ÿ¢
çÕ’°ª√–‡¥’Î¬«Àπ÷Ëßæ«°§ÿ≥°Á®–‰¡à‡ÀÁπ‡√“·≈â« ·≈–À≈—ß®“°π—ÈπÕ’°ª√–‡¥’Î¬«Àπ÷Ëßæ«°
§ÿ≥°Á®–‡ÀÁπ‡√“Õ’°é
17æ«°»‘…¬å∫“ß§π∂“¡°—π‡Õß«à“ çÕ“®“√¬åÀ¡“¬∂÷ßÕ–‰√ ∑’ËæŸ¥«à“ ùÕ’°ª√–‡¥’Î¬« Àπ÷Ëßæ«°
§ÿ≥°Á®–‰¡à‡ÀÁπ‡√“·≈â« ·≈–À≈—ß®“°π—ÈπÕ’°ª√–‡¥’Î¬«Àπ÷Ëßæ«°§ÿ≥°Á®–‡ÀÁπ‡√“Õ’°û °—∫∑’Ë«à“ ù‡√“
°”≈—ß®–‰ªÀ“æ√–∫‘¥“ûé 18æ«°‡¢“°Á¬—ß∂“¡°—πÕ’°«à“ çÕ“®“√¬åÀ¡“¬∂÷ßÕ–‰√∑’ËæŸ¥«à“ ùÕ’°ª√–
‡¥’Î¬«Àπ÷Ëßû ‰¡à‡ÀÁπ√Ÿâ‡√◊ËÕß‡≈¬«à“Õ“®“√¬åæŸ¥∂÷ßÕ–‰√é
19æ√–‡¬´Ÿ√Ÿâ«à“æ«°‡¢“Õ¬“°®–∂“¡‡√◊ËÕßπ’È æ√–Õß§å®÷ß∂“¡«à“ çæ«°§ÿ≥°”≈—ß ß —¬°—πÕ¬Ÿà
„™à ‰À¡«à“‡√“À¡“¬∂÷ßÕ–‰√∑’ËæŸ¥«à“ ùÕ’°ª√–‡¥’Î¬«Àπ÷Ëß æ«°§ÿ≥°Á®–‰¡à‡ÀÁπ‡√“·≈â« ·≈–À≈—ß®“°
π—ÈπÕ’°ª√–‡¥’Î¬«Àπ÷Ëßæ«°§ÿ≥°Á®–‡ÀÁπ‡√“Õ’°é 20‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ §ÿ≥®–√âÕß‰Àâ ‚»°‡»√â“‡ ’¬„®
·µà ‚≈°®–√◊Ëπ‡√‘ß¬‘π¥’ §ÿ≥®–∑ÿ°¢å„® ·µà§«“¡∑ÿ°¢å„®π—Èπ®–°≈—∫°≈“¬¡“‡ªìπ§«“¡¥’„® 21‡À¡◊Õπ
°—∫ºŸâÀ≠‘ß∑’Ë∂÷ß°”Àπ¥§≈Õ¥°Á‡ªìπ∑ÿ°¢å‡æ√“–§«“¡‡®Á∫ª«¥∑√¡“π ·µà‡¡◊ËÕ‡∏Õ§≈Õ¥≈Ÿ°·≈â«°Á≈◊¡
§«“¡‡®Á∫ª«¥‰ªÀ¡¥ ‡æ√“–¥’„®∑’Ë ‰¥â‡ÀÁπ≈Ÿ°‡°‘¥¡“„π‚≈°π’È 22æ«°§ÿ≥°Á‡À¡◊Õπ°—π µÕππ’§È ≥
ÿ ∑ÿ°¢å„®
·µà‡¡◊ÕË ‡√“°≈—∫¡“À“æ«°§ÿ≥Õ’° æ«°§ÿ≥°Á®–¥’„® ·≈–‰¡à¡’„§√®–·¬àß‡Õ“§«“¡¥’„®π—πÈ ‰ª®“°§ÿ≥‰¥â
23„π«—ππ—Èπ§ÿ≥®–‰¡àµâÕß∂“¡Õ–‰√‡√“Õ’°·≈â« ‡√“®–∫Õ°„Àâ√âŸ«à“∑ÿ° Ë‘ß∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ë§ÿ≥¢Õ‡æ√“–
§ÿ≥‡ªìπ§π¢Õß‡√“ æ√–∫‘¥“°Á®–„Àâ°—∫§ÿ≥ 24µ—Èß·µà§ÿ≥‡ªìπ§π¢Õß‡√“¡“®π∂÷ß‡¥’Î¬«π’È æ«°§ÿ≥
¬—ß‰¡à‡§¬¢ÕÕ–‰√‡≈¬„π∞“π–§π¢Õß‡√“ ¢Õ ‘·≈â«§ÿ≥®–‰¥â ‡æ◊ËÕ§ÿ≥®–‰¥â¡’§«“¡ ÿ¢Õ¬à“ß‡µÁ¡∑’Ëé
16

™—¬™π–‡Àπ◊Õ‚≈°
25ç‡√“‰¥â‡≈à“‡√◊ÕË ß‡À≈à“π’È ‚¥¬„™â‡√◊ÕË ß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ Õ’°‰¡àπ“π‡√“®–‰¡à„™â‡√◊ÕË ß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫·≈â«
·µà‡√“®–∫Õ°æ«°§ÿ≥µ√ßÊ‡≈¬‡°’Ë¬«°—∫æ√–∫‘¥“ 26„π«—ππ—Èπæ«°§ÿ≥®–‰¡àµâÕß¢ÕÕ–‰√‚¥¬ºà“π
∑“ß‡√“Õ’°·≈â« §ÿ≥¢Õ®“°æ√–‡®â“‰¥â ‚¥¬µ√ß‡≈¬ ‡æ√“–§ÿ≥‡ªìπ§π¢Õß‡√“ 27‡æ√“–æ√–∫‘¥“

‡Õß°Á√°— æ«°§ÿ≥ æ√–Õß§å√°— æ«°§ÿ≥∑ÿ°§π‡æ√“–«à“æ«°§ÿ≥√—°‡√“ ·≈–‡™◊ÕË «à“‡√“¡“®“°æ√–‡®â“
28‡√“¡“®“°æ√–∫‘¥“ ·≈–‡¢â“¡“„π‚≈°π’È µÕππ’‡È √“°”≈—ß®–‰ª®“°‚≈°π’È ‡æ◊ÕË °≈—∫‰ªÀ“æ√–∫‘¥“é
29·≈â«æ«°»‘…¬å°æ
Á ¥Ÿ «à“ ç¥Ÿ ‘ Õ“®“√¬åæ¥Ÿ °—∫æ«°‡√“µ√ßÊ ‚¥¬‰¡à‰¥â„™â‡√◊ÕË ß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫·≈â«
30µÕππ’æ
È «°‡√“√Ÿ·â ≈â««à“Õ“®“√¬å√∑âŸ °ÿ Õ¬à“ß Õ“®“√¬å√«âŸ “à ®–µÕ∫Õ–‰√°àÕπ∑’‡Ë √“®–∂“¡‡ ¬’ Õ’° ∂÷ß‰¡à

∂“¡Õ“®“√¬å°Á√ŸâÕ¬Ÿà·≈â««à“‡√“§‘¥Õ–‰√ ·§àπ’È‡√“°Á‡™◊ËÕ·≈â««à“Õ“®“√¬å¡“®“°æ√–‡®â“é
31æ√–‡¬´ŸµÕ∫æ«°‡¢“«à“ ç„π∑’Ë ÿ¥æ«°§ÿ≥°Á‡™◊ËÕ·≈â«À√◊Õ 32§Õ¬¥Ÿ ‘‡«≈“°”≈—ß®–¡“∂÷ß ∑’Ë
®√‘ß‡«≈“¡“∂÷ß·≈â«¥â«¬´È” ‡ªìπ‡«≈“∑’æË «°§ÿ≥∑ÿ°§π®–Àπ’°√–‡®‘¥°√–‡®‘ß‰ª∑“ß„§√∑“ß¡—π ·≈–
®–∑‘Èß‡√“‰«â§π‡¥’¬« ·µà‡√“‰¡à ‰¥âÕ¬Ÿà§π‡¥’¬«À√Õ° ‡æ√“–æ√–∫‘¥“Õ¬Ÿà°—∫‡√“¥â«¬
33‡√“æŸ¥‡√◊ËÕßæ«°π’È‡æ◊ËÕ«à“§ÿ≥®–‰¥â¡’ —πµ‘ ÿ¢®“°°“√∑’Ë¡’ à«π„π‡√“ „π‚≈°π’È§ÿ≥®–¡’
ªí≠À“‡¥◊Õ¥√âÕπ “√æ—¥ ·µà„Àâ‡¢â¡·¢Áß‰«â ‡æ√“–‡√“™π–‚≈°·≈â«é
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¬‘ßË „À≠à¢Õßæ√–Õß§å 2æ√–Õß§å‰¥â „Àâ≈°Ÿ ¡’ ∑‘ ∏‘·≈–Õ”π“®‡Àπ◊Õ¡πÿ…¬å∑°ÿ §π ‡æ◊ÕË ∑’≈Ë °Ÿ ®–‰¥â„Àâ∑°ÿ Ê
§π∑’Ëæ√–Õß§åΩ“°‰«â°—∫≈Ÿ°π—Èπ¡’™’«‘µ°—∫æ√–Õß§åµ≈Õ¥‰ª 3™’«‘µ°—∫æ√–Õß§åµ≈Õ¥‰ªπ—Èπ°Á§◊Õ°“√
√Ÿâ®—°æ√–Õß§å ºŸâ‡ªìπæ√–‡®â“‡∑’Ë¬ß·∑âÕß§å‡¥’¬« ·≈–√Ÿâ®—°æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µåºŸâ∑’Ëæ√–Õß§å àß¡“ 4≈Ÿ°‰¥â
∑”„Àâ§π„π‚≈°π’È‡ÀÁπ§«“¡¬‘Ëß„À≠à¢Õßæ√–Õß§å‚¥¬‰¥â∑”ß“π∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ëæ√–Õß§å„Àâ≈Ÿ°∑”®π
‡ √Á®À¡¥·≈â« 5æ√–∫‘¥“ µÕππ’È¢Õ„Àâ≈Ÿ°‰¥â√—∫§«“¡¬‘Ëß„À≠à°≈—∫¡“‡À¡◊Õπ‡¥‘¡Õ’°§√—ÈßµàÕÀπâ“
æ√–Õß§å §◊Õ§«“¡¬‘Ëß„À≠à∑’Ë≈Ÿ°¡’√à«¡°—∫æ√–Õß§å°àÕπ∑’Ëæ√–Õß§å®– √â“ß‚≈°π’È
6≈Ÿ°‰¥âπ”§π„π‚≈°π’È∑’Ëæ√–Õß§å ‰¥âΩ“°‰«â°—∫≈Ÿ° ¡“√Ÿâ®—°æ√–Õß§å·≈â« §π‡À≈à“π—Èπ‡ªìπ¢Õß
æ√–Õß§å æ√–Õß§åΩ“°æ«°‡¢“‰«â°—∫≈Ÿ° ·≈–æ«°‡¢“°Á∑”µ“¡§” —Ëß Õπ¢Õßæ√–Õß§å 7µÕππ’È
æ«°‡¢“°Á√âŸ∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ë≈Ÿ°‰¥â√—∫®“°æ√–Õß§å·≈â« 8≈Ÿ°‡Õ“§”æŸ¥∑’Ëæ√–Õß§å„Àâ°—∫≈Ÿ°‰ª„Àâæ«°‡¢“
·≈–æ«°‡¢“°Á¬Õ¡√—∫¡—π‰«â æ«°‡¢“‡™◊ËÕ«à“≈Ÿ°¡“®“°æ√–Õß§å®√‘ß ·≈–‡™◊ËÕ«à“æ√–Õß§å àß≈Ÿ°¡“
9≈Ÿ°‰¥âÕ∏‘…∞“π„Àâæ«°‡¢“ ‰¡à „™à«à“≈Ÿ°Õ∏‘…∞“π„Àâ§π„π‚≈°π’È ·µà≈Ÿ°‰¥âÕ∏‘…∞“π„Àâ§π∑’Ëæ√–Õß§å
Ω“°≈Ÿ°‰«â ‡æ√“–æ«°‡¢“‡ªìπ§π¢Õßæ√–Õß§å 10∑ÿ°Õ¬à“ß¢Õß≈Ÿ°°Á‡ªìπ¢Õßæ√–Õß§å ·≈–∑ÿ°
Õ¬à“ß¢Õßæ√–Õß§å°Á‡ªìπ¢Õß≈Ÿ° §π‡À≈à“π’È∑”„Àâ ‚≈°‡ÀÁπ§«“¡¬‘Ëß„À≠à¢Õß≈Ÿ° 11≈Ÿ°®–‰¡àÕ¬Ÿà „π
‚≈°π’ÕÈ °’ ·≈â« ·µàæ«°‡¢“¬—ßÕ¬Ÿà „π‚≈°π’È ≈Ÿ°°”≈—ß®–‰ªÀ“æ√–Õß§å æ√–∫‘¥“ºŸ∫â √‘ ∑ÿ ∏‘Ï ¢Õ‚ª√¥ „™â
Õ”π“®∑’Ëæ√–Õß§å„Àâ≈Ÿ°π—Èπ§ÿâ¡§√Õß‡¢“¥â«¬ ‡æ◊ËÕ∑’Ëæ«°‡¢“®–‡ªìπÕ—πÀπ÷ËßÕ—π‡¥’¬«°—π‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ë
æ√–Õß§å·≈–≈Ÿ°‡ªìπÕ—πÀπ÷ËßÕ—π‡¥’¬«°—π 12‡¡◊ËÕ≈Ÿ°¬—ßÕ¬Ÿà°—∫æ«°‡¢“ ≈Ÿ°‰¥â¥Ÿ·≈§ÿâ¡§√Õßæ«°‡¢“
¥â«¬Õ”π“®¢Õßæ√–Õß§å∑Ë’æ√–Õß§å„Àâ°—∫≈Ÿ° ≈Ÿ°‰¥âª°ªÑÕßæ«°‡¢“‰«â ·≈–‰¡à¡’ „§√À≈ßÀ“¬‰ª
‡≈¬ —°§π ¬°‡«âπ§π‡¥’¬«∑’ËµâÕßæ‘π“»‡æ◊ËÕ®–‰¥â‡ªìπ®√‘ßµ“¡∑’Ëæ√–§—¡¿’√å‡¢’¬π‰«â
13µÕππ’È ≈Ÿ°°”≈—ß¡“À“æ√–Õß§å ·µà≈Ÿ°æŸ¥‡√◊ËÕßæ«°π’È „π¢≥–∑’Ë≈Ÿ°¬—ßÕ¬Ÿà „π‚≈° ‡æ◊ËÕæ«°
‡¢“®–‰¥â¡’§«“¡ ÿ¢‡µÁ¡∑’Ë‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ë≈Ÿ°¡’ 14≈Ÿ°‰¥â „Àâ§” Õπ¢Õßæ√–Õß§å·°àæ«°‡¢“·≈â« ·µà
‚≈°π’‡È °≈’¬¥æ«°‡¢“‡æ√“–«à“æ«°‡¢“‰¡à ‰¥â‡ªìπ¢Õß‚≈° ‡À¡◊Õπ°—∫∑’≈Ë °Ÿ ‰¡à ‰¥â‡ªìπ¢Õß‚≈°π’È 15≈Ÿ°
‰¡à ‰¥â¢Õ„Àâæ√–Õß§å‡Õ“æ«°‡¢“ÕÕ°‰ª®“°‚≈°π’È ·µà≈Ÿ°¢Õ„Àâæ√–Õß§å§ÿâ¡§√Õßæ«°‡¢“„Àâæâπ
®“°¡“√√â“¬µ—«π—Èπ 16æ«°‡¢“‰¡à ‰¥â‡ªìπ¢Õß‚≈°‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ë≈Ÿ°‰¡à ‰¥â‡ªìπ¢Õß‚≈° 17§” Õπ¢Õß
æ√–Õß§å‡ªìπ§«“¡®√‘ß ¢Õ„Àâ§” Õππ’È∑”„Àâæ«°‡¢“‡ªìπ§π¢Õßæ√–Õß§å·µàºŸâ‡¥’¬« 18≈Ÿ°‰¥â àß
æ«°‡¢“‡¢â“‰ª„π‚≈°‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëæ√–Õß§å àß≈Ÿ°‡¢â“¡“„π‚≈°π’È 19≈Ÿ°‰¥â¡Õ∫µ—«‡Õß„Àâ‡ªìπ¢Õß
æ√–Õß§å·µà‡æ’¬ßºŸâ‡¥’¬«‡æ√“–‡ÀÁπ·°àæ«°‡¢“ ‡æ◊ËÕ«à“§«“¡®√‘ßπ—Èπ®–∑”„Àâæ«°‡¢“¡Õ∫µ—«‡Õß
„Àâæ√–Õß§å·µà‡æ’¬ßºŸâ‡¥’¬«¥â«¬
20Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡ ≈Ÿ°‰¡à ‰¥âÕ∏‘…∞“π„Àâ§πæ«°π’È‡∑à“π—Èπ ·µà≈Ÿ°¬—ßÕ∏‘…∞“π„Àâ§π∑’Ë®–‡™◊ËÕ„π
µ—«≈Ÿ°‚¥¬ºà“π∑“ß§” Õπ¢Õßæ«°‡¢“¥â«¬ 21≈Ÿ°¢Õ„Àâæ«°‡¢“∑—ÈßÀ¡¥‡ªìπÕ—πÀπ÷ËßÕ—π‡¥’¬«°—π
‡À¡◊Õπ°—∫æ√–Õß§åæ√–∫‘¥“Õ¬Ÿà „πµ—«≈Ÿ° ·≈–≈Ÿ°Õ¬Ÿà „πæ√–Õß§å ¢Õ„Àâæ«°‡¢“Õ¬Ÿà„πæ«°‡√“¥â«¬
‡æ◊ËÕ‚≈°®–‰¥â‡™◊ËÕ«à“æ√–Õß§å àß≈Ÿ°¡“ 22≈Ÿ°∑”„Àâæ«°‡¢“¡’‡°’¬√µ‘Õ—π¬‘Ëß„À≠à ‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ë
æ√–Õß§å ‰¥â∑”„Àâ≈Ÿ°¡’‡°’¬√µ‘ ‡æ◊ËÕ«à“æ«°‡¢“®–‰¥â‡ªìπÕ—πÀπ÷ËßÕ—π‡¥’¬«°—π ‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ë≈Ÿ°°—∫
æ√–Õß§å‡ªìπÕ—πÀπ÷ËßÕ—π‡¥’¬«°—π¥â«¬ 23∑’Ë‡ªìπÕ—πÀπ÷ËßÕ—π‡¥’¬«°—πÀ¡“¬∂÷ß≈Ÿ°Õ¬Ÿà„πæ«°‡¢“·≈–
æ√–Õß§å°ÁÕ¬Ÿà „π≈Ÿ° ‡æ◊ËÕ«à“æ«°‡¢“®–‰¥â‡ªìπÕ—πÀπ÷ËßÕ—π‡¥’¬«°—πÕ¬à“ß‡µÁ¡∑’Ë ‡æ◊ËÕ∑’Ë ‚≈°®–‰¥â√Ÿâ«à“
æ√–Õß§å àß≈Ÿ°¡“ ·≈–√Ÿâ«à“æ√–Õß§å√—°æ«°‡¢“‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëæ√–Õß§å√—°≈Ÿ°
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24æ√–∫‘¥“ „π∑’∑
Ë ≈Ë’ °Ÿ Õ¬Ÿπà πÈ— ≈Ÿ°Õ¬“°„Àâ§πæ«°π’∑È æË’ √–Õß§å„Àâ°∫— ≈Ÿ°Õ¬Ÿ∑à πË’ πË— °—∫≈Ÿ°¥â«¬ ‡æ◊ÕË

‡¢“®–‰¥â‡ÀÁπ§«“¡¬‘Ëß„À≠à∑’Ëæ√–Õß§å„Àâ°—∫≈Ÿ° ‡æ√“–æ√–Õß§å√—°≈Ÿ°°àÕπ∑’Ëæ√–Õß§å®– √â“ß‚≈°π’È
æ√–Õß§å —µ¬å´◊ËÕ ‚≈°π’È ‰¡à√Ÿâ®—°æ√–Õß§å ·µà≈Ÿ°√Ÿâ®—°æ√–Õß§å ·≈–æ«°»‘…¬å‡À≈à“π’È°Á√Ÿâ
«à“æ√–Õß§å àß≈Ÿ°¡“ 26≈Ÿ°∑”„Àâ‡¢“√Ÿâ®—°æ√–Õß§å ·≈–≈Ÿ°°Á®–∑”Õ¬à“ßπ’ÈµàÕ‰ª ‡æ◊ËÕ«à“§«“¡√—°∑’Ë
æ√–Õß§å¡’µàÕ≈Ÿ°®–Õ¬Ÿà„πµ—«æ«°‡¢“ ·≈–‡æ◊ËÕ«à“≈Ÿ°°Á®–Õ¬Ÿà„πµ—«æ«°‡¢“¥â«¬
æ√–‡¬´Ÿ∂Ÿ°®—∫
25æ√–∫‘¥“

(¡∏.26:47-56;¡°.14:43-50;≈°.22:47-53)

18

‡¡◊ÕË æ√–‡¬´ŸÕ∏‘…∞“π‡ √Á®·≈â« æ√–Õß§åÕÕ°‰ª°—∫æ«°»‘…¬å¢Õßæ√–Õß§å ¢â“¡Àÿ∫‡¢“
¢‘¥‚√¥ ‡¢â“‰ª∑’Ë «π·ÀàßÀπ÷Ëß 2¬Ÿ¥“ §π∑’Ë∑√¬»æ√–Õß§å°Á√Ÿâ®—° «π·Ààßπ’È ‡æ√“–
«à“æ√–‡¬´Ÿ·≈–æ«°»‘…¬å¢Õßæ√–Õß§å¡“æ∫°—π∑’ËπË’∫àÕ¬Ê 3·≈â«¬Ÿ¥“ °Á ‰¥âπ”æ«°∑À“√‚√¡—π
°≈ÿ¡à Àπ÷ßË ·≈–æ«°ºŸ§â ¡ÿ «‘À“√∑’æË «°À—«Àπâ“π—°∫«™·≈–æ«°ø“√‘ †’ ßà ¡“‡¢â“¡“À“æ√–‡¬´Ÿ æ«°
‡¢“∂◊Õµ–‡°’¬ß §∫‰ø ·≈–Õ“«ÿ∏¡“¥â«¬
4æ√–‡¬´Ÿ√«âŸ “à ®–‡°‘¥Õ–‰√¢÷π
È °—∫æ√–Õß§å∫“â ß æ√–Õß§å®ß÷ ‡¥‘πÕÕ°¡“À“æ«°‡¢“ ·≈â«∂“¡«à“
ç¡“µ“¡À“„§√°—πé
5æ«°‡¢“µÕ∫«à“ ç‡¬´Ÿ ™“«π“´“‡√Á∏é
æ√–Õß§å®÷ßæŸ¥«à“ ç‡√“‡Õßé (¬Ÿ¥“ §π∑’ËÀ—°À≈—ßæ√–Õß§å°Á¬◊πÕ¬Ÿà∑Ë’πË—π°—∫æ«°π—Èπ) 6‡¡◊ËÕ
æ√–Õß§åæŸ¥«à“ ç‡√“‡Õßé æ«°‡¢“°Á∂Õ¬À≈—ß°√Ÿ≈â¡≈ß°—∫æ◊Èπ
7æ√–‡¬´Ÿ∂“¡Õ’°§√—Èß«à“ ç¡“µ“¡À“„§√π–é
·≈–æ«°‡¢“°ÁµÕ∫«à“ ç‡¬´Ÿ ™“«π“´“‡√Á∏é
8æ√–‡¬´ŸµÕ∫«à“ ç°Á∫Õ°·≈â«‰ß«à“‡ªìπ‡√“‡Õß ∂â“æ«°§ÿ≥µ“¡À“‡√“°Á„Àâª≈àÕ¬§πæ«°π’È ‰ª´–é
9∑’Ëæ√–Õß§åæŸ¥Õ¬à“ßπ’È ‡æ◊ËÕ®–‰¥â‡ªìπ®√‘ßµ“¡∑’Ëæ√–Õß§å ‰¥âæŸ¥‰«â°àÕπ·≈â««à“ ç≈Ÿ°‰¡à ‰¥â Ÿ≠‡ ’¬§π
∑’Ëæ√–Õß§å ‰¥âΩ“°‰«â°—∫≈Ÿ°‰ª·¡â·µà§π‡¥’¬«é
10´’ ‚¡π ‡ª‚µ√¡’¥“∫Õ¬Ÿà ®÷ß™—°ÕÕ°øíπ∑“ §πÀπ÷Ëß¢ÕßÀ—«Àπâ“π—°∫«™ Ÿß ÿ¥† ∂Ÿ°ÀŸ¢«“
¢Õß‡¢“¢“¥‰ª (∑“ §ππ—Èπ™◊ËÕ¡—≈§— ) 11æ√–‡¬´ŸÀâ“¡‡ª‚µ√«à“ ç‡°Á∫¥“∫´– ®–‰¡à „Àâ‡√“¥◊Ë¡∂â«¬
*·Ààß§«“¡∑ÿ°¢å∑’Ëæ√–∫‘¥“‡µ√’¬¡‰«â„Àâ‡√“‰¥â¬—ß‰ßé
æ√–‡¬´Ÿ∂Ÿ°π”‰ªæ∫À—«Àπâ“π—°∫«™ Ÿß ÿ¥
(¡∏.26:57-58;¡°.14:53-54;≈°.22:54)

12æ«°∑À“√‚√¡—π

π“¬æ—π¢Õßæ«°‡¢“ ·≈–æ«°ºŸâ§ÿ¡«‘À“√™“«¬‘«‰¥â®—∫æ√–‡¬´Ÿ ¡—¥‰«â

13·≈â«π”æ√–Õß§å ‰ªæ∫Õ—ππ“ °àÕπ Õ—ππ“ ‡ªìπæàÕµ“¢Õß§“¬“ø“ ´÷Ëß‡ªìπÀ—«Àπâ“π—°∫«™
ßŸ ¥ÿ „πªïππ—È 14(§“¬“ø“ ‡ªìπ§π∑’Ë ‰¥â∫Õ°™“«¬‘««à“ „Àâ§π§π‡¥’¬«µ“¬ ¥’°«à“§π∑—ßÈ ™“µ‘µÕâ ßµ“¬)

‡ª‚µ√ªØ‘‡ ∏«à“‰¡à√Ÿâ®—°æ√–‡¬´Ÿ
(¡∏.26:69-70;¡°.14:66-68;≈°.22:55-57)

15´’ ‚¡π ‡ª‚µ√·≈–»‘…¬åÕ°’ §πÀπ÷ßË ‰¥âµ“¡æ√–‡¬´Ÿ‰ª »‘…¬å§ππ’√È ®âŸ °— °—∫À—«Àπâ“π—°∫«™ ßŸ ¥ÿ
®÷ß∑”„Àâ‡¢“‡¢â“‰ª„π≈“π∫â“π¢ÕßÀ—«Àπâ“π—°∫«™ Ÿß ÿ¥°—∫æ√–‡¬´Ÿ‰¥â 16 à«π‡ª‚µ√µâÕß√ÕÕ¬Ÿà
18:11 ∂â«¬ À¡“¬∂÷ß æ√–‡¬´Ÿ°”≈—ßæŸ¥∂÷ß ‘Ëß‡≈«√â“¬∑’Ë®–‡°‘¥¢÷Èπ°—∫æ√–Õß§å ´÷Ëß‡ªìπ°“√¬“°∑’Ë®–¬Õ¡√—∫
‘Ëß‡À≈à“π’È ‡ª√’¬∫‡À¡◊Õπ°—∫°“√¥◊Ë¡Õ–‰√ —°Õ¬à“ß∑’Ë¡’√ ™“µ‘∑’Ë·¬à¡“°
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194

¥â“ππÕ°¢â“ßÊ ª√–µŸ ·≈â«»‘…¬å§ππ—Èπ°Á ‰¥âÕÕ°¡“æŸ¥°—∫À≠‘ß∑’Ë‡ΩÑ“ª√–µŸ ‡∏Õ®÷ß¬Õ¡„Àâ‡ª‚µ√
‡¢â“‰ª¢â“ß„π 17 “«„™â∑’Ë‡ΩÑ“ª√–µŸ‰¥â∂“¡‡ª‚µ√«à“ ç·°‡ªìπ»‘…¬å¢Õß™“¬§ππ—Èπ ‰¡à „™àÀ√◊Õé
‡ª‚µ√µÕ∫«à“ ç‡ª≈à“ º¡‰¡à ‰¥â‡ªìπé
18æ«°∑“ ·≈–æ«°ºŸâ§ÿ¡«‘À“√‰¥â°àÕ°Õß‰ø·≈â«¬◊πº‘ß‰ø°—πÕ¬Ÿàæ√“–Õ“°“»Àπ“« ‡ª‚µ√°Á
¬◊πº‘ß‰øÕ¬Ÿà°—∫æ«°‡¢“¥â«¬
À—«Àπâ“π—°∫«™ Ÿß ÿ¥ Õ∫ «πæ√–‡¬´Ÿ
(¡∏.26:59-66;¡°.14:55-64;≈°.22:66-71)

19À—«Àπâ“π—°∫«™

Ÿß ÿ¥ ‰¥â Õ∫ «πæ√–‡¬´Ÿ‡°’Ë¬«°—∫æ«°»‘…¬å·≈–§” Õπ¢Õßæ√–Õß§å

20æ√–Õß§åµÕ∫«à“ ç‡√“‰¥âæŸ¥Õ¬à“ß‡ªî¥‡º¬°—∫∑ÿ°§π ‡√“¡—°®– ÕπÕ¬Ÿà „π∑’Ëª√–™ÿ¡·≈–„π«‘À“√
†´÷Ëß‡ªìπ∑’Ë∑’Ëæ«°¬‘«∑—ÈßÀ¡¥¡“™ÿ¡πÿ¡°—π ·≈–‡√◊ËÕßÕ–‰√∑’Ë‡√“ Õπ„π∑’Ë≈—∫ ‡√“°Á Õπ„π∑’Ë·®âß¥â«¬
21¡“∂“¡‡√“∑”‰¡ ‰ª∂“¡§π∑’Ë ‰¥â¬‘π‡Õ“‡Õß ‘«à“‡√“ ÕπÕ–‰√°—∫æ«°‡¢“é
22‡¡◊ËÕæ√–Õß§åæŸ¥Õ¬à“ßπ—Èπ ºŸâ§ÿ¡«‘À“√§πÀπ÷Ëß´÷Ëß¬◊πÕ¬Ÿà„°≈âÊ ‰¥âµ∫Àπâ“æ√–Õß§å ·≈–æŸ¥

«à“ ç°≈â“¥’¬—ß‰ß‰ªµÕ∫À—«Àπâ“π—°∫«™ Ÿß ÿ¥Õ¬à“ßπ—Èπé
23æ√–‡¬´Ÿ®÷ßµÕ∫‡¢“«à“ ç∂â“æŸ¥Õ–‰√º‘¥°Á „Àâ∫Õ°¡“‡≈¬«à“º‘¥µ√ß‰Àπ ·µà∂â“‰¡à ‰¥âæŸ¥Õ–‰√
º‘¥ ¡“µ∫Àπâ“‡√“∑”‰¡é
24Õ—ππ“ °Á ‰¥â ßà æ√–‡¬´Ÿ∑∂Ë’ °Ÿ ¡—¥‡À¡◊Õπ°—∫π—°‚∑…‰ª„Àâ§“¬“ø“ ∑’‡Ë ªìπÀ—«Àπâ“π—°∫«™ ßŸ ¥ÿ
‡ª‚µ√ªØ‘‡ ∏Õ’°«à“‰¡à√Ÿâ®—°æ√–‡¬´Ÿ
(¡∏.26:71-75;¡°.14:69-72;≈°.22:58-62)

25¢≥–∑’Ë´’ ‚¡π

‡ª‚µ√¬◊πº‘ß‰øÕ¬Ÿàπ—Èπ æ«°‡¢“‰¥â∂“¡«à“ ç·°·πà„®À√◊Õ«à“‰¡à ‰¥â‡ªìπ»‘…¬å

¢Õß§ππ—πÈ é
‡ª‚µ√µÕ∫ªÆ‘‡ ∏«à“ ç‰¡à º¡‰¡à ‰¥â‡ªìπé
26∑“ §πÀπ÷Ëß¢ÕßÀ—«Àπâ“π—°∫«™™—Èπ Ÿß ÿ¥ ´÷Ëß‡ªìπ≠“µ‘¢Õß™“¬∑’Ë∂Ÿ°‡ª‚µ√øíπÀŸ¢“¥‰¥âæŸ¥
°—∫‡ª‚µ√«à“ ç·°Õ¬Ÿà°—∫™“¬§ππ—Èπ„π «ππ’Ëé
27‡ª‚µ√‰¥âªØ‘‡ ∏Õ’°§√—ßÈ Àπ÷ßË ·≈–∑—π„¥π—π
È ‰°à°Á¢π—

æ√–‡¬´Ÿ∂°Ÿ π”µ—«‰ªÀ“ªï≈“µ
(¡∏.27:1-2,11-31;¡°.15:1-20;≈°.23:1-25)

28„πµÕπ‡™â“¡◊¥æ«°‡¢“‰¥âπ”µ—«æ√–‡¬´Ÿ®“°∫â“π¢Õß§“¬“ø“

‰ª∑’«Ë ß— ¢Õß‡®â“‡¡◊Õß‚√¡—π*
æ«°¬‘«‡Õß‰¡à ‰¥â‡¢â“‰ª„π«—ßπ—Èπ ‡æ√“–®–∑”„Àâæ«°‡¢“‰¡à –Õ“¥* µ“¡æ‘∏’°√√¡∑“ß»“ π“
·≈â«®–∑”„Àâæ«°‡¢“‰¡à “¡“√∂√à«¡©≈Õß„π‡∑»°“≈«—πª≈¥ª≈àÕ¬†‰¥â 29ªï≈“µ®÷ßÕÕ°¡“À“
æ«°‡¢“¢â“ßπÕ°·≈–∂“¡«à“ çæ«°‡®â“®–øÑÕß√âÕß‡¢“¥â«¬‡√◊ÕË ßÕ–‰√°—πé
30æ«°‡¢“µÕ∫ªï≈“µ«à“ ç∂â“¡—π‰¡à ‰¥â‡ªìπºŸ√â “â ¬æ«°‡√“°Á§ß®–‰¡à‡Õ“µ—«¡—π¡“„Àâ∑“à πÀ√Õ°é
31ªï≈“µ®÷ß∫Õ°°—∫æ«°‡¢“«à“ ç∂â“ß—Èπæ«°§ÿ≥°Á‡Õ“‡¢“‰ªµ—¥ ‘π≈ß‚∑…µ“¡°ÆªØ‘∫—µ‘¢Õß
18:28 «—ß¢Õß‡®â“‡¡◊Õß‚√¡—πÀ√◊Õ»“≈ª√’ ‚∑‡√’¬¡ §◊Õ »“≈∑’ËÕ¬Ÿà „π«—ß¢Õßªï≈“µ
18:28 ‰¡à –Õ“¥ À√◊Õ ‡ªìπ¡≈∑‘π æ«°¬‘«‡™◊ËÕ°—π«à“ °“√‡¢â“‰ª„π ∂“π∑’Ë∑’Ë ‰¡à ‰¥â‡ªìπ¢Õßæ«°¬‘«®–∑”„Àâæ«°‡¢“‰¡à
–Õ“¥ (¥Ÿ ¬ÕÀåπ 11:55)
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æ«°§ÿ≥‡Õ“‡Õß ‘é
æ«°¬‘«∫Õ°ªï≈“µ«à“ ç·µàµ“¡°ÆÀ¡“¬¢Õß‚√¡—π‰¡àÕπÿ≠“µ„Àâæ«°‡√“ª√–À“√™’«µ‘ „§√é 32∑’Ë
‡ªìπÕ¬à“ßπ’È‡æ◊ËÕ„Àâ‡ªìπ®√‘ßµ“¡∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ‰¥âæŸ¥‰«â«à“æ√–Õß§å®–µâÕßµ“¬Õ¬à“ß‰√
33ªï≈“µ°≈—∫‡¢â“‰ª„π«—ß¢Õß‡¢“ ·≈–‡√’¬°æ√–‡¬´Ÿ¡“∂“¡«à“ ç·°‡ªìπ°…—µ√‘¬¢å Õß™“«¬‘«À√◊Õé
34æ√–‡¬´ŸµÕ∫«à“ ç§ÿ≥§‘¥¢÷Èπ¡“‡ÕßÀ√◊Õ§πÕ◊Ëπ∫Õ°§ÿ≥≈à–é
35ªï≈“µ®÷ßµÕ∫«à“ ç·°§‘¥«à“‡√“‡ªìπ§π¬‘«À√◊Õ‰ß §π¢Õß·°·≈–æ«°À—«Àπâ“π—°∫«™π—Ëπ
·À≈–∑’Ë¡Õ∫µ—«·°¡“„Àâ°—∫‡√“ ·°∑”Õ–‰√º‘¥¡“é
36æ√–‡¬´ŸµÕ∫«à“ çÕ”π“®„π°“√ª°§√Õß¢Õß‡√“ ‰¡à ‰¥â¡“®“°‚≈°π’È ‡æ√“–∂â“À“°‡ªìπ
Õ¬à“ßπ—Èπ §π¢Õß‡√“°Á§ß®–µàÕ Ÿâ ‰¡à „Àâæ«°¬‘«®—∫‡√“ ·µà®√‘ßÊ ·≈â«Õ”π“®„π°“√ª°§√Õß¢Õß
‡√“‰¡à ‰¥â¡“®“°‚≈°π’Èé
37ªï≈“µ®÷ß∫Õ°æ√–Õß§å«à“ ç∂â“Õ¬à“ßπ—Èπ ·°°Á‡ªìπ°…—µ√‘¬åπà– ‘é
æ√–‡¬´ŸµÕ∫«à“ ç§ÿ≥æŸ¥∂Ÿ°·≈â«∑’«Ë “à ‡√“‡ªìπ°…—µ√‘¬å π’‡Ë ªìπ‡Àµÿ∑‡Ë’ √“¡“‡°‘¥·≈–‡¢â“¡“„π‚≈°π’È
‡æ◊ËÕ∫Õ°§π‡°’Ë¬«°—∫§«“¡®√‘ß ·≈–∑ÿ°Ê §π∑’Ë‡ªìπ¢Õß§«“¡®√‘ß °Áøíß‡ ’¬ß¢Õß‡√“é
38ªï≈“µ‰¥â∂“¡æ√–Õß§å«à“ ç§«“¡®√‘ß§◊ÕÕ–‰√é ‡¡◊ËÕ‡¢“∂“¡·≈â«°Á ‰¥âÕÕ°‰ªÀ“æ«°¬‘«Õ’°
·≈–∫Õ°æ«°‡¢“«à“ ç‡√“‰¡à‡ÀÁπ«à“‡¢“¡’§«“¡º‘¥µ√ß‰Àπ 39æ«°§ÿ≥¡’∏√√¡‡π’¬¡∑’Ë®–„Àâ‡√“
ª≈àÕ¬π—°‚∑…§πÀπ÷ßË „π™à«ß‡∑»°“≈«—πª≈¥ª≈àÕ¬ æ«°§ÿ≥Õ¬“°„Àâ‡√“ª≈àÕ¬µ—« ù°…—µ√‘¬¢å Õß™“«¬‘«û
√÷‡ª≈à“é
40·µàæ«°¬‘«√âÕßµ–‚°π«à“ çÕ¬à“ª≈àÕ¬¡—π ¢Õ„Àâª≈àÕ¬∫“√—∫∫— ·∑πé(∫“√—∫∫— ‡ªìπºŸâ
°àÕ°“√®≈“®≈°“√‡¡◊Õß)
ªï≈“µ®÷ß ß—Ë „Àâ‡Õ“æ√–‡¬´Ÿ‰ª‡¶’¬Ë π 2æ«°∑À“√‰¥â‡Õ“°‘ßË Àπ“¡¡“ “π‡ªìπ¡ß°ÿÆ «¡À—«
¢Õßæ√–Õß§å ‡Õ“‡ ◊ÈÕ§≈ÿ¡ ’¡à«ß¡“„ à „Àâ 3·≈–æ«°‡¢“°Á‡«’¬π°—π‡¢â“¡“À“æ√–Õß§
åÀ≈“¬√Õ∫æ√âÕ¡°—∫‡¬“–‡¬â¬«à“ ç°…—µ√‘¬å¢Õß™“«¬‘«®ß‡®√‘≠é ·≈â«æ«°‡¢“°Áµ∫Àπâ“æ√–‡¬´Ÿ
4 ªï≈“µ‰¥âÕÕ°¡“æŸ¥°—∫æ«°¬‘««à“ ç¥Ÿπ’Ë ‡√“°”≈—ß®–‡Õ“‡¢“ÕÕ°¡“„Àâæ«°§ÿ≥ ‡æ◊ËÕæ«°
§ÿ≥®–‰¥â√Ÿâ«à“ ‡√“‰¡à‡ÀÁπ«à“‡¢“∑”º‘¥µ√ß‰Àπé 5·≈â«æ√–‡¬´Ÿ°ÁÕÕ°¡“ æ√–Õß§å «¡¡ß°ÿÆÀπ“¡
·≈–„ à‡ ◊ÈÕ§≈ÿ¡ ’¡à«ß ªï≈“µ∫Õ°°—∫æ«°¬‘««à“ ç‡¢“Õ¬Ÿàπ’Ë ‰ßé
6‡¡◊ËÕæ«°À—«Àπâ“π—°∫«™·≈–æ«°ºŸâ§ÿ¡«‘À“√‡ÀÁπæ√–‡¬´Ÿ°Á√âÕßµ–‚°π«à“ çµ√÷ß¡—π µ√÷ß¡—πé
·µàªï≈“µµÕ∫«à“ çæ«°§ÿ≥‰ªµ√÷ß°—π‡Õ“‡Õß°Á·≈â«°—π ‡æ√“–‡√“‰¡à‡ÀÁπ«à“‡¢“∑”º‘¥µ√ß
‰Àπ‡≈¬é
7æ«°¬‘«µÕ∫«à“ çµ“¡°ÆªØ‘∫—µ‘¢Õß¬‘« ∫Õ°«à“¡—π∑”º‘¥ ¡§«√µ“¬‡æ√“–Õâ“ß«à“‡ªìπ∫ÿµ√
¢Õßæ√–‡®â“é
8‡¡◊ËÕªï≈“µ‰¥â¬‘πÕ¬à“ßπ—Èπ°Á°≈—«®πµ—« —Ëπ 9·≈â«‡¢“°Á°≈—∫‡¢â“‰ª„π«—ßÕ’°§√—Èß ªï≈“µ‰¥â∂“¡
æ√–‡¬´Ÿ«à“ ç·°¡“®“°‰Àπé ·µàæ√–Õß§å ‰¡àµÕ∫ 10ªï≈“µ®÷ßæŸ¥°—∫æ√–Õß§å«à“ ç·°‰¡à¬Õ¡æŸ¥
°—∫‡√“À√◊Õ ·°‰¡à√ŸâÀ√◊Õ«à“‡√“¡’Õ”π“®∑’Ë®–ª≈àÕ¬À√◊Õµ√÷ß·°°Á ‰¥âé
11æ√–‡¬´Ÿ®ß÷ µÕ∫‡¢“«à“ ç∂â“æ√–‡®â“‰¡à‰¥â „ÀâÕ”π“®π—π
È °—∫§ÿ≥ §ÿ≥°Á ‰¡à¡Õ’ ”π“®‡Àπ◊Õ‡√“À√Õ°
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¥—ßπ—Èπ§π∑’Ë¡Õ∫µ—«‡√“„Àâ°—∫§ÿ≥ °Á¡’§«“¡º‘¥∫“ª√â“¬·√ß°«à“§ÿ≥é
12‡¡◊ÕË ªï≈“µ‰¥â¬π
‘ Õ¬à“ßπ—πÈ ‡¢“°Áæ¬“¬“¡∑’®Ë –ª≈àÕ¬æ√–‡¬´ŸÕ°’ ·µàæ«°¬‘«√âÕßµ–‚°π«à“ ç∂â“
∑à“πª≈àÕ¬¡—π ∑à“π°Á ‰¡à„™à‡æ◊ËÕπ¢Õß´’´“√å* ‡æ√“–§π∑’ÕË “â ßµ—«‡Õß‡ªìπ°…—µ√‘¬πå π—È ‡ªìπ»—µ√Ÿ°∫—
´’´“√åé
13‡¡◊ËÕªï≈“µ‰¥âøíßÕ¬à“ßπ—Èπ®÷ßæ“æ√–‡¬´ŸÕÕ°¡“ ·≈–‡¢“°Áπ—Ëß≈ß∫π∫—≈≈—ß°åæ‘æ“°…“µ√ß∑’Ë
‡√’¬°«à“ ç≈“πÀ‘πé (´÷Ëß„π¿“…“Õ“√‡¡§* ‡√’¬°«à“ ç°—∫∫“∏“é)
14«—ππ—Èπ‡ªìπ«—π»ÿ°√å ‡ªìπ«—π®—¥‡µ√’¬¡ ”À√—∫‡∑»°“≈«—πª≈¥ª≈àÕ¬ ª√–¡“≥‡∑’Ë¬ß«—π ªï
≈“µ‰¥â∫Õ°°—∫æ«°¬‘««à“ çπ’Ë ‰ß °…—µ√‘¬å¢Õßæ«°§ÿ≥é æ«°¬‘«√âÕßµ–‚°π«à“
15ç‡Õ“µ—«‰ª ‡Õ“µ—«‰ªµ√÷ß∑’°Ë “ß‡¢πé
ªï≈“µ®÷ß∂“¡æ«°‡¢“«à“ ç®–„Àâ‡√“µ√÷ß°…—µ√‘¬å¢Õßæ«°§ÿ≥À√◊Õé
æ«°À—«Àπâ“π—°∫«™µÕ∫«à“ ç‡√“‰¡à¡’°…—µ√‘¬åÕ◊Ëπ πÕ°®“°´’´“√åé
16·≈â«ªï≈“µ°Á ‰¥â¡Õ∫µ—«æ√–‡¬´Ÿ„Àâæ«°‡¢“‡Õ“‰ªµ√÷ß°“ß‡¢π
æ√–‡¬´Ÿ∂Ÿ°ª√–À“√™’«‘µ∫π‰¡â°“ß‡¢π
(¡∏.27:32-44;¡°.15:21-32;≈°.23:26-43)
æ«°∑À“√‰¥â¡“‡Õ“µ—«æ√–‡¬´Ÿ‰ª 17æ√–Õß§åµâÕß·∫°‰¡â°“ß‡¢π∑’Ë®–„™âµ√÷ßæ√–Õß§å‡Õß‰ª
∂÷ß∑’Ë·ÀàßÀπ÷Ëß‡√’¬°«à“ ç°–‚À≈°»’√…–é („π¿“…“Õ“√‡¡§ ‡√’¬°«à“ °≈‚°∏“) 18·≈â«æ«°‡¢“°Á

®—∫æ√–‡¬´Ÿµ√÷ß∫π‰¡â°“ß‡¢π∑’ËπË—π æ«°‡¢“‰¥âµ√÷ßπ—°‚∑…™“¬Õ’° Õß§π¥â«¬ æ√–‡¬´ŸÕ¬Ÿà
√–À«à“ßπ—°‚∑… Õß§ππ—Èπ19 ªï≈“µ‰¥â‡¢’¬πªÑ“¬µ‘¥‰«â∫π°“ß‡¢π«à“ ç‡¬´Ÿ ™“«π“´“‡√Á∏ °…—µ√‘¬å
¢Õß™“«¬‘«é 20§π¬‘«‡ªìπ®”π«π¡“°‰¥âÕà“πªÑ“¬π’È ‡æ√“–∑’Ë∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ∂Ÿ°µ√÷ßπ’ÈÕ¬Ÿà„°≈â°—∫µ—«‡¡◊Õß
·≈–ªÑ“¬π—Èπ‡¢’¬π‡ªìπ¿“…“ Õ“√‡¡§ ≈“µ‘π·≈–°√’° 21æ«°À—«Àπâ“π—°∫«™æŸ¥°—∫ªï≈“µ«à“ çÕ¬à“
‡¢’¬π«à“ ù°…—µ√‘¬å¢Õß™“«¬‘«û ·µà„Àâ‡¢’¬π«à“ ù™“¬§ππ’ÈÕâ“ß«à“ ù‡ªìπ°…—µ√‘¬å¢Õß™“«¬‘«ûé
22ªï≈“µ®÷ßµÕ∫«à“ çÕ–‰√∑’Ë‡√“‡¢’¬π‰ª·≈â« °Á „Àâª≈àÕ¬‡≈¬µ“¡‡≈¬é
23‡¡◊ÕË æ«°∑À“√µ√÷ßæ√–‡¬´Ÿ·≈â« °Á ‰¥â‡Õ“‡ ÕÈ◊ ºâ“¢Õßæ√–Õß§å¡“·∫àß°—π„πÀ¡Ÿ∑
à À“√ §Ë’ π ‚¥¬
‰¥â ‰ª§π≈–™‘Èπ à«π‡ ◊ÈÕ™—Èπ„π¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡ªìπºâ“∑Õ™‘Èπ‡¥’¬«°—πµ≈Õ¥∑—Èßµ—«‰¡à¡’µ–‡¢Á∫ 24æ«°
‡¢“æŸ¥°—π«à“ çÕ¬à“©’°‡≈¬ ®—∫©≈“°*°—π¥’°«à“ ¥Ÿ ‘«à“„§√®–‰¥âé ‡Àµÿ°“√≥åπ’È ‰¥â‡°‘¥¢÷Èπ®√‘ß‡À¡◊Õπ
∑’æË √–§—¡¿’√†å ‡¢’¬π«à“
ç‡¢“‡Õ“‡ ÕÈ◊ ºâ“¢Õß‡√“‰ª·∫àß°—π
·≈â«‡Õ“™ÿ¥¢Õß‡√“¡“®—∫©≈“°°—πé ( ¥ÿ¥’ 22:18)
·≈–æ«°∑À“√°Á∑”Õ¬à“ßπ—Èπ
25·¡à¢Õßæ√–‡¬´Ÿ πâ“ “«¢Õßæ√–Õß§å ¡“√’¬å‡¡’¬¢Õß‚§≈ªí ·≈–¡“√’¬å™“«¡—°¥“≈“¬◊π
Õ¬Ÿà¢â“ßÊ‰¡â°“ß‡¢π 26‡¡◊ËÕæ√–‡¬´Ÿ‡ÀÁπ·¡à¢Õßæ√–Õß§å·≈–»‘…¬å∑’Ëæ√–Õß§å√—°* æ√–‡¬´Ÿ®÷ßæŸ¥
°—∫·¡à«“à ç·¡à§√—∫ √—∫‡¢“‡ªìπ≈Ÿ°¥â«¬é 27·≈â«æ√–Õß§å°æÁ ¥Ÿ °—∫»‘…¬å§ππ—πÈ «à“ ç√—∫π“ß‡ªìπ·¡à¥«â ¬é
»‘…¬å§ππ—Èπ®÷ßæ“·¡à¢Õßæ√–Õß§å ‰ªÕ¬Ÿà∑’Ë∫â“π¢Õß‡¢“µ—Èß·µàπ—Èπ¡“
19:12 ´’´“√å ‡ªìπ™◊ËÕ‡√’¬°µ”·Àπàß®—°√æ√√¥‘Ï¢Õß‚√¡—π
19:13 ¿“…“Õ“√“‡¡§ ‡ªìπ¿“…“æŸ¥¢Õß™“«¬‘«„πª√–‡∑»ª“‡≈ ‰µπå „π ¡—¬¢Õßæ√–‡¬´Ÿ
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æ√–‡¬´Ÿµ“¬
(¡∏.27:45-56;¡°.15:33-41;≈°.23:44-49)

28À≈—ß®“°π—Èπæ√–‡¬´Ÿ√Ÿâ«à“∑ÿ°Õ¬à“ß‡ √Á® ‘Èπ ¡∫Ÿ√≥å·≈â«‡æ◊ËÕ„Àâ§”µà“ßÊ „πæ√–§—¡¿’√å‡°‘¥
¢÷Èπ®√‘ß æ√–Õß§åæŸ¥«à“ ç‡√“À‘«πÈ”é 29¡’ ‰À„ à‡À≈â“Õßÿàπ‡ª√’È¬«∂Ÿ°Ê Õ¬Ÿà∑Ë’πË—π æ«°‡¢“®÷ß‡Õ“
øÕßπÈ”™ÿ∫‡À≈â“Õßÿàπ∂Ÿ°Ê π’È „ àª≈“¬°‘Ëß‰¡âÀÿ ∫·≈â«™Ÿ¢÷Èπ„Àâ ‚¥πª“°¢Õßæ√–Õß§å 30‡¡◊ËÕæ√–Õß§å

*

‰¥â™‘¡‡À≈â“Õßÿàπ∂Ÿ°Ê ·≈â« ®÷ß‰¥â√âÕß«à“ ç ”‡√Á®·≈â«é ®“°π—Èπ°Á§Õæ—∫≈ß¢â“ßÀπâ“·≈– ‘Èπ„®µ“¬
31«—ππ—Èπ‡ªìπ«—π»ÿ°√å ·≈–«—π√ÿàß¢÷Èπ°Á®–‡ªìπ«—πÀ¬ÿ¥æ‘‡»…∑“ß»“ π“†æ«°¬‘«‰¡àÕ¬“°„Àâ
»æ§â“ßÕ¬Ÿà∫π‰¡â°“ß‡¢π„π«—πÀ¬ÿ¥∑“ß»“ π“ °Á‡≈¬¢Õ„Àâªï≈“µ —Ëß∑À“√¢Õß‡¢“„ÀâÀ—°¢“§π∑’Ë
∂Ÿ°µ√÷ßÕ¬Ÿà∫π‰¡â°“ß‡¢π‡æ◊ËÕ®–‰¥âµ“¬‡√Á«¢÷Èπ ·≈–®–‰¥â‡Õ“»æÕÕ°‰ª 32æ«°∑À“√®÷ß¡“À—°¢“
‚®√ Õß§π∑’Ë∂Ÿ°µ√÷ß°“ß‡¢πæ√âÕ¡°—∫æ√–‡¬´Ÿ 33·µà‡¡◊ËÕ¡“∂÷ßæ√–‡¬´Ÿ æ«°‡¢“°Á‡ÀÁπ«à“æ√–Õß§å
µ“¬·≈â« ®÷ß‰¡à ‰¥âÀ—°¢“æ√–Õß§å 34·µà∑À“√§πÀπ÷Ëß‡Õ“ÀÕ°·∑ß∑’Ë ’¢â“ß¢Õßæ√–‡¬´Ÿ ‡≈◊Õ¥·≈–
πÈ”°Á ‰À≈∑–≈—°ÕÕ°¡“ 35(§π∑’Ë‡ÀÁπ‡Àµÿ°“√≥å ‰¥â‡≈à“«à“‡¢“‡ÀÁπÕ–‰√ ‚¥¬‡√◊ËÕß∑’Ë‡¢“‡≈à“π—Èπ‡ªìπ
§«“¡®√‘ß ‡¢“‡≈à“„Àâ øíß°Á‡æ◊ÕË «à“∑à“π®–‰¥â‡™◊ÕË ) 36 ßË‘ π’‡È °‘¥¢÷πÈ ‡æ◊ÕË ®–‡ªìπ®√‘ßµ“¡∑’æË √–§—¡¿’√‡å ¢’¬π«à“
ç°√–¥Ÿ°¢Õßæ√–Õß§å®–‰¡àÀ—°·¡â·µà™‘Èπ‡¥’¬«é* 37·≈–¡’¢âÕæ√–§—¡¿’√åÕ’°¢âÕÀπ÷Ëß«à“ çæ«°‡¢“®–
¡Õß¥Ÿ§π∑’Ëæ«°‡¢“‰¥â·∑ßé*
æ√–‡¬´Ÿ∂Ÿ°Ωíß
(¡∏.27:57-61;¡°.15:42-47;≈°.23:50-56)
38À≈—ß®“°π—π
È ‚¬‡´ø™“«Õ“√‘¡“‡∏’¬‰¥â¢ÕÕπÿ≠“µªï≈“µπ”»ææ√–‡¬´Ÿ‰ª ‚¬‡´ø ‡ªìπ»‘…¬å≈∫— Ê

¢Õßæ√–‡¬´Ÿ ‡æ√“–‡¢“°≈—«æ«°¬‘« ‡¡◊ËÕªï≈“µÕπÿ≠“µ ‚¬‡´ø®÷ß¡“‡Õ“»æ¢Õßæ√–Õß§å ‰ª
39π‘‚§‡¥¡— °Á¡“¥â«¬ ‡¢“‡§¬¡“À“æ√–‡¬´Ÿ°Õà πÀπâ“π’È „πµÕπ°≈“ß§◊π ‡¢“π”‡§√◊ÕË ßÀÕ¡§◊Õ
¡¥¬Õ∫ °—∫°ƒ…≥“*Àπ—°ª√–¡“≥ “¡ ‘∫°‘‚≈°√—¡¡“¥â«¬ 40‚¬‡´ø·≈–π‘‚§‡¥¡— ‰¥â‡Õ“»æ
æ√–‡¬´Ÿ¡“·≈–ÀàÕ¥â«¬ºâ“≈‘π‘πæ√âÕ¡°—∫‡§√◊ËÕßÀÕ¡µ“¡∏√√¡‡π’¬¡°“√Ωíß»æ¢Õß¬‘«41„°≈âÊ°—∫∑’Ë
∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ∂Ÿ°µ√÷ßπ—Èπ¡’ «πÕ¬Ÿà·ÀàßÀπ÷Ëß ·≈–„π «ππ—Èπ¡’Õÿ‚¡ß§åΩíß»æ*„À¡à‡Õ’Ë¬¡∑’Ë¬—ß‰¡à‡§¬„™â
«“ß»æ„§√¡“°àÕπ 42æ«°‡¢“«“ß»æ¢Õßæ√–Õß§å ‰«â „πÕÿ‚¡ß§åπ—Èπ‡æ√“–¡—πÕ¬Ÿà „°≈âÊ ·≈–∂÷ß
‡«≈“∑’Ë®–µâÕß ‡µ√’¬¡µ—« ”À√—∫«—πÀ¬ÿ¥∑“ß»“ π“·≈â«

»æÀ“¬‰ª®“°Õÿ‚¡ß§åΩíß»æ
(¡∏.28:1-10;¡°.16:1-8;≈°.24:1-12)

µÕπ‡™â“¡◊¥¢Õß«—πÕ“∑‘µ¬å* ¡“√’¬å ™“«¡—°¥“≈“‰¥â ‰ª∑’ÕË ‚ÿ ¡ß§åΩßí »æ·≈–æ∫«à“À‘π„À≠à
∑’Ëªî¥∑“ß‡¢â“Õÿ‚¡ß§åπ—Èπ‰¥â∂Ÿ°‡§≈◊ËÕπÕÕ°‰ª 2‡∏Õ®÷ß√’∫«‘Ëß‰ªÀ“´’ ‚¡π ‡ª‚µ√ °—∫»‘…¬å
Õ’°§πÀπ÷Ëß∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ√—° ·≈–∫Õ°æ«°‡¢“«à“ çæ«°‡¢“‡Õ“»æ¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µ‰ª®“°Õÿ‚¡ß§å·≈â«
‰¡à√Ÿâ«à“‡¢“‡Õ“»æ‰ª‰«â∑’Ë ‰Àπ¥â«¬é
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19:39
19:41
20:1

ç°√–¥Ÿ°...™‘Èπ‡¥’¬«é Õâ“ß®“°Àπ—ß ◊Õ ¥ÿ¥’.34:20, Õæ¬æ.12:46, °—π¥“√«‘∂’.9:12
çæ«°‡¢“...‰¥â·∑ßé Õâ“ß®“°Àπ—ß ◊Õ ‡»§“√‘¬“Àå12:10
¡¥¬Õ∫°—∫°ƒ…≥“ §◊Õ ‡§√◊ËÕß‡∑»∑’Ë¡’°≈‘ËπÀÕ¡„™â ”À√—∫∑”πÈ”ÀÕ¡ ·≈–ÀàÕ»æ°àÕπ∑’Ë®–π”‰ªΩíß
Õÿ‚¡ß§åΩíß»æ À≈ÿ¡Ωíß»æ∑’Ë¢ÿ¥‡¢â“‰ª„πÀ‘π
«—πÕ“∑‘µ¬å ∑’Ë®√‘ß§◊Õ ç«—π·√°¢Õß —ª¥“Àåé
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3‡ª‚µ√·≈–»‘…¬å§ππ—Èπ®÷ß‰ª∑’ËÕÿ‚¡ß§åΩíß»æ 4∑—Èß Õß§π«‘Ëß‰ª ·µà»‘…¬å§ππ—Èπ«‘Ëß‡√Á«°«à“
‡ª‚µ√®÷ß‰ª∂÷ß°àÕπ 5·µà ‰¡à ‰¥â‡¢â“‰ª¢â“ß„π ‰¥â·µà°â¡¥Ÿ‡¢â“‰ª·≈–‡ÀÁπºâ“≈‘π‘π«“ßÕ¬Ÿà 6‡¡◊ËÕ´’ ‚¡π
‡ª‚µ√¡“∂÷ß‡¢“°Á‡¢â“‰ª„πÕÿ‚¡ß§åΩíß»æ ·≈–‡ÀÁπºâ“≈‘π‘π«“ßÕ¬Ÿà 7 à«πºâ“æ—π»’√…–¢Õßæ√–‡¬´Ÿ
‰¡à ‰¥â«“ßÕ¬Ÿà°—∫ºâ“≈‘π‘π ·µàæ—∫«“ß‰«âµà“ßÀ“° 8»‘…¬å∑’Ë¡“∂÷ß°àÕπµ“¡‡ª‚µ√‡¢â“‰ª¢â“ß„π¥â«¬ ‡¢“
‡ÀÁπ·≈–‡™◊ËÕ 9(‡æ√“–æ«°‡¢“¬—ß‰¡à‡¢â“„®æ√–§—¡¿’√å∑’Ë«à“ æ√–Õß§åµâÕßøóôπ¢÷Èπ¡“®“°§«“¡µ“¬)

æ√–‡¬´Ÿ¡“ª√“°Ø„Àâ¡“√’¬å™“«¡—°¥“≈“‰¥â‡ÀÁπ
(¡°.16:9-11)

10À≈—ß®“°π—π
È ∑—ßÈ

Õß°Á°≈—∫‰ª∫â“π 11

«à π¡“√’¬¬å ß— §ß¬◊π√âÕß‰Àâ Õ¬Ÿπà Õ°Õÿ‚¡ß§åΩßí »æπ—πÈ ¢≥–
∑’Ë‡∏Õ°”≈—ß√âÕß‰ÀâÕ¬Ÿàπ—Èπ°Á ‰¥â°â¡≈ß¡Õß¢â“ß„πÕÿ‚¡ß§åΩíß»æ 12‡∏Õ‡ÀÁπ∑Ÿµ «√√§å ÕßÕß§å„ à™ÿ¥ ’
¢“«π—ËßÕ¬Ÿàµ√ß∑’Ë‡§¬«“ß»ææ√–‡¬´Ÿ Õß§åÀπ÷ËßÕ¬Ÿà∑“ßÀ—« Õ’°Õß§åÕ¬Ÿà∑“ß‡∑â“¢Õß»æ
13∑Ÿµ «√√§å∂“¡‡∏Õ«à“ ç§ÿ≥√âÕß‰Àâ∑”‰¡é ‡∏Õ∫Õ°«à“ çæ«°‡¢“‡Õ“Õß§å‡®â“™’«‘µ¢Õß©—π‰ª
·≈–©—π°Á ‰¡à√Ÿâ«à“‡¢“‡Õ“æ√–Õß§å ‰ª‰«â∑’Ë ‰Àπé 14‡¡◊ËÕ‡∏ÕæŸ¥Õ¬à“ßπ—Èπ·≈â« °ÁÀ—π°≈—∫‰ª·≈–‡ÀÁπ
æ√–‡¬´Ÿ¬◊πÕ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπ ·µà‡∏Õ‰¡à√Ÿâ«à“‡ªìπæ√–‡¬´Ÿ
15æ√–Õß§å ‰¥â∂“¡‡∏Õ«à“ ç§ÿ≥√âÕß‰Àâ∑”‰¡ °”≈—ßµ“¡À“„§√Õ¬ŸÀ
à √◊Õé
¡“√’¬å§‘¥«à“æ√–‡¬´Ÿ‡ªìπ§π «π®÷ßæŸ¥«à“ ç§ÿ≥§– ∂â“§ÿ≥‡Õ“‡¢“‰ª ™à«¬∫Õ°ÀπàÕ¬«à“§ÿ≥
‡Õ“‡¢“‰ª‰«â∑’Ë ‰Àπ ©—π®–‰¥â ‰ª√—∫é
16æ√–‡¬´Ÿ®ß÷ æŸ¥¢÷π
È «à“ ç¡“√’¬éå
‡∏ÕÀ—π¡“·≈–‡√’¬°æ√–Õß§å‡ªìπ¿“…“Õ“√·¡§«à“ ç√—∫‚∫π’é (´÷Ëß·ª≈«à“ çÕ“®“√¬åé)
17æ√–Õß§åæŸ¥°—∫‡∏Õ«à“ çÕ¬à“Àπà«ß‡Àπ’Ë¬«‡√“‰«â ‡æ√“–‡√“¬—ß‰¡à ‰¥â°≈—∫‰ªÀ“æ√–∫‘¥“ „Àâ
§ÿ≥°≈—∫‰ªÀ“æ’ËπâÕß¢Õß‡√“·≈–∫Õ°æ«°‡¢“«à“ ‡√“°”≈—ß®–°≈—∫‰ªÀ“æ√–∫‘¥“¢Õß‡√“ ·≈–
æ√–∫‘¥“¢Õß§ÿ≥¥â«¬ §◊Õ‰ªÀ“æ√–‡®â“¢Õß‡√“·≈–æ√–‡®â“¢Õßæ«°§ÿ≥¥â«¬é
18¡“√’¬å ™“«¡—°¥“≈“ ®÷ß‰¥â ‰ª∫Õ°æ«°»‘…¬å¢Õßæ√–‡¬´Ÿ«à“ ç©—π‰¥â‡ÀÁπÕß§å‡®â“™’«‘µ·≈â«é
·≈â«‡∏Õ°Á ‰¥â‡≈à“«à“æ√–Õß§å ‰¥âæŸ¥Õ–‰√°—∫‡∏Õ∫â“ß

æ√–‡¬´Ÿ‰¥â¡“ª√“°Ø„Àâæ«°»‘…¬å‡ÀÁπ
(¡∏.28:16-20;¡°.16:14-18;≈°.24:36-49)
19„π‡¬Áπ«—πÕ“∑‘µ¬åππ
È— æ«°»‘…¬å ‰¥â¡“Õ¬Ÿ√à «¡°—π·≈–ªî¥ª√–µŸ≈ß°≈Õπ∫â“π¢Õß‡¢“ ‡æ√“–
°≈—«æ«°¬‘« æ√–‡¬´Ÿ°Á ‰¥â¡“¬◊πÕ¬Ÿà∑à“¡°≈“ßæ«°‡¢“·≈–æŸ¥«à“ ç¢Õ„Àâ¡’ —πµ‘ ÿ¢é 20‡¡◊Ë Õ

æ√–Õß§åæŸ¥Õ¬à“ßπ’È·≈â« æ√–Õß§å°Á ‰¥â „Àâæ«°‡¢“¥Ÿ¡◊Õ·≈– ’¢â“ß¢Õßæ√–Õß§å æ«°»‘…¬åæ“°—π¥’„®
∑’Ë ‰¥â‡ÀÁπÕß§å‡®â“™’«‘µ
21·≈â«æ√–‡¬´ŸæŸ¥Õ’°«à“ ç¢Õ„Àâ¡’ —πµ‘ ÿ¢ µÕππ’È‡√“°Á®– àßæ«°§ÿ≥‰ª‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëæ√–
∫‘¥“‰¥â àß‡√“¡“é 22‡¡◊ËÕæ√–Õß§åæŸ¥Õ¬à“ßπ—Èπ·≈â« °Á√–∫“¬≈¡À“¬„®√¥æ«°‡¢“·≈–æŸ¥«à“ ç√—∫
æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï†‰ª 23∂â“§ÿ≥¬°‚∑…„Àâ°—∫§«“¡∫“ª¢Õß„§√ §ππ—Èπ°Á®–‰¥â√—∫°“√¬°‚∑…
·µà∂â“§ÿ≥‰¡à¬Õ¡¬°‚∑…„Àâ „§√ §ππ—Èπ°Á®–‰¡à ‰¥â√—∫°“√¬°‚∑…¥â«¬é
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æ√–‡¬´Ÿª√“°Ø„Àâ‚∏¡— ‡ÀÁπ
24‚∏¡— ∑’Ë§π‡√’¬°°—π«à“·Ω¥ »‘…¬å§πÀπ÷Ëß„π ‘∫ Õß§π‰¡à ‰¥âÕ¬Ÿà°—∫æ«°‡¢“„πµÕπ∑’Ëæ√–
‡¬´Ÿ¡“À“ 25‡¡◊ËÕ»‘…¬å§πÕ◊ËπÊ¡“∫Õ°‡¢“«à“ çæ«°‡√“‰¥â‡ÀÁπÕß§å‡®â“™’«‘µ·≈â«é ‡¢“°≈—∫µÕ∫«à“

çº¡‰¡à‡™◊ËÕÀ√Õ° ®π°«à“º¡®–‡ÀÁπ√Õ¬µ–ªŸ∑Ë’¡◊Õ¢ÕßÕ“®“√¬å ·≈–‰¥â‡Õ“π‘È«·¬ß‡¢â“‰ª„π√Õ¬
µ–ªŸ·≈–·º≈∑’Ë ¢’ “â ß¢ÕßÕ“®“√¬å¥«â ¬é
26«—πÕ“∑‘µ¬åµàÕ¡“ ¢≥–∑’Ëæ«°»‘…¬å¢Õßæ√–Õß§åÕ¬Ÿà „π∫â“π ·≈–‚∏¡— °ÁÕ¬Ÿà¥â«¬ æ√–‡¬´Ÿ‰¥â
‡¢â“¡“„πÀâÕß∂÷ß·¡â«à“ª√–µŸ®–≈ß°≈Õπ æ√–Õß§å¡“¬◊πÕ¬Ÿà∑à“¡°≈“ßæ«°‡¢“·≈–æŸ¥«à“ ç¢Õ„Àâ
¡’ —πµ‘ ÿ¢é 27æ√–Õß§åæŸ¥°—∫‚∏¡— «à“ ç‚∏¡— ‡Õ“π‘È«¡“«“ß∑’Ëπ’Ë·≈–¥Ÿ¡◊Õ¢Õß‡√“ ‡Õ“¡◊Õ¡“·µ–∑’Ë
’¢â“ß¢Õß‡√“ ‡≈‘° ß —¬ ‘ ·≈â«‡™◊ËÕ‡∂‘¥é
28‚∏¡— √âÕß«à“ çÕß§å‡®â“™’«‘µ¢Õßº¡ ·≈–æ√–‡®â“¢Õßº¡é
29æ√–‡¬´ŸæŸ¥«à“ ç∑’Ë§ÿ≥‡™◊ËÕ ‡æ√“–§ÿ≥‰¥â‡ÀÁπ‡√“ à«π§π∑’Ë ‰¡à ‰¥â‡ÀÁπ‡√“·µà‡™◊ËÕπ—Èπ °Á¡’
‡°’¬√µ‘®√‘ßÊé
∑”‰¡¬ÕÀåπ∂÷ß‡¢’¬πÀπ—ß ◊Õ‡≈à¡π’È
30¬—ß¡’ ßË‘ Õ—»®√√¬åÕ°’ ¡“°¡“¬∑’æ
Ë √–‡¬´Ÿ∑”µàÕÀπâ“æ«°»‘…¬å ·µà‰¡à ‰¥â‡¢’¬π‰«â „πÀπ—ß Õ◊ ‡≈à¡
31
π’È ‡∑à“∑’Ë ‰¥â‡¢’¬π ßË‘ ‡À≈à“π’≈È ß‰ª°Á‡æ◊ÕË §ÿ≥®–‰¥â‡™◊ÕË «à“ æ√–‡¬´Ÿ§Õ◊ æ√–§√‘ µå æ√–∫ÿµ√¢Õßæ√–‡®â“
·≈–‡¡◊ËÕ§ÿ≥‰«â«“ß„®·≈â« §ÿ≥°Á®–¡’™’«‘µ‡æ√“–æ√–Õß§å

æ√–‡¬´Ÿª√“°Ø„Àâ»‘…¬å‡®Á¥§π‡ÀÁπ
µàÕ¡“ æ√–‡¬´Ÿ°Á ‰¥âª√“°Øµ—«„Àâæ«°»‘…¬å¢Õßæ√–Õß§å‡ÀÁπÕ’°§√—ßÈ ∑’∑Ë –‡≈ “∫∑‘‡∫‡√’¬
‡√◊ËÕß¡’Õ¬Ÿ«à “à 2¢≥–∑’´Ë ’ ‚¡π ‡ª‚µ√ ‚∏¡— (À√◊Õ∑’§Ë π‡√’¬°°—π«à“·Ω¥) π“∏“π“‡Õ≈ (∑’¡Ë “
®“°À¡Ÿ∫à “â π§“π“ ·§«âπ°“≈‘≈)’ ≈Ÿ° Õß§π¢Õß‡»‡∫¥’ ·≈–»‘…¬åÕ°’ Õß§π¢Õßæ√–‡¬´ŸÕ¬Ÿ√à «¡°—π
3´’ ‚¡πæŸ¥°—∫æ«°‡¢“«à“ çº¡®–‰ª®—∫ª≈“é
æ«°‡¢“∫Õ°´’ ‚¡π ‡ª‚µ√«à“ ç‰ª¥â«¬é æ«°‡¢“∑—ÈßÀ¡¥°Á‡≈¬ÕÕ°‡√◊Õ‰ª ·µà§◊ππ—Èπ∑—Èß§◊π
æ«°‡¢“®—∫ª≈“‰¡à ‰¥â‡≈¬
4‡™â“µ√Ÿà¢ÕßÕ’°«—πÀπ÷Ëßæ√–‡¬´Ÿ¬◊πÕ¬Ÿà∫πΩíòß ·µàæ«°»‘…¬å ‰¡à√âŸ«à“‡ªìπæ√–Õß§å 5æ√–‡¬´Ÿ
∂“¡æ«°‡¢“«à“ ç‰ß‡æ◊ËÕπ ®—∫ª≈“‰¥âÀ√◊Õ‡ª≈à“é
æ«°‡¢“µÕ∫«à“ ç‰¡à ‰¥â‡≈¬é
6æ√–Õß§å®÷ßæŸ¥°—∫æ«°‡¢“«à“ ç‡À«’Ë¬ß·À‰ª∑“ß¢«“¢Õß‡√◊Õ ‘ ·≈â«®–‰¥âª≈“é æ«°‡¢“®÷ß
‡À«’Ë¬ß·À≈ß‰ª ·≈â«‰¥âª≈“¡“°¡“¬®π≈“°Õ«π¢÷Èπ¡“∫π‡√◊Õ‰¡à ‰À«
7»‘…¬å§π∑’æ
Ë √–‡¬´Ÿ√°— ‰¥â∫Õ°°—∫‡ª‚µ√«à“ çÕß§å‡®â“™’«µ‘ π’éË ‡¡◊ÕË ´’ ‚¡π‰¥â¬π‘ «à“‡ªìπÕß§å‡®â“™’«µ‘
‡¢“°ÁÀ¬‘∫‡ ◊ÈÕ∑’Ë∂Õ¥‰«âµÕπ∑”ß“π¡“„ à °√–‚¥¥≈ß‰ª„π∑–‡≈ “∫·≈â««à“¬πÈ”‡¢â“Ωíòß 8·µà»‘…¬å
§πÕ◊ËπÊ π—Èππ—Ëß‡√◊Õ¡“∑’ËΩíòß æ«°‡¢“≈“°·À∑’Ë¡’ª≈“Õ¬Ÿà∑â“¬‡√◊Õ (‡æ√“–æ«°‡¢“Õ¬Ÿà ‰¡àÀà“ßΩíòßπ—°
ª√–¡“≥√âÕ¬‡¡µ√‡∑à“π—πÈ ) 9‡¡◊ÕË æ«°‡¢“¡“∂÷ßΩíßò °Á‡ÀÁπ¢π¡ªíß·≈–ª≈“ªîßô Õ¬Ÿ∫à π°Õß∂à“π∑’µË ¥‘ ‰ø
10æ√–‡¬´Ÿæ¥Ÿ «à“ ç‡Õ“ª≈“∑’‡Ë æ‘ßË ®—∫‰¥â¡“ÀπàÕ¬ é‘
11´’ ‚¡π ‡ª‚µ√ ®÷ß≈ß‰ª„π‡√◊Õ·≈–≈“°·À¢÷ÈπΩíòß ¡’ª≈“µ—«„À≠à‡µÁ¡‰ªÀ¡¥π—∫‰¥â∂÷ßÀπ÷Ëß
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√âÕ¬Àâ“ ‘∫ “¡µ—« ·µà∂÷ß®–¡’ª≈“¡“°¡“¬¢π“¥π—ÈπÕ«π°Á ‰¡à¢“¥ 12æ√–‡¬´Ÿ ‰¥âæŸ¥°—∫æ«°‡¢“«à“
ç¡“°‘πÕ“À“√‡™â“°—π‡∂Õ–é·µà ‰¡à¡’„§√ —°§π°≈â“∂“¡æ√–Õß§å«à“ ç§ÿ≥‡ªìπ„§√é ‡æ√“–æ«°‡¢“
√ŸâÕ¬Ÿà·≈â««à“‡ªìπÕß§å‡®â“™’«‘µ 13æ√–‡¬´Ÿ‡¢â“¡“À¬‘∫ ¢π¡ªíß·≈–ª≈“·®°„Àâæ«°‡¢“ 14π’Ë‡ªìπ
§√—Èß∑’Ë “¡∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ‰¥â „Àâæ«°»‘…¬å‡ÀÁπæ√–Õß§åÀ≈—ß®“°øóôπ¢÷Èπ¡“®“°§«“¡µ“¬

æ√–‡¬´Ÿ§ÿ¬°—∫‡ª‚µ√
15‡¡◊ÕË æ«°‡¢“°‘πÕ“À“√‡™â“Õ‘¡
Ë ·≈â« æ√–‡¬´Ÿ‰¥âæ¥Ÿ °—∫´’ ‚¡π ‡ª‚µ√«à“ ç´’ ‚¡π ≈Ÿ°¢Õß¬ÕÀåπ

§ÿ≥√—°‡√“¡“°°«à“»‘…¬åæ«°π’È√—°‡√“À√◊Õ‡ª≈à“é
‡ª‚µ√®÷ßµÕ∫æ√–Õß§å«à“ ç§√—∫Õß§å‡®â“™’«‘µ æ√–Õß§å°Á√Ÿâ«à“º¡√—°æ√–Õß§åé
æ√–‡¬´Ÿ®÷ß —Ëß‡¢“«à“ ç„Àâ‡≈’È¬ß¥Ÿ≈Ÿ°·°–*¢Õß‡√“é
16·≈â«æ√–Õß§å°Á ‰¥â∂“¡‡¢“‡ªìπ§√—Èß∑’Ë Õß«à“ ç´’ ‚¡π ≈Ÿ°¢Õß¬ÕÀåπ §ÿ≥√—°‡√“À√◊Õ‡ª≈à“é
‡ª‚µ√µÕ∫æ√–Õß§å«à“ ç§√—∫Õß§å‡®â“™’«‘µ æ√–Õß§å°Á√Ÿâ«à“º¡√—°æ√–Õß§åé
æ√–‡¬´Ÿ®÷ß —Ëß‡¢“«à“ ç„Àâ¥Ÿ·≈æ«°·°–¢Õß‡√“é ·≈â«æ√–Õß§å°Á∂“¡‡¢“‡ªìπ§√—Èß∑’Ë “¡«à“
17ç´’ ‚¡π ≈Ÿ°¢Õß¬ÕÀåπ §ÿ≥√—°‡√“À√◊Õ‡ª≈à“é
‡ª‚µ√√Ÿâ °÷ ‡ ¬’ „®∑’æË √–Õß§å∂“¡‡¢“∂÷ß “¡§√—ßÈ «à“ ç§ÿ≥√—°‡√“À√◊Õ‡ª≈à“é ‡¢“®÷ß∫Õ°æ√–Õß§å«“à
çÕß§å‡®â“™’«‘µ æ√–Õß§å√Ÿâ∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß æ√–Õß§å√Ÿâ«à“º¡√—°æ√–Õß§åé
æ√–‡¬´Ÿ®÷ß —Ëß‡¢“«à“ ç„Àâ‡≈’È¬ß¥Ÿ·°–¢Õß‡√“ 18‡√“®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ ‡¡◊ËÕ§ÿ≥¬—ßÀπÿà¡§ÿ≥§“¥
‡¢Á¡¢—¥‡Õß·≈–‰ª‰Àπ¡“‰Àπµ“¡µâÕß°“√ ·µà‡¡◊ËÕ§ÿ≥·°à≈ß §ÿ≥®–¬◊Ëπ¡◊ÕÕÕ°¡“·≈â«§πÕ◊Ëπ°Á®–
¡—¥§ÿ≥ ·≈–æ“§ÿ≥‰ª„π∑’Ë∑’Ë§ÿ≥‰¡àÕ¬“°‰ªé 19(æ√–‡¬´ŸæŸ¥Õ¬à“ßπ’È ‡æ◊ËÕ∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“‡ª‚µ√®–µ“¬
·∫∫‰Àπ‡æ◊ËÕ· ¥ß§«“¡¬‘Ëß„À≠à¢Õßæ√–‡®â“„Àâ§π‡ÀÁπ) ·≈â«æ√–‡¬´Ÿ°Á ‰¥âæŸ¥°—∫‡ª‚µ√«à“ çµ“¡
‡√“¡“é
20‡ª‚µ√À—π‰ª‡ÀÁπ»‘…¬å§π∑’Ëæ√–Õß§å√—°´÷Ëß°”≈—ß‡¥‘πµ“¡¡“ (§◊Õ»‘…¬å§π∑’Ë‡Õπµ—«‰ª∑’ËÕ°
¢Õßæ√–Õß§å µÕπ°‘πÕ“À“√ ·≈â«∂“¡æ√–Õß§å«“à çÕ“®“√¬å §π∑’®Ë –∑√¬»Õ“®“√¬å‡ªìπ„§√°—π§√—∫é)
21‡¡◊ËÕ‡ª‚µ√‡ÀÁπ‡¢“Õ¬Ÿà¢â“ßÀ≈—ß ‡¢“∂“¡æ√–‡¬´Ÿ«à“ çÕß§å‡®â“™’«‘µ ·≈â«‡¢“≈à– ®–‡ªìπ¬—ß‰ßé
22æ√–‡¬´ŸµÕ∫‡ª‚µ√«à“ ç∂â“‡√“Õ¬“°®–„Àâ‡¢“Õ¬Ÿ®à π‡√“°≈—∫¡“ ·≈â«¡—π‡√◊ÕË ßÕ–‰√¢Õß§ÿ≥¥â«¬
µ“¡‡√“¡“‡∂Õ–é
23‡√◊ËÕßπ’È®÷ß√Ë”≈◊Õ°—π‰ª∑—Ë«„πÀ¡Ÿàæ’ËπâÕß«à“»‘…¬å§ππ’È®–‰¡àµ“¬ ·µàæ√–‡¬´Ÿ‰¡à ‰¥âæŸ¥«à“‡¢“®–
‰¡àµ“¬ ·µàæŸ¥«à“ ç∂â“‡√“Õ¬“°„Àâ‡¢“Õ¬Ÿà®π‡√“°≈—∫¡“ ·≈â«¡—π‡√◊ËÕßÕ–‰√¢Õß§ÿ≥¥â«¬≈à–é
24»‘…¬å§ππ—Èπ‡Õß∑’Ë‡ªìπ§π‡≈à“·≈–‡¢’¬π‡√◊ËÕß∑—ÈßÀ¡¥π’È ·≈–æ«°‡√“‡™◊ËÕ«à“‡¢“‡≈à“§«“¡®√‘ß
25¬—ß¡’Õ’°À≈“¬ ‘ËßÀ≈“¬Õ¬à“ß∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ‰¥â∑”‡Õ“‰«â ∂â“®–‡¢’¬π‰«â∑—ÈßÀ¡¥π—Èπ ‡√“§‘¥«à“‚≈°
∑—Èß‚≈°°Á ‰¡à „À≠àæÕ∑’Ë®–‡°Á∫Àπ—ß ◊Õ∑—ÈßÀ¡¥∑’Ë®–‡¢’¬ππ—Èπ‰¥â

21:15 ≈Ÿ°·°–/·°– À¡“¬∂÷ß »‘…¬å¢Õßæ√–‡¬´Ÿ (‡™àπ‡¥’¬«°—∫„π ¬ÕÀåπ 10)
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Àπ—ß ◊Õ°‘®°“√
ºŸâ‡¢’¬πÀπ—ß ◊Õ°‘®°“√ §◊Õ§ÿ≥À¡Õ≈Ÿ°“ ‡ªìπ§π§π‡¥’¬«
°—∫∑’Ë‡¢’¬πÀπ—ß ◊Õ≈Ÿ°“
Àπ—ß ◊Õ°‘®°“√‡≈à¡π’È ‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë‡¢’¬πµàÕ®“°µÕπ®∫
¢ÕßÀπ—ß Õ◊ ≈Ÿ°“§◊ÕµÕπ∑’æË √–‡¬´Ÿ ßË— æ«°»‘…¬å‡Õ°¢Õßæ√–Õß§å
„Àâ ‰ªª√–°“»¢à“«¥’ „Àâ§π∑—Èß‚≈°‰¥â√âŸ æ√–‡¬´ŸµâÕß°“√„Àâ
æ«°‡¢“‰¥â ‰ª∫Õ°∑ÿ°§π „Àâ√âŸ∂÷ß·ºπ°“√¢Õßæ√–Õß§å∑Ë’®–
™à«¬„Àâ¡πÿ…¬å„π‚≈°π’È ‰¡àµâÕß‰¥â√—∫‚∑…®“°∫“ª¢Õßµπ‡Õß
≈Ÿ°“‰¥â∫—π∑÷°∂÷ß°“√ª√–°“»¢à“«¥’¢Õß»‘…¬å‡Õ° Õß§π §◊Õ
‡ª‚µ√·≈–‡ª“‚≈´÷Ëßª√– ∫º≈ ”‡√Á®¡“° ≈Ÿ°“‰¥â√“¬ß“π„Àâ
√Ÿ«â “à »“ π“§√‘ µå ‰¥â‡µ‘∫‚µÕ¬à“ß√«¥‡√Á«¢π“¥‰Àπ ®“°®ÿ¥‡≈Á°Ê
„π‡¡◊Õß ‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ ¢¬“¬‰ª∂÷ß·§«âπ¬Ÿ‡¥’¬·≈–·§«âπ –¡“‡√’¬
·≈–„π∑’Ë ÿ¥°Á·æ√à ‰ª∑—Ë«Õ“≥“®—°√‚√¡—π

05 act

201

26/8/03, 10:54 AM

202

°‘®°“√ 1:1

°‘®°“√
≈Ÿ°“‡¢’¬πÀπ—ß ◊ÕÕ’°‡≈à¡
∑à“π‡∏‚Õøï≈— ∑’√Ë °— „πÀπ—ß Õ◊ ‡≈à¡·√°∑’ºË ¡‰¥â‡¢’¬π„ÀâππÈ— ‡ªìπ‡√◊ÕË ß√“«‡°’¬Ë «°—∫∑ÿ° ßË‘ ∑ÿ°Õ¬à“ß
∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ‰¥â∑”·≈– Ë—ß Õπµ—Èß·µà‡√‘Ë¡µâπ 2®π∂÷ß«—π∑’Ëæ√–Õß§å∂Ÿ°√—∫¢÷Èπ «√√§å ·µà°àÕπ∑’Ë
æ√–Õß§å®–∂Ÿ°√—∫¢÷πÈ «√√§åππÈ— æ√–Õß§å ßË— æ«°»‘…¬å‡Õ°†∑’æË √–Õß§å ‰¥â‡≈◊Õ°‰«â æ√–Õß§å ‰¥â ßË— æ«°
‡¢“ºà“π∑“ßæ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ∑ÿ ∏‘†Ï «à“®–µâÕß∑”Õ–‰√∫â“ß 3À≈—ß®“°∑’æË √–‡¬´Ÿµ“¬·≈â« „π™à«ß‡«≈“
’Ë ‘∫«—π æ√–Õß§å ‰¥â¡“ª√“°Øµ—«„Àâæ«°‡¢“‡ÀÁπÀ≈“¬§√—ÈßÀ≈“¬Àπ æ√–Õß§å ‰¥â∑”À≈“¬ ‘Ëß
À≈“¬Õ¬à“ß‡æ◊ËÕæ‘ Ÿ®πå„Àâæ«°π’È‡ÀÁπ«à“ æ√–Õß§åøóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡µ“¬·≈â«®√‘ßÊ ·≈–‰¥âæŸ¥°—∫
æ«°‡¢“∂÷ß‡√◊ËÕß ·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“ 4‡¡◊ËÕæ√–Õß§å°”≈—ß°‘πÕ“À“√°—∫æ«°»‘…¬å‡Õ° æ√–Õß§å ‰¥â
ß—Ë æ«°‡¢“«à“ çÀâ“¡‰ª‰Àπ „Àâ§Õ¬Õ¬Ÿ∑à ‡’Ë ¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡°àÕπ®π°«à“®–‰¥â√∫— ß‘Ë ∑’æË √–∫‘¥“‰¥â ≠
— ≠“‰«â
5
†
µ“¡∑’‡Ë √“‡§¬∫Õ°æ«°§ÿ≥·≈â« ¬ÕÀåπ∑”æ‘∏®’ ¡àÿ „Àâ§π¥â«¬πÈ” ·µàÕ°’ ‰¡à°«Ë’ π— æ«°§ÿ≥°Á®–‰¥â√∫— °“√
®ÿà¡¥â«¬æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ïé
æ√–‡¬´Ÿ°≈—∫ Ÿà «√√§å
6‡¡◊ËÕæ√–‡¬´Ÿ°—∫æ«°»‘…¬å‡Õ°¡“Õ¬Ÿà°—πæ√âÕ¡Àπâ“ æ«°»‘…¬å‡Õ°‰¥â∂“¡æ√–Õß§å«à“ çÕß§å
‡®â“™’«µ‘ µÕππ’æÈ √–Õß§å°”≈—ß®–§◊π·ºàπ¥‘π„Àâ°∫— Õ‘ √“‡Õ≈·≈â«„™à ‰À¡§√—∫é 7æ√–Õß§åµÕ∫«à“ ç¡—π
‰¡à„™à‡√◊ÕË ß¢Õßæ«°§ÿ≥ æ√–∫‘¥“‡Õß‰¥âµ¥— π‘ «—π‡«≈“π—πÈ ‰«â°Õà π·≈â« 8‡¡◊ÕË æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ∑ÿ ∏‘¡Ï “
Õ¬Ÿà°—∫æ«°§ÿ≥ æ«°§ÿ≥°Á®–‰¥â√—∫ƒ∑∏‘Ï‡¥™ ·≈–®–‡ªìπæ¬“π‡≈à“‡√◊ËÕß¢Õß‡√“„Àâ§πøíß ∑—Ë«‡¡◊Õß
‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡øíß „π·§«âπ¬Ÿ‡¥’¬ „π·§«âπ –¡“‡√’¬ ·≈–∑ÿ°Àπ·Ààß„π‚≈°π’Èé
9‡¡◊ÕË æ√–‡¬´Ÿæ¥Ÿ ‡ √Á® æ√–‡®â“°Á ‰¥â√∫
— æ√–Õß§å¢πÈ÷ ‰ª «√√§åµÕà Àπâ“µàÕµ“æ«°‡¢“ ·≈â«°âÕπ
10
‡¡¶°Á∫ß— æ√–Õß§å®πæ«°‡¢“¡Õß‰¡à‡ÀÁπ „π¢≥–∑’æË «°‡¢“°”≈—ß‡æàß¥Ÿæ√–Õß§å®“°‰ª„π∑âÕßøÑ“
π—Èπ ®ŸàÊ °Á¡’™“¬™ÿ¥¢“« Õß§π¡“¬◊πÕ¬Ÿà¢â“ßÊ æ«°‡¢“ 11·≈â«æŸ¥«à“ ç™“«°“≈‘≈’ æ«°§ÿ≥¬—ß¬◊π
‡æàß¥Ÿ∑âÕßøÑ“Õ¬Ÿà∑”‰¡ æ√–‡®â“√—∫æ√–‡¬´Ÿ¢÷Èπ‰ª∫π «√√§å·≈â« ·≈–æ√–Õß§å®–°≈—∫¡“Õ’°§√—Èß
‡À¡◊ÕπÕ¬à“ß∑’Ëæ«°§ÿ≥‡ÀÁπæ√–Õß§å∂Ÿ°√—∫¢÷Èπ‰ªπ’Ë·À≈–é
‡≈◊Õ°»‘…¬å‡Õ°§π„À¡à·∑π¬Ÿ¥“
12®“°π—Èπæ«°‡¢“°Á≈ß®“°¿Ÿ‡¢“¡–°Õ°‡∑» °≈—∫‰ª∑’Ë‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ ´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ßÕÕ°‰ª
ª√–¡“≥Àπ÷Ëß°‘‚≈‡¡µ√* 13‡¡◊ËÕ¡“∂÷ß‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ æ«°»‘…¬å´Ë÷ß¡’‡ª‚µ√ ¬ÕÀåπ ¬“°Õ∫°—∫
Õ—π¥√Ÿ«å øî≈‘ª°—∫‚∏¡— ∫“√‚∏‚≈¡‘«°—∫¡—∑∏‘« ¬“°Õ∫∫ÿµ√™“¬¢ÕßÕ—≈‡øÕ— ´’ ‚¡πºŸâ¡’„®®¥®àÕ°—∫
æ√–‡®â“ °—∫¬Ÿ¥“ ≈Ÿ°™“¬¬“°Õ∫ °Á ‰¥â¢È÷π‰ªÀâÕß™—Èπ∫π∑’Ëæ«°‡¢“‡§¬Õ¬Ÿà 14æ«°‡¢“∑—Èß ‘∫‡ÕÁ¥§π
√«¡∑—ÈßºŸâÀ≠‘ß∫“ß§π·≈–¡“√’¬å·¡à¢Õßæ√–‡¬´Ÿ µ≈Õ¥®ππâÕßÊ ¢Õßæ√–Õß§å °Á¡“æ∫°—π‡æ◊ËÕ
Õ∏‘…∞“πÕ¬Ÿà‡ ¡Õ
15¡’Õ¬Ÿ«à π
— Àπ÷ßË ‡ª‚µ√‰¥â¬π◊ ¢÷πÈ „π°≈ÿ¡à »‘…¬å∑¡Ë’ “æ∫°—π ´÷ßË ¡’Õ¬Ÿªà √–¡“≥Àπ÷ßË √âÕ¬¬’Ë ∫‘ §π ‡¢“
16
æŸ¥¢÷πÈ «à“ çæ’πË Õâ ß∑—ßÈ À≈“¬ ¢âÕ§«“¡„πæ√–§—¡¿’√†å ®–µâÕß‡ªìπ®√‘ßµ“¡∑’æË √–«‘≠≠“≥∫√‘ ∑ÿ ∏‘†Ï ‰¥â

1

1:12 Àπ÷ßË °‘‚≈‡¡µ√ ‡ªìπ√–¬–∑“ß∑’™Ë “«¬‘«‰¥â√∫— Õπÿ≠“µ„Àâ “¡“√∂‡¥‘π‰¥â„π«—πÀ¬ÿ¥∑“ß»“ π“ ´÷ßË ∂◊Õ‡ªìπ«—πÀ¬ÿ¥æ—°ºàÕπ
¢Õßæ«°‡¢“

05 act

202

26/8/03, 10:54 AM

203

°‘®°“√ 2:13

æŸ¥ºà“π∑“ßª“°¢Õß°…—µ√‘¬¥å “«‘¥†‡¡◊ÕË π“π¡“·≈â«‡°’¬Ë «°—∫¬Ÿ¥“ ∑’πË ”§πæ«°π—πÈ ‰ª®—∫æ√–‡¬´Ÿ 17¬Ÿ
¥“ ‡ªìπ§πÀπ÷Ëß„π°≈ÿà¡¢Õßæ«°‡√“·≈–¡’ à«π√à«¡„π°“√ß“ππ’È¥â«¬é 18(¬Ÿ¥“ ‡Õ“‡ß‘π∑’Ë ‰¥â®“°
°“√∑”™—Ë«§√—Èßπ’È ‰ª´◊ÈÕ∑’Ë¥‘π‰«â ·µà‡¢“À°≈â¡À—«ø“¥æ◊Èπ æÿß·µ°‰ â∑–≈—°µ“¬∫π∑’Ë¥‘ππ—Èπ 19‡√◊ËÕßπ’È
√Ÿâ°—π∑—Ë«‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ æ«°‡¢“®÷ß‡√’¬°∑’Ë¥‘πµ√ßπ—Èπµ“¡¿“…“∑âÕß∂‘Ëπ«à“ Õ“‡§≈¥“¡“ ´÷ËßÀ¡“¬
∂÷ß ç∑’Ë¥‘π‡≈◊Õ¥é) 20‡ª‚µ√æŸ¥µàÕ«à“ ç‡√◊ËÕßπ’È¡’‡¢’¬π‰«â·≈â«„πÀπ—ß ◊Õ ¥ÿ¥’«à“
ù¢Õ„Àâ∑’ËÕ¬Ÿà¢Õß‡¢“√°√â“ß«à“ß‡ª≈à“
Õ¬à“‰¥â¡’„§√‡¢â“‰ªÕ¬Ÿà‡≈¬û ( ¥ÿ¥’ 69:25) ·≈–
ù„Àâ¡’§πÕ◊Ëπ¡“√—∫µ”·ÀπàßºŸâπ”·∑π‡¢“¥â«¬û ( ¥ÿ¥’ 109:8)
21¥—ßπ—π
È ‡√“®”‡ªìπ®–µâÕß‡≈◊Õ°™“¬§πÀπ÷ßË ¢÷πÈ ¡“·∑π¬Ÿ¥“ ·≈–‡¢“®–µâÕß‡ªìπ§π∑’ÕË ¬Ÿ°à ∫—
‡√“µ≈Õ¥‡«≈“ „π™à«ß∑’æË «°‡√“µ‘¥ Õ¬ÀâÕ¬µ“¡æ√–‡¬´Ÿ¥«â ¬ 22‡√‘¡Ë µ—ßÈ ·µà¬ÕÀåπ∑”æ‘∏®’ ¡ÿà πÈ” ®π∂÷ß
«—π∑’Ëæ√–‡®â“√—∫æ√–‡¬´Ÿ¢÷Èπ‰ª «√√§å §π§ππ’È®–µâÕß‡ªìπæ¬“π√à«¡°—∫æ«°‡√“ ∑’Ë®–∫Õ°„Àâ§π
Õ◊πË Ê√Ÿ«â “à æ√–‡¬´Ÿ‰¥âøπóô ®“°§«“¡µ“¬·≈â«é 23‡¢“®÷ß‰¥â‡ πÕ™◊ÕË ™“¬ Õß§π§◊Õ ‚¬‡´ø ∫“√´—∫∫“
(À√◊Õ∑’√Ë ®âŸ °— °—π«à“¬ÿ ∑— ) ·≈–Õ’°§π§◊Õ¡—∑∏’Õ— 24·≈â«æ«°‡¢“°ÁÕ∏‘…∞“π«à“ çÕß§å‡®â“™’«µ‘ æ√–Õß§å
√Ÿâ®—°®‘µ„®¢Õß¡πÿ…¬å∑ÿ°§π¥’ ™à«¬· ¥ß„Àâæ«°‡√“‡ÀÁπ«à“ „π Õß§ππ’È æ√–Õß§å‰¥â‡≈◊Õ°„§√ 25„Àâ
¡“∑”Àπâ“∑’√Ë ∫— „™â‡ªìπ»‘…¬å‡Õ°·∑π¬Ÿ¥“ §π∑’≈Ë –∑‘ßÈ Àπâ“∑’Ë·≈–‰¥â ‰ªÕ¬Ÿà„π∑’∑Ë ‡Ë’ ¢“ ¡§«√‰ªÕ¬Ÿ·à ≈â«é
26·≈â«æ«°‡¢“°Á®∫
— ≈“°*°—π ‰¥â™ÕË◊ ¡—∑∏’Õ— ‡¢“®÷ß∂Ÿ°π—∫√«¡‡¢â“°—∫»‘…¬å‡Õ°∑—ßÈ ∫‘ ‡ÕÁ¥§ππ—πÈ ¥â«¬

æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï¡“¥â«¬ƒ∑∏‘Ï‡¥™

2

µå† æ«°»‘…¬å¢Õßæ√–‡¬´Ÿ°Á ‰¥â¡“√«¡µ—«°—π„π∑’·Ë ÀàßÀπ÷ßË 2®ŸÊà °Á¡‡’

‡¡◊ÕË ∂÷ß«—π‡æÁπ‡∑§Õ
¬’ ß
®“°∑âÕßøÑ“§≈â“¬°—∫‡ ¬’ ßæ“¬ÿæ¥— Õ¬à“ß·√ß ¥—ß π—πË À«—πË ‰À«‰ª∑—«Ë ∫â“π∑’æË «°‡¢“°”≈—ßπ—ßË °—π
Õ¬Ÿà 3®“°π—πÈ æ«°‡¢“°Á‡ÀÁπ∫“ßÕ¬à“ß§≈â“¬‡ª≈«‰ø∑’¡Ë √’ ªŸ √à“ß‡À¡◊Õπ≈‘πÈ ‰¥â°√–®“¬ÕÕ°‰ªÕ¬Ÿ‡à Àπ◊Õ
æ«°‡¢“·µà≈–§π 4·≈â«æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ∑ÿ ∏‘†Ï °Á ‰¥â‡¢â“‰ªÕ¬Ÿà „πµ—«‡¢“Õ¬à“ß∫√‘∫√Ÿ ≥å ·≈â«æ«°‡¢“
∑ÿ°§π°Á‡√‘Ë¡æŸ¥¿“…“µà“ßÊ µ“¡·µà∑’Ëæ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï®–„Àâ‡¢“æŸ¥‰¥â
5™“«¬‘«∑’π
Ë ∫— ∂◊Õæ√–‡®â“®“°™“µ‘µ“à ßÊ ∑—«Ë ‚≈° ∑’¡Ë “Õ¬Ÿà„π‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡‡«≈“π—πÈ 6‡¡◊ÕË ‰¥â¬π‘
‡ ’¬ßÕ◊ÈÕÕ÷ß °Á¡“¡ÿß¥Ÿ°—π ·≈–µà“ß°Á√Ÿâ ÷°ßÿπßß ß —¬∑’Ëæ«°‡¢“µà“ß°Á ‰¥â¬‘π»‘…¬å¢Õßæ√–‡¬´Ÿæ«°π’È
æŸ¥¿“…“¢Õßæ«°‡¢“ 7æ«°‡¢“∑÷Ëß¡“°∂÷ß°—∫æŸ¥«à“ ç§πæ«°π’È‡ªìπ™“«°“≈‘≈’∑—Èßπ—Èπ‡≈¬‰¡à„™àÀ√◊Õ
8·≈â«∑”‰¡æ«°‡√“∂÷ß‰¥â¬π
‘ ‡¢“æŸ¥¿“…“∫â“π‡°‘¥‡¡◊ÕßπÕπ¢Õßæ«°‡√“≈à– 9´÷ßË ¡’∑ß—È ¡“®“° ª“√‡™’¬
¡’‡¥’¬ ‡Õ≈“¡ ‡¡‚ ‚ª‡µ‡¡’¬ ¬Ÿ‡¥’¬ §—ªª“‚¥‡´’¬ ªÕπ∑— ‡Õ‡™’¬* 10ø√’‡®’¬·≈–ªí¡øï‡≈’¬ Õ’¬‘ªµå
·≈–∫“ß «à π¢Õß≈‘‡∫’¬„°≈â°∫— ‡¡◊Õß‰´√’π ·¢°∑’¡Ë “‡¬◊Õπ®“°°√ÿß‚√¡ 11(¡’∑ßÈ— ¬‘«‚¥¬°”‡π‘¥ °—∫§π
∑’Ë‡ª≈’Ë¬π¡“∂◊Õ·∫∫¬‘«) ‡°“–§√’µ ·≈–Õ“√–‡∫’¬ ·≈â«‡√“∑—ÈßÀ¡¥µà“ß°Á ‰¥â¬‘π§πæ«°π’ÈæŸ¥∂÷ß ‘Ëß
¬Õ¥‡¬’Ë¬¡µà“ßÊ ∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â∑”‡ªìπ¿“…“∫â“π‡°‘¥‡¡◊ÕßπÕπ¢Õßæ«°‡√“‡Õßé 12ºŸâ§π∑—ÈßÀ¡¥√Ÿâ ÷°
—∫ πÕ≈À¡à“π ∂“¡‰∂à°—π«à“ çπ’Ë¡—πÕ–‰√°—πé 13∫“ß§πÀ—«‡√“–‡¬“–»‘…¬å¢Õßæ√–‡¬´Ÿ ‚¥¬æŸ¥«à“
çæ«°π’È‡¡“‡À≈â“Õßÿàπé
1:26 ≈“° ∑”¡“®“°°âÕπÀ‘π À√◊Õ·∑àß‰¡â §≈â“¬Ê °—∫≈Ÿ°‡µã“ ”À√—∫‡ ’Ë¬ß∑“¬
2:9 ‡Õ‡™’¬ ‡ªìπ¥‘π·¥π∑’ËÕ¬Ÿà∑“ß∑‘»µ–«—πµ°¢Õßª√–‡∑»µÿ√°’ „πªí®®ÿ∫—π
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‡ª‚µ√Õ∏‘∫“¬„Àâ§πøíß
∫‘ ‡ÕÁ¥§π ‡¢“µ–‡∫Áß‡ ¬’ ß¥—ßµàÕÀπâ“§πæ«°π—πÈ
«à“ ç‡æ◊ÕË πÊ ™“«¬‘«·≈–∑ÿ°§π∑’ÕË “»—¬Õ¬Ÿà„π‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ µ—ßÈ „®øíß„Àâ¥’„π‡√◊ÕË ß∑’ºË ¡®–‡≈à“π’È 15§π
æ«°π’È ‰¡à ‰¥â‡¡“Õ¬à“ß∑’æË «°§ÿ≥§‘¥À√Õ°π– µÕππ’‡È æ‘ßË ®–‡°â“‚¡ß‡™â“‡Õß 16·µà ßË‘ ∑’§Ë ≥
ÿ ‡ÀÁππ’È ‡ªìπ
†
‘Ëß∑’Ë ‚¬‡Õ≈ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“ ‰¥âæŸ¥‰«â«à“
17ùæ√–‡®â“æŸ¥«à“ „π™à«ß ÿ¥∑â“¬π—Èπ
‡√“®–‡∑æ√–«‘≠≠“≥¢Õß‡√“„Àâ°—∫¡πÿ…¬å∑ÿ°§π
∑—Èß∫ÿµ√™“¬·≈–∫ÿµ√ “«¢Õßæ«°§ÿ≥®–æŸ¥·∑π‡√“
§πÀπÿà¡®–‡ÀÁπ¿“æπ‘¡‘µ* §π·°à®–¡’§«“¡Ωíπæ‘‡»…
18„π™à«ßπ—Èπ ‡√“®–‡∑æ√–«‘≠≠“≥¢Õß‡√“
„Àâ°—∫∑“ ¢Õß‡√“∑—Èß™“¬·≈–À≠‘ß
·≈–‡¢“‡À≈à“π—Èπ®–æŸ¥·∑π‡√“
19‡√“®–· ¥ß ‘Ëß¡À—»®√√¬å„π∑âÕßøÑ“‡∫◊ÈÕß∫π
·≈– ‘ËßÕ—»®√√¬å„π‚≈°‡∫◊ÈÕß≈à“ß
‰¥â·°à‡≈◊Õ¥ ‰ø·≈–À¡Õ°§«—πÀπ“∑÷∫
20¥«ßÕ“∑‘µ¬å®–¡◊¥¡‘¥ «à π¥«ß®—π∑√å®–‡ªìπ ‡’ ≈◊Õ¥
°àÕπ®–∂÷ß«—πÕ—π¬‘Ëß„À≠à·≈–√ÿàß‚√®πå¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µ
21·≈â«∑ÿ°§π∑’√Ë Õâ ß¢Õ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ®“°Õß§å‡®â“™’«µ‘ °Á®–√Õ¥ûé (‚¬‡Õ≈ 2:28-32)
22çøíß„Àâ¥™’ “«Õ‘ √“‡Õ≈∑—ßÈ À≈“¬ æ√–‡®â“‰¥â· ¥ß„Àâæ«°§ÿ≥‡ÀÁπ™—¥«à“ æ√–‡¬´Ÿ™“«π“´“‡√Á∏
‡ªìπ§πæ‘‡»… ‡æ√“–æ√–‡®â“‰¥â„ÀâÕ”π“®°—∫æ√–Õß§å∑®’Ë –∑”Õ‘∑∏‘ƒ∑∏‘ªÏ “Ø‘À“√‘¬å ·≈–°“√Õ—»®√√¬å
¡“°¡“¬∑à“¡°≈“ßæ«°§ÿ≥ Õ¬à“ß∑’æË «°§ÿ≥√Ÿ°â π— Õ¬Ÿ·à ≈â« 23æ√–‡®â“‰¥â«“ß·ºπ‰«â°Õà π≈à«ßÀπâ“·≈â«
∑’Ë®–¡Õ∫æ√–‡¬´Ÿ„Àâ°—∫æ«°§ÿ≥ ·≈–¥â«¬§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ¢Õßæ«°§π™—Ë«πÕ°°ÆÀ¡“¬ æ«°§ÿ≥
°Á ‰¥â¶“à æ√–Õß§å §◊Õ‰¥âµ√÷ßæ√–Õß§å ‰«â∑°Ë’ “ß‡¢π 24·µàæ√–‡®â“‰¥â∑”„Àâæ√–‡¬´Ÿøπôó ¢÷πÈ ¡“„À¡à ·≈–
∑”„Àâæ√–Õß§å‡ªìπÕ‘ √–®“°§«“¡µ“¬ ‡æ√“–§«“¡µ“¬‰¡à “¡“√∂∑’Ë®–¬÷¥æ√–‡¬´Ÿ‰«â ‰¥â
25°…—µ√‘¬¥å “«‘¥†‰¥âæ¥Ÿ ∂÷ßæ√–Õß§å«“à
ù‡√“‡ÀÁπÕß§å‡®â“™’«‘µÕ¬ŸàµàÕÀπâ“‡√“‡ ¡Õ
‡√“®–‰¡àÀ«—πË °≈—«
‡æ√“–æ√–Õß§åÕ¬Ÿà∑’Ë¢«“¡◊Õ¢Õß‡√“
26‡æ√“–Õ¬à“ßπ’π
È ‡Ë’ Õß À—«„®¢Õß‡√“∂÷ß‡∫‘°∫“π
·≈–§”æŸ¥¢Õß‡√“°Á™◊Ëπ™¡¬‘π¥’
·¡â·µà√à“ß°“¬¢Õß‡√“°Á‡µÁ¡‰ª¥â«¬§«“¡À«—ß
27‡æ√“–æ√–Õß§å ‰¡à∑‘Èß«‘≠≠“≥¢Õß‡√“
‰«â „π·¥π·Ààß§«“¡µ“¬*
14·≈â«‡ª‚µ√°Á¬π
◊ ¢÷πÈ æ√âÕ¡°—∫»‘…¬å‡Õ°†Õ’°

2:17 π‘¡‘µ ∫“ß ‘Ëß§≈â“¬§«“¡Ωíπ´÷Ëß‡°‘¥¢÷Èπ‡¡◊ËÕæ√–‡®â“µâÕß°“√æŸ¥°—∫¡πÿ…¬å
2:27 ·¥π·Ààß§«“¡µ“¬ À¡“¬∂÷ß ∑’Ë∑’Ë§πµ“¬‰ªÕ¬Ÿà ‡æ◊ËÕ√Õ«—πæ‘æ“°…“

05 act

204

26/8/03, 10:54 AM

205

°‘®°“√ 2:42

æ√–Õß§å®–‰¡à¬Õ¡„ÀâÕß§åºŸâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï¢Õßæ√–Õß§åπ—Èπ‡πà“‡ªóòÕ¬
28æ√–Õß§å∑”„Àâ‡√“√Ÿ®â °— ∑“ß·Ààß™’«µ‘
·≈–®–∑”„Àâ‡√“¡’§«“¡ ÿ¢Õ¬à“ß‡µÁ¡∑’Ë
‡¡◊ËÕÕ¬ŸàµàÕÀπâ“æ√–Õß§åû ( ¥ÿ¥’ 16:8-11)
29çæ’ËπâÕß∑—ÈßÀ≈“¬ º¡¡—Ëπ„®«à“¥“«‘¥ºŸâ‡ªìπ∫√√æ∫ÿ√ÿ… ‰¡à ‰¥âæŸ¥∂÷ßµ—«‡Õß ‡æ√“–‡¢“‰¥âµ“¬
‰ª·≈â« ·≈–À≈ÿ¡Ωíß»æ¢Õß‡¢“°ÁÕ¬Ÿà„π‡¡◊Õßπ’®È π∂÷ß∑ÿ°«—ππ’È 30·µà¥“«‘¥‡ªìπºŸæâ ¥Ÿ ·∑πæ√–‡®â“† ·≈–
‡¢“°Á√Ÿâ«à“æ√–‡®â“‰¥â „Àâ§”¡—Ëπ —≠≠“«à“≈Ÿ°À≈“π¢Õß¥“«‘¥§πÀπ÷Ëß®–‰¥â¢÷Èπ‡ªìπ°…—µ√‘¬å‡À¡◊Õπ‡¢“
31¥“«‘¥°Á√‡âŸ Àµÿ°“√≥åπ≈È’ «à ßÀπâ“ ‡¢“æŸ¥∂÷ß°“√øóπ
ô §◊π™’æ¢Õß°…—µ√‘¬ºå ¬âŸ ßË‘ „À≠à*Õß§åπ—Èπ«à“
ù‡¢“‰¡à ‰¥â∂Ÿ°∑‘ÈßÕ¬Ÿà „π·¥π·Ààß§«“¡µ“¬
·≈–√à“ß°“¬¢Õß‡¢“°Á ‰¡à‡πà“‡ªóòÕ¬û ( ¥ÿ¥’ 16:10)
32æ√–‡®â“∑”„Àâæ√–‡¬´Ÿøóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡µ“¬ æ«°‡√“∑—ÈßÀ¡¥µà“ß°Á‡ÀÁπ‡ªìπæ¬“π„π‡√◊ËÕßπ’È
33æ√–‡¬´Ÿ‰¥â∂°Ÿ √—∫¢÷π
È ‰ªπ—ßË Õ¬Ÿ∑à “ß¢«“¡◊Õ¢Õßæ√–‡®â“ æ√–‡®â“°Á ‰¥â¡Õ∫æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ∑ÿ ∏‘†Ï „Àâ
°—∫æ√–‡¬´Ÿµ“¡ —≠≠“ ·≈–æ√–‡¬´Ÿ°Á ‰¥â‡∑æ√–«‘≠≠“≥π’È „Àâ°—∫æ«°‡√“ Õ¬à“ß∑’Ëæ«°§ÿ≥‰¥â‡ÀÁπ
·≈–‰¥â¬‘πÕ¬ŸàµÕππ’È 34¥—ßπ—Èπ ¥“«‘¥‡Õß‰¡à ‰¥â∂Ÿ°√—∫¢÷Èπ‰ª∫π «√√§å ·µàµ—«¥“«‘¥‡Õß‰¥âæŸ¥«à“
ùæ√–‡®â“ Õß§å‡®â“™’«‘µ ‰¥âæŸ¥°—∫æ√–§√‘ µå Õß§å‡®â“™’«‘µ¢Õß‡√“«à“
π—Ëß≈ß∑“ß¢«“¡◊Õ¢Õß‡√“
35®π°«à“‡√“®–ª√“∫»—µ√Ÿ¢Õß∑à“π
„Àâ ¬∫≈ß‡ªìπ∑’Ë«“ß‡∑â“¢Õß∑à“πû* ( ¥ÿ¥’ 110:1)
36¥—ßπ—π
È ¢Õ„Àâ™“«Õ‘ √“‡Õ≈∑—ßÈ À≈“¬√Ÿ·â πàπÕπ«à“ æ√–‡®â“‰¥âµßÈ— æ√–‡¬´Ÿ§π∑’æË «°§ÿ≥µ√÷ß‰«â
∑’Ë°“ß‡¢π „Àâ‡ªìπ∑—ÈßÕß§å‡®â“™’«‘µ·≈–°…—µ√‘¬åºŸâ¬‘Ëß„À≠à*é
37‡¡◊ËÕ§πæ«°π—Èπ‰¥â¬‘πÕ¬à“ßπ’È °Á√Ÿâ ÷°‡À¡◊Õπ∂Ÿ°·∑ß∑–≈ÿ„® æ«°‡¢“®÷ßæŸ¥°—∫‡ª‚µ√·≈–
»‘…¬å‡Õ°§πÕ◊ËπÊ «à“ çæ’ËÊ πâÕßÊ æ«°‡√“®–∑”Õ¬à“ß‰√¥’é
38‡ª‚µ√æŸ¥°—∫æ«°‡¢“«à“ ç°≈—∫µ—«°≈—∫„®‡ ’¬„À¡à ·≈–‡¢â“æ‘∏’®ÿà¡πÈ”†„ππ“¡¢Õßæ√–‡¬´Ÿ
§√‘ µå ‡æ◊ËÕæ√–‡®â“®–‰¥â¬°‚∑…§«“¡º‘¥∫“ª¢Õß§ÿ≥ ·≈â«§ÿ≥°Á®–‰¥â√—∫æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï
‡ªìπ¢Õß¢«—≠ 39‡æ√“–æ√–‡®â“ —≠≠“∑’Ë®–„Àâ ‘Ëßπ’È°—∫æ«°§ÿ≥ ≈Ÿ°À≈“π¢Õß§ÿ≥ ·≈–∑ÿ°§π∑’ËÕ¬Ÿà
Àà“ß‰°≈ §” —≠≠“π’È¡’‰«â ”À√—∫∑ÿ°§π∑’ËÕß§å‡®â“™’«‘µæ√–‡®â“¢Õß‡√“‰¥â‡√’¬°¡“é 40·≈â«‡ª‚µ√‰¥â
‡µ◊Õπæ«°‡¢“Õ’°À≈“¬‡√◊ËÕß¥â«¬°—π ·≈–‰¥â¢Õ√âÕß‡¢“«à“ ç™à«¬µ—«‡Õß„Àâ√Õ¥æâπ®“°§π™—Ë«√â“¬„π
¬ÿ§π’éÈ 41§π∑—ßÈ À≈“¬∑’¬Ë Õ¡√—∫ ß‘Ë ∑’Ë ‚ª‚µ√æŸ¥‰¥â‡¢â“æ‘∏®’ ¡ÿà πÈ” ·≈–„π«—ππ—πÈ ®”π«π»‘…¬å¢Õßæ√–‡¬´Ÿ
®÷ß‰¥â‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ Õ’°√“« “¡æ—π§π 42æ«°‡¢“‰¥â∑¡àÿ ‡∑µ—«‡Õß„π°“√øíß§” ßË— Õπ¢Õßæ«°»‘…¬å‡Õ° „π
°“√¡“√à«¡ª√–™ÿ¡°—π „π°“√À—°¢π¡ªíß* ·≈–„π°“√Õ∏‘…∞“π
2:31
2:35
2:36
2:42
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°…—µ√‘¬åºŸâ¬‘Ëß„À≠à À√◊Õ æ√–§√‘ µå
ç®π°«à“‡√“...∑’Ë«“ß‡∑â“¢Õß∑à“πé ¡’§«“¡À¡“¬Õ’°Õ¬à“ß«à“ ç®π°«à“‡√“®–∑”„Àâ»—µ√Ÿ¢Õß∑à“πÕ¬Ÿà „µâÕ”π“®∑à“πé
°…—µ√‘¬åºŸâ¬‘Ëß„À≠à À√◊Õ æ√–§√‘ µå
À—°¢π¡ªíß Õ“®À¡“¬∂÷ßÕ“À“√¡◊ÈÕÀπ÷ËßÀ√◊ÕÕ“À“√¡◊ÈÕ§Ë”¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µ ´÷Ëß‡ªìπÕ“À“√¡◊ÈÕæ‘‡»… ∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ∫Õ°
„Àâ»‘…¬å¢Õßæ√–Õß§å°‘π‡æ◊ËÕπ÷°∂÷ßæ√–Õß§å (≈Ÿ°“ 22:14-20)
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°“√·∫àßªíπ„πÀ¡ŸàºŸâ»√—∑∏“
43∑ÿ°§π‡°‘¥§«“¡‡°√ß°≈—« ‡æ√“–æ«°»‘…¬å‡Õ°‰¥â∑” ‘Ëß¡À—»®√√¬å·≈–°“√Õ—»®√√¬åÀ≈“¬
Õ¬à“ß 44æ«°»‘…¬å¢Õßæ√–‡¬´Ÿ ‰¥âæ∫°—πÕ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ ·≈–‡Õ“¢â“«¢Õß∑—ßÈ À¡¥∑’µË π‡Õß¡’Õ¬ŸÕà Õ°
¡“·∫àßªíπ°—π 45æ«°‡¢“‰¥â‡Õ“∑’¥Ë π‘ ·≈–¢â“«¢Õßµà“ßÊ ‰ª¢“¬ ·≈â«π”‡ß‘π¡“·∫àß„Àâ°∫— §π∑’¡Ë §’ «“¡
®”‡ªìπµâÕß„™â 46æ«°»‘…¬å‡À≈à“π’®È –‰ªª√–™ÿ¡√à«¡°—π„π«‘À“√†∑ÿ°Ê «—π æ«°‡¢“®–À—°¢π¡ªíß°—π
µ“¡∫â“π¢Õßµπ ·≈–·∫àßªíπÕ“À“√°—π°‘π¥â«¬§«“¡¬‘π¥’·≈–‡µÁ¡„® 47æ«°‡¢“ √√‡ √‘≠æ√–‡®â“

·≈–∑ÿ°§π°Á™◊Ëπ™Õ∫æ«°‡¢“ ·≈â«Õß§å‡®â“™’«‘µ°Á ‰¥â‡æ‘Ë¡®”π«π§π∑’Ëæ√–Õß§å ‰¥â™à«¬„Àâ√Õ¥‡¢â“¡“
„π°≈ÿà¡¢Õß»‘…¬åæ«°π’È∑ÿ°Ê «—π

‡ª‚µ√√—°…“§πßàÕ¬
«—πÀπ÷ËßµÕπ∫à“¬ “¡‚¡ß ´÷Ëß‡ªìπ‡«≈“ ”À√—∫°“√Õ∏‘…∞“π ¢≥–∑’Ë‡ª‚µ√·≈–¬ÕÀåπ‡¥‘π‰ª
∑’Ë«‘À“√† 2¡’™“¬§πÀπ÷Ëß‡ªìπßàÕ¬¡“µ—Èß·µà‡°‘¥ ∑ÿ°«—π®–¡’§πÕÿâ¡¡“«“ß‰«â∑’Ëª√–µŸ«‘À“√ ´÷Ëß
ª√–µŸπ—Èπ‡√’¬°«à“ª√–µŸß“¡ ‡æ◊ËÕ¢Õ∑“π°—∫§π∑’Ë‡¥‘π‡¢â“¡“„π«‘À“√π’È 3æÕ™“¬§ππ’È‡ÀÁπ‡ª‚µ√
·≈–¬ÕÀåπ°”≈—ß‡¥‘π¡“ ‡¢“°Á√Õâ ß¢Õ‡ß‘π 4‡ª‚µ√°—∫¬ÕÀåπ®âÕß‰ª∑’™Ë “¬§ππ’·È ≈â«æŸ¥«à“ ç¡Õß¥Ÿæ«°
‡√“ ‘é 5™“¬¢Õ∑“π°Á¡Õß‰ª∑’Ë§π∑—Èß Õß‡æ√“–§‘¥«à“®–‰¥â‡ß‘π®“°æ«°‡¢“ 6·µà‡ª‚µ√æŸ¥«à“ çº¡
‰¡à¡’‡ß‘π∑ÕßÀ√Õ° ·µàº¡¡’Õ¬à“ßÕ◊Ëπ®–„Àâ ¥â«¬Õ”π“®¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå™“«π“´“‡√Á∏ ≈ÿ°¢÷Èπ
‡¥‘π‡¥’Î¬«π’Èé 7·≈â«‡ª‚µ√°Á®—∫¡◊Õ¢«“¢Õß™“¬§ππ—Èπæ¬ÿß„Àâ≈ÿ°¢÷Èπ¡“ ‡∑â“·≈–¢âÕ‡∑â“¢Õß‡¢“°Á¡’
‡√’¬Ë «·√ß¢÷πÈ ¡“∑—π∑’ 8‡¢“ÕÕ°‡¥‘π°√–‚¥¥‚≈¥‡µâπ√âÕß √√‡ √‘≠æ√–‡®â“ ·≈–‡¢“‰¥â‡¢â“‰ª„π«‘À“√
æ√âÕ¡°—∫‡ª‚µ√·≈–¬ÕÀåπ 9§π∑—ÈßÀ¡¥¡Õß‡ÀÁπ‡¢“‡¥‘π√âÕß √√‡ √‘≠æ√–‡®â“ 10∑ÿ°§π®”‰¥â«“à
‡¢“§◊Õ™“¬∑’ËπË—ß¢Õ∑“πÕ¬Ÿà∑Ë’ª√–µŸß“¡π—Èπ æ«°‡¢“®÷ß·ª≈°„®¡“°·≈–æ“°—π ß —¬«à“‡°‘¥Õ–‰√
¢÷πÈ °—∫™“¬§ππ’È

3

‡ª‚µ√æŸ¥°—∫ºŸâ§π
11™“¬§ππ’È ‰¡à¬Õ¡Àà“ß‡ª‚µ√·≈–¬ÕÀåπ‰ª‰Àπ‡≈¬ §π∑—ßÈ À¡¥µà“ß°Á·ª≈°„® ·≈–«‘ßË µ“¡°—π
¡“¥Ÿæ«°‡¢“∑’√Ë –‡∫’¬ß¢Õß´“‚≈¡Õπ 12‡¡◊ÕË ‡ª‚µ√‡ÀÁπÕ¬à“ßπ—πÈ °Áæ¥Ÿ °—∫æ«°‡¢“«à“ ç™“«Õ‘ √“‡Õ≈

æ«°§ÿ≥·ª≈°„®°—∫‡√◊ËÕßπ’È∑”‰¡ ·≈â«®âÕß¡Õß‡√“∑”‰¡ ∑”Õ¬à“ß°—∫«à“‡√“∑”„Àâ™“¬§ππ’È‡¥‘π‰¥â
¥â«¬Õ”π“®À√◊Õ§«“¡‡§√àß»“ π“¢Õß‡√“‡ÕßÕ¬à“ßπ—Èπ·À≈– 13æ√–‡®â“¢ÕßÕ—∫√“Œ—¡ Õ‘ Õ—§·≈–
¬“‚§∫†´÷Ëß‡ªìπæ√–‡®â“¢Õß∫√√æ∫ÿ√ÿ…¢Õßæ«°‡√“ ‰¥â∑”„Àâ‡ÀÁπ∂÷ß§«“¡¬‘Ëß„À≠à¢Õßæ√–‡¬´ŸºŸâ√—∫
„™â¢Õßæ√–Õß§å æ√–‡¬´Ÿ°Á§◊Õ§π∑’Ëæ«°§ÿ≥‰¥â àß‰ª„Àâ‡¢“¶à“ ·≈–æ«°§ÿ≥‰¡à¬Õ¡√—∫æ√–Õß§åµàÕ
Àπâ“ªï≈“µ ∑—ÈßÊ ∑’Ëªï≈“µµ—¥ ‘π„®ª≈àÕ¬æ√–Õß§å„Àâ‡ªìπÕ‘ √– 14§ÿ≥‰¡à¬Õ¡√—∫Õß§åºŸâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï·≈–ºŸâ
∑’∑Ë ”µ“¡„®æ√–‡®â“ ·µà°≈—∫¢Õ„Àâª≈ï “µª≈àÕ¬µ—«¶“µ°√·∑π 15æ«°§ÿ≥‰¥â¶“à ºŸ∑â ’Ë„Àâ™«’ µ‘ ·µàæ√–‡®â“
‰¥â∑”„Àâæ√–Õß§åøπôó ¢÷πÈ ¡“„À¡à ‡√“‡ªìπæ¬“π‰¥â „π‡√◊ÕË ßπ’È 16™“¬ßàÕ¬§ππ’ÀÈ “¬‰¥â ‡æ√“–§«“¡‡™◊ÕË
„πƒ∑∏‘Ï‡¥™¢Õßæ√–‡¬´Ÿ §ÿ≥°Á‡ÀÁπ·≈–√Ÿâ®—°‡¢“¥’π’Ë ·µà§«“¡‡™◊ËÕ¢Õß‡√“„πƒ∑∏‘Ï‡¥™¢Õßæ√–‡¬´Ÿ
∑”„Àâ‡¢“À“¬‡ªìπª°µ‘Õ¬à“ß∑’æË «°§ÿ≥‡ÀÁππ’·Ë À≈– 17æ’πË Õâ ß§√—∫ º¡√Ÿπâ –«à“∑’æË «°§ÿ≥·≈–æ«°ºŸπâ ”
‰¥â∑”Õ¬à“ßπ—Èπ°—∫æ√–‡¬´Ÿ æ«°§ÿ≥‡Õß°Á ‰¡à√ŸâÀ√Õ°«à“‰¥â∑”Õ–‰√≈ß‰ª 18·µàæ√–‡®â“‰¥âæŸ¥∂÷ß‡√◊ËÕß
π’È ‰«â°Õà π≈à«ßÀπâ“·≈â« ºà“π∑“ßª“°¢Õßæ«°ºŸæâ ¥Ÿ ·∑πæ√–‡®â“†«à“ °…—µ√‘¬ºå ¬âŸ ßË‘ „À≠à¢Õßæ√–Õß§å
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®–µâÕß∑π∑ÿ°¢å∑√¡“π ·≈â«µÕππ’È æ√–‡®â“°Á∑”„Àâ¡—π‡°‘¥¢÷Èπ®√‘ß 19¥—ßπ—Èπ °≈—∫µ—«°≈—∫„®‡ ’¬„À¡à
À—π°≈—∫¡“À“æ√–‡®â“ ·≈â«æ√–‡®â“®–≈∫≈â“ß§«“¡∫“ª„Àâ°∫— §ÿ≥ 20·≈â«Õß§å‡®â“™’«µ‘ °Á®–„Àâ§«“¡
¥™◊πË °—∫§ÿ≥Õ’°§√—ßÈ ·≈–æ√–Õß§å®– ßà æ√–‡¬´Ÿ ºŸ∑â æË’ √–Õß§å‰¥â‡≈◊Õ°‰«â „Àâ‡ªìπ°…—µ√‘¬ºå ¬âŸ ßË‘ „À≠à*¡“
„Àâ°∫— §ÿ≥Õ’°¥â«¬ 21·µàæ√–‡¬´Ÿ®–µâÕßÕ¬Ÿà„π «√√§å°Õà π ®π°«à“æ√–‡®â“®–∑”∑ÿ° ß‘Ë ∑ÿ°Õ¬à“ß„Àâ „À¡à
‡ ¬’ °àÕπ ‡À¡◊Õπ°—∫∑’æË √–‡®â“‰¥â ≠
— ≠“‰«â„π ¡—¬°àÕπºà“π∑“ßºŸæâ ¥Ÿ ·∑πæ√–Õß§åæ«°π—πÈ ∑’»âË °— ¥‘Ï ∑‘ ∏‘Ï
22‚¡‡ æŸ¥«à“ ùÕß§å‡®â“™’«‘µ æ√–‡®â“¢Õß§ÿ≥®–·µàßµ—ÈßºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“§πÀπ÷Ëß∑’Ë‡À¡◊Õπ°—∫º¡
π’È„Àâ°∫— §ÿ≥ ‚¥¬∑’‡Ë ¢“®–‡ªìπ§πÀπ÷ßË „πæ«°¢Õß§ÿ≥ §ÿ≥®–µâÕßøíß∑ÿ°Õ¬à“ß∑’‡Ë ¢“∫Õ° 23„§√‰¡à‡™◊ÕË øíß
ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“§ππ’È°Á®–µâÕßµ“¬ ·≈–∂Ÿ°µ—¥ÕÕ°®“°°“√‡ªìπ§π¢Õßæ√–‡®â“û 24´“¡Ÿ‡Õ≈·≈–
ºŸæâ ¥Ÿ ·∑πæ√–‡®â“§πÕ◊πË Ê ∑’¡Ë “∑’À≈—ßµà“ß°Áæ¥Ÿ ∂÷ß‡«≈“π’°È π— ∑—ßÈ π—πÈ 25§ÿ≥‡ªìπ≈Ÿ°À≈“π¢ÕßºŸæâ ¥Ÿ ·∑π
æ√–‡®â“‡À≈à“π—πÈ ·≈–¡’ «à π√à«¡„π§” ≠
— ≠“∑’æË √–‡®â“‰¥â∑”‰«â°∫— ∫√√æ∫ÿ√…ÿ ¢Õß§ÿ≥¥â«¬ æ√–Õß§å
æŸ¥°—∫Õ—∫√“Œ—¡«à“ ù∑ÿ°™π™“µ‘„π‚≈°®–‰¥â√∫— æ√–æ√ºà“π∑“ß≈Ÿ°À≈“π¢Õß‡®â“û* 26‡¡◊ÕË æ√–‡®â“‰¥â
‡≈◊Õ°æ√–‡¬´ŸºŸâ√—∫„™â¢Õßæ√–Õß§å æ√–Õß§å°Á ‰¥â àßæ√–‡¬´Ÿ¡“„Àâ°—∫æ«°§ÿ≥™“«Õ‘ √“‡Õ≈°àÕπ
‡æ◊ËÕÕ«¬æ√æ«°§ÿ≥„Àâ·µà≈–§πÀ—πÀ≈—ß„Àâ°—∫§«“¡™—Ë«√â“¬¢Õßµ—«‡Õßé

‡ª‚µ√·≈–¬ÕÀåπÕ¬ŸàµàÕÀπâ“ ¿“¬‘«†
¢≥–∑’Ë‡ª‚µ√·≈–¬ÕÀåπ°”≈—ßæŸ¥°—∫§π∑—ÈßÀ≈“¬Õ¬Ÿàπ—Èπ æ«°π—°∫«™ À—«Àπâ“ºŸâ¥Ÿ·≈§«“¡
ª≈Õ¥¿—¬¢Õß«‘À“√† ·≈–æ«° –¥Ÿ †’ °Á‡¥‘π‡¢â“¡“À“ 2æ«°‡¢“‚°√∏¡“°∑’‡Ë ª‚µ√·≈–¬ÕÀåπ
°”≈—ßª√–°“» —Ëß Õπ«à“ ºŸâ§π®–øóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡µ“¬‡À¡◊Õπ°—∫æ√–‡¬´Ÿ 3æ«°‡¢“®÷ß®—∫∑—Èß Õß
§π‰ª¢—ß§ÿ°‰«â®π∂÷ß«—π√ÿßà ¢÷πÈ ‡æ√“–µÕππ—πÈ ‡ªìπ‡«≈“‡¬Áπ·≈â« 4·µà¡§’ π‡ªìπ®”π«π¡“°‡™◊ÕË „π‡√◊ÕË ß
∑’æË «°‡¢“ ßË— Õπ ∂÷ßµÕππ’È √«¡»‘…¬å∑‡Ë’ ªìπºŸ™â “¬‰¥âª√–¡“≥Àâ“æ—π§π·≈â« 5«—π√ÿßà ¢÷πÈ æ«°ºŸπâ ”™“«
¬‘« æ«°ºŸâÕ“«ÿ‚ ·≈–æ«°§√Ÿ Õπ°ÆªØ‘∫—µ‘ ‰¥â¡“ª√–™ÿ¡°—π∑’Ë‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ 6πÕ°®“°π’È¬—ß¡’
Õ—ππ“ * ´÷ßË ‡ªìπÀ—«Àπâ“π—°∫«™ ßŸ ¥ÿ † §“¬“ø“ ¬ÕÀåπ Õ‡≈Á°´“π‡¥Õ√å ·≈–§πÕ◊πË Ê∑’‡Ë ªìπ≠“µ‘
¢ÕßÀ—«Àπâ“π—°∫«™ Ÿß ÿ¥¥â«¬ 7æ«°‡¢“®—∫‡ª‚µ√·≈–¬ÕÀåπ¡“¬◊πÕ¬Ÿàµ√ßÀπâ“ ·≈â«∂“¡«à“ çæ«°
·°∑” ‘Ëßπ’È¥â«¬ƒ∑∏‘Ï‡¥™Õ–‰√ æ«°·°„™âÕ”π“®¢Õß„§√é 8·≈â«‡ª‚µ√ºŸâ‡µÁ¡‰ª¥â«¬æ√–«‘≠≠“≥
∫√‘ ÿ∑∏‘†Ï °ÁæŸ¥°—∫æ«°‡¢“«à“ ç∑à“πºŸâπ”ª√–™“™π·≈–∑à“πºŸâÕ“«ÿ‚ 9∂â“∑à“π°”≈—ß∂“¡º¡∂÷ß‡√◊ËÕß
§«“¡¥’∑Ë’ ‰¥â∑”°—∫§πßàÕ¬§ππ’È«à“‡¢“À“¬‰¥âÕ¬à“ß‰√ 10°Á „Àâæ«°∑à“π∑—ÈßÀ¡¥·≈–ª√–™“™π™“«
Õ‘ √“‡Õ≈∑ÿ°§π√Ÿâ‡Õ“‰«â‡∂Õ–«à“ ‘Ëßπ—Èπ‡°‘¥®“°ƒ∑∏‘ÏÕ”π“®¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå™“«π“´“‡√Á∏ §π∑’Ë
æ«°∑à“π‰¥âµ√÷ß∑’Ë°“ß‡¢π ·≈–‡ªìπ§π∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â∑”„Àâøôóπ¢÷Èπ®“°§«“¡µ“¬ æ√–‡¬´Ÿ§ππ’È
·À≈–∑’Ë∑”„Àâ™“¬§ππ’È∑’Ë¬◊πÕ¬ŸàµàÕÀπâ“æ«°∑à“π À“¬‡ªìπª°µ‘ 11æ√–‡¬´Ÿ‡ªìπ
ùÀ‘π*°âÕππ’È ∑’æË «°§ÿ≥§π°àÕ √â“ß‰¥â ‚¬π∑‘ßÈ ‰ª·≈â«
·≈–°≈—∫°≈“¬¡“‡ªìπÀ‘π°âÕπ∑’Ë ”§—≠∑’Ë ÿ¥û ( ¥ÿ¥’ 118:2)

4

3:20
3:25
4:6
4:6
4:11

05 act

°…—µ√‘¬åºŸâ¬‘Ëß„À≠à À√◊Õ æ√–§√‘ µå
ù∑ÿ°™π™“µ‘...≈Ÿ°À≈“π¢Õß‡®â“û Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ ª∞¡°“≈ 22:18, 26:24
Õ—ππ“ ‡ªìππ—°∫«™ Ÿß ÿ¥„πªï §.».6-15 (æ.».549-558)
§“¬“ø“ ‡ªìππ—°∫«™ Ÿß ÿ¥„πªï §.».18-36 (æ.».561-579) ‡¢“‡ªìπ≈Ÿ°‡¢¬¢ÕßÕ—ππ“
À‘π À¡“¬∂÷ßæ√–‡¬´Ÿ
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12πÕ°®“°æ√–‡¬´Ÿ·≈â«

‰¡à¡’„§√‡≈¬∑’Ë®–„Àâ§«“¡√Õ¥°—∫‡√“‰¥â ·≈–‰¡à¡’™◊ËÕÕ◊Ëπ¿“¬„µâøÑ“π’È
∑’®Ë –∑”„Àâ¡πÿ…¬å√Õ¥‰¥âé
13‡¡◊ËÕæ«°ºŸâπ”™“«¬‘«‡ÀÁπ∂÷ß§«“¡°≈â“À“≠¢Õß‡ª‚µ√°—∫¬ÕÀåπ ·≈–‡ÀÁπ«à“∑—Èß Õß‡ªìπ·§à
§π∏√√¡¥“Ê ∑’Ë ‰¡à ‰¥â√—∫°“√»÷°…“À√◊ÕΩñ°ΩπÕ–‰√¡“‡ªìπæ‘‡»… æ«°‡¢“°Á¬‘Ëß·ª≈°„® æ«°‡¢“
µà“ß°Áπ÷°¢÷Èπ¡“‰¥â«à“ ‡ª‚µ√·≈–¬ÕÀåπ‡§¬Õ¬Ÿà°—∫æ√–‡¬´Ÿ¡“°àÕπ 14¬‘Ëßæ«°‡¢“‰¥â‡ÀÁπ™“¬ßàÕ¬´÷Ëß
‰¥â√∫— °“√√—°…“®πÀ“¬¥’·≈â«¬◊πÕ¬Ÿ¢à “â ßÊ ‡ª‚µ√·≈–¬ÕÀåπ æ«°‡¢“¬‘ßË æŸ¥Õ–‰√‰¡àÕÕ° 15ºŸπâ ”™“«
¬‘«°Á ßË— „Àâ‡ª‚µ√·≈–¬ÕÀåπÕÕ°‰ª®“°∑’ªË √–™ÿ¡ ·≈â«°Áª√÷°…“°—π«à“ 16çæ«°‡√“®–‡Õ“Õ¬à“ß‰√¥’°∫—
Õß§ππ’È ‡æ√“–∑ÿ°§π∑’ÕË ¬Ÿà„π‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡°Á√«âŸ “à Õß§ππ’È ‰¥â∑”‡√◊ÕË ßª“Ø‘À“√‘¬†å ∑’¬Ë ßË‘ „À≠à ‡ªìπ
ß‘Ë ∑’‡Ë ÀÁπ™—¥·®âß·≈–æ«°‡√“°ÁªØ‘‡ ∏‰¡à‰¥â 17·µà‡æ◊ÕË ‰¡à„Àâ‡√◊ÕË ßπ’·È æ√à°√–®“¬µàÕ‰ª„πÀ¡Ÿ§à π∑—ßÈ À≈“¬
‡√“µâÕß¢Ÿàæ«°‡¢“‰¡à „ÀâæŸ¥∂÷ß™◊ËÕ‡¬´Ÿ°—∫„§√Õ’°é
18®“°π—π
È ‡¢“°Á‡√’¬°‡ª‚µ√ ·≈–¬ÕÀåπ‡¢â“¡“‡æ◊ÕË ß—Ë Àâ“¡§π∑—ßÈ Õß ‰¡à„Àâæ¥Ÿ À√◊Õ ß—Ë ÕπÕ–‰√
‡°’¬Ë «°—∫æ√–‡¬´Ÿ À√◊Õ·¡â·µà®–Õâ“ß™◊ÕË ¢Õßæ√–Õß§åÕ°’ 19·µà‡ª‚µ√·≈–¬ÕÀåπµÕ∫«à“ ç∑à“π§‘¥¥Ÿ‡Õ“
‡Õß«à“ ¡—π∂Ÿ°À√◊Õ‡ª≈à“ ∑’Ë®–„Àâ‡√“‡™◊ËÕøíß∑à“π ·∑π∑’Ë®–‡™◊ËÕøíßæ√–‡®â“ 20‡ªìπ‰ª‰¡à ‰¥â∑’Ë®–‰¡à „Àâ
‡√“æŸ¥„π ‘Ëß∑’Ë‡√“‰¥â‡ÀÁπ·≈–‰¥â¬‘πé 21À≈—ß®“°∑’Ë ‰¥â¢Ÿà‡ª‚µ√·≈–¬ÕÀåπ·≈â« æ«°‡¢“°Áª≈àÕ¬µ—«∑—Èß
Õß‰ª ‡æ√“–‰¡à√Ÿâ«à“®–≈ß‚∑…‰¥âÕ¬à“ß‰√ ‡æ√“–∑ÿ°§πµà“ßæ“°—π √√‡ √‘≠æ√–‡®â“„π‡√◊ËÕß
Õ—»®√√¬å∑‡Ë’ °‘¥¢÷πÈ 22Õ’°∑—ßÈ ™“¬∑’Ë ‰¥â√∫— °“√√—°…“ ¥â«¬°“√Õ—»®√√¬å®πÀ“¬‡ªìπª°µ‘πÈ’ ¡’Õ“¬ÿ¡“°°«à“
’Ë ‘∫ªï·≈â«

‡ª‚µ√·≈–¬ÕÀåπ°≈—∫‰ªÀ“‡À≈à“ºŸâ‡™◊ËÕ
Õß°Á°≈—∫‰ªÀ“æ√√§æ«° ·≈–‡≈à“‡√◊ËÕß∑—ÈßÀ¡¥∑’Ë
À—«Àπâ“π—°∫«™ ßŸ ¥ÿ ·≈–æ«°ºŸÕâ “«ÿ‚ ‰¥âæ¥Ÿ °—∫æ«°‡¢“‰«â 24‡¡◊ÕË ‡À≈à“ºŸ‡â ™◊ÕË ‰¥â¬π‘ Õ¬à“ßπ—πÈ ∑ÿ°§π
°Á‡ª≈àß‡ ’¬ßÕ∏‘…∞“πµàÕæ√–‡®â“æ√âÕ¡°—π«à“ çÕß§å‡®â“™’«‘µ æ√–Õß§å‡ªìπºŸâ √â“ß∑âÕßøÑ“ √â“ß‚≈°
√â“ß∑–‡≈·≈–∑ÿ° ßË‘ ∑’¡Ë ’„π∑’‡Ë À≈à“π—πÈ 25æ√–Õß§åæ¥Ÿ ‰«â¥«â ¬æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ∑ÿ ∏‘Ï ºà“πª“°ºŸ√â ∫— „™â
æ√–Õß§å §◊Õ¥“«‘¥∫√√æ∫ÿ√ÿ…¢Õß‡√“«à“
ù∑”‰¡™“µ‘µà“ßÊ ∂÷ß‰¥â ‚°√∏·§âπ ∑”‰¡ºŸâ§π∂÷ß‰¥â«“ß·ºπ‚ßàÊ
26æ«°°…—µ√‘¬å„π‚≈° µà“ß‡µ√’¬¡æ√âÕ¡∑’®Ë – √âŸ ∫
·≈–æ«°ºŸâª°§√Õß√«¡µ—«°—π µàÕµâ“πÕß§å‡®â“™’«‘µ
·≈–µàÕµâ“π°…—µ√‘¬åºŸâ¬‘Ëß„À≠à¢Õßæ√–‡®â“*û ( ¥ÿ¥’ 2:1,2)
27·≈â«‡Àµÿ°“√≥åµ“¡∑’Ë ‰¥â‡¢’¬πÕ¬Ÿà „πæ√–§—¡¿’√å°Á‡°‘¥¢÷Èπ ‡¡◊ËÕ‡Œ‚√¥* ·≈–ªÕπ∑— ªï≈“µ
√«¡∑—Èßæ«°µà“ß™“µ‘ ·≈–ª√–™“™π™“«Õ‘ √“‡Õ≈ ‰¥â√«¡µ—«°—π„π‡¡◊Õß‡æ◊ËÕµàÕµâ“πæ√–‡¬´ŸºŸâ√—∫
„™â∑∫Ë’ √‘ ∑ÿ ∏‘¢Ï Õßæ√–Õß§å ºŸ∑â æË’ √–Õß§å ‰¥â‡®‘¡„Àâ‡ªìπæ√–§√‘ µå† 28·µà§«“¡®√‘ß·≈â« æ«°π’°È Á ‰¥â∑”
∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß µ“¡·ºπ∑’Ëæ√–Õß§å ‰¥â«“ß‰«â°àÕπ≈à«ßÀπâ“·≈â«∑’Ë®–„Àâ‡°‘¥¢÷Èπ ´÷Ëß‡ªìπ‰ªµ“¡ƒ∑∏‘Ï
Õ”π“® ·≈–µ“¡§«“¡µâÕß°“√¢Õßæ√–Õß§å
23‡¡◊ËÕ‡¢“ª≈àÕ¬‡ª‚µ√·≈–¬ÕÀåπ·≈â« ∑—Èß

4:26 °…—µ√‘¬åºŸâ¬‘Ëß„À≠à À√◊Õ æ√–§√‘ µå
4:27 ‡Œ‚√¥ „π∑’Ëπ’È§◊Õ ‡Œ‚√¥ Õ—π∑‘æ“ ‡ªìπ°…—µ√‘¬å¢Õß·§«âπ°“≈‘≈’·≈–‡ª‡√’¬ ∫ÿµ√¢Õß‡Œ‚√¥¡À“√“™
4:27 ªÕπ∑— ªï≈“µ ‡ªìπºŸâ«à“·§«âπ¬Ÿ‡¥’¬ „πªï §.».26-36 (æ.».569-579)
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29µÕππ’ÈÕß§å‡®â“™’«‘µ

¢Õ‚ª√¥øíß§”¢Ÿà¢Õßæ«°‡¢“ ·≈–™à«¬æ«°‡√“ºŸâ√—∫„™â¢Õßæ√–Õß§å„Àâ
°≈â“∑’®Ë –æŸ¥∂âÕ¬§”¢Õßæ√–Õß§å¥«â ¬‡∂‘¥ 30¢Õ‚ª√¥¬◊πË ¡◊Õ¢Õßæ√–Õß§åÕÕ°√—°…“‚√§ ·≈–∑”‡√◊ÕË ß
Õ—»®√√¬å·≈–ª“Ø‘À“√‘¬å ºà“π∑“ß™◊ËÕ¢Õßæ√–‡¬´Ÿ ºŸâ√—∫„™â∑’Ë∫√‘ ÿ∑∏‘Ï¢Õßæ√–Õß§åé
31‡¡◊ÕË æ«°ºŸ‡â ™◊ÕË Õ∏‘…∞“π‡ √Á® ∑’∑
Ë æË’ «°‡¢“¡“√«¡µ—«°—π°Á πË— –‡∑◊Õπ ®“°π—πÈ æ«°‡¢“∑ÿ°§π
†
°Á‡µÁ¡‰ª¥â«¬æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ·≈–‡√‘Ë¡æŸ¥∂âÕ¬§”¢Õßæ√–‡®â“Õ¬à“ß°≈â“À“≠

ºŸ‡â ™◊ÕË √à«¡·∫àßªíπ
32°≈ÿà¡¢ÕßºŸâ‡™◊ËÕ∑—ÈßÀ¡¥µà“ß°Á‡ªìππÈ”Àπ÷Ëß„®‡¥’¬«°—π

·≈– ‘Ëß¢Õß∑’Ë‡¢“¡’Õ¬Ÿàπ—Èπ ‰¡à¡’„§√Õâ“ß
«à“‡ªìπ¢Õßµ—«‡Õß‡≈¬ ·µàæ«°‡¢“‰¥â‡Õ“∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ë¡’¡“·∫àßªíπ°—π 33æ«°»‘…¬å‡Õ°‰¥â∫Õ°„ÀâºŸâ§π
√Ÿâ¥â«¬ƒ∑∏‘ÏÕ”π“®∑’Ë¬‘Ëß„À≠à ∂÷ß°“√øóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡µ“¬¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ ·≈–æ√–‡®â“°Á ‰¥âÕ«¬æ√
§π∑’‡Ë ™◊ÕË ∑ÿ°§πÕ¬à“ß¡“°¡“¬ 34„π°≈ÿ¡à §π∑’‡Ë ™◊ÕË ‰¡à¡’„§√¢“¥·§≈π‡≈¬ §π∑’¡Ë ∑’ ¥Ë’ π‘ À√◊Õ∫â“π °Á ‰¥â
‡Õ“¢Õß‡À≈à“π—Èπ‰ª¢“¬ ·≈–π”‡Õ“‡ß‘ππ—Èπ 35¡“„Àâ°—∫æ«°»‘…¬å‡Õ° ‡æ◊ËÕ‡Õ“‰ª·®°®à“¬„Àâ·µà≈–
§πµ“¡§«“¡®”‡ªìπ
36‡À¡◊Õπ°—∫µ—«Õ¬à“ß¢Õß‚¬‡´ø §π∑’Ëæ«°»‘…¬å‡Õ°‡√’¬°«à“ ∫“√π“∫— (À¡“¬∂÷ß ç§π∑’Ë„Àâ
°”≈—ß„®é) ‡¢“‡ªìπ™“«‡≈«’ ‡°‘¥∑’Ë‡°“–‰´ª√— 37‚¬‡´ø‰¥â¢“¬∑’Ëπ“¢Õß‡¢“ ·≈–π”‡ß‘π∑’Ë ‰¥âπ—Èπ¡“
„Àâ°—∫æ«°»‘…¬å‡Õ°

Õ“π“‡π’¬°—∫ —ªøï√“
¡’™“¬§πÀπ÷ßË ™◊ÕË Õ“π“‡π’¬°—∫¿√√¬“™◊ÕË ª— øï√“ ‰¥â¢“¬∑’¥Ë π‘ ¢Õßµπº◊πÀπ÷ßË 2·µà‡¢“·Õ∫‡°Á∫
‡ß‘π‡Õ“‰«â∫“ß «à π ·≈–¿√√¬“¢Õß‡¢“°Á‡ÀÁπ¥â«¬ ®“°π—πÈ ‡¢“®÷ßπ”‡ß‘π «à π∑’‡Ë À≈◊Õ¡“„Àâ°∫—
æ«°»‘…¬å‡Õ°† 3‡ª‚µ√µàÕ«à“Õ“π“‡π’¬«à“ ç∑”‰¡§ÿ≥∂÷ß¬Õ¡„Àâ´“µ“π§√Õ∫ß”®‘µ„® §ÿ≥‚°À°µàÕ
æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ∑ÿ ∏‘Ï ·≈–‡°Á∫‡ß‘π «à πÀπ÷ßË ∑’Ë ‰¥â®“°°“√¢“¬∑’¥Ë π‘ ‡Õ“‰«â‡Õß¥â«¬ 4∑’¥Ë π‘ º◊ππ—πÈ °Á‡ªìπ
¢Õß§ÿ≥Õ¬Ÿà·≈â«°àÕπ∑’Ë§ÿ≥®–¢“¬‰¡à „™àÀ√◊Õ ·≈–À≈—ß®“°∑’Ë¢“¬·≈â« ‡ß‘ππ—Èπ°Á¬—ßÕ¬Ÿà„πÕ”π“®¢Õß
§ÿ≥‰¡à„™àÀ√◊Õ ·≈â«∑”‰¡§ÿ≥∂÷ß§‘¥∑”Õ¬à“ßπ’È §ÿ≥°”≈—ß‚°À°æ√–‡®â“π– ‰¡à‰¥â ‚°À°æ«°‡√“À√Õ°é
5‡¡◊ËÕÕ“π“‡π’¬‰¥â¬‘πÕ¬à“ßπ’È°Á≈â¡≈ß¢“¥„®µ“¬ §π∑’Ë ‰¥â¬‘π‡√◊ËÕßπ’Èµà“ß°Áµ°„®°≈—«¬‘Ëßπ—° 6™“¬Àπÿà¡
À≈“¬§π¡“ÀàÕ»æ¢ÕßÕ“π“‡π’¬·≈â«À“¡ÕÕ°‰ªΩíß 7À≈—ß®“°π—ÈπÕ’°ª√–¡“≥ “¡™—Ë«‚¡ß ¿√√¬“
¢ÕßÕ“π“‡π’¬´÷ßË ¬—ß‰¡à√«Ÿâ “à ‡°‘¥Õ–‰√¢÷πÈ °Á‡¥‘π‡¢â“¡“ 8‡ª‚µ√∂“¡‡∏Õ«à“ ç∫Õ°ÀπàÕ¬«à“ §ÿ≥¢“¬∑’¥Ë π‘
‰¥â‡ß‘π‡∑à“π’ÈÀ√◊Õé —ªøï√“µÕ∫«à“ ç„™à·≈â«§à–é
9·≈â«‡ª‚µ√°ÁµàÕ«à“‡∏Õ«à“ ç∑”‰¡§ÿ≥ Õß§π∂÷ß‰¥â ¡§∫°—π ≈Õß¥’°—∫æ√–«‘≠≠“≥¢ÕßÕß§å
‡®â“™’«‘µ ¥ŸπË—π ‘ §πæ«°π—Èπ∑’Ë ‰ªΩíß»æ “¡’§ÿ≥¡“Õ¬Ÿà∑Ë’Àπâ“ª√–µŸ·≈â« ·≈–æ«°‡¢“®–À“¡»æ
¢Õß§ÿ≥ÕÕ°‰ª¥â«¬‡À¡◊Õπ°—πé 10 ª— øï√“°Á≈¡â ≈ßµ√ß‡∑â“¢Õß‡ª‚µ√ ·≈â«¢“¥„®µ“¬∑—π∑’ ‡¡◊ÕË ™“¬
Àπÿà¡æ«°π—Èπ‡¥‘π‡¢â“¡“ °Á‡ÀÁπ«à“‡∏Õµ“¬·≈â« æ«°‡¢“®÷ßÀ“¡»æ¢Õß‡∏ÕÕÕ°‰ªΩíß‰«â¢â“ßÊ “¡’
¢Õß‡∏Õ11∑—ÈßÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“†·≈–∑ÿ°§π∑’Ë ‰¥â¬π‘ ‡√◊ÕË ßπ’È µà“ß°Á‡°‘¥§«“¡‡°√ß°≈—«¬‘ßË π—°
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»‘…¬å‡Õ°∑”°“√Õ—»®√√¬å
12æ«°»‘…¬å‡Õ°‰¥â∑”°“√Õ—»®√√¬å ·≈–ª“Ø‘À“√‘¬À
å ≈“¬Õ¬à“ß„πÀ¡Ÿªà √–™“™π ·≈–æ«°§π∑’‡Ë ™◊ÕË
13
°Á ‰¥â¡“ª√–™ÿ¡°—π∑’√Ë –‡∫’¬ß´“‚≈¡Õπ Õ¬Ÿ‡à √◊ÕË ¬Ê §πÕ◊πË Ê ‰¡à¡’„§√°≈â“∑’®Ë –‰ª√«¡°≈ÿ¡à °—∫æ«°‡¢“
·µà°Á‡§“√æπ—∫∂◊Õæ«°‡¢“¡“° 14æ√–‡®â“‰¥â‡æ‘Ë¡®”π«π§π∑’Ë‡™◊ËÕ¡“°¢÷Èπ‡√◊ËÕ¬Ê ∑—Èß™“¬·≈–À≠‘ß
„Àâ¡“‡ªìπ§π¢ÕßÕß§å‡®â“™’«µ‘ 15¥—ßπ—πÈ ª√–™“™πµà“ß°Áπ”§π‡®Á∫ªÉ«¬¡“«“ß∫π·§√àÀ√◊Õ‡ ÕË◊ ·≈â«

*

π”‰ª‰«â¢â“ß∂ππ ‡æ◊ËÕ«à“‡«≈“∑’Ë‡ª‚µ√‡¥‘πºà“π‰ª Õ¬à“ßπâÕ¬‡ß“¢Õß∑à“πÕ“®®–‰¥â∑Õ¥≈ß¡“∫π
µ—«¢Õßæ«°‡¢“∫â“ß 16¡’ΩŸß™π∑’Ë¡“®“°™“π‡¡◊Õß√Õ∫Ê ‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡¥â«¬ æ«°‡¢“µà“ß°Áæ“§π
ªÉ«¬·≈–§π∑’Ë ‰¥â√—∫§«“¡∑ÿ°¢å∑√¡“π®“°º’√â“¬‡¢â“ ‘ß¡“ ´÷Ëßæ«°π’È°Á ‰¥â√—∫°“√√—°…“„ÀâÀ“¬∑ÿ°§π

ºŸâπ”™“«¬‘«æ¬“¬“¡¢—¥¢«“ßæ«°»‘…¬å‡Õ°
17À—«Àπâ“π—°∫«™ ßŸ ¥ÿ †·≈–æ√√§æ«°¢Õß‡¢“∑ÿ°§π ´÷ßË ‡ªìπ°≈ÿ¡
à –¥Ÿ †’ °Á‡°‘¥§«“¡‚°√∏
·§âπ ·≈–Õ‘®©“√‘…¬“ 18æ«°‡¢“®÷ß®—∫°ÿ¡æ«°»‘…¬å‡Õ°‰ª¢—ß‰«â„π§ÿ° 19·µà„π§◊ππ—πÈ ‡Õß ∑Ÿµ «√√§å
¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µ‰¥â¡“‡ªî¥ª√–µŸ§ÿ° ·≈â«æ“æ«°»‘…¬å‡Õ°ÕÕ°‰ª ∑Ÿµ «√√§å ‰¥â —Ëß«à“ 20ç„Àâ ‰ª¬◊π
Õ¬Ÿà„π«‘À“√†∫Õ°°—∫ª√–™“™π∂÷ß‡√◊ÕË ß∑—ßÈ À¡¥∑’‡Ë °’¬Ë «°—∫™’«µ‘ „À¡àπé’È 21‡¡◊ÕË æ«°»‘…¬å‡Õ°‰¥â¬π‘ Õ¬à“ß

π—Èπ æÕ√ÿàß‡™â“æ«°‡¢“°Á‡¢â“‰ª„π«‘À“√ ·≈–‡√‘Ë¡ —Ëß Õπª√–™“™π ‡¡◊ËÕÀ—«Àπâ“π—°∫«™ Ÿß ÿ¥·≈–
æ√√§æ«°¢Õß‡¢“¡“∂÷ß«‘À“√ °Á‡√’¬°ª√–™ÿ¡ ¡“™‘° ¿“† √«¡∑—ßÈ ¡“™‘°ºŸπâ ”Õ“«ÿ‚ ¢ÕßÕ‘ √“‡Õ≈
∑—ßÈ À¡¥ ·≈–‰¥â „™â‡®â“Àπâ“∑’Ë ‰ª§ÿ¡µ—«æ«°»‘…¬å‡Õ°ÕÕ°¡“®“°§ÿ° 22·µà‡¡◊ÕË ‡®â“Àπâ“∑’Ë ‰ª∂÷ß§ÿ° °≈—∫
‰¡àæ∫æ«°»‘…¬å‡Õ°Õ¬Ÿà „ππ—πÈ æ«°‡¢“°≈—∫¡“√“¬ß“π«à“ 23çæ«°‡√“‡ÀÁπ§ÿ°ªî¥„ °à ≠
ÿ ·®·πàπÀπ“
24
·≈–¬“¡°Á¬ß— ‡ΩÑ“Õ¬Ÿ∑à ªË’ √–µŸ ·µà‡¡◊ÕË ‡ªî¥ª√–µŸ‡¢â“‰ª°Á ‰¡à‡ÀÁπ¡’„§√Õ¬Ÿà„ππ—πÈ ‡≈¬é ‡¡◊ÕË À—«Àπâ“¬“¡
∑’Ë‡ΩÑ“«‘À“√ ·≈–æ«°À—«Àπâ“π—°∫«™‰¥â¬‘π °Áßÿπßß·≈– ß —¬«à“‡°‘¥Õ–‰√¢÷Èπ 25®“°π—Èπ¡’§π‡¢â“¡“
√“¬ß“π«à“ çæ«°§π∑’∑Ë “à π®—∫‰ª¢—ß‰«â„π§ÿ°π—πÈ µÕππ’°È ”≈—ß¬◊π ß—Ë Õπª√–™“™πÕ¬Ÿà„π«‘À“√é 26®“°
π—ÈπÀ—«Àπâ“¬“¡°—∫‡®â“Àπâ“∑’Ë°ÁÕÕ°‰ªπ”µ—«æ«°»‘…¬å‡Õ°°≈—∫¡“ ·µà ‰¡à ‰¥â „™â°”≈—ß∫—ß§—∫ ‡æ√“–
°≈—«ª√–™“™π®–‡Õ“À‘π¢«â“ßæ«°‡¢“
27æ«°‡¢“π”µ—«æ«°»‘…¬å‡Õ°‡¢â“¡“¬◊πÕ¬Ÿµà Õà Àπâ“ ¿“† ·≈â«À—«Àπâ“π—°∫«™ ßŸ ¥ÿ °Á∂“¡æ«°
‡¢“«à“ 28çæ«°‡√“‰¥â ß—Ë Àâ“¡Õ¬à“ß‡¥Á¥¢“¥·≈â«‰¡à„Àâæ¥Ÿ ∂÷ß‡¬´Ÿ‡«≈“∑’Ë ß—Ë Õπ ·µàæ«°·°°Á¬ß— ‡º¬·æ√à
§” Õππ’È ‰ª∑—Ë«‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ ·≈â«¬—ß‚∑…æ«°‡√“ «à“∑”„Àâ¡—πµâÕßµ“¬Õ’°¥â«¬é
29‡ª‚µ√·≈–æ«°»‘…¬å‡Õ°§πÕ◊π
Ë Ê °ÁµÕ∫«à“ çæ«°‡√“µâÕß‡™◊ÕË øíßæ√–‡®â“¡“°°«à“‡™◊ÕË øíß¡πÿ…¬å
30æ√–‡®â“¢Õß∫√√æ∫ÿ√…
ÿ ‡√“‰¥â∑”„Àâæ√–‡¬´Ÿ §π∑’∑Ë “à π‰¥âµ√÷ß∑’°Ë “ß‡¢ππ—πÈ øóπô ¢÷πÈ ¡“Õ’° 31æ√–‡®â“
‰¥â¬°æ√–‡¬´Ÿ‰«â „ÀâÕ¬Ÿà∑Ë’¥â“π¢«“¢Õßæ√–Õß§å „π∞“π–‡®â“øÑ“™“¬·≈–ºŸâ™à«¬„Àâ√Õ¥ ‡æ◊ËÕ∑’Ë
™π™“µ‘Õ‘ √“‡Õ≈®–‰¥â°≈—∫µ—«°≈—∫„®‡ ’¬„À¡à ·≈–‰¥â√—∫°“√¬°‚∑…®“°§«“¡º‘¥∫“ª¢Õß‡¢“
‚¥¬ºà“π∑“ßæ√–‡¬´Ÿ 32æ«°‡√“‰¥â‡ªìπæ¬“π„π‡√◊ËÕßπ’È ·≈–æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘†Ï ∑’Ëæ√–‡®â“¡Õ∫
„Àâ°—∫∑ÿ°§π∑’Ë‡™◊ËÕøíßæ√–Õß§å°Á‡ªìπæ¬“π¥â«¬‡À¡◊Õπ°—πé
33‡¡◊ÕË æ«° ¡“™‘°„π ¿“‰¥â¬π
‘ Õ¬à“ßπ—πÈ °Á‚°√∏·§âπ¡“° ·≈–µâÕß°“√¶à“»‘…¬å‡Õ°æ«°π’È 34·µà
¡’ ¡“™‘° ¿“§πÀπ÷Ëß ‡ªìπø“√‘ ’†™◊ËÕ°“¡“≈‘‡Õ≈ ·≈–‡ªìπ§√Ÿ Õπ°ÆªØ‘∫—µ‘‡ªìπ§π∑’Ëª√–™“™π∑ÿ°
5.12 √–‡∫’¬ß´“‚≈¡Õπ §◊Õæ◊Èπ∑’Ë¥â“πµ–«—πÕÕ°¢Õß«‘À“√ ¡’À≈—ß§“§≈ÿ¡
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§π„Àâ§«“¡‡§“√æπ—∫∂◊Õ ‰¥â≈°ÿ ¢÷πÈ ¬◊π·≈– ßË— „Àâæ“æ«°»‘…¬å‡Õ°ÕÕ°‰ª¢â“ßπÕ° °— §√ŸÀà π÷ßË 35·≈â«
‡¢“°ÁæŸ¥«à“ ç™“«Õ‘ √“‡Õ≈∑—ÈßÀ≈“¬ √–«—ß„Àâ¥’„π ‘Ëß∑’Ë§ÿ≥®–∑”°—∫™“¬æ«°π’È 36®”‰¥â ‰À¡ µÕπ∑’Ë
¡’§π™◊ÕË ∏ÿ¥“ ‚º≈à¡“·≈â«Õâ“ß«à“µπ‡Õß‡ªìπºŸ¬â ß‘Ë „À≠à ¡’§πµ‘¥µ“¡‡¢“ª√–¡“≥ √’Ë Õâ ¬§π ‡¡◊ÕË ‡¢“∂Ÿ°¶à“
æ«°»‘…¬å¢Õß‡¢“°Á°√–®—¥°√–®“¬‰ª‚¥¬‰¡à¡Õ’ –‰√‡°‘¥¢÷πÈ 37À≈—ß®“°∏ÿ¥“ ·≈â«°Á¡¬’ ¥Ÿ “ ™“«°“≈‘≈’
‚º≈à¡“Õ’° „π™à«ß‡«≈“∑’∑Ë ” ”¡–‚π§√—«* ‡¢“‰¥â™°— ®ŸßºŸ§â π„Àâµ¥‘ µ“¡‡¢“‰ª ·µà‡¢“°Á∂°Ÿ ¶à“µ“¬¥â«¬
·≈â«æ«°»‘…¬å¢Õß‡¢“°Á°√–®—¥°√–®“¬°—π‰ª 38„π§√—ßÈ π’°È ‡Á À¡◊Õπ°—π º¡¢Õ∫Õ°„Àâæ«°§ÿ≥Õ¬ŸÀà “à ß
®“°§πæ«°π’È Õ¬à“‰ª¬ÿàß°—∫æ«°‡¢“‡≈¬ ‡æ√“–∂â“·ºπ°“√À√◊Õß“ππ’È¢Õßæ«°‡¢“¡“®“°¡πÿ…¬å
¡—π°Á®–≈â¡‡À≈«‰ª‡Õß 39·µà∂“â ·ºπ°“√π’¡È “®“°æ√–‡®â“·≈â«≈–°Á §ÿ≥‰¡à¡∑’ “ßÀ¬ÿ¥¬—ßÈ ‰¥âÀ√Õ° ·≈–
§ÿ≥°Á®–æ∫«à“µ—«‡Õß°”≈—ßµàÕ ŸâÕ¬Ÿà°—∫æ√–‡®â“é æ«°‡¢“°Á¬Õ¡øíß§”·π–π”¢Õß°“¡“≈‘‡Õ≈
40æ«°‡¢“®÷ß‡√’¬°æ«°»‘…¬å‡Õ°‡¢â“¡“·≈â«‡¶’Ë¬πµ’ —Ëß‰¡à „ÀâæŸ¥‡√◊ËÕß¢Õßæ√–‡¬´ŸÕ’°·≈â«®÷ß
ª≈àÕ¬µ—«‰ª 41æ«°»‘…¬å‡Õ°ÕÕ°®“° ¿“¡“¥â«¬§«“¡™◊πË ™¡¬‘π¥’ ‡æ√“–∂◊Õ«à“°“√∑’æË «°‡¢“‰¥â√∫—
§«“¡Õ—∫Õ“¬®“°°“√æŸ¥‡√◊ËÕß¢Õßæ√–‡¬´Ÿπ—Èπ ‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ëæ√–‡®â“„Àâ‡°’¬√µ‘ 42·≈–æ«°»‘…¬å‡Õ°°Á
‰¡à‡§¬À¬ÿ¥ ßË— Õπ·≈–ª√–°“»¢à“«¥’«“à æ√–‡¬´Ÿ§Õ◊ °…—µ√‘¬ºå ¬âŸ ßË‘ „À≠à*„π«‘À“√·≈–µ“¡∫â“π‡√◊Õπ¢Õß
ºŸ§â π∑ÿ°Ê «—π

‡≈◊Õ°™“¬‡®Á¥§π¡“ ”À√—∫ß“πæ‘‡»…
„π™à«ß‡«≈“π—πÈ ‡¡◊ÕË »‘…¬å¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡æ‘¡Ë ¡“°¢÷πÈ °Á¡‡’ ¬’ ß∫àπ®“°§π¬‘«∑’æË ¥Ÿ ¿“…“°√’°∑’µË Õà «à“
§π¬‘«∑’ËæŸ¥¿“…“Õ“√‡¡§ ‡æ√“–æ«°·¡à¡à“¬∑’ËæŸ¥¿“…“°√’°∂Ÿ°¡Õß¢â“¡‰ª„π‡√◊ËÕß°“√·®°
Õ“À“√∑’Ë¡’Õ¬Ÿà∑ÿ°Ê «—π 2»‘…¬å‡Õ°∑—Èß ‘∫ Õß§π®÷ß‰¥â‡√’¬°»‘…¬å∑—ÈßÀ¡¥¡“√«¡°—π·≈–æŸ¥«à“ ç‰¡à∂Ÿ°
µâÕß·πà∑’Ëæ«°‡√“®–¡—«·µà ‰ª·®°Õ“À“√°—πÕ¬Ÿà ®π≈–‡≈¬ß“π°“√ —Ëß Õπ∂âÕ¬§”¢Õßæ√–‡®â“‰ª
3¥—ßπ—Èπæ’ËπâÕß∑—ÈßÀ≈“¬ ™à«¬‡≈◊Õ°§π„π°≈ÿà¡æ«°§ÿ≥¡“ —°‡®Á¥§π ∑’Ë¡’™◊ËÕ‡ ’¬ß¥’ ‡µÁ¡‰ª¥â«¬æ√–
«‘≠≠“≥∫√‘ ∑ÿ ∏‘Ï ·≈–‡©≈’¬«©≈“¥ ·≈â«‡√“®–‰¥âµßÈ— „Àâæ«°‡¢“¥Ÿ·≈ß“π¥â“ππ’È 4 «à π‡√“®–‰¥â∑¡ÿà ‡∑
µ—«‡Õß„Àâ°—∫°“√Õ∏‘…∞“π ·≈–°“√ —Ëß Õπ∂âÕ¬§”¢Õßæ√–‡®â“é
5∑ÿ°§πæÕ„®°—∫¢âÕ‡ πÕπ’È®÷ß‡≈◊Õ° ‡∑‡øπ (™“¬∑’Ë‡µÁ¡‰ª¥â«¬§«“¡‡™◊ËÕ ·≈–æ√–«‘≠≠“≥
∫√‘ ÿ∑∏‘Ï) °—∫øï≈‘ª* ‚ª√‚§√— π‘§“‚π√å ∑‘‚¡π ª“√‡¡π— ·≈–π‘‚§‡≈“ å™“«‡¡◊ÕßÕ—π∑‘‚Õ° ´÷Ëß°àÕπ
Àπâ“π’‡È ª≈’¬Ë π¡“π—∫∂◊Õ»“ π“¬‘« 6æ«°‡¢“®÷ß‰¥â‡ πÕ§π∑—ßÈ ‡®Á¥µàÕæ«°»‘…¬å‡Õ° ·≈â«æ«°»‘…¬å‡Õ°
°Á ‰¥âÕ∏‘…∞“π·≈–«“ß¡◊Õ∫π§π∑—Èß‡®Á¥ 7∂âÕ¬§”¢Õßæ√–‡®â“°Á·æ√à°√–®“¬‰ª ·≈–„π‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“
‡≈Á¡°Á¡’»‘…¬å¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡ªìπ®”π«π¡“° πÕ°®“°π’È°Á¬—ß¡’π—°∫«™°≈ÿà¡„À≠à∑’Ë¡“‰«â«“ß„®
·≈–‡™◊ËÕøíß„π§” Õππ’È¥â«¬

6

™“«¬‘«∫“ß§πµàÕµâ“π ‡∑‡øπ
‡∑‡øπ §π∑’Ë‡µÁ¡‰ª¥â«¬§«“¡‡¡µµ“·≈–ƒ∑∏‘ÏÕ”π“®¢Õßæ√–‡®â“ ‰¥â∑” ‘Ëß¡À—»®√√¬å·≈–
ª“Ø‘À“√‘¬¡å “°¡“¬µàÕÀπâ“ª√–™“™π 9·µà¡∫’ “ß§π∑’¡Ë “®“°∑’ªË √–™ÿ¡¢Õß¬‘«∑’‡Ë ªìπÕ‘ √–®“°°“√‡ªìπ
8

5:37 ”¡–‚π§√—« °“√π—∫®”π«πª√–™“°√·≈– ‘Ëß¢Õß∑—ÈßÀ¡¥ ∑’Ëæ«°‡¢“‡ªìπ‡®â“¢Õß
5:42 °…—µ√‘¬åºŸâ¬‘Ëß„À≠à À√◊Õ æ√–§√‘ µå
6:5 øï≈ª‘ „π∑’Ëπ‡È’ ªìπ§π≈–§π°—∫øï≈ª‘ ∑’Ë‡ªìπ»‘…¬å‡Õ°¢Õßæ√–‡¬´Ÿ

05 act

211

26/8/03, 10:54 AM

212

°‘®°“√ 6:10

∑“ ·≈â« (‡ªìπ™◊ËÕ∑’Ë‡¢“‡√’¬°°—π) æ«°‡¢“‡ªìπæ«°¬‘«∑’Ë¡“®“°‡¡◊Õß‰´√’π ‡¡◊ÕßÕ‡≈Á°´“π‡¥√’¬
·§«âπ´‘≈‡’ ´’¬ ·≈–‡Õ‡™’¬‰¥â¡“‚µâ‡∂’¬ß°—∫ ‡∑‡øπ 10·µàæ«°‡¢“‡∂’¬ß Ÿâ ‡∑‡øπ‰¡à‰¥â ‡æ√“– ‡∑‡øπ
æŸ¥¥â«¬ µ‘ª≠
í ≠“∑’¡Ë “®“°æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ∑ÿ ∏‘Ï 11¥—ßπ—πÈ æ«°‡¢“®÷ßµ‘¥ π‘ ∫π™“¬∫“ß§π„Àâæ¥Ÿ «à“
ç‡√“‰¥â¬π‘ ™“¬§ππ’È æŸ¥¥ŸÀ¡‘πË ‚¡‡ ·≈–æ√–‡®â“é 12æ«°π’È ‰¥â¬¬ÿ ß„Àâª√–™“™π ºŸπâ ”Õ“«ÿ‚ ·≈–
§√Ÿ Õπ°ÆªØ‘∫µ— ‘ ®—∫ ‡∑‡øπ·≈–‡Õ“µ—«‰ª∑’Ë ¿“†13æ«°‡¢“π”æ¬“π‡∑Á®¡“ª√—°ª√”«à“ ç™“¬§π
π’æÈ ¥Ÿ µàÕµâ“π ∂“π∑’»Ë °— ¥‘Ï ∑‘ ∏‘·Ï Ààßπ’È ·≈–µàÕµâ“π°ÆªØ‘∫µ— µ‘ ≈Õ¥‡«≈“‰¡à‡§¬À¬ÿ¥‡≈¬ 14‡æ√“–æ«°
‡√“‰¥â¬‘π‡¢“æŸ¥«à“ ‡¬´Ÿ™“«π“´“‡√Á∏®–∑”≈“¬ ∂“π∑’Ë·Ààßπ’È·≈–®–‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∏√√¡‡π’¬¡
ªØ‘∫—µ‘∑’Ë ‚¡‡ „Àâ°—∫‡√“‰«âé 15∑ÿ°§π∑’Ëπ—ËßÕ¬Ÿà„π ¿“µà“ß®âÕß‰ª∑’Ë ‡∑‡øπ ·≈–‡ÀÁπ«à“„∫Àπâ“¢Õß
‡¢“¥Ÿ‡À¡◊Õπ„∫Àπâ“¢Õß∑Ÿµ «√√§å

‡∑‡øπæŸ¥µàÕÀπâ“ ¿“
À—«Àπâ“π—°∫«™ ßŸ ¥ÿ †∂“¡ ‡∑‡øπ«à“ ç®√‘ßÀ√◊Õ‡ª≈à“é 2‡¢“°ÁµÕ∫«à“ ç∑à“πºŸÕâ “«ÿ‚ ∑—ßÈ À≈“¬
·≈–æ«°æ’πË Õâ ß øíßº¡°àÕπ æ√–‡®â“ºŸ¬â ß‘Ë „À≠à ‰¥âª√“°Øµ—«µàÕÕ—∫√“Œ—¡∫√√æ∫ÿ√…ÿ ¢Õß‡√“µÕπ
∑’∑Ë “à π¬—ßÕ¬Ÿ∑à ‡Ë’ ¡‚ ‚ª‡µ‡¡’¬ °àÕπ∑’®Ë –¬â“¬‰ªÕ¬Ÿ∑à ŒË’ “√“π 3æ√–Õß§å ‰¥âæ¥Ÿ °—∫Õ—∫√“Œ—¡«à“ ùÕÕ°®“°
ª√–‡∑»·≈–æ“≠“µ‘æ’ËπâÕß¢Õß‡®â“‰ª¬—ß¥‘π·¥π∑’Ë‡√“®–· ¥ß„Àâ‡®â“‰¥â‡ÀÁπû* 4¥—ßπ—ÈπÕ—∫√“Œ—¡®÷ß
ÕÕ°®“°¥‘π·¥π¢Õß™“«‡§≈‡¥’¬·≈–¡“µ—ßÈ ∂‘πË ∞“πÕ¬Ÿà„π‡¡◊ÕßŒ“√“π À≈—ß®“°∑’æË Õà ¢ÕßÕ—∫√“Œ—¡µ“¬
æ√–‡®â“°Á „Àâ‡¢“ÕÕ°®“°∑’πË πË— ¡“¬—ß¥‘π·¥π∑’æË «°∑à“πÕ“»—¬Õ¬Ÿ‡à ¥’¬Î «π’È 5„πµÕππ—πÈ æ√–‡®â“‰¡à ‰¥â
„ÀâÕ—∫√“Œ—¡§√Õ∫§√Õß∑’Ë¥‘πµ√ßπ’È·¡â·µàΩÉ“‡∑â“‡¥’¬« ·µàæ√–Õß§å ‰ ¥â —≠≠“∑’Ë®–„Àâ·ºàπ¥‘π
∑—ÈßÀ¡¥π’È°—∫‡¢“·≈–≈Ÿ°À≈“π¢Õß‡¢“ ∑—ÈßÊ ∑’ËµÕππ—ÈπÕ—∫√“Œ—¡¬—ß‰¡à¡’≈Ÿ°‡≈¬ 6æ√–‡®â“æŸ¥°—∫‡¢“
«à“ ù≈Ÿ°À≈“π¢Õß‡®â“ ®–°≈“¬‡ªìπ§π·ª≈°Àπâ“„π¥‘π·¥πµà“ß¥â“« ºŸâ§π∑’Ëπ—Ëπ®–∫—ß§—∫æ«°‡¢“
„Àâ‡ªìπ∑“ ·≈–®–∑”µàÕ≈Ÿ°À≈“π¢Õß‡®â“Õ¬à“ß‡≈«√â“¬‡ªìπ‡«≈“ √Ë’ Õâ ¬ªï 7·µà‡√“®–≈ß‚∑…™π™“µ‘
π—πÈ ∑’∑Ë ”„Àâ≈°Ÿ À≈“π¢Õß‡®â“µâÕßµ°‡ªìπ∑“ û* æ√–‡®â“¬—ß∫Õ°Õ’°«à“ ùÀ≈—ß®“°π—πÈ æ«°‡¢“®–ÕÕ°
®“°¥‘π·¥π·Ààßπ—Èπ ·≈–¡“°√“∫‰À«â∫Ÿ™“‡√“„π ∂“π∑’Ë·Ààßπ’Èû* 8æ√–‡®â“‰¥â∑” —≠≠“‡√◊ËÕß°“√
¢≈‘∫†°—∫Õ—∫√“Œ—¡ ·≈â«Õ—∫√“Œ—¡¡’≈Ÿ°™◊ËÕÕ‘ Õ—§ æÕÕ‘ Õ—§‡°‘¥‰¥â·ª¥«—π Õ—∫√“Œ—¡°Á¢≈‘∫„Àâ°—∫‡¢“
µàÕ¡“Õ‘ Õ—§ ¡’≈Ÿ°§◊Õ¬“‚§∫ ·≈–¬“‚§∫°Á¡’≈Ÿ° ‘∫ Õß§π ∑’Ë‡ªìπµâπµ√–°Ÿ≈µà“ßÊ ¢Õß‡√“π—Ëπ‡Õß
9µâπµ√–°Ÿ≈æ«°π’È µà“ß°ÁÕ‘®©“‚¬‡´øπâÕß™“¬¢Õßµπ ®÷ß¢“¬‚¬‡´ø„Àâ ‰ª‡ªìπ∑“ „πÕ’¬‘ªµå ·µà
æ√–‡®â“Õ¬Ÿ°à ∫— ‚¬‡´ø 10æ√–Õß§å™«à ¬„Àâ ‚¬‡´øæâπ®“°§«“¡∑ÿ°¢å¬“°∑ÿ°Õ¬à“ß æ√–‡®â“∑”„Àâ ‚¬‡´ø
‡©≈’¬«©≈“¥ ·≈–∑”„Àâø“‚√Àå°…—µ√‘¬å¢ÕßÕ’¬‘ªµå™Õ∫‚¬‡´ø ∂÷ß°—∫·µàßµ—Èß„Àâ‡¢“‡ªìπºŸâª°§√Õß
¥Ÿ·≈∑—«Ë ∑—ßÈ Õ’¬ª‘ µå √«¡∑—ßÈ ∑ÿ°Õ¬à“ß„π«—ß¢Õßæ√–Õß§å¥«â ¬ 11µàÕ¡“ ∑—«Ë Õ’¬ª‘ µå·≈–§“π“Õ—π‡°‘¥§«“¡
Õ¥Õ¬“° ∑”„Àâ‡¥◊Õ¥√âÕπÕ¬à“ßÀπ—° ∫√√æ∫ÿ√ÿ…¢Õß‡√“‰¡à¡’Õ“À“√°‘π 12‡¡◊ËÕ¬“‚§∫‰¥â¬‘π«à“¡’¢â“«
„πÕ’¬ª‘ µå °Á ßà ∫√√æ∫ÿ√…ÿ ¢Õß‡√“‰ª∑’πË πË— π’‡Ë ªìπ‡∑’¬Ë «·√° 13„π‡∑’¬Ë «∑’Ë Õß ‚¬‡´ø‰¥â‡ªî¥‡º¬µ—«‡Õß
„Àâæ’ËπâÕß¢Õß‡¢“√Ÿâ ·≈–ø“‚√Àå°Á ‰¥â√Ÿâ®—°§√Õ∫§√—«¢Õß‚¬‡´ø¥â«¬ 14‚¬‡´ø‰¥â àß§π‰ª‡™‘≠¬“‚§∫
æàÕ¢Õß‡¢“ ·≈–≠“µ‘æ’ËπâÕß¢Õß‡¢“√«¡∑—ÈßÀ¡¥‡®Á¥ ‘∫Àâ“§π 15®“°π—Èπ¬“‚§∫°Á ‰¥â¬â“¬‰ªÕ¬Ÿà∑’Ë
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Õ’¬‘ªµå ·≈–∑’Ëπ—Ëπ‡Õß ¬“‚§∫·≈–∫√√æ∫ÿ√ÿ…¢Õß‡√“µ“¬≈ß 16»æ¢Õßæ«°‡¢“∂Ÿ°π”°≈—∫‰ª∑’Ë‡¡◊Õß
‡™‡§¡ ·≈–∂Ÿ°Ωíß‰«â „πÕÿ‚¡ß§åΩíß»æ ∑’ËÕ—∫√“Œ—¡„™â‡ß‘π°âÕπÀπ÷Ëß´◊ÈÕ¡“®“°æ«°≈Ÿ°™“¬¢ÕßŒ“‚¡√å
„π‡™‡§¡ 17‡¡◊ÕË „°≈â∂ß÷ ‡«≈“∑’Ë ≠
— ≠“∑’æË √–‡®â“„Àâ ‰«â°∫— Õ—∫√“Œ—¡®–‡ªìπ®√‘ß ®”π«π§π¢Õß‡√“°Á ‰¥â
‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ Õ¬à“ß¡À“»“≈„πÕ’¬ª‘ µå 18„πµÕππ—πÈ ¡’°…—µ√‘¬Õå ß§åÕπË◊ ∑’Ë ‰¡à‡§¬√Ÿ‡â √◊ÕË ß‡°’¬Ë «°—∫‚¬‡´ø‡≈¬ ‰¥â
¢÷πÈ ª°§√Õß·ºàπ¥‘πÕ’¬ª‘ µå 19‡¢“‡®â“‡≈àÀÀå ≈Õ°≈«ß§π¢Õß‡√“ ·≈–∑“√ÿ≥‚À¥√â“¬µàÕ∫√√æ∫ÿ√…ÿ ¢Õß
‡√“ ¥â«¬°“√∫—ß§—∫„Àâ‡Õ“∑“√°πâÕ¬¢Õßæ«°‡¢“ ‰ª∑‘Èß¢â“ßπÕ°„Àâµ“¬ 20‚¡‡ ‡°‘¥¡“„π™à«ßπ—Èπ
‡¢“‡ªìπ‡¥Á°∑’Ëæ‘‡»…¡“° ‡¢“‰¥â√—∫°“√‡≈’È¬ß¥ŸÕ¬Ÿà„π∫â“πæàÕ¢Õß‡¢“®πÕ“¬ÿ§√∫ “¡‡¥◊Õπ 21·≈â«°Á
∂Ÿ°π”‰ª∑‘Èß¢â“ßπÕ° ≈Ÿ° “«¢Õßø“‚√Àå‡°Á∫‡¢“‰¥â ·≈–‡Õ“‰ª‡≈’È¬ß‡ªìπ≈Ÿ° 22‚¡‡ ®÷ß‰¥â√—∫°“√
Ë—ß Õπ«‘™“§«“¡√Ÿâ∑È—ßÀ¡¥¢Õß™“«Õ’¬‘ªµå ·≈–‡¢“°Á‡ªìπ§π∑’Ë‡°àß°“®¡“°∑—Èß„π¥â“π§”æŸ¥·≈–
°“√°√–∑”µà“ßÊ
23‡¡◊ÕË ‚¡‡ ¡’Õ“¬ÿ‰¥â Ë’ ∫
‘ ªï ‡¢“µ—¥ π‘ „®‰ª‡¬’¬Ë ¡‡¬’¬πæ’πË Õâ ß™“«Õ‘ √“‡Õ≈¢Õß‡¢“ 24‡¡◊ÕË ‡¢“
‡ÀÁπ™“«Õ‘ √“‡Õ≈§πÀπ÷Ëß∂Ÿ°™“«Õ’¬‘ªµå§πÀπ÷Ëß√—ß·° ‡¢“°Á‡¢â“‰ª™à«¬·≈–‰¥â¶à“™“¬™“«Õ’¬‘ªµå
§ππ—πÈ ‡ªìπ°“√·°â·§âπ 25‚¡‡ §‘¥«à“ æ’πË Õâ ß™“«Õ‘ √“‡Õ≈§ß√Ÿ·â ≈â««à“æ√–‡®â“®–„™â‡¢“π’·Ë À≈– ¡“
ª≈¥ª≈àÕ¬„Àâæ«°‡¢“‡ªìπÕ‘ √– ·µà°≈“¬‡ªìπ«à“™“«Õ‘ √“‡Õ≈‰¡à√‡âŸ √◊ÕË ß‡≈¬ 26æÕ«—π√ÿßà ¢÷πÈ ‚¡‡
ºà“π¡“‡ÀÁπ™“«Õ‘ √“‡Õ≈ Õß§π°”≈—ß∑–‡≈“–°—π ‡¢“æ¬“¬“¡‡¢â“‰ª‰°≈à‡°≈’¬Ë „Àâ§π◊ ¥’°π— ‚¥¬æŸ¥«à“
ùπ’Ë §ÿ≥‡ªìπæ’πË Õâ ß°—π ∑”‰¡∂÷ß∑”√â“¬°—π≈à–û 27·µà™“¬§π∑’∑Ë ”√â“¬‡æ◊ÕË π∫â“π¢Õßµπ ‰¥âº≈—°‚¡‡
ÕÕ°‰ª ·≈â«æŸ¥«à“ ù„§√µ—ßÈ „Àâ·°‡ªìπºŸªâ °§√Õß·≈–µ—¥ π‘ ‡√“ 28·°®–¶à“‡√“‡À¡◊Õπ∑’Ë ‰¥â¶“à §πÕ’¬ª‘ µå
‡¡◊ÕË «“ππ’ÀÈ √◊Õû* 29‡¡◊ÕË ‚¡‡ ‰¥â¬π‘ Õ¬à“ßπ—πÈ °ÁÀπ’‰ªÕ“»—¬Õ¬Ÿà„π¥‘π·¥π¡’‡¥’¬π„π∞“π–§πµà“ß™“µ‘
·≈–‡¢“°Á¡’≈Ÿ°™“¬ Õß§π∑’Ëπ—Ëπ
30 Ë’ ∫
‘ ªïº“à π‰ª ∑Ÿµ «√√§å‰¥â¡“ª√“°Ø„Àâ ‚¡‡ ‡ÀÁπ „π‡ª≈«‰ø∑’≈Ë °ÿ æÿ¡à ‰¡â„π∑–‡≈∑√“¬ „°≈â
¿Ÿ‡¢“´’π“¬ 31‡¡◊ÕË ‚¡‡ ‡ÀÁπ°Á·∑∫‰¡à‡™◊ÕË “¬µ“µ—«‡Õß ‡¡◊ÕË ‡¢“‡¥‘π‡¢â“‰ª„°≈âÊ ‡æ◊ÕË ®–‰¥â‡ÀÁπ™—¥Ê
°Á ‰¥â¬π‘ ‡ ¬’ ß¢ÕßÕß§å‡®â“™’«µ‘ æŸ¥«à“ 32ù‡√“§◊Õæ√–‡®â“¢Õß∫√√æ∫ÿ√…ÿ ¢Õß‡®â“ æ√–‡®â“¢ÕßÕ—∫√“Œ—¡
Õ‘ Õ—§ ·≈–¬“‚§∫û* ‚¡‡ °≈—«®πµ—« —Ëπ‰¡à°≈â“¡Õß∑’Ëæÿà¡‰¡â 33·≈â«Õß§å‡®â“™’«‘µ æŸ¥°—∫‚¡‡ Õ’°
«à“ù∂Õ¥√Õß‡∑â“ÕÕ°‡æ√“–∑’∑Ë ‡Ë’ ®â“¬◊πÕ¬Ÿπà ‡È’ ªìπæ◊πÈ ∑’»Ë °— ¥‘Ï ∑‘ ∏‘Ï 34‡√“‰¥â‡ÀÁπ™“«Õ’¬ª‘ µå¢¡à ‡Àßª√–™“™π
¢Õß‡√“ ·≈–‰¥â¬π‘ ‡ ¬’ ß√âÕß§√Ë”§√«≠¢Õßæ«°‡¢“ ‡√“®÷ß≈ß¡“‡æ◊ÕË ª≈¥ª≈àÕ¬„Àâæ«°‡¢“‡ªìπÕ‘ √–
¡“ ‘ ‡√“®– àß‡®â“‰ªÕ’¬‘ªµåû*
35‚¡‡ §ππ’È·À≈–∑’Ë∂Ÿ°™“«Õ‘ √“‡Õ≈æŸ¥µÕ°Àπâ“¡“«à“ ù„§√µ—Èß·°„Àâ‡ªìπºŸâª°§√Õß·≈–
µ—¥ ‘π‡√“û ‡¢“‡ªìπ§π∑’Ëæ√–‡®â“ àß¡“„Àâ‡ªìπºŸâª°§√Õß·≈–ºŸâ™à«¬™’«‘µ™“«Õ‘ √“‡Õ≈ ‚¥¬æ√–‡®â“
‰¥âæ¥Ÿ ºà“π∑“ß∑Ÿµ «√√§å∑Ë’‰¥â¡“ª√“°Ø„Àâ‡¢“‡ÀÁπ„πæÿ¡à ‰¡â ‰ø 36‚¡‡ §◊Õ§π∑’πË ”™“«Õ‘ √“‡Õ≈ÕÕ°
¡“ ‡¢“‰¥â∑” Ë‘ßÕ—»®√√¬å·≈–ª“Ø‘À“√‘¬åµà“ßÊ „π¥‘π·¥πÕ’¬‘ªµå∑Ë’∑–‡≈·¥ß ·≈–„π∑–‡≈∑√“¬
‡ªìπ‡«≈“∂÷ß ’Ë ‘∫ªï 37‡¢“§◊Õ‚¡‡ §ππ—Èπ ∑’ËæŸ¥°—∫ª√–™“™π™“«Õ‘ √“‡Õ≈«à“ ùæ√–‡®â“®– àßºŸâæŸ¥
·∑πæ√–‡®â“‡À¡◊ÕπÕ¬à“ßº¡„Àâ°—∫æ’ËπâÕß ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“§ππ’È ®–¡“®“°∑à“¡°≈“ßæ’ËπâÕß¢Õß
7:27-28 ù„§√µ—Èß„Àâ·°...‡¡◊ËÕ«“ππ’ÈÀ√◊Õû Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ Õæ¬æ 2:14
7:32 ù‡√“§◊Õæ√–‡®â“...¬“‚§∫û Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ Õæ¬æ 3:6
7:33-34 ù∂Õ¥√Õß‡∑â“... àß‡®â“‰ªÕ’¬‘ªµåû Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ Õæ¬æ 3:5-10
7:37 ùæ√–‡®â“®– àß...æ’ËπâÕß¢Õß∑à“πû Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ ‡©≈¬∏√√¡∫—≠≠—µ‘ 18:15
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∑à“πû* 38‡¢“§◊Õ‚¡‡ §ππ—πÈ ∑’ÕË ¬Ÿ°à ∫— À¡Ÿ™à π™“«Õ‘ √“‡Õ≈„π∑’‡Ë ª≈à“‡ª≈’¬Ë «·Àâß ‡¢“Õ¬Ÿ°à ∫— ∫√√æ∫ÿ√…ÿ
¢Õß‡√“·≈–Õ¬Ÿà°—∫∑Ÿµ «√√§å∑’ËæŸ¥°—∫‡¢“∫π¿Ÿ‡¢“´’π“¬ ·≈–‡ªìπ§π√—∫∂âÕ¬§”·Ààß™’«‘µ¢Õß
æ√–‡®â“¡“„Àâ‡√“ 39·µà∫√√æ∫ÿ√…ÿ ¢Õß‡√“‰¡à¬Õ¡‡™◊ÕË øíß‡¢“ ·≈–‰¡à¬Õ¡√—∫‡¢“ „π®‘µ„®∫√√æ∫ÿ√…ÿ
‡√“§‘¥·µà®–°≈—∫‰ªÕ’¬ª‘ µå 40æ«°‡¢“æŸ¥°—∫Õ“‚√π«à“ ù™à«¬ √â“ßæ«°‡∑æ‡®â“„Àâ¡“π”∑“ß‡√“¥â«¬
‡æ√“–‰¡à√«âŸ “à ‡°‘¥Õ–‰√¢÷πÈ °—∫‚¡‡ §π∑’πË ”‡√“ÕÕ°¡“®“°Õ’¬ª‘ µåû* 41„π‡«≈“π—πÈ æ«°‡¢“‰¥âªπôí √Ÿª
≈Ÿ°«—«¢÷Èπ¡“ ·≈–‡´àπ‰À«â√ªŸ ªíπô π—πÈ æ«°‡¢“‰¥â‡©≈‘¡©≈Õß ßË‘ ∑’æË «°‡¢“ªíπô ¢÷πÈ ¡“°—∫¡◊Õ 42·µàæ√–‡®â“
À—πÀπâ“Àπ’æ«°‡¢“ ·≈–æ√–Õß§åª≈àÕ¬„Àâæ«°‡¢“°√“∫‰À«âÀ¡Ÿ¥à «ß¥“«„π∑âÕßøÑ“ µ“¡∑’¡Ë ‡’ ¢’¬π‰«â
·≈â«„πÀπ—ß ◊Õ¢ÕßºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“«à“
ùª√–™“™π™“«Õ‘ √“‡Õ≈∑—ÈßÀ≈“¬
—µ«å∑’Ëæ«°‡®â“¶à“·≈â«‡Õ“¡“∫Ÿ™“¬—≠„π∑’Ë‡ª≈à“‡ª≈’Ë¬«·Àâß·≈âß
‡ªìπ‡«≈“∂÷ß ’Ë ‘∫ªïπ—Èπ æ«°‡®â“‰¡à ‰¥â∫Ÿ™“„Àâ°—∫‡√“À√Õ°
43æ«°‡®â“‰¥â·∫°‡µÁπ∑å¢Õßæ√–‚¡‡≈§
·≈–‡Õ“¥«ß¥“«¢Õß‡∑æ‡®â“‡√ø“π¢Õßæ«°‡®â“¡“¥â«¬
¢Õßæ«°π’È‡ªìπ√Ÿª∫Ÿ™“∑’Ëæ«°‡®â“∑”¢÷Èπ¡“°√“∫‰À«â
¥—ßπ—Èπ‡√“®– àßæ«°‡®â“„Àâ ‰ª‡ªìπ‡™≈¬‰°≈æâπ‡¡◊Õß∫“∫‘‚≈π‰ªÕ’°û (Õ“‚¡ 5:25-27)
44∫√√æ∫ÿ√…
ÿ ¢Õßæ«°‡√“„π∑–‡≈∑√“¬¡’‡µÁπ∑å»°— ¥‘Ï ∑‘ ∏‘*Ï Õ¬Ÿ¥à «â ¬ ´÷ßË ‡ªìπ‡µÁπ∑å∑æË’ √–‡®â“∫Õ°
„Àâ ‚¡‡ ∑”¢÷πÈ µ“¡·∫∫∑’æË √–Õß§å· ¥ß„Àâ‡¢“‡ÀÁπ 45‡¡◊ÕË ∫√√æ∫ÿ√…ÿ ¢Õß‡√“‰¥â‡µÁπ∑å¡“ °Áπ”‡¢â“‰ª
‰«â „π¥‘π·¥π∑’Ë∫√√æ∫ÿ√ÿ…¢Õß‡√“‰¥â¬÷¥§√Õß¡“®“°™“µ‘µà“ßÊ ∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â¢—∫‰≈àÕÕ°‰ªµàÕÀπâ“
∫√√æ∫ÿ√…ÿ ¢Õß‡√“‚¥¬°“√π”¢Õß‚¬™Ÿ«“ ·≈–‡µÁπ∑åπ°’È Á ‰¥âÕ¬Ÿ∑à π’Ë π—Ë ‡√◊ÕË ¬¡“®π∂÷ß ¡—¬¢Õß°…—µ√‘¬¥å “«‘¥
46æ√–‡®â“™Õ∫„®¥“«‘¥¡“° ¥“«‘¥‰¥â¢Õ √â“ß∫â“π„Àâ°—∫æ√–‡®â“¢Õß¬“‚§∫ 47·µà°≈—∫°≈“¬‡ªìπ
´“‚≈¡Õπ∑’Ë √â“ß∫â“π„Àâæ√–Õß§å 48Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡ Õß§åºŸâ Ÿß ÿ¥‰¡à ‰¥âÕ¬Ÿà„π∫â“π∑’Ë √â“ß¥â«¬¡◊Õ¢Õß
¡πÿ…¬åÀ√Õ° ‡À¡◊Õπ°—∫∑’ËºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“*æŸ¥‰«â«à“
49ù «√√§å‡ªìπ∫—≈≈—ß°å¢Õß‡√“ ·≈–‚≈°§◊Õ·∑àπ√Õß‡∑â“¢Õß‡√“
Õß§å‡®â“™’«‘µ∂“¡«à“ ·≈â«æ«°‡®â“®– √â“ß∫â“π·∫∫‰Àπ„Àâ°—∫‡√“≈à–
À√◊Õ®–„Àâ‡√“æ—°ºàÕπ∑’Ë ‰Àπ≈à–
50‰¡à„™à¡◊Õ‡√“À√Õ°À√◊Õ∑’Ë √â“ß √√æ ‘Ëß‡À≈à“π’È¢÷Èπ¡“û (Õ‘ ¬“Àå 66:1-2)
51çæ«°§ÿ≥À—«·¢Áß„®·¢Áß°√–¥â“ß·≈–¥◊ÈÕ¥÷ß æ«°§ÿ≥‰¥â·µàµàÕµâ“πæ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï
‡À¡◊Õπ°—∫∫√√æ∫ÿ√…ÿ ¢Õß§ÿ≥52¡’ºæâŸ ¥Ÿ ·∑πæ√–‡®â“§π‰Àπ∫â“ß ∑’∫Ë √√æ∫ÿ√…ÿ ¢Õß§ÿ≥‰¡à‰¥â¢¡à ‡Àß æ«°
‡¢“¶à“·¡â°√–∑—Ëß§πæ«°π—Èπ ∑’Ëπ“π¡“·≈â«‰¥âª√–°“»∂÷ß°“√¡“¢ÕßÕß§å∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ·≈–µÕππ’Èæ«°
§ÿ≥°Á ‰¥â∑√¬»·≈–¶à“æ√–Õß§å·≈â« 53æ«°§ÿ≥π—πË ·À≈– ‡ªìπæ«°∑’Ë ‰¥â√∫— °ÆªØ‘∫µ— ∑‘ æ’Ë «°∑Ÿµ «√√§å
π”¡“ ·µàæ«°§ÿ≥°Á ‰¡à¬Õ¡‡™◊ËÕøíß°Æπ—Èπé
7:40 ù™à«¬ √â“ßæ«°‡∑æ‡®â“...ÕÕ°¡“®“°Õ’¬‘ªµåû Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ Õæ¬æ 32:1
7:44 ‡µÁπ∑å»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï §◊Õ°√–‚®¡ºâ“„∫‡§≈◊ËÕπ∑’Ë ‡ªìπ∑’Ë‡°Á∫°ÆªØ‘∫—µ‘ ‘∫ª√–°“√ ·≈–‡ªìπ∑’Ëæ√–‡®â“Õ¬Ÿà√«¡°—∫§π¢Õß
æ√–Õß§å„π¬ÿ§¢Õß‚¡‡
7:48 ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“ Õ‘ ¬“Àå‡ªìπºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“ Õ¬Ÿà „π√“«ªï 740-700 °àÕπ§√‘ µ°“≈
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‡∑‡øπ∂Ÿ°¶à“
54‡¡◊ËÕºŸâπ”™“«¬‘«‰¥â¬‘πÕ¬à“ßπ—Èπ µà“ß°Á ‚°√∏‡ªìπøóπ‡ªìπ‰ø æ«°‡¢“·¬°‡¢’È¬«¬‘ßøíπ‡¢â“„ à
‡∑‡øπ 55·µà ‡∑‡øπ ‡µÁ¡‰ª¥â«¬æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡¢“¡Õß¢÷Èπ∫π∑âÕßøÑ“ ·≈–‰¥â‡ÀÁπ§«“¡
¬‘Ëß„À≠à¢Õßæ√–‡®â“ ·≈–æ√–‡¬´Ÿ¬◊πÕ¬Ÿà¥â“π¢«“¢Õßæ√–Õß§å 56‡¢“®÷ßæŸ¥¢÷Èπ«à“ ç¥Ÿπ—Ëπ ‘ º¡‡ÀÁπ
«√√§å‡ªî¥ÕÕ° ·≈–∫ÿµ√¡πÿ…¬å¬◊πÕ¬Ÿà¥â“π¢«“¢Õßæ√–‡®â“é 57¢≥–‡¥’¬«°—π æ«°π—Èπ°Á·À°ª“°
√âÕßµ–‚°π ‡Õ“¡◊ÕÕÿ¥ÀŸ ·≈–µà“ß«‘ßË °√Ÿ°π— ‡¢â“„ à ‡∑‡øπ 58æ«°‡¢“≈“° ‡∑‡øπÕÕ°πÕ°‡¡◊Õß·≈–

‡Õ“À‘π¢«â“ß‡¢“ æ«°∑’ËæŸ¥ª√—°ª√”„ à√â“¬‡¢“µà“ß°Á∑‘Èß‡ ◊ÈÕ§≈ÿ¡¢Õßµπ‰«â∑’Ë‡∑â“¢Õß™“¬Àπÿà¡∑’Ë™◊ËÕ
‡´“‚≈ 59®“°π—Èπæ«°‡¢“‰¥â‡Õ“°âÕπÀ‘π¢«â“ß ‡∑‡øπ ∑’Ë°”≈—ßÕ∏‘…∞“π«à“ çæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ √—∫®‘µ
«‘≠≠“≥¢Õßº¡¥â«¬é 60·≈â«‡¢“°Á§ÿ°‡¢à“ √âÕß‡ ’¬ß¥—ß«à“ çÕß§å‡®â“™’«‘µ Õ¬à“∂◊Õ‚∑…∑’Ëæ«°‡¢“
∑”∫“ª§√—Èßπ’È‡≈¬é æÕÕ∏‘…∞“π®∫ ‡∑‡øπ°Áµ“¬

8

‡´“‚≈°Á‡ÀÁπ¥â«¬°—∫°“√¶à“ ‡∑‡øπ

§«“¡¬ÿàß¬“°„πÀ¡ŸàºŸâ‡™◊ËÕ
„π™à«ß‡«≈“π—πÈ °“√¢à¡‡ÀßÀ¡Ÿªà √–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“§√—ßÈ ¬‘ßË „À≠à„π‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ °Á ‰¥â‡√‘¡Ë µâπ¢÷πÈ
‡À≈à“ºŸ‡â ™◊ÕË ∑—ßÈ À¡¥ ¬°‡«âπæ«°»‘…¬å‡Õ°†µà“ß°√–®—¥°√–®“¬‰ª∑—«Ë ·§«âπ¬Ÿ‡¥’¬ ·≈–·§«âπ –¡“‡√’¬
2∫“ß§π∑’‡Ë °√ß°≈—«æ√–‡®â“ ‰¥â®¥— °“√Ωíß»æ¢Õß ‡∑‡øπ ·≈–√âÕß‰Àâ§√Ë”§√«≠∂÷ß‡¢“Õ¬à“ßπà“‡«∑π“
3 «à π‡´“‚≈°Á‡√‘¡
Ë µâπ∑”≈“¬≈â“ßÀ¡Ÿªà √–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“ ¥â«¬°“√©ÿ¥°√–™“°≈“°∂Ÿ∑ßÈ— À≠‘ß·≈–™“¬
®“°∫â“ππ—Èπ∫â“ππ’È‡Õ“‰ª¢—ß‰«â „π§ÿ°
øï≈‘ª‰¥âª√–°“»„Àâ°—∫ºŸâ‡™◊ËÕ„π –¡“‡√’¬
4 «à πºŸ‡â ™◊ÕË ∑’°Ë √–®—¥°√–®“¬‰ª °Á ‰¥â ‰ªª√–°“»¢à“«¥’†„π∑’∑
Ë °ÿ Àπ∑ÿ°·Ààß 5 «à πøï≈ª‘ *‰¥â ‰ª
∑’‡Ë ¡◊ÕßÀπ÷ßË „π·§«âπ –¡“‡√’¬ ·≈–ª√–°“»‡√◊ÕË ß¢Õß°…—µ√‘¬ºå ¬âŸ ßË‘ „À≠à*„Àâº§âŸ π∑’πË πË— øíß 6‡¡◊ÕË ΩŸß™π
‰¥â¬‘π‡¢“æŸ¥·≈–‡ÀÁπª“Ø‘À“√‘¬å∑’Ë‡¢“∑” °Áµ—Èß„®øíß„π ‘Ëß∑’Ë‡¢“æŸ¥ 7æ«°º’√â“¬∑’Ë ‘ß§πµà“ß°√’¥√âÕß
‡ ¬’ ß¥—ß ·≈–ÕÕ°®“°√à“ß¢Õß§π‡À≈à“π—πÈ ‰ª æ«°§π‡ªìπÕ—¡æ“µ·≈–§πßàÕ¬‰¥â√∫— °“√√—°…“®πÀ“¬
8·≈â«‡¡◊Õßπ—Èπ°Á‡µÁ¡‰ª¥â«¬§«“¡™◊Ëπ™¡¬‘π¥’
9¡’™“¬§πÀπ÷Ëß™◊ËÕ´’ ‚¡π ‡¢“Õ¬Ÿà‡¡◊Õßπ—Èπ¡“π“π·≈â« ·≈–Ωñ°‡«∑¡πµ√å§“∂“®π∑”„Àâ™“«
–¡“‡√’¬∑÷ßË „πµ—«‡¢“¡“° ‡¢“Õâ“ßµ—«‡Õß«à“‡ªìπºŸ¬â ßË‘ „À≠à 10ª√–™“™π∑ÿ°§πµ—ßÈ ·µà§π™—πÈ µË”®π∂÷ß
§π™—Èπ Ÿß µà“ß°Á„Àâ§«“¡ π„®„πµ—«‡¢“¡“° ·≈–æŸ¥°—π«à“ ç™“¬§ππ’È¡’ƒ∑∏‘ÏÕ”π“®¢Õßæ√–‡®â“∑’Ë
‡√’¬°«à“ ùÕ”π“®¡À“»“≈ûé 11ºŸâ§π π„®´’ ‚¡π ‡æ√“–‡¢“∑”„Àâ§π∑÷Ëß„π‡«∑¡πµ√å§“∂“¢Õß‡¢“
¡“π“π·≈â« 12·µà‡¡◊ÕË §πæ«°π’È ‰¥â¡“‡™◊ÕË øï≈ª‘ „π‡√◊ÕË ß¢à“«¥’‡√◊ÕË ß·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“ ·≈–™◊ÕË ¢Õß
æ√–‡¬´Ÿ°…—µ√‘¬åºŸâ¬‘Ëß„À≠à* æ«°‡¢“∑—Èß™“¬·≈–À≠‘ß°Á ‰¥â‡¢â“æ‘∏’®ÿà¡πÈ”† 13·¡â·µà´’ ‚¡π°Á‡™◊ËÕ¥â«¬
·≈–À≈—ß®“°‡¢“‰¥â‡¢â“æ‘∏’®àÿ¡πÈ”·≈â« ‡¢“°Áµ“¡øï≈‘ª‰ª∑ÿ°·Ààß·≈–‡¢“°Á∑Ë÷ß‡¡◊ËÕ‡ÀÁπª“Ø‘À“√‘¬å
·≈–°“√Õ—»®√√¬å∑øË’ ≈ï ª‘ ∑”
8:5 øï≈ª‘ „π∑’Ëπ‡È’ ªìπ§π≈–§π°—∫øï≈ª‘ ∑’Ë‡ªìπ»‘…¬å‡Õ°
8:5,12 °…—µ√‘¬åºŸâ¬‘Ëß„À≠à À√◊Õ æ√–§√‘ µå
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14‡¡◊ÕË æ«°»‘…¬å‡Õ°∑’‡Ë ¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡‰¥â¬π
‘ ¢à“««à“™“« –¡“‡√’¬¬Õ¡√—∫∂âÕ¬§”¢Õßæ√–‡®â“·≈â«
æ«°‡¢“°Á ßà ‡ª‚µ√·≈–¬ÕÀåπ¡“ 15‡¡◊ÕË ‡ª‚µ√·≈–¬ÕÀåπ¡“∂÷ß°ÁÕ∏‘…∞“π„Àâ°∫— ºŸ‡â ™◊ÕË ™“« –¡“‡√’¬
‡æ◊ÕË æ«°‡¢“®–‰¥â√∫— æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ∑ÿ ∏‘†Ï 16‡æ√“–«à“¬—ß‰¡à¡’„§√‰¥â√∫— æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ∑ÿ ∏‘‡Ï ≈¬
‰¥â·µà‡¢â“æ‘∏®’ ¡àÿ πÈ”„ππ“¡¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“‡∑à“π—πÈ 17‡¡◊ÕË ‡ª‚µ√·≈–¬ÕÀåπ«“ß¡◊Õ¢Õßæ«°‡¢“≈ß∫π

*

™“« –¡“‡√’¬·≈â« §π∑—ÈßÀ¡¥°Á ‰¥â√—∫æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï
18‡¡◊ËÕ´’ ‚¡π‡ÀÁπæ«°»‘…¬å‡Õ°«“ß¡◊Õ≈ß∫π§πæ«°π—Èπ·≈â« æ«°‡¢“°Á ‰¥â√—∫æ√–«‘≠≠“≥
∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ´’ ‚¡π°Á‡Õ“‡ß‘π¡“‡ πÕ„Àâ°—∫æ«°»‘…¬å‡Õ° 19∫Õ°«à“ç¢Õ„Àâº¡¡’Õ”π“®Õ¬à“ßπ’È¥â«¬ ‡æ◊ËÕ
«à“∑ÿ°§π∑’Ëº¡«“ß¡◊Õ®–‰¥â√—∫æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ïé
20‡ª‚µ√µ«“¥´’ ‚¡π«à“ ç¢Õ„Àâ§≥
ÿ ·≈–‡ß‘π¢Õß§ÿ≥æ‘π“»µ≈Õ¥‰ª ‡æ√“–§ÿ≥§‘¥«à“‡ß‘π “¡“√∂
´◊ÕÈ ¢Õßª√–∑“π¢Õßæ√–‡®â“‰¥â 21§ÿ≥®–‰¡à¡«’ π— ‰¥â¡’ «à π√à«¡„π‡√◊ÕË ßπ’ÕÈ ¬à“ß‡¥Á¥¢“¥ ‡æ√“–„®¢Õß
§ÿ≥‰¡à´◊ËÕ°—∫æ√–‡®â“ 22¥—ßπ—Èπ °≈—∫µ—«°≈—∫„®®“°§«“¡™—Ë«√â“¬·∫∫π’È¢Õß§ÿ≥´– ·≈â«Õ∏‘…∞“π∂÷ß
Õß§å‡®â“™’«‘µ À«—ß«à“æ√–Õß§åÕ“®®–Õ¿—¬„Àâ°—∫§«“¡§‘¥∑’ËÕ¬Ÿà„π„®¢Õß§ÿ≥ 23‡æ√“–º¡‡ÀÁπ«à“§ÿ≥
‡µÁ¡‰ª¥â«¬æ‘…¢Õß§«“¡∫“ª ·≈–¡—π§√Õ∫ß”§ÿ≥‰ª∑—ßÈ µ—«é 24·≈â«´’ ‚¡π°ÁµÕ∫«à“ çæ«°∑à“π™à«¬
Õ∏‘…∞“πµàÕÕß§å‡®â“™’«‘µ„Àâº¡¥â«¬ ‡æ◊ËÕº¡®–‰¥â ‰¡à‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß∑’Ë∑à“πæŸ¥é
25‡¡◊ËÕ‡ª‚µ√·≈–¬ÕÀåπ‰¥â‡ªìπæ¬“π·≈–æŸ¥∂âÕ¬§”¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µ·≈â« æ«°‡¢“°Á°≈—∫‰ª
‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ „π√–À«à“ß∑“ßπ—Èπ æ«°‡¢“‰¥â∫Õ°¢à“«¥’ „πÀ¡Ÿà∫â“π¢Õß™“« –¡“‡√’¬À≈“¬·Ààß

øï≈‘ª Õπ™“«‡Õ∏‘‚Õ‡ªï¬
«√√§å¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µÕß§åÀπ÷Ëß æŸ¥°—∫øï≈‘ª«à“ ç‡µ√’¬¡µ—«‡¥‘π∑“ß‰ª∑“ß∑‘»„µâµ“¡
‡ âπ∑“ß®“°‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡∂÷ß‡¡◊Õß°“´“é (‡ªìπ‡ âπ∑“ß√°√â“ß) 27øï≈‘ª®÷ß‡µ√’¬¡æ√âÕ¡·≈–ÕÕ°
‡¥‘π∑“ß ∑’Ëπ—Ëπ¡’™“¬™“«‡Õ∏‘‚Õ‡ªï¬§πÀπ÷Ëß´÷Ëß‡ªìπ¢—π∑’ ‡¢“‡ªìπ‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õßæ√–π“ß§“π¥“ ’
√“™‘π’¢Õß‡Õ∏‘‚Õ‡ªï¬ ‡¢“¡’Àπâ“∑’Ë¥Ÿ·≈√—∫º‘¥™Õ∫∑√—æ¬å ¡∫—µ‘∑È—ßÀ¡¥¢Õßπ“ß ‡¢“‰ª°√“∫‰À«â
æ√–‡®â“∑’‡Ë ¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡¡“ 28√–À«à“ß∑’πË ßË— √∂¡â“°≈—∫π—πÈ ‡¢“°”≈—ßÕà“πÀπ—ß Õ◊ Õ‘ ¬“Àå ºŸæâ ¥Ÿ ·∑π
æ√–‡®â“†Õ¬Ÿà 29·≈â«æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘ÏæŸ¥°—∫øï≈‘ª«à“ ç‡¢â“‰ª„°≈âÊ √∂¡â“§—ππ—Èπé 30‡¡◊ËÕøï≈‘ª
«‘Ëß‡¢â“‰ª∑’Ë√∂¡â“ °Á ‰¥â¬‘π‡¢“°”≈—ßÕà“πÀπ—ß ◊ÕÕ‘ ¬“Àå ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“ øï≈‘ª®÷ß∂“¡«à“ ç∑à“π
‡¢â“„®„π ‘Ëß∑’Ë∑à“πÕà“πÀ√◊Õ‡ª≈à“é 31‡¢“µÕ∫«à“ ç®–‡¢â“„®‰¥âÕ¬à“ß‰√ ‰¡à¡’„§√Õ∏‘∫“¬„Àâøíßé ·≈â«
‡¢“°Á‡™‘≠øï≈‘ª¢÷Èπ‰ªπ—Ëß∫π√∂¡â“°—∫‡¢“ 32π’Ë§◊Õ¢âÕ§«“¡´÷ËßÕ¬Ÿà „πæ√–§—¡¿’√å† ∑’Ë‡¢“°”≈—ßÕà“πÕ¬Ÿà
ç‡¢“∂Ÿ°π”‰ª‡À¡◊Õπ°—∫·°–∑’Ë∂Ÿ°‡Õ“‰ª¶à“
·≈–‡À¡◊Õπ°—∫≈Ÿ°·°–∑’Ë ß∫π‘ËßÕ¬ŸàµàÕÀπâ“§πµ—¥¢π
‡¢“‰¡à ‰¥â‡ªî¥ª“°æŸ¥ —°§”‡¥’¬«
33‡¢“∂Ÿ°∑”„ÀâÕ∫
— Õ“¬¢“¬Àπâ“ ·≈–‰¡à ‰¥â√∫— §«“¡¬ÿµ∏‘ √√¡
„§√®–‡ªìπ§π‡≈à“‡√◊ËÕß‡°’Ë¬«°—∫‡™◊ÈÕ “¬¢Õß‡¢“‰¥â
‡æ√“–™’«‘µ¢Õß‡¢“∂Ÿ°æ√“°‰ª®“°‚≈°π’È·≈â«é* (Õ‘ ¬“Àå 53:7-8)
26∑Ÿµ

8:17 «“ß¡◊Õ¢Õßæ«°‡¢“≈ß∫π... ‡ªìπ∑à“∑“ß∑’Ë„™âª√–°Õ∫‡«≈“∑’ËÕ∏‘…∞“π¢Õæ√æ‘‡»…®“°æ√–‡®â“
8.33 ™’«‘µ¢Õß‡¢“∂Ÿ°æ√“°‰ª®“°‚≈°π’È·≈â« À√◊ÕÕ“®®–·ª≈‰¥âÕ’°Õ¬à“ßÀπ÷Ëß«à“ ç™’«‘µ¢Õß‡¢“∂Ÿ°¬°¢÷Èπé
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34¢—π∑’æ¥Ÿ °—∫øï≈ª
‘ «à“ ç™à«¬∫Õ°ÀπàÕ¬«à“ ºŸæâ ¥Ÿ ·∑πæ√–‡®â“°”≈—ßæŸ¥∂÷ßµ—«‡Õß À√◊ÕæŸ¥∂÷ß§π
35
Õ◊Ëπé ·≈â«øï≈‘ª°Á‡√‘Ë¡æŸ¥ ‚¥¬‡√‘Ë¡®“°æ√–§—¡¿’√å¢âÕπ’È ·≈–Õ∏‘∫“¬‡√◊ËÕß¢à“«¥’¢Õßæ√–‡¬´Ÿ„Àâ¢—π∑’
øíß 36„π√–À«à“ß∑’Ëπ—Ëß√∂¡â“‰ªµ“¡∑“ßπ—Èπ °Áºà“π∑’Ë∑’Ë¡’πÈ”·ÀàßÀπ÷Ëß ¢—π∑’®÷ßæŸ¥¢÷Èπ«à“ çπ—Ëπ‰ßπÈ” ¡’
Õ–‰√¢—¥¢âÕß‰À¡ ∂â“º¡®–‡¢â“æ‘∏’®ÿà¡πÈ”é 37 38ç·≈â«‡¢“°Á —Ëß„ÀâÀ¬ÿ¥√∂¡â“ ®“°π—Èπ§π∑—Èß Õß§◊Õ
¢—π∑’°—∫øï≈‘ª°Á‡¥‘π≈ß‰ª„ππÈ” ·≈â«øï≈‘ª°Á∑”æ‘∏’®ÿà¡πÈ”„Àâ¢—π∑’ 39‡¡◊ËÕæ«°‡¢“¢÷Èπ¡“®“°πÈ” æ√–

*

«‘≠≠“≥¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µ°Áæ“øï≈‘ª‰ª ·≈â«¢—π∑’°Á ‰¡à ‰¥â‡ÀÁπÀπâ“øï≈‘ªÕ’°‡≈¬ ®“°π—Èπ¢—π∑’°Á
‡¥‘π∑“ßµàÕ‰ª¥â«¬§«“¡¥’„® 40 «à πøï≈ª‘ °Á¡“∂÷ß∑’‡Ë ¡◊ÕßÕ“‚´∑— ·≈–‡¢“°Á ‰¥â‡¥‘π∑“ß‰ª∑—«Ë ∑ÿ°‡¡◊Õß
ª√–°“»¢à“«¥’ ®π°√–∑—Ëß¡“∂÷ß‡¡◊Õß´’´“√’¬“

‡´“‚≈¡“‡ªìπºŸâ‡™◊ËÕ¢Õßæ√–‡¬´Ÿ
„π√–À«à“ßπ—πÈ ‡´“‚≈¬—ß§ß¢Ÿ∑à ®Ë’ –¶à“æ«°»‘…¬å¢ÕßÕß§å‡®â“™’«µ‘ ‡¢“‰ªÀ“À—«Àπâ“π—°∫«™ ßŸ ¥ÿ †
2‡æ◊ÕË ¢Õ®¥À¡“¬·π–π”µ—«µàÕºŸπ
â ”„π∑’ªË √–™ÿ¡µà“ßÊ¢Õß™“«¬‘«„π‡¡◊Õß¥“¡— °— ‡æ◊ÕË «à“∂â“
‡¢“æ∫§π∑’Ëµ‘¥µ“¡∑“ß¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µ ‰¡à«à“®–‡ªìπ™“¬À√◊ÕÀ≠‘ß ‡¢“°Á®–‰¥â®—∫°ÿ¡µ—«°≈—∫¡“∑’Ë
‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ 3∑—π∑’∑’Ë‡´“‚≈‡¥‘π∑“ß„°≈â∂÷ß‡¡◊Õß¥“¡— °— °Á¡’· ß «à“ß®“°∑âÕßøÑ“ àÕß≈ß¡“
√Õ∫µ—«‡¢“ 4‡¢“≈â¡≈ß°—∫æ◊Èπ ·≈–‰¥â¬‘π‡ ’¬ßæŸ¥«à“ ç‡´“‚≈ ‡´“‚≈ ‡®â“¢à¡‡Àß‡√“∑”‰¡é
5‡´“‚≈æŸ¥«à“ ç‚Õæ√–Õß§å æ√–Õß§å‡ªìπ„§√°—πé æ√–Õß§åµÕ∫«à“ ç‡√“§◊Õ‡¬´Ÿ §π∑’‡Ë ®â“¢à¡‡Àß‰ß
6≈ÿ°¢÷Èπ·≈â«‡¢â“‰ª„π‡¡◊Õß ®–¡’§π¡“∫Õ°‡®â“‡Õß«à“®–µâÕß∑”Õ–‰√µàÕ‰ªé
7æ«°§π∑’Ë‡¥‘π∑“ß¡“°—∫‡´“‚≈¬◊πßßæŸ¥Õ–‰√‰¡àÕÕ°‡æ√“–‰¥â¬‘π‡ ’¬ß ·µà ‰¡à‡ÀÁπµ—«§πæŸ¥
8‡´“‚≈≈ÿ°¢÷π
È ·µà‡¡◊ÕË ≈◊¡µ“‡¢“°≈—∫¡ÕßÕ–‰√‰¡à‡ÀÁπ‡≈¬ æ«°π—πÈ ®÷ß®Ÿß¡◊Õ‡´“‚≈æ“‰ª∑’‡Ë ¡◊Õß¥“¡— °—
9‡´“‚≈¡ÕßÕ–‰√‰¡à‡ÀÁπ·≈–‰¡à ‰¥â°‘πÀ√◊Õ¥◊Ë¡Õ–‰√‡ªìπ‡«≈“ “¡«—π
10„π‡¡◊Õß¥“¡— °— ¡’»‘…¬å§πÀπ÷Ëß¢Õßæ√–‡¬´Ÿ ™◊ËÕÕ“π“‡π’¬ Õß§å‡®â“™’«‘µ‰¥âæŸ¥°—∫‡¢“∑“ß
π‘¡‘µ*«à“ çÕ“π“‡π’¬é ·≈â«‡¢“°ÁµÕ∫«à“ çº¡Õ¬Ÿàπ’Ë§√—∫ Õß§å‡®â“™’«‘µé
11æ√–Õß§å —Ëß«à“ ç≈ÿ°¢÷Èπ ‰ª∑’Ë∫â“π¢Õß¬Ÿ¥“ *∑’ËÕ¬Ÿà∫π∂ππµ√ß ∂“¡À“™“¬∑’Ë™◊ËÕ‡´“‚≈∑’Ë¡“
®“°∑“√å´— ´÷ßË µÕππ’‡È ¢“°”≈—ßÕ∏‘…∞“πÕ¬Ÿà 12 «à π‡´“‚≈°Á¡π’ ¡‘ µ‘ ‡À¡◊Õπ°—π ‡¢“‡ÀÁπ™“¬™◊ÕË Õ“π“‡π’¬
°”≈—ß‡¢â“¡“„π∫â“π·≈–«“ß¡◊Õ∫πµ—«‡¢“ ‡æ◊ËÕ‡´“‚≈®–‰¥â¡Õß‡ÀÁπÕ’°§√—Èßé
13Õ“π“‡π’¬µÕ∫«à“ çÕß§å‡®â“™’«µ‘ º¡‰¥â¬π
‘ ‡°’¬Ë «°—∫‡√◊ÕË ß™—«Ë Ê ∑’™Ë “¬§ππ’∑È ”°—∫ºŸ∫â √‘ ∑ÿ ∏‘¢Ï Õß
æ√–Õß§å„π‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡®“°ª“°¢ÕßÀ≈“¬§π·≈â« 14‡¢“‰¥â√∫— Õ”π“®®“°æ«°ºŸπâ ”π—°∫«™ „Àâ
¡“®—∫°ÿ¡∑ÿ°§π∑’Ë ‰«â«“ß„®„πæ√–Õß§å*∑’Ëπ’Ëé
15·µàÕß§å‡®â“™’«µ‘ ∫Õ°°—∫Õ“π“‡π’¬«à“ ç‰ª‡∂Õ– ‡æ√“–‡√“‰¥â‡≈◊Õ°™“¬§ππ’¡
È “‡ªìπ‡§√◊ÕË ß¡◊Õ
∑’®Ë –‰ª ßà ¢à“«‡√◊ÕË ß¢Õß‡√“„Àâ°∫— §π∑’Ë ‰¡à„™à¬«‘ æ«°°…—µ√‘¬å ·≈–ª√–™“™π™“«Õ‘ √“‡Õ≈ 16‡√“‡Õß
®–∑”„Àâ‡´“‚≈√Ÿâ«à“‡¢“®–µâÕß∑π∑ÿ°¢å∑√¡“π‡æ√“–‡√“¢π“¥‰Àπé

9

8.37

”‡π“°√’°≈à“ ÿ¥∫“ß©∫—∫‰¥â‡æ‘Ë¡¢âÕ 37 «à“ çøï≈‘ªµÕ∫«à“ ù ∂â“∑à“π‡™◊ËÕ ÿ¥À—«„®¢Õß∑à“π ∑à“π°Á “¡“√∂∑”‰¥âû
‡®â“Àπâ“∑’Ë°≈à“««à“ ùº¡‡™◊ËÕ«à“æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå§◊Õæ√–∫ÿµ√¢Õßæ√–‡®â“ûé
9.10 π‘¡‘µ ∫“ß ‘Ëß§≈â“¬§«“¡Ωíπ‡°‘¥¢÷Èπ‡¡◊ËÕæ√–‡®â“µâÕß°“√æŸ¥°—∫¡πÿ…¬å
9:11 ¬Ÿ¥“ ‡ªìπ§π≈–§π°—∫»‘…¬å‡Õ°∑’Ë™◊ËÕ¬Ÿ¥“
9:14 §π∑’Ë ‰«â«“ß„®„πæ√–Õß§å À√◊Õ·ª≈Õ’°Õ¬à“ßÀπ÷Ëß«à“ ç§π∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕ¢Õßæ√–Õß§åé §◊Õ°“√· ¥ß§«“¡‡™◊ËÕ„πæ√–‡¬´Ÿ
‚¥¬°“√°√“∫‰À«âÀ√◊ÕÕ∏‘…∞“πµàÕæ√–Õß§å
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17·≈â«Õ“π“‡π’¬°Á ‰ª

‡¢“‰¥â‡¢â“‰ª„π∫â“π«“ß¡◊Õ≈ß∫π‡´“‚≈·≈â«æŸ¥«à“ çæ’Ë‡´“‚≈ æ√–‡¬´Ÿ
‡®â“ºŸ∑â Ë’ ‰¥âª√“°Øµ—«„Àâæ‡Ë’ ÀÁπ„π√–À«à“ß∑“ß∑’¡Ë “π—πÈ ‰¥â ßà º¡¡“‡æ◊ÕË ∑”„Àâæ‡Ë’ ÀÁπÕ’°§√—ßÈ ·≈–∑”„Àâ
æ’Ë‡µÁ¡‰ª¥â«¬æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ïé† 18¡’∫“ß ‘Ëß¥Ÿ‡À¡◊Õπ°—∫‡°≈Á¥µ°≈ß¡“®“°µ“¢Õß‡´“‚≈∑—π∑’
·≈–‡¢“°Á¡Õß‡ÀÁπ‰¥âÕ’°§√—Èß ®“°π—Èπ‡¢“°Á≈ÿ°¢÷Èπ¡“‡¢â“æ‘∏’®ÿà¡πÈ”† 19À≈—ß®“°°‘πÕ“À“√·≈â« ‡¢“°Á
√Ÿâ ÷°¥’¢÷Èπ

‡´“‚≈ —Ëß Õπ„π‡¡◊Õß¥“¡— °—
‡´“‚≈æ—°Õ¬Ÿ°à ∫— æ«°»‘…¬å¢Õßæ√–‡¬´Ÿ„π‡¡◊Õß¥“¡— °— À≈“¬«—π 20·≈â«‡¢“°Áµ√ß√’Ë ‰ª∑’ªË √–™ÿ¡
™“«¬‘«†‡√‘Ë¡ª√–°“»‡√◊ËÕß¢Õßæ√–‡¬´Ÿ ‡¢“∫Õ°«à“ çæ√–‡¬´Ÿ‡ªìπæ√–∫ÿµ√¢Õßæ√–‡®â“é
21∑ÿ°§π∑’Ë ‰¥â¬‘π‡´“‚≈æŸ¥Õ¬à“ßπ—Èπ °Á·ª≈°„®·≈–æŸ¥°—π«à“ ç‰ÕâÀ¡Õπ’Ë ‰¡à „™àÀ√◊Õ ∑’Ëæ¬“¬“¡
®–∑”≈“¬§π∑’Ë‡™◊ËÕ‡¬´Ÿ∑’Ë‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ ·≈â«∑’Ë‡¢“¡“∑’Ëπ’Ë °Á‡æ√“–µ—Èß„®®–¡“®—∫§πæ«°π—Èπ°≈—∫
‰ª„Àâ°—∫æ«°ºŸâπ”π—°∫«™‰¡à „™àÀ√◊Õé
22‡´“‚≈‡∑»π“Õ¬à“ß¡’æ≈—ß¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ ®π∑”„Àâ§π¬‘«„π‡¡◊Õß¥“¡— °— ∂÷ß°—∫‡∂’¬ß‰¡àÕÕ°«à“
æ√–‡¬´Ÿ§◊Õ°…—µ√‘¬åºŸâ¬‘Ëß„À≠à*
‡´“‚≈Àπ’µ“¬
23À≈“¬«—πºà“π‰ª æ«°¬‘««“ß·ºπ∑’®Ë –¶à“‡´“‚≈ 24·µà‡´“‚≈√Ÿ·
â ºππ—πÈ ‡ ¬’ °àÕπ æ«°π—πÈ §Õ¬
25
‡ΩÑ“Õ¬Ÿà∑’Ëª√–µŸ‡¡◊Õß∑—Èß°≈“ß«—π°≈“ß§◊π‡æ◊ËÕ®–¶à“‡´“‚≈ ·µàæ«°»‘…¬å¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‰¥âæ“‡¢“Àπ’

‰ªµÕπ°≈“ß§◊π ‚¥¬„Àâ‡¢“π—Ëß„πµ–°√â“·≈â«§àÕ¬ÊÀ¬àÕπµ–°√â“π—Èπºà“π™àÕß°”·æß‡¡◊Õß≈ß‰ª
¢â“ß≈à“ß

‡´“‚≈Õ¬Ÿà„π‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡
26‡¡◊ÕË ‡´“‚≈°≈—∫¡“∂÷ß‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ ‡¢“æ¬“¬“¡®–‡¢â“√à«¡°—∫æ«°»‘…¬å¢Õßæ√–‡¬´Ÿ ·µà
æ«°π—Èπµà“ßÀ«“¥°≈—« ‡æ√“–‰¡à‡™◊ËÕ«à“‡´“‚≈‡ªìπ»‘…¬å¢Õßæ√–‡¬´Ÿ®√‘ß 27·µà∫“√π“∫— ‰¥âæ“‡¢“

‰ªæ∫æ«°»‘…¬å‡Õ° ·≈–Õ∏‘∫“¬„Àâøíß«à“ „π√–À«à“ß∑“ß‡´“‚≈‡®ÕÕß§å‡®â“™’«‘µ‰¥âÕ¬à“ß‰√ ·≈â«
æ√–Õß§åæŸ¥Õ–‰√°—∫‡´“‚≈∫â“ß ∫“√π“∫— ¬—ß‡≈à“Õ’°«à“ µÕπÕ¬Ÿà∑’Ë‡¡◊Õß¥“¡— °— π—Èπ ‡´“‚≈ Õπ
‡√◊ËÕß¢Õßæ√–‡¬´Ÿ¥â«¬§«“¡°≈â“¢π“¥‰Àπ 28æ«°»‘…¬å°Á‡≈¬¬Õ¡√—∫‡´“‚≈¡“Õ¬Ÿà¥â«¬ ‡¢“‰ª‰Àπ
¡“‰ÀπÕ¬à“ßÕ‘ √–„π‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ ·≈– Õπ‡√◊ËÕß¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µÕ¬à“ß°≈â“À“≠ 29‡¢“‰¥âæŸ¥
‚µâ·¬âß°—∫æ«°¬‘«∑’æË ¥Ÿ ¿“…“°√’° ·µàæ«°π—πÈ °≈—∫æ¬“¬“¡∑’®Ë –¶à“‡¢“ 30‡¡◊ÕË æ«°æ’πË Õâ ß√Ÿ‡â √◊ÕË ßπ’‡È ¢â“
°Áæ“‡´“‚≈≈ß‰ª∑’Ë‡¡◊Õß´’´“√’¬“ ·≈– àß‡¢“µàÕ‰ª∑’Ë‡¡◊Õß∑“√å´—
31®“°π—π
È À¡Ÿªà √–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“∑—«Ë ∑—ßÈ ·§«âπ¬Ÿ‡¥’¬ °“≈‘≈·’ ≈– –¡“‡√’¬ °ÁÕ¬Ÿà„π™à«ß‡«≈“∑’Ë ß∫
ÿ¢ ·≈–¡’°”≈—ß‡¢â¡·¢Áß¢÷Èπ ‡æ√“–À¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“¡’§«“¡‡§“√æ¬”‡°√ßÕß§å‡®â“™’«‘µ
·≈–‰¥â√—∫°”≈—ß„®®“°æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ®÷ß∑”„Àâ¡’§π∑’Ë‡™◊ËÕ„πæ√–‡¬´Ÿ‡æ‘Ë¡¡“°¢÷Èπ

9:22 °…—µ√‘¬åºŸâ¬‘Ëß„À≠à À√◊Õ æ√–§√‘ µå
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‡ª‚µ√‰ª‡¬’Ë¬¡‡¡◊Õß≈‘¥¥“·≈–‡¡◊Õß¬—øø“
32‡¡◊ÕË ‡ª‚µ√‰¥â‡¥‘π∑“ß‰ª∑—«Ë ∑ÿ°Àπ∑ÿ°·Ààß·≈â« ‡¢“‰¥â ‰ª‡¬’¬Ë ¡ºŸ∫
â √‘ ∑ÿ ∏‘¢Ï Õßæ√–‡®â“∑’ÕË ¬Ÿà„π
33
‡¡◊Õß≈‘¥¥“ ∑’Ëπ—Ëπ‡¢“‰¥âæ∫ºŸâ™“¬§πÀπ÷Ëß™◊ËÕ‰Õ‡πÕ— ´÷Ëß‡ªìπÕ—¡æ“µπÕπÕ¬Ÿà∫π∑’ËπÕπ¡“·ª¥ªï
·≈â« 34‡ª‚µ√æŸ¥°—∫‡¢“«à“ ç‰Õ‡πÕ— æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå‰¥â√—°…“§ÿ≥·≈â« ≈ÿ°¢÷Èπ¡“‡°Á∫∑’ËπÕπ‡∂Õ–é
·≈â«‰Õ‡πÕ— °Á≈°ÿ ¢÷πÈ ¡“∑—π∑’35‡¡◊ÕË ∑ÿ°§π∑’ÕË “»—¬Õ¬Ÿà„π‡¡◊Õß≈‘¥¥“·≈–‡¡◊Õß™“‚√π‡ÀÁπ‰Õ‡πÕ— æ«°

‡¢“°Á ‰¥âÀ—π¡“µ‘¥µ“¡Õß§å‡®â“™’«‘µ
36∑’‡Ë ¡◊Õß¬—øø“ ¡’»…
‘ ¬å§πÀπ÷ßË ™◊ÕË ∑“∫‘∏“ µ“¡¿“…“°√’° ‡√’¬°«à“ ‚¥√§— * ‡∏ÕÀ¡—πË ∑”§«“¡
¥’Õ¬Ÿà‡ ¡Õ·≈–„Àâ∑“π°—∫§π¬“°®π 37„π™à«ßπ—Èπ ‡∏Õ‰¡à ∫“¬·≈–µ“¬‰ª æ«°‡¢“®÷ßÕ“∫πÈ”»æ
·≈–«“ß√à“ß‡∏Õ‰«â „πÀâÕß™—Èπ∫π‡æ◊ËÕ√Õ®–‡Õ“‰ªΩíß 38‡¡◊Õß≈‘¥¥“Õ¬Ÿà „°≈â°—∫‡¡◊Õß¬—øø“ ‡¡◊ËÕæ«°
»‘…¬å¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‰¥â¬‘π«à“‡ª‚µ√Õ¬Ÿà „π‡¡◊Õß≈‘¥¥“ æ«°‡¢“°Á àß™“¬ Õß§π‰ªÕâÕπ«Õπ‡¢“«à“
ç™à«¬¡“°—∫‡√“‡√Á«Ê ¥â«¬‡∂‘¥é 39‡ª‚µ√®÷ß®—¥¢Õß·≈–‡¥‘π∑“ß‰ª°—∫æ«°‡¢“ ‡¡◊ËÕ‰ª∂÷ß æ«°‡¢“°Á
æ“‡ª‚µ√¢÷Èπ‰ª∑’ËÀâÕß™—Èπ∫π ¡’æ«°·¡à¡à“¬¬◊π√âÕß‰Àâ√Õ∫Ê ‡ª‚µ√Õ¬Ÿà ·≈–™’È „Àâ‡ª‚µ√¥Ÿ‡ ◊ÈÕ§≈ÿ¡
·≈–‡ ◊ÈÕºâ“µà“ßÊ ∑’Ë ‚¥√§— ∑”‰«âµÕπ∑’Ë¬—ß¡’™’«‘µÕ¬Ÿà 40‡ª‚µ√®÷ß„Àâ∑ÿ°§πÕÕ°‰ªπÕ°ÀâÕß ·≈â«‡¢“
°Á§ÿ°‡¢à“≈ßÕ∏‘…∞“π ‚¥¬À—πÀπâ“‰ª∑’Ë»æ·≈â«æŸ¥«à“ ç∑“∫‘∏“ ≈ÿ°¢÷Èπé ‡∏Õ°Á≈◊¡µ“¢÷Èπ¡“∑—π∑’
·≈–‡¡◊ËÕ‡ÀÁπ‡ª‚µ√‡∏Õ°Á≈ÿ°¢÷Èππ—Ëß 41‡ª‚µ√®÷ß¬◊Ëπ¡◊Õ™à«¬æ¬ÿß‡∏Õ≈ÿ°¢÷Èπ¬◊π ®“°π—Èπ°Á‡√’¬°æ«°ºŸâ
∫√‘ ∑ÿ ∏‘¢Ï Õßæ√–‡®â“·≈–æ«°·¡à¡“à ¬‡¢â“¡“ ·≈–· ¥ß„Àâæ«°‡¢“‡ÀÁπ«à“‚¥√§— øóπô ®“°§«“¡µ“¬·≈â«
42‡√◊ÕË ßπ’√È °âŸ π
— ‰ª∑—«Ë ‡¡◊Õß¬—øø“∑”„Àâ¡§’ π¡“‰«â«“ß„®„πÕß§å‡®â“™’«µ‘ ‡ªìπ®”π«π¡“° 43‡ª‚µ√Õ¬Ÿ∫à “â π
¢Õß´’ ‚¡π ™à“ßøÕ°Àπ—ß „π‡¡◊Õß¬—øø“µàÕ‰ªÕ’°À≈“¬«—π

‡ª‚µ√·≈–‚§√‡π≈‘Õ—
∑’‡Ë ¡◊Õß´’´“√’¬“ ¡’π“¬√âÕ¬*§πÀπ÷ßË ™◊ÕË ‚§√‡π≈‘Õ— ‡ªìπºŸ§â ¡ÿ °Õß√âÕ¬∑’¡Ë ™’ Õ◊Ë ‡√’¬°«à“ ç°Õß
∑À“√Õ‘µ“‡≈’¬πé 2‡¢“‡ªìπ§π∑’Ë‡§√àß»“ π“¡“° ∑—Èß‡¢“·≈–§√Õ∫§√—«µà“ß°Á‡§“√æ
¬”‡°√ßæ√–‡®â“ ‡¢“∫√‘®“§™à«¬‡À≈◊Õ§π®π ·≈–Õ∏‘…∞“πµàÕæ√–‡®â“Õ¬Ÿà‡ ¡Õ 3µÕππ—Èπ‡«≈“∫à“¬
“¡‚¡ß ‚§√‡π≈‘Õ— ‰¥â‡ÀÁππ‘¡µ‘ *Õ¬à“ß™—¥‡®π §◊Õ‡¢“‡ÀÁπ∑Ÿµ «√√§åÕß§åÀπ÷ßË ¢Õßæ√–‡®â“‡¢â“¡“æŸ¥
°—∫‡¢“«à“ ç‚§√‡π≈‘Õ— é
4‚§√‡π≈‘Õ— ®âÕß¡Õß∑Ÿµ «√√§å¥«â ¬§«“¡‡°√ß°≈—« ·≈–∂“¡«à“ çÕ–‰√À√◊Õ§√—∫∑à“πé ∑Ÿµ «√√§å
®÷ßæŸ¥°—∫‡¢“«à“ çæ√–‡®â“‰¥â¬‘π§”Õ∏‘…∞“π¢Õß§ÿ≥·≈â« ·≈–æÕ„®∑’§Ë ≥
ÿ ‰¥â∫√‘®“§™à«¬‡À≈◊Õ§π®π
5µÕππ’È „Àâ àß§π‰ª∑’Ë‡¡◊Õß¬—øø“ ‰ªæ“™“¬™◊ËÕ´’ ‚¡π ∑’Ë§π‡√’¬°«à“‡ª‚µ√¡“À“§ÿ≥ 6‡¢“æ—°Õ¬Ÿà°—∫
™à“ßøÕ°Àπ—ß™◊ÕË ´’ ‚¡π ∫â“πÕ¬Ÿ√à ¡‘ ∑–‡≈é 7‡¡◊ÕË ∑Ÿµ «√√§åæ¥Ÿ °—∫‚§√‡π≈‘Õ— ·≈â«°Á®“°‰ª ‚§√‡π≈‘Õ—
®÷ß‡√’¬°§π„™â „π∫â“π¡“ Õß§π æ√âÕ¡°—∫∑À“√§π π‘∑∑’‡Ë §√àß»“ π“¡“§πÀπ÷ßË 8·≈–‡¢“°Á ‰¥â‡≈à“
‡√◊ËÕß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ∑—ÈßÀ¡¥„Àâæ«°‡¢“øíß ®“°π—Èπ°Á àßæ«°‡¢“‰ª‡¡◊Õß¬—øø“
9«—πµàÕ¡“ ¢≥–∑’Ë§πæ«°π’È°”≈—ß‡¥‘π∑“ß„°≈â∂÷ß‡¡◊Õß¬—øø“ ‡ªìπ‡«≈“‡¥’¬«°—∫∑’Ë‡ª‚µ√‰¥â¢÷Èπ
‰ª∫πÀ≈—ß§“Õ∏‘…∞“π µÕπ„°≈â‡∑’¬Ë ß«—π 10‡¢“‡√‘¡Ë À‘«·≈–Õ¬“°°‘πÕ“À“√ ¢≥–∑’§Ë π„π∫â“π°”≈—ß
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‡µ√’¬¡Õ“À“√Õ¬Ÿπà πÈ— ‡ª‚µ√°Á‡§≈‘¡È À≈—∫‰ª 11‡¢“‡ÀÁπ∑âÕßøÑ“‡ªî¥ÕÕ° ·≈–‡ÀÁπÕ–‰√∫“ßÕ¬à“ß¥Ÿ‡À¡◊Õπ
°—∫ºâ“º◊π„À≠à≈Õ¬≈ß¡“ ºâ“º◊ππ—πÈ ∂Ÿ°¬÷¥‰«â∑ßÈ— ¡Ë’ ¡ÿ ·≈–À¬àÕπ≈ß¡“∑’æË πÈ◊ ‚≈° 12„ππ—πÈ ¡’ µ— «å∑°ÿ ™π‘¥
∑—Èß —µ«å‡≈◊ÈÕ¬§≈“π·≈–π° 13·≈–¡’‡ ’¬ßæŸ¥«à“ ç‡ª‚µ√ ≈ÿ°¢÷Èπ¡“¶à“ —µ«åæ«°π’È°‘π´–é 14‡ª‚µ√
µÕ∫«à“ ç‰¡à ‰¥âÀ√Õ°§√—∫Õß§å‡®â“™’«‘µ ‡æ√“–º¡‰¡à‡§¬°‘πÕ–‰√∑’Ë‡ªìπ¢ÕßµâÕßÀâ“¡À√◊Õ·ª¥‡ªóôÕπ
µ“¡°Æ¢Õß‚¡‡ æ«°π’éÈ
15‡ ¬’ ßπ—π
È °Áæ¥Ÿ Õ’°§√—ßÈ «à“ ç¢ÕßÕ–‰√∑’æË √–‡®â“∑”„Àâ –Õ“¥·≈â« ‡®â“‰¡à§«√∂◊Õ«à“¡—π‰¡à –Õ“¥é
16‡Àµÿ°“√≥åπ’È‡°‘¥¢÷Èπ∂÷ß “¡§√—Èß ·≈â«¢Õß∑—ÈßÀ¡¥°Á∂Ÿ°π”°≈—∫¢÷Èπ‰ª∫π∑âÕßøÑ“∑—π∑’
17‡ª‚µ√°”≈—ßßßß«¬«à“π‘¡µ‘ ∑’‡Ë ÀÁππ’À
È ¡“¬∂÷ßÕ–‰√ æÕ¥’§π∑’Ë ‚§√‡π≈‘Õ— ßà ¡“°Á°”≈—ß¬◊πÕ¬Ÿ∑à Ë’
18
Àπâ“ª√–µŸ ·≈–∂“¡À“∫â“π¢Õß´’ ‚¡π ™“¬°≈ÿà¡π—Èπ√âÕß∂“¡«à“ ç´’ ‚¡π ∑’Ë§π‡√’¬°«à“‡ª‚µ√ æ—°
Õ¬Ÿà∑’Ëπ’ËÀ√◊Õ‡ª≈à“§√—∫é
19æ√–«‘≠≠“≥æŸ¥°—∫‡ª‚µ√∑’¬Ë ß— §‘¥∂÷ß‡√◊ÕË ßπ‘¡µ‘ Õ¬Ÿ«à “à çøíß ‘ ¡’™“¬ “¡§π¡“∂“¡À“‡®â“Õ¬Ÿà
20≈ÿ°¢÷π
È ≈ß‰ª¢â“ß≈à“ß‡∂Õ– ·≈–„Àâ ‰ª°—∫æ«°‡¢“‚¥¬‰¡àµÕâ ß≈—ß‡≈Õ–‰√‡≈¬ ‡æ√“–‡√“‡ªìπ§π‡√’¬°
„Àâæ«°‡¢“¡“‡Õßé 21·≈â«‡ª‚µ√°Á≈ß‰ªæŸ¥°—∫æ«°‡¢“«à“ çº¡‡Õß∑’æË «°§ÿ≥µ“¡À“ ¡’∏√ÿ –Õ–‰√À√◊Õé
22æ«°‡¢“µÕ∫«à“ çπ“¬√âÕ¬‚§√‡π≈‘Õ— ‡ªìπ§π ßà æ«°‡√“¡“ ‡¢“‡ªìπ§π¥’·≈–‡§“√æ¬”‡°√ß
æ√–‡®â“ ™“«¬‘«¬°¬àÕßπ—∫∂◊Õ‡¢“∑ÿ°§π ∑Ÿµ «√√§å∑Ë’»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï∫Õ°„Àâ‡¢“¡“‡™‘≠∑à“π‰ª∑’Ë∫â“π
‡æ◊ÕË ®–‰¥âøßí ‡√◊ÕË ß∑’∑Ë “à π®–‡≈à“é 23‡ª‚µ√°Á‡≈¬™«π™“¬∑—ßÈ “¡æ—°∑’∫Ë “â π «—π√ÿßà ¢÷πÈ ‡ª‚µ√‰¥â®¥— ¢Õß
·≈–‰ª°—∫æ«°‡¢“ ¡’æπË’ Õâ ß∫“ß§π®“°‡¡◊Õß¬—øø“µ“¡‰ª¥â«¬ 24∂—¥¡“Õ’°«—πÀπ÷ßË æ«°‡¢“°Á¡“∂÷ß
‡¡◊Õß´’´“√’¬“ ¢≥–π—πÈ ‚§√‡π≈‘Õ— °”≈—ß§Õ¬æ«°‡¢“Õ¬Ÿà ‡¢“‡™‘≠≠“µ‘æπË’ Õâ ß·≈–‡æ◊ÕË π π‘∑¡“¥â«¬
25‡¡◊ËÕ‚§√‡π≈‘Õ— ‡ÀÁπ‡ª‚µ√‡¥‘π‡¢â“¡“„π∫â“π ‡¢“°Á°â¡≈ß°√“∫∑’Ë‡∑â“¢Õß‡ª‚µ√ 26·µà‡ª‚µ√æ¬ÿß
‡¢“¢÷πÈ ·≈–æŸ¥«à“ ç≈ÿ°¢÷πÈ ‡∂‘¥ º¡°Á‡ªìπ·§à§π∏√√¡¥“§πÀπ÷ßË ‡∑à“π—πÈ é 27µÕπ∑’‡Ë ª‚µ√æŸ¥°—∫‚§√‡π
≈‘Õ— ‡¢“°Á‡¥‘π‡¢â“‰ª¢â“ß„π ·≈–æ∫°—∫°≈ÿà¡§π∑’Ë¡“√«¡°—πÕ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπ¡“°¡“¬ 28‡ª‚µ√æŸ¥°—∫æ«°
‡¢“«à“ ç§ÿ≥°Á√Ÿâ«à“ ¡—πº‘¥°Æπ– ∑’Ë§π¬‘«®–‰ª§∫§â“ ¡“§¡À√◊Õ¡“‡¬’Ë¬¡‡¬’¬π§π∑’Ë ‰¡à „™à¬‘« ·µà
æ√–‡®â“‰¥â· ¥ß„Àâº¡‡ÀÁπ«à“ ‰¡à§«√®–‡√’¬°„§√«à“§πµâÕßÀâ“¡ À√◊Õ‰¡à –Õ“¥29¥—ßπ—πÈ æÕ¡’§π‰ª
‡™‘≠º¡¡“ º¡°Á ‰¡à ‰¥â§—¥§â“πÕ–‰√ ·µàº¡¢Õ∂“¡ÀπàÕ¬«à“ §ÿ≥‡™‘≠º¡¡“∑”‰¡é
30‚§√‡π≈‘Õ— ®÷ßµÕ∫«à“ ç‡¡◊ÕË «’Ë π
— °àÕπµÕπ∫à“¬ “¡‚¡ß‡À¡◊Õπ‡«≈“π’·È À≈– º¡°”≈—ßÕ∏‘…∞“π
Õ¬Ÿà „π∫â“π ®ŸàÊ °Á¡’™“¬§πÀπ÷Ëß «¡‡ ◊ÈÕºâ“·æ√«æ√“«¡“¬◊πÕ¬Ÿàµ√ßÀπâ“ 31‡¢“æŸ¥«à“ ù‚§√‡π≈‘Õ—
æ√–‡®â“‰¥â¬‘π§”Õ∏‘…∞“π¢Õß‡®â“·≈â« ·≈– Ë‘ß¢Õß∑’Ë‡®â“∫√‘®“§™à«¬‡À≈◊Õ§π®ππ—Èπ °Á∑”„Àâ
æ√–‡®â“π÷°∂÷ß‡®â“ 32„Àâ‡®â“ àß§π‰ª‡¡◊Õß¬—øø“ ‡æ◊ËÕ‡™‘≠´’ ‚¡π ∑’Ë§π‡√’¬°«à“‡ª‚µ√¡“∑’Ëπ’Ë ‡¢“æ—°
Õ¬Ÿ∑à ∫Ë’ “â π¢Õß´’ ‚¡π™à“ßøÕ°Àπ—ß ∑’µË ¥‘ ∑–‡≈π—πÈ û 33º¡®÷ß ßà §π‰ª‡™‘≠∑à“π¡“∑—π∑’ ·≈–∑à“π°Á°√ÿ≥“
¡“°∑’Ë¡“ µÕππ’Èæ«°‡√“°Á ‰¥âÕ¬Ÿà°—πæ√âÕ¡·≈â«µàÕÀπâ“æ√–‡®â“∑’Ëπ’Ë ‡æ◊ËÕøíß∑ÿ° ‘Ëß∑’ËÕß§å‡®â“™’«‘µ —Ëß
„Àâ∑à“πæŸ¥é
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‡ª‚µ√ª√–°“»∂âÕ¬§”„π∫â“π¢Õß‚§√‡π≈‘Õ—
çµÕππ’È º¡‡¢â“„®Õ¬à“ß≈÷°´÷Èß·≈â««à“æ√–‡®â“‰¡à ‰¥â≈”‡Õ’¬ß 35æ√–Õß§å
¬Õ¡√—∫§π∑ÿ°™“µ‘∑Ë’‡§“√æ¬”‡°√ßæ√–Õß§å ·≈–∑”µ“¡§«“¡µâÕß°“√¢Õßæ√–Õß§å 36§ÿ≥√Ÿâ∂÷ß
¢à“« “√∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â¡Õ∫„Àâ°—∫™“«Õ‘ √“‡Õ≈ ∑’ËæŸ¥∂÷ß¢à“«¥’‡°’Ë¬«°—∫ —πµ‘ ÿ¢∑’Ëºà“π¡“∑“ßæ√–‡¬´Ÿ
§√‘ µå ºŸâ‡ªìπÕß§å‡®â“™’«‘µ¢Õß§π∑ÿ°§π 37§ÿ≥√Ÿâ∂÷ß‡Àµÿ°“√≥å¬‘Ëß„À≠à∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ∑—Ë«·§«âπ¬Ÿ‡¥’¬ ‡√‘Ë¡
µ—Èß·µà·§«âπ°“≈‘≈’À≈—ß®“°∑’Ë¬ÕÀåπ‰¥âª√–°“»‡√◊ËÕß°“√∑”æ‘∏’®ÿà¡πÈ” 38§ÿ≥√Ÿâ‡√◊ËÕß‡°’Ë¬«°—∫æ√–‡¬´Ÿ
™“«π“´“‡√Á∏«à“æ√–‡®â“‰¥â‡®‘¡æ√–Õß§å¥â«¬æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ·≈–¥â«¬ƒ∑∏‘ÏÕ”π“®Õ¬à“ß‰√
·≈–æ√–‡¬´Ÿ‰¥â∑” ‘Ëß¥’Ê ‰ª∑—Ë« ·≈–√—°…“∑ÿ°§π∑’Ëµ°Õ¬Ÿà¿“¬„µâÕ”π“®¢Õß¡“√√â“¬‰¥âÕ¬à“ß‰√ ∑’Ë
æ√–Õß§å∑”‰¥â°Á‡æ√“–æ√–Õß§å¡’æ√–‡®â“Õ¬Ÿà¥â«¬ 39‡√“°Á ‰¥â‡ÀÁπ·≈–‡ªìπæ¬“π∂÷ß∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ë
æ√–Õß§å∑”„π¥‘π·¥π¢Õß™“«¬‘«·≈–„π‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ æ«°‡¢“‰¥â¶à“æ√–Õß§å‚¥¬®—∫‰ªµ√÷ß
∫π‰¡â°“ß‡¢π 40·µàæ√–‡®â“‰¥â∑”„Àâæ√–Õß§åøóôπ®“°§«“¡µ“¬„π«—π∑’Ë “¡ ·≈–„Àâæ√–Õß§å¡“
ª√“°Øµ—«„Àâ‡ÀÁπ 41·µà ‰¡à „™à°∫— §π¬‘«∑ÿ°§π æ√–Õß§åª√“°Øµ—«‡©æ“–°—∫§π∑’æË √–‡®â“‰¥â‡≈◊Õ°‰«â
°àÕπÀπâ“π’È∑Ë’®–„Àâ¡“‡ªìπæ¬“π‡∑à“π—Èπ æ¬“πæ«°π’È°Á§◊Õæ«°‡√“∑’Ë ‰¥â°‘π·≈–¥◊Ë¡°—∫æ√–Õß§å
À≈—ß®“°∑’æË √–Õß§åøπôó ¢÷πÈ ®“°§«“¡µ“¬·≈â« 42æ√–‡¬´Ÿ ßË— „Àâæ«°‡√“ÕÕ°‰ªª√–°“»°—∫§π∑—«Ë ‰ª
·≈–‡ªìπæ¬“π«à“ æ√–Õß§å‡ªìπ§ππ—πÈ ∑’æË √–‡®â“‰¥â·µàßµ—ßÈ ‰«â„Àâ‡ªìπºŸµâ ¥— π‘ ∑—ßÈ §π¡’™«’ µ‘ ·≈–§πµ“¬
43æ«°ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“∑ÿ°§πµà“ß‡ªìπæ¬“π„Àâæ√–Õß§å«à“ æ√–‡¬´Ÿ®–¬°‚∑…∫“ª„Àâ°—∫∑ÿ°§π∑’Ë
‰«â«“ß„®„πæ√–Õß§åé
34‡ª‚µ√®÷ß‡√‘Ë¡æŸ¥«à“

§π∑’Ë‰¡à„™à¬‘«‰¥â√—∫æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï
æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï°Á≈ß¡“Õ¬Ÿà°—∫∑ÿ°§π∑’Ë ‰¥âøíß∂âÕ¬§”¢Õß
∑’Ë¡“°—∫‡ª‚µ√µà“ßæ“°—πª√–À≈“¥„® ‡æ√“–æ√–‡®â“‰¥â‡∑
¢Õß¢«—≠·Ààßæ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï „Àâ°—∫§π∑’Ë ‰¡à „™à¬‘«¥â«¬ 46‡æ√“–æ«°‡¢“‰¥â¬‘π§π∑’Ë ‰¡à „™à¬‘«
æ«°π’ÈæŸ¥¿“…“∑’Ë ‰¡à√Ÿâ®—°* ·≈–¬°¬àÕß √√‡ √‘≠æ√–‡®â“ ‡ª‚µ√æŸ¥¢÷Èπ«à“ 47ç„§√®–Àâ“¡§πæ«°π’È
‰¡à„Àâ‡¢â“æ‘∏®’ ¡àÿ πÈ”‰¥â≈–à „π‡¡◊ÕË æ«°‡¢“°Á ‰¥â√∫— æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ∑ÿ ∏‘‡Ï À¡◊Õπ°—∫æ«°‡√“é 48‡ª‚µ√
®÷ß ß—Ë „Àâæ«°‡¢“‡¢â“æ‘∏®’ ¡ÿà πÈ”„ππ“¡¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå ®“°π—πÈ æ«°‡¢“°Á ‰¥â™«π„Àâ‡ª‚µ√æ—°Õ¬Ÿ°à ∫—
æ«°‡¢“Õ’° Õß “¡«—π
44¢≥–∑’Ë‡ª‚µ√°”≈—ßæŸ¥Õ¬Ÿàπ—Èπ
æ√–‡®â“ 45æ«°¬‘«∑’Ë‡™◊ËÕ„πæ√–‡¬´Ÿ

‡ª‚µ√°≈—∫‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡
æ«°»‘…¬å‡Õ°†·≈–æ«°æ’πË Õâ ß∑’ÕË ¬Ÿ∑à «Ë— ·§«âπ¬Ÿ‡¥’¬‰¥â¬π‘ «à“§π∑’Ë‰¡à„™à¬«‘ ‰¥â¬Õ¡√—∫∂âÕ¬§”
¢Õßæ√–‡®â“¥â«¬‡À¡◊Õπ°—π 2¥—ßπ—πÈ ‡¡◊ÕË ‡ª‚µ√°≈—∫¡“∑’‡Ë ¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ ™“«¬‘«°Áæ“°—π
µàÕ«à“‡¢“ 3«à“ ç§ÿ≥‡¢â“‰ª„π∫â“π¢Õßæ«°∑’Ë‰¡à‰¥â‡¢â“æ‘∏¢’ ≈‘∫†·≈–¬—ß°‘πÕ“À“√√à«¡°—∫æ«°‡¢“¥â«¬é
4‡ª‚µ√®÷ß‡√‘Ë¡µâπÕ∏‘∫“¬∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„Àâæ«°‡¢“øíß«à“ 5çµÕπ∑’Ëº¡°”≈—ßÕ∏‘…∞“π
Õ¬Ÿà∑’Ë‡¡◊Õß¬—øø“π—Èπ º¡‡§≈‘È¡‰ª·≈–‰¥â‡ÀÁππ‘¡‘µ* ¡’ ‘ËßÀπ÷Ëß¥Ÿ‡À¡◊Õπ°—∫ºâ“º◊π„À≠à≈Õ¬≈ß¡“ ºâ“
º◊ππ—Èπ∂Ÿ°¬÷¥‰«â∑—Èß ’Ë¡ÿ¡À¬àÕπ≈ß¡“À“º¡®“°øÑ“ 6º¡®âÕß‡¢â“‰ª„πºâ“º◊ππ—ÈπÕ¬à“ß®¥®àÕ °Á‡ÀÁπ
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µ— «å∫° ’Ë‡∑â“ —µ«åªÉ“ —µ«å‡≈◊ÈÕ¬§≈“π·≈–æ«°π°„πÕ“°“» 7·≈â«º¡°Á ‰¥â¬‘π‡ ’¬ßæŸ¥«à“ ù≈ÿ°¢÷Èπ
‡ª‚µ√ ¶à“ —µ«åæ«°π’È°‘π´–û 8·µàº¡µÕ∫«à“ ù‰¡à ‰¥âÀ√Õ°Õß§å‡®â“™’«‘µ º¡‰¡à‡§¬°‘π¢ÕßµâÕßÀâ“¡
À√◊Õ·ª¥‡ªóÕô πµ“¡°Æ¢Õß‚¡‡ Õ¬à“ß µ— «åæ«°π’‡È ≈¬û 9¡’‡ ¬’ ßæŸ¥®“°∑âÕßøÑ“‡ªìπ§√—ßÈ ∑’Ë Õß«à“ ù ßË‘
∑’æË √–‡®â“‰¥â∑”„Àâ –Õ“¥·≈â« ‡®â“‰¡à§«√∂◊Õ«à“‰¡à –Õ“¥û 10‡Àµÿ°“√≥åπ‡È’ °‘¥¢÷πÈ ·∫∫‡¥’¬«°—π∂÷ß “¡
§√—Èß ·≈â«∑ÿ°Õ¬à“ß°Á∂Ÿ°¥÷ß°≈—∫¢÷Èπ‰ª∫π∑âÕßøÑ“Õ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß 11∑—π„¥π—Èπ°Á¡’§π “¡§π¡“∂÷ß∫â“π∑’Ë
º¡Õ¬Ÿà æ«°‡¢“∂Ÿ° àß¡“®“°‡¡◊Õß´’´“√’¬“‡æ◊ËÕ¡“À“º¡ 12æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï†∫Õ°„Àâº¡‰ª°—∫
æ«°‡¢“‚¥¬‰¡àµÕâ ß≈—ß‡≈æ’πË Õâ ß∑—ßÈ À°§ππ’®È ß÷ ‰ª°—∫º¡¥â«¬·≈–æ«°‡√“‰¥â‡¢â“‰ª„π∫â“π¢Õß‚§√‡π≈‘Õ—
13‚§√‡π≈‘Õ— ∫Õ°æ«°‡√“«à“ ‡¢“‰¥â‡ÀÁπ∑Ÿµ «√√§å¬◊πÕ¬Ÿà „π∫â“π¢Õß‡¢“·≈–æŸ¥«à“ ù„Àâ àß§π‰ª∑’Ë
‡¡◊Õß¬—øø“ ‰ªæ“´’ ‚¡π∑’§Ë π‡√’¬°«à“‡ª‚µ√¡“ 14‡¢“®–∫Õ°¢à“« “√∑’®Ë –∑”„Àâ∑“à π·≈– ¡“™‘°„π
§√Õ∫§√—«¢Õß∑à“π‰¥â√—∫§«“¡√Õ¥û 15‡¡◊ËÕº¡‡√‘Ë¡æŸ¥ æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï°Á≈ß¡“‡Àπ◊Õæ«°‡¢“
‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ë¡“À“æ«°‡√“„πµÕπ‡√‘Ë¡µâπ* 16∑”„Àâº¡§‘¥‰¥â∂÷ß ‘Ëß∑’ËÕß§å‡®â“™’«‘µæŸ¥‰«â«à“ ù¬ÕÀåπ‰¥â
∑”æ‘∏’®ÿà¡¥â«¬πÈ”† ·µàæ«°‡®â“®–‰¥â‡¢â“æ‘∏’®ÿà¡¥â«¬æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ïû 17¥—ßπ—Èπ∂â“æ√–‡®â“„Àâ
¢Õß¢«—≠°—∫æ«°‡¢“·∫∫‡¥’¬«°—∫∑’æË √–Õß§å„Àâ°∫— æ«°‡√“µÕπ∑’æË «°‡√“‰«â«“ß„®„πæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µ‡®â“
·≈â«≈–°Á „§√®–‰ª¢—¥¢◊πæ√–‡®â“‰¥â≈à–é
18‡¡◊ËÕæ«°™“«¬‘«∑’Ë ‰«â«“ß„®„πæ√–‡¬´Ÿ‰¥â¬‘πÕ¬à“ßπ—Èπ æ«°‡¢“°Á‡≈‘°µàÕ«à“‡ª‚µ√ ·≈â«µà“ß
√√‡ √‘≠æ√–‡®â“«à“ ç∂â“Õ¬à“ßπ—Èπ æ√–‡®â“°Á ‰¥â „Àâ ‚Õ°“ ·¡â·µà§π∑’Ë ‰¡à„™à¬‘« ∑’Ë®–°≈—∫µ—«°≈—∫
„®‡ ’¬„À¡à ‡æ◊ËÕ®–‰¥â¡’™’«‘µ√Õ¥¥â«¬é

¢à“«¥’¡“∂÷ß‡¡◊ÕßÕ—π∑‘‚Õ°
19æ«°∑’Ë ‰«â«“ß„®„πæ√–‡¬´Ÿ∑’Ë ‰¥â°√–®—¥°√–®“¬‰ª„π™à«ß∑’Ë¡’°“√¢à¡‡Àß‡°‘¥¢÷ÈπÀ≈—ß®“°∑’Ë

‡∑‡øπµ“¬ µà“ß°Áæ“°—π‰ª‰°≈∂÷ß¥‘π·¥πøïπ‘‡´’¬ ‡°“–‰´ª√— ·≈–‡¡◊ÕßÕ—π∑‘‚Õ° æ«°π’È ‰¥â ‰ª
ª√–°“»¢à“«¢Õßæ√–‡®â“ „Àâ·µà‡©æ“–§π¬‘«‡∑à“π—πÈ 20∫“ß§π„πæ«°∑’‡Ë ™◊ÕË π’È °Á¡“®“°‡°“–‰´ª√—
·≈–‰´√’π ·≈–‡¡◊ÕË æ«°‡¢“¡“∂÷ß‡¡◊ÕßÕ—π∑‘‚Õ° æ«°‡¢“°Á‡√‘¡Ë ª√–°“»¢à“«¥’†‡°’¬Ë «°—∫æ√–‡¬´Ÿ‡®â“
„Àâ°∫— §π°√’°¥â«¬ 21æ«°‡¢“‡µÁ¡‰ª¥â«¬ƒ∑∏‘ÕÏ ”π“®¢ÕßÕß§å‡®â“™’«µ‘ ∑”„Àâ¡§’ π¡“‡™◊ÕË ·≈–À—π°≈—∫
¡“À“Õß§å‡®â“™’«µ‘ ‡ªìπ®”π«π¡“° 22‡¡◊ÕË À¡Ÿªà √–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“„π‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ √Ÿ¢â “à «‡°’¬Ë «°—∫
‡√◊ËÕßπ’È °Á ‰¥â àß∫“√π“∫— ¡“∑’Ë‡¡◊ÕßÕ—π∑‘‚Õ° 23‡¡◊ËÕ∫“√π“∫— ¡“∂÷ß ·≈–‡ÀÁπ«à“æ√–‡®â“‰¥âÕ«¬æ√
§π∑’Ëπ—Ëπ¢π“¥‰Àπ ‡¢“°Á¥’ „®·≈–‰¥â „Àâ°”≈—ß„®°—∫§π∑’Ë‡™◊ËÕ„πæ√–‡¬´Ÿ∑ÿ°Ê §π∑’Ë‡¡◊ÕßÕ—π∑‘‚Õ°
·≈–∫Õ°„Àâ√°— …“§«“¡‡™◊ÕË ∑’¡Ë µ’ Õà Õß§å‡®â“™’«µ‘ Õ¬à“ß ¥ÿ À—«„® 24∫“√π“∫— ‡ªìπ§π¥’ ‡µÁ¡‰ª¥â«¬æ√–
«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï·≈–¡’§«“¡‡™◊ËÕ∑’Ë¬‘Ëß„À≠à ·≈–¡’§π¡“°¡“¬‰¥â¡“‡™◊ËÕ„πÕß§å‡®â“™’«‘µ
25®“°π—π
È ∫“√π“∫— ‰ªÀ“‡´“‚≈ ∑’‡Ë ¡◊Õß∑“√å´— 26‡¡◊ÕË æ∫‡´“‚≈·≈â« ‡¢“‰¥âæ“‡´“‚≈‰ª∑’‡Ë ¡◊Õß
Õ—π∑‘‚Õ° ·≈–∑—Èß Õß§π‰¥â√à«¡ª√–™ÿ¡Õ¬Ÿà°—∫À¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“„π‡¡◊ÕßÕ—π∑‘‚Õ°‡ªìπ‡«≈“
Àπ÷ßË ªï‡µÁ¡ æ«°‡¢“‰¥â ßË— Õπ§π‡ªìπ®”π«π¡“° ·≈–∑’‡Ë ¡◊ÕßÕ—π∑‘‚Õ°π’‡Ë Õß∑’æË «°»‘…¬å¢Õßæ√–‡¬´Ÿ
‰¥â™◊ËÕ«à“‡ªìπ §√‘ ‡µ’¬π ‡ªìπ§√—Èß·√°
11:15 µÕπ‡√‘Ë¡µâπ À¡“¬∂÷ß µÕπ‡√‘Ë¡µâπÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“‡ªìπ§√—Èß·√°„π«—π‡æÁπ‡∑§Õ µå (Õà“π°‘®°“√∫∑∑’Ë 2)
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27„π™à«ßπ’È ¡’ºæ
âŸ ¥Ÿ ·∑πæ√–‡®â“†∫“ß§π‡¥‘π∑“ß®“°‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡¡“∑’‡Ë ¡◊ÕßÕ—π∑‘‚Õ° 28§π

Àπ÷Ëß„ππ—Èπ™◊ËÕ«à“Õ“°“∫— ‰¥â¬◊π∑”π“¬‚¥¬ºà“π∑“ßæ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï«à“ ®–‡°‘¥°“√°—π¥“√
Õ“À“√Õ¬à“ß√ÿπ·√ß∑—Ë«‚≈° (´÷Ëß‡Àµÿ°“√≥åπ’È ‰¥â‡°‘¥¢÷Èπ„π ¡—¬¢Õß®—°√æ√√¥‘§≈“«¥‘Õ— *) 29¥—ßπ—Èπ
»‘…¬å·µà≈–§π®÷ß‰¥âµ°≈ß°—π∑’Ë®– àß§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ‰ª„Àâ°—∫æ’ËπâÕß∑’ËÕ“»—¬„π·§«âπ¬Ÿ‡¥’¬¡“°∑’Ë ÿ¥
‡∑à“∑’®Ë –∑”‰¥â 30æ«°‡¢“‰¥â∑”µ“¡∑’µË °≈ß°—π ·≈–‰¥âΩ“°¢Õß‡À≈à“π—πÈ ‰ª°—∫∫“√π“∫— ·≈–‡´“‚≈
‡æ◊ËÕ‡Õ“‰ª„ÀâºŸâπ”Õ“«ÿ‚ ¢ÕßÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“†∑’Ëπ—Ëπ

°…—µ√‘¬å‡Œ‚√¥¢à¡‡ÀßÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“
„π™à«ß‡«≈“π—πÈ °…—µ√‘¬‡å Œ‚√¥*‰¥â¢à¡‡Àß∑”√â“¬À¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“ 2æ√–Õß§å ‰¥â
—Ëß„Àâµ—¥À—«¬“°Õ∫æ’Ë™“¬¢Õß¬ÕÀåπ 3‡¡◊ËÕ‡Œ‚√¥‡ÀÁπ«à“°“√°√–∑”§√—Èßπ’È∑”„Àâ™“«¬‘«
æÕ„® æ√–Õß§å®÷ß„Àâ®—∫‡ª‚µ√‰ª¥â«¬ (´÷Ëßµ√ß°—∫™à«ß‡∑»°“≈¢π¡ªíß‰√â‡™◊ÈÕ*) 4À≈—ß®“°‡Œ‚√¥
®—∫‡ª‚µ√·≈â« °Á‡Õ“‰ª¢—ß‰«â „π§ÿ° ‡Œ‚√¥„Àâ∑À“√ ’ËÀ¡ŸàÀ¡Ÿà≈– ’Ë§π‡ΩÑ“‡ª‚µ√‰«â ‡Œ‚√¥µ—Èß„®«à“®–
π”µ—«‡ª‚µ√ÕÕ°‰ªµ—¥ π‘ µàÕÀπâ“ª√–™“™πÀ≈—ß®“°æ‘∏©’ ≈Õß«—πª≈¥ª≈àÕ¬† 5‡ª‚µ√®÷ß∂Ÿ°¢—ß‰«â „π
§ÿ° ·≈–À¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“µà“ßæ“°—πÕ∏‘…∞“πµàÕæ√–‡®â“Õ¬à“ß®√‘ß®—ß‡æ◊ËÕ‡ª‚µ√

12

‡ª‚µ√ÕÕ°®“°§ÿ°
π‘ ‚∑…‡ª‚µ√°”≈—ßπÕπÀ≈—∫Õ¬Ÿà‚¥¬¡’∑À“√
Õß§π¢π“∫¢â“ß ¡’ ‚´à Õß‡ πâ ≈à“¡∑à“π ·≈–¡’∑À“√¬“¡‡ΩÑ“Õ¬ŸÀà πâ“ª√–µŸ§°ÿ 7∑—π„¥π—πÈ ∑Ÿµ «√√§å
Õß§åÀπ÷Ëß¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µ°Á¡“¬◊πÕ¬Ÿàµ√ßπ—Èπ ·≈–¡’· ß «à“ß àÕß‡¢â“¡“„πÀâÕß¢—ß ∑Ÿµ «√√§å
°√–∑ÿâß ’¢â“ß¢Õß‡ª‚µ√„Àâµ◊Ëπ¢÷Èπ·≈–æŸ¥«à“ ç≈ÿ°¢÷Èπ‡√Á«é ∑—π„¥π—Èπ‚´à°ÁÀ≈ÿ¥ÕÕ°®“°¡◊Õ¢Õß‡ª‚µ√
8∑Ÿµ «√√§åæŸ¥°—∫‡¢“«à“ ç·µàßµ—«·≈– «¡√Õß‡∑â“ ‘é ‡ª‚µ√∑”µ“¡ ®“°π—Èπ∑Ÿµ «√√§åæŸ¥Õ’°«à“
ç «¡‡ Õ◊È §≈ÿ¡ ·≈â«µ“¡‡√“¡“é 9‡ª‚µ√®÷ßµ“¡∑Ÿµ «√√§åÕÕ°‰ª ‚¥¬‡ª‚µ√‰¡à√ÀŸâ √Õ°«à“ ∑’∑Ë µŸ «√√§å
°”≈—ß∑”π—πÈ ‡ªìπ§«“¡®√‘ß ‡æ√“–‡¢“§‘¥«à“‡ÀÁππ‘¡µ‘ * 10∑—ßÈ Õß‡¥‘πºà“π¬“¡™—πÈ ∑’ÀË π÷ßË ·≈–¬“¡™—πÈ
∑’Ë Õß ®π¡“∂÷ßª√–µŸ‡À≈Á°∑’Ëπ”‡¢â“‰ª„π‡¡◊Õß ª√–µŸπ—Èπ°Á‡ªî¥ÕÕ°‡Õß„Àâ∑—Èß ÕßÕÕ°‰ª ∑—Èß Õß
‡¥‘π‰ªµ“¡∂ππ “¬Àπ÷Ëß ·≈â«∑Ÿµ «√√§å°ÁÀ“¬‰ª∑—π∑’
11‡ª‚µ√√Ÿâ °÷ µ—«·≈–æŸ¥«à“ çµÕππ’È º¡√Ÿ·
â ≈â««à“¡—π‡ªìπ§«“¡®√‘ß Õß§å‡®â“™’«µ‘ ‰¥â ßà ∑Ÿµ «√√§å
¢Õßæ√–Õß§å¡“™à«¬™’«‘µº¡„Àâ√Õ¥æâπ®“°Õ”π“®¢Õß‡Œ‚√¥ ·≈–®“°∑ÿ° Ë‘ß∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ë™“«¬‘«
°”≈—ß§“¥À«—ß®–„Àâ‡°‘¥¢÷Èπ°—∫º¡é
12‡¡◊ËÕ‡ª‚µ√§‘¥‰¥â·≈â« ‡¢“°Á ‰ª∑’Ë∫â“π¢Õß¡“√’¬å·¡à¢Õß¬ÕÀåπ À√◊Õ∑’Ë§π‡√’¬°«à“ ¡“√–‚° ∑’Ë
π—πË ¡’§π®”π«π¡“°™ÿ¡πÿ¡·≈–Õ∏‘…∞“π°—πÕ¬Ÿà 13‡ª‚µ√¡“‡§“–ª√–µŸ ¡’À≠‘ß§π„™â™Õ◊Ë «à“ ‚√¥“ ‡¥‘π
¡“∂“¡ 14‡¡◊ÕË ‡∏Õ®”‰¥â«“à ‡ªìπ‡ ¬’ ß¢Õß‡ª‚µ√ °Á«ßË‘ ‡¢â“‰ª„π∫â“π¥â«¬§«“¡¥’„®‚¥¬‰¡à ‰¥â‡ªî¥ª√–µŸ
6§◊π°àÕπ∑’‡Ë Œ‚√¥®–π”‡ª‚µ√ÕÕ°¡“®“°§ÿ°‡æ◊ÕË µ—¥

11:28 ®—°√æ√√¥‘§≈“«¥‘Õ— §√Õ∫§√ÕßÕ“≥“®—°√‚√¡—π„πªï §.».41-54 (æ.».584-597) ‡°‘¥°—π¥“√Õ“À“√À≈“¬§√—Èß ·µà
§√—Èß∑’Ë√â“¬·√ß∑’Ë ÿ¥ ‡°‘¥∑’Ë·§«âπ¬Ÿ‡¥’¬ √“«Ê ªï §.».46 (æ.».589)
12:1 ‡Œ‚√¥ „π∑’Ëπ’È§◊Õ‡Œ‚√¥Õ“°√‘ªª“∑’Ë 1 À≈“π™“¬¢Õß‡Œ‚√¥¡À“√“™
12:3 ‡∑»°“≈¢π¡ªíß‰√â‡™◊ÈÕ —ª¥“Àå·Ààß«—πÀ¬ÿ¥ ”§—≠¢Õß™“«¬‘« „πæ√–§—¡¿’√å‡¥‘¡∫Õ°«à“‡∑»°“≈π’È ‡√‘Ë¡µâπ¢÷Èπ
À≈—ß®“°‡∑»°“≈«—πª≈¥ª≈àÕ¬ ·µà∂◊Õ«à“‡∑»°“≈∑—Èß Õß‡ªìπ‡∑»°“≈‡¥’¬«°—π
12:9 π‘¡‘µ §≈â“¬Ê °—∫Ωíπ ‡ªìπ«‘∏’Àπ÷Ëß∑’Ëæ√–‡®â“„™â „π°“√µ‘¥µàÕæŸ¥§ÿ¬°—∫¡πÿ…¬å
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„Àâ‡¢“°àÕπ ‡∏Õ‰ª∫Õ°°—∫∑ÿ°Ê §π«à“‡ª‚µ√°”≈—ß¬◊πÕ¬Ÿà∑’Ëª√–µŸ 15§π‡À≈à“π—Èπ¬âÕπ‡∏Õ«à“ ç®–∫â“
À√◊Õé ·µà‡∏Õ¬◊π¬—π«à“‡ªìπ§«“¡®√‘ß æ«°‡¢“®÷ß«à“ çπà“®–‡ªìπ∑Ÿµ «√√§å¢Õß‡ª‚µ√é
16 à«π‡ª‚µ√¬—ß§ß‡§“–ª√–µŸÕ¬Ÿà ‡¡◊ËÕæ«°‡¢“‡ªî¥ª√–µŸ·≈–‡ÀÁπ‡ª‚µ√°Áæ“°—πª√–À≈“¥„®
¡“° 17‡ª‚µ√‚∫°¡◊Õ„Àâ‡ß’¬∫ ·≈â«°Á‡≈à“„Àâæ«°‡¢“øíß«à“ Õß§å‡®â“™’«µ‘ ™à«¬‡¢“ÕÕ°¡“®“°§ÿ°‰¥âÕ¬à“ß‰√
·≈â«‡ª‚µ√æŸ¥Õ’°«à“ ç‰ª‡≈à“‡√◊ËÕßπ’È „Àâ¬“°Õ∫°—∫æ«°æ’ËπâÕß√Ÿâ¥â«¬é ®“°π—Èπ‡ª‚µ√°Á®“°‰ª∑’ËÕ◊Ëπ
18æÕ√ÿàß‡™â“ æ«°∑À“√µà“ß —∫ πÕ≈À¡à“π ‰¡à√Ÿâ«à“‡°‘¥Õ–‰√¢÷Èπ°—∫‡ª‚µ√ 19À≈—ß®“°
‡Œ‚√¥§âπÀ“‡ª‚µ√ ·µàÀ“‰¡àæ∫ æ√–Õß§å®÷ß‰µà «πæ«°∑À“√¬“¡·≈– —Ëß„Àâπ”∑À“√¬“¡‰ª¶à“

°…—µ√‘¬å‡Œ‚√¥µ“¬
À≈—ß®“°π—πÈ ‡Œ‚√¥‰¥â‡¥‘π∑“ß®“°·§«âπ¬Ÿ‡¥’¬‰ªæ—°Õ¬Ÿ∑à ‡Ë’ ¡◊Õß´’´“√’¬“™—«Ë §√“« 20°…—µ√‘¬‡å Œ‚√¥
‚°√∏ª√–™“™π™“«‰∑√–·≈–™“«‡¡◊Õß‰´¥Õπ¡“° æ«°™“«‡¡◊Õß®÷ß‰¥â ‰ª‡°≈’È¬°≈àÕ¡∫≈— µ—
§π„™â à«πµ—«¢Õß°…—µ√‘¬å‡Œ‚√¥„Àâ‡¢â“¢â“ßæ«°‡¢“ À≈—ß®“°π—Èπæ«°‡¢“®÷ß‰¥â àß°≈ÿà¡µ—«·∑π¡“
¢Õ§◊π¥’°—∫‡Œ‚√¥ ‡æ√“–«à“µâÕßæ÷ËßÕ“À“√®“°¥‘π·¥π¢Õß‡Œ‚√¥
21‡¡◊ÕË ∂÷ß«—ππ—¥À¡“¬ ‡Œ‚√¥·µàßµ—«™ÿ¥°…—µ√‘¬‡å µÁ¡¬» π—ßË Õ¬Ÿ∫
à π∫—≈≈—ß°å ·≈–æŸ¥°—∫ª√–™“™π
22ºŸâ§πµà“ßæ“°—πµ–‚°π‡ ’¬ß¥—ß«à“ çπ’Ë§◊Õ‡ ’¬ß¢Õßæ√–‡®â“ ‰¡à„™à‡ ’¬ß¢Õß¡πÿ…¬åé 23∑Ÿµ «√√§å
¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µ®÷ß∑”„Àâ‡Œ‚√¥≈â¡ªÉ«¬∑—π∑’ ‡æ√“–‡Œ‚√¥‰¡à ‰¥â „Àâ‡°’¬√µ‘°—∫æ√–‡®â“ ·≈â« ÿ¥∑â“¬
√à“ß¢Õß‡Œ‚√¥°Á∂Ÿ°ÀπÕπ°—¥°‘π®πµ“¬
24·µà∂âÕ¬§”¢Õßæ√–‡®â“‰¥â·æ√à°√–®“¬‰ª¡“°¢÷ÈπÊ
25‡¡◊ÕË ∫“√π“∫— ·≈–‡´“‚≈ ∑”ß“π„π‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡‡ √Á®·≈â« °Á‡¥‘π∑“ß°≈—∫‰ª‡¡◊ÕßÕ—π∑‘‚Õ°
·≈â«æ“ ¬ÕÀåπ ´÷Ëß§π‡√’¬°«à“ ¡“√–‚° ‰ª¥â«¬
∫“√π“∫— ·≈–‡´“‚≈‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬„Àâ∑”ß“πæ‘‡»…
¡’æ«°ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“† ·≈–æ«°§√Ÿ„πÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“∑’Ë‡¡◊ÕßÕ—π∑‘‚Õ° §◊Õ
∫“√π“∫— ‡‘ ¡‚Õπ À√◊Õ∑’§Ë π‡√’¬°«à“π‘‡°Õ√å ≈Ÿ Õ‘ — ™“«‡¡◊Õß‰´√’π ¡“π“‡Õπ (‡æ◊ËÕπ
π‘∑¢Õß°…—µ√‘¬‡å Œ‚√¥* µ—ßÈ ·µà‡ªìπ‡¥Á°) ·≈–‡´“‚≈ 2¢≥–∑’æË «°‡¢“π¡— °“√Õß§å‡®â“™’«µ‘ ·≈–∂◊Õ»’≈
Õ¥Õ“À“√*Õ¬Ÿàπ—Èπ æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘†Ï °ÁæŸ¥«à“ ç„Àâµ—Èß∫“√π“∫— ·≈–‡´“‚≈‰«âµà“ßÀ“° ”À√—∫
ß“π∑’Ë‡√“®–‡√’¬°„Àâæ«°‡¢“∑”é 3À≈—ß®“°∑’Ëæ«°ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“·≈–æ«°§√Ÿ ∂◊Õ»’≈Õ¥Õ“À“√
·≈–Õ∏‘…∞“π‡ √Á®·≈â« æ«°‡¢“‰¥â«“ß¡◊Õ∫π∫“√π“∫— ·≈–‡´“‚≈ ®“°π—Èπ°Á àßæ«°‡¢“‰ª

13

∫“√π“∫— ·≈–‡´“‚≈Õ¬Ÿà∑’Ë‡°“–‰´ª√—
ÿ∑∏‘Ï ‰¥â àßæ«°‡¢“ÕÕ°‰ª·≈â« ∫“√π“∫— ·≈–‡´“‚≈ °Á‡¥‘π∑“ß≈ß‰ª
∑’‡Ë ¡◊Õß‡´≈Ÿ‡§’¬ ·≈–æ«°‡¢“π—ßË ‡√◊Õ®“°∑’πË πË— µàÕ‰ª∑’‡Ë °“–‰´ª√— 5‡¡◊ÕË ¡“∂÷ß‡¡◊Õß´“≈“¡‘ æ«°‡¢“
‰¥âª√–°“»∂âÕ¬§”¢Õßæ√–‡®â“„π∑’Ëª√–™ÿ¡¢Õß™“«¬‘«† ¬ÕÀåπ‰ª°—∫æ«°‡¢“¥â«¬„π∞“π–ºŸâ™à«¬
6æ«°‡¢“‡¥‘π∑“ß√Õ∫‡°“–‰ª®π∂÷ß‡¡◊Õßª“‚ø ∑’π
Ë ‡Ë’ ¢“‰¥âæ∫§π¬‘«∑’Ë„™â‡«∑¡πµ√å§“∂“·≈–Õâ“ß«à“
4‡¡◊ËÕæ√–«‘≠≠“≥∫√‘

13:1 ‡Œ‚√¥ ‡Œ‚√¥Õ“°√‘ªª“∑’Ë 1 À≈“π™“¬¢Õß‡Œ‚√¥¡À“√“™
13:2 ∂◊Õ»’≈Õ¥ °“√„™â™’«‘µÕ¬Ÿà ‚¥¬‰¡à√—∫ª√–∑“πÕ“À“√„π™à«ß‡«≈“¢Õß°“√Õ∏‘…∞“π·≈–°“√π¡— °“√æ√–‡®â“

05 act

224

26/8/03, 10:54 AM

225

°‘®°“√ 13:26

µ—«‡Õß‡ªìπºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“† ™◊ËÕ«à“∫“√‡¬´Ÿ 7‡¢“‡ªìπ∑’Ëª√÷°…“¢Õß∑à“πºŸâ«à“™◊ËÕ ‡ Õ√å®’Õ— ‡ª“‚≈
´÷Ëß‡ªìπ§π©≈“¥À≈—°·À≈¡ ‡ Õ√å®’Õ— ‡ª“‚≈‰¥â‡™‘≠∫“√π“∫— ·≈–‡´“‚≈ „Àâ¡“æŸ¥∂âÕ¬§”¢Õß
æ√–‡®â“ „Àâøßí 8·µà‡Õ≈’¡“ π—°‡«∑¡πµ√å ‰¥â¢¥— ¢«“ß‡´“‚≈·≈–∫“√π“∫— (‡Õ≈’¡“ ‡ªìπ™◊ÕË ∑’·Ë ª≈
¡“®“°∫“√‡¬´Ÿ) ‡¢“æ¬“¬“¡∑’®Ë –¬—∫¬—ßÈ ∑à“πºŸ«â “à ‰¡à„Àâ‡™◊ÕË „πÕß§å‡®â“™’«µ‘ 9®“°π—πÈ ‡´“‚≈ ∑’§Ë π‡√’¬°
«à“ ‡ª“‚≈ °Á‡µÁ¡‰ª¥â«¬æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ∑ÿ ∏‘Ï ‡¢“‰¥â®Õâ ß‰ª∑’‡Ë Õ≈’¡“ 10·≈â«æŸ¥«à“ çµ—«·°‡µÁ¡‰ª
¥â«¬°“√À≈Õ°≈«ß·≈–‡≈àÀå°≈™—Ë«√â“¬µà“ßÊ π“π“ ·°‡ªìπ≈Ÿ°¢Õß¡“√ ‡ªìπ»—µ√Ÿ¢Õß§«“¡∂Ÿ°µâÕß
∑ÿ°Õ¬à“ß ·°®–‰¡à‡≈‘°∫‘¥‡∫◊ÕπÀπ∑“ß·Ààß§«“¡∂Ÿ°µâÕß¢ÕßÕß§å‡®â“™’«µ‘ „™à ‰À¡ 11¥Ÿ ‘ ¡◊Õ¢ÕßÕß§å
‡®â“™’«‘µÕ¬Ÿà∫πµ—«·°·≈â« ·°®–µ“∫Õ¥¡Õß‰¡à‡ÀÁπ· ßÕ“∑‘µ¬å ‰ª —°æ—°é ∑—π„¥π—Èπ§«“¡¡◊¥¡‘¥°Á
‡°‘¥¢÷Èπ°—∫‡Õ≈’¡“ ∑—π∑’ ‡¢“‡¥‘π§≈”‰ª√Õ∫Ê æ¬“¬“¡À“§π¡“™à«¬®Ÿß¡◊Õ„Àâ 12‡¡◊ËÕ∑à“πºŸâ«à“‡ÀÁπ
‡Àµÿ°“√≥å∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ ∑à“π®÷ß‡°‘¥§«“¡‡™◊ËÕ ‡æ√“–√Ÿâ ÷°Õ—»®√√¬å„®„π§” Õπ‡°’Ë¬«°—∫Õß§å‡®â“™’«‘µ

‡ª“‚≈·≈–∫“√π“∫— ‰ª‡¡◊ÕßÕ—π∑‘‚Õ° „π·§«âπªî ‘‡¥’¬
13‡ª“‚≈·≈–‡æ◊ÕË π¢Õß‡¢“ π—ßË ‡√◊Õ®“°‡¡◊Õßª“‚ø ‰ª∑’‡Ë ¡◊Õß‡ªÕ√å°“ „π·§«âπªí¡øï‡≈’¬ ·µà
¬ÕÀåπ‰¥â®“°æ«°‡¢“°≈—∫‰ª‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ 14®“°‡¡◊Õß‡ªÕ√å°“æ«°‡¢“¬—ß§ß‡¥‘π∑“ßµàÕ‰ª®π∂÷ß
‡¡◊ÕßÕ—π∑‘‚Õ°„π·§«âπªî ‘‡¥’¬ ·≈–„π«—πÀ¬ÿ¥∑“ß»“ π“† ‡ª“‚≈·≈–∫“√π“∫— ‰¥â‡¢â“‰ªπ—ËßÕ¬Ÿà
„π∑’Ëª√–™ÿ¡™“«¬‘«† 15À≈—ß®“°∑’Ë¡’°“√Õà“π°ÆªØ‘∫—µ‘¢Õß‚¡‡ ·≈–¢âÕ‡¢’¬π¢Õßæ«°ºŸâæŸ¥·∑π

æ√–‡®â“·≈â« æ«°‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß∑’Ëª√–™ÿ¡™“«¬‘«‰¥â àß∫“ß§π¡“∫Õ°°—∫æ«°‡¢“«à“ çæ’ËπâÕß‡Õã¬
∂â“∑à“π¡’§”æŸ¥∑’Ë „Àâ°”≈—ß„®ºŸâ§π ¢Õ„ÀâæŸ¥ÕÕ°¡“¥â«¬é 16‡ª“‚≈¬◊π¢÷Èπ‚∫°¡◊Õ*·≈–æŸ¥«à“ çøíß„Àâ
¥’™“«Õ‘ √“‡Õ≈·≈–™“«µà“ß™“µ‘∑’Ë‡§“√æ¬”‡°√ßæ√–‡®â“ 17æ√–‡®â“¢Õß‡√“™“«Õ‘ √“‡Õ≈‰¥â‡≈◊Õ°
∫√√æ∫ÿ√ÿ…¢Õß‡√“ ·≈–∑”„Àâ§π¢Õß‡√“¬‘Ëß„À≠àµÕπ∑’Ëæ«°‡¢“Õ“»—¬Õ¬Ÿà„π·ºàπ¥‘πÕ’¬‘ªµå ·≈–
æ√–Õß§å°Á ‰¥âπ”æ«°‡¢“ÕÕ°®“°·ºàπ¥‘ππ—πÈ ¥â«¬ƒ∑∏‘ÕÏ ”π“®Õ—π¬‘ßË „À≠à¢Õßæ√–Õß§å 18æ√–Õß§å‰¥â
Õ¥∑π°—∫æ«°‡¢“„π∑’‡Ë ª≈à“‡ª≈’¬Ë «·Àâß·≈âß‡ªìπ‡«≈“ª√–¡“≥ Ë’ ∫‘ ªï 19æ√–Õß§å‰¥â∑”≈“¬‡®Á¥™π™“µ‘
„π·ºàπ¥‘π§“π“Õ—π ·≈–¡Õ∫·ºàπ¥‘π¢Õß™π™“µ‘‡À≈à“π—Èπ „Àâ°—∫™“«Õ‘ √“‡Õ≈‰«â§√Õ∫§√Õß
‡ªìπ‡«≈“ Ë’√âÕ¬Àâ“ ‘∫ªï 20À≈—ß®“°π—Èπ æ√–Õß§å ‰¥â „Àâæ«°ºŸâæ‘æ“°…“ ¡“ª°§√Õß¥Ÿ·≈æ«°‡¢“
®π°√–∑—ßË ∂÷ß™à«ß ¡—¬¢Õß´“¡Ÿ‡Õ≈ºŸæâ ¥Ÿ ·∑πæ√–‡®â“ 21æ«°Õ‘ √“‡Õ≈°Á√Õâ ß¢Õ„Àâ¡°’ …—µ√‘¬å æ√–‡®â“
®÷ß¡Õ∫´“ÕŸ≈ ∫ÿµ√™“¬¢Õß§’™∑’Ë¡“®“°‡ºà“‡∫π¬“¡‘π „Àâ‡ªìπ°…—µ√‘¬åª°§√Õß¥Ÿ·≈æ«°‡¢“Õ¬Ÿà
ª√–¡“≥ Ë’ ∫‘ ªï 22À≈—ß®“°∑’æË √–‡®â“ª≈¥´“ÕŸ≈ÕÕ°®“°µ”·Àπàß·≈â« °Á ‰¥âµßÈ— ¥“«‘¥¢÷πÈ ‡ªìπ°…—µ√‘¬å
¢Õß™“«Õ‘ √“‡Õ≈ æ√–Õß§å ‰¥âæŸ¥‡°’Ë¬«°—∫¥“«‘¥«à“ ù‡√“‰¥âæ∫«à“¥“«‘¥ ∫ÿµ√¢Õß‡® ´’§ππ’È‡ªìπ
§π∑’‡Ë √“™Õ∫¡“° ‡æ√“–‡¢“®–∑”∑ÿ°Õ¬à“ß∑’‡Ë √“µâÕß°“√„Àâ‡¢“∑”û 23®“°‡™◊ÕÈ “¬¢Õß¥“«‘¥π’·Ë À≈–
∑’æË √–‡®â“‰¥â ≠
— ≠“‰«â«“à ®–„Àâæ√–‡¬´Ÿæ√–ºŸ™â «à ¬„Àâ√Õ¥¡“‡°‘¥‡æ◊ÕË §πÕ‘ √“‡Õ≈ 24°àÕπ∑’æË √–‡¬´Ÿ
®–¡“ ¬ÕÀåπ‰¥âª√–°“»°—∫§πÕ‘ √“‡Õ≈∑ÿ°§π‡√◊ÕË ß°“√‡¢â“æ‘∏®’ ¡àÿ πÈ”†‡æ◊ÕË · ¥ß∂÷ß°“√°≈—∫µ—«°≈—∫
„® 25‡¡◊ÕË ¬ÕÀåπ∑”ß“π¢Õß‡¢“‡ √Á®·≈â« ‰¥âæ¥Ÿ «à“ ùæ«°§ÿ≥§‘¥«à“º¡‡ªìπ„§√°—π º¡‰¡à„™à§π∑’æË √–‡®â“
‰¥â —≠≠“‰«â ·µà®–¡’§π§πÀπ÷Ëß∑’Ë¡“¿“¬À≈—ßº¡ ´÷Ëßµ—«º¡‡Õß¬—ß‰¡à¡’§à“æÕ∑’Ë®–·°â “¬√Õß‡∑â“
¢Õß‡¢“‡≈¬û 26æ’πË Õâ ß∑—ßÈ À≈“¬ºŸ‡â ªìπ≈Ÿ°À≈“π¢ÕßÕ—∫√“Œ—¡·≈–æ«°∑à“π§πµà“ß™“µ‘∑‡’Ë §“√æ¬”‡°√ß
13:16 ‚∫°¡◊Õ ‡ªìπ —≠≠“≥∫Õ°„Àâ∑ÿ°§π‡ß’¬∫À√◊Õ ß∫≈ß
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æ√–‡®â“ æ√–‡®â“‰¥â àß¢à“« “√·Ààß§«“¡√Õ¥π’È¡“„Àâ°—∫æ«°‡√“π’Ë·À≈– 27 à«πæ«°∑’ËÕ“»—¬Õ¬Ÿà„π
‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ µ≈Õ¥®πºŸâπ”¢Õß‡¢“∑’Ë®”æ√–‡¬´Ÿ‰¡à ‰¥â ·≈–‰¥âª√–≥“¡æ√–Õß§åπ—Èπ °Á ‰¥â‡ªìπ
®√‘ßµ“¡§”æŸ¥¢ÕßºŸæâ ¥Ÿ ·∑πæ√–‡®â“∑’ÕË “à π°—π∑ÿ°§√—ßÈ „π«—πÀ¬ÿ¥∑“ß»“ π“ 28∂÷ß·¡âæ«°‡¢“®–‰¡à
¡’‡Àµÿº≈Õ–‰√∑’Ë®–ª√–À“√™’«‘µæ√–Õß§å ·µàæ«°‡¢“°Á¬—ß√âÕß¢Õ„Àâªï≈“µ¶à“æ√–Õß§åÕ¬Ÿà¥’ 29‡¡◊ËÕ
æ«°‡¢“‰¥â∑”∑ÿ°Õ¬à“ß ”‡√Á®µ“¡∑’æË √–§—¡¿’√å ‰¥â‡¢’¬π‰«â‡°’¬Ë «°—∫æ√–‡¬´Ÿ ·≈â«æ«°‡¢“‰¥â‡Õ“√à“ß¢Õß
æ√–Õß§å≈ß¡“®“°‰¡â°“ß‡¢π ·≈–‡Õ“‰ª«“ß‰«â „πÕÿ‚¡ß§åΩßí »æ 30·µàæ√–‡®â“∑”„Àâæ√–‡¬´Ÿøπôó ¢÷πÈ
®“°§«“¡µ“¬ 31æ√–‡¬´Ÿ‰¥âª√“°Øµ—«„Àâ°∫— §π∑’µË ¥‘ µ“¡æ√–Õß§å¡“®“°‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ ®“°·§«âπ
°“≈‘≈’ ‰¥â‡ÀÁπ‡ªìπ‡«≈“À≈“¬«—π ·≈–µÕππ’Èæ«°‡¢“‰¥â‡≈à“‡√◊ËÕß¢Õßæ√–Õß§å„Àâ§πÕ‘ √“‡Õ≈‰¥â√Ÿâ
32æ«°‡√“‰¥â∫Õ°æ«°§ÿ≥‡°’¬Ë «°—∫¢à“«¥’†∑’æ
Ë √–‡®â“‰¥â ≠
— ≠“‰«â°∫— ∫√√æ∫ÿ√…ÿ ¢Õß‡√“ 33æ√–‡®â“‰¥â
∑”„Àâ§” —≠≠“π’È‡ªìπ®√‘ß°—∫æ«°‡√“ºŸâ‡ªìπ≈Ÿ°À≈“π¢Õßæ«°‡¢“¥â«¬°“√∑”„Àâæ√–‡¬´Ÿøóôπ¢÷Èπ®“°
§«“¡µ“¬ ‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ë ‰¥â‡¢’¬π‰«â „πÀπ—ß ◊Õ ¥ÿ¥’∫∑∑’Ë Õß«à“
ù∑à“π‡ªìπ≈Ÿ°¢Õß‡√“
«—ππ’È‡√“‡ªìπºŸâ „Àâ°”‡π‘¥∑à“πû ( ¥ÿ¥’ 2:7)
34æ√–‡®â“‰¥â∑”„Àâæ√–‡¬´Ÿøπ
ôó ¢÷πÈ ®“°§«“¡µ“¬ ·≈–®–‰¡à¡«’ π— ‡πà“‡ªóÕò ¬Õ’°‡≈¬ æ√–‡®â“ª√–°“»
Õ¬à“ßπ’«È “à
ù‡√“®–„Àâæ√Õ—π∫√‘ ÿ∑∏‘Ï °—∫æ«°‡®â“Õ¬à“ß·πàπÕπ
µ“¡∑’Ë‡√“‰¥â —≠≠“‰«â°—∫¥“«‘¥û (Õ‘ ¬“Àå 55:3)
35¬—ß¡’Õ’°∑’ËÀπ÷Ëß„πæ√–§—¡¿’√å∑’Ë ‰¥âæŸ¥∂÷ß ‘Ëßπ’È¥â«¬«à“
ùæ√–Õß§å®–‰¡à¬Õ¡„Àâ√“à ßÕ—π∫√‘ ∑ÿ ∏‘¢Ï ÕßºŸ√â ∫— „™â¢Õßæ√–Õß§åµÕâ ß‡πà“‡ªóÕò ¬û ( ¥ÿ¥’ 16:10)
36„π™à«ß∑’Ë¥“«‘¥¡’™’«‘µÕ¬Ÿà ‡¢“‰¥â∑”µ“¡§«“¡µâÕß°“√¢Õßæ√–‡®â“ µàÕ¡“‡¡◊ËÕ‡¢“µ“¬ ·≈–
∂Ÿ°Ωíß‰«â°—∫∫√√æ∫ÿ√ÿ… √à“ß¢Õß‡¢“°Á‡πà“‡ªóòÕ¬‰ª 37·µàæ√–‡¬´Ÿ∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â∑”„Àâøóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡
µ“¬π—Èπ‰¡à‡πà“‡ªóòÕ¬ 38¥—ßπ—Èπæ’ËπâÕß§√—∫ º¡Õ¬“°®–∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ °Á‡æ√“–æ√–‡¬´Ÿπ’Ë·À≈– ∫“ª
¢Õßæ«°§ÿ≥∂÷ß‰¥â√—∫°“√Õ¿—¬‚∑… °Æ¢Õß‚¡‡ ‰¡à “¡“√∂™à«¬„Àâ „§√À≈ÿ¥æâπ®“°∫“ª‰¥âÀ√Õ°
39·µàæ√–‡¬´Ÿ®–‡ªìπºŸ∑
â ”„Àâ∑°ÿ §π∑’Ë ‰«â«“ß„®„πæ√–Õß§å ‰¥â√∫— °“√ª≈¥ª≈àÕ¬„Àâ‡ªìπÕ‘ √–®“°
40
∫“ª‡À≈à“π—Èπ‰¥â √–«—ß„Àâ¥’ Õ¬à“„Àâ ‘Ëß∑’Ëæ«°ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“æŸ¥‰«â‡°‘¥¢÷Èπ°—∫§ÿ≥ π—Ëπ§◊Õ
41ç¥Ÿ°àÕπ æ«°∑’Ë™Õ∫‡¬“–‡¬â¬∂“°∂“ß
‡®â“®–µâÕßª√–À≈“¥„®·≈–®“°π—Èπ°Áµ“¬‰ª
‡æ√“–‡√“°”≈—ß∑” ‘ËßÀπ÷Ëß„π™à«ß™’«‘µ¢Õß‡®â“
‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë‡®â“®–‰¡à¬Õ¡‡™◊ËÕ ∂÷ß·¡â¡’§π¡“∫Õ°°Áµ“¡é (Œ“∫“°ÿ° 1:5)
42‡¡◊ÕË ‡ª“‚≈°—∫∫“√π“∫— °”≈—ß®–‰ª®“°∑’ª
Ë √–™ÿ¡™“«¬‘« ºŸ§â π‰¥â¡“¢Õ„Àâæ«°‡¢“ æŸ¥‡√◊ÕË ß
43
æ«°π’ÈÕ’°„π«—πÀ¬ÿ¥∑“ß»“ π“§√—ÈßÀπâ“ ‡¡◊ËÕ°“√ª√–™ÿ¡‡≈‘°·≈â« ¡’™“«¬‘« ·≈–æ«°∑’Ë‡ª≈’Ë¬π
¡“π—∫∂◊Õ»“ π“¬‘«À≈“¬§π ‰¥âµ‘¥µ“¡‡ª“‚≈·≈–∫“√π“∫— ‰ª ∑—Èß Õß‰¥âæŸ¥§ÿ¬·≈–°√–µÿâπ„Àâ
æ«°‡¢“¬÷¥¡—πË Õ¬Ÿà„π§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“¢Õßæ√–‡®â“µàÕ‰ª 44‡¡◊ÕË «—πÀ¬ÿ¥∑“ß»“ π“¡“∂÷ßÕ’°§√—ßÈ Àπ÷ßË
§π‡°◊Õ∫∑—Èß‡¡◊Õß‰¥â¡“™ÿ¡πÿ¡°—π‡æ◊ËÕøíß∂âÕ¬§”¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µ 45‡¡◊ËÕ™“«¬‘«‡ÀÁπΩŸß™π¡“°—π
·πàπ¢π—¥ °Á‡°‘¥§«“¡Õ‘®©“ ®÷ß‰¥âæŸ¥¥Ÿ∂Ÿ°¥Ÿ·§≈π·≈–§—¥§â“π§”æŸ¥¢Õß‡ª“‚≈ 46·µà‡ª“‚≈·≈–
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∫“√π“∫— °ÁæŸ¥Õ¬à“ß°≈â“À“≠«à“ ç‡√“®”‡ªìπ∑’Ë®–µâÕßæŸ¥∂âÕ¬§”¢Õßæ√–‡®â“„Àâæ«°§ÿ≥øíß°àÕπ
·µà‡¡◊ËÕ§ÿ≥‰¡à¬Õ¡‡™◊ËÕ·≈–‡ÀÁπ«à“µ—«‡Õß‰¡à¡’§à“∑’Ë®–¡’™’«‘µÕ¬Ÿà°—∫æ√–‡®â“µ≈Õ¥‰ª µÕππ’È‡√“°Á®–
À—π‰ªÀ“§π∑’Ë ‰¡à„™à¬‘« 47‡æ√“–Õß§å‡®â“™’«‘µ‰¥â —Ëßæ«°‡√“«à“
ù‡√“‰¥â∑”„Àâ‡®â“‡ªìπ· ß «à“ß°—∫§π∑’Ë ‰¡à„™à¬‘«
‡æ◊ËÕ‡®â“®–‰¥âπ”§«“¡√Õ¥‰ª∑ÿ°Àπ∑ÿ°·Ààß„π‚≈°ûé*
48‡¡◊ÕË §π∑’Ë ‰¡à„™à¬«‘ ‰¥â¬π
‘ Õ¬à“ßπ’°È ¥Á ’„® ·≈–¬°¬àÕßÕß§å‡®â“™’«µ‘ ‡æ√“–∂âÕ¬§”¢Õßæ√–Õß§å «à π
§π∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â‡≈◊Õ°‰«â „Àâ¡’™’«‘µ°—∫æ√–Õß§åµ≈Õ¥‰ªπ—Èπ°Á ‰¥â ‰«â«“ß„®
49∂âÕ¬§”¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µ °Á ‰¥â·æ√à°√–®“¬‰ª∑—«Ë ·§«âππ—π
È 50æ«°¬‘«‰¥â ‰ª¬ÿ¬ßæ«°ºŸÀâ ≠‘ß∑’Ë
‡§√àß»“ π“·≈–¡’Õ∑‘ ∏‘æ≈°—∫æ«°ºŸ™â “¬∑’‡Ë ªìπºŸπâ ”„π‡¡◊Õßπ—πÈ „Àâ¡“°¥¢’¢Ë ¡à ‡Àß‡ª“‚≈·≈–∫“√π“∫—
·≈–‰≈à∑—Èß Õß§πÕÕ°‰ª®“°¥‘π·¥π¢Õß‡¢“ 51‡ª“‚≈·≈–∫“√π“∫— ‰¥â –∫—¥ΩÿÉπ∑’Ëµ‘¥‡∑â“ÕÕ°*
‡ªìπ°“√ª√–∑â«ßµàÕ§π‡À≈à“π—πÈ ·≈â«∑—ßÈ Õß°Á ‰ª‡¡◊ÕßÕ’ ‚§π’¬¡Ÿ 52·µàæ«°»‘…¬å¢Õßæ√–‡¬´Ÿ„π‡¡◊Õß
Õ—π∑‘‚Õ° µà“ß°Á¡’§«“¡ ÿ¢Õ¬à“ß≈âπæâπ ·≈–‡µÁ¡‰ª¥â«¬æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï

‡ª“‚≈·≈–∫“√π“∫— Õ¬Ÿà„π‡¡◊ÕßÕ’ ‚§π’¬Ÿ¡
„π‡¡◊ÕßÕ’ ‚§π’¬Ÿ¡°Á‡À¡◊Õπ°—π ‡ª“‚≈·≈–∫“√π“∫— ‰¥â‡¢â“‰ª„π∑’Ëª√–™ÿ¡™“«¬‘« ·≈–
æŸ¥ªÉ“«ª√–°“» ®π§π¬‘«·≈–§π°√’°®”π«π¡“°‡°‘¥§«“¡‡™◊ËÕ 2·µàæ«°¬‘«∑’Ë ‰¡à‡™◊ËÕ
‰¥â¬¬ÿ ß§π°√’°„Àâ ‚°√∏‡§◊Õßæ«°æ’πË Õâ ß¢Õßµπ∑’‡Ë ™◊ÕË 3‡ª“‚≈·≈–∫“√π“∫— Õ¬Ÿ∑à π’Ë ‡’Ë ªìπ‡«≈“π“π ·≈–
ª√–°“»‡√◊ËÕß¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µÕ¬à“ß°≈â“À“≠ ·≈–æ√–Õß§å°Á „ Àâ‡ª“‚≈°—∫∫“√π“∫— ∑” ‘Ë ß
Õ—»®√√¬å·≈–ª“Æ‘À“√‘¬åµà“ßÊ‰¥â ‡æ◊ËÕ„Àâ§π√Ÿâ«à“§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“¢Õßæ√–Õß§å ∑’Ë∑—Èß Õß§πæŸ¥
π—Èπ‡ªìπ‡√◊ËÕß®√‘ß 4§π„π‡¡◊Õß°Á·µ°ÕÕ°‡ªìπ ÕßΩÉ“¬ ΩÉ“¬Àπ÷Ëß‡¢â“°—∫æ«°¬‘« Õ’°ΩÉ“¬Àπ÷Ëß‡¢â“°—∫
æ«°»‘…¬å‡Õ°†¢Õßæ√–‡¬´Ÿ
5§π°√’° §π¬‘« ·≈–ºŸπ
â ”¢Õßæ«°‡¢“ §∫§‘¥°—π∑’®Ë –‡Õ“À‘π¢«â“ß∑”√â“¬‡ª“‚≈°—∫∫“√π“∫—
6·µà∑ß—È Õß§π≈à«ß√Ÿ·
â ºπ°“√π’‡È ¬’ °àÕπ ®÷ßÀπ’‰ª∑’‡Ë ¡◊Õß≈‘ µ√“·≈–‡¡◊Õß‡¥Õ√å∫’„π·§«âπ≈‘§“‚Õ‡π’¬
·≈–¥‘π·¥π·∂«Ê π—Èπ 7·µàæ«°‡¢“°Á¬—ß§ßª√–°“»¢à“«¥’†∑’Ëπ—ËπµàÕ‰ª

14

‡ª“‚≈Õ¬Ÿà„π‡¡◊Õß≈‘ µ√“·≈–‡¡◊Õß‡¥Õ√å∫’
µ√“ ¡’™“¬¢“æ‘°“√§πÀπ÷Ëßπ—ËßÕ¬Ÿà ‡¢“‡ªìπßàÕ¬‡¥‘π‰¡à ‰¥â¡“µ—Èß·µà‡°‘¥ 9™“¬§ππ’È
øíß‡ª“‚≈æŸ¥ ‡ª“‚≈®âÕß¡“∑’™Ë “¬§ππ’È ·≈–‡ÀÁπ«à“‡¢“¡’§«“¡‡™◊ÕË ´÷ßË ®–√—°…“‡¢“„ÀâÀ“¬‰¥â 10‡ª“‚≈
®÷ßæŸ¥‡ ’¬ß¥—ß«à“ ç≈ÿ°¢÷Èπ¬◊πé ·≈â«™“¬‡ªìπßàÕ¬°Á°√–‚¥¥¢÷Èπ·≈–‡√‘Ë¡‡¥‘π 11‡¡◊ËÕΩŸß™π‡ÀÁπ Ë‘ß∑’Ë
‡ª“‚≈∑” æ«°‡¢“°Á àß‡ ’¬ß√âÕß‡ªìπ¿“…“≈‘§“‚Õ‡π’¬«à“ çæ«°æ√–‰¥â·ª≈ß√à“ß‡ªìπ¡πÿ…¬å≈ß¡“
À“æ«°‡√“é 12æ«°‡¢“‡√’¬° ∫“√π“∫— «à“ æ√–´ÿ * ·≈–‡√’¬°‡ª“‚≈«à“ æ√–‡ŒÕ√å‡¡ * ‡æ√“–
‡ª“‚≈‡ªìπ§πæŸ¥°àÕπ 13π—°∫«™¢Õß«—¥æ√–´ÿ ∑’Ëµ—ÈßÕ¬ŸàÀπâ“‡¡◊Õß‰¥âπ”«—«µ—«ºŸâ·≈–æ«ß¡“≈—¬‰ª∑’Ë
8∑’Ë‡¡◊Õß≈‘

13:47 ‡√“‰¥â∑”...∑ÿ°·Ààß„π‚≈° Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ Õ‘ ¬“Àå 49:6
13:51 –∫—¥ΩÿÉπ∑’Ë‡∑â“ÕÕ° À¡“¬∂÷ß æ«°»‘…¬å¢Õßæ√–‡¬´Ÿ®–‰¡à§∫§â“ ¡“§¡°—∫§πæ«°π’È ‡æ√“–‰¡à¬Õ¡√—∫§” Õπ¢Õß
æ√–‡®â“ §πæ«°π’È®–µâÕß∂Ÿ°≈ß‚∑…·≈–æ«°»‘…¬å°Á ‰¡àµâÕß√—∫º‘¥™Õ∫ ‡æ√“–‰¥â‡µ◊Õπæ«°π’È·≈â«
14:12 æ√–´ÿ ‡∑æ‡®â“∑’Ë¬‘Ëß„À≠à·≈– ”§—≠∑’Ë ÿ¥¢Õß°√’°
14:12 æ√–‡ŒÕ√å‡¡ ‡∑æ‡®â“Õ’°Õß§å¢Õß°√’° ™“«°√’°‡™◊ËÕ«à“‡∑æ‡®â“Õß§åπ’È‡ªìπºŸâ àß¢à“« “√¢Õß‡∑æ‡®â“Õß§åÕ◊ËπÊ
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ª√–µŸ‡¡◊Õß π—°∫«™·≈–ΩŸß™πµâÕß°“√∑’Ë®–∂«“¬‡§√◊ËÕß∫Ÿ™“„Àâ°—∫‡ª“‚≈·≈–∫“√π“∫— 14·µà‡¡◊ËÕ
∫“√π“∫— ·≈–‡ª“‚≈»‘…¬å‡Õ°¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‰¥â¬‘π‡√◊ËÕßπ’È °Á©’°‡ ◊ÈÕºâ“¢Õßµπ ·≈â««‘Ëß‡¢â“‰ª„πΩŸß
™πæ√âÕ¡°—∫√âÕßµ–‚°π«à“ 15çæ«°§ÿ≥∑”Õ¬à“ßπ’∑È ”‰¡ ‡√“°Á‡ªìπ·§à¡πÿ…¬å∏√√¡¥“Ê‡À¡◊Õπ°—∫æ«°
§ÿ≥ ‡√“¡“∑’Ëπ’Ë‡æ◊ËÕª√–°“»¢à“«¥’°—∫æ«°§ÿ≥ ‡æ◊ËÕæ«°§ÿ≥®–‰¥âÀ—π®“° ‘Ëß∑’Ë ‰¡à¡’§à“æ«°π’È ‰ªÀ“
æ√–‡®â“ºŸâ¡’™’«‘µÕ¬Ÿà ºŸâ √â“ß∑âÕßøÑ“ æ◊Èπ¥‘π ∑–‡≈·≈–∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß∑’ËÕ¬Ÿà„ππ—Èπ 16„πÕ¥’µæ√–Õß§å
‰¥âª≈àÕ¬„Àâ§π·µà≈–™“µ‘∑”µ“¡„®™Õ∫ 17∂÷ß·¡âæ√–Õß§å®–ª≈àÕ¬æ«°§ÿ≥‰«â ·µàæ√–Õß§å°Á∑”„Àâ
§ÿ≥√Ÿâ«à“¡’æ√–Õß§å ‚¥¬¥Ÿ‰¥â®“° ‘Ëß¥’Ê ∑’Ëæ√–Õß§å ‰¥â∑”„Àâ°—∫æ«°§ÿ≥ ‡™àπ „ÀâΩπµ°®“°∑âÕßøÑ“
·≈–„Àâ¡’æ◊™º≈µ“¡ƒ¥Ÿ°“≈ æ√–Õß§å„Àâæ«°§ÿ≥¡’Õ“À“√°‘π·≈–∑”„Àâ „®¢Õß§ÿ≥‡µÁ¡‰ª¥â«¬§«“¡
™◊Ëπ∫“π¬‘π¥’é 18∂÷ß·¡â®–æŸ¥„ÀâøíßÕ¬à“ßπ’È·≈â« °Á¬—ß‡°◊Õ∫®–Àâ“¡æ«°‡¢“‰¡àÕ¬Ÿà ∑’Ë®–‰¡à „Àâæ«°‡¢“
‡Õ“‡§√◊ËÕß∫Ÿ™“¡“∂«“¬‡ª“‚≈°—∫∫“√π“∫—
19·µà¡™’ “«¬‘«∫“ß§π∑’¡
Ë “®“°‡¡◊ÕßÕ—π∑‘‚Õ°·≈–‡¡◊ÕßÕ’ ‚§π’¬¡Ÿ ‰¥â™°— ™«πΩŸß™π„Àâ¡“Õ¬ŸΩà “É ¬
æ«°‡¢“ ·≈–‰¥â‡Õ“À‘π¢«â“ß‡ª“‚≈ ·≈â«≈“°‡ª“‚≈ÕÕ°‰ªπÕ°‡¡◊Õß ‡æ√“–§‘¥«à“µ“¬·≈â« 20‡¡◊ÕË æ«°
»‘…¬å¢Õßæ√–‡¬´Ÿ¡“¬◊π≈âÕ¡‡ª“‚≈ ‡ª“‚≈°Á≈°ÿ ¢÷πÈ ¡“·≈–‡¥‘π‡¢â“‰ª„π‡¡◊Õß æÕ«—π√ÿßà ¢÷πÈ ‡ª“‚≈°—∫
∫“√π“∫— °Á‡¥‘π∑“ß‰ª∑’Ë‡¡◊Õß‡¥Õ√å∫’

‡¥‘π∑“ß°≈—∫‡¡◊ÕßÕ—π∑‘‚Õ°„π·§«âπ´’‡√’¬
‰¥â ‰ªª√–°“»¢à“«¥’„π‡¡◊Õß‡¥Õ√å∫’ ·≈–¡’§π‡ªìπ®”π«π¡“°‰¥â¡“‡ªìπ
»‘…¬å¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µ ®“°π—Èπ‡¢“∑—Èß Õß ‰¥â‡¥‘π∑“ß°≈—∫‰ª‡¡◊Õß≈‘ µ√“ ‡¡◊ÕßÕ’ ‚§π’¬Ÿ¡ ·≈–
‡¡◊ÕßÕ—π∑‘‚Õ° 22‰ª„Àâ°”≈—ß„®°—∫æ«°»‘…¬å¢Õßæ√–‡¬´Ÿ ·≈–°√–µÿâπ„Àâ¬◊πÀ¬—¥„π§«“¡‡™◊ËÕµàÕ‰ª
‡¢“æŸ¥«à“ ç‡√“®–µâÕßºà“π§«“¡∑ÿ°¢å¬“°¡“°¡“¬ °àÕπ∑’®Ë –‡¢â“·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“é 23‡ª“‚≈·≈–
∫“√π“∫— ‰¥â·µàßµ—ÈßºŸâπ”Õ“«ÿ‚ ¢÷Èπ„π·µà≈–À¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“ ‡¢“∑—Èß Õß‰¥âÕ∏‘…∞“π·≈–
∂◊Õ»’≈Õ¥Õ“À“√* ·≈–‰¥â¡Õ∫ºŸâπ”æ«°π’È ‰«â°—∫Õß§å‡®â“™’«‘µ∑’Ëæ«°‡¢“‰«â«“ß„®
24·≈â«‡ª“‚≈·≈–∫“√π“∫— ‰¥â‡¥‘π∑“ßºà“π·§«âπªî ‡‘ ¥’¬‰ª∑’·
Ë §«âπªí¡øï‡≈’¬ 25À≈—ß®“°∑’Ë ‰¥â
ª√–°“»∂âÕ¬§”¢Õßæ√–‡®â“„π‡¡◊Õß‡ªÕ√å°“â ·≈â« °Á‡¥‘π∑“ß≈ß‰ª∑’‡Ë ¡◊ÕßÕ—∑∑“≈‘¬“ 26®“°∑’πË Ë’ æ«°
‡¢“‰¥âπ—Ëß‡√◊Õ°≈—∫‰ª∑’Ë‡¡◊ÕßÕ—π∑‘‚Õ° ´÷ËßÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“∑’Ëπ—Ëπ‡§¬Ω“°æ«°‡¢“‰«â „Àâæ√–‡®â“
¥Ÿ·≈„π°“√∑”ß“π §◊Õß“π∑’‡Ë æ‘ßË ∑”‡ √Á®‰ªπ’È
27‡¡◊ËÕ‡ª“‚≈·≈–∫“√π“∫— ¡“∂÷ß ‰¥â‡√’¬°À¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“¡“ª√–™ÿ¡°—π ·≈–‡≈à“∑ÿ°
Õ¬à“ß∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â∑”√à«¡°—∫æ«°‡¢“„Àâøíß ·≈–‰¥âª√–°“»«à“æ√–‡®â“‡ªî¥‚Õ°“ „Àâ°—∫§π∑’Ë ‰¡à „™à
¬‘«‰¥â√—∫§«“¡‡™◊ËÕ¥â«¬ 28·≈â«‡¢“∑—Èß Õß§π°Áæ—°Õ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπ°—∫æ«°»‘…¬å¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡ªìπ‡«≈“π“π
21‡ª“‚≈°—∫∫“√π“∫—

°“√ª√–™ÿ¡„π‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡
¡’∫“ß§π‡¥‘π∑“ß≈ß¡“®“°·§«âπ¬Ÿ‡¥’¬ ·≈–‰¥â¡“ —Ëß Õπæ«°æ’ËπâÕß«à“ ç∂â“æ«°§ÿ≥
‰¡à‰¥â‡¢â“æ‘∏¢’ ≈‘∫µ“¡°Æ¢Õß‚¡‡ æ«°§ÿ≥°Á®–‰¡à√Õ¥é 2‡ª“‚≈·≈–∫“√π“∫— ‰¡à‡ÀÁπ
¥â«¬°—∫æ«°‡¢“ ®÷ß‡°‘¥°“√‚µâ‡∂’¬ß°—πÕ¬à“ß√ÿπ·√ß‡°’¬Ë «°—∫‡√◊ÕË ßπ’È æ’πË Õâ ß®÷ß·µàßµ—ßÈ ‡ª“‚≈ ∫“√π“∫—
°—∫∫“ß§π„πæ«°‡¢“„Àâ ‰ªÀ“√◊Õ°—∫æ«°»‘…¬å‡Õ°† ¢Õßæ√–‡¬´Ÿ·≈–æ«°ºŸâπ”Õ“«ÿ‚ †∑’Ë‡¡◊Õß‡¬√Ÿ
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´“‡≈Á¡‡°’¬Ë «°—∫ªí≠À“π’È
3À¡Ÿª
à √–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“‰¥â ßà æ«°π’ÕÈ Õ°‡¥‘π∑“ß‰ª ‡¡◊ÕË ºà“π·§«âπøïπ‡’ ´’¬·≈–·§«âπ –¡“‡√’¬
æ«°‡¢“°Á ‰¥â‡≈à“‡√◊ËÕß∑’Ë§π∑’Ë ‰¡à „™à¬‘«À—π‰ªÀ“æ√–‡®â“ ∑”„ÀâæË’πâÕß∑ÿ°§π¥’ „®¡“° 4‡¡◊ËÕæ«°‡¢“
‡¥‘π∑“ß¡“∂÷ß‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ °Á ‰¥â√—∫°“√µâÕπ√—∫®“°À¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“ æ«°»‘…¬å‡Õ°¢Õß
æ√–‡¬´Ÿ ·≈–æ«°ºŸπâ ”Õ“«ÿ‚ æ«°‡¢“‡≈à“∑ÿ° ßË‘ ∑’æË √–‡®â“‰¥â∑”√à«¡°—∫æ«°‡¢“ 5»‘…¬å¢Õßæ√–‡¬´Ÿ
∫“ß§π ∑’‡Ë ªìπæ«°ø“√’ †’ ¬◊π¢÷πÈ æŸ¥«à“ çæ«°§π∑’Ë ‰¡à„™à¬«‘ ®–µâÕß‡¢â“æ‘∏¢’ ≈‘∫† ·≈–µâÕß∑”µ“¡°Æ
¢Õß‚¡‡ ¥â«¬é 6æ«°»‘…¬å‡Õ°¢Õßæ√–‡¬´Ÿ·≈–æ«°ºŸâπ”Õ“«ÿ‚ ®÷ß‰¥âª√–™ÿ¡À“√◊Õ°—π‡°’Ë¬«°—∫
ªí≠À“π’È 7À≈—ß®“°‚µâ‡∂’¬ß°—πÕ¬Ÿàπ“π ‡ª‚µ√°Á¬◊π¢÷ÈπæŸ¥«à“ çæ’ËπâÕß§√—∫ §ÿ≥°Á√ŸâÕ¬Ÿà«à“°àÕπÀπâ“π’È
æ√–‡®â“‰¥â‡≈◊Õ°º¡®“°∑à“¡°≈“ßæ«°§ÿ≥„Àâ ‰ªª√–°“»¢à“«¥’†°—∫æ«°§π∑’Ë‰¡à„™à¬«‘ øíß ‡æ◊ÕË æ«°‡¢“
®–‰¥â‡™◊ÕË 8æ√–‡®â“ ºŸ√â ®âŸ µ‘ „®¢Õß¡πÿ…¬å¥’ ‰¥â· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“ æ√–Õß§å¬Õ¡√—∫§π∑’Ë‰¡à„™à¬«‘ æ√–Õß§å
„Àâæ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘†Ï °—∫æ«°‡¢“‡À¡◊Õπ∑’Ë„Àâ°—∫æ«°‡√“ 9 ”À√—∫æ√–‡®â“·≈â« ‡√“°—∫æ«°π—Èπ
‰¡à ‰¥â·µ°µà“ß°—π‡≈¬ æ√–Õß§å™”√–®‘µ„®¢Õßæ«°‡¢“¥â«¬§«“¡‡™◊ÕË ‡À¡◊Õπ°—π 10∂â“Õ¬à“ßπ—πÈ æ«°
§ÿ≥≈Õß¥’°∫— æ√–‡®â“∑”‰¡ §◊Õ‡Õ“·Õ°*∑’æË «°‡√“À√◊Õ∫√√æ∫ÿ√…ÿ ¢Õß‡√“‡Õß °Á¬ß— ·∫°‰¡à‰À«‰ª «¡§Õ
¢Õßæ«°»‘…¬å∑’Ë ‰¡à„™à¬‘«¢Õßæ√–‡¬´Ÿ 11·µà‡√“‡™◊ËÕ«à“ ‡√“√Õ¥‚¥¬§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“¢Õßæ√–‡¬´Ÿ
‡®â“ ·≈–‡√“°Á‡™◊ÕË «à“æ«°§π∑’Ë ‰¡à„™à¬«‘ °Á√Õ¥‚¥¬«‘∏π’ ‡È’ À¡◊Õπ°—π 12§π∑—ßÈ À¡¥®÷ß‡√‘¡Ë ‡ß’¬∫ ·≈–µ—ßÈ „®
øíß∫“√π“∫— ·≈–‡ª“‚≈‡≈à“‡°’¬Ë «°—∫ª“Ø‘À“√¬å·≈– ß‘Ë Õ—»®√√¬å∑°ÿ Õ¬à“ß∑’æË √–‡®â“‰¥â∑”ºà“πæ«°‡¢“„π
À¡Ÿà§π∑’Ë ‰¡à„™à¬‘« 13‡¡◊ÕË æ«°‡¢“æŸ¥®∫ ¬“°Õ∫°Áæ¥Ÿ ¢÷πÈ «à“ çæ’πË Õâ ß∑—ßÈ À≈“¬ øíßº¡ÀπàÕ¬ 14´’ ‚¡π
*‰¥â‡≈à“„Àâæ«°‡√“øíß«à“ æ√–‡®â“‰¥â· ¥ß§«“¡Àà«ß„¬µàÕ§π∑’Ë ‰¡à„™à¬«‘ Õ¬à“ß‰√„π§√—ßÈ ·√° °Á¥«â ¬°“√
‡≈◊Õ°‡Õ“§π‰¡à „™à¬‘«∫“ß§π¡“‡ªìπ§π¢Õßæ√–Õß§å 15´÷Ëßµ√ß°—∫∑’ËºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“‰¥â‡¢’¬π‰«â
16'À≈—ß®“°π’È‡√“®–°≈—∫¡“
·≈–‡√“®– √â“ß∫â“π¢Õß¥“«‘¥∑’Ëæ—ß∑≈“¬≈ß¢÷Èπ¡“„À¡à
‡√“®–´àÕ¡·´¡ à«π∑’Ëª√—°À—°æ—ß ‡√“®–∑”„Àâ¥’¢÷Èπ¡“Õ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß
17¥—ßπ—π
È ¡πÿ…¬å∑‡Ë’ À≈◊Õ∑ÿ°§π
°—∫§π∑’Ë ‰¡à„™à¬‘«∑ÿ°§π∑’Ë‡√“‰¥â‡√’¬°„Àâ¡“‡ªìπ¢Õß‡√“
°Á®–· «ßÀ“‡√“ Õß§å‡®â“™’«‘µ
π’Ë‡ªìπ§”æŸ¥¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µ ºŸâ∑” ‘Ëß‡À≈à“π’È
18´÷ßË ‡ªìπ∑’√Ë °âŸ π
— ¡“µ—ßÈ π“π·≈â«*
19¥—ßπ—π
È º¡¢Õµ—¥ π‘ «à“ ‡√“‰¡à§«√®–‰ª∑”„Àâ§π∑’Ë ‰¡à „™à¬«‘ æ«°π—πÈ ∑’°Ë ”≈—ßÀ—π¡“À“æ√–‡®â“
¬ÿàß¬“°≈”∫“°„® 20·µà‡√“§«√®–‡¢’¬π®¥À¡“¬‰ª∫Õ°æ«°‡¢“«à“
Õ¬à“°‘πÕ“À“√∑’Ë °ª√°„π “¬µ“æ√–‡®â“ ‡æ√“–‰¥â‡Õ“‰ª‡´àπ‰À«â√Ÿª‡§“√æ*
Õ¬à“∑”º‘¥∫“ª∑“ß‡æ»
Õ¬à“°‘π‡π◊ÕÈ µ— «å∑∂Ë’ °Ÿ √—¥§Õ
15:10 ·Õ° À¡“¬∂÷ß°Æ¢Õß¬‘« ™“«¬‘«∫“ß§πæ¬“¬“¡®–∑”„ÀâºŸâ‡™◊ËÕ∑’Ë ‰¡à„™à¬‘«µâÕßªØ‘∫—µ‘µ“¡°Æπ’È
15:14 ´’ ‚¡π À√◊Õ‡ª‚µ√
15:16-18 çÀ≈—ß®“°π’È...µ—Èßπ“π·≈â«é Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ Õ“‚¡ 9:11-12 ·≈– Õ‘ ¬“Àå 45:21
15:20 √Ÿª‡§“√æ ‡∑æ‡®â“∑’Ë§π∑’Ë ‰¡à „™à¬‘«‡§“√æ∫Ÿ™“°—π
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·≈–Õ¬à“°‘π‡≈◊Õ¥
21‡æ√“–°Ææ«°π’È¢Õß‚¡‡

°Á ‰¥â —Ëß Õπ°—πÕ¬Ÿà·≈â«„π∑ÿ°Ê ‡¡◊Õß µ—Èß·µà ¡—¬‚∫√“≥·≈–
«—πÀ¬ÿ¥∑“ß»“ π“é

¬—ß§ßÕà“π°—πÕ¬Ÿà „π∑’Ëª√–™ÿ¡™“«¬‘«†∑ÿ°Ê

®¥À¡“¬∂÷ßºŸ‡â ™◊ÕË ∑’Ë‰¡à„™à¬«‘
·≈–À¡Ÿªà √–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“∑—ßÈ À¡¥ µ—¥ π‘ „®
‡≈◊Õ°ºŸâ™“¬∫“ß§π„π°≈ÿà¡æ«°‡¢“„Àâ‡¥‘π∑“ß‰ª∑’Ë‡¡◊ÕßÕ—π∑‘‚Õ°°—∫‡ª“‚≈·≈–∫“√π“∫— æ«°‡¢“
‡≈◊Õ°¬Ÿ¥“ ∑’Ë§π‡√’¬°«à“∫“√´—∫∫“ ·≈– ‘≈“ ºŸâπ” Õß§π„πÀ¡Ÿàæ’ËπâÕß 23æ«°‡¢“Ω“°®¥À¡“¬
‰ª°—∫ Õß§ππ’È¥â«¬ „π®¥À¡“¬‡¢’¬π«à“ ç®“°æ«°»‘…¬å‡Õ°¢Õßæ√–‡¬´Ÿ ·≈–æ«°ºŸâπ”Õ“«ÿ‚ ºŸâ
‡ªìπæ’πË Õâ ß¢Õß§ÿ≥ «— ¥’æπË’ Õâ ß∑’Ë ‰¡à„™à¬«‘ „π‡¡◊ÕßÕ—π∑‘‚Õ° ´’‡√’¬·≈–´‘≈‡’ ´’¬ 24‡π◊ÕË ß®“°‡√“‰¥â¬π‘ «à“
¡’∫“ß§π®“°∑’Ëπ’Ë ‰¥â¡“À“æ«°§ÿ≥ ·≈–æŸ¥∫“ßÕ¬à“ß∑’Ë √â“ßªí≠À“„Àâ°—∫§ÿ≥ ∑”„Àâ§ÿ≥«ÿàπ«“¬„®
·µà‡√“‰¡à ‰¥â ßà æ«°‡¢“¡“ 25æ«°‡√“∑—ßÈ À¡¥®÷ß‰¥âµ°≈ß„®∑’®Ë –‡≈◊Õ°ºŸ™â “¬∫“ß§π ‡æ◊ÕË ßà ¡“À“§ÿ≥
æ√âÕ¡°—∫∫“√π“∫— ·≈–‡ª“‚≈§π∑’‡Ë √“√—° 26ºŸ™â “¬∑’Ë ßà ¡“π’È ‰¥â‡ ¬Ë’ ß™’«µ‘ ¢Õß‡¢“‡æ◊ÕË æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µ
‡®â“¢Õß‡√“ 27¥—ßπ—Èπ ‡√“®÷ß àß¬Ÿ¥“ ·≈– ‘≈“ ¡“ æ«°‡¢“®–¡“‡≈à“°—∫ª“°¢Õß‡¢“‡Õß¬◊π¬—π∂÷ß
‘Ëßµà“ßÊ ∑’Ë‡√“‰¥â‡¢’¬π¡“ 28∑—Èßæ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï·≈–æ«°‡√“‡ÀÁπ¥’¥â«¬°—π«à“®–‰¡à«“ß¿“√–
Õ–‰√„Àâ°—∫æ«°§ÿ≥‡≈¬ πÕ°®“° ‘Ëß∑’Ë®”‡ªìπæ«°π’È §◊Õ
29§ÿ≥§«√À≈’°‡≈’Ë¬ß®“°°“√°‘π‡§√◊ËÕß‡´àπ‰À«â√Ÿª‡§“√æ
Õ¬à“°‘π‡≈◊Õ¥ Õ¬à“°‘π‡π◊ÈÕ —µ«å∑’Ë∂Ÿ°√—¥§Õµ“¬
Õ¬à“∑”∫“ª∑“ß‡æ»
∂â“æ«°§ÿ≥Õ¬ŸàÀà“ß‡ ’¬®“° ‘Ëßæ«°π’È æ«°§ÿ≥°Á∑”¥’·≈â« ≈“°àÕπé
30·≈â«À¡Ÿª
à √–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“°Á ßà ∫“√π“∫— ‡ª“‚≈ ¬Ÿ¥“ ·≈– ≈‘ “ ‰ª‡¡◊ÕßÕ—π∑‘‚Õ° æ«°
‡¢“‰¥â‡√’¬°À¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“¡“ª√–™ÿ¡°—π ·≈–„Àâ®¥À¡“¬π—Èπ°—∫æ«°‡¢“ 31‡¡◊ËÕ‰¥âÕà“π
®¥À¡“¬·≈â« ∑ÿ°§πµà“ß√Ÿâ ÷°æÕ„®·≈–¡’°”≈—ß„® 32¬Ÿ¥“ ·≈– ‘≈“ ∑’Ë‡ªìπºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“¥â«¬
°Á ‰¥âæ¥Ÿ °—∫æ«°æ’πË Õâ ß‡ªìπ‡«≈“π“π ‰¥â„Àâ°”≈—ß„®·≈–™à«¬„Àâæ«°‡¢“¡’§«“¡‡™◊ÕË ¡“°¢÷πÈ 33À≈—ß®“°
∑’Ë¬Ÿ¥“ ·≈– ‘≈“ ‰¥âÕ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπ —°æ—°Àπ÷Ëß °Á∂÷ß‡«≈“∑’Ë®–°≈—∫‰ªÀ“æ’ËπâÕß∑’Ë àßæ«°‡¢“¡“ æ’ËπâÕß∑’Ë
‡¡◊ÕßÕ—π∑‘‚Õ°°Á ‰¥âÕ«¬æ√„Àâ‡¢“‡¥‘π∑“ß°≈—∫‰ª¥â«¬§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ 34*
35·µà‡ª“‚≈·≈–∫“√π“∫— ¬—ßÕ¬Ÿà „π‡¡◊ÕßÕ—π∑‘‚Õ° ·≈–‰¥âª√–°“» Ë—ß Õπ∂âÕ¬§”¢ÕßÕß§å
‡®â“™’«‘µ√à«¡°—∫§πÕ◊ËπÊ Õ’°À≈“¬§π
‡ª“‚≈·≈–∫“√π“∫— ·¬°®“°°—π
36‡«≈“ºà“π‰ª™à«ßÀπ÷ßË ‡ª“‚≈‰¥âæ¥Ÿ °—∫∫“√π“∫— «à“ çæ«°‡√“°≈—∫‰ª‡¬’¬Ë ¡æ’π
Ë Õâ ß„π‡¡◊Õßµà“ßÊ
∑’Ëæ«°‡√“‡§¬‰ªª√–°“»∂âÕ¬§”¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µ‰«â°—π‡∂Õ– ‰ª¥Ÿ «‘ “à æ«°‡¢“‡ªìπÕ¬à“ß‰√°—π∫â“ßé
37∫“√π“∫— Õ¬“°®–æ“¬ÕÀåπ ∑’§Ë π‡√’¬°«à“ ¡“√–‚° ‰ª¥â«¬ 38·µà‡ª“‚≈§‘¥«à“∑“ß∑’Ë¥’ ‰¡à§«√æ“
¬ÕÀåπ‰ª ‡æ√“–¬ÕÀåπ‡§¬∑‘Èßæ«°‡¢“‰ªµÕπ∑’ËÕ¬Ÿà‡¡◊Õßªí¡øï‡≈’¬ ·≈–‰¡à¬Õ¡™à«¬ß“πµàÕ 39∑”„Àâ
‡ª“‚≈°—∫∫“√π“∫— ¢—¥·¬âß°—πÕ¬à“ß√ÿπ·√ß®π∂÷ß¢—ÈπµâÕß·¬°∑“ß°—π ∫“√π“∫— ®÷ßæ“¡“√–‚°
22·≈â«æ«°»‘…¬å‡Õ°¢Õßæ√–‡¬´Ÿ æ«°ºŸπ
â ”Õ“«ÿ‚

15:34 ”‡π“°√’°∫“ß©∫—∫ °Á‡æ‘Ë¡¢âÕ 34 ≈ß‰ª «à“ ç·µà ‘≈“ µ—¥ ‘π„®Õ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπé
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π—Ëß‡√◊Õ‰ª‡°“–‰´ª√— 40 à«π‡ª“‚≈‡≈◊Õ° ‘≈“ ·≈â«°Á ‰ª®“°‡¡◊Õßπ’È À≈—ß®“°∑’Ëæ«°æ’ËπâÕß‰¥âΩ“°
‡ª“‚≈‰«â „ÀâÕß§å‡®â“™’«µ‘ ¥Ÿ·≈·≈â« 41‡ª“‚≈‰¥â‡¥‘π∑“ß‰ª∑—«Ë ·§«âπ´’‡√’¬·≈–·§«âπ´‘≈‡’ ´’¬ ‡æ◊ÕË ™à«¬
À¡Ÿàª√–™ÿ¡µà“ßÊ ¢Õßæ√–‡®â“„Àâ‡¢â¡·¢Áß¢÷Èπ„π§«“¡‡™◊ËÕ

∑‘‚¡∏’√à«¡∑”ß“π°—∫‡ª“‚≈·≈– ‘≈“
‡ª“‚≈‰ª‡¡◊Õß‡¥Õ√å∫’·≈–‡¡◊Õß≈— µ√“¥â«¬ ∑’Ëπ—Ëπ¡’»‘…¬å§πÀπ÷Ëß¢Õßæ√–‡¬´Ÿ ™◊ËÕ∑‘‚¡∏’
‡ªìπ≈Ÿ°™“¬¢ÕßÀ≠‘ß™“«¬‘«∑’‡Ë ™◊ÕË ∂◊Õ„πæ√–‡¬´Ÿ ·µàæÕà ¢Õß‡¢“‡ªìπ™“«°√’° 2∑‘‚¡∏’‡ªìπ
∑’Ë¬°¬àÕß¢Õßæ’ËπâÕß„π‡¡◊Õß≈— µ√“·≈–‡¡◊ÕßÕ’ ‚§π’¬Ÿ¡ 3‡ª“‚≈Õ¬“°‰¥â∑‘‚¡∏’‡¥‘π∑“ß‰ª¥â«¬ ®÷ß‰¥â
æ“∑‘‚¡∏’ ‰ª∑”æ‘∏¢’ ≈‘∫† ‡æ√“–‡ÀÁπ·°à§π¬‘«∑’ÕË ¬Ÿ∑à πË’ πË— ‡æ√“–æ«°‡¢“∑ÿ°§π√Ÿ«â “à æàÕ¢Õß∑‘‚¡∏’‡ªìπ
§π°√’° 4‡¡◊ÕË æ«°‡¢“ºà“π‰ªµ“¡‡¡◊Õßµà“ßÊ °Á ‰¥â∫Õ°„Àâæ«°∑’πË ∫— ∂◊Õæ√–‡¬´Ÿ √Ÿ∂â ß÷ °Æµà“ßÊ ∑’æË «°
»‘…¬å‡Õ°¢Õßæ√–‡¬´Ÿ·≈–æ«°ºŸπâ ”Õ“«ÿ‚ „π‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡‰¥âµ°≈ß°—π‰«â 5®÷ß∑”„ÀâÀ¡Ÿªà √–™ÿ¡¢Õß
æ√–‡®â“∑—ÈßÀ≈“¬¡’§«“¡‡™◊ËÕ¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ ·≈–¡’§π¡“‡™◊ËÕæ√–‡¬´Ÿ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ∑ÿ°Ê «—π

16

æ√–‡®â“‡√’¬°‡ª“‚≈‰ª¡“´‘‚¥‡π’¬
6‡ª“‚≈·≈–§πÕ◊ËπÊ ∑’Ë ‰ª¥â«¬ ‰¥â‡¥‘π∑“ßºà“π·§«âπø√’‡®’¬·≈–°“≈“‡∑’¬ æ√–«‘≠≠“≥
∑ÿ ∏‘†Ï ‰¥âÀ“â ¡æ«°‡¢“‰¡à„Àâ‡¢â“‰ªª√–°“»∂âÕ¬§”¢ÕßÕß§å‡®â“™’«µ‘ „π·§«âπ‡Õ‡™’¬ 7‡¡◊ÕË æ«°‡¢“

∫√‘
*
¡“∂÷ß™“¬·¥π¢Õß·§«âπ¡‘‡´’¬·≈â« æ«°‡¢“æ¬“¬“¡®–‡¢â“‰ª„π·§«âπ∫‘∏’‡π’¬ ·µàæ√–«‘≠≠“≥
¢Õßæ√–‡¬´Ÿ°Á ‰¥âÀâ“¡‰«âÕ’° 8¥—ßπ—Èπæ«°‡¢“®÷ß‡¥‘π∑“ßºà“π·§«âπ¡‘‡´’¬ ‰ª∑’Ë‡¡◊Õß‚µ√Õ— 9„πµÕπ
°≈“ß§◊π‡ª“‚≈‡ÀÁππ‘¡µ‘ *«à“ ¡’™“¬§πÀπ÷ßË ®“°¡“´‘‚¥‡π’¬‰¥â¡“¬◊πÕâÕπ«Õπ‡ª“‚≈«à“ ç¡“™à«¬æ«°
‡√“∑’Ë·§«âπ¡“´‘‚¥‡π’¬ ¥â«¬‡∂‘¥é 10À≈—ß®“°∑’Ë‡ª“‚≈‡ÀÁππ‘¡‘µ·≈â« æ«°‡√“*°Áµ—¥ ‘π„®‰ª∑’Ë·§«âπ
¡“´‘‚¥‡π’¬∑—π∑’ ‚¥¬ √ÿª«à“ æ√–‡®â“‡√’¬°æ«°‡√“„Àâ ‰ªª√–°“»¢à“«¥’°—∫™“«¡“´‘‚¥‡π’¬

≈‘‡¥’¬¡“‡ªìπ≈Ÿ°»‘…¬å¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µ
11®“°‡¡◊Õß‚µ√Õ— æ«°‡√“π—Ëß‡√◊Õµ√ß‰ª∑’Ë‡°“– “‚¡∏√— æÕ«—π∂—¥¡“ æ«°‡√“°Áπ—Ëß‡√◊ÕµàÕ
‰ª∑’Ë‡¡◊Õß‡πÕ“‚ª≈‘ 12®“°∑’Ëπ—Ëπ æ«°‡√“‡¥‘π∑“ß‰ª∑’Ë‡¡◊Õßøï≈‘ªªï ´÷Ëß‡ªìπ‡¡◊Õß ”§—≠Õ—π¥—∫Àπ÷Ëß

„π·∂∫π—Èπ¢Õß·§«âπ¡“´‘‚¥‡π’¬ ·≈–‡ªìπ‡¡◊Õß¢÷Èπ¢Õß‚√¡ æ«°‡√“„™â‡«≈“Õ¬Ÿà„π‡¡◊Õßπ’ÈÀ≈“¬«—π
13‡¡◊ËÕ∂÷ß«—πÀ¬ÿ¥∑“ß»“ π“† æ«°‡√“ÕÕ°πÕ°ª√–µŸ‡¡◊Õß‰ª∑’Ë·¡àπÈ” ‡√“§‘¥«à“∑’Ëπ—Ëπ§ß¡’∑’Ë
”À√—∫Õ∏‘…∞“π æ«°‡√“‰¥âπ—Ëß≈ßæŸ¥§ÿ¬°—∫æ«°ºŸâÀ≠‘ß∑’Ë¡“™ÿ¡πÿ¡°—πÕ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπ 14¡’ºŸâÀ≠‘ß§πÀπ÷Ëß∑’Ë
π—Ëπ ™◊ËÕ≈‘‡¥’¬ ‡ªìπ§π¢“¬ºâ“ ’¡à«ß¡“®“°‡¡◊Õß∏‘¬“∑‘√“ ‡∏Õ‡ªìπ§π∑’Ëπ—∫∂◊Õæ√–‡®â“ ‡¡◊ËÕ‡∏Õ
°”≈—ßøíßæ«°‡√“Õ¬Ÿπà πÈ— Õß§å‡®â“™’«µ‘ °Á ‰¥â‡ªî¥„®¢Õß‡∏Õ„ÀâµßÈ— „®øíß„π ßË‘ ∑’‡Ë ª“‚≈°”≈—ßæŸ¥ 15À≈—ß®“°
∑’‡Ë ∏Õ·≈–§π„π∫â“π∑—ßÈ À¡¥‰¥â‡¢â“æ‘∏®’ ¡ÿà πÈ”†·≈â« ‡∏Õ‰¥â¢Õ√âÕßæ«°‡√“«à“ ç∂â“æ«°∑à“π∂◊Õ«à“ ¥‘©π—
¡’§«“¡‡™◊ËÕ„πÕß§å‡®â“™’«‘µ®√‘ß °Á¢Õ„Àâ¡“æ—°∑’Ë∫â“π¢Õß¥‘©—π¥â«¬‡∂‘¥é ·≈â«‡∏Õ‰¥â§–¬—Èπ§–¬Õ„Àâ
æ«°‡√“‰ª
16:9 π‘¡‘µ §≈â“¬Ê °—∫Ωíπ ‡ªìπ«‘∏’Àπ÷Ëß∑’Ëæ√–‡®â“„™â „π°“√µ‘¥µàÕæŸ¥§ÿ¬°—∫¡πÿ…¬å
16:10 æ«°‡√“ ∑’Ë≈Ÿ°“ºŸâ‡¢’¬πÀπ—ß ◊Õ‡≈à¡π’È ‡ª≈’Ë¬π¡“„™â§”«à“æ«°‡√“ · ¥ß«à“∑à“π‰¥â√à«¡‡¥‘π∑“ß‰ª°—∫‡ª“‚≈ ‘≈“
·≈–∑‘‚¡∏’¥«â ¬
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‡ª“‚≈·≈– ‘≈“ Õ¬Ÿà„π§ÿ°
∂“π∑’ËÕ∏‘…∞“π ∑“ “«§πÀπ÷Ëß‰¥âæ∫°—∫æ«°‡√“ ‡∏Õ¡’
«‘≠≠“≥ ‘ßÕ¬Ÿà ∑”„Àâ‡∏Õ “¡“√∂∑”π“¬Õπ“§µ‰¥â ‡∏ÕÀ“‡ß‘π„Àâ°—∫‡®â“π“¬¢Õß‡∏Õ‡ªìπ®”π«π
¡“°¥â«¬°“√∑”π“¬‚™§™–µ“ 17‡∏Õ‰¥â‡¥‘πµ“¡‡ª“‚≈°—∫æ«°‡√“ ·≈–√âÕßµ–‚°π«à“ ç§πæ«°π’È
‡ªìπ∑“ ¢Õßæ√–‡®â“ Ÿß ÿ¥ æ«°‡¢“‰¥â¡“ª√–°“»Àπ∑“ß∑’Ë®–À≈ÿ¥æâπ®“°∫“ª„Àâ°—∫æ«°§ÿ≥√Ÿâé
18‡∏Õ∑”Õ¬à“ßπ’ÈÕ¬ŸàÀ≈“¬«—π ®π‡ª“‚≈∑π‰¡à ‰À« ®÷ßÀ—π‰ªæŸ¥°—∫«‘≠≠“≥∑’Ë ‘ß‡∏ÕÕ¬Ÿà«à“ ç„ππ“¡
¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå ‡√“¢Õ —Ëß„Àâ‡®â“ÕÕ°¡“®“°√à“ß¢Õß‡∏Õ‡¥’Î¬«π’Èé ·≈â««‘≠≠“≥µππ—Èπ°ÁÕÕ°
®“°√à“ß¢Õß‡∏Õ∑—π∑’
19‡¡◊ÕË ‡®â“π“¬¢Õß‡∏Õ‡ÀÁπ«à“‚Õ°“ ∑’®Ë –À“‡ß‘ππ—π
È ‰¥âÀ≈ÿ¥≈Õ¬‰ª·≈â« æ«°‡¢“®÷ß§«â“µ—«‡ª“‚≈
·≈– ‘≈“ ·≈â«≈“°µ—«‰ªÀ“‡®â“Àπâ“∑’Ë∑Ë’µ≈“¥ 20‡¡◊ËÕæ«°‡¢“π”‡ª“‚≈·≈– ‘≈“ ‰ªÀ“§≥–ºŸâ
æ‘æ“°…“·≈â« æ«°‡¢“°ÁæŸ¥«à“ ç‰Õâæ«°π’È‡ªìπ™“«¬‘«∑’Ë‡¢â“¡“°àÕ°«π„π∫â“π‡¡◊Õß¢Õß‡√“ 21æ«°
¡—π¡“‚¶…≥“™«π‡™◊ËÕ∂÷ßª√–‡æ≥’µà“ßÊ ∑’Ëº‘¥°ÆÀ¡“¬∫â“π‡¡◊Õß ∑’Ëæ«°‡√“™“«‚√¡—π‰¡à “¡“√∂
®–√—∫À√◊Õ∑”µ“¡‰¥â 22·≈â«ΩŸß™π°Á‡¢â“¡“√ÿ¡∑”√â“¬‡ª“‚≈°—∫ ≈‘ “ §≥–ºŸæâ æ‘ “°…“‡¢â“¡“©’°‡ Õ◊È ºâ“
¢Õß‡ª“‚≈·≈– ‘≈“ ÕÕ° ·≈â« —Ëß„Àâ‡¶’Ë¬πµ’ 23À≈—ß®“°‡¶’Ë¬πµ’ ‰ªÀ≈“¬§√—Èß·≈â« ‰¥â‡Õ“µ—«‰ª¢—ß
‰«â „π§ÿ° ·≈â« —Ëß„Àâπ“¬§ÿ°‡ΩÑ“§«∫§ÿ¡‰«âÕ¬à“ß·πàπÀπ“ 24‡¡◊ËÕπ“¬§ÿ°‰¥â√—∫§” —Ëß·≈â« °Á ‰¥â§ÿ¡µ—«
§π∑—Èß Õß‰ª¢—ß‰«â∑’ËÀâÕß¢—ß™—Èπ„π ·≈–„ à¢◊ËÕ*∑’Ë‡∑â“¢Õßæ«°‡¢“Õ¬à“ß·πàπÀπ“
25ª√–¡“≥‡∑’¬Ë ß§◊π „π¢≥–∑’‡Ë ª“‚≈·≈– ≈‘ “ °”≈—ßÕ∏‘…∞“π·≈–√âÕß‡æ≈ß √√‡ √‘≠æ√–‡®â“
‚¥¬¡’π—°‚∑…§πÕ◊ËπÊ °”≈—ßøíßÕ¬Ÿàπ—Èπ 26‰¥â‡°‘¥·ºàπ¥‘π‰À«Õ¬à“ß√ÿπ·√ß¢÷Èπ ®π√“°∞“π¢Õß§ÿ° —Ëπ
–‡∑◊Õπ ·≈â«ª√–µŸ§ÿ°∑ÿ°∫“π°Á‡ªî¥ÕÕ°∑—π∑’ ‚´à∑’Ë≈à“¡π—°‚∑…∑ÿ°§πÀ≈ÿ¥ÕÕ° 27π“¬§ÿ°°Áµ◊Ëπ¢÷Èπ
·≈–‡¡◊ËÕ‡¢“‡ÀÁπª√–µŸ§ÿ°‡ªî¥ÕÕ°°Á§‘¥«à“π—°‚∑…Àπ’ÕÕ°‰ªÀ¡¥·≈â« ‡¢“®÷ß™—°¥“∫ÕÕ°¡“‡æ◊ËÕ
®–¶à“µ—«µ“¬ 28·µà‡ª“‚≈µ–‚°π‡ ’¬ß¥—ß«à“ çÕ¬à“∑”√â“¬µ—«‡Õß‡≈¬ æ«°‡√“¬—ßÕ¬Ÿà∑’Ëπ’Ë§√∫∑ÿ°§πé
29ºŸâ§ÿ¡®÷ß√âÕß¢Õ§∫‰ø ·≈â«‡¢“°Á«‘Ëß‡¢â“‰ª¢â“ß„πµ—« —Ëπ‡∑‘È¡¥â«¬§«“¡°≈—« ‡¢“À¡Õ∫≈ßµàÕ
Àπâ“‡ª“‚≈·≈– ≈‘ “ 30·≈â«π”§π∑—ßÈ ÕßÕÕ°¡“®“°§ÿ°·≈–∂“¡«à“ ç∑à“π§√—∫ º¡µâÕß∑”Õ¬à“ß‰√
∂÷ß®–√Õ¥‰¥âé
31æ«°‡¢“µÕ∫«à“ ç„Àâ ‰«â«“ß„®„πÕß§åæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ ·≈â«∑à“π®–‰¥âÀ≈ÿ¥æâπ®“°∫“ª √«¡∑—ßÈ §π
„π§√—«‡√◊Õπ¢Õß∑à“π¥â«¬é 32·≈â«æ«°‡¢“‰¥âª√–°“»∂âÕ¬§”¢ÕßÕß§å‡®â“™’«µ‘ „Àâπ“¬§ÿ°√«¡∑—ßÈ ∑ÿ°
§π∑’ÕË ¬Ÿà„π§√—«‡√◊Õπ¢Õß‡¢“øíß 33„π§◊ππ—πÈ ‡Õß π“¬§ÿ°‰¥âæ“‡ª“‚≈·≈– ≈‘ “ ‰ª≈â“ß·º≈ ·≈â«‡¢“
·≈–∑ÿ°§π„π§√—«‡√◊Õπ¢Õß‡¢“°Á‡¢â“æ‘∏®’ ¡àÿ πÈ”„π∑—π∑’ 34À≈—ß®“°π—πÈ π“¬§ÿ°°Áæ“§π∑—ßÈ Õß‰ª∑’∫Ë “â π
·≈–À“Õ“À“√¡“„Àâ°π‘ ‡¢“·≈–∑ÿ°§π„π§√—«‡√◊Õπµà“ß°Áæ“°—π¥’„® ‡æ√“–‰¥â ‰«â«“ß„®„πæ√–‡®â“·≈â«
35æÕ∂÷ß«—π√ÿßà ¢÷π
È §≥–ºŸæâ æ‘ “°…“‰¥â ßà ‡®â“Àπâ“∑’¡Ë “∫Õ°«à“ çª≈àÕ¬µ—« Õß§ππ—πÈ ‰ª‰¥â·≈â«é
36π“¬§ÿ°®÷ß‰ª∫Õ°°—∫‡ª“‚≈«à“ çºŸâæ‘æ“°…“ àß§π¡“∫Õ°„Àâª≈àÕ¬µ—«æ«°∑à“π·≈â« ÕÕ°¡“
‡∂Õ–¢Õ„Àâ ‰ª‡ªìπ ÿ¢π–é
37·µà‡ª“‚≈æŸ¥°—∫æ«°‡®â“Àπâ“∑’«Ë “à çæ«°‡¢“‡¶’¬Ë πµ’‡√“„π∑’Ë “∏“√≥– ∑—ßÈ Ê ∑’Ë ‰¡à¡§’ «“¡º‘¥
¡‘Àπ”´È”‡√“°Á‡ªìπ§π ≠
— ™“µ‘‚√¡—π¥â«¬ ·≈â«¬—ß‚¬π‡√“‡¢â“§ÿ°Õ’°¥â«¬ ·≈–µÕππ’®È –¡“·Õ∫ª≈àÕ¬
16«—πÀπ÷Ëß‡¡◊ËÕæ«°‡√“°”≈—ß®–‰ª

16.24 ¢◊ËÕ §◊Õ ·ºàπ‰¡â‡®“–√Ÿ ”À√—∫ Õ¥¡◊Õ Õ¥‡∑â“π—°‚∑…
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‡√“‰ªÕ¬à“ß≈—∫Ê ‰¥âÕ¬à“ß‰√ ¬Õ¡‰¡à ‰¥â‡¥Á¥¢“¥ æ«°‡¢“§«√®–¡“æ“æ«°‡√“ÕÕ°‰ª¥â«¬µ—«‡Õßé
38æ«°‡®â“Àπâ“∑’Ë ®÷ß‰¥â ‰ª√“¬ß“π‡√◊ÕË ßπ’µÈ Õà §≥–ºŸæ
â æ‘ “°…“ ‡¡◊ÕË §≥–ºŸæâ æ‘ “°…“‰¥â¬π‘ «à“‡ª“‚≈
·≈– ‘≈“ ‡ªìπ§π —≠™“µ‘‚√¡—π æ«°‡¢“µà“ß°Áæ“°—πµ°„® 39®÷ß¡“¢Õ‚∑…§π∑—Èß Õß ·≈â«æ“æ«°
‡¢“ÕÕ°¡“®“°§ÿ° ·≈–¢Õ√âÕß„Àâæ«°‡¢“ÕÕ°‰ª®“°‡¡◊Õß 40‡¡◊ÕË ‡ª“‚≈·≈– ≈‘ “ ÕÕ°®“°§ÿ°·≈â«
°Áµ√ß‰ª∑’∫Ë “â π¢Õß≈‘‡¥’¬‡æ◊ÕË æ∫°—∫æ«°æ’πË Õâ ß∑’πË πË— ‡ª“‚≈·≈– ≈‘ “ „Àâ°”≈—ß„®æ«°‡¢“·≈â«°Á®“°‰ª

‡ª“‚≈·≈– ‘≈“ „π‡∏ –‚≈π‘°“
À≈—ß®“°‡¥‘π∑“ßºà“π‡¡◊ÕßÕ—¡øï∫ÿ√’ ·≈–‡¡◊ÕßÕªÕ≈‚≈‡π’¬·≈â« æ«°‡¢“°Á¡“∂÷ß‡¡◊Õß
‡∏ –‚≈π‘°“ ´÷Ëß¡’∑’Ëª√–™ÿ¡¢Õß™“«¬‘«†Õ¬Ÿà¥â«¬ 2‡ª“‚≈‰¥â ‰ªª√–™ÿ¡Õ¬à“ß‡§¬ ·≈–
¬—ß‰¥âæ¥Ÿ ‚µâµÕ∫‡√◊ÕË ßæ√–§—¡¿’√†å °—∫æ«°‡¢“ „π«—πÀ¬ÿ¥∑“ß»“ π“∑ÿ°Õ“∑‘µ¬åµ¥‘ µàÕ°—π∂÷ß “¡«—π
À¬ÿ¥ 3‡ª“‚≈‰¥âÕ∏‘∫“¬ ·≈–„™âæ√–§—¡¿’√åæ‘ Ÿ®πå„Àâæ«°‡¢“‡ÀÁπ«à“ °…—µ√‘¬åºŸâ¬‘Ëß„À≠à*®”‡ªìπµâÕß
∑π∑ÿ°¢å∑√¡“π·≈–øóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡µ“¬ ‡ª“‚≈æŸ¥µàÕ«à“ çæ√–‡¬´Ÿ ∑’Ëº¡‰¥âª√–°“»„Àâ°—∫æ«°
§ÿ≥Õß§åπ’È·À≈– §◊Õ°…—µ√‘¬åºŸâ¬‘Ëß„À≠à*é 4∫“ß§π„π°≈ÿà¡π—Èπ°Á‡™◊ËÕ‡ª“‚≈ ®÷ß‡¢â“√à«¡°—∫‡ª“‚≈·≈–
‘≈“ πÕ°®“°π’È¬—ß¡’™“«°√’°∑’Ëπ—∫∂◊Õæ√–‡®â“‡ªìπ®”π«π¡“°‡¢â“√à«¡°—∫æ«°‡¢“ ·≈–¬—ß¡’
ºŸâÀ≠‘ß§π ”§—≠Õ’°®”π«π‰¡àπâÕ¬¥â«¬
5·µàæ«°¬‘«°≈—∫Õ‘®©“ ‰¥â√«∫√«¡æ«°Õ—π∏æ“≈µ“¡∑âÕß∂ππ °àÕ°“√®≈“®≈¢÷π
È ∑—«Ë ‡¡◊Õß æ«°
‡¢“∫ÿ°‡¢â“‰ª„π∫â“π¢Õß¬“‚ π ·≈–æ¬“¬“¡∑’®Ë –À“µ—«‡ª“‚≈·≈– ≈‘ “ ‡æ◊ÕË ®–≈“°æ«°‡¢“ÕÕ°
‰ª∑’ËΩŸß™π 6·µàæÕÀ“‰¡à‡®Õ æ«°‡¢“°Á≈“°¬“‚ π°—∫æ’ËπâÕß∫“ß§πÕÕ°‰ªÀ“‡®â“Àπâ“∑’Ë∫â“π‡¡◊Õß
æ√âÕ¡°—∫µ–‚°π«à“ ç‰Õâæ«°π—πÈ ∑’°Ë Õà §«“¡«ÿπà «“¬‰ª∑—«Ë ‚≈° µÕππ’È ‰¥â¡“Õ¬Ÿ∑à πË’ ·Ë’ ≈â« 7¬“‚ π°Á ‰¥â
µâÕπ√—∫‰Õâæ«°π—πÈ ‰«â„π∫â“π ·≈–æ«°¡—π∑ÿ°§π‰¥â∑”º‘¥°Æ¢Õß´’´“√å†‡æ√“–æ«°¡—π∫Õ°«à“¡’°…—µ√‘¬å
Õ’°Õß§å™◊ËÕ‡¬´Ÿé
8‡¡◊ÕË ΩŸß™π·≈–‡®â“Àπâ“∑’∫
Ë “â π‡¡◊Õß‰¥â¬π‘ Õ¬à“ßπ—πÈ °Á ‰¡àæÕ„® 9®÷ß ßË— „Àâ¬“‚ π·≈–æ«°∑’‡Ë À≈◊Õ
®à“¬§à“ª√–°—πµ—« ·≈â«®÷ßª≈àÕ¬µ—«‰ª

17

‡ª“‚≈·≈– ‘≈“ ‰ª∑’Ë‡¡◊Õß‡∫‚√Õ“
10„π§◊ππ—π
È ‡Õß æ«°æ’πË Õâ ß√’∫ ßà ‡ª“‚≈·≈– ≈‘ “ ‰ª‡¡◊Õß‡∫‚√Õ“ ‡¡◊ÕË Õß§π‰ª∂÷ß∑’πË π—Ë °Á‡¢â“‰ª
„π∑’Ëª√–™ÿ¡ 11§π¬‘«∑’Ëπ’Ë¡’„®°«â“ß°«à“§π¬‘«„π‡¡◊Õß‡∏ –‚≈π‘°“ æ«°‡¢“øíß∂âÕ¬§”¢Õßæ√–‡®â“

¥â«¬§«“¡‡µÁ¡„® ·≈–»÷°…“æ√–§—¡¿’√åÕ¬à“ß≈–‡Õ’¬¥∑ÿ°«—π ‡æ◊ËÕ®–‰¥â√Ÿâ«à“ ‘Ëß∑’Ë‡ª“‚≈ Õππ—Èπ®√‘ß
À√◊Õ‰¡à 12¥â«¬‡ÀµÿπÈ’ ®÷ß¡’™“«¬‘«À≈“¬§π¡“‡™◊ÕË √«¡∂÷ßºŸÀâ ≠‘ß§π ”§—≠∑’‡Ë ªìπ™“«°√’° ·≈–ºŸ™â “¬
°√’°Õ’°À≈“¬§π 13‡¡◊ÕË ™“«¬‘«„π‡¡◊Õß‡∏ –‚≈π‘°“√Ÿ«â “à ‡ª“‚≈‰¥â¡“ª√–°“»∂âÕ¬§”¢Õßæ√–‡®â“∑’‡Ë ¡◊Õß
‡∫‚√Õ“¥â«¬ æ«°‡¢“°Áæ“°—π¡“∑’Ëπ—Ëπ ·≈â«‡√‘Ë¡°àÕ°«π·≈–¬ÿ¬ßºŸâ§π 14æ«°æ’ËπâÕß®÷ß√’∫ àß‡ª“‚≈
ÕÕ°‡¥‘π∑“ß‰ª∑’™Ë “¬Ωíßò ∑–‡≈ ·µà ≈‘ “ ·≈–∑‘‚¡∏’¬ß— §ßÕ¬Ÿ∑à ‡Ë’ ¡◊Õß‡∫‚√Õ“ 15§π∑’Ë‰ª‡ªìπ‡æ◊ÕË π‡ª“‚≈
°Áπ—Ëß‡√◊Õ‰ª àß‡ª“‚≈∂÷ß‡¡◊Õß‡Õ‡∏π å ‡ª“‚≈‰¥âΩ“°„Àâæ«°π—Èπ¡“∫Õ° ‘≈“ ·≈–∑‘‚¡∏’¥â«¬«à“„Àâ√’∫
¡“À“‡¢“‡√Á«Ê æ«°π—Èπ°Á°≈—∫‰ª‡¡◊Õß‡∫‚√Õ“
17:3 °…—µ√‘¬åºŸâ¬‘Ëß„À≠à À√◊Õ æ√–§√‘ µå
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‡ª“‚≈Õ¬Ÿà„π‡¡◊Õß‡Õ‡∏π å
16¢≥–∑’‡Ë ª“‚≈°”≈—ß√Õ§Õ¬ ≈‘ “ ·≈–∑‘‚¡∏’Õ¬Ÿ∑
à ‡Ë’ ¡◊Õß‡Õ‡∏π πå πÈ— ‡ª“‚≈°≈ÿ¡â Õ° °≈ÿ¡â „®¡“°
†
‡æ√“–‡¢“‡ÀÁπ√Ÿª‡§“√æ ‡µÁ¡∫â“π‡µÁ¡‡¡◊Õß‰ªÀ¡¥
17‡¢“®÷ßæŸ¥‚µâµÕ∫°—∫™“«¬‘«·≈–™“«°√’° ∑’Ëπ—∫∂◊Õæ√–‡®â“„π∑’Ëª√–™ÿ¡™“«¬‘« ·≈–°—∫§π∑’Ë
‡¢“æ∫µ“¡µ≈“¥∑ÿ°Ê «—π 18æ«°π—°ª√“™≠å‡Õªî§Ÿ‡√’¬π*·≈–æ«° ‚µÕ‘°* ∫“ß§π‚µâ‡∂’¬ß°—∫‡¢“

∫“ß§πæŸ¥«à“ ç‡¢“æ≈à“¡‡√◊ËÕßÕ–‰√À√◊Õé ∫“ß§πæŸ¥«à“ ç¥Ÿ‡À¡◊Õπ‡¢“®–æŸ¥∂÷ßæ√–¢Õß§π
µà“ß™“µ‘π–é ∑’Ëæ«°‡¢“æŸ¥Õ¬à“ßπ’È°Á‡æ√“–‡ª“‚≈°”≈—ß Õπ‡√◊ËÕßæ√–‡¬´Ÿ ·≈–°“√øóôπ¢÷Èπ®“°
§«“¡µ“¬ 19æ«°‡¢“®÷ßπ”µ—«‡ª“‚≈‰ª∑’Ë ¿“Õ“‡√‚Õª“°— †·≈â«∂“¡«à“ ç™à«¬Õ∏‘∫“¬§” Õπ„À¡à
¢Õß∑à“π„Àâ‡√“√ŸâÀπàÕ¬ 20‡æ√“–∑à“π‰¥â‡Õ“ ‘Ëß∑’Ë·ª≈°ÀŸ¡“‡≈à“„Àâøíß ‡√“®÷ßÕ¬“°√Ÿâ«à“¡—πÀ¡“¬∂÷ß
Õ–‰√é 21(™“«‡Õ‡∏π å·≈–™“«µà“ß™“µ‘∑’ËÕ“»—¬Õ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπ «—πÊ ‰¡à∑”Õ–‰√‡≈¬ πÕ°®“°æŸ¥§ÿ¬·≈–
øíß·µà‡√◊ËÕß„À¡àÊ)
22‡ª“‚≈®÷ß¬◊π¢÷ÈπµàÕÀπâ“ ¿“Õ“‡√‚Õª“°— *·≈â«æŸ¥«à“ ç™“«‡Õ‡∏π å∑—ÈßÀ≈“¬ º¡ —ß‡°µ«à“
æ«°∑à“π‡ªìπ§π‡§√àß»“ π“¡“° 23‡æ√“–º¡‰¥â‡¥‘π‰ª√Õ∫Ê ·≈– ß— ‡°µ‡ÀÁπ ßË‘ µà“ßÊ ∑’∑Ë “à π∫Ÿ™“
º¡‡ÀÁπ·∑àπ∫Ÿ™“·∑àπÀπ÷Ëß‡¢’¬π«à“ ù·¥àæ√–‡®â“∑’Ë ‰¡à√Ÿâ®—°û º¡°”≈—ßª√–°“»∂÷ßæ√–‡®â“∑’Ë∑à“π∫Ÿ™“
‚¥¬‰¡à√®âŸ °— Õß§åπ·È’ À≈– 24æ√–Õß§å‡ªìπæ√–‡®â“ºŸâ √â“ß‚≈°·≈–∑ÿ° ßË‘ ∑ÿ°Õ¬à“ß„π‚≈°π’È ·≈–‡æ√“–
æ√–Õß§å‡ªìπ‡®â“¢Õß∑âÕßøÑ“·≈–·ºàπ¥‘π‚≈°π’È æ√–Õß§å®÷ß‰¡à ‰¥âÕ¬Ÿà „π«—¥∑’Ë¡◊Õ¡πÿ…¬å √â“ß¢÷Èπ
25æ√–‡®â“‰¡àµÕâ ß„Àâ¡πÿ…¬å¡“√—∫„™â À√◊Õ∑”‡À¡◊Õπ°—∫«à“æ√–Õß§åÕ¬“°®–‰¥âÕ–‰√®“°¡πÿ…¬å ·µà‡ªìπ
æ√–Õß§åµ“à ßÀ“°∑’Ë„Àâ™«’ µ‘ ≈¡À“¬„® ·≈–∑ÿ° ß‘Ë ∑ÿ°Õ¬à“ß°—∫¡πÿ…¬å 26æ√–Õß§å‰¥â∑”„Àâ™π™“µ‘µ“à ßÊ
‡°‘¥¢÷Èπ¡“®“°§π§π‡¥’¬« ‡æ◊ËÕæ«°‡¢“®–‰¥â°√–®“¬‰ªÕ¬Ÿà∑—Ë«‚≈° ·≈–æ√–Õß§å ‰¥â°”Àπ¥‡«≈“
·≈–‡¢µ·¥π„Àâ°∫— æ«°‡¢“Õ¬Ÿà 27æ√–Õß§å¡®’ ¥ÿ ª√– ß§å‡æ◊ÕË ®–„Àâæ«°‡¢“· «ßÀ“æ√–Õß§å ´÷ßË ∫“ß∑’
‡¢“Õ“®®–‰¢«à§«â“À“æ√–Õß§å·≈â«®–‰¥âæ∫æ√–Õß§å §«“¡®√‘ß·≈â«æ√–Õß§å ‰¡à ‰¥âÕ¬ŸÀà “à ß‰°≈®“°
æ«°‡√“·µà≈–§π 28‡æ√“–„πæ√–Õß§å ‡√“∂÷ß¡’™«’ µ‘ ‡§≈◊ÕË π‰À«‰¥â·≈–‡ªìπÕ¬Ÿπà ’È ‡À¡◊Õπ°—∫∑’∫Ë ∑°«’
¢Õß∑à“π‡Õß‰¥â°≈à“«‰«â«à“
ù¥â«¬«à“æ«°‡√“§◊Õ≈Ÿ°À≈“π¢Õßæ√–Õß§åû
29„π‡¡◊ÕË æ«°‡√“‡ªìπ≈Ÿ°À≈“π¢Õßæ√–‡®â“·≈â« æ«°‡√“°Á ‰¡à§«√®–§‘¥«à“ æ√–Õß§å‡ªìπ‡À¡◊Õπ
√Ÿªªíôπ∑’Ë§π‰¥â§‘¥ÕÕ°·∫∫∑”¢÷Èπ®“°∑Õß§” ‡ß‘π À√◊ÕÀ‘π 30„πÕ¥’µæ√–‡®â“‰¥â¡Õß¢â“¡‡√◊ËÕßπ’È ‰ª
‡æ√“–§π‰¡à‡¢â“„®æ√–Õß§åÕ¬à“ß∂àÕß·∑â ·µàµÕππ’Èæ√–Õß§å ‰¥â —Ëß¡πÿ…¬å∑ÿ°§π„π∑ÿ°∑’Ë„Àâ°≈—∫µ—«
°≈—∫„®‡ ¬’ „À¡à 31‡æ√“–æ√–Õß§å ‰¥â°”Àπ¥«—π∑’æË √–Õß§å®–æ‘æ“°…“‚≈°π’ÕÈ ¬à“ß¬ÿµ∏‘ √√¡ ‚¥¬™“¬
§πÀπ÷Ëß∑’Ëæ√–Õß§å ‰¥â·µàßµ—Èß¢÷Èπ ·≈–æ√–Õß§å°Á ‰¥âæ‘ ®Ÿ πå‡√◊ÕË ßπ’È „Àâ∑°ÿ §π‡ÀÁπ ‚¥¬∑”„Àâ™“¬§ππ’È
øóπô ¢÷πÈ ®“°§«“¡µ“¬é
32‡¡◊ËÕ‰¥â¬‘π‡√◊ËÕß°“√øóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡µ“¬ ∫“ß§π°ÁÀ—«‡√“–‡¬“– ·µà∫“ß§π°ÁæŸ¥«à“ ç‡√“
Õ¬“°øíß∑à“πæŸ¥‡°’Ë¬«°—∫‡√◊ËÕßπ’ÈÕ’°é 33·≈â«‡ª“‚≈°Á ‰¥â ‰ª®“° ¿“π—Èπ 34¡’∫“ß§π‰¥â¡“‡¢â“√à«¡°—∫
17:18 æ«°‡Õªî§Ÿ‡√’¬π ‡™◊ËÕ«à“‡ªÑ“À¡“¬¢Õß™’«‘µ§◊Õ§«“¡ ÿ¢ πÿ° π“π‚¥¬‡©æ“–∑“ß„®
17:18 æ«° ‚µÕ‘° ‡™◊ËÕ«à“™’«‘µ‰¡à§«√¡’Õ“√¡≥å πÿ° π“πÀ√◊ÕÕ“√¡≥å‡»√â“
17:22 ¿“Õ“‡√‚Õª“°— °≈ÿà¡ºŸâπ”§π ”§—≠„π°√ÿß‡Õ‡∏π å æ«°‡¢“∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπ§≥–ºŸâæ‘æ“°…“¥â«¬
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‡ª“‚≈·≈–‡™◊ËÕ Àπ÷Ëß„π§π‡À≈à“π—Èπ§◊Õ¥‘‚Õπ‘ ‘Õ—
™◊ËÕ¥“¡“√‘ ·≈–§πÕ◊ËπÊ¥â«¬

°‘®°“√ 18:17

¡“™‘°¢Õß ¿“Õ“‡√‚Õª“°— ºŸâÀ≠‘ß§πÀπ÷Ëß∑’Ë

‡ª“‚≈„π‡¡◊Õß‚§√‘π∏å
À≈—ß®“°π—Èπ ‡ª“‚≈°ÁÕÕ°®“°‡¡◊Õß‡Õ‡∏π å ‰ª∑’Ë‡¡◊Õß‚§√‘π∏å 2‡¢“‰¥âæ∫°—∫§π¬‘«™◊ËÕ
Õ“§«‘≈≈“∑’‡Ë °‘¥„π·§«âπªÕπ∑— Õ“§«‘≈≈“°—∫¿√√¬“∑’™Ë ÕË◊ ª√‘ ≈‘ ≈“ ‡æ‘ßË ¡“®“°Õ‘µ“≈’
‡æ√“–®—°√æ√√¥‘§≈“«¥‘Õ— * —Ëß„Àâ™“«¬‘«∑ÿ°§πÕÕ°®“°°√ÿß‚√¡ ‡ª“‚≈‰¥â ‰ªÀ“æ«°‡¢“ 3‡æ√“–
‡ª“‚≈·≈–Õ“§«‘≈≈“‡ªìπ™à“ß‡¬Á∫‡µÁπ∑å‡À¡◊Õπ°—π ‡ª“‚≈®÷ß∑”ß“πÕ¬Ÿ°à ∫— æ«°‡¢“ 4∑ÿ°«—πÀ¬ÿ¥∑“ß
»“ π“†‡ª“‚≈°Á®–‰ªæŸ¥‚µâµÕ∫°—π„π∑’ªË √–™ÿ¡™“«¬‘«† ‡æ◊ÕË æ¬“¬“¡™—°™«π™“«¬‘«·≈–™“«°√’°
„Àâ¡“‡™◊ÕË „πæ√–‡¬´Ÿ
5‡¡◊ÕË ≈‘ “ ·≈–∑‘‚¡∏’¡“®“°·§«âπ¡“´‘‚¥‡π’¬ ‡ª“‚≈∑ÿ¡à ‡∑‡«≈“∑—ßÈ À¡¥¢Õß‡¢“ª√–°“»∂âÕ¬§”
¢Õßæ√–‡®â“·≈–æ¬“¬“¡®–„Àâ™“«¬‘«√Ÿ«â “à æ√–‡¬´Ÿ§Õ◊ °…—µ√‘¬ºå ¬âŸ ßË‘ „À≠à* 6‡¡◊ÕË æ«°π—πÈ µàÕµâ“π·≈–
æŸ¥®“À¬“∫§“¬°—∫‡ª“‚≈ ‡ª“‚≈°Á –∫—¥‡ ◊ÈÕºâ“*¢Õß‡¢“ ·≈–æŸ¥«à“ ç™’«‘µ„§√°Á√—∫º‘¥™Õ∫°—π‡Õ“
‡Õß°Á·≈â«°—π º¡∑”¥’∑’Ë ÿ¥·≈â« µàÕ‰ªπ’Èº¡®–‰ªÀ“§π∑’Ë ‰¡à „™à¬‘«é 7‡ª“‚≈°ÁÕÕ°®“°∑’Ëª√–™ÿ¡™“«
¬‘«µ√ß‰ª∑’Ë∫â“π¢Õß™“¬™◊ËÕ ∑‘∑‘Õ— ¬ÿ ∑— ´÷Ëß‰¡à „™à§π¬‘« ·µàπ—∫∂◊Õæ√–‡®â“ ∫â“π¢Õß‡¢“Õ¬Ÿà∂—¥
®“°∑’Ëª√–™ÿ¡¢Õß¬‘« 8§√‘ ªí ´÷Ëß‡ªìπÀ—«Àπâ“∑’Ëª√–™ÿ¡¢Õß¬‘« æ√âÕ¡°—∫ ¡“™‘°„π§√Õ∫§√—«∑ÿ°
§π °ÁÀπ— ¡“‰«â«“ß„®„πÕß§å‡®â“™’«µ‘ ™“«‚§√‘π∏åÕ°’ ®”π«π¡“°∑’Ë ‰¥âøßí ‡ª“‚≈æŸ¥°Á ‰¥â ‰«â«“ß„®¥â«¬
·≈–‰¥â‡¢â“æ‘∏®’ ¡àÿ πÈ”†
9§◊πÀπ÷ßË Õß§å‡®â“™’«µ‘ ‰¥âæ¥Ÿ °—∫‡ª“‚≈„ππ‘¡µ‘ †«à“ ç‰¡àµÕâ ß°≈—« ª√–°“»µàÕ‰ª Õ¬à“‡ß’¬∫‡©¬
10‡æ√“–‡√“Õ¬Ÿà°—∫‡®â“ ®–‰¡à¡’ „§√‡¢â“¡“®Ÿà ‚®¡∑”√â“¬‡®â“‰¥â ‡æ√“–‡√“¡’§πÕ¬Ÿà¡“°¡“¬„π‡¡◊Õßπ’Èé
11‡ª“‚≈®÷ßª√–°“»∂âÕ¬§”¢Õßæ√–‡®â“Õ¬Ÿà∑’Ë‡¡◊Õßπ—ÈπµàÕ‰ªÕ’°Àπ÷Ëßªï§√÷Ëß

18

‡ª“‚≈∂Ÿ°π”µ—«‰ªæ∫°—≈≈‘‚Õ
*‡ªìπºŸ«â “à ·§«âπÕ“§“¬“ ™“«¬‘«√«¡µ—«°—π‡¢â“∑”√â“¬‡ª“‚≈ ·≈–æ“‡¢“‰ª∑’»Ë “≈
13æ«°‡¢“∫Õ°«à“ ç™“¬§ππ’™È °— ™«π„Àâ§π‰ª°√“∫‰À«âæ√–‡®â“„π∑“ß∑’¢Ë ¥— °—∫°Æ¢Õß‡√“é 14æÕ‡ª“‚≈
®–Õâ“ª“°æŸ¥ °—≈≈‘‚Õ°ÁæŸ¥°—∫™“«¬‘««à“ ç∂â“‡√◊ËÕßπ’È¡—π‡°’Ë¬«°—∫§«“¡º‘¥À√◊Õ§¥’√â“¬·√ß ‡√“°Á®–øíß
æ«°∑à“π 15·µàπ’Ë¡—π‡ªìπ‡√◊ËÕß‚µâ·¬âß‡°’Ë¬«°—∫§” Õπµà“ßÊ ™◊ËÕµà“ßÊ ·≈–°ÆÀ¡“¬¢Õßæ«°∑à“π ‰ª
®—¥°“√°—π‡Õ“‡Õß°Á·≈â«°—π ‡√“‰¡à¢Õ¬ÿàß‡°’Ë¬«°—∫‡√◊ËÕßÕ¬à“ßπ’Èé 16·≈â«°—≈≈‘‚Õ°Á ‰≈à§π∑—ÈßÀ¡¥ÕÕ°‰ª
®“°»“≈
17æ«°ΩŸß™π®÷ß‰ª§«â“µ—«‚ ‡∏‡π ´÷Ëß‡ªìπÀ—«Àπâ“∑’Ëª√–™ÿ¡™“«¬‘«¡“∑ÿ∫µ’µàÕÀπâ“»“≈ ·µà
°—≈≈‘‚Õ°Á ‰¡à π„®„¬¥’Õ–‰√∑—Èß ‘Èπ
12µÕπ∑’°Ë ≈— ≈‘‚Õ

18:2 §≈“«¥‘Õ— ®—°√æ√√¥‘¢Õß‚√¡—π ª°§√Õß∫â“π‡¡◊ÕßÕ¬Ÿà„π™à«ß §.». 41-54 (æ.».584-597) ‡¢“‰≈àæ«°¬‘«ÕÕ°®“°
°√ÿß‚√¡„πªï §.».49 (æ.».592)
18:5 °…—µ√‘¬åºŸâ¬‘Ëß„À≠à À√◊Õ æ√–§√‘ µå
18:6 –∫—¥‡ ◊ÈÕºâ“¢Õß‡¢“ ‡ªìπ°“√‡µ◊Õπ∑’Ë· ¥ß«à“‡ª“‚≈®–‰¡àæŸ¥„π∑’Ëª√–™ÿ¡™“«¬‘«∑’Ëπ—ËπÕ’°·≈â«
18:12 °—≈≈‘‚Õ ‡ªìπºŸâ«à“¢Õß·§«âπÕ“§“¬“ „πªï §.».51 (æ.».594)
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‡ª“‚≈°≈—∫∂÷ß‡¡◊ÕßÕ—π∑‘‚Õ°
18‡ª“‚≈‰¥âÕ¬Ÿ∑
à πË’ πË— µàÕ‰ªÕ’°À≈“¬«—π ·≈â«®÷ß≈“æ«°æ’πË Õâ ß≈ß‡√◊Õ‰ª∑’·Ë §«âπ´’‡√’¬ ª√‘

≈‘ ≈“
·≈–Õ“§«‘≈≈“°Á ‰ª°—∫‡¢“¥â«¬ ·µà°Õà π∑’‡Ë ª“‚≈®–®“°‰ª ‡¢“‰¥â ‚°πÀ—«*‡æ√“–‰¥â “∫“πµπ‡Õ“‰«â
°—∫æ√–‡®â“∑’‡Ë ¡◊Õß‡§π‡§√’¬ 19‡¡◊ÕË æ«°‡¢“¡“∂÷ß‡¡◊Õß‡Õ‡ø´— ‡ª“‚≈°Áª≈àÕ¬ª√‘ ≈‘ ≈“·≈–Õ“§«‘≈≈“
‰«â∑’Ëπ—Ëπ „π√–À«à“ß∑’Ë‡ª“‚≈Õ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπ ‡¢“‰¥â‡¢â“‰ª„π∑’Ëª√–™ÿ¡™“«¬‘« ·≈–æŸ¥‚µâµÕ∫°—∫æ«°™“«
¬‘«„ππ—Èπ 20‡¡◊ËÕæ«°π—Èπ¢Õ√âÕß„Àâ‡ª“‚≈æ—°Õ¬Ÿà∑’Ëπ—ËπµàÕ‰ªÕ’° ‡ª“‚≈‰¡à¬Õ¡ 21·µà°àÕπ∑’Ë‡¢“®–®“°
‰ª‡¢“‰¥âæŸ¥«à“ ç∂â“‡ªìπ§«“¡µâÕß°“√¢Õßæ√–‡®â“ º¡®–°≈—∫¡“À“æ«°§ÿ≥Õ’°é ·≈â«‡ª“‚≈°Áπ—Ëß
‡√◊Õ‰ª®“°‡¡◊Õß‡Õ‡ø´—
22‡¡◊ËÕ¡“∂÷ß‡¡◊Õß´’´“√’¬“ ‡ª“‚≈¢÷Èπ‰ª∑—°∑“¬À¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“∑’Ë‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡·≈â«
®÷ß≈ß‰ª∑’Ë‡¡◊ÕßÕ—π∑‘‚Õ° 23À≈—ß®“°Õ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπ√–¬–Àπ÷Ëß ‡ª“‚≈°Á‡¥‘π∑“ß‰ª‡¬’Ë¬¡µ“¡∑’Ëµà“ßÊ ∑—Ë«
·§«âπ°“≈“‡∑’¬ ·≈–·§«âπø√’‡®’¬ ‡æ◊ËÕ™à«¬æ«°»‘…¬å¢Õßæ√–‡¬´Ÿ„Àâ¡’§«“¡‡™◊ËÕ‡¢â¡·¢Áß¢÷Èπ

ÕªÕ≈‚≈„π‡¡◊Õß‡Õ‡ø´— ·≈–·§«âπÕ“§“¬“
ÕªÕ≈‚≈ ‡°‘¥∑’Ë‡¡◊ÕßÕ‡≈Á°´“π‡¥√’¬ ‡ªìπ™“¬∑’Ë¡’°“√»÷°…“¥’·≈–Õâ“ß
¢âÕæ√–§—¡¿’√å ‰¥âÕ¬à“ß§≈àÕß·§≈à« 25‡¢“‰¥â√∫— °“√ ßË— Õπ„Àâ√∂âŸ ß÷ ·π«∑“ß¢ÕßÕß§å‡®â“™’«µ‘ ·≈–‡¢“
‰¥âæ¥Ÿ ·≈– ß—Ë Õπ‡√◊ÕË ß¢Õßæ√–‡¬´Ÿ¥â«¬§«“¡°√–µ◊Õ√◊Õ√âπ·≈–∂Ÿ°µâÕß·¡àπ¬” ∂÷ß·¡â«“à ‡¢“®–√Ÿ·â §à‡√◊ÕË ß
°“√∑”æ‘∏®’ ¡àÿ πÈ”†¢Õß¬ÕÀåπ* ‡∑à“π—πÈ 26ÕªÕ≈‚≈ ‡√‘¡Ë æŸ¥‡√◊ÕË ß¢Õßæ√–‡¬´ŸÕ¬à“ß°≈â“À“≠„π∑’ªË √–™ÿ¡
¢Õß¬‘« ‡¡◊ËÕª√‘ ‘≈≈“·≈–Õ“§«‘≈≈“¡“‰¥â¬‘π‡¢â“ °Áæ“ÕªÕ≈‚≈À≈∫¡“¢â“ßÊ ·≈–Õ∏‘∫“¬‡√◊ËÕß
Àπ∑“ß¢Õßæ√–‡®â“„Àâ‡¢“√ŸÕâ ¬à“ß∂Ÿ°µâÕß¬‘ßË ¢÷πÈ 27‡¡◊ÕË ÕªÕ≈‚≈Õ¬“°®–‰ª∑’·Ë §«âπÕ“§“¬“ æ«°æ’πË Õâ ß
°Á „Àâ°”≈—ß„®‡¢“ ·≈–‰¥â‡¢’¬π®¥À¡“¬‰ª∂÷ßæ«°»‘…¬å¢Õßæ√–‡¬´Ÿ∑Ë’Õ¬Ÿà∑Ë’πË—π„ÀâµâÕπ√—∫‡¢“¥â«¬
‡¡◊ËÕÕªÕ≈‚≈‰ª∂÷ß·§«âπÕ“§“¬“ °Á ‰¥â™à«¬‡À≈◊Õ§πæ«°π—Èπ∑’Ë ‰¥â¡“‰«â«“ß„®„πæ√–‡¬´Ÿ‡æ√“–
§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“¢Õßæ√–‡®â“ 28®“°°“√‚µâ·¬âß°—π„π∑’Ë “∏“√≥– ÕªÕ≈‚≈‰¥â∑”„Àâæ«°¬‘«æà“¬·æâ
À¡¥∑à“ ‡¢“‰¥â¬°¢âÕæ√–§—¡¿’√å¡“· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“ æ√–‡¬´Ÿ§◊Õ°…—µ√‘¬åºŸâ¬‘Ëß„À≠à*
24¡’™“«¬‘«§πÀπ÷Ëß™◊ËÕ

‡ª“‚≈Õ¬Ÿà„π‡¡◊Õß‡Õ‡ø´—
„π√–À«à“ß∑’ÕË ªÕ≈‚≈Õ¬Ÿ∑à ‡Ë’ ¡◊Õß‚§√‘π∏å ‡ª“‚≈‰¥â „™â‡ πâ ∑“ß¿“¬„πºà“πÀÿ∫‡¢“µà“ßÊ ¡“
®π∂÷ß‡¡◊Õß‡Õ‡ø´— ·≈–‰¥âæ∫°—∫»‘…¬å∫“ß§π¢Õßæ√–‡¬´Ÿ∑’Ëπ—Ëπ 2‡¢“∂“¡æ«°π—Èπ«à“
çµÕπ∑’æË «°∑à“π‡™◊ÕË „πæ√–‡¬´ŸππÈ— ‰¥â√∫— æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ∑ÿ ∏‘Ï†À√◊Õ‡ª≈à“é æ«°‡¢“µÕ∫«à“ çæ«°
‡√“¬—ß‰¡à‡§¬‰¥â¬‘π‡≈¬ «à“¡’æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï¥â«¬é 3‡ª“‚≈∂“¡µàÕ«à“ ç∂â“Õ¬à“ßπ—Èπ ‰¥â√—∫æ‘∏’
®ÿà¡πÈ”†·∫∫‰Àπé æ«°‡¢“µÕ∫«à“ çæ‘∏’®ÿà¡πÈ”¢Õß¬ÕÀåπé
4‡ª“‚≈®÷ß∫Õ°«à“ çæ‘∏®’ ¡
àÿ πÈ”¢Õß¬ÕÀåππ—πÈ ∑”‡æ◊ÕË · ¥ß«à“§ÿ≥°≈—∫µ—«°≈—∫„®·≈â« ‡¢“‰¥â∫Õ°
§π„Àâ‡™◊ËÕ§π§πÀπ÷Ëß∑’Ë®–¡“¿“¬À≈—ß‡¢“ ´÷Ëß§ππ—Èπ§◊Õæ√–‡¬´Ÿé

19

18:18 ‚°πÀ—« ™“«¬‘«∑” ‘Ëßπ’È‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√· ¥ß«à“™à«ß‡«≈“¢Õß§” “∫“πµàÕæ√–‡®â“ ‘Èπ ÿ¥≈ß
18:25 ¬ÕÀåπ ‡ªìπºŸâ∑”æ‘∏’®ÿà¡πÈ” ºŸâ —Ëß Õπª√–™“™π„π‡√◊ËÕß°“√¡“∂÷ß¢Õßæ√–‡¬´Ÿ (¡—∑∏‘« 3, ≈Ÿ°“ 3)
18:28 °…—µ√‘¬åºŸâ¬‘Ëß„À≠à À√◊Õ æ√–‡¬´Ÿ
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5‡¡◊ËÕæ«°‡¢“‰¥â¬‘πÕ¬à“ßπ—Èπ

°Á‡¢â“æ‘∏’®ÿà¡πÈ”„ππ“¡¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ 6À≈—ß®“°‡ª“‚≈«“ß¡◊Õ
≈ß∫πæ«°‡¢“* æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ∑ÿ ∏‘°Ï ¡Á “Õ¬Ÿ°à ∫— æ«°‡¢“ ·≈â«æ«°‡¢“°Á‡√‘¡Ë æŸ¥¿“…“∑’Ë‰¡à√®âŸ °— *·≈–
‰¥âæŸ¥·∑πæ√–‡®â“¥â«¬ 7æ«°‡¢“¡’Õ¬Ÿà∑—ÈßÀ¡¥ª√–¡“≥ ‘∫ Õß§π
8‡ªìπ‡«≈“ “¡‡¥◊Õπ∑’Ë‡ª“‚≈‰¥â‡¢â“‰ª„π∑’Ëª√–™ÿ¡¢Õß¬‘«† ª√–°“»∂âÕ¬§”¢Õßæ√–‡®â“¥â«¬
„®°≈â“ æŸ¥‚µâµÕ∫°—π·≈–™—°™«π™“«¬‘«„Àâ¡“‡™◊ËÕ‡√◊ËÕß·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“ 9·µà∫“ß§πÀ—«¥◊ÈÕ‰¡à
¬Õ¡‡™◊ËÕ ·≈–æŸ¥®“«à“√â“¬‡°’Ë¬«°—∫Àπ∑“ß¢Õßæ√–‡®â“ ¥—ßπ—Èπ‡ª“‚≈®÷ß·¬°®“°æ«°‡¢“ ·≈–æ“
æ«°»‘…¬å¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‰ª°—∫‡¢“¥â«¬ ·≈–∑ÿ°«—π‡¢“°Á®–‰ªæŸ¥‚µâµÕ∫°—π∑’ÀË Õâ ß∫√√¬“¬¢Õß∑’√π— π—
10‡¢“∑”Õ¬à“ßπ’ÈÕ¬Ÿà Õßªï ®÷ß∑”„Àâ§π∑’ËÕ“»—¬Õ¬Ÿà „π·§«âπ‡Õ‡™’¬∑—Èß™“«¬‘«·≈–§π∑’Ë ‰¡à „™à¬‘«‰¥â¬‘π
∂âÕ¬§”¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µ°—πÀ¡¥∑ÿ°§π

≈Ÿ°™“¬¢Õß‡ «“
11„πµÕππ—π
È æ√–‡®â“°”≈—ß∑”‡√◊ÕË ßÕ—»®√√¬åÕπ— ‡À≈◊Õ‡™◊ÕË ºà“π¡◊Õ¢Õß‡ª“‚≈ 12·¡â·µàº“â ‡™Á¥Àπâ“

°—∫ºâ“°—π‡ªóôÕπ∑’Ë‡ª“‚≈®—∫ ‡¡◊ËÕ‡Õ“‰ª«“ß‰«â∑’Ëµ—«§πªÉ«¬‚√§¿—¬‰¢â‡®Á∫°ÁÀ“¬‰ª ·≈–æ«°º’™—Ë«°Á
ÕÕ°®“°√à“ß‰ª¥â«¬
13¡’™“«¬‘«∫“ß§π‡ªìπÀ¡Õº’ ‡∑’¬Ë «‡¥‘π‰ª¡“µ“¡∑’µË “à ßÊ ‡æ◊ÕË ¢—∫‰≈àº™’ «—Ë ‚¥¬æ¬“¬“¡Õâ“ß™◊ÕË ¢Õß
æ√–‡¬´Ÿ°—∫§π∑’Ë∂Ÿ°º’™—Ë« ‘ß«à“ ç‡√“¢Õ —Ëßæ«°‡®â“„ÀâÕÕ°¡“‚¥¬æ√–‡¬´Ÿ ºŸâ∑’Ë‡ª“‚≈‰¥âª√–°“»π—Èπé
14‡ «“‡ªìπÀ—«Àπâ“π—°∫«™∑’Ë ‚¥¥‡¥àπ§πÀπ÷Ëß ≈Ÿ°™“¬∑—Èß‡®Á¥§π¢Õß‡¢“°Á°”≈—ß∑”Õ¬à“ßπ’È 15·µà
º’™«Ë— ‰¥âæ¥Ÿ °—∫æ«°‡¢“«à“ çæ√–‡¬´Ÿ‡√“°Á√®âŸ °— ‡ª“‚≈‡√“°Á√®âŸ °— ·µàæ«°‡ÕÁß‡ªìπ„§√°—πé
16·≈â«™“¬§π∑’Ë∂Ÿ°º’™—Ë« ‘ßÕ¬Ÿà°Á°√–‚®π„ àæ«°π—Èπ ·≈–∑”√â“¬æ«°‡¢“ æ«°‡¢“µà“ß°Á«‘ËßÀπ’
ÕÕ°¡“®“°∫â“πµ—«≈àÕπ®âÕπ∫“¥‡®Á∫ –∫—° –∫Õ¡ 17∑ÿ°§π∑’ÕË ¬Ÿà„π‡¡◊Õß‡Õ‡ø´— ∑—ßÈ §π¬‘«·≈–§π
∑’Ë ‰¡à „™à¬‘« √Ÿâ‡√◊ËÕßπ’È°—πÀ¡¥ ∑”„Àâ∑ÿ°§π°≈—« ·≈–™◊ËÕ¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“°Á ‰¥â√—∫°“√¬°¬àÕß¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ
18¡’À≈“¬§π∑’Ë‡™◊ËÕ„πæ√–‡¬´Ÿ‰¥â¡“ “√¿“æ„π‡√◊ËÕß‰¡à¥’ß“¡∑’Ëæ«°‡¢“‰¥â∑” 19¡’À≈“¬§π∑’Ë „™â
‡«∑¡πµ√å§“∂“ ‰¥â√«∫√«¡Àπ—ß ◊Õ∑’Ë∑”‡«∑¡πµ√å§“∂“ÕÕ°¡“‡º“‰øµàÕÀπâ“∑ÿ°§π æ«°‡¢“‰¥â
§”π«≥√“§“¢ÕßÀπ—ß ◊Õ∑—ÈßÀ¡¥π—Èπ æ∫«à“‡ªìπ‡ß‘π∂÷ßÀâ“À¡◊Ëπ‡À√’¬≠‡ß‘π* 20‡√◊ËÕßæ«°π’È·À≈–∑’Ë
∑”„Àâ∂âÕ¬§”¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µ ‰¥â·æ√à¢¬“¬ÕÕ°‰ªÕ¬à“ß°«â“ß¢«“ß·≈–‡°‘¥º≈¡“°¢÷Èπ

‡ª“‚≈«“ß·ºπ‡¥‘π∑“ß
‡ª“‚≈®÷ßµ—¥ ‘π„®∑’Ë®–‡¥‘π∑“ßºà“π·§«âπ¡“´‘‚¥‡π’¬·≈–·§«âπ
Õ“§“¬“‡æ◊ÕË ‰ª∑’‡Ë ¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ ‡¢“æŸ¥«à“ çÀ≈—ß®“°∑’ºË ¡‰ª∑’πË πË— ·≈â« º¡µâÕß‰ª°√ÿß‚√¡¥â«¬é 22‡¢“
®÷ß ßà ∑‘‚¡∏’·≈–‡Õ√— ∑— ºŸ™â «à ¬∑—ßÈ Õß§π¢Õß‡¢“‰ª∑’·Ë §«âπ¡“´‘‚¥‡π’¬ «à πµ—«‡¢“‡ÕßÕ¬Ÿà„π·§«âπ
‡Õ‡™’¬µàÕ‰ªÕ’°√–¬–Àπ÷Ëß
21À≈—ß®“°‡√◊ËÕßπ’È‡°‘¥¢÷Èπ

19:6
19:6
19:19
19:35

05 act

«“ß¡◊Õ≈ß∫πæ«°‡¢“ ‡ªìπ∑à“∑“ß∑’Ë¡“°—∫°“√Õ∏‘…∞“π ‡ªìπ°“√¢Õ„Àâæ√–‡®â“Õ«¬æ√·°à∫ÿ§§≈∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß‡ªìπæ‘‡»…
¿“…“∑’Ë ‰¡àà√Ÿâ®—° §◊Õ¿“…“∑’Ë ‰¡à‡§¬‡√’¬π√ŸâÀ√◊ÕæŸ¥‰¥â¡“°àÕπ‡≈¬
‡À√’¬≠‡ß‘π Õ“®‡ªìπ‡ß‘π‡À√’¬≠¢Õß°√’° Àπ÷Ëß‡À√’¬≠ “¡“√∂‡ªìπ§à“·√ßß“π§πß“πµàÕÀπ÷Ëß«—π
À‘π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï Õ“®‡ªìπ≈Ÿ°Õÿ°“∫“µÀ√◊ÕÀ‘π∑’Ëª√–™“™π§‘¥«à“‡À¡◊ÕπÕ“√‡∑¡‘ ®÷ßπ”¡“ —°°“√–
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§«“¡¬ÿàß¬“°„π‡¡◊Õß‡Õ‡ø´—
23„π™à«ßπ—π
È ∑’‡Ë ¡◊Õß‡Õ‡ø´— ‰¥â‡°‘¥§«“¡«ÿπà «“¬Õ¬à“ß√ÿπ·√ß¢÷πÈ ‡π◊ÕË ß®“°§” Õπ‡√◊ÕË ßÀπ∑“ß
¢ÕßÕß§å‡®â“™’«µ‘ 24¡’™“¬§πÀπ÷ßË ™◊ÕË ‡¥‡¡µ√‘Õ— ‡¢“‡ªìπ™à“ß‡ß‘π ‡¢“‰¥â‡Õ“‡ß‘π¡“∑”‡ªìπ√Ÿª®”≈Õß
«—¥¢Õß‡∑æ∏‘¥“Õ“√‡∑¡‘ ´÷Ëß∑”√“¬‰¥â „Àâ°—∫æ«°™à“ßΩï¡◊Õ‡ªìπÕ—π¡“° 25‡¥‡¡µ√‘Õ— ®÷ß‡√’¬°æ«°

™à“ßΩï¡◊Õæ«°π—Èπ∑’Ë¡’Õ“™’æ‡¥’¬«°—π¡“ª√–™ÿ¡ ·≈–æŸ¥«à“ ç∑à“π∑—ÈßÀ≈“¬°Á√Ÿâ«à“æ«°‡√“¡’√“¬‰¥â¥’
®“°ß“ππ’È 26∑à“π°Á‡ÀÁπ·≈–‰¥â¬π‘ ·≈â««à“ ‰Õâ‡ª“‚≈§ππ’È ‰¥â™°— ™«π·≈–‡ª≈’¬Ë π§«“¡§‘¥¢Õß§π‡ªìπ
®”π«π¡“° ‰¡à „™à·µà∑’Ë‡¡◊Õß‡Õ‡ø´— π’È‡∑à“π—Èπ ·µà‡°◊Õ∫®–∑—Ë«·§«âπ‡Õ‡™’¬ ¡—π∫Õ°«à“æ√–‡®â“∑’Ë
√â“ß¢÷πÈ ®“°¡◊Õ¡πÿ…¬å ‰¡à„™àæ√–‡®â“‡∑’¬Ë ß·∑â 27§” Õππ’ÕÈ π— µ√“¬¡“° πÕ°®“°®–∑”„ÀâÕ“™’æ¢Õß
æ«°‡√“µâÕß‡ ¬’ ™◊ÕË ‡ ¬’ ß‰ª·≈â« ¬—ß∑”„Àâ«¥— ¢Õß‡∑æ∏‘¥“Õ“√‡∑¡‘ À¡¥§«“¡À¡“¬‰ª¥â«¬ ·≈–§«“¡
¬‘ßË „À≠à¢Õßπ“ß∑’∑Ë «—Ë ·§«âπ‡Õ‡™’¬·≈–∑—«Ë ‚≈°‡§“√æ∫Ÿ™“ °Á®– ≠
Ÿ π‘È ‰ª¥â«¬é
28‡¡◊ËÕæ«°‡¢“‰¥â¬‘πÕ¬à“ßπ’È °Á ‚°√∏·≈–‚Àà√âÕß«à“ çÕ“√‡∑¡‘ ‡∑æ∏‘¥“¢Õß™“«‡Õ‡ø´— ‡ªìπ
ºŸâ¬‘Ëß„À≠àé 29∑—Ë«∑—Èß‡¡◊Õß°Á«ÿàπ«“¬ —∫ π°—π‰ªÀ¡¥ æ«°‡¢“«‘Ëß°√Ÿ°—π‡¢â“‰ª„π‚√ß≈–§√ æ√âÕ¡°—∫
≈“°™“«¡“´‘‚¥‡π’¬ Õß§π §◊Õ°“¬Õ— ·≈–Õ“√‘ ∑“√§— ‡æ◊ËÕπ√à«¡∑“ß¢Õß‡ª“‚≈ ‡¢â“‰ª°—∫æ«°
‡¢“¥â«¬ 30ΩÉ“¬‡ª“‚≈Õ¬“°®–‡¢â“‰ªÕ¬ŸàµàÕÀπâ“ΩŸß™π ·µàæ«°»‘…¬å¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‰¡à¬Õ¡„Àâ ‰ª
31‡®â“Àπâ“∑’Ëª°§√Õß·§«âπ∫“ß§π ∑’Ë‡ªìπ‡æ◊ËÕπ¢Õß‡ª“‚≈ ‰¥âΩ“°§”æŸ¥¡“∂÷ß‡¢“ ÕâÕπ«Õπ‰¡à „Àâ
‡¢“‡ ’Ë¬ß‡¢â“‰ª„π‚√ß≈–§√ 32µÕππ’ÈºŸâ§πµà“ß§πµà“ß√âÕßµ–‚°π°—π ®π∑’Ëª√–™ÿ¡«ÿàπ«“¬‰ªÀ¡¥
·µà§π à«π„À≠à°Á ‰¡à√ŸâÀ√Õ°«à“‡¢“¡“™ÿ¡πÿ¡°—π∑”‰¡ 33∫“ß§π„πΩŸß™π‰¥â∫Õ°„ÀâÕ‡≈Á°´“π‡¥Õ√å√Ÿâ
«à“‡°‘¥Õ–‰√¢÷Èπ ‡æ√“–µÕππ’È‡¢“‰¥â∂Ÿ°™“«¬‘«º≈—°ÕÕ°‰ª¬◊πÕ¬Ÿà¢â“ßÀπâ“ ‡¢“®÷ß¬°¡◊Õ¢÷Èπ„ÀâΩŸß™π
‡ß’¬∫ ·≈–æ¬“¬“¡∑’Ë®–æŸ¥·°âµà“ßµàÕÀπâ“§π∑’Ë¡“™ÿ¡πÿ¡π—Èπ
34‡¡◊Ë Õæ«°‡¢“√Ÿ«â “à Õ‡≈Á°´“π‡¥Õ√å ‡ ªì π §π¬‘ « æ«°‡¢“°Á√âÕßµ–‚°π‡ªìπ‡ ’¬ß‡¥’¬«°— π «à “
çÕ“√‡∑¡‘ ‡∑æ∏‘¥“¢Õß™“«‡Õ‡ø´— ‡ªìπºŸâ¬‘Ëß„À≠àé √âÕßÕ¬ŸàÕ¬à“ßπ—Èπª√–¡“≥ Õß™—Ë«‚¡ß
35ΩÉ“¬ºŸâª°§√Õß‡¡◊Õß∫Õ°„ÀâΩŸß™πÕ¬Ÿà „π§«“¡ ß∫ ·≈–æŸ¥«à“ çæ’ËπâÕß™“«‡Õ‡ø´— ¡’ „§√
∫â“ß„π‚≈°π’È∑’Ë¬—ß‰¡à√Ÿâ«à“‡¡◊Õß‡Õ‡ø´— ‡ªìπºŸâ¥Ÿ·≈«—¥¢ÕßÕ“√‡∑¡‘ ºŸâ¬‘Ëß„À≠à ·≈–‡ªìπºŸâ√—°…“À‘π
»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï*∑’ËÀ≈àπ¡“®“°∑âÕßøÑ“ 36‰¡à¡’„™à ‰À¡≈à– ‡æ√“–©–π—Èπæ«°∑à“πµâÕß„®‡¬ÁπÊ ‰¡à∑”Õ–‰√∑’Ë
‚ßà‡¢≈“ 37æ«°∑à“π‰¥â‡Õ“™“¬ Õß§ππ’È*¡“∑’Ëπ’Ë ∑—Èß∑’Ëæ«°‡¢“‰¡à ‰¥âª≈âπ«—¥À√◊Õ¥ŸÀ¡‘Ëπ‡∑æ∏‘¥“¢Õß
æ«°‡√“ 38∂â“‡¥‡¡µ√‘Õ— ·≈–æ«°™à“ßΩï¡Õ◊ ∑’∑Ë ”ß“π°—∫‡¢“°≈à“«À“„§√ »“≈°Á‡ªî¥Õ¬Ÿà §≥–ºŸæâ æ‘ “°…“
°Áæ√âÕ¡ „Àâæ«°‡¢“‰ªøÑÕß√âÕß°—π‡Õß∑’Ëπ—Ëπ ‘ 39·µà∂â“æ«°∑à“π¬—ß¡’‡√◊ËÕßÕ◊ËπÕ’° °Á„Àâ ‰ªµ°≈ß°—π„π
∑’Ëª√–™ÿ¡ª°µ‘‡∂Õ– 40·§àπ’Èæ«°‡√“°Á‡ ’Ë¬ß¡“°·≈â«∑’Ë®–∂Ÿ°°≈à“«À“«à“°àÕ°“√®≈“®≈ ¢÷Èπ„π«—ππ’È
‡æ√“–æ«°‡√“‰¡à¡¢’ Õâ Õâ“ßÕ–‰√‡≈¬ ∑’¡Ë “™ÿ¡πÿ¡°—π„π§√—ßÈ π’éÈ 41‡¡◊ÕË ‡¢“æŸ¥®∫ °Á ßË— „Àâ‡≈‘°™ÿ¡πÿ¡°—π

‡ª“‚≈‡¥‘π∑“ß‰ª·§«âπ¡“´‘‚¥‡π’¬·≈–°√’°
‡¡◊ÕË §«“¡«ÿπà «“¬ ß∫≈ß ‡ª“‚≈‰¥â‡√’¬°æ«°»‘…¬å¢Õßæ√–‡¬´Ÿ¡“æ∫°—π À≈—ß®“°æŸ¥
„Àâ°”≈—ß„®æ«°‡¢“·≈â« ‡ª“‚≈°Á∫Õ°≈“·≈–‰ª∑’Ë·§«âπ¡“´‘‚¥‡π’¬ 2‡ª“‚≈‰¥â „Àâ
°”≈—ß„®°—∫æ«°»‘…¬å¢Õßæ√–‡¬´Ÿµ“¡∑’µË “à ßÊ ∑’‡Ë ¢“ºà“π‰ªπ—πÈ ®π¡“∂÷ß·§«âπ°√’° 3‡¢“æ—°Õ¬Ÿ∑à πË’ πË—

20
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“¡‡¥◊Õπ ·≈–‡¡◊ËÕ‡¢“‡µ√’¬¡∑’Ë®–≈ß‡√◊Õ‰ª´’‡√’¬ ‡¢“√Ÿâ«à“¡’æ«°¬‘««“ß·ºπ®–¶à“‡¢“ ‡ª“‚≈®÷ß
µ—¥ π‘ „®«°°≈—∫‰ª∑“ß·§«âπ¡“´‘‚¥‡π’¬·∑π 4‡¢“¡’‡æ◊ÕË π√à«¡‡¥‘π∑“ß‰ª¥â«¬§◊Õ ‚ ª“‡∑Õ√å≈°Ÿ ™“¬
¢Õßªï√— ™“«‡¡◊Õß‡∫‚√Õ“ Õ“√‘ ∑“√§— °—∫‡ §ÿπ¥— ™“«‡¡◊Õß‡∏ –‚≈π‘°“ °“¬Õ— ®“°‡¥Õ√å∫’
·≈–∑‘‚¡∏’ ∑’§°‘ — °—∫‚µ√øï¡— ∑’¡Ë “®“°·§«âπ‡Õ‡™’¬* 5‚¥¬§π∑—ßÈ À¡¥π’È ‰¥â‡¥‘π∑“ß≈à«ßÀπâ“‰ª§Õ¬
æ«°‡√“∑’‡Ë ¡◊Õß‚µ√Õ— 6À≈—ß®“°«—π‡∑»°“≈¢π¡ªíß‰√â‡™◊ÈÕ†æ«°‡√“°Á≈ß‡√◊ÕÕÕ°®“°‡¡◊Õßøï≈‘ªª’
Àâ“«—πµàÕ¡“ æ«°‡√“‰¥â ‰ª ¡∑∫°—∫æ«°‡¢“∑’Ë‡¡◊Õß‚µ√Õ— ·≈–æ—°Õ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπ‡®Á¥«—π

‡ª“‚≈‰ª‡¬’Ë¬¡‡¡◊Õß‚µ√Õ— ‡ªìπ§√—Èß ÿ¥∑â“¬
7„π«—πÕ“∑‘µ¬å* ¢≥–∑’‡Ë √“ª√–™ÿ¡°—π‡æ◊ÕË À—°¢π¡ªíß* ‡ª“‚≈§ÿ¬°—∫æ«°‡¢“®π∂÷ß‡∑’¬Ë ß§◊π ‡æ√“–
‡ª“‚≈µ—ßÈ „®®–ÕÕ°®“°‡¡◊Õß„π«—π√ÿàß¢÷Èπ 8„πÀâÕß™—πÈ ∫π∑’‡Ë √“ª√–™ÿ¡°—ππ—πÈ ¡’µ–‡°’¬ßÕ¬ŸÀà ≈“¬¥«ß
9™“¬Àπÿ¡
à §πÀπ÷ßË ™◊ÕË ¬ÿ∑°‘ — π—ßË Õ¬Ÿ∫à π¢Õ∫Àπâ“µà“ß ‡¢“ßà«ßπÕπ¡“° ®÷ßÀ≈—∫‰ª¢≥–∑’‡Ë ª“‚≈¬—ßæŸ¥Õ¬Ÿà
·≈–µ°≈ß¡“®“°Àπâ“µà“ß™—Èπ∑’Ë “¡ ‡¡◊ËÕ¬°µ—«‡¢“¢÷Èπ¡“°Áæ∫«à“‡¢“µ“¬‡ ’¬·≈â« 10‡ª“‚≈®÷ß≈ß‰ª
·≈–°â¡µ—«≈ß‰ª°Õ¥√à“ß¢Õß¬ÿ∑‘°— ·≈â«æŸ¥«à“ ç‰¡àµâÕß‡ªìπÀà«ß ‡æ√“–‡¢“¬—ß¡’™’«‘µÕ¬Ÿàé 11®“°π—Èπ

‡ª“‚≈°Á¢πÈ÷ ‰ª™—πÈ ∫π À—°¢π¡ªíß·≈–°‘πÕ“À“√°—π ·≈–æŸ¥°—∫æ«°π—πÈ µàÕ‰ª®π∂÷ß‡™â“¡◊¥·≈â«®÷ß®“°‰ª
·≈–∑ÿ°§π°Á√Ÿâ ÷°ª≈“∫ª≈◊È¡„®¡“°

12æ«°‡¢“°Áæ“™“¬Àπÿà¡§π∑’Ëøóôπ®“°§«“¡µ“¬°≈—∫∫â“π

°“√‡¥‘π∑“ß®“°‡¡◊Õß‚µ√Õ— ‰ª‡¡◊Õß¡‘‡≈∑—
13‡ª“‚≈µ—Èß„®®–‡¥‘π∑“ß‰ª‡¡◊ÕßÕ— ‚ ∑“ß∫° ®÷ß®—¥°“√„Àâæ«°‡√“¢÷Èπ‡√◊Õ≈à«ßÀπâ“‰ª°àÕπ
·≈â«§àÕ¬·«–√—∫‡¢“¢÷Èπ‡√◊Õ∑’Ëπ—Ëπ 14‡¡◊ËÕ‡ª“‚≈æ∫æ«°‡√“∑’Ë‡¡◊ÕßÕ— ‚ ‡√“√—∫‡¢“¢÷Èπ‡√◊Õ¡ÿàßÀπâ“
‰ª‡¡◊Õß¡‘‡≈∑— 15„π«—π√ÿàß¢÷Èπ ‡√“·≈àπ‡√◊ÕÕÕ°®“°¡‘‡≈∑— ‰ª∂÷ß∫√‘‡«≥Ωíòßµ√ß¢â“¡°—∫‡°“–§‘‚Õ
æÕ«—πµàÕ¡“‡√“°Á·≈àπ‡√◊Õ¡“∂÷ß‡°“– “¡Õ ·≈–Õ’°«—πµàÕ¡“‡√“‰¥â¡“∂÷ß‡¡◊Õß¡‘‡≈∑— 16‡ª“‚≈

µ—¥ π‘ „®«à“®–·≈àπºà“π‡¡◊Õß‡Õ‡ø´— ‰ª‡≈¬ ®–‰¥â ‰¡àµÕâ ß‡ ¬’ ‡«≈“∑’·Ë §«âπ‡Õ‡™’¬ ‡æ√“–∂â“‡ªìπ‰ª‰¥â
‡¢“®–√’∫‰ª„Àâ∂÷ß‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡°àÕπ«—π‡æÁπ‡∑§Õ µå†

‡ª“‚≈æ∫°—∫§≥–ºŸâπ”Õ“«ÿ‚ ¢ÕßÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡‡Õ‡ø´—
‡ª“‚≈‰¥âΩ“°¢âÕ§«“¡‰ª„Àâæ«°ºŸâπ”Õ“«ÿ‚ ∑’ËÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õß
æ√–‡®â“„π‡¡◊Õß‡Õ‡ø´— „Àâ¡“‡®Õ°—π∑’πË πË— 18‡¡◊ÕË æ«°π—πÈ ¡“∂÷ß ‡ª“‚≈æŸ¥«à“ ç§ÿ≥°Á√«âŸ “à µ≈Õ¥‡«≈“
∑’ºË ¡Õ¬Ÿ°à ∫— æ«°§ÿ≥º¡„™â™«’ µ‘ Õ¬à“ß‰√ π—∫µ—ßÈ ·µà«π— ·√°∑’ºË ¡¡“∂÷ß·§«âπ‡Õ‡™’¬π’È 19º¡‰¥â√∫— „™âÕß§å
‡®â“™’«µ‘ Õ¬à“ßÕàÕππâÕ¡∂àÕ¡µπ·≈–πÈ”µ“‰À≈ º¡‰¥âº“à π§«“¡∑ÿ°¢å¬“°≈”∫“°¡“°¡“¬®“°·ºπ√â“¬
µà“ßÊ ¢Õßæ«°¬‘« 20§ÿ≥°Á√«âŸ “à Õ–‰√∑’‡Ë ªìπª√–‚¬™πå°∫— æ«°§ÿ≥ º¡‰¡à‡§¬≈—ß‡≈∑’®Ë –∫Õ°„Àâ√‡âŸ ≈¬ ´È”
¬—ß Õπ„Àâ∑ßÈ— „π∑’Ë “∏“√≥– ·≈–∑’∫Ë “â πÕ’°¥â«¬ 21º¡‡µ◊ÕπÀ¡¥∑ÿ°§π ‰¡à«“à ®–‡ªìπ§π¬‘« À√◊Õ§π
°√’°„Àâ°≈—∫µ—«°≈—∫„® °≈—∫¡“À“æ√–‡®â“ ·≈–„Àâ ‰«â«“ß„®„πæ√–‡¬´Ÿ‡®â“¢Õßæ«°‡√“ 22µÕππ’ºÈ ¡
17µÕπ‡ª“‚≈Õ¬Ÿà∑’Ë‡¡◊Õß¡‘‡≈∑—

20:4 ‡Õ‡™’¬ ¿“§µ–«—πµ°¢Õßª√–‡∑»µ√ÿ°’„πªí®®ÿ∫—ππ’È
20:7 «—πÕ“∑‘µ¬å À√◊Õ ç«—π·√°¢Õß —ª¥“Àåé ™“«¬‘«∂◊Õ«à“«—ππ’È‡√‘Ë¡¢÷Èπ‡¡◊ËÕæ√–Õ“∑‘µ¬åµ°¥‘π„π‡¬Áπ«—π‡ “√å ·µà∂â“≈Ÿ°“
π—∫µ“¡‡«≈“¢Õß°√’° °“√ª√–™ÿ¡π’È°Á®–µ√ß°—∫§◊π«—πÕ“∑‘µ¬å
20:7 À—°¢π¡ªíß À¡“¬∂÷ßé°‘πÕ“À“√é „π∑’Ëπ’È‡ªìπ‰ª‰¥â«à“À¡“¬§«“¡√«¡∂÷ß ç°“√°‘π¢π¡ªíß·≈–¥◊Ë¡πÈ”Õßÿàπ‡æ◊ËÕ√–≈÷°
∂÷ß°“√µ“¬¢Õßæ√–‡¬´Ÿé20:28¥â«¬‡≈◊Õ¥¢Õßæ√–Õß§å À√◊Õ ç‡≈◊Õ¥¢Õß∫ÿµ√™“¬æ√–Õß§åé
21:8 (§π∑’Ë™à«¬·®°®à“¬Õ“À“√„π‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡) ¥Ÿ°‘®°“√ 6:6
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®–µâÕß‰ª‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ µ“¡∑’Ëæ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï† —Ëß ‰¡à√Ÿâ«à“®–‡°‘¥Õ–‰√¢÷Èπ°—∫º¡∑’Ëπ—Ëπ∫â“ß
23√Ÿ·
â µà«“à æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ∑ÿ ∏‘Ï ‰¥â‡µ◊Õπº¡„π∑ÿ°‡¡◊Õß∑’Ë ‰ª«à“ ∑—ßÈ §ÿ° ∑—ßÈ §«“¡∑ÿ°¢å¬“°≈”∫“° °”≈—ß
√Õº¡Õ¬Ÿ∑à ‡Ë’ ¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ 24·µàº¡‰¡à π„®À√Õ°«à“®–‡°‘¥Õ–‰√¢÷πÈ °—∫™’«µ‘ ¢Õßº¡ ¢Õ‡æ’¬ß·µà„Àâ
º¡«‘ßË ∂÷ß‡ πâ ™—¬ ·≈–∑”ß“π∑’æË √–‡¬´Ÿ‡®â“¡Õ∫À¡“¬‰«â „Àâ ”‡√Á®°ÁæÕ·≈â« ß“ππ—πÈ °Á§Õ◊ °“√ª√–°“»
¢à“«¥’† ‡√◊ËÕß§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“¢Õßæ√–‡®â“
25º¡√Ÿ«â “à µàÕ‰ªπ’®È –‰¡à¡’„§√‡≈¬„πæ«°§ÿ≥ ∑’ºË ¡‰¥âµ√–‡«π‰ªª√–°“»‡√◊ÕË ß·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“
„Àâøíßπ—Èπ ®–‰¥â‡ÀÁπÀπâ“º¡Õ’° 26¥—ßπ—Èπº¡¢Õ∫Õ°„Àâ√ŸâµÕππ’È‡≈¬«à“ ∂â“À“°¡’ „§√„πæ«°§ÿ≥À≈ß
À“¬ Õ¬à“¡“‚∑…º¡°Á·≈â«°—π 27‡æ√“–º¡‰¥â∫Õ°‡√◊ËÕß∑’Ëæ√–‡®â“Õ¬“°„Àâæ«°§ÿ≥√ŸâÕ¬à“ß§√∫∂â«π
·≈â« 28√–«—ßµ—«‡Õß°—∫ΩŸß™π∑—ßÈ À≈“¬∑’æË √–«‘≠≠“≥∫√‘ ∑ÿ ∏‘Ï ‰¥âµßÈ— „Àâ§≥
ÿ ‡ªìπºŸ¥â ·Ÿ ≈‡≈’¬È ß¥Ÿ ´÷ßË °Á§Õ◊
À¡Ÿªà √–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“†∑’æË √–Õß§å ‰¥â´ÕÈ◊ ¡“¥â«¬‡≈◊Õ¥¢Õßæ√–Õß§å*‡Õß 29º¡√Ÿ«â “à ‡¡◊ÕË º¡®“°‰ª®–
¡’§πÕ◊πË ∑’‡Ë ªìπ‡À¡◊ÕπΩŸßÀ¡“ªÉ“¥ÿ√“â ¬‡¢â“¡“∑”√â“¬ΩŸß™π¢Õßæ√–‡®â“ 30·¡â·µàæ«°§ÿ≥‡Õß∫“ß§π
°Á®–æŸ¥∫‘¥‡∫◊Õπ§«“¡®√‘ß ‡æ◊ÕË ≈àÕæ«°»‘…¬å¢Õßæ√–‡¬´Ÿ„Àâ ‰ªµ‘¥µ“¡æ«°‡¢“·∑π 31©–π—πÈ √–«—ß
µ—«‰«â „Àâ¥’ ®”‰«â«à“µ≈Õ¥‡«≈“ “¡ªï¡“π’È º¡‰¥âµ—°‡µ◊Õπæ«°§ÿ≥·µà≈–§π¥â«¬πÈ”µ“¡“µ≈Õ¥ ‰¡à
‡§¬À¬ÿ¥‡≈¬∑—Èß°≈“ß«—π·≈–°≈“ß§◊π
32·≈–‡¥’Î¬«π’È º¡¢Õ¡Õ∫æ«°§ÿ≥‰«â°—∫æ√–‡®â“ ·≈–°—∫∂âÕ¬§”·Ààß§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“¢Õß
æ√–Õß§å ∑’Ë®–∑”„Àâ§ÿ≥‡¢â¡·¢Áß¢÷Èπ ·≈–®–∑”„Àâ§ÿ≥‡ªìπºŸâ√—∫¡√¥°√à«¡°—∫§πæ«°π—Èπ∑—ÈßÀ¡¥∑’Ë
æ√–‡®â“‰¥â·¬°ÕÕ°¡“‰«â‡ªìπ¢Õßæ√–Õß§å 33º¡‰¡à‡§¬§‘¥Õ¬“°®–‰¥â‡ß‘π∑Õß À√◊Õ‡ ÕÈ◊ ºâ“¢Õß„§√
‡≈¬ 34æ«°§ÿ≥°Á√Ÿâ«à“ º¡‰¥â∑”ß“π‡≈’È¬ß¥Ÿµ—«‡Õß·≈–§π∑’ËÕ¬Ÿà°—∫º¡ ¥â«¬¡◊Õ∑—Èß Õß¢Õßº¡π’È 35∑’Ë
º¡∑”Õ¬à“ßπ’È °Á‡æ◊ËÕæ«°§ÿ≥®–‰¥â‡ÀÁπ«à“‡√“®–µâÕß∑”ß“πÀπ—° ‡æ◊ËÕ®–‰¥â™à«¬‡À≈◊Õ§π∑’Ë¢—¥ π
®”§”æŸ¥¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“‰«â „Àâ¥’ ∑’Ë«à“ ù°“√„Àâ‡ªìπ‡°’¬√µ‘¡“°¬‘Ëß°«à“°“√√—∫ûé 36À≈—ß®“°‡ª“‚≈æŸ¥
‡ √Á®·≈â« ‡¢“°Á§ÿ°‡¢à“≈ßæ√âÕ¡°—∫∑ÿ°§π ·≈–‡¢“‰¥âÕ∏‘…∞“π 37∑ÿ°§π√âÕß‰Àâ –Õ÷° –Õ◊Èπæ“°—π
°Õ¥§Õ·≈–®Ÿ∫‡ª“‚≈ 38æ«°‡¢“‡ ’¬„®¡“° ∑’Ë‡ª“‚≈∫Õ°«à“ ®–‰¡à ‰¥â‡ÀÁπÀπâ“‡¢“Õ’°·≈â« ®“°π—Èπ
°Áæ“°—π‰ª ßà ‡ª“‚≈∑’‡Ë √◊Õ

‡ª“‚≈‰ª‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡
À≈—ß®“°·¬°°—π·≈â« æ«°‡√“·≈àπ‡√◊Õµ√ß‰ª∑’‡Ë °“–‚§ ·≈–‰¥â¡“∂÷ß‡°“–‚√¥ å„π«—π
√ÿàß¢÷Èπ®“°∑’Ëπ—Ëπ‡√“·≈àπ‡√◊ÕµàÕ‰ª∂÷ß‡¡◊Õßª“∑“√“ 2·≈–‰¥âæ∫‡√◊Õ≈”Àπ÷Ëß∑’Ë®–‰ª‡¡◊Õß
øïπ’‡´’¬ æ«°‡√“®÷ß¢÷Èπ‡√◊Õ≈”π—Èπ·≈àπµàÕ‰ª 3æ«°‡√“¡Õß‡ÀÁπ‡°“–‰´ª√— ·≈–·≈àπºà“π∑“ß¢«“
¢Õß‡°“–‰ª·§«âπ´’‡√’¬ ‡√◊Õ‰¥â ‰ª®Õ¥∑’Ë‡¡◊Õß‰∑√–‡æ◊ËÕ∂à“¬ ‘π§â“¢÷Èπ∑à“ 4æ«°‡√“‰¥âæ∫æ«°»‘…¬å
¢Õßæ√–‡¬´Ÿ∑’Ëπ—Ëπ¥â«¬ ®÷ßæ—°Õ¬Ÿà°—∫æ«°‡¢“‡®Á¥«—π æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï¥≈„®æ«°‡¢“„Àâ∫Õ°°—∫
‡ª“‚≈«à“Õ¬à“‰ª‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ 5‡¡◊ÕË ∂÷ß‡«≈“∑’æË «°‡√“®–µâÕß‡¥‘π∑“ßµàÕ·≈â« æ«°‡¢“∑—ßÈ À¡¥æ√âÕ¡
∑—ßÈ ≈Ÿ°‡¡’¬ ‰¥âÕÕ°¡“ àßæ«°‡√“∑’ËπÕ°‡¡◊Õß ‡¡◊ËÕ¡“∂÷ß™“¬À“¥æ«°‡√“‰¥â§ÿ°‡¢à“≈ßÕ∏‘…∞“π 6·≈â«
√Ë”≈“°—π ®“°π—Èπæ«°‡√“°Á≈ß‡√◊Õ à«πæ«°‡¢“°≈—∫∫â“π‰ª
7æ«°‡√“·≈àπ®“°‡¡◊Õß‰∑√–¡“®Õ¥∑’‡Ë ¡◊Õß∑Õ‡≈‡¡Õ‘ æ«°‡√“‰¥â ‰ª‡¬’¬Ë ¡‡¬’¬πæ’π
Ë Õâ ß∑’πË π—Ë ·≈–
8
æ—°Õ¬Ÿ°à ∫— æ«°‡¢“Àπ÷ßË «—π «—πµàÕ¡“ æ«°‡√“‡¥‘π∑“ßµàÕ®π¡“∂÷ß‡¡◊Õß´’´“√’¬“ ·≈–·«–‰ª∑’∫Ë “â π¢Õß
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øï≈ª‘ ·≈–æ—°Õ¬Ÿ°à ∫— ‡¢“ ‡¢“‡ªìπ§πª√–°“»¢à“«¥’¢Õßæ√–‡®â“·≈–‡ªìπÀπ÷ßË „π‡®Á¥§π (∑’∂Ë °Ÿ ‡≈◊Õ°„Àâ
¡“™à«¬·®°Õ“À“√„π‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡)* 9øï≈‘ª¡’≈Ÿ° “« ’Ë§π∑’Ë¬—ß‡ªìπ‚ ¥Õ¬Ÿà ·≈–‡ªìπºŸâæŸ¥·∑π
æ√–‡®â“¥â«¬ 10À≈—ß®“°∑’æË °— Õ¬Ÿ∑à πË’ πË— À≈“¬«—π°Á¡º’ æâŸ ¥Ÿ ·∑πæ√–‡®â“†™◊ÕË Õ“°“∫— ¡“®“°·§«âπ¬Ÿ‡¥’¬
11‡¢“‡¢â“¡“À“æ«°‡√“ ·≈–‰¥â‡Õ“‡¢Á¡¢—¥¢Õß‡ª“‚≈¡“¡—¥¡◊Õ¡—¥‡∑â“¢Õß‡¢“‡Õß ·≈â«æŸ¥«à“ çæ√–
«‘≠≠“≥∫√‘ ∑ÿ ∏‘†Ï ∫Õ°«à“ ù™“«¬‘«„π‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ ®–¡—¥§π∑’‡Ë ªìπ‡®â“¢Õß‡¢Á¡¢—¥†π’·È ∫∫π’·È À≈– ·≈â«
®– àß™“¬§ππ’È „Àâ°—∫§π∑’Ë ‰¡à „™à¬‘«ûé 12‡¡◊ËÕ‰¥â¬‘πÕ¬à“ßπ—Èπ æ«°‡√“°—∫§π∑’ËÕ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπµà“ßÕâÕπ«Õπ
‡ª“‚≈‰¡à„Àâ¢πÈ÷ ‰ª∑’‡Ë ¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ 13·µà‡ª“‚≈µÕ∫«à“ ç√âÕß‰Àâ∑”‰¡ ¡—π∑”„Àâº¡‡»√â“„®√ŸÀâ √◊Õ‡ª≈à“
º¡æ√âÕ¡∑’Ë®–∂Ÿ°¡—¥ ·≈–¬—ßæ√âÕ¡∑’Ë®–µ“¬„π‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡‡æ◊ËÕæ√–‡¬´Ÿ‡®â“¥â«¬é
14‡¡◊ËÕÕâÕπ«Õπ‡ª“‚≈‰¡à ”‡√Á® æ«°‡√“®÷ßÀ¬ÿ¥·≈–æŸ¥«à“ ç¢Õ„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡§«“¡µâÕß°“√
¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µ°Á·≈â«°—πé 15À≈—ß®“°π—Èπæ«°‡√“°Á‡µ√’¬¡µ—« ·≈â«‡¥‘π∑“ß¢÷Èπ‰ª‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡
16»‘…¬å¢Õßæ√–‡¬´Ÿ∫“ß§π®“°‡¡◊Õß´’´“√’¬“‰ª°—∫æ«°‡√“¥â«¬ æ«°‡¢“æ“‡√“‰ª∑’∫
Ë “â π¢Õß¡π“ π—
§π∑’Ë‡√“®–‰ªæ—°Õ¬Ÿà¥â«¬ ‡¢“‡ªìπ™“«‡°“–‰´ª√— ·≈–‡ªìπ»‘…¬å√ÿàπ·√°Ê ¢Õßæ√–‡¬´Ÿ¥â«¬

‡ª“‚≈‰ª‡¬’Ë¬¡¬“°Õ∫
17‡¡◊ÕË ¡“∂÷ß‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ æ’π
Ë Õâ ß‰¥âµÕâ π√—∫æ«°‡√“Õ¬à“ßÕ∫Õÿπà 18«—π√ÿßà ¢÷πÈ ‡ª“‚≈°—∫æ«°‡√“
‰¥â ‰ª‡¬’¬Ë ¡¬“°Õ∫ ·≈–‰¥â‡®Õ°—∫æ«°ºŸπâ ”Õ“«ÿ‚ ¢ÕßÀ¡Ÿªà √–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“∑’πË πË— ¥â«¬ 19‡ª“‚≈∑—°
∑“¬æ«°‡¢“ ·≈–√“¬ß“π∂÷ß‡√◊ËÕßµà“ßÊ ∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â „™â‡¢“„Àâ ‰ª∑”°—∫§π∑’Ë ‰¡à „™à¬‘« 20‡¡◊ËÕæ«°

‡¢“‰¥â¬‘πÕ¬à“ßπ—Èπ °Áæ“°—π √√‡ √‘≠æ√–‡®â“·≈–æŸ¥°—∫‡ª“‚≈«à“ çæ’Ë™“¬ ∑à“π°Á‡ÀÁπ«à“¡’™“«¬‘«
‡ªìπæ—πÊ §π∑’Ë ‰«â«“ß„®„πæ√–‡¬´Ÿ ·≈–¬—ß§ß√—°…“°Æ¢Õß‚¡‡ Õ¬à“ß‡§√àß§√—¥ 21¡’§π∫Õ°‡√◊ÕË ß
∑à“π„Àâæ«°‡¢“øíß«à“ ∑à“π‰¥â Õπæ«°§π¬‘«∑’ÕË ¬Ÿ°à ∫— æ«°§π∑’Ë ‰¡à„™à¬«‘ „Àâ∑ßÈ‘ §” ßË— Õπ¢Õß‚¡‡
‚¥¬‰¡àµâÕß∑”æ‘∏’¢≈‘∫†„Àâ°—∫≈Ÿ°™“¬¢Õßæ«°‡¢“ À√◊Õ∑”µ“¡ª√–‡æ≥’¢Õßæ«°‡√“ 22·≈â«∑’π’È®–
∑”Õ¬à“ß‰√°—π¥’ æ«°‡¢“®–µâÕß√Ÿâ«à“∑à“π¡“∑’Ëπ’Ë·πàÊ 23‡Õ“Õ¬à“ßπ’È°Á·≈â«°—π ¡’ ’Ë§π∑’ËÕ¬Ÿà°—∫‡√“∑’Ëπ’Ë
‰¥â “∫“πµ—«‰«â°∫— æ√–‡®â“* 24æ“§πæ«°π’È ‰ª ·≈â«∑à“π°Á‡¢â“√à«¡æ‘∏™’ ”√–≈â“ß*¥â«¬°—π°—∫æ«°‡¢“
·≈â«®à“¬§à“‚°πÀ—«*„Àâ°∫— æ«°π’¥È «â ¬ ∑ÿ°§π®–‰¥â√«âŸ “à ¢à“«≈◊Õ∑’æË «°‡¢“‰¥â¬π‘ ¡“‡°’¬Ë «°—∫∑à“ππ—πÈ ‰¡à
‡ªìπ§«“¡®√‘ß ‡æ√“–µ—«∑à“π‡Õß‰¥â∑”µ“¡°Æ¢Õß‚¡‡ 25 à«πæ«°§π∑’Ë ‰¡à „™à¬‘«∑’Ë ‰«â«“ß„®„π
æ√–‡®â“π—Èπ ‡√“‰¥â àß®¥À¡“¬‡ πÕ‰ª·≈â««à“
Õ¬à“°‘πÕ“À“√∑’Ë‡Õ“‰ª‡´àπ‰À«â√Ÿª‡§“√æ*
Õ¬à“°‘π‡≈◊Õ¥À√◊Õ —µ«å∑’Ë∂Ÿ°√—¥§Õµ“¬
·≈–Õ¬à“∑”§«“¡º‘¥∫“ª∑“ß‡æ»é
26·≈â«‡ª“‚≈°Áæ“™“¬∑—Èß ’Ë§ππ’È ‰ª°—∫‡¢“ „π«—π√ÿàß¢÷Èπ‡¢“°Á‡¢â“æ‘∏’™”√–≈â“ß√à«¡°—∫§π∑—Èß ’Ëπ’È
®“°π—Èπ‡¢“‡¢â“‰ª„π«‘À“√†‡æ◊ËÕ·®âß„Àâ°—∫π—°∫«™√Ÿâ«à“ æ‘∏’™”√–≈â“ß®– ‘Èπ ÿ¥„π«—π‰Àπ ·≈–®–π”
‡§√◊ÕË ß∫Ÿ™“¢Õßæ«°‡¢“·µà≈–§π¡“∂«“¬„π«—π‰Àπ 27‡¡◊ÕË ∑”æ‘∏’‰¥â‡°◊Õ∫§√∫‡®Á¥«—π·≈â« ¡’™“«¬‘«
21:23 “∫“πµ—«‰«â°—∫æ√–‡®â“ ‡ªìπ‰ª‰¥â«à“‡ªìπ°“√∫π∫“πÕ¬à“ßÀπ÷Ëß∑’Ë‡√’¬°«à“π“´“‰√∑å À¡“¬∂÷ß ™“«¬‘«∑’Ë∫π∫“πµàÕ
æ√–‡®â“«à“®–Õÿ∑‘»µ—«‡Õß„Àâ°—∫æ√–‡®â“„π™à«ß‡«≈“Àπ÷Ëß ‡æ◊ËÕ®–∑” ‘Ëß∑’Ëæ‘‡»…„Àâ°—∫æ√–Õß§å (¥Ÿ®“° 6:1-21)
21:24 æ‘∏’™”√–≈â“ß ‘Ëßæ‘‡»…∑’Ë™“«¬‘«°√–∑”À≈—ß®“° ‘Èπ ÿ¥°“√∫π∫“π·∫∫π“´“‰√∑å
21:24 ‚°πÀ—« ‡æ◊ËÕ· ¥ß«à“‡ √Á® ‘Èπ°“√ “∫“π
21:25 √Ÿª‡§“√æ ‡∑æ‡®â“∑’Ë§π∑’Ë ‰¡à „™à™“«¬‘«°√“∫‰À«â∫Ÿ™“
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∫“ß§π®“°·§«âπ‡Õ‡™’¬‡ÀÁπ‡ª“‚≈„π∫√‘‡«≥«‘À“√ °Áª≈ÿ°ªíπò ΩŸß™π„Àâ‡¢â“¡“√ÿ¡®—∫‡ª“‚≈ 28æ«°‡¢“
√âÕßµ–‚°π«à“ ç‡æ◊ËÕπÊ Õ‘ √“‡Õ≈ ¡“™à«¬°—πÀπàÕ¬‡√Á« ‰ÕâÀ¡Õπ’Ë ‰ß∑’Ë‡∑’Ë¬«‰ª Õπ„§√µàÕ„§√®π
∑—Ë«„ÀâµàÕµâ“π§π¢Õß‡√“ °ÆÀ¡“¬¢Õß‡√“·≈–«‘À“√¢Õß‡√“ ·≈–µÕππ’È¡—π¬—ßæ“§π∑’Ë ‰¡à „™à¬‘«
‡¢â“¡“„π∫√‘‡«≥«‘À“√Õ’°¥â«¬ ∑”„Àâ ∂“π∑’Ë»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï·Ààßπ’È ‰¡à∫√‘ ÿ∑∏‘Ïé 29∑’Ëæ«°‡¢“æŸ¥Õ¬à“ßπ’È°Á
‡æ√“–‡ÀÁπ‚µ√øï¡— ™“«‡¡◊Õß‡Õ‡ø´— Õ¬Ÿà°—∫‡ª“‚≈„π‡¡◊Õß ®÷ß§“¥‡¥“«à“‡ª“‚≈§ßæ“‚µ√øï¡— ‡¢â“
¡“„π«‘À“√¥â«¬
30§π∑—Èß‡¡◊Õß°Á≈ÿ°Œ◊Õ°—π¢÷Èπ¡“ ‡¢â“‰ª®—∫µ—«‡ª“‚≈≈“°ÕÕ°‰ªπÕ°«‘À“√ ·≈â«ªî¥ª√–µŸ«‘À“√
∑—π∑’ 31„π‡«≈“‡¥’¬«°—∫∑’Ëæ«°‡¢“æ¬“¬“¡®–¶à“‡ª“‚≈π—Èπ ‰¥â¡’§π‰ª√“¬ß“π‡√◊ËÕßπ’È°—∫ºŸâæ—π°Õß
∑À“√‚√¡—π«à“ ‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡∑—ßÈ ‡¡◊Õß°”≈—ß«ÿπà «“¬‰ªÀ¡¥·≈â« 32ºŸæâ π— π”∑À“√·≈–π“¬√âÕ¬ «à πÀπ÷ßË
‰ª¬—ß∑’∑Ë ΩË’ ßŸ ™π°”≈—ß∑”√â“¬‡ª“‚≈Õ¬Ÿà ‡¡◊ÕË ΩŸß™π‡ÀÁπºŸæâ π— ·≈–æ«°∑À“√¡“®÷ßÀ¬ÿ¥∑ÿ∫µ’‡ª“‚≈ 33·≈â«
ºŸâæ—π°Á‡¢â“‰ªÀ“‡ª“‚≈·≈–®—∫°ÿ¡ ‡¢“ —Ëß„Àâ‡Õ“‚´à Õß‡ âπ¡“≈à“¡‡¢“‰«â ®“°π—ÈπºŸâæ—π‰¥â Õ∫∂“¡
ΩŸß™π«à“‡ª“‚≈‡ªìπ„§√·≈–‰¥â∑”Õ–‰√≈ß‰ª 34ΩŸß™πµà“ß àß‡ ’¬ßµ–‚°π∫Õ°Õ¬à“ß‚πâπ∑’Õ¬à“ßπ’È∑’
®πºŸâæ—π°Õß∑À“√‚√¡—π‰¡à “¡“√∂√Ÿâ§«“¡®√‘ß‰¥â‡æ√“–«ÿàπ«“¬¡“° ‡¢“®÷ß —Ëß„Àâ‡Õ“µ—«‡ª“‚≈
‡¢â“‰ª„π§à“¬∑À“√ 35‡¡◊ËÕ‡ª“‚≈‡¥‘π¡“∂÷ßµ√ß¢—Èπ∫—π‰¥ æ«°∑À“√µâÕß‡¢â“¡“™à«¬À“¡‡¢“¢÷Èπ‰ª
‡æ√“–ΩŸß™π°”≈—ß∫â“§≈—Ëß 36ΩŸß™πµ“¡À≈—ß¡“√âÕßµ–‚°π«à“ ç¶à“¡—πé
37‡¡◊ÕË ‡ª“‚≈°”≈—ß®–∂Ÿ°π”µ—«‡¢â“‰ª„π§à“¬∑À“√ ‡¢“æŸ¥°—∫ºŸæ
â π— °Õß∑À“√‚√¡—π«à“ çº¡¢Õ
æŸ¥Õ–‰√°—∫∑à“πÀπàÕ¬‰¥â ‰À¡§√—∫é ºŸæâ π— ∂“¡«à“ ç‡®â“æŸ¥°√’°‰¥â¥«â ¬À√◊Õ 38∂â“Õ¬à“ßπ—πÈ ‡®â“°Á ‰¡à „™à
™“«Õ’¬‘ªµå§ππ—Èπ ∑’Ë‡¡◊ËÕ°àÕπ‰¥â°àÕ°“√°∫Ø·≈–π”ºŸâ°àÕ°“√√â“¬ ’Ëæ—π§πÀπ’ ‰ª∑’Ë∑–‡≈∑√“¬π– ‘é
39‡ª“‚≈µÕ∫«à“ çº¡‡ªìπ§π¬‘« ¡“®“°‡¡◊Õß∑“√å´— „π·§«âπ´’≈’‡´’¬ º¡‡ªìπæ≈‡¡◊Õß¢Õß‡¡◊Õß∑’Ë
”§—≠π—Èπ ¢Õ„Àâº¡æŸ¥°—∫ΩŸß™ππ—ËπÀπàÕ¬‡∂‘¥§√—∫é 40‡¡◊ÕË ºŸæâ π— °Õß∑À“√‚√¡—πÕπÿ≠“µ·≈â« ‡ª“‚≈
¬◊π¢÷Èπµ√ß∫—π‰¥·≈–‚∫°¡◊Õ„Àâ∑ÿ°§π‡ß’¬∫ ‡¡◊ËÕ∑ÿ°§π‡ß’¬∫·≈â« ‡ª“‚≈‰¥âæŸ¥°—∫æ«°‡¢“‡ªìπ
¿“…“Õ“√‡¡§*«à“

‡ª“‚≈°≈à“«°—∫ª√–™“™π
ç∑à“πºŸâÕ“«ÿ‚ ·≈–æ’ËπâÕß∑—ÈßÀ≈“¬ ‚ª√¥øíß§”Õ∏‘∫“¬¢Õßº¡ —°π‘¥‡∂Õ–é 2‡¡◊ËÕæ«°
‡¢“‰¥â¬π‘ ‡ª“‚≈æŸ¥‡ªìπ¿“…“Õ“√‡¡§ æ«°‡¢“¬‘ßË ‡ß’¬∫≈ß°«à“‡¥‘¡ ®“°π—πÈ ‡ª“‚≈æŸ¥«à“
3çº¡‡ªìπ§π¬‘« ‡°‘¥∑’‡Ë ¡◊Õß∑“√å´— ·§«âπ´’≈‡’ ´’¬ ·µà ‰¥â√∫
— °“√Õ∫√¡‡≈’¬È ß¥Ÿ„π‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡π’È º¡
‡ªìπ»‘…¬å¢Õß°“¡“≈‘‡Õ≈* ·≈–‡¢“‰¥âÕ∫√¡ ßË— Õπº¡„Àâ∑”µ“¡°Æ¢Õß∫√√æ∫ÿ√…ÿ ¢Õßæ«°‡√“Õ¬à“ß
‡§√àß§√—¥ º¡‡ªìπ§π∑’Ë‡§√àßµàÕæ√–‡®â“¡“° ‡À¡◊Õπ°—∫æ«°∑à“π„πµÕππ’È 4º¡‡§¬¢à¡‡Àß§π∑’Ë‡¥‘π
µ“¡∑“ß¢Õßæ√–‡¬´Ÿ®π∂÷ßµ“¬ ·≈–®—∫æ«°‡¢“∑—Èß™“¬·≈–À≠‘ß‰ª¢—ß§ÿ° 5∑—ÈßÀ—«Àπâ“π—°∫«™
ßŸ ¥ÿ †·≈–ºŸπâ ”Õ“«ÿ‚ ∑—ßÈ À¡¥‡ªìπæ¬“π„Àâ°∫— º¡‰¥â æ«°‡¢“‰¥âÕÕ°®¥À¡“¬·π–π”µ—«º¡„Àâ°∫—
æ’ËπâÕß™“«¬‘«„π‡¡◊Õß¥“¡— °— º¡®–‰¥â ‰ª∑’Ëπ—Ëπ‡æ◊ËÕ®—∫§πæ«°π—Èπ ∑’Ë‡¥‘πµ“¡∑“ß¢Õßæ√–‡¬´Ÿ
·≈â« àß°≈—∫¡“‡¢â“§ÿ°∑’Ë‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡

22
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∑”‰¡‡ª“‚≈∂÷ß¡“µ‘¥µ“¡æ√–‡¬´Ÿ
6‡¡◊ÕË º¡‡¥‘π∑“ß„°≈â®–∂÷ß‡¡◊Õß¥“¡— °— °Á¡∫
’ “ßÕ¬à“ß‡°‘¥¢÷πÈ ª√–¡“≥‡∑’¬Ë ß ®ŸÊà °Á¡·’ ß «à“ß
7
®â“®“°∑âÕßøÑ“ àÕß≈ß¡“√Õ∫µ—«º¡ º¡°Á≈â¡≈ß∫πæ◊Èπ·≈–‰¥â¬‘π‡ ’¬ßæŸ¥«à“ ù‡´“‚≈ ‡´“‚≈ ‡®â“
¢à¡‡Àß‡√“∑”‰¡û 8º¡∂“¡‰ª«à“ ù‚Õ æ√–Õß§å‡ªìπ„§√°—πû æ√–Õß§åµÕ∫«à“ ù‡√“§◊Õ‡¬´Ÿ™“«π“´“‡√Á∏
§π∑’‡Ë ®â“¢à¡‡Àß‰ßû 9§π∑—ßÈ À≈“¬∑’ÕË ¬Ÿ°à ∫— º¡°Á‡ÀÁπ· ß «à“ßπ—πÈ ¥â«¬ ·µàæ«°‡¢“‰¡à‡¢â“„®‡ ¬’ ß∑’æË ¥Ÿ
°—∫º¡π—Èπ 10º¡∂“¡«à“ ù·≈â«º¡®–µâÕß∑”Õ–‰√ Õß§å‡®â“™’«‘µû Õß§å‡®â“™’«‘µ°Á∫Õ°«à“ ù≈ÿ°¢÷Èπ·≈–
‡¢â“‰ª„π‡¡◊Õß¥“¡— °— ∑’πË πË— ®–¡’§π∫Õ°‡Õß«à“‡®â“®–µâÕß∑”Õ–‰√∫â“ßû 11‡æ√“–§«“¡®â“¢Õß· ß

π—Èπ∑”„Àâº¡¡ÕßÕ–‰√‰¡à‡ÀÁπ‡≈¬ ‡æ◊ËÕπ√à«¡∑“ß¢Õßº¡®÷ßµâÕß¡“®Ÿßº¡‡¢â“‰ª„π‡¡◊Õß¥“¡— °—
12¡’™“¬§πÀπ÷Ëß™◊ËÕÕ“π“‡π’¬* ‡ªìπ§π∑’Ë∑”µ“¡°Æ¢Õß‚¡‡ Õ¬à“ß‡§√àß§√—¥ ·≈–‡ªìπ§π∑’Ë
¡’™◊ËÕ‡ ’¬ß¥’„πÀ¡Ÿà§π¬‘«„π‡¡◊Õßπ—Èπ 13‡¢“¡“À“º¡ ·≈–¬◊πÕ¬Ÿà¢â“ßÊ æŸ¥«à“ ùæ’Ë‡´“‚≈ ¢Õ„Àâ‡ÀÁπÕ’°
§√—ßÈ ‡∂‘¥û ·≈â«º¡°Á¡Õß‡ÀÁπ‡¢“∑—π∑’ 14‡¢“æŸ¥«à“ ùæ√–‡®â“¢Õß∫√√æ∫ÿ√…ÿ ‡√“ ‰¥â‡≈◊Õ°æ’Ë„Àâ√∂Ÿâ ß÷ §«“¡
µâÕß°“√¢Õßæ√–Õß§å ·≈–„Àâæ’Ë‡ÀÁπæ√–‡¬´ŸºŸâ∑’Ë‡™◊ËÕøíßæ√–‡®â“ ·≈–„Àâæ’Ë ‰¥â¬‘π‡ ’¬ß¢Õßæ√–Õß§å
¥â«¬ 15‡æ◊ËÕæ’Ë®–‰¥â∫Õ°„Àâ°—∫∑ÿ°§π√Ÿâ∂÷ß ‘Ëß∑’Ëæ’Ë ‰¥â‡ÀÁπ·≈–‰¥â¬‘π¡“‡°’Ë¬«°—∫æ√–Õß§å 16µÕππ’Èæ’Ë¬—ß
¡—«§Õ¬Õ–‰√Õ¬ŸàÕ’° ≈ÿ°¢÷Èπ·≈–‡¢â“æ‘∏’®ÿà¡πÈ”†‡æ◊ËÕ≈â“ß∫“ª¢Õßæ’Ë „ÀâÀ¡¥‰ª §◊ÕÕâÕπ«Õπ¢Õ§«“¡
™à«¬‡À≈◊Õ®“°Õß§å‡®â“™’«‘µû
17‡¡◊ÕË º¡°≈—∫‰ª‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡·≈–°”≈—ßÕ∏‘…∞“πÕ¬Ÿà„π«‘À“√† º¡°Á‡§≈‘¡
È ‰¡à√Ÿâ °÷ µ—«‰ª 18·≈â«
º¡°Á‡ÀÁπæ√–‡¬´ŸæŸ¥°—∫º¡«à“ ù√’∫ÕÕ°‰ª®“°‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡‡√Á« ‡æ√“–§π∑’Ëπ’Ë®–‰¡à‡™◊ËÕ„π‡√◊ËÕß
¢Õß‡√“∑’‡Ë ®â“®–∫Õ°æ«°‡¢“û 19·≈â«º¡°Áæ¥Ÿ «à“ ùÕß§å‡®â“™’«µ‘ §πæ«°π’√È «âŸ “à º¡‡§¬‡¢â“‰ª„π∑’ªË √–™ÿ¡
™“«¬‘«†·Ààß·≈â«·Ààß‡≈à“ ‡æ◊ÕË ®—∫§πæ«°π—πÈ ∑’‡Ë ™◊ÕË ∂◊Õæ√–Õß§å ‰ª¢—ß§ÿ°·≈–‡¶’¬Ë πµ’ 20‡¡◊ÕË ‡∑‡øπ
§π∑’Ë‡ªìπæ¬“π¢Õßæ√–Õß§å∂Ÿ°¶à“ º¡°Á¬◊πÕ¬Ÿàµ√ßπ—Èπ·≈–‡ÀÁπ¥’¥â«¬°—∫°“√∑”Õ¬à“ßπ—Èπ º¡‡ªìπ
§π‡ΩÑ“‡ ◊ÈÕºâ“¢Õß§πæ«°π—Èπ∑’Ë¶à“ ‡∑‡øπû 21·≈â«æ√–Õß§å°ÁæŸ¥°—∫º¡«à“ ù‰ª‡∂‘¥ ‡√“®– àß‡®â“‰ª
‰°≈Ê ‰ªÀ“§π∑’Ë ‰¡à „™à¬‘«ûé
22ΩŸß™πøíß‡ª“‚≈æŸ¥¡“µ≈Õ¥ ·µàæÕ‰¥â¬π
‘ ‡ª“‚≈æŸ¥Õ¬à“ßπ’È °Áæ“°—π√âÕßµ–‚°π¢÷πÈ ¡“«à“ ç°”®—¥
23
¡—π‰ª®“°‚≈°π’È ¡—π ¡§«√µ“¬é æ«°‡¢“√âÕßµ–‚°π‰ª ‡À«’Ë¬ß‡ ◊ÈÕºâ“∑‘Èß‰ª*·≈–¢«â“ßª“ΩÿÉπ
≈–ÕÕß¢÷Èπ‰ª„πÕ“°“»* 24ºŸâæ—π°Õß∑À“√‚√¡—π®÷ß —Ëß„Àâπ”‡ª“‚≈‡¢â“‰ª„π§à“¬∑À“√ ‡¢“ —Ëß„Àâ ‰µà
«π‡ª“‚≈¥â«¬°“√‡¶’¬Ë πµ’ ‡æ◊ÕË ®–‰¥â√«âŸ “à ∑”‰¡ºŸ§â π∂÷ß‰¥â√Õâ ßµ–‚°πµàÕµâ“π‡¢“Õ¬à“ßπ—πÈ 25·µàæÕ
æ«°∑À“√°”≈—ß¢÷ß‡ª“‚≈‡æ◊ËÕ®–‡¶’Ë¬πµ’ ‡ª“‚≈®÷ßæŸ¥°—∫π“¬√âÕ¬∑’Ë¬◊πÕ¬Ÿàµ√ßπ—Èπ«à“ ç∂Ÿ°°ÆÀ¡“¬
·≈â«À√◊Õ∑’Ë®–‡¶’Ë¬πµ’æ≈‡¡◊Õß‚√¡—π‚¥¬∑’Ë¬—ß‰¡à√Ÿâ‡≈¬«à“∑”º‘¥Õ–‰√é
26‡¡◊ËÕπ“¬√âÕ¬‰¥â¬‘πÕ¬à“ßπ—Èπ ‡¢“®÷ß‡¥‘π‰ªæŸ¥°—∫ºŸâæ—π°Õß∑À“√‚√¡—π«à“ ç∑à“π§√—∫ √ŸâÀ√◊Õ
‡ª≈à“«à“∑à“π°”≈—ß®–∑”Õ–‰√≈ß‰ª ™“¬§ππ’‡È ªìπæ≈‡¡◊Õß‚√¡—ππ–§√—∫é 27ºŸæâ π— °Õß∑À“√‚√¡—π ‡¥‘π
‡¢â“‰ª∂“¡‡ª“‚≈«à“ ç∫Õ°ÀπàÕ¬ ‘ «à“·°‡ªìπæ≈‡¡◊Õß‚√¡—πÀ√◊Õé ‡ª“‚≈µÕ∫«à“ ç„™àé 28ºŸâæ—π®÷ß
µÕ∫«à“ ç‡√“µâÕß‡ ’¬‡ß‘π°âÕπ„À≠à∑’‡¥’¬«∂÷ß®–‰¥â‡ªìπæ≈‡¡◊Õß‚√¡—πé ‡ª“‚≈æŸ¥«à“ ç·µàº¡‡ªìπ
µ—Èß·µà‡°‘¥·≈â«é
22:12 Õ“π“‡π’¬ „πÀπ—ß ◊Õ°‘®°“√ ¡’™“¬ 3 §π ∑’Ë„™â™Õ◊Ë π’È‡À¡◊Õπ°—π ¥Ÿ„π°‘®°“√ 5:1 ·≈– 23:2 ”À√—∫Õ’° Õß§π
22:23 ‡À«’Ë¬ß‡ ÈÕ◊ ºâ“∑‘Èß‰ª ‡ªìπ°“√· ¥ß§«“¡‚°√∏¢Õßæ«°‡¢“
22:23 ¢«â“ßª“ΩÿπÉ ≈–ÕÕß¢÷Èπ‰ª„πÕ“°“» ‡ªìπ°“√· ¥ß§«“¡‚°√∏Õ’°«‘∏’Àπ÷Ëß
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29§πæ«°π—π
È ∑’°Ë ”≈—ß®–‰µà

«π‡ª“‚≈ °Áºß–∂Õ¬‰ª∑—π∑’ √«¡∑—ßÈ ºŸæâ π— °Õß∑À“√‚√¡—π°Á‡°‘¥§«“¡
°≈—«¢÷Èπ¡“ ‡¡◊ËÕ√Ÿâ«à“§π∑’Ë‡¢“ —Ëß„Àâ≈à“¡‚´àπ—Èπ‡ªìπæ≈‡¡◊Õß‚√¡—π

‡ª“‚≈æŸ¥°—∫ ¿“·´πŒ’¥√‘π
30«—πµàÕ¡“ ºŸæ
â π— °Õß∑À“√‚√¡—π °Á ‰¥âª≈àÕ¬µ—«‡ª“‚≈ ·µà‡æ√“–‡¢“Õ¬“°®–√Ÿ«â “à ∑”‰¡‡ª“‚≈

∂÷ß∂Ÿ°™“«¬‘«°≈à“«À“ ‡¢“®÷ß ß—Ë „Àâæ«°ºŸπâ ”π—°∫«™·≈– ¡“™‘° ¿“·´πŒ’¥√‘π∑—ßÈ À¡¥¡“ª√–™ÿ¡°—π
·≈–‡¢“æ“‡ª“‚≈ÕÕ°¡“¬◊πÕ¬ŸàµàÕÀπâ“æ«°‡¢“

23

‡ª“‚≈®âÕß¡Õß‰ª∑’æË «° ¡“™‘° ¿“ ·≈â«æŸ¥«à“ çæ’πË Õâ ß∑—ßÈ À≈“¬ º¡‰¥â „™â™«’ µ‘ µàÕÀπâ“
æ√–‡®â“ ‚¥¬¡’®µ‘ „®∑’∫Ë √‘ ∑ÿ ∏‘∑Ï °ÿ ‡√◊ÕË ß¡“µ≈Õ¥®π∂÷ß∑ÿ°«—ππ’éÈ 2Õ“π“‡π’¬*´÷ßË ‡ªìπÀ—«Àπâ“
π—°∫«™ Ÿß ÿ¥† Ë—ß„Àâ§π∑’Ë¬◊πÕ¬Ÿà „°≈â°—∫‡ª“‚≈µ∫ª“°‡ª“‚≈ 3·≈â«‡ª“‚≈°ÁæŸ¥°—∫Õ“π“‡π’¬«à“
çæ√–‡®â“®–µ∫∑à“π‡À¡◊Õπ°—π ∑à“π‡ªìπ‡À¡◊Õπ°”·æß∑’Ë∑“ ’¢“« ∑à“ππ—ËßÕ¬Ÿàµ√ßπ—Èπµ—¥ ‘πº¡
µ“¡°Æ¢Õß‚¡‡ ·µà∑à“π°≈—∫∑”º‘¥°Æ‡ ’¬‡Õß ¥â«¬°“√ —Ëßµ∫º¡Õ¬à“ßπ—ÈπÀ√◊Õé
4§π∑’¬Ë π
◊ Õ¬Ÿà„°≈âÊ ‡ª“‚≈æŸ¥«à“ ç·°°≈â“¥Ÿ∂°Ÿ À—«Àπâ“π—°∫«™ ßŸ ¥ÿ ¢Õßæ√–‡®â“‡™’¬«√÷é 5‡ª“‚≈
æŸ¥«à“ çæ’πË Õâ ß§√—∫ º¡‰¡à√«âŸ “à ™“¬§ππ’‡È ªìπÀ—«Àπâ“π—°∫«™ ßŸ ¥ÿ ‡æ√“–æ√–§—¡¿’√†å ‡¢’¬π‰«â«“à ù‡®â“
®–µâÕß‰¡à·™àß¥à“ºŸâπ”ª√–™“™π¢Õß‡®â“ûé* 6æÕ‡ª“‚≈√Ÿâ«à“∑’Ëª√–™ÿ¡ ¿“π’È ¡’∑—Èßæ«° –¥Ÿ ’†·≈–
æ«°ø“√’ †’ ‡¢“°Áª√–°“»°âÕß„π∑’ªË √–™ÿ¡ ¿“«à“ çæ’πË Õâ ß∑—ßÈ À≈“¬ º¡‡ªìπø“√’ ’ ·≈–‡ªìπ≈Ÿ°À≈“π
¢Õßø“√‘ ’¥â«¬ ∑’Ëº¡∂Ÿ° Õ∫ «ππ’È°Á‡æ√“–º¡‡™◊ËÕ«à“§πµ“¬®–øóôπ¢÷Èπ¡“Õ’°é
7‡¡◊ÕË ‡ª“‚≈æŸ¥Õ¬à“ßπ’È æ«°ø“√’ °’ ∫
— æ«° –¥Ÿ °’ ‡Á √‘¡Ë ‡∂’¬ß°—π ∑’ªË √–™ÿ¡®÷ß·∫àßÕÕ°‡ªìπ Õßæ«°
8(æ«° –¥Ÿ ’ ‰¡à‡™◊ËÕ‡√◊ËÕß∑Ÿµ «√√§å «‘≠≠“≥ À√◊Õ°“√øóôπ¢÷Èπ¡“®“°§«“¡µ“¬ à«πæ«°ø“√’ ’
π—Èπ‡™◊ËÕÀ¡¥∑ÿ°Õ¬à“ß) 9‡°‘¥§«“¡‚°≈“À≈«ÿàπ«“¬ ·≈–‰¥â¡’§√Ÿ Õπ°ÆªØ‘∫—µ‘∫“ß§π∑’Ë‡ªìπø“√’ ’ ‰¥â
¬◊π¢÷Èπ‡∂’¬ß§Õ‡ªìπ‡ÕÁπ«à“ çæ«°‡√“‰¡à‡ÀÁπ«à“™“¬§ππ’È∑”º‘¥Õ–‰√‡≈¬ ‰¡à·πàÕ“®®–‡ªìπ«‘≠≠“≥
À√◊Õ∑Ÿµ «√√§åæŸ¥°—∫‡¢“®√‘ßÊ °Á ‰¥âé
10°“√‚µâ‡∂’¬ß¥ÿ‡¥◊Õ¥√ÿπ·√ß¡“°¢÷Èπ ®πºŸâæ—π°Õß∑À“√‚√¡—π°≈—««à“‡ª“‚≈®–∂Ÿ°æ«°‡¢“©’°
ÕÕ°‡ªìπ™‘ÈπÊ ‡¢“®÷ß —Ëß„Àâ∑À“√≈ß‰ª¥÷ßµ—«‡ª“‚≈„ÀâÀà“ßÕÕ°¡“®“°æ«°π—Èπ ·≈â«æ“°≈—∫‰ª∑’Ë
§à“¬∑À“√
11„π§◊πµàÕ¡“ Õß§å‡®â“™’«‘µ‰¥â¡“¬◊πÕ¬Ÿà¢â“ßÊ ‡ª“‚≈·≈–æŸ¥«à“ ç°≈â“À“≠‰«â ‡®â“∫Õ°‡√◊ËÕß
¢Õß‡√“∑’Ë‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡¬—ß‰ß ‡®â“°Á®–µâÕß∑”Õ¬à“ßπ—Èπ∑’Ë°√ÿß‚√¡‡À¡◊Õπ°—πé

¬‘«∫“ß§π«“ß·ºπ∑’Ë®–¶à“‡ª“‚≈
æ«°¬‘«‰¥â¡“«“ß·ºπ°—π ‚¥¬ “∫“π°—π«à“®–‰¡à°‘πÀ√◊Õ¥◊Ë¡Õ–‰√‡≈¬ ®π°«à“®–
¶à“‡ª“‚≈‡ ¬’ °àÕπ 13¡’¡“°°«à“ ’Ë ∫‘ §π∑’Ë ¡√Ÿ√â «à ¡§‘¥°—π«“ß·ºππ’È 14·≈â«æ«°‡¢“°Á ‰ª∫Õ°°—∫æ«°
À—«Àπâ“π—°∫«™·≈–æ«°ºŸâπ”Õ“«ÿ‚ «à“ çæ«°‡√“‰¥â “∫“π°—π«à“®–‰¡à°‘πÕ–‰√®π°«à“®–‰¥â¶à“
‡ª“‚≈‡ ¬’ °àÕπ 15µÕππ’È ¢Õ„Àâæ«°∑à“π·≈– ¡“™‘° ¿“‰ª√âÕß‡√’¬πµàÕºŸæâ π— °Õß∑À“√‚√¡—π„Àâπ”
12«—π√ÿàß¢÷Èπ

23:2 Õ“π“‡π’¬ ‡ªìπÀ—«Àπâ“π—°∫«™ Ÿß ÿ¥ „πªï §.».47-59 (æ.».590-602)
23:5 ù‡®â“®–µâÕß‰¡à·™àß¥à“ºŸâπ”ª√–™“™π¢Õß‡®â“û Õâ“ß®“° Àπ—ß ◊ÕÕæ¬æ 22:28
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‡ª“‚≈¡“„Àâ°∫— æ«°∑à“π ‚¥¬·°≈âß∑”‡ªìπ«à“ æ«°∑à“πÕ¬“°®– ∫◊ «π‡√◊ÕË ß¢Õß¡—π„Àâ·πà™¥— ¬‘ßË ¢÷πÈ
·≈â«æ«°‡√“®–¶à“¡—π°àÕπ∑’Ë®–¡“∂÷ß∑’Ëπ’Ëé
16·µà≈°Ÿ ™“¬¢ÕßπâÕß “«‡ª“‚≈‰¥â¬π
‘ ‡√◊ÕË ß·ºπ°“√π’È ‡¢“®÷ß‡¢â“‰ª„π§à“¬∑À“√·≈–‡≈à“‡√◊ÕË ßπ’È
17
„Àâ‡ª“‚≈øíß ‡ª“‚≈®÷ß‡√’¬°π“¬√âÕ¬§πÀπ÷ßË ¡“∫Õ°«à“ çæ“‡¥Á°Àπÿ¡à §ππ’È ‰ªÀ“ºŸæâ π— ‡æ√“–‡¢“¡’
∫“ßÕ¬à“ß®–∫Õ°„ÀâºæâŸ π— ∑√“∫é 18π“¬√âÕ¬®÷ßπ”‡¥Á°Àπÿ¡à §ππ’È ‰ªÀ“ºŸæâ π— ·≈–√“¬ß“π«à“ çπ—°‚∑…
‡ª“‚≈‡√’¬°º¡„Àâæ“‡¥Á°Àπÿà¡§ππ’È¡“À“∑à“π ‡æ√“–‡¢“¡’∫“ßÕ¬à“ß®–∫Õ°„Àâ∑à“π∑√“∫é 19ºŸâæ—π
®÷ß®Ÿß‡¥Á°Àπÿà¡‰ª¬—ß∑’Ë à«πµ—«·≈â«∂“¡«à“ ç‡®â“¡’Õ–‰√®–∫Õ°‡√“À√◊Õé
20‡¥Á°Àπÿ¡
à µÕ∫«à“ çæ«°¬‘«‰¥âµ°≈ß°—π∑’®Ë –¢Õ„Àâ∑“à ππ”‡ª“‚≈‰ª∑’Ë ¿“„π«—πæ√ÿßà π’È ‚¥¬·°≈âß
∑”‡ªìπ«à“æ«°‡¢“Õ¬“°®–‰µà «π‡ª“‚≈„Àâ≈–‡Õ’¬¥¡“°¬‘ßË ¢÷πÈ 21Õ¬à“¬Õ¡∑”µ“¡π—πÈ π–§√—∫ ‡æ√“–
¡’æ«°‡¢“¡“°°«à“ ’Ë ‘∫§π°”≈—ß§Õ¬´ÿà¡∑”√â“¬‡ª“‚≈Õ¬Ÿà æ«°‡¢“ “∫“π°—π«à“®–‰¡à°‘πÀ√◊Õ¥◊Ë¡
®π°«à“®–‰¥â¶“à ‡ª“‚≈ ·≈–µÕππ’æÈ «°‡¢“°Áæ√âÕ¡·≈â« ‡æ’¬ß·µà√Õ„Àâ∑“à πµ°≈ß‡∑à“π—πÈ é 22·≈â«ºŸâ
æ—π°Á„Àâ‡¥Á°Àπÿà¡°≈—∫‰ª æ√âÕ¡°—∫ —Ëß°”™—∫«à“ çÕ¬à“‰ª∫Õ°„Àâ „§√√Ÿâπ–«à“‡®â“‰¥â∫Õ°‡√◊ËÕßπ’È°—∫‡√“
é

‡ª“‚≈∂Ÿ° àßµ—«‰ª∑’Ë‡¡◊Õß´’´“√’¬“
Õß§π¡“ —Ëß«à“ ç„Àâ ‰ª‡µ√’¬¡∑À“√ Õß√âÕ¬π“¬°—∫
∑À“√¡â“‡®Á¥ ∫‘ π“¬ ·≈–æ≈ÀÕ°‡¥‘π‡∑â“Õ’° Õß√âÕ¬π“¬„Àâæ√âÕ¡ ”À√—∫‡¥‘π∑“ß‰ª‡¡◊Õß´’´“√’¬“
„πµÕπ “¡∑ÿ¡à §◊ππ’È 24‡µ√’¬¡¡â“„Àâ‡ª“‚≈¢’¥Ë «â ¬ ·≈–§ÿ¡â °—π‡¢“„Àâ ‰ª∂÷ß‡®â“‡¡◊Õß‡ø≈‘° Õå ¬à“ßª≈Õ¥¿—¬é
25·≈â«ºŸâæ—π‰¥â‡¢’¬π®¥À¡“¬¡’¢âÕ§«“¡«à“
26∂÷ß œæ≥œ ∑à“πºŸâ«à“‡ø≈‘° *å
®“°§≈“«¥‘Õ— ≈’‡´’¬
27™“¬§ππ’∂È °Ÿ ™“«¬‘«®—∫°ÿ¡¡“ ‡°◊Õ∫®–∂Ÿ°æ«°π—π
È ¶à“¥â«¬ ·µàæÕº¡√Ÿ«â “à ‡¢“‡ªìπæ≈‡¡◊Õß‚√¡—π
28
°Á√’∫π”∑À“√ÕÕ°‰ª™à«¬‡¢“ ‡π◊ËÕß®“°º¡Õ¬“°®–√Ÿâ«à“æ«°¬‘«°≈à“«À“‡¢“¥â«¬‡√◊ËÕßÕ–‰√ ®÷ß‰¥â
π”µ—«‡¢“‰ª∑’Ë ¿“¢Õßæ«°¬‘« 29·≈–º¡æ∫«à“¡—π‡ªìπ‡√◊ÕË ß‡°’¬Ë «°—∫¢âÕ‚µâ·¬âß∑“ß¥â“π°ÆªØ‘∫µ— ¢‘ Õß
æ«°‡¢“ ‰¡à‡ÀÁπ«à“®–¡’Õ–‰√√â“¬·√ß∂÷ß°—∫µâÕßµ“¬À√◊Õµ‘¥§ÿ°‡≈¬ 30æÕº¡√Ÿâ«à“¡’æ«°¬‘«∫“ß§π
«“ß·ºπ®–¶à“‡¢“ º¡®÷ß√’∫ àß‡¢“¡“„Àâ∑à“π∑—π∑’ ·≈â«º¡°Á Ë—ß„Àâæ«°π—Èπ∑’Ë°≈à“«À“‡¢“¡“
øÑÕß√âÕß‡¢“°—∫∑à“π
31æ«°∑À“√‰¥â∑”µ“¡∑’π
Ë “¬æ—π ßË— ‚¥¬„π§◊ππ—πÈ ‡Õßæ«°∑À“√æ“‡ª“‚≈ÕÕ°‡¥‘π∑“ß‰ª∑’‡Ë ¡◊Õß
32
Õ—π∑‘ª“µ√’ å „π«—πµàÕ¡“ æ«°∑À“√‡¥‘π‡∑â“„Àâ∑À“√¡â“æ“‡ª“‚≈‡¥‘π∑“ßµàÕ à«πæ«°‡¢“°≈—∫
§à“¬‰ª 33‡¡◊ËÕæ«°∑À“√¡â“¡“∂÷ß‡¡◊Õß´’´“√’¬“ °Á ‰¥âπ”®¥À¡“¬‰ª„Àâ‡®â“‡¡◊Õß æ√âÕ¡°—∫¡Õ∫µ—«
‡ª“‚≈„Àâ°—∫‡¢“ 34‡®â“‡¡◊ÕßÕà“π®¥À¡“¬ ·≈–‰¥â∂“¡‡ª“‚≈«à“¡“®“°·§«âπ‰Àπ ‡¡◊ËÕ√Ÿâ«à“¡“®“°
·§«âπ´’≈’‡´’¬ 35‡®â“‡¡◊Õß®÷ßæŸ¥«à“ ç‡¡◊ËÕºŸâ°≈à“«À“‡®â“¡“∂÷ß ‡√“®–øíß§”„Àâ°“√¢Õß‡®â“é ·≈–‡¢“
—Ëß„Àâ§«∫§ÿ¡µ—«‡ª“‚≈ ‰«â „π«—ß∑’Ë‡Œ‚√¥* √â“ß¢÷Èπ
23®“°π—ÈπºŸâæ—π‰¥â‡√’¬°π“¬√âÕ¬¢Õß‡¢“

23:26 ‡ø≈‘° å ‡ªìπºŸâ«à“·§«âπ¬Ÿ‡¥’¬ √“«Ê ªï §.».52-58 À√◊Õ 59 (æ.».595-601 À√◊Õ 602)
23:35 ‡Œ‚√¥ ‡Œ‚√¥∑’Ë 1 (¡À“√“™) ºŸªâ °§√Õß·§«âπ¬Ÿ‡¥’¬ Õ¬Ÿ„à π™à«ß 40 ªï°Õà πæ√–‡¬´Ÿ‡°‘¥ ∂÷ß 4 ªïÀ≈—ß®“°æ√–‡¬´Ÿ‡°‘¥
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™“«¬‘«°≈à“«À“‡ª“‚≈
Àâ“«—πµàÕ¡“ Õ“π“‡π’¬À—«Àπâ“π—°∫«™ ßŸ ¥ÿ †æ«°ºŸπâ ”Õ“«ÿ‚ ∫“ß§π ·≈–∑π“¬·°âµ“à ß
™◊ÕË ‡∑Õ√å∑Ÿ≈≈— ‰¥â‡¥‘π∑“ß≈ß¡“∂÷ß‡¡◊Õß´’´“√’¬“·≈–øÑÕß√âÕß‡ª“‚≈µàÕÀπâ“‡®â“‡¡◊Õß
2‡¡◊ÕË ‡ª“‚≈∂Ÿ°‡√’¬°‡¢â“¡“ ‡∑Õ√å∑≈Ÿ ≈— °Á ‰¥â°≈à“«À“‡ª“‚≈µàÕÀπâ“∑à“πºŸ«â “à ‡ø≈‘° «å “à çœæ≥œ ∑à“π
‡ø≈‘° å æ«°‡√“‰¥âÕ¬Ÿà°—πÕ¬à“ß√à¡‡¬Áπ‡ªìπ ÿ¢¿“¬„µâ°“√¥Ÿ·≈¢Õß∑à“π¡“‡ªìπ‡«≈“™â“π“π ·≈–
ª√–‡∑»™“µ‘¢Õß‡√“°Á ‰¥â√∫— °“√ª√—∫ª√ÿß‡ª≈’¬Ë π·ª≈ß„Àâ¥¢’ πÈ÷ ‡æ√“–∑à“π¡Õß°“√≥å ‰°≈ 3æ«°‡√“
√Ÿâ °÷ ¬‘π¥’·≈–¢Õ∫æ√–§ÿ≥¬‘ßË π—° ”À√—∫ ß‘Ë µà“ßÊ ∑’∑Ë “à π‰¥â∑”„Àâ°∫— ‡√“„π∑ÿ°Ê∑’Ë 4‡æ◊ÕË ‰¡à„Àâ‡ªìπ°“√
√∫°«π‡«≈“¢Õß∑à“π¡“°π—° º¡¢Õ§«“¡°√ÿ≥“∑à“π™à«¬øíßæ«°‡√“‡≈à“Õ¬à“ß¬àÕÊ 5‡π◊ÕË ß®“°æ«°
‡√“æ∫«à“ ™“¬§ππ’È‡ªìπæ«°™Õ∫°àÕ§«“¡«ÿàπ«“¬ ª≈ÿ°ªíòπ„Àâ‡°‘¥°“√®≈“®≈„πÀ¡Ÿà§π¬‘«‰ª∑—Ë«‚≈°
·≈–‡¢“°Á‡ªìπÀ—«Àπâ“≈—∑∏‘π“´“‡√Á∏ 6-8*‡¢“¬—ßæ¬“¬“¡∑”„Àâ«‘À“√†‡°‘¥§«“¡¥à“ßæ√âÕ¬ æ«°‡√“
‡≈¬®—∫‡¢“ ≈Õß‰µà «π‡¢“¥Ÿ‡∂Õ–·≈â«∑à“π®–√Ÿâ®“°ª“°¢Õß‡¢“‡Õß«à“ ∑ÿ° ‘Ëß∑’Ë‡√“°≈à“«À“‡¢“π—Èπ
‡ªìπ§«“¡®√‘ßé 9§π¬‘«Õ◊πË Ê °Á√∫’ ‡¢â“¡“º ¡‚√ß ¬◊π¬—π«à“∑’‡Ë ∑Õ√å∑≈Ÿ ≈— æŸ¥¡“∑—ßÈ À¡¥π—πÈ ‡ªìπ§«“¡®√‘ß

24

‡ª“‚≈·°âµà“ß„Àâµπ‡ÕßµàÕÀπâ“‡ø≈‘° å
—≠≠“≥‡ª“‚≈æŸ¥ ‡¢“µÕ∫«à“ çº¡√Ÿâ«à“ ∑à“π‡ªìπºŸâæ‘æ“°…“‡Àπ◊Õ™π™“µ‘
π’¡È “À≈“¬ªï·≈â« º¡®÷ß¥’„®∑’®Ë –‰¥â·°âµ“à ß„Àâµπ‡ÕßµàÕÀπâ“∑à“π 11∑à“π “¡“√∂ Õ∫∂“¡‰¥â‡≈¬«à“
º¡¡“∑’Ë‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡‡æ◊ËÕ°√“∫‰À«âæ√–‡®â“¬—ß‰¡à∂÷ß ‘∫ Õß«—π‡≈¬ 12æ«°‡¢“°Á ‰¡à ‰¥âæ∫«à“ º¡
‚µâ‡∂’¬ß°—∫„§√„π«‘À“√ À√◊Õª≈ÿ°ªíπò ¬ÿ¬ß„§√„π∑’ªË √–™ÿ¡¢Õß™“«¬‘«†À√◊Õ∑’Ë ‰ÀπÊ „π‡¡◊Õß 13æ«°
‡¢“°Á ‰¡à¡’∑“ßæ‘ Ÿ®πå „Àâ∑à“π‡ÀÁπ∂÷ß ‘Ëß∑’Ëæ«°‡¢“°≈à“«À“«à“º¡∑” 14º¡¬Õ¡√—∫µàÕ∑à“π«à“ º¡‰¥â
°√“∫‰À«âæ√–‡®â“¢Õß∫√√æ∫ÿ√ÿ…¢Õßæ«°‡√“¥â«¬°“√µ‘¥µ“¡∑“ß¢Õßæ√–‡¬´Ÿ∑Ë’æ«°‡¢“‡√’¬°«à“
‡ªìπ≈—∑∏‘πÕ°√’µπ—Èπ º¡‡™◊ËÕ°Æ¢Õß‚¡‡ ·≈–∑ÿ°Õ¬à“ß∑’ËºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“†‡¢’¬π¢÷Èπ 15·≈–º¡°Á
¡’§«“¡À«—ßÕ¬à“ß‡¥’¬«°—∫∑’Ëæ«°‡¢“¡’ „πæ√–‡®â“ §◊Õ§«“¡À«—ß∑’Ë«à“æ√–‡®â“®–∑”„Àâ∑ÿ°§π∑—Èß§π¥’
·≈–§π™—Ë«øóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡µ“¬ 16º¡®÷ßæ¬“¬“¡∑”¥’∑’Ë ÿ¥ ‡æ◊ËÕ®–‰¥â¡’®‘µ ”π÷°∑’Ë∂Ÿ°µâÕßµàÕÀπâ“
æ√–‡®â“·≈–¡πÿ…¬å∑ÿ°§π
17À≈—ß®“°∑’ºË ¡®“°‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡‰ªÀ≈“¬ªï º¡‰¥â°≈—∫¡“‡æ◊ÕË ‡Õ“‡ß‘π¡“™à«¬‡À≈◊Õ§π¢Õß
º¡∑’Ë¬“°®π ·≈–¡“∂«“¬‡§√◊ËÕß∫Ÿ™“°—∫æ√–‡®â“ 18·µà „π√–À«à“ß∑’Ëº¡∑” ‘Ëß‡À≈à“π’È „π«‘À“√ æ«°
‡¢“°Áæ∫º¡·≈–º¡°Á‡æ‘ßË ∑”æ‘∏™’ ”√–≈â“ß*‡ √Á® ‰¡à¡Ω’ ßŸ ™πÀ√◊Õ§«“¡«ÿπà «“¬Õ–‰√‡≈¬ 19¡’§π¬‘«∫“ß
§π∑’Ë¡“®“°·§«âπ‡Õ‡™’¬Õ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπ ∂â“æ«°‡¢“¡’ªí≠À“Õ–‰√°—∫º¡ æ«°‡¢“°Áπà“®–¡“øÑÕß√âÕßº¡
µàÕÀπâ“∑à“π∑’Ëπ’Ë·≈â« 20À√◊Õ‰¡à∑à“π°Á „Àâ§πæ«°π’È∑’Ë¡“Õ¬Ÿà∑’Ëπ’Ë·≈â« ∫Õ°«à“º¡∑”º‘¥Õ–‰√∫â“ßµÕπ∑’Ë
¬◊πÕ¬Ÿµà Õà Àπâ“∑’ªË √–™ÿ¡ ¿“·´πŒ’¥√‘π 21πÕ°®“°‡√◊ÕË ßπ’‡È √◊ÕË ß‡¥’¬«§◊Õ‡√◊ÕË ß∑’ºË ¡‰¥â√Õâ ßµ–‚°π µÕπ
∑’Ë¬◊πÕ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπ«à“ ùº¡∂Ÿ° Õ∫ «π«—ππ’È ‡æ√“–º¡‡™◊ËÕ‡√◊ËÕß°“√µ“¬·≈â«øóôπûé
10‡¡◊ËÕ‡®â“‡¡◊Õß„Àâ

24:6-8 ”‡π“°√’°∫“ß©∫—∫ ‡¢’¬π‡æ‘Ë¡‡µ‘¡„π¢âÕ 6-8 ‰«â«à“ çæ«°‡√“µâÕß°“√æ‘æ“°…“‡¢“¥â«¬°ÆÀ¡“¬¢Õßæ«°‡√“ ·µàºŸâ
æ—π≈‘‡´’¬ ¡“∂÷ß·≈–„™â°”≈—ß¡À“»“≈‡Õ“µ—«‡¢“‰ª®“°æ«°‡√“ ·≈–ºŸâæ—π≈‘‡´’¬ —Ëß§π∑’Ë°≈à“«À“‡ª“‚≈„Àâ¡“À“∑à“π
24:18 æ‘∏’™”√–≈â“ß ‘Ëßæ‘‡»…∑’Ë™“«¬‘«°√–∑”À≈—ß®“° ‘Èπ ÿ¥°“√ “∫“πµπ·∫∫π“´“‰√∑å
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22·≈â«‡ø≈‘°

å ´÷ßË ‰¥â√∫— ∑√“∫‡√◊ÕË ß«‘∂∑’ “ß¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡ªìπÕ¬à“ß¥’ °Á ‰¥â‡≈◊ÕË π°“√æ‘®“√≥“§¥’
ÕÕ°‰ª ‚¥¬æŸ¥«à“ ç√Õ„ÀâºŸâæ—π≈’‡´’¬ ¡“∂÷ß°àÕπ ‡√“∂÷ß®–µ—¥ ‘π§¥’¢Õß‡®â“é 23‡¢“ —Ëßπ“¬√âÕ¬„Àâ
‡ΩÑ“¥Ÿ·≈‡ª“‚≈‰«â ·µàª≈àÕ¬„Àâ‡ª“‚≈¡’Õ‘ √–æÕ ¡§«√ ·≈–„Àâ‡æ◊ËÕπÊ ®—¥À“ ‘Ëß∑’Ë®”‡ªìπ¡“„Àâ ‰¥â

‡ª“‚≈æŸ¥°—∫‡ø≈‘° å·≈–¿√√¬“
¡å “°—∫¥√Ÿ ≈‘ ≈“¿√√¬“¢Õß‡¢“´÷ßË ‡ªìπ™“«¬‘« ‡¢“‰¥â‡√’¬°‡ª“‚≈‰ªæ∫
·≈–øíß‡ª“‚≈æŸ¥‡°’Ë¬«°—∫§«“¡‡™◊ËÕ„πæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå 25·µà‡¡◊ËÕ‡ª“‚≈æŸ¥∂÷ß°“√∑”µ“¡„®æ√–‡®â“
°“√§«∫§ÿ¡µπ‡Õß ·≈–°“√æ‘æ“°…“∑’Ë°”≈—ß®–¡“∂÷ß ‡ø≈‘° å°Á‡°‘¥§«“¡°≈—«¢÷Èπ¡“ ®÷ßµ—¥∫∑«à“
ç«—ππ’ÈæÕ·§àπ’È°àÕπ ‰ª‰¥â·≈â« ‰«â‡√“¡’‡«≈“·≈â«®–‡√’¬°¡“„À¡àé 26„π¢≥–‡¥’¬«°—π ‡ø≈‘° å°ÁÀ«—ß
«à“‡ª“‚≈®–„Àâ‡ß‘πµ‘¥ π‘ ∫π‡¢“ ®÷ß‡√’¬°‡ª“‚≈¡“æŸ¥§ÿ¬¥â«¬∫àÕ¬Ê 27 Õßªïº“à π‰ª ªÕ√ Õ‘ — ‡ø ∑— *
°Á¡“√—∫µ”·ÀπàßºŸ«â “à ·∑π‡ø≈‘° å ·µà‡π◊ÕË ß®“°‡ø≈‘° Õå ¬“°®–‡Õ“„®§π¬‘« ®÷ß¬—ß§ßª≈àÕ¬„Àâ‡ª“‚≈
µ‘¥Õ¬Ÿà„π§ÿ°
24À≈“¬«—πµàÕ¡“ ‡ø≈‘°

‡ª“‚≈¢Õæ∫´’´“√å
“¡«—πÀ≈—ß®“°‡ø ∑— ‰¥â‡ªìπ‡®â“‡¡◊Õß ‡¢“‰¥â‡¥‘π∑“ß®“°‡¡◊Õß´’´“√’¬“ ¢÷Èπ‰ª‡¡◊Õß
‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ 2æ«°À—«Àπâ“π—°∫«™·≈–æ«°ºŸâπ”™“«¬‘«¬◊Ëπ¢âÕ°≈à“«À“‡ª“‚≈µàÕ‡ø ∑—
·≈–ÕâÕπ«Õπ‡ø ∑— 3„Àâ™«à ¬ ßà ‡ª“‚≈¡“„Àâ°∫— æ«°‡¢“∑’‡Ë ¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡¥â«¬ (æ«°‡¢“‰¥â«“ß·ºπ
∑’®Ë –¶à“‡ª“‚≈„π√–À«à“ß∑“ß) 4‡ø ∑— µÕ∫«à“ ç‡ª“‚≈∂Ÿ°§«∫§ÿ¡µ—«Õ¬Ÿ∑à ‡Ë’ ¡◊Õß´’´“√’¬“ ·≈–Õ’°‰¡à
°’Ë«—π‡√“°Á®–‡¥‘π∑“ß‰ª∑’Ë‡¡◊Õßπ—Èπ·≈â« 5„ÀâºŸâπ”¢Õß∑à“π∫“ß§π‡¥‘π∑“ß≈ß‰ª°—∫‡√“ ‘ ·≈â«‰ª
øÑÕß√âÕß‡¢“∑’Ëπ—Ëπ∂â“‡¢“∑”Õ–‰√º‘¥é
6À≈—ß®“°∑’Ë ‰¥âæ°— Õ¬Ÿ°à ∫
— æ«°‡¢“‰¥â·ª¥À√◊Õ ∫‘ «—π ‡ø ∑— °Á‡¥‘π∑“ß≈ß‰ª∑’´Ë ´’ “√’¬“ «—π√ÿßà ¢÷πÈ
‡¢“π—Ëß∫π∫—≈≈—ß°åæ‘æ“°…“·≈– —Ëß„Àâπ”‡ª“‚≈‡¢â“¡“ 7∑—π∑’∑’Ë‡ª“‚≈¡“∂÷ß æ«°§π¬‘«∑’Ë‡¥‘π∑“ß¡“
®“°‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡°Á¡“¬◊π≈âÕ¡‡¢“‰«â·≈–°≈à“«À“«à“‡ª“‚≈∑”º‘¥√â“¬·√ßÀ≈“¬Õ¬à“ß ∑—ßÈ Ê ∑’æË «°‡¢“æ‘ ®Ÿ πå
‰¡à‰¥â °— Õ¬à“ß 8‡ª“‚≈µàÕ §âŸ ¥’¥«â ¬µ—«‡Õß«à“ çº¡‰¡à‰¥â∑”Õ–‰√º‘¥µàÕ°ÆªØ‘∫µ— ¢‘ Õß™“«¬‘« µàÕ«‘À“√†
À√◊ÕµàÕ´’´“√å‡≈¬é 9·µà‡æ√“–‡ø ∑— Õ¬“°®–‡Õ“„®™“«¬‘« ‡¢“®÷ß∂“¡‡ª“‚≈«à“ ç‡®â“‡µÁ¡„®®–
‡¥‘π∑“ß‰ª‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ ‡æ◊ËÕ™”√–§¥’π’ÈµàÕÀπâ“‡√“∑’Ëπ—Ëπ‰À¡é
10‡ª“‚≈µÕ∫«à“ çµÕππ’È º¡°”≈—ß¬◊πÕ¬Ÿµà Õà Àπâ“»“≈¢Õß´’´“√å ´÷ßË §«√®–‡ªìπÕ¬à“ßπ—π
È Õ¬Ÿ·à ≈â«
11
∑à“π°Á√Ÿâ·≈â««à“ º¡‰¡à ‰¥â∑”Õ–‰√º‘¥µàÕ™“«¬‘« ∂â“º¡∑”º‘¥®√‘ßÀ√◊Õ∑”Õ–‰√∑’Ë ¡§«√µ“¬ º¡°Á
¬Õ¡µ“¬‰¡à¢¥— ¢◊πÀ√Õ° ·µà∂“â ¢âÕ°≈à“«À“∑’æË «°π’‡È Õ“¡“øÑÕß√âÕßº¡‰¡à‡ªìπ§«“¡®√‘ß „§√°Á ‰¡à¡’ ∑‘ ∏‘Ï
∑’Ë®– àßº¡‰ª„Àâ°—∫æ«°π’È∑—Èßπ—Èπ º¡¢Õ„Àâ´’´“√å Õ∫ «π‡Õßé
12À≈—ß®“°∑’Ë‡ø ∑— ‰¥âÀ“√◊Õ°—∫∑’Ëª√÷°…“¢Õß‡¢“·≈â« °ÁµÕ∫«à“ ç‡π◊ËÕß®“°‡®â“‰¥â¢Õ„Àâ´’´“√å
Õ∫ «π ‡®â“°Á®–µâÕß‰ªÀ“´’´“√åé

25
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‡ø ∑— ∂“¡‡Œ‚√¥Õ“°√‘ªª“‡°’Ë¬«°—∫‡ª“‚≈
13À≈“¬«—πµàÕ¡“ °…—µ√‘¬åÕ“°√‘ªª“*·≈–‡∫Õ√åπ‘ *¡“∂÷ß‡¡◊Õß´’´“√’¬“ ‡æ◊ËÕ¡“‡¬’Ë¬¡§“√«–
‡ø ∑— 14À≈—ß®“°∑’∑Ë ßÈ— ÕßÕ¬Ÿ∑à πË’ πË— À≈“¬«—π ‡ø ∑— ‰¥â‡≈à“§¥’¢Õß‡ª“‚≈„Àâ°…—µ√‘¬øå ßí «à“ ç¡’™“¬
§πÀπ÷Ëß∑’ËπË’‡ªìππ—°‚∑…∑’Ë‡ø≈‘° å ‰¥â∑È‘ß‰«â „π§ÿ° 15µÕπ∑’Ë‡√“Õ¬Ÿà „π‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ æ«°À—«Àπâ“

π—°∫«™·≈–æ«°ºŸâπ”Õ“«ÿ‚ ™“«¬‘« ‡Õ“§¥’¢Õß™“¬§ππ’È¡“¬◊ËπøÑÕß°—∫‡√“ ·≈–¢Õ„Àâ‡√“µ—¥ ‘π
≈ß‚∑…„Àâ¥â«¬ 16‡√“∫Õ°°—∫æ«°‡¢“«à“ ∏√√¡‡π’¬¡¢Õß™“«‚√¡—π®–‰¡à àß¡Õ∫µ—«„§√ ®π°«à“§π
øÑÕß°—∫§π∑’∂Ë °Ÿ øÑÕß¡“Õ¬Ÿæà √âÕ¡Àπâ“°—π‡æ◊ÕË „Àâ§π∑’∂Ë °Ÿ øÑÕß‰¥â¡’ ‚Õ°“ ·°â¢Õâ °≈à“«À“‡ ¬’ °àÕπ 17‡¡◊ÕË
æ«°‡¢“µ“¡‡√“¡“∑’Ëπ’Ë ‡√“°Á ‰¡à√Õ™â“ «—π√ÿàß¢÷Èπ‡√“¢÷Èππ—Ëß∫π∫—≈≈—ß°åæ‘æ“°…“ ·≈– —Ëß„Àâπ”µ—«™“¬
§ππ—πÈ ‡¢â“¡“ 18‡¡◊ÕË æ«°∑’øË ÕÑ ß√âÕß‡¢“¬◊π¢÷πÈ °≈à“«À“‡¢“ ‡√“°Á‡ÀÁπ«à“¢âÕ°≈à“«À“π—πÈ ‰¡à„™à‡ªìπ‡√◊ÕË ß
Õ–‰√∑’Ë√â“¬·√ßÕ¬à“ß∑’Ë‡√“§‘¥ 19·µà°≈—∫‡ªìπ°“√‚µâ‡∂’¬ß°—π∑“ß¥â“π»“ π“¢Õßæ«°‡¢“‡Õß ·≈–
‡°’¬Ë «°—∫™“¬§πÀπ÷ßË ™◊ÕË ‡¬´Ÿ∑µË’ “¬‰ª·≈â« ∂÷ß·¡â‡ª“‚≈Õâ“ß«à“¬—ß¡’™«’ µ‘ Õ¬Ÿà 20‡√“‰¡à√«âŸ “à ®– Õ∫ «π
‡√◊ÕË ßæ«°π’ÕÈ ¬à“ß‰√¥’‡√“®÷ß∂“¡‡ª“‚≈«à“ ‡¢“‡µÁ¡„®®–‰ª‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡‡æ◊ÕË ™”√–§¥’π∑’È π’Ë π—Ë À√◊Õ‰¡à 21·µà‡¢“
‰¥â√Õâ ß¢Õ„Àâ´´’ “√å‡ªìπºŸµâ ¥— π‘ ‡¢“ ‡√“®÷ß‰¥â —ßË „Àâ§¡ÿ ¢—ß‡¢“‰«â°Õà π®π°«à“‡√“®– ßà µ—«‡¢“‰ª„Àâ´´’ “√åé
22®“°π—ÈπÕ“°√‘ªª“ °ÁæŸ¥°—∫‡ø ∑— «à“ ç‡√“‡Õß°ÁÕ¬“°®–øíß®“°ª“°¢Õß™“¬§ππ’È‡À¡◊Õπ
°—πé ‡ø ∑— ∫Õ°«à“ çæ√ÿàßπ’È∑à“π®–‰¥âøíß®“°‡¢“é
23„π«—π√ÿßà ¢÷π
È Õ“°√‘ªª“·≈–‡∫Õ√åπ‘ ‡¥‘π∑“ß¡“Õ¬à“ß¬‘ßË „À≠àÕ≈—ß°“√·≈–‡¢â“‰ª„πÀâÕßµ—¥ π‘
§¥’æ√âÕ¡°—∫æ«°ºŸ∫â ß— §—∫∫—≠™“°√¡∑À“√·≈–ºŸπâ ”§π ”§—≠Ê¢Õß‡¡◊Õß ‡ø ∑— ß—Ë „Àâπ”‡ª“‚≈‡¢â“¡“
24®“°π—π
È ‡ø ∑— °Áæ¥Ÿ «à“ ç°…—µ√‘¬Õå “°√‘ªª“·≈–∑ÿ°∑à“π∑’ÕË ¬Ÿ°à ∫— æ«°‡√“∑’πË Ë’ ∑à“π‡ÀÁπ™“¬§ππ’È ‰À¡
‡¢“‡ªìπ§π∑’°Ë ≈ÿ¡à §π¬‘«∑—ßÈ À¡¥∑—ßÈ „π‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡·≈–∑’πË Ë’ ‰¥âÕÕâ π«Õπ‡√“·≈–‰¥â√Õâ ßµ–‚°π«à“
‡¢“‰¡à ¡§«√∑’®Ë –¡’™«’ µ‘ Õ¬ŸÕà °’ µàÕ‰ª 25·µà‡√“‰¡à‡ÀÁπ«à“ ‡¢“®–∑”º‘¥Õ–‰√∂÷ß¢—πÈ µâÕßµ“¬ ·≈–‡¡◊ÕË
‡¢“‰¥â¢Õ„Àâ®°— √æ√√¥‘ Õ∫ «π‡Õß ‡√“®÷ßµ—¥ π‘ „® ßà ‡¢“‰ª 26·µà‡√“‰¡à√«âŸ “à ®–‡¢’¬π∫Õ°®—°√æ√√¥‘
‡°’Ë¬«°—∫™“¬§ππ’ÈÕ¬à“ß‰√ ‡√“®÷ßæ“‡¢“¡“Õ¬ŸàµàÕÀπâ“æ«°∑à“π ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“ß¬‘ËßµàÕÀπâ“∑à“π
°…—µ√‘¬Õå “°√‘ªª“ ‡æ◊ÕË ∑’«Ë “à À≈—ß®“°°“√ Õ∫ «π§√—ßÈ π’ºÈ “à π‰ª·≈â« ‡√“Õ“®®–¡’Õ–‰√∑’®Ë –‡¢’¬π‰¥â∫“â ß
27‰¡àÕ¬à“ßπ—Èπ·≈â« ¡—π‰¡à‡ÀÁπ®–‡¢â“∑à“‡≈¬∑’Ë®– àßπ—°‚∑…‰ª‚¥¬‰¡à¡’¢âÕ°≈à“«À“é

‡ª“‚≈Õ¬ŸàµàÕÀπâ“°…—µ√‘¬åÕ“°√‘ªª“
°…—µ√‘¬Õå “°√‘ªª“*æŸ¥°—∫‡ª“‚≈«à“ çµÕππ’È ‡®â“æŸ¥·°âµ“à ß„Àâ°∫— µ—«‡Õß‰¥â·≈â«é ‡ª“‚≈
®÷ß¬°¡◊Õ¢Õß‡¢“¢÷Èπ*·≈–‡√‘Ë¡·°â¢âÕ°≈à“«À“«à“ 2ç°…—µ√‘¬å Õ“°√‘ªª“ ¢â“æ‡®â“∂◊Õ«à“
‡ªìπ‡°’¬√µ‘®√‘ßÊ ∑’Ë ‰¥â¡“·°âµ“à ß„Àâ°∫— µ—«‡ÕßµàÕÀπâ“∑à“π„π«—ππ’È µàÕ¢âÕ°≈à“«À“∑—ßÈ À¡¥¢Õß™“«¬‘«
3‚¥¬‡©æ“–∑à“π√Ÿâ®—°ª√–‡æ≥’ ·≈–ªí≠À“¢âÕ‚µâ·¬âßµà“ßÊ ¢Õß™“«¬‘«‡ªìπÕ¬à“ß¥’ ¢Õ„Àâ∑à“π™à«¬
Õ¥∑πøíß¢â“æ‡®â“ÀπàÕ¬

26

25:13 °…—µ√‘¬åÕ“°√‘ªª“ ‡Œ‚√¥Õ“°√‘ªª“Õß§å∑’Ë 2 ‡ªìπ‡À≈π¢Õß‡Œ‚√¥¡À“√“™ ª°§√Õß·§«âπÕ“∫‘≈’π ·§«âπ°“≈‘≈’
·§«âπÕ’∑Ÿ‡√’¬·§«âπ∑√“‚§π‘µ‘ „πªï §.».53-100 (æ.».596-643)
25:13 ‡∫Õ√åπ‘ πâÕß “«¢ÕßÕ“°√‘ªª“Õß§å∑’Ë 2 ‡ªìπ≈Ÿ° “«§π‚µ¢Õß‡Œ‚√¥ Õ“°√‘ªª“Õß§å∑’Ë 1
26:1 °…—µ√‘¬åÕ“°√‘ªª“ ‡Œ‚√¥Õ“°√‘ªª“Õß§å∑’Ë 2 ‡ªìπ‡À≈π¢Õß‡Œ‚√¥¡À“√“™
26:1 ¬°¡◊Õ¢Õß‡¢“¢÷Èπ ‡ªìπ —≠≠“π∑’Ë∑”¢÷Èπ‡æ◊ËÕ∫Õ°„Àâ§πµ—Èß„®øíß

05 act
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4™“«¬‘«∑ÿ°§π√Ÿ®â °— ¢â“æ‡®â“¡“µ—ßÈ ·µà‡¥Á°·≈â« ‡√‘¡
Ë ®“°‚µ¡“∑à“¡°≈“ß™π™“µ‘¢Õß¢â“æ‡®â“ „π
‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ 5æ«°‡¢“√Ÿâ®—°¢â“æ‡®â“¥’ ·≈–∂â“æ«°‡¢“Õ¬“°∑” æ«°‡¢“ “¡“√∂¬◊π¬—π°—∫∑à“π
‰¥â«à“ ¢â“æ‡®â“‡ªìπø“√’ ’†‡ªìπæ«°∑’Ë‡§√àß»“ π“∑’Ë ÿ¥„πÀ¡Ÿà§π¬‘« 6·≈–∑’Ë¢â“æ‡®â“¬◊π∂Ÿ° Õ∫ «π
Õ¬Ÿà∑’Ëπ’Ë °Á‡æ√“–§«“¡À«—ß∑’Ë¢â“æ‡®â“¡’„π§” —≠≠“∑’Ëæ√–‡®â“„Àâ ‰«â°—∫∫√√æ∫ÿ√ÿ…¢Õßæ«°‡√“ 7‡ªìπ

§” ≠
— ≠“∑’æË «°‡√“ ∫‘ Õßµ√–°Ÿ≈À«—ß∑’®Ë –‰¥â√∫— ®÷ß‰¥â√∫— „™âæ√–‡®â“Õ¬à“ß¢¬—π¢—π·¢Áß∑—ßÈ «—π∑—ßÈ §◊π
¢â“·µà°…—µ√‘¬å °Á‡æ√“–§«“¡À«—ßÕ—ππ’·È À≈– ∑’∑Ë ”„Àâ¢“â æ‡®â“µâÕß∂Ÿ°™“«¬‘«°≈à“«À“ 8∑”‰¡æ«°∑à“π
∂÷ß§‘¥«à“¡—π‡ªìπ‡√◊ËÕß‡À≈◊Õ‡™◊ËÕ∑’Ëæ√–‡®â“∑”„Àâ§πµ“¬øóôπ¢÷Èπ¡“
9¢â“æ‡®â“‡§¬§‘¥‡À¡◊Õπ°—π«à“ ®–µâÕß∑”∑ÿ°Õ¬à“ß‡∑à“∑’®Ë –∑”‰¥â ‡æ◊ÕË µàÕµâ“π‡¬´Ÿ™“«π“´“‡√Á∏
10¢â“æ‡®â“°Á ‰¥â∑”Õ¬à“ßπ—Èπ„π‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ ·≈–‡æ√“–¢â“æ‡®â“‰¥â√—∫Õ”π“®®“°æ«°À—«Àπâ“π—°∫«™
¢â“æ‡®â“®÷ß®—∫æ«°ºŸâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï¢Õßæ√–‡®â“‰ª¢—ß§ÿ° ‡¡◊ËÕæ«°‡¢“∂Ÿ°¶à“ ¢â“æ‡®â“°Á‡ÀÁπ¥’‡ÀÁπ™Õ∫¥â«¬
11¢â“æ‡®â“‡¢â“‰ª®—∫æ«°‡¢“µ“¡∑’ª
Ë √–™ÿ¡†µà“ßÊ ÕÕ°¡“≈ß‚∑…∫àÕ¬Ê ·≈–∫—ß§—∫„Àâæ«°‡¢“æŸ¥ “ª
·™àß*æ√–‡¬´Ÿ ¢â“æ‡®â“‚°√∏·§âπæ«°π’È¡“° ∂÷ß°—∫‡¥‘π∑“ß‰ª¢à¡‡Àßæ«°π’È∂÷ßµà“ß·¥π

‡ª“‚≈‡≈à“‡√◊ËÕß∑’Ë‰¥â‡ÀÁπæ√–‡¬´Ÿ
12§√—ßÈ Àπ÷ßË µÕπ∑’¢Ë “â æ‡®â“°”≈—ß‡¥‘π∑“ß‰ª‡¡◊Õß¥“¡— °— ‚¥¬‰¥â√∫
— ∑‘ ∏‘Õ”π“®®“°æ«°À—«Àπâ“
13
π—°∫«™ µÕππ—πÈ ‡ªìπ‡«≈“ª√–¡“≥‡∑’¬Ë ß ¢≥–∑’¢Ë “â æ‡®â“°”≈—ß‡¥‘π∑“ßÕ¬Ÿπà π—È ¢â“·µà°…—µ√‘¬å ¢â“æ‡®â“

°Á ‰¥â‡ÀÁπ· ß®“°∑âÕßøÑ“ «à“ß®â“°«à“· ßÕ“∑‘µ¬å‡ ’¬Õ’° · ßπ—Èπ àÕß¡“√Õ∫µ—«¢â“æ‡®â“·≈–§π
∑’¡Ë “¥â«¬°—π 14æ«°‡√“∑—ßÈ À¡¥≈â¡≈ß°—∫æ◊πÈ ·≈–¢â“æ‡®â“°Á ‰¥â¬π‘ ‡ ¬’ ßæŸ¥°—∫¢â“æ‡®â“‡Õß‡ªìπ¿“…“
Õ“√‡¡§*«à“ ù‡´“‚≈ ‡´“‚≈ ‡®â“¢à¡‡Àß‡√“∑”‰¡ ‡«≈“∑’Ë‡®â“µàÕ Ÿâ°—∫‡√“*µ—«‡®â“‡Õßπ—Ëπ·À≈–∑’Ë‡®Á∫û
15¢â“æ‡®â“∂“¡«à“ ç∑à“π‡ªìπ„§√é ·≈â«æ√–Õß§å°ÁæŸ¥«à“ ù‡√“§◊Õ‡¬´ŸºŸâ∑’Ë‡®â“¢à¡‡Àßπ—Èπ 16·µà≈ÿ°¢÷Èπ
¬◊π‡∂Õ– ‡√“¡“„Àâ‡®â“‡ÀÁπ°Á‡æ◊ÕË ·µàßµ—ßÈ ‡®â“„Àâ‡ªìπºŸ√â ∫— „™â ‡æ◊ÕË ‰ª∫Õ°§πÕ◊πË ∂÷ß‡√◊ÕË ß∑’‡Ë ®â“‰¥â‡ÀÁπ‡√“
·≈–∫Õ°‡√◊ËÕß∑’Ë‡√“®–· ¥ß„Àâ‡®â“¥Ÿ 17‡√“®–™à«¬‡À≈◊Õ‡®â“„Àâ√Õ¥æâπ®“°§π¬‘«·≈–§π∑’Ë‰¡à „™à¬‘«
∑’‡Ë √“°”≈—ß®– ßà ‡®â“‰ªÀ“ 18‡æ◊ÕË ‡ªî¥µ“¢Õßæ«°‡¢“ „ÀâÀπ— ®“°§«“¡¡◊¥ §àŸ «“¡ «à“ß ·≈–À—π®“°
Õ”π“®¢Õß´“µ“π Ÿàæ√–‡®â“ ‡æ◊ËÕæ«°‡¢“®–‰¥â√—∫°“√Õ¿—¬µàÕ∫“ª ·≈–‡¢â“¡’ à«π„π§π‡À≈à“π—Èπ
∑’Ë‡√“‰¥â∑”„Àâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï·≈â« ‚¥¬§«“¡‰«â«“ß„®∑’Ëæ«°‡¢“¡’µàÕ‡√“é

‡ª“‚≈æŸ¥∂÷ßß“π¢Õß‡¢“
°…—µ√‘¬åÕ“°√‘ªª“ ‡¡◊ËÕ‡ªìπÕ¬à“ßπ’È ¢â“æ‡®â“®÷ß‰¥â‡™◊ËÕøíßπ‘¡‘µ*∑’Ë¡“®“° «√√§åπ—Èπ
20¢â“æ‡®â“‡√‘¡Ë ÕπºŸ§â π„π‡¡◊Õß¥“¡— °— °àÕπ ®“°π—π
È °Á ß—Ë ÕπºŸ§â π„π‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ ·≈–µ≈Õ¥∑—«Ë ·§«âπ
¬Ÿ‡¥’¬ ·≈–§π∑’Ë ‰¡à „™à¬‘«¥â«¬ ‚¥¬∫Õ°„Àâæ«°‡¢“°≈—∫µ—«°≈—∫„® À—π¡“À“æ√–‡®â“·≈–∑”°“√
ß“πµà“ßÊ ∑’Ë‡À¡“–°—∫§π∑’Ë°≈—∫µ—«°≈—∫„®·≈â« 21π’Ë‡ªìπ‡Àµÿ∑’Ëæ«°¬‘« ‰¥â‡¢â“¡“®—∫°ÿ¡µ—«¢â“æ‡®â“
„π¢≥–∑’ÕË ¬Ÿà„π«‘À“√†·≈–æ¬“¬“¡®–¶à“¢â“æ‡®â“¥â«¬ 22·µàæ√–‡®â“°Á ‰¥â™«à ¬¢â“æ‡®â“¡“®π∂÷ß∑ÿ°«—ππ’È
®÷ß∑”„Àâ¢â“æ‡®â“ “¡“√∂¡“¬◊π‡ªìπæ¬“πµàÕ∑à“π∑—ÈßÀ≈“¬ ∑—ÈßºŸâπâÕ¬·≈–ºŸâ „À≠à„π∑’Ëπ’È ‰¥â ¢â“æ‡®â“
19ç¢â“·µà

26:11
26.14
26.14
26:19

05 act

“ª·™àß ¡’§«“¡À¡“¬‚¥¬π—¬ À¡“¬∂÷ßé ∫ª√–¡“∑é À√◊Õ ç¥Ÿ∂Ÿ°é
Õ“√‡¡§ ‡ªìπ¿“…“∑’Ë™“«¬‘«„πª“‡≈ ‰µπå à«π¡“°„™âæŸ¥°—π„πµÕπµâπ§√‘ µå»µ«√√…∑’Ë 1
µàÕ Ÿâ°—∫‡√“ „π¿“…“‡¥‘¡ „™â§”«à“ ‡µ–ªÆ—°
π‘¡‘µ ∫“ß ‘Ëß§≈â“¬§«“¡Ωíπ‡°‘¥¢÷Èπ‡¡◊ËÕæ√–‡®â“µâÕß°“√æŸ¥°—∫¡πÿ…¬å
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‰¡à ‰¥âæ¥Ÿ Õ–‰√‡≈¬ πÕ°®“° ßË‘ ∑’ºË æâŸ ¥Ÿ ·∑πæ√–‡®â“†·≈–‚¡‡ ‰¥â∫Õ°‰«â·≈â««à“®–‡°‘¥¢÷πÈ 23π—πË §◊Õ
°…—µ√‘¬åºŸâ¬‘Ëß„À≠à*®–µâÕß∑π∑ÿ°¢å∑√¡“π ·≈–æ√–Õß§å®–‡ªìπ§π·√°∑’Ëøóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡µ“¬ ·≈–
æ√–Õß§å®–‡ªìπºŸâπ”· ß «à“ß¡“ Ÿà§π¬‘«·≈–§π∑’Ë ‰¡à „™à¬‘«é

‡ª“‚≈æ¬“¬“¡™—°®ŸßÕ“°√‘ªª“
24¢≥–∑’‡Ë ª“‚≈°”≈—ßæŸ¥·°âµ“à ß„π‡√◊ÕË ßµà“ßÊÕ¬Ÿπ
à πÈ— ‡ø ∑— °Áµ–‡∫Áß‡ ¬’ ß¢÷πÈ ¡“«à“ ç‡ª“‚≈ ·°
25
‡ ¬’ µ‘‰ª·≈â« ·°‡√’¬π¡“°‡°‘π‰ª®π‡ªìπ∫â“‰ª·≈â«é ‡ª“‚≈µÕ∫«à“ ç∑à“π‡ø ∑— º¡‰¡à‰¥â‡ªìπ∫â“
‘Ëß∑’Ëº¡æŸ¥¡“π’È‡ªìπ§«“¡®√‘ß·≈–¡’‡Àµÿº≈ 26°…—µ√‘¬åÕ“°√‘ªª“√Ÿâ‡√◊ËÕßæ«°π’È¥’ ·≈–º¡°Á “¡“√∂

æŸ¥‰¥âÕ¬à“ß‡ªî¥‡º¬°—∫æ√–Õß§å º¡·πà„®«à“‰¡à¡’‡√◊ËÕß‰Àπ‡≈Á¥≈Õ¥ “¬µ“¢Õß∑à“π‰ª‰¥â ‡æ√“–
‡√◊ÕË ßπ’È ‰¡à ‰¥â∑”°—πÕ¬à“ß≈—∫Ê ≈àÕÊ 27¢â“·µà°…—µ√‘¬Õå “°√‘ªª“ ∑à“π‡™◊ÕË ßË‘ ∑’ºË æâŸ ¥Ÿ ·∑πæ√–‡®â“‡¢’¬π
À√◊Õ‡ª≈à“ ¢â“æ‡®â“√Ÿ«â “à ∑à“π‡™◊ÕË ·πàé 28®“°π—πÈ °…—µ√‘¬Õå “°√‘ªª“°Áæ¥Ÿ °—∫‡ª“‚≈«à“ ç‡®â“§‘¥«à“ “¡“√∂
™—°®Ÿß„Àâ‡√“‡ªìπ§√‘ ‡µ’¬π„π‡«≈“Õ—π —ÈπÕ¬à“ßπ’ÈÀ√◊Õé
29‡ª“‚≈µÕ∫«à“ ç‰¡à«“à ®–‡ªìπ‡«≈“ π
È— À√◊Õ¬“«·§à ‰Àπ ¢â“æ‡®â“‰¥âÕ∏‘…∞“πµàÕæ√–‡®â“¢Õ„Àâ
∑à“π·≈–∑ÿ°§π∑’Ë ‰¥âøíß¢â“æ‡®â“„π«—ππ’È ‡ªìπ‡À¡◊ÕπÕ¬à“ß¢â“æ‡®â“ ¬°‡«âπ·µà ‚´àµ√«ππ’È‡∑à“π—Èπé
30®“°π—Èπ°…—µ√‘¬åÕ“°√‘ªª“°Á≈ÿ°¢÷Èπ √«¡∑—Èß‡®â“‡¡◊Õß‡∫Õ√åπ‘ *·≈–§πÕ◊ËπÊ ∑—ÈßÀ¡¥∑’Ëπ—ËßÕ¬Ÿà
°—∫æ«°‡¢“¥â«¬ 31À≈—ß®“°∑’Ëæ«°‡¢“ÕÕ°‰ª®“°ÀâÕß·≈â«°Á§ÿ¬°—π«à“ ç™“¬§ππ’È ‰¡à ‰¥â∑”Õ–‰√∑’Ë
¡§«√µ“¬ À√◊Õ ¡§«√∂Ÿ°¢—ß§ÿ°‡≈¬é 32°…—µ√‘¬åÕ“°√‘ªª“æŸ¥°—∫‡ø ∑— «à“ çÕ—π∑’Ë®√‘ß ∂â“™“¬§π
π’È ‰¡à ‰¥â¢Õ„Àâ´’´“√å*‡ªìπºŸâ Õ∫ «π °Áª≈àÕ¬µ—«‰ª‰¥â·≈â«é

‡ª“‚≈·≈àπ‡√◊Õ‰ª°√ÿß‚√¡
‡¡◊ËÕ∂÷ß‡«≈“∑’æË «°‡√“®–‡¥‘π∑“ß‰ªª√–‡∑»Õ‘µ“≈’ æ«°‡¢“°Á „Àâπ“¬√âÕ¬¬Ÿ‡≈’¬ „π°Õß
∑À“√¢Õß®—°√æ√√¥‘ §«∫§ÿ¡µ—«‡ª“‚≈·≈–π—°‚∑…§πÕ◊ËπÊ ‰ª 2æ«°‡√“‰¥â ‰ª≈ß‡√◊Õ∑’Ë
‡¡◊ÕßÕ—¥√“¡‘∑∑‘¬¡ÿ ‡√◊Õπ—πÈ °”≈—ß®–·≈àπ‰ªµ“¡∑à“µà“ßÊ ∑’ÕË ¬Ÿµà “¡·π«™“¬Ωíßò ¢Õß·§«âπ‡Õ‡™’¬* ·≈â«
æ«°‡√“°ÁÕÕ°∑–‡≈‰ª Õ“√‘ ∑“√§— ‰ª°—∫æ«°‡√“¥â«¬ ‡¢“‡ªìπ™“«‡¡◊Õß‡∏ –‚≈π‘°“„π·§«âπ¡“
´‘‚¥‡π’¬ 3æÕ«—π√ÿßà ¢÷πÈ æ«°‡√“°Á¡“∂÷ß‡¡◊Õß‰´¥Õπ ¬Ÿ‡≈’¬ ¥’°∫— ‡ª“‚≈¡“° ‡¢“¬Õ¡„Àâ‡ª“‚≈‰ª‡¬’¬Ë ¡
‡æ◊ËÕπΩŸß‰¥â ‡æ◊ËÕ«à“‡æ◊ËÕπÊ ®–‰¥â™à«¬‡À≈◊Õ‡ª“‚≈µ“¡§«“¡®”‡ªìπ 4®“°‰´¥Õπ æ«°‡√“·≈àπ‡√◊Õ
ÕÕ° ∑àŸ –‡≈ °√–· ≈¡µâ“π‡√“¡“° ‡√“®÷ß·≈àπ‚¥¬„™â‡°“–‰´ª√— ‡ªìπ∑’°Ë ”∫—ß≈¡„Àâ°∫— ‡√“ 5æ«°‡√“
·≈àπ‡√◊Õ¢â“¡∑–‡≈∑’‡Ë ªìππà“ππÈ”¢Õß·§«âπ´’≈‡’ ´’¬·≈–·§«âπªí¡øï‡≈’¬®π¡“∂÷ß‡¡◊Õß¡‘√“ „π·§«âπ≈‘‡´’¬
6∑’π
Ë πË’ “¬√âÕ¬‰¥âæ∫‡√◊Õ≈”Àπ÷ßË ∑’¡Ë “®“°‡¡◊ÕßÕ‡≈Á°´“π‡¥√’¬·≈–°”≈—ß®–‰ªª√–‡∑»Õ‘µ“≈’ ‡¢“‡≈¬„Àâ
æ«°‡√“≈ß‡√◊Õ≈”π’È 7‡√◊Õ¢Õßæ«°‡√“·≈àπ‰ª‰¥â™“â ¡“°‡ªìπ‡«≈“À≈“¬«—π „π∑’Ë ¥ÿ °Á¡“„°≈â‡¡◊Õß§π’¥—
Õ¬à“ß∑ÿ≈—°∑ÿ‡≈ ‡√“‰¡à “¡“√∂‡¥‘π∑“ßµàÕ‰ª‰¥â‡æ√“–°√–· ≈¡·√ß¡“° ®÷ßµâÕß‡ª≈’Ë¬π‡ âπ∑“ß
·≈àπ‰ª·Õ∫≈¡Õ¬ŸÀà ≈—ß‡°“–§√’µ ∑’ÕË ¬Ÿµà √ß¢â“¡°—∫·À≈¡ ≈— ‚¡‡π 8‡√◊Õ·≈àπ‡≈’¬∫™“¬Ωíßò ‡°“–§√’µ‰ª
¥â«¬§«“¡¬“°≈”∫“° ·≈â«°Á¡“∂÷ß∑’ËÀπ÷Ëß™◊ËÕ«à“ ∑à“ß“¡¥’ „°≈â‡¡◊Õß≈“‡´’¬
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9æ«°‡√“‡

¬’ ‡«≈“‰ª¡“° ·≈–µÕππ’°È Á ‰¡àª≈Õ¥¿—¬·≈â«∑’®Ë –·≈àπ‡√◊Õ ‡æ√“–«—πÕ¥Õ“À“√*¢Õß
¬‘«°Áº“à π‰ª·≈â« ‡ª“‚≈®÷ß‡µ◊Õπæ«°‡¢“«à“ 10ç∑à“π∑—ßÈ À≈“¬ º¡‡ÀÁπ«à“°“√‡¥‘π∑“ß§√—ßÈ π’®È –ª√– ∫
°—∫§«“¡À“¬π– ·≈–®–∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬Õ¬à“ß„À≠àÀ≈«ß ‰¡à „™à·µà‡©æ“– ‘π§â“·≈–‡√◊Õ
‡∑à“π—πÈ ·µà¬ß— √«¡∂÷ß™’«µ‘ ¢Õßæ«°‡√“¥â«¬é 11·µà·∑π∑’πË “¬√âÕ¬®–øíß§”‡µ◊Õπ¢Õß‡ª“‚≈ ‡¢“°≈—∫
‰ª‡™◊ÕË °—ªµ—π·≈–‡®â“¢Õß‡√◊Õ 12‡æ√“–∑à“‡√◊Õπ’È ‰¡à‡À¡“–∑’®Ë –®Õ¥‡√◊Õ„πƒ¥ŸÀπ“« §π «à π„À≠à®ß÷
µ°≈ß∑’Ë®–·≈àπ‡√◊ÕÕÕ°®“°∑’Ëπ—Ëπ ∂â“‡ªìπ‰ª‰¥âæ«°‡¢“Õ¬“°®–‰ª„Àâ∂÷ß‡¡◊Õßøïπ‘° å®–‰¥â®Õ¥‡√◊Õ
Õ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπ„π™à«ßƒ¥ŸÀπ“« øïπ‘° å‡ªìπ‡¡◊Õß∑à“∫π‡°“–§√’µ ‡ªìπ∑à“‡√◊Õ∑’ËÀ—πÀπâ“‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°
‡©’¬ß„µâ·≈–∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ

æ“¬ÿ„π∑–‡≈
æ«°‡¢“°Á§‘¥«à“ çπ’Ë·À≈–‡ªìπ≈¡∑’Ë‡√“Õ¬“°‰¥âé æ«°‡¢“
®÷ß∂Õπ ¡Õ‡√◊Õ¢÷πÈ ·≈â«·≈àπ‰ªµ“¡™“¬Ωíßò ‡°“–§√’µ 14·µà ‰¡à™“â °Á¡≈’ ¡æ“¬ÿ§≈â“¬‡ŒÕ√å√‡‘ §π ∑’‡Ë √’¬°
«à“≈¡µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ æ—¥¡“®“°‡°“– 15‡√◊Õµ‘¥Õ¬Ÿ∑à “à ¡°≈“ßæ“¬ÿ ·≈–‰¡à “¡“√∂µâ“π°√–·
≈¡‰¥â æ«°‡√“®÷ßª≈àÕ¬„Àâ‡√◊Õ·≈àπ‰ªµ“¡≈¡ 16„π∑’Ë ÿ¥‡√◊Õ°Á·≈àπ‰ªÕ¬ŸàÀ≈—ß‡°“–‡≈Á°Ê ·ÀàßÀπ÷Ëß
™◊ËÕ §“«¥“ ∑’Ë™à«¬°”∫—ß≈¡„Àâ‡√“ æ«°‡√“‰¥â¥÷ß‡√◊Õ™Ÿ™’æ¢÷Èπ¡“ºŸ°‰«â°—∫‡√◊Õ¥â«¬§«“¡∑ÿ≈—°∑ÿ‡≈¬‘Ëß
π—° 17À≈—ß®“°∑’Ë¥÷ß‡√◊Õ™Ÿ™’æ¢÷Èπ¡“·≈â« æ«°‡¢“°Á‡Õ“‡™◊Õ°≈Õ¥„µâ∑âÕß‡√◊Õ„À≠à·≈â«¡—¥‡√◊Õ„À≠à„Àâ
·πàπ¢÷Èπ ‡æ√“–°≈—««à“¡—πÕ“®®–·≈àπ‰ª‡°¬µ◊Èπ∫π —π¥Õπ∑√“¬¢ÕßÕà“«‡ Õ√å∑‘ æ«°‡¢“®÷ß∑‘Èß
≈Ÿ°∑ÿàπ*≈ß∑–‡≈ ª≈àÕ¬„Àâ‡√◊Õ≈Õ¬‰ªµ“¡°√–· ≈¡ 18À≈—ß®“°∂Ÿ°æ“¬ÿ‚À¡°√–ÀπË”Õ¬à“ß·√ß «—π
µàÕ¡“ æ«°‡¢“°Á‡√‘Ë¡‚¬π ‘π§â“≈ß∑–‡≈‰ª 19∂÷ß«—π∑’Ë “¡ æ«°‡¢“∑‘ÈßÕÿª°√≥åµà“ßÊ „π‡√◊Õ≈ß∑–‡≈
¥â«¬¡◊Õµπ‡Õß 20æ«°‡√“‰¡à‡ÀÁπ‡¥◊Õπ‡ÀÁπµ–«—π¡“À≈“¬«—π·≈â«æ“¬ÿ¬ß— §ß‚À¡°√–ÀπË”Õ¬à“ß√ÿπ·√ß
„π∑’Ë ÿ¥æ«°‡√“°ÁÀ¡¥À«—ß∑’Ë®–¡’™’«‘µ√Õ¥
21‰¡à¡’ „§√¬Õ¡°‘πÕ–‰√¡“À≈“¬«—π·≈â« ‡ª“‚≈®÷ß¬◊π¢÷ÈπµàÕÀπâ“æ«°‡¢“æŸ¥«à“ çæ«°§ÿ≥πà“
®–øíß§”·π–π”¢Õßº¡«à“Õ¬à“·≈àπ‡√◊ÕÕÕ°®“°‡°“–§√’µ ®–‰¥â ‰¡àµâÕß¡“æ∫°—∫§«“¡‡ ’¬À“¬
·≈– Ÿ≠‡ ’¬Õ¬à“ßπ’È 22·µàµÕππ’Èº¡Õ¬“°„Àâæ«°§ÿ≥∑”„®¥’Ê °—π‰«â ®–‰¡à¡’„§√µ“¬À√Õ°¡’·µà‡√◊Õ
≈”π’È‡∑à“π—Èπ∑’Ë®–æ—ß‰ª 23‡æ√“–‡¡◊ÕË §◊ππ’¡È ∑’ µŸ «√√§å¢Õßæ√–‡®â“ºŸ‡â ªìπ‡®â“¢Õßº¡ ·≈–ºŸ∑â ºË’ ¡√—∫
„™âÕ¬Ÿà‰¥â¡“¬◊πÕ¬Ÿ¢à “â ßÊ º¡ 24·≈â«∫Õ°«à“ ç‰¡àµÕâ ß°≈—«‡ª“‚≈ ‡®â“®–µâÕß‰¥â¬π◊ Õ¬Ÿµà Õà Àπâ“´’´“√å*·πà
·≈–æ√–‡®â“®–™à«¬™’«‘µ∑ÿ°§π∫π‡√◊Õ°Á‡æ√“–‡®â“é 25‡æ√“–©–π—Èπ„Àâæ«°§ÿ≥∑”„®¥’Ê ‰«â‡æ√“–
º¡‰«â „®æ√–‡®â“«à“‡√◊ËÕßπ’È®–‡°‘¥¢÷ÈπÕ¬à“ß∑’Ë∑Ÿµ «√√§å ‰¥â∫Õ°º¡‰«âÕ¬à“ß·πàπÕπ 26·µàæ«°‡√“®–
µâÕß«‘Ëß‰ª‡°¬µ◊Èπ∑’Ë‡°“–‰Àπ —°·Ààßé
27¡“∂÷ß§◊π∑’Ë ∫
‘ Ë’ ‡√◊Õ¢Õßæ«°‡√“≈Õ¬§ÕÕ¬Ÿà„π∑–‡≈Õ“‡¥√’¬*ª√–¡“≥‡∑’¬Ë ß§◊πæ«°≈Ÿ°‡√◊Õ
√Ÿâ ÷°«à“¡’·ºàπ¥‘π∫“ß·ÀàßÕ¬Ÿà„°≈âÊ 28æ«°‡¢“À¬—Ëß√–¥—∫πÈ”¥Ÿ ·≈–«—¥§«“¡≈÷°‰¥â “¡ ‘∫‡®Á¥‡¡µ√
13‡¡◊ËÕ¡’≈¡æ—¥¡“®“°∑‘»„µâ‡∫“Ê

27:9 «—πÕ¥Õ“À“√ «—π¢Õß°“√‰¥â√—∫™”√–≈â“ß®“°∫“ª «—π ”§—≠∑“ß»“ π“¢Õß™“«¬‘«∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π™à«ßµâπƒ¥Ÿ„∫‰¡â√à«ß
¢Õß·µà≈–ªï ´÷Ëß„π™à«ß‡«≈“π’È¢Õßªïæ“¬ÿ√â“¬„π∑–‡≈®–‡√‘Ë¡°àÕµ—«
27:17 ≈Ÿ°∑ÿàπ ‡ªìπ·ºàπ‰¡â∑’Ë¡’∂—ß‡ª≈à“¡—¥Õ¬Ÿà¢â“ß∫π ·≈–¢ÕßÀπ—°∂à«ßÕ¬Ÿà¢â“ß≈à“ß ≈“°µ‘¥Õ¬Ÿà∑â“¬‡√◊Õ
‡æ◊ËÕ™à«¬æ¬ÿß‡√◊Õ‰¡à „ÀâÀπâ“§«Ë”·≈–™à«¬∑”„Àâ‡√◊Õ·≈àπ™â“≈ß
27:24 ´’´“√å µ”·Àπàß∑’Ë„™â‡√’¬°®—°√æ√√¥‘¢Õß‚√¡—π
27:27 ∑–‡≈Õ“‡¥√’¬ ∑–‡≈∑’ËÕ¬Ÿà√–À«à“ßª√–‡∑»°√’°·≈–ª√–‡∑»Õ‘µ“≈’ √«¡∂÷ßµÕπ°≈“ß¢Õß∑–‡≈
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‡«≈“ºà“π‰ª —°æ—°æ«°‡¢“°ÁÀ¬—Ëß√–¥—∫πÈ”Õ’° §√“«π’È«—¥§«“¡≈÷°‰¥â¬’Ë ‘∫‡®Á¥‡¡µ√ 29æ«°‡¢“°≈—«
«à“‡√◊Õ®–‰ª‡°¬µ◊Èπ∫πΩíòß∑’Ë¡’À‘π®÷ß‚¬π ¡Õ ’Ëµ—«≈ß®“°¥â“πÀ≈—ß¢Õß‡√◊Õ ·≈–Õ∏‘…∞“π„Àâ∂÷ßµÕπ
‡™â“‡√Á«Ê 30æ«°≈Ÿ°‡√◊Õæ¬“¬“¡Àπ’ÕÕ°®“°‡√◊Õ æ«°‡¢“®÷ßÀ¬àÕπ‡√◊Õ™Ÿ™æ’ ≈ß„π∑–‡≈ ·°≈âß∑”‡ªìπ
«à“®–‰ª‚¬π ¡Õ‡√◊Õ®“°∑“ßÀ—«‡√◊Õ 31·µà‡ª“‚≈ ∫Õ°°—∫π“¬√âÕ¬·≈–æ«°∑À“√«à“ ç∂â“§πæ«°
π’È ‰¡àÕ¬Ÿà∫π‡√◊Õ æ«°∑à“π∑—ÈßÀ¡¥°Á®–‰¡à√Õ¥é 32æ«°∑À“√®÷ßµ—¥‡™◊Õ°∑’ËºŸ°‡√◊Õ™Ÿ™’æ‰«â ·≈â«ª≈àÕ¬
„Àâ¡—π≈Õ¬‰ª
33æÕ„°≈â®– «à“ß·≈â« ‡ª“‚≈°Á™—°™«π„Àâæ«°‡¢“°‘πÕ“À“√ ‡ª“‚≈∫Õ°«à“ çπ’Ë°Á ‘∫ ’Ë«—π·≈â«
∑’Ëæ«°§ÿ≥‰¥â‡ΩÑ“§Õ¬¥â«¬„®√–∑÷° ‚¥¬‰¡à ‰¥â°‘πÕ–‰√‡≈¬ 34°‘πÕ–‰√∫â“ß‡∂Õ– ‡æ◊ËÕ®–‰¥âÕ¬ŸàµàÕ‰ª
‰¡àµÕâ ßÀà«ßÀ√Õ° ®–‰¡à¡º’ ¡ °— ‡ πâ À≈ÿ¥‰ª®“°À—«¢Õßæ«°§ÿ≥·¡â·µà§π‡¥’¬«é 35‡¡◊ÕË ‡ª“‚≈æŸ¥‡ √Á®
‡¢“°Á‡Õ“¢π¡ªíß¡“°≈à“«¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“µàÕÀπâ“§π∑—ßÈ À¡¥·≈â«°ÁÀ°— °‘π 36∑ÿ°§π°Á¡°’ ”≈—ß„®¢÷πÈ ¡“
·≈–À¬‘∫Õ“À“√¡“°‘π°—π 37∫π‡√◊Õ¡’∑—ÈßÀ¡¥ Õß√âÕ¬‡®Á¥ ‘∫À°§π 38À≈—ß®“°∑’Ë°‘πÕ“À“√°—π®π
Õ‘Ë¡·≈â« æ«°‡¢“‰¥â ‚¬π¢â“« “√∑—ÈßÀ¡¥∑‘Èß ‡æ◊ËÕ„Àâ‡√◊Õ‡∫“¢÷Èπ

‡√◊Õ·µ°
«à“ß·≈â« æ«°‡¢“‰¡à√Ÿâ«à“·ºàπ¥‘π∑’Ë‡ÀÁππ—Èπ‡ªìπ∑’Ë ‰Àπ ·µàæ«°‡¢“ —ß‡°µ‡ÀÁπÕà“«∑’Ë¡’
™“¬À“¥·ÀàßÀπ÷ßË æ«°‡¢“®÷ßµ—¥ π‘ „®«à“∂â“‡ªìπ‰ª‰¥â®–π”‡√◊Õ·≈àπ‰ª‡°¬µ◊πÈ ∫πÀ“¥·Ààßπ—πÈ 40æ«°
‡¢“®÷ßµ—¥ ¡Õ‡√◊Õ∑‘Èß≈ß∑–‡≈ ·≈â«·°â‡™◊Õ°∑’Ë¡—¥À“ß‡ ◊ÕÕÕ° ®“°π—Èπ¥÷ß„∫À—«‡√◊Õ¢÷Èπ„Àâ√—∫≈¡
·≈–¡ÿàßÀπâ“‡¢â“À“™“¬À“¥ 41·µàæ«°‡¢“°≈—∫™π —π¥Õπ∑√“¬·≈–‡°¬µ◊Èπ À—«‡√◊Õµ‘¥·πàπ‰¡à
¢¬—∫‡¢¬◊ÈÕπ à«π∑â“¬‡√◊Õ°Á∂Ÿ°§≈◊Ëπ´—¥®π‡√◊Õ·µ°ÕÕ°‡ªìπ‡ ’Ë¬ßÊ
42æ«°∑À“√®÷ß«“ß·ºπ∑’®Ë –¶à“π—°‚∑… ‡æ√“–°≈—««à“®–¡’„§√«à“¬πÈ”Àπ’‰ª 43·µàπ“¬√âÕ¬Õ¬“°
®–™à«¬™’«‘µ‡ª“‚≈ ®÷ß —ËßÀâ“¡‰¡à „Àâæ«°‡¢“∑”µ“¡·ºππ—Èπ ‡¢“ —Ëß§π∑’Ë«à“¬πÈ”‡ªìπ„Àâ°√–‚¥¥≈ß
πÈ”·≈â««à“¬¢÷ÈπΩíòß‰ª°àÕπ 44 à«π§π∑’Ë‡À≈◊Õ°Á„Àâ‡°“–‰¡â°√–¥“πÀ√◊Õ´“°‡√◊Õ∑’Ë·µ° „π∑’Ë ÿ¥∑ÿ°§π
°Á‡¢â“∂÷ßΩíòßÕ¬à“ßª≈Õ¥¿—¬
39æÕ

‡ª“‚≈∫π‡°“–¡Õ≈µ“
À≈—ß®“°∑’Ë∑ÿ°§π¡“∂÷ßΩíòßÕ¬à“ßª≈Õ¥¿—¬·≈â« æ«°‡√“∂÷ß√Ÿâ«à“‡°“–·Ààßπ’È™◊ËÕ«à“¡Õ≈µ“
2§πæ◊Èπ‡¡◊Õß∑’Ëπ’Ë „®¥’°—∫æ«°‡√“‡À≈◊Õ‡°‘π ‡π◊ËÕß®“°Ωπ‡æ‘Ëßµ°·≈–Õ“°“»Àπ“« æ«°
‡¢“‰¥â°àÕ‰øµâÕπ√—∫æ«°‡√“∑ÿ°§π 3‡ª“‚≈‰¥â‡°Á∫°‘Ëß‰¡â°ÕßÀπ÷Ëß¡“ ÿ¡‰ø ¡’ßŸæ‘…µ—«Àπ÷Ëß‡≈◊ÈÕ¬ÕÕ°
¡“‡æ√“–∂Ÿ°§«“¡√âÕπ ¡—π°—¥µ‘¥Õ¬Ÿà°—∫¡◊Õ¢Õß‡ª“‚≈ 4‡¡◊ËÕæ«°§πæ◊Èπ‡¡◊Õß‡ÀÁπßŸÀâÕ¬Õ¬Ÿà∑’Ë¡◊Õ¢Õß
‡ª“‚≈ æ«°‡¢“°ÁæŸ¥°—π«à“ ç§πºŸâπÈ’µâÕß‡ªìπ¶“µ°√·πàÊ ∂÷ß·¡â‡¢“®–√Õ¥µ“¬®“°∑–‡≈ ·µà
‡®â“·¡à·Ààß§«“¡¬ÿµ∏‘ √√¡å*‰¡à¬Õ¡„Àâ‡¢“√Õ¥µ“¬‰ª‰¥âé 5·µà‡ª“‚≈ –∫—¥ßŸµ°≈ß‰ª„π°Õß‰ø ‚¥¬∑’Ë
µ—«‡¢“‰¡à‡ªìπÕ—πµ√“¬·¡â·µàπ¥‘ ‡¥’¬« 6æ«°‡¢“§“¥«à“‡ª“‚≈§ß®–µâÕß∫«¡¢÷πÈ À√◊Õ‰¡à°≈Á ¡â ≈ß¢“¥„®
µ“¬∑—π∑’ ·µàÀ≈—ß®“°∑’Ë ‰¡à‡ÀÁπ¡’Õ–‰√º‘¥ª°µ‘‡°‘¥¢÷πÈ °—∫‡ª“‚≈ æ«°‡¢“°Á‡ª≈’¬Ë π„®·≈–æŸ¥«à“ ‡ª“‚≈
‡ªìπ‡∑æ‡®â“

28

28:4 ‡®â“·¡à·Ààß§«“¡¬ÿµ‘∏√√¡ ºŸâ§π§‘¥«à“¡’‡®â“·¡à™◊ËÕ«à“§«“¡¬ÿµ‘∏√√¡¡’Àπâ“∑’Ë≈ß‚∑…§π‰¡à¥’

05 act

252

26/8/03, 10:54 AM

253

°‘®°“√ 28:23

7„°≈âÊ

·∂«π—Èπ ¡’∑ÿàßÀ≠â“¢ÕßÀ—«Àπâ“‡°“–∑’Ë™◊ËÕ«à“ ªŸ∫≈‘Õ— ‡¢“‡™‘≠æ«°‡√“‡¢â“‰ª„π∫â“π
·≈–‡≈’¬È ß¥Ÿª‡Ÿ ÕË◊ æ«°‡√“‡ªìπÕ¬à“ß¥’∂ß÷ “¡«—π 8æàÕ¢ÕßªŸ∫≈‘Õ— πÕπªÉ«¬‡ªìπ‰¢â ·≈–‡ªìπ‚√§∫‘¥*
Õ¬Ÿà∫π‡µ’¬ß ‡ª“‚≈®÷ß‡¥‘π‡¢â“‰ªÀ“ À≈—ß®“°∑’Ë‡ª“‚≈Õ∏‘…∞“π·≈â«°Á ‰¥â«“ß¡◊Õ∫πµ—«‡¢“ √—°…“‡¢“
®πÀ“¬ 9‡¡◊ËÕ‡√◊ËÕßπ’È‡°‘¥¢÷Èπ §πªÉ«¬§πÕ◊ËπÊ ∑’ËÕ¬Ÿà∫π‡°“–π’È µà“ß°Áæ“°—π¡“„Àâ‡ª“‚≈√—°…“®πÀ“¬
À¡¥∑ÿ°§π 10§π∫π‡°“–π—∫∂◊Õæ«°‡√“¡“° ‡¡◊ÕË ∂÷ß‡«≈“∑’®Ë –·≈àπ‡√◊ÕµàÕ‰ª æ«°‡¢“‰¥â®¥— ·®ßÀ“
‘Ëß¢Õßµà“ßÊ ∑’Ë‡√“®”‡ªìπ ”À√—∫°“√‡¥‘π∑“ß¡“„Àâ

‡ª“‚≈‡¥‘π∑“ß‰ª∑’Ë°√ÿß‚√¡
“¡‡¥◊ÕπÀ≈—ß®“°‡√◊Õ·µ°æ«°‡√“‰¥â≈ß‡√◊Õ∑’¡Ë “·«–æ—°Õ¬Ÿ∑à ‡Ë’ °“–π’È„π™à«ßƒ¥ŸÀπ“« ‡ªìπ‡√◊Õ
∑’¡Ë “®“°‡¡◊ÕßÕ‡≈Á°´“π‡¥√’¬ ‚¥¬¡’√ªŸ æ√–·Ω¥*·°– ≈—°Õ¬Ÿ∑à ÀË’ «— ‡√◊Õ 12æ«°‡√“¡“∂÷ß‡¡◊Õß‰´√“§‘« å
·≈–æ—°Õ¬Ÿ∑à πË’ Ë’ “¡«—π 13®“°∑’πË Ë’ æ«°‡√“·≈àπ‡√◊ÕµàÕ‰ª∑’‡Ë ¡◊Õß‡√Õ’¬¡Ÿ „π«—π√ÿßà ¢÷πÈ °Á¡≈’ ¡æ—¥¡“®“°
∑“ß∑‘»„µâ «—π∑’Ë Õßæ«°‡√“°Á¡“∂÷ß‡¡◊Õß‚ª∑‘‚Õ≈’ 14‡√“æ∫æ’ËπâÕß∫“ß§π∑’Ëπ’Ë ·≈–æ«°‡¢“™«π„Àâ
æ«°‡√“æ—°Õ¬Ÿ¥à «â ¬‡ªìπ‡«≈“‡®Á¥«—π µàÕ®“°π—πÈ æ«°‡√“°Á‡¥‘π∑“ß‰ª‚√¡ 15‡¡◊ÕË æ«°æ’πË Õâ ß„π°√ÿß‚√¡
‰¥â√—∫¢à“«¢Õßæ«°‡√“ æ«°‡¢“Õÿµ à“Àå‡¥‘π∑“ßÕÕ°¡“æ∫æ«°‡√“∂÷ßµ≈“¥Õ—ªªïÕ— * ·≈–‚√ß·√¡
“¡À≈—ß* ‡¡◊ËÕ‡ª“‚≈‡ÀÁπæ«°‡¢“ °Á¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“·≈–¡’°”≈—ß„®¢÷Èπ¡“°
11

‡ª“‚≈Õ¬Ÿà„π°√ÿß‚√¡
16‡¡◊ËÕæ«°‡√“¡“∂÷ß°√ÿß‚√¡ ‡ª“‚≈‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ„ÀâÕ¬Ÿà§π‡¥’¬«µà“ßÀ“° ‚¥¬¡’∑À“√§πÀπ÷Ëß
§Õ¬‡ΩÑ“‡¢“‰«â 17À≈—ß®“°ºà“π‰ª “¡«—π ‡ª“‚≈‰¥â‡√’¬°ª√–™ÿ¡ºŸπâ ”¢Õß™“«¬‘« ‡¡◊ÕË ∑ÿ°§π¡“æ√âÕ¡

°—π·≈â« ‡ª“‚≈®÷ßæŸ¥¢÷Èπ«à“ çæ’ËπâÕß∑—ÈßÀ≈“¬ º¡‰¥â∂Ÿ°®—∫∑’Ë‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡·≈â«∂Ÿ° àß‰ª„Àâ°—∫
æ«°‚√¡—π‡À¡◊Õπ°—∫π—°‚∑… ∑—ÈßÊ ∑’Ëº¡‰¡à ‰¥âµàÕµâ“π§π¢Õßæ«°‡√“ À√◊ÕµàÕµâ“πª√–‡æ≥’¢Õß
∫√√æ∫ÿ√…ÿ ¢Õßæ«°‡√“‡≈¬ 18‡¡◊ÕË æ«°‚√¡—π‰µà «πº¡·≈â« °Á®–ª≈àÕ¬µ—«º¡‰ª ‡æ√“–º¡‰¡à ‰¥â∑”
Õ–‰√º‘¥∂÷ß°—∫µâÕßµ“¬ 19·µà™“«¬‘«‰¡à¬Õ¡ º¡®÷ß®”‡ªìπµâÕß¢Õ„Àâ´’´“√å* Õ∫ «π ‰¡à„™à‡æ√“–
º¡¡’‡√◊ÕË ß®–øÑÕß√âÕß§π√à«¡™“µ‘¢Õßº¡‡Õß20π’‡Ë ªìπ‡Àµÿ∑º’Ë ¡¢Õæ∫‡æ◊ÕË æŸ¥§ÿ¬°—∫æ«°§ÿ≥ §«“¡®√‘ß
·≈â«∑’Ëº¡µâÕß∂Ÿ°≈à“¡‚´àÕ¬Ÿàπ’È °Á‡æ√“–‡ÀÁπ·°à§«“¡À«—ß¢Õß™“«Õ‘ √“‡Õ≈*é
21æ«°ºŸπ
â ”™“«¬‘«®÷ßæŸ¥°—∫‡ª“‚≈«à“ çæ«°‡√“¬—ß‰¡à‰¥â√∫— ®¥À¡“¬Õ–‰√‡°’¬Ë «°—∫∑à“π ∑’¡Ë “®“°
·§«âπ¬Ÿ‡¥’¬‡≈¬ ·≈–¬—ß‰¡à¡’æ’ËπâÕß§π‰Àπ∑’Ë‡¥‘π∑“ß¡“®“°∑’Ëπ—Ëπ ‡æ◊ËÕ√“¬ß“πÀ√◊Õ„Àâ√â“¬‡°’Ë¬«°—∫
µ—«∑à“π 22·µàæ«°‡√“Õ¬“°®–‰¥â¬‘π ‘Ëß∑’Ë∑à“π§‘¥ ‡æ√“–æ«°‡√“√Ÿâ«à“∑ÿ°Àπ·ÀàßµàÕµâ“π≈—∑∏‘π’Èé
23æ«°‡¢“®÷ßπ—¥«—πæ∫°—∫‡ª“‚≈Õ’° ‡¡◊ÕË ∂÷ß«—ππ—¥æ∫ °Á¡§’ π¡“°°«à“‡¥‘¡¡“À“‡ª“‚≈„π∑’æ
Ë °—
¢Õß‡¢“ ‡ª“‚≈‰¥âÕ∏‘∫“¬·≈–‡ªìπæ¬“π∂÷ß·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“ æ¬“¬“¡™—°®Ÿßæ«°π—Èπ„Àâ‡™◊ËÕ„π
æ√–‡¬´Ÿ ‚¥¬Õâ“ß®“°°Æ¢Õß‚¡‡ ·≈–®“° ßË‘ ∑’æË «°ºŸæâ ¥Ÿ ·∑πæ√–‡®â“†‡¢’¬π‰«â ‡ª“‚≈‰¥â∑”Õ¬à“ß
28:8
28:11
28:15
28:15
28:19
28:20

05 act

‚√§∫‘¥ ‚√§∑’Ë¡’Õ“°“√§≈â“¬°—∫‚√§∑âÕß√à«ß
æ√–·Ω¥ √Ÿªªíôπ¢Õß§“ ‡µÕ√å·≈–‚æ≈≈—°´å æ√– ÕßÕß§å¢Õß°√’°
µ≈“¥Õ—ªªïÕ— ‡ªìπ‡¡◊Õß∑’ËÕ¬ŸàÀà“ß®“°°√ÿß‚√¡‰ªª√–¡“≥ 69 °‘‚≈‡¡µ√
‚√ß·√¡ “¡À≈—ß ‡ªìπ‡¡◊Õß∑’ËÕ¬ŸàÀà“ß®“°°√ÿß‚√¡‰ªª√–¡“≥ 48 °‘‚≈‡¡µ√
´’´“√å µ”·Àπàß∑’Ë„™â‡√’¬°®—°√æ√√¥‘¢Õß‚√¡—π
Õ‘ √“‡Õ≈ ™π™“µ‘¬«‘

253

26/8/03, 10:54 AM

254

°‘®°“√ 28:24

π’µÈ ß—È ·µà‡™â“®π‡¬Áπ 24∫“ß§π‡™◊ÕË „π ßË‘ ∑’‡Ë ¢“æŸ¥ ∫“ß§π°Á ‰¡à‡™◊ÕË 25‡°‘¥°“√¢—¥·¬âß°—π‡Õß„πÀ¡Ÿæà «°
‡¢“ ∫“ß§π‡√‘¡Ë ‡¥‘πÀπ’ ‰ªÀ≈—ß®“°∑’‡Ë ª“‚≈æŸ¥«à“ çæ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ∑ÿ ∏‘†Ï æŸ¥‰«â∂°Ÿ µâÕß‡≈¬ ‡¡◊ÕË æŸ¥
°—∫∫√√æ∫ÿ√ÿ…¢Õßæ«°∑à“πºà“π∑“ßÕ‘ ¬“Àå ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“«à“
26ù„Àâ ‰ªÀ“§πæ«°π’È ·≈–æŸ¥°—∫‡¢“«à“
∑à“π®–øíß·≈â«øíßÕ’° ·µà®–‰¡à‡¢â“„®
∑à“π®–¡Õß·≈â«¡ÕßÕ’° ·µà®–‰¡à‡ÀÁπ®√‘ßÊ
27‡æ√“–®‘µ„®¢Õß§πæ«°π’È ¥◊ÕÈ ¥â“π
ÀŸ¢Õß‡¢“‰¡à‡µÁ¡„®∑’Ë®–øíß ·≈–æ«°‡¢“°Áªî¥µ“¢Õßµπ‡Õß
‰¡àÕ¬à“ßπ—Èπ æ«°‡¢“®–‰¥â‡ÀÁπ°—∫µ“ ·≈–‰¥â¬‘π°—∫ÀŸ
·≈–‡¢â“„®¥â«¬®‘µ„®¢Õßæ«°‡¢“ ·≈–À—π°≈—∫¡“À“‡√“
‡æ◊ËÕ„Àâ‡√“√—°…“æ«°‡¢“û (Õ‘ ¬“Àå 6:9-10)
28¥—ßπ—π
È æ«°∑à“π§«√√Ÿâ ‰«â«“à ‡√◊ÕË ß§«“¡√Õ¥®“°æ√–‡®â“π’È ‰¥â ßà ‰ª„Àâ§π∑’Ë ‰¡à„™à¬«‘ ·≈â« ·≈–
æ«°‡¢“®–øíßé 29*
30‡ª“‚≈‰¥âÕ¬Ÿà„πÀâÕß∑’‡Ë ¢“‰¥â‡™à“‰«â‡ªìπ‡«≈“∂÷ß Õßªï‡µÁ¡ ·≈–µâÕπ√—∫∑ÿ°§π∑’¡
Ë “À“‡¢“ 31‡¢“
ª√–°“»‡√◊ËÕß·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“ ·≈– —Ëß Õπ‡°’Ë¬«°—∫æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µ‡®â“Õ¬à“ß‡ªî¥‡º¬ ‚¥¬‰¡à¡’
„§√¢—¥¢«“ß

28:29 ”‡π“°√’°©∫—∫≈à“ ÿ¥ æŸ¥«à“ ùÀ≈—ß®“°‡ª“‚≈°≈à“« ‘Ëßπ’È·≈â« ™“«¬‘«∑—ÈßÀ≈“¬°Á®“°‰ª æ«°‡¢“µà“ß‚µâ‡∂’¬ß°—π‡Õß
Õ¬à“ßÀπ—°

05 act

254

26/8/03, 10:54 AM

255

µàÕ®“°π’È ‰ª‡ªìπÀ¡«¥¢Õß®¥À¡“¬ ¡’®¥À¡“¬∑—ÈßÀ¡¥¬’Ë ‘∫ Õß©∫—∫ ¡’∂÷ß ‘∫ “¡©∫—∫
‡¢’¬π‚¥¬‡ª“‚≈ à«π∑’Ë‡À≈◊Õ°Á‡¢’¬π‚¥¬»‘…¬å‡Õ°§πÕ◊ËπÊ

ª√–«—µ‘‚¥¬¬àÕ¢Õß‡ª“‚≈
‡ª“‚≈‡¥‘¡™◊ÕË «à“‡´“‚≈ ‡¢“‡ªìπ™“«¬‘«∑’¡Ë °’ “√»÷°…“¥’ ‡¢“¡“®“°‡¡◊Õß∑“√å´— „π·§«âπ´‘≈‡‘ ´’¬
(ªí®®ÿ∫—πÕ¬Ÿà∑“ß¥â“πµ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ¢Õßª√–‡∑»µÿ√°’) ‡¢“‡√’¬πÕ¬Ÿà„π‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ ·≈–µàÕ
¡“‰¥â‡ªìπºŸâπ”„π°≈ÿà¡ø“√‘ ’ ¡—¬·√°Ê ∑’Ë§√‘ ‡µ’¬π‡æ‘Ëß‡°‘¥¢÷Èππ—Èπ ‡ª“‚≈‰¥â¢à¡‡Àß§√‘ ‡µ’¬π
Õ¬à“ß√ÿπ·√ß Õ¬Ÿà¡“«—πÀπ÷Ëßæ√–‡¬´Ÿ‰¥â¡“æŸ¥°—∫‡¢“„ππ‘¡‘µ µ—Èß·µàπ—Èπ¡“™’«‘µ¢Õß‡¢“°Á‡ª≈’Ë¬π‰ª
‡¢“‰¥â∑àÕß‡∑’Ë¬«‰ª∑—Ë«‡æ◊ËÕª√–°“»¢à“«¥’¢Õßæ√–‡¬´Ÿ „π™à«ß‡«≈“π’È‡Õß∑’Ë‡¢“‰¥â‡¢’¬π®¥À¡“¬
À≈“¬©∫—∫∂÷ßÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡µà“ßÊ ·≈–∂÷ßÀ≈“¬§π‡ªìπ à«πµ—«

05 act

255

26/8/03, 10:54 AM

256

Àπ—ß ◊Õ‚√¡
®¥À¡“¬©∫—∫π’È ‡ª“‚≈‰¥â‡¢’¬π∂÷ßºŸâ‡™◊ËÕ∑’ËÕ¬Ÿà„π°√ÿß‚√¡
‡ªìπ©∫—∫∑’Ë ¡∫Ÿ√≥å∑’Ë ÿ¥·≈–¬“«∑’Ë ÿ¥ à«π¡“°‡¢“®–‡¢’¬π
∂÷ß°≈ÿà¡¢Õß§√‘ ‡µ’¬πµ“¡‡¡◊Õßµà“ßÊ ∑’Ë‡¢“‰¥â ‰ª Õπ ‚¥¬„Àâ
·π«∑“ß ”À√—∫™’«‘µ·≈–§«“¡‡™◊ËÕ·∫∫§√‘ ‡µ’¬π ·µàµÕπ∑’Ë
‡ª“‚≈‡¢’¬π®¥À¡“¬©∫—∫π’È∂÷ß§√‘ ‡µ’¬π∑’Ë°√ÿß‚√¡π—Èπ µ—«‡¢“
‡Õß¬—ß‰¡à‡§¬‰ª°√ÿß‚√¡‡≈¬ µÕππ—Èπ§◊Õª√–¡“≥ ªï §.».57
(æ.».600) ‡¢“¬—ßÕ¬Ÿà∑’Ëª√–‡∑»°√’° «“ß·ºπ∑’Ë®–‰ª‡¬’Ë¬¡
™“«‚√¡—π À≈—ß®“°‰ª‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ „π®¥À¡“¬‡¢“‰¥â
Õ∏‘∫“¬„Àâ™“«‚√¡—π‡¢â“„®∂÷ß¢à“«¥’∑’Ë¡’ ”À√—∫™π∑ÿ°™“µ‘

06 Rom

256

26/8/03, 10:57 AM

257

‚√¡ 1:17

®¥À¡“¬®“°‡ª“‚≈∂÷ßÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“
„π°√ÿß‚√¡
§”∑—°∑“¬®“°‡ª“‚≈
®“°‡ª“‚≈∑“ ¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå æ√–‡®â“‰¥â‡√’¬°º¡„Àâ¡“‡ªìπ»‘…¬å‡Õ°* ·≈–·µàßµ—ßÈ º¡„Àâ
¡“ª√–°“»¢à“«¥’†∑’¡Ë “®“°æ√–‡®â“ 2æ«°ºŸæâ ¥Ÿ ·∑πæ√–‡®â“‰¥âª√–°“»¢à“«¥’πÈ’ ‰«â°Õà πÀπâ“π’·È ≈â«
„πæ√–§—¡¿’√†å Õ—π»—°¥‘Ï ∑‘ ∏‘Ï 3¢à“«¥’π‡’È ªÁπ‡√◊ÕË ß√“«‡°’¬Ë «°—∫æ√–∫ÿµ√¢Õßæ√–‡®â“ §◊Õæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µ‡®â“
¢Õßæ«°‡√“ æ√–Õß§å‰¥â‡°‘¥¡“‡ªìπ¡πÿ…¬åº“à π∑“ß‡™◊ÕÈ “¬¢Õß¥“«‘¥† 4‡¡◊ÕË æ√–Õß§åøπóô ¢÷πÈ ®“°§«“¡
µ“¬ æ√–‡®â“‰¥â·µàßµ—ßÈ æ√–Õß§å„Àâ‡ªìπæ√–∫ÿµ√ºŸ‡â µÁ¡‰ª¥â«¬ƒ∑∏‘ÕÏ ”π“®ºà“π∑“ßæ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ∑ÿ ∏‘Ï
5æ«°‡√“‰¥â√∫
— ∑‘ ∏‘æ‡‘ »…ºà“π∑“ßæ√–‡¬´Ÿ„Àâ¡“‡ªìπ»‘…¬å‡Õ°‡æ◊ÕË æ«°‡√“®–‰¥âπ”§π∑’Ë‰¡à„™à¬«‘ „Àâ¡“
‰«â«“ß„®·≈–‡™◊ÕË øíßæ√–‡®â“ æ«°‡√“∑”ß“ππ’‡È æ◊ÕË „Àâ‡°’¬√µ‘°∫— æ√–§√‘ µå 6æ«°§ÿ≥°Á√«¡Õ¬Ÿà„π°≈ÿ¡à
§π∑’Ë ‰¡à„™à¬‘«π’È¥â«¬ ·≈–æ√–‡®â“°Á‡√’¬°æ«°§ÿ≥„Àâ¡“‡ªìπ¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå
7º¡‡¢’¬π®¥À¡“¬©∫—∫π’∂È ß÷ æ«°§ÿ≥∑ÿ°§π∑’ÕË ¬Ÿà „π°√ÿß‚√¡ æ«°∑’æ
Ë √–‡®â“√—° ·≈–‡√’¬°„Àâ¡“
†
‡ªìπºŸâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ¢Õßæ√–Õß§å
¢Õ„Àâæ√–‡®â“æ√–∫‘¥“¢Õß‡√“·≈–æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µ‡®â“„Àâ§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“ ·≈– —πµ‘ ÿ¢°—∫
æ«°§ÿ≥∑ÿ°§π¥â«¬‡∂‘¥

1

‡ª“‚≈Õ∏‘…∞“π¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“
8°àÕπÕ◊π
Ë º¡¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“¢Õßº¡ºà“π∑“ßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µ‡®â“
§π∑—«Ë ‚≈°µà“ß°Áæ“°—πæŸ¥∂÷ß§«“¡‡™◊ÕË ¢Õßæ«°§ÿ≥ 9æ√–‡®â“∑’ºË ¡√—∫„™â

”À√—∫æ«°§ÿ≥∑ÿ°§π ‡æ√“–
¥ÿ À—«„®„π°“√ª√–°“»¢à“«¥’
‡°’¬Ë «°—∫æ√–∫ÿµ√¢Õßæ√–Õß§åππÈ— ‡ªìπæ¬“π„Àâ°∫— º¡‰¥â«“à º¡Õ∏‘…∞“π„Àâæ«°§ÿ≥µ≈Õ¥‡«≈“ 10º¡
Õ∏‘…∞“π¢Õµ≈Õ¥‡«≈“«à“ æ√–‡®â“®–‡ªî¥‚Õ°“ „Àâ°—∫º¡‰¡à∑“ß„¥°Á∑“ßÀπ÷Ëß ·≈â«„π∑’Ë ÿ¥º¡°Á
®–‰¥â¡“‡¬’¬Ë ¡§ÿ≥µ“¡∑’µË ßÈ— „®‡Õ“‰«â 11‡æ√“–º¡Õ¬“°‡®Õæ«°§ÿ≥¡“° º¡®–‰¥â¡“·∫àßªíπæ√–æ√
∑’Ë¡“®“°æ√–«‘≠≠“≥°—∫æ«°§ÿ≥ æ«°§ÿ≥®–‰¥â¡’°”≈—ß„®¡“°¢÷Èπ 12Õ—π∑’Ë®√‘ßµâÕßæŸ¥«à“ ‡√“®–‰¥â
„Àâ°”≈—ß„®´÷Ëß°—π·≈–°—πºà“π∑“ß§«“¡‡™◊ËÕ¢Õß‡√“∑—Èß ÕßΩÉ“¬ 13æ’ËπâÕß§√—∫ º¡Õ¬“°„Àâ√Ÿâ«à“ º¡
µ—Èß„®®–¡“‡¬’Ë¬¡æ«°§ÿ≥À≈“¬§√—Èß·≈â« ‡æ◊ËÕ∑’Ë«à“‡«≈“∑’Ëº¡Õ¬Ÿà°—∫æ«°§ÿ≥ ®–‰¥â™à«¬æ«°§ÿ≥„Àâ
‡®√‘≠¢÷ÈπΩÉ“¬®‘µ«‘≠≠“≥ ‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëº¡‰¥â™à«¬™π™“µ‘Õ◊ËπÊ ¡“·≈â« ·µà°Á¡’Õÿª √√§¡“µ≈Õ¥
®π∂÷ß‡¥’¬Î «π’È
14º¡‡ªìπÀπ’∑
È °ÿ §π‡≈¬ ∑—ßÈ §π°√’°·≈–§π∑’Ë ‰¡à„™à°√’°* ∑—ßÈ §π©≈“¥·≈–§π‚ßà 15π—πË ‡ªìπ‡Àµÿ
∑’Ëº¡æ√âÕ¡∑’Ë®–ª√–°“»¢à“«¥’„Àâ°—∫æ«°§ÿ≥∑’ËÕ¬Ÿà„π°√ÿß‚√¡
16º¡‰¡à≈–Õ“¬‡°’¬Ë «°—∫¢à“«¥’πÀ
È’ √Õ° ‡æ√“–¢à“«¥’π‡È’ ªìπƒ∑∏‘‡Ï ¥™¢Õßæ√–‡®â“∑’®Ë –™à«¬™’«µ‘ ∑ÿ°
§π∑’Ë ‰«â«“ß„®„Àâ√Õ¥ „πµÕπ·√°™à«¬æ«°¬‘«°àÕπ ·≈â«µàÕ¡“°Á™à«¬§π∑’Ë‰¡à „™à¬‘«¥â«¬ 17‡æ√“–„π
¢à“«¥’π—Èπ æ√–‡®â“°”≈—ß‡ªî¥‡º¬„Àâ‡ÀÁπ«à“ æ√–Õß§å∑”„π ‘Ëß∑’Ë∂Ÿ°µâÕß‡ ¡Õ ‡æ√“–æ√–‡®â“· ¥ß
§«“¡´◊ËÕ —µ¬å¢Õßæ√–Õß§å„Àâ‡ÀÁπ°àÕπ §π®÷ß‰«â«“ß„®„πæ√–Õß§å ‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëæ√–§—¡¿’√å ‰¥â‡¢’¬π
‰«â«à“
1:14 ç§π°√’°...‰¡à„™à°√’°é §π°√’° §◊Õ§π∑’Ë¡’§«“¡‡®√‘≠¡“°„π ¡—¬π—Èπ à«π§πÕ◊Ëπ∑’Ë ‰¡à„™à°√’°°Á· ¥ß«à“‰¡à‡®√‘≠
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258

ç§π∑’Ëæ√–‡®â“¬Õ¡√—∫®–„™â™’«‘µ¥â«¬§«“¡‰«â«“ß„®é (Œ“∫“°ÿ° 2:4)

¡πÿ…¬å∑°ÿ §π‡ªìπ§π∫“ª
¥ß§«“¡‚°√∏¢Õßæ√–Õß§å„Àâ‡ÀÁπ®“° «√√§å µàÕ§«“¡™—«Ë ™â“∑ÿ°Õ¬à“ß
·≈–§«“¡º‘¥∑’Ë§π∑”¢÷Èπ ´÷Ëß‰¥â ‰ªªî¥∫—ß§«“¡®√‘ß‰¡à „Àâ§π√Ÿâ 19∑’Ëæ√–‡®â“‚°√∏°Á‡æ√“– ‡√◊ËÕß∑’Ë§π
®–√Ÿâ‡°’Ë¬«°—∫æ√–‡®â“‰¥âπ—Èπ §π°Á‡ÀÁπÕ¬à“ß™—¥‡®π·≈â« ‡æ√“–æ√–‡®â“‰¥â‡ªî¥‡º¬„Àâ¡—π‡ÀÁπ™—¥‡®π
Õ¬Ÿ·à ≈â« 20π—∫µ—ßÈ ·µà«π— ·√°∑’Ë √â“ß‚≈°π’¡È “ §ÿ≥ ¡∫—µµ‘ “à ßÊ ¢Õßæ√–‡®â“∑’Ë‰¡à “¡“√∂¡Õß‡ÀÁπ ‡™àπ
ƒ∑∏‘ÏÕ”π“®∑’Ë ‰¡à¡’«—π‡ ◊ËÕ¡ ≈“¬ À√◊Õ§«“¡‡ªìπæ√–‡®â“¢Õßæ√–Õß§å ¡πÿ…¬å‡ÀÁπ‰¥â™—¥‡®π‡æ√“–
‡¢“ “¡“√∂‡¢â“„®‡√◊ÕË ßπ’È ‰¥â®“° ßË‘ µà“ßÊ ∑’æË √–‡®â“ √â“ß¢÷πÈ ¡“ ¥â«¬‡Àµÿπ¡È’ πÿ…¬å®ß÷ ‰¡à¡¢’ Õâ ·°âµ«— ‡≈¬
21‡æ√“–‡¢“√Ÿ®â °— æ√–‡®â“ ·µà ‰¡à‰¥â „Àâ‡°’¬√µ‘æ√–Õß§åµ“¡∑’æ
Ë √–Õß§å ¡§«√®–‰¥â√∫— ·≈–‰¡à¢Õ∫§ÿ≥
æ√–Õß§å¥â«¬ ·µàæ«°‡¢“°≈—∫§‘¥‡≈Õ–‡∑Õ–‰¡à‡ªìπ‡√◊ËÕß ·≈–®‘µ„®∑’Ë¢“¥§«“¡‡¢â“„®¢Õß‡¢“°Á
¡◊¥¡π‰ª 22∂÷ß·¡âæ«°‡¢“Õâ“ß«à“‡ªìπ§π©≈“¥ ·µà°≈—∫°≈“¬‡ªìπ§π‚ßà‰ª 23‡æ√“–‡¢“‰¥â‡Õ“§«“¡
¬‘ßË „À≠à¢Õßæ√–‡®â“‡∑’¬Ë ß·∑â·≈–‰¡à¡«’ π— µ“¬π’‰ª·≈°°—
È
∫√Ÿªªíπô ∑’∑Ë ”¢÷πÈ ¡“‡ªìπ√Ÿª¢Õß¡πÿ…¬å∑µË’ Õâ ßµ“¬
À√◊Õ√Ÿªπ°µà“ßÊ À√◊Õ —µ«å ’Ë‡∑â“À√◊Õ —µ«å‡≈◊ÈÕ¬§≈“π
24‡æ√“–‡Àµÿπ’È æ√–‡®â“®÷ßª≈àÕ¬„Àâ¡πÿ…¬å∑” ‘Ëß™—Ë«™â“≈“¡° µ“¡°‘‡≈ µ—≥À“∑’ËÕ¬Ÿà „π„®¢Õß
æ«°‡¢“ ‡¢“®÷ß∑”º‘¥∑“ß‡æ» „™â√à“ß°“¬¢Õß°—π·≈–°—πÕ¬à“ßπà“≈–Õ“¬ 25æ«°‡¢“‡Õ“§«“¡®√‘ß
¢Õßæ√–‡®â“¡“·≈°°—∫§«“¡‡∑Á® ·≈–æ«°‡¢“°Á∫Ÿ™“·≈–√—∫„™â ‘Ëß∑’Ëæ√–‡®â“ √â“ß¢÷Èπ¡“ ·∑π∑’Ë®–
∫Ÿ™“·≈–√—∫„™âæ√–‡®â“ºŸâ √â“ß ‘Ëß‡À≈à“π—Èπ æ√–Õß§å ¡§«√‰¥â√—∫°“√ √√‡ √‘≠µ≈Õ¥‰ª Õ“‡¡π†
26¥—ßπ—Èπæ√–‡®â“®÷ßª≈àÕ¬„Àâæ«°‡¢“µ°Õ¬Ÿà¿“¬„µâ°‘‡≈ µ—≥À“Õ—ππà“≈–Õ“¬ æ«°ºŸâÀ≠‘ß
·∑π∑’Ë®–¡’‡æ» —¡æ—π∏åµ“¡∏√√¡™“µ‘·µà°≈—∫∑”„Àâ¡—πº‘¥∏√√¡™“µ‘‰ª 27 à«πæ«°ºŸâ™“¬°Á‡À¡◊Õπ
°—π ·∑π∑’Ë®–¡’‡æ» —¡æ—π∏å°—∫ºŸâÀ≠‘ßµ“¡∏√√¡™“µ‘ °≈—∫‰ª‡º“º≈“≠‰ø√“§–¥â«¬°—π‡Õß ºŸâ™“¬
°—∫ºŸ™â “¬∑” ßË‘ ∑’πË “à √—ß‡°’¬®µàÕ°—π π’·Ë À≈–‡ªìπº≈°√√¡∑’æË «°‡¢“‰¥â√∫— ‡æ√“–∑‘ßÈ §«“¡®√‘ß‰ª
28‡æ√“–‡¢“‰¡à‡ÀÁπ§ÿ≥§à“¢Õß°“√√Ÿ®â °— æ√–‡®â“ æ√–‡®â“®÷ßª≈àÕ¬„Àâ‡¢“¡’§«“¡§‘¥∑’Ë‰√â§“à ·≈–
∑”„π ßË‘ ∑’Ë ‰¡à§«√∑” 29¡πÿ…¬å®ß÷ ‡µÁ¡‰ª¥â«¬§«“¡º‘¥∑ÿ°Õ¬à“ß §«“¡™—«Ë √â“¬ §«“¡‚≈¿ °“√ªÕß√â“¬
§«“¡Õ‘®©“√‘…¬“ °“√¶à“øíπ °“√∑–‡≈“–«‘«“∑ °“√À≈Õ°≈«ß °“√‡°≈’¬¥™—ß °“√´ÿ∫´‘∫π‘π∑“
30°“√æŸ¥ Õà ‡ ¬’ ¥ °“√‡°≈’¬¥™—ßæ√–‡®â“ §«“¡À¬“∫§“¬ §«“¡‡¬àÕÀ¬‘ßË ®ÕßÀÕß °“√Õ«¥µ—« °“√
§‘¥§âπ«‘∏∑’ ”™—«Ë ·∫∫„À¡àÊ °“√‰¡à‡™◊ÕË øíßæàÕ·¡à 31°“√‡ªìπ§π‚ßà ‰¡à√°— …“§”æŸ¥ ‰¡à¡§’ «“¡√—° ·≈–
¢“¥§«“¡‡¡µµ“ 32∑—ßÈ Ê∑’√Ë °âŸ Æ‡°≥±å¢Õßæ√–‡®â“«à“§π∑’∑Ë ” ßË‘ ‡À≈à“π’È ¡§«√µ“¬ æ«°‡¢“‰¡à‡æ’¬ß
·µà∑”‡Õß‡∑à“π—Èπ ·µà¬—ß‰ª‡ÀÁπ¥’‡ÀÁπ™Õ∫°—∫§πÕ◊Ëπ∑’Ë∑”Õ¬à“ßπ—Èπ¥â«¬
18‡æ√“–æ√–‡®â“°”≈—ß·

æ√–‡®â“≈ß‚∑…Õ¬à“ß¬ÿµ‘∏√√¡
§ÿ≥§√—∫ §ÿ≥‰¡à¡¢’ Õâ ·°âµ«— À√Õ° ‡æ√“–‡«≈“∑’§Ë ≥
ÿ µ—¥ π‘ §πÕ◊πË π—πÈ °Á‡∑à“°—∫«à“§ÿ≥µ—¥ π‘ µ—«
2
§ÿ≥‡Õß¥â«¬ ‡æ√“–§ÿ≥°Á∑”Õ¬à“ßπ—πÈ ‡À¡◊Õπ°—π µÕππ’‡È √“√Ÿ·â ≈â««à“æ√–‡®â“π—πÈ ¬ÿµ∏‘ √√¡∑’µË ¥— π‘
‚∑…§π∑’∑Ë ”Õ¬à“ßπ—πÈ 3§ÿ≥§√—∫ §ÿ≥‰ªµ—¥ π‘ ‚∑…§πÕ◊πË ∑’∑Ë ”Õ¬à“ßπ—πÈ ·µàµ«— §ÿ≥°≈—∫¡“∑”‡ ¬’ ‡Õß
§ÿ≥§‘¥«à“®–Àπ’°“√≈ß‚∑…¢Õßæ√–‡®â“æâπÀ√◊Õ 4§ÿ≥¥ŸÀ¡‘πË §«“¡°√ÿ≥“Õ—π¬‘ßË „À≠à ·≈–§«“¡Õ¥∑π
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Õ¥°≈—Èπ¢Õßæ√–Õß§å ·≈–‰¡à π„®«à“§«“¡°√ÿ≥“¢Õßæ√–Õß§åπ—Èπ ¡’ ‰«â ”À√—∫π”§ÿ≥„Àâ°≈—∫µ—«
°≈—∫„®*‡ ’¬„À¡à 5·µà‡æ√“–§ÿ≥¥◊ÈÕ¥÷ß‰¡à¬Õ¡°≈—∫µ—«°≈—∫„® §ÿ≥®÷ß – ¡‚∑…‰«â „Àâ°—∫µ—«‡Õß ‡æ◊ËÕ
®–‰¥â√∫— ‚∑…π—πÈ „π«—πæ‘æ“°…“·≈–„π«—ππ—πÈ §ÿ≥°Á®–‰¥â‡ÀÁπ«à“æ√–‡®â“µ—¥ π‘ Õ¬à“ß¬ÿµ∏‘ √√¡ 6æ√–‡®â“
®–µÕ∫·∑π·µà≈–§πµ“¡ ß‘Ë ∑’‡Ë ¢“‰¥â∑”‰ª 7 «à π§π∑’∑Ë ”§«“¡¥’Õ¬à“ß‰¡à¬Õà ∑âÕ‡æ◊ÕË · «ßÀ“»—°¥‘»Ï √’
‡°’¬√µ‘¬» ·≈–™’«‘µ∑’Ë ‰¡à¡’«—πµ“¬ æ√–‡®â“®–„Àâ‡¢“¡’™’«‘µ°—∫æ√–Õß§åµ≈Õ¥‰ª 8 à«π§π∑’Ë‡ÀÁπ·°à
µ—« ·≈–‰¡à¬Õ¡∑”µ“¡§«“¡®√‘ß·µà°≈—∫∑”™—Ë« æ√–‡®â“°Á®–µÕ∫·∑π¥â«¬§«“¡‚°√∏·§âπ ·≈–
®–≈ß‚∑…‡¢“ 9¡πÿ…¬å∑’Ë∑”™—Ë«®–‰¥â√—∫§«“¡∑ÿ°¢å¬“°·≈–§«“¡‡®Á∫ª«¥√«¥√â“« ‚¥¬æ«°™“«¬‘«
®–‰¥â√—∫°àÕπ ®“°π—Èπ°Á‡ªìπæ«°§π∑’Ë ‰¡à „™à¬‘« 10·µà ”À√—∫∑ÿ°§π∑’Ë∑”§«“¡¥’®–‰¥â√—∫»—°¥‘Ï»√’
‡°’¬√µ‘¬» ·≈– —πµ‘ ÿ¢ ‚¥¬æ«°™“«¬‘«®–‰¥â√—∫°àÕπ µàÕ‰ª°Áæ«°∑’Ë‰¡à „™à¬‘« 11‡æ√“–æ√–‡®â“‰¡à
‰¥â≈”‡Õ’¬ß‡≈¬
12 ”À√—∫§π∑’ÕË ¬Ÿπ
à Õ°°Æ ‡¡◊ÕË ∑”∫“ª°Á®–∂Ÿ°∑”≈“¬‚¥¬‰¡àµÕâ ßÕâ“ß°Æ «à π§π∑’ÕË ¬Ÿà„µâ°Æ ‡¡◊ÕË
∑”∫“ª°Á®–∂Ÿ°≈ß‚∑…µ“¡°Æπ—πÈ 13‰¡à„™à·§à ‰¥â¬π‘ °Æ æ√–‡®â“°Á¬Õ¡√—∫·≈â« ·µàµÕâ ß∑”µ“¡°Æ¥â«¬
æ√–‡®â“∂÷ß®–¬Õ¡√—∫ 14æ«°§π∑’Ë ‰¡à¡’°Æ¢Õß‚¡‡ ‡æ√“–æ«°‡¢“‰¡à ‰¥â‡°‘¥¡“‡ªìπ§π¬‘« ·µà ‰¥â
∑”µ“¡ ‘Ëß∑’Ë°Æπ—Èπ∫Õ°‡Õ“‰«â °Á· ¥ß«à“æ«°‡¢“¡’°Æπ—ÈπÕ¬Ÿà„πµ—«‡Õß 15§πæ«°π’Èæ‘ Ÿ®πå„Àâ‡ÀÁπ«à“
‘Ëß∑’Ë°Æ∫Õ°„Àâ∑”π—Èπ ‰¥â‡¢’¬π‰«â „π„®¢Õßæ«°‡¢“ ¥Ÿ‰¥â®“°„®∑’ËøÑÕß∂Ÿ°º‘¥¢Õß‡¢“ ·≈–§«“¡§‘¥
∑’ËµàÕ Ÿâ°—πÕ¬Ÿà„π„®√–À«à“ß‡ÀÁπ¥â«¬°—∫‰¡à‡ÀÁπ¥â«¬ 16∑—Èß„®∑’ËøÑÕß∂Ÿ°º‘¥ ·≈–§«“¡§‘¥∑’ËµàÕ Ÿâ°—πÕ¬Ÿà
„π„®π’È ®–‡ªìπæ¬“π∂÷ß‡√◊ËÕßπ’È „π«—π∑’Ëæ√–‡®â“µ—¥ ‘π§«“¡≈—∫µà“ßÊ¢Õß¡πÿ…¬å ºà“π∑“ßæ√–‡¬´Ÿ
§√‘ µå ¢à“«¥’†∑’Ëº¡‰¥âª√–°“»„Àâ°—∫æ«°§ÿ≥π—Èπ ∫Õ°‰«âÕ¬à“ßπ’È·À≈–

æ«°¬‘«·≈–°Æ
§ÿ≥æ÷Ëß„π°Æ¢Õßæ√–‡®â“ §ÿ≥‚ÕâÕ«¥æ√–‡®â“ 18§ÿ≥√Ÿâ«à“æ√–‡®â“
µâÕß°“√„Àâ§ÿ≥‡ªìπ§πÕ¬à“ß‰√ æ√–‡®â“µâÕß°“√Õ–‰√ §ÿ≥ “¡“√∂·¬°·¬–ÕÕ°«à“‡√◊ËÕß‰Àπ
”§—≠∑’Ë ¥ÿ ‡æ√“–§ÿ≥‰¥â‡√’¬π√Ÿ¡â “·≈â«®“°°Æπ—πÈ 19∂â“§ÿ≥¡—πË „®«à“§ÿ≥‡ªìπ§ππ”∑“ß„Àâ§πµ“∫Õ¥
§ÿ≥‡ªìπ· ß «à“ß„Àâ§π∑’ÕË ¬Ÿà„π§«“¡¡◊¥ 20‡ªìπ§π™’·È π–§π‚ßà ·≈–‡ªìπ§√Ÿ Õπ§π∑’Ë ‰¡à√‡Ÿâ √◊ÕË ßÕ–‰√
‡≈¬ ∑’§Ë ≥
ÿ ¡—πË „®Õ¬à“ßπ’‡È æ√“–„π°Æπ—πÈ ¡’§«“¡√Ÿ·â ≈–§«“¡®√‘ß„π√Ÿª·∫∫∑’‡Ë ¢â“„®ßà“¬ 21∂â“Õ¬à“ßπ—πÈ
∑”‰¡§ÿ≥‰¡à Õπµ—«‡Õß∫â“ß ¥’·µà Õπ§πÕ◊Ëπ §ÿ≥ Õπ§πÕ◊Ëπ«à“Õ¬à“¢‚¡¬ ·≈â«∑”‰¡§ÿ≥®÷ß¢‚¡¬
‡ ¬’ ‡Õß 22§ÿ≥ Õπ«à“Õ¬à“¡’™Ÿâ ·≈â«∑”‰¡§ÿ≥¡’™Ÿâ‡ ’¬‡Õß §ÿ≥‡°≈’¬¥™—ß√Ÿª‡§“√æ ·≈â«∑”‰¡§ÿ≥‰ª
ª≈âπ«—¥‡ ’¬‡Õß 23§ÿ≥Õ«¥«à“°Æ¢Õßæ√–‡®â“¥’ ·µà§ÿ≥©’°Àπâ“æ√–‡®â“¥â«¬°“√‰¡à∑”µ“¡°Æπ—Èπ
24‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëæ√–§—¡¿’√å‡¢’¬π‰«â«à“ ç§π∑’Ë ‰¡à„™à¬‘«µà“ß°Áæ“°—π¥ŸÀ¡‘Ëπæ√–‡®â“°Á‡æ√“–æ«°§ÿ≥é*
25∂â“§ÿ≥∑”µ“¡°Æ®√‘ßÊ ∑’§Ë ≥
ÿ ∑”æ‘∏¢’ ≈‘∫°Á¡§’ “à ·µà∂“â §ÿ≥‰¡à∑”µ“¡°Æ ∂÷ß§ÿ≥®–¢≈‘∫‰ª·≈â«
26
°Á‡À¡◊Õπ°—∫‰¡à ‰¥â¢≈‘∫π—Ëπ·À≈– ·µà∂â“§π‰Àπ∑’Ë ‰¡à ‰¥â¢≈‘∫ ·µà«à“∑”µ“¡°Æ æ√–‡®â“°Á∂◊Õ«à“‡¢“
‰¥â∑”æ‘∏’¢≈‘∫·≈â« 27¥—ßπ—Èπ§π∑’Ë ‰¡à ‰¥â‡°‘¥¡“‡ªìπ¬‘«®÷ß‰¡àµâÕß¢≈‘∫ ·µàæ«°‡¢“‰¥â∑”µ“¡°Æ æ«°
‡¢“®–∑”„Àâ‡ÀÁπ«à“æ«°§ÿ≥π—Èπ¡’§«“¡º‘¥ ‡æ√“–æ«°§ÿ≥¡’°Æ∑’Ë‡¢’¬π‰«â·≈–∑”æ‘∏’¢≈‘∫ ·µà°≈—∫
17∂â“§ÿ≥‡√’¬°µ—«‡Õß«à“¬‘«

2:4 °≈—∫µ—«°≈—∫„® §◊Õ°“√∑’Ë‡√“‡ ’¬„®°—∫°“√°√–∑”∫“ª ·≈–µ—Èß„®«à“®–‰¡à∑”Õ’°
2:24 ç§π∑’.Ë ..æ«°§ÿ≥é Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ Õ‘ ¬“Àå 52:5 ·≈– ‡Õ‡ ‡§’¬≈ 36:20
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260

‰¡à∑”µ“¡°Æ‡ ’¬‡Õß
28‡æ√“–§π∑’Ë‡ªìπ¬‘«·µà‡ª≈◊Õ°πÕ°π—Èπ‰¡à∂◊Õ«à“‡ªìπ¬‘«·∑âÊ ‡À¡◊Õπ°—∫§π∑’Ë∑”æ‘∏’¢≈‘∫·µà
‡ª≈◊Õ°πÕ°°Á ‰¡à∂◊Õ«à“‡ªìπæ‘∏’¢≈‘∫∑’Ë·∑â®√‘ß 29·µà§π¬‘«·∑âÊ §◊Õ§π∑’Ë‡ªìπ¬‘«®“°¿“¬„π ·≈–‰¥â∑”
æ‘∏¢’ ≈‘∫„π®‘µ„®®√‘ßÊ ®“°æ√–«‘≠≠“≥ ‰¡à „™à‡æ’¬ß·§à∑”µ“¡µ—«Àπ—ß ◊Õ∑’Ë‡¢’¬π‰«â„π°Æ §πÕ¬à“ß
π’È®–‰¥â√—∫‡°’¬√µ‘®“°æ√–‡®â“ ‰¡à „™à®“°¡πÿ…¬å
∂â“Õ¬à“ßπ—πÈ °“√‡ªìπ¬‘«π—πÈ ‰¥â‡ª√’¬∫µ√ß‰ÀπÀ√◊Õ ∑”æ‘∏¢’ ≈‘∫π—πÈ ¥’µ√ß‰ÀπÀ√◊Õ 2¥’·πàπÕπ
¡—π¡’ª√–‚¬™πå¡“°„π∑ÿ°‡√◊ÕË ß ‡√◊ÕË ß·√°§◊Õ æ√–‡®â“¡Õ∫∂âÕ¬§”¢Õßæ√–Õß§å„Àâ°∫— æ«°¬‘«
3∂â“¡’§π¬‘«∫“ß§π‰¡à´ÕË◊ µ— ¬å°∫
— æ√–Õß§å æ√–‡®â“°Á®–‰¡à´ÕË◊ µ— ¬å‰ª¥â«¬Õ¬à“ßπ—πÈ À√◊Õ 4‡ªìπ‰ª‰¡à‰¥â
∂÷ß·¡â¡πÿ…¬å®–‚°À°°—πÀ¡¥ æ√–Õß§å°Á¬—ß´◊ËÕ —µ¬åµ≈Õ¥‰ª ‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëæ√–§—¡¿’√†å ‰¥â‡¢’¬π‰«â«à“
ç‡¡◊ËÕæ√–Õß§åæŸ¥ ª√“°Ø«à“æ√–Õß§å∂Ÿ°
·≈–‡¡◊ËÕ»“≈µ—¥ ‘π§¥’¢Õßæ√–Õß§å æ√–Õß§å°Á®–™π–é ( ¥ÿ¥’ 51:4)
5‡√“®–æŸ¥Õ¬à“ß‰√¥’ ∂â“°“√∑’‡Ë √“∑”º‘¥∑”„Àâ‡ÀÁπ§«“¡¥’¢Õßæ√–‡®â“‡¥àπ™—¥¢÷π
È ®–«à“æ√–‡®â“
6
‰¡à¬ÿµ‘∏√√¡∑’Ë≈ß‚∑…æ«°‡√“À√◊Õ(º¡æŸ¥·∫∫§π∑—Ë«Ê‰ªπ–) ‡ªìπ‰ª‰¡à ‰¥â ‡æ√“–∂â“æ√–‡®â“‰¡à
¬ÿµ∏‘ √√¡ ·≈â«æ√–Õß§å®–¡“µ—¥ π‘ ‚≈°π’È ‰¥âÕ¬à“ß‰√ 7·µà§≥
ÿ Õ“®®–‡∂’¬ß«à“ ç∂â“°“√∑’ºË ¡‰¡à´ÕË◊ µ— ¬å
π—Èπ∑”„Àâ‡ÀÁπ§«“¡´◊ËÕ —µ¬å¢Õßæ√–Õß§å‡¥àπ™—¥¢÷Èπ ·≈–∑”„Àâæ√–Õß§å ‰¥â√—∫‡°’¬√µ‘¥â«¬ ·≈â«¬—ß
®–¡“≈ß‚∑…º¡Õ’°∑”‰¡é 8∑”‰¡§ÿ≥‰¡àæŸ¥Õ¬à“ßπ’È‡ ’¬‡≈¬«à“ ç¡“∑”™—Ë«°—π‡∂Õ– §«“¡¥’®–‰¥â‡°‘¥
¢÷πÈ é (‡À¡◊Õπ°—∫∑’¡Ë ∫’ “ß§π„ √à “â ¬‡√“ À“«à“‡√“æŸ¥Õ¬à“ßπ—πÈ ) ¡§«√·≈â«∑’§Ë πæ«°π—πÈ ®–∂Ÿ°≈ß‚∑…

3

¡πÿ…¬å∑°ÿ §π‡ªìπ§π∫“ª
9∂â“Õ¬à“ßπ—π
È ®–«à“Õ¬à“ß‰√æ«°‡√“§π¬‘«‰¥â‡ª√’¬∫°«à“§π∑’Ë‰¡à„™à¬«‘ Õ¬à“ßπ—πÈ À√◊Õ ‰¡à‡≈¬ ‡æ√“–
‡√“∫Õ°·≈â««à“ ∑—ßÈ §π¬‘«·≈–§π∑’Ë ‰¡à„™à¬«‘ °ÁÕ¬Ÿà„µâÕ”π“®¢Õß∫“ª°—π∑—ßÈ π—πÈ 10‡À¡◊Õπ°—∫∑’æË √–§—¡¿’√å

‡¢’¬π‰«â«“à
ç‰¡à¡’„§√∑”µ“¡„®æ√–‡®â“‡≈¬ ‰¡à¡’‡≈¬ —°§π‡¥’¬«
11‰¡à¡’ „§√‡≈¬∑’Ë‡¢â“„®

‰¡à¡’„§√‡≈¬∑’·Ë «ßÀ“æ√–‡®â“
12∑ÿ°§πÀ—πÀπâ“Àπ’ ‰ª®“°æ√–Õß§å
∑ÿ°§π°≈“¬‡ªìπ§π‰√â§à“
‰¡à¡’„§√∑’Ë· ¥ß§«“¡‡¡µµ“ ‰¡à¡’‡≈¬ —°§π‡¥’¬«é ( ¥ÿ¥’ 14:1-3)
13 ç≈”§Õ¢Õßæ«°‡¢“‡À¡◊ÕπÀ≈ÿ¡»æ∑’‡Ë ªî¥Õ¬Ÿà
≈‘Èπ¢Õßæ«°‡¢“„™â ”À√—∫À≈Õ°≈«ßºŸâ§πé ( ¥ÿ¥’ 5:9)
ç√‘¡Ωïª“°¢Õßæ«°‡¢“Õ“∫¥â«¬æ‘…ßŸ√â“¬é ( ¥ÿ¥’ 140:3)
14çª“°¢Õßæ«°‡¢“‡µÁ¡‰ª¥â«¬§”·™àß¥à“·≈–§”¢¡¢◊Ëπé ( ¥ÿ¥’ 10:7)
15ç‡∑â“¢Õßæ«°‡¢“√’∫«‘Ëß‰ª¶à“§π
16‡¢“‰ª∂÷ß‰Àπ °Á∑”≈“¬∑ÿ°Õ¬à“ß®πÀ¡¥ ·≈– √â“ß§«“¡∑ÿ°¢‡«∑π“
17æ«°‡¢“‰¡à√Ÿâ®—°∑“ß·Ààß —πµ‘ ÿ¢é (Õ‘ ¬“Àå 59:7-8)
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18ç‡¢“‰¡à‡§¬§‘¥∑’Ë®–‡°√ß°≈—«æ√–‡®â“‡≈¬é ( ¥ÿ¥’ 36:1)
19‡√“√Ÿâ·≈â««à“ ∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ë°Æ∫Õ° °Á‡æ◊ËÕ∫Õ°°—∫§π∑’ËÕ¬Ÿà¿“¬„µâ°Æπ—Èπ ‡æ◊ËÕªî¥ª“°∑ÿ°§π‰¡à
„Àâ¡¢’ Õâ ·°âµ«— ·≈–‡æ◊ÕË ∑ÿ°§π„π‚≈°®–µâÕßÕ¬Ÿ¿à “¬„µâ°“√µ—¥ π‘ ¢Õßæ√–‡®â“ 20‡æ√“–‰¡à¡’„§√À√Õ°

∑’Ëæ√–‡®â“®–¬Õ¡√—∫‡π◊ËÕß®“°∑” ‘Ëß∑’Ë°Æ∫Õ°„Àâ∑” ‡æ√“–°Æπ—Èπ¡’ ‰«â™’È „Àâ‡√“‡ÀÁπ∂÷ß§«“¡∫“ª
¢Õßµ—«‡Õß

æ√–‡®â“´◊ËÕ —µ¬å·≈–∑”„π ‘Ëß∑’Ë∂Ÿ°µâÕß
µ— ¬å·≈–∑”„π ßË‘ ∑’∂Ë °Ÿ µâÕß‡ ¡Õ ‚¥¬
‰¡à‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°Æ‡≈¬ ·µà«à“∑—Èß°Æ·≈–æ«°ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“‰¥â‡ªìπæ¬“π∂÷ß§«“¡´◊ËÕ —µ¬å¢Õß
æ√–Õß§å 22æ√–‡®â“∑”„Àâ‡√“‡ÀÁπ«à“æ√–Õß§åπ—Èπ´◊ËÕ —µ¬å ·≈–∑”„π ‘Ëß∑’Ë∂Ÿ°µâÕß‡ ¡Õ æ√–Õß§å∑”
Õ¬à“ßπ’ºÈ “à π∑“ß§«“¡´◊ÕË µ— ¬å¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå* ‡æ◊ÕË ‡ªìπª√–‚¬™πå ”À√—∫∑ÿ°Ê §π∑’Ë‰«â«“ß„® ‰¡à
¡’„§√·µ°µà“ß°—π‡≈¬ 23‡æ√“–∑ÿ°§π∑”∫“ª‡À¡◊Õπ°—πÀ¡¥ ·≈–™’«‘µ¢Õß‡¢“≈â¡‡À≈«„π°“√‡ªìπ
‡À¡◊Õπ°—∫æ√–‡®â“ 24æ√–‡®â“¡’§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“·≈–æ√–Õß§å¬Õ¡√—∫∑ÿ°§π¡“‡ªìπ§π¢Õßæ√–Õß§å
‚¥¬‰¡à§‘¥¡Ÿ≈§à“ ·≈–‡æ√“– ‘Ëß∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå ‰¥â∑” æ√–‡®â“‰¥âª≈¥ª≈àÕ¬æ«°‡¢“„Àâ‡ªìπÕ‘ √–
®“°°“√‡ªìπ∑“ ¢Õß∫“ª 25æ√–‡®â“„Àâæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå‡ªìπ‡§√◊ÕË ß∫Ÿ™“‡æ◊ÕË ®—¥°“√°—∫∫“ª ∑’æË √–‡®â“
∑”Õ¬à“ßπ’È ‰¥â°‡Á æ√“–æ√–‡¬´ŸππÈ— ´◊ÕË µ— ¬å ·≈–¬Õ¡∑’®Ë –À≈—ßË ‡≈◊Õ¥·≈–µ“¬ °“√∑’æË √–‡®â“„Àâæ√–‡¬´Ÿ
‡ªìπ‡§√◊ÕË ß∫Ÿ™“ °Á‡æ◊ÕË · ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“æ√–Õß§åππ—È ´◊ÕË µ— ¬å·≈–∑”„π ß‘Ë ∑’∂Ë °Ÿ µâÕß‡ ¡Õ ‡æ√“–æ√–Õß§å
Õ¥∑π ·≈–‰¡à‰¥â≈ß‚∑…§π∑’∑Ë ”∫“ª„πÕ¥’µ 26πÕ°®“°π’æÈ √–‡®â“¬—ßµâÕß°“√· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ„πªí®®ÿ∫π—
π’È«à“æ√–Õß§åπÈ—π´◊ËÕ —µ¬å·≈–∑”„π Ë‘ß∑’Ë∂Ÿ°µâÕß‡ ¡Õ ·≈–æ√–Õß§å¬Õ¡√—∫§π∑’Ë¡’™’«‘µµ“¡§«“¡
´◊ÕË µ— ¬å¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå*
27∑’π®È’ –‡À≈◊ÕÕ–‰√„ÀâÕ«¥Õ’° ‰¡à‡À≈◊ÕÕ–‰√·≈â« ∑”‰¡≈à– ‡ªìπ‡æ√“–°Æ¢âÕ‰ÀπÀ√◊Õ „™à‡√◊ÕË ß
∑’Ë„Àâ∑”µ“¡°ÆÀ√◊Õ‡ª≈à“ ‰¡à „™à‡≈¬ ·µà‡ªìπ‡√◊ËÕß¢Õß§«“¡‰«â«“ß„®µà“ßÀ“° 28‡æ√“–‡√“√Ÿâ«à“°“√
∑’Ëæ√–‡®â“®–¬Õ¡√—∫„§√π—Èπ‰¡à ‰¥â¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫«à“‡¢“∑”µ“¡ ‘Ëßµà“ßÊ ∑’Ë°Æ∫Õ°„Àâ∑”À√◊Õ‡ª≈à“ ·µà¢÷Èπ
Õ¬Ÿà°—∫°“√∑’Ë‡¢“‰«â«“ß„®
29æ√–‡®â“‡ªìπ¢Õß§π¬‘«‡∑à“π—ÈπÀ√◊Õ æ√–Õß§å‡ªìπ¢Õß§π∑’Ë ‰¡à „™à¬‘«¥â«¬‰¡à „™àÀ√◊Õ „™à·≈â«
æ√–Õß§å‡ªìπæ√–‡®â“¢Õß§π∑’Ë ‰¡à„™à¬«‘ ¥â«¬ 30‡π◊ÕË ß®“°¡’æ√–‡®â“Õß§å‡¥’¬«‡∑à“π—πÈ ∂â“æ√–‡®â“¬Õ¡√—∫
§π∑’Ë∑”æ‘∏’¢≈‘∫ ‡æ√“–‡¢“‰«â«“ß„®æ√–Õß§å æ√–‡®â“°Á®–¬Õ¡√—∫§π∑’Ë‰¡à ‰¥â∑”æ‘∏’¢≈‘∫‡æ√“–‡¢“
‰«â«“ß„®æ√–Õß§å¥«â ¬‡À¡◊Õπ°—π 31π’·Ë ¥ß«à“‡√“°”≈—ß®–‡Õ“‡√◊ÕË ß§«“¡‰«â«“ß„®π’¡È “¬°‡≈‘°°ÆÀ√◊Õ
Õ¬à“ß‰√ ‰¡à „™à‡≈¬ ·µà‡√“°”≈—ß π—∫ πÿπ°Æµà“ßÀ“°
21·µàµÕππ’È æ√–‡®â“‰¥â‡ªî¥‡º¬„Àâ‡ÀÁπ«à“æ√–Õß§åππ
È— ´◊ÕË

µ—«Õ¬à“ß¢ÕßÕ—∫√“Œ—¡
·≈â«®–«à“Õ¬à“ß‰√ °—∫‡√◊ÕË ß°Æ∑’ÕË ∫— √“Œ—¡∫√√æ∫ÿ√…ÿ ¢Õß‡√“§âπæ∫ 2‡æ√“–∂â“æ√–‡®â“¬Õ¡√—∫
Õ—∫√“Œ—¡‡æ√“–°“√°√–∑”¢Õß∑à“π ∑à“π°Á¡’ ‘∑∏‘∑’Ë®–‚ÕâÕ«¥‰¥â ·µà§«“¡®√‘ß·≈â«∑à“π‰¡à¡’
Õ–‰√∑’Ë®–‚ÕâÕ«¥µàÕÀπâ“æ√–‡®â“‰¥â‡≈¬ 3æ√–§—¡¿’√å‡¢’¬π‰«â«à“Õ¬à“ß‰√ çÕ—∫√“Œ—¡‰«â«“ß„®æ√–‡®â“

4
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æ√–‡®â“°Á‡≈¬π—∫«à“∑à“π‡ªìπ§π∑’Ëæ√–Õß§å¬Õ¡√—∫é
4 ”À√—∫§π∑’∑
Ë ”ß“ππ—πÈ §à“·√ß¢Õß‡¢“‰¡à ‰¥âπ∫— «à“‡ªìπ¢Õß¢«—≠®“°π“¬®â“ß ·µà‡ªìπ ßË‘ ∑’‡Ë ¢“
5
¡§«√®–‰¥â√—∫ ·µà∂â“§π‰Àπ·∑π∑’Ë®–∑”ß“π ·µà ‰«â«“ß„®„πæ√–‡®â“∑’Ë¬Õ¡√—∫§πº‘¥ æ√–‡®â“°Á
π—∫«à“‡¢“‡ªìπ§π∑’æË √–Õß§å¬Õ¡√—∫ ‡æ√“–«à“‡¢“‰«â«“ß„®æ√–Õß§åππË— ‡Õß 6§π∑’æË √–‡®â“π—∫«à“‡ªìπ
§π∑’æË √–Õß§å¬Õ¡√—∫‚¥¬‰¡à ‰¥â¢π÷È Õ¬Ÿ°à ∫— ß“π∑’‡Ë ¢“∑” °…—µ√‘¬¥å “«‘¥°Á ‰¥âæ¥Ÿ ∂÷ß‡°’¬√µ‘¢Õß§π·∫∫π’«È “à
7ç‡¡◊ËÕæ√–‡®â“¬°‚∑…„Àâ°—∫§«“¡º‘¥∑’Ë§π∑”
·≈–°≈∫‡°≈◊ËÕπ§«“¡∫“ª¢Õß‡¢“
π—Ëπ∂◊Õ«à“‡ªìπ‡°’¬√µ‘®√‘ßÊ
8 ‡¡◊ËÕÕß§å‡®â“™’«‘µ‰¡à ‰¥âπ—∫§«“¡º‘¥¢Õß‡¢“
π—Ëπ∂◊Õ«à“‡ªìπ‡°’¬√µ‘®√‘ßÊé ( ¥ÿ¥’ 32:1-2)
9‡°’¬√µ‘π¡
È’ ’‰«â ”À√—∫§π∑’∑Ë ”æ‘∏¢’ ≈‘∫†‡∑à“π—πÈ À√◊Õ‡ª≈à“ À√◊Õ¡’‰«â ”À√—∫§π∑’Ë ‰¡à ‰¥â∑”æ‘∏¢’ ≈‘∫
¥â«¬ ∑’Ëº¡∂“¡°Á‡æ√“–‡√“æŸ¥«à“ çÕ—∫√“Œ—¡‰«â«“ß„®„πæ√–‡®â“ æ√–‡®â“°Á‡≈¬π—∫«à“∑à“π‡ªìπ§π∑’Ë
æ√–Õß§å¬Õ¡√—∫é 10æ√–‡®â“π—∫«à“∑à“π‡ªìπ§π∑’Ëæ√–Õß§å¬Õ¡√—∫µÕπ‰ÀπÀ√◊Õ °àÕπÀ√◊ÕÀ≈—ß®“°
∑’Ë∑à“π∑”æ‘∏’¢≈‘∫ Õ—π∑’Ë®√‘ßæ√–‡®â“¬Õ¡√—∫∑à“π°àÕπ∑’Ë∑à“π®–∑”æ‘∏’¢≈‘∫‡ ’¬Õ’° 11·≈â«µÕπÀ≈—ß
∑à“π∂÷ß‰¥â¡“∑”æ‘∏’¢≈‘∫ ‡æ◊ËÕ∑”„Àâ‡ÀÁπ«à“æ√–‡®â“π—∫«à“∑à“π‡ªìπ§π∑’Ëæ√–Õß§å¬Õ¡√—∫ ‡æ√“–
∑à“π¡’§«“¡‰«â«“ß„® °àÕπ∑’Ë∑à“π®–∑”æ‘∏’¢≈‘∫‡ ’¬Õ’° ¥—ßπ—ÈπÕ—∫√“Œ—¡®÷ß°≈“¬‡ªìπ∫√√æ∫ÿ√ÿ…¢Õß
∑ÿ°§π∑’Ë ‰«â«“ß„®·µà¬—ß‰¡à ‰¥â∑”æ‘∏’¢≈‘∫ ·≈–æ√–‡®â“π—∫§πæ«°π’È«à“‡ªìπ§π∑’Ëæ√–Õß§å¬Õ¡√—∫
12πÕ°®“°π—ÈπÕ—∫√“Œ—¡°Á¬—ß‡ªìπ∫√√æ∫ÿ√ÿ…¢Õß§π∑’Ë∑”æ‘∏’¢≈‘∫¥â«¬ §πæ«°π’È ‰¡à ‰¥â∑”·§àæ‘∏’¢≈‘∫
‡∑à“π—Èπ ·µà¬—ß¡’§«“¡‰«â«“ß„®„πæ√–‡®â“‡À¡◊Õπ°—∫∑’ËÕ—∫√“Œ—¡∫√√æ∫ÿ√ÿ… ¢Õß‡√“¡’°àÕπ∑’Ë∑à“π®–
∑”æ‘∏’¢≈‘∫¥â«¬

µâÕß‰«â«“ß„®„πæ√–‡®â“®÷ß®–‰¥âµ“¡ —≠≠“
≠
— ≠“°—∫Õ—∫√“Œ—¡·≈–≈Ÿ°À≈“π¢Õß∑à“π«à“ æ«°‡¢“®–‰¥â√∫— ‚≈°π’‡È ªìπ¡√¥° ·µà
∑’æË √–‡®â“ ≠
— ≠“°—∫∑à“πÕ¬à“ßπ—πÈ ‰¡à„™à‡æ√“–∑à“π∑”µ“¡°Æ ·µà‡æ√“–∑à“π‰«â«“ß„®æ√–‡®â“µà“ßÀ“°
æ√–‡®â“∂÷ß¬Õ¡√—∫∑à“π 14∂â“§π‡√“‰¥â√∫— ‚≈°π’‡È ªìπ¡√¥°‡æ√“–°“√∑”µ“¡°Æ °“√‰«â«“ß„®æ√–‡®â“
°Á‰¡à¡§’ «“¡À¡“¬Õ–‰√‡≈¬ ·≈– ≠
— ≠“¢Õßæ√–Õß§å°µÁ Õâ ß∂Ÿ°¬°‡≈‘°‰ª¥â«¬ 15‡æ√“–°Æ¡’·µà®–∑”„Àâ
æ√–‡®â“≈ß‚∑…§π‡∑à“π—Èπ ‡æ√“–§π∑”º‘¥°Æ‡ ¡Õ ·µà∂â“∑’Ë ‰Àπ‰¡à¡’°Æ ∑’Ëπ—Ëπ°Á ‰¡à¡’°“√∑”º‘¥°Æ
16¥—ßπ—π
È §” ≠
— ≠“¢Õßæ√–‡®â“®÷ß¢÷πÈ Õ¬Ÿ°à ∫— §«“¡‰«â«“ß„®‡æ◊ÕË §” ≠
— ≠“π—πÈ ®–‰¥â‡ªìπ¢Õß¢«—≠
∑’Ë „Àâ°—∫‡√“‡ª≈à“Ê ·≈–≈Ÿ°À≈“π¢ÕßÕ—∫√“Œ—¡∑ÿ°§π®–‰¥â√—∫ ‘Ëß∑’Ëæ√–‡®â“ —≠≠“‰«âÕ¬à“ß·πàπÕπ
‰¡à„™à·µà‡©æ“–§π∑’ÕË ¬Ÿà„µâ°Æ‡∑à“π—πÈ ∑’®Ë –‰¥â√∫— ·µà√«¡∂÷ß§π∑’¡Ë §’ «“¡‰«â«“ß„®·∫∫‡¥’¬«°—∫Õ—∫√“Œ—¡
¥â«¬ ‡æ√“–∑à“π‡ªìπ∫√√æ∫ÿ√…ÿ ¢Õß‡√“∑ÿ°§π 17‡À¡◊Õπ°—∫∑’æË √–§—¡¿’√†å ‰¥â‡¢’¬π‰«â«“à ç‡√“‰¥â∑”„Àâ
‡®â“‡ªìπ∫√√æ∫ÿ√…ÿ ¢Õß§πÀ≈“¬™π™“µ‘é* Õ—∫√“Œ—¡‡ªìπ∫√√æ∫ÿ√…ÿ ¢Õß‡√“µàÕÀπâ“æ√–‡®â“∑’∑Ë “à π‰«â
«“ß„® ‡ªìπæ√–‡®â“∑’Ë∑”„Àâ§πµ“¬øóôπ¢÷Èπ¡“„À¡à ·≈–∑”„Àâ ‘Ëß∑’Ë¬—ß‰¡à‡§¬¡’¡“°àÕπ‡°‘¥¢÷Èπ
18‡¡◊ËÕæ√–‡®â“ —≠≠“°—∫Õ—∫√“Œ—¡«à“‡¢“®–‰¥â‡ªìπ∫√√æ∫ÿ√ÿ…¢Õß§πÀ≈“¬™π™“µ‘ ∑à“π°Á ‰«â
13æ√–‡®â“
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«“ß„®·≈–¡’§«“¡À«—ßÕ¬à“ß‡µÁ¡∑’Ë ∑—ßÈ Ê ∑’§Ë ” ≠
— ≠“π—πÈ ‡À≈◊Õ‡™◊ÕË ·µà„π∑’Ë ¥ÿ ∑à“π°Á ‰¥â‡ªìπ∫√√æ∫ÿ√…ÿ
¢Õß§πÀ≈“¬™π™“µ‘®√‘ßµ“¡∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â∫Õ°°—∫∑à“π«à“ ç≈Ÿ°À≈“π¢Õß‡®â“®–¡’¡“°¡“¬‡À¡◊Õπ°—∫
¥«ß¥“«∫π∑âÕßøÑ“é* 19§«“¡‰«â«“ß„®¢ÕßÕ—∫√“Œ—¡°Á ‰¡à‰¥â≈¥πâÕ¬≈ß‡≈¬ ∑—ßÈ Ê ∑’ÕË ∫— √“Œ—¡√Ÿ«â “à √à“ß°“¬
¢Õß∑à“πÀ¡¥ ¿“æ‡À¡◊Õπµ“¬·≈â« (‡æ√“–∑à“π¡’Õ“¬ÿª√–¡“≥Àπ÷Ëß√âÕ¬ªï) ·≈–∑à“π¬—ß√ŸâÕ’°
¥â«¬«à“§√√¿å¢Õßπ“ß´“√“Àå‡¡’¬¢Õß∑à“π‡ªìπÀ¡—π‡À¡◊Õπ°—∫µ“¬‰ª·≈â« 20·µàÕ∫— √“Œ—¡‰¡à‡§¬ ß ¬—
„π§” —≠≠“¢Õßæ√–‡®â“‡≈¬ °≈—∫¡’§«“¡‰«â«“ß„®¡“°¢÷Èπ ´÷Ëß‡∑à“°—∫‡ªìπ°“√„Àâ‡°’¬√µ‘°—∫æ√–‡®â“
21Õ—∫√“Œ—¡‡™◊ÕË Õ¬à“ß·πà«·πà«“à æ√–‡®â“ “¡“√∂∑”„π ß‘Ë ∑’æ
Ë √–Õß§å‰¥â ≠
— ≠“‰«â 22®÷ß¡’§”‡¢’¬π‰«â«“à
çæ√–‡®â“®÷ßπ—∫«à“∑à“π‡ªìπ§π∑’Ëæ√–Õß§å¬Õ¡√—∫é* 23Õ—π∑’Ë®√‘ß æ√–§—¡¿’√å ‰¡à ‰¥â‡¢’¬π‰«â „™â ”À√—∫
Õ—∫√“Œ—¡‡∑à“π—πÈ 24·µà‡¢’¬π‰«â ”À√—∫‡√“¥â«¬ æ√–‡®â“‰¥âπ∫— «à“‡√“‡ªìπ§π∑’æË √–Õß§å¬Õ¡√—∫ ‡æ√“–
‡√“‰«â«“ß„®æ√–Õß§åº∑âŸ ∑Ë’ ”„Àâæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µ‡®â“¢Õß‡√“øóπô ¢÷πÈ ®“°§«“¡µ“¬ 25‡æ√“–§«“¡º‘¥∫“ª
¢Õß‡√“ æ√–‡®â“‰¥â¡Õ∫æ√–‡¬´Ÿ„Àâ‡¢“‡Õ“‰ª¶à“ ·≈–æ√–‡®â“‰¥â∑”„Àâæ√–‡¬´Ÿøπôó ¢÷πÈ ®“°§«“¡µ“¬
‡æ◊ËÕ‡√“®–‰¥â‡ªìπ§π∑’Ëæ√–Õß§å¬Õ¡√—∫

—πµ‘ ÿ¢·≈–§«“¡™◊Ëπ™¡¬‘π¥’
æ√–‡®â“‰¥âπ∫— «à“‡√“‡ªÁπ§π∑’æË √–Õß§å¬Õ¡√—∫‡æ√“–‡√“‰«â«“ß„® ®÷ß‡°‘¥§«“¡ ß∫ ¢ÿ ¢÷πÈ √–À«à“ß
‡√“°—∫æ√–‡®â“ºà“π∑“ßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µ‡®â“¢Õß‡√“ 2æ√–‡¬´Ÿπ”‡√“‡¢â“ §àŸ «“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“∑’Ë
‡√“¡’Õ¬Ÿàπ’È ‡√“°Á™◊Ëπ™¡¬‘π¥’‡æ√“–‡√“¡’§«“¡À«—ß∑’Ë·πàπÕπ«à“‡√“®–‰¥â‡ªìπ‡À¡◊Õπ°—∫æ√–‡®â“
3πÕ°®“°π—Èπ ‡√“¬—ß™◊Ëπ™¡¬‘π¥’°—∫§«“¡∑ÿ°¢å¬“°µà“ßÊ ∑’Ë‡√“‰¥â√—∫¥â«¬ ‡æ√“–‡√“√Ÿâ«à“§«“¡∑ÿ°¢å
¬“°µà“ßÊ ®–∑”„Àâ‡√“‡√’¬π√Ÿ∑â ®Ë’ –Õ¥∑π 4§«“¡Õ¥∑ππ’®È –∑”„Àâ‡√“‡°‘¥§«“¡‰«â«“ß„® ∑’Ë‰¥â√∫— °“√
æ‘ ®Ÿ πå¡“·≈â««à“‡ªìπ¢Õß·∑â ´÷ßË ®–∑”„Àâ‡√“‡°‘¥§«“¡À«—ß 5§«“¡À«—ßπ—πÈ ‰¡à‡§¬∑”„Àâ‡√“º‘¥À«—ß‡≈¬
‡æ√“–æ√–‡®â“‰¥â‡∑§«“¡√—°¢Õßæ√–Õß§å‡¢â“¡“„π®‘µ„®¢Õß‡√“ ºà“π∑“ßæ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘*Ï ∑’Ë
æ√–Õß§å ‰¥â „Àâ°—∫‡√“‰«â 6‡æ√“–„π‡«≈“∑’Ë‡√“¬—ß™à«¬‡À≈◊Õµ—«‡Õß‰¡à ‰¥âπ—Èπ‡Õß æ√–‡¬´Ÿ°Á ‰¥â¡“µ“¬
‡æ◊ËÕ‡ªìπª√–‚¬™πå°—∫§π™—Ë«Õ¬à“ß‡√“ 7§π∑’Ë¬Õ¡µ“¬‡æ◊ËÕ§π´◊ËÕ —µ¬åπ—ÈπÀ“¬“°¡“° ·µàÕ“®®–
¡’∫“ß§π°≈â“µ“¬‡æ◊ËÕ§π∑’Ë¥’Ê 8·µàæ√–‡®â“‰¥â· ¥ß§«“¡√—°µàÕ‡√“ ‚¥¬°“√¬Õ¡ àßæ√–§√‘ µå¡“
µ“¬‡æ◊ËÕ‡√“ ∑—ÈßÊ ∑’Ë‡√“¬—ß‡ªìπ§π∫“ªÕ¬Ÿà
9µÕππ’æ
È √–‡®â“¬Õ¡√—∫‡√“·≈â«‡æ√“–‡≈◊Õ¥¢Õßæ√–§√‘ µå ¬‘ßË °«à“π—πÈ ‡√“®–√Õ¥æâπ®“°§«“¡
‚°√∏¢Õßæ√–‡®â“‡æ√“–æ√–§√‘ µåÕ¬à“ß·πàπÕπ 10¢π“¥µÕπ∑’‡Ë √“‡ªìπ»—µ√Ÿ°∫— æ√–‡®â“ §«“¡µ“¬
¢Õßæ√–∫ÿµ√¬—ß∑”„Àâ‡√“°≈—∫¡“§◊π¥’°∫— æ√–‡®â“‰¥â‡≈¬ ·≈â«µÕππ’‡È √“‰¥â°≈—∫¡“§◊π¥’°∫— æ√–‡®â“·≈â«
™’«µ‘ ¢Õßæ√–∫ÿµ√®–µâÕß∑”„Àâ‡√“‰¥â√∫— §«“¡√Õ¥®“°æ√–‡®â“‰¥âÕ¬à“ß·πàπÕπ 11¬‘ßË °«à“π—πÈ ‡√“¬—ß
‰¥â ‚ÕâÕ«¥æ√–‡®â“ºà“π∑“ßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå‡®â“¢Õß‡√“¥â«¬ ‡æ√“–æ√–Õß§å ‰¥â∑”„Àâ‡√“°≈—∫¡“§◊π¥’
°—∫æ√–‡®â“·≈â«

5

12§π§π‡¥’¬«§◊ÕÕ“¥—¡∑’Ë∑”∫“ª

Õ“¥—¡·≈–æ√–‡¬´Ÿ
∫“ª®÷ß‰¥â‡¢â“¡“„π‚≈° ∫“ªπ’Èπ”§«“¡µ“¬¡“¥â«¬ ¡πÿ…¬å
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∑ÿ°§π®÷ßµâÕßµ“¬‡æ√“–¡πÿ…¬å∑°ÿ §π∑”∫“ª 13∫“ª‡°‘¥¢÷πÈ „π‚≈°π’°È Õà π∑’®Ë –¡’°Æ¢Õß‚¡‡ ‡ ¬’ Õ’°
µÕππ—πÈ æ√–‡®â“®÷ß¬—ß‰¡à‰¥â®¥∫—≠™’∫“ª∑’¡Ë πÿ…¬å∑”°—π ‡æ√“–¬—ß‰¡à¡°’ ÆÕ–‰√„™â‡≈¬ 14·µà§«“¡µ“¬
π—Èπ¡’Õ”π“®Õ¬Ÿà·≈â« µ—Èß·µà ¡—¬¢ÕßÕ“¥—¡¡“®π∂÷ß ¡—¬¢Õß‚¡‡ ¡πÿ…¬å∑ÿ°§π®÷ß¬—ßµâÕßµ“¬∂÷ß
·¡â‡¢“®–‰¡à ‰¥â¢—¥§” —Ëß¢Õßæ√–‡®â“‚¥¬µ√ßÕ¬à“ß∑’ËÕ“¥—¡∑” Õ“¥—¡°—∫æ√–§√‘ µå∑’Ë¡“µÕπÀ≈—ßπ’È
¡’∫“ßÕ¬à“ß∑’‡Ë À¡◊Õπ°—π 15·µà¢Õß¢«—≠¢Õßæ√–‡®â“∑’Ë „Àâ‡ª≈à“Êπ—πÈ ·µ°µà“ß°—∫§«“¡º‘¥∑’ÕË “¥—¡‰¥â
∑”‡ªìπÕ¬à“ß¡“° ‡æ√“–∂â“§«“¡º‘¥¢Õß§π§π‡¥’¬«§◊ÕÕ“¥—¡ ∑”„Àâ§π®”π«π¡“°µâÕßµ“¬ ∂â“
Õ¬à“ßπ—Èπ §«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“¢Õßæ√–‡®â“·≈–¢Õß¢«—≠∑’Ëºà“π¡“∑“ß§«“¡‡¡µµ“¢Õß§π§π‡¥’¬«
§◊Õæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µåπ—Èπ °Á®–µâÕß¬‘ËßÀ≈—Ëß‰À≈∑à«¡∑âπ„Àâ°—∫§π‡ªìπ®”π«π¡“°¥â«¬
16·πàπÕπº≈®“°¢Õß¢«—≠π—π
È ·µ°µà“ß®“°º≈¢Õß§«“¡º‘¥∑’ÕË “¥—¡‰¥â∑”‡ªìπÕ¬à“ß¡“° ‡æ√“–
°“√∑”º‘¥‡æ’¬ß§√—Èß‡¥’¬«∑”„Àâ∑ÿ°§πµâÕß∂Ÿ°µ—¥ ‘π«à“º‘¥ ·µà¢Õß¢«—≠π—Èπ∑”„Àâ§π‡√“‰¥â√—∫°“√
µ—¥ π‘ «à“‰¡àº¥‘ ∑—ßÈ Ê ∑’∑Ë ”º‘¥µ—ßÈ À≈“¬§√—ßÈ 17∂â“Õ“¥—¡·≈–°“√∑”º‘¥¢Õß‡¢“¬—ß∑”„Àâ§«“¡µ“¬‡¢â“
¡“§√Õ∫§√Õß§π‡√“‰¥â‡≈¬ ∂â“Õ¬à“ßπ—Èπ§πæ«°π—Èπ∑’Ë ‰¥â√—∫§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“Õ¬à“ß‡À≈◊Õ≈âπ
·≈–‰¥â√—∫¢Õß¢«—≠∑’Ëæ√–‡®â“¬Õ¡√—∫‡¢“ ¬àÕ¡¡’™’«‘µ·≈–‰¥â§√Õ∫§√Õßºà“π∑“ß§π§π‡¥’¬«§◊Õ
æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µåÕ¬à“ß·πàπÕπ18°Á‡À¡◊Õπ°—∫∑’§Ë π§π‡¥’¬«∑”º‘¥ ∑”„Àâ§π‡√“µâÕß∂Ÿ°µ—¥ π‘ «à“º‘¥ ¥—ßπ—πÈ
°“√∑”∂Ÿ°µâÕß¢Õß§π§π‡¥’¬« °Á∑”„Àâæ√–‡®â“¬Õ¡√—∫·≈–„Àâ™’«‘µ°—∫§π‡√“¥â«¬‡À¡◊Õπ°—π 19°Á
‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ë§π§π‡¥’¬«‰¡à‡™◊ËÕøíß ∑”„Àâ§π®”π«π¡“°°≈“¬‡ªìπ§π∫“ª ¥—ßπ—Èπ§π§π‡¥’¬«
‡™◊ÕË øíß°Á∑”„Àâ§π‡ªìπ®”π«π¡“°‡ªìπ§π∑’æË √–‡®â“¬Õ¡√—∫¥â«¬ 20·µà‡¡◊ÕË °Æ¢Õß‚¡‡ ‡¢â“¡“ ‡ªìπ
º≈„Àâ§π∑”∫“ª¡“°¢÷Èπ ·µà¬‘Ëß§π∑”∫“ª¡“°¢÷Èπ‡∑à“„¥ §«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“¢Õßæ√–‡®â“°Á‡æ‘Ë¡
¡“°¢÷Èπ‡∑à“π—Èπ 21°Á‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ë∫“ª‡§¬‡ªìπ°…—µ√‘¬å·≈–„™â§«“¡µ“¬ª°§√Õß „π∑”πÕß‡¥’¬«°—π
§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“¢Õßæ√–‡®â“‡ªìπ°…—µ√‘¬å·≈–„™â°“√∑’Ëæ√–‡®â“¬Õ¡√—∫‡√“ª°§√Õß ∑”„Àâ§π¡’
™’«‘µ°—∫æ√–‡®â“µ≈Õ¥‰ª ºà“π∑“ßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå‡®â“¢Õß‡√“

µ“¬®“°∫“ª ·≈â«¡’™’«‘µ„πæ√–§√‘ µå
·≈â«∑’π’È®–«à“¬—ß‰ß ®–∑”∫“ªµàÕ‰ª‡æ◊ËÕæ√–‡®â“®–‰¥â‡¡µµ“¡“°¢÷ÈπÕ¬à“ßπ—ÈπÀ√◊Õ 2Õ¬à“‡≈¬
„π‡¡◊ËÕ‡√“‰¥âµ“¬®“°∫“ª·≈â« ¬—ß®–„™â™’«‘µÕ¬Ÿà„π§«“¡∫“ªÕ’°‰¥âÕ¬à“ß‰√ À√◊Õæ«°§ÿ≥‰¡à√Ÿâ
«à“°“√∑’‡Ë √“∑”æ‘∏®’ ¡àÿ πÈ”‡¢â“„πæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µåππÈ— §◊Õ°“√®ÿ¡à ‡¢â“‰ª„π§«“¡µ“¬¢Õßæ√–Õß§åππË— ‡Õß
4¥—ßπ—π
È ‡¡◊ÕË ‡√“®ÿ¡à ‡¢â“„π§«“¡µ“¬¢Õßæ√–‡¬´Ÿ °ÁÀ¡“¬∂÷ß«à“‡√“∂Ÿ°Ωíß√à«¡°—∫æ√–Õß§å·≈â« ‡æ◊ÕË ‡√“
®–¡’«∂‘ ™’ «’ µ‘ „À¡à‡À¡◊Õπ°—∫∑’æË √–§√‘ µåøπóô ¢÷πÈ ®“°§«“¡µ“¬ ‚¥¬ƒ∑∏‘ÕÏ ”π“®Õ—π¬‘ßË „À≠à¢Õßæ√–∫‘¥“
5‡æ√“–∂â“‡√“‰¥â‡¢â“√à«¡‡ªìπÀπ÷ßË ‡¥’¬«°—∫æ√–Õß§å„π§«“¡µ“¬π—π
È ‡√“°Á®–‰¥â‡ªìπÀπ÷ßË ‡¥’¬«°—∫æ√–Õß§å
6
„π°“√øóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡µ“¬¥â«¬ ‡√“√Ÿâ«à“§π‡°à“¢Õß‡√“‰¥â∂Ÿ°µ√÷ß√à«¡°—π°—∫æ√–§√‘ µå·≈â« ‡æ◊ËÕ
µ—«µπ∑’‡Ë µÁ¡‰ª¥â«¬∫“ª®–‰¥âÀ¡¥ƒ∑∏‘Ï ‰ª ·≈â«‡√“®–‰¥â ‰¡à‡ªìπ∑“ ¢Õß§«“¡∫“ªÕ’°µàÕ‰ª 7‡æ√“–
§π∑’Ëµ“¬·≈â«°ÁÀ≈ÿ¥æâπ®“°Õ”π“®¢Õß∫“ª
8‡¡◊ËÕ‡√“‰¥âµ“¬√à«¡°—∫æ√–§√‘ µå·≈â« ‡√“‡™◊ËÕ«à“‡√“®–¡’™’«‘µ√à«¡°—∫æ√–Õß§å¥â«¬ 9‡√“√Ÿâ«à“
æ√–§√‘ µå ºŸâ∑’Ëøóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡µ“¬π—Èπ ®–‰¡à¡’«—πµ“¬Õ’°µàÕ‰ª §«“¡µ“¬°Á ‰¡à ‰¥â‡ªìππ“¬‡Àπ◊Õ
æ√–Õß§åÕ’°µàÕ‰ª 10æ√–Õß§å ‰¥âµ“¬‡æ’¬ß§√—Èß‡¥’¬« ”À√—∫µ≈Õ¥‰ª‡æ◊ËÕ™π–Õ”π“®¢Õß∫“ª ™’«‘µ
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∑’Ëæ√–Õß§å¡’Õ¬Ÿàπ’È æ√–Õß§åÕ¬Ÿà‡æ◊ËÕæ√–‡®â“ 11æ«°§ÿ≥°Á‡À¡◊Õπ°—π „Àâ∂◊Õ«à“µ—«§ÿ≥‡Õß‰¥âµ“¬®“°
∫“ª·≈â« ·≈–¡’™’«‘µÕ¬Ÿà‡æ◊ËÕæ√–‡®â“„πæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µåπ—Èπ
12¥—ßπ—π
È Õ¬à“ª≈àÕ¬„Àâ∫“ª¡“‡ªìπ‡®â“§√Õ∫§√Õß√à“ß°“¬∑’µË Õâ ßµ“¬¢Õß§ÿ≥Õ’°‡≈¬ §«“¡∫“ª
∑”„Àâ§≥
ÿ µâÕß‡™◊ÕË øíß·≈–∑”µ“¡°‘‡≈ µ—≥À“¢Õß¡—π 13§ÿ≥‰¡à§«√¬Õ¡„Àâ∫“ª¡“„™âÕ«—¬«– «à π‰Àπ
°Áµ“¡¢Õß§ÿ≥‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ„π°“√∑”™—Ë« ·µà„Àâ¡Õ∫™’«‘µ¢Õß§ÿ≥‡Õß°—∫æ√–‡®â“ „Àâ ¡°—∫‡ªìπ§π
∑’Ëµ“¬‰ª·≈–øóôπ¢÷Èπ¡“„À¡à·≈â« ¥—ßπ—Èπ¢Õ„Àâ§ÿ≥¬Õ¡„Àâæ√–‡®â“„™âÕ«—¬«–∑ÿ° à«π¢Õß√à“ß°“¬§ÿ≥
‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ„π°“√∑”§«“¡¥’ 14§«“¡∫“ª°Á ‰¡à¡’Õ”π“®‡Àπ◊Õæ«°§ÿ≥Õ’°µàÕ‰ª·≈â« ‡æ√“–æ«°
§ÿ≥‰¡à ‰¥âÕ¬Ÿà „µâÕ”π“®¢Õß°Æ ·µàÕ¬Ÿà„µâ§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“¢Õßæ√–‡®â“
∑“ ∑’Ë∑”µ“¡„®æ√–‡®â“
15·≈â«∑’π‡’È √“®–«à“Õ¬à“ß‰√¥’ ∑”∫“ªµàÕ‰ª¥’ ‰À¡ Õ¬à“‡≈¬ ‡æ√“–µÕππ’‡È √“‰¡à ‰¥âÕ¬Ÿà „µâ°Æ·≈â«
·µàÕ¬Ÿà„µâ§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“¢Õßæ√–‡®â“16æ«°§ÿ≥‰¡à√ÀâŸ √◊Õ«à“ ‡¡◊ÕË §ÿ≥¬Õ¡¡Õ∫µ—«‡ªìπ∑“ ‡™◊ÕË øíß
„§√°Áµ“¡ §ÿ≥°Á‡ªìπ∑“ ¢Õß§πÊπ—Èπ·≈â« ‰¡à«à“®–‡ªìπ∑“ ¢Õß§«“¡∫“ª∑’Ë∑”„ÀâµâÕßµ“¬ À√◊Õ
‡ªìπ∑“ ∑’‡Ë ™◊ÕË øíßæ√–‡®â“´÷ßË ®–π”‰ª∂÷ß™’«µ‘ ∑’æË √–‡®â“™Õ∫„®17·µà¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“∑’∂Ë ß÷ ·¡â§≥
ÿ ®–‡§¬
‡ªìπ∑“ ¢Õß§«“¡∫“ª¡“°àÕπ ·µà‡¥’Î¬«π’È§ÿ≥‰¥â‡™◊ËÕøíß·∫∫Õ¬à“ß§” Õπ∑’Ëæ√–‡®â“„Àâ§√Õ∫§√Õß
§ÿ≥π—ÈπÕ¬à“ß ÿ¥À—«„®18§ÿ≥®÷ß‰¡à‡ªìπ∑“ ¢Õß§«“¡∫“ªÕ’°µàÕ‰ª ·µà‡ªìπ∑“ ∑’Ë∑”µ“¡„®æ√–‡®â“
19(∑’ºË ¡„™âµ«— Õ¬à“ß‡√◊ÕË ß∑“ ¡“Õ∏‘∫“¬„Àâøßí °Á‡æ√“–°≈—««à“§ÿ≥®–‰¡à‡¢â“„®)* ‡À¡◊Õπ∑’Ë „πÕ¥’µ§ÿ≥
‡§¬¡Õ∫Õ«—¬«–¢Õß§ÿ≥„Àâ‡ªìπ∑“ ¢Õß§«“¡ °ª√°‚ ‚§√°·≈–°“√·À°°Æ ´÷Ëß∑”„Àâ§ÿ≥·À°
°Æ¡“°¢÷Èπ‡√◊ËÕ¬Ê ‡¥’Î¬«π’È¢Õ„Àâ§ÿ≥¬Õ¡¡Õ∫Õ«—¬«–¢Õß§ÿ≥„Àâ‡ªìπ∑“ ∑’Ë∑”µ“¡„®æ√–‡®â“ ´÷Ëßπ”
‰ª Ÿà§«“¡∫√‘ ÿ∑∏‘Ï
20·µà°Õà π ‡¡◊ÕË §ÿ≥‡ªìπ∑“ ¢Õß§«“¡∫“ªπ—π
È §ÿ≥°Á‡ªìπÕ‘ √– ‰¡à ‰¥âÕ¬Ÿà„µâ°“√§«∫§ÿ¡¢Õß ßË‘
∑’Ë∂Ÿ°µâÕß 21·µà§ÿ≥‰¥âÕ–‰√∫â“ß®“°°“√„™â™’«‘µ·∫∫π—Èπ ‘Ëß∑’Ë§ÿ≥‰¥â§◊Õ ‘Ëß∑’Ë§ÿ≥≈–Õ“¬°—∫¡—πµÕππ’È
‡æ√“– Ë‘ß‡À≈à“π—Èππ”‰ª∂÷ß§«“¡µ“¬ 22·µàµÕππ’È§ÿ≥‰¥â‡ªìπÕ‘ √–®“°∫“ª·≈–¡“‡ªìπ∑“ ¢Õß
æ√–‡®â“·≈â« º≈∑’§Ë ≥
ÿ ®–‰¥â√∫— §◊Õ§«“¡∫√‘ ∑ÿ ∏‘∑Ï πË’ ”‰ª∂÷ß™’«µ‘ ∑’ÕË ¬Ÿ°à ∫— æ√–‡®â“µ≈Õ¥‰ª 23‡æ√“–§à“
®â“ß∑’Ë§«“¡∫“ª®à“¬„Àâ°—∫‡√“§◊Õ§«“¡µ“¬ ·µà¢Õß¢«—≠∑’Ëæ√–‡®â“„Àâ°—∫‡√“π—Èπ§◊Õ™’«‘µ∑’ËÕ¬Ÿà°—∫
æ√–‡®â“µ≈Õ¥‰ª „πæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µ‡®â“¢Õß‡√“

µ—«Õ¬à“ß®“°°“√·µàßß“π
æ’ËπâÕß§√—∫ æ«°§ÿ≥‰¡à√ŸâÀ√◊Õ«à“°Æπ—Èπ¡’Õ”π“®‡Àπ◊Õ¡πÿ…¬å‡©æ“–µÕπ¡’™’«‘µ‡∑à“π—Èπ (§ÿ≥°Á
§ÿπâ ‡§¬°—∫°Æ¥’Õ¬Ÿ·à ≈â«) 2¬°µ—«Õ¬à“ß‡™àπ ºŸÀâ ≠‘ß∑’·Ë µàßß“π·≈â«®–µâÕßºŸ°¡—¥Õ¬Ÿ°à ∫— “¡’µ“¡
°Æ‡¡◊ÕË “¡’¢Õß‡∏Õ¬—ß¡’™«’ µ‘ Õ¬Ÿà ·µà∂“â “¡’¢Õß‡∏Õµ“¬‰ª ‡∏Õ°ÁÀ≈ÿ¥æâπ®“°°Æ°“√·µàßß“ππ—πÈ 3·µà
∂â“ “¡’‡∏Õ¬—ß¡’™«’ µ‘ Õ¬Ÿà ·≈â«‡∏Õ‰ª‡ªìπ‡¡’¬™“¬Õ◊πË °Á∂Õ◊ «à“‡∏Õ§∫™Ÿâ ·µà∂“â “¡’‡∏Õµ“¬·≈â« ‡∏Õ°Á
‡ªìπÕ‘ √–®“°°Æ°“√·µàßß“ππ—Èπ ·≈–∂â“‡∏Õ‰ª‡ªìπ‡¡’¬™“¬Õ◊Ëπ °Á ‰¡à∂◊Õ«à“‡∏Õ§∫™Ÿâ
4æ’ËπâÕß°Á‡À¡◊Õπ°—π ‡æ√“–§«“¡µ“¬¢Õßæ√–§√‘ µå §ÿ≥∂÷ß‰¥âµ“¬·≈–‡ªìπÕ‘ √–®“°°Æπ—Èπ
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·≈â« ‡æ◊ËÕ§ÿ≥®–‰¥â‡ªìπ¢Õßæ√–§√‘ µåºŸâ∑’Ëøóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡µ“¬ ·≈–‡æ◊ËÕ∑’Ë‡√“®–‰¥â‡°‘¥º≈ ”À√—∫
æ√–‡®â“ 5·µà°àÕπµÕπ∑’Ë‡√“„™â™’«‘µµ“¡ —π¥“ππ—Èπ °Æ°Á ‰¥â°√–µÿâπ„Àâ‡°‘¥°‘‡≈ µ—≥À“¢÷Èπ¡“ ·≈â«
°‘‡≈ µ—≥À“π’È°Á¡“§«∫§ÿ¡Õ«—¬«–„πµ—«‡√“ ‡√“®÷ß‰ª∑”„π ‘Ëß∑’Ëπ”‰ª Ÿà§«“¡µ“¬ 6·µà‡¥’Î¬«π’È‡√“‰¥â
µ“¬·≈–À≈ÿ¥æâπ®“°°Æ∑’Ë‡§¬¢—ß‡√“‰«â µÕππ’È‡√“‰¥â¡“√—∫„™âæ√–‡®â“ºŸâ‡ªìπ‡®â“π“¬¢Õß‡√“ ¥â«¬
™’«‘µ„À¡à∑’Ëæ√–«‘≠≠“≥π”‰¡à „™à™’«‘µ‡°à“∑’Ëπ”‚¥¬°Æ∑’Ë‡¢’¬π¢÷Èπ

°“√µàÕ Ÿâ°—∫§«“¡∫“ª„πµ—«‡√“
°Æ§◊Õ∫“ªÀ√◊Õ ‰¡à „™à‡≈¬ Õ—π∑’Ë®√‘ß∂â“‰¡à¡’°Æ º¡°Á ‰¡à√ŸâÀ√Õ°«à“∫“ª§◊Õ
Õ–‰√ ‡æ√“–∂â“‰¡à¡°’ Æ‡¢’¬π‰«â«“à çÕ¬à“‚≈¿é º¡‰¡à¡∑’ “ß√ŸÀâ √Õ°«à“§«“¡‚≈¿‡ªìπÕ¬à“ß‰√ 8·µà∫“ª
‰¥â©«¬‚Õ°“ ‡Õ“°Æπ—Èπ¡“∑”„Àâº¡‡°‘¥§«“¡‚≈¿∑ÿ°™π‘¥ ∂â“‰¡à¡’°Æ ∫“ª°ÁÀ¡¥ƒ∑∏‘Ï‡¥™‰ª·≈â«
9§√—ßÈ Àπ÷ßË º¡‡§¬¡’™«’ µ‘ Õ¬Ÿà ‚¥¬‰¡à¡°’ Æ ·µàæÕ¡’°Æ¢÷π
È ¡“∫“ª°Áøπóô §◊π™’æ10·µàº¡°≈—∫µâÕßµ“¬ ª√“°Ø
«à“°ÆÕ—ππ’È‡Õß∑’Ë‡§¬¡’ ‰«â‡æ◊ËÕπ”™’«‘µ¡“„Àâ °≈—∫¡“∑”„Àâº¡µâÕßµ“¬ 11‡æ√“–∫“ª‰¥â©«¬‚Õ°“ „™â
°Æπ—πÈ ¡“≈àÕ≈«ßº¡·≈–¶à“º¡ 12¥—ßπ—πÈ √ÿª‰¥â«“à °Æπ—πÈ »—°¥‘Ï ∑‘ ∏‘Ï·≈–∫—≠≠—µπ‘ πÈ— °Á»°— ¥‘Ï ∑‘ ∏‘Ï¬ÿµ∏‘ √√¡
·≈–¥’¥â«¬ 13· ¥ß«à“ ‘Ëß∑’Ë¥’Êπ”§«“¡µ“¬¡“„Àâº¡Õ¬à“ßπ—ÈπÀ√◊Õ ‰¡à „™à‡≈¬ ·µà‡ªìπ∫“ªµà“ßÀ“°
∫“ª‰¥â „™â ‘Ëß∑’Ë¥’Ê π’È¡“¶à“º¡ º¡®–‰¥â√Ÿâ∏“µÿ·∑â¢Õß∫“ª«à“‡ªìπÕ¬à“ß‰√ ·≈–∫—≠≠—µ‘®–∑”„Àâ‡√“√Ÿâ
«à“∫“ªπ—Èπ¡—π™—Ë«√â“¬¢π“¥‰Àπ
7·≈â«®–«à“¬—ß‰ß¥’

§«“¡∫“ª„™â°Æ¢Õßæ√–‡®â“∑”§«“¡™—Ë«
14‡√“√Ÿâ«à“°Æπ—Èπ¡“®“°æ√–«‘≠≠“≥ ·µàº¡‡ªìπ·§à¡πÿ…¬å∏√√¡¥“Ê∑’Ë∂Ÿ°¢“¬‰ª‡ªìπ∑“ Õ¬Ÿà
„µâ∫—ß§—∫¢Õß∫“ª 15º¡‰¡à‡¢â“„®À√Õ°«à“∑”‰¡º¡∂÷ß∑”„π ‘Ëß∑’Ëº¡∑” ‡æ√“– ‘Ëß∑’Ëº¡Õ¬“°∑”º¡°Á
‰¡à‰¥â∑” ·µàº¡°≈—∫‰ª∑”„π ß‘Ë ∑’ºË ¡‡°≈’¬¥ 16∂â“º¡∑”„π ß‘Ë ∑’ºË ¡‰¡àÕ¬“°∑” π—πË · ¥ß«à“º¡‡ÀÁπ¥â«¬
°—∫°Æ·≈–¬Õ¡√—∫«à“°Æπ—Èπ¥’ 17§«“¡®√‘ß·≈â« ‰¡à „™àµ—«º¡À√Õ°∑’Ë∑” ‘Ëßπ’È ·µà∫“ª∑’ËÕ¬Ÿà„πµ—«º¡
µà“ßÀ“°∑’Ë∑” 18„™à º¡√Ÿâ«à“ ‘Ëß∑’Ë¥’π—Èπ‰¡à ‰¥âÕ¬Ÿà „πµ—«º¡ §◊Õ„π —π¥“π¢Õßº¡∑’Ë‡ªìπ¡πÿ…¬åΩÉ“¬‡π◊ÈÕ
Àπ—ßπ’ÈÀ√Õ° º¡Õ¬“°®–∑”¥’·µà°Á∑”‰¡à ‰¥â 19 ‘Ëß¥’Ê∑’Ëº¡Õ¬“°∑”π—Èπ º¡‰¡à ‰¥â∑” ·µà°≈—∫‰ª∑”„π
ßË‘ ∑’™Ë «Ë— √â“¬∑’ºË ¡‰¡àÕ¬“°∑” 20‡æ√“–©–π—πÈ ∂â“º¡∑”„π ßË‘ ∑’ºË ¡‰¡àÕ¬“°∑” °Á· ¥ß«à“‰¡à„™àº¡∑’‡Ë ªìπ

§π∑” ·µà‡ªìπ∫“ª∑’ËÕ¬Ÿà „πº¡µà“ßÀ“°∑’Ë∑”
21º¡‡≈¬§âπæ∫°Æ¢âÕÀπ÷ßË «à“ ‡¡◊ÕË ‰√°Áµ“¡∑’ºË ¡Õ¬“°®–∑”¥’ §«“¡™—«Ë ®–Õ¬Ÿ∑
à πË’ πË— °—∫º¡‡ ¡Õ
22„π„®º¡‡ÀÁπ¥â«¬°—∫°Æ¢Õßæ√–‡®â“ 23·µàº¡°Á‡ÀÁπÕ’°°ÆÀπ÷ßË ∑’∑
Ë ”ß“πÕ¬Ÿà„πµ—«º¡ ¡—πµàÕ °Ÿâ ∫— °Æ
¢Õßæ√–‡®â“∑’Ë®‘µ„®¢Õßº¡¬Õ¡√—∫Õ¬Ÿà ·≈â«¡—π°Á∑”„Àâº¡‡ªìππ—°‚∑…¢Õß°Æ·Ààß∫“ª∑’Ë∑”ß“πÕ¬Ÿà
„πµ—«º¡π’24
È º¡π’πË “à ¡‡æ™®√‘ßÊ „§√®–™à«¬™’«µ‘ º¡„Àâæπâ ®“°√à“ß°“¬π’∑È πË’ ”§«“¡µ“¬¡“„Àâ°∫— º¡
25
‰¥â∫â“ß ¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“ ºà“π∑“ßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µ‡®â“¢Õß‡√“ „®¢Õßº¡π—Èπ‡ªìπ∑“ ¢Õß°Æ¢Õß
æ√–‡®â“ ·µà —π¥“π¢Õßº¡π—Èπ‡ªìπ∑“ ¢Õß°Æ·Ààß∫“ª

™’«‘µ∑’Ëπ”‚¥¬æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï
¥—ßπ—πÈ µàÕ‰ªπ’§È π∑—ßÈ À≈“¬∑’¡Ë ’ «à π„πæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå®–‰¡àµÕâ ß∂Ÿ°≈ß‚∑… 2‡æ√“–„πæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå
°Æ∑’¡Ë “®“°æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ∑ÿ ∏‘†Ï ∑’Ë„Àâ™«’ µ‘ π—πÈ ‰¥âª≈¥ª≈àÕ¬„Àâº¡‡ªìπÕ‘ √–®“°°Æ·Ààß∫“ª
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∑’Ëπ”‰ª∂÷ß§«“¡µ“¬·≈â«3 ‘Ëß∑’Ë°Æ¢Õß‚¡‡ ™à«¬‰¡à ‰¥â ‡æ√“– —π¥“π¢Õß‡√“∑”„Àâ°ÆÕàÕπ·Õ‰ª
æ√–‡®â“°Á ‰¥â∑”·≈â« æ√–Õß§å ‰¥â ßà æ√–∫ÿµ√¢Õßæ√–Õß§å¡“‡ªìπ¡πÿ…¬å‡À¡◊Õπ°—∫‡√“∑’‡Ë ªìπ§π∫“ª
·≈–‡æ◊ËÕ®—¥°“√°—∫∫“ª æ√–‡®â“‰¥âµ—¥ ‘π≈ß‚∑…∫“ª‚¥¬„™â√à“ß∑’Ë‡ªìπ¡πÿ…¬å¢Õßæ√–‡¬´Ÿ 4‡æ◊ËÕ ‘Ëß
∑’Ë°Æ —Ëß‰«â®–‰¥â ”‡√Á®„π™’«‘µ¢Õß‡√“ºŸâ∑’Ë ‰¡à ‰¥â „™â™’«‘µµ“¡ —π¥“π ·µàµ“¡æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï
5‡æ√“–§π∑’Ë„™â™«’ µ‘ µ“¡ π
— ¥“π°Á¡—«·µà§‘¥∂÷ß§«“¡µâÕß°“√¢Õß°‘‡≈ ·µà§π∑’Ë „™â™’«‘µµ“¡
æ√–«‘≠≠“≥°Á®–§‘¥∂÷ß·µà‡√◊ÕË ß∑’æË √–«‘≠≠“≥µâÕß°“√ 6®‘µ„®∑’Ë π— ¥“π§«∫§ÿ¡Õ¬Ÿπà πÈ— ®–π”‰ª∂÷ß
§«“¡µ“¬ ·µà®µ‘ „®∑’æË √–«‘≠≠“≥§«∫§ÿ¡®–π”‰ª∂÷ß™’«µ‘ ·≈– π— µ‘ ¢ÿ 7®‘µ„®∑’Ë π— ¥“π§«∫§ÿ¡π—πÈ
‡ªìπ»—µ√Ÿ°—∫æ√–‡®â“ ‡æ√“–®‘µ„®π—Èπ‰¡à¬Õ¡∑”µ“¡°Æ¢Õßæ√–‡®â“ ·≈–§«“¡®√‘ß·≈â«¡—π°Á ‰¡à
“¡“√∂∑’Ë®–∑”µ“¡°Æπ—Èπ‰¥â¥â«¬ 8§π∑’Ë¡’™’«‘µµ“¡ —π¥“π®÷ß‰¡à “¡“√∂∑”„Àâæ√–‡®â“æÕ„®‰¥â
9∂â“æ√–«‘≠≠“≥¢Õßæ√–‡®â“Õ¬Ÿà „πæ«°§ÿ≥ æ«°§ÿ≥°Á ‰¡à ‰¥â „™â™’«‘µµ“¡ —π¥“π ·µà „™â™’«‘µ
µ“¡æ√–«‘≠≠“≥ ·µà∂â“§π‰Àπ‰¡à¡’æ√–«‘≠≠“≥¢Õßæ√–§√‘ µå · ¥ß«à“§ππ—Èπ‰¡à ‰¥â‡ªìπ¢Õß
æ√–§√‘ µå 10·µà∂â“æ√–§√‘ µåÕ¬Ÿà „πµ—«æ«°§ÿ≥ ∂÷ß·¡â√à“ß¢Õß§ÿ≥µâÕßµ“¬‰ª‡æ√“–∫“ª ·µàæ√–
«‘≠≠“≥®–π”™’«‘µ„À¡à„Àâ°—∫§ÿ≥ ‡æ√“–æ√–‡®â“¬Õ¡√—∫§ÿ≥·≈â« 11∂â“§ÿ≥¡’æ√–«‘≠≠“≥∑’Ë∑”„Àâ
æ√–‡¬´Ÿøóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡µ“¬Õ¬Ÿà„πæ«°§ÿ≥ æ√–‡®â“ºŸâ∑”„Àâæ√–§√‘ µåøóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡µ“¬ °Á®–
„™âæ√–«‘≠≠“≥¢Õßæ√–Õß§å∑’ËÕ¬Ÿà„πæ«°§ÿ≥π—Èπ „Àâ™’«‘µ°—∫√à“ß∑’ËµâÕßµ“¬π’È¢Õß§ÿ≥
12¥—ßπ—π
È æ’πË Õâ ß§√—∫ ‡√“‰¡à ‰¥â‡ªìπÀπ’ÕÈ –‰√°—∫ π— ¥“π‡≈¬∂÷ß®–µâÕß∑”µ“¡∑’¡Ë π— ∫Õ° 13∂â“§ÿ≥
¬—ß„™â™’«‘µµ“¡ —π¥“πÕ¬Ÿà §ÿ≥®–µâÕßµ“¬ ·µà∂â“§ÿ≥¬Õ¡„Àâæ√–«‘≠≠“≥¶à“°“√°√–∑”∫“ª¢Õß
√à“ß°“¬ §ÿ≥°Á®–¡’™’«‘µ
14‡æ√“–æ√–«‘≠≠“≥¢Õßæ√–‡®â“π”„§√ §ππ—π
È °Á‡ªìπ≈Ÿ°¢Õßæ√–‡®â“ 15‡æ√“–æ√–«‘≠≠“≥
∑’Ë§ÿ≥‰¥â√—∫π—Èπ‰¡à ‰¥â∑”„Àâ§ÿ≥‡ªìπ∑“ ∑’ËµâÕß°≈—«Õ’° ·µà∑”„Àâ§ÿ≥‡ªìπ≈Ÿ°Ê ¢Õßæ√–‡®â“ ·≈–æ√–
«‘≠≠“≥π’È∑”„Àâ‡√“√âÕß¥—ßÊ «à“ çÕ—∫∫“ æàÕé 16æ√–«‘≠≠“≥π—Èπ∑”„Àâ‡√“¡—Ëπ„®«à“‡√“‡ªìπ≈Ÿ°Ê
¢Õßæ√–‡®â“ 17∂â“‡√“‡ªìπ≈Ÿ°Ê¢Õßæ√–‡®â“·≈â« ‡√“°Á‡ªìπ∑“¬“∑ §◊Õ∑“¬“∑¢Õßæ√–‡®â“ ·≈–‡ªìπ
∑“¬“∑√à«¡°—∫æ√–§√‘ µå ·µà‡√“®–µâÕß√à«¡∑ÿ°¢å°—∫æ√–§√‘ µå ‡æ◊ËÕ∑’Ë‡√“®–‰¥â√—∫‡°’¬√µ‘√à«¡°—∫
æ√–Õß§å¥â«¬

‡√“®–‰¥â√—∫‡°’¬√µ‘„πÕπ“§µ
‰¡àÀπ—°Àπ“Õ–‰√‡≈¬ ‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫§«“¡¬‘Ëß„À≠à
∑’Ëæ√–Õß§å®–‡ªî¥‡º¬„Àâ‡√“‡ÀÁπ„πÕπ“§µ 19‡æ√“–∑ÿ° ‘Ëß∑’Ëæ√–‡®â“ √â“ß¢÷Èπ¡“„π‚≈°π’È °”≈—ßµ—Èß
µ“§Õ¬«—π∑’æË √–‡®â“®–‡ªî¥‡º¬„Àâ‡ÀÁπ«à“„§√‡ªìπ≈Ÿ°Ê ¢Õßæ√–Õß§å∫“â ß 20∑ÿ° ßË‘ ∑’æË √–‡®â“ √â“ß¢÷πÈ
¡“„π‚≈°π’È æ√–‡®â“∑”„Àâ¡—πÕ¬Ÿà„π ¿“æ∑’Ëº‘¥‡æ’È¬π‰ª ‰¡à „™à«à“µ—«¡—π‡ÕßÕ¬“°‡ªìπÕ¬à“ßπ—Èπ ·µà
æ√–‡®â“‡ªìπºŸâ°”Àπ¥„Àâ‡ªìπÕ¬à“ßπ—Èπ ‡æ√“–¡’§«“¡À«—ß«à“ 21∑ÿ° ‘Ëß∑’Ëæ√–Õß§å √â“ß¡“π’È ®–‰¥â
À≈ÿ¥æâπ®“°°“√‡ªìπ∑“ ¢Õß§«“¡‡ ◊ËÕ¡‚∑√¡ ·≈â«®–‰¥â‡ªìπÕ‘ √–·≈–¡’‡°’¬√µ‘‡À¡◊Õπ°—∫≈Ÿ°Ê
¢Õßæ√–‡®â“ 22‡æ√“–‡√“√Ÿ«â “à ∑ÿ° ßË‘ ∑’æË √–‡®â“ √â“ß¡“„π‚≈°π’¬È ß— √âÕß§√Ë”§√«≠ ¥â«¬§«“¡‡®Á∫ª«¥
√«¥√â“« (‡À¡◊Õπ°—∫ºŸâÀ≠‘ß∑’Ë°”≈—ß®–§≈Õ¥≈Ÿ°) ¡“®π∂÷ß‡¥’Î¬«π’È 23‰¡à „™à·µà‡©æ“–æ«°π—Èπ∑’Ë√âÕß
§√Ë”§√«≠ ·¡â·µà‡√“‡Õß°Á√âÕß§√Ë”§√«≠Õ¬Ÿà„π„®¥â«¬ ∑—ÈßÊ ∑’Ë‡√“‰¥â√—∫æ√–«‘≠≠“≥´÷Ëß‡ªìπæ√–
18º¡∂◊Õ«à“§«“¡∑ÿ°¢å¬“°„π™’«‘µπ’È
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æ√ à«π·√°®“°æ√–‡®â“·≈â« ‡√“¬—ßµ—Èßµ“√Õ§Õ¬«—π∑’Ëæ√–Õß§å®–∑”„Àâ‡√“‡ªìπ≈Ÿ°¢Õßæ√–Õß§å
Õ¬à“ß ¡∫Ÿ√≥å ‡¡◊ËÕ√à“ß°“¬¢Õß‡√“‰¥âÀ≈ÿ¥æâπ‡ªìπÕ‘ √– 24æ√–‡®â“‰¥â™à«¬™’«‘µ‡√“·≈â« ‡√“®÷ß¡’
§«“¡À«—ßπ’ÈÕ¬Ÿà „π„® §«“¡À«—ß∑’Ë‡√“‡ÀÁπ‰¥âπ—Èπ‰¡à‡√’¬°«à“§«“¡À«—ßÀ√Õ° ‡æ√“–„§√®–‰ªÀ«—ß°—∫
‘Ëß∑’Ë‡¢“‡ÀÁπ·≈â« 25·µà‡√“À«—ß„π ‘Ëß∑’Ë‡√“¬—ß¡Õß‰¡à‡ÀÁπ ·≈–‡√“°Áµ—Èßµ“√Õ§Õ¬¥â«¬§«“¡Õ¥∑π
26„π∑”πÕß‡¥’¬«°—π °Á‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ë‡√“√âÕß§√Ë”§√«≠ æ√–«‘≠≠“≥°Á ‰¥â¡“™à«¬‡√“„π‡«≈“
∑’Ë‡√“ÕàÕπ·Õ ‡√“‰¡à√Ÿâ«à“‡√“§«√®–¢ÕÕ–‰√‡«≈“∑’Ë‡√“Õ∏‘…∞“π ·µàæ√–«‘≠≠“≥‡Õß‰¥â¢ÕµàÕ
æ√–‡®â“·∑π‡√“¥â«¬‡ ¬’ ß√âÕß§√Ë”§√«≠∑’Ë ‰¡à‡ªìπ§” 27·µàæ√–‡®â“ºŸÀâ ¬—ßË √Ÿ®â µ‘ „®√Ÿ«â “à Õ–‰√Õ¬Ÿà„π®‘µ„®
¢Õßæ√–«‘≠≠“≥ ‡æ√“–æ√–«‘≠≠“≥‰¥â√Õâ ß¢Õ„Àâ°∫— ºŸ∫â √‘ ∑ÿ ∏‘¢Ï Õßæ√–‡®â“ µ“¡∑’æË √–‡®â“™Õ∫„®
28‡√“√Ÿâ«à“ æ√–‡®â“∑”„Àâ∑ÿ°Õ¬à“ß‡°‘¥º≈¥’ ”À√—∫§π∑’Ë√—°æ√–Õß§å æ«°‡¢“‡ªìπ§π∑’Ëæ√–‡®â“
‡√’¬°µ“¡·ºπß“π¢Õßæ√–Õß§å 29æ√–‡®â“‰¥â‡≈◊Õ°·≈–·¬°§πæ«°π’È ‰«â°Õà π≈à«ßÀπâ“·≈â« „Àâ‡ªìπ
‡À¡◊Õπ°—∫æ√–∫ÿµ√¢Õßæ√–Õß§å ‡æ◊ËÕ«à“æ√–∫ÿµ√π—Èπ®–‰¥â‡ªìπ∫ÿµ√§π·√°„πÀ¡Ÿàæ’ËπâÕß¡“°¡“¬
30¥—ßπ—Èπ §πæ«°π’È∑’Ëæ√–Õß§å ‰¥â·¬°‰«â·≈â« æ√–Õß§å°Á ‰¥â‡√’¬°¡“ ·≈–‡¡◊ËÕ‡√’¬°¡“·≈â« æ√–Õß§å
°Á¬Õ¡√—∫‡¢“ ·≈–‡¡◊ËÕ¬Õ¡√—∫·≈â« æ√–Õß§å°Á„Àâæ«°‡¢“¡’‡°’¬√µ‘¥â«¬

§«“¡√—°¢Õßæ√–‡®â“„πæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå
∂â“æ√–‡®â“Õ¬ŸàΩÉ“¬‡√“ „§√®–µàÕµâ“π‡√“‰¥â 32æ√–Õß§å
‰¡àÀ«ß·¡â·µàæ√–∫ÿµ√¢Õßæ√–Õß§å‡Õß ·µà°≈—∫¡Õ∫æ√–∫ÿµ√π—πÈ „Àâ¡“µ“¬‡æ◊ÕË ‡√“∑ÿ°§π ∂â“Õ¬à“ßπ—πÈ
æ√–Õß§å®–‰¡à¬ß‘Ë „Àâ∑°ÿ ß‘Ë ∑ÿ°Õ¬à“ß°—∫‡√“æ√âÕ¡°—∫æ√–∫ÿµ√¥â«¬À√◊Õ 33„§√®–øÑÕß§πæ«°π’∑È æË’ √–‡®â“
‡≈◊Õ°¡“ æ√–‡®â“‡ÕßÀ√◊Õ ‡ªìπ‰ª‰¡à ‰¥â ‡æ√“–æ√–Õß§å‡ªìπºŸâ∑’Ë¬Õ¡√—∫æ«°π’È‡Õß 34„§√®–°≈à“«
‚∑…‡¢“ æ√–‡¬´ŸÀ√◊Õ ‡ªìπ‰ª‰¡à ‰¥â ‡æ√“–æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå ‰¥âµ“¬·≈–øóôπ¢÷Èπ¡“„À¡à ·≈–µÕππ’È
æ√–Õß§å°Á ‰¥âπßË— Õ¬Ÿ∑à “ß¢«“¡◊Õ¢Õßæ√–‡®â“«‘ß«Õπæ√–‡®â“·∑π‡√“ 35„§√®–·¬°‡√“ÕÕ°®“°§«“¡
√—°∑’æË √–§√‘ µå¡µ’ Õà ‡√“‰¥â ‰¡à¡‡’ ≈¬ ·¡â·µà§«“¡∑ÿ°¢å¬“°À√◊Õ§«“¡≈”∫“° À√◊Õ°“√∂Ÿ°°¥¢’¢Ë ¡à ‡Àß
À√◊Õ§«“¡Õ¥Õ¬“°À‘«‚À¬ À√◊Õ°“√‡ª≈◊Õ¬°“¬ À√◊ÕÕ—πµ√“¬µà“ßÊ À√◊Õ·¡â·µà°“√∂Ÿ°¶à“øíπ °Á ‰¡à
¡’∑“ß·¬°‡√“ÕÕ°®“°§«“¡√—°∑’Ëæ√–§√‘ µå¡’µàÕ‡√“‰¥â 36‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëæ√–§—¡¿’√†å ‡¢’¬π‰«â«à“
ç‡æ◊ËÕæ√–Õß§å ‡√“‡ ’Ë¬ß°—∫°“√∂Ÿ°¶à“«—π¬—ß§Ë”
§π∑”°—∫‡√“‡À¡◊Õπ·°–∑’Ë®–‡Õ“‰ª¶à“é ( ¥ÿ¥’ 44:22)
37·µà „π∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ßπ’È ‡√“°Á ‰¥â√—∫™—¬™π–Õ—π¬‘Ëß„À≠àºà“π∑“ßæ√–§√‘ µå¢Õß‡√“ 38‡æ√“–
º¡¡—Ëπ„®«à“ ‰¡à«à“®–‡ªìπ§«“¡µ“¬À√◊Õ™’«‘µ ∑Ÿµ «√√§åÀ√◊Õ‡∑æ‡®â“ ‘Ëß∑’Ë‡ªìπÕ¬Ÿà„πªí®®ÿ∫—πÀ√◊Õ
‘Ëß∑’Ë®–‡°‘¥¢÷Èπ„πÕπ“§µ ƒ∑∏‘ÏÕ”π“®µà“ßÊ ¢Õß«‘≠≠“≥ 39 ‘Ëß∑’ËÕ¬Ÿà‡Àπ◊Õ‡√“À√◊Õ ‘Ëß∑’ËÕ¬ŸàµË”°«à“
‡√“ À√◊ÕÕ–‰√°Áµ“¡∑’Ë∂Ÿ° √â“ß¢÷Èπ¡“ ‰¡à¡’∑“ß·¬°‡√“ÕÕ°®“°§«“¡√—°¢Õßæ√–‡®â“∑’Ë‡√“‡ÀÁπ„π
æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µ‡®â“¢Õß‡√“
æ√–‡®â“·≈–™π™“µ‘Õ‘ √“‡Õ≈
º¡°”≈—ßæŸ¥§«“¡®√‘ß„πæ√–§√‘ µå ‰¡à‰¥âæ¥Ÿ ‚°À° ·≈–„®¢Õßº¡∑’æË √–«‘≠≠“≥∫√‘ ∑ÿ ∏‘†Ï π”
Õ¬Ÿà ¬◊π¬—π„π ßË‘ ∑’ºË ¡°”≈—ß®–æŸ¥π’È 2º¡‡ªìπ∑ÿ°¢å¡“°·≈–ª«¥√â“«„®Õ¬Ÿµà ≈Õ¥‡«≈“ 3∂â“‡ªìπ‰ª
‰¥â º¡Õ∏‘…∞“π„Àâº¡∂Ÿ° “ª·™àß·≈–∂Ÿ°µ—¥¢“¥®“°æ√–§√‘ µå‡ ’¬‡Õß ∂â“ ‘Ëßπ’È®–™à«¬æ’ËπâÕß¬‘«ºŸâ
31‡√“®–«à“Õ¬à“ß‰√¥’‡°’Ë¬«°—∫‡√◊ËÕßπ’È
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‡ªìπ‡æ◊ÕË π√à«¡™“µ‘¢Õßº¡‰¥â 4æ«°‡¢“‡ªìπ§πÕ‘ √“‡Õ≈†∑’Ë ‰¥â√∫— ∑‘ ∏‘æ‡‘ »…À≈“¬Õ¬à“ß §◊Õæ√–‡®â“
‰¥â√—∫‡Õ“æ«°‡¢“¡“‡ªìπ≈Ÿ°¢Õßæ√–Õß§å „Àâ‡¢“‡ÀÁπ∂÷ß§«“¡¬‘Ëß„À≠à¢Õßæ√–Õß§å ‰¥â∑”¢âÕµ°≈ß
µà“ßÊ °—∫‡¢“ „Àâ°Æ¢Õßæ√–Õß§å°—∫‡¢“ „Àâ‡¢“√Ÿâ∂÷ß«‘∏’π¡— °“√æ√–Õß§å„π«‘À“√ ·≈–¬—ß„Àâ§”
≠
— ≠“µà“ßÊ Õ’° 5√«¡∑—ßÈ „Àâ‡¢“¡’∫√√æ∫ÿ√…ÿ ∑’¬Ë ßË‘ „À≠à¥«â ¬ ·≈–æ√–§√‘ µåµÕπ∑’Ë¡“‡°‘¥‡ªìπ¡πÿ…¬å
°Á ◊∫‡™◊ÈÕ “¬¡“®“°æ«°‡¢“ ¢Õ„Àâæ√–‡®â“ºŸâÕ¬Ÿà‡Àπ◊Õ∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß ‰¥â√—∫°“√ √√‡ √‘≠µ≈Õ¥
‰ª Õ“‡¡π†
6§π‡√“®–æŸ¥«à“æ√–‡®â“º‘¥ ≠
— ≠“‰¡à‰¥âÀ√Õ° ‡æ√“–‰¡à„™à∑°ÿ §π∑’Ë ∫◊ ‡™◊ÕÈ “¬¡“®“°Õ‘ √“‡Õ≈
7
§◊ÕÕ‘ √“‡Õ≈∑’Ë·∑â®√‘ß ·≈–‰¡à „™à≈Ÿ°¢ÕßÕ—∫√“Œ—¡∑ÿ°§π®–∂Ÿ°π—∫«à“‡ªìπºŸâ ◊∫‡™◊ÈÕ “¬¡“®“°‡¢“
‡æ√“–æ√–‡®â“∫Õ°°—∫Õ—∫√“Œ—¡«à“ ç§π∑’Ë®–π—∫«à“ ◊∫‡™◊ÈÕ “¬¡“®“°‡®â“®–µâÕß ◊∫‡™◊ÈÕ “¬¡“
®“°Õ‘ Õ—§‡∑à“π—πÈ é* 8· ¥ß«à“‰¡à„™à≈°Ÿ ∑ÿ°§π ¢ÕßÕ—∫√“Œ—¡∑’‡Ë °‘¥µ“¡∏√√¡™“µ‘®–π—∫«à“‡ªìπ≈Ÿ°¢Õß
æ√–‡®â“ ·µàµÕâ ß‡ªìπ≈Ÿ°∑’‡Ë °‘¥®“°§” ≠
— ≠“¢Õßæ√–‡®â“‡∑à“π—πÈ ∂÷ß®–π—∫«à“‡ªìπºŸâ ∫◊ ‡™◊ÕÈ “¬®√‘ß 9§”
—≠≠“π—Èπ«à“‰«âÕ¬à“ßπ’È§◊Õ çªïÀπâ“‡«≈“π’È ‡√“®–°≈—∫¡“ ·≈–´“√“Àå®–§≈Õ¥≈Ÿ°™“¬é*
10À√◊ÕÕ’°µ—«Õ¬à“ßÀπ÷ßË ∑’‡Ë °’¬Ë «°—∫‡√◊ÕË ßπ’È §◊ÕµÕπ∑’‡Ë √‡∫§“Àå ‰¥âµßÈ— ∑âÕß≈Ÿ°™“¬Ω“·Ω¥°—∫Õ‘ Õ—§
∫√√æ∫ÿ√ÿ…¢Õß‡√“ 11-12°àÕπ∑’Ë‡¥Á°®–§≈Õ¥ÕÕ°¡“∑”¥’À√◊Õ™—Ë« æ√–‡®â“‰¥â∫Õ°‡√‡∫§“Àå«à“ ç§π
æ’Ë®–√—∫„™â§ππâÕßé* ‡æ◊ËÕ„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡·ºπ„π°“√‡≈◊Õ°¢Õßæ√–Õß§å ∑”„Àâ‡ÀÁπ«à“°“√‡≈◊Õ°¢Õß
æ√–‡®â“π—Èπ‰¡à ‰¥â¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫°“√°√–∑”¢Õß§π ·µà¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫æ√–‡®â“ºŸâ‡√’¬°‡Õß 13´÷Ëß‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ë ‰¥â
‡¢’¬π‰«â·≈â««à“ ç‡√“√—°¬“‚§∫ ·µà‡√“‡°≈’¬¥‡Õ´“«é* 14·≈â«∑’π’È®–«à“¬—ß‰ß¥’ æ√–‡®â“‰¡à¬ÿµ‘∏√√¡
À√◊Õ 15‰¡à„™à‡≈¬ ‡æ√“–æ√–Õß§åæŸ¥°—∫‚¡‡ «à“ ç‡√“Õ¬“°®–‡¡µµ“„§√ ‡√“°Á®–‡¡µµ“§ππ—Èπ
‡√“Õ¬“°®– ß “√„§√ ‡√“°Á®– ß “√§ππ—πÈ é*
16¥—ßπ—π
È ßË‘ π’È ‰¡à‰¥â¢πÈ÷ Õ¬Ÿ°à ∫— §«“¡Õ¬“°‰¥âÀ√◊Õ§«“¡æ¬“¬“¡¢Õß§πÀ√Õ° ·µà¢πÈ÷ Õ¬Ÿ°à ∫— §«“¡
‡¡µµ“¢Õßæ√–‡®â“µà“ßÀ“° 17‡æ√“–„πæ√–§—¡¿’√å†æ√–‡®â“∫Õ°ø“‚√Àå†«à“ ç∑’Ë‡√“‰¥â¬°‡®â“‡ªìπ
°…—µ√‘¬åπ—Èπ °Á‡æ◊ËÕ«à“§π®–‰¥â‡ÀÁπƒ∑∏‘Ï‡¥™¢Õß‡√“„π«‘∏’∑’Ë‡√“„™â®—¥°“√°—∫‡®â“ ·≈–™◊ËÕ‡ ’¬ß¢Õß
‡√“®–‰¥â ‚¥àß¥—ß‰ª∑—«Ë ‚≈°*é 18¥—ßπ—πÈ æ√–‡®â“‡≈◊Õ°∑’®Ë –‡¡µµ“§π‰Àπ æ√–Õß§å°®Á –‡¡µµ“§ππ—πÈ
æ√–‡®â“‡≈◊Õ°∑’Ë®–∑”„Àâ§π‰Àπ¥◊ÈÕ¥â“π æ√–Õß§å°Á®–∑”„Àâ§ππ—Èπ¥◊ÈÕ¥â“π
19‡¡◊ËÕ‡ªìπÕ¬à“ßπ’È §ÿ≥§ß®–æŸ¥°—∫º¡«à“ ç∂â“Õ¬à“ßπ—Èπ æ√–Õß§å¬—ß®–¡“‚∑…‡√“ Õ’°∑”‰¡
‡æ√“–„§√®–‰ª¢—¥¢◊π§«“¡µâÕß°“√¢Õßæ√–Õß§å ‰¥âé 20‚∏à¡πÿ…¬å‡Õã¬ §ÿ≥§‘¥«à“§ÿ≥‡ªìπ„§√ ‘Ëß∑’Ë
∂Ÿ°ªíπô ®–¬âÕπ∂“¡§πªíπô ‰¥âÀ√◊Õ«à“ ç∑”‰¡∂÷ßªíπô ‡√“·∫∫π’éÈ 21™à“ßªíπô À¡âÕ‰¡à¡’ ∑‘ ∏‘∑Ï ®Ë’ –‡Õ“¥‘π‡Àπ’¬«
°âÕπ‡¥’¬«°—π ¡“ªíôπ‡ªìπ¿“™π–À√ŸÀ√“Õ—πÀπ÷Ëß·≈–¿“™π–∏√√¡¥“Õ’°Õ—πÀπ÷ËßÀ√◊ÕÕ¬à“ß‰√
22§ÿ≥®–«à“Õ¬à“ß‰√ ∂â“∑—ßÈ Ê ∑’æ
Ë √–‡®â“µ—ßÈ „®®–· ¥ß§«“¡‚°√∏·≈–ƒ∑∏‘ÕÏ ”π“®¢Õßæ√–Õß§å
9:5
9:7
9:9
9:12
9:13
9:13
9:15
9:17
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À√◊Õ ç¢Õ„Àâæ√–§√‘ µå ºŸ‡â ªìπ‡®â“‡Àπ◊Õ∑ÿ° ßË‘ ‰¥â√∫— °“√ √√‡ √‘≠µ≈Õ¥‰ª Õ“‡¡πé
ç§π∑’®Ë –...‡∑à“π—πÈ é Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß Õ◊ ª∞¡°“≈ 21:12
çªïÀπâ“...≈Ÿ°™“¬é Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ ª∞¡°“≈ 18:10,14
ç§πæ’Ë®–√—∫„™â§ππâÕßé Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ ª∞¡°“≈ 25:23
ç‡√“...‡Õ´“«é Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ ¡“≈“§’ 1:2-3
À√◊Õ ç‡√“‡≈◊Õ°¬“‚§∫·µà‡√“ªØ‘‡ ∏‡Õ´“«é
ç‡√“...§ππ—Èπé Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ Õæ¬æ 33:19
ç∑’Ë‡√“...∑—Ë«‚≈°é Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ Õæ¬æ 9:16
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·µàæ√–Õß§å°≈—∫¬Õ¡Õ¥∑πÕ¥°≈—Èπ‡ªìπÕ¬à“ß¡“°°—∫§πæ«°π—Èπ∑’Ëæ√–Õß§å‚°√∏·≈–æ√âÕ¡∑’Ë®–
∑”≈“¬ 23§ÿ≥®–«à“Õ¬à“ß‰√ ∂â“æ√–Õß§å∑”Õ¬à“ßπ’È °Á‡æ◊ËÕ· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ∂÷ß§«“¡¬‘Ëß„À≠à¡À“»“≈µàÕ
§πæ«°π—Èπ∑’Ëæ√–Õß§å‡¡µµ“·≈–∑’Ëæ√–Õß§å‰¥â‡µ√’¬¡‰«â√—∫ ßà“√“»’ 24§πæ«°π—Èπ∑’Ëæ√–Õß§å‡√’¬°
¡“°Á§Õ◊ æ«°‡√“π’‡Ë Õß æ√–Õß§å ‰¡à‰¥â‡√’¬°§π®“°æ«°¬‘«‡∑à“π—πÈ ·µà®“°§π∑’Ë‰¡à„™à¬«‘ ¥â«¬ 25æ√–Õß§å
‰¥âæŸ¥∂÷ß§π∑’Ë ‰¡à „™à¬‘«π’È „πÀπ—ß ◊Õ‚Œ‡™¬“«à“
ç§πæ«°π—Èπ∑’Ë·µà°àÕπ‰¡à„™à§π¢Õß‡√“ ‡√“°Á®–‡√’¬°«à“‡ªìπ§π¢Õß‡√“
·≈–À≠‘ß§ππ—πÈ ∑’·Ë µà°Õà π‡√“‰¡à ‰¥â√°— ‡√“°Á®–‡√’¬°«à“‡ªìπ∑’√Ë °— ¢Õß‡√“é (‚Œ‡™¬“ 2:23)
26"∂÷ß·¡â«à“§√—ÈßÀπ÷Ëßæ√–Õß§å‡§¬æŸ¥«à“ ‡®â“‰¡à „™à§π¢Õß‡√“
·µà‡¥’Î¬«π’È ‡¢“®–‰¥â™◊ËÕ«à“‡ªìπ≈Ÿ°Ê ¢Õßæ√–‡®â“ºŸâ¡’™’«‘µÕ¬Ÿàé (‚Œ‡™¬“ 1:10)
27·µàÕ‘ ¬“Àå ‰¥â√âÕß‡°’Ë¬«°—∫§πÕ‘ √“‡Õ≈†ÕÕ°¡“«à“
ç∂÷ß·¡â≈Ÿ°Ê ¢Õß™π™“µ‘Õ‘ √“‡Õ≈
®–¡’®”π«π¡“°‡À¡◊Õπ°—∫∑√“¬„π∑–‡≈ ·µà®–¡’‰¡à°’Ë§π‡∑à“π—Èπ∑’Ë®–√Õ¥
28Õß§å‡®â“™’«‘µ®–∑”„Àâ ‘Ëß∑’Ëæ√–Õß§åæŸ¥ ”‡√Á®§√∫∂â«πÕ¬à“ß√«¥‡√Á«„π‚≈°π’Èé
(Õ‘ ¬“Àå 10:22-23)
29·≈–µ“¡∑’ËÕ‘ ¬“Àå ‰¥â∑”π“¬‰«â«à“
ç∂â“Õß§å‡®â“™’«‘µºŸâ∑√ßƒ∑∏‘Ï ‰¡à‡À≈◊ÕºŸâ ◊∫‡™◊ÈÕ “¬„Àâ°—∫‡√“
‡√“°Á§ß®–∂Ÿ°∑”≈“¬®π ‘Èπ´“°‰ª·≈â«
‡À¡◊Õπ°—∫‡¡◊Õß‚ ‚¥¡·≈–‡¡◊Õß‚°‚¡√“Àåé* (Õ‘ ¬“Àå 1:9)
30∂â“Õ¬à“ßπ—Èπ ®–«à“¬—ß‰ß¥’ §π∑’Ë ‰¡à „™à¬‘«‰¡à ‰¥â π„®«à“æ√–Õß§å®–¬Õ¡√—∫‡¢“À√◊Õ‰¡à ·µà
æ√–‡®â“°≈—∫¬Õ¡√—∫‡¢“ ·≈–∑’æË √–Õß§å¬Õ¡√—∫‡¢“°Á‡æ√“–‡¢“‰«â«“ß„® 31·µà§πÕ‘ √“‡Õ≈· «ßÀ“
°Æ∑’°Ë ”Àπ¥«à“ æ√–‡®â“µâÕß°“√Õ–‰√®“°§π¢Õßæ√–Õß§å ·µà ¥ÿ ∑â“¬°Á ‰¡à‰¥â∫√√≈ÿ∂ß÷ °Æπ—πÈ 32∑”‰¡
∂÷ß‡ªìπÕ¬à“ßπ—Èπ≈à– ‡æ√“–‡¢“· «ßÀ“°Æπ—Èπ‡À¡◊Õπ°—∫¡—π¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫°“√°√–∑” ·∑π∑’Ë®–æ÷Ëß
§«“¡‰«â«“ß„® ‡¢“°Á‡≈¬ –¥ÿ¥À‘π≈â¡ 33‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ë‡¢’¬π‰«â „πæ√–§—¡¿’√å«à“
ç¥Ÿ ‘ ‡√“‰¥â«“ß°âÕπÀ‘π°âÕπÀπ÷Ëß‰«â∑’Ë»‘‚¬π
‡ªìπÀ‘π∑’Ë®–∑”„Àâ§π –¥ÿ¥ ·≈–‡ªìπÀ‘π∑’Ë®–∑”„Àâ§π≈â¡≈ß
·µà§π∑’Ë ‰«â«“ß„®„πÀ‘π°âÕππ—Èπ* ®–‰¡à¡’«—πÕ—∫Õ“¬é (Õ‘ ¬“Àå 8:14;28:16)

10

æ’πË Õâ ß§√—∫ ßË‘ ∑’ºË ¡µâÕß°“√¡“° ·≈– ßË‘ ∑’ºË ¡Õ∏‘…∞“πµàÕæ√–‡®â“ ”À√—∫§π¬‘«°Á§Õ◊
¢Õ„Àâæ«°‡¢“‰¥â√∫— §«“¡√Õ¥ 2º¡‡ªìπæ¬“π«à“æ«°‡¢“¡’„®„Àâæ√–‡®â“·µà¢“¥§«“¡√Ÿâ
3æ«°‡¢“‰¡à√®âŸ °— §«“¡´◊ÕË µ— ¬å ®ÿ √‘µ¢Õßæ√–‡®â“ ‡¢“æ¬“¬“¡∑’®Ë –¬÷¥∞“π–∑’‡Ë ªìπ§π¢Õßæ√–‡®â“‰«â
‡¢“®÷ß‰¡à¬Õ¡√—∫·ºπß“πÕ—π´◊ËÕ —µ¬å ÿ®√‘µ¢Õßæ√–Õß§å 4æ√–§√‘ µå‡ªìπ‡ªÑ“À¡“¬¢Õß°Æ ‡æ◊ËÕ∑’Ë
æ√–‡®â“®–‰¥â¬Õ¡√—∫∑ÿ°§π∑’Ë ‰«â«“ß„®æ√–§√‘ µå
5‚¡‡ ‰¥â‡¢’¬π∂÷ß§π∑’§Ë ¥‘ «à“æ√–‡®â“®–¬Õ¡√—∫‡¢“‡æ√“–‡¢“∑”µ“¡°Æ«à“ ç§π∑’∑
Ë ”Õ¬à“ßπ’È
9:29 ‡¡◊Õß‚ ‚¥¡ ·≈–‡¡◊Õß‚°‚¡√“Àå §◊Õ ‡¡◊Õß∑’Ë§π™—Ë«Õ“»—¬Õ¬Ÿà æ√–‡®â“≈ß‚∑…æ«°‡¢“‚¥¬°“√∑”≈“¬‡¡◊Õß∑—Èß Õß
9:33 „πÀ‘π°âÕππ—Èπ À√◊Õ „πæ√–Õß§å
10:5 ç§π∑’Ë...π—Èπ∑ÿ°Õ¬à“ßé Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ ‡≈«’π‘µ‘ 18:5
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®–µâÕß„™â™«’ µ‘ µ“¡°Æπ—πÈ ∑ÿ°Õ¬à“ßé* 6 ”À√—∫§π∑’æË √–‡®â“¬Õ¡√—∫‡æ√“–‡¢“‰«â«“ß„®æ√–‡®â“ ‚¡‡
æŸ¥«à“ ç‰¡àµâÕß§‘¥„π„®«à“ ·≈â«„§√®–‡ªìπ§π¢÷Èπ‰ª∫π «√√§åé (À¡“¬∂÷ß¢÷Èπ‰ª‡™‘≠æ√–§√‘ µå≈ß
¡“∫π‚≈°‡æ◊ÕË ™à«¬‡√“) 7çÀ√◊Õ„§√®–‡ªìπ§π≈ß‰ª„πÀ≈ÿ¡∑’≈Ë °÷ ¡“°é (À¡“¬∂÷ß≈ß‰ª‡™‘≠æ√–§√‘ µå
¢÷πÈ ¡“®“°§«“¡µ“¬) 8‡æ√“–æ√–§—¡¿’√æå ¥Ÿ ‰«â«“à ç∂âÕ¬§”π—πÈ Õ¬Ÿà„°≈â°∫— §ÿ≥·≈â« ¡—πÕ¬Ÿà„πª“°·≈–
Õ¬Ÿà„π„®¢Õß§ÿ≥é* π’Ë·À≈–§◊Õ‡√◊ËÕß∑’Ë‡√“ª√–°“» 9∂â“§ÿ≥¬Õ¡√—∫¥â«¬ª“°«à“ çæ√–‡¬´Ÿ §◊ÕÕß§å
‡®â“™’«µ‘ é ·≈–‡™◊ÕË „π„®«à“æ√–‡®â“∑”„Àâæ√–‡¬´Ÿøπóô ¢÷πÈ ®“°§«“¡µ“¬ §ÿ≥°Á®–√Õ¥10‡æ√“–æ√–‡®â“
¬Õ¡√—∫§π∑’Ë ‰«â«“ß„® ·≈–§π∑’Ë¬Õ¡√—∫¥â«¬ª“°«à“‡™◊ËÕ°Á®–√Õ¥ 11‡æ√“–æ√–§—¡¿’√å∫Õ°«à“ ç∑ÿ°
§π∑’Ë‰«â«“ß„®æ√–Õß§å®–‰¡à¡«’ π— Õ—∫Õ“¬é* 12∑’æË √–§—¡¿’√∫å Õ°«à“∑ÿ°§π · ¥ß«à“§π¬‘«°—∫§π∑’Ë‰¡à„™à
¬‘«‰¡à¡’Õ–‰√·µ°µà“ß°—π‡≈¬ ‡æ√“–Õß§å‡®â“™’«‘µÕß§å‡¥’¬«°—ππ’È‡ªìπÕß§å‡®â“™’«‘µ¢Õß∑ÿ°§π ·≈–
æ√–Õß§å°Á‡µÁ¡‰ª¥â«¬§«“¡‡¡µµ“°—∫∑ÿ°§π∑’Ë√âÕß‡√’¬°„Àâæ√–Õß§å™à«¬ 13‡æ√“– ç∑ÿ°§π∑’Ë ‰¥â√âÕß
‡√’¬°™◊ËÕ¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µ °Á®–‰¥â√—∫§«“¡√Õ¥é*
14·µàæ«°‡¢“®–√âÕß‡√’¬°„Àâæ√–Õß§å™«à ¬‰¥âÕ¬à“ß‰√ „π‡¡◊ÕË æ«°‡¢“¬—ß‰¡à ‰¥â ‰«â«“ß„®æ√–Õß§å
‡≈¬ ·≈â«æ«°‡¢“®–‰«â«“ß„®‰¥âÕ¬à“ß‰√ „π‡¡◊ËÕ¬—ß‰¡à‡§¬‰¥â¬‘π‡√◊ËÕß¢Õßæ√–Õß§å‡≈¬ ·≈â«æ«°
‡¢“®–‡§¬‰¥â¬‘π‰¥âÕ¬à“ß‰√ „π‡¡◊ËÕ¬—ß‰¡à‡§¬¡’ „§√‰ªª√–°“»„Àâæ«°‡¢“øíß‡≈¬ 15·≈â«®–¡’ „§√‰ª
ª√–°“»‰¥âÕ¬à“ß‰√∂â“‰¡à¡’§π àß‰ª ‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëæ√–§—¡¿’√å‡¢’¬π‰«â«à“ ç‡ªìπ‡«≈“∑’Ë‡À¡“–®√‘ßÊ ∑’Ë
¡’§π«‘Ëß¡“∫Õ°¢à“«¥’°—∫‡√“é* 16·µà ‰¡à „™à∑ÿ°§π∑’Ë∑”µ“¡¢à“«¥’π—Èπ ‡æ√“–Õ‘ ¬“ÀåæŸ¥‰«â«à“ çÕß§å
‡®â“™’«‘µ ¡’ „§√∫â“ß∑’Ë ‰«â«“ß„®„π∂âÕ¬§”¢Õß‡√“é* 17¥—ßπ—Èπ §«“¡‰«â«“ß„®®–‡°‘¥¢÷Èπ‰¥â °ÁµàÕ‡¡◊ËÕ
‰¥â¬‘π¢à“«¥’†‡ ’¬°àÕπ ·≈–§π®–‰¥â¬‘π¢à“«¥’‰¥â °ÁµàÕ‡¡◊ËÕ¡’§πÕÕ°‰ªª√–°“»‡√◊ËÕß¢Õßæ√–§√‘ µå
18·µàº¡¢Õ∂“¡ÀπàÕ¬«à“ æ«°¬‘«‰¡à ‰¥â¬π
‘ ¢à“«¥’∑‡Ë’ √“‰ªª√–°“»À√◊ÕÕ¬à“ß‰√ ‰¥â¬π‘ ·πà ‡æ√“–æ√–
†
§—¡¿’√å æŸ¥‰«â«à“
ç‡ ’¬ß¢Õßæ«°‡¢“‰¥â°√–®“¬ÕÕ°‰ª∑—Ë«‚≈°
·≈–∂âÕ¬§”¢Õßæ«°‡¢“‰¥â·æ√àÕÕ°‰ª®π ÿ¥¢Õ∫øÑ“é ( ¥ÿ¥’ 19:4)
19·µàº¡¢Õ∂“¡«à“ §πÕ‘ √“‡Õ≈†√Ÿâ‡√◊ËÕßÀ√◊Õ‡ª≈à“ æ«°‡¢“√Ÿâ‡√◊ËÕß·πà µÕπ·√°æ√–‡®â“æŸ¥
ºà“π‚¡‡ «à“
ç‡√“®–„™â™π™“µ‘°√–®Õ°Ê ∑”„Àâæ«°‡®â“Õ‘®©“
‡√“®–„™â™π™“µ‘∑’Ë ‚ßàÊ ∑”„Àâæ«°‡®â“‚¡‚Àé (‡©≈¬∏√√¡∫—≠≠—µ‘ 32:21)
20µàÕ¡“æ√–‡®â“æŸ¥ºà“π∑“ßÕ‘ ¬“Àå ·≈–Õ‘ ¬“Àå°≈â“æŸ¥«à“
ç§π∑’Ë ‰¡à ‰¥â· «ßÀ“‡√“ ‰¥âæ∫‡√“
‡√“‰¥âª√“°Øµ—«„Àâ°—∫§π∑’Ë ‰¡à π„®‡√“é ( ¥ÿ¥’ 65:1)
21·µà‡√◊ÕË ß¢Õß§πÕ‘ √“‡Õ≈π—π
È æ√–‡®â“æŸ¥«à“
ç‡√“‰¥â¬◊Ëπ¡◊Õ¢Õß‡√“ÕÕ°‰ª∑—Èß«—π
10:6-8 ¢âÕ§«“¡∑’Ë 6-8 Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ ‡©≈¬∏√√¡∫—≠≠—µ‘ 30:12-14
10:11 ç∑ÿ°§π...Õ—∫Õ“¬é Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ Õ‘ ¬“Àå 28:16
10:13 ç∑ÿ°§π...§«“¡√Õ¥é Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ ‚¬‡Õ≈ 2:32
10:15 ç‡ªìπ‡«≈“...°—∫‡√“é Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ Õ‘ ¬“Àå 52:7
10:16 çÕß§å‡®â“...¢Õß‡√“é Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ Õ‘ ¬“Àå 53:1
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272

„Àâ°—∫æ«°∑’Ë ‰¡à‡™◊ËÕøíß·≈–µàÕµâ“π‡√“é (Õ‘ ¬“Àå 65:2)

æ√–‡®â“‰¡à‰¥â≈◊¡§π¢Õßæ√–Õß§å
º¡¢Õ∂“¡ÀπàÕ¬«à“ çæ√–‡®â“∑Õ¥∑‘ßÈ §π¢Õßæ√–Õß§å·≈â«À√◊ÕÕ¬à“ß‰√é ‡ªìπ‰ª‰¡à‰¥â µ—«
º¡‡Õß°Á‡ªìπ§πÕ‘ √“‡Õ≈ ∫◊ ‡™◊ÕÈ “¬Õ—∫√“Œ—¡†¡“®“°‡ºà“‡∫π¬“¡‘π 2æ√–‡®â“‰¡à ‰¥â∑ßÈ‘
§π¢Õßæ√–Õß§å∑’Ëæ√–Õß§å ‰¥â‡≈◊Õ°‰«â°àÕπÀπâ“π’È·≈â« æ«°§ÿ≥‰¡à‡§¬√Ÿâ‡√◊ËÕß¢Õß‡Õ≈’¬“Àå∑’Ë‡¢’¬π‰«â
„πæ√–§—¡¿’√å‡≈¬À√◊Õ µÕπ∑’Ë‡¢“¡“µàÕ«à“§πÕ‘ √“‡Õ≈°—∫æ√–‡®â“«à“ 3çÕß§å‡®â“™’«‘µ æ«°π’È ‰¥â¶à“
æ«°ºŸæâ ¥Ÿ ·∑πæ√–Õß§å† ·≈–‰¥â√Õ◊È æ«°·∑àπ∫Ÿ™“†¢Õßæ√–Õß§å µÕππ’‡È À≈◊Õ·µàº¡§π‡¥’¬«‡∑à“π—πÈ
·≈–æ«°‡¢“°Á°”≈—ßµ“¡≈à“º¡Õ¬Ÿéà * 4·µàæ√–‡®â“µÕ∫‡¢“«à“ ç¬—ß¡’§π¢Õß‡√“‡À≈◊ÕÕ¬ŸÕà °’ ‡®Á¥æ—π§π
∑’Ë ‰¡à ‰¥â°√“∫‰À«âæ√–∫“Õ—≈é* 5‡«≈“π’È°Á‡À¡◊Õπ°—π ¬—ß¡’§π°≈ÿà¡‡≈Á°Ê ‡À≈◊ÕÕ¬Ÿà ‡ªìπ§π∑’Ëæ√–‡®â“
‡≈◊Õ°‰«â¥«â ¬§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“¢Õßæ√–Õß§å 6∂â“æ√–Õß§å‡≈◊Õ°‡√“¡“¥â«¬§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“ · ¥ß
«à“¡—π‰¡à ‰¥â¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫°“√°√–∑” ‰¡àÕ¬à“ßπ—Èπ·≈â«®–‡√’¬°«à“‡ªìπ§«“¡‡¡µµ“‰¥âÕ¬à“ß‰√
7∂â“Õ¬à“ßπ—π
È ®–«à“Õ¬à“ß‰√¥’ §πÕ‘ √“‡Õ≈‰¡à ‰¥â‡®Õ ßË‘ ∑’‡Ë ¢“À“ ·µà°≈ÿ¡à §π∑’æË √–‡®â“‰¥â‡≈◊Õ°‰«â
°≈—∫‡ªìπºŸâ∑’Ë ‰¥â‡®Õ à«π§πÕ‘ √“‡Õ≈∑’Ë‡À≈◊Õ°Á¡’®‘µ„®¥◊ÈÕ¥â“π‰ª 8‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëæ√–§—¡¿’√åæŸ¥‰«â«à“
çæ√–‡®â“‰¥â¡Õ∫®‘µ„®∑’Ë‡¬Áπ™“ µ“∑’Ë¡ÕßÕ–‰√°Á ‰¡à‡ÀÁπ
ÀŸ∑’ËøíßÕ–‰√°Á ‰¡à ‰¥â¬‘π „Àâ°—∫‡¢“®π∂÷ß∑ÿ°«—ππ’Èé
(‡©≈¬∏√√¡∫—≠≠—µ‘ 29:4, Õ‘ ¬“Àå 29:10)
9°…—µ√‘¬å¥“«‘¥æŸ¥‡√◊ËÕß‡¥’¬«°—ππ’È«à“
ç¢Õ„Àâß“π‡≈’È¬ßµà“ßÊ ¢Õßæ«°‡¢“‡ªìπÀ≈ÿ¡æ√“ß·≈–°—∫¥—°
¢Õ„Àâæ«°‡¢“≈â¡≈ß·≈–‰¥â√—∫°√√¡∑’Ë∑”‰«â
10¢Õ„Àâµ“¢Õßæ«°‡¢“¡◊¥∫Õ¥®π¡Õß‰¡à‡ÀÁπ
·≈–¢Õ„Àâæ√–Õß§å∑”„ÀâÀ≈—ß¢Õßæ«°‡¢“ßÕ®“°°“√·∫°ªí≠À“µ≈Õ¥‰ªé
( ¥ÿ¥’ 69:22-23)
11º¡¢Õ∂“¡ÀπàÕ¬«à“ æ«°§π¬‘« –¥ÿ¥≈â¡≈ß®π‡¬’¬«¬“‰¡à‰¥â‡≈¬À√◊Õ ‰¡à„™à‡≈¬ ·µàµ√ß°—π¢â“¡
‡æ√“–§«“¡º‘¥æ≈“¥¢Õß§π¬‘« ®÷ß∑”„Àâ§π∑’Ë ‰¡à „™à¬‘«‰¥â√—∫§«“¡√Õ¥ ∑’Ë‡ªìπÕ¬à“ßπ’È‡æ√“–
æ√–‡®â“Õ¬“°®–∑”„Àâ§π¬‘«Õ‘®©“ 12·µà∂“â °“√∑’§Ë π¬‘«∑”º‘¥æ≈“¥·≈–≈â¡‡À≈« ¬—ß∑”„Àâ ‚≈°π’·È ≈–
§π∑’Ë ‰¡à „™à¬‘«‰¥â√—∫æ√–æ√¡“°¡“¬¢π“¥π’È §‘¥¥Ÿ ‘«à“ ∂â“§π¬‘«°≈—∫¡“§√∫∂â«π ‚≈°π’È®–‰¥â√—∫
æ√–æ√¢π“¥‰Àπ
13º¡°”≈—ßæŸ¥°—∫æ«°§ÿ≥§π∑’Ë ‰¡à„™à¬«‘ ‡æ√“–æ√–‡®â“‰¥âµß—È „Àâº¡‡ªìπ»‘…¬å‡Õ°† ”À√—∫§π∑’Ë
‰¡à„™à¬«‘ º¡µ—ßÈ „®∑’®Ë –„Àâß“π√—∫„™â¢Õßº¡π’È ‚¥àß¥—ß‰ª∑—«Ë 14‡æ◊ÕË ∑”„ÀâæπË’ Õâ ß¬‘«¢Õßº¡Õ‘®©“ ‡º◊ÕË ®–
™à«¬„Àâæ«°‡¢“∫“ß§π√Õ¥‰¥â 15‡æ√“–∂â“‚≈°π’È ‰¥â°≈—∫¡“§◊π¥’°∫— æ√–‡®â“ ‡¡◊ÕË æ√–Õß§å∑Õ¥∑‘ßÈ æ«°
¬‘« ·≈â«®–‡°‘¥Õ–‰√¢÷πÈ ∂â“æ√–‡®â“¬Õ¡√—∫æ«°¬‘« °Á®–‡°‘¥°“√øóπô ¢÷πÈ ®“°§«“¡µ“¬π– ‘ 16∂â“·ªâß
«à π∑’·Ë ∫àßÕÕ°¡“∂«“¬‡ªìπ «à π·√°π—πÈ ‡ªìπ¢Õßæ√–Õß§å «à π∑’‡Ë À≈◊Õ∑—ßÈ °âÕπ°ÁµÕâ ß‡ªìπ¢Õßæ√–Õß§å¥«â ¬

11

11:3 çÕß§å‡®â“™’«‘µ...º¡Õ¬Ÿàé Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ 1æß»å°…—µ√‘¬å 19:10,14
11:4 æ√–∫“Õ—≈ §◊Õ™◊ËÕ¢Õßæ√–ª≈Õ¡
11:4 ç¬—ß¡’...æ√–∫“Õ—≈é Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ 1æß»å°…—µ√‘¬å 19:18
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·≈–∂â“√“°¢Õßµâπ‰¡â‡ªìπ¢Õßæ√–Õß§å °‘ßË °â“π¢Õß¡—π°ÁµÕâ ß‡ªìπ¢Õßæ√–Õß§å¥«â ¬ 17·µà∂“â °‘ßË ∫“ß
°‘Ëß∂Ÿ°À—°∑‘Èß‰ª ·≈â«‡Õ“§ÿ≥∑’Ë‡ªìπ°‘Ëß¡–°Õ°ªÉ“¡“µàÕ‡¢â“‰ª·∑π §ÿ≥°Á®–‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õßµâπ
¡–°Õ°µâππ—πÈ ·≈–‰¥â√∫— °“√À≈àÕ‡≈’¬È ß®“°√“°¢Õß¡—π 18§ÿ≥‰¡à§«√®–§ÿ¬‚«¢à¡°‘ßË ∑’∂Ë °Ÿ À—°∑‘ßÈ ‰ª ·µà
∂â“§ÿ≥§ÿ¬‚«„Àâ®”‰«â«à“ §ÿ≥‰¡à ‰¥â‡ªìπ§πÀ≈àÕ‡≈’È¬ß√“° √“°µà“ßÀ“°∑’ËÀ≈àÕ‡≈’È¬ß§ÿ≥
19§ÿ≥Õ“®®–æŸ¥«à“ ç°‘Ëßæ«°π—Èπ∂Ÿ°À—°∑‘Èß‰ª °Á‡æ◊ËÕ®–‰¥â‡Õ“º¡µàÕ‡¢â“‰ª·∑πé 20∂Ÿ°·≈â« ∑’Ë
æ«°‡¢“∂Ÿ°À—°∑‘Èß‰ª‡æ√“–æ«°‡¢“‰¡à ‰«â«“ß„® ·µà§ÿ≥¬—ßÕ¬Ÿà ‰¥â‡æ√“–§ÿ≥‰«â«“ß„® ‡æ√“–©–π—Èπ
Õ¬à“‡À≈‘ß ·µà„Àâ√–«—ßµ—«„Àâ¥’ 21‡æ√“–∂â“æ√–‡®â“‰¡à ‰¥â‡«âπ‚∑…°‘Ëß‡¥‘¡¢Õßµâπ¡—π‡Õ“‰«â æ√–Õß§å
°Á®–‰¡à‡«âπ‚∑…§ÿ≥‡À¡◊Õπ°—π 22¥Ÿ ‘ æ√–‡®â“π—Èπ∑—Èß‡¡µµ“·≈–‡¥Á¥¢“¥ æ√–Õß§å‡¥Á¥¢“¥°—∫§π∑’Ë
À≈ßº‘¥ ·µà¡’‡¡µµ“°—∫§ÿ≥ ∂â“§ÿ≥¬—ß§ßÕ¬Ÿà„π§«“¡‡¡µµ“¢Õßæ√–Õß§å ‰¡àÕ¬à“ßπ—Èπ §ÿ≥°Á®–∂Ÿ°
µ—¥∑‘ßÈ ‰ª®“°µâπ‡À¡◊Õπ°—π 23·µà∂“â æ«°π—πÈ °≈—∫¡“‰«â«“ß„®æ√–‡®â“„À¡à æ«°‡¢“°Á®–∂Ÿ°µàÕ‡¢â“‰ª
°—∫µâπ‡¥‘¡Õ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß ‡æ√“–æ√–‡®â“ “¡“√∂µàÕæ«°‡¢“‡¢â“‰ª„À¡à ‰¥â 24·¡â·µà§ÿ≥∑’Ë‡ªìπ°‘Ëß¢Õß
µâπ¡–°Õ°ªÉ“ ¬—ßµ—¥‡Õ“¡“µàÕ‡¢â“°—∫°‘Ëß¢Õß¡–°Õ°∫â“π‰¥â‡≈¬ ∑—ÈßÊ∑’Ë¢—¥°—∫∏√√¡™“µ‘ ∂â“®–‡Õ“
°‘ßË ‡¥‘¡¢Õß¡–°Õ°∫â“π∑’∂Ë °Ÿ µ—¥∑‘ßÈ ‰ªπ—πÈ ¡“µàÕ‡¢â“°—∫µâπ‡¥‘¡¢Õß¡—π®–¬‘ßË ßà“¬°«à“π—πÈ ¡“°¢π“¥‰Àπ
25æ’ËπâÕß§√—∫ º¡Õ¬“°„Àâæ«°§ÿ≥‡¢â“„®§«“¡≈÷°≈—∫π’È ‡æ◊ËÕ§ÿ≥®–‰¥â ‰¡àÀ≈ßµ—«‡Õß §«“¡≈—∫
π’§È Õ◊ ¡’™“«Õ‘ √“‡Õ≈† «à πÀπ÷ßË ∑’¡Ë ®’ µ‘ „®¥◊ÕÈ ¥â“π æ«°‡¢“®–¬—ß§ß¥◊ÕÈ ¥â“πµàÕ‰ª ®π°«à“®”π«π§π
∑’Ë‰¡à„™à¬«‘ ∑—ßÈ À¡¥‰¥â‡¢â“¡“„π§√Õ∫§√—«¢Õßæ√–‡®â“ 26∑“ßπ’·È À≈–‡ªìπ∑“ß∑’™Ë “«Õ‘ √“‡Õ≈∑—ßÈ À¡¥
®–‰¥â√—∫§«“¡√Õ¥ ‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëæ√–§—¡¿’√*å ‡¢’¬π‰«â«à“
çæ√–ºŸâ™à«¬„Àâ√Õ¥®–¡“®“°»‘‚¬π† æ√–Õß§å®–°”®—¥ ‘Ëß™—Ë«√â“¬∑—ÈßÀ≈“¬
„ÀâÕÕ°‰ª®“°§√Õ∫§√—«¢Õß¬“‚§∫† 27·≈–‡√“°Á®–∑” —≠≠“π’È°—∫æ«°‡¢“
‡¡◊ËÕ‡√“‡Õ“∫“ª¢Õßæ«°‡¢“∑‘Èß‰ªé (Õ‘ ¬“Àå 59:20-21)
28æ«°¬‘«‰¥â°≈“¬‡ªìπ»—µ√Ÿ¢Õßæ√–‡®â“ ‡æ√“–‰¡à¬Õ¡√—∫¢à“«¥’π¡—’È π®÷ß°≈“¬‡ªìπº≈¥’°∫
— æ«°§ÿ≥
·µàæ«°¬‘«°Á¬—ß‡ªìπæ«°∑’Ëæ√–‡®â“‡≈◊Õ°·≈–æ√–Õß§å°Á¬—ß√—°æ«°¬‘« ‡π◊ËÕß®“°§” —≠≠“∑’Ëæ√–‡®â“
„Àâ ‰«â°∫— ∫√√æ∫ÿ√…ÿ ¢Õßæ«°‡¢“ 29‡æ√“–æ√–‡®â“‰¡à‡§¬‡Õ“æ√ «√√§å∑æË’ √–Õß§å„Àâ ‰ª·≈â«°≈—∫§◊π
·≈–‰¡à‡§¬‡√’¬°„§√ ·≈â«‡ª≈’¬Ë π„® 30§√—ßÈ Àπ÷ßË æ«°§ÿ≥‡§¬‰¡à‡™◊ÕË øíßæ√–‡®â“‡À¡◊Õπ°—π ·µà‡¥’¬Î «π’È
æ«°§ÿ≥°Á ‰¥â√∫— §«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“®“°æ√–‡®â“·≈â« ‡æ√“–æ«°¬‘«‰¡à¬Õ¡‡™◊ÕË øíß 31‡À¡◊Õπ°—∫µÕπ
π’È∑Ë’æ«°¬‘«‰¡à¬Õ¡‡™◊ËÕøíßæ√–‡®â“ °Á‡æ◊ËÕæ«°‡¢“®–‰¥â√—∫§«“¡‡¡µµ“®“°æ√–‡®â“‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ë
æ«°§ÿ≥‰¥â√—∫ 32‡æ√“–∑ÿ°§π‰¡à¬Õ¡‡™◊ËÕøíßæ√–‡®â“ æ√–Õß§å®÷ß¢—ßæ«°‡¢“‰«â‡À¡◊Õπ‡ªìππ—°‚∑…
·µà∑’Ëæ√–Õß§å∑”Õ¬à“ßπ’È °Á‡æ◊ËÕ®–‰¥â‡¡µµ“æ«°‡¢“∑ÿ°§π

√√‡ √‘≠æ√–‡®â“
µ‘ª≠
í ≠“ ·≈–§«“¡√Ÿ¢â Õßæ√–‡®â“π—πÈ ≈È”≈÷°‡À≈◊Õ‡°‘π „§√‡≈à“®–À¬—ßË √Ÿ°â “√
µ—¥ π‘ „®¢Õßæ√–Õß§å‰¥â ·≈–„§√®–‡¢â“„®°“√°√–∑”¢Õßæ√–Õß§å‰¥â 34‡À¡◊Õπ°—∫∑’æË √–§—¡¿’√†å ∫Õ°
‰«â«à“
ç„§√®–√Ÿâ«à“Õß§å‡®â“™’«‘µ§‘¥Õ–‰√Õ¬Ÿà
33‚Õ §«“¡¡—ßË §—ßË
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„§√®–‡ªìπ∑’Ëª√÷°…“¢Õßæ√–Õß§å ‰¥âé (Õ‘ ¬“Àå 40:13)
35ç„§√‡§¬„Àâ¢Õß°—∫æ√–Õß§å°àÕπ
æ√–Õß§å∂÷ßµâÕßµÕ∫·∑π‡¢“°≈—∫é (‚¬∫ 41:11)
36‡æ√“–∑ÿ°Ê Õ¬à“ß¡“®“°æ√–Õß§å ¡“∑“ßæ√–Õß§å·≈–Õ¬Ÿà‡æ◊ËÕæ√–Õß§å ¢Õ„Àâæ√–‡®â“‰¥â
√—∫‡°’¬√µ‘µ≈Õ¥‰ª Õ“‡¡π†

„Àâ™’«‘µ¢Õßæ«°§ÿ≥°—∫æ√–‡®â“
æ’ËπâÕß§√—∫ æ√–‡®â“‰¥â‡¡µµ“°√ÿ≥“µàÕ‡√“ º¡¢Õ√âÕß„Àâ§ÿ≥¡Õ∫√à“ß°“¬¢Õßæ«°§ÿ≥
‡ªìπ‡§√◊ÕË ß∫Ÿ™“∑’¡Ë ™’ «’ µ‘ Õ¬Ÿà ‡ªìπ‡§√◊ÕË ß∫Ÿ™“∑’∫Ë √‘ ∑ÿ ∏‘Ï ·≈–‡ªìπ∑’æË Õ„®¢Õßæ√–‡®â“ ∑’§Ë ≥
ÿ
2
∫Ÿ™“æ√–‡®â“Õ¬à“ßπ’‡È ¢â“∑à“¡“°‡≈¬ Õ¬à“‰¥â∑”µ“¡Õ¬à“ß§π„π‚≈°π’È ·µà¬Õ¡„Àâæ√–‡®â“‡ª≈’¬Ë π·ª≈ß
æ«°§ÿ≥ §◊Õæ√–Õß§å„Àâ®‘µ„®„À¡à°—∫§ÿ≥‡æ◊ËÕ®–‰¥â√Ÿâ«à“æ√–‡®â“µâÕß°“√Õ–‰√ ®–‰¥â√Ÿâ«à“Õ–‰√¥’
Õ–‰√‡ªìπ∑’ËæÕ„®¢Õßæ√–Õß§å ·≈–Õ–‰√∑’Ë ¡∫Ÿ√≥å·∫∫
3µ“¡æ√ «√√§å∑’Ëº¡‰¥â√—∫¡“„Àâ‡ªìπ»‘…¬å‡Õ° º¡Õ¬“°®–¢Õ‡µ◊Õπæ«°§ÿ≥∑ÿ°§π«à“ Õ¬à“§‘¥
«à“µπ‡Õß ”§—≠°«à“∑’Ë§«√®–‡ªìπ §‘¥„Àâ ¡‡Àµÿ ¡º≈°—∫¢π“¥¢Õßæ√ «√√§å∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â¡Õ∫„Àâ
°—∫§ÿ≥·µà≈–§π 4‡À¡◊Õπ°—∫∑’‡Ë √“¡’√“à ß‡¥’¬«·µà¡Õ’ «—¬«–À≈“¬ «à π ·≈–Õ«—¬«–∑—ßÈ À≈“¬°Á ‰¡à ‰¥â∑”
Àπâ“∑’ËÕ¬à“ß‡¥’¬«°—π 5‡À¡◊Õπ°—∫æ«°‡√“∑’Ë‡ªìπ‡À¡◊ÕπÕ«—¬«–µà“ßÊ ª√–°Õ∫°—π¢÷Èπ¡“‡ªìπ√à“ß
‡¥’¬«°—π„πæ√–§√‘ µå ·≈–‡√“°Á‡ªìπÕ«—¬«–¢Õß°—π·≈–°—π¥â«¬ 6æ√–‡®â“¡’‡¡µµ“°√ÿ≥“¡Õ∫
æ√ «√√§å„Àâ°—∫‡√“·µà≈–§π·µ°µà“ß°—π‰ª ∂â“§π‰Àπ¡’æ√ «√√§å„π‡√◊ËÕß∑’Ë®–æŸ¥·∑πæ√–‡®â“
°Á „Àâ‡¢“æŸ¥µ“¡√Ÿª·∫∫§«“¡‡™◊ËÕ∑’Ë‡¢“‰¥â√—∫¡“ 7∂â“§π‰Àπ¡’æ√ «√√§å„π°“√√—∫„™â °Á„Àâ‡¢“Õÿ∑‘»
µ—«„π°“√√—∫„™â ∂â“§π‰Àπ¡’æ√ «√√§å„π°“√ —Ëß Õπ °Á „Àâ‡¢“Õÿ∑‘»µ—«„π°“√ —Ëß Õπ 8∂â“§π‰Àπ¡’
æ√ «√√§å„π°“√„Àâ°”≈—ß„® °Á„Àâ‡¢“Õÿ∑‘»µ—«„π°“√„Àâ°”≈—ß„® §π∑’Ë¡’æ√ «√√§å„π°“√„Àâ °Á „Àâ‡¢“
„ÀâÕ¬à“ß‡µÁ¡„® §π∑’¡Ë æ’ √ «√√§å„π‡√◊ÕË ß°“√™à«¬‡À≈◊Õ* °Á„Àâ∑”Õ¬à“ß‡Õ“®√‘ß‡Õ“®—ß §π∑’¡Ë æ’ √ «√√§å
„π‡√◊ËÕß°“√· ¥ß§«“¡‡¡µµ“ °Á„Àâ· ¥ß§«“¡‡¡µµ“¥â«¬§«“¡¬‘π¥’
9„Àâ√°— §πÕ◊π
Ë ¥â«¬§«“¡®√‘ß„® ‡°≈’¬¥ ßË‘ ™—«Ë √â“¬ ¬÷¥¡—πË ßË‘ ∑’¥Ë ’ 10„Àâ√°— °—π©—π∑åæπË’ Õâ ß „Àâ‡°’¬√µ‘
°—∫§πÕ◊πË ¡“°°«à“µ—«‡Õß 11„Àâ¡ßàÿ ¡—πË Õ¬à“¢’‡È °’¬® ‡Õ“®√‘ß‡Õ“®—ß°—∫æ√–«‘≠≠“≥ √—∫„™âÕß§å‡®â“™’«µ‘
12„Àâ™◊Ëπ™¡¬‘π¥’ „π§«“¡À«—ß∑’Ë§ÿ≥¡’ „ÀâÕ¥∑πµàÕ§«“¡¬“°≈”∫“° „Àâ¢–¡—°‡¢¡âπ„π°“√Õ∏‘…∞“π
Õ¬Ÿà‡ ¡Õ 13„Àâ·∫àßªíπ°—∫§π¢Õßæ√–‡®â“∑’Ë¢—¥ π „ÀâµâÕπ√—∫·¢°·ª≈°Àπâ“ 14„ÀâÕ«¬æ√°—∫§π∑’Ë
¢à¡‡Àß§ÿ≥ „ÀâÕ«¬æ√æ«°‡¢“·≈–Õ¬à“ “ª·™àß‡¢“ 15„Àâ¬‘π¥’°—∫§π∑’Ë¡’§«“¡ ÿ¢ „Àâ ‚»°‡»√â“°—∫
§π∑’Ë°”≈—ß‡ ’¬„® 16„Àâ‡ªìππÈ”Àπ÷Ëß„®‡¥’¬«°—π Õ¬à“‰¥â∂◊Õµ—«·µà„Àâ§∫§â“°—∫§π∑’ËµË”µâÕ¬ ·≈–Õ¬à“
§‘¥«à“µ—«‡Õß©≈“¥ 17Õ¬à“‰¥âµÕ∫·∑π§«“¡™—«Ë ¥â«¬§«“¡™—«Ë „Àâ∑”„π ßË‘ ∑’§Ë πÕ◊πË ‡ÀÁπ«à“¥’ 18„π «à π
¢Õß§ÿ≥ „ÀâÕ¬ŸÕà ¬à“ß ß∫ ¢ÿ °—∫∑ÿ°§π‡∑à“∑’®Ë –‡ªìπ‰ª‰¥â 19Õ¬à“·°â·§âπ‡≈¬æ’πË Õâ ß§√—∫ ·µàª≈àÕ¬„Àâ
æ√–‡®â“≈ß‚∑…‡¢“‡Õß ‡æ√“–æ√–§—¡¿’√‡å ¢’¬π‰«â«“à ç‡√“®–‡ªìπºŸ·â °â·§âπ‡Õß ‡√“®–‡ªìπºŸµâ Õ∫·∑π

12

12:8 °“√™à«¬‡À≈◊Õ Õ“®·ª≈‰¥âÕ’°Õ¬à“ßÀπ÷Ëß«à“ °“√π”
12:19 ç‡√“®–...‰«âÕ¬à“ßπ—Èπé Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ ‡©≈¬∏√√¡∫—≠≠—µ‘ 32:35
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‡Õß Õß§å‡®â“™’«µ‘ ∫Õ°‰«âÕ¬à“ßπ—πÈ é*
20·µà ç∂â“»—µ√Ÿ¢Õß§ÿ≥À‘« °ÁÀ“Õ“À“√„Àâ‡¢“°‘π ·≈–∂â“‡¢“°√–À“¬ °ÁÀ“πÈ”„Àâ‡¢“¥◊¡
Ë ‡æ√“–
21
‡¡◊ËÕ§ÿ≥∑”Õ¬à“ßπ’È §ÿ≥°Á ‰¥â ÿ¡∂à“π∑’Ë≈ÿ°‚æ≈ß‰«â∫πÀ—«*¢Õß‡¢“é* Õ¬à“„Àâ§«“¡™—Ë«™π–§ÿ≥ ·µà
„Àâ§ÿ≥‡Õ“™π–§«“¡™—Ë«¥â«¬§«“¡¥’

13

„Àâ∑°ÿ §π¬Õ¡‡™◊ÕË øíßºŸ¡â Õ’ ”π“®¢Õß√—∞∫“≈ ‡æ√“–Õ”π“®∑ÿ°Õ¬à“ß¡“®“°æ√–‡®â“ ·≈–
æ√–‡®â“‡ªìπºŸâ∑’Ë·µàßµ—ÈßºŸâ¡’Õ”π“®‡À≈à“π—Èπ‡Õß 2∂â“Õ¬à“ßπ—Èπ §π∑’Ë¢—¥¢◊πµàÕÕ”π“®π—Èπ
°Á‡∑à“°—∫¢—¥¢◊π§” —Ëß¢Õßæ√–‡®â“ ·≈–§π∑’Ë¢—¥¢◊π§” —Ëß¢Õßæ√–‡®â“ °Á®–µâÕß∂Ÿ°≈ß‚∑… 3§π∑’Ë∑”
¥’ ‰¡à°≈—«ºŸâ¡’Õ”π“®æ«°π—ÈπÀ√Õ° ¡’·µà§π∑’Ë∑”™—Ë«‡∑à“π—Èπ∑’Ë°≈—« ∂â“§ÿ≥‰¡àÕ¬“°°≈—«ºŸâ¡’Õ”π“®
æ«°π—πÈ °Á „Àâ∑”¥’ ·≈â«æ«°‡¢“®–‰¥â™¡‡™¬æ«°§ÿ≥ 4∂Ÿ°·≈â« æ«°‡¢“‡ªìπºŸ√â ∫— „™â¢Õßæ√–‡®â“∑’¡Ë “
∑”ß“π™à«¬æ«°§ÿ≥ ·µà∂â“§ÿ≥∑”‡√◊ËÕß™—Ë«Ê °Á„Àâ°≈—«‰«â ‡æ√“–‡¢“‰¡à ‰¥â∂◊Õ¥“∫‡Õ“‰«â¢Ÿà‡©¬Ê ‡¢“
‡ªìπºŸâ√—∫„™â¢Õßæ√–‡®â“ ‡ªìπºŸâ·°â·§âπ·∑πæ√–‡®â“ ‡æ◊ËÕ≈ß‚∑…§π∑’Ë∑”™—Ë« 5¥—ßπ—Èπ ®÷ß®”‡ªìπ∑’Ë®–
µâÕß‡™◊ÕË øíß√—∞∫“≈ ‰¡à „™à‡æ√“–°≈—«∂Ÿ°≈ß‚∑…‡∑à“π—πÈ ·µà‡æ◊ÕË „®®–‰¡àøÕÑ ßµ—«‡Õß«à“º‘¥ 6π’‡Ë ªìπ‡Àµÿ
∑’§Ë ≥
ÿ µâÕß‡ ¬’ ¿“…’ ‡æ√“–ºŸ¡â Õ’ ”π“®æ«°π’‡È ªìπ§π√—∫„™â¢Õßæ√–‡®â“ ∑’¥Ë ·Ÿ ≈‡√◊ÕË ß‡À≈à“π’‡È ¡Õ 7§ÿ≥
‡ªìπÀπ’ÈÕ–‰√°—∫„§√ °Á„Àâ®à“¬§◊π‡¢“‰ª ‡ªìπÀπ’È à«¬ “Õ“°√ °Á„Àâ®à“¬ à«¬ “Õ“°√ ‡ªìπÀπ’È¿“…’
°Á„Àâ®à“¬¿“…’ §ÿ≥µâÕß¬”‡°√ß„§√ °Á„Àâ¬”‡°√ß§ππ—Èπ §ÿ≥µâÕß„Àâ‡°’¬√µ‘„§√ °Á„Àâ‡°’¬√µ‘§ππ—Èπ

°“√√—°ºŸâÕ◊Ëπ§◊ÕÀ—«„®¢Õß°Æ
8Õ¬à“‡ªìπÀπ’ÈÕ–‰√°—∫„§√‡≈¬ πÕ°®“°Àπ’È√—°∑’Ë¡’µàÕ°—π·≈–°—π ‡æ√“–§π∑’Ë√—°§πÕ◊Ëπ°Á∂◊Õ«à“
‰¥â∑”µ“¡°Æ†§√∫∂â«π·≈â« 9∑’ºË ¡æŸ¥Õ¬à“ßπ’È ‡æ√“–¡’°Æ«à“ Õ¬à“‡ªìπ™Ÿâ Õ¬à“¶à“§π Õ¬à“¢‚¡¬ Õ¬à“
‚≈¿ ·≈–∂â“¬—ß¡’°ÆÕ◊πË ÊÕ’° °Á √ÿª‰¥â«“à √—°‡æ◊ÕË π∫â“π‡À¡◊Õπ√—°µπ‡Õß 10§«“¡√—°‰¡à∑”√â“¬‡æ◊ÕË π∫â“π
‡ªìπ‡Àµÿ∑’Ë«à“ ∂â“¡’§«“¡√—°°Á∂◊Õ«à“‰¥â∑”µ“¡°Æ§√∫∂â«π·≈â« 11„Àâ∑”Õ¬à“ß∑’Ë∫Õ°π’È ‡æ√“–∂÷ß‡«≈“
µ◊πË ‰¥â·≈â« §«“¡√Õ¥¢Õß‡√“π—πÈ ‰¥â‡¢â“¡“„°≈â¡“°¬‘ßË °«à“µÕπ∑’‡Ë √“‡æ‘ßË ‰«â«“ß„®„À¡àÊ 12°≈“ß§◊π

*

„°≈â®–ºà“π‰ª µÕπ‡™â“*„°≈â®–¡“·≈â« ¥—ßπ—πÈ ¢Õ„Àâ‡√“‡≈‘°∑”„π ßË‘ ∑’‡Ë ªìπ¢Õß§«“¡¡◊¥ ·≈–„Àâ «¡
Õ“«ÿ∏∑’Ë‡ªìπ¢Õß§«“¡ «à“ß 13∑”µ—«„Àâπà“π—∫∂◊Õ‡À¡◊Õπ§π∑’Ë„™â™’«‘µÕ¬Ÿà„π°≈“ß«—π ‰¡à‡∑’Ë¬«¡—Ë« ÿ¡
‰¡à‡ æ ÿ√“‡¡“¡“¬ ‰¡à∑”º‘¥∑“ß‡æ» ‰¡à¡—°¡“°„π°“¡ ‰¡à∑–‡≈“–«‘«“∑·≈–‰¡àÕ‘®©“√‘…¬“ 14·µà
„Àâ «¡„ àæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µ‡®â“ ·≈–Õ¬à“„Àâ§«“¡ π„®°—∫°‘‡≈ µ—≥À“∑’Ë¡“®“° —π¥“π‡≈¬

Õ¬à“µ—¥ ‘π§πÕ◊Ëπ
„Àâ¬Õ¡√—∫§π∑’¬Ë ß— ¡’§«“¡‡™◊ÕË ÕàÕπ·ÕÕ¬Ÿà ·≈–Õ¬à“‰ª‚µâ‡∂’¬ß°—∫‡¢“„π‡√◊ÕË ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ
∑’Ë·µ°µà“ß°—π 2§πÀπ÷Ëß‡™◊ËÕ«à“‡¢“°‘π‰¥â∑ÿ°Õ¬à“ß ·µà§π∑’Ë¡’§«“¡‡™◊ËÕÕàÕπ·ÕÕ¬Ÿà°‘π·µà
º—°‡∑à“π—πÈ 3§π∑’°Ë π‘ ‰¥â∑°ÿ Õ¬à“ß°ÁÕ¬à“‰ª¥Ÿ∂°Ÿ §π∑’Ë ‰¡à ‰¥â°π‘ «à π§π∑’Ë ‰¡à ‰¥â°π‘ °ÁÕ¬à“‰ª°≈à“«‚∑…§π
∑’Ë°‘π∑ÿ°Õ¬à“ß ‡æ√“–æ√–‡®â“‰¥â¬Õ¡√—∫‡¢“‰«â·≈â« 4§ÿ≥§‘¥«à“§ÿ≥‡ªìπ„§√°—π ∂÷ß‰¥â‡∑’Ë¬«‰ª°≈à“«

14

12:20 ¡ÿ ∂à“π∑’Ë≈ÿ°‚æ≈ß‰«â∫πÀ—« ‡ªìπ°“√∑”„Àâ‡¢“≈–Õ“¬„® À¡“¬§«“¡«à“ ç§ÿ≥®–√‘π∂à“π∑’Ë‰À¡â∫π»’√…–¢Õß‡¢“é „π
æ√–§—¡¿’√å‡¥‘¡ §π®–π”‡∂â“∂à“π‰«â∫π»’√…–¢Õßæ«°‡¢“‡æ◊ËÕ· ¥ß«à“æ«°‡¢“‡ ’¬„® À√◊Õ‚»°‡»√â“
12:20 ç∂â“»—µ√Ÿ...À—«¢Õß‡¢“é Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ ÿ¿“…‘µ 25:21-22
13:12 °≈“ß§◊π „™â‡ªìπ —≠≈—°…≥å¢Õß‚≈°·Ààß∫“ª
13:12 µÕπ‡™â“ „™â‡ªìπ —≠≈—°…≥å¢Õß™à«ß‡«≈“·Ààß§«“¡¥’∑’Ë°”≈—ß®–¡“
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‚∑…§π„™â¢Õß§πÕ◊Ëπ ‡¢“®–¬◊πÀ¬—¥À√◊Õ≈â¡≈ß°Á¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫‡®â“π“¬¢Õß‡¢“ ·µà‡¢“®–¬◊πÀ¬—¥‰¥â·πà
‡æ√“–Õß§å‡®â“™’«µ‘ “¡“√∂™à«¬„Àâ‡¢“¬◊πÀ¬—¥Õ¬Ÿà ‰¥â 5°Á‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ë §πÀπ÷ßË §‘¥«à“«—πÀπ÷ßË ¥’°«à“Õ’°
«—πÀπ÷Ëß ·µàÕ’°§πÀπ÷Ëß§‘¥«à“∑ÿ°Ê «—π‡À¡◊Õπ°—πÀ¡¥ „§√‡™◊ËÕÕ¬à“ß‰√°Á„Àâ¡—Ëπ„®Õ¬à“ß‡µÁ¡∑’Ë„π ‘Ëß∑’Ë
‡™◊ÕË π—πÈ 6§π∑’§Ë ¥‘ «à“«—πÀπ÷ßË æ‘‡»…°«à“Õ’°«—πÀπ÷ßË ‡¢“°Á ‰¥â∑”Õ¬à“ßπ—πÈ ‡æ◊ÕË „Àâ‡°’¬√µ‘°∫— Õß§å‡®â“™’«µ‘
·≈–§π∑’Ë°‘π‰¥â∑ÿ°Õ¬à“ß °Á ‰¥â°‘π‡æ◊ËÕ„Àâ‡°’¬√µ‘°—∫Õß§å‡®â“™’«‘µ ‡æ√“–‡¢“‰¥â¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“
”À√—∫Õ“À“√π—Èπ·≈â« ·≈–§π∑’Ë ‰¡à ‰¥â°‘π∑ÿ°Õ¬à“ß °Á ‰¥â∑”‡æ◊ËÕ„Àâ‡°’¬√µ‘°—∫Õß§å‡®â“™’«‘µ‡À¡◊Õπ°—π
‡æ√“–‡¢“°Á¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“·≈â« 7‡æ√“–‰¡à¡’„§√„πæ«°‡√“∑’¡Ë ™’ «’ µ‘ Õ¬Ÿà À√◊Õµ“¬‡æ◊ÕË º≈ª√–‚¬™πå
¢Õßµπ‡Õß 8‡æ√“–∂â“‡√“¡’™’«‘µÕ¬Ÿà ‡√“°ÁÕ¬Ÿà‡æ◊ËÕÕß§å‡®â“™’«‘µ ·≈–∂â“‡√“µ“¬ ‡√“°Áµ“¬‡æ◊ËÕÕß§å
‡®â“™’«‘µ ¥—ßπ—Èπ‰¡à«à“‡√“®–Õ¬ŸàÀ√◊Õµ“¬ ‡√“°Á‡ªìπ¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µ 9√Ÿâ ‰À¡«à“∑”‰¡æ√–§√‘ µå∂÷ß‰¥â
µ“¬·≈–øóπô ¢÷πÈ ¡“„À¡à°Á‡æ◊ÕË æ√–Õß§å®–‰¥â‡ªìπÕß§å‡®â“™’«µ‘ ¢Õß∑—ßÈ §πµ“¬·≈–§π‡ªìππ—πË ‡Õß 10·≈â«
§ÿ≥∑’Ë°‘π·µàº—° ‰ª°≈à“«‚∑…æ’ËπâÕß¢Õß§ÿ≥∑’Ë°‘π∑ÿ°Õ¬à“ß∑”‰¡ ·≈–§ÿ≥∑’Ë°‘π∑ÿ°Õ¬à“ß‰ª¥Ÿ∂Ÿ°
æ’ËπâÕß¢Õß§ÿ≥∑’Ë°‘π·µàº—°∑”‰¡ ‡æ√“–‡√“∑ÿ°§πµà“ß°ÁµâÕß¬◊πÕ¬ŸàµàÕÀπâ“æ√–‡®â“‡æ◊ËÕ„Àâæ√–Õß§å
µ—¥ ‘π¥â«¬°—π∑—Èßπ—Èπ 11‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëæ√–§—¡¿’√å†‡¢’¬π‰«â«à“
çÕß§å‡®â“™’«‘µæŸ¥«à“ ‡√“¡’™’«‘µÕ¬Ÿà·πàπÕπÕ¬à“ß‰√
∑ÿ°À—«‡¢à“®–µâÕß°√“∫≈ßµàÕÀπâ“‡√“
·≈–∑ÿ°≈‘Èπ®–µâÕß √√‡ √‘≠æ√–‡®â“Õ¬à“ßπ—Èπé (Õ‘ ¬“Àå 45:23)
12¥—ßπ—Èπ ‡√“∑ÿ°§π®–µâÕß√“¬ß“π‡√◊ËÕß∑’Ë‡√“‰¥â∑”‰ªµàÕÀπâ“æ√–‡®â“

Õ¬à“‡ªìπ‡Àµÿ∑”„Àâ§πÕ◊Ëπ∑”∫“ª
13¥—ßπ—π
È À¬ÿ¥°≈à“«‚∑…°—π‰¥â·≈â« ·µà„Àâµß—È „®«à“®–‰¡à‡ªìπµâπ‡Àµÿ∑”„Àâæπ’Ë Õâ ß

–¥ÿ¥≈â¡‰ª∑”∫“ª

14„π∞“π–§π¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ º¡√Ÿâ·≈–‡™◊ËÕ¡—Ëπ«à“ Õ“À“√∑ÿ°™π‘¥ °‘π‰¥âÀ¡¥ ·µà∂â“§π‰Àπ§‘¥«à“
°‘π·≈â«º‘¥ ¡—π°Áº¥‘ ”À√—∫§ππ—πÈ 15·µà∂“â Õ“À“√∑’§Ë ≥
ÿ °‘ππ—πÈ ‰ª∑”√â“¬®‘µ„®¢Õßæ’πË Õâ ß§ÿ≥ · ¥ß
«à“§ÿ≥‰¡à ‰¥â∑”µ“¡§«“¡√—° Õ¬à“„Àâ°“√°‘π¢Õß§ÿ≥‰ª∑”≈“¬§π∑’Ëæ√–§√‘ µå¬Õ¡µ“¬„Àâ‡≈¬ 16∑’Ë

§ÿ≥‡™◊ËÕ«à“°‘π‰¥â∑ÿ°Õ¬à“ßπ—Èπ°Á¥’·≈â« ·µàÕ¬à“„Àâ§«“¡‡™◊ËÕ¢Õß§ÿ≥π’È ∑”„Àâ§πÕ◊Ëπ¥Ÿ∂Ÿ°‡Õ“‰¥â
17‡æ√“–·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“ ‰¡à ‰¥â‡ªìπ‡√◊ËÕß¢ÕßÕ“À“√·≈–‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡ ·µà‡ªìπ‡√◊ËÕß¢Õß°“√
∑”µ“¡„®æ√–‡®â“* ‡√◊ËÕß —πµ‘ ÿ¢ ·≈–‡√◊ËÕß§«“¡™◊Ëπ™¡¬‘π¥’∑’Ë¡“®“°æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï 18§π
∑’Ë√—∫„™âæ√–§√‘ µåÕ¬à“ßπ’È æ√–‡®â“°Á™Õ∫„®·≈–§π°Á‡ÀÁπ¥’¥â«¬
19¥—ßπ—Èπ ¢Õ„Àâ‡√“µ—Èß„®∑”„π ‘Ëß∑’Ë°àÕ„Àâ‡°‘¥ —πµ‘ ÿ¢·≈– ‘Ëß∑’Ë‡ √‘¡ √â“ß°—π 20Õ¬à“„ÀâÕ“À“√
∑’Ë§ÿ≥°‘ππ—Èπ‡ªìπ‡Àµÿ∑’Ë¡“∑”≈“¬ß“π¢Õßæ√–‡®â“‡≈¬ Õ“À“√∑ÿ°Õ¬à“ß°‘π‰¥âÀ¡¥ ·µà¡—πº‘¥∂â“À“°
ßË‘ ∑’§Ë ππ—πÈ °‘π‡¢â“‰ª ‡ªìπ‡Àµÿ∑”„ÀâæπË’ Õâ ß –¥ÿ¥≈â¡‰ª∑”∫“ª 21§ÿ≥∑”¥’·≈â« ∑’¬Ë Õ¡‰¡à°π‘ ‡π◊ÕÈ µ— «å
À√◊Õ¥◊Ë¡‡À≈â“Õßÿàπ À√◊Õ∑”Õ–‰√°Á·≈â«·µà ∑’Ë®–¡“‡ªìπ‡Àµÿ∑”„Àâæ’ËπâÕß¢Õß§ÿ≥ –¥ÿ¥≈â¡‰ª∑”∫“ª
22§ÿ≥‡™◊ÕË Õ¬à“ß‰√„π‡√◊ÕË ßæ«°π’È °Á„Àâ‡°Á∫‰«â√–À«à“ß§ÿ≥°—∫æ√–‡®â“ §π∑’∑
Ë ”„π ß‘Ë ∑’‡Ë ¢“‡ÀÁπ«à“¥’ ·≈â«
23
„®¢Õß‡¢“‰¡àøÑÕß«à“º‘¥ ‡ªìπ§π∑’Ëπà“π—∫∂◊Õ®√‘ßÊ ·µà§π∑’Ë¬—ß°‘π∑—ÈßÊ ∑’Ë ß —¬«à“º‘¥ æ√–‡®â“®–
14:17 ç·µà‡ªìπ‡√◊ËÕß¢Õß°“√∑”µ“¡„®æ√–‡®â“é À√◊Õ·ª≈‰¥âÕ’°Õ¬à“ß«à“ ç·µà‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ëæ√–‡®â“¬Õ¡√—∫§πé
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µ—¥ π‘ «à“‡¢“º‘¥ ‡æ√“–‡¢“‰¡à‰¥â∑”µ“¡∑’‡Ë ¢“‡™◊ÕË ‡æ√“–∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ë ‰¡à ‰¥â∑”µ“¡§«“¡‡™◊ÕË °Á‡ªìπ∫“ª

15

æ«°‡√“∑’¡Ë §’ «“¡‡™◊ÕË ‡¢â¡·¢Áß ¡’Àπâ“∑’∑Ë ®Ë’ –µâÕßÕ¥∑π°—∫§π∑’¡Ë §’ «“¡‡™◊ÕË ÕàÕπ·Õ ·≈–
‰¡à§«√∑”µ“¡„®µπ‡Õß 2„Àâ‡√“∑ÿ°§π‡Õ“„®„ ‡à æ◊ÕË π∫â“π ‡æ◊ÕË ‡ªìπª√–‚¬™πå·≈–‡ √‘¡
√â“ß‡¢“¥â«¬ 3‡æ√“–æ√–§√‘ µå ‰¡à ‰¥â∑”µ“¡„®µ—«‡Õß ·µàµ√ß°—π¢â“¡ ‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëæ√–§—¡¿’√å‰¥â
‡¢’¬π‰«â«à“
ç‚Õ Õß§å‡®â“™’«‘µ §”¥Ÿ∂Ÿ°¢Õß§πæ«°π—Èπ∑’Ë¥Ÿ∂Ÿ°æ√–Õß§å
‰¥âµ°Õ¬Ÿà°—∫‡√“·≈â«é ( ¥ÿ¥’ 69:9)
4∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ë ‰¥â‡¢’¬π‰«â „πæ√–§—¡¿’√å„π ¡—¬°àÕππ—π
È °Á‡¢’¬π‰«â‡æ◊ÕË ßË— Õπ‡√“ ‡æ◊ÕË «à“„π¢≥–
∑’Ë‡√“Õ¥∑π·≈–‰¥â√—∫°”≈—ß„®®“°æ√–§—¡¿’√å ‡√“®–‰¥â¬÷¥¡—Ëπ„π§«“¡À«—ß∑’Ë‡√“¡’ 5¢Õ„Àâæ√–‡®â“ºŸâ
‡ªÁπ·À≈àß¢Õß§«“¡Õ¥∑π·≈–°”≈—ß„® ™à«¬„Àâæ«°§ÿ≥‡ªìππÈ”Àπ÷Ëß„®‡¥’¬«°—πµ“¡·∫∫Õ¬à“ß¢Õß
æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå 6‡æ◊ËÕæ«°§ÿ≥∑—ÈßÀ¡¥®–‰¥â √√‡ √‘≠æ√–‡®â“ ºŸâ‡ªìπæ√–∫‘¥“¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µ
‡®â“¢Õß‡√“‡ªìπ‡ ’¬ß‡¥’¬«°—π
7¥—ßπ—π
È „Àâ¬Õ¡√—∫°—π·≈–°—π ‡À¡◊Õπ°—∫∑’æË √–§√‘ µå¬Õ¡√—∫§ÿ≥ ‡æ◊ÕË æ√–‡®â“®–‰¥â√∫— ‡°’¬√µ‘
8º¡¢Õ∫Õ°æ«°§ÿ≥«à“ æ√–§√‘ µå ‰¥â¡“‡ªìπºŸ√â ∫
— „™â¢Õß¬‘« ‡æ◊ÕË ∑”„Àâ‡ÀÁπ∂÷ß§«“¡´◊ÕË µ— ¬å ®ÿ √‘µ¢Õß
æ√–‡®â“ ‡æ◊ÕË ¬◊π¬—π§” ≠
— ≠“∑’æË √–Õß§å‰¥â „Àâ ‰«â°∫— ∫√√æ∫ÿ√…ÿ 9·≈–‡æ◊ÕË §π∑’Ë‰¡à„™à¬«‘ ®–‰¥â √√‡ √‘≠
æ√–‡®â“∑’Ë ‰¥â‡¡µµ“°√ÿ≥“°—∫æ«°‡¢“ ‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëæ√–§—¡¿’√å‡¢’¬π‰«â«à“
ç‡æ√“–‡Àµÿπ’È º¡®–„Àâ‡°’¬√µ‘æ√–Õß§å„πÀ¡Ÿà§π∑’Ë ‰¡à„™à¬‘«
·≈–º¡®–√âÕß‡æ≈ß √√‡ √‘≠™◊ËÕ¢Õßæ√–Õß§åé ( ¥ÿ¥’ 18:49)
10æ√–§—¡¿’√æ
å ¥Ÿ ‰«âÕ°’ «à“
ç§π∑’Ë ‰¡à „™à¬‘«∑—ÈßÀ≈“¬‡Õã¬
„Àâ¡“™◊Ëπ™¡¬‘π¥’æ√âÕ¡°—∫§π¢Õßæ√–‡®â“é (‡©≈¬∏√√¡∫—≠≠—µ‘ 32:43)
11·≈–¬—ßæŸ¥Õ’°«à“
ç§π∑’Ë ‰¡à „™à¬‘«∑—ÈßÀ≈“¬‡Õã¬ √√‡ √‘≠Õß§å‡®â“™’«‘µ‡∂‘¥
·≈–¢Õ„Àâ™π™“µ‘∑—ÈßÀ≈“¬ √√‡ √‘≠æ√–Õß§åé ( ¥ÿ¥’ 117:1)
12·≈–Õ‘ ¬“Àå°ÁæŸ¥‰«â‡À¡◊Õπ°—π«à“
ç≈Ÿ°À≈“π§πÀπ÷ßË ¢Õß‡® ´’*®–¡“
·≈–¢÷Èπª°§√Õß§π∑’Ë ‰¡à „™à¬‘«
·≈â«§π∑’Ë ‰¡à„™à¬‘«®–¡’§«“¡À«—ß„πæ√–Õß§åé (Õ‘ ¬“Àå 11:10)
13¢Õ„Àâæ√–‡®â“ºŸ‡â ªìπ·À≈àß¢Õß§«“¡À«—ß ™à«¬‡µ‘¡„Àâ§≥
ÿ ‡µÁ¡‡ªï¬ò ¡∫√‘∫√Ÿ ≥å‰ª¥â«¬§«“¡™◊πË ™¡
¬‘π¥’·≈– —πµ‘ ÿ¢ µ“¡∑’Ë§ÿ≥‰¥â√—°…“§«“¡‰«â«“ß„®¢Õß§ÿ≥‰«â „πæ√–Õß§å ‡æ◊ËÕ§ÿ≥®–‰¥â¡’
§«“¡À«—ßÕ¬à“ß‡À≈◊Õ≈âπ ¥â«¬Õ”π“®¢Õßæ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘†Ï
14æ’ËπâÕß§√—∫

‡ª“‚≈‡≈à“‡√◊ËÕßß“π¢Õß‡¢“
º¡¡’§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ„πµ—«æ«°§ÿ≥«à“ æ«°§ÿ≥π—Èπ‡µÁ¡‰ª¥â«¬§«“¡¥’ ·≈–

15:12 ≈Ÿ°À≈“π§πÀπ÷Ëß¢Õß‡® ´’ ‡® ´’§◊ÕæàÕ¢Õß¥“«‘¥ºŸâ‡ªìπ°…—µ√‘¬å·ÀàßÕ‘ √“‡Õ≈ æ√–‡¬´Ÿ‡°‘¥¡“®“°µ√–°Ÿ≈π’È
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‡æ’¬∫æ√âÕ¡‰ª¥â«¬§«“¡√Ÿ∑â °ÿ Õ¬à“ß æ«°§ÿ≥ “¡“√∂∑’®Ë –µ—°‡µ◊Õπ°—π·≈–°—π‰¥â 15·µà∑ºË’ ¡°≈â“‡¢’¬π
∫“ß‡√◊ËÕß∂÷ß§ÿ≥ ‡æ◊ËÕ‡µ◊Õπ§«“¡®”¢Õß§ÿ≥Õ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß ∑’Ëº¡∑”Õ¬à“ßπ’È°Á∑”µ“¡æ√ «√√§å∑Ë’
æ√–‡®â“¡Õ∫„Àâ 16§◊Õ„Àâº¡‡ªìπºŸ√â ∫— „™â§π∑’Ë‰¡à„™à¬«‘ ‡æ◊ÕË æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µ‡®â“·≈–∑”Àπâ“∑’ÕË π— »—°¥‘Ï ∑‘ ∏‘Ï
„π°“√ª√–°“»¢à“«¥’†¢Õßæ√–‡®â“‡À¡◊Õπ°—∫π—°∫«™ ‡æ◊ËÕ§π∑’Ë ‰¡à „™à¬‘«π—Èπ®–‰¥â‡ªìπ‡§√◊ËÕß∫Ÿ™“∑’Ë
æ√–‡®â“¬Õ¡√—∫ ·≈–∑’æË √–«‘≠≠“≥∫√‘ ∑ÿ ∏‘†Ï ‰¥â∑”„Àâ‡ªìπ¢Õßæ√–Õß§å‚¥¬‡©æ“– 17„π∞“π–∑’ºË ¡
‡ªìπ§π¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå º¡¿Ÿ¡„‘ ®„πÀπâ“∑’¢Ë Õßº¡∑’¡Ë µ’ Õà æ√–‡®â“ 18º¡‰¡à°≈â“æŸ¥∂÷ß‡√◊ÕË ßÕ◊πË À√Õ°
πÕ°®“°‡√◊ËÕß∑’Ëæ√–§√‘ µå ‰¥â∑”ºà“πº¡ „π°“√π”§π∑’Ë ‰¡à „™à¬‘«„Àâ¡“‡™◊ËÕøíßæ√–‡®â“ ‚¥¬∑“ß§”
æŸ¥·≈–°“√°√–∑”¢Õßº¡ 19‚¥¬ƒ∑∏‘ÕÏ ”π“®·Ààßª“Ø‘À“√‘¬†å ·≈–°“√Õ—»®√√¬å ∑’¡Ë “®“°ƒ∑∏‘ÕÏ ”π“®
¢Õßæ√–«‘≠≠“≥¢Õßæ√–‡®â“ ¥—ßπ—Èπº¡‰¥âª√–°“»¢à“«¥’¢Õßæ√–§√‘ µå®π∑—Ë«·≈â« µ—Èß·µà‡¡◊Õß
‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡‰ª®π∂÷ß·§«âπÕ‘≈≈’√‘§ÿ¡ 20º¡µ—Èß‡ªÑ“‰«â‡ ¡Õ«à“ ®–‰ªª√–°“»¢à“«¥’¢Õßæ√–‡®â“„π∑’Ë∑’Ë
¬—ß‰¡à¡’ „§√‡§¬√Ÿâ®—°æ√–§√‘ µå¡“°àÕπ º¡®–‰¥â ‰¡à ‰ª √â“ß∫π√“°∞“π∑’Ë§πÕ◊Ë π«“ß‰«â·≈â« 21·µà
„Àâ‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëæ√–§—¡¿’√å‡¢’¬π‰«â«à“
ç§π∑’Ë ‰¡à‡§¬¡’ „§√‰ª∫Õ° °Á®–‰¥â‡ÀÁπ
·≈–§π∑’Ë ‰¡à‡§¬‰¥â¬‘π °Á®–‡¢â“„®é (Õ‘ ¬“Àå 52:15)

‡ª“‚≈«“ß·ºπ®–‰ª°√ÿß‚√¡
¢—¥¢«“ßº¡À≈“¬§√—Èß‰¡à „Àâ¡“À“§ÿ≥ 23·µàµÕππ’È
‰¡à‡À≈◊Õ∑’Ë ‰Àπ„π·§«âπ‡À≈à“π’È „Àâº¡µâÕß‰ª∑”ß“πÕ’°·≈â« ·≈–º¡°Áµ—Èß„®®–¡“À“§ÿ≥µ—ÈßÀ≈“¬ªï
·≈â«¥â«¬ 24º¡®÷ß«“ß·ºπ∑’®Ë –·«–¡“‡¬’¬Ë ¡§ÿ≥‡¡◊ÕË º¡‰ª ‡ªπ ·≈–Õ¬Ÿà ß— √√§å°∫— æ«°§ÿ≥ °— æ—°
Àπ÷ßË ·≈â«À«—ß«à“À≈—ß®“°π—πÈ §ÿ≥®–™à«¬ π—∫ πÿπ„Àâº¡‡¥‘π∑“ßµàÕ‰ª∑’Ë ‡ªπ 25·µàµÕππ’È º¡°”≈—ß
®–‡¥‘π∑“ß‰ª‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡‡æ◊ÕË ™à«¬‡À≈◊ÕºŸ∫â √‘ ∑ÿ ∏‘¢Ï Õßæ√–‡®â“∑’πË πË— 26‡æ√“–∫√√¥“À¡Ÿªà √–™ÿ¡
¢Õßæ√–‡®â“„π·§«âπ¡“´‘‚¥‡π’¬ ·≈–·§«âπÕ“§“¬“‰¥âµ—¥ ‘π„®‡√’Ë¬‰√‡æ◊ËÕ™à«¬‡À≈◊ÕºŸâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï∑’Ë
¬“°®π¢Õßæ√–‡®â“„π‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ 27¥’·≈â«∑’æË «°‡¢“µ—¥ π‘ „®∑”Õ¬à“ßπ—πÈ ‡æ√“–æ«°‡¢“‡ªìπ
Àπ’È∫ÿ≠§ÿ≥§πæ«°π—ÈπÕ¬Ÿà ‡æ√“–æ’ËπâÕß™“«¬‘«‰¥â·∫àßªíπæ√–æ√ΩÉ“¬æ√–«‘≠≠“≥ ¢Õßæ«°‡¢“
„Àâ°∫— §π∑’Ë ‰¡à„™à¬«‘ æ’πË Õâ ß∑’Ë ‰¡à„™à¬«‘ °Á§«√®–·∫àßªíπæ√–æ√ΩÉ“¬«—µ∂ÿ„Àâ°∫— æ’πË Õâ ß™“«¬‘«¥â«¬ 28∑—π∑’
∑’Ëº¡∑”ß“ππ’È‡ √Á® ‚¥¬¡Õ∫‡ß‘π∑’Ë‡√’Ë¬‰√¡“π’È „Àâ°—∫æ«°‡¢“¥Ÿ·≈‡√’¬∫√âÕ¬·≈â« º¡°Á®–‰ª ‡ªπ
·≈–·«–‡¬’¬Ë ¡§ÿ≥„π√–À«à“ß∑“ß 29º¡√Ÿ«â “à ‡¡◊ÕË º¡¡“À“§ÿ≥ º¡®–¡“·∫àßªíπæ√–æ√Õ—π‡µÁ¡‡ªï¬ò ¡
¢Õßæ√–§√‘ µå°—∫æ«°§ÿ≥ 30æ’ËπâÕß§√—∫ ‡æ√“–‡ÀÁπ·°àæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µ‡®â“ ·≈–§«“¡√—°®“°æ√–
«‘≠≠“≥∫√‘ ∑ÿ ∏‘†Ï º¡¢Õ√âÕß§ÿ≥„Àâ¡“√à«¡µàÕ °âŸ ∫— º¡§◊ÕÕ∏‘…∞“πµàÕæ√–‡®â“‡æ◊ÕË º¡ 31Õ∏‘…∞“π¢Õ
„Àâæ√–Õß§å™à«¬º¡„Àâª≈Õ¥¿—¬®“°æ«°∑’Ë ‰¡à‡™◊ËÕ„π·§«âπ¬Ÿ‡¥’¬ ·≈–Õ∏‘…∞“π„ÀâºŸâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï¢Õß
æ√–‡®â“∑’Ë‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡‡µÁ¡„®√—∫‡ß‘π‡√’Ë¬‰√∑’Ëº¡‡Õ“¡“„Àâ 32‡æ◊ËÕ«à“∂â“‡ªìπ‰ªµ“¡§«“¡µâÕß°“√
¢Õßæ√–‡®â“ º¡®–‰¥â·«–¡“À“§ÿ≥¥â«¬§«“¡¬‘π¥’ ·≈–º¡®–‰¥âæ—°ºàÕπÀ¬àÕπ„®√à«¡°—∫§ÿ≥
33¢Õ„Àâæ√–‡®â“ºŸâ‡ªìπ·À≈àß¢Õß —πµ‘ ÿ¢ Õ¬Ÿà°—∫§ÿ≥∑ÿ°§π‡∂‘¥ Õ“‡¡π†
22‡æ√“–ß“π∑’Ëº¡∑”Õ¬Ÿà „π·§«âπ‡À≈à“π’È
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‡ª“‚≈¡’ ßË‘ ¥ÿ ∑â“¬∑’®Ë –∫Õ°
º¡¢Õ·π–π”‡ø∫’πÕâ ß “«¢Õß‡√“„Àâ°∫— §ÿ≥ ‡∏Õ‡ªìπºŸ√â ∫— „™âæ‡‘ »…*¢ÕßÀ¡Ÿªà √–™ÿ¡¢Õß
æ√–‡®â“„π‡¡◊Õß‡§π‡§√’¬ 2¢Õ„Àâ§ÿ≥µâÕπ√—∫‡∏Õ„Àâ ¡°—∫∑’Ëæ«°§ÿ≥‡ªìπºŸâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï¢Õß
æ√–‡®â“¥â«¬ ·≈–¢Õ„Àâ™«à ¬‡À≈◊Õ‡∏Õ„π ßË‘ ∑’‡Ë ∏Õ®”‡ªìπ ‡æ√“–‡∏Õ‰¥â™«à ¬‡À≈◊Õ¥Ÿ·≈§π®”π«π¡“°
√«¡∑—Èßº¡¥â«¬ 3Ω“°§«“¡§‘¥∂÷ß„Àâª√‘»§“·≈–Õ“§«‘≈≈“ ‡æ◊ËÕπ√à«¡ß“π¢Õßº¡„πæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå
4 Õß§ππ’È ‰¥â‡ ¬’Ë ß™’«µ‘ ‡æ◊ÕË ªÑÕß°—π™’«µ‘ ¢Õßº¡ ‰¡à„™àº¡‡∑à“π—π
È ∑’Ë ”π÷°„π∫ÿ≠§ÿ≥¢Õß‡¢“∑—ßÈ Õß ·µà
√«¡∂÷ßÀ¡Ÿªà √–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“∑ÿ°·Ààß¢Õß§π∑’Ë ‰¡à„™à¬«‘ ¥â«¬ 5Ω“°§«“¡§‘¥∂÷ß„Àâ°∫— À¡Ÿªà √–™ÿ¡¢Õß
æ√–‡®â“∑’Ëª√–™ÿ¡°—π„π∫â“π¢Õßæ«°‡¢“ Ω“°§«“¡§‘¥∂÷ß„Àâ‡Õ‡ª‡π∑— ‡æ◊ËÕπ√—°¢Õßº¡¥â«¬ ‡¢“
‡ªìπ§π·√°„π·§«âπ‡Õ‡™’¬*∑’Ë‰¥â¡“‰«â«“ß„®„πæ√–§√‘ µå 6Ω“°§«“¡§‘¥∂÷ß„Àâ¡“√’¬ºå ∑Ÿâ ∑’Ë ”ß“πÀπ—°
‡æ◊ÕË §ÿ≥ 7Ω“°§«“¡§‘¥∂÷ß„ÀâÕπ— ‚¥√π‘§— ·≈–¬ŸπÕ’ — ‡æ◊ÕË π¬‘«∑’‡Ë §¬µ‘¥§ÿ°Õ¬Ÿ°à ∫— º¡·≈–‡ªìπ»‘…¬å‡Õ°
∑’¡Ë ™’ ÕË◊ ‡ ¬’ ß¥’ ·≈–‡ªìπ§π∑’Ë ‰«â«“ß„®„πæ√–§√‘ µå°Õà πº¡¥â«¬ 8Ω“°§«“¡§‘¥∂÷ß„ÀâÕ¡— æ≈’Õ“∑— ‡æ◊ÕË π
√—°¢Õßº¡„πÕß§å‡®â“™’«‘µ 9Ω“°§«“¡§‘¥∂÷ß„ÀâÕŸ√∫“π— ‡æ◊ËÕπ√à«¡ß“π¢Õß‡√“„πæ√–§√‘ µå ·≈–
∑“§‘ ‡æ◊ÕË π√—°¢Õßº¡ 10Ω“°§«“¡§‘¥∂÷ß„ÀâÕ“‡ªì≈‡≈ ºŸ∑â ºË’ “à π°“√∑¥ Õ∫·≈â««à“‡ªìπ§√‘ ‡µ’¬π
∑’Ë·∑â®√‘ß Ω“°§«“¡§‘¥∂÷ß„Àâ∫√√¥“§π„π§√—«‡√◊Õπ¢ÕßÕ“√‘ ‚∑∫Ÿ≈— 11Ω“°§«“¡§‘¥∂÷ß„Àâ
‡Œ‚√¥‘‚Õπ ‡æ◊ËÕπ¬‘«¢Õßº¡ Ω“°§«“¡§‘¥∂÷ß„Àâæ«°§π„π§√—«‡√◊Õπ¢Õßπ“√´‘ — ºŸâ∑’Ë‰«â«“ß„®„π
Õß§å‡®â“™’«‘µ 12Ω“°§«“¡§‘¥∂÷ß„Àâµ√’‡øπ“·≈–µ√’ ‚ø “ ºŸâ∑”ß“πÀπ—°‡æ◊ËÕÕß§å‡®â“™’«‘µ Ω“°§«“¡
§‘¥∂÷ß„Àâ‡ªÕ√å´‘ ‡æ◊ËÕπ√—°¢Õßº¡ ºŸâ∑’Ë ‰¥âµ√“°µ√”∑”ß“πÀπ—°‡æ◊ËÕÕß§å‡®â“™’«‘µ 13Ω“°§«“¡§‘¥∂÷ß
„Àâ√øŸ í ºŸ∑â ÕË’ ß§å‡®â“™’«µ‘ ‡≈◊Õ° ·≈–Ω“°§«“¡§‘¥∂÷ß„Àâ·¡à¢Õß‡¢“ ∑’‡Ë ªìπ‡À¡◊Õπ·¡à¢Õßº¡¥â«¬ 14Ω“°
§«“¡§‘¥∂÷ß„ÀâÕ“ ‘π§√’∑— ø‡≈‚°π ‡ŒÕ√å‡¡ ªí∑‚√∫— ‡ŒÕ√å¡“ ·≈–æ«°æ’πË Õâ ß∑’ÕË ¬Ÿ°à ∫— æ«°‡¢“
15Ω“°§«“¡§‘¥∂÷ß„Àâøï ‚≈‚≈°— ¬Ÿ‡≈’¬ ‡π‡√Õ— ·≈–πâÕß “«¢Õß‡¢“ ·≈â«°Á ‚Õ≈‘¡ªí ·≈–æ«°§π¢Õß
æ√–‡®â“∑’ËÕ¬Ÿà°—∫æ«°‡¢“ 16„Àâ∑—°∑“¬´÷Ëß°—π·≈–°—π¥â«¬®Ÿ∫Õ—π∫√‘ ÿ∑∏‘Ï À¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–§√‘ µå
∑—ÈßÀ¡¥Ω“°§«“¡§‘¥∂÷ß¡“„Àâ°—∫æ«°§ÿ≥∑ÿ°§π
17æ’π
Ë Õâ ß§√—∫ º¡¢Õ√âÕß „Àâæ«°§ÿ≥§Õ¬√–«—ßæ«°∑’™Ë Õ∫ √â“ß§«“¡·µ°·¬° ·≈–∑”„Àâ‡°‘¥
–¥ÿ¥≈â¡‰ª∑”∫“ª æ«°‡¢“‰¥â∑”„π ‘Ëß∑’Ë¢—¥·¬âß°—∫À≈—°§” Õπ∑’Ë§ÿ≥‰¥â‡√’¬π√Ÿâ¡“ À≈’°‰ª„ÀâÀà“ß
®“°§πæ«°π’È 18‡æ√“–§πÕ¬à“ßπ’È ‰¡à ‰¥â√—∫„™âæ√–§√‘ µåÕß§å‡®â“™’«‘µ¢Õß‡√“À√Õ° ·µà∑”‡æ◊ËÕª“°
∑âÕß¢Õß¡—π‡Õß ·≈–æ«°π’°È Á„™â§”‰æ‡√“–·≈–§”ª√–®∫ ¡“≈àÕ≈«ß®‘µ„®¢Õß§π´◊ÕË 19‡√◊ÕË ß∑’æË «°
§ÿ≥‡™◊ËÕøíßæ√–‡®â“π—Èπ‰¥â‡≈◊ËÕß≈◊Õ‰ª∂÷ß∑ÿ°§π∑’Ë ‰«â«“ß„® º¡∂÷ß¥’„®¡“°‡æ√“–§ÿ≥ ·µàº¡Õ¬“°„Àâ
§ÿ≥‡©≈’¬«©≈“¥„π‡√◊ËÕß∑’Ë¥’Ê ·≈–‰√â‡¥’¬ß “„π‡√◊ËÕß∑’Ë™—Ë«√â“¬ 20„π‰¡à™â“ æ√–‡®â“ºŸâ‡ªìπ·À≈àß —πµ‘
¢ÿ ®–∫¥¢¬’´È “µ“π„ÀâÕ¬Ÿà„µâ‡∑â“¢Õßæ«°§ÿ≥ ¢Õ„Àâæ√–‡¬´Ÿ‡®â“‡¡µµ“°—∫æ«°§ÿ≥¥â«¬‡∂‘¥ 21∑‘‚¡∏’
ºŸâ‡ªìπ‡æ◊ËÕπ√à«¡ß“π¢Õßº¡ √«¡∑—Èß≈Ÿ ‘Õ— ¬“‚ π ·≈–‚ ‘ª“‡∑Õ√å ‡æ◊ËÕπ§π¬‘«¢Õßº¡Ω“°
§«“¡§‘¥∂÷ß¡“„Àâ°∫— æ«°§ÿ≥ 22º¡‡∑Õ√å™Õ‘ — ºŸ∑â °Ë’ ”≈—ß‡¢’¬π®¥À¡“¬©∫—∫π’µÈ “¡§”∫Õ°¢Õß‡ª“‚≈
Ω“°§«“¡§‘¥∂÷ß¡“„Àâæ«°§ÿ≥„πÕß§å‡®â“™’«µ‘ ¥â«¬ 23°“¬Õ— ‡®â“¢Õß∫â“π∑’ºË ¡Õ¬Ÿ‡à ¥’¬Î «π’·È ≈–‰¥â‡ªî¥

16
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∫â“π„Àâæ’ËπâÕß¡“ª√–™ÿ¡°—π Ω“°§«“¡§‘¥∂÷ß¡“„Àâ§ÿ≥¥â«¬ ‡Õ√— ∑— ºŸâ¥Ÿ·≈¥â“π°“√‡ß‘π¢Õß‡¡◊Õßπ’È
·≈–§«“√∑— æ’ËπâÕß¢Õß‡√“°ÁΩ“°§«“¡§‘¥∂÷ß¡“ 24*
25 √√‡ √‘≠æ√–‡®â“ æ√–Õß§å “¡“√∂„™â¢“à «¥’∑ºË’ ¡ª√–°“»π—π
È ∑”„Àâæ«°§ÿ≥‡¢â¡·¢Áß ¢à“«¥’
π’È§◊Õ‡√◊ËÕß¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå æ√–‡®â“‰¥â‡°Á∫‡√◊ËÕßπ’È ‰«â‡ªìπ§«“¡≈—∫µ—Èß·µà‡√‘Ë¡·√°
26·µàµÕππ’Èæ√–Õß§å ‰¥â‡ªî¥‡º¬‡√◊ËÕßπ’È·≈â« æ√–‡®â“ºŸâ‡ªìπÕ¬Ÿàµ≈Õ¥°“≈ ‰¥â —Ëßæ«°ºŸâæŸ¥·∑π
æ√–Õß§å „Àâ‡¢’¬π∂÷ß¢à“«¥’π’È ‡æ◊ËÕ«à“™π∑ÿ°™“µ‘®–‰¥â ‰«â«“ß„®·≈–‡™◊ËÕøíßæ√–Õß§å
27¡’æ√–‡®â“‡∑’Ë¬ß·∑â·µà‡æ’¬ßºŸâ‡¥’¬« √√‡ √‘≠æ√–Õß§å‡∂‘¥ æ√–Õß§å‡µÁ¡‰ª¥â«¬ µ‘ªí≠≠“
¢Õ„Àâæ√–Õß§å ‰¥â√—∫‡°’¬√µ‘µ≈Õ¥‰ª‡æ√“–æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå Õ“‡¡π†

16:24 ”‡π“µâπ©∫—∫¿“…“‡¥‘¡ ®∫¢âÕπ’È≈ß¥â«¬ª√–‚¬§∑’Ë«à“ ç¢Õæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå‡®â“„Àâ§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“æ«°§ÿ≥ Õ“‡¡πé
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Àπ—ß ◊Õ‚§√‘π∏å ©∫—∫∑’ËÀπ÷Ëß ·≈– Õß
«à π®¥À¡“¬ 1‚§√‘π∏å ·≈– 2‚§√‘π∏å ‡ªìπ®¥À¡“¬ Õß
©∫—∫®“°®”π«π®¥À¡“¬À≈“¬Ê ©∫—∫∑’Ë‡ª“‚≈‡¢’¬π¢÷Èπ¡“∂÷ß
æ’Ë πâ Õ ß§√‘ ‡µ’ ¬ π∑’Ë ‡ ¡◊ Õ ß‚§√‘ π ∏å ´Ë÷ ß µ—È ß Õ¬Ÿà ∑ “ßµÕπ„µâ ¢ Õß
ª√–‡∑»°√’° „π à«π·√°¢Õß®¥À¡“¬∑—Èß Õß©∫—∫π’È ‡ª“‚≈
‰¥âæŸ¥∂÷ßªí≠À“∫“ßÕ¬à“ß∑à’Ëæ«°§√‘ ‡µ’¬π¡’ ·≈–µÕ∫ªí≠À“
∑’Ëæ«°æ’ËπâÕß‡¢’¬π¡“∂“¡‡¢“ À—«¢âÕ∑’Ë‡ª“‚≈‡¢’¬π∂÷ß§◊Õ§«“¡
‡ªìπÕ—πÀπ÷ËßÕ—π‡¥’¬«°—π¢Õß§√‘ ‡µ’¬π °“√·µàßß“π °“√∑”
º‘¥∑“ß‡æ» °“√À¬à“√â“ß æ√ «√√§å®“°æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï
·≈–Õ◊ËπÊ ®ÿ¥‡¥àπ¢ÕßÀπ—ß ◊Õ 1‚§√‘π∏åπ’È Õ¬Ÿà„π∫∑∑’Ë 13 ´÷Ëß
‡ªìπ∫∑∑’Ë‡ª“‚≈‡¢’¬π‰«â‡°’Ë¬«°—∫§«“¡√—° ´÷Ëß‡¢“‡ÀÁπ«à“ªí≠À“
∑ÿ°ªí≠À“·°â ‰¥â¥â«¬§«“¡√—° „π 2‚§√‘π∏å ‡ª“‚≈‰¥â·°â¢à“«∑’Ë
‰¡à¥’‡°’Ë¬«°—∫µ—«‡¢“ ∑’Ë≈◊Õ°—π„πÀ¡Ÿà™“«‚§√‘π∏å ·≈–∫Õ°„Àâ
æ«°‚§√‘π∏å√Ÿâ∂÷ß≈—°…≥–∑’Ë·∑â®√‘ß¢ÕßºŸâ∑’Ëµ‘¥µ“¡æ√–‡¬´Ÿ
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282

®¥À¡“¬®“°‡ª“‚≈∂÷ßÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“
∑’‡Ë ¡◊Õß‚§√‘π∏å ©∫—∫∑’À
Ë π÷ßË
®“°‡ª“‚≈ §π∑’Ëæ√–‡®â“‰¥âµ—¥ ‘π„®‡√’¬°„Àâ¡“‡ªìπ»‘…¬å‡Õ°† ¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå ·≈–®“°
‚ ‡∏‡π æ’ËπâÕß¢Õß‡√“
2∂÷ßÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“„π‡¡◊Õß‚§√‘π∏å æ√–‡®â“‰¥â‡√’¬°æ«°§ÿ≥¡“‡ªìπ§π¢Õß æ√–Õß§å
‚¥¬∑“ßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå ·≈–‰¥â‡√’¬°æ«°§ÿ≥„Àâ¡“‡ªìπºŸ∫â √‘ ∑ÿ ∏‘†Ï ¢Õßæ√–Õß§å ‡À¡◊Õπ°—∫∑’æË √–Õß§å
‰¥â∑”°—∫∑ÿ°§π„π∑ÿ°∑’Ë ∑’ËÕ∏‘…∞“π„ππ“¡¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå Õß§å‡®â“™’«‘µ¢Õß‡¢“·≈–¢Õß‡√“
3¢Õ„Àâæ√–‡®â“æ√–∫‘¥“¢Õß‡√“ ·≈–æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå‡®â“¢Õß‡√“ „Àâ§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“ ·≈–
—πµ‘ ÿ¢°—∫æ«°§ÿ≥

1

‡ª“‚≈¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“
4º¡¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“¢Õßº¡‡ ¡Õ ”À√—∫æ«°§ÿ≥ ‡æ√“–æ√–‡®â“‰¥â‡¡µµ“°√ÿ≥“æ«°§ÿ≥ ºà“π
∑“ßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå 5„πæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µåπ—Èπ æ√–‡®â“‰¥âÕ«¬æ√æ«°§ÿ≥Õ¬à“ß≈âπ‡À≈◊Õ„π∑ÿ°Ê ¥â“π
‰¡à«“à ®–‡ªìπ¥â“π§”æŸ¥∑ÿ°™π‘¥À√◊Õ§«“¡√Ÿ∑â °ÿ Õ¬à“ß 6∑’æË «°§ÿ≥‡ªìπÕ¬à“ßπ’È °Á· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“∑ÿ°Õ¬à“ß
∑’‡Ë √“∫Õ°‡°’¬Ë «°—∫æ√–§√‘ µåππÈ— ‡ªìπ§«“¡®√‘ß 7µÕππ’§È ≥
ÿ ®÷ß¡’æ√ «√√§å∑°ÿ Õ¬à“ß∑’æË √–‡®â“„Àâ ‚¥¬
‰¡à¢“¥Õ–‰√‡≈¬ „π¢≥–∑’Ë§ÿ≥°”≈—ß§Õ¬æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå‡®â“¢Õß‡√“°≈—∫¡“ 8æ√–Õß§å®–∑”„Àâ§ÿ≥

¬◊πÀ¬—¥¡—Ëπ§ßÕ¬Ÿà ‰¥â®π∂÷ß∑’Ë ÿ¥ ‡æ◊ËÕ§ÿ≥®–‰¥â ‰¡à¡’∑Ë’µ‘„π«—π∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå‡®â“¢Õß‡√“°≈—∫¡“
«à π√à«¡°—∫æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µåæ√–∫ÿµ√
¢Õßæ√–Õß§å

9æ√–‡®â“π—π
È ‰«â„®‰¥â·πàπÕπ æ√–Õß§å ‰¥â‡√’¬°„Àâæ«°§ÿ≥‡¢â“¡“¡’

°“√·µ°·¬°„πÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡∑’Ë‡¡◊Õß‚§√‘π∏å
µå‡®â“¢Õß‡√“ ¢Õ„Àâ “¡—§§’°π— ‰«â Õ¬à“
·∫àßæ√√§·∫àßæ«°°—π‡≈¬ ·µà¢Õ„Àâ¡·’ π«§«“¡§‘¥·≈–‡ªÑ“À¡“¬‡¥’¬«°—π 11‡æ√“–¡’∫“ß§π„πæ«°
¢Õßπ“ß§–‚≈‡Õ ‰¥â¡“∫Õ°º¡«à“ æ«°§ÿ≥∑–‡≈“–«‘«“∑°—π 12º¡À¡“¬∂÷ß«à“ æ«°§ÿ≥µà“ß§πµà“ß
°ÁæŸ¥°—π«à“ çº¡‡ªìπ¢Õß‡ª“‚≈é À√◊Õ çº¡‡ªìπ¢ÕßÕªÕ≈‚≈é À√◊Õ çº¡‡ªìπ¢Õß‡ª‚µ√é À√◊Õéº¡
‡ªìπ¢Õßæ√–§√‘ µåéå 13æ√–§√‘ µå∂°Ÿ ·¬°ÕÕ°‡ªìπ°≈ÿ¡à Ê ·≈â«À√◊Õ ‡ª“‚≈∂Ÿ°µ√÷ß∫π‰¡â°“ß‡¢π‡æ◊ÕË
æ«°§ÿ≥À√◊ÕÕ¬à“ß‰√ æ«°§ÿ≥‡¢â“æ‘∏’®ÿà¡πÈ”†‡æ◊ËÕ®–‡ªìπ¢Õß‡ª“‚≈À√◊ÕÕ¬à“ß‰√ 14¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“
∑’ºË ¡‰¡à ‰¥â∑”æ‘∏®’ ¡àÿ πÈ”„Àâ°∫— æ«°§ÿ≥§π‰Àπ‡≈¬ πÕ°®“°§√‘ ªí °—∫°“¬Õ— 15®–‰¥â ‰¡à¡’„§√æŸ¥‰¥â
«à“ ‡¢“‡¢â“æ‘∏®’ ¡àÿ πÈ”‡æ◊ÕË ‡ªìπ¢Õßº¡ 16(ÕãÕπ÷°‰¥â·≈â« ¬—ß¡’§√Õ∫§√—«¢Õß ‡∑ø“π— ¥â«¬∑’ºË ¡∑”æ‘∏’
®ÿà¡πÈ”„Àâ πÕ°®“°π—Èπ º¡°Á®”‰¡à ‰¥â·≈â««à“‰¥â∑”„Àâ „§√Õ’°∫â“ß) 17‡æ√“–æ√–§√‘ µå ‰¡à ‰¥â àßº¡¡“
∑”æ‘∏®’ ¡ÿà πÈ” ·µà ßà º¡¡“ª√–°“»¢à“«¥’·≈–‰¡à„™à¥«â ¬™—πÈ ‡™‘ß·æ√«æ√“« ‡æ√“–‡°√ß«à“°“ß‡¢π¢Õß
æ√–§√‘ µå®–À¡¥ƒ∑∏‘Ï‡¥™‰ª
æ√–§√‘ µå§◊ÕÕ”π“®·≈– µ‘ªí≠≠“¢Õßæ√–‡®â“
18§π∑’°Ë ”≈—ß®–æ‘π“»π—π
È °Á∂Õ◊ «à“‡√◊ÕË ß¢Õß‰¡â°“ß‡¢π‡ªìπ‡√◊ÕË ß‚ßà ·µà§π∑’°Ë ”≈—ß®–√Õ¥°Á∂Õ◊ «à“
19
‡ªìπƒ∑∏‘Ï‡¥™¢Õßæ√–‡®â“ ‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ë¡’æ√–§—¡¿’√†å ‡¢’¬π‰«â«à“
10æ’π
Ë Õâ ß§√—∫ º¡¢Õ√âÕßæ«°§ÿ≥„ππ“¡¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘
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ç‡√“®–∑”≈“¬ µ‘ªí≠≠“¢Õß§π©≈“¥
·≈–‡√“®–∑”„Àâ§«“¡‡¢â“„®¢ÕßºŸâ√Õ∫√Ÿâ ‰¡à¡’§«“¡À¡“¬Õ–‰√‡≈¬é*
20‰Àπ≈à–§π©≈“¥ ‰Àπ≈à–§π Õπ°Æ∫—≠≠—µ‘ ‰Àπ≈à–π—°ª√“™≠å ¡—¬π’È ‰¡à „™àæ√–‡®â“À√Õ°
À√◊Õ ∑’Ë∑”„Àâ‡√“√Ÿâ«à“ µ‘ªí≠≠“¢Õß‚≈°π’È¡—π‚ßà‡¢≈“¢π“¥‰Àπ 21¡—π‡ªìπ·ºπ°“√Õ—π‡©≈’¬«©≈“¥
¢Õßæ√–‡®â“ ∑’Ë®–‰¡à „ Àâ ‚≈°¡“√Ÿâ®—°°—∫æ√–‡®â“¥â«¬°“√æ÷Ëß§«“¡‡©≈’¬«©≈“¥¢Õßµ—«¡—π‡Õß
æ√–‡®â“®÷ßµ—¥ ‘π„®∑’Ë®–„™â‡√◊ËÕß√“«∑’Ë¥Ÿ‡À¡◊Õπ‚ßàÊ ∑’Ë‡√“‰¥âª√–°“»Õ¬Ÿàπ’Ë·À≈–™à«¬§π∑’Ë ‰«â«“ß„®
„Àâ√Õ¥ 22§π¬‘«Õ¬“°‡ÀÁπÀ¡“¬ ”§—≠Õ—πÕ—»®√√¬å* à«π§π°√’°°Á¡ÕßÀ“ µ‘ªí≠≠“ 23·µà‡√“
ª√–°“»‡√◊ËÕßæ√–§√‘ µå∑’Ë∂Ÿ°µ√÷ßµ“¬∫π‰¡â°“ß‡¢π §π¬‘«‡≈¬ –¥ÿ¥¬Õ¡√—∫‰¡à ‰¥â ·≈–§π∑’Ë ‰¡à „™à
¬‘«°Á∂◊Õ«à“‡ªìπ‡√◊ËÕß‚ßàÊ 24·µà ”À√—∫§π∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â‡√’¬°¡“ ‰¡à«à“®–‡ªìπ¬‘«À√◊Õ°√’°µà“ß°Á∂◊Õ«à“
æ√–§√‘ µå§◊Õƒ∑∏‘ÏÕ”π“®·≈– µ‘ªí≠≠“¢Õßæ√–‡®â“ 25‡æ√“–§«“¡‚ßà¢Õßæ√–‡®â“°Á¬—ß‡Àπ◊Õ°«à“
§«“¡©≈“¥¢Õß¡πÿ…¬å ·≈–§«“¡ÕàÕπ·Õ¢Õßæ√–‡®â“°Á¬—ß‡Àπ◊Õ°«à“§«“¡‡¢â¡·¢Áß¢Õß¡πÿ…¬å
26æ’ËπâÕß§√—∫ §‘¥¥Ÿ ‘«à“ µÕπ∑’Ëæ√–‡®â“‡√’¬°§ÿ≥¡“π—Èπ §ÿ≥‡ªìπ§π·∫∫‰Àπ°—π µ“¡§«“¡§‘¥
¢Õß¡πÿ…¬å·≈â« ¡’ ‰¡à°’Ë§πÀ√Õ°∑’Ë‡ªìπ§π©≈“¥ ¡’ ‰¡à°’Ë§πÀ√Õ°∑’Ë‡ªìπºŸâ¡’Õ‘∑∏‘æ≈ ·≈–¡’‰¡à°’Ë§π
À√Õ°∑’Ë¡“®“°µ√–°Ÿ≈ Ÿß 27·µàæ√–‡®â“‰¥â‡≈◊Õ° ‘Ëß∑’Ë ‚≈°π’È∂◊Õ«à“‚ßà¡“∑”„Àâ§π∑’Ë©≈“¥Õ—∫Õ“¬ ·≈–
æ√–‡®â“‰¥â‡≈◊Õ° ‘Ëß∑’Ë ‚≈°π’È∂◊Õ«à“ÕàÕπ·Õ ¡“∑”„Àâ ‘Ëß∑’Ë‡¢â¡·¢ÁßµâÕßÕ—∫Õ“¬ 28æ√–‡®â“‰¥â‡≈◊Õ° ‘Ëß∑’Ë
‚≈°π’È∂◊Õ«à“µË”µâÕ¬ πà“√—ß‡°’¬®·≈–‰√â “√– ¡“∑”≈“¬ ‘Ëß∑’Ë ‚≈°π’È∂◊Õ«à“ ”§—≠ 29®–‰¥â ‰¡à¡’ „§√¡“
‚ÕâÕ«¥‡√◊ÕË ßæ«°π’µÈ Õà Àπâ“æ√–‡®â“ 30æ√–‡®â“‡∑à“π—πÈ ∑’∑Ë ”„Àâ‡√“¡’ «à π„πæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå ‰¥â æ√–‡®â“
∑”„Àâæ√–§√‘ µå‡ªìπ§«“¡‡©≈’¬«©≈“¥π—Èπ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå¢Õß‡√“ æ√–§√‘ µå∑”„Àâ‡√“‡ªìπ∑’Ë
¬Õ¡√—∫¢Õßæ√–‡®â“ ·≈–∑”„Àâ‡√“∫√‘ ∑ÿ ∏‘†Ï æ√–Õß§å‡ ¬’ ≈–µ—«‡Õß‡æ◊ÕË ª≈¥ª≈àÕ¬ ‡√“„Àâ‡ªìπÕ‘ √–
®“°∫“ª 31‡À¡◊Õπ∑’Ëæ√–§—¡¿’√åæŸ¥«à“ ç§π∑’ËÕ¬“°®–‚ÕâÕ«¥°Á„Àâ ‚ÕâÕ«¥ ·µàÕß§å‡®â“™’«‘µ‡∑à“π—Èπé*

‡√◊ËÕß√“«¢Õßæ√–§√‘ µå∫π‰¡â°“ß‡¢π
¥—ßπ—πÈ æ’πË Õâ ß§√—∫ µÕπ·√°∑’ºË ¡¡“ª√–°“»§«“¡®√‘ßÕ—π≈÷°≈—∫¢Õßæ√–‡®â“„Àâ°∫— æ«°§ÿ≥π—πÈ
º¡‰¡à ‰¥â „™â§”æŸ¥∑’Ë «¬À√ŸÀ√◊Õ‡µÁ¡‰ª¥â«¬ µ‘ªí≠≠“Õ—π‡≈Õ‡≈‘» 2¡’·§à ‘Ëß‡¥’¬«‡∑à“π—Èπ∑’Ëº¡
µ—¥ ‘π„®·πà«·πà«à“º¡®–µâÕß∑”µÕπ∑’ËÕ¬Ÿà°—∫æ«°§ÿ≥ §◊Õ®–æŸ¥‡√◊ËÕß¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå·≈–
§«“¡µ“¬¢Õßæ√–Õß§å∫π‰¡â°“ß‡¢π 3º¡¡“À“§ÿ≥Õ¬à“ß§πÕàÕπ·Õ∑’Ë°≈—«®πµ—« —Ëπ 4·≈–º¡‰¡à
‰¥â „™â§”æŸ¥Õ—π‡©≈’¬«©≈“¥¢Õß¡πÿ…¬å‡æ◊ËÕ‚πâ¡πâ“«§ÿ≥¥â«¬ ·µàº¡‰¥â ”·¥ß§«“¡®√‘ß¥â«¬ƒ∑∏‘Ï
Õ”π“®¢Õßæ√–«‘≠≠“≥† 5‡æ◊ËÕ§«“¡‡™◊ËÕ¢Õß§ÿ≥®–‰¥â ‰¡à¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫§«“¡‡©≈’¬«©≈“¥¢Õß¡πÿ…¬å
·µà¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫ƒ∑∏‘ÏÕ”π“®¢Õßæ√–‡®â“
µ‘ª≠
í ≠“¢Õßæ√–‡®â“
6®√‘ßÊ ·≈â«°—∫§π∑’Ë‡ªìπºŸâ „À≠à ‡√“°Á Õπ‡√◊ËÕß§«“¡‡©≈’¬«©≈“¥ ·µà ‰ ¡à „™à‡ªìπ§«“¡
‡©≈’¬«©≈“¥¢Õß‚≈°π’È À√◊Õ∑’Ë¡“®“°ºŸâ§√Õ∫§√Õß‚≈°π’È∑’Ë°”≈—ß®–À¡¥Õ”π“®‰ª 7·µà‡√“ Õπ∂÷ß

2

1:19 ç‡√“®–∑”≈“¬...§«“¡À¡“¬Õ–‰√‡≈¬é - Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ Õ‘ ¬“Àå 29:14
1:22 À¡“¬ ”§—≠Õ—πÕ—»®√√¬å - ‡ªìπ ‘Ëß¡À—»®√√¬å∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ®“°Õ”π“®¢Õßæ√–‡®â“
1:31 ç§π∑’ËÕ¬“°...Õß§å‡®â“™’«‘µ‡∑à“π—Èπé - Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ ‡¬‡√¡’¬å 9:24
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µ‘ªí≠≠“Õ—π≈÷°≈—∫¢Õßæ√–‡®â“∑’Ë∂Ÿ°ªî¥´àÕπ‰«â ·≈–æ√–Õß§å°Á ‰¥â°”Àπ¥ ‰«â°àÕπ∑’Ë®–¡’ ‚≈°π’È‡ ’¬
Õ’°«à“ µ‘ª≠
í ≠“π’®È –‡ªìπ»—°¥‘»Ï √’¢Õß‡√“ 8‰¡à¡º’ §âŸ √Õ∫§√Õß§π‰Àπ„π¬ÿ§π’√È ®âŸ °— µ‘ª≠
í ≠“π—πÈ ‡æ√“–
9
∂â“‡¢“√Ÿâ‡¢“°Á§ß®–‰¡àµ√÷ßÕß§å‡®â“™’«‘µºŸâ¬‘Ëß„À≠à ‰«â∫π‰¡â°“ß‡¢π ‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëæ√–§—¡¿’√*å æŸ¥«à“
ç‰¡à¡’µ“¢Õß„§√‡§¬‡ÀÁπ ‰¡à¡’ÀŸ¢Õß„§√‡§¬‰¥â¬‘π
‰¡à¡’„®¢Õß„§√‡§¬§‘¥¢÷Èπ¡“‰¥â ∂÷ß ‘Ëß∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â‡µ√’¬¡‰«â
”À√—∫§π∑’Ë√—°æ√–Õß§åé*
10·µàæ√–‡®â“‰¥â‡ªî¥‡º¬ ß‘Ë π’È„Àâ°∫— ‡√“ºà“π∑“ßæ√–«‘≠≠“≥ ‡æ√“–æ√–«‘≠≠“≥√Ÿ∑â °ÿ ß‘Ë ∑ÿ°Õ¬à“ß
·¡â·µà§«“¡≈—∫Õ—π≈È”≈÷°¢Õßæ√–‡®â“ 11‡æ√“–‰¡à¡’ „§√√Ÿ§â «“¡§‘¥¢Õß§πÕ◊πË ‰¥âπÕ°®“°«‘≠≠“≥∑’Ë
Õ¬Ÿà „πµ—«¢Õß‡¢“‡Õß ‡™àπ‡¥’¬«°—π ‰¡à¡’ „§√√Ÿâ§«“¡§‘¥¢Õßæ√–‡®â“‰¥âπÕ°®“°æ√–«‘≠≠“≥¢Õß
æ√–Õß§å‡Õß 12‡√“‰¡à ‰¥â√—∫«‘≠≠“≥¢Õß‚≈°π’È ·µà√—∫æ√–«‘≠≠“≥∑’Ë¡“®“°æ√–‡®â“ ‡æ◊ËÕ‡√“®–
‰¥â‡¢â“„®∂÷ß ‘Ëßµà“ßÊ ∑’Ëæ√–‡®â“„Àâ‡√“ ·≈–æ√–Õß§å°Á„Àâ‡√“Õ¬à“ß„®°«â“ß®√‘ßÊ
13 ‘Ëß∑’Ë‡√“æŸ¥¡“π’È ‰¡à„™à‡ªìπ µ‘ªí≠≠“¢Õß¡πÿ…¬å ·µàæ√–«‘≠≠“≥ Õπ„ÀâæŸ¥ ´÷Ëß‡ªìπ°“√
Õ∏‘∫“¬ ßË‘ µà“ßÊ ¢Õßæ√–«‘≠≠“≥¥â«¬§”æŸ¥∑’¡Ë “®“°æ√–«‘≠≠“≥ 14§π∑’Ë ‰¡à¡æ’ √–«‘≠≠“≥°Á ‰¡à
¬Õ¡√—∫ ‘Ëßµà“ßÊ ∑’Ëæ√–«‘≠≠“≥¢Õßæ√–‡®â“‡ªî¥‡º¬„Àâ√Ÿâ ‡æ√“–‡ÀÁπ«à“‡ªìπ‡√◊ËÕß‚ßà ·≈–‡¢“°Á ‰¡à
‡¢â“„® ‘Ëß‡À≈à“π’È ‡æ√“– ‘Ëß‡À≈à“π’È®–µâÕß¡’æ√–«‘≠≠“≥™à«¬µ—¥ ‘π 15·µà§π∑’Ë¡’æ√–«‘≠≠“≥°Á®–
µ—¥ ‘π‰¥â∑ÿ°‡√◊ËÕß ·µà ‰¡à¡’„§√µ—¥ ‘π‡¢“‰¥â ‡æ√“–æ√–§—¡¿’√åæŸ¥‰«â«à“
16ç„§√À√◊Õ∑’Ë®–À¬—Ëß√Ÿâ „®¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µ
‡æ◊ÕË ∑’®Ë – ßË— Õπæ√–Õß§å ‰¥âé*
·µà‡√“‡¢â“„® ‘Ëß‡À≈à“π’È‡æ√“–‡√“¡’„®¢Õßæ√–§√‘ µå

§√Ÿ‡ªìπ·§àºŸâ√—∫„™â¢Õßæ√–‡®â“‡∑à“π—Èπ
æ’πË Õâ ß§√—∫ º¡‰¡à “¡“√∂æŸ¥°—∫§ÿ≥‡À¡◊Õπ°—∫§π∑’¡Ë æ’ √–«‘≠≠“≥‰¥â ·µàµÕâ ßæŸ¥°—∫§ÿ≥‡À¡◊Õπ
°—∫§π∑’Ë∑”µ“¡ —π¥“π¡πÿ…¬å æ«°§ÿ≥‡ªìπ‡À¡◊Õπ‡¥Á°∑“√°„πæ√–§√‘ µå 2º¡‡≈¬µâÕß„Àâ
πÈ”π¡§ÿ≥¥◊Ë¡·∑π∑’Ë®–‡ªìπÕ“À“√·¢Áß ‡æ√“–æ«°§ÿ≥¬—ß°‘πÕ“À“√·¢Áß‰¡à ‰¥â ∂÷ß‡¥’Î¬«π’È§ÿ≥°Á¬—ß
°‘πÕ“À“√·¢Áß‰¡à ‰¥âÕ¬Ÿà¥’ 3‡æ√“–§ÿ≥¬—ß∑”µ“¡ π— ¥“π¢Õß¡πÿ…¬å §◊Õ¬—ßÕ‘®©“·≈–∑–‡≈“–«‘«“∑°—π
· ¥ß«à“§ÿ≥¬—ß∑”µ“¡ π— ¥“π¡πÿ…¬å‡À¡◊Õπ°—∫§πÕ◊πË Ê „π‚≈°π’È 4‡¡◊ÕË ¡’§πÀπ÷ßË æŸ¥«à“ çº¡‡ªìπ¢Õß
‡ª“‚≈é ·≈–Õ’°§πÀπ÷ËßæŸ¥«à“ çº¡‡ªìπ¢ÕßÕªÕ≈‚≈é Õ¬à“ßπ’È ‰¡à„™à∑”µ—«‡À¡◊Õπ°—∫§πÕ◊ËπÊ „π
‚≈°À√◊Õ
5ÕªÕ≈‚≈‡ªìπ„§√ ·≈–‡ª“‚≈‡ªìπ„§√ ‡√“°Á·§à§π√—∫„™â∑’Ë™à«¬„Àâæ«°§ÿ≥¡“‡™◊ËÕ ‡√“·§à∑”
µ“¡Àπâ“∑’Ë¢Õß‡√“·µà≈–§πµ“¡∑’ËÕß§å‡®â“™’«‘µ¡Õ∫À¡“¬„Àâ‡∑à“π—Èπ 6º¡‡ªìπ§πª≈Ÿ° ÕªÕ≈‚≈‡ªìπ
§π√¥πÈ” ·µàæ√–‡®â“‡ªìπºŸâ∑”„Àâ‡µ‘∫‚µ 7¥—ßπ—Èπ∑—Èß§πª≈Ÿ° ·≈–§π√¥πÈ”°Á ‰¡à ‰¥â ”§—≠Õ–‰√‡≈¬
·µàæ√–‡®â“ºŸ∑â ”„Àâ‡µ‘∫‚µµà“ßÀ“°∑’Ë ”§—≠ 8∑—ßÈ §πª≈Ÿ°·≈–§π√¥πÈ”°Á¡‡’ ªÑ“À¡“¬‡¥’¬«°—π ·≈–·µà≈–
§π°Á®–‰¥â√∫— √“ß«—≈µ“¡º≈ß“π∑’‡Ë ¢“‰¥â∑”‰«â 9‡æ√“–æ«°‡√“‡ªìπ‡æ◊ÕË π√à«¡ß“π„π°“√√—∫„™âæ√–‡®â“
æ«°§ÿ≥‡ªìπ‰√àπ“ ·≈–µ÷°¢Õßæ√–‡®â“

3

2:9 ç‰¡à¡’µ“„§√...§π∑’Ë√—°æ√–Õß§åé Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ Õ‘ ¬“Àå 64:4
2:16 ç„§√À√◊Õ...æ√–Õß§å ‰¥âé Õâ“ß¡“®“° Õ‘ ¬“Àå 40:13
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10º¡‰¥â«“ß√“°∞“π‡À¡◊ÕπÀ—«Àπâ“«‘»«°√ºŸ™â ”π“≠µ“¡Àπâ“∑’∑
Ë æË’ √–‡®â“‰¥â¡Õ∫„Àâ°∫— º¡ ·≈â«
§πÕ◊πË °Á¡“°àÕ¢÷πÈ ∫π√“°∞“ππ—πÈ ·µà„Àâ·µà≈–§π√–«—ß«à“‡¢“®–°àÕ¢÷πÈ ¡“Õ¬à“ß‰√ 11‡æ√“–‰¡à¡’„§√
∑’®Ë –¡“«“ß√“°∞“πÕ◊πË ‰¥âÕ°’ πÕ°®“°√“°∞“πÕ—π∑’Ë‰¥â«“ß‰«â·≈â« §◊Õæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå 12∂â“„§√°Áµ“¡
¡“°àÕ √â“ß∫π√“°∞“ππ—Èπ ‰¡à«à“®–¥â«¬∑Õß§” ‡ß‘π ‡æ™√æ≈Õ¬ ‰¡â À≠â“·ÀâßÀ√◊Õø“ß 13º≈ß“π

¢Õß·µà≈–§π®–ª√“°ÆÕÕ°¡“„Àâ‡ÀÁπÕ¬à“ß™—¥‡®π«à“‡ªìπÕ¬à“ß‰√ ‡æ√“–∑ÿ°Õ¬à“ß®–∂Ÿ°‡ªî¥‡º¬
ÕÕ°¡“„Àâ‡ÀÁπ„π«—π∑’æË √–‡®â“¡“æ‘æ“°…“‚≈° «—ππ—πÈ *®–¡“æ√âÕ¡°—∫‰ø ·≈–‰øπ’®È –∑¥ Õ∫§ÿ≥¿“æ
ß“π¢Õß·µà≈–§π«à“‡ªìπÕ¬à“ß‰√ 14∂â“ß“π¢Õß„§√∑’Ë°àÕ √â“ß∫π√“°∞“ππ—Èπ¬—ß§ß∑πÕ¬Ÿà‰¥â §πÊ
π—Èπ°Á®–‰¥â√—∫√“ß«—≈ 15·µà∂â“ß“π¢Õß„§√∂Ÿ°‰ø‡º“‰À¡â ‰ª §πÊ π—Èπ°Á®–‰¥â√—∫§«“¡‡ ’¬À“¬ µ—«
‡¢“‡Õß®–√Õ¥ ‡À¡◊Õπ§π∑’Ë«‘ËßΩÉ“‡ª≈«‰øÕÕ°¡“
16æ«°§ÿ≥‰¡à√À
âŸ √◊Õ«à“æ«°§ÿ≥‡ªìπ«‘À“√¢Õßæ√–‡®â“ ·≈–æ√–«‘≠≠“≥†¢Õßæ√–‡®â“°ÁÕ¬Ÿà„π
À¡Ÿàæ«°§ÿ≥ 17∂â“„§√¡“∑”≈“¬«‘À“√¢Õßæ√–‡®â“ æ√–‡®â“°Á®–∑”≈“¬§π§ππ—Èπ ‡æ√“–«‘À“√¢Õß
æ√–‡®â“π—Èπ»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ·≈–æ«°§ÿ≥°Á‡ªìπ«‘À“√π—Èπ
18Õ¬à“À≈Õ°µ—«‡Õß‡≈¬ ∂â“„§√„πæ«°§ÿ≥§‘¥«à“µ—«‡Õß©≈“¥µ“¡§«“¡§‘¥¢Õß‚≈°π’È °Á „Àâ‡¢“
¬Õ¡‡ªìπ§π‚ßà‡∂Õ– ‡æ◊ÕË ‡¢“®–‰¥â‡ªìπ§π∑’©Ë ≈“¥Õ¬à“ß·∑â®√‘ß 19‡æ√“–æ√–‡®â“‡ÀÁπ«à“§«“¡©≈“¥
¢Õß‚≈°π’¡È π— ‚ßà‡¢≈“ ‡À¡◊Õπ°—∫∑’æË √–§—¡¿’√†å ‡¢’¬π‰«â«“à çæ√–‡®â“„™â‡≈àÀ‡å À≈’¬Ë ¡¢Õß§π©≈“¥‡ªìπ
°—∫¥—°®—∫µ—«æ«°‡¢“‡Õßé* 20·≈â«¬—ß‰¥âæŸ¥Õ’°«à“ çÕß§å‡®â“™’«‘µ√Ÿâ«à“§«“¡§‘¥¢Õß§π©≈“¥π—Èπ ‰¡à
¡’ª√–‚¬™πåÕ–‰√‡≈¬é*
21∂â“Õ¬à“ßπ—π
È ‡≈‘°‡Õ“¡πÿ…¬å¡“Õ«¥Õâ“ß°—π‰¥â·≈â« ‡æ√“–∑ÿ° ßË‘ ∑ÿ°Õ¬à“ß°Á‡ªÁπ¢Õßæ«°§ÿ≥
22
Õ¬Ÿ·à ≈â« ‰¡à«“à ®–‡ªìπ‡ª“‚≈ ÕªÕ≈‚≈ À√◊Õ‡ª‚µ√ À√◊Õ‚≈°π’È À√◊Õ™’«µ‘ À√◊Õ§«“¡µ“¬ À√◊Õªí®®ÿ∫π— π’È
À√◊ÕÕπ“§µ ∑—ßÈ À¡¥π’‡È ªìπ¢Õßæ«°§ÿ≥ 23æ«°§ÿ≥°Á‡ªìπ¢Õßæ√–§√‘ µå ·≈–æ√–§√‘ µå°‡Á ªìπ¢Õß
æ√–‡®â“

»‘…¬å‡Õ°†¢Õßæ√–§√‘ µå
¥—ßπ—πÈ §πÕ◊πË πà“®–¡Õß«à“‡√“‡ªìπ§π√—∫„™â¢Õßæ√–§√‘ µå ·≈–‡ªìπ§π∑’æË √–‡®â“‰¥â¡Õ∫À¡“¬
„Àâ¥·Ÿ ≈§«“¡®√‘ßÕ—π≈÷°≈—∫¢Õßæ√–Õß§åπÈ’ 2§π∑’Ë ‰¥â√—∫Àπâ“∑’Ë¥Ÿ·≈π’È®–µâÕß‡ªìπ§π∑’Ë ‰«â „®‰¥â
3 ”À√—∫µ—«º¡π—π
È º¡‰¡à π‡≈¬«à“æ«°§ÿ≥À√◊Õ»“≈®–µ—¥ π‘ «à“º¡‡ªìπ§πÕ¬à“ß‰√ Õ—π∑’®Ë √‘ßµ—«º¡
‡Õß°Á¬ß— ‰¡à‡§¬µ—¥ π‘ µ—«‡Õß‡ ¬’ ¥â«¬´È” 4„®¢Õßº¡‰¡à ‰¥âøÕÑ ß«à“º¡∑”Õ–‰√º‘¥ ·µàππË— °Á ‰¡à ‰¥â· ¥ß
«à“º¡‡ªìπ§π∫√‘ ∑ÿ ∏‘ÀÏ √Õ°π–§√—∫ Õß§å‡®â“™’«µ‘ µà“ßÀ“°∑’‡Ë ªìπºŸµâ ¥— π‘ º¡ 5¥—ßπ—πÈ Õ¬à“‡æ‘ßË ¥à«πµ—¥ π‘
Õ–‰√°àÕπ‡«≈“ ‡«≈“∑’ËÕß§å‡®â“™’«‘µ¡“ æ√–Õß§å®–‡ªî¥‡º¬ Ë‘ßµà“ßÊ ∑’Ë·Õ∫´àÕπÕ¬Ÿà„π§«“¡¡◊¥
·≈–·√ß®Ÿß„®¢Õß§π∑—ÈßÀ≈“¬ÕÕ°¡“„Àâ‡ÀÁπ™—¥‡®π ®“°π—Èπæ√–‡®â“°Á®–„Àâ‡°’¬√µ‘æ«°§ÿ≥·µà≈–
§πµ“¡§«“¡‡À¡“– ¡
6æ’π
Ë Õâ ß§√—∫ º¡‰¥â„™âÕªÕ≈‚≈·≈–µ—«º¡‡Õß‡ªìπµ—«Õ¬à“ß ‡æ◊ÕË æ«°§ÿ≥®–‰¥â‡√’¬π√Ÿ®â “°µ—«Õ¬à“ß
¢Õß‡√“ ®–‰¥â√Ÿâ∂÷ß§«“¡À¡“¬¢Õß§”æŸ¥∑’Ë«à“ çÕ¬à“∑”‡°‘π°«à“∑’Ëæ√–§—¡¿’√å¿’√å ‰¥â‡¢’¬π‰«âé ‡æ◊ËÕ

4

3:13 «—ππ—Èπ ‡ªìπ«—π∑’Ëæ√–§√‘ µå®–¡“µ—¥ ‘π§π∑—ÈßÀ≈“¬
3:19 çæ√–‡®â“...µ—«æ«°‡¢“‡Õßé Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ ‚¬∫ 5:13
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§ÿ≥®–‰¥â ‰¡àæÕßµ—«¢÷Èπ ‚¥¬°“√¬°§πÀπ÷Ëß‰ª¢à¡Õ’°§πÀπ÷Ëß 7„§√∫Õ°«à“§ÿ≥«‘‡»…‰ª°«à“§πÕ◊ËπÊ
¡’Õ–‰√∫â“ß„π∫√√¥“¢Õß∑’§Ë ≥
ÿ ¡’∑§Ë’ ≥
ÿ ‰¡à ‰¥â√∫— ¡“ ∂â“§ÿ≥‰¥â√∫— ¡“∑—ßÈ π—πÈ ·≈â«§ÿ≥®–‚ÕâÕ«¥‰ª∑”‰¡
∑”‡À¡◊Õπ°—∫«à“§ÿ≥‰¡à ‰¥â√—∫¡—π¡“Õ¬à“ßπ—Èπ·À≈–
8µÕππ’È§ÿ≥§‘¥«à“·¡â ‰¡àµâÕß¡’‡√“ §ÿ≥°Á¡’æ√âÕ¡∑ÿ°Õ¬à“ß·≈â« √«¬·≈â« ·≈–‡ªìπ°…—µ√‘¬å·≈â«
¢Õ„Àâ‡ªìπÕ¬à“ßπ—πÈ ®√‘ßÊ ‡∂Õ– ‡√“®–‰¥â‡ªìπ°…—µ√‘¬°å ∫— æ«°§ÿ≥¥â«¬ 9º¡∫Õ°«à“æ√–‡®â“‰¥âµßÈ— æ«°
‡√“∑’‡Ë ªìπ»‘…¬å‡Õ°†„Àâ‡ªìπæ«°∑’°Ë √–®Õ°∑’Ë ¥ÿ ‡À¡◊Õπæ«°∑’∂Ë °Ÿ µ—¥ π‘ „Àâµ“¬„π ß— ‡«’¬π ‡æ√“–‡√“
‰¥â°≈“¬‡ªìπµ—«µ≈°„π “¬µ“¢Õß§π∑—Èß‚≈° µàÕæ«°∑Ÿµ «√√§å·≈–µàÕ¡πÿ…¬å¥â«¬
10‡√“‚ßà‡æ√“–‡ÀÁπ°—∫æ√–§√‘ µå ·µàæ«°§ÿ≥©≈“¥¡“°„πæ√–§√‘ µå ‡√“ÕàÕπ·Õ·µàæ«°§ÿ≥
·¢Áß·√ß¡“° æ«°§ÿ≥‰¥â√∫— °“√¬°¬àÕß·µà‡√“∂Ÿ°‡À¬’¬¥À¬“¡ 11®π∂÷ß‡¥’¬Î «π’‡È √“¬—ßÀ‘«·≈–°√–À“¬
πÈ” „ à‡ ◊ÈÕºâ“‡°à“´Õ¡´àÕ ∂Ÿ°™°µàÕ¬ ‰¡à¡’∫â“πÕ¬Ÿà 12∑”ß“πÀπ—°¥â«¬¡◊Õ¢Õß‡√“‡Õß 13‡¡◊ËÕ¡’§π¥à“
«à“‡√“ ‡√“°ÁÕ«¬æ√‡¢“ ‡¡◊ËÕ¡’§π°¥¢’Ë¢à¡‡Àß‡√“ ‡√“°ÁÕ¥∑π ‡¡◊ËÕ¡’§π„ à√â“¬‡√“ ‡√“°ÁæŸ¥¥’Ê µÕ∫
æ«°‡√“‡ªìπ‡À¡◊Õπ‡»… «–¢Õß‚≈°π’È ·≈–‡ªìπ‡À¡◊Õπ°“°‡¥π¢Õß∑ÿ°Õ¬à“ß®π∂÷ß‡¥’Î¬«π’È
14º¡‰¡à ‰¥â‡¢’¬π‡√◊ÕË ßπ’¡
È “„Àâæ«°§ÿ≥Õ—∫Õ“¬π–§√—∫ ·µà‡æ◊ÕË ‡µ◊Õπæ«°§ÿ≥‡À¡◊Õπ°—∫‡µ◊Õπ≈Ÿ°
∑’Ë√—°¢Õßº¡ 15‡æ√“–∂÷ß·¡â«à“§ÿ≥®–¡’æ’Ë‡≈’È¬ß‡ªìπÀ¡◊Ëπ„πæ√–§√‘ µå ·µà ‰¡à ‰¥â¡’æàÕÀ≈“¬§π ·≈–
º¡‰¥â°≈“¬‡ªìπæàÕ¢Õß§ÿ≥„πæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå ‡¡◊ÕË §ÿ≥‰¥â ‰«â«“ß„®„π¢à“«¥’†∑’ºË ¡ª√–°“»π—πÈ 16¥—ßπ—πÈ
¢Õ√âÕß„Àâ∑”µ“¡º¡‡∂Õ– 17π—πË ‡ªìπ‡Àµÿ∑ºË’ ¡‰¥â ßà ∑‘‚¡∏’¡“À“æ«°§ÿ≥ ‡¢“‡ªìπ≈Ÿ°∑’√Ë °— ¢Õßº¡·≈–
‰«â „®‰¥â „πÕß§å‡®â“™’«‘µ ‡¢“®–‡µ◊Õπæ«°§ÿ≥«à“º¡„™â™’«‘µÕ¬à“ß‰√„πæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëº¡
‰¥â Õπ„πÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“∑ÿ°∑’Ë
18∫“ß§π°ÁÀ¬‘ßË ‡ ¬’ ‡À≈◊Õ‡°‘π ∑”‡À¡◊Õπ°—∫«à“º¡®–‰¡à¡“À“æ«°§ÿ≥Õ’°·≈â« 19Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡
∂â“Õß§å‡®â“™’«µ‘ ‡ÀÁπ¥â«¬ º¡®–¡“À“æ«°§ÿ≥„π‡√Á«Ê π’È ·≈â«µÕππ—πÈ º¡°Á®–‰¥â√«âŸ “à æ«°À¬‘ßË º¬Õßπ’È
‡°àß·µàæ¥Ÿ À√◊Õ¡’ƒ∑∏‘‡Ï ¥™¢Õßæ√–‡®â“®√‘ß 20‡æ√“–·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“‰¡à ‰¥â¢πÈ÷ Õ¬Ÿ°à ∫— §”æŸ¥ ·µà¢πÈ÷
Õ¬Ÿ°à ∫— ƒ∑∏‘‡Ï ¥™¢Õßæ√–Õß§å 21æ«°§ÿ≥Õ¬“°„Àâº¡¡“·∫∫‰Àπ ¡“æ√âÕ¡°—∫‰¡â‡√’¬« À√◊Õ¡“æ√âÕ¡
°—∫§«“¡√—°·≈–®‘µ„®∑’ËÕàÕπ‚¬π

ªí≠À“∑“ß¥â“π»’≈∏√√¡„πÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“
‰¡àπ“à ‡™◊ÕË ‡≈¬ ¡’§π¡“∫Õ°«à“¡’§«“¡º‘¥∑“ß‡æ»‡°‘¥¢÷Èπ„πæ«°§ÿ≥ ‡ªìπª√–‡¿∑∑’Ë«à“§π∑’Ë
‰¡à√®Ÿâ °— æ√–‡®â“*¬—ß∑π‰¡à‰¥â‡≈¬ §◊Õ¡’§π‰ª√à«¡‡æ»°—∫¿√√¬“¢ÕßæàÕ 2·µàæ«°§ÿ≥°≈—∫¿Ÿ¡„‘ ®
Õ¬Ÿà ‰¥â ·∑π∑’Ë®–‡»√â“‡ ’¬„® æ«°§ÿ≥πà“®–‰≈à§π∑’Ë∑”Õ¬à“ßπ’ÈÕÕ°‰ª3∂÷ß·¡âº¡®–‰¡à ‰¥âÕ¬Ÿà¥â«¬ ·µà
®‘µ«‘≠≠“≥¢Õßº¡°ÁÕ¬Ÿà¥â«¬°—∫æ«°§ÿ≥ ·≈–º¡°Á ‰¥âµ—¥ ‘π§π∑’Ë∑”º‘¥Õ¬à“ßπ’È·≈â«‡À¡◊Õπ°—∫º¡
Õ¬Ÿ∑à π’Ë π—Ë ·À≈– 4‡¡◊ÕË æ«°§ÿ≥¡“ª√–™ÿ¡°—π„ππ“¡¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ ®‘µ«‘≠≠“≥¢Õßº¡·≈–ƒ∑∏‘‡Ï ¥™
¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“°ÁÕ¬Ÿ∑à π’Ë π—Ë °—∫§ÿ≥¥â«¬ 5„Àâ¡Õ∫§ππ’È „Àâ°∫— ´“µ“π π— ¥“ππ—πÈ ®–‰¥â∂°Ÿ ∑”≈“¬„ÀâÀ¡¥
‰ª®‘µ«‘≠≠“≥¢Õß‡¢“®–‰¥â√Õ¥„π«—π¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µ
6∑’Ëæ«°§ÿ≥‚ÕâÕ«¥π—Èπ‰¡à¥’‡≈¬ §ÿ≥‰¡à√ŸâÀ√◊Õ¬—ß‰ß«à“ ç‡™◊ÈÕøŸ*π‘¥‡¥’¬«°Á∑”„Àâ·ªÑß∑—Èß°âÕπøŸ¢÷Èπ
‰¥âé 7°”®—¥‡™◊ÈÕøŸ‡°à“ÕÕ°‰ª´– ‡æ◊ËÕ®–‰¥â‡ªìπ·ªÑß°âÕπ„À¡à‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ë§ÿ≥‡ªìπÕ¬Ÿà‡¥’Î¬«π’È §◊Õ‡ªìπ
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¢π¡ªíß∑’Ë ‰¡à¡‡’ ™◊ÕÈ øŸ* ‡æ√“–æ√–§√‘ µåº‡âŸ ªìπ≈Ÿ°·°– ”À√—∫‡∑»°“≈«—πª≈¥ª≈àÕ¬†¢Õß‡√“ ∂Ÿ°¶à“
∫Ÿ™“·≈â« 8¥—ßπ—πÈ „Àâ‡√“√—°…“‡∑»°“≈«—πª≈¥ª≈àÕ¬π’È ‰¡à„™à¥«â ¬¢π¡ªíß∑’∑Ë ”®“°‡™◊ÕÈ øŸ‡°à“§◊Õ§«“¡
™—Ë«√â“¬‡≈«∑√“¡π—Èπ ·µà¥â«¬¢π¡ªíß∑’Ë ‰¡à¡’‡™◊ÈÕøŸ §◊Õ¢π¡ªíß·Ààß§«“¡®√‘ß„®·≈–§«“¡®√‘ß
9∑’Ëº¡‰¥â‡¢’¬π∫Õ°§ÿ≥„π®¥À¡“¬©∫—∫°àÕπ«à“ Õ¬à“§∫§π∑’Ë∑”∫“ª∑“ß‡æ»π—Èπ 10º¡‰¡à ‰¥â
À¡“¬∂÷ß§π„π‚≈°π’È∑’Ë∑”∫“ª∑“ß‡æ» À√◊Õ‚≈¿ À√◊Õ¢’È ‚°ß À√◊Õ°√“∫‰À«â√Ÿª‡§“√æ ‡æ√“–∂â“
‡ªìπÕ¬à“ßπ—πÈ §ÿ≥°ÁµÕâ ßÕÕ°‰ªÕ¬Ÿπà Õ°‚≈°·≈â« 11·µàº¡À¡“¬∂÷ß§π∑’‡Ë √’¬°µ—«‡Õß«à“‡ªìπæ’πË Õâ ß·µà
¬—ß§ß∑”∫“ª∑“ß‡æ» ‚≈¿ °√“∫‰À«â√Ÿª‡§“√æ ™Õ∫„ à√â“¬ªÑ“¬ ’ºŸâÕ◊Ëπ ¢’È‡¡“À√◊Õ¢’È ‚°ß ·¡â·µà®–
°‘π°—∫§πÕ¬à“ßπ’°È ÕÁ ¬à“‡≈¬
12‰¡à„™à‡√◊ÕË ß¢Õßº¡´—°ÀπàÕ¬∑’®Ë –‰ªµ—¥ π
‘ §ππÕ° ·µàæ«°§ÿ≥®–µâÕßµ—¥ π‘ §π„π ‰¡à„™àÀ√◊Õ
13æ√–‡®â“®–‡ªìπºŸâµ—¥ ‘π§ππÕ°æ«°π—Èπ‡Õß ‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëæ√–§—¡¿’√å†æŸ¥‰«â«à“ ç‡Õ“§π™—Ë«π—Èπ
ÕÕ°‰ª®“°°≈ÿà¡¢Õßæ«°§ÿ≥é*

°“√µ—¥ ‘πªí≠À“√–À«à“ßæ’ËπâÕß§√‘ ‡µ’¬π
‡¡◊ÕË ¡’ „§√„πæ«°§ÿ≥¡’‡√◊ÕË ß°—π ∑”‰¡‡¢“∂÷ß°≈â“‰ªøÑÕß√âÕß°—πµàÕÀπâ“§π∑’Ë ‰¡à¬µÿ ∏‘ √√¡ ·∑π∑’Ë
®–‡Õ“‰ª„Àâº∫Ÿâ √‘ ∑ÿ ∏‘†Ï ¢Õßæ√–‡®â“µ—¥ π‘ 2æ«°§ÿ≥‰¡à√ÀâŸ √◊Õ«à“ ºŸ∫â √‘ ∑ÿ ∏‘¢Ï Õßæ√–‡®â“®–µ—¥ π‘
‚≈°π’È ·≈–∂â“æ«°§ÿ≥®–µâÕß‡ªìπ§πµ—¥ π‘ ‚≈°π’È ‡√◊ÕË ß¢’ºÈ ß·§àπ¬È’ ß— ®—¥°“√°—π‡Õß‰¡à ‰¥âÀ√◊ÕÕ¬à“ß‰√
3æ«°§ÿ≥‰¡à√À
âŸ √◊Õ«à“ ‡√“µ—¥ π‘ ·¡â·µà∑µŸ «√√§å ·≈â«‡√◊ÕË ß∏√√¡¥“Ê∑’‡Ë °‘¥¢÷πÈ „π™’«µ‘ ª√–®”«—ππ—πÈ
¬‘ßË ‰¡àµÕâ ßæŸ¥∂÷ß‡≈¬ 4¥—ßπ—πÈ ∂â“¡’§¥’øÕÑ ß√âÕßÕ¬à“ßπ’‡È °‘¥¢÷πÈ æ«°§ÿ≥®–‡Õ“‡√◊ÕË ßπ’È ‰ª„Àâ§π∑’ÀË ¡Ÿªà √–™ÿ¡
¢Õßæ√–‡®â“‰¡àπ∫— ∂◊Õµ—¥ π‘ ‰¥âÕ¬à“ß‰√ 5∑’ºË ¡æŸ¥Õ¬à“ßπ’È °Á‡æ◊ÕË ∑”„Àâæ«°§ÿ≥≈–Õ“¬„® ‰¡à¡§’ π©≈“¥
—°§π„πæ«°§ÿ≥∑’ËæÕ®–®—¥°“√°—∫§¥’øÑÕß√âÕß√–À«à“ßæ’ËπâÕßπ’È ‰¥â‡≈¬À√◊Õ 6·µà°≈—∫°≈“¬‡ªìπ«à“
æ’ËπâÕßµâÕß‰ª¢÷Èπ‚√ß¢÷Èπ»“≈ ·≈–¬‘Ëß°«à“π—Èπ¬—ß‰ªÕ¬ŸàµàÕÀπâ“§π∑’Ë‰¡à‡™◊ËÕÕ’°¥â«¬
7§«“¡®√‘ß·≈â« ‡¡◊ËÕ§ÿ≥øÑÕß√âÕß°—ππ—Èπ §ÿ≥°Áæà“¬·æâÕ¬à“ß√“∫§“∫·≈â« §ÿ≥¬Õ¡„Àâ‡¢“
‡Õ“‡ª√’¬∫À√◊Õ¬Õ¡∂Ÿ°‚°ß´–‡Õß®–‰¡à¥°’ «à“À√◊Õ 8·µà§≥
ÿ °≈—∫‰ª‡Õ“‡ª√’¬∫·≈–‚°ß·¡â°√–∑—ßË æ’πË Õâ ß
¢Õß§ÿ≥‡Õß
9æ«°§ÿ≥‰¡à√ŸâÀ√◊Õ«à“ §π∑’Ë∑”™—Ë«®–‰¡à ‰¥â√—∫·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“‡ªìπ¡√¥° Õ¬à“À≈Õ°µ—«‡Õß
‡≈¬ §π∑’∑Ë ”º‘¥∑“ß‡æ» §π∑’°Ë √“∫‰À«â√ªŸ ‡§“√æ* §π∑’‡Ë ≈àπ™Ÿ*â ºŸ™â “¬¢“¬µ—« æ«°‡°¬å* 10§π¢’¢È ‚¡¬
§π‚≈¿ §π¢’‡È ¡“ §π™Õ∫„ √à “â ¬ªÑ“¬ §’ πÕ◊πË §π¢’È ‚°ß §πæ«°π’È ‰¡à¡«’ π— ‰¥â·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“
‡ªìπ¡√¥°À√Õ° 11„πÕ¥’µæ«°§ÿ≥∫“ß§π°Á‡ªìπÕ¬à“ßπ—πÈ ·µàƒ∑∏‘‡Ï ¥™¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå ·≈–ƒ∑∏‘Ï
‡¥™¢Õßæ√–«‘≠≠“≥¢Õßæ√–‡®â“‰¥â™”√–‡√“®“°∫“ª ∑”„Àâ‡√“‡ªìπ¢Õßæ√–‡®â“ ·≈–∑”„Àâ
æ√–‡®â“¬Õ¡√—∫‡√“¥â«¬

6

5:7
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„™â√à“ß°“¬¢Õß§ÿ≥„Àâ‡°’¬√µ‘°—∫æ√–‡®â“
∑‘ ∏‘∑Ï ®Ë’ –∑”Õ–‰√°Á ‰¥âé ·µàº¡«à“ ßË‘ ∑’∑Ë ”‰ªπ—πÈ ‰¡à ‰¥â‡ªìπª√–‚¬™πå ‰ª
‡ ’¬∑ÿ°‡√◊ËÕßÀ√Õ°π–§√—∫ Õ¬à“ß∑’Ë∫“ß§πæŸ¥«à“ ç©—π¡’ ‘∑∏‘Ï∑’Ë®–∑”Õ–‰√°Á ‰¥âé ·µàº¡®–‰¡à¬Õ¡„Àâ
Õ–‰√¡“§«∫§ÿ¡º¡À√Õ° 13∫“ß§πæŸ¥«à“ çÕ“À“√¡’‰«â ”À√—∫∑âÕß ·≈–∑âÕß°Á¡’ ‰«â ”À√—∫Õ“À“√é
·µàæ√–‡®â“®–∑”≈“¬∑—Èß∑âÕß·≈–Õ“À“√π—Èπ √à“ß°“¬‰¡à ‰¥â¡’ ‰«â ”À√—∫∑”§«“¡º‘¥∫“ª∑“ß‡æ»
·µà¡’ ‰«â ”À√—∫√—∫„™âÕß§å‡®â“™’«‘µ ·≈–Õß§å‡®â“™’«‘µ°Á¡’‰«â ”À√—∫√à“ß°“¬
14¥â«¬ƒ∑∏‘ÏÕ”π“®¢Õßæ√–Õß§å æ√–‡®â“‰¡à‡æ’¬ß·µà∑”„ÀâÕß§å‡®â“™’«‘µøóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡µ“¬
‡∑à“π—Èπ ·µà¬—ß®–∑”„Àâ‡√“øóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡µ“¬‡À¡◊Õπ°—π 15æ«°§ÿ≥‰¡à√ŸâÀ√◊Õ«à“ √à“ß°“¬¢Õßæ«°
§ÿ≥π—Èπ‡ªìπ à«πµà“ßÊ¢Õßæ√–§√‘ µå √ŸâÕ¬à“ßπ—Èπ·≈â« º¡§«√®–‡Õ“ à«πµà“ßÊ ¢Õßæ√–§√‘ µå ‰ª
‡∑’Ë¬«‚ ‡¿≥’À√◊Õ ‡ªìπ‰ª‰¡à ‰¥â 16æ«°§ÿ≥‰¡à√ŸâÀ√◊Õ«à“§π∑’Ë ‰ª¬ÿàß°—∫‚ ‡¿≥’°Á®–°≈“¬‡ªìπ√à“ß‡¥’¬«
°—∫‡∏Õ‡À¡◊Õπæ√–§—¡¿’√å†æŸ¥‰«â«à“
ç‡¢“∑—Èß Õß®–°≈“¬‡ªìπ√à“ß‡¥’¬«°—πé*
17·µà§π∑’Ë‡Õ“µ—«‡Õß‰ª√«¡‡ªìπÀπ÷Ëß‡¥’¬«°—∫Õß§å‡®â“™’«‘µ ®‘µ«‘≠≠“≥¢Õß‡¢“°Á®–‡ªìπÀπ÷Ëß
‡¥’¬«°—∫æ√–Õß§å¥â«¬ 18„ÀâÀ≈’°‡≈’Ë¬ß®“°∫“ª∑“ß‡æ»π’È ∫“ªÕ◊ËπÊ ∑—ÈßÀ¡¥∑’Ë§π∑”π—Èπ‡ªìπ∫“ª
¿“¬πÕ°√à“ß°“¬ ·µà§π∑”º‘¥∑“ß‡æ»‰¥â∑”∫“ªµàÕ√à“ß¢Õß‡¢“‡Õß* 19æ«°§ÿ≥‰¡à√ÀâŸ √◊Õ«à“√à“ß°“¬
¢Õßæ«°§ÿ≥‡ªìπ«‘À“√¢Õßæ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï† æ√–‡®â“‰¥â „Àâæ√–«‘≠≠“≥π’ÈÕ¬Ÿà„πµ—«æ«°§ÿ≥
æ«°§ÿ≥°Á‡≈¬‰¡à ‰¥â‡ªìπ‡®â“¢Õßµ—«‡ÕßÕ’°µàÕ‰ª 20‡æ√“–æ√–‡®â“‰¥â´◊ÈÕæ«°§ÿ≥¡“¥â«¬√“§“·æß
¥—ßπ—Èπ¢Õ„Àâ „™â√à“ß°“¬¢Õß§ÿ≥„Àâ‡°’¬√µ‘°—∫æ√–‡®â“
µÕ∫§”∂“¡‡√◊ËÕß™’«‘µ§Ÿà
µÕππ’ºÈ ¡¢ÕæŸ¥∂÷ß‡√◊ÕË ß∑’æË «°§ÿ≥‡¢’¬π¡“À“º¡«à“ ç¥’·≈â«∑’ºË ™Ÿâ “¬®–‰¡àπÕπ°—∫¿√√¬“é 2·µà
‡æ√“–¡’§«“¡º‘¥∫“ª∑“ß‡æ»‡°‘¥¢÷Èπ¡“°¡“¬ ºŸâ™“¬·µà≈–§π®÷ß§«√®–¡’‡æ» —¡æ—π∏å°—∫
¿√√¬“ ·≈–ºŸâÀ≠‘ß·µà≈–§π°Á§«√®–¡’‡æ» —¡æ—π∏å°—∫ “¡’ 3 “¡’°Á§«√®–„Àâ§«“¡ ÿ¢∑“ß‡æ»°—∫
¿√√¬“µ“¡Àπâ“∑’Ë à«π¿√√¬“°Á§«√®–„Àâ§«“¡ ÿ¢∑“ß‡æ»°—∫ “¡’µ“¡Àπâ“∑’Ë‡À¡◊Õπ°—π 4√à“ß°“¬
¢Õß¿√√¬“‰¡à‡ªìπ¢Õß‡∏ÕÕ’°µàÕ‰ª ·µà°≈“¬‡ªìπ¢Õß “¡’ à«π√à“ß°“¬¢Õß “¡’°Á ‰¡à‡ªìπ¢Õß‡¢“
Õ’°µàÕ‰ª ·µà°≈“¬‡ªìπ¢Õß¿√√¬“ 5Õ¬à“ªØ‘‡ ∏°“√¡’‡æ» ¡— æ—π∏å°π— ‡≈¬ πÕ°®“°∑—ßÈ Õß§π®–µ°≈ß
°—π‡ªìπ°“√™—«Ë §√“« ‡æ◊ÕË §ÿ≥®–‰¥â∑¡àÿ ‡∑µ—«‡Õß„π°“√Õ∏‘…∞“π À≈—ß®“°π—πÈ °Á§Õà ¬°≈—∫¡“Õ¬Ÿ√à «à ¡°—πÕ’°
‡æ◊ÕË ´“µ“π®–‰¥â ‰¡à¡“≈àÕ≈«ß§ÿ≥ ‡æ√“–§ÿ≥‰¡à “¡“√∂§«∫§ÿ¡µ—«‡Õß‰¥â 6‡√◊ÕË ß∑’ÕË ¬ŸÀà “à ß°—π™—«Ë §√“«
π’Èº¡‰¡à ‰¥â —Ëß„Àâ∑”π–§√—∫ ·µà∂â“§ÿ≥Õ¬“°∑”°Áµ“¡„® 7§«“¡®√‘ß·≈â«º¡Õ¬“°„Àâ∑ÿ°§π‡ªìπ‚ ¥
‡À¡◊Õπº¡ ·µàÕ¬à“ß«à“·À≈–§√—∫ æ√–‡®â“°Á„Àâæ√ «√√§å·µà≈–§π¡“‰¡à‡À¡◊Õπ°—π §ππ’È ‰¥âÕ¬à“ßπ’È
§π‚πâπ°Á ‰¥âÕ’°Õ¬à“ßÀπ÷Ëß
8µÕππ’¢È ÕæŸ¥°—∫§π‚ ¥·≈–·¡à¡“à ¬«à“ ∂â“æ«°‡¢“®–Õ¬Ÿ‡à ªìπ‚ ¥‡À¡◊Õπ°—∫º¡ °Á®–¥’°«à“π–
9·µà∂“â ‡ÀÁπ«à“§«∫§ÿ¡µ—«‡Õß‰¡à‰¥â°Á„Àâ·µàßß“π‡ ¬’ ‡∂Õ– ‡æ√“–∑”Õ¬à“ßπ’È ¬àÕ¡¥’°«à“∂Ÿ°‡º“®π‡√à“√âÕπ
‰ª¥â«¬√“§–µ—≥À“
12¡’∫“ß§πæŸ¥«à“ ç©—π¡’

7

6:16 ç‡¢“∑—Èß Õß...‡¥’¬«°—πé Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ ª∞¡°“≈2:24
6:18 ∫“ªÕ◊ËπÊ...‡¢“‡Õß ¢âÕ§«“¡π’ÈÕ“®·ª≈‰¥â·µ°µà“ß°—πÕÕ°‰ª«à“ çæ«°§ÿ≥Õ“®®–§â“π«à“ ù·µà√à“ß°“¬‰¡à ‰¥â‡°’Ë¬«¢âÕß
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10µÕππ’ºÈ ¡¢Õ

ß—Ë §π∑’·Ë µàßß“π·≈â««à“ (‰¡à„™àº¡ ß—Ë À√Õ°·µà‡ªìπÕß§å‡®â“™’«µ‘ µà“ßÀ“°) ¿√√¬“
µâÕß‰¡àÀ¬à“®“° “¡’ 11(·µà∂â“‡∏ÕÀ¬à“ ‡∏Õ°ÁµâÕßÕ¬Ÿà‡ªìπ‚ ¥ À√◊Õ‰¡à°Á „Àâ°≈—∫‰ª§◊π¥’°—∫ “¡’¢Õß
‡∏Õ) ·≈– “¡’°Á®–µâÕß‰¡àÀ¬à“¿√√¬“‡À¡◊Õπ°—π
12µÕππ’¢È ÕæŸ¥∂÷ß§π∑’‡Ë À≈◊Õ«à“ (∑’π
Ë ºÈ’ ¡æŸ¥‡Õßπ–§√—∫ ‰¡à„™àÕß§å‡®â“™’«µ‘ æŸ¥) ∂â“æ’πË Õâ ß§π‰Àπ
¡’¿√√¬“∑’Ë‰¡à‰¥â ‰«â«“ß„®„πæ√–§√‘ µå ·≈–‡∏Õµ°≈ß„®∑’®Ë –Õ¬Ÿ°à ∫— ‡¢“ ‡¢“°ÁµÕâ ß‰¡àÀ¬à“°—∫‡∏Õ 13∂â“
À≠‘ß§π‰Àπ¡’ “¡’∑’Ë ‰¡à ‰¥â ‰«â«“ß„®„πæ√–§√‘ µå ·≈–‡¢“µ°≈ß„®∑’Ë®–Õ¬Ÿà°—∫‡∏Õ ‡∏Õ°ÁµâÕß‰¡àÀ¬à“
°—∫‡¢“ 14‡æ√“– “¡’∑Ë’‰¡à‰¥â ‰«â«“ß„®„πæ√–§√‘ µå°∫Á √‘ ∑ÿ ∏‘·Ï ≈â«‡æ√“–¿√√¬“¢Õß‡¢“∑’Ë‰«â«“ß„® ·≈–
”À√—∫¿√√¬“∑’Ë ‰¡à ‰¥â ‰«â«“ß„® „πæ√–§√‘ µå°∫Á √‘ ∑ÿ ∏‘·Ï ≈â« ‡æ√“– “¡’¢Õß‡∏Õ∑’Ë ‰«â«“ß„® ‰¡àÕ¬à“ß
π—Èπ≈Ÿ°Ê ¢Õßæ«°§ÿ≥®– °ª√°µàÕÀπâ“æ√–‡®â“ ·µà§«“¡®√‘ßµÕππ’È≈Ÿ°Ê ¢Õßæ«°§ÿ≥°Á‡ªìπ¢Õß
æ√–‡®â“·≈â«
15·µà∂“â §π∑’Ë ‰¡à ‰¥â ‰«â«“ß„®„πæ√–§√‘ µåÕ¬“°®–À¬à“ °Á„Àâ‡¢“À¬à“‰ª æ’π
Ë Õâ ß∑’Ë‰«â«“ß„®„πæ√–
§√‘ µå§ππ—πÈ °Á‡ªìπÕ‘ √–·≈â«‡æ√“–æ√–‡®â“‡√’¬°„Àâæ«°‡√“¡“Õ¬Ÿ°à π— Õ¬à“ß ß∫ ¢ÿ 16§π∑’‡Ë ªìπ¿√√¬“
°Á‰¡àµÕâ ß‰ª√—ßÈ ‡¢“‰«âÀ√Õ° ‡æ√“–§ÿ≥·πà„®À√◊Õ«à“§ÿ≥®–™à«¬ “¡’∑Ë’‰¡à‰«â«“ß„®„πæ√–§√‘ µå„Àâ√Õ¥‰¥â
§π∑’Ë‡ªìπ “¡’°Á‡À¡◊Õπ°—π §ÿ≥·πà„®À√◊Õ«à“§ÿ≥®–™à«¬¿√√¬“∑’Ë ‰¡à ‰«â«“ß„®„πæ√–§√‘ µå„Àâ√Õ¥‰¥â

„™â™’«‘µµ“¡∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â‡√’¬°§ÿ≥
¿“æ‰Àπ°Á „ÀâÕ¬Ÿà„π ¿“æ π—πÈ µ“¡∑’Ë
æ√–‡®â“‰¥â‡√’¬°¡“ π’Ë·À≈–‡ªìπ°Æ∑’Ëº¡ —Ëß‰«â „π∑ÿ°Ê À¡Ÿàª√–™ÿ¡ 18µÕπ∑’Ëæ√–‡®â“‡√’¬°π—Èπ ∂â“¡’
„§√∑”æ‘∏’¢≈‘∫¡“·≈â« °ÁÕ¬à“‰ª‡ª≈’Ë¬π ¿“æ„Àâ°≈—∫¡“‡À¡◊Õπ‡¥‘¡‡≈¬ À√◊Õ∂â“¡’„§√∑’Ë¬—ß‰¡à ‰¥â∑”
æ‘∏¢’ ≈‘∫ °ÁÕ¬à“‰ª∑”‡≈¬ 19‡æ√“–®–∑”À√◊Õ‰¡à∑”æ‘∏¢’ ≈‘∫°Á ‰¡à ‰¥â ”§—≠Õ–‰√‡≈¬ ‡æ√“– ßË‘ ∑’Ë ”§—≠
§◊Õ°“√∑”µ“¡§” ßË— ¢Õßæ√–‡®â“ 20µÕπ∑’æË √–‡®â“‡√’¬° „§√Õ¬Ÿà„π ¿“æ‰Àπ°Á„ÀâÕ¬Ÿà„π ¿“æπ—πÈ 21∂â“
‡ªìπ∑“ Õ¬Ÿ°à Á ‰¡àµÕâ ß°≈ÿ¡â „® ·µà∂“â ¡’ ‚Õ°“ ‡ªìπÕ‘ √–°Á„Àâ©«¬‡Õ“‰«â 22µÕπ∑’ÕË ß§å‡®â“™’«µ‘ ‡√’¬°π—πÈ
§π∑’‡Ë ªìπ∑“ °Á°≈“¬‡ªìπ§πÕ‘ √–¢ÕßÕß§å‡®â“™’«µ‘ «à π§π∑’‡Ë ªìπÕ‘ √–°Á°≈“¬‡ªìπ∑“ ¢Õßæ√–§√‘ µå
23æ√–‡®â“´◊ÈÕæ«°§ÿ≥¡“„π√“§“·æß ¥—ßπ—Èπ°ÁÕ¬à“‡ªìπ∑“ ¢Õß¡πÿ…¬å§π‰Àπ‡≈¬ 24æ’ËπâÕß§√—∫
æ√–‡®â“‡√’¬°„Àâ§ÿ≥¡“Õ¬Ÿà„π ¿“æ‰Àπ æ«°§ÿ≥·µà≈–§π°Á§«√®–Õ¬Ÿà„π ¿“æπ—ÈπµàÕÀπâ“æ√–‡®â“
17·µàÕ¬à“ß‰√°Áµ“¡ Õß§å‡®â“™’«µ‘ ‰¥â°”Àπ¥„Àâ§≥
ÿ Õ¬Ÿà„π

§”∂“¡‡°’Ë¬«°—∫°“√·µàßß“π
º¡‰¡à ‰¥â√—∫§” —ËßÕ–‰√‡≈¬®“°Õß§å‡®â“™’«‘µ „π‡√◊ËÕßπ’È
·µàº¡Õ¬“°®–‡ πÕ§«“¡§‘¥‡ÀÁπ¢Õßº¡„π∞“π–§π∑’ËÕß§å‡®â“™’«‘µ„Àâ§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“®÷ß∑”„Àâ
‡ªìπ§π∑’Ë ‰«â „®‰¥â 26‡π◊ÕË ß®“°µÕππ’‡È ªìπ™à«ß∑’¡Ë ª’ ≠
í À“ º¡‡ÀÁπ«à“§ÿ≥Õ¬Ÿ‡à ªìπ‚ ¥Õ¬à“ß∑’§Ë ≥
ÿ ‡ªìπÕ¬Ÿà
27
‡¥’¬Î «π’¥È °’ «à“ ·µà∂“â §ÿ≥À¡—πÈ °—π·≈â«°ÁÕ¬à“§‘¥∑’®Ë –∂ÕπÀ¡—πÈ ‡∏Õ‡≈¬ ·µà∂“â §ÿ≥¬—ß‡ªìπ‚ ¥Õ¬Ÿ°à ÕÁ ¬à“
§‘¥∑’Ë®–À“¿√√¬“‡≈¬ 28·µà∂“â §ÿ≥®–·µàßß“π°Á ‰¡à∫“ªÀ√Õ° ·≈–∂â“À“°À≠‘ß‚ ¥®–·µàßß“π°Á ‰¡à
∫“ª‡À¡◊Õπ°—π ·µà¢Õ‡µ◊Õπ«à“§π∑’·à µàßß“π®–‡®Õ°—∫ªí≠À“¡“°¡“¬„π™’«µ‘ ·≈–º¡°Á ‰¡àÕ¬“°„Àâ
æ«°§ÿ≥‡®Õ°—∫ªí≠À“æ«°π’È
29æ’π
Ë Õâ ß§√—∫ º¡°”≈—ßæŸ¥∂÷ß«à“‡«≈“π—πÈ πÈ— ‡À≈◊Õ‡°‘π µàÕ‰ªπ’È„Àâ§π∑’¡Ë ¿’ √√¬“·≈â« ∑”‡À¡◊Õπ°—∫
30
¬—ß‰¡à¡’ §π∑’Ë ‚»°‡»√â“∑”‡À¡◊Õπ°—∫‰¡à ‚»°‡»√â“ §π∑’Ë√à“‡√‘ß∑”‡À¡◊Õπ°—∫‰¡à√à“‡√‘ß §π∑’Ë´◊ÈÕ¢Õß
25µÕππ’È¢ÕæŸ¥∂÷ß§π∑’Ë¬—ß‰¡à·µàßß“π
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¡“∑”‡À¡◊Õπ°—∫‰¡à ‰¥â‡ªìπ‡®â“¢ÕßÕ–‰√‡≈¬ 31§π∑’Ë„™âª√–‚¬™πå®“°¢Õß„π‚≈°π’È∑”‡À¡◊Õπ°—∫‰¡à
‰¥â „™âª√–‚¬™πå¡—πÕ¬à“ß‡µÁ¡∑’Ë ‡æ√“–‚≈°„πªí®®ÿ∫—ππ’È°”≈—ß®–ºà“πæâπ‰ª
32º¡‰¡àÕ¬“°„Àâ§ÿ≥°—ß«≈Õ–‰√ ¥Ÿ ‘ ™“¬‚ ¥°Á π„®‡√◊ËÕßµà“ßÊ ¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µ §◊Õ§‘¥·µà
«à“®–‡Õ“„®Õß§å‡®â“™’«µ‘ ‰¥âÕ¬à“ß‰√ 33·µà™“¬∑’·Ë µàßß“π·≈â«°Á®– π„®·µà‡√◊ÕË ß¢Õß‚≈°π’È §◊Õ§‘¥·µà
«à“®–‡Õ“„®¿√√¬“‰¥âÕ¬à“ß‰√ 34§«“¡ π„®¢Õß‡¢“®÷ß∂Ÿ°·∫àßÕÕ° Õß∑“ß À≠‘ß‚ ¥À√◊ÕÀ≠‘ß∑’¬Ë ß—
‰¡à‡§¬·µàßß“π°Á®– π„®‡√◊ËÕßµà“ßÊ ¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µ ‡æ◊ËÕπ“ß®–‰¥â∫√‘ ÿ∑∏‘Ï∑—Èß°“¬·≈–„® à«π
À≠‘ß∑’·Ë µàßß“π·≈â«°Á®– π„®·µà‡√◊ÕË ß¢Õß‚≈°π’È§◊Õ§‘¥·µà«“à ®–‡Õ“„® “¡’‰¥âÕ¬à“ß‰√ 35∑’ºË ¡æŸ¥Õ¬à“ß
π’È°Á‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå¢Õß§ÿ≥‡Õß ‰¡à „™à‡Õ“Àà«ß¡“§≈âÕß§Õ§ÿ≥ ·µàÕ¬“°®–„Àâ§ÿ≥„™â™’«‘µ∑’Ë∂Ÿ°µâÕß
§◊Õ¡’ „®®¥®àÕ°—∫Õß§å‡®â“™’«‘µ‚¥¬‰¡à∂Ÿ°¥÷ß§«“¡ π„®‰ª
36∂â“ºŸ™â “¬§π‰Àπ§‘¥«à“‡¢“∑”µ—«‰¡à‡À¡“– ¡°—∫§ŸÀ
à ¡—πÈ ¢Õß‡¢“ ‡æ√“–∑πµàÕ°‘‡≈ ¢Õßµ—«‡Õß
‰¡à‰À« ·≈–‡¢“§‘¥«à“§«√·µàß°Á„Àâ‡¢“∑”µ“¡∑’‡Ë ¢“Õ¬“°∑” ‡æ√“–¡—π‰¡àº¥‘ À√Õ°∑’‡Ë ¢“®–·µàßß“π°—π
37·µà§π∑’Ë¡’®‘µ„®·πà«·πà ‰¡àÕ¬Ÿà¿“¬„µâ§«“¡°¥¥—πÕ–‰√ ‡¢“°Á¡’ ‘∑∏‘Ï∑’Ë®–µ—¥ ‘π‡√◊ËÕßπ’È‡Õß ·≈–∂â“
‡¢“µ—¥ π‘ „®∑’®Ë –‰¡à·µàß°—∫§ŸÀà ¡—πÈ ¢Õß‡¢“ ‡¢“°Á∑”∂Ÿ°µâÕß·≈â« 38¥—ßπ—πÈ §π∑’·Ë µàßß“π°—∫§ŸÀà ¡—πÈ ¢Õß
‡¢“°Á¥’·≈â« ·µà§π∑’Ë ‰¡à·µàßß“π°—∫§ŸàÀ¡—Èπ¢Õß‡¢“°Á¥’°«à“
39ºŸâÀ≠‘ß®–ºŸ°¡—¥°—∫ “¡’¢Õßπ“ß‰ªµ≈Õ¥™’«‘µ¢Õß‡¢“ ‡¡◊ËÕ “¡’µ“¬π“ß°Á‡ªìπÕ‘ √– Õ¬“°
®–‰ª·µàßß“π°—∫„§√°Á ‰¥â ·µàµÕâ ß‡ªìπ§π∑’¡Ë §’ «“¡‰«â«“ß„®„πÕß§å‡®â“™’«µ‘ ‡∑à“π—πÈ 40·µà„π§«“¡§‘¥
¢Õßº¡ ∂â“π“ß‰¡à·µàßß“πÕ’° π“ß®–¡’‡°’¬√µ‘¡“°°«à“ ·≈–º¡§‘¥«à“æ√–«‘≠≠“≥¢Õßæ√–‡®â“
Õ¬Ÿ°à ∫— º¡‡¡◊ÕË º¡æŸ¥Õ¬à“ßπ’È

Õ“À“√∫Ÿ™“√Ÿª‡§“√æ
µÕππ’È º¡¢ÕæŸ¥∂÷ß‡√◊ÕË ß∑’æË πË’ Õâ ß‡¢’¬π¡“ ‡√◊ÕË ß‡π◊ÕÈ µ— «å∑‡Ë’ Õ“¡“∫Ÿ™“√Ÿª‡§“√æ* ‡√“√Ÿ«â “à ç‡√“
µà“ß°Á¡§’ «“¡√Ÿéâ §«“¡√Ÿπâ πÈ— ∑”„Àâ§π≈”æÕß ·µà§«“¡√—°π—πÈ ‡ √‘¡ √â“ß¢÷πÈ ¡“ 2∂â“„§√§‘¥«à“
‡¢“√ŸÕâ –‰√·≈â« ‡¢“°Á¬ß— ‰¡à√µâŸ “¡∑’‡Ë ¢“§«√®–√ŸÀâ √Õ° 3·µà∂“â „§√√—°æ√–‡®â“ æ√–‡®â“°Á®–√Ÿ®â °— §ππ—πÈ
4¥—ßπ—Èπ æŸ¥∂÷ß‡π◊ÈÕ —µ«å∑’Ë‡Õ“¡“∫Ÿ™“√Ÿª‡§“√æπ—Èπ ‡√“√ŸâÕ¬Ÿà·≈â««à“ çæ«°√Ÿª‡§“√æ„π‚≈°π—Èπ
‰√â “√–é ·≈â«°Á ç¡’æ√–‡®â“‡∑’Ë¬ß·∑â‡æ’¬ßÕß§å‡¥’¬«‡∑à“π—Èπé 5∂÷ß·¡â®–¡’ ‘Ëß∑’Ë§π‡√’¬°«à“æ√–‡®â“
‰¡à«“à ®–„π «√√§åÀ√◊Õ∫π‚≈°π’°È µÁ “¡ (®√‘ßÊ ·≈â«¡’∑ßÈ— æ√–·≈–‡®â“∑’§Ë π‡√’¬°‡µÁ¡‰ªÀ¡¥) 6·µà ”À√—∫
‡√“·≈â«¡’æ√–‡®â“‡æ’¬ßÕß§å‡¥’¬«‡∑à“π—πÈ π—πË §◊Õæ√–∫‘¥“ºŸ∑â Ë’ √â“ß∑ÿ° ßË‘ ∑ÿ°Õ¬à“ß ·≈–‡√“°Á¡™’ «’ µ‘ Õ¬Ÿà
‡æ◊ÕË æ√–Õß§å ·≈–¡’Õß§å‡®â“™’«µ‘ ‡æ’¬ßÕß§å‡¥’¬«‡∑à“π—πÈ §◊Õæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå æ√–‡®â“ √â“ß∑ÿ°Õ¬à“ßºà“π
∑“ßæ√–Õß§å ·≈–æ√–‡®â“„Àâ™’«‘µ°—∫‡√“ºà“π∑“ßæ√–Õß§å¥â«¬
7·µà ‰¡à„™à∑°ÿ §π∑’√Ë ÕâŸ ¬à“ßπ’È ®π∂÷ß‡¥’¬Î «π’°È ¬Á ß— ¡’∫“ß§π∑’‡Ë §¬°√“∫‰À«â√ª
Ÿ ‡§“√æ¡“°àÕπ ‡¡◊ÕË ‡¢“
°‘π‡π◊ÈÕ —µ«å∑’Ë ‰ª∫Ÿ™“√Ÿª‡§“√æ¡“ ‡¢“°Á¬—ß§‘¥«à“‡ªìπ‡π◊ÈÕ∑’Ë∫Ÿ™“√Ÿª‡§“√æ∑’Ë¡’™’«‘µ®√‘ßÊ „®∑’Ë¢“¥
§«“¡√Ÿ¢â Õß‡¢“π—πÈ °ÁøÕÑ ß«à“‡¢“∑”º‘¥ 8·µàÕ“À“√‰¡à∑”„Àâ‡√“„°≈â™¥‘ æ√–‡®â“À√Õ° °“√°‘π°Á ‰¡à∑”„Àâ
‡√“¥’¢÷Èπ·≈–°“√‰¡à°‘π°Á ‰¡à∑”„Àâ‡√“‡≈«≈ß
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9·µà√–«—ß„Àâ¥’ Õ¬à“„™â

∑‘ ∏‘Ï¢Õß§ÿ≥‰ª∑”„Àâ§π∑’Ë¢“¥§«“¡√Ÿâ –¥ÿ¥À≈ß‰ª∑”∫“ª 10‡æ√“–∂â“
‡ºÕ‘≠§π∑’¢Ë “¥§«“¡√Ÿ‡â °‘¥‰ª‡ÀÁπ§ÿ≥ºŸ∑â ¡Ë’ §’ «“¡√Ÿâ „π‡√◊ÕË ßπ’°È ”≈—ß°‘πÕ¬Ÿà„π«—¥∑’¡Ë √’ ªŸ ‡§“√æ* ·≈â«‰ª
∑”„Àâ‡¢“‡°‘¥§«“¡°≈â“∑’Ë®–°‘π‡π◊ÈÕ —µ«å∑’Ë„™â∫Ÿ™“√Ÿª‡§“√æ¡“∫â“ß ∑—ÈßÊ∑’Ë„®¢Õß‡¢“øÑÕß«à“º‘¥ 11°Á
®–°≈“¬‡ªìπ«à“§«“¡√Ÿ¢â Õß§ÿ≥π—πÈ ‰¥â ‰ª∑”≈“¬ æ’πË Õâ ß§ππ—πÈ ¢Õß§ÿ≥∑’æË √–‡¬´Ÿ‰¥âµ“¬·∑π* 12‡æ√“–
æ«°§ÿ≥‰¥â∑”∫“ªµàÕæ’ËπâÕß¢Õß§ÿ≥ ·≈–∑”√â“¬„®∑’Ë¢“¥§«“¡√Ÿâ¢Õß‡¢“·≈–æ«°§ÿ≥°Á ‰¥â∑”∫“ª
µàÕæ√–§√‘ µå¥â«¬ 13¥—ßπ—Èπ ∂â“Õ“À“√∑”„Àâæ’ËπâÕß¢Õßº¡∑”∫“ª º¡°Á®–‰¡à¡’«—π°‘π‡π◊ÈÕÕ’° ‡æ◊ËÕ
º¡®–‰¥â ‰¡à‡ªìπ‡Àµÿ∑”„Àâæ’ËπâÕß¢Õßº¡∑”∫“ª
º¡‡ªìπÕ‘ √–‰¡à„™àÀ√◊Õ º¡‡ªìπ»‘…¬å‡Õ°†‰¡à„™àÀ√◊Õ º¡‡ÀÁπæ√–‡¬´Ÿ Õß§å‡®â“™’«µ‘ ¢Õß‡√“‰¡à„™à
À√◊Õ æ«°§ÿ≥‡ªìπº≈ß“π¢Õßº¡„πÕß§å‡®â“™’«‘µ‰¡à „™àÀ√◊Õ 2∂÷ß·¡â§πÕ◊Ëπ®–‰¡à¬Õ¡√—∫«à“º¡
‡ªìπ»‘…¬å‡Õ° ·µàæ«°§ÿ≥µâÕß¬Õ¡√—∫º¡·πà ‡æ√“–æ«°§ÿ≥‡ªìπµ√“∑’Ë√—∫√Õß«à“º¡‡ªìπ»‘…¬å‡Õ°
¢ÕßÕß§å‡®â“™’«µ‘
3π’§Ë Õ◊ §”µÕ∫∑’ºË ¡„Àâ°∫
— §π∑’´Ë °— ∂“¡º¡ 4‡√“‰¡à¡’ ∑‘ ∏‘∑Ï ®Ë’ –√—∫Õ“À“√·≈–‡§√◊ÕË ß¥◊¡Ë ®“°æ’πË Õâ ß
5
À√◊Õ ‡√“‰¡à¡’ ‘∑∏‘Ï∑’Ë®–æ“¿√√¬“¢Õß‡√“∑’Ë¡’§«“¡‡™◊ËÕ‰ª‰Àπ¡“‰ÀπÀ√◊Õ »‘…¬å‡Õ°§πÕ◊ËπÊ ·≈–
πâÕßÊ ¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µ·≈–‡ª‚µ√¬—ß∑”‰¥â‡≈¬ 6À√◊Õ§ÿ≥«à“¡’·µà∫“√π“∫— °—∫º¡‡∑à“π—Èπ∑’Ë®–µâÕß
∑”ß“π‡≈’È¬ß™’æ 7¡’∑À“√§π‰Àπ∫â“ß∑’ËµâÕßÕÕ°§à“„™â®à“¬‡Õß‡«≈“ÕÕ°√∫ ¡’„§√∫â“ßª≈Ÿ°Õßÿàπ·≈â«
‰¡à ‰¥â°‘πÕßÿàππ—Èπ À√◊Õ¡’„§√∫â“ß‡≈’È¬ßΩŸß·°–·≈â«‰¡à ‰¥â¥◊Ë¡π¡¢Õß·°–
8π’Ë ‰¡à„™à‡ªìπ‡æ’¬ß·§à§«“¡§‘¥¢Õß¡πÿ…¬å‡∑à“π—π
È ·¡â·µà°Æ∫—≠≠—µ°‘ ¬Á ß— æŸ¥Õ¬à“ßπ’‡È ≈¬ 9„π°Æ
¢Õß‚¡‡ æŸ¥‰«â«à“ çÕ¬à“‡Õ“µ–°√âÕ «¡ª“°«—«‰«âµÕπ∑’Ë¡—π°”≈—ßπ«¥¢â“«Õ¬Ÿàé* æ√–‡®â“Àà«ß·µà
«—«‡∑à“π—ÈπÀ√◊Õ 10æ√–Õß§åæŸ¥‡√◊ËÕßπ’È‡æ√“–‡ÀÁπ·°à‡√“¥â«¬·πàπÕπ ¢âÕ§«“¡π—Èπ‡¢’¬π¢÷Èπ¡“‡æ◊ËÕ
æ«°‡√“ ‡æ√“–∑’§Ë π‰∂π“·≈–§ππ«¥¢â“«∑”‰ª°ÁÀ«—ß∑’®Ë –‰¥â√∫— «à π·∫àß°—π∑—ßÈ π—πÈ 11∂â“‡√“‰¥âÀ«à“π
‘Ëß∑’Ë¡“®“°æ√–«‘≠≠“≥≈ß„πæ«°§ÿ≥ °“√∑’Ë‡√“®–‡°Á∫‡°’Ë¬«ΩÉ“¬«—µ∂ÿ®“°æ«°§ÿ≥∫â“ß®–
‡ªìπ°“√¡“°‡°‘π‰ªÀ√◊Õ 12∂â“§πÕ◊πË ¡’ ∑‘ ∏‘∑Ï ®Ë’ –∑”Õ¬à“ßπ’°È ∫— æ«°§ÿ≥ ‡√“°Á¬ßË‘ ¡’ ∑‘ ∏‘¡Ï “°°«à“π—πÈ Õ’°
·µà‡√“‰¡à ‰¥â „™â ∑‘ ∏‘πÏ ‡È’ ≈¬ ‡√“¬Õ¡∑π∑ÿ°Õ¬à“ß‡ ¬’ ‡Õß ‡æ◊ÕË ®–‰¥â ‰¡à‡ªìπÕÿª √√§¢—¥¢«“ß¢à“«¥’†¢Õß
æ√–§√‘ µå 13æ«°§ÿ≥‰¡à√ŸâÀ√◊Õ«à“ §π∑’Ë∑”ß“π„π«‘À“√°Á ‰¥â√—∫Õ“À“√®“°«‘À“√π—Èπ ·≈–§π∑’Ë√—∫„™â
‡ªìπª√–®”∑’Ë·∑àπ∫Ÿ™“†°Á ‰¥â√—∫ à«π·∫àß®“°‡§√◊ËÕß∫Ÿ™“∫π·∑àππ—Èπ 14¥—ßπ—Èπ Õß§å‡®â“™’«‘µ‰¥â —Ëß‰«â
«à“§π∑’Ëª√–°“»¢à“«¥’ °Á§«√‰¥â√—∫°“√‡≈’È¬ß¥Ÿ®“°¢à“«¥’π—Èπ‡À¡◊Õπ°—π
15·µàº¡‰¡à‰¥â „™â ∑
‘ ∏‘æÏ «°π’‡È ≈¬ ·≈–∑’‡Ë ¢’¬π‡√◊ÕË ßπ’°È Á ‰¡à„™àÕ¬“°®–„Àâæ«°§ÿ≥ π—∫ πÿπº¡¥â«¬
º¡¢Õµ“¬‡ ¬’ ¥’°«à“∑’®Ë –„Àâ „§√‡Õ“§«“¡¿“§¿Ÿ¡„‘ ®π’È ‰ª®“°º¡ 16·µà‡¡◊ÕË º¡ª√–°“»¢à“«¥’º¡°Á ‰¡à
‰¥â ‚ÕâÕ«¥À√Õ° ‡æ√“–‡ªìπÀπâ“∑’∑Ë ºË’ ¡µâÕß∑”Õ¬Ÿ·à ≈â« ‡æ√“–∂â“º¡‰¡à∑”¡—π®–πà“Õ“¬¢π“¥‰Àπ 17∂â“
º¡‡Õß‡≈◊Õ°∑’Ë®–ª√–°“»¢à“«¥’ º¡°Á®–‰¥â√—∫√“ß«—≈µÕ∫·∑π ·µà∂â“º¡‰¡à ‰¥â ¡—§√„® º¡°Á·§à∑”
µ“¡Àπâ“∑’Ë∑’Ë ‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬¡“‡∑à“π—Èπ 18·≈â«º¡‰¥â√—∫√“ß«—≈Õ–‰√À√◊Õ √“ß«—≈¢Õßº¡°Á§◊Õ§«“¡

9
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¿“§¿Ÿ¡‘„®∑’Ëº¡‰¥â√—∫ ‡π◊ËÕß®“°º¡ª√–°“»¢à“«¥’„Àâ‡ª≈à“Ê ‚¥¬‰¡à§‘¥§à“µÕ∫·∑π ·≈–‰¡à ‰¥â „™â
‘∑∏‘Ï∑’Ë®–‰¥â√—∫°“√ π—∫ πÿπ¥â«¬
19∂÷ß·¡âº¡®–‡ªìπÕ‘ √–‰¡à‰¥â‡ªìπ∑“ „§√‡≈¬ ·µàº¡°Á¬Õ¡∑”µ—«‡ªìπ∑“ ¢Õß∑ÿ°§π ‡æ◊ÕË ®–‰¥â
™π–„®§π„Àâ¡“°∑’Ë ¥ÿ ‡∑à“∑’®Ë –∑”‰¥â 20‡«≈“Õ¬Ÿ°à ∫— §π¬‘« º¡°Á∑”µ—«‡À¡◊Õπ§π¬‘«‡æ◊ÕË ®–™π–„®§π¬‘«
‡«≈“Õ¬Ÿà°—∫§π∑’ËÕ¬Ÿà¿“¬„µâ°ÆªØ‘∫—µ‘† º¡°Á¬Õ¡∑”µ—«‡À¡◊Õπ§π∑’ËÕ¬Ÿà„µâ°ÆªØ‘∫—µ‘π—Èπ‡æ◊ËÕ®–™π–„®
§π∑’ËÕ¬Ÿà„µâ°ÆªØ‘∫—µ‘π—Èπ (∂÷ß·¡âµ—«º¡‡Õß‰¡à ‰¥âÕ¬Ÿà¿“¬„µâ°ÆªØ‘∫—µ‘°Áµ“¡) 21‡«≈“Õ¬Ÿà°—∫§π∑’Ë ‰¡à„™à
¬‘«∑’Ë ‰¡à¡°’ ÆªØ‘∫µ— ‘ º¡°Á∑”µ—«‡À¡◊Õπ§π∑’Ë‰¡à¡°’ ÆªØ‘∫µ— ‘ ‡æ◊ÕË º¡®–‰¥â™π–„®§π∑’Ë ‰¡à¡°’ ÆªØ‘∫µ— ‘ (∑—ßÈ Ê
∑’ºË ¡¡’°ÆªØ‘∫µ— ¢‘ Õßæ√–‡®â“·≈–Õ¬Ÿ¿à “¬„µâ°Æ¢Õßæ√–§√‘ µå) 22‡«≈“Õ¬Ÿ°à ∫— §π∑’¢Ë “¥§«“¡√Ÿâ º¡°Á¬Õ¡
‡ªìπ§π∑’Ë¢“¥§«“¡√Ÿâ‡æ◊ËÕ®–‰¥â™π–„®§π∑’Ë¢“¥§«“¡√Ÿâπ—Èπ º¡¬Õ¡‡ªìπ∑ÿ°Õ¬à“ß°—∫∑ÿ°§π·≈–∑”
∑ÿ°«‘∂∑’ “ß‡∑à“∑’®Ë –∑”‰¥â‡æ◊ÕË ®–™à«¬„Àâ§π√Õ¥∫â“ß 23º¡¬Õ¡∑”∑ÿ°Õ¬à“ß‡æ√“–‡ÀÁπ·°à¢“à «¥’πÈ’ ‡æ◊ÕË
º¡®–‰¥â√—∫æ√–æ√√à«¡°—∫§πÕ◊Ëπ„π¢à“«¥’π’È¥â«¬
24æ«°§ÿ≥‰¡à√ŸâÀ√◊Õ«à“ ∑ÿ°§π«‘Ëß„π°“√·¢àß¢—π ·µà¡’·§à§π‡¥’¬«∑’Ë ‰¥â√“ß«—≈ „π°“√«‘Ëß·¢àß¢Õ
„Àâ§≥
ÿ µ—ßÈ „®«à“§ÿ≥®–™π– 25∑ÿ°§π∑’·Ë ¢àß¢—π°—πµâÕßºà“π°“√Ωñ°Ωπ¡“Õ¬à“ß‡¢â¡ß«¥∑ÿ°¥â“π ‡¢“∑”
‡æ◊ÕË ®–‰¥â√∫— ¡ß°ÿÆ„∫‰¡â∑‡Ë’ πà“‡ªóÕò ¬‰¥â ·µà‡√“∑”‡æ◊ÕË ∑’®Ë –‰¥â√∫— ¡ß°ÿÆ∑’Ë ‰¡à¡«’ π— ‡πà“‡ªóÕò ¬ 26π’‡Ë ªìπ«‘∏’
∑’Ëº¡«‘Ëß§◊Õ«‘ËßÕ¬à“ß§π∑’Ë¡’‡ªÑ“À¡“¬ ·≈–π’Ë‡ªìπ«‘∏’∑’Ëº¡™°§◊Õ‰¡à„™à‡À¡◊Õπ§π∑’Ë™°·µà≈¡ 27·µàº¡
‰¥âΩñ°Ωπ√à“ß°“¬Õ¬à“ßÀπ—°®π§«∫§ÿ¡¡—π‰¥â ‡æ◊ËÕ«à“‡¡◊ËÕº¡‰¥âª√–°“»¢à“«¥’ „Àâ°—∫§πÕ◊ËπÊ ·≈â«
µ—«º¡‡Õß®–‰¡à∂Ÿ°æ√–‡®â“ªÆ‘‡ ∏

∫∑‡√’¬π®“°§π¢Õßæ√–‡®â“„πÕ¥’µ
æ’πË Õâ ß§√—∫ º¡Õ¬“°„Àâæ«°§ÿ≥√Ÿ«â “à ‡°‘¥Õ–‰√¢÷πÈ °—∫∫√√æ∫ÿ√…ÿ ¢Õß‡√“æ«°‡¢“Õ¬Ÿà„µâ‡¡¶
·≈–‰¥âº“à π∑–‡≈‰ª∑ÿ°§π 2·≈–æ«°‡¢“∑ÿ°§π°Á∂°Ÿ ®ÿ¡à ‡¢â“‰ª„π‡¡¶ ·≈–„π∑–‡≈‡æ◊ÕË
®–‰¥â°≈“¬‡ªìπºŸµâ ¥‘ µ“¡‚¡‡ 3‡¢“‰¥â°π‘ Õ“À“√∑‘æ¬åÕ¬à“ß‡¥’¬«°—π 4¥◊¡Ë πÈ”∑‘æ¬å‡À¡◊Õπ°—π ∑’Ë ‰À≈
ÕÕ°¡“®“°»‘≈“»—°¥‘Ï ∑‘ ∏‘πÏ π—È ∑’√Ë «à ¡‡¥‘π∑“ß¡“°—∫æ«°‡¢“ »‘≈“π—πÈ §◊Õæ√–§√‘ µåππ—Ë ‡Õß 5·µàæ√–‡®â“
‰¡àæÕ„®æ«°‡¢“ à«π„À≠à ∑’Ë‡√“√Ÿâ°Á‡æ√“–¡’§πµ“¬‡°≈◊ËÕπ°≈“¥„π∑’Ë‡ª≈à“‡ª≈’Ë¬«·Àâß·≈âßπ—Èπ
6·≈–‡√◊ÕË ßæ«°π’‡È °‘¥¢÷π
È °Á‡æ◊ÕË ‡ªìπµ—«Õ¬à“ß ‰¡à„Àâ‡√“‡°‘¥§«“¡Õ¬“°„π ßË‘ ™—«Ë Ê π—πÈ ‡À¡◊Õπ°—∫
7
§«“¡Õ¬“°¢Õß§πæ«°π—πÈ ‡√“µâÕß‰¡à∫™Ÿ “√Ÿª‡§“√æ‡À¡◊Õπ°—∫∑’æË «°‡¢“∫“ß§π∑” æ√–§—¡¿’√∫å Õ°
‰«â«“à çºŸ§â ππ—ßË ≈ß°‘π¥◊¡Ë ·≈–≈ÿ°¢÷πÈ ¡“‡µâπ√”¡—«Ë ¡ÿ ∑“ß‡æ»é* 8‡√“µâÕß‰¡à∑”º‘¥∑“ß‡æ»‡À¡◊Õπ°—∫
∑’∫Ë “ß§π„πæ«°‡¢“∑” ®π¡’§πµâÕß≈â¡µ“¬≈ß∂÷ß ÕßÀ¡◊πË “¡æ—π§π„π«—π‡¥’¬« 9‡√“µâÕß‰¡à≈Õß¥’
°—∫æ√–§√‘ µå‡À¡◊Õπ°—∫∑’æË «°‡¢“∫“ß§π∑”®π∂Ÿ°ßŸ°¥— µ“¬ 10‡√“µâÕß‰¡à∫πà ‡À¡◊Õπ°—∫∑’∫Ë “ß§π„π
æ«°‡¢“∫àπ ®πæ√–‡®â“µâÕß àß∑Ÿµ¡“¶à“æ«°‡¢“
11 ßË‘ ‡À≈à“π’‡È °‘¥¢÷π
È °—∫æ«°‡¢“‡æ◊ÕË ‡Õ“‰«â‡ªìπµ—«Õ¬à“ß ·≈–‰¥â∂°Ÿ ‡¢’¬π¢÷πÈ ¡“‡æ◊ÕË ‡µ◊Õπ µ‘‡√“
∑’ËÕ¬Ÿà „π™à«ß√Õ¬µàÕ¢Õß¬ÿ§‡°à“·≈–¬ÿ§„À¡à 12¥—ßπ—Èπ§π∑’Ë§‘¥«à“µ—«‡Õß¬◊π¡—Ëπ§ßÕ¬Ÿà·≈â«°Á√–«—ßµ—«„Àâ
¥’ ®–‰¥â ‰¡à≈¡â ≈ß 13°“√∑¥≈Õß∑’æË «°§ÿ≥¡’ππ—È °Á ‰¡à‰¥â·µ°µà“ß‰ª®“°∑’§Ë πÕ◊πË ¡’À√Õ°§√—∫ ·µàæ√–‡®â“
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π—Èπ´◊ËÕ —µ¬å æ√–Õß§å®–‰¡àª≈àÕ¬„Àâæ«°§ÿ≥∂Ÿ°∑¥≈Õß®π∑π‰¡à ‰À« ·µàæ√–Õß§å®–¡’∑“ßÕÕ°„Àâ
‡æ◊ËÕæ«°§ÿ≥®–∑π‰¥â
14 √ÿª·≈â« ‡æ◊ËÕπ√—° À≈’°‡≈’Ë¬ß°“√∫Ÿ™“√Ÿª‡§“√æ‡ ’¬ 15º¡°”≈—ßæŸ¥°—∫æ«°§ÿ≥Õ¬à“ß§π∑’Ë
¡’¡—π ¡Õß „Àâµ—¥ ‘π‡Õ“‡Õß∂÷ß ‘Ëß∑’Ëº¡æŸ¥π’È 16‡¡◊ËÕ‡√“¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“·≈–¥◊Ë¡ ç∂â«¬‡À≈â“Õßÿàπé°Á
‡ªìπ°“√‡¢â“ à«π„π‡≈◊Õ¥¢Õßæ√–§√‘ µå ‰¡à „™àÀ√◊Õ ·≈–¢π¡ªíß∑’Ë‡√“À—°π—Èπ‡ªìπ°“√‡¢â“ à«π„π
√à“ß°“¬¢Õßæ√–§√‘ µå ‰¡à „™àÀ√◊Õ 17‡æ√“–¡’¢π¡ªíß·§à°âÕπ‡¥’¬« ∑’Ëæ«°‡√“¡’À≈“¬§π‰¥â‡ªìπ°“¬
‡¥’¬«°—π°Á‡æ√“–‡√“∑ÿ°§π‰¥â°‘π¢π¡ªíß°âÕπ‡¥’¬«°—π
18¥Ÿ™π™“µ‘Õ‘ √“‡Õ≈ ‘ ‡¡◊ÕË æ«°‡¢“°‘π¢Õß∑’∫
Ë ™Ÿ “¡“ ‡¢“°Á‡ªìπ «à πÀπ÷ßË „π·∑àπ∫Ÿ™“π—πÈ ‰¡à„™à
19
À√◊Õ º¡°”≈—ßæ¬“¬“¡®–æŸ¥«à“Õ–‰√À√◊Õ º¡°”≈—ßæŸ¥«à“‡π◊ÈÕ —µ«å∑’Ë‡Õ“¡“‡´àπ‰À«âπ—Èπ¡’§à“·≈–
√Ÿª‡§“√æπ—πÈ ”§—≠À√◊ÕÕ¬à“ß‰√ 20‰¡à„™àÕ¬à“ßπ—πÈ ‡≈¬·µàº¡°”≈—ßæŸ¥«à“‡π◊ÕÈ ∑’‡Ë Õ“¡“‡´àπ‰À«â√ªŸ ‡§“√æ
π—πÈ ∑”„Àâ°∫— æ«°ªï»“®*‰¡à„™àæ√–‡®â“ º¡‰¡àÕ¬“°„Àâæ«°§ÿ≥‰ª¡’ «à π√à«¡°—∫ªï»“®æ«°π—πÈ 21æ«°
§ÿ≥®–¥◊Ë¡∑—Èß∂â«¬¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µæ√âÕ¡°—∫∂â«¬¢Õßæ«°ªï»“®¥â«¬°Á ‰¡à ‰¥â ·≈–®–√à«¡‚µä–¢Õß
Õß§å‡®â“™’«µ‘ æ√âÕ¡°—∫‚µä–¢Õßæ«°ªï»“®¥â«¬°Á ‰¡à ‰¥â 22‡√“æ¬“¬“¡®–∑”„Àâ Õß§å‡®â“™’«µ‘ À«ß·Àπ
À√◊Õ ‡√“§‘¥«à“‡√“·¢Áß·√ß°«à“æ√–Õß§åÀ√◊Õ

„™â‡ √’¿“æ‡æ◊ËÕ„Àâ‡°’¬√µ‘æ√–‡®â“‡∂‘¥
ç©—π¡’ ‘∑∏‘Ï∑’Ë®–∑”Õ–‰√°Á ‰¥âé ·µàº¡«à“‰¡à „™à∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ë∑”‰ªπ—Èπ®–‡ªìπ
ª√–‚¬™πå ∫“ß§π«à“ ç©—π¡’ ‘∑∏‘Ï®–∑”Õ–‰√°Á ‰¥âé ·µàº¡«à“‰¡à „™à∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ë®–∑”„Àâ§π‡¢â¡·¢Áß¢÷Èπ
24Õ¬à“‡ÀÁπ·°àµ«— „Àâ‡ÀÁπ°—∫§πÕ◊π
Ë
25‡π◊ÕÈ ∑’«Ë “ß¢“¬Õ¬Ÿµà “¡∑âÕßµ≈“¥π—π
È °‘π‰¥âÀ¡¥ ‰¡àµÕâ ß‰ª∂“¡´Õ°·´°«à“‡π◊ÕÈ ¡“®“°‰Àπ ‡æ◊ÕË
26
§«“¡ ∫“¬„®¢Õß§ÿ≥‡Õß ‡æ√“–æ√–§—¡¿’√†å ∫Õ°‰«â«à“ ç‚≈°·≈–∑ÿ° ‘Ëß„π‚≈°π’È‡ªìπ¢ÕßÕß§å
‡®â“™’«µ‘ é*
27∂â“§π∑’Ë ‰¡à ‰«â«“ß„®æ√–‡®â“‡™‘≠æ«°§ÿ≥‰ª°‘πÕ“À“√ ·≈–§ÿ≥°ÁÕ¬“°‰ª °Á „Àâ°‘π∑ÿ°Õ¬à“ß
∑’‡Ë ¢“®—¥¡“„Àâ ‚¥¬‰¡àµÕâ ß∂“¡Õ–‰√∑—ßÈ π—πÈ ‡æ◊ÕË §«“¡ ∫“¬„®¢Õßµ—«§ÿ≥‡Õß 28·µà∂“â ¡’§π¡“∫Õ°æ«°
§ÿ≥«à“ ç‡π◊ÈÕπ’È‡Õ“‰ª∫Ÿ™“¡“é °ÁÕ¬à“°‘π‡≈¬ ‡æ◊ËÕ‡ÀÁπ°—∫§π∑’Ë∫Õ°§ÿ≥π—Èπ ·≈–‡æ◊ËÕ§«“¡ ∫“¬„®
¥â«¬ 29º¡‰¡à ‰¥âÀ¡“¬∂÷ß§«“¡ ∫“¬„®¢Õß§ÿ≥π– ·µàÀ¡“¬∂÷ß§«“¡ ∫“¬„®¢Õß§ππ—πÈ ∑’§Ë ¥‘ «à“∂â“
§ÿ≥°‘π°Áº‘¥·πà æ«°§ÿ≥∫“ß§πÕ“®®–¬âÕπ∂“¡º¡«à“ ç∑”‰¡ ‘∑∏‘Ï¢Õßº¡®–µâÕß∂Ÿ°®”°—¥¥â«¬
§«“¡§‘¥¢Õß§πÕ◊Ëπ¥â«¬ 30∂â“º¡°‘π√à«¡°—∫æ«°‡¢“·≈–¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“·≈â« ∑”‰¡º¡®–µâÕß∂Ÿ°
µàÕ«à“„π ‘Ëß∑’ËÕ¬à“ßπâÕ¬º¡‰¥â¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“·≈â«é
31§”µÕ∫§◊Õ ‰¡à«à“æ«°§ÿ≥®–°‘π À√◊Õ®–¥◊Ë¡ À√◊Õ®–∑”Õ–‰√°Á·≈â«·µà „Àâ∑”∑ÿ°Õ¬à“ß‡æ◊ËÕ
∂«“¬‡°’¬√µ‘°∫— æ√–‡®â“ 32Õ¬à“ √â“ßªí≠À“„Àâ°∫— „§√‡≈¬ ‰¡à«“à ®–‡ªìπ¬‘«À√◊Õ‰¡à„™à¬«‘ À√◊ÕÀ¡Ÿªà √–™ÿ¡
¢Õßæ√–‡®â“ 33‡À¡◊Õπ°—∫∑’ºË ¡æ¬“¬“¡®–‡Õ“„®∑ÿ°§π „π∑ÿ°∑“ß‚¥¬‰¡à‰¥â§¥‘ ∂÷ßª√–‚¬™πå¢Õßµ—«‡Õß
·µà§‘¥∂÷ßª√–‚¬™πå¢Õß∑ÿ°Ê §π ‡æ◊ËÕæ«°‡¢“®–‰¥â√Õ¥
23∫“ß§πæŸ¥«à“

10:20 ªï»“® À¡“¬∂÷ß «‘≠≠“≥™—Ë«√â“¬¢Õß‡À≈à“¿Ÿµº’
10:26 ç‚≈°·≈–...Õß§å‡®â“™’«‘µé Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ ¥ÿ¥’ 24:1, 50:12, 89:11
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‡Õ“Õ¬à“ßº¡‡∂Õ– ‡À¡◊Õπ°—∫∑’ºË ¡‡Õ“Õ¬à“ßæ√–§√‘ µå

°“√§≈ÿ¡À—«

2º¡¢Õ™¡æ«°§ÿ≥∑’§Ë ¥‘ ∂÷ßº¡∫àÕ¬Ê„π∑ÿ°‡√◊ÕË ß·≈–‰¥â∑”µ“¡

ßË‘ µà“ßÊ∑’ºË ¡‰¥â Õπæ«°§ÿ≥ 3·µà
º¡Õ¬“°„Àâæ«°§ÿ≥√Ÿ«â “à æ√–§√‘ µå‡ªìπ»’√…–¢ÕßºŸ™â “¬*∑ÿ°§π ·≈–ºŸ™â “¬°Á‡ªìπ»’√…–¢ÕßºŸÀâ ≠‘ß
·≈–æ√–‡®â“°Á‡ªìπ»’√…–¢Õßæ√–§√‘ µå 4ºŸ™â “¬∑ÿ°§π∑’ÕË ∏‘…∞“πÕÕ°‡ ¬’ ßÀ√◊ÕæŸ¥·∑πæ√–‡®â“† ‚¥¬
¡’º“â §≈ÿ¡À—«Õ¬Ÿ°à ≈Á ∫À≈Ÿ»à √’ …–¢Õß‡¢“*‡Õß 5·µàºÀŸâ ≠‘ß∑ÿ°§π∑’ÕË ∏‘…∞“πÕÕ°‡ ¬’ ßÀ√◊ÕæŸ¥·∑πæ√–‡®â“
·≈–‰¡à ‰¥â‡Õ“ºâ“§≈ÿ¡À—«‰«â π“ß°Á≈∫À≈Ÿ»à √’ …–¢Õßπ“ß*‡Õß æÕÊ °—∫∑’πË “ß‰ª‚°πÀ—«¡“ 6∂â“ºŸÀâ ≠‘ß
‰¡à ‰¥â¡’ºâ“§≈ÿ¡»’√…– π“ß°Á§«√®–µ—¥º¡‡°√’¬π‡ ’¬ ·µà∂â“µ—¥º¡‡°√’¬πÀ√◊Õ‚°πÀ—«°Á®–∑”„Àâπ“ß
¢“¬Àπâ“ ‡æ√“–©–π—Èπ„Àâπ“ß‡Õ“ºâ“§≈ÿ¡»’√…–‡ ’¬ 7·µàºŸâ™“¬‰¡à§«√‡Õ“ºâ“§≈ÿ¡»’√…– ‡æ√“–‡¢“
‡ªìπ¿“æ –∑âÕπ·≈–‡ªìπ»—°¥‘Ï»√’¢Õßæ√–‡®â“ ·µàºŸâÀ≠‘ß°Á‡ªìπ»—°¥‘Ï»√’¢ÕßºŸâ™“¬ 8‡æ√“–ºŸâÀ≠‘ß¡“
®“°ºŸâ™“¬ ‰¡à „™àºŸâ™“¬¡“®“°ºŸâÀ≠‘ß 9·≈–ºŸâ™“¬°Á ‰¡à ‰¥â∂Ÿ° √â“ß¡“‡æ◊ËÕºŸâÀ≠‘ß ·µàºŸâÀ≠‘ß∂Ÿ° √â“ß
¡“‡æ◊ËÕºŸâ™“¬ 10‡æ√“–‡Àµÿπ’È æ«°ºŸâÀ≠‘ß®÷ßµâÕß√Ÿâ®—°§«∫§ÿ¡µ—«‡Õß„π‡√◊ËÕß∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫»’√…–π’*È π“ß
§«√®–∑”Õ¬à“ßπ’È‡æ◊ËÕ‡ÀÁπ·°àæ«°∑Ÿµ «√√§å¥â«¬
11Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡ºŸâÀ≠‘ß°ÁµâÕßæ÷ËßºŸâ™“¬„πÕß§å‡®â“™’«‘µ ·≈–ºŸâ™“¬°ÁµâÕßæ÷ËßºŸâÀ≠‘ß 12‡√‘Ë¡·√°
ºŸâÀ≠‘ß¡“®“°ºŸâ™“¬ ·µàµàÕ¡“ºŸâ™“¬°Á‡°‘¥¡“®“°ºŸâÀ≠‘ß ·µà∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß°Á¡“®“°æ√–‡®â“ 13æ«°
§ÿ≥µ—¥ π‘ „®°—π‡Õ“‡Õß°Á·≈â«°—π«à“ ¡—π‡À¡“–À√◊Õ‡ª≈à“ ∑’ºË ÀŸâ ≠‘ß®–Õ∏‘…∞“πÕÕ°‡ ¬’ ßµàÕæ√–‡®â“„π∑’Ë
ª√–™ÿ¡†‚¥¬‰¡à¡º’ “â §≈ÿ¡»’√…– 14‚¥¬∑—«Ë ‰ª ‡√“√Ÿ«â “à ¡—π‡ ¬’ »—°¥‘»Ï √’∑º’Ë ™Ÿâ “¬®–‰«âº¡¬“« 15·µà ”À√—∫
ºŸÀâ ≠‘ß∑’Ë ‰«âº¡¬“«°Á ¡»—°¥‘»Ï √’ ‡æ√“–‡Õ“‰«â§≈ÿ¡À—«¢Õßπ“ßµ“¡∏√√¡™“µ‘16µÕππ’È ∂â“¡’„§√§‘¥Õ¬“°
®–‡∂’¬ß„π‡√◊ËÕßπ’È º¡¢Õ∫Õ°„Àâ√âŸ‡≈¬«à“ æ«°‡√“√«¡∑—ÈßÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡µà“ßÊ ¢Õßæ√–‡®â“ ‰¡à∑”
Õ¬à“ßÕ◊ËππÕ°®“° ‘Ëß∑’Ë Õππ’È

Õ“À“√¡◊ÈÕ‡¬Áπ¢Õßæ√–‡¬´Ÿ·≈–æ«°»‘…¬å
17º¡‰¡à¡’Õ–‰√®–™¡‡≈¬„π‡√◊ËÕß∑’Ëº¡®– —ËßµàÕ‰ªπ’È ‡æ√“–‡¡◊ËÕæ«°§ÿ≥¡“ª√–™ÿ¡°—π ·∑π∑’Ë
¡—π®–¥’·µà°≈—∫·¬à 18¢âÕ·√° º¡‰¥â¬‘π¡“«à“ ‡¡◊ËÕ§ÿ≥¡“ª√–™ÿ¡ °Á·∫àßæ√√§·∫àßæ«°°—π º¡°Á«à“
πà“®–¡’¡≈Ÿ §«“¡®√‘ß 19(Õ–‰√°—π ®–µâÕß¡’°“√·µ°·¬°°—π‡æ◊ÕË æ‘ ®Ÿ πå«“à „§√Õ¬ŸΩà “É ¬æ√–‡®â“À√◊Õ)
20¥—ßπ—Èπ‡¡◊ËÕæ«°§ÿ≥¡“ª√–™ÿ¡°—π ‘Ëß∑’Ëæ«°§ÿ≥°‘π°—ππ—Èπ®–‡√’¬°«à“‡ªìπß“π‡≈’È¬ß¡◊ÈÕ‡¬Áπ¢ÕßÕß§å
‡®â“™’«‘µ‰¡à ‰¥â‡≈¬ 21‡æ√“–æ«°§ÿ≥µà“ß§πµà“ß°‘πÕ“À“√¢Õßµ—«‡ÕßÕ¬à“ßµ–°≈–µ–°≈“¡ ∑‘Èß„Àâ
§πÀπ÷ËßÀ‘« „π¢≥–∑’ËÕ’°§π‡¡“‰ª·≈â« 22æ«°§ÿ≥‰¡à¡’∫â“π∑’Ë®–°‘π·≈–¥◊Ë¡À√◊ÕÕ¬à“ß‰√ §ÿ≥¥Ÿ∂Ÿ°

*

æ’ËπâÕß „πÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“À√◊ÕÕ¬à“ß‰√ §ÿ≥®–∑”„Àâ§π®πÕ—∫Õ“¬¢“¬¢’ÈÀπâ“À√◊ÕÕ¬à“ß‰√
·≈â«Õ¬à“ßπ’È®–„Àâº¡«à“Õ¬à“ß‰√¥’ ®–„Àâº¡™¡À√◊Õ ‰¡à¡’∑“ß
11:3 ºŸâ™“¬ §”π’ÈÕ“®®–·ª≈«à“ “¡’ °Á ‰¥â ·≈–ºŸâÀ≠‘ß Õ“®®–·ª≈«à“ ¿√√¬“ °Á ‰¥â
11:4-5 ≈∫À≈Ÿà»’√…–¢Õß‡¢“ ”À√—∫ºŸâ™“¬Õ“®®–À¡“¬∂÷ß ≈∫À≈Ÿàæ√–§√‘ µå À√◊Õ≈∫À≈Ÿàµ—«‡Õß ”À√—∫ºŸâÀ≠‘ßÕ“®®–
À¡“¬∂÷ß≈∫À≈Ÿà “¡’ À√◊Õ ≈∫À≈Ÿàµ—«‡Õß
11:10 ‡æ√“–‡Àµÿπ’È...»’√…–π’È À√◊Õ ç¥—ßπ—Èπ æ«°ºŸâÀ≠‘ß§«√®–¡’ —≠≈—°…≥å·ÀàßÕ”π“®Õ¬Ÿà∫πÀ—«¢Õßæ«°π“ßé
11:19 À√◊Õ æŸ¥‰¥âÕ’°Õ¬à“ßÀπ÷Ëß«à“ ç·µà¬—ß‰ß°ÁµâÕß¡’°“√·µ°·¬°‡°‘¥¢÷Èπ ‡æ◊ËÕ®–‰¥â√Ÿâ«à“ „§√Õ¬ŸàΩÉ“¬æ√–‡®â“é
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23§”

—Ëß Õπ∑’Ëº¡‰¥â√—∫¡“®“°Õß§å‡®â“™’«‘µ ·≈–º¡‰¥â∂à“¬∑Õ¥„Àâ°—∫æ«°§ÿ≥π—Èπ §◊Õ„π§◊π∑’Ë
æ√–‡¬´Ÿ‡®â“∂Ÿ°À—°À≈—ßπ—Èπ æ√–Õß§å ‰¥âÀ¬‘∫¢π¡ªíß 24·≈â«À≈—ß®“°∑’Ëæ√–Õß§å ‰¥â¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“
æ√–Õß§å°ÁÀ—°¢π¡ªíß·≈–æŸ¥«à“ çπ’Ë§◊Õ°“¬¢Õß‡√“∑’Ë‡√“‰¥â¡Õ∫„Àâ°—∫æ«°§ÿ≥∑—ÈßÀ≈“¬ „Àâ∑”
Õ¬à“ßπ’‡È æ◊ÕË √–≈÷°∂÷ß‡√“é 25À≈—ß®“°∑’æË «°‡¢“°‘πÕ“À“√‡¬Áπ‡ √Á®·≈â« æ√–Õß§å°Á ‰¥âÀ¬‘∫∂â«¬‡À≈â“
Õßÿàπ¡“∑”Õ¬à“ß‡¥’¬«°—π·≈–æŸ¥«à“ ç∂â«¬‡À≈â“Õßÿàππ’È · ¥ß∂÷ß§” —≠≠“„À¡à∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â∑”¢÷Èπ
¡“¥â«¬‡≈◊Õ¥¢Õß‡√“ ‡¡◊ÕË ‰√°Áµ“¡∑’æË «°§ÿ≥¥◊¡Ë ‡À≈â“Õßÿπà π’È °Á„Àâ∑”Õ¬à“ßπ’‡È æ◊ÕË √–≈÷°∂÷ß‡√“é 26‡æ√“–
‡¡◊ËÕ‰À√à°Áµ“¡∑’Ë§ÿ≥°‘π¢π¡ªíßπ’È·≈–¥◊Ë¡‡À≈â“Õßÿàπ∂â«¬π’È æ«°§ÿ≥°Á ‰¥âª√–°“»°“√µ“¬¢ÕßÕß§å
‡®â“™’«‘µ®π°«à“æ√–Õß§å®–¡“
27¥—ßπ—Èπ „§√°Áµ“¡∑’Ë°‘π¢π¡ªíßπ’È·≈–¥◊Ë¡®“°∂â«¬¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µÕ¬à“ß‰¡à ¡§«√ §πÊ π—Èπ
°Á∑”º‘¥∫“ªµàÕ√à“ß°“¬·≈–‡≈◊Õ¥¢ÕßÕß§å‡®â“™’«µ‘ 28°àÕπ∑’®Ë –°‘π¢π¡ªíß·≈–¥◊¡Ë ‡À≈â“Õßÿπà ®“°∂â«¬
π’È ¢Õ„Àâ∑ÿ°§π ”√«®µ—«‡Õß‡ ’¬°àÕπ 29‡æ√“–§π∑’Ë°‘π¢π¡ªíß·≈–¥◊Ë¡®“°∂â«¬π’È ‚¥¬‰¡à ”π÷°«à“
æ«°§ÿ≥‡ªìπ°“¬¢ÕßÕß§å‡®â“™’«µ‘ °Á®–∑”„Àâµ«— ‡Õß∂Ÿ°≈ß‚∑… 30‡æ√“–Õ¬à“ßπ’πÈ ·’Ë À≈– æ«°§ÿ≥À≈“¬
§π∂÷ß‰¥âÕàÕπ·Õ·≈–‡®Á∫ªÉ«¬ ·≈–¡’À≈“¬§πµ“¬‰ª 31·µà∂â“æ«°‡√“ ”√«®µ—«‡Õß‡ ’¬°àÕπ ‡√“°Á
®–‰¥â ‰¡àµâÕß∂Ÿ°≈ß‚∑… 32‡«≈“∑’ËÕß§å‡®â“™’«‘µ≈ß‚∑…‡√“π—Èπ æ√–Õß§å°”≈—ßµ’ Õπ ‡æ◊ËÕ‡√“®–‰¥â ‰¡à
∂Ÿ°µ—¥ ‘π≈ß‚∑…æ√âÕ¡°—∫§πÕ◊ËπÊ „π‚≈°π’È
33¥—ßπ—π
È æ’πË Õâ ß§√—∫ ‡¡◊ÕË æ«°§ÿ≥¡“°‘π¥â«¬°—π „Àâ§Õ¬°—π¥â«¬ 34∂â“„§√À‘«®—¥ °Á„Àâ°π‘ ¡“°àÕπ
®“°∫â“π ‡æ◊ÕË «à“æ«°§ÿ≥®–‰¡à∂°Ÿ ≈ß‚∑…‡æ√“–°“√ª√–™ÿ¡π—πÈ «à π‡√◊ÕË ßÕ◊πË Ê ‡Õ“‰«â‡¡◊ÕË º¡¡“·≈â«
®–®—¥°“√„Àâ

æ√ «√√§å®“°æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï
µÕππ’È æ’πË Õâ ß§√—∫ º¡Õ¬“°„Àâæ«°§ÿ≥√Ÿ‡â °’¬Ë «°—∫æ√ «√√§å∑¡Ë’ “®“°æ√–«‘≠≠“≥ 2§ÿ≥
°Á√·âŸ ≈â««à“µÕπ∑’§Ë ≥
ÿ ¬—ß‰¡à ‰«â«“ß„®æ√–‡®â“‡æ√“–‡Àµÿº≈Õ–‰√°Áµ“¡π—πÈ §ÿ≥∂Ÿ°™—°®Ÿß„Àâ
À≈ßº‘¥ ·≈–‰ª°√“∫‰À«â√Ÿª‡§“√æ*∑’ËæŸ¥‰¡à ‰¥â 3¥—ßπ—Èπº¡¢Õ∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ §π∑’ËæŸ¥ºà“π∑“ßæ√–
«‘≠≠“≥¢Õßæ√–‡®â“®–‰¡à¡«’ π— ∑’®Ë –æŸ¥«à“ ç¢Õ„Àâæ√–‡¬´Ÿ∂°Ÿ “ª·™àßé ·≈–§π∑’æË ¥Ÿ «à“ çæ√–‡¬´Ÿ
§◊ÕÕß§å‡®â“™’«‘µé π—Èπ ®–µâÕß‡ªìπ§π∑’ËæŸ¥ºà“π∑“ßæ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï‡∑à“π—Èπ
4æ√ «√√§å¡’À≈“¬Õ¬à“ß ·µà¡“®“°æ√–«‘≠≠“≥Õß§å‡¥’¬«°—π 5ß“π√—∫„™â°Á¡’À≈“¬·∫∫ ·µà
°Á√∫— „™âÕß§å‡®â“™’«µ‘ Õß§å‡¥’¬«°—π 6°“√ß“π¡’À≈“¬Õ¬à“ß·µà‡ªìπæ√–‡®â“Õß§å‡¥’¬«°—π∑’Ë‰¥â∑”ß“π∑—ßÈ À¡¥
π’ºÈ “à π∑“ß∑ÿ°§π 7æ√–‡®â“„Àâæ√–«‘≠≠“≥∑”ß“π„π·µà≈–§π‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå¢Õß à«π√«¡ 8æ√–
«‘≠≠“≥„Àâ§πÀπ÷Ëß “¡“√∂æŸ¥Õ¬à“ß™“≠©≈“¥ ·≈–æ√–«‘≠≠“≥Õß§å‡¥’¬«°—ππ’È∑”„ÀâÕ’°§π
Àπ÷ËßæŸ¥¥â«¬§«“¡√Õ∫√Ÿâ 9æ√–«‘≠≠“≥π’È°Á „ÀâÕ’°§πÀπ’Ëß¡’§«“¡‡™◊ËÕÕ—π¬‘Ëß„À≠à ·≈–„ÀâÕ’°§πÀπ÷Ëß
√—°…“‚√§‰¥â ´÷Ëß°Á¡“®“°æ√–«‘≠≠“≥Õß§å‡¥’¬«°—π 10·≈â«°Á„ÀâÕ’°§πÀπ÷Ëß∑”°“√Õ—»®√√¬å ‰¥â ·≈–
„ÀâÕ°’ §πÀπ÷ßË æŸ¥·∑πæ√–‡®â“†‰¥â ·≈–„ÀâÕ°’ §πÀπ÷ßË ·¬°·¬–ÕÕ°«à“ ß‘Ë ∑’§Ë ππ—πÈ æŸ¥¡“®“°æ√–‡®â“
À√◊Õ‡ª≈à“ ·≈–„ÀâÕ’°§πÀπ÷ËßæŸ¥¿“…“·ª≈°Ê ‰¥â ·≈–„ÀâÕ’°§πÀπ÷Ëß·ª≈¿“…“‡À≈à“π—Èπ‰¥â 11·µà
∑—ÈßÀ¡¥π’È°Á ”‡√Á®‰¥â¥â«¬æ√–«‘≠≠“≥Õß§å‡¥’¬«°—π ·≈–æ√–Õß§å°Á„Àâæ√ «√√§å°—∫·µà≈–§πµ“¡
∑’Ëæ√–Õß§å‡ÀÁπ ¡§«√

12

07 1Corin

295

26/8/03, 10:59 AM

1 ‚§√‘π∏å 12:12

296

√à“ß°“¬¢Õßæ√–§√‘ µå
12‡À¡◊Õπ°—∫∑’æ
Ë «°‡√“¡’√“à ß°“¬‡¥’¬«·µà¡Õ’ «—¬«–À≈“¬

«à π ·≈–∂÷ß·¡â®–¡’Õ«—¬«–À≈“¬ «à π
Õ«—¬«–∑—ßÈ À¡¥°Áª√–°Õ∫¢÷πÈ ‡ªìπ√à“ß°“¬‡¥’¬«°—π æ√–§√‘ µå°‡Á ªìπ·∫∫π’‡È À¡◊Õπ°—π 13‡æ√“–æ«°
‡√“∑ÿ°§π‰¥â√∫— °“√®ÿ¡à πÈ”¥â«¬æ√–«‘≠≠“≥Õß§å‡¥’¬« ‡æ◊ÕË ®–‰¥â‡ªìπ «à πÀπ÷ßË ¢Õß√à“ß°“¬‡¥’¬«°—π
‰¡à«à“‡√“®–‡ªìπ„§√°Áµ“¡ §π¬‘«À√◊Õ‰¡à„™à§π¬‘« ‡ªìπ∑“ À√◊Õ‡ªìπ§πÕ‘ √– æ«°‡√“°Á ‰¥â√—∫æ√–
«‘≠≠“≥Õß§å‡¥’¬«°—π*
14√à“ß°“¬¢Õß¡πÿ…¬åππ
È— ‰¡à ‰¥â¡·’ §àÕ«—¬«–‡¥’¬« ·µà¡À’ ≈“¬Õ«—¬«– 15∂÷ß‡∑â“®–æŸ¥«à“ ç‡æ√“–
©—π‰¡à„™à¡Õ◊ ©—π°Á‡≈¬‰¡à‡ªìπ¢Õß√à“ß°“¬π’éÈ π—πË °Á ‰¡à‰¥â∑”„Àâ‡∑â“‡≈‘°‡ªìπ «à πÀπ÷ßË ¢Õß√à“ß°“¬À√Õ°π–
16∂÷ßÀŸ®–æŸ¥«à“ ç‡æ√“–©—π‰¡à„™àµ“ ©—π°Á‡≈¬‰¡à‡ªìπ¢Õß√à“ß°“¬π’éÈ π—π
Ë °Á ‰¡à ‰¥â∑”„ÀâÀ‡Ÿ ≈‘°‡ªìπ «à π
17
Àπ÷Ëß¢Õß√à“ß°“¬π’ÈÀ√Õ°π– ∂â“∑—Èß√à“ß‡ªìπµ“À¡¥ ·≈â«‡√“®–‰¥â¬‘π‰¥âÕ¬à“ß‰√ ∂â“∑—Èß√à“ß‡ªìπÀŸ
À¡¥ ·≈â«‡√“®–‰¥â°≈‘Ëπ‰¥âÕ¬à“ß‰√ 18·µà§«“¡®√‘ß·≈â« æ√–‡®â“°Á ‰¥â®—¥Õ«—¬«–·µà≈–™‘Èπ„π√à“ß°“¬
µ“¡∑’æË √–Õß§å‡ÀÁπ«à“‡À¡“– ¡·≈â« 19∂â“∑—ßÈ √à“ß¡’Õ«—¬«–‡¥’¬«‡À¡◊Õπ°—πÀ¡¥ ·≈â«®–¡’√“à ß°“¬‰¥â
Õ¬à“ß‰√ 20‡√“®–‡ÀÁπ«à“¡’Õ«—¬«–µ—ÈßÀ≈“¬ à«π°Á®√‘ß ·µà¡’°“¬·§à°“¬‡¥’¬«
21µ“®–∫Õ°°—∫¡◊Õ«à“ ç©—π‰¡àµÕâ ß°“√‡∏Õé °Á ‰¡à ‰¥â À√◊ÕÀ—«®–∫Õ°°—∫‡∑â“«à“ ç©—π‰¡àµÕâ ß°“√
æ«°‡∏Õé °Á ‰¡à ‰¥â 22Õ«—¬«–¢Õß√à“ß°“¬∑’‡Ë √“§‘¥«à“ÕàÕπ·Õ°≈—∫‡ªìπ ßË‘ ∑’®Ë ”‡ªìπ¡“° 23Õ«—¬«–∑’‡Ë √“
‡ÀÁπ«à“‰¡à§àÕ¬ ”§—≠‡∑à“‰√°≈—∫µâÕß¥Ÿ·≈‡ªìπæ‘‡»… ·≈–Õ«—¬«–∑’Ë‡√“Õ“¬∑’Ë®–Õ«¥ °≈—∫µâÕß¥Ÿ·≈
‡ªìπÕ¬à“ß¥’ 24‡æ√“–Õ«—¬«–∑’ÕË «¥‰¥âππÈ— °≈—∫‰¡à®”‡ªìπµâÕß¥Ÿ·≈¡“°π—° æ√–‡®â“‰¥âª√–°Õ∫Õ«—¬«–
µà“ßÊ ‡¢â“¥â«¬°—π„π·∫∫∑’«Ë “à Õ«—¬«– «à π‰Àπ∑’¥Ë ‡Ÿ À¡◊ÕπµË”µâÕ¬ æ√–Õß§å°Á„Àâ‡°’¬√µ‘ «à ππ—πÈ ¡“°¢÷πÈ
25‡æ◊ÕË ®–‰¥â ‰¡à‡°‘¥°“√·µ°·¬°°—π¢÷π
È „π√à“ß°“¬ ·µà„ÀâÕ«—¬«–∑ÿ° «à π‡Õ“„®„ ´à ßË÷ °—π·≈–°—πÕ¬à“ß
‡∑à“‡∑’¬¡°—πÀ¡¥ 26∂â“Õ«—¬«–Àπ÷ßË ‡®Á∫ Õ«—¬«–∑ÿ° «à π¢Õß√à“ß°“¬°Á‡®Á∫¥â«¬ ∂â“Õ«—¬«–Àπ÷ßË ‰¥â√∫—
‡°’¬√µ‘ Õ«—¬«–∑ÿ° à«π°Á®–√à«¡©≈Õß¥â«¬
27¥—ßπ—π
È æ«°§ÿ≥‡ªìπ√à“ß°“¬¢Õßæ√–§√‘ µå ·≈–·µà≈–§π°Á‡ªìπÕ«—¬«–¢Õß√à“ß°“¬π—πÈ 28¬‘ßË
°«à“π—Èπ „πÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“ æ√–Õß§å ‰¥â·µàßµ—Èß»‘…¬å‡Õ°‡ªìπÕ—π¥—∫·√° Õ—π¥—∫∑’Ë ÕßºŸâæŸ¥
·∑πæ√–‡®â“ Õ—π¥—∫∑’Ë “¡§√Ÿ Õπ ®“°π—Èπ°Á§π∑” ‘ËßÕ—»®√√¬å §π∑’Ë√—°…“‚√§‰¥â §π∑’Ë™à«¬‡À≈◊ÕºŸâ
Õ◊πË ‰¥â §π∑’‡Ë ªìπºŸπâ ” §π∑’æË ¥Ÿ ¿“…“·ª≈°Ê ‰¥â 29∑ÿ°§π‡ªìπ»‘…¬å‡Õ°À√◊Õ∑ÿ°§π‡ªìπºŸæâ ¥Ÿ ·∑πæ√–‡®â“
À√◊Õ ∑ÿ°§π‡ªìπ§√Ÿ ÕπÀ√◊Õ ∑ÿ°§π∑” ßË‘ Õ—»®√√¬å ‰¥âÀ√◊Õ 30∑ÿ°§π√—°…“‚√§‰¥âÀ√◊Õ ∑ÿ°§πæŸ¥¿“…“
·ª≈°Ê ‰¥âÀ√◊Õ ∑ÿ°§π·ª≈¿“…“æ«°π—Èπ‰¥âÀ√◊Õ 31·µà¢Õ„Àâæ«°§ÿ≥¢«π¢«“¬æ√ «√√§åµà“ßÊ ∑’Ë
¬‘ßË „À≠à

§«“¡√—°‡ªìπæ√ «√√§å∑’Ë¥’∑’Ë ÿ¥
µÕππ’È º¡®–™’ÈÀπ∑“ß∑’Ë¥’∑’Ë ÿ¥„Àâ§ÿ≥‡ÀÁπ

13

∂â“º¡æŸ¥¿“…“µà“ßÊ ¢Õß¡πÿ…¬å·≈–¿“…“¢Õß∑Ÿµ «√√§å‰¥â ·µà ‰¡à¡§’ «“¡√—° º¡°Á‡ªìπ
·§à‡ ’¬ßÕ÷°∑÷°¢Õß¶âÕßÀ√◊Õ©‘ßË ©“∫∑’µË °’ π— 2∂â“º¡‡ªìπºŸæâ ¥Ÿ ·∑πæ√–‡®â“√Ÿâ ß‘Ë ≈÷°≈—∫µà“ßÊ
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¢Õßæ√–‡®â“ ¡’§«“¡√Ÿ∑â °ÿ Õ¬à“ß ·≈–¡’§«“¡‡™◊ÕË ∑—ßÈ À¡¥∂÷ß°—∫‡≈◊ÕË π¿Ÿ‡¢“‰¥â ·µà‰¡à¡§’ «“¡√—° º¡°Á ‰¡à
¡’§“à Õ–‰√‡≈¬ 3∂â“º¡‡Õ“∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ëº¡¡’ ‰ª·®°„Àâ°—∫§π®π·≈– ≈–√à“ß¢Õßµ—«‡Õß®π∂÷ß¢—Èπ
∑’Ë ‚ÕâÕ«¥‰¥â* ·µà ‰¡à¡’§«“¡√—° ¡—π°Á ‰¡à¡’ª√–‚¬™πåÕ–‰√‡≈¬
4§«“¡√—°π—π
È °ÁÕ¥∑π ¡’‡¡µµ“°√ÿ≥“ ‰¡àÕ®‘ ©“√‘…¬“ ‰¡à ‚ÕâÕ«¥ 5‰¡àÀ¬‘ßË ®ÕßÀÕß ‰¡àÀ¬“∫§“¬
‰¡à‡ÀÁπ·°àµ«— ‰¡à©πÿ ‡©’¬« ‰¡à®¥®”§«“¡º‘¥¢Õß§πÕ◊πË 6§«“¡√—°‰¡à¬π‘ ¥’‡¡◊ÕË ‡ÀÁπ§πÕ◊πË ∑”™—«Ë ·µà¬π‘ ¥’
°—∫§«“¡®√‘ß 7§«“¡√—°ª°ªÑÕß‡ ¡Õ ‰«â«“ß„®‡ ¡Õ ¡’§«“¡À«—ß‡ ¡Õ ·≈–∑πµàÕ∑ÿ°Õ¬à“ß‡ ¡Õ
8§«“¡√—°‰¡à¡«’ π
— ≠
Ÿ πÈ‘ ‰ª ·µà°“√æŸ¥·∑πæ√–‡®â“®–¡’«π— ‡≈‘°√“ °“√æŸ¥¿“…“·ª≈°Ê °Á®–
¡’«—πÀ¬ÿ¥≈ß æ√ «√√§å∑’Ë¡’§«“¡√Ÿâæ‘‡»…®“°æ√–‡®â“°Á®–¡’«—π‡≈‘°√“ 9‡æ√“–‡√“√Ÿâ·§à‡æ’¬ß‡ ’È¬«
‡¥’¬«‡∑à“π—πÈ ‡√“æŸ¥·∑πæ√–‡®â“°Á ‰¥â·§à‡ ¬È’ «‡¥’¬« 10·µà‡¡◊ÕË §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å·∫∫¡“∂÷ß Õ–‰√°Áµ“¡
∑’Ë ‰¡à ¡∫Ÿ√≥å°®Á –À¡¥‰ª 11µÕπ∑’ºË ¡‡ªìπ‡¥Á° º¡°Áæ¥Ÿ ‡À¡◊Õπ‡¥Á° §‘¥‡À¡◊Õπ‡¥Á° „™â‡Àµÿº≈‡À¡◊Õπ
‡¥Á° ·µà‡¡◊ÕË º¡‚µ‡ªìπºŸâ „À≠à º¡°Á‡≈‘°∑”µ—«‡À¡◊Õπ‡¥Á° 12°Á‡À¡◊Õπ°—∫ ßË‘ ∑’‡Ë √“‡ÀÁπ„πµÕππ’‡È ªìπ¿“æ
–∑âÕπÕÕ°¡“®“°„π°√–®° ·µà‡¡◊ËÕ§«“¡ ¡∫Ÿ√≥å·∫∫¡“∂÷ß „πµÕππ—Èπ‡√“°Á®–¡Õß‡ÀÁπ°—π
µàÕÀπâ“‡≈¬ µÕππ’Èº¡√Ÿâ·§à‡æ’¬ß‡ ’È¬«‡¥’¬« ·µà‡¡◊ËÕ∂÷ßµÕππ—Èπº¡°Á®–√ŸâÀ¡¥∑ÿ°Õ¬à“ß ‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ë
æ√–‡®â“√Ÿ®â °— º¡ 13·µàµÕππ’‡È À≈◊ÕÕ¬Ÿà “¡Õ¬à“ß§◊Õ§«“¡‡™◊ÕË §«“¡À«—ß·≈–§«“¡√—° ·µà„π “¡Õ¬à“ß
π’§È «“¡√—°¬‘ßË „À≠à∑Ë’ ¥ÿ

„™âæ√ «√√§å®“°æ√–«‘≠≠“≥‡æ◊ËÕ™à«¬‡À≈◊ÕÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“
„Àâ¡ßàÿ ∑”µ“¡§«“¡√—° ·≈–„Àâ¢«π¢«“¬∑’®Ë –‰¥âæ√ «√√§å®“°æ√–«‘≠≠“≥ ‚¥¬‡©æ“–
æ√ «√√§å„π°“√æŸ¥·∑πæ√–‡®â“† 2§«“¡®√‘ß·≈â« §π∑’ËæŸ¥¿“…“·ª≈°Ê ‰¥âπ—Èπ ‰¡à
‰¥âæŸ¥°—∫¡πÿ…¬åÀ√Õ°·µàæŸ¥°—∫æ√–‡®â“ ‰¡à¡’ „§√‡¢â“„®«à“‡¢“°”≈—ßæŸ¥Õ–‰√ ‡æ√“–‡¢“°”≈—ßæŸ¥
∂÷ß ß‘Ë ≈÷°≈—∫ºà“π∑“ßæ√–«‘≠≠“≥ 3·µà§π∑’æË ¥Ÿ ·∑πæ√–‡®â“π—πÈ °”≈—ßæŸ¥„π ßË‘ ∑’‡Ë √‘¡ √â“ß„Àâ°”≈—ß„®
·≈–ª≈Õ∫„®§π 4§π∑’æË ¥Ÿ ¿“…“·ª≈°Ê ‰¥âππÈ— °Á‡ √‘¡ √â“ßµ—«§πæŸ¥‡Õß ·µà§π∑’æË ¥Ÿ ·∑πæ√–‡®â“
π—Èπ °Á‡ √‘¡ √â“ß∑—ÈßÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“ 5‡¥’Î¬«π’È º¡Õ¬“°„Àâæ«°§ÿ≥∑ÿ°§πæŸ¥¿“…“·ª≈°Ê
‰¥â ·µà¬‘Ëß°«à“π—Èπº¡Õ¬“°„Àâæ«°§ÿ≥æŸ¥·∑πæ√–‡®â“‰¥â ‡æ√“–§π∑’ËæŸ¥·∑πæ√–‡®â“π—Èπ¬‘Ëß„À≠à
°«à“§π∑’ËæŸ¥¿“…“·ª≈°Ê ‰¥â‡ ’¬Õ’° πÕ°®“°«à“‡¢“®–·ª≈¿“…“·ª≈°Ê π—Èπ‰¥â ‡¢“®–‰¥â‡ √‘¡
√â“ßÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“
6æ’ËπâÕß§√—∫ ∂â“º¡¡“À“æ«°§ÿ≥·≈â«æŸ¥¿“…“·ª≈°Ê ¡—π®–¡’ª√–‚¬™πåÕ–‰√°—∫æ«°§ÿ≥
πÕ°®“°º¡‡Õ“ ‘Ëß∑’Ëæ√–‡®â“‡ªî¥‡º¬¡“∫Õ° À√◊Õ§«“¡√Ÿâæ‘‡»…∑’Ë¡“®“°æ√–‡®â“ À√◊Õ¡“æŸ¥·∑π
æ√–‡®â“ À√◊Õ‡Õ“§” Õπ¡“„Àâ 7¡—π°Á‡À¡◊Õπ°—∫ ‘Ëß∑’Ë ‰¡à¡’™’«‘µ∑’Ë∑”„Àâ‡°‘¥‡ ’¬ß‰¥â ‡™àπ ¢≈ÿà¬ À√◊Õ
æ‘≥ ∂â“‡§√◊ËÕß¥πµ√’π’È∑”‡ ’¬ß‰¡à™—¥‡®π ·≈â«„§√®–‰ª√Ÿâ«à“°”≈—ß‡≈àπ‡æ≈ßÕ–‰√Õ¬Ÿà 8∂â“‡ ’¬ß¢Õß
·µ√√∫‰¡à™—¥‡®π ·≈â«„§√®–‡µ√’¬¡µ—« Ÿâ√∫ 9°Á‡À¡◊Õπ°—π ∂â“æ«°§ÿ≥‰¡à „™â¿“…“∑’Ë‡¢â“„®ßà“¬Ê
„§√®–‰ª√Ÿ«â “à §ÿ≥æŸ¥Õ–‰√ °Á‡À¡◊Õπ°—∫æŸ¥°—∫≈¡ 10·πàπÕπ«à“„π‚≈°π’¡È µ’ ßÈ— À≈“¬¿“…“ ·≈–∑ÿ°¿“…“
°Á≈«â π¡’‡ ¬’ ß∑—ßÈ π—πÈ 11∂â“º¡‰¡à‡¢â“„®§«“¡À¡“¬¢Õß‡ ¬’ ßπ—πÈ ‡√“°Á®–‡ªìπ§πµà“ß¥â“«µàÕ°—π‡æ√“–
§ÿ¬°—π‰¡à√‡Ÿâ √◊ÕË ß 12¡—π°Á‡À¡◊Õπ°—∫æ«°§ÿ≥ ‡π◊ÕË ß®“°æ«°§ÿ≥¢«π¢«“¬Õ¬“°‰¥â æ√ «√√§å®“°æ√–
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298

«‘≠≠“≥‡ ’¬‡À≈◊Õ‡°‘π °Á„Àâæ¬“¬“¡¢«π¢«“¬∑’Ë®–‰¥âæ√ «√√§åµà“ßÊ ∑’Ë®–¡“™à«¬‡ √‘¡ √â“ßÀ¡Ÿà
ª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“
13¥â«¬‡ÀµÿπÈ’ §π∑’æ
Ë ¥Ÿ ¿“…“·ª≈°Ê‰¥â °Á „Àâ¢Õæ√–‡®â“„Àâ·ª≈„π ßË‘ ∑’æË ¥Ÿ ‰¥â¥«â ¬ 14‡æ√“–∂â“
º¡Õ∏‘…∞“π‡ªìπ¿“…“·ª≈°Ê ®‘µ«‘≠≠“≥¢Õßº¡Õ∏‘…∞“π°Á®√‘ß ·µà ¡Õß¢Õßº¡‰¡à‡°‘¥º≈∑’Ë®–
‡ªìπª√–‚¬™πå°—∫„§√‡≈¬15∂â“ß—Èπ º¡®–∑”Õ¬à“ß‰√¥’ º¡°Á®–Õ∏‘…∞“π¥â«¬®‘µ«‘≠≠“≥ ·≈–¥â«¬
¡Õß º¡°Á®–√âÕß‡æ≈ß √√‡ √‘≠¥â«¬®‘µ«‘≠≠“≥·≈–¥â«¬ ¡Õß 16‡æ√“–∂â“§ÿ≥ √√‡ √‘≠æ√–‡®â“
¥â«¬®‘µ«‘≠≠“≥‡∑à“π—Èπ ·≈â«§πøíß‰¡à√Ÿâ‡√◊ËÕß„π ‘Ëß∑’Ë§ÿ≥¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“ ‡¢“®–æŸ¥ çÕ“‡¡πé*‰¥â
Õ¬à“ß‰√ 17§ÿ≥Õ“®®–¢Õ∫§ÿ≥‰¥â¥’∑’‡¥’¬« ·µà¡—π‰¡à ‰¥â‡ √‘¡ √â“ß§πÕ◊Ëπ‡≈¬
18º¡¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“ ∑’ºË ¡æŸ¥¿“…“·ª≈°Ê ∫àÕ¬°«à“æ«°§ÿ≥ 19·µà„πÀ¡Ÿª
à √–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“
º¡®–„™â ¡Õß æŸ¥·§àÀâ“§”∑’Ë‡¢â“„®‰¥â‡æ◊ËÕ Õπ§πÕ◊Ëπ °Á¥’°«à“æŸ¥ —°À¡◊Ëπ§”‡ªìπ¿“…“·ª≈°Ê
20æ’ËπâÕß§√—∫ ‡≈‘°§‘¥·∫∫‡¥Á°Ê ‰¥â·≈â«„π‡√◊ËÕß™—Ë«Ê „Àâ ‰√â‡¥’¬ß “‡À¡◊Õπ‡¥Á°∑“√° ·µà „π
‡√◊ËÕß§«“¡§‘¥„Àâ‡ªìπ‡À¡◊ÕπºŸâ „À≠à 21‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ë¡’‡¢’¬π‰«â „π°Æ«à“
çÕß§å‡®â“™’«‘µæŸ¥‰«â«à“ ‡√“®–„™â§π∑’ËæŸ¥¿“…“Õ◊ËπÊ
·≈–‡√“®–„™â√‘¡Ωïª“°¢Õß§πµà“ß™“µ‘æŸ¥°—∫§πæ«°π’È
·µà∂÷ßÕ¬à“ß‰√æ«°‡¢“°Á®–‰¡àøíß‡√“é*
22¥—ßπ—Èπ °“√æŸ¥¿“…“·ª≈°Ê π—Èπ ®÷ß‡ªìπ≈“ß√â“¬* ”À√—∫§π∑’Ë ‰¡à‡™◊ËÕ ‰¡à „™à ”À√—∫§π∑’Ë
‡™◊ËÕ ·µà°“√æŸ¥·∑πæ√–‡®â“π—Èπ¡’‰«â ”À√—∫§π∑’Ë‡™◊ËÕ ‰¡à „™à ”À√—∫§π∑’Ë ‰¡à‡™◊ËÕ 23¥—ßπ—Èπ∂â“∑—ÈßÀ¡Ÿà
ª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“¡“√«¡°—π ·≈–∑ÿ°§π°ÁæŸ¥¿“…“·ª≈°Ê ‡¡◊ËÕ¡’§ππÕ°À√◊Õ§π∑’Ë ‰¡à‡™◊ËÕ‡¢â“¡“
æ«°‡¢“®–‰¡à§¥‘ «à“æ«°§ÿ≥‡ªìπ∫â“‰ªÀ¡¥·≈â«À√◊Õ 24·µà∂“â ∑ÿ°§πæŸ¥·∑πæ√–‡®â“‡¡◊ÕË §π∑’Ë ‰¡à‡™◊ÕË
À√◊Õ§ππÕ°‡¢â“¡“ ‘Ëß∑’Ë§ÿ≥æŸ¥°Á®–∑”„Àâ‡¢“√Ÿâµ—««à“‡ªìπ§π∫“ª·≈–‡¢“®–∂Ÿ°µ—¥ ‘πµ“¡∑’Ë§ÿ≥‰¥â
æŸ¥π—Èπ 25·≈â«§«“¡≈—∫µà“ßÊ „π„®‡¢“®–∂Ÿ°·©ÕÕ°¡“®πÀ¡¥ ·≈â«‡¢“°Á®–°â¡°√“∫≈ßπ¡— °“√
æ√–‡®â“·≈–æŸ¥«à“ çæ√–‡®â“Õ¬Ÿà°—∫æ«°§ÿ≥®√‘ßÊé

°“√ª√–™ÿ¡¢Õß§ÿ≥§«√®–‡ √‘¡ √â“ßÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“
·≈â«‡√“®–∑”Õ¬à“ß‰√¥’ ‡¡◊ËÕæ«°§ÿ≥¡“ª√–™ÿ¡°—π ∫“ß§π°Á¡’‡æ≈ß √√‡ √‘≠
∫“ß§π°Á¡’§” Ë—ß Õπ ∫“ß§π°Á¡’ Ë‘ß∑’Ëæ√–‡®â“‡ªî¥‡º¬„Àâ√âŸ ∫“ß§π°ÁæŸ¥¿“…“·ª≈°Ê ∫“ß§π°Á
·ª≈¿“…“æ«°π—Èπ‰¥â °Á „Àâ∑” ‘Ëß‡À≈à“π’È∑—ÈßÀ¡¥‡æ◊ËÕ‡ √‘¡ √â“ß À¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“ 27∂â“®–¡’
°“√æŸ¥¿“…“·ª≈°Ê °Á¢Õ„ÀâæŸ¥·§à ÕßÀ√◊Õ “¡§π‡ªìπÕ¬à“ß¡“° ·≈–„ÀâæŸ¥∑’≈–§π ·≈–„Àâ¡’
°“√·ª≈¥â«¬ 28∂â“‰¡à¡’§π·ª≈‰¥â °Á„Àâ§π∑’ËæŸ¥π—Èπ‡ß’¬∫‡ ’¬„πÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“ „Àâ‡¢“æŸ¥
°—∫æ√–‡®â“‡ªìπ°“√ à«πµ—«
29 ”À√—∫ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“ °Á „Àâ ÕßÀ√◊Õ “¡§πæŸ¥ ·≈–„Àâ§πÕ◊Ëπ·¬°·¬–«à“ ‘Ëß∑’Ëæ«°‡¢“
æŸ¥π—Èπ¡“®“°æ√–‡®â“À√◊Õ‡ª≈à“ 30∂â“æ√–‡®â“‰¥â‡ªî¥‡º¬Õ–‰√°—∫§π∑’Ëπ—ËßÕ¬Ÿà ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“§π
26æ’ËπâÕß§√—∫

14:16 Õ“‡¡π ‡¡◊ËÕ§πæŸ¥ çÕ“‡¡πé À¡“¬∂÷ß ‡¢“‡ÀÁπ¥â«¬°—∫ ‘Ëß∑’ËæŸ¥¡“
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·√°°Á§«√®–‡ß’¬∫°àÕπ 31‡æ√“–æ«°§ÿ≥∑ÿ°§π ®–æŸ¥·∑πæ√–‡®â“‰¥â∑’≈–§π‡∑à“π—Èπ ‡æ◊ËÕ∑ÿ°§π
®–‰¥â‡√’¬π√Ÿ®â “° ß‘Ë ∑’æË ¥Ÿ π—πÈ ®–‰¥â‡°‘¥°”≈—ß„®¢÷πÈ 32ºŸæâ ¥Ÿ ·∑πæ√–‡®â“π—πÈ “¡“√∂∫—ß§—∫«‘≠≠“≥¢Õß
µ—«æ«°‡¢“‡Õß‰¥â 33‡æ√“–æ√–‡®â“‰¡à ‰¥â‡ªìπæ√–‡®â“·Ààß§«“¡«ÿàπ«“¬ ·µà‡ªìπæ√–‡®â“·Ààß —πµ‘
ÿ¢ ‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëæ√–Õß§å‡ªìπ„π∑’Ëª√–™ÿ¡∑ÿ°·Ààß∑’ËºŸâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï¢Õßæ√–‡®â“ª√–™ÿ¡°—πÕ¬Ÿà
34æ«°ºŸâÀ≠‘ß*§«√®–Õ¬Ÿà‡ß’¬∫Ê „πÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“ ‡æ√“–æ«°‡¢“‰¡à ‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ
„ÀâæŸ¥ Õ¥·∑√°¢÷Èπ¡“Õ¬Ÿà‡√◊ËÕ¬Ê ·µà„ÀâÕ¬Ÿà„π√–‡∫’¬∫‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ë°Æ∫Õ°‰«â 35∂â“æ«°‡¢“Õ¬“°√Ÿâ
Õ–‰√ °Á„Àâ ‰ª∂“¡ “¡’∑’Ë∫â“π ‡æ√“–¡—π‡ªìπ‡√◊ËÕßπà“Õ“¬∑’ËºŸâÀ≠‘ß ®–æŸ¥ Õ¥·∑√°¢÷Èπ¡“Õ¬Ÿà‡√◊ËÕ¬Ê
„π∑’ªË √–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“ 36§ÿ≥§‘¥«à“∂âÕ¬§”¢Õßæ√–‡®â“‡°‘¥¡“®“°æ«°§ÿ≥À√◊Õ À√◊Õ¡’·µàæ«°§ÿ≥
‡∑à“π—Èπ∑’Ë ‰¥â√—∫∂âÕ¬§”π’È
37∂â“¡’„§√§‘¥«à“µ—«‡Õß‡ªìπºŸæ
â ¥Ÿ ·∑πæ√–‡®â“À√◊Õ§π∑’¡Ë æ’ √–«‘≠≠“≥Õ¬Ÿà§πÊπ—πÈ ®–µâÕß¬Õ¡√—∫
«à“ ß‘Ë ∑’Ëº¡‡¢’¬π¡“„Àâæ«°§ÿ≥π’È‡ªìπ§” —Ëß¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µ 38∂â“„§√‰¡à¬Õ¡√—∫§” —Ëßπ’È æ√–‡®â“°Á
®–‰¡à¬Õ¡√—∫æ«°‡¢“‡À¡◊Õπ°—π
39¥—ßπ—π
È æ’πË Õâ ß§√—∫ „Àâ¢«π¢«“¬∑’®Ë –æŸ¥·∑πæ√–‡®â“ ·≈–Õ¬à“‰ªÀâ“¡§π∑’æË ¥Ÿ ¿“…“·ª≈°Ê
40·µà „Àâ∑”∑ÿ°Õ¬à“ßπ’È Õ¬à“ß‡À¡“– ¡·≈–‡ªìπ√–‡∫’¬∫

¢à“«¥’‡°’Ë¬«°—∫æ√–§√‘ µå
æ’πË Õâ ß§√—∫ µÕππ’ºÈ ¡Õ¬“°®–‡µ◊Õπæ«°§ÿ≥‰¡à„Àâ≈¡◊ ¢à“«¥’†∑’ºË ¡‰¥âª√–°“»„Àâ°∫— æ«°
§ÿ≥ ‡ªìπ¢à“«¥’∑’Ëæ«°§ÿ≥‰¥â√—∫‡Õ“‰«â·≈â« ·≈–‰¥â¬÷¥¡—ËπÕ¬Ÿà„π¢à“«¥’π’È¥â«¬ 2∂â“§ÿ≥¬—ß
§ß¬÷¥¡—Ëπ„π¢à“«¥’∑’Ëº¡∫Õ° ¢à“«¥’π’È·À≈–®–™à«¬„Àâæ«°§ÿ≥√Õ¥‰¡àÕ¬à“ßπ—Èπ§«“¡‡™◊ËÕ¢Õß§ÿ≥°Á
‰¡à¡’ª√–‚¬™πåÕ–‰√‡≈¬
3º¡‰¥â¡Õ∫‡√◊ÕË ß∑’Ë ”§—≠∑’Ë ¥ÿ „Àâ°∫
— æ«°§ÿ≥ ‡ªìπ‡√◊ÕË ß∑’ºË ¡‡Õß°Á ‰¥â√∫— ¡Õ∫¡“Õ’°∑’Àπ÷ßË ‡À¡◊Õπ
°—π §◊Õæ√–§√‘ µå ‰¥âµ“¬‡æ◊ÕË ®—¥°“√°—∫∫“ª¢Õßæ«°‡√“‡À¡◊Õπ°—∫∑’æË √–§—¡¿’√å‰¥â‡¢’¬π‰«â 4æ√–Õß§å
∂Ÿ°Ωíß·≈–øóôπ¢÷Èπ¡“„À¡à „π«—π∑’Ë “¡µ“¡∑’Ëæ√–§—¡¿’√å∫Õ° 5·≈â«æ√–Õß§å°Á ‰ ¥â ‰ªª√“°Ø°—∫
‡ª‚µ√†·≈–»‘…¬å‡Õ°†∑—Èß ‘∫ Õß§π 6®“°π—Èπæ√–Õß§å°Á ‰¥â ‰ªª√“°Ø„Àâæ’ËπâÕß¡“°°«à“Àâ“√âÕ¬§π
‡ÀÁπ„π‡«≈“‡¥’¬«°—π ´÷Ëßæ«°π’È à«π„À≠à°Á¬—ß¡’™’«‘µÕ¬Ÿà®π∂÷ß∑ÿ°«—ππ’È ∂÷ß·¡â®–¡’∫“ß§πµ“¬‰ª∫â“ß
·≈â« 7µàÕ¡“æ√–Õß§å ‰¥âª√“°Ø°—∫¬“°Õ∫·≈–»‘…¬å‡Õ°∑—ÈßÀ¡¥Õ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß 8·≈â« ÿ¥∑â“¬æ√–Õß§å
‰¥â¡“ª√“°Ø°—∫º¡¥â«¬ º¡‡À¡◊Õπ‡¥Á°∑’§Ë ≈Õ¥°àÕπ°”Àπ¥ 9‡æ√“–º¡µË”µâÕ¬∑’Ë ¥ÿ „πæ«°»‘…¬å‡Õ°
∑—ÈßÀ¡¥ §«“¡®√‘ß·≈â«º¡‰¡à‡À¡“–∑’Ë®–‰¥â™◊ËÕ«à“‡ªìπ»‘…¬å‡Õ°‡ ’¬¥â«¬´È”‰ª ‡æ√“–º¡‰¥â¢à¡‡Àß
À¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“¡“°àÕπ 10·µà∑’Ëº¡‰¥â‡ªìπ»‘…¬å‡Õ°°Á‡æ√“–§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“¢Õßæ√–‡®â“
·≈–º¡°Á ‰¡à ‰¥â√—∫‡Õ“§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“π’È¡“‰«â‡©¬Ê À√Õ°π–§√—∫ ·µàº¡‰¥â∑”ß“πÀπ—°°«à“
æ«°»‘…¬å‡Õ°∑ÿ°§π Õ—π∑’Ë®√‘ß‰¡à „™àº¡À√Õ°∑’Ë∑” ·µà‡ªìπ§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“¢Õßæ√–‡®â“∑’ËÕ¬Ÿà°—∫
º¡µà“ßÀ“°∑’∑Ë ” 11¥—ßπ—πÈ ‰¡à«“à ®–‡ªìπº¡ª√–°“»À√◊Õ»‘…¬å‡Õ°§πÕ◊πË Ê ª√–°“»„Àâ°∫— æ«°§ÿ≥ ‡√“
∑ÿ°§π°Áª√–°“»‡√◊ËÕßπ’È·À≈– ·≈–π’Ë°Á‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ëæ«°§ÿ≥‰¥â¡“‰«â«“ß„®
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300

æ«°‡√“®–øóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡µ“¬
µåøπôó ¢÷πÈ ®“°§«“¡µ“¬·≈â« ·≈â«∑”‰¡¬—ß¡’æ«°§ÿ≥∫“ß§π
∫Õ°«à“ ‰¡à¡’°“√øóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡µ“¬≈à– 13∂â“‰¡à¡’°“√øóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡µ“¬ °Á· ¥ß«à“æ√–§√‘ µå
‰¡à‰¥âøπóô ¢÷πÈ ¡“ 14∂â“æ√–§√‘ µå‰¡à‰¥âøπôó ¢÷πÈ ¡“ ßË‘ ∑’‡Ë √“‰¥âª√–°“»‰ª°Á ‰¡à¡§’ «“¡À¡“¬Õ–‰√‡≈¬ ·≈–
§«“¡‡™◊ÕË ¢Õßæ«°§ÿ≥°Á ‰¡à¡§’ «“¡À¡“¬‰ª¥â«¬ 15∂â“‡ªìπÕ¬à“ßπ—πÈ ®√‘ßÊ ‡√“°Á®–°≈“¬‡ªìπ§π∑’æË ¥Ÿ
‚°À°‡°’Ë¬«°—∫æ√–‡®â“ ‡æ√“–‡√“∫Õ°«à“æ√–‡®â“∑”„Àâæ√–§√‘ µåøóôπ®“°§«“¡µ“¬ ·µà∂â“‡ªìπ®√‘ß
µ“¡∑’Ë‡¢“∫Õ°«à“æ√–‡®â“‰¡à ‰¥â∑”„Àâ§πµ“¬øóôπ¢÷Èπ¡“ π—Ëπ°Á·ª≈«à“æ√–‡®â“‰¡à ‰¥â∑”„Àâæ√–§√‘ µå
øóôπ¢÷Èπ¡“ 16·≈–∂â“æ√–‡®â“‰¡à‰¥â∑”„Àâ§πµ“¬øóπô ¢÷πÈ ¡“ æ√–§√‘ µå°Á ‰¡à‰¥âøπóô ¢÷πÈ ¡“¥â«¬ 17·≈–∂â“
æ√–§√‘ µå ‰¡à ‰¥âøóôπ¢÷Èπ¡“ §«“¡‡™◊ËÕ¢Õßæ«°§ÿ≥°Á ‰¡à¡’ª√–‚¬™πå æ√–‡®â“°Á¬—ß‰¡à ‰¥â¬°‚∑…„Àâ°—∫
∫“ª¢Õßæ«°§ÿ≥ 18∂â“Õ¬à“ßπ—Èπ§π¢Õßæ√–§√‘ µå∑’Ëµ“¬‰ª°Á∂Ÿ°∑”≈“¬‰ªÀ¡¥·≈â« 19∂â“‡√“¡’
§«“¡À«—ß„πæ√–§√‘ µå‡©æ“–·§à™“µ‘π‡’È ∑à“π—πÈ ‡√“°Á®–‡ªìπ§π∑’πË “à ß “√∑’Ë ¥ÿ „π∫√√¥“§π∑—ßÈ À≈“¬
20·µà§«“¡®√‘ß§◊Õ æ√–‡®â“‰¥â∑”„Àâæ√–§√‘ µåøπ
ôó ¢÷πÈ ®“°§«“¡µ“¬ ·≈–æ√–Õß§å‡ªìπ§π·√°
∑’øË πôó ¢÷πÈ ´÷ßË ‡ªìπ°“√√—∫√Õß«à“§πµ“¬∑’‡Ë À≈◊Õ®–øóπô ¢÷πÈ ¡“Õ¬à“ß·πàπÕπ 21‡À¡◊Õπ°—∫∑’§Ë «“¡µ“¬‡°‘¥
¢÷Èπ‡æ√“–§πÊ ‡¥’¬« °“√øóôπ®“°§«“¡µ“¬°Á‡°‘¥¢÷Èπ‡æ√“–§πÊ ‡¥’¬«¥â«¬ 22‡æ√“–Õ“¥“¡∑ÿ°§π
®÷ßµâÕßµ“¬ °Á‡À¡◊Õπ°—π ‡æ√“–æ√–§√‘ µå∑°ÿ §π°Áøπóô ¢÷πÈ ®“°§«“¡µ“¬ 23‡√◊ÕË ßπ’°È ®Á –‡√’¬ßµ“¡≈”¥—∫
§◊Õæ√–§√‘ µåøóôπ¢÷Èπ‡ªìπ§π·√° ·≈–‡¡◊ËÕæ√–Õß§å¡“ §π¢Õßæ√–Õß§å∑—ÈßÀ¡¥°Á®–øóôπ¢÷Èπ 24·≈â«
‡¡◊Ë Õ æ√–§√‘ µå ‰¥â∑”≈“¬ºŸâ§√Õ∫§√Õß ºŸâ¡’ ‘∑∏‘Õ”π“®·≈–ºŸâ¡’ƒ∑∏‘ÏÕ”π“®∑ÿ°ª√–‡¿∑·≈â «
æ√–Õß§å°®Á –¡Õ∫·ºàπ¥‘π„Àâ°∫— æ√–‡®â“æ√–∫‘¥“∑ÿ°Õ¬à“ß°Á®–®∫ 25∑’‡Ë ªìπÕ¬à“ßπ’È °Á‡æ√“–¡—π®”‡ªìπ
∑’Ëæ√–§√‘ µå®–µâÕßª°§√Õß®π°«à“æ√–‡®â“®–®—¥°“√°—∫»—µ√Ÿ¢Õßæ√–§√‘ µå„ÀâÕ¬Ÿà „µâÕ”π“®¢Õß
æ√–§√‘ µå‡ ’¬°àÕπ 26»—µ√Ÿµ—« ÿ¥∑â“¬∑’Ë®–∂Ÿ°∑”≈“¬§◊Õ§«“¡µ“¬ 27‡æ√“– çæ√–‡®â“‰¥âª√“∫
∑ÿ° ßË‘ ∑ÿ°Õ¬à“ß‰«â „µâ‡∑â“¢Õßæ√–Õß§å·≈â«é* ‡¡◊ÕË æ√–§—¡¿’√æå ¥Ÿ «à“ ç∑ÿ° ßË‘ ∑ÿ°Õ¬à“ßé °Á‡¢â“„® ™—¥‡®π
«à“ ‰¡à ‰¥â√«¡∂÷ßæ√–‡®â“ºŸâ ‰¥â∑”„Àâ∑°ÿ ßË‘ ∑ÿ°Õ¬à“ßÕ¬Ÿà„µâÕ”π“®¢Õßæ√–§√‘ µå 28‡¡◊ÕË ∑ÿ° ßË‘ ∑ÿ°Õ¬à“ß
Õ¬Ÿà „µâÕ”π“®¢Õßæ√–§√‘ µå·≈â« ‡¡◊ËÕπ—Èπ·¡â·µàæ√–§√‘ µåæ√–∫ÿµ√¢Õßæ√–‡®â“‡Õß°Á¬Õ¡Õ¬Ÿà „µâ
Õ”π“®¢Õßæ√–‡®â“ºŸâª√“∫∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß„ÀâÕ¬Ÿà„µâÕ”π“®¢Õßæ√–§√‘ µå ∑’Ëæ√–§√‘ µå∑”Õ¬à“ßπ’È °Á
‡æ◊ËÕæ√–‡®â“®–‰¥â‡ªìπ„À≠à∑’Ë ÿ¥‡Àπ◊Õ ∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß
29∂â“‰¡à¡°’ “√øóπ
ô ®“°§«“¡µ“¬ §π∑’‡Ë ¢â“æ‘∏®’ ¡àÿ πÈ”†‡æ√“–Õ¬“°®–‰ªÕ¬Ÿ°à ∫— §π∑’µË “¬‰ª·≈â«*
®–∑”Õ¬à“ß‰√ æ«°π’È®–‡¢â“æ‘∏’®ÿà¡πÈ”‡æ◊ËÕ®–‰ªÕ¬Ÿà°—∫§π∑’Ëµ“¬‰ª·≈â«∑”‰¡°—π
30‰¡àÕ¬à“ßπ—π
È ∑”‰¡‡√“¬Õ¡‡ ¬Ë’ ß°—∫Õ—πµ√“¬∑ÿ°Ê™—«Ë ‚¡ß 31æ’πË Õâ ß§√—∫ “∫“π‰¥â‡≈¬«à“ º¡
µ“¬∑ÿ°«—π ¡—π·πàπÕπæÕÊ °—∫∑’Ëº¡¿“§¿Ÿ¡‘„®„πæ’ËπâÕß∑’ËÕ¬Ÿà„πæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå‡®â“π—Ëπ·À≈– 32∂â“
º¡µàÕ Ÿâ°—∫æ«° —µ«åªÉ“„π‡¡◊Õß‡Õ‡ø´— (·§à‡ª√’¬∫‡∑’¬∫„Àâøíßπ–§√—∫) º¡®–‰¥âª√–‚¬™πåÕ–‰√
∂â“§πµ“¬‰¡àøóôπ ç°Á„Àâ°‘π·≈–¥◊Ë¡‰ª‡≈¬ ‡æ√“–æ√ÿàßπ’È‡√“°Á®–µ“¬Õ¬Ÿà·≈â«é*
12·µà∂“â ‡√“‰¥âª√–°“»«à“æ√–§√‘

15:27 çæ√–‡®â“...æ√–Õß§å·≈â«é Õâ“ß¡“®“° ‡æ≈ß ¥ÿ¥’ 8:6
15:29 ‡æ√“–Õ¬“°®–‰ªÕ¬Ÿà°—∫§π∑’Ëµ“¬‰ª·≈â« À√◊Õ ‡æ√“–‡ÀÁπ·°à À√◊Õ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå¢Õß§π∑’Ëµ“¬‰ª·≈â«
15:32 ç°Á „Àâ°‘π...µ“¬Õ¬Ÿà·≈â«é Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊ÕÕ‘ ¬“Àå 22:13, 56:12
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33Õ¬à“À≈Õ°µ—«‡Õß‡≈¬

ç§∫§πæ“≈ §πæ“≈°Á®–æ“„Àâ‡ ’¬π‘ —¬¥’Ê ‰ªé 34‡≈‘°‡¡“¡“¬ ¡’
µ‘Õ¬à“ß∑’§Ë «√®–‡ªìπ‰¥â·≈â« ‡≈‘°∑”∫“ª‡ ¬’ ‡æ√“–æ«°§ÿ≥∫“ß§π¬—ß‰¡à√‡Ÿâ √◊ÕË ßæ√–‡®â“‡ ¬’ ¥â«¬´È”‰ª
º¡æŸ¥Õ¬à“ßπ’È‡æ√“–®–„Àâæ«°§ÿ≥Õ—∫Õ“¬‰ª‡≈¬

µÕπ∑’Ë‡√“øóôπ®“°§«“¡µ“¬‡√“®–¡’√à“ß·∫∫‰ÀπÀ√◊Õ
ç§πµ“¬®–øóôπ¢÷Èπ¡“‰¥âÕ¬à“ß‰√ æ«°‡¢“®–¡’√à“ß·∫∫‰Àπé
36∑”‰¡‚ßàÕ¬à“ßπ’È ‘Ëß∑’Ë§ÿ≥À«à“ππ—Èπ ¡—π®–µâÕßµ“¬°àÕπ∂÷ß®–¡’™’«‘µ¢÷Èπ¡“‰¥â 37·≈–‰¡à«à“§ÿ≥®–
À«à“πÕ–‰√°Á·≈â«·µà ‘Ëß∑’Ë§ÿ≥À«à“ππ—Èπ ‰¡à „™àµâπ‚µÊ ‡À¡◊Õπ°—∫ ‘Ëß∑’Ë°”≈—ß®–¢÷Èπ¡“π—Èπ ¡—π‡ªìπ·§à
‡¡≈Á¥ Õ“®®–‡ªìπ‡¡≈Á¥¢â“« “≈’ À√◊Õ‡¡≈Á¥Õ¬à“ßÕ◊πË °Áµ“¡ 38·≈â«æ√–‡®â“°Á®–„Àâµâπ¢Õß¡—πµ“¡∑’Ë
æ√–Õß§å‡≈◊Õ° æ√–Õß§å„Àâ‡¡≈Á¥·µà≈–™π‘¥¡’≈”µâπ·µ°µà“ß°—π‰ª 39‡π◊ÕÈ ¢Õß ßË‘ ¡’™«’ µ‘ °Á·µ°µà“ß°—π
‡π◊ÈÕ¡πÿ…¬å°Á‡ªìπ·∫∫Àπ÷Ëß ‡π◊ÈÕ¢Õßæ«° —µ«å°Á‡ªìπÕ’°·∫∫Àπ÷Ëß π°°ÁÕ¬à“ßÀπ÷Ëß ª≈“°ÁÕ’°Õ¬à“ßÀπ÷Ëß
40¡’√ª
Ÿ √à“ß ”À√—∫ ßË‘ ∑’ÕË ¬Ÿ∫à π∑âÕßøÑ“ ·≈–°Á¡√’ “à ß°“¬ ”À√—∫ ßË‘ ∑’ÕË ¬Ÿà„π‚≈°¥â«¬ ·µà√“à ß°“¬ ”À√—∫
«√√§å¡’§«“¡ß¥ß“¡Õ¬à“ßÀπ÷Ëß·≈–√à“ß°“¬ ”À√—∫‚≈°π—Èπ°Á¡’§«“¡ß¥ß“¡Õ’°Õ¬à“ßÀπ÷Ëß 41¥«ß
Õ“∑‘µ¬å°Á¡’§«“¡ß¥ß“¡Õ¬à“ßÀπ÷Ëß ¥«ß®—π∑√å°ÁÕ’°Õ¬à“ßÀπ÷Ëß ¥«ß¥“«°ÁÕ’°Õ¬à“ßÀπ÷Ëß ·≈–·¡â·µà
§«“¡ß¥ß“¡¢Õß¥«ß¥“«·µà≈–¥«ß°Á¬ß— ·µ°µà“ß°—π‡≈¬ 42¡—π®–‡ªìπÕ¬à“ßπ’È ‡¡◊ÕË §πµ“¬øóπô ¢÷πÈ ¡“
„À¡à √à“ß∑’∂Ë °Ÿ Ωíß„π¥‘ππ—πÈ °Á‡πà“‡ªóÕò ¬‰ª ·µà√“à ß∑’øË πôó ¢÷πÈ ¡“„À¡àπÈ’ ‰¡à¡«’ π— ‡πà“‡ªóÕò ¬ 43√à“ß∑’∂Ë °Ÿ Ωíß„π
¥‘ππ—Èπ‰¡à¡’‡°’¬√µ‘ ·µà√à“ß∑’Ëøóôπ¢÷Èπ¡“π’È¡’ ßà“√“»’ √à“ß°“¬∑’Ë∂Ÿ°Ωíß„π¥‘ππ—ÈπÕàÕπ·Õ ·µà√à“ß∑’Ëøóôπ
¢÷πÈ ¡“π’¡È ƒ’ ∑∏‘ÕÏ ”π“® 44√à“ß∑’∂Ë °Ÿ Ωíß„π¥‘ππ—πÈ ‡ªìπ‡æ’¬ß√à“ß°“¬∏√√¡¥“ ·µà√“à ß∑’øË πôó ¢÷πÈ ¡“π’‡È ªìπ√à“ß
∑‘æ¬å®“°æ√–«‘≠≠“≥ ¥—ßπ—Èπ„π‡¡◊ËÕ¡’√à“ß°“¬∏√√¡¥“°ÁµâÕß¡’√à“ß∑‘æ¬å¥â«¬ 45‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëæ√–
§—¡¿’√†å ‡¢’¬π‰«â«“à çÕ“¥“¡ºŸ™â “¬§π·√° ‰¥â°≈“¬‡ªìπ¡πÿ…¬å∏√√¡¥“∑’¡Ë ™’ «’ µ‘ *é* ·µàæ√–§√‘ µåº‡Ÿâ ªìπ
Õ“¥—¡§π ¥ÿ ∑â“¬‰¥â°≈“¬‡ªìπ«‘≠≠“≥∑’Ë „Àâ™’«‘µ 46√à“ß∑‘æ¬å ‰¡à ‰¥â‡°‘¥°àÕπ ·µà√à“ß°“¬∏√√¡¥“
‡°‘¥°àÕπ·≈â«√à“ß∑‘æ¬å®ß÷ µ“¡¡“ 47Õ“¥“¡¡πÿ…¬å§π·√°π—πÈ ¡“®“°ºß§≈’¥π‘ „π‚≈°π’È «à πæ√–§√‘ µå
¡πÿ…¬å§π∑’Ë Õß¡“®“° «√√§å 48æ«°∑’‡Ë ªìπ¢Õß‚≈°π’°È ®Á –‡ªìπ‡À¡◊ÕπÕ“¥“¡¡πÿ…¬å§π·√°∑’¡Ë “®“°
ºß§≈’¥π‘ π—πÈ æ«°∑’‡Ë ªìπ¢Õß «√√§åππ—È °Á®–‡ªìπ‡À¡◊Õπæ√–§√‘ µå¡πÿ…¬å§π∑’Ë Õß∑’¡Ë “®“° «√√§åππ—È
49‡π◊ÕË ß®“°µÕππ’‡È √“¡’√“à ß‡À¡◊Õπ°—∫Õ“¥“¡¡πÿ…¬å§π·√°∑’¡
Ë “®“°ºß§≈’¥π‘ «—πÀπ÷ßË ‡√“°Á®–¡’√“à ß
‡ªìπ‡À¡◊Õπæ√–§√‘ µå¡πÿ…¬å§π∑’Ë Õß∑’Ë¡“®“° «√√§å¥â«¬
50æ’ËπâÕß§√—∫ º¡®–∫Õ°æ«°§ÿ≥«à“ √à“ß∑’Ë‡ªìπ‡π◊ÈÕ·≈–‡≈◊Õ¥¢Õß‡√“µÕππ’È ‰¡à “¡“√∂∑’Ë®–
¡’ à«π„π·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“‰¥â Ë‘ß∑’Ë‡πà“‡ªóòÕ¬‰¥â°Á ‰¡à “¡“√∂®–¡’ à«π√à«¡°—∫ Ë‘ß∑’Ë ‰¡à¡’«—π‡πà“
‡ªóÕò ¬‡À¡◊Õπ°—π 51øíß„Àâ¥’ º¡®–∫Õ°§«“¡≈—∫„Àâ√âŸ æ«°‡√“®–‰¡àµ“¬°—πÀ¡¥∑ÿ°§πÀ√Õ° ·µàæ«°
‡√“∑ÿ°§π®–∂Ÿ°‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑—π∑’∑—π„¥ 52„π™—Ë«æ√‘∫µ“‡¡◊ËÕ‡ªÉ“·µ√§√—Èß ÿ¥∑â“¬ ‡æ√“–‡ ’¬ß·µ√
®–¥—ß¢÷Èπ ·≈–§πµ“¬°Á®–øóôπ¢÷Èπ„π√Ÿª√à“ß∑’Ë ‰¡à¡’«—π‡πà“‡ªóòÕ¬ ·≈–æ«°‡√“∑’Ë¬—ß¡’™’«‘µÕ¬Ÿà°Á®–∂Ÿ°
‡ª≈’¬Ë π·ª≈ß‰ª 53‡æ√“– ßË‘ ∑’Ë‰¡à‡πà“‡ªóÕò ¬®–‡¢â“¡“ «¡√à“ß∑’‡Ë πà“‡ªóÕò ¬ ·≈–√à“ß∑’µË Õâ ßµ“¬π’®È –µâÕß
«¡¥â«¬ ßË‘ ∑’Ë ‰¡à¡«’ π— µ“¬ 54‡¡◊ÕË √à“ß∑’‡Ë πà“‡ªóÕò ¬π’È «¡ ßË‘ ∑’Ë‰¡à‡πà“‡ªóÕò ¬·≈â« ·≈–√à“ß∑’µË Õâ ßµ“¬π’È «¡
‘Ëß∑’Ë ‰¡à¡’«—πµ“¬·≈â« ‘Ëß∑’Ëæ√–§—¡¿’√å†‡¢’¬π‰«â°Á®–‡ªìπ§«“¡®√‘ß∑’Ë«à“
35·µàÕ“®®–¡’∫“ß§π∂“¡«à“

15:45 ∑’¡Ë ™’ «’ µ‘ À¡“¬∂÷ß ç«‘≠≠“≥é
15:45 çÕ“¥—¡...∑’Ë¡’™’«‘µé Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ ª∞¡°“≈ 2:7
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ç§«“¡µ“¬°Áæà“¬·æâÕ¬à“ß√“∫§√“∫·≈â«é*
55ç«à“Õ¬à“ß‰√§«“¡µ“¬ ™—¬™π–¢Õß‡®â“À“¬‰ª‰ÀπÀ¡¥·≈â«
«à“Õ¬à“ß‰√§«“¡µ“¬ æ‘… ß*¢Õß‡®â“À“¬‰ª‰ÀπÀ¡¥·≈â«é*
56æ‘… ß¢Õß§«“¡µ“¬π—Èπ§◊Õ∫“ª ·≈–Õ”π“®¢Õß∫“ª°Á¡“®“°°Æ† 57·µà¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“
∑’Ë∑”„Àâ‡√“™π–ºà“π∑“ßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå‡®â“¢Õß‡√“
58¥—ßπ—Èπ æ’ËπâÕß∑’Ë√—° „Àâ¡—Ëπ§ßÕ¬à“À«—Ëπ‰À« ·≈–„Àâ∑ÿà¡‡∑°—∫ß“π¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µµ≈Õ¥‡«≈“
‡æ√“–§ÿ≥°Á√Ÿâ«à“®–‰¥â√—∫√“ß«—≈ ®“°ß“πÀπ—°∑’Ë§ÿ≥∑”‡æ◊ËÕÕß§å‡®â“™’«‘µπ—Èπ·πà

‡√’Ë¬‰√‡æ◊ËÕ™à«¬§π¢Õßæ√–‡®â“
∑’π®È’ –æŸ¥∂÷ß‡√◊ÕË ß°“√‡√’¬Ë ‰√‡ß‘π ”À√—∫§π¢Õßæ√–‡®â“ º¡¢Õ ßË— „Àâ§≥
ÿ ∑”·∫∫‡¥’¬«°—∫
2
∑’ºË ¡‰¥â ß—Ë À¡Ÿªà √–™ÿ¡µà“ßÊ ¢Õßæ√–‡®â“„π·§«âπ°“≈“‡∑’¬§◊Õ ∑ÿ°Ê «—πÕ“∑‘µ¬å „Àâ·µà≈–
§π·∫àß‡ß‘πµ“¡∑’Ëæ√–‡®â“Õ«¬æ√„Àâ ·≈â«‡°Á∫√«∫√«¡‰«â∑’Ë∫â“π æÕº¡¡“®–‰¥â ‰¡àµâÕß¡’°“√‡√’Ë¬‰√
°—πÕ’° 3‡¡◊ÕË ¡“∂÷ßº¡°Á®– ßà §π∑’æË «°§ÿ≥‡≈◊Õ°‰«â„Àâ‡Õ“®¥À¡“¬·π–π”µ—«·≈–‡ß‘π∑’æË «°§ÿ≥‰¥â∫√‘®“§
Õ¬à“ß„®°«â“ß¢«“ß‰ª∑’‡Ë ¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ 4∂â“‡ÀÁπ«à“º¡πà“®–‰ª¥â«¬ æ«°π—πÈ °Á®–‰¥â ‰ªæ√âÕ¡°—∫º¡
·ºπ¢Õß‡ª“‚≈
5‡¡◊ÕË º¡ºà“π·§«âπ¡“´‘‚¥‡π’¬ º¡®–¡“À“æ«°§ÿ≥ ‡æ√“–º¡µ—ßÈ „®∑’®Ë –ºà“π¡“∑“ßπ—π
È Õ¬Ÿ·à ≈â«
6·µàº¡Õ“®®–æ—°Õ¬Ÿà°—∫æ«°§ÿ≥ —°√–¬–Àπ÷Ëß À√◊Õ‰¡à·πà«à“Õ“®®–Õ¬Ÿàµ≈Õ¥ƒ¥ŸÀπ“« ‡æ◊ËÕ§ÿ≥®–
‰¥â™«à ¬ π—∫ πÿπ„Àâº¡‡¥‘π∑“ßµàÕ‰¡à«“à º¡®–‰ª‰Àπ°Áµ“¡ 7º¡‰¡àÕ¬“°®–·«–‡¬’¬Ë ¡§ÿ≥·§à§√Ÿ‡à ¥’¬«
·≈â«°Á ‰ª ‡æ√“–º¡°–®–Õ¬Ÿ°à ∫— æ«°§ÿ≥„Àâπ“πÀπàÕ¬∂â“Õß§å‡®â“™’«µ‘ Õπÿ≠“µ„Àâ‡ªìπÕ¬à“ßπ—πÈ 8µÕπ
π’ºÈ ¡®–Õ¬Ÿ∑à ‡Ë’ ¡◊Õß‡Õ‡ø´— ‰ª°àÕπ®π°«à“®–∂÷ß‡∑»°“≈‡æÁπ‡∑§Õ µå† 9‡æ√“–‚Õ°“ ‡ªî¥°«â“ß„Àâº¡
∑”ß“π∑’Ëπ’ËÕ¬à“ß‰¥âº≈ ·µà°Á¡’§πµàÕµâ“π¡“°‡À¡◊Õπ°—π
10∑‘‚¡∏’¡“∂÷ß‡¡◊ÕË ‰√°ÁÕ¬à“∑”„Àâ‡¢“µâÕß√Ÿâ °÷ Õ÷¥Õ—¥‡¡◊ÕË Õ¬Ÿ°à ∫
— æ«°§ÿ≥ ‡æ√“–‡¢“∑”ß“π¢ÕßÕß§å
11
‡®â“™’«µ‘ ‡À¡◊Õπ°—∫º¡ Õ¬à“„Àâ „§√¥Ÿ∂°Ÿ ‡¢“‰¥â ™à«¬ ßà ‡¢“‡¥‘π∑“ß°≈—∫¡“À“º¡¥â«¬ ‡æ√“–º¡°—∫
æ’ËπâÕß§πÕ◊ËπÊ °”≈—ß§Õ¬‡¢“Õ¬Ÿà
12º¡‰¥â§–¬—Èπ§–¬Õ ÕªÕ≈‚≈æ’ËπâÕß¢Õß‡√“Õ¬à“ß‡µÁ¡∑’Ë „Àâ‡¢“√à«¡‡¥‘π∑“ß¡“°—∫æ’ËπâÕßæ«°
π—Èπ‡æ◊ËÕ¡“‡¬’Ë¬¡§ÿ≥ ·µàµÕππ’È‡¢“¬—ß‰¡àÕ¬“°®–¡“ √Õ„Àâ¡’ ‚Õ°“ ‡À¡“–Ê °àÕπ·≈â«‡¢“®–¡“

16

‡ª“‚≈≈ß∑â“¬®¥À¡“¬
13æ«°§ÿ≥√–«—ßµ—«„Àâ¥’ „Àâ¬π
◊ À¬—¥¡—πË §ß„π§«“¡‰«â«“ß„®¢Õßæ«°§ÿ≥¡’„®°≈â“ ·≈–‡¢â¡·¢Áß

‰«â 14„Àâ∑”∑ÿ°Õ¬à“ß¥â«¬§«“¡√—°
15æ«°§ÿ≥°Á√«Ÿâ “à §√Õ∫§√—«¢Õß ‡∑ø“π— ‡ªìπ§√Õ∫§√—«·√°∑’‡Ë ªìπ§√‘ ‡µ’¬π„π·§«âπÕ“§“¬“
·≈–æ«°‡¢“‰¥â∑¡àÿ ‡∑√—∫„™âº∫âŸ √‘ ∑ÿ ∏‘¢Ï Õßæ√–‡®â“ æ’πË Õâ ß§√—∫ º¡¢Õ√âÕß≈à– 16¢Õ„Àâ¬π‘ ¬Õ¡§πÕ¬à“ßπ’È
√«¡∑—ÈßºŸâ√à«¡ß“π∑ÿ°§π·≈–§π∑’Ë∑”ß“πÕ¬à“ßµ√“°µ√”¥â«¬
15:54 ç§«“¡µ“¬...√“∫§√“∫·≈â«é Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ Õ‘ ¬“Àå 25:8
15:55 ç‰ß §«“¡µ“¬...‰ª‰ÀπÀ¡¥·≈â«é Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ ‚Œ‡™¬“ 13:14
15:55 æ‘… ß À√◊Õ ‡À≈Á°‰π
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17º¡¥’ „®∑’Ë ‡∑ø“π— ·≈–øÕ√å∑Ÿπ“∑— ·≈–Õ“§“¬§— ¡“À“ æ«°‡¢“∑”„Àâº¡‰¡à√Ÿâ ÷°«à“¢“¥
æ«°§ÿ≥‰ª 18‡¢“∑”„Àâº¡ ¥™◊Ëπ¢÷Èπ‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ë‡§¬∑”„Àâ°—∫æ«°§ÿ≥ „Àâ‡°’¬√µ‘°—∫§π·∫∫π’È
19À¡Ÿàª√–™ÿ¡µà“ßÊ¢Õßæ√–‡®â“„π·§«âπ‡Õ‡™’¬†Ω“°§«“¡§‘¥∂÷ß¡“ Õ“§«‘≈≈“ ª√‘ §“·≈–

À¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“∑’Ëª√–™ÿ¡°—π„π∫â“π¢Õßæ«°‡¢“ °ÁΩ“°§«“¡§‘¥∂÷ß¡“„Àâæ«°§ÿ≥‡ªìπ
æ‘‡»…„πÕß§å‡®â“™’«‘µ 20æ’ËπâÕß∑ÿ°§πΩ“°§«“¡§‘¥∂÷ß¡“„Àâ ‡¡◊ËÕæ«°§ÿ≥‡®Õ°—π°Á¢Õ„Àâ∑—°∑“¬°—π
¥â«¬®Ÿ∫Õ—π∫√‘ ∑ÿ ∏‘Ï
21º¡‡ª“‚≈‰¥â‡¢’¬π§”√Ë”≈“π’¥È «â ¬¡◊Õ¢Õßº¡‡Õß
22∂â“„§√‰¡à√—°Õß§å‡®â“™’«‘µ °Á¢Õ„Àâ§ππ—Èπ∂Ÿ° “ª·™àß ç¡“√“π“ ∏“ (¡“‡∂Õ– Õß§å‡®â“™’«‘µ)é
23¢Õ„Àâæ√–‡¬´Ÿ‡®â“„Àâ§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“°—∫æ«°§ÿ≥¥â«¬
24º¡¢ÕΩ“°§«“¡√—°¡“„Àâ°—∫æ«°§ÿ≥∑ÿ°§π„πæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå
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304

®¥À¡“¬®“°‡ª“‚≈∂÷ßÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“
∑’‡Ë ¡◊Õß‚§√‘π∏å ©∫—∫∑’Ë Õß
®“°‡ª“‚≈ ºŸâ∑’Ëæ√–‡®â“‡≈◊Õ°„Àâ‡ªìπ»‘…¬å‡Õ°†¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå ·≈–®“°∑‘‚¡∏’πâÕß¢Õß‡√“
∂÷ßÀ¡Ÿªà √–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“„π‡¡◊Õß‚§√‘π∏å √«¡∂÷ßºŸ∫â √‘ ∑ÿ ∏‘¢Ï Õßæ√–‡®â“∑ÿ°§π∑—«Ë ·§«âπÕ“§“¬“
2¢Õæ√–‡®â“æ√–∫‘¥“¢Õß‡√“·≈–æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå‡®â“ „Àâ§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“·≈– π
— µ‘ ¢ÿ °—∫æ«°
§ÿ≥¥â«¬‡∂‘¥

1

‡ª“‚≈¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“
√√‡ √‘≠æ√–‡®â“ æ√–∫‘¥“¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå‡®â“¢Õß‡√“ æ√–∫‘¥“ºŸ‡â µÁ¡‰ª¥â«¬§«“¡‡¡µµ“
°√ÿ≥“ ·≈–‡ªìπæ√–‡®â“∑’Ëª≈Õ∫‚¬π‡√“„π∑ÿ°‡√◊ËÕß 4‡¡◊ËÕ‡√“¡’§«“¡∑ÿ°¢å æ√–Õß§åª≈Õ∫‚¬π‡√“
‡æ◊ËÕ«à“‡¡◊ËÕ§πÕ◊Ëπ¡’§«“¡∑ÿ°¢å ‡√“®–‰¥âª≈Õ∫‚¬π‡¢“ ‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëæ√–‡®â“∑”°—∫‡√“ 5¬‘Ëß‡√“√à«¡
∑ÿ°¢å°∫— æ√–§√‘ µå¡“°‡∑à“‰√ æ√–‡®â“°Á®–ª≈Õ∫‚¬π‡√“¡“°¢÷πÈ ‡∑à“π—πÈ ‚¥¬ºà“π∑“ßæ√–§√‘ µå 6∂â“
‡√“‰¥â√—∫§«“¡∑ÿ°¢å∑√¡“π °Á‡æ◊ËÕæ«°§ÿ≥®–‰¥â√—∫°“√ª≈Õ∫‚¬π·≈–‰¥â√—∫§«“¡√Õ¥ ∂â“‡√“‰¥â
√—∫°“√ª≈Õ∫‚¬π °Á‡æ◊ËÕæ«°§ÿ≥®–‰¥â√—∫°“√ª≈Õ∫‚¬π¥â«¬ ´÷Ëß¡’º≈∑”„Àâæ«°§ÿ≥¡’§«“¡∑√À¥
Õ¥∑πµàÕ§«“¡∑ÿ°¢å·∫∫‡¥’¬«°—∫∑’Ë‡√“‰¥â√—∫ 7‡√“¡’§«“¡¡—Ëπ„®„πµ—«æ«°§ÿ≥¡“° ‡æ√“–æ«°§ÿ≥
‰¥â√à«¡∑ÿ°¢å·≈–√à«¡°“√ª≈Õ∫‚¬π°—∫‡√“
8æ’π
Ë Õâ ß§√—∫ ‡√“Õ¬“°„Àâæ«°§ÿ≥√Ÿ∂â ß÷ §«“¡∑ÿ°¢å∑√¡“πÕ¬à“ß· π “À— ∑’‡Ë √“‡®Õ„π·§«âπ‡Õ‡™’¬*
´÷ßË Àπ—°‡°‘π°«à“∑’‡Ë √“®–∑π‰¥â·≈–À¡¥À«—ß®π§‘¥«à“§ß‰¡à√Õ¥·≈â« 9‡√“§‘¥Õ¬Ÿà„π„®‡À¡◊Õπ«à“‡√“∂Ÿ°
µ—¥ ‘π„Àâµ“¬‡ ’¬·≈â« ·µà∑’Ë¡—π‡°‘¥¢÷ÈπÕ¬à“ßπ’È °Á‡æ◊ËÕ‡√“®–‰¥â ‰¡àæ÷Ëßµπ‡Õß ·µàæ÷Ëßæ√–‡®â“ºŸâ∑”„Àâ§π
µ“¬øóπô ¢÷πÈ ¡“ 10æ√–‡®â“‰¥â™«à ¬„Àâ‡√“æâπ®“°Õ—πµ√“¬Õ—π„À≠àÀ≈«ß·≈–æ√–Õß§å°®Á –™à«¬™’«µ‘ ‡√“
µàÕ‰ª ‡√“¡’§«“¡À«—ß„πæ√–Õß§å«à“ æ√–Õß§å®–™à«¬™’«‘µ‡√“µàÕ‰ª„πÕπ“§µ 11æ«°§ÿ≥°Á™à«¬‡√“
‰¥â¥â«¬°“√Õ∏‘…∞“π ·≈â«§π®”π«π¡“°°Á®–¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“∑’Ëæ√–Õß§å ‰¥â™à«¬™’«‘µ‡√“ µ“¡∑’Ë
æ«°§ÿ≥Õ∏‘…∞“ππ—Èπ
3

‡ª“‚≈‡ª≈’Ë¬π·ºπ
ß‘Ë ∑’‡Ë √“∑”„π‚≈°π’È ‚¥¬‡©æ“– “¬ ¡— æ—π∏å°∫— æ«°
§ÿ≥π—Èπ ‡√“‰¥â∑”‰ª¥â«¬§«“¡∫√‘ ÿ∑∏‘Ï„® ·≈–¥â«¬§«“¡®√‘ß„®∑’Ë¡“®“°æ√–‡®â“ ‡√“∑” ‘Ëß‡À≈à“π’È
°Á‡æ√“–§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“¢Õßæ√–‡®â“ ‰¡à ‰¥â∑”µ“¡§«“¡‡©≈’¬«©≈“¥¢Õß‚≈°π’È 13·πàπÕπ ∑ÿ°
Õ¬à“ß∑’‡Ë ¢’¬π¡“π’È ‡√“‰¡à ‰¥âª¥î ∫—ßÕ–‰√‡≈¬ ‡ªìπ ßË‘ ∑’§Ë ≥
ÿ Õà“π‡¢â“„®‰¥â∑ßÈ— π—πÈ ·≈–º¡À«—ß«à“§ÿ≥®–
14
‡¢â“„®Õ¬à“ß∑–≈ÿª√ÿ‚ª√àß ‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ë§ÿ≥‡¢â“„®‡√“Õ¬Ÿà∫â“ß·≈â« ∑’Ë«à“„π«—π∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ°≈—∫¡“π—Èπ
æ«°§ÿ≥®–‰¥â¿Ÿ¡‘„®„πµ—«‡√“ ‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ë‡√“¿Ÿ¡‘„®„πµ—«§ÿ≥¥â«¬
15º¡¡—Ëπ„®«à“§ÿ≥§‘¥Õ¬à“ßπ’È º¡°Á‡≈¬µ—¥ ‘π„®¡“‡¬’Ë¬¡§ÿ≥°àÕπ ‡æ◊ËÕ§ÿ≥®–‰¥âª√–‚¬™πå Õß
µàÕ 16§◊Õº¡°–«à“®–¡“·«–‡¬’¬Ë ¡§ÿ≥∑—ßÈ µÕπ¢“‰ª ·≈–µÕπ¢“°≈—∫®“°·§«âπ¡“´‘‚¥‡π’¬ À≈—ß®“°
π—πÈ §ÿ≥®–‰¥â™«à ¬ π—∫ πÿπº¡‡¥‘π∑“ßµàÕ‰ª∑’·Ë §«âπ¬Ÿ‡¥’¬ 17§ÿ≥§‘¥«à“µÕπ∑’ºË ¡«“ß·ºππ’È º¡√«π‡√
12‡√◊ÕË ß∑’‡Ë √“¿Ÿ¡„‘ ®°Á§Õ◊ „®¢Õß‡√“∫Õ°«à“∑ÿ°

1:8
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‡Õ“·πà‡Õ“πÕπ‰¡à ‰¥âÀ√◊Õ º¡«“ß·ºπÕ¬à“ß∑’Ë§π„π‚≈°π’È‡¢“∑”°—πÀ√◊Õ ∑’Ë‡¥’Î¬«°Á∫Õ°«à“ ç„™àé
‡¥’Î¬«°Á∫Õ°«à“ ç‰¡àé
18æ√–‡®â“π—Èπ´◊ËÕ —µ¬å æ√–Õß§å‡ªìπæ¬“π„Àâ°—∫‡√“‰¥â«à“ ‘Ëß∑’Ë‡√“∫Õ°°—∫æ«°§ÿ≥π—Èπ‰¡à‡§¬
ç„™àé ·≈– ç‰¡àé æ√âÕ¡Ê °—π‡≈¬ 19‡æ√“–æ√–∫ÿµ√¢Õßæ√–‡®â“§◊Õæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå∑Ë’ ≈‘ «“π— ∑‘‚¡∏’
·≈–º¡‰¥âª√–°“»‰ª∑à“¡°≈“ßæ«°§ÿ≥π—Èπ‰¡à ‰¥â‡ªìπ∑—Èß ç„™àé ·≈– ç‰¡à „™àé „π‡«≈“‡¥’¬«°—π ·µà
µ√ß°—π¢â“¡ „πæ√–Õß§åπ—Èπ¡’·µà§”«à“ ç„™àé ‡∑à“π—Èπ 20‡æ√“–‰¡à«à“æ√–‡®â“®– —≠≠“‰«â¡“°¡“¬
¢π“¥‰Àπ°Áµ“¡ —≠≠“°Á „™àÕ¬à“ßπ—Èπ∑ÿ°¢âÕ„πæ√–§√‘ µå ‡æ√“–Õ¬à“ßπ’ÈπË’‡Õß‡√“∂÷ß‰¥âæŸ¥§”«à“
çÕ“‡¡πé* ºà“π∑“ßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå ‡æ◊ÕË æ√–‡®â“®–‰¥â√∫— ‡°’¬√µ‘¬» 21æ√–‡®â“π’·Ë À≈–∑’∑Ë ”„Àâ∑ßÈ— ‡√“
·≈–æ«°§ÿ≥µ—Èß¡—Ëπ§ßÕ¬Ÿà „πæ√–§√‘ µå·≈–æ√–Õß§å°Á ‰¥â‡®‘¡‡√“* 22æ√–Õß§å ‰¥âª√–∑—∫µ√“«à“
æ√–Õß§å‡ªìπ‡®â“¢Õß‡√“¥â«¬ ·≈–æ√–Õß§å°Á ‰¥â „Àâæ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘†Ï Õ¬Ÿà „π„®‡√“‰«â‡ªìπ¡—¥®”
ß«¥·√°¢Õß∑ÿ° ‘Ëß∑’Ëæ√–Õß§å —≠≠“«à“®–„Àâ°—∫‡√“
23æ√–‡®â“‡ªìπæ¬“π‰¥â ∑’Ëº¡‰¡à·«–¡“∑’Ë‡¡◊Õß‚§√‘π∏åµÕπ¢“°≈—∫π—Èπ °Á‡æ√“–‰¡àÕ¬“°®–
¡“≈ß‚∑…æ«°§ÿ≥ 24π’Ë ‰¡à ‰¥âÀ¡“¬§«“¡«à“‡√“Õ¬“°®–‡ªìπ‡®â“π“¬‡Àπ◊Õ§«“¡‡™◊ËÕ¢Õßæ«°§ÿ≥
À√Õ°π– ‡æ√“–æ«°§ÿ≥¡’§«“¡‡™◊ËÕ∑’Ë¡—Ëπ§ß¥’Õ¬Ÿà·≈â« ·µà‡√“‡ªìπ‡æ◊ËÕπ√à«¡ß“π°—∫§ÿ≥‡æ◊ËÕ √â“ß
§«“¡ ¢ÿ „Àâ°∫— §ÿ≥
µÕππ—Èπº¡°Á‡≈¬µ—¥ ‘π„®‰¡à¡“‡¬’Ë¬¡æ«°§ÿ≥ ‡æ◊ËÕ®–‰¥â ‰¡à¡’‡√◊ËÕß∑ÿ°¢å„®‡°‘¥¢÷ÈπÕ’° 2‡æ√“–
∂â“º¡∑”„Àâæ«°§ÿ≥‡ªìπ∑ÿ°¢å ·≈â«∑’π’È „§√®–¡“∑”„Àâº¡¡’§«“¡ ÿ¢‰¥âÕ’° ∂â“‰¡à „™àæ«°§ÿ≥∑’Ë
º¡∑”„Àâ∑ÿ°¢å„® 3º¡∂÷ß‰¥â‡¢’¬πÕ¬à“ßπ—Èπ‰ª„π©∫—∫°àÕπ ‡æ◊ËÕ∑’Ë«à“‡¡◊ËÕº¡¡“‡¬’Ë¬¡ º¡®–‰¥â ‰¡àµâÕß
‡ªìπ∑ÿ°¢å®“°§π∑’Ëπà“®–∑”„Àâº¡¡’§«“¡ ÿ¢ ‡æ√“–º¡‡™◊ËÕ«à“‡¡◊ËÕæ«°§ÿ≥‡ÀÁπº¡¡’§«“¡ ÿ¢ æ«°
§ÿ≥°Á®–¡’§«“¡ ÿ¢¥â«¬ 4µÕπ∑’Ëº¡‡¢’¬π∂÷ßæ«°§ÿ≥π—Èπ º¡√Ÿâ ÷°Àπ—°„®¡“° ª«¥√â“«„®¡“° ·≈–
‡µÁ¡‰ª¥â«¬πÈ”µ“ ∑’Ë‡¢’¬π¡“π—Èπ‰¡à „™à®–„Àâ§ÿ≥∑ÿ°¢å„® ·µàÕ¬“°®–„Àâ§ÿ≥√Ÿâ«à“º¡√—°§ÿ≥¢π“¥‰Àπ

2

§«√„ÀâÕ¿—¬°—∫§π∑’Ë∑”º‘¥‰ª·≈â«
‡¢“‰¡à ‰¥â∑”„Àâº¡‡ªìπ∑ÿ°¢åÀ√Õ°π– ·µà‡¢“‰¥â∑”„Àâæ«°§ÿ≥
∑—ßÈ À¡¥π—πË ·À≈–‡ªìπ∑ÿ°¢å ‰¡à¡“°°ÁπÕâ ¬ (º¡‰¡àÕ¬“°®–æŸ¥„Àâ¡π— ‡≈«√â“¬®π‡°‘π‰ª) 6‡¡◊ÕË æ«°§ÿ≥
à«π„À≠à≈ß‚∑…‡¢“·≈â«°ÁæÕ·≈â« 7µàÕ‰ª°Á„Àâæ«°§ÿ≥Õ¿—¬·≈–„Àâ°”≈—ß„®‡¢“¥’°«à“ ‡æ◊ËÕ‡¢“®–‰¥â
‰¡à®¡Õ¬Ÿà„π§«“¡∑ÿ°¢åππ—È 8¢Õ√âÕß„Àâæ«°§ÿ≥· ¥ß§«“¡√—°µàÕ‡¢“Õ¬à“ß™—¥‡®π¥â«¬ 9π—Ëπ·À≈–‡ªìπ
‡Àµÿ∑’Ëº¡‡¢’¬π¡“∂÷ßæ«°§ÿ≥„πµÕππ—πÈ ‡æ◊ÕË ∑¥ Õ∫¥Ÿ«“à æ«°§ÿ≥‡™◊ÕË øíß∑ÿ°‡√◊ÕË ßÀ√◊Õ‡ª≈à“10∂â“§ÿ≥
Õ¿—¬„Àâ „§√ º¡°ÁÕ¿—¬„Àâ°—∫§ππ—Èπ·≈â«‡À¡◊Õπ°—π ·≈– ‘Ëß∑’Ëº¡Õ¿—¬„Àâπ—Èπ (∂â“¡’) º¡°Á∑”‡æ◊ËÕæ«°
§ÿ≥µàÕÀπâ“æ√–§√‘ µå 11‡√“∑”∑—ßÈ À¡¥π’‡È æ◊ÕË ®–‰¥â ‰¡à∂°Ÿ ´“µ“πÀ≈Õ° ‡æ√“–‡√“√Ÿ∑â π— °≈Õÿ∫“¬µà“ßÊ
¢Õß¡—π
5∂â“¡’ „§√°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡∑ÿ°¢å

1:20 Õ“‡¡π ‡¡◊ËÕ¡’§πæŸ¥«à“ çÕ“‡¡πé π—ËπÀ¡“¬∂÷ß §ππ—Èπ‡ÀÁπ¥â«¬°—∫∫“ß ‘Ëß∑’Ë‰¥âæŸ¥À√◊Õ∑”‰ª‡ªìπÕ¬à“ß¡“° ∂â“®–
·ª≈‡ªìπ¿“…“‰∑¬ Õ“®®–„™â§”«à“ ç¢Õ„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡π—Èπé À√◊Õ ç “∏ÿé
1:21 ‡®‘¡‡√“ ‡ªìπ«‘∏’∑’Ëæ√–‡®â“„™â· ¥ß«à“æ√–Õß§å‡≈◊Õ°§π§ππ—Èπ‡æ◊ËÕß“√√—∫„™âæ‘‡»…
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306

‡ª“‚≈À“∑‘µ— „π‡¡◊Õß‚µ√Õ—
12µÕπ∑’Ëº¡‰ª‡¡◊Õß‚µ√Õ— ‡æ◊ËÕª√–°“»¢à“«¥’†¢Õßæ√–§√‘ µå Õß§å‡®â“™’«‘µ‰¥â‡ªî¥‚Õ°“ „Àâ
°—∫º¡ 13·µàº¡‰¡à ∫“¬„®‡≈¬ ‡æ√“–º¡À“∑‘µ— πâÕß¢Õßº¡‰¡à‡®Õ º¡®÷ß≈“§π∑’πË πË— ·≈â«‡¥‘π∑“ß

µàÕ‰ª∑’Ë·§«âπ¡“´‘‚¥‡π’¬

™—¬™π–¢Õßæ√–§√‘ µå
µåπ—Èπ‡√“‡ªìπ‡À¡◊Õπ‡™≈¬ ß§√“¡„π¢∫«π·Àà·Ààß
™—¬™π–*¢Õßæ√–Õß§å∑æË’ √–Õß§åπ”Õ¬Ÿ‡à ¡Õ æ√–Õß§å„™â‡√“‡º¬·æ√à§«“¡√Ÿ‡â °’¬Ë «°—∫æ√–Õß§å„π∑ÿ°Ê
∑’Ë ‡À¡◊Õπ°—∫°≈‘ËπÀÕ¡∑’Ë°√–®“¬‰ª∑—Ë« 15‡æ√“–‡√“§◊Õ°≈‘Ëπ∏ŸªÕ—πÀÕ¡À«≈¢Õßæ√–§√‘ µå∑’Ë∂«“¬
µàÕæ√–‡®â“∑à“¡°≈“ß§π∑’°Ë ”≈—ß®–√Õ¥·≈–§π∑’°Ë ”≈—ß®–æ‘π“» 16 ”À√—∫§π∑’°Ë ”≈—ß®–æ‘π“»°≈‘πË
π—Èπ°Á®–‡ªìπ°≈‘Ëπ‡À¡Áπ ∑’Ë¡“®“°§«“¡µ“¬·≈–π”‰ª Ÿà§«“¡µ“¬ ·µà ”À√—∫§π∑’Ë°”≈—ß®–√Õ¥
°≈‘Ëππ—Èπ‡ªìπ°≈‘ËπÀÕ¡∑’Ë¡“®“°™’«‘µ ·≈–π”‰ª Ÿà™’«‘µ ∂â“Õ¬à“ßπ—Èπ„§√‡≈à“®–‰ª∑”ß“ππ’È ‰¥â 17‡√“
‰¡à„™àæÕà §â“‡√à∑À’Ë “°‘π°—∫§”æŸ¥¢Õßæ√–‡®â“‡À¡◊Õπ°—∫∑’ÀË ≈“¬§π∑”°—π ·µà‡√“‡ªìπ¢Õßæ√–§√‘ µå ·≈–
æŸ¥§«“¡®√‘ßµàÕÀπâ“æ√–‡®â“¥â«¬§«“¡®√‘ß„® ·≈–‡ªìπ§π∑’Ëæ√–‡®â“‡Õß àß¡“
14·µà¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“ ‡æ√“–„πæ√–§√‘

ºŸâ√—∫„™âæ√–‡®â“‡æ◊ËÕ —≠≠“„À¡à
‡√“°”≈—ß√—∫√Õß§ÿ≥ ¡∫—µµ‘ «— ‡ÕßÕ’°·≈â«À√◊ÕÕ¬à“ß‰√À√◊Õ‡√“®–µâÕß‡Õ“Àπ—ß Õ◊ √—∫√Õßµ—«‡Õß
¡“„Àâ§≥
ÿ À√◊ÕµâÕß„Àâ§≥
ÿ ÕÕ°Àπ—ß Õ◊ √—∫√Õß„Àâ‡À¡◊Õπ°—∫∑’§Ë πÕ◊πË Ê ‡¢“∑”°—πÀ√◊Õ 2Õ—π∑’®Ë √‘ß
µ—«æ«°§ÿ≥π’·Ë À≈–∑’‡Ë ªìπµ—«Àπ—ß Õ◊ ¢Õß‡√“ ∑’‡Ë ¢’¬πÕ¬Ÿà„π®‘µ„®¢Õß‡√“„Àâ§π‰¥â√·âŸ ≈–Õà“π°—π 3§ÿ≥
∑”„Àâ‡ÀÁπ«à“§ÿ≥‡ªìπµ—«Àπ—ß ◊Õ®“°æ√–§√‘ µå∑’Ë‡ªìπº≈¡“®“°ß“π√—∫„™â¢Õß‡√“‰¡à ‰¥â‡¢’¬π¥â«¬πÈ”
À¡÷° ·µà¥â«¬æ√–«‘≠≠“≥¢Õßæ√–‡®â“ºŸâ¡’™’«‘µÕ¬Ÿà ·≈–‰¡à ‰¥â‡¢’¬πÕ¬Ÿà∫π·ºàπÀ‘π*·µà‡¢’¬π≈ß∫π
„®¡πÿ…¬å
4æ√–§√‘ µå∑”„Àâ‡√“°≈â“æŸ¥Õ¬à“ßπ’ÈµàÕÀπâ“æ√–‡®â“ 5º¡‰¡à ‰¥âÀ¡“¬§«“¡«à“ §«“¡ “¡“√∂
∑’‡Ë √“¡’π¡È’ “®“°µ—«‡√“‡Õß ·µà¡“®“°æ√–‡®â“µà“ßÀ“° 6æ√–‡®â“∑”„Àâ‡√“ “¡“√∂∑’®Ë –√—∫„™âæ√–Õß§å
¿“¬„µâ ≠
— ≠“„À¡àπ’È ‡ªìπ —≠≠“√–À«à“ßæ√–‡®â“°—∫§π¢Õßæ√–Õß§å ‡æ√“– —≠≠“„À¡àπ’È ‰¡à ‰¥â¢÷Èπ
°—∫°Æ∑’Ë‡ªìπµ—«Àπ—ß ◊Õ ·µà¢÷Èπ°—∫æ√–«‘≠≠“≥† ‡æ√“–°Æ∑’Ë‡ªìπµ—«Àπ—ß ◊Õπ—Èπ∑”„Àâµ“¬ ·µàæ√–
«‘≠≠“≥„Àâ™’«‘µ

3

—≠≠“„À¡à¡’∫“√¡’¡“°°«à“
≈—°‡ªìπµ—«Àπ—ß Õ◊ ∫π·ºàπÀ‘π ¬—ß¡“°—∫√—»¡’
‡ªìπ√—»¡’∑’Ë‡ª≈àßÕÕ°¡“∫π„∫Àπâ“¢Õß‚¡‡ ®π∑”„Àâ§πÕ‘ √“‡Õ≈®âÕßÀπâ“‚¡‡ π“πÊ ‰¡à ‰¥â
·≈â« ¥ÿ ∑â“¬¡—π°Á®“ßÀ“¬‰ª 8∂â“Õ¬à“ßπ—πÈ ·≈â«ß“π√—∫„™â ¢Õßæ√–«‘≠≠“≥®–‰¡à¬ß‘Ë ‡ª≈àß√—»¡’¡“°°«à“
π—πÈ Õ’°À√◊Õ 9¢π“¥ß“π√—∫„™â∑∑Ë’ ”„Àâ§πµâÕß∂Ÿ°≈ß‚∑…¬—ß¡’√»— ¡’‡≈¬ ·≈â«ß“π√—∫„™â∑∑Ë’ ”„Àâ§πæâπ‚∑…
®–‰¡à¬‘Ëß‡ª≈àß√—»¡’¡“°°«à“π—ÈπÕ’°À√◊Õ 10§«“¡®√‘ß·≈â« √—»¡’¢Õß —≠≠“‡¥‘¡‰¡àπà“‡√’¬°«à“√—»¡’‡≈¬
7¢π“¥ß“π√—∫„™â∑π
Ë’ ”§«“¡µ“¬¡“„Àâ ·≈–°Æ∑’Ë

2:14 ¢∫«π·Àà·Ààß™—¬™π– ‡¡◊ËÕ·¡à∑—æ¢ÕßÕ“≥“®—°√‚√¡™π– ß§√“¡ ‡¢“°Á®–æ“‡™≈¬·≈–∑√—æ¬å ‘Ëß¢Õß∑’Ë¬÷¥¡“‰¥â π”
¡“·Ààµ“¡∑âÕß∂ππ„π°√ÿß‚√¡ ¡’°“√®ÿ¥∏Ÿª‡©≈‘¡©≈Õß°—π ºŸâ§π®–‡√’¬°·¡à∑—æ§ππ’È«à“ ºŸâ™à«¬„Àâ√Õ¥
3:3 ·ºàπÀ‘π À¡“¬∂÷ß °ÆªØ‘∫—µ‘∑’Ëæ√–‡®â“¡Õ∫„Àâ ‚¡‡ ´÷Ëß∂Ÿ°‡¢’¬π≈ß∫π·ºàπÀ‘π (Õæ¬æ 24:12; 25:16)
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‡¡◊ÕË ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫√—»¡’Õπ— ‡®‘¥®â“¢Õß ≠
— ≠“„À¡àππÈ— 11¥—ßπ—πÈ ∂â“ ≠
— ≠“‡¥‘¡∑’°Ë ”≈—ß®–¬°‡≈‘°‰ª¬—ß
¡’√—»¡’ ·≈â« —≠≠“„À¡à∑’Ë®–§ßÕ¬Ÿàµ≈Õ¥‰ª ®–‰¡à¬‘Ëß¡’√—»¡’¡“°°«à“π—ÈπÕ’°À√◊Õ
12„π‡¡◊ÕË ‡√“¡’§«“¡À«—ßÕ¬à“ßπ’È ‡√“®÷ß°≈â“æŸ¥Õ¬à“ß‡ªî¥‡º¬ 13‡√“‰¡à‡À¡◊Õπ°—∫‚¡‡ ∑’‡Ë Õ“ºâ“§≈ÿ¡
Àπâ“‰«â ‡æ◊ÕË §πÕ‘ √“‡Õ≈®–‰¡à‡ÀÁπ®ÿ¥ª√– ß§å¢Õß§” ≠
— ≠“™—«Ë §√“«∑’°Ë ”≈—ß®–¬°‡≈‘°‰ª 14·µà®µ‘ „®
¢Õßæ«°Õ‘ √“‡Õ≈·¢Áß°√–¥â“ß ‡æ√“–∂÷ß«—ππ’È‡¡◊ËÕÕà“π —≠≠“‡¥‘¡ ºâ“§≈ÿ¡º◊π‡¥‘¡°Á¬—ß§ßÕ¬Ÿà ‰¡à ‰¥â
∂Ÿ°‡Õ“ÕÕ°‰ª‡æ√“–„πæ√–§√‘ µå‡∑à“π—πÈ ≠
— ≠“‡¥‘¡π—πÈ ∂÷ß∂Ÿ°¬°‡≈‘°‰ª 15·µà®π∂÷ß∑ÿ°«—ππ’È ∑ÿ°§√—ßÈ
∑’ÕË “à π°Æ¢Õß‚¡‡ ºâ“π—πÈ °Á¬ß— §≈ÿ¡®‘µ„®¢Õßæ«°Õ‘ √“‡Õ≈Õ¬Ÿà 16·µà®–‡Õ“ºâ“§≈ÿ¡ÕÕ°‰¥â‡À¡◊Õπ°—∫
∑’æË √–§—¡¿’√æå ¥Ÿ ‡°’¬Ë «°—∫‚¡‡ «à“ ç‡¡◊ÕË ‡¢“À—π¡“À“Õß§å‡®â“™’«µ‘ ºâ“§≈ÿ¡π—πÈ °Á∂°Ÿ ‡ªî¥ÕÕ°é* 17Õß§å
‡®â“™’«‘µ∑’Ë¢âÕπ’ÈæŸ¥∂÷ßπ—Èπ§◊Õæ√–«‘≠≠“≥ ·≈–∑’Ë ‰Àπ∑’Ë¡’æ√–«‘≠≠“≥¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µ ∑’Ëπ—Ëπ°Á¡’
Õ‘ √–¿“æ 18æ«°‡√“∑ÿ°§π∑’Ë‰¡à¡º’ “â §≈ÿ¡Àπâ“·≈â«°Á¡Õß‡ÀÁπ§«“¡¬‘ßË „À≠à¢ÕßÕß§å‡®â“™’«µ‘ ‡À¡◊Õπ°—∫
¥Ÿ®“°°√–®° ‡√“°”≈—ß∂Ÿ°‡ª≈’Ë¬π„Àâ‡À¡◊Õπ°—∫æ√–Õß§å ∑”„Àâ‡√“¡’‡°’¬√µ‘‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡√◊ËÕ¬Ê ∑—ÈßÀ¡¥
π’È¡“®“°Õß§å‡®â“™’«‘µºŸâ‡ªìπæ√–«‘≠≠“≥

¡∫—µ‘Õ—π≈È”§à“®“° «√√§å„π‚∂¥‘π
‡Àµÿ∑’Ë‡√“‰¡à¬àÕ∑âÕßà“¬Ê ‡æ√“–ß“ππ’Èæ√–‡®â“‡Õß‡ªìπºŸâ¡Õ∫„Àâ‡√“∑” 2‡√“‰¡à¬Õ¡„™â«‘∏’°“√
µà“ßÊ ∑’ËµâÕßÀ≈∫Ê ´àÕπÊ ´÷Ëßπà“≈–Õ“¬ ‡√“‰¡à „™â‡≈àÀå‡À≈’Ë¬¡·≈–‡√“°Á ‰¡à∑”„Àâæ√–§”¢Õß
æ√–‡®â“‡®◊Õ®“ß‰ª¥â«¬ ·µà‡√“ Õπ§«“¡®√‘ßÕ¬à“ßµ√ß‰ªµ√ß¡“ ‡√“∑”Õ¬à“ßπ’ÈµàÕÀπâ“æ√–‡®â“
‡æ◊ËÕ√—∫√Õß„Àâ§πÕ◊Ëπ√Ÿâ „π„®¢Õß‡¢“«à“ ‡√“‡ªìπ§πÕ¬à“ß‰√ 3∂â“¢à“«¥’∑’Ë‡√“ª√–°“»π’È¬—ß¡’ºâ“ªî¥Õ¬Ÿà
¡—π°Áªî¥‡©æ“–°—∫æ«°∑’Ë°”≈—ß®–æ‘π“»‰ª‡∑à“π—Èπ 4æ√–¢Õß¬ÿ§π’È*‰¥â∑”„Àâ „®¢Õß§π∑’Ë ‰¡à ‰«â«“ß„®
¡◊¥¡π‰ª‡À¡◊Õπ§πµ“∫Õ¥ §πæ«°π’È°Á‡≈¬¡Õß‰¡à‡ÀÁπ· ß «à“ß∑’Ë¡“®“°¢à“«¥’ ¢à“«¥’π’ÈæŸ¥∂÷ß
‡°’¬√µ‘¬»¢Õßæ√–§√‘ µåºŸâ‡ªìπ‡À¡◊Õπ°—∫æ√–‡®â“∑ÿ°Õ¬à“ß 5‡√“‰¡à ‰¥âª√–°“»µ—«‡√“‡Õß ·µà‡√“‰¥â
ª√–°“»«à“æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå‡ªìπÕß§å‡®â“™’«‘µ ·≈–µ—«‡√“‡Õß‡ªìπ∑“ ¢Õßæ«°§ÿ≥ ‡æ√“–‡ÀÁπ·°à
æ√–‡¬´Ÿ 6æ√–‡®â“Õß§å∑’ËæŸ¥«à“ ç„Àâ¡’· ß «à“ß àÕßÕÕ°¡“®“°§«“¡¡◊¥é °Á‡ªìπÕß§å‡¥’¬«°—∫∑’Ë‰¥â
àÕß «à“ß‡¢â“¡“„π®‘µ„®¢Õß‡√“ ∑”„Àâ‡√“‡ÀÁπ∂÷ß ßà“√“»’¢Õßæ√–Õß§å´÷Ëß‡ÀÁπ‰¥â®“°„∫Àπâ“¢Õß
æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå
7·µà‡√“‡ªìπ‡À¡◊Õπ‚∂¥‘π∑’Ë‡°Á∫ ¡∫—µ‘Õ—π≈È”§à“π’È ‰«â¢â“ß„π ‡æ◊ËÕ„Àâ‡ÀÁπ«à“æ≈—ß«‘‡»…π’È¡“®“°
æ√–‡®â“ ‰¡à „™à¡“®“°‡√“ 8‡√“∂Ÿ°∫’∫§—Èπ∑ÿ°‡√◊ËÕßµ≈Õ¥‡«≈“·µà ‰¡à∂÷ß°—∫∫’È·∫π ‡√“À¡¥ªí≠≠“‰¡à√Ÿâ
®–∑”Õ¬à“ß‰√¥’·µà°Á ‰¡à¬Õà ∑âÕ 9‡√“∂Ÿ°¢à¡‡Àß·µà°Á‰¡à∂ß÷ °—∫∂Ÿ°∑Õ¥∑‘ßÈ ‡√“∂Ÿ°µ’≈¡â ≈ß·µà°Á ‰¡à∂ß÷ °—∫∂Ÿ°¶à“
10‡√“·∫°§«“¡µ“¬¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‰«â°∫
— µ—«‡ ¡Õ ‡æ◊ÕË ™’«µ‘ ¢Õßæ√–‡¬´Ÿ®–‰¥âª√“°Ø‡¥àπ™—¥„πµ—«‡√“
11‡æ√“–‡ÀÁπ·°àæ√–‡¬´Ÿ ‡√“∑’¬Ë ß— ¡’™«’ µ‘ Õ¬Ÿπ
à ®È’ ß÷ ‡ ¬Ë’ ß°—∫§«“¡µ“¬Õ¬Ÿµà ≈Õ¥‡«≈“ ‡æ◊ÕË ™’«µ‘ ¢Õßæ√–
‡¬´Ÿ®–‰¥âª√“°Ø‡¥àπ™—¥„π√à“ß°“¬∑’®Ë –µâÕßµ“¬π’È 12¥—ßπ—πÈ ‡√“®÷ß¬Õ¡µ“¬‡æ◊ÕË æ«°§ÿ≥®–‰¥â¡™’ «’ µ‘
13„πæ√–§—¡¿’√‡å ¢’¬π‰«â ç‡æ√“–º¡‡™◊ÕË º¡∂÷ßæŸ¥é* ‡√“°Á‡™◊ÕË ‡À¡◊Õπ°—π ‡√“°Á‡≈¬æŸ¥ 14‡æ√“–
‡√“√Ÿâ«à“æ√–‡®â“ºŸâ∑Ë’∑”„Àâæ√–‡¬´Ÿ‡®â“øóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡µ“¬®–∑”„Àâ‡√“øóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡µ“¬·∫∫

4

3.16 Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ Õæ¬æ 34:3
4:4 æ√–¢Õß¬ÿ§π’È ·ª≈µ“¡µ—«Õ—°…√«à“ çæ√–‡®â“¢Õß¬ÿ§π’Èé ´÷ËßÀ¡“¬∂÷ß´“µ“π
4:13 ç‡æ√“–º¡‡™◊ËÕ º¡∂÷ßæŸ¥é Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ ‡æ≈ß ¥ÿ¥’ 116:10
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‡¥’¬«°—π¥â«¬ ·≈–æ√–‡®â“°Á®–π”‡√“·≈–æ«°§ÿ≥¡“Õ¬Ÿµà Õà Àπâ“æ√–Õß§å 15∑’‡Ë √“¬Õ¡∑π∑ÿ°¢åÕ¬à“ßπ’È
°Á‡æ√“–‡ÀÁπ·°àæ«°§ÿ≥ ‡æ√“–¬‘ßË ¡’§π‰¥â√∫— §«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“®“°æ√–‡®â“¡“°‡∑à“‰À√à §”¢Õ∫§ÿ≥
µàÕæ√–Õß§å°Á®–¬‘Ëß¡“°¢÷Èπ‡∑à“π—Èπ æ√–‡®â“°Á®–‰¥â√—∫‡°’¬√µ‘

‡°’¬√µ‘¬»∑’Ë‡√“®–‰¥â√—∫
16‡√“®÷ß‰¡à¬Õ¡∑âÕ·∑â∂ß÷ ·¡â ß— ¢“√¿“¬πÕ°®–‡ Õ◊Ë ¡‚∑√¡‰ª ·µà®µ‘ „®¿“¬„π¢Õß‡√“‰¥â√∫
— °“√
17
√â“ß¢÷Èπ„À¡à„π∑ÿ°Ê«—π §«“¡∑ÿ°¢å‡≈Á°Ê πâÕ¬Ê ∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ°—∫‡√“·§àª√–‡¥’Î¬«‡¥’¬«π’È®–∑”„Àâ‡√“
‰¥â√∫— ‡°’¬√µ‘∂“«√µ≈Õ¥‰ª ‡°’¬√µ‘ππÈ— ¡’§“à ‡°‘π°«à“∑’®Ë –‰ª§‘¥∂÷ß§«“¡∑ÿ°¢åæ«°π—πÈ ¡“°π—° 18‡√“®÷ß

‰¡à π„®°—∫ ßË‘ ∑’‡Ë √“¡Õß‡ÀÁπ‰¥â ·µà π„®°—∫ ßË‘ ∑’¡Ë Õß‰¡à‡ÀÁπ ‡æ√“– ßË‘ ∑’¡Ë Õß‡ÀÁππ—πÈ Õ¬Ÿ·à §à™«Ë— §√“«
·µà ‘Ëß∑’Ë¡Õß‰¡à‡ÀÁππ—ÈπÕ¬Ÿà∂“«√µ≈Õ¥‰ª

5

‡æ√“–‡√“√Ÿ«â “à ∂â“‡µÁπ∑å¢Õß‡√“„π‚≈°π’´È ß÷Ë °Á§Õ◊ √à“ß°“¬∂Ÿ°√◊ÕÈ ≈ß‡√“°Á®–¡’∫“â π∑’¡Ë “®“°æ√–‡®â“
∫â“ππ—πÈ ‡ªìπ∫â“π∂“«√∫π «√√§å∑Ë’ ‰¡à ‰¥â √â“ß¥â«¬¡◊Õ¡πÿ…¬å 2¥—ßπ—πÈ µÕππ’∑È ‡Ë’ √“¬—ßÕ“»—¬Õ¬Ÿà
„π‡µÁπ∑åπ’È ‡√“®÷ß√âÕß§√Ë”§√«≠‡æ√“–Õ¬“°®– «¡„ à∫â“π∑’Ë¡“®“° «√√§åÀ≈—ßπ—Èπ ‡À¡◊Õπ°—∫„ à
‡ ◊ÈÕ§≈ÿ¡ 3(·πàπÕπ ‡¡◊ËÕ‡√“ «¡„ à·≈â« ‡√“®–‰¥â ‰¡à‡ª≈◊Õ¬°“¬) 4æ«°‡√“∑’ËÕ¬Ÿà „π‡µÁπ∑åπ’È µà“ß°Á
§√Ë”§√«≠°—∫¿“√–Àπ—°∑’Ë‡√“·∫°‰«â ‡√“‰¡à ‰¥âÕ¬“°®–∂Õ¥√à“ß„πªí®®ÿ∫—πÕÕ° ·µàÕ¬“°®– «¡
√à“ß„À¡à∑—∫‡¢â“‰ª ‡æ◊ËÕ√à“ß∑’Ë¡’™’«‘µ∂“«√®–‰¥â°≈◊π√à“ß∑’ËµâÕßµ“¬π’È ‰ª 5æ√–‡®â“§◊ÕºŸâ∑’Ë‡µ√’¬¡‡√“‰«â
”À√—∫ ‘Ëßπ’È æ√–‡®â“‰¥â „Àâæ√–«‘≠≠“≥†°—∫‡√“‡ªìπ¡—¥®”ß«¥·√°¢Õß∑ÿ° ‘Ëß∑’Ëæ√–Õß§å —≠≠“«à“
®–„Àâ°∫— ‡√“
6‡√“°Á‡≈¬¡’§«“¡¡—π
Ë „®Õ¬Ÿ‡à ¡Õ∂÷ß·¡â®–√Ÿ«â “à ‡¡◊ÕË ‡√“¬—ßÕ¬Ÿà„π∫â“ππ’È ‡√“°Á¬ß— Àà“ß®“°∫â“π∑’®Ë –
7
Õ¬Ÿà°—∫Õß§å‡®â“™’«‘µ (‡√“®÷ß„™â™’«‘µµ“¡§«“¡‡™◊ËÕ ‰¡à„™àµ“¡ ‘Ëß∑’Ë‡√“¡Õß‡ÀÁπ) 8‡√“∂÷ß‰¥â¡—Ëπ„®·≈–
Õ¬“°∑’Ë®–®“°∫â“ππ’È ‰ªÕ¬Ÿà∫â“π°—∫Õß§å‡®â“™’«‘µ¡“°°«à“ 9‡æ√“–Õ¬à“ßπ’È·À≈– ‡√“∂÷ß‰¥âµ—Èß„®‡Õ“
‰«â«“à ®–∑”∑ÿ°Õ¬à“ß‡æ◊ÕË ∑”„Àâæ√–Õß§åæÕ„® ‰¡à«“à ®–¬—ßÕ¬Ÿà „π∫â“ππ’ÀÈ √◊Õ‰¡àÕ¬Ÿ·à ≈â«°Áµ“¡ 10‡æ√“–
‡√“∑ÿ°§π®–µâÕßÕ¬ŸàµàÕÀπâ“∫—≈≈—ß°åæ‘æ“°…“¢Õßæ√–§√‘ µå ‡æ◊ËÕ·µà≈–§π®–‰¥â√—∫º≈µÕ∫·∑π
µ“¡§«“¡¥’À√◊Õ§«“¡™—Ë«∑’Ë∑”¡“ µÕπ∑’Ë¬—ßÕ¬Ÿà„π√à“ß°“¬π’È

ß“ππ”§π¡“§◊π¥’°—∫æ√–‡®â“
‡æ√“–‡√“‡°√ß°≈—«Õß§å‡®â“™’«‘µ ‡√“∂÷ß‰¥âæ¬“¬“¡™—°™«π§π„ÀâÀ—π¡“À“æ√–Õß§å
æ√–Õß§å√¥âŸ «’ “à ‡√“‡ªìπ§πÕ¬à“ß‰√·≈–‡√“°ÁÀ«—ß«à“æ«°§ÿ≥√Ÿ®â °— ‡√“Õ¬à“ßπ—πÈ ¥â«¬ 12π’‡Ë √“°”≈—ß√—∫√Õß
§ÿ≥ ¡∫—µ‘µ—«‡ÕßÕ’°·≈â«À√◊ÕÕ¬à“ß‰√ ‰¡à „™àÀ√Õ° ·µà‡ªî¥‚Õ°“ „Àâæ«°§ÿ≥¿Ÿ¡‘„®„π‡√“∫â“ß ®–‰¥â
‰ª‚µâµÕ∫°—∫§πæ«°π—πÈ ∑’¿Ë ¡Ÿ „‘ ®·µà ßË‘ ∑’ÕË ¬Ÿ¿à “¬πÕ° ·∑π∑’®Ë –‡ªìπ ßË‘ ∑’ÕË ¬Ÿà„π„® 13∂â“‡√“∫â“°Á∫“â ‡æ◊ÕË
æ√–‡®â“ ·≈–∂â“‡√“¡’ µ‘¥’ °Á‡æ◊ÕË ‡ªìπª√–‚¬™πå°∫— æ«°§ÿ≥ 14‡æ√“–§«“¡√—°¢Õßæ√–§√‘ µå∫ß— §—∫
‡√“Õ¬Ÿà ‡æ√“–‡√“‡™◊ËÕ«à“ §πÀπ÷Ëß‰¥âµ“¬‡æ◊ËÕ¡πÿ…¬å∑ÿ°§π ∑ÿ°§π°Á‡≈¬µ“¬°—πÀ¡¥ 15æ√–Õß§å ‰¥â
µ“¬‡æ◊ËÕ∑ÿ°§π ‡æ◊ËÕ§π∑’Ë¬—ß¡’™’«‘µÕ¬Ÿà®–‰¥â ‰¡àÕ¬Ÿà‡æ◊ËÕµ—«‡ÕßÕ’°µàÕ‰ª ·µàÕ¬Ÿà‡æ◊ËÕæ√–Õß§å∑’Ë ‰¥âµ“¬
·≈–øóπô ¢÷πÈ ¡“„À¡à‡æ◊ÕË æ«°‡¢“
11¥—ßπ—Èπ
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16‡æ√“–Õ¬à“ßπ’È

®“°π’È ‰ª‡√“®–‰¡à¡Õß„§√µ“¡¡“µ√∞“π¢Õß‚≈°π’ÈÕ’°·≈â« ·¡â«à“§√—ÈßÀπ÷Ëß
‡√“‡§¬¡Õßæ√–§√‘ µåÕ¬à“ßπ—Èπ 17¥—ßπ—Èπ „§√°Áµ“¡∑’Ë¡’ à«π„πæ√–§√‘ µå°Á‡¢â“ Ÿà ‚≈°„À¡à∑’Ëæ√–‡®â“
‰¥â √â“ß¢÷Èπ¡“·≈â«* ‘Ëß‡°à“Ê À“¬‰ªÀ¡¥·≈â« ¥Ÿ ‘ ‘Ëß„À¡àÊ °Á‡°‘¥¢÷Èπ 18∑—ÈßÀ¡¥π’È°Á‡°‘¥¡“®“°
æ√–‡®â“ æ√–‡®â“∑”„Àâ‡√“°≈—∫¡“§◊π¥’°—∫æ√–Õß§å„À¡à ‚¥¬ºà“π∑“ßæ√–§√‘ µå ·≈–æ√–‡®â“‰¥â
¡Õ∫À¡“¬ß“π„Àâ°∫— ‡√“∑”§◊Õ‰ªπ”§πÕ◊πË Ê °≈—∫¡“§◊π¥’°∫— æ√–Õß§å¥«â ¬ 19æ√–‡®â“‡Õß∑”„Àâ§π„π
‚≈°π’È°≈—∫¡“§◊π¥’°—∫æ√–Õß§å ‚¥¬ºà“π∑“ßæ√–§√‘ µå ·≈–¬°‚∑…∫“ª„Àâ°—∫æ«°‡¢“ æ√–Õß§å
°Á ‰¥â¡Õ∫‡√◊ÕË ß°“√°≈—∫§◊π¥’πÈ’„Àâ°∫— ‡√“‡æ◊ÕË ‰ª∫Õ°§πÕ◊πË ÊµàÕ 20¥—ßπ—πÈ ‡√“®÷ß∑”ß“π‡ªìπ∑Ÿµ¢Õßæ√–
§√‘ µå ‡æ√“–‡™◊ËÕ¡—Ëπ«à“æ√–‡®â“°”≈—ß¢Õ√âÕßæ«°§ÿ≥ºà“π∑“ß‡√“ ‡√“¢Õ«‘ß«Õπæ«°§ÿ≥·∑π
æ√–§√‘ µå«à“ ç°≈—∫¡“§◊π¥’°—∫æ√–‡®â“‡∂‘¥é 21æ√–‡®â“∑”„Àâæ√–§√‘ µåºŸâ∑’Ë ‰¡à¡’∫“ª°≈“¬‡ªìπ§π
∫“ª‡æ◊ËÕ‡√“* ‡æ◊ÕË «à“„πæ√–§√‘ µåππÈ— §«“¡´◊ÕË µ— ¬å¢Õßæ√–‡®â“*®–‰¥â‡ÀÁπ‡¥àπ™—¥„πµ—«‡√“

6

„π∞“π–ºŸâ√à«¡ß“π°—∫æ√–‡®â“ ‡√“¢Õ√âÕßæ«°§ÿ≥∑ÿ°§π«à“Õ¬à“√—∫§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“¢Õß
æ√–‡®â“¡“‡ª≈à“Ê 2‡æ√“–æ√–Õß§åæŸ¥‰«â«à“
ç‡¡◊ËÕ∂÷ß‡«≈“∑’Ë‡À¡“– ¡ ‡√“°Áøíß‡ ’¬ß‡®â“
‡¡◊ËÕ∂÷ß«—π·Ààß§«“¡√Õ¥ ‡√“°Á™à«¬™’«‘µ‡®â“é (Õ‘ ¬“Àå 49:8)
øíß„Àâ¥π’ – µÕππ’πÈ πË— ‡Õß§◊Õ‡«≈“∑’‡Ë À¡“– ¡π—πÈ ·≈–‡¥’¬Î «π’πÈ πË— ‡Õß‡ªìπ«—π·Ààß§«“¡√Õ¥π—πÈ
3‡√“æ¬“¬“¡∑’Ë ® –‰¡à °à Õ ªí ≠ À“„Àâ °— ∫ „§√‡≈¬ ®–‰¥â ‰¡à ¡’ „ §√¡“µ‘ ‡ µ’ ¬ πß“π¢Õß‡√“‰¥â
4µ√ß°—π¢â“¡ ‡√“æ¬“¬“¡æ‘ Ÿ®πåµ—«‡Õß∑ÿ°«‘∂’∑“ß „Àâ§π‡ÀÁπ«à“‡√“‡ªìπºŸâ√—∫„™â¢Õßæ√–‡®â“ Õ¬à“ß
‡™àπÕ¥∑πÕ¥°≈—Èπ¡“° ≈”∫“°· π “À— 5∂Ÿ°‡¶’Ë¬πµ’ ∂Ÿ°®—∫¢—ß§ÿ° ‡®Õ°—∫°“√®≈“®≈«ÿàπ«“¬
µ√“°µ√”∑”ß“πÕ¬à“ßÀπ—° Õ¥À≈—∫Õ¥πÕπ ·≈–‰¡à¡’Õ“À“√°‘π 6¡’„®∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ¡’§«“¡√Ÿâ ¡’§«“¡
Õ¥∑π ¡’§«“¡‡¡µµ“ ¡’æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ∑ÿ ∏‘ÕÏ ¬Ÿ¥à «â ¬ ·≈–¡’§«“¡√—°∑’®Ë √‘ß„® 7‡√“æŸ¥·µà§«“¡®√‘ß
·≈–¡’ƒ∑∏‘ÏÕ”π“®¢Õßæ√–‡®â“ ‡√“„™â™’«‘µ∑’Ë∑”µ“¡„®æ√–‡®â“¡“∂◊Õ‡ªìπÕ“«ÿ∏„π¡◊Õ´â“¬¢«“* 8∑—Èß
„π‡«≈“∑’Ë§π„Àâ‡°’¬√µ‘·≈–‰¡à „Àâ‡°’¬√µ‘ ∑—Èß„π‡«≈“∑’Ë§πæŸ¥„ à√â“¬·≈–æŸ¥¬°¬àÕß §π¡Õß«à“‡√“
‡ªìπ§πÀ≈Õ°≈«ß∑—ßÈ Ê ∑’‡Ë √“æŸ¥§«“¡®√‘ß 9§π¡Õß«à“‰¡à¡’„§√√Ÿ®â °— ‡√“∑—ßÈ Ê ∑’‡Ë √“‡ªìπ∑’√Ë ®âŸ °— °—π¥’ §π
¡Õß«à“‡√“„°≈â®–µ“¬·≈â« ·µà¥Ÿ ‘ ‡√“¬—ß¡’™’«‘µÕ¬Ÿà §π¡Õß«à“‡√“∂Ÿ°æ√–‡®â“≈ß‚∑… ·µà¥Ÿ ‘ ‡√“¬—ß
‰¡àµ“¬ 10§π¡Õß«à“‡√“‡ªìπ§πÕ¡∑ÿ°¢å ·µà®√‘ßÊ ·≈â«‡√“√◊πË ‡√‘ßÕ¬Ÿ‡à ¡Õ §π¡Õß«à“‡√“¬“°®π¢âπ·§âπ
·µà®√‘ßÊ ·≈â«‡√“∑”„ÀâÀ≈“¬§π√Ë”√«¬ §π¡Õß«à“‡√“‰¡à¡Õ’ –‰√‡≈¬ ·µà®√‘ßÊ ·≈â«‡√“¡’§√∫∑ÿ°Õ¬à“ß
11æ’ËπâÕß™“«‚§√‘π∏å ‡√“‰¥âæŸ¥°—∫§ÿ≥Õ¬à“ßµ√ß‰ªµ√ß¡“ ·≈–‡ªî¥„®‡µÁ¡∑’Ë 12‰¡à „™à‡√“À√Õ°
∑’ªË ¥î „®‰¡à„Àâ§«“¡√—°°—∫æ«°§ÿ≥ ·µàæ«°§ÿ≥µà“ßÀ“°∑’∑Ë ”Õ¬à“ßπ—πÈ °—∫‡√“ 13‡æ◊ÕË „Àâ‡ªìπ°“√¬ÿµ∏‘ √√¡
(º¡æŸ¥·∫∫æŸ¥°—∫≈Ÿ°Ê ¢Õßº¡‡≈¬π–) §ÿ≥°Á§«√®–‡ªî¥„®„Àâ°—∫‡√“¥â«¬
5:17 Õ“®‡¢’¬π«à“ ‚≈°„À¡à∑’Ëæ√–‡®â“ √â“ß¢÷Èπ¡“ À√◊Õ‡¢“°Á‡ªìπ§π∑’Ë∂Ÿ° √â“ß¢÷Èπ¡“„À¡à·≈â«
5.21 °≈“¬‡ªìπ§π∫“ª‡æ◊ËÕ‡√“ À√◊Õ‡ªìπ‡§√◊ËÕß∫Ÿ™“®—¥°“√°—∫∫“ª¢Õß‡√“
5:21 §«“¡´◊ËÕ µ— ¬å¢Õßæ√–‡®â“ À¡“¬∂÷ßæ√–‡®â“®–∑”µ“¡∑’Ëæ√–Õß§å —≠≠“‡ ¡Õ „π∑’Ëπ’È§◊Õ∑”„Àâ‡√“°≈—∫¡“§◊π¥’°—∫
æ√–Õß§å ºà“π∑“ßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå
6.7 ∂◊Õ‡ªìπÕ“«ÿ∏„π¡◊Õ´â“¬¢«“ À√◊Õ‡Õ“‰«âµàÕ Ÿâ·≈–ªÑÕß°—πµ—«
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310

§”‡µ◊Õπ‡°’Ë¬«°—∫§π∑’Ë¬—ß‰¡à‡™◊ËÕ
‡æ√“–§π¥’°—∫§π™—Ë«®–‰ª¥â«¬°—π‰¥âÕ¬à“ß‰√ °Á
‡À¡◊Õπ°—∫§«“¡ «à“ß°—∫§«“¡¡◊¥®–‡¢â“°—π‰¥âÕ¬à“ß‰√ 15æ√–§√‘ µå°—∫´“µ“π† ®–µ°≈ß°—π‰¥â
Õ¬à“ß‰√ À√◊Õ§π∑’‡Ë ™◊ÕË æ√–‡®â“°—∫§π∑’Ë ‰¡à‡™◊ÕË ®–‡¢â“°—π‰¥âÕ¬à“ß‰√ 16À√◊Õ«‘À“√¢Õßæ√–‡®â“†°—∫æ«°
√Ÿª‡§“√æ*®–Õ¬Ÿà¥â«¬°—π‰¥âÕ¬à“ß‰√ ‡æ√“–‡√“π’Ë·À≈–§◊Õ«‘À“√¢Õßæ√–‡®â“ºŸâ¡’™’«‘µÕ¬Ÿà ‡À¡◊Õπ°—∫
∑’æË √–‡®â“æŸ¥‰«â«“à
ç‡√“®–Õ¬Ÿà°—∫æ«°‡¢“ ·≈–®–‡¥‘πÕ¬Ÿà°—∫æ«°‡¢“
‡√“®–‡ªìπæ√–‡®â“¢Õßæ«°‡¢“ ·≈–‡¢“°Á®–‡ªìπ§π¢Õß‡√“é (‡≈«’πµ‘ ‘ 26:11-12)
17Õß§å‡®â“™’«µ‘ æŸ¥«à“
ç¥—ßπ—Èπ®ß·¬°µ—«‡ÕßÕÕ°¡“®“°°≈ÿà¡æ«°‡¢“
·≈–Õ¬à“·µ–µâÕß ‘Ëß∑’Ë ‰¡à∫√‘ ÿ∑∏‘ÏÕ’° ·≈â«‡√“®–¬Õ¡√—∫æ«°‡®â“é (Õ‘ ¬“Àå 52:11)
18Õß§å‡®â“™’«‘µ∑’Ë‡µÁ¡‰ª¥â«¬ƒ∑∏‘ÏÕ”π“®æŸ¥«à“
ç·≈â«‡√“®–‡ªìπæàÕ¢Õßæ«°‡®â“ ·≈–æ«°‡®â“®–‡ªìπ≈Ÿ°Ê¢Õß‡√“é (2´“¡Ÿ‡Õ≈ 7:14)
‡æ◊ÕË π∑’√Ë °— ‡π◊ÕË ß®“°‡√“¡’§” ≠
— ≠“æ«°π’È °Á¢Õ„Àâ‡√“™”√–µ—«‡Õß®“°∑ÿ° ßË‘ ∑ÿ°Õ¬à“ß∑’∑Ë ”„Àâ
√à“ß°“¬·≈–®‘µ„® °ª√° ∑”µ—«„Àâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï§√∫∂â«π‡æ√“–‡√“‡°√ß°≈—«æ√–‡®â“
14Õ¬à“‰ª‡¢â“√à«¡°—∫§π∑’Ë ‰¡à‡™◊ËÕ„πæ√–‡®â“

7

§«“¡¬‘π¥’¢Õß‡ª“‚≈
2™à«¬‡ªî¥„®√—∫‡√“¥â«¬ ‡√“‰¡à ‰¥â∑”º‘¥µàÕ„§√ ‡√“‰¡à ‰¥â∑”≈“¬§«“¡‡™◊ËÕ¢Õß„§√ ·≈–‡√“‰¡à
‰¥â ‚°ß„§√ 3∑’ºË ¡æŸ¥Õ¬à“ßπ’ºÈ ¡‰¡à ‰¥â ‚∑…§ÿ≥π– ‡æ√“–º¡‡§¬∫Õ°·≈â««à“ æ«°§ÿ≥Õ¬Ÿà„π„®‡√“ ‡√“
æ√âÕ¡∑’®Ë –√à«¡‡ªìπ√à«¡µ“¬°—∫æ«°§ÿ≥Õ¬Ÿ·à ≈â« 4º¡¡—πË „®·≈–¿Ÿ¡„‘ ®„πµ—«æ«°§ÿ≥¡“° æ«°§ÿ≥∑”„Àâ

º¡¡’°”≈—ß„®¡“° ∑—ÈßÊ ∑’Ë‡√“¡’§«“¡∑ÿ°¢å· π “À— ·µàº¡°Á¬—ß¡’§«“¡¬‘π¥’Õ¬à“ß≈âπ‡À≈◊Õ
5‡¡◊ÕË ‡√“¡“∂÷ß·§«âπ¡“´‘‚¥‡π’¬π—π
È ‡√“‰¡à‰¥âæ°— ºàÕπ‡≈¬ ¡Õß‰ª∑“ß‰Àπ°Á¡·’ µàª≠
í À“ ¿“¬πÕ°
°Á¡’·µà°“√∑–‡≈“–«‘«“∑°—π à«π¿“¬„π„®°Á¡’·µà§«“¡À«“¥°≈—« 6·µàæ√–‡®â“ºŸâª≈Õ∫‚¬π§π∑’Ë
∑âÕ·∑â°Á ‰¥âª≈Õ∫‚¬π‡√“¥â«¬ ‡æ√“–æ√–Õß§å àß∑‘µ— ¡“À“‡√“ 7‰¡à „™à·§à‡√◊ËÕß∑’Ë∑‘µ— ¡“‡∑à“π—Èπ∑’Ë
ª≈Õ∫‚¬π‡√“ ·µà¬—ß√«¡∂÷ß‡√◊ËÕß∑’Ëæ«°§ÿ≥„Àâ°”≈—ß„®∑‘µ— ¥â«¬ ∑‘µ— ‡≈à“„Àâ‡√“øíßÀ¡¥·≈â««à“
æ«°§ÿ≥Õ¬“°‡®Õ‡√“¢π“¥‰Àπ æ«°§ÿ≥‡ ’¬„®·§à ‰Àπ ·≈–æ«°§ÿ≥Àà«ß„¬º¡¢π“¥‰Àπ ∑”„Àâ
º¡¥’ „®¡“°¢÷Èπ‰ªÕ’°
8∂÷ß·¡â®¥À¡“¬¢Õßº¡®–∑”„Àâæ«°§ÿ≥‡»√â“‚»°‡ ¬’ „® º¡°Á ‰¡à ‰¥â‡ ¬’ „®À√Õ°∑’‡Ë ¢’¬π‰ª ·µà
¬Õ¡√—∫«à“º¡‡ ’¬„®À≈—ß®“°‰¥â‡¢’¬π‰ª·≈â« ·µàµÕππ’Èº¡°Á‡ÀÁπ·≈â««à“®¥À¡“¬π—Èπ∑”„Àâ§ÿ≥∑ÿ°¢å
„®·§à§√Ÿ‡à ¥’¬«‡Õß 9µÕππ’ºÈ ¡¥’„® ‰¡à„™à‡æ√“–§ÿ≥‡»√â“‡ ¬’ „®À√Õ°π– ·µà‡æ√“–§«“¡‡»√â“‡ ¬’ „®
π—Èπ∑”„Àâ§ÿ≥°≈—∫µ—«°≈—∫„® ‡ªìπ§«“¡‡»√â“‡ ’¬„®·∫∫∑’Ëæ√–‡®â“µâÕß°“√ æ«°§ÿ≥°Á‡≈¬‰¡à ‰¥â√—∫
º≈°√–∑∫Õ–‰√®“°‡√“‡≈¬ 10‡æ√“–§«“¡‡»√â“‡ ¬’ „®·∫∫∑’æË √–‡®â“µâÕß°“√π’∑È ”„Àâ§≥
ÿ °≈—∫µ—«°≈—∫
„® ∑”„Àâ§ÿ≥‰¥â√—∫§«“¡√Õ¥º¡°Á‡≈¬‰¡à¡’Õ–‰√µâÕß‡ ’¬„® ·µà§«“¡‡»√â“‡ ’¬„®·∫∫‚≈°π’È ‘∑’Ëπ”
‰ª∂÷ß§«“¡µ“¬ 11≈Õß¡“ ß— ‡°µ¥Ÿ «‘ “à §«“¡‡»√â“‡ ¬’ „®·∫∫∑’æË √–‡®â“µâÕß°“√π—πÈ ∑”„Àâ‡°‘¥Õ–‰√¢÷πÈ
6:16 √Ÿª‡§“√æ ‡ªìπ√Ÿªªíôπ¢Õßæ√–ª≈Õ¡∑’Ë √â“ß¢÷Èπ®“°‰¡âÀ√◊ÕÀ‘π‡æ◊ËÕ‡ªìπ∑’Ë —°°“√–∫Ÿ™“¢Õß™π™“µ‘∑’Ë‰¡à„™à¬‘«
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°—∫§ÿ≥∫â“ß ‡™àπ ∑”„Àâ§ÿ≥‡Õ“®√‘ß‡Õ“®—ß Õ¬“°®–æ‘ Ÿ®πå§«“¡∫√‘ ÿ∑∏‘Ï¢Õßµ—«‡Õß ‚°√∏§π∑’Ë∑”º‘¥
°≈—«∂Ÿ°≈ß‚∑… Õ¬“°®–‡®Õ°—∫‡√“Àà«ß„¬º¡ ·≈–≈ß‚∑…§π∑”º‘¥ §ÿ≥°Á ‰¥âæ‘ ®Ÿ πå„Àâ‡ÀÁπ·≈â«„π∑ÿ°Ê
∑“ß«à“‡√◊ËÕß∑—ÈßÀ¡¥∑’Ë‡°‘¥¢÷Èππ’È ‰¡à„™à§«“¡º‘¥¢Õß§ÿ≥
12¥—ßπ—π
È ‡Àµÿº≈∑’ºË ¡‡¢’¬π¡“„Àâæ«°§ÿ≥‰¡à„™à‡æ√“–‡ÀÁπ°—∫§π∑’∑Ë ”º‘¥À√◊Õ§π∑’‡Ë ¬’ À“¬À√Õ°
π– ·µàÕ¬“°®–∑”„Àâ§≥
ÿ √Ÿµâ Õà Àπâ“æ√–‡®â“«à“§ÿ≥Àà«ß„¬‡√“¢π“¥‰Àπ 13‡√“¡’°”≈—ß„®°Á‡æ√“–‡√◊ÕË ß
π’È·À≈– πÕ°®“°®–¡’°”≈—ß„®·≈â«‡√“°Á¬—ß¥’ „®‡ªìπæ‘‡»…Õ’°¥â«¬∑’Ë‡ÀÁπ∑‘µ— ¡’§«“¡ ÿ¢ ‡æ√“–
æ«°§ÿ≥∑”„Àâ®µ‘ „®¢Õß‡¢“ ¥™◊πË ¢÷πÈ 14º¡‰¥â ‚ÕâÕ«¥‡√◊ÕË ßæ«°§ÿ≥„Àâ∑µ‘ — øíß ·≈–º¡°Á ‰¡à¢“¬Àπâ“
‡≈¬ ‡æ√“–‡√◊ËÕß∑’Ëº¡∫Õ°§ÿ≥‡ªìπ®√‘ßÕ¬à“ß‰√ ‡√◊ËÕß∑’Ëº¡∫Õ°°—∫∑‘µ— ‡°’Ë¬«°—∫§ÿ≥°Á‡ªìπ®√‘ßÕ¬à“ß
π—πÈ ¥â«¬ 15∑‘µ— √—°æ«°§ÿ≥¡“°¬‘ßË ¢÷πÈ ‡¡◊ÕË ‡¢“π÷°∂÷ß«à“æ«°§ÿ≥‡™◊ÕË øíß‡¢“¢π“¥‰Àπ ·≈–¬—ßµâÕπ√—∫
‡¢“ ·∫∫°≈—«®πµ—« —Ëπ 16º¡¥’ „®∑’Ë “¡“√∂¡—Ëπ„®„πµ—«§ÿ≥‰¥âÕ¬à“ß‡µÁ¡∑’Ë

‡ª“‚≈¢Õ„Àâæ’ËπâÕß∫√‘®“§
æ’πË Õâ ß§√—∫ µÕππ’‡È √“Õ¬“°„Àâæ«°§ÿ≥√Ÿ«â “à æ√–‡®â“‰¥â‡¡µµ“°√ÿ≥“µàÕÀ¡Ÿªà √–™ÿ¡µà“ßÊ ¢Õß
æ√–Õß§å„π·§«âπ¡“´‘‚¥‡π’¬¢π“¥‰Àπ 2∂÷ß·¡âæ«°‡¢“®–∂Ÿ°∑¥ Õ∫Õ¬à“ßÀπ—°¥â«¬§«“¡∑ÿ°¢å
¡“°¡“¬ ·≈–¬“°®π ·µàæ«°‡¢“°Á¡§’ «“¡ ¢ÿ ®π≈âπæâπÕÕ°¡“‡ªìπ„®∑’‡Ë Õ◊ÕÈ ‡øóÕô ‡º◊ÕË ·ºà 3º¡√—∫√Õß
«à“æ«°‡¢“„Àâ®π ÿ¥°”≈—ß Õ—π∑’Ë®√‘ß‡°‘π°”≈—ß‡ ’¬¥â«¬´È”‰ª ·≈–„Àâ¥â«¬§«“¡ ¡—§√„®¥â«¬ 4æ«°
‡¢“√∫‡√â“¢Õ¡’ à«π√à«¡„π°“√∫√‘®“§ ™à«¬‡À≈◊ÕºŸâ∫√‘ ÿ∑∏‘†Ï ¢Õßæ√–‡®â“ 5æ«°‡¢“„Àâ·∫∫‡°‘π§“¥
§◊Õ„Àâ™«’ µ‘ ¢Õßæ«°‡¢“°—∫Õß§å‡®â“™’«µ‘ °àÕπ ·≈â«®“°π—πÈ ∂÷ß‰¥â „Àâ°∫— ‡√“Õ¬à“ß∑’æË √–‡®â“µâÕß°“√ 6π’Ë
‡ªìπ‡Àµÿ∑’Ë‡√“‰¥â¢Õ√âÕß„Àâ∑‘µ— ‰ª™à«¬æ«°§ÿ≥®—¥°“√°—∫‡ß‘π∫√‘®“§π’È „Àâ‡ √Á® ‡æ√“–‡¢“‡ªìπ§π
‡√‘¡Ë ™—°™«π§ÿ≥„Àâ∫√‘®“§µ—ßÈ ·µà·√° 7„π‡¡◊ÕË æ«°§ÿ≥‡ªìπ‡≈‘»‰ª´–∑ÿ°‡√◊ÕË ß ‰¡à«“à ®–‡ªìπ‡√◊ÕË ß§«“¡
‡™◊ËÕ §”æŸ¥ §«“¡√Ÿâ §«“¡°√–µ◊Õ√◊Õ√âπ ·≈–§«“¡√—°∑’Ë§ÿ≥‡√’¬π√Ÿâ®“°‡√“ °Á¢Õ„Àâ§ÿ≥‡ªìπ‡≈‘»„π
‡√◊ÕË ß°“√∫√‘®“§¥â«¬
8º¡‰¡à ‰¥â Ë— ß „Àâ §ÿ ≥ ∑”π–§√— ∫ º¡·§à Õ ¬“°®–‡ª√’ ¬ ∫‡∑’ ¬ ∫§«“¡√— ° ¢Õß§ÿ ≥ °— ∫ §«“¡
°√–µ◊Õ√◊Õ√âπ¢Õß§πÕ◊Ëπ ®–∑¥ Õ∫¥Ÿ«à“§«“¡√—°¢Õß§ÿ≥π—Èπ·∑âÀ√◊Õ‡ª≈à“ 9æ«°§ÿ≥°Á√Ÿâ°—πÕ¬Ÿà·≈â«
∂÷ß§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå‡®â“¢Õß‡√“ ∑’Ë«à“∂÷ß·¡âæ√–Õß§å√Ë”√«¬ ·µà°Á¬Õ¡¬“°®π
‡æ√“–‡ÀÁπ°—∫æ«°§ÿ≥ æ√–Õß§å¬Õ¡¬“°®π‡æ◊ËÕ§ÿ≥®–‰¥â√Ë”√«¬
10 ”À√—∫‡√◊ËÕßπ’Èº¡¢Õ·π–π” ‘Ëß∑’Ë®–‡ªìπª√–‚¬™πå ‡¡◊ËÕªï∑’Ë·≈â« æ«°§ÿ≥‡ªìπæ«°·√°‡≈¬
∑’ËÕ¬“°®–™à«¬ ·≈–‰¥â™à«¬‡ªìπæ«°·√°¥â«¬ 11µÕππ’È °Áπà“®–∑”„Àâ ”‡√Á®µ“¡∑’Ë ‰¥âµ—Èß„®‰«âµ—Èß·µà
·√° ·≈–„Àâ™à«¬µ“¡°”≈—ß∑’Ë¡’Õ¬Ÿà 12∂â“§ÿ≥¡’ „®æ√âÕ¡∑’Ë®–„ÀâÕ¬Ÿà·≈â« æ√–‡®â“°Á®–¬Õ¡√—∫ ‘Ëß∑’Ë§ÿ≥
„Àâµ“¡§«“¡ “¡“√∂∑’Ë§ÿ≥¡’ ‰¡à„™à‡°‘π§«“¡ “¡“√∂¢Õß§ÿ≥ 13‰¡àÕ¬“°„Àâ§ÿ≥‰ª™à«¬§πÕ◊Ëπ·≈â«
µ—«‡ÕßµâÕß¡“≈”∫“°·∑π º¡·§àÕ¬“°®–„Àâ™à«¬‡À≈◊Õ°—π‰ª™à«¬‡À≈◊Õ°—π¡“‡∑à“π—Èπ 14º¡µ—Èß„®«à“
µÕππ’È§ÿ≥¡’‡À≈◊Õ‡øóÕ¢Õ„Àâ·∫àß‰ª™à«¬§π∑’Ë¢—¥ π∫â“ß ‡°‘¥«—πÀ≈—ß‡¢“¡’‡À≈◊Õ‡øóÕ·≈–§ÿ≥‡°‘¥
¢—¥ π¢÷Èπ¡“ ‡¢“°Á®–‰¥â¡“™à«¬§ÿ≥‡À¡◊Õπ°—π Õ¬à“ßπ’È°Á‡ªìπ°“√™à«¬‡À≈◊Õ°—π‰ª™à«¬‡À≈◊Õ°—π¡“
15‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëæ√–§—¡¿’√å†æŸ¥‰«â«à“
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ç§π∑’Ë‡°Á∫‰«â¡“° °Á ‰¡à „™à®–¡’‡À≈◊Õ‡øóÕ
à«π§π∑’Ë‡°Á∫‰«âπâÕ¬ °Á ‰¡à∂÷ß°—∫¢“¥·§≈πé (Õæ¬æ 16:18)

∑‘µ— ·≈–‡æ◊ËÕπ√à«¡‡¥‘π∑“ß
æ√–Õß§å°Á„ à§«“¡Àà«ß„¬ ¡“°¢π“¥
π—Èπ‰«â „π„®¢Õß∑‘µ— ∑”„Àâ‡¢“Õ¬“°®–™à«¬æ«°§ÿ≥‡À¡◊Õπ°—π 17‡√“¢Õ„Àâ ∑‘µ— ¡“‡¬’Ë¬¡æ«°§ÿ≥
·≈–‡¢“°Á¬‘π¥’∑”µ“¡π—Èπ §«“¡®√‘ß‡¢“°ÁÕ¬“°®–¡“‡¬’Ë¬¡æ«°§ÿ≥Õ¬Ÿà·≈â« 18‡√“ ßà æ’πË Õâ ß§πÀπ÷ßË
¡“æ√âÕ¡°—∫‡¢“¥â«¬ æ’ËπâÕß§ππ’È‡ªìπ§π∑’Ë¡’™◊ËÕ‡ ’¬ß¥’µ“¡À¡Ÿàª√–™ÿ¡µà“ßÊ ¢Õßæ√–‡®â“„π¥â“π°“√
ª√–°“»¢à“«¥’† 19πÕ°®“°π’È À¡Ÿªà √–™ÿ¡µà“ßÊ ‰¥â‡≈◊Õ°‡¢“„Àâ‡¥‘π∑“ß¡“°—∫æ«°‡√“„π°“√π”‡ß‘π
‰ª∫√‘®“§§√—Èßπ’È∑’Ë‡√“√—∫º‘¥™Õ∫Õ¬Ÿà °“√∫√‘®“§π’È∑”‡æ◊ËÕ∂«“¬‡°’¬√µ‘„Àâ°—∫Õß§å‡®â“™’«‘µ ·≈–∑”„Àâ
§π‡ÀÁπ«à“‡√“‡µÁ¡„®∑’Ë®–™à«¬
20‡√“√–¡—¥√–«—ß¡“°„π°“√®—¥°“√°—∫‡ß‘π∫√‘®“§°âÕπ‚µπ’È ‡æ√“–‰¡àÕ¬“°„Àâ „§√¡“µ‘‰¥â 21§◊Õ
‡√“‡ªìπÀà«ß‡√◊ËÕß™◊ËÕ‡ ’¬ß Õ¬“°®–„Àâ¡—π¥’ ‰¡à „™à‡©æ“–°—∫Õß§å‡®â“™’«‘µ‡∑à“π—Èπ ·µà°—∫§πÕ◊ËπÊ ¥â«¬
22‡√“°Á‡≈¬ ßà æ’π
Ë Õâ ßÕ’°§πÀπ÷ßË ¡“æ√âÕ¡°—∫æ«°‡¢“¥â«¬ æ’πË Õâ ß§ππ’·È ¥ß„Àâ‡√“‡ÀÁπÀ≈“¬§√—ßÈ
·≈â««à“‡¢“Õ¬“°®–™à«¬ ¬‘ËßµÕππ’È‡¢“¬‘ËßÕ¬“°®–™à«¬¡“°¢÷Èπ ‡æ√“–‡¢“¡’§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ„πæ«°
§ÿ≥¡“°¢÷πÈ
23∂â“¡’ „§√∂“¡‡°’¬Ë «°—∫∑‘µ— º¡¢Õ„Àâ∫Õ°«à“ ‡¢“‡ªìπÀÿπ
â «à π·≈–‡æ◊ÕË π√à«¡ß“π¢Õßº¡∑’Ë ßà
¡“™à«¬æ«°§ÿ≥ ·≈–∂â“¡’ „§√∂“¡‡°’Ë¬«°—∫æ’ËπâÕß Õß§ππ’È º¡¢Õ„Àâ∫Õ°«à“ æ«°‡¢“‡ªìπµ—«·∑π
¢ÕßÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡µà“ßÊ ·≈–‡ªìπ§π∑’Ëπ”‡°’¬√µ‘¡“„Àâ°—∫æ√–§√‘ µå¥â«¬ 24¥—ßπ—Èπ „Àâæ‘ Ÿ®πå§«“¡√—°
¢Õßæ«°§ÿ≥„Àâæ«°‡¢“‡ÀÁπ¥â«¬ ·≈–„Àâ‡¢“‡ÀÁπ«à“∑’Ë‡√“‚ÕâÕ«¥„π‡√◊ËÕß¢Õß§ÿ≥π—Èπ‡ªìπ®√‘ß ‡æ◊ËÕ
À¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“®–‰¥â‡ÀÁπ
16¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“∑’Ëº¡Àà«ß„¬æ«°§ÿ≥¡“°¢π“¥‰Àπ

§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ∑’Ë¡’µàÕ‡æ◊ËÕπ§√‘ ‡µ’¬π¥â«¬°—π
º¡«à“‰¡à®”‡ªìπµâÕß‡¢’¬π‡°’¬Ë «°—∫‡√◊ÕË ß°“√™à«¬‡À≈◊ÕºŸ∫â √‘ ∑ÿ ∏‘¢Ï Õßæ√–‡®â“ ∑’‡Ë ¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡
Õ’°·≈â« 2‡æ√“–º¡√Ÿ«â “à §ÿ≥æ√âÕ¡∑’®Ë –™à«¬Õ¬Ÿ·à ≈â«º¡‰¥âÕ«¥‡√◊ÕË ß¢Õß§ÿ≥„Àâ°∫— ™“«¡“´‘‚¥‡π’¬
øíßÕ¬Ÿà∫àÕ¬Ê º¡∫Õ°‡¢“«à“ æ«°§ÿ≥∑’ËÕ¬Ÿà „π·§«âπÕ“§“¬“π—Èπ æ√âÕ¡∑’Ë®–™à«¬µ—Èß·µàªï∑Ë’·≈â«
·≈–§«“¡°√–µ◊Õ√◊Õ√âπ¢Õß§ÿ≥π’È ‰¥â°√–µÿπâ „Àâæ«°¡“´‘‚¥‡π’¬Õ¬“°®–™à«¬¥â«¬ 3·µà∑ºË’ ¡ ßà æ’πË Õâ ß
¡“À“§ÿ≥π—Èπ °Á‡æ◊ËÕ„Àâ‡¢“‡ÀÁπ«à“‡√◊ËÕß∑’Ë‡√“Õ«¥‡°’Ë¬«°—∫§ÿ≥π—Èπ‡ªìπ®√‘ß ·≈–º¡°ÁÕ¬“°„Àâ§ÿ≥
æ√âÕ¡Õ¬à“ß∑’Ëº¡∫Õ°‰ª¥â«¬ 4‰¡àÕ¬à“ßπ—Èπ ∂â“¡’™“«¡“´‘‚¥‡π’¬∫“ß§π¡“°—∫º¡ ·≈–æ∫«à“§ÿ≥‰¡à
‰¥â‡µ√’¬¡æ√âÕ¡Õ¬à“ß∑’Ë‡√“∫Õ° ‡√“°Á®–¢“¬¢’ÈÀπâ“∑’Ë‡√“‰¥â¡Ë—πÕ°¡—Ëπ„®„πæ«°§ÿ≥‡ ’¬‡À≈◊Õ‡°‘π
(‰¡àµÕâ ß∫Õ°‡≈¬«à“µ—«§ÿ≥‡Õß°Á®–¢“¬Àπâ“¥â«¬) 5º¡®÷ß§‘¥«à“®”‡ªìπ∑’®Ë –µâÕß¢Õ„ÀâæπË’ Õâ ßæ«°π’¡È “
‡¬’¬Ë ¡æ«°§ÿ≥°àÕπ æ«°‡¢“®–‰¥â¡“™à«¬‡µ√’¬¡‡ß‘π∑’§Ë ≥
ÿ ≠
— ≠“«à“®–∫√‘®“§π’È „Àâæ√âÕ¡µ—ßÈ ·µà‡π‘πË Ê
°àÕπ∑’Ëº¡®–¡“ ‡æ◊ËÕ®–‰¥â‡ªìπ°“√∫√‘®“§ ¥â«¬§«“¡ ¡—§√„® ‰¡à „™à∂Ÿ°∫—ß§—∫
6®”‡Õ“‰«â«“à §π∑’À
Ë «à“ππâÕ¬°Á®–‡°Á∫‡°’¬Ë «πâÕ¬ ·≈–§π∑’ÀË «à“π¡“°°Á®–‡°Á∫‡°’¬Ë «¡“° 7·µà≈–
§π§«√®–„Àâµ“¡∑’Ëµ—Èß„®‰«â ‰¡à „™à„Àâ¥â«¬§«“¡‡ ’¬„®À√◊Õ∂Ÿ°∫—ß§—∫ ‡æ√“–æ√–‡®â“√—°§π∑’Ë„Àâ¥â«¬
„®∑’Ë™Ë◊π™¡¬‘π¥’ 8æ√–‡®â“ “¡“√∂∑”„Àâ¡’ ‘Ëß¥’Ê ∑ÿ°Õ¬à“ßÕ¬à“ß∑à«¡∑âπ ‡æ◊ËÕ«à“§ÿ≥®–‰¥â¡’∑ÿ° ‘Ëß
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∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ë§ÿ≥®”‡ªìπµ≈Õ¥‡«≈“ ·≈–¡’Õ¬à“ß‡À≈◊Õ‡øóÕ∑’Ë®–∑” ‘Ëß∑’Ë¥’Ê ∑ÿ°Õ¬à“ß‰¥â 9‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ë
æ√–§—¡¿’√æå ¥Ÿ ‰«â«“à
ç‡¢“·®°®à“¬„Àâ°—∫§π¬“°®πÕ¬à“ß‡Õ◊ÈÕ‡øóôÕ‡º◊ËÕ·ºà
„®°«â“ß¢«“ß¢Õß‡¢“®–§ßÕ¬Ÿàµ≈Õ¥‰ªé ( ¥ÿ¥’ 112:9)
10æ√–‡®â“ºŸ∑
â Ë’„Àâ‡¡≈Á¥°—∫§πÀ«à“π ·≈–„ÀâÕ“À“√°—∫§π°‘π °Á®–„Àâ‡¡≈Á¥°—∫§ÿ≥·≈–∑”„Àâ¡π—
‡æ‘Ë¡¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ ·≈–®–„Àâæ«°§ÿ≥‰¥â‡°Á∫‡°’Ë¬«™’«‘µ∑’Ëæ√–‡®â“æÕ„®‡ªìπº≈ ·≈–æ√–Õß§å®–„™â
®‘µ„®°«â“ß¢«“ß¢Õß§ÿ≥π’∑È ”„Àâ‡°‘¥¡’°“√‡°Á∫‡°’¬Ë «Õ¬à“ß‡À≈◊Õ‡øóÕ 11æ√–‡®â“®–∑”„Àâ§≥
ÿ √Ë”√«¬„π
∑ÿ°∑“ß ‡æ◊ËÕ§ÿ≥®– “¡“√∂„ÀâÕ¬à“ß„®°«â“ß„π∑ÿ°Ê ‚Õ°“ ‡¡◊ËÕ§ÿ≥„ÀâÕ¬à“ß„®°«â“ßºà“π¡“∑“ß
‡√“π—πÈ °Á®–∑”„Àâ§π¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“ 12ß“π√—∫„™â∑§Ë’ ≥
ÿ ∑”π’È ‰¥â™«à ¬∑—ßÈ ºŸ∫â √‘ ∑ÿ ∏‘¢Ï Õßæ√–‡®â“∑’¢Ë ¥— π
·≈–¬—ß∑”„Àâ¡°’ “√¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“Õ¬à“ß∑â«¡∑âπÕ’°¥â«¬ 13∑’§Ë ≥
ÿ √—∫„™âÕ¬à“ßπ’È ‰¥âæ‘ ®Ÿ πå„Àâ‡ÀÁπ∂÷ß§«“¡
‡™◊ËÕ ®÷ß∑”„Àâ§π¢Õßæ√–‡®â“ √√‡ √‘≠æ√–Õß§å ‡æ√“–§ÿ≥¡’„®‡™◊ËÕøíß∑’Ë¡“®“°§«“¡‡™◊ËÕ„π¢à“«¥’
‡°’¬Ë «°—∫æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå ·≈–‡æ√“–§«“¡„®¥’¢Õß§ÿ≥∑’Ë‰¥â™«à ¬‡À≈◊Õæ«°‡¢“·≈–§πÕ◊πË Ê ¥â«¬ 14‡¡◊ÕË
æ«°‡¢“Õ∏‘…∞“π„Àâ§≥
ÿ π—πÈ æ«°‡¢“°Á®–∑”‰ª¥â«¬§«“¡√—°·≈–§‘¥∂÷ß§ÿ≥ ‡æ√“–æ√–‡®â“‰¥â‡¡µµ“§ÿ≥
15
Õ¬à“ß≈âπ‡À≈◊Õ ¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“ ”À√—∫¢Õß¢«—≠Õ—π¬Õ¥‡¬’¬Ë ¡¢Õßæ√–Õß§å∑‡Ë’ °‘π°«à“®–∫√√¬“¬‰¥â

‡ª“‚≈·°â¢âÕ°≈à“«À“„Àâ°—∫µ—«‡Õß
º¡‡ª“‚≈ ¢Õ√âÕß§ÿ≥‡ªìπ°“√ à«πµ—« ¥â«¬§«“¡ÕàÕπ‚¬π ·≈–¥â«¬§«“¡‡¡µµ“¢Õß
æ√–§√‘ µå∫“ß§π«à“º¡¢’È¢≈“¥‡¡◊ËÕÕ¬Ÿà°—∫æ«°§ÿ≥ ·µà°≈—∫°≈â“À“≠‡¡◊ËÕÕ¬ŸàÀà“ß‰°≈
2‡¡◊ÕË º¡¡“ º¡¢Õ√âÕß«à“ Õ¬à“‰¥â∫ß— §—∫„Àâº¡µâÕß„™â§«“¡°≈â“À“≠·∫∫∑’ºË ¡°–®–„™â°∫
— §πæ«°π—πÈ
3
∑’ËÀ“«à“º¡„™â™’«‘µÕ¬à“ß§π„π‚≈°π’È‡≈¬ ∂÷ß·¡â‡√“®–„™â™’«‘µÕ¬Ÿà„π‚≈°π’È°Á®√‘ß ·µà‡√“°Á ‰¡à ‰¥âµàÕ Ÿâ
‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ë§π„π‚≈°π’È∑” 4‡æ√“–Õ“«ÿ∏∑’Ë‡√“„™âπ—Èπ‰¡à‡À¡◊Õπ°—∫Õ“«ÿ∏„π‚≈°π’È Õ“«ÿ∏¢Õß‡√“‡ªìπ
ƒ∑∏‘‡Ï ¥™¢Õßæ√–‡®â“∑’®Ë –∑”≈“¬∑’¡Ë π—Ë µà“ßÊ ‡√“°Á„™âÕ“«ÿ∏π’∑È ”≈“¬¢âÕ‚µâ·¬âßµà“ßÊ ∑’µË Õà µâ“πæ√–‡®â“
5∑”≈“¬°”·æß Ÿß∑—ÈßÀ¡¥∑’Ë¢—¥¢«“ß‰¡à „Àâ§π√Ÿâ‡°’Ë¬«°—∫‡√◊ËÕßæ√–‡®â“ ‡√“¬—ß®—∫§«“¡§‘¥¢Õß§π¡“
‡ªìπ‡™≈¬‡æ◊ËÕ‡¢“®–‰¥â‡™◊ËÕøíßæ√–§√‘ µå 6·≈â«°Áæ√âÕ¡∑’Ë®–≈ß‚∑…°“√°√–∑”∑’Ë ‰¡à‡™◊ËÕøíß∑ÿ°Õ¬à“ß
À≈—ß®“°∑’Ëæ«°§ÿ≥‡™◊ËÕøíß®π§√∫∂â«π·≈â«
7≈Õß¥Ÿ§«“¡®√‘ß∑’ÕË ¬Ÿµà Õà Àπâ“§ÿ≥ ‘ ∂â“„§√·πà „®«à“µ—«‡Õß‡ªìπ¢Õßæ√–§√‘ µå °Á„Àâ§¥‘ Õ’°∑’·≈–
√Ÿâ‡ ’¬¥â«¬«à“ ‡√“°Á‡ªìπ¢Õßæ√–§√‘ µåæÕÊ °—∫‡¢“ 8∂â“¥Ÿ‡À¡◊Õπ«à“º¡‚ÕâÕ«¥¡“°‰ª‡°’Ë¬«°—∫ ‘∑∏‘
Õ”π“®∑’ËÕß§å‡®â“™’«‘µ„Àâ°—∫‡√“ º¡°Á ‰¡àÕ“¬À√Õ° ‡æ√“–¡—π¡’ ‰«â ”À√—∫‡ √‘¡ √â“ßæ«°§ÿ≥ ‰¡à „™à
∑”≈“¬ 9º¡‰¡àÕ¬“°„Àâ§ÿ≥§‘¥«à“º¡°”≈—ß„™â®¥À¡“¬æ«°π’È¢à¡¢Ÿà „Àâ§ÿ≥µ°„® 10∫“ß§πæŸ¥«à“
ç®¥À¡“¬¢Õß‡ª“‚≈π—Èππà“ª√–∑—∫„®¡“°·≈–¡’æ≈—ß¡“° ·µàæÕµ—«‡¢“¡“Õ¬ŸàµàÕÀπâ“°≈—∫ÕàÕπ·Õ
·≈–æŸ¥‰¡à‡Õ“‰Àπé 11§π∑’æË ¥Ÿ Õ¬à“ßπ’°È Á„Àâ®”‡Õ“‰«â«“à ‡¡◊ÕË º¡¡“∂÷ß „π®¥À¡“¬º¡‡ªìπÕ¬à“ß‰√ º¡
°Á®–‡ªìπÕ¬à“ßπ—ÈπµàÕÀπâ“æ«°§ÿ≥¥â«¬
12‡√“‰¡à°≈â“‰ª‡∑’¬∫™—π
È À√◊Õ‡Õ“µ—«‰ª‡ª√’¬∫°—∫§πæ«°π—πÈ ∑’Ë ‚ÕâÕ«¥‡°’¬Ë «°—∫§ÿ≥ ¡∫—µ¢‘ Õß‡¢“
À√Õ° æ«°π’È ‰¥â·µàÕ«¥‚ßà §◊Õ‡Õ“µ—«‡Õß‡ªìπ¡“µ√∞“π«—¥°—π·≈–‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—π 13·µà‡√“®–‰¡à
‚ÕâÕ«¥®π‡°‘π‰ª ‡√“®–‚ÕâÕ«¥‡©æ“–¿“¬„π¢Õ∫‡¢µß“π∑’æË √–‡®â“¡Õ∫À¡“¬„Àâ‡√“∑”‡∑à“π—πÈ ´÷ßË
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¢Õ∫‡¢µπ’°È √Á «¡∂÷ßß“π∑’‡Ë √“∑”°—∫æ«°§ÿ≥¥â«¬ 14‡√“‰¡à ‰¥â ‚ÕâÕ«¥®π‡°‘π‰ª ·µà∂â“‡√“‰¡à ‰¥â¡“À“
æ«°§ÿ≥ ‘ π—Ëπ·À≈–· ¥ß«à“‡√“‚ÕâÕ«¥‡°‘π‰ª ·µà‡√“‡ªìπæ«°·√°∑’Ëπ”¢à“«¥’‡°’Ë¬«°—∫æ√–§√‘ µå
¡“„Àâ°—∫æ«°§ÿ≥ 15‡√“®–‚ÕâÕ«¥‡©æ“–ß“π∑’Ë‡√“∑” ‰¡à „™àß“π∑’Ë§πÕ◊Ëπ∑” ·µà‡√“À«—ß«à“‡¡◊ËÕæ«°
§ÿ≥¡’§«“¡‡™◊ËÕ¡“°¢÷Èπ ß“π¢Õß‡√“°Á®–¢¬“¬„À≠à ‚µ¡“°¢÷Èπ„πÀ¡Ÿàæ«°§ÿ≥¥â«¬ 16·≈â«‡√“°Á®–‰¥â
‰ªª√–°“»¢à“«¥’ „π‡¡◊ÕßÕ◊ËπÊ∑’Ë¬—ß‰¡à¡’ „§√‡§¬‰ª∫â“ß ‡æ√“–‡√“‰¡àÕ¬“°®–Õ«¥Õâ“ß„πº≈ß“π∑’Ë
§πÕ◊Ëπ∑”‰«â „πæ◊Èπ∑’Ë¢Õß‡¢“ 17‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëæ√–§—¡¿’√åæŸ¥‰«â«à“
ç§π∑’ËÕ¬“°®–‚ÕâÕ«¥ °Á „Àâ ‚ÕâÕ«¥·µàÕß§å‡®â“™’«‘µ‡∑à“π—Èπé† (‡¬‡√¡’¬å 9:24)
18‰¡à„™à«“à §π∑’¬Ë °¬àÕßµ—«‡Õß®–ºà“π°“√ Õ∫·≈–‡ªìπ∑’¬Ë Õ¡√—∫·µà‡ªìπ§π∑’ÕË ß§å‡®â“™’«µ‘ ¬°¬àÕß
µà“ßÀ“°

‡ª“‚≈·≈–»‘…¬å‡Õ°®Õ¡ª≈Õ¡
º¡À«—ß«à“§ÿ≥®–∑π‰¥â ∂â“º¡æŸ¥Õ–‰√‚ßàÊ ‰ª °— ÀπàÕ¬ ™à«¬Õ¥∑πÀπàÕ¬°Á·≈â«°—π 2‡æ√“–
º¡‰¥âÀ¡—πÈ À¡“¬§ÿ≥‰«â·≈â«„Àâ·µàß°—∫™“¬‡æ’¬ß§π‡¥’¬«§◊Õæ√–§√‘ µå º¡°Á‡≈¬À«ß§ÿ≥
‡À¡◊Õπ°—∫∑’æË √–‡®â“À«ß ‡æ◊ÕË º¡®–‰¥â ßà µ—«§ÿ≥‡À¡◊Õπ‡ªìπ “«∫√‘ ∑ÿ ∏‘Ï„Àâ°∫— æ√–§√‘ µå 3·µàº¡°≈—«
«à“®‘µ„®¢Õß§ÿ≥®–∂Ÿ°π”„ÀâÀ≈ß‰ª®“°§«“¡´◊ÕË µ— ¬å·≈–§«“¡∫√‘ ∑ÿ ∏‘∑Ï ¡Ë’ µ’ Õà æ√–§√‘ µå ‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ë
‡Õ«“∂Ÿ°ßŸÀ≈Õ°≈«ß¥â«¬‡≈àÀ‡å À≈’¬Ë ¡¢Õß¡—π 4¥Ÿ§≥
ÿ ™à“ß¡’§«“¡Õ¥∑π°—∫§πæ«°π—πÈ ∑’¡Ë “ Õπ‡√◊ÕË ß¢Õß
æ√–‡¬´Ÿ∑·’Ë µ°µà“ß‰ª®“°∑’‡Ë √“‡§¬ Õπ‰«âÀ√◊Õ‡√’¬°„Àâ§≥
ÿ √—∫«‘≠≠“≥Õ◊πË À√◊Õ ç¢à“«¥’é Õ◊πË ∑’·Ë µ°µà“ß
‰ª®“°∑’Ë§ÿ≥‡§¬√—∫¡“·≈â«‡ ’¬‡À≈◊Õ‡°‘ππ–
5º¡§‘¥«à“º¡°Á ‰¡à ‰¥â¥âÕ¬‰ª°«à“»‘…¬å‡Õ°ºŸâ‡°àß°“®æ«°π—Èπ∑’Ë§ÿ≥¬°¬àÕßÀ√Õ°π– 6„™à º¡
Õ“®®–æŸ¥‰¡à‡°àß ·µàº¡°Á¡’§«“¡√ŸâÕ¬à“ß∑’Ë§ÿ≥°Á‡ÀÁπ·≈â«®“°∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ë‡√“‰¥â∑”
7º¡∑”∫“ªÀ√◊Õ‡ª≈à“π’Ë∑’Ë ‰¥â∂àÕ¡µ—«≈ß‡æ◊ËÕ¬°§ÿ≥¢÷Èπ §◊Õ‡¡◊ËÕº¡ª√–°“»¢à“«¥’ „Àâ°—∫æ«°§ÿ≥
·≈â«‰¡à ‰¥â§‘¥§à“µÕ∫·∑π 8º¡°”≈—ß çª≈âπé À¡Ÿàª√–™ÿ¡Õ◊ËπÕ¬Ÿà ‚¥¬°“√ ∑’Ë√—∫§à“®â“ß®“°æ«°‡¢“
·≈â«¡“√—∫„™âæ«°§ÿ≥ 9µÕπ∑’ºË ¡Õ¬Ÿ°à ∫— æ«°§ÿ≥ ‡¡◊ÕË º¡¢“¥Õ–‰√∑’®Ë ”‡ªìπ¢÷πÈ ¡“ º¡°Á ‰¡à‡§¬√∫°«π
æ«°§ÿ≥‡≈¬‡æ√“–æ«°æ’ËπâÕß∑’Ë¡“®“°·§«âπ¡“´‘‚¥‡π’¬‰¥â®—¥À“¡“„Àâ‡√’¬∫√âÕ¬·≈â« ∑’Ëºà“π¡“º¡
‡§¬√–«—ßµ—«Õ¬à“ß‰√∑’®Ë –‰¡à‡ªìπ¿“√–æ«°§ÿ≥ º¡°Á®–√–«—ßµ—«Õ¬à“ßπ—πÈ µàÕ‰ª 10æ√–§√‘ µåæ¥Ÿ §«“¡
®√‘ßµ≈Õ¥‡«≈“Õ¬Ÿà „πµ—«º¡ ¥—ßπ—Èπ¢Õ„Àâæ«°§ÿ≥¡—Ëπ„®‰¥â‡¡◊ËÕº¡∫Õ°«à“ ®–‰¡à¬Õ¡„Àâ „§√„π·§«âπ
Õ“§“¬“*¡“ªî¥ª“°º¡‰¡à „Àâ ‚ÕâÕ«¥‡°’¬Ë «°—∫‡√◊ÕË ßπ’È 11∑”‰¡º¡∂÷ß‰¡à¬Õ¡‡ªìπ¿“√–°—∫æ«°§ÿ≥ º¡
‰¡à√—°æ«°§ÿ≥À√◊ÕÕ¬à“ß‰√ æ√–‡®â“√Ÿâ¥’«à“º¡√—°æ«°§ÿ≥
12º¡‰¡à‰¥â‡ªìπ¿“√–„Àâ°∫
— §ÿ≥Õ¬à“ß‰√ º¡°Á®–∑”Õ¬à“ßπ—πÈ µàÕ‰ª ‡æ◊ÕË ‰Õâ¢§È’ ¬ÿ æ«°π—πÈ ®–‰¥â ‰¡à¡’
¢âÕÕâ“ß«à“æ«°¡—π∑”ß“π·∫∫‡¥’¬«°—∫º¡ 13‡æ√“–‰Õâæ«°π—πÈ ¡—π»‘…¬å‡Õ°†®Õ¡ª≈Õ¡ ‡ªìπ§πß“π
∑’ÀË ≈Õ°≈«ß ·≈–‰¥âª≈Õ¡µ—«¡“‡ªìπ»‘…¬å‡Õ°¢Õßæ√–§√‘ µå 14‰¡àµÕâ ß·ª≈°„®À√Õ° ‡æ√“–¢π“¥
´“µ“π‡Õß°Á¬—ßª≈Õ¡µ—«¡“‡ªìπ∑Ÿµ·Ààß§«“¡ «à“ß‡≈¬ 15‰¡à‡ÀÁπ®–·ª≈°Õ–‰√‡≈¬∑’Ë§π√—∫„™â¢Õß
´“µ“π®–ª≈Õ¡µ—«¡“ ·°≈âß‡ªìπ§π√—∫„™â∑’Ë∑”„π ‘Ëß∑’Ë∂Ÿ°µâÕß ·µà „π∑’Ë ÿ¥æ«°¡—π°Á®–µâÕß√—∫º≈
°√√¡µ“¡∑’Ë¡—π‰¥â°àÕ‰«â

11

11:10 Õ“§“¬“ ·§«âπ∑“ßµÕπ„µâ¢Õßª√–‡∑»°√’° ´÷Ëß‡§¬‡ªìπ∑’Ëµ—Èß¢Õß‡¡◊Õß‚§√‘π∏å

08 2Corin

314

26/8/03, 11:00 AM

315

2 ‚§√‘π∏å 12:4

‡ª“‚≈‡≈à“∂÷ß‡√◊ËÕß§«“¡∑ÿ°¢å∑√¡“π¢Õßµπ‡Õß
16º¡¢Õ¬È”Õ’°∑’«“à Õ¬à“„Àâ „§√§‘¥«à“º¡‚ßà‡≈¬π– ·µà∂“â æ«°§ÿ≥§‘¥Õ¬à“ßπ—π
È °Á™«à ¬¬Õ¡√—∫º¡
17
Õ¬à“ß§π‚ßàÊ §πÀπ÷Ëß°Á·≈â«°—π ‡æ◊ËÕº¡®–‰¥â ‚ÕâÕ«¥∫â“ß —°π‘¥ ∑’Ëº¡°”≈—ß‚ÕâÕ«¥µ—«‡ÕßÕ¬Ÿàπ’È º¡
æŸ¥·∫∫§π‚ßàÊ π–§√—∫ ‰¡à ‰¥âæŸ¥Õ¬à“ß∑’ËÕß§å‡®â“™’«‘µæŸ¥À√Õ° 18„π‡¡◊ËÕ¡’À≈“¬§πæ“°—πÕ«¥µ—«
µ“¡¡“µ√∞“π¢Õß‚≈°π’È º¡°Á¢ÕÕ«¥∫â“ß 19∑’æË «°§ÿ≥¬‘π¥’∑πøíßæ«°‚ßàÊ π—πÈ ‰¥â °Á‡æ√“–æ«°§ÿ≥
π’È™à“ß©≈“¥‡ ’¬‡À≈◊Õ‡°‘π 20Õ—π∑’Ë®√‘ß ∂÷ß·¡â‡¢“®–‡Õ“§ÿ≥‰ª‡ªìπ∑“ À≈Õ°°‘πÀ≈Õ°„™â§ÿ≥ ‡Õ“
√—¥‡Õ“‡ª√’¬∫§ÿ≥ ¬°µ—«‡Àπ◊Õ§ÿ≥ À√◊Õ·¡â·µàµ∫Àπâ“§ÿ≥ §ÿ≥°Á¬—ß®–∑π‰¥â‡≈¬ 21º¡Õ“¬∑’Ë®–∫Õ°

«à“‡√“ÕàÕπ·Õ‡°‘π‰ª∑’Ë®–∑”°—∫§ÿ≥Õ¬à“ßπ—Èπ
®–„ÀâæŸ¥·∫∫‚ßàÊ °Á§◊Õ ‡¢“°≈â“Õ«¥‡√◊ËÕßÕ–‰√º¡°Á°≈â“Õ«¥‡√◊ËÕßπ—Èπ‡À¡◊Õπ°—π 22‡¢“Õ«¥
«à“‡¢“‡ªìπ§πŒ’∫√Ÿ*À√◊Õ º¡°Á‡ªìπ‡À¡◊Õπ°—π ‡ªìπ™“«Õ‘ √“‡Õ≈*À√◊Õ º¡°Á‡ªìπ¥â«¬ ‡ªìπ≈Ÿ°À≈“π
¢ÕßÕ—∫√“Œ—¡*À√◊Õ º¡°Á‡ªìπ‡À¡◊Õπ°—π 23‡ªìπ§π√—∫„™â¢Õßæ√–§√‘ µåÀ√◊Õ (º¡æŸ¥Õ¬à“ß§π‡ ¬’ µ‘
‡≈¬) º¡‡ªìπ¡“°°«à“π—Èπ‡ ’¬Õ’° º¡∑”ß“πÀπ—°°«à“¡“° µ‘¥§ÿ°∫àÕ¬°«à“¥â«¬ ∂Ÿ°‡¶’Ë¬πµ’Õ¬à“ß
‚À¥‡À’È¬¡ ‡°◊Õ∫®–µ“¬°ÁÀ≈“¬§√—Èß 24º¡‚¥πæ«°¬‘«‡¶’¬Ë π¥â«¬· √â «¡Àâ“§√—ßÈ §√—ßÈ ≈– “¡ ∫‘ ‡°â“∑’
25∂Ÿ°µ’¥«â ¬°√–∫Õß “¡§√—ßÈ ∂Ÿ°¢«â“ß¥â«¬°âÕπÀ‘πÀπ÷ßË §√—ßÈ ‡√◊Õ≈à¡ “¡§√—ßÈ ≈Õ¬§ÕÕ¬Ÿà„π∑–‡≈Àπ÷ßË
«—π°—∫Àπ÷ßË §◊π 26º¡‡¥‘π∑“ßÀ≈“¬§√—ßÈ ∑’µË Õâ ßΩÉ“Õ—πµ√“¬„π·¡àπ”È Õ—πµ√“¬®“°‚®√ºŸ√â “â ¬ Õ—πµ√“¬
®“°§π¬‘«¥â«¬°—π ·≈–®“°§π∑’Ë ‰¡à „™à¬‘« Õ—πµ√“¬∑—Èß„π‡¡◊Õß·≈–πÕ°‡¡◊Õß Õ—πµ√“¬„π∑–‡≈
·≈–Õ—πµ√“¬®“°æ’πË Õâ ß®Õ¡ª≈Õ¡ 27µâÕßµ√“°µ√”∑”ß“πÕ¬à“ßÀπ—° Õ¥À≈—∫Õ¥πÕπÀ≈“¬§√—ßÈ À‘«
¢â“«À‘«πÈ” Õ¥Õ“À“√À≈“¬Àπ Àπ“«‡ÀπÁ∫·≈–‰¡à¡’‡ ◊ÈÕºâ“„ à°—πÀπ“« 28πÕ°®“°ªí≠À“æ«°π’È
·≈â« º¡¬—ß¡’ª≠
í À“∑’∫Ë ∫’ §—πÈ º¡Õ¬Ÿ∑à °ÿ Ê«—π§◊Õ§«“¡Àà«ß„¬∑’ºË ¡¡’µÕà À¡Ÿªà √–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“∑—ßÈ À≈“¬
29¡’ „§√∫â“ß∑’ËÕàÕπ·Õ ·≈â«º¡‰¡à ‰¥âÕàÕπ·Õ°—∫‡¢“¥â«¬ ¡’ „§√∫â“ß∑’Ë∂Ÿ°™—°π”„Àâ ‰ª∑”∫“ª·≈â«º¡
‰¡à‡ªìπ‡¥◊Õ¥‡ªìπ·§âπ·∑π 30∂â“º¡µâÕß‚ÕâÕ«¥ º¡°Á®–‚ÕâÕ«¥·µà‡√◊ËÕß∑’Ë· ¥ß«à“º¡ÕàÕπ·Õ
31æ√–‡®â“ ·≈–æ√–∫‘¥“¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ºŸâ∑’Ë§π®– √√‡ √‘≠µ≈Õ¥‰ª√Ÿâ«à“º¡‰¡à ‰¥â ‚°À° 32µÕπ∑’Ë
º¡Õ¬Ÿà „π‡¡◊Õß¥“¡— °— π—Èπ ºŸâ«à“√“™°“√‡¡◊Õß¢Õß°…—µ√‘¬åÕ“‡√∑— ‰¥â —Ëß„Àâ∑À“√¬“¡‡ΩÑ“ª√–µŸ‰«â
‡æ◊ËÕ§Õ¬®—∫º¡ 33·µàº¡∂Ÿ°À¬àÕπ≈ß¡“„π°√–‡™â“®“°™àÕß°”·æß‡¡◊Õß ·≈–À≈∫Àπ’®“°‡ß◊ÈÕ¡¡◊Õ
¢Õß‡¢“¡“‰¥â

Ëß‘ µà“ßÊ ∑’ËÕß§å‡®â“™’«‘µ· ¥ß„Àâ‡ª“‚≈‡ÀÁπ
º¡®–µâÕß‚ÕâÕ«¥µàÕ‰ª ∂÷ß·¡â®–‰¡à¡’ª√–‚¬™πåÕ–‰√ ·µàº¡°Á®–‚ÕâÕ«¥µàÕ‰ª„π‡√◊ËÕß
¢Õßπ‘¡‘µ* ·≈– ‘Ëß∑’ËÕß§å‡®â“™’«‘µ‡ªî¥‡º¬„Àâ√Ÿâ 2º¡‰¥â√Ÿâ®—°°—∫™“¬§πÀπ÷Ëß∑’Ë ‰«â«“ß„®„π
æ√–§√‘ µå ·≈–‡¡◊ËÕ ‘∫ ’Ëªï°àÕπæ√–‡®â“‰¥â¬°‡¢“¢÷Èπ‰ª∫π ç «√√§å™—Èπ∑’Ë “¡é (‰ª„π√à“ßπ’ÈÀ√◊Õ
πÕ°√à“ßπ’Èº¡°Á ‰¡à√ŸâÀ√Õ° ¡’·µàæ√–‡®â“‡∑à“π—πÈ ∑’√Ë Ÿâ) 3º¡√Ÿâ«à“§π§ππ’È∂Ÿ°√—∫¢÷Èπ‰ª„π «π «√√§å* (‰ª
„π√à“ßπ’ÈÀ√◊ÕπÕ°√à“ßπ’È º¡°Á ‰¡à√ŸâÀ√Õ° ¡’·µàæ√–‡®â“‡∑à“π—Èπ∑’Ë√Ÿâ) 4‡¢“‰¥â¬‘π§”æŸ¥∑’Ë ‰¡à “¡“√∂æŸ¥
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™“«Œ’∫√Ÿ, ™“«Õ‘ √“‡Õ≈ ‡ªìπ™◊ËÕ∑’Ë„™â‡√’¬°™“«¬‘«
π‘¡‘µ ‡ªìπ‡À¡◊Õπ§«“¡Ωíπ∑’Ëæ√–‡®â“„™âæŸ¥°—∫§π
‘Ëß∑’ËÕß§å‡®â“™’«‘µ‡ªî¥‡º¬„Àâ√Ÿâ ‡ªìπ°“√∑”„Àâ§«“¡®√‘ß∑’Ë∂Ÿ°ªî¥∫—ß‰«âª√“°ÆÕÕ°¡“
º¡‰¥â√Ÿâ®—°°—∫™“¬§πÀπ÷Ëß ‡ª“‚≈§ß°≈à“«∂÷ßµ—«‡Õß‚¥¬„™â √√æπ“¡‡ªìπ∫ÿ§§≈∑’Ë “¡
«π «√√§å §◊Õ ∂“π∑’Ë´÷Ëß§π¥’ ‰ªÕ¬ŸàÀ≈—ß®“°µ“¬
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‰¥â (‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë¡πÿ…¬å ‰¡à¡’ ‘∑∏‘Ï∑’Ë®–æŸ¥∂÷ß¥â«¬) 5º¡®–Õ«¥∂÷ß§π§ππ’È·À≈– ·µà®–‰¡àÕ«¥∂÷ßµ—«º¡
‡ÕßÀ√Õ° ·µà∂â“º¡µâÕß‚ÕâÕ«¥ °Á®–‚ÕâÕ«¥·µà‡√◊ËÕß∑’Ë· ¥ß«à“º¡ÕàÕπ·Õ‡∑à“π—Èπ 6·µà∂â“º¡Õ¬“°
®–Õ«¥µ—« º¡°Á ‰¡à „™à§π‚ßà ‡æ√“– ‘Ëß∑’Ëº¡®–Õ«¥π—Èπ‡ªìπ§«“¡®√‘ß ·µàº¡®–‰¡à∑”Õ¬à“ßπ—ÈπÀ√Õ°
‡æ√“–º¡‰¡àÕ¬“°„Àâ§π§‘¥°—∫º¡‡°‘π°«à“∑’Ë‡¢“‡ÀÁπº¡∑”À√◊ÕæŸ¥
7æ√–‡®â“‰¥â‡ªî¥‡º¬„Àâº¡‰¥â‡ÀÁπ ß‘Ë ∑’¬Ë ß‘Ë „À≠à‡Àπ◊Õ∏√√¡™“µ‘ ·≈–‡æ◊ÕË ‰¡à„Àâº¡À≈ß√–‡√‘ß º¡°Á
‡≈¬¡’Àπ“¡Õ¬Ÿà„π√à“ß°“¬* Àπ“¡π—πÈ §◊Õ∑Ÿµ¢Õß´“µ“π∑’¡Ë “§Õ¬∑√¡“πº¡ 8º¡°Á ‰¥â«ß‘ «ÕπµàÕÕß§å
‡®â“™’«µ‘ ∂÷ß “¡§√—ßÈ „Àâ™«à ¬‡Õ“Àπ“¡π’ÕÈ Õ°‰ª®“°º¡∑’ 9·µàæ√–Õß§å°∫Á Õ°«à“ ç§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“
¢Õß‡√“¡’‡æ’¬ßæÕ·≈â« ”À√—∫‡®â“ ‡¡◊ÕË ‡®â“ÕàÕπ·Õƒ∑∏‘ÕÏ ”π“®¢Õß‡√“°Á∑”ß“π‰¥âÕ¬à“ß‡µÁ¡∑’éË ¥—ßπ—πÈ
º¡®÷ß¥’„®∑’®Ë –‚ÕâÕ«¥∂÷ß§«“¡ÕàÕπ·Õ¢Õßº¡‡æ◊ÕË ƒ∑∏‘‡Ï ¥™¢Õßæ√–§√‘ µå®–‰¥âÕ¬Ÿà„πº¡ 10∂â“‡¡◊ÕË ‰À√à
∑’ºË ¡ÕàÕπ·Õ ∂Ÿ°¥ŸÀ¡‘πË ‡®Õ°—∫§«“¡∑ÿ°¢å¬“° ∂Ÿ°¢à¡‡Àß·≈–‡®Õ°—∫§«“¡¬ÿßà ¬“°µà“ßÊ ‡æ◊ÕË æ√–§√‘ µå
º¡°Á¬‘π¥’ ‡æ√“–‡¡◊ËÕ‰√∑’Ëº¡ÕàÕπ·Õ ‡¡◊ËÕπ—Èπº¡°Á°≈—∫‡¢â¡·¢Áß¢÷Èπ

‡ª“‚≈√—°™“«§√‘ µå„π‡¡◊Õß‚§√‘π∏å¡“°
11º¡‰¥âæ¥Ÿ ‚ÕâÕ«¥Õ¬à“ß°—∫§π‚ßà ·µà°‡Á æ√“–æ«°§ÿ≥π—π
Ë ·À≈–∑’∫Ë ß— §—∫„Àâº¡æŸ¥Õ¬à“ßπ—πÈ §«“¡

®√‘ß·≈â«§ÿ≥πà“®–™¡‡™¬º¡ ‡æ√“–º¡°Á ‰¡à ‰¥â¥âÕ¬‰ª°«à“ ç‰Õâæ«°»‘…¬å‡Õ°ºŸâ¬‘Ëß„À≠àé æ«°π—Èπ∑’Ë
æ«°§ÿ≥¬°¬àÕßÀ√Õ°π– ∂÷ß·¡âº¡®–‰¡à¡’¥’Õ–‰√‡≈¬°Áµ“¡ 12Õ¬à“ßπâÕ¬µÕπ∑’ËÕ¬Ÿà°—∫æ«°§ÿ≥ º¡
°Á ‰¥âÕ¥∑πæ‘ Ÿ®πåµ—«‡Õß«à“º¡‡ªìπ»‘…¬å‡Õ°®√‘ß §◊Õ‰¥â∑”À¡“¬ ”§—≠ °“√Õ—»®√√¬å·≈–ª“Ø‘À“√‘¬å
„Àâ¥Ÿ·≈â« 13‰Àπ∫Õ°¡“ ‘«à“ ‡√“‰¥â∑”„Àâæ«°§ÿ≥¥âÕ¬°«à“À¡Ÿàª√–™ÿ¡Õ◊ËπÊ¢Õßæ√–‡®â“µ√ß‰Àπ ÕãÕ
√Ÿâ·≈â« °Á¡’Õ¬Ÿà·§à‡√◊ËÕß‡¥’¬«‡∑à“π—Èπ §◊Õ∑’Ëº¡‰¡à ‰¥â‡ªìπ¿“√–„Àâ°—∫æ«°§ÿ≥ ‡√◊ËÕßπ’Èº¡º‘¥‡Õß‚ª√¥
Õ¿—¬„Àâº¡¥â«¬∑’Ë™à“ß‰¡à¬ÿµ‘∏√√¡°—∫§ÿ≥‡≈¬
14π’Ë‡ªìπ§√—Èß∑’Ë “¡·≈â«∑’Ëº¡®–¡“‡¬’Ë¬¡æ«°§ÿ≥ ·≈–®–‰¡à¡“‡ªìπ¿“√–„Àâ°—∫§ÿ≥À√Õ° º¡
‰¡àÕ¬“°‰¥â∑√—æ¬å ¡∫—µ‘¢Õß§ÿ≥ ·µàÕ¬“°‰¥âµ—«§ÿ≥ ‡æ√“–≈Ÿ°Ê ‰¡àµâÕß®—¥À“Õ–‰√„Àâ°—∫æàÕ·¡à
·µàæÕà ·¡àµ“à ßÀ“°∑’µË Õâ ß®—¥À“„Àâ°∫— ≈Ÿ°Ê 15 «à πµ—«º¡‡Õß°Á¬π‘ ¥’∑®Ë’ – ≈–∑ÿ° ßË‘ ∑ÿ°Õ¬à“ß∑’ºË ¡¡’√«¡
∑—Èßµ—«º¡‡Õß„Àâ°—∫æ«°§ÿ≥ ∂â“º¡√—°æ«°§ÿ≥¡“°¢÷Èπ æ«°§ÿ≥®–√—°º¡πâÕ¬≈ßÀ√◊ÕÕ¬à“ß‰√
16„§√Ê °Á√Ÿâ«à“º¡‰¡à ‰¥â‡ªìπ¿“√–„Àâ°—∫æ«°§ÿ≥‡≈¬ ·µà°Á¡’∫“ß§πæŸ¥«à“º¡‡ªìπ§π‡À≈’Ë¬¡®—¥
·≈–‰¥â „™â°≈Õÿ∫“¬®—∫æ«°§ÿ≥‰«â 17§π∑’ºË ¡ ßà ¡“‡¬’¬Ë ¡§ÿ≥π—πÈ º¡„™â§π‰Àπ‚°ß§ÿ≥·≈â«À√◊Õ¬—ß 18º¡
¢Õ„Àâ∑‘µ— ¡“‡¬’Ë¬¡§ÿ≥ ·≈– àßæ’ËπâÕßÕ’°§π¡“°—∫‡¢“¥â«¬ ∑‘µ— ‰¡à ‰¥â ‚°ßÕ–‰√§ÿ≥„™à ‰À¡≈à– §ÿ≥°Á
√Ÿâ«à“∑‘µ— °—∫º¡‡¥‘πµ“¡æ√–«‘≠≠“≥ Õß§å‡¥’¬«°—π·≈–‡¥‘πµ“¡√Õ¬‡∑â“‡¥’¬«°—π¥â«¬
19∑’‡Ë ¢’¬π¡“∑—ßÈ À¡¥π’È §ÿ≥§‘¥«à“‡√“æ¬“¬“¡·°âµ«— „Àâ°∫
— µ—«‡ÕßÀ√◊ÕÕ¬à“ß‰√ ·µà§«“¡®√‘ß·≈â«
æ’πË Õâ ß∑’√Ë °— „π∞“π–§π∑’¡Ë ’ «à π„πæ√–§√‘ µå ·≈–µàÕÀπâ“æ√–‡®â“¥â«¬ ®–∫Õ°„Àâ√«âŸ “à ∑ÿ° ßË‘ ∑ÿ°Õ¬à“ß
∑’Ë‡√“æŸ¥¡“π’È°Á‡æ◊ËÕ‡ √‘¡ √â“ßæ«°§ÿ≥ 20º¡°≈—««à“‡¡◊ËÕº¡¡“ §ÿ≥®–‰¡à‡ªìπ‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëº¡Õ¬“°
„Àâ‡ªìπ ·≈–º¡°Á®–‰¡à‡ªìπ‡À¡◊ÕπÕ¬à“ß∑’Ë§ÿ≥ Õ¬“°„Àâº¡‡ªìπ‡À¡◊Õπ°—π °≈—««à“®–‡ÀÁπæ«°§ÿ≥
∑–‡≈“–«‘«“∑°—π Õ‘®©“√‘…¬“°—π √–‡∫‘¥‚∑ –„ °à π— ™‘ß¥’™ß‘ ‡¥àπ°—π „ √à “â ¬°—π π‘π∑“°—π Õ«¥¥’°π—
·≈–¡’·µà§«“¡«ÿàπ«“¬µà“ßÊ 21º¡°≈—««à“ ‡¡◊ËÕº¡¡“‡¬’Ë¬¡æ«°§ÿ≥Õ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß æ√–‡®â“¢Õßº¡®–
12:7 Àπ“¡Õ¬Ÿà „π√à“ß°“¬ À√◊ÕÕ“®®–‡ªìπ§«“¡‡®Á∫ª«¥∑“ß√à“ß°“¬ À√◊Õ»—µ√Ÿ¢Õß‡ª“‚≈
13:1 ç¢âÕ°≈à“«À“...∂÷ß®–‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥âé Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ ‡©≈¬∏√√¡∫—≠≠—µ‘ 19:15
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∑”„Àâº¡µâÕßÕ—∫Õ“¬¢“¬Àπâ“µàÕÀπâ“æ«°§ÿ≥ ·≈–∑”„Àâº¡‡»√â“‚»°‡ ’¬„®°—∫§πæ«°π—Èπ∑’Ë
∑”∫“ª¡“·µà°àÕπ ·≈–¬—ß‰¡à¬Õ¡°≈—∫µ—«°≈—∫„®®“°§«“¡‚ ‚§√° °“√∑”º‘¥∑“ß‡æ» ·≈–§«“¡
≈ÿà¡À≈ß„π°“¡∑’Ëæ«°‡¢“∑”°—πÕ¬Ÿà

§”‡µ◊Õπ·≈–§”∑—°∑“¬ ÿ¥∑â“¬
π’Ë‡ªìπ§√—Èß∑’Ë “¡·≈â«∑’Ëº¡®–‰¥â¡“‡¬’Ë¬¡æ«°§ÿ≥ µ“¡∑’Ë¡’¢âÕæ√–§—¡¿’√å‡¢’¬π‡Õ“‰«â«à“
ç¢âÕ°≈à“«À“∑ÿ°¢âÕ®–µâÕß¡’æ¬“π ÕßÀ√◊Õ “¡ª“° ∂÷ß®–‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥âé*
2‡¡◊ËÕ¡“‡¬’Ë¬¡§√—Èß∑’Ë Õßπ—Èπ º¡°Á ‰¥â‡µ◊Õπæ«°§ÿ≥‰ª·≈â« µÕππ’È∂÷ß·¡âº¡®–‰¡àÕ¬Ÿà°Á¢Õ¬È”Õ’°
§√—Èß §√—ÈßÀπâ“∑’Ë®–¡“ º¡®–‰¡à‡«âπ‚∑…„Àâ°—∫§πæ«°π—Èπ∑’Ë∑”∫“ªÕ¬Ÿà°àÕπ·≈â« ·≈–§πÕ◊ËπÊ ∑ÿ°§π
3∑’ºË ¡∑”Õ¬à“ßπ’°È ‡Á æ√“–æ«°§ÿ≥µâÕß°“√„Àâº¡æ‘ ®Ÿ πå«“à æ√–§√‘ µåæ¥Ÿ ºà“πº¡®√‘ß æ√–§√‘ µå ‰¡à ‰¥â
∑”µ—«ÕàÕπ·Õ°—∫æ«°§ÿ≥ ·µà‡µÁ¡‰ª¥â«¬ƒ∑∏‘ÕÏ ”π“®„πÀ¡Ÿæà «°§ÿ≥ 4®√‘ßÕ¬Ÿ∂à ß÷ ·¡âæ√–Õß§å®–∂Ÿ°µ√÷ß
∫π‰¡â°“ß‡¢π‡æ√“–§«“¡ÕàÕπ·Õ¢Õßæ√–Õß§å ·µà‡¥’Î¬«π’Èæ√–Õß§å°Á¡’™’«‘µÕ¬Ÿà¥â«¬ƒ∑∏‘ÏÕ”π“®
¢Õßæ√–‡®â“ „™à·≈â« „πæ√–§√‘ µå‡√“°ÁÕàÕπ·Õ ·µà‡√“®–¡’™’«‘µÕ¬Ÿà°—∫æ√–§√‘ µå¥â«¬ƒ∑∏‘ÏÕ”π“®
¢Õßæ√–‡®â“ ·≈–„™âƒ∑∏‘ÏÕ”π“®π—Èπ®—¥°“√°—∫æ«°§ÿ≥
5 ”√«®µ—«‡Õß¥Ÿ ‘«à“ §ÿ≥„™â™’«‘µÕ¬à“ß§π∑’Ë ‰«â«“ß„®À√◊Õ‡ª≈à“ ∑¥ Õ∫µ—«‡Õß¥Ÿ §ÿ≥‰¡à√ŸâÀ√◊Õ
«à“æ√–‡¬´ŸÕ¬Ÿà„πµ—«§ÿ≥ πÕ°‡ ¬’ ®“°«à“§ÿ≥®– Õ∫µ° 6·µà‡√“À«—ß«à“ §ÿ≥®–√Ÿ«â “à ‡√“‰¡à ‰¥â Õ∫µ°
7‡√“Õ∏‘…∞“πµàÕæ√–‡®â“ ¢ÕÕ¬à“„Àâæ«°§ÿ≥∑”Õ–‰√º‘¥‡≈¬ ∑’ÕË ∏‘…∞“πÕ¬à“ßπ’È ‰¡à„™à‡æ◊ÕË „Àâ§π¡Õß
«à“‡√“‡ªìπ§π«‘‡»…Õ–‰√ ·µà‡æ◊ËÕ§ÿ≥®–‰¥â∑”„π ‘Ëß∑’Ë∂Ÿ°µâÕß ∂÷ß·¡â§πÕ◊Ëπ®–¡Õß«à“‡√“≈â¡‡À≈«°Á
‰¡à‡ªìπ‰√ 8¡—π‡ªìπ‰ª‰¡à ‰¥â∑’Ë‡√“®–∑”„π ‘Ëß∑’Ë¢—¥°—∫§«“¡®√‘ß ·µà‡√“®–∑”‡æ◊ËÕ§«“¡®√‘ß‡∑à“π—Èπ
9‡¡◊ÕË ‰√°Áµ“¡∑’‡Ë √“ÕàÕπ·Õ·≈–æ«°§ÿ≥‡¢â¡·¢Áß ‡√“°Á¬π
‘ ¥’ ·≈–‡√“Õ∏‘…∞“π¢Õ„Àâæ√–‡®â“∑”„Àâæ«°
§ÿ≥°≈—∫‰ªÕ¬Ÿà „π ¿“æ ¡∫Ÿ√≥å·∫∫Õ¬à“ß∑’Ë§ÿ≥§«√®–‡ªìπ 10º¡‡¢’¬π‡√◊ËÕßπ’È¡“„Àâæ«°§ÿ≥µÕππ’È
∑’Ëº¡‰¡àÕ¬Ÿà °Á‡æ◊ËÕ«à“µÕπ∑’Ëº¡¡“ º¡®–‰¥â ‰¡àµâÕß„™âÕ”π“®‡¢â¡ß«¥°«¥¢—π°—∫æ«°§ÿ≥ ‡æ√“–
Õ”π“®∑’ËÕß§å‡®â“™’«‘µ„Àâ°—∫º¡¡“π’È ‡Õ“‰«â ”À√—∫„Àâ°”≈—ß„®§ÿ≥ ‰¡à„™à‡Õ“‰«â∑”≈“¬§ÿ≥
11 ÿ¥∑â“¬π’È ≈“°àÕπæ’ËπâÕß æ¬“¬“¡°≈—∫‰ªÕ¬Ÿà „π ¿“æ ¡∫Ÿ√≥å·∫∫Õ¬à“ß∑’Ë§ÿ≥§«√®–‡ªìπ
∑”„π ‘Ëß∑’Ëº¡∫Õ°„Àâ∑”¥â«¬ ¢Õ„Àâ‡ªìππÈ”Àπ÷Ëß„®‡¥’¬«°—π·≈–Õ¬Ÿà°—πÕ¬à“ß —πµ‘ ·≈â«æ√–‡®â“·Ààß
§«“¡√—°·≈– —πµ‘ ÿ¢®–Õ¬Ÿà°—∫æ«°§ÿ≥
12„ÀâµÕâ π√—∫°—π¥â«¬®Ÿ∫Õ—π∫√‘ ∑
ÿ ∏å 13ºŸ∫â √‘ ∑ÿ ∏‘¢Ï Õßæ√–‡®â“∑ÿ°§πΩ“°§«“¡§‘¥∂÷ß ¡“„Àâ°∫— æ«°
§ÿ≥¥â«¬
14¢Õ„Àâ§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå‡®â“ ·≈–§«“¡√—°¢Õßæ√–‡®â“Õ¬Ÿ°à ∫
— æ«°§ÿ≥∑ÿ°
§π √«¡∂÷ß°“√¡’ à«π√à«¡„πæ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘†Ï ¥â«¬
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318

Àπ—ß ◊Õ°“≈“‡∑’¬
®¥À¡“¬¢Õß‡ª“‚≈∑’Ë‡¢’¬π∂÷ß™“«°“≈“‡∑’¬‰¥âæŸ¥∂÷ß
ªí≠À“µà“ßÊ ∑’Ë§√‘ ‡µ’¬π„π·§«âπ°“≈“‡∑’¬¡’ ‡ª“‚≈‡§¬‰ª
ª√–°“»¢à “ «¥’ · ≈–°à Õ µ—È ß À¡Ÿà ª √–™ÿ ¡ À≈“¬·Àà ß „π·§«â π π’È
À≈—ß®“°π—Èπ°Á¡’§√‘ ‡µ’¬π™“«¬‘«°≈ÿà¡Àπ÷Ëß‰¥â ‰ª∑’ËπË—π ·≈–
Õπ ‘Ëß∑’Ë·µ°µà“ß‰ª®“°§” ÕπÕ—π·∑â®√‘ß¢Õßæ√–§√‘ µå
ªí≠À“π’È‡ªìπªí≠À“∑’Ë ”§—≠¡“°‡æ√“–¡—π‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë®–∫Õ°
«à“„§√‡ªìπ ¡“™‘°∑’Ë·∑â®√‘ß„π§√Õ∫§√—«¢Õßæ√–‡®â“ ‡π◊ËÕß
®“°‡ª“‚≈‰¡à “¡“√∂‰ª∑’Ë·§«âπ°“≈“‡∑’¬‰¥â „π‡«≈“π—Èπ ‡¢“
®÷ßæŸ¥∂÷ßªí≠À“π’ÈÕ¬à“ß™—¥‡®π„π®¥À¡“¬©∫—∫π’È πÕ°®“°π—Èπ
‡¢“¬—ß‰¥âæŸ¥∂÷ßªí≠À“Õ’°À≈“¬Ê Õ¬à“ß∑’Ë‡¢“®–æŸ¥´È”Õ’°„π
®¥À¡“¬©∫—∫Õ◊ËπÊ ¢Õß‡¢“
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®¥À¡“¬®“°‡ª“‚≈∂÷ßÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“
∑’·Ë §«âπ°“≈“‡∑’¬*
®“°‡ª“‚≈ º¡‰¥â‡ªìπ»‘…¬å‡Õ°†‰¡à„™à‡æ√“–¡πÿ…¬å§π‰ÀπÀ√◊Õ°≈ÿ¡à Àπ÷ßË °≈ÿ¡à „¥·µàßµ—ßÈ ·µà‡ªìπ
æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå ·≈–æ√–‡®â“æ√–∫‘¥“ºŸ∑â ”„Àâæ√–‡¬´Ÿøπôó ¢÷Èπ®“°§«“¡µ“¬ ‡ªìπºŸ·â µàßµ—ßÈ º¡‡Õß
2·≈– ®“°æ’ËπâÕß∑’ËÕ¬Ÿà°—∫º¡∑’Ëπ’Ë¥â«¬
∂÷ßÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡µà“ßÊ ¢Õßæ√–‡®â“∑’Ë·§«âπ°“≈“‡∑’¬*
3¢Õ„Àâæ√–‡®â“æ√–∫‘¥“¢Õß‡√“ ·≈–æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µ‡®â“ „Àâ§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“·≈– π
— µ‘ ¢ÿ °—∫
4
†
æ«°§ÿ≥ æ√–‡¬´Ÿ‰¥â ≈–æ√–Õß§å‡Õß ‡ªìπ‡§√◊ÕË ß∫Ÿ™“ ”À√—∫∫“ª¢Õß‡√“ ‡æ◊ÕË ™à«¬‡√“„Àâ√Õ¥æâπ
®“°¬ÿ§Õ—π™—«Ë √â“¬π’È ∑—ßÈ À¡¥π’‡È ªìπ‰ªµ“¡§«“¡µâÕß°“√¢Õßæ√–‡®â“æ√–∫‘¥“¢Õß‡√“ 5¢Õ„Àâæ√–‡®â“
‰¥â√—∫‡°’¬√µ‘µ≈Õ¥‰ª Õ“‡¡π†

1

¢à“«¥’∑’Ë·∑â®√‘ß
6º¡ßß¡“°‡≈¬ ∑’¬Ë ß— ‰¡à∑π
— ‰√æ«°§ÿ≥°Á∑ßÈ‘ æ√–‡®â“ ºŸ∑â Ë’‰¥â‡√’¬°æ«°§ÿ≥¡“¥â«¬§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“
¢Õßæ√–§√‘ µå ·≈â«À—π‰ªµ‘¥µ“¡¢à“«¥’Õ—πÕ◊Ëπ‡ ’¬·≈â« 7´÷Ëß§«“¡®√‘ß‰¡à„™à¢à“«¥’‡≈¬ ·µà¡’∫“ß§π
∑”„Àâ§ÿ≥ —∫ π ·≈–æ¬“¬“¡∫‘¥‡∫◊Õπ‡√◊ËÕß¢à“«¥’†¢Õßæ√–§√‘ µå 8∂â“„§√¡“ª√–°“»¢à“«¥’Õ◊ËπÊ

∑’·Ë µ°µà“ß‰ª®“°∑’‡Ë √“‡§¬ª√–°“»„Àâ°∫— æ«°§ÿ≥‰«â·≈â«π—πÈ ‰¡à«“à ®–‡ªìπæ«°‡√“‡Õß À√◊Õ∑Ÿµ «√√§å
À√◊Õ„§√°Áµ“¡ °Á¢Õ„Àâ§ππ—πÈ ∂Ÿ° “ª·™àß„Àâµ°π√°µ≈Õ¥‰ª 9º¡¢Õ¬È”Õ’°§√—ßÈ Àπ÷ßË ‡À¡◊Õπ°—∫∑’‡Ë §¬
æŸ¥‰ª·≈â««à“„§√°Áµ“¡∑’Ë¡“ª√–°“»¢à“«¥’∑’Ë¢—¥°—∫¢à“«¥’∑’Ë§ÿ≥‰¥â√—∫‰«â·≈â«π—Èπ °Á¢Õ„Àâ§ππ—Èπ∂Ÿ°
“ª·™àßµ≈Õ¥‰ª
10¥Ÿ‡À¡◊Õπº¡°”≈—ßæŸ¥„Àâ§π¬Õ¡√—∫ À√◊Õæ√–‡®â“¬Õ¡√—∫°—π·πà º¡§‘¥·µà®–‡Õ“„®§πÕ¬à“ß
π—ÈπÀ√◊Õ ∂â“º¡Õ¬“°®–‡Õ“„®§π º¡°Á§ß‰¡à¡“‡ªìπ∑“ ¢Õßæ√–§√‘ µåÀ√Õ°
11æ’π
Ë Õâ ß§√—∫ º¡Õ¬“°®–∫Õ°„Àâ√«âŸ “à ¢à“«¥’∑ºË’ ¡ª√–°“»Õ¬Ÿπà È’ ‰¡à‰¥â¡“®“°¡πÿ…¬å 12‰¡à¡¡’ πÿ…¬å
§π‰Àπ Õπº¡À√◊Õ„Àâº¡¡“ ·µàº¡‰¥â¡“®“°æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå‚¥¬µ√ß µÕπ∑’Ëæ√–Õß§å¡“ª√“°Ø
µ—«„Àâº¡‡ÀÁπ
13æ«°§ÿ≥°Á√ÕâŸ ¬Ÿ·
à ≈â««à“‡¡◊ÕË °àÕπº¡‡ªìπÕ¬à“ß‰√ µÕπ∑’¬Ë ß— „™â™«’ µ‘ µ“¡·∫∫¢Õß™“«¬‘«π—πÈ º¡
‰¥â¢à¡‡ÀßÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“Õ¬à“ß√ÿπ·√ß ·≈–æ¬“¬“¡∑”≈“¬„Àâ ‘Èπ´“° 14„π ¡—¬π—Èπ º¡¡’
§«“¡≈È”Àπâ“„π»“ π“¡“°°«à“∑ÿ°§π„π√ÿàπ‡¥’¬«°—π ·≈–¬‘Ëß°«à“π—Èπ º¡¬—ß∑ÿà¡‡∑Õ¬à“ß‡µÁ¡∑’ËµàÕ
ª√–‡æ≥’∑’Ë ◊∫∑Õ¥°—π¡“®“°∫√√æ∫ÿ√ÿ…¢Õßº¡
15·µàæ√–‡®â“¡’§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“µàÕº¡ æ√–Õß§å ‰¥â‡≈◊Õ°º¡µ—ßÈ ·µàº¡¬—ßÕ¬Ÿà „π∑âÕß·¡à´–Õ’°
·≈â«æ√–Õß§å°Á ‰¥â‡√’¬°„Àâº¡¡“√—∫„™âæ√–Õß§å 16æ√–Õß§åæÕ„®∑’®Ë –‡ªî¥‡º¬æ√–∫ÿµ√¢Õßæ√–Õß§å
°—∫º¡‡æ◊ÕË º¡®–‰¥âª√–°“»¢à“«¥’‡√◊ÕË ßæ√–∫ÿµ√π—πÈ °—∫§π∑’Ë‰¡à„™à¬«‘ µÕππ—πÈ º¡°Á ‰¡à‰¥âª√÷°…“„§√‡≈¬
1:2
1:6
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»“ π“§√‘ µå ¥ŸÀπ—ß ◊Õ °‘®°“√∫∑∑’Ë 13-14
ª°µ‘„π®¥À¡“¬ ¡—¬π—Èπ ‡√‘Ë¡µâπ¥â«¬°“√¢Õ∫æ√–§ÿ≥æ√–µà“ßÊ ∑’Ë§π‡¢’¬π‡§“√æ ·≈–¢Õ„Àâæ√–π—ÈπÕ«¬æ√ºŸâÕà“π
·µà‡ª“‚≈‰¡à ‰¥â∑”Õ¬à“ßπ—Èπ ‡æ√“–‡ª“‚≈‚°√∏·≈–Õ÷¥Õ—¥¡“°∑’Ëæ’ËπâÕß∑’Ë°“≈“‡∑’¬‰¥â‡≈‘°‡™◊ËÕ ‘Ëß∑’Ë‡ª“‚≈ Õπ‡¢“‡æ◊ËÕ
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17·≈–°Á ‰¡à ‰¥â¢÷Èπ‰ª‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ ‡æ◊ËÕÀ“√◊Õ°—∫æ«°∑’Ë‡ªìπ»‘…¬å‡Õ°¡“°àÕπº¡¥â«¬ ·µàº¡‰¥âµ√ß

‰ª·∂∫Õ“√–‡∫’¬∑—π∑’ ·≈â«∂÷ß§àÕ¬°≈—∫¡“‡¡◊Õß¥“¡— °—
18 “¡ªïµàÕ¡“ º¡‰¥â¢÷Èπ‰ª∑’Ë‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ ‡æ◊ËÕ‡¬’Ë¬¡‡¬’¬π‡ª‚µ√*·≈–‰¥âæ—°Õ¬Ÿà°—∫‡¢“ ‘∫
Àâ“«—π 19º¡‰¡à ‰¥â‡®Õ°—∫»‘…¬å‡Õ°§πÕ◊ËπÊ ‡≈¬ πÕ°®“°¬“°Õ∫πâÕß™“¬¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µ‡∑à“π—Èπ
20 “∫“πµàÕÀπâ“æ√–‡®â“‰¥â‡≈¬«à“ ‡√◊ËÕß∑’Ë‡¢’¬π¡“∑—ÈßÀ¡¥π’È‡ªìπ§«“¡®√‘ß 21À≈—ß®“°π—Èπº¡°Á ‰ª
·§«âπ´’‡√’¬·≈–·§«âπ´’≈‡’ ´’¬
22·µà„πÀ¡Ÿª
à √–™ÿ¡µà“ßÊ ¢Õßæ√–‡®â“∑’·Ë §«âπ¬Ÿ‡¥’¬ ‰¡à¡’„§√√Ÿ®â °— º¡‡ªìπ°“√ «à πµ—«‡≈¬ 23æ«°
‡¢“‰¥â¬‘π·µà§πæŸ¥°—π«à“ ç§π∑’Ë‡§¬¢à¡‡Àß‡√“‡¡◊ËÕ°àÕπ µÕππ’È ‰¥â°≈—∫¡“ª√–°“»§«“¡‡™◊ËÕ∑’Ë
§√—ÈßÀπ÷Ëß‡¢“‡§¬æ¬“¡¬“¡®–∑”≈“¬é 24·≈â«æ«°‡¢“°Á ‰¥â √√‡ √‘≠æ√–‡®â“‡æ√“–º¡

»‘…¬å‡Õ°§πÕ◊ËπÊ ¬Õ¡√—∫‡ª“‚≈
∫‘ ªË’ µï Õà ¡“ º¡‰¥â°≈—∫‰ª∑’Ë‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡Õ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß æ√âÕ¡°—∫∫“√π“∫— ·≈–‰¥âæ“∑‘µ—
‰ª¥â«¬ 2∑’Ë ‰ª°Á‡æ√“–æ√–‡®â“‡ªî¥‡º¬„Àâ√Ÿâ«à“º¡§«√®–‰ª ·≈â«º¡°Á ‰¥â‡®Õ°—∫æ«°ºŸâπ”À¡Ÿà
ª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“∑’πË πË— ‡ªìπ°“√ «à πµ—« ‡æ◊ÕË ®–‰¥âÕ∏‘∫“¬„Àâæ«°‡¢“øíß‡°’¬Ë «°—∫¢à“«¥’†∑’ºË ¡‡Õ“‰ª
ª√–°“»„Àâ°—∫§π∑’Ë ‰¡à „™à¬‘«π—Èπ ‡æ√“–‰¡àÕ¬“°„Àâß“π∑’Ëº¡‰¥â∑”‰ª∑—Èß„πÕ¥’µ·≈–ªí®®ÿ∫—π Ÿ≠‡ ’¬
‰ª‡ª≈à“Ê 3æ«°‡¢“°Á ‰¡à ‰¥â∫—ß§—∫„Àâ ∑‘µ— §π∑’Ë¡“°—∫º¡‡¢â“æ‘∏’¢≈‘∫† ∑—ÈßÊ ∑’Ë∑‘µ— ‡ªìπ§π°√’° 4∑’Ë
‡√“µâÕßæŸ¥∂÷ßªí≠À“π’È°Á‡æ√“–¡’∫“ß§π∑’Ë·°≈âßÀ≈Õ°«à“‡ªìπæ’ËπâÕß æ«°π’È ‰¥â·Õ∫‡¢â“¡“ Õ¥·π¡
Õ¬Ÿà„π°≈ÿ¡à æ«°‡√“ ‡æ◊ÕË ·¬àß‡Õ“‡ √’¿“æ∑’‡Ë √“¡’„πæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå ‰ª ·≈â«∑”„Àâ‡√“µ°‡ªìπ∑“ 5·µà
æ«°‡√“‰¡à¬Õ¡æ«°¡—π·¡â —°‡ ’È¬««‘π“∑’‡¥’¬« ‡æ◊ËÕ®–‰¥â√—°…“§«“¡®√‘ß„π¢à“«¥’„Àâ°—∫æ«°§ÿ≥
6 à«πºŸâπ”∑’Ë ”§—≠Ê „πÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“ °Á ‰¡à ‰¥â§‘¥∑’Ë®–‡æ‘Ë¡‡µ‘¡Õ–‰√≈ß‰ª„π¢à“«¥’∑’Ë
º¡‰¥âª√–°“»π—Èπ (º¡‰¡à π„®À√Õ°«à“‡¢“®– ”§—≠·§à ‰Àπ ‡æ√“–æ√–‡®â“‰¡à‡ÀÁπ·°àÀπâ“„§√
Õ¬Ÿà·≈â«) 7·µàµ√ß°—π¢â“¡ æ«°‡¢“√Ÿâ«à“æ√–‡®â“‰¥â¡Õ∫À¡“¬¢à“«¥’„Àâ°—∫º¡ ‡æ◊ËÕº¡®–‰¥â‡Õ“‰ª
ª√–°“»°—∫§π∑’Ë ‰¡à„™à¬«‘ ‡À¡◊Õπ°—∫∑’‡Ë ª‚µ√‰¥â√∫— Àπâ“∑’Ë„Àâ ‰ªª√–°“»°—∫§π¬‘« 8æ√–‡®â“‰¥â „Àâƒ∑∏‘Ï
Õ”π“®°—∫‡ª‚µ√‰ª∑”ß“π„π∞“π–»‘…¬å‡Õ°°—∫§π¬‘« ·≈–æ√–Õß§å°Á ‰¥â „Àâƒ∑∏‘ÏÕ”π“®°—∫º¡‰ª
∑”ß“π„π∞“π–»‘…¬å‡Õ°°—∫§π∑’Ë ‰¡à „™à¬‘«¥â«¬ 9‡¡◊ËÕ¬“°Õ∫ ‡ª‚µ√ ·≈–¬ÕÀåπ æ«°∑’Ë ‰¥â™◊ËÕ«à“‡ªìπ
§π ”§—≠¢ÕßÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“ ‡ÀÁπ«à“æ√–‡®â“‰¥â „Àâß“πæ‘‡»…π’È°—∫º¡ æ«°‡¢“°Á ‰¥â®—∫¡◊Õ
º¡·≈–∫“√π“∫— ‡¢â“‡ªìπ‡æ◊ËÕπ√à«¡ß“π æ«°‡√“∑—ÈßÀ¡¥°Áµ°≈ß°—π«à“ ®–„Àâ∫“√π“∫— °—∫º¡‰ª
ª√–°“»¢à“«¥’°—∫§π∑’Ë ‰¡à „™à¬‘« à«πæ«°‡¢“®–‰ªª√–°“»¢à“«¥’°—∫§π¬‘«µàÕ‰ª 10 ‘Ëß‡¥’¬«∑’Ëæ«°
‡¢“¢Õ®“°æ«°‡√“§◊Õ Õ¬à“≈◊¡™à«¬‡À≈◊Õ§π®π¥â«¬ ´÷Ëß‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ëº¡Õ¬“°®–∑”Õ¬Ÿà·≈â«

2

‡ª“‚≈™’È·®ß§«“¡º‘¥¢Õß‡ª‚µ√
11„π√–À«à“ß∑’‡Ë ª‚µ√Õ¬Ÿ∑
à ‡Ë’ ¡◊ÕßÕ—π∑‘‚Õ°π—πÈ º¡‰¥â§¥— §â“π‡¢“µàÕÀπâ“‡¢“ ‡æ√“–‡¢“∑”º‘¥Õ¬à“ß
12
‡ÀÁπ‰¥â™¥— §◊ÕµÕπ·√°‡¢“°‘πÕ¬Ÿ°à ∫— æ’πË Õâ ß∑’Ë ‰¡à „™à¬«‘ ·µàæÕæ’πË Õâ ß§π¬‘«∑’¬Ë “°Õ∫ ßà ¡“π—πÈ ¡“∂÷ß

‡ª‚µ√°Á ‰¥âª≈’°µ—«ÕÕ°®“°æ’ËπâÕß∑’Ë ‰¡à „™à¬‘« ‡æ√“–°≈—«æ’ËπâÕß¬‘«æ«°π’È∑Ë’¡’§«“¡§‘¥«à“æ’ËπâÕß∑’Ë
‰¡à„™à¬«‘ ®–µâÕß‡¢â“æ‘∏¢’ ≈‘∫ 13‡ª‚µ√°Á‡≈¬∑”„ÀâæπË’ Õâ ß¬‘«§πÕ◊πË Ê°≈“¬‡ªìπ§πÀπâ“´◊ÕË „®§¥‡À¡◊Õπ°—∫
1:18 ‡ª‚µ√ „π‡π◊ÈÕ‡√◊ËÕß‡√’¬° ç‡§ø“ é ´÷Ëß‡ªìπ™◊ËÕ¿“…“¬‘«¢Õß‡ª‚µ√ ‡¢“‡ªìπ»‘…¬å‡Õ°§πÀπ÷Ëß„π ‘∫ Õß§π¢Õßæ√–‡¬´Ÿ
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‡¢“‰ª¥â«¬ ·¡â·µà∫“√π“∫— °Á ‰¥â√∫— Õ‘∑∏‘æ≈‰ª°—∫‡¢“‡À¡◊Õπ°—π 14‡¡◊ÕË º¡‡ÀÁπ«à“æ«°‡¢“‰¡à ‰¥â∑”µ—«
Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡®√‘ß„π¢à“«¥’ º¡°ÁæŸ¥°—∫‡ª‚µ√µàÕÀπâ“§π∑—ÈßÀ¡¥«à“ ç∂â“§ÿ≥∑’Ë‡ªìπ§π¬‘«„™â
™’«‘µ‰¡à‡À¡◊Õπ°—∫§π¬‘«·≈–§‘¥°Á ‰¡à‡À¡◊Õπ°—∫§π¬‘«·≈â«≈–°Á §ÿ≥®–‰ª∫—ß§—∫§π∑’Ë ‰¡à „™à¬‘«„Àâ¡“
„™â™«’ µ‘ Õ¬à“ß§π¬‘«∑”‰¡°—πé
15æ«°‡√“‡°‘¥¡“‡ªìπ§π¬‘« ‰¡à„™à§π∫“ª‡À¡◊Õπ°—∫§π∑’Ë ‰¡à„™à¬«‘ 16·µà‡√“√Ÿ«â “à °“√∑’æ
Ë √–‡®â“
®–¬Õ¡√—∫„§√π—πÈ °Á‡æ√“–§ππ—πÈ ‰«â«“ß„®„πæ√–§√‘ µå ‰¡à„™à‡æ√“–‡¢“∑”µ“¡°Æ æ«°‡√“°Á‡≈¬‰«â
«“ß„®„πæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå ‡æ◊ÕË æ√–‡®â“®–¬Õ¡√—∫‡√“ ¥—ßπ—πÈ ‡√◊ÕË ßπ’¢È π÷È Õ¬Ÿ°à ∫— §«“¡‰«â«“ß„®„πæ√–§√‘ µå
‰¡à„™à°“√∑”µ“¡°Æ ‡æ√“–®–‰¡à¡’„§√‡ªìπ∑’¬Ë Õ¡√—∫¢Õßæ√–‡®â“‰¥â®“°°“√∑”µ“¡°Æ†
17·µà∂â“„π™à«ßπ’È ∑’Ë‡√“Õ¬“°®–„Àâæ√–‡®â“¬Õ¡√—∫‡√“ºà“π∑“ßæ√–§√‘ µåπ—Èπ ª√“°Ø«à“‡√“
¬—ß‡ªìπ§π∫“ªÕ¬Ÿà π’ËÀ¡“¬∂÷ßæ√–§√‘ µå π—∫ πÿπ„Àâ‡√“‡ªìπ§π∫“ªÀ√◊Õ ‰¡à „™à·πàπÕπ 18‡æ√“–
∂â“º¡ √â“ß ßË‘ ∑’ºË ¡∑”≈“¬‰ª·≈â«¢÷πÈ ¡“„À¡à °Á· ¥ß«à“º¡∑”º‘¥°Æµ—ßÈ ·µà·√° 19‡æ√“–°Æπ’·Ë À≈–
∑’Ë∑”„Àâº¡µâÕßµ“¬ ·≈–‡æ√“–º¡‰¥âµ“¬‰ª·≈â« º¡®÷ß‡ªìπÕ‘ √–æâπ®“°°Æπ—Èπ ‡æ◊ËÕº¡®–‰¥â¡’
™’«µ‘ Õ¬Ÿ‡à æ◊ÕË æ√–‡®â“ 20º¡‰¥â∂°Ÿ µ√÷ß∫π‰¡â°“ß‡¢π®πµ“¬‰ªæ√âÕ¡°—∫æ√–§√‘ µå §π∑’¡Ë ™’ «’ µ‘ Õ¬Ÿµà Õπ
π’È ‰¡à „™àµ—«º¡·≈â«·µà‡ªìπæ√–§√‘ µåµà“ßÀ“°∑’ËÕ¬Ÿà„πµ—«º¡ ™’«‘µ∑’Ë¡’Õ¬Ÿà‡¥’Î¬«π’È°Á‡ªìπ™’«‘µ∑’Ë ‰«â«“ß„®
„πæ√–∫ÿµ√¢Õßæ√–‡®â“ ºŸ∑â √Ë’ °— º¡·≈–‡ ¬’ ≈–™’«µ‘ „Àâº¡ 21º¡‰¡à ‰¥â∑”„Àâ§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“¢Õß
æ√–‡®â“À¡¥§«“¡À¡“¬‰ªÀ√Õ°π– ‡æ√“–∂â“æ√–‡®â“¬Õ¡√—∫§π‡æ√“–§π∑”µ“¡°Æ¢Õß‚¡‡
‡∑à“°—∫«à“æ√–§√‘ µå°Á¡“µ“¬‡ª≈à“Ê ‚¥¬‰¡à¡’ª√–‚¬™πåÕ–‰√‡≈¬

æ√–æ√¢Õßæ√–‡®â“¡“®“°§«“¡‰«â«“ß„®
™“«°“≈“‡∑’¬ ∑”‰¡∂÷ß‚ßàÕ¬à“ßπ’È „§√√à“¬¡πµ√å –°¥§ÿ≥À√◊ÕÕ¬à“ß‰√ º¡‰¥âÕ∏‘∫“¬ ®π§ÿ≥
‡ÀÁπ¿“æ∑’æË √–‡¬´Ÿ§√‘ µå∂°Ÿ µ√÷ß∫π‰¡â°“ß‡¢ππ—πÈ Õ¬à“ß™—¥‡®π·≈â« 2º¡¢Õ∂“¡ °— §”«à“ §ÿ≥
‰¥â√∫— æ√–«‘≠≠“≥†‡æ√“–∑”µ“¡°Æ†À√◊Õ‡æ√“–‡™◊ÕË øíß¢à“«¥’†°—π·πà 3∑”‰¡§ÿ≥∂÷ß‚ßàÕ¬à“ßπ’È §ÿ≥
‰¥â‡√‘Ë¡µâπ™’«‘µ¢Õß§ÿ≥„πæ√–§√‘ µå¥â«¬æ√–«‘≠≠“≥ ·≈â«µÕππ’È§ÿ≥§‘¥«à“§ÿ≥®–∑”„Àâ¡—π ”‡√Á®
¥â«¬æ≈—ßÕ”π“®¢Õß§ÿ≥‡ÕßÕ¬à“ßπ—πÈ À√◊Õ 4ª√– ∫°“√≥å¡“°¡“¬∑’§Ë ≥
ÿ ‡®Õ¡“ ‰¡à¡§’ «“¡À¡“¬Õ–‰√
5
‡≈¬À√◊Õ º¡À«—ß«à“¡—π®–¡’§«“¡À¡“¬∫â“ß ¢Õ∂“¡ÀπàÕ¬«à“ ∑’æË √–‡®â“„Àâæ√–«‘≠≠“≥°—∫§ÿ≥·≈–
· ¥ßª“Ø‘À“√‘¬å∑à“¡°≈“ßæ«°§ÿ≥ ‡ªìπ‡æ√“–§ÿ≥∑”µ“¡°ÆÀ√◊Õ‡ªìπ‡æ√“–§ÿ≥‡™◊ËÕøíß¢à“«¥’∑Ë’
‰¥â¬‘π°—π·πà
6¥ŸÕ¬à“ßÕ—∫√“Œ—¡† ‘ ∑à“π‰«â«“ß„®„πæ√–‡®â“* ·≈–‡æ√“–§«“¡‰«â«“ß„®¢Õß‡¢“π—π
Ë ‡Õß æ√–‡®â“
7
∂÷ß¬Õ¡√—∫‡¢“ ¢Õ„Àâ√‡Ÿâ Õ“‰«â«“à §π∑’Ë‰«â«“ß„®„πæ√–‡®â“ °Á∂Õ◊ «à“‡ªìπ≈Ÿ°À≈“π∑’·Ë ∑â®√‘ß¢ÕßÕ—∫√“Œ—¡
8æ√–§—¡¿’√√å ≈âŸ «à ßÀπâ“π“π¡“·≈â««à“ æ√–‡®â“®–¬Õ¡√—∫§π∑’Ë ‰¡à„™à¬«‘ ‡æ√“–æ«°‡¢“®–‰«â«“ß„®„π
æ√–Õß§å ·≈–æ√–‡®â“‰¥âª√–°“»¢à“«¥’πÈ’°—∫Õ—∫√“Œ—¡°àÕπ≈à«ßÀπâ“·≈â««à“ ç∑ÿ°™π™“µ‘®–‰¥â√—∫
æ√–æ√‡æ√“–Õ—∫√“Œ—¡é* 9¥—ßπ—Èπ§π∑’Ë ‰«â«“ß„®„πæ√–‡®â“ °Á®–‰¥â√—∫æ√–æ√¥â«¬°—π°—∫Õ—∫√“Œ—¡∑’Ë
‰«â«“ß„®„πæ√–Õß§å 10·µà§π∑’Ëæ÷Ëß°“√∑”µ“¡°Æ®–µ°Õ¬Ÿà„µâ§” “ª·™àß ‡æ√“–æ√–§—¡¿’√‡å ¢’¬π‰«â
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«à“ ç§π∑’Ë ‰¡à∑”µ“¡°Æ∑ÿ°¢âÕ∑’‡Ë ¢’¬π‰«âµ≈Õ¥‡«≈“ °Á®–Õ¬Ÿ¿à “¬„µâ°“√§ÿ°§“¡¢Õß§” “ª·™àßé* 11·µà
‡√“°Á√ŸâÕ¬Ÿà·≈â««à“ ‰¡à¡’„§√‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫¢Õßæ√–‡®â“‰¥â‡æ√“–∑”µ“¡°Æ ‡æ√“–æ√–§—¡¿’√å∫Õ°«à“
ç§π∑’æË √–‡®â“¬Õ¡√—∫π—πÈ ®–µâÕß¡’™«’ µ‘ Õ¬Ÿà ‚¥¬§«“¡‰«â«“ß„®é* 12°Æ‰¡à ‰¥â¢πÈ÷ Õ¬Ÿ°à ∫— §«“¡‰«â«“ß„®
‡æ√“–æ√–§—¡¿’√åæŸ¥«à“ ç§π∑’Ë∑”µ“¡°Æ °Á®–‰¥â™’«‘µµ“¡°Æπ—Èπé* 13æ√–§√‘ µå ‰¥â™à«¬æ«°‡√“„Àâ
‡ªìπÕ‘ √–®“°§” “ª·™àß¢Õß°Æ¥â«¬°“√¬Õ¡∂Ÿ° “ª·™àß‡ ¬’ ‡Õß ‡À¡◊Õπ°—∫∑’æË √–§—¡¿’√‡å ¢’¬π‰«â«“à
ç∑ÿ°§π∑’∂Ë °Ÿ ·¢«πÕ¬Ÿ∫à πµâπ‰¡â*§◊Õ§π∑’∂Ë °Ÿ “ª·™àßé* 14 æ√–§√‘ µå∑”Õ¬à“ßπ’‡È æ◊ÕË «à“§π∑’Ë ‰¡à„™à¬«‘
®–‰¥â√∫— æ√–æ√µ“¡∑’æË √–‡®â“‰¥â ≠
— ≠“‰«â°∫— Õ—∫√“Œ—¡† ‚¥¬ºà“π∑“ßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå ·≈–‡æ◊ÕË «à“æ«°
‡√“∑ÿ°§π®–‰¥â√—∫æ√–«‘≠≠“≥µ“¡∑’Ëæ√–‡®â“ —≠≠“‰«âπ—Èπ‚¥¬§«“¡‰«â«“ß„®

°Æ·≈–§” —≠≠“
°— ‡√◊ÕË ßÀπ÷ßË ®“°™’«µ‘ ª√–®”«—π §◊Õ‡¡◊ÕË §π ÕßΩÉ“¬µ°≈ß
‡´Áπ ≠
— ≠“°—π·≈â« ΩÉ“¬Àπ÷ßË ΩÉ“¬„¥ °Á ‰¡à “¡“√∂‡ª≈’¬Ë π·ª≈ß ·°â ‰¢ À√◊Õ¬°‡≈‘° ≠
— ≠“π—πÈ ‰¥âÕ°’ ·≈â«
16¡—π°Á‡À¡◊Õπ°—∫ —≠≠“∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â∑”‰«â°—∫Õ—∫√“Œ—¡·≈–≈Ÿ°À≈“π¢Õß‡¢“ —≠≠“π—Èπ‰¡à ‰¥â∫Õ°
«à“ ç≈Ÿ°À≈“π¢Õß‡¢“é À¡“¬∂÷ß ≈Ÿ°À≈“π¡“°¡“¬¢Õß‡¢“ ·µàÀ¡“¬∂÷ß ç≈Ÿ°À≈“π§ππ—πÈ ¢Õß‡¢“é
‡æ’¬ß§π‡¥’¬«§◊Õæ√–§√‘ µå 17§«“¡À¡“¬¢Õßº¡§◊Õ«à“ °Æ¢Õß‚¡‡ ∑’Ë¡“∑’À≈—ß∂÷ß ’Ë√âÕ¬ “¡ ‘∫
ªï ‰¡à “¡“√∂¡“‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß·°â ‰¢ À√◊Õ¬°‡≈‘°¢âÕµ°≈ß∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â —≠≠“‰«â°àÕπÀπâ“π’È·≈â«°—∫
Õ—∫√“Œ—¡‰¥âÀ√Õ° 18·µà∂“â °“√∑’®Ë –‰¥â√∫— ¡√¥°π’¢È πÈ÷ Õ¬Ÿ°à ∫— °Æ °Á· ¥ß«à“‰¡à‰¥â¢πÈ÷ Õ¬Ÿ°à ∫— §” ≠
— ≠“¢Õß
æ√–‡®â“ ·µà§«“¡®√‘ß·≈â« æ√–‡®â“‰¥â „Àâ¡√¥°π’È‡ª≈à“Ê °—∫Õ—∫√“Œ—¡‚¥¬ºà“π∑“ß§” —≠≠“¢Õß
æ√–Õß§å
19∂â“Õ¬à“ßπ—π
È ®–¡’°Æ‡Õ“‰«â∑”‰¡°—π °Á¡’‰«â „Àâ§π∑’∑Ë ”º‘¥√Ÿµâ «— «à“‡¢“°”≈—ßΩÉ“Ωóπ°ÆÕ¬Ÿπà πË— ‡Õß
°Æπ’®È –Õ¬Ÿ·à §à™«Ë— §√“«®π°«à“≈Ÿ°À≈“π§ππ—πÈ ¢ÕßÕ—∫√“Œ—¡∑’æË √–‡®â“‰¥âæ¥Ÿ ∂÷ß„π§” ≠
— ≠“®–¡“∂÷ß
†
æ√–‡®â“‰¥â „™â∑Ÿµ «√√§å„Àâ‡Õ“°Æπ’È ‰ª„Àâ°—∫‚¡‡
‡æ◊ËÕ‚¡‡ ®–‰¥â‡ªìπ§π°≈“ß‡Õ“‰ª„Àâ°—∫
20
ª√–™“™π ·µàæ√–‡®â“‰¥â„Àâ§” ≠
— ≠“π’È ‚¥¬µ√ß°—∫Õ—∫√“Œ—¡ ®÷ß‰¡àµÕâ ß¡’§π°≈“ß ‡æ√“–æ√–Õß§å
∑”‡ÕßΩÉ“¬‡¥’¬«
15æ’π
Ë Õâ ß§√—∫ º¡¢Õ¬°µ—«Õ¬à“ß„Àâøßí

®ÿ¥¡ÿßà À¡“¬¢Õß°Æ‚¡‡
°Á¢—¥·¬âß°—∫§” —≠≠“∑’Ëæ√–‡®â“„Àâ°—∫Õ—∫√“Œ—¡À√◊Õ
‡ªìπ‰ª‰¡à ‰¥âÀ√Õ° ‡æ√“–∂â“°Æ∑’Ëæ√–‡®â“„Àâ°—∫‚¡‡ π’È “¡“√∂„Àâ™’«‘µ°—∫‡√“‰¥â ªÉ“ππ’Èæ√–‡®â“
°Á§ß¬Õ¡√—∫‡√“ ‡æ√“–‡√“∑”µ“¡°Æπ—πÈ ·≈â« 22·µàæ√–§—¡¿’√∫å Õ°«à“ ¡πÿ…¬å∑°ÿ §π∂Ÿ°¢—ß‰«â„π∫“ª
∑’Ë‡ªìπÕ¬à“ßπ’È °Á‡æ◊ËÕ«à“ ‚¥¬§«“¡´◊ËÕ —µ¬å¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå*æ√–‡®â“®–‰¥â „Àâ ‘Ëàß∑’Ëæ√–Õß§å —≠≠“
‰«â°—∫æ«°§π∑’Ë ‰«â«“ß„®
21∂â“Õ¬à“ßπ—Èπ °Æ∑’Ëæ√–‡®â“„Àâ°—∫‚¡‡
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23°àÕπ∑’§Ë «“¡´◊ÕË

µ— ¬å*π—πÈ ®–¡“∂÷ß ‡√“‰¥â∂°Ÿ ¢—ß‰«âÕ¬à“ßπ—°‚∑…¿“¬„µâ°Æ ®π°«à“æ√–‡®â“®–
· ¥ß§«“¡´◊ËÕ —µ¬å*π—Èπ„Àâ‡ÀÁπ 24°Æ°Á‡≈¬‡ªìπ‡À¡◊Õπæ’Ë‡≈’È¬ß*®π°«à“æ√–§√‘ µå®–¡“∂÷ß ‡æ◊ËÕ«à“
æ√–‡®â“®–‰¥â¬Õ¡√—∫‡√“‡æ√“–‡√“‰«â«“ß„® 25µÕππ’§È «“¡´◊ÕË µ— ¬åππÈ— ‰¥â¡“∂÷ß·≈â« ‡√“°Á‡≈¬‰¡àµÕâ ß
¡’æ’Ë‡≈’È¬ß*Õ’°µàÕ‰ª
26æ«°§ÿ≥∑ÿ°§π‡ªìπ≈Ÿ°¢Õßæ√–‡®â“ ‡æ√“–§«“¡‰«â«“ß„®„πæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå 27‡æ√“–æ«°§ÿ≥
∑ÿ°§π∑’Ë ‰¥â‡¢â“æ‘∏®’ ¡àÿ ‡æ◊ÕË ¡’ «à π„πæ√–§√‘ µå °Á ‰¥â «¡„ æà √–§√‘ µå ‡À¡◊Õπ°—∫„ ‡à ÕÈ◊ ºâ“ 28‰¡à¡§’ π
¬‘«À√◊Õ§π°√’° ‰¡à¡’∑“ À√◊Õ§πÕ‘ √– ‰¡à¡’™“¬À√◊ÕÀ≠‘ß ‡æ√“–æ«°§ÿ≥∑ÿ°§π‡ªìπÀπ÷Ëß‡¥’¬«°—π
„πæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå 29∂â“§ÿ≥‡ªìπ¢Õßæ√–§√‘ µå·≈â« §ÿ≥°Á‡ªìπ≈Ÿ°À≈“π·∑âÊ¢ÕßÕ—∫√“Œ—¡† ·≈–‡ªìπ
ºŸâ√—∫¡√¥°µ“¡∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â —≠≠“‰«â°—∫Õ—∫√“Œ—¡*

4

º¡°”≈—ßæŸ¥«à“ µÕπ∑’ºË √âŸ ∫— ¡√¥°¬—ß‡ªìπ‡¥Á°Õ¬Ÿà ‡¢“°Á ‰¡à·µ°µà“ß‰ª®“°∑“ À√Õ° ∂÷ß·¡â‡¢“
®–‡ªìπ‡®â“¢Õß∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß°Áµ“¡ 2‡æ√“–‡¢“®–µâÕß‡™◊ËÕøíßºŸâª°§√Õß·≈–ºŸâ¥Ÿ·≈¡√¥°
®π°«à“®–∂÷ß‡«≈“∑’ËæàÕ¢Õß‡¢“°”Àπ¥‰«â 3æ«°‡√“°Á‡À¡◊Õπ°—π ‡¡◊ËÕæ«°‡√“¬—ß‡ªìπ‡¥Á° æ«°‡√“
µ°‡ªìπ∑“ Õ¬Ÿ¿à “¬„µâÕ”π“®¢Õß«‘≠≠“≥™—«Ë ∑’§Ë √Õ∫§√Õß‚≈°π’È 4·µà‡¡◊ÕË ∂÷ß‡«≈“∑’‡Ë À¡“– ¡ æ√–‡®â“
°Á‰¥â ßà æ√–∫ÿµ√¢Õßæ√–Õß§å‚¥¬§≈Õ¥ÕÕ°¡“®“°ºŸÀâ ≠‘ß ·≈–¡’™«’ µ‘ Õ¬Ÿ¿à “¬„µâ°Æ 5‡æ◊ÕË ¡“ª≈¥ª≈àÕ¬
§π∑’ËÕ¬Ÿà¿“¬„µâ°Æ„Àâ‡ªìπÕ‘ √– ·≈–‡æ◊ËÕ‡√“∑ÿ°§π®–‰¥â‡ªìπ≈Ÿ°¢Õßæ√–‡®â“
6‡æ√“–§ÿ≥‰¥â‡ªìπ≈Ÿ°¢Õßæ√–Õß§å·≈â« æ√–Õß§å®÷ß‰¥â àßæ√–«‘≠≠“≥¢Õßæ√–∫ÿµ√¢Õß
æ√–Õß§å‡¢â“¡“Õ¬Ÿà„π„®¢Õßæ«°‡√“ ‡æ◊ÕË æ«°‡√“®–√âÕß‡√’¬°æ√–Õß§å«“à çÕ—∫∫“ æàÕé 7§ÿ≥®÷ß‰¡à„™à
∑“ Õ’°µàÕ‰ª ·µà‡ªìπ≈Ÿ°¢Õßæ√–‡®â“ ·≈–‡æ√“–§ÿ≥‡ªìπ≈Ÿ° æ√–‡®â“°Á„Àâ§≥
ÿ ‡ªìπºŸ√â ∫— ¡√¥°¥â«¬

§«“¡√—°¢Õß‡ª“‚≈µàÕæ’ËπâÕß§√‘ ‡µ’¬π„π·§«âπ°“≈“‡∑’¬
8·µà°àÕπ µÕπ∑’Ëæ«°§ÿ≥¬—ß‰¡à√Ÿâ®—°æ√–‡®â“π—Èπ §ÿ≥°Á‡ªìπ∑“ ¢Õßæ«°«‘≠≠“≥∑’Ë ‰¡à ‰¥â‡ªìπ
æ√–‡®â“ 9·µàµÕππ’§È ≥
ÿ ‰¥â√®âŸ °— æ√–‡®â“·≈â« À√◊Õ∑’∂Ë °Ÿ §◊Õæ√–‡®â“‰¥â√®âŸ °— §ÿ≥·≈â« §ÿ≥¬—ßÕ¬“°®–°≈—∫
‰ª‡ªìπ∑“ æ«°¡—πÕ’°À√◊Õ 10§ÿ≥¬—ß§ß∂◊Õƒ°…å¬“¡ «—π ‡¥◊Õπ ƒ¥Ÿ ·≈–ªï 11º¡°≈—«‡À≈◊Õ‡°‘π«à“

ß“π∑’Ëº¡‰¥â∑ÿà¡‡∑‰ª°—∫æ«°§ÿ≥π—Èπ®–‡ª≈à“ª√–‚¬™πå
12æ’π
Ë Õâ ß§√—∫ º¡¢Õ√âÕß„Àâæ«°§ÿ≥‡ªìπ‡À¡◊Õπº¡ ‡æ√“–º¡‰¥â‡ªìπ‡À¡◊Õπæ«°§ÿ≥ æ«°§ÿ≥
‰¡à ‰¥â∑”Õ–‰√º‘¥µàÕº¡‡≈¬ 13§ÿ≥°Á√ŸâÕ¬Ÿà·≈â««à“ µÕπ·√°∑’Ëº¡¡“ª√–°“»¢à“«¥’„Àâ°—∫æ«°§ÿ≥π—Èπ
‡ªìπ‡æ√“–º¡‡®Á∫ªÉ«¬ 14µÕππ—Èπ ∂÷ß·¡â°“√‡®Á∫ªÉ«¬ ®–‡ªìπ¿“√–„Àâ°—∫æ«°§ÿ≥ ·µàæ«°§ÿ≥°Á ‰¡à
‰¥â√—ß‡°’¬®À√◊Õ¢—∫‰≈àº¡ ·µà°≈—∫µâÕπ√—∫º¡‡À¡◊Õπ°—∫º¡‡ªìπ∑Ÿµ «√√§å À√◊Õ‡ªìπæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå
‡ ’¬‡Õß 15·≈â«µÕππ’È ‡°’¬√µ‘æ«°π—πÈ À“¬‰ª‰ÀπÀ¡¥·≈â« º¡‡ªìπæ¬“π‰¥â«“à „πµÕππ—πÈ ∂â“§ÿ≥
§«—°≈Ÿ°µ“„Àâ°∫— º¡‰¥â §ÿ≥°Á§ß∑”‰ª·≈â« 16·≈â«µÕππ’ºÈ ¡°≈“¬‡ªìπ»—µ√Ÿ¢Õß§ÿ≥ ‡æ√“–º¡æŸ¥§«“¡
®√‘ß°—∫§ÿ≥À√◊Õ
3:22 §«“¡´◊ËÕ —µ¬å¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå À√◊ÕÕ“®®–·ª≈‰¥âÕ’°Õ¬à“ßÀπ÷Ëß«à“ §«“¡‰«â«“ß„®„πæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå
3:24 æ’‡Ë ≈’¬È ß §”π’È „π¿“…“‡¥‘¡À¡“¬∂÷ß ∑“ ºŸ™â “¬„π§√—«‡√◊Õπ¢Õß™“«‚√¡—πÀ√◊Õ™“«°√’° ∑“ §ππ’¡È À’ πâ“∑’¥Ë ·Ÿ ≈≈Ÿ°Ê ¢Õß
‡®â“π“¬√—∫ àß‰ª‚√ß‡√’¬π ¥Ÿ·≈§«“¡‡ªìπ√–‡∫’¬∫‡√’¬∫√âÕ¬ ·≈–§«“¡ª≈Õ¥¿—¬„Àâ°—∫‡¥Á° ·µà ‰¡à„™à‡ªìπ§√Ÿ Õπ

09 Gal

323

26/8/03, 11:01 AM

°“≈“‡∑’¬ 4:17

324

17§πæ«°π—Èπ

*‡Õ“„®„ à§ÿ≥‡ªìπæ‘‡»… ·µà ‰¡à‰¥âÀ«—ß¥’À√Õ° æ«°‡¢“·§àÕ¬“°®–¥÷ß§ÿ≥ÕÕ°
‰ª®“°º¡ ‡æ◊ÕË §ÿ≥®–‰¥â ‰ª π„®æ«°‡¢“·∑π 18·πàπÕπ¡—π¥’Õ¬Ÿ·à ≈â«∑’®Ë –¡’§π‡Õ“„®„ §à ≥
ÿ ‡ªìπæ‘‡»…
19
®“°·√ß®Ÿß„®∑’¥Ë ¥’ «â ¬§«“¡À«—ß¥’ ‰¡à „™à¡“®“°º¡§π‡¥’¬«‡∑à“π—πÈ µÕπ∑’ºË ¡Õ¬Ÿ¥à «â ¬ ≈Ÿ°Ê ∑’√Ë °— º¡
®–µâÕß‡®Á∫ª«¥‡À¡◊Õπ‡®Á∫§≈Õ¥≈Ÿ° ‡æ√“–æ«°§ÿ≥‰ªÕ’°®π°«à“æ√–§√‘ µå®–°àÕµ—«¢÷Èπ„π™’«‘µ
æ«°§ÿ≥ 20º¡Õ¬“°®–Õ¬Ÿ°à ∫— §ÿ≥µÕππ’®È √‘ßÊ º¡®–‰¥â ‰¡àµÕâ ßæŸ¥°—∫§ÿ≥¥â«¬πÈ”‡ ¬’ ß·∫∫π’È ‡æ√“–
æ«°§ÿ≥∑”„Àâº¡ —∫ π‰ªÀ¡¥
µ—«Õ¬à“ß¢Õßπ“ßŒ“°“√å·≈–π“ß´“√“Àå
21æ«°§ÿ≥∫“ß§πÕ¬“°Õ¬Ÿ¿à “¬„µâ°Æ¢Õß‚¡‡ §ÿ≥√ŸÀ
â √◊Õ‡ª≈à“«à“°Æπ—πÈ ‡¢’¬π‰«â«“à Õ¬à“ß‰√ 22æ√–
§—¡¿’√†å ‡¢’¬π‰«â«“à Õ—∫√“Œ—¡†¡’≈°Ÿ Õß§π §πÀπ÷ßË ‡°‘¥®“°À≠‘ß∑’‡Ë ªìπ∑“ «à πÕ’°§π‡°‘¥®“°À≠‘ß
∑’‡Ë ªìπÕ‘ √– 23≈Ÿ°¢ÕßÀ≠‘ß∑’‡Ë ªìπ∑“ π—πÈ ‡°‘¥µ“¡∏√√¡™“µ‘ ·µà≈°Ÿ ¢ÕßÀ≠‘ß∑’‡Ë ªìπÕ‘ √–π—πÈ ‡°‘¥®“°

§” —≠≠“¢Õßæ√–‡®â“
24‡√◊ÕË ßπ’¬È ß— ¡’§«“¡À¡“¬Õ’°Õ¬à“ßÀπ÷ßË §◊Õ À≠‘ß Õß§ππ’‡È ªìπµ—«·∑π¢Õß ≠
— ≠“ Õß©∫—∫ ©∫—∫
·√°æ√–‡®â“∑”¢÷πÈ ∑’¿Ë ‡Ÿ ¢“´’π“¬ π“ßŒ“°“√å´ß÷Ë ‡ªìπÀ≠‘ß∑“ °Á‡ª√’¬∫‡À¡◊Õπ ≠
— ≠“©∫—∫π’È §π∑’‡Ë °‘¥
25
¡“„π§√Õ∫§√—«¢Õßπ“ß°Á®–‡ªìπ∑“ π“ßŒ“°“√å∂Õ◊ ‡ªìπµ—«·∑π¢Õß¿Ÿ‡¢“´’π“¬* ∑’ÕË ¬Ÿà„πª√–‡∑»
Õ“√–‡∫’¬ ·≈–°Á§◊Õ‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡„πµÕππ’È ‡æ√“–∑—Èßµ—«‡∏Õ·≈–≈Ÿ°À≈“πµà“ß°Á‡ªìπ∑“ 26·µà
π“ß´“√“Àå∑’Ë‡ªìπÀ≠‘ßÕ‘ √– °Á‡ª√’¬∫‡À¡◊Õπ‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡∑’ËÕ¬Ÿà∫π «√√§å ‡∏Õ‡ªìπ·¡à¢Õßæ«°
‡√“ 27‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëæ√–§—¡¿’√å‡¢’¬π∂÷ß‡∏Õ«à“
çÀ≠‘ß∑’Ë‡ªìπÀ¡—π·≈–‰¡à‡§¬§≈Õ¥≈Ÿ° „Àâ¥’ „®‡∂‘¥
§π∑’Ë ‰¡à‡§¬‡®Á∫∑âÕß§≈Õ¥≈Ÿ° „Àâ‡ª≈àß‡ ’¬ß√âÕß¬‘π¥’
‡¥’Î¬«π’È§ÿ≥‚¥¥‡¥’Ë¬«Õâ“ß«â“ß*
·µà§ÿ≥®–¡’≈Ÿ°¡“°°«à“À≠‘ß∑’Ë¡’ “¡’‡ ’¬Õ’°é (Õ‘ ¬“Àå 54:1)
28æ’π
Ë Õâ ß§√—∫ æ«°§ÿ≥‡ªìπ≈Ÿ°∑’‡Ë °‘¥®“°§” ≠
— ≠“¢Õßæ√–‡®â“‡À¡◊Õπ°—∫Õ‘ Õ—§ 29·µà„π‡«≈“
π—Èπ ≈Ÿ°∑’Ë‡°‘¥µ“¡∏√√¡™“µ‘ ‰¥â¢à¡‡ÀßÕ‘ Õ—§ºŸâ∑’Ë‡°‘¥®“°Õ”π“®¢Õßæ√–«‘≠≠“≥† ´÷Ëß°Á‡À¡◊Õπ°—∫
‡Àµÿ°“√≥å∑§’Ë ≥
ÿ ‡®Õ„πµÕππ’È 30·µàæ√–§—¡¿’√æå ¥Ÿ «à“Õ¬à“ß‰√ ç‰≈àÀ≠‘ß∑’‡Ë ªìπ∑“ ·≈–≈Ÿ°¢Õß‡∏ÕÕÕ°
‰ª ‡æ√“–≈Ÿ°¢ÕßÀ≠‘ß∑’Ë‡ªìπ∑“ ®–¡“√—∫¡√¥°√à«¡°—∫≈Ÿ°¢ÕßÀ≠‘ß∑’Ë‡ªìπÕ‘ √–‰¡à ‰¥âé* 31¥—ßπ—Èπ
æ’ËπâÕß§√—∫ æ«°‡√“‰¡à „™à≈Ÿ°¢ÕßÀ≠‘ß∑’Ë‡ªìπ∑“ ·µà‡ªìπ≈Ÿ°¢ÕßÀ≠‘ß∑’Ë‡ªìπÕ‘ √–
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‡¡◊ÕË æ√–§√‘ µå ‰¥âª≈¥ª≈àÕ¬„Àâ‡√“‡ªìπÕ‘ √–·≈â« °Á „ÀâÕ¬ŸÕà ¬à“ß§πÕ‘ √–‡∂‘¥ √—°…“¡—π‰«â„Àâ¥’
Õ¬à“°≈—∫‰ª‡ªìπ∑“ ¢Õß°ÆÕ’° 2øíß‰«â „Àâ¥’ º¡‡ª“‚≈ ¢Õ∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ ∂â“æ«°§ÿ≥¬Õ¡‡¢â“∑”
æ‘∏’¢≈‘∫† æ√–§√‘ µå°Á ‰¡à¡’ª√–‚¬™πåÕ–‰√°—∫æ«°§ÿ≥Õ’°·≈â« 3º¡¢Õ¬È”«à“ §π∑’Ë¬—ß∑”æ‘∏’¢≈‘∫π—Èπ
°Á®–µâÕß√—°…“°Æ„Àâ§√∫∑ÿ°¢âÕ 4∂â“§ÿ≥æ¬“¬“¡∑’®Ë –„Àâæ√–‡®â“¬Õ¡√—∫§ÿ≥‡æ√“–§ÿ≥√—°…“°Æ §ÿ≥
°Á∂°Ÿ ·¬°ÕÕ°®“°æ√–§√‘ µå·≈â« ·≈–À≈ÿ¥®“°§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“¢Õßæ√–‡®â“¥â«¬ 5æ«°‡√“¡’æ√–
4:17
4:25
4:27
4:30

09 Gal

§πæ«°π—Èπ æ«°§√Ÿ®Õ¡ª≈Õ¡∑’Ë§Õ¬√∫°«πºŸâ»√—∑∏“™“«°“≈“‡∑’¬
¿Ÿ‡¢“´’π“¬ ¿Ÿ‡¢“„πª√–‡∑»Õ“√–‡∫’¬ ∂“π∑’Ë∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â¡Õ∫°Æ„Àâ·°à ‚¡‡
‚¥¥‡¥’Ë¬«Õâ“ß«â“ß À¡“¬∂÷ßÀ≠‘ß∑’Ë∂Ÿ° “¡’∑Õ¥∑‘Èß
ç‰≈àÀ≠‘ß...‰¡à ‰¥âé Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ ª∞¡°“≈ 21:10

324

(Õæ¬æ 19 ·≈–20)

26/8/03, 11:01 AM

325

°“≈“‡∑’¬ 5:26

«‘≠≠“≥‡æ√“–‰¥â ‰«â«“ß„® ‡√“∂÷ß‰¥âµßÈ— Àπâ“µ—ßÈ µ“§Õ¬ ßË‘ ∑’‡Ë √“À«—ß‰«âÕ¬à“ß¡—πË Õ°¡—πË „® §«“¡À«—ß
π—Èπ§◊Õæ√–‡®â“®–¬Õ¡√—∫‡√“·πà„π«—π ÿ¥∑â“¬ 6‡æ√“–„πæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå °“√∑”À√◊Õ‰¡à∑”æ‘∏’¢≈‘∫
π—Èπ‰¡à ”§—≠Õ–‰√‡≈¬ ·µà ‘Ëß∑’Ë ”§—≠§◊Õ§«“¡‡™◊ËÕ∑’Ë· ¥ßÕÕ°¥â«¬§«“¡√—°
7æ«°§ÿ≥°Á°”≈—ß«‘ßË °—π¥’Ê Õ¬Ÿ·
à ≈â« „§√°—ππ–∑’¡Ë “¢—¥®—ßÀ«–∑”„Àâ§≥
ÿ ‡≈‘°µ‘¥µ“¡§«“¡®√‘ß 8„§√
°Áµ“¡∑’¡Ë “™—°™«π„Àâ§≥
ÿ À¬ÿ¥ ‰¡à ‰¥â¡“®“°æ√–‡®â“∑’‡Ë √’¬°§ÿ≥¡“·πà 9√–«—ßµ—«„Àâ¥’ ç‡™◊ÕÈ øŸπ¥‘ ‡¥’¬«
°Á∑”„Àâ·ªÑß∑—ßÈ °âÕπøŸ¢πÈ÷ ¡“‰¥âé*10º¡¡—πË „®„πÕß§å‡®â“™’«µ‘ «à“ §ÿ≥®–‰¡à¬Õ¡√—∫§«“¡§‘¥∑’·Ë µ°µà“ß
ÕÕ°‰ª®“°π’È ·≈–‰¡à«à“„§√°Áµ“¡∑’Ë¡“∑”„Àâ§ÿ≥ —∫ π ®–µâÕß∂Ÿ°æ√–‡®â“≈ß‚∑…·πà
11æ’ËπâÕß§√—∫ ∂â“º¡¬—ß —Ëß Õπ„Àâ∑”æ‘∏’¢≈‘∫Õ¬Ÿà ·≈â«∑”‰¡º¡¬—ß∂Ÿ°¢à¡‡ÀßÕ¬Ÿà≈à– ∂â“‡ªìπ®√‘ß
µ“¡π—πÈ ‡√◊ÕË ß‰¡â°“ß‡¢π∑’ºË ¡ Õπ °Á®–‰¡à‡ªìπªí≠À“Õ’°µàÕ‰ª·≈â« 12º¡Õ¬“°„Àâ ‰Õâæ«°∑’¡Ë “«ÿπà «“¬
°—∫§ÿ≥π’È µÕπ*µ—«¡—π‡Õß‡≈¬·∑π∑’Ë®–·§à¢≈‘∫*‡∑à“π—Èπ
13æ’π
Ë Õâ ß§√—∫ æ√–‡®â“‡√’¬°§ÿ≥¡“„™â™«’ µ‘ Õ¬à“ß¡’‡ √’¿“æ ·µàÕ¬à“‡Õ“‡ √’¿“æπ—πÈ ¡“‡ªìπ¢âÕÕâ“ß
„π°“√∑”µ“¡ π— ¥“π¢Õßµπ‡Õß∑’‡Ë ÀÁπ·°àµ«— ·µà„Àâ√∫— „™â°π— ·≈–°—π¥â«¬§«“¡√—° 14‡æ√“–°Æ∑—ßÈ À¡¥
√ÿªÕÕ°¡“‰¥â¢âÕ‡¥’¬« §◊Õ ç√—°‡æ◊ËÕπ∫â“π‡À¡◊Õπ√—°µ—«‡Õßé* 15·µà∂â“§ÿ≥¬—ß§ß©’°‡π◊ÈÕ°—¥°‘π°—π
‡À¡◊Õπ —µ«åªÉ“ √–«—ß„Àâ¥’ ‡æ√“–®–¬àÕ¬¬—∫¥â«¬°—π∑—ÈßÀ¡¥

æ√–«‘≠≠“≥·≈– —π¥“π¢Õß¡πÿ…¬å
16·µàº¡¢Õ∫Õ°«à“ „Àâ „™â™«’ µ‘ µ“¡æ√–«‘≠≠“≥ ·≈â«§ÿ≥®–‰¡à∑”µ“¡°‘‡≈

µ—≥À“¢Õß π— ¥“π
µ—≥À“¢Õß —π¥“π ∑—Èß Õß®÷ßµàÕµâ“π°—π
‚¥¬µ√ß ‡æ◊ËÕ¢—¥¢«“ß‰¡à „Àâ§ÿ≥∑”„π ‘Ëß∑’Ë§ÿ≥Õ¬“°®–∑” 18·µà∂â“§ÿ≥¬Õ¡„Àâæ√–«‘≠≠“≥π”™’«‘µ
¢Õß§ÿ≥ §ÿ≥°Á ‰¡àÕ¬Ÿà¿“¬„µâ°Æ† Õ’°µàÕ‰ª
19°“√°√–∑”∑’‡Ë °‘¥®“° π
— ¥“π¡πÿ…¬å°‡Á ÀÁπ‰¥â™¥— ‡®π§◊Õ §«“¡º‘¥∫“ª∑“ß‡æ» §«“¡‰¡à∫√‘ ∑ÿ ∏‘Ï
§«“¡§‘¥ °ª√° °‘‡≈ µ—≥À“ 20°“√π—∫∂◊Õ√Ÿª‡§“√æ °“√„™â‡«∑¡πµ√å§“∂“* °“√‡ªìπ»—µ√Ÿ°π— °“√
¢—¥·¬âß°—π °“√√‘…¬“ °“√‚°√∏‡§◊Õß°—π °“√™‘ß¥’™ß‘ ‡¥àπ°—π °“√‰¡à≈ß√Õ¬°—π °“√·∫àßæ√√§·∫àßæ«°
21°“√Õ‘®©“ °“√‡¡“‡À≈â“ °“√®—¥ß“π¡—Ë« ÿ¡ ·≈–Õ◊ËπÊ „π∑”πÕß‡¥’¬«°—ππ’È ¢Õ‡µ◊ÕπÕ’°§√—ÈßÕ¬à“ß
∑’‡Ë §¬‡µ◊Õπ¡“·≈â««à“§π∑’∑Ë ”Õ¬à“ßπ’®È –‰¡à ‰¥â√∫— ·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“‡ªìπ¡√¥°Õ¬à“ß·πàπÕπ 22·µà
º≈¢Õßæ√–«‘≠≠“≥§◊Õ §«“¡√—° §«“¡™◊πË ™¡¬‘π¥’ π— µ‘ ¢ÿ §«“¡Õ¥∑π „®‡¡µµ“ §«“¡¥’ 23§«“¡
´◊ËÕ —µ¬å §«“¡ÕàÕπ‚¬π ·≈–°“√√Ÿâ®—°§«∫§ÿ¡µπ‡Õß ‘Ëß‡À≈à“π’È ‰¡à¢—¥·¬âß°—∫°Æ¢âÕ‰Àπ* 24§π∑’Ë
‡ªìπ¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå ‰¥â‡Õ“ —π¥“π¡πÿ…¬åæ√âÕ¡°—∫°‘‡≈ µ—≥À“·≈–§«“¡„§√à∑’Ë¡“®“°¡—π ‰ª
µ√÷ß‰«â∫π‰¡â°“ß‡¢π·≈â« 25‡π◊ÕË ß®“°æ√–«‘≠≠“≥†‰¥â „Àâ™«’ µ‘ °—∫‡√“·≈â« ‡√“°Á§«√®–µ‘¥µ“¡æ√–
«‘≠≠“≥„π∑ÿ° ‘Ëß∑’Ë‡√“∑” 26Õ¬à“Õ«¥¥’ ¬—Ë«‚¡‚ÀÀ√◊ÕÕ‘®©“°—π‡≈¬
17§«“¡µâÕß°“√¢Õßæ√–«‘≠≠“≥π—Èπ¢—¥·¬âß°—∫°‘‡≈
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™à«¬‡À≈◊Õ´÷ßË °—π·≈–°—π
æ’πË Õâ ß§√—∫∂â“æ’πË Õâ ß§π‰Àπ∂Ÿ°®—∫‰¥â«“à ‰ª∑”∫“ª°Á„Àâæ«°§ÿ≥∑’‡Ë ªìπ§π¢Õßæ√–«‘≠≠“≥™à«¬
„Àâ‡¢“°≈—∫¡“Õ¬Ÿà „π∑“ß∑’Ë∂Ÿ°µâÕß ·µàµâÕß™à«¬¥â«¬§«“¡ ÿ¿“æ ·≈–„Àâ√–«—ß„Àâ¥’ ‡æ√“–‰¡à
Õ¬à“ßπ—πÈ µ—«§ÿ≥‡Õß°ÁÕ“®®–∂Ÿ°≈àÕ≈«ß„ÀâÀ≈ß‰ª∑”∫“ª‰¥â‡À¡◊Õπ°—π 2„Àâ·∫àß‡∫“¿“√–´÷ßË °—π·≈–°—π
‡¡◊ËÕ§ÿ≥∑”Õ¬à“ßπ—Èπ §ÿ≥°Á ‰¥â∑”µ“¡°Æ¢Õßæ√–§√‘ µå®√‘ßÊ 3∂â“„§√§‘¥«à“µ—«‡Õß¥’°«à“§πÕ◊Ëπ∑—ÈßÊ
∑’Ë ‰¡à®√‘ß ‡¢“°ÁÀ≈Õ°µ—«‡Õß 4„Àâ·µà≈–§π ”√«®°“√ß“π¢Õßµπ‡Õß®–‰¥â¿Ÿ¡‘„®„πß“π∑’Ë‡¢“∑” ·µà
‰¡àµâÕß‡∑’Ë¬«‡Õ“‰ª‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫§π‚πâπ§ππ’È 5„Àâµà“ß§πµà“ß°Á√—∫º‘¥™Õ∫¿“√–¢Õßµπ‡Õß

6

Õ¬à“À¬ÿ¥∑”¥’
ß‘Ë ∑’¥Ë Ê’ ∑’§Ë ≥
ÿ ¡’„Àâ§√Ÿ∑’Ë Õπ§ÿ≥ ‡√◊ÕË ß∂âÕ¬§”¢Õßæ√–‡®â“¥â«¬ 7Õ¬à“‚ßà ‰ªÀπàÕ¬
‡≈¬ ‰¡à¡’„§√À≈Õ°æ√–‡®â“‰¥âÀ√Õ° „§√À«à“πæ◊™Õ–‰√≈ß‰ª °ÁµâÕß‡°Á∫‡°’Ë¬«º≈¢Õßæ◊™π—Èπ 8§π∑’Ë
À«à“π‡æ◊ÕË °‘‡≈ µ—≥À“¢Õß π— ¥“π °Á®–‡°Á∫‡°’¬Ë «§«“¡æ‘π“» «à π§π∑’ÀË «à“π‡æ◊ÕË ‡Õ“„®æ√–«‘≠≠“≥
°Á®–‡°Á∫‡°’¬Ë «™’«µ‘ ∑’ÕË ¬Ÿ°à ∫— æ√–‡®â“µ≈Õ¥‰ª®“°æ√–«‘≠≠“≥π—πÈ 9Õ¬à“‡æ‘ßË ∑âÕ·∑â „π°“√∑”¥’ ‡æ√“–
‡¡◊ÕË ∂÷ß‡«≈“∑’‡Ë À¡“– §ÿ≥°Á®–‰¥â‡°Á∫‡°’¬Ë «º≈®“°°“√∑”¥’ππÈ— ∂â“‰¡à‡≈‘°‰ª´–°àÕππ– 10¥—ßπ—πÈ ‡¡◊ÕË
¡’ ‚Õ°“ °Á „Àâ∑”§«“¡¥’°—∫∑ÿ°§π ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“ß¬‘Ëß°—∫§√Õ∫§√—«∑’Ë ‰«â«“ß„®„πæ√–‡®â“
6Õ¬à“≈◊¡·∫àßªíπ

‡ª“‚≈®∫®¥À¡“¬
Õ◊ ∑’Ë„À≠à ‚µπ’È ‘ ‡ªìπ≈“¬¡◊Õ¢Õßº¡‡Õß 12§πæ«°π—πÈ ∑’ÕË ¬“°‰¥âÀπâ“ æ¬“¬“¡∫—ß§—∫
„Àâ§≥
ÿ ∑”æ‘∏¢’ ≈‘∫ °Á‡æ√“–‡Àµÿº≈·§à¢Õâ ‡¥’¬«§◊Õ°≈—«®–∂Ÿ°§π¬‘«¢à¡‡ÀßµÕπª√–°“»‡√◊ÕË ß‰¡â°“ß‡¢π
¢Õßæ√–§√‘ µå* 13¢π“¥æ«°¡—π‡Õß∑’‡Ë ¢â“æ‘∏¢’ ≈‘∫·≈â« °Á¬ß— ‰¡à∑”µ“¡°Æ ·µà∑æË’ «°¡—πÕ¬“°„Àâæ«°
§ÿ≥∑”æ‘∏’¢≈‘∫ °Á‡æ◊ËÕ®–‰¥â ‰ª‚¡â ‚ÕâÕ«¥«à“æ«°¡—ππ’Ë·πà ∑’Ë∑”„Àâæ«°§ÿ≥‡¢â“æ‘∏’¢≈‘∫‰¥â 14¢Õ„Àâº¡
Õ¬à“‰¥â ‚ÕâÕ«¥‡√◊ËÕßÕ–‰√‡≈¬ πÕ°®“°‡√◊ËÕß°“ß‡¢π¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå‡®â“¢Õßæ«°‡√“‡∑à“π—Èπ
‚≈°π’°È Á ‰¥âµ“¬*®“°º¡‰ª·≈â« ·≈–º¡‡Õß°Á ‰¥âµ“¬*®“°‚≈°π’È ‰ª·≈â«‡À¡◊Õπ°—π 15®–∑”À√◊Õ‰¡à∑”
æ‘∏’¢≈‘∫π—Èπ ¡—π‰¡à ‰¥â ”§—≠Õ–‰√‡≈¬ ·µà ‘Ëß∑’Ë ”§—≠§◊Õ ‚≈°„À¡à∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â √â“ß¢÷Èπ¡“ 16¢Õ„Àâ
æ√–‡®â“¡’§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“·≈–„Àâ —πµ‘ ÿ¢°—∫∑ÿ°§π∑’Ë„™â™’«‘µµ“¡°Æπ’È ºŸâ‡ªìπÕ‘ √“‡Õ≈·∑âÊ¢Õß
æ√–‡®â“¥â«¬
17 ¥ÿ ∑â“¬π’È Õ¬à“„Àâ „§√¡“ √â“ßªí≠À“„Àâ°∫
— º¡‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ Õ’°‡≈¬ ∫“¥·º≈*∑—«Ë µ—«¢Õßº¡ °Á· ¥ß
„Àâ‡ÀÁπ·≈â««à“ º¡‡ªìπ¢Õßæ√–§√‘ µå
18æ’π
Ë Õâ ß§√—∫ ¢Õ„Àâ§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µ‡®â“ Õ¬Ÿ°à ∫— ®‘µ«‘≠≠“≥¢Õßæ«°§ÿ≥
¥â«¬‡∂‘¥ Õ“‡¡π†
11¥Ÿµ«— Àπ—ß

6:12 ‰¡â°“ß‡¢π¢Õßæ√–§√‘ µå ‡ª“‚≈„™â ‰¡â°“ß‡¢π·∑π¿“æ‡√◊ËÕß§«“¡µ“¬¢Õßæ√–§√‘ µå∑’ËµâÕß™¥„™â·∑π§«“¡º‘¥
∫“ª¢Õß¡πÿ…¬å
6:14 µ“¬ À¡“¬∂÷ß ç∂Ÿ°µ√÷ß∫π‰¡â°“ß‡¢πé
6:17 ∫“¥·º≈ ¡’À≈“¬§√—Èß∑’Ë‡ª“‚≈∂Ÿ°ºŸâ§π∑’ËµàÕµâ“π‡¢“‡¶’Ë¬πµ’ ‡æ√“–‡¢“ —Ëß Õπ‡√◊ËÕß‡°’Ë¬«°—∫æ√–§√‘ µå ∫“¥·º≈®÷ß
‡°‘¥®“°°“√∂Ÿ°‡¶’¬Ë πµ’ππÈ—

09 Gal
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Àπ—ß Õ◊ ‡Õ‡ø´—
‡ª“‚≈‡¢’¬π®¥À¡“¬∂÷ß™“«‡Õ‡ø´— „π¢≥–∑’‡Ë ¢“¬—ßµ‘¥§ÿ°
Õ¬Ÿà ·µà ‰¡à¡’À≈—°∞“π·πà™—¥«à“∑’Ë ‰Àπ·≈–‡¡◊ËÕ‰À√à „®§«“¡
”§—≠¢Õß®¥À¡“¬©∫—∫π’È§◊Õ ·ºπß“π¢Õßæ√–‡®â“∑’Ë®–π”
‡Õ“§π∑ÿ°™“µ‘¡“Õ¬Ÿà√à«¡°—π¿“¬„µâ°Æ¢Õßæ√–§√‘ µå ‡ª“‚≈
‰¥âæ¬“¬“¡®Ÿß„®„Àâæ’ËπâÕß§√‘ ‡µ’¬πÕ¬Ÿà√à«¡°—πÕ¬à“ß ß∫ ÿ¢
·≈–„™â™’«‘µµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å∑’Ëæ√–‡®â“¡’ „Àâæ«°‡¢“

10 Eph
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®¥À¡“¬®“°‡ª“‚≈∂÷ßÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“
∑’‡Ë ¡◊Õß‡Õ‡ø´—
®“°‡ª“‚≈ »‘…¬å‡Õ°†¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå µ“¡§«“¡µâÕß°“√¢Õßæ√–‡®â“
∂÷ß ºŸâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï¢Õßæ√–‡®â“ ∑’Ë´◊ËÕ —µ¬å„πæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå „π‡¡◊Õß‡Õ‡ø´— *
2¢Õ„Àâæ√–‡®â“æ√–∫‘¥“¢Õß‡√“ ·≈–æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå‡®â“¢Õß‡√“ „Àâ§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“·≈– π
— µ‘
¢ÿ °—∫æ«°§ÿ≥∑ÿ°§π

1

æ√–æ√®“°æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï
√√‡ √‘≠æ√–‡®â“æ√–∫‘¥“¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå‡®â“¢Õß‡√“ æ√–Õß§å‡ªìπºŸ∑â Ë’‰¥âÕ«¬æ√‡√“
¡“°¡“¬„π‚≈°ΩÉ“¬«‘≠≠“≥ ‚¥¬ºà“π∑“ßæ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡æ√“–‡√“¡’ à«π„πæ√–§√‘ µå
4æ√–‡®â“√—°‡√“ æ√–Õß§å®÷ß‰¥â‡≈◊Õ°‡√“ºŸâ∑’Ë¡’ à«π„πæ√–§√‘ µå ‰«â°àÕπ∑’Ë®– √â“ß‚≈°π’È‡ ’¬Õ’° ‡æ◊ËÕ
‡√“®–‰¥â∫√‘ ÿ∑∏‘Ï·≈–‰¡à¡’∑’Ëµ‘µàÕÀπâ“æ√–Õß§å 5æ√–Õß§å ‰¥â°”Àπ¥‰«â≈à«ßÀπâ“·≈â««à“ ®–√—∫‡√“¡“
‡ªìπ≈Ÿ°Ê ¢Õßæ√–Õß§å ‚¥¬∑“ßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå π’Ë·À≈–‡ªìπ§«“¡µâÕß°“√·≈–§«“¡æÕ„®¢Õß
æ√–Õß§å 6æ√–Õß§å∑”Õ¬à“ßπ’È‡æ◊ËÕ‡√“®–‰¥â √√‡ √‘≠æ√–∫“√¡’¢Õßæ√–Õß§å ”À√—∫§«“¡‡¡µµ“
°√ÿ≥“¢Õßæ√–Õß§å∑’Ë„Àâ°∫— ‡√“‡ª≈à“Ê ºà“π¡“∑“ßæ√–∫ÿµ√∑’æË √–Õß§å√°— ¡“° 7æ√–‡®â“‰¥âª≈¥ª≈àÕ¬
æ«°‡√“∑’Ë¡’ à«π„πæ√–§√‘ µåπ—Èπ„Àâ‡ªìπÕ‘ √–¥â«¬‡≈◊Õ¥¢Õßæ√–Õß§å ·≈–æ√–‡®â“‰¥âÕ¿—¬‚∑…
∫“ª¢Õß‡√“ ‡æ√“–§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“Õ—π¡À“»“≈¢Õßæ√–Õß§å 8æ√–‡®â“‰¥â‡¡µµ“‡√“Õ¬à“ß‡À≈◊Õ≈âπ
æ√âÕ¡°—∫„Àâ µ‘ª≠
í ≠“∑ÿ°Õ¬à“ß·≈–§«“¡‡¢â“„®Õ¬à“ß∂àÕß·∑â°∫— ‡√“ 9‚¥¬∑’æË √–Õß§å‡µÁ¡„®‡ªî¥‡º¬
·ºπ°“√≈—∫∑’ÕË ¬Ÿà„π„®¢Õßæ√–Õß§å„Àâ‡√“√Ÿâ ‡ªìπ·ºπ°“√≈—∫∑’æË √–Õß§åµß—È „®®–„Àâ ”‡√Á®„πæ√–§√‘ µå
10·ºπ°“√≈—∫π—Èπ§◊Õ ‡¡◊ËÕ∂÷ß‡«≈“∑’Ë‡À¡“– ¡ æ√–‡®â“®–√«∫√«¡∑ÿ° ‘Ëß„π «√√§å·≈–∫π‚≈°¡“
Õ¬Ÿà¿“¬„µâæ√–§√‘ µå
11æ√–‡®â“‰¥â‡≈◊Õ°‡√“ºŸ∑
â ¡’Ë ’ «à π„πæ√–§√‘ µå ‰«â·≈â« „Àâ‡ªìπ§π¢Õßæ√–Õß§å ß‘Ë π’È ‰¥â∂°Ÿ °”Àπ¥
‰«â°àÕπ≈à«ßÀπâ“·≈â« ´÷Ëß°Á‡ªìπ‰ªµ“¡§«“¡µ—Èß„®¢Õßæ√–‡®â“ æ√–Õß§åµ—Èß„®∑”Õ–‰√ æ√–Õß§å°Á
®–∑”„Àâ ”‡√Á®µ“¡π—πÈ 12æ√–Õß§åµßÈ— „®„Àâ‡√“ºŸ∑â ¡Ë’ §’ «“¡À«—ß„πæ√–§√‘ µå ¡’™«’ µ‘ Õ¬Ÿ‡à æ◊ÕË √√‡ √‘≠
æ√–∫“√¡’¢Õßæ√–Õß§å 13æ«°§ÿ≥°Á¡’ à«π„πæ√–§√‘ µå‡À¡◊Õπ°—π æ√–Õß§å ‰¥âª√–∑—∫µ√“‡ªìπ
‡®â“¢Õßæ«°§ÿ≥·≈â« ¥â«¬æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï∑’Ëæ√–Õß§å ‰¥â —≠≠“‰«â æ√–Õß§å∑”Õ¬à“ßπ’ÈµÕπ∑’Ë
æ«°§ÿ≥‰¥â¬π‘ ·≈–‡™◊ÕË „π∂âÕ¬§”·Ààß§«“¡®√‘ß §◊Õ¢à“«¥’∑∑Ë’ ”„Àâ§≥
ÿ √Õ¥π—πÈ 14æ√–«‘≠≠“≥π’È ‡ªìπ
‡§√◊ËÕß¡—¥®”ß«¥·√° ”À√—∫¡√¥°¢Õß‡√“ ·≈–‡ªìπºŸâ∑’Ë√—∫√Õß«à“ æ√–‡®â“®–ª≈¥ª≈àÕ¬æ«°‡√“ºŸâ
∑’Ë‡ªìπ¢Õßæ√–Õß§åπ—Èπ„Àâ‡ªìπÕ‘ √– ∑—ÈßÀ¡¥π’È°Á‡æ◊ËÕ®–‰¥â √√‡ √‘≠æ√–∫“√¡’¢Õßæ√–Õß§å
3¢Õ

§”Õ∏‘…∞“π¢Õß‡ª“‚≈
∫√‘

15µ—Èß·µàº¡‰¥â¬‘π‡√◊ËÕß§«“¡‡™◊ËÕ∑’Ëæ«°§ÿ≥¡’µàÕæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ ·≈–§«“¡√—°∑’Ëæ«°§ÿ≥¡’ „Àâ°—∫ºŸâ
∑ÿ ∏‘∑Ï ßÈ— À≈“¬¢Õßæ√–Õß§å 16‡¡◊ÕË º¡Õ∏‘…∞“π°Á ‰¡à‡§¬À¬ÿ¥¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“ ”À√—∫æ«°§ÿ≥‡≈¬

17º¡¢Õæ√–‡®â“¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘
1:1

10 Eph

„π‡¡◊Õß‡Õ‡ø´—

µå¢Õß‡√“ §◊Õæ√–∫‘¥“ºŸâ¬‘Ëß„À≠à ‚ª√¥„Àâæ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ∑’Ë

”‡π“æ√–§—¡¿’√å∑’Ë‡°à“·°à∫“ß©∫—∫‰¡à¡’§”«à“ ç„π‡¡◊Õß‡Õ‡ø´— é
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‡Õ‡ø´— 2:14

®–„Àâ µ‘ª≠
í ≠“°—∫§ÿ≥ ·≈–‡ªî¥‡º¬„Àâ§≥
ÿ √Ÿ‡â √◊ÕË ß¢Õßæ√–‡®â“¡“°¢÷πÈ 18¢Õ„Àâµ“„®¢Õß§ÿ≥ «à“ß‰ «
¢÷πÈ ¡“ ‡æ◊ÕË ®–‰¥â√«âŸ “à æ√–‡®â“‡√’¬°„Àâ§≥
ÿ ¡“¡’§«“¡À«—ßÕ–‰√ ·≈–√Ÿ¥â «â ¬«à“¡√¥°∑’æË √–‡®â“¡Õ∫„Àâ
°—∫ºŸ∫â √‘ ∑ÿ ∏‘¢Ï Õßæ√–Õß§åππÈ— ¡—π¬‘ßË „À≠à¡À“»“≈¢π“¥‰Àπ 19·≈–„Àâ§ÿ≥√ŸâÕ’°¥â«¬«à“ƒ∑∏‘ÏÕ”π“®
∑’Ëæ√–‡®â“„Àâ°—∫‡√“ºŸâ∑’Ë‡™◊ËÕπ—Èπ¬‘Ëß„À≠à¢π“¥‰Àπ ·∫∫À“Õ–‰√¡“‡ª√’¬∫‰¡à ‰¥â‡≈¬ ƒ∑∏‘ÏÕ”π“®π’È°Á
‡À¡◊Õπ°—∫ƒ∑∏‘ÕÏ ”π“®Õ—π¬‘ßË „À≠à 20∑’æË √–Õß§å‰¥â „™âµÕπ∑’æË √–Õß§å∑”„Àâæ√–§√‘ µåøπóô ¢÷πÈ ®“°§«“¡
µ“¬·≈–π—ËßÕ¬Ÿà∑“ß¢«“¡◊Õ¢Õßæ√–Õß§å„π‚≈°ΩÉ“¬«‘≠≠“≥π—Èπ 21æ√–‡®â“‰¥âµ—Èß„Àâæ√–§√‘ µå Õ¬Ÿà
‡Àπ◊ÕºŸâ§√Õ∫§√Õß ºŸâ¡’ ‘∑∏‘Õ”π“® ºŸâ¡’ƒ∑∏‘Ï ºŸâ§√Õ∫§√Õß·ºàπ¥‘π ·≈–‡Àπ◊Õµ”·Àπàß„¥Ê ∑’Ëµ—Èß
¢÷πÈ ¡“‰¥â ‰¡à„™à·µà„π¬ÿ§π’‡È ∑à“π—πÈ ·µà„π¬ÿ§∑’°Ë ”≈—ß®–¡“∂÷ß¥â«¬ 22æ√–‡®â“‰¥â«“ß∑ÿ° ßË‘ ‰«â „µâ‡∑â“¢Õß
æ√–§√‘ µå ·≈–æ√–Õß§å ‰¥âµßÈ— æ√–§√‘ µå‡ªìπ»’√…–‡Àπ◊Õ∑ÿ° ßË‘ ‡æ◊ÕË À¡Ÿªà √–™ÿ¡¢Õßæ√–Õß§å 23À¡Ÿà
ª√–™ÿ¡π’°È §Á Õ◊ √à“ß°“¬¢Õßæ√–§√‘ µå ·≈–À¡Ÿªà √–™ÿ¡π’°È ‡Á µÁ¡‡ªï¬ò ¡‰ª¥â«¬æ√–§√‘ µå ·≈–æ√–§√‘ µå
°Á∑”„Àâ∑ÿ° ‘Ëß‡µÁ¡‡ªïò¬¡‰ª¥â«¬æ√–Õß§å

®“°§«“¡µ“¬‰ª Ÿà™’«‘µ
‡¡◊ËÕ°àÕπæ«°§ÿ≥‰¥âµ“¬·≈â«ΩÉ“¬®‘µ«‘≠≠“≥ ‡æ√“–‰¡à‡™◊ËÕøíß·≈–‰¥â∑”∫“ª 2æ«°§ÿ≥‡§¬
„™â™«’ µ‘ µ“¡∑“ß™—«Ë ¢Õß‚≈°π’È µ“¡ºŸ¡â Õ’ ”π“®„π¬à“πøÑ“Õ“°“»´÷ßË ‡ªìπ«‘≠≠“≥∑’°Ë ”≈—ß∑”ß“π
Õ¬Ÿ¿à “¬„πµ—«¢Õß§π∑’Ë‰¡à‡™◊ÕË øíßæ√–‡®â“ 3§√—ßÈ Àπ÷ßË æ«°‡√“∑ÿ°§π°Á‡§¬„™â™«’ µ‘ Õ¬à“ß§πæ«°π—πÈ ‡À¡◊Õπ
°—π §◊Õ™Õ∫∑”µ“¡°‘‡≈ µ—≥À“¢Õßµ—«‡Õß ª≈àÕ¬µ—«ª≈àÕ¬„®‰ªµ“¡°‘‡≈ π—Èπ ´÷Ëß‚¥¬ —π¥“π¢Õß
‡√“·≈â« ‡√“°Á ¡§«√∑’Ë®–∂Ÿ°≈ß‚∑…‡À¡◊Õπæ«°‡¢“π—Ëπ·À≈–
4·µàæ√–‡®â“‡µÁ¡‡ªï¬ò ¡‰ª¥â«¬§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“ ‡æ√“–§«“¡√—°Õ—π¬‘ßË „À≠à∑æ
’Ë √–Õß§å¡µ’ Õà ‡√“
5æ√–Õß§å ‰¥â „Àâ‡√“¡’™«’ µ‘ Õ¬Ÿ§à °àŸ ∫
— æ√–§√‘ µå∑ßÈ— Ê ∑’‡Ë √“‡§¬µ“¬‰ª·≈â« ‡æ√“–‰¡à‡™◊ÕË øíß (∑’æË «°§ÿ≥
√Õ¥π—πÈ °Á‡æ√“–§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“¢Õßæ√–‡®â“) 6æ√–‡®â“°Á∑”„Àâæ«°‡√“øóπô ¢÷πÈ ®“°§«“¡µ“¬¥â«¬
°—π°—∫æ√–§√‘ µå ·≈–„Àâ‡√“π—Ëß°—∫æ√–§√‘ µå∫π∫—≈≈—ß°å„π‚≈°ΩÉ“¬«‘≠≠“≥ °Á‡æ√“–‡√“¡’ à«π„π
æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå 7æ√–‡®â“∑”Õ¬à“ßπ’È °Á‡æ◊ËÕ· ¥ß„Àâ¬ÿ§µàÕÊ ‰ª‰¥â‡ÀÁπ§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“∑’Ëæ√–Õß§å
‰¥â „Àâ°—∫‡√“‡ªìπ§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“Õ—π¡À“»“≈Õ¬à“ßÀ“∑’Ë‡ª√’¬∫‰¡à ‰¥â ∑’Ë‡ªìπÕ¬à“ßπ’È°Á‡æ√“–‡√“¡’
à«π„πæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå 8∑’Ëæ«°§ÿ≥√Õ¥π—Èπ‡ªìπ‡æ√“–§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“¢Õßæ√–‡®â“ ºà“π¡“∑“ß
§«“¡‡™◊ÕË ¢Õß§ÿ≥ ‰¡à„™à¡“®“°µ—«¢Õßæ«°§ÿ≥‡Õß ·µà‡ªìπ¢Õß¢«—≠∑’¡Ë “®“°æ√–‡®â“ 9¡—π‰¡à ‰¥â‡ªìπ
º≈¡“®“°°“√°√–∑”¢Õß„§√ ‡æ◊ËÕ®–‰¥â ‰¡à¡’„§√‚ÕâÕ«¥‰¥â 10‡æ√“–‡√“‡ªìπº≈ß“π¢Õßæ√–‡®â“ ∑’Ë
æ√–Õß§å √â“ßºà“π¡“∑“ßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå ‡æ◊ËÕ„Àâ‡√“∑” ‘Ëß¥’Ê ∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â‡µ√’¬¡‰«â≈à«ßÀπâ“·≈â«∑’Ë
®–„Àâ‡√“∑”

2

§«“¡‡ªìπÀπ÷Ëß‡¥’¬«„πæ√–§√‘ µå
11§ÿ≥‰¡à ‰¥â‡°‘¥¡“‡ªìπ§π¬‘« æ«°§π¬‘«∑’Ë‡√’¬°µ—«‡Õß«à“ çæ«°‡¢â“æ‘∏’¢≈‘∫†é °Á ‰¥â‡√’¬°æ«°
§ÿ≥«à“ çæ«°‰¡à ‰¥â‡¢â“æ‘∏’¢≈‘∫†é 12®”‰«â«à“ „πµÕππ—Èπ æ«°§ÿ≥¬—ß‰¡à¡’æ√–§√‘ µå ‰¡à ‰¥â√«¡Õ¬Ÿà
„π™ÿ¡™π™“«Õ‘ √“‡Õ≈† ·≈–‰¡à¡’ «à π√à«¡„π¢âÕµ°≈ßµà“ßÊ∑’æË √–‡®â“‰¥ââ ≠
— ≠“†‰«â §ÿ≥„™â™«’ µ‘ Õ¬Ÿà
„π‚≈°π’·È ∫∫‰¡à¡§’ «“¡À«—ß ·≈–‰¡à¡æ’ √–‡®â“ 13‡¡◊ÕË °àÕπæ«°§ÿ≥Õ¬ŸÀà “à ß‰°≈®“°æ√–‡®â“ ·µà‡¥’¬Î «π’È
æ√–‡®â“‰¥âπ”æ«°§ÿ≥‡¢â“¡“„°≈âæ√–Õß§å ‚¥¬‡≈◊Õ¥¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå 14æ√–§√‘ µå∑”„Àâ‡°‘¥
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—πµ‘¿“æ¢÷Èπ√–À«à“ß‡√“ æ√–Õß§å∑”„Àâ§π¬‘«·≈–§π∑’Ë ‰¡à „™à¬‘«°≈“¬‡ªìπæ«°‡¥’¬«°—π ·≈–‚¥¬
§«“¡µ“¬¢Õßæ√–Õß§å æ√–Õß§å ‰¥â∑”≈“¬°”·æß·Ààß§«“¡‡°≈’¬¥™—ß∑’·Ë ∫àß·¬°‡√“≈ß 15æ√–Õß§å
‰¥â≈â¡‡≈‘°°Æ‡°≥±å·≈–°Æ¢âÕªØ‘∫—µ‘µà“ßÊ ¢Õß‚¡‡ °Á‡æ◊ËÕ®– √â“ß —πµ‘¿“æ¢÷Èπ¡“ ¥â«¬°“√π”
‡Õ“§π ÕßΩÉ“¬¡“ √â“ß‡ªìπ§π„À¡à¢÷Èπ„πæ√–Õß§å 16æ√–Õß§å ‰¥â∑”≈“¬§«“¡‡ªìπ»—µ√Ÿ°—π¢Õß§π
ÕßΩÉ“¬ ·≈–∑”„Àâ‡¢“°≈—∫¡“§◊π¥’°—π°—∫æ√–‡®â“„π°“¬‡¥’¬«°—π ºà“π∑“ß§«“¡µ“¬¢Õßæ√–
§√‘ µå∫π‰¡â°“ß‡¢π 17¥—ßπ—Èπæ√–Õß§å®÷ß¡“ª√–°“»¢à“«¥’‡√◊ËÕß —πµ‘¿“æπ’È°—∫æ«°∑’ËÕ¬ŸàÀà“ß‰°≈
æ√–‡®â“ (§◊Õæ«°§ÿ≥∑’Ë ‰¡à „™à¬‘«π—Ëπ·À≈–) ·≈–°—∫§π¬‘«∑’ËÕ¬Ÿà „°≈âæ√–‡®â“¥â«¬ 18‡æ√“–‚¥¬∑“ß
æ√–§√‘ µåæ«°‡√“∑—Èß ÕßΩÉ“¬ °Á¡’ ‘∑∏‘Ï∑’Ë®–‡¢â“„°≈â™‘¥æ√–∫‘¥“‚¥¬æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï†Õß§å
‡¥’¬«°—π
19º≈∑’Ëµ“¡¡“°Á§◊Õ æ«°§ÿ≥‰¡à „™à§π·ª≈°Àπâ“·≈–‰¡à „™à§πµà“ß¥â“«Õ’°µàÕ‰ª·≈â« ·µà‡ªìπ
æ≈‡¡◊Õß‡¥’¬«°—π°—∫§π¢Õßæ√–‡®â“*·≈–‡ªìπ ¡“™‘°„π§√Õ∫§√—«¢Õßæ√–‡®â“¥â«¬ 20æ«°§ÿ≥§◊Õ
Õ“§“√∑’Ëæ√–‡®â“ √â“ß¢÷Èπ¡“ ‚¥¬√“°∞“π¢ÕßÕ“§“√π’È°Á§◊Õæ«°»‘…¬å‡Õ°¢Õßæ√–‡¬´Ÿ† ·≈–æ«°
ºŸæâ ¥Ÿ ·∑πæ√–‡®â“†·≈–¡’æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå‡ªìπÀ‘π°âÕπ∑’Ë ”§—≠∑’Ë ¥ÿ * 21„πæ√–§√‘ µåππÈ— ∑ÿ° «à π¢Õß
Õ“§“√°Á∂°Ÿ ‡™◊ÕË ¡µàÕ‡¢â“¥â«¬°—π ·≈–‡®√‘≠¢÷πÈ ‡ªìπ«‘À“√»—°¥‘Ï ∑‘ ∏‘„Ï Àâ°∫— Õß§å‡®â“™’«µ‘ 22„πæ√–§√‘ µå
π—Èπ æ«°§ÿ≥°”≈—ß∂Ÿ°°àÕ¢÷Èπ¡“¥â«¬°—π°—∫§πÕ◊ËπÊ „Àâ‡ªìπ∑’ËÕ¬Ÿà¢Õßæ√–«‘≠≠“≥¢Õßæ√–‡®â“

Àπâ“∑’Ë°“√ß“π¢Õß‡ª“‚≈‡æ◊ËÕ§π∑’Ë‰¡à„™à¬‘«
π’‡Ë ªìπ‡Àµÿ∑º’Ë ¡Õ∏‘…∞“π‡º◊ÕË æ’πË Õâ ß º¡‡Õß‡ª“‚≈‡ªìππ—°‚∑…‡æ√“–‡ÀÁπ·°àæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå ·≈–
‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå¢Õßæ«°§ÿ≥∑’Ë ‰¡à„™à¬‘« 2·πàπÕπ æ«°§ÿ≥§ß√Ÿâ·≈â««à“æ√–‡®â“‰¥â‡¡µµ“¡Õ∫
ß“ππ’È „Àâ°—∫º¡ ‡æ◊ËÕ™à«¬‡À≈◊Õæ«°§ÿ≥ 3æ√–‡®â“‰¥â‡ªî¥‡º¬·ºπ°“√≈—∫¢Õßæ√–Õß§å„Àâº¡√Ÿâ µ“¡
∑’ºË ¡‰¥â‡¢’¬π¡“·≈â«Õ¬à“ß¬àÕÊ 4∂â“§ÿ≥‰¥âÕ“à π·≈â« §ÿ≥°Á®–√Ÿ«â “à º¡‡¢â“„®‡√◊ÕË ß·ºπ°“√≈—∫¢Õßæ√–
§√‘ µå¢π“¥‰Àπ 5„π ¡—¬°àÕπ æ√–‡®â“‰¡à ‰¥â‡ªî¥‡º¬·ºπ°“√≈—∫π’È „Àâ „§√√Ÿâ ·µà„π ¡—¬π’È æ√–Õß§å
‰¥â‡ªî¥‡º¬·ºπ°“√≈—∫π’È ºà“π∑“ßæ√–«‘≠≠“≥„Àâ°—∫»‘…¬å‡Õ°ºŸâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï¢Õßæ√–§√‘ µå·≈–ºŸâæŸ¥
·∑πæ√–‡®â“ 6·ºπ°“√≈—∫π’§È Õ◊ §π∑’Ë ‰¡à„™à¬«‘ ®–‰¥â√∫— ¡√¥°√à«¡°—π°—∫§π¬‘« ‡ªìπÕ«—¬«–„π√à“ß°“¬
‡¥’¬«°—π ¡’ à«π√à«¡„π§” —≠≠“∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â∑”‰«â „πæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå ∑—ÈßÀ¡¥π’È‡°‘¥¢÷Èπ‰¥â‡æ√“–
¢à“«¥’∑’Ë ‰¥âª√–°“»Õ¬Ÿàπ’È
7º¡¡“‡ªìπºŸ√â ∫
— „™â „π°“√ª√–°“»¢à“«¥’ππÈ— ´÷ßË ‡ªìπ¢Õß¢«—≠∑’æË √–‡®â“‡¡µµ“¡Õ∫„Àâ°∫— º¡¥â«¬
ƒ∑∏‘ÕÏ ”π“®¢Õßæ√–Õß§å 8∂÷ß·¡â«à“º¡®–‡ªìπ§π‡≈Á°πâÕ¬°«à“§π∑’Ë‡≈Á°πâÕ¬∑’Ë ÿ¥„πÀ¡ŸàºâŸ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï
¢Õßæ√–‡®â“ ·µàæ√–‡®â“°Á¬ß— ‡¡µµ“¡Õ∫æ√–æ√π’È „Àâ°∫— º¡§◊Õ„Àâª√–°“»°—∫§π∑’Ë‰¡à„™à¬«‘ ‡√◊ÕË ß§«“¡
¡—ßË §—ßË ¢Õßæ√–§√‘ µå ´÷ßË ‡ªìπ‡√◊ÕË ß∑’‡Ë °‘π°«à“∑’®Ë –‡¢â“„®‰¥â 9∑”„Àâ∑°ÿ §π‡ÀÁπ™—¥‡®π∂÷ß·ºπ°“√≈—∫π’È ∑’Ë
æ√–‡®â“ºŸâ √â“ß∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß‰¥â‡°Á∫´àÕπ‰«âµ—Èß·µà √â“ß‚≈°¡“ 10æ√–‡®â“‡°Á∫´àÕπ·ºπ°“√≈—∫π’È ‰«â
‡æ◊ËÕ«à“µÕππ’Èæ√–Õß§å®–‰¥â‡ªî¥‡º¬ µ‘ªí≠≠“Õ—πÀ≈“°À≈“¬¢Õßæ√–Õß§å„Àâ°—∫ºŸâ§√Õ∫§√Õß
·≈–ºŸâ¡’Õ”π“®„π‚≈°ΩÉ“¬«‘≠≠“≥ ‚¥¬æ√–Õß§å ‰¥â „™âÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–Õß§å†‡ªî¥‡º¬‡√◊ËÕßπ’È

3

2:19 æ≈‡¡◊Õß‡¥’¬«°—π°—∫§π¢Õßæ√–‡®â“ À¡“¬∂÷ß ª√–™“™π¢Õßæ√–‡®â“ ‰¥â™◊ËÕ«à“‡ªìπºŸâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï‡æ√“–æ√–§√‘ µå∑”„Àâ
æ«°‡¢“∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ·≈–‡ªìπ§π¢Õßæ√–‡®â“·µàºŸâ‡¥’¬«
2:20 À‘π°âÕπ∑’Ë ”§—≠∑’Ë ÿ¥ À¡“¬∂÷ß çÀ‘π∑’ËÕ¬Ÿàµ√ß¡ÿ¡é ‡ªìπÀ‘π°âÕπ·√°·≈–°âÕπ∑’Ë ”§—≠∑’Ë ÿ¥¢Õß ‘Ëß°àÕ √â“ß
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11æ√–Õß§å∑”Õ¬à“ßπ’µÈ “¡®ÿ¥ª√–

ß§å∑ÕË’ ¬Ÿà„π„®¢Õßæ√–Õß§åµßÈ— ·µà·√°¡“ ·≈–‡√◊ÕË ßπ’æÈ √–Õß§å°Á ‰¥â
∑”„Àâ ”‡√Á®„πæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå Õß§å‡®â“™’«‘µ¢Õß‡√“ 12æ«°‡√“∑’Ë¡’ à«π„πæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå °≈â“·≈–
¡—Ëπ„®∑’Ë®–‡¢â“‰ªÕ¬ŸàµàÕÀπâ“æ√–‡®â“ ‡æ√“–‡√“‰«â«“ß„®„πæ√–§√‘ µå 13º¡Õ∏‘…∞“π¢Õ„Àâæ«°§ÿ≥
‰¡à∑Õâ ·∑â‡æ√“–‡ÀÁπº¡µâÕß‡¥◊Õ¥√âÕπ ∑’ºË ¡‡¥◊Õ¥√âÕπ°Á‡æ◊ÕË ª√–‚¬™πå¢Õßæ«°§ÿ≥ ‡æ◊ÕË ∑’æË «°§ÿ≥®–
‰¥â√—∫»—°¥‘Ï»√’¥â«¬

§«“¡√—°¢Õßæ√–§√‘ µå
14π’Ë‡ªìπ‡Àµÿ∑’Ëº¡‰¥â§ÿ°‡¢à“≈ßÕ∏‘…∞“πµàÕÀπâ“æ√–∫‘¥“ 15§”«à“ ç§√Õ∫§√—«„π «√√§å ·≈–
∫π·ºàπ¥‘π‚≈°é °Á¡“®“°§”«à“æ√–∫‘¥“π’·Ë À≈– 16¢Õ„Àâæ√–‡®â“∑’¡Ë ßË— §—ßË ¡À“»“≈ ™à«¬„Àâæ«°§ÿ≥
¡’æ≈—ß„®∑’‡Ë ¢â¡·¢Áßºà“π∑“ßæ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ∑ÿ ∏‘†Ï ¢Õßæ√–Õß§å 17¢Õ„Àâæ√–§√‘ µå µ—ßÈ ¡—πË §ßÕ¬Ÿà„π
„®¢Õßæ«°§ÿ≥‡æ√“–æ«°§ÿ≥‰«â«“ß„®„πæ√–Õß§å ¢Õ„Àâ≈ß√“°≈÷°¡—πË §ß„π§«“¡√—° 18º¡Õ∏‘…∞“π

*

„Àâæ«°§ÿ≥·≈–ºŸâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï¢Õßæ√–‡®â“∑ÿ°§π¡’§«“¡ “¡“√∂∑’Ë®–‡¢â“„®«à“ §«“¡√—°∑’Ëæ√–§√‘ µå¡’
µàÕ‡√“π—Èπ¡—π°«â“ß ¬“« Ÿß ·≈–≈÷°¢π“¥‰Àπ 19¢Õ„Àâæ«°§ÿ≥‡¢â“„®∂÷ß§«“¡√—°¢Õßæ√–§√‘ µå ∑’Ë
‡°‘π°«à“®–‡¢â“„®‰¥â ‡æ◊ËÕæ«°§ÿ≥®–‰¥â‡µÁ¡‰ª¥â«¬§«“¡∫√‘∫Ÿ√≥å¢Õßæ√–‡®â“
20æ√–‡®â“ “¡“√∂∑”‰¥â∑°ÿ ßË‘ ¡“°¬‘ßË °«à“∑’‡Ë √“®–¢ÕÀ√◊Õ§‘¥‰¥â ¥â«¬ƒ∑∏‘ÕÏ ”π“®¢Õßæ√–Õß§å
∑’°Ë ”≈—ß∑”ß“πÕ¬Ÿ„à πµ—«‡√“ 21¢Õ„Àâæ√–‡®â“‰¥â√∫— ‡°’¬√µ‘∑ßÈ— ®“°À¡Ÿªà √–™ÿ¡¢Õßæ√–Õß§å†·≈–®“°æ√–
‡¬´Ÿ§√‘ µå∑°ÿ ¬ÿ§∑ÿ° ¡—¬µ≈Õ¥‰ª Õ“‡¡π†

√à“ß‡¥’¬«°—π
„π∞“π–∑’ºË ¡‡ªìππ—°‚∑…‡æ√“–‡ÀÁπ·°àÕß§å‡®â“™’«µ‘ º¡¢ÕÕâÕπ«Õπ„Àâæ«°§ÿ≥„™â™«’ µ‘ „Àâ ¡
°—∫∑’æË √–‡®â“‰¥â‡√’¬°æ«°§ÿ≥¡“ 2§◊Õ„Àâ ¿ÿ “æÕàÕππâÕ¡Õ¬Ÿ‡à ¡Õ √«¡∑—ßÈ „Àâ„®‡¬ÁπÊ·≈–Õ¥∑π
µàÕ°—π·≈–°—π¥â«¬§«“¡√—° 3„Àâæ¬“¬“¡ ÿ¥§«“¡ “¡“√∂∑’Ë®–√—°…“§«“¡‡ªìππÈ”Àπ÷Ëß„®‡¥’¬«°—π
∑’Ë ‰¥â√∫— ®“°æ√–«‘≠≠“≥ ¥â«¬°“√„™â π— µ‘ ¢ÿ ‡ªìπ‡™◊Õ°ºŸ°¡—¥æ«°§ÿ≥‰«â¥«â ¬°—π 4¡’‡æ’¬ß°“¬‡¥’¬«
·≈–æ√–«‘≠≠“≥‡¥’¬« ‡À¡◊Õπ∑’æË √–‡®â“‡√’¬°æ«°§ÿ≥¡“„Àâ¡§’ «“¡À«—ß‡¥’¬« 5¡’Õß§å‡®â“™’«µ‘ Õß§å
‡¥’¬« §«“¡‡™◊ÕË ‡¥’¬« æ‘∏®’ ¡àÿ πÈ”†‡¥’¬« 6·≈–¡’æ√–‡®â“Õß§å‡¥’¬« ºŸ‡â ªìπæ√–∫‘¥“¢Õß∑ÿ° ßË‘ Õ¬Ÿ‡à Àπ◊Õ
∑ÿ° ‘Ëß Õ¬Ÿà∑—Ë«∑ÿ° ‘Ëß ·≈–Õ¬Ÿà„π∑ÿ° ‘Ëß
7æ«°‡√“·µà≈–§π‰¥â√—∫¢Õß¢«—≠µ“¡§«“¡‡¡µµ“¢Õßæ√–§√‘ µå 8π—Ëπ‡ªìπ‡Àµÿ∑’Ëæ√–§—¡¿’√å
∂÷ß‰¥âæ¥Ÿ «à“
ç‡¡◊ÕË æ√–Õß§å¢πÈ÷ ‰ªÕ¬Ÿ∑à Ë’ ßŸ
æ√–Õß§å°Á‡Õ“‡™≈¬ ß§√“¡‰ª¥â«¬
·≈–æ√–Õß§å°Á ‰¥â·®°¢Õß¢«—≠„Àâ°—∫¡πÿ…¬åé ( ¥ÿ¥’ 68:18)
9∑’ËæŸ¥«à“ çæ√–Õß§å¢÷Èπ‰ªé °Á· ¥ß«à“æ√–Õß§å‡§¬≈ß¡“∑’Ë ‚≈°‡∫◊ÈÕß≈à“ßπ’È 10æ√–Õß§å∑’Ë≈ß¡“
°Á‡ªìπÕß§å‡¥’¬«°—∫∑’¢Ë πÈ÷ ‰ª ßŸ °«à“ «√√§å∑ßÈ— ª«ß ‡æ◊ÕË æ√–Õß§å®–‰¥â‡µÁ¡‰ª„π∑ÿ° ßË‘ ∑ÿ°Õ¬à“ß 11æ√–
‡¬´Ÿ‰¥â·®°¢Õß¢«—≠§◊Õ æ«°»‘…¬å‡Õ°†¢Õßæ√–Õß§å æ«°ºŸæâ ¥Ÿ ·∑πæ√–‡®â“† æ«°ºŸªâ √–°“»¢à“«¥’
·≈–æ«°ºŸ‡â ≈’¬È ß∑’Ë Õπ 12‡æ◊ÕË §πæ«°π’È ®–‰¥â‡µ√’¬¡§π¢Õßæ√–‡®â“„Àâ “¡“√∂∑”ß“π√—∫„™â ´÷ßË ®–

4

3:14-15 ‡ªìπ°“√‡≈àπ§”¢Õß‡ª“‚≈ ‡æ√“–„π¿“…“°√’° §”«à“ §√Õ∫§√—« °—∫§”«à“ ∫‘¥“ ¡’‡ ’¬ß§≈â“¬°—π¡“°

10 Eph

331

26/8/03, 11:02 AM

‡Õ‡ø´— 4:13

332

‡ √‘¡ √â“ß°“¬¢Õßæ√–§√‘ µå„Àâ·¢Áß·°√àß¢÷Èπ‡√◊ËÕ¬Ê 13®π°«à“æ«°‡√“∑—ÈßÀ¡¥®–‡ªìππÈ”Àπ÷Ëß„®
‡¥’¬«°—π„π§«“¡‡™◊ÕË ·≈–„π§«“¡√Ÿ‡â °’¬Ë «°—∫æ√–∫ÿµ√¢Õßæ√–‡®â“ ·≈â«‡√“®–‰¥â ‚µ‡ªìπºŸâ „À≠à‡µÁ¡∑’Ë
§◊Õ‡ªìπ‡À¡◊Õπ°—∫æ√–§√‘ µå∑ÿ°ª√–°“√
14∑—ßÈ π’°È ‡Á æ◊ÕË ‡√“®–‰¥â ‰¡à‡ªìπ‡À¡◊Õπ‡¥Á°‡≈Á°Ê Õ’°µàÕ‰ª À√◊Õ‡À¡◊Õπ§≈◊π
Ë ∑’∂Ë °Ÿ ´—¥‰ª´—¥¡“ À√◊Õ
∂Ÿ°æ—¥‰ª∑“ß‚πâπ∑’∑“ßπ’È∑’¥â«¬§” Õπ„À¡àÊ ·≈–¥â«¬‡≈àÀå‡À≈’Ë¬¡·≈–°≈Õÿ∫“¬µà“ßÊ ¢Õßæ«°ºŸâ
Õπ‡∑Á® 15·µà„Àâæ«°‡√“æŸ¥§«“¡®√‘ß¥â«¬§«“¡√—° ·≈–„Àâ ‚µ¢÷πÈ ‡ªìπ‡À¡◊Õπæ√–§√‘ µå„π∑ÿ°Ê ∑“ß
æ√–§√‘ µå§Õ◊ »’√…– 16∑’√Ë “à ß°“¬∑ÿ° «à πµâÕßæ÷ßË æ“·≈–∑—ßÈ √à“ß°Á¬¥÷ µ‘¥ π‘∑°—π¥â«¬‡ πâ ‡ÕÁπ∑ÿ°Ê ‡ πâ
‡¡◊ËÕÕ«—¬«–µà“ßÊ ∑”Àπâ“∑’Ë¢Õß¡—π‡Õß·≈â« æ√–§√‘ µå∑”„Àâ√à“ß°“¬∑—ÈßÀ¡¥‡®√‘≠‡µ‘∫‚µ·≈–·¢Áß
·√ß¢÷Èπ¥â«¬§«“¡√—°

·∫∫Õ¬à“ß∑’Ë§ÿ≥§«√‡ªìπ
17„π∞“π–µ—«·∑π¢ÕßÕß§å‡®â“™’«µ‘ º¡¢Õ∫Õ°æ«°§ÿ≥«à“ µàÕ®“°π’È ‰ª Õ¬à“„™â™«’ µ‘ ‡À¡◊Õπ°—∫
§π∑’Ë ‰¡à√®âŸ °— æ√–‡®â“ ∑’§Ë ¥‘ ·µà‡√◊ÕË ß‰√â “√– 18§«“¡§‘¥¢Õß‡¢“¡◊¥¡—«‰ª‡æ√“–§«“¡‚ßà‡¢≈“·≈–®‘µ„®
∑’Ë¥◊ÈÕ√—Èπ ∑”„Àâ∂Ÿ°·¬°ÕÕ°®“°™’«‘µ∑’Ë¡“®“°æ√–‡®â“ 19æ«°‡¢“‰¡à¡’§«“¡≈–Õ“¬µàÕ∫“ªÕ’°·≈â«
ª≈àÕ¬µ—«¡—«‡¡“„π°“¡ ∑”‡√◊ËÕß≈“¡°∑ÿ°Õ¬à“ß‚¥¬‰¡à¬—∫¬—Èß™—Ëß„® 20·µàπ—Ëπ‰¡à„™à ‘Ëß∑’Ë§ÿ≥‰¥â‡√’¬π√Ÿâ
‡°’¬Ë «°—∫æ√–§√‘ µå 21®√‘ßÊ ·≈â« §ÿ≥‡§¬‰¥â¬π‘ ‡√◊ÕË ß¢Õßæ√–Õß§å·≈–‰¥â√∫— §” Õπ‡°’¬Ë «°—∫æ√–Õß§å
‘Ëß∑’Ë§ÿ≥‡√’¬π√Ÿâ¡“π—Èπ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡®√‘ß∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â‡ªî¥‡º¬„πæ√–‡¬´Ÿ 22§” Õππ—Èπ∫Õ°„Àâ
æ«°§ÿ≥°”®—¥µ—«µπ‡°à“Ê ∑’Ë∂Ÿ°µ—≥À“™—°π”„ÀâÀ≈ß·≈–‡ ◊ËÕ¡‰ª 23§” Õππ—Èπ¬—ß Õπ„Àâ§ÿ≥¬Õ¡
„Àâæ√–‡®â“ √â“ß§«“¡§‘¥·≈–®‘µ„®¢Õß§ÿ≥¢÷Èπ¡“„À¡à 24§” Õππ’È¬—ß∫Õ°Õ’°«à“„Àâ «¡§π„À¡àπ—Èπ
∑’æË √–‡®â“ √â“ß¢÷πÈ ¡“‡ªìπ‡À¡◊Õπæ√–Õß§å ‡æ◊ÕË ®–‰¥â¡™’ «’ µ‘ ∑’æË √–‡®â“™Õ∫„® ‡ªìπ™’«µ‘ ∑’∫Ë √‘ ∑ÿ ∏‘†Ï µ“¡

§«“¡®√‘ß∑’Ë‡√“ Õππ—Èπ
25∂â“Õ¬à“ßπ—Èπ „Àâ‡≈‘°æŸ¥‚°À°´– ç„Àâµà“ß§πµà“ßæŸ¥§«“¡®√‘ßµàÕ‡æ◊ËÕπ¢Õßµπ ‡æ√“–æ«°
‡√“‡ªìπÕ«—¬«–„π√à“ß°“¬‡¥’¬«°—πé* 26ç∂â“‚°√∏ °ÁÕ¬à“∑”∫“ªé* §«√°”®—¥§«“¡‚°√∏π—πÈ „ÀâÀ¡¥
‰ª°àÕπ¥«ßÕ“∑‘µ¬åµ°¥‘π 27Õ¬à“‡ªî¥‚Õ°“ „Àâ°∫— ¡“√‡Õ“™π–æ«°§ÿ≥‰¥â 28§π∑’‡Ë §¬¢‚¡¬¡“°àÕπ
°Á„Àâ‡≈‘°¢‚¡¬´– ·≈â«À—π¡“∑”ß“π „™â¡Õ◊ ∑” ßË‘ ∑’¡Ë ª’ √–‚¬™πå ‡æ◊ÕË ®–‰¥â¡’ ßË‘ ¢Õß‰«â·®°§π∑’¢Ë ¥— π
29Õ¬à“æŸ¥§”À¬“∫§“¬‡≈¬ ·µà „ÀâæŸ¥„π ‘Ëß∑’Ë¥’ ‡æ◊ËÕ®–‰¥â „Àâ°”≈—ß„®°—∫§π∑’ËµâÕß°“√ ‡æ◊ËÕ¡—π
®–‰¥â‡ªìπª√–‚¬™πå°∫— §π∑’Ë ‰¥â¬π‘ 30Õ¬à“∑”„Àâæ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ∑ÿ ∏‘¢Ï Õßæ√–‡®â“‡ ¬’ „® æ√–‡®â“‰¥â
‡Õ“æ√–«‘≠≠“≥π’È¡“ª√–∑—∫µ√“æ«°§ÿ≥‰«â °Á‡æ◊ËÕ· ¥ß«à“æ«°§ÿ≥‡ªìπ¢Õßæ√–‡®â“ ·≈–‡æ◊ËÕ
√—∫√Õß«à“æ√–‡®â“®–ª≈¥ª≈àÕ¬„Àâæ«°§ÿ≥‡ªìπÕ‘ √–„π«—ππ—πÈ * 31°”®—¥ ßË‘ ‡À≈à“π’È „ÀâÀ¡¥ πÈ‘ ‰ª®“°
æ«°§ÿ≥ §◊Õ§«“¡¢¡¢◊Ëπ∑—ÈßÀ¡¥ §«“¡‚°√∏·§âπ °“√∑–‡≈“–«‘«“∑ ·≈–°“√„ à√â“¬ªÑ“¬ ’ √«¡
∂÷ß§«“¡™—«Ë ∑ÿ°™π‘¥ 32„Àâ‡¡µµ“µàÕ°—π ‡ÀÁπÕ°‡ÀÁπ„®°—π ·≈–Õ¿—¬„Àâ°π— ·≈–°—π‡À¡◊Õπ°—∫∑’æË √–‡®â“
‰¥âÕ¿—¬„Àâ°—∫§ÿ≥ºà“π∑“ßæ√–§√‘ µå
4:25 çµà“ß§π...‡¥’¬«°—πé Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ ‡»§“√‘¬“Àå 8:16
4:26 ç∂â“‚°√∏...∑”∫“ªé Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ ¥ÿ¥’ 4:4
4:30 «—ππ—Èπ §◊Õ«—π∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå‡ ¥Á®°≈—∫¡“Õ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß
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„π∞“π–∑’Ë‡ªìπ≈Ÿ°∑’Ë√—°¢Õßæ√–‡®â“ „Àâæ«°§ÿ≥‡≈’¬π·∫∫æ√–Õß§å 2„Àâ „™â™’«‘µ¥â«¬§«“¡√—°
‡À¡◊Õπ°—∫∑’æË √–§√‘ µå√°— ‡√“¥â«¬ æ√–Õß§å ‰¥â ≈–™’«µ‘ ‡æ◊ÕË ‡√“ ‡ªìπ‡À¡◊Õπ‡§√◊ÕË ß∂«“¬†·≈–
‡§√◊ËÕß∫Ÿ™“∑’ËÀÕ¡À«“π„Àâ°—∫æ√–‡®â“
3‡√◊ËÕß§«“¡º‘¥∫“ª∑“ß‡æ» ‡√◊ËÕß≈“¡°∑ÿ°Õ¬à“ß À√◊Õ§«“¡¡—°¡“°„π°“¡ ·¡â·µà®–æŸ¥∂÷ß°Á
Õ¬à“‡≈¬ ‡æ√“–¡—π‰¡à‡À¡“–°—∫ºŸ∫â √‘ ∑ÿ ∏‘†Ï ¢Õßæ√–‡®â“ 4√«¡∑—ßÈ °“√æŸ¥®“À¬“∫§“¬‰√â “√–‰¡à‡ªìπ
‡√◊ËÕß À√◊ÕæŸ¥µ≈°≈“¡° °Á ‰¡à‡À¡“– ¡∑—Èßπ—Èπ ·µà§«√®–æŸ¥¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“¥’°«à“ 5„Àâæ«°§ÿ≥√Ÿâ
‡Õ“‰«â‡≈¬«à“∑ÿ°§π∑’Ë∑”º‘¥∫“ª∑“ß‡æ» ≈“¡° À√◊Õ¡—°¡“°„π°“¡ ®–‰¡à¡’ à«π„π·ºàπ¥‘π¢Õß
æ√–§√‘ µå·≈–¢Õßæ√–‡®â“‡≈¬
6Õ¬à“„Àâ „§√¡“À≈Õ°≈«ßæ«°§ÿ≥¥â«¬§”æŸ¥∑’Ë‡À≈«‰À≈ ‡æ√“–‡√◊ËÕßÕ¬à“ßπ’È·À≈–∑’Ë∑”„Àâ
æ√–‡®â“≈ß‚∑…§πæ«°π—πÈ ∑’Ë ‰¡à‡™◊ÕË øíß 7‡¡◊ÕË √ŸÕâ ¬à“ßπ’·È ≈â« °ÁÕ¬à“‰ª¡’ «à π√à«¡°—∫§πæ«°π—πÈ ‡≈¬ 8∑’Ë
º¡æŸ¥Õ¬à“ßπ’È°Á‡æ√“–‡¡◊ËÕ°àÕππ’Èæ«°§ÿ≥‡§¬‡ªìπ§«“¡¡◊¥ ·µà‡¥’Î¬«π’È‡ªìπ§«“¡ «à“ß·≈â« ‡æ√“–
¡’ «à π„πÕß§å‡®â“™’«µ‘ ∂â“Õ¬à“ßπ—πÈ °Á„Àâ „™â™«’ µ‘ „Àâ ¡°—∫∑’‡Ë ªìπ≈Ÿ°¢Õß§«“¡ «à“ßπ—πÈ 9(‡æ√“–º≈¢Õß
§«“¡ «à“ß§◊Õ§«“¡¥’∑ÿ°Õ¬à“ß ™’«‘µ∑’Ëæ√–‡®â“™Õ∫„® ·≈–°“√æŸ¥§«“¡®√‘ß) 10„Àâæ¬“¬“¡§âπÀ“
«à“Õß§å‡®â“™’«‘µ™Õ∫„®Õ–‰√∫â“ß 11Õ¬à“‰ª¡’ à«π°—∫°“√°√–∑”µà“ßÊ ¢Õß§«“¡¡◊¥∑’Ë ‰√âª√–‚¬™πå
π—Èπ ·µà „Àâ‡ªî¥‚ªß‡√◊ËÕßæ«°π—ÈπÕÕ°¡“¥’°«à“ 12‡æ√“–·¡â·µà®–æŸ¥∂÷ß‡√◊ËÕß≈—∫Ê ∑’Ëæ«°‡¢“∑”°—π
°Á¬ß— πà“≈–Õ“¬‡≈¬ 13·µà§«“¡ «à“ßπ—πÈ ∑”„Àâ‡ÀÁπ∑ÿ° ß‘Ë ∑ÿ°Õ¬à“ß™—¥‡®π 14‡æ√“–§«“¡ «à“ß®–∑”„Àâ
∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ë¡—π àÕßπ—Èπ °≈“¬‡ªìπ§«“¡ «à“ß‰ª¥â«¬π—πË ‡ªìπ‡Àµÿ∑¡’Ë §’ ”æŸ¥«à“
çµ◊Ëπ‰¥â·≈â« ‡®â“∑’ËÀ≈—∫Õ¬Ÿà
≈ÿ°¢÷Èπ¡“®“°§«“¡µ“¬ ‘
·≈â«æ√–§√‘ µå®– àÕß «à“ß„ à‡®â“é
15∂â“Õ¬à“ßπ—π
È √–«—ß„Àâ¥«’ “à æ«°§ÿ≥„™â™«’ µ‘ Õ¬à“ß‰√ Õ¬à“‡ªìπ‡À¡◊Õπ§π‚ßà·µà„Àâ‡ªìπ‡À¡◊Õπ§π
©≈“¥ 16„™â∑°ÿ Ê ‚Õ°“ Õ¬à“ß¥’∑Ë’ ¥ÿ „π°“√∑”¥’ ‡æ√“–∑ÿ°«—ππ’¡È ·’ µà§«“¡™—«Ë √â“¬ 17©–π—πÈ Õ¬à“‡ªìπ
§π‚ßà ·µà„Àâ‡¢â“„®«à“Õß§å‡®â“™’«µ‘ µâÕß°“√„Àâ§≥
ÿ ∑”Õ–‰√ 18Õ¬à“‡¡“‡À≈â“Õßÿπà ¡—π®–∑”„Àâ§≥
ÿ ‡ ¬’ §π
19
‰¥â ·µà„Àâ‡µÁ¡‰ª¥â«¬æ√–«‘≠≠“≥¥’°«à“ §◊Õ√âÕß‡æ≈ß ¥ÿ¥’ ‡æ≈ß √√‡ √‘≠ ·≈–‡æ≈ß®“°æ√–
«‘≠≠“≥∫√‘ ∑ÿ ∏‘Ï „Àâ°π— ·≈–°—π ·≈–„Àâ√Õâ ß‡æ≈ß √√‡ √‘≠Õß§å‡®â“™’«µ‘ ®“°„®¢Õßæ«°§ÿ≥ 20·≈–
¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“ºŸâ‡ªìπæ√–∫‘¥“¢Õß‡√“‡ ¡Õ ”À√—∫∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß „π∞“π–‡ªìπ§π¢Õßæ√–‡¬´Ÿ
§√‘ µå‡®â“*

5

“¡’·≈–¿√√¬“
21„Àâ¬π
‘ ¬Õ¡´÷ßË °—π·≈–°—π ‡æ√“–¬”‡°√ßæ√–§√‘ µå
22æ«°§ÿ≥∑’‡Ë ªìπ¿√√¬“ „Àâ¬π
‘ ¬Õ¡µàÕ “¡’ ‡À¡◊Õπ∑’¬Ë π‘ ¬Õ¡µàÕÕß§å‡®â“™’«µ‘ 23‡æ√“–

“¡’§Õ◊
»’√…–¢Õß¿√√¬“ ‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëæ√–§√‘ µå‡ªìπ»’√…–¢ÕßÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡ À¡Ÿàª√–™ÿ¡π’È‡ªìπ√à“ß°“¬¢Õß
æ√–Õß§å∑’Ëæ√–Õß§å ‰¥â™à«¬„Àâ√Õ¥ 24·µàÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡¬‘π¬Õ¡µàÕæ√–§√‘ µåÕ¬à“ß‰√ ¿√√¬“°Á§«√®–
¬‘π¬Õ¡µàÕ “¡’¢Õßµπ„π∑ÿ°‡√◊ËÕßÕ¬à“ßπ—Èπ¥â«¬
5:20 À√◊Õ·ª≈µ√ßÊ ‰¥â«à“ „ππ“¡¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µ‡®â“
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25æ«°§ÿ≥∑’‡Ë ªìπ

“¡’ „Àâ√°— ¿√√¬“¢Õßµπ‡À¡◊Õπ°—∫∑’æË √–§√‘ µå√°— À¡Ÿªà √–™ÿ¡¢Õßæ√–Õß§å ·≈–
‰¥â ≈–æ√–Õß§å‡Õß‡æ◊ÕË ª√–‚¬™πå¢ÕßÀ¡Ÿªà √–™ÿ¡ 26∑’æË √–§√‘ µå∑”Õ¬à“ßπ’°È ‡Á æ◊ÕË ™”√–≈â“ßÀ¡Ÿªà √–™ÿ¡
¢Õßæ√–Õß§å „Àâ∫√‘ ∑ÿ ∏‘¥Ï «â ¬πÈ”·≈–∂âÕ¬§”¢Õßæ√–Õß§å 27·≈–‡æ◊ÕË æ√–Õß§å®–‰¥â¡Õ∫À¡Ÿªà √–™ÿ¡∑’Ë
ßà“ß“¡„Àâ°—∫æ√–Õß§å‡Õß ‡À¡◊Õπ°—∫‡®â“ “«∑’Ë ‰¡à¡’µ”Àπ‘ √‘È«√Õ¬ À√◊Õ§«“¡∫°æ√àÕßÕ–‰√‡≈¬
·µà®–∫√‘ ∑ÿ ∏‘ÀÏ ¡¥®¥∑ÿ°Õ¬à“ß 28 “¡’°‡Á À¡◊Õπ°—π §«√®–√—°¿√√¬“¢Õßµπ‡À¡◊Õπ°—∫√—°√à“ß°“¬¢Õß
µπ‡Õß §π∑’√Ë °— ¿√√¬“°Á§Õ◊ √—°µ—«‡Õßπ—πË ‡Õß 29‡æ√“–‰¡à¡’„§√À√Õ°∑’‡Ë °≈’¬¥√à“ß°“¬¢Õßµπ‡Õß ¡’·µà
®–‡≈’¬È ß¥Ÿ·≈–‡Õ“„®„ à ‡À¡◊Õπ°—∫∑’æË √–§√‘ µå‡≈’¬È ß¥Ÿ·≈–‡Õ“„®„ Àà ¡Ÿªà √–™ÿ¡¢Õßæ√–Õß§å 30‡æ√“–
‡√“‡ªìπÕ«—¬«–„π√à“ß°“¬¢Õßæ√–Õß§å 31‡À¡◊Õπ°—∫∑’æË √–§—¡¿’√æå ¥Ÿ ‡Õ“‰«â«“à ç¥—ßπ—πÈ ºŸ™â “¬®–®“°æàÕ
·≈–·¡à¢Õß‡¢“ ‰ª‡ªìπÀπ÷ßË ‡¥’¬«°—∫¿√√¬“¢Õßµπ ·≈–‡¢“∑—ßÈ Õß®–‡ªìπ√à“ß°“¬‡¥’¬«°—πé* 32‡√◊ÕË ß
π’È‡ªìπ‡√◊ËÕß≈÷°≈—∫¡“° ·≈–º¡‡Õ“‡√◊ËÕßπ’È¡“‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫ “¬ —¡æ—π∏å√–À«à“ßæ√–§√‘ µå°—∫À¡Ÿà
ª√–™ÿ¡¢Õßæ√–Õß§å 33Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡ æ«°§ÿ≥·µà≈–§π µâÕß√—°¿√√¬“¢Õßµπ ‡À¡◊Õπ°—∫√—°µπ‡Õß
«à π¿√√¬“®–µâÕß‡§“√æ “¡’¢Õßµπ
≈Ÿ°·≈–æàÕ·¡à
æ«°§ÿ≥∑’‡Ë ªìπ≈Ÿ°Ê µâÕß‡™◊ÕË øíßæàÕ·¡à¢Õßµπ „π∞“π–∑’§Ë ≥
ÿ ¡’ «à π„πÕß§å‡®â“™’«µ‘ ‡æ√“–π—πË
2
‡ªìπ ß‘Ë ∑’∂Ë °Ÿ µâÕß °Æ∑’«Ë “à ç„Àâ‡°’¬√µ‘æÕà ·¡à¢Õßµπé* π’‡Ë ªìπ°Æ¢âÕ·√°∑’¡Ë §’ ” ≠
— ≠“æà«ß¡“¥â«¬
3ç§◊Õ§ÿ≥®–‡®√‘≠√ÿàß‡√◊Õß„π∑ÿ° ‘Ëß ·≈–Õ“¬ÿ¬◊π¬“«„π·ºàπ¥‘ππ’Èé*
4æ«°§ÿ≥∑’Ë‡ªìπæàÕ Õ¬à“¬—Ë«¬ÿ≈Ÿ°¢Õßµπ„Àâ ‚°√∏ ·µà „Àâ‡≈’È¬ß¥Ÿ‡¢“¥â«¬°“√Õ∫√¡ —Ëß Õπ ·≈–
‡µ◊Õπ µ‘µ“¡·π«∑“ß¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µ

6

∑“ ·≈–ºŸ‡â ªìππ“¬
µâÕß‡™◊ËÕøíß‡®â“π“¬ΩÉ“¬‚≈°π’È §«√‡°√ß°≈—«®πµ—« —Ëπ ¥â«¬§«“¡®√‘ß„®
‡À¡◊Õπ∑’∑Ë ”°—∫æ√–§√‘ µå 6Õ¬à“∑”‡ªìπ¢¬—π·§àµÕà Àπâ“‡¡◊ÕË ¡’§π¡Õß‡æ◊ÕË ª√–®∫ Õæ≈Õ ·µà§«√®–
∑”ß“π‡À¡◊Õπ°—∫‡ªìπ∑“ ¢Õßæ√–§√‘ µå ∑’‡Ë µÁ¡„®∑”µ“¡§«“¡µâÕß°“√¢Õßæ√–‡®â“ 7„Àâ‡µÁ¡„®√—∫
„™â‡À¡◊Õπ°—∫∑’∑Ë ”µàÕÕß§å‡®â“™’«µ‘ ‰¡à „™àµÕà ¡πÿ…¬å 8®”‰«â«à“ ‰¡à«à“§ÿ≥®–‡ªìπ∑“ À√◊Õ‡ªìπ§πÕ‘ √–
°Áµ“¡ ∂â“∑”§«“¡¥’°Á®–‰¥â√—∫ ‘ËßµÕ∫·∑π®“°Õß§å‡®â“™’«‘µ
9„π∑”πÕß‡¥’¬«°—π æ«°§ÿ≥∑’Ë‡ªìπ‡®â“π“¬Õ¬à“‰¥â¢à¡¢Ÿà∑“ ¢Õßµπ ®”‰«â«à“‡®â“π“¬¢Õß§ÿ≥
·≈–¢Õß‡¢“°ÁÕ¬Ÿà∫π «√√§å ·≈–æ√–Õß§å°Á ‰¡à≈”‡Õ’¬ß‡¢â“¢â“ß„§√
5æ«°§ÿ≥∑’Ë‡ªìπ∑“

®ß «¡™ÿ¥‡°√“–¢Õßæ√–‡®â“
¥ÿ ∑â“¬π’È ¢Õ„Àâæ«°§ÿ≥‡¢â¡·¢Áß„πÕß§å‡®â“™’«µ‘ ·≈–„πƒ∑∏‘ÕÏ ”π“®Õ—π¬‘ßË „À≠à¢Õßæ√–Õß§å
11 «¡™ÿ¥‡°√“–∑’æ
Ë √–‡®â“¡Õ∫„ÀâÕ¬à“ß‡µÁ¡¬» ·≈â«æ«°§ÿ≥®– “¡“√∂¬◊π¢÷πÈ µàÕ ·Ÿâ ºπ°“√¢Õß¡“√
12
√â“¬ ‡æ√“–æ«°‡√“‰¡à‰¥âµÕà °Ÿâ ∫— ¡πÿ…¬å·µàµÕà °Ÿâ ∫— ºŸ§â √Õ∫§√Õß ºŸ¡â Õ’ ”π“® µàÕ °Ÿâ ∫— ‡∑æ‡®â“∑’§Ë √Õß
‚≈°¡◊¥π’È ·≈–µàÕ °Ÿâ ∫— «‘≠≠“≥™—«Ë √â“¬„π‚≈°ΩÉ“¬«‘≠≠“≥ 13‡æ√“–Õ¬à“ßπ’È „Àâ «¡™ÿ¥‡°√“–∑’æË √–‡®â“
¡Õ∫„ÀâÕ¬à“ß‡µÁ¡¬» ‡æ◊ËÕ§ÿ≥®– “¡“√∂¬◊πÀ¬—¥‰¥â‡¡◊ËÕ«—πÕ—π™—Ë«√â“¬¡“∂÷ß ·≈–‡¡◊ËÕ∑ÿ°Õ¬à“ß®∫
10

5:31 ç¥—ßπ—Èπ...‡¥’¬«°—πé Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ ª∞¡°“≈ 2:24
6:2 ç„Àâ‡°’¬√µ‘...¢Õßµπé Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ Õæ¬æ 20:12, ‡©≈¬∏√√¡∫—≠≠—µ‘ 5:16
6:3 ç§◊Õ§ÿ≥...·ºàπ¥‘ππ’éÈ Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß Õ◊ Õæ¬æ 20:12, ‡©≈¬∏√√¡∫—≠≠—µ‘ 5:16
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‡Õ‡ø´— 6:24

πÈ‘ ·≈â« æ«°§ÿ≥°Á¬ß— §ß¬◊πÀ¬—¥µàÕ‰ª‰¥â 14¥—ßπ—πÈ „Àâ¬π◊ À¬—¥‰«â ‡Õ“§«“¡®√‘ß√—¥‡Õ«‰«â‡À¡◊Õπ‡¢Á¡¢—¥
‡Õ“™’«µ‘ ∑’æË √–‡®â“™Õ∫„®¡“ «¡‡ªìπ‡°√“–ªÑÕß°—πÕ° 15‡Õ“„®∑’æË √âÕ¡®–ª√–°“»¢à“«¥’‡√◊ÕË ß π— µ‘
¢ÿ ¡“ «¡‡ªìπ√Õß‡∑â“ 16πÕ°®“°π’·È ≈â« „Àâ‡Õ“§«“¡‡™◊ÕË ‡ªìπ‚≈à ∑’æË «°§ÿ≥®–„™â°π— ≈Ÿ°∏πŸ‰ø∑—ßÈ À¡¥
∑’Ë¡“√√â“¬¬‘ß‡¢â“„ à 17„Àâ‡Õ“§«“¡√Õ¥‡ªìπÀ¡«°‡À≈Á° ·≈–„Àâ∂◊Õ¥“∫¢Õßæ√–«‘≠≠“≥ ´÷Ëß°Á§◊Õ
∂âÕ¬§”¢Õßæ√–‡®â“ 18„π∑ÿ°‚Õ°“ ·≈–∑ÿ°‡√◊ÕË ß∑’§Ë ≥
ÿ Õ∏‘…∞“πÀ√◊Õ¢Õ√âÕß °Á„ÀâÕ∏‘…∞“π¥â«¬§«“¡
™à«¬‡À≈◊Õ¢Õßæ√–«‘≠≠“≥ ¥â«¬‡Àµÿπ’È „Àâµ◊Ëπµ—«·≈–Õ∏‘…∞“π ”À√—∫ºŸâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï¢Õßæ√–‡®â“Õ¬Ÿà
µ≈Õ¥‡«≈“
19„ÀâÕ∏‘…∞“π‡º◊ËÕº¡¥â«¬ ‡æ◊ËÕ‡¡◊ËÕ‡«≈“∑’Ëº¡‡ªî¥ª“°æŸ¥ æ√–‡®â“®–„Àâ§”æŸ¥°—∫º¡ ‡æ◊ËÕº¡
®–‰¥â‡ªî¥‡º¬‡√◊ÕË ß≈÷°≈—∫¢Õß¢à“«¥’πÕ’È ¬à“ß°≈â“À“≠ 20º¡°Á‡ªìπ∑Ÿµ¢Õßæ√–‡®â“∑’°Ë ”≈—ßª√–°“»¢à“«¥’
π’ÈÕ¬Ÿà„π§ÿ° ™à«¬Õ∏‘…∞“π„Àâº¡°≈â“∑’Ë®–ª√–°“»¢à“«¥’π’È µ“¡∑’Ëº¡§«√®–æŸ¥¥â«¬

§”Õ«¬æ√ ÿ¥∑â“¬
∑’‡Ë ªìπæ’πË Õâ ß∑’√Ë °— ·≈–‡ªìπºŸ√â ∫— „™â∑´Ë’ ÕË◊ µ— ¬å¢ÕßÕß§å‡®â“™’«µ‘ ®–‡≈à“‡√◊ÕË ß∑—ßÈ À¡¥¢Õß
º¡„Àâæ«°§ÿ≥øíß«à“‡ªìπÕ¬à“ß‰√∫â“ß·≈–∑”Õ–‰√Õ¬Ÿà 22º¡ ßà ‡¢“¡“‡æ◊ÕË æ«°§ÿ≥®–‰¥â√¢Ÿâ “à «§√“«¢Õß
‡√“·≈–‡æ◊ËÕ‡¢“®–‰¥â „Àâ°”≈—ß„®æ«°§ÿ≥¥â«¬
23¢Õ„Àâæ√–‡®â“æ√–∫‘¥“·≈–æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå‡®â“ „Àâ —πµ‘ ÿ¢ §«“¡√—°·≈–§«“¡‡™◊ËÕ°—∫æ«°
§ÿ≥ 24¢Õ„Àâæ√–‡®â“„Àâ§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“°—∫æ«°§ÿ≥∑ÿ°§π∑’√Ë °— æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå‡®â“¢Õß‡√“Õ¬à“ß‰¡à
‡ ◊ËÕ¡§≈“¬
21∑’§°‘ —
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Àπ—ß Õ◊ øî≈ª‘ ªï
‡ª“‚≈‰¥â‡¢’¬π®¥À¡“¬∂÷ß™“«øî≈ª‘ ªï ®“°„π§ÿ°‡À¡◊Õπ°—π
´÷ßË Õ“®®–‡ªìπ§ÿ°∑’°Ë √ÿß‚√¡ „π¢≥–π—πÈ ‡ª“‚≈¡’ª≠
í À“À≈“¬Õ¬à“ß
·µà‡¢“°Á¬—ß§ß‰«â«“ß„®„πæ√–‡®â“ ®¥À¡“¬©∫—∫π’È®÷ß· ¥ß„Àâ
‡ÀÁπ∂÷ß§«“¡¡—Ëπ„® ·≈–§«“¡™◊Ëπ∫“π∑’Ë‡¢“¡’ ‡ª“‚≈‰¥â‡¢’¬π
®¥À¡“¬©∫—∫π’È¢÷Èπ¡“ ‡æ◊ËÕª≈ÿ°„®™“«øî≈‘ªªï ·≈–¢Õ∫§ÿ≥
æ«°‡¢“∑’Ë àß‡ß‘π¡“™à«¬
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øï≈‘ªªï 1:17

®¥À¡“¬®“°‡ª“‚≈∂÷ßÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“
‡¡◊Õßøï≈‘ªªï

1

®“°‡ª“‚≈·≈–∑‘‚¡∏’ æ«°∑“ ¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå
∂÷ßºŸâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï¢Õßæ√–‡®â“∑ÿ°§π∑’Ë¡’ à«π√à«¡„πæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå„π‡¡◊Õßøï≈‘ªªï √«¡∑—Èßæ«°ºŸâ
†
¥Ÿ·≈ ·≈–ºŸâ√—∫„™âæ‘‡»…†
2º¡¢Õ„Àâæ√–‡®â“æ√–∫‘¥“¢Õß‡√“·≈–æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå‡®â“„Àâ§«“¡‡¡µµ“·≈– π
— µ‘ ¢ÿ °—∫æ«°
§ÿ≥¥â«¬‡∂‘¥
§”Õ∏‘…∞“π¢Õß‡ª“‚≈

3º¡¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“¢Õßº¡∑ÿ°§√—Èß∑’Ëº¡§‘¥∂÷ßæ«°§ÿ≥ 4º¡¥’ „®µ≈Õ¥ ∑ÿ°§√—Èß∑’Ëº¡Õ∏‘…∞“π
¢Õæ√–‡®â“„Àâ°∫— æ«°§ÿ≥∑ÿ°§π 5º¡¥’ „®‡æ√“–æ«°§ÿ≥‰¥â√«à ¡ª√–°“»¢à“«¥’†°—∫º¡ µ—ßÈ ·µà«π— ·√°
∑’§Ë ≥
ÿ ‰¥â¡“‡™◊ÕË ®π∂÷ß‡¥’¬Î «π’È 6æ√–‡®â“‰¥â‡√‘¡Ë µâπ°“√ß“π∑’¥Ë ’‰«â „πæ«°§ÿ≥ ·≈–º¡·πà„®«à“æ√–Õß§å

®–∑”ß“ππ’ÈµàÕ‰ª®π°«à“®– ”‡√Á®„π«—π∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå°≈—∫¡“
7 ¡§«√·≈â«∑’Ëº¡®–§‘¥Õ¬à“ßπ’È°—∫æ«°§ÿ≥∑ÿ°§π ‡æ√“–æ«°§ÿ≥Õ¬Ÿà „π„®º¡ ∑’Ë‡ªìπÕ¬à“ßπ’È°Á
‡æ√“–æ«°§ÿ≥‰¥â§Õ¬ π—∫ πÿπº¡¡“µ≈Õ¥„πß“ππ’∑È æË’ √–‡®â“‰¥â„Àâº¡∑” ∑—ßÈ ‡«≈“∑’ºË ¡µ‘¥§ÿ°Õ¬Ÿ°à ¥Á ’
À√◊Õ‡«≈“∑’ºË ¡ª°ªÑÕß·≈–æ‘ ®Ÿ πå§«“¡®√‘ß‡°’¬Ë «°—∫¢à“«¥’π°’È ¥Á ’ 8æ√–‡®â“‡ªìπæ¬“π‰¥â º¡§‘¥∂÷ßæ«°
§ÿ≥∑ÿ°§π¡“°Ê º¡√—°§ÿ≥‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå√—°§ÿ≥
9º¡Õ∏‘…∞“π¢Õæ√–‡®â“„Àâæ«°§ÿ≥¡’§«“¡√—°Õ¬à“ß≈âπ‡À≈◊Õ √Ÿ«â “à Õ–‰√‡ªìπ§«“¡®√‘ß ·≈–‡¢â“„®
«à“®–∑”Õ¬à“ß‰√„π∑ÿ°Ê ∂“π°“√≥å
10‡æ◊ÕË §ÿ≥®–‰¥â‡≈◊Õ°„π ßË‘ ∑’¥Ë ∑
’ Ë’ ¥ÿ ·≈–®–‰¥â‡ªìπ§π∫√‘ ∑ÿ ∏‘Ï ‰¡à¡§’ «“¡º‘¥„π«—π∑’æË √–§√‘ µå
°≈—∫¡“
11§ÿ≥®–‰¥â‡µÁ¡‰ª¥â«¬§«“¡¥’ß“¡ ∑’Ë¡“®“°ƒ∑∏‘ÏÕ”π“®∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå„Àâ ∑—ÈßÀ¡¥π’È°Á‡æ◊ËÕ
æ√–‡®â“®–‰¥â√—∫‡°’¬√µ‘·≈–§” √√‡ √‘≠

ªí≠À“¢Õß‡ª“‚≈„π°“√ª√–°“»
12æ’ËπâÕß§√—∫ ¢Õ„Àâæ«°§ÿ≥√Ÿâ«à“ ‘Ëß√â“¬∑’Ë ‰¥â‡°‘¥¢÷Èπ°—∫º¡π’È §«“¡®√‘ß·≈â«‰¥â™à«¬∑”„Àâ¢à“«¥’
·æ√à°√–®“¬ÕÕ°‰ª¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ 13µÕππ’È ∑À“√√—°…“«—ß¢Õß®—°√æ√√¥‘‚√¡—π √«¡∑—Èß§πÕ◊ËπÊ ∑ÿ°
§π∑’Ëπ’Ë√Ÿâ«à“º¡∂Ÿ°≈à“¡‚´àÕ¬Ÿàπ’È°Á‡æ◊ËÕæ√–§√‘ µå 14πÕ°®“°π’È ‡æ√“–º¡µ‘¥§ÿ°π’Ë‡Õß æ’ËπâÕß à«π„À≠à

∑’ËπË’ ®÷ß‰¥âæË÷ß§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µ¡“°¢÷Èπ ¡’ „®°≈â“¡“°¢÷Èπ ·≈–‰¡à°≈—«∑’Ë®–æŸ¥
‡√◊ÕË ß√“«¢Õßæ√–‡®â“
15®√‘ßÕ¬Ÿ¡
à æ’ «°‡¢“∫“ß§πª√–°“»‡√◊ÕË ß¢Õßæ√–§√‘ µå ‡æ√“–Õ‘®©“·≈–Õ¬“°™‘ß¥’™ß‘ ‡¥àπ ·µà
°Á¡§’ π∑’ªË √–°“»‡æ√“–§«“¡À«—ß¥’‡À¡◊Õπ°—π 16-17æ«°·√°π—πÈ ª√–°“»‡æ√“–Õ¬“°™‘ß¥’™ß‘ ‡¥àπ°—∫
º¡ ·≈–‡æ√“–¡’§«“¡µ—ßÈ „®∑’Ë ‰¡à¥’ §◊Õæ«°‡¢“§‘¥«à“®–‡æ‘¡Ë §«“¡∑ÿ°¢å„Àâ°∫— º¡„π√–À«à“ß∑’ºË ¡¬—ß
µ‘¥§ÿ°Õ¬Ÿπà ’È ‰¥â ·µà§πÕ◊πË Ê π—πÈ ª√–°“»‡æ√“–§«“¡√—° æ«°‡¢“√Ÿ«â “à æ√–‡®â“„Àâº¡Õ¬Ÿ∑à π’Ë ‡’Ë æ◊ÕË ª°ªÑÕß
¢à“«¥’Õ—ππ—Èπ
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øï≈ª‘ ªï 1:18

338

18Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡

‰¡à«à“®–∑”‡æ√“–¡’·√ß®Ÿß„®∑’Ëº‘¥À√◊Õ∑”‡æ√“–À«—ß¥’ ‘Ëß∑’Ë ”§—≠∑’Ë ÿ¥ §◊Õ
‡√◊ËÕßæ√–§√‘ µå°Á ‰¥âª√–°“»ÕÕ°‰ªÕ¬Ÿà¥’ ´÷Ëß∑”„Àâº¡¥’„® „™à·≈â« º¡®–¬—ß¥’„®µàÕ‰ªÕ’° 19‡æ√“–
√Ÿ«â “à ∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ë ‰¥â‡°‘¥¢÷πÈ °—∫º¡π’®È –π”º¡‰ª∂÷ß§«“¡√Õ¥ ¡—π®–‡ªìπÕ¬à“ßπ’È ‰¥â ‡æ√“–§”Õ∏‘…∞“π
¢Õßæ«°§ÿ≥·≈–æ√–«‘≠≠“≥¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå∑æ’Ë √–‡®â“‰¥â „Àâ°∫— º¡ 20´÷ßË µ√ß°—∫ ß‘Ë ∑’ºË ¡§“¥À«—ß
Õ¬à“ß¬‘Ëß«à“ º¡®–‰¡àÕ—∫Õ“¬„π‡√◊ËÕßÕ–‰√∑—Èßπ—Èπ ·µà®–°≈â“À“≠¡“° (‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ë‡§¬°≈â“À“≠
¡“µ≈Õ¥) ·≈–æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå®–‰¥â√—∫‡°’¬√µ‘‡æ√“–µ—«º¡ ‰¡à«à“º¡®–¡’™’«‘µÕ¬ŸàµàÕ‰ªÀ√◊Õ®–µ“¬
°Áµ“¡21 ”À√—∫º¡ ®–Õ¬Ÿ°à ÕÁ ¬Ÿ‡à æ◊ÕË æ√–§√‘ µå ∂â“®–µ“¬°Á∂Õ◊ «à“‰¥â°”‰√* 22·µà∂“â ¬—ß¡’™«’ µ‘ Õ¬Ÿµà Õà ‰ª
º¡®–‰¥â∑”ß“π„Àâ‡ªìπª√–‚¬™πå °Á‡≈¬‰¡à√Ÿâ«à“®–‡≈◊Õ°Õ–‰√¥’ 23 Õß∑“ßπ’È¡—π‡≈◊Õ°¬“°¡“° ®√‘ßÊ
·≈â«º¡Õ¬“°®–µ“¬·≈–‰ªÕ¬Ÿà°—∫æ√–§√‘ µå ‡æ√“–π—Ëπ‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë¥’°«à“¡“° 24·µà¡—π®–‡ªìπ°“√¥’
”À√—∫æ«°§ÿ≥∑’ºË ¡®–Õ¬Ÿà 25‡¡◊ÕË º¡¡—πË „®Õ¬à“ßπ’È º¡®÷ß√Ÿ«â “à º¡®–Õ¬Ÿµà Õà ‰ª‡æ◊ÕË ™à«¬æ«°§ÿ≥∑ÿ°§π
„Àâ‡®√‘≠¢÷Èπ·≈–¡’§«“¡ ÿ¢„π§«“¡‡™◊ËÕ∑’Ë§ÿ≥¡’ 26‡æ√“–Õ¬à“ßπ’È §ÿ≥®–‰¥â¡’‡Àµÿº≈∑’Ë®–¿Ÿ¡‘„®„π
æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå¡“°¢÷Èπ‰ªÕ’°®“°°“√∑’Ëº¡°≈—∫¡“Õ¬Ÿà°—∫æ«°§ÿ≥Õ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß
27·µà ßË‘ ∑’Ë ”§—≠∑’Ë ¥ÿ §◊Õ „ÀâµßÈ— „®∑’®Ë –„™â™«’ µ‘ √à«¡°—π Õ¬à“ß Õ¥§≈âÕß°—∫¢à“«¥’¢Õßæ√–§√‘ µå
·≈â«‰¡à«“à º¡®–¡“‡®Õæ«°§ÿ≥À√◊Õ·§à ‰¥âøßí ¢à“«§√“«¢Õßæ«°§ÿ≥ º¡®–‰¥â√«Ÿâ “à æ«°§ÿ≥‰¥âµß—È ¡—πË §ß
Õ¬Ÿà „πæ√–«‘≠≠“≥Õß§å‡¥’¬«°—π ·≈–‰¥âµàÕ Ÿâ‡ªìππÈ”Àπ÷Ëß„®‡¥’¬«°—π ‡æ◊ËÕ§«“¡‡™◊ËÕ∑’Ë‡°‘¥¡“®“°
¢à“«¥’ππÈ— 28·≈â«§ÿ≥°Á®–‰¡à°≈—«§π∑’µË Õà µâ“π§ÿ≥‡≈¬ °— π‘¥‡¥’¬«‡æ√“–§«“¡‡ªìπÀπ÷ßË ‡¥’¬«·≈–§«“¡
°≈â“¢Õß§ÿ≥ ®–∑”„Àâ‡ÀÁπ«à“æ«°¡—π®–∂Ÿ°∑”≈“¬ ·µàæ«°§ÿ≥®–‰¥â√—∫§«“¡√Õ¥ ´÷Ëß∑—ÈßÀ¡¥π’È¡“
®“°æ√–‡®â“ 29∑’ºË ¡æŸ¥Õ¬à“ßπ’‡È æ√“–æ√–‡®â“‰¡à ‰¥â „Àâ§≥
ÿ ¡’ ∑‘ ∏‘·Ï §à¡“‡™◊ÕË „πæ√–§√‘ µå‡∑à“π—πÈ ·µà
30
„Àâ¡“∑π∑ÿ°¢å‡æ◊ÕË æ√–Õß§å¥«â ¬ µÕππ’æÈ «°§ÿ≥°”≈—ßµàÕ Ÿâ´÷ßË °Á‡À¡◊Õπ°—∫∑’§Ë ≥
ÿ ‡§¬‡ÀÁπº¡µâÕßµàÕ Ÿâ
‡¡◊ËÕ°àÕπ ·≈–¬—ß‰¥â¬‘π«à“º¡°”≈—ßµàÕ ŸâÕ¬Ÿà‡¥’Î¬«π’È¥â«¬

‡ªìπÀπ÷Ëß‡¥’¬«°—π·≈–¥Ÿ·≈°—π·≈–°—π
¥—ßπ—Èπ ∂â“„§√‡§¬‰¥â√—∫°”≈—ß„®‡æ√“–¡’ à«π√à«¡°—∫æ√–§√‘ µå À√◊Õ‡§¬‰¥â√—∫°“√ª≈Õ∫„®
®“°§«“¡√—°¢Õßæ√–‡®â“ À√◊Õ‡§¬¡’ à«π√à«¡„πæ√–«‘≠≠“≥† À√◊Õ‡§¬‰¥â√—∫§«“¡‡¡µµ“
°√ÿ≥“·≈–§«“¡ª√“π’®“°æ√–‡®â“
2∂â“‡§¬¡’ °Á¢Õ™à«¬∑”„π ßË‘ ∑’®Ë –∑”„Àâº¡¡’§«“¡ ¢ÿ ‡µÁ¡∑’Ë §◊Õ„Àâ‡ªìππÈ”Àπ÷ßË „®‡¥’¬«°—π ¡’§«“¡
√—°Õ¬à“ß‡¥’¬«°—π ‡ªìπ„®‡¥’¬«°—π ·≈–¡’‡ªÑ“À¡“¬‡¥’¬«°—π
3Õ¬à“∑”Õ–‰√·∫∫™‘ß¥’™ß‘ ‡¥àπ°—π À√◊Õ‡æ√“–À≈ß§‘¥«à“µ—«‡Õß‡°àß ·µà „Àâ∂Õà ¡µ—«≈ß ·≈–¡Õß
§πÕ◊Ëπ«à“ ”§—≠°«à“µ—«‡Õß 4Õ¬à“„Àâ „§√§‘¥·µà‡√◊ËÕßª√–‚¬™πå à«πµ—« ·µà„Àâ‡ÀÁπ·°àª√–‚¬™πå¢Õß
§πÕ◊Ëπ¥â«¬

2

µ“¡·∫∫Õ¬à“ß¢Õßæ√–‡¬´Ÿ
µå§Õ◊ 6∂÷ß·¡âæ√–Õß§å®–¡’ ¿“æ‡ªìπæ√–‡®â“ æ√–Õß§å
°Á ‰¡à ‰¥â§‘¥∑’Ë®–„™â§«“¡‡∑à“‡∑’¬¡°—∫æ√–‡®â“¢Õßæ√–Õß§å‡æ◊ËÕº≈ª√–‚¬™πå¢Õßæ√–Õß§å‡Õß‡≈¬
5„Àâæ«°§ÿ≥§‘¥·∫∫‡¥’¬«°—∫æ√–‡¬´Ÿ§√‘

1:21 °”‰√ „π∑’Ëπ’È‡ª“‚≈æŸ¥∂÷ß°“√µ“¬¥’°«à“°“√¡’™’«‘µÕ¬Ÿà ‡æ√“–«à“°“√µ“¬®–∑”„Àâ‡ª“‚≈‰¥â‡¢â“„°≈â™‘¥°—∫æ√–§√‘ µå
¡“°¬‘ßË ¢÷πÈ
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7·µàæ√–Õß§å ‰¥â∑‘Èß§«“¡‡ªìπµ—«¢Õßæ√–Õß§å‡Õß‰ª®πÀ¡¥ §◊Õ¬Õ¡√—∫ ¿“æ‡ªìπ∑“ ·≈–
‰¥â¡“‡°‘¥‡ªìπ¡πÿ…¬å 8‡¡◊ÕË æ√–Õß§å‰¥â¡“ª√“°Øµ—«„π√à“ß¡πÿ…¬å·≈â« æ√–Õß§å‰¥â∂Õà ¡µ—«¢Õßæ√–Õß§å

≈ß ¬Õ¡‡™◊ËÕøíßæ√–‡®â“∑ÿ°Õ¬à“ß ®π∑”„Àâæ√–Õß§åµâÕßµ“¬ §◊Õµ“¬∫π‰¡â°“ß‡¢π
9π’Ë‡ªìπ‡Àµÿº≈∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â¬°æ√–‡¬´Ÿ¢÷Èπ Ÿß∑’Ë ÿ¥ ·≈–„Àâ™◊ËÕ°—∫æ√–Õß§å´÷Ëß¬‘Ëß„À≠à°«à“™◊ËÕ
∑—ÈßÀ¡¥ 10‡æ◊ËÕ∑ÿ°Ê §π∑’ËÕ¬Ÿà„π «√√§å°Á¥’ „π‚≈°π’È°Á¥’ À√◊Õ„µâ ‚≈°π’È°Á¥’ ®–‰¥â§ÿ°‡¢à“≈ß„Àâ‡°’¬√µ‘
°—∫æ√–‡¬´Ÿ 11∑ÿ°Ê §π®–¬Õ¡√—∫«à“ æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå§◊ÕÕß§å‡®â“™’«‘µ ·≈â«æ√–‡®â“æ√–∫‘¥“°Á®–‰¥â
√—∫‡°’¬√µ‘¬»

„Àâ‡ªìπÕ¬à“ß∑’Ëæ√–‡®â“µâÕß°“√
∑’Ë√—° §ÿ≥°Á‡™◊ËÕøíß‡ªìπÕ¬à“ß¥’¡“µ≈Õ¥ ¥—ßπ—Èπº¡¢Õ„Àâ§ÿ≥∑”ß“πÀπ—°µàÕ‰ª¥â«¬
„®∑’Ë‡§“√æ·≈–¬”‡°√ßæ√–‡®â“ ®π°«à“æ«°§ÿ≥®–∫√√≈ÿ∂÷ß§«“¡√Õ¥ µÕππ’Èº¡Õ¬“°„Àâæ«°§ÿ≥
∑”Õ¬à“ßπ’ÈµàÕ‰ª ‰¡à „™à·§àµÕπ∑’Ëº¡Õ¬Ÿà¥â«¬‡∑à“π—Èπ ·µà ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“ß¬‘ËßµÕππ’È∑’Ëº¡‰¡à ‰¥âÕ¬Ÿà¥â«¬
13æ«°§ÿ≥ “¡“√∂∑” ßË‘ ‡À≈à“π’È ‰¥â ‡æ√“–æ√–‡®â“‡Õß∑’°Ë ”≈—ß∑”ß“πÕ¬Ÿà„πÀ¡Ÿæ
à «°§ÿ≥ æ√–Õß§å∑”„Àâ
§ÿ≥‡µÁ¡„®∑’Ë®–∑”„π ‘Ëß∑’Ëæ√–Õß§åµâÕß°“√ ·≈–„Àâƒ∑∏‘ÏÕ”π“®°—∫§ÿ≥„π°“√∑”¥â«¬
14„Àâ∑”∑ÿ°Õ¬à“ß‚¥¬‰¡à∫àπÀ√◊Õ‡∂’¬ß°—π 15‡æ◊ËÕæ«°§ÿ≥®–‰¥â ‰¡à¡’∑’Ëµ‘ ·≈–∫√‘ ÿ∑∏‘Ï æ«°§ÿ≥
®–‰¥â‡ªìπ≈Ÿ°¢Õßæ√–‡®â“∑’Ë ‰¡à¡µ’ ”Àπ‘‡≈¬ ∑—ßÈ Ê ∑’§Ë π√Õ∫¢â“ß§¥‚°ß ·≈–«‘ª√‘µº‘¥‡æ’¬È π‰ªÀ¡¥·≈â«
·µàæ«°§ÿ≥®–‰¥â àÕß· ßÕ¬Ÿà∑à“¡°≈“ßæ«°‡¢“‡À¡◊Õπ°—∫· ß «à“ßµà“ßÊ „π∑âÕßøÑ“∑’Ë àÕß «à“ß
‡¢â“¡“„π‚≈°¡◊¥ 16„Àâ∑”∑—ÈßÀ¡¥π’È „π¢≥–∑’Ëæ«°§ÿ≥‡ πÕ§” Õπ∑’Ë„Àâ™’«‘µ°—∫æ«°‡¢“ ‡æ◊ËÕ„π«—π
∑’æË √–‡¬´Ÿ§√‘ µå°≈—∫¡“ º¡®–‰¥â¿¡Ÿ „‘ ®„πµ—«§ÿ≥ ·≈–®–‰¥â‡ÀÁπ™—¥‡®π«à“º¡«‘ßË ™π–·≈–∑”ß“π ”‡√Á®
17§«“¡‡™◊ËÕ¢Õßæ«°§ÿ≥‡ªìπ‡Àµÿ∑’Ë∑”„Àâæ«°§ÿ≥∂«“¬µ—«√—∫„™âæ√–‡®â“ ‡À¡◊Õπ∂«“¬‡§√◊ËÕß
¥◊Ë¡∫Ÿ™“ ∂â“À“°º¡‡ªìπ‡À¡◊Õπ‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡∫Ÿ™“∑’ËµâÕß∂Ÿ°‡∑ÕÕ°¡“æ√âÕ¡Ê°—∫æ«°§ÿ≥ µ—«º¡‡Õß¥’„®
·≈–°Á¥’„®°—∫æ«°§ÿ≥¥â«¬ 18„π∑”πÕß‡¥’¬«°—π æ«°§ÿ≥∑ÿ°§π§«√®–¥’„® ·≈–√à«¡¥’„®°—∫º¡¥â«¬
12‡æ◊ËÕπÊ

∑‘‚¡∏’·≈–‡Õª“‚ø√¥‘∑—
19∂â“‡ªìπ§«“¡µâÕß°“√¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ º¡À«—ß«à“®–‰¥â ßà ∑‘‚¡∏’ ‰ªÀ“æ«°§ÿ≥„π‡√Á«Ê π’È º¡
®–‰¥â¡°’ ”≈—ß„® ‡¡◊ÕË √Ÿ¢â “à «§√“«¢Õßæ«°§ÿ≥ 20¡’·µà∑‚‘ ¡∏’‡∑à“π—πÈ ∑’¡Ë §’ «“¡§‘¥‡À¡◊Õπ°—∫º¡·≈– π„®
„π‡√◊ËÕß∑ÿ°¢å ÿ¢¢Õßæ«°§ÿ≥®√‘ßÊ 21 à«π§πÕ◊ËπÊ ∑’ËÕ“®®– àß¡“‰¥â °Á π„®·µà‡√◊ËÕß¢Õßµ—«‡Õß
‡∑à“π—πÈ ‰¡à ‰¥â π„®‡√◊ÕË ß¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå 22§ÿ≥°Á√ÕŸâ ¬Ÿ·à ≈â««à“π‘ ¬— ¢Õß∑‘‚¡∏’ππÈ— ‡ªìπÕ¬à“ß‰√ ·≈–
‡¢“‰¥â√—∫„™â „π°“√ª√–°“»¢à“«¥’¥â«¬°—π°—∫º¡ ‡À¡◊Õπ≈Ÿ°™à«¬æàÕ 23¥—ßπ—ÈπæÕ√Ÿâ«à“‡√◊ËÕß¢Õßº¡∑’Ë
π’Ë®–‡ªìπÕ¬à“ß‰√º¡°ÁÀ«—ß∑’Ë®– àß∑‘‚¡∏’ ‰ªÀ“æ«°§ÿ≥∑—π∑’ 24º¡‡™◊ËÕ«à“ Õß§å‡®â“™’«‘µ®–™à«¬„Àâº¡

‰¥â¡“‡®Õæ«°§ÿ≥„π‡√Á«Ê π’È‡À¡◊Õπ°—π
25·µàµÕππ’È §‘¥«à“®”‡ªìπ®–µâÕß ßà ‡Õª“‚ø√¥‘∑— °≈—∫¡“À“æ«°§ÿ≥°àÕπ ‡¢“‡ªìπ∑—ßÈ πâÕß™“¬
‡æ◊ËÕπ√à«¡ß“π ·≈–‡æ◊ËÕπ∑À“√¢Õßº¡ æ«°§ÿ≥‰¥â àß‡¢“¡“¥Ÿ·≈º¡µÕπ∑’Ëº¡¢“¥·§≈π 26º¡ àß
‡¢“¡“ ‡æ√“–‡¢“Õ¬“°®–‡®Õæ«°§ÿ≥¡“° ·≈–‡¢“°Á°≈ÿâ¡„®¡“°‡æ√“–æ«°§ÿ≥‰¥â¢à“««à“‡¢“ªÉ«¬
27µÕππ—Èπ‡¢“°ÁªÉ«¬Àπ—°®√‘ßÊ ®π‡°◊Õ∫®–µ“¬Õ¬Ÿà·≈â« ·µàæ√–‡®â“‡¡µµ“‡¢“ ´÷Ëß∂◊Õ«à“‡¡µµ“º¡
¥â«¬ ‡æ◊ÕË º¡®–‰¥â ‰¡à‡ªìπ∑ÿ°¢å¡“°‰ª°«à“π’È 28º¡®÷ßµ—ßÈ „®®– ßà ‡¢“°≈—∫¡“À“æ«°§ÿ≥ ‡æ◊ÕË æ«°§ÿ≥
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®–‰¥â¥’„®‡¡◊ËÕ‡®Õ‡¢“Õ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß ·≈–µ—«º¡‡Õß®–‰¥â∑ÿ°¢å„®πâÕ¬≈ß 29¥—ßπ—Èπ „ÀâµâÕπ√—∫‡¢“¥â«¬
§«“¡¥’ „®Õ¬à“ß¬‘ßË ‡æ√“–‡¢“¡’ «à π√à«¡„πÕß§å‡®â“™’«µ‘ ‡À¡◊Õπ°—π ·≈–„Àâ‡°’¬√µ‘°∫— ‡¢“·≈–∑ÿ°§π
∑’Ë‡ªìπÕ¬à“ß‡¢“ 30‡æ√“–‡¢“‡°◊Õ∫®–µ“¬®“°ß“π∑’Ë‡¢“∑”‡æ◊ËÕæ√–§√‘ µå ‡¢“‰¥â‡ ’Ë¬ß™’«‘µ‡æ◊ËÕ√—∫
„™âº¡ „π‡√◊ÕË ß∑’æË «°§ÿ≥‡Õß°Á∑”„Àâº¡‰¡à ‰¥â

æ√–‡¬´Ÿ ”§—≠∑’Ë ¥ÿ
ÿ¥∑â“¬π’È æ’ËπâÕß§√—∫ „Àâ¥’„®‡æ√“– ‘Ëß∑’ËÕß§å‡®â“™’«‘µ‰¥â∑” ”À√—∫º¡·≈â« ‰¡à¡’ªí≠À“‡≈¬∑’Ë
®–‡¢’¬π‡√◊ÕË ß‡¥‘¡Ê „Àâ°∫— æ«°§ÿ≥ ·≈– ßË‘ ∑’ºË ¡‡¢’¬ππ’®È –™à«¬ªÑÕß°—πæ«°§ÿ≥¥â«¬ 2„Àâ√–«—ß
‰ÕâÀ¡“æ«°π—Èπ √–«—ß‰Õâæ«°π—Èπ∑’Ë∑”™—Ë« √–«—ß‰Õâæ«°π—Èπ∑’Ë™Õ∫À—Ëπ‡π◊ÈÕÀπ—ß§π* 3‡æ√“–æ«°‡√“
π’Ë·À≈–∑’Ë ‰¥â√—∫æ‘∏’¢≈‘∫∑’Ë·∑â®√‘ß æ«°‡√“π’Ë·À≈–∑’Ëπ¡— °“√¥â«¬æ√–«‘≠≠“≥¢Õßæ√–‡®â“ æ«°
‡√“π’·Ë À≈–∑’ÕË «¥æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå ‰¡à‰¥âæß÷Ë ΩÉ“¬‡π◊ÕÈ Àπ—ßÀ√◊Õ ß‘Ë ¥’Ê ∑’‡Ë √“¡’ 4∑—ßÈ Ê ∑’ºË ¡¡’‡Àµÿº≈¡“°¡“¬
∑’Ë®–æ÷Ëß ‘Ëßµà“ßÊæ«°π’È ·µà∂â“„§√§‘¥«à“‡¢“¡’‡Àµÿº≈∑’Ë®–‰«â«“ß„®„π ‘Ëß∑’ËÕ¬Ÿà¿“¬πÕ°·≈â«≈–°Á º¡
‡ª“‚≈ ¡’¡“°¬‘ßË °«à“‡¢“‡ ¬’ Õ’° 5§◊Õº¡‰¥â‡¢â“æ‘∏¢’ ≈‘∫µÕπÕ“¬ÿ‰¥â·ª¥«—π º¡‡ªìπ§πÕ‘ √“‡Õ≈† ¡“
®“°‡ºà“‡∫π¬“¡‘π ‡ªìπ™“«Œ’∫√Ÿ†·∑âÊ ‡°‘¥®“°æàÕ·¡à™“«Œ’∫√Ÿ „π‡√◊ËÕß»“ π“ º¡Õ¬Ÿà„π°≈ÿà¡∑’Ë
‡§√àß§√—¥∑’Ë ¥ÿ §◊Õ°≈ÿ¡à ø“√‘ †’ 6º¡¡’§«“¡µ—ßÈ „®¡“°∂÷ß¢π“¥‰ª¢à¡‡ÀßÀ¡Ÿªà √–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“† «à π
„π‡√◊ËÕß°“√∑”µ“¡°Æ¢Õß‚¡‡ π—Èπ º¡‰¡à‡§¬∑”º‘¥‡≈¬ 7·µà‡æ√“–‡ÀÁπ·°àæ√–§√‘ µå ‘Ëßµà“ßÊ
‡À≈à“π—Èπ∑’Ë§√—ÈßÀπ÷Ëßº¡∂◊Õ«à“¡’§à“¡“° µÕππ’Èº¡∂◊Õ«à“‰√â§à“·≈â« 8§«“¡®√‘ß·≈â« º¡∂◊Õ«à“∑ÿ°Õ¬à“ß
π—πÈ ‰√â§“à ‡æ√“–‡ÀÁπ·°à ßË‘ ∑’¡Ë §’ “à ¬‘ßË °«à“π—πÈ ¡“°π—° §◊Õ°“√∑’Ë‰¥â√®Ÿâ °— æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µ‡®â“¢Õßº¡ º¡¬Õ¡
≠
Ÿ πÈ‘ ∑ÿ°Õ¬à“ß‡æ◊ÕË æ√–§√‘ µå ·≈–∂◊Õ«à“ ßË‘ ‡À≈à“π—πÈ ‡ªìπ‡À¡◊Õπ¢¬– ‡æ◊ÕË ®–‰¥âæ√–§√‘ µå 9º¡Õ¬“°
®–¡’ “¬ ¡— æ—π∏å∑∂Ë’ °Ÿ µâÕß°—∫æ√–‡®â“∑’‡Ë °‘¥®“°§«“¡´◊ÕË µ— ¬å ®ÿ √‘µ¢Õßæ√–§√‘ µ*å ‰¡à„™à¢πÈ÷ Õ¬Ÿ°à ∫—
°Æ¢Õß‚¡‡
“¬ —¡æ—π∏å∑’Ë∂Ÿ°µâÕßπ’È¡“®“°æ√–‡®â“ ·≈–¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫§«“¡‡™◊ËÕ 10º¡Õ¬“°®–√Ÿâ®—°
°—∫æ√–§√‘ µå ·≈–ƒ∑∏‘ÏÕ”π“®Õ—π‡¥’¬«°—π∑’Ë∑”„Àâæ√–Õß§åøôóπ¢÷Èπ®“°§«“¡µ“¬ º¡Õ¬“°√à«¡
∑ÿ°¢å°—∫æ√–Õß§å ·≈–µ“¬‰ª‡À¡◊Õπæ√–Õß§å 11‡æ◊ËÕº¡‡Õß®–‰¥âøóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡µ“¬¥â«¬ ·µà®–
øóôπÕ¬à“ß‰√º¡‡Õß°Á¬—ß‰¡à‡¢â“„®‡À¡◊Õπ°—π

3

æ¬“¬“¡„Àâ∂÷ß‡ªÑ“À¡“¬
‘Ëß‡À≈à“π—Èπ·≈â« À√◊Õ∂÷ß‡ªÑ“À¡“¬·≈â« ·µàº¡¡ÿàßÀπâ“‰ªÕ¬à“ß·πà«·πà„Àâ∂÷ß
‡ªÑ“À¡“¬π—πÈ ‡æ◊ÕË ®–‰¥â§«â“√“ß«—≈π—πÈ ¡“„Àâ ‰¥â ‡æ√“–π—πË ‡ªìπ “‡Àµÿ∑æË’ √–‡¬´Ÿ§√‘ µå ‰¥â§«â“º¡¡“
‰«â‡ªìπ¢Õßæ√–Õß§å 13-14æ’ËπâÕß§√—∫ º¡∂◊Õ«à“º¡¬—ß§«â“√“ß«—≈π—Èπ¡“‰¡à ‰¥â ·µà ‘Ëß‡¥’¬«∑’Ëº¡∑”Õ¬Ÿà
§◊Õ≈◊¡‡√◊ËÕß„πÕ¥’µ‡ ’¬·≈–‚πâ¡µ—«‰ª¢â“ßÀπâ“ «‘Ëßµ√ß¥‘Ëß‡¢â“ Ÿà‡ âπ™—¬ ‡æ◊ËÕ®–‰¥â√—∫√“ß«—≈∑’Ë
æ√–‡®â“‰¥â‡√’¬°æ«°‡√“¢÷Èπ‰ª√—∫∫π «√√§å„πæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µåπ—Èπ
15¥—ßπ—π
È æ«°‡√“∑ÿ°§π∑’‡Ë ªìπºŸâ „À≠à„π§«“¡‡™◊ÕË §«√®–§‘¥·∫∫‡¥’¬«°—π ∂â“À“°æ«°§ÿ≥§‘¥
‰¡à‡À¡◊Õπ°—π„π∫“ß‡√◊ËÕß æ√–‡®â“®–‡ªî¥‡º¬„Àâ§ÿ≥√Ÿâ‡Õß«à“§ÿ≥§‘¥º‘¥µ√ß‰Àπ 16¢Õ·§à«à“ „Àâ‡√“
„™â™’«‘µ„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫√–¥—∫§«“¡‡®√‘≠°â“«Àπâ“∑’Ë‡√“∂÷ß·≈â«π—Èπ
12‰¡à „™à«à“º¡‰¥â

3:2
3:9
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§«“¡´◊ËÕ —µ¬å ÿ®√‘µ¢Õßæ√–§√‘ µå À√◊Õ §«“¡‰«â«“ß„®„πæ√–§√‘ µå
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17æ’ËπâÕß∑’Ë√—°

„Àâæ«°§ÿ≥∑ÿ°§π‡≈’¬π·∫∫º¡ ·≈–„Àâ®—∫µ“¥Ÿ§πæ«°π—Èπ∑’Ë∑”µ“¡·∫∫Õ¬à“ß
∑’‡Ë √“‰¥â„Àâ ‰«â°∫— §ÿ≥·≈â« 18∑’ºË ¡æŸ¥Õ¬à“ßπ’‡È æ√“–¡’§π®”π«π¡“°∑’∑Ë ”µ—«‡ªìπ»—µ√Ÿ°∫— ‰¡â°“ß‡¢π¢Õß
æ√–§√‘ µå º¡æŸ¥‡√◊ÕË ßπ’µÈ ßÈ— À≈“¬§√—ßÈ ·≈â« ‡¥’¬Î «π’°È ¢Á ÕæŸ¥Õ’°¥â«¬πÈ”µ“ 19§πæ«°π—πÈ ®–∂Ÿ°∑”≈“¬
‰ª„π∑’Ë ÿ¥ æ√–‡®â“¢Õß‡¢“°Á§◊Õ§«“¡Õ¬“°¢Õßª“°∑âÕß¢Õß‡¢“‡Õß ·≈–æ«°‡¢“™Õ∫§ÿ¬‚«„π ‘Ëß
∑’‡Ë ¢“§«√®–Õ—∫Õ“¬ ·≈–À¡°¡ÿπà Õ¬Ÿ°à ∫— ßË‘ ¢Õß„π‚≈°π’È 20¥—ßπ—πÈ §ÿ≥®–µâÕß‡≈‘°π‘ ¬— ¢Õß§π„π‚≈°
π’È ‡æ√“–∫â“π‡¡◊Õß·∑âÊ ¢Õß‡√“Õ¬Ÿà∫π «√√§å ·≈–‡√“°”≈—ß√Õ§Õ¬æ√–ºŸâ™à«¬„Àâ√Õ¥¢Õß‡√“ §◊Õ
æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µ‡®â“°≈—∫¡“®“° «√√§å
21æ√–Õß§å®–„™âƒ∑∏‘ÕÏ ”π“®¢Õßæ√–Õß§å‡ª≈’¬Ë π√à“ß°“¬∑’‡Ë √“„™â¥”‡π‘π™’«µ‘ ∑’π
Ë “à ¡‡æ™¢Õß
‡√“π’È „Àâ‡ªìπ√à“ß°“¬∑’Ë‡µÁ¡‰ª¥â«¬‡°’¬√µ‘Õ—π Ÿß àß¢Õßæ√–Õß§å ƒ∑∏‘ÏÕ”π“®π’È‡ªìπÕ—π‡¥’¬«°—∫∑’Ë
æ√–Õß§å ‰¥â „™â „π°“√∑”„Àâ∑ÿ° ‘Ëß¡“Õ¬Ÿà¿“¬„µâæ√–Õß§å

‘Ëß∑’ËµâÕß∑”
æ’πË Õâ ß∑’√Ë °— º¡Õ¬“°‡®Õæ’πË Õâ ß¡“° æ’πË Õâ ß‡ªìπ§«“¡¬‘π¥’¢Õßº¡ ‡ªìπ§«“¡¿“§¿Ÿ¡„‘ ®¢Õßº¡
¢Õ„Àâæ’ËπâÕßµ—Èß¡—Ëπ§ß„πÕß§å‡®â“™’«‘µ‡∂‘¥
2º¡‰¥â¢Õ√âÕß ¬Ÿ‚Õ‡¥’¬ °—∫ ‘π∑‘‡§ „Àâ‡ªìππÈ”Àπ÷Ëß„®‡¥’¬«°—π„πÕß§å‡®â“™’«‘µ
3‡æ◊ËÕπ√à«¡ß“π∑’Ë·∑â®√‘ß¢Õßº¡§√—∫ º¡¢Õ√âÕß„Àâ§ÿ≥‰ª™à«¬ºŸâÀ≠‘ß Õß§ππ’È „Àâ∑”Õ¬à“ßπ—Èπ
„Àâ ‰¥â ∑—Èß Õß§ππ’È ‰¥âª√–°“»¢à“«¥’ ∑”ß“πÕ¬à“ßÀπ—°¥â«¬°—π°—∫º¡ æ√âÕ¡°—∫‡§≈‡¡πµå·≈–
‡æ◊ËÕπ√à«¡ß“π§πÕ◊ËπÊ¢Õßº¡ ™◊ËÕ¢Õßæ«°‡¢“‰¥â®¥‰«â·≈â«„πÀπ—ß ◊Õ·Ààß™’«‘µ*
4„Àâ¬‘π¥’ „πÕß§å‡®â“™’«‘µµ≈Õ¥‡«≈“ ¢Õ¬È”Õ’°∑’ „Àâ¬‘π¥’‡∂Õ–
5¢Õ„Àâ∑°ÿ §π‰¥â‡ÀÁπ∂÷ß§«“¡ ¿ÿ “æÕàÕπ‚¬π·≈–§«“¡‡¡µµ“¢Õß§ÿ≥ Õß§å‡®â“™’«µ‘ °”≈—ß®–°≈—∫
¡“ 6‡≈‘°°—ß«≈‰¥â·≈â« ·µà „ÀâÕ∏‘…∞“π„π∑ÿ°Ê ∂“π°“√≥å ·≈–¢Õ„π ‘Ëß∑’Ë§ÿ≥µâÕß°“√®“°æ√–‡®â“
·≈–‡¡◊ÕË Õ∏‘…∞“π°Á„Àâ¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“¥â«¬ 7·≈â« π— µ‘ ¢ÿ ∑’¡Ë “®“°æ√–‡®â“´÷ßË ‡ªìπ ßË‘ ∑’‡Ë °‘π°«à“¡πÿ…¬å
®–‡¢â“„®‰¥â®–ª°ªÑÕß√—°…“®‘µ„® ·≈–§«“¡§‘¥¢Õß§ÿ≥‰«â „πæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå
8 ÿ¥∑â“¬π’È æ’ËπâÕß§√—∫ Õ–‰√°Áµ“¡∑’Ë®√‘ß ∑’Ëπà“π—∫∂◊Õ ∑’Ë∂Ÿ°µâÕß ∑’Ë∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ∑’Ëπà“√—° ∑’Ëπà“¬°¬àÕß
π—Ëπ§◊ÕÕ–‰√°Áµ“¡∑’Ë¥’·≈–πà“ √√‡ √‘≠ „Àâ‡Õ“„®„ à„π‡√◊ËÕß‡À≈à“π—Èπ 9„ÀâΩñ°Ωπ„π∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ë
§ÿ≥‰¥â‡√’¬π√Ÿâ¡“ ‰¥â√—∫¡“ ‰¥â¬‘π¡“®“°º¡ ·≈–‰¥â‡ÀÁπº¡∑”¥â«¬ ·≈â«æ√–‡®â“·Ààß —πµ‘ ÿ¢®–Õ¬Ÿà
°—∫æ«°§ÿ≥
‡ª“‚≈¢Õ∫§ÿ≥§√‘ ‡µ’¬π™“«øï≈ª‘ ªï
10º¡¥’ „®·≈–¢Õ∫§ÿ≥Õß§å‡®â“™’«µ‘ ¡“° ‡æ√“–„π∑’Ë ¥ÿ æ«°§ÿ≥°Á°≈—∫¡“Àà«ß„¬º¡Õ’°§√—ßÈ Õ—π
∑’Ë®√‘ß§ÿ≥Àà«ß„¬º¡µ≈Õ¥¡“Õ¬Ÿà·≈â« ·µà ‰¡à¡’ ‚Õ°“ · ¥ßÕÕ°¡“‡∑à“π—Èπ‡Õß 11º¡‰¡à ‰¥âæŸ¥Õ¬à“ßπ’È
‡æ√“–º¡¢—¥ π ‡æ√“–º¡‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë®–æÕ„®‰¡à«à“®–Õ¬Ÿà„π ¿“æ‰Àπ°Áµ“¡ 12º¡√Ÿâ«à“®–æÕ„®‰¥â
Õ¬à“ß‰√∑—ÈßµÕπ∑’Ëº¡¢—¥ π ·≈–µÕπ∑’Ë¡’Õ¬à“ß‡À≈◊Õ‡øóÕ¥â«¬ ‰¡à«à“®–Õ¬Ÿà „π ¿“æ‰Àπ°Áµ“¡ º¡
‰¥â‡√’¬π√Ÿ‡â §≈Á¥≈—∫«à“®–Õ¬ŸÕà ¬à“ß‰√ „π‡«≈“∑’ÕË ¡Ë‘ ∑âÕßÀ√◊ÕÀ‘«‚À¬ „π‡«≈“∑’¡Ë ‡’ À≈◊Õ‡øóÕÀ√◊Õ¢“¥·§≈π
13æ√–§√‘ µå„Àâº¡¡’°”≈—ß∑’®Ë –∑π‰¥â°∫
— ∑ÿ° ßË‘

4
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14·µà‡ªìπ

ß‘Ë ∑’¥Ë ∑’’ æË «°§ÿ≥‰¥â¡“™à«¬·∫àß‡∫“§«“¡∑ÿ°¢å¢Õßº¡ 15æ«°§ÿ≥™“«øï≈ª‘ ªï√ÕŸâ ¬Ÿ·à ≈â««à“
„π ¡—¬·√°Ê ∑’Ëº¡‰¥â®“°·§«âπ¡“´‘‚¥‡π’¬‰ªª√–°“»¢à“«¥’πÈ—π πÕ°®“°æ«°§ÿ≥·≈â«‰¡à¡’À¡Ÿà
ª√–™ÿ¡‰Àπ‡≈¬ ∑’¡Ë “¡’ «à π√à«¡°—∫º¡„π°“√™à«¬‡À≈◊Õ°—π·≈–°—π 16µÕπ∑’ºË ¡Õ¬Ÿ‡à ¡◊Õß‡∏ –‚≈π‘°“
æ«°§ÿ≥‰¥â àß¢Õß¡“™à«¬‡À≈◊Õº¡§√—Èß·≈â«§√—Èß‡≈à“ 17‰¡à „™à«à“µÕππ’Èº¡Õ¬“°®–‰¥â¢ÕßÕ’° ·µàº¡
Õ¬“°„Àâ§≥
ÿ ‰¥â√∫— ß‘Ë µÕ∫·∑π„π «à π∑’§Ë ≥
ÿ §«√®–‰¥â 18§ÿ≥‰¥â®“à ¬§◊πº¡§√∫∂â«π·≈â« ·≈–¡“°‡°‘π
‰ª¥â«¬´È” º¡¡’§√∫∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ë®”‡ªìπ·≈â« ·≈–º¡‰¥â√—∫¢Õß∑’Ë§ÿ≥Ω“°¡“°—∫‡Õª“‚ø√¥‘∑— ·≈â«
¢ÕßΩ“°æ«°π—πÈ ‡ªìπ‡À¡◊Õπ°—∫‡§√◊ÕË ß∫Ÿ™“†∑’ÀË Õ¡À«“π ∑’æË √–‡®â“¬Õ¡√—∫·≈–æÕ„® 19æ√–‡®â“¢Õß
º¡®–„Àâ∑°ÿ ßË‘ ∑’®Ë ”‡ªìπ ”À√—∫§ÿ≥ ®“°§«“¡¡—ßË §—ßË Õ—π¡À“»“≈¢Õßæ√–Õß§å∑ÕË’ ¬Ÿà„πæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå
20¢Õ„Àâæ√–‡®â“æ√–∫‘¥“¢Õß‡√“ ‰¥â√—∫‡°’¬√µ‘∑—ÈßµÕππ’È ·≈–µ≈Õ¥‰ª Õ“‡¡π†
21™à«¬∑—°∑“¬ºŸâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï†∑ÿ°§π„πæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå¥â«¬ æ’ËπâÕß∑’ËÕ¬Ÿà°—∫º¡∑’Ëπ’Ë Ω“°§«“¡§‘¥∂÷ß
¡“„Àâ°∫— æ«°§ÿ≥∑ÿ°§π 22ºŸ∫â √‘ ∑ÿ ∏‘¢Ï Õßæ√–‡®â“∑ÿ°§π∑’πË Ë’ Ω“°§«“¡§‘¥∂÷ß¡“„Àâæ«°§ÿ≥ ‚¥¬‡©æ“–
Õ¬à“ß¬‘Ëß§πæ«°π—Èπ∑’Ë∑”ß“π„Àâ°—∫´’´“√å† 23¢Õ„Àâ§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µ‡®â“Õ¬Ÿà°—∫
æ«°§ÿ≥∑ÿ°§π¥â«¬
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Àπ—ß ◊Õ‚§‚≈ ’
‡ª“‚≈‡¢’¬π®¥À¡“¬∂÷ß™“«‡¡◊Õß‚§‚≈ ’ (´÷ßË ‡¡◊Õßπ’È „πªí®®ÿ∫π—
Õ¬Ÿà „πª√–‡∑»µÿ√°’) ‡æ◊ËÕæŸ¥∂÷ß§” Õπº‘¥Ê ∑’Ë°”≈—ß‡ªìπ
ªí≠À“Õ¬Ÿà„πÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“∑’Ëπ—Ëπ ®¥À¡“¬©∫—∫π’È∫“ß
à«π§≈â“¬°—∫®¥À¡“¬∑’Ë‡ª“‚≈‡¢’¬π∂÷ß™“«‡Õ‡ø´— ‡ª“‚≈
‡¢’¬π Õπæ«°‡¢“∂÷ß«‘∏∑’ ®Ë’ –„™â™«’ µ‘ ·∫∫∑’§Ë √‘ ‡µ’¬π§«√®–„™â

12 Col
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344

®¥À¡“¬®“°‡ª“‚≈∂÷ßÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“
„π‡¡◊Õß‚§‚≈ ’
®“°‡ª“‚≈ ∑’‡Ë ªìπ»‘…¬å‡Õ°†¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå ‡æ√“–æ√–‡®â“µâÕß°“√„Àâ‡ªìπÕ¬à“ßπ—πÈ ·≈–
®“°∑‘‚¡∏’æ’ËπâÕß¢Õß‡√“
2∂÷ßºŸ∫
â √‘ ∑ÿ ∏‘¢Ï Õßæ√–‡®â“†„π‡¡◊Õß‚§‚≈ ’ ´÷ßË ‡ªìπæ’πË Õâ ß∑’´Ë ÕË◊ µ— ¬å„πæ√–§√‘ µå¥«â ¬ ¢Õæ√–‡®â“
æ√–∫‘¥“¢Õß‡√“„Àâ§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“·≈– —πµ‘ ÿ¢°—∫§ÿ≥
3æ«°‡√“¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“æ√–∫‘¥“¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µ‡®â“¢Õß‡√“‡ ¡Õ ‡¡◊ËÕ‡√“Õ∏‘…∞“π‡º◊ËÕ
§ÿ≥ 4‡æ√“–‡√“‰¥â¬‘π∂÷ß§«“¡‰«â«“ß„®∑’Ë§ÿ≥¡’„πæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå ·≈–‰¥â¬‘π∂÷ß§«“¡√—°∑’Ë§ÿ≥¡’µàÕºŸâ
∫√‘ ∑ÿ ∏‘¢Ï Õßæ√–‡®â“∑ÿ°§π 5§«“¡‰«â«“ß„®·≈–§«“¡√—°π’È ‡°‘¥¡“®“°§«“¡À«—ß∑’‡Ë °Á∫‰«â ”À√—∫æ«°
§ÿ≥„π «√√§å §«“¡À«—ßπ’È·À≈–∑’Ëæ«°§ÿ≥‰¥â¬‘π¡“°àÕπ·≈â«„π∂âÕ¬§”·Ààß§«“¡®√‘ß ´÷Ëß°ÁÀ¡“¬
∂÷ß¢à“«¥’π—Èπ 6∑’Ë¡“∂÷ßæ«°§ÿ≥·≈â« ¢à“«¥’π’È°”≈—ß‡°‘¥º≈·≈–‡®√‘≠‰ª∑—Ë«‚≈°‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ë°”≈—ß‡°‘¥
¢÷Èπ„πÀ¡Ÿàæ«°§ÿ≥ π—∫µ—Èß·µà«—π·√°∑’Ë§ÿ≥‰¥â¬‘π ·≈–‡¢â“„®∂÷ß§«“¡®√‘ß∑—ÈßÀ¡¥‡°’Ë¬«°—∫§«“¡
‡¡µµ“°√ÿ≥“¢Õßæ√–‡®â“ 7§ÿ≥‰¥â‡√’¬π√Ÿ‡â √◊ÕË ßπ’®È “°‡Õª“ø√— ‡æ◊ÕË π∑’‡Ë ªìπ∑“ ¢Õßæ√–§√‘ µå¥«â ¬°—π
°—∫‡√“ ‡√“√—°‡¢“¡“° ·≈–‡¢“°Á‡ªìπºŸâ√—∫„™â∑’Ë´◊ËÕ —µ¬å¢Õßæ√–§√‘ µå ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå ”À√—∫æ«°
§ÿ ≥ 8‡¢“‰¥â¡“∫Õ°æ«°‡√“„Àâ√Ÿâ∂÷ß§«“¡√—°∑’Ëæ«°§ÿ≥¡’ ‡ªìπ§«“¡√—°∑’Ë¡“®“°æ√–«‘≠≠“≥†
9‡æ√“–Õ¬à“ßπ’È ‡√“∂÷ß‰¡à‡§¬À¬ÿ¥Õ∏‘…∞“π„Àâæ«°§ÿ≥‡≈¬ π—∫µ—Èß·µà«—π·√°∑’Ë‡√“‰¥â¬‘π‡√◊ËÕß
¢Õßæ«°§ÿ≥ ‡√“¢Õ„Àâæ√–‡®â“‡µ‘¡æ«°§ÿ≥„Àâ‡µÁ¡‰ª¥â«¬§«“¡√Ÿâ∂÷ß§«“¡µâÕß°“√¢Õßæ√–Õß§å§◊Õ
„Àâ¡’§«“¡‡©≈’¬«©≈“¥∑ÿ°Õ¬à“ß ·≈–¡’§«“¡‡¢â“„®∑’Ë¡“®“°æ√–«‘≠≠“≥¥â«¬
10‡√“Õ∏‘…∞“πÕ¬à“ßπ’È ‡æ◊ËÕ§ÿ≥®–¡’™’«‘µ∑’Ë ¡°—∫‡ªìπ§π¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µ ·≈â«®–‰¥â∑”„Àâ
æ√–Õß§åæÕ„®„π∑ÿ° ‘Ëß §◊Õ„Àâ°“√∑”¥’∑ÿ°Õ¬à“ß‡°‘¥º≈ ·≈–¡’§«“¡√Ÿâ‡°’Ë¬«°—∫æ√–‡®â“¡“°¢÷Èπ
11„Àâ‡¢â¡·¢Áß¢÷π
È ¥â«¬æ≈—ßÕ”π“®∑—ßÈ πÈ‘ ∑’‡Ë ªìπ‰ªµ“¡ƒ∑∏‘ÕÏ ”π“®∑’¬Ë ßË‘ „À≠à¢Õßæ√–Õß§å‡æ◊ÕË §ÿ≥
®–‰¥â¡’§«“¡∑√À¥Õ¥∑π ·≈–¡’§«“¡ ÿ¢ 12æ«°§ÿ≥®–‰¥â¢Õ∫§ÿ≥æ√–∫‘¥“¥â«¬§«“¡™◊Ëπ™¡¬‘π¥’
æ√–∫‘¥“‰¥â∑”„Àâ§ÿ≥‡À¡“– ¡∑’Ë®–‰¥â√—∫ à«π·∫àß„π¡√¥°´÷ËßÕ¬Ÿà „π§«“¡ «à“ß‰ «√à«¡°—∫æ«°ºŸâ
∫√‘ ∑ÿ ∏‘¢Ï Õßæ√–‡®â“ 13æ√–‡®â“‰¥â™«à ¬™’«µ‘ ‡√“„Àâæπâ ®“°Õ”π“®¢Õß§«“¡¡◊¥ ·≈–π”‡√“‡¢â“‰ªÕ¬Ÿà
„π·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–∫ÿµ√ ´÷ßË °Á§Õ◊ æ√–∫ÿµ√∑’æË √–‡®â“√—° 14æ√–Õß§å‰¥âª≈¥ª≈àÕ¬‡√“„Àâ‡ªìπÕ‘ √–·≈–
Õ¿—¬∫“ª„Àâ°—∫‡√“¥â«¬

1

‡¡◊ËÕ‡√“¡Õß¥Ÿæ√–§√‘ µå ‡√“‡ÀÁπæ√–‡®â“
µå‡ªìπ¿“æ –∑âÕπ¢Õßæ√–‡®â“ºŸ∑â µ’Ë “¡πÿ…¬å¡Õß‰¡à‡ÀÁπ æ√–§√‘ µå‡ªìπ≈Ÿ°À—«ªï∑Õ’Ë ¬Ÿà
‡Àπ◊Õ∑ÿ° ß‘Ë ∑ÿ°Õ¬à“ß∑’æË √–‡®â“ √â“ß¢÷πÈ ¡“ 16æ√–‡®â“„™âæ√–§√‘ µå √â“ß∑ÿ° ßË‘ ∑ÿ°Õ¬à“ß ‰¡à«“à ®–‡ªìπ
‘Ë ß ∑’Ë Õ ¬Ÿà „π «√√§åÀ√◊Õ∫π‚≈° ‰¡à«à“®–‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë¡Õß‡ÀÁπÀ√◊Õ¡Õß‰¡à‡ÀÁπ ‰¡à«à“®–‡ªìπæ«°
«‘≠≠“≥∑’πßË— ∫π∫—≈≈—ß°å À√◊ÕºŸ§â √Õ∫§√Õß·ºàπ¥‘π À√◊Õæ«°ºŸ§â √Õ∫§√Õß À√◊Õæ«°ºŸ¡â ’ ∑‘ ∏‘Õ”π“®
æ√–§√‘ µå‡ªìπºŸâ √â“ß∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ßπ’È ·≈–∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ßπ’È°Á‡°‘¥¢÷Èπ¡“‡æ◊ËÕ„Àâ‡°’¬√µ‘°—∫æ√–Õß§å
17°àÕπ∑’Ë∑ÿ° Ë‘ß∑ÿ°Õ¬à“ß®–∂Ÿ° √â“ß¢÷Èπ¡“ °Á¡’æ√–Õß§åÕ¬Ÿà·≈â« ·≈–∑ÿ°Õ¬à“ß¬—ß§ßÕ¬Ÿà ‰¥â°Á‡æ√“–
æ√–Õß§å¬¥÷ ¡—π‰«â¥«â ¬°—π 18æ√–Õß§å‡ªìπ»’√…–¢Õß√à“ß°“¬ ´÷ßË °Á§Õ◊ À¡Ÿªà √–™ÿ¡¢Õßæ√–Õß§å æ√–Õß§å
15æ√–§√‘

12 Col

344

26/8/03, 11:03 AM

345

‚§‚≈ ’ 2:5

‡ªìπ®ÿ¥‡√‘¡Ë µâπ ‡ªìπ§π·√°∑’øË πôó ¢÷πÈ ®“°§«“¡µ“¬ ‡æ◊ÕË æ√–Õß§å®–‰¥â‡ªìπ∑’ÀË π÷ßË „π∑ÿ°‡√◊ÕË ß 19‡æ√“–
æ√–‡®â“µ—¥ ‘π„®«à“®–„Àâ§«“¡‡µÁ¡∫√‘∫Ÿ√≥å¢Õßæ√–Õß§åÕ¬Ÿà „πµ—«æ√–§√‘ µå 20æ√–Õß§å∑”„Àâ
∑ÿ° ßË‘ ∑ÿ°Õ¬à“ß‰¡à«“à ®–Õ¬Ÿ∫à π‚≈°À√◊Õ„π «√√§å °≈—∫¡“§◊π¥’°∫— æ√–Õß§å §◊Õ∑”„Àâ‡°‘¥ π— µ‘¿“æ¢÷πÈ
¥â«¬‡≈◊Õ¥¢Õßæ√–§√‘ µå∑’ËÀ≈—Ëß∫π‰¡â°“ß‡¢ππ—Èπ
21„πÕ¥’µπ—π
È æ«°§ÿ≥‰¥â‡À‘πÀà“ß®“°æ√–‡®â“ ·≈–¡’„®∑’‡Ë ªìπ»—µ√Ÿ°∫— æ√–Õß§å ‡æ√“– ß‘Ë ™—«Ë √â“¬
µà“ßÊ ∑’æË «°§ÿ≥‰¥â∑” 22·µà‡¥’¬Î «π’æÈ √–‡®â“‰¥â∑”„Àâæ«°§ÿ≥°≈—∫¡“§◊π¥’°∫— æ√–Õß§åÕ°’ §√—ßÈ Àπ÷ßË ‚¥¬
°“√µ“¬¢Õßæ√–§√‘ µå„π√à“ß¡πÿ…¬åπ’È æ√–Õß§å∑”Õ¬à“ßπ’È°Á‡æ◊ËÕ®–‰¥âπ”§ÿ≥‰ªÕ¬ŸàµàÕÀπâ“æ√–‡®â“
Õ¬à“ß§π∫√‘ ÿ∑∏‘†Ï ‰¡à¡’¢âÕ°≈à“«À“ ·≈–‰¡à¡’∑’Ëµ‘‡µ’¬π 23·µà§ÿ≥®–µâÕß¬◊πÀ¬—¥·≈–¬÷¥¡—Ëπ„π§«“¡
‡™◊ËÕµàÕ‰ª ·≈–‰¡à‡≈‘°À«—ß„π¢à“«¥’†∑’Ë§ÿ≥‰¥â¬‘π·≈â«π—Èπ ¢à“«¥’π’È‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë ‰¥âª√–°“»‰ª·≈â«°—∫∑ÿ°
§π∑’ËÕ¬Ÿà„µâøÑ“π’È º¡‡ª“‚≈ ‰¥â¡“‡ªìπºŸâ√—∫„™â „π°“√ª√–°“»¢à“«¥’π’È

ß“π∑’Ë‡ª“‚≈∑”‡æ◊ËÕÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“
24º¡¥’„®∑’Ë„π¢≥–π’ºÈ ¡°”≈—ß‰¥â∑π∑ÿ°¢å‡æ◊ÕË æ«°§ÿ≥·µà¬ß— ‡À≈◊Õ§«“¡∑ÿ°¢å∑æ
Ë’ √–§√‘

µå®–µâÕß
·∫°Õ¬ŸàÕ’° º¡°”≈—ß∑”„Àâ§«“¡∑ÿ°¢å∑’Ë‡À≈◊Õπ’È§√∫∂â«π„πµ—«º¡ ·≈–º¡∑”∑—ÈßÀ¡¥π’È‡æ◊ËÕ√à“ß°“¬
¢Õßæ√–Õß§å §◊ÕÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–Õß§å 25‡æ√“–‡ÀÁπ·°àª√–‚¬™πå¢Õßæ«°§ÿ≥ æ√–‡®â“‰¥â
¡Õ∫À¡“¬„Àâº¡¡“‡ªìπºŸâ√—∫„™âÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–Õß§å ‡æ◊ËÕª√–°“»∂âÕ¬§”¢Õßæ√–‡®â“Õ¬à“ß
§√∫∂â«π„Àâ°∫— æ«°§ÿ≥ 26§«“¡®√‘ß∑’≈Ë °÷ ≈—∫π’È ‰¥â∂°Ÿ ´àÕπ‰«â¡“À≈“¬¬ÿ§À≈“¬ ¡—¬ ·µàµÕππ’æÈ √–‡®â“
‰¥â‡ªî¥‡º¬„Àâ°—∫æ«°ºŸâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï†¢Õßæ√–Õß§å 27æ√–‡®â“Õ¬“°„ÀâºŸâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï¢Õßæ√–Õß§å√Ÿâ«à“ §«“¡
®√‘ßÕ—π≈÷°≈—∫∑’Ë ‰¥â‡ªî¥‡º¬ „πÀ¡Ÿà§π∑’Ë ‰¡à „™à¬‘«π—Èπ√ÿàß‚√®πå¬‘Ëß„À≠à¢π“¥‰Àπ §«“¡®√‘ßÕ—π≈÷°≈—∫
π—πÈ °Á§Õ◊ æ√–§√‘ µåÕ¬Ÿà„πæ«°§ÿ≥π—πÈ ‡Õß∑”„Àâ‡√“‡°‘¥§«“¡À«—ß∑’®Ë –¡’ «à π√à«¡„π‡°’¬√µ‘¢Õßæ√–‡®â“
28‡√“ª√–°“»‡√◊ËÕß¢Õßæ√–§√‘ µå ‡µ◊Õπ µ‘·≈– —Ëß Õπ∑ÿ°§π ¥â«¬§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂∑—ÈßÀ¡¥
∑’¡Ë Õ’ ¬Ÿà ‡æ◊ÕË ‡√“®–‰¥âπ”∑ÿ°§π‰ªÕ¬Ÿµà Õà Àπâ“æ√–‡®â“ „Àâ‡ªìπºŸâ „À≠à‡µÁ¡µ—«„πæ√–§√‘ µå 29π’‡Ë ªìπ‡Àµÿ
∑’ºË ¡µàÕ Ÿâ µ√“°µ√”∑”ß“πÕ¬à“ßÀπ—°‚¥¬æ÷ßË ƒ∑∏‘‡Ï ¥™¢Õßæ√–§√‘ µå ∑’∑Ë ”ß“πÕ¬à“ß¡“°¡“¬¡À“»“≈
Õ¬Ÿà„πµ—«º¡

2

º¡Õ¬“°„Àâ§≥
ÿ √Ÿ«â “à º¡µâÕß¥‘πÈ √πµàÕ ¡Ÿâ “°¢π“¥‰Àπ‡æ◊ÕË æ«°§ÿ≥ ‡æ◊ÕË §π∑’ÕË ¬Ÿ‡à ¡◊Õß‡≈“¥’‡´’¬
·≈–§πÕ◊ËπÊ ∑’Ë¬—ß‰¡à‡§¬‡®Õ¡“°àÕπ 2∑’Ëº¡∑”∑—ÈßÀ¡¥π’È °Á‡æ√“–º¡Õ¬“°„Àâæ«°‡¢“‰¥â√—∫
°”≈—ß„® Õ¬“°„Àâ‡¢“√—°„§√à°≈¡‡°≈’¬«°—π Õ¬“°„Àâ‡¢“‰¥â√—∫æ√–æ√Õ¬à“ß‡À≈◊Õ≈âπ ‡π◊ËÕß®“°
§«“¡¡—Ëπ„®Õ¬à“ß‡µÁ¡∑’Ë∑’Ë‡°‘¥¡“®“°§«“¡‡¢â“„®¢Õß‡¢“ ·≈â«°ÁÕ¬“°„Àâ‡¢“¡’§«“¡√Ÿâ∂÷ß§«“¡®√‘ß
Õ—π≈÷°≈—∫¢Õßæ√–‡®â“Õ¬à“ß≈÷°´÷ßÈ §«“¡≈—∫π—πÈ §◊Õæ√–§√‘ µå 3 µ‘ª≠
í ≠“∑—ßÈ À¡¥·≈–§«“¡√Ÿ∑â °ÿ Õ¬à“ß
‡ªìπ¢ÿ¡∑√—æ¬å∑’Ë∂Ÿ°‡°Á∫´àÕπ‰«â „πæ√–§√‘ µå
4∑’Ëº¡æŸ¥‡√◊ËÕßπ’È °Á‡æ◊ËÕ®–‰¥â ‰¡à¡’ „§√¡“„™â‡Àµÿº≈µà“ßÊ∑’Ëπà“øíß‡æ◊ËÕÀ≈Õ°≈«ß§ÿ≥ 5∂÷ß·¡âµ—«
º¡®–‰¡à ‰¥âÕ¬Ÿà ·µà„®¢Õßº¡°Á¬—ßÕ¬Ÿà°—∫§ÿ≥ ·≈–º¡°Á¥’„®∑’Ë ‰¥â‡ÀÁπ§ÿ≥Õ¬Ÿà¥â«¬°—πÕ¬à“ß‡ªìπ√–‡∫’¬∫
‡√’¬∫√âÕ¬ ·≈–¡’§«“¡‡™◊ËÕ∑’Ë¡—Ëπ§ß„πæ√–§√‘ µå

12 Col

345

26/8/03, 11:03 AM

‚§‚≈ ’ 2:6

346

„™â™’«‘µµàÕ‰ª„πæ√–§√‘ µå
µ‡®â“Õ¬à“ß‰√ °Á¢Õ„Àâ„™â™«’ µ‘ √à«¡°—π°—∫æ√–Õß§åµÕà ‰ªÕ¬à“ßπ—πÈ 7§◊Õ
‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëæ«°§ÿ≥‰¥â√—∫°“√Õ∫√¡ Ë—ß Õπ¡“·≈â« °Á „Àâ«“ß√“°≈ß‰ª„πæ√–Õß§å „Àâæ√–Õß§å
‡ªìπ√“°∞“π¢Õß§ÿ≥ „Àâ¬÷¥¡—Ëπ„π§«“¡‡™◊ËÕ ·≈–„Àâ¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“Õ¬à“ß≈âπ‡À≈◊Õ
8√–«—ß„Àâ¥Õ’ ¬à“„Àâ „§√„™âÀ≈—°ª√—™≠“Õ—πÀ≈Õ°≈«ß·≈–‰√â§“à ¡“∑”„Àâ§≥
ÿ ‡ªìπ‡™≈¬ ‡√◊ÕË ß·∫∫
π’¡È πÿ…¬å Õπ ∫◊ µàÕ°—π¡“ ·≈–¡—π¡“®“°«‘≠≠“≥™—«Ë „π‚≈°π’È ‰¡à‰¥â¡“®“°æ√–§√‘ µå 9‡æ√“–§«“¡
‡µÁ¡∫√‘∫Ÿ√≥å∑—ÈßÀ¡¥¢Õßæ√–‡®â“ ‰¥â¡“Õ¬Ÿà „π ¿“æ¢Õß√à“ß¡πÿ…¬å§◊Õ„π√à“ß¢Õßæ√–§√‘ µåπ—Ëπ‡Õß
10·≈â«‡¡◊ËÕ§ÿ≥Õ¬Ÿà „πæ√–§√‘ µå §ÿ≥°Á‡µÁ¡∫√‘∫Ÿ√≥å‡À¡◊Õπ°—π æ√–§√‘ µå‡ªìπ»’√…–‡Àπ◊Õæ«°ºŸâ
§√Õ∫§√Õß ·≈–‡Àπ◊Õæ«°ºŸâ¡’ ‘∑∏‘Õ”π“®∑—Èß ‘Èπ„π®—°√«“≈
11„πæ√–§√‘ µåæ«°§ÿ≥°Á ‰¥â‡¢â“æ‘∏’¢≈‘∫¥â«¬ ·µà ‰¡à „™àæ‘∏’¢≈‘∫∑’Ë¡◊Õ¡πÿ…¬å∑”À√Õ° ·µà§ÿ≥‰¥â
‡¢â“√à«¡æ‘∏¢’ ≈‘∫¢Õßæ√–§√‘ µå‡Õß ∑’‡Ë °‘¥¢÷πÈ µÕπ∑’æË √–Õß§å ≈–√à“ß°“¬∑’‡Ë ªìπ‡π◊ÕÈ Àπ—ß∑‘ßÈ µÕπµ“¬
12§ÿ≥‰¥â∂Ÿ°Ωíß√à«¡°—π°—∫æ√–§√‘ µå„πæ‘∏’®àÿ¡πÈ”†·≈–‰¥âøôóπ¢÷Èπ®“°§«“¡µ“¬æ√âÕ¡°—∫æ√–Õß§å
‡æ√“–§ÿ≥‰«â«“ß„®„πƒ∑∏‘ÕÏ ”π“®¢Õßæ√–‡®â“ ºŸ∑â ”„Àâæ√–§√‘ µåøπôó ¢÷πÈ ¡“13‡¡◊ÕË §ÿ≥‰¥âµ“¬‰ª·≈â«
(‡æ√“–§«“¡º‘¥∫“ª¢Õß§ÿ≥ ·≈–‡æ√“–§ÿ≥‰¡à „™à¬‘«·≈–‰¡à ‰¥â‡¢â“æ‘∏’¢≈‘∫) æ√–‡®â“°Á ‰¥â∑”„Àâ
§ÿ≥¡’™«’ µ‘ Õ¬Ÿ√à «à ¡°—∫æ√–§√‘ µå·≈–æ√–Õß§å‰¥â¬°‚∑…§«“¡º‘¥∫“ª∑—ßÈ À¡¥¢Õß‡√“ 14æ√–‡®â“¬°‡≈‘°
¢âÕ°≈à“«À“∑’Ë ‰¥â∫—π∑÷°‰«â æ√–Õß§å ‰¥â‡Õ“¡—π‰ªµ√÷ß∑’Ë°“ß‡¢π 15æ√–‡®â“‰¥âª√“∫ª√“¡æ«°ºŸâ
§√Õ∫§√Õß·≈–æ«°ºŸâ¡’ ‘∑∏‘Õ”π“®∑—ÈßÀ≈“¬®πµâÕß«“ßÕ“«ÿ∏≈ß æ√–‡®â“π”‡¢“‰ª‡ªìπ‡™≈¬„π
¢∫«π·Àà·Ààß™—¬™π–* ∑”„Àâæ«°π’ÕÈ ∫— Õ“¬¢“¬Àπâ“„π∑’Ë “∏“√≥– æ√–‡®â“∑”Õ¬à“ßπ’È ‰¥â‡æ√“–§«“¡
µ“¬¢Õßæ√–§√‘ µå
6æ«°§ÿ≥‰¥â√∫
— æ√–‡¬´Ÿ§√‘

°Æ∑’Ë¡πÿ…¬åµ—Èß¢÷Èπ‡Õß
ßË‘ ∑’°Ë π‘ ·≈–¥◊¡Ë À√◊Õ„π‡√◊ÕË ßß“π‡∑»°“≈∑“ß
»“ π“ ß“π©≈Õßæ√–®—π∑√å¢“â ß¢÷πÈ *À√◊Õ«—πÀ¬ÿ¥∑“ß»“ π“† 17 ßË‘ ‡À≈à“π’‡È ªìπ·§à‡ß“¢Õß ßË‘ ∑’®Ë –
µ“¡¡“¿“¬À≈—ß ·µà·°àπ·∑â¢Õß ‘Ëß‡À≈à“π’È§◊Õæ√–§√‘ µå 18∫“ß§π™Õ∫∑’Ë®–¢®—¥°‘‡≈ ¢Õßµ—«‡Õß
·≈–™Õ∫π¡— °“√æ√–‡®â“°—∫∑Ÿµ «√√§å* ‡æ√“–‡¢“∫Õ°«à“‡¢“‡ÀÁπ ßË‘ µà“ßÊ„π «√√§å ‰¥â¥«â ¬π‘¡µ‘ *
¢Õß‡¢“ Õ¬à“„Àâ§πÕ¬à“ßπ—Èπ¡“µ—¥ ‘∑∏‘Ï ‰¡à „Àâ§ÿ≥‰¥â√—∫√“ß«—≈®“°æ√–‡®â“ ‡æ√“–§ÿ≥‰¡à ‰¥â∑”µ“¡
‡¢“ §«“¡§‘¥Õ¬à“ßπ—πÈ ‡ªìπ·§à§«“¡§‘¥¡πÿ…¬å∑∑Ë’ ”„Àâæ«°‡¢“‡¬àÕÀ¬‘ßË ®ÕßÀÕß‰¡à‡¢â“‡√◊ÕË ß 19§πæ«°
π—Èπ‰¡à ‰¥â¬÷¥µ‘¥Õ¬Ÿà°—∫»’√…–´÷Ëß°Á§◊Õæ√–§√‘ µå æ√–§√‘ µåπ’Ë‡Õß‡ªìπ·À≈àß∑”„Àâ√à“ß°“¬∑—ÈßÀ¡¥‰¥â
√—∫°“√∫”√ÿß‡≈’È¬ß¥Ÿ ·≈–¬÷¥ à«πµà“ßÊ ¢Õß√à“ß°“¬‡¢â“¥â«¬°—π¥â«¬¢âÕ·≈–‡ÕÁπµà“ßÊ ∑”„Àâ∑—Èß
√à“ß‡®√‘≠‡µ‘∫‚µ¢÷Èπµ“¡∑’Ëæ√–‡®â“µâÕß°“√
20„π‡¡◊ÕË §ÿ≥‰¥âµ“¬√à«¡°—∫æ√–§√‘ µå ·≈–‡ªìπÕ‘ √–®“°«‘≠≠“≥™—«Ë ¢Õß‚≈°π’·
È ≈â« ∑”‰¡§ÿ≥
¬—ß∑”µ—«‡À¡◊Õπ«à“µ—«‡Õß¬—ß‡ªìπ¢Õß‚≈°π’ÈÕ¬Ÿà ·≈–¬—ß¬Õ¡Õ¬Ÿà„µâ°Æµà“ßÊ 21‡™àπ çÀâ“¡®—∫é çÀâ“¡
16¥—ßπ—π
È Õ¬à“„Àâ „§√¡“ª√–®“πæ«°§ÿ≥ ‡æ√“–

2:15 ¢∫«π·Àà·Ààß™—¬™π– ‡¡◊ËÕ·¡à∑—æ¢ÕßÕ“≥“®—°√‚√¡™π– ß§√“¡·≈â« ‡¢“°Á®–æ“æ«°‡™≈¬·≈–∑√—æ¬å ‘Ëß¢Õß∑’Ë¬÷¥
¡“‰¥â‡Õ“¡“·Ààµ“¡∑âÕß∂ππ„π°√ÿß‚√¡ ¡’°“√®ÿ¥∏Ÿª·≈–‡©≈‘¡©≈Õß°—π ºŸâ§π°Á‡√’¬°·¡à∑—æ§ππ’È«à“ ºŸâ™à«¬„Àâ√Õ¥
2:16 ß“π©≈Õßæ√–®—π∑√å¢â“ß¢÷Èπ «—π·√°¢Õß‡¥◊Õπ∑’Ëπ—∫µ“¡·∫∫ªØ‘∑‘π¢Õß¬‘« ∂◊Õ‡ªìπ«—π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï¢Õß™“«¬‘«
2:18 ™Õ∫π¡— °“√æ√–‡®â“°—∫∑Ÿµ «√√§å À√◊Õ ™Õ∫π¡— °“√∑Ÿµ «√√§å
2:18 π‘¡‘µ ∫“ß ‘Ëß§≈â“¬°—∫§«“¡Ωíπ ‡À¡◊Õπ°—∫«à“‰¥âæŸ¥§ÿ¬°—∫æ√–‡®â“

12 Col

346

26/8/03, 11:03 AM

347

‚§‚≈ ’ 3:17

™‘¡é À√◊Õ çÀâ“¡·µ–µâÕßé 22°Ææ«°π’È¡—π‡°’Ë¬«°—∫ ‘Ëß¢Õß∑’Ë‡¡◊ËÕ‡Õ“¡“„™â·≈â«°ÁÀ¡¥‰ª °Ææ«°π’È°Á
‡ªìπ·§à§” ßË— À√◊Õ§” Õπ®“°¡πÿ…¬å‡∑à“π—πÈ 23°Ææ«°π’øÈ ßí ¥Ÿ©≈“¥‡¢â“∑à“∑’‡¥’¬« æ«°‡¢“‡§√àß§√—¥
„π»“ π“∑’Ë¡πÿ…¬å§‘¥¢÷Èπ ∑”„Àâ‡¢“µâÕß∑”À≈“¬ ‘ËßÀ≈“¬Õ¬à“ß‡æ◊ËÕ¢®—¥°‘‡≈ ¢Õßµ—«‡Õß √«¡∑—Èß
∑√¡“π√à“ß°“¬¥â«¬ ·µà¡—π‰¡à ‰¥â™à«¬¬—∫¬—Èß§«“¡µâÕß°“√¢Õß —π¥“π‡≈¬

™’«µ‘ „À¡à„πæ√–§√‘ µå
‡π◊ÕË ß®“°æ√–‡®â“‰¥â∑”„Àâ§≥
ÿ øóπô ¢÷πÈ ®“°§«“¡µ“¬°—∫æ√–§√‘ µå·≈â« ¥—ßπ—πÈ °Á„Àâ· «ßÀ“ ßË‘
µà“ßÊ ∑’ËÕ¬Ÿà‡∫◊ÈÕß∫π ´÷Ëß‡ªìπ∑’Ë∑’Ëæ√–§√‘ µåÕ¬Ÿà æ√–Õß§åπ—ËßÕ¬Ÿà∑“ß¢«“¡◊Õ¢Õßæ√–‡®â“ 2„Àâ „®
¢Õß§ÿ≥®¥®àÕÕ¬Ÿà°—∫ ‘Ëß∑’ËÕ¬Ÿà‡∫◊ÈÕß∫π ‰¡à „™à ‘Ëß∑’ËÕ¬Ÿà„π‚≈° 3µ—«µπ‡°à“¢Õß§ÿ≥‰¥âµ“¬‰ª·≈â« ™’«‘µ
„À¡à∑§’Ë ≥
ÿ ‰¥â√∫— π—πÈ ∂Ÿ°´àÕπÕ¬Ÿ°à ∫— æ√–§√‘ µå„πæ√–‡®â“ 4æ√–§√‘ µå‡ªìπ™’«µ‘ ¢Õßæ«°§ÿ≥ ‡¡◊ÕË æ√–Õß§å
ª√“°Øµ—«¢÷Èπ §ÿ≥°Á®–ª√“°Øµ—«¢÷Èπ√à«¡√—∫‡°’¬√µ‘æ√âÕ¡°—∫æ√–Õß§å¥â«¬
5¥—ßπ—π
È „Àâ¶“à §«“¡™—«Ë √â“¬∑ÿ°Õ¬à“ß∑’¡Ë Õ’ ¬Ÿà„πµ—«§ÿ≥ ‡™àπ∫“ª∑“ß‡æ» §«“¡≈“¡° √“§–µ—≥À“
§«“¡Ωí°„ΩÉ „π‡√◊ËÕß™—Ë«Ê ·≈–§«“¡‚≈¿´÷Ëß‡∑à“°—∫°“√°√“∫‰À«â√Ÿª‡§“√æ 6§«“¡‚°√∏¢Õßæ√–‡®â“
°”≈—ß®–¡“‡æ√“–§π∑”Õ¬à“ßπ’·È À≈– 7§ÿ≥°Á‡§¬∑” ßË‘ ‡À≈à“π’¡È “°àÕπ ‡¡◊ÕË §√—ßÈ ∑’§Ë ≥
ÿ „™â™«’ µ‘ ·∫∫π—πÈ
8·µàµÕππ’È „Àâ°”®—¥ ßË‘ µàÕ‰ªπ’È „ÀâÀ¡¥‰ª®“°™’«µ‘ ¢Õß§ÿ≥ §◊Õ§«“¡‚°√∏ §«“¡∫â“§≈—ßË §«“¡
æ¬“∫“∑ °“√„ √à “â ¬ªÑ“¬ ’ ·≈–°“√æŸ¥≈“¡° 9Õ¬à“‚°À°°—π ‡æ√“–§ÿ≥‰¥â∂Õ¥µ—«µπ‡°à“∑‘ßÈ ‰ªæ√âÕ¡
°—∫°“√°√–∑”™—«Ë Ê¢Õßµ—«¡—π·≈â« 10§π„À¡àπÈ’ æ√–‡®â“‰¥â´Õà ¡·´¡‡√“Õ¬Ÿ‡à √◊ÕË ¬Ê„Àâ°≈—∫‰ª¡’ ¿“æ
¥’‡À¡◊Õπ‡¥‘¡ §◊Õ„Àâ‡ªìπ·∫∫¿“æ –∑âÕπ¢Õßæ√–ºŸâ √â“ß¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ®π°«à“§ÿ≥®–¡’§«“¡√Ÿâ‡°’Ë¬«
°—∫æ√–‡®â“‡µÁ¡∑’Ë 11„π‡√◊ÕË ß¢Õß§π„À¡àπ¡È’ π— ‰¡à ”§—≠«à“®–‡ªìπ¬‘«À√◊Õ°√’° ®–‡¢â“æ‘∏¢’ ≈‘∫†À√◊Õ‰¡à
‰¥â‡¢â“æ‘∏¢’ ≈‘∫ æ«°‰æ√àÀ√◊ÕªÉ“‡∂◊ÕË π* ‡ªìπ∑“ À√◊Õ‡ªìπ‰∑ ·µà ßË‘ ‡¥’¬«∑’Ë ”§—≠§◊Õæ√–§√‘ µå ·≈–
æ√–§√‘ µåπ’Ë‡Õß∑’ËÕ¬Ÿà „πµ—«æ«°§ÿ≥∑ÿ°§π
12¥—ßπ—Èπ„π∞“π–∑’Ë‡√“‡ªìπ§π∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â‡≈◊Õ° ‡ªìπºŸâ∫√‘ ÿ∑∏‘†Ï ·≈–‡ªìπ§π∑’Ëæ√–Õß§å√—° °Á
¢Õ„Àâ «¡„ §à «“¡‡¡µµ“ §«“¡°√ÿ≥“ §«“¡∂àÕ¡µ—« §«“¡ ¿ÿ “æÕàÕπ‚¬π ·≈–§«“¡Õ¥∑π 13„Àâ
ºàÕπÀπ—°ºàÕπ‡∫“´÷Ëß°—π·≈–°—π ·≈–¬°‚∑…„Àâ°—π¥â«¬ ∂â“„§√¡’‡√◊ËÕß°—π °Á„Àâ¬°‚∑…°—π Õß§å
‡®â“™’«µ‘ ¬°‚∑…„Àâ°∫— §ÿ≥Õ¬à“ß‰√ °Á„Àâæ«°§ÿ≥¬°‚∑…„Àâ°π— ·≈–°—πÕ¬à“ßπ—πÈ ¥â«¬14πÕ°®“°π’·È ≈â«
¢Õ„Àâ «¡„ à§«“¡√—° §«“¡√—°®–ºŸ°æ—π§«“¡¥’∑—ÈßÀ¡¥∑’ËæŸ¥¡“·≈â«‡¢â“¥â«¬°—π·≈–∑”„Àâ ‘Ëß‡À≈à“
π’È ¡∫Ÿ√≥å·∫∫ 15¢Õ„Àâæ«°§ÿ≥¬Õ¡„Àâ —πµ‘ ÿ¢®“°æ√–§√‘ µå ¡“§√Õ∫§√Õß®‘µ„®¢Õßæ«°§ÿ≥
‡æ√“–∑ÿ°§π‡ªìπ√à“ß°“¬‡¥’¬«°—π æ√–‡®â“‰¥â‡√’¬°§ÿ≥∑ÿ°§π„ÀâÕ¬Ÿà°—πÕ¬à“ß —πµ‘ ·≈–‡ªìπ§π∑’Ë
√Ÿâ®—°¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“Õ¬Ÿà‡ ¡Õ 16¢Õ„Àâ∂âÕ¬§”¢Õßæ√–§√‘ µåµ—Èß√°√“°Õ¬Ÿà „π°≈ÿà¡æ«°§ÿ≥Õ¬à“ß
‡À≈◊Õ≈âπ §◊Õ„Àâ Ë—ß Õπ‡µ◊Õπ µ‘´Ë÷ß°—π·≈–°—π¥â«¬ µ‘ªí≠≠“∑—Èß È‘π ·≈–√âÕß‡æ≈ß ¥ÿ¥’ ‡æ≈ß
√√‡ √‘≠ ·≈–‡æ≈ß®“°æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï „Àâ√âÕß‡æ≈ß‡À≈à“π’È ÿ¥À—«„®∂«“¬„Àâ°—∫æ√–‡®â“
¥â«¬„®°µ—≠êŸ 17‰¡à«“à ®–∑”À√◊Õ®–æŸ¥Õ–‰√°Áµ“¡ °Á„Àâ∑”·≈–æŸ¥‡æ◊ÕË æ√–‡¬´Ÿ‡®â“ ·≈–„Àâ¢Õ∫§ÿ≥
æ√–‡®â“ æ√–∫‘¥“ºà“π∑“ßæ√–‡¬´Ÿ

3

3:11 ªÉ“‡∂◊ËÕπ µ“¡¿“…“‡¥‘¡„™â«à“ ™“« ‘‡∏’¬´÷Ëß‡ªìπ∑’Ë√Ÿâ®—°«à“‡ªìπ™π™“µ‘ªÉ“‡∂◊ËÕπ ‰¡à¡’Õ“√¬∏√√¡

12 Col

347

26/8/03, 11:03 AM

‚§‚≈ ’ 3:18

348

√–‡∫’¬∫„π§√—«‡√◊Õπ¢ÕßºŸ‡â ™◊ÕË
18æ«°§ÿ≥∑’Ë‡ªìπ¿√√¬“ „Àâ¬‘π¬Õ¡µàÕ “¡’¢Õßµπ ‡æ√“–¡—π‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë∂Ÿ°µâÕß„πÕß§å‡®â“™’«‘µ
19æ«°§ÿ≥∑’Ë‡ªìπ “¡’ „Àâ√—°¿√√¬“¢Õßµπ ·≈–Õ¬à“‰¥â°â“«√â“«°—∫‡∏Õ
20æ«°§ÿ≥∑’‡Ë ªìπ‡¥Á°Ê „Àâ‡™◊ÕË øíßæàÕ·¡à¢Õßµπ„π∑ÿ°Ê‡√◊ÕË ß ∂â“∑”Õ¬à“ßπ’ÕÈ ß§å‡®â“™’«µ‘ °Á®–æÕ„®
21æ«°§ÿ≥∑’Ë‡ªìπæàÕ Õ¬à“∑”„Àâ≈Ÿ°¢Õßµπ‡§◊Õß·§âπ„® ‡æ◊ËÕæ«°‡¢“®–‰¥â ‰¡à∑âÕ„®
22æ«°§ÿ≥∑’Ë‡ªìπ∑“ „Àâ‡™◊ËÕøíßπ“¬„π‚≈°π’È∑ÿ°Õ¬à“ß Õ¬à“‡æ’¬ß·µà∑”¥’·§àµàÕÀπâ“Õ¬à“ß§π
ª√–®∫ª√–·®ß ·µà„Àâ∑”®“°„®®√‘ß ·≈–∑”‡æ√“–‡°√ß°≈—«Õß§å‡®â“™’«‘µ 23‰¡à«à“§ÿ≥®–∑”Õ–‰√
°Áµ“¡ „Àâ∑ÿà¡ ÿ¥„®‡À¡◊Õπ°—∫«à“‰¡à ‰¥â∑”‡æ◊ËÕ¡πÿ…¬å ·µà∑”‡æ◊ËÕÕß§å‡®â“™’«‘µ 24‡æ√“–§ÿ≥°Á√Ÿâ«à“®–
‰¥â√∫— ¡√¥°®“°Õß§å‡®â“™’«µ‘ ‡ªìπ√“ß«—≈·≈–æ√–§√‘ µåÕß§å‡®â“™’«µ‘ π’·Ë À≈–∑’§Ë ≥
ÿ °”≈—ß√—∫„™âÕ¬Ÿà 25 «à π

§π∑’∑Ë ”§«“¡º‘¥°Á®–‰¥â√∫— º≈µÕ∫·∑πµ“¡§«“¡º‘¥∑’‡Ë ¢“∑” æ√–Õß§å®–‰¡à‡ÀÁπ·°àÀπâ“„§√∑—ßÈ π—πÈ

4

æ«°§ÿ≥∑’‡Ë ªìππ“¬ „Àâ∑”„π ß‘Ë ∑’∂Ë °Ÿ µâÕß·≈–¬ÿµ∏‘ √√¡°—∫∑“ ¢Õßµ—«‡Õß ®”‰«â«“à §ÿ≥°Á¡‡’ ®â“π“¬
Õß§åÀπ÷Ëß∫π «√√§å‡À¡◊Õπ°—π

‡ª“‚≈„Àâ§”·π–π”‡æ‘Ë¡‡µ‘¡
¡Õ·≈–¡’„®¢Õ∫§ÿ≥ 3™à«¬Õ∏‘…∞“π
„Àâæ«°‡√“¥â«¬ ‡æ◊ËÕæ√–‡®â“®–‡ªî¥‚Õ°“ „Àâª√–°“»∂âÕ¬§”¢Õßæ√–Õß§å ‡æ◊ËÕ‡√“®–‰¥âª√–°“»
§«“¡®√‘ßÕ—π≈÷°≈—∫‡°’¬Ë «°—∫æ√–§√‘ µå ∑’ºË ¡∂Ÿ°¢—ßÕ¬Ÿπà °È’ ‡Á æ√“–ª√–°“»‡√◊ÕË ßπ’·È À≈– 4™à«¬Õ∏‘…∞“π
„Àâº¡ª√–°“»‡√◊ËÕß§«“¡®√‘ßÕ—π≈÷°≈—∫π’È ‰¥â·®à¡·®âß™—¥‡®πÕ¬à“ß∑’Ëº¡§«√®–∑”
5∑”µ—«„Àâ¥’‡¡◊ËÕµ‘¥µàÕ°—∫§ππÕ° ©°©«¬∑ÿ°Ê ‚Õ°“ ‰«â ‡æ◊ËÕæ«°§ÿ≥®–‰¥â¡’Õ‘∑∏‘æ≈„π∑“ß
∑’¥Ë µ’ Õà ‡¢“ 6‡¡◊ÕË æŸ¥°—∫„§√ „Àâ „™â§”æŸ¥∑’¡Ë ‡’ πàÀ¥å ß÷ ¥Ÿ¥„®·≈–πà“ π„® ‡æ◊ÕË §ÿ≥®–‰¥â√«âŸ “à §«√®–µÕ∫
∑ÿ°§πÕ¬à“ß‰√¥’
¢à“«®“°§π∑’ÕË ¬Ÿ°à ∫— ‡ª“‚≈
7∑’§‘°— ºŸâ‡ªìππâÕß∑’Ë√—° ºŸâ√—∫„™â∑’Ë´◊ËÕ —µ¬å ·≈–‡æ◊ËÕπ√à«¡‡ªìπ∑“ ¥â«¬°—π„πÕß§å‡®â“™’«‘µ ‡¢“
®–∫Õ°¢à“«§√“«¢Õßº¡„Àâ§≥
ÿ √Ÿâ 8º¡ ßà ‡¢“‰ªÀ“§ÿ≥‡æ◊ÕË ‡√◊ÕË ßπ’È ‚¥¬‡©æ“– §◊Õ„Àâ§≥
ÿ ‰¥â√¢Ÿâ “à «§√“«
9
‡°’Ë¬«°—∫‡√“ ·≈â«®–‰¥â¡’°”≈—ß„®¢÷Èπ º¡ àß‡¢“‰ªæ√âÕ¡°—∫ ‚Õ‡π ‘¡— πâÕß™“¬∑’Ë´◊ËÕ —µ¬å·≈–‡ªìπ
∑’Ë√—°¬‘Ëß¢Õß‡√“ ‡¢“°Á‡ªìπ§πÀπ÷Ëß∑’Ë¡“®“°æ«°§ÿ≥ Õß§ππ’È®–‡≈à“„Àâ§ÿ≥øíß∂÷ß‡√◊ËÕßµà“ßÊ ∑’Ë‡°‘¥
¢÷Èπ∑’Ëπ’Ë
10Õ“√‘ ∑“√§— ‡æ◊ËÕπ∑’Ëµ‘¥§ÿ°Õ¬Ÿà°—∫º¡Ω“°§«“¡§‘¥∂÷ß¡“„Àâ¥â«¬ √«¡∑—Èß¡“√–‚°À≈“π¢Õß
∫“√π“∫— °ÁΩ“°§«“¡§‘¥∂÷ß¡“‡À¡◊Õπ°—π (§ÿ≥‰¥â√—∫§” —Ëß‡√◊ËÕß¢Õß¡“√–‚°·≈â«π–«à“ ∂â“‡¢“¡“
‡¬’¬Ë ¡§ÿ≥°Á „ÀâµÕâ π√—∫‡¢“Õ¬à“ß¥’) 11‡¬´Ÿ§π∑’‡Ë √“‡√’¬°«à“¬ÿ ∑— °ÁΩ“°§«“¡§‘¥∂÷ß¡“„Àâ§≥
ÿ ¥â«¬ „π
À¡Ÿà‡æ◊ËÕπ√à«¡ß“π¢Õßº¡∑’Ë∑”ß“π√—∫„™â „π°“√‡º¬·æ√à‡√◊ËÕß·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“∑’Ëπ’Ë °Á¡’·µà “¡
§ππ’È‡∑à“π—Èπ∑’Ë‡ªìπ¬‘« æ«°‡¢“ª≈Õ∫„®º¡‰¥â¡“°∑’‡¥’¬«
12‡Õª“ø√— ∑’‡Ë ªìπ§πÀπ÷ßË ®“°æ«°§ÿ≥ ·≈–‡ªìπºŸ√â ∫
— „™â¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå ‰¥âΩ“°§«“¡§‘¥∂÷ß
¡“„Àâ¥â«¬ ‡¢“ ŸâÕ∏‘…∞“π„Àâ°—∫§ÿ≥‡ ¡Õ ‡æ◊ËÕ§ÿ≥®–‰¥â ‚µ‡ªìπºŸâ „À≠à ·≈–®–‰¥â¡—Ëπ„®‡µÁ¡∑’Ë„π ‘Ëß∑’Ë
2∑ÿ¡
à ‡∑µ—«‡Õß„π°“√Õ∏‘…∞“π „ÀâÕ∏‘…∞“π·∫∫µ◊πË µ—«Õ¬Ÿ‡à

12 Col

348

26/8/03, 11:03 AM

349

‚§‚≈ ’ 4:18

æ√–‡®â“µâÕß°“√„Àâ§≥
ÿ ∑” 13º¡√—∫√Õß‰¥â«“à ‡¢“µ√“°µ√”Õ∏‘…∞“πÕ¬à“ßÀπ—°‡æ◊ÕË ª√–‚¬™πå¢Õßæ«°
§ÿ≥ √«¡∑—ßÈ æ«°∑’ÕË ¬Ÿà„π‡¡◊Õß‡≈“¥’‡´’¬·≈–‡¡◊ÕßŒ’‡Õ√“‚ª≈‘ ¥â«¬ 14À¡Õ≈Ÿ°“‡æ◊ÕË π∑’√Ë °— ¢Õß‡√“°—∫
‡¥¡“ °ÁΩ“°§«“¡§‘¥∂÷ß¡“„Àâ§ÿ≥‡À¡◊Õπ°—π
15º¡¢ÕΩ“°§«“¡§‘¥∂÷ß‰ª„Àâ°—∫æ’ËπâÕß„π‡¡◊Õß‡≈“¥’‡´’¬ ·≈–π“ßπÿ¡ø“°—∫À¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õß
æ√–‡®â“∑’ªË √–™ÿ¡„π∫â“π¢Õß‡∏Õ¥â«¬ 16‡¡◊ÕË §ÿ≥‰¥âÕ“à π®¥À¡“¬©∫—∫π’·È ≈â«™à«¬ ßà µàÕ‰ª∑’ÀË ¡Ÿªà √–™ÿ¡
„π‡¡◊Õß‡≈“¥’‡´’¬Õà“π ·≈–§ÿ≥°Á§«√®–Õà“π®¥À¡“¬∑’Ëº¡‰¥â‡¢’¬π‰ª∂÷ßæ«°‡¢“¥â«¬ 17„Àâ∫Õ°°—∫
Õ“√§‘ªªí «à“ çß“π∑’Ë§ÿ≥‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬®“°Õß§å‡®â“™’«‘µπ—Èπ ∑”„Àâ‡ √Á® ‘é
18º¡‡ª“‚≈‰¥â „™â¡Õ◊ º¡‡Õß‡¢’¬π§”∑—°∑“¬π’È Õ¬à“≈◊¡«à“º¡∂Ÿ°≈à“¡‚´àÕ¬Ÿà ¢Õ„Àâæ√–‡®â“¡’‡¡µµ“
°√ÿ≥“µàÕ§ÿ≥

12 Col

349

26/8/03, 11:03 AM

350

Àπ—ß ◊Õ‡∏ –‚≈π‘°“ ©∫—∫∑’ËÀπ÷Ëß ·≈–©∫—∫∑’Ë Õß
®¥À¡“¬∂÷ß™“«‡∏ –‚≈π‘°“ ©∫—∫∑’ËÀπ÷Ëß·≈–©∫—∫∑’Ë Õß
πà“®–‡ªìπ®¥À¡“¬ Õß©∫—∫·√°∑’Ë‡ª“‚≈‡¢’¬π ‡ª“‚≈‰¥âæŸ¥
∂÷ß™’«‘µ§√‘ ‡µ’¬π„Àâ™“«‡∏ –‚≈π‘°“øíß √–À«à“ß∑“ß∑’Ë‡¢“®–
‰ª¡“´‘‚¥‡π’¬ (ª√–‡∑»°√’°µÕπ‡Àπ◊Õ) „π§√—Èß·√°¡’À≈“¬
§π¡“‡™◊ËÕ ·µà‡ª“‚≈°ÁÕ¬Ÿà∑Ë’πË—π‰¥â ‰¡àπ“π ‡ª“‚≈®÷ß‡¢’¬π
®¥À¡“¬ Õß©∫—∫π’È‡æ◊ËÕª≈ÿ°„®§π‡À≈à“π’È‡°’Ë¬«°—∫§«“¡‡™◊ËÕ
„À¡à∑æË’ «°‡¢“¡’ ‡¢“¬—ß‰¥âæ¥Ÿ ∂÷ßÀ≈“¬ ßË‘ ∑’§Ë πæ«°π’¬È ß— ß ¬— Õ¬Ÿà
‚¥¬‡©æ“–‡√◊ËÕß∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫«—π∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ®–°≈—∫¡“

13 1Thes

350

26/8/03, 11:04 AM

351

1 ‡∏ –‚≈π‘°“ 2:4

®¥À¡“¬®“°‡ª“‚≈∂÷ßÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“
„π‡¡◊Õß‡∏ –‚≈π‘°“ ©∫—∫∑’ËÀπ÷Ëß

1

®“°‡ª“‚≈ ‘≈“ ·≈–∑‘‚¡∏’
∂÷ßÀ¡Ÿªà √–™ÿ¡¢Õß™“«‡¡◊Õß‡∏ –‚≈π‘°“ ∑’ÕË ¬Ÿà „πæ√–‡®â“æ√–∫‘¥“·≈–„πæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå‡®â“
¢Õ„Àâæ√–‡®â“¡’§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“·≈–„Àâ —πµ‘ ÿ¢°—∫æ«°§ÿ≥

™’«‘µ·≈–§«“¡‡™◊ËÕ¢Õßæ’ËπâÕß
¡Õ ”À√—∫æ«°§ÿ≥∑ÿ°§π ·≈–Õ∏‘…∞“π„Àâæ«°§ÿ≥¥â«¬ 3µàÕÀπâ“
æ√–‡®â“æ√–∫‘¥“¢Õß‡√“ æ«°‡√“¬—ßπ÷°∂÷ßÕ¬Ÿàµ≈Õ¥‡«≈“ ∂÷ß°“√ß“π∑’Ë§ÿ≥∑”‡æ√“–§«“¡‡™◊ËÕ
ß“πÀπ—°∑’Ë§ÿ≥¬Õ¡‡ÀπÁ¥‡Àπ◊ËÕ¬‡æ√“–§«“¡√—° §«“¡∑√À¥Õ¥∑π∑’Ë§ÿ≥¡’‡æ√“–§«“¡À«—ß
‡ªìπ§«“¡À«—ß∑’§Ë ≥
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·µà‡æ◊ËÕ‡Õ“„®æ√–‡®â“ ºŸâµ√«® Õ∫„®¢Õßæ«°‡√“ 5æ«°§ÿ≥°Á√ŸâÕ¬Ÿà·≈â««à“ æ«°‡√“‰¡à‡§¬ª√–®∫
Õæ≈Õ À√◊Õ‡Õ“§” Õπ¡“∫—ßÀπâ“§«“¡‚≈¿ æ√–‡®â“√—∫√Õß‰¥â«“à π’‡Ë ªìπ§«“¡®√‘ß 6æ«°‡√“‰¡à π„®
§”‡¬‘π¬Õ¢Õß¡πÿ…¬å§π‰ÀπÀ√Õ° ‰¡à«à“®–‡ªìπæ«°§ÿ≥À√◊Õ§πÕ◊ËπÊ °Áµ“¡
7„π∞“π–∑’Ëæ«°‡√“‡ªìπæ«°»‘…¬å‡Õ°†¢Õßæ√–§√‘ µå æ«°‡√“¡’ ‘∑∏‘Ï∑’Ë®–∫—ß§—∫æ«°§ÿ≥°Á ‰¥â
·µà‡¡◊ÕË Õ¬Ÿ°à ∫— æ«°§ÿ≥ æ«°‡√“°≈—∫Õ¬ŸÕà ¬à“ß ¿ÿ “æÕàÕπ‚¬π*‡À¡◊Õπ·¡àπ¡∑’√Ë °— ·≈–‡Õ“„®„ ≈à °Ÿ Ê¢Õß
‡∏Õ 8æ«°‡√“√—°æ«°§ÿ≥¡“°®πæ√âÕ¡∑’Ë®–∑ÿà¡™’«‘µ∑—ÈßÀ¡¥„Àâ°—∫æ«°§ÿ≥ ‰¡à „™à·§à‡Õ“¢à“«¥’†®“°
æ√–‡®â“¡“∫Õ°‡©¬Ê 9æ’ËπâÕß∑—ÈßÀ≈“¬§ß®”‰¥â«à“ µÕπ∑’Ëæ«°‡√“¡“ª√–°“»¢à“«¥’®“°æ√–‡®â“„Àâ
°—∫æ«°§ÿ≥π—Èπ æ«°‡√“‰¥â∑”ß“πÕ¬à“ßÀπ—° Õ“∫‡Àß◊ËÕµà“ßπÈ”∑—Èß«—π∑—Èß§◊π ‡æ◊ËÕ®–‰¥â ‰¡à‡ªìπ¿“√–
¢Õß„§√
10æ«°§ÿ≥·≈–æ√–‡®â“°Á‡ªìπæ¬“π‰¥â«“à µÕπ∑’æ
Ë «°‡√“Õ¬Ÿ°à ∫— æ«°§ÿ≥∑’Ë‰«â«“ß„®π—πÈ æ«°‡√“
‰¥â∑¡àÿ ‡∑µ—«‡Õß„Àâ°∫— æ√–‡®â“ ∑”µ“¡„®æ√–Õß§å ·≈–¡’™«’ µ‘ ∑’Ë –Õ“¥À¡¥®¥¢π“¥‰Àπ 11æ«°§ÿ≥
°Á√ÕŸâ ¬Ÿ·à ≈â««à“æ«°‡√“‰¥â∑”°—∫§ÿ≥·µà≈–§πÕ¬à“ß‰√ æ«°‡√“‰¥â∑”‡À¡◊Õπ°—∫æàÕ∑”°—∫≈Ÿ°Ê ¢Õß‡¢“‡Õß
12æ«°‡√“‰¥â „Àâ°”≈—ß„® ª≈Õ∫„® ·≈–æŸ¥¬È”·≈â«¬È”Õ’°„Àâæ«°§ÿ≥„™â™’«‘µ·∫∫∑’Ëæ√–‡®â“™Õ∫„®
æ√–Õß§å‡Õß∑’Ë‡√’¬°æ«°§ÿ≥‡¢â“¡“¡’ à«π√à«¡„π·ºàπ¥‘π·≈–‡°’¬√µ‘¬»¢Õßæ√–Õß§å
13π’Ë‡ªìπ‡Àµÿ∑’Ëæ«°‡√“¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“Õ¬Ÿà‡ ¡Õ ‡æ√“–µÕπ∑’Ëæ«°§ÿ≥‰¥â¬Õ¡√—∫∂âÕ¬§”¢Õß
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„π∑’Ë ¥ÿ ‡¡◊ÕË æ«°‡√“∑π§Õ¬µàÕ‰ª‰¡à‰À«·≈â« æ«°‡√“®÷ßµ—¥ π‘ „®∑’®Ë –Õ¬Ÿà„π‡Õ‡∏π µå Õà ‰ª 2·≈â«
àßπâÕß∑‘‚¡∏’ ‡æ◊ËÕπ√à«¡∑”ß“π¢Õßæ√–‡®â“„π°“√ª√–°“»¢à“«¥’¢Õßæ√–§√‘ µå ¡“À“æ«°
§ÿ≥ ‡æ◊ÕË ™à«¬æ«°§ÿ≥„Àâ¬π◊ À¬—¥¡—πË §ß„π§«“¡‡™◊ÕË ·≈–‰«â«“ß„®„πæ√–‡®â“µàÕ‰ª 3®–‰¥â ‰¡à¡’ „§√
À«—Ëπ‰À«‰ª°—∫°“√¢à¡‡Àß∑’Ë‡®ÕÕ¬Ÿà „πµÕππ’È ‡æ√“–æ«°§ÿ≥√ŸâÕ¬Ÿà·≈â««à“ æ√–‡®â“‰¥â°”Àπ¥„Àâæ«°
‡√“µâÕß‡®Õ°—∫°“√¢à¡‡Àßæ«°π’ÕÈ ¬Ÿ·à ≈â« 4§«“¡®√‘ß·≈â« µÕπ∑’æË «°‡√“Õ¬Ÿ°à ∫— æ«°§ÿ≥π—πÈ æ«°‡√“
‰¥â‡µ◊Õπ«à“ æ«°§ÿ≥®–µâÕß‡®Õ°—∫°“√¢à¡‡Àß¡“°¡“¬ ·≈–¡—π°Á‡ªìπ®√‘ßµ“¡π—ÈπÕ¬à“ß∑’Ë§ÿ≥°Á√ŸâÕ¬Ÿà
·≈â« 5‡æ√“–Õ¬à“ßπ—πÈ ‡¡◊ÕË º¡∑π§Õ¬µàÕ‰ª‰¡à ‰À«·≈â« °Á‡≈¬ ßà ∑‘‚¡∏’„Àâ¡“¥Ÿ«“à §«“¡‡™◊ÕË ¢Õßæ«°
§ÿ≥‡ªìπÕ¬à“ß‰√ °≈—««à“´“µ“π®Õ¡¬—Ë«¬«π Õ“®®–¡“¬—Ë«¬«πæ«°§ÿ≥„ÀâÀ≈ß‰ª·≈â« ∑”„Àâß“π∑’Ë
æ«°‡√“≈ß·√ß°—π‰ªπ—Èπ Ÿ≠‡ª≈à“
6µÕππ’È ∑‘‚¡∏’‰¥â°≈—∫¡“∂÷ß·≈â«À≈—ß®“°∑’Ë ‰ª‡¬’¬Ë ¡§ÿ≥¡“ ·≈–π”¢à“«¥’‡°’¬Ë «°—∫§«“¡‡™◊ÕË ·≈–
§«“¡√—°¢Õß§ÿ≥¡“∫Õ°æ«°‡√“¥â«¬ ‡¢“‰¥â∫Õ°Õ’°«à“ æ«°§ÿ≥¬—ß¡’§«“¡∑√ß®”∑’¥Ë Ê’ ‡°’¬Ë «°—∫æ«°‡√“
·≈–Õ¬“°®–‡®Õæ«°‡√“¡“°æÕÊ°—∫∑’æË «°‡√“Õ¬“°®–‡®Õ§ÿ≥ 7¥—ßπ—πÈ æ’πË Õâ ß∑—ßÈ À≈“¬ ∂÷ß·¡âæ«°
‡√“®–¡’§«“¡∑ÿ°¢å·≈–ªí≠À“¡“°¡“¬ ·µàæ«°‡√“°Á ‰¥â√—∫°”≈—ß„®®“°æ«°§ÿ≥ ‡æ√“–§«“¡‡™◊ËÕ
¢Õßæ«°§ÿ≥π—πË ‡Õß 8∂Ÿ°·≈â« æ«°‡√“√Ÿâ °÷ ‚≈àßÕ°∑’Ë ‰¥â√«âŸ “à æ«°§ÿ≥¬—ßµ—ßÈ ¡—πË §ßÕ¬Ÿà„πÕß§å‡®â“™’«µ‘ 9‚Õ
æ«°‡√“®–¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“Õ¬à“ß‰√¥’ „Àâ ¡°—∫§«“¡ ¢ÿ ∑’æË «°‡√“¡’µÕà Àπâ“æ√–‡®â“‡æ√“–æ«°§ÿ≥
10æ«°‡√“Õ∏‘…∞“πÕ¬à“ß®√‘ß®—ß∑—ßÈ «—π∑—ßÈ §◊π À«—ß®–‰¥â‡®Õæ«°§ÿ≥Õ’° ‡æ◊ÕË ®–‰¥â‡µ‘¡§«“¡‡™◊ÕË ¢Õß
æ«°§ÿ≥„π à«π∑’Ë¬—ß¢“¥Õ¬Ÿà „Àâ‡µÁ¡∫√‘∫Ÿ√≥å
11¢Õ„Àâæ√–‡®â“æ√–∫‘¥“¢Õßæ«°‡√“ ·≈–æ√–‡¬´Ÿ‡®â“¢Õßæ«°‡√“ ™à«¬‡ªî¥‚Õ°“ „Àâæ«°
‡√“¡“À“§ÿ≥¥â«¬ 12¢Õ„ÀâÕß§å‡®â“™’«µ‘ ∑”„Àâ§≥
ÿ ¡’§«“¡√—°¡“°¢÷πÈ ®π≈âπÕÕ°¡“„Àâ°π— ·≈–°—π ·≈–
„Àâ°∫— ∑ÿ°Ê §π ‡À¡◊Õπ°—∫∑’æË «°‡√“¡’§«“¡√—°„Àâ°∫— æ«°§ÿ≥¥â«¬ 13¥—ßπ—πÈ ¢Õ„Àâæ√–‡®â“∑”„Àâ®µ‘ „®
¢Õßæ«°§ÿ≥µ—Èß¡—Ëπ§ß¢÷Èπ ‡æ◊ËÕæ«°§ÿ≥®–‰¥â∫√‘ ÿ∑∏‘*Ï ·≈–‰¡à¡’µ”Àπ‘ µàÕÀπâ“æ√–‡®â“æ√–∫‘¥“¢Õß
æ«°‡√“ ‡¡◊ËÕæ√–‡¬´Ÿ‡®â“¢Õßæ«°‡√“°≈—∫¡“æ√âÕ¡°—∫∫√√¥“ºŸâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï∑—ÈßÀ¡¥¢Õßæ√–Õß§å

3

™’«µ‘ ∑’æË √–‡®â“æÕ„®
æ’ËπâÕß∑—ÈßÀ≈“¬ æ«°‡√“¬—ß¡’‡√◊ËÕßÕ◊Ëπ∑’Ë®–∫Õ°°—∫§ÿ≥Õ’° µ“¡∑’Ëæ«°‡√“‰¥â Õπæ«°§ÿ≥·≈â«
«à“„Àâ „™â™«’ µ‘ Õ¬à“ß‰√æ√–‡®â“∂÷ß®–™Õ∫„®æ«°‡√“ §ÿ≥°Á°”≈—ß∑”Õ¬à“ßπ’ÕÈ ¬Ÿ·à ≈â«„π‡«≈“π’È æ«°
‡√“¢Õ√âÕß·≈–¢Õ‡√â“„®§ÿ≥„ππ“¡¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ „Àâ∑”·∫∫π’¡È “°¬‘ßË ¢÷πÈ 2æ«°§ÿ≥°Á√ÕâŸ ¬Ÿ·à ≈â««à“
æ«°‡√“‰¥â ßË— Õ–‰√‰«â°∫— æ«°§ÿ≥∫â“ß¥â«¬ ∑‘ ∏‘Õ”π“®¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ 3π’‡Ë ªìπ ßË‘ ∑’æË √–‡®â“µâÕß°“√
§◊Õ„Àâæ«°§ÿ≥∫√‘ ∑ÿ ∏‘Ï ·≈–Õ¬ŸÀà “à ß®“°§«“¡º‘¥∫“ª∑“ß‡æ» 4„Àâ·µà≈–§πÀ“¿√√¬“¢Õßµ—«‡Õß¡“
„π∑“ß∑’Ë∫√‘ ÿ∑∏‘Ï·≈–¡’‡°’¬√µ‘* 5‰¡à≈ÿà¡À≈ß¡—«‡¡“„π√“§–µ—≥À“ ‡À¡◊Õπ°—∫§ππÕ°»“ π“∑’Ë ‰¡à√Ÿâ
®—°æ√–‡®â“∑”°—π6Õ¬à“‡Õ“‡ª√’¬∫À√◊Õ∑”∫“ªµàÕæ’πË Õâ ß¥â«¬°“√‡ªìπ™Ÿ°â ∫— ¿√√¬“‡¢“ ‡æ√“–æ«°‡√“
‰¥â∫Õ°·≈–‡µ◊Õπæ«°§ÿ≥‰ª·≈â««à“Õß§å‡®â“™’«µ‘ ®–≈ß‚∑…§π∑’∑Ë ”‡√◊ÕË ßæ«°π’È 7æ√–‡®â“‰¡à ‰¥â‡√’¬°
„Àâæ«°‡√“¡“‡ªìπ§π °ª√°≈“¡° ·µà‡√’¬°„Àâæ«°‡√“¡“‡ªìπ§π∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ”À√—∫æ√–Õß§å 8¥—ßπ—Èπ

4
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§π∑’ªË Ø‘‡ ∏§” Õππ’°È Á ‰¡à ‰¥âªØ‘‡ ∏¡πÿ…¬å ·µà‰¥âªØ‘‡ ∏æ√–‡®â“ºŸ∑â ¡Ë’ Õ∫æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ∑ÿ ∏‘†Ï ¢Õß
æ√–Õß§å„Àâ°—∫æ«°§ÿ≥
9 à«π‡√◊ËÕß∑’Ë®–√—°æ’ËπâÕßπ—Èπ æ«°‡√“‰¡à®”‡ªìπµâÕß‡¢’¬π∂÷ß‡≈¬ ‡æ√“–‡ªìπæ√–‡®â“‡Õß∑’Ë ‰¥â
Õπ„Àâæ«°§ÿ≥√—°´÷ßË °—π·≈–°—πÕ¬Ÿ·à ≈â« 10·πàπÕπ æ«°§ÿ≥√—°æ’πË Õâ ß ∑ÿ°§π∑—«Ë ∑—ßÈ ¡“´’ ‚¥‡π’¬ ·µà
æ’ËπâÕß∑—ÈßÀ≈“¬ æ«°‡√“¢ÕÀπÿπ„®„Àâæ«°§ÿ≥√—°°—π¡“°¢÷Èπ‡√◊ËÕ¬Ê
11„Àâæ«°§ÿ≥µ—ßÈ ‡ªÑ“‰«â‡≈¬«à“ ®–æ¬“¬“¡Õ¬à“ß¥’∑’Ë ¥ÿ ∑’®Ë –„™â™«’ µ‘ Õ¬à“ß ß∫ ¢ÿ ¬ÿßà ·µà‡√◊ÕË ß¢Õß
µ—«‡Õß ≈ß¡◊Õ∑”ß“π¥â«¬µ—«‡Õß ‡À¡◊Õπ°—∫∑’æË «°‡√“‰¥â∫Õ°‰«â·≈â« 12∂â“§ÿ≥∑”Õ¬à“ßπ’È §π¿“¬πÕ°
°Á®–‡§“√æπ—∫∂◊Õ™’«‘µ¢Õß§ÿ≥ ·≈–æ«°§ÿ≥®–‰¥â ‰¡àµâÕß‰ªæ÷Ëßæ“„§√‡≈¬

Õß§å‡®â“™’«‘µ°”≈—ß®–¡“
13æ«°‡√“Õ¬“°„ÀâæË’πâÕß‡¢â“„®‡√◊ËÕß‡°’Ë¬«°—∫§π∑’Ëµ“¬‰ª·≈â« §ÿ≥®–‰¥â ‰¡à‡»√â“‚»°‡ ’¬„®
‡À¡◊Õπ°—∫§πÕ◊πË Ê ∑’Ë‰¡à¡§’ «“¡À«—ß 14∂â“æ«°‡√“‡™◊ÕË «à“æ√–‡¬´Ÿµ“¬‰ª·≈â«·≈–‰¥âøπóô ¢÷πÈ ¡“Õ’° æ«°

‡√“°ÁµâÕß‡™◊ËÕ«à“ æ√–‡®â“®–π”ºŸâ‡™◊ËÕ‡À≈à“π—Èπ∑’Ë ‰¥âµ“¬‰ª·≈â«°≈—∫¡“æ√âÕ¡°—∫æ√–‡¬´Ÿ ‚¥¬∑“ß
æ√–‡¬´Ÿ 15‡√◊ËÕß∑’Ëæ«°‡√“®–∫Õ°§ÿ≥µàÕ‰ªπ’È Õß§å‡®â“™’«‘µ‡ªìπºŸâæŸ¥‡Õß §◊Õ«à“„π«—ππ—ÈπµÕπ∑’ËÕß§å
‡®â“™’«µ‘ ¡“ æ«°‡√“∑’¬Ë ß— ¡’™«’ µ‘ Õ¬Ÿ®à –‰¡à‰¥â‡ª√’¬∫§πæ«°π—πÈ ∑’µË “¬‰ª·≈â«À√Õ° 16‡æ√“–‡¡◊ÕË §π‰¥â¬π‘
§” Ë—ßÕ—π¥—ß°÷°°âÕß ‡ ’¬ß¥—ß π—Ëπ¢ÕßÀ—«Àπâ“∑Ÿµ «√√§å*·≈–‡ ’¬ß‡ªÉ“·µ√¢Õßæ√–‡®â“¥—ß¢÷Èπ
Õß§å‡®â“™’«‘µ°Á®–≈ß¡“®“° «√√§å ·≈–∫√√¥“§π∑’Ë ‰¥âµ“¬‰ª·≈â«„πæ√–§√‘ µå ®–øóôπ§◊π™’«‘µ¢÷Èπ
¡“°àÕπ 17À≈—ß®“°π—πÈ æ«°‡√“∑’¬Ë ß— ¡’™«’ µ‘ Õ¬Ÿà„π‚≈°π’È °Á®–∂Ÿ°π”µ—«¢÷πÈ ‰ª„π‡¡¶æ√âÕ¡Ê°—∫§π‡À≈à“
π—Èπ ‡æ◊ËÕ‰ªæ∫°—∫Õß§å‡®â“™’«‘µ∫π∑âÕßøÑ“ ·≈–æ«°‡√“ °Á®–‰¥âÕ¬Ÿà°—∫æ√–Õß§åµ≈Õ¥‰ª 18¢Õ„ÀâæŸ¥
‡√◊ËÕßπ’È‡æ◊ËÕ„Àâ°”≈—ß„®´÷Ëß°—π·≈–°—π

„Àâ‡µ√’¬¡æ√âÕ¡ ”À√—∫°“√°≈—∫¡“¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µ
æ’πË Õâ ß∑—ßÈ À≈“¬ æ«°‡√“‰¡à®”‡ªìπµâÕß‡¢’¬π∫Õ°æ«°§ÿ≥‡≈¬∂÷ß‡√◊ÕË ß«—π ·≈–‡«≈“π—πÈ 2‡æ√“–
æ«°§ÿ≥°Á√¥âŸ Õ’ ¬Ÿ·à ≈â««à“ Õß§å‡®â“™’«µ‘ ®–¡“‡À¡◊Õπ°—∫¢‚¡¬∑’¡Ë “„π‡«≈“°≈“ß§◊π 3‡¡◊ÕË §πæŸ¥
«à“ ç∑ÿ°Õ¬à“ß ß∫ ÿ¢·≈–ª≈Õ¥¿—¬¥’·≈â«é °“√∑”≈“¬≈â“ß°Á®–‡°‘¥¢÷Èπ°—∫æ«°‡¢“∑—π∑’‡À¡◊Õπ°—∫
°“√ª«¥∑âÕß§≈Õ¥≈Ÿ° ·≈–æ«°‡¢“°ÁÀπ’ ‰ª‰Àπ‰¡àæâπ¥â«¬ 4·µàæ’ËπâÕß∑—ÈßÀ≈“¬ æ«°§ÿ≥‰¡à ‰¥âÕ¬Ÿà
„π§«“¡¡◊¥ ¥—ßπ—πÈ æ«°§ÿ≥®–‰¡à·ª≈°„®‡≈¬‡¡◊ÕË «—ππ—πÈ ¡“∂÷ßÕ¬à“ß°—∫¢‚¡¬¡“ 5‡æ√“–æ«°§ÿ≥∑ÿ°
§π‡ªìπ¢Õß§«“¡ «à“ß ·≈–‡ªìπ¢Õß°≈“ß«—π æ«°‡√“‰¡à ‰¥â‡ªìπ¢Õß°≈“ß§◊πÀ√◊Õ¢Õß§«“¡¡◊¥
6¥—ßπ—Èπ Õ¬à“πÕπÀ≈—∫‡À¡◊Õπ§πÕ◊ËπÊ ·µà „Àâµ◊Ëπµ—« ·≈–¡’ µ‘Õ¬Ÿà‡ ¡Õ 7‡æ√“–§π∑’ËπÕπ°Á®–πÕπ
„πµÕπ°≈“ß§◊π ·≈–§π∑’Ë‡¡“°Á®–‡¡“„πµÕπ°≈“ß§◊π 8·µàæ«°‡√“‡ªìπ¢Õß°≈“ß«—π ®÷ßµâÕß¡’ µ‘
„Àâ «¡„ à§«“¡‡™◊ËÕ·≈–§«“¡√—°‡ªìπ‡°√“–ªÑÕß°—πÕ°¢Õßæ«°‡√“ ·≈–„Àâ‡Õ“§«“¡À«—ß∑’Ë
æ√–‡®â“®–™à«¬æ«°‡√“„Àâ√Õ¥π—πÈ ¡“„ ‡à ªìπÀ¡«°‡À≈Á° 9‡æ√“–æ√–‡®â“‰¡à ‰¥â‡≈◊Õ°æ«°‡√“„Àâ¡“∂Ÿ°
æ√–Õß§å≈ß‚∑… ·µà„Àâ¡“√—∫§«“¡√Õ¥ºà“π∑“ßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå‡®â“¢Õßæ«°‡√“ 10æ√–‡¬´Ÿ¬Õ¡µ“¬
‡æ◊ËÕæ«°‡√“ ¥—ßπ—Èπ ‡¡◊ËÕæ√–Õß§å¡“ ‰¡à«à“æ«°‡√“®–¡’™’«‘µÕ¬ŸàÀ√◊Õµ“¬‰ª·≈â« æ«°‡√“°Á®–‰¥â¡’
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™’«‘µÕ¬Ÿà√à«¡°—∫æ√–Õß§å 11©–π—Èπ §Õ¬„Àâ°”≈—ß„®´÷Ëß°—π·≈–°—π ·≈–‡ √‘¡ √â“ßΩÉ“¬®‘µ«‘≠≠“≥
´÷Ëß°—π·≈–°—π ‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ë°”≈—ß∑”°—πÕ¬Ÿà·≈â«„πµÕππ’È

§”·π–π” ÿ¥∑â“¬·≈–°“√∑—°∑“¬
12æ«°‡√“¢Õ√âÕß„Àâæ’ËπâÕß∑—ÈßÀ≈“¬‡§“√æ§π°≈ÿà¡π’È∑’Ë∑”ß“πÀπ—°Õ¬Ÿà „πÀ¡Ÿàæ«°§ÿ≥ ∑’Ë°”≈—ß
π”∑“ß§ÿ≥„πÕß§å‡®â“™’«µ‘ ·≈–∑’§Ë Õ¬„Àâ§”·π–π”µ—°‡µ◊Õπæ«°§ÿ≥ 13¢Õ„Àâæ«°§ÿ≥‡§“√æπ—∫∂◊Õ

æ«°‡¢“Õ¬à“ß Ÿß¥â«¬§«“¡√—°‡æ√“–ß“π∑’Ëæ«°‡¢“‰¥â∑” ·≈–¢Õ„Àâæ«°§ÿ≥Õ¬Ÿà°—πÕ¬à“ß ß∫ ÿ¢
14æ«°‡√“¢ÕÀπÿπ„®æ’π
Ë Õâ ß∑—ßÈ À≈“¬„Àâµ°— ‡µ◊Õπ§π∑’¢Ë ‡È’ °’¬®À≈—ß¬“« ™à«¬ª≈Õ∫‚¬π§π¢’°È ≈—« ™à«¬‡À≈◊Õ
§πÕàÕπ·Õ ·≈–„ÀâÕ¥∑π°—∫∑ÿ°§π 15√–«—ßÕ¬à“„Àâ „§√∑”™—Ë«µÕ∫·∑π§«“¡™—Ë« ·µàæ¬“¬“¡∑”¥’

µàÕ°—π·≈–µàÕ∑ÿ°§π‡ ¡Õ
16¢Õ„Àâæ«°§ÿ≥‡∫‘°∫“π·®à¡„ Õ¬Ÿµà ≈Õ¥ 17„ÀâÕ∏‘…∞“πµ≈Õ¥‡«≈“ 18·≈–„Àâ¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“
„π∑ÿ° ∂“π°“√≥å π’Ë·À≈–‡ªìπ ‘Ëß∑’Ëæ√–‡®â“Õ¬“°„Àâæ«°§ÿ≥∑”„πæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå
19Õ¬à“¥—∫‰ø¢Õßæ√–«‘≠≠“≥† 20Õ¬à“≈∫À≈Ÿ§à ”æŸ¥¢ÕßºŸæ
â ¥Ÿ ·∑πæ√–‡®â“† 21·µà„Àâ∑¥ Õ∫
∑ÿ°Õ¬à“ß‡æ◊ËÕ„Àâ·πà „®«à“ ‘Ëßπ—Èπ¡“®“°æ√–‡®â“®√‘ß ·≈â«¬÷¥¡—Ëπ„π ‘Ëß∑’Ë¥’ 22À≈’°Àπ’®“° ‘Ëß∑’Ë™—Ë«√â“¬
∑ÿ°™π‘¥
23¢Õ„Àâæ√–‡®â“ºŸ∑
â Ë’„Àâ π— µ‘ ¢ÿ ∑”„Àâæ«°§ÿ≥∫√‘ ∑ÿ ∏‘ÀÏ ¡¥®¥„π∑ÿ°‡√◊ÕË ß ”À√—∫æ√–Õß§å ·≈–
¢Õ„Àâ√à“ß°“¬ ®‘µ„® ·≈–«‘≠≠“≥¢Õßæ«°§ÿ≥∑ÿ°§π∂Ÿ°‡°Á∫√—°…“‰«â ‰¡à „Àâ¡’∑’Ëµ‘ ®π°«à“æ√–‡¬´Ÿ
§√‘ µå‡®â“¢Õßæ«°‡√“®–°≈—∫¡“ 24æ√–Õß§å®–∑”Õ¬à“ßπ’È·πàπÕπ ‡æ√“–æ√–‡®â“∑’Ë‡√’¬°æ«°§ÿ≥
¡“π—πÈ ´◊ÕË µ— ¬å
25æ’ËπâÕß∑—ÈßÀ≈“¬ Õ∏‘…∞“π‡æ◊ËÕæ«°‡√“¥â«¬ 26∑—°∑“¬æ’ËπâÕß∑ÿ°§π¥â«¬®Ÿ∫∑’Ë∫√‘ ÿ∑∏‘Ï 27„Àâ
—≠≠“µàÕÀπâ“Õß§å‡®â“™’«‘µ«à“ æ«°§ÿ≥®–Õà“π®¥À¡“¬©∫—∫π’È „Àâæ’ËπâÕß∑ÿ°§πøíß 28¢Õ„Àâæ√–‡¬´Ÿ
§√‘ µå‡®â“¢Õßæ«°‡√“ ¡’‡¡µµ“°√ÿ≥“µàÕæ«°§ÿ≥‡∂‘¥
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®¥À¡“¬®“°‡ª“‚≈∂÷ßÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“
„π‡¡◊Õß‡∏ –‚≈π‘°“ ©∫—∫∑’Ë Õß

1

®“°‡ª“‚≈ ≈‘ “ ·≈–∑‘‚¡∏’
∂÷ßÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õß™“«‡¡◊Õß‡∏ –‚≈π‘°“ ∑’Ë‡ªìπ¢Õßæ√–‡®â“æ√–∫‘¥“¢Õß‡√“ ·≈–¢Õßæ√–
‡¬´Ÿ§√‘ µ‡®â“
2¢Õ„Àâæ√–‡®â“æ√–∫‘¥“¢Õß‡√“·≈–æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µ‡®â“ „Àâ§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“·≈– π
— µ‘ ¢ÿ °—∫
æ«°§ÿ≥
3æ’ËπâÕß∑—ÈßÀ≈“¬ ‡√“µâÕß¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“ ”À√—∫æ«°§ÿ≥Õ¬Ÿà‡ ¡Õ ´÷Ëß°“√∑”·∫∫π’È°Á∂Ÿ°µâÕß
·≈â« ‡æ√“–§«“¡‡™◊ËÕ¢Õßæ«°§ÿ≥°”≈—ß‡®√‘≠¬‘Ëß¢÷Èπ®√‘ßÊ ·≈–§«“¡√—°∑’Ëæ«°§ÿ≥·µà≈–§π¡’„Àâ
°—π·≈–°—ππ—πÈ °Á‡æ‘¡Ë ¡“°¢÷πÈ ‡√◊ÕË ¬Ê 4‡√“°Á‡≈¬‰ªæŸ¥‚ÕâÕ«¥∂÷ßæ«°§ÿ≥„ÀâÀ¡Ÿªà √–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“„π
∑’ÕË π◊Ë Ê øíß ‡√“æŸ¥∂÷ß§«“¡∑√À¥Õ¥∑π ·≈–§«“¡‡™◊ÕË ¢Õßæ«°§ÿ≥ ∑—ßÈ Ê ∑’∂Ë °Ÿ ¢à¡‡Àß·≈–µâÕß‡®Õ°—∫
§«“¡∑ÿ°¢å¬“°≈”∫“°¡“°¡“¬

æ√–‡®â“®–µ—¥ π‘ ≈ß‚∑…
5∑’æ
Ë «°§ÿ≥Õ¥∑πµàÕ°“√¢à¡‡Àß·∫∫π’È ®–‡ªìπÀ≈—°∞“π·

¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“ æ√–‡®â“µ—¥ π‘ ‚∑…Õ¬à“ß
¬ÿµ‘∏√√¡ π—Ëπ°Á§◊Õ ”À√—∫æ«°§ÿ≥∑’Ë¬Õ¡∑π∑ÿ°¢å‡æ◊ËÕ·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“ æ√–Õß§å°Á‡ÀÁπ«à“
¡§«√∑’Ë®–„Àâ·ºàπ¥‘ππ—Èπ°—∫§ÿ≥ 6·µà ”À√—∫æ«°π—Èπ∑’Ë∑√¡“π§ÿ≥ æ√–‡®â“°Á‡ÀÁπ«à“¬ÿµ‘∏√√¡·≈â«
∑’Ë®–„Àâ§«“¡∑ÿ°¢å∑√¡“π°—∫æ«°‡¢“‡ªìπ°“√µÕ∫·∑π 7æ√–‡®â“®–„Àâæ«°§ÿ≥∑’Ë ‰¥â√—∫§«“¡∑ÿ°¢å
∑√¡“π‰¥âæ—°ºàÕπæ√âÕ¡°—∫‡√“¥â«¬ ‡¡◊ËÕæ√–‡¬´Ÿ‡®â“¡“®“° «√√§åæ√âÕ¡°—∫æ«°∑Ÿµ «√√§å¢Õß
æ√–Õß§å∑’Ë¡’ƒ∑∏‘ÏÕ”π“® 8·≈–‡ª≈«‰ø‚™µ‘™à«ß ·≈â«æ√–Õß§å®–≈ß‚∑…§π∑’Ë ‰¡à√Ÿâ®—°æ√–‡®â“ ·≈–
§π∑’Ë ‰¡à¬Õ¡‡™◊ËÕøíß¢à“«¥’‡°’Ë¬«°—∫æ√–‡¬´Ÿ‡®â“¢Õß‡√“ 9‚∑…¢Õßæ«°‡¢“§◊Õ®–∂Ÿ°∑”≈“¬µ≈Õ¥‰ª
·≈–∂Ÿ°·¬°ÕÕ°¡“ ‰¡à‰¥âÕ¬Ÿµà Õà Àπâ“Õß§å‡®â“™’«µ‘ ·≈–µàÕÀπâ“ƒ∑∏‘ÕÏ ”π“®∑’¬Ë ß‘Ë „À≠à¢Õßæ√–Õß§å 10 ß‘Ë
‡À≈à“π’®È –‡°‘¥¢÷πÈ „π«—ππ—πÈ ∑’æË √–Õß§å¡“√—∫‡°’¬√µ‘®“°æ«°ºŸ∫â √‘ ∑ÿ ∏*Ï‘ ¢Õßæ√–Õß§å „π«—ππ—πÈ ∑ÿ°§π
∑’Ë ‰«â«“ß„®„πæ√–Õß§å°Á®–µâÕßÕ—»®√√¬å„® (√«¡∑—Èßæ«°§ÿ≥¥â«¬ ‡æ√“–æ«°§ÿ≥‡™◊ËÕ‡√◊ËÕß∑’Ë‡√“
∫Õ°‡°’¬Ë «°—∫æ√–Õß§å)
11‡æ√“–Õ¬à“ßπ’‡È √“∂÷ß‰¥âÕ∏‘…∞“π‡º◊ÕË æ«°§ÿ≥Õ¬Ÿ‡à ¡Õ ¢Õ„Àâæ√–‡®â“¢Õß‡√“ ™à«¬„Àâæ«°§ÿ≥
„™â™’«‘µ„Àâ ¡°—∫∑’Ëæ√–Õß§å‡√’¬°¡“ ·≈–¢Õ„Àâæ√–‡®â“„™âƒ∑∏‘ÏÕ”π“®¢Õßæ√–Õß§å™à«¬„Àâæ«°§ÿ≥
ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®„π°“√∑”§«“¡¥’∑°ÿ Õ¬à“ß∑’µË ß—È „®‰«â ·≈–°“√ß“πµà“ßÊ ∑’‡Ë °‘¥®“°§«“¡‡™◊ÕË 12·≈â«
æ√–‡¬´Ÿ‡®â“®–‰¥â√—∫‡°’¬√µ‘®“°™’«‘µ¢Õßæ«°§ÿ≥ ·≈–æ«°§ÿ≥°Á®–‰¥â√—∫‡°’¬√µ‘‡æ√“–æ√–Õß§å
µ“¡§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“¢Õßæ√–‡®â“¢Õß‡√“ ·≈–¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µ‡®â“

2

‘Ëß™—Ë«√â“¬∑’Ë®–‡°‘¥¢÷Èπ
µÕππ’æÈ π’Ë Õâ ß∑—ßÈ À≈“¬ ‡√“®–æŸ¥∂÷ß‡√◊ÕË ß∑’æË √–‡¬´Ÿ§√‘ µ‡®â“®–°≈—∫¡“·≈–∑’æË «°‡√“®–™ÿ¡πÿ¡
°—π°—∫æ√–Õß§åππÈ— 2¢ÕÕ¬à“‰¥âµ°„®À√◊Õ«ÿπà «“¬„®‰ª ‡¡◊ÕË ¡’§”æ¬“°√≥å §”æŸ¥ À√◊Õ®¥À¡“¬
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∑’ËÕâ“ß«à“¡“®“°‡√“ ∑’Ë∫Õ°«à“«—π¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µ¡“∂÷ß·≈â« 3Õ¬à“„Àâ „§√À≈Õ°‡Õ“ ‰¡à«à“‡¢“®–¡“
‰¡â ‰Àπ°Áµ“¡ ∑’Ë‡√“æŸ¥Õ¬à“ßπ’È°Á‡æ√“–«à“«—π¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µ®–¬—ß‰¡à¡“ ®π°«à“®–¡’°“√∑√¬»µàÕ
æ√–‡®â“§√—ßÈ ¬‘ßË „À≠à‡°‘¥¢÷πÈ °àÕπ ·≈–§π™—«Ë √â“¬§ππ—πÈ ®–ª√“°Øµ—«¢÷πÈ ®ÿ¥À¡“¬ª≈“¬∑“ß¢Õß¡—π
§◊Õπ√°* 4¡—π®–µàÕµâ“π ·≈–®–¬°¬àÕßµ—«¡—π‡Õß¢÷Èπ‡Àπ◊Õ∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ë§π‡√’¬°«à“çæ√–‡®â“é
À√◊ÕÕ–‰√°Áµ“¡∑’Ë§π∫Ÿ™“°—π ¡—π®–∑”∂÷ß¢π“¥∑’Ë«à“ ‡¢â“‰ª„π«‘À“√¢Õßæ√–‡®â“·≈–¢÷Èπ‰ªπ—Ëß∫π
∫—≈≈—ß°å ·≈–ªÉ“«ª√–°“»«à“µ—«¡—π‡Õß§◊Õæ√–‡®â“
5®”‰¥â ‰À¡ º¡æŸ¥∂÷ß‡√◊ËÕßπ’È∫àÕ¬Ê µÕπ∑’Ëº¡¬—ßÕ¬Ÿà°—∫æ«°§ÿ≥ 6µÕππ’È ¡’ ‘ËßÀπ÷Ëß∑’Ë‡Àπ’Ë¬«√—Èß
¡—π‰«â ‡æ◊ËÕ„Àâ¡—πª√“°Øµ—«ÕÕ°¡“„π‡«≈“∑’Ë‡À¡“– ¡ ·≈–æ«°§ÿ≥°Á√Ÿâ·≈â««à“ ‘Ëßπ—Èπ§◊ÕÕ–‰√ 7∑’Ë
‡√“æŸ¥Õ¬à“ßπ’È°Á‡æ√“–æ≈—ß§«“¡™—Ë«Õ—π≈÷°≈—∫π’È°Á ‰¥â∑”ß“πÕ¬Ÿà„π‚≈°·≈â« ·µà¡’ºŸâÀπ÷Ëß∑’Ë°”≈—ß√—Èßµ—«
¡—πÕ¬Ÿà ·≈–®–√—ÈßµàÕ‰ª®π°«à“ºŸâ√—Èßπ’È®–‰¡àÕ¬Ÿà 8·≈â«§π™—Ë«√â“¬π—Èπ°Á®–ª√“°Øµ—«ÕÕ°¡“ æ√–‡¬´Ÿ
‡®â“®–¶à“¡—π¥â«¬≈¡À“¬„® ®“°ª“°¢Õßæ√–Õß§å ‡¡◊ËÕæ√–Õß§å°≈—∫¡“§√—Èß¬‘Ëß„À≠à ·≈–æ√–Õß§å
®–∑”≈“¬≈â“ß¡—π®π ‘Èπ´“° 9§π™—Ë«√â“¬π’È ‡¡◊ËÕ¡“°Á®–„™âÕ”π“®¢Õß´“µ“π æ√âÕ¡°—∫∑”Õ‘∑∏‘ƒ∑∏‘Ï
—≠≠“≥ ”§—≠·≈–ª“Ø‘À“√‘¬å∑’Ë¥Ÿ‡À¡◊Õπ¡“®“°æ√–‡®â“ ·µà§«“¡®√‘ß¡“®“°´“µ“π 10¡—π®–„™â
√Ÿª·∫∫Õ◊ËπÊ Õ’°¡“°¡“¬ „π°“√À≈Õ°≈«ß§π∑’Ë°”≈—ßÀ≈ßÀ“¬ æ«°π’ÈÀ≈ßÀ“¬°Á‡æ√“–‰¡à¬Õ¡√—°
§«“¡®√‘ß ´÷Ëß‡ªìπ§«“¡®√‘ß∑’Ë®–™à«¬„Àâ‡¢“√Õ¥‰¥â 11‡æ√“–‡¢“‰¡à√—°§«“¡®√‘ßÕ¬à“ßπ’È æ√–‡®â“®÷ß
∑”„Àâ§πæ«°π’‡È ÀÁπº‘¥‡ªìπ™Õ∫ ‡æ◊ÕË ®–‰¥âÀ≈ß‡™◊ÕË „π ßË‘ ∑’ºË ¥‘ 12æ√–Õß§å®–≈ß‚∑…æ«°‡¢“∑’Ë‰¡à¬Õ¡
‡™◊ËÕ§«“¡®√‘ß ·µà°≈—∫‰ª πÿ° π“π°—∫§«“¡™—Ë«
æ√–‡®â“‡≈◊Õ°§ÿ≥„Àâ‰¥â√—∫§«“¡√Õ¥
Õß§å‡®â“™’«‘µ√—°æ«°§ÿ≥ æ√–‡®â“‰¥â‡≈◊Õ°æ«°§ÿ≥‰«â·≈â«µ—Èß·µà‡√‘Ë¡µâπ‡æ◊ËÕ
„Àâ ‰¥â√∫— §«“¡√Õ¥ ∑’æË «°§ÿ≥√Õ¥°Á‡æ√“–æ«°§ÿ≥‡™◊ÕË „π§«“¡®√‘ß·≈–æ√–«‘≠≠“≥†‰¥â∑”„Àâæ«°
§ÿ≥∫√‘ ∑ÿ ∏‘Ï 14æ«°§ÿ≥√Õ¥‚¥¬ºà“π∑“ß¢à“«¥’∑‡Ë’ √“‰¥âª√–°“»π—πÈ æ√–‡®â“‰¥â‡√’¬°„Àâæ«°§ÿ≥¡“√—∫
§«“¡√Õ¥π—πÈ °Á‡æ◊ÕË æ«°§ÿ≥®–‰¥â¡’ «à π√à«¡„π‡°’¬√µ‘¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µ‡®â“¢Õß‡√“ 15¥—ßπ—πÈ æ’πË Õâ ß
∑—ÈßÀ≈“¬ „Àâµ—Èß¡—Ëπ§ß‰«â ·≈–¬÷¥¡—Ëπ„π§” Õπ∑’Ë ‰¥âµ°∑Õ¥¡“∂÷ß§ÿ≥ ‰¡à«à“®–‡ªìπ§”æŸ¥ À√◊Õ
®¥À¡“¬®“°‡√“°Áµ“¡
16‡√“¡’°”≈—ß„®∑’Ë ‰¡à¡’«—π ‘Èπ ÿ¥ ·≈–§«“¡À«—ß∑’Ë¡—Ëπ§ß °Á‡æ√“–æ√–‡®â“‡¡µµ“µàÕ‡√“ ¢Õ„Àâ
æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µ‡®â“ ·≈–æ√–‡®â“æ√–∫‘¥“¢Õß‡√“ºŸ∑â √’Ë °— ‡√“ 17„Àâ°”≈—ß„®·≈–„Àâæ≈—ß°—∫æ«°§ÿ≥ ‡æ◊ÕË
§ÿ≥®–‰¥â∑”·≈–æŸ¥„π ‘Ëß∑’Ë¥’Ê µàÕ‰ª
13æ’ËπâÕß∑—ÈßÀ≈“¬

Õ∏‘…∞“π„Àâ‡√“¥â«¬
¥ÿ ∑â“¬π’È æ’πË Õâ ß∑—ßÈ À≈“¬ ™à«¬Õ∏‘…∞“π„Àâ‡√“¥â«¬ ¢Õ„Àâ∂Õâ ¬§”¢ÕßÕß§å‡®â“™’«µ‘ ·æ√àÀ≈“¬
‰ªÕ¬à“ß√«¥‡√Á«·≈–‡ªìπ∑’Ëπ—∫∂◊Õ ‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëæ«°§ÿ≥π—∫∂◊Õ 2¢Õ„Àâæ√–‡®â“™à«¬„Àâ‡√“
ª≈Õ¥¿—¬®“°æ«°À—«¥◊ÈÕ ·≈–æ«°§π™—Ë« (‡æ√“–‰¡à „™à∑ÿ°§π∑’Ë‡™◊ËÕ„πÕß§å‡®â“™’«‘µ)
3·µàÕß§å‡®â“™’«µ‘ π—π
È ´◊ÕË µ— ¬åæ√–Õß§å®–„Àâæ≈—ß·≈–®–§ÿ¡â §√Õßæ«°§ÿ≥®“°¡“√√â“¬ 4‡√“¡—πË „®
«à“Õß§å‡®â“™’«‘µ®–™à«¬æ«°§ÿ≥„Àâ∑”µ“¡§” Ë—ß Õπ¢Õß‡√“ ·≈–®–™à«¬„Àâæ«°§ÿ≥∑”µàÕ‰ªÕ’°

3
2:3

14 2Thes

ç®ÿ¥À¡“¬...π√°é µ“¡µ—«Õ—°…√ §◊Õ ç‡¢“§◊Õ≈Ÿ°™“¬¢Õß°“√∑”≈“¬≈â“ßé

357

26/8/03, 11:05 AM

2 ‡∏ –‚≈π‘°“ 3:5

358

Õ¬à“ß·πàπÕπ 5¢Õ„ÀâÕß§å‡®â“™’«µ‘ π”æ«°§ÿ≥„Àâ¡§’ «“¡√—°·∫∫‡¥’¬«°—∫æ√–‡®â“·≈–¡’§«“¡Õ¥∑π
Õ¥°≈—πÈ ·∫∫‡¥’¬«°—∫æ√–§√‘ µå

„Àâ∑”ß“π Õ¬à“¢’‡È °’¬®
ßË— æ«°§ÿ≥¥â«¬Õ”π“®¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µ‡®â“¢Õß‡√“«à“ Õ¬Ÿà„ÀâÀ“à ß
®“°æ«°æ’πË Õâ ß∑’¢Ë ‡È’ °’¬®À≈—ß¬“«∑ÿ°§π∑’Ë ‰¡à∑”µ“¡§” ßË— Õπ∑’‡Ë √“„Àâ ‰«â 7‡æ√“–æ«°§ÿ≥°Á√«âŸ “à §«√
®–∑”µ“¡‡√“ ‡æ√“–µÕπ∑’ÕË ¬Ÿ°à ∫— æ«°§ÿ≥‡√“‰¡à ‰¥â¢‡È’ °’¬®À≈—ß¬“«‡≈¬ 8‡√“‰¡à‡§¬°‘π¢Õß„§√ø√’Ê
‡√“‰¥â∑”ß“πÀπ—° Õ“∫‡Àß◊ËÕµà“ßπÈ”∑—Èß«—π∑—Èß§◊π ‡æ◊ËÕ®–‰¥â ‰¡à‡ªìπ¿“√–„Àâ°—∫„§√ 9®√‘ßÊ ·≈â«‡√“
¡’ ‘∑∏‘Ï∑’Ë®–¢Õ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ®“°æ«°§ÿ≥ ·µà‡√“Õ¬“°®–∑”µ—«‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß„Àâæ«°§ÿ≥∑”µ“¡
10‡√“∂÷ß‰¥âµ—Èß°Æ¢÷Èπ¡“µÕπ∑’ËÕ¬Ÿà°—∫æ«°§ÿ≥«à“ ç∂â“„§√‰¡à∑”ß“π °Á ‰¡àµâÕß°‘πé
11‡√“‰¥â¬π
‘ ¡“«à“ ¡’æ«°§ÿ≥∫“ß§π¢’‡È °’¬®À≈—ß¬“«‰¡à¬Õ¡∑”ß“π ‡∑’¬Ë «¬ÿßà ·µà‡√◊ÕË ß¢Õß™“«∫â“π
12‡√“¢Õ ß—Ë ·≈–‡µ◊Õπ§πÕ¬à“ßπ’¥È «â ¬Õ”π“®¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µ‡®â“«à“ „Àâ‡¢“∑”¡“À“°‘π¥â«¬≈”·¢âß
¢Õßµ—«‡Õß·≈–‰¡à √â“ß§«“¡‡¥◊Õπ√âÕπ„Àâ „§√ 13·µàæ’ËπâÕß‡ÕßÕ¬à“‡æ‘Ëß‡∫◊ËÕÀπà“¬∑âÕ·∑â∑’Ë®–∑”¥’
14∂â“¡’ „§√‰¡à‡™◊ËÕøíß§” —Ëß Õπ¢Õß‡√“„π®¥À¡“¬©∫—∫π’È À¡“¬À—«‡Õ“‰«â·≈–Õ¬à“‰ª§∫À“
¥â«¬ ‡æ◊ËÕ‡¢“®–‰¥âÕ—∫Õ“¬¢“¬Àπâ“ 15Õ¬à“¡Õß«à“‡¢“‡ªìπ»—µ√Ÿ ·µà„Àâ‡µ◊Õπ‡¢“‡À¡◊Õπ°—∫æ’ËπâÕß
6æ’π
Ë Õâ ß∑—ßÈ À≈“¬ µÕππ’¢È Õ

16¢Õ„ÀâÕß§å‡®â“™’«µ‘ ·À≈àß∑’¡
Ë “¢Õß

§”æŸ¥ ÿ¥∑â“¬
π— µ‘ ¢ÿ „Àâæ«°§ÿ≥¡’ π— µ‘ ¢ÿ Õ¬Ÿ∑à °ÿ ‡«≈“„π∑ÿ°Ê ∑“ß ·≈–

¢Õ„Àâæ√–Õß§åÕ¬Ÿà°—∫æ«°§ÿ≥∑ÿ°§π
17º¡ ‡ª“‚≈ ‰¥â‡¢’¬π§”∑—°∑“¬π’È ¥â«¬≈“¬¡◊Õ¢Õßº¡‡Õß π’Ë‡ªìπ≈“¬‡´Áπ¢Õßº¡„π®¥À¡“¬
∑ÿ°©∫—∫ º¡‡¢’¬πÕ¬à“ßπ’È·À≈–
18¢Õ„Àâæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µ‡®â“¢Õß‡√“¡’‡¡µµ“°√ÿ≥“°—∫æ«°§ÿ≥∑ÿ°§π
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Àπ—ß ◊Õ∑‘‚¡∏’ ©∫—∫∑’Ë 1 ·≈–©∫—∫∑’Ë 2
„π™à«ßª≈“¬™’«‘µ¢Õß‡ª“‚≈ ‡¢“‰¥â‡¢’¬π®¥À¡“¬∑‘‚¡∏’
©∫—∫∑’ËÀπ÷Ëß ·≈–©∫—∫∑’Ë Õß √«¡∑—ÈßÀπ—ß ◊Õ∑‘µ— ∑‘‚¡∏’‡ªìπ
‡æ◊ËÕπ π‘∑¢Õß‡ª“‚≈ ‡ª“‚≈ª≈àÕ¬„Àâ∑‘‚¡∏’∑”ß“π„π‡¡◊Õß
‡Õ‡ø´— ·≈–„Àâ∑‘µ— ∑”ß“π∫π‡°“–§√’µ ‡æ◊ËÕ„Àâæ«°‡¢“
™à«¬·°âªí≠À“∫“ßÕ¬à“ß„πÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡∑’Ë‡¡◊Õßπ—ÈπÊ ‡ÀÁπ‰¥â™—¥
«à“∑‘‚¡∏’°”≈—ßæ¬“¬“¡™à«¬„ÀâÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡‡À≈à“π—Èπ ¡’ºŸâπ”‡ªìπ
¢Õßµπ‡Õß·≈– “¡“√∂¬◊πÀ¬—¥‰¥â¥â«¬µ—«‡Õß
„π®¥À¡“¬©∫—∫·√°∑’‡Ë ª“‚≈‡¢’¬π∂÷ß∑‘‚¡∏’ ‡¢“‰¥â·π–π”
«‘ ∏’ ‡ ≈◊ Õ °ºŸâ π”¢ÕßÀ¡Ÿà ª √–™ÿ ¡ ·≈–«‘ ∏’ √— ∫ ¡◊ Õ °— ∫ ªí ≠ À“µà “ ßÊ
«à π©∫—∫∑’Ë Õßπ—πÈ ‡¢“‡¢’¬πµÕπ∑’µË ¥‘ §ÿ°Õ¬Ÿà ´÷ßË µÕππ—πÈ ‡ª“‚≈
§‘¥«à“‡¢“§ß„°≈âµ“¬·≈â« Àπ—ß ◊Õ∑‘‚¡∏’©∫—∫∑’Ë Õß ®÷ß‡ªìπ
©∫—∫∑’ËæŸ¥∂÷ß‡√◊ËÕß à«πµ—« ‡ª“‚≈æ¬“¬“¡ª≈ÿ°„®·≈–·π–π”
„Àâ∑‘‚¡∏’ „™â™’«‘µµ“¡·∫∫Õ¬à“ß∑’Ë‡¢“‰¥â«“ß‰«â „Àâ ∑—Èß∑“ß¥â“π
§«“¡‡™◊ËÕ §«“¡°≈â“À“≠ ·≈–§«“¡Õ¥∑π
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1 ∑‘‚¡∏’ 1:1

360

®¥À¡“¬®“°‡ª“‚≈∂÷ß∑‘‚¡∏’ ©∫—∫∑’ËÀπ÷Ëß

1

®“°‡ª“‚≈ ºŸâ‡ªìπ»‘…¬å‡Õ°¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå µ“¡§” —Ëß¢Õßæ√–‡®â“æ√–ºŸâ™à«¬„Àâ√Õ¥ ·≈–
¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå ºŸâ‡ªìπ§«“¡À«—ß¢Õß‡√“
2∂÷ß∑‘‚¡∏’ ≈Ÿ°∑’Ë·∑â®√‘ß„π§«“¡‡™◊ËÕ
¢Õ„Àâæ√–‡®â“æ√–∫‘¥“ ·≈–æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µåÕß§å‡®â“™’«µ‘ ¢Õß‡√“ „Àâ§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“·≈– π— µ‘
¢ÿ °—∫§ÿ≥

§”‡µ◊Õπ‡√◊ËÕß§” Õπ∑’Ëº‘¥Ê
3µÕπ∑’ºË ¡‡¥‘π∑“ßµàÕ‰ª∑’·
Ë §«âπ¡“´‘‚¥‡π’¬π—πÈ º¡‰¥â¢Õ√âÕß„Àâ§≥
ÿ Õ¬Ÿ∑à ‡Ë’ ¡◊Õß‡Õ‡ø´— µàÕ ‡æ◊ÕË
4
®–‰¥â ßË— „Àâ§π∫“ß§π‡≈‘° Õπ‡√◊ÕË ß∑’ºË ¥‘ Ê ‡ ¬’ ∑’ „Àâ‡≈‘° π„®π‘¬“¬ª√—¡ª√“µà“ßÊ ·≈–√“¬™◊ÕË ¢Õß

∫√√æ∫ÿ√ÿ…∑’Ë ‰¡à√Ÿâ®—°®∫ ‘Èπ‰¥â·≈â« ‡æ√“–¡—π‰¡à ‰¥â™à«¬Õ–‰√„π·ºπß“π¢Õßæ√–‡®â“ ¡’·µà®–∑”„Àâ
∑–‡≈“–°—π‡ª≈à“Ê ‡æ√“–·ºπß“π¢Õßæ√–‡®â“π—Èπ ®– ”‡√Á®‰¥â¥â«¬§«“¡‡™◊ËÕ 5∑’Ëº¡ —ËßÕ¬à“ßπ’È °Á
‡æ◊ÕË „Àâ‡°‘¥§«“¡√—°¢÷πÈ ´÷ßË ‡ªìπ§«“¡√—°∑’¡Ë “®“°„®Õ—π∫√‘ ∑ÿ ∏‘Ï „®∑’Ë‰¡àøÕÑ ß«à“º‘¥ ·≈–§«“¡‡™◊ÕË ∑’®Ë √‘ß„®
6∫“ß§π‰¥âÀ≈ß®“° ‘Ëß‡À≈à“π’È ·≈â«À—π‰ªæŸ¥‡√◊ËÕß‰√â “√– 7æ«°‡¢“Õ¬“°®–‡ªìπ§√Ÿ Õπ°Æ¢Õß
‚¡‡ †°—π ·µàµ—«‡¢“°≈—∫‰¡à‡¢â“„®‡√◊ËÕß∑’Ëµ—«‡ÕßæŸ¥À√◊Õ¬◊π¬—π‡≈¬
8‡√“√Ÿ«â “à °Æπ—π
È ¥’ ∂â“√Ÿ®â °— „™âÕ¬à“ß∂Ÿ°µâÕß 9·≈–‡√“°Á√¥âŸ «â ¬«à“ °Æπ—πÈ ‰¡à‰¥â¡’‰«â„™â°∫— §π∑’∑Ë ”µ“¡„®
æ√–‡®â“ ·µà¡’‰«â „™â°∫— §π∑’∑Ë ”º‘¥°Æ æ«°™Õ∫·À°°Æ §π∑’Ë‰¡à¡»’ “ π“·≈–§π∫“ª §π∑’Ë‰¡à¡»’ ≈’ ∏√√¡
·≈–§π∑’ÀË ≈ß√–‡√‘ß°—∫‚≈°π’È æ«°∑’¶Ë “à æàÕ ¶à“·¡à æ«°¶“µ°√ 10§π∑’∑Ë ”º‘¥∑“ß‡æ» §π∑’‡Ë ªìπ‡°¬å*
§π∑’§Ë “â ¢“¬∑“ §π‚°À° §π∑’Ë„Àâ°“√‡∑Á®„π»“≈·≈–§π∑’™Ë Õ∫∑”„π ßË‘ ∑’¢Ë ¥— °—∫§” Õπ∑’‡Ë ªìπª√–‚¬™πå
11§” Õππ’È Õ¥§≈âÕß°—∫¢à“«¥’†‡√◊ÕË ß§«“¡¬‘ßË „À≠à¢Õßæ√–‡®â“ºŸ∑
â √ß‡°’¬√µ‘æ√–‡®â“‰¥â¡Õ∫¢à“«¥’π’È„Àâ
°—∫º¡

¢Õ¢Õ∫§ÿ≥„π§«“¡‡¡µµ“¢Õßæ√–‡®â“
µåÕß§å‡®â“™’«‘µ¢Õß‡√“ ºŸâ∑’Ë„Àâ°”≈—ß°—∫º¡ ∑’Ëº¡¢Õ∫§ÿ≥°Á‡æ√“–
æ√–Õß§å‡ÀÁπ«à“º¡‡ªìπ§π∑’Ë´◊ËÕ —µ¬å ·≈–‰¥â·µàßµ—Èßº¡„Àâ‡ªìπºŸâ√—∫„™âæ√–Õß§å 13∂÷ß·¡â«“à ·µà°Õà ππ’È
º¡‡§¬æŸ¥¥ŸÀ¡‘Ëπæ√–Õß§å ¢à¡‡Àß§π¢Õßæ√–Õß§å ·≈–‡ªìπ§π‚À¥√â“¬ ·µàæ√–‡®â“°Á¬—ß‡¡µµ“º¡
‡æ√“–‡ÀÁπ«à“º¡∑”‰ª‡æ√“–¬—ß‰¡à‡™◊ËÕ ·≈–‰¡à√Ÿâ«à“°”≈—ß∑”Õ–‰√Õ¬Ÿà 14Õß§å‡®â“™’«‘µ¢Õß‡√“‰¥â¡Õ∫
§«“¡‡¡µµ“æ√âÕ¡°—∫§«“¡‡™◊ËÕ ·≈–§«“¡√—°∑’Ë¡’Õ¬Ÿà„πæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå„Àâ°—∫º¡Õ¬à“ß≈âπ‡À≈◊Õ
15§”æŸ¥π’‡È ™◊ÕË ∂◊Õ‰¥â·≈–§ÿ¡
â §à“∑’®Ë –√—∫‡Õ“‰«â ´÷ßË §”æŸ¥π’°È §Á Õ◊ æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå‰¥â¡“„π‚≈°π’‡È æ◊ÕË
™à«¬„Àâ§π∫“ªÀ≈ÿ¥æâπ ·≈–º¡‡Õß°Á‡≈«∑’Ë ÿ¥„πæ«°§π∫“ªπ—Èπ 16·µà°Á‡æ√“–Õ¬à“ßπ’È æ√–‡®â“∂÷ß
‰¥â‡¡µµ“º¡ æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå ‰¥â· ¥ß§«“¡Õ¥∑πÕ¬à“ß∂÷ß∑’Ë ÿ¥µàÕ§π‡≈«∑’Ë ÿ¥Õ¬à“ßº¡ ‡æ◊ËÕ‡ªìπ
µ—«Õ¬à“ß„Àâ°—∫§π∑—ÈßÀ≈“¬∑’Ë®–¡“‰«â«“ß„®„πæ√–Õß§å ·≈–¡’™’«‘µ°—∫æ√–‡®â“µ≈Õ¥‰ª17¢Õ„Àâ
æ√–Õß§åºŸâ‡ªìπ°…—µ√‘¬å¢Õß§π∑ÿ°¬ÿ§∑ÿ° ¡—¬ ºŸâ ‰¡à¡’«—πµ“¬ ºŸâ ‰¡à ¡’ „§√¡Õß‡ÀÁπ‰¥â ·≈–ºŸâ‡ªìπ
æ√–‡®â“·µà‡æ’¬ßÕß§å‡¥’¬« ‰¥â√—∫‡°’¬√µ‘·≈– ßà“√“»’ Õ¬Ÿà‡ ¡Õ·≈–µ≈Õ¥‰ª Õ“‡¡π†
12º¡¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡¬´Ÿ§√‘

1:10 ‡°¬å À¡“¬∂÷ß ºŸâ™“¬∑’Ë¡’‡æ» —¡æ—π∏å°—∫ºŸâ™“¬¥â«¬°—π
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≈Ÿ°‡Õã¬ ‘Ëß∑’Ëº¡ —Ëß‰«âπ’È °Á Õ¥§≈âÕß°—∫ ‘Ëß∑’ËºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“†‰¥âæŸ¥‡°’Ë¬«°—∫§ÿ≥‰«â
°àÕπÀπâ“π’·È ≈â« ‡æ◊ÕË «à“‡¡◊ÕË §ÿ≥∑”µ“¡§” ß—Ë π’È §ÿ≥®–‰¥âµÕà ÕŸâ ¬à“ß¥’19¬÷¥§«“¡‡™◊ÕË ∑’§Ë ≥
ÿ ¡’Õ¬Ÿà„πæ√–
§√‘ µå ‰«â „Àâ¡—Ëπ ·≈–√—°…“„®∑’ËøÑÕß∂Ÿ°º‘¥‰«â „Àâ¥’ ‡æ√“–¡’∫“ß§π∑‘Èß„®∑’ËøÑÕß∂Ÿ°º‘¥π’È ‰ª ∑”„Àâ
§«“¡‡™◊ÕË ¢Õß‡¢“∂Ÿ°∑”≈“¬‰ª‡À¡◊Õπ‡√◊Õ·µ° 20„π§πæ«°π—πÈ °Á¡Œ’ ‡’ ≈‡πÕ— ·≈–Õ‡≈Á°´“π‡¥Õ√å√«¡
Õ¬Ÿà¥â«¬ º¡®÷ß¡Õ∫æ«°‡¢“„Àâ°—∫´“µ“π ‡æ◊ËÕæ«°‡¢“®–‰¥â√—∫∫∑‡√’¬π«à“‰¡à§«√¥ŸÀ¡‘Ëπæ√–‡®â“
Õ’°µàÕ‰ª
§”·π–π”„π°“√Õ∏‘…∞“π·≈–π¡— °“√æ√–‡®â“
‡√◊ÕË ß·√°∑’ºË ¡¢Õ„Àâ∑”°Á§Õ◊ „ÀâÕÕâ π«Õπ Õ∏‘…∞“π ¢Õ√âÕß ·≈–¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“ ”À√—∫∑ÿ°Ê
§π 2√«¡∑—ßÈ °…—µ√‘¬∑å ßÈ— À≈“¬·≈–ºŸ¡â Õ’ ”π“®∑ÿ°§π ∑’Ë„Àâ∑”Õ¬à“ßπ’È °Á‡æ◊ÕË ‡√“®–‰¥âÕ¬Ÿ°à π— Õ¬à“ß
ß∫ ÿ¢·≈–¡’ —πµ‘ ¡’™’«‘µ∑’Ë„Àâ‡°’¬√µ‘°—∫æ√–‡®â“Õ¬à“ß‡µÁ¡∑’Ë ·≈–‡ªìπ∑’Ëπà“π—∫∂◊Õ 3°“√∑”Õ¬à“ßπ’È¥’
·≈–‡ªìπ∑’æË Õ„®æ√–‡®â“ºŸ™â «à ¬„Àâ√Õ¥¢Õß‡√“ 4æ√–Õß§åÕ¬“°„Àâ∑°ÿ §π√Õ¥·≈–√Ÿ®â °— §«“¡®√‘ß 5‡æ√“–
¡’æ√–‡®â“‡æ’¬ßÕß§å‡¥’¬«‡∑à“π—Èπ ·≈–¡’§π°≈“ß‡æ’¬ß§π‡¥’¬«√–À«à“ßæ√–‡®â“°—∫¡πÿ…¬å §◊Õæ√–
‡¬´Ÿ§√‘ µåº‡Ÿâ ªìπ¡πÿ…¬å 6æ√–Õß§å ‰¥â ≈–™’«µ‘ ¢Õßæ√–Õß§å‡Õß‡æ◊ÕË ‰∂à∑°ÿ §π„Àâ‡ªìπÕ‘ √–®“°°“√‡ªìπ
∑“ ‡√◊ËÕßπ’Èæ‘ Ÿ®πå„Àâ‡ÀÁπ∂÷ß§«“¡µâÕß°“√¢Õßæ√–‡®â“∑’Ë®–™à«¬∑ÿ°§π„Àâ√Õ¥„π‡«≈“∑’Ë‡À¡“– ¡
7π’Ë‡ªìπ‡Àµÿ∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â·µàßµ—Èßº¡„Àâ‡ªìπºŸâª√–°“» ·≈–‡ªìπ»‘…¬å‡Õ°¢Õßæ√–‡¬´Ÿ† (º¡æŸ¥§«“¡
®√‘ß ‰¡à ‰¥â ‚°À°) πÕ°®“°π’Èæ√–‡®â“¬—ß‰¥â·µàßµ—Èß„Àâº¡‰ª‡ªìπ§√Ÿ Õπ‡√◊ËÕß§«“¡‡™◊ËÕ·≈–§«“¡
®√‘ßπ’È°—∫§π∑’Ë ‰¡à „™à¬‘«Õ’°¥â«¬
8¥—ßπ—π
È º¡Õ¬“°„Àâº™Ÿâ “¬„π∑ÿ°∑’Ë Õ∏‘…∞“π¥â«¬°“√¬°¡◊ÕÕ—π∫√‘ ∑ÿ ∏‘¢Ï π÷È §◊Õ‰¡à ‚°√∏À√◊Õ‡∂’¬ß°—π
9 à«πºŸâÀ≠‘ß°Á‡À¡◊Õπ°—π ·µàßµ—«„Àâ¥Ÿ¥’ ÿ¿“æ‡√’¬∫√âÕ¬·≈–∂Ÿ°°“≈–‡∑»– ‰¡à„™à∑”º¡‡ ’¬
À√ŸÀ√“ À√◊Õ„ à∑Õß ‰¢à¡ÿ° À√◊Õ‡ ◊ÈÕºâ“·æßÊ 10·µà „Àâ·µàßµ—«¥â«¬§«“¡¥’®–¥’°«à“ „Àâ‡À¡“– ¡°—∫
‡ªìπºŸâÀ≠‘ß∑’Ëπ—∫∂◊Õæ√–‡®â“ 11ºŸâÀ≠‘ß§«√®–‡√’¬πÕ¬à“ß ß∫‡ ß’Ë¬¡·≈–‡™◊ËÕøíß 12º¡‰¡àÕπÿ≠“µ„Àâ
ºŸÀâ ≠‘ß ßË— ÕπÀ√◊Õ„™âÕ”π“®°¥¢’ºË ™âŸ “¬ ·µà„Àâæ«°‡∏ÕÕ¬ŸÕà ¬à“ß ß∫ ¢ÿ 13‡æ√“–æ√–‡®â“ √â“ßÕ“¥—¡
°àÕπ ·≈â«∂÷ß √â“ß‡Õ«“ 14·≈–§π∑’∂Ë °Ÿ ≈àÕ≈«ß‰¡à„™àÕ“¥—¡* ·µà‡ªìπºŸÀâ ≠‘ß∑’∂Ë °Ÿ ≈àÕ≈«ß·≈â«°≈“¬‡ªìπ
§π∫“ª 15Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡ºŸÀâ ≠‘ß®–√Õ¥‰¥â¥«â ¬°“√§≈Õ¥≈Ÿ° ∂â“æ«°‡¢“¬—ß√—°…“§«“¡‡™◊ÕË ‰«â ¡’§«“¡
√—° ¡’„®∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ·≈–√Ÿâ®—°§«∫§ÿ¡µπ‡ÕßÕ¬à“ß¥’
18∑‘‚¡∏’

2

æ«°ºŸâπ”„πÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“
§”æŸ¥µàÕ‰ªπ’‡È ªìπ®√‘ß·≈–‡™◊ÕË ∂◊Õ‰¥â §◊Õ§”æŸ¥∑’«Ë “à ∂â“„§√Õ¬“°®–‡ªìπºŸ¥â ·Ÿ ≈À¡Ÿªà √–™ÿ¡¢Õß
æ√–‡®â“*· ¥ß«à“§ππ—ÈπÕ¬“°®–∑”ß“π∑’Ë¥’ 2ºŸâ¥Ÿ·≈À¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“ ®–µâÕß‡ªìπ§π
∑’Ë ‰¡à¡∑’ µË’ ‘ ¡’‡¡’¬·§à§π‡¥’¬« §«∫§ÿ¡µ—«‡Õß‰¥â ¡’ µ‘√Õ∫§Õ∫ πà“π—∫∂◊Õ ¬‘π¥’µÕâ π√—∫·¢°·ª≈°Àπâ“
·≈– Õπ‡°àß 3µâÕß‰¡à¢‡’È ¡“ ‰¡à™Õ∫µàÕ¬µ’ ·µà ÿ¿“æÕàÕπ‚¬π ‰¡à™Õ∫‚µâ‡∂’¬ß ‰¡à ‚≈¿‡ß‘π∑Õß 4µâÕß
√Ÿâ®—°‡Õ“„®„ à§π„π§√—«‡√◊Õπ¢Õßµπ‡ªìπÕ¬à“ß¥’ µâÕß¡’≈Ÿ°∑’Ë«à“πÕπ Õπßà“¬·≈–„Àâ§«“¡‡§“√æ
¬”‡°√ß‡¢“Õ¬à“ß¬‘ßË 5(‡æ√“–∂â“§π„π§√—«‡√◊Õπ¢Õßµπ‡Õß ¬—ß‡Õ“‰¡à√Õ¥ ·≈â«®–¡“¥Ÿ·≈À¡Ÿªà √–™ÿ¡

3

2:14 §π∑’Ë∂Ÿ°≈àÕ≈«ß‰¡à„™àÕ“¥—¡ ªï»“®À≈Õ°≈«ß‡Õ«“ ·≈–‡Õ«“‡ªìπ§π∑’Ë∑”„ÀâÕ“¥—¡∑”∫“ª
3:1 ºŸâ¥Ÿ·≈À¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“ §◊Õæ«°ºŸâ™“¬∑’Ë ‰¥â√—∫‡≈◊Õ°„Àâ‡ªìπ§πª√– “πß“π·≈–¥Ÿ·≈À¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“
‡√’¬°Õ’°Õ¬à“ß«à“ çºŸâ¥Ÿ·≈é ·≈– çºŸâπ”Õ“«ÿ‚ é (Õà“π‰¥â®“°Àπ—ß ◊Õ °‘®°“√ 20:17,28; ‡Õ‡ø´— 4:11; ∑‘µ— 1:5-9)
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362

¢Õßæ√–‡®â“‰¥âÕ¬à“ß‰√) 6‡¢“®–µâÕß‰¡à „™à§π∑’Ë‡æ‘Ëß‡™◊ËÕ„À¡àÊ ‡æ√“–¥’‰¡à¥’‡¢“Õ“®®–‡À≈‘ß‰¥â ·≈â«
∂Ÿ°≈ß‚∑…·∫∫‡¥’¬«°—∫¡“√ 7πÕ°®“°π—Èπ ‡¢“®–µâÕß‡ªìπ§π∑’Ë¡’™◊ËÕ‡ ’¬ß¥’ „πÀ¡Ÿà§π¿“¬πÕ°¥â«¬
‡æ◊ËÕ®–‰¥â ‰¡àÕ—∫Õ“¬¢“¬Àπâ“‡æ√“–∂Ÿ°§πµàÕ«à“ ·≈–‡¢â“‰ªµ‘¥°—∫¥—°¢Õß¡“√

ºŸâ√—∫„™âæ‘‡»…„πÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“
8ºŸâ√—∫„™âæ‘‡»… °Á‡À¡◊Õπ°—π ®–µâÕß‡ªìπ§π∑’Ëπà“π—∫∂◊Õ ‰¡àÀπâ“‰À«âÀ≈—ßÀ≈Õ° ‰¡à¢’È‡À≈â“ ‰¡à
‚≈¿‡ß‘π∑Õß9µâÕß¬÷¥¡—πË ¢âÕ≈÷°≈—∫„πÀ≈—°§«“¡‡™◊ÕË ∑’æË √–‡®â“‰¥â‡ªî¥‡º¬„Àâ‡√“√Ÿ·â ≈â«¥â«¬„®∑’Ë‰¡àøÕÑ ß
«à“º‘¥ 10„Àâ§πæ«°π’ºÈ “à π°“√∑¥ Õ∫‡ ¬’ °àÕπ ∂â“‰¡à¡¢’ Õâ µ”Àπ‘Õ–‰√ °Á§Õà ¬„Àâ‡¢“¡“√—∫„™â 11ºŸ™â «à ¬

*

æ‘‡»…∑’Ë‡ªìπºŸâÀ≠‘ß*°Á‡À¡◊Õπ°—π ®–µâÕß‡ªìπ§π∑’Ëπà“π—∫∂◊Õ µâÕß‰¡à „ à√â“¬§πÕ◊Ëπ ·µàµâÕß‡ªìπ§π∑’Ë
√Ÿ®â °— §«∫§ÿ¡µπ‡Õß ·≈–‰«â „®‰¥â „π∑ÿ°‡√◊ÕË ß 12ºŸ√â ∫— „™âæ‡‘ »…∑’‡Ë ªìπºŸ™â “¬ µâÕß¡’‡¡’¬·§à§π‡¥’¬« µâÕß
¥Ÿ·≈§π„π§√—«‡√◊Õπ¢Õßµπ ·≈–Õ∫√¡≈Ÿ°Ê‡ªìπÕ¬à“ß¥’ 13‡æ√“–§π∑’∑Ë ”Àπâ“∑’ºË √âŸ ∫— „™âæ‡‘ »…π—πÈ ®–
‡ªìπ∑’Ëπà“π—∫∂◊Õ ·≈–µ—«‡¢“‡Õß®–¡’§«“¡¡—Ëπ„®„π§«“¡‡™◊ËÕ∑’Ë‡¢“¡’µàÕæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå¡“°¢÷Èπ

§«“¡≈—∫„π»“ π“‡√“
·µàº¡°Á¬ß— ‡¢’¬π¢âÕ§«“¡‡À≈à“π’¡È “„Àâ 15‡æ◊ÕË
«à“∂â“º¡¡“™â“ §ÿ≥®–‰¥â√Ÿâ«à“ ¡“™‘°„π∫â“π‡√◊Õπ¢Õßæ√–‡®â“π—Èπ®–µâÕß∑”µ—«Õ¬à“ß‰√∫â“ß
∫â“π‡√◊Õππ’È§◊ÕÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“ºŸâ¡’™’«‘µÕ¬Ÿà ·≈–À¡Ÿàª√–™ÿ¡π’È‡ªìπ‡ “À≈—°·≈–√“°∞“π·Ààß
§«“¡®√‘ß16‰¡àµÕâ ß ß ¬— ‡≈¬ π’·Ë À≈–§◊Õ§«“¡¬‘ßË „À≠à¢Õß§«“¡≈—∫„π»“ π“Õ—π·∑â®√‘ß¢Õß‡√“ §◊Õ
æ√–§√‘ µå†‰¥â¡“ª√“°Ø„π√à“ß¢Õß¡πÿ…¬å
æ√–«‘≠≠“≥†‰¥âæ‘ Ÿ®πå·≈â««à“‡ªìπ®√‘ß
‡À≈à“∑Ÿµ «√√§å°Á‡ÀÁπ
‡√◊ËÕß¢Õßæ√–Õß§å ‰¥â∂Ÿ°ª√–°“»‰ª∑—Ë«∑ÿ°™π™“µ‘
ºŸâ§π„π‚≈°µà“ß‡™◊ËÕ„πæ√–Õß§å
·≈–æ√–‡®â“‰¥â√—∫æ√–Õß§å¢÷Èπ‰ª Ÿà ßà“√“»’Õ—π¬‘Ëß„À≠à
14∂÷ß·¡âº¡À«—ß«à“®–‰¥â¡“‡¬’¬Ë ¡§ÿ≥„π‡√Á«Ê π’È

§”‡µ◊Õπ‡√◊ËÕß§√Ÿ®Õ¡ª≈Õ¡
æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï†‰¥âæŸ¥‰«â™—¥‡®π«à“ µàÕ‰ª„πÕπ“§µ®–¡’∫“ß§π∑‘Èß§«“¡‡™◊ËÕ ·≈â«À—π
‰ª‡™◊ÕË ∂◊Õ«‘≠≠“≥∑’ÀË ≈Õ°≈«ß √«¡∑—ßÈ §” Õπµà“ßÊ ¢Õßæ«°¡“√∑—ßÈ À≈“¬ 2·≈–§”À≈Õ°≈«ß
¢Õßæ«°Àπâ“´◊ËÕ„®§¥ „®¢Õßæ«°‡¢“™‘π™“°—∫§«“¡º‘¥‡ ’¬·≈â« ‡À¡◊Õπ∂Ÿ°‡À≈Á°√âÕππ“∫®π
µ“¬¥â“π 3æ«°‡¢“ ßË— «à“Àâ“¡·µàßß“π·≈–Àâ“¡°‘πÕ“À“√∫“ß™π‘¥ Õ—π∑’®Ë √‘ßæ√–‡®â“‰¥â √â“ßÕ“À“√
¢÷πÈ ¡“„Àâ§π∑’¡Ë §’ «“¡‡™◊ÕË ·≈–§π∑’√Ë ®âŸ °— §«“¡®√‘ß °‘π°—π¥â«¬§«“¡¢Õ∫§ÿ≥ 4∑ÿ°Õ¬à“ß∑’æË √–‡®â“ √â“ß
¢÷πÈ ¡“π—πÈ ¥’À¡¥ ∂â“√—∫¡“¥â«¬°“√¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“°Á°π‘ ‰¥âÀ¡¥∑ÿ°Õ¬à“ß 5‡æ√“–∂âÕ¬§”¢Õßæ√–‡®â“
·≈–§”Õ∏‘…∞“π∑”„Àâ ß‘Ë ‡À≈à“π—πÈ ∫√‘ ∑ÿ ∏‘·Ï ≈â«

4
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3:11 ºŸâ™à«¬æ‘‡»…∑’Ë‡ªìπºŸâÀ≠‘ß À√◊ÕÕ“®À¡“¬∂÷ß¿√√¬“¢ÕßºŸâ√—∫„™âæ‘‡»…°Á ‰¥â

15 1Tim

362

26/8/03, 11:06 AM

363

1 ∑‘‚¡∏’ 5:13

ºŸ√â ∫— „™â∑¥Ë’ ¢’ Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå
§ÿ≥°Á®–‡ªìπºŸâ√—∫„™â∑’Ë¥’¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå ´÷Ëß®–æ‘ Ÿ®πå„Àâ
‡ÀÁπ«à“ §ÿ≥‰¥â√—∫°“√‡≈’È¬ß¥Ÿ¥â«¬∂âÕ¬§”·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ ·≈–¥â«¬§” —Ëß Õπ∑’Ë¥’ ∑’Ë§ÿ≥‰¥â∑”µ“¡Õ¬Ÿà
π—πÈ 7Õ¬à“‰ª‡ ¬’ ‡«≈“°—∫π‘¬“¬ª√—¡ª√“‰√â “√–∑’ÀË ≠‘ß·°àÊæ«°π—πÈ ™Õ∫‡≈à“°—π ·µà„ÀâΩ°ñ Ωπµπ‡Õß
‡æ◊ËÕ√—∫„™âæ√–‡®â“ 8‡æ√“–°“√Ωñ°Ωπ∑“ß√à“ß°“¬°Á¡’ª√–‚¬™πåÕ¬Ÿà∫â“ß ·µà°“√√—∫„™âæ√–‡®â“¡’
ª√–‚¬™πå∑ÿ°Õ¬à“ß∑—Èß„π™’«‘µπ’È ·≈–™’«‘µÀπâ“ 9π—Ëπ‡ªìπ§«“¡®√‘ß∑’Ë‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â·≈–§ÿâ¡§à“∑’Ë®–√—∫‡Õ“
‰«â 10∑’‡Ë √“¬Õ¡∑”ß“πÀπ—° ·≈–µàÕ ¥âŸ πÈ‘ √πÕ¬Ÿπà ‡È’ æ√“–‡√“¡’§«“¡À«—ß„πæ√–‡®â“ºŸ¡â ™’ «’ µ‘ Õ¬Ÿà æ√–Õß§å
‡ªìπºŸâ™à«¬„Àâ√Õ¥¢Õß∑ÿ°§π ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“ß¬‘Ëß§π∑’Ë‡™◊ËÕ
11„Àâ —Ëß Õπ‡√◊ËÕß‡À≈à “ π’È 12Õ¬à“„Àâ „§√¡“¥Ÿ∂Ÿ°§ÿ≥ ‡æ√“–‡ÀÁπ«à“§ÿ≥‡ªìπ·§à‡¥Á°Àπÿà¡ ·µà
„Àâ§”æŸ¥ °“√°√–∑” §«“¡√—° §«“¡‡™◊ËÕ ·≈–§«“¡∫√‘ ÿ∑∏‘Ï¢Õß§ÿ≥ ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß„Àâ°—∫∑ÿ°§π∑’Ë
‡™◊ÕË 13„Àâ‡Õ“„®„ ∑à ßÈ— „π‡√◊ÕË ß°“√Õà“πæ√–§—¡¿’√†å „Àâ§πÕ◊πË øíß °“√„Àâ°”≈—ß„®·≈–°“√ ß—Ë Õπ®π°«à“
º¡®–¡“ 14Õ¬à“≈–‡≈¬∑’®Ë –„™âæ√ «√√§å¢Õß§ÿ≥∑’Ë‰¥â√∫— ¡“µÕπ∑’æË «°ºŸæâ ¥Ÿ ·∑πæ√–‡®â“æŸ¥‡°’¬Ë «°—∫
§ÿ≥·≈–µÕπ∑’æË «°ºŸπâ ”Õ“«ÿ‚ ‰¥â«“ß¡◊Õ*∫π§ÿ≥ 15„Àâ‡Õ“„®„ à·≈–∑ÿà¡‡∑„π‡√◊ËÕß‡À≈à“π’È ∑ÿ°§π®–
‰¥â‡ÀÁπ™—¥«à“§ÿ≥°â“«Àπâ“‰ª¡“°·§à ‰Àπ·≈â« 16„Àâ√–¡—¥√–«—ß™’«µ‘ ·≈–§” Õπ¢Õß§ÿ≥„Àâ¥’ ¬÷¥‡√◊ÕË ß
‡À≈à“π’È ‰«â „Àâ¡—Ëπ ‡æ√“–∂â“∑”Õ¬à“ßπ’È§ÿ≥°Á®–™à«¬∑—Èßµ—«§ÿ≥‡Õß·≈–§π∑’Ëøíß§ÿ≥„Àâ√Õ¥
6∂â“§ÿ≥Õ∏‘∫“¬‡√◊ËÕßπ’È „Àâæ’ËπâÕßøíß

°Æ°“√Õ¬Ÿà√à«¡°—π
Õ¬à“¥à“«à“§π∑’Ë ŸßÕ“¬ÿ ·µà„Àâ‡µ◊Õπ‡À¡◊Õπ«à“§π§ππ—Èπ‡ªìπæàÕ à«πæ«°Àπÿà¡Ê °Á„Àâ‡µ◊Õπ
‡À¡◊Õπæ«°‡¢“‡ªìπæ’πË Õâ ß 2 «à πÀ≠‘ß ßŸ Õ“¬ÿ°Á„Àâ‡µ◊Õπ‡À¡◊Õπ‡∏Õ‡ªìπ·¡à «à π “«Ê°Á„Àâ‡µ◊Õπ
‡À¡◊Õπ°—∫æ«°‡∏Õ‡ªìπæ’ËπâÕß ¥â«¬®‘µ„®∑’Ë∫√‘ ÿ∑∏‘Ïºÿ¥ºàÕß 3„Àâ‡°’¬√µ‘æ«°·¡à¡à“¬∑’Ë ‰¡à¡’≠“µ‘æ’ËπâÕß
4·µà∂â“·¡à¡à“¬§π‰Àπ¡’≈Ÿ°À√◊ÕÀ≈“π „Àâ≈Ÿ°À≈“πæ«°π—Èπ‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë®–∑”µ“¡»“ π“§◊Õ „Àâ¥Ÿ·≈
§√Õ∫§√—«¢Õßæ«°‡¢“ ´÷ßË ‡ªìπ°“√µÕ∫·∑π∫ÿ≠§ÿ≥ºŸ∑â ‡’Ë ≈’¬È ß¥Ÿ‡¢“¡“ ‡æ√“–æ√–‡®â“™Õ∫„Àâ∑”Õ¬à“ßπ’È
5 «à π·¡à¡“à ¬∑’∂Ë °Ÿ ∑Õ¥∑‘ßÈ „ÀâÕ¬Ÿ§à π‡¥’¬« ‡¢“Ω“°§«“¡À«—ß‰«â°∫
— æ√–‡®â“·≈–Õ∏‘…∞“πÕâÕπ«Õπ∑—ßÈ
«—π∑—Èß§◊π 6·µà·¡à¡à“¬∑’Ëª≈àÕ¬µ—«ª≈àÕ¬„®°Á∂◊Õ«à“µ“¬∑—Èß‡ªìπ·≈â« 7„Àâ —Ëß‡√◊ËÕß‡À≈à“π’È¥â«¬®–‰¥â ‰¡à
¡’„§√‚¥πµ”Àπ‘ 8·µà∂â“¡’ „§√‰¡à¬Õ¡‡≈’È¬ß¥Ÿ≠“µ‘æ’ËπâÕß‚¥¬‡©æ“–§√Õ∫§√—«¢Õßµ—«‡Õß ‡¢“°Á ‰¥â
∑‘Èß§«“¡‡™◊ËÕ·≈â« ·≈–·¬à¬‘Ëß°«à“§π∑’Ë ‰¡à‡™◊ËÕ‡ ’¬Õ’°
9 à«π·¡à¡à“¬∑’Ë®–¢÷Èπ∑–‡∫’¬π·¡à¡à“¬∑’ËÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡ π—∫ πÿπ‰¥âπ—Èπ ®–µâÕß¡’Õ“¬ÿ‰¡àπâÕ¬°«à“
À° ‘∫ªï ¡’ “¡’‡æ’¬ß§π‡¥’¬« 10µâÕß¡’™◊ËÕ‡ ’¬ß¥’„πÀ≈“¬¥â“π ‡™àπ‡§¬‡≈’È¬ß¥Ÿ≈Ÿ° ‡§¬µâÕπ√—∫·¢°
·ª≈°Àπâ“ ‡§¬≈â“ß‡∑â“„Àâ°—∫ºŸâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï¢Õßæ√–‡®â“ ‡§¬™à«¬‡À≈◊Õ§πµ°∑ÿ°¢å ‰¥â¬“° ·≈–∑ÿà¡‡∑„π
°“√∑”§«“¡¥’∑°ÿ Õ¬à“ß
11·µàÕ¬à“„Àâ·¡à¡“à ¬∑’¬Ë ß— “«ÊÕ¬Ÿà ¢÷π
È ∑–‡∫’¬π·¡à¡“à ¬‡≈¬ ‡æ√“–‡¡◊ÕË æ«°‡∏Õ‰¥âÕ∑ÿ »‘ µ—«„Àâ°∫—
æ√–§√‘ µå·≈â« ·µà‡°‘¥√“§–µ—≥À“¢÷Èπ¡“Õ¬“°®–·µàßß“π„À¡àÕ’° 12°Á®–∂Ÿ°ª√–≥“¡‰¥â«à“º‘¥§”
—≠≠“∑’Ë„Àâ ‰«â°—∫æ√–‡®â“µ—Èß·µà·√° 13πÕ°®“°π—Èπ ¬—ß®–∑”„Àâæ«°‡∏Õ‡ªìπ§π¢’È‡°’¬® —πÀ≈—ß¬“«
‡∑’Ë¬«‰ª∫â“π‚πâπ∫â“ππ’È ‰¡à „™à·µà®–¢’È‡°’¬®‡∑à“π—Èπ ·µà¬—ß™Õ∫π‘π∑“¬ÿàß‡√◊ËÕß¢Õß™“«∫â“πÕ’°¥â«¬

5
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·≈–™Õ∫æŸ¥„π‡√◊ÕË ß∑’Ë ‰¡à§«√æŸ¥ 14¥—ßπ—πÈ º¡®÷ßÕ¬“°„Àâ·¡à¡“à ¬∑’¬Ë ß— “«π—πÈ ·µàßß“π„À¡à·≈–¡’≈°Ÿ
‡ ’¬ ·≈–¥Ÿ·≈∫â“π‡√◊Õπ¢Õßæ«°‡∏Õ‡æ◊ËÕ‰¡à „Àâ§π∑’ËµàÕµâ“π‡√“µ”Àπ‘‰¥â 15∑’Ëº¡æŸ¥Õ¬à“ßπ’È‡æ√“–¡’
·¡à¡à“¬∫“ß§π‰¥âÀ—πµ“¡´“µ“π‰ª·≈â«
16∂â“ºŸâÀ≠‘ß§π‰Àπ∑’Ë‡ªìπºŸâ‡™◊ËÕ ·≈–¡’≠“µ‘æ’ËπâÕß‡ªìπ·¡à¡à“¬ °Á¢Õ„Àâ‡¢“™à«¬‡À≈◊Õ≠“µ‘æ«°
π—Èπ¥â«¬ ®–‰¥â ‰¡à‡ªìπ¿“√–„Àâ°—∫À¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“ ‡æ◊ËÕÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡π—Èπ®–‰¥â ‰ª™à«¬‡À≈◊Õ
·¡à¡à“¬∑’ËµâÕß°“√§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ®√‘ßÊ
17ºŸâπ”Õ“«ÿ‚ †∑’Ë‡ªìπºŸâπ”∑’Ë¥’π—Èπ ¡§«√®–‰¥â√—∫‡°’¬√µ‘‡ªìπ Õß‡∑à“ ‚¥¬‡©æ“–§π∑’Ë∑ÿà¡‡∑
„Àâ°—∫°“√‡∑»π“·≈– —Ëß Õπ 18‡æ√“–¡’¢âÕæ√–§—¡¿’√†å æŸ¥‰«â«à“
çÕ¬à“‡Õ“µ–°√âÕ§√Õ∫ª“°«—« ¢≥–∑’Ë¡—π°”≈—ßπ«¥¢â“«é*
·≈– ç§πß“π°Á ¡§«√®–‰¥â√∫— §à“®â“ß¢Õßµπé*
19∂â“¡’ „§√¡“°≈à“«À“ºŸâπ”Õ“«ÿ‚ °ÁÕ¬à“‡æ‘Ëß‡™◊ËÕ πÕ°®“°®–¡’æ¬“π Õß “¡§π¬◊π¬—π 20∂â“
ºŸπâ ”Õ“«ÿ‚ π—πÈ ¬—ß§ß∑”∫“ªµàÕ‰ª „Àâª√–≥“¡‡¢“µàÕÀπâ“§π∑—ßÈ À¡Ÿªà √–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“ ‡æ◊ÕË §πÕ◊πË Ê
®–‰¥â°≈—« 21º¡¢Õ ß—Ë Õ¬à“ß‡¥Á¥¢“¥µàÕÀπâ“æ√–‡®â“ æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå·≈–∑Ÿµ «√√§å∑æ’Ë √–Õß§å‰¥â‡≈◊Õ°
‰«â«à“ §ÿ≥®–µâÕß√—°…“·≈–∑”µ“¡ ‘Ëß‡À≈à“π’È ‚¥¬‰¡à‡≈◊Õ°∑’Ë√—°¡—°∑’Ë™—ß·≈–‰¡à‡≈àπæ√√§‡≈àπæ«°
22‰¡àµÕâ ß√’∫√âÕπ«“ß¡◊Õ∫π„§√‡æ◊ÕË ®–·µàßµ—ßÈ ‡¢“„π°“√∑”ß“π¢ÕßÕß§å‡®â“™’«µ‘ Õ¬à“¡’ «à π√à«¡
„π∫“ª¢Õß§πÕ◊Ëπ À¡—Ëπ√—°…“µπ‡Õß„Àâ∫√‘ ÿ∑∏‘ÏÕ¬Ÿà‡ ¡Õ
23Õ¬à“¥◊Ë¡·µàπÈ”‡ª≈à“Õ¬à“ß‡¥’¬« ·µà „Àâ¥◊Ë¡‡À≈â“Õßÿàπ∫â“ß‡≈Á°πâÕ¬ ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√¬àÕ¬
Õ“À“√·≈–Õ“°“√‡®Á∫ªÉ«¬∑’Ë§ÿ≥‡ªìπÕ¬Ÿà∫àÕ¬Ê
24∫“ª¢Õß∫“ß§π°Á‡ÀÁπ™—¥‡®π „§√Ê °Á√«âŸ “à ‡¢“®–µâÕß∂Ÿ°µ—¥ π
‘ ≈ß‚∑… ·µà∫“ª¢Õß∫“ß§π
25
®–‡ÀÁπ‰¥â∑’À≈—ß °Á‡À¡◊Õπ°—∫§«“¡¥’¢Õß∫“ß§π°Á‡ÀÁπ™—¥‡®π∑—π∑’ ·µà§«“¡¥’∑’Ë¬—ß‰¡à‡ÀÁπ°Á®–‰¡à
∂Ÿ°´àÕπ‰«âµ≈Õ¥‰ª

6

∑ÿ°§π∑’‡Ë ªìπ∑“ Õ¬Ÿ¿à “¬„µâ·Õ°¢Õß‡®â“π“¬∑’Ë ‰¡à‡™◊ÕË æ√–‡®â“ „Àâ‡§“√æπ—∫∂◊Õπ“¬¢Õß‡¢“„π
∑ÿ°‡√◊ÕË ß®–‰¥â ‰¡à¡’„§√¥ŸÀ¡‘πË ™◊ÕË ¢Õßæ√–‡®â“·≈–§” Õπ¢Õß‡√“ 2 «à π∑“ ∑’¡Ë ‡’ ®â“π“¬∑’‡Ë ™◊ÕË
„πæ√–‡®â“°Á ‰¡à§«√¥ŸÀ¡‘Ëπ‡®â“π“¬π—Èπ ‡æ√“–‡ÀÁπ«à“‡¢“‡ªìπæ’ËπâÕß ·µà§«√®–‡§“√æπ—∫∂◊Õ‡¢“
¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ ‡æ√“–∂◊Õ«à“°”≈—ß√—∫„™â§π∑’Ë‡¢“√—°´÷Ëß‡ªìπ§π∑’Ë‡™◊ËÕ„πæ√–‡®â“¥â«¬°—π π’Ë·À≈–§◊Õ ‘Ëß∑’Ë
§ÿ≥®–µâÕß —Ëß Õπ·≈–¢Õ√âÕß„Àâ§π∑”

§” —Ëß Õπ∑’Ë‰¡à∂Ÿ°µâÕß·≈–§«“¡√Ë”√«¬∑’Ë·∑â®√‘ß
Õπ‡√◊ËÕßÕ◊Ëπ∑’Ë·µ°µà“ßÕÕ°‰ª®“°π’È À√◊Õ Õπ¢—¥°—∫§” Õπ∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πå
¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µ‡®â“¢Õß‡√“ À√◊Õ Õπ‡æ’È¬π‰ª®“°§” Õπµ“¡À≈—°»“ π“∑’Ë·∑â®√‘ß 4‡¢“°Á‡ªìπ
§π∑’ËÀ¬‘Ëß¬‚ ·≈–‰¡à√Ÿâ‡√◊ËÕßÕ–‰√‡≈¬ ·≈â«¬—ß‡ªìπ‚√§™Õ∫‡∂’¬ß ·≈–™Õ∫¢—¥·¬âß„π§«“¡À¡“¬
¢Õß§”µà“ßÊ ·≈â«∑”„Àâ‡°‘¥°“√Õ‘®©“√‘…¬“ °“√·°àß·¬àß™‘ß¥’ °“√„ √à “â ¬ªÑ“¬ ’ °“√√–·«ß ß ¬— °—π
3∂â“¡’ „§√¡“

5:18 çÕ¬à“‡Õ“µ–°√âÕ...π«¥¢â“«é Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ ‡©≈¬∏√√¡∫—≠≠—µ‘ 25:4
5:18 ç§πß“π°Á ¡§«√®–‰¥â√—∫§à“®â“ß¢Õßµπé Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ ≈Ÿ°“ 10:7
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5°“√°√–∑∫°√–∑—ßË °—πÕ¬à“ß‰¡à

πÈ‘ ¥ÿ §πæ«°π’¡È ®’ µ‘ „®∑’™Ë «Ë— √â“¬·≈–§«“¡®√‘ß∂Ÿ°ª≈âπ‰ª®“°‡¢“‡ ¬’
·≈â« ·≈–§πæ«°π’È¬—ß§‘¥· «ßÀ“§«“¡√Ë”√«¬®“°°“√‡Õ“»“ π“∫—ßÀπâ“Õ’°¥â«¬
6»“ π“Õ—π·∑â®√‘ß®–∑”„Àâ‡√“√Ë”√«¬¡À“»“≈Õ¬à“ß·πàπÕπ∂â“‡√“√Ÿ®â °— æÕ„®„π ßË‘ ∑’‡Ë √“¡’ 7‡√“
‰¡à ‰¥â‡Õ“Õ–‰√‡¢â“¡“„π‚≈°π’È ‡√“°Á‡Õ“Õ–‰√ÕÕ°‰ª‰¡à ‰¥â‡À¡◊Õπ°—π 8¡’Õ“À“√°‘π°—∫‡ ◊ÈÕºâ“„ à ·§à
π’‡È √“°Áπ“à ®–æÕ„®‰¥â·≈â« 9 «à π§π∑’ÕË ¬“°®–√Ë”√«¬ °Áµ°≈ß‰ª„π°“√∑¥≈Õß·≈–°—∫¥—° §«“¡Õ¬“°
‰¥â∑Ë’ ‚ßàÊ ·≈–‡µÁ¡‰ª¥â«¬Õ—πµ√“¬∑—ßÈ À≈“¬ ∑”„Àâ‡¢“®¡¥‘ßË ≈ß §àŸ «“¡æ‘π“»·≈– ≠
Ÿ πÈ‘ ‰ª 10‡æ√“–
°“√√—°‡ß‘π∑Õß ‡ªìπ√“°‡Àßâ“¢Õß§«“¡™—Ë«∑ÿ°™π‘¥ §«“¡Õ¬“°√«¬π’È∑”„Àâ∫“ß§π∑‘Èß§«“¡‡™◊ËÕ‰ª
·≈–∑—Ë«∑—Èß√à“ß°“¬°Á∂Ÿ°∑‘Ë¡·∑ßÕ¬à“ß‡®Á∫ª«¥

∫“ß ‘Ëß∑’Ë§ÿ≥§«√®¥®”
«à π§ÿ≥∑’‡Ë ªìπ§π¢Õßæ√–‡®â“ „Àâ«ß‘Ë Àπ’‰ª„Àâ ‰°≈®“°‡√◊ÕË ßæ«°π’È ·≈–„Àâ„™â™«’ µ‘ µ“¡∑’æË √–‡®â“
™Õ∫„® ∑”µ“¡À≈—°»“ π“∑’Ë·∑â®√‘ß ¡’§«“¡‡™◊ËÕ §«“¡√—° §«“¡Õ¥∑πÕ¥°≈—Èπ ·≈–§«“¡ ÿ¿“æ
ÕàÕπ‚¬π 12√—°…“§«“¡‡™◊ÕË ‰«â „Àâ¡π—Ë §ß‡À¡◊Õπæ¬“¬“¡«‘ßË ‡¢â“ ‡Ÿà πâ ™—¬ ¬÷¥™’«µ‘ ∑’®Ë –‰¥âÕ¬Ÿ°à ∫— æ√–‡®â“
µ≈Õ¥‰ª‡Õ“‰«â ´÷Ëß‡ªìπ™’«‘µ∑’Ëæ√–‡®â“‡√’¬°„Àâ§ÿ≥¡“√—∫µÕπ∑’Ë§ÿ≥‰¥âª√–°“»§«“¡‡™◊ËÕµàÕÀπâ“§π
®”π«π¡“°‡ªìπÕ¬à“ß¥’ 13µàÕÀπâ“æ√–‡®â“ºŸâ „Àâ™’«‘µ°—∫∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß ·≈–µàÕÀπâ“æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå
ºŸâ ‰¥âª√–°“»§«“¡‡™◊ËÕµàÕÀπâ“ªÕπ∑— ªï≈“µ*‡ªìπÕ¬à“ß¥’ 14º¡¢Õ —Ëß„Àâ§ÿ≥∑”µ“¡§” —Ëßπ’È Õ¬à“ß
‰¡à¡’¢âÕ∫°æ√àÕßÀ√◊Õ¡’∑’Ëµ‘ ®π°«à“æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µ‡®â“®–°≈—∫¡“ 15‡¡◊ËÕ∂÷ß‡«≈“π—Èπ æ√–‡®â“®–‡ªìπ
ºŸâ‡ªî¥‡º¬„Àâ‡ÀÁπ‡Õß æ√–Õß§å‡ªìπæ√–‡®â“ºŸâ∑√ß‡°’¬√µ‘ ·≈–‡ªìπºŸâ§√Õ∫§√Õß·µà‡æ’¬ßºŸâ‡¥’¬«
æ√–Õß§å‡ªìπ°…—µ√‘¬‡å Àπ◊Õ°…—µ√‘¬∑å ß—È ª«ß ·≈–‡ªìπÕß§å‡®â“™’«µ‘ ‡Àπ◊Õ‡®â“™’«µ‘ ∑—ßÈ À≈“¬ 16‡ªìπºŸ‡â ¥’¬«
∑’Ë ‰¡à¡’«—πµ“¬ ·≈–‡ªìπºŸâ∑’ËÕ¬Ÿà„π§«“¡ «à“ß∑’Ë¡πÿ…¬å‡¢â“‰¡à∂÷ß æ√–Õß§å‡ªìπºŸâ∑’Ë ‰¡à¡’¡πÿ…¬å§π‰Àπ
‡§¬‡ÀÁπÀ√◊Õ “¡“√∂¡Õß‡ÀÁπ‰¥â ¢Õ„Àâæ√–Õß§å ‰¥â√—∫‡°’¬√µ‘·≈–¡’ƒ∑∏‘ÏÕ”π“®µ≈Õ¥‰ª Õ“‡¡π†
17 —Ëß§π√Ë”√«¬„π¬ÿ§π’È Õ¬à“À¬‘Ëß¬‚ À√◊ÕΩ“°§«“¡À«—ß‰«â°—∫§«“¡√Ë”√«¬π—Èπ ‡æ√“–¡—π‰¡à
‡∑’Ë¬ß·∑â ·µà„ÀâΩ“°§«“¡À«—ß‰«â°—∫æ√–‡®â“ºŸâ·∫àßªíπ∑ÿ° ‘Ëß„Àâ°—∫‡√“Õ¬à“ß≈âπ‡À≈◊Õ ‡æ√“–‡ÀÁπ·°à
§«“¡ ÿ¢ ∫“¬¢Õß‡√“ 18 —Ëß§π√Ë”√«¬æ«°π—Èπ„Àâ∑”§«“¡¥’ „Àâ√Ë”√«¬„π°“√∑”¥’ „Àâ „®¥’„®°«â“ß
·≈–√Ÿâ®—°·∫àßªíπ¥â«¬ 19‡¡◊ËÕ∑”Õ¬à“ßπ’È ‡¢“°Á ‰¥â‡°Á∫∑√—æ¬å ¡∫—µ‘‰«â „Àâ°—∫µ—«‡Õß„π «√√§å ´÷Ëß‡ªìπ
√“°∞“π∑’Ë¡—Ëπ§ß ”À√—∫Õπ“§µ ‡æ◊ËÕ®–‰¥â¬÷¥™’«‘µ∑’Ë·∑â®√‘ß‰«â
20∑‘‚¡∏’‡Õã¬ √—°…“ Ë‘ß∑’Ëæ√–‡®â“‰¥âΩ“°‰«â°—∫§ÿ≥„Àâ¥’ Õ¬Ÿà „ÀâÀà“ß®“°°“√æŸ¥‰√â “√– ·≈–
À≈’°‡≈’¬Ë ß°“√‚µâ‡∂’¬ß‡√◊ÕË ß∑’§Ë π‡¢â“„®º‘¥∑’‡Ë √’¬°«à“ ç§«“¡√Ÿéâ 21∫“ß§π¬Õ¡√—∫ ßË‘ π—πÈ ·≈–‰¥âæ≈“¥
‰ª®“°‡ªÑ“À¡“¬¢Õß§«“¡‡™◊ËÕ ¢Õ„Àâæ√–‡®â“¡’‡¡µµ“°√ÿ≥“°—∫æ«°§ÿ≥
11
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®¥À¡“¬®“°‡ª“‚≈∂÷ß∑‘‚¡∏’ ©∫—∫∑’Ë Õß

1

®“°‡ª“‚≈ ºŸâ‡ªìπ»‘…¬å‡Õ°¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå ‚¥¬§«“¡µâÕß°“√¢Õßæ√–‡®â“ æ√–‡®â“‰¥â àß
º¡ÕÕ°‰ª∫Õ°ºŸâ§π‡°’Ë¬«°—∫™’«‘µ ∑’Ëæ√–Õß§å —≠≠“«à“®–„Àâ „πæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå
2∂÷ß∑‘‚¡∏’≈°Ÿ √—° ¢Õ„Àâæ√–‡®â“æ√–∫‘¥“ ·≈–æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå‡®â“¢Õß‡√“ „Àâ§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“
·≈– —πµ‘ ÿ¢°—∫§ÿ≥

°“√¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“·≈–°“√„Àâ°”≈—ß„®∑‘‚¡∏’
3º¡¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“ ºŸâ∑’Ëº¡√—∫„™âÕ¬Ÿà¥â«¬„®∑’Ë ‰¡àøÑÕß«à“º‘¥ ‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ë∫√√æ∫ÿ√ÿ…¢Õßº¡√—∫
„™â º¡‰¥âÕ∏‘…∞“π„Àâ§≥
ÿ ‡ ¡Õ∑—ßÈ «—π∑—ßÈ §◊π 4§‘¥∂÷ßµÕπ∑’§Ë ≥
ÿ √âÕß‰Àâ‡æ◊ÕË º¡·≈â« ∑”„Àâº¡Õ¬“°‡®Õ
5
§ÿ≥¡“° ´÷Ëß®–∑”„Àâº¡¡’§«“¡ ÿ¢®√‘ßÊ º¡¬—ßπ÷°∂÷ß§«“¡‡™◊ÕË ∑’®Ë √‘ß„®¢Õß§ÿ≥ ´÷ßË µÕπ·√°¡’Õ¬Ÿà„π
‚≈Õ‘ ¬“¬¢Õß§ÿ≥ ·≈–¬Ÿπ’ ·¡à¢Õß§ÿ≥ ·≈–µÕππ’ºÈ ¡°Á‡™◊ÕË «à“¡’Õ¬Ÿà„π§ÿ≥¥â«¬ 6π’Ë‡ªìπ‡Àµÿ∑’Ëº¡¢Õ

‡µ◊Õπ„Àâ§ÿ≥„™âæ√ «√√§å∑’Ëæ√–‡®â“„Àâ µÕπ∑’Ëº¡«“ß¡◊Õ*≈ß∫π§ÿ≥ °√–æ◊Õæ√ «√√§åπ—Èπ„Àâ¡—π≈ÿ°
‚™µ‘™«à ß¢÷πÈ 7‡æ√“–æ√–«‘≠≠“≥∑’æË √–‡®â“„Àâ°∫— ‡√“π—πÈ ‰¡à∑”„Àâ‡√“¢’¢È ≈“¥ ·µàæ√–«‘≠≠“≥π’∑È ”„Àâ
‡√“‡µÁ¡‰ª¥â«¬ƒ∑∏‘ÏÕ”π“® §«“¡√—° ·≈–°“√§«∫§ÿ¡µπ‡Õß
8‰¡àµâÕßÕ—∫Õ“¬∑’Ë®–∫Õ°§π‡°’Ë¬«°—∫Õß§å‡®â“™’«‘µ¢Õß‡√“ À√◊ÕÕ—∫Õ“¬„πµ—«º¡∑’Ë‡ªìππ—°‚∑…
‡æ√“–‡ÀÁπ·°àæ√–Õß§å ·µà „Àâæ÷Ëßƒ∑∏‘Ï‡¥™¢Õßæ√–‡®â“ ·≈â«¬Õ¡∑π∑ÿ°¢å¥â«¬°—π°—∫º¡‡æ◊ËÕ¢à“«¥’
π—Èπ¥’°«à“ 9æ√–‡®â“‡ªìπºŸâ∑’Ë™à«¬‡√“ ·≈–‡√’¬°‡√“¡“„Àâ¡’™’«‘µ∑’Ë∫√‘ ÿ∑∏‘*Ï ´÷Ëß‰¡à ‰¥â¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫°“√°√–
∑”¢Õß‡√“À√Õ° ·µà‡ªìπ‰ªµ“¡§«“¡µâÕß°“√¢Õßæ√–‡®â“ ·≈–æ√–Õß§å ‰¥â „Àâ§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“
π’È°—∫‡√“ºà“π¡“∑“ßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå °àÕπ∑’Ë®–¡’ ‚≈°π’È‡ ’¬Õ’° 10·µàµÕππ’Èæ√–‡®â“‰¥â‡ªî¥‡º¬‡√◊ËÕßπ’È
·≈â«‚¥¬æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå æ√–ºŸâ™à«¬„Àâ√Õ¥¢Õß‡√“‰¥â¡“ª√“°Øµ—«„Àâ‡ÀÁπ æ√–Õß§å ‰¥â¡“∑”≈“¬
§«“¡µ“¬ ·≈–∑”„Àâ‡√“‡ÀÁπ∂÷ß™’«µ‘ ∑’Ë ‰¡à¡«’ π— µ“¬∑’ºË “à π∑“ß¢à“«¥’†π’È 11‡æ√“–¢à“«¥’π‡È’ Õß æ√–Õß§å
∂÷ß‰¥â·µàßµ—ßÈ „Àâº¡‡ªìπ§πª√–°“»¢à“« ‡ªìπ»‘…¬å‡Õ° ·≈–‡ªìπ§√Ÿ 12¥â«¬‡Àµÿπ‡È’ Õßº¡∂÷ß‰¥â√∫— §«“¡
∑ÿ°¢å∑√¡“πÕ¬à“ß∑’Ë‡ªìπÕ¬Ÿàπ’È ·µàº¡°Á ‰¡àÕ—∫Õ“¬À√Õ° ‡æ√“–º¡√Ÿâ®—°ºŸâ∑’Ëº¡‡™◊ËÕ ·≈–º¡°Á¡—Ëπ„®«à“
æ√–Õß§å “¡“√∂√—°…“ ‘Ëß∑’Ëº¡‰¥â¡Õ∫‰«â „Àâ°—∫§πÕ◊Ëπ* ®π°«à“«—ππ—Èπ*®–¡“∂÷ß 13¢Õ„Àâ§ÿ≥¬÷¥∂◊Õ
§” Õπ∑’Ë¡’ª√–‚¬™πå ∑’Ë§ÿ≥‰¥â¬‘π®“°º¡π’È ‰«â‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß ·≈–∑”µ“¡¥â«¬§«“¡‡™◊ËÕ·≈–§«“¡
√—°∑’¡Ë Õ’ ¬Ÿà„πæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå 14¢Õ„Àâ‡°Á∫√—°…“ ß‘Ë ∑’Ë‰¥â¡Õ∫‰«â „Àâ°∫— §ÿ≥π’‡È Õ“‰«â „Àâ¥’ ¥â«¬§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ
®“°æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï†∑’ËÕ¬Ÿà„πµ—«‡√“
15§ÿ≥°Á√«âŸ “à ∑ÿ°§π„π·§«âπ‡Õ‡™’¬*‰¥â∑ß‘È º¡‰ªÀ¡¥·≈â«√«¡∑—ßÈ øï‡®≈— ·≈–‡ŒÕ√å‚¡‡°‡π ¥â«¬
16¢Õ„ÀâÕß§å‡®â“™’«‘µ¡’‡¡µµ“°√ÿ≥“µàÕ§√Õ∫§√—«¢Õß‚Õ‡π ‘‚ø√— ¥â«¬ ‡æ√“–‡¢“‰¥â „Àâ°”≈—ß„®º¡
À≈“¬§√—ßÈ ·≈–°Á ‰¡àÕ∫— Õ“¬∑’ºË ¡µ‘¥§ÿ°Õ¬Ÿà 17µ√ß°—π¢â“¡ ‡¡◊ÕË ‡¢“¡“∂÷ß°√ÿß‚√¡ ‡¢“°Á¬ß— Õÿµ “à Àåµ“¡
1:6
1:9

«“ß¡◊Õ ‡ªìπ∑à“∑“ß∑’Ë· ¥ßÕÕ°µÕπÕ∏‘…∞“π ‡æ◊ËÕ¢Õ„Àâæ√–‡®â“Õ«¬æ√§π§ππ—Èπ‡ªìπæ‘‡»…
∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ª√–™“™π¢Õßæ√–‡®â“∂Ÿ°‡√’¬°«à“∫√‘ ÿ∑∏‘Ï‡æ√“–æ√–§√‘ µå ‰¥â∑”„Àâæ«°‡¢“∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ·≈–‡ªìπ§π¢Õß
æ√–‡®â“µ≈Õ¥‰ª
1:12 ‘Ëß∑’Ëº¡‰¥â¡Õ∫‰«â „Àâ°—∫§πÕ◊Ëπ Õ“®·ª≈‰¥âÕ’°Õ¬à“ßÀπ÷Ëß«à“ ‘Ëß∑’Ëº¡‰¥â¡Õ∫‰«â°—∫æ√–‡®â“
1:12 «—ππ—Èπ «—π∑’Ëæ√–§√‘ µå¡“æ‘æ“°…“¡πÿ…¬å∑ÿ°§π·≈–π”§π∑—ÈßÀ¡¥∑’Ë‡™◊ËÕ‰ªÕ¬Ÿà°—∫æ√–Õß§å
1:15 ‡Õ‡™’¬ ¿“§µ–«—πµ°¢Õßª√–‡∑»µÿ√°’ „πªí®®ÿ∫—π
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À“º¡®πæ∫ 18¢ÕÕß§å‡®â“™’«‘µ‚ª√¥„Àâ§«“¡‡¡µµ“°—∫‡¢“„π«—ππ—Èπ¥â«¬‡∂‘¥ ·≈–§ÿ≥°Á√Ÿâ¥’«à“µÕπ
∑’Ëº¡Õ¬Ÿà∑’Ë‡¡◊Õß‡Õ‡ø´— π—Èπ ‡¢“‰¥â™à«¬º¡¡“°¢π“¥‰Àπ

∑À“√ºŸâ´◊ËÕ —µ¬å¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå
≈Ÿ°∑‘‚¡∏’‡Õã¬ ¢Õ„Àâ§«“¡‡¡µµ“∑’¡Ë Õ’ ¬Ÿà„πæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå∑”„Àâ§≥
ÿ ‡¢â¡·¢Áß 2„Àâ‡Õ“§” Õπµà“ßÊ
∑’Ë§ÿ≥‰¥â¬‘π®“°º¡µàÕÀπâ“æ¬“π¡“°¡“¬π—Èπ ‰ª„Àâ°—∫§π∑’Ë ‰«â „®‰¥â ·≈–§π∑’Ë “¡“√∂®–π”
‰ª ÕπµàÕ‰¥â 3¡“√à«¡∑ÿ°¢å°∫— º¡¥’°«à“ ‡À¡◊Õπ∑À“√∑’¥Ë ¢’ Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå 4‰¡à¡’„§√À√Õ°∑’¡Ë “‡ªìπ
∑À“√·≈â«¬—ß¡—«¬ÿßà °—∫‡√◊ÕË ß¢Õß∑“ß∫â“π ‡æ√“–‡¢“°ÁÕ¬“°®–‡Õ“„®ºŸ∫â ß— §—∫∫—≠™“¢Õß‡¢“ 5π—°°’Ã“
∑’‡Ë ¢â“·¢àß¢—π°Á‡À¡◊Õπ°—π ®–µâÕß·¢àß¢—πµ“¡°Æ°µ‘°“‡ ¬’ °àÕπ∂÷ß®–‰¥â√∫— √“ß«—≈¢ÕßºŸ™â π– 6™“«π“
∑’∑Ë ”ß“πÀπ—° °Á§«√®–‡ªìπ§π·√°∑’Ë ‰¥â√∫— «à π·∫àß®“°æ◊™º≈π—πÈ 7§‘¥¥Ÿ„Àâ¥∂’ ß÷ ‡√◊ÕË ß∑’ºË ¡æŸ¥„Àâ§≥
ÿ
øíßπ’È ·≈â«Õß§å‡®â“™’«‘µ®–∑”„Àâ§ÿ≥‡¢â“„®¡—π∑—ÈßÀ¡¥
8®”‰«â«à“ ¢à“«¥’†∑’Ëº¡ª√–°“» §◊Õæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå ‰¥âøóôπ¢÷Èπ¡“®“°§«“¡µ“¬ ·≈–æ√–Õß§å
‡ªìπ≈Ÿ°À≈“π¢Õß¥“«‘¥* 9‡æ√“–¢à“«¥’π·È’ À≈– º¡∂÷ß∑π∑ÿ°¢åÕ¬Ÿµà Õππ’È ∂÷ß°—∫∂Ÿ°≈à“¡‚´à‡À¡◊Õπ°—∫
ºŸâ√â“¬ ·µà∂âÕ¬§”¢Õßæ√–‡®â“π—Èπ ‡Õ“‚´à≈à“¡‰«â ‰¡àÕ¬ŸàÀ√Õ°π– 10º¡®÷ß¬Õ¡Õ¥∑π∑ÿ°Õ¬à“ß ‡æ√“–
‡ÀÁπ·°à§π∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â‡≈◊Õ°‡Õ“‰«â ‡æ◊ËÕ∑’Ë«à“æ«°‡¢“®–‰¥â√—∫§«“¡√Õ¥´÷Ëß¡’Õ¬Ÿà „πæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå
¢Õß‡√“ ·≈–√—∫ ßà“√“»’µ≈Õ¥‰ª¥â«¬
11π’Ë‡ªìπ§”æŸ¥∑’Ë‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â §◊Õ
∂â“‡√“µ“¬°—∫æ√–Õß§å
‡√“°Á®–¡’™’«‘µ°—∫æ√–Õß§å
12∂â“‡√“Õ¥∑πµàÕ§«“¡∑ÿ°¢å¬“°
‡√“®–‰¥âª°§√Õß√à«¡°—∫æ√–Õß§å
∂â“‡√“∑‘Èßæ√–Õß§å
æ√–Õß§å°Á®–∑‘Èß‡√“‡À¡◊Õπ°—π
13∂â“‡√“‰¡à´ÕË◊ µ— ¬å
æ√–Õß§å°Á¬—ß§ß´◊ËÕ —µ¬åÕ¬Ÿà¥’
‡æ√“–æ√–Õß§å®–∑”µ—«¢—¥°—∫Õÿªπ‘ —¬
∑’Ë·∑â®√‘ß¢Õßæ√–Õß§å‡Õß‰¡à ‰¥â

2

§πß“π·∫∫∑’æË √–‡®â“¬Õ¡√—∫
14„Àâ‡µ◊Õπæ«°‡¢“∫àÕ¬Ê „π‡√◊ÕË ßæ«°π’È ·≈–µ—°‡µ◊Õπæ«°‡¢“µàÕÀπâ“æ√–‡®â“«à“ Õ¬à“∂°‡∂’¬ß
°—π„π‡√◊ËÕß§”æŸ¥ ¡—π‰¡à¡’ª√–‚¬™πåÕ–‰√ ¡’·µà®–∑”≈“¬§πøíß‡∑à“π—Èπ 15æ¬“¬“¡‡µÁ¡∑’Ë„Àâ‡ªìπ§π

∑’Ëæ√–‡®â“√—∫√Õß ‡ªìπ§πß“π∑’Ë ‰¡à¡’Õ–‰√µâÕßÕ“¬ ·≈–‡ªìπ§πß“π∑’Ë Õπ∂âÕ¬§”·Ààß§«“¡®√‘ß
¢Õßæ√–‡®â“‰¥âÕ¬à“ß∂Ÿ°µâÕß 16·µà„ÀâÀ≈’°‡≈’¬Ë ß®“°°“√æŸ¥§ÿ¬∑’Ë ‚ßà ‰√â “√– ·≈–‰¡à‡°√ß°≈—«æ√–‡®â“
2:8 ¥“«‘¥ °…—µ√‘¬å¢ÕßÕ‘ √“‡Õ≈¡’™’«‘µÕ¬Ÿà „π√“«Àπ÷Ëßæ—πªï°àÕπæ√–‡¬´Ÿ¡“
2:19 √“°∞“π à«π≈à“ß ÿ¥ À√◊Õ à«π·√° ÿ¥∑’Ë√Õß√—∫ à«πµà“ßÊ¢Õßµ—«∫â“π
2:19 çÕß§å‡®â“™’«‘µ√Ÿâ®—°§π‡À≈à“π—Èπ∑’Ë‡ªìπ¢Õßæ√–Õß§åé Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ °—π¥“√«‘∂’ 16:5
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‡æ√“–¬‘ßË À¡°¡ÿπà Õ¬Ÿ°à ∫— ¡—π¡“°‡∑à“‰√ °Á¬ßË‘ ®–‡≈«√â“¬¡“°¢÷πÈ ‡∑à“π—πÈ 17§” Õπ¢Õßæ«°‡¢“°Á®–≈“¡
‰ª∑—«Ë ‡À¡◊Õπ°—∫¡–‡√Áß Œ’‡¡‡πÕ— ·≈–øï‡≈∑— °Á√«¡Õ¬Ÿà„π§πæ«°π—πÈ ¥â«¬ 18 Õß§ππ’È ‰¥âÀ≈ß‰ª®“°
§«“¡®√‘ß ‡¢“æŸ¥«à“°“√øóôπ¢÷Èπ¡“®“°§«“¡µ“¬ ”À√—∫‡√“π—Èπ‰¥â‡°‘¥¢÷Èπ‰ª·≈â« Õß§ππ’È ‰¥â
∑”≈“¬§«“¡‡™◊ÕË ¢Õß∫“ß§π‰ª 19Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡ √“°∞“π*∑’·Ë ¢Áß·°√àß¢Õßæ√–‡®â“¬—ß¬◊πÀ¬—¥Õ¬à“ß
¡—πË §ß ·≈–¬—ß¡’¢Õâ §«“¡®“√÷°‰«â«“à çÕß§å‡®â“™’«µ‘ √Ÿ®â °— §π‡À≈à“π—πÈ ∑’‡Ë ªìπ¢Õßæ√–Õß§åé* ·≈– ç„Àâ
§π∑’ËÕâ“ß«à“‡ªìπ§π¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µ ‡≈‘°∑”™—Ë«∑ÿ°™π‘¥é
20„π∫â“πÀ≈—ß„À≠à ‰¡à ‰¥â¡’·µà¢Õß„™â∑’Ë∑”®“°∑Õß·≈–‡ß‘π‡∑à“π—Èπ ·µà¬—ß¡’¢Õß„™â∑’Ë∑”®“°‰¡â
·≈–¥‘π‡Àπ’¬«¥â«¬ ¢Õß„™â∫“ßÕ¬à“ß°Á „™â ”À√—∫ß“πæ‘‡»…µà“ßÊ ·≈–∫“ßÕ¬à“ß°Á„™â ”À√—∫ß“π
ª√–®”«—π 21¥—ßπ—πÈ ∂â“§π‰Àπ‰¥â™”√–≈â“ßµπ‡Õß®“° ß‘Ë ∑’™Ë «—Ë √â“¬‡À≈à“π’·È ≈â« §ππ—πÈ °Á®–‡ªìπ¢Õß„™â
∑’Ë „™â ”À√—∫ß“π∑’Ëæ‘‡»… ‡¢“®–∫√‘ ÿ∑∏‘*Ï ‡ªìπª√–‚¬™πå ”À√—∫‡®â“¢Õß ·≈–æ√âÕ¡ ”À√—∫°“√ß“π
∑’¥Ë ∑’ °ÿ Õ¬à“ß
22„Àâ«‘ËßÀπ’®“°√“§–µ—≥À“¢Õß§πÀπÿà¡ “« ·µà ‰≈àµ“¡ ‘Ëß∑’Ë∂Ÿ°µâÕß ‡™àπ§«“¡‡™◊ËÕ §«“¡√—°
·≈– —πµ‘ ÿ¢ √à«¡°—∫§π‡À≈à“π—Èπ∑’Ë√âÕß‡√’¬°Õß§å‡®â“™’«‘µ¥â«¬„®∑’Ë –Õ“¥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï 23Õ¬à“‰ª¬ÿàß‡°’Ë¬«
°—∫°“√‚µâ‡∂’¬ß∑’‡Ë À≈«‰À≈·≈–‚ßà‡¢≈“ ‡æ√“–§ÿ≥°Á√«âŸ “à ¡—π®–∑”„Àâ‡°‘¥°“√∑–‡≈“–«‘«“∑°—π 24 «à π
ºŸâ√—∫„™â¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µµâÕß‰¡à∑–‡≈“–«‘«“∑ ·µàµâÕß ÿ¿“æ°—∫∑ÿ°§π µâÕß Õπ§πÕ◊Ëπ‰¥â ·≈–
µâÕßÕ¥∑π 25‡¢“®–µâÕß Õπ§π∑’µË Õà µâ“π‡¢“Õ¬à“ß„®‡¬Áπ ¥â«¬À«—ß«à“æ√–‡®â“®–∑”„Àâ§πæ«°π’°È ≈—∫
µ—«°≈—∫„® ·≈–‰¥â√Ÿâ∂÷ß§«“¡®√‘ß 26´÷Ëß®–™à«¬„Àâæ«°π’È ‰¥â µ‘§◊π¡“Õ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß ·≈–À≈ÿ¥æâπ®“°
°—∫¥—°¢Õß¡“√∑’Ë®—∫æ«°‡¢“‰«â „Àâ∑”µ“¡„®¢Õß¡—π

™à«ß ÿ¥∑â“¬¢Õß‡«≈“
√Ÿâ‡Õ“‰«â‡∂Õ–«à“ „π™à«ß‡«≈“ ÿ¥∑â“¬ ®–‡ªìπ‡«≈“∑’Ë≈”∫“°¡“° 2®–¡’·µà§π‡ÀÁπ·°àµ—« ‡ÀÁπ
·°à‡ß‘π ‚ÕâÕ«¥ ®ÕßÀÕß ™Õ∫¥à“«à“§πÕ◊Ëπ ‰¡à‡™◊ËÕøíßæàÕ·¡à ‰¡à√Ÿâ®—°∫ÿ≠§ÿ≥ ‰¡à¡’»“ π“∑’Ë·∑â
3
®√‘ß ‰¡à¡’§«“¡√—° ‰¡à„ÀâÕ¿—¬ „ à√â“¬ªÑ“¬ ’ ‰¡à√Ÿâ®—°¬—∫¬—Èß™—Ëß„® ‚À¥√â“¬∑“√ÿ≥ ‰¡à√—°¥’ 4§‘¥§¥
∑√¬» „®√âÕπ«Ÿà«“¡ À—« Ÿß ·≈–√—° πÿ°·∑π∑’Ë®–√—°æ√–‡®â“ 5æ«°‡¢“π—∫∂◊Õ»“ π“∑’Ë·∑â®√‘ß·µà
‡æ’¬ß‡ª≈◊Õ°πÕ° ·µà ‰¡à¬Õ¡„Àâƒ∑∏‘ÏÕ”π“®¢Õß»“ π“∑’Ë·∑â®√‘ßπ—Èπ‡ª≈’Ë¬π™’«‘µ‡¢“‡≈¬ §ÿ≥®–
µâÕßÕ¬Ÿà„ÀâÀ“à ß®“°§πæ«°π’È 6¡’∫“ß§π ¬àÕß‡¢â“‰ªµ“¡∫â“πµà“ßÊ ‰ª®Ÿß®¡Ÿ°æ«°ºŸÀâ ≠‘ßÀ—«ÕàÕπ ·≈–
∫“ªÀπ“ ∑’Ë∂Ÿ°°‘‡≈ µ—≥À“µà“ßÊ ≈“°‰ª 7æ«°ºŸâÀ≠‘ß‡À≈à“π’È™Õ∫∑’Ë®–‡√’¬π√Ÿâ‡√◊ËÕß„À¡àÊ Õ¬Ÿà‡√◊ËÕ¬
·µà°Á ‰¡à‡§¬‡¢â“„®Õ¬à“ß·µ°©“π„π‡√◊ËÕß¢Õß§«“¡®√‘ß‡≈¬ 8¬—π‡π ·≈–¬—¡‡∫√ åµàÕµâ“π ‚¡‡
Õ¬à“ß‰√ æ«°π’È°ÁµàÕµâ“π§«“¡®√‘ßÕ¬à“ßπ—Èπ §πæ«°π’È¡’®‘µ„®∑’Ë‡ ◊ËÕ¡∑√“¡ ·≈–§«“¡‡™◊ËÕ¢Õß‡¢“
°Á®Õ¡ª≈Õ¡ 9æ«°π’È ‰ª‰¥â ‰¡à°’ËπÈ”À√Õ° ‡¥’Î¬«§«“¡‚ßà¢Õßæ«°‡¢“°Á®–‚º≈àÕÕ°¡“„Àâ∑ÿ°§π‡ÀÁπ
‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ°—∫¬—π‡π ·≈–¬—¡‡∫√ å

3

§”·π–π” ÿ¥∑â“¬
10Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡∑‘‚¡∏’ §ÿ≥°Á√®âŸ °— º¡¥’Õ¬Ÿ·
à ≈â«„π∑ÿ°¥â“π §ÿ≥√Ÿ«â “à º¡

ÕπÕ–‰√ „™â™«’ µ‘ Õ¬à“ß‰√
¡’‡ªÑ“À¡“¬Õ–‰√„π™’«‘µ ¡’§«“¡‡™◊ËÕ §«“¡Õ¥∑π §«“¡√—°·≈–§«“¡¡ÿàß¡—ËπÕ¬à“ß‰√ 11·≈–§ÿ≥°Á√Ÿâ
2:21 ∫√‘ ∑ÿ ∏‘Ïª√–™“™π¢Õßæ√–‡®â“∂Ÿ°‡√’¬°«à“∫√‘ ∑ÿ ∏‘Ï ‡æ√“–æ√–§√‘ µå‰¥â∑”„Àâæ«°‡¢“∫√‘ ∑ÿ ∏‘Ï ·≈–‡ªìπ§π¢Õßæ√–‡®â“µ≈Õ¥
‰ª
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«à“º¡∂Ÿ°¢à¡‡Àß·≈–∑π∑ÿ°¢å∑√¡“π¢π“¥‰Àπ ‡À¡◊Õπ∑’Ë ‰¥â‡°‘¥¢÷Èπ°—∫º¡„π‡¡◊ÕßÕ—π∑‘‚Õ° ‡¡◊Õß
Õ‘‚§π’¬¡Ÿ ·≈–‡¡◊Õß≈‘ µ√“·µàÕß§å‡®â“™’«µ‘ ‰¥â™«à ¬º¡„Àâ√Õ¥æâπ®“° ß‘Ë ‡À≈à“π—πÈ ¡“‚¥¬µ≈Õ¥ 12§«“¡
®√‘ß·≈â« ∑ÿ°§π∑’ËÕ¬“°®–¡’™’«‘µ∑’ËÕÿ∑‘»„Àâ°—∫æ√–‡®â“„πæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µåπ—Èπ®–µâÕß∂Ÿ°¢à¡‡Àß 13·µà
§π™—Ë«·≈–π—°µâ¡µÿãπ ®–‡≈«√â“¬¬‘Ëß¢÷Èπ ¡’∑—Èß‚°ß‡¢“·≈–∂Ÿ°‡¢“‚°ß¥â«¬
14 à«π§ÿ≥°Á „Àâ‡™◊ËÕ„π ‘Ëß∑’Ë§ÿ≥‰¥â‡√’¬π√Ÿâ·≈–¡—Ëπ„®·≈â«π—ÈπµàÕ‰ª ‡æ√“–§ÿ≥°Á√Ÿâ®—°§πæ«°π—Èπ
∑’Ë Õπ§ÿ≥Õ¬Ÿà·≈â««à“æ«°‡¢“‡ªìπ„§√ 15·≈â«§ÿ≥°Á√Ÿâ®—°æ√–§—¡¿’√å†Õ—π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ïπ’È¡“µ—Èß·µà‡¥Á°·≈â«
æ√–§—¡¿’√åπ’È®–∑”„Àâ§ÿ≥©≈“¥ ·≈–π”§ÿ≥‰ª∂÷ß§«“¡√Õ¥ ‡¡◊ËÕ‰«â«“ß„®„πæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå 16∑ÿ°Ê
¢âÕ„πæ√–§—¡¿’√å æ√–‡®â“‡ªìπºŸâ¥≈„®„Àâ‡¢’¬π¢÷Èπ¡“ ‡æ◊ËÕ‡ªìπª√–‚¬™πå„π°“√ —Ëß Õπ§«“¡®√‘ß ™’È
„Àâ§π‡ÀÁπ∂÷ß§«“¡∫“ª„π™’«µ‘ ™à«¬ª√—∫ª√ÿß·°â ‰¢„Àâ§π¥’¢π÷È ·≈–Ωñ°§π„Àâ∑”µ“¡„®æ√–‡®â“ 17‡æ◊ÕË
‡µ√’¬¡§π¢Õßæ√–‡®â“„Àâæ√âÕ¡∑’Ë®–∑”¥’∑ÿ°Õ¬à“ß

4

µàÕÀπâ“æ√–‡®â“ ·≈–æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µåº∑âŸ ®Ë’ –æ‘æ“°…“∑—ßÈ §π∑’¡Ë ™’ «’ µ‘ ·≈–§πµ“¬ ‡¡◊ÕË æ√–Õß§å
°≈—∫¡“§√Õ∫§√ÕßÕ¬à“ß°…—µ√‘¬å º¡¢Õ ß—Ë §ÿ≥«à“ 2„Àâª√–°“»∂âÕ¬§”¢Õßæ√–‡®â“*·≈–æ√âÕ¡
∑’Ë®–ª√–°“»‡ ¡Õ ‰¡à«à“®– –¥«°À√◊Õ‰¡à –¥«°°Áµ“¡ ∫Õ°„Àâ§π√Ÿâ«à“‡¢“®–µâÕß∑”Õ–‰√
µ—°‡µ◊Õπ‡¡◊ËÕ‡¢“∑”º‘¥ „Àâ°”≈—ß„®‡¢“ ·≈–‡«≈“ —Ëß Õπ°Á„ÀâÕ¥∑π¡“°Ê 3‡æ√“–®–¡’‡«≈“Àπ÷Ëß∑’Ë
§π®–‰¡à¬Õ¡∑πµàÕ§” Õπ∑’Ë¡’ª√–‚¬™πåπ’È ·µàæ«°‡¢“®–‰ª√«∫√«¡§√Ÿ¡“°¡“¬¡“æŸ¥„π ‘Ëß∑’ËÀŸ
¢Õßæ«°‡¢“Õ¬“°®–øíß 4æ«°‡¢“®–À—πÀŸ‰ª®“°§«“¡®√‘ß ·≈–À—π‰ªøíßπ‘¬“¬ª√—¡ª√“µà“ßÊ 5 «à π
§ÿ≥‡Õß ¢Õ„Àâ¡’ µ‘√Õ∫§Õ∫„π∑ÿ° ∂“π°“√≥å Õ¥∑πµàÕ§«“¡∑ÿ°¢å¬“°≈”∫“° ∑”Àπâ“∑’Ëª√–°“»
¢à“«¥’ ·≈–∑”ß“π∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â¡Õ∫À¡“¬‰«â„π∞“π–ºŸâ√—∫„™â¢Õßæ√–‡®â“„Àâ ”‡√Á®
6µÕππ’È∂÷ß‡«≈“·≈â«∑’Ëº¡®–µâÕßµ“¬ ™’«‘µ¢Õßº¡°Á‡À¡◊Õπ°—∫‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡∫Ÿ™“ ∑’Ë°”≈—ß∂Ÿ°‡∑≈ß
∫π·∑àπ∫Ÿ™“ 7º¡‰¥âµàÕ ŸâÕ¬à“ß ¡»—°¥‘Ï»√’ ‰¥â«‘Ëß∂÷ß‡ âπ™—¬·≈â« ·≈–º¡¬—ß§ß√—°…“§«“¡‡™◊ËÕ‰«â ‰¥â
8µÕππ’È√“ß«—≈·Ààß™—¬™π–π—Èπ°”≈—ß√Õº¡Õ¬Ÿà §◊Õ°“√∑’Ëæ√–‡®â“¬Õ¡√—∫º¡ Õß§å‡®â“™’«‘µºŸâæ‘æ“°…“
∑’´Ë Õ◊Ë µ— ¬å®–¡Õ∫√“ß«—≈π’È „Àâ°∫— º¡„π«—ππ—πÈ * ·≈–‰¡à ‰¥â „Àâ°∫— º¡§π‡¥’¬«‡∑à“π—πÈ ·µà¬ß— „Àâ°∫— ∑ÿ°§π
∑’Ëµ—ÈßÀπâ“µ—Èßµ“√Õ§Õ¬æ√–Õß§å°≈—∫¡“

§”æŸ¥ à«πµ—«
π– 10‡æ√“–‡¥¡“ √—°‚≈°π’È ‡¢“®÷ß∑Õ¥∑‘Èßº¡‰ª‡¡◊Õß‡∏ –‚≈π‘°“
·≈â« à«π‡§√ ‡´π å ‰ª·§«âπ°“≈“‡∑’¬ ·≈–∑‘µ— °Á ‰ª‡¡◊Õß¥“≈¡“‡∑’¬ 11‡À≈◊Õ·µà≈Ÿ°“‡∑à“π—Èπ∑’Ë
¬—ßÕ¬Ÿ°à ∫— º¡ „Àâæ“¡“√–‚° ¡“¥â«¬π–‡æ√“–‡¢“™à«¬ß“πº¡‰¥â 12º¡‰¥â ßà ∑’§°’ — ‰ª∑’‡Ë ¡◊Õß‡Õ‡ø´—
13‡¡◊ËÕ§ÿ≥¡“À“º¡ „Àâ‡Õ“‡ ◊ÈÕ§≈ÿ¡∑’Ëº¡∑‘Èß‰«â°—∫§“√ªí „π‡¡◊Õß‚µ√Õ— ¡“¥â«¬√«¡∑—ÈßÀπ—ß ◊Õ ‚¥¬
‡©æ“–Õ¬à“ß¬‘Ëß∑’Ë‡ªìπ¡â«π°√–¥“…Àπ—ß*
14™à“ß∑Õß·¥ß∑’™Ë Õ◊Ë Õ‡≈Á°´“π‡¥Õ√å ‰¥â∑”√â“¬º¡Õ¬à“ß “À— Õß§å‡®â“™’«µ‘ ®–µÕ∫·∑π‡¢“Õ¬à“ß
“ ¡°—∫ ßË‘ ∑’‡Ë ¢“‰¥â∑” 15§ÿ≥°Á‡À¡◊Õπ°—π √–«—ß‡¢“‰«â „Àâ¥’ ‡æ√“–‡¢“µàÕµâ“π§” Õπ¢Õß‡√“Õ¬à“ß
√ÿπ·√ß
9æ¬“¬“¡¡“À“º¡‡√Á«Ê

4:2

∂âÕ¬§”¢Õßæ√–‡®â“ ¢à“«¥’∑’Ëæ√–‡®â“· ¥ß„Àâ¡πÿ…¬å ‰¥â‡ÀÁπ∂÷ßÀπ∑“ß·Ààß°“√‰∂à∫“ª ·≈–¡’™’«‘µÕ¬Ÿà√à«¡°—∫æ√–Õß§å
µ≈Õ¥‰ª
4:8 «—ππ—Èπ «—π∑’Ëæ√–§√‘ µå®–¡“æ‘æ“°…“¡πÿ…¬å∑ÿ°§π·≈–π”§π∑’Ë‡™◊ËÕ∑—ÈßÀ¡¥‰ªÕ¬Ÿà√à«¡°—∫æ√–Õß§å
4:13 ¡â«π°√–¥“…Àπ—ß ¢Õß∑’Ë¥Ÿ§≈â“¬°√–¥“…∑”®“°Àπ—ß·°– „™â ”À√—∫‡¢’¬πÀπ—ß ◊Õ
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16µÕπ∑’ºË ¡

§âŸ ¥’§√—ßÈ ·√°π—πÈ ‰¡à¡’„§√¡“™à«¬º¡‡≈¬ æ«°‡¢“∑Õ¥∑‘ßÈ º¡‰ªÀ¡¥ ¢Õ„Àâæ√–‡®â“
¬°‚∑…„Àâ°∫— æ«°‡¢“„π‡√◊ÕË ßπ’È 17·µàÕß§å‡®â“™’«µ‘ ¬◊πÕ¬Ÿ¢à “â ßº¡·≈–∑”„Àâº¡‡¢â¡·¢Áß ‡æ◊ÕË º¡®–‰¥â
ª√–°“»∂âÕ¬§”¢Õßæ√–Õß§å ‰¥âÕ¬à“ß‡µÁ¡∑’Ë·≈–‡æ◊ËÕ§π∑’Ë ‰¡à „™à¬‘«∑—ÈßÀ¡¥®–‰¥â¬‘π º¡®÷ß√Õ¥®“°
ª“° ‘ß‚µ¡“‰¥â 18Õß§å‡®â“™’«‘µ®–™à«¬º¡„Àâ√Õ¥æâπ®“°∑ÿ°§π∑’Ëæ¬“¬“¡®–∑”√â“¬º¡ ·≈–®–π”
º¡‰ª Ÿà·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–Õß§å„π «√√§åÕ¬à“ßª≈Õ¥¿—¬ ¢Õ„Àâæ√–Õß§å ‰¥â√—∫‡°’¬√µ‘µ≈Õ¥‰ª Õ“‡¡π

§”∑—°∑“¬ ÿ¥∑â“¬
§“°—∫Õ“§«‘≈≈“·≈–∑ÿ°§π„π§√Õ∫§√—«¢Õß‚Õ‡π ‚‘ ø√— 20 «à π
‡Õ√— ∑— °Á¬ß— Õ¬Ÿ∑à ‡’Ë ¡◊Õß‚§√‘π∏å º¡‰¥â∑ß‘È ‚µ√øï¡— ‰«â∑‡’Ë ¡◊Õß¡‘‡∑∑— ‡æ√“–‡¢“¬—ßªÉ«¬Õ¬Ÿà 21§ÿ≥æ¬“¬“¡
¡“∂÷ß∑’Ëπ’Ë „Àâ ‰¥â°àÕπƒ¥ŸÀπ“«π– ¬Ÿ∫Ÿ≈— ªŸ‡¥π å ≈’π— §≈“«‡¥’¬ ·≈–æ’ËπâÕß∑—ÈßÀ¡¥Ω“°§«“¡
§‘¥∂÷ß¡“„Àâ§ÿ≥
22¢Õ„ÀâÕß§å‡®â“™’«‘µÕ¬Ÿà°—∫®‘µ«‘≠≠“≥¢Õß§ÿ≥ ·≈–¢Õ„Àâæ√–‡®â“‡¡µµ“°√ÿ≥“æ«°§ÿ≥¥â«¬
19¢ÕΩ“°§«“¡§‘¥∂÷ß„Àâ°∫
— ª√‘
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®¥À¡“¬®“°‡ª“‚≈∂÷ß∑‘µ—
®¥À¡“¬©∫—∫π’È ‡ª“‚≈‰¥â‡¢’¬π∂÷ß∑‘µ— ‡æ◊ËÕ„Àâ§”·π–π”
∑‘µ— „π°“√¥Ÿ·≈ ·≈–®—¥°“√·µàßµ—Èß§≥–ºŸâπ”Õ“«ÿ‚ „Àâ°—∫
À¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“„π∑’Ëµà“ßÊ ∫π‡°“–§√’µ
∑‘µ— ‡ªìπ§π°√’°∑’Ë ‰¥â¡“√—∫‡™◊ÕË „πæ√–‡¬´Ÿ ·≈–‡ªìπ‡æ◊ÕË π
π‘∑°—∫‡ª“‚≈ µàÕ¡“‰¥â°≈“¬‡ªìπµ—«·∑π¢Õß‡ª“‚≈∫π‡°“–§√’µ
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372

®¥À¡“¬®“°‡ª“‚≈∂÷ß∑‘µ—
®“° ‡ª“‚≈ ∑“ ¢Õßæ√–‡®â“·≈–»‘…¬å‡Õ°†¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå
Àπâ“∑’¢Ë Õßº¡§◊Õ™à«¬ ßà ‡ √‘¡§«“¡‡™◊ÕË ¢Õß§π∑’æË √–‡®â“‰¥â‡≈◊Õ°‰«â ·≈–™à«¬„Àâæ«°‡¢“‡¢â“„®
§«“¡®√‘ß¡“°¢÷πÈ §«“¡®√‘ßπ’®È –∑”„Àâæ«°‡¢“„™â™«’ µ‘ ∑’Ë„Àâ‡°’¬√µ‘°—∫æ√–‡®â“ 2Àπâ“∑’¢Ë Õßº¡π’µÈ ßÈ— Õ¬Ÿà
∫π§«“¡À«—ß∑’«Ë “à ‡√“®–¡’™«’ µ‘ °—∫æ√–‡®â“µ≈Õ¥‰ªµ“¡∑’æË √–Õß§å‰¥â ≠
— ≠“‰«â°Õà π∑’Ë ‚≈°π’®È –‡°‘¥‡ ¬’
3
Õ’° æ√–‡®â“‰¡à‡§¬‚°À° ‡¡◊ÕË ∂÷ß‡«≈“∑’æË √–‡®â“ºŸ™â «à ¬„Àâ√Õ¥¢Õß‡√“‰¥â°”Àπ¥‰«â æ√–Õß§å°Á ‰¥â‡ªî¥‡º¬
∂âÕ¬§”¢Õßæ√–Õß§åº“à π∑“ß°“√ª√–°“» æ√–Õß§å‰¥â¡Õ∫¢à“«¥’†π’°È ∫— º¡ ·≈– ß—Ë „Àâº¡‡Õ“‰ªª√–°“»
4º¡®÷ß‰¥â‡¢’¬π®¥À¡“¬π’È¡“„Àâ∑‘µ— ≈Ÿ°·∑âÊ „π§«“¡‡™◊ËÕ∑’Ë‡√“¡’√à«¡°—π
¢Õ„Àâæ√–‡®â“æ√–∫‘¥“·≈–æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µåºŸâ™à«¬„Àâ√Õ¥¢Õß‡√“ „Àâ§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“·≈–
—πµ‘ ÿ¢°—∫§ÿ≥

1

Àπâ“∑’Ë¢Õß∑‘µ— ∫π‡°“–§√’µ
5∑’Ëº¡‰¥â∑‘Èß§ÿ≥‰«â∑’Ë‡°“–§√’µ °Á‡æ◊ËÕ§ÿ≥®–‰¥â – “ßß“π∑’Ë¬—ß§â“ßÕ¬Ÿà„Àâ‡ √Á® ·≈–„Àâ·µàßµ—Èß
ºŸâπ”Õ“«ÿ‚ †µ“¡‡¡◊Õßµà“ßÊµ“¡∑’Ëº¡‰¥â —Ëß°”™—∫‰«â·≈â« 6ºŸâπ”Õ“«ÿ‚ π—Èπ ®–µâÕß‰¡à¡’∑’Ëµ‘ ¡’‡¡’¬
‡æ’¬ß§π‡¥’¬« ¡’≈°Ÿ Ê ∑’¡Ë §’ «“¡‡™◊ÕË ·≈–µâÕß‰¡à‰¥â™ÕË◊ «à“‡ªìπ‡¥Á°‡ ‡æ≈·≈–‰¡à‡™◊ÕË øíßæàÕ·¡à 7‡π◊ÕË ß®“°

ºŸâ¥Ÿ·≈π’È ®–µâÕß√—∫º‘¥™Õ∫§√Õ∫§√—«¢Õßæ√–‡®â“ ‡¢“®–µâÕß‰¡à¡’Õ–‰√‡ ◊ËÕ¡‡ ’¬„π™’«‘µ ‰¡àÀ¬‘Ëß
®ÕßÀÕß ‰¡à¢’È ‚¡‚À ‰¡à¢’È‡À≈â“ ‰¡à™Õ∫µàÕ¬µ’ ‰¡à¢’È ‚°ß 8·µà‡¢“®–µâÕß™Õ∫√—∫·¢°·ª≈°Àπâ“ √—°
§«“¡¥’ ÿ¢ÿ¡√Õ∫§Õ∫ ¬ÿµ‘∏√√¡ ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ·≈–µâÕß√Ÿâ®—°§«∫§ÿ¡µπ‡Õß 9‡¢“®–µâÕß¡’§«“¡‡™◊ËÕ∑’Ë¡—Ëπ
§ß„π§” Õπ∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πå∑’Ë‡√“‰¥â Õπ‰ªπ—Èπ ‡æ◊ËÕ®–‰¥â‡Õ“§” Õππ’È ‰ª„Àâ°”≈—ß„®§πÕ◊Ëπ ·≈–
‡Õ“‰ªæ‘ Ÿ®πå„Àâ§π∑’ËµàÕµâ“π§” Õππ’È‡ÀÁπ«à“æ«°µπº‘¥
10‡√◊ËÕßπ’È ”§—≠ ‡æ√“–¡’À≈“¬§π∑’Ë¥◊ÈÕ¥÷ß‰¡à¬Õ¡‡™◊ËÕøíß æŸ¥·µà‡√◊ËÕß‰√â “√– ·≈–™—°π”§π
Õ◊πË „ÀâÀ≈ßº‘¥ æ«°∑’ºË ¡æŸ¥∂÷ßπ’È «à π„À≠à®–‡ªìπæ«°¬‘«∑’¡Ë “‡™◊ÕË „πæ√–‡¬´Ÿ 11®–µâÕß∑”„Àâ§πæ«°
π’ÈÀ¬ÿ¥æŸ¥„Àâ ‰¥â ‡æ√“–§πæ«°π’È ‚≈¿ ‡ÀÁπ·°à‡ß‘π®÷ß Õπ„π ‘Ëß∑’Ë ‰¡à§«√ Õπ ‡≈¬∑”„ÀâÀ≈“¬
§√—«‡√◊ÕπµâÕß∂Ÿ°∑”≈“¬‰ª 12¢π“¥ºŸâæ¬“°√≥å§πÀπ÷Ëß¢Õß‡¢“‡Õß¬—ßæŸ¥‡≈¬«à“
ç™“«‡°“–§√’µ æŸ¥‚°À°‡ ¡Õ
‡ªìπ‡À¡◊Õπ —µ«åªÉ“∑’Ë¥ÿ√â“¬ ‡ªìπ§π¢’È‡°’¬®·≈–µ–°≈–µ–°≈“¡é
13·≈â«‡¢“°Á‡ªìπÕ¬à“ß∑’ËæŸ¥π—Èπ®√‘ßÊ §ÿ≥µâÕßµàÕ«à“æ«°π’È „Àâ‡®Á∫Ê ‡æ◊ËÕ‡¢“®–‰¥â‡®√‘≠¢÷Èπ„π
§«“¡‡™◊ËÕ 14®–‰¥â ‰¡à ‰ª π„®π‘¬“¬ª√—¡ª√“‡À≈«‰À≈¢Õß¬‘« ·≈–°Æµà“ßÊ ¢Õß§π∑’ËÀ—πÀπâ“Àπ’
®“°§«“¡®√‘ß 15 ”À√—∫§π∑’Ë∫√‘ ÿ∑∏‘Ï Õ–‰√Ê °Á∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ‰ªÀ¡¥ à«π§π∑’Ë °ª√°·≈–‰¡à‡™◊ËÕ °Á ‰¡à
¡’Õ–‰√∫√‘ ÿ∑∏‘Ï‡≈¬ ‡æ√“–§«“¡§‘¥·≈–„®∑’ËøÑÕß∂Ÿ°º‘¥¢Õß‡¢“ °ª√°‰ªÀ¡¥·≈â« 16æ«°π’ÈÕâ“ß«à“
√Ÿâ®—°æ√–‡®â“ ·µà°“√°√–∑”π—Èπµ√ß°—π¢â“¡ æ«°π’Èπà“√—ß‡°’¬® ‰¡à‡™◊ËÕøíß ·≈–‰¡à‡À¡“–∑’Ë®–
∑”§«“¡¥’Õ–‰√‡≈¬
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∑‘µ— 3:5

Õπ„Àâ§π∑”µ“¡§” Õπ∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πå
«à π§ÿ≥„Àâæ¥Ÿ „π ßË‘ ∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫§” Õπ∑’‡Ë ªìπª√–‚¬™πå 2 Õπ™“¬ ßŸ Õ“¬ÿ„Àâ√®âŸ °— §«∫§ÿ¡
µπ‡Õß ∑”µ—«„Àâπ“à π—∫∂◊Õ ¢ÿ ¡ÿ √Õ∫§Õ∫ „Àâ‡®√‘≠¢÷πÈ ∑—ßÈ „π¥â“π§«“¡‡™◊ÕË §«“¡√—° ·≈–§«“¡

Õ¥∑π
3

à«πÀ≠‘ß ŸßÕ“¬ÿ°Á‡À¡◊Õπ°—π Õπ„Àâ‡¢“¡’™’«‘µ∑’Ë∫√‘ ÿ∑∏‘ÏÕ¬à“ßºŸâ∑’Ëπ—∫∂◊Õæ√–‡®â“ Õ¬à“‡∑’Ë¬«
‰ª´ÿ∫´‘∫π‘π∑“ À√◊Õµ‘¥‡À≈â“ ·µà„Àâ‡ªìπ§π Õπ„π ‘Ëß∑’Ë¥’Ê 4®–‰¥âÕ∫√¡À≠‘ß “«„Àâ√—° “¡’·≈–
≈Ÿ°Ê 5„Àâ¡§’ «“¡ ¢ÿ ¡ÿ √Õ∫§Õ∫·≈–∫√‘ ∑ÿ ∏‘Ï ¥Ÿ·≈∫â“π™àÕß‡ªìπÕ¬à“ß¥’ ¡’„®‚Õ∫ÕâÕ¡Õ“√’·≈–¬‘π¬Õ¡
“¡’ ®–‰¥â ‰¡à¡’„§√æŸ¥®“¥ŸÀ¡‘Ëπ§” Õπ¢Õßæ√–‡®â“‰¥â
6æ«°§πÀπÿà¡Ê °Á‡À¡◊Õπ°—π µ—°‡µ◊Õπ‡¢“„Àâ‡ªìπ§π ÿ¢ÿ¡√Õ∫§Õ∫ 7§ÿ≥§«√®–∑” ‘Ëß∑’Ë¥’Ê„Àâ
æ«°‡¢“¥Ÿ‡ªìπµ—«Õ¬à“ß ‡«≈“∑’Ë§ÿ≥ Õπ°Á„Àâ®√‘ß„®·≈–®√‘ß®—ß 8„Àâ Õπ§” Õπ∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πå ®–
‰¥â ‰¡à¡’„§√µ”Àπ‘‰¥â ·≈–®–∑”„Àâ§π∑’µË Õà µâ“π§ÿ≥ Õ—∫Õ“¬¢“¬Àπâ“ ‡æ√“–‰¡à√®Ÿâ –‡Õ“Õ–‰√¡“µàÕ«à“
æ«°‡√“
9 Õπæ«°∑“ „Àâ‡™◊ËÕøíß‡®â“π“¬„π∑ÿ°‡√◊ËÕß µâÕß‡Õ“„®‡®â“π“¬ ·≈–‰¡à ‚µâ‡∂’¬ß 10 ÕπÕ¬à“
„Àâ‡¢“¢‚¡¬¢Õß‡®â“π“¬ ·µà„Àâ· ¥ß„Àâ‡®â“π“¬‡ÀÁπ«à“ “¡“√∂‰«â „®æ«°‡¢“‰¥âÕ¬à“ß‡µÁ¡∑’Ë ∑’∫Ë Õ°
„Àâ∑”∑—ßÈ À¡¥π’°È ‡Á æ◊ÕË ®–„™â∑°ÿ «‘∂∑’ “ß∑”„Àâ§π¡“ π„®§” Õπ¢Õßæ√–‡®â“Õß§å‡®â“™’«µ‘ ¢Õß‡√“¡“°¢÷πÈ
11∑’ºË ¡æŸ¥Õ¬à“ßπ’È °Á‡æ√“–§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“¢Õßæ√–‡®â“‰¥â¡“∂÷ß·≈â« ‡ªìπ§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“
∑’πË ”§«“¡√Õ¥¡“„Àâ°∫— ∑ÿ°§π 12§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“π’È ‰¥â Õπ„Àâ‡√“≈–∑‘ßÈ ™’«µ‘ ∑’Ë ‰¡à ‰¥â „Àâ‡°’¬√µ‘°∫—
æ√–‡®â“ ·≈–∑‘Èß°‘‡≈ µ—≥À“¢Õß‚≈°π’È §«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“π’È Õπ„Àâ‡√“‡ªìπ§π¡’ µ‘ §π∑’Ë¬ÿµ‘∏√√¡
·≈–§π∑’√Ë ®Ÿâ °— „Àâ‡°’¬√µ‘°∫— æ√–‡®â“ 13‡√“§«√®–∑”Õ¬à“ßπ’È „π¢≥–∑’‡Ë √“µ—ßÈ Àπâ“µ—ßÈ µ“§Õ¬„Àâ§«“¡À«—ß
∑’Ëπ”‡°’¬√µ‘¡“„Àâ‡√“‡ªìπ®√‘ß §«“¡À«—ßπ—Èπ§◊Õ‡√“®–‰¥â‡ÀÁπ‡°’¬√µ‘¬»¢Õßæ√–‡®â“ºŸâ¬‘Ëß„À≠à ·≈–
¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µåºŸâ™à«¬„Àâ√Õ¥¢Õß‡√“ 14æ√–Õß§å ‰¥â „Àâ™’«‘µ¢Õßæ√–Õß§å‡Õß‡æ◊ËÕ‡√“ ‡æ◊ËÕ®–‰¥â
ª≈¥ª≈àÕ¬‡√“„Àâ‡ªìπÕ‘ √– ‡æ◊ËÕ™”√–≈â“ß‡√“„Àâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï®–‰¥â‡ªìπ§π¢Õßæ√–Õß§å‚¥¬‡©æ“– §◊Õ
‡ªìπ§π∑’Ëæ¬“¬“¡®–∑”·µà§«“¡¥’
15„Àâ Õπ‡√◊ËÕßæ«°π’È ·≈–¢Õ√âÕßµ—°‡µ◊Õπæ«°‡¢“ §ÿ≥¡’ ‘∑∏‘Ï‡µÁ¡∑’Ë „π°“√∑”Õ¬à“ßπ’È Õ¬à“„Àâ
„§√¥Ÿ∂Ÿ°‡Õ“‰¥â

°“√„™â™’«‘µ∑’Ë∂Ÿ°µâÕß
§Õ¬‡µ◊Õπæ«°‡¢“ „Àâ¬‘π¬Õ¡‡™◊ËÕøíßºŸâª°§√Õß∫â“π‡¡◊Õß·≈–ºŸâ¡’Õ”π“®¥â«¬ ‡µ◊Õπ„Àâæ«°
‡¢“æ√âÕ¡Õ¬Ÿ‡à ¡Õ∑’®Ë –∑”¥’∑°ÿ Õ¬à“ß 2Õ¬à“„ √à “â ¬ªÑ“¬ §’ πÕ◊πË „ÀâÕ¬ŸÕà ¬à“ß ß∫ ¢ÿ ·≈– ¿ÿ “æ
ÕàÕπ‚¬π ‡Õ◊ÈÕ‡øóôÕ‡º◊ËÕ·ºà°—∫∑ÿ°§π
3‡æ√“–„πÕ¥’µ ‡√“°Á‡§¬‡ªìπ§π‚ßà ‰¡à‡™◊ÕË øíß ·≈–À≈ßº‘¥ µ°‡ªìπ∑“ ¢Õß°‘‡≈ µ—≥À“ ·≈–
À≈ß√–‡√‘ß‰ª°—∫§«“¡™—Ë«∑ÿ°Õ¬à“ß ™’«‘µ°Á‡µÁ¡‰ª¥â«¬§«“¡™—Ë«√â“¬ Õ‘®©“√‘…¬“ ‡ªìπ∑’Ë‡°≈’¬¥™—ß
¢Õß§πÕ◊πË ·≈–‡°≈’¬¥™—ß°—π‡Õß 4‡¡◊ÕË æ√–‡®â“ºŸ™â «à ¬„Àâ√Õ¥¢Õß‡√“ · ¥ß§«“¡√—°·≈–§«“¡‡¡µµ“
„Àâ‡√“‡ÀÁπ 5æ√–Õß§å ‰¥â™à«¬„Àâ‡√“√Õ¥ ‰¡à „™à‡æ√“–‡√“∑”¥’ ·µà‡ªìπ‡æ√“–§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“¢Õß
æ√–Õß§åµà“ßÀ“° æ√–Õß§å ‰¥â™”√–≈â“ß‡√“ ´÷Ëß∑”„Àâ‡√“‡°‘¥„À¡à ·≈–∂Ÿ° √â“ß¢÷Èπ¡“„À¡à¥â«¬ƒ∑∏‘Ï
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374

‡¥™¢Õßæ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘†Ï 6æ√–‡®â“„®°«â“ß¡“° æ√–Õß§å ‰¥â‡∑æ√–«‘≠≠“≥„Àâ°—∫‡√“ ºà“π
∑“ßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µåº™Ÿâ «à ¬„Àâ√Õ¥¢Õß‡√“ 7µÕππ’æÈ √–‡®â“¬Õ¡√—∫‡√“·≈â« ‡√“‡ªìπºŸ√â ∫— ¡√¥°§◊Õ¡’™«’ µ‘
°—∫æ√–Õß§åµ≈Õ¥‰ªÕ¬à“ß∑’Ë‡√“À«—ß‰«â ´÷Ëß¡“®“°§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“¢Õßæ√–Õß§å 8§”æŸ¥π’È‡™◊ËÕ∂◊Õ
‰¥â º¡Õ¬“°„Àâ§ÿ≥‡πâπ‡√◊ËÕßπ’È ‡æ◊ËÕ«à“§π‡À≈à“π—Èπ∑’Ë‡™◊ËÕæ√–‡®â“ ®–‰¥âÕÿ∑‘»µ—«‡Õß„π°“√∑”§«“¡¥’
‡æ√“–§” Õππ’È‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë¥’·≈–¡’ª√–‚¬™πå¡“° ”À√—∫∑ÿ°§π
9·µà „ÀâÀ≈’°‡≈’¬Ë ß°“√‚µâ‡∂’¬ß‚ßàÊ∑’‡Ë °’¬Ë «°—∫∫√√æ∫ÿ√…
ÿ ·≈–°“√∑–‡≈“–«‘«“∑°—π‡°’¬Ë «°—∫°Æ¢Õß
10
‚¡‡ ‡æ√“–‰¡à¡ª’ √–‚¬™πåÕ–‰√·≈–‰√â “√–¥â«¬ ‡¡◊ÕË ‰¥â‡µ◊Õπ§π∑’™Ë Õ∫¬ÿ·À¬à„Àâ‡°‘¥°“√·µ°·¬°
§√—Èß Õß§√—Èß·≈â« °ÁÕ¬à“‰ª¬ÿàß°—∫‡¢“Õ’° 11‡æ√“–§ÿ≥√ŸâÕ¬Ÿà·≈â««à“ ‡¢“‡ªìπ§ππÕ°≈ŸàπÕ°∑“ß·≈–
∫“ªÀπ“ ∫“ª∑’Ë‡¢“°àÕ¢÷Èπ°Á®–µ“¡¡“ πÕß‡¢“‡Õß

∫“ßÕ¬à“ß∑’Ë‰¡à§«√®–≈◊¡
ßà Õ“√‡∑¡— À√◊Õ∑’§°‘ — ¡“À“§ÿ≥ ¢Õ„Àâ§≥
ÿ æ¬“¬“¡¡“À“º¡∑’πË ‚‘ §‚ª≈‘ „Àâ ‰¥âπ–
13
‡æ√“–µÕπÀπâ“Àπ“«π’È º¡µ—¥ π‘ „®®–Õ¬Ÿ∑à π’Ë π—Ë „Àâ™«à ¬‡À≈◊Õ‡»π“ ∑’‡Ë ªìπ∑π“¬§«“¡ °—∫ÕªÕ≈‚≈
„π ‘Ëß∑’Ë‡¢“®”‡ªìπµâÕß„™â „π°“√‡¥‘π∑“ß ‡¢“®–‰¥â ‰¡à¢“¥Õ–‰√‡≈¬ 14§π¢Õß‡√“§«√∑’Ë®–‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë
®–∑ÿà¡‡∑µ—«‡Õß„π°“√∑”§«“¡¥’ ‡æ◊ËÕ™à«¬‡À≈◊Õ§π∑’Ë‡¥◊Õ¥√âÕπ ‡æ√“–∂â“∑”Õ¬à“ßπ’È™’«‘µ¢Õß‡¢“
®–¡’ª√–‚¬™πå
15∑ÿ°§π∑’ÕË ¬Ÿ°à ∫
— º¡ ßà §«“¡§‘¥∂÷ß¡“„Àâ§≥
ÿ ™à«¬ ßà §«“¡§‘¥∂÷ß‰ª„Àâ°∫— °≈ÿ¡à ºŸ‡â ™◊ÕË ∑’√Ë °— ‡√“¥â«¬
¢Õæ√–‡®â“¡’§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“°—∫æ«°§ÿ≥∑ÿ°§π
12‡¡◊ÕË º¡

17 Titus

374

26/8/03, 11:09 AM

375

Àπ—ß ◊Õøï‡≈‚¡π
Àπ—ß ◊Õøï‡≈‚¡π‡ªìπ®¥À¡“¬©∫—∫ —ÈπÊ ∑’Ë‡ª“‚≈‡¢’¬π
æ√âÕ¡Ê °—∫®¥À¡“¬∂÷ß™“«‚§‚≈ ’ øï‡≈‚¡π‡ªìπ§√‘ ‡µ’¬π
§πÀπ÷ßË „π‡¡◊Õß‚§‚≈ ’ ·≈–øï‡≈‚¡π¡’∑“ §πÀπ÷ßË ™◊ÕË ‚Õ‡π ¡‘ —
∑“ §ππ’È ‰¥âÀπ’ ‰ª®“°øï‡≈‚¡π ·µàµàÕ¡“‰¥â‡ªìπ§√‘ ‡µ’¬π
®“°°“√™—°®Ÿß¢Õß‡ª“‚≈ ®¥À¡“¬©∫—∫π’È‡ª“‚≈ ®÷ß‡¢’¬π¢÷Èπ
‡æ◊ËÕ„Àâøï‡≈‚¡π¬°‚∑…„Àâ°—∫‚Õ‡π ‘¡— ∑ÿ°Õ¬à“ß ·≈–¬Õ¡√—∫
‡¢“°≈—∫‡¢â“‰ª„À¡à

18 Phm

375

26/8/03, 12:11 PM

øï‡≈‚¡π 1:1

376

®¥À¡“¬®“°‡ª“‚≈∂÷ßøï‡≈‚¡π

1

®“° ‡ª“‚≈ ºŸâ‡ªìππ—°‚∑…‡æ√“–‡ÀÁπ·°àæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå ·≈–®“°∑‘‚¡∏’πâÕß™“¬¢Õß‡√“
∂÷ß øï‡≈‚¡π‡æ◊ÕË π√à«¡ß“π∑’‡Ë √“√—° 2·≈–∂÷ßÕ—ª‡øï¬πâÕß “«¢Õß‡√“ ·≈–Õ“√§‘ªªí ´÷ßË ‡ªìπ
∑À“√¢Õßæ√–§√‘ µå¥â«¬°—π°—∫‡√“ ·≈–À¡Ÿàª√–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“∑’Ë∫â“π¢Õß§ÿ≥
3¢Õ„Àâæ√–‡®â“æ√–∫‘¥“¢Õß‡√“ ·≈–æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µ‡®â“„Àâ§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“ ·≈– π
— µ‘ ¢ÿ °—∫
æ«°§ÿ≥∑ÿ°§π

§«“¡√—°·≈–§«“¡‡™◊ËÕ¢Õßøï‡≈‚¡π
¡Õ‡¡◊ÕË º¡Õ∏‘…∞“π‡º◊ÕË §ÿ≥ 5‡æ√“–º¡‰¥â¬π‘ ‡√◊ÕË ß§«“¡‡™◊ÕË ¢Õß
§ÿ≥∑’¡Ë µ’ Õà æ√–‡¬´Ÿ‡®â“ ·≈–§«“¡√—°∑’§Ë ≥
ÿ ¡’µÕà ºŸ∫â √‘ ∑ÿ ∏‘¢Ï Õßæ√–‡®â“∑ÿ°§π 6º¡Õ∏‘…∞“π¢Õ„Àâ§«“¡
‡™◊ËÕ∑’Ë‡√“¡’√à«¡°—ππ’È ∑”„Àâ§ÿ≥‡¢â“„®Õ¬à“ß≈÷°´÷Èß ∂÷ß ‘Ëß¥’Ê ∑—ÈßÀ¡¥∑’Ë‡√“¡’ „πæ√–§√‘ µå 7πâÕß‡Õã¬
§«“¡√—°¢Õß§ÿ≥∑”„Àâº¡¡’§«“¡ ÿ¢¡“° ·≈–¡’°”≈—ß„®¥â«¬ ‡æ√“–§ÿ≥∑”„ÀâºŸâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï∑—ÈßÀ≈“¬
¢Õßæ√–‡®â“™◊Ëπ„®
4º¡¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“¢Õßº¡‡

„ÀâµâÕπ√—∫‚Õ‡π ‘¡— ‡À¡◊Õπ‡¢“‡ªìπæ’ËπâÕß
µå º¡°≈â“æÕ∑’®Ë – ßË— „Àâ§≥
ÿ ∑”„π ßË‘ ∑’§Ë ≥
ÿ §«√∑”°Á®√‘ß 9·µà‡æ√“–§«“¡
√—°¢Õß§ÿ≥ º¡Õ¬“°®–¢Õ√âÕß§ÿ≥¡“°°«à“ º¡‡ª“‚≈§π·°à§ππ’È·≈–µÕππ’È°Á¬—ß‡ªìππ—°‚∑…
‡æ√“–‡ÀÁπ·°àæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå¥â«¬ 10º¡¢Õ√âÕß≈– ‡°’Ë¬«°—∫‡√◊ËÕß¢Õß‚Õ‡π ‘¡— * ´÷Ëß‡¢“‰¥â°≈“¬¡“
‡ªìπ≈Ÿ°¢Õßº¡µÕπ∑’Ëº¡Õ¬Ÿà„π§ÿ°π’È 11‡¡◊ËÕ°àÕππ’È ‡¢“‡§¬‡ªìπ§π∑’Ë ‰¡à¡’ª√–‚¬™πåÕ–‰√°—∫§ÿ≥‡≈¬
·µà‡¥’Î¬«π’È‡¢“°≈—∫¡’ª√–‚¬™πå¡“° ∑—Èß°—∫§ÿ≥·≈–°—∫º¡¥â«¬
12‡¢“‡ªìπ‡À¡◊Õπ¥«ß„®¢Õßº¡∑’‡¥’¬« ·≈–º¡°Á ‰¥â ßà ‡¢“°≈—∫¡“À“§ÿ≥ 13§«“¡®√‘ß·≈â«º¡
Õ¬“°®–„Àâ‡¢“Õ¬Ÿà∑Ë’πË’°—∫º¡‡æ◊ËÕ®–‰¥â™à«¬‡À≈◊Õº¡·∑π§ÿ≥„π¢≥–∑’Ëº¡µ‘¥§ÿ°Õ¬Ÿà∑Ë’πË’‡æ√“–‡ÀÁπ
·°à¢à“«¥’π—Èπ 14·µàº¡‰¡àÕ¬“°®–∑”Õ–‰√≈ß‰ªπÕ°®“°§ÿ≥®–Õπÿ≠“µ‡ ’¬°àÕπ ‡æ◊ËÕ«à“§«“¡¥’
µà“ßÊ∑’Ë§ÿ≥∑”π—Èπ®–‰¥â‡ªìπ‰ªµ“¡§«“¡ ¡—§√„®¢Õß§ÿ≥‡Õß ‰¡à„™à‡æ√“–º¡∫—ß§—∫
15‰¡à·πàπ– ∑’Ë‡¢“µâÕß®“°§ÿ≥‰ªæ—°Àπ÷Ëß Õ“®®–‡ªìπ‡æ√“–‡¢“®–‰¥â°≈—∫¡“Õ¬Ÿà°—∫§ÿ≥µ≈Õ¥
‰ª°Á ‰¥â 16·≈–‰¡à „™à°≈—∫¡“Õ¬à“ß∑“ Õ’°·≈â« ·µà¥’°«à“∑“ ‡ ’¬Õ’° §◊Õ‡ªìπæ’ËπâÕß∑’Ë√—° º¡√—°‡¢“
¡“° ·µà§ÿ≥®–√—°‡¢“¡“°¬‘Ëß°«à“ ‰¡à „™à‡ªìπ‡æ’¬ß·§à‡æ◊ËÕπ¡πÿ…¬å‡∑à“π—Èπ ·µà‡ªìππâÕß™“¬„πÕß§å
‡®â“™’«‘µ¥â«¬
17¥—ßπ—π
È ∂â“§ÿ≥¬—ß‡ÀÁπ«à“º¡‡ªìπÀÿπâ «à πÕ¬ŸÕà °’ ≈–°Á ¢Õ„ÀâµÕâ π√—∫‡¢“‡À¡◊Õπ°—∫∑’§Ë ≥
ÿ ®–µâÕπ√—∫
18
º¡¥â«¬ ∂â“‡¢“∑”Õ–‰√º‘¥µàÕ§ÿ≥ À√◊Õ‡ªìπÀπ’ÈÕ–‰√§ÿ≥ °Á„Àâ¡“§‘¥‡Õ“°—∫º¡‰¥â‡≈¬ 19º¡ ‡ª“‚≈
‡¢’¬π¥â«¬¡◊Õ¢Õßº¡‡Õß‡≈¬«à“ º¡®–®à“¬§◊π„Àâ°—∫§ÿ≥‡Õß ·≈–®–‰¡àæŸ¥∂÷ß‡√◊ËÕß∑’Ë§ÿ≥‡ªìπÀπ’È
™’«‘µº¡¥â«¬ 20∂Ÿ°·≈â« πâÕß™“¬ ¢Õ„Àâº¡‰¥âª√–‚¬™πå®“°§ÿ≥∫â“ß„πÕß§å‡®â“™’«‘µ ™à«¬∑”„Àâº¡
™◊Ëπ„®¢÷Èπ„πæ√–§√‘ µå¥â«¬ 21∑’Ëº¡‡¢’¬π®¥À¡“¬π’È¡“„Àâ‡æ√“–º¡·πà„®«à“§ÿ≥®–‡™◊ËÕøíß ·≈–∑”
¡“°¬‘Ëß°«à“∑’Ëº¡¢Õ‡ ’¬Õ’°
8∂÷ß·¡â«“à „πæ√–§√‘

1:10 ‚Õ‡π ‘¡— „π¿“…“‡¥‘¡ ·ª≈«à“ ‡ªìπª√–‚¬™πå

18 Phm

376
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377

øï‡≈‚¡π 1:25

22Õ’°Õ¬à“ßÀπ÷ßË ™à«¬®—¥‡µ√’¬¡ÀâÕß„Àâ°∫
— º¡¥â«¬ ‡æ√“–º¡‡™◊ÕË «à“ æ√–‡®â“®–

ßà º¡¡“À“§ÿ≥

µ“¡∑’Ëæ«°§ÿ≥‰¥âÕ∏‘…∞“ππ—Èπ

§”≈ß∑â“¬
‡æ◊ÕË π∑’µË ¥‘ §ÿ°°—∫º¡‡æ√“–‡ÀÁπ·°àæ√–§√‘ µå Ω“°§«“¡§‘¥∂÷ß¡“„Àâ§≥
ÿ ¥â«¬ 24√«¡
∑—Èß‡æ◊ËÕπ√à«¡ß“π¢Õßº¡ ¡“√–‚° Õ“√‘ ∑“√§— ‡¥¡“ ·≈–≈Ÿ°“°ÁΩ“°§«“¡§‘¥∂÷ß¡“„Àâ°—∫§ÿ≥
¥â«¬‡À¡◊Õπ°—π 25¢Õ„Àâ§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µ‡®â“Õ¬Ÿà°—∫«‘≠≠“≥¢Õßæ«°§ÿ≥¥â«¬
23‡Õª“ø√—

18 Phm

377
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378

Àπ—ß Õ◊ Œ’∫√Ÿ
”À√—∫®¥À¡“¬Œ’∫√ŸππÈ— ‡√“‰¡à∑√“∫«à“„§√‡ªìπ§π‡¢’¬π
·µà‡™◊ËÕ«à“‡ªìπ®¥À¡“¬∑’Ë‡¢’¬π∂÷ß§√‘ ‡µ’¬π™“«¬‘« „π¢≥–
π—Èπæ«°‡¢“‡°◊Õ∫®–∑‘Èß∑“ß¢Õßæ√–‡¬´Ÿ ®¥À¡“¬©∫—∫π’È®÷ß
‡¢’¬π¢÷Èπ‡æ◊ËÕª≈ÿ°„®·≈–‡ √‘¡§«“¡‡™◊ËÕ¢Õß§√‘ ‡µ’¬π‡À≈à“π’È
§π‡¢’¬π‰¥â‡πâπ«à“æ√–‡¬´Ÿπ—ÈπÕ¬Ÿà‡Àπ◊Õ∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß·≈–Õ¬Ÿà
‡Àπ◊Õ¡πÿ…¬å∑ÿ°§π„π‚≈°π’È µÕπ®∫¢Õß®¥À¡“¬§π‡¢’¬π‰¥â
ª≈ÿ°„®„Àâ§√‘ ‡µ’¬π™“«¬‘« ‰«â«“ß„®„πæ√–‡¬´Ÿ·≈–„™â™’«‘µ
‡æ◊ÕË æ√–Õß§åµàÕ‰ª

19 Heb

378

26/8/03, 12:12 PM

379

Œ’∫√Ÿ 1:11

Œ’∫√Ÿ
æ√–‡®â“æŸ¥ºà“πæ√–∫ÿµ√¢Õßæ√–Õß§å
„π ¡—¬°àÕπ æ√–‡®â“‰¥âæ¥Ÿ °—∫∫√√æ∫ÿ√…ÿ ¢Õß‡√“ æ√–Õß§å ‰¥âæ¥Ÿ ºà“π∑“ßºŸæâ ¥Ÿ ·∑πæ√–‡®â“†
À≈“¬§√—ßÈ ¥â«¬«‘∏°’ “√∑’ÀË ≈“°À≈“¬ 2·µà„π§√—ßÈ ¥ÿ ∑â“¬π’È æ√–Õß§å‰¥âæ¥Ÿ °—∫‡√“ºà“π∑“ßæ√–∫ÿµ√
ºŸ∑â æ’Ë √–Õß§å‰¥â·µàßµ—ßÈ „Àâ‡ªìπºŸ√â ∫— ¡√¥°∑ÿ° ß‘Ë ∑ÿ°Õ¬à“ß æ√–‡®â“‰¥â √â“ß®—°√«“≈‚¥¬ºà“π∑“ßæ√–∫ÿµ√
¥â«¬ 3æ√–∫ÿµ√π—πÈ ‰¥â –∑âÕπ„Àâ‡ÀÁπ∂÷ß§«“¡¬‘ßË „À≠à¢Õßæ√–‡®â“ ·≈–‡ªìπæ‘¡æå‡¥’¬«°—∫æ√–‡®â“∑ÿ°
Õ¬à“ß æ√–∫ÿµ√‰¥â „™â§”æŸ¥Õ—π∑√ßƒ∑∏‘Ï¢Õßæ√–Õß§å§È”®ÿπ∑ÿ° ‘Ëß„π‚≈°‰«â ‡¡◊ËÕæ√–∫ÿµ√‰¥â≈â“ß∫“ª
„Àâ¡πÿ…¬å·≈â« æ√–Õß§å‰¥âπß—Ë ≈ß∑“ß¢«“¡◊Õ¢ÕßºŸ¬â ß‘Ë „À≠à ßŸ ¥ÿ „π «√√§å* 4¥—ßπ—πÈ æ√–∫ÿµ√®÷ß¬‘ßË „À≠à
°«à“æ«°∑Ÿµ «√√§å¡“°¡“¬π—° ‡À¡◊Õπ°—∫™◊ËÕ∑’Ëæ√–Õß§å ‰¥â√—∫π—Èπ°Á¬Ë‘ß„À≠à°«à“™◊ËÕ¢Õßæ«°∑Ÿµ
«√√§å¥«â ¬
5‡æ√“–æ√–‡®â“‰¡à‡§¬æŸ¥°—∫∑Ÿµ «√√§åÕß§å ‰Àπ‡≈¬«à“
ç‡®â“§◊Õ≈Ÿ°¢Õß‡√“ «—ππ’È‡√“‰¥â‡ªìπæàÕ¢Õß‡®â“·≈â«é ( ¥ÿ¥’ 2:7)
·≈–æ√–‡®â“°Á ‰¡à‡§¬æŸ¥∂÷ß∑Ÿµ «√√§åÕß§å ‰Àπ¥â«¬«à“
ç‡√“®–‡ªìπæàÕ¢Õß‡¢“ ·≈–‡¢“®–‡ªìπ≈Ÿ°¢Õß‡√“é (2 ´“¡Ÿ‡Õ≈ 7:14)
6‡¡◊ËÕæ√–‡®â“π”∫ÿµ√À—«ªï* ¢Õßæ√–Õß§å¡“∑’Ë ‚≈°π’È æ√–Õß§åæŸ¥«à“
ç¢Õ„Àâæ«°∑Ÿµ «√√§å∑—ÈßÀ¡¥¢Õßæ√–‡®â“°√“∫‰À«â‡¢“é (‡©≈¬∏√√¡∫—≠≠—µ‘ 32:43)
7æ√–‡®â“æŸ¥∂÷ß∑Ÿµ «√√§å«à“
çæ√–‡®â“®–∑”„Àâ∑Ÿµ «√√§å¢Õßæ√–Õß§å‡ªìπ‡À¡◊Õπ≈¡*
·≈–∑”„Àâ∑“ √—∫„™â¢Õßæ√–Õß§å ‡ªìπ‡À¡◊Õπ‡ª≈«‰øé ( ¥ÿ¥’104:4)
8·µàæ√–‡®â“æŸ¥°—∫æ√–∫ÿµ√«à“
ç‚Õ æ√–‡®â“ ∫—≈≈—ß°å¢Õßæ√–Õß§å ®–Õ¬Ÿà∂“«√µ≈Õ¥‰ª
·≈–æ√–Õß§å®–ª°§√Õß·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–Õß§åÕ¬à“ß¬ÿµ‘∏√√¡
9æ√–Õß§å√—°§«“¡∂Ÿ°µâÕß·≈–‡°≈’¬¥§«“¡™—Ë«
π—Ëπ‡ªìπ‡Àµÿ∑’Ëæ√–‡®â“¢Õßæ√–Õß§å‡®‘¡æ√–Õß§å
¥â«¬πÈ”¡—π·Ààß§«“¡™◊πË ™¡¬‘π¥’
¡“°°«à“‡æ◊ËÕπÊ ¢Õßæ√–Õß§åé ( ¥ÿ¥’ 45:6-7)
10æ√–‡®â“¬—ßæŸ¥Õ’°«à“
ç‚Õ Õß§å‡®â“™’«‘µ „πµÕπ‡√‘Ë¡µâππ—Èπ
æ√–Õß§å ‰¥â«“ß√“°∞“π¢Õß·ºàπ¥‘π‚≈°π’È
·≈–æ√–Õß§å ‰¥â √â“ßøÑ“ «√√§å¥â«¬¡◊Õ¢Õßæ√–Õß§å‡Õß
11 ßË‘ ‡À≈à“π’®È – ≠
Ÿ ≈“¬‰ª ·µàæ√–Õß§å®–¬—ß§ßÕ¬Ÿà
ßË‘ ‡À≈à“π’®È –‡ªóÕò ¬‰ª‡À¡◊Õπ‡ ÕÈ◊ ºâ“

1

1:3
1:6
1:7

19 Heb

ºŸ¬â Ëß‘ „À≠à ßŸ ¥ÿ „π «√√§å §◊Õ æ√–‡®â“
∫ÿµ√À—«ªï À¡“¬∂÷ß æ√–§√‘ µå ´÷Ëß‡ªìπ∫ÿµ√§π·√°·≈–§π∑’Ë ”§—≠∑’Ë ¥ÿ ¢Õßæ√–‡®â“
≈¡ À¡“¬∂÷ß æ√–«‘≠≠“≥ °Á ‰¥â

379
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Œ’∫√Ÿ 1:12

380
12æ√–Õß§å®–¡â«π

‘Ëß‡À≈à“π’È‡°Á∫‡À¡◊Õπ°—∫‡ ◊ÈÕ§≈ÿ¡
·≈– ‘Ëß‡À≈à“π’È®–‡ª≈’Ë¬π‰ª‡À¡◊Õπ°—∫‡ª≈’Ë¬π‡ ◊ÈÕºâ“
·µàæ√–Õß§å®–¬—ß§ß‡À¡◊Õπ‡¥‘¡
·≈–«—π‡«≈“¢Õßæ√–Õß§å®–‰¡à¡’«—π ‘Èπ ÿ¥é ( ¥ÿ¥’ 102:25-27)
13æ√–‡®â“‰¡à‡§¬æŸ¥°—∫∑Ÿµ «√√§åÕß§å ‰Àπ¥â«¬«à“
çπ—Ëß≈ß∑“ß¢«“¡◊Õ¢Õß‡√“
®π°«à“‡√“®–∑”„Àâ»—µ√Ÿ¢Õß‡®â“
‡ªìπ∑’Ë«“ß‡∑â“ ”À√—∫‡®â“é ( ¥ÿ¥’ 110:1)
14æ«°∑Ÿµ «√√§å‡À≈à“π’È ‡ªìπ«‘≠≠“≥∑’Ë√—∫„™âæ√–‡®â“ ·≈–æ√–Õß§å ‰¥â àß‰ª™à«¬§π∑’Ë°”≈—ß
®–‰¥â√—∫§«“¡√Õ¥ ‰¡à „™àÀ√◊Õ

§«“¡√Õ¥Õ—π¬‘Ëß„À≠à¢Õß‡√“
π—Ëπ‡ªìπ‡Àµÿ∑’Ë‡√“®–µâÕß„Àâ§«“¡ π„®‡ªìπæ‘‡»…°—∫§«“¡®√‘ß∑’Ë‡√“‰¥â¬‘π¡“ ‰¡àÕ¬à“ßπ—Èπ‡√“
®–§àÕ¬ÊÀà“ß‡À‘π‰ª 2‡æ√“–∂â“¢âÕ§«“¡∑’æË √–‡®â“æŸ¥ºà“π∑Ÿµ «√√§å ¬—ß¡’º≈∫—ß§—∫„πµÕππ—πÈ
®π∑ÿ°§π∑’ΩË “É ΩóπÀ√◊Õ‰¡à‡™◊ÕË øíß‰¥â√∫— ‚∑…∑’Ë “ ¡ 3·≈â«‡√“≈à–®–æâπ‚∑…‰¥âÀ√◊Õ ∂â“À“°‡√“‰¡à π„®
„π§«“¡√Õ¥Õ—π¬‘Ëß„À≠àπ’È §«“¡√Õ¥π’ÈÕß§å‡®â“™’«‘µ‰¥â¡“ª√–°“»„πµÕπ·√°Ê ·≈â«§πæ«°·√°
π—πÈ ∑’Ë ‰¥âøßí æ√–Õß§å°Á ‰¥â¡“¬◊π¬—π‡√◊ÕË ß§«“¡√Õ¥π’È „Àâ°∫— ‡√“ 4æ√–‡®â“„™âÀ¡“¬ ”§—≠ °“√Õ—»®√√¬å
ª“Ø‘À“√‘¬µå “à ßÊ ·≈–æ√ «√√§å∑¡Ë’ “®“°æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ∑ÿ ∏‘†Ï µ“¡„®™Õ∫æ√–Õß§å ¡“¬◊π¬—π‡√◊ÕË ß
§«“¡√Õ¥π’È „Àâ°—∫‡√“¥â«¬

2

æ√–‡¬´Ÿ∂Ÿ°∑¥≈Õß‡À¡◊Õπæ’ËπâÕß¢Õßæ√–Õß§å
æ√–‡®â“‰¡à ‰¥â¡Õ∫„ÀâÕ¬Ÿà„µâÕ”π“®¢Õßæ«°∑Ÿµ «√√§å 6·µà¡’§π
‡¢’¬π‰«â „πæ√–§—¡¿’√∑å ÀË’ π÷ßË «à“
ç¡πÿ…¬å‡ªìπ„§√°—πæ√–Õß§å∂ß÷ ‰¥âÀ«à ß„¬
À√◊Õ∫ÿµ√¡πÿ…¬å*‡ªìπ„§√°—πæ√–Õß§å∂÷ß‰¥â‡Õ“„®„ àπ—°
7æ√–Õß§å∑”„Àâ‡¢“µË”°«à“æ«°∑Ÿµ «√√§å·§à™—Ë«§√“«
·≈â«æ√–Õß§å ‰¥â¡Õ∫ ßà“√“»’
·≈–‡°’¬√µ‘¬»„Àâ°∫— ‡¢“‡ªìπ√“ß«—≈
8·≈–«“ß∑ÿ° ‘Ëß‰«â „µâ‡∑â“¢Õß‡¢“é ( ¥ÿ¥’ 8:4-6)
‡¡◊ÕË æ√–‡®â“«“ß∑ÿ° ßË‘ ‰«â „µâ‡∑â“‡¢“ · ¥ß«à“∑ÿ° ßË‘ ∑ÿ°Õ¬à“ß≈â«πÕ¬Ÿà„µâÕ”π“®¢Õß‡¢“ ·µàµÕπ
π’‡È √“¬—ß‰¡à ‰¥â‡ÀÁπ∑ÿ° ßË‘ Õ¬Ÿà„µâÕ”π“®¢Õß‡¢“‡≈¬ 9·µà‡√“‡ÀÁπæ√–‡¬´Ÿ∑æ’Ë √–‡®â“∑”„ÀâµË”°«à“æ«°∑Ÿµ
«√√§å·§à™«Ë— §√“« æ√–Õß§å‰¥â√∫— ßà“√“»’·≈–‡°’¬√µ‘¬»‡ªìπ√“ß«—≈‡æ√“–æ√–‡¬´Ÿ‰¥â∑π∑ÿ°¢å∑√¡“π
®πµ“¬ ‡ªìπ‡æ√“–æ√–‡®â“¡’‡¡µµ“°√ÿ≥“ æ√–‡¬´Ÿ∂÷ßµâÕß¡“≈‘È¡√ §«“¡µ“¬‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå¢Õß
¡πÿ…¬å∑ÿ°§π
5‚≈°„À¡à∑’Ë‡√“°”≈—ßæŸ¥∂÷ßπ’È

2:6
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10æ√–‡®â“

√â“ß∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß ·≈–∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß‡°‘¥¢÷Èπ¡“‡æ◊ËÕæ√–Õß§å æ√–‡®â“µâÕß°“√
∑’Ë®–π”≈Ÿ°Ê ¡“°¡“¬ ¡“¡’ à«π√à«¡„π‡°’¬√µ‘¬»¢Õßæ√–Õß§å æ√–Õß§å®÷ß¬Õ¡„Àâæ√–‡¬´Ÿ¡“∑π
∑ÿ°¢å∑√¡“π ‡æ◊ÕË æ√–‡¬´Ÿ®–‰¥â ¡∫Ÿ√≥å·∫∫§√∫∂â«π ·≈â«π”§π¡“∂÷ß§«“¡√Õ¥ 11∑—ßÈ æ√–‡¬´Ÿº∑Ÿâ ’Ë
∑”„Àâ§πÕ◊Ëπ∫√‘ ÿ∑∏‘†Ï ·≈–§π∑’Ëæ√–Õß§å∑”„Àâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï¥â«¬ µà“ß¡“®“°§√Õ∫§√—«‡¥’¬«°—π æ√–‡¬´Ÿ
‡≈¬‰¡àÕ“¬∑’Ë®–‡√’¬°æ«°‡¢“«à“‡ªìπæ’ËπâÕß¢Õßæ√–Õß§å 12æ√–‡¬´ŸæŸ¥«à“
ç‡√“®–ª√–°“»™◊ËÕ¢Õßæ√–Õß§å„Àâ°—∫æ’ËπâÕß¢Õß‡√“
‡√“®–√âÕß‡æ≈ß √√‡ √‘≠æ√–Õß§åµàÕÀπâ“À¡Ÿàª√–™ÿ¡é ( ¥ÿ¥’ 22:22)
13æ√–Õß§åæ¥Ÿ Õ’°«à“
ç‡√“®–‰«â«“ß„®„πæ√–Õß§åé (Õ‘ ¬“Àå 8:17)
·≈–æ√–Õß§å¬—ßæŸ¥Õ’°«à“
ç‡√“Õ¬Ÿà∑’Ëπ’Ëæ√âÕ¡Ê °—∫≈Ÿ°Ê ∑’Ëæ√–‡®â“„Àâ°—∫‡√“é (Õ‘ ¬“Àå 8:18)
14‡æ√“–æ«°≈Ÿ°Êπ—Èπ‡ªìπ¡πÿ…¬å∑’Ë¡’‡≈◊Õ¥‡π◊ÈÕ æ√–‡¬´Ÿ°Á‡≈¬µâÕß¡“‡ªìπ¡πÿ…¬å∑’Ë¡’‡≈◊Õ¥‡π◊ÈÕ
‡À¡◊Õπ°—π ‡æ◊ÕË ®–‰¥âµ“¬·≈–∑”≈“¬¡“√∑’¡Ë Õ’ ”π“®∑”„Àâ§πµ“¬‰¥â15§πæ«°π’°È ≈—«µ“¬‡≈¬µ°‡ªìπ
∑“ ¢Õß§«“¡°≈—« æ√–‡¬´Ÿ¡“µ“¬‡æ◊ËÕª≈¥ª≈àÕ¬§πæ«°π’È „Àâ‡ªìπÕ‘ √–16·πàπÕπæ√–‡¬´Ÿ‰¡à ‰¥â
¡“™à«¬æ«°∑Ÿµ «√√§å ·µà¡“™à«¬≈Ÿ°À≈“π¢ÕßÕ—∫√“Œ—¡† 17‡æ√“–Õ¬à“ßπ’È æ√–Õß§å®÷ßµâÕß‡ªìπ
‡À¡◊Õπ°—∫æ’πË Õâ ß¢Õßæ√–Õß§å∑°ÿ Õ¬à“ß‡æ◊ÕË æ√–Õß§å®–‰¥â‡ªìπÀ—«Àπâ“π—°∫«™ ßŸ ¥ÿ † ∑’¡Ë §’ «“¡‡¡µµ“
·≈–´◊ËÕ —µ¬å„π°“√√—∫„™âæ√–‡®â“ ·≈–‡æ◊ËÕ®–®—¥°“√°—∫§«“¡∫“ª¢Õßª√–™“™π‰¥â¥â«¬ 18‡¥’Î¬«π’È
æ√–Õß§å “¡“√∂™à«¬§π∑’Ë∂Ÿ°∑¥≈Õß‰¥â·≈â« ‡æ√“–æ√–Õß§å‡Õß‰¥â√—∫§«“¡∑√¡“π·≈–∂Ÿ°
∑¥≈Õß¡“°àÕπ

æ√–‡¬´Ÿπ—Èπ¬‘Ëß„À≠à°«à“‚¡‡
¥—ßπ—Èπ æ’ËπâÕßºŸâ∫√‘
¢Õ„Àâ¡’„®®¥®àÕÕ¬Ÿ°à ∫— æ√–‡¬´ŸºâŸ∑‡Ë’ √“
¬Õ¡√—∫°—π æ√–Õß§å‡ªìπ∑—Èß∑Ÿµæ‘‡»…®“°æ√–‡®â“ ·≈–‡ªìπÀ—«Àπâ“π—°∫«™ Ÿß ÿ¥†¥â«¬
2æ√–Õß§å´Ë◊Õ —µ¬åµàÕæ√–‡®â“ºŸâ∑Ë’ ‰¥â·µàßµ—Èßæ√–Õß§å ‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ë ‚¡‡ ´◊ËÕ —µ¬å‡¡◊ËÕ√—∫„™âÕ¬Ÿà „π
∫â“π‡√◊Õπ¢Õßæ√–‡®â“ 3®–‡ÀÁπ«à“æ√–‡¬´Ÿππ—È ¡§«√∑’®Ë –‰¥â√∫— ‡°’¬√µ‘¡“°°«à“‚¡‡ ‡ ¬’ Õ’° ‡À¡◊Õπ°—∫
§π∑’Ë √â“ß∫â“π‰¥â√∫— ‡°’¬√µ‘¡“°°«à“µ—«∫â“π‡Õß 4·πàπÕπ∫â“π∑ÿ°À≈—ß®–µâÕß¡’§π √â“ß ·µàæ√–‡®â“
‡ªìπºŸâ √â“ß∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß
5‚¡‡ π—π
È ´◊ÕË µ— ¬å„πÀπâ“∑’∑Ë °ÿ Õ¬à“ß„π∞“π–§π„™â „π§√—«‡√◊Õπ¢Õßæ√–‡®â“ ·≈–‡¢“¡’Àπâ“∑’Ë
∫Õ°„Àâ§π√Ÿâ∂÷ß Ë‘ß∑’Ëæ√–‡®â“®–‡ªî¥‡º¬„πÕπ“§µ 6·µàæ√–§√‘ µåπÈ—π´◊ËÕ —µ¬å„π∞“π–∫ÿµ√‡Àπ◊Õ
§√—«‡√◊Õπ¢Õßæ√–‡®â“ ·≈–‡√“°Á§◊Õ§√—«‡√◊Õπ¢Õßæ√–Õß§å ∂â“‡√“¬—ß°≈â“À“≠·≈–¿Ÿ¡‘„®„π
§«“¡À«—ß∑’Ë‡√“¡’Õ¬Ÿàπ—Èπ

3

∑ÿ ∏‘†Ï ∑—ÈßÀ≈“¬ ºŸ∑â æ’Ë √–‡®â“‡√’¬°¡“

‡√“µâÕßµ‘¥µ“¡æ√–‡®â“µàÕ‰ª
ÿ∑∏‘†Ï æŸ¥«à“
ç«—ππ’È ∂â“æ«°‡®â“‰¥â¬‘π‡ ’¬ß¢Õßæ√–‡®â“
8°ÁÕ¬à“¡’ „®¥◊ÈÕ√—Èπ ‡À¡◊Õπ°—∫µÕππ—Èπ∑’Ë‡®â“‰¥â°∫ÆµàÕæ√–‡®â“

7‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëæ√–«‘≠≠“≥∫√‘
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382

„π«—ππ—Èπ∑’Ë‡®â“‰¥â≈Õß¥’°—∫æ√–‡®â“ „π∑’Ë‡ª≈à“‡ª≈’Ë¬«é
æ√–‡®â“æŸ¥«à“
ç∫√√æ∫ÿ√ÿ…¢Õßæ«°‡®â“ ‰¥â≈Õß¥’·≈–∑â“∑“¬‡√“
„π∑’Ë‡ª≈à“‡ª≈’Ë¬«π—Èπ ∑—ÈßÊ ∑’Ëæ«°‡¢“‰¥â‡ÀÁπ
‡√“∑” ‘Ëß∑’Ë¬‘Ëß„À≠àµ≈Õ¥ ’Ë ‘∫ªï
10π—Ëπ‡ªìπ‡Àµÿ∑’Ë‡√“‚°√∏§π√ÿàππ—Èπ ·≈–‡√“æŸ¥«à“
ù„®¢Õß‡¢“À≈ßº‘¥‡ ¡Õ §πæ«°π’È ‰¡à‡§¬‡¢â“„®‡ âπ∑“ß¢Õß‡√“û
11¥—ßπ—Èπ µÕπ∑’Ë‡√“‚°√∏ ‡√“‰¥â “∫“π«à“
ùæ«°‡¢“®–‰¡à¡’«—π‰¥â‡¢â“‰ªÀ¬ÿ¥æ—°ºàÕπ*°—∫‡√“ûé ( ¥ÿ¥’ 95:7-11)
12æ’π
Ë Õâ ß§√—∫ √–«—ß„Àâ¥’ Õ¬à“„Àâ¡’„§√ °— §π‡≈¬„πæ«°§ÿ≥∑’¡Ë ®’ µ‘ „®™—«Ë √â“¬ ∑’Ë‰¡à‰«â«“ß„®æ√–‡®â“
‡æ√“–„®Õ¬à“ßπ’È®–∑”„Àâ§ÿ≥À—π‰ª®“°æ√–‡®â“ºŸâ¡’™’«‘µÕ¬Ÿà 13·µà „Àâ°”≈—ß„®°—π·≈–°—π∑ÿ°Ê «—π
µ√“∫‡∑à“∑’¬Ë ß— ¡’™«’ µ‘ Õ¬Ÿà„π ç«—ππ’éÈ * ‡æ◊ÕË ∫“ª®–‰¥â ‰¡àÀ≈Õ°æ«°§ÿ≥ ∑”„Àâ¡’„®·¢Áß°√–¥â“ß 14‡æ√“–
‡√“∑ÿ°§π¡’ à«π√à«¡„πæ√–§√‘ µå ∂â“‡√“¬—ß¬÷¥§«“¡¡—Ëπ„®∑’Ë‡√“¡’µ—Èß·µà·√°π—Èπ®π∂÷ß∑’Ë ÿ¥
15‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëæ√–§—¡¿’√å†æŸ¥‰«â«à“
ç«—ππ’È ∂â“‡®â“‰¥â¬‘π‡ ’¬ß¢Õßæ√–‡®â“
°ÁÕ¬à“¡’ „®¥◊ÈÕ√—Èπ ‡À¡◊ÕπµÕππ—Èπ∑’Ë‡®â“‰¥â°∫ÆµàÕæ√–‡®â“é ( ¥ÿ¥’ 95:7-8)
16„§√°—π∑’Ë ‰¥â¬π
‘ ‡ ¬’ ßæ√–‡®â“ ·≈â«¬—ß°≈â“°∫ÆÕ’° °Áæ«°π—πÈ ∑ÿ°§π∑’Ë ‚¡‡ ‰¥âæ“ÕÕ°¡“®“°
ª√–‡∑»Õ’¬‘ªµå ‰¡à„™àÀ√◊Õ 17·≈â«„§√°—π∑’Ëæ√–‡®â“‚°√∏µ≈Õ¥ ’Ë ‘∫ªï °Á§π∫“ªæ«°π—Èπ∑’Ë≈â¡µ“¬≈ß
„π∑’Ë‡ª≈à“‡ª≈’Ë¬« ‰¡à „™àÀ√◊Õ 18·≈â«„§√°—π∑’Ëæ√–‡®â“ “∫“π «à“®–‰¡à¡’«—π‰¥â‡¢â“‰ªÀ¬ÿ¥æ—°ºàÕπ°—∫
æ√–Õß§å °Áæ«°∑’Ë ‰¡à¬Õ¡‡™◊ÕË øíßπ—πÈ ‰¡à„™àÀ√◊Õ 19‡√“‰¥â‡ÀÁπ«à“ ∑’æË «°π—πÈ ‡¢â“‰ªÀ¬ÿ¥æ—°ºàÕπ°—∫æ√–‡®â“
‰¡à ‰¥â °Á‡æ√“–æ«°‡¢“‰¡à ‰«â«“ß„®π—Ëπ‡Õß
9

4

‡π◊ÕË ß®“°§” ≠
— ≠“∑’æË √–‡®â“®–„Àâ‡√“‡¢â“‰ªÀ¬ÿ¥æ—°ºàÕπ°—∫æ√–Õß§åππÈ— ¬—ß‰¡à ‰¥â∂°Ÿ ¬°‡≈‘°
∂â“Õ¬à“ßπ—πÈ „Àâ√–«—ßµ—«„Àâ¥’ ‡æ◊ÕË ®–‰¥â ‰¡à¡’„§√„πæ«°§ÿ≥æ≈“¥‚Õ°“ π—πÈ ‰ª 2∑—ßÈ ‡√“·≈–§π
Õ‘ √“‡Õ≈°Á ‰¥â¬‘π¢à“«¥’‡À¡◊Õπ°—π ·µà¢à“«¥’π—Èπ‰¡à¡’ª√–‚¬™πåÕ–‰√°—∫æ«°‡¢“‡≈¬ ‡æ√“–§π∑’Ë
‰¥â¬‘π°Á ‰¡à ‰¥â ‰«â«“ß„®„πæ√–‡®â“ 3·µàæ«°‡√“∑’Ë ‰«â«“ß„®·≈â« °”≈—ß‡¢â“‰ªÀ¬ÿ¥æ—°ºàÕπ°—∫æ√–‡®â“
à«π§π∑’Ë ‰¡à ‰¥â ‰«â«“ß„®®–‡ªìπ‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëæ√–‡®â“‰¥âæŸ¥‰«â«à“
çµÕπ∑’Ë‡√“‚°√∏ ‡√“‰¥â “∫“π«à“
ùæ«°‡¢“®–‰¡à¡’«—π‰¥â‡¢â“‰ªÀ¬ÿ¥æ—°ºàÕπ°—∫‡√“ûé ( ¥ÿ¥’ 95:11)
∂÷ß·¡âæ√–‡®â“‰¥âÀ¬ÿ¥æ—°ºàÕπ®“°°“√ß“π¢Õßæ√–Õß§å·≈â«µ—ßÈ ·µàµÕπ∑’æË √–Õß§å √â“ß‚≈°‡ √Á®
4‡æ√“–¡’¢âÕÀπ÷Ëß„πæ√–§—¡¿’√å∑’Ëæ√–Õß§å ‰¥âæŸ¥∂÷ß«—π∑’Ë‡®Á¥«à“
ç·≈–„π«—π∑’Ë‡®Á¥ æ√–‡®â“‰¥âÀ¬ÿ¥æ—°®“°°“√ß“π∑—ÈßÀ¡¥¢Õßæ√–Õß§åé (ª∞¡°“≈ 2:2)

3:11 À¬ÿ¥æ—°ºàÕπ À¡“¬∂÷ß °“√À¬ÿ¥æ—°®“°°“√ß“πÕ—π‡ÀπÁ¥‡Àπ◊ËÕ¬ ·≈–‰¥âæ—°ºàÕπ°—∫æ√–‡®â“µ≈Õ¥‰ª
3:13 «—ππ’È §”π’È¡“®“°¢âÕ 7 À¡“¬§«“¡«à“ ”§—≠Õ¬à“ß¬‘Ëß∑’Ë®–µâÕß∑” ‘Ëß‡À≈à“π’È‡¥’Î¬«π’È ¢≥–∑’Ë¬—ß¡’‚Õ°“ Õ¬Ÿà
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5·µà„π¢âÕ¢â“ß∫π∑’Ë‡√“‰¥âÕâ“ß‰ª·≈â«π—Èπ

æ√–Õß§åæŸ¥«à“
çæ«°‡¢“®–‰¡à¡’«—π‰¥â‡¢â“‰ªÀ¬ÿ¥æ—°ºàÕπ°—∫‡√“é ( ¥ÿ¥’ 95:11)
6‡π◊ÕË ß®“°§” ≠
— ≠“∑’æË √–‡®â“∫Õ°«à“®–„Àâ§π¢Õßæ√–Õß§åÀ¬ÿ¥æ—°ºàÕπ¬—ß‰¡à‰¥â‡°‘¥¢÷πÈ „πµÕπ
π—Èπ ∑’Ë‡ªìπÕ¬à“ßπ’È°Á‡æ√“–§π∑’Ë ‰¥â√—∫¢à“«¥’°àÕπÀπâ“π’È ‰¡à ‰¥â‡™◊ËÕøíß®÷ß‰¡à ‰¥â‡¢â“‰ªÀ¬ÿ¥æ—°ºàÕπ°—∫
æ√–Õß§å 7æ√–‡®â“®÷ß°”Àπ¥Õ’°«—πÀπ÷ßË ∑’®Ë –„Àâ§π‡¢â“‰ªÀ¬ÿ¥æ—°ºàÕπ ·≈â«æ√–Õß§å‡√’¬°¡—π«à“ ç«—π
π’Èé Õ’°À≈“¬ªïµàÕ¡“ æ√–Õß§å°Á ‰¥âæŸ¥∂÷ß ç«—ππ’Èé ºà“π¥“«‘¥ µ“¡∑’Ë ‰¥â¬°¡“¢â“ß∫ππ’È·≈â««à“
ç«—ππ’È ∂â“‡®â“‰¥â¬‘π‡ ’¬ßæ√–‡®â“ °ÁÕ¬à“¡’„®¥◊ÈÕ√—Èπé ( ¥ÿ¥’ 95:7-8)
8‡√“√Ÿ«â “à ‚¬™Ÿ«“*‰¡à‰¥âπ”æ«°Õ‘ √“‡Õ≈‡¢â“‰ªÀ¬ÿ¥æ—°ºàÕπ°—∫æ√–Õß§åÀ√Õ°‡æ√“–∂â“‡ªìπÕ¬à“ß
π—πÈ æ√–Õß§å§ß‰¡àæ¥Ÿ ∂÷ß«—πÀ¬ÿ¥æ—°ºàÕπÕ◊πË Õ’°À≈—ß®“°π—πÈ 9· ¥ß«à“¬—ß¡’«π— À¬ÿ¥æ—°ºàÕπæ‘‡»…*π—πÈ
√Õ§π¢Õßæ√–‡®â“Õ¬Ÿà 10‡æ√“–§π∑’Ë‰¥â‡¢â“‰ªÀ¬ÿ¥æ—°ºàÕπ°—∫æ√–‡®â“π—πÈ ®–‰¥âÀ¬ÿ¥æ—°ºàÕπ®“°°“√
ß“π¢Õßµπ ‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëæ√–‡®â“‰¥âÀ¬ÿ¥æ—°ºàÕπ®“°°“√ß“π¢Õßæ√–Õß§å 11¥—ßπ—Èπ ¢Õ„Àâ‡√“∑ÿ°
§πæ¬“¬“¡∑ÿ°«‘∂’∑“ß∑’Ë®–‰¥â‡¢â“‰ªÀ¬ÿ¥æ—°ºàÕπ°—∫æ√–Õß§å ®–‰¥â ‰¡à¡’ „§√∂Ÿ°∑”≈“¬ ‡æ√“–‰ª
∑”µ“¡µ—«Õ¬à“ß¢Õß™“«Õ‘ √“‡Õ≈æ«°π—Èπ∑’Ë ‰¡à¬Õ¡‡™◊ËÕøíß
12∂âÕ¬§”¢Õßæ√–‡®â“*π—π
È ¡’™«’ µ‘ ·≈–‡°‘¥º≈¡“° §¡¬‘ßË °«à“¥“∫ Õß§¡∑ÿ°™π‘¥ ¡—π·∑ß∑–≈ÿ
®‘µ·≈–«‘≠≠“≥ µ≈Õ¥®π∂÷ß¢âÕµàÕ·≈–‰¢°√–¥Ÿ° ¡—π “¡“√∂·¬°·¬–·¡â·µà§«“¡π÷°§‘¥·≈–
‡®µπ“„π„® 13∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ëæ√–Õß§å √â“ß¢÷Èπ¡“ ‰¡à¡’Õ–‰√∑’Ë®–À≈∫´àÕπ‰ª®“° “¬µ“¢Õßæ√–Õß§å
‰¥â ·µà∑ÿ°Õ¬à“ß®–∂Ÿ°‡ªî¥‚ªß·≈–µ’·ºàµàÕ “¬µ“¢Õßæ√–Õß§å ºŸâ∑’Ë‡√“®–µâÕß√“¬ß“πµ—«¥â«¬

æ√–‡¬´Ÿ‡ªìπÀ—«Àπâ“π—°∫«™ Ÿß ÿ¥¢Õß‡√“
ßŸ ¥ÿ †∑’¬Ë ßË‘ „À≠à§Õ◊ æ√–‡¬´Ÿ æ√–∫ÿµ√¢Õßæ√–‡®â“ ºŸ∑â Ë’ ‰¥â¢πÈ÷ ‰ªÕ¬Ÿ∫à π
«√√§å·≈â« ¥—ßπ—πÈ ¢Õ„Àâ‡√“¬÷¥¡—πË „π§«“¡‡™◊ÕË ∑’‡Ë √“‰¥â¬Õ¡√—∫‰«â·≈â« 15‡æ√“–À—«Àπâ“π—°∫«™ ßŸ ¥ÿ
¢Õß‡√“§ππ’È‡¢â“„®·≈–‡ÀÁπ„®„π®ÿ¥ÕàÕπ¢Õß‡√“ ‡æ√“–æ√–Õß§å°Á‡§¬∂Ÿ°∑¥≈Õß‡À¡◊Õπ°—∫‡√“∑ÿ°
Õ¬à“ß ·µà ‰¡à ‰¥â∑”∫“ª‡≈¬ 16¥—ßπ—πÈ ¢Õ„Àâ‡√“∑ÿ°§π¡’§«“¡¡—πË „®Õ¬à“ß‡µÁ¡∑’Ë ∑’®Ë –¡“¬◊πÕ¬Ÿµà Õà Àπâ“
∫—≈≈—ß°å¢Õßæ√–‡®â“ºŸâ¡’§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“ ‡æ◊ËÕ‡√“®–‰¥â√—∫§«“¡ª√“≥’ ·≈–æ∫°—∫§«“¡‡¡µµ“
°√ÿ≥“∑’Ëæ√–‡®â“®–™à«¬‡√“„π‡«≈“∑’Ë‡√“µâÕß°“√§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ
14‡√“¡’À«— Àπâ“π—°∫«™

5

À—«Àπâ“π—°∫«™ ßŸ ¥ÿ ·µà≈–§π °Á‡ªìπ§π‡À¡◊Õπ°—∫‡√“π’·Ë À≈– ·µà∂°Ÿ §—¥‡≈◊Õ°¡“‡ªìπµ—«·∑π
¢Õß‡√“µàÕÀπâ“æ√–‡®â“ §◊Õπ”¢Õß¢«—≠·≈–∂«“¬‡§√◊ÕË ß∫Ÿ™“† ®—¥°“√°—∫∫“ª¡“„Àâæ√–‡®â“
2‡æ√“–‡¢“°Á¡®’ ¥ÿ ÕàÕπ‡À¡◊Õπ°—∫‡√“ ‡¢“∂÷ß “¡“√∂∑’®Ë –‡ÀÁπÕ°‡ÀÁπ„®·≈–™à«¬§π∑’Ë ‰¡à√‡âŸ √◊ÕË ß·≈–
§π∑’∑Ë ”º‘¥‰¥â 3‡æ√“–‡¢“¡’®¥ÿ ÕàÕπ‡À¡◊Õπ°—π ‡¢“∂÷ßµâÕß∂«“¬‡§√◊ÕË ß∫Ÿ™“®—¥°“√°—∫∫“ª¢Õßµ—«‡Õß
°àÕπ ·≈â«∂÷ß§àÕ¬∑”„Àâ°—∫ª√–™“™π∑’À≈—ß
4:8
4:9

‚¬™Ÿ«“ §◊Õ ºŸâπ”¢Õß™“«¬‘« À≈—ß®“°∑’Ë ‚¡‡ µ“¬‡¢“‰¥âπ”™“«¬‘«‰ª¬—ß·ºàπ¥‘π∑’Ëæ√–‡®â“ —≠≠“«à“®–„Àâπ—Èπ
«—πÀ¬ÿ¥æ—°ºàÕπæ‘‡»… À¡“¬∂÷ß «—πÀ¬ÿ¥∑“ß»“ π“ À¡“¬§«“¡«à“ °“√æ—°√à«¡°—π√–À«à“ßæ√–‡®â“°—∫¡πÿ…¬å ´÷Ëß‡√‘Ë¡
µ—Èß·µàÀ≈—ß®“°∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â √â“ß‚≈°¢÷Èπ¡“·≈â«
4:12 ∂âÕ¬§”¢Õßæ√–‡®â“ À¡“¬∂÷ß §” Õπ·≈–§” —Ëß¢Õßæ√–‡®â“
4:14 À—«Àπâ“π—°∫«™ Ÿß ÿ¥ §◊Õ π—°∫«™∑’Ë§«“¡¡’ ”§—≠∑’Ë ÿ¥ ”À√—∫ª√–™“™π¢Õßæ√–‡®â“
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384

4µ”·Àπàß∑’Ë¡’‡°’¬√µ‘π’È ‰¡à „™à„§√§‘¥Õ¬“°‡ªìπ°Á‡ªìπ‰¥â ·µàæ√–‡®â“®–‡√’¬°‡Õß ‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ë
æ√–Õß§å‡√’¬°Õ“‚√π 5æ√–§√‘ µå‰¡à‰¥âµß—È µ—«‡Õß‡ªìπÀ—«Àπâ“π—°∫«™ ßŸ ¥ÿ æ√–Õß§å‰¡à ‰¥âÀ“‡°’¬√µ‘

*

„Àâ°—∫µ—«‡Õß ·µàæ√–‡®â“‰¥âæŸ¥°—∫æ√–Õß§å«à“
ç‡®â“‡ªìπ≈Ÿ°¢Õß‡√“ «—ππ’È‡√“‰¥â‡ªìπæàÕ¢Õß‡®â“·≈â«é ( ¥ÿ¥’ 2:7)
6·≈–æ√–‡®â“‰¥âæŸ¥‰«â „πæ√–§—¡¿’√å†Õ’°µÕπÀπ÷Ëß«à“
ç‡®â“‡ªìππ—°∫«™µ≈Õ¥‰ª ‡À¡◊Õπ°—∫‡¡≈§’‡´‡¥§é* ( ¥ÿ¥’ 110:4)
7µÕπ∑’æ
Ë √–‡¬´Ÿ¬ß— „™â™«’ µ‘ Õ¬Ÿ∫à π‚≈°π’È æ√–Õß§å‰¥âÕ∏‘…∞“π·≈–ÕâÕπ«Õπ¥â«¬‡ ¬’ ßÕ—π¥—ß·≈–
¥â«¬πÈ”µ“ ∂÷ßæ√–‡®â“ºŸâ∑’Ë “¡“√∂™à«¬æ√–Õß§å„Àâæâπ®“°§«“¡µ“¬‰¥â ·≈â«æ√–‡®â“°Á√—∫øíß
‡æ√“–æ√–‡¬´Ÿ‡§“√æ·≈–¬”‡°√ßæ√–Õß§å 8∂÷ß·¡âæ√–Õß§å®–‡ªìπ≈Ÿ°¢Õßæ√–‡®â“°Áµ“¡ ·µàæ√–Õß§å
°ÁµÕâ ß¬Õ¡∑π∑ÿ°¢å¬“° ‡æ◊ÕË ®–‰¥â‡√’¬π√Ÿ∂â ß÷ §«“¡À¡“¬¢Õß§”«à“‡™◊ÕË øíß 9À≈—ß®“°∑’æË √–‡®â“∑”„Àâæ√–
‡¬´Ÿ ¡∫Ÿ√≥å·∫∫·≈â« æ√–‡¬´Ÿ°Á°≈“¬‡ªìπ·À≈àß¢Õß§«“¡√Õ¥∑’Ë®–‰¥âÕ¬Ÿà°—∫æ√–‡®â“µ≈Õ¥‰ª
”À√—∫∑ÿ°§π∑’‡Ë ™◊ÕË øíßæ√–Õß§å 10æ√–‡®â“‰¥âª√–°“»·µàßµ—ßÈ „Àâæ√–Õß§å‡ªìπÀ—«Àπâ“π—°∫«™ ßŸ ¥ÿ †
‡À¡◊Õπ°—∫‡¡≈§’‡´‡¥§*

°“√‡µ◊Õπ‰¡à„ÀâÀ≈ßº‘¥‰ª
11‡√“¡’Õ°’ À≈“¬Õ¬à“ß∑’®Ë –æŸ¥°—∫§ÿ≥‡°’¬Ë «°—∫‡√◊ÕË ßπ’È ·µà¡π
— ¬“°∑’®Ë –Õ∏‘∫“¬„Àâ‡¢â“„®‡æ√“–§ÿ≥
°≈“¬‡ªìπ§πÀ—«∑÷∫‰ª´–·≈â« 12Õ—π∑’Ë®√‘ß µÕππ’È§ÿ≥πà“®–‡ªìπ§√Ÿ°—π·≈â« ·µà§ÿ≥°≈—∫µâÕß°“√„Àâ

§π¡“ Õπ§ÿ≥∂÷ß∫∑‡√’¬π‡∫◊ÈÕßµâπ‡°’Ë¬«°—∫§” Õπ¢Õßæ√–‡®â“Õ’° §ÿ≥¬—ßµâÕß¥◊Ë¡π¡·∑π∑’Ë®–°‘π
Õ“À“√·¢Áß 13§π∑’Ë¬—ß¥◊Ë¡π¡°Á¬—ß‡ªìπ‡¥Á°∑“√°Õ¬Ÿà ·≈–¬—ß‰¡à§ÿâπ‡§¬°—∫§” Õπ∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫™’«‘µ∑’Ë
æ√–‡®â“™Õ∫„® ·µàµ√ß°—π¢â“¡ Õ“À“√·¢Áßπ—πÈ ¡’‰«â ”À√—∫ºŸâ„À≠à∑Ë’‰¥â√∫— °“√Ωñ°Ωπ®‘µ„®¡“·≈â« ∑”„Àâ
‡¢“√Ÿ®â °— ·¬°·¬–«à“Õ–‰√¥’Õ–‰√™—Ë«

6

∂â“Õ¬à“ßπ—πÈ „Àâ‡√“¡ÿßà Àπâ“µàÕ‰ª §àŸ «“¡‡ªìπºŸâ„À≠à Õ¬à“‰¥â«π‡«’¬πÕ¬Ÿ·à µà°∫— §” Õπ‡∫◊ÕÈ ßµâπ
‡°’¬Ë «°—∫æ√–§√‘ µåÕ°’ ‡≈¬ Õ¬à“„Àâ‡√“µâÕß«“ßæ◊πÈ ∞“π°—π„À¡àÕ°’ ‡≈¬ §◊Õ‡√◊ÕË ß°“√°≈—∫µ—«°≈—∫
„®®“°°“√°√–∑”∑’Ëπ”‰ª Ÿà§«“¡µ“¬ ·≈–‡√◊ËÕß°“√‰«â«“ß„®æ√–‡®â“ 2Õ¬à“„Àâ‡√“µâÕß Õπ°—π„À¡à
‡≈¬„π‡√◊ÕË ßæ‘∏®’ ¡ÿà πÈ”† ‡√◊ÕË ßæ‘∏«’ “ß¡◊Õ* ‡√◊ÕË ß°“√øóπô ¢÷πÈ ®“°§«“¡µ“¬ ·≈–‡√◊ÕË ß°“√∂Ÿ°µ—¥ π‘ ≈ß‚∑…
∂“«√µ≈Õ¥‰ª 3∂â“æ√–‡®â“Õπÿ≠“µ ‡√“°Á®–¡ÿàßÀπâ“µàÕ‰ª
4∫“ß§π‡§¬Õ¬Ÿà „π§«“¡ «à“ß¢Õßæ√–‡®â“ ‡§¬≈‘È¡√ ¢Õß¢«—≠®“° «√√§å ‡§¬¡’ à«π√à«¡°—∫
æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ∑ÿ ∏‘Ï 5‡§¬‰¥â≈¡È‘ √ §”æŸ¥∑’¥Ë ¢’ Õßæ√–‡®â“ ·≈–ƒ∑∏‘ÕÏ ”π“®¢Õß¬ÿ§∑’°Ë ”≈—ß®–¡“ 6·µà
°Á ‰¥â∑È‘ßæ√–§√‘ µå ‰ª ‡ªìπ‰ª‰¡à ‰¥â∑Ë’§πÕ¬à“ßπ’È®–°≈—∫¡“À“æ√–‡®â“‰¥âÕ’° ‡æ√“–æ«°‡¢“°”≈—ß
µ√÷ßæ√–∫ÿµ√¢Õßæ√–‡®â“∫π‰¡â°“ß‡¢πÕ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß ·≈–∑”„Àâæ√–Õß§åµâÕßÕ—∫Õ“¬¢“¬Àπâ“
µàÕÀπâ“∑ÿ°§π

5:4 Õ“‚√π §◊Õ À—«Àπâ“π—°∫«™ ßŸ ¥ÿ §π·√° ‡¢“‡ªìπæ’ËπÕâ ß°—∫‚¡‡
5:6,10 ‡¡≈§’‡´‡¥§ §◊Õ π—°∫«™·≈–°…—µ√‘¬å∑’Ë¡’™’«‘µÕ¬Ÿà„π¬ÿ§¢ÕßÕ—∫√“Œ—¡ (Õà“π‰¥â∑’ËÀπ—ß ◊Õª∞¡°“≈ 14:17-24)
6:2 æ‘∏’«“ß¡◊Õ ‡ªìπæ‘∏’∑’Ë· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“ ¡πÿ…¬å ‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬„Àâ∑”ß“πæ‘‡»… À√◊Õ‰¥â√—∫æ√

19 Heb

384

26/8/03, 12:12 PM

385

Œ’∫√Ÿ 7:5

7º◊π¥‘π∑’¥Ë ¥Ÿ ´÷¡πÈ”Ωπ∑’µË °≈ß¡“ ·≈–‡°‘¥æ◊™º≈∑’Ë„Àâª√–‚¬™πå·°àºª
âŸ ≈Ÿ° °Á®–‰¥â√∫— æ√–æ√®“°
æ√–‡®â“ 8·µàº◊π¥‘π∑’Ë‡°‘¥µâπÀπ“¡„À≠àπâÕ¬ °Á ‰√â§à“·≈–‡ ’Ë¬ßµàÕ°“√‚¥π “ª·™àß „π∑’Ë ÿ¥°Á®–∂Ÿ°

‡Õ“‰ª‡º“‰ø
9‡æ◊ËÕπ∑’Ë√—° ∂÷ß‡√“®–æŸ¥Õ¬à“ßπ’È ‡√“¬—ß¡—Ëπ„®«à“æ«°§ÿ≥®–‡°‘¥º≈¥’·≈–®–√Õ¥ 10‡æ√“–
æ√–‡®â“π—Èπ¬ÿµ‘∏√√¡ æ√–Õß§å®–‰¡à≈◊¡°“√ß“π∑’Ëæ«°§ÿ≥‰¥â∑”·≈–§«“¡√—°∑’Ë§ÿ≥¡’µàÕæ√–Õß§å
§◊Õ°“√∑’æË «°§ÿ≥‰¥â™«à ¬‡À≈◊ÕºŸ∫â √‘ ∑ÿ ∏‘¢Ï Õßæ√–Õß§å*®π∂÷ß‡¥’¬Î «π’È 11·µà‡√“Õ¬“°„Àâæ«°§ÿ≥·µà≈–
§π‡Õ“®√‘ß‡Õ“®—ßÕ¬à“ßπ’µÈ Õà ‰ªµ≈Õ¥™’«µ‘ ‡æ◊ÕË §ÿ≥®–‰¥â√∫— ßË‘ ∑’ÀË «—ß‰«âÕ¬à“ß·πàπÕπ 12‡√“‰¡àÕ¬“°
„Àâ§ÿ≥‡ªìπ§π¢’È‡°’¬® ·µà „Àâ‡Õ“Õ¬à“ß§πæ«°π—Èπ∑’Ë ‰«â«“ß„®·≈–Õ¥∑π ®π°«à“®–‰¥â√—∫ ‘Ëß∑’Ë
æ√–‡®â“‰¥â —≠≠“‰«â‡ªìπ¡√¥°
13µÕπ∑’Ëæ√–‡®â“∑” —≠≠“°—∫Õ—∫√“Œ—¡π—Èπ ‡æ√“–‰¡à¡’ „§√∑’Ë¬‘Ëß„À≠à ‰ª°«à“æ√–Õß§åÕ’°·≈â«
æ√–Õß§å®÷ß “∫“π‚¥¬Õâ“ß∂÷ßµ—«‡Õß 14æ√–Õß§åæŸ¥«à“ ç‡√“®–Õ«¬æ√‡®â“·≈–®–„Àâ≈Ÿ°À≈“π¢Õß
‡®â“∑«’§≥
Ÿ ¡“°¬‘ßË ¢÷πÈ é* 15Õ—∫√“Œ—¡°Á ‰¥â√∫— µ“¡∑’æË √–‡®â“ ≠
— ≠“‰«â À≈—ß®“°∑’‡Ë ¢“√Õ§Õ¬¥â«¬§«“¡
Õ¥∑π
16‡¡◊ÕË §π‡√“®– “∫“π°—π °Á®–Õâ“ß∂÷ßºŸ∑
â ¬Ë’ ßË‘ „À≠à°«à“µπ ‡æ√“–§” “∫“π∑”„Àâ§”æŸ¥¢Õß‡¢“
πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ·≈–®–À¬ÿ¥°“√‚µâ‡∂’¬ß∑ÿ°Õ¬à“ß≈ß 17æ√–‡®â“°Á ‰¥â “∫“π‡À¡◊Õπ°—π ‡ªìπ°“√√—∫√Õß§”
≠
— ≠“¢Õßæ√–Õß§å‡æ◊ÕË ∑“¬“∑¢Õß§” ≠
— ≠“®–‰¥â·πà„®«à“æ√–Õß§å®–‰¡à¡«’ π— ‡ª≈’¬Ë π„®Õ¬à“ß‡¥Á¥¢“¥
18¥—ßπ—π
È æ√–‡®â“‰¥â„Àâ‡√“∑—ßÈ §” ≠
— ≠“·≈–§” “∫“π ·≈–∑—ßÈ ÕßÕ¬à“ßπ’È ‰¡à¡«’ π— ‡ª≈’¬Ë π·ª≈ß ‡æ√“–
‡ªìπ‰ª‰¡à ‰¥â∑’Ëæ√–‡®â“®–æŸ¥‚°À° ¥—ßπ—Èπ ‡√“∑’Ë ‰¥âÀπ’¡“æ÷Ëß§«“¡À«—ß∑’Ëæ√–Õß§å¬◊Ëπ„Àâπ—Èπ ®–‰¥â¡’
°”≈—ß„®Õ¬à“ß¡“°¡“¬ 19§«“¡À«—ß¢Õß‡√“π’È‡ªìπ‡À¡◊Õπ ¡Õ‡√◊Õ∑’Ë¡—Ëπ§ß·≈–µ‘¥·πàπ §«“¡À«—ß
π’È ‰¥âπ”‡√“ºà“π‡¢â“‰ªÀ≈—ß¡à“π Ÿà ∂“π∑’»Ë °— ¥‘Ï ∑‘ ∏‘∑Ï ’Ë ¥ÿ „π «√√§å 20æ√–‡¬´Ÿ ‰¥â‡¢â“‰ª„ππ—πÈ °àÕπ·≈â«
‡æ◊ËÕ‡√“ æ√–Õß§å®÷ß‡ªìπÀ—«Àπâ“π—°∫«™ Ÿß ÿ¥†µ≈Õ¥‰ª ‡À¡◊Õπ°—∫‡¡≈§’‡´‡¥§

π—°∫«™‡¡≈§’‡´‡¥§
‡¡≈§’‡´‡¥§§ππ’È‡ªìπ°…—µ√‘¬å‡¡◊Õß´“‡≈¡ ·≈–‡ªìππ—°∫«™¢Õßæ√–‡®â“ Ÿß ÿ¥ ∑à“π‰¥âæ∫°—∫
Õ—∫√“Œ—¡ „π¢≥–∑’ÕË ∫— √“Œ—¡°≈—∫¡“À≈—ß®“°∑’Ë‰¥â√∫™π–°…—µ√‘¬µå “à ßÊ ·≈â«∑à“π‰¥âÕ«¬æ√„Àâ
Õ—∫√“Œ—¡ 2Õ—∫√“Œ—¡‰¥â·∫àß¢Õß∑’¬Ë ¥÷ ¡“‰¥â „Àâ°∫— ‡¡≈§’‡´‡¥§‰ªÀπ÷ßË „π ∫‘ ™◊ÕË ¢Õß‡¡≈§’‡´‡¥§* À¡“¬
∂÷ß ç°…—µ√‘¬å∑Ë’∑”µ“¡„®æ√–‡®â“é ·≈–∑à“π‡ªìπ°…—µ√‘¬å¢Õß‡¡◊Õß´“‡≈¡¥â«¬ ´÷ËßÀ¡“¬∂÷ß
ç°…—µ√‘¬·å Ààß π— µ‘ ¢ÿ é 3‰¡à¡’„§√√Ÿ‡â √◊ÕË ß‡°’¬Ë «°—∫æàÕ·¡à·≈–µ√–°Ÿ≈¢Õß∑à“π*™’«µ‘ ¢Õß∑à“π‰¡à¡«’ π— ‡√‘¡Ë
µâπ·≈–‰¡à¡’®ÿ¥®∫ ‡¡≈§’‡´‡¥§®÷ß‡À¡◊Õπ°—∫æ√–∫ÿµ√¢Õßæ√–‡®â“ µ√ß∑’Ë«à“‡ªìππ—°∫«™µ≈Õ¥‰ª
4¥Ÿ ‘«à“∑à“π¬‘Ëß„À≠à¢π“¥‰Àπ ·¡â·µàÕ—∫√“Œ—¡ºŸâ‡ªìπµâπµ√–°Ÿ≈¢Õß‡√“ ¬—ß‰¥â·∫àß¢Õß∑’Ë¬÷¥¡“
‰¥â „Àâ°—∫∑à“π‰ªÀπ÷Ëß„π ‘∫‡≈¬ 5æ«°π—°∫«™∑’Ë¡“®“°µ√–°Ÿ≈‡≈«’*π—Èπ °Æ¢Õß‚¡‡ —Ëß„Àâ‡¢“‡°Á∫
«à π·∫àßÀπ÷ßË „π ∫‘ ®“°ª√–™“™π ´÷ßË °Á§Õ◊ æ’πË Õâ ß¢Õß‡¢“π—πË ‡Õß ∑—ßÈ Ê ∑’æË «°‡¢“∑—ßÈ À¡¥ ∫◊ ‡™◊ÕÈ “¬

7
6:10
6:14
7:2
7:3
7:5

24)

19 Heb

ºŸâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï¢Õßæ√–Õß§å À¡“¬∂÷ß ª√–™“™π¢Õßæ√–Õß§å
‡√“®–...∑«’§Ÿ≥¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ ª∞¡°“≈ 22:17
‡¡≈§’‡´‡¥§ §◊Õπ—°∫«™·≈–æ√–√“™“∑’Ë¡’™’«‘µÕ¬Ÿà„π¬ÿ§¢ÕßÕ—∫√“Œ—¡(¥Ÿ∑’ËÀπ—ß ◊Õ ª∞¡°“≈ 14:17-24)
‰¡à¡’ „§√√Ÿâ...¢Õß∑à“π æ√–§—¡¿’√å ‰¡à ‰¥âæŸ¥∂÷ßæàÕ·¡àÀ√◊Õ∫√√æ∫ÿ√ÿ…¢Õß‡¡≈§’‡´‡¥§ √«¡∑—Èß∑’Ë¡“·≈–∑’Ë ‰ª¢Õß‡¢“¥â«¬
µ√–°Ÿ≈‡≈«’ À¡“¬∂÷ß ‡ºà“Àπ÷Ëß„π ‘∫ Õß‡ºà“¢Õß™“«¬‘«∑’Ëµ—Èß™◊ËÕµ“¡≈Ÿ°™“¬§π∑’Ë ‘∫ Õß¢Õß¬“‚§∫

385

26/8/03, 12:12 PM
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¡“®“°Õ—∫√“Œ—¡ 6·µà‡¡≈§’‡´‡¥§‰¡à ‰¥â ◊∫‡™◊ÈÕ “¬¡“®“°µ√–°Ÿ≈‡≈«’ ·µà°Á¬—ß‰¥â√—∫ à«π·∫àßÀπ÷Ëß
„π ‘∫®“°Õ—∫√“Œ—¡ ·≈–∑à“π¬—ß‰¥âÕ«¬æ√„Àâ°—∫Õ—∫√“Œ—¡§π∑’Ë ‰¥â√—∫§” —≠≠“®“°æ√–‡®â“ 7´÷Ëß‡√“
√Ÿâ«à“ ºŸâ „À≠à®–‡ªìπ§π∑’ËÕ«¬æ√„Àâ°—∫ºŸâπâÕ¬ 8„π°√≥’¢Õßπ—°∫«™™“«‡≈«’∑’Ë ‰¥â√—∫ à«π·∫àßÀπ÷Ëß„π
‘∫π—Èπ ‡ªìπ·§à§π∏√√¡¥“∑’ËµâÕßµ“¬ ·µà„π°√≥’¢Õß‡¡≈§’‡´‡¥§∑’Ë ‰¥â√—∫ à«π·∫àßÀπ÷Ëß„π ‘∫π—Èπ
§◊Õ§π∑’Ëæ√–§—¡¿’√†å ‰¥âæŸ¥‰«â«à“ ®–¬—ß§ß¡’™’«‘µÕ¬Ÿ*à µàÕ‰ª 9Õ“®®–æŸ¥‰¥â«à“‡≈«’§π∑’Ë ‰¥â√—∫ à«π·∫àß
Àπ÷Ëß„π ‘∫π—Èπ ®√‘ßÊ·≈â«‰¥â „Àâ à«π·∫àßÀπ÷Ëß„π ‘∫°—∫‡¡≈§’‡´‡¥§¥â«¬‚¥¬ºà“π∑“ßÕ—∫√“Œ—¡ 10∂÷ß
·¡âµÕπ∑’Ë‡¡≈§’‡´‡¥§æ∫°—∫Õ—∫√“Œ—¡π—Èπ ‡≈«’¬—ß‰¡à‡°‘¥‡≈¬·µà°ÁÕ¬Ÿà „π “¬‡≈◊Õ¥¢ÕßÕ—∫√“Œ—¡
∫√√æ∫ÿ√ÿ…¢Õß‡¢“
11™“«Õ‘ √“‡Õ≈‰¥â√—∫°Æ¢Õß‚¡‡ ´÷Ëß°Æπ—Èπ¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫√–∫Õ∫π—°∫«™¢Õß‡≈«’ ·µà√–∫Õ∫π’È
‰¡à “¡“√∂∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡ ¡∫Ÿ√≥å·∫∫π—πÈ ‰¥â ‡æ√“–∂â“¡—π∑”‰¥â ∑”‰¡¬—ßµâÕß¡’π°— ∫«™Õ’°§πÀπ÷ßË ¡“
´÷ßË ‡ªìπ‰ªµ“¡·∫∫¢Õß‡¡≈§’‡´‡¥§ ‰¡à„™àµ“¡·∫∫¢ÕßÕ“‚√π* 12‡¡◊ÕË ‡ª≈’¬Ë π√–∫Õ∫π—°∫«™‰ª °Æ
°ÁµâÕß‡ª≈’Ë¬π‰ª‡ªìπÕ¬à“ßÕ◊Ëπ¥â«¬ 13‡√“‡ÀÁπ‰¥â«à“√–∫Õ∫π—Èπ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰ª·≈â« ‡æ√“–æ√–‡¬´Ÿ
§π∑’‡Ë √“æŸ¥∂÷ßπ’È ¡“®“°Õ’°‡ºà“Àπ÷ßË ∑’Ë ‰¡à„™à‡ºà“‡≈«’ ·≈–¬—ß‰¡à¡’ „§√‡≈¬„π‡ºà“¢Õßæ√–‡¬´Ÿ ∑’‡Ë §¬‡ªìπ
π—°∫«™§Õ¬√—∫„™âÕ¬Ÿ∑à ÀË’ πâ“·∑àπ∫Ÿ™“* 14‡æ√“–‡ÀÁπ™—¥«à“ Õß§å‡®â“™’«µ‘ ¢Õß‡√“ ∫◊ ‡™◊ÕÈ “¬¡“®“°‡ºà“
¬Ÿ¥“Àå ·≈–‚¡‡ °Á ‰¡à‡§¬æŸ¥«à“®–¡’π—°∫«™¡“®“°‡ºà“π’È‡≈¬

æ√–‡¬´Ÿ‡ªìππ—°∫«™‡À¡◊Õπ‡¡≈§’‡´‡¥§
15°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßπ’È¬‘Ëß‡ÀÁπ™—¥¡“°¢÷Èπ ‡¡◊ËÕ¡’π—°∫«™§πÀπ÷Ëß‡°‘¥¢÷Èπµ“¡·∫∫Õ¬à“ß¢Õß‡¡
≈§’‡´‡¥§ 16´÷Ëß§ππ’È ‰¡à ‰¥â√—∫°“√·µàßµ—Èß„Àâ‡ªìππ—°∫«™µ“¡°Æ∑’Ë®–µâÕß ◊∫‡™◊ÈÕ “¬¡“®“°‡ºà“‡≈«’
·µà‡ªìπ‡æ√“–ƒ∑∏‘ÏÕ”π“®¢Õß™’«‘µ∑’Ë ‰¡à “¡“√∂∑”≈“¬‰¥â 17‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ë „πæ√–§—¡¿’√å† ‰¥âæŸ¥∂÷ß

§ππ’È«à“ ç‡®â“‡ªìππ—°∫«™µ≈Õ¥‰ª µ“¡·∫∫Õ¬à“ß¢Õß‡¡≈§’‡´‡¥§é*
18¢âÕ∫—ß§—∫Õ—π‡°à“ µÕππ’È ‰¥â¬°‡≈‘°‰ª·≈â« ‡π◊ÕË ß®“°¡—πÕàÕπ·Õ·≈–‰√âª√–‚¬™πå 19Õ—π∑’®Ë √‘ß
·≈â«°Æ¢Õß‚¡‡ ‰¡à ‰¥â∑”„ÀâÕ–‰√ ¡∫Ÿ√≥å·∫∫‰¥â‡≈¬ ·µàµÕππ’È‡√“‰¥â√—∫§«“¡À«—ß∑’ËÀ«—ß„π ‘Ëß∑’Ë
¥’°«à“ ‡æ√“–§«“¡À«—ßπ’È‡√“®÷ß‡¢â“„°≈âæ√–‡®â“‰¥â
20∑’Ë ”§—≠§◊Õ«à“ æ√–‡®â“‰¥â·µàßµ—ßÈ æ√–‡¬´Ÿ„Àâ‡ªìπÀ—«Àπâ“π—°∫«™ ßŸ ¥ÿ †π—π
È µ“¡§” “∫“π
21
¢Õßæ√–Õß§å „π¢≥–∑’§Ë πÕ◊πË Ê‰¥â‡ªìππ—°∫«™π—πÈ ‚¥¬‰¡à¡§’ ” “∫“π ·µàæ√–‡¬´Ÿ‰¥â‡ªìπÀ—«Àπâ“
π—°∫«™ ‡¡◊ËÕæ√–‡®â“ “∫“π°—∫æ√–‡¬´Ÿ«à“
çÕß§å‡®â“™’«‘µ‰¥â “∫“π‰«â·≈â«
·≈–®–‰¡à¡’«—π‡ª≈’Ë¬π„®‡≈¬
ùæ√–Õß§å‡ªìππ—°∫«™µ≈Õ¥‰ªûé ( ¥ÿ¥’ 110:4)
22§” “∫“ππ’ÈÀ¡“¬§«“¡«à“ æ√–‡¬´Ÿ‡ªìπºŸâª√–°—π«à“ —≠≠“*Õ—π„À¡àπ’È¥’°«à“ —≠≠“Õ—π‡°à“
7:8
7:11
7:13
7:17
7:22

19 Heb

®–¡’™«’ µ‘ Õ¬Ÿà À¡“¬∂÷ß ¡’™«’ µ‘ Õ¬Ÿ∂à “«√µ≈Õ¥‰ª
Õ“‚√π À¡“¬∂÷ß À—«Àπâ“π—°∫«™§π·√°¢Õß™“«¬‘«ºŸâ‡ªìπæ’ËπâÕß°—∫‚¡‡
·∑àπ∫Ÿ™“ À¡“¬∂÷ß ‚µä–À‘π ”À√—∫‡º“‡§√◊ËÕß∫Ÿ™“∑’Ë∂«“¬·°àæ√–‡®â“
ç‡®â“‡ªìπ...µ“¡·∫∫Õ¬à“ß¢Õß‡¡≈§’‡´‡¥§é Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ ¥ÿ¥’ 110:4
—≠≠“ À¡“¬§«“¡«à“ æ√–‡®â“‰¥â „Àâ —≠≠“À√◊Õæ—π∏ —≠≠“·°àª√–™“™π¢Õßæ√–Õß§å ”À√—∫™“«¬‘« ≠
— ≠“π—Èπ
°Á§◊Õ°Æ¢Õß‚¡‡ ·µàµÕππ’Èæ√–‡®â“‰¥â „Àâ —≠≠“„À¡à∑’Ë¥’°«à“·°àª√–™“™π¢Õßæ√–Õß§åºà“π∑“ßæ√–§√‘ µå

386

26/8/03, 12:12 PM

387

Œ’∫√Ÿ 8:9

23‡Àµÿ∑’Ë¡’À—«Àπâ“π—°∫«™À≈“¬§π °Á‡æ√“–æ«°‡¢“µâÕßµ“¬‰ª ·≈–∑”Àπâ“∑’ËµàÕ‰¡à ‰¥â 24·µà
æ√–‡¬´Ÿπ—Èπ¡’™’«‘µ∂“«√µ≈Õ¥‰ª®÷ß∑”Àπâ“∑’ËÀ—«Àπâ“π—°∫«™‰¥âµ≈Õ¥‰ª 25¥—ßπ—Èπ ∑ÿ°Ê§π∑’Ë¡“À“

æ√–‡®â“ ‚¥¬ºà“π∑“ßæ√–‡¬´Ÿ æ√–Õß§å “¡“√∂∑’®Ë –™à«¬™’«µ‘ ¢Õß‡¢“‰¥â§√∫∂â«π* ‡æ√“–æ√–Õß§å
Õ¬Ÿà‡ ¡Õ∑’Ë®–¢Õ§«“¡‡¡µµ“„Àâ°—∫æ«°‡¢“
26À—«Àπâ“π—°∫«™ Ÿß ÿ¥Õ¬à“ßæ√–‡¬´Ÿπ’Ë·À≈–∑’Ë‡√“µâÕß°“√ ‡æ√“–æ√–Õß§å‡ªìπ∑’ËæÕ„®¢Õß
æ√–‡®â“ ‰¡à¡∑’ µË’ ‘ ‰¡à¡®’ ¥ÿ ¥à“ßæ√âÕ¬ ·¬°®“°§π∫“ª∑—ßÈ À≈“¬ ·≈–‰¥â√∫— °“√¬°¢÷πÈ Õ¬Ÿ‡à Àπ◊ÕøÑ“ «√√§å
27æ√–Õß§å ‰¡àµÕâ ß∂«“¬‡§√◊ÕË ß∫Ÿ™“†∑ÿ°«—π ‡À¡◊Õπ°—∫æ«°À—«Àπâ“π—°∫«™Õ◊π
Ë Ê∑” §◊ÕÕ¬à“ß·√°‡¢“
µâÕß∂«“¬‡§√◊ËÕß∫Ÿ™“®—¥°“√°—∫∫“ª¢Õßµ—«‡Õß°àÕπ ·≈â«∂÷ß§àÕ¬∑”„Àâ°—∫ª√–™“™π ·µàæ√–‡¬´Ÿ
∂«“¬‡§√◊ËÕß∫Ÿ™“‡æ’¬ß§√—Èß‡¥’¬« ”À√—∫∑ÿ°Ê§π æ√–‡¬´Ÿ∑”Õ¬à“ßπ’ÈµÕπ∑’Ëæ√–Õß§å∂«“¬™’«‘µ¢Õß
æ√–Õß§å‡Õß 28®√‘ßÊ·≈â«°Æ¢Õß‚¡‡ ‰¥â·µàßµ—ßÈ ¡πÿ…¬å∑¡Ë’ §’ «“¡ÕàÕπ·Õ „Àâ¡“‡ªìπÀ—«Àπâ“π—°∫«™
ßŸ ¥ÿ † ·µà§” “∫“π∑’¡Ë “¿“¬À≈—ß°Æ¢Õß‚¡‡ π—πÈ ‰¥â·µàßµ—ßÈ æ√–∫ÿµ√ºŸ∑â æË’ √–‡®â“‰¥â∑”„Àâ ¡∫Ÿ√≥å
·∫∫∑ÿ°Õ¬à“ßµ≈Õ¥‰ª

æ√–‡¬´Ÿ‡ªìπÀ—«Àπâ“π—°∫«™ Ÿß ÿ¥µ≈Õ¥‰ª
ª√–‡¥Áπ∑’‡Ë √“°”≈—ßæŸ¥∂÷ß§◊Õ ‡√“¡’À«— Àπâ“π—°∫«™ ßŸ ¥ÿ †Õ¬à“ßπ’È ºŸ∑â πË’ ßË— Õ¬Ÿ∑à “ß¢«“¢Õß∫—≈≈—ß°å
æ√–‡®â“ºŸâ¬‘Ëß„À≠à„π «√√§å 2À—«Àπâ“π—°∫«™ Ÿß ÿ¥π’È ∑”Àπâ“∑’Ë√—∫„™âÕ¬Ÿà„π ∂“π∑’Ë»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï
∑’Ë ÿ¥* §◊Õ„π‡µÁπ∑å* ∑’Ë·∑â®√‘ß ∑’Ë ‰¡à„™à¡πÿ…¬åµ—Èß¢÷Èπ·µà‡ªìπÕß§å‡®â“™’«‘µµ—Èß¢÷Èπ‡Õß
3À—«Àπâ“π—°∫«™ ßŸ ¥ÿ ∑ÿ°§π‰¥â√∫
— °“√·µàßµ—ßÈ „Àâ‡Õ“¢Õß¢«—≠·≈–‡§√◊ÕË ß∫Ÿ™“†¡“∂«“¬ ¥—ßπ—πÈ
®÷ß®”‡ªìπ∑’ËÀ—«Àπâ“π—°∫«™ Ÿß ÿ¥¢Õß‡√“§ππ’È ®–µâÕß¡’¢Õß∑’Ë®–‡Õ“¡“∂«“¬¥â«¬ 4∂â“æ√–Õß§åÕ¬Ÿà
„π‚≈° æ√–Õß§å§ß‰¡à ‰¥â‡ªìππ—°∫«™À√Õ° ‡æ√“–π—°∫«™∑’Ë§Õ¬∂«“¬¢Õß¢«—≠µ“¡°Æ¢Õß‚¡‡
¡’Õ¬Ÿ·à ≈â« 5·µàæ«°‡¢“∑”ß“π√—∫„™â „π∑’∑Ë ‡Ë’ ªìπ·§à ßË‘ ∑’‡Ë ≈’¬π·∫∫ ·≈–‡ªìπ‡ß“¢Õß ßË‘ ∑’ÕË ¬Ÿà„π «√√§å
‡À¡◊Õπ°—∫‡¡◊ËÕ‚¡‡ °”≈—ß®–µ—Èß‡µÁπ∑å æ√–‡®â“‰¥â‡µ◊Õπ«à“ ç√–«—ß„Àâ¥’ „Àâ∑”∑ÿ°Õ¬à“ßµ“¡·∫∫∑’Ë
‰¥â· ¥ß„Àâ‡®â“¥Ÿ∫π¿Ÿ‡¢“* π—Èπé 6·µàß“π„πÀπâ“∑’Ë¢Õßπ—°∫«™∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ‰¥â√—∫π—Èπ ¬‘Ëß„À≠à°«à“ß“π
¢Õßπ—°∫«™æ«°π—πÈ ¡“°π—° ‡™àπ‡¥’¬«°—∫§” ≠
— ≠“¢Õßæ√–‡®â“∑’æË √–‡¬´Ÿ‰¥â‡ªìπ§π°≈“ßπ”¡“π—πÈ
°Á¥°’ «à“§” ≠
— ≠“‡¥‘¡¡“°π—° ‡æ√“–æ√–‡®â“‰¥âµßÈ— §” ≠
— ≠“„À¡àπÈ’ ‰«â∫π§” ≠
— ≠“∑’™Ë ∂È’ ß÷ ßË‘ ∑’¥Ë °’ «à“
7‡æ√“–∂â“§” ≠
— ≠“‡¥‘¡π—πÈ ‰¡à∫°æ√àÕß·≈â« °Á ‰¡à®”‡ªìπµâÕßÀ“§” ≠
— ≠“Õ—π∑’Ë Õß¡“·∑π 8·µà
æ√–‡®â“µ‘‡µ’¬πª√–™“™π™“«Õ‘ √“‡Õ≈«à“
çÕß§å‡®â“™’«‘µæŸ¥«à“ ‡«≈“∑’Ë‡√“®–∑” —≠≠“„À¡à
°—∫™“«Õ‘ √“‡Õ≈† ·≈–™“«¬Ÿ¥“Àå* °”≈—ß®–¡“∂÷ß·≈â«
9´÷Ëß®–‰¡à‡À¡◊Õπ°—∫§” —≠≠“ ∑’Ë‡√“‰¥â∑”‰«â°—∫∫√√æ∫ÿ√ÿ…¢Õßæ«°‡¢“

8

7:25 §√∫∂â«πÀ√◊Õµ≈Õ¥‰ª
8:2
∂“π∑’»Ë —°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï∑’Ë ÿ¥ À¡“¬∂÷ß ç»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï¡“°é ‡ªìπ ∂“π∑’Ë·Ààßæ√–«‘≠≠“≥ ∑’Ëæ—°¢Õßæ√–‡¬´Ÿ·≈–‡ªìπ∑’Ë
—°°“√–∫Ÿ™“æ√–Õß§å
8:2 ‡µÁπ∑å À¡“¬∂÷ß ‡µÁπ∑åæ‘‡»…´÷Ëß‡ªìπ∑’Ë∑’Ëæ√–‡®â“Õ¬Ÿà∑à“¡°≈“ßª√–™“™π¢Õßæ√–Õß§å ·≈–‡ªìπ ∂“π∑’Ë —°°“√–∫Ÿ™“
¢Õß™“«¬‘«
8:5 √–«—ß....¿Ÿ‡¢“ ¢âÕ§«“¡π’ÕÈ “â ß¡“®“°Àπ—ß Õ◊ Õæ¬æ 25:40
8:8 ¬Ÿ¥“Àå À¡“¬∂÷ß µÕπ„µâ¢Õßª√–‡∑»¬‘«

19 Heb
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µÕπ∑’Ë‡√“‰¥â®Ÿß¡◊Õæ«°‡¢“ ÕÕ°¡“®“°ª√–‡∑»Õ’¬‘ªµå
‡æ√“–æ«°‡¢“‰¡à´◊ËÕ —µ¬å µàÕ§” —≠≠“¢Õß‡√“Õ’°µàÕ‰ª
‡√“®÷ßÀ—πÀ≈—ß‰¡à π„®æ«°‡¢“ Õß§å‡®â“™’«‘µæŸ¥Õ¬à“ßπ’È·À≈–
10π’Ë‡ªìπ§” —≠≠“„À¡à∑’Ë‡√“®–∑”°—∫ª√–™“™π™“«Õ‘ √“‡Õ≈†
À≈—ß®“°‡«≈“π—Èπ Õß§å‡®â“™’«‘µæŸ¥Õ¬à“ßπ’È·À≈–
‡√“®–„ à°Æ¢Õß‡√“‡¢â“‰ª„π®‘µ„®¢Õßæ«°‡¢“
‡√“®–‡¢’¬πæ«°¡—π≈ß‰ª„πÀ—«„®¢Õßæ«°‡¢“
‡√“®–‡ªìπæ√–‡®â“¢Õßæ«°‡¢“ ·≈–æ«°‡¢“®–‡ªìπ§π¢Õß‡√“
11‡¢“®–‰¡àµâÕß¡“ Õπ‡æ◊ËÕπ∫â“π À√◊Õæ’ËπâÕß¢Õß‡¢“«à“
ù§ÿ≥µâÕß√Ÿâ®—°Õß§å‡®â“™’«‘µû ‡æ√“–µ—Èß·µà§πµË”µâÕ¬∑’Ë ÿ¥
®π∂÷ß§π¬‘Ëß„À≠à∑’Ë ÿ¥ æ«°‡¢“∑ÿ°§π®–√Ÿâ®—°‡√“
12 ‡æ√“–‡√“®–¬°‚∑…„Àâ°∫
— §«“¡™—«Ë ¢Õßæ«°‡¢“
·≈–‡√“®–‰¡à®¥®”§«“¡∫“ª¢Õßæ«°‡¢“Õ’°µàÕ‰ªé (‡¬‡√¡’¬å 31:31-34)
13‡¡◊ËÕæ√–Õß§å‡√’¬°§” —≠≠“π’È«à“ çÕ—π„À¡àé · ¥ß«à“æ√–Õß§å ‰¥â∑”„Àâ§” —≠≠“‡¥‘¡* π—Èπ
≈â“ ¡—¬‰ª·≈â« ‘Ëß∑’Ë≈â“ ¡—¬·≈–‡°à“‰ª·≈â« °Á®– Ÿ≠À“¬‰ª„π‰¡à™â“

°“√π¡— °“√·∫∫‡°à“
§” —≠≠“‡¥‘¡*π—Èπ ¡’°Æ√–‡∫’¬∫„π°“√π¡— °“√ ·≈–¡’ ∂“π∑’ËÕ—π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï„π‚≈°π’È 2‡æ√“–
¡’‡µÁπ∑å∑’Ë°“ß¢÷Èπ¡“ ‡µÁπ∑åπ’È¡’ ÕßÀâÕß ÀâÕß·√°‡√’¬°«à“ çÀâÕß∑’Ë∫√‘ ÿ∑∏‘Ïé ¿“¬„πÀâÕß·√°π’È¡’
‚§¡‰øµ—Èßæ◊Èπ ¡’ ‚µä–·≈–¢π¡ªíß»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï«“ßÕ¬Ÿà 3 à«πÀâÕß∑’Ë Õßπ—Èπ¡’¡à“π°—ÈπÕ¬Ÿà ÀâÕßπ’È¡’™◊ËÕ‡√’¬°«à“
çÀâÕß∑’∫Ë √‘ ∑ÿ ∏‘∑Ï Ë’ ¥ÿ é* 4¿“¬„πÀâÕß∑’Ë Õßπ’È ¡’·∑àπ∫Ÿ™“ ∑Õß§”*‡Õ“‰«â‡º“‡§√◊ÕË ßÀÕ¡* ·≈–¡’À∫’ ·Ààß
§” —≠≠“* À’∫π’ÀÈ ¡âÿ ¥â«¬∑Õß§”∑—ßÈ À¡¥ ¿“¬„πÀ’∫¡’ ‚∂∑Õß§”∑’Ë„ Õà “À“√∑‘æ¬å*‰«â ¡’‰¡â‡∑â“¢Õß
Õ“‚√π∑’¡Ë ’„∫ÕàÕπßÕ°ÕÕ°¡“ ·≈–¡’·ºàπÀ‘π Õß·ºàπ¢Õß§” ≠
— ≠“∑’Ë ≈—°°ÆªØ‘∫µ— ‘ ∫‘ ª√–°“√‰«â 5∫π
À’∫π—πÈ ¡’√ªŸ ªíπô ∑Ÿµ «√√§å*∑’·Ë ¥ß§«“¡¬‘ßË „À≠à¢Õßæ√–‡®â“ ªï°∑—ßÈ Õß¢Õß∑Ÿµ «√√§åππ—È °“ßÕÕ°§≈ÿ¡
Ω“À’∫µ√ß∑’Ë∑’Ë∫“ª‰¥â√—∫°“√¬°‚∑…* µÕππ’È‡√“‰¡à “¡“√∂Õ∏‘∫“¬∂÷ß‡√◊ËÕßπ’ÈÕ¬à“ß≈–‡Õ’¬¥‰¥â
6‡¡◊ÕË ®—¥ ß‘Ë æ«°π’‡È ¢â“∑’·
Ë ≈â« æ«°π—°∫«™®–‡¢â“‰ª„πÀâÕß·√° ∑”Àπâ“∑’√Ë ∫— „™âæ√–‡®â“‡ªìπª√–®”
7 «à π„πÀâÕß∑’Ë Õßπ—π
È ¡’·µàÀ«— Àπâ“π—°∫«™ ßŸ ¥ÿ †§π‡¥’¬«∑’‡Ë ¢â“‰ª‰¥â ·µà‡¢â“‰ªªï≈–§√—ßÈ ‡∑à“π—πÈ ·≈–
‡¢“®–µâÕß‡Õ“‡≈◊Õ¥‡¢â“‰ª¥â«¬ ‡æ◊ÕË ®—¥°“√°—∫∫“ª¢Õßµ—«‡Õß ·≈–∫“ª¢Õßª√–™“™πÕ‘ √“‡Õ≈∑’Ë‰¥â

9

8:13 §” —≠≠“‡¥‘¡ À¡“¬∂÷ß —≠≠“∑’Ëæ√–‡®â“„Àâ·°à™“«¬‘«‡¡◊ËÕæ√–Õß§å„Àâ°Æ¢Õß‚¡‡ ·°àæ«°‡¢“
9:3 ÀâÕß∑’Ë∫√‘ ÿ∑∏‘Ï∑’Ë ÿ¥ À¡“¬∂÷ß ç»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï¡“°é ‡ªìπ ∂“π∑’Ë·Ààßæ√–«‘≠≠“≥ ∑’Ëæ—°¢Õßæ√–‡¬´Ÿ·≈–‡ªìπ∑’Ë —°°“√–
∫Ÿ™“æ√–Õß§å
9:4 ·∑àπ∫Ÿ™“∑Õß§” À¡“¬∂÷ß ‚µä–À‘π ”À√—∫‡º“‡§√◊ËÕß∫Ÿ™“∑’Ë∂«“¬·°àæ√–‡®â“
9:4 ‡§√◊ËÕßÀÕ¡ À¡“¬∂÷ß µâπ‰¡âæ‘‡»…∑’Ëπ”¡“µ“°·Àâß„™â‡ªìπ‡§√◊ËÕß∫Ÿ™“ ‚¥¬π”‰ª‡º“„Àâ¡’§«—πÀÕ¡
9:4 À’∫·Ààß§” —≠≠“ À¡“¬∂÷ß °≈àÕß‰¡âÀÿâ¡∑Õß§” ¿“¬„π¡’°Æ¢Õßæ√–‡®â“®“√÷°∫π·ºàπÀ‘π Õß·ºàπ
9:4 Õ“À“√∑‘æ¬å Õ“À“√®“° «√√§å´÷Ëßæ√–‡®â“¡Õ∫„Àâ°—∫™“«Õ‘ √“‡Õ≈∑’ËÕ¬Ÿà „π∑’Ë‡ª≈à“‡ª≈’Ë¬·Àâß·≈âß À≈—ß®“°∑’ËÕÕ°¡“
®“°ª√–‡∑»Õ’¬‘ªµå ¥Ÿ‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â®“°Àπ—ß ◊ÕÕæ¬æ ∫∑∑’Ë 16
9:5 √Ÿªªíôπ∑Ÿµ «√√§å À√◊Õ ‡§√Ÿ∫ À¡“¬∂÷ß √Ÿªªíôπ∑Ÿµ «√√§å Õß™‘Èπ
9:5 ∑’Ë∑’Ë∫“ª‰¥â√—∫°“√¬°‚∑… À¡“¬∂÷ß ∫√‘‡«≥∑’ËÕ¬Ÿà∫π çÀ’∫»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï∑’Ë „ à§” —≠≠“é ´÷ËßÀ—«Àπâ“π—°∫«™ Ÿß ÿ¥®–π”
‡≈◊Õ¥ —µ«å¡“«“ß‰«âªï≈–§√—Èß ‡æ◊ËÕ™”√–∫“ª„Àâ¡πÿ…¬å
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∑”‰ª‚¥¬‰¡à√Ÿâµ—« 8®“°‡√◊ËÕßπ’È æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘†Ï ™’È „Àâ‡ÀÁπ«à“ ∑“ß∑’Ë®–‡¢â“‰ª„πÀâÕß∑’Ë∫√‘ ÿ∑∏‘Ï
∑’Ë ¥ÿ π—πÈ ®–¬—ß‰¡à‡ªî¥‡º¬„Àâ√âŸ µ√“∫„¥∑’ÀË Õâ ß·√°¬—ß„™â∑”æ‘∏»’ “ π“°—πÕ¬Ÿà 9π’‡Ë ªìπ‡√◊ÕË ß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫
„Àâ‡ÀÁπ«à“¢Õß¢«—≠·≈–‡§√◊ÕË ß∫Ÿ™“†∑’‡Ë Õ“¡“∂«“¬„Àâ°∫— æ√–‡®â“π—πÈ ‰¡à “¡“√∂™”√–®‘µ„®¢Õß§π∑’Ë
‡Õ“‡§√◊ËÕß∫Ÿ™“¡“„Àâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ‰¥âÀ√Õ° 10‡æ√“–¡—π‡ªìπ·§à‡√◊ËÕß¢ÕßÕ“À“√ ‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·≈–æ‘∏’™”√–
≈â“ßµà“ßÊ ´÷Ëß≈â«π·µà‡ªìπ°Æ∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫‡√◊ËÕß¿“¬πÕ°∑’Ë„™â°—π®π°«à“®–∂÷ß‡«≈“¢Õß√–∫∫„À¡à

°“√π¡— °“√·∫∫„À¡à
µå‰¥â¡“„π∞“π–À—«Àπâ“π—°∫«™ ßŸ ¥ÿ † ß‘Ë ¥’Ê æ«°π’∑È ¡’Ë “∂÷ß·≈â« æ√–Õß§å
‰¥âπ”‡¢â“‰ª„π‡µÁπ∑å»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï∑’Ë¬‘Ëß„À≠à ¡∫Ÿ√≥å·∫∫°«à“ ‡ªìπ‡µÁπ∑å∑’Ë ‰¡à ‰¥â∑”¥â«¬¡◊Õ¡πÿ…¬å ·≈–
‰¡à ‰¥â‡ªìπ¢Õß‚≈°∑’Ë∂Ÿ° √â“ß¡“π’12
È æ√–Õß§å‡¢â“‰ª„πÀâÕß∑’Ë∫√‘ ÿ∑∏‘Ï∑’Ë ÿ¥π—Èπ‡æ’¬ß§√—Èß‡¥’¬«‡ªìπæÕ
µ≈Õ¥‰ª æ√–Õß§å ‰¡à ‰¥â‡Õ“‡≈◊Õ¥·æ–·≈–‡≈◊Õ¥≈Ÿ°«—«‡¢â“‰ª ·µà ‰¥â∂«“¬‡≈◊Õ¥¢Õßæ√–Õß§å‡Õß
æ√–Õß§å®ß÷ ∑”„Àâ‡√“‡ªìπÕ‘ √–®“°∫“ªµ≈Õ¥‰ª 13∂â“‡≈◊Õ¥¢Õß·æ–·≈–«—«µ—«ºŸâ ·≈–¢’‡È ∂â“¢Õß«—«
µ—«‡¡’¬∑’‡Ë Õ“¡“ª√–æ√¡≈ß∫π§π∑’Ë ‰¡à –Õ“¥µ“¡æ‘∏∑’ “ß»“ π“ ·≈â«∑”„Àâ‡¢“ –Õ“¥¿“¬πÕ°‰¥â
14·≈â«‡≈◊Õ¥¢Õßæ√–§√‘ µå≈à– ®–™”√–‡√“¬‘Ëß°«à“π—ÈπÕ’°¢π“¥‰Àπ æ√–Õß§å ‰¥â∂«“¬µ—«‡Õß„Àâ°—∫
æ√–‡®â“ ‡ªìπ‡§√◊ËÕß∫Ÿ™“†∑’Ë ‰¡à¡’µ”Àπ‘ ºà“π∑“ßæ√–«‘≠≠“≥∑’Ë§ßÕ¬Ÿàµ≈Õ¥‰ª ¥—ßπ—Èπ‡≈◊Õ¥¢Õß
æ√–Õß§å®–™”√–≈â“ß®‘µ„®¢Õß‡√“®“°°“√°√–∑”∑’Ëπ”‰ª∂÷ß§«“¡µ“¬ ‡æ◊ËÕ‡√“®–‰¥â¡“√—∫„™â
æ√–‡®â“ºŸ¡â ™’ «’ µ‘ Õ¬Ÿà
15π’‡Ë ªìπ‡Àµÿ∑æ
Ë’ √–§√‘ µå ‰¥âπ”§” ≠
— ≠“„À¡à*¡“„Àâ æ√–Õß§å‡ªìπ§π°≈“ß√–À«à“ßæ√–‡®â“°—∫
¡πÿ…¬å ‡æ◊ËÕ„Àâ§π∑’Ëæ√–‡®â“‡√’¬°¡“π—Èπ ‰¥â√—∫¡√¥°∂“«√µ“¡∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â —≠≠“‰«â §«“¡µ“¬
¢Õßæ√–‡¬´Ÿ ∑”„Àâ¡πÿ…¬å ‰¥â√—∫°“√ª≈¥ª≈àÕ¬„Àâ‡ªìπÕ‘ √–æâπ®“°∫“ª∑’Ë ‰¥â∑”‰ª¿“¬„µâ§”
—≠≠“·√°*·≈â«
16¡’æπ
‘ ¬— °√√¡*Õ¬Ÿ∑à ’Ë‰Àπ°Á®”‡ªìπ®–µâÕßæ‘ ®Ÿ πå„Àâ‡ÀÁπ«à“ §π∑”æ‘π¬— °√√¡π—πÈ µ“¬·≈â« 17‡æ√“–
æ‘π—¬°√√¡®–¡’º≈∫—ß§—∫„™â°ÁµàÕ‡¡◊ËÕ§π∑”µ“¬·≈â«‡∑à“π—Èπ ·µà∂â“§π∑”æ‘π—¬°√√¡π—Èπ¬—ßÕ¬Ÿà ¡—π°Á
‰¡à¡º’ ≈∫—ß§—∫Õ–‰√‡≈¬ 18π—πË ‡ªìπ‡Àµÿ∑∂Ë’ “â ‰¡à¡‡’ ≈◊Õ¥ §” ≠
— ≠“·√°°Á¬ß— ‰¡à¡º’ ≈∫—ß§—∫„™â 19‡¡◊ÕË ‚¡‡
‰¥âª√–°“»§” —Ëß∑ÿ°¢âÕ„Àâ°—∫ª√–™“™π·≈â« ∑à“π°Á‡Õ“‡≈◊Õ¥¢Õß≈Ÿ°«—«·≈–·æ–æ√âÕ¡°—∫πÈ”·≈–
¢π·°– ·’ ¥ß·≈–°‘ßË Àÿ ∫¡“ª√–æ√¡Àπ—ß Õ◊ ¡â«π¢Õß§” ≠
— ≠“·≈–ª√–™“™π∑ÿ°§π 20‚¡‡ æŸ¥
«à“ çπ’Ë§◊Õ‡≈◊Õ¥·Ààß§” —≠≠“ §” —≠≠“π’Èæ√–‡®â“‰¥â —Ëß„Àâæ«°§ÿ≥√—°…“‰«âé 21·≈â«‚¡‡ °Á ‰¥â
ª√–æ√¡‡µÁπ∑å»—°¥‘Ï ‘∑∏‘*Ï ·≈–¢Õß∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ë„™â „π°“√π¡— °“√æ√–‡®â“ 22Õ—π∑’Ë®√‘ß µ“¡°Æ¢Õß
‚¡‡ π—Èπ∂◊Õ«à“‡°◊Õ∫∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ë®–µâÕß„™â‡≈◊Õ¥™”√–≈â“ß„Àâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ·≈–∂â“‰¡à¡’°“√À≈—Ëß‡≈◊Õ¥
ÕÕ°¡“°Á®–‰¡à¡’°“√¬°‚∑…„Àâ
11·µàµÕππ’æ
È √–§√‘

9:15 —≠≠“„À¡à À¡“¬∂÷ß ç —≠≠“∑’Ë¥’°«à“é ´÷Ëßæ√–‡®â“‰¥â¡Õ∫„Àâª√–™“™π¢Õßæ√–Õß§åºà“πæ√–‡¬´Ÿ
9:15 §” —≠≠“·√° À¡“¬∂÷ß —≠≠“∑’Ëæ√–‡®â“„Àâ ‰«â°—∫™“«¬‘« ‡¡◊ËÕµÕπ∑’Ëæ√–Õß§å ‰¥â „Àâ°Æ¢Õß‚¡‡ ·°àæ«°‡¢“
9:16 æ‘π¬— °√√¡ À¡“¬∂÷ß‡Õ° “√∑’ºË ≈âŸ ßπ“¡· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“ºŸâ „¥∑’‡Ë ¢“µâÕß°“√„Àâ¡’ ∑‘ ∏‘§Ï √Õ∫§√Õß ¡∫—µ¢‘ Õß‡¢“À≈—ß®“°
∑’‡Ë ¢“µ“¬‰ª·≈â«
9:21 ‡µÁπ∑å»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï À¡“¬∂÷ß ‡µÁπ∑åæ‘‡»…´÷Ëß‡ªìπ∑’Ë∑’Ëæ√–‡®â“Õ¬Ÿà∑à“¡°≈“ßª√–™“™π¢Õßæ√–Õß§å ·≈–‡ªìπ ∂“π∑’Ë
—°°“√–∫Ÿ™“¢Õß™“«¬‘«
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390

æ√–§√‘ µå°”®—¥∫“ª‰¥â
«√√§å ®”‡ªìπ∑’µË Õâ ß‡Õ“‡≈◊Õ¥¢Õß µ— «å¡“
™”√–¡—π ·µà°∫— ¢Õß®√‘ß∑’ÕË ¬Ÿà „π «√√§åππÈ— ®–µâÕß„™â‡§√◊ÕË ß∫Ÿ™“∑’¥Ë °’ «à“π’™È ”√– 24‡æ√“–æ√–§√‘ µå
‰¡à ‰¥â‡¢â“‰ª„πÀâÕß∫√‘ ÿ∑∏‘Ï∑’Ë ÿ¥∑’Ë¡◊Õ¡πÿ…¬å √â“ß À√◊Õ∑’Ë®”≈Õß·∫∫®“°¢Õß®√‘ß ·µàµÕππ’È
æ√–Õß§å ‰¥â‡¢â“‰ªÕ¬Ÿµà Õà Àπâ“æ√–‡®â“„π «√√§å∑·Ë’ ∑â®√‘ß‡æ◊ÕË ‡√“ 25·≈–‰¡à‰¥â‡¢â“‰ª∂«“¬æ√–Õß§å‡Õß
´È”·≈â«´È”Õ’° ‡À¡◊Õπ°—∫∑’ËÀ—«Àπâ“π—°∫«™ Ÿß ÿ¥ µâÕß‡Õ“‡≈◊Õ¥∑’Ë ‰¡à „™à¢Õß‡¢“‡Õß‡¢â“‰ª„πÀâÕß
∫√‘ ∑ÿ ∏‘∑Ï Ë’ ¥ÿ ∑ÿ°Ê ªï 26‡æ√“–‰¡àÕ¬à“ßπ—πÈ æ√–§√‘ µå°µÁ Õâ ß∂«“¬µ—«‡ÕßÀ≈“¬µàÕÀ≈“¬§√—ßÈ ·≈â« π—∫
µ—Èß·µà √â“ß‚≈°¡“ ·µàµÕππ’È´÷Ëß‡ªìπ¬ÿ§ ÿ¥∑â“¬·≈â« æ√–Õß§å ‰¥âª√“°Øµ—«‡æ’¬ß§√—Èß‡¥’¬«‡ªìπæÕ
”À√—∫µ≈Õ¥‰ª ‡æ◊ÕË ∂«“¬æ√–Õß§å‡Õß‡ªìπ‡§√◊ÕË ß∫Ÿ™“°”®—¥∫“ª„ÀâÀ¡¥‰ª 27¡πÿ…¬åµ“¬·§à§√—ßÈ ‡¥’¬«
·≈â«‡®Õ°—∫°“√æ‘æ“°…“ 28æ√–§√‘ µå°‡Á À¡◊Õπ°—π ∑’∂Ë «“¬µ—«‡Õß‡æ’¬ß§√—ßÈ ‡¥’¬« ‡æ◊ÕË °”®—¥∫“ª¢Õß
§π‡ªìπ®”π«π¡“° ·≈–æ√–Õß§å®–¡“ª√“°Øµ—«Õ’°‡ªìπ§√—ßÈ ∑’Ë Õß ·µà§√—ßÈ π’È ‰¡à„™à‡æ◊ÕË ¡“°”®—¥∫“ª
·µà¡“™à«¬§πæ«°π—Èπ„Àâ√Õ¥ §◊Õ§π∑’Ë°”≈—ß√Õæ√–Õß§åÕ¬à“ß„®®¥„®®àÕÕ¬Ÿà
æ√–§√‘ µå∂«“¬µ—«‡Õß§√—Èß‡¥’¬«‡ªìπæÕµ≈Õ¥‰ª
°Æ¢Õß‚¡‡ † ‡ªìπ·§à‡ß“¢Õß ßË‘ ¥’Ê ∑’°Ë ”≈—ß®–¡“∂÷ß ¡—π‰¡à„™à¢Õß®√‘ß ¥—ßπ—πÈ °Æ¢Õß
‚¡‡ ∑’Ë —Ëß„Àâ§πµâÕß‡Õ“‡§√◊ËÕß∫Ÿ™“·∫∫‡¥‘¡Ê ¡“∂«“¬æ√–‡®â“´È”·≈â«´È”Õ’°„π∑ÿ°Ê
ªïππÈ— ‰¡à¡«’ π— ∑”„Àâ§π∑’¡Ë “‡¢â“‡ΩÑ“æ√–‡®â“ ¡∫Ÿ√≥å·∫∫‰¥â 2‡æ√“–∂â“°Æ∑”„Àâ§π ¡∫Ÿ√≥å·∫∫‰¥â®√‘ß
§π§ß®–‡≈‘°∂«“¬‡§√◊ËÕß∫Ÿ™“‰ª·≈â« ‡æ√“–‡¢“§ß‰¥â√—∫°“√™”√–§√—Èß‡¥’¬«‡ªìπæÕ·≈â« ·≈–„®
¢Õß‡¢“§ß‰¡à√Ÿâ ÷°º‘¥µàÕ∫“ª∑’Ë‡¢“‰¥â∑” 3·µà·∑π∑’Ë®–‡ªìπÕ¬à“ßπ—Èπ ‡§√◊ËÕß∫Ÿ™“°≈—∫°≈“¬‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë
‡µ◊Õπ„Àâ‡¢“√–≈÷°∂÷ß∫“ª∑’Ë‰¥â∑”∑ÿ°Ê ªï 4‡æ√“–‡ªìπ‰ª‰¡à‰¥â∑‡’Ë ≈◊Õ¥¢Õß«—«µ—«ºŸ·â ≈–¢Õß·æ–®–¡“≈â“ß
∫“ª‰¥â
5¥—ßπ—Èπ ‡¡◊ËÕæ√–§√‘ µå ‰¥â‡¢â“¡“„π‚≈°π’È æ√–Õß§åæŸ¥«à“
çæ√–Õß§å (æ√–‡®â“) ‰¡àµâÕß°“√‡§√◊ËÕß∫Ÿ™“†·≈–¢Õß¢«—≠
·µàæ√–Õß§å ‰¥â‡µ√’¬¡√à“ß°“¬ ”À√—∫¢â“æ‡®â“
6æ√–Õß§å ‰¡à ‰¥âæÕ„®°—∫‡§√◊ËÕß‡º“∫Ÿ™“†·≈–‡§√◊ËÕß∫Ÿ™“®—¥°“√°—∫∫“ª
7·≈â«¢â“æ‡®â“ (æ√–‡¬´Ÿ) °ÁæŸ¥«à“
ù‚Õæ√–‡®â“ ¢â“æ‡®â“Õ¬Ÿà∑’Ëπ’Ë
¢â“æ‡®â“¡“‡æ◊ËÕ∑”µ“¡§«“¡µâÕß°“√¢Õßæ√–Õß§å
‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ë¡’‡¢’¬π‰«â‡°’Ë¬«°—∫¢â“æ‡®â“„πÀπ—ß ◊Õ¡â«πûé ( ¥ÿ¥’ 40:6-8)
8§√—Èß·√°æ√–Õß§å (æ√–§√‘ µå) ‰¥âæŸ¥«à“ çæ√–Õß§å (æ√–‡®â“) ‰¡àµâÕß°“√·≈–‰¡à ‰¥âæÕ„®
„π‡§√◊ËÕß∫Ÿ™“† —µ«å∑’Ëπ”¡“∫Ÿ™“ ‡§√◊ËÕß‡º“∫Ÿ™“·≈–‡§√◊ËÕß∫Ÿ™“‰∂à∫“ªé (∂÷ß·¡â°Æ¢Õß‚¡‡ —Ëß
„Àâ∑”Õ¬à“ßπ’È°Áµ“¡) 9·≈â«µàÕ¡“æ√–Õß§å (æ√–§√‘ µå) ‰¥âæŸ¥Õ’°«à“ ç¢â“æ‡®â“Õ¬Ÿà∑’Ëπ’Ë·≈â« ¢â“æ‡®â“
¡“‡æ◊ËÕ∑”µ“¡§«“¡µâÕß°“√¢Õßæ√–Õß§åé ¥—ßπ—Èπ æ√–‡®â“®÷ß¬°‡≈‘°√–∫∫·√°‡ ’¬ ‡æ◊ËÕ®–®—¥µ—Èß
√–∫∫Õ—π∑’Ë Õß¢÷πÈ ¡“„À¡à 10‡æ√“–æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå ‰¥â∑”„π ßË‘ ∑’æË √–‡®â“µâÕß°“√„Àâ∑” ·≈–æ√–Õß§å
‰¥â‡ ’¬ ≈–√à“ß°“¬¢Õßæ√–Õß§å‡Õß‡ªìπ‡§√◊ËÕß∫Ÿ™“‡æ’¬ß§√—Èß‡¥’¬«‡ªìπæÕµ≈Õ¥‰ª ‡√“®÷ß‰¥â√—∫
23¥—ßπ—π
È ¢Õßæ«°π’∑È ®Ë’ ”≈Õß·∫∫¡“®“°¢Õß®√‘ß„π
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°“√™”√–„Àâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï
11π—°∫«™™“«¬‘«∑ÿ°§π¬◊π∑”Àπâ“∑’Ë√—∫„™âæ√–‡®â“∑ÿ°«—π ·≈–‡¢“‰¥â∂«“¬‡§√◊ËÕß∫Ÿ™“†Õ¬à“ß
‡¥’¬«°—π´È”·≈â«´È”Õ’° ·µà¡—π‰¡à “¡“√∂®–°”®—¥∫“ª‰¥â 12·µàÀ≈—ß®“°∑’Ëæ√–§√‘ µå ‰¥â ≈–µ—«‡Õß
‡ªìπ‡§√◊ÕË ß∫Ÿ™“†‡æ’¬ß§√—ßÈ ‡¥’¬«‡æ◊ÕË ®—¥°“√°—∫∫“ªµ≈Õ¥‰ª ·≈â«æ√–Õß§å‰¥âπßË— Õ¬Ÿ∑à “ß¢«“¡◊Õ¢Õß
æ√–‡®â“ 13æ√–Õß§å®–π—ßË √Õ®π°«à“æ√–‡®â“®–∑”„Àâ»µ— √Ÿ¢Õßæ√–Õß§å¡“‡ªìπ∑’«Ë “ß‡∑â“¢Õßæ√–Õß§å
14‡æ√“–‡¡◊ÕË æ√–Õß§å∂«“¬µ—«‡æ’¬ß§√—ßÈ ‡¥’¬«°Á∑”„Àâ§π∑’Ë‰¥â√∫
— °“√™”√–„Àâ∫√‘ ∑ÿ ∏‘†Ï ·≈â«π—πÈ ¡∫Ÿ√≥å
·∫∫µ≈Õ¥°“≈
15æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï† ‰¥â‡ªìπæ¬“π¬◊π¬—π°—∫‡√“„π‡√◊ÕË ßπ’È æ√–Õß§å ‰¥âæ¥Ÿ «à“
16çπ’§Ë Õ◊ §” ≠
— ≠“„À¡à*∑’‡Ë √“®–∑”°—∫ª√–™“™π¢Õß‡√“À≈—ß®“° ¡—¬π—πÈ
‡√“®–„ à°Æ¢Õß‡√“‡¢â“‰ª„π®‘µ„®¢Õßæ«°‡¢“
·≈–®–‡¢’¬πæ«°¡—π≈ß‰ª„πÀ—«„®¢Õßæ«°‡¢“é (‡¬‡√¡’¬å 31:33)
17ç·≈–‡√“®–≈◊¡∫“ª ·≈–°“√°√–∑”∑’Ëº‘¥Ê ¢Õßæ«°‡¢“µ≈Õ¥‰ªé (‡¬‡√¡’¬å 31:34)
18‡¡◊ÕË æ√–‡®â“Õ¿—¬∫“ª„Àâ·≈â« °Á ‰¡à®”‡ªìπ®–µâÕß¡’°“√∂«“¬‡§√◊ÕË ß∫Ÿ™“†‡æ◊ÕË ®—¥°“√°—∫∫“ª
Õ’°µàÕ‰ª

‡¢â“¡“„°≈âÊ æ√–‡®â“
æ’ËπâÕß§√—∫ ‡√“¡’§«“¡¡—Ëπ„®∑’Ë®–‡¢â“‰ª„πÀâÕß∫√‘ ÿ∑∏‘Ï∑’Ë ÿ¥*‚¥¬‡≈◊Õ¥¢Õßæ√–‡¬´Ÿ
20‡√“‡¢â“‰ª‰¥âµ“¡∑“ß„À¡à∑Ë’„Àâ™«’ µ‘ ´÷ßË æ√–Õß§å ‰¥â‡ªî¥„Àâ‡√“ºà“π‡¢â“‰ª∑“ß¡à“ππ—π
È §◊Õ∑’æË √–Õß§å
21
‰¥â ≈–√à“ß°“¬‡ªìπ‡§√◊ËÕß∫Ÿ™“ ‡√“¡’À—«Àπâ“π—°∫«™ºŸâ¬‘Ëß„À≠à ∑’Ë§Õ¬®—¥°“√¥Ÿ·≈§√—«‡√◊Õπ¢Õß
æ√–‡®â“ 22¥—ßπ—Èπ¢Õ„Àâ‡√“∑ÿ°§π ‡¢â“¡“„°≈âÊæ√–‡®â“ ¥â«¬§«“¡®√‘ß„® ·≈–¡’§«“¡¡—Ëπ„®Õ¬à“ß
‡µÁ¡∑’Ë ¡’„®∑’Ë ‰¥â√—∫°“√ª√–æ√¡„Àâ –Õ“¥®“°§«“¡√Ÿâ ÷°º‘¥Ê‡æ√“–∫“ª ·≈–¡’√à“ß°“¬∑’Ë ‰¥â™”√–
¥â«¬πÈ”∫√‘ ÿ∑∏‘Ï·≈â« 23¢Õ„Àâ‡√“∑ÿ°§π¬÷¥¡—Ëπ„π§«“¡À«—ß∑’Ë‡√“‰¥â¬Õ¡√—∫‰«â·≈â«Õ¬à“ß‰¡àÀ«—Ëπ‰À«
‡æ√“–æ√–Õß§åºŸâ∑’Ë „Àâ —≠≠“°—∫‡√“π—Èπ´◊ËÕ —µ¬å
19¥—ßπ—Èπ

™à«¬°—π·≈–°—π„Àâ‡¢â¡·¢Áß
24¢Õ„Àâ‡√“∑ÿ°§πæ‘®“√≥“°—π·≈–°—π‡æ◊ÕË ®–‰¥â°√–µÿπ
â °—π„Àâ¡§’ «“¡√—°·≈–∑”·µà§«“¡¥’ 25¢Õ

Õ¬à“„Àâ‡√“∑‘Èß°“√ª√–™ÿ¡‰ª‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ë∫“ß§π∑”Õ¬Ÿà ·µà„Àâ°”≈—ß„®°—π·≈–°—π¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ ¬‘Ëßæ«°
§ÿ≥√ŸâÕ¬Ÿà·≈â««à“«—ππ—Èπ*°”≈—ß„°≈â¡“∂÷ß·≈â« °Á¬‘Ëßπà“®–∑”Õ¬à“ßπ’È

Õ¬à“Àπ’æ√–‡®â“‰ª
26∂â“‡√“¬—ßµ—ßÈ „®∑”º‘¥Õ¬ŸÀ
à ≈—ß®“°∑’‡Ë √“√Ÿ‡â √◊ÕË ß§«“¡®√‘ß·≈â«°Á®–‰¡à¡‡’ §√◊ÕË ß∫Ÿ™“† ®—¥°“√°—∫∫“ª
„ÀâÕ°’ ·≈â« 27¡’·µà®–√Õ§Õ¬°“√æ‘æ“°…“¥â«¬§«“¡À«“¥°≈—« ·≈–√Õ§Õ¬‰ø√âÕπ·√ß∑’®Ë –‡º“º≈“≠
§π∑’µË Õà µâ“πæ√–‡®â“ 28§π‰Àπ∑’Ë ‰¡à¬Õ¡‡™◊ÕË øíß°Æ¢Õß‚¡‡ ·≈–¡’æ¬“π °— Õß “¡ª“° §ππ—πÈ
°Á∂Ÿ°ª√–À“√™’«‘µÕ¬à“ß‰√â§«“¡‡¡µµ“ 29§‘¥¥Ÿ ‘«à“ §π∑’Ë‡À¬’¬∫¬Ë”æ√–∫ÿµ√¢Õßæ√–‡®â“ ·≈–¡Õß
10:16 §” ≠
— ≠“„À¡à À¡“¬∂÷ß §” ≠
— ≠“Õ—π„À¡à∑¥’Ë °’ «à“‡¥‘¡ ´÷ßË æ√–‡®â“‰¥â¡Õ∫„Àâ·°àª√–™“™π¢Õßæ√–Õß§åº“à π∑“ßæ√–‡¬´Ÿ
10:19 ÀâÕß∫√‘ ∑ÿ ∏‘∑Ï Ë’ ¥ÿ À¡“¬∂÷ßç»—°¥‘Ï ∑‘ ∏‘¡Ï “°é‡ªìπ ∂“π∑’·Ë Ààßæ√–«‘≠≠“≥∑’æË °— ¢Õßæ√–‡¬´Ÿ·≈–‡ªìπ∑’Ë °— °“√–∫Ÿ™“æ√–Õß§å
10:25 «—ππ—Èπ „π∑’Ëπ’ÈÀ¡“¬∂÷ß ‡«≈“∑’Ëæ√–§√‘ µå®–°≈—∫¡“Õ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß
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‡≈◊Õ¥¢Õß§” ≠
— ≠“„À¡à*∑’‰Ë ¥â™”√–‡¢“„Àâ∫√‘ ∑ÿ ∏‘πÏ π—È «à“‰√â§“à ·≈–·∂¡¬—ß¥Ÿ∂°Ÿ æ√–«‘≠≠“≥·Ààß§«“¡
‡¡µµ“°√ÿ≥“ §πæ«°π’È ¡§«√®–‰¥â√∫— ‚∑…Àπ—°°«à“§πæ«°π—πÈ ¢π“¥‰Àπ 30‡æ√“–‡√“√Ÿ®â °— æ√–Õß§å
∑’æË ¥Ÿ «à“ ç°“√·°â·§âπ‡ªìπ‡√◊ÕË ß¢Õß‡√“ ‡√“®–µÕ∫ πÕßæ«°‡¢“‡Õßé* ·≈–‰¥âæ¥Ÿ Õ’°«à“ çÕß§å‡®â“™’«µ‘
®–æ‘æ“°…“ª√–™“™π*¢Õßæ√–Õß§åé 31‡ªìπ ßË‘ ∑’πË “à À«“¥°≈—«¬‘ßË π—°∑’®Ë –µ°Õ¬Ÿà„π¡◊Õ¢Õßæ√–‡®â“
ºŸâ¡’™’«‘µÕ¬Ÿàπ—Èπ

¢Õ„Àâ¡’§«“¡°≈â“·≈–Õ¥∑π‰«â
32¢Õ„Àâ§‘¥∂÷ß ¡—¬°àÕπµÕπ∑’Ë§ÿ≥‡æ‘Ëß‰¥â√—∫§«“¡ «à“ß §ÿ≥‰¥âÕ¥∑πµàÕ§«“¡∑ÿ°¢å¬“°Õ¬à“ß
· π “À— 33∫“ß§√—Èß§ÿ≥∂Ÿ°ª√–®“π„Àâ¢“¬Àπâ“·≈–§π¥Ÿ∂Ÿ°¢à¡‡Àß ∫“ß§√—Èß§ÿ≥°Á™à«¬‡À≈◊Õ§π
Õ◊πË ∑’∂Ë °Ÿ ¢à¡‡Àß 34æ«°§ÿ≥‰¡à ‰¥â·§à™«à ¬‡À≈◊Õ·≈–√à«¡∑ÿ°¢å°∫— §π∑’µË ¥‘ §ÿ° ·µà§≥
ÿ ¬—ß¬‘π¥’¬Õ¡„Àâ§π

¡“¬÷¥‡Õ“∑√—æ¬å ‘π¢Õß§ÿ≥‰ª ‡æ√“–§ÿ≥√Ÿâ«à“§ÿ≥‰¥â‡ªìπ‡®â“¢Õß∑√—æ¬å ‘π∑’Ë¬Õ¥‡¬’Ë¬¡°«à“π—Èπ
·≈–‡ªìπ∑√—æ¬å ‘π∑’Ë®–Õ¬Ÿà∂“«√µ≈Õ¥‰ª
35¥—ßπ—Èπ Õ¬à“∑‘Èß§«“¡¡—Ëπ„®¢Õß§ÿ≥ ‡æ√“–¡—π®–π”√“ß«—≈Õ—π¬‘Ëß„À≠à¡“„Àâ 36æ«°§ÿ≥µâÕß
¡’§«“¡Õ¥∑π ‡æ◊ËÕ«à“‡¡◊ËÕ§ÿ≥‰¥â∑”µ“¡§«“¡µâÕß°“√¢Õßæ√–‡®â“·≈â« §ÿ≥°Á®–‰¥â√—∫ ‘Ëß∑’Ë
æ√–Õß§å —≠≠“‰«â 37æ√–‡®â“∫Õ°«à“
çÕ’°‰¡àπ“ππ—° æ√–Õß§åºŸâ∑’Ë°”≈—ß®–¡“π—Èπ°Á®–¡“∂÷ß·≈â«
æ√–Õß§å®–‰¡à™°— ™â“
38·µà§π∑’‡Ë √“¬Õ¡√—∫π—π
È ®–„™â™«’ µ‘ ¥â«¬§«“¡‰«â«“ß„®
·≈–∂â“‡¢“À—πÀ≈—ß‡≈‘°‰«â«“ß„® ‡√“®–‰¡àæÕ„®„πµ—«‡¢“*‡≈¬é (Œ“∫“°ÿ° 2:3-4)
39·µà‡√“‰¡à„™à§πæ«°π—Èπ∑’Ë‡≈‘°‰«â«“ß„® ·≈â«µâÕß∂Ÿ°∑”≈“¬‰ª ·µà‡√“‡ªìπ§πæ«°π—Èπ ∑’Ë¬—ß
‰«â«“ß„®Õ¬Ÿà ·≈â«‰¥â√—∫™’«‘µ

§«“¡‰«â«“ß„®
¥—ßπ—πÈ §«“¡‰«â«“ß„®√—∫ª√–°—π«à“‡√“®–‰¥â√∫— „π ßË‘ ∑’‡Ë √“À«—ß‰«â ·≈– “¡“√∂ ¡— º— ‰¥â
∂÷ßÀ≈—°∞“π¢Õß ‘Ëß∑’Ë‡√“¡Õß‰¡à‡ÀÁπ 2‡ªìπ‡æ√“–§π„π ¡—¬°àÕπ‰«â«“ß„®π’Ë‡Õß æ√–‡®â“
∂÷ß‰¥â¬°¬àÕß‡¢“
3‡ªìπ‡æ√“–‡√“‰«â«“ß„®π’‡Ë Õß ‡√“∂÷ß‰¥â‡¢â“„®«à“ æ√–‡®â“ √â“ß®—°√«“≈π’¢È π
È÷ ¡“‚¥¬§” ßË— ¢Õß
æ√–Õß§å ¥—ßπ—Èπ ‘Ëß∑’Ë¡Õß‡ÀÁπ®÷ß‡°‘¥¡“®“° ‘Ëß∑’Ë¡Õß‰¡à‡ÀÁπ
4‡ªìπ‡æ√“–Õ“‡∫≈‰«â«“ß„®π’‡Ë Õß ‡¢“∂÷ß‰¥âπ”‡§√◊ÕË ß∫Ÿ™“† ∑’¥Ë °’ «à“¢Õß§“Õ‘π¡“∂«“¬æ√–‡®â“
·≈–‡æ√“–‡¢“‰«â«“ß„®·∫∫π—Èπ æ√–‡®â“∂÷ß‰¥â¬°¬àÕß‡¢“«à“‡ªìπ§π∑’Ë∑”µ“¡„®æ√–Õß§å ·≈–
¬Õ¡√—∫¢Õß∂«“¬¢Õß‡¢“ ‡ªìπ‡æ√“–‡¢“‰«â«“ß„®π’Ë‡Õß ∂÷ß·¡â‡¢“®–µ“¬‰ª·≈â« ‡¢“°Á¬—ßæŸ¥Õ¬Ÿà
5‡ªìπ‡æ√“–‡Õ‚π§‰«â«“ß„®π’Ë‡Õß æ√–‡®â“∂÷ß‰¥â√—∫‡¢“¢÷Èπ‰ªÕ¬Ÿà°—∫æ√–Õß§å ¥—ßπ—Èπ ‡Õ‚π§®÷ß
‰¡à‡§¬µ“¬ ·≈–‰¡à¡’„§√À“‡¢“‡®ÕÕ’°‡≈¬ ‡æ√“–æ√–‡®â“‰¥â√—∫‡¢“‰ª·≈â« ·µà°àÕπ∑’Ëæ√–Õß§å®–
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√—∫‡¢“¢÷πÈ ‰ªπ—πÈ 6‡¢“‰¥â√∫— °“√¬°¬àÕß«à“‡ªìπ§πÀπ÷ßË ∑’æË √–‡®â“æÕ„® ·µà∂“â ‰¡à¡§’ «“¡‰«â«“ß„®·≈â«
°Á‡ªìπ‰ª‰¡à ‰¥â∑’Ë®–∑”„Àâæ√–‡®â“æÕ„® ‡æ√“–§π∑’Ë¡“‡ΩÑ“æ√–‡®â“®–µâÕß‡™◊ËÕ«à“æ√–Õß§å¡’®√‘ß
·≈–µâÕß‡™◊ËÕ«à“æ√–Õß§å®–„Àâ√“ß«—≈°—∫∑ÿ°§π∑’Ë· «ßÀ“æ√–Õß§å
7‡ªìπ‡æ√“–‚πÕ“Àå ‰«â«“ß„®π’‡Ë Õß ‡¡◊ÕË æ√–‡®â“‡µ◊Õπ‡¢“„Àâ√∂âŸ ß÷ ‡Àµÿ°“√≥å∑¬Ë’ ß— ¡Õß‰¡à‡ÀÁπ ‡¢“
°Á‡§“√æ¬”‡°√ßæ√–‡®â“ ·≈–‰¥âµàÕ‡√◊Õ„À≠à‡æ◊ËÕ™à«¬™’«‘µ§π„π§√Õ∫§√—«¢Õß‡¢“ ‡æ√“–‡¢“¡’
§«“¡‰«â«“ß„®π’Ë‡Õß ‡¢“∂÷ß‡ªìπºŸâ∑’Ë∑”„Àâ‡ÀÁπ«à“‚≈°π’Èº‘¥ ·≈–æ√–‡®â“‰¥â¬Õ¡√—∫‡¢“·∫∫∑’Ë
æ√–Õß§å ‰¥â¬Õ¡√—∫§π∑’Ë ‰«â«“ß„®æ√–Õß§å
8‡ªìπ‡æ√“–Õ—∫√“Œ—¡‰«â«“ß„®π’‡Ë Õß ‡¡◊ÕË æ√–‡®â“‡√’¬°‡¢“ÕÕ°‡¥‘π∑“ß‰ª∑’·
Ë ºàπ¥‘π∑’‡Ë ¢“®–‰¥â
9
√—∫‡ªìπ¡√¥° ‡¢“°Á‡™◊ËÕøíß·≈–ÕÕ°‡¥‘π∑“ß‰ª ·¡â ‰¡à√Ÿâ«à“°”≈—ß®–‰ª‰Àπ ‡ªìπ‡æ√“–Õ—∫√“Œ—¡‰«â
«“ß„®π’Ë‡Õß ‡¢“∂÷ß‰¥â¡“Õ¬ŸàÕ¬à“ß§πµà“ß¥â“«„π·ºàπ¥‘π∑’Ëæ√–‡®â“ —≠≠“‰«â ‡¢“‰¥âæ—°Õ¬Ÿà„π‡µÁπ∑å
‡À¡◊Õπ°—∫Õ‘ Õ—§·≈–¬“‚§∫≈Ÿ°À≈“π¢Õß‡¢“ ºŸâ∑’Ë®–‰¥â√—∫¡√¥°√à«¡°—π°—∫Õ—∫√“Œ—¡µ“¡ —≠≠“
Õ—π‡¥’¬«°—π∑’æË √–‡®â“„Àâππ—È 10∑’ÕË ∫— √“Œ—¡∑”Õ¬à“ßπ’È °Á‡æ√“–‡¢“°”≈—ß√Õ§Õ¬‡¡◊Õß*∑’¡Ë √’ “°∞“π¡—πË §ß
∂“«√ ‡ªìπ‡¡◊Õß∑’Ëæ√–‡®â“ÕÕ°·∫∫·≈– √â“ß‡Õß
11‡ªìπ‡æ√“–Õ—∫√“Œ—¡‰«â«“ß„®π’‡Ë Õß ‡¢“‡™◊ÕË «à“æ√–‡®â“´◊ÕË µ— ¬å·≈–®–∑”µ“¡ ≠
— ≠“ æ√–‡®â“
∂÷ß„ÀâÕ∫— √“Œ—¡¡’≈°Ÿ ‰¥â ∂÷ß·¡â«“à µ—«‡¢“‡Õß®–·°à‡°‘π°«à“∑’®Ë –¡’≈°Ÿ ‰¥â·≈â« ·≈–´“√“Àå‡Õß°Á‡ªìπÀ¡—π
12¥â«¬‡ÀµÿπÈ’ ®“°™“¬§π‡¥’¬«°—ππ’∑
È ¡Ë’ ’ ¿“æ‡À¡◊Õπ°—∫§π∑’µË “¬‰ª·≈â« ¬—ß “¡“√∂∑’®Ë –¡’≈°Ÿ À≈“π
‡°‘¥¢÷Èπ¡“°¡“¬‡∑à“°—∫¥«ß¥“«„π∑âÕßøÑ“ ·≈–¡“°¡“¬‡∑à“°—∫‡¡Á¥∑√“¬∫πΩíòß∑–‡≈∑’Ëπ—∫‰¡à∂â«π
13§πæ«°π’È∑—ÈßÀ¡¥‰¥âµ“¬‰ª„π¢≥–∑’Ë¬—ß‰«â«“ß„®Õ¬Ÿà ∂÷ß·¡âæ«°‡¢“¬—ß‰¡à ‰¥â√—∫ ‘Ëß∑’Ëæ√–‡®â“
‰¥â —≠≠“‰«â ‡æ’¬ß·§à ‰¥â‡ÀÁπ·≈–¬‘π¥’µâÕπ√—∫ ‘Ëß∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â —≠≠“π—Èπ‰«â·µà ‰°≈ æ«°‡¢“¬—ß
¬Õ¡√—∫Õ’°«à“µ—«æ«°‡¢“‡Õß‡ªìπ·§à§π·ª≈°Àπâ“·≈–§πµà“ß¥â“«„π‚≈°π’È 14∑’‡Ë ¢“æŸ¥Õ¬à“ßπ’·È ¥ß
«à“æ«°‡¢“°”≈—ß· «ßÀ“∫â“π‡¡◊Õß∑’®Ë –‡ªìπ¢Õß‡¢“‡Õß 15∂â“æ«°‡¢“§‘¥∂÷ß∫â“π‡¡◊Õß∑’æË «°‡¢“®“°
¡“ ‡¢“°Á¬ß— ¡’ ‚Õ°“ ∑’®Ë –°≈—∫‰ª‰¥â 16·µàæ«°‡¢“°”≈—ß„ΩÉøπí ∂÷ß∫â“π‡¡◊Õß∑’¥Ë °’ «à“π—πÈ §◊Õ‡¡◊Õß «√√§å
æ√–‡®â“∂÷ß‰¡àÕ—∫Õ“¬∑’Ë ‰¥â™◊ËÕ«à“‡ªìπæ√–‡®â“¢Õßæ«°‡¢“ ‡æ√“–æ√–Õß§å ‰¥â‡µ√’¬¡∫â“π‡¡◊Õß‰«â
”À√—∫æ«°‡¢“·≈â«
17-18‡ªìπ‡æ√“–Õ—∫√“Œ—¡‰«â«“ß„®π’‡Ë Õß ‡¡◊ÕË æ√–‡®â“¡“≈Õß„®‡¢“ ‡¢“°Á ‰¥â∂«“¬Õ‘ Õ—§≈Ÿ°™“¬
‡æ’¬ß§π‡¥’¬«‡ªìπ‡§√◊ÕË ß∫Ÿ™“† ‡√◊ÕË ßπ’‡È °‘¥¢÷πÈ À≈—ß®“°∑’æË √–‡®â“‰¥â ≠
— ≠“°—∫Õ—∫√“Œ—¡«à“ ç≈Ÿ°À≈“π
¢Õß‡®â“®– ◊∫‡™◊ÈÕ “¬¡“®“°Õ‘ Õ—§é Õ—∫√“Œ—¡√—∫§” —≠≠“·≈â« ·µà°Á¬—ßæ√âÕ¡∑’Ë®–∂«“¬≈Ÿ°™“¬
‡æ’¬ß§π‡¥’¬« 19‡æ√“–Õ—∫√“Œ—¡∂◊Õ«à“æ√–‡®â“ “¡“√∂∑”„Àâ§πµ“¬øóôπ¢÷Èπ¡“‰¥â Õ“®®–æŸ¥‰¥â«à“
‡¢“°Á ‰¥â√—∫Õ‘ Õ—§°≈—∫§◊π¡“®“°§«“¡µ“¬
20‡ªìπ‡æ√“–Õ‘ Õ—§‰«â«“ß„®π’‡Ë Õß ‡¢“∂÷ß‰¥â „Àâæ√°—∫∑—ßÈ ¬“‚§∫·≈–‡Õ´“« ”À√—∫ ßË‘ ∑’®Ë –‡°‘¥
¢÷πÈ „πÕπ“§µ
21‡ªìπ‡æ√“–¬“‚§∫‰«â«“ß„®π’Ë‡Õß ‡¡◊ËÕ‡¢“°”≈—ß®–µ“¬ ‡¢“∂÷ß‰¥â „Àâæ√°—∫≈Ÿ°∑—Èß Õß§π¢Õß
‚¬‡´ø ·≈–‰¥âπ¡— °“√æ√–‡®â“¢≥–∑’Ëæ‘ßÕ¬Ÿà∑’Ëª≈“¬‰¡â‡∑â“¢Õß‡¢“
11:10 ‡¡◊Õß À¡“¬∂÷ß ç‡¡◊Õßé ·Ààßæ√–«‘≠≠“≥ ∑’Ë´÷Ëßæ√–‡®â“Õ“»—¬Õ¬Ÿà°—∫ª√–™“™π¢Õßæ√–Õß§å À√◊Õ‡√’¬°Õ’°™◊ËÕÀπ÷Ëß«à“
ç‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡·Ààß «√√§åé (Œ’∫√Ÿ 12:22)
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22‡ªìπ‡æ√“–‚¬‡´ø‰«â«“ß„®π’‡Ë Õß „π∫—π
È ª≈“¬™’«µ‘ ‡¢“‰¥âæ¥Ÿ ∂÷ß‡√◊ÕË ß∑’ªË √–™“™π Õ‘

√“‡Õ≈†

®–Õæ¬æÕÕ°®“°Õ’¬‘ªµå ·≈– —Ëß‡ ’¬„Àâ‡Õ“°√–¥Ÿ°¢Õß‡¢“‰ª¥â«¬
23‡ªìπ‡æ√“–æàÕ·¡à¢Õß‚¡‡ ‰«â«“ß„®π’‡Ë Õß ‡¡◊ÕË ‚¡‡ ‡°‘¥¡“æ«°‡¢“∂÷ß‰¥â´Õà πµ—«‡¥Á°‰«â∂ß÷
“¡‡¥◊Õπ ‡æ√“–æàÕ·¡à‡ÀÁπ«à“‡¢“‡ªìπ‡¥Á°∑’Ë¡’Àπâ“µ“‚¥¥‡¥àπ ·≈–æ«°‡¢“°≈â“¢—¥§” Ë—ß¢Õß
°…—µ√‘¬å¥â«¬
24‡ªìπ‡æ√“–‚¡‡ ‰«â«“ß„®π’Ë‡Õß ‡¡◊ËÕ‡¢“‚µ¢÷Èπ∂÷ß‰¥â¬Õ¡ ≈–∞“π–≈Ÿ°¢Õß≈Ÿ° “«ø“‚√Àå
25‡¢“‡≈◊Õ°∑’®Ë –∂Ÿ°°¥¢’¢Ë ¡
à ‡Àß√à«¡°—∫ª√–™“™π¢Õßæ√–‡®â“ ·∑π∑’®Ë –¡’§«“¡ πÿ° π“π™—«Ë §√“«
26
°—∫§«“¡∫“ª ‡¢“∂◊Õ«à“Õ—∫Õ“¬¢“¬Àπâ“‡æ◊ËÕæ√–§√‘ µå† ¡’§à“¡“°°«à“∑√—æ¬å ¡∫—µ‘¢Õßª√–‡∑»
Õ’¬‘ªµå ‡æ√“–‡¢“¡Õß‰ª¢â“ßÀπâ“∂÷ß√“ß«—≈∑’Ë®–‰¥â√—∫ 27‡ªìπ‡æ√“–‚¡‡ ‰«â«“ß„®π’Ë‡Õß ‡¢“∂÷ß‰¥â
ÕÕ°®“°ª√–‡∑»Õ’¬‘ªµå‚¥¬‰¡à‡°√ß°≈—«§«“¡‚°√∏¢Õßø“‚√Àå ‡¢“¡’„®¡“π–Õ¥∑π√“«°—∫«à“‡¢“
‰¥â‡ÀÁπæ√–‡®â“ºŸ∑â Ë’ ‰¡à “¡“√∂¡Õß‡ÀÁπ‰¥â 28‡ªìπ‡æ√“–‚¡‡ ‰«â«“ß„®π’‡Ë Õß ‡¢“∂÷ß‰¥â®¥— µ—ßÈ ‡∑»°“≈
«—πª≈¥ª≈àÕ¬† ·≈– —Ëß„Àâª√–æ√¡‡≈◊Õ¥∑’Ëª√–µŸ ‡æ◊ËÕ‰¡à „Àâ∑Ÿµ·Ààß§«“¡µ“¬*¡“·µ–µâÕß≈Ÿ°™“¬
À—«ªï*¢Õßª√–™“™πÕ‘ √“‡Õ≈‰¥â
29‡ªìπ‡æ√“–§πÕ‘ √“‡Õ≈‰«â«“ß„®π’Ë‡Õß æ«°‡¢“∂÷ß‰¥â‡¥‘π¢â“¡∑–‡≈·¥ß‡À¡◊Õπ°—∫‡¥‘πÕ¬Ÿà
∫πæ◊Èπ¥‘π·Àâß ·µà‡¡◊ËÕæ«°Õ’¬‘ªµåæ¬“¬“¡∑’Ë®–∑”Õ¬à“ßπ—Èπ∫â“ß æ«°‡¢“°Á®¡πÈ”µ“¬À¡¥
30‡ªìπ‡æ√“–§πÕ‘ √“‡Õ≈‰«â«“ß„®π’Ë‡Õß À≈—ß®“°∑’Ëæ«°‡¢“‡¥‘π√Õ∫°”·æß‡¡◊Õß‡¬√’ ‚§‡ªìπ
‡«≈“‡®Á¥«—π °”·æßπ—Èπ°Áæ—ß≈ß¡“
31‡ªìπ‡æ√“–√“À—∫À≠‘ß‚ ‡¿≥’ ‰«â«“ß„®π’‡Ë Õß ‡∏Õ∂÷ß‰¡à∂°Ÿ ¶à“µ“¬‰ªæ√âÕ¡Ê°—∫§π∑’Ë ‰¡à‡™◊ÕË øíß
æ«°π—Èπ ‡æ√“–‡∏Õ‰¥âµâÕπ√—∫·≈–™à«¬§π Õ¥·π¡Õ¬à“ß‡ªìπ¡‘µ√
32®–µâÕß„Àâº¡æŸ¥¡“°°«à“π’ÕÈ °’ À√◊Õ º¡‰¡à¡‡’ «≈“æÕ∑’®Ë –‡≈à“∂÷ß‡√◊ÕË ß°‘‡¥‚Õπ ∫“√“§ ·´¡ π
—
††33
‡¬ø∏“Àå ¥“«‘¥ ´“¡Ÿ‡Õ≈ ·≈–æ«°ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“ ‡ªìπ‡æ√“–æ«°‡¢“‰«â«“ß„®π’Ë‡Õß æ«°
‡¢“‡À≈à“π’È∂÷ß‰¥â√—∫™—¬™π–‡Àπ◊Õ¥‘π·¥πµà“ßÊ ·≈–‰¥â∑” ‘Ëß∑’Ë∂Ÿ°µâÕß¬ÿµ‘∏√√¡ ·≈–‰¥â√—∫ ‘Ëßµà“ßÊ
∑’Ëæ√–‡®â“ —≠≠“‰«â ·≈–‰¥âªî¥ª“° ‘ß‚µ 34æ«°‡¢“‰¥â¥—∫‰ø∑’Ë ‚À¡‰À¡âÕ¬à“ß√ÿπ·√ß ·≈–√Õ¥µ“¬
®“°§¡¥“∫ ‡¢“‰¥â√—∫°”≈—ß®“°æ√–‡®â“‡¡◊ËÕÕàÕπ·Õ ·≈–¡’°”≈—ß„π π“¡√∫ ·≈–¢—∫‰≈à°Õß∑—æ
µà“ß™“µ‘„Àâ·µ°°√–‡®‘¥°√–‡®‘ß‰ª 35æ«°ºŸÀâ ≠‘ß°Á ‰¥â√∫— §π∑’‡Ë ¢“√—°∑’øË πôó ¢÷πÈ ®“°§«“¡µ“¬ ∫“ß§π
°Á¬Õ¡∂Ÿ°∑√¡“π*®πµ“¬‰¡à¬Õ¡ÕÕ°¡“®“°§ÿ° ‡æ◊ÕË ∑’®Ë –‰¥âøπôó ¢÷πÈ ®“°§«“¡µ“¬Õ¬à“ß∂“«√‰¡à„™à·§à
™—Ë«§√“« 36∫“ß§πµâÕß∑π∂Ÿ°‡¬“–‡¬â¬·≈–∂Ÿ°‡¶’Ë¬π¥â«¬· â „π¢≥–∑’Ë∫“ß§π∂Ÿ°≈à“¡‚´à·≈–∂Ÿ°¢—ß
§ÿ° 37∫“ß§π‚¥πÀ‘π¢«â“ß ∫“ß§π∂Ÿ°‡≈◊ËÕ¬ÕÕ°‡ªìπ Õß∑àÕπ ∫“ß§π∂Ÿ°¥“∫øíπ ∫“ß§π¬“°®π
¢—¥ π ∫“ß§π√àÕπ‡√àæ‡π®√πÿàßÀπ—ß·æ–Àπ—ß·°– ∂Ÿ°°¥¢’Ë¢à¡‡Àß*·≈–∂Ÿ°∑“√ÿ≥Õ¬à“ß‰¡à¬ÿµ‘∏√√¡
38‚≈°π’È ‰¡à§§Ÿà «√°—∫§πæ«°π’‡È ≈¬ æ«°‡¢“√àÕπ‡√à ‰ªµ“¡∑’‡Ë ª≈à“‡ª≈’¬Ë «·≈–¿Ÿ‡¢“ Õ¬Ÿµà “¡∂È”µ“¡‚æ√ß
„πæ◊πÈ ¥‘π
11:28 ∑Ÿµ·Ààß§«“¡µ“¬ À√◊Õ ºŸâ¶à“ À¡“¬∂÷ß ºŸâ∑’Ë®–≈ß‚∑…ª√–™“™π™“«Õ’¬‘ªµå æ√–‡®â“‰¥â àßºŸâ¶à“‰ª¶à“≈Ÿ°™“¬§π‚µ¢Õß
·µà≈–∫â“π (Õæ¬æ 12:29-32)
11:28 ≈Ÿ°™“¬À—«ªï À¡“¬∂÷ß ≈Ÿ°™“¬§π·√°¢Õß§√Õ∫§√—«
11:35 ∂Ÿ°∑√¡“π À¡“¬∂÷ß ∂Ÿ°®—∫¡—¥·≈–∂Ÿ°≈ß‚∑…„Àâ ‰¥â√—∫∫“¥‡®Á∫
11:37 ∂Ÿ°°¥¢’Ë¢à¡‡Àß À¡“¬∂÷ß ∂Ÿ°∑”√â“¬À√◊Õ∂Ÿ°√—ß·°
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39æ«°‡¢“∑ÿ°§π‰¥â√—∫°“√¬°¬àÕß ‡æ√“–æ«°‡¢“‰¥â ‰«â«“ß„®
æ√–‡®â“‰¥â —≠≠“‰«â 40æ√–‡®â“‰¥â«“ß·ºπ∑’Ë®–„Àâ ‘Ëß∑’Ë¥’¬‘Ëß°«à“π—Èπ

·µàæ«°‡¢“°Á¬—ß‰¡à ‰¥â√—∫ ‘Ëß∑’Ë
”À√—∫‡√“ ‡æ√“–æ«°‡¢“®–

¡∫Ÿ√≥å·∫∫‰¥â°ÁµàÕ‡¡◊ËÕ¡’‡√“√«¡Õ¬Ÿà¥â«¬‡∑à“π—Èπ

æ«°‡√“§«√∑”µ“¡·∫∫Õ¬à“ß¢Õßæ√–‡¬´Ÿ
¥—ßπ—Èπ ‡¡◊ËÕ‡√“¡’æ¬“π¡“°¡“¬≈âÕ¡√Õ∫‡√“Õ¬ŸàÕ¬à“ßπ’È·≈â« ¢Õ„Àâ‡√“≈–∑‘Èß∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ë
∂à«ß‡√“‰«â ·≈–∫“ª∑’Ë‡°“–µ‘¥‡√“·πàπ ·≈–¢Õ„Àâ«‘Ëß·¢àß¥â«¬§«“¡¡“π–Õ¥∑π‰ª
µ“¡∑“ß∑’ÕË ¬Ÿ¢à “â ßÀπâ“‡√“ 2¢Õ„Àâ‡√“®âÕßÕ¬Ÿ∑à æË’ √–‡¬´Ÿ ´÷ßË ‡ªìπºŸπâ ”§«“¡‡™◊ÕË ¢Õß‡√“·≈–‡ªìπºŸ∑â ”„Àâ
§«“¡‡™◊ËÕ¢Õß‡√“ ¡∫Ÿ√≥å·∫∫ æ√–Õß§å ‰¥âÕ¥∑πµàÕ°“√∂Ÿ°µ√÷ß∫π‰¡â°“ß‡¢π ‡æ◊ËÕ§«“¡¬‘π¥’∑’Ë
√Õæ√–Õß§åÕ¬Ÿà æ√–Õß§å ‰¡à π„®°—∫§«“¡Õ—∫Õ“¬∑’ËµâÕßµ“¬∫π‰¡â°“ß‡¢π ·≈–„πµÕππ’Èæ√–Õß§å
‰¥âπ—ËßÕ¬Ÿà∑“ß¢«“¢Õß∫—≈≈—ß°å¢Õßæ√–‡®â“ 3æ√–Õß§åµâÕß∑π∑ÿ°¢å°—∫§π∫“ª∑’ËµàÕµâ“πæ√–Õß§å¡“°
¢Õ„Àâπ÷°∂÷ßæ√–Õß§å ·≈â«§ÿ≥®–‰¥â ‰¡à∑âÕ„®À√◊Õ¬Õ¡·æâ

12

æ√–‡®â“‡ªìπ‡À¡◊ÕπæàÕ
°Ÿâ ∫— ∫“ªπ—πÈ æ«°§ÿ≥¬—ß‰¡àµÕâ ßµàÕ ®Ÿâ π∂÷ß°—∫‡≈◊Õ¥µ°¬“ßÕÕ°‡≈¬ 5æ«°
§ÿ≥§ß®–≈◊¡§”∑’Ë„Àâ°”≈—ß„®æ«°§ÿ≥ §”æŸ¥π’‡È ªìπ§”∑’Ë‰¥âæ¥Ÿ °—∫§ÿ≥„π∞“π–∑’‡Ë ªìπ≈Ÿ°¢Õßæ√–‡®â“«à“
ç≈Ÿ°‡Õã¬ Õ¬à“∂◊Õ‡ªìπ‡√◊ËÕß‡≈àπÊ°—∫°“√µ’ Õπ¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µπ—Èπ
·≈–Õ¬à“À¡¥°”≈—ß„® ‡¡◊ËÕæ√–Õß§å¡“µ—°‡µ◊Õπ‡®â“
6‡æ√“–Õß§å‡®â“™’«‘µ®–µ’ Õπ§π∑’Ëæ√–Õß§å√—°
·≈–®–≈ß‚∑…∑ÿ°§π ∑’Ëæ√–Õß§å√—∫‡ªìπ≈Ÿ°é ( ÿ¿“…‘µ 3:11-12)
7„Àâæ«°§ÿ≥Õ¥∑πµàÕ§«“¡¬“°≈”∫“° ‡æ√“–‡ªìπ°“√µ’ Õπ · ¥ß«à“æ√–‡®â“°”≈—ß∑”°—∫§ÿ≥
‡À¡◊Õπ‡ªìπ≈Ÿ°¢Õßæ√–Õß§å ¡’≈°Ÿ §π‰Àπ∫â“ß∑’æË Õà ‰¡à‡§¬µ’ Õπ 8∂â“æ«°§ÿ≥‰¡à∂°Ÿ µ’ Õπ‡À¡◊Õπ°—∫
≈Ÿ°∑—Ë«Ê ‰ª · ¥ß«à“§ÿ≥‰¡à ‰¥â‡ªìπ≈Ÿ°·∑âÊ ·µà‡ªìπ≈Ÿ°∑’Ë ‰¡à¡’æàÕ 9πÕ°®“°π’È ‡√“∑ÿ°§π¡’æàÕ∑’Ë‡ªìπ
¡πÿ…¬å∑’Ë§Õ¬µ’ Õπ‡√“ ·µà‡√“°Á¬—ß‡§“√æ‡¢“Õ¬Ÿà¥’ ¬‘Ëß°«à“π—Èπ ‡√“§«√®–‡™◊ËÕøíßæ√–∫‘¥“¢Õß®‘µ
«‘≠≠“≥‡√“ ‡æ◊ËÕ‡√“®–‰¥â¡’™’«‘µÕ¬ŸàµàÕ‰ª 10æàÕ∑’Ë‡ªìπ¡πÿ…¬å¢Õß‡√“®–µ’ Õπ‡√“·§à™—Ë«§√“«µ“¡
∑’Ë‡ÀÁπ«à“¥’∑’Ë ÿ¥ ·µàæ√–‡®â“®–µ’ Õπ‡√“‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå¢Õß‡√“ ‡æ◊ËÕ‡√“®–‰¥â¡’ à«π√à«¡„π§«“¡
∫√‘ ∑ÿ ∏‘¢Ï Õßæ√–Õß§å 11µÕπ∑’∂Ë °Ÿ µ’ Õππ—πÈ ‰¡à¡’„§√™Õ∫À√Õ°‡æ√“–¡—π‡®Á∫ ·µà¿“¬À≈—ß°“√µ’ Õπ
π—Èπ®–Ωñ°Ωπ‡√“ ·≈â«º≈∑’ËÕÕ°¡“°Á§◊Õ —πµ‘ ÿ¢ ·≈–™’«‘µ∑’Ëæ√–‡®â“™Õ∫„®
4„π‡√◊ÕË ß∑’§Ë ≥
ÿ µâÕßµàÕ

„™â™’«‘µÕ¬à“ß√–¡—¥√–«—ß
¬°¡◊Õ∑’Ë ‰¡à¡’·√ß¢÷Èπ·≈–∑”„ÀâÀ—«‡¢à“∑’ËÕàÕπ·Õ¡’°”≈—ß¢÷Èπ 13∑”∑“ß„Àâµ√ß‰ª ”À√—∫
‡∑â“¢Õß§ÿ≥‡¥‘π ‡æ◊ËÕ«à“‡∑â“∑’Ë‡ªìπßàÕ¬π—Èπ®–‰¥â ‰¡àæ≈‘° ·µà®–À“¬‡ªìπª°µ‘
14æ¬“¬“¡„ÀâÕ¬Ÿ°à π
— Õ¬à“ß ß∫ ¢ÿ °—∫§π∑—ßÈ À≈“¬ ·≈–æ¬“¬“¡„Àâ¡™’ «’ µ‘ ∑’∫Ë √‘ ∑ÿ ∏‘†Ï ‡æ√“–∂â“
‰¡à¡§’ «“¡∫√‘ ∑ÿ ∏‘°Ï ®Á –‰¡à¡’„§√‡ÀÁπÕß§å‡®â“™’«µ‘ 15√–«—ßµ—«„Àâ¥’ Õ¬à“„Àâ „§√æ≈“¥‰ª®“°§«“¡‡¡µµ“
°√ÿ≥“¢Õßæ√–‡®â“ ·≈–√–«—ßÕ¬à“„Àâ¡’√“°¢¡¢◊ËπßÕ°¢÷Èπ¡“°àÕªí≠À“ ∑’Ë®–∑”„Àâ§π®”π«π¡“°
µâÕß¥à“ßæ√âÕ¬ 16√–«—ßÕ¬à“„Àâ „§√∑”º‘¥∑“ß‡æ» À√◊ÕÀ¡°¡ÿàπ·µà‡√◊ËÕß¢Õß‚≈°π’È‡À¡◊Õπ°—∫‡Õ´“«
12¥—ßπ—Èπ
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∑’¢Ë “¬ ∑‘ ∏‘≈Ï °Ÿ ™“¬À—«ªï ‡æ√“–‡ÀÁπ·°àÕ“À“√‡æ’¬ß¡◊ÕÈ ‡¥’¬« 17æ«°§ÿ≥°Á√«âŸ “à µàÕ¡“‡¡◊ÕË ‡Õ´“«Õ¬“°
‰¥âæ√π—Èπ ‡¢“°Á∂Ÿ°ªØ‘‡ ∏ ‡æ√“–«à“‡¢“‰¡à “¡“√∂·°â ‰¢Õ–‰√‰¥â „π ‘Ëß∑’Ë‡¢“‰¥â∑”≈ß‰ª·≈â« ∂÷ß·¡â
‡¢“®–µâÕß°“√¡“°®ππÈ”µ“πÕßÀπâ“°Áµ“¡
18æ«°§ÿ≥‰¡à ‰¥â¡“∂÷ß¿Ÿ‡¢“∑’Ë·µ–µâÕß‰¥â ·≈–‰¡à ‰¥â¡“∂÷ß‰ø∑’Ë ‰À¡âÕ¬Ÿà ‰¡à ‰¥â¡“∂÷ß∑’Ë¡◊¥ §«“¡
¡◊¥¡‘¥Õ—ππà“°≈—«À√◊Õæ“¬ÿ 19æ«°§ÿ≥‰¡à ‰¥â¡“∂÷ß‡ ¬’ ß·µ√ À√◊Õ‡ ¬’ ßæŸ¥¢Õßæ√–Õß§å ∑’§Ë π∑’Ë ‰¥â¬π‘
π—ÈπÕâÕπ«Õπ‰¡à „ÀâæŸ¥°—∫‡¢“Õ’° 20‡æ√“–‡¢“∑π§” —Ëß¢Õßæ√–Õß§å ‰¡à ‰À«∑’Ë«à“ ç·¡â·µà —µ«å ∂â“
·µ–µâÕß¿Ÿ‡¢“π’È °Á®–µâÕß∂Ÿ°À‘π¢«â“ßé* 21 ‘Ëß∑’Ë‡ÀÁππ—Èππà“°≈—«®√‘ßÊ ®π‚¡‡ ‰¥âæŸ¥«à“ çº¡°≈—«
®πµ—« πË— é*
22·µàæ«°§ÿ≥‰¥â¡“∂÷ß¿Ÿ‡¢“»‘‚¬π* ¡“∂÷ß‡¡◊Õß¢Õßæ√–‡®â“ºŸ¡
â ™’ «’ µ‘ Õ¬Ÿà §◊Õ‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡·Ààß
«√√§å* ·≈–§ÿ≥‰¥â¡“∂÷ß∑’Ë∑’Ë∑Ÿµ «√√§åπ—∫æ—ππ—∫À¡◊Ëπ™ÿ¡πÿ¡√◊Ëπ‡√‘ß°—π 23·≈–‰¥â¡“∂÷ßÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡
¢Õß∫ÿµ√À—«ªï*∑—ÈßÀ≈“¬ ´÷Ëß™◊ËÕ¢Õßæ«°‡¢“®“√÷°Õ¬Ÿà „π «√√§å ¡“∂÷ßæ√–‡®â“ºŸâæ‘æ“°…“¡πÿ…¬å
∑—ÈßÀ≈“¬ ·≈–¡“∂÷ß«‘≠≠“≥¢Õß§π∑’Ë∑”µ“¡„®æ√–‡®â“ ∑’Ëæ√–‡®â“∑”„Àâ ¡∫Ÿ√≥å·∫∫·≈â« 24æ«°
§ÿ≥‰¥â¡“∂÷ßæ√–‡¬´Ÿ§π°≈“ß ”À√—∫§” —≠≠“„À¡à* ·≈–¡“∂÷ß‡≈◊Õ¥∑’Ëª√–æ√¡* ´÷Ëß∫Õ°∂÷ß ‘Ëß∑’Ë
¥’°«à“‡≈◊Õ¥¢ÕßÕ“‡∫≈*‰¥â∫Õ°
25√–«—ß„Àâ¥’ Õ¬à“ªØ‘‡ ∏∑’Ë®–øíßæ√–Õß§å∑’Ë°”≈—ßæŸ¥°—∫§ÿ≥Õ¬Ÿà ∂â“§πæ«°π—Èπ∑’ËªØ‘‡ ∏‰¡à
¬Õ¡øíß§”‡µ◊Õπ¢Õßæ√–Õß§å„π‚≈°π’È ¬—ßÀπ’°“√≈ß‚∑…‰¡àæâπ‡≈¬ ·≈â«§‘¥«à“‡√“∑’Ë‡¡‘πÀπâ“Àπ’
®“°æ√–Õß§å∑‡Ë’ µ◊Õπ‡√“¡“®“° «√√§åππÈ— ®–Àπ’æπâ À√◊Õ 26„π§√—ßÈ °àÕππ—πÈ ‡ ¬’ ß¢Õßæ√–Õß§å∑”„Àâ
·ºàπ¥‘π —Ëπ –‡∑◊Õπ ·µàµÕππ’Èæ√–Õß§å ‰¥â —≠≠“«à“ ç‡√“®–∑”„Àâ —Ëπ –‡∑◊ÕπÕ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß ‰¡à„™à
‡æ’¬ß·µà ‚≈°π’È‡∑à“π—Èπ ·µà «√√§å¥â«¬é* 27§”æŸ¥∑’Ë«à“ çÕ’°§√—ÈßÀπ÷Ëßé · ¥ß«à“ ‘Ëß∑’Ë —Ëπ –‡∑◊Õπ‰¥â
À¡“¬∂÷ß∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ëæ√–Õß§å √â“ß¢÷Èπ¡“ ®–∂Ÿ°∑”≈“¬„ÀâÀ¡¥‰ª ‡æ◊ËÕ®–‰¥â‡À≈◊Õ·µà ‘Ëß∑’Ë ‰¡à¡’
Õ–‰√¡“ —Ëπ –‡∑◊Õπ‰¥â
28‡π◊ÕË ß®“°‡√“°”≈—ß‰¥â√∫
— ·ºàπ¥‘π∑’Ë ‰¡à¡Õ’ –‰√ “¡“√∂¡“ π—Ë –‡∑◊Õπ¡—π‰¥â °Á¢Õ„Àâ‡√“°µ—≠êŸ
√Ÿâ§ÿ≥æ√–‡®â“·≈–π¡— °“√æ√–Õß§å ´÷Ëß‡ªìπ∑’Ë™Õ∫„®æ√–‡®â“ Õ¬à“ß‡§“√æ·≈–¬”‡°√ß ‡æ√“–
æ√–‡®â“¢Õß‡√“π—Èπ‡ªìπ‰ø∑’Ë‡º“º≈“≠
¢Õ„Àâ‡√“√—°°—π‡À¡◊Õπæ’πË Õâ ßµàÕ‰ª 2Õ¬à“≈◊¡∑’®Ë –‡≈’¬È ß¥Ÿ·¢°·ª≈°Àπâ“∑’¡Ë “∫â“π¢Õß§ÿ≥
‡æ√“–∫“ß§π∑’∑Ë ”Õ¬à“ßπ—πÈ ‰¥âµÕâ π√—∫∑Ÿµ «√√§å‚¥¬‰¡à√µâŸ «— 3¢Õ„Àâ‡ªìπÀà«ß§π‡À≈à“π—πÈ
∑’Ë∂Ÿ°¢—ß§ÿ°Õ¬Ÿà‡À¡◊Õπ°—∫§ÿ≥∂Ÿ°¢—ß√à«¡°—∫‡¢“¥â«¬ ·≈–™à«¬‡À≈◊Õ§π∑’Ë∂Ÿ°°¥¢’Ë¢à¡‡Àß√“«°—∫«à“§ÿ≥
∂Ÿ°°¥¢’Ë¢à¡‡Àß‡ ’¬‡Õß
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ç·¡â·µà —µ«å... ∂Ÿ°À‘π¢«â“ßé Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ Õæ¬æ 19:12-13
çº¡°≈—«®πµ—« —Ëπé Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ ‡©≈¬∏√√¡∫—≠≠—µ‘ 9:19
¿Ÿ‡¢“»‘‚¬π ‡ªìπ™◊ËÕÕ’°™◊ËÕÀπ÷Ëß∑’Ë„™â‡√’¬°‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡
‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡·Ààß «√√§å ‰¡à ‰¥âÀ¡“¬∂÷ß‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡„π‚≈°π’È ·µà‡ªìπ‡¡◊Õß∑’æË √–‡®â“·≈–ª√–™“™π¢Õßæ√–Õß§åÕ¬Ÿ°à π—
∫ÿµ√À—«ªï À¡“¬∂÷ß ≈Ÿ°™“¬§π·√°∑’‡Ë °‘¥„π§√Õ∫§√—«™“«¬‘« ´÷ßË ¡’§«“¡ ”§—≠∑’Ë ¥ÿ „π§√Õ∫§√—« ·≈–®–‰¥â√∫— æ√æ‘‡»…
‡™àπ‡¥’¬«°—∫≈Ÿ° Ê ¢Õßæ√–‡®â“
§” —≠≠“„À¡à À¡“¬∂÷ß çæ—π∏ —≠≠“∑’Ë¥’°«à“é ∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â¡Õ∫„Àâª√–™“™π¢Õßæ√–Õß§å∑“ßæ√–‡¬´Ÿ
‡≈◊Õ¥∑’Ëª√–æ√¡ À¡“¬∂÷ß ‡≈◊Õ¥ (§«“¡µ“¬) ¢Õßæ√–‡¬´Ÿ
Õ“‡∫≈ §◊Õ ≈Ÿ°™“¬¢ÕßÕ“¥—¡·≈–‡Õ«“ ´÷Ëß∂Ÿ°§“Õ‘π¶à“µ“¬ (ª∞¡°“≈4:8)
çÕ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß... «√√§å¥â«¬é Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ Œ—°°—¬ 2:6
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26/8/03, 12:12 PM
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4¢Õ„Àâ∑°ÿ §π„Àâ‡°’¬√µ‘°∫
— ™’«µ‘ ¡√ ·≈–¢Õ„Àâ‡µ’¬ß ¡√ π—πÈ ∫√‘ ∑ÿ ∏‘Ï ‡æ√“–æ√–‡®â“®–≈ß‚∑…
§π∑’¡Ë ™’ ·âŸ ≈–∑”º‘¥∑“ß‡æ» 5Õ¬à“‡ªìπ§π‡ÀÁπ·°à‡ß‘π ·µà„ÀâæÕ„®„π ß‘Ë ∑’µË π‡Õß¡’Õ¬Ÿà ‡æ√“–«à“æ√–‡®â“

*

‰¥âæ¥Ÿ «à“
ç‡√“®–‰¡à∑Õ¥∑‘Èß‡®â“ ‡√“®–‰¡àÀπ’‡®â“‰ªé (‡©≈¬∏√√¡∫—≠≠—µ‘ 31:6)
‡√“®÷ßæŸ¥¥â«¬§«“¡¡—Ëπ„®‰¥â«à“
çÕß§å‡®â“™’«‘µ‡ªìπºŸâ™à«¬¢Õßº¡ º¡®–‰¡à°≈—«Õ–‰√
¡πÿ…¬å®–∑”Õ–‰√º¡‰¥âé ( ¥ÿ¥’ 118:6)
7„Àâ√–≈÷°∂÷ßºŸπ
â ”¢Õß§ÿ≥ §π∑’‡Ë §¬ª√–°“»∂âÕ¬§”¢Õßæ√–‡®â“„Àâ°∫— §ÿ≥ „Àâ ß— ‡°µ¥Ÿ™«’ µ‘ ¢Õß
‡¢“«à“‡¢“Õ¬Ÿà·≈–µ“¬Õ¬à“ß‰√ ·≈â«„Àâ‡≈’¬π·∫∫§«“¡‡™◊ËÕ¢Õß‡¢“π—Èπ
8æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå‡À¡◊Õπ‡¥‘¡‡ ¡Õ ‰¡à«à“®–‡ªìπ‡¡◊ËÕ«“ππ’È «—ππ’È À√◊Õµ≈Õ¥‰ª
9Õ¬à“ª≈àÕ¬„Àâ§” Õπ∑’Ë·ª≈°Ê π”§ÿ≥„ÀâÀ≈ß‰ª ‡æ√“–§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“¢Õßæ√–‡®â“π—Èπ
¥’Õ¬Ÿà·≈â« ∑”„Àâ®‘µ„®¢Õß‡√“‡¢â¡·¢Áß¢÷Èπ ·µà°“√°‘πÕ“À“√µ“¡∏√√¡‡π’¬¡ æ‘∏’π—Èπ‰¡à ‰¥â™à«¬®‘µ„®
¢Õß§π∑’Ë∂◊ÕÕ¬à“ßπ—Èπ‡≈¬
10‡¢“¡’·∑àπ∫Ÿ™“∑’Ë§π∑’Ë√—∫„™âÕ¬Ÿà „π‡µÁπ∑å»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ‰¡à¡’ ‘∑∏‘Ï∑’Ë®–°‘π®“°·∑àππ—Èπ 11À—«Àπâ“
π—°∫«™ ßŸ ¥ÿ †π”‡≈◊Õ¥¢Õß µ— «å‡¢â“‰ª„π ∂“π∑’»Ë °— ¥‘Ï ∑‘ ∏‘∑Ï Ë’ ¥ÿ ‡æ◊ÕË ∂«“¬‡ªìπ‡§√◊ÕË ß∫Ÿ™“®—¥°“√°—∫
∫“ª ·µà√à“ß¢Õß —µ«åπ—Èπ ‡¢“‡Õ“ÕÕ°‰ª‡º“πÕ°§à“¬ 12°Á‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëæ√–‡¬´ŸµâÕß∑π∑ÿ°¢å∑√¡“π
Õ¬ŸàπÕ°ª√–µŸ‡¡◊Õß ·≈–„™â‡≈◊Õ¥¢Õßæ√–Õß§å™”√–ª√–™“™π„Àâ∫√‘ ÿ∑∏‘†Ï 13¥—ßπ—Èπ ¢Õ„Àâ‡√“ÕÕ°
‰ªÀ“æ√–Õß§åπÕ°§à“¬°—π‡∂Õ– ·≈–¬Õ¡∑πµàÕ§«“¡Õ—∫Õ“¬¢“¬Àπâ“‡æ◊ÕË æ√–Õß§å 14‡æ√“–„π‚≈°π’È
‡√“‰¡à¡’‡¡◊Õß∑’Ë∂“«√ ·µà‡√“°”≈—ß· «ßÀ“‡¡◊Õß∑’Ë°”≈—ß®–¡“∂÷ß 15¥—ßπ—Èπ ‡æ√“– ‘Ëß∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ∑”
‡√“§«√∂«“¬‡§√◊ËÕß∫Ÿ™“µàÕæ√–‡®â“‡ ¡Õ ‡§√◊ËÕß∫Ÿ™“π—Èπ§◊Õ§” √√‡ √‘≠ ∑’ËÕÕ°¡“®“°√‘¡Ωïª“°∑’Ë
¬°¬àÕßæ√–Õß§å 16Õ¬à“≈◊¡∑”§«“¡¥’·≈–·∫àßªíπ ‘Ëß¢Õß„Àâ°—∫§πÕ◊Ëπ¥â«¬ ‡æ√“–°“√∑”Õ¬à“ßπ’È
‡ªìπ°“√∂«“¬‡§√◊ËÕß∫Ÿ™“µàÕæ√–‡®â“®√‘ßÊ
17„Àâ‡™◊ËÕøíß·≈–Õ¬Ÿà „π‚Õ«“∑ºŸâπ”¢Õß§ÿ≥ ‡æ√“–æ«°‡¢“‡ΩÑ“¥Ÿ·≈™’«‘µ¢Õßæ«°§ÿ≥Õ¬Ÿà
‡À¡◊Õπ°—∫§π∑’ËµâÕß√“¬ß“πµ—«µàÕæ√–‡®â“ ¢Õ„Àâ∑”Õ¬à“ßπ’È ‡æ◊ËÕæ«°‡¢“®–‰¥â∑”ß“π¥â«¬§«“¡
¢ÿ ·≈–‰¡àµÕâ ßπ—ßË ∂Õπ„® ‡æ√“–∂â“‡¢“µâÕß‡ªìπÕ¬à“ßπ—πÈ ¡—π°Á®–‰¡à‡ªìπª√–‚¬™πåÕ–‰√°—∫æ«°§ÿ≥‡≈¬
18„ÀâÕ∏‘…∞“π‡º◊ËÕ‡√“ ‡æ√“–‡√“·πà „®«à“‡√“¡’ „®∑’Ë∫√‘ ÿ∑∏‘Ï §◊Õ‡√“Õ¬“°®–∑”µ—«¥’ „π∑ÿ°‡√◊ËÕß
µ≈Õ¥‡«≈“ 19º¡¢Õ√âÕß§ÿ≥‡ªìπæ‘‡»…„Àâ§ÿ≥Õ∏‘…∞“π ‡æ◊ËÕº¡®–‰¥â°≈—∫‰ªÕ¬Ÿà°—∫æ«°§ÿ≥‡√Á«¢÷Èπ
20-21æ√–‡®â“‡ªìπæ√–‡®â“·Ààß —πµ‘ ÿ¢ æ√–Õß§å∑”„Àâæ√–‡¬´Ÿøóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡µ“¬ ‡æ√“–
æ√–Õß§å ‰¥â ≈–‡≈◊Õ¥¢Õßæ√–Õß§å‡Õß‡æ◊ËÕ∑” —≠≠“Õ—π∂“«√ æ√–‡¬´Ÿ‡®â“¢Õß‡√“‡ªìπºŸâ‡≈’È¬ß·°–
∑’¥Ë ‡’ ≈‘»¢Õ„Àâæ√–‡®â“„Àâ∑°ÿ ß‘Ë ∑ÿ°Õ¬à“ß∑’¥Ë Ê’ °—∫§ÿ≥‡æ◊ÕË ‡µ√’¬¡§ÿ≥„Àâæ√âÕ¡∑’®Ë –∑”µ“¡„®¢Õßæ√–Õß§å
¢Õ„Àâæ√–Õß§å∑”ß“πÕ¬Ÿà„πµ—«§ÿ≥ ‡æ◊ÕË §ÿ≥®–‡ªìπ∑’™Ë Õ∫„®µàÕÀπâ“æ√–‡®â“ºà“π∑“ßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå
¢Õ„Àâæ√–Õß§å ‰¥â√—∫‡°’¬√µ‘µ≈Õ¥‰ª Õ“‡¡π†
22æ’π
Ë Õâ ß§√—∫ º¡ÕâÕπ«Õπ„Àâæ«°§ÿ≥øíß§”‡µ◊Õππ’È ´÷ßË º¡‰¥â‡¢’¬π„Àâæ«°§ÿ≥‡æ’¬ß¬àÕÊ ‡∑à“π—πÈ
23¢Õ„Àâæ«°§ÿ≥√Ÿâ«à“ æ«°‡¢“ª≈àÕ¬∑‘‚¡∏’πâÕß¢Õß‡√“ÕÕ°®“°§ÿ°·≈â« ∂â“‡¢“¡“∑’Ëπ’Ë∑—π º¡®–æ“
‡¢“‰ªÀ“æ«°§ÿ≥ æ√âÕ¡°—∫º¡
6¥—ßπ—Èπ

19 Heb

397

26/8/03, 12:12 PM

Œ’∫√Ÿ 13:24

398

24º¡¢ÕΩ“°§«“¡§‘¥∂÷ß¡“¬—ßºŸπ
â ”¢Õßæ«°§ÿ≥ ·≈–ºŸ∫â √‘

∑ÿ ∏‘¢Ï Õßæ√–‡®â“†∑ÿ°§π æ«°æ’πË Õâ ß

∑’Ë¡“®“°Õ‘µ“≈’°ÁΩ“°§«“¡§‘¥∂÷ß¡“„Àâæ«°§ÿ≥∑ÿ°§π¥â«¬
25¢Õæ√–‡®â“¡’§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“°—∫æ«°§ÿ≥∑ÿ°§π‡∂‘¥

19 Heb

398

26/8/03, 12:12 PM
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®¥À¡“¬¢Õß¬“°Õ∫
Àπ—ß ◊Õ¬“°Õ∫π—Èπ ‡ªìπ®¥À¡“¬∑’Ë∂◊Õ«à“ “¡“√∂π”‡Õ“
¡“„™â „π™’«‘µª√–®”«—π‰¥â¡“°∑’Ë ÿ¥©∫—∫Àπ÷Ëß ‡™◊ËÕ«à“¬“°Õ∫
‡ªìππâÕß™“¬§πÀπ÷Ëß¢Õßæ√–‡¬´Ÿ ¬“°Õ∫‰¥â· ¥ß§«“¡‡ªìπ
™“«¬‘«ÕÕ°¡“„Àâ‡ÀÁπºà“π∑“ß§” Õπµà“ßÊ¢Õß‡¢“ Õ¬à“ß
‡™àπ‡√◊ËÕß§«“¡¬ÿµ‘∏√√¡ °“√™à«¬‡À≈◊Õ§π¬“°®π °“√‡ªìπ
¡‘µ√°—∫‚≈° µ‘ªí≠≠“ °“√§«∫§ÿ¡µπ‡Õß °“√∂Ÿ°≈Õß„®
·≈– ‘Ëß≈àÕ≈«ßµà“ßÊ §«“¡‡™◊ËÕ·≈–°“√ß“π πÕ°®“°π—Èπ‡¢“
¬—ß‰¥âæ¬“¬“¡®Ÿß„®„Àâ§πÕ∏‘…∞“π¡“°Ê ·≈–„Àâ¡’§«“¡
Õ¥∑πÕ’°¥â«¬

20 jas

399
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®¥À¡“¬®“°¬“°Õ∫

1

®“°¬“°Õ∫ ºŸ√â ∫— „™â¢Õßæ√–‡®â“ ·≈–¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå‡®â“
∂÷ß§π∑—Èß ‘∫ Õßµ√–°Ÿ≈¢Õßæ√–‡®â“∑’Ë ‰¥â°√–®—¥°√–®“¬‰ª∑—Ë«‚≈°
«— ¥’§√—∫

§«“¡´◊ËÕ —µ¬å·≈–§«“¡‡©≈’¬«©≈“¥
‡¡◊ËÕ§ÿ≥∂Ÿ°≈Õß„®„π‡√◊ËÕßµà“ßÊ °Á„Àâ∂◊Õ«à“‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ëπà“¬‘π¥’ 3‡æ√“–§ÿ≥°Á√ŸâÕ¬Ÿà
·≈â««à“ °“√∂Ÿ°≈Õß„®π—πÈ ®–∑¥ Õ∫§«“¡‡™◊ÕË ¢Õß§ÿ≥ ´÷ßË ®–™à«¬„Àâ§≥
ÿ ‡°‘¥§«“¡Õ¥∑πÕ¥°≈—πÈ 4§ÿ≥
µâÕß‡√’¬π√Ÿ∑â ®Ë’ –Õ¥∑πÕ¥°≈—πÈ °—∫∑ÿ°Õ¬à“ß ‡æ◊ÕË ®–‰¥â‡µ‘∫‚µ‡ªìπºŸâ „À≠à‡µÁ¡∑’Ë ®–‰¥â ‰¡à¢“¥µ°∫°æ√àÕß
Õ–‰√‡≈¬ 5·µà∂“â §π‰Àπ„πæ«°§ÿ≥¢“¥§«“¡©≈“¥ °Á„Àâ¢Õ®“°æ√–‡®â“·≈â«æ√–Õß§å®–„Àâ ‡æ√“–
æ√–Õß§å„®¥’·≈–®–„Àâ°∫— ∑ÿ°§π‚¥¬‰¡àµÕà «à“‡≈¬ 6·µà§ππ—πÈ ®–µâÕß¢Õ¥â«¬§«“¡‡™◊ÕË Õ¬à“ ß ¬— ‡≈¬
‡æ√“–§π∑’Ë ß ¬— æ√–‡®â“°Á‡À¡◊Õπ°—∫§≈◊πË „π∑–‡≈∑’∂Ë °Ÿ ≈¡æ—¥´—¥‰ª´—¥¡“ 7§πÕ¬à“ßπ—πÈ ‰¡àµÕâ ßÀ«—ß
«à“®–‰¥â√—∫Õ–‰√®“°Õß§å‡®â“™’«‘µ‡≈¬ 8‡æ√“–‡ªìπ§π‚≈‡≈ ‡Õ“·πà‡Õ“πÕπ‰¡à ‰¥â —°‡√◊ËÕß
§«“¡√Ë”√«¬∑’Ë·∑â®√‘ß
9æ’π
Ë Õâ ß∑’¬Ë “°®π°Á§«√®–‚ÕâÕ«¥∑’æË √–‡®â“‰¥â∑”„Àâ‡¢“√Ë”√«¬ΩÉ“¬«‘≠≠“≥ 10 «à π§π∑’√Ë Ë”√«¬
‡¡◊ËÕæ√–‡®â“∑”„Àâ‡¢“µ°µË”≈ß °Á§«√®–‚ÕâÕ«¥¥â«¬‡À¡◊Õπ°—π ‡æ√“–§π√Ë”√«¬π’È®–√à«ß‚√¬‰ª
‡À¡◊Õπ¥Õ°À≠â“ 11‡¡◊ÕË ¥«ßÕ“∑‘µ¬å¢πÈ÷ · ß·¥¥°Á®–·º¥‡º“µâπÀ≠â“„Àâ‡À’¬Ë «·Àâß‰ª ¥Õ°¢Õß¡—π
√à«ß‚√¬‰ª ·≈–§«“¡ «¬ß“¡¢Õß¡—π°Á∂Ÿ°∑”≈“¬‰ª®πÀ¡¥ ‘Èπ §π√«¬°Á‡À¡◊Õπ°—π ®–µâÕßµ“¬
‰ª„π¢≥–∑’Ë°”≈—ß¬ÿàß°—∫ß“π¢Õß‡¢“Õ¬Ÿà
°“√≈àÕ≈«ß‰¡à‰¥â¡“®“°æ√–‡®â“
12 ”À√—∫§π∑’Ë∑πµàÕ°“√∑¥≈Õß·≈–°“√≈àÕ≈«ßµà“ßÊ ‰¥â °Á∂◊Õ«à“¡’‡°’¬√µ‘®√‘ßÊ ‡æ√“–‡¡◊ËÕ
‡¢“ºà“π°“√∑¥≈Õßπ’È ‰ª‰¥â ‡¢“®–‰¥â√—∫√“ß«—≈*·Ààß™’«‘µ·∑â ‡ªìπ√“ß«—≈∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â —≠≠“«à“®–
„Àâ°—∫§π∑’Ë√—°æ√–Õß§å 13Õ¬à“„Àâ§π∑’Ë°”≈—ß∂Ÿ°≈àÕ≈«ßæŸ¥«à“ çæ√–‡®â“≈àÕ≈«ß©—πé ‡æ√“–æ√–‡®â“
®–‰¡à¡’ «à π‡°’¬Ë «¢âÕß°—∫‡√◊ÕË ß™—«Ë √â“¬·≈–æ√–Õß§å°Á ‰¡à‡§¬≈àÕ≈«ß„§√¥â«¬ 14·µà‡ªìπ‡æ√“–°‘‡≈ ¢Õß
µ—«‡Õßµà“ßÀ“°∑’¡Ë “≈àÕ≈«ß·≈–™—°π”„ÀâÀ≈ß‰ª 15‡¡◊ÕË ‡°‘¥°‘‡≈ ¢÷πÈ „π„® °Áπ”‰ª °àŸ “√∑”∫“ª ·≈–
‡¡◊ËÕ∑”∫“ª°Áπ”‰ª Ÿà§«“¡µ“¬
16æ’π
Ë Õâ ß∑’√Ë °— Õ¬à“„Àâ∂°Ÿ À≈Õ°‡Õ“≈à– 17¢Õß¥’Ê ·≈–¬Õ¥‡¬’¬Ë ¡∑ÿ°Õ¬à“ß¡“®“°æ√–‡®â“ æ√–Õß§å
‡ªìπºŸâ √â“ß¥«ß «à“ßµà“ßÊ „π∑âÕßøÑ“ ·µàæ√–Õß§å ‰¡à‡À¡◊Õπ°—∫¥«ß «à“ß‡À≈à“π—ÈπÀ√◊Õ‡ß“¢Õß¡—π
∑’‡Ë §≈◊ÕË π‰À«‰ª¡“À√Õ°π– ‡æ√“–æ√–Õß§å ‰¡à‡§¬‡ª≈’¬Ë π·ª≈ß 18æ√–‡®â“‰¥â‡≈◊Õ°‡√“„Àâ¡“‡ªìπ≈Ÿ°
¢Õßæ√–Õß§å ¥â«¬∂âÕ¬§”·Ààß§«“¡®√‘ß ‡æ◊ÕË „π ßË‘ “√æ—¥∑’æË √–‡®â“‰¥â √â“ß¢÷πÈ ¡“·≈â«π—πÈ ‡√“®–
‡ªìπ ßË‘ ·√°*∑’Ë‰¥â√∫— °“√ √â“ß¢÷πÈ ¡“„À¡à
2æ’ËπâÕß§√—∫

1:12 √“ß«—≈ „π ¡—¬π’È §π∑’™Ë π–°“√·¢àß¢—π®–‰¥â√∫— ‡À√’¬≠∑Õß ·µà„π ¡—¬°àÕπ‡¢“®–‰¥â√∫— ¡ß°ÿÆ∑’∑Ë ”®“°„∫‰¡â πÕ°®“°®–
À¡“¬∂÷ß‡ªìπºŸ™â π–·≈â«∫“ß§√—ßÈ ¬—ß¡’°“√„ ¡à ß°ÿÆ‡æ◊ÕË · ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“‡ªìπºŸ¡â Õ’ ”π“®À√◊Õ¡’∞“π– ßŸ À√◊Õ¡’‡°’¬√µ‘
1:18 ‘Ëß·√° ∂â“·ª≈µ√ßÊ ·ª≈‰¥â«à“ º≈·√°·∫∫„¥·∫∫Àπ÷Ëß¢Õß∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ëæ√–Õß§å √â“ß¢÷Èπ ‡¡◊ËÕ™“«Õ‘ √“‡Õ≈
‡°Á∫‡°’Ë¬«‡¢“°Á®–∂«“¬ à«π·√°∑’Ë‡¢“‡°Á∫‡°’Ë¬«‰¥â „Àâ°—∫æ√–‡®â“ ‡æ◊ËÕ‡ªìπµ—«·∑π¢Õßº≈º≈‘µ∑—ÈßÀ¡¥ ·≈–‡ªìπ°“√
√—∫√Õß«à“®–¡’°“√∂«“¬µ“¡¡“Õ’°„π¿“¬À≈—ß

20 jas

400
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„Àâ√∫— øíß·≈–‡™◊ÕË øíß
19æ’π
Ë Õâ ß∑’√Ë °— ®”‰«â«“à „Àâ∑°ÿ §π«àÕß‰«„π°“√øíß „Àâ™“â „π°“√æŸ¥ ·≈–™â“„π°“√‚°√∏ 20‡æ√“–
§«“¡‚°√∏π—πÈ ‰¡à ‰¥â™«à ¬∑”„Àâ „§√¡’™«’ µ‘ ∑’æË √–‡®â“™Õ∫„®À√Õ° 21°”®—¥§«“¡ °ª√°‡≈«∑√“¡∑ÿ°

™π‘¥·≈–§«“¡™—Ë«√â“¬Õ—π≈âπ‡À≈◊ÕÕÕ°®“°™’«‘µ„ÀâÀ¡¥ È‘π ·≈â«‡Õ“∂âÕ¬§”¢Õßæ√–‡®â“Ωíß≈ß‰ª
„π„®§ÿ≥·∑πÕ¬à“ß ÿ¿“æÕàÕππâÕ¡ ‡æ√“–∂âÕ¬§”¢Õßæ√–‡®â“ “¡“√∂™à«¬„Àâ§ÿ≥√Õ¥‰¥â 22„Àâ∑”
µ“¡§” ßË— Õπ¢Õßæ√–‡®â“Õ¬Ÿ‡à ¡Õ Õ¬à“‡Õ“·µàøßí ‡©¬Ê ‡æ√“–π—πË ‡ªìπ°“√À≈Õ°µ—«‡Õß 23‡æ√“–
§π∑’Ëøíß§” —Ëß Õπ¢Õßæ√–‡®â“ ·≈â«‰¡à∑”µ“¡ °Á‡À¡◊Õπ°—∫§π∑’Ë àÕßÀπâ“µ—«‡Õß„π°√–®° 24æÕ
Õà ß‡ √Á® ‡¥‘π‰ª°Á≈¡◊ ·≈â««à“Àπâ“µ“‡ªìπÕ¬à“ß‰√ 25·µà§π∑’‡Ë Õ“„®„ à„π°Æ∑’Ë ¡∫Ÿ√≥å·∫∫¢Õßæ√–‡®â“
∑’Ë„Àâ‡ √’¿“æπ’È ·≈– ”√«®¡—πÕ¬à“ß∂’Ë∂â«π ‰¡à „™à‡ªìπ§πøíß∑’Ë¢’ÈÀ≈ß¢’È≈◊¡ ·µà∑”µ“¡§” —Ëß Õπ §π
π—Èπ®–‰¥â√—∫‡°’¬√µ‘„π ‘Ëß∑’Ë‡¢“∑”

»“ π“∑’·Ë ∑â®√‘ß
π“ ·µà‰¡à√®âŸ °— §«∫§ÿ¡≈‘πÈ ¢Õßµ—«‡Õß ‡¢“°ÁÀ≈Õ°≈«ßµ—«‡Õß
°“√‡§√àß»“ π“¢Õß‡¢“ °Á ‰¡à¡’ª√–‚¬™πåÕ–‰√‡≈¬
27»“ π“∑’∫
Ë √‘ ∑ÿ ∏‘Ï ·≈–·∑â®√‘ßµ“¡·∫∫¢Õßæ√–‡®â“æ√–∫‘¥“ §◊Õ °“√™à«¬‡À≈◊Õ‡¥Á°°”æ√â“
·≈–·¡à¡à“¬∑’Ë‡¥◊Õ¥√âÕπ ·≈–°“√√—°…“µ—«‡Õß‰¡à „Àâ·ª¥‡ªóôÕπ°—∫§«“¡™—Ë«√â“¬¢Õß‚≈°π’È
§«“¡√—°µàÕºŸÕâ πË◊
æ’πË Õâ ß§√—∫„π∞“π–∑’§Ë ≥
ÿ ‡ªìπºŸ∑â ‡’Ë ™◊ÕË „πæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µåÕß§å‡®â“™’«µ‘ ºŸ¬â ß‘Ë „À≠à¢Õß‡√“Õ¬à“≈”‡Õ’¬ß
2 ¡¡ÿµ«‘ “à ¡’™“¬§πÀπ÷ßË ‡¥‘π‡¢â“¡“„π∑’ª
Ë √–™ÿ¡¢Õß§ÿ≥ ‡¢“ «¡„ ·à À«π∑Õß§”·≈–‡ ÕÈ◊ ºâ“
Õ¬à“ß¥’·≈–¡’§π®π§πÀπ÷Ëß‡¢â“¡“ «¡„ à‡ ◊ÈÕºâ“∑’Ë °ª√°¡Õ¡·¡¡ 3·≈â«§ÿ≥°Á‡Õ“„®„ à‡ªìπæ‘‡»…
µàÕ§π∑’·Ë µàßµ—«¥’ ·≈–æŸ¥°—∫‡¢“«à“ ç‡™‘≠π—ßË µ√ßπ’§È √—∫é ·µà§≥
ÿ æŸ¥°—∫§π¬“°®π«à“ ç¬◊πÕ¬Ÿπà πË— ·À≈–é
À√◊Õ ç¡“π—ßË µ√ßæ◊πÈ π’¡Ë “é 4∂â“§ÿ≥∑”Õ¬à“ßπ—πÈ §ÿ≥°Á·∫àß™π™—πÈ ·≈–µ—¥ π‘ §π¥â«¬§«“¡§‘¥∑’™Ë «Ë— √â“¬
5øíß„Àâ¥π
’ – æ’πË Õâ ß∑’√Ë °— æ√–‡®â“‰¥â‡≈◊Õ°§π∑’§Ë πÕ◊πË ‡ÀÁπ«à“¬“°®π „Àâ¡“‡ªìπ§π√Ë”√«¬„π§«“¡
‡™◊ÕË ·≈–„Àâ¡“√—∫·ºàπ¥‘π∑’æË √–‡®â“‰¥â ≠
— ≠“«à“®–„Àâ°∫— §π∑’√Ë °— æ√–Õß§å 6·µà§≥
ÿ °≈—∫¥Ÿ∂°Ÿ §π¬“°®π
7
‡À≈à“π—Èπ °Á ‰¡à „™àæ«°§π√«¬À√◊Õ ∑’Ë¢à¡‡Àß·≈–≈“°§Õ§ÿ≥‰ª¢÷Èπ»“≈ ·≈â«¬—ß¥ŸÀ¡‘ËπÕß§å‡®â“™’«‘µ
¢Õßæ«°§ÿ≥Õ’°¥â«¬
8æ√–§—¡¿’√å«à“ ç„Àâ√—°‡æ◊ËÕπ∫â“π‡À¡◊Õπ√—°µπ‡Õßé* ∂â“æ«°§ÿ≥∑”µ“¡°Æ¢âÕπ’È §ÿ≥°Á∑”∂Ÿ°
µâÕß·≈â« 9·µà∂“â §ÿ≥≈”‡Õ’¬ß §ÿ≥°Á∑”∫“ª·≈–∂◊Õ«à“‡ªìπºŸΩâ “É Ωóπ°Æ 10‡æ√“–‡¡◊ÕË §ÿ≥æ¬“¬“¡√—°…“
°Æ∑ÿ°¢âÕ ·µàº‘¥·§à¢âÕ‡¥’¬«°Á∂◊Õ«à“º‘¥°Æ∑—ÈßÀ¡¥¥â«¬ 11‡æ√“–æ√–‡®â“∑’ËæŸ¥«à“ çÕ¬à“‡ªìπ™Ÿâº—«‡¡’¬
‡¢“é* °ÁæŸ¥«à“ çÕ¬à“¶à“§πé*¥â«¬ ∂â“§ÿ≥‰¡à ‰¥â‡ªìπ™Ÿâº—«‡¡’¬‡¢“ ·µà°≈—∫‰ª¶à“§π §ÿ≥°Á°≈“¬‡ªìπºŸâ
ΩÉ“Ωóπ°ÆÕ¬Ÿà¥’ 12‰¡à«à“§ÿ≥®–æŸ¥À√◊Õ∑”Õ–‰√°Áµ“¡ °Á„Àâ®”‡Õ“‰«â«à“ æ√–‡®â“®–µ—¥ ‘π§ÿ≥¥â«¬°Æ
∑’®Ë –∑”„Àâ§≥
ÿ ‡ªìπÕ‘ √– 13‡æ√“–©–π—πÈ §ÿ≥°Á§«√¡’‡¡µµ“°—∫§πÕ◊πË ¥â«¬ ‰¡àÕ¬à“ßπ—πÈ æ√–‡®â“°Á®–
‰¡à‡¡µµ“§ÿ≥‡À¡◊Õπ°—π ·µà∂â“§ÿ≥¡’§«“¡‡¡µµ“ §ÿ≥°Á ‰¡àµâÕß°≈—«§”µ—¥ ‘π¢Õßæ√–‡®â“
26∂â“„§√§‘¥«à“‡¢“‡ªìπ§π‡§√àß»“

2

2:8 ç„Àâ√—°...√—°µπ‡Õßé Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ ‡≈«’π‘µ‘ 19:18 ·≈–¡—∑∏‘« 22:39
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§«“¡‡™◊ËÕ·≈–°“√°√–∑”
14æ’ËπâÕß§√—∫ ¡—π®–¡’ª√–‚¬™πåÕ–‰√°—π∂â“§πÀπ÷ËßÕâ“ß«à“ ‡¢“¡’§«“¡‡™◊ËÕ ·µà‡¢“‰¡à∑”Õ–‰√
‡≈¬ ·≈â«§«“¡‡™◊ËÕπ—Èπ®–™à«¬„Àâ‡¢“√Õ¥‰¥âÀ√◊Õ ‡ªìπ‰ª‰¡à ‰¥â 15∂â“æ’ËπâÕß ‰¡à¡’‡ ◊ÈÕºâ“„ à ·≈–‰¡à¡’
Õ“À“√°‘π 16·≈â«§ÿ≥§πÀπ÷ËßæŸ¥«à“ ç¢Õ„Àâ¡’§«“¡ ÿ¢ ¢Õ„ÀâÕ∫Õÿàπ°“¬·≈–¢Õ„ÀâÕ‘Ë¡Àπ” ”√“≠é
·µà ‰¡à™à«¬Õ–‰√‡≈¬ ·≈â«¡—π®–¡’ª√–‚¬™πåÕ–‰√ 17§«“¡‡™◊ËÕ°Á‡À¡◊Õπ°—π ∂â“‰¡à¡’°“√°√–∑”¥â«¬

°Áµ“¬·≈â«„πµ—«¢Õß¡—π‡Õß
18Õ“®®–¡’∫“ß§πæŸ¥«à“ ç§πÀπ÷Ëß¡’§«“¡‡™◊ËÕ Õ’°§π¡’°“√°√–∑”é º¡®–∫Õ°‡¢“«à“ ç‰Àπ
· ¥ß§«“¡‡™◊ËÕ¢Õß§ÿ≥∑’Ë ‰¡àµâÕß∑”Õ–‰√‡≈¬„Àâº¡¥ŸÀπàÕ¬ ·≈â«‡¥’Î¬«º¡®–· ¥ß§«“¡‡™◊ËÕ∑’Ë§Ÿà°—∫
°“√°√–∑”¢Õßº¡„Àâ§≥
ÿ ¥Ÿé 19§ÿ≥‡™◊ÕË «à“¡’æ√–‡®â“‡æ’¬ßÕß§å‡¥’¬«À√◊Õ ¥’®ß— ‡≈¬ ‚∏à‡Õã¬ ·¡â·µàæ«°
ªï»“®°Á‡™◊ËÕÕ¬à“ßπ—Èπ‡À¡◊Õπ°—π ·≈â«¡—π°Á°≈—«®πµ—« —Ëπ¥â«¬
20‡®â“§π‚ßà Õ¬“°√ŸÀ
â √◊Õ«à“§«“¡‡™◊ÕË ∑’Ë‰¡àµÕâ ß∑”Õ–‰√‡≈¬π—πÈ ¡—π‰¡à¥µ’ √ß‰Àπ 21æ√–‡®â“¬Õ¡√—∫
Õ—∫√“Œ—¡∫√√æ∫ÿ√ÿ…¢Õß‡√“ °Á‡æ√“–°“√°√–∑”¢Õß∑à“π µÕπ∑’Ë∑à“π∂«“¬≈Ÿ°™“¬§◊ÕÕ‘ Õ—§∫π
·∑àπ∫Ÿ™“ 22‡ÀÁπ‰À¡«à“ §«“¡‡™◊ÕË °—∫°“√°√–∑”¢Õß∑à“ππ—πÈ ‰ª¥â«¬°—π ·≈–‡æ√“–°“√°√–∑”π—πÈ
‡Õß ®÷ß∑”„Àâ§«“¡‡™◊ÕË ¢Õß∑à“π ¡∫Ÿ√≥å 23π’∑Ë ”„Àâ‡ÀÁπ™—¥‡®π∂÷ß§«“¡À¡“¬¢Õß¢âÕæ√–§—¡¿’√∑å «Ë’ “à
çÕ—∫√“Œ—¡‡™◊ÕË æ√–‡®â“ ·≈–§«“¡‡™◊ÕË ¢Õß∑à“π °Á∑”„Àâæ√–‡®â“¬Õ¡√—∫∑à“πé* ·≈–¥â«¬‡ÀµÿπÈ’ ∑à“π∂÷ß
‰¥â™◊ËÕ«à“‡ªìπ ç‡æ◊ËÕπ¢Õßæ√–‡®â“é* 24‡ÀÁπ‰À¡«à“ §π∑’Ëæ√–‡®â“®–¬Õ¡√—∫π—Èπ ®–µâÕß¡’°“√°√–∑”
¥â«¬ ‰¡à „™à¡’·µà§«“¡‡™◊ËÕ‡æ’¬ßÕ¬à“ß‡¥’¬«‡∑à“π—Èπ
25¥ŸÕ¬à“ß√“Œ—∫ ‘ ‡∏Õ‡ªìπÀ≠‘ß‚ ‡¿≥’ ·µàæ√–‡®â“°Á¬Õ¡√—∫‡∏Õ‡æ√“–°“√°√–∑”¢Õß‡∏Õ µÕπ
∑’Ë‡∏Õ„Àâ∑’Ëæ—°°—∫æ«°ºŸâ Õ¥·π¡ ·≈–™à«¬„Àâæ«°‡¢“À≈∫Àπ’ ‰ª∑“ßÕ◊Ëπ
26¥ŸÕ¬à“ß√à“ß°“¬∑’Ë ‰¡à¡«’ ≠
‘ ≠“≥ ‘ °Áµ“¬·≈â« §«“¡‡™◊ÕË ∑’Ë ‰¡à¡°’ “√°√–∑”°Áµ“¬·≈â«‡À¡◊Õπ°—π

„Àâ√–¡—¥√–«—ß§”æŸ¥
æ’πË Õâ ß§√—∫ Õ¬à“Õ¬“°‡ªìπ§√Ÿ°π— ¡“°π—°‡≈¬ ‡æ√“–√Ÿ°â π— Õ¬Ÿ·à ≈â««à“ æ«°§√Ÿ∑ßÈ— À≈“¬®–∂Ÿ°µ—¥ π‘
‡¢â¡ß«¥°«à“§πÕ◊ËπÊ 2‡æ√“–‡√“∑ÿ°§π∑”º‘¥æ≈“¥°—πÕ¬Ÿà‡√◊ËÕ¬ ∂â“„§√∑’Ë∫—ß§—∫≈‘Èπ‰¡à „ÀâæŸ¥
º‘¥æ≈“¥‰¥â §π§ππ—Èπ°Á‡ªìπ§π¥’æ√âÕ¡ ‡¢“°Á®–∫—ß§—∫ à«πÕ◊ËπÊ „πµ—«‡¢“‰¥â¥â«¬ 3¥ŸÕ¬à“ß¡â“ ‘ ∂â“
‡√“Õ¬“°„Àâ¡—π‡™◊ËÕøíß ‡√“°Á‡Õ“∫—ß‡À’¬π„ à ‰«â „πª“°¢Õß¡—π ‡∑à“π’È‡√“°Á∫—ß§—∫¡—π‰¥â∑—Èßµ—«·≈â« 4¥Ÿ
Õ¬à“ß‡√◊Õ ‘ ∂÷ß·¡â®–≈”„À≠à ‚µ·≈àπ‰ª¥â«¬°√–· ≈¡·√ß ·µà°∂Á °Ÿ ∫—ß§—∫¥â«¬À“ß‡ Õ◊ Õ—π‡≈Á°Ê ‡∑à“π—πÈ
§π¢—∫°Á∫—ß§—∫„Àâ·≈àπ‰ª‰Àπ¡“‰Àπ‰¥âµ“¡™Õ∫„® 5°Á‡À¡◊Õπ°—∫≈‘Èπ ∂÷ß·¡â®–‡ªìπÕ«—¬«–‡≈Á°Ê ·µà
‚¡â‡√◊ÕË ß„À≠à ‚µ‰¥â §‘¥¥Ÿ ‘ ‰øªÉ“∑’≈Ë °ÿ ≈“¡„À≠à ‚µπ—πÈ ‡°‘¥®“°‡ª≈«‰ø‡≈Á°Ê ‡∑à“π—πÈ 6≈‘πÈ °Á§Õ◊ ‰øπ’·Ë À≈–
¡—π‡ªìπ‚≈°¢Õß§«“¡™—Ë«√â“¬ ∑’ËÕ¬Ÿà∑à“¡°≈“ßÕ«—¬«–Õ◊ËπÊ¢Õß√à“ß°“¬‡√“ ·≈–¡—π∑”„Àâ∑—Èß√à“ß¢Õß
‡√“‡ ÕË◊ ¡‰ª ¡—π‡º“‡√“∑—ßÈ ™’«µ‘ ¥â«¬‰ø∑’µË √ß¡“®“°π√° 7 µ— «å∑°ÿ ™π‘¥∑”„Àâ‡™◊ÕË ß‰¥â∑ßÈ— π—πÈ ‰¡à«“à ®–
‡ªìπ π° —µ«å‡≈◊ÈÕ¬§≈“π ·≈– —µ«åπÈ” ·≈â«°Á¡’§π‡§¬∑”„Àâæ«°¡—π‡™◊ËÕß¡“·≈â«¥â«¬ 8·µà°—∫≈‘Èππ’Ë
‰¡à¡’„§√∑”„Àâ¡π— ‡™◊ÕË ß‰¥â‡≈¬ ¡—π¥ÿ√“â ¬·≈–™—«Ë ™â“ ‡µÁ¡‰ª¥â«¬æ‘… ßµà“ßÊ 9‡√“„™â≈πÈ‘ √√‡ √‘≠Õß§å
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‡®â“™’«‘µ ·≈–æ√–∫‘¥“ ·≈–‡√“°Á„™â¡—π “ª·™àß§π∑’Ëæ√–‡®â“ √â“ß¡“µ“¡·∫∫¢Õßæ√–Õß§å¥â«¬
10ª“°Õ—π‡¥’¬«°—ππ’È·À≈– ∑’Ë¡’∑—Èß§” √√‡ √‘≠ ·≈–§” “ª·™àßÕÕ°¡“ ¢ÕÕ¬à“„Àâ‡ªìπÕ¬à“ßπ’È‡≈¬
§√—∫æ’ËπâÕß 11®–„ÀâπÈ”®◊¥·≈–πÈ”‡§Á¡æÿàßÕÕ°¡“®“°µ“πÈ”Õ—π‡¥’¬«°—π‰¥âÕ¬à“ß‰√ 12æ’ËπâÕß§√—∫ ®–
„Àâµâπ¡–‡¥◊ËÕÕÕ°≈Ÿ°‡ªìπ¡–°Õ°‡∑» À√◊Õ®–„ÀâµâπÕßÿàπÕÕ°≈Ÿ°‡ªìπ¡–‡¥◊ËÕ‰¥âÕ¬à“ß‰√ ‡ªìπ‰ª‰¡à ‰¥â
πÈ”æÿ∑’Ë„ÀâπÈ”‡§Á¡®–„ÀâπÈ”®◊¥¥â«¬ °Á‡ªìπ‰ª‰¡à ‰¥â‡À¡◊Õπ°—π

µ‘ªí≠≠“∑’Ë∂Ÿ°µâÕß
13„§√„πæ«°§ÿ≥∑’Ë§‘¥«à“µ—«‡Õß©≈“¥·≈–¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡‡¢â“„®¥’ °Á „Àâ‡¢“· ¥ßÕÕ°¥â«¬°“√
„™â™«’ µ‘ Õ¬à“ß∂Ÿ°µâÕß ·≈–∂àÕ¡µ—«∑”∑ÿ°Õ¬à“ß¥â«¬§«“¡©≈“¥ 14·µà∂“â „§√§‘¥«à“µ—«‡Õß‡ªìπ§π¢’ÕÈ ®‘ ©“
·≈–‡ÀÁπ·°àµ—« °Á ‰¡àµâÕßÕ«¥©≈“¥ ·≈–æ¬“¬“¡∑’Ë®–ª°ªî¥§«“¡®√‘ß 15§«“¡©≈“¥Õ¬à“ßπ’È ‰¡à ‰¥â
¡“®“°æ√–‡®â“ ·µà¡“®“°‚≈°π’È ‰¡à‰¥â¡“®“°æ√–«‘≠≠“≥·µà¡“®“°ªï»“® 16∑’Ë‰Àπ∑’¡Ë ·’ µà°“√Õ‘®©“
√‘…¬“·≈–‡ÀÁπ·°àµ«— ∑’πË πË— °Á¡·’ µà§«“¡«ÿπà «“¬ ·≈–®–¡’·µà‡√◊ÕË ß™—«Ë √â“¬‡µÁ¡‰ªÀ¡¥ 17·µà§«“¡©≈“¥

∑’Ë¡“®“°æ√–‡®â“π—Èπ Õ—π¥—∫·√°§◊Õ§«“¡∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ·≈–µàÕ¡“§◊Õ°“√ √â“ß§«“¡ ß∫ ÿ¢ ‡ÀÁπÕ°
‡ÀÁπ„®´÷ßË °—π·≈–°—π ¡’„®°«â“ß¢«“ß ‡µÁ¡‰ª¥â«¬§«“¡‡¡µµ“ ·≈–‡°‘¥º≈¥’¡“°¡“¬ ¡’§«“¡¬ÿµ∏‘ √√¡
·≈–´◊ËÕ —µ¬å 18§π∑’Ë √â“ß§«“¡ ß∫ ÿ¢¥â«¬ —πµ‘«‘∏’ °Á®–‰¥â‡°Á∫‡°’Ë¬«™’«‘µ∑’Ëæ√–‡®â“™Õ∫„®

„Àâ∂«“¬µ—«µàÕæ√–‡®â“
√ŸâÀ√◊Õ‡ª≈à“«à“ ∑’Ëæ«°§ÿ≥∑–‡≈“–«‘«“∑°—ππ—Èπ ¡—π‡°‘¥¡“®“°Õ–‰√ °Á‡°‘¥®“°°‘‡≈ µ—≥À“∑’Ë
µàÕ °Ÿâ π— Õ¬Ÿà„π®‘µ„®¢Õßæ«°§ÿ≥‰ß 2§ÿ≥Õ¬“°‰¥â æÕ‰¡à‰¥â°‡Á ≈¬¶à“°—π §ÿ≥Õ‘®©“°—π‡≈¬∑–‡≈“–
«‘«“∑°—π ∑’Ë§ÿ≥‰¡à ‰¥â °Á‡æ√“–‰¡à ‰¥â¢Õ®“°æ√–‡®â“ 3·µà∑’Ë§ÿ≥¢Õ·≈â«¬—ß‰¡à ‰¥â °Á‡æ√“–¢Õº‘¥Ê §‘¥
‰«â«“à ®–‡Õ“‰ª πÕßµ—≥À“¢Õßµ—«‡Õß 4æ«°‰¡à´ÕË◊ ∑—ßÈ À≈“¬ §ÿ≥‰¡à√ÀâŸ √◊Õ«à“ °“√‡ªìπ¡‘µ√°—∫‚≈°*°Á
‡∑à“°—∫‡°≈’¬¥™—ßæ√–‡®â“ ¥—ßπ—πÈ §π∑’ÕË ¬“°‡ªìπ¡‘µ√°—∫‚≈° °Á‡∑à“°—∫∑”µ—«‡ªìπ»—µ√Ÿ°∫— æ√–‡®â“ 5§ÿ≥§‘¥
«à“æ√–§—¡¿’√‡å ¢’¬π‡√◊ÕË ¬‡ªóÕò ¬‰ªÕ¬à“ßπ—πÈ ‡ÕßÀ√◊ÕÕ¬à“ß‰√ §ÿ≥§‘¥«à“«‘≠≠“≥∑’æË √–‡®â“„ÀâÕ“»—¬Õ¬Ÿà
„πæ«°‡√“π—Èπ ¢’ÈÕ‘®©“√‘…¬“Õ¬à“ß√ÿπ·√ßÀ√◊ÕÕ¬à“ß‰√ ‰¡à§«√‡ªìπÕ¬à“ßπ—Èπ‡≈¬ 6·µàæ√–‡®â“‰¥â„Àâ
§«“¡‡¡µµ“¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ‰ªÕ’° æ√–§—¡¿’√å∂÷ß‰¥âæŸ¥‰«â«à“
çæ√–‡®â“µàÕµâ“π§πÀ¬‘Ëß¬‚
·µà „Àâ§«“¡‡¡µµ“°—∫§π∑’Ë∂àÕ¡ ÿ¿“æ*é ( ÿ¿“…‘µ 3:34)
7¥—ßπ—Èπ „ÀâÕÿ∑‘»µ—«µàÕæ√–‡®â“µàÕ Ÿâ°—∫¡“√ ·≈â«¡—π®–Àπ’‰ª®“°§ÿ≥ 8‡¢â“¡“Õ¬Ÿà „°≈â™‘¥°—∫
æ√–‡®â“ ·≈â«æ√–Õß§å®–‡¢â“¡“Õ¬Ÿà„°≈â™‘¥°—∫§ÿ≥ æ«°§π∫“ª∑—ÈßÀ≈“¬ ≈â“ß¡◊Õ„Àâ –Õ“¥·≈–§π
‚≈‡≈∑—ÈßÀ≈“¬ ∑”„®„Àâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï 9„Àâ‡»√â“‚»°‡ ’¬„® ·≈–√âÕß‰Àâ „Àâ‡ª≈’Ë¬π‡ ’¬ßÀ—«‡√“–‡ªìπ‡ ’¬ß
§√Ë”§√«≠ „Àâ‡ª≈’¬Ë π§«“¡ ¢ÿ πÿ° π“π‡ªìπ§«“¡‡»√â“À¡Õß 10„Àâ∂Õà ¡µ—«≈ßµàÕÀπâ“Õß§å‡®â“™’«µ‘
·≈â«æ√–Õß§å®–¬°§ÿ≥¢÷Èπ
§ÿ≥‰¡à„™àºæâŸ æ‘ “°…“
11æ’π
Ë Õâ ß§√—∫ Õ¬à“„ √à “â ¬ªÑ“¬ °’ π— ‡≈¬ ‡æ√“–§π∑’Ë„ √à “â ¬ªÑ“¬ æ’ π’Ë Õâ ß À√◊Õµ—¥ π‘ æ’πË Õâ ß¢Õßµπ
°Á‡∑à“°—∫«à“°”≈—ß„ √à “â ¬ªÑ“¬ °’ Æ ·≈–µ—¥ π‘ °Æ¥â«¬ ·≈–∂â“§ÿ≥µ—¥ π‘ °Æ °Á· ¥ß«à“§ÿ≥‰¡à‰¥â‡ªìπ§π
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∑”µ“¡°Æ ·µà∑”µ—«‡ªìπºŸâµ—¥ ‘π´–‡Õß 12ºŸâµ—Èß°Æ ·≈–ºŸâµ—¥ ‘π ¡’‡æ’¬ßºŸâ‡¥’¬«‡∑à“π—Èπ §◊Õæ√–‡®â“
æ√–Õß§å‡ªìπºŸ¡â Õ’ ”π“®∑’®Ë –™à«¬„Àâ√Õ¥À√◊Õ∑”≈“¬ ·≈â«§ÿ≥‡ªìπ„§√∂÷ß‡∑’¬Ë «‰ªµ—¥ π‘ §π‚πâπ§ππ’È

„Àâæ√–‡®â“‡ªìπºŸâπ”™’«‘µ
13øíß‰«â „Àâ¥’Ê π– §π∑’Ë™Õ∫æŸ¥«à“ ç«—ππ’ÈÀ√◊Õæ√ÿàßπ’È ‡√“®–‰ª‡¡◊Õßπ—Èπ‡¡◊Õßπ’È Õ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπ —°ªï
§â“¢“¬‡Õ“°”‰√é 14µ—«§ÿ≥‡Õß°Á¬ß— ‰¡à√‡âŸ ≈¬«à“ æ√ÿßà π’™È «’ µ‘ ¢Õß§ÿ≥®–‡ªìπÕ¬à“ß‰√∫â“ß ‡æ√“–§ÿ≥‡ªìπ
‡æ’¬ß·§àÀ¡Õ° ∑’‡Ë °‘¥¢÷πÈ ª√–‡¥’¬Î «‡¥’¬« ·≈â«°Á®“ßÀ“¬‰ª 15§ÿ≥§«√®–æŸ¥«à“ ç∂â“‡ªìπ§«“¡µâÕß°“√
¢ÕßÕß§å‡®â“™’«µ‘ ‡√“°Á®–¡’™«’ µ‘ Õ¬Ÿ·à ≈–∑” ßË‘ π—πÈ ßË‘ π’éÈ 16·µàµÕππ’È §ÿ≥°”≈—ß§ÿ¬‚¡â ‚ÕâÕ«¥ ∂÷ß§«“¡
‡°àß°“®¢Õß§ÿ≥ ´÷ßË ‡ªìπ ßË‘ ∑’™Ë «Ë— √â“¬π—° 17¥—ßπ—πÈ ”À√—∫§π∑’√Ë µâŸ «— «à“Õ–‰√‡ªìπ ßË‘ ∑’¥Ë ∑’ §Ë’ «√®–∑”·µà

‰¡à¬Õ¡∑” °Á∂◊Õ«à“§ππ—Èπ°”≈—ß∑”∫“ª

§π√«¬∑’Ë‡ÀÁπ·°àµ—«®–∂Ÿ°≈ß‚∑…
§π√«¬∑—ÈßÀ≈“¬ øíß‰«â „Àâ¥’ √âÕß‰Àâ§√Ë”§√«≠´– ‡æ√“–§«“¡∑ÿ°¢å¬“°°”≈—ß¡“∂÷ß§ÿ≥·≈â«
2„π‰¡à™“â π’∑
È √—æ¬å ¡∫—µ¢‘ Õß§ÿ≥°Á®–‡πà“‡ªóÕò ¬‰ª ·≈–‡ ÕÈ◊ ºâ“¢Õß§ÿ≥°Á®–∂Ÿ°·¡≈ß°—¥°‘π 3‡ß‘π
∑Õß¢Õß§ÿ≥°Á¢÷Èπ π‘¡À¡¥·≈â« π‘¡æ«°π’È·À≈–∑’Ë®–„™â‡ªìπÀ≈—°∞“π¡—¥µ—«§ÿ≥„π«—πæ‘æ“°…“
·≈–¡—π®–°—¥°‘π§ÿ≥‡À¡◊Õπ‰ø ¥Ÿ ‘ ®π∂÷ß¬ÿ§ ¥ÿ ∑â“¬π’·È ≈â«§ÿ≥°Á¬ß— µ—ßÈ Àπâ“µ—ßÈ µ“ – ¡¡—πÕ¬ŸÕà °’ 4¥Ÿ
π—Ëπ ‘ §à“·√ß∑’Ë§ÿ≥‚°ß§πß“π∑’Ë∂“ßÀ≠â“„π∑ÿàß¢Õß§ÿ≥π—Èπ‰¥â√âÕßÕÕ°¡“·≈â« ·≈–‡ ’¬ß√âÕß¢Õß
§πß“πæ«°π’È °Á¥ß— ‰ª∂÷ßÀŸ¢ÕßÕß§å‡®â“™’«µ‘ ºŸ¡â ƒ’ ∑∏‘∑Ï ß—È π‘È ·≈â« 5„π‚≈°π’§È ≥
ÿ „™â™«’ µ‘ Õ¬à“ßÀ√ŸÀ√“ ·≈–
À“§«“¡ ÿ¢„Àâ°—∫µ—«‡Õß °‘π®πÕâ«πæ’‡À¡◊Õπ«—«∑’Ëæ√âÕ¡®–‡Õ“‰ª¶à“·≈â« 6§ÿ≥‰¥âµ—¥ ‘π‚∑… ·≈–
¶à“§π∑’Ë ‰¡à¡’§«“¡º‘¥·≈–‰¡à¡’∑“ß Ÿâ
„ÀâÕ¥∑π
7¥—ßπ—Èπ æ’ËπâÕß§√—∫ Õ¥∑π‰«â®π°«à“Õß§å‡®â“™’«‘µ®–°≈—∫¡“ ®”‰«â«à“™“«π“∑’Ë√Õ§Õ¬º≈º≈‘µ
∑’¡Ë §’ “à ®“°º◊π¥‘ππ—πÈ æ«°‡¢“µ—ßÈ Àπâ“µ—ßÈ µ“§Õ¬Õ¬à“ßÕ¥∑π µ—ßÈ ·µàΩπµâπƒ¥Ÿ®π∂÷ßΩπª≈“¬ƒ¥Ÿ* 8§ÿ≥
°Á‡À¡◊Õπ°—π µâÕß√Õ§Õ¬Õ¬à“ßÕ¥∑π·≈–∑”„®„Àâ‡¢â¡·¢Áß‰«â ‡æ√“–„°≈â∂ß÷ «—π∑’ÕË ß§å‡®â“™’«µ‘ ®–°≈—∫
¡“·≈â« 9æ’ËπâÕß§√—∫ ‡≈‘°∫àπµàÕ«à“°—π‰¥â·≈â« ‡æ◊ËÕ®–‰¥â ‰¡à∂Ÿ°µ—¥ ‘π≈ß‚∑… ¥Ÿπ—Ëπ ‘ ºŸâæ‘æ“°…“ ¬◊π
Õ¬Ÿà∑’Ëª√–µŸ·≈â« 10æ’ËπâÕß§√—∫ ‡Õ“Õ¬à“ßºŸâæŸ¥·∑πÕß§å‡®â“™’«‘µæ«°π—Èπ ‘ æ«°‡¢“Õ¥∑π¡“° ∑—ÈßÊ∑’Ë
µâÕß∑π∑ÿ°¢å°∫— ‡√◊ÕË ß‡≈«√â“¬¡“°¡“¬ 11‡√“∂◊Õ«à“æ«°§π∑’ÕË ¥∑πÕ¥°≈—πÈ π—πÈ ¡’‡°’¬√µ‘®√‘ßÊ §ÿ≥°Á‡§¬
‰¥â¬π‘ ‡√◊ÕË ß§«“¡Õ¥∑πÕ¥°≈—πÈ ¢Õß‚¬∫*¡“·≈â«π’Ë ·≈–√Ÿ«â “à µÕπ®∫Õß§å‡®â“™’«µ‘ ‰¥â„ÀâÕ–‰√°—∫‡¢“∫â“ß
‡æ√“–Õß§å‡®â“™’«‘µπ—Èπ‡µÁ¡‡ªïò¬¡‰ª¥â«¬§«“¡‡¡µµ“ ß “√
„Àâ√–«—ß§”æŸ¥¢Õß§ÿ≥
12æ’π
Ë Õâ ß§√—∫ ∑’Ë ”§—≠°«à“Õ–‰√∑—ßÈ À¡¥ Õ¬à“ “∫“π‡≈¬ ‰¡àµÕâ ßÕâ“ß∂÷ßøÑ“ «√√§å À√◊Õ·ºàπ¥‘π
‚≈° À√◊ÕÕ–‰√∑—Èßπ—Èπ ∂â“ ç„™àé °Á∫Õ°«à“ ç„™àé ∂â“ ç‰¡à„™àé °Á∫Õ°«à“ ç‰¡à„™àé ·§àπ’È°ÁæÕ·≈â« §ÿ≥®–
‰¥â ‰¡àµâÕß∂Ÿ°æ‘æ“°…“

5

5:7

Ωπµâπƒ¥Ÿ°—∫Ωπª≈“¬ƒ¥Ÿ „πª√–‡∑»Õ‘ √“‡Õ≈®–¡’Ωπµ° Õß™à«ß ™à«ß·√°®–¡“√“«‡¥◊Õπµÿ≈“§¡ ∂÷ßæƒ»®‘°“¬π
(À«à“π‡ √Á®æÕ¥’) à«π™à«ß∑’Ë Õß®–¡“√“«‡¥◊Õπ¡’π“§¡-‡¡…“¬π (°àÕπ‡°Á∫‡°’Ë¬«)
5:11 ‚¬∫ ‡√◊ËÕßπ’È¢Õß‚¬∫ Õà“π‰¥â®“°Àπ—ß ◊Õ ‚¬∫ 1:21-22

20 jas

404

26/8/03, 12:15 PM

405

¬“°Õ∫ 5:20

·√ßÕ∏‘…∞“π
13„πæ«°§ÿ≥ ¡’„§√∫â“ß∑’¡
Ë ª’ ≠
í À“ °Á„Àâ‡¢“Õ∏‘…∞“π ¡’„§√∫â“ß∑’¡Ë §’ «“¡ ¢ÿ °Á „Àâ‡¢“√âÕß‡æ≈ß
14
√√‡ √‘≠æ√–‡®â“ ¡’„§√∫â“ß∑’‡Ë ®Á∫ªÉ«¬ °Á„Àâ‡¢“‰ª‡™‘≠æ«°ºŸπâ ”Õ“«ÿ‚ †¢ÕßÀ¡Ÿªà √–™ÿ¡¢Õßæ√–‡®â“
¡“Õ∏‘…∞“π„Àâ°∫— ‡¢“ ·≈–‡®‘¡‡¢“¥â«¬πÈ”¡—π„ππ“¡¢ÕßÕß§å‡®â“™’«µ‘ 15‡¡◊ÕË Õ∏‘…∞“π¥â«¬§«“¡‡™◊ÕË

°Á®–™à«¬§πªÉ«¬‰¥â ·≈â«Õß§å‡®â“™’«µ‘ °Á®–¬°‡¢“¢÷πÈ ¡“ ∂â“‡¢“∑”∫“ªæ√–Õß§å°®Á –¬°‚∑…„Àâ°∫— ‡¢“
16¥—ßπ—Èπ „Àâ “√¿“æ∫“ªµàÕ°—π·≈–°—π ·≈–Õ∏‘…∞“π‡º◊ËÕ°—π·≈–°—π ‡æ◊ËÕ§ÿ≥®–‰¥â√—∫°“√√—°…“
§”Õ∏‘…∞“π¢Õß§π∑’Ë∑”µ“¡„®æ√–‡®â“π—Èπ¡’æ≈—ß·≈–‡°‘¥º≈ 17¥ŸÕ¬à“ß‡Õ≈’¬“Àå* ‘ ‡¢“°Á‡ªìπ§π
∏√√¡¥“Ê ‡À¡◊Õπ°—∫‡√“ ·µà‡¡◊ËÕ‡¢“‰¥â∑ÿà¡‡∑Õ∏‘…∞“π¢ÕÕ¬à“„ÀâΩπµ° Ωπ°Á ‰¡àµ°‡ªìπ‡«≈“∂÷ß
“¡ªï§√÷ßË 18·µàµÕà ¡“‡¢“°Á ‰¥âÕ∏‘…∞“π¢Õ„ÀâΩπµ° Ωπ°Á‡∑≈ß¡“®“°∑âÕßøÑ“·≈–æ◊πÈ ¥‘π°Á™¡àÿ ©Ë” ‡¡≈Á¥
æ◊™°Á·µ°ÀπàÕÕÕ°º≈Õ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß
19æ’π
Ë Õâ ß§√—∫ ∂â“§π‰Àπ„πæ«°§ÿ≥ ∂Ÿ°™—°π”„ÀâÀ≈ß‰ª®“°§«“¡®√‘ß ·≈–¡’∫“ß§π‰ªπ”‡¢“
20
°≈—∫¡“ °Á„Àâ®”‡Õ“‰«â«à“ §π∑’Ëπ”§π∫“ª°≈—∫¡“®“°∑“ßº‘¥π—Èπ °Á ‰¥â™à«¬™’«‘µ§π∫“ª§ππ—Èπ„Àâ
À≈ÿ¥æâπ®“°§«“¡µ“¬ ·≈–∑”„Àâ§«“¡∫“ª¡“°¡“¬‰¥â√—∫°“√¬°‚∑…

5:20 ‡Õ≈’¬“Àå ‡ªìπºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“ „π ¡—¬æ√–§—¡¿’√å‡¥‘¡ ¥Ÿ‰¥â®“°Àπ—ß ◊Õ 1æß»å°…—µ√‘¬å 17:1
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406

®¥À¡“¬®“°‡ª‚µ√ ©∫—∫∑’ËÀπ÷Ëß ·≈–©∫—∫∑’Ë Õß
®¥À¡“¬®“°‡ª‚µ√©∫—∫∑’ÀË π÷ßË ·≈–©∫—∫∑’Ë Õßπ—πÈ ‡ª‚µ√
´÷Ëß‡ªìπ»‘…¬å‡Õ°§πÀπ÷Ëß„π ‘∫ Õß§π¢Õßæ√–‡¬´Ÿ ‰¥â‡¢’¬π
¢÷Èπ¡“∂÷ß§√‘ ‡µ’¬π∑’ËÕ“»—¬Õ¬Ÿà „π∑’Ëµà“ßÊ ‡æ◊ËÕ Õπæ«°‡¢“
‡°’Ë¬«°—∫§«“¡À«—ß∑’Ëæ«°‡¢“§«√®–¡’ ·≈–°“√¥”‡π‘π™’«‘µÕ¬Ÿà
„π —ß§¡∑’Ë‡µÁ¡‰ª¥â«¬§π∑’Ë ‰¡à‡™◊ËÕ„πæ√–‡®â“ „π‡«≈“π—Èπ
§√‘ ‡µ’¬π‡À≈à“π’È‡®Õ°—∫ªí≠À“µà“ßÊ¡“°¡“¬ ‡ª‚µ√®÷ß‰¥â
æ¬“¬“¡¬È”æ«°‡¢“«à“ æ√–‡®â“¬—ß‰¡à≈◊¡æ«°‡¢“ æ«°‡¢“®–
‰¥â ‡ µ‘ ∫ ‚µ¢÷È π ºà “ π∑“ßªí ≠ À“‡À≈à “ π—È π ‡ª‚µ√¬— ß ‰¥â „ Àâ
§√‘ ‡µ’¬π§‘¥∂÷ßæ√–æ√∑’Ëæ«°‡¢“‡§¬‰¥â√—∫Õ¬à“ß¡“°¡“¬
·≈–°“√∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â¬°‚∑…§«“¡º‘¥∫“ª„Àâæ«°‡¢“ æ«°
‡¢“®÷ß§«√„™â™’«‘µÕ¬à“ß∂Ÿ°µâÕß‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“
„π®¥À¡“¬©∫—∫∑’Ë Õß¢Õß‡ª‚µ√π’È ‡¢“‰¥âæŸ¥∂÷ßæ«°
Õ“®“√¬å∑’Ë Õπº‘¥Ê ‡°’Ë¬«°—∫§«“¡√Ÿâ∑’Ë·∑â®√‘ß ·≈–«—π∑’Ëæ√–
§√‘ µå®–°≈—∫¡“

21 1peter

406

26/8/03, 12:18 PM

407

1 ‡ª‚µ√ 1:15

®¥À¡“¬®“°‡ª‚µ√ ©∫—∫∑’ËÀπ÷Ëß
®“° ‡ª‚µ√»‘…¬å‡Õ°†¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå
∂÷ß §π∑’æË √–‡®â“‰¥â‡≈◊Õ°‰«â∑‡Ë’ ªìπ§πµà“ß¥â“«„π‚≈°π’È ·≈–‰¥â°√–®—¥°√–®“¬‰ªÕ¬Ÿµà “¡·§«âπ
ªÕπ∑— °“≈“‡∑’¬ §—ªª“‚¥‡´’¬ ‡Õ‡™’¬ ·≈–∫‘∏’‡π’¬ 2æ√–‡®â“æ√–∫‘¥“‰¥â‡≈◊Õ°§ÿ≥¡“µ“¡·ºπ∑’Ë
æ√–Õß§å ‰¥â«“ß‰«âµ—Èßπ“π¡“·≈â« ‚¥¬„Àâæ√–«‘≠≠“≥™”√–≈â“ß§ÿ≥„Àâ∫√‘ ÿ∑∏‘†Ï æ√–‡®â“∑”Õ¬à“ß
π’È‡æ◊ËÕ§ÿ≥®–‰¥â‡™◊ËÕøíßæ√–‡®â“ ·≈–‡¢â“‡ªìπ§π¢Õßæ√–Õß§å‡æ√“–§«“¡µ“¬¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå*
¢Õæ√–‡®â“„Àâ§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“·≈– —πµ‘ ÿ¢°—∫§ÿ≥Õ¬à“ß≈âπ‡À≈◊Õ

1

‡√“¡’§«“¡À«—ßÕ—π¬—Ëß¬◊π
√√‡ √‘≠æ√–‡®â“æ√–∫‘¥“¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå‡®â“¢Õß‡√“ æ√–Õß§å ‰¥â∑”„Àâæ«°‡√“‡°‘¥„À¡à
‡æ√“–§«“¡‡¡µµ“Õ—π¬‘Ëß„À≠à¢Õßæ√–Õß§å ‡√◊ËÕßπ’È‡ªìπ‰ª‰¥â°Á‡æ√“–æ√–‡¬´Ÿ‰¥âøóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡
µ“¬ æ«°‡√“°Á‡≈¬¡’§«“¡À«—ß∑’Ë·πàπÕπ 4æ√–‡®â“‰¥â‡°Á∫¡√¥°‰«â „Àâ°—∫§ÿ≥∑’Ë «√√§å ‡ªìπ¡√¥°∑’Ë
‰¡à¡’«—πºÿæ—ß ‡πà“‡ªóòÕ¬ À√◊Õ®“ßÀ“¬‰ª 5‡æ√“–§ÿ≥‰«â«“ß„®æ√–‡®â“ æ√–Õß§å®÷ß§ÿâ¡§√Õß§ÿ≥¥â«¬
ƒ∑∏‘Ï‡¥™¢Õßæ√–Õß§å ®π°«à“§ÿ≥®–‰¥â√—∫§«“¡√Õ¥∑’Ë®–‡ªî¥‡º¬„Àâ‡ÀÁπ„π«—π ÿ¥∑â“¬π—Èπ 6‡√◊ËÕßπ’È
∑”„Àâæ«°§ÿ≥¡’§«“¡™◊πË ™¡¬‘π¥’¡“° ∂÷ß·¡â®–µâÕß∑π∑ÿ°¢å¥«â ¬ªí≠À“ “√æ—¥™—«Ë ª√–‡¥’¬Î «Àπ÷ßË 7π’Ë
‡ªìπ°“√∑¥ Õ∫¥Ÿ§«“¡‡™◊ËÕ¢Õß§ÿ≥ §«“¡‡™◊ËÕ∑’Ë·∑â®√‘ß¡’§à“¡“°°«à“∑Õß§” ‡æ√“–¢π“¥∑Õß§”
∑’Ë∂Ÿ°‰øÀ≈Õ¡®π∫√‘ ÿ∑∏‘Ï·≈â« ¬—ß∂Ÿ°∑”≈“¬‰¥â ‡¡◊ËÕ§ÿ≥ºà“π°“√∑¥ Õ∫·≈â« §ÿ≥°Á®–‰¥â√—∫°“√
¬°¬àÕß √√‡ √‘≠ ‡µÁ¡‰ª¥â«¬ ßà“√“»’·≈–‡°’¬√µ‘¬» „π«—π∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå°≈—∫¡“ 8∂÷ß·¡â§ÿ≥¬—ß
‰¡à‡§¬‡ÀÁπæ√–Õß§å ·µà°Á¬—ß√—°æ√–Õß§åÕ¬Ÿà µÕππ’È§ÿ≥¬—ß‰¡à‡ÀÁπæ√–Õß§å ·µà°Á¬—ß‰«â«“ß„®·≈–¬—ß
¡’§«“¡ ÿ¢¡“°‡°‘π°«à“®–æŸ¥‰¥â 9 ‘Ëß∑’Ëæ«°§ÿ≥°”≈—ß®–‰¥â√—∫·≈–‡ªìπ‡ªÑ“À¡“¬¢Õß§«“¡‡™◊ËÕ¢Õß
æ«°§ÿ≥¥â«¬ §◊Õ§«“¡√Õ¥¢Õßæ«°§ÿ≥π—Ëπ‡Õß
10æ«°ºŸæ
â ¥Ÿ ·∑πæ√–‡®â“† ‰¥âæ¥Ÿ ∂÷ß§«“¡‡¡µµ“¢Õßæ√–‡®â“∑’®Ë –¡’¡“∂÷ßæ«°§ÿ≥ æ«°‡¢“‰¥â
æ¬“¬“¡ ∫◊ ‡ “–§âπÀ“‡°’¬Ë «°—∫§«“¡√Õ¥π’ÕÈ ¬à“ß≈–‡Õ’¬¥ 11æ√–«‘≠≠“≥¢Õßæ√–§√‘ µå∑Õ’Ë ¬Ÿà„πæ«°
ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“π’È ‰¥â∫Õ°°—∫æ«°‡¢“≈à«ßÀπâ“∂÷ß§«“¡∑ÿ°¢å∑√¡“π¢Õßæ√–§√‘ µå ·≈–∂÷ß
‡°’¬√µ‘¬»∑’Ëæ√–Õß§å®–‰¥â√—∫„π¿“¬À≈—ß æ«°‡¢“°Á‡≈¬Õ¬“°®–√Ÿâ«à“‡√◊ËÕßπ’È®–‡°‘¥¢÷Èπ‡¡◊ËÕ‰À√à ·≈â«
‡«≈“π—πÈ ®–‡ªìπÕ¬à“ß‰√ 12·µàæ√–‡®â“‰¥â‡ªî¥‡º¬„Àâæ«°‡¢“√Ÿ«â “à ‡√◊ÕË ß∑’‡Ë ¢“‡Õ“¡“∫Õ°æ«°§ÿ≥π’È ‰¡à„™à
”À√—∫æ«°‡¢“ ·µà¡’ ‰«â ”À√—∫æ«°§ÿ≥ ·≈â«µÕππ’È°Á¡’§π¡“ª√–°“»¢à“«¥’π’È¥â«¬ƒ∑∏‘Ï‡¥™¢Õß
æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï∑’Ë àß¡“®“° «√√§å„Àâæ«°§ÿ≥√Ÿâ·≈â« ¢π“¥∑Ÿµ «√√§å¬—ßÕ¬“°®–√Ÿâ‡√◊ËÕßπ’È‡≈¬
3

„™â™«’ µ‘ Õ¬à“ß∫√‘ ∑ÿ ∏‘Ï
µ‘‰«â „Àâæ√âÕ¡ ∫—ß§—∫µ—«‡Õß‰«â „Àâ¥’ µ—Èß§«“¡À«—ß„Àâ‡µÁ¡∑’Ë „π§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“
¢Õßæ√–‡®â“∑’Ë§ÿ≥®–‰¥â√—∫„π«—π∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå¡“ª√“°Ø 14„Àâ‡ªìπ‡À¡◊Õπ°—∫≈Ÿ°Ê ∑’Ë‡™◊ËÕøíß Õ¬à“
‰ª∑”µ“¡°‘‡≈ µ—≥À“‡À¡◊Õπ°—∫‡¡◊ÕË °àÕπ §◊ÕµÕπ∑’§Ë ≥
ÿ ¬—ß‰¡à√‡Ÿâ √◊ÕË ßæ√–‡®â“ 15·µà„Àâ∑”∑ÿ°Õ¬à“ß¥â«¬
13§ÿ≥µâÕßµ—Èß

1:2

ç‡æ◊ËÕ§ÿ≥...æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µåé µ“¡¿“…“‡¥‘¡ §◊Õ ç‡æ◊ËÕ‡™◊ËÕøíß·≈–‰¥â√—∫°“√ª√–æ√¡¥â«¬‡≈◊Õ¥¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µåé ´÷Ëß
‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ë ‚¡‡ ‰¥â‡Õ“‡≈◊Õ¥ª√–æ√¡§πÕ‘ √“‡Õ≈ ‡≈◊Õ¥π’È‡ªìπ‡≈◊Õ¥¢Õß§” —≠≠“∑’Ëæ√–‡®â“∑”°—∫§π¢Õß
æ√–Õß§å ‡æ◊ËÕ· ¥ß«à“æ«°‡¢“‡ªìπ¢Õßæ√–‡®â“Õ¬à“ß‡ªìπ∑“ß°“√·≈â« (Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ Õæ¬æ 24:3-8)

21 1peter

407

26/8/03, 12:18 PM

1 ‡ª‚µ√ 1:16

408

§«“¡∫√‘ ∑ÿ ∏‘Ï ‡À¡◊Õπ°—∫æ√–‡®â“ºŸ∑â ‡Ë’ √’¬°§ÿ≥¡“π—πÈ ∫√‘ ∑ÿ ∏‘Ï 16‡À¡◊Õπ∑’æË √–§—¡¿’√‡å ¢’¬π‰«â«“à çæ«°
‡®â“µâÕß∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡æ√“–‡√“∫√‘ ÿ∑∏‘Ïé*
17∂â“æ√–‡®â“ºŸ∑
â §’Ë ≥
ÿ ‡√’¬°«à“æ√–∫‘¥“µÕπ∑’§Ë ≥
ÿ Õ∏‘…∞“ππ—πÈ µ—¥ π‘ ‰ªµ“¡°“√°√–∑”¢Õß·µà≈–
§π‚¥¬‰¡à‡ÀÁπ·°àÀπâ“„§√‡≈¬ °Á „Àâ§ÿ≥¡’™’«‘µ∑’Ë‡°√ß°≈—«æ√–Õß§å „π‡«≈“∑’Ëæ«°§ÿ≥‡ªìπ§π
µà“ß¥â“«„π ß— §¡√Õ∫¢â“ß§ÿ≥π’È 18‡æ√“–§ÿ≥°Á√«Ÿâ “à ‡¡◊ÕË æ√–Õß§åª≈¥ª≈àÕ¬æ«°§ÿ≥„Àâ‡ªìπÕ‘ √–®“°
™’«‘µ∑’Ë ‰√â§à“∑’Ë§ÿ≥‰¥â√—∫ ◊∫∑Õ¥¡“®“°∫√√æ∫ÿ√ÿ…π—Èπ æ√–Õß§å ‰¡à ‰¥â „™â ‘Ëß∑’Ë‡ ◊ËÕ¡ ≈“¬‰¥âÕ¬à“ß‡™àπ
‡ß‘π·≈–∑Õß 19·µà „™â‡≈◊Õ¥Õ—π¡’§“à ¢Õßæ√–§√‘ µå ‡À¡◊Õπ°—∫‡≈◊Õ¥¢Õß≈Ÿ°·°–∑’Ë ‰¡à¡√’ Õ¬µ”Àπ‘À√◊Õ
®ÿ¥¥à“ßæ√âÕ¬‡≈¬ 20æ√–‡®â“‰¥â‡≈◊Õ°æ√–§√‘ µå ‰«â°àÕπ∑’Ë®– √â“ß‚≈°π’È‡ ’¬Õ’° ·µà‡æ‘Ëß„Àâæ√–§√‘ µå
¡“ª√“°Ø„π™à«ß ¥ÿ ∑â“¬π’‡È æ◊ÕË æ«°§ÿ≥ 21‡æ√“–æ√–§√‘ µåπ·Ë’ À≈– æ«°§ÿ≥∂÷ß¡“‰«â«“ß„®æ√–‡®â“
‰¥â æ√–‡®â“‰¥â∑”„Àâæ√–§√‘ µåøóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡µ“¬ ·≈–„Àâ‡°’¬√µ‘¬»°—∫æ√–Õß§å¥â«¬ π’Ë‡ªìπ
‡Àµÿº≈∑’Ëæ«°§ÿ≥Ω“°§«“¡‡™◊ËÕ·≈–§«“¡À«—ß‰«â°—∫æ√–‡®â“
22µÕπ∑’§Ë ≥
ÿ ‡™◊ÕË øíß§«“¡®√‘ßπ—πÈ §ÿ≥°Á ‰¥â™”√–µ—«‡Õß„Àâ∫√‘ ∑ÿ ∏‘·Ï ≈â« µÕππ’‡È ªÑ“À¡“¬¢Õß§ÿ≥
°Á§Õ◊ °“√¡’§«“¡√—°∑’®Ë √‘ß„®„Àâ°∫— æ’πË Õâ ß ‡æ√“–©–π—πÈ ¢Õ„Àâ√°— °—π·≈–°—πÕ¬à“ß ¥ÿ À—«„® 23æ«°§ÿ≥
§«√®–√—°°—π‡æ√“–‰¥â‡°‘¥„À¡à·≈â« ‰¡à „™à®“°‡¡≈Á¥∑’Ë‡πà“‡ªóòÕ¬‰¥â ·µà®“°‡¡≈Á¥∑’Ë ‰¡à¡’«—π‡πà“‡ªóòÕ¬
‡¡≈Á¥π—Èπ§◊Õ∂âÕ¬§”¢Õßæ√–‡®â“∑’Ë¡’™’«‘µ∂“«√µ≈Õ¥‰ª
24‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëæ√–§—¡¿’√å†‡¢’¬π‰«â«à“
ç§π∑ÿ°§π‡ªìπ‡À¡◊Õπ°—∫À≠â“
‡°’¬√µ‘¬»¢Õß‡¢“‡ªìπ‡À¡◊Õπ¥Õ°‰¡âªÉ“„π∑ÿàß
À≠â“°Á‡À’Ë¬«·Àâß‰ª·≈–¥Õ°‰¡â°Á√à«ß‚√¬‰ª
25·µà∂âÕ¬§”¢Õßæ√–‡®â“ ¬◊π¬ß∂“«√µ≈Õ¥‰ªé (Õ‘ ¬“Àå 40:6-8)
·≈–∂âÕ¬§”¢Õßæ√–‡®â“π’È°Á§◊Õ¢à“«¥’∑’Ë‡Õ“¡“ª√–°“»„Àâ§ÿ≥√Ÿâ·≈â«

æ√–‡¬´Ÿ‡ªìπÀ‘π∑’¡Ë ™’ «’ µ‘
¥—ßπ—πÈ „Àâ°”®—¥ ßË‘ µà“ßÊ µàÕ‰ªπ’È„ÀâÀ¡¥‰ª®“°µ—«§ÿ≥ ‡™àπ°“√ªÕß√â“¬ °“√À≈Õ°≈«ß∑ÿ°™π‘¥
§«“¡Àπâ“´◊ÕË „®§¥ §«“¡Õ‘®©“√‘…¬“ ·≈–°“√„ √à “â ¬ªÑ“¬ ’ 2·µà„Àâ§≥
ÿ ‡ªìπ‡À¡◊Õπ‡¥Á°∑“√°
·√°‡°‘¥∑’ËÀ‘«°√–À“¬πÈ”π¡∫√‘ ÿ∑∏‘Ï´÷Ëß§◊Õ∂âÕ¬§”¢Õßæ√–‡®â“ ‡æ◊ËÕ§ÿ≥®–‰¥â‡µ‘∫‚µ¢÷Èπ·≈â«‰¥â√—∫
§«“¡√Õ¥ 3‡æ√“–µÕππ’È§ÿ≥°Á ‰¥â≈‘È¡√ ·≈â««à“Õß§å‡®â“™’«‘µπ—Èπ¥’¢π“¥‰Àπ
4„Àâ‡¢â“¡“„°≈âæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µåº‡âŸ ªìπÀ‘π∑’¡
Ë ™’ «’ µ‘ Õ¬Ÿà §π„π‚≈°π’È ‰¡à¬Õ¡√—∫À‘ππ’È ·µàæ√–Õß§å‡ªìπ
À‘π∑’Ë¡’§à“¡“° ”À√—∫æ√–‡®â“ºŸâ∑’Ë‡≈◊Õ°æ√–Õß§å¡“ 5æ«°§ÿ≥°Á‡À¡◊Õπ°—π æ«°§ÿ≥‡ªìπ‡À¡◊ÕπÀ‘π
∑’Ë¡’™’«‘µÕ¬Ÿà ∑’Ë°”≈—ß∂Ÿ° √â“ß¢÷Èπ‡ªìπ«‘À“√ ”À√—∫æ√–«‘≠≠“≥ æ«°§ÿ≥‡ªìπæ«°π—°∫«™∑’Ë∫√‘ ÿ∑∏‘Ï
∑”Àπâ“∑’∂Ë «“¬‡§√◊ÕË ß∫Ÿ™“†ΩÉ“¬æ√–«‘≠≠“≥ æ√–‡®â“™Õ∫„®°—∫‡§√◊ÕË ß∫Ÿ™“·∫∫π’°È ‡Á æ√“–∂«“¬ºà“π
∑“ßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå 6‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ë¡’‡¢’¬π‰«â „πæ√–§—¡¿’√å«à“
ç¥Ÿ ‘ ‡√“«“ßÀ‘π°âÕπÀπ÷Ëß‰«â „π‡¡◊Õß»‘‚¬π†
‡ªìπÀ‘π∑’Ë ”§—≠∑’Ë ÿ¥* ¡’§à“·≈–‰¥â√—∫°“√§—¥‡≈◊Õ°¡“·≈â«

2

1:16 çæ«°‡®â“...∫√‘ ÿ∑∏‘Ïé Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ ‡≈«’π‘µ‘ 11:44, 45; 19:2; 20:7
2:6 À‘π∑’Ë ”§—≠∑’Ë ÿ¥ À¡“¬∂÷ß çÀ‘π∑’ËÕ¬Ÿàµ√ß¡ÿ¡é ‡ªìπÀ‘π°âÕπ·√°·≈–°âÕπ∑’Ë ”§—≠∑’Ë ÿ¥¢Õß ‘Ëß°àÕ √â“ß
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·≈–§π∑’Ë ‰«â«“ß„®„πÀ‘ππ—πÈ
®–‰¡à¡’«—πÕ—∫Õ“¬¢“¬Àπâ“‡≈¬é (Õ‘ ¬“Àå 28:16)
7À‘ππ’È¡’§à“¡“° ”À√—∫æ«°§ÿ≥∑’Ë ‰«â«“ß„®·≈â« ·µà ”À√—∫§π∑’Ë ‰¡à ‰«â«“ß„® °Á‡∑à“°—∫«à“
çÀ‘π°âÕππ’È ∑’Ë§π°àÕ √â“ß‰¥â ‚¬π∑‘Èß‰ª
°≈—∫°≈“¬¡“‡ªìπÀ‘π∑’Ë ”§—≠∑’Ë ÿ¥*é ( ¥ÿ¥’ 118:22)
8 ·≈– ç‡ªìπÀ‘π∑’Ë∑”„Àâ§π‡¥‘π –¥ÿ¥
·≈–‡ªìπ°âÕπÀ‘π∑’Ë∑”„Àâ§πÀ°≈â¡é (Õ‘ ¬“Àå 8:14)
æ«°‡¢“ –¥ÿ¥≈â¡°Á‡æ√“–‰¡à¬Õ¡‡™◊ËÕøíß∂âÕ¬§”¢Õßæ√–‡®â“ ‡√◊ËÕßπ’È‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â
°”Àπ¥‰«â·≈â«
9·µà§≥
ÿ ‡ªìπºŸ∑â æË’ √–‡®â“§—¥‡≈◊Õ°¡“‡ªìππ—°∫«™¢Õßæ√–Õß§åº‡âŸ ªìπ°…—µ√‘¬‡ªì
å π™π™“µ‘∑∫Ë’ √‘ ∑ÿ ∏‘Ï
·≈–‡ªìπ§π¢Õßæ√–‡®â“‚¥¬‡©æ“– æ√–Õß§å∑”Õ¬à“ßπ’È‡æ◊ËÕ§ÿ≥®–‰¥â ‰ªªÉ“«ª√–°“»°“√°√–∑”
Õ—π¬‘Ëß„À≠à¢Õßæ√–Õß§å æ√–Õß§å ‰¥â‡√’¬°§ÿ≥ÕÕ°¡“®“°§«“¡¡◊¥ „Àâ‡¢â“¡“À“§«“¡ «à“ß∑’Ë ÿ¥·
π®–«‘‡»…¢Õßæ√–Õß§å 10·µà°Õà ππ—πÈ §ÿ≥‰¡à¡™’ π™“µ‘ ·µà‡¥’¬Î «π’§È ≥
ÿ ‡ªìπ™π™“µ‘¢Õßæ√–‡®â“·≈â«
·µà°àÕππ—Èπæ√–‡®â“‰¡à ‰¥â‡¡µµ“§ÿ≥ ·µà‡¥’Î¬«π’Èæ√–Õß§å ‰¥â‡¡µµ“§ÿ≥·≈â«

Õ¬Ÿà‡æ◊ËÕæ√–‡®â“
„ÀâÕ¬ŸàÕ¬à“ß§πµà“ß¥â“«·≈–§π·ª≈°∂‘Ëπ„π —ß§¡π’È º¡¢Õ√âÕß«à“Õ¬à“‰ª¬Õ¡·æâ
°—∫°‘‡≈ µ—≥À“¢Õß π— ¥“π∑’µË Õà °âŸ ∫— „®¢Õß§ÿ≥ 12∂÷ß·¡â§π∑’Ë‰¡à‰«â«“ß„®æ√–‡®â“æ«°π—πÈ ®–æŸ¥„ √à “â ¬
«à“æ«°§ÿ≥∑”º‘¥ °Á¢Õ„Àâ∑”µ—«„Àâ¥’„πÀ¡Ÿæà «°‡¢“ ‡¢“®–‰¥â‡ÀÁπ§«“¡¥’¢Õß§ÿ≥ ·≈â«®–‰¥â¬°¬àÕß
æ√–‡®â“„π«—π∑’Ëæ√–Õß§å°≈—∫¡“
11‡æ◊ËÕπ√—°

¬Õ¡‡™◊ËÕøíßºŸâ¡’Õ”π“®
13„Àâ§≥
ÿ ¬Õ¡Õ¬Ÿà„µâÕ”π“®µà“ßÊ∑’¡Ë πÿ…¬åµßÈ— ¢÷πÈ ‡æ◊ÕË ‡ÀÁπ·°àÕß§å‡®â“™’«µ‘ ‰¡à«“à ®–‡ªìπÕ”π“®
¢Õß®—°√æ√√¥‘ºŸâ¡’Õ”π“® Ÿß ÿ¥ 14À√◊Õ‡®â“‡¡◊Õßµà“ßÊ ∑’Ë®—°√æ√√¥‘π—Èπ àß¡“ ‡æ◊ËÕ≈ß‚∑…§π∑”º‘¥
·≈–¬°¬àÕß§π∑’∑Ë ”¥’ 15‡æ√“–æ√–‡®â“µâÕß°“√„Àâ™«’ µ‘ ∑’¥Ë ß’ “¡¢Õßæ«°§ÿ≥‰ªÀÿ∫ª“°§π‚ßà∑æË’ ¥Ÿ ®“
‰√â “√– 16¢Õ„Àâæ«°§ÿ≥„™â™«’ µ‘ Õ¬à“ßÕ‘ √– ·µàÕ¬à“„™â§«“¡‡ªìπÕ‘ √–π—πÈ ¡“‡ªìπ¢âÕÕâ“ß∫—ßÀπâ“‡æ◊ÕË
®–∑”™—«Ë ·µà„Àâ„™â™«’ µ‘ ¡°—∫∑’‡Ë ªìπ∑“ ¢Õßæ√–‡®â“¥’°«à“ 17„Àâ‡°’¬√µ‘°∫— ∑ÿ°Ê §π √—°æ’πË Õâ ß„πæ√–

*

§√‘ µå ‡°√ß°≈—«æ√–‡®â“ ·≈–„Àâ‡°’¬√µ‘°—∫°…—µ√‘¬å¥â«¬
18æ«°§ÿ≥∑’‡Ë ªìπ∑“ „Àâ¬Õ¡‡™◊ÕË øíß‡®â“π“¬¢Õßµπ¥â«¬§«“¡‡§“√æÕ¬à“ß ßŸ ‰¡à„™à¬Õ¡‡™◊ÕË øíß
‡®â“π“¬∑’Ë¥’·≈–¡’πÈ”„®‡∑à“π—Èπ ·µà„Àâ¬Õ¡‡™◊ËÕøíß‡®â“π“¬∑’Ë ‚À¥√â“¬¥â«¬ 19§π∑’Ë¬Õ¡∑πµàÕ§«“¡
‡®Á∫ª«¥∑’Ë‰¡à¬µÿ ∏‘ √√¡‡æ√“–µâÕß°“√∑”µ“¡„®æ√–‡®â“π—πÈ ‡ªìπ§π∑’πË “à ¬°¬àÕß®√‘ßÊ 20°“√∑’§Ë ≥
ÿ Õ¥∑π
µàÕ°“√∂Ÿ°‡¶’Ë¬πµ’‡æ√“–∑”º‘¥¡—ππà“¬°¬àÕßµ√ß‰Àπ ·µà°“√∑’Ë§ÿ≥µâÕßÕ¥∑πµàÕ§«“¡∑ÿ°¢å¬“°
‡æ√“–∑”¥’ Õ¬à“ßπ’È ∂‘ ß÷ ®–πà“¬°¬àÕß„π “¬µ“æ√–‡®â“ 21æ√–‡®â“‡√’¬°„Àâ§≥
ÿ ¡“∑π∑ÿ°¢åÕ¬à“ßπ’·È À≈–
2:7 À‘π∑’Ë ”§—≠∑’Ë ÿ¥ À¡“¬∂÷ß çÀ‘π∑’ËÕ¬Ÿàµ√ß¡ÿ¡é ‡ªìπÀ‘π°âÕπ·√°·≈–°âÕπ∑’Ë ”§—≠∑’Ë ÿ¥¢Õß ‘Ëß°àÕ √â“ß
2:13 „Àâ§ÿ≥¬Õ¡...µ—Èß¢÷Èπ À√◊Õ·ª≈‰¥â«à“ „ÀâπÕ∫πâÕ¡°—∫¡πÿ…¬å∑ÿ°§π∑’Ëæ√–‡®â“ √â“ß¢÷πÈ ¡“
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410

‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëæ√–§√‘ µå¬Õ¡∑π∑ÿ°¢å‡æ◊ËÕ§ÿ≥ æ√–Õß§å ‰¥â«“ßµ—«Õ¬à“ß„Àâ§ÿ≥ ‡æ◊ËÕ§ÿ≥®–‰¥â‡¥‘π
µ“¡√Õ¬‡∑â“¢Õßæ√–Õß§å
22 çæ√–Õß§å ‰¡à ‰¥â∑”∫“ª ·≈–‰¡à ‰¥â ‚°À°¥â«¬é (Õ‘ ¬“Àå 53:9)
23‡¡◊ÕË ‡¢“¥à“«à“æ√–Õß§å æ√–Õß§å°Á ‰¡à‰¥â ‚µâµÕ∫ ‡¡◊ÕË æ√–Õß§å∑π∑ÿ°¢å æ√–Õß§å°Á ‰¡à‰¥â¢ÕŸà “¶“µ
æ√–Õß§å ‰¥â¡Õ∫‡√◊ËÕß¢Õßæ√–Õß§å ‰«â°—∫æ√–‡®â“ºŸâµ—¥ ‘πÕ¬à“ß¬ÿµ‘∏√√¡ 24µ—«æ√–Õß§å‡Õß ‰¥â·∫°
∫“ª¢Õß‡√“‰«â „πµ—«¢Õßæ√–Õß§å∫π‰¡â°“ß‡¢ππ—Èπ ‡æ◊ËÕ‡√“®–‰¥âµ“¬µàÕ∫“ª·≈–„™â™’«‘µµ“¡„®
æ√–‡®â“ æ«°§ÿ≥‰¥â√—∫°“√√—°…“„ÀâÀ“¬°Á‡æ√“–∫“¥·º≈¢Õßæ√–Õß§åπ’Ë·À≈– 25·µà°àÕππ—Èπæ«°
§ÿ≥‡§¬À≈ß∑“ß‰ª‡À¡◊Õπ·°– ·µàµÕππ’È ‰¥â°≈—∫¡“À“ºŸâ‡≈’È¬ß·≈–ºŸâ¥Ÿ·≈√—°…“™’«‘µ¢Õß§ÿ≥·≈â«

“¡’·≈–¿√√¬“
„π∑”πÕß‡¥’¬«°—π æ«°§ÿ≥∑’Ë‡ªìπ¿√√¬“„Àâ¬‘π¬Õ¡ “¡’ ‡æ◊ËÕ«à“∂â“¡’ “¡’∫“ß§π∑’Ë‰¡à‡™◊ËÕøíß
∂âÕ¬§”¢Õßæ√–‡®â“ ™’«‘µ∑’Ë¥’¢Õß§ÿ≥Õ“®®–™π–„®‡¢“ ·≈–∑”„Àâ‡¢“¡“‰«â«“ß„®æ√–‡®â“‰¥â
‚¥¬∑’§Ë ≥
ÿ ‰¡àµÕâ ßæŸ¥Õ–‰√‡≈¬ °— §” 2‡æ√“–‡¢“ ß— ‡°µ«à“™’«µ‘ ¢Õß§ÿ≥∫√‘ ∑ÿ ∏‘Ï ·≈–¡’„®¬”‡°√ßæ√–‡®â“
¢π“¥‰Àπ 3§«“¡ß“¡¢Õß§ÿ≥ ‰¡à§«√®–¡“®“°°“√µ°·µàß¿“¬πÕ° ‡™àπ°“√∑”º¡À√ŸÀ√“øŸÉøÉ“
„ ‡à §√◊ÕË ß∑Õß À√◊Õ „ ‡à ÕÈ◊ ºâ“√“§“·æß 4·µà „Àâß“¡®“°¿“¬„π∑’Ë ‰¡à¡«’ π— ®◊¥®“ß ´÷ßË °ÁÀ¡“¬∂÷ß§«“¡
ÿ¿“æÕàÕπ‚¬π ß∫‡√’¬∫√âÕ¬ ´÷Ëß¡’§à“¬‘Ëßπ—°„π “¬µ“æ√–‡®â“ 5ºŸâÀ≠‘ß„π ¡—¬°àÕπ∑’Ë∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ·≈–
À«—ß„®„πæ√–‡®â“π—πÈ ‰¥âµ°·µàßµ—«‡Õß„Àâ¡‡’ πàÀ¥å «â ¬°“√¬‘π¬Õ¡ “¡’ 6‡À¡◊Õπ°—∫∑’πË “ß´“√“Àå‡™◊ÕË øíß
Õ—∫√“Œ—¡·≈–‡√’¬°‡¢“«à“ çπ“¬¢Õß©—πé ∂â“§ÿ≥∑”Õ¬à“ßπ’È §ÿ≥°Á®–‡ªìπ≈Ÿ° “«∑’Ë·∑â®√‘ß¢Õßπ“ß
·µà®–µâÕß∑”„π ‘Ëß∑’Ë∂Ÿ°µâÕßµ“¡„®æ√–‡®â“ ‚¥¬‰¡à°≈—««à“ “¡’®–∑”Õ–‰√§ÿ≥
7„π∑”πÕß‡¥’¬«°—π æ«°§ÿ≥∑’‡Ë ªìπ “¡’°Á „ÀâÕ¬Ÿ°à π
‘ °—∫¿√√¬“¥â«¬§«“¡‡¢â“Õ°‡¢â“„® ‡æ√“–‡∏Õ
ÕàÕπ·Õ°«à“ æ√–‡®â“‰¥â‡¡µµ“¬°™’«‘µ„À¡à „Àâæ«°§ÿ≥‡ªìπ¡√¥° ·≈–‡æ√“–‡∏Õ‡ªìπÀÿâπ à«π°—∫
§ÿ≥„π¡√¥°π’È¥â«¬ §ÿ≥®÷ß§«√®–„Àâ‡°’¬√µ‘°—∫‡∏Õ ∂â“§ÿ≥‰¡à∑”Õ¬à“ßπ—Èπ æ√–‡®â“°Á®–‰¡àøíß§”
Õ∏‘…∞“π¢Õß§ÿ≥

3

∑π∑ÿ°¢å‡æ√“–∑”¥’
ÿ¥∑â“¬π’È æ«°§ÿ≥§«√®–‡ªìππÈ”Àπ÷Ëß„®‡¥’¬«°—π ‡ÀÁπÕ°‡ÀÁπ„®°—π √—°°—π©—πæ’ËπâÕß ¡’„®
‡¡µµ“·≈–√Ÿâ®—°∂àÕ¡µ—«9Õ¬à“µÕ∫·∑π§«“¡™—Ë«¥â«¬§«“¡™—Ë« À√◊Õ¥à“§π∑’Ë¥à“«à“‡√“ ·µà„ÀâÕ«¬æ√
‡¢“·∑π‡æ√“–π—πË ‡ªìπ ßË‘ ∑’æË √–‡®â“µâÕß°“√„Àâ§≥
ÿ ∑”·≈â«æ√–Õß§å®–Õ«¬æ√§ÿ≥10‡æ√“–æ√–§—¡¿’√å
‡¢’¬π‰«â«à“
ç∂â“§ÿ≥Õ¬“°¡’§«“¡ ÿ¢·≈–‡®Õ·µà«—π∑’Ë¥’Ê
°ÁÕ¬à“„™â≈‘Èπ∑”√â“¬§πÕ◊Ëπ Õ¬à“„™âª“°æŸ¥‚°À°
11 „Àâ‡≈‘°∑”™—Ë«·≈–À—π¡“∑”¥’
„Àâ· «ßÀ“ —πµ‘ ÿ¢·≈–µ‘¥µ“¡∑“ß·Ààß —πµ‘ ÿ¢π—Èπ‰ª
12 ‡æ√“–¥«ßµ“Õß§å‡®â“™’«µ‘ ¥Ÿ·≈∑ÿ°§π∑’∑
Ë ”µ“¡„®æ√–Õß§å
·≈–ÀŸ¢Õßæ√–Õß§åøíß§”Õ∏‘…∞“π¢Õß‡¢“
·µàÀπâ“¢Õßæ√–Õß§åÀ—π‡¢â“µàÕµâ“πæ«°∑’Ë∑”™—Ë«π—Èπé ( ¥ÿ¥’ 34:12-16)
8
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13∂â“§ÿ≥æ¬“¬“¡®√‘ßÊ ∑’Ë®–∑”§«“¡¥’Õ¬Ÿàµ≈Õ¥ ·≈â«„§√≈à–®–∑”√â“¬§ÿ≥‰¥â®√‘ßÊ 14·µà§ÿ≥

®–µâÕß∑π∑ÿ°¢å‡æ√“–∑”µ“¡„®æ√–‡®â“ §ÿ≥¡’‡°’¬√µ‘Õ¬à“ß·∑â®√‘ß ç§ÿ≥‰¡àµâÕß°≈—«æ«°¡—πÀ√◊Õ
°—ß«≈À√Õ°é 15·µà„Àâ „®¢Õß§ÿ≥π—∫∂◊Õæ√–§√‘ µå‡ªìπÕß§å‡®â“™’«µ‘ ·≈–„Àâæ√âÕ¡∑’®Ë –Õ∏‘∫“¬°—∫∑ÿ°
§π∑’¡Ë “∂“¡«à“ §«“¡À«—ß∑’§Ë ≥
ÿ ¡’π‡È’ ªìπÕ¬à“ß‰√ ·µà„ÀâµÕ∫‡¢“Õ¬à“ß ¿ÿ “æ·≈–‡§“√æπ∫πÕ∫ 16‡¡◊ÕË
§ÿ≥„™â™’«‘µ„π∑“ß∑’Ë¥’‡æ√“–‡ªìπ§π¢Õßæ√–§√‘ µå ·≈â«¡’§π¡“æŸ¥„ à√â“¬§ÿ≥ °Á„Àâ§ÿ≥∑”·µà ‘Ëß∑’Ë
§ÿ≥√Ÿâ«à“∂Ÿ°µâÕß ‡æ◊ËÕ‡¢“®–‰¥âÕ—∫Õ“¬ 17∂â“‡ªìπ§«“¡µâÕß°“√¢Õßæ√–‡®â“ „Àâ∑π∑ÿ°¢å‡æ√“–∑”¥’°Á
¬—ß¥’°«à“∑π∑ÿ°¢å‡æ√“–∑”™—«Ë 18æ√–§√‘ µå∑π∑ÿ°¢å‡æ◊ÕË ®—¥°“√°—∫§«“¡∫“ª§√—ßÈ ‡¥’¬«°Á‡æ’¬ßæÕ·≈â«
æ√–Õß§å∑”Õ¬à“ßπ’È‡æ◊ËÕπ”§ÿ≥‰ªÀ“æ√–‡®â“ æ√–Õß§å∂Ÿ°¶à“∑“ß°“¬·µà¡’™’«‘µ¢÷Èπ¡“„À¡à ‚¥¬∑“ß
æ√–«‘≠≠“≥ 19¥â«¬Õ”π“®¢Õßæ√–«‘≠≠“≥ æ√–Õß§å ‰¥â ‰ªª√–°“»™—¬™π–¢Õßæ√–Õß§å„Àâ°—∫
æ«°«‘≠≠“≥∑’Ë∂Ÿ°¢—ßÕ¬Ÿà 20„π ¡—¬°àÕππ“π¡“·≈â« «‘≠≠“≥æ«°π’È ‰¡à ‰¥â‡™◊ËÕøíßæ√–‡®â“ µÕπ∑’Ë
‚πÕ“Àå √â“ß‡√◊Õ æ√–‡®â“‰¥â√Õ§Õ¬Õ¬à“ßÕ¥∑π„Àâ§π„π‚≈°π’È°≈—∫µ—«°≈—∫„® ÿ¥∑â“¬¡’·ª¥§π∑’Ë
Õ¬Ÿà„π‡√◊Õ≈”π—πÈ ·≈â«æ√–‡®â“„™âπ”È ™à«¬‡¢“„Àâ√Õ¥®“°§π∑’™Ë «Ë— √â“¬„π ¡—¬π—πÈ 21‡À¡◊Õπ°—∫∑’æË √–‡®â“
„™âæ‘∏’®ÿà¡πÈ”™à«¬„Àâæ«°§ÿ≥√Õ¥„π ¡—¬π’È °“√®ÿà¡πÈ”π’È ‰¡à „™à‡ªìπ°“√≈â“ß√à“ß°“¬„Àâ –Õ“¥ ·µà
‡ªìπ°“√„Àâ§”¡—Ëπ —≠≠“µàÕæ√–‡®â“«à“§ÿ≥®–∑”·µà ‘Ëß∑’Ë§ÿ≥√Ÿâ«à“∂Ÿ°µâÕß ·≈–∑—ÈßÀ¡¥π’È°Á‡ªìπ‰ª‰¥â
‡æ√“–æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µåøπôó ¢÷πÈ ®“°§«“¡µ“¬ 22æ√–Õß§å‰¥â¢π÷È ‰ª «√√§å·≈–π—ßË Õ¬Ÿ∑à “ß¢«“¢Õßæ√–‡®â“
æ√–Õß§å∑”„Àâæ«°∑Ÿµ «√√§åºŸâ¡’ ‘∑∏‘·≈–ºŸâ¡’ƒ∑∏‘ÏÕ”π“®∑—Èß ‘Èπ¡“Õ¬Ÿà¿“¬„µâÕ”π“®¢Õßæ√–Õß§å

‡ª≈’¬Ë π™’«µ‘ ‡ ¬’ „À¡à
„π‡¡◊ÕË æ√–§√‘ µå ‰¥â∑π∑ÿ°¢å∑√¡“π„π√à“ß°“¬π’·È ≈â« §ÿ≥°Á§«√®–‡µ√’¬¡µ—«„Àâæ√âÕ¡·≈–„Àâ
§‘¥Õ¬à“ß‡¥’¬«°—π°—∫æ√–Õß§å §◊Õ„Àâ§‘¥«à“§π∑’Ë¬Õ¡∑π∑ÿ°¢å„π√à“ß°“¬π’È ‰¥â‡≈‘°∑”∫“ª·≈â«
2º≈∑’‡Ë °‘¥¢÷π
È §◊Õ „π™à«ß™’«µ‘ ∑’‡Ë À≈◊ÕÕ¬Ÿπà ‡È’ ¢“‰¡à ‰¥âÕ¬Ÿµà “¡°‘‡≈ µ—≥À“™—«Ë Ê ¢Õß¡πÿ…¬å ·µà‡¢“¡’™«’ µ‘
Õ¬Ÿµà “¡§«“¡µâÕß°“√¢Õßæ√–‡®â“ 3„πÕ¥’µ§ÿ≥°Á ‰¥â„™â™«’ µ‘ Õ¬à“ß§π∑’Ë ‰¡à‡™◊ÕË æ√–‡®â“¡“¡“°æÕ·≈â«
∑—Èß¡—Ë«‚≈°’¬å °“¡√“§– ‡¡“‡À≈â“ ¡—Ë« ÿ¡∑“ß‡æ» ‡≈’È¬ß©≈Õß‡¡“¡“¬ ·≈–°√“∫‰À«â√Ÿª‡§“√æ´÷Ëß
‡ªìπ ‘Ëß∑’Ëπà“¢¬–·¢¬ß 4‡æ◊ËÕπÊ ¢Õß§ÿ≥°Á ß —¬«à“ ∑”‰¡§ÿ≥∂÷ß‰¥â‡≈‘° ”¡–‡≈‡∑‡¡“°—∫æ«°‡¢“
æ«°‡¢“‡≈¬·™àß¥à“§ÿ≥ 5·µàæ«°‡¢“®–µâÕßµÕ∫æ√–‡®â“ºŸ∑â æË’ √âÕ¡®–µ—¥ π‘ ‚∑…∑ÿ°§π ∑—ßÈ ∑’¬Ë ß— ¡’™«’ ‘
µÕ¬Ÿ·à ≈–∑’µË “¬‰ª·≈â«¥â«¬ 6π—πË ‡ªìπ‡Àµÿ∑¡Ë’ °’ “√ª√–°“»¢à“«¥’πÈ’ „πÕ¥’µ„Àâ°∫— ºŸ‡â ™◊ÕË ´÷ßË µÕππ’È ‰¥âµ“¬
‰ª·≈â« ∂÷ß·¡â«à“„π “¬µ“¢Õß§πÕ◊Ëπ®–µ—¥ ‘π«à“‡¢“º‘¥µÕπ∑’Ë‡¢“¬—ßÕ¬Ÿà„π√à“ß°“¬ ·µà‡¢“¡’™’«‘µ
Õ¬Ÿà¥â«¬æ√–«‘≠≠“≥„π “¬µ“¢Õßæ√–‡®â“

4

„™âæ√ «√√§å∑’Ëæ√–‡®â“„Àâ¡“Õ¬à“ß©≈“¥
π‘È ‚≈°·≈â« µ—ßÈ µ‘‰«â „Àâ¥·’ ≈–√Ÿ®â °— §«∫§ÿ¡µ—«‡Õß §ÿ≥®–‰¥âÕ∏‘…∞“π 8 ß‘Ë ∑’Ë ”§—≠
∑’Ë ÿ¥§◊Õ „Àâ√—°°—π·≈–°—πÕ¬à“ß≈÷°´÷Èß ‡æ√“–§«“¡√—°®–ª°ªî¥§«“¡∫“ª‰¥â¡“°¡“¬ 9„Àâ‡≈’È¬ß¥ŸªŸ
‡ ÕË◊ °—π Õ¬à“∫àπ‡≈¬ 10æ√–‡®â“‰¥â‡¡µµ“°√ÿ≥“„Àâæ√ «√√§åÀ≈“°À≈“¬°—∫æ«°§ÿ≥ „Àâ·µà≈–§π„™â
æ√ «√√§å∑Ë’ ‰¥â√∫— ¡“π—πÈ √—∫„™â´ß÷Ë °—π·≈–°—π ‡À¡◊ÕπÕ¬à“ß§π¥Ÿ·≈∑’Ë µ— ¬å´ÕË◊ 11∂â“§ÿ≥¡’æ√ «√√§å„π
¥â“π°“√æŸ¥ °Á „ÀâæŸ¥‡À¡◊Õπ«à“§”æŸ¥π—Èπ‡ªìπ§”∑’Ë¡“®“°æ√–‡®â“‡Õß ∂â“§ÿ≥¡’æ√ «√√§å„π¥â“π
°“√√—∫„™â °Á„Àâ√—∫„™â ÿ¥°”≈—ß∑’Ëæ√–‡®â“„Àâ¡“ ‡æ◊ËÕæ√–‡®â“®–‰¥â√—∫‡°’¬√µ‘¬»®“°∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ë
7„°≈â®–∂÷ß«—π
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412

‡√“∑” ∑—ÈßÀ¡¥π’È‡ªìπ‰ª‰¥â‡æ√“–æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå ¢Õ„Àâ‡°’¬√µ‘¬»·≈–ƒ∑∏‘Ï‡¥™ ¡’°—∫æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå
µ≈Õ¥‰ª Õ“‡¡π†

∑π∑ÿ°¢å‡æ√“–‡ªìπ§√‘ ‡µ’¬π
12‡æ◊ÕË π√—° Õ¬à“‡æ‘ßË ·ª≈°„®°—∫ªí≠À“∑’‡Ë °‘¥¢÷π
È °—∫æ«°§ÿ≥ ¡—π‰¡à „™à‡√◊ÕË ß·ª≈°Õ–‰√‡≈¬ ·µà
ªí≠À“°Á§Õ◊ °“√≈Õß„®§ÿ≥ 13„Àâ¥’ „®∑’§Ë ≥
ÿ ‰¥â√«à ¡∑ÿ°¢å°∫— æ√–§√‘ µå ‡æ√“–§ÿ≥®–‰¥â¥’„®‡ªìπ≈âπæâπ
‡¡◊ËÕæ√–§√‘ µå°≈—∫¡“Õ¬à“ß¡’‡°’¬√µ‘ 14‡¡◊ËÕ¡’§πª√–≥“¡§ÿ≥‡æ√“–§ÿ≥‡ªìπ¢Õßæ√–§√‘ µå §ÿ≥¡’
‡°’¬√µ‘Õ¬à“ß·∑â®√‘ß ‡æ√“–· ¥ß«à“æ√–«‘≠≠“≥ºŸ∑â √ß‡°’¬√µ‘¢Õßæ√–‡®â“π—πÈ Õ¬Ÿ°à ∫— æ«°§ÿ≥ 15∂â“

§ÿ≥®–µâÕß∑π∑ÿ°¢å °Á¢ÕÕ¬à“„Àâ‡ªìπ‡æ√“–§ÿ≥‰ª¶à“§π¡“ ‰ª¢‚¡¬ ‰ª∑”™—Ë« À√◊Õ‰ª¬ÿàß‡√◊ËÕß¢Õß
§πÕ◊Ëπ‡≈¬ 16·µà∂â“§ÿ≥µâÕß∑π∑ÿ°¢å‡æ√“–‡ªìπ§√‘ ‡µ’¬π °ÁÕ¬à“Õ“¬‡≈¬ ·µà„Àâ √√‡ √‘≠æ√–‡®â“
‡æ√“–§ÿ≥‰¥â™◊ËÕ«à“§√‘ ‡µ’¬π 17∂÷ß‡«≈“ ”À√—∫°“√µ—¥ ‘π‚∑…·≈â« °“√µ—¥ ‘ππ—Èπ®–‡√‘Ë¡µâπ®“°
§√Õ∫§√—«¢Õßæ√–‡®â“°àÕπ ·≈â«≈Õß§‘¥¥Ÿ ‘«à“®–‡°‘¥Õ–‰√¢÷Èπ°—∫§π∑’Ë ‰¡à‡™◊ËÕøíß¢à“«¥’®“°æ√–‡®â“
18‡À¡◊Õπ°—∫∑’æ
Ë √–§—¡¿’√‡å ¢’¬π‰«â«“à
ç¢π“¥§π∑’Ë∑”µ“¡„®æ√–‡®â“ ¬—ß‡°◊Õ∫®–‰¡à√Õ¥‡≈¬
·≈â«¡—π®–‡°‘¥Õ–‰√¢÷Èπ°—∫§π™—Ë«·≈–§π∫“ª≈à–é ( ÿ¿“…‘µ 11:31)
19∂â“Õ¬à“ßπ—Èπ §π∑’ËµâÕß∑π∑ÿ°¢å‡æ√“–‡ªìπ§«“¡µâÕß°“√¢Õßæ√–‡®â“π—Èπ °ÁµâÕß¡Õ∫µ—«‡Õß
‰«â°—∫æ√–ºŸâ √â“ß∑’Ë´◊ËÕ —µ¬å ·≈–„Àâ∑”¥’µàÕ‰ª

ΩŸß·°–¢Õßæ√–‡®â“
º¡‡¢’¬π¡“¢Õ√âÕßºŸâπ”Õ“«ÿ‚ ∑’ËÕ¬Ÿà°—∫æ«°§ÿ≥ „π∞“π–∑’Ëº¡°Á‡ªìπºŸâπ”Õ“«ÿ‚ §πÀπ÷Ëß ‡ªìπ
§πÀπ÷ßË ∑’‡Ë ªìπæ¬“π∂÷ß‡√◊ÕË ß∑’æË √–§√‘ µåµÕâ ß∑π∑ÿ°¢å∑√¡“π ·≈–‡ªìπ§πÀπ÷ßË ∑’®Ë –¡’ «à π√à«¡
„π ßà“√“»’¢Õßæ√–§√‘ µå‡¡◊ÕË æ√–Õß§å°≈—∫¡“ 2¢Õ„Àâ‡≈’¬È ß¥ŸΩßŸ ·°–¢Õßæ√–‡®â“∑’æË √–‡®â“„Àâ§≥
ÿ ¥Ÿ·≈
Õ¬Ÿàπ’È ‰¡à„™àΩóπ„®∑” ·µà‡æ√“–æ√–‡®â“µâÕß°“√„Àâ‡µÁ¡„®∑” ‰¡à „™à‡æ√“–‡ÀÁπ·°à‡ß‘π ·µà‡æ√“–§ÿ≥
Õ¬“°®–∑”®√‘ßÊ 3‰¡à∑”µ—«‡ªìππ“¬‡Àπ◊Õ§πæ«°π—πÈ ∑’æË √–Õß§å ‰¥â¡Õ∫„Àâ§≥
ÿ ¥Ÿ·≈ ·µà„Àâ∑”µ—«‡ªìπ
4
·∫∫Õ¬à“ß°—∫ΩŸß·°–π—πÈ ‡æ◊ÕË ‡¡◊ÕË æ√–§√‘ µåº‡Ÿâ ªìπÀ—«Àπâ“§π‡≈’¬È ß·°–°≈—∫¡“ §ÿ≥°Á®–‰¥â√∫— √“ß«—≈
Õ—π¬‘Ëß„À≠à ∑’Ë ‰¡à¡’«—π√à«ß‚√¬‰ª
5„π∑”πÕß‡¥’¬«°—π §π∑’Ë¡’Õ“¬ÿπâÕ¬°«à“ °Á „Àâ‡™◊ËÕøíßºŸâπ”Õ“«ÿ‚ ·µà§«“¡®√‘ß·≈â« ∑ÿ°Ê §π
§«√®–ÕàÕππâÕ¡∂àÕ¡µ—«√—∫„™â´÷Ëß°—π·≈–°—π‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëæ√–§—¡¿’√å‡¢’¬π‰«â«à“
çæ√–‡®â“µàÕµâ“π§π∑’Ë‡¬àÕÀ¬‘Ëß®ÕßÀÕß
·µà¡’§«“¡‡¡µµ“µàÕ§π∑’ËÕàÕππâÕ¡∂àÕ¡µπé ( ÿ¿“…‘µ 3:34)
6∂â“Õ¬à“ßπ—Èπ „Àâæ«°§ÿ≥ÕàÕππâÕ¡∂àÕ¡µ—«≈ß„µâÕ”π“®∑’Ë¬‘Ëß„À≠à¢Õßæ√–‡®â“ ‡æ◊ËÕæ√–‡®â“®–
‰¥â¬°§ÿ≥¢÷Èπ‡¡◊ËÕ∂÷ß‡«≈“∑’Ë‡À¡“– ¡ 7„Àâ‡Õ“§«“¡°—ß«≈∑—ÈßÀ¡¥¢Õß§ÿ≥Ω“°‰«â°—∫æ√–‡®â“ ‡æ√“–
æ√–Õß§åÀà«ß„¬§ÿ≥
8„Àâ√Ÿâ®—°∫—ß§—∫µπ‡Õß √–«—ßµ—«„Àâ¥’ ‡æ√“–»—µ√Ÿ¢Õß§ÿ≥§◊Õ¡“√ ∑’Ë‡¥‘π¥âÕ¡Ê ¡ÕßÊ ‡À¡◊Õπ
‘ß‚µ∑’Ë§”√“¡®âÕßµ–§√ÿ∫‡À¬◊ËÕ¡“°‘π 9„Àâ¢—¥¢◊π¡“√π—Èπ ·≈–¬÷¥¡—Ëπ„π§«“¡‡™◊ËÕ ‡æ√“–§ÿ≥√ŸâÕ¬Ÿà
·≈â««à“ æ’ËπâÕß∑—Ë«‚≈°°Á‡®Õ§«“¡∑ÿ°¢å¬“°‡À¡◊Õπ§ÿ≥

5
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10æ√–‡®â“ºŸ‡â ªìπ·À≈àß¢Õß§«“¡‡¡µµ“∑ÿ°Õ¬à“ß‰¥â‡√’¬°§ÿ≥ºà“π∑“ßæ√–‡¬´Ÿ§√‘

µå „Àâ§≥
ÿ ‡¢â“
¡“¡’ à«π√à«¡„π‡°’¬√µ‘¢Õßæ√–Õß§å∑’Ë ‰¡à¡’«—πÀ¡¥ §ÿ≥®–µâÕß∑π∑ÿ°¢åÕ¬Ÿàª√–‡¥’Î¬«Àπ÷Ëß ·≈â«
À≈—ß®“°π—Èπæ√–‡®â“°Á®–™à«¬„Àâ§ÿ≥°≈—∫§◊π Ÿà ¿“æ ¡∫Ÿ√≥å·∫∫ æ√âÕ¡°—∫„Àâ§ÿ≥‡¢â¡·¢Áß¡’°”≈—ß
¢÷Èπ·≈–¡—Ëπ§ß 11¢Õ„Àâƒ∑∏‘Ï‡¥™‡ªìπ¢Õßæ√–Õß§åµ≈Õ¥‰ª Õ“‡¡π†

§”∑—°∑“¬ ÿ¥∑â“¬
πÈ— Ê ©∫—∫π’È ·≈–‰¥âΩ“° ≈‘ “ ¡“„Àâ°∫— §ÿ≥ ‡¢“‡ªìπæ’πË Õâ ß∑’´Ë ÕË◊ µ— ¬å„π
æ√–§√‘ µå º¡‡¢’¬π¡“‡æ◊ËÕ„Àâ°”≈—ß„®æ«°§ÿ≥ ·≈–¬◊π¬—π«à“∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ë‡¢’¬π¡“π’È‡ªìπ§«“¡
‡¡µµ“°√ÿ≥“∑’Ë·∑â®√‘ß¢Õßæ√–‡®â“ „Àâ§ÿ≥¬◊πÀ¬—¥¡—Ëπ§ß„π§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“π’È
13À¡Ÿª
à √–™ÿ¡∑’‡Ë ¡◊Õß∫“∫‘‚≈π∑’æË √–‡®â“‰¥â‡≈◊Õ°‰«â‡À¡◊Õπ°—∫∑’æË √–Õß§å ‰¥â‡≈◊Õ°æ«°§ÿ≥ ‰¥âΩ“°
§«“¡§‘¥∂÷ß¡“„Àâ°∫— §ÿ≥ ¡“√–‚°≈Ÿ°¢Õßº¡°ÁΩ“°§«“¡§‘¥∂÷ß¡“‡À¡◊Õπ°—π 14‡¡◊ÕË ‡®Õ°—π°Á¢Õ„Àâ®∫Ÿ
∑—°∑“¬°—π¥â«¬§«“¡√—°
¢Õ„Àâ∑ÿ°§π∑’Ë¡’ à«π„πæ√–§√‘ µå ‰¥â√—∫§«“¡ ß∫ ÿ¢
12º¡‰¥â‡¢’¬π®¥À¡“¬
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®¥À¡“¬®“°‡ª‚µ√ ©∫—∫∑’Ë Õß
®“° ´’ ‚¡π ‡ª‚µ√ ºŸâ‡ªìπ∑“ ·≈–»‘…¬å‡Õ°†¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå
∂÷ß §π‡À≈à“π—πÈ ∑’¡Ë §’ «“¡‡™◊ÕË ∑’¡Ë §’ “à ‡∑à“°—π°—∫¢Õß‡√“ ‡æ√“–æ√–‡®â“¢Õß‡√“§◊Õæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå
æ√–ºŸâ™à«¬„Àâ√Õ¥π—Èπ*¬ÿµ‘∏√√¡
2¢Õæ√–‡®â“„Àâ§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“ ·≈– —πµ‘ ÿ¢°—∫æ«°§ÿ≥¡“°¬‘ËßÊ ¢÷Èπ ‡æ√“–æ«°§ÿ≥√Ÿâ®—°
æ√–‡®â“·≈–æ√–‡¬´Ÿ‡®â“¢Õß‡√“Õ¬à“ß·∑â®√‘ß

1

æ√–‡®â“‰¥â„Àâ∑ÿ° ‘Ëß∑’Ë‡√“µâÕß°“√
ß‘Ë ∑ÿ°Õ¬à“ß∑’®Ë ”‡ªìπ ”À√—∫™’«µ‘ ∑’®Ë –„Àâ‡°’¬√µ‘
æ√–‡®â“ ‡√“‰¥â√—∫ Ë‘ß‡À≈à“π’È °Á‡æ√“–‡√“√Ÿâ®—°æ√–Õß§å ºŸâ∑Ë’‡√’¬°‡√“¡“¥â«¬‡°’¬√µ‘·≈–ƒ∑∏‘Ï‡¥™
¢Õßæ√–Õß§å 4·≈–¥â«¬‡°’¬√µ‘·≈–ƒ∑∏‘‡Ï ¥™π’·È À≈– æ√–‡®â“‰¥â „Àâ ≠
— ≠“µà“ßÊ ∑’¡Ë §’ “à ·≈–¬‘ßË „À≠à
°—∫‡√“·≈â« æ√–Õß§å „ Àâ ‘Ë ß ‡À≈à “ π’È ‡ æ◊Ë Õ §ÿ ≥ ®–‰¥â À ≈ÿ ¥ æâ π ®“°§«“¡‡ Ë◊ Õ ¡∑√“¡∑’Ë Õ ¬Ÿà „ π‚≈°π’È
‡π◊ËÕß®“°°‘‡≈ µ—≥À“¢Õß§π ‡æ◊ËÕ‡√“®–‰¥â√—∫ ¿“æ∑’Ë‡À¡◊Õπæ√–‡®â“
5¥â«¬‡Àµÿπ’È §ÿ≥®–µâÕßæ¬“¬“¡Õ¬à“ß‡µÁ¡∑’Ë ∑’Ë®–„™â§«“¡‡™◊ËÕ √â“ß§«“¡¥’ „™â§«“¡¥’ √â“ß
§«“¡√Ÿâ „™â§«“¡√Ÿâ‡æ◊ËÕ∫—ß§—∫µπ 6„™â°“√∫—ß§—∫µπ √â“ß§«“¡Õ¥∑π „™â§«“¡Õ¥∑π √â“ß™’«‘µ∑’Ë„Àâ
‡°’¬√µ‘æ√–‡®â“ „™â™«’ µ‘ ∑’Ë„Àâ‡°’¬√µ‘æ√–‡®â“ √â“ß§«“¡ºŸ°æ—π©—πæ’πË Õâ ß 7„™â§«“¡ºŸ°æ—π©—πæ’πË Õâ ß √â“ß
§«“¡√—° 8‡æ√“–∂â“§ÿ≥¡’ ‘Ëß‡À≈à“π’ÈÕ¬Ÿà„πµ—« ¡—π°Á®–‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡√◊ËÕ¬Ê §ÿ≥®–‰¥â ‰¡à‡ªìπ§π∑’Ë‡©¬‡¡¬
À√◊Õ‰√âª√–‚¬™πå„π∞“π–§π∑’Ë√Ÿâ®—°æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µ‡®â“ 9·µà§π∑’Ë ‰¡à¡’ ‘Ëß‡À≈à“π’ÈÕ¬Ÿà„πµ—« °Á‡ªìπ§π
“¬µ“ —Èπ®π‡À¡◊Õπ∫Õ¥ ·≈–‰¥â≈◊¡‰ª«à“∫“ª∑’Ë‡¢“‰¥â∑”„πÕ¥’µπ—Èπ æ√–‡®â“‰¥â≈â“ß„Àâ·≈â«
10¥—ßπ—π
È æ’πË Õâ ß§√—∫ æ¬“¬“¡‡µÁ¡∑’Ë ‡æ◊ÕË ®–‰¥â·πà „®«à“§ÿ≥®–‰¥â „π ßË‘ ∑’æË √–‡®â“‰¥â‡√’¬°·≈–
‡≈◊Õ°„Àâ§≥
ÿ ¡“√—∫π—πÈ ‡æ√“–∂â“§ÿ≥∑”Õ¬à“ßπ’È §ÿ≥®–‰¡à¡«’ π— –¥ÿ¥·≈–≈â¡À“¬‰ª 11·≈â«§ÿ≥¬—ß®–
‰¥â√—∫°“√µâÕπ√—∫Õ¬à“ß‡µÁ¡∑’Ë‡¢â“‰ª„π·ºàπ¥‘ππ‘√—π¥√å¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µåÕß§å‡®â“™’«‘µ·≈–æ√–ºŸâ
™à«¬„Àâ√Õ¥¢Õß‡√“ 12¥â«¬‡Àµÿπ’È º¡®–§Õ¬‡µ◊Õπ§ÿ≥Õ¬Ÿà‡√◊ËÕ¬Ê‡°’Ë¬«°—∫‡√◊ËÕßæ«°π’È ∂÷ß·¡â§ÿ≥®–√Ÿâ
·≈–µ—Èß¡—Ëπ§ßÕ¬Ÿà „π§«“¡®√‘ßπ’È·≈â«°Áµ“¡ 13º¡«à“º¡∑”∂Ÿ°·≈â«π–∑’Ë®–‡µ◊Õπ§«“¡®”æ«°§ÿ≥Õ¬Ÿà
‡√◊ËÕ¬Ê „π¢≥–∑’Ëº¡¬—ß¡’™’«‘µÕ¬Ÿà 14‡æ√“–√Ÿâ«à“Õ’°‰¡àπ“π º¡®–µâÕß®“°√à“ßπ’È ‰ª·≈â« µ“¡∑’Ëæ√–
‡¬´Ÿ§√‘ µå‡®â“¢Õß‡√“‰¥â∫Õ°°—∫º¡‰«âÕ¬à“ß™—¥‡®π 15¥—ßπ—πÈ º¡®–µâÕß∑”Õ¬à“ß¥’∑Ë’ ¥ÿ ‡æ◊ÕË ∑’«Ë “à ‡¡◊ÕË
º¡®“°‚≈°π’È ‰ª·≈â« §ÿ≥°Á¬—ß®–®”‡√◊ËÕßπ’È ‰¥âÕ¬Ÿàµ≈Õ¥‡«≈“
æ«°‡√“‰¥â‡ÀÁπ§«“¡¬‘Ëß„À≠à¢Õßæ√–‡¬´Ÿ
16‡¡◊ÕË ‡√“ª√–°“»‡√◊ÕË ßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µ‡®â“¢Õß‡√“°—∫æ«°§ÿ≥«à“æ√–Õß§å®–°≈—∫¡“¥â«¬ƒ∑∏‘‡Ï ¥™
π—Èπ ‡√“‰¡à ‰¥â‡≈à“µ“¡π‘¬“¬µà“ßÊ ∑’Ë§π·µàß¢÷Èπ¡“Õ¬à“ß‡°àß°“® ·µà‡√“‰¥â‡ÀÁπ§«“¡¬‘Ëß„À≠à¢Õß
æ√–Õß§å‡Õß°—∫µ“ 17‡√“‡ÀÁπæ√–Õß§å ‰¥â√—∫‡°’¬√µ‘·≈–§«“¡¬‘Ëß„À≠à®“°æ√–‡®â“æ√–∫‘¥“ µÕπ∑’Ë
¡’‡ ¬’ ßæ‘‡»…®“°ºŸ¬â ßË‘ „À≠à ßŸ ¥ÿ *¡“∂÷ßæ√–‡¬´Ÿ«“à çπ’‡Ë ªìπ≈Ÿ°∑’‡Ë √“√—° ‡√“æÕ„®‡¢“¡“°é 18‡¡◊ÕË ‡√“
Õ¬Ÿà°—∫æ√–‡¬´Ÿ∫π¿Ÿ‡¢“Õ—π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ïπ—Èπ ‡√“°Á ‰¥â¬‘π‡ ’¬ßπ—Èπ∑’Ë¡“®“° «√√§å
3¥â«¬ƒ∑∏‘ÕÏ ”π“®¢Õßæ√–Õß§å æ«°‡√“‰¥â√∫
— ∑ÿ°
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19‡√“¬—ß‡ÀÁπÕ’°«à“ §”∑”π“¬¢ÕßºŸæ
â ¥Ÿ ·∑πæ√–‡®â“†π—πÈ ‡™◊ÕË ∂◊Õ‰¥â¡“°®√‘ßÊ ∑’æË «°§ÿ≥

π„®
‡√◊ËÕßπ’È°Á¥’¡“° ‡æ√“–¡—π‡ªìπ‡À¡◊Õπ· ß «à“ß∑’Ë àÕß‡¢â“‰ª„π§«“¡¡◊¥ ®π°«à“®–‡™â“·≈–¡’
¥“«√ÿàßºÿ¥¢÷Èπ„π„®¢Õßæ«°§ÿ≥ 20·µà°àÕπÕ◊Ëπ§ÿ≥µâÕß‡¢â“„®‡√◊ËÕßπ’È‡ ’¬°àÕπ«à“ §”¢ÕßºŸâæŸ¥·∑π
æ√–‡®â“„πæ√–§—¡¿’√åπ—Èπ ‰¡à„™à§”∑’Ëæ«°‡¢“§‘¥¢÷Èπ¡“‡Õß 21À√◊ÕÕ¬“°®–æŸ¥°ÁæŸ¥‡Õ“‡Õß ·µàæ√–
«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ‰¥â¥≈„®§π‡À≈à“π’È „ÀâæŸ¥ ‘Ëß∑’Ë¡“®“°æ√–‡®â“

§√Ÿ∑’Ë Õπº‘¥
·µà°¡Á º’ æâŸ ¥Ÿ ·∑πæ√–‡®â“®Õ¡ª≈Õ¡‡°‘¥¢÷πÈ „π°≈ÿ¡à §π¢Õßæ√–‡®â“´÷ßË °Á‡À¡◊Õπ°—∫∑’®Ë –¡’§√Ÿ Õπ
º‘¥Ê ‡°‘¥¢÷Èπ„π°≈ÿà¡æ«°§ÿ≥π—Ëπ·À≈– æ«°π’È®–‡Õ“§«“¡§‘¥πÕ°≈ŸàπÕ°∑“ß¡“ Õπ°—π §”
Õπæ«°π’È∑”„Àâ§π∂Ÿ°∑”≈“¬‰¥â ∂÷ß·¡âÕß§å‡®â“™’«‘µ‰¥â´◊ÈÕ‡¢“‰«â·≈â« ‡¢“°Á¬—ßªØ‘‡ ∏Õß§å‡®â“™’«‘µ
Õ¬Ÿà¥’ ´÷Ëß®–∑”„Àâ‡¢“∂Ÿ°∑”≈“¬‚¥¬‡√Á« 2®–¡’À≈“¬§πÀ—π‰ª∑”™—Ë«µ“¡§πæ«°π’È §πæ«°π’È·À≈–
∑’∑Ë ”„Àâ§π¥ŸÀ¡‘πË ∑“ß·Ààß§«“¡®√‘ß 3‡æ√“–§«“¡‚≈¿ æ«°π’®È –°ÿ‡√◊ÕË ß¢÷πÈ ¡“ ÕπÀ«—ß®–À≈Õ°‡Õ“
‡ß‘π¢Õß§ÿ≥ §”µ—¥ ‘π‚∑…¢Õßæ«°π’È ∑’Ëª√–°“»‰«âµ—Èßπ“π·≈â«π—Èπ ‰¡à ‰¥â‡Õ“‰«â¢Ÿà‡≈àπÊ ·µà§«“¡
æ‘π“»π—Èπæ√âÕ¡·≈â«·≈–°”≈—ß®–¡“„π‡√Á«Ê π’È
4æ√–‡®â“‰¡à‰¥â≈–‡«âπ‚∑…·°à∑µŸ «√√§å‡¡◊ÕË æ«°‡¢“∑”∫“ª ·µà ßà ‰ª¢—ß‰«â „πÀ≈ÿ¡∑’≈Ë °÷ ¡“° ≈à“¡
‚´à ‰«â „π§«“¡¡◊¥‡æ◊ËÕ√Õ«—πæ‘æ“°…“ 5„π ¡—¬‚∫√“≥ æ√–‡®â“°Á ‰¡à ‰¥â≈–‡«âπ‚∑…„Àâ°—∫‚≈°π’È∑’Ë‡µÁ¡
‰ª¥â«¬§π∑’ËµàÕµâ“πæ√–Õß§å ·µà àßπÈ”¡“∑à«¡‚≈° Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡æ√–Õß§å ‰¥â§ÿâ¡§√Õß‚πÕ“Àå´÷Ëß
‡ªìπ§π∑’Ë ‰ªª√–°“»„Àâ§π„™â™«’ µ‘ Õ¬à“ß∂Ÿ°µâÕß°—∫æ√–Õß§å ·≈–æ√–‡®â“°Á ‰¥â§¡ÿâ §√ÕßÕ’°‡®Á¥§π¥â«¬
6æ√–‡®â“‰¥âµ—¥ ‘π‚∑…‡º“‡¡◊Õß‚ ‚¥¡·≈–‡¡◊Õß‚°‚¡√“Àå ‰ª∑—Èß‡¡◊Õß ‡æ◊ËÕ„Àâ‡ªìπµ—«Õ¬à“ß°—∫§π∑’Ë
µàÕµâ“πæ√–‡®â“«à“®–‡°‘¥Õ–‰√¢÷πÈ °—∫æ«°‡¢“ 7·µàæ√–Õß§å ‰¥â™«à ¬™’«µ‘ ‚≈∑§π∑’∑Ë ”µ“¡„®æ√–Õß§å
§«“¡≈“¡°¢Õß§π™—Ë«™â“π—Èπ∑”„Àâ ‚≈∑‡®Á∫ª«¥√«¥√â“«„® 8(‚≈∑‡ªìπ§π¥’ ·µà‡æ√“–Õ¬Ÿà°—∫§π™—Ë«
‰¥â‡ÀÁπ°“√°√–∑”™—Ë«Ê ·≈–‰¥â¬‘π§”æŸ¥‡≈«Ê ¢Õßæ«°‡¢“∑ÿ°Ê «—π ∑”„Àâ®‘µ„®∑’Ë¥’¢Õß‡¢“
‡®Á∫ª«¥√«¥√â“«) 9∂â“‡ªìπÕ¬à“ßπ’ÈÕß§å‡®â“™’«µ‘ ¬àÕ¡√Ÿ«â “à ®–™à«¬§π∑’ÕË ∑ÿ »‘ µ—«„Àâ°∫— æ√–Õß§å‰¥âÕ¬à“ß‰√
‡¡◊ËÕ‡¢“µ°∑ÿ°¢å ‰¥â¬“° ·≈â«®–‡°Á∫§π™—Ë«‰«â≈ß‚∑…„π«—πæ‘æ“°…“ 10‚¥¬‡©æ“–§πæ«°π—Èπ∑’ËÀ≈ß
√–‡√‘ß‰ª°—∫§«“¡ °ª√°‚ ¡¡¢Õß —π¥“π ·≈–¥Ÿ∂Ÿ° ‘∑∏‘Õ”π“®¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µ §πæ«°π’È
¬‚ ‚ÕÀ—ß·≈–À—«√—Èπ °≈â“¥ŸÀ¡‘Ëπ·¡â·µà∑Ÿµ «√√§å∑’Ë‡µÁ¡‰ª¥â«¬ ßà“√“»’ 11¢π“¥∑Ÿµ «√√§å∑’Ë¡’ƒ∑∏‘Ï
·≈–Õ”π“®¡“°°«à“ ¬—ß‰¡àøÑÕß¥ŸÀ¡‘Ëπæ«°π’ÈµàÕÀπâ“Õß§å‡®â“™’«‘µ 12æ«°§√Ÿ∑’Ë Õπº‘¥Ê π’È ¥Ÿ∂Ÿ°„π
ßË‘ ∑’µË «— ‡Õß°Á¬ß— ‰¡à‡¢â“„®‡≈¬«à“‡ªìπÕ¬à“ß‰√ æ«°π’‡È ªìπ‡À¡◊Õπ°—∫ µ— «å∑∑Ë’ ”∑ÿ°Õ¬à“ßµ“¡ ≠
— ™“µ≠“≥
‡æ√“–§‘¥‰¡à‡ªìπ ‡°‘¥¡“‡æ◊ËÕ∂Ÿ°®—∫·≈–∂Ÿ°¶à“‡∑à“π—Èπ ·≈â«§√Ÿæ«°π’È°Á®–∂Ÿ°∑”≈“¬‰ª‡À¡◊Õπ°—∫
µ— «å¥«â ¬ 13‡¢“®–‰¥â√∫— §«“¡∑ÿ°¢å‡ªìπ°“√µÕ∫·∑π„Àâ ¡°—∫§«“¡∑ÿ°¢å·≈–§«“¡º‘¥∑’‡Ë ¢“∑”‰«â°∫—
§πÕ◊Ëπ §«“¡ πÿ° π“π¢Õß‡¢“§◊Õ°“√®—¥ß“π¡—Ë« ÿ¡‡¡“°—π°≈“ß«—π· °Ê ‡¢“‡ªìπ®ÿ¥ °ª√°
·≈–¡’µ”Àπ‘∑“à ¡°≈“ßæ«°§ÿ≥ ·≈–™Õ∫ ”¡–‡≈‡∑‡¡“°—π‡¡◊ÕË °‘π‡≈’¬È ß°—∫æ«°§ÿ≥ 14æ«°π’È Õ¥ “à ¬
“¬µ“ À“·µàºÀâŸ ≠‘ß¡“À≈—∫πÕπ¥â«¬µ≈Õ¥‡«≈“ ‰¡à‡§¬√Ÿ®â °— æÕ ‡¢“≈àÕ≈«ßæ«°∑’¡Ë ’„®‚≈‡≈„Àâ∑”∫“ª
„®æ«°π’™È ”Ë ™Õß„π§«“¡‚≈¿ ·≈–Õ¬Ÿ¿à “¬„µâ§” “ª·™àß 15æ«°§√Ÿ Õπº‘¥π’È ‰¥â∑ß‘È ∑“ß∑’∂Ë °Ÿ µâÕß·≈–
À≈ß‰ªµ‘¥µ“¡∑“ß¢Õß∫“≈“Õ—¡ ≈Ÿ°¢Õß‡∫‚Õ√å§π∑’Ë √—°‡ß‘π§à“®â“ß∑’Ë ‰¥â¡“®“°°“√∑”º‘¥ 16·µà≈“∑’Ë
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ª°µ‘·≈â«æŸ¥‰¡à ‰¥â °≈—∫æŸ¥‡ªìπ‡ ’¬ß§π µàÕ«à“‡¢“„π§«“¡º‘¥∑’Ë‡¢“∑”·≈–‰¥âÀ¬ÿ¥°“√°√–∑”‚ßàÊ
¢ÕßºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“§ππ’È
17æ«°§√Ÿ Õπº‘¥π’È ‡ªìππÈ”æÿ∑·
Ë’ Àâß¢Õ¥ ·≈–‡ªìπ‡¡¶∑’∂Ë °Ÿ æ“¬ÿæ¥— æ“‰ª ¢ÿ¡π√°¡◊¥∂Ÿ°‡µ√’¬¡
18
‰«â·≈â« ”À√—∫§πæ«°π’È æ«°π’È¥’·µà ‚¡â‡√◊ËÕß‰√â “√–¢Õßµπ ·≈–„™â√“§–µ—≥À“¢Õß√à“ß°“¬¡“
¬—«Ë §π∑’‡Ë æ‘ßË ®–À≈ÿ¥æâπ¡“®“°°“√„™â™«’ µ‘ º‘¥Ê 19§√Ÿæ«°π’È ‰¥â ≠
— ≠“«à“®–„Àâ‡ √’¿“æ°—∫§πæ«°π—πÈ
∑—ÈßÊ ∑’Ëµ—«‡Õß¬—ßµ°‡ªìπ∑“ ¢Õßπ‘ —¬™—Ë«ÊÕ¬Ÿà‡≈¬ §π∑’Ëæà“¬·æâ°—∫Õ–‰√‡¢“°Á‡ªìπ∑“ ¢Õß ‘Ëßπ—Èπ
20¥—ßπ—π
È §π‰Àπ∑’ÀË ≈ÿ¥æâπÕÕ°¡“®“°§«“¡ °ª√°‚ ¡¡¢Õß‚≈°π’È ‰¥â·≈â« ‡æ√“–‰¥â√®Ÿâ °— Õß§å‡®â“™’«µ‘
·≈–æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µ‡®â“æ√–ºŸ™â «à ¬„Àâ√Õ¥¢Õß‡√“ ·µà°≈—∫æà“¬·æâ ·≈–°≈—∫‰ªæ—«æ—π°—∫ ß‘Ë ‡À≈à“π—πÈ Õ’°
¿“æ¢Õß‡¢“µÕπÀ≈—ßπ’®È –‡≈«√â“¬¬‘ßË °«à“µÕπ·√°‡ ¬’ Õ’° 21‡æ√“–∂â“§ππ’È ‰¡à ‰¥â√®âŸ °— ∑“ß∑’∂Ë °Ÿ µâÕß
π’Èµ—Èß·µà·√° °Á¬—ß¥’°«à“‰¥â√Ÿâ®—°·≈â«À—πÀπâ“Àπ’‰ª®“°§” —Ëß ÕπÕ—π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï∑’Ë „Àâ‡¢“‰«â 22 ‘Ëß∑’Ë‡°‘¥
¢÷Èπ°—∫§πæ«°π’È°Á‡ªìπ‰ªµ“¡§” ÿ¿“…‘µ∑’Ë«à“ çÀ¡“°ÁÀ—π°≈—∫‰ª°‘πÕâ«°¢Õß¡—πé* À√◊Õ∑’Ë«à“ çÀ¡Ÿ∑’Ë
≈â“ß –Õ“¥·≈â« °Á°≈—∫‰ª‡°≈◊Õ°°≈‘ÈßÕ¬Ÿà „π‚§≈πµ¡Õ’°é

æ√–‡¬´Ÿ®–°≈—∫¡“Õ’°§√—ßÈ
‡æ◊ÕË π∑’√Ë °— π’‡Ë ªìπ®¥À¡“¬©∫—∫∑’Ë Õß·≈â«∑’ºË ¡‰¥â‡¢’¬π¡“„Àâæ«°§ÿ≥ „π®¥À¡“¬∑—ßÈ Õß©∫—∫
π’È º¡æ¬“¬“¡∑’®Ë – –°‘¥§«“¡§‘¥∑’∫Ë √‘ ∑ÿ ∏‘Ï„π„®§ÿ≥¥â«¬‡√◊ÕË ßæ«°π’È 2º¡Õ¬“°„Àâ§≥
ÿ §‘¥∂÷ß
§”∑’ºË æŸâ ¥Ÿ ·∑πæ√–‡®â“æ«°π—πÈ ∑’»Ë °— ¥‘Ï ∑‘ ∏‘Ï ‰¥âæ¥Ÿ ‰«â„πÕ¥’µ ·≈–§” ß—Ë Õπ¢ÕßÕß§å‡®â“™’«µ‘ æ√–ºŸ™â «à ¬
„Àâ√Õ¥¢Õß‡√“∑’æË «°»‘…¬å‡Õ°†∫Õ°°—∫æ«°§ÿ≥ 3°àÕπÕ◊πË Õ¬“°®–„Àâ§≥
ÿ √Ÿ«â “à „π™à«ß ¥ÿ ∑â“¬¢Õß‚≈°
π—Èπ®–¡’§π∑”µ“¡°‘‡≈ µ—≥À“¢Õßµ—«‡Õß ·≈–À—«‡√“–‡¬“–‡¬â¬æ«°§ÿ≥ 4æ«°‡¢“®–∂“¡§ÿ≥«à“
çæ√–§√‘ µå —≠≠“«à“®–°≈—∫¡“π’Ë ·≈â«‰Àπ≈à– æàÕ·¡à°Áµ“¬‰ª·≈â« ·µà∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß°Á¬—ß
‡À¡◊Õπ°—∫«—π·√°∑’Ë ‚≈°π’È∂Ÿ° √â“ß¢÷Èπ¡“é 5µÕπ∑’Ëæ«°‡¢“æŸ¥Õ¬à“ßπ’È æ«°‡¢“≈◊¡‰ª«à“π“π¡“·≈â«
π—Èπ æ√–‡®â“‰¥â √â“ß∑âÕßøÑ“·≈–·ºàπ¥‘π¢÷Èπ¡“ ‚¥¬∑’Ëæ√–Õß§å Ë—ß„Àâ·ºàπ¥‘π‚≈°·¬°®“°πÈ”
∑”„Àâ·ºàπ¥‘π‚º≈à¢÷Èπ¡“®“°πÈ” ·≈–„ÀâπÈ”≈âÕ¡√Õ∫·ºàπ¥‘π‰«â 6æ√–Õß§å¬—ß‰¥â „™âπÈ”„π°“√∑”≈“¬
≈â“ß‚≈°π’È‡¡◊ËÕ‡°‘¥πÈ”∑à«¡„À≠à 7·≈â«¬—ß —ËßÕ’°«à“ „π«—πæ‘æ“°…“ ∑âÕßøÑ“·≈–·ºàπ¥‘π‚≈°∑’Ë‡À≈◊Õ
Õ¬Ÿà‡¥’Î¬«π’È®–∂Ÿ°∑”≈“¬¥â«¬‰ø „π«—ππ—Èπ§π∑’ËµàÕµâ“πæ√–‡®â“®–∂Ÿ°∑”≈“¬‰ª
8æ’π
Ë Õâ ß∑’√Ë °— Õ¬à“≈◊¡¢âÕπ’È ‰ª ”À√—∫Õß§å‡®â“™’«µ‘ π—πÈ Àπ÷ßË «—π°Á‡À¡◊Õπæ—πªï ·≈–Àπ÷ßË æ—πªï°‡Á À¡◊Õπ
Àπ÷ßË «—π 9Õß§å‡®â“™’«µ‘ ‰¡à‰¥â√√’ Õ∑’®Ë –∑”µ“¡ ≠
— ≠“‡À¡◊Õπ°—∫∑’∫Ë “ß§π§‘¥À√Õ° ·µàæ√–Õß§å‰¥âÕ¥∑π
µàÕæ«°§ÿ≥ ‡æ√“–æ√–Õß§å ‰¡àÕ¬“°„Àâ¡’„§√∂Ÿ°∑”≈“¬‡≈¬ ·µàæ√–Õß§åÕ¬“°„Àâ∑ÿ°§π°≈—∫„®‡ ’¬
„À¡à 10·µà«—π∑’ËÕß§å‡®â“™’«‘µ°≈—∫¡“π—Èπ®–¡“‡À¡◊Õπ°—∫¢‚¡¬ „π«—ππ—Èπ∑âÕßøÑ“°Á®– Ÿ≠À“¬‰ª¥â«¬
‡ ’¬ß√âÕß°÷°°âÕß¢Õß≈Ÿ°‰ø·≈–¥«ß «à“ßµà“ßÊ „π∑âÕßøÑ“°Á®–∂Ÿ°∑”≈“¬‰ª ·≈–§π„π‚≈°π’È °—∫
°“√°√–∑”¢Õß‡¢“®–∂Ÿ°‡ªî¥‡º¬ÕÕ°¡“„Àâæ√–Õß§åæ‘æ“°…“ 11‡¡◊ËÕ√Ÿâ«à“ ‘Ëßµà“ßÊ ®–∂Ÿ°∑”≈“¬‰ª
Õ¬à“ßπ’È·≈â« §‘¥„Àâ¥’Ê«à“§ÿ≥§«√®–‡ªìπ§π·∫∫‰Àπ §ÿ≥§«√®–„™â™’«‘µ„Àâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ·≈–„Àâ‡°’¬√µ‘
æ√–‡®â“ 12„π¢≥–∑’°Ë ”≈—ß√Õ§Õ¬«—π¢Õßæ√–‡®â“ ·≈–‡√àß„Àâ¡π— ¡“∂÷ß‡√Á«Ê «—ππ—πÈ ∑âÕßøÑ“®–∂Ÿ°∑”≈“¬
¥â«¬‰ø·≈–∑ÿ°Õ¬à“ß„π∑âÕßøÑ“®–∂Ÿ°À≈Õ¡≈–≈“¬¥â«¬‡ª≈«‰øπ—πÈ 13·µàµ“¡ ≠
— ≠“¢Õßæ√–‡®â“π—πÈ
‡√“µ—ÈßÀπâ“µ—Èßµ“§Õ¬ «√√§å„À¡à·≈–·ºàπ¥‘π‚≈°„À¡à ´÷Ëß‡ªìπ∑’Ë ”À√—∫∑ÿ°§π∑’Ë∑”µ“¡„®æ√–Õß§å
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14¥—ßπ—π
È ‡æ◊ÕË π√—° „π‡¡◊ÕË æ«°§ÿ≥µ—ßÈ Àπâ“µ—ßÈ µ“§Õ¬

ßË‘ ‡À≈à“π’·È ≈â«°Á¢Õ„Àâ∑”Õ¬à“ß¥’∑Ë’ ¥ÿ ∑’®Ë –
‰¡à„Àâ¡®’ ¥ÿ °ª√°·≈–¥à“ßæ√âÕ¬µàÕÀπâ“æ√–‡®â“ ·≈–¡’ π— µ‘ ¢ÿ °—∫æ√–‡®â“ 15Õ¬à“≈◊¡«à“∑’ÕË ß§å‡®â“™’«µ‘
Õ¥∑ππ—Èπ°Á‡æ√“–æ√–Õß§åµâÕß°“√„ÀâºŸâ§π√Õ¥ µÕπ∑’Ë‡ª“‚≈æ’ËπâÕß∑’Ë√—°¢Õß‡√“‡¢’¬πÀ“§ÿ≥µ“¡
µ‘ª≠
í ≠“∑’æË √–‡®â“‰¥â „Àâ°∫— ‡¢“π—πÈ ‡¢“°Áæ¥Ÿ ∂÷ß‡√◊ÕË ßπ’‡È À¡◊Õπ°—π 16„π®¥À¡“¬¢Õß‡¢“∑ÿ°©∫—∫æŸ¥
∂÷ß‡√◊ËÕßæ«°π’È ¡’∫“ß‡√◊ËÕß„π®¥À¡“¬π—Èπ∑’Ë‡¢â“„®¬“° ´÷Ëß∑”„Àâ§π∑’Ë ‰¡à‡§¬‡√’¬π√Ÿâ¡“°àÕπ·≈–‡ªìπ
§π‚≈‡≈ ‰¥â‡Õ“‡√◊ÕË ß∑’‡Ë ¢â“„®¬“°æ«°π’È ‰ªÕ∏‘∫“¬®πº‘¥‡æ’¬È π‰ª®“°‡¥‘¡ ‡À¡◊Õπ°—∫∑’æË «°‡¢“∑”°—∫
æ√–§—¡¿’√†å ¢âÕÕ◊πË Ê ¥â«¬ ®÷ß∑”„Àâµ«— ‡Õß∂Ÿ°∑”≈“¬‰ª
17¥—ßπ—π
È ‡æ◊ÕË π∑’√Ë °— „π‡¡◊ÕË æ«°§ÿ≥‰¥â√‡Ÿâ √◊ÕË ßπ’°È Õà π·≈â«°Á„Àâ√–«—ßµ—«„Àâ¥’ §ÿ≥®–‰¥â ‰¡àÀ≈ß‰ªµ“¡
§” Õπ∑’Ëº‘¥Ê ¢Õßæ«°πÕ°§Õ°π—Èπ ·≈– Ÿ≠‡ ’¬§«“¡¡—Ëπ§ß∑’Ë§ÿ≥¡’ 18·µà¢Õ„Àâ‡®√‘≠¢÷πÈ „π§«“¡
‡¡µµ“°√ÿ≥“ ·≈–§«“¡√Ÿâ‡°’Ë¬«°—∫æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µ‡®â“ æ√–ºŸâ™à«¬„Àâ√Õ¥¢Õß‡√“ ¢Õ„Àâæ√–Õß§å ‰¥â
√—∫‡°’¬√µ‘ ∑—Èß‡¥’Î¬«π’È·≈–µ≈Õ¥‰ª Õ“‡¡π†
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®¥À¡“¬®“°¬ÕÀåπ ©∫—∫∑’ËÀπ÷Ëß ©∫—∫∑’Ë Õß ·≈–©∫—∫∑’Ë
“¡π—Èπ §“¥«à“»‘…¬å‡Õ°¢Õßæ√–‡¬´Ÿ∑’Ë™◊ËÕ¬ÕÀåππà“®–‡ªìπºŸâ
‡¢’ ¬ π ®¥À¡“¬∑—È ß “¡©∫— ∫ π’È ¡’ ‡ π◊È Õ À“‡°’Ë ¬ «°— ∫ §«“¡√— °
∑”„ÀâºŸâ∑’Ë‡™◊ËÕ„πæ√–‡¬´Ÿ¡—Ëπ„®¬‘Ëß¢÷Èπ«à“æ√–‡®â“®–¬Õ¡√—∫æ«°
‡¢“‡ ¡Õ ¬ÕÀåπ‡¢’¬π∂÷ß«‘∏’∑’Ëæ«°‡¢“®–· ¥ß§«“¡√—°∑’Ëæ«°
‡¢“¡’µàÕæ√–‡®â“ π—Ëπ°Á§◊Õ√—°§π√Õ∫¢â“ß ·≈–∑”„π Ë‘ß∑’Ë
æ√–‡®â“µâÕß°“√„Àâæ«°‡¢“∑”
«à π®¥À¡“¬¢Õß¬ÕÀåπ ©∫—∫∑’Ë Õß·≈–∑’Ë “¡π—πÈ ¬ÕÀåπ
∫Õ°„Àâ§√‘ ‡µ’¬π∑—ÈßÀ≈“¬√—°´÷Ëß°—π·≈–°—π √«¡∑—Èß‡µ◊Õπ
§√‘ ‡µ’¬π „Àâ√–«—ß§” Õπ∑’Ëº‘¥Ê ·≈–√–«—ßµ—«Õ¬à“∑”„π ‘Ëß∑’Ë
‰¡à¥’
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1 ¬ÕÀåπ 2:8

®¥À¡“¬®“°¬ÕÀåπ ©∫—∫∑’ËÀπ÷Ëß

1

¡’‡√◊ÕË ßÀπ÷ßË ´÷ßË ¡’¡“µ—ßÈ ·µà°Õà π«—π·√°¢Õß‚≈°·≈â« ‡ªìπ‡√◊ÕË ß∑’‡Ë √“‰¥â¬π‘ ¡“°—∫ÀŸ ‡ÀÁπ¡“°—∫µ“
‰¥â‡æàß¥ŸÕ¬à“ß≈–‡Õ’¬¥ ·≈–‰¥â ¡— º— ¡“°—∫¡◊Õ¢Õß‡√“‡Õß ‡√◊ÕË ßπ’‡È ªìπ‡√◊ÕË ß‡°’¬Ë «°—∫∂âÕ¬§”*·Ààß
™’«‘µ 2·≈–™’«‘µπ—Èπ‡Õß‰¥â¡“ª√“°Ø„Àâ‡√“‡ÀÁπ ·≈–µÕππ’È‡√“‰¥â‡ªìπæ¬“π·≈–ª√–°“»‡√◊ËÕß¢Õß
™’«‘µπ—Èπ„Àâæ«°§ÿ≥ §◊Õ™’«‘µ∑’Ë®–Õ¬Ÿà°—∫æ√–‡®â“µ≈Õ¥‰ª ™’«‘µπ—ÈπÕ¬Ÿà°—∫æ√–∫‘¥“·≈–‰¥â¡“ª√“°Ø
„Àâ‡√“‡ÀÁπ 3‡æ√“–‡√“‰¥â‡ÀÁπ·≈–‰¥â¬‘π‡√◊ËÕß™’«‘µπ—Èπ·≈â« ‡√“®÷ß¡“∫Õ°„Àâæ«°§ÿ≥√Ÿâ‡¥’Î¬«π’È À«—ß
«à“æ«°§ÿ≥®–‰¥â¡’ “¬ —¡æ—π∏å°—∫æ«°‡√“‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëæ«°‡√“¡’ “¬ —¡æ—π∏å°—∫æ√–∫‘¥“·≈–°—∫
æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µåæ√–∫ÿµ√¢Õßæ√–Õß§å¥«â ¬ 4‡æ√“–Õ¬à“ßπ’È ‡√“®÷ß‡¢’¬π‡√◊ÕË ßæ«°π’È „Àâ°∫— æ«°§ÿ≥ ‡æ◊ÕË
æ«°‡√“*®–‰¥â¡§’ «“¡ ¢ÿ Õ¬à“ß‡µÁ¡∑’Ë

æ√–‡®â“¬°‚∑…„Àâ°—∫‡√“
µ‡®â“ ·≈–‡ªìπ‡√◊ÕË ß‡¥’¬«°—∫∑’‡Ë √“°”≈—ß∫Õ°æ«°§ÿ≥Õ¬Ÿà
‡¥’¬Î «π’È §◊Õæ√–‡®â“‡ªìπ§«“¡ «à“ß ·≈–‰¡à¡§’ «“¡¡◊¥„πæ√–Õß§å‡≈¬ 6∂â“‡√“∫Õ°«à“‡√“¡’ “¬ ¡— æ—π∏å
°—∫æ√–‡®â“ ·µà‡√“¬—ß„™â™’«‘µÕ¬Ÿà„π§«“¡¡◊¥ ‡√“°Á ‚°À°·≈–‰¡à ‰¥â∑”µ“¡§«“¡®√‘ß 7·µà∂â“‡√“„™â
™’«‘µÕ¬Ÿà „π§«“¡ «à“ß‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëæ√–‡®â“Õ¬Ÿà „π§«“¡ «à“ß ‡√“°Á®–¡’ “¬ —¡æ—π∏å°—∫æ√–Õß§å
·≈–‡≈◊Õ¥¢Õßæ√–‡¬´Ÿæ√–∫ÿµ√¢Õßæ√–‡®â“°Á≈â“ß§«“¡∫“ª∑ÿ°Õ¬à“ß¢Õß‡√“®πÀ¡¥ ‘Èπ
8∂â“‡√“∫Õ°«à“‡√“‰¡à¡∫
’ “ª ‡√“°ÁÀ≈Õ°µ—«‡Õß ·≈–‰¡à√®âŸ °— §«“¡®√‘ß 9·µà∂“â ‡√“¬Õ¡ “√¿“æ
§«“¡∫“ª¢Õß‡√“ æ√–‡®â“ºŸâ√—°…“§” —≠≠“·≈–∑”„π ‘Ëß∑’Ë∂Ÿ°µâÕß‡ ¡Õ ®–¬°‚∑…∫“ª„Àâ°—∫‡√“
·≈–®–≈â“ß‡√“„Àâ –Õ“¥®“°§«“¡º‘¥∑ÿ°Õ¬à“ß¥â«¬ 10·µà∂“â ‡√“∫Õ°«à“ ‡√“‰¡à‰¥â∑”∫“ª ‡√“°Á°”≈—ß
«à“æ√–‡®â“‚°À° ·≈–§”æŸ¥¢Õßæ√–Õß§å°Á ‰¡à ‰¥âÕ¬Ÿà „π„®‡√“‡≈¬
5π’§Ë Õ◊ ‡√◊ÕË ß∑’‡Ë √“‰¥â¬π
‘ ®“°æ√–‡¬´Ÿ§√‘

æ√–‡¬´Ÿ‡ªìπºŸâ™à«¬¢Õß‡√“
≈Ÿ°Ê ∑’Ë√—° º¡‰¥â‡¢’¬π ‘Ëß‡À≈à“π’È∂÷ßæ«°§ÿ≥ ‡æ◊ËÕæ«°§ÿ≥®–‰¥â ‰¡à∑”∫“ª ·µà∂â“„§√∑”∫“ª
‡√“°Á¡æ’ √–‡¬´Ÿ§√‘ µåº´âŸ ÕË◊ µ— ¬å∑·Ë’ °âµ«— ·∑π‡√“µàÕÀπâ“æ√–∫‘¥“ 2æ√–Õß§å‡ªìπ‡§√◊ÕË ß∫Ÿ™“†∑’Ë
®—¥°“√°—∫∫“ª¢Õß‡√“ ·≈–‰¡à„™à·µà§«“¡∫“ª¢Õß‡√“‡∑à“π—Èπ·µà√«¡∂÷ß∫“ª¢Õß§π∑—Èß‚≈°¥â«¬
3∂â“‡√“√—°…“§” ßË— ¢Õßæ√–Õß§å ‡√“°Á®–¡—π
Ë „®‰¥â«“à ‡√“√Ÿ®â °— æ√–Õß§å®√‘ßÊ 4§π∑’æË ¥Ÿ «à“©—π√Ÿ®â °—
æ√–‡®â“ ·µà ‰¡à ‰¥â∑”µ“¡§” —Ëß¢Õßæ√–Õß§å °Á‡ªìπ§π‚°À° ‡¢“‰¡à ‰¥â√Ÿâ®—°§«“¡®√‘ß 5·µà§π∑’Ë∑”
µ“¡§” ßË— Õπ¢Õßæ√–‡®â“π—πÈ √—°æ√–Õß§å§√∫∂â«πÕ¬à“ß·∑â®√‘ß* ßË‘ π’∑È ”„Àâ‡√“·πà„®«à“‡√“Õ¬Ÿà„π
æ√–Õß§å 6§π∑’Ë∫Õ°«à“µ—«‡ÕßÕ¬Ÿà „πæ√–‡®â“ °ÁµâÕß„™â™’«‘µ‡À¡◊Õπ°—∫æ√–‡¬´Ÿ¥â«¬

2

§” ßË— „Àâ‡√“√—°§πÕ◊πË
7‡æ◊ÕË πÊ ∑’√Ë °— º¡‰¡à ‰¥â‡¢’¬π§” ßË— „À¡à „Àâ°∫
— §ÿ≥ ·µà‡ªìπ§” ßË— Õ—π‡°à“∑’æË «°§ÿ≥¡’Õ¬Ÿ·à ≈â«·≈–
8
‡§¬‰¥â¬‘π¡“·≈â« ·µà®√‘ßÊ ·≈â« ‘Ëß∑’Ëº¡°”≈—ß‡¢’¬π∂÷ß§ÿ≥π’ÈÕ“®®–‡√’¬°‰¥â«à“‡ªìπ§” —Ëß„À¡à°Á ‰¥â
1:1
1:4
2:5
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∂âÕ¬§” „π∑’πË ÀÈ’ ¡“¬∂÷ß æ√–§√‘ µå
”‡π“©∫—∫¿“…“°√’°∫“ß‡≈à¡ „™â§”«à“ çæ«°§ÿ≥é ·∑π çæ«°‡√“é
√—°æ√–Õß§å§√∫∂â«πÕ¬à“ß·∑â®√‘ß À√◊Õ§«“¡√—°¢Õßæ√–‡®â“°Á ”‡√Á®§√∫∂â«π„π§π§ππ—Èπ
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§ÿ≥¥Ÿ‰¥â®“°™’«‘µ¢Õßæ√–§√‘ µå À√◊Õ¥Ÿ®“°™’«‘µ¢Õßæ«°§ÿ≥‡Õß ·≈â«®–√Ÿâ«à“§” —Ëß„À¡àπ’È‡ªìπ§«“¡
®√‘ß‡æ√“–§«“¡¡◊¥°”≈—ß®–ºà“πæâπ‰ª ·≈–§«“¡ «à“ßÕ—π·∑â®√‘ß°Á ‰¥â àÕß· ß‡¢â“¡“·≈â«
9§π∑’æ
Ë ¥Ÿ «à“‡¢“Õ¬Ÿà„π§«“¡ «à“ß·µà¬ß— ‡°≈’¬¥™—ßæ’πË Õâ ßÕ¬Ÿ°Áà · ¥ß«à“‡¢“¬—ßÕ¬Ÿà„π§«“¡¡◊¥ 10§π
∑’√Ë °— æ’πË Õâ ß¢Õß‡¢“°ÁÕ¬Ÿà„π§«“¡ «à“ß ™’«µ‘ ¢Õß‡¢“®–‰¡à¡Õ’ –‰√‰¡à¥∑’ ®’Ë –‰ª∑”„Àâ§πÕ◊πË –¥ÿ¥∑”∫“ª
11§π∑’‡Ë °≈’¬¥™—ßæ’π
Ë Õâ ß¢Õßµπ°Á¬ß— Õ¬Ÿà„π§«“¡¡◊¥ ‡¢“¬—ß‡¥‘πÕ¬Ÿà„π§«“¡¡◊¥ ·≈–°Á ‰¡à√«âŸ “à µ—«‡Õß‡¥‘π
‰ª∑’Ë ‰Àπ ‡æ√“–§«“¡¡◊¥∑”„Àâµ“¢Õß‡¢“∫Õ¥
12≈Ÿ°‡≈Á°Ê ∑’Ë√—° º¡‰¥â‡¢’¬π∂÷ßæ«°§ÿ≥ °Á‡æ√“–∫“ª∑’Ëæ«°§ÿ≥‰¥â∑”π—Èπ æ√–‡®â“‰¥â¬°‚∑…
·≈â«‡æ√“–æ√–§√‘ µå
13§ÿ≥æàÕ∑—ÈßÀ≈“¬ º¡‰¥â‡¢’¬π∂÷ßæ«°§ÿ≥ °Á‡æ√“–æ«°§ÿ≥‰¥â√Ÿâ®—°°—∫æ√–Õß§å ºŸâ´÷Ëß‡ªìπÕ¬Ÿà
µ—Èß·µà‡√‘Ë¡·√° §πÀπÿà¡Ê ∑—ÈßÀ≈“¬ º¡‰¥â‡¢’¬π∂÷ßæ«°§ÿ≥ °Á‡æ√“–æ«°§ÿ≥‰¥â‡Õ“™π–¡“√√â“¬π—Èπ
14≈Ÿ°‡≈Á°Ê ∑—ÈßÀ≈“¬ º¡‰¥â‡¢’¬π∂÷ßæ«°§ÿ≥ °Á‡æ√“–æ«°§ÿ≥‰¥â¡“√Ÿâ®—°°—∫æ√–∫‘¥“ §ÿ≥æàÕ
∑—ßÈ À≈“¬º¡‰¥â‡¢’¬π∂÷ßæ«°§ÿ≥ °Á‡æ√“–æ«°§ÿ≥‰¥â¡“√Ÿ®â °— °—∫æ√–Õß§åº´âŸ ßË÷ ‰¥â‡ªìπÕ¬Ÿµà ßÈ— ·µà‡√‘¡Ë ·√°
§πÀπÿà¡Ê ∑—ÈßÀ≈“¬ º¡‰¥â‡¢’¬π∂÷ßæ«°§ÿ≥ °Á‡æ√“–æ«°§ÿ≥¡’°”≈—ß¡“° ·≈–æ√–§”¢Õßæ√–‡®â“
Õ¬Ÿà „πæ«°§ÿ≥∑—ÈßÀ≈“¬ ·≈–æ«°§ÿ≥°Á ‰¥â‡Õ“™π–¡“√√â“¬π—Èπ
15Õ¬à“√—°‚≈°À√◊Õ√—° ‘Ëß¢Õß„π‚≈°π’ÈÕ’°µàÕ‰ª ∂â“§π‰Àπ√—°‚≈°π’È §ππ—Èπ°Á ‰¡à ‰¥â√—°æ√–∫‘¥“
16‡æ√“–∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß„π‚≈°π’È §◊Õ°‘‡≈ µ—≥À“¢Õß —π¥“π °‘‡≈ µ—≥À“¢Õßµ“ ·≈–°“√‚ÕâÕ«¥
„π ‘Ëß∑’Ë∑”À√◊Õ¡’ ‘Ëß‡À≈à“π’È ‰¡à ‰¥â¡“®“°æ√–∫‘¥“ ·µà¡“®“°‚≈°π’È 17‚≈°π’È°”≈—ß®–ºà“πæâπ‰ª
æ√âÕ¡Ê °—∫°‘‡≈ µ—≥À“¢Õß¡—π ·µà§π∑’Ë∑”µ“¡§«“¡µâÕß°“√¢Õßæ√–‡®â“®–¬—ßÕ¬Ÿàµ≈Õ¥‰ª

Õ¬à“µ‘¥µ“¡»—µ√Ÿ¢Õßæ√–§√‘ µå
¥ÿ ∑â“¬„°≈â¡“∂÷ß·≈â« ‡À¡◊Õπ∑’æË «°§ÿ≥‰¥â¬π‘ ·≈â««à“»—µ√Ÿ¢Õßæ√–§√‘ µå°”≈—ß
®–¡“ ‡¥’¬Î «π’æÈ «°»—µ√ŸππÈ— °Á ‰¥â¡“°—π¡“°¡“¬·≈â« ´÷ßË ∑”„Àâ‡√“√Ÿ«â “à «—π ¥ÿ ∑â“¬„°≈â¡“∂÷ß·≈â« 19»—µ√Ÿ
æ«°π’‡È ªìπæ«°∑’Ë ‰¥â‡¥‘πÕÕ°‰ª®“°æ«°‡√“ ·µà§«“¡®√‘ß·≈â«æ«°‡¢“‰¡à‰¥â‡ªìπ§π¢Õßæ«°‡√“À√Õ°
‡æ√“–∂â“‡ªìπæ«°‡√“®√‘ß°ÁµâÕßÕ¬Ÿà°—∫‡√“µ≈Õ¥‰ª ·µàæ«°‡¢“‰¥âÕÕ°‰ª®“°æ«°‡√“·≈â« · ¥ß
«à“‰¡à¡’„§√ —°§π „πæ«°‡¢“∑’Ë‡ªìπ§π¢Õßæ«°‡√“
20æ√–§√‘ µåº∫
Ÿâ √‘ ∑ÿ ∏‘Ï ‰¥â‡®‘¡*æ«°§ÿ≥¥â«¬æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ∑ÿ ∏‘†Ï ∑”„Àâæ«°§ÿ≥∑ÿ°§π√Ÿ§â «“¡
21
®√‘ß ∑’Ëº¡‡¢’¬π®¥À¡“¬¡“À“æ«°§ÿ≥ ‰¡à „™à‡æ√“–æ«°§ÿ≥‰¡à√Ÿâ§«“¡®√‘ßπ’È ·µà‡æ√“–æ«°§ÿ≥
√Ÿâ·≈â«·≈–√Ÿâ¥â«¬«à“‰¡à¡’§”À≈Õ°≈«ßÕÕ°¡“®“°§«“¡®√‘ß
22·≈â«§π‚°À°§◊Õ„§√ §π‚°À°°Á§Õ◊ §π∑’æ
Ë ¥Ÿ «à“æ√–‡¬´Ÿ‰¡à„™àæ√–§√‘ µå† §ππ’·È À≈–§◊Õ»—µ√Ÿ
¢Õßæ√–§√‘ µå·≈–‡ªìπ§π∑’ËªØ‘‡ ∏∑—Èßæ√–∫‘¥“·≈–æ√–∫ÿµ√¥â«¬ 23∑ÿ°§π∑’ËªØ‘‡ ∏æ√–∫ÿµ√°Á ‰¡à
¡’æ√–∫‘¥“ ·µà§π∑’Ë¬Õ¡√—∫æ√–∫ÿµ√Õ¬à“ß‡ªî¥‡º¬ °Á¡’æ√–∫‘¥“¥â«¬
24¢Õ„Àâæ«°§ÿ≥‡°Á∫√—°…“§” ß—Ë Õπ∑’§Ë ≥
ÿ ‰¥â¬π‘ ¡“µ—ßÈ ·µàµπâ ‡æ√“–∂â“§ÿ≥‡°Á∫√—°…“§” ß—Ë Õπ
π’È ‰«â §” —Ëß Õππ’È°Á®–‡°Á∫√—°…“§ÿ≥‰«â „πæ√–∫ÿµ√·≈–æ√–∫‘¥“¥â«¬ 25π’Ë‡ªìπ ‘Ëß∑’Ëæ√–‡®â“ —≠≠“
«à“®–„Àâ°—∫‡√“ §◊Õ™’«‘µ∑’ËÕ¬Ÿà°—∫æ√–‡®â“µ≈Õ¥‰ª
18≈Ÿ°Ê ‡Õã¬ «—π

2:20 ‡®‘¡ ‡ªìπ«‘∏’∑’Ëæ√–‡®â“„™â „π°“√·µàßµ—Èß§π‡æ◊ËÕ∑”ß“π√—∫„™âæ‘‡»…
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26∑—ßÈ À¡¥∑’ºË ¡‡¢’¬π¡“π’È ‡ªìπ‡√◊ÕË ß‡°’¬Ë «°—∫°“√∑’¡
Ë §’ πæ¬“¬“¡®–¡“À≈Õ°≈«ßæ«°§ÿ≥ 27æ√–

§√‘ µå ‰¥â‡®‘¡*æ«°§ÿ≥¥â«¬æ√–«‘≠≠“≥ ·≈–æ√–«‘≠≠“≥°Á¬ß— Õ¬Ÿ°à ∫— æ«°§ÿ≥ §ÿ≥°Á‡≈¬‰¡àµÕâ ß„Àâ
„§√¡“ ÕπÕ’° ‡æ√“–æ√–«‘≠≠“≥π—Èπ‰¥â Õπ„Àâ§ÿ≥√Ÿâ‡°’Ë¬«°—∫∑ÿ° ‘Ëß æ√–«‘≠≠“≥π—Èπ‡ªìπ§«“¡
®√‘ß·≈–®–‰¡àÀ≈Õ°≈«ß ¥—ßπ—πÈ æ«°§ÿ≥§«√®–µ—ßÈ ¡—πË §ßÕ¬Ÿà„πæ√–§√‘ µå‡À¡◊Õπ°—∫∑’æË √–«‘≠≠“≥
‰¥â Õππ—Èπ
28‡¥’¬Î «π’¢È Õ„Àâ≈°Ÿ ‡≈Á°Ê∑—ßÈ À≈“¬µ—ßÈ ¡—π
Ë §ßÕ¬Ÿà„πæ√–§√‘ µå ‡æ◊ÕË «à“‡¡◊ÕË «—π∑’æË √–§√‘ µå¡“ª√“°Ø
‡√“®–‰¥â¡’§«“¡¡—Ëπ„® ·≈–‰¡àµâÕß≈–Õ“¬‡¡◊ËÕæ√–Õß§å°≈—∫¡“ 29‡æ√“–æ«°§ÿ≥√Ÿâ·≈â««à“ æ√–‡®â“
∑”„π ‘Ëß∑’Ë∂Ÿ°µâÕß ·≈–∑ÿ°§π∑’Ë∑” ‘Ëß∑’Ë∂Ÿ°µâÕß°Á ‰¥â‡ªìπ≈Ÿ°¢Õßæ√–‡®â“

‡√“‡ªìπ≈Ÿ°¢Õßæ√–‡®â“
¥Ÿ ‘ æ√–∫‘¥“‰¥â„Àâ§«“¡√—°Õ—π¬‘ßË „À≠à°∫— ‡√“¡“°¢π“¥‰Àπ ∂÷ß‰¥â‡√’¬°‡√“«à“‡ªìπ≈Ÿ°¢Õßæ√–Õß§å
·≈–‡√“°Á ‰¥â‡ªìπÕ¬à“ßπ—πÈ ®√‘ßÊ ‚≈°π’È ‰¡à√®âŸ °— æ√–Õß§å ´÷ßË ‡ªìπ‡Àµÿ∑Ë’ ‚≈°‰¡à√®âŸ °— ‡√“‡À¡◊Õπ°—π
2‡æ◊ÕË πÊ ∑’√Ë °— µÕππ’‡È √“‰¥â‡ªìπ≈Ÿ°¢Õßæ√–‡®â“·≈â« ‡√“¬—ß‰¡à√«âŸ “à µàÕ‰ª¢â“ßÀπâ“‡√“®–‡ªìπÕ¬à“ß‰√
·µà‡√“√Ÿ«â “à ‡¡◊ÕË æ√–§√‘ µå¡“ª√“°Ø ‡√“®–‡ªìπ‡À¡◊Õπæ√–Õß§å ‡æ√“–‡√“®–‡ÀÁπæ√–Õß§åµ“¡∑’Ë
æ√–Õß§å‡ªìπ®√‘ßÊ 3∑ÿ°§π∑’Ë¡’§«“¡À«—ßÕ¬à“ßπ’È °Á®–∑”µ—«‡Õß„Àâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï‡À¡◊ÕπÕ¬à“ß∑’Ëæ√–§√‘ µå
∫√‘ ∑ÿ ∏‘Ï
4∑ÿ°§π∑’∑
Ë ”∫“ª°ÁΩ“É Ωóπ°Æ¢Õßæ√–‡®â“ ‡æ√“–§«“¡∫“ª°Á§Õ◊ °“√ΩÉ“Ωóπ°Æπ—πË ‡Õß 5æ«°§ÿ≥
√Ÿâ·≈â««à“ ∑’Ëæ√–§√‘ µå¡“ª√“°Ø°Á‡æ◊ËÕ¡“√—∫‡Õ“§«“¡∫“ª¢Õß∑ÿ°§π‰ª®πÀ¡¥ ·≈–§ÿ≥°Á√Ÿâ«à“„π
æ√–§√‘ µåπ—Èπ‰¡à¡’§«“¡∫“ª‡≈¬ 6∑ÿ°§π∑’Ëµ—Èß¡—Ëπ§ß„πæ√–§√‘ µå®–‰¡à∑”∫“ªÕ’°µàÕ‰ª à«π§π∑’Ë
¬—ß∑”∫“ªÕ¬Ÿà °Á ‰¡à‡§¬‡ÀÁπæ√–Õß§å ·≈–‰¡à ‰¥â√Ÿâ®—°°—∫æ√–Õß§å¥â«¬
7≈Ÿ°Ê ∑’Ë√—° Õ¬à“„Àâ „§√¡“À≈Õ°≈«ß‡Õ“‰¥â §π∑’Ë∑”„π ‘Ëß∑’Ëæ√–‡®â“™Õ∫„®°Á‡ªìπ§π∑’Ëæ√–‡®â“
¬Õ¡√—∫ ‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëæ√–‡®â“¬Õ¡√—∫æ√–§√‘ µåπ—Èπ 8§π∑’Ë¬—ß∑”∫“ªÕ¬Ÿà°Á‡ªìπæ«°¢Õß¡“√ ‡æ√“–
¡“√‰¥â∑”∫“ª¡“µ—Èß·µàµâπ π’Ë‡ªìπ‡Àµÿ∑’Ëæ√–∫ÿµ√¢Õßæ√–‡®â“¡“ª√“°Ø ‡æ◊ËÕæ√–Õß§å®–‰¥â∑”≈“¬
°“√ß“π¢Õß¡“√‡ ’¬
9∑ÿ°§π∑’‡Ë ªìπ≈Ÿ°¢Õßæ√–‡®â“®–‰¡à∑”∫“ªÕ’°µàÕ‰ª ‡æ√“–∏√√¡™“µ‘¢Õßæ√–‡®â“ ‰¥â‡¢â“‰ªÕ¬Ÿà
„π§ππ—Èπ·≈â« ¥â«¬‡Àµÿπ’È§ππ—Èπ°Á ‰¡à “¡“√∂∑’Ë®–∑”∫“ª‰¥âÕ’°µàÕ‰ª ‡æ√“–‡¢“‰¥â¡“‡ªìπ≈Ÿ°¢Õß
æ√–‡®â“·≈â« 10·∫∫π’È ‘∂÷ß®–√Ÿâ«à“„§√‡ªìπ≈Ÿ°¢Õßæ√–‡®â“ À√◊Õ„§√‡ªìπ≈Ÿ°¢Õß¡“√ §◊Õ∑ÿ°§π∑’Ë‰¡à
‰¥â∑”„π ‘Ëß∑’Ë∂Ÿ°µâÕß·≈–‰¡à ‰¥â√—°æ’ËπâÕß¢Õß‡¢“ °Á ‰¡à„™à≈Ÿ°¢Õßæ√–‡®â“
‡√“µâÕß√—°´÷Ëß°—π·≈–°—π
11æ«°§ÿ≥‰¥â¬π
‘ ‰¥âøßí §” Õππ’¡È “µ—ßÈ ·µàµπâ ·≈â««à“„Àâ‡√“√—°°—π·≈–°—π 12Õ¬à“„Àâ‡√“‡ªìπ‡À¡◊Õπ
§“Õ‘π*∑’‡Ë ªìπæ«°¢Õß¡“√·≈–‰¥â¶“à πâÕß™“¬¢Õß‡¢“ ‡¢“¶à“πâÕß∑”‰¡ °Á‡æ√“–°“√°√–∑”¢Õß‡¢“
™—Ë«·µà¢ÕßπâÕß™“¬‡¢“π—Èπ∂Ÿ°µâÕß
13æ’π
Ë Õâ ß§√—∫ ‰¡àµÕâ ß·ª≈°„®À√Õ°∂â“‚≈°π’‡È °≈’¬¥æ«°§ÿ≥ 14‡√“√Ÿ«â “à ‡√“‰¥âº“à π®“°§«“¡µ“¬
‰ª Ÿà™’«‘µ·≈â« °Á‡æ√“–‡√“√—°æ’ËπâÕß¢Õß‡√“ à«π§π∑’Ë ‰¡à√—°§πÕ◊Ëπ°Á¬—ß§ßÕ¬Ÿà„π§«“¡µ“¬ 15∑ÿ°§π

3

3:12 §“Õ‘π ‡ªìπ≈Ÿ°¢ÕßÕ“¥—¡°—∫‡Õ«“ §“Õ‘π‰¥â¶à“Õ“·∫≈πâÕß™“¬¢Õß‡¢“ ‡æ√“–§«“¡Õ‘®©“ Õà“π‰¥â®“°Àπ—ß ◊Õ
ª∞¡°“≈ 4:1-16
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422

∑’Ë‡°≈’¬¥™—ßæ’ËπâÕß¢Õß‡¢“°Á‡ªìπ¶“µ°√ æ«°§ÿ≥√Ÿâ«à“§π∑’Ë‡ªìπ¶“µ°√π—Èπ®–‰¡à¡’™’«‘µµ≈Õ¥‰ª°—∫
æ√–‡®â“ 16·∫∫π’È ‡‘ √“∂÷ß√Ÿ«â “à §«“¡√—°‡ªìπÕ¬à“ß‰√ §◊Õæ√–§√‘ µå ‰¥â „Àâ™«’ µ‘ ¢Õßæ√–Õß§å‡æ◊ÕË ‡√“ ‡√“
®÷ß§«√„Àâ™«’ µ‘ ¢Õß‡√“ ‡æ◊ÕË æ’πË Õâ ß¢Õß‡√“¥â«¬ 17§π∑’¡Ë ∑’ √—æ¬å ¡∫—µ¡‘ “°¡“¬„π‚≈°π’È ‡¡◊ÕË ‡ÀÁπæ’πË Õâ ß
¢Õß‡¢“ ¢—¥ π·≈–µâÕß°“√§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ ·µà„®®◊¥„®¥”‰¡à™«à ¬ °Á· ¥ß«à“§«“¡√—°¢Õßæ√–‡®â“
‰¡à ‰¥âÕ¬Ÿà „π§π§ππ’È‡≈¬ 18≈Ÿ°‡≈Á°Ê ∑’Ë√—° Õ¬à“„Àâ‡√“√—°°—π·§à§”æŸ¥À√◊Õ√—°·µàª“°‡∑à“π—Èπ ·µà„Àâ
‡√“√—°°—π¥â«¬°“√°√–∑”·≈–¥â«¬§«“¡®√‘ß„®
19-20·∫∫π’È ‡‘ √“∂÷ß·πà „®«à“‡√“Õ¬ŸΩà “É ¬§«“¡®√‘ß ∂÷ß·¡â«“à „®¢Õß‡√“®–øÑÕß«à“‡√“º‘¥ ·µà‡√“
°Á¬—ß “¡“√∂∑’Ë®–¡’ —πµ‘ ÿ¢µàÕÀπâ“æ√–‡®â“‰¥â ‡æ√“–æ√–‡®â“π—Èπ¬‘Ëß„À≠à°«à“„®‡√“ ·≈–æ√–Õß§å
√Ÿâ∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß
21‡æ◊ÕË πÊ ∑’√Ë °— ∂â“„®‡√“‰¡à ‰¥âøÕÑ ß«à“‡√“∑”º‘¥ ‡√“°Á¡§’ «“¡¡—π
Ë „®∑’®Ë –‡¢â“æ∫æ√–‡®â“ 22·≈–
‡√“®–‰¥â√—∫∑ÿ° Ë‘ß∑’Ë‡√“¢Õ®“°æ√–‡®â“ ‡æ√“–‰¥â∑”µ“¡§” Õπ¢Õßæ√–Õß§å·≈–‰¥â∑” Ë‘ß∑’Ë
æ√–Õß§åæÕ„® 23§” —Ëß Õπ¢Õßæ√–Õß§å§◊Õ„Àâ‡√“‰«â«“ß„®„πæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µ‡®â“æ√–∫ÿµ√¢Õß
æ√–Õß§å ·≈–„Àâ‡√“√—°°—π·≈–°—π‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëæ√–Õß§å ‰¥â —Ëß‡√“‰«â·≈â« 24§π∑’Ë∑”µ“¡§” —Ëß Õπ
¢Õßæ√–‡®â“°ÁÕ¬Ÿà „πæ√–‡®â“ ·≈–æ√–‡®â“°ÁÕ¬Ÿà „π„®¢Õß‡¢“¥â«¬ ‡√“√Ÿâ«à“æ√–‡®â“Õ¬Ÿà „π‡√“
‡æ√“–«à“æ√–‡®â“‰¥â „Àâæ√–«‘≠≠“≥‰«â°—∫‡√“

¬ÕÀåπ‡µ◊Õπ„Àâ√–«—ßºŸâ Õπº‘¥Ê
‡æ◊ËÕπÊ ∑’Ë√—° Õ¬à“‡™◊ËÕ„π«‘≠≠“≥∑ÿ°™π‘¥∑’Ë¡“∑”π“¬ ·µà„Àâ∑¥ Õ∫æ«°«‘≠≠“≥‡À≈à“π—Èπ
‡ ¡Õ «à“¡“®“°æ√–‡®â“®√‘ßÀ√◊Õ‰¡à ‡æ√“–¡’º∑Ÿâ ”π“¬∑’ÀË ≈Õ°≈«ß‡ªìπ®”π«π¡“°‰¥âÕÕ°¡“Õ¬Ÿà
„π‚≈°π’È·≈â« 2æ«°§ÿ≥ “¡“√∂√Ÿâ®—°æ√–«‘≠≠“≥¢Õßæ√–‡®â“‰¥â ∂â“«‘≠≠“≥¥«ß‰Àπ¬Õ¡√—∫«à“
æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå ‰¥â¡“‡°‘¥‡ªìπ¡πÿ…¬å„π‚≈°π’È °Á· ¥ß«à“«‘≠≠“≥π—Èπ¡“®“°æ√–‡®â“ 3«‘≠≠“≥¥«ß
‰Àπ∑’Ë ‰¡à¬Õ¡√—∫æ√–‡¬´Ÿ°Á ‰¡à ‰¥â¡“®“°æ√–‡®â“·≈–«‘≠≠“≥π’È·À≈–‡ªìπ»—µ√Ÿ°—∫æ√–§√‘ µå ∑’Ë§ÿ≥
‰¥â¬‘π«à“»—µ√Ÿ¢Õßæ√–§√‘ µå°”≈—ß®–¡“ ‡¥’Î¬«π’È°Á ‰¥â‡¢â“¡“„π‚≈°·≈â«
4≈Ÿ°Ê ‡Õã¬ æ«°§ÿ≥‡ªìπ¢Õßæ√–‡®â“ ®÷ß¡’™¬— ™π–‡Àπ◊Õæ«°»—µ√Ÿ¢Õßæ√–§√‘ µå ‡æ√“–æ√–‡®â“
∑’ËÕ¬Ÿà „πæ«°§ÿ≥¬‘Ëß„À≠à°«à“¡“√∑’ËÕ¬Ÿà„π‚≈°π’È 5æ«°§π‡À≈à“π—Èπ‡ªìπ¢Õß‚≈°π’È ¥—ßπ—Èπ ‘Ëß∑’Ëæ«°‡¢“
æŸ¥°Á¡“®“°‚≈°π’È 6·µàæ«°‡√“‡ªìπ¢Õßæ√–‡®â“ §π∑’Ë√Ÿâ®—°æ√–‡®â“®–øíß‡√“ ·µà§π∑’Ë ‰¡à ‰¥â‡ªìπ¢Õß
æ√–‡®â“®–‰¡àøíß‡√“ ·∫∫π’È ‘‡√“∂÷ß “¡“√∂∫Õ°‰¥â«à“«‘≠≠“≥‰Àπ‡Õ“§«“¡®√‘ß¡“„Àâ·≈–
«‘≠≠“≥‰Àπ∑’Ë ‚°À°

4

§«“¡√—°¡“®“°æ√–‡®â“
∑’Ë√—° ¢Õ„Àâ‡√“√—°°—π·≈–°—π ‡æ√“–§«“¡√—°π—Èπ¡“®“°æ√–‡®â“ ∑ÿ°§π∑’Ë¡’§«“¡√—°
°Á ‰¥â™◊ËÕ«à“‡ªìπ≈Ÿ°¢Õßæ√–‡®â“ ·≈–‡¢“°Á√Ÿâ®—°æ√–‡®â“ 8 à«π§π∑’Ë ‰¡à¡’§«“¡√—° °Á ‰¡à√Ÿâ®—°æ√–‡®â“
‡æ√“–«à“æ√–‡®â“‡ªìπ§«“¡√—° 9π’§Ë Õ◊ «‘∏∑’ æË’ √–‡®â“‰¥â· ¥ß§«“¡√—°„Àâ°∫— ‡√“ §◊Õæ√–Õß§å ‰¥â ßà æ√–
∫ÿµ√‡æ’¬ßÕß§å‡¥’¬«¡“Õ¬Ÿà„π‚≈° ‡æ◊ÕË ‡√“®–‰¥â¡™’ «’ µ‘ ‚¥¬ºà“π∑“ßæ√–∫ÿµ√¢Õßæ√–Õß§åππ—È 10π’·Ë À≈–
§◊Õ§«“¡√—°·∑â ‰¡à „™à«“à ‡√“‰ª√—°æ√–Õß§å ·µàæ√–Õß§å√°— ‡√“·≈– ßà æ√–∫ÿµ√¢Õßæ√–Õß§å¡“‡ªìπ
‡§√◊ËÕß∫Ÿ™“† ‡æ◊ÕË ®—¥°“√°—∫∫“ª¢Õß‡√“„ÀâÀ¡¥‰ª
7‡æ◊ËÕπÊ
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1 ¬ÕÀåπ 5:10

11‡æ◊ËÕπÊ ∑’Ë√—° ∂â“æ√–‡®â“√—°‡√“¢π“¥π’È

‡√“°Á§«√®–√—°°—π·≈–°—π¥â«¬ 12‰¡à¡’„§√‡§¬‡ÀÁπ
æ√–‡®â“ ·µà∂â“‡√“√—°°—π·≈–°—π æ√–‡®â“°ÁÕ¬Ÿà„π‡√“·≈–§«“¡√—°¢Õßæ√–Õß§å°Á ‰¥â ”‡√Á®„π™’«‘µ
¢Õß‡√“µ“¡‡ªÑ“À¡“¬¢Õßæ√–Õß§å
13·∫∫π’È ‘‡√“∂÷ß√Ÿâ«à“‡√“‰¥âÕ¬Ÿà „πæ√–Õß§å·≈–æ√–Õß§åÕ¬Ÿà „π‡√“ §◊Õæ√–Õß§å ‰¥â¬Õ¡„Àâ‡√“¡’
«à π√à«¡°—∫æ√–«‘≠≠“≥¢Õßæ√–Õß§å 14‡√“‰¥â‡ÀÁπ·≈–‡√“‰¥â‡ªìπæ¬“π«à“ æ√–∫‘¥“‰¥â ßà æ√–∫ÿµ√
¢Õßæ√–Õß§å¡“‡ªìπºŸâ™à«¬„Àâ ‚≈°π’È√Õ¥æâπ®“°∫“ª 15§π∑’Ë¬Õ¡√—∫«à“æ√–‡¬´Ÿ‡ªìπæ√–∫ÿµ√¢Õß
æ√–‡®â“ æ√–‡®â“°ÁÕ¬Ÿà„π§ππ—πÈ ·≈–§ππ—πÈ °ÁÕ¬Ÿà„πæ√–‡®â“ 16¥—ßπ—πÈ ‡√“®÷ß·πà„®·≈–‰«â«“ß„®„π§«“¡
√—°∑’Ëæ√–‡®â“¡’µàÕ‡√“ æ√–‡®â“§◊Õ§«“¡√—°·≈–§π∑’ËÕ¬Ÿà „π§«“¡√—°µàÕ‰ª°ÁÕ¬Ÿà „πæ√–‡®â“ ·≈–
æ√–‡®â“°ÁÕ¬Ÿà„π§ππ—πÈ ¥â«¬ 17·∫∫π’È §‘ «“¡√—°¢Õßæ√–‡®â“∂÷ß ”‡√Á®µ“¡‡ªÑ“À¡“¬¢Õßæ√–Õß§å„π
æ«°‡√“ ‡√“®÷ß¡’§«“¡¡—Ëπ„®„π«—πæ‘æ“°…“ ∑’Ë‡√“¡’§«“¡¡—Ëπ„®Õ¬à“ß‡µÁ¡‡ªïò¬¡°Á‡æ√“–™’«‘µ∑’Ë‡√“¡’
„π‚≈°π’È ‡ªìπ™’«‘µ∑’Ë‡À¡◊Õπ°—∫™’«‘µ¢Õßæ√–§√‘ µå 18„π§«“¡√—°π—Èπ‰¡à¡’§«“¡°≈—«‡æ√“–§«“¡√—°
∑’Ë ”‡√Á®µ“¡‡ªÑ“À¡“¬¢Õßæ√–Õß§åπ—Èπ ‰¥â ‰≈à§«“¡°≈—«ÕÕ°‰ªÀ¡¥·≈â« §«“¡°≈—«π—Èπ‡°’Ë¬«°—∫
°“√∂Ÿ°≈ß‚∑… ·≈–§π∑’Ë¬—ß°≈—«°“√∂Ÿ°≈ß‚∑…°Á‡æ√“–§«“¡√—°π—Èπ¬—ß‰¡à ”‡√Á®µ“¡‡ªÑ“À¡“¬¢Õß
æ√–Õß§å„π§π§ππ—Èπ
19∑’æ
Ë «°‡√“¡’§«“¡√—°°Á‡æ√“–«à“æ√–‡®â“√—°‡√“°àÕπ 20∂â“§π‰ÀπæŸ¥«à“©—π√—°æ√–‡®â“ ·µà¬ß—
‡°≈’¬¥™—ßæ’ËπâÕß¢Õß‡¢“‡Õß§ππ—Èπ°Á ‚°À° ‡æ√“–§π∑’Ë ‰¡à√—°æ’ËπâÕß¢Õß‡¢“∑’Ë¡Õß‡ÀÁπ‰¥â °Á®–‰¡à
“¡“√∂√—°æ√–‡®â“∑’‡Ë ¢“¡Õß‰¡à‡ÀÁπ 21‡√“‰¥â√∫— §” ßË— π’®È “°æ√–§√‘ µå§Õ◊ §π∑’√Ë °— æ√–‡®â“µâÕß√—°æ’πË Õâ ß
¢Õßµπ¥â«¬

≈Ÿ°¢Õßæ√–‡®â“™π–‚≈°π’È·≈â«
§π∑’‡Ë ™◊ÕË «à“æ√–‡¬´Ÿ‡ªìπæ√–§√‘ µå°Á ‰¥â™ÕË◊ «à“‡ªìπ≈Ÿ°¢Õßæ√–‡®â“ ·≈–§π∑’√Ë °— æ√–‡®â“°Á®–√—°
≈Ÿ°Ê ¢Õßæ√–Õß§å¥«â ¬ 2·∫∫π’È ‡‘ √“∂÷ß√Ÿ«â “à ‡√“√—°≈Ÿ°Ê ¢Õßæ√–‡®â“®√‘ß §◊Õ‡¡◊ÕË ‡√“√—°æ√–‡®â“
·≈–∑”µ“¡§” ßË— ¢Õßæ√–Õß§å 3°“√∑’®Ë –√—°æ√–‡®â“À¡“¬§«“¡«à“‡√“®–∑”µ“¡§” ß—Ë ¢Õßæ√–Õß§å
·≈–§” ßË— ¢Õßæ√–Õß§å°Á ‰¡à¬“°À√Õ° 4‡æ√“–∑ÿ°§π∑’‡Ë ªìπ≈Ÿ°¢Õßæ√–‡®â“¡’™¬— ™π–‡Àπ◊Õ‚≈° ·≈–
§«“¡‡™◊ËÕ¢Õß‡√“‡Õß§◊Õƒ∑∏‘ÏÕ”π“®∑’Ë‡Õ“™π–‚≈°·≈â« 5„§√°—π≈à–∑’Ë‡Õ“™π–‚≈°π’È ‰¥â °Á§π∑’Ë‡™◊ËÕ
«à“æ√–‡¬´Ÿ‡ªìπæ√–∫ÿµ√¢Õßæ√–‡®â“

5

æ√–‡®â“∫Õ°‡√“‡√◊ËÕß¢Õßæ√–∫ÿµ√
µå‡ªìπºŸâ∑’Ë¡“‚¥¬πÈ”*·≈–‡≈◊Õ¥* æ√–Õß§å ‰¡à ‰¥â¡“‚¥¬πÈ”‡∑à“π—Èπ ·µà¡“‚¥¬πÈ”
·≈–‡≈◊Õ¥ æ√–«‘≠≠“≥°Á ‰¥â¬◊π¬—π«à“‡√◊ËÕßπ’È‡ªìπ§«“¡®√‘ß ‡æ√“–æ√–«‘≠≠“≥‡ªìπ§«“¡®√‘ß 7¡’
Õ¬Ÿà “¡ ßË‘ ∑’¬Ë π◊ ¬—π«à“‡√◊ÕË ßπ’‡È ªìπ®√‘ß§◊Õ 8æ√–«‘≠≠“≥ πÈ” ·≈–‡≈◊Õ¥ ∑—ßÈ “¡Õ¬à“ßπ’È ‰¥â¬π◊ ¬—πµ√ß
°—πÀ¡¥ 9∂â“‡√“¬Õ¡√—∫æ¬“π∑’‡Ë ªìπ¡πÿ…¬å«“à ‡™◊ÕË ∂◊Õ‰¥â ·≈â«‡¡◊ÕË æ√–‡®â“¡“‡ªìπæ¬“π ‡√“°Á§«√®–
‡™◊ËÕ∂◊Õ§”æ¬“π¢Õßæ√–Õß§å¡“°¬‘Ëß°«à“π—ÈπÕ’° ‡æ√“–æ√–‡®â“‡Õß‡ªìπæ¬“π„Àâ°—∫æ√–∫ÿµ√¢Õß
æ√–Õß§å 10§π∑’Ë ‰«â«“ß„®„πæ√–∫ÿµ√¢Õßæ√–‡®â“ °Á ‰¥â‡™◊ÕË §«“¡®√‘ß∑’æË √–‡®â“‰¥â¬π◊ ¬—π°—∫‡√“ §π
6æ√–‡¬´Ÿ§√‘

5:6
5:6
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424

∑’Ë‰¡à‡™◊ÕË æ√–‡®â“°ÁÀ“«à“æ√–‡®â“‚°À° ‡æ√“–‡¢“‰¡à‡™◊ÕË „π§”¬◊π¬—π¢Õßæ√–‡®â“∑’‡Ë °’¬Ë «°—∫æ√–∫ÿµ√
¢Õßæ√–Õß§å 11 ßË‘ ∑’æË √–‡®â“‰¥â¬π◊ ¬—π°—∫‡√“§◊Õ æ√–Õß§å®–„Àâ‡√“¡’™«’ µ‘ °—∫æ√–Õß§åµ≈Õ¥‰ª ·≈–
™’«µ‘ π’¡È Õ’ ¬Ÿà „πæ√–∫ÿµ√¢Õßæ√–Õß§å‡∑à“π—πÈ 12§π∑’¡Ë æ’ √–∫ÿµ√¢Õßæ√–‡®â“Õ¬Ÿ¥à «â ¬ °Á®–¡’™«’ µ‘ µ≈Õ¥
‰ª°—∫æ√–‡®â“ ·µà§π∑’Ë ‰¡à¡’æ√–∫ÿµ√¢Õßæ√–Õß§å °Á ‰¡à¡’™’«‘µµ≈Õ¥‰ª°—∫æ√–‡®â“
13º¡‰¥â‡¢’¬π‡√◊ÕË ßπ’∂È ß÷ æ«°§ÿ≥∑’Ë ‰«â«“ß„®„πæ√–∫ÿµ√¢Õßæ√–‡®â“ ‡æ◊ÕË æ«°§ÿ≥®–‰¥â√«âŸ “à §ÿ≥
¬—ß¡’™«’ µ‘ µ≈Õ¥‰ª°—∫æ√–‡®â“Õ¬Ÿà 14æ«°‡√“¡’§«“¡‡™◊ÕË ¡—πË „πæ√–‡®â“«à“ ∂â“‡√“¢ÕÕ–‰√µ“¡∑’æË √–‡®â“
µâÕß°“√ æ√–Õß§å°Á®–øíß‡√“ 15∂â“‡√“√Ÿâ«à“æ√–Õß§åøíß‡√“ ‰¡à«à“‡√“®–¢ÕÕ–‰√°Áµ“¡ ‡√“®–‰¥â√—∫
µ“¡∑’Ë‡√“¢Õπ—Èπ
16§π∑’‡Ë ÀÁπæ’π
Ë Õâ ß¢Õßµ—«‡Õß∑”∫“ª ·µà‡ªìπ∫“ª∑’Ë ‰¡à ‰¥âπ”‰ª∂÷ß§«“¡µ“¬ ‡¢“§«√®–¢ÕµàÕ
æ√–‡®â“ ”À√—∫æ’ËπâÕß§ππ—Èπ ·≈–æ√–‡®â“®–„Àâ™’«‘µ°—∫æ’ËπâÕß§ππ—Èπ º¡°”≈—ßæŸ¥∂÷ß§π∑’Ë∑”∫“ª
´÷Ëß‰¡à ‰¥âπ”‰ª∂÷ß§«“¡µ“¬ ·µà∫“ª∑’Ëπ”‰ª∂÷ß§«“¡µ“¬°Á¡’¥â«¬ º¡‰¡à ‰¥â∫Õ°„Àâ§ÿ≥¢Õ ”À√—∫§π
∑’Ë∑”∫“ª·∫∫π—Èπ 17°“√°√–∑”º‘¥∑ÿ°Õ¬à“ß‡ªìπ§«“¡∫“ª ·µà¡’∫“ª∫“ßÕ¬à“ß∑’Ë ‰¡àπ”‰ª∂÷ß§«“¡
µ“¬¥â«¬
18‡√“√Ÿ«â “à §π∑’‡Ë ªìπ≈Ÿ°¢Õßæ√–‡®â“®–‰¡à∑”∫“ªÕ’°µàÕ‰ª æ√–∫ÿµ√¢Õßæ√–‡®â“°Á ‰¥â¥·
Ÿ ≈„Àâ‡¢“
19
ª≈Õ¥¿—¬ ·≈–¡“√π—Èπ°Á ‰¡à “¡“√∂¡“∑”√â“¬‡¢“‰¥â ‡√“√Ÿâ«à“‡√“‡ªìπ¢Õßæ√–‡®â“ ∂÷ß·¡â«à“‚≈°π’È
®–Õ¬Ÿà „π¡◊Õ¢Õß¡“√°Áµ“¡ 20·µà‡√“°Á√Ÿâ«à“æ√–∫ÿµ√¢Õßæ√–‡®â“‰¥â¡“·≈â« æ√–Õß§å ‰¥â¡“„Àâ§«“¡
‡¢â“„®°—∫‡√“ ‡æ◊ËÕ‡√“®–‰¥â√Ÿâ®—°æ√–‡®â“ºŸâ‡ªìπ§«“¡®√‘ß·∑â ‡√“‰¥âÕ¬Ÿà „πæ√–Õß§åºŸâ‡ªìπ§«“¡®√‘ß
π—Èπ‚¥¬ºà“π∑“ßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå æ√–∫ÿµ√¢Õßæ√–Õß§å æ√–Õß§åºŸâπ’È‡ªìπæ√–‡®â“‡∑’Ë¬ß·∑â·≈–‡ªìπ
ºŸâ∑’Ë∑”„Àâ§π¡’™’«‘µ°—∫æ√–Õß§åµ≈Õ¥‰ª 21≈Ÿ°Ê ‡Õã¬ Õ¬Ÿà„ÀâÀà“ß®“°√Ÿª‡§“√æ∑—ÈßÀ≈“¬
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®¥À¡“¬®“°¬ÕÀåπ ©∫—∫∑’Ë Õß
®“°ºŸπâ ”Õ“«ÿ‚ *
∂÷ß§ÿ≥ºŸâÀ≠‘ß*∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â‡≈◊Õ°‰«â·≈–≈Ÿ°Ê¢Õß‡∏Õ º¡√—°æ«°§ÿ≥∑ÿ°§π®√‘ßÊ ·≈–‰¡à „™à
º¡§π‡¥’¬«À√Õ° ·µà∑ÿ°§π∑’Ë√Ÿâ®—°§«“¡®√‘ß°Á√—°æ«°§ÿ≥¥â«¬ 2∑’Ëæ«°‡√“√—°§ÿ≥°Á‡æ√“–æ«°‡√“¡’
§«“¡®√‘ß*Õ¬Ÿà„π„® ·≈–§«“¡®√‘ßπ’È®–Õ¬Ÿà°—∫æ«°‡√“µ≈Õ¥‰ª
3¢Õ„Àâæ√–‡®â“æ√–∫‘¥“·≈–æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µåæ√–∫ÿµ√¢Õßæ√–∫‘¥“„Àâ§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“ ·≈–
—πµ‘ ÿ¢°—∫æ«°‡√“ „π¢≥–∑’Ëæ«°‡√“¡’™’«‘µµ“¡§«“¡®√‘ß·≈–¡’§«“¡√—°µàÕ°—π·≈–°—π
4º¡¥’„®¡“°∑’√Ë «âŸ “à ≈Ÿ°Ê ¢Õß§ÿ≥∫“ß§π‡™◊ÕË øíß§«“¡®√‘ß‡À¡◊Õπ°—∫∑’æ
Ë √–∫‘¥“¢Õßæ«°‡√“‰¥â
5
ßË— ‰«â ·≈â«µÕππ’È §ÿ≥ºŸÀâ ≠‘ß§√—∫ º¡‰¡à ‰¥â‡¢’¬π°Æ„À¡à „Àâ°∫— §ÿ≥ ·µàπ‡Ë’ ªìπ°Æ∑’‡Ë √“¡’¡“µ—ßÈ ·µà·√°
·≈â« §◊Õ¢Õ„Àâ√—°°—π·≈–°—π 6®√‘ßÊ ·≈â«§«“¡√—°À¡“¬∂÷ß °“√∑”µ“¡§” —Ëß¢Õßæ√–‡®â“ §” —Ëßπ’È
§◊Õ„Àâ√—°°—π·≈–°—π‡ ¡Õ ‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ëæ«°‡√“‡§¬‰¥â¬‘π¡“·≈â«µ—Èß·µà·√°
7¡’æ«°À≈Õ°≈«ß¡“°¡“¬‡∑’Ë¬«ÕÕ°‰ª„π‚≈°π’È §πæ«°π’È ‰¡à¬Õ¡√—∫«à“æ√–‡¬´Ÿ‰¥â‡¢â“¡“„π
‚≈°π’ÕÈ ¬à“ß¡πÿ…¬å®√‘ßÊ§π·∫∫π’‡È ªìπ∑—ßÈ §πÀ≈Õ°≈«ß·≈–‡ªìπ»—µ√Ÿ°∫— æ√–§√‘ µå 8√–«—ßµ—«„Àâ¥’ Õ¬à“
„Àâ ‘Ëß∑’Ëæ«°‡√“‰¥â≈ß·√ß‰ª·≈â«π—ÈπµâÕßÀ≈ÿ¥¡◊Õ‰ª ‡æ◊ËÕ§ÿ≥®–‰¥â√—∫√“ß«—≈π—ÈπÕ¬à“ß‡µÁ¡∑’Ë
9§π‰Àπ∑’«Ë ß‘Ë ≈È”Àπâ“‰ª ·≈–‰¡à‰¥â¬¥÷ ∂◊Õ§” ß—Ë Õπ∑’·
Ë ∑â®√‘ß‡°’¬Ë «°—∫æ√–§√‘ µåÕ°’ µàÕ‰ª §ππ—πÈ
°Á‰¡à¡æ’ √–‡®â“Õ¬Ÿ¥à «â ¬ «à π§π‰Àπ∑’¬Ë ¥÷ ∂◊Õ§” ßË— Õπ∑’·Ë ∑â®√‘ß §ππ—πÈ °Á¡∑’ ßÈ— æ√–∫‘¥“·≈–æ√–∫ÿµ√
Õ¬Ÿ¥à «â ¬ 10∂â“¡’„§√¡“À“§ÿ≥·≈â«‰¡à‰¥â‡Õ“§” Õπ∑’·Ë ∑â®√‘ß‡°’¬Ë «°—∫æ√–§√‘ µå¡“¥â«¬°ÁÕ¬à“‰ªµâÕπ√—∫
‡¢“‡¢â“∫â“πÀ√◊Õ‰ª∑—°∑“¬‡¢“ 11‡æ√“–∂â“§π‰ÀπµâÕπ√—∫‡¢“ °Á‡∑à“°—∫«à“§ππ—Èπ¡’ à«π√à«¡„π ‘Ëß
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™’«µ‘ µ“¡§«“¡®√‘ßπ—πÈ 4‰¡à¡Õ’ –‰√∑”„Àâº¡¥’„®¡“°‰ª°«à“π’ÕÈ °’ ·≈â« ‡¡◊ÕË ‰¥â¬π‘ «à“≈Ÿ°Ê ¢Õßº¡„™â™«’ µ‘
µ“¡§«“¡®√‘ß
5‡æ◊ËÕπ√—° §ÿ≥· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ∂÷ß§«“¡´◊ËÕ —µ¬å¢Õß§ÿ≥ ‡¡◊ËÕ§ÿ≥™à«¬‡À≈◊Õæ’ËπâÕß∑—ÈßÊ ∑’Ë∫“ß§π
§ÿ≥‰¡à‡§¬√Ÿâ®—°¡“°àÕπ‡≈¬ 6æ«°‡¢“‰¥â√“¬ß“π‡√◊ËÕß§«“¡√—°¢Õß§ÿ≥„Àâ°—∫À¡Ÿàª√–™ÿ¡†∑’Ëπ’Ëøíß ®–
‡ªìπ°“√¥’¡“°‡≈¬∂â“§ÿ≥®–™à«¬ π—∫ πÿπ àßæ«°‡¢“‡¥‘π∑“ßµàÕ‰ª ∂â“§ÿ≥∑”Õ¬à“ßπ’Èæ√–‡®â“°Á®–
æÕ„® 7‡æ√“–æ«°‡¢“‡¥‘π∑“ß‰ª‡æ◊ËÕ√—∫„™âæ√–§√‘ µå ·≈–‰¡à¬Õ¡√—∫§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ®“°§π∑’Ë ‰¡à
‡™◊ÕË æ√–‡®â“ 8¥—ßπ—πÈ æ«°‡√“®÷ß§«√®–™à«¬‡À≈◊Õ§π‡™àππ’‡æ◊
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§«“¡®√‘ß¥â«¬
9º¡‰¥â‡¢’¬π∂÷ßÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡ ·µà¥‘‚Õ‡µ√‡ø §π∑’Ë™Õ∫∑”µ—«„À≠à ‚µ —Ëß‚πàπ —Ëßπ’Ë „πÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡
π—πÈ ‰¡à¬Õ¡øíß‡√“ 10√Õ„Àâº¡¡“∂÷ß°àÕπ ·≈â«º¡®–™’È„Àâ‡ÀÁπ«à“‡¢“‰¥â∑”Õ–‰√≈ß‰ª∫â“ß √«¡∂÷ß‡√◊ÕË ß
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ª√–™ÿ¡
11‡æ◊ÕË π√—° Õ¬à“‰ª‡≈’¬π·∫∫ ß‘Ë ∑’™Ë «Ë— √â“¬ ·µà„Àâ‡≈’¬π·∫∫ ß‘Ë ∑’¥Ë ’ §π∑’∑
Ë ”¥’ππÈ— °Á‡ªìπ¢Õßæ√–‡®â“
à«π§π∑’Ë∑”™—Ë«π—Èπ°Á ‰¡à‡§¬‡ÀÁπæ√–‡®â“
12∑ÿ°§πæŸ¥¬°¬àÕß‡¥‡¡µ√‘Õ— æ«°‡√“°Á¬°¬àÕß‡¢“¥â«¬ ·¡â·µà§«“¡®√‘ß¢Õßæ√–‡®â“‡Õß°Á¬ß—
¬°¬àÕß‡¢“‡≈¬ ·≈–§ÿ≥°Á√Ÿâ«à“∑’Ë‡√“æŸ¥¡“∑—ÈßÀ¡¥π’È‡ªìπ§«“¡®√‘ß
13º¡¬—ß¡’Õ°’ À≈“¬‡√◊ÕË ß∑’®Ë –∫Õ°§ÿ≥ ·µà ‰¡àÕ¬“°‡¢’¬π‡ªìπ®¥À¡“¬ 14º¡À«—ß«à“®–‰¥â‡®Õ§ÿ≥
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®¥À¡“¬®“°¬Ÿ¥“

1

®“°¬Ÿ¥“ ∑“ ¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå ·≈–‡ªìππâÕß¢Õß¬“°Õ∫
∂÷ß§π∑—ßÈ À≈“¬∑’æË √–‡®â“‰¥â‡√’¬°¡“‡ªìπ§π∑’æË √–‡®â“æ√–∫‘¥“√—° ·≈–‡ªìπ§π∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå
§ÿ¡â §√Õß‰«â
2¢Õæ√–‡®â“„Àâ§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“ —πµ‘ ÿ¢ ·≈–§«“¡√—°°—∫§ÿ≥¡“°¢÷ÈπÕ¬à“ß‡À≈◊Õ‡øóÕ

æ√–‡®â“®–≈ß‚∑…§π∑’∑Ë ”º‘¥
3‡æ◊ËÕπÊ ∑’Ë√—° µÕπ·√°º¡µ—Èß„®®–‡¢’¬π∂÷ßæ«°§ÿ≥‡°’Ë¬«°—∫§«“¡√Õ¥∑’Ë‡√“¡’√à«¡°—π ·µàº¡

‡ÀÁπ«à“®”‡ªìπ®–µâÕß‡¢’¬π¡“°√–µÿâπæ«°§ÿ≥°àÕπ „ÀâµàÕ Ÿâ‡æ◊ËÕÀ≈—°§«“¡‡™◊ËÕ∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â¡Õ∫„Àâ
°—∫ºŸ∫â √‘ ∑ÿ ∏‘¢Ï Õßæ√–Õß§åæ√–‡®â“‰¥â¡Õ∫§«“¡‡™◊ÕË π’‡È æ’¬ß§√—ßÈ ‡¥’¬«´÷ßË ‡æ’¬ßæÕ·≈â« ”À√—∫µ≈Õ¥‰ª
4‡æ√“–¡’∫“ß§π‰¥â·Õ∫‡¢â“¡“„π°≈ÿ¡
à ¢Õßæ«°§ÿ≥ æ«°π’‡È ªìπæ«°∑’æË √–‡®â“‰¥âµ¥— π‘ ≈ß‚∑…
†
‰«âπ“π¡“·≈â« µ“¡∑’ËºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“ ‰¥â‡¢’¬π‰«â æ«°πÕ°»“ π“„™â§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“¢Õß
æ√–Õß§å¡“‡ªìπ¢âÕÕâ“ß∑’Ë®–∑”º‘¥∫“ª∑“ß‡æ» ·≈–æ«°π’È ‰¥â∑È‘ßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå ºŸâ‡ªìπ‡®â“π“¬
·≈–Õß§å‡®â“™’«‘µ·µà‡æ’¬ßºŸâ‡¥’¬«¢Õß‡√“¥â«¬
5º¡Õ¬“°®–™à«¬‡µ◊Õπ§«“¡®”¢Õß§ÿ≥„π‡√◊ÕË ß∑’§Ë ≥
ÿ √ŸÕâ ¬Ÿ·à ≈â« ®”‰¥â ‰À¡ Õß§å‡®â“™’«µ‘ ‰¥â™«à ¬
§π¢Õßæ√–Õß§åÕÕ°®“°ª√–‡∑»Õ’¬‘ªµå ·µàµàÕ¡“æ√–Õß§å ‰¥â∑”≈“¬∑ÿ°§π„πæ«°π—Èπ∑’Ë ‰¡à ‰«â
«“ß„®æ√–Õß§å 6·≈–§ÿ≥¬—ß®”‰¥â ‰À¡ ‡√◊ÕË ß¢Õßæ«°∑Ÿµ «√√§å∑’Ë ‰¡àæÕ„®°—∫µ”·ÀπàßÀπâ“∑’∑Ë æ’Ë √–‡®â“
¡Õ∫„Àâ ·µà°≈—∫∑‘Èß∑’ËÕ¬Ÿà¢Õßµ—«‡Õß‰ª æ√–‡®â“‰¥â≈à“¡æ«°π’È ‰«â¥â«¬‚´à∑’Ë ‰¡à¡’«—π¢“¥ ¢—ß‰«â „π∑’Ë¡◊¥
¡‘¥‡æ◊ËÕ√Õµ—¥ ‘π‚∑…„π«—π∑’Ë¬‘Ëß„À≠à 7®”‰¥â ‰À¡ ‡√◊ËÕß¢Õß‡¡◊Õß‚ ‚¥¡ ‡¡◊Õß‚°‚¡√“Àå ·≈–‡¡◊Õß
Õ◊πË Ê √Õ∫Ê Õß‡¡◊Õßπ—πÈ ∑’‡Ë µÁ¡‰ª¥â«¬æ«°∑”º‘¥∫“ª∑“ß‡æ» æ«°«‘ª√‘µº‘¥‡æ» æ√–‡®â“®÷ß≈ß‚∑…
æ«°‡¢“¥â«¬‰ø∑’Ë ‰¡à¡«’ π— ¥—∫ ‡æ◊ÕË ‡Õ“‰«â‡ªìπµ—«Õ¬à“ß„Àâ¥Ÿ
8¡—π°Á‡À¡◊Õπ°—∫§πæ«°π’È∑’Ë·Õ∫‡¢â“¡“„π°≈ÿà¡¢Õß§ÿ≥ æ«°‡¢“Õâ“ß«à“‡ÀÁππ‘¡‘µ¡“°¡“¬ ®÷ß
∑”„Àâæ«°‡¢“∑”µ—« °ª√°‚ ¡¡‡µÁ¡‰ª¥â«¬√“§–µ—≥À“ ‰¡à¬Õ¡√—∫Õ”π“®¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µ ·≈–
¥à“«à“∑Ÿµ «√√§å 9´÷Ëß·¡â·µà¡’§“‡Õ≈∑’Ë‡ªìπÀ—«Àπâ“∑Ÿµ «√√§å¬—ß‰¡à°≈â“¥à“«à“¡“√ µÕπ∑’Ë ‚µâ‡∂’¬ß°—π
«à“„§√®–‰¥â»æ¢Õß‚¡‡ ‰ª ¡’§“‡Õ≈·§àæŸ¥«à“ ç¢Õ„ÀâÕß§å‡®â“™’«‘µ®—¥°“√°—∫‡®â“é 10·µà§πæ«°
π’È ‰¥â¥à“«à“„π‡√◊ËÕß∑’Ëµ—«‡Õß°Á ‰¡à‡¢â“„® à«π‡√◊ËÕß∑’Ë‡¢“‡¢â“„®µ“¡ —≠™“µ≠“≥Õ¬à“ß —µ«å∑’Ë ‰¡à ¡’
§«“¡§‘¥π—Èπ °Á°≈—∫‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë∑”≈“¬æ«°‡¢“ 11æ«°π’È∑”µ—«πà“≈–Õ“¬∑’Ë ÿ¥ æ«°‡¢“∑”µ—«‡À¡◊Õπ
§“Õ‘π* ∑’Ë¶à“πâÕß¢Õßµ—«‡Õß æ«°π’È ‰¥âª≈àÕ¬µ—«‰ªµ“¡§«“¡º‘¥∑’Ë∫“≈“Õ“¡* ‰¥â∑”‡æ√“–Õ¬“°
®–√Ë”√«¬ §πæ«°π’È®–∂Ÿ° ∑”≈“¬‰ª‡À¡◊Õπ°—∫‚§√“Àå*∑’Ë°∫ÆµàÕ‚¡‡
1:11 §“Õ‘π ‡ªìπ§π∑’Ë¶à“πâÕß™“¬¢Õß‡¢“ Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ ª∞¡°“≈ 4:8-16
1:11 ∫“≈“Õ“¡ ‡ªìπºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“„π ¡—¬‚∫√“≥ ‡¢“‰¥âπ”§πÕ‘ √“‡Õ≈À≈ß‰ª∑”º‘¥∫“ª∑“ß‡æ»°—∫™“«¡’‡¥’¬π
·≈–°√“∫‰À«âæ√–Õ◊Ëπ¥â«¬ Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ °—π¥“√«‘∂’ 25:1-4 ·≈– 31:16
1:11 ‚§√“Àå ‡ªìπ§π∑’Ëπ”°“√°∫Æ „π°“√µàÕµâ“π‚¡‡ °—∫Õ“‚√π ´÷Ëß∑—Èß Õß§ππ’È‡ªìπºŸâπ”Õ‘ √“‡Õ≈ Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ
°—π¥“√«‘∂’ 16:1-35
1:12 °“√æ∫ª– —ß √√§å¥◊Ë¡°‘π°—π‡æ◊ËÕ· ¥ß§«“¡√—°µàÕ°—π* §√‘ ‡µ’¬π„π ¡—¬‡√‘Ë¡·√°‰¥â¡“°‘πÕ“À“√°—π ´÷Ëß‡ªìπ à«π
Àπ÷Ëß¢Õß°“√π¡— °“√æ√–‡®â“ ‡¢“‡√’¬°¡◊ÈÕÕ“À“√π’È«à“ çÕ“°“‡ªÑé ´÷ËßÀ¡“¬∂÷ß ç¡◊ÈÕ·Ààß§«“¡√—°é ‡ªìπ°“√· ¥ß
§«“¡√—°·≈–§«“¡Àà«ß„¬µàÕ°—π
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12‡¡◊ËÕæ«°§ÿ≥¡“æ∫ª–

ß— √√§å¥◊Ë¡°‘π°—π‡æ◊ËÕ· ¥ß§«“¡√—°µàÕ°—π* §πæ«°π’È°Á¡“√à«¡¥â«¬
æ«°‡¢“‡ªìπ‡À¡◊ÕπÀ‘π‚ ‚§√°Õ—πµ√“¬∑’Ë∑”„Àâ‡√◊Õ·µ°‰¥â æ«°‡¢“¥◊Ë¡°‘π°—∫§ÿ≥Õ¬à“ßÀπâ“¥â“πÊ
‡ªìπ§π‡≈’È¬ß·°–∑’Ë‡≈’È¬ß¥Ÿ·µàµ—«‡Õß ‡ªìπ‡À¡◊Õπ‡¡¶∑’Ë ‰¡à¡’πÈ”Ωπ∑’Ë∂Ÿ°æ—¥‰ªµ“¡≈¡ ‡ªìπ‡À¡◊Õπ
µâπ‰¡â∑’Ë ‰¡àÕÕ°≈Ÿ°µ“¡ƒ¥Ÿ°“≈ ·≈–∂Ÿ°∂Õπ√“°∂Õπ‚§πµ“¬´È” Õß 13‡ªìπ‡À¡◊Õπ§≈◊Ëπ∫â“§≈—Ëß„π
∑–‡≈∑’Ë´—¥‡Õ“°“√°√–∑”∑’Ëπà“≈–Õ“¬¢Õßµ—«‡Õß¢÷Èπ¡“„Àâ‡ÀÁπ‡ªìπøÕß ‡ªìπ‡À¡◊Õπ¥«ß¥“«∑’ËÀ≈ÿ¥
®“°«ß‚§®√ ‘Ëß∑’Ë§Õ¬§πæ«°π’ÈÕ¬Ÿà§◊Õ§«“¡¡◊¥¡‘¥∑’Ë ‰¡à¡’«—π®∫ ‘Èπ
14Õ’ ‚π§ ‡ªìπ§π√ÿàπ∑’Ë‡®Á¥π—∫®“°Õ“¥—¡ ‡¢“‰¥â∑”π“¬‡°’Ë¬«°—∫§πæ«°π’È«à“
ç¥Ÿπ—Ëπ ‘ Õß§å‡®â“™’«‘µ¡“æ√âÕ¡°—∫
∑Ÿµ «√√§åºŸâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ïπ—∫æ—ππ—∫À¡◊Ëπ¢Õßæ√–Õß§å
15‡æ◊ËÕ¡“µ—¥ ‘π≈ß‚∑…∑ÿ°Ê§π∑’Ë ‰¡à‡°√ß°≈—«æ√–‡®â“
”À√—∫°“√°√–∑”∑’Ë ‰¡à‡°√ß°≈—«æ√–Õß§å
·≈– ”À√—∫§”æŸ¥∑’ËÀ¬“∫™â“∑—ÈßÀ¡¥¢Õß§π∫“ª
∑’Ë ‰¡à‡°√ß°≈—«æ√–‡®â“é
16§πæ«°π’¢È ∫
È’ πà ™Õ∫®—∫º‘¥ ™Õ∫∑”µ“¡µ—≥À“√“§–¢Õßµ—«‡Õß ¢’ÕÈ «¥ ¢’ªÈ √–®∫ Õæ≈Õ‡æ◊ÕË
ª√–‚¬™πå¢Õßµ—«‡Õß

°“√‡µ◊Õπ·≈– ßË‘ ∑’µË Õâ ß∑”
ßË‘ ∑’æË «°»‘…¬å‡Õ°†¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µ‡®â“¢Õß‡√“ ‰¥â‡§¬æŸ¥‰«â«“à 18ç„π
¬ÿ§ ÿ¥∑â“¬ ®–¡’§π‡¬“–‡¬â¬æ√–‡®â“ æ«°π’È®–∑”µ“¡°‘‡≈ µ—≥À“™—Ë«Õ¬à“ß‰¡à‡°√ß°≈—«æ√–Õß§åé
19æ«°π’·
È À≈–∑’Ë √â“ß§«“¡·µ°·¬°¢÷πÈ „πÀ¡Ÿæà «°§ÿ≥ ·≈–æ«°‡¢“°Á∑”µ“¡ ≠
— ™“µ≠“≥ ‡æ√“–
‰¡à¡’æ√–«‘≠≠“≥¢Õßæ√–‡®â“Õ¬Ÿà¥â«¬
20 «à πæ«°§ÿ≥ ‡æ◊ÕË π∑’√Ë °— ¢Õ„Àâ°Õà √à“ß°—π¢÷π
È ∫π√“°∞“π¢ÕßÀ≈—°§«“¡‡™◊ÕË Õ—π»—°¥‘Ï ∑‘ ∏‘∑Ï ’Ë ¥ÿ
∑’§Ë ≥
ÿ ¡’ ·≈–„ÀâÕ∏‘…∞“π¥â«¬§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ®“°æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ∑ÿ ∏‘Ï 21„Àâ§≥
ÿ √—°…“‡π◊ÕÈ √—°…“µ—«
„Àâ§ßÕ¬Ÿà „π§«“¡√—°¢Õßæ√–‡®â“ √–À«à“ß∑’Ë§ÿ≥√Õ§Õ¬æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µ‡®â“¢Õß‡√“ æ√–Õß§å®–
‡¡µµ“°√ÿ≥“„Àâ§ÿ≥¡’™’«‘µµ≈Õ¥‰ª°—∫æ√–‡®â“ 22„Àâ‡¡µµ“°—∫§π∑’Ë ß —¬ 23„Àâ™à«¬¥÷ß§πÕ◊Ëπ„Àâ
À≈ÿ¥æâπÕÕ°¡“®“°‰ø „Àâ‡¡µµ“°—∫§πÕ◊ËπÊ ·µà√–¡—¥√–«—ßµ—«„Àâ¥’ „Àâ‡°≈’¬¥·¡â·µà‡ ◊ÈÕºâ“∑’Ë
‡ª√Õ–‡ªóÕô π∫“ª
17‡æ◊ÕË πÊ ∑’√Ë °— ¢Õ„Àâ®”

√√‡ √‘≠æ√–‡®â“
“¡“√∂√—°…“§ÿ≥‰«â ‰¡à „Àâ≈â¡≈ß æ√–Õß§å®–π”§ÿ≥‰ª¬◊πÕ¬ŸàµàÕÀπâ“ ßà“√“»’¢Õß
æ√–Õß§å Õ¬à“ß§π∑’Ë‰¡à¡µ’ ”Àπ‘ ·≈–‡µÁ¡‰ª¥â«¬§«“¡ ¢ÿ 25æ√–Õß§å§Õ◊ æ√–‡®â“‡æ’¬ßÕß§å‡¥’¬«‡∑à“π—πÈ
‡ªìπæ√–ºŸâ™à«¬„Àâ√Õ¥¢Õß‡√“ ¢Õ„Àâæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µ‡®â“¢Õß‡√“ ∑”„Àâ§π„Àâ‡°’¬√µ‘°—∫æ√–‡®â“
·≈–¬°¬àÕß √√‡ √‘≠æ√–Õß§å ¢Õ„Àâæ«°‡¢“¬Õ¡√—∫«à“ æ√–Õß§å¡’ƒ∑∏‘Ï·≈– ‘∑∏‘Õ”π“®µ≈Õ¥∑ÿ°
¬ÿ§∑ÿ° ¡—¬ ∑—Èß„πÕ¥’µ ªí®®ÿ∫—π ·≈–Õπ“§µ Õ“‡¡π
24æ√–‡®â“

26 jude
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„π™—¬™π–∑’æË «°‡¢“¡’‡Àπ◊ÕÕ”π“®™—«Ë √â“¬µà“ßÊ ´÷ßË ‡ªìπ™—¬™π–
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27 rev

430

26/8/03, 12:22 PM

431

«‘«√≥å 1:9

«‘«√≥å
¬ÕÀåπæŸ¥‡°’Ë¬«°—∫Àπ—ß ◊Õ‡≈à¡π’È
π’§Ë Õ◊ ß‘Ë ∑’æË √–‡®â“¡Õ∫„Àâæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µåπ”¡“‡ªî¥‡º¬* ‡æ◊ÕË æ√–Õß§å®–‰¥âπ”‰ª· ¥ß„Àâæ«°
∑“ ¢Õßæ√–Õß§å√∂âŸ ß÷ ßË‘ µà“ßÊ ∑’®Ë –µâÕß‡°‘¥¢÷πÈ „π‡√Á«Ê π’È æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå ‰¥â ßà ∑Ÿµ «√√§å ‰ª
∫Õ°‡√◊ËÕß√“«µà“ßÊ π’È°—∫¬ÕÀåπ∑“ ¢Õßæ√–Õß§å 2¬ÕÀåπ‰¥â‡ªìπæ¬“π∂÷ß∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ë‡¢“‡ÀÁπ
‡¢“‰¥â√“¬ß“π∂âÕ¬§”∑’¡Ë “®“°æ√–‡®â“ ·≈–‡Àµÿ°“√≥å∑æË’ √–‡¬´Ÿ‰¥â‡ªî¥‡º¬„Àâ√âŸ 3§π∑’Ë ‰¥âÕ“à π∂âÕ¬§”
∑’Ë¡“®“°æ√–‡®â“π’È „ÀâÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡øíß ∂◊Õ«à“‰¥â√—∫‡°’¬√µ‘®√‘ßÊ §π∑—ÈßÀ≈“¬∑’Ë ‰¥âøíß·≈–∑”µ“¡ ‘Ëß∑’Ë
‰¥â‡¢’¬π‰«âπ—Èπ°Á ‰¥â√—∫‡°’¬√µ‘‡™àπ°—π ‡√◊ËÕß∑’Ë ‰¥â‡¢’¬π‰«â „πÀπ—ß ◊Õ‡≈à¡π’È®–‡°‘¥¢÷Èπ‡√Á«Êπ’È

1

¬ÕÀåπ°≈à“«∑—°∑“¬‰ª¬—ßÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡∑—Èß‡®Á¥
4®“°¬ÕÀåπ

∂÷ßÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡∑—Èß‡®Á¥∑’Ëµ—ÈßÕ¬Ÿà„π·§«âπ‡Õ‡™’¬*
¢Õ„Àâ ‰¥â√∫— §«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“·≈– π— µ‘ ¢ÿ ®“°æ√–‡®â“ºŸ∑â ‡Ë’ ªìπÕ¬Ÿà„πªí®®ÿ∫π— „πÕ¥’µ·≈–°”≈—ß
®–¡“„πÕπ“§µ ·≈–®“°æ√–«‘≠≠“≥∑—ßÈ ‡®Á¥∑’ÕË ¬Ÿµà Õà Àπâ“∫—≈≈—ß°å¢Õßæ√–Õß§å 5·≈–®“°æ√–‡¬´Ÿ
ºŸâ‡ªìπæ¬“π∑’Ë´◊ËÕ —µ¬å ‡ªìπ§π·√°∑’Ëøóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡µ“¬·≈–‡ªìπºŸâ¡’Õ”π“®‡Àπ◊Õ°…—µ√‘¬å
∑—ßÈ À≈“¬„π‚≈°π’È
æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå√°— ‡√“ ·≈–ª≈¥ª≈àÕ¬„Àâ‡√“‡ªìπÕ‘ √–®“°∫“ª¢Õß‡√“¥â«¬‡≈◊Õ¥¢Õßæ√–Õß§å
6æ√–Õß§å∑”„Àâ‡√“‡ªìπæ«°°…—µ√‘¬·
å ≈–‡ªìπæ«°π—°∫«™∑’√Ë ∫— „™âæ√–‡®â“æ√–∫‘¥“¢Õßæ√–Õß§å ¢Õ
„Àâæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå ‰¥â√—∫‡°’¬√µ‘·≈–¡’ƒ∑∏‘ÏÕ”π“®µ≈Õ¥°“≈ Õ“‡¡π
7¥Ÿπ—Ëπ ‘ æ√–‡¬´Ÿ°”≈—ß¡“æ√âÕ¡°—∫°≈ÿà¡‡¡¶π—Èπ* ∑ÿ°§π®–‡ÀÁπæ√–Õß§å ·¡â·µà§π∑’Ë·∑ß
æ√–Õß§å* ∑ÿ°‡ºà“æ—π∏ÿå„π‚≈°®–‚»°‡»√â“‡æ√“–æ√–Õß§å ·≈–®–‡ªìπµ“¡π—πÈ Õ¬à“ß·πàπÕπ Õ“‡¡π
8æ√–‡®â“Õß§å‡®â“™’«‘µæŸ¥«à“ ç‡√“§◊Õ®ÿ¥‡√‘Ë¡µâπ·≈–®ÿ¥®∫* æ√–‡®â“ºŸâ∑’Ë‡ªìπÕ¬Ÿà „πªí®®ÿ∫—π „π
Õ¥’µ ·≈–°”≈—ß®–¡“„πÕπ“§µ æ√–‡®â“ºŸâ¡’ƒ∑∏‘Ï∑—Èß ‘Èπé

¬ÕÀåπ‡ÀÁπæ√–§√‘ µå
æ’Ë™“¬¢Õßæ«°§ÿ≥ ∑’Ë√à«¡∑ÿ°¢å √à«¡§√Õ∫§√Õß‡ªìπ°…—µ√‘¬å ·≈–√à«¡Õ¥∑π
°—∫æ«°§ÿ≥„πæ√–‡¬´Ÿ ∑’ºË ¡‡ªìππ—°‚∑…Õ¬Ÿ∫à π‡°“–ªí∑¡Õ *π’È °Á‡æ√“–º¡‰¥âª√–°“»∂âÕ¬§”¢Õß
9º¡§◊Õ¬ÕÀåπ
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27 rev

‡ªî¥‡º¬ À¡“¬∂÷ß °“√‡ªî¥ °“√‰¡àª°ªî¥ À√◊Õ°“√∑”„Àâ√Ÿâ§«“¡®√‘ß´÷Ëß∂Ÿ°´àÕπÕ¬Ÿà
‡Õ‡™’¬ §◊Õ¥â“πµ–«—πµ°¢Õß§“∫ ¡ÿ∑√„π‡Õ‡™’¬µ–«—πµ° √–À«à“ß∑–‡≈¥”°—∫∑–‡≈‡¡¥‘‡µÕ√å‡√‡π’¬π (ª√–‡∑»µÿ√°’
„πªí®®ÿ∫—π)
æ√–‡¬´Ÿ°”≈—ß¡“æ√âÕ¡°—∫°≈ÿà¡‡¡¶π—Èπ ¥Ÿ‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â®“°Àπ—ß ◊Õ¥“‡π’¬≈ 7:13 Àπ—ß ◊Õ¡—∑∏‘« 24:30 Àπ—ß ◊Õ
¡“√–‚° 13:26 Àπ—ß ◊Õ≈Ÿ°“ 21:27 Àπ—ß ◊Õ 1‡∏ –‚≈π‘°“ 4:17
·∑ßæ√–Õß§å ‡¡◊ÕË æ√–‡¬´Ÿ∂°Ÿ ¶à“ æ√–Õß§å∂°Ÿ ·∑ß¥â«¬ÀÕ°∑’Ë ¢’ “â ß ¥Ÿ‡æ‘¡Ë ‡µ‘¡‰¥â®“°Àπ—ß Õ◊ ¬ÕÀåπ 19:34-37 Àπ—ß Õ◊
‡»§“√‘¬“Àå 12:10
®ÿ¥‡√‘¡Ë µâπ·≈–®ÿ¥®∫ ·ª≈µ√ßÊ §◊Õ Õ—≈ø“·≈–‚Õ‡¡°“ ‡ªìπÕ—°…√µ—«·√°·≈–µ—« ¥ÿ ∑â“¬„π¿“…“°√’° ‡À¡◊Õπ°—∫
µ—«Õ—°…√ ç°é ·≈– çŒé „π¿“…“‰∑¬
ªí∑¡Õ §◊Õ‡°“–‡≈Á°Ê „π∑–‡≈‡Õ‡®’È¬π „°≈â™“¬Ωíßò ¢Õßª√–‡∑»µÿ√°’
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432

æ√–‡®â“† ·≈–‡ªìπæ¬“π‡°’¬Ë «°—∫æ√–‡¬´Ÿ 10„π«—π¢ÕßÕß§å‡®â“™’«µ‘ *π—πÈ æ√–«‘≠≠“≥†‰¥â§√Õ∫ß”
º¡‰«â ·≈–º¡‰¥â¬‘π‡ ’¬ß¥—ß‡À¡◊Õπ‡ ’¬ß·µ√¡“®“°¢â“ßÀ≈—ß 11‡ ’¬ßπ—ÈπæŸ¥«à“ ç„Àâ‡¢’¬π
∑ÿ° ßË‘ ∑ÿ°Õ¬à“ß∑’‡Ë ®â“‰¥â‡ÀÁπ ≈ß‰ª„πÀπ—ß Õ◊ ¡â«π ·≈â« ßà ‰ª„ÀâÀ¡Ÿªà √–™ÿ¡∑—ßÈ ‡®Á¥·Ààß ∑’ÕË ¬Ÿà„π‡¡◊Õß
‡Õ‡ø´— ‡¡◊Õß ‡¡Õ√åπ“ ‡¡◊Õß‡ªÕ√å°“¡—¡ ‡¡◊Õß∏‘¬“∑‘√“ ‡¡◊Õß´“√å¥‘ ‡¡◊Õßøî≈“‡¥≈‡øï¬ ·≈–
‡¡◊Õß‡≈“¥’‡´’¬é
12‡¡◊ÕË º¡À—π‰ª‡æ◊ÕË ¥Ÿ«“à „§√æŸ¥°—∫º¡ º¡‡ÀÁπ∞“π‚§¡‰ø∑Õß§”‡®Á¥Õ—π 13∑à“¡°≈“ß‚§¡‰øπ—π
È
º¡‡ÀÁπºŸÀâ π÷ßË ´÷ßË ¥Ÿ‡À¡◊Õπ°—∫§π «¡‡ ÕÈ◊ §≈ÿ¡¬“«∂÷ß‡∑â“·≈–¡’ “¬ –æ“¬∑Õß§”§“¥Õ¬Ÿà√Õ∫Õ°
14»’√…–·≈–º¡¢Õßæ√–Õß§å¢“«‡À¡◊Õπ°—∫¢π·°– ¢’ “«À√◊ÕÀ‘¡– ·≈–µ“¢Õßæ√–Õß§å‡À¡◊Õπ‡ª≈«
‰ø 15‡∑â“¢Õßæ√–Õß§å‡À¡◊Õπ ∑Õß ¡— ƒ∑∏‘Ï ∑’∂Ë °Ÿ À≈Õ¡„π‡µ“‰ø®π∫√‘ ∑ÿ ∏‘·Ï ≈–¡—π«“««—∫ ‡ ¬’ ß¢Õß
æ√–Õß§å‡À¡◊Õπ°—∫‡ ¬’ ßπÈ”µ°∑’Ë¥—ß π—ËπÀ«—Ëπ‰À« 16„π¡◊Õ¢«“¢Õßæ√–Õß§å¡’¥“«Õ¬Ÿà‡®Á¥¥«ß ¡’
¥“∫ Õß§¡ÕÕ°¡“®“°ª“°æ√–Õß§å*·≈–„∫Àπâ“¢Õßæ√–Õß§å‡À¡◊Õπ°—∫· ßÕ“∑‘µ¬åÕ—π·√ß°≈â“
17‡¡◊ÕË º¡‡ÀÁπæ√–Õß§å º¡°Á≈¡
â ≈ß·∑∫‡∑â“¢Õßæ√–Õß§å‡À¡◊Õπ°—∫§πµ“¬ æ√–Õß§å«“ß¡◊Õ¢«“
·µ–≈ß∫πµ—«º¡·≈â«æŸ¥«à“ ç‰¡àµÕâ ß°≈—«é ‡√“§◊Õ®ÿ¥‡√‘¡Ë µâπ·≈–®ÿ¥®∫ 18‡√“‡ªìπºŸ∑â ¡Ë’ ™’ «’ µ‘ Õ¬Ÿà ‡√“
‡§¬µ“¬ ·µà¥Ÿ ‘µÕππ’È‡√“¡’™’«‘µÕ¬Ÿàµ≈Õ¥‰ª ‡√“∂◊Õ°ÿ≠·® ∑’Ë „Àâ‡√“¡’Õ”π“®∑’Ë®–‡ªî¥À√◊Õªî¥∑’ËÕ¬Ÿà
¢Õß§πµ“¬ ·≈– “¡“√∂π”æ«°‡¢“„Àâ¡“¡’™’«‘µÕ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß 19„Àâ‡¢’¬π ‘Ëß∑’Ë‡®â“‰¥â‡ÀÁπ „Àâ‡¢’¬π
∂÷ß‡Àµÿ°“√≥å∑’Ë‡ªìπÕ¬Ÿà·≈–‡Àµÿ°“√≥å∑’Ë°”≈—ß®–‡°‘¥¢÷ÈπµàÕ‰ª 20π’Ë§◊Õ§«“¡À¡“¬Õ—π≈÷°≈—∫¢Õß¥“«
∑—Èß‡®Á¥¥«ß∑’Ë‡®â“‡ÀÁπ„π¡◊Õ¢«“¢Õß‡√“ √«¡∑—Èß∞“π‚§¡‰ø∑Õß§”∑—Èß‡®Á¥Õ—π ¥“«∑—Èß‡®Á¥¥«ßπ—Èπ
À¡“¬∂÷ß∑Ÿµ «√√§å*¢ÕßÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡∑—Èß‡®Á¥·Ààß ·≈–∞“π‚§¡‰ø∑—Èß‡®Á¥Õ—ππ—ÈπÀ¡“¬∂÷ß À¡Ÿàª√–™ÿ¡
∑—ßÈ ‡®Á¥·Ààßπ—πË ‡Õß

¢à“«∑’Ë àß‰ª∂÷ßÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡‡¡◊Õß‡Õ‡ø´—
„Àâ‡¢’¬π∂÷ß∑Ÿµ «√√§å¢ÕßÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡„π‡¡◊Õß‡Õ‡ø´— «à“
çæ√–Õß§åº∑Ÿâ ∂’Ë Õ◊ ¥“«∑—ßÈ ‡®Á¥¥«ß„π¡◊Õ¢«“·≈–‡¥‘πÕ¬Ÿ∑à “à ¡°≈“ß∞“π‚§¡‰ø∑Õß§”∑—ßÈ ‡®Á¥Õ—πæŸ¥
«à“ 2‡√“√Ÿ°â “√°√–∑”¢Õß‡®â“ √Ÿ∂â ß÷ ß“πÀπ—°∑’‡Ë ®â“∑” √Ÿ∂â ß÷ §«“¡∑√À¥Õ¥∑π¢Õß‡®â“ √Ÿ«â “à ‡®â“∑πæ«°
§π™—Ë«π—Èπ‰¡à ‰¥â ·≈–‡®â“°Á ‰¥â∑¥ Õ∫§πæ«°π—Èπ∑’Ë·Õ∫Õâ“ß«à“‡ªìπæ«°»‘…¬å‡Õ°†∑—ÈßÊ ∑’Ë ‰¡à „™à ·≈â«
‡®â“®—∫‰¥â«à“æ«°‡¢“‚°À° 3‡√“√Ÿâ«à“‡®â“Õ¥∑πµàÕ§«“¡∑ÿ°¢å¬“°‡æ√“–‡ÀÁπ°—∫‡√“ ·≈–‰¡à ‰¥â‡≈‘°
µ‘¥µ“¡‡√“é
4 ç·µà‡√“Õ¬“°®–µàÕ«à“‡®â“ „π‡√◊ÕË ß∑’‡Ë ®â“‰¥â∑ß‘È §«“¡√—°∑’‡Ë ®â“¡’Õ¬Ÿà„πµÕπ·√°π—π
È 5¥—ßπ—πÈ ≈Õß
π÷°¥Ÿ «‘ “à ‡®â“‰¥âº¥‘ ‰ª®“° ¿“æ‡¥‘¡·§à ‰Àπ °≈—∫µ—«°≈—∫„®·≈â«°≈—∫‰ª∑”‡À¡◊Õπ‡¥‘¡∑’∑Ë ”µ—ßÈ ·µà·√°
‰¡àÕ¬à“ßπ—Èπ ‡√“®–¡“À“‡®â“ ·≈–®–‡Õ“∞“π‚§¡‰ø∑Õß§”¢Õß‡®â“‰ª®“°∑’Ë¢Õß¡—π 6·µà‡®â“°Á¬—ß¥’
∑’Ë«à“ ‡®â“‡°≈’¬¥ ‘Ëß∑’Ëæ«°π‘‚§‰≈µ—π*∑” ´÷Ëß‡√“‡Õß°Á‡°≈’¬¥‡À¡◊Õπ°—πé
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1:10 «—π¢ÕßÕß§å‡®â“™’«‘µ §◊Õ «—π·√°¢Õß —ª¥“Àå ´÷Ëßµ√ß°—∫«—πÕ“∑‘µ¬å æ√–‡¬´ŸºŸâ‡ªìπÕß§å‡®â“™’«‘µ‰¥âøóôπ¢÷Èπ®“°§«“¡
µ“¬„π«—ππ’È «—ππ’È ‰¥â°≈“¬‡ªìπ«—π∑’Ëæ«°§√‘ ‡µ’¬πª√–™ÿ¡°—π‡ªìπª√–®”
1:16 ¥“∫ Õß§¡ÕÕ°¡“®“°ª“°æ√–Õß§å À¡“¬∂÷ß §”æŸ¥·≈–§”µ—¥ ‘π¢Õßæ√–§√‘ µå ¥Ÿ‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â®“°Àπ—ß ◊Õ
«‘«√≥å 2:12,16; 19:15,21
1:20 ∑Ÿµ «√√§å „π¿“…“‡¥‘¡‡ªìπ§”«à“"∑Ÿµ" ´÷ßË Õ“®®–À¡“¬∂÷ß∑Ÿµ «√√§åª√–®”À¡Ÿªà √–™ÿ¡π—πÈ Ê À√◊ÕºŸπâ ”À¡Ÿªà √–™ÿ¡π—πÈ Ê
À√◊Õ∑Ÿµ∑’Ë àß‰ª∂÷ßÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡µà“ßÊ
2:6 æ«°π‘‚§‰≈µ—π §◊Õ °≈ÿà¡»“ π“´÷Ëß∑”µ“¡·π«§«“¡§‘¥∑’Ëº‘¥
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«‘«√≥å 2:17

ßË‘ ∑’æË √–«‘≠≠“≥†∫Õ°°—∫À¡Ÿªà √–™ÿ¡µà“ßÊ ·≈â«„§√∑’Ë ‰¥â√∫— ™—¬™π– ‡√“
®–„Àâ°‘πº≈®“°µâπ‰¡â∑’Ë„Àâ™’«‘µ´÷ËßÕ¬Ÿà „π «π¢Õßæ√–‡®â“é*
7 ç„§√∑’¡
Ë À’ Ÿ °Á „Àâøßí

¢à“«∑’Ë àß‰ª∂÷ßÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡‡¡◊Õß ‡¡Õ√åπ“
«√√§å¢ÕßÀ¡Ÿªà √–™ÿ¡„π‡¡◊Õß ‡¡Õ√åπ“«à“ çæ√–Õß§å∑‡Ë’ ªìπ®ÿ¥‡√‘¡Ë µâπ·≈–®ÿ¥®∫
ºŸâ∑’Ë‡§¬µ“¬·≈–°≈—∫øóôπ¢÷Èπ¡“„À¡àæŸ¥«à“ 9‡√“√Ÿâ«à“‡®â“µâÕß∑π∑ÿ°¢å∑√¡“π ·≈–¬“°®π·§à ‰Àπ ·µà
®√‘ßÊ ·≈â«‡®â“‡ªìπ§π√«¬ ‡√“√Ÿâ«à“‡®â“∂Ÿ°„ à√â“¬ªÑ“¬ ’®“°§π æ«°π—πÈ ∑’‡Ë √’¬°µ—«‡Õß«à“‡ªìπ¬‘«∑—ßÈ Ê∑’Ë
‰¡à„™à ·µà‡ªìπ°≈ÿ¡à §π¢Õß´“µ“π 10‰¡àµÕâ ß°≈—«‡≈¬ ∂÷ß ‘Ëß∑’Ë‡®â“°”≈—ß®–µâÕß∑π∑ÿ°¢å∑√¡“ππ—Èπ øíß
„Àâ¥’ ´“µ“π°”≈—ß®–®—∫‡®â“∫“ß§π¢—ß§ÿ°‡æ◊ÕË ∑¥ Õ∫‡®â“ ‡®â“®–µâÕß∑π∑ÿ°¢å∑√¡“π‡ªìπ‡«≈“ ∫‘ «—π
·µà „Àâ ´◊ËÕ —µ¬åµàÕ‡√“ ∂÷ß·¡â®–µâÕßµ“¬°Áµ“¡ ·≈â«‡√“®–„Àâ√“ß«—≈*∑’Ë®–∑”„Àâ‡®â“‰¥âÕ¬Ÿà°—∫æ√–‡®â“
µ≈Õ¥‰ª
11„§√∑’¡
Ë À’ Ÿ °Á„Àâøßí ßË‘ ∑’æË √–«‘≠≠“≥∫Õ°°—∫À¡Ÿªà √–™ÿ¡µà“ßÊ ·≈â«„§√∑’Ë ‰¥â√∫— ™—¬™π– ®–‰¡à
‰¥â√—∫Õ—πµ√“¬®“°°“√µ“¬„π§√—Èß∑’Ë Õßé
8„Àâ‡¢’¬π∂÷ß∑Ÿµ

¢à“«∑’Ë àß‰ª∂÷ßÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡‡¡◊Õß‡ªÕ√å°“¡—¡
«√√§å¢ÕßÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡„π‡¡◊Õß‡ªÕ√å°“¡—¡«à“
çæ√–Õß§åº∑âŸ ¡Ë’ ¥’ “∫ Õß§¡æŸ¥«à“ 13‡√“√Ÿ®â °— ∑’∑Ë ‡Ë’ ®â“Õ¬Ÿπà πÈ— ´÷ßË ‡ªìπ∑’µË ßÈ— ¢Õß∫—≈≈—ß°å´“µ“π ·≈–
‡√“√Ÿ«â “à ‡®â“¬—ß®ß√—°¿—°¥’µÕà ‡√“‡®â“‰¡à‡§¬À¬ÿ¥‰«â«“ß„®‡√“‡≈¬ ·¡â„π‡«≈“∑’ÕË π— ∑’æ“ æ¬“πºŸ´â Õ◊Ë µ— ¬å*¢Õß
‡√“∂Ÿ°¶à“„π‡¡◊Õß¢Õß‡®â“ ·≈–‡ªìπ‡¡◊Õß∑’´Ë “µ“πÕ“»—¬Õ¬Ÿà
14·µàÕ¬à“ß‰√°Áµ“¡ ‡√“¡’∫“ß‡√◊ÕË ß∑’®Ë –µàÕ«à“‡®â“ §◊Õ ‡√◊ÕË ß∑’∫
Ë “ß§π„πæ«°‡®â“∑”µ“¡§” Õπ
¢Õß∫“≈“Õ—¡* §π∑’Ë Õπ„Àâ∫“≈“§√Ÿâ«à“ ®–∑”„Àâæ«°Õ‘ √“‡Õ≈∑”∫“ª‰¥âÕ¬à“ß‰√ ¥—ßπ—Èπ∫“≈“§®÷ß
™—°™«π„Àâæ«°Õ‘ √“‡Õ≈°‘πÕ“À“√∑’‡Ë ´àπ‰À«â√ªŸ ‡§“√æ* ·≈–∑”º‘¥∫“ª∑“ß‡æ» 15¥—ßπ—πÈ æ«°‡®â“
∫“ß§π®÷ß‡ªìπ‡À¡◊Õπ°—∫æ«°Õ‘ √“‡Õ≈π—πÈ §◊Õ‰ª∑”µ“¡§” Õπ¢Õßæ«°π‘‚§‰≈µ—π* 16„Àâ°≈—∫µ—«°≈—∫
„®‡ ’¬ ‰¡àÕ¬à“ßπ—Èπ ‡√“®–¡“À“‡®â“„π‡√Á«Ê π’È ·≈–µàÕ Ÿâ°—∫§πæ«°π—Èπ¥â«¬¥“∫∑’ËÕÕ°¡“®“°ª“°
¢Õß‡√“é
17ç„§√¡’ÀŸ °Á „Àâøßí ßË‘ ∑’æ
Ë √–«‘≠≠“≥∫Õ°°—∫À¡Ÿªà √–™ÿ¡µà“ßÊ ·≈â«„§√∑’Ë ‰¥â√∫— ™—¬™π– ‡√“®–
„ÀâÕ“À“√∑‘æ¬å*∑’‡Ë °Á∫´àÕπÕ¬Ÿà ·≈–®–„ÀâÀπ‘ ¢’ “«°—∫§ππ—πÈ ¥â«¬ ‚¥¬∑’ÀË π‘ π—πÈ ‰¥â®“√÷°™◊ÕË „À¡à‡Õ“‰«â
‰¡à¡’„§√√Ÿâ™◊ËÕπ—ÈππÕ°®“°§π∑’Ë ‰¥â√—∫‡∑à“π—Èπé
12„Àâ‡¢’¬π∂÷ß∑Ÿµ

2:7 µâπ‰¡â∑Ë’„Àâ™«’ µ‘ ´÷ßË Õ¬Ÿà„π «π¢Õßæ√–‡®â“ ¢âÕπ’ÕÈ “à π‡æ‘¡Ë ‡µ‘¡‰¥â®“°Àπ—ß Õ◊ «‘«√≥å 22:2,14 Àπ—ß Õ◊ ª∞¡°“≈ 2:9; 3:22-24
2:10 √“ß«—≈ „π ¡—¬π’È§π∑’Ë™π–°“√·¢àß¢—π®–‰¥â√—∫‡À√’¬≠∑Õß ·µà„π ¡—¬°àÕπ‡¢“®–‰¥â√—∫¡ß°ÿÆ∑’Ë∑”®“°„∫‰¡â
πÕ°®“°®–À¡“¬∂÷ß‡ªìπºŸ™â π–·≈â« ∫“ß§√—ßÈ ¬—ß„ ¡à ß°ÿÆ‡æ◊ÕË · ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“‡ªìπºŸ¡â Õ’ ”π“® À√◊Õ¡’∞“π– ßŸ À√◊Õ¡’‡°’¬√µ‘
2:13 æ¬“πºŸâ´◊ËÕ —µ¬å §◊Õ ∫ÿ§§≈∑’ËæŸ¥§«“¡®√‘ß®“°Õß§å‡®â“™’«‘µ ·¡â«à“®–‡ªìπ™à«ß‡«≈“∑’ËÕ—πµ√“¬°Áµ“¡
2:14 ∫“≈“Õ—¡ ‡ªìπºŸæâ ¥Ÿ ·∑πæ√–‡®â“„π ¡—¬‚∫√“≥ ‡¢“¡“®“°‡¡‚ ‚ª‡µ‡¡’¬ °…—µ√‘¬¢å Õß™“«‚¡Õ—∫∑’™Ë Õ◊Ë ∫“≈“§ ®â“ß‡¢“„Àâ
“ª·™àß™“«Õ‘ √“‡Õ≈ ·µàæ√–‡®â“ ß—Ë „Àâ∫“≈“Õ—¡Õ«¬æ√™“«Õ‘ √“‡Õ≈·∑π ¥Ÿ‰¥â®“°Àπ—ß Õ◊ °—π¥“√«‘∂’ 22-24 ·µàµÕà
¡“∫“≈“Õ—¡‰¥âπ”§πÕ‘ √“‡Õ≈À≈ß‰ª∑”º‘¥∫“ª∑“ß‡æ»°—∫™“«¡’‡¥’¬π·≈–°√“∫‰À«âæ√–Õ◊πË ¥â«¬ ¥Ÿ‰¥â®“°Àπ—ß Õ◊
°—π¥“√«‘∂’ 25:1-4 ·≈– 31:16
2:14 √Ÿª‡§“√æ §◊Õ√Ÿªªíôπæ√–‡∑Á®∑’Ë§π∑—ÈßÀ≈“¬‡§“√æ —°°“√–
2:15 æ«°π‘‚§‰≈µ—π §◊Õ °≈ÿà¡»“ π“´÷Ëß∑”µ“¡·π«§«“¡§‘¥∑’Ëº‘¥
2:17 Õ“À“√∑‘æ¬å Õ“À“√®“° «√√§å´÷Ëßæ√–‡®â“¡Õ∫„Àâ°—∫™“«Õ‘ √“‡Õ≈∑’ËÕ¬Ÿà„π∑–‡≈∑√“¬À≈—ß®“°æ«°‡¢“ÕÕ°¡“®“°
ª√–‡∑»Õ’¬‘ªµå ¥Ÿ‡æ‘Ë¡‡µ‘¡®“°Àπ—ß ◊ÕÕæ¬æ∫∑∑’Ë16

27 rev

433

26/8/03, 12:23 PM

«‘«√≥å 2:18

434

¢à“«∑’Ë àß‰ª∂÷ßÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡‡¡◊Õß∏‘¬“∑‘√“
«√√§å¢ÕßÀ¡Ÿªà √–™ÿ¡„π‡¡◊Õß∏‘¬“∑‘√“«à“
çæ√–Õß§åºŸâ∑’Ë‡ªìπ∫ÿµ√¢Õßæ√–‡®â“ ´÷Ëß¡’¥«ßµ“‡À¡◊Õπ°—∫‡ª≈«‰ø∑’Ë°”≈—ß≈ÿ°‚™π ·≈–¡’¢“
‡À¡◊Õπ°—∫∑Õß ¡— ƒ∑∏‘∑Ï ¡Ë’ π— «“««—∫æŸ¥«à“ 19‡√“√Ÿ°â “√°√–∑”¢Õß‡®â“ §«“¡‰«â«“ß„® °“√¥Ÿ·≈√—∫„™â
·≈–§«“¡∑√À¥Õ¥∑π∑’‡Ë ®â“¡’·≈–‡√“√Ÿ«â “à µÕππ’‡È ®â“‰¥â∑”¡“°°«à“µÕπ∑’‡Ë ®â“‡æ‘ßË ¡“‰«â«“ß„®‡√“„À¡àÊ
20·µà‡√“¡’‡√◊ÕË ß∑’®Ë –µàÕ«à“‡®â“ §◊Õ‡®â“‰¥âÕ¥∑πµàÕºŸÀ
â ≠‘ß§ππ—πÈ ∑’™Ë ÕË◊ ‡¬‡´‡∫≈*ºŸ∑â ¬Ë’ °µ—«‡Õß«à“‡ªìπºŸâ
†
æŸ¥·∑πæ√–‡®â“ §” Õπ¢Õßπ“ß‰¥â∑”„Àâ∑“ ¢Õß‡√“À≈ß‰ª∑”º‘¥∫“ª∑“ß‡æ» ·≈–‰ª°‘π¢Õß
∑’Ë „™â‡´àπ‰À«â√Ÿª‡§“√æ† 21‡√“‰¥â „Àâ ‚Õ°“ °—∫π“ß°≈—∫µ—«°≈—∫„® ·µàπ“ß°Á ‰¡à¬Õ¡ 22¥Ÿ ‘ ‡√“®–
∑”„Àâπ“ßµâÕß≈â¡À¡ÕππÕπ‡ Õ◊Ë ·≈–®–∑”„Àâ§π∑’‡Ë ≈àπ™Ÿ°â ∫— π“ß‰¥â√∫— §«“¡∑ÿ°¢å∑√¡“πÕ¬à“ß· π “À—
‡«âπ·µà«“à §π‡À≈à“π—πÈ ®–À¬ÿ¥∑”∫“ª∑’Ë‰¥â∑”°—∫π“ß 23‡√“®–¶à“»‘…¬å¢Õßπ“ß ·≈–∑ÿ°À¡Ÿàª√–™ÿ¡®–
‰¥â√Ÿâ«à“ ‡√“§◊ÕºŸâ∑’ËÀ¬—Ëß√Ÿâ§«“¡§‘¥·≈–§«“¡µ—Èß„®¢Õß∑ÿ°§π ·≈–‡√“®–µÕ∫·∑πæ«°‡®â“·µà≈–§π
µ“¡ ‘Ëß∑’Ëæ«°‡®â“‰¥â∑”≈ß‰ªé
24çµÕππ’È ‡√“¡’‡√◊ËÕß∫“ßÕ¬à“ß∑’Ë®–æŸ¥°—∫§πÕ◊ËπÊ ∑’Ë‡À≈◊Õ„π‡¡◊Õß∏‘¬“∑‘√“∑’Ë ‰¡à ‰¥â∑”µ“¡§”
Õπ¢Õßπ“ß ·≈–¬—ß‰¡à√Ÿâ®—° ‘Ëß∑’Ë∫“ß§π‡√’¬°«à“ ù§«“¡®√‘ßÕ—π≈È”≈÷°∑’Ë¡“®“°´“µ“πû ‡√“®–‰¡à
¡Õ∫¿“√–Õ–‰√‡æ‘Ë¡‡µ‘¡„Àâ°—∫æ«°‡®â“ 25·µà„Àâæ«°‡®â“¬÷¥¡—Ëπ„π§«“¡‰«â«“ß„®∑’Ë¡’µàÕ‡√“ ®π°«à“
‡√“®–¡“é
26ç‡√“®–„ÀâÕ”π“®‡Àπ◊Õ™π™“µ‘µ“à ßÊ°—∫§π∑’Ë‰¥â√∫
— ™—¬™π– ·≈–§π∑’∑Ë ”µ“¡§” ßË— ¢Õß‡√“®π∂÷ß
27
∑’Ë ¥ÿ ù‡¢“®–ª°§√Õß™π™“µ‘µ“à ßÊ ∑’°Ë ∫ÆµàÕæ√–‡®â“¥â«¬°√–∫Õß‡À≈Á° ‡¢“®–∑”„Àâæ«°¡—π·µ°
ÕÕ°‡ªìπ‡ ¬Ë’ ßÊ ‡À¡◊Õπ°—∫À¡âÕ¥‘π‡º“∑’Ë ‚¥π∑ÿ∫û* 28‡√“®–„ÀâÕ”π“®°—∫‡¢“·∫∫‡¥’¬«°—∫∑’‡Ë √“‰¥â√∫—
¡“®“°æ√–∫‘¥“¢Õß‡√“·≈–πÕ°®“°π’‡È √“®–„Àâ¥“«ª√–®”√ÿßà *°—∫§ππ—πÈ ¥â«¬ 29 „§√∑’¡Ë À’ °Ÿ Á„Àâøßí ß‘Ë ∑’Ë
æ√–«‘≠≠“≥†∫Õ°°—∫À¡Ÿªà √–™ÿ¡µà“ßÊé
¢à“«∑’Ë àß‰ª∂÷ßÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡‡¡◊Õß´“√å¥‘
„Àâ‡¢’¬π∂÷ß∑Ÿµ «√√§å¢ÕßÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡„π‡¡◊Õß´“√å¥‘ «à“
çæ√–Õß§åºŸâ¡’æ√–«‘≠≠“≥ ∑—Èß‡®Á¥¥«ß¢Õßæ√–‡®â“ ·≈–¡’¥«ß¥“«∑—Èß‡®Á¥¥«ßæŸ¥«à“ ‡√“√Ÿâ
°“√°√–∑”¢Õß‡®â“ §πæŸ¥∂÷ß‡®â“«à“‡®â“¡’™’«‘µÕ¬Ÿà ·µà®√‘ßÊ ·≈â«‡®â“µ“¬‰ª·≈â« 2„Àâµ◊Ëπ¢÷Èπ¡“ ·≈–
∑”„Àâ§«“¡‰«â«“ß„®∑’Ë‡À≈◊ÕÕ¬Ÿà¢Õß‡®â“∑’Ë‡°◊Õ∫µ“¬·≈â«π—Èπ·¢Áß·√ß¢÷Èπ ‡æ√“–‡√“æ∫«à“°“√
°√–∑”∑—ÈßÀ≈“¬¢Õß‡®â“π—Èπ‰¡à¥’æÕ ”À√—∫æ√–‡®â“¢Õß‡√“ 3¥—ßπ—Èπ „Àâ®¥®”§” Õπ∑’Ë‡®â“‰¥â√—∫
·≈–‰¥â¬‘π‰«â „Àâ‡™◊ËÕøíß·≈–°≈—∫µ—«°≈—∫„® ‡æ√“–∂â“‡®â“‰¡à¬Õ¡µ◊Ëπ¢÷Èπ¡“ ‡√“®–¡“À“‡®â“
‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ë¢‚¡¬¡“·≈â«‡®â“®–‰¡à∑—π√Ÿâµ—« ‡®â“®–‰¡à¡’«—π√Ÿâ≈à«ßÀπâ“«à“‡√“®–¡“≈ß‚∑…‡®â“‡¡◊ËÕ‰À√à
4·µàÕ¬à“ß‰√°Áµ“¡¬—ß¡’æ«°‡®â“∫“ß§π„π´“√å¥’ ∑’Ë ‰¡à ‰¥â∑”„Àâ‡ È◊Õºâ“¢Õßµ—«‡Õß °ª√°¥â«¬°“√
18„Àâ‡¢’¬π∂÷ß∑Ÿµ

3

2:20 ‡¬‡´‡∫≈ æ√–‡¬´Ÿ°”≈—ß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ºŸâÀ≠‘ß∑’Ë Õπ‡∑Á®„π‡¡◊Õß∏‘¬“∑‘√“°—∫√“™‘π’‡¬‡´‡∫≈ºŸâ‡ªìπ√“™‘π’∑’Ë‡≈«∑’Ë ÿ¥„π
ª√–«—µ‘»“ µ√å¢Õß™“µ‘Õ‘ √“‡Õ≈ √“™‘π’‡¬‡´‡∫≈‰¥âπ”ª√–™“™π„Àâπ—∫∂◊Õ√Ÿª‡§“√æ ·≈–π“ß‰¥â¶à“§π∫√‘ ÿ∑∏‘Ï·≈–ºŸâ
æŸ¥·∑πæ√–‡®â“ Õà“π‡√◊ËÕßπ’È ‰¥â®“°Àπ—ß ◊Õ 1æß»å°…—µ√‘¬å 16:29-19:10 ·≈–∫∑∑’Ë 21 ·≈–®“°Àπ—ß ◊Õ
2æß»å°…—µ√‘¬å 9:30-37
2:27 Õâ“ß¡“®“°Àπ—ß ◊Õ ¥ÿ¥’ 2:9
2:28 ¥“«ª√–®”√ÿàß §◊Õ µ—«æ√–‡¬´Ÿ‡Õß ¥Ÿ‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â®“°Àπ—ß ◊Õ «‘«√≥å 22:16 „π¢âÕπ’ÈÀ¡“¬∂÷ßæ√–‡¬´Ÿ„Àâµ—«æ√–Õß§å
‡Õß°—∫≈Ÿ°»‘…¬å¢Õßæ√–Õß§å
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∑”∫“ª æ«°‡¢“‡À¡“– ¡∑’Ë®–‡¥‘π‰ª°—∫‡√“‡æ√“–„ à‡ ◊ÈÕºâ“∑’Ë¢“« –Õ“¥ 5§π∑’Ë ‰¥â√—∫™—¬™π–®–
‰¥â „ à‡ ◊ÈÕºâ“ ’¢“« ·≈–‡√“®–‰¡à≈∫™◊ËÕ¢Õß‡¢“®“°Àπ—ß ◊Õ·Ààß™’«‘µ ‡√“®–ª√–°“»µàÕÀπâ“æ√–
∫‘¥“¢Õß‡√“·≈–µàÕÀπâ“‡À≈à“∑Ÿµ «√√§å¢Õßæ√–Õß§å«à“ §πºŸâπ’È‡ªìπ¢Õß‡√“ 6„§√¡’ÀŸ °Á„Àâøíß ‘Ëß∑’Ë
æ√–«‘≠≠“≥∫Õ°°—∫À¡Ÿàª√–™ÿ¡µà“ßÊé

¢à“«∑’Ë àß‰ª∂÷ßÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡‡¡◊Õßøî≈“‡¥‡øï¬
«√√§å¢ÕßÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡„π‡¡◊Õßøï≈“‡¥≈‡øï¬«à“
çæ√–Õß§åºŸâ»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ·≈–´◊ËÕ —µ¬å ´÷Ëß∂◊Õ°ÿ≠·®¢Õß¥“«‘¥ §◊ÕºŸâ∑’Ë‡ªî¥ª√–µŸ·≈â«®–‰¡à¡’„§√
ªî¥‰¥â ·≈–‡ªìπºŸâ∑’Ëªî¥ª√–µŸ·≈â«°Á ‰¡à¡’„§√‡ªî¥‰¥â æ√–Õß§åæŸ¥«à“ 8‡√“√Ÿâ°“√°√–∑”¢Õß‡®â“ øíß„Àâ
¥’ ‡√“‰¥â‡ªî¥ª√–µŸ„Àâ°∫— ‡®â“*´÷ßË ‰¡à¡’„§√ªî¥‰¥â ‡√“√Ÿ«â “à ‡®â“‰¡à„™àº¡âŸ Õ’ ∑‘ ∏‘æ≈ ·µà‡®â“‰¥â∑”µ“¡§” Õπ
¢Õß‡√“ ·≈–‰¡à¬Õ¡æŸ¥«à“‰¡à√®âŸ °— ‡√“ 9øíß‰«â „Àâ¥’ ¡’°≈ÿ¡à §πÕ¬Ÿ∑à πË’ πË— ∑’ÕË “â ß«à“æ«°‡¢“‡ªìπ§π¬‘« ·µà
‡¢“‚°À° ‡¢“‡ªìπæ«°¢Õß´“µ“π §Õ¬¥Ÿπ– ‡√“®–∑”„Àâæ«°‡¢“¡“°√“∫≈ß·∑∫‡∑â“¢Õß‡®â“
·≈–∑”„Àâæ«°π—πÈ √Ÿ«â “à ‡√“√—°‡®â“ 10‡®â“‡™◊ÕË øíß§” ßË— ∑’∫Ë Õ°„ÀâÕ¥∑π ‡æ√“–Õ¬à“ßπ—πÈ ‡√“®–µÕ∫·∑π
‡®â“ §◊Õ®–ª°ªÑÕß‡®â“®“°™à«ß‡«≈“¢Õß§«“¡∑ÿ°¢å¬“° ∑’Ë®–∑”„Àâ§π™—Ë«„π‚≈°π’È‡¥◊Õ¥√âÕπ
11‡√“®–¡“„π‰¡à™â“π’È ·µà „Àâ‡®â“¬÷¥¡—Ëπ„π§«“¡‰«â«“ß„®∑’Ë¡’µàÕ‡√“ ‡æ◊ËÕ®–‰¥â ‰¡à¡’ „§√™‘ß‡Õ“
√“ß«—≈·Ààß™—¬™π–‰ª®“°‡®â“ 12‡√“®–µ—ßÈ „Àâ§ππ—πÈ ∑’Ë ‰¥â√∫— ™—¬™π– ‡ªìπ‡ “À≈—°„πæ√–«‘À“√†¢Õß
æ√–‡®â“¢Õß‡√“ ·≈–‡¢“®–Õ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπµ≈Õ¥‰ª ‡√“®–‡¢’¬π™◊ËÕ¢Õßæ√–‡®â“≈ß∫πµ—«‡¢“·≈–™◊ËÕ
‡¡◊Õß¢Õßæ√–‡®â“ §◊Õπ§√‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡„À¡à*∑’≈Ë ß¡“®“°æ√–‡®â“∫π «√√§å πÕ°®“°π’‡È √“®–‡¢’¬π™◊ÕË
„À¡à¢Õß‡√“‰«â∑’Ëµ—«¢Õß‡¢“¥â«¬ 13„§√¡’ÀŸ °Á „Àâøíß∂÷ß ‘Ëß∑’Ëæ√–«‘≠≠“≥∫Õ°°—∫À¡Ÿàª√–™ÿ¡µà“ßÊé
¢à“«∑’Ë àß‰ª∂÷ßÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡‡¡◊Õß‡≈“¥’‡´’¬
14„Àâ‡¢’¬π∂÷ß∑Ÿµ «√√§å¢ÕßÀ¡Ÿàª√–™ÿ¡„π‡¡◊Õß‡≈“¥’‡´’¬«à“
çæ√–Õß§åº∑âŸ Ë’ ‰¥â™ÕË◊ «à“Õ“‡¡π* ºŸ∑â ´Ë’ ÕË◊ µ— ¬å ºŸ‡â ªìπæ¬“π∑’·Ë ∑â®√‘ß æ√–‡®â“‰¥â √â“ß∑ÿ° ßË‘ ¢÷πÈ ¡“
ºà“π∑“ßºŸπâ æÈ’ ¥Ÿ «à“ 15‡√“√Ÿ°â “√°√–∑”¢Õß‡®â“ ‡®â“‰¡à√√âŸ Õâ π√ŸÀâ π“« ‡√“Õ¬“°„Àâ‡®â“√Ÿ√â Õâ πÀ√◊Õ√ŸÀâ π“«
Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß¡“°°«à“ 16·µà‡®â“‡æ’¬ß·§àÕÿàπÊ ‰¡à√âÕπ·≈–‰¡àÀπ“« ¥—ßπ—Èπ‡√“®–∂à¡‡®â“ÕÕ°
®“°ª“°¢Õß‡√“ 17‡®â“æŸ¥«à“ ‡®â“√Ë”√«¬·≈–¡—Ëß§—Ëß‰¡à¢“¥‡À≈◊ÕÕ–‰√‡≈¬ ·µà‡®â“‰¡à√Ÿâ«à“µ—«‡®â“π—Èπ
πà“ ¡‡æ™ πà“ ß “√ ¬“°‰√â µ“∫Õ¥ ·≈–‡ª≈◊Õ¬°“¬Õ¬Ÿà 18‡√“·π–π”„Àâ‡®â“´◊ÈÕ∑Õß§”®“°‡√“ ∑’Ë
‰¥âÀ≈Õ¡ ¥â«¬‰ø„Àâ∫√‘ ∑ÿ ∏‘·Ï ≈â« ‡®â“®–‰¥â√”Ë √«¬®√‘ßÊ „Àâ‡®â“´◊ÕÈ ‡ ÕÈ◊ ºâ“ ¢’ “«‰ª„ ‡à æ◊ÕË ®–‰¥â ‰¡àµÕâ ßÕ“¬
‡æ√“–‡ª≈◊Õ¬°“¬Õ¬Ÿà ·≈â«„Àâ´◊ÈÕ¬“¡“„ àµ“¢Õß‡®â“‡æ◊ËÕ®–‰¥â¡Õß‡ÀÁπé
19ç‡√“√—°„§√‡√“°Á®–µ—°‡µ◊Õπ·≈–µ’ Õπ§ππ—π
È ¥—ßπ—πÈ „Àâ¡’‰ø·≈–°≈—∫µ—«°≈—∫„® 20øíß‰«â
„Àâ¥’ ‡√“¬◊π‡§“–ª√–µŸÕ¬Ÿà ∂â“„§√‰¥â¬‘π‡ ’¬ß¢Õß‡√“·≈â«‡ªî¥ª√–µŸ ‡√“®–‡¢â“‰ª¢â“ß„π ·≈–°‘π
Õ“À“√√à«¡°—∫§ππ—Èπ
7„Àâ‡¢’¬π∂÷ß∑Ÿµ

3:8

‡√“‰¥â‡ªî¥ª√–µŸ„Àâ°—∫‡®â“ ∑’Ëæ√–‡¬´ŸæŸ¥Õ¬à“ßπ’ÈÕ“®‡ªìπ‡æ√“–≈Ÿ°»‘…¬å¢Õßæ√–Õß§å„π‡¡◊Õßøî≈“‡¥‡øï¬ ‚¥π‰≈àÕÕ°
®“°∑’Ëª√–™ÿ¡¢Õßæ«°¬‘«∑’ËµàÕµâ“πæ«°‡¢“ ·µàæ√–‡¬´Ÿ„Àâ°”≈—ß„®æ«°‡¢“‚¥¬∫Õ°«à“ æ√–Õß§å‡Õß‡ªìπºŸâ∂◊Õ°ÿ≠·®
¢Õß¥“«‘¥ ´÷ËßÀ¡“¬∂÷ß«à“
æ√–Õß§å‡Õß‡ªìπºŸ¡â Õ’ ”π“®µ—¥ π‘ «à“„§√®–¡’ ∑‘ ∏‘‡Ï ªìπ «à πÀπ÷ßË „πª√–™“™π¢Õßæ√–‡®â“
∂÷ß·¡âª√–µŸ∑’Ëª√–™ÿ¡®–ªî¥„ àÀπâ“≈Ÿ°»‘…¬åæ«°π’È ·µàª√–µŸ¢Õßæ√–Õß§å‡ªî¥µâÕπ√—∫æ«°‡¢“Õ¬Ÿàµ≈Õ¥‡«≈“
3:12 π§√‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡„À¡à ‡ªìπ‡¡◊ÕßΩÉ“¬®‘µ«‘≠≠“≥∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â √â“ß¢÷Èπ¡“‡æ◊ËÕª√–™“™π¢Õßæ√–Õß§å
3:14 Õ“‡¡π „π¢âÕπ’È‡ªìπ™◊ËÕ∑’Ë „™â‡√’¬°æ√–‡¬´Ÿ ·µà§«“¡®√‘ß·≈â«§”π’È¡“®“°¿“…“Œ’∫√Ÿ ´÷Ëß¡’§«“¡À¡“¬«à“ ç¢Õ„Àâ‡ªìπ
Õ¬à“ßπ—Èπé À√◊Õ ç∂Ÿ°µâÕßé À√◊Õ ç°“√‡ÀÁπ¥â«¬°—∫ ‘Ëß∑’Ë∂Ÿ°µâÕßÕ¬à“ß·√ß°≈â“é
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21‡√“®–„Àâ

∑‘ ∏‘Ï°—∫§ππ—Èπ∑’Ë ‰¥â√—∫™—¬™π– π—Ëß∫π∫—≈≈—ß°å°—∫‡√“ ‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ë‡√“‰¥â√—∫™—¬™π–
·≈–‰¥âπ—Ëß°—∫æ√–∫‘¥“¢Õß‡√“∫π∫—≈≈—ß°å¢Õßæ√–Õß§å 22„§√¡’ÀŸ °Á„Àâøßí ßË‘ ∑’æË √–«‘≠≠“≥† ‰¥â∫Õ°
°—∫À¡Ÿªà √–™ÿ¡µà“ßÊé
¬ÕÀåπ‡ÀÁπ «√√§å
À≈—ß®“°π—πÈ º¡‡ÀÁπª√–µŸ «√√§å‡ªî¥Õâ“Õ¬Ÿµà √ßÀπâ“ ·≈–º¡‰¥â¬π‘ ‡ ¬’ ß∑’Ë ‰¥âæ¥Ÿ °—∫º¡§√—ßÈ ·√°
∑’¥Ë ß— §≈â“¬°—∫‡ ¬’ ß·µ√æŸ¥«à“ ç¢÷πÈ ¡“∫ππ’‡È ∂‘¥ ·≈â«‡√“®–· ¥ß„Àâ‡®â“‡ÀÁπ‡Àµÿ°“√≥å∑®’Ë –µâÕß
‡°‘¥¢÷ÈπµàÕ®“°π’È ‰ªé 2∑—π„¥π—Èπ æ√–«‘≠≠“≥∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ‰¥â§√Õ∫ß”º¡‰«â ·≈â«§ÿ≥‡™◊ËÕ‰À¡ ‘Ëß∑’Ëº¡
‡ÀÁπµ√ßÀπâ“π—Èπ §◊Õ∫—≈≈—ß°å´÷Ëßµ—ÈßÕ¬Ÿà„π «√√§å·≈–¡’ºŸâÀπ÷Ëßπ—ËßÕ¬Ÿà∫ππ—Èπ¥â«¬ 3ºŸâ∑’Ëπ—ËßÕ¬Ÿà∫π∫—≈≈—ß°å
π—Èπ¡’√Ÿª√à“ß∑’Ë àÕßª√–°“¬‡À¡◊Õπ·°â«‡®’¬√–‰π∑’Ë¡’§à“∑—Èß ’‡¢’¬«·≈– ’·¥ß ·≈–√Õ∫∫—≈≈—ß°åπ—Èπ ¡’
√ÿßâ ’ «à“ß ¥„ ‡À¡◊Õπ·°â«¡√°µ≈âÕ¡Õ¬Ÿà 4πÕ°®“°π’¬È ß— ¡’∫≈— ≈—ß°åÕ°’ ¬’Ë ∫‘ ∫Ë’ ≈— ≈—ß°å ≈âÕ¡√Õ∫∫—≈≈—ß°å
π—πÈ ·≈–¡’ºÕâŸ “«ÿ‚ ¬’Ë ∫‘ ÕË’ ß§å*π—ßË Õ¬Ÿ∫à π·µà≈–∫—≈≈—ß°å æ«°‡¢“·µàß™ÿ¥ ¢’ “«·≈– «¡¡ß°ÿÆ∑Õß§”
5¡’øÑ“·≈∫·≈–øÑ“√âÕß¥—ßÕÕ°¡“®“°∫—≈≈—ß°å ·≈–¡’§∫‡æ≈‘ß‡®Á¥Õ—π≈ÿ°‚™µ‘™à«ßÕ¬ŸàÀπâ“∫—≈≈—ß°å ´÷Ëß
§◊Õæ√–«‘≠≠“≥∑—Èß‡®Á¥¢Õßæ√–‡®â“ 6µ√ßÀπâ“∫—≈≈—ß°åπ—Èπ ¡Õß¥Ÿ·≈â«‡À¡◊Õπ∑–‡≈·°â«∑’Ë „ ¥—Ëß·°â«
‡®’¬√–‰π
à«πµ√ß°≈“ß∫√‘‡«≥√Õ∫∫—≈≈—ß°å ¡’ ‘Ëß¡’™’«‘µ ’Ëµπ ´÷Ëß¡’¥«ßµ“Õ¬Ÿà√Õ∫µ—«‡µÁ¡‰ªÀ¡¥∑—Èß¢â“ß
Àπâ“·≈–¢â“ßÀ≈—ß 7 ßË‘ ¡’™«’ µ‘ µπ·√°‡À¡◊Õπ ß‘ ‚µ µπ∑’Ë Õß‡À¡◊Õπ«—«µ—«ºŸâ µπ∑’Ë “¡¡’Àπâ“µ“‡À¡◊Õπ
¡πÿ…¬å ·≈–µπ∑’Ë ’Ë‡À¡◊Õππ°Õ‘π∑√’∑’Ë°”≈—ß‚º∫‘π* 8 ‘Ëß¡’™’«‘µ∑—Èß ’Ëµππ’È ·µà≈–µπ¡’À°ªï°·≈–¡’¥
«ßµ“‡µÁ¡‰ªÀ¡¥√Õ∫µ—«·≈–„µâªï°¥â«¬ µ≈Õ¥∑—Èß«—π∑—Èß§◊π æ«°¡—π‰¡à‡§¬À¬ÿ¥æŸ¥«à“
ç∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï §◊Õæ√–‡®â“Õß§å‡®â“™’«‘µºŸâ‡µÁ¡‡ªïò¬¡‰ª¥â«¬ƒ∑∏‘ÏÕ”π“® ‡ªìπ
ºŸâ∑’ËÕ¬Ÿà „πªí®®ÿ∫—π „πÕ¥’µ ·≈–°”≈—ß®–¡“„πÕπ“§µé
9‡¡◊ËÕ Ë‘ß¡’™’«‘µ∑—Èß Ë’°≈à“«§” √√‡ √‘≠∂«“¬æ√–‡°’¬√µ‘ ·≈–¢Õ∫§ÿ≥æ√–Õß§åºâŸ∑Ë’πË—ßÕ¬Ÿà∫π
∫—≈≈—ß°å ºŸâ´÷Ëß®–¡’™’«‘µÕ¬Ÿàµ≈Õ¥‰ª 10ºŸâÕ“«ÿ‚ ∑—Èß¬’Ë ‘∫ ’ËÕß§å °Á°â¡≈ß°√“∫π¡— °“√æ√–Õß§åºŸâ∑’Ëπ—Ëß
Õ¬Ÿà∫π∫—≈≈—ß°å ·≈–ºŸâ¡’™’«‘µÕ¬Ÿàµ≈Õ¥‰ª ®“°π—Èπæ«°‡¢“∂Õ¥¡ß°ÿÆ¢Õßµ—«‡Õß«“ß≈ßµ√ßÀπâ“
∫—≈≈—ß°å¢Õßæ√–Õß§å ·≈â«æŸ¥«à“
11çæ√–‡®â“Õß§å‡®â“™’«‘µ¢Õßæ«°‡√“∑—ÈßÀ≈“¬
æ√–Õß§å ¡§«√∑’Ë®–‰¥â√—∫§” √√‡ √‘≠ ‰¥â√—∫‡°’¬√µ‘·≈–ƒ∑∏‘ÏÕ”π“®
‡æ√“–æ√–Õß§å‡ªìπºŸâ √â“ß∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß
·≈–∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß‰¥â∂Ÿ° √â“ß¢÷Èπ ·≈–¡’¢÷Èπ¡“µ“¡„®æ√–Õß§åé

4

Àπ—ß ◊Õ¡â«π°—∫≈Ÿ°·°–
·≈â«º¡°Á‡ÀÁπÀπ—ß Õ◊ ¡â«π*¡â«πÀπ÷ßË „π¡◊Õ¢«“¢Õßæ√–Õß§åº∑âŸ πË’ ßË— Õ¬Ÿ∫à π∫—≈≈—ß°å Àπ—ß Õ◊ ¡â«π
π—Èπ¡’§”‡¢’¬π‰«â∑—Èß Õß¥â“π ∑—Èß¥â“πÀπâ“·≈–¥â“πÀ≈—ß¡’µ√“ª√–∑—∫∑—Èß‡®Á¥ªî¥ºπ÷°Õ¬Ÿà 2®“°
π—Èπº¡‡ÀÁπ∑Ÿµ «√√§åºŸâ∑√ßÕ”π“®Õß§åÀπ÷Ëß ª√–°“»¥â«¬‡ ’¬ßÕ—π¥—ß«à“ ç„§√‡À¡“– ¡∑’Ë®–·°–

5
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4:7
5:1

27 rev

ºŸâÕ“«ÿ‚ ¬’Ë ‘∫ ’ËÕß§å ¥Ÿ‡À¡◊Õπ°—∫‡ªìπæ«°∑Ÿµ «√√§å√ÿàπÕ“«ÿ‚ ∑’Ë‡ªìπºŸâπ”„π°“√ª√–™ÿ¡∫π «√√§å
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µ√“·≈–‡ªî¥Àπ—ß Õ◊ ¡â«ππ’ÕÈ Õ°é 3·µà°Á ‰¡à¡’„§√„π «√√§å ∫π‚≈°À√◊Õ„µâ·ºàπ¥‘π‚≈° ∑’‡Ë À¡“– ¡®–
‡ªî¥Àπ—ß Õ◊ ¡â«ππ’ÕÈ Õ°¡“Õà“π 4º¡√âÕß‰Àâ·≈â«√âÕß‰ÀâÕ°’ ‡æ√“–¬—ß‰¡à¡’„§√‡À¡“– ¡ ∑’®Ë –‡ªî¥Àπ—ß Õ◊
¡â«ππ’ÈÕÕ°¡“Õà“π‰¥â 5·µà¡º’ ÕâŸ “«ÿ‚ * Õß§åÀπ÷ËßæŸ¥°—∫º¡«à“ çÕ¬à“√âÕß‰Àâ‡≈¬ ¥Ÿπ—Ëπ ‘ ‘ß‚µ®“°‡ºà“
¢Õß¬Ÿ¥“* ºŸ‡â ªìπ “¬‡≈◊Õ¥Õ—π¬‘ßË „À≠à¢Õß¥“«‘¥* ‰¥â√∫— ™—¬™π– ·≈– “¡“√∂·°–µ√“ª√–∑—∫∑—ßÈ ‡®Á¥
¥«ß ·≈–‡ªî¥Àπ—ß ◊Õ¡â«ππ’ÈÕÕ°‰¥âé
6·≈â«º¡°Á‡ÀÁπ≈Ÿ°·°–*µ—«Àπ÷ßË ¬◊πÕ¬Ÿµà √ß°≈“ß„°≈âÊ °—∫∫—≈≈—ß°å ·≈–¡’ ßË‘ ¡’™«’ µ‘ ∑—ßÈ ·
Ë’ ≈–æ«°
ºŸÕâ “«ÿ‚ ≈âÕ¡√Õ∫¡—πÕ¬Ÿà ¥Ÿ‡À¡◊Õπ«à“≈Ÿ°·°–*µ—«π—πÈ ‡§¬∂Ÿ°¶à“¡“·≈â« ¡—π¡’‡®Á¥‡¢“ ·≈–‡®Á¥µ“ ´÷ßË
‡ªìπæ√–«‘≠≠“≥∑—Èß‡®Á¥¢Õßæ√–‡®â“∑’Ëæ√–Õß§å àßÕÕ°‰ª∑—Ë«‚≈° 7·≈â«≈Ÿ°·°–µ—«π—Èπ°Á‡¥‘π‡¢â“¡“
√—∫Àπ—ß Õ◊ ¡â«ππ—πÈ ®“°¡◊Õ¢«“¢Õßæ√–‡®â“ ºŸ∑â πË’ ßË— Õ¬Ÿ∫à π∫—≈≈—ß°å 8‡¡◊ÕË ≈Ÿ°·°–µ—«π—πÈ √—∫Àπ—ß Õ◊ ¡â«π
π—Èπ Ë‘ß¡’™’«‘µ∑—Èß Ë’°—∫æ«°ºŸâÕ“«ÿ‚ ∑—Èß¬’Ë ‘∫ Ë’Õß§å °Á°â¡°√“∫≈ßµàÕÀπâ“≈Ÿ°·°–µ—«π—Èπ ∑ÿ°§π∂◊Õ
æ‘≥†·≈–¢—π∑Õß§” ∑’Ë‡µÁ¡‰ª¥â«¬‡§√◊ËÕßÀÕ¡* ´÷Ëß‡ªìπ§”Õ∏‘…∞“π¢Õß§π¢Õßæ√–‡®â“ 9æ«°‡¢“
∑—ÈßÀ≈“¬°Á√âÕß‡æ≈ß∫∑„À¡à„Àâ°—∫≈Ÿ°·°–µ—«π—Èπ«à“
çæ√–Õß§å‡ªìπºŸâ∑’Ë‡À¡“– ¡∑’Ë®–‰¥â√—∫Àπ—ß ◊Õ¡â«ππ’È ·≈–·°–µ√“ÕÕ°
‡æ√“–æ√–Õß§å‡§¬∂Ÿ°¶à“·≈–¥â«¬‡≈◊Õ¥¢Õßæ√–Õß§å‡Õßπ—Èπ
æ√–Õß§å ‰¥â´◊ÈÕ§π„Àâæ√–‡®â“ ®“°∑ÿ°‡ºà“ ∑ÿ°¿“…“ ∑ÿ°‡™◊ÈÕ™“µ‘ ·≈–∑ÿ°™π™“µ‘
10æ√–Õß§å∑”„Àâæ«°‡¢“‡ªìπæ«°°…—µ√‘¬å
·≈–‡ªìπæ«°π—°∫«™¢Õßæ√–‡®â“¢Õß‡√“
·≈–æ«°‡¢“®–‰¥â§√Õ∫§√Õß‚≈°π’Èé
11·≈â«º¡°Á¡Õß‡ÀÁπ·≈–‰¥â¬π
‘ ‡ ¬’ ß¢Õß∑Ÿµ «√√§å®”π«π‡ªìπ≈â“πÊ ∑’ÕË ¬Ÿ≈à Õâ ¡√Õ∫∫—≈≈—ß°å ßË‘
¡’™’«‘µ∑—Èß ’Ë·≈–ºŸâÕ“«ÿ‚ ∑—ÈßÀ≈“¬ 12æŸ¥¥â«¬‡ ’¬ßÕ—π¥—ß«à“
ç≈Ÿ°·°–∑’Ë∂Ÿ°¶à“ §◊ÕºŸâ∑’Ë‡À¡“– ¡®–‰¥â√—∫ƒ∑∏‘ÏÕ”π“®
§«“¡¡—Ëß§—Ëß µ‘ªí≠≠“ æ≈–°”≈—ß ‡°’¬√µ‘¬» §«“¡√ÿàß‚√®πå ·≈–§” √√‡ √‘≠é
13®“°π—π
È º¡°Á ‰¥â¬π‘ ‡ ¬’ ßæ«° ß‘Ë ¡’™«’ µ‘ ∑—ßÈ ª«ß„π «√√§å ∫π‚≈° „µâ·ºàπ¥‘π‚≈° ·≈–„π∑–‡≈
„™à·≈â«∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß∑’ËÕ¬Ÿà „π®—°√«“≈π’È æŸ¥«à“
ç¢Õ§” √√‡ √‘≠ ‡°’¬√µ‘¬» §«“¡√ÿàß‚√®πå ·≈–ƒ∑∏‘ÏÕ”π“®
®ß¡’·¥àæ√–Õß§åºŸâ∑’Ëπ—ËßÕ¬Ÿà∫π∫—≈≈—ß°å ·≈–·¥à≈Ÿ°·°–µ≈Õ¥°“≈é
14®“°π—π
È ßË‘ ¡’™«’ µ‘ ∑—ßÈ Ë’ °Áæ¥Ÿ «à“ çÕ“‡¡πé* ·≈â«ºŸÕâ “«ÿ‚ ∑—ßÈ ¬’Ë ∫‘ ÕË’ ß§å°°Á ¡â ≈ß°√“∫π¡— °“√
5:5
5:5

ºŸÕâ “«ÿ‚ ‡ªìπºŸÕâ “«ÿ‚ Õß§åÀπ÷ßË „π¬’Ë ∫‘ ÕË’ ß§å ¥Ÿ‡À¡◊Õπ°—∫‡ªìπæ«°∑Ÿµ «√√§å√πàÿ Õ“«ÿ‚ ∑’‡Ë ªìπºŸπâ ”„π°“√ª√–™ÿ¡∫π «√√§å
‘ß‚µ®“°‡ºà“¢Õß¬Ÿ¥“ À¡“¬∂÷ß æ√–‡¬´Ÿ ‡ªìπ‡√◊ËÕß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫∂÷ß°…—µ√‘¬å∑’Ë™“«¬‘«§“¥À«—ß«à“®–¡“®“°‡ºà“¬Ÿ¥“´÷Ëß
‡ªìπ‡ºà“¢Õß°…—µ√‘¬å ‡√◊ËÕßπ’È¡“®“°Àπ—ß ◊Õª∞¡°“≈ 49:9-10
5:5 ºŸâ‡ªìπ “¬‡≈◊Õ¥Õ—π¬‘Ëß„À≠à¢Õß¥“«‘¥ ¿“…“°√’°„™â§”«à“ ‡ªìπ√“°¢Õß¥“«‘¥ ´÷ËßÀ¡“¬∂÷ßæ√–‡¬´Ÿ ºŸâ∑’Ë ◊∫‡™◊ÈÕ “¬®“°
°…—µ√‘¬å¥“«‘¥ ´÷Ëß‡ªìπ‰ªµ“¡§” —≠≠“„πÀπ—ß ◊ÕÕ‘ ¬“Àå 11:1-10 ∑’Ë‡¢’¬π‰«â«à“®–¡’°…—µ√‘¬å®“°µ√–°Ÿ≈π’È π”
—πµ‘¿“æ·≈–§«“¡¬ÿµ‘∏√√¡¡“ Ÿàª√–™“™“µ‘∑—ÈßÀ≈“¬ ¥Ÿ‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â®“°Àπ—ß ◊Õ «‘«√≥å 22:16
5:6 ≈Ÿ°·°– „π∑’Ëπ’ÈÀ¡“¬∂÷ßæ√–‡¬´Ÿ ºŸâ∂Ÿ°¶à“‡æ◊ËÕ‰∂à∫“ª¢Õß¡πÿ…¬å ‡À¡◊Õπ°—∫≈Ÿ°·°–∑’Ë∂Ÿ°¶à“‡ªìπ‡§√◊ËÕß‡´àπ‰À«â‡æ◊ËÕ
‰∂à∫“ª¢Õß§π„π ¡—¬æ√–§—¡¿’√å‡¥‘¡
5:8 ‡§√◊ËÕßÀÕ¡ ‡ªìππÈ”À≈àÕ‡≈’È¬ß„π‡π◊ÈÕ‡¬◊ËÕ¢Õßµâπ‰¡â∑’Ë∂Ÿ°µ“°„Àâ·Àâß‡ªìπæ‘‡»… ·≈â«π”¡“‡º“„Àâ¡’°≈‘ËπÀÕ¡
5:14 Õ“‡¡π ‡¡◊ËÕ¡’§πæŸ¥«à“ çÕ“‡¡πé π—ËπÀ¡“¬∂÷ß §ππ—Èπ‡ÀÁπ¥â«¬°—∫∫“ß ‘Ëß∑’Ë‰¥âæŸ¥À√◊Õ∑”‡ªìπÕ¬à“ß¡“° ∂â“®–·ª≈
‡ªìπ¿“…“‰∑¬Õ“®®–„™â§”«à“ ç¢Õ„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡π—Èπé À√◊Õ ç “∏ÿé
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438

ºπ÷°À°Õ—π·√°
º¡‡ÀÁπ≈Ÿ°·°–‡ªî¥ºπ÷°Õ—π·√°ÕÕ°¡“®“°∑—ßÈ À¡¥‡®Á¥Õ—π º¡‰¥â¬π‘ ‡ ¬’ ß¢Õß ß‘Ë ¡’™«’ µ‘ µ—«·√°
æŸ¥‡ ’¬ß¥—ßÕ¬à“ß°—∫øÑ“√âÕß«à“ çÕÕ°¡“‡∂‘¥é 2º¡‡ÀÁπ¡â“¢“«µ—«Àπ÷ËßÕ¬Ÿàµ√ßÀπâ“ ºŸâ∑’Ë¢’Ë¡â“µ—«
π—Èπ∂◊Õ§—π∏πŸ ·≈–‰¥â√—∫¡ß°ÿÆ·Ààß™—¬™π–®“°æ√–‡®â“ ·≈â«‡¢“°Á¢’Ë¡â“ÕÕ°‰ªÕ¬à“ßºŸâ¡’™—¬‡æ◊ËÕ®–
‰ª√—∫™—¬™π–
3‡¡◊ÕË ≈Ÿ°·°–‡ªî¥ºπ÷°∑’Ë ÕßÕÕ° º¡‰¥â¬π
‘ ‡ ¬’ ß¢Õß ßË‘ ¡’™«’ µ‘ µ—«∑’Ë ÕßæŸ¥«à“ çÕÕ°¡“‡∂‘¥é 4®“°
π—Èπ¡â“Õ’°µ—«Àπ÷Ëß ’·¥ß‡æ≈‘ß°ÁÕÕ°¡“ ºŸâ∑’Ë¢’ËÕ¬Ÿà∫πÀ≈—ß¡â“‰¥â√—∫Õ”π“®∑’Ë®–‡Õ“ —πµ‘ ÿ¢‰ª®“°‚≈°
·≈–∑”„Àâ§π¶à“°—π‡Õß ºŸâ¢’Ë¡â“‰¥â√—∫¥“∫„À≠à‡≈à¡Àπ÷Ëß
5‡¡◊ÕË ≈Ÿ°·°–‡ªî¥ºπ÷°∑’Ë “¡ÕÕ° º¡‰¥â¬π
‘ ‡ ¬’ ß¢Õß ßË‘ ¡’™«’ µ‘ µ—«∑’Ë “¡æŸ¥«à“ çÕÕ°¡“‡∂‘¥é º¡
‡ÀÁπ¡â“ ’¥” ·≈–ºŸâ∑Ë’¢Ë’¡â“π—Èπ∂◊Õµ√“™—Ëß‰«â „π¡◊Õ 6º¡‰¥â¬‘π∫“ßÕ¬à“ß´÷Ëßøíß¥Ÿ§≈â“¬°—∫«à“¡“®“°
∑à“¡°≈“ß ‘Ëß¡’™’«‘µ∑—Èß ’Ë«à“ ç¢â“« “≈’Àπ÷Ëß≈‘µ√¡’§à“‡∑à“°—∫§à“·√ßÀπ÷Ëß«—π* ¢â“«∫“√å‡≈¬å “¡≈‘µ√¡’
§à“‡∑à“°—∫§à“·√ßÀπ÷Ëß«—π* ·≈–Õ¬à“∑”„ÀâπÈ”¡—π·≈–‡À≈â“Õßÿàπ‡ ’¬À“¬é
7‡¡◊ËÕ≈Ÿ°·°–‡ªî¥ºπ÷°∑’Ë ’ËÕÕ° º¡‰¥â¬‘π‡ ’¬ß¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘µµ—«∑’Ë ’ËæŸ¥«à“ çÕÕ°¡“‡∂‘¥é 8·≈â«
º¡°Á‡ÀÁπ¡â“ ’´’¥µ—«Àπ÷ËßÕ¬ŸàµàÕÀπâ“º¡ ºŸâ∑’Ë¢’Ë¡â“¡’™◊ËÕ«à“ §«“¡µ“¬ ·≈–·¥π§πµ“¬* °Áµ“¡À≈—ß§
«“¡µ“¬¡“µ‘¥Ê ∑—ßÈ Õß‰¥â√∫— Õ”π“®∑’®Ë –¶à“Àπ÷ßË „π ¢Ë’ Õß¡πÿ…¬å„π‚≈°π’È ¥â«¬§¡¥“∫ §«“¡Õ¥¬“°
‚√§√–∫“¥ ·≈–æ«° —µ«å√â“¬µà“ßÊ ∑’ËÕ¬Ÿà∫π‚≈°
9‡¡◊ÕË ≈Ÿ°·°–‡ªî¥ºπ÷°∑’À
Ë “â ÕÕ° º¡‡ÀÁπ«‘≠≠“≥À≈“¬¥«ß„µâ·∑àπ∫Ÿ™“†‡ªìπ«‘≠≠“≥¢ÕßºŸ∑â Ë’
∂Ÿ°¶à“ ‡æ√“–æ«°‡¢“ª√–°“»æ√–§”¢Õßæ√–‡®â“Õ¬à“ß´◊ËÕ —µ¬å 10«‘≠≠“≥æ«°π—Èπµ–‚°π‡ ’¬ß
¥—ß«à“ çæ√–ºŸâ‡ªìπ‡®â“∑’Ë»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï·≈–‡∑’Ë¬ß·∑â Õ’°π“π‰À¡°«à“æ√–Õß§å®–µ—¥ ‘π·≈–≈ß‚∑…§π
™—«Ë ∫π‚≈°π’∑È Ë’ ‰¥â¶“à æ«°‡√“é 11·≈â«æ√–Õß§å°¡Á Õ∫‡ ÕÈ◊ §≈ÿ¡ ¢’ “«„Àâ·°à‡¢“‡À≈à“π—πÈ ·≈–∫Õ°æ«°
‡¢“„Àâæ—°ºàÕπ·≈–§Õ¬µàÕ‰ªÕ’°ª√–‡¥’Î¬«Àπ÷Ëß ®π°«à“æ«°æ’ËπâÕß∑’Ë√—∫„™âæ√–§√‘ µå¥â«¬°—π°—∫‡¢“
®–∂Ÿ°¶à“·∫∫‡¥’¬«°—∫æ«°‡¢“®π§√∫®”π«π
12‡¡◊ÕË ≈Ÿ°·°–‡ªî¥ºπ÷°∑’À
Ë °ÕÕ° º¡‡ÀÁπ·ºàπ¥‘π‰À«Õ¬à“ß√ÿπ·√ß ¥«ßÕ“∑‘µ¬å°¡Á ¥◊ ¡‘¥‰ª‡À¡◊Õπ
ºâ“°√– Õ∫¢π µ— «å ¥’ ” ¥«ß®—π∑√å°≈“¬‡ªìπ ·’ ¥ß‡À¡◊Õπ‡≈◊Õ¥ 13¥«ß¥“«∫π∑âÕßøÑ“µ°≈ß¡“∫π
æ◊Èπ‚≈° ‡À¡◊Õπ°—∫º≈¡–‡¥◊ËÕ∑’Ë¬—ß‰¡à ÿ°∂Ÿ°æ“¬ÿæ—¥√à«ß≈ß¡“®“°µâπ 14∑âÕßøÑ“¡â«π¢÷Èπ‡À¡◊Õπ°—∫
Àπ—ß ◊Õ¡â«π* ¿Ÿ‡¢“·≈–‡°“–∑—ÈßÀ≈“¬°Á‡§≈◊ËÕπ‰ª®“°∑’Ë¢Õßæ«°¡—π
15®“°π—Èπæ«°°…—µ√‘¬å¢Õß‚≈°π’È æ«°ºŸâ¬‘Ëß„À≠à æ«°·¡à∑—æ æ«°§π√Ë”√«¬ æ«°∑’Ë¡’Õ”π“®
·≈–∑ÿ°Ê §π √«¡∑—Èß∑“ ·≈–§π∑’Ë‡ªìπÕ‘ √– °Áæ“°—π‰ªÀ≈∫´àÕπÕ¬Ÿàµ“¡∂È” ·≈–„π´Õ°À‘πº“
µà“ßÊ 16æ«°‡¢“√âÕß¢Õ°—∫¿Ÿ‡¢“·≈–°âÕπÀ‘π«à“ ç¢Õ„Àâµ°≈ß¡“„ ‡à √“·≈–´àÕπæ«°‡√“‡Õ“‰«â ‡æ◊ÕË
«à“ºŸâ∑’Ëπ—ËßÕ¬Ÿà∫π∫—ß≈—ß°å®–‰¥â¡Õß‰¡à‡ÀÁπæ«°‡√“ ·≈–≈Ÿ°·°–µ—«π—Èπ®–‰¡à “¡“√∂≈ß‚∑…‡√“‰¥â
17‡æ√“–«à“«—π·Ààß§«“¡‚°√∏·§âπÕ—ππà“°≈—«‰¥â¡“∂÷ß·≈â« ·≈–‰¡à¡’„§√∑’®Ë –√Õ¥™’«µ‘ ®“°°“√≈ß‚∑…
¢Õßæ«°‡¢“‰¥âé

6

6:6 §à“·√ßÀπ÷Ëß«—π À√◊Õ Àπ÷Ëß‡À√’¬≠‡¥π“√‘Õ—π
6:8 ·¥π§πµ“¬ ‡ªìπ ∂“π∑’Ë∑’Ë§πµ“¬‰ªÕ¬Ÿà‡æ◊ËÕ√Õ«—πæ‘æ“°…“ ´÷Ëß‡ªìπ«—π ‘Èπ‚≈°
6:14 Àπ—ß ◊Õ¡â«π §◊Õ°√–¥“…¡â«πÀ√◊ÕÀπ—ß„™â ”À√—∫‡¢’¬π
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«‘«√≥å 7:14

™“«Õ‘ √“‡Õ≈ ®”π«πÀπ÷Ëß· π ’ËÀ¡◊Ëπ ’Ëæ—π§π
À≈—ß®“°π—πÈ º¡‡ÀÁπ∑Ÿµ «√√§å ÕË’ ß§å¬π◊ Õ¬Ÿ∑à Ë’ ¡Ë’ ¡ÿ ‚≈°·≈–Àâ“¡≈¡∑—ßÈ ∑Ë’ »‘ ‰«â ‰¡à„Àâæ¥— ∫π·ºàπ¥‘π
‚≈°∫π∑–‡≈ À√◊Õµâπ‰¡âÕ’° 2·≈â«º¡‡ÀÁπ∑ŸµÕ’°Õß§åÀπ÷Ëß¡“®“°∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ° ·≈–∂◊Õ
µ√“ª√–∑—∫¢Õßæ√–‡®â“ºŸâ¡’™’«‘µÕ¬Ÿà ∑à“πµ–‚°π¥â«¬‡ ’¬ßÕ—π¥—ß‡√’¬°∑Ÿµ∑—Èß ’ËÕß§å ∑’Ë ‰¥â√—∫Õ”π“®
®“°æ√–‡®â“„Àâ∑”√â“¬·ºàπ¥‘π‚≈°·≈–∑–‡≈«à“ 3çÕ¬à“‰¥â∑”√â“¬·ºàπ¥‘π‚≈°À√◊Õ∑–‡≈À√◊Õµâπ‰¡â
®π°«à“æ«°‡√“®–‰¥âª√–∑—∫µ√“‰«â∑’ËÀπâ“º“°*¢ÕßºŸâ√—∫„™â¢Õßæ√–‡®â“‡ ’¬°àÕπé 4®“°π—Èπº¡°Á ‰¥â
¬‘π®”π«π¢ÕßºŸâ∑’Ë ‰¥â√—∫°“√ª√–∑—∫µ√“ æ«°‡¢“¡“®“°∑ÿ°‡ºà“¢ÕßÕ‘ √“‡Õ≈√«¡∑—ÈßÀ¡¥Àπ÷Ëß
· π ’ËÀ¡◊Ëπ ’Ëæ—π§π
5®“°‡ºà“¬Ÿ¥“Àå
12,000 §π
®“°‡ºà“√Ÿ‡∫Áπ
12,000 §π
®“°‡ºà“°“¥
12,000 §π
6®“°‡ºà“Õ“‡™Õ√å
12,000 §π
®“°‡ºà“π—ø∑“≈’
12,000 §π
®“°‡ºà“¡π— ‡´Àå
12,000 §π
7®“°‡ºà“´‘‡¡‚Õπ
12,000 §π
®“°‡ºà“‡≈«’
12,000 §π
®“°‡ºà“Õ‘ ´“§“√å
12,000 §π
8®“°‡ºà“‡´∫Ÿ≈ÿπ
12,000 §π
®“°‡ºà“‚¬‡´ø
12,000 §π
®“°‡ºà“‡∫π¬“¡‘π
12,000 §π
ºŸâ§π®“°∑ÿ°ª√–™“™“µ‘
9À≈—ß®“°π—Èπ º¡‡ÀÁπ§π®”π«π¡“°¡“¬π—∫‰¡à∂â«π∑’Ë¡“®“°∑ÿ°™π™“µ‘ ∑ÿ°‡ºà“ ∑ÿ°‡™◊ÈÕ™“µ‘
·≈–∑ÿ°¿“…“ ¬◊πÕ¬ŸàµàÕÀπâ“∫—≈≈—ß°å·≈–µàÕÀπâ“≈Ÿ°·°– æ«°‡¢“ «¡‡ ◊ÈÕ§≈ÿ¡ ’¢“«·≈–„π¡◊Õ∂◊Õ
°‘ßË ª“≈å¡ 10æ«°‡¢“µ–‚°π‡ ¬’ ß¥—ß«à“çƒ∑∏‘ÕÏ ”π“®∑’™Ë «à ¬„Àâ√Õ¥‡ªìπ¢Õßæ√–‡®â“ºŸ∑â πË’ ßË— Õ¬Ÿ∫à π∫—≈≈—ß°å
·≈–‡ªìπ¢Õß≈Ÿ°·°– 11∑Ÿµ «√√§å∑ßÈ— À¡¥∑’¬Ë π◊ ≈âÕ¡√Õ∫∫—≈≈—ß°å ·≈–≈âÕ¡√Õ∫æ«°ºŸÕâ “«ÿ‚ ·≈– ßË‘
¡’™«’ µ‘ ∑—ßÈ π’Ë π—È ‰¥â°¡â Àπâ“≈ß°√“∫Õ¬Ÿµà Õà Àπâ“∫—≈≈—ß°å·≈–π¡— °“√æ√–‡®â“ 12æ«°‡¢“æŸ¥«à“ çÕ“‡¡π*
§” √√‡ √‘≠ §«“¡√ÿàß‚√®πå µ‘ªí≠≠“ §”¢Õ∫§ÿ≥ ‡°’¬√µ‘¬» ƒ∑∏‘ÏÕ”π“®·≈–æ≈–°”≈—ß ®ß
‡ªìπ¢Õßæ√–‡®â“¢Õß‡√“µ≈Õ¥‰ª Õ“‡¡πé
13®“°π—π
È ºŸÕâ “«ÿ‚ Õß§åÀπ÷ßË ‰¥â∂“¡º¡«à“ çæ«°∑’Ë «¡‡ ÕÈ◊ §≈ÿ¡ ¢’ “«π’‡È ªìπ„§√°—π æ«°‡¢“¡“®“°
∑’‰Ë Àπ°—πé
14º¡µÕ∫«à“ ç∑à“π§√—∫ ∑à“π¬àÕ¡√Ÿâ¥’«à“æ«°‡¢“‡ªìπ„§√é ºŸâÕ“«ÿ‚ ®÷ß∫Õ°«à“ ç§πæ«°π’È§◊Õ
§π∑’Ë¡“®“°§«“¡∑ÿ°¢å¬“°≈”∫“°§√—Èß¬‘Ëß„À≠à æ«°‡¢“´—°‡ ◊ÈÕ§≈ÿ¡*¢Õß‡¢“¥â«¬‡≈◊Õ¥¢Õß≈Ÿ°·°–

7

7:3

ª√–∑—∫µ√“‰«â∑À’Ë πâ“º“° À¡“¬∂÷ß æ√–‡®â“®–ª°ªÑÕß§π∑’Ë‰¥â√∫— °“√ª√–∑—∫µ√“π’È „π™à«ß‡«≈“∑’æË √–Õß§å ≈ß‚∑… ß— §¡
∑’Ë™—Ë«√â“¬ ¥Ÿ‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â®“°Àπ—ß ◊Õ‡Õ‡ ‡§’¬≈ 9:4
7:12 Õ“‡¡π ‡¡◊ËÕºŸâ „¥°≈à“«§”«à“ çÕ“‡¡πé π—ËπÀ¡“¬∂÷ß‡¢“‡ÀÁπ¥â«¬°—∫ ‘Ëßπ—ÈπÕ¬à“ß·√ß°≈â“
7:14 ´—°‡ ◊ÈÕ§≈ÿ¡ À¡“¬∂÷ß æ«°‡¢“‰¥â√—∫°“√Õ¿—¬∫“ª ‡æ√“–æ√–‡¬´Ÿ‰¥âµ“¬‰∂à∫“ª„Àâ°—∫æ«°‡¢“
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®π¡—π¢“« –Õ“¥ 15æ«°‡¢“∂÷ß‰¥â¡“Õ¬Ÿµà Õà Àπâ“∫—≈≈—ß°å¢Õßæ√–‡®â“ ·≈–√—∫„™âæ√–Õß§å∑ß—È °≈“ß«—π
·≈–°≈“ß§◊π„πæ√–«‘À“√†¢Õßæ√–Õß§å ·≈–æ√–Õß§å∑πË’ ßË— Õ¬Ÿ∫à π∫—≈≈—ß°å ®–Õ¬Ÿ§à ¡âÿ §√Õß¥Ÿ·≈æ«°
‡¢“ 16æ«°‡¢“®–‰¡àÀ‘«À√◊Õ°√–À“¬Õ’° §«“¡√âÕπ®“°· ß·¥¥®–‰¡à·º¥‡º“æ«°‡¢“‡≈¬ 17≈Ÿ°
·°–´÷ËßÕ¬Ÿàµ√ß°≈“ß„°≈â°—∫∫—≈≈—ß°å®–¥Ÿ·≈‡Õ“„®„ àæ«°‡¢“‡À¡◊Õπ°—∫ºŸâ‡≈’È¬ß·°– ·≈–®–π”æ«°
‡¢“‰ª¬—ßπÈ”æÿ∑’Ë „Àâ™’«‘µ ·≈–æ√–‡®â“®–‡™Á¥πÈ”µ“∑ÿ°À¬¥®“°µ“¢Õßæ«°‡¢“é

ºπ÷°Õ—π∑’Ë‡®Á¥
‡¡◊ËÕ≈Ÿ°·°–‡ªî¥ºπ÷°Õ—π∑’Ë‡®Á¥ÕÕ°¡“ «√√§å°Á‡ß’¬∫‰ª‡ªìπ‡«≈“√“«§√÷Ëß™—Ë«‚¡ß
2º¡‡ÀÁπ∑Ÿµ «√√§å‡®Á¥Õß§å¬◊πÕ¬ŸàµàÕÀπâ“æ√–‡®â“ ·≈–æ«°‡¢“‰¥â√—∫·µ√‡®Á¥Õ—π
3∑Ÿµ «√√§åÕ’°Õß§åÀπ÷Ëß∂◊Õ°√–∂“ß‰ø∑Õß§”‡¢â“¡“¬◊πÕ¬Ÿà∑’Ë·∑àπ∫Ÿ™“ ∑à“π‰¥â√—∫‡§√◊ËÕßÀÕ¡
®”π«π¡“° ”À√—∫‡Õ“¡“‡º“∂«“¬∫π·∑àπ∫Ÿ™“∑Õß§”∑’ËÕ¬ŸàÀπâ“∫—≈≈—ß°å √à«¡°—∫§”Õ∏‘…∞“π¢Õß
§π¢Õßæ√–‡®â“ 4§«—π®“°‡§√◊ÕË ßÀÕ¡„π¡◊Õ∑Ÿµ «√√§åÕß§åππÈ— ·≈–§”Õ∏‘…∞“π¢Õß§π¢Õßæ√–‡®â“
‰¥â≈Õ¬¢÷Èπ‰ªÀ“æ√–‡®â“ 5®“°π—Èπ∑Ÿµ «√√§å‡Õ“‰ø®“°·∑àπ∫Ÿ™“¡“„ à≈ß„π°√–∂“ß ·≈â«‚¬π°√–
∂“ßπ—Èπ≈ß‰ª∫π·ºàπ¥‘π‚≈° ∑”„Àâ‡°‘¥øÑ“·≈∫ øÑ“√âÕß·≈–‡ ’¬ßµà“ßÊ √«¡∑—Èß·ºàπ¥‘π‰À«

8

∑Ÿµ «√√§å∑—Èß‡®Á¥‡ªÉ“·µ√
«√√§å∑ßÈ— ‡®Á¥Õß§å µà“ß°Á‡µ√’¬¡æ√âÕ¡∑’®Ë –‡ªÉ“·µ√∑—ßÈ ‡®Á¥Õ—π¢Õßµπ‡Õß 7‡¡◊ÕË ∑Ÿµ
«√√§åÕß§å·√°‡ªÉ“·µ√¢÷Èπ °Á¡’≈Ÿ°‡ÀÁ∫·≈–‰øº ¡°—∫‡≈◊Õ¥ ∂Ÿ°‚¬π≈ß¡“∫π·ºàπ¥‘π‚≈° ∑”„Àâ
Àπ÷Ëß„π “¡¢Õß‚≈° √«¡∑—ÈßÀπ÷Ëß„π “¡¢Õßµâπ‰¡â∂Ÿ°‰ø‡º“‰ª ·≈–æ◊™º—° ’‡¢’¬«∑—ÈßÀ¡¥°Á∂Ÿ°‡º“
®πÀ¡¥ ‘Èπ
8‡¡◊ÕË ∑Ÿµ «√√§åÕß§å∑Ë’ Õß‡ªÉ“·µ√¢÷π
È ¡’ ßË‘ Àπ÷ßË ∑’¥Ë ‡Ÿ À¡◊Õπ¿Ÿ‡¢“¢π“¥„À≠à∑°Ë’ ”≈—ß≈ÿ°‡ªìπ‰ø ∂Ÿ°
‚¬π≈ß‰ª„π∑–‡≈ ∑”„ÀâÀπ÷Ëß„π “¡¢Õß∑–‡≈°≈“¬‡ªìπ‡≈◊Õ¥ 9Àπ÷Ëß„π “¡¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘µ„π∑–‡≈°Á
µ“¬‰ª ·≈–Àπ÷Ëß„π “¡¢Õß‡√◊Õ°Á∂Ÿ°∑”≈“¬
10‡¡◊ÕË ∑Ÿµ «√√§åÕß§å∑’Ë “¡‡ªÉ“·µ√¢÷π
È ¥“«„À≠à¥«ßÀπ÷ßË ∑’≈Ë °ÿ ‰À¡â ‚™µ‘™«à ß‡À¡◊Õπ°—∫§∫‡æ≈‘ß
°Áµ°≈ß¡“®“°øÑ“ ≈ß‰ªÀπ÷ßË „π “¡ «à π¢Õß·¡àπ”È ∑—ßÈ À≈“¬·≈–·À≈àßπÈ”æÿµ“à ßÊ 11¥“«¥«ßπ—πÈ ™◊ÕË
«à“ ∫Õ√–‡æÁ¥ ∑”„ÀâÀπ÷Ëß„π “¡¢ÕßπÈ”¡’√ ¢¡ ∑”„Àâ§π¡“°¡“¬∑’Ë¥◊Ë¡πÈ”π—Èπµ“¬‰ª
12‡¡◊ÕË ∑Ÿµ «√√§åÕß§å∑’Ë ‡’Ë ªÉ“·µ√¢÷π
È ∑”„ÀâÀπ÷ßË „π “¡¢Õß¥«ßÕ“∑‘µ¬å ¥«ß®—π∑√å ·≈–¥«ß¥“«
µà“ßÊ ∂Ÿ°∑”≈“¬®π¡◊¥‰ª ∑”„ÀâÀπ÷Ëß„π “¡¢Õß°≈“ß«—π·≈–°≈“ß§◊π‰¡à¡’· ß «à“ß
13„π¢≥–∑’Ëº¡¡Õß¥ŸÕ¬Ÿàπ—Èπ º¡‰¥â¬‘π‡ ’¬ßπ°Õ‘π∑√’µ—«Àπ÷Ëß∑’Ë∫‘πÕ¬Ÿà°≈“ßÕ“°“» √âÕß‡ ¬’ ß¥—ß
«à“ çπà“≈–Õ“¬ πà“≈–Õ“¬ πà“≈–Õ“¬ ”À√—∫§π™—«Ë ∑’ÕË “»—¬Õ¬Ÿà∫π·ºàπ¥‘π‚≈°† ‡æ√“–‡¡◊ËÕ∑Ÿµ «√√§å
“¡Õß§å∑’Ë‡À≈◊ÕÕ¬Ÿà ‡ªÉ“·µ√¢÷Èπ¡“ æ«°‡¢“°Á®–À¡¥»—°¥‘Ï»√’‰ªé
6®“°π—π
È ∑Ÿµ

9

‡¡◊ÕË ∑Ÿµ «√√§åÕß§å∑ÀË’ “â ‡ªÉ“·µ√¢÷πÈ º¡‡ÀÁπ¥“«¥«ßÀπ÷ßË µ°®“°øÑ“≈ß∫π·ºàπ¥‘π‚≈°·≈–¥“«
¥«ßπ’È ‰¥â√—∫°ÿ≠·® ”À√—∫‰¢À≈ÿ¡∑’Ë≈÷°¡“°* 2‡¡◊ËÕ¥“«¥«ßπ—Èπ‡ªî¥À≈ÿ¡∑’Ë≈÷°¡“° °Á¡’§«—πæÿàß
ÕÕ°¡“‡À¡◊Õπ§«—π∑’ËÕÕ°¡“®“°‡µ“À≈Õ¡‚≈À–¢π“¥¬—°…å §«—ππ’È∫¥∫—ß¥«ßÕ“∑‘µ¬å ·≈–∑âÕßøÑ“
9:1
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„Àâ¡¥◊ ¡‘¥‰ª 3¡’ΩßŸ µ—°Í ·µπ∫‘πÕÕ°¡“®“°§«—ππ’≈È ß¡“∫π·ºàπ¥‘π‚≈°æ«°¡—π‰¥â√∫— Õ”π“®®“°æ√–‡®â“
„ÀâµÕà ¬‰¥â‡À¡◊Õπ·¡ßªÉÕß 4·µà ‰¡à ‰¥â√∫— Õπÿ≠“µ„Àâ∑”≈“¬À≠â“ æ◊™ ‡’ ¢’¬« À√◊Õµâπ‰¡â ·µà„Àâ∑”√â“¬
‡©æ“–§π∑’Ë ‰¡à¡µ’ √“ª√–∑—∫¢Õßæ√–‡®â“Õ¬Ÿ∫à πÀπâ“º“°‡∑à“π—πÈ 5æ«°µ—°Í ·µππ’È ‰¡à ‰¥â√∫— Õπÿ≠“µ„Àâ
¶à“§πæ«°π’È ·µà„Àâ∑√¡“πæ«°π’È „Àâ‡®Á∫ª«¥‡À¡◊Õπ·¡ßªÉÕßµàÕ¬‡ªìπ‡«≈“Àâ“‡¥◊Õπ 6„π™à«ß‡«≈“
π—πÈ ¡πÿ…¬å®–· «ßÀ“§«“¡µ“¬·µà°ÀÁ “‰¡à‡®Õ æ«°‡¢“Õ¬“°µ“¬ ·µà§«“¡µ“¬®–Àπ’‰ª®“°æ«°‡¢“
7æ«°µ—°Í ·µππ’È ¥Ÿ‡À¡◊Õπ¡â“∑’æ
Ë √âÕ¡®–ÕÕ°√∫ ∫πÀ—«¢Õß¡—π «¡ ßË‘ ∑’‡Ë À¡◊Õπ°—∫¡ß°ÿØ∑Õß§”
Àπâ“¢Õß¡—π‡À¡◊Õπ°—∫Àπâ“¢Õß¡πÿ…¬å 8º¡¢Õß¡—π‡À¡◊Õπ°—∫º¡¢ÕßºŸâÀ≠‘ß øíπ¢Õß¡—π‡À¡◊Õπøíπ
ß‘ ‚µ 9æ«°¡—π¡’Àπâ“Õ°‡À¡◊Õπ·ºàπ‡°√“–‡À≈Á° ‡ ¬’ ßªï°¢Õß¡—π‡À¡◊Õπ‡ ¬’ ß¢Õß√∂√∫æ√âÕ¡¡â“‡ªìπ
®”π«π¡“° ∑’‡Ë √àß√’∫‡¢â“ Ÿà ß§√“¡ 10À“ß¢Õß¡—π¡’‡À≈Á°‰π‡À¡◊Õπ°—∫À“ß·¡ßªÉÕß Õ”π“®¢Õß¡—π∑’Ë
®–∑”√â“¬¡πÿ…¬åµ≈Õ¥Àâ“‡¥◊Õππ—πÈ Õ¬Ÿ∑à ÀË’ “ß¢Õß¡—π 11æ«°¡—π¡’æ«°∑Ÿµ∑’§Ë Õ¬¥Ÿ·≈À≈ÿ¡∑’≈Ë °÷ ¡“°π—πÈ
‡ªìπ°…—µ√‘¬¢å Õßæ«°¡—π ∑Ÿµπ’¡È ™’ Õ◊Ë „π¿“…“Œ’∫√Ÿ«“à Õ“∫—¥‚¥π* ·≈–¡’™Õ◊Ë „π¿“…“°√’°«à“ ÕªÕ≈≈‘‚¬π
À√◊ÕºŸâ∑”≈“¬
12‡√◊ÕË ßÀπâ“Õ—∫Õ“¬Õ—π·√°ºà“π‰ª·≈â« ¥Ÿ ‘ ¬—ß‡À≈◊Õ‡√◊ÕË ßÀπâ“Õ—∫Õ“¬Õ—π¬‘ßË „À≠àÕ°’ ÕßÕ¬à“ß
∑’Ë°”≈—ß®–‡°‘¥¢÷Èπ
13‡¡◊ÕË ∑Ÿµ «√√§åÕß§å∑À
Ë’ °‡ªÉ“·µ√¢÷πÈ º¡‰¥â¬π‘ ‡ ¬’ ß¡“®“°‡™‘ßßÕπ∑—ßÈ ÕË’ π— µ√ß¡ÿ¡¢Õß·∑àπ
∫Ÿ™“∑Õß§”∑’Ëµ—ÈßÕ¬Ÿàµ√ßÀπâ“æ√–‡®â“ 14‡ ’¬ßπ—ÈπæŸ¥°—∫∑Ÿµ «√√§åÕß§å∑’ËÀ°∑’Ë∂◊Õ·µ√«à“ ç„Àâ·°â¡—¥
∑Ÿµ «√√§å∑ß—È ∑’Ë ∂’Ë °Ÿ ¡—¥‰«â∑·’Ë ¡àπÈ”„À≠à¬‡Ÿ ø√µ‘ *é 15¥—ßπ—πÈ ∑ŸµÕß§å∑À’Ë °‰¥â ‰ªª≈àÕ¬∑Ÿµ «√√§å∑ß—È ’Ë ´÷ßË
æ√–‡®â“‰¥â‡µ√’¬¡‰«âæ√âÕ¡·≈â« ”À√—∫™—Ë«‚¡ßπ’È «—ππ’È ‡¥◊Õππ’È ·≈–ªïπ’È ‡æ◊ËÕ∑Ÿµ «√√§å∑—Èß ’ËÕß§åπ’È
®–‰¥â¶“à Àπ÷ßË „π “¡¢ÕßºŸ§â π‡ ¬’ 16º¡‰¥â¬π‘ «à“ ®”π«π¢Õß°Õß∑—æ∑À“√¡â“¡’Õ¬Ÿà Õß√âÕ¬≈â“ππ“¬
17„ππ‘¡µ‘ *¢Õßº¡ ≈—°…≥–¢Õß¡â“·≈–§π¢’π
Ë πÈ— ‡ªìπÕ¬à“ßπ’§È Õ◊ §π∑’πË ßË— ∫πÀ≈—ß¡â“¡’‡°√“–∫—ß
Õ° ’·¥ß‡À¡◊Õπ‰ø ’πÈ”‡ß‘π‡À¡◊Õπæ≈Õ¬πÈ”‡ß‘π‡¢â¡ ·≈– ’‡À≈◊Õß‡À¡◊Õπ°”¡–∂—π ·≈–À—«¢Õß
¡â“‡À¡◊Õπ°—∫À—« ‘ß‚µ ª“°¢Õß¡—π¡’‰ø §«—π ·≈–°”¡–∂—πæÿàßÕÕ°¡“ 18¿—¬æ‘∫—µ‘∑—Èß “¡Õ¬à“ßπ’È
§◊Õ ‰ø §«—π ·≈–°”¡–∂—π∑’æË ßàÿ ÕÕ°¡“®“°ª“° ¢Õß¡â“æ«°π—πÈ ‰¥â¶“à Àπ÷ßË „π “¡¢Õß¡πÿ…¬å 19‡æ√“–
ƒ∑∏‘Ï¢Õß¡â“Õ¬Ÿà∑’Ëª“°·≈–À“ß¢Õß¡—π À“ß¢Õß¡—π‡À¡◊ÕπßŸ∑’Ë¡’À—«‰«â∑”√â“¬§π
20¡πÿ…¬å∑‡Ë’ À≈◊ÕÕ¬Ÿà ∑’Ë ‰¡à ‰¥â∂°Ÿ ¶à“®“°¿—¬æ‘∫µ— ‡‘ À≈à“π’È ¬—ß§ß‰¡à ‰¥âÀπ
— Àπ’‰ª®“° ßË‘ µà“ßÊ ∑’æË «°
‡¢“ √â“ß¢÷Èπ¡“°—∫¡◊Õ¢Õßµ—«‡Õß æ«°‡¢“‰¡à ‰¥â‡≈‘°°√“∫‰À«âæ«°¿Ÿµº’ªï»“® À√◊Õ√Ÿª‡§“√æ†∑’Ë∑”
¥â«¬∑Õß§” ‡ß‘π À‘π ·≈–‰¡â´÷Ëß‰¡à “¡“√∂¡Õß‡ÀÁπ À√◊Õ‰¥â¬‘πÀ√◊Õ‡¥‘π‰¥â 21æ«°‡¢“‰¡à ‰¥â°≈—∫µ—«
°≈—∫„®®“°°“√¶à“øíπ°—π °“√„™â‡«∑¡πµ√å§“∂“ °“√∑”∫“ª∑“ß‡æ» ·≈–°“√≈—°¢‚¡¬

∑Ÿµ «√√§å·≈–Àπ—ß ◊Õ¡â«π
º¡‰¥â‡ÀÁπ∑Ÿµ «√√§å∑’Ë¡’ƒ∑∏‘Ï¡“°Õ’°Õß§åÀπ÷Ëß ≈ß¡“®“° «√√§å¡’‡¡¶ª°§≈ÿ¡µ—«·≈–¡’
√ÿßâ Õ¬Ÿ√à Õ∫À—« „∫Àπâ“‡À¡◊Õπ¥«ßÕ“∑‘µ¬å ·≈–¡’¢“‡À¡◊Õπ‡ “‰ø 2„π¡◊Õ¢Õß∑à“π¡’Àπ—ß Õ◊
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9:11 Õ“∫—¥‚¥π ‡ªìπ ∂“π∑’Ë·Ààß§«“¡µ“¬ („πæ√–§—¡¿’√å‡¥‘¡)
9:14 ·¡àπ”È „À≠à¬Ÿ‡ø√µ‘ ‡ªìπ·¡àπÈ”∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°¢ÕßÕ“≥“®—°√‚√¡—π °—Èπæ√¡·¥π√–À«à“ßÕ“≥“®—°√‚√¡¡—π°—∫
ª√–‡∑»æ“√å‡∏’¬ ª√–‡∑»æ“√å‡∏’¬¡’∑À“√¡â“∑’Ë·¢Áß·°√àß·≈–¥ÿ¥—π¡“° Õà“π‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â®“°∫∑∑’Ë 16:12
9:17 π‘¡‘µ ‡ªìπ«‘∏’Àπ÷Ëß∑’Ëæ√–‡®â“„™â „π°“√µ‘¥µàÕ ◊ËÕ “√°—∫§π §≈â“¬Ê°—∫Ωíπ
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¡â«π‡≈Á°Ê ∑’§Ë ≈’‡Ë ªî¥Õ¬Ÿà ‡∑â“¢«“¢Õß∑à“π‡À¬’¬∫Õ¬Ÿ∫à π∑–‡≈ «à π‡∑â“´â“¬‡À¬’¬∫Õ¬Ÿ∫à π·ºàπ¥‘π 3∑à“π
√âÕß‡ ¬’ ß¥—ß‡À¡◊Õπ ß‘ ‚µ§”√“¡ ·≈–‡¡◊ÕË √âÕß‡ ¬’ ßøÑ“√âÕß∑—ßÈ ‡®Á¥‡ ¬’ ß°Á¥ß— ¢÷πÈ 4‡¡◊ÕË ‡ ¬’ ßøÑ“√âÕß∑—ßÈ
‡®Á¥¥—ß¢÷Èπ º¡‡√‘Ë¡®–‡¢’¬π·µàº¡‰¥â¬‘π‡ ’¬ß®“° «√√§å¥—ß¢÷Èπ‡ ’¬°àÕπ«à“ ç‡°Á∫ ‘Ëß∑’ËøÑ“√âÕß∑—Èß‡®Á¥
‰¥âæŸ¥‰«â‡ªìπ§«“¡≈—∫ Õ¬à“‰¥â‡¢’¬π≈ß‰ªé
5®“°π—Èπ ∑Ÿµ «√√§å∑’Ëº¡‡ÀÁπ¬◊πÕ¬Ÿà∑—Èß∫π∑–‡≈ ·≈–∫π·ºàπ¥‘ππ—Èπ ‰¥â™Ÿ¡◊Õ¢«“¢Õß∑à“π¢÷Èπ
øÑ“ 6 “∫“π‚¥¬Õâ“ß∂÷ßæ√–‡®â“ºŸâ¡’™’«‘µÕ¬Ÿàµ≈Õ¥‰ª ºŸâ √â“ßøÑ“ «√√§å ·ºàπ¥‘π‚≈° ∑–‡≈ ·≈–
∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß∑’ËÕ¬Ÿà „πæ«°¡—π¥â«¬ ∑Ÿµ «√√§å “∫“π«à“ çæ√–‡®â“®–‰¡à√Õ™â“Õ’°µàÕ‰ª·≈â«∑’Ë®–
∑”µ“¡·ºπ¢Õßæ√–Õß§åé 7„π‡«≈“∑’∑Ë µŸ «√√§åÕß§å∑‡Ë’ ®Á¥®–‡ªÉ“·µ√π—πÈ æ√–‡®â“®–∑”„Àâ·ºπ°“√
Õ—π≈÷°≈—∫¢Õßæ√–Õß§å ”‡√Á®µ“¡∑’Ëæ√–Õß§å ‰¥âª√–°“»‰«â°—∫æ«°ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“† ºŸâ√—∫„™â¢Õß
æ√–Õß§å
8®“°π—Èπ‡ ’¬ß∑’Ëº¡‰¥â¬‘π®“° «√√§å°Á∫Õ°º¡Õ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß«à“ ç‰ª√—∫¡â«πÀπ—ß ◊Õ∑’Ë§≈’Ë‡ªî¥Õ¬Ÿà
„π¡◊Õ¢Õß∑Ÿµ «√√§å∑’Ë¬◊πÕ¬Ÿà∑—Èß∫π∑–‡≈·≈–∫π·ºàπ¥‘π ‘é 9º¡®÷ß‰ªÀ“∑Ÿµ «√√§åÕß§åπ—Èπ·≈–¢Õ
Àπ—ß ◊Õ¡â«π‡≈Á°π—Èπ ∑à“π∫Õ°«à“ ç‡Õ“‰ª°‘π ¡—π®–¡’√ ¢¡‡¡◊ËÕÕ¬Ÿà „π∑âÕß ·µà‡¡◊ËÕÕ¬Ÿà „πª“°¡—π®–
¡’√ À«“π‡À¡◊ÕππÈ”º÷Èßé 10º¡®÷ß√—∫Àπ—ß ◊Õ¡â«π®“°¡◊Õ∑Ÿµ «√√§å¡“°‘π ‡¡◊ËÕ¡—πÕ¬Ÿà„πª“°º¡°Á¡’
√ À«“π‡À¡◊ÕππÈ”º÷ßÈ ·µà‡¡◊ÕË µ°∂÷ß∑âÕß°Á°≈—∫°≈“¬‡ªìπ¢¡ 11¡’ºÀŸâ π÷ßË ∫Õ°º¡«à“é‡®â“®–µâÕßª√–°“»
§”µ—¥ ‘π¢Õßæ√–‡®â“µàÕ‡™◊ÈÕ™“µ‘∑—ÈßÀ≈“¬ ™π™“µ‘µà“ßÊ ¿“…“µà“ßÊ ·≈–æ«°°…—µ√‘¬å∑—ÈßÀ≈“¬é

æ¬“π∑—ßÈ Õß
À≈—ß®“°π—πÈ º¡‰¥â√∫— ‰¡âÕÕâ ¬“«°â“πÀπ÷ßË ‰«â „™â‡ªìπ‰¡â«¥— ·≈–¡’‡ ¬’ ß∫Õ°°—∫º¡«à“ ç‰ª
«—¥¢π“¥«‘À“√†¢Õßæ√–‡®â“ ·∑àπ∫Ÿ™“ ·≈–π—∫®”π«π§π∑’°Ë ”≈—ßπ¡— °“√ Õ¬Ÿà„π«‘À“√
2
π—Èπ ·µà ‰¡àµâÕß«—¥≈“π™—ÈππÕ°¢Õß«‘À“√ ‡æ√“–‰¥â∂Ÿ°¬°„Àâ°—∫§ππÕ°»“ π“·≈â« æ«°‡¢“®–
‡À¬’¬∫¬Ë”‰ª∑ÿ°Àπ·Ààß„π‡¡◊Õß∫√‘ ∑ÿ ∏‘‡Ï ªìπ‡«≈“ Ë’ ∫‘ Õß‡¥◊Õπ 3‡√“®–„Àâƒ∑∏‘ÕÏ ”π“®°—∫æ¬“π∑—ßÈ
Õß¢Õß‡√“ ∑’Ë®–ª√–°“»∂âÕ¬§”¢Õßæ√–‡®â“‡ªìπ‡«≈“Àπ÷Ëßæ—π Õß√âÕ¬À° ‘∫«—π ·≈–æ«°‡¢“
®– «¡„ ºà “â °√– Õ∫*é 4æ¬“π∑—ßÈ Õß°Á§Õ◊ µâπ¡–°Õ° Õßµâπ·≈–µ–‡°’¬ßµ—ßÈ æ◊πÈ Õß¥«ß æ¬“π
∑—ßÈ Õßπ’È ‰¥â¬π◊ Õ¬Ÿµà Õà Àπâ“Õß§å‡®â“™’«µ‘ ºŸ§â √Õ∫§√Õß‚≈°π’È 5∂â“¡’„§√æ¬“¬“¡∑’®Ë –∑”Õ—πµ√“¬æ¬“π
∑—Èß Õßπ’È °Á®–¡’ ‰øÕÕ°¡“®“°ª“°¢Õßæ«°‡¢“ ∑”≈“¬»—µ√Ÿπ—Èπ‡ ’¬ ∂â“¡’„§√æ¬“¬“¡∑”√â“¬æ«°
‡¢“ °Á®–µâÕßµ“¬·∫∫π’È 6æ¬“π∑—Èß Õßπ’È ¡’ƒ∑∏‘ÏÕ”π“®∑’Ë®–ªî¥∑âÕßøÑ“‰¡à „ÀâΩπµ°„π¢≥–∑’Ëæ«°
‡¢“°”≈—ßª√–°“»∂âÕ¬§”¢Õßæ√–‡®â“Õ¬Ÿà æ«°‡¢“¡’ƒ∑∏‘Ï∑”„Àâ·À≈àßπÈ”∑—ÈßÀ¡¥°≈“¬‡ªìπ‡≈◊Õ¥
·≈–¡’ƒ∑∏‘Ï∑’Ë®–∑”„Àâ‡°‘¥¿—¬æ‘∫—µ‘µà“ßÊ ∫π‚≈°°’Ë§√—Èß°Á ‰¥âµ“¡∑’Ëæ«°‡¢“µâÕß°“√
7‡¡◊ÕË æ«°‡¢“∑”Àπâ“∑’‡Ë ªìπæ¬“π‡ √Á®·≈â« ®–¡’ µ— «å√“â ¬µ—«Àπ÷ßË ¢÷π
È ¡“®“°À≈ÿ¡∑’≈Ë °÷ ¡“° ÕÕ°
8
¡“µàÕ °âŸ ∫— æ«°‡¢“ µ— «åππÈ— ®–™π–·≈–¶à“æ«°‡¢“‡ ¬’ »æ¢Õßæ«°‡¢“®–πÕπÕ¬Ÿ∫à π∂ππ„π‡¡◊Õß
Õ—π¬‘Ëß„À≠à ‡ªìπ‡¡◊Õß∑’ËÕß§å‡®â“™’«‘µ¢Õßæ«°‡¢“‰¥â∂Ÿ°µ√÷ß∫π‰¡â°“ß‡¢π‡À¡◊Õπ°—π ´÷Ëß‰¥â™◊ËÕ«à“
‡ªìπ‡¡◊Õß‚ ‚¥¡·≈–‡¡◊ÕßÕ’¬ª‘ µå 9§π®“°∑ÿ°‡™◊ÕÈ ™“µ‘ ∑ÿ°‡ºà“æ—π∏ÿå ∑ÿ°¿“…“·≈–∑ÿ°™π™“µ‘ ®–¡Õß
¥Ÿ»æ¢Õßæ«°‡¢“µ≈Õ¥‡«≈“ “¡«—π§√÷ßË ·≈–®–‰¡à¬Õ¡„Àâ‡Õ“»æπ—πÈ ‰ªΩíß 10æ«°§π™—«Ë ∑’ÕË ¬Ÿ∫à π‚≈°

11

11:3 ºâ“°√– Õ∫ §◊Õ ‡ ◊ÈÕ∑’Ë „ à‡æ◊ËÕ· ¥ß§«“¡‡»√â“‚»°‡ ’¬„®

27 rev

442

26/8/03, 12:23 PM

443

«‘«√≥å 12:1

π’Èµà“ß°Á®–¡’§«“¡ ÿ¢ ‡æ√“–‡¢“∑—Èß Õßµ“¬·≈â« æ«°‡¢“®–®—¥ß“π‡≈’È¬ß©≈Õß·≈–„Àâ¢Õß¢«—≠
·°à°π— ·≈–°—π ‡æ√“–ºŸæâ ¥Ÿ ·∑πæ√–‡®â“∑—ßÈ Õß§ππ’È ‰¥â∑”„Àâ§πæ«°π—πÈ ∑’ÕË ¬Ÿ∫à π‚≈°∑π∑ÿ°¢å∑√¡“π
11·µàÀ≈—ß®“°ºà“π‰ª “¡«—π§√÷ßË æ√–‡®â“®–„Àâ≈¡À“¬„®∑’Ë„Àâ™«’ µ‘ °—∫‡¢“∑—ßÈ Õß ·≈–æ«°‡¢“
°Á≈°ÿ ¢÷πÈ ¬◊π æ«°§π∑’‡Ë ÀÁπ‡¢“µà“ß°Á°≈—«¡“° 12ºŸæâ ¥Ÿ ·∑πæ√–‡®â“∑—ßÈ Õß‰¥â¬π‘ ‡ ¬’ ßÕ—π¥—ß®“° «√√§å
æŸ¥°—∫æ«°‡¢“«à“ ç¢÷Èπ¡“∑’Ëπ’Ëé æ«°‡¢“®÷ß‰¥â¢÷Èπ‰ª∫π «√√§å„πÀ¡Ÿà‡¡¶π—Èπ ·≈–æ«°»—µ√Ÿ¢Õß‡¢“
°Á‡ÀÁπæ«°‡¢“¢÷Èπ‰ª
13„π¢≥–‡¥’¬«°—π°Á‡°‘¥·ºàπ¥‘π‰À«Õ¬à“ß√ÿπ·√ß ∑”„ÀâÀπ÷Ëß„π ‘∫ à«π¢Õß∫â“π‡¡◊Õßπ—Èπ∂Ÿ°
∑”≈“¬≈ß ¡’§πµ“¬‡®Á¥æ—π§π®“°·ºàπ¥‘π‰À« à«π§π∑’Ë‡À≈◊ÕÕ¬Ÿàµ°„®°≈—«¡“° µà“ßæ“°—π
√√‡ √‘≠æ√–‡®â“·Ààß «√√§å
14‡√◊ËÕßπà“Õ—∫Õ“¬Õ—π∑’Ë Õßºà“π‰ª·≈â« ·µà√–«—ß„Àâ¥’ ‡√◊ËÕßπà“Õ—∫Õ“¬Õ—π∑’Ë “¡ °”≈—ß®–‡°‘¥
¢÷Èπ„π‰¡à™â“

·µ√∑’‡Ë ®Á¥
¬’ ß·µ√®“°∑Ÿµ «√√§åÕß§å∑‡Ë’ ®Á¥¥—ß¢÷πÈ °Á¡‡’ ¬’ ß„π «√√§å¥ß— ¢÷πÈ ¡“°¡“¬æŸ¥«à“ ç·ºàπ¥‘π
¢Õß‚≈°π’È ‰¥â°≈“¬‡ªìπ·ºàπ¥‘π¢ÕßÕß§å‡®â“™’«µ‘ ¢Õß‡√“°—∫°…—µ√‘¬ºå ¬âŸ ßË‘ „À≠à*¢Õßæ√–Õß§å·≈â« æ√–Õß§å
®–§√Õ∫§√Õßµ≈Õ¥‰ªé 16æ«°ºŸâÕ“«ÿ‚ ∑—Èß¬’Ë ‘∫ ’ËÕß§å∑’Ëπ—ËßÕ¬Ÿà∫π∫—≈≈—ß°å¢Õßµπµ√ßÀπâ“æ√–‡®â“ ‰¥â
°â¡Àπâ“°√“∫≈ßπ¡— °“√æ√–‡®â“ 17·≈–æŸ¥«à“
ç‡√“¢Õ∫§ÿ≥æ√–Õß§å
Õß§å‡®â“™’«‘µ æ√–‡®â“ºŸâ¡’ƒ∑∏‘Ï∑—Èß ‘Èπ
ºŸâ´÷Ëß‡ªìπÕ¬Ÿà „πªí®®ÿ∫—ππ’È·≈–„πÕ¥’µ
‡æ√“–æ√–Õß§å ‰¥â „™âÕ”π“®Õ—π¬‘Ëß„À≠à¢Õßæ√–Õß§å
·≈–‰¥â‡√‘Ë¡§√Õ∫§√Õß·≈â«
18™π™“µ‘∑Ë’ ‰¡à ‰¥â‡™◊ÕË æ√–Õß§å ‡°‘¥§«“¡‚°√∏·§âπ
·µà∫—¥π’È∂÷ß‡«≈“·≈â« ∑’Ëæ√–Õß§å®–· ¥ß§«“¡‚°√∏¢Õßæ√–Õß§å
∂÷ß‡«≈“ ”À√—∫æ√–Õß§å·≈â« ∑’Ë®–æ‘æ“°…“§π∑’Ëµ“¬‰ª·≈â«
·≈–„Àâ√“ß«—≈°—∫æ«°ºŸâ√—∫„™â¢Õßæ√–Õß§å æ«°ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“
§π¢Õßæ√–Õß§å·≈–§πæ«°π—Èπ∑’Ë‡§“√æ¬”‡°√ßæ√–Õß§å
∑—ÈßºŸâ¬‘Ëß„À≠à ·≈–ºŸâµË”µâÕ¬
·≈–∂÷ß‡«≈“ ”À√—∫æ√–Õß§å·≈â« ∑’Ë®–∑”≈“¬§πæ«°π—Èπ∑’Ë ‰¥â∑”≈“¬·ºàπ¥‘π‚≈°é
19®“°π—π
È «‘À“√†¢Õßæ√–‡®â“„π «√√§å°‡Á ªî¥ÕÕ° ¡’À∫’ ∑’∫Ë √√®ÿ§” ≠
— ≠“¢Õßæ√–Õß§å¿“¬„π
«‘À“√π—Èπ ·≈–‡°‘¥øÑ“·≈∫ ‡ ’¬ßµà“ßÊ ‡ ’¬ßøÑ“√âÕß ·ºàπ¥‘π‰À« ·≈–æ“¬ÿ≈Ÿ°‡ÀÁ∫Õ¬à“ßÀπ—°
15‡¡◊ÕË ‡

12

ºŸâÀ≠‘ß°—∫¡—ß°√
À≈—ß®“°π—πÈ º¡‡ÀÁπ ß‘Ë ∑’¬Ë ß‘Ë „À≠à·≈–¡À—»®√√¬å‡°‘¥¢÷πÈ ∫π «√√§å §◊Õ¡’À≠‘ß§πÀπ÷ßË ¡’¥«ß
Õ“∑‘µ¬å‡ªìπ‡ ◊ÈÕºâ“ ¡’¥«ß®—π∑√åÕ¬Ÿà„µâ‡∑â“ ·≈–∫πÀ—«¢Õß‡∏Õ¡’¡ß°ÿÆ∑’Ë∑”¥â«¬¥“« ‘∫
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Õß¥«ß 2‡∏Õµ—ßÈ ∑âÕßÕ¬Ÿà ‡∏Õ√âÕß¥â«¬§«“¡‡®Á∫ª«¥‡æ√“–„°≈â®–§≈Õ¥·≈â« 3º¡‰¥â‡ÀÁπ ß‘Ë ∑’¬Ë ß‘Ë „À≠à
·≈–¡À—»®√√¬åÕ’°Õ¬à“ßÀπ÷Ëß‡°‘¥¢÷Èπ∫π «√√§å æ«°§ÿ≥‡™◊ËÕ‰À¡ ¡’¡—ß°√ ’·¥ßµ—«„À≠àµ—«Àπ÷Ëß ¡’
‡®Á¥À—«·≈– ∫‘ ‡¢“‚º≈àÕÕ°¡“ ·µà≈–À—«¡’¡ß°ÿÆ «¡Õ¬Ÿà 4À“ß¢Õß¡—πµ«—¥‡Õ“Àπ÷ßË „π “¡¢Õß¥«ß¥“«
∫π∑âÕßøÑ“µ°≈ß¡“∫π‚≈° ·≈–¡—π°Á¬◊πÕ¬Ÿàµ√ßÀπâ“À≠‘ß∑’Ë°”≈—ß®–§≈Õ¥≈Ÿ°§ππ—Èπ ‡æ◊ËÕ®–°‘π≈Ÿ°
¢Õßπ“ß∑—π∑’∑§Ë’ ≈Õ¥ÕÕ°¡“ 5À≠‘ß§ππ—πÈ ‰¥â§≈Õ¥≈Ÿ°™“¬ ºŸ∑â ®’Ë –§√Õ∫§√Õßª√–™“™“µ‘∑ß—È ª«ß¥â«¬
§∑“‡À≈Á° ·µàæ√–‡®â“°Á ‰¥â§«â“≈Ÿ°¢Õß‡∏Õ‰ªÕ¬Ÿ°à ∫— æ√–Õß§å∫π∫—≈≈—ß°å¢Õßæ√–Õß§å 6‡∏Õ‰¥âÀπ’‡¢â“‰ª
„π∑’Ë‡ª≈à“‡ª≈’Ë¬«·Àâß·≈âß ‰ª¬—ß∑’Ë∑’Ëæ√–‡®â“‰¥â‡µ√’¬¡‰«â ”À√—∫‡∏Õ ‡æ◊ËÕ‡∏Õ®–‰¥â√—∫°“√¥Ÿ·≈‡ªìπ
‡«≈“Àπ÷Ëßæ—π Õß√âÕ¬À° ‘∫«—π
7µàÕ¡“ ‰¥â‡°‘¥ ß§√“¡¢÷Èπ∫π «√√§å ¡‘§“‡Õ≈*°—∫∑Ÿµ «√√§å¢Õß‡¢“‰¥âµàÕ Ÿâ°—∫¡—ß°√µ—«π—Èπ
·µà¡ß— °√µ—«π—πÈ °—∫æ«° ¡ÿπ¢Õß¡—π°ÁµÕ∫‚µâ 8ΩÉ“¬¡—ß°√·æâ ¡—π·≈–æ«° ¡ÿπ¢Õß¡—π®÷ß‰¡à “¡“√∂
Õ¬Ÿ∫à π «√√§å ‰¥âÕ°’ µàÕ‰ª 9¡—ß°√„À≠à´ßË÷ ‡ªìπßŸ¥°÷ ¥”∫√√æå ´÷ßË ‡√’¬°°—π«à“ ¡“√À√◊Õ´“µ“π ºŸ∑â ≈Ë’ Õà ≈«ß
¡πÿ…¬å∑—Èß‚≈° °Á∂Ÿ°‚¬π≈ß¡“∫π‚≈°æ√âÕ¡°—∫æ«° ¡ÿπ¢Õß¡—π
10À≈—ß®“°π—Èπº¡°Á ‰¥â¬‘π‡ ’¬ß¥—ß¢÷Èπ„π «√√§å«à“ ç‡¥’Î¬«π’È§«“¡√Õ¥·≈–ƒ∑∏‘ÏÕ”π“® ·≈–
·ºàπ¥‘π¢Õßæ√–‡®â“¢Õß‡√“ ·≈– ‘∑∏‘Õ”π“®¢Õß°…—µ√‘¬åºŸâ¬‘Ëß„À≠à*¢Õßæ√–Õß§å ‰¥â¡“∂÷ß·≈â« ºŸâ∑’Ë
°≈à“«‚∑…*æ’πË Õâ ß¢Õß‡√“µàÕÀπâ“æ√–‡®â“∑—ßÈ «—π∑—ßÈ §◊π‰¥â∂°Ÿ ‚¬π≈ß‰ª·≈â« 11·µàæπË’ Õâ ß¢Õß‡√“‡Õ“™π–
¡—π‰¥â ‡æ√“–‡≈◊Õ¥¢Õß≈Ÿ°·°– ‡æ√“–§”æ¬“π¢Õßæ«°‡¢“‡Õß ·≈–‡æ√“–æ«°‡¢“¬Õ¡µ“¬∂â“
®”‡ªìπ 12‡æ√“–Õ¬à“ßπ’È ¢Õ„Àâ∑—Èß «√√§å·≈–ºŸâ∑’ËÕ¬Ÿà∫π «√√§åπ—Èπ®ß√◊Ëπ‡√‘ß¬‘π¥’‡∂‘¥ ·µàæ«°§ÿ≥∑’Ë
Õ“»—¬Õ¬Ÿà „π‚≈°·≈–„π∑–‡≈®–À¡¥»—°¥‘Ï»√’ ‰ª ‡æ√“–¡“√‰¥â≈ß¡“À“æ«°§ÿ≥¥â«¬§«“¡‚°√∏
·§âπ¬‘Ëßπ—° ‡π◊ËÕß®“°√Ÿâ«à“‡«≈“¢Õß¡—π¡’πâÕ¬é
13‡¡◊ËÕ¡—ß°√‡ÀÁπ«à“¡—π∂Ÿ°∑‘Èß≈ß∫π·ºàπ¥‘π‚≈°·≈â« ¡—π°Á ‰≈à≈à“µ“¡À≠‘ß∑’Ë§≈Õ¥ ≈Ÿ°™“¬§π
π—πÈ 14·µàÀ≠‘ßπ—πÈ ‰¥â√∫— ªï°¢Õßπ°Õ‘π∑√’„À≠à Õßªï°‡æ◊ÕË ‡∏Õ®–‰¥â∫π‘ ‡¢â“‰ª„π∑’‡Ë ª≈à“‡ª≈’¬Ë «·Àâß·≈âß
‰ª¬—ß∑’Ë∑’Ë ‰¥â®—¥‡µ√’¬¡‰«â ”À√—∫‡∏Õ ‡æ◊ËÕ‡∏Õ®–‰¥â√—∫°“√¥Ÿ·≈µ≈Õ¥‡«≈“ “¡ªï§√÷Ëß ·≈–®–‰¥âÕ¬Ÿà
Àà“ß®“°¡—ß°√π—πÈ 15·≈â«¡—ß°√‰¥âæπà πÈ”ÕÕ°®“°ª“°¢Õß¡—π‡À¡◊Õπ°—∫·¡àπ”È ‡æ◊ÕË ∑’®Ë –æ—¥À≠‘ßπ—πÈ
„Àâ®¡‰ª 16·µà·ºàπ¥‘π‚≈°‰¥â™«à ¬À≠‘ßπ—πÈ ‰«â ¥â«¬°“√·¬°ÕÕ°‡ªìπ™àÕß·≈â«°≈◊ππÈ”∑’¡Ë ß— °√π—πÈ æàπ
ÕÕ°¡“ 17∑”„Àâ¡ß— °√‚°√∏·§âπÀ≠‘ßπ—πÈ ¥—ßπ—πÈ ¡—π®÷ß‰ª∑” ß§√“¡°—∫≈Ÿ°À≈“π∑’‡Ë À≈◊ÕÕ¬Ÿ¢à Õß‡∏Õ
æ«°‡¢“§◊Õ§π∑’Ë‡™◊ËÕøíß°ÆªØ‘∫—µ‘¢Õßæ√–‡®â“ ·≈–¬÷¥∂◊Õ§”æ¬“π¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡°’Ë¬«°—∫æ√–‡®â“
18¡—ß°√π—π
È ‰¥â¬π◊ Õ¬Ÿ∑à ™Ë’ “¬∑–‡≈

13

—µ«å√â“¬ Õßµ—«
À≈—ß®“°π—πÈ º¡‡ÀÁπ µ— «å√“â ¬µ—«Àπ÷ßË ¢÷πÈ ¡“®“°∑–‡≈ ¡—π¡’‡®Á¥À—«·≈– ∫‘ ‡¢“ ∑ÿ°Ê ‡¢“
¢Õß¡—π¡’¡ß°ÿÆ «¡Õ¬Ÿà ·≈–∑ÿ°Ê À—«¢Õß¡—π¡’™ÕË◊ ∑’¥Ë ÀŸ ¡‘πË æ√–‡®â“*‡¢’¬πÕ¬Ÿà 2 µ— «å√“â ¬

12:7 ¡‘§“‡Õ≈ §◊ÕÀ—«Àπâ“∑Ÿµ «√√§å¢Õßæ√–‡®â“
12:10 °…—µ√‘¬åºŸâ¬‘Ëß„À≠à À√◊Õ æ√–§√‘ µå
12:10 ºŸ∑â °’Ë ≈à“«‚∑… À¡“¬∂÷ß ´“µ“π ´“µ“π™Õ∫®—∫º‘¥·≈–°≈à“«À“§π¢Õßæ√–‡®â“µàÕÀπâ“æ√–Õß§å ¥Ÿ‡æ‘¡Ë ‡µ‘¡‰¥â®“°Àπ—ß Õ◊
‡»§“√‘¬“Àå 3:1-4 ·≈–Àπ—ß ◊Õ ‚¬∫ 1:6-13; 2:1-6
13:1 ™◊ËÕ∑’Ë¥ŸÀ¡‘Ëπæ√–‡®â“ ‡™àπ®—°√æ√√¥‘‚√¡—π∫“ßÕß§å„π»µ«√√…∑’Ë 1 ‡√’¬°µ—«‡Õß«à“ Õß§å‡®â“™’«‘µ·≈–æ√–‡®â“ °“√‡√’¬°
µ—«‡ÕßÕ¬à“ßπ’È ∂◊Õ«à“¥ŸÀ¡‘Ëπæ√–‡®â“
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«‘«√≥å 14:1
∑’Ëº¡‡ÀÁππ’È ¡’≈—°…≥–‡À¡◊Õπ‡ ◊Õ¥“« ‡∑â“¢Õß¡—π‡À¡◊Õπ°—∫µ’πÀ¡’ ª“°‡À¡◊Õπª“° ‘ß‚µ ¡—ß°√
‰¥â„Àâƒ∑∏‘ÕÏ ”π“® ∫—≈≈—ß°å ·≈– ∑‘ ∏‘Õ”π“®Õ—π¬‘ßË „À≠à¢Õß¡—π·°à µ— «å√“â ¬π—πÈ 3À—«Àπ÷ßË ¢Õß¡—π¥Ÿ‡À¡◊Õπ
¡’∫“¥·º≈∑’ÕË π— µ√“¬∂÷ßµ“¬ ·µà‰¥â√∫— °“√√—°…“À“¬·≈â« 4§π∑—«Ë ‚≈°µà“ßª√–À≈“¥„®·≈–‰¥âµ¥‘ µ“¡
—µ«å√â“¬π—Èπ‰ª ·≈–æ«°‡¢“°Á°√“∫‰À«â∫Ÿ™“¡—ß°√ ‡æ√“–¡—π‰¥â „ÀâÕ”π“®·°à —µ«å√â“¬µ—«π—Èπ æ«°
‡¢“°√“∫‰À«â∫™Ÿ “ µ— «å√“â ¬ ·≈–æŸ¥«à“ ç„§√®–¡’ƒ∑∏‘ÕÏ ”π“®‡À¡◊Õπ°—∫ µ— «åµ«— π’È „§√®– °âŸ ∫— ¡—π‰¥âé
5æ√–‡®â“¬Õ¡„Àâ¡π
— ‚ÕâÕ«¥‡°’¬Ë «°—∫ ∑‘ ∏‘Õ”π“®¢Õß¡—π ·≈–‡æ√“–‡Àµÿπ¡È’ π— ®÷ß¥ŸÀ¡‘πË æ√–‡®â“
æ√–‡®â“¬Õ¡„Àâ¡π— ¡’ ∑‘ ∏‘Õ”π“®∑’®Ë –∑”Õ¬à“ßπ’È ‰¥â Ë’ ∫‘ Õß‡¥◊Õπ 6¡—π®÷ß‡√‘¡Ë æŸ¥¥ŸÀ¡‘πË æ√–‡®â“ ¥ŸÀ¡‘πË
™◊ÕË ¢Õßæ√–Õß§å ·≈– ∂“π∑’∑Ë æË’ √–Õß§åÕ¬Ÿà ´÷ßË °Á§Õ◊ æ«°∑’ÕË ¬Ÿ∫à π «√√§å 7 µ— «åµ«— π’È ‰¥â√∫— ƒ∑∏‘ÕÏ ”π“®
∑’®Ë –∑” ß§√“¡°—∫§π¢Õßæ√–‡®â“ ·≈–™π–æ«°‡¢“¥â«¬ ¡—π‰¥â√∫— ∑‘ ∏‘Õ”π“®‡Àπ◊Õ™π∑ÿ°‡ºà“æ—π∏åÿ
∑ÿ°‡™◊ÈÕ™“µ‘ ∑ÿ°¿“…“ ·≈–∑ÿ°™π™“µ‘ 8§π™—Ë«∑’ËÕ¬Ÿà∫π·ºàπ¥‘π‚≈°®–°√“∫‰À«â∫Ÿ™“¡—π µ—Èß·µà«—π
·√°∑’Ë √â“ß‚≈°¡“·≈â« ™◊ËÕ¢Õß§πæ«°π’È ‰¡à ‰¥â®¥‰«â „πÀπ—ß ◊Õ·Ààß™’«‘µ¢Õß≈Ÿ°·°–∑’Ë∂Ÿ°¶à“π—Èπ
9„§√¡’ÀŸ °Á „Àâøíß‡Õ“‰«â
10§π‰Àπ∂Ÿ°°”Àπ¥„Àâ‡ªìπ‡™≈¬
§ππ—Èπ°Á®–µâÕß‡ªìπ‡™≈¬
§π‰Àπ∂Ÿ°°”Àπ¥„Àâ∂Ÿ°¶à“¥â«¬¥“∫
§ππ—πÈ °Á®–µâÕß∂Ÿ°¶à“¥â«¬¥“∫
π’Ë· ¥ß«à“ §π¢Õßæ√–‡®â“®–µâÕßÕ¥∑π·≈–´◊ËÕ —µ¬å
11·≈â«º¡°Á‡ÀÁπ µ— «å√“â ¬Õ’°µ—«Àπ÷ßË ¢÷π
È ¡“®“°·ºàπ¥‘π‚≈° ¡—π¡’ Õß‡¢“‡À¡◊Õπ≈Ÿ°·°–·µàæ¥Ÿ
12
‡À¡◊Õπ¡—ß°√ ¡—π„™â ‘∑∏‘Õ”π“®∑—ÈßÀ¡¥¢Õß —µ«å√â“¬µ—«·√° „π¢≥–∑’Ë¡—πÕ¬Ÿà°—∫ —µ«å√â“¬µ—«·√°
π—Èπ ¡—π∑”„Àâ ‚≈°°—∫æ«°§π™—Ë«∑’ËÕ¬Ÿà∫π‚≈° °√“∫‰À«â —µ«å√â“¬µ—«·√°∑’Ë¡’∫“¥·º≈Õ—πµ√“¬‡°◊Õ∫
µ“¬∑’Ë ‰¥â√°— …“®πÀ“¬·≈â«π—πÈ 13 µ— «å√“â ¬µ—«∑’Ë Õßπ’È ‰¥â∑”ª“Ø‘À“√‘¬Õå π— ¬‘ßË „À≠à ®π∂÷ß¢—πÈ ∑”„Àâ¡’‰ø
µ°®“° «√√§å≈ß¡“∫π·ºàπ¥‘π‚≈° µàÕÀπâ“µàÕµ“§π∑—ÈßÀ≈“¬ 14¡—πÀ≈Õ°≈«ßæ«°§π™—Ë«∑’ËÕ¬Ÿà∫π
‚≈° ¥â«¬ª“Ø‘À“√‘¬å∑’Ë¡—π‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ„Àâ∑”µàÕÀπâ“ —µ«å√â“¬µ—«·√°π—Èπ ¡—π —Ëß„Àâ§π™—Ë«∑’ËÕ¬Ÿà∫π
‚≈° √â“ß√Ÿªªíπô „Àâ°∫— µ— «å√“â ¬µ—«∑’∂Ë °Ÿ øíπ¥â«¬¥“∫·µà¬ß— ‰¡àµ“¬ 15 µ— «åµ«— ∑’Ë Õßπ—πÈ ‰¥â√∫— ƒ∑∏‘ÕÏ ”π“®
∑’Ë®–„Àâ≈¡À“¬„®°—∫√Ÿªªíôπ¢Õß —µ«å√â“¬µ—«·√°π—Èπ ‡æ◊ËÕ∑”„Àâ√Ÿªªíôππ—ÈπæŸ¥‰¥â·≈–∑”„Àâ§π∑’Ë ‰¡à
°√“∫‰À«â√ªŸ ªíπô π—πÈ ∂Ÿ°¶à“µ“¬ 16 µ— «åµ«— ∑’Ë Õßπ’∫È ß— §—∫∑ÿ°Ê §π ∑—ßÈ §πµË”µâÕ¬·≈–ºŸ¬â ßË‘ „À≠à ∑—ßÈ §π
√«¬·≈–§π®π ∑—ßÈ §π∑’‡Ë ªìπÕ‘ √–·≈–‡ªìπ∑“ „ÀâµÕâ ß∑”‡§√◊ÕË ßÀ¡“¬‰«â∑¡’Ë Õ◊ ¢«“À√◊ÕÀπâ“º“° 17‡æ◊ÕË
‰¡à„ÀâºŸâ „¥∑”°“√´◊ÈÕ¢“¬‰¥â πÕ°®“°®–¡’‡§√◊ËÕßÀ¡“¬∑’Ë‡ªìπ™◊ËÕ¢Õß —µ«å√â“¬À√◊ÕÀ¡“¬‡≈¢·∑π™◊ËÕ
¢Õß —µ«å√â“¬π—ÈπÕ¬Ÿà 18„§√∑’Ë©≈“¥ °Á®– “¡“√∂∫Õ°‰¥â«à“§«“¡À¡“¬¢Õßµ—«‡≈¢¢Õß —µ«å√â“¬π—Èπ
À¡“¬§«“¡«à“Õ–‰√ ‡æ√“–µ—«‡≈¢π—Èπ·∑π™◊ËÕ¢Õß§πÊ Àπ÷Ëß µ—«‡≈¢¢Õß‡¢“§◊ÕÀ°√âÕ¬À° ∫‘ À°
445

14

≈Ÿ°·°–·≈–§πÀπ÷Ëß· π ’ËÀ¡◊Ëπ ’Ëæ—π§π¢Õßæ√–Õß§å
À≈—ß®“°π—πÈ º¡¡Õß‰ª¢â“ßÀπâ“ ‡ÀÁπ≈Ÿ°·°–¬◊πÕ¬Ÿ∑à ¿Ë’ ‡Ÿ ¢“»‘‚¬π*æ√âÕ¡°—∫§π®”π«π
Àπ÷Ëß· π ’ËÀ¡◊Ëπ ’Ëæ—π§π ∑’Ë¡’™◊ËÕ¢Õßæ√–Õß§å·≈–™◊ËÕ¢Õßæ√–∫‘¥“¢Õßæ√–Õß§å‡¢’¬π

14:1 ¿Ÿ‡¢“»‘‚¬π ‡ªìπÕ’°™◊ËÕÀπ÷Ëß¢Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡´÷Ëß‡ªìπ‡¡◊ÕßÀ≈«ß ”À√—∫ª√–™“™π¢Õßæ√–‡®â“

27 rev

445

26/8/03, 12:23 PM

«‘«√≥å 14:2

446

Õ¬Ÿà∫πÀπâ“º“° 2·≈–º¡‰¥â¬‘π‡ ’¬ß®“° «√√§å ‡À¡◊Õπ‡ ’¬ßπÈ”µ° À√◊Õ‡À¡◊Õπ‡ ’¬ßøÑ“√âÕß ‡ ’¬ß
∑’ºË ¡‰¥â¬π‘ π—πÈ ‡À¡◊Õπ‡ ¬’ ß¢Õßæ«°π—°¥πµ√’°”≈—ß¥’¥æ‘≥Õ¬Ÿà 3æ«°‡¢“°”≈—ß√âÕß‡æ≈ß∫∑„À¡àµÕà Àπâ“
∫—≈≈—ß°å µàÕÀπâ“ ‘Ëß¡’™’«‘µ∑—Èß ’Ë·≈–æ«°ºŸâÕ“«ÿ‚ ‰¡à¡’„§√ “¡“√∂√âÕß‡æ≈ß∫∑„À¡àπ’È ‰¥â πÕ°®“°
§πÀπ÷Ëß· π ’ËÀ¡◊Ëπ ’Ëæ—π§π®“°·ºàπ¥‘π‚≈° ∑’Ëæ√–Õß§å ‰¥â´◊ÈÕ„Àâ‡ªìπÕ‘ √–π—Èπ 4§πæ«°π’È ‰¡à‡§¬
·ª¥‡ªóÕô π®“°°“√¡’‡æ» ¡— æ—π∏å°∫— ºŸÀâ ≠‘ß ‡æ√“–§πæ«°π’‡È ªìπæ«°æ√À¡®√√¬å† æ«°‡¢“µ‘¥µ“¡
≈Ÿ°·°–‰ª∑ÿ°Àπ∑ÿ°·Ààß æ√–Õß§å ‰¥â´◊ÈÕæ«°‡¢“®“°§π∑—ÈßÀ≈“¬∫π‚≈° ·≈–æ«°‡¢“‡ªìπ¢Õß
æ√–‡®â“·≈–¢Õß≈Ÿ°·°– ‡À¡◊Õπ°—∫æ◊™º≈∑’Ë ‰¥â√∫— °“√‡°Á∫‡°’¬Ë «§√—ßÈ ·√°∑’‡Ë Õ“¡“∫Ÿ™“æ√–‡®â“ 5æ«°
‡¢“‰¡àæŸ¥‚°À° ·≈–‰¡à¡’∑’Ëµ‘‡≈¬

∑Ÿµ «√√§å “¡Õß§å
«√√§åÕ’°Õß§åÀπ÷Ëß‡À“–‡À‘π‡¥‘πÕ“°“»Õ¬Ÿà ∑Ÿµ «√√§åÕß§åπ—Èπ¡’¢à“«¥’∑’Ë ‰¡à¡’
«—π‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑’Ë®–ª√–°“»„Àâ°—∫§π„π‚≈° ∑ÿ°™π™“µ‘ ∑ÿ°‡ºà“æ—π∏ÿå ∑ÿ°¿“…“ ·≈–∑ÿ°‡™◊ÈÕ™“µ‘
7∑Ÿµ «√√§åπ—ÈπæŸ¥¥â«¬‡ ’¬ßÕ—π¥—ß«à“ ç„Àâ‡°√ß°≈—«æ√–‡®â“ ·≈– √√‡ √‘≠æ√–Õß§å ‡æ√“–‡«≈“
¢Õßæ√–Õß§å∑’Ë®–µ—¥ ‘π§π∑—ÈßÀ≈“¬¡“∂÷ß·≈â« ¥—ßπ—Èπ„Àâ°√“∫‰À«âæ√–Õß§åºŸâ √â“ßøÑ“ «√√§å
·ºàπ¥‘π‚≈° ∑–‡≈ ·≈–·À≈àßπÈ”∑—ÈßÀ≈“¬é
8®“°π—π
È ∑Ÿµ «√√§åÕß§å∑’Ë Õß‰¥âµ“¡∑Ÿµ «√√§åÕß§å·√°‰ª ·≈–ª√–°“»«à“ ç∫“∫‘‚≈π* ‡¡◊Õß
Õ—π¬‘Ëß„À≠à ‰¥â∂Ÿ°∑”≈“¬®π≈à¡®¡·≈â« ‡¡◊Õß∑’Ë∑”„Àâ∑ÿ°Ê ™π™“µ‘¥Ë◊¡‡À≈â“Õßÿàπ∑’Ë∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡
„§√à ‰ª∑”∫“ª∑“ß‡æ»°—∫‡∏Õé
9·≈â«∑Ÿµ «√√§åÕß§å∑’Ë “¡°Áµ“¡∑Ÿµ «√√§å ÕßÕß§å·√°¡“ ·≈–ª√–°“»¥â«¬‡ ’¬ßÕ—π¥—ß«à“
ç∂â“§π‰Àπ∫Ÿ™“ —µ«å√â“¬·≈–√Ÿªªíôπ¢Õß¡—π ·≈–¡’‡§√◊ËÕßÀ¡“¬¢Õß¡—πÕ¬Ÿà∫πÀπâ“º“°À√◊Õ∫π¡◊Õ
10§ππ—Èπ®–µâÕß¥◊Ë¡‡À≈â“Õßÿàπ·Ààß§«“¡‚°√∏¢Õßæ√–‡®â“ ∑’Ë ‰¥â‡∑‰«â‡µÁ¡∂â«¬·Ààß§«“¡‚°√∏¢Õß
æ√–Õß§å ·≈–‡¢“®–∂Ÿ°∑√¡“π¥â«¬‰ø°”¡–∂—π µàÕÀπâ“æ«°∑Ÿµ «√√§å∑∫’Ë √‘ ∑ÿ ∏‘·Ï ≈–µàÕÀπâ“≈Ÿ°·°–
11§«—π·Ààß°“√∑√¡“π§πæ«°π—π
È °Á®–≈Õ¬¢÷πÈ µ≈Õ¥‡«≈“·≈–µ≈Õ¥‰ª §π∑’°Ë √“∫‰À«â µ— «å√“â ¬·≈–
√Ÿªªíôπ¢Õß¡—π ·≈–§π∑’Ë ‰¥â√—∫‡§√◊ËÕßÀ¡“¬·∑π™◊ËÕ¡—π ®–‰¡à¡’«—π‰¥âÀ¬ÿ¥æ—°®“°°“√∑√¡“π‡≈¬
∑—Èß°≈“ß«—π°≈“ß§◊π 12∂â“Õ¬à“ßπ—Èπ§π¢Õßæ√–‡®â“·≈–§πæ«°π—Èπ∑’Ë√—°…“°ÆªØ‘∫—µ‘¢Õßæ√–‡®â“
·≈–‰«â«“ß„®„πæ√–‡¬´Ÿ ®–µâÕß¡’§«“¡∑√À¥Õ¥∑πé
13À≈—ß®“°π—π
È º¡°Á ‰¥â¬π‘ ‡ ¬’ ß®“° «√√§åæ¥Ÿ «à“ ç„Àâ‡¢’¬π«à“ §π∑’µË “¬„πÕß§å‡®â“™’«µ‘ À≈—ß®“°
π’È ‰ª ®–¡’‡°’¬√µ‘é
æ√–«‘≠≠“≥æŸ¥«à“ ç„™à·≈â« ‡ªìπ§«“¡®√‘ß æ«°‡¢“®–‰¥âÀ¬ÿ¥æ—°®“°ß“πÀπ—°¢Õß‡¢“
æ√–Õß§å®–‰¡à≈◊¡ß“πµà“ßÊ ∑’Ë‡¢“‰¥â∑”π—Èπé
6·≈â«º¡‡ÀÁπ∑Ÿµ

°“√‡°Á∫‡°’Ë¬«æ◊™º≈·ºàπ¥‘π‚≈°
·≈â«º¡°Á¡Õß‰ª‡ÀÁπ‡¡¶ ’¢“« ·≈–¡’ºŸâÀπ÷Ëß¥Ÿ‡À¡◊Õπ°—∫∫ÿµ√¡πÿ…¬å† π—ËßÕ¬Ÿà
∫π‡¡¶π—Èπ ∫π»’√…–¡’¡ß°ÿÆ∑Õß§” ·≈–„π¡◊Õ∂◊Õ‡§’¬«∑’Ë§¡°√‘∫ 15·≈â«∑Ÿµ «√√§åÕ’°Õß§åÀπ÷Ëß°Á
14§ÿ≥‡™◊ËÕ‰À¡

14:8 ∫“∫‘‚≈π „π ¡—¬æ√–§—¡¿’√å‡¥‘¡ ∫“∫‘‚≈π‡ªìπ‡¡◊ÕßÀ≈«ß¢Õß™“«∫“∫‘‚≈π ´÷Ëß‡ªìπæ«°∑’ËµàÕ Ÿâ°—∫ª√–™“™π¢Õß
æ√–‡®â“ ·≈â«®—∫ª√–™“™π¢Õßæ√–‡®â“¡“‡ªìπ‡™≈¬ ∫“∫‘‚≈π„π∑’πË È’ „™â‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫°√ÿß‚√¡ ´÷ßË ‡ªÁπ®ÿ¥»Ÿπ¬å°≈“ß
¢Õß°“√§â“¢“¬ ·≈–°“√ª°§√Õß ¥Ÿ‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â®“°Àπ—ß ◊Õ«‘«√≥å ∫∑∑’Ë 18 ·≈– 19; 1 ‡ª‚µ√ 5:13

27 rev

446

26/8/03, 12:23 PM

447
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ÕÕ°¡“®“°«‘À“√† ·≈–‡√’¬°ºŸâ∑’Ëπ—ËßÕ¬Ÿà∫π‡¡¶¥â«¬‡ ’¬ßÕ—π¥—ß«à“ ç„™â‡§’¬«¢Õßæ√–Õß§å‡°Á∫‡°’Ë¬«
‡æ√“–∂÷ß‡«≈“¢Õß°“√‡°Á∫‡°’¬Ë «‡ ¬’ ∑’ ‡æ√“–æ◊™º≈∫π‚≈°π—πÈ °ÿ ßÕ¡·≈â«é 16¥—ßπ—πÈ ºŸ∑â πË’ ßË— ∫π‡¡¶
®÷ßµ«—¥‡§’¬«≈ß∫π·ºàπ¥‘π‚≈°·≈–æ◊™º≈∫π‚≈°°Á∂Ÿ°‡°Á∫‡°’Ë¬«
17®“°π—Èπ°Á¡’∑Ÿµ «√√§åÕ’°Õß§åÀπ÷ËßÕÕ°¡“®“°«‘À“√†∫π «√√§å ∂◊Õ‡§’¬«∑’Ë§¡°√‘∫ ‡™àπ°—π
18¡’∑µŸ «√√§åÕ°’ Õß§åÀπ÷ßË ∑’¡
Ë ƒ’ ∑∏‘ÕÏ ”π“®‡Àπ◊Õ‰øÕÕ°¡“®“°·∑àπ∫Ÿ™“† ∑à“π‰¥â√Õâ ß∫Õ°∑Ÿµ «√√§å
Õß§å∑’Ë∂◊Õ‡§’¬«§¡°√‘∫π—Èπ¥â«¬‡ ’¬ßÕ—π¥—ß«à“ ç„™â‡§’¬«¢Õß∑à“π‡°Á∫‡°’Ë¬«æ«ßÕßÿàπ‡À≈à“π—Èπ®“°‡∂“
∫π·ºàπ¥‘π‚≈° ‡æ√“–≈Ÿ°Õßÿàπ‡À≈à“π—Èπ ÿ°·≈â«é 19¥—ßπ—Èπ∑Ÿµ «√√§åÕß§å∑’Ë¡’‡§’¬« ®÷ß‡°’Ë¬«≈ß∫π
·ºàπ¥‘π‚≈° ·≈–√«∫√«¡æ«ßÕßÿàπ‡À≈à“π—Èπ∑‘Èß≈ß‰ª„π∫àÕ¬Ë”Õßÿàπ¢π“¥„À≠à·Ààß§«“¡‚°√∏¢Õß
æ√–‡®â“ 20º≈Õßÿπà ‡À≈à“π—πÈ ∂Ÿ°‡À¬’¬∫¬Ë”Õ¬Ÿà„π∫àÕ¬Ë”Õßÿπà πÕ°‡¡◊Õß ·≈–¡’‡≈◊Õ¥‰À≈∑–≈—°ÕÕ°®“°
∫àÕ¬Ë”Õßÿàπ Ÿß∂÷ß∫—ß‡À’¬π¡â“ ·≈–‰À≈πÕß‰ª‡ªìπ√–¬–∑“ß “¡√âÕ¬°‘‚≈‡¡µ√

∑Ÿµ «√√§å‡®Á¥Õß§å·≈–¿—¬æ‘∫—µ‘‡®Á¥Õ¬à“ß
À≈—ß®“°π—πÈ º¡‡ÀÁπ ≠
— ≠“≥Õ—π≈÷°≈—∫„π «√√§å∑¬Ë’ ßË‘ „À≠à·≈–¡À—»®√√¬å §◊Õ¡’∑µŸ «√√§å
‡®Á¥Õß§å∂◊Õ¿—¬æ‘∫—µ‘¡“‡®Á¥Õ¬à“ß Õ—π‡ªìπ¿—¬æ‘∫—µ‘§√—Èß ÿ¥∑â“¬ ‡æ√“–§«“¡‚°√∏¢Õß
æ√–‡®â“®– ‘Èπ ÿ¥≈ß‡¡◊ËÕ¿—¬æ‘∫—µ‘‡À≈à“π’È‡°‘¥¢÷Èπ
2º¡‡ÀÁπ ‘Ëß∑’Ë¥Ÿ‡À¡◊Õπ∑–‡≈·°â«ªπ‰ø ·≈–æ«°§π∑’Ë™π– —µ«å√â“¬ ·≈–√Ÿªªíôπ¢Õß¡—π ·≈–
‡Àπ◊Õµ—«‡≈¢∑’·Ë ∑π™◊ÕË ¢Õß¡—π §πæ«°π’¬È π◊ Õ¬Ÿ∫à π∑–‡≈·°â« ·≈–∂◊Õæ‘≥∑’æË √–‡®â“‰¥â„Àâ°∫— æ«°‡¢“‰«â
3æ«°‡¢“√âÕß‡æ≈ß¢Õß‚¡‡ ºŸâ√—∫„™â¢Õßæ√–‡®â“ ·≈–‡æ≈ß¢Õß≈Ÿ°·°– ‡¢“√âÕß«à“
çÕß§å‡®â“™’«‘µæ√–‡®â“ºŸâ¡’ƒ∑∏‘ÏÕ”π“®‡¥Á¥¢“¥
‘Ëß∑’Ëæ√–Õß§å∑”π—Èπ¬‘Ëß„À≠à·≈–«‘‡»…¬‘Ëßπ—°
Àπ∑“ßµà“ßÊ ¢Õßæ√–Õß§åπ—Èπ∂Ÿ°µâÕß·≈–¬ÿµ‘∏√√¡¬‘Ëßπ—°
æ√–Õß§å‡ªìπ°…—µ√‘¬å¢Õß∑ÿ°™π™“µ‘
4æ√–Õß§å‡®â“¢â“ „§√°—π®–‰¡à‡°√ß°≈—«æ√–Õß§å
·≈–„§√°—π®–‰¡à „Àâ‡°’¬√µ‘°—∫™◊ËÕ¢Õßæ√–Õß§å
‡æ√“–¡’·µàæ√–Õß§å‡∑à“π—Èπ∑’Ë∫√‘ ÿ∑∏‘Ï
∑ÿ°™π™“µ‘®–¡“·≈–°√“∫‰À«âÕ¬ŸàµàÕÀπâ“æ√–Õß§å
‡æ√“–∑ÿ°Ê §π‰¥â‡ÀÁπ°“√°√–∑”∑’Ë¬ÿµ‘∏√√¡¢Õßæ√–Õß§åé
5À≈—ß®“°π—π
È º¡‡ÀÁπ«‘À“√†∫π «√√§å ´÷ßË ‡ªìπ‡µÁπ∑å»°— ¥‘Ï ∑‘ ∏‘*Ï ‡ªî¥ÕÕ° 6æ«°∑Ÿµ «√√§å‡®Á¥
Õß§å∑’Ë∂◊Õ¿—¬æ‘∫—µ‘∑—Èß‡®Á¥π—ÈπÕÕ°¡“®“°«‘À“√ æ«°∑à“π·µàß°“¬¥â«¬ºâ“≈‘π‘π∑’Ë –Õ“¥‡ªìπª√–°“¬
·≈–§“¥ “¬ –æ“¬ ∑’ Õß‰«â√Õ∫Õ° 7µàÕ®“°π—πÈ ßË‘ ¡’™«’ µ‘ µπÀπ÷ßË „π µË’ ππ—πÈ ¡Õ∫¢—π∑Õß‡®Á¥„∫„Àâ
°—∫∑Ÿµ «√√§å∑—Èß‡®Á¥Õß§å ¢—π∑Õßπ—Èπ„ à§«“¡‚°√∏¢Õßæ√–‡®â“ºŸâ¡’™’«‘µµ≈Õ¥‰ª‡Õ“‰«â 8«‘À“√‡µÁ¡
‰ª¥â«¬§«—π®“°√—»¡’·≈–ƒ∑∏‘ÏÕ”π“®¢Õßæ√–‡®â“ ®÷ß‰¡à ¡’ „§√ “¡“√∂‡¢â“‰ª„π«‘À“√π—Èπ‰¥â
®π°«à“¿—¬æ‘∫—µ‘∑—Èß‡®Á¥¢Õß∑Ÿµ «√√§å‡®Á¥Õß§åπ—Èπ®– ‘Èπ ÿ¥≈ß

15

15:5 ‡µÁπ∑å»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï À√◊Õ„π¿“…“°√’° §◊Õ‡µÁπ∑å¢Õß°“√‡ªìπæ¬“π

27 rev

447

26/8/03, 12:23 PM

«‘«√≥å 16:1

448

¢—π‡®Á¥„∫∑’Ë‡µÁ¡‰ª¥â«¬§«“¡‚°√∏¢Õßæ√–‡®â“
·≈â«º¡°Á ‰¥â¬π‘ ‡ ¬’ ß∑’¥Ë ß— ÕÕ°¡“®“°«‘À“√†æŸ¥°—∫æ«°∑Ÿµ «√√§å∑ßÈ— ‡®Á¥Õß§å«“à ç‰ª‡∑
¢—π∑—Èß‡®Á¥∑’Ë „ à§«“¡‚°√∏¢Õßæ√–‡®â“π—Èπ≈ß∫π·ºàπ¥‘π‚≈°é
2∑Ÿµ «√√§åÕß§å·√°®÷ßÕÕ°‰ª‡∑¢—π¢Õßµπ≈ß∫π·ºàπ¥‘π‚≈°∑”„Àâ§π∑’¡
Ë ‡’ §√◊ÕË ßÀ¡“¬¢Õß µ— «å
√â“¬ ·≈–°√“∫‰À«â√Ÿªªíôπ¢Õß¡—π ‡ªìπ·º≈ºÿæÕßª«¥· ∫ª«¥√âÕπ‰ª∑—Èßµ—«
3∑Ÿµ «√√§åÕß§å∑Ë’ Õß‡∑¢—π¢Õßµπ≈ß„π∑–‡≈ ∑”„Àâ∑–‡≈°≈“¬‡ªìπ‡≈◊Õ¥‡À¡◊Õπ‡≈◊Õ¥¢Õß§π
µ“¬ ‘Ëß¡’™’«‘µ„π∑–‡≈®÷ßµ“¬À¡¥
4∑Ÿµ «√√§åÕß§å∑’Ë “¡‡∑¢—π¢Õßµπ≈ß„π·¡àπÈ”·≈–·À≈àßπÈ”æÿ∑ß—È À≈“¬ ·≈â«πÈ”æ«°π—π
È °Á°≈“¬
‡ªìπ‡≈◊Õ¥
5º¡‰¥â¬‘π∑Ÿµ «√√§å∑’Ë¥Ÿ·≈πÈ”æ«°π—Èπ æŸ¥«à“
çæ√–Õß§å‡ªìπæ√–‡®â“ ºŸâ¥”√ßÕ¬Ÿà „πªí®®ÿ∫—π ·≈–„πÕ¥’µ
æ√–Õß§å‡ªìπºŸâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï æ√–Õß§å¬ÿµ‘∏√√¡·≈â«∑’Ë ‰¥âµ—¥ ‘π≈ß‚∑…Õ¬à“ßπ’È
6‡æ√“–æ«°‡¢“‰¥â∑”„Àâ‡≈◊Õ¥¢Õß§π¢Õßæ√–Õß§å ·≈–ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“†‰À≈ÕÕ°¡“
¡§«√·≈â«∑’Ëæ√–Õß§å ‰¥â „Àâæ«°‡¢“¥◊Ë¡‡≈◊Õ¥é
7 º¡‰¥â¬π
‘ ·∑àπ∫Ÿ™“†√âÕß«à“
ç∂Ÿ°·≈â« Õß§å‡®â“™’«‘µ æ√–‡®â“ºŸâ¡’ƒ∑∏‘Ï∑—Èß ‘Èπ
°“√µ—¥ ‘π≈ß‚∑…¢Õßæ√–Õß§å∂Ÿ°µâÕß·≈–¬ÿµ‘∏√√¡·≈â«é
8®“°π—Èπ∑Ÿµ «√√§åÕß§å∑’Ë ’Ë°Á‡∑¢—π¢Õßµπ≈ß∑’Ë¥«ßÕ“∑‘µ¬å ´÷Ëß∑”„Àâ¥«ßÕ“∑‘µ¬å¡’Õ”π“®∑’Ë®–
‡º“§π∑—ßÈ À≈“¬¥â«¬‰ø 9§«“¡√âÕπÕ—π·√ß°≈â“‰¥â·º¥‡º“§π∑—ßÈ À≈“¬·≈–æ«°‡¢“°Á “ª·™àßæ√–π“¡
¢Õßæ√–‡®â“ºŸâ¡’ƒ∑∏‘ÏÕ”π“®‡Àπ◊Õ¿—¬æ‘∫—µ‘‡À≈à“π’È ·µàæ«°‡¢“°Á¬—ß‰¡à°≈—∫µ—«°≈—∫„®‡≈‘°∑”∫“ª¢Õß
æ«°‡¢“ ·≈–‰¡à ‰¥â √√‡ √‘≠æ√–‡®â“
10∑Ÿµ «√√§åÕß§å∑À
Ë’ “â ‡∑¢—π¢Õßµπ≈ß∫π∫—≈≈—ß°å¢Õß µ— «å√“â ¬ ·≈–·ºàπ¥‘π¢Õß¡—π°Áµ°Õ¬Ÿà„π
§«“¡¡◊¥ §πæ«°π—Èπ°—¥≈‘Èπ¢Õßµπ‡Õß‡æ√“–§«“¡‡®Á∫ª«¥
11æ«°‡¢“ “ª·™àßæ√–‡®â“·Ààß «√√§å ‡æ√“–§«“¡‡®Á∫ª«¥®“°∫“¥·º≈¢Õß‡¢“ ·µàæ«°
‡¢“°Á ‰¡à ‰¥âÀ—πÀπ’ ‰ª®“°°“√∑”º‘¥¢Õß‡¢“
12∑Ÿµ «√√§åÕß§å∑À
Ë’ °‡∑¢—π¢Õßµπ≈ß„π·¡àπ”È „À≠à §◊Õ·¡àπ”È ¬Ÿ‡ø√µ‘ * ∑”„Àâπ”È ·Àâß¢Õ¥‰ª
‡æ◊ÕË ‡µ√’¬¡∑“ß ”À√—∫æ«°°…—µ√‘¬®å “°µ–«—πÕÕ° 13º¡‡ÀÁπ«‘≠≠“≥ ™—«Ë “¡µ—«∑’¥Ë ‡Ÿ À¡◊Õπ°∫ µ—«Àπ÷ßË
ÕÕ°¡“®“°ª“°¡—ß°√ µ—«Àπ÷ßË ÕÕ°¡“®“°ª“° µ— «å√“â ¬ ·≈–Õ’°µ—«Àπ÷ßË ÕÕ°¡“®“°ª“°¢Õß§π∑’ªË ≈Õ¡
‡ªìπºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“ 14«‘≠≠“≥™—Ë«æ«°π—Èπ∑”°“√Õ—»®√√¬å† æ«°¡—πÕÕ°‰ªÀ“°…—µ√‘¬å∑—ÈßÀ¡¥
∑’ËÕ¬Ÿà „π‚≈° ‡æ◊ËÕ√«∫√«¡°…—µ√‘¬åæ«°π—Èπ‰ª√à«¡∑” ß§√“¡„π«—π¬‘Ëß„À≠à¢Õßæ√–‡®â“ºŸâ∑√ßƒ∑∏‘Ï
15çøíß„Àâ¥’ ‡√“®–¡“‡À¡◊Õπ°—∫¢‚¡¬Õ¬à“ß∑’Ë ‰¡à¡’„§√§“¥§‘¥ §π∑’µË π
◊Ë µ—«·≈–‡µ√’¬¡‡ Õ◊È ºâ“¢Õß
µ—«‡Õß‰«âæ√âÕ¡∑’Ë®–„ à ‡ªìπ§π¡’‡°’¬√µ‘ ‡¢“®–‰¥â ‰¡àµâÕß‡¥‘π·°âºâ“·≈–Õ—∫Õ“¬¢“¬Àπâ“‡¡◊ËÕ§πÕ◊Ëπ
‡ÀÁπé
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16·≈â««‘≠≠“≥™—Ë«∑—Èß

“¡π’È °Á ‰¥â√–¥¡æ«°°…—µ√‘¬å∑—ÈßÀ≈“¬ „Àâ¡“™ÿ¡πÿ¡°—π„π ∂“π∑’Ë·Ààß
Àπ÷Ëß∑’Ë „π¿“…“Œ’∫√Ÿ‡√’¬°«à“ çÕ“√¡“‡°¥‚¥πé*
17∑Ÿµ «√√§åÕß§å∑‡Ë’ ®Á¥‡∑¢—π¢Õßµπ≈ß‰ª„πÕ“°“» ¡’‡ ¬’ ß¥—ßÕÕ°¡“®“°∫—≈≈—ß°å„π«‘À“√†«à“
ç ”‡√Á®·≈â«é 18À≈—ß®“°π—πÈ °Á‡°‘¥øÑ“·≈∫øÑ“√âÕß ‡ ¬’ ß¥—ß°÷°°âÕß ·≈–‡°‘¥·ºàπ¥‘π‰À«§√—ßÈ „À≠à ‡ªìπ
·ºàπ¥‘π‰À«§√—Èß∑’Ë‡≈«√â“¬∑’Ë ÿ¥π—∫µ—Èß·µà¡’¡πÿ…¬åÕ“»—¬Õ¬Ÿà„π‚≈°π’È¡“
19‡¡◊Õß„À≠à∂°Ÿ ·¬°ÕÕ°‡ªìπ “¡ «à π ‡¡◊Õßµà“ßÊ ¢Õß™π™“µ‘µ“à ßÊ ‰¥â∂°Ÿ ∑”≈“¬≈ß æ√–‡®â“
‰¡à≈◊¡≈ß‚∑…‡¡◊Õß∫“∫‘‚≈π∑’Ë¬‘Ëß„À≠à¥â«¬ æ√–Õß§å„Àâ‡∏Õ¥◊Ë¡∂â«¬∑’Ë „ à‡À≈â“Õßÿàπ·Ààß§«“¡‚°√∏
·§âπ¢Õßæ√–Õß§å®πÀ¡¥ 20‡°“–∑ÿ°‡°“–À“¬‰ª ·≈–¿Ÿ‡¢“°Á ‰¡à‡À≈◊Õ„Àâ‡ÀÁπÕ’°µàÕ‰ª 21¡’≈Ÿ°‡ÀÁ∫
°âÕπ„À≠àÀ≈àπ≈ß¡“®“°øÑ“„ à§π∑—ÈßÀ≈“¬ ·µà≈–°âÕπÀπ—°ª√–¡“≥ ’Ë ‘∫°‘‚≈°√—¡ §π∑—ÈßÀ≈“¬æ“
°—π “ª·™àßæ√–‡®â“ ‡æ√“–¿—¬æ‘∫—µ‘∑’Ë‡°‘¥®“°≈Ÿ°‡ÀÁ∫π’È√â“¬·√ß¡“°

ºŸâÀ≠‘ß∑’ËÕ¬Ÿà∫πÀ≈—ß —µ«å√â“¬
∑Ÿµ «√√§åÕß§åÀπ÷ßË ®“°‡®Á¥Õß§å∑∂Ë’ Õ◊ ¢—π‡®Á¥„∫π—πÈ ‡¢â“¡“æŸ¥°—∫º¡«à“ ç¡“π’Ë ‘ ¡“¥Ÿ°“√
≈ß‚∑…∑’°Ë ”≈—ß®–‡°‘¥¢÷πÈ °—∫À≠‘ß‚ ‡¿≥’∑¡’Ë ™’ Õ◊Ë ‡ ¬’ ß‚¥àß¥—ß ºŸ∑â π’Ë ß—Ë Õ¬Ÿ∫à π·¡àπÈ”À≈“¬ “¬
2æ«°°…—µ√‘¬∑
å «Ë— ·ºàπ¥‘π‚≈°‰¥â∑”º‘¥∫“ª∑“ß‡æ»°—∫‡∏Õ ·≈–æ«°§π™—«Ë ∑’ÕË ¬Ÿ∫à π‚≈°°Á ‰¥â¥¡Ë◊ ‡À≈â“
Õßÿàπ¢Õß‡∏Õ®π‡¡“¡“¬ ·≈–∑”º‘¥∫“ª∑“ß‡æ»°—∫‡∏Õ
3®“°π—π
È æ√–«‘≠≠“≥†°Á§√Õ∫ß”º¡‰«â ∑Ÿµ «√√§åÕß§åππÈ— π”º¡‰ª∑’‡Ë ª≈à“‡ª≈’¬Ë «·Àâß·≈âß ∑’Ë
π—Ëπº¡‡ÀÁπºŸâÀ≠‘ß§πÀπ÷Ëßπ—ËßÕ¬Ÿà∫π —µ«å√â“¬ ’·¥ßµ—«π—Èπ ∑—Èßµ—«¢Õß —µ«å√â“¬‡µÁ¡‰ª¥â«¬™◊ËÕ∑’Ë¥ŸÀ¡‘Ëπ
æ√–‡®â“ ¡—π¡’‡®Á¥À—«·≈– ∫‘ ‡¢“ 4ºŸÀâ ≠‘ß§ππ—πÈ ·µàßµ—«¥â«¬™ÿ¥ ¡’ «à ß·≈– ·’ ¥ß‡¢â¡ µ—«‡∏Õª√–¥—∫
¥â«¬∑Õß§” ‡æ™√π‘≈®‘π¥“ ·≈–‰¢à¡ÿ° „π¡◊Õ¢Õß‡∏Õ¡’∂â«¬∑Õß§”∑’Ë‡µÁ¡‰ª¥â«¬ ‘Ëßπà“√—ß‡°’¬®·≈–
ßË‘ °ª√° ‡æ√“–‡∏Õ∑”º‘¥∫“ª∑“ß‡æ» 5∫πÀπâ“º“°*¢Õß‡∏Õ¡’™ÕË◊ Àπ÷ßË ‡¢’¬π‰«â ´÷ßË ¡’§«“¡À¡“¬
≈÷°≈—∫«à“
ç°√ÿß∫“∫‘‚≈π∑’Ë¬‘Ëß„À≠à ·¡à¢Õßæ«°À≠‘ß‚ ‡¿≥’
·≈–·¡à¢Õß°“√°√–∑”≈“¡°Õπ“®“√∑—ÈßÀ¡¥∫π‚≈°é
6º¡‡ÀÁπºŸÀ
â ≠‘ß§ππ—πÈ ‡¡“‡≈◊Õ¥¢Õß§π¢Õßæ√–‡®â“ ·≈–‡≈◊Õ¥¢Õß§π∑—ßÈ À≈“¬∑’µË Õâ ßµ“¬‡æ√“–
‰¥â‡ªìπæ¬“π„Àâ°—∫æ√–‡¬´Ÿ
§√—Èß·√°∑’Ë‡ÀÁπºŸâÀ≠‘ß§ππ—Èπ º¡√Ÿâ ÷°ª√–À≈“¥„®¡“° 7∑Ÿµ «√√§åÕß§åπ—Èπ®÷ß∂“¡º¡«à“ ç®–
·ª≈°„®‰ª∑”‰¡ ‡√“®–Õ∏‘∫“¬∂÷ß§«“¡À¡“¬∑’Ë´àÕπÕ¬Ÿà¢ÕßºŸâÀ≠‘ß§ππ—Èπ ·≈– —µ«å√â“¬∑’Ë¡’‡®Á¥À—«
‘∫‡¢“∑’Ë‡∏Õ¢’ËÕ¬Ÿà„Àâ§ÿ≥øíß 8§√—ÈßÀπ÷Ëß —µ«åµ—«π—Èπ‡§¬¡’™’«‘µ ·µàµÕππ’È¡—π‰¡à¡’™’«‘µ·≈â« Õ’°‰¡à™â“¡—π
°Á®–¢÷Èπ¡“®“°À≈ÿ¡∑’Ë≈÷°¡“° ·≈–µ—«¡—πµâÕßæ∫°—∫§«“¡¬àÕ¬¬—∫¢Õß¡—π ¥—ßπ—Èπæ«°§π™—Ë«∑’ËÕ¬Ÿà
∫π‚≈°π’È ∑’Ë ‰¡à¡’™◊ËÕ®¥‰«â „πÀπ—ß ◊Õ·Ààß™’«‘µ µ—Èß·µà«—π √â“ß‚≈° °Á®–ª√–À≈“¥„® ‡æ√“–æ«°‡¢“
®–‡ÀÁπ —µ«å√â“¬µ—«π’È ∑’Ë§√—ÈßÀπ÷Ëß‡§¬¡’™’«‘µ ·≈–µÕππ’È ‰¡à¡’™’«‘µ·≈â« ·µà®–°≈—∫¡“Õ’°§√—ÈßÀπ÷Ëßé

17

16:16 Õ“√¡“‡°¥‚¥π „π¿“…“Œ’∫√Ÿ·ª≈«à“ ‡π‘π‡¢“¢Õß¡“‡°¥‚¥ ´÷ßË ‡ªìπ ∂“π∑’¡Ë °’ “√ √âŸ ∫°—π∫àÕ¬Ê „π ¡—¬æ√–§—¡¿’√‡å ¥‘¡
¥Ÿ‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â®“°Àπ—ß ◊ÕºŸâ«‘π‘®©—¬ 5:19 ·≈– 2æß»å°…—µ√‘¬å 23:29-30
17:5 ∫πÀπâ“º“° „π°√ÿß‚√¡ ‚ ‡¿≥’√–¥—∫µË”∑’Ë ÿ¥§◊Õ∑“ ´÷Ëß¡—°®–¡’™◊ËÕ¢Õßµ—«‡Õß —°‰«â∑’ËÀπâ“º“°
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9ç‡√◊ÕË ßπ’È µâÕß„™â ¡Õß§‘¥∂÷ß®–‡¢â“„® À—«¢Õß µ— «å√“â ¬∑—ßÈ ‡®Á¥À¡“¬∂÷ß‡π‘π‡¢“∑—ßÈ ‡®Á¥ ∑’Ë ‚ ‡¿≥’
π—ßË Õ¬Ÿà 10·≈–¬—ßÀ¡“¬∂÷ß°…—µ√‘¬‡å ®Á¥Õß§å¥«â ¬ °…—µ√‘¬Àå “â Õß§å·√°µ“¬‰ª·≈â« Õ’°Õß§å¬ß— §ßª°§√Õß

*

Õ¬Ÿ‡à ¥’¬Î «π’È «à πÕß§å ¥ÿ ∑â“¬¬—ß‰¡à¡“ ·≈–‡¡◊ÕË °…—µ√‘¬Õå ß§åππ—È ¡“°Á∂°Ÿ °”Àπ¥„Àâ¡“Õ¬Ÿ·à §àª√–‡¥’¬Î «‡¥’¬«
‡∑à“π—Èπ 11 à«π‡®â“ —µ«å√â“¬∑’Ë§√—ÈßÀπ÷Ëß‡§¬¡’™’«‘µ ·µàµÕππ’È ‰¡à¡’™’«‘µ·≈â«π—Èπ °Á§◊Õ°…—µ√‘¬åÕß§åÀπ÷Ëß
„π‡®Á¥Õß§åπ—Èπ ∑’Ë®–¡“‡ªìπ°…—µ√‘¬åÕß§å∑’Ë·ª¥ ·≈–°”≈—ß®–‰ª Ÿà§«“¡¬àÕ¬¬—∫¢Õß¡—πé
12ç à«π‡¢“ ‘∫Õ—π∑’Ë§ÿ≥‡ÀÁππ—Èπ À¡“¬∂÷ß°…—µ√‘¬å ‘∫Õß§å ∑’Ë¬—ß‰¡à ‰¥â¢÷Èπ§√Õß·ºàπ¥‘π¢Õßµπ
·µà®–‰¥â√—∫ ‘∑∏‘Õ”π“®∑’Ë®–‡ªìπ°…—µ√‘¬å§√Õ∫§√Õß√à«¡°—∫ —µ«å√â“¬µ—«π—Èπ ‡ªìπ‡«≈“Àπ÷Ëß™—Ë«‚¡ß
13æ«°°…—µ√‘¬å∑—Èß ‘∫Õß§åπ’È µà“ßµ°≈ßæ√âÕ¡„®°—π¡Õ∫ƒ∑∏‘ÏÕ”π“® ·≈– ‘∑∏‘Õ”π“®„Àâ°—∫ —µ«å√â“¬
µ—«π—πÈ 14æ«°‡¢“®–∑” ß§√“¡°—∫≈Ÿ°·°– ·µà≈°Ÿ ·°–®–‡Õ“™π–æ«°‡¢“‰¥â ‡æ√“–≈Ÿ°·°–§◊ÕÕß§å
‡®â“™’«‘µ∑’Ë¬‘Ëß„À≠à Ÿß ÿ¥ ·≈–‡ªìπ°…—µ√‘¬å∑’Ë¡’ƒ∑∏‘ÏÕ”π“®¡“°∑’Ë ÿ¥ §π∑’ËÕ¬Ÿà°—∫æ√–Õß§åπ—Èπ §◊Õ§π
∑’Ëæ√–Õß§å‡√’¬°·≈–‡≈◊Õ° ‡æ√“–æ«°‡¢“π—Èπ´◊ËÕ —µ¬åé
15∑Ÿµ «√√§åæ¥Ÿ °—∫º¡Õ’°«à“ ç·¡àπ”È ∑’§Ë ≥
ÿ ‡ÀÁπÀ≠‘ß‚ ‡¿≥’πßË— Õ¬Ÿπà πÈ— °Á§Õ◊ ∑ÿ°‡ºà“ ∑ÿ°¿“…“ ∑ÿ°
16
‡™◊ÈÕ™“µ‘ ·≈–∑ÿ°™π™“µ‘ —µ«å√â“¬µ—«π—Èπ·≈–‡¢“∑—Èß ‘∫∑’Ë§ÿ≥‡ÀÁπ ®–‡°≈’¬¥™—ßÀ≠‘ß‚ ‡¿≥’ æ«°
‡¢“®–‡Õ“∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß¢Õß‡∏Õ‰ª ·≈–®–∑Õ¥∑‘Èß‡∏Õ‰«â „Àâ‡ª≈◊Õ¬‡ª≈à“ æ«°‡¢“®–°‘π‡π◊ÈÕ¢Õß
‡∏Õ·≈–‡Õ“‰ø‡º“√à“ß∑’‡Ë À≈◊Õ 17‡æ√“–æ√–‡®â“‰¥â¥≈„®„Àâæ«°‡¢“∑”µ“¡·ºπ¢Õßæ√–Õß§å æ√–Õß§å
∑”„Àâæ«°‡¢“µ°≈ßæ√âÕ¡„®°—π ¡Õ∫ƒ∑∏‘ÏÕ”π“®„Àâ°—∫ —µ«å√â“¬ª°§√Õß ®π°«à“ ‘Ëß∑’Ëæ√–‡®â“æŸ¥
‰«â®– ”‡√Á®
18 «à πÀ≠‘ß∑’§Ë ≥
ÿ ‡ÀÁππ—πÈ §◊Õ‡¡◊Õß„À≠à∑’Ëª°§√Õß‡Àπ◊Õ°…—µ√‘¬∑å ßÈ— À≈“¬∫π‚≈°π’éÈ

18

°√ÿß∫“∫‘‚≈π∂Ÿ°∑”≈“¬
À≈—ß®“°π—Èπ º¡‡ÀÁπ∑Ÿµ «√√§åÕ’°Õß§åÀπ÷Ëß≈ß¡“®“° «√√§å ∑Ÿµ «√√§åÕß§åπ’È¡’ƒ∑∏‘Ï
Õ”π“®¡“° √—»¡’®“°√à“ß¢Õß∑Ÿµ «√√§åÕß§åπ∑È’ ”„Àâ·ºàπ¥‘π‚≈° «à“ß‰ « 2‡¢“µ–‚°π

‡ ¬’ ß¥—ß«à“
ç‡∏Õ∂Ÿ°∑”≈“¬≈ß·≈â«
π§√∫“∫‘‚≈π∑’Ë¬‘Ëß„À≠à ‰¥â∂Ÿ°∑”≈“¬·≈â«
∫“∫‘‚≈π‰¥â°≈“¬‡ªìπ∫â“π¢Õßæ«°«‘≠≠“≥™—Ë«
π§√π—Èπ‰¥â°≈“¬‡ªìπ√—ß¢Õßπ°∑’Ë ‰¡à∫√‘ ÿ∑∏‘Ï∑ÿ°™π‘¥
·≈–‰¥â°≈“¬‡ªìπ∑’ËÕ¬Ÿà¢Õß —µ«å∑’Ëπà“√—ß‡°’¬®·≈– °ª√°
3æ«°™π™“µ‘µà“ßÊ
‰¥â¥◊Ë¡‡À≈â“Õßÿàπ∑’Ë∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡„§√à
‰ª∑”∫“ª∑“ß‡æ»°—∫‡∏Õ
°…—µ√‘¬å∑—ÈßÀ≈“¬„π‚≈°‰¥â∑”º‘¥∫“ª∑“ß‡æ»°—∫‡∏Õ
æàÕ§â“∑—ÈßÀ≈“¬„π‚≈° °Á√Ë”√«¬¡“°®“°§«“¡¡—Ëß§—Ëß
·≈–§«“¡øÿÉ¡‡øóÕ¬¢Õß‡∏Õπ—Èπé
17:9 ‡π‘π‡¢“∑—Èß‡®Á¥ ‡ªìπ™◊ËÕ∑’Ë§π„™â‡√’¬°°√ÿß‚√¡‡ ¡ÕÊ „π ¡—¬‚∫√“≥

27 rev

450

26/8/03, 12:23 PM

451

«‘«√≥å 18:14

4

º¡‰¥â¬‘π‡ ’¬ßÕ’°‡ ’¬ßÀπ÷Ëß®“° «√√§åæŸ¥«à“
çª√–™“™π¢Õß‡√“ ÕÕ°¡“®“°π§√π—Èπ‡ ’¬
‡®â“®–‰¥â ‰¡àµâÕß¡’ à«π√à«¡„π§«“¡∫“ªµà“ßÊ ¢Õß‡∏Õ
·≈–‡®â“®–‰¥â ‰¡àµâÕß∑√¡“π®“°¿—¬æ‘∫—µ‘
∑’Ë°”≈—ß®–‡°‘¥¢÷Èπ°—∫π§√π—Èπ
5‡æ√“–§«“¡∫“ª¢Õßπ§√π—Èπ°Õß Ÿß∂÷ß «√√§å
æ√–‡®â“‰¡à‡§¬≈◊¡§«“¡∫“ªµà“ßÊ ∑’Ëπ§√π—Èπ‰¥â°àÕ¢÷Èπ
6„Àâ∑”°—∫‡∏Õ‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ë‡∏Õ∑”°—∫§πÕ◊Ëπ
·≈–µÕ∫·∑π‡∏Õ‡ªìπ Õß‡∑à“¢Õß ‘Ëß∑’Ë‡∏Õ‰¥â∑”
‡µ√’¬¡‡À≈â“Õßÿàπ∑’Ë·√ß‡ªìπ Õß‡∑à“
¢Õß‡À≈â“Õßÿàπ∑’Ë‡∏Õ‰¥â „Àâ°—∫§πÕ◊Ëππ—Èπ‰«â „Àâ‡∏Õ
7‡∏Õ„Àâ‡°’¬√µ‘¬»·≈–§«“¡øÿÑß‡øÑÕ°—∫µ—«‡Õß·§à ‰Àπ
°Á„Àâ§«“¡∑ÿ°¢å∑√¡“π·≈–§«“¡‡»√â“‚»°°—∫‡∏Õ‡∑à“π—Èπ
‡æ√“–‡∏Õ§‘¥„π„®«à“
ù©—ππ—ËßÕ¬Ÿà∫π∫—≈≈—ß°å‡ªìπ√“™‘π’ ©—π‰¡à „™à·¡à¡à“¬† ©—π®–‰¡à¡’«—π‚»°‡»√â“û
8¥—ßπ—π
È ¿—¬æ‘∫µ— æ‘ «°π’®È ß÷ ‰¥â‡°‘¥¢÷πÈ °—∫‡∏Õ¿“¬„π«—π‡¥’¬« §◊Õ‚√§√–∫“¥ §«“¡‡»√â“‚»°‡ ¬’ „®
·≈–§«“¡Õ¥Õ¬“° ‡∏Õ®–∂Ÿ°‰ø‡º“®π«Õ¥«“¬ ‡æ√“–Õß§å‡®â“™’«‘µ æ√–‡®â“ºŸâ∑’Ëæ‘æ“°…“‡∏Õπ—Èπ
¡’ƒ∑∏‘ÏÕ”π“®é
9ç°…—µ√‘¬∑
å ßÈ— À≈“¬∫π‚≈° ∑’Ë ‰¥â∑”∫“ª∑“ß‡æ»°—∫‡∏Õ·≈–√à«¡„π§«“¡¡—ßË §—ßË øÿßÑ ‡øÑÕ°—∫‡∏Õ®–
√âÕß‰Àâ§√Ë”§√«≠„Àâ‡∏Õ ‡¡◊ÕË æ«°‡¢“‡ÀÁπ§«—π‰ø∑’‡Ë º“‰À¡â‡∏Õ 10æ«°‡¢“®–¬◊πÕ¬ŸÀà “à ßÊ ‡∏Õ ‡æ√“–
°≈—«®–µâÕß√à«¡„π§«“¡‡®Á∫ª«¥∑√¡“π¢Õß‡∏Õ æ«°‡¢“®–æŸ¥«à“
ùπ§√∑’Ë¬‘Ëß„À≠à ‡®â“™à“ßπà“Õ—∫Õ“¬ πà“Õ—∫Õ“¬‡ ’¬®√‘ßÊ
∫“∫‘‚≈ππ§√∑’Ë‡µÁ¡‰ª¥â«¬Õ”π“®
‡æ√“–°“√æ‘æ“°…“‚∑…¢Õß‡®â“π—Èπ¡“∂÷ß¿“¬„π‡«≈“·§à™—Ë«‚¡ß‡¥’¬«û
11æ«°æàÕ§â“∫π‚≈°®–√âÕß‰Àâ§√Ë”§√«≠„Àâ°∫
— ‡∏Õ ‡æ√“–‰¡à¡’„§√´◊ÕÈ π‘ §â“¢Õßæ«°‡¢“Õ’°µàÕ
12
‰ª æ«°‡¢“¢“¬∑Õß§” ‡ß‘π ‡æ™√æ≈Õ¬ ‰¢à¡°ÿ ºâ“≈‘ππ‘ ºâ“ ¡’ «à ß ºâ“‰À¡ ºâ“ ·’ ¥ß ¥ ‰¡âÀÕ¡∑ÿ°
™π‘¥ ·≈– ßË‘ ¢Õßµà“ßÊ ∑’∑Ë ”®“°ß“™â“ß ∑’∑Ë ”®“°‰¡â√“§“·æß ∑Õß ¡— ƒ∑∏‘Ï ‡À≈Á° ·≈–À‘πÕàÕπ 13Õ∫‡™¬
‡§√◊ÕË ß‡∑» ‡§√◊ÕË ßÀÕ¡ ¡¥¬Õ∫ °”¬“π ‡À≈â“Õßÿπà πÈ”¡—π¡–°Õ° ·ªÑß≈–‡Õ’¬¥ ¢â“« “≈’ «—« ·°– ¡â“
√∂¡â“ ∑“ ·≈–‡™≈¬é
14ç‚Õ ∫“∫‘‚≈π æ«° ‘Ëß¢Õßµà“ßÊ ∑’Ë‡®â“À≈ß„À≈π—Èπ
‰¥âÀ“¬‰ª®“°‡®â“·≈â«
∑—Èß§«“¡À√ŸÀ√“ ·≈– ‘Ëß∑’Ë∑”„Àâ‡®â“ «¬ß“¡π—Èπ
‰¥âÀ“¬‰ª·≈â«
·≈–‡®â“®–‰¡à¡’«—π‰¥âæ∫ ‘Ëß‡À≈à“π’ÈÕ’°‡≈¬

27 rev
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452

15æ«°æàÕ§â“∑’√Ë Ë”√«¬®“°°“√¢“¬

π‘ §â“„Àâ°∫— ‡∏Õπ—πÈ ®–¬◊πÕ¬ŸÀà “à ßÊ ®“°π§√∫“∫‘‚≈π ‡æ√“–
°≈—«∑’Ë®–µâÕß√à«¡„π§«“¡‡®Á∫ª«¥∑√¡“π∑’Ë‡∏Õ‰¥â√—∫ æ«°‡¢“®–√âÕß‰Àâ§√Ë”§√«≠ 16·≈–æŸ¥«à“
çπ§√∑’Ë¬‘Ëß„À≠à ‡®â“™à“ßπà“Õ—∫Õ“¬ πà“Õ—∫Õ“¬‡ ’¬®√‘ßÊ
∑’Ë‡§¬ª√–¥—∫ª√–¥“¥â«¬ºâ“≈‘π‘πÕ¬à“ß¥’ ºâ“ ’¡à«ß
·≈–ºâ“ ’·¥ß ¥ ∑’Ë‡§¬ª√–¥—∫ª√–¥“¥â«¬∑Õß§”
‡æ™√æ≈Õ¬ ·≈–‰¢à¡ÿ°
17§«“¡√Ë”√«¬µà“ßÊ π’È ‰¥â∂Ÿ°∑”≈“¬≈ß¿“¬„π‡«≈“·§à™—Ë«‚¡ß‡¥’¬« çæ«°°—ªµ—π‡√◊Õ·≈–
ºŸâ ‚¥¬ “√ ≈Ÿ°‡√◊Õ·≈–§π∑—ßÈ À≈“¬∑’¡Ë Õ’ “™’æ∑“ß∑–‡≈ °Á¬π◊ Õ¬ŸÀà “à ßÊ®“°π§√∫“∫‘‚≈ππ—πÈ 18‡¡◊ÕË æ«°
‡¢“‡ÀÁπ§«—π‰ø∑’Ë¡“®“°°“√‡º“π§√π—Èπ æ«°‡¢“æŸ¥«à“
ù‰¡à¡’π§√‰Àπ∑’Ë‡ªìπ‡À¡◊Õππ§√Õ—π¬‘Ëß„À≠àπ’Èû
19æ«°‡¢“®–‚ª√¬ºßΩÿÉπ≈ß∫πÀ—«¢Õß‡¢“·≈–√âÕß‰Àâ§√Ë”§√«≠«à“
ùπ§√∑’Ë¬‘Ëß„À≠à ‡®â“™à“ßπà“Õ—∫Õ“¬ πà“Õ—∫Õ“¬‡ ’¬®√‘ßÊ
∑ÿ°§π∑’Ë¡’‡√◊Õ‡¥‘π∑–‡≈π—Èπ
°Á√Ë”√«¬¡“®“°§«“¡¡—Ëß§—Ëß¢Õßπ§√π’È
·µàµÕππ’È¡—π∂Ÿ°∑”≈“¬≈ß¿“¬„π‡«≈“·§à™—Ë«‚¡ß‡¥’¬«û
20 «√√§å‡Õã¬ ¢Õ„Àâ¥’„®°—∫ ß‘Ë ∑’‡Ë °‘¥¢÷π
È °—∫π§√π—πÈ ¥’„®‡∂‘¥ §π¢Õßæ√–‡®â“ æ«°»‘…¬å‡Õ° ·≈–
æ«°ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“ ∑’Ëæ√–Õß§å≈ß‚∑…π§√π—Èπ ‡æ√“– ‘Ëß∑’Ë‡∏Õ‰¥â∑”°—∫æ«°§ÿ≥·≈â«é
21®“°π—π
È ∑Ÿµ «√√§å∑¡Ë’ ƒ’ ∑∏‘ÕÏ ß§åÀπ÷ßË ‰¥â¬°À‘π°âÕπÀπ÷ßË ¢π“¥„À≠àæÕÊ °—∫À‘π‚¡à·ªÑß† ‚¬π
≈ß‰ª„π∑–‡≈·≈–æŸ¥«à“
çπ§√∫“∫‘‚≈πÕ—π¬‘Ëß„À≠à ‡®â“®–∂Ÿ°‚¬π≈ß¡“Õ¬à“ß·√ß·∫∫π’È
·≈–®–‰¡à¡’„§√‡ÀÁππ§√¢Õß‡®â“Õ’°‡≈¬
22®–‰¡à¡’‡ ’¬ß‡æ≈ß®“°π—°¥’¥æ‘≥
π—°¥πµ√’ π—°‡ªÉ“¢≈ÿà¬ π—°‡ªÉ“·µ√„ππ§√¢Õß‡®â“Õ’°‡≈¬
®–‰¡à‡ÀÁπæ«°™à“ßΩï¡◊Õ„π¥â“π„¥Ê „ππ§√¢Õß‡®â“Õ’°
®–‰¡à ‰¥â¬‘π‡ ’¬ß‚¡à·ªÑß„ππ§√¢Õß‡®â“Õ’°‡≈¬
23®–‰¡à‡ÀÁπ· ß «à“ß®“°µ–‡°’¬ß „ππ§√¢Õß‡®â“Õ’°‡À¡◊Õπ°—π
®–‰¡à ‰¥â¬‘π‡ ’¬ß¢Õß‡®â“∫à“«·≈–‡®â“ “« „ππ§√¢Õß‡®â“Õ’°
‡æ√“–æ«°æàÕ§â“¢Õß‡®â“ ‰¥â‡ªìπºŸâ¬‘Ëß„À≠à„π‚≈°
·≈–™π™“µ‘∑—ÈßÀ¡¥°Á∂Ÿ°À≈Õ°≈«ß¥â«¬‡«∑¡πµ√å§“∂“¢Õß‡®â“
24·≈–„ππ§√¢Õß‡®â“°Áæ∫‡≈◊Õ¥
¢Õßæ«°ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“
æ«°ª√–™“™π¢Õßæ√–‡®â“
·≈–§π∑—ÈßÀ¡¥∑’Ë∂Ÿ°¶à“µ“¬∫π‚≈°é
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§π∑—ÈßÀ≈“¬∫π «√√§å √√‡ √‘≠æ√–‡®â“
À≈—ß®“°π—πÈ º¡‰¥â¬π‘ ‡ ¬’ ß¥—ß°÷°°âÕß ‡À¡◊Õπ‡ ¬’ ß¢Õß§π®”π«π¡“°∫π «√√§å√Õâ ß«à“
ç √√‡ √‘≠æ√–‡®â“ æ√–‡®â“‡ªìπæ√–ºŸâ™à«¬„Àâ√Õ¥¢Õß‡√“
æ√–Õß§å‡µÁ¡‰ª¥â«¬ ßà“√“»’ ·≈–ƒ∑∏‘ÏÕ”π“®
2°“√µ—¥ ‘π‚∑…¢Õßæ√–Õß§åπ—Èπ∂Ÿ°µâÕß·≈–¬ÿµ‘∏√√¡
æ√–Õß§å ‰¥â≈ß‚∑…À≠‘ß‚ ‡¿≥’∑’Ë¬‘Ëß„À≠à
‡∏Õ‰¥â∑”„Àâ ‚≈°π’È‡ ◊ËÕ¡‰ª
‡æ√“–°“√∑”∫“ª∑“ß‡æ»¢Õß‡∏Õ
æ√–Õß§å ‰¥â·°â·§âπ„Àâ°—∫∑“
¢Õßæ√–Õß§å∑’Ë∂Ÿ°‡∏Õ¶à“µ“¬é
3æ«°‡¢“¬—ßæŸ¥Õ’°«à“
ç √√‡ √‘≠Õß§å‡®â“™’«‘µ
§«—π‰ø®–≈Õ¬¢÷Èπ¡“®“°π§√π—Èπµ≈Õ¥‰ªé
4®“°π—Èπæ«°ºŸâÕ“«ÿ‚ ∑—Èß¬’Ë ‘∫ ’ËÕß§å ·≈– ‘Ëß¡’™’«‘µ∑—Èß ’Ëµπ °Á°â¡≈ß°√“∫‰À«âæ√–‡®â“∑’Ëπ—ËßÕ¬Ÿà
∫π∫—≈≈—ß°å ·≈–æŸ¥«à“
çÕ“‡¡π† √√‡ √‘≠æ√–‡®â“é
5·≈â«¡’‡ ’¬ß¥—ß¡“®“°∫—≈≈—ß°å«à“
ç∑à“π∑—ÈßÀ≈“¬∑’Ë‡ªìπ∑“ ¢Õßæ√–Õß§å
∑’Ëπ—∫∂◊Õæ√–‡®â“ ∑—ÈßºŸâ∑’Ë ”§—≠·≈–‰¡à ”§—≠
¡“ √√‡ √‘≠æ√–‡®â“¢Õß‡√“°—π‡∂Õ–é
6®“°π—π
È º¡‰¥â¬π‘ ‡ ¬’ ß‡À¡◊Õπ‡ ¬’ ß¢Õß§π®”π«π¡“° ‡ ¬’ ßπ—πÈ ¥—ß‡À¡◊Õπ°—∫‡ ¬’ ß¢ÕßπÈ”µ°
·≈–‡ ’¬ßøÑ“√âÕß°÷°°âÕß ‡ ’¬ßπ—ÈπæŸ¥«à“
ç √√‡ √‘≠æ√–‡®â“
Õß§å‡®â“™’«‘µ æ√–‡®â“ºŸâ¡’ƒ∑∏‘ÏÕ”π“®∑—Èß ‘Èπ ºŸâ‡ªìπ°…—µ√‘¬å
7„Àâ‡√“™◊Ëπ™¡¬‘π¥’·≈–¡’§«“¡ ÿ¢ ·≈– √√‡ √‘≠æ√–‡®â“‡∂‘¥
‡æ√“–«à“‡«≈“·Ààß°“√ ¡√ ¢Õß≈Ÿ°·°–‰¥â¡“∂÷ß·≈â«
·≈–‡®â“ “«¢Õßæ√–Õß§å°Á ‰¥â‡µ√’¬¡µ—«æ√âÕ¡·≈â«
8‡∏Õ‰¥â√—∫ºâ“≈‘π‘π∑’Ë –Õ“¥ ¥„ ‡ªìπª√–°“¬ ´÷Ëß‡∏Õ®–„™â „ àé
(ºâ“≈‘π‘π∑’Ëß¥ß“¡π—Èπ À¡“¬∂÷ß ‘Ëß¥’Ê ∑’Ë§π¢Õßæ√–‡®â“‰¥â∑”)
9·≈â«∑Ÿµ «√√§åπ—ÈπæŸ¥°—∫º¡«à“ ç‡¢’¬π≈ß‰ª«à“ §π∑’Ë ‰¥â√—∫‡™‘≠¡“„πß“π‡≈’È¬ß ¡√ ¢Õß≈Ÿ°
·°–π—Èπ∂◊Õ«à“¡’‡°’¬√µ‘®√‘ßÊé ·≈–æŸ¥Õ’°«à“ ç ‘Ëß‡À≈à“π’È‡ªìπ§”æŸ¥∑’Ë·∑â®√‘ß¢Õßæ√–‡®â“é
10º¡‰¥â°¡
â ≈ß·∑∫‡∑â“‡æ◊ÕË °√“∫‰À«â∑µŸ «√√§åÕß§åππ—È ·µà∑“à πæŸ¥«à“ çÕ¬à“∑”Õ¬à“ßπ—πÈ ‡æ√“–
‡√“‡ªìπºŸ√â ∫— „™â‡À¡◊Õπ°—∫§ÿ≥ ·≈–‡ªìπæ’πË Õâ ß¢Õß§ÿ≥ ºŸ∑â ´’Ë Õ◊Ë µ— ¬å„π§«“¡®√‘ß∑’æË √–‡¬´Ÿ‰¥â‡ªî¥‡º¬„Àâ√Ÿâ
¥—ßπ—Èπ„Àâ°√“∫‰À«âæ√–‡®â“é ‡æ√“–§«“¡®√‘ß∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ‰¥â‡ªî¥‡º¬π—Èπ ‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë¥≈„®„ÀâºŸâæŸ¥·∑π
æ√–‡®â“†æŸ¥
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ºŸ∑â ¢Ë’ ¡Ë’ “â ¢’ “«
«√√§å‡ªî¥ÕÕ° ·≈â«§ÿ≥√Ÿâ ‰À¡ ¡’¡“â ¢’ “«µ—«Àπ÷ßË ·≈–ºŸ∑â ¢Ë’ ¡Ë’ “â π—πÈ ¡’™ÕË◊
«à“ ´◊ÕË µ— ¬å·≈–‡∑’¬Ë ß·∑â ‡æ√“–æ√–Õß§åææ‘ “°…“·≈–∑” ß§√“¡Õ¬à“ß¬ÿµ∏‘ √√¡ 12µ“¢Õßæ√–Õß§å
π—Èπ¥Ÿ§≈â“¬‡ª≈«‰ø∑’Ë≈ÿ°‚™π ¡’¡ß°ÿÆÕ¬ŸàÀ≈“¬Õ—π∫πÀ—«¢Õßæ√–Õß§å¡’™◊ËÕÀπ÷Ëß‡¢’¬πÕ¬Ÿà∫π√à“ß°“¬
¢Õßæ√–Õß§å ·µà¡’‡æ’¬ßæ√–Õß§å‡∑à“π—Èπ∑’Ë√Ÿâ§«“¡À¡“¬¢Õß™◊ËÕπ—Èπ 13æ√–Õß§å„ à‡ ◊ÈÕ§≈ÿ¡∑’Ë∂Ÿ°®ÿà¡
≈ß‰ª„π‡≈◊Õ¥ ·≈–§π°Á‡√’¬°æ√–Õß§å«à“ çæ√–§”¢Õßæ√–‡®â“é 14æ«°°Õß∑—æ·Ààß «√√§å¢’Ë¡â“ ’
¢“«µ“¡æ√–Õß§å¡“ æ«°‡¢“·µàß°“¬¥â«¬ºâ“≈‘ππ‘ ¢’ “«∑’Ë„ –Õ“¥ 15¡’¥“∫Õ—π§¡°√‘∫ÕÕ°¡“®“°
ª“°¢Õßæ√–Õß§å ¥“∫π’‡È Õ“‰«â„™âµÕà °Ÿâ ∫— ™π™“µ‘µ“à ßÊ æ√–Õß§å®–ª°§√Õß§πæ«°π—πÈ ¥â«¬§∑“‡À≈Á°
æ√–Õß§å®–‡À¬’¬∫¬Ë”Õßÿàπ„π∫àÕ¬Ë”Õßÿàπ·Ààß§«“¡‚°√∏¢Õßæ√–‡®â“ºŸâ¡’ƒ∑∏‘Ï∑—Èß ‘Èπ 16¡’™◊ËÕ‡¢’¬πÕ¬Ÿà
∑’Ë‡ ◊ÈÕ§≈ÿ¡·≈–∑’Ëµâπ¢“¢Õßæ√–Õß§å«à“
ç°…—µ√‘¬å‡Àπ◊Õ°…—µ√‘¬å∑—Èßª«ß Õß§å‡®â“™’«‘µ‡Àπ◊Õ‡®â“∑—Èßª«ßé
17À≈—ß®“°π—Èπ º¡‡ÀÁπ∑Ÿµ «√√§åÕß§åÀπ÷Ëß¬◊πÕ¬Ÿà∫π¥«ßÕ“∑‘µ¬å ·≈–æŸ¥‡ ’¬ß¥—ß °—∫æ«°π°
∑’Ë∫‘πÕ¬Ÿà∫π∑âÕßøÑ“«à“ ç¡“‡∂Õ– ¡“√à«¡™ÿ¡πÿ¡°—π„πß“π‡≈’È¬ß∑’Ë¬‘Ëß„À≠à¢Õßæ√–‡®â“ 18‡æ◊ËÕ‡®â“®–
‰¥â°‘π‡π◊ÈÕ¢Õßæ«°°…—µ√‘¬å ·¡à∑—æπ“¬°Õß·≈–‡À≈à“∑À“√ µ≈Õ¥®π‡π◊ÈÕ¡â“ ‡π◊ÈÕ§π¢’Ë¡â“ ·≈–
‡π◊ÈÕ¢Õß§π∑—ÈßÀ¡¥ ∑—Èß§π∑’Ë‡ªìπ∑“ ·≈–§π∑’Ë‡ªìπÕ‘ √– ∑—Èß§π∑’ËµË”µâÕ¬·≈–§π∑’Ë¬‘Ëß„À≠àé
19®“°π—π
È º¡‡ÀÁπ µ— «å√“â ¬°—∫æ«°°…—µ√‘¬∫å π‚≈° ·≈–°Õß∑—æ¢Õßæ«°‡¢“¡“™ÿ¡πÿ¡°—π‡æ◊ÕË ∑”
ß§√“¡°—∫ºŸâ∑Ë’¢Ë’¡â“¢“« ·≈–°Õß∑—æ¢Õß‡¢“ 20·µà —µ«å√â“¬π—Èπ∂Ÿ°®—∫ æ√âÕ¡°—∫ºŸâæŸ¥·∑π
æ√–‡®â“†®Õ¡ª≈Õ¡ §π∑’‡Ë §¬· ¥ßÕ¿‘πÀ‘ “√µàÕÀπâ“ µ— «å√“â ¬π—πÈ ·≈–À≈Õ°≈«ß§π∑’¡Ë ‡’ §√◊ÕË ßÀ¡“¬
¢Õß —µ«å√â“¬π—Èπ ·≈–∫Ÿ™“√Ÿªªíôπ¢Õß¡—π ∑—Èß Õß°Á∂Ÿ°®—∫‚¬π∑—Èß‡ªìπ≈ß‰ª„π∫÷ß‰ø°”¡–∂—π∑’Ë°”≈—ß
≈ÿ°‰À¡âÕ¬Ÿà 21æ«°°Õß∑—æ¢Õß¡—π∂Ÿ°¶à“¥â«¬¥“∫∑’ËÕÕ°®“°ª“°¢Õßæ√–Õß§åºŸâ∑’Ë¢’Ë¡â“¢“«π—Èπ ·≈–
æ«°π°∑—ÈßÀ≈“¬°Á°‘π‡π◊ÈÕ¢Õß§π‡À≈à“π’È®πÕ‘Ë¡
11®“°π—π
È º¡‡ÀÁπª√–µŸ

‡«≈“Àπ÷ßË æ—πªï
º¡‡ÀÁπ∑Ÿµ «√√§åÕß§åÀπ÷ßË ≈ß¡“®“° «√√§å „π¡◊Õ∂◊Õ°ÿ≠·®¢ÕßÀ≈ÿ¡∑’≈Ë °÷ ¡“° ·≈–‚´à
¢π“¥„À≠à 2∑à“π‰¥â®∫— ¡—ß°√´÷ßË ‡ªìπßŸ¥°÷ ¥”∫√√æå ´÷ßË °Á§Õ◊ ¡“√À√◊Õ´“µ“π ·≈â«‡Õ“‚´à
¡—¥‰«âÀπ÷Ëßæ—πªï 3®“°π—Èπ∑Ÿµ «√√§å°Á ‚¬π¡—ß°√µ—«π’È≈ß‰ª„πÀ≈ÿ¡∑’Ë≈÷°¡“°π—Èπ ·≈–„ à°ÿ≠·®ª√–µŸ
∑“ß‡¢â“ ·≈–ª√–∑—∫µ√“¢—ß¡—π‰«âÕ¬à“ß·πàπÀπ“ ‡æ◊ËÕ¡—π®–‰¥â ‰¡à “¡“√∂‰ª≈àÕ≈«ß™π™“µ‘µà“ßÊ
‰¥âÕ’°‡ªìπ‡«≈“Àπ÷Ëßæ—πªï ·≈–®–µâÕßª≈àÕ¬„Àâ¡—πÕÕ°¡“ª√–‡¥’Î¬«Àπ÷ËßÀ≈—ß®“°ºà“π‰ªÀπ÷Ëßæ—πªï
4À≈—ß®“°π—Èπ º¡‡ÀÁπ∫—≈≈—ß°åµà“ßÊ ·≈–¡’§ππ—ËßÕ¬Ÿà∫ππ—Èπ æ«°‡¢“‰¥â√—∫ ‘∑∏‘Ï∑’Ë®–µ—¥ ‘π‚∑…
º¡‡ÀÁπæ«°«‘≠≠“≥¢Õß§π∑’Ë∂Ÿ°µ—¥À—« ‡æ√“–‰¥âª√–°“»§«“¡®√‘ß‡°’Ë¬«°—∫æ√–‡¬´Ÿ·≈–∂âÕ¬§”
¢Õßæ√–‡®â“ æ«°‡¢“‰¡à ‰¥â°√“∫‰À«â —µ«å√â“¬À√◊Õ√Ÿªªíôπ¢Õß¡—π ·≈–‰¡à¡’‡§√◊ËÕßÀ¡“¬¢Õß¡—π∫π
Àπâ“º“° À√◊Õ∫π¡◊Õ¢Õß‡¢“ æ«°‡¢“øóπô ¢÷πÈ ®“°µ“¬·≈–‰¥â§√Õ∫§√Õß√à«¡°—∫°…—µ√‘¬ºå ¬Ÿâ ß‘Ë „À≠à*‡ªìπ
‡«≈“Àπ÷ßË æ—πªï 5( «à π§πµ“¬§πÕ◊πË Ê∑’‡Ë À≈◊Õ ‰¡à‰¥âøπóô ¢÷πÈ ®“°§«“¡µ“¬ ®π°«à“®–ºà“π‰ªÀπ÷ßË æ—πªï)
π’‡Ë ªìπ°“√øóπô ¢÷πÈ ®“°§«“¡µ“¬§√—ßÈ ·√° 6æ«°§π∑’¡Ë ’ «à π√à«¡„π°“√øóπô ¢÷πÈ ®“°§«“¡µ“¬§√—ßÈ ·√°
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π’È ¡’‡°’¬√µ‘®√‘ßÊ·≈–‡ªìπºŸâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï §«“¡µ“¬§√—Èß∑’Ë Õß®–‰¡à¡’Õ”π“®‡Àπ◊Õæ«°‡¢“‡≈¬ æ«°‡¢“
®–‡ªìππ—°∫«™¢Õßæ√–‡®â“·≈–¢Õßæ√–§√‘ µå·≈–®–§√Õ∫§√Õß√à«¡°—∫æ√–Õß§å‡ªìπ‡«≈“Àπ÷ßË æ—πªï

§«“¡æà“¬·æâ¢Õß´“µ“π
´“µ“π®–∂Ÿ°ª≈àÕ¬ÕÕ°¡“®“°§ÿ°¢Õß¡—π 8·≈–¡—π®–ÕÕ°‰ª
À≈Õ°≈«ß∑ÿ°Ê™π™“µ‘„π‚≈°π’È ∑’Ë¡’™◊ËÕ«à“‚°°·≈–¡“‚°° ¡—π®–√«∫√«¡™π™“µ‘µà“ßÊ ‡À≈à“π—Èπ
‡æ◊ËÕ‰ª∑” ß§√“¡ ·≈–æ«°‡¢“®–¡’®”π«π¡“°¡“¬¡À“»“≈ ‡À¡◊Õπ°—∫‡¡Á¥∑√“¬∑’ËÕ¬Ÿàµ“¡
™“¬Ωíßò ∑–‡≈ 9°Õß∑—æ¢Õß™π™“µ‘µ“à ßÊ ®–¬°¢∫«π¢â“¡‚≈°¡“ ·≈–¡“≈âÕ¡∑’æË °— ¢Õß§π¢Õßæ√–‡®â“
·≈–‡¡◊Õß∑’æË √–Õß§å√°— ·µà®–¡’‰øµ°≈ß¡“®“° «√√§å·≈–‡º“º≈“≠°Õß∑—æ‡À≈à“π—πÈ 10´“µ“π´÷ßË
‰¥âÀ≈Õ°≈«ßæ«°‡¢“‡À≈à“π—Èπ ∂Ÿ°‚¬π≈ß‰ª„π∫÷ß‰ø°”¡–∂—π∑’Ë≈ÿ°‰À¡â „π∫÷ßπ—Èπ¡’ —µ«å√â“¬√«¡∑—Èß
ºŸâ∑’Ëª≈Õ¡µ—«‡ªìπæŸ¥·∑πæ√–‡®â“√«¡Õ¬Ÿà¥â«¬ ·≈–æ«°¡—π∑—ÈßÀ¡¥‰¥â√—∫§«“¡∑ÿ°¢å∑√¡“π∑—Èß
°≈“ß«—π·≈–°≈“ß§◊πµ≈Õ¥‰ª
§π∑—ÈßÀ≈“¬∫π‚≈°∂Ÿ°µ—¥ ‘π
11º¡‡ÀÁπ∫—≈≈—ß°å„À≠à ’¢“« ·≈–æ√–‡®â“ºŸâ∑Ë’πË—ßÕ¬Ÿà∫π∫—≈≈—ß°åπÈ—π ‡¡◊ËÕæ√–Õß§å¡“ª√“°Ø
·ºàπ¥‘π‚≈°·≈– «√√§å°ÀÁ “¬‰ª·≈–‰¡àÀ≈ß‡À≈◊Õ√àÕß√Õ¬„Àâ„§√‡ÀÁπÕ’°‡≈¬ 12À≈—ß®“°π—πÈ º¡‡ÀÁπ
§π∑—ÈßÀ≈“¬∑’Ëµ“¬‰ª·≈â« ‰¡à«à“ºŸâ¬‘Ëß„À≠àÀ√◊ÕºŸâµË”µâÕ¬ ¬◊πÕ¬ŸàµàÕÀπâ“∫—≈≈—ß°åπ—Èπ ¡’Àπ—ß ◊ÕÀ≈“¬
‡≈à¡‰¥â∂Ÿ°‡ªî¥ÕÕ° ·≈–¡’Àπ—ß ◊ÕÕ’°‡≈à¡Àπ÷Ëß∂Ÿ°‡ªî¥ÕÕ°¥â«¬ ¡—π§◊ÕÀπ—ß ◊Õ·Ààß™’«‘µ §πµ“¬
‡À≈à“π—πÈ ‰¥â√∫— °“√µ—¥ π‘ ‚¥¬¥Ÿ®“°°“√°√–∑”¢Õßæ«°‡¢“∑’Ë‰¥â∫π— ∑÷°‰«â „π ¡ÿ¥‡À≈à“π—πÈ 13∑–‡≈‰¥â
àß§π∑—ÈßÀ≈“¬∑’Ëµ“¬Õ¬Ÿà „π∑–‡≈¢÷Èπ¡“ §«“¡µ“¬·≈–·¥π§πµ“¬* °Á ‰¥â àß§π∑—ÈßÀ≈“¬∑’ËÕ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπ
¢÷πÈ ¡“‡À¡◊Õπ°—π ·≈–§πµ“¬∑ÿ°§π‰¥â√∫— °“√µ—¥ π‘ µ“¡ ßË‘ ∑’æË «°‡¢“‰¥â∑” 14À≈—ß®“°π—πÈ §«“¡µ“¬
·≈–·¥π§πµ“¬°Á∂°Ÿ ‚¬π≈ß ∫àŸ ß÷ ‰ø ∫÷ß‰øπ’·È À≈–§◊Õ§«“¡µ“¬§√—ßÈ ∑’Ë Õß 15∂â“„§√‰¡à¡’™◊ËÕÕ¬Ÿà„π
¡ÿ¥·Ààß™’«‘µ °Á∂Ÿ°‚¬π≈ß‰ª„π∫÷ß‰øπ—Èπ
‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡·Ààß„À¡à
À≈—ß®“°π—Èπ º¡‡ÀÁπ «√√§å·≈–‚≈°„À¡à ‡æ√“– «√√§å·≈–‚≈°·Ààß·√°À“¬‰ª·≈â«
·≈–‰¡à¡’∑–‡≈Õ’°µàÕ‰ª 2º¡‡ÀÁπ‡¡◊Õß»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ´÷Ëß°Á§◊Õ‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡·Ààß„À¡à* ´÷Ëß
¡“®“°æ√–‡®â“≈ß¡“®“° «√√§å ·≈–‡¡◊Õßπ’È ‰¥â‡µ√’¬¡‰«âæ√âÕ¡·≈â« ‡À¡◊Õπ°—∫‡®â“ “«∑’Ë·µàßµ—«
«¬ß“¡√Õ “¡’¢Õß‡∏Õ 3º¡‰¥â¬π‘ ‡ ¬’ ßÕ—π¥—ß®“°∫—≈≈—ß°åæ¥Ÿ «à“ ç¥Ÿ ‘ ∫â“π¢Õßæ√–‡®â“°ÁÕ¬Ÿ°à ∫— ¡πÿ…¬å
·≈â« æ√–Õß§å®–Õ¬Ÿà°—∫æ«°‡¢“ ·≈–æ«°‡¢“®–‡ªìπ¢Õßæ√–Õß§å æ√–‡®â“‡Õß°ÁÕ¬Ÿà°—∫æ«°‡¢“
·≈–‡ªìπæ√–‡®â“¢Õßæ«°‡¢“¥â«¬ 4æ√–‡®â“®–‡™Á¥πÈ”µ“∑ÿ°À¬¥®“°µ“¢Õß‡¢“ ·≈â«®–‰¡à¡’§«“¡
µ“¬ §«“¡‡»√â“‚»° °“√√âÕß‰ÀâÀ√◊Õ§«“¡‡®Á∫ª«¥Õ’°µàÕ‰ª ‡æ√“– ‘Ëß‡°à“Ê ∑’Ë‡§¬‡ªìπ¡“‰¥âºà“π
æâπ‰ª·≈â«é
5À≈—ß®“°π—π
È ºŸ∑â π’Ë ßË— Õ¬Ÿ∫à π∫—≈≈—ß°åæ¥Ÿ «à“ ç¥Ÿ ‘ ‡√“°”≈—ß √â“ß∑ÿ° ß‘Ë ∑ÿ°Õ¬à“ß¢÷πÈ ¡“„À¡àé æ√–Õß§å
æŸ¥Õ’°«à“ ç‡¢’¬π‡√◊ÕË ßπ’È ‰«â ‡æ√“–§”æŸ¥‡À≈à“π’‡È ™◊ÕË ∂◊Õ‰¥â·≈–‡ªìπ§«“¡®√‘ßé
7‡¡◊ËÕ‡«≈“Àπ÷Ëßæ—πªïºà“π‰ª
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456

6·≈â«æ√–‡®â“æŸ¥°—∫º¡«à“ ç¡—π

”‡√Á®·≈â« ‡√“§◊ÕÕ—≈ø“·≈–‚Õ‡¡°“* ‡ªìπ®ÿ¥‡√‘¡Ë µâπ·≈–®ÿ¥®∫
„§√°√–À“¬ ‡√“®–„ÀâπÈ”¥◊Ë¡®“°·À≈àßπÈ”·Ààß™’«‘µ ‚¥¬‰¡àµâÕß®à“¬Õ–‰√‡≈¬ 7§π∑’Ë ‰¥â√—∫™—¬™π–
®–‡ªìπ§π∑’Ë‰¥â√∫— ßË‘ ‡À≈à“π’∑È ßÈ— À¡¥ ·≈–‡√“®–‡ªìπæ√–‡®â“¢Õß‡¢“ ·≈–‡¢“®–‡ªìπ≈Ÿ°¢Õß‡√“ 8·µà
§π∑’Ë¢’È¢≈“¥µ“¢“« §π∑’Ë∑‘Èß§«“¡‡™◊ËÕ‰ª §π∑’Ë∑” ‘Ëß∑’Ë‡≈«√â“¬ §π∑’Ë¶à“§π §π∑’Ë∑”º‘¥∑“ß‡æ»
§π∑’Ë „™â‡«∑¡πµå§“∂“ §π∑’Ë°√“∫‰À«â√Ÿªªíôπ† ·≈–§π∑’Ë ‚°À°π—Èπ ®–Õ¬Ÿà„π∫÷ß‰ø°”¡–∂—π∑’Ë≈ÿ°‚™π
π—Ëπ®–‡ªìπ§«“¡µ“¬§√—Èß∑’Ë Õßé
9¡’∑µŸ «√√§å‡®Á¥Õß§å∂Õ◊ ¢—π‡®Á¥„∫∑’‡Ë µÁ¡‰ª¥â«¬¿—¬æ‘∫µ— ‘ ¥ÿ ∑â“¬‡®Á¥Õ¬à“ß ·≈â«Õß§åÀπ÷ßË æŸ¥°—∫
º¡«à“ ç¡“π’Ë ‘ ‡√“®–„Àâ§ÿ≥‡ÀÁπ‡®â“ “«¢Õß≈Ÿ°·°–é 10„π¢≥–∑’Ëæ√–«‘≠≠“≥§√Õ∫ß”º¡π—Èπ
∑Ÿµ «√√§å ‰¥âæ“º¡‰ª¬—ß¿Ÿ‡¢“∑’Ë Ÿß·≈–„À≠à¡“° ·≈–„Àâº¡¥Ÿ‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡Õ—π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ´÷Ëß
°”≈—ß≈ß¡“®“° «√√§å·≈–¡“®“°æ√–‡®â“ 11‡¡◊Õßπ—Èπ «à“ß‰ «¥â«¬√—»¡’¢Õßæ√–‡®â“ ´÷Ëß§«“¡
«à“ß‰ «π—πÈ ‡À¡◊Õπ°—∫‡æ™√æ≈Õ¬ ∑’¡Ë √’ “§“·æß¡“°·≈–‡ªìπæ≈Õ¬ ‡’ ¢’¬« ¥„ ¥—ßË ·°â«‡®’¬√–‰π
12‡¡◊Õßπ—π
È ¡’°”·æß ßŸ „À≠à∑¡’Ë ª’ √–µŸÕ¬Ÿà ∫‘ Õß∫“π ·µà≈–∫“π¡’∑µŸ «√√§å¬π◊ ‡ΩÑ“Õ¬ŸÀà π÷ßË Õß§å ·≈–
·µà≈–ª√–µŸ°¡Á ™’ ÕË◊ Àπ÷ßË ®“° ∫‘ Õß‡ºà“¢Õß™π™“µ‘Õ‘ √“‡Õ≈†‡¢’¬π‰«â 13·µà≈–∑‘»¡’ª√–µŸÕ¬Ÿà “¡∫“π
∑—ßÈ ∑‘»‡Àπ◊Õ ∑‘»„µâ ∑‘»µ–«—πÕÕ° ·≈–∑‘»µ–«—πµ° 14°”·æß‡¡◊Õß ∂Ÿ° √â“ßÕ¬Ÿ∫à π∞“πÀ‘π ∫‘ ÕßÕ—π
·≈–∫π∞“πÀ‘π·µà≈–Õ—ππ—Èπ¡’™◊ËÕ¢Õß»‘…¬å‡Õ°†·µà≈–§π„π ‘∫ Õß§π¢Õß≈Ÿ°·°–‡¢’¬πÕ¬Ÿà
15∑Ÿµ «√√§åÕß§å∑æ
’Ë ¥Ÿ °—∫º¡¡’‰¡â«¥— ´÷ßË ∑”¥â«¬∑Õß§” ‡æ◊ÕË ∑’®Ë –‡Õ“‰«â«¥— ¢π“¥¢Õß‡¡◊Õß ª√–µŸ
16
·≈–°”·æßµà“ßÊ ‡¡◊Õßπ—πÈ ∂Ÿ° √â“ß‡ªìπ√Ÿª ‡Ë’ À≈’¬Ë ¡®—µ√ÿ — ´÷ßË ¡’§«“¡¬“«‡∑à“°—∫§«“¡°«â“ß ∑Ÿµ
Õß§åπ—Èπ®÷ß‰¥â‡Õ“‰¡â«—¥∑”°“√«—¥¢π“¥¢Õß‡¡◊Õß ´÷Ëß«—¥§«“¡°«â“ß §«“¡¬“«·≈–§«“¡ Ÿß‰¥â‡∑à“
°—πÀ¡¥ §◊Õ Õßæ—π Õß√âÕ¬°‘‚≈‡¡µ√* 17∑Ÿµ «√√§åÕß§åπ—Èπ ¬—ß«—¥¢π“¥¢Õß°”·æß ´÷Ëß«—¥‰¥â Ÿß
À° ∫‘ Àâ“‡¡µ√*Àπà«¬«—¥∑’∑Ë µŸ «√√§å„™âππÈ— ‡ªìπÀπà«¬«—¥·∫∫‡¥’¬«°—∫∑’¡Ë πÿ…¬å„™â 18°”·æßπ—πÈ √â“ß
¢÷Èπ®“°À‘π®”æ«°‚¡√“ ·≈–µ—«‡¡◊Õßπ—Èπ∑”®“°∑Õß§”∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ´÷Ëß «à“ß‰ «‡À¡◊Õπ·°â«‡®’¬√–‰π
19∞“πÀ‘π ‘∫ Õß∞“π¢Õß°”·æß‡¡◊Õß ∑”¥â«¬‡æ™√æ≈Õ¬µà“ßÊ ∞“π∑’ËÀπ÷Ëß‡ªìπÀ‘π®”æ«°‚¡√“
∞“π∑’Ë Õß‡ªìπæ≈Õ¬ π’ ”È ‡ß‘π ∞“π∑’Ë “¡‡ªìπÀ‘π§«Õµ´å‚ª√àß„ ¡’À≈“¬ ’ ∞“π∑’Ë ‡Ë’ ªìπ¡√°µ 20∞“π
∑’ËÀâ“‡ªìπÀ‘π§«Õµ´å™π‘¥Àπ÷Ëß¡’·∂∫ ’¢π“π ≈—∫°—π ∞“π∑’ËÀ°‡ªìπæ≈Õ¬ ’·¥ß®”æ«°‚°‡¡π ∞“π
∑’‡Ë ®Á¥‡ªìπ§«Õ∑´å ‡’ À≈◊Õß ∞“π∑’·Ë ª¥‡ªìππ‘≈ π’ ”È ‡ß‘π‡¢’¬« ∞“π∑’‡Ë °â“‡ªìπ∫ÿ…√“§—¡ ‡’ À≈◊ÕßπÈ”µ“≈
∞“π∑’Ë ‘∫‡ªìπ§√‘ ‚´‡ø√ ´÷Ëß‡ªìπæ≈Õ¬‡¢’¬«™π‘¥Àπ÷Ëß ∞“π∑’Ë ‘∫‡ÕÁ¥‡ªìπ‚°‡¡π ’ â¡Õ¡·¥ß
·≈–∞“π∑’Ë ‘∫ Õß‡ªìπÕ‡¡∏‘ ’¡à«ß 21ª√–µŸ∑—Èß ‘∫ Õßª√–µŸπ—Èπ∑”¥â«¬‰¢à¡ÿ° ‘∫ Õß‡¡Á¥ ª√–µŸ
≈–‡¡Á¥ ∂ππ¢Õß‡¡◊Õß∑”®“°∑Õß§”∫√‘ ÿ∑∏‘Ï´÷Ëß„ ‡À¡◊Õπ·°â«
22º¡‰¡à‡ÀÁπ«‘À“√†„π‡¡◊Õßπ—Èπ‡≈¬ ‡æ√“–Õß§å‡®â“™’«‘µ æ√–‡®â“ºŸâ¡’ƒ∑∏‘Ï∑—Èß ‘Èπ ·≈–≈Ÿ°·°–°Á
§◊Õ«‘À“√π—πË ‡Õß 23‡¡◊Õßπ’È ‰¡à®”‡ªìπµâÕßÕ“»—¬· ß «à“ß®“°¥«ßÕ“∑‘µ¬å À√◊Õ¥«ß®—π∑√å ‡æ√“–√—»¡’
¢Õßæ√–‡®â“∑”„Àâ‡¡◊Õßπ’È «à“ß ·≈–≈Ÿ°·°–§◊Õµ–‡°’¬ß¢Õß‡¡◊Õßπ’È 24∑ÿ°™π™“µ‘°®Á –‡¥‘π‚¥¬„™â· ß
®“°µ–‡°’¬ßπ—Èπ ·≈–æ«°°…—µ√‘¬å∫π‚≈° ®–π”‡Õ“»—°¥‘Ï»√’¢Õßµπ‡¢â“¡“ Ÿà‡¡◊Õßπ—Èπ 25ª√–µŸ‡¡◊Õß
21:6 Õ—≈ø“·≈–‚Õ‡¡°“ ‡ªìπÕ—°…√µ—«·√° ·≈–µ—« ÿ¥∑â“¬„π¿“…“°√’° ‡À¡◊Õπ°—∫µ—«Õ—°…√ ç°é ·≈–çŒé „π¿“…“‰∑¬
21:16 2,200 °‘‚≈‡¡µ√ „π¿“…“°√’°‡ªìπ 12,000 µ“‡¥’¬
21.17 65 ‡¡µ√ „π¿“…“°√’°‡ªìπ 144 §‘«∫‘µ Àπ÷Ëß§‘«∫‘µ§◊Õ √–¬–¬“«Àπ÷Ëß»Õ°
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®–‡ªî¥µ≈Õ¥‡«≈“‰¡à¡’«—πªî¥ ‡æ√“–‰¡à¡’°≈“ß§◊π„π‡¡◊Õßπ—Èπ 26™π™“µ‘µà“ßÊ ®–π”∑√—æ¬å ¡∫—µ‘
·≈–§«“¡¡—ßË §—ßË ¢Õß‡¢“‡¢â“¡“ ‡àŸ ¡◊Õßπ—πÈ 27 ß‘Ë ∑’Ë ‰¡à∫√‘ ∑ÿ ∏‘®Ï –‰¡à “¡“√∂‡≈Á¥≈Õ¥‡¢â“‰ª‰¥â‡≈¬ √«¡
∑—Èß§π∑’Ë∑” Ë‘ßπà“Õ“¬À√◊ÕæŸ¥‚°À°¥â«¬ §π∑’Ë®–‡¢â“‰ª‰¥â®–µâÕß‡ªìπ§π∑’Ë¡’√“¬™◊ËÕ®¥Õ¬Ÿà„π ¡ÿ¥
·Ààß™’«µ‘ ¢Õß≈Ÿ°·°–‡∑à“π—πÈ

«—¥®“°¢âÕ»Õ°‰ª∂÷ßª≈“¬π‘È«°âÕ¬
®“°π—Èπ ∑Ÿµ «√√§åÕß§åπ—Èπ‰¥â „Àâº¡¥Ÿ·¡àπÈ”´÷Ëß¡’πÈ”∑’Ë„Àâ™’«‘µ πÈ”π—Èπ„ ‡À¡◊Õπ°—∫·°â«
‡®’¬√–‰π‰À≈ÕÕ°¡“®“°∫—≈≈—ß°å¢Õßæ√–‡®â“·≈–¢Õß≈Ÿ°·°– 2¡—π‰À≈≈ß¡“∑’°Ë ≈“ß∂ππ
¢Õß‡¡◊Õß √‘¡ ÕßΩíòß¢Õß·¡àπÈ”¡’µâπ‰¡â∑’Ë „Àâ™’«‘µ ∑’ËÕÕ°º≈ ‘∫ Õß™π‘¥·≈–ÕÕ°º≈∑ÿ°‡¥◊Õπ‰¡à´È”
°—π‡≈¬ à«π„∫¢Õßµâπ‰¡âπ—Èπ‡Õ“‰«â√—°…“™π™“µ‘µà“ßÊ 3„π‡¡◊Õßπ’È®–‰¡à¡’§” “ª·™àß¢Õßæ√–‡®â“
‡≈¬ ∫—≈≈—ß°å¢Õßæ√–‡®â“·≈–¢Õß≈Ÿ°·°–®–Õ¬Ÿ∑à πË’ Ë’ ·≈–æ«°∑“ ¢Õßæ√–Õß§å®–°√“∫‰À«âæ√–Õß§å
4æ«°‡¢“®–‡ÀÁπÀπâ“¢Õßæ√–Õß§å ·≈–™◊ÕË ¢Õßæ√–Õß§å®–Õ¬Ÿ∫
à πÀπâ“º“°¢Õßæ«°‡¢“ 5®–‰¡à¡°’ ≈“ß
§◊πÕ’°µàÕ‰ª ®–‰¡à¡’„§√µâÕß°“√· ß®“°µ–‡°’¬ßÀ√◊Õ· ßÕ“∑‘µ¬å ‡æ√“–æ√–‡®â“ºŸ‡â ªìπÕß§å‡®â“™’«µ‘ ®–
‡ªìπ· ß «à“ß„Àâ°—∫æ«°‡¢“ ·≈–æ«°‡¢“®–§√Õ∫§√Õßµ≈Õ¥‰ª
6·≈â«∑Ÿµ «√√§åÕß§åπ—ÈπæŸ¥°—∫º¡«à“ ç§”æŸ¥‡À≈à“π’È‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â·≈–‡ªìπ§«“¡®√‘ß æ√–‡®â“ºŸâ
‡ªìπÕß§å‡®â“™’«µ‘ ¢Õß®‘µ«‘≠≠“≥¢ÕßºŸæâ ¥Ÿ ·∑πæ√–‡®â“†‰¥â ßà ∑Ÿµ «√√§å¢Õßæ√–Õß§å„Àâ ‰ª· ¥ß„Àâ
æ«°∑“ ¢Õßæ√–Õß§å‡ÀÁπ∂÷ß ‘Ëßµà“ßÊ ∑’Ë®–µâÕß‡°‘¥¢÷Èπ„π‡√Á«Ê π’Èé
7ç¥Ÿ ‘ ‡√“°”≈—ß®–¡“„π‰¡à™â“π’È §π∑’Ë‡™◊ËÕøíß∂âÕ¬§”∑’Ë ‰¥â‡ªî¥‡º¬‰«â·≈â«„πÀπ—ß ◊Õ‡≈à¡π’È °Á¡’
‡°’¬√µ‘®√‘ßÊé
8º¡§◊Õ¬ÕÀåπ §π∑’Ë ‰¥â¬π
‘ ·≈–‰¥â‡ÀÁπ ßË‘ µà“ßÊ ‡À≈à“π’È À≈—ß®“°∑’ºË ¡‰¥â¬π‘ ·≈–‰¥â‡ÀÁπ·≈â« º¡
°Á≈¡â µ—«≈ß‡æ◊ÕË ®–°√“∫‰À«âÕ¬Ÿ·à ∑∫‡∑â“∑Ÿµ «√√§å∑Ë’ ‰¥â∑”„Àâº¡‡ÀÁπ ßË‘ µà“ßÊ ‡À≈à“π’È 9·µà∑µŸ «√√§å
π—Èπ∫Õ°º¡«à“ çÕ¬à“∑”Õ¬à“ßπ’È ‡æ√“–º¡°Á‡ªìπ‡æ◊ËÕπ∑“ ¥â«¬°—π°—∫§ÿ≥·≈–æ’ËπâÕß¢Õß§ÿ≥∑’Ë‡ªìπ
ºŸâæŸ¥·∑πæ√–‡®â“ ·≈–§π∑’Ë‡™◊ËÕøíß∂âÕ¬§”„πÀπ—ß ◊Õ‡≈à¡π’È „Àâ°√“∫‰À«âæ√–‡®â“‡∂‘¥é
10·≈â«∑à“πæŸ¥°—∫º¡«à“ çÕ¬à“‡°Á∫∂âÕ¬§”∑’Ë ‰¥â‡ªî¥‡º¬‰«â „πÀπ—ß Õ◊ ‡≈à¡π’‡È ªìπ§«“¡≈—∫ ‡æ√“–
„°≈â∂÷ß‡«≈“∑’Ë‡√◊ËÕßæ«°π’È®–‡°‘¥¢÷Èπ·≈â« 11ª≈àÕ¬„Àâ§π∑’Ë∑”º‘¥∑”º‘¥µàÕ‰ª §π≈“¡°°Á „Àâ≈“¡°µàÕ
‰ª à«π§π∑’Ë∑”µ“¡§«“¡µâÕß°“√æ√–‡®â“°Á„Àâ∑”µàÕ‰ª ·≈–§π∑’Ë∫√‘ ÿ∑∏‘Ï°Á „Àâ∫√‘ ÿ∑∏‘ÏµàÕ‰ªé
12çøíß„Àâ¥’ ‡√“°”≈—ß®–¡“„π‡√Á«Ê π’È ·≈–‡Õ“√“ß«—≈¡“¥â«¬ ‡√“®–µÕ∫·∑π·µà≈–§πµ“¡
°“√°√–∑”¢Õß‡¢“13‡√“§◊ÕÕ—≈ø“·≈–‚Õ‡¡°“* ‡ªìπ ß‘Ë ·√°·≈– ß‘Ë ¥ÿ ∑â“¬ ‡ªìπ®ÿ¥‡√‘¡Ë µâπ·≈–®ÿ¥®∫
14æ«°§π∑’Ë™”√–≈â“ß‡ ◊ÈÕ§≈ÿ¡*¢Õßµπ ¡’‡°’¬√µ‘®√‘ßÊ ‡¢“®–‰¥â¡’ ‘∑∏‘Ï°‘π®“°µâπ‰¡â∑’Ë„Àâ™’«‘µ
·≈–ºà“πª√–µŸ‡¢â“‰ª„π‡¡◊Õß‰¥â 15 «à π‰Õâ§πÀ¡“À¡“æ«°π—πÈ æ√âÕ¡°—∫§π∑’Ë„™â‡«∑¡πµ√å§“∂“ §π
∑’∑Ë ”∫“ª∑“ß‡æ» §π∑’¶Ë “à §πÕ◊πË §π∑’°Ë √“∫‰À«â√ªŸ ªíπô ·≈–§π∑’√Ë °— °“√‚°À°·≈–‚°À°µ≈Õ¥‡«≈“
°Á®–µâÕßÕ¬Ÿà¢â“ßπÕ°‡¡◊Õßπ—Èπ
16‡√“ ‡¬´Ÿ ‰¥â ßà ∑Ÿµ «√√§å¢Õß‡√“„Àâ¡“‡ªìπæ¬“π°—∫æ«°∑à“π ‡°’¬Ë «°—∫ ß‘Ë µà“ßÊ ‡À≈à“π’È ‡æ◊ÕË
ª√–‚¬™πå¢ÕßÀ¡Ÿªà √–™ÿ¡µà“ßÊ ‡√“ ∫◊ ‡™◊ÕÈ “¬¡“®“°§√Õ∫§√—«¢Õß¥“«‘¥ ‡√“§◊Õ¥“«ª√–®”√ÿßà ∑’Ë °ÿ „
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458

17æ√–«‘≠≠“≥·≈–‡®â“

“«æŸ¥«à“ ç¡“ ‘é ¢Õ„Àâ§π∑’Ë ‰¥â¬‘π‡√◊ËÕßπ’È æŸ¥«à“ ç¡“ ‘é ¢Õ„Àâ§π∑’Ë
°√–À“¬πÈ”¡“ „§√°Áµ“¡∑’ÕË ¬“°®–‰¥â °Á®–‰¥â√∫— πÈ”∑’Ë„Àâ™«’ µ‘ ‡ªìπ¢Õß¢«—≠‚¥¬‰¡àµÕâ ß®à“¬Õ–‰√‡≈¬
18‡√“¢Õ‡µ◊Õπ∑ÿ°Ê §π ∑’Ë ‰¥â¬π
‘ ∂âÕ¬§”∑’Ë‰¥â‡ªî¥‡º¬‰«â·≈â«„πÀπ—ß Õ◊ ‡≈à¡π’È«à“∂â“§π‰Àπ‡æ‘¡Ë ‡µ‘¡
Õ–‰√‡¢â“‰ª„π§”æŸ¥‡À≈à“π’È æ√–‡®â“®–‡æ‘¡Ë ¿—¬æ‘∫µ— µ‘ “à ßÊ ∑’Ë ‰¥â‡¢’¬π ‰«â·≈â«„πÀπ—ß Õ◊ ‡≈à¡π’È„Àâ°∫— ‡¢“
19∂â“‡¢“µ—¥§”∑’Ë ‰¥â‡ªî¥‡º¬‰«â·≈â«„π ¡ÿ¥‡≈à¡π’ÕÈ Õ°‰ª æ√–‡®â“°Á®–µ—¥ ∑
‘ ∏‘‡Ï ¢“‰¡à„Àâ°π‘ º≈®“°µâπ‰¡â
·Ààß™’«‘µ·≈–‰¡à „Àâ‡¢â“‰ª„π‡¡◊Õß»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï
20æ√–Õß§å ºŸâ∑’Ë ‰¥âª√–°“»‡√◊ËÕßπ’È æŸ¥«à“ ç∂Ÿ°·≈â« ‡√“®–¡“„π‡√Á«Ê π’Èé Õ“‡¡π† ¢Õ„Àâæ√–
‡¬´ŸÕß§å‡®â“™’«µ‘ ¡“‡∂‘¥
21¢Õ„Àâæ√–‡¬´ŸÕß§å‡®â“™’«‘µ¡’§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“°—∫æ«°§ÿ≥∑ÿ°§π
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